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 سرتاجيجيت واإلقليميتاال مزكز الدراساث

 جحليل األسبوع

 (7سبجمرب  31 - أغسطس  من) 316 :اإلصدار

جححوي هذه النرشة عىل جحليالث، يقوم بها مزكز الدراساث االسرتاجيجيت واإلقليميت ألهم 

نها األحداث السياسيت واالقحصاديت واالجحامعيت يف أفغانسحان بشكل أسبوعي، ححی يسحفيد م

 .املهحمون وصناع القزار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سحقزؤون يف هذه النرشة:

  األمٌح، أشمح اًشؾث األفغاين

 2........................................................................الجعليم، رضورة املججمعات البرشية

 3..........................................................املعاناة من األمية، وثضارب اإلحصائيات الحكومية

 4................................................................................................مقرتحات
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 األمٌح، أشمح اًشؾث األفغاين

 

ماشاًر أفغانظذان  –اًشامن من طتذمرب  –يف اًؼني اًري دؼذفٍ فٌه دوي اًؾامل ةاًٌىَ اًؾاملٍ ملؼى األمٌح 

إػدي سالز دوي ةها أهرب نظتح من األمٌح يف اًؾامل ػٌص ذهسخ إدازج إػصاء اًظوان اًؾاملٌح أن نظتح 

مسهص اًدزاطاخ  أطساها خاصح%8 يف ملاةٌح 4983اًلادزًن ؽىل اًلساءج واًوذاةح يف أفغانظذان يف ػدود 

ٌح ةظمهىزًح أفغانظذان اإلطالمٌح، دٌلى املسهص درصًؼا األم مؿ وشازج املؾازف وإدازج مؼى اإلطرتادٌظٌح واإلكٌٌمٌح

هٌل رصغ اًدهذىز رسداز مؼمد زػٌمٍ  أمٌىن8 –أي ؽرشج مالًني نظمح  –% من طوان أفغانظذان 76ةأن نظتح 

مٌٌىن طاًث ُػسمىا من اًرهاب إىل  85:% من إطٌليل 488نظتح  زئٌع إدازج مؼى األمٌح ةىشازج املؾازف أن

 املدزطح8

دشري اإلػصائٌاخ منر ؽدج طنىاخ أن ؽدد األمٌني يف أفغانظذان ًصٍ إىل ؽرشج مالًني8 ودرهس اًظٌدج نىزًح 

َ، 3646% ػذى ؽاَ 76ملذؾٌمني إىل نظسايب املذؼدسح ةاطم وشازج املؾازف أن اًىشازج طذظؾى إىل زفؿ نظتح ا

 ًىشازج املؾازف8 –مٌٌاز أفغاين  49ي أ  –وأطافر أنه دم دخصٌص أهرب طصء من مٌصانٌح اًؼوىمح اًظنىًح 

ًا دُسي ما اًظتث يف ازدفاؼ مؾدالخ األمٌح يف ةٌدنا ػذى اآلن؟ طنظؾى ًٌؼدًص ػىي هره اًغاهسج يف دؼٌٌٍ 

 هرا األطتىؼ8
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 اًذؾٌٌم، رضوزج املظذمؾاخ اًترشًح

واملدازض اًفوسًح ؽٌٌه، وكد ًُؾد اًذؾٌٌم أهم موىن يف املظذمؾاخ اإلنظانٌح، وكد أهدخ طمٌؿ اًرشائؿ اإلًهٌح 

 اةذدأ نصوي اًلسآن اًوسًم ةوٌمح اكسأ، واًلساءج مفذاغ اًذؾٌم8

األمٌح يف شماننا عاهسج طٌتٌح وُمظذلتؼح من كِتٍ اًؼوىماخ واًشؾىب، وًظؾى اًظمٌؿ إلشاًح هره األشمح من 

اًدوي يف هرا اًصدد، منها  املظذمؾاخ ألنها دلف أماَ طمٌؿ طتٍ اًذطىز واالشدهاز8 وكد نظؼر اًؾدًد من

%، ودصٍ 785:دوًح اًصني اًذٍ ةها أهرب هشافح طوانٌح يف اًؾامل، ونظتح اًلادزًن ؽىل اًلساءج فٌها دتٌغ نؼى 

%8 وإذا أزدنا أن نلازن أفغانظذان 96%، أما إًسان فذشوٍ نظتح اًلازئني فٌها نؼى 7:اًنظتح يف اًرتهٌا إىل 

 ٌٌح مؼى األمٌح يف ةٌدنا دأخسخ ؽن اًدوي املظاوزج8ةاًدوي املرهىزج فظنظد أن ؽم

وهان  ملؼى األمٌح فصٍ دزايسمؤطع مؾاهد مؼى األمٌح يف أفغانظذان هى أمان هللا خان ػٌص افذذؽ أوي 

ًُدؽى يف ذًى اًصمن ةفصٍ األهاةس، واًذؼم ةه هتاز اًظن األمٌىن ةئرشاف من اًؼوىمح األفغانٌح8 يف فرتج ػوم 

عاهس شاه اطذمسخ أنشطح مؼى األمٌح ًذؾٌٌم هتاز اًظن ػذى أن ػوىمح إًسان كد اؽذصمر ؽىل نلٍ اًذظسةح 

ىاخ اًشٌىؽٌح ؽىل أفغانظذان واشذؾاي اًؼسوب األهٌٌح األفغانٌح إىل ةٌدها8 وةانذهاء فرتج عاهس شاه وهظىَ اًل

 وكدوَ ػوىمح طاًتان انؼدز دٌاز مؼى األمٌح وأخر يف االنؼطاط8

ةؾد طلىط ػوىمح طاًتان وددفم دؽم املظذمؿ اًدويل إىل مٌدان اًذؾٌٌم وةسامع مؼى األمٌح ةأفغانظذان 

–UNةسنامع األمم املذؼدج ًٌمظذىطناخ اًترشًح )من إدازج َ وما ًٌٌها، دؾاونر هٍ 3669وخصىصا ةؾد ؽاَ 

HABITAT( ومنغمح األمم املذؼدج ًٌرتةٌح واًؾٌم واًشلافح )UNESCO مؿ اًدوائس اًؼوىمٌح األفغانٌح )

ا وشازج املؾازف ألطٍ دلٌٌص مؾدي األمٌح يف اًتٌد، وكد ةدأ اًربنامع األوي ملؼى األمٌح ؽاَ املخذٌفح وخصىص

مٌٌىن دوالز، وماشاي مظذمسا ػذى اآلن ةدؽم من اًٌىنظوى ومنغمح  49َ ةدؽم ملدَ من اًٌاةان كدزه 3669

Care أن ؽىامٍ مشٍ اًفظاد  واًٌىنٌظف واًصٌٌث األػمس اًدويل وؽرشاخ املؤطظاخ اًخازطٌح األخسي، إال

مؾدي األمٌح مسدفؾا،  أدخ إىل ةلاءاإلدازي وطؾف اإلدازج واًفلس واًؼسوب واًذدهىز األمنٍ واملشاهٍ االطذٌلؽٌح 

 ػٌص دؼذٍ أفغانظذان مسهص ساًص دوًح دنذرش فٌها األمٌح، ةؾد ةىزهٌنا فاطى ودوًح أفسًلٌا املسهصًح8

 

 خ اًؼوىمٌحاملؾاناج من األمٌح، ودظازب اإلػصائٌا

، فئن ؽدَ وطىد إدازج منغمح ودنظٌم ةني ةاإلطافح إىل هىن األمٌح دؼدًا هتريا ًىاطه طتٌٍ اًذطىز واًذلدَ

مىعفٍ اًؼوىمح أػدز مشوٌح أخسي وصاز ؽلتح أماَ شتواخ اإلؽالَ ةأفغانظذان8 دٌلى مسهص اًدزاطاخ 

 8مذظازةح اًىشازجإفاداخ ةأن إػصائٌاخ  اإلطرتادٌظٌح واإلكٌٌمٌح يف ًلاءاده اًخاصح ةىشازج املؾازف

رصغ اًدهذىز رسداز مؼمد زػٌمٍ زئٌع إدازج موافؼح األمٌح ةىشازج املؾازف أن ؽدد املساهص اًذؾٌٌمٌح اًنشطح 

أًف شخص8 أما اًظٌدج  76مسهصا، وًذخسض يف هره املساهص طنىًا ؽدد  7666ملؼى األمٌح يف اًؾاَ اًظازي دتٌغ 
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مسهص  3886مسهصا، منها ؽدد  :632نظسايب املذؼدسح ةاطم اًىشازج فذرهس أن ؽدد املساهص اًنشطح ًتٌغ نىزًح 

مسهص ًٌرهىز، وًذخسض فٌها طنىًا مئح أًف شخص8 من طانٍث آخس ًفٌد زئٌع إدازج موافؼح  3555ًإلساز وؽدد 

يف ػني أن املذؼدسح ةاطم اًىشازج  % من مٌصانٌح وشازج املؾازف دم دخصٌصها ملؼى األمٌح،3األمٌح أن نظتح 

% من إطٌليل مٌصانٌح اًىشازج8 فٌٌل ًًل طدوي دىطٌؼٍ ألنشطح مؼى األمٌح ًٌؾاَ 6866ذهسخ أن اًنظتح هٍ 

 هـ شـ24:88اًهظسي اًشميس املايض 

 اإلطٌليل اًىػدج املُؼدد اًؾدد

 229:22 مسهص مساهص مؼى األمٌح 2

 89987 مسهص ذهىز 3

 59646 مسهص إناز 4

 2:89643 طاًث اًطٌتح 5

 2679456 طاًث ذهىز 6

 697:3: طاًتح إناز 7

 32:92:6 طاًث املذخسطني 8

 989944 طاًث ذهىز 9

 2429468 طاًتح إناز :

 79654 مؾٌم املؾٌمني 26

 49:27 مؾٌم ذهىز 22

 39238 مؾٌمح إناز 23

 989 مرشف املرشفني 24

 769 مرشف ذهىز 25

 386 مرشفح إناز 26

 املصدز: اإلدازج اًىطنٌح ًإلػصاء

 أن هـشـ2499 ؽاَ املؾازف وشازج رصػر فلد مذظازةح، إػصائٌاخ اإلدازاخ هره فٌها دلدَ مسج أوي هره ًٌظر

 يف ػد8 أكٍ إىل شـ هـ::24 ؽاَ ػذى اًؾدد طذلٌٍ أنها وذهسخ مٌٌىنا، 22 ًتٌغ أفغانظذان يف األمٌني ؽدد

 مسهص أًف 26 هنان أن شـ هـ24:6 ؽاَ املؾازف وشًس ذهس كد هٌل اًصدد8 هرا يف مٌؼىظ دغري ًُسي ال أنه ػني

 ؽاَ هٍ يف املساهص هره خسًظٍ أن أفادو  شخص، أًف 666 نؼى ةها وًدزض أفغانظذان، هٍ يف األمٌح ملؼى

 شخص8 أًف 466 و أًف 466 ةني ًرتاوػىن

 وشًس أن إال شخص8 مالًني 26 ًتٌغىن اًتٌد يف األمٌني ؽدد أن شـ هـ24:2 ؽاَ املؾازف ةىشازج املظؤوًىن رصغ

 مالًني 8 ًتٌغ األمٌني ؽدد أن وأطاف اًؾاَ ذًى أمٍ مالًني خمع دؾٌٌم ؽن دؼدز شـ هـ24:4 ؽاَ املؾازف

 6 نظد أن املفرتض من هان األزكاَ هره وفم ؽا8َ هٍ األمٌح طىز من ًخسطىن مٌٌىن نصف نؼى وأن شخص،

 من املُلدمح اإلػصائٌاخ يف اًنغس ددكٌم ؽند هرًى8 ًٌع األمس أن إال اًؾاَ، هرا يف فلط أمٍ مالًني
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 ؽىل هايف اطالؼ ًدًها ًٌع املؾنٌح اإلدازاخ أن ًاُلػػ أفغانظذان يف األمٌح ػاًح ػٌاي املرهىزج اإلدازاخ

 اًدكٌلح8 املٌدانٌح اإلػصائٌاخ

 

 ملرتػاخ

مبا أن األمٌح هٍ اًؾائم األوي أماَ اًذلدَ واًذطىز االطذٌلؽٍ واًؼظازي وًُشوٍ أشمح ؽانر منها أفغانظذان 

 نلدَ امللرتػاخ اًذايل ألطٍ دلٌٌص مؾدي األمٌح يف املظذمؿ األفغاين: ملدج طىًٌح،

  من كِتٍ وطائٍ اإلؽالَ ألطٍ اًذخٌص من هره اًغاهسج اًظٌتٌح هنان ػاطح إىل ػمٌح شؾتٌح دُلاد

 واإلدازاخ اًؼوىمٌح واملؤطظاخ املدنٌح واًرشهاخ اًخاصح واملؤطظاخ اًدوًٌح، ألطٍ إنهاء األمٌح8

  من املُظذؼظن أن دُصاي املُؼدداخ املوانٌح واًصمانٌح واًؾددًح ًربامع موافؼح األمٌح، وًذم اطذلطاب

 دا8األفساد ًٌمساهص من مناشي اًظوان وًُظظٌىن فسدا فس 

  دخصٌص مٌصانٌح هافٌح إلدازج موافؼح األمٌح ػذى ًذم افذذاغ مساهص أهرث يف اًتٌد، مؿ دىطؾح مؾاهد

 دؾٌٌم اإلناز8 هٌل ًذىطث ؽىل اًىشازج أن دؾمٍ ؽىل زفؿ طىدج اًدوزاخ اًذؾٌٌمٌح8

  من اًرضوزي أن دُؼٌٍ اًؼوىمح ؽىامٍ إخفاق ةسامع مؼى األمٌح وأن دظؾى إلشاًح

 طىاًء هانر اكذصادًح أو أمنٌح، مؿ اطذخداَ وطائٍ اإلؽالَ ًؼٍ املشاهٍ املظذمؾٌح8 هره اًؾىامٍ

 

  وأخريا، ؽىل املظاطد واملدازض اًدًنٌح أن دنشط يف مؼى األمٌح ةظانث اًدوائس

اًؼوىمٌح ةاؽذتاز ذًى واطتا دًنٌا وؽتادج اطذٌلؽٌح، وذًى ألن شؾتنا شؾث مظٌم وًنذمٍ ًوذاب 

 مح "اكسأ"8افذُذؽ نصوًه ةوٌ

 

 

 

 جواصل معنا: 

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

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

   + 93 (0) 080282422  -  +(93) 020460202          :املکحب هاجف

 .نسحقبل آرائکم واقرتاحاجکم لحطويز هذه النرشة

mailto:info@csrskabul.com
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