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 قحصادإلوا السالم ،األمن ؛9102 عام غانسحانفأ  عن جسمو  جقریر

 معذي يف مسثىق ػري اسذـبعب اًعبَ هزا شهذ آخش ظبنج   ومن اًسالَ، إلؼالي سعٍ عبَ ألؿؼبنسربن َ;910 عبَ هبن

 اًسالَ عمٌٌخ إنعبػ إىل اًؽشة من سنخ :0 تعذ مشح ألوي ؤمشًوب سعز املزهىس اًعبَ خالي اًؽشة. وغؽبًب اًعنف

 معبًس ُعلذد هصريح. وآمبي آالَ وضؽثرهب مخرٌـخ مبشاؼٍ مشد املسٌؽخ املعبسغخ مع اًسالَ عمٌٌخ ؤؿؼبنسربن. يف

 ذُعلذ ؤن املؽرمٍ ومن مشاد، عرش من ألهرث اًذوؼخ يف األمشًوٌخ املرؽذح واًىالًبد طبًثبن تني املثبرشح اًرـبوع

 ؤُظشًز اًعبَ، هزا يف اًسالَ مـبوغبد واخرالي األمنٍ اًرذهىس إىل تبإلغبؿخ كشًثب. عرشح اًؽبدًخ اًعٌسخ

 )ؿشًم اًذوًخ مؤسس ؿشًم ؿئن املُعٌنخ املثذئٌخ اًنربئغ ووؿم مشح، من ؤهرث ذإخريهب تعذ األؿؼبنٌخ اًشئبسٌخ االنرخبتبد

 املششؽني. تلٌخ ته ًُلش ال اًزي األمش اًـبئض، هى ػنٍ( ؤرشؾ مذمؽ املششؾ

 َ.;910 عبَ يف األؿؼبين واالكرطبدي األمنٍ واًىغع اًسالَ، مـبوغبد عىل اًػىء سنسٌط األسثىع هزا ذؽٌٌٍ يف

 السالم مفاوضاث

 عنذمب ًنبًش شهش يف تإؿؼبنسربن. اًسالَ ؼٌبي واعذح تأمبي َ;910 عبَ تذؤ سنخ؛ :0 منز اًؽشة تذء تعذ مشح ألوي

 األؿؼبين. اًشعج وآمبي ذىكعبد اسذـعز اًسالَ، ؤطش عىل طبًثبن ومنذوتى األمشًوٌخ املرؽذح اًىالًبد منذوتى اذـم

 منه ذشن هملش ؤؿؼبنسربن ؤسع اسرؼالي من األمشًوٌخ املرؽذح اًىالًبد طبًثبن متنع ؤن عىل اًطشؿبن اذـم

 تني املـبوغبد ذُعلذ وؤن ؤؿؼبنسربن، من اًنبذى وكىاد األمشًوٌخ اًلىاد ذخشط وؤن شي،األخ اًذوي عىل اًهعامد

 األمشًوٌخ. املرؽذح واًىالًبد طبًثبن تني دائم تشوٍ اًنبس إطالق ًُىكف وؤن األؿؼبن
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 هام ن؛طبًثب مع اًسالَ مـبوغبد ًؤًذون األؿؼبين اًشعج من %;: ؤن َ;910 ًعبَ آسٌب مؤسسخ دساسخ نربئغ ذُغهش

َ   %86 ًشي  والًبد يف وامشؤح سظٍ 098:09 مع اًؽذًض تعذ اًذساسٌخ هزه إظشاء ذم اًرنغٌم. هزا مع ممونب اًسال

 1االكرطبدًخ. واًؽبًخ واالنرخبتبد واألمن اًسالَ ؼٌبي آسائهم عن املشبسهىن وُسئٍ والًخ، 46 عذدهب اًثبًؽ ؤؿؼبنسربن

 اًذوؼخ يف اًطشؿني تني املـبوغبد اسرمشد األمشًوٌخ، اًعىًخ واًؼبساد طبًثبن ظامعخ شنرهب اًرٍ اًهعامد سػم

 ظٌسبد ومىسوى اًذوؼخ من هٍ اسرػبؿز تإؿؼبنسربن، اًسالَ إؼالي إىل ذهذؾ ؤخشي هبمخ خطىح يف ؤشهش. ًعذح

 اًؽشة بغؽبً ترلٌٌٍ طبًثىا اًعٌسبد هزه يف املشبسهىن األؿؼبنٌخ. تبًؽوىمخ واملسؤوًني طبًثبن تني مـبوغبد

 اًطـش. ؼذ إىل املذنٌني

 األخريح، خطىاذهب تٌؼز األمشًوٌخ املرؽذح واًىالًبد طبًثبن تني املـبوغبد تإن عن شبع عنذمب سثرمرب، شهش يف

 ؤتذد واؼذ. ؤمشًيك ظنذي تؽٌبح ؤودي واًزي ؤؿؼبنسربن يف اًعنف ذضاًذ ألظٍ اًسالَ مـبوغبد إًؼبء ذشامج ؤعٌن

 ذىكـز ذشامج. ذرصًؽبد من اسرؼشاتهب هصج عن ؤؿؼبنسربن مىغىع ذربتع هبنز اًرٍ واًذوي طبًثبن ظامعخ

 اسرئنبؾ عن وؤعٌن األمشًوٌخ اًلىاد ًضًبسح مـبظئ سـش يف ؤؿؼبنسربن إىل ذشامج ؼرض ؤن إىل ًشهشًن، املـبوغبد

 ؤخشي. مشح اًسالَ مـبوغبد

 إىل ًنرمىن ؤرسي تصالشخ ػشتٌني ؤسريًن ذثبدي من ؤسثىع علج /نىؿمرب:9 يف املـبوغبد تبسرئنبؾ ذشامج رصػ

 وهبن اًسالَ، ؼٌبي اًخبص األمشًيك املثعىس خٌٌٌضاد صملٍ ؤؿؼبنسربن إىل كذَ َ;910/دًسمرب/6 ذبسًخ يف طبًثبن.

 اًرٍ اًخطىاد عىل املُسرإنـخ املـبوغبد اسذوضد اًسالَ. ؼىي ًٌرـبوع طبًثبن مبنذويب ؤًبَ تصالشخ كثٌهب اًرلى كذ

 /دًسمرب9 يف األمشًوٌخ اًخبسظٌخ وصاسح تبسم املرؽذس كبي عبمب. :0 ملذح دامز اًرٍ اًؽشة إًلبؾ مبلذوسهب وىنسٌ

 ميهذ تشوٍ اًعنف ذلٌٌٍ كػٌخ عىل املـبوغبد وسررتهض اًٌىَ، املـبوغبد األمشًوٌخ املرؽذح اًىالًبد "اسرإنـز :

 إنهم خٌٌٌضاد كبي اًعسوشي، تؼشاَ ملش من اًلشًج ىَاًهع تعذ اًنبس." إطالق ووكف األؿؼبن تني ًٌمـبوغبد

 اًسٌبيس اًنبئج كبَ املهم. املىغىع هزا ؼٌبي كبدذهم مع طبًثبن ظامعخ عنبرص ًرشبوس ؼرى كطريح ملذح سٌرىكـىن

 داملـبوغب ؤن األمشًوٌخ اًخبسظٌخ وصاسح رهشد وكذ اًعامعخ، ؤعػبء مع ًٌرشبوس تبهسربن إىل تبًسـش طبًثبن ًعامعخ

 2كطش. يف امللثٍ األسثىع سرُسرإنف طبًثبن مع

 األمني الوضع

 دامٌخ ذـعرياد وكعز اًعبَ، هزا تذاًخ يف َ.:910 تعبَ ملبسنخ َ;910 عبَ يف ؤؿؼبنسربن يف األمنٍ اًىغع سبء

 ؼـٍ عىل واًهعىَ هبتٍ، يف اًخرضاء اًلشًخ معمع عىل اًهعىَ منهب اًوثريح، املذن وظمٌع اًعبضمخ يف وعنٌـخ

 تىالًخ مسعذ يف واًرـعري هبتٍ، يف اًذتٌىمبسٌخ املنطلخ يف اًعنٌف واًرـعري هبتٍ، يف )ُديب( كبعخ يف صؿبؾ

 اًذعبًخ ؼـٍ عىل واًهعىَ كنذهبس، تىالًخ ؤسػسربن مذًشًخ يف األؿؼبنٌخ اًلىاد ملش عىل واًهعىَ ننعشهبس،

 ؤخشي. دوهعام تشوان، مذًنخ يف اًذوًخ" "مؤسس ًـشًم االنرخبتٌخ

                                                 
1 https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2019/12/2019_Afghan_Survey_Full-Report.pdf 
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 خىاظه و دسْكذ، و كٌعخ، ًنعٍ مذًشًبد منهب: مذًشًبد، عذح عىل سٌطشذه طبًثبن ذنغٌم ؤؼوم َ;910 عبَ تذاًخ منز

 و ؿبسًبة، تىالًخ وكشملىي كشػبن و هىهسربن مذًشًبد و تذخشبن، تىالًخ خىا ؤسػنغ مذًشًخ و ذخبس، والًخ يف ػبس

 هنذوص مذًنخ عىل اًهعىَ مع هنذوص تىالًخ ضبؼج وإمبَ دسه، ظهبس و ظٍ،ؤس  دشز ومذًشًبد ؿشاه، تىالًخ ؤنبس مذًشًخ

 ظؼرى، و تبغ، كشه ومنبطم هٌمنذ، تىالًخ مبسظه ومنطلخ كنذهبس، تىالًخ مٌىنذ ومنطلخ املشهضًخ، تؼالن تىالًخ نىس وممش

 وتعػهب مشاد، حعذ اًسلىط ًخطش ُعشغز املذًشًبد من عذدا ؤن هام ػضين، تىالًخ عمشي وخىاهعه وسشٌذان

 سبعبد. ًعذح سلطز

 خٌم مام ؤؿؼبنسربن يف املذنٌني من اًوصريًن تؽٌبح ؤودي ؤًػب األظنثٌخ اًلىاد شنرهب اًرٍ اًعىًخ اًؼبساد ذطعٌذ

 اًعسوشًني وؼرى املذنٌني، ؿٌهب اسرهذؿز هعامد عذح شنز اًعبَ هزا خالي األظنثٌخ اًلىاد ظذًذا. ذؽذًب

 األؿؼبن.

 اًلٌم هزا نسج ؤعىل وذىظذ ؼٌبذهم، عىل كٌلىن األؿؼبن من %97 نسثخ ؿئن َ،;910 ًعبَ آسٌب سخمؤس ذلشًش وؿم

 املشبسهني من %98 كبي وتبمٌبن. تنعشري والًرب هام خطشا اًىالًبد ؤكٍ ؤن هام تبدػٌس، و آسوصظبن والًرٍ يف

 ؤن اًسوبن من %77 رهش ؿلذ املذن يف بؤم ًهم، خطشا ًُشوالن طبًثبن و ؤمشًوب من هال إن االسرثٌبن يف اًشًـٌني

  3ًهذدهم. خطش ؤهرب هٍ اًعنبئٌخ اًعشائم

  املذنٌني من شخطب 0488 عذد ؤن (UNAMA) ؤؿؼبنسربن ًذعم املرؽذح األمم مورج عٌٌهب ؼطٍ اًرٍ اًنربئغ ذـٌذ

 
 UNAMA املصدر:

 اًعبَ شخظ. 9668 عذد ُظشػ هام َ،;910 عبَ من األوي اًنطف يف وذـعرياد مسٌؽخ اشرثبهبد يف كُرٌىا األؿؼبن

 عذد ؤن اًٌىنبمب ذلشًش يف وسد ؤًػب. واالشرثبهبد اًعنف يف ذطعٌذا شهذ اًسالَ عمٌٌخ يف ذطىساد ؤهرث شهذ اًزي

 هعامد ظشاء سلطىا اًزًن اًػؽبًب عذد ًـىق األؿؼبنٌخ دواًلىا األظنثٌخ اًلىاد هعامد ظشاء امللرىًني املذنٌني

 غؽبًب عذد وتٌؽ املذنٌني، من كرٌال 909 واألؿؼبنٌخ األمشًوٌخ اًلىاد هعامد غؽبًب عذد تٌؽ ؼٌض طبًثبن، ذنغٌم

 مذنٌب. كرٌال 740 طبًثبن هعامد
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ذوثذ ذنغٌم داعش خسبئش هثريح. كبَ  مبب ؤن هال من اًؽوىمخ وذنغٌم طبًثبن ؼبستب ذنغٌم داعش يف اًعبَ املنرصَ،

عنبرص ؼشهخ طبًثبن تبًهعىَ عىل عنبرص داعش هزًى يف املنبطم اًنبئٌخ واًخبغعخ ًؽومهم. وؿم اًؽبًخ األمنٌخ 

ًٌثٌذ يف اًعبَ املنرصَ ؿئن اًشعج األؿؼبين واملعرمع اًذويل يف ؼبًخ كٌم ؼٌبي اًىغع األمنٍ اًزي سٌؽوم اًثٌذ 

هام ؤنهم ًُسمىن اًعبَ اًعبسي عبَ اًسلىط اًسٌبيس ًٌؽوىمخ، ًزا ؿئن اًؽـبظ عىل األمن يف  يف اًعبَ اًعبسي،

هزا اًعبَ اًعبسي ًُشوٍ ذؽذًب هثريا ًٌؽوىمخ األؿؼبنٌخ، وذشذثط اًؽبًخ األمنٌخ اسذثبطب مثبرشا تبًنعبػ اًسٌبيس اًزي 

اًسالَ يف اًثٌذ ؿئن اًىغع األمنٍ سٌرؽسن، ذُؽشصه اًؽوىمخ يف إؼالي اًسالَ. إرا نعؽز اًؽوىمخ يف إؼالي 

 4ؤمب إرا مل مل ذُذس اًؽوىمخ عمٌٌخ اًسالَ تئخالص ودكخ ؿئن اًرذهىس األمنٍ سٌضًذ عن ذذهىس اًعبَ املنرصَ.

 

 الحالت االقحصاديت

يف ؤؿؼبنسربن رهش تنى اًرنمٌخ اآلسٌىي يف ذلشًشه االكرطبدي اًسنىي ؤن اًرنمٌخ االكرطبدًخ الحنميت االقحصاديت: 

َ، ؼٌض تٌؼز نسثخ اًرنمٌخ االكرطبدًخ :910%، مام ًُغهش ذؽسنب طـٌـب عن معذي عبَ 9.7َ هبن تنسثخ ;910يف عبَ 

َ واًرٍ هبنز تنسثخ 9109% وهٍ نسثخ ؤكٍ من نسثخ اًرنمٌخ االكرطبدًخ يف ؤؿؼبنسربن يف عبَ 9.9يف رًى اًعبَ 

%، وكذ تنين اًرلشًش ؤن 4َ إىل 9191نسثخ اًرنمٌخ االكرطبدًخ سرطٍ عبَ %. ذىكع تنى اًرنمٌخ اآلسٌىي هزًى ؤن 9.9

ي اًرنمٌخ االكرطبدًخ يف اًثٌذ يف عبَ  اًرؽذًبد األمنٌخ واًسٌبسٌخ واالكرطبدًخ واًعـبؾ من ؤسثبة انخـبع معذن

َ، مىغؽني ؤن 9109َ ملبسنخ تبًذوي املعبوسح وملبسنخ تنسثخ اًرنمٌخ االكرطبدًخ يف ؤؿؼبنسربن يف عبَ ;910

اًرؽذًبد األمنٌخ، وشؾ مطبدس اًطبكخ وكٌخ املؽبضٌٍ اًضساعٌخ من اًعىامٍ واملؽذداد اًرٍ ذُعنين مذي اًرنمٌخ 

االكرطبدًخ يف تٌذ مب. وؿم ذىكعبد اًثنى اًذويل ؿئن ذؽسن اًعى يف اًعبَ اًعبسي سٌسبعذ عىل ذوصري املؽبضٌٍ 

ئٌخ منخـػخ. اكرتػ تنى اًرنمٌخ اآلسٌىي يف ذلشًشه ذػخٌم االسرصامس يف اًضساعٌخ هام سرثلى ؤسعبس املىاد اًؼزا

اًثنٌخ اًرؽرٌخ ًٌثٌذ ألظٍ اًرنمٌخ عىل املذي اًطىًٍ، وصواي األصمبد االكرطبدًخ، هام سػنج اًرلشًُش اًؽوىمخ  األؿؼبنٌخ 

خ اًرؽرٌخ ًٌثٌذ ذُوٌف اًؽوىمخ األؿؼبنٌخ يف يف ذىؿري املطبدس املبًٌخ اًصبترخ. وؿم ذلذًش تنى اًرنمٌخ اآلسٌىًخ ؿئن اًثنٌ

 5َ مثٌؽ مٌٌبس دوالس سنىًب، وهنبن ؼبظخ ًرعضًض مىاسد دخٍ اًؽوىمخ األؿؼبنٌخ.9190ؼرى عبَ  9109اًـرتح من عبَ 

 

% 01مٌٌبس ؤؿؼبين مام ًُغهش صًبدح تنسثخ  :91َ تٌؽ اًنبذغ اًلىمٍ اًؽوىمخ األؿؼبنٌخ ;910خالي عبَ  :الناجج القومي

َ هى ؤعىل نبذغ خالي ;910مٌٌبس ؤؿؼبين. هام ؤن اًنبذغ اًلىمٍ يف عبَ  ;:0ملبسنخ تبًعبَ املبيض اًزي تٌؽ اًنبذغ ؿٌه 

%. كبي اًلبئم تإعامي وصاسح 001اًخمسخ املبغٌخ تنسثخ سنخ املبغٌخ، وًُغهش صًبدح عىل نبذغ اًسنىاد  :0مذح 

االكرطبد: ؼطٌز صًبدح يف اًنبذغ اًلىمٍ يف عشوؾ ضعثخ، وهبن رًى تسثج إضالؼبد ًٌعذًذ من اإلداساد 

 اًؽوىمٌخ املعنٌخ تبًنبذغ، وهبن من ضعىتخ املىكف هزًى اكرتاة االنرخبتبد اًشئبسٌخ".

                                                 
4 https://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama_poc_midyear_update_2019_-_30_july english.pdf 
MIDYEAR UPDATE ON THE PROTECTION OF CIVILIANS IN ARMED CONFLICT: 
1 JANUARY TO 30 JUNE 2019 
5
 https://www.adb.org/countries/afghanistan/economy 

Afghanistan's GDP expected to grow by 2.7% in 2019 and 3.4% in 2020 – ADO 2019 Update 
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َ ؤن ذُومٍ املعبًري اإلضالؼٌخ املؽذدح من كثٍ ضنذوق اًنلذ اًذويل ;910َ اسرطبعز ؤؿؼبنسربن هزًى خالي عب

 6مٌٌىن دوالس، هام ؿُرؾ ًهب معبي ؤخز اًذًىن طىًٌخ املذي. 66دوساد، وًزا اسرٌمز ظبئضح كذسهب  8خالي 

 

 املصدر: البنك الدويل

اًخمس املبغٌخ تشوٍ مٌؽىظ. عىل سثٌٍ : صادد ذطذًشاد ؤؿؼبنسسربن خالي األعىاَ ستیزاد والتصدیز إلا

 97;َ تٌؼز كٌمخ اًرطذًشاد مثٌؽ ;910مٌٌىن دوالس، ويف عبَ  779َ مثٌؽ 9107املصبي: تٌؼز كٌمخ ذطذًشاد عبَ 

% خالي هزه اًـرتح. وغعز وصاسح اًطنبعخ واًرعبسح هذؿب ذطذًشًب ًعبَ 89مٌٌىن دوالس، مام ًشري إىل ذطىس تنسثخ 

َ. وتهزا اًشوٍ انخـػز اسررياداد اًثٌذ، ؼٌض تٌؼز 9190مٌٌبس دوالس، ومبلذاس مٌٌبسًْن ًعبَ  0.7َ مبلذاس 9191

% 09مٌٌبس دوالس، ؤي انخـػز تنسثخ  9108َ مثٌؽ ;910مٌٌبس دوالس وتٌؼز كٌمرهب عبَ  869:َ مثٌؽ 9107كٌمرهب عبَ 

ح اًطنبعخ واًرعبسح ؤن ذطٍ نسثخ اًرطذًشاد ذلشًثب خالي اًـرتح املزهىسح. ذهذؾ اًؽوىمخ األؿؼبنٌخ وكٌبدح وصاس 

 9190َ.7َ و 9191واالسررياداد إىل اًلذس املُعني يف اًسٌبسخ اإلسرتاذٌعٌخ االكرطبدًخ املُعٌنخ ًٌعبمني 

 

 

 

 

 

                                                 
6 http://documents.worldbank.org/curated/en/372681570116241368/pdf/The-World-Bank-Group-in-
Afghanistan-Country-Update.pdf 
The World Bank Group in Afghanistan : Country Update (English) 
 
7
 https://moci.gov.af/sites/default/files/2019-10/export-to-dari.pdf 
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 املركسيت. ئیتوزارة الصناعت والحجارة، وإدارة اإلحصا: املصدر  

من اًشثبة كبًىا: إن اًثطبًخ هٍ ؤهرب مشوٌخ ذىاظههم،  %99َ ًزهش ؤن نسثخ ;910إال ؤن ذلشًش مؤسسخ آسٌب ًعبَ 

% منهم 07% منهم املشوالد اًنـسٌخ، ورهش ;0% منهم مشوٌخ ضعىتخ اًىضىي إىل اًعبمعبد، ورهش ;4هام رهش 

% من األشخبص اًزًن طُشؼز 71% منهم اًرذهىس األمنٍ. هام رهش نؽى ;اًؽبًخ االكرطبدًخ املرذهىسح، هام رهش 

 8َ.;910ئٌخ االسرثٌبن ؤن وغعهم االكرطبدي سبء خالي عبَ عٌٌهم ؤس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جواصل معنا: 

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

 www.csrskabul.af -- www.csrskabul.com                    املوقع:

   + 93 (0) 085182421    :املکحب هاجف

 نستقبل آرائکم واقرتاحاتکم لتطويز هذه النرشة2

                                                 
8 https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2019/12/2019_Afghan_Survey_Full-Report.pdf 
A SURVEY OF THE AFGHAN PEOPLE AFGHANISTAN IN 2019 
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