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تبسیخچٍ پًل ضًیی

 ٍجَُ ثشای هٌجعی ثَدًذ ًبچبس ٍ هیأٍسدًذ دست ثِ غیشُ ٍ لبچبق لوبس، اخبری، ساُ اص ًمذ غَست ثِ  سا ٌّگفتی هجبلغ گبًگستشّب جبًت اص 1920سبل دس
.ًوبیٌذ هعشفی خَد غیشلبًًَی

:ضًیی پًل تعشبف
 هشاحل داسای وِ هیجبضذ لبًًَی غیش آهذٓ ثذست ّبی پَل وٌتشٍل یب هبلىیت هٌجع، هحل، هبّیت، تجذیل یب سبصی پٌْبى ثشای تالش پشٍسِ اص عجبست

.ثبضذ هی ریل

3

ادغبم سبصیمشاحل پً ضًیی  الیٍ گزاسی جبگزاسی



:تعشیف تشيسیضم

 ٍ تشس هعٌبی ثِ "Terror“ التیٌی سیطِ اص وِ تشٍسیضم اهب ًذاسد، ٍجَد گشاى تحلیل ٍ ّب حىَهت هیبى تَافمی آى تعشیف سش ثش وِ است اغغالح تشٍسیضم
.ثشسٌذ خَد، سیبسی ّذفْبی ثِ هیخَاٌّذ صٍس ثستي وبس ثِ ٍ ٍحطت ٍ تشس ایجبد ساُ اص وِ هیطَد اعالق گشٍّی ٍ فشد اعوبل ٍ سفتبس ثِ ٍ است  ٍحطت

مًضًعبت عمذٌ قببل بحث

ي تمًیل تشيسیضم تفبيت بیه پًلطًئی

هدف منبع

قانوی و غیر قانونی غیر قانونی وجوه

تروریستی اهداف قانونی اهداف



 ثبضذ ضذُ سپشدُ ٍی ثِ الوللی ثیي سبصهبى یه دس یب ّب وطَس سبیش یب افغبًستبى دس دٍلتی هْن ٍؽیفِ وِ حمیمی ضخع :سیبسی متببسص ضخص•
.ًیضهیجبضذ آًْب ًضدیه البسة یب خبًَادُ اعضبی سیبسی، احضاة ستجِ عبلی هسٍَلیي ضبهل ٍ

 یب ٍ آى اص ثیطتش یب افغبًی ّضاس پٌجػذ ثِ ثبلغ چه سبصی ًمذ یب ٍ اسعبس تجبدلِ اًتمبل، هجلغ وِ است اى هعبهلِ اص عجبست :بضسگ وقذی معبملٍ•
.ثشسذ اسعبس سبیش ثِ آى هعبدل

 هشتجظ جشاین اص ًبضی عَایذ ثب آى اجشای ثِ الذام یب ٍ هعبهلِ وِ ضه ثش هجٌی دالیل هَجَدیت یب ضه وِ است هعبهلِ اص عجبست :مطکًک معبملٍ•
.ثبضذ هی تشٍسیضم توَیل یب ضَیی پَل آى ّذف یب ٍ ثَدُ

.ثبضذ ًذاضتِ غشافی یب ٍ پَلی خذهبت ثب تجبستی ساثغِ لجبالً وِ است هطتشی اص عجبست :تصبدفی مطتشی•

سبیش تعشیفبت الصم



؛ (Undermining legitimate private sector)تخشیت ًوَدى فعبلیت ّبی لبًًَی سىتَس•
(legal risk)خغشات لبًًَی؛  •
(Operational risk)عولیبتی؛  خغشات •
(risk of International sanction)خغش تحشین ّبی ثیي الوللی؛  •
(reputation risk for the country)خغشات ضْشتی؛  •
( Economic distortion & instability)تخشیت ٍ ثی ثجبتی التػبدی؛ •
(Weakening FIs)تضعیف ًوَدى هؤسسبت هبلی؛  •

تبثیشات ي خطشات پًل ضًیی ي تمًیل تشيسیضم



:  اوتقبل پًل•
:تببدلٍ اسعبس•
(: Structuring)سبصمبوذَی •
:سيیٍ غیش معمًل مطتشی•

ثضسي؛ جلَگیشی اص ثجت، گضاسش دّی هعبهالت ًمذی •
ًبدسست؛ ٍضىلی ثشخَسد •
اسشاس پشٍسس هعبهلِ ثذٍى اسایِ اسٌبد حوبیَیی ٍ غیشُ•

:ت غیش معمًل ضىبخت مطتشیبنحبال•
اسایِ اسٌبد جعلی؛ •
عذم اسایِ هعلَهبت؛ ٍ•
.اجشای تحمیك دس هَسد گضاسش دّی هعبهالت ٍ غیشُ هَاسد غیش هشتجظ•

اجشای معبمالت غیش معمًل  :
اًتمبل پَل اص یه ضخع ثِ چٌذیي ًفش ٍ یب ثشعىس آى؛ •
اجشای هعبهالت ثضسي تجبدلِ، حَالِ دس ًوبیٌذُ گی ّبی هتفبٍت؛  ٍ•
.اًتمبل دٍام داس ٍجَُ ثِ هٌبعك جغشافیبیی داسای خغش ثلٌذ•

: میتًد َب، حبالت ي معبمالت مطکًک پًل ضًیی ي تمًیل تشيسیضم



  :اجضای پشٍگشام هجبسصُ ثب پَل ضَیی ٍ توَیل تشٍسیضم لشاس ریل هی ثبضذ

پبلیسی ٍ پشٍسیجش•

عبیت ٍ پیشٍی اص لَاًیي ٍ همشسات س هسَل هىلفیت ّب ٍ ٍؽبیف•

ثشًبهِ آهَصضی ٍ استمبی ؽشفیت•

تفتیص داخلی •

:پشيگشام مببسصٌ بب پًل ضًیی ي تمًیل تشيسیضم



 پَلطَیی ثب هجبسصُ پشٍگشام وِ ثَدُ تشٍسیضم توَیل ٍ پَلطَیی ثب هجبسصُ هؤفك پشٍگشام اسبسی ّبی ثخص اص یىی ّب عشصالعول ٍ ّب پبلیسی هذاٍم تَسعِ ٍ ایجبد
.وٌذ هی عول ولی عشح یه ثعٌَاى صهبى عیي دس وٌذ، هی حوبیت ٍ تعشیف سا تشٍسیضم توَیل ٍ

.ثبضذ هی ضشوت هسئَلیي اص آى تغجیك ٍ ضَد هحسَة داخلی ّبی وٌتشٍل جولِ اص تَاًذ هی ّب عشصالعول ٍ ّب پبلیسی
.گشدد تػَیت ضشوت ًؾبس ّیئت تَسظ ثبیذ هشثَط همشسات ٍ لَاًیي حست ّب پشٍسیجش ٍ ّب پبلیسی
 

پبلیسی َب ي طشصالعمل َب -1



 توبم وٌتشٍل ٍ تٌؾین هسئَل ٍ گشدد هی تعییي ضشوت ًؾبس ّیئت هٌجبًت ً هعوَال ٍ ثَدُ دفبعی دٍم خظ ثعٌَاى همشسات ٍ لَاًیي اص پیشٍی ٍ سعبیت ثخص
.ثبضذ هی تشٍسیضم توَیل ٍ پَلطَیی ثب هجبسصُ پشٍگشام اثعبد

:ثبضذ ثشخَسداس ریل الصم ّبی تَاًبیی اص همشسات ٍ لَاًیي اص پیشٍی ٍ سعبیت هسئَل
  استجبط، تأهیي•
  ٍؽبیف، تمسین•
همشسات، ٍ لَاًیي اص پیشٍی ٍ سعبیت پشٍگشام هذیشیت•
.پزیشی هسئَلیت•

مقشسات ي قًاویه سعبیت بخص -2



تشٍسیضم توَیل ٍ ضَیی پَل ثب هجبسصُ داخلی ّبی عشصالعول ٍ ّب پبلیسی همشسات، ٍ لَاًیي سعبیت ٍ تغجیك اص اعویٌبى حػَل•
آًْب ثب تجبسی سٍاثظ ثشلشاسی حیي هطتشیبى َّیت تثجیت ٍ ضٌبسبیی•
  هطتشی ضٌبخت ضذیذ ضشایظ تغجیك•

تعضیشات ّبی لست دس هطتشیبى َّیتی هعلَهبت ًوَدى چه•
فٌتشاوب؛ ثِ آى دّی گضاسش ٍ هطىَن هعبهالت تحلیل ٍ تطخیع ٍ ثضسي هعبهالت ضٌبسبیی•
ًؾبست ٍ هطتشیبى هعوَل غیش ّبی فعبلیت ٍ هعبهالت تطخیع•

 پَلطَیی ثب هجبسصُ ّبی عشصالعول ٍ پبلیسی همشسات، لَاًیي، ثخػَظ داخلی ّبی عشصالعول ٍ ّب پبلیسی ٍ ثبًه دافغبًستبى همشسات ٍ لَاًیياص وبهل آگبّی•
تشٍسیضم؛ ٍتوَیل

آى حل جْت جذی الذاهبت اتخبر ٍ پزیش آسیت سبحبت تطخیع•
  ًؾبس ّیئت ثِ ٍؽیفَی لحبػ اص ٍ عبهل ّیئت ثِ اداسی لحبػ اص آجشاآت اص گضاسش اسایِ•
تشٍسیضم؛ توَیل ٍ پَلطَیی ثب هجبسصُ ّبی عشصالعول ٍ ّب پبلیسی تعذیل ٍ هشٍس•
ضشوت ّبی گی ًوبیٌذُ ّبی فعبلیت اص ثشسسی ٍ ًؾبست•
آهَصضی ّبی ثشًبهِ تذٍیش•

.ثبًه افغبًستبى د ًؾبستی تین ثب ّوىبسی •

مقشساتمکلفیت َبی مسئًل سعبیت ي پیشيی اص قًاویه ي 



ّوِ هؤسسبت هبلی هىلف ثِ اسایِ ثشًبهِ ّبی آهَصضی هشتجظ ثِ پَلطَیی ٍ توَیل تشٍسیضم ثِ توبم سغَح وبسهٌدذاى ّیئدت ًؾدبس، ّیئدت     . 1
.عبهل، تفتیص ٍ سبیش وبسهٌذاى ضشوت هی ثبضذ

یه ثشًبهِ هؤثش آهَصضی ًِ تٌْب تطشیح لَاًیي ٍ همشسات پَلطَیی ٍ توَیل تشٍسیضم ثَدُ ثلىِ توبم پبلیسدی ٍ پشٍسدیجشّب ٍ وٌتدشٍل ّدبی     . 2
.هَسسِ هبلی سا وِ ثِ هٌؾَس وبّص خغش تشتیت گشدیذُ است دس ثش هی گیشد

:  هَاسد چَى ایٌىِیه ثشًبهِ هؤثش آهَصضی ثبیذ دس ثش گیشًذُ. 3
وی آهَصش دادُ ضَد؛•
چِ آهَصش دادُ ضَد؛•
چگًَِ آهَصش دادُ ضَد؛•
چِ ٍلت آهَصش دادُ ضَد؛ ٍ •
.هی ثبضذ. دس وجب آهَصش دادُ ضَد •

بشوبمٍ آمًصضی -3



:ًوبیٌذ تثجیت ٍ تطخیع سا خَیص هطتشی َّیت ریل احَال دس اًذ هىلف غشافی ٍ پَلی خذهبت وٌٌذُ فشاّن
لجل یب حیي ثشلشاسی هعبهلِ تجبستی1.
لجل اص اًتمبل پَل ثِ داخل ٍ خبسج وطَس2.
ٍ دس حبلیىِ ؽي پَل ضَیی یب توَیل تشٍسیضم هغشح ثبضذ،3.
اجشای هعبهلِ ثشای هطتشی تػبدفی4.

ضىبخت مطتشیبن



(حًالٍ)ضشایط ضىبخت مطتشی دس معبمالت اوتقبل پًل 

اخز معلًمبت ي اسىبد مشبًط ضخص 
حکمی/حقیقی

(  حًالٍ/اوتقبل پًل)مقذاس معبملٍ  ضمب
سٌ

ًبم هىول، ضعل آدسس ٍ ضوبسُ توبس ضخع حمیمی افغبًی یب هعبدل آى ثب سبیش اسعبس 50,000همذاس هعبهلِ ووتش اص  1

 ًبم ٍآدسس هىول ضشوت، هؤسسِ یب ضخع
حىوی

 ًِبم، )ضْشت ضخع غالحیتذاس اجشاء هعبهل
(ضغل، ضوبسُ توبس

ضخع حىوی

هشثَط ثِ ضخع حمیمی،  1ثشعالٍُ هَاسد ضوبسُ 
تزوشُ تبثعیت، جَاص ساًٌذُ گی، وبست َّیت دٍلتی وِ 

داسای عىس ٍ هذاس اعتجبس ثبضذ

ضخع حمیمی افغبًی یب هعبدل آى  100,000الی  50,000همذاس هعبهلِ ثبلغ ثِ 
ثِ سبیش اسعبس

2

هشثَط ثِ ضخع حمیمی،  1ثشعالٍُ هَاسد ضوبسُ 
تزوشُ تبثعیت یب پبسپَست هعتجش

ضخع حمیمی افغبًی یب هعبدل  500,000الی  100,000همذاس هعبهلِ ثیطتش اص 
آى ثِ سبیش اسعبس

3

 هطتشی ضٌبخت ضذیذ تذاثیش ،3 ضوبسُ هَاسد ثشعالٍُ
: ضبهل وِ
ٍجَُ هٌبثع هَسد دس هعلَهبت وست
ّب صهیٌِ دس حوبیَی اسٌبد وست ٍ هعبهلِ ّذف

ضخع حمیمی افغبًی یب هعبدل آى  500,000همذاس هعبهلِ هسبٍی ٍیب ثیطتش اص 
ثب سبیش اسعبس

4



(حًالٍ)ضشایط ضىبخت مطتشی دس معبمالت اوتقبل پًل 

اخز معلًمبت ي اسىبد مشبًط ضخص 
حکمی/حقیقی

(  حًالٍ/اوتقبل پًل)مقذاس معبملٍ  ضمب
سٌ

هشثَط ثِ ضخع حوىی، وبپی  1ثشعالٍُ هَاسد ضوبسُ 
جَاص هعتجش هطتشی

ضخع حىوی افغبًی یب هعبدل  1,000,000الی  50,000همذاس هعبهلِ ثیطتش اص 
آى ثِ سبیش اسعبس

5

 ضذیذ تذاثیش هطتشی، ضٌبخت عبدی تذاثیش ثشعالٍُ
:ضبهل وِ هطتشی ضٌبخت

ٍجَُ هٌجع هَسد دس هعلَهبت وست
صهیٌِ دس حوبیَی اسٌبد وست ٍ هعبهلِ اّذاف 

ّب

ضخع حىوی افغبًی یب  3,000,000الی  1,000,000همذاس هعبهلِ ثیطتش اص 
هعبدل آى ثِ سبیش اسعبس

6

 دسج وِ هطتشی ضٌبخت ضذیذ ضشایظ هَاسد عالٍُ ثش
 هی تغجیك لبثل ًیض ریل هَاسد ثبضذ، هی 6 ضوبسُ
:ثبضذ

اسبسٌبهِ وبپی اخز
هطتشی فعبلیت ٍ تجبست هبّیت ضٌبخت  
ضشوت ولیذی هسئَلیي ٍ سْوذاساى ضْشت
استفبدُ ثب آى ٍالعی هبلىیي َّیت تبئیذ ٍ تثجیت 

(اهىبى غَست دس) هعتجش هٌبثع ٍ هذاسن اص

ضخع حىوی افغبًی یب هعبدل آى ثب سبیش  3,000,000همذاس هعبهلِ ثیطتش اص 
اسعبس ثبضذ

7



16

دس غَستیىِ هجلغ تجبدلِ اسعبس هطتشی هسبٍی یب ووتش اص پٌجػذ ّضاس  
:افغبًی یب هعبدل آى ثِ اسعبس ثبضذ (500,000)

:در در صورتیکه شخص حکمی باشد

و آدرس مکمل شرکت ،نام 

تبادلهشهرت شخص صالحیت دار اجراء 

:در صورتیکه شخص حقیقی باشد

و اسم مکمل مشتری

شماره تماس

ضىبخت دس تببدلٍ اسعبسضشایط
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 (500,000)پىجصذ َضاس دس غَستیىِ هجلغ تجبدلِ اسعبس هطتشی ثبلغ ثِ 
:اسعبس ثبضذ افغبًی یب هعبدل آى ثِ (1,000,000)یک میلیًن افغبًی الی 

:اگش ضخص حکمی ببضذ 
ًبم ٍ آدسس هىول ضشوت؛

ضْشت ضخع غالحیت داس اجشاء تجبدلِ؛ ٍ
وبپی جَاص فعبلیت هعتجش

:اگش ضخص حقیقی ببضذ
ًبم هىول هطتشی

ضوبسُ توبس
ضغل ٍ آدسس ٍ

.وبپی تزوشُ، پبسپَست، جَاص ساًٌذگی ٍ یب وبست َّیت دٍلتی هعتجش

ضىبخت دس تببدلٍ اسعبسضشایط



18

 افغبًی (1,000,000) میلیًن یک هطتشی اسعبس تجبدلِ هجلغ غَستیىِ دس
:ثبضذ اسعبس ثِ آى هعبدل یب افغبًی (3,000,000) میلیًن سٍ الی

:اگش ضخص حکمی ببضذ 
،ثشعالٍُ هَاسد فَق

.ّذف تجبدلِ اخز گشدد •

:اگش ضخص حقیقی ببضذ
ثش عالٍُ هَاسد فَق الزوش، 

.تزوشُ ٍ یب پبسپَست هعتجش ٍ ّذف تجبدلِوبپی •

ضىبخت دس تببدلٍ اسعبسضشایط



19

 (3,000,000) میلیًن سٍ اص ثیطتش هطتشی اسعبس تجبدلِ هجلغ غَستیىِ دس
:ثبضذ اسعبس ثِ آى هعبدل یب افغبًی

:اگش ضخص حکمی ببضذ 
ثشعالٍُ هَاسد فَق  

وبپی اسبس ًبهِ؛ اخز •
؛ ضٌبخت هبّیت تجبست ٍ فعبلیت هطتشی•
؛ ٍضْشت سْوذاساى ٍ هسٍَلیي ولیذی ضشوت•
تثجیت تبئیذ َّیت هبلىیي•

.

:اگش ضخص حقیقی ببضذ
وست  هعلَهبت دس هَسد هٌبثع ٍجَُ؛ •
.وست اسٌبد حوبیَی دس صهیٌِ•

ضىبخت دس تببدلٍ اسعبسضشایط



اجٌبس؛ فشٍش ٍ خشیذ ثل
ثبضذ ثبًىی حسبة غَست یب ٍ لشاسداسد یب ٍ ٍؽیفِ وبست.
هَتش ٍ خبًِ فشٍش غَست دس هعبهالت سٌّوب سٌذ
ِخبًِ یب صهیي لجبل
 است گشدیذُ تسلین هبله ثِ اهؾب ٍ سٌذ سٍی وِ هجلغ یب ٍ صهیي هبله ثیي داد لشاس صساعتی هحػَالت غَست دس
هَاضی فشٍش دسغَست دٍعشف ثیي لشاسداد
عشٍسی هػبسف غَست دس خظ ًىبُ ٍ عشٍسی وبست
دّیذ تَضح سا پَل هٌجع ٍ هعبهلِ ّذف جذاگبًِ ٍسق دس ثبضذ داضتِ هعمَل دلیل وِ حوبیَی اسٌبد هَجَدیت عذم غَست دس.

:اسىبد ي مذاسک حمبیًی ضبمل مًاسد ریل میتًاوذ گشدد يلی محذيد بٍ ایه ومی ببضذ



ّبی خذهبت پَلی ٍ غشافی هىلف اًذ تب خغشات سا وِ اص ًَاحی هطتشیبى، هحػَالت ٍ خذهبت ثِ ضوَل هحػَالت ضشوت •
ٍ تىٌبلَطی ّبی جذیذ، هَلیعیت ّبی جغشافیبیی ٍ وبًبل ّبی تحَیل دّدی سا ضٌبسدبیی، اسصیدبثی ٍ الدذاهبت الصم سا عجدك      

.لَاًیي ٍ همشسات هجبسصُ ثب پَل ضَیی ٍ توَیل تشٍسیضم سٍی دست گیشًذ

.ًوبیذ ثٌذی تمسین وتگَسی سِ ثِ سا خَیص هطتشیبى هبلی هؤسسِ فَق هَاسد تحلیل ٍ اسصیبثی ًؾشداضت دس ثب•

ي صىف بىذی خطشات اسصیببی 



.سا تغجیك هی ًوبیذ ضشایط ضذیذ ضىبخت مطتشیضٌبسبیی ًوبیذ  بلىذخغش •

.تغجیك هی ًوبیذ ضشایط  ضىبخت مطتشیضٌبسبیی ًوبیذ  متًسطخغش •

.سا تغجیك هی ًوبیذ ضشایط عبدی ضىبخت مطتشیضٌبسبیی ًوبیذ  پبییهخغش •



ت ذهبثوٌؾَس ضٌبسبیی، تحلیل ٍ گضاسش دّی هعبهالت هطىَن، ًؾبست ثش هعبهالت ٍ حسبثبت هطتشیبى ضشٍسی پٌذاضتِ هی ضَد، دس هعبهالت غشافی ٍ خ
:پَلی حذ الل هَاسد ریل حیي ًؾبست ثش هعبهالت ٍ حسبثبت دس ًؾش گشفتِ ضَد

ًػت ًشم افضاس ّوِ جبًجِ ثوٌؾَس ًؾبست هٌؾن اص هعبهالت دس غَست اهىبى•

ٍ یب ( world check, online compliance tools)ًوَدى هعلَهبت َّیتی هطتشیبى دس لست ّبی تعضیشات ثب استفبدُ اص غفحِ اًتشًتی چه •
ٍیجسبیت ؛

اخز اسٌبد حوبیَی ثیطتش ثوٌؾَس تطخیع ٍ تثجیت هٌجع عبیذ ٍ ثشٍت هطتشیبى ثِ ضىل•

اص یىسبل  داسًذاضب فِ تش تجذیذ حسبثبت هطتشیبى دایوی ثب دس ًؾشداضت دسجِ خغش آًْب وِ ساثغِ تجبسی •

هعبهالت بم ًؾبست هعبهالت هطتشیبى ثب دس ًؾش داضت هَاسد وِ ثِ اسبس هعیبسات ثیي الوللی وِ هیتَاًذ هعبهلِ یب فعبلیت هطىَن ثبضذ ثغَس هثبل اًج•
....(ثضسي تَسظ یه هطتشی دس ًوبیٌذُ گی ّبی هختلف خذهبت پَلی، اجشای هعبهالت تَسظ یه هطتشی ثِ چٌذ هطتشی ٍ یب ثشعىس

گضاسش دّی هعبهالت هطىَن ثعذ اص دسیبفت، تحلیل ٍ تػوین گیشی ثِ هشوض تحلیل هعبهالت ٍ ساپَس ّبی هبلی افغبًستبى؛•

.لغع ساثغِ تجبسی ثب هطتشی ثٌب ثش هطىَن ٍ جذی ثَدى هعبهلِ ٍیب فعبلیت هطىَن•

وظبست بش معبمالت مطتشیبن



هعبهلِ ٍ یب  سبل ثعذ اص صهبى اًجبم یب اجشاء 5فشاّن وٌٌذُ خذهبت پَلی ٍ غشافی هىلف است تب توبم هعلَهبت ٍ اسٌبد ریل سا حذ الل ثشای هذت 
:ساثغِ تجبستی ثب هطتشی حفؼ ًوبیذ

.اسٌبد ٍ هعلَهبت هطتشیبى عَسی حفؼ گشدد وِ ثِ سَْلت لبثل دستشس ثبضذ

:اسٌبد ٍ هعلَهبت هیتَاًذ ثِ یىی اضىبل ریل حفؼ ٍ ًگْذاسی گشدد

حفظ ي وگُذاسی اسىبد
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هردو
اسٌبد ٍ هذاسن 

ًسخِ ) چبپی
   الىتشًٍیىی

(Soft)



 پَل اص جلَگیشی همشسات ٍ لَاًیي اص آى ًوبیٌذگبى ٍ وبسوٌبى هسٍَلیي، وِ ًوبیذ اعویٌبى حػَل غشافی ٍ پَلی خذهبت وٌٌذُ فشاّن1.
.داسًذ وبفی هعلَهبت ٍ آگبّی هشثَعِ همشسات سبیش ٍ همشسُ ایي تشٍسیضم، توَیل ٍ ضَیی

  ثشًبهِ ًوَدى دایش ثِ هىلف خَیص، ًوبیٌذگبى ٍ وبسهٌذاى آگبّی افضایص ٍ ؽشفیت استمبی ثوٌؾَس غشافی ٍ پَلی خذهبت وٌٌذُ فشاّن     .2
.هیجبضٌذ دٍاهذاس ٍ هٌؾن آهَصضی ّبی

 هشوضتحلیل ٍ ثبًه افغبًستبى د عشف اص وِ ّبی ٍسوطبح ٍ آهَصضی ّبی ثشًبهِ دس تب اًذ هىلف غشافبى ٍ پَلی خذهبت وٌٌذگبى فشاّن     .3
.ًوبیٌذ اضتشان هیگشدد، دایش افغبًستبى هبلی ّبی ساپَس ٍ هعبهالت

آمًصش ي استقبی ظشفیت
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 گضاسش یب تشٍسیضم توَیل ٍ ضَیی پَل تحمیمبت پیشاهَى هعلَهبت تب اًذ هىلف آًْب وبسهٌذاى ٍ هسٍَلیي ، غشافبى ٍ پَلی خذهبت وٌٌذگبى فشاّن
.ًسبصًذ ضشیه ٍ افطبء اضخبظ سبیش یب هطتشی ثِ سا افغبًستبى هبلی ّبی ساپَس ٍ هعبهالت تحلیل هشوض ثِ هعلَهبت اسائِ ٍ دّی

 جلَگیشی همشسات ٍ لَاًیي حست ریػالح هشاجع ثب ٍ ٍغشافبى پَلی خذهبت وٌٌذُ فشاّن وبسهٌذاى ٍ هسٍَلیي هیبى هعلَهبت ایي سبختي ضشیه
.ًویجبضذ هوٌَعیت ٍ هحذٍدیت ایي ضبهل تشٍسیضم، توَیل ٍ ضَیی پَل اص

ممىًعیت اطالع دَی یب افطبء سبصی
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از توجه شما تشکر


