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ن      . نستان افتخار دارد که اولين شماره خبرنامه تحقيقات افغانستان را در دسترس شما قرار ميدهد              واحد تحقيق و ارزيابی افغا     ا اي هدف م
اره                  دنی افغانستان را در ب ه م ان دولت و جامع ده گ االن در راه انکشاف و توسعه،  نماين است تا پاليسی سازان افغانی و بين المللی، فع

ائيم                تحقيقات جديد که پيرامون افغانستان ا      اتی همکاری نم ه         . نجام يافته آگاه سازيم  و در نشر و پخش نتايج تحقيق ن خبرنام م اي د واري امي
ارت است از عدم      يکی از مسايل عمده را که پاليسی سازان و فعاالن رشد و انکشاف،  امروزه با آن روبروهستند رسيدگی نمايد که عب

ا  . اره پاليسی ، تصميم گيری و پروگرام ها معلومات دهدموجوديت اطالعات و تحليل و تجزيه آن است تا در ب         هدف اين موسسه است ت
ذيريم و جهت              . اين خبرنامه را بطور منظم تهيه و چاپ نمايد     از می پ ه آغوش ب ه ب ن خبرنام اتی شما را توسط اي نشر اطالعات تحقيق

 .تماس با ما به آدرس که در صفحه بعدی درج شده است مکاتبه نمائيد

 
 

 خبرنامه تحقيقاتی افغانستان
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  های تحقيقاتی که در دست اجرا استپروژه
ه توسط       . اين بخش بيانگر پروژه های تحقيقاتی  فعلی وپروژه های پيشنهاد شده اين موسسه ميباشد          ن بخش ک معلومات مندرجه اي

 .افراد و موسسات ذيعالقه تسليم داده شده است ممکن است که الی نشر اين خبر نامه حاالت اين پروژه ها متغير شده باشد
 

 )2003( ارزيابی خطرات احتمالی ملی  وآسيب پذيری 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 در باره منجمنت اجتماعی  )MADERA(تحقيقات چهارگانه موسسه مدیرا  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ریــ و آسيب پذیخطرات احتـــمالی مــــلیابی ــود ارزیـــميت
2003) NRVA( وزرات های، توسط موسسات امداد دهنده 

 موسسات ملل صحت، انکشاف دهات ، زراعت و مالداری ،
 و ارزیابی افغانستانق، و واحد تحقيمتحد ، بانک جهانی

AREU) ( که مصروف فعاليت هایو موسسات غير دولتی
 .تامين مواد غذائی هستند ، تهيه و آماده شده است

 

 جهت آگاهی خوبتر در موردتحقيق آن است تااوليه این هدف 
نحوه امرار معيشت و گذران رندگانی اهالی دهات و کوچی ها

منطقه جمع آوریسطح  خانواده و از سطحاز  را یعلوماتم
مردم درآن را که های  خطرات و آسيب پذیری  و انواعنمایم

 که بعدًااميد است. ، مشخص سازیماندطول سال با آن مواجه 
 از طرف امداد دهنده بدست آمدهتحليل و تفسيراین اطالعات

ستراتيژی های را ایجادا  وسيلتًاگان مورد استفاده قرارگيرد تا
، ميان مدتدهند که نيازمندی های کوتاه مدتو انکشاف کرده 

 وتوجهمورد   و بطور مناسبموقعبو دراز مدت آن مردم را 
 .قراردهندتفحص 

 

تحقيق این  مقد ماتی و معلوماتدر اخير ماه دسامبر نتایج
 اینکهيد تاـ ها به نشررس عواید تخمينی خانوادهسنجشمبتی بر

اتخاذ تصاميم وفوری مسئولين ذیعالقه را جهت تقاضای 
.پالنيزه نمودن برنامه های کاری شان مساعدت نماید

 فقرسطح برآورد  یکوزارت انکشاف دهات و بانک جهانی
 به کابينه2004 ارقام مصرفی را در ماه فبروری مبنی بر
ن معلومات به مقصد آگاهی عامه به نشرید که ادنارائه نمو
 اینک گردیده وتصحيحمعلومات جمع شده تمام . سپرده شد

 .  شودآماده است تا به منظور آگاهی عامه نشر 

مطالعات اوليه جهت سنجش وارزیابی فقربر اساس  تکميل نمودنبا
اندازه عواید و مصارف ضروری است تا تتبعات عميقتری  در

ذخایر،ی ، ی و رژیم غذاهذیغ تاختالف در: رد آتی انجام یابدامو
قوای زندگی ، تعليم و تربيه ، صحت ، قایبتراتيژی های تامين اس

، کوچی ها، وزمينداریا ، زراعتـ و بازارهمهاجرت/ بشری
دسته بندی منطقوی برداشت پاسخ دهنده گان و ،جنسيت، کوکنار

مطالعاته ل سلسمانند تحليل و بررسی به  این  نتائج.معيشت ها
و . و آسيب پذیری تهيه خواهد شدخطرات احتمالی ملی ارزیابی 

 ازییک. نشرسپرده خواهد شدب بعد از تکميل و تحریر هر موضوع
این گزارش ها که نظریات مقدماتی را پيرامون فقر در دهات

خطرات احتمالیرزیابی در چهار چوب اافغانستان ارئه ميدارد ، 
 ترتيب و در ماه2003سال ) (NRVA و آسيب پذیری ملی

 ارایه شدهت افغانستان فقر در دها تحت عنوان2004فبروری سال 
وزارت انکشاف دهات / NRVAنظریات مقدماتی از : است

به همين.  به نشر رسيد صفحه24 طی افغانستان و بانک جهانی
 در باره ميتودولوژیپيش زمينه یی را یک گزارش AREUگونه 

NRVA9صفحه (  به نشر سپرد(.   
 

ل ضميه به آدرس ذی  NRVA در موردمعلومات پس از انتشار، 
 http://www.af/nrva. خواهد شد

 
 :برای معلومات بيشتر به آدرس ذیل تماس گيرید

 (Andrew Pinney)اندریو پنی 
 واحد تحليل آسيب زده گی

 وزارت احيا و انکشاف دهات،کابل، افغانستان
470 337 79) 0 (93+  

http://www.af/nrva 

 : نظر دارد تا چهار مطالعه ذیل را براه اندازدمدیرا در
 

سيستم های توليدات زراعتی در ولسوالی های )1
 تا اکتوبراپریلسابند والیت غور از  پتيوره و

2004. 
لسوالی های تيوره وو جوامع در  اجتماعیتشخيص )2

 .2004سابند والیت غور از می تا اکتوبر پ

رقی درمنجمنت اجتماعی آب زراعتی در والیات ش )3
 .2004می تا اکتوبر 

ه  بازاریابی و پراسس درعمطال: توليد زراعتی )4
 .2004والیات شرقی از جون تا اکتوبر 

 . تکميل خواهد شد2004این مطالعات قبل از نوامبر 

 :برای معلومات بيشتر به آدرس ذیل تماس گيرید
Cyril Lekiefs, Evaluation Unit, MADERA 
Kabul, Afghanistan, 
madera_evaluation@yahoo.fr 
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 تحقيقات فعلی این موسسه
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 امرار معيشت در دهات
اخيرًا مرحله) AREU(واحد تحقيق و ارزیابی افغانستان

اول پروگرام امرار معيشت در دهات را تکميل نموده که
هدف آن هم ایجاد آگاهی در باره امرار معيشت در

ن عالقمند بهبودافغانستان در ميان پاليسی سازان و فعاال
بخشيدن برنامه ریزی ، نظارت و ارزیابی پروگرام های
مربوط به معيشت را که توسط موسسات غير دولتی همکار

 را برای9صفحه .( به راه انداخته شده است می باشد
مرحله دوم تحقيق شامل). نشریه این موسسه نگاه کنيد

رانتوجه جدی به پنج موضوع عمده یعنی مهاجرت کارگ
موسمی، دارایی های جنسی و توليدی ، کردیت و دبيت ،

هدف. آسيب پذیری دهات، کوکنار و امرار معيشت ميباشد
هر مطالعه و تحقيق آن است تا که به آگاهی استراتيژی
های موجوده منجمنت خطر به سطح افراد، خانواده و گروه
بها کمک کنيم تا در ایجاد پاليسی ها و پروگرام های مناس

برای. یاری رسانيده و آسيب پذیری را تقليل بخشيم
--Alexia Coke معلومات بيشتر با

alexia@areu.org.pk در تماس شوید . 
 

 آگاهی در مود آسيب پذیری در سطح شهری
در حال حاضر) آسيب پذیری( و ) آسيب پذیر(واژه های 

اما مسائل وابسته.ميان موسسات در افغانستان عام شده است
به منظور اینکه. ه آنها هنوز به خوبی درک نگردیده است ب

واژه های مذکور را درمحيط و شرایط افغانی به خوبی
بدانيم این تحقيق مباحثات گروهی را مورد استفاده قرار
دایری، مردم آسيب پذیر، استراتژی های مقابله با اسيب
پذیری و شبکه های موجودهء حفاظتی در سطح محل،

گزارش   مقدماتی تحقيق در. کشور ارزیابی نمایدمنطقه و 
برای معلومات.  موجود خواهد بود2004اخير ماه اپریل 

 بيشتر با
Stefan Schutte at stef.schuette@web.de 

 .در تماس شوید
 

 : شبکه های انتقالی و عودت کننده گان
تان و ان از پاکس اجرین افغ ی مه نی بازگشت جمع در روش

ران ،  اجرین و بAREUای الی مه نری ع ک کمش ه کم
Stichting Vluchtelingان ا روابط مي  در تالش است ت

ام اره ادغ ی  را  و دوب الی و داخل اعی انتق ای اجتم بکه ه ش
د ده ان متداوم  مهاجرین و آنانيکه در جوامع اصلی خود مان

ق ساحوی در دهات و شهر هرات روی. بدانيم اکنون تحقي
اری           ا شبکه های ک راد در جوامعدست است ت اعی اف  اجتم

ردد     ) محالت( ابی گ ا. مختلف ردی ات آن است ت هدف تحقيق
 .تاثيراتی را مورد ارزیابی قرار دهد

ابی امالت حس ارگران ، مع اجرت ک انی ، مه ه رس ه وج ک
اری و جنسيت   ای ک بکه ه ارتی ، ش رد( تج روی) زن و م

ين الکشوری  چه ر شکل شبکه های ب داوم و تغيي آغاز ، ت
 برای معلومات مزید با . اثر ميگذارد

Elca Stigter at elca_s@yahoo.com 
 

 تصميم گيری به سطح محل و جنسيت
ری  از اهم بهت ا درک و تف ت ت روژه آن اس ن پ دف اي ه
يت را ر جنيس ی ب ای مبن ووليت ه ا و مس ش ه ا، نق نورمه
ان در ردان و زن ه م اعی ک ابع اجتم تر از من م بيش رای فه ب
هنگام تصميم گيری در سطح خانه وار وجامعه به کار می

ن  رای ش د و ب ریبرن ميم گي ان تص ه مي اخت و درک رابط
ه دی جامع ات کلي ه موسس ه چگون ه واينک ه وار وجامع خان
ت در ان اس هء زن از و عالق ه ني وط ب ه مرب ی را ک ثمرات

 جهت معلومات مزيد با . ميابند، بدست آورد
Shawna Wakefield at shawna@areu.org.pk 

 .در تماس شويد
 

 اقتصاد سياسی و بازار ها 
 رابطه ميان داد وگرفت های اقتصادی و سياسیاين تحقيق 

را جستجو نموده و معلومات مشرح عملی را در بارهء کار
ن. بازار ها و توزيع ثمرات شان تهيه ميدارد        مرحله اول اي

انی پروژه تحقيق است که مصارف آن از طرف بانک جه
تان ردم افغانس رای م ه ب اليتی را ک تمويل ميگردد که سه فع

م ا    د        خيلی مه رار ميده ق ق ورد تحقي ی کشمش ،: ست م يعن
ا. قالين ها و مواد ساختمانی  هدف اين مطالعات  آن است ت

ر ذاری ب اثير گ آگاهی و فهم را در باره نقش بازار ها در ت
تان ، دورنمای رشد و توزيع ثمرات اين رشد را در افغانس

رد   واد. باال ب رهء امتعوی  م ل زنجي ه دوم شامل تحلي مرحل
برای معلومات بيشتر با.وا و کوکنار خواهد بود سوخت، د

Sarah Lister at sarah@areu.org.pk 
 . در تماس شويد

 
 آموختن از انتخابات پروگرام همبستگی ملی 

ه اين مطالعه و تحقيق پروسه های انتخابات را در رابطه ب
ی   افی محل ای انکش ه ه رام(CDCs)کميت ه تحت پروگ  ک

ز  ا تمرک ه ب ی ک تگی مل در وهمبس ه جن اص ب ه خ  توج
ات و رای ارهء انتخاب ه در ب ات جامع ان، نظري اشتراک زن
ده              ات، تاسيس گردي ايج انتخاب .دهی و توقعات جوامع از نت
الن نمودن ارهء پ د را در ب اميد است تحقيق درس های مفي
ی ه سطح مل ری ب انتخابات ملی و رشد و انکشاف سهم گي

 Inger Boesen را فراهم سازد برای معلومات بيشتر با
dk.tele.ac@mail.boesenدرتماش شويد . 
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  افغانستانسروی در مورد صحت جوانان: صحت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :(Altai Consulting)سروی ها توسط دفتر مشورتی التای 
 آیودین در ساختن نمک ، کشت نباتات خوشبو  و مصئونيت مادران

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :برای معلومات بيشتر به آدرس ذیل تماس گيرید
Dr. C. Panter – Brick 
Catherine.Panter-Brick@durham.ac.uk 
Dr. A.W.W.Wardak 
awwardak@aol.com 

ای صحت رابلم ه ابی پ ون ارزی ی پيرام ين بررس صحت اول
ی و ه جنگ داخل دین ده س از چن تان پ ان افغانس ی جوان روان

روژهء     .بيجا شدن سرسام آور مردم ميباشد       دره   ماه  30 این پ
هء   ا موسس ترک ب اری مش رای (WAFAهمک ک آب ب کم

ه) افغانستان  تان حمای ارف در افغانس ه از طرف وزارت مع ک
ورميگردد، شيوهء سهم گيری را با مردم محل و            مسوولين ام

ی     ه ب ام اساس ول ارق دف آن حص ه ه رد، ک د ب ار خواه ک
)baseline data(  ورد ل های شان1800 در م  جوان و فامي

اتی افغانستان و پاکستان ميباشد            در شش منط   قهء شهری و ده
از نمونه های فرعی تر ادامه خواهد تعقيبيهیک بررسی   با   که

ت ار. یاف ه ک ی را ب اط داخل ق انظب ای تحقي ود ه حت ميت ص
اعی و    ی، اجتم ای روان رابلم ه ی پ ا ویژگ رد ت د ب ابعخواه من

ا  ه ب رای مقابل وژیکیب ای فزیول د ه ا  پيام رابلم ه ن پ د م ای انن
 . فشار خون و سایر عالیم فشار روانی را با هم ارتباط دهد

رابلم محققين در نظر دارند تا ابزار مناسب را برای ارزیابی پ
ه را ردار و سلوک مجادل ا ک د ت های صحت روانی ایجاد نماین

ی   م روان ابی و عالی وبی ارزی ه خ و–ب اعی و بيول ژیکی اجتم
وم ی را معل ار روان ا فش ن هدف ت ا ای د ب ای نماین تراتيژی ه س

 .  صحی توصيه کرد برای تدارک خدماتیمناسب

 : امل مسایل ذیل استـتحقيقات جاری دفتر مشورتی التای ش
 

 (USI) پروژه جهانی آیودین زدن نمک تحقيق در مورد 
تحقيقات به سطح کشور که توسط دفتر التای برای اداره

براه انداخته شده، هدف آن) بنگله دیش(يسف و آیشيا تيک یون
این است تا مناسبترین شيوه را برای اصالح مصرف نمک

نتایج و معلومات تحقيق. آیودین داردرافغانستان دریافت نماید
 .   آماده خواهد شد2004پس از ماه مارچ 

 
بررسی و مطالعه عملی بودن کشت و بر اساس نباتات

 )خوشبو(زی صنعت عطرسا
دفتر التای این بررسی را برای اداره انکشافی ملل متحد و

HDمطالعه و بررسی انکشاف پالن های.  براه انداخته
 ابتدایی، یافتن تمویل کننده گان برای کشت نمودن گلتجارت

های قيمتی در افغانستان را در مرکز توجه خویش قرار
 .ميدهد

 
 در(SMI)دران تحقيق به خاطر ابتکار مصئونيت ما

 افغانستان
این تحقيق  در سراسر کشور ، برای یونيسف و ایشيا تيک

براه انداخته شده و هدف آن اینست تا دانش ،) بنگله دیش(
کردار و یا طرز برخورد و اعمال را در مورد صحت زنان و

نتایج و. مرگ ومير مسایل والدی در افغانستان بدانيم
 قابل حصول2004ماه می معلومات حاصله ازتحقيق در 

 . ميباشد

 برای معلومات بيشتر به آدرس ذیل تماس گيرید
 دفتر مشورتی التای

 کوچه عصمت مسلم، شهر نو، کابل، افغانستان
 اریک داوین: تحقيق

+93 (0) 79 888 666 
edavin@altaiconsulting.com 

ت کتب جديد در مورد افغانستان از اعالنا
 طريق پست الکترونيکی

آیا شما ميخواهيد در بارهء کتب جدیدی که در مورد   
افغانستان و مناطق همجوارش به یکی از کتابخانه های 
بزرگ امریکا در مورد شرق ميانه ميرسد مطلع شوید؟ 
کتابخانهء جورج کامپ کيسر انستيتوت شرق ميانه در 

تان در مورد کتاب های جدید از طریق پست واشنگتن برای
.الکترونيکی خبر ميدهد  

:برای اشتراک به آدرس انترنتی ذیل تماس بگيرید  
http://www.mideast.org/programs 
/programs_library_bookalert.html  
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 گردهمایی ها و شبکه ها
 .مورد بحث قرار ميدهداين بخش کنفرانس ها ، جلسات و ديگر گردهمايی های ارتباطی و شبکوی را 

 
 )به انگليسی(دهمين کنفرانس مهندسی واسلوبی 

 تاريخ وانکشاف شهری کابل
 مسايل بازسازی و پالن سازی امروزی

 
 در همکاری مشترک با شبکه انکشافی آغا خان برای مسايل فرهنگی، موسسه سويس برای انکشاف و همکاری،

 Cantone Ticinoژی ، انستيتيوت فدرالی تکنالوLausaune Monte Verita, Ascona, Ticino, Switzerland,  
 2004 اپريل ، 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شبکه های کاری در باره خانواده ها
 کنترول و اداره، تعليم و تربيه، صحت/ جنسيت اقتصاد سياسی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ایلآن اره مس ا در ب فرانس سه روزه  فرصتي را مساعد ميسازد ت
رای بازسازی زی ب ه ری ل و برنام ی کاب مربوط به بازسازی فعل
آینده آن با در نظر داشت تاریخ گذشته کابل و مطالعه اقداماتی که

اشخاص. برای رسيدگی به مشکالت شهری بحث و مذاکره شود         
دهکليدی از کابل که در مورد مسایل بازس    ازی و برنامه ریزی آین

ر حکومتی و دگان  موسسات غي آن مصروف اند وهم چنان نماین
ول ری و فورم ل در تصميم گي ه از قب ده ک را کنن ای اج ان ه ارگ
ن د در ای وده ان بندی و عملی نمودن پروژه های شهری مشغول ب

 . کنفرانس شرکت خواهند کرد
 

رانس د               ن کنف ایج ای ات و نت ه مباحث رود ک هتوقع مي ر دو فارمت ب
ه) 1: (نشر خواهد رسيد   رانس ب د از کنف وری بع ه ف یک سندی ک

ایل درکار در مس ت ان ب دس ين جوان ا درب يد ت د رس ر خواه نش
به شکل یک) 2(انکشاف شهری و بازسازی کابل توزیع شود و         

ه اشتراک وده و ب رانس ب جلد کتاب که حاوی مراحل مختلف کنف
ت    اب فرس روش کت دگان و مراکز ف د کنن د ش ه. اده خواه یک برنام

ت     ده اس بينی ش ل پيش ز در کاب رانس ني ن کنف ه ای غول: تعقيبي مش

الين در جمع   اختن فع ات ازآس ازی معلوم گ س وری و هماهن
ا ات ب ه  معلوم اری ک ای ج روژه ه ف و پ ای مختل والی ه ولس
زی شهر ه ری اتی و برنام ارزشی برای ساختن یک بانک معلوم

 .ميباشد
ين شهر درین کنفراس برای اشتراک دعوت تن از ساکن   30حدود  

د   د ش ز( خواهن ان ني ده گ ده از نظارت کنن ه ع رود ک ال مي احتم
 ) . دعوت گردند

 : به آدرس ذیل تماس گيریدبرای معلومات بيشتر
 
 

 چهار شبکهء کاریAREUواحد تحقيق و ارزیابی افغانستان 
ی جداگانه را برای هر یک ازرا آغاز می نماید تا انجمن ها

خانواده ها، آسيب: تحقيقی  ذیل تدارک نمایند موضوعات
پذیری و منجمنت منابع طبيعی، جنسيت، اقتصاد سياسی و

هدف از این انجمن. سلطه یا کنترول، تعليم و تربيه و صحت
بویژه در(هاآن است تا آموزش را در مورد موضوع خاص 

عالوه بر آن آموزش بر) ابیمورد تحقيق ، نظارت و ارزی
پایه تجربه و دانش کسان بلند برد که دراین فعاليت ها شرکت

پرسونل ملی و بين المللی و تصميم بگيرند که این(ميورزند
آموزش چگونه برای پاليسی سازان و فعالين مبتدی مفيد

 پالن نموده که هر شبکه کاری هر چهارAREU. خواهد بود
ر نماید و گزارش   یا موضوع خاصيکهماه یکبار مجالس دای

.  مورد توجه قرار دهد راارایه ميگردد ،) توسط یک موسسه(

به خاطر محدودیت جای و محل کوشش شود که گروپ به
هرگاه عالقمندی زياد .منظور مباحثه مفيد کوچک باشد

موجود باشد، شرکت شايد به يکتن از هر موسسه محدود
د ترجمه به دری و سعی خواهد کرAREU. گردد

انگليسی باشد تا برای حاضرين لسان های مختلف فرصت
 . ميسر گردد

 
بک ذیری و ش ا، اسيب پ یمعيشت ه ابع طبيع ت من ه منجمن

(NRM)  
وع ریه بوق ن نش اپ ای ل از چ بکه قب ن ش ی ای ردهم آی ين گ اول

ا      . پيوست رای بدست آوردن معلومات بيشتر ب  Jo Grace atب
jograce@areu.org.pkدر تماس شوید   . 

Gender Network 
Thursday, 15 April , 2004, 9:00- 12 AM, AREU, 

ا       چهار راهی انصاری ، شهر نو،        کابل، برای معلومات بيشتر ب
Shawna Wakefield at shawna@areu.org.pk  

 .تماس گيرید

Dr. Kaj Noschis, Faculte de l'Environnement 
naturel, architechtural et construit, Ecole 
Polytechnique Federale de Lausanne 
ENAC, BP, E.P.F.L, 1015 Lausanne, 
Switzerland, +41 (21) 323 1056, 
Kaj.Noschis@epfl.ch 
http://www.colloquia.ch 
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اولين گزارش  انکشاف بشری : موضوع اصلى

 افغانستان
  ملل متحداداره انکشافی

 
 ، کابل ، افغانستان2004 فبروری 22

 توسط عبداهللا مجددی
 

جرای پروژه های بازسازی و پاليسـی هـای         ا سال جنگ، افغانستان داخل یک مرحله ثبات ميشود که برای طرح و              23بعد از   
گـانی بـر نيازمنـدی    کشور پيش از همه به یک دیدگاه انکشافی مبنـی بـر توافـق هم   . طویل المدت زمينه را مساعد ميسازد    

از طریـق روش    وقتـی ميسـر اسـت تـا         رسـيدن بـه همچـو دیـدگاه         . های دراز مدت و  خواست مردم افغانستان ضـرورت دارد          
 و دريافت راه اصـولی و منطقـی آن          و تجزيه قرار گيرد    تحليلآماده گردد و مورد      بعد از آنکه معلومات       استفاده گردد    اشتراکی

 یک تعهد دراز مـدت را بـرای حمایـه و رشـد پاليسـی       UNDPروی همين هدف است که . گيرددر معرض عام مورد بحث قرار 
پروسـهء گـزارش    . های انکشاف بشری و شاخصـه هـایی از طریـق توليـد گـزارش هـای ششـماهه بـه دوش گرفتـه اسـت                         

کشـاف بشـری،    انکشاف بشری ملی افغانستان سبب خواهد شد تا اشتراک گذاری متداوم معلومات و مشاوره در مـورد ان                 
تعيين مطالعات روی چالش های که انکشاف بشری با آن روبروست، و حمایت سيستماتيک از جمعـاوری، تـدقيق و تحليـل                      

 . ارقام برای ساختن شاخصه ها در جهت پيشبرد نظارت روی انکشاف بشری در کشور به سر برسد
 

ایی اصول ملکيت و کنترول کشوری، بی طرفی و غير آمادگی و تهيهء اولين گزارش انکشاف بشری ملی افغانستان با همنو
 آغـاز   2003 پروژهء گـزارش انکشـاف بشـری ملـی را در اپریـل سـال                 UNDPدولت افغانستان و    . وابستگی ملی زیر کار است    

مفهـوم انکشـاف بشـری یـک        . انکشـاف بشـری در پاليسـی ملـی ميباشـد          پرنسـيپ هـای     کرده بودند که هدف ازان دخول       
 برای دیدگاه عمومی انکشافی افغانستان ميباشد زیـرا ایـن روی تنـوع نيـاز هـای بشـری همچـو عایـدات،           چهارچوب ایده آل  

دسترسی به دانش، تغذی و صحت بهتر، امنيت، آزادی و  سهم گيری سياسی و فرهنگی مردم تـا سـطح محـالت، تاکيـد                         
ی را بلنـد بـرده و ظرفيـت هـا را بـرای              پروژه گزارش انکشاف بشری ملی، آگـاهی در مـورد مفهـوم انکشـاف بشـر               .  مينماید

 . تحقيقات انکشاف بشری، تحليل و برنامه ریزی در افغانستان را ایجاد خواهدکرد
 

هيأت مشورتی گزارش انکشاف بشری ملی، به ریاست حنيف اتمر وزیر احيـا و انکشـاف دهـات پروسـهء گـزارش انکشـاف                        
  تشـکيل هيـأت مشـورتی انعکـاس دهنـدهء نماینـدگی سـاحات                .بشری ملی را به حيث کميتهء رهبری نظارت خواهند کرد         

هماهنگ کنندهء کشوری، هيأت مشورتی را در تکميل هـدف و هماهنـگ       . مختلف مربوط به مفهوم انکشاف بشری ميباشد      
گـروه مطالعـه کننـده      ( کميتهء متخصصـين خـارجی      . سازی پروسهء گزارش انکشاف بشری ملی در افغانستان کمک ميکند         

کتبی که در طی تمام ) feedback (فيدبک مشورتی را در مورد آمادگی برای گزارش انکشاف بشری ملی و ارايه هيأت) گان
دفتر منابع انکشاف بشری تسهيالت مـورد نيـاز گـزارش انکشـاف بشـری ملـی و هيـأت              . پروسه توليد ميشود، مشوره دهد    

 . مشورتی را مهيا ميسازد
 
   

توافق بر این شد تا موضوع نخست       .  در کابل برگذار شد    2003ملی در دسامبر سال     اولين ورکشاپ گزارش انکشاف بشری      
گزارش در باره رابطه ميان امنيت و انکشاف در افغانستان به حيث یک اصـل بنيـادی و وحـدت ملـی بـه حيـث یـک نتيجـه آن                  

وده ـــــــــــک مســــ یپيشــنهادات در بــاره پيغــامی کــه ایــن گــزارش انکشــاف بشــری ملــی در بــر خواهــد داشــت در  . باشــد
تيم گزارش انکشـاف بشـری ملـی تـا کنـون هشـت       . جمعاوری شده است) Concept paper Comprehensive( نامهءجامع 

، محـيط و  )جنـدر ( امنيـت، معـارف، صـحت، اقتصـاد، فقـر، جنسـيت       ( مجموعه پس زمينه یـی را روی هشـت بخـش عمـده          
گـزارش بيشـترین معلومـاتش را ازیـن مجموعـه هـا اسـتخراج              . دیـده اسـت    مجموعه کوتاه تيوریتيک را تهيه       26و  ) حکمرانی

در ماه های اپریل و می اعضای هيأت مشورتی لکچر هـای را             .   آماده ميشوند  2004خواهد کرد که همه تا اخير ماه فبروری         
و مجموعـه از    آنهـا همچنـان د    . در پوهنتون های کابل و هفت منطقـه دیگـر روی مفهـوم انکشـاف بشـری دایـر خواهنـد کـرد                      

تـاریخ در نظـر گرفتـه شـده بـرای نشـر اولـين گـزارش انکشـاف                   . مسایل انکشاف بشری را از هر منطقه تهيه خواهند نمـود          
بـرای معلومـات بيشـتر بـه هماهنـگ کننـده کشـوری گـزارش         .  ميباشـد 2004 سـپبتامبر سـال      هبشری ملی افغانسـتان مـا     

 : رفته ميتوانيدانکشاف بشری ملی به نمرات و آدرس های ذیل تماس گ
 .+93 (0) 79 306 314 
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 نشریات عمده
 .  بدست خواهد آمد، نشاندهی می نماید2004این بخش نشرات تحقيقاتی را که درین اواخر بدست آورده و یا آنانيکه در اوایل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انکشاف
Conflictual peacebuilding: Afghanistan two years 
after Bonn/ Astri Suhrke, Kristian Berg Harpviken and 
Arne Strand. Bergen, Norway: Chr. Michesen Institute, 
2004, 75 P. 
 

ان      اری مي ک همک ه ی زارش نتيج ن گ  Chr. Michelsenای
Institute (CMI)   ، ق صلح Oslo و انستيتيوت بين المللی تحقي

  ،(PRIO)رای افغانستان را  ميباشد که  پاليسی های مساعدت ب
ال  ر س د از اواخ ه بع ور2001ک امين صلح در یک کش رای ت  ب

ده اس             رده ش ار ب یویران شده از سبب دو دهه جنگ به ک ت معرف
دیم. می نماید  امين  صلح را  تق ار ستون طرح ت این گزارش چه

ام ه بن التی ک رای  ح ی را ب ين الملل وری و ب رایط کش وده و ش نم
د                ابی می کن ده  ارزی اده ش پروسهء. تامين صلح منازعوی  نام نه

ات بيشتر ا جزئي ساختار دولت و پاليسی های کمک و بازسازی ب
رار داده ث ق ورد بح ا م ابیآنه ک ارزی ب آن ی ه تعقي ده و ب  ش

اره انون دوب انروایی ق پروسهء انتقال سياسی و اینکه چطور فرم
ی و. مستقر شده آمده است    ين الملل وضعيت امنيت ملی و حاالت ب

اروی در آوردن ش ن ال نق ده طورمث رور گردی ز م وی ني منطق
 .پروسهء صلح مورد بحث قرار گرفته
ای پاليسی را زارش رهنموده ن گ رار ای دای پاليسی ق رای اجن  ب

 : ذیل پيشنهاد می نماید
ورد آن • وده و در م جنگ در مقابل جنگجویان را محدود نم

دای اوردن ه اجن ی را علي اثيرات منف ا ت ردد ت د نظر گ تجدی
 . صلح کاهش دهد

ی بطور • ردن ظرفيت محل د ب ادی و بلن ورم های نه ر ریف ب
د ای جدی زرگ کمک ه وم  ب رای یک هج ه ب شروط الزم

 . تاکيد گردد
هء • ال در پروس ا ح ه ت ود ک ه ش ر گرفت د در نظ ایل بای مس

ر، وق بش مول حق ده بش ه ش بتًا از نظر انداخت ازی نس بازس
ه مساوات ر، و پاليسی های تنظيمی ک برنامه های ضد فق

 . بيشتر را در تقسيم منافع بازسازی بميان می آورد
توارتر در • تر اس لح بيش هء اوردن ص دن پروس م ش محک

و  وی،  مفه اعinter aliaم منطق ک اجتم اد ی ط ایج  توس
ورهای تان و کش ان افغانس اری مي رای همک ومی ب عم

 . همسایه
د • م یکی نمای ا ه ناروی باید سهم همکاری فعلی خویش را ب

اری مت همک ه در آن قس ده ک ين ش هء مع ک طاقچ ر ی و ب
 . کشور ناروی یک فرق را بميان آورده بتواند

ای    اپی ه تر و ک ات بيش تمعلوم ل بدس زارش را از آدرس ذی  گ
 :آورده ميتوانيد

Arne Strand, CMI, +47 555 74000، 
arne.strand@cmi.no  or Krsitian Berg Harpviken, 
PRIO, +47 225 47700, kristian@prio.no  or at 
http://www.cmi.no/publications/2004/rep/r2004%-
204.pdf  

 صحت و سالمتی
The children of Kabul: discussions with Afghan 
families/ Jo de Berry, Fariba Nasiry, Anahita Fazili, 
Sami Hashemi, Said Farhad, Mariam Hakimi, Kabul: 
Save the Chidren(USA), UNICEF 2003. 77 p. 

 
حمایت از کودکان در یک سلسلهء تصاميم مباحثاتموسسهء 
 کودک و خانواده های شان سعی600با بيشتر از گروهی 

)2(اهداف سالمتی برای کودکان افغان،) 1: (ورزیده تا بداند که 
خطرات که کودکان برای بدست آوردن سالمتی با آن  مواجه می

ز پيش درمنابع مقابله با مشکالت که کودکان پيش ا) 3. (شوند
این گزارش دریافت. مقابل معامله نمودن با مشکالت شان دارند

 : های این تحقيق را تقدیم می نماید که مشتمل اند بر
خانواده های افغان برای کودکان خویش بيشتر از •

ابقای فزیکی چيزی دیگری را ميخواهند ، آنها
 . پيشرفت احساساتی و اجتماعی را مهم ميدانند

 بدست آوردن سالمتی به مفاهيم مثبت وکودکان برای •
 . حمایوی نيازدارند

کودکان برای بدست آوردن سالمتی به روابط مثبت و •
 . حمایوی نياز دارند

 
ی           يوهء روان رای یک ش ان توصيه های  را ب -این گزارش همچن
د ان روی دست خواه ه و متمرکز روی کودک ه جانب اجتماعی هم

زاین        رای دی ه، اجرا  )طرح (گرفت تا ب هء برنام ابی و ادام ، ارزی
د  ت نمای تان فعالي ل و افغانس ان در کاب رای کودک ایوی ب ای حم .ه

 : گزارش مکمل آن در صفحه انترنت ذیل موجود است
www.savethechildren.org/publications 
/children_of_kabul.pdf  

 
A randomized controlled trail to test the 
efficacy of thermotherapy against Leishmania 
tropica: final report/HealthNet International. 
Unpublished. 11 p. 

 
این گزارش نتایج ادامه ازمایشات موثریت ترموگرافی بمنظور

این. را تقدیم می نماید) کابل( تداوی لشمانياسز کلينيک خيرخانه
مطالعه دریافت نمود که ترموتراپی یک تداوی موثر، خوب قابل
تحمل و سریع برای لشمانيا جلدی که سبب آن لشمانيا تروپيکا

هلت نت. نتایج فعًال برای چاپ تحریر ميگردد. باشد، است
انترنشنل بعد ازین ترموتراپی را در فعاليت های تداوی لشمانيا

 . ویش مشتمل خواهد نمودخ
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برای معلومات بيشتر در مورد این مطالعه به آدرس ذیل در
 : تماس شوید

ریچارد، ریتنگر، پی اچ دی، مشاور فنی، برنامهء کنترول
 لشمانيا و مالریای افغانستان، هلت نت انترنشنل،

 11-A Circular Lance, P.O. Box 889,  
University Town،844474 91 92+  پشاور، پاکستان، 

rreithinger@yahoo.co.ukدر تماس شوید  . 
 

 معيشت ها
Human security and livelihoods of rural Afghans, 
2002 – 2003/ Feinstein International Famine Center, 
Tufts University 
 
این گزارش مهم رابطه ميان امنيت انسانی و معيشت ها را در

 ارزیابی می2003 – 2002افغانستان بين سرتاسر قریه جات 
:این مطالعه مربوط به شش والیت می باشد نماید جزئيات

این گزارش بر. بادغيس، بلخ، هرات، کابل، کندهار، و ننگرهار
روابط مهم ميان جوانب کليدی امنيت و امنيت اقتصادی  در
معيشت های افغانهای قریه جات و نظریات برای صلح در مدت

این گزارش ميکانيزم های رسمی،. ر تاکيد می نمایددرازت
عنعنوی و کلتوری را که سبب بی عدالتی و بهم خوردن امنيت و
خطرات معيشت ها برای افغانهای قریه جات ميباشد، را نيز

توصيه های پاليسی بر اساس دریافت. ارزیابی و تحليل می نماید
 . ها و تحليالت صورت گرفته است

 
 : این آدرس تماس بگيرید ت بيشتر بابرای معلوما

 Dr. Dyan Mazurana, Senior Research Fellow at 
edu.tufts@mazurana.d

or Elizabeth Stites, Research Associate at 
Stites7479@aol.com
. 

 
 نقشه ها

Watershed atlas of Afghanistan: working 
document for planners/Raphy Favre, Golam 
Monowar Kamal. Kabul: FAO/FAAHM-UNDP/AIMS-
SDC.2004.220 p. 
 
با وجودیکه تا حال نهایی  نشده است، این نشریه حياتی یک منبع
بزرگ برای انکشاف موسسات که نياز به معلومات

نشر آن. هایدرولوژیک در مورد افغانستان دارند، خواهد بود،
 این ا تلس حمایت ازهدف.  پالن گردیده است2004در ربع اول 

منجمنت منابع طبيعی در افغانستان توسط ابزار پالنگذاری به
.شکل نقشه های آبی که برای این کشور ایجاد گردیده، ميباشد

 تهيه گردیدهarc – viewاین نقشه های آبی توسط کاربرد ابزار 
و مکمًال برای تحليالت احصایوی بر اساس ساحه مناسب بوده و

ه ميگردد                  ده تهي اه آین ا دو م .این کتاب  فعًال برای چاپ در یک ی
ا صفحه انترنت در مورد معلومات تازه برای بدست آوردن آن ب

ل در(AIMS) خدمات منجمنت معلومات افغانستان   به آدرس ذی
  org.aims.www: تماس شوید

 
 زنان

Disconnected from discourse: women's radio 
listening in rural Samangan, Afghanistan/ Sarah 
Kamal. Unpublished paper. Supported by Oxfam 
International, MIT Wilson Awards, Mellon- MIT Inter-
University Program on Non-Governmental 
Organizations and Forced Migration. 2004. 17 p. 
 
این گزارش به منظور حمایت از برنامه  های رادیوی برای تقدیم
رای ویی را ب ذیرش رادی ایل پ بهتر خدمات شان درافغانستان  مس

د              رار ميده ورد بحث ق ه در. زنان بسيار آسيب پذیر م ن مطالع ای
دهیک منطقهء دور افتادهء کوهستانی والیت سمنگان           ام گردی انج

ر ان ب ایل اطالعات جمعی زن اربرد وس رای دانستن ک ود و و ب ب
ه نتيجه. یک قریهء غریب هزاره نشين توجه می نماید     ن مطالع ای

ویی ی سازمانهای رادی اری فعل ه فرضيه های ک گيری می کند ک
ان و ان دهنشين افغ ان نيازهای زن غربی خال های بزرگی را مي

وده است       آنچه که سيستم اطالعات آن     اد نم دارد، ایج .ها عرضه مي
ا انم ه د، خ ته ان و داش در حاليکه نيم خانوار های سروی شده رادی
ذا وده است فله گفته اند که دانستن نشرات برایشان بسيار دشوار ب

ط  د 12فق و گوش داده ان ه رادی ان ب ه.  در صد ش انی ک ع لس موان
ودن                  د و نب رار ميده ا ق اطرادیو را یک بخش از جهان مرده ارتب

و ميان برنامه های رادیویی فکتور های بزرگ در کم شنيدن رادی
 . توسط زنان بوده است

 
دگی و یک فرصت برای بميان آوردن تغييرات مهم در کيفيت زن

ه در. صحت زنان قریه جات از طریق رادیو وجود دارد          ان ک زن
ل، ان، اسالم کام وق زن د، حق ده ان ه سروی گردی طول این مطالع

ا  هصحت زن انوادگی ب ورهء خ ان و مش وب کودک ت خ ن، مراقب
د               وده ان ين نم دگی هایشان را تعي ا. طور عناوین مربوطه به زن ام

ان نشران شان وا و زم ورد محت د در م ویی بای سازمان های رادی
اره فکر ا ، دوب ه آنه بخاطر ارتباط با زنان قریه جات و خدمت ب

 . نمایند
 

ا   ارا کم زارش را از س ن گ ای ای اپی ه skamal@mit.eduل ک
 .بدست آورده ميتوانيد
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نشرات جدید و نشراتی که در آینده توسط واحد تحقيق و ارزیابی 
 افغانستان انتشار خواهد شد

 نشرات  جدید
 

A Guide to Government in Afghanistan) یک نشریهء مشترک واحد   ): ایددولت در افغانستان چگونه فعاليت مينم: رهنما
سعی ميورزد تا به ميدان های سياسی و اداری در افغانستان اشخاص  ) 1: تحقيق و ارزیابی افغانستان و بانک جهانی سه هدف دارد 

د   ) نو آوران (قصد دارد تا به ریفورم کننده گان        ) 2. جدید داخل گردند با یک رهنمای اساسی با ساختار ها و مراحل دولت             ازه یک ان
ه                 ) 3.  رهنمایی کار کردن را با تدابير سازمان های موجوده عرضه ميدارد           د ک ه نمای ده کسانی تادی ه آنع سعی ميورزد تا خراج را ب

د            ورم می نمای ه قضيه          . دولت را فعال نگهداشته و آن کسانيکه دولت را ریف واد خویش را از شش مطالع ا قسمت اعظم م ن رهنم ای
وامبر         : های والیات اخذ نموده است      اب و هرات در ن ل    2002فاری دهار در جون   2003 ، بدخشان و وردگ در اپری ، و 2003، کن

ا         .  صورت گرفته بود   2003بآلخره باميان در جوالی      ه رهنم راه ب د، و            : یک گزارش هم ه فعاليت مينمای تان چگون دولت در افغانس
 . انستان و بانک جهانی بيمان آمده، نشاندهی مينمایدپيشنهادات مهم را که در نتيجه مطالعات واحد تحقيق و ارزیابی افغ

 
Some notes on the livelihoods of the urban poor in Kabul, Afghanistan and Exploring the realities of 
the urban poor: anthropological field methods for the study of urban livelihoods in Afghanistan. 

اجرین عودت     Pamela Hunteقضيه مطالعه  ا مه ا ب  بعضی از جنبه های معيشت فقير شهری  افغانستانرا که بر اساس مصاحبه ه
د ) کارته نو  (8کننده، بيجا شده گان داخلی، و مردميکه از سابق در ناحيه             . کابل زندگی می نمودند، به صورت خالصه بيان می نمای

ن سروی   ده دری تفاده ش احوی اس ای س ورد    ميتوده اتی در م ای تحقيق ایر ارگانه رای س ا ب يد ت ر رس ه نش ه قضيه ب ا مطالع ا ب  یکج
 . افغانستان به صورت  مرجعی  کمکی کرده باشيم و تصميم بر این است که این نوع نشرات ادامه داشته باشد

 
Land Relations in Bamyan Province: Findings from a 15 Village Case Study, by Liz Alden Wily 

ه                                   تان ک ی و شمال شرقی افغانس اطق مرکزی، شمال غرب ه در من ناختی است ک عبارت از اولين مطالعه از سه مطالعه سریع بازش
 برای تهيه فوری و مسند تصاویری از ارتباطات خاکی در مناطق مختلف افغانستان انجام شده است

 
National Risk and Vulnerability Assessment 2003: A Stakeholder-Generated Methodology, by Andrew Pinney 

ه منظور                      ان ب ميتودولوجی و مقاصد ارزیابی ساالنه کشوری را که توسط واحد تحليل آسيب پذیری و نقشه بندی پروگرام غذایی جه
 .دریافت نياز های غذایی افغانستان در سال آینده راه اندازی شده است، مورد بررسی قرار ميدهد 

 
Gender Roles in Agriculture, Understanding Village Institutions: Case Studies on Water Management 
from Faryab and Saripul, and Wheat Seed and Agricultural Programming in Afghanistan 

یک گزارش  .  به پایهء اکمال ميرسد  AREU از جلمهء اولين سه نشریه  ایست که از جانب پروگرام نظارت بر معيشت روستایی 
 .  به نشر خواهد رسيد2004 نخستين پروژه را بر ميشمارد در بهار سال 18مرکب که درسهای آموخته شده ازین مطالعات و 

 
 :نشرات آینده

 
Land Relations in Faryab Province and Land Relation in Badakhshan Province, April/May 2004 
Agricultural Policy and Afghan Livelihoods, April 2004 
Urban Vulnerabilities Working Paper, April 2004  
NSP Elections Working Paper, May 2004  
 

فحهءانترنتی       ق ص تان از طری ابی افغانس ق و ارزی د تحقي ریات واح ه نش ق و   http://www.areu.org.afهم د تحقي ر واح ا دفت  ی
 . ارزیابی افغانستان در کابل قابل دسترس ميباشند
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 سایر نشرات
 .برعالوه نشریات تازه که قبًال تذکر گردید، چندین سازمان ها و افراد نشریات ذیل را تسليم نموده اند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زراعت
A review of the horticultural marketing and post-
harvest conditions in Afghanistan / by Kazim Kemal-

ur-Rahim.Kabul: FAO, 2003. 55p. این مطالعه دریافت
:نمود که فشارهای کليدی در سکتور زراعت عبارت اند از
انواع مختلف زرع شده و اگرونومی، انتقال حاصالت بعد از
گرفتن آنها، اقتصاد، دسترسی به بازارها و معلومات، زیربنای

این گزارش را). در پاکستان و ایران(بازار، و بخش بازار 
 .  بدست آرید newsletter@areu.org.pkميتوانيد از 

 
 انکشاف

Rush to reengagement in Afghanistan: the 
international financial institutions’ post-conflict 
agenda: with a special focus on the National 
Solidarity Program/ Anne Carlin.Washington, D.C: 

Bank Information Center. 2003. 15 p. این گزارش بر نفوذ
نهادهای مالی بين المللی در بازنویسی سریع پاليسی های
سکتوری بزرگ در عدم موجودیت یک دولت منتخب و برنامه
.همبستگی ملی تمویل شده از جانب بانک جهانی توجه می نماید

های پروژه های نهاد های بين المللیمعلومات اضافی ، فشرده 
مالی در افغانستان و ارتباطات با اسناد مربوطه به صفحه انترنت

BICارسال ميگردد : 
 www.bicusa.org/Afghanistanکاپی های این گزارش را 

 :از آدرس ذیل بدست آورده ميتوانيد
www.bicusa.org/Afghanistan/Afghanistan_Report

_Trip1.pdf  
 
 

Speaking out: Afghan opinions on rights and 
responsibilities/ the Human Rights Research and 
Advocacy Consortium. {Kabul}: Human Rights 
Research and Advocacy Consortium (HRRAC), 

2003. 82 p.اهداف این نشریه آنست تا به صدای افغانها 
منحيث یک بخشی مهمی از مباحثات روی پاليسی اهميت قایل
شود تا یقينی سازد که تصميم گيرندگان نظریات روی حقوق و
مسووليت ها را از اقوام، جنسيت ها و گروه های سنی و
جغرافيایی مختلف افغانستان بشنوند، و سبب تشویق بيشتر

را در ميان موسسات غير حکومتی در افغانستان درمشاوره 
این گزارش در آدرس  ذیل. حين اجرای پروژه هایشان شوند
 : روی شبکه انترنت  موجود است

http://www.reliefweb.inet/library/documents/2003
pdf.nov19-afg-care/  و یا 

_afgh_031122doc/pdfs/eng/org.oxfam.www://http
pdf.speakingout  

Working for Afghanistan: the impact of non-
governmental organizations /Jeanne Bryer.London: 
British Agencies Afghanistan Group (BAAG). 2004. 59 

p.  تی را با مردماین گزارش همکاری موسسات غيردول
افغانستان، پروسه بازسازی و  برآورده ساختن نيازهای بشری

برای معلومات بيشتر با آدرس ذیل تماس. را توضيح می نماید
 : گيرید

Jeanne Bryer, Humanitarian Officer  
British Agencies Afghanistan Group (BAAG). 
Refugee Council, 3 Bondway, London SW* 1SJ, 
United Kingdom, Afghanlinks@aol.com 
این گزارش در صفحه انترنت

www.baag.org.uk/publications/reports.htmنيز 
 . موجود است

 
 تعليم و تربيه

Girls’ education in Afghanistan: formative research: 
executive summary/ a survey by ALTAI Consulting 
(Afghanistan) for UNICEF and Thompson Social and 
Rural (India). January 2004. 4 p.  
این تحقيق برای دریافت نمودن مناسبترین دسترسی به

نستان و برای بهتربهترساختن تعليم و تربيه دختران در افغا
برای معلومات. 2004ساختن استراتيژی ارتباطی برای سال 

 ,Eric Davin, +93(0)79 888 666بيشتر با 
edavin@altaiconsulting.com در تماس شوید  . 

 
Report Card: Progress on Compulsory Education 
(Grades 1- 9)/ Human Rights Research and 
Advocacy Consortium. Kabul: HRRAC. March 

2004. [11p.] این گزارش حالت کنونی تعليم و تربيهء اجباری
در افغانستان را به شکل گزارش مکتب ارزیابی نموده و نمرات
در مضامين همچو کيفيت، ثبت نام و مدیریت و همچنان

برا معلومات. سازان را پيشکش می نمایدتضمينات برای پاليسی 
 ،+ 93)0 (887 298 79بيشتر با دان ستاالرد 

pk.net.stallard@comsatsتماس گيرید   . 
 

 صحت و سالمتی
Support to the Health Care System in Three 
Provinces, Salamati, a Distance – Learning 
Magazine for Afghan Health Workers and 
Rehabilitation and Prevention Program for Disabled 
Afghans in the Eastern Region of Afghanistan: Final 
Participative Report/ Valery Ridde. Quebec, Canada: 
Aide Medical Internationale. 2004. 58 p. 
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Disabled Afghans in the Eastern Region of 
Afghanistan: Final Participative Report/ Valery 
Ridde. Quebec, Canada: Aide Medical 

Internationale. 2004. 58 p.برای معلومات بيشتر به و 
بدست آوردن نسخه های از مطلب ميتوانيد به آدرس ذیل مراجعه

 :نمایيد
M. Valery Ridde. Department de medicine sociale 
et preventive, Pavillon de l’Est, Universite, Laval, 

QCG1K7P4, Canada, Valery. Ridde.1@ulaval.ca 
 

 نقشه سازی
Technical note: administrative divisions in Mazar-
i- Sharif/ prepared by Golam Monowar Kamal, 
AIMS. Kabul: Afghanistan Information 
Management Service (AIMS). September 2003. 3 

p. این نشریه کوچک نقشه و لست تقسيمات اداری کاربرد  
.ص می سازدنامها را برای قسمت های شهر مزارشریف مشخ

: به آدرس ذیل موجود استAIMSاین نشریه در صفحه انترنت 
www.aims.org.af/customer_services/publications/

administrative_divisions_in_mazari_sharif.pdf   
 

Kabul vulnerability mapping/ E.Grinnell and 
H.Troc. Kabul: Action Contre la Faim, 2004. 41 p.
هدف این خبرنامه این است تا دانستن بهتر ساحات که مواجه با
خطر می باشد و مشکالت که گروپ های آسيب پذیر شهر کابل

دریافت ها مشتمل بر. ایدبا آن مقابل می شود، را عرضه نم
عجز و نداشتن نيرو را با سيستم غير فعال صحی،  دسترسی
ناکافی به آب پاک و حفظ الصحه خوب در محيط را مشتمل می

 Action Contreبرای بدست آوردن کاپی این گزارش با . باشد
la Faim at acfafgha@kbl.pactec.net تماس حاصل 

 . نمائيد
 

 بازسازی
Ethnicizing Afghanistan?: Inclusion and exclusion 
in post – Bonn institution – building/ Sven Gunnar 
Simonsen. Upcoming article in Third World 

Quarterly. 2004.این مطلب با اینکه قوميت در سياست و  
جامعه افغانستان در جریان سالهای جنگ بيشتر چشمگير گردیده

ماید و در مورد اینکه نهادهای جدید این کشور، مخالفت می ن
چطور به یک طریق طرح گردیده ميتواند که بسوی معکوس این

برای معلومات. رویه همکاری خواهد نمود، بحث می نماید
 ,Sven Gunnar Simonsen:بيشتر به آدرس ذیل تماس گيرید

 Oslo, Fuglehauggataانستيتيوت تحقيق صلح بين المللی ،
11, 0260 Oslo, Norway, 

 +47 (22) 547754, sven_g@prio.no 
 

L’experienced’une demarche pluraliste dans un 
pays en guerre: I’Afghanistan/ Valery Ridde. The 
Canadian Journal of Program Evaluation. 

این مطلب بعد از ارزیابی تطبيق   .48 – 25 (2003)18
ميکانيزم های مالی برای خدمات مالی تحليل می نماید که در
مقابله با یک کمک فوری بين المللی ، یک دسترسی پلورلست

 مطلب بهبرای معلومات بيشتر و بدست آوردن کاپی. ممکن بود
 :آدرس ذیل تماس گيرید

M. Valery Ridde, Department de medicine sociale 
et preventive, Pavillon de L’Est, Universite, 
Laval, QCG1K 7P4, Canada, 
Valery.Ridde.1@ulaval.ca 

 
The provincial reconstruction team plan in 
Afghanistan: a new direction?/Barbara J.
Stapleton Kabul: Agency Coordinating Body for 
Afghan Relief (ACBAR).  For ZEF Bonn and 
LSE Symposium: State Reconstruction and 
International Engagement in Afghanistan, Bonn, 
30 May- 1 June 2003. 11 p.    

 
Provincial reconstruction teams and the security 
situation in Afghanistan: policy brief/ Barbara J. 
Stapleton. Kabul: Agency Coordinating Body for 
Afghan Relief (ACBAR) 2003. 3 p. 

 
A British Agencies Afghanistan Group Briefing 
paper on the development of Joint Regional 
Teams in Afghanistan/ Barbra J. Stapleton. 
London: British Agencies Afghanistan Group 

(BAAG). 2003. 33 p. کاپی این سه صفحه از مولف  
Barbara J, Stapleton،انسجام کنندهء مدافعه و پاليسی ،

،کابل، افغانستان،)اکبر(موسسهء انسجام کنندهء کمک به افغانها 
barbra@acbar.org  

 
 منابع

Geothermal energy in Afghanistan: prospects and 
potential/ by D.S. Saba, M.E. Najaf, A. M. 
Musuzai and S.A. Taraki. Kabul, Afghanistan:
مرکز همکاری بين المللی پوهنتون نيویارک در برج فبروری

برای پاليسی نشر اولين گزارش مرکز نوتاسيس افغانستان 2004
این مطالعه شواهد جدید را. و انکشاف مطالعات را اعالن نمود

در مورد کاربردهای  بالقوه انرژی حرارتی ارضی در افغانستان
این. نسخه دری آن بزودی چاپ خواهد گردید. عرضه ميدارد

 :گزارش به آدرس ذیل در انترنت هم موجود است
http://www.cic.nyu.edu/pdf/Geothermal_Engergy

_In_Afghanistan_Prospects_and_Potential.doc   
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 معلومات در مورد خبرنامه بعدی
ق در         واحد تحقيق و ارزیابی افغانستان همکاری شما را برای جمع آوری تازه ترین معلومات در مورد پروژه ها و مطبوعات  تحقي

از دارد   تان ني اتی فغانس ه تحقيق ده خبرنام ریه آین رای نش تان ب ورد. افغانس ًا در م ات،  لطف ل مطالع داز قبي ای جدی روژه ه وع پ ر ن  ه
د   / گزارشات ، دتابيس، صفحات انترنت و       ا ارسال نمائي ویژه  .  یا ارزیابی ها وغيره چی در حال یا در آینده نزدیک معلومات به م ب

 :در خصوص این موارد 
 نام پروژه تحقيقاتی  •
 )مولفين(مولف  •
 هدف، عناوین یا فشرده •
 مدت و تاریخ نشر •
 ، و غيرهURLگزارش، یک کاپی  •
 نظریات در مورد ميتودولوژی تحقيق نيزممکن  ضرورت باشد  •
 . معلومات در مورد اینکه دیگران چطور ميتوانند کاپی این تحقيق را از اداره شما حصول نمایند •

 
ه آدرس        ات را ب نبه    newsletter@areu.org.pkدر صورت امکان اگر این جزئي وم یکش ل از ی د،   2004 جون  6  قب  ارسال نمائي

 :سایر تحقيقات را به آدرس ذیل ارسـال کرده ميتوانيد. ممنون خواهيم شد
Royce Wiles          ارراهی انصاری تان، چه ابی افغانس ق و ارزی تان، واحد تحقي اتی، افغانس ابع معلوم ل   (، انسجام کننده من ل هوت مقاب

  Royce@areu.org.pk ، +93 (0) 70 504 060 شهرنو، کابل، افغانستان، )انصاف و پوپوالنو
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 زنان
‘Bad’, painful sedative: research report: 
first 
part, Kabul and surrounding area / Women 
and Children Legal Research Foundation 
(WCLRF). Kabul: Women and Children Legal 
Research Foundation (WCLRF) 2003. 19 p. 
 

که به لسان دری تحریر گردیده و به لسان( این تحقيق سازمانی 
دستورات نادرست و تادیه نمودن انواع) انگليسی ترجمه گردیده

گوناگون قروض با دادن دختران یا زنان جوان به طور ادایگی
.را در قيد تحریر درآورده است) بنام کام هم شناخته ميشود) (جبران(

برای. گرتفه است مصاحبه جداگانه صورت 100این تحقيق براسـاس 
بيشتربا گيریدwclrf@yahoo.comمعلومات .تماس

Bad’, painful sedative: research report: 
first 
report / Caritas. Kabul : Caritas. 2004. 36 p.:

 خانم گروپ های اقوام مختلف و دارای3700تقريبًا با 
ابل در باره فاميل های شان، شرائطسنين متفاوت در ک

زندگی شان، چالش ها و مشکالت شان مشوره به عمل
 فيصد تمام زنان که با آنها مصاحبه شد، بيسواد91:آمد

 : گزارش   مکمل به اين آدرس موجود است. بودند
www.caritas-International.de/8586.html 

 

 و با تصحيحRoyce Wiles و Brandy Bauerخبرنامه تحقيقاتی افغانستان توسط کارمندان این موسسه  
واحد تحقيق و. شده است  بدست نشر سپرده Andrew Wilder و خانم Tom Mullerو سردبيری آقای 

ارزیابی افغانستان یک سازمان پژوهشی مستقل بوده که مطالعات و تحقيقاتی را که عمًال بتوان به آن پاسخ
جهت مزید معلومات  در مورد. گفت جهت تسهيل بخشيدن روند پاليسی سازی و عملکرد به آن انجام ميدهد

 .  بازدید نمائيدwww.areu.org.afخدمات و نشرات این موسسه از صفحه انترنت 
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