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در مورد افغانستان صورت ميگيرد باخرب از حتقيقات جديدی که  ده گان راخوانن اينست کهاين خربنامه   ازمقصد
اهداف واحد  مجله  از بطور مداومخربنامه اين نشر . کمک منايد حتقيقات و نتايج در انتشار و پخش يافته ها وساخته

در صورت  و د،نانترنيت موجود ميباشصفحات در  ذکر شدهاکثريت حتقيقات .  ميباشدحتقيق و ارزيابی افغانستان
 newsletter@areu.org.af :بدست آورده ميتوانيدکاپی اين حتقيقات را   نيز از طريق آدرس ذيللزوم
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  یونقات کنحتقيمنابع و 
  

اطالعات واصله عيناǄ .  شرح ميگردندقسمت درين  منابع مربوطهƵراه با  که در دست اجرا استیشنهادپيو  ای حتقيقیپروژه ه
که ى ژه ها پرو وضعيت دارداحتمȯä .گرديده است  نشرين خربنامه ارسȯä داشتند،به اجهت اطالع افراد و موسسات  قسميکه

  .ربنامه تغير يافته باشد خ اينالی نشر ،درينǲا ذکر ميگردند
  

  ۲۰۰۵ارزيابى ملى خطر و آسيب ǾŠيرى 
  

هم در سطǴ   فصل ŏاردراين پروگرام که  قبالǄ اعالن شد طوريکه
واحد  درين مرحله، .آȡاز و اƱام خواهد شد و روستاǝى شهرى

 مربوȓ موسسه (VAM)حتليل آسيب پذيرى و نقشه بردارى 
 حتليل آسيب پذيرى وزارت احيا  Ƶراه با واحد جهانȡذايىپروگرام 

 با توجه به نيازمندى هاى استفاده کننده مصممانهو انکشاف دهات 
 را که در پروگرام قبلىهاى ميتودولوژى ازين اطالعات،  گان

موارد زير از مجله  .مرور و بررسى مينمايندمنوده بودند، استفاده 
  :ندريگميمورد بررسى قرار درين مرحله که اند مسايل کليدى 

و لست  آمارمنونه يا Ƨپل کارىÜ البته بر اساس  گسترȇ حدود •
 . őيه گرديده استاحصاييه مرکزىتوسȔ دفتر که خانواده ها 

واده ها،  خانرفاهاندازه آسايش و  شاخȌ هاى براى سنǲش •
در هر هفت روز بعد از مصارف و يا  .مورد استفاده قرار گيرد

طابقت اطالعات بدست استفاده شود تا مƯارǯ آن خانواده 
 بررسى گردد ۲۰۰۳ارزيابى ملى خطر و آسيب پذيرى آمده از 

از تنوع رژيم ȡذايى و سواɍت مشاهده وى اينکار صورت و يا 
 .گيرد

فقر بدانيم که مسǞله  تا  نياز استى شاخȌ هاŨى مقياس ها يا •
شرح و وضاحت يافته   شهرى به اندازه کافىو آسيب پذيرى

 Ýاست
 و روستاǝى را اس ها ارتباȓ ميان معيشت هاى شهرىآيا اين مقي •

 بطور مشخȌ بررسى منايندÝبايد 
•  Üارت کنندهȚيابى ملى خطر و در ارزکاهش تعداد واحد هاى ن

 واحد هاى از قبيل ولسوالى ها، جامعه، ۲۰۰۳آسيب پذيرى 
 .ه اندگروǭ ŞروƢندان و خانواده ها شامل بود

تعداد  ۲۰۰۴ود، در تابستان قسميکه پالن گرديده ب: Ɵديد نȚر  •
مردمان نيازمند به کمک با استفاده از نرǷ مواد از بازار و 

 سنǲش (NDVIs) و ) سبزاز ساحات (تصاوير ستاليتى 
 .گرديدند

ى مواقع بيشتر از  با تامين ȡذا و حتى در بعȒرهم برابتامين آب  •
که به اين اساس در پروگرام هاى بعدى بايد . با اƵيت استآن 
 .رد توجه قرار گيردمو

شات درين خصوȋ بايد در سطǴ يآزما: منک آيودين دار •
Ýخانواده ها انکشاف يابد 

  تقسيم گردندÜى معيشتوضعيت بر اساس هازون  •
• Üايدز نيز توجه صورت گيرد ȏدر مورد آگاهى هاى مر 
  

Ũند هفته آينده و در جريان تدوير يافته اند، يک تعداد پروگرامها 
گرى نيز Ɲاطر مجع آورى اطالعات براى پروگرام پروگرام هاى دي

  . داير خواهد شد۲۰۰۵ارزيابى ملى خطر و آسيب پذيرى 
 Ǹ۲۰۰۵ جنورى ۱۰به تاري Ȥاطر تعريƝ تا و تعيين منودن  جلسه

تا از مشترکين Ưتلفه  اينکهƵکارى ها را تعيين منايد البته Ɲاطر 
مشترک و ربنامه خمجع آورى منايد و آنرا در براى معلومات را 

 اين جلسه اشتراک کننده گان، ه منايدøمجعى تامين ȡذايى őي
زراعت و آبيارى، صحت، احيا و انکشاف عبارت اند از وزارت 

، پروگرام ȡذايى جهان، موسسه FEWS، NETدهات، به Ƶراه 
مجع آورى باɍى  تا اين فرصت مساعديست. FAOيونيسȤ و 
 ۲۰۰۵ملى خطر و آسيب پذيرى  براى پروگرام ارزيابى اطالعات
  .صورت گيردصحبت 

در ، ۲۰۰۳هاى از گزارȇ ارزيابى ملى خطر و آسيب پذيرى حتليل 
ارزيابى ملى خطر و آسيب پذيرى از  گزارȇ حتت نام يافته ها

  .  رسيده استشربه ن  در سطǴ دهات افغانستان۲۰۰۳
 مربوȓ موسسه پروگرام واحد حتليل آسيب پذيرى و نقشه بردارى

و واحد حتليل آسيب پذيرى مربوȓ وزارت احيا و  ȡذايى جهان
 .p.; col. Maps; 30 cm 128 .2004انکشاف دهات، 

  

و  زبان درى مƒ ترمجه شده آن بهگزارȇ، هاى Ũاپى اين نسخه 
عدى زارȇ بگدر  . انتشار خواهد يافتپشتو نيز احتماǄɍ به زبان

 ۲۰۰۳آسيب پذيرى ارزيابى ملى خطر و  مربوȓ به حتليل اطالعات
  :صورت خواهد گرفتǬƜ مطالب ذيل باɍى 

  

 تعليم و تربيه •
 جنسيت/ جندر  •
  و فقر رشد کشت خشخاȇارتباȓ ميان •
 از کوŨى هاوضعيت  ارزيابى _کوŨى ها علفũر هاى  •

 ، (NAMAK)سطǴ ملى ه بسکتور هاى ƯتلȤ  زواياى
 بررسى حتليل و آماده نȚر  از Ɵديدبعد آن ديتابيȄکه 
 و :اشدميب

  تغذيوى ȡذايى وتنوع •

 

  :جهت حصوȯ گزارȇ از آدرس ذيل استفاده مناييد
  

http://www.mrrd.gov.af/vau/Downloads/NRVA
%202003%20Livelihoods%20Report%20&%2
0Annexes%20Dec%2004.pdf 
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   آلتاى مشورتىکمšنى _  و ارزيابىūه هاى حتقيقاتى Šرو
  

 Ȅهاى مايکروفاينن Ǩمارکي Ȱه و حتليȞقمطالȕجنوبى در منا 
اين پروژه هدف  (MISFA, USAID, RAMP)افغانستان 

 عرضهدر برابر مشکالتى که   نيزوامکانات  تشخيȌ و ارزيابى
 هلمند و  کشور يعنىر وɍيات جنوبىمايکروفينانȄ دخدمات 
  ذيلسه موضوع باɍىاين پروژه . ، بوده استقرار دارندقندهار 

 در  دهاقينبرخورد و عملکردƲوه ، آگاهى. ۱ :متمرکز ميباشد
ÜکŨ۲ برابر قرضه هاى کو .Ȍگان و تصميم گيرند تشخي

ƯصوصاǄ در سکتور  معامالت Ɵارتى  پروسه دراصلىبازيگران 
Üپروگرام در آينده اينبررسى امکانات تطبيق. ۳ زراعت .  

  

Ɓمادرى سا: (UNICEF) رام آسيايىŲروŠ :۲۰۰۴ جون در 
 ماه اواسȔ مشورتى آلتاى اولين گزارȇ خود را که در کمپنى
 őيه شده بود، مادرى ساƁ و صحتمند  مارŦ و مى در بارههاى

له هاى مادر ها، زنان در مرح  در جريان اين پروژه.ارايه منود
 نقاƯ ȓتلȤ زايمان، پدر ها، شوهر ها، و کارکنان صحى، در

شامل اين پروژه )  و کابلبدخشان، قندهار، باميان(لȤ کشور Ưت
 يک سلسله سفارشات درين گزارȇ . شدندمصاحبهگرديده و 

 ۲۰۰۵ ارتباطات را درستراتيژى تطبيق ه پيشنهاد گرديده ک
  .عملى ميسازد

 اين پروژه:  ƴ   ŭƴ(UNICEF)ودن آيودايŠȂروŪه جهانى
 ƞنȚور کمک ۲۰۰۳گست ا در، طوȯ اƱاميده ه را ب هفت۸که 
 و őيه زمينه اȇ درستراتيژى جهت تطبيق موسسه يونيسȤ به 

 .، شروع گرديدبه سرتاسر افغانستان منک آيودين دار عرضه
بسيار در آن آيودين استفاده  مناطقى است کهاز مجله افغانستان 
 آگاهى از کمبوديکى  ناشى ميشود  از دو Ũيز آن کهباشدکم مي

موسسه .  کمبود مواد ɍزمه ديگرىو مزاياى منک آيودين دار
 از طريقدر سراسر افغانستان  مشورتى آلتاى کمپنىيونيسȤ با 

ه منک آيودين دار را őøيسکتور هاى خصوصى فابريکات 
 بعد از  مشورتى آلتاى کمپنىين جرياندر. استتاسيȄ منوده 

هاى بازار وضعيت  مبنى بر رازارȇ هاىگ ،مطالعه و حتقيق
ه افغانستان őيانتخاب شده در طق  منااز هر يک منک اقتصادى

و سهم ها را ترتيب پالن هاى کارى هر يک از فابريکمنود، 
ȡزنى، هرات، تالقان، مزار، (  را در آن مناطقگيرنده گان

وسسه يونيسȤ که توسȔ م )خوست، جالȯ آباد، و کابل
ريان ج درکمپنى مشورتى آلتاى  .منودتعيين انتخاب گرديده بود، 

و ũƵنين  کننده گان مواد őيه سهم گيرنده گان يا   باپروژهاين 
وɍيات که در آن اين فابريکه وزارت صحت و واليان هر يک از 

  .کار منودها تاسيȄ ميشد 
   

/ ملىŠروŲرام Ƶبستگى / وزارت احيا و انکشاف دهات
کمپنى مشورتى آلتاى مشترکين  :ارزيابى مشترکين کمŭ کننده

 وɍيت کشور Ƶ۲۵بستگى ملى را در کمک کننده پروگرام 

و در پيگيرى اين ارزيابى بطور مقطعى، . ارزيابى منوده است
ى، سيستم تطبيق اهداف و پروسيǲر کارى پروگرام Ƶبستگى مل

 مهم در NGO ۲۰  و ميتودولوژى تطبيقƯارǯتناسب مديريت، 
 سهم دارند،پروگرام Ƶبستگى ملى در تطبيق  که  راافغانستان

 پروگرام در قريه جات  ايناǭرات اجتماعى  ضمناǄ.ارزيابى منود
 مشورتى آلتاىکمپنى  . مطالعه و ارزيابى گرديده استافغانستان

نفر  ۲۶ و  داخلى نفر مشاور۱۰ خارجى، ينمشاوراز  نفر ۸
  .ت تطبيق اين پروژه بکار گماشتجهکارکن ساحوى را 

  

ŠروŪه حتقيق باɍى : Ƥ(IRI)هورى خواه انستيتوت بين اƫللى 
اکتوبر (قبل از اولين انتخابات در افغانستان  : ȉهرىاتتȞليم
 ساعت پروگرام ۸  در آنهکوسيله صوتى  هزار ۲۷  )۲۰۰۴
  توسȔ اين انستيتوت، بودضبȔ  به زباŒا درى و پشتوآموزشى
 ضمن اخذ مپنى مشورتى آلتاىک  بعداǄبود کهه شد پخش

 نتايج آن  ارزيابى اى را جهتپروژه ، اين انستيتوتماموريت از
  .تطبيق کردولسوالى وɍيت قندهار، در دو پروژه 

  
  

ى اǭرات  ارزيابخربى در افغانستان بȞد از سه سȯä؛رسانه هاى 
-USAID)سراسر کشور، و نتايǰ رسانه هاى خربى در 

OTI / Internews) :  درکمپنى مشورتى آلتاىȯäارزيابى ح  
درين   ميباشد، افغانستاندر اطالعاتى  ƯتلȤاǭرات رسانه هاى

  کارکردگونگىŨ ماه را در بر خواهد گرفت ۵پروژه که مدت 
 .مورد ارزيابى قرار ميگيرد جديد و سابقهرسانه هاى خربى 

پى،  ǬƜ هاى گرو ،، مصاحبه هاى جامع گستردهسروى هاى
 از ها و بزرگان مذهبى شورا  و ǬƜ بامشاهدات روانشناسى

 درين پروژه. حتقيق استفاده ميگردندين مجله ميتود هاى اند که در
۵۰ ȤتلƯ و قريه جات دور دست شامل شهرى مناطق در  ساحه

کارکرد   Ʋوهووضعيت آگاهى، ل يقب  و موضوعاتى ازميباشند
راديو،  ( از رسانه ها توقعاتو  انتȚاراتاين رسانه ها و ũƵنين

 مورد بررسى )تلويزيون، مطبوعات، سينما ها و تياتر، انترنيت
 نفر مشاور ۲۰ نفر مشاور خارجى، ۷درين پروژه  .قرار ميگيرد

  . ميباشند کارمشغوȯ وɍيت ۱۶ درداخلى 

  وǡ سايǨ جديد موسسه داکاروǡ سايǨ جديد موسسه داکار
  (DACAAR)کميته دمنارک براى کمک به مهاجرين افغان

وب سايتى را جديداǄ ايǲاد منوده است که خدمات و کمک 
را  براى  مهاجرين افغان  ساله دمنارک۲۰ و هاى بشر دوستانه

  .ددهميو کمک در راه بازسازى اين کشور نشان 
  

www.daccar.org 

 :براى معلومات بيشتر به اين آدرس مراجعه مناييد
  

http:/www.altaiconsulting.com/index.html 
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  ماستر ɎŠن احصاييوى براى افغانستان
 بانک ه هاى منايندتوسȔبراى افغانستان اين ماستر پالن 

őيه و  DFID و IMFجهانى، بانک انکشاف آسيايى، 
به تاريǸ درين خصوȋ که سيمينارى در ، ترتيب شده است

 يافت، اين ماستر پالن بعد تدوير در کابل ۲۰۰۴ مى ۲۵
  .تصحيǴ آماده گرديداز 

  

  : شامل اهداف ذيل ميباشد متذکرهماستر پالن
• Üوسيله براى تعيين اولويت هاى کارى 
د اصالحات ادارى براى انکشاف قابليت هاى حدو •

سازمانى تغييرات  بر اساس  و مداوم پايدارىاحصاييو
 ادارىÜو پروسيǲر هاى 

که باɍى شفافيت و ترتيب يک قانون احصاييوى  •
  تاکيد داشته باشدÜىحساب ده

مانند  ضرورىو ديگر منابع تعيين مقدار بودجه  •
ƵÜنيکى از منابع خارجىơ کارى هاى 

عيين نقش و مسǞوليت مشترکين ƯتلȤ در سيستم ت •
 احصاييوى براى مجع آورى اطالعاتÜ و

• ȤتلƯ ر ميان سازمان هاىǭاهنگى هاى موƵ افزايش. 
  

 بيشترى را در مورد خواسته اتتوضيحماستر پالن اين 
 نيازمندى هاى  وى کارهاى دولت و اولويت هاى

که براى سازمان هاى خارجى و دونر هاى احصاييوى 
متعهد به کمک به دولت جهت انکشاف يک سيستم 

 با طرح .مناسب ميباشند، ارايه مينمايدکارى احصاييوى 
Ƶاهنگى زمينه استر پالن اين م ŨارŨوب کارى مناسب

سازمان هاى کمک کننده براى رسيده ميان  را موǭر و ŏتر
 قابل ذکر .، مساعد ميسازد اولويت هاى دولتگى به
ه جديد نيز ø قانون احصاييȄ پيش نوين بري عالوهاست که

  .őيه شده است

  
 

  عمده ترين نشريات
 به اين موسسه ۲۰۰۵ در اوايل  ارسȯä گرديده و ياجديداAREU Ǆ به واحد حتقيق و ارزيابی افغانستان هنشريات يکدرين Ɲش 

  .، معرفی ميگردندارسȯä خواهند شد
Ǩزراع  

Drought, livestock losses and the potential for 
feed production from arable land in 
Afghanistan: a case study of 183 villages with 
mixed crop/livestock farming systems / Euan 
Thomson, Terrence Braker, Joaquin Mueller. 
Aleppo, Syria: International Center for 
Agricultural Research in the Dry Areas 
(ICARDA), 2003. Viii, 34 p.; 24 cm 

 

دو   به ندرت از آن نام گرفته شده است،درين گزارȇ که
، مورد اند توجه بودهمورد که آن هم کمتر موضوع مهم 

  و تعدادباɍى اندازه خشکسالى پيامد هاى: ارزيابى قرار ميگيرد
بعد از  آبى اراضى  توسȔ مواشىتغذيه تعداد ومواشى 
و سروى عاجل يک  گزارȇ با اƱام اين  اطالعات.خشکسالى
صورت  ۲۰۰۲  سȯä در اواسȔ قريه۱۸۳که در تشخيصى 

اکثريت ساحات  يکه هنگام،گرديده استمجع آورى ، گرفته
شده را متحمل  سȯä خشکسالى ۴ اǭراتروستاǝى در افغانستان 

  .بودند
  :اين گزارȇ روى صفحات انترنيت به آدرس ذيل موجود است

www.icarda.org/Afghanistan/Content_INRM.htm 
 

ǳɎخلع س  
  

Putting guns in their place: a resource pack 
for two years of action by humanitarian 
agencies/Centre for Humanitarian Dialogue; 
Cate Buchanan and Mireille Widmer. Geneva: 
Centre for Humanitarian Dialogue, 2004. 67 
p.; 30 cm. 
 

مرکز   توس۲۰۰۴Ȕ  سȯäرȇ که در ماه اکتوبراين گزا
  هاى را در رهنمايىاست،شده  نشر بشرىگفتگو هاى 

اين رهنمود . سبک ارايه ميدارداسلحه نگهدارى  Ʋوه مورد
 Ȕکوارديناتور کمکهاى  جان ايگلندطوريکه توس
ه ø گفتتبديلبراى منبع واقعى " منحيǬ اضطرارى اين مرکز

در Ɲش هاى  را ىکارو ساحات عملى " لعمبه ها 
، ƥايت از اطفȯä، حقوق اشغاȯ اماکنصحت عامه، 

امنيت کارکنان   Ʋوه جلوگيرى از پخش اسلحه وجندر،
پروژه  در بايد هکسواɍتى را ũƵنين .  نشان ميدهدامدادى

 پروگرام يرند، گ قرار و حتليلى مورد توجههاى ارزيابى
سبک در مورد اسلحه  سازمان ملل متحد عملى و پروسيǲر

درين  صورت ميگيرد،انتقاȯ اسلحه   طبق آنهاصوȯ يکو 

ȇاين گزار ȯجهت حصو: 
  

http:/www.aims.org.af/cso/capacityBuilding/documen
t/AfghanistanStatisticalMasterPlan.pdf 
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 ȇقابل ياد آورى است که  . گرديده استشاملگزار ȇاين گزار
  ) استنيز ترمجه گرديدهزبان هاى فرانسوى و سپانوى به 

  :نشريه به آدرس ذيل موجود استاين 
  

www.hdcentre.org/?aid=121. 
 

  انتخابات
Media monitor: a newsletter on Afghan media, 
30 September, 2004: covering the first 
elections/Internews. Kabul: Internews, 2004. 
54, 59 p.: ill.; 28 cm. 
 

اولين  حتت نام  که)ارزيابى رسانه ها ( خربنامهƽاره ششم
نقش و در باره  سروىƳستين  نشر شده است شامل انتخابات
 وضعيت و شده و انتخابات پروسه در  ژورنالستان افغانجايگاه

وکراسى افغانستان جايگاه ژورنالسم را در روند سياسى و دم
 وضعيت رسانه ها در قانون رسانه ها وحتليل  .بررسى مينمايد

اين . مورد بررسى قرار گرفته استدرين خربنامه نيز انستان افغ
و ميتوانيد آنرا از . ترمجه گرديده است درى نيز  زبانبهخربنامه 

   :آدرس ذيل حصوȯ مناييد
  

http://www.internews.fr/documents/Media_Mo
nitor_2004_Sep_(English).pdf  

  

  جنسيǨ/جندر
Gender, conflict, and development / by Tsjeard 
Bouta, Georg Frerks, Ian Bannon. Washington, 
D.C.: World Bank, 2004. 220 p. ISBN 
0821359681. US $ 20.00 Released: November 
2004 

őيه شده  منازعه و انکشاف/ جندر اين نشريه که حتت نام 
 بانک ، جندرپłر منودن خال کارى که در Ɲشبه منȚور  است،

 اين اجنداىبراى انکشاف ũƵنين و روبرو بود با آن جهانى 
مولȤ اين  .اƱام يافته است منازعه و انکشاف در رابطه به بانک

مرور کامل جندر و منازعه و ũƵنين  مسايلبين  ارتباȓکتاب 
 و مطالعه مالحȚهحتت منابع بيرونى و داخلى جندر و منازعه را 

 ها ارتباȓ پاليسى ɍىابگزارȇ اين  ƯصوصاǄ و قرار داده است
  .متمرکز يافته استسازماŒاى مانند بانک جهانى،  با

  مهم و مرتبȔمنازعات موجود باɍى مسايلابعاد اين کتاب 
جنسى، هاى بيحرمتى ، ǲوجنگزŒاى انند م  و جنسيتجندر

 ،Ǵى صلƧير رȡ ى وƧر هاى رǲوب کارى پروسيŨارŨ
 انکشاف  پروسهواجتماعى، شبکه خدمات کار، احيا حقوقى، 
 بطور هر موضوع.  مردم، را مورد بررسى قرار ميدهدبوسيله
نقش منازعات  Ũگونه و ديده ميشود که  گرديدهحتليل جداگانه
  .تغير ميدهدو پاليسى مربوȓ به آنرا  جندر

  کمŭ هاى بشردوستانه

Country survey, Afghanistan: building effective 
partnerships: what ails the relationship 
between internal and external actors in post-

conflict countries/Hamidullah Natiq, David 
Alexander Poplack, and Addul Wakil Sidiqi; 
with contributions from Katarina Ammitzboell 
and Sarwar Mamound. Geneva: WSP 
International, 2004. 49, 6 p.: map; 30 cm. The 
Peacebuilding Forum 2004. “Please do not cite 
without permission of WSP International”- 
cover. 
 

 ارتباȓ ميان بازيگران"باره هدف اين حتقيق حصوȯ آگاهى در 
  وضعيت کنونىدر"  داخلى در شرايȔ بعد از جنűبيرونى و

حتقيق کننده شامل سه نفر که  اين گروŞ .افغانستان، ميباشد
مدت  در ) نفر خارجى۳۵ نفر داخلى و ۷Ĭ( نفر ۱۱۴ است با

 مصاحبه و نستان در Ũهار وɍيت افغا۲۰۰۴ ماه در اوايل ŏار ۲
 آن  کيفيتدرين سروى فȒا ǬƜ و گفتگو و .گفتگو منوده اند
، احيا  رسانىامداده صدر عر  که داخلى و خارجىميان بازيگران

مورد بررسى و ارزيابى فعاليت دارند ƭدد و بازسازى افغانستان 
  .قرار گرفته است

  

   :جهت حصوȯ اين گزارȇ مراجعه مناييدآدرس ذيل به 
  

http://wsp.dataweb.ch/wspapplets/data/Docum
ents/Afghanistan_Country_Survey.pdf. 

  
Measuring the impact of humanitarian aid: a 
review of current practice / Charles-Antoine 
Hofmann, Les Roberts, Jeremy Shoham and 
Paul Harvey. London: Overseas Development 
Institute, 2004. 38 p.; 30 cm. ISBN 
0850037182. (HPG report; 17). 
 

ȇصصى براى در باره  فوقگزارơ ش امکاناتǲو حتليل  سن
حتقيق قرار مورد  کمک هاى بشر دوستانهو پيامد هاى اǭرات 

اين اǭرات و نتايج سنǲش   را جهت سواɍتىگرفته است و
اƱام براى تقاضا Ũرا کمک ها ارايه داشته و نيز بيان ميدارد که 

ى ŏتر اƱام دادن  براراه هاىو . Ũنين سروى هاى بلند ميباشøد
 ع، خطراتمنافو ũƵنين . اين سروى نيز جستǲو گرديده است

بيشتر به اينکار متقبل خواهد شد، نيز مورد توجه قيمت که و 
  .ارزيابى قرار ميگيرد

  :از آدرس ذيل اين گزارȇ را بدست آوريد
http://www.odi.org.uk/hpg/papers/hpgreport17.
pdf. 

  : به آن ضميمه شده است صفحه اى نيز۴يک توضيǴ نامه 
http://www.odi.org.uk/hpg/papers/hpgbrief15.p
df 

Ŭتريا  
Afghanistan: narcotics and US policy / 
Christopher Blanchard. Washington, D.C.: 
Congressional Research Service, The Library 
of Congress, 2004. 35 p.; 30 cm. (CRS report 
for Congress; RL32686). “Order code 
RL32686”-cover. “December 7, 2004”- cover. 
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ȇوهاين گزارƲ  دƯ ارت موادƟ ر در افغانستان ساختار انکشاف
مريکا  اياɍت متحده اارتباȓ آن با منافع امنيتىو را تشريǴ منوده 

درين  .بررسى مينمايدرا  داخلى و منافع امنيتى بين اƫللى و
 ȇکميسيون پيشنهادات گزارĬ/۱۱ ت متحده امريکا کهɍايا 

شده دراز مدت در افغانستان در امنيت و ǭبات متعهد به تامين 
نونى احصاييه و ارقام کاين گزارȇ  .اند، نيز مندرǯ ميباشد

، ه درين Ɵارت دست دارند آنانيکƟارت ترياک، شرح Ưتصر
ȓدر و تروريسم ميان ارتباƯ نين  و موادũƵپاليسى هاى  بررسى

 به اين  آŒا و Ʋوه پاسǸ دهىبين اƫللى و اياɍت متحده امريکا
موضوعات ديگر از  . شامل ميباشد،۲۰۰۱ سȯä  اواخر از،مسǞله
  متحدهاياɍتاردوى نقش و  پاليسى  روىفعلىمباحثات قبيل 
پالن از بين Ü ين کشوردر مبارزه عليه مواد Ưدرروند  در کاامري

 Ƣويل آن توسȔ کشت خشخاȇ و ترياکÜ و مسǞلهبردن 
Ȅميباشدکانگري ȇاين گزار ǯنيز در ،.   

   
Bitter-sweet harvest: Afghanistan’s new war 
[electronic resource] / Integrated Regional 
Information Networks (IRIN) / OCHA. 
Nairobi, Kenya: Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs, 2004. 1 DVD: col.; 12 
cm + col. Poster (42 x 30 cm) + bookmark. 
Title from disc. Contents: Bitter-sweet harvest 
(documentary 14:08 minutes) – Global illicit 
drug trends 2003 / UNODC (371 p.) 
 

 کشت خشخاȇ اقدام بهŨرا دهاقين که   ميدهدفلم نشاناين 
روȯ اين Ɵارت کار کنت دولت مرکزىبراى و Ũرا  مينمايند

هم  مواد Ưدر  و ƥل و نقلǭرات Ưرب ترافيکا .مشکلى ميباشد
 ى را و خطرات داده شده است منطقه نشان همباɍى افغانستان و
 قرار ين کشورات صلǴ و امنيتامين   برابرکه ازين Ʃاȗ در

نشان ، انتخابات رياست مجهورى جديدامنيت  ƯصوصاǄ ميگيرد،
   .ميدهد

  

و ويب سايت هاى مهم ديگر براى معلومات بيشتر در مورد فلم 
  : ذيل مراجعه شودبه آدرس

www.irinnews.org 
  

Road to Ruin: Afghanistan’s booming opium 
industry / Barnett R. Rubin. Washington, D.C.: 
Center for American Progress, Center on 
International Cooperation, 2004. 24 p.; 30 cm. 
“October 7, 2004”-cover. 

 

Ǹتاري ȇارت ترياک در افغانستاندرين گزارƟ وضعيت فعلى ، 
ا و جامعه بين اƫللى گذشته اياɍت متحده امريکاشتباهات و  آن

 و مواد Ưدر، مورد بررسىőديدات دم توجه به زمينه عدر 
در پيشنهاداتى را  اين گزارũƵ ȇنين . است قرار گرفتهارزيابى

  مواد Ưدرعليهمبارزه   جهتتر موǭراستراتژيىيک  زمينه ايǲاد
پاليسى  :ارايه ميداردکه بر اساس اين سه اصل استوار باشد، 

  و وسيعبايد با تالȇ هاى بين اƫللى  حتماǄه مواد Ưدرمبارزه علي
افغانستان  بازسازى ک براىامنيت کامل و کمƵاهنű باشد، 

و مبارزه عليه مواد  باقى ƞاندÜ ى کارىاولويت هااز  ũƵنان
دراز مدت کامل و تعهد  به نيازدر افغانستان Ưدر و őديد آن 

  :معه بين اƫللى بايدبناǄ اياɍت متحده امريکا و جا. دارد
  

جنű قومندانان و براى پاداȇ تشويقى و پرداخت őيه و  •
   بر ميدارندÜترافيک مواد Ưدر و کسانيکه دست از نساɍرا

هاى بيشترى براى باز سازى تامين و őيه امنيت  و کمک  •
 Üمنايند

ƥايت  مبارزه عليه مواد Ưدرهنگام  در  مسǞولين افغاناز •
 کمک منايندÜ با آŒا ومنوده 

هاى که  در راستاى تاسيȄ و تقويه سازمان براى افغاŒا •
  ترويج دهند، کمک کنندÜحاکميت قانون را

 را کمتر ، ƮصوɍتƮوشرايȔ عدم کشت و استفاده از  •
Üمنايند 

Ȅ و شامل پروسĈکه  مبارزه عليه مواد Ưدرانفاذ قانون باɍى  •
  ميشود، توجه و کوشش جدى منايندƟÜارت آن

  را براى őيه پروگرام وسيع Ƶاهنگى دولت افغانستانبا •
 انکشافى و پالندر   روستاǝىمعيشت هاى متبادȯ براى مردم

 پروسيǲر هاىايد پالن بين در. جاى دهنددولت سازى 
دختران در عوȏ /زنان خريد و فروȇ مسǞلهگنǲانيده شود تا 

  و  را خاƢه ƝشدÜد کننده ترياک دهاقين توليى هاهقرض
يǲاد بيالنȄ اقتصادى ستفاده از کمک هاى متنوع براى اا •

 .افغانستان Ɲاطر تالȇ براى مبارزه عليه مواد Ưدر
 

ȇبدست آورده ميتوانيداز آدرس ذيل  فوق را گزار: 
  

www.cic.nyu.edu/pdf/RoadtoRuin.pdf 
 

 Ǩسياس /Ǩدول 

‘Good’ state vs. ‘bad’ warlords?: a critique of 
state-building strategies in Afghanistan / 
Antonio Giustozzi. London: Crisis States 
Programme, Development Research Centre, 
2004. 19 p.; 30 cm. (Crisis States Programme: 
working papers series; no. 1). ISSN 1740-5807 
(print), ISSN 1740-5807 (on-line). 
 

 ،پايه هاى اجتماعى آن ضعيȤ استنستان که موجوده افغادولت 
Ǆايتبا حتميل زور اجباراƥ ران " از متکى برɍسا űبر سر "جن 
Ɲاطر آن ŏاى هنگفتى را بايد  ، البتهه است باقى ماندقدرت
باɍى حتليل زياد فشار هاى على الرȡم  . منوده باشدپرداخت

انه وزارơ که کمى اصالحات ، ىجنű ساɍر  ومسايل منطقوى
 و حتميل تسلȔ و حکمروايى دست آورد داشته اند هاى کابل
اصالحات و تاسيƭ Ȅدد دولت   مسǞله، مليشه هابوسيله

 وسيعاǄفساد ادارى که . به مشکالت مواجه ميسازدافغانستان را 
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 اƱام مانععȒى از وزارơانه هاى کليدى ببراى  ȇ يافتهگستر
بل، توجه جامعه کاشهر حتى در  و وșايƮ Ȥوله شان گرديده

در  :، مثالǄديگر جلب شده است موضوعات روى  نيزبين اƫللى
به اندازه فشار  فشار دونر ها باɍى وزارت داخلههيŧ جايى 

و ũƵنين جامعه بين اƫللى .  نبوده است مالى وزارتباɍى
 جهت "جامعه مدنى" کوشش هاى  بانتوانسته که به اندازه کافى

ȯäوکات ارگان هاى  ادارىساد و ف قدرتتغير اعمŨ دولتى در 
   . سازدمتغير

  : اين گزارȇ از آدرس ذيل قابل حصوȯ ميباشد
http://www.crisisstates.com/Publications/wp/w
p51.htm    

  
Kriegsfürstentum and 
Bürgerkriegsöknonomien in Afghanistan / 
Conrad Schetter. K�ln: Lehrstuhl för 
Internationale Politik, Universität zu Köln, 
2004. 50 p.: map; 30 cm. (Arbeitspapiere zur 
Internationlalen Politik und Außenpolitik 
(AIPA)); 3/2004). ISSN 1611-0072. 
 

 و جنű اقتصادى در ىجنű ساɍر اين گزارȇ در باره
  : قابل حصوȯ است آدرس ذيل از و  ǬƜ منودهافغانستان

http://www.politik.uni-
koeln.de/jaeger/downloads/aipa0304.pdf. 
 

نيز   آننسخه جديدو  گرفته شده  گزارȇ آن۱۵صفحه  از  زير نقشه
  :نشر گرديده استبا اين مشخصات 

Ethnizitat und ethnische Konflikte in 
Afghanistan / Conrad Schetter. Berlin: 
Reimer, 2003. 641 p.; 24 cm. ISBN 
3496027509. 

  

Ȱهمسايȉ رى  

 ويب سايت (DFID)  بريتانياانکشاف بين اƫللىديپارƢنت 
  اقتصاددر مورد ƯتلȤ  گزارȇ نسخه ۷۰۰شامل که  بزرŰ را
هاى  شهرى، زيربنا  شهرى، اƱمن هاىىدولت دارشهرى، 

  .منوده استƢويل و راه اندازى   ميشودشهرى و ƮيȔ شهرى
  

جزيى و آموخته هاى ƯتلȤ را مطالب عمومى و  گزارشات اين
 .فعاليت دارند، قرار ميدهد امور شهرى در اختيار کسانيکه در

  خاصى در بارهات و يا حتقيقاتهر Ũند که در آن گزارش
نȚير بطور مستقيم  اولى بسيارى از آŒنيست موجود افغانستان 

 جهان استفاده شده  نطاق ديگر را که درآن Ɵارب انکشافى
șرفيت هاى کارى، őيه بودجه احيا مانند  ،ارايه ميدارداست، 

   .و ȡيرهبطور اشتراکى ، شفافيت، فساد 
  

موجوديت اين  ، افغانستان موجود درايȔبا در نȚر داشت شر
ى صفحات انترنيت با گزارشات از منابع ƯتلȤ خارجى در رو

   .اƵيت ميباشد
  : دريافت استقابلذيل  ويب سايت از  فوق الذکرمنابع

www.ucl.ac.uk/dpu-
projects/drivers_urb_change/home.htm 
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  اجتماعی کشور–نقش آموزش، تحقیق و تطبیق در انکشاف اقتصادی : مطلب عمده

 Ȱليƪقق دکتور عبداƮ ى"سرȦريș"  
  کادمى علوم افغانستان در Ɲش علوم ȕبيȞىمȞاون ا

 حتقق تدر جه حصوȯ آن بوده و پى ǝيست که انسان در طوȯ تاريǸ موجوديت خويش در بشرى مسله و پيشرفت در جوامع ترقىموضوع 
ه ميشود که اساس و انداخته شود به وضاحت ديدبشرى  به پȄ منȚر تاريخى Ƣدن Ưتصرىاگر نȚر گذرا و . آن کار و تالȇ منوده و مينمايد

هر گاه روى .  آموزȇ حتقيق و تطبيق تشکيل داده استيعنى را سه اصل عمده اجتماعى - اقتصادىسنű بناى پيشرفت و حتوɍت مثبت 
Ɵربه زياد مکǬ نکرده و آȡاز پيشرفت را از مسŃلهŃ آموزȇ منحيǬ کسب دانش  يا تيورى و  وعملى و نȚرىموضوع ارتباȓ ارگانيک مسايل 

 تمرب ميƵديگر در نȚر بگيريم اƵيت و   خواȋ و ساختار و تاǭير عمل کرد آŒا باŨگونگىموجودات و   در رابطه به اشياǒ وآگاهىو 
 است که شناخت انسان در موسسات برجسته و متبارز ميگردد، Ũه درين عالى اعم از مکاتب و حتصيالت آموزشى هاى و Œاد موسسات

 ىزند گ ŏبود تدر جه طرق استفاده و کاربرد آŒا ه تدريج ارتقاǒ يافته و در زمينه اشيا و موجودات بىکيمياومورد خواȋ فزيکى و 
  . کسب ميگرددضرورى جامعه معلومات ɍزم و اقتصادى و اجتماعى

 اشکاȯ ذيل داراى  تر آموزȇ نيز دانستعالىحتقيق، که البته آنرا ميتوان شکل . اصل دوم عامل پيشرفت جامعه را حتقيق تشکيل ميدهد
  :ميباشد

Č- حتقيق ساحوى   
č- حتقيق کلينيکى   
Ď- براتوارى حتقيقɍ   
ď- حتقيق فارمى   
Đ- ى( مقايسوى _ حتليلى حتقيقǝ انهƝکتا(  

 _ اجتماعىموضوعات  اين شکل حتقيق هم در ساحه صورت ميگيرد که از  درɍزمى و ارقام و آمار آورىحتقيق ساحوى معموƞ ǄɍنȚور مجع 
 تعليمى ساختار و نصاب ارزيابىموضوعات حتقيق درباره  مثالǄ در  آيد،مى استفاده به عمل خدماتى  _اقتصادىکلتورى وهم در مسايل 

 حتقيق کلينيکى .و ȡيرهپرابلم آب   اقليم وعالى، تو حتصيال تعليمى موسساتآموزȇ در   کيفيت تدريȄ ومکاتب، Ũگونگى ŏبود و ارتقا
)  ميباشدطبيعى علوم هاىɍبراتوار  البته منȚور از(  ɍبراتوارىحتقيق  در . مربوطه اƱام ميگيردهاىکلينيک   درصحىل عمدتاǄ روى مساي

 بررسى  Ɵربه وباȡدارى  وکشاورزى مسايل حتقيق فارمى عمدتاǄ در .Ɵربه ميگردد  وارزيابىتکنالوژى  موضوعات ساينȄ و مسايل و
روى موضوع مشخȌ  مقايسه مǔخذ حتليل و منابع و استفاده از که با دربرميگيرد سوى آن شکل حتقيق را مقاي-حتليلىحتقيق  و ميگردند

  .زمينه ارايه ميگردد  پيشنهادات در  وگيرىنتيǲه  Ʈقق با نȚر طرح و صورت گرفته،
 انسان و ىزند گ سطǴ اعتالى  ورفاه جامعه امر در آŒا جهت کاربرد در  براى شناخت پديده هاذهنىتامين آماده گى  کسب آموزȇ و

 يعنىضرورت اصل سوم پيشرفت  عمل،  درانسانىدانش  مناسب کاربرد هاىشيوه   طرق وارزيابىرابطه به   درعلمى حتقيقات اجراى
 بوده درک Ƶين ضرورت بنابر لذا ميǔورد،عمل به   ميان  حتقيق بدست آمده است در نتيǲه آموزȇ و ضرورت حتقق تطبيق آنũه را که در

طرح   مǭǘرپروگرامهاى هنر ادب و فرهنű، دولت براى پيشرفت علم،«:Ũنين آمده است  کشوراساسىهفتم قانون  ماده Ũهل و که در
 استفادهŃ مǭǘر و ƥايت ميکند تشويق و Ƣام عرصه ها ردحتقيقات علمى را  و تȒمين مينمايد کاشȤ را Ưترع و مولȤ،دولت حقوق  .مينمايد

  .» Ɲشدمىتعميم  مطابق به احکام قانون، ا،نتايج آنر از
 استفاده  اجراى حتقيقات علمى تشخيȌ و ŨگونگىهاىƵه زمينه  از اولتر تا  ưلکت ايǲاب مينمايداساسىقانون   مسǲل درعالى واقعاحتقق اهداف  ƞنȚور
  .نتايج آن تثبيت گردد از مǭǘر

 يعنى اساسىơنيکى جامعه سه اصل _  اقتصادى  وفرهنگى  اعتالى وپيشرفت به که براى نايل آمدن تاجاǝيکه گفته آمديم تصريǴ گرديد
،ȇعوامل  حتقيق و آموز Ǭاد بنيادىتطبيق منحيǲبشمار هاىزمينه  اي ȯارتباطات  رفته که با حتو Șيراحفǭى متقابل تو تاɍديگرباƵ   هريک
داشت  نȚر در کسب دانش با  که Ʈل آموزȇ ومعنىبدين  .ميباشد دƯتƝ Ȍو اهداف مستقل و شکل عملکرد جداگانه و و  Ʈل اجراداراى

بنابر  .ميباشند) هو ȡيرفابريکات  وزارت خانه ها، (تطبيقى موسسات تطبيق جاى  وحتقيقى موسساتƮل حتقيق  حتصيلى، موسساتاهداف آن 
 حتقيقاتى، _علمى حتت عناوين مراکز ن آمده و به ميامعيناهداف   مستقل باحتقيقى موسسات ملحوșات بوده که ضرورت موجوديت نƵي

  .اشکاȯ فعاليت دارند از شکلىƢام کشورها به  تقريباǄ در علوم عرȏ اندام منوده و هاى اکادمى يا  وحتقيقاتى -علمى هاىانستيتوت 
 حتى آن ذهنىکه اساسات  دارد  علوم افغانستان وجوداکادمى حتت نام علمى، اعتبار يک مǘسسه با ماهم خوشبختانه ũƵو عزيز کشور در
 Œاد طرح ايǲاد گرديده و گذارىپايه  فرهنگى -ادبى هاىتشکيالت اƱمن  و روشنفکرىحلقات   درخورشيدى جارىدهه دوم قرن  در
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 مرحوم سردار مجهورىرياست   آخرȯدر سä و سلطنت ريخته شد هاىسȯä  اواخر در جهانى هاى مطابق به معيار حتقيقى _ علمىمنسǲم 
  .منود به فعاليت آȡازرƧاǄ  تشکيل آن منȚور و دداو Ʈمد
 اين Œاد در حتقيقاتى هاىفعاليت  حȯä حاضر در تکامل منوده وتشکيالتى Ʃاȗ  علوم افغانستان از اکادمىموجوديت خويش  ساƬاىطوȯ  در

  .ان استجري در  ơنيکى-طبيعىƝش علوم  و اسالمىƝش علوم  بشرى،Ɲش علوم  :سه Ɲش جداگانه
سȯä  دو از بوده و را دارا (FASAS)  آسياشرقىجنوب  هاى علوم کشور هاى اکادمىساƬا قبل عȒويت اƱمن  علوم افغانستان از اکادمى

 ساينȄ و جهانىکسب منوده است که درين سازمان  نيز را (TWAS) جهان سوم هاى  علوم کشوراکادمى هاىبدين طرف عȒويت 
 هاى  علوم کشوراکادمى هاىعلوم افغانستان عȒويت سازمان اکادمى ũƵنان  .جهان عȒويت دارند سراسر  از ưلکتĐď حدود تکنالوجى

  .کسب منوده است نيز عȒويت آن سازمان را اسالمى  هاىعلوم کشوراکادمى هاى مǘسسين اƱمن  ازيکى  يǬ به حبوده و آسيايى را دارا
  کارىده سفر از علوم افغانستان اضافه تراکادمى  هاى  هياتدوره موقت تاکنون رǝيȄ وميان آمدن ه ب از است که Ɲصوȋ بعد قابل ذکر

اين  که در ترکيه اƱام داده اند  ماليزيا، ايران، پاکستان وصعودى،Ũين، عربستان  اƫان، هند، هاى  به کشوررƧى هاى ه دعوت نامبنابر
 علوم افغانستان مناينده گى گرديده و اکادمىاز  مقاɍت و ارايه بيانيه ها لوژى باتکنا  ساينȄ وعلمى  هاىکنفرانȄ سيمينار ها و سفرها در
 و پروتوکوƬاى برقرارى هاى ترکيه و ماليزيا تفاهم نامه ،تاجيکستان ، از کشور ها Ũون اƫان ايران، هندبرخى علوم هاى اکادمىũƵنان با 
 علوم افغانستان افزوده و اکادمى علمى در اتوريته و حيثيت خارجى اين ارتباطات  رسيده کهامȒا متقابل به هاى Ƶکارى و علمىارتباطات 

  .  متبارز منوده استجهانى کشور را در سطǴ علمىهويت 
Ɲش Ɵهيزات و   Ɲصوȋ درهنگفتى علوم افغانستان نيز متحمل خسارات اکادمى ناشى از آن هاى ويرانى اينکه در اǭر جنű و الرȡم على

ميان آمده است، اما اين کمبود به هيŧ وجه مانع ه  مشکالت بحتقيقى در پيشربد امور حدودىاين رهگذر تا   گرديده که ازتوارىɍبراوسايل 
 و ơنيکى اقتصادى و مسايل اجتماعى علوم هاى در Ɲش علمى حتقيقات نگرديده و Ƶين اکنون در ƭموع اضافه تر از سه صد اǭر اجراى

 در طبيعى پروژه صرف در Ɲش علوم سىبه ŨاŞ رسيده و متباقى در نوبت ŨاŞ و نشر قرار دارد، حدود  از آن قسمتىتکميل که 
 باɍى معموȯ حتقيق هاى حتت کار قرار داشته که با استفاده از شيوه انرژىموضوعات زراعت، معادن، صحت و ƮيȔ زيست، تکنالوژى و 

   .آŒا در جريان است
  

 نافذ گرديده که در پرتو آن براى بار Ƴست در تاريǸ کشور اساسى در ưلکت ما قانون جهانى  تالȇ جامعهو) ǯ(که بيارى خداونداکنون 
 ǒمجهور دولت سرىبه اساس آرا Ȅيǝر Ǭقوى اميدوارى افغانستان انتخاب گرديده اند اسالمى و مستقيم مردم جاللتماب حامد کرزى به حي 

 مردم نيز قبر ح و جدى جناب ايشان و خواست هاى و  در عمل، که بدون شک از مجله آرزاسىاس قانون تمو ادابوجود آمده که با تطبيق 
  . و پيشرفت جامعه به وجود آيدترقى و شرايɍ Ȕزم اقتصادى  سازى  و بازاحيا عينى هاىميباشد، زمينه 
 افر م در کشور بايد حکم دولتى _ ادارى صىơص از Ʃاȗ حاکميت قانون و ادارهŃ ساƁ و کارى که شرايȔ مساعد اميدوارىدر پرتو اين 

 اقتصادى اعتالى و  سازى در ŨارŨوب يک برنامه مشخȌ احياǒ و بازمعينگردد ضرور دانسته ميشود تا از طرف دولت تدابير و اقدامات 
 پيشبينى امکانات رشد و تقويه ايǲاب مينايد تا در ضمن ملى در Ũنين يک برنامه. رار داده شود قاجرا منصهه ب و  کشور اơاذ اجتماعى –

 _ کارى هاى Ƶان سه اصل، آموزȇ، حتقق و تطبيق، وجايب و مسǘليت يعنى و پيشرفت جامعه ترقى اصوȯ اساسى هاى ơنيکى Œاد – مادى
  .  گرددمعين کشور تصريǴ و داشت شرايȔ موجود و رشد آتيه  نȚر شان نيز با در مربوطهارگاŒاىوșيفه وى 

Ǆور فبناȚنƞ  پنداشته ميشود تاحتمى پيشرفت و رفاه عامه وىبه س نيل عملى هاى زمينه آورىراهم  :  
  

Č.  ادŒ زم بهɍ زم آورى در جهت فراهم تطبيقى و حتقيقى حتصيلى، هاىدر ضمن توجهɍ کارى امکانات Ȍمشخ Ȥايșا وجايب و وŒآ 
  . براى آŒا تفويȐ گردد

č. رƣ اطر تعميمƝکارى بايد ارتباطات و عملى  ساحهه و نتايج حتقيقات علمى درƵ يفه وى بينșاى متقابل وŒحتصيلى، _ آموزشى ارگا 
  . به وجود آيدتطبيقى و حتقيقى

Ď.  ور تامينȚنƞزمهɍ رب مسلکى و رهربى ادارات ضرور است تا حداقل در کارى توامنندىƭ ȋا اشخاŒصصى آơوجود داشته باشند  .  
 و پيشرفت کشور ضرور به نȚر سازى  فوق الذکر در عمل و استفادهŃ موǭر از آن در امر بازجهت برآورده ساخƒ وșايȤ و وجايب .۴

وجود داشته باشد  تا بتواند از يک طرف روابȔ ) بشکل کميته و يا کميسيون(ميرسد تا يک مرجع با صالحيت در سطǴ دولت 
برآورده  مشترک آŒا را در مساعىر ساخته و جلب  برقراتطبيقى و حتقيقى آموزȇ،_ حتصيلى موسسات ø وșيفه وى را بين کارى

 فوق الذکر را موسسات عملکرد   تامين منايد و از طرف ديگر Ʋوه» و پيشرفت کشور سازىباز «ساخƒ اهداف کارى برنامه
  .جريان قرار دهد از نتايج آن طور منȚم مقام Ʈترم رياست دولت را در  وارزيابى
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   AREU جديد و آينده در تنشريا
  :ت جديديانشر

ارتباȓ اراȑى روستاǝى در :  علȦچر هااميد ȍلǴ باɍىبه 
که توسȔ ليز آلدين ويلى نوشته ين نشريه  در.افغانستان
مطالعات و حتقيقات  از آموخته ها و يافته هاى شده است،
 در سه منطقه يعنى باميان، بدخشان و فارياب اشغاȯ اراضى
  پاليسىازنȚور جلو رفت ƞ پيشنهاداتى و نيز. ارايه ميگردد

 پروژه هاى کهبه Ƨت   و ƯتلȔموجود ارضى  و قوانينها
 ات باɍى اراضى مشترک ميباشد،هدف آن کاهش منازع

  .ه ميگرددø، اراي" تطبيق راهآموزȇ از" پروژه هاى
  

ȰƮ Ǵيرى در سطŲ ȴه : جندر و تصميȞيافته هاى از مطال
جنبه هاى و  شرايȔ ،منطقه نȚر به: موȑوعى در Šنǲاو

در سراسر توسȔ زنان  تصاميم  اơاذ حدود،ƯتلȤ ديگر
اولين در  شانه ويکفيلد خاƄ . متفاوت ميباشدافغانستان
ȇايى سهم گيرى زنان را در دو توان ،درين زمينه  خودگزار
  در اندازه نفوذ آŒاو نيزپنǲاو وɍيت باميان ولسوالى  قريه

  .رسى قرار ميدهدمورد ارزيابى و برامور خانواده را 
  

ȰƮ Ǵيرى در سطŲ ȴه : جندر و تصميȞيافته هاى از مطال
Ȥريȉ ارȂوعى در مȑدر: مو ȇو حدودين دومين گزار 

  خانواده در سطǴزنان و مردانتوسȔ   گيرىتصميم اندازه
 مورد مزار شريȤساحه ƯتلȤ از شهر  دو درو جامعه 
 آنعده از براى پيشنهاداتى  و در اخير.ميگيردار بررسى قر

ارايه ميگردد تا  ،شهر فعاليت دارند  آنموسسات که در
  . سهم بيشتر بگيرند انکشاف جامعهبراى Ũگونه

  

  :ات آيندهينشر
  

اين نشريه  :و مȞيشǨ ها  در ȉهرها اداره وىدولǨ دار
  ũƵنين و در شهرهامديريت و دارى مشکالت دولت

 در ƯصوصاǄ افغانستاندر سراسر مردم را  معيشتى وضعيت
 آن بسيار بلند شهر هاى که اندازه عودت مهاجرين در

اǭرات اين گزارũƵ ȇنين  .ارزيابى قرار ميدهدمورد  است،
 ، و و تنȚيم شهرى آن باɍى ادارهاتو تاǭير جنű ىفيزيک
را با اين  دولتى روگرام ها و پالن هاىپ ىپاسǸ دهƲوه 

  .، حتقيق و بررسى مينمايدمشکالت

اين رساله کارى، : زمين و مالدارىدسترسى زنان به 
زمين و   کنتروȯباɍى  رازنان  توانايى وحدود دسترسى

بررسى و ارزيابى   در ساحات ƯتلȤ افغانستاندارىمال
  .مينمايد

  
در  گزارȇه øس : حȯä نشر ميباشنددراين نشريات  اکنون
از وɍيات  تصميم گيرى در سطƮ Ǵل  جندر وباره

و   ملىشبکه هاى در مورد و Ƨنگان، هرات و کابل
  . هرات و فارياب از وɍياتارتباطى

  
اوايل الى  )توضيǴ نامه(Ũند نشريه ديگر  عالوه بر اينها 

 ȯäنشر ميگردد  رابطه به مطالب ذيل،که در ۲۰۰۵س:  
  
مهاجرين عودت کننده و  ارتباطىو  ملى شبکه هاى •

Üا شده گان داخلىǲبي 
  ها تصميم گيران در زن و نفوذاندازه سهم گيرىافزايش  •

 Ü جامعه در سطǴ هم سطǴ خانواده وهم در
 راى واحد ȡير قابل انتقاȯسيستم انتخابات پارƫانى و  •

(SNTV)Üو  
 . و معيشت هاىدولت دار، هاشهر در ادارهتنȚيم و  •

 
Ƶراه با لست پروژه ها و نشريات اين موسسه Ƣامى 

موجود ذيل  ويب سايتدر   آن حتقيقىفعاليت هاى
  :تاس

www.areu.org.af 
 

  

   روى انترنيǨبرلسƢ Ǩاȃ ها 
کمک ) از الȤ تا يا(اين موسسه لست Ƣاس هاى کتاب 

ر ويب سايت خود درا  براى افغانستان
(www.areu.org.af) جهت استفاده، گذاشته است. 

 ميتوانند با مراجعه به اين ويب سايت کننده گاناستفاده 
، موسسات سازمان ملل )امداد گران(ونر ها د آدرس

 ترتيب وɍيت، نام متحد، سازمان هاى ȡير حکومتى را به
 Ƶيشه Ɵديد اين لست ،بدست آورند و يا نوعيت موسسه

ن درǯ  آدرس خود را ميخواهيد در آ هم اگر ƽا.ميگردد
Ǆمناييد به مگردد، لطفا ȯäبهبراى معلومات بيشتر . ا ارس 

  .مراجعه مناييد ب سايتوي
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 UNHCR توسطولسوالى ها تاريخچه 
  

  دريکهبراى حتقيق کننده گانőيه شده است ưکن  UNHCRموسسه سȔ توکه   هاولسوالى  وضعيت کلى و نفوسدر مورد معلوماتاين 
  . مفيد باشد،افغانستان فعاليت مينمايند

  
  /http://www.aims.org.af:  بدست آورده ميتوانيد ويب سايتين از معلومات را ورى است کهياد آقابل 

  

   ȡرǡزون 

Ȅيȡباد Ǩيɍ۲۰۰۲ آگست ۲۶(آبکمرى : و( ابȡمر ،)۲۰۰۲ آگست ۲۶(، قلعه نو )۲۰۰۲ آگست ۲۶(  
  )۲۰۰۲ آگست ۲۶ (، پر Ŕن)۲۰۰۲ آگست ۲۶(گلستان  :وɍيǨ فراه
  )۲۰۰۲ اکتوبر ۲۱(، لعل و سرŨنگل )۲۰۰۲ اکتوبر ۲۱(، Ũغũران )۲۰۰۲ نوامرب Ĭ(پسابند  :وɍيȡ Ǩور
  )۲۰۰۲ آگست ۲۶(، کشک کهنه )۲۰۰۲ آگست ۲۶(، کهسان ) ۲۰۰۲ آگست ۲۶ ( اƱيل: وɍيǨ هرات

  

  ȉرȧزون 

، خاȋ کنر )۲۰۰۲ اکتوبر ۸( دنقار ،)۲۰۰۲ اکتوبر ۸ (Ũاوکى ، )۲۰۰۲ اکتوبر ۸(، Ũپه دره )۲۰۰۲ اکتوبر ۸(اسعد آباد : وɍيǨ کنر
، سرکنى )۲۰۰۲ اکتوبر ۸(، نورگاȯ ) ۲۰۰۲ اکتوبر ۸(، نارى )۲۰۰۲ اکتوبر ۸(، برنű )۲۰۰۲ اکتوبر ۷(، ماروره )۲۰۰۲ اکتوبر ۸(
  )۲۰۰۲ جون ۱(، واته پور )۲۰۰۲ جون ۵(، مانه گاى )۲۰۰۲ جون ۶(، اƧار )۲۰۰۲ اکتوبر ۸(

 جنورى ۱۰(، الينگار )۲۰۰۳ جنورى ۱۰(قره ȡى ، )۲۰۰۳ جنورى ۱۰(، مهتر ɍم )۲۰۰۳ جنورى ۱۰(دولت شاه  :وɍيǨ لغمان
۲۰۰۳( űاليشن ،)۲۰۰۳ دسيمرب ۳۱ .(  

، ده باɍ )۲۰۰۲ مى ۲۳(نازيان ، )۲۰۰۲ مى ۲۳(کوت ، )۲۰۰۳ جوɍى ۲(لعل پور ، )۲۰۰۳ جوɍى ۲( حصارک  :وɍيǨ ننگرهار
پاŨير و ، )۲۰۰۲ مى ۱۴(، شيرزاد )۲۰۰۲ مى ۱۶(خوگيانى ، )۲۰۰۲ مى ۱۶(Ũپارهار ، )۲۰۰۲ مى ۱Ĭ(، شينوار )۲۰۰۲  مى۲۱(

 ۲(، کامه )۲۰۰۲ مى ۲(، گوشتا )۲۰۰۲ مى ۸(، آŨين )۲۰۰۲ مى Ĭ(، Ʈمند دره )۲۰۰۲ مى ۱۲(باتى کوت ، )۲۰۰۲ مى ۱۳(آگام 
 اپريل ۲۲(، کوز کنر )۲۰۰۲ اپريل ۲۵(، بيسود )۲۰۰۲ اپريل ۳۰(، دره نور )۲۰۰۲مى (دور باɍ ، )۲۰۰۲ مى ۲(، رودات )۲۰۰۲مى 

  ).۲۰۰۲ اپريل ۸(، جالȯ آباد )۲۰۰۲ اپريل ۲۱(، سرǷ رود )۲۰۰۲
، دو )۲۰۰۲نوامرب (، برکى ماتȯä )۲۰۰۲ نوامرب ۱۱(، کامديش )۲۰۰۲ دسيمرب ۳۱(، ويگاȯ )۲۰۰۲ دسيمرب ۳۱(وامه  :وɍيǨ نورستان

 جون ۲۴(، پارون )۲۰۰۲جوɍى (، ننگرکى )۲۰۰۲ جوɍى ۱(، ȡازى آباد )۲۰۰۲ حوɍى ۲(، ماندوȯ )۲۰۰۲  جوɍى۸(آب 
۲۰۰۲.(  

  

   مرکȂىزون

، ورس )۲۰۰۲ سپتمرب ۱۷(، پنǲاب )۲۰۰۲ سپتمرب ۱۸(، يکاولنű )۲۰۰۲ سپتمرب ۱۸( شيرب  ،)۲۰۰۲ سپتمرب ۱۸(باميان : وɍيǨ باميان
  )۲۰۰۲ سپتمرب ۱۷(

آب ، )۲۰۰۲ اکتوبر ۱۵(، گيالن )۲۰۰۲ اکتوبر ۱۵(، آجرستان )۲۰۰۳ فربوى ۲۴(، ماليستان )۲۰۰۳ مارŦ ۷(خوگيانى : وɍيȂȡ Ǩنى
 ۳۰(، جاȡورى )۲۰۰۲ جوɍى ۳۱(، نوا )۲۰۰۲ جوɍى ۳۱(، خواجه عمرى )۲۰۰۲ سپتمرب ۱۱(، گيرو )۲۰۰۲ دسيمرب ۲۰(بند 

 ۵(، ديهک )۲۰۰۲ مى ۲۳(راشيدان ، )۲۰۰۲ جون ۲۳(، قره باȟ )۲۰۰۲ جون ۲۴(، مقر )۲۰۰۲ جون ۲۴(، جغيتو )۲۰۰۲جوɍى 
  )۲۰۰۲ فربورى ۱۷(، زƳان )۲۰۰۲ فربورى ۱۷(، اندار )۲۰۰۲ اپريل ۴( ناور  ،)۲۰۰۲ اپريل ۴(، شهر ȡزنى )۲۰۰۲اپريل 

Ȱکاب Ǩيɍى ۳۱(بگرامى : وɍ۲۰۰۲ حو(Ũ ،ار آسباب ه)ى ۳۱ɍى ۳۱(، خاک جبار )۲۰۰۲ جوɍى ۳۱(مان ، پغ)۲۰۰۲ جوɍجو 
  ،)۲۰۰۲ اپريل ۴(گلدره ، )۲۰۰۲ اپريل ۲Ĭ(، موسى )۲۰۰۲ مى Ĭ(فرزه ، )۲۰۰۲ جون ۳(ده سبز ، )۲۰۰۲ جون ۶(، سروبى )۲۰۰۲

 Ȥ۲۰۰۲ اپريل ۴(، کلکان )۲۰۰۲ اپريل ۴(استال( ه کوتũمير ب ،)۲۰۰۲ اپريل ۴( ȟقره با ،)جنورى ۲۸(، شکر دره )۲۰۰۲ اپريل ۴ 
۲۰۰۲(  

Šکا Ǩيɍيساو :ȯ۲( کوهستان حصه اوĬ ى ۳۱( کوهستان  حصه دوم،)۲۰۰۲ مىɍ۲۰۰۲ جون ۱۱(، تگاب )۲۰۰۲ جو( رابƱ ،)۱۱ 
  ). ۲۰۰۲ جون ۱۱(اɍساى ، )۲۰۰۲جون 

  )۲۰۰۲ مار۱Ĭ Ŧ(، خاروار )۲۰۰۲ حوɍى ۶(، Ʈمد آȡه )۲۰۰۲ جوɍى ۶(، خوشى )۲۰۰۲ جوɍى ۷(پل علم : وɍيǨ لوŲر
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 جون Ĭ) (سرǷ پارسا( لولينű  ،)۲۰۰۲ جون Ĭ(، شيǸ على )۲۰۰۲ جون ۱۲(، بگرام )۲۰۰۲ جوɍى ۳۱(شينوارى  :وɍيŠ Ǩروان
 ۴(، جبلسراǯ )۲۰۰۲ مى ۵(، سالنű )۲۰۰۲ جون ۲(، سياه گرد )۲۰۰۲ جون ۴(حصه سه ، )۲۰۰۲ جون ۵(حصه Ũهار  ،)۲۰۰۲
  )۲۰۰۲ فربورى ۱۱(، جاريکار )۲۰۰۲اپريل 

Ŭورد Ǩيɍى۳۱(جغيتو : وɍ۲۰۰۲  جو( اکŨ ،)۳۱ ىɍى ۳۱(، قريه اليشا )۲۰۰۲ جوɍ۲۰۰۲ جو( űسنɍقريه ا ،)ى ۳۱ɍجو 
  ، )۲۰۰۲ فربورى ۶(، دى ميرداد )۲۰۰۲ جوɍى ۶(، نرǷ )۲۰۰۲ جوɍى ۶(، ميدان شهر )۲۰۰۲

   )۲۰۰۲ اپريل ۲) (تعداد عودت کننده گان (:ȂŲارش از مناȕق مرکȂى
  

    مشȯä زون

  ، بغالن جديد)۲۰۰۲ اپريل Ĭ(، اندراب )۲۰۰۲ اپريل ۱۰(، دوشى )۲۰۰۲ سپتمرب ۱۸(شيغان  ،)۲۰۰۲سپتمرب  ۱۸(کهمرد : وɍيت بغالن
)Ĭ (، برکه )۲۰۰۲ اپريلĬ ۲۰۰۲ اپريل( ورىȡ دهنه ،)Ĭ ۲۰۰۲ اپريل( انǲخن ،)Ĭ ۲۰۰۲ اپريل( űخوست فرن ،)Ĭ رين  ،)۲۰۰۲ اپريلŒ
)Ĭ ۲۰۰۲ اپريل( رىƦ پل ،)Ĭ (و برفک ، تله )۲۰۰۲ اپريلĬ ۲۰۰۲ اپريل(  

  ادارى و امنيتى /  قȒايى تاريخũه
Ǹبل Ǩيɍو:  Ǹشولگرده  / بل Ȥايى )۲۰۰۲ اپريل ۱۱(مزار شريȒادارى و امنيتى / ، وضعيت ق  

ǡفاريا Ǩيɍار : وƫ۲۰۰۲ سپتمرب ۱۲(گرزيوان  ،)۲۰۰۲ سپتمرب ۱۲(اندخوى  ،)۲۰۰۲ سپتمرب ۱۲(ا( ȟهار باŨ خان ،)ى ۱۵ɍجو 
 مى ۲۲(ميمنه ، )۲۰۰۲آگست (، شاǷ قريه )۲۰۰۲ جون ۲۵(، قيسار )۲۰۰۲ جوɍى ۱۴(، قرȡام )۲۰۰۲ جوɍى ۱۵(قرمقل   ،) ۲۰۰۲
، )۲۰۰۲ اپريل ۲۶(، کهستان )۲۰۰۲ اپريل ۲۶(دولت آباد ، )۲۰۰۲ اپريل ۲۶(، بيلũراȟ )۲۰۰۲ مى ۱۰(، شيرين تگاب ) ۲۰۰۲

  )۲۰۰۲ اپريل ۱۷(خواجه سبز پوȇ  ،)۲۰۰۲ريل  اپ۲۶(پشتونکوت  ،)۲۰۰۲ اپريل ۲۶(خواجه موسى 
 سپتمرب ۱۲(، اما صاحب )۲۰۰۲ سپتمرب ۱۲(، Ũهار دره )۲۰۰۲ سپتمرب ۱۲(، ارŨى )۲۰۰۲ سپتمرب ۱۲(على آباد : وɍيǨ کندوز

، خان )۲۰۰۲مرب  سپت۱۲(، قلعه زȯä )۲۰۰۲ سپتمرب ۱۲(، ارزيابى داخلى و سازمانى در امام صاحب و خالصه از يافته ها، کندوز )۲۰۰۲
  )۲۰۰۲ آگست ۴(آباد 

 ǨيɍوȰŠ۲۰۰۲ اپريل ۵( قريه سيد آباد هزاره )۲۰۰۲ اپريل ۵(سيد آباد ، قريه گل تپه : سر(  
، دشتى قلعه )۲۰۰۲ سپتمرب ۱۲(ȯäŨ ، )۲۰۰۲ سپتمرب ۱۲(، Ũاه آب )۲۰۰۲ سپتمرب ۱۲(، بنگى )۲۰۰۲ سپتمرب ŏ)۱۲ارک : وɍيơ Ǩار

 ۱۲(يانگى قلعه ) ۲۰۰۲ سپتمرب ۱۲(ورسج   ،)۲۰۰۲ سپتمرب ۱۲( ، خواجه ȡار )۲۰۰۲ سپتمرب ۱۲(امش اشک، )۲۰۰۲ سپتمرب ۱۲(
 ŏ ،۱۲ارک )۲۰۰۲ جون ۵(خلفگان  ،)۲۰۰۲ جون ۱۰(تالقان   ،)۲۰۰۲ جون ۲۳(، فرخار )۲۰۰۲آگست (، روستاق )۲۰۰۲سپتمرب 
  )۲۰۰۲سپتمرب 

   )۲۰۰۲ اپريل ۲ ( کشور مشȂŲȯäارش از ساحات
  

  شرقىجنوب

  )۲۰۰۲ جوɍى ۳۱( ازره :وɍيŠ Ǩکتيا
  

ǡزون جنو  

 دسيمرب ۳۱(، موسى قلعه )۲۰۰۲ دسيمرب ۳۱(، کǲکى )۲۰۰۲ دسيمرب ۳۱(، گرمسير )۲۰۰۲ دسيمرب ۳۱(بغران : وɍيǨ هلمند 
، Œر سراǯ )۲۰۰۲ دسيمرب ۱(، سنگين )۲۰۰۲ دسيمرب ۳۱(، واشار )۲۰۰۲ دسيمرب ۳۱(، نو زاد )۲۰۰۲ دسيمرب ۳۱(، ناد على )۲۰۰۲

)۲Ĭ (، خانيشين )۲۰۰۲ نوامرب ۲۶(، ديشو )۲۰۰۲ نوامرب ۲۶(، لشکرگاه )۲۰۰۲ نوامربű۲) (ريĬ ۲۴(، نواى برکزى )۲۰۰۲ نوامرب 
  )۲۰۰۲نوامرب 

Ȱزاب Ǩيɍى ۱(اتغار  :وɍ۲۰۰۳ حو ( وپانũدي ،)ى ۱ɍى ۱(، ميزان )۲۰۰۳ جوɍى ۱(، قالت )۲۰۰۳ جوɍ۱(، شاجوى )۲۰۰۳ جو 
ɍى ۱(، شامولزى )۲۰۰۳ى حوɍى ۱(، شينکى )۲۰۰۳ جوɍى ۱(، تارنک و جلدک )۲۰۰۳ جوɍ۲۰۰۳ حو( ندابȡار ،)جون۳۰  
   )۲۰۰۲ اکتوبر ۱۸(، سوراǯ )۲۰۰۲ اکتوبر ۲۰(، خاک افغان )۲۰۰۳
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  نشريات ديگر
  . ميدارنديق معرفى ازين طر خود را نيزاتبر عالوه نشريات جديد که قبالǄ تذکر داده شد، موسسات و افراد ƯتلȤ نشري

  
 ǯش انگليسى اين خرب نامه درƝ ه درƵ ،موسسات جهت معرفى درين خربنامه ارسال شده اند Ȕديگرى که توس ȤتلƯ نشريات

 نشده اند بناǄ از تکرار مƒ انگليȄ آن درين Ɲش خود دارى  زبان درى توسȔ آن موسسات ترمجهبهشده اند و Ũون متون آن 
  .ميگردده ƽا معرفى عجهت مراج  آن در Ɲش انگليȄ اين خربنامهȔ۸ موضوع و ƽاره صفحه قشده است و ف

  

  
ماليه، تعليم و تربيه ، انتخابات، انرژى  و جندر در / خلع سالح، اقتصاد ، ۱۲ ، هنر، سروى مقدماتى، انکشاف در صفحه انتروپولوژى

دولت، / ، سياست ۱۴ دوستانه، معيشت ها، ترياک در صفحه وضعيت اجتماعى، کمک هاى بشر/ ، صحت، حقوق بشر ۱۳صفحه 
  .۱۵بازسازى، احصاييه، سفر ، آب در صفحه 

  
  

  
  
  
  

  

  زراعǨ و انکشاف دهات در افغانستانزراعǨ و انکشاف دهات در افغانستان در  در اƱمن هاى ƵکاراƱمن هاى Ƶکار
Ǩات انترنيǶȦȍ در روىǨات انترنيǶȦȍ در روى  

ن مطالعات انکشافى  و بنياد آقا خان در افغانستان، به Ƶکارى پوهنتوکور پȄميرسى  مانند در حȯä حاضر يک تعداد اƱمن ها
"Ȅيه يک ويدر مراحل ابتدايى" سوسيکő که در آن گزارشات ب سايت آزمايشى ميباشند ȤتلƯ کنون که تا فعاليت هاى  در مورد

ȤتلƯ ش هاىƝ ام يافته است، در افغانستان درƱانيده شده و بدسترس  اǲقرار داده ميشود و مراجعين به اين سايتعالقه مندانگن .  
  . افغانستان را دريافت مناييد در مورد زراعت در گزارشات مهم آن ميتوانيدازمفيد بوده که  Œايت ب سايتيواين 

  

 Development Gateway’s مانند .موجود است، ميباشد  خصوȋدرينکه ديگرى منابع  مکمل  ويب سايتدر واقع اين
Afghanistan page, ام منابع مربوطه   کهƢ استدسته بندى شده  رجز وابطور در آن.  

  

  :آدرس اين ويب سايت قرار ذيل است 
  

http://community.eldis.org/afghanistan 

   افغانستان افغانستان ƭدد ƭددورکشاŞ در مورد اعمارورکشاŞ در مورد اعمار
  

 شهر اريǲيɎŠ Ǩز در هوتل  موجود است،غانستاناعمار ƭدد اف  پروسه سر راهبر هها يکرابطه به Ũالش قرار است ورکشاپى در 
 توسȔ ديپارƢنت ارتباطات بين اƫللى پوهنتون کراŨى اين ورکشاŞ .تدوير گردد ۲۰۰۵ مارŦ ۳-۲پاکستان به تاريǸ هاى کراŨى 

  . ميشودربر گذانياد هانȄ سيدȯä اسالم آباد ببه Ƶکارى  پروگرام مطالعات صلǴ و حل وفصل منازعات -
  

  : بگيرد به آدرس ذيل Ƣاسپروفيسور مونيȄ اƵربا علومات بيشتر براى م
  

amoonis@hotmail.com   
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  اين کتابنگارȇسبک  خوشبختانه.  ميندازد نگاه تازه اى امداد رسانى به افغانستان ذيدخل در امورپيũيده و ساختار هاىبه اين کتاب " 
 استفاده  و کنايه آميز طƕ آميز و معنى از سبکوى Ɲشيدن به فحروحƝاطر  بعȒاǄو  ادبى، ادارى و مقرراتى بوده دازى هاىعارى از لفȘ پر

کار  با افغاŒا در کار هاى امداد رسانى  طى Ũندين سȯäکه در قرا و قصبات افغانستاناين کتاب حانسون و ليسلى نويسنده گان . شده است
جامعه بين اƫللى و دولت  .قرار داده اندحتليل  مورد ارزيابى و  راواقعيت هاى موجود در افغانستانده از Ɵارب شان آزادانه منوده اند، با استفا

 ƞنȚور  درين کتابپيشنهادات که .اندباهم بافت خورده با بينش ها و طرزالعمل هاى متفاوت  ، شناخت يکديگر دارندبا مشکالتى که Ɲاطر
نانسى ." مفيد ميباشدارزنده و  ،ندانديش مى  سعادت مردم افغانستانکر به فکسانيکهƢام  ر طرز فعاليت ها آمده است، براىد تتغييرا ايǲاد
   .ARIC  رǝيȄ مرکز و منابع حتقيقاتى موسسه اکربىدو پر

  
  

London: Zed Books, 2004.237 p.: ill. ; 22 cm. Includes bibliographical references and index. 
ISBN 1 84277 376 3 (hardback) £55.00 $75.00 ISBN 1 84277 377 1 £14.95 $22.50 

őيøه و ترتيب گرديده  ȉارȧ و فريدون رويȄ وايليȂ ،براندŴ بوǝير  واحد حتقيق و ارزيابى افغانستانخربنامه توسȔ کارمندان موسسهاين 
 سازمان حتقيقاتی مستقل بوده که مطالعات و حتقيقات قابل تعميل را جهت تسهيل پاليسی و واحد حتقيق و ارزيابی افغانستان يک. است

  : مراجعه مناǝيد ذيلبه ويب سايتاين موسسه ت ياجهت مزيد معلومات در مورد خدمات و نشر. اجراات Ʊام ميدهد
 www.areu.org.af   

 

     در باره امداد رسانى در باره امداد رسانىکتاǡ جديدکتاǡ جديد
  رويا ȍلǴرويا ȍلǴ: : تانتانøøافغانسافغانس

Ȕتوس : Ȅو لوليان ليسلىحانسونکري  

آنان ưکن براى فکر ميکنيد که را  مهمى آيا مطالب Ý گذاشته شود به دسترس ديگران نيزميخواهيدخود را  نشريات حتقيقى و آيا مطالب
 Ý لطفاǄ آنرا به واحد حتقيق و ارزيابى افغانستانفعاليت دارند ارزنده باشد، در اختيار داريددر افغانستان بازسازى  در پروسه حتقيق و هيک

 : ارسȯä مناييد،جهت نيل به اين خواسته تان
newsletter@areu.org.af 


