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 منابع و تحقیقات کنــونی
منابع مربوطه و معلوماتی که توسط افراد و موسسات ارایه پروژه هـای تحقیقاتی کنونی، پروژه های پیشنهاد شده و 

قابل یاد آوری است که احتماالً تغیرات در حالت این پروژه ها الی مدت نشر . شده درین قسمت تذکر یافته است
 .این خبرنامه صورت پذیرفته باشـــد

_____________________________________________________________________ 
 

 مطالعات باالی زمین و مصؤنیت غذائی
  (Solidarites)توسط موسسه سولیدریتی 

که گیلورد روبین در حال حاضر موسسه سولیدریتی با 
یک تحقیقگر است، همکاری مینماید تا در قسمت 
زمین در نواحی روی دوآب والیت سمنگان در شمال 

 :هزاره جات مطالعات خود را انجام دهد
یر تکامل این سـه دره همراه با از نظر زمینی س •

 حاالت اجتماعی محیطی آن؛

 مقررات اجتماعی اداره منابع طبعی؛ •

 دانش فطری تخنیکی دهاقین؛ •

بطور نمونه وضعیت اقتصادی یکی از خانواده  •
 ها؛

این مطالعه در ماه اپریل آغاز گردیده و در سپتمبر 
طوریکه پیشبینی میشود، جزئیات .  تکمیل میگردد2004
ورد روش برگذاری این تحقیق ضمن چند ورق در در م

 .ماه اکتوبر سال روان تهیه شده و ارایه میگردد
 

 نیز در مورد ارزیابی اثرات استانیسالس موروآقای 
پروگرام تأمین غذا باالی بهره برداران در عین موقعیت 

 : در حال تحقیق میباشـــد

مطالعــه اثرات و تغیرات فعالیت های انجام  •
محصوالت، (وسط کارمندان تخنیکی شده ت

که بروی ) مالداری مواشی و مواظبت حیوانی
نحوه کارکرد و اندازه آگاهی های دهاقین وارد 

 نموده است،

مطالعه برخورد های اجتماعی محلی در سـه  •
چیگونه مردم کمک ها را حصول : قریـه 

مینمایند؟ چیگونه انتخاب داخلی بهره برداران 
میگیرد؟چینوع خالیگاه صورت میگیرد، یا ن

های در بین معیار های ما برای انتخاب بهره 
برداران و معیار های که در بین جامعه از قبل 

 موجود بوده است، وجود دارد؟ 

 ختم 2004این مطالعه در ماه جون شروع و در نوامبر 
خواهد شد، پیشبینی میشودکه  اوراق انگلیسی جزئیات 

یق در ماه دسمبر در مورد روش برگذاری این تحق
 .  تهیه میشود2004

 
 

 
 

 )2001-1978(مشوره های ملی در مورد نقض حقوق بشری افغانها 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانسـتان متعهد شده 
بود تا یک مشوره ملی را در مورد عدالت انتقالی 
موقت برگذار نماید؛ هدف آن اینست تا دیدگاه های 

گونه میخواهند با نقض مردم را در مورد اینکه چی
حقوق بشر و قانون بین المللی بشر که با جنگ های 

 ادامه داشته است، 2001 تا به 1978داخلی افغانستان 

برخورد نموده و تصمیم گیرند، و میکانیزمی را برای 
دولت انتقالی، مردم افغانستان و جامعه بین المللی 
پیشنهاد نمایند تا با این نقض حقوق بشر 

 .عملی صورت گیردبرخورد
جدیداً این کمیسیون متعهد گردیـده تا به مقصد جمع 
آوری شـواهد و گزارشها و تهیه یک منبع با امن و 

 :برای معلومات بیشتر
Solroy@solaf.net 
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معلومات معتبر، اقدام به جمع آوری اسناد نقض 
. حقوق بشر که در گذشته ها اتفاق افتاده است، نماید

برای اعضای این گروپ آموزش های در مورد 
انواع میتودولوژیهای نحوه برگذاری عدالت انتقالی و 

مشوره های ملی . مشوره های ملی آماده گردیده است
به این مقصد صورت میگیرد تا در تمام سـاحات، 
افغانها را متوجه سازد که بتوانند سئو استفاده های که 
در گذشته اتفاق افتاده است را مورد بررسی و توجه 

 از سوالنامه ها این مشوره هـا با استفاده. قرار دهند
گروپها طی این . بشکل گروپی صورت میگیرد

سوالنــامه ها بطور انفرادی و گروهی دیدگاه هایرا 
در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان ابراز نموده و 
همچنین بهترین راه را برای مقابله با آن پیشنهاد 

مشکل است تا بدانیم که چه نوع . مینمایـد
 درمورد نقض حقوق بشر با موضوعات برای افغانها

 .اهمیت است تا در آن مورد تصمیم اتخاذ گردد
 
 

 
 

سـروی ترکیبــات مواد غذائی افغانها در سطح ملی
انجام یک سروی مقطعی و سراسری در مورد 
وضعیت ترکیبــات مواد غذائی افغانها بطور عاجل 
ضرورت است تا اطالعات اولیه را در مورد اندازه و 

.  ترکیبات مواد غذائی آنها تهیـه بـداردشدت کمبود
هدف اصلی این سروی سنجش شیوع سراسری و ملی 
امراضی است که بخاطر کمبود ترکیبات مواد غذائی 

آیودین ، . در افغانستان بوجود می آید، میباشــد
 با استفاده از وسـایل کیمیاوی Aآهن و ویتـامین 

ت بر عالوه، معلوما. تشخیص داده خواهند شـد
وابسته به  ( Anthropometricانتروپومتریک

در مورد زنان و اطفال ) مبحث اندازه گیری انسـان
جمع آوری خواهد شد تا اینکه وضعیت اولیه تغذیوی 

از نظر کیفی یک تحقیق و . مردم را تشخیص دهـد
بررسی در مورد دانش، رفتار و عملکرد ها در برابر 

حی صورت رژیم غذائی، و آگاهی و تمرین های ص
جمع آوری معلومات در تاریخ اول . خواهد گرفت

.  ادامه میابد2004جون آغاز یافته و تا اول جوالی 
نتایج کامل ) در صورتیکه وضع امنیت خوب باشد(

 انتشار 2004این سروی در ماه های اکتوبر یا نومبر 
 .خواهد یافت

 
 
 
 

 )اسنادی که اعتبار پولی داشته باشند( پول نقد و وُچر
ODIتحقیق موسـسه 

 در حـال ODIگروه پالیسی بشـری موسـسه 
 :پول نقد و وُچر"شـروع پروژه است تحت نام 
 این تحقیق اثرات "آموخته های از تجارب جدید

جدیدی را که پروژه های پول نقد و اسناد مالی باالی 
وضعیت اضطراری موجــوده داشتـه است را مورد 

ط محدود به افغانستان ولی فق. (برسی قرار میدهــد
که پروژه های از قبیل پرداخت پول نقد ) نیست

بطور امدادی، پول نقد در مقابل کار و طرح اسنـاد 
مسایل مهمی را که این . مالی شامل آن خواهد شــد

:برای معلومات بیشتر
ogaihaider@yahoo.com

 :ترـی معلومات بیشبرا
و  داکتر نجیب اهللا نجیب، رئیس دیپارتمنت تغذیه عامه، وزارت صحت عامه افغانستان

 fassef@unicef.orgیونیسف افغانستان دفتر  ه، تغذیمسئولآصفه فیتسوم، 
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مطالعه و تحلیل در بر خواهد داشت قرار ذیل 

 .میباشـنـد
اثرات مستقیم پروژه های پولی و اسنادی  •

ار معیشت، روابط اقتصادی سـیاسی باالی امــر
و اجتماعی بحرانها و شـأن و مقام امداد گیرنده 

 . گان

مسـایل عملی طرح پروگرامها که در ماحول  •
تطبیق پروژه های پول و اسناد مالی وجود دارند 
و چیگونه مسایلی چون فسـاد و امنیت بـا 
دخالتهای که در گذشته صورت گرفته، حل و 

 و . فصل گردیده اند

متناسب و موثر بودن این نتایج از نظر مالی و  •
پولی؛ و چیگونه این تناسب تشخیص داده شده 

مرتبط به این، موانعی که از طریق سازمان . اند
های دیگر در سر راه نتایج پروژه پول و اسناد 
مالی ایجـاد میگردند، مورد تحلیل و تجزیه قرار 

 . خواهنـد گرفت

ز مقاصـد جمع آوری درچنیـن مرحله ئی، یکی ا
اسنـاد و تحلیلهای تجارب جدید است که از پروگرام 
پول و اسناد مالی که در قالب کمک های امدادی 

 ) (ODIصورت میگیرد، میباشـــد، بناً این موسسه
از دریافت هر نوع اسناد موجوده در مورد تجارب 
پرورگرام های جدید التأسیس که یا به طور پروپوزل 

بیها، گزارش پروژه ها و  پالیسی ها پروژه، ارزیا
باشـد، و یا هر آنچه که ارتباطی با این مسایل داشته 

  .باشد که قطعاً مفید میباشد، سپاسگذاری مینماید
 

 
 
 

)JICA(پروگرام تعلیم و تربیه معلم 
 در (JICA)نماینده گی همکاری بین المللی چاپان 

 یک برسی و مطالعه اولیـه و امتحانی را 2003نوامبر 
آغاز نمود، که تمرکز آن روی چیگونگی اجراات 

این مطالعه نشان . اطفال در مسایل حسابی بوده است
ر قابل توجه  میدهد که شاگردان طبقه اناث بطو

نمرات بلندتری را در ریاضی بمقایسه دیگـران اخذ 
 در ؛)پسران کابل، پسران و دختران بامیان(. نمودند

کابل مکاتب دخترانه بهتر از مکاتب پسرانه بوده 
به تعقیب این برسی و مطالعه نماینـده گی . است

 در طرح و (JICA)همکاری بین المللی چاپان 
 وی تعلیم و تربیه معلم پروگرام تقویهدیزاین 

 . افغانستان اقدام نموده است

 
 پروژه معلومات حقوقی و  قانون افغانستان 

در جریان سـال های جنگ کتابخانه ها و جمع 
آوری قانون وسیعاً از بین رفته و اثر های قانونی با 

رسماً هیچنوع . ارزش و سنتـی را محو نموده است
وجود ندارد در عین سیستمی برای جمع آوری قوانین 

حال موسسات و قضات هم به اسـناد قانونی دسترسی 
بناً برای اینکه حاکمیت قانون دوباره . نمیداشته باشند

تأسیس گردد، جمع آوری و فهرست بنـدی آنچه که 

موجود است، یک امر ضروری و حتمی پنداشته 
 .میشود

 که مقر (IDLO)موسسه بین المللی انکشاف قانون 
 شروع به جمع 2001م میباشد در اواخر سال آن در رو

آوری قوانین و اسناد قانونی افغانستان نمود، تا خود را 
در جریان این . برای همکاری به افغانستان آماده سازد

 سند رسمی و قانونی در زبان های دری 2400تحقیق 

 :جهت فرستادن یا دریافت معلومات بیشتر
 پاول هاروی

p.harvey@odi.org.uk 

 :برای معلومات بیشتـر
jicaaan@jica.go.jp 
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 1921 سند در زبان انگلیسی که از سال 100و پشتو و 

این مجموعه .  آمـده استتا الحال میباشد، بدست
 موجود و فهرست تاریخوار CD حقله 6قوانین در 

این . این مجموعه به دری و انگلیسی تهیه گریده است
موسسه امیدوار است که این مجموعه در میراث 
قانونی افغانستان کمک نماید و پروسه اصالحات را 

متن این مجموعه بطور دوامدار در ویب . حمایت کند
 .کر میشود، مندرج میباشــدسایت که ذ

این موسسه فهرست ها و لست های قوانین افغانستان 
 . را که در ذیل آمده، نیز آماده نموده است
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 انجمن مهاجرین نـاروی
 پروژه های حقوقی 

انجمن مهاجرین ناروی در نظر دارد تا یک سلسله 
گزارشاتی را مبنی بر مشکالت مختلف حقوقی در 

یکی ازین گزارشات در مورد . افغانستان تهیه نماید
منازعات و مشاجرات باالی زمین در شرق افغانستان 
خواهد بود؛ و دیگر آن در خصوص فعالیتهای داد گاه 

هر یک ازین . خصوصی درین کشور میباشد
گزارشات بر اسـاس کار بروی یک موضوع خاص 
تهیه خواهد شـد به این هدف که بتواند یک تصـور 

. بعضی مشکالت حقوقی را بجزئیات بوجود بیاورد
 ین گزارشات به هدف تحقیق و دفاع پالیسیا

(advocacy)  و اساساً به هـدف برانگیختن بحثها 
بین جامعه امدادگر و جامعه بین الملل صورت 

 .میگیرد
 

 
 مارکیت/ جمع آوری اطالعات در بـاره بازار

) Mercy Corps و AKDN( 

:بـرای معلومات بیشـتر
int.idlo.www 

  مقابل چهار راهی دوم،  شیرپور- در افغانستان IDLOدفتر پروگرام 
074 288 070 93+ 

afghanistanIDLO@idlo.int 

 :برای معلومات بیشتر
Conorfoley30@hotmail.com 
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 و شبـکه انکشافی آقا خان Mercy Corpsموسسه 

 شروع به جمع آوری نرخهای 2004درماه اپریل 
ماهوار از بازار های قندهار، کندوز، کابل و فیض 

این نرخ ها شامل قیم مواد خوراکی، مواد . آباد نمودند
سوختی، کود کیمیاوی، و نرخ روزمزدی یا کارگری 

کــه نشریه های آن در ماه های اپریل و می .بوده اند
 .انتشار یافتـه است

نرخ مواد /قیم"ل سـرویدر واقع این تحقیق مکم
 که WFP سازمان غذائی جهان "اولیـه در بازارها

بطور دوامدار انجام میگیرد، و توسط انتشارات دو 

.  طبع میگردد، میباشـدUNHCRهفته ئی موسـسه 
در بخش تازه های معلومات مراجعه :  برگشت"

که در زبانها دری، پشتو و انگلیسی بنشر (  "نمائید
 سـروی نرخهای گنـدم، آرد،  درین)رسیده است

کارگری، نرخ /نان، دیزل، گوسفند زنده، روزمزدی
تبادله و مقدار گنـدم در مقابل یکروز کار، تحت 

محتوای این سروی را از . پوشش قرار گرفته است
 :آدرس ذیل بدست بیاورید

www.unhcr.ch/cgi-bin/texis/vtx/afghan?page=retupdate. 

 
 
 
 

 کنونی درین موسسهتحقیقات جدید و 
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در حال حـاضر 

قسـمیکه در چاپ قبلی این (روی مباحث ذیل 
امرار : تحقیق مینماید) خبرنامه نیز ذکر شده بود

معیشت در دهات افغانستان، شبکه های انتقالی و 
حفظ حمایت اجتماعی برای عودت کننده گان، 

 سطح مرد و زن و تصمیم گیری در سطح محل و در
درس های آموخته شده از پروگرام همبستگی ملی 

 .که مربوط به انتخابات میشود
بر عالوه، یک تحقیق جدید دیگر روی موضوع اداره 

هدف این . و دولتداری شهری در حال اجرا میباشد
تحقیق عبارت از بازرسی جنبه های کلیدی دولتداری 

ا و شهری که بطور مشخص نظم و اداره شهر ه
قصبات را تحت تاثیر میĤورد؛ و ارایه خدمات 

این . اجتماعی و آسیب پذیری در شهرها میباشــد
تحقیق در چهار ساحه شهری افغانستان برگذار خواهد 
شـد، کـه در آن این موارد تحت تحقیق و بررسی 
قرار خواهند گرفت، اداره و منجمنت زمیـن و نا 

 ارایه خدمات امنیهای مربوط به آن، انباشته شـدن
شهری و نگرانیها در مورد مسئولیت های کاری، 
فعالیت های داخل شاروالی ها و ارتباطات بین 

رساله مربوطه درین . شاروالی ها و جامعه میباشـد
 .خصوص الی ختم سال بنشر خواهد رسید

  
 
 
 
 
 

 خطر مـالریـا در افغانستان
سازمان صحی جهان سنجش نموده است که در 

 میلیون مورد مریضی مالریا 3هر سال مجموعاً جریان 
در افغانستان رخ داده و مناطق زیاد در معرض این 

 میلیون نفر 16-14حدوداً . (مرض قرار میگیرند/خطر
این مطالعه که ) در معرض خطر این مرض قرار دارند
 HealthNetتوسط شبکه صحی بین المللی 

 :برای معلومات بیشتر
org.pchabot@mercycorpsfield  

Or 
KARIMAQ@unhcr.ch 

 Alexia Coke, Deputy Director of: برای معلومات بیشتر در خصوص هریک از تحقیقات این موسسه

Research  به آدرس pk.org.areualexia@ تماس بگیرید: 
 

 تماس  af.org.Daniel@areuبا آدرس : برای معلومات بیشتر در مورد تحقیق دولتداری شهری
 .بگیرید
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International به همکاری وزارت صحت عامه 

 The London ، و AIMSفغانستان، موسسه ا
School of Hygiene  and Tropical 

Medicine و موسسه  IMPD ،صـورت گرفتـه  
اطـــالعات جمع آوری شده سروی قبلی که توسط 

HNI و ســازمان صحی جهان صورت گرفتـه است 
حرارت سطح . را مــورد تحلیل و بررسی قرار میدهند

ین و نحوه بارانده گی با زمین، ارتفاع، پوشش زم
استفاده از تصاویر ستـالیت؛ آمارگیری خواهـد 

اطالعات شـایعه شـده و اطالعات محیطی با هم . شـد

ربط داده شده تا اینـکه مودل های ابتـدائی برای 
 .نمایش خطر مالریا تهیــه گردند

این مودلها بوسیــله دو سـروی در جریان این سال 
یکی در فصل مالریا .  شدتشخیص داده خواهنـد

و دیگری در فصل مالریا ) جون و جوالی(ویویکس 
محصول این فعالیتها ) اکتـوبر و نوامبـر(فلیســپارم 

. گزارشیست مبنی بر فعالیتهای مالریــا در سطح ملی
این گزارش کمک نموده اطمینان میدهد که بعد ازین 
جنگها، بودجه موجوده همه گروپ های آسیب پذیر 

تحت پوشش قرار دهـد و بازده خوب و کافی از را 
 .تکثیـر بودجه کوتـاه مدت داشتــه باشـد

 
  که  بین المللیهایکمک در مورد تحقیق

توجه خاص دارد) مردوزن (جنسیتباالی مسایل 
 خود در PhD در کابل جهت حصول لینا ابیرفی

مورد ارتباطات کمک بین المللی بـا جنسیت و شکل 
دو . ت در افغانستان تحقیق مینمایدانکشاف جنسی

سـال از پروســه بازســازی افغانستان میگذرد، 
فرصت خوبیست تا اثرات کمک های انکشافی باالی 
هم زنان و هم مردان در داخل کشور جستجو 

و نیز باید دید که چیگونه پالیسی هـا و . شــوند

مقرارت در پس منظر نتــایج و خواســته ها انجام 
 از یک سال به این سو منحیث رئیس لینا. استیافته 

دفتر بین المللی زن در کابل ایفــا وظیفه نموده 
در حال حاضــر وی منحیث مشــاور مستقل . است

پروسـه انکشاف و جنسیت کار مینماید و نیز 
 . خود میباشــدPhDکاندیدای 

 
 
 
 
 
 

 جلسـات و شبــکه های ارتباطی
 ات و مالقات ها، و دیگر شبکه ها و هُمایش ها در مورد ارتباطات را معرفی مینمایداین بخش کنفرانس ها، جلسـ

  پاکستــان–پروگرام گفتگو بین افغانستــان 
 Konradبنیاد کنراد ادینور این پروگرام بین 

Adenauer Foundation بنیاد هانس سایدل  و
Hanns Seidel Foundation ،و موسسات  

سیاستمداران همکار شان هم در محققین، دانشمندان و 
افغانستان و هم در پاکستان بطور اشتراکی انجام 

 . میگیرد

:برای معلومات بیشتر
annickhni@yahoo.com

 :برای معلومات بیشتر 
kabulina@hotmail.com 

 !!PhDندیدانمورد توجه کا
 از آن افرادی که کاندید درجه خبر نامه تحقیقات افغانستان

خویش میباشند، دعوت بعمل میĤورد تا  ) PhD( تحصیلی
آزادانه فعالیت های تحقیقی خویش را از طریق آدرس ذیل 

 . بدسترس این موسسه قرار دهند
pk.org.eunewsletter@ar 
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چالش و :  پاکستان–روابط افغانستان "اولین گفتگو 

توسط دفتر مرکزی بنیاد کنراد  "دورنمای آینده
ادینور به همکاری مرکز ملی تحقیق پالیسی در 

 ماه 9-8موضوعاتیکه در . پوهنتون کابل دایر گردید
 مورد بحث قرار گرفتند عبارت بودند از 2004جون 

جنگ با تروریزم و ثبات در منطقه؛ کنترول تجارت 
 مواد مخدر؛ بازگشـت و تجدید اسکان برای
مهاجرین؛ و دورنمای تجارت دوجانبه و ســرمایه 

 .گـذاری و همکاری اقتصــادی در سطح منطقه
 

هانس ادامه این گفتگو توسط دفتر مرکزی بنیاد 
سایدل به همکاری انستیتوت مطالعات استراتیژیک 

 دسیمبر 1 نوامبر تا 30اسالم آباد در تاریخ های 
موضوعاتیکه درین گفتگو .  دایر خواهد شد2004

مورد بحث قرار خواهند گرفت؛ از بحثــهای گفتگو 
برای معلومات . اولی استنتاج شده و بعداً اعالم میگردد

 :بیشتر
http://www.kas.de/proj/home/events/80/2/year-2004/month-
6/veranstaltung_id-10834/index.html.  

  
 
 
 
 
 

  لست پُستی"یکدوست برای گزارش انکشاف بشری ملی"
ی مسایل انکشاف بشری بطور عمومی درین گردهمائ

و بخصوص مسایل انکشاف بشری در افغانستان مورد 
این گردهمائی . بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت

فرصتی را برای اشخــاص و موســسات ذیعالقه 
مساعد خواهد نمود تا معلومات و اطالعات خود را 

از تازه ها و . درین زمینه به اشتراک دیگران بگذارند
رفت این پروگرام شما را وقتاً فوقتاً به جریان پیش

سپاسگذاری مینمائیم تا از احصایه ها . خواهیم گذاشت

و گزارشات تازه و سروی های جدید درین زمینه 
از شما دعوت میشود تـا درین . اطالع حاصل نمائیم

گردهمائی اشتراک نماید چراکه تهیه اولین 
نستان پیشنویس گزارش انکشاف بشـری ملی افغا

 . نهایت با اهمیت میباشــد
 

 
 شبکه های ارتباطی درین موسسه 

 
 
 
 
 
 
 

 :برای معلومات بیشتر
Werner M. Prohl, نماینده بنیاد کنراد ادینور در افغانستان  

com.kabul@ceretechs.Kas 
 

 عبدالباقی بنوال ، هماهنگ کننده پروژه
com.kas@ceretechs.Banwal 

 :برای معلومات بیشتر
 عبداهللا مجددی

Abdullah.mojaddedi@undp.org

واحد تحقیق و ارزیابی افغانســتان تطبیق یک سلسله
شبکه های ارتباطی را دنبال مینماید تا هُمایش هایرا

،قبالً. برای ساحات مختلف تحقیقی آماده سازد
هُمایش های در مورد جنسیت و امرار معیشت توسط

هدف از برگذاری این. این موسسه برگذار شده بود
هُمایش ها اینست که با اشتراک گذاشتن آموخته ها
و مهارتها در مورد این موضوعات، تشخیص گردد که
چیگونه این آموخته ها با پالیسی سازان و دست اندر

 جلسات بعدی در مورد.کاران امور، مربوط میباشد
مسایل جنسیت و امرار معیشت در اواخر تابستان

 .امسال بطور امتحانی، پالن گردیده است

 :برای معلومات بیشتر
Jo Grace (livelihoods Network) 

pk.org.Jograce@areu 
 

Shawna Wakefield (Gender Network) 
pk.org.shawna@areu 
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  چـاه هـای آب در افغـانستـان:مطلب عمده
 اطالعات جدید که توسط موسسه داکار منتشر گردیده است

 کابل، افغانســتان) داکار(کمیته دانمارک برای کمک به مهاجرین افغان 
 

 750000 هزار چاه آب را برای 30000بیشتر از ) داکار(نمارک برای کمک به مهاجرین افغان در دو دهه گذشته، کمیته دا
درین جریان تمام اطالعات مربوطه، معلومات عمومی و . فامیل جهت دسترسی به آب آشامیدنی نصب و فعال نموده است

ته با استفاده از موجودیت اطالعات معیاری  ماه گذش18این کـار الی . تخنیکی چاه های آب در افغانستان جمع آوری شده است
هـدف این بوده است تـا آب آشـامیدنی را در هر نوع حالتی مورد تحلیل و بررسی قرار دهد، تا اینکه وسیـله . اجرا میگردید

 باره بر عالوه، این اطـالعات تخنیکی بطور مفصل باعث تهیه آگاهی در. برای پالن نمودن پروژه هـای بعدی، آماده گردد
 . پروژه هـای کنونی، آینده و نحوه اجراات آنها میشـود

 

هیچنـوع سیستم برای ترجمه : با وجود این، آن پایگاه های اطالعاتی که در افغانستان متداول است، ناکافی بوده است، چرا؟ اول
ورد پذیرش عموم قرار گرفته به زبان التین که م) دری و پشتو(عین مطالب و اصطالحات در هر یک از دو زبان ملی کشور 

از تجارب چنین آموخته شـده است که این موضـوع مــانع تشخیص دقیـق چاه های آب شـده و . باشد، وجود نداشته است
در لستهای ما تعداد چاه ها مضاعف گردیده است بعلت اینکه هر قریه نام های متعددی داده . حتی آنرا نا ممکن سـاخته است

تعداد و عالمتگذاری . و استفاده سودمنـد برای پالنیزه نمودن اجراات از این اطالعات فرسایش یافته استشده اند، ازین ر
مقایســه تراکم چاه ها و تراکم . والیات، و ولسوالی ها و قریه جات در حالت جریان مداوم و با ثبات، پایــدار قـرار دارد

 .ت شـامل پروژه های آینده گردندنفوس سریعاً نشـان میدهد که کدام منـاطق و سـاحا
 

واضحاً، قابل درک است که هدف  پروژه های داخلی داکار که در مرحله اول اجرا گردیده است برای همه مشترکین آن چی 
با ارایه سی دی این اطـــالعات، از موسسات تقاضا میشود تا معلومات شانرا در مورد آب و یا تهیه آب به این . بوده است
رسـال داشـته تا در اطالعات موجوده ضمیمه گردند، تا بخشی از اطالعاتی را که از آن استفاده میگیرید، را شامل موسسه ا
 . شــود

 

 که بطور الکترونیکی AIMSاین پیشرفت و ترقی بزرگ در همکاری بین فعالیت های آب و بهداشت از اطالعات موسسه 
 برای هر دو طرف مهم خواهد بود تا اطالعات و معلومات تازه را به AIMSهمکاری با موسسه . موجود است، تهیه شده است

 . اختیار یکدیگر قرار دهند
 

در اخیر، باید روشن شود که این اطالعات ملی، احصایه و تحلیل های آن کدام پاسخ های تشریحی برای تمام مشکالت را ارایه 
 . ت انجینران با تجربه مورد ارزیابی قرار گیردنتایجی حاصله جداً بطور دوامدار توسط نظریا. نمی نماید

 
موسـسه داکار بسیار مایل است تا این اطالعات را برای آنعده گروه های که عالقه مند حصول این اطالعات هستند، تشریح 

 : این اطالعات و اخذ معلومات بیشتر با این آدرس تماس حاصل نمائیـد"سی دی"نماید و جهت دریافت آخرین نسـخه 
dacaare@psh.paknet.com.pk  
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 عمده ترین نشرات

دریافت نموده است و یا که بعداً در ) واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان(درین بخش تمام آن نشراتیکه این موسسه 
 . رار میدهد دریافت مینماید را مورد بررسی ق2004تابستان سال /بهار

 انکشاف
 

Opening doors to opportunity: 
Afghanistan’s millennium development 
goals / UNDP. [Kabul?]: United Nations 
Development Programme (UNDP), 
[2004?]. 47 p.: col. Ill.; 30 cm.  

 
این گزارش اهداف هزاره انکشافی افغانستان را و 

ه هزاره را با زنده گی افغانها مورد ارتبـاط بین اعالمی
 بررسی قرار میدهـد

 (http://www.undp.org/mdg/faqs.html)  
 جلسـات و مالقـات هـای اهداف هزاره انکشافی 
افغانستان در مورد فقر ضرورت به یک استراتیژی 
مساوی و با لقوه که زنان را مورد توجه قرار دهـد، 

کاهش فقر در این در پیشنهادات نحوه . ضرورت دارد
توسعه ارایه : گزارش این موارد مندرج میبــاشــد

خدمات عامه و امور ســاختمانی عمومی، گسترش 
موجودیت پروژه های مایکروکریدت که بیشتر 
متوجه فقرا باشد، از بین بردن کشت خشخاش، عوض 
نمودن اینها به حاصالتیکه از نظر عواید مالی پایدار و 

کنترول رشد نفوس، که در حال . شندعالوتاً قانونی با
 فیصد میباشد، و ایجاد فرصت های 4,2حاضر 

 . اقتصادی برای مهاجرین عودت کننده 
 

این گزارش در صفحات انترنیت به آدرس ذیل 
 : موجود است

http://www.undp.org/mdg/countryrepo
rts.html#Afghanistan  

 
 صحـت و ســالمتی

 

Afghanistan monthly food security 
bulletin, May 2004 / Afghanistan 

Network on Food Security (ANFS). 6 p.: 

col. Maps, 30 cm. 

 
سیستم هوشدارهای قبلی (اولین گزارش منظـم از 

  در اواخر ماه می تهیه)USAIDقحطی موسسه 
این گزارش اثرات تغیرات اقلیمی را باالی . شـــد

آب و تولید حاصالت، نرخ گندم، تحلیـل مصرف 
غذا، و نیز ارزیابی هـای اضطراری و استراتیژی 
هـای از عهده بر آمدن این مشـکالت مورد بررسی 

 . قرار میدهد
 

این گزارش را از صفحـات انترنیت بدست 
: آوریــد

http://www.fews.net/current/monthlies/rep
ort/?submit=y&m=1001259&f=af&l=en. 

برای معلومات بیشتر با محترم کریم رحیمی به آدرس 
net.krahimi@fewsدر وب سایت  و یا 
net.fews.www مراجعه نمائید  . 

 
 کارگری و امرار معیشت

 

Wakhan mission rport: survey of the 
livelihood conditions and the 
governance framework among Wakhi 
and Kirghiz communities in Wakhan 
Woluswali, Afghanistan / Sabine Felmy, 
Hermann Kreutzmann. Kabul: Agence 
d’Aide a la Cooperation Technique et au 
Developpement, 2003. 37 p.: maps (1 fold 

out); 30 cm. Bibliography, p. 31-32 

هدف عمده ماموریت واخان عبارت از ارزیابی 
وضعیت اقتصادی موجوده دهاقین کوه نشین واخی و 

فعالیت . ی های قرغیز ولسوالی واخان بوده استکوچ
های دیگر موسسات و ارگان های دولتی ضرورت به 
یک ارزیابی داشت تـا موانع و کمبودات و نیز 
فرصت دخالت های بالقوه بیشتر، کمک های بیشتر 
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تکمیلی و اندازه حمایت برای مردمان نیازمند تعیـن 

پیشنهادات مشخص درین . و مشخـص گــردند
گزارش در مـورد انکشاف بنیادی؛ زراعت؛ تعلیم و 
تربیه و صحت؛ تحرک؛ مهاجرت و عواید غیر از 
زمین از طریق معاش و روزمزدی، معاوضـه اقتصاد و 
تشکیالت آن؛ توریزم و اخذ تحفه مطرح گردیده 

 . است
کاپی های گزارش را میتوانید از آدرس ذیل حصول 

  org.Kabul@acted: نمائید
 

The impact of the opium poppy 
economy on household livelihoods: 
evidence from the Wakhan corridor 
and Khustak valley in Badakhshan: 
a study for the AKDN Badakhshan 
Programme funded by GTZ/ Adam 
Pain. Kabul: AKDN Badakhshan 
Programme, 2004. vii, 58 p.: map; 30 
cm. 
هدف عمده این مطالعه و تحقیق عبارت بود از 

تولید، (ارزیابی اثرات اقتصاد خشخاش و تریاک 
. باالی امرار معیشت خانواده ها) تجارت، و مصرف

که اکیداً باالی عواید و مصارف خانواده ها توجه 
اثرات مختلف باالی اعضای . صورت گرفته بود

سهای فامیل ، اثرات احتمالی باالی مقیا/خانواده 
جلوگیری کننده ازین اســتراتیژی ها، تغیر وضعیت 
روابط قدرت در اقتصاد تریاک و خشخاش، و اثرات 
اقتصاد تریاک و خشخاش باالی تغیر روابط اجتماعی 
و اثرات بیشتر آن باالی ابعاد گسترده اداره خطرات 

 . و منازعات میباشــد
برای دریافت کاپی های این نشرات لطفاً به این 

 :رس ایمیل نمائیدآد
theuss@akdn-afg.org 

  
 
LIWP (Labour Intensive Works 
Programme) evaluation / [Chris 
Johnson]. Kabul: CARE, ٤٠ .٢٠٠٤p.; 
٣٠cm  

 های  ارزیابی مستقل پـروگرام فوق الذکر و مشوره
  CARE) پاملرنه(سه عمومی درین زمینه توسط موس

 به امید اینکه یافته های این تحقیق .انجام یافته است
بتواند طرح و دیزاین کارها طاقت فرسا کارگری را 
درین کشور و کشور هــایکه در مراحـل انتقالی 

ابتداً این . قرار دارند مورد رسیده گی قرار دهــد
پروگرام ارزیابی تخنیکی مســایل را در بر نگرفته 

که تمرکز آن فقط در طـــرح پـالیسی ها و بل
تطبیق آنها بود که بدین لحاظ بعضی از یافته ها و 
آموخته های این ارزیابی ممکن به پروگرامهای دیگر 

 . نیز بکار آید
 

 جهت دریافت کاپی این گزارش به آدرس ذیل

 :ایمیل بفرمائید
 jpilkinton@care.org  

 
 رسـانه های گروهی

 
National radio frequency survey: 
first edition, April ٢٠٠٤ ,١٢ / 
Internews. Kabul: Internews, ٢٠٠٤. 
٧p.; ٣٠ cm.   

 
در  از اولیــن نقشــه سیگنـالهای فریکنسی

از مردم  % 71افغانســتان چنین تخمین میشود کـه 
رادیو افغانستان مستفید کشور میتوانند از نشرات 

 قطعه اطالعات کـه در 1400با استفاده از . شوند
 مارچ جمع آوری شده و از مطالعات –فبروری 
 Geographic Information و GPSسیستم 

Systems و نیز انترنیوز با برگـذاری یک سروی 
در سطح ملی، نقشـه ها و احصایه های تهیه شده که 

ی اندازه اکثریت سکتور تخمیناً نشان میدهـد که چ
های نشراتی بین المللی، دولتی و ابتدائی در سراسر 

این اولیـن . افغانستان تحت پوشش قرار گرفتـه انـد
گـزارش از ســلســله سـروی های رادیوئی بسطح 

و همچنین در آینده به هر مقداریکه . ملی میباشــد
اطالعات از طریق سروی های مجدد جمع آوری شود 
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بدست ) 2004جوالی (ارش بعـدی در گز

 .نشــرسپرده خـــواهد شـد
این گزارش در صفحات انترنیت به آدرس ذیل قابل 

  :حصول است
www.internews.org/afghan_media/Nati
onal_Radio_Frequency_Survey_١st.pd
f.  

 : برای معلومات بیشتر در مورد این گزارش
David.trilling@internews.org 

  و يا٢٤٣ ٢٢٠ ٧٠(٠) ٩٣+
yama@internews.org 

+٠٢٥ ٢٩٩ ٧٠ (٠) ٩٣  

 
 ید و آیندهنشرات جد

 در واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
 :نشرات جـدیـد

 
Trading in Power: The Politics of 
“free” Markets in Afghanistan 

 

سیاست بازار آزاد در : طه قدرتـتجارت در حی
تحقیق و مطالعه که باالی سه بازار این . افغانستان

تمویل بانک جهانی توسط مختلف صورت گرفته، 
بازار کشمش، قالین و مواد : ردیده استگ

 کنتـرولنشان میدهد که ین تحقیق ا. سـاختمانی
یک  اکثریت فعالیت های تجارتی کشور در دست

که روابط نزدیک با   خورده هــایتعداد گرو
 . میباشــدقدرتمندان ســـیاســی و نظــامی دارند،

 تحت فشــار  ازین طریق شانرابای رقدیگره کـ
این گزارش از پالیسی سازان میخواهد تا . ده اندقرار دا
، بلکه نمایندد اقتصادی توجه ـ در مورد منافع رشنتنها

اوی ـکه نی آزاد و نی مس(جبنه های سیاسی آنرا نیز 
 .دنمورد توجه قرار ده) است

 
Rethinking Rural Livelihoods in 
Afghanistan: 
حد این گزارش مجموعه از یافته های پروگرام وا

پروگرام (تحقیق و ارزیابی افغانستان تحت نام 
 )تحقیق و تفتیش امرار معیشت در دهـات افغانسـتان

این پـروژه معلومات در مورد . را ارایه میدارد
 خانواده 390که از (خـانواده ها و قـریـه جات را 

را ارایه ) در سـراسـر والیات جمع آوری شده است

ند آگـاهی های امرار به این هدف که بتوا. مینماید
معیشت در افغانسـتان و قابلیت هـای تفتیش و 

.  ها را درین زمینه بهبود ببخشدNGOارزیابی 
: گزارش این نتایج و پیشنهادات را ارایـه میدارد

خارج از ( گوناگونی در امرارمعیشت؛ کارگری/تنوع
؛ مهاجرت برای کارگری؛ قرضداری، )ساحه دهقانی

 .اجتماعی و زراعتیجنسیت، صحت، حفاظت 
 

Insecurity in Afghanistan: A Rising 
Challenger: 
 این توضیح نامه واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان از

پالیسی سـازان میخواهد تا به جدیت گرایشات منفی 
وضعیت امنیت را در جریـان سـال گذشــته و 
نـاکفایـتی تالشـهای کنـونی را چی در سطح  ملی 

للی مورد توجـه قرار داده تا پیوند هـای و بین الم
بحرانی را کـه بین انکشــاف سـیاسی و بـازسـازی 
اقتصادی کشور موجود است، مورد توجه و رسیده 

این نوشته منابع تأمین امنیت، منابع . گی قرار گیرد
موجوده امنیتی، پروسه هماهنگ سازی سکتور های 

 .امنیتی را مورد توجه قرار میدهد
Out of Step? Agriculture Policy and 
Afghan Livelihoods 
اکثریت تالشهای پروســه کمک های زراعتی 
افغانستان در دو سال گذشته نشان داده است که 
کشــور در یک حالت بحرانی قرار دارد و الزم 
است که نخست برای دهاقین از تهداب کمک شود 

ای آق. تا وضعیت امرار معیشت شانرا انکشاف دهند
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 که مؤلف این نوشته است ایـان کــرستــاپـلوس

اظهار میدارد که پالیسی ها و پروگرامها در عوض از 
عقب گرائی نفع خواهند برد و بازرسی مینماید که 
افغانها چیطور در دهات درجریان این دو دهه جنگ 

دهقانها یک تعداد . یکدیگر را حمایت نموده اند
ط مارکیت ها هم در خطراتی را متقبل میشوند و توس

سطح منطقه و هم در سطح بین الملل زیر فشار قرار 
پـروگـرام ها و پالیسی های زراعتی . گرفته میشوند

حتماً باید با این چنین مسایل هماهنگ شده تا 
حمایت شان از امرار معیشت در سطح دهات /کمکها

 .چند برابر شود
 

Urban Vulnerability in Afghanistan: 
Case Studies from Three Cities: 

مطالعات : آسیب پذیری در شهر های افغانستان
مطالعه که / این تحقیق:موضوعی از ســه شــهر

انجام یافته است، آسیب ستیفن ســکوت توسط 
پذیری در دارائی های آنعده فقــرائی را  که در 
شــهرهای کابل، جـالل آباد و هرات زنــده گی 

مباحثات گروهی .  قرار میدهدمینمایند، مورد بررسی
که با ســاکنین این شهرها صورت گرفته، چهار نوع 
خطر را که با یکدیگر متصل اند و برای همه گروه 

از دست :  ارایه میدارد،های اجتماعی معمول است
دادن عواید و قرضداری، عدم تأمین غذا، بدترکردن 
وضعیت صحی، محرومیت اجتماعی و خلع قدرت 

ن مطالعه نیز بازرسی مینماید که چیگونه ای. میباشد
. آسیب پذیری به مناطق خاص، محدود نگردیده است

و پیشنهادات مشخصی را برای بیرون رفت از آسیب 
پذیــری در شهرها مطرح مینماید، که منحصراً 

گروپــهای "متوجه طرح برنامه های است که  
 .  را تحت پوشش خود قرار میدهند"آسیــپ پذیر

 
 
 
 

The Shiwa Pastures, ٢٠٠٣-١٩٧٨: 
Land Tenure Changes and Conflict 
in Northeastern Badakhshan 
 

واحد  (ماروین پاترسناین نشریـه جدیداً توسـط 
در مورد تصـرف زمیـن ) تحقیق و ارزیابی افغانستان

در آن .  در والیت بدخشــان آماده شـده است
لفچر های تغیراتی که در پروســه تصرف زمین ع

 به اینطرف صورت گرفته است، 1978شیـــوا از 
این تحقیق، نوعیت و مقدار . مندرج میبــاشد

تغیــرات در تصــرف زمین و راه هــایکه این 
تغیرات از آن طریق صورت گرفته است،  را بازرسی 

تپه های (در مورد مالکیت علفچر های ایالق . مینماید
با توجه در روابط ، منازعات باالی ایالق، )بلند

 شیواجی، و توسعه زراعتی و محل زیست -کوچی
این . برای شیواجی ها نیز شرح داده شده است

گزارش دالیل مختلفی را برای برجســته ســاختن 
علل  ایجاد منازعات باالی ایالق ها، مطرح نموده و 
یک تعداد پیشنهاداتی برای حل وفصل منازعات 

 . درین مورد ارایه میدارد
 

Land Relations in Faryab Province  
 

این دومین تحقیق شناسائی سریع روابط زمین در 
این تحقیق که توسط . سراسر افغانستان  میباشــد

 انجام یافتـه است، که در سه لیز آلدین ویلی خانم
ولسوالی والیت فاریاب کشمکش های مربوط به 

ته دریافخانم آلدین ویلی . زمین را بررسی مینماید
 است که علفچر ها معموالً در مرکزیت منازعات

و این بی نظمی ها، کشمکش . باالی زمین قرار دارند
های تاریخی، و پالیسی های ضعیف باعث میشود تا 

داغ برای کشمکش های بیشتر ایجاد /یک فضای گرم
محلی و (این گزارش شیوه های امتحانی را . گردد

 بیانجامد؛ که بطرف حل و فصـل منازعات) منطقوی
منحیث یک گــام بـرای پیشرفت در حل این 

 . مسایل، ارایه میدارد
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 :نشرات آینده

 
The Kandahar Bus Stand in Kabul 

یک مطالعه . توقفگاه سرویس های کندهار در کابل
موضوعی باالی نقل و مکان مسافرین و علل مهاجرت 

 . 2004جوالی .  آنها
 
 
 
 

Learning from NSP Elections 
 : آموزش از پروگرام همبستگی ملی انتخابات

 . 2004 مقاله کاری جوالی /رساله
 

Land Relations Synthesis Report 
مجموعه از یافتــه های روابط زمین در بدخشان ، 

 .  2004آگست . بامیان و والیت فاریاب
 

The A to Z Guide to Afghanistan 
Assistance: 

 چاپ سوم ، (A-Z)ان رهنمای کمک برای افغانست
   . 2004آگست 

 

Gender and Local-Level Decision-
making: 

 /یک رساله: جنسیت و تصمیم گیری در سطح محل
  . 2004سپتمبر . مقاله کاری 

تمام نشرات واحد تحقیق وارزیابی افغانستان را 
میتوانید از وب سایب این موسسه 

af.org.areu.wwwو نشرات چاپی .  کاپی نمائید
این موسسه را نیز از دفتـــر آن در کابل خریداری 

 .کرده میتوانید

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 دیگر نشــرات 
بر عالوه نشرات جدید که قبالً تذکر داده شد، موسسات و افراد مختلف دیگر نشرات خود را نیز ازین طریق معرفی 

 .میدارند
 زراعت

Nomadic pastoralists in Afghanistan: 
reconstruction of the pastoral economy / 
Thomas J. Barfield. Washington, D.C.: 
Bank Information Center, 2004. 13 p.: 

map.; 30 cm. 

، 1970 مارچ 10قانون علفچر های افغانستان ": ضمیمه
  صفحه،9 ببلیوگرافی، ") 1349حوت 19(

 : آدرس ذیل موجود استاین گزارش به
 

http://topics.developmentgateway.org/afgh
anistan/rc/ItemDetail.do~١٠٠١٣٥٩  

 
Feasibility study for the cultivation and 
processing of flavor and fragrance 
industry crops in Afghanistan: a study 
for UNDP and HD investment / Altai 

Consulting. Kabul: Altai Consulting, 
٢٧ .٢٠٠٤ p. : col. Ill., col. Maps; ٣٠ cm. 

 
برای حصول نقل این گزارش لطفاً از آدرس ذیل 

 : مطالبه فرمائید
edavin@altaiconsulting.com 

 
An agricultural sector assessment and 
proposed interventions for Nangarhar 
province, Afghanistan / report by 
Richard Hicks for Relief International, Los 
Angeles, CA: Relief International, ٢٠٠٣. 
٢٩ p.; ٣٠ cm 

 جریـان این مطالعه شش نوع مداخلـه تشخیص در
اصالحات حبـوبـات از نظر کمی و : داده شـدند

کیـفی، تولید سبزیجات زمستانی در خانه های 

 انجمن انجینران افغان
  2004کانفرانس ساالنه 

انجمن انجینران افغان تقسیم اوقات برگذاری کنفرانس 
 در 2004 آگست 1 – جوالی 31خود را به تاریخ های 

وضوع کنفرانس درین م.  ارایه داده اندبرکیلی کلیفورنیا
.  میباشد"بازسـازی و انکشاف بنیادی افغانستان"سـال 

برای معلومات بیشتر در مورد کانفرانس با قاسم قدیر به 
و ایمیل + 1) 868 (772 – 4212شماره 

edu.devry.nkadir@socalو .  تماس حاصل فرمائید
 تر در مورد این انجمن در وب سایت معلومات بیش

org.engineers-afghan.wwwموجود است . 
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سرسبز، کنترول امراض در سبزیجات و میوه جات، 
معلومات خدمات زراعتی توسط رادیو، عملیه 

 microپروسیسنگ سـبزیجات و میـوه جات،عملیه 

hydro-generator.  
کاپی این تحقیق را از ریچارد هیکس از آدرس ذیل 

 :بدست آورید
hicksrw2001@yahoo.com.au 

 
Report on Agriculture Extension 
Services/ DACAAR 
این گزارش پالن گردیده بود تـا بـا این خبـرنـامه 

 :لومات بیشتربرای مع. منتشر شود
 Alexandra Strand Holm, public 
Information Officer, DACAAR,  

alesandrastrandholm@hotmail.com 
 
 

 صحت و سـالمتی
 

Neonatal health, mortality, and public 
health activities in Afghanistan / Mary 
E. Dean Perth, Australia: Curtin 
University of Technology, ٢٠٠٣. 
Unpublished paper ١٩ p.; ٣٠ cm. 
Bibliography p.١٨-١٦ 
A pilot mental health skills training 
workshop proposal for midlevel 
primary care health workers in 
Afghanistan / Mary E. Dean. Perth, 
Australia: Curtin University of 
Technology, ٢٠٠٣. Unpublished paper. ١٨ 
p.; ٣٠ cm. Bibliography, p ١٥-١٤. includes 
a brief literature review. 
 
Overview of methodology for [the] 
National survey on micronutrient 
deficiencies in Afghanistan /٥ p.; ٣٠ cm. 

ر دسته جمعی توسط وزارت صحت، دفتر ابتکا
 .یونیسف، مراکز کنترول امراض و پوهنتون توفت
 :برای معلومات بیشتر به آدرس ذیل تماس گیرید

 آصفه فیتسوم؛ 
fassefa@unicef.org 

 
 حقوق قانونی

 

Defending rights at risk in Afghanistan: 
NRC information and legal counseling 
project: annual report, 2003 /   

کابل؛ شورای مهاجرین . شورای مهاجرین ناروی
 .  سانیمتر30 صفحه 10 ، 2004ناروی 

 

Information and Legal Advice Project: 
Afghanistan: first quarterly report/   

کابل؛ شورای مهاجرین . شورای مهاجرین ناروی 
هر برای حصول کاپی هـای .  صفحه9، 2004ناروی 

 : تماس گیـریـدکونر فولیدو گزارش، با 
conorfoley30@hotmail.com 

 
 امرار معیشت

 

Coping strategies, accumulated wealth 
and shifting markets: the story of opium 
poppy cultivation in Badakhshan 2000-
2003/  

توسط ) افغانستان(گزارش برای بنیاد آقا خان  این 
آماده شــده ) David Mansfield(داوید منسفیلد 

 20، 2004) افغانستان(کـــابل؛ بنیاد آقا خان . است
این تحقیق جدید که کشت .  سانتیمتر30؛ .صفحه

تریاک در بدخشان را بررسی مینماید به همکاری 
ت تاریخی و و گرایشا. بنیاد آقا خان تهیه شده است

و عناصر . علل کشت تریـاک را بازرسی میکند
کلیدی را که با اقتصاد تریاک در ارتبــاط میباشـد 

تصرف زمین، ارتباطات کریدت، : تحقیق مینماید
و نیز پیشگوئی هایرا در قسمت . کارگری، وغیره

تمایالت در کشت تریاک در دوه های بعدی ارایه 
 :برای معلومات بیشـــتر. میدارد

Marc Theuss, AKDN, +93 (0)79 335 692, 
March.Theuss@akdn-afg.org  

 
Livelihoods system analysis consultancy 
on behalf of “The development of 
sustainable agricultural livelihoods in 
the eastern Hazarajat, Afghanistan 
(GCP/AFG/029/UK)”:interim report 
from the first of two visits, November 
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2nd-15th 2003/ Barry Pound, [Rome?] : 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations, 2003. 54 leaves: col.ill, col. 

Maps; 30 cm. 
هدف از مالقات کـه درین گـزارش آمده است، 
عبارت است از جمع آوری و تفسیر گزارشات، 

ت دسته دوم، نقشـه هـا، و بطور سریع معلوما
مشخص نمودن استراتیژی های امرار معیشت و 
سیستم دهقانی، و تعین و تشخیص آنتعداد موسسات 
که درآن زمینه فعالیت دارند و معلومات را از افراد 
دسته اول جمع آوری مینمایند، تهیه یک رهنما برای 

ای انتخاب قریه جات، جمع آوری معلومات اولیه بر
نیازمندی ها و الویتها، تشخیص خالیگاه های 
اطالعاتی و ارایه پیشنهادات برای ادامه تحقیقات، و 

برای معلومات بیشتر . تهیه یک گزارش موقت میباشد
 :با آدرس ذیل تماس گیرید

b.pound@gre.ac.uk 
 

Livelihood System analysis of selected 
villages in the provinces Sar-e-Pul 
Jawzjan in North Afghanistan: Final 
Report/ Commissioned study of 
Deutsche Welthungerhilfe Bonn/German 
Agro Action, Kabul. Bonn: Deutsche 
Welthungerhilfe e.v., 2003. vi, 77 p.; 30 cm. 
(German Agro Action Working paper).   

نگر نتایج این سیستم مطالعه امرار معیشت نمای
 در چهار 2002تحقیقات است که در خزان سال 

این گزارش معلوماتی را در . ولسوالی انجام گرفته بود
مورد امرار معیشت مردم، وضعیت زنده گی آنها و 

این گزارش مهمترین . دارائی های شان، ارایـه میدارد
. پارامیتر های سیستم امرار معیشت را مشخص میسازد

کلیدی برای مطالعات ذیل بطور بر عالوه سواالت 
 .دقیق آماده شده است

presse@dwhh.de 
 
 
 

 رسانه های خبری
 

 

Afghanistan Suffer biased media reports/ 
presented by Mohammad Eshaq. Kuala 
Laumpur, Malaysia: “the Asia Media 
Summit” 2004,8p; 30 cm.   

 

 The Asia Media Summit“  ایـن نوشــته

 توسط محمد اسحاق رئیس اسبق رادیو ”2004
تلویزیون افغانستان تهیه شده است و مسایل تعصب 
فرهنگی در باره تهیه گزارش ها خبری مربوط 

 . افغانستان را نشـان میدهـد
 

Afghan Media directory / internews Kabul, 
Afghanistan: internews, 2004. 1st, 2d 139 p.: 

portraits, 30 cm.  
 انترنیوز چاپ اول سـروی همه جانبــه رسانه های 
گروهی افغانســتان را که شامل سروی تاریخی، 
مصاحبه ها با بازیگران عمده رسانه ها، نمای چاپ 
رسانه ها، بیوگرافی ژورنالیست های افغان و کتابنامه 

 :لومات بیشتـربـرای مع. را آماده نموده است
david.trilling@internews.org 

 
 تریـاک

 

What is driving opium poppy 
cultivation? : decision making amongst 
opium poppy cultivators in Afghanistan 
in the 2003/4 growing season/ David 
Mansfield. [London?]; Drugs and 
International Crime Department of the 
Foreign & Commonwealth Office, 2004. 29 

p.; 30 cm  
/ درین تحقیق مُحرکات مختلف که درکشت تریاک 

 نقش داشته اند، را تحت 2003/2004کوکنار در 
 مصاحبه 219این نتایج از . مطالعه قرار میـدهـد

 والیت افغانستان 4 ولسوالی 14جداگانه که در 
و در طی یک . صورت گرفته، بدست آمده است

سلسله کارهای ســاحوی در جریان فصل های 
 صــورت 2002/2003کشت و کار در سالهای 
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این خـود باعث کار های . پذیرفتــه است

 در فصل نشو 2002/2003ســاحوی میشود که در 
 نمو صورت گرفته است، و سبب رشـد تحقیقات

تریاک بر امرار / عمیق که باالی نقش کوکنار 
این مطالعه تأید . دهات میشود، میباشدمعیشت در 

میدارد که بر خالف تنزیل چشم گیر در قیمت 
تریاک و خشخاش الی قبل از فصل کشت آن، 
کسانیکه مصاحبه شده بودند توقع میبردند که قیمت 

 به 2003/2004مجموعی تریاک و خشخاش در سال 
مقایسه دیگر فصل های کشت و کار افزایش پیدا 

دین فکتـور وجود دارد که این نرخ چن. خواهد نمود
را افزایش میدهد و اینها توسط گروپ های 

 اقتصادی و موقعیت جغرافیاوی از هم فرق -اجتماعی
 :برای معلومات بیشتر. میشوند

davidmfld@aol.com 
 

De la geopolitique des drogues illicites / 
Pierre-arnaud Chouvy et Laurent Laniel. 
Published in Herodote, no. 112 (2004), 

Geopoliti;que des drogues illicites p. 7-26 .  
 

http://www.pa-chouvy.org/Herodote112-
2004-geopolitique-drogues-illicites.html. 

 
Drogues illicites, territoire et conflits en 
Afghanistan et en Birmanie / Pierre-
Arnaud Chouvy. Published in Herodote, 
no. 112 (2004), Geopolitique des drogues 

illicites p.84-104    
 
http://www.pa-chouvy.org/Herodote112-
2004-chouvy-drogues-illicites-territoire-
conflits.html. 

 
 " تروریزم مواد مخدر در افغانستان"

 “Terrorism Monitor” (Vol. ٢, issue ٦). 
March ٢٠٠٤ ٢٥ 

 
http://www.geopium.org/terrorism-
monitor-afghanistan-narcoterrorims.html. 

 
 بازسازی

 

OECD/ESCAP/ADB workshop on 
assessing and improving statistical quality: 
measuring the non-observed economy: 
country paper, Afghanistan/ Mohammad 
Esa. [Bangkok?]: United Nations 
Economic and Social Commision for Asia 
and the Pacific, 2004,4 p, 30 cm.  

وضعیت احصایه ) 2004 می 14-11(این توضیح نامه 
وجه با ت. مرکزی افغانستان را بطور اجمال بیان میدارد

به حسابات ملی، فهرست قیمت مصرف کننده، آمار 
 .نفوس و احصایه خانه ها

 
http://www.unescap.org/stat/meet/wnoe/w
aisq_afghanistan.pdf.  

 
National Priority Programmes (NPPs) / 
The Transitional Islamic State of 
Afghanistan. Kabul: The Transitional 
Islamic State of Afghanistan, 2004. 16p.; 30 
cm.  

 رئیس جمهور حامد 2004 اپریل 20بروز سه شنبه 
کرزی در همایش انکشاف افغانستان شش پروگرام 
: ملی را که در اولویت قرار دارند، اعـالم داشتند

کشاف مهارت های ملی؛ پروگرام زراعت پروگرام ان
ملی؛ پرورگرام حسابدهی ملی؛ پروگرام شهری ملی؛ 

این نوشته کوتاه . و پروگرام سکتور خصوصی ملی
مقاصد، چگونگی ، سـاختار و ضروریات گزارش 

بخاطر .  را بطور خالصـه مطرح مینمایدNPPدهی 
درک آسـانتر، جزئیات هر یک از پروگرام ها نیز 

مثالً پروگرام زراعت ملی، شامل این . ده استارایه ش
تعین زمیـن؛ راه حل برای امرار معیشت، : ها میشود

جنگلداری، تربیـه مواشی، و مسـایل استندارد های 
 . محیــطی میباشد

Pro-conflict reconstruction: the Afghan 
economy/ Manabu Fujimura. Tokyo: 
Asian Development Bank Institute, 2004. 

iv, 205 p.; 30 cm. 
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آخرین گزارش اقتصـادی بانک انکشـافی آسیــا 

 نشر شده بود، 1978در مـورد افغانســتان، در سـال 
کـه در آنزمان یک سیستم منظم برای جمع آوری 

بناً گزارش کنونی، ابتداً بر . معلومات وجود داشت
 2001اســاس  اطالعاتی است که بعد از اکتوبر 

و در وب سایت ذیل موجود . ری شده استجمع آو
 : میباشد

http://www.adbi.org/publications/books/de
fault.asp.  

 
Afghanistan’s political and 
constitutional development/ Chris 
Johnson, William Maley, Alexander Their 
and Ali Wardak. London: Overseas 
Development Institute, 2003. 48 p.; 30 cm 
   
http://www.odi.org.uk/hpg/evaluations.ht
ml.  

 
Putting rural land registration in 
perspective: the Afghanistan case: draft 
1/ Liz Alden Wily, Paper for the 
symposium on Land Administration in 
Post-Conflict Areas, Geneva. April 29-30 

2004, 24.; 30 cm.  
 

Balkh and Jawzjan province irrigation: 
draft report / 
بانک انکشافی آسیـا، قرضـه برای بازسـازی 

ری افغانسـتان، هیأت کمـک زیربنائی و اضطرا
 کننده تخنیکی، 

[Kabul] Afghanistan,  
Asian Development Bank, 2004. 56 p.; col. 

Maps, ill.; 30 cm 

 
Afghanistan telecom brief / Ken Zita. 
[New York]: Network Dynamics 
Associates, 2004. 11 p.; 30 cm  

 موسسه این گزارش از کتاب خالصه که توسط یک
زیربنای ارتباطات در "تجارتی امریکائی در مورد 

 هند، اپریل - که در دهلی جدید "آسیای جنوبی

که بازسازی .  تهیه شده بود، اقتباس شده است2004
مجدد سیستم مخابراتی افغانستان را بطور خالصه شرح 

 .داده است
http://www.topics.developmentgateway.or
g/afghanistan/rc/filedownload.do~itemld=
١٠٠٣٠٤٦  

 
 Rush to (آن کارلیننسخه دری گزارش 

reengagement) (که در خبرنامه قبلی ذکر شده بود (
 :نیز انتشار یافته است

 

http://www.bicusa.org/bicusa/issues/afgha
nistan_project/٩٢١.php  

 
Transitional Islamic State of 
Afghanistan: mining as a source of 
growth / World Bank. [Washington, D.C]: 
WorldBank, ١٢٥ .٢٠٠٤ p. : map.; ٢٨ cm. 
Report No. ٢٨٢٣١-AF.  

 
www.wds.worldbank.org 

 
Structure and performance of the 
Afghan economy / by Stephane 
Guimbert -  Washington, D.C.: World 
Bank, ٤٠ ,٢٠٠٤ p.; ٣٨ cm. Bibliography, 
p.٤٠-٣٩  

 
 مهاجـــرین

 

 Guerres et migrations: reseaux sociaux 
et strategies economiques des Hazaras 
d’Afghanistan / Alessandro Monsutti. 
Neuchatel: Institute d’ethnologie: Paris: 
Maison des Sciences de I’Homme, ٢٠٠٤. 
(Recherches et travaux; ١٧). ٣٦٤ p.; ٢٣ 
cm. ISBN ٢٨٨٢٧٩٠١٦٣ (IE); ٢٧٣٥١١٠٣٠٣ 
(MSH). Bibliography, p.٣٥١-٣٣١ 
  
این تحقیق بسیار مهم در مورد هزاره های مهاجر، 
یکی از جامع ترین ببلیوگرافی های در مورد هزاره ها 

 .و هزارجات میباشد کـه تا الحال وجود نداشته است
 

“Becoming mobile after detention” 
(Forthcoming in) Social analysis: the 
international journal of cultural and 
social practice, Fall issue ٣١ .(٣) ٤٨ p. 
and “Resettlement” after detention: Hazara 
refugees from Afghanistan in Australia” / 
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Diana Glazebrook. ٣٢ p. (forthcoming 
٢٠٠٥ in) P. Waxman and V. Colic-Peisker, 
Refugee resettlement in the west: 
exonomic, Social and Cultural aspects. 

 
 تحقیقیست بروی نژاد گلیزبروکاین هر دو گزارش 

شناسی در بین هزاره های که از مرکز افغانستان بطور 
موقت با داشتن ویزای حفاظتی در استرالیا زنده گی 

 . میکنند
 

Pilgrimage aspirations and practice of 
Hazara Shia mohajer in Iran, and the 
question of repatriation to Afghanistan / 
Diana Glazebrook, Mohammad Jalal 
Abbasi Shavazi ٢٠ p. ; ٣٠ cm. 
(forthcoming ٢٠٠٤ or ٢٠٠٥) submitted to 
the Iranian Journal of Anthropology. 
Bibliography, p.٢٠-١٨.  

 : برای معلومات بیشتر 
Diana.glazebrook@anu.edu.au. 

 
 امنیت و حاکمیت قانون

 

 Assessing peace and conflict potentials 
in the target region of the GTZ Central 
Asia and Northern Afghanistan 
program to foster food security, 
regional cooperation and stability / Jan 
Koehler Berlin: ARC, ٢٠٠٤. viii, ٧٦ p. ; 
٣٠ cm. Bibliography, p.٧٦-٧٤.  

این گــزارش جامع، نتایج سـه پـروژه تحقیقی 
توسعه تأمین " تحت نام GTZکــه توسط موسـسه 

 صورت گرفتــه "غذا، ثبـات و هماهنگی منطقوی
ایـن پروگرام افغانستان، . ت را ارایه میدارداس

قرقزستان و تاجیکسـتان را تحت پوشش در آورده 
این گزارش ســاحات منازعات اقتصادی و . است

اجتماعی، قــابلیت ها و محدودیت های پروسه های 
 .حفظ صلح و عدم خشونت را نیز ارایه مینماید

  
http://www.arc-
berlin.com/pdf/Integrated٪٢٠Report_٠٤.p
df. 

 

ســاختن یک سیستم عدالتی بعد از جنگ در "
در موضوع جرم، قانون و .  علی وردک"افغانستان

 . تغیر اجتماعی
(٢٠٠٤) ٤١, p.٣٤١-٣١٩ bibliography, 
p.٣٤١-٣١٩ 

 
Afghanistan’s problematic path to 
peace: lessons in state building in the 
post-September 11 era / by Mark Sedra 
and Peter Middlebrook. Silver City, New 
Mexico: Foreign Policy in Focus (FPIF), 
2004. 16 p.; 30 cm  
این گزارش تحلیل جامع از پروسه ســـاخــتار 

ت ها و نواقص آنـرا در دو دولت افغانستان و موفقی
قسمیکه از . سال گذشته مورد رسیده گی قرار میدهد

تجارب افغانها آموختـه شـده است، پیشنهاداتی را در 
تشکیالت دولتی با در نظر / مـورد نحوه ســاختـار

 .داشت دوره بعد از جنگ، ارایه میدارد
 

http://www.fpif.org/papers/٢٠٠٤afgh-
stbuild.html. 

 
Elections and security in Afghanistan/ 
International Crisis Group (ICG) Kabul: 
International Crisis Group (ICG) ١١ .٢٠٠٤ 
p. map ٣٠ cm.  

 خطرات واقعی را ICGآخرین توضیح نامه موسسه 
خــابات در وضعیت کنونی  که که پروســه انت

دمکراتیک نیست و بر عالوه بی ثبات هم میباشد، را 
 .ارایه مینماید

http://www.crisisweb.org 
The missing priority: post-conflict 
security and the rule of law / Graduate 
Student Working Group, Woodrow 
Wiloon. School of Public and International 
Affairs, Princeton University. Princeton, 
NJ:Graduate Student Working Group, 
Woodrow Wilson School of Public and 
International Affairs, Princeton University, 
٥٣ .٢٠٠٣ p.; ٣٠ cm. Report prepared for 
the office of Counterterrorims, National 
Security Council, The White House, 
Washington DC. Afghanistan Section, p. 
٤٧-٤٠.  



 ٢٠  2004 جوالی 1، 2خبرنامه تحقیقات افغانستان، خبرنامه شماره 

 
این گزارش چهار مأموریت برای تامین ثبـات بعد از 

بوسنیـا، کوساوو،افغانستان : جنگ را بازرسی مینماید
 خـالیــگاه عمده پالیسی ها و 5و . و عراق
امهای امنیتی بعد از جنگ را مورد بحث قرار پروگر

کـه باعث منع تأسیس نظم عامه و . مــیدهـد
ناتوانی در تعین سریع :  حاکمیت قانون گردیده اند

نظم عامه بعد از جنگ؛ نواقص در داد گاه ها، 
تسهیالت دسیپلینیری و امنیت بیشتر، زحمات ناکافی 
 برای انکشاف قابلیتهای محلی، عدم موجودیت
سیاست مناسب برای مقابله با مجرمین دسته اول، 
وضعف در توانائی بین المللی برای تأسیس یک 

 . قدرت مناسب جهت حاکمیت قانون
http://www.wws.princeton.edu/research/o
wreports/f٠٣  

 
Lessons from history: options for 
assisting transitional justice, upholding 
international law and ensuring 
accountability for past human rights 
violations in Afghanistan /  [Matt 
Hobson]. Unpublished. ٧٤ .٢٠٠٤ p.; ٣٠ 
cm. 
 
The “Mine Action for Peace” 
programme, Afghanistan: workshop 
report, Kabul, ٢٩ April ٢٠٠٤ / Arne 
Strand. Oslo: International Peace Research 
Institute (PRIO) = Institute for 
Fredsforskning, ٢١ .٢٠٠٤ p.; ٣٠ cm. 
(Landmines memo, no. ١٠)  
 
http://www.cmi.no/publications/Afganista
nArneS.pdf. 
 
Establishing the rule of law in 
Afghanistan / United States Institute of 
Peace. Washington, D.C.: United States 
Institute of Peace, ١٨ .٢٠٠٤ p. ; ٣٠ cm. 
(United States Institute of Peace. Special 
report ; ١١٧)  
 
http://www.usip.org/pubs/specialreports/sr
١١٧.html. 
 
Security and statebuilding in 
Afghanistan/ J.Alexander Their. 

[Washington, D.C.?] The Asia 
Foundation, ١٧ .٢٠٠٣ p.; ٣٠ cm.  

 تکمیل شده 2003یشنویس گزارش در دسیمبر این پ
میتوانید ازین . بود و اما بطور وسیع توزیع نشده بود

 : آدرس حاصل نمائید
newsletter@areu.org.pk. 

 
 زنـــان

 

Women at work: gender, wealth, wages 
and employment in rural Afghanistan, 
٢٠٠٣-٢٠٠٢: a discussion paper / Hector 
Maletta. Kabul: Ministry of Agriculture 
and Animal Husbandry, (FAAHM), Food, 
Agriculture and Animal Husbandry 
Information Management and Policy Unit, 
٣٥ .٢٠٠٤ p.; ٣٠ cm. 
 
At the cross-roads of conflict and 
democracy: women and Afghanistan’s 
constitutional Loya Jirga / a report 
prepared by Lauryn Oates and Isabelle 
Solon Helal. Montreal, Canada: Rights & 
Democracy, ٨١ .٢٠٠٤ p.; ٣٠ cm. 
این راپـور بر اســاس شواهد حقوق و دمکراسی در 

و جنـوری  2003دسیمبر (لوی جرگه قانون اسـاسی 
 مصــاحبـه با نماینده 20در کابل،  بیش از ) 2004

و نماینده گان جامعه  گان، مشـاهــده کنـنده گـان
مدنی صورت گرفته است، تحلیل های محطاتانه 
فضـای سیاسی در سراسر کشور در روز هایکه روبه 
نزدیک شدن به لوی جرگه قانون اســـاسی میباشیم، 

ای مشــاهـده کننده گان و نیز از اسناد فعالیت ه
بر عـالوه، تحلیل در مورد . بین المللی میباشــد

جنسیت نیز از متن نهائی قانون اساسی جهت تشخیص 
موانع بلقوه که در سر راه حقوق زنان قرار دارد، و نیز 
راه های که زنان میتوانند از قانون اساسی به نفع خود 

 . استفاده نمایند، را ارایه میدارد
La version francaise du rapport sera 
disponible avant la fin juin ٢٠٠٤. sur notre 
site internet: www.ichrdd.ca. 
برای دریافت کاپی این گزارش به آدرس ذیل ایمیل 

 :بفرستید
ca.loates@ichrdd 
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 دروازه وردی برای بازسـازی و انکشاف افغانستان
ردصفحات دروازه وردی برای بازسازی و انکشاف افغانستان، خبرها، تحقیقات و مباحثات اجتماعی را در مو

 .جدید ترین حادثات که در سراسر کشور اتفاق افتاده است، ارایه میدارد
تمام خواننده گان تشویق میگردند، تا اینکه یافته های تحقیقاتی و نشرات شانرا به این ارگان فرستاده تا با تمام

.به اشتراک گذاشـته شـودآنانیکه در راه انکشاف فعالیت دارند، و نیز آنانیکه به مسایل افغانستان عالقه دارند 
 :برای معلومات بیشتر و دریافت ایمیل تازه های نشرات به آدرس ذیل مراجعه فرمائید

org.developmentgateway.www 
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 معلومات در مورد خبرنامه بعدی

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان همکاری شما را برای جمع آوری تازه ترین معلومات در مورد پروژه ها و مطبوعات  
 جدیداز  لطفاً در مورد هر نوع پروژه های      . تحقیق در افغانستان برای نشریه آینده خبرنامه تحقیقاتی فغانستان نیاز دارد          

یا ارزیابی ها وغیـره چـی در حـال یـا در آینـده نزدیـک             / قبیل مطالعات، گزارشات ، دتابیس، صفحات انترنت و         
 :بویژه در خصوص این موارد .  معلومات به ما ارسال نمائید

 نام پروژه تحقیقاتی  •

 )مولفین(مولف  •

 هدف، عناوین یا فشرده •

 مدت و تاریخ نشر •

 ه، و غیرURLیک کاپی گزارش،  •

 نظریات در مورد میتودولوژی تحقیق نیزممکن  ضرورت باشد  •

 .معلومات دهید که دیگر اشخاص چطور میتوانند کاپی این تحقیق را از دفتر تان بدست آورند •
 

 ارسال نموده، از 2004 ستمبر 5 قبل از روز یکشنبه pk.org.newsletter@areuاین چنین معلومات را به آدرس 
 :همکاری تان قبالً اظهار سپاس را مینمائیم، و اگر درزمینه کدام سوالی داشته باشید با آدرس ذیل مکاتبه نمائید

  
 رویس وایلز

 هماهنگ کننده منابع اطالعاتی
 واحد تحقیق وارزیابی افغانستان

 )مقابل هوتل انصاف و پاپوالنو(چهار راهی انصاری 
 و، کابل افغانستانشهر ن

pk.org.Royce@areu 
+ 93 (0) 70 504 060 

 تهیهRoyce Wiles و Brandy Bauerخبرنامه تحقیقات افغانستان توسط کارمندان این موسسه  
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان یک.  تصحیح گردیده استAndrew Wilderشده و توسط آقای 

سازمان تحقیقاتی مستقل بوده که مطالعات و تحقیقات را که عمالً بتوان به آن پاسخ گفت جهت تسهیل
مورد خدمات وجهت مزید معلومات  در . بخشیدن روند پالیسی سازی و عملکرد به آن انجام میدهـد

 . بازدید نمائیدaf.org.areu.wwwنشرات این موسسه از صفحه انترنت


