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در مورد افغانستان صورت ميگريد باخرب از حتقيقات جديدی که  ده گان راخوانن اينست کهاين خربنامه   ازدمقص
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  شدهذکر اکثريت حتقيقات .  ميباشدحتقيق و ارزيابی افغانستان
  :بدست آورده ميتوانيدکاپی اين حتقيقات را   نيز از طريق آدرس ذيللزوم

newsletter@areu.org.af  
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 ونیقات کنحتقيمنابع و 
 

اطالعات واصله عيناً .  شرح ميگردندقسمت درين  منابع مربوطهراه بامه  که در دست اجرا استیشنهادپيو  ای حتقيقیپروژه ه
احتماالً   خارج از تصور نيست که.گرديده است  نشرين خربنامه ارسال داشتند،به اجهت اطالع افراد و موسسات قسميکه 

 . خربنامه تغري يافته باشد اينژه ها الی نشراين پروچگونگی 
 
 

 

  )NRVA )۲۰۰۳  گزارش اطالعات و يافته هایگسترش
 

ب پذيری در سطح فقر و آسي  کُلیارزيابی  جتديددرين سال
ارزيابی ملی خطر و   گزارشبا استفاده از افغانستان دهات

 :شد خنواهد  تکراربنابر داليل ذيل (NRVA) آسيب پذيری
 
 قبل از انتخابات رياست زمان برگذاری چنني ارزيابی •

  و نا مناسب است؛هوری مشکلمج
 

  در نقاط خمتلف کشورنا امنی در حال حاضر •
 رو به  اند مواجه خشکسالی بهخمصوصاً ساحاتيکه

 ؛استافزايش 
 
ل از سرمشاری  ليست کام موجوديتبنابر عدم •

مسپل کاری را /خانواده ها منيتوان کدام منونه ئی
درينجا مسپل به معنی گروپ از خانواده های (انتخاب منود؛ 

 از جمموع نفوس يک منطقه انتخاب که جهت حتقيق و مطالعه
  .)ميگردند، بکار برده شده است

 
 فند برای ارزيابی دهات؛/ کمبود بودجه  •
 
  ديگر موسساتو  WFP پروگرام غذايی جهان •

در سطح شهر ها  را (NRVA) ارزيابی اين برگذاری
قبل اجنام نيافته است، نسبت به دهات که در سال 

 . ميدانندمقدمتر
 

ع مريفت الی اواخر تابستان اطالعات در مورد توق، بنابرين
 بارنده گی، حتوالت جوی و نباتات و مقدار  و منویرشد

کافی از متام به اندازه زراعتی، معلومات در مورد قيم مواد 
ارزيابی مجع آوری گردد، و نيز با استفاده از ولسوالی ها 

تعداد مردمان نيازمند  (NRVA) ملی خطر و آسيب پذيری
 .گردندشخيص نيز ت

 
 و نتايجو   بوده موثراز نظر وقت و قيمتچنني خط مش 

و مطمناً برای  ميباشد  آن بطور نسبی سريعاثرات
 وقت  خبواهند فعاليت منايند رابطهدرينسازماهنای که 

 . را به اختيار شان ميگذاردیبيشتر
 

 بطور سطح دهات در ارزيابیچنني برگذاری  زمانتنظيم 
 بنابر تقاضای  حمصوالتمجع آوریاز سنتی و عاجل بعد 

مودل عوايد (.انتخاب گرديده بودسازمان غذائی جهان 
اين خط مش را تغري  اکنون سازمان غذائی جهان. )حبوبات

تنها  حمصوالت مجع آوری رزيابی بعد از ا اينو ديگرداده 
ارزيابی بعد از در واقع .  خنواهد بودارزيابی ساالنهراه اين 

اشنت مواد غذائی  د مشخصاً از نظرالتمجع آوری حمصو
که اکثر  ، چراو يکجانبه تلقی ميگردد بطور کافی يکطرفه

 مردم درين دوره نسبت به ديگر ماه های سال متمولتر
ی ساالنه بعد از ارزياببنابرين پيشنهاد ميگردد که  .ميباشند

 که ستآن اين مفاد ،دهبار صورت گري/ختم فصل زمستان
 هبتراحتماالً  ، فقر و آسيب پذيریت مشکالزمان  ايندر

 . استبيشتر نيز کاری تقاضا  زمانيندرو ، ميگردد آشکار
 
 
 

 
 
 
 

 :برای معلومات بيشتر
Andrew Pinny 

Andrew.pinny@mrrd.org 
070 222 121 Or  visit www.af/nrva 
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  پکتيا، پکتيکا و خوست ازیانقشه های قبيله 
يک  (Swisspeace)موسسه سويس پيس درين اواخر 

لوی پکتيا که شامل پکتيا، (را از پکتيا بزرگ " ایقبيله نقشه "
 نقشهکار   ضمن اينکاروتوليد منوده  )گرددپکتيکا و خوست مي

 منطقه را نيز آغاز منوده ين درویمنازعات قبيله از  برداری
 بطور مهه جانبه کار  باالی تارخيچه  هازودیبه اين  .است

  ارزيابی اساسی نيازمندی هاو  زمينهدست اندرکاران درين
اين  )لبنابر تقاضای شورای حم(. ميگردد آغاز خواهد نيز
غريه  خبش های صحت، تعليم و تربيه و  دريازمنديهان

  .بررسی خواهند شد

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  در افغانستانحتقيقات در باره صحت روانی
مشکالت  در بارهو مطالعات جديد حتقيقات يکتعداد 
 یيک. در حال اجنام انددر سراسر افغانستان روانی صحت 

، ۲۹۲جلد ( های جديد ژورنال اجنمن طبی امريکا مشارهاز 
 درين مورد حبث مينمايد) ۲۰۰۴، چهارم آگست ۵مشاره 

 امراض ساری  مورددرموثر از دو مطالعه  حتقيقاتی يافته ها"
 اين ." که از جنگ متأثر گرديده اندانستان افغدر روانی

اولني مطالعه است که درين زمينه توسط لوپيس کاردوزو و 
 .گرفته است صورت  در افغانستاندر سطح ملیمهکارانش 
  که توسط سکولت و مهکارانش اجنام يافتهحتقيق ديگر

 در واليت شرقی پشتون نشني راروانی عالئم صحت 
 گروه  نفوذ جنبش ومقر(  است،ننگرهار بررسی کرده

 ی بطور گسترده در رابطه باديگر مطالعات عالوتاً. )طالبان
بعد از  رب جنگ افغانستان باالی صحت روانیاثرات خم
نقل از سرمقاله؛ ( " . ميگريدنيز صورت طالبانن دورا

پاول بولتون، / در افغانستان بعد از جنگ روانی صحت 
 ژورنال اجنمن طبی امريکا، . تريسا ستيچيک بيتانکورت

Journal of the American Medical 
Association (2004: 268-292) 

 

 اعضای بزرگ سال ۷۹۹ سروی شامل  مطالعهخنستني
 معيوب آنرا افراد نفر ۱۰۰  از مجلهکه هشدها خانواده 

:  از استعبارتحتقيق  اين  کليدی نتايج.تشکيل ميداد
عملکرد اجتماعی، عالمي افسرده گی، حادثات که منجر به 

فشار های روحی و  و عالمي  ميگردندآسيب روحی و روانی
اين مطالعه دريافت  .ندآميی ها بوجود روانی که از بی نظم

اندازه شيوع عالمي افسرده گی، اضطراب و که تا چی 
PTSDاضطراب و افسرده گی در بني .  بلند بوده است

 کسانيکه .ميباشدافراد معيوب زيادتر از افراد غري معيوب 

 و کمتر بوده  شان نيزمعيوب بوده اند عملکرد اجتماعی
 . بوده استتراعصاب شان نري ضعيف

 Mental health, social functioning, and 
disability in postwar Afghanistan / 
Barbara Lopes Cardozo, Oleg O. Bilukha, 
Carol A. Gotway Crawford, Irshad 
Shaikh, Mitchell I. Wolfe, Michael L. 
Gerbe, and Mark Anderson Journal of the 
American Medical Association (JAMA) 
2004;292: p.575 
 

نفر بزرگتر  ۱۰۱۱و  خبش اجنام يافته ينندسروی در چاين 
، PTSD عالمي .، درين جريان مصاحبه شده اند سال۱۵ از

، منجر به آسيب روحی و روانی ميگردندحادثات که 
 از نتايج اين سروی اضطراب و منابع برای تقويه احساسات

 فيصد از پاسخ دهنده ۴۳,۷که ميدهد نتايج نشان اين  .اند
منجر به آسيب روحی و روانی گان به حادثات که 

) فيصد۳۸,۵(اندازه افسرده گی و ،گرفتار بوده ميگردند
 .ميباشد)  فيصد۲۰,۴ (PTSDو )  فيصد۵۱,۸(اضطراب 

  تعدادتعداد عالمي مريضی بهقابل ياد آوری است که 
منجر به آسيب روحی و روانی ميگردند، حادثات که 
 .ارتباط دارد

 

 Mental health symptoms following war 
and repression in eastern Afghanistan / 
Willem F. Scholte, Miranda Olff, Peter 
Ventevogel, Giel-Jan de Vries, Eveline 
Jansveld, Barbara Lopes Cardozo, and 
Carol A. Gotway Crawfor. Journal of the 
American Medical Association (JAMA) 
2004; p.292:585-593) 

 
  

 :برای معلومات بيشتر
Acsf-kabul@swisspeace.ch 
Or Susanne Schmeidle at: 

schmeidl@swisspeace.unibe.ch 

 :برای معلومات بيشتر
http://jama.ama-

assn.org/cgi/content/extract/292/5/626 

 !ويب سايب جديد
: ويب سايت جديد دفتر احصايه مرکزی  

www.aims.org.af/cso/ 
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  امرار معیشت متناوبپروژه
 

که در شرق افغانستان (PAL)  پروژه امرار معيشت متناوب
با   تطبيق ميگردد،GTZتوسط خدمات بني املللی موسسه 

اينکه مترکز آن باالی انکشاف جوامع و امرار معيشت 
 برای انکشاف  يک پروگرام فراگريمتناوب بوده است،

  پروگرام شاملاين پروژه. د، ميباشقريه جات گسترده
در . ميباشداداره حمل نيز  ی کاریظرفيت هاانکشاف 

هدف اين پروژه کاهش فقر و تسهيل برای اجياد تغري هنايت 
از سيستم اقتصادی وابسته به ترياک به يک سيستم 

 اقتصادی در واليات کنر، لغمان و ننگرهار _اجتماعی 
 توسط کميسيون اروپا برای GTZموسسه . دـميباش
  . اين پروژه قرارداد گرديده استتطبيق

 
 
 
 

 

 حقیقات توسط انجمن مهاجرین نارویت
ين در قصد دارد تادر افغانستان اجنمن مهاجرين ناروی 

حمکمه اختصاصی  مورديکی در را گزارش  دونزديکی ها
حقوق زنان در سکتور قضای در مورد  و ديگری ملکيت
 . و نشر منايد هتيهغري رمسی

 
 

 

 1383/2004 تابستان ، خشکسالیارزیابی 
بسياری از ساحات متام نشانه ها حاکی از آن است که در 

 باران سال بعد از اندکوضعيت خشکسالی افغانستان 
 سازمان ملل متحد و ،دولتاز . گذشته شدت يافته است

تا حتليل های خود را خواسته شده موسسات غري دولتی 
 .مناينده ـ مشاجره و مناقشه درزمينه هتيجهت

واحد حتليل آسيب پذيری در چوکات وزارت انکشاف 
 ، /FAOدهات به مهکاری نزديک با وزارت آبياری

 واحد بررسی وضعيت جوی و /FAOوزارت زراعت
-WFP VAM ، FEWSزراعتی، پروگرام غذائی جهان 

NET و UNHCRنتايج و اثرات   يکديگر به مهکاری
اين معلومات . ند خشکسالی را باهم حتليل منوده امقدماتی

  .موجود است HTML بشکل در صفحات کمپيوتر و به
 

بر اساس آگاهی های از سروی بسياری از معلومات 
NRVA اين  . ميباشد ارزيابی ملی خطر و آسيب پذيری
هتيه  آينده  سالدر هبار جتديد نشده بلکهسال ام گزارش

آسيب پذيری و وضعيت   چراکه در آن زمانخواهد شد
  سيستمدر عني زمان . ميباشدارزيابی  قابلهبترطور  فقر
و کمبود  بازار ها، تغري مکان  بر نرخ و قيمت نظارتهای
  خواهد شد تا در واليات و ولسوالی ها نيز تقويتآب

 حاصل  اين پروسه نظارتجهترا موقف خوبی  دولت
و معلومات را در مورد اثرات جاری خشکسالی در  منوده

 . ان هتيه منايدبسياری ساحات افغانست
ز آدرس ذيل ا را برآورد کمبود مواد غذائیمقدماتی گزارش 

 :دريافت منائيد
http://www.mrrd.gov.af/vau/   

 

  حتليل اثرات خشکسالی در افغانستاند به يو نيز ميتوان
(Analysis of drought impact in 
Afghanistan: summer 1383 (2004) / 
MRRD Vulnerability Analysis Unit in 
collaboration with WFP VAM, 
FEWSNET, FAO, Mol and UNHCR. 
Kabul: MRRD Vulnerability Analysis 
Unit, 2004. 20 p.: col. Maps; 30 cm,  

پالن خالصه بازسازی و مساعدت انسانی وزارت ا ـ ي
ت که خشکسالی در آن  والي۱۲انکشاف دهات برای 

 .مراجعه منائيدغالب است، 
Ministry of Rural Rehabilitation and 
Department. [Kabul: Ministry of Rural 
Rehabilitation and Development, 2004]. 3 
p. ; 30 cm.  

 :برای معلومات بيشتر
PAL GTZ IS Management Unit 

Leo.brandenberg@gtz.de 
070 607 829 (Team Leader) 

 :برای معلومات بيشتر
Simon Russell 

Slyruss@hotmail.com 
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  وزارت احيأ و انکشاف دهات جهتاجرايویپالن اين 
امت است، وضعيت خشکسالی که رو به وخرسيده گی به 

 . دـميباش
 جهت لت افغانستان و سازمان ملل متحددوبر عالوه، 

 امدادی های خواهان کمک پاسخگوئی به خشکسالی
دولت و سازمان ملل متحد يکجا با هم  .گرديده اند

بطور عاجل به نيازمندی های که بنابر ميکوشند تا 
خشکسالی های پياپی مردم به آن مواجه ميشوند، رسيده 

، موسسات  هادرين درخواست وزارختانه .ندگی مناي
 موسسات غري سازمان ملل متحد، موسسات بني املللی و

 ۵ که پروگرام اين طرح را در يک ودولتی شامل ميباشند 
 .ديزاين منوده اندخبش جداگانه دارد، 

 
، زراعت، سرپناه مواد خوراکی ،اين خبش ها عبارت از آب

ئی و  ديگر مواد برای خانواده ها و اقالم غري غذا
.  سازی ميباشداضطراری، استخدام، حفظ منابع و زيربنا(

، موسسات سازمان ملل متحد و موسسات غري  هاوزارختانه

رين مردم آب پالن دارند تا برای نيازمند ت (NGO)دولتی 
 مانند کاريز ها و چاه های ، منابع آبیآشاميدنی هتيه منوده

 برای آسيب پذيران ائی مواد غذ کرده، را بازسازیکم عمق
 ؛ هتيه منوده برای مراکز صحی و مکاتبودر دهات 
کار و کمک های در مقابل   مواد خوراکیپروگرام های

کمک غري غذائی برای آن ولسوالی های که شديدا نياز به 
 . منايندطرح و تطبيق واليت ۱۶دارند در 

 See also The decline towards crisis: 
Afghanistan’s deteriorating drought 
situation. [Kabul]: Government of the 
Transitional Islamic State of Afghanistan 
and the United Nations, 2004. 24 p. 30 
cm.)   

 ذيل موجود در آدرساين گزارش در صفحات انترنيت 
: است

http://www.reliefweb.int/wrwb.nsf/0/3C8
CCFA774930FA5C1256F07002C487A?O
penDocument 

  
 حتقيق در مورد خلع سالح

 کتوراود  حتصيلیکسب درجه
 خلع سالح و ملکی  در موردخامن عايشه امحد حتقيقی را

 کتورا خويشبرای کسب درجه حتصيلی دو (DDR) سازی
در مورد صلح و وی . از پوهنتون کامربيج آغاز خواهد منود

 .اجنام ميدهد راآرامش بعد از جنگ درين کشور حتقيقات 
  پروسهارزيابی حتليلیدر مورد  اين حتقيق پروپوزل در واقع

 های الی جنبها بيشتر بو بوده ين کشوردر منودنغري نظامی 
  قرار است.در بر ميگريد را تطبيق پاليسی درين زمينهعملی 

 آغاز ۲۰۰۵چ کار ساحوی در افغانستان تا بعد از ماه مار
 .گردد

 
 
 
 

 
 حتقيق جديد درين موسسه

 افغانستان نيز يک حتقيق جديد را در واحد حتقيق و ارزيابی
 در افغانستان شروع مهاجرت فصلی خباطر کارگریمورد 

مرار معيشت ابی االعاتيکه توسط پروژه ارزياط. منوده است
تی ع که کارگری غري زرا ميدهدنشانمجع آوری گرديده 

د، و در جريان  دهاتی ميباشيک استراتيژی بسيار مهم اهالی
سال بسياری از مردم به کار های چی زراعتی و غري 

 کمی در مورد با آهنم، هنوز معلومات. زراعتی مصروف اند
م چرا؟ چيگونه؟ و در چی زمانی کدام قسم مرداينکه 

برای چی مدتی و برای چی کاری ) معموالً جوانان؟(
معلومات در   افزايشاين حتقيق  هدف.مهاجرت مينمايند

 لفصجريان در به مهاجرت مردم  چيگونگی اقدام مورد
اشتغال   که به آنهاینوعيت مصروفيت  ،های خمتلفه سال

نقش مهاجرت به پاکستان  در موردحتقيق  ادامهو  ميورزند
  سال جاریاين مطالعه در ماه سپتمرب .دـيباش، مو ايران
شهر قرار است که عالوه بر کابل، .  گرديده استشروع

 قرار  حتت پوشش اين مطالعههای هرات و جالل آباد نيز
  سالختم اپريلين مطالعه الی اهنائی گزارش بگريند که 

برای معلومات بيشتر لطفاً  .آماده و نشر خواهد شد ۲۰۰۵
 aftab@areu.org.af  آدرس به Aftab Opelبا 

 .مکاتبه منائيد

 :برای معلومات بيشتر
aishasahmad@hotmail.com 
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 امرار چيگونگی راهمهچنني اين موسسه حتقيقی را در 
در جريان اين چند دهه . معيشت در شهر ها شروع مينمايد

جنگ، خشکسالی ها و جاجبائی ها، افغاهنا استراتيژی های 
 با مشکالت زنده گی انکشاف داده خمتلفی را برای گذران

عاتی در مورد اين   کمتر اطالبا آهنم در حال حاضر،. اند
در  ،ميشود علل که باعث استفاده آهنا و استراتيژی ها
در   ماه را در بر ميگريد۱۸ که اين حتقيق .دست است

پر منودن اين خاليگاه آغاز گرديده اواسط سپتمرب خباطر 
طور هبتر استراتيژی های خمتلف تا بسعی برين است . است

در شهر های کابل، امرار معيشت شهرنشينان آسيب پذير 
اين تغري  شده و چيگونگیرات و جالل آباد شناسائی ه

حتقيق گران . بررسی گردددر گذشت زمان ها استراتيژی 
ر مورد واقعيت های زنده گی بطور جامع اطالعات را د

ع آوری منوده و  ماه مج۱۶ شهر نشني در جريان اهالی
ميبينند که اعضای خانواده ها در شهر ها برای تامني امرار 

 از و نواده مصروف چينوع فعاليت های بودهخامعيشت 
 به .فقر و زنده گی سعادمتند چی مفهومی داردنظر آهنا 
 امداد هدف اين حتقيق و مطالعه اينست تا برای مهني اساس

اسب اجتماعی و دولت کمک منايد تا مداخالت منگران و 
 امرار معيشت شهر جهت هببود عملی را فرهنگی، موثر و

برای معلومات بيشتر با . رويدست گريندنشينان فقري 
 . استيفان سکوت متاس حاصل منائيد

Stefan@areu.org.af 
 
 
    

 

 جلسات و شبکه های ارتباطی
 . ميشوند معرفی درين قسمت ارتباطاتمربوط به ی مالقات ها و ديگر شبکه ها و ُهمايش ها، اتـکنفرانس ها، جلس

 حقوق زنمدافعینآموزش برای 
 زنان منابع دمکراسی به مهکاری مرکز  حقوق وسازمان

  حتت پوشش قانون اسالمیزنانمرکز  و شرکت گاه
 برای مسئولني دست اندر کار در امور حقوق زنانميکنند، 
در الهور  ۲۰۰۴ دسيمرب ۱۹-۱۶شاپ آموزشی در ورک

منابع  تأمنيکشاپ وراين   هدف.برگذار ميگرددپاکستان 
 بوده تا بتوانند موثرانه برای جامعه مدنی زنان افغانکافی 

در برقراری صلح و فعاليت های مربوطه به حقوق زنان 
 بارهدر ادراک  ورکشاپ اول حتت نام .مناينداشتراک 

  حتت نامو ورکشاپ دوم ۲۰۰۴دسيمرب  در حقوق زنان
 داير ۲۰۰۴در اپريل زنان  جامعه مدنی تقويه ظرفيتهای

  .ميگردند
درخواست کننده گان از افغانستان، ايران، پاکستان  •

ايط اشتراک درين ورکشاپ و ازبکستان واجد شر
 ميباشند؛

 

مصارف سفر و بودوباش  دمکراسی  حقوق وسازمان •
ان که از شهر های مهم درخواست کننده گبرای را 

 هتيه ميدارد؛و دور دست اشتراک مينمايند، 
 

 نفر اشتراک کننده درين ورکشاپ ۳۰حد اکثر  •
 ؛اشتراک خواهند کرد

 

در  در هر دو ورکشاپ درخواست کنندهاشتراک  •
 حتمی ميباشد؛ ۲۰۰۵ و اپريل ۲۰۰۴دسيمرب 

  

 زبان های بغري از يکهبرای اشتراک کننده گان •
 ترمجانی  تسهيالتی صحبت منايند،انگليسی و در
 آماده ميگردد؛

 

 پذيرفته ميشود؛ ۲۰۰۴ اکتوبر ۳۰  الیدرخواست ها •
 
فورم های درخواست را ازين آدرس دريافت کرده  •

 : ميتوانيد
 

http://www.dd-
rd.ca/frame2.iphtml?langue=0&menu=m01&u
rlpage=english/commdoc/publications/women/
afghanWomenRightsMenu.html 

 

 
 

 :برای ارسال درخواست ها
Lauren Oates, Project Associate 

Women’s Rights in Afghanistan Fund
loates@dd-rd.ca 

+514 283-6073 ext 251 
Fax: +514 283-3792 
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 افغانها در مورد امنیت و انتخاباتصدای  : را دور بیندازیدتفنگ ها: مطلب عمده

  (HRRAC)ز حقوق بشر ا  و مدافعه حتقيقکنسرسيوم
 

 ارا آويل ـط سـتوس
 افغانستان-کابل

 در سال يباشدلتی بني املللی و افغانی مگروپ مشتمل از موسسات غري دويک که   حقوق بشرو مدافعه از حتقيق کنسرسيوم
حتت است يات افغاهنا نظرجمموع  اين گزارش که ، دهنددر مورد حقوق بشر و مدافعه از آن اجنامرا  حتقيقیتا شدند تعهد  م۲۰۰۳

 دارندعقيده برين تعداد زيادی از افغاهنا  اينست کهاز يافته های کليدی اين حتقيق   يکی.به نشر مريسد  سخن ميگويندافغاهنا نام 
اميدوار بودند  نيز بطور گستردهافغاهنا   درين سروی. منود آن احساس آرامشامريست که ميتوان با تکميل مهمترين  سالحخلعکه 
با در نظر داشت اين اثرات و نتايج، کنسرسيوم حتقيق و مدافعه از حقوق . تغريات مثبتی را در بر خواهد داشت انتخابات ملی که

برای حتقيق اثرات تنفگ باالی زنده گی يوميه افغاهنا  واليت ۶در جامع و فراگري را  سروی و مصاحبه های ۷۰۰ين اواخر دربشر 
 در نظر دارد  سرویاينو مهچنني . اجنام ميدهد خواهد داشت يکنند موجوديت تنفگ باالی انتخاباتمو اثراتی را که مردم فکر 

 شده انتشاربه تازه گی  که ی گزارشطی اتنتايج اين حتقيق يافته ها و .دارندنتخابات ا  چی انتظاری را از افغاهناتا دريابد که 
  . در مورد امنيت و انتخابات افغاهنانظريات: تفنگ ها را دور بيندازيد :  قابل حصول ميباشداست،

 هدف  صورت ميگريد بلکه از عقايد و نظريات افغاهناافزايش آگاهی کلیمبنظور تطبيق چنني حتقيقاتی توسط اين کنسرسيوم نه تنها 
 مربوط به پاليسی در اکثر حبث های.  منايداختاذها و تصاميم مربوطه نقش مرکزی را در اجياد پاليسی  نظريات آن اينست تا چنني

بطور ساده و آسان نظريات اکثريت افغاهنا .  اندتمرکزم" تصور بزرگ"بروی باره افغانستان چی در داخل و يا خارج از کشور 
 در حاليکه اين گزارش .يشود شده و نه هم اعتنای به آن منه گوش دادهدر راهرو های کابل، واشنگنت، نيو يورک و بروسيل 

دهاقني، معلمني، زنان خانه و  (نظريات بعضی از افغاهناوعی افغانستان مناينده گی منايد، يتواند از نفوس جممبطور احصايوی من
 نفوذ ديگر باالی اکثريت تصاميم در مورد افغانستان چيز نتيکه بايد به اندازه هر آ نظرا_ ساخته استبرجسته  را )دوکانداران
 .داشته باشد

، متنوع  درين سروی نظرات دريافتندکه افغاهناحتقيق گران. نيستکاری آسان و بسيطی  افغاهنا نظريات  دقيق و درستارايه
نگ ساالران نسبت به تفو  مينمودند که وضعيت امنيتی هببود يافتهازيک طرف، احساس . داشته اند پيچيده، و بعضی اوقات متضاد

 از وضع موجوده سئو استفاده  و افراد قومندانان کهينمودنداظهار م  حالدر عني  و اسلحه کمتری در دست دارندچند سال قبل
تقويه نفوذ دولت مرکزی باالی و  خواهان تسريع روند خلع سالح  کاملافغاهنا با اشتياق .حتقري مينمايند کرده و نيز آهنا را 

عدم احتمال انتخابات   ازروسه انتخابات از بروز تشنجات در پ افغاهنابا اينکه تعداد زيادی ،به مهني قسم. ميباشندقومندان ساالری 
 و ات را خواهند داشت،انتخابدر آزاد اشتراک توانائی برين معتقد بودند که اً  اکثرآزاد و عادالنه اظهار ترس و نگرانی ميکردند،

 .  انتخابات تغريات مثبتی را در کشور بوجود خواهد آوردباور داشتند که اين
اغلباً سعی منوده است تا چيگونه اين  کنسرسيوم حتقيق و مدافعه از حقوق بشرعات بدست آمده، مجع آوری و حتليل اطالدر زمان 

ع خويش از سعی منايند تا بنفنگرانی وجود داشت که ممکن پاليسی سازان . معلومات ظاهراً متناقض را بطور قابل فهم گزارش دهد
هببود   فيصد از افغاهنا معتقد به۷۶که آمده است   درين گزارش،الًمث. ند استفاده مناييافته های اين حتقيقات بدون تصور مهه جانبه

.  موجوديت جنگ ها و منازعات گسترده ميباشدفقط عدم  مفهوم هببود وضع امنيتی برای آهنا که در واقع بوده اندامنيتی وضع 
 در قندهار فکر ميکردند کهصد از مردم  في۳۵ –  فيصد در مناطق خمتلف نيز متفاوت بوده است۷۶ رقم تعريف هم، حتی با اين

 .هببود يافته استامنيت 
اغلباً . سرسيوم مهيا منود تا نتايج سروی آن به حمضر عموم برسداين مصاحبه های جامع و فراگري زمينه های الزم را برای اين کن

مردم از تنش های موجود باالی  که ديده ميشد ادامه حبث هادر ابتدأ اين مصاحبه ها گفته ميشد که وضع امنيتی هببود يافته اما با 
چنني با موجوديت جای شگفت است که  .نگران بودند اطفالهای مستبدانه، ترس و وحشت از سرقت منازعات اراضی، قتل 

خابات از نا امن کردن پروسه انت  تعداد زياد از افغاهنا!نيز باور داشتند بر کاهش جنايات در منطقهپاسخ دهنده گان ، یگزارشات
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در انتخابات  که برای رای دادن اند واراميد  فيصد مصاحبه شونده گان۷۵نگران بودند، با آهنم و قومندانان ساالران تفنگ توسط 
  .برخوردار خواهند بودآزادی کامل از 

 اده و روشن سیپيام هاتوسط تا کاهش دهد،  چنني اختالفات جزئی را  برين است تاموثرانه بعضی اوقاتبطور مدافعه سعی 
حتقيق و اهداف  فی مابني رااختالفات مدافعه ميتواند که جهت قيقات  حتتطبيق. جلب منايد  درين خصوص را پاليسی سازانتوجه

 نفوذميشود که فکر و . داير منودمقدماتی را حتقيق   در ابتدأاساسبدين کنسرسيوم حتقيق و مدافعه از حقوق بشر  .بوجود آوردمدافعه 
 پژوهش بعدی که درين سروینظرات جند   و يا کاسنت ازمنودنساده  .کاری دشواری باشد افغاهنا باالی پاليسی ها صدای و اثر

 . افزوده منيتواندصدای افغاهناافزايش اندازه بر  ،گرديده
و بار  احتوا مينمود خنواست تا نظريات خمتلفه افغاهنا را که عني مفهوم راکنسرسيوم حتقيق و مدافعه از حقوق بشر در عني زمان، 

خمصوصاً نا اميدی های . سروی جلو گريی بعمل آوردمبهم منودن  تکرار منايد تا از ها در نقاط خمتلف اين سروی اظهار شده بود
  بسيار مهم در کشوراينکه انتخابات باعث آوردن تغرياتجدی مبنی بر گام های کند برای پروسه خلع سالح و شوق زياد برای 

 .هم اين نظريات ميباشداز ا ميشود
نظر با آهنم   اگر چه در عني زمان ممکن انعکاس دهنده و برجسته کننده شايعات نيز باشد؛دقيق و درست از تنوع نظرياتارايه 

اميد  در خامته؛ .بطور مشکل بيالنس و موازنه ئی را بني اين نظريات اجياد مينمايدعموم در مورد مسايل کليدی در متام اين گزارش 
سروی که در جريان عادالنه هم اختالف و پيچيده گی نظريات افغاهنا را  بتواند بطور تفنگ ها را دور بیندازید  گزارشاست که 

برای ختم وحشت قومندانان و اشتراک به يک انتخابات آزاد و عادالنه  در عني زمان عالقه افغاهنا را براز شده توضيح منايد، وا
ب سايب ذيل يبرای معلومات بيشتر در مورد اين کنسرسيوم و مهچنني حصول اين گزارش به و. برای خواننده گانش برساند

 و يا برای خامن سارا آويل به آدرس الکترونی www.afghanadvocacy.org: مراجعه فرمائيد
sara.aviel@care.org.afحتقيق و در واحد  افغاهنا سخن ميگويندنشرات چاپی اين گزارش حتت نام .  امييل بفرستيد

 .قابل دريافت استنيز ارزيابی افغانستان در کابل 
 نشراته ترين عمد

سال فصل خزان که بعداً در نايدريافت منوده و يا به تازه گی  AREUواحد حتقيق و ارزيابی افغانستان  قسمت آن نشراتيکهدرين 
 . معرفی ميگردندجداگانه ، دريافت مينمايد ۲۰۰۴

 زراعت
 

The Afghan agricultural extension 
system (AES): impact of the Soviet 
occupation and prospects for the future / 
Tooryalai Wesa. Coquitlam, British 
Columbia, Canada: Partnership 
Afghanistan-Canada (PAC), [2004?]. [13] 
p. ; 30 cm. Thesis (Ph.D.)-University of 
British Columbia, 2002. 

 

و نتايج قابل اثرات احتاد شوری اشغال افغانستان توسط 
 ماندهجبای   زراعت و ديگر سکتور هاباالیتوجه ای را 

سيستم تم زراعتی اين کشور در چندين خبش از سيس. است
حتت تاثري قرار ترياک و کوکنار کشت بياری گرفته تا آ

 (AES)ی سيستم گسترش زراعت ه های خمتلفبجنو گرفته 
، زراعت بودهکه يک ديپارمتنت مهم در چوکات وزارت 

 هت جمطالعهاين   بدين اساس.شديداً متاثر گرديده است
برای انکشاف سفارشات  و ارايهاين اشغال اثرات بررسی 

 با داشنت معلومات  نفر افغان۶۲. رديدآينده، طرح گ

 سهم مطالعه يندر  شوروی اشغالمفصل در مورد زراعت و
مشخصات و آمار   يعنیاگانهه خبش جدـس.  اندگرفته

ده سيستم اثرات اشغال و دور منای آينپاسخ دهنده گان؛ 
گسترش زراعتی افغانستان را اين مطالعه حتت پوشش در 

  .آورده است
 ذيل قابل در آدرسصفحات انترنيت در هذا گزارش 

 : دريافت است
http://topics.developmentgateway.org/afgh
anistan/rc/ItemDetail.do~1005900~intcmp
=00001AIAEEAbstract-1Thesis.doc 

 

 جامعه مدنی
 

Understanding civil society in 
Afghanistan / Sippi Azerbaijani-
Moghaddam. Kabul: Afghan Civil Society 
Forum (Swisspeace), 2004. (Internal 
document, work in progress). 
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  ، دارد جريانو حتقيق که هم اکنونهدف اين مطالعه 
عبارت از هتيه معلومات در مورد جامعه مدنی در افغانستان 

خمصوصاً برای کشور های دونر و موسسات بني املللی 
 .ند، ميباشداسکتور  اين  محايت و تقويتآنانيکه عالقمند

 :برای معلومات بيشتر 
Acsf-kabul@swisspeace.ch  
or Susanne Schmeidl at 
schmeidl@swisspeace.unibe.ch 

 

 انکشاف
 

Beyond the continuum: the changing role 
of aid policy in protracted crises / 
researched written and published by the 
Humanitarian Policy Group at ODI; edited 
by Adele Harmer and Joanna Macrae. 
London: Overseas Development Institute 
(ODI), 2004. 78 p.; 30 cm. ISBN 
0850037190. (HPG report 18). 
 

گروه پاليسی ساليانه از سلسله نشرات گزارش اين سومني 
بوده که  Humanitarian Policy Group های بشری

. حتليل و بررسی مينمايد را در زمينهگرايشات کليدی 
متغري بني فعاليت باالی روابط گزارشات سال های گذشته 

در برابر حبراهنای  و عکس العمل های سياسی های بشری
در مقابل مهگانی  و اثرات جنگ مربوط به منازعات

 گزارش بررسی مينمايد  اين.ه استـيافتمترکز تروريسم 
کمک های انکشافی بني املللی ميتواند يگونه سيستم که چ

شاهد نفض در جامعه که برای چندين سال به طور افزاينده 
اين گزارش روابط  . موثر واقع شودحقوق بشر بوده است،

و امور مالی اين سيستم و مسري متغري بني نظريات، وسايل 
الت و شرايط گی پروسه انکشافی را در حااصلی مهاهن

 .  ميکند و بررسیمرورحبرانی 

 :  ذيل موجود استدر آدرساين گزارش 
http://www.odi.org.uk/hgp/papers/hpgrepo
rt18.pdf. 
 
The changing role of UN in protracted 
crises / commissioned and published by 
the Humanitarian Policy Group (HPG); 
Bruce D. Jones. London: Overseas 
Development Institute (ODI), 2004 4 p.; 
30 cm. (HPG Research briefing; no.17) 
 

در سازمان ملل متحد واکنش ،  ۱۹۹۰از اوايل سال های 
به " حالت گذار"از توجه بر حبران های دوامدار برابر 

چارچوب "زی بشری و انکشافی و به فعاليت های متوا
انکشاف و حتول " يکپارچگی"و " کاری استراتيژيکی

طرح های مبنی بر واکنشات اجندای اين  .ه استـيافت
 و سياسی اعضاه ـانکشاف و امنيت بشری و مهچنني عالق

  کهکراسی سازمان ملل متحد بوده استسياست های بريو
عملی مبدل سايل وسياسی به اين طرح های تنها گاه گاهی 

امروزه عالقه سازمان ملل متحد برای دخالت . گرديده اند
حبران های دوامدار و عمليات های بعد از جنگ افزايش در 

 الش هایچسازمان ملل متحد در برابر با آهنم، . يافته است
از قبيل حفظ استقالل سياسی اش از اعضای با قدرت آن، 

 پاليسی های مشترک سريعتامني امنيت برای کارمندان و ت
به آن رسيده گی صورت بايد که قرار دارد،  جهت تطبيق

  .گريد
 : آدرس ذيل موجود استاين گزارش در

 
http://www.odi.org.uk/hpt/hpgbrief17.pdf 

 

 اقتصاد
 

Reforming fiscal and economic 
management in Afghanistan / Michael 
Carnahan, Nick Manning, Richard Bontjer 
and Stephane Guimbert, editors. 
Washington, DC.: The World Bank, 2004. 
xx, 156 p.; 23 cm. ISBN 0821357867. 
(Directions in development, Washington, 
D.C.) 

 
رکشاپ بانک ر وات مطرح شده د گزارش حاویکتاباين 

 و اصالحات  دی سی در واشنکنت۲۰۰۳جهانی در اپريل 
پاليسی و سازمانی که توسط اداره موقت و اداره انتقالی 
افغانستان از بدو تأسيسش بعد از کنفرانس بن در نوامرب 

در آن پيچيده گی . دـاست، ميباشصورت گرفته  ۲۰۰۱

 شبکه موسسات غري دولتی چاپانی
اين شبکه اخرياً ديتابيس گزارشات جديد در باره

 منت۴افغانستان را توليد منوده است؛ که در هر ماه 
اين شبکه جديداً. جداگانه از آن نيز ترمجه خواهد شد

نی بر پروسه خلع سالح به زبان چاپانیگزارش خود را مب
اين ديتابيس در آدرس ذيل موجود. نيز هتيه منوده است
 : قابل دريافت است

http://www.jca.apc.org/~jann/database.html 
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های اداره کمک های انکشافی و عاليق دونر ها که 
 و  بودهازن با نيازمندی های اولويت کاری دونر هامتو

، منايد اجيادرا  سازمان های قوی سکتور خصوصی بتواند
بودجه گزارش آمده است که ين در.حتقيق و بررسی مينمايد

شاف و تطبيق پاليسی ها باشد، انکاساسی برای بايد وسيله 
در شکل دادن و نشان ميدهد که چيگونه اين استراتيژی 

با اين کتاب . زارت ماليه افغانستان نقش داشته استاحيأ و
و اجندای مشخص برای اصالحات و ارايه پيشنهادات 

 .دـبه پايان مريسجتديد ساختار وزارت ماليه افغانستان 
 

 انتخابات
 

Voter education planning survey: 
Afghanistan 2004 national elections: a 
report based on a public opinion poll / 
Criag Charney, Radhika Nanda, Nicole 
Yakatan. [New York?]: The Asia 
Foundation, 2004. 123 p.; 30 cm. 
 

جهت هتيه  The Asia Foundationاين سروی توسط 
 و گرايش در باره آگاهیمعلومات مفصل و کميتی 

ام يافته ورد انتخابات آينده کشور، اجندر مشهروندان افغان 
  آنيافته ها و اکتشافاتاستفاده از  سروی  اينفهد. است

خباطر توسط اين بنياد و ديگر سازمان های غري حکومتی 
 رای دهنده گان و برگذاری تعليمات اساسی برای

 پالنگذاری فعاليت های شان بطور درست برای انتخابات
 ۲۰۰۴ماه های فربوری و مارچ  اواسط بوده که در

 مصاحبه انتخابی ۸۰۴امل ش وصورت گرفته است 
 در  سال که ۱۸بزرگتر از جداگانه با شهر وندان افغان 

سروی در هر اين   هایمصاحبه . کشور، ميشود واليت۲۹
 بني مردان و روستائی و هم شهریمناطق منطقه هم در 

 . است اجنام يافتهزنان
 

 :  آدرس ذيل موجود استدراين گزارش 
http://topics.developmentgateway.org/afgh
anistan/rc/ItemDetail.do~11007370~intcm
p=00001 

 

 عموميات
 

Enjoy Afghanistan: an orientation 
manual for expatriate workers / compiled 
by International Assistance Mission 
(IAM). Peshawar, Pakistan: InterLit 
Foundation, 2004. 377 p.; 27 cm. ISBN 
969834330X. 

نشريه حتقيقاتی ناميد، با يک اين رهنمود را يتوان مناگر چه 
ديگر  خاليگاه ها و کمبودات رهنمود هایرهنمود  اين آهنم
اين کتاب خالصه افغانستان، هبمراه تارخيچه .  ُپر مينمايدرا

 فرهنگ، عنعنات، بارهو مهم را در توصيه های عملی 
مواد عقايد و اجرای مناسک اسالمی، امنيت، صحت، 

و تنظيم آشپزخانه ها، مهاهنگی بني موسسات غري خوراکی 
 و ساختار های دولتی، اصول آموزش زبان، حکومتی

ک ي فرهنگی گوناگون و چاپ جمدد یشناسائی تيم ها
و توسط گروه  صفحه ميباشد، ۳۰که حاوی توضيح نامه 

توليد شده است، در بر سازمان های بريتانيائی در افغانستان 
 . ميگريد

.  در کابل موجود استIAM در دفتر مرکزی اين رهنمود
 روزه ۴در هر دو ماه کورس های اين موسسه و مهچنني 

 جهت راهنمائی و شناسی در باره افغانستان را برای
 ر در زمينهجهت معلومات بيشت. بر گذار مينمايدخارجيان 
 : ذيل متاس حاصل منائيددر آدرس

hq@iamafg.org  
 ويا

media@iamaf.org, phone: 020 250 1185 or 
mobile: 070 277 296.  

 

 ت مربوط افغانستانژورنال مطالعا
 

نستان در سپتمرب ژورنال مطالعات مربوط افغااولني مشاره 
 .بنشر رسيد توسط انستيتوت مطالعات افغانستان ۲۰۰۴

). يه نويسنده گان افغانستان آزاد ناميده ميشداحتاد قبالً(
 :حمتويات اين ژورنال قرار ذيل اند

مرور : مهسايه را دوست بدار؛ مهسايه را بکُش •
 افغانستان ؛ حامد –دی بر پاليسی پاکستان انتقا

 حسني؛
 بارنيت روبني؛/ امنيت مرز ها در جنوب آسيا  •
بيت / از پروسه تا عملکرد : بازسازی بعد از جنگ •

 ايگليستون؛
عبد الکرمي  /  يک قرن دخالت بيگانه گان:افغانستان •

 خان؛
/ از منازعه تا مهکاری :  افغانستان_روابط پاکستان  •

 امتياز گل؛
/ برای افغانستان برون مرزی  قانون اجرایمهکاری  •

 براين ايسلني؛
 امحد شاه حبيب؛/ ، سالح افغانستان، منازعاتجنگ  •
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خري حممد /   افغان  يکنفر نظرازانعکاسات دميايننگ  •

 .شريف
 ۱۵ دالر و در خارج ۱۰اين ژورنال در داخل افغانستان 

ی اين برای اشتراک و يا حنوه خريدار. دالر قيمت دارد
 : ذيل متاس حاصل منائيددر آدرسژورنال 

 
 

A Amin, Editor, Journal of Afghanistan 
Studies, Seminar & Research coordinator, 
Afghanistan Study Center, House # 3, 
Street # 1, Kolola Pushta, Kabul, 
Afghanistan, Tel: +93 079202 076 or +93 
079 202 076 or email:  
 
afghanstudiesjournal@yahoo.com or 
Afghanistan@kurdland.com 
 

 دولتداری
 

Interface between state and society: an 
approach for Afghanistan: discussion 
paper / Raphy Favre. 16p. ; 30 cm. 
(Forthcoming) 2004.09.28 
 

 که دو مشخصه و مسئله اساسی جامعه افغانی قوم و منطقه
 . درين گزارش حتليل و بررسی شده اندرا تشکيل ميدهد

 روابط بني  ارتباط دردو مفهومگزارش اثرات اين  يندر
،  دولتداریيک مسئله حموری  کهدولت و جامعه افغانی
 . گرفته استمورد حبث قراربوده مصاحله و بازسازی 

تطبيق پاليسی های دولت در منطقه درين  چيگونگی
  کهآمدهدرين مبحث  .مطرح گرديده استخصوص نيز 

انستان قسماً مربوط به ق دولت افغفناکامی يک اداره مو
؛ بنابرين .و ملت بوده استدولت روابط فی ما بني  کمبود

 دولت جديد و جامعه افغانی تعني خواهند بنياثرات متقابل 
منود که چيطور اداره فعلی موفقتر از دولت های قبلی بوده 

 . ميتواند
 :برای معلومات بيشتر

raphyfavre@gmx.net. 
   

Metrics to monitor governance and 
reconstruction in Afghanistan: 
development of measures of effectiveness 
for civil-military operations and a 
standardized tool to monitor governance 
quality / authors Anthony E. Pusateri … 
[et al.] Fort Bragg, North Carolina: United 
States Army Civil Affairs and 

Psychological Operations Command, 
2004.  
“USACAPOC Technical report 04-01, 12 
March 2004” 

 

معيار های ارزيابی و نظارت احصايوی از انکشاف 
  مقياسوخوب در افغانستان، اساس گذاری شده دولتداری 
   Measures of effectiveness موثريت يا سنجش
 کشور نيز در مدنی –  نظامیارزيابی ارتباطاتبرای 

درين گزارش اين مطالب مندرج . ده شده اندانکشاف دا
  سنجشبرایروش های انکشاف مقياس . ۱: است

عملياتی مورد استفاده موثريت که ميتواند برای هر نوع 
. ۳؛ مدنی  _ بيانيه هنائی روابط نظامی. ۲قرار گريد؛ 

يک وسيله جديد . ۴سيستم مقياس برای سنجش موثريت 
 کيفی دولتداری، که برای ارزيابی، ارزيابی شاخص های

 .۵و برای ارزيابی ونظارت انکشاف دولتداری مفيد است، 
استراتيژی ملی برای منونه برداری جهت نظارت از انکشاف 

روش ها و مقياس های . حکومتداری در سرتاسر افغانستان
 قابليت تطبيق توسط جوامع ذکر گرديده اندکه درينجا 
 .است نظامی و مدنی  در سطحامداد گر را

  
Results summary: baseline assessment of 
governance quality indicators for Gardez, 
Jalalabad, and Kandahar (preliminary 
analysis) / [Anthony P.] Pusateri….[et al.] 
[fort Bragg, North Carolina: United States 
Army Civil Affairs and Psychological 
Operations Command, 2004.] 

 
 

ارزيابی اوليه دولتداری در واليات گرديز، جالل آباد و 
  با استفاده از شاخص۲۰۰۳يان ماه دسيمرب قندهار در جر

ی و پروسيجر که در گزارش کيفی ارزيابی دولتدار های
معيار های ارزيابی دولتداری و بازسازی / فنی مقياس ها 
ی سنجش موثريت انکشاف مقياس ها برا (در افغانستان

 مدنی و وسيله استندارد برای –عمليات های نظامی 
 DTIC Reportارزيابی کيفيت دولتداری 

ADA42244(  اين سند جمموع . آمده است، اجنام يافت
ز سه شهر را که مناينده گی از شاخص های اطالعات ا

د در سه منطقه بزرگ يعنی مايشهر های عمده افغانستان مين
نوبشرقی که ساحات منطقوی موسسه شرق، جنوب، و ج

UNAMA  ،بررسی درين گزارش  .ارايه ميدارد نيز اند
 جهت  روش حتليل اطالعات.صورت گرفته است های اوليه
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ذيربط، تعديل نيازمندی های موسسات رسيده گی به 
 .خواهند شد

 
 صحت و سالمتی

 
Child marriage in Afghanistan: a 
preliminary briefing /  Sajia and Wahida 
Mukhtar. [Kabul]: medica mondiale, 2004. 
18 p.; 30 cm. 
 

زدواج اطفال در افغانستان و نتايج  ا مقدماتیبعضی ابعاد
ت  بررسی گرديده و شامل معلوما درين گزارش آنمتقابل

ازدواج، قانون کنونی  در مورد در مورد نظريات سنتی
 medicaاز معيار های بني املللی، گزارش ازدواج، 

mondiale psychologists and gynecologists 
متخصصني و مولفني افغانی و اطالعاتی از زنداهنا ، نظريات 

 .مکاتب و شفاخانه ها ميشود
 ذيل در آدرسبرای معلومات بيشتر و حصول اين گزارش 

 :متاس حاصل منائيد
 

rachelwareham@yahoo.com  or 
Stefanie_kuenzel@yahoo.de 
 

 امرار معيشت
 

Human security and livelihoods of rural 
Afghans, 2002-2003: a report for the 
United States Agency for International 
Development /  Feinstein International 
Famine Center, Youth and Community 
Program, Tufts University, USA. Medfor, 
Ma., USA: Feinstein International Famine 
Center, Tufts University, 2004. 263 p.: 
maps, 30 cm. Bibliography, p.258-263 
 
 

روابط ميان امنيت و امرار معيشت در مورد گرايشات تازه 
ين   در۲۰۰۳ – ۲۰۰۲ر سرتاسر دهات کشور از سال د

 متام معلومات در و بررسی گرديده حتليل وگزارش مهم 
و سطح کشور از سروی و اطالعات ارزيابی ملی خطر 

بر عالوه، اين .  است استخراج شده۲۰۰۳آسيب پذيری 
بررسی ها و حتليالت را که درين زمينه در مفصالً گزارش 

 در بادغيس، بلخ، Tuftsری  واليت توسط تيم کا۶
ندهار و ننگرهار اجنام يافته است، نيز شامل هرات، کابل، ق

 .ميشود
 

  

ه اساسی در روابط مهم بني چهار جنبباالی اين گزارش 
 دور منایو  افغاهنا در دهات باره امنيت و امرارمعيشت

اين .  تأکيد مينمايدح و انکشاف درازمدت در کشورصل
حقوق بشر و امنيت : بارت اند ازچهار جنبه امنيتی ع

شخصی، امنيت اجتماعی و مردم جامعه، امنيت اقتصادی و 
های ميکانيزم عالوتاً .  دولتداری و امنيت سياسیمنابع، و
 عدالت و جهت توجه بهرمسی، سنتی و عنعنوی موجوده 
دات امنيتی و  و برای کاهش هتدي درخيصوص راانصاف

مهه . بررسی مينمايد و حتليلمعيشتی برای اهالی دهات 
ه ها و ـ براساس يافت هاپاليسیدر مورد سفارشات وقت 

 .حتليالت صورت ميگريد
 :برای حصول اين گزارش

 
http://www.famine.tufts.edu 
 
Registan water/pasture assessment 
(UNAMA): final report July 20, 2004 / 
Central Asia Development Group. 
Singapore: Central Asia Development 
Group, 2004. 129 p.: ill., maps; 30 cm. +1 
computer optical dis. 
 

واليات قندهار و دشت های متروکه  دردر سال های قبل 
ولی   زنده گی مينمودندچوپانهزاران هلمند افغانستان 

رمه های تلفات زيادی بر که رانگر خشکسالی های ويبنابر 
و به بيجاه شده آهنا از آن مناطق منود وارد  آهنا مواشی

  فندتوسط . شانرا آغاز منودندنده گیز  آناراضی اطراف
يوناما و گروپ انکشافی آسيا مرکزی وضعيت دشت 

 تا راه حل برای تان و اراضی اطراف آن ارزيابی شدريگس
 با آن مواجه اند، مشکالت که کوچی های ريگستان

 آغاز و در ۲۰۰۴اينکار در اواسط فربوری . دريافت شود
اين گزارش بطور مفصل .  به پايان رسيد۲۰۰۴اواخر جون 

استراتيژی / اهداف، جزئيات کاری، يافته ها، و پالن کاری
واضح   رابرای برگشت چوپانان به مناطق اصلی شان

  .مينمايد
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 نظامی
  

The demodernization of an army: 
northern Afghanistan, 1992-2001 / 
Antonio Giustozzi. Published in: Small 
wars and insurgencies, v. 15 (no. 1) 
(Spring 2004), p. 1-19 
 

ثار و بقايای آسقوط رژمي کمونيستی در افغانستان، بعد از 
 انظيم منوده تاردو افغانستان خود را در يک نظام گروهی ت

. ط دولت اجياد شده بود را ُپر منايدکه توسط سقورا خأل 
از و بعد بود اولی نند اردوی مهااين اردو  اجراات ابتدأ،در 

 متام افغانستان  درگروه های مليشه کهخود به چندين سال 
علل اين اين مقاله ميکوشد تا .  گرديدتبديلمسلط شدند، 

 .منايدواضح  را ات و حتوالتتغري
 

 بازسازی
 

L’évaluation de programme en santé 
internationale: qu’est-ce que c’est, 
comment la planifier et utiliser une 
approche participative? / par Valéry 
Ridde. Dévelppment et santé, février 2004 
(no. 169) p. 23-29. 
 

زارش در از افريقا و افغانستان اين گمبنی بر گزارشاتی 
مورد استفاده ميتود های اشتراکی برای ارزيابی پروژه ها 

حبث که توسط موسسات غري دولتی متويل ميگردند، 
 :برای معلومات بيشتر با آدرس ذيل مکاتبه منائيد. مينمايد

 
Valery.ridde1@ulaval.ca 
 
NEEP – rural access, field manual for 
road planning: review of the Kapisa pilot 
project planning, January-July 2004 / 
Ruth Schaffner. Kabul: National 
Emergency  
 

 .اين گزارش به زبان دری نيز چاپ شده است
 مطابقميتودلوژی جامع برای پالنگذاری که  اگرالبته 

بايد رهنمود ، اشته باشد وجود ند بوده،وضعيت افغانستان

 تصاميم بتواندکاربردی انکشاف داده شوند تا دولت  های
خود را در هر سطحی  برای تعني اولويت های زير بنای 

برای يک وسيله مربوط و شفاف  .کنداختاذ پروژه ها 
تسهيل پروسه پالنگذاری عبارت از پروسيجر 
Integrated Rural Accessibility Planning 

پيشنهاد  مشکالت دسترسی و تعنيهدف اصلی آن  .ميباشد
طح حمل، ولسوالی، راه حل ميباشد؛ و بطور موثرانه در س

 . واليتی و ملی قابل استفاده ميباشد
مشاور موقت در مورد اس پروسيجر ذکر شده، ـاسبر 

پالنگذاری کوتاه مدت به مهکاری نزديک با مهتا های 
 سرک ها در کليدی خود رهنمائی را برای پالنگذاری

درين رهنما ميتود برای تعني و . افغانستان طرح منوده اند
بازسازی سرک ها و ديگر زيربنا های افغانستان اولويت 
 تطبيق عملی پيشنهاد گرديده است، به اين هدف که برای

دست اندرکاران در ساحه کاری هم در واليات و توسط 
 . هم در ولسوالی ها مورد استفاده قرار گريد

 :ن سند در صفحات انترنيت موجود استاي
 

http://www.neepjmu.org/ 
 

 
 

    
 

 
 

 جتديد
سازمان بني املللی انکشاف قانون کتاب قوانني

که در خرب نامه قبلی ياد آوری شده(افغانستان خود را 
که قوانني و فرامني را در. جتديد منوده است) بود

چاپ شده) ۲۰۰۳/۱۳۸۲ (۸۰۸جريده رمسی مشاره 
 .در بر ميگريد

وزارت: کابل( فهرست فرامني وزارت عدليه و شامل
را نيز)  سانتی متر۳۰ صفحه، ۱۷، ۲۰۰۴عدليه، 

 فرمانيکه از وزرات عدليه تا۳۸۲ميباشد، آن ليست 
 تا به۱۳۴۳از سال های (هنوز بچاب نرسيده بود، 

۱۳۸۳ .( 
 : برای معلومات مزيد

afghanistanIlDO@idlo.int  
 :و يا از ويب سايب آن ديدن منائيد

www.idlo.int 
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 AREUنشرات جديد و آينده در 
 

 :نشرات جديد
 

چالش های انتخابات مشروع : ا ناقصيآزاد، عادالنه و 
تازه ترين توضيح نامه اين موسسه چالش . در افغانستان

ملانی  را که در برابر انتخابات رياست مجهوری و پارهای
  و حتقيق مينمايد که چيگونه ميتوانقرار دارد، بررسی منوده

  اين افغاهنا کاملاطمينانبا اين چالش ها را کاهش داد تا 
 . انتخابات را مشروع تلقی منايند

 

 . کمک برای افغانستان، چاپ سوم(A to Z)رهنمای 
رهنما مهم در بر گرينده نقشه های  اين ۲۰۰۴چاپ جديد 

جديد، لست متاس ها، معلومات در مورد دولت افغانستان 
و نيز يک خبش ديگر در مورد . و کمک کننده گان ميباشد

انتخابات آينده که شامل زمان برگذاری و قانون انتخابات 
  .درج اين کتاب ميباشدميگردد، نيز 

 

مسري : اراضی و ارتباط آن با منازعات در دهات
 مطالعات موضوعیبه ادامه اين توضيح نامه  ؛رو به پيش

 درين  فارياب باميان، بدخشان وکه جداگانه در واليات
 و تنش های را که در . استهتيه شدهاجنام يافته  زمينه
وجود است، مورد  مالکيت و استفاده اراضی مماحول

سفارشات را برای پاليسی  بررسی قرار ميدهد، عالوه بر آن
 بر طرف منودن منازعات موجود باالی علفچر ان جهتساز

 . ها ارايه ميدارد
 

 حمل در پروگرام اشتراک اهالی:  تا شهروندیاز زيردستی
مطالعات شش   جمموعه ازاين گزارش. مهبستگی ملی

 از مردم را احساس و درک بوده کهولسوالی جداگانه 
 انکشاف در قسمتپروگرام مهبستگی ملی و انتخابات 

اين گزارش نشان .  بررسی و ارايه ميداردشورا های حملی
ميدهد که تا چی حدی پروگرام مهبستگی ملی در حمل 

 درين  زناناشتراک برای مورد پذيرش قرار گرفته و
 . ورد توجه قرار گرفته است، چی نقش های مپروگرام

 

 :نشرات آينده
 

اين مقاله : ر هاجستجو صلح و آرامش  در مورد علفچ
 مطالعات زا آموخته هایاز روی قرائن و آمار و عی، موضو

 منازعات اراضی که در باميان، و حتقيقات در مورد

 و خط مش .، هتيه شده استبدخشان و فارياب اجنام شده
تنش های موجود باالی  جهت مقابله باهای جديدی 

 اين .، سفارش مينمايداراضی چی در سطح عملی و پاليسی
 ۲۰۰۴مرب واخر اکتوبر و يا اوايل نوگزارش احتماالً در ا
 .هتيه و توليد خواهد شد

 

واحد در ماه های اکتوبر و نومرب . شبکه های سراسری
دو مطالعه موضوعی و يک حتقيق و ارزيابی افغانستان 

در مورد شبکه های اجتماعی و اقتصادی توضيح نامه را 
در واليات هرات و فارياب نشر مهاجرين عودت کننده 

چيگونه شبکه که نشان ميدهد اين مطالعات . منودخواهد 
 جهت آغاز زنده های سراسری برای عودت کننده گان

 .مينمايند کمک گی در وضعيت کنونی افغانی،
 

اين رساله . رساله کاری در مورد امرار معيشت در دهات 
 بعدی مطالعات و حتقيقات اين موسسه در از مرحله يا فيز

برگرفته شده است، اين رساله ت باره امرار معيشت در دها
حبث باالی زنان و مالکيت شان در اراضی و مالداری 

 .مينمايد
 

واحد حتقيق و  . جنسيت و اختاذ تصاميم در سطح حمل
 مطالعه ۴ارزيابی افغانستان درين خصوص پالن دارد تا 

مبنی بر يافته موضوعی جداگانه مهراه با يک توضيح نامه را 
 که در ارتباط با اندازه حق اختاذ اين سروی نشر منايد

 باميان ، بلخ، هرات و کابل تصاميم توسط زنان در واليات
  .صورت گرفته است

 

يک توضيح   نشرات ديگر از قبيل، در ختم سالقرار است
دولتداری و اداره در شهر ها ، يک رساله در نامه در مورد 

 وضعيت تعليمی ورد عدالت سراسری و جنسيت و بررسیم
 .تشار گرددان
 
 

 

 !اينجاست
نده اين رهنما مهم در بر گري۲۰۰۴چاپ جديد 

نقشه های جديد، لست متاس ها، معلومات در
.مورد دولت افغانستان و کمک کننده گان ميباشد
و نيز يک خبش ديگر در مورد انتخابات آينده که
شامل زمان برگذاری و قانون انتخابات ميگردد،

 !نيز مندرج است
 موسسه نيزويب سايتاين نشريه را ميتوانيد از 

 .کاپی منائيد
www.areu.org.af 
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 نشرات ديگر
 

 . نشرات خود را نيز ازين طريق معرفی ميدارندده شد، موسسات و افراد خمتلفبر عالوه نشرات جديد که قبالً تذکر دا
 

 

خربنامه ارسال شده اند، مهه در خبش انگليسی اين خرب که توسط موسسات جهت معرفی درين  خمتلفه ديگر انتشارات
سی آن درين متون آن در زبان دری توسط آن موسسات ترمجه نشده اند بناً از تکرار منت انگليچون درج شده اند و نامه 

موضوع و مشاره صفحه آن در خبش انگليسی اين خربنامه جهت مراجعه مشا معرفی خبش خودداری شده است و فقط 
 . ميگردد

 
 – ۱۶ فندينگ  – ۱۶ و ۱۵ نتخابات ا– ۱۵ و ۱۴انکشاف  – ۱۴ جامعه مدنی  -۱۴و ۱۳  و ۱۲ صفحاتزراعت 
معلومات و توصيه های  – ۱۶ حقوق بشر و مطبوعات آزاد  – ۱۶ صحت و سالمتی  – ۱۶ دولتداری  – ۱۶ جنسيت 
 .۱۷  امنيت و خلع سالح  – ۱۷ مهاجرين  – ۱۷ ترياک  – ۱۷ نقشه ها  – ۱۷و ۱۶ حقوقی 

 

 
 

 اافغانستان، سازمان جتارت جهانی و وظيفه حتقيقات علمی پوهنتوهن
 

 . امهيت بسيار است داد که از نظر استراتيژيک در خوراخرياً دو رويداد مهم در کشور ما رخ
يکی، اعالم پذيرش افغانستان به حيث ناظر در سازمان جتارت جهانی از طرف معني وزارت خارجه امريکا در کابل، و ديگر از

تان که يکی از اهداف سفر حمترم حامد کرزی رئيس دولت انتقالیميان برداشنت حمدوديتهای جتارتی ميان جتارت افغانستان و پاکس
 .اسالمی افغانستان را به پاکستان تشکيل ميداد

امهيت اين دو رويداد درين است که هر دو دريک موضوع استراتيژيک يعنی ساختمان بنای اقتصادی کشور با جتارت منطقوی و
 .عنوان مرکز مهم جتارتی ميتواند توجيه گرددجهانی مرتبط است که از طرف تيوری افغانستان به 

ته به حيث يکاين تيوری قبالً از طرف يکی از استادان پوهنتون تعليم و تربيه کابل در مطبوعات مطرح گرديده بود و سال گذش
ر اکادمی علومار بني املللی کوشانيها ضمن يک مقاله به عنوان طرح احيای راه ابريشم در جهان معاصر دطرح تيوريک در سيمين
 . افغانستان خوانده شد

براساس تيوری فوق، افغانستان مرکز جتارت منطقه در آسيا خمصوصاً برای آسيای مرکزی از طريق راه ترانزيتی پاکستان و بندر
 . گوادر کسب هويت می کند

پاکستان به حيث راه ترانزيتی ،اينکه اين تيوری چگونه در عمل پياده مي شود از طريق سازمان جتارت جهانی و توافق کشور 
امکان پذير ميگردد، ولی کسب هويت کردن به حيث يک مرکز مهم جتارت جهانی، از مهه بيشتر به پوهنتوهنا و حتقيقات علمی

هتایار است تنها از طريق وزی عمل بطوراين کانوهنای علمی و اکادميک ارتباط دارد، زيرا مشکالتی که فرا راه تطبيق اين تيوری
 . سکتوری و مالی منيتواند محل گردد، مگر اينکه حتقيقات و مطالعات علمی پوهنتوهنا به صورت سينماتيک در اين امر بپردازند

توجه به منجمنت در پوهنتوهنا که از آن زياد گفتگو می شود ميتواند به حيث آغاز کار های علمی و اکادميک در جهت پايه
 .تيوری افغانستان به حيث مرکز مهم جتارت جهانی، درين راستا مورد استقبال قرار گريدگذاری حتقيقات علمی برای تطبيق 

   
 ۱۳۸۳ سنبله ۱۴ ۱۶ربيه کابل ، مشاره روشان ؛ نشريه خربی غري موقوت پوهنتون تعليم و ت: مآخذ از
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 معلومات در مورد خربنامه بعدی
 

ـ      ن معلومات در مورد پروژه      ری مشا را برای مجع آوری تازه تري       ابی افغانستان مهکا  ق و ارزي  واحد حتقي  ق در  ها و مطبوعـات  حتقي
ـ مورد هر نوع پروژه های جديداز قب      لطفاً در   . از دارد فغانستان ني ا يقاتنده خربنامه حتق  يافغانستان برای نشریه آ    ل مطالعـات،   ي

ـ        نده نزدي يه چی در حال يا در آ      بی ها وغري  ايا ارزي / س، صفحات انترنت و     گزارشات ، دتابي   .  دک معلومات به مـا ارسـال منائي
 :خمصوصاً اين معلومات را

 
  ؛قاتینام پروژه حتقي •
 ؛)مولفني(مولف  •
 ؛ا فشردهين هدف، عناوي •
 ؛خ نشرمدت و تاري •
 ؛ه، و غريURLک کاپی گزارش، ي •
  ؛زممکن  ضرورت باشدات در مورد ميتودولوژی حتقيق نينظري •
 .تان بدست آورند ق را از دفتروانند کاپی اين حتقيتچطور ميديگر  اشخاصات دهيد که معلوم •

 
 

  در صورتيکه و،ارسال منائيد ۲۰۰۴ دسيمرب ۵از روز يکشنبه  قبل newsletter@areu.org.pk به آدرس معلومات راچنني 
 : منائيددرس ذيل متاس حاصلبا آسوالی داشته باشيد، 

  
 

 رويس وايلز
 مهاهنگ کننده منابع اطالعاتی
 واحد حتقيق وارزيابی افغانستان

 )مقابل هوتل انصاف و پاپوالنو(چهار راهی انصاری 
 شهر نو، کابل افغانستان

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

 
 
 
 

اندرو توسط  و ترتيب،هتيـهرويس وايليز و  براندی بوئري قات افغانستان توسط کارمندان اين موسسهيخربنامه حتق
 واحد حتقيق. بزبان دری ترمجه و ديزاين شده استفريدون شارق و ويرايش و توسط تصحيح توماس مولر وويلدر 
وجهت تسهيل پاليسی قابل تعميل را  که مطالعات و حتقيقاتک سازمان حتقيقاتی مستقل بوده يابی افغانستان و ارزي
 :و نشرات به ويب سايت موسسه مراجعه منائيدات در مورد خدمات جهت مزيد معلوم.  جنام ميدهداجراات
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