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در مورد افغانستان صورت میگیرد باخبر از تحقیقات جدیدی که  ده گان راخوانن اینست کهاین خبرنامه  هدف نشر
اهداف واحد  جمله  از بطور مداومخبرنامه این نشر . کمک نماید تحقیقات و نتایج و پخش یافته هانشر در  وساخته

در صورت  و د،نانترنیت موجود میباشصفحات در  ذکر شدهاکثریت تحقیقات .  میباشدانستانتحقیق و ارزیابی افغ
 newsletter@areu.org.af :بدست آورده میتوانیدکاپی این تحقیقات را   نیز از طریق آدرس ذیللزوم
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  ونیقات کنتحقیمنابع و 

  

 قسمیکهاطالعات واصله عیناً .  شرح میگردندقسمت درین مربوطه منابع همراه با  که در دست اجرا استیشنهادپیو  ای تحقیقیپروژه ه
  اینالی نشر ، شدهذکری ژه ها پرو وضعیت که دارداحتمال .گرددمی  نشر،داشته اندین خبرنامه ارسال به اجهت اطالع افراد و موسسات 

  .خبرنامه تغیر یافته باشد
  
  

  

    )AREU( )ردیتحقیق موضوعی و کارب(اداره آب، مالداری و اقتصاد تریاک 
  

یک  (WOL)مالداری و اقتصاد تریاک پروژه تحقیقی اداره آب، 
بخش اصلی تحقیق این اداره را در بخش منابع طبعی تشکیل 

مقصد عمده پروژه متذکره این است تا تحقیقات گسترده . میدهد
و عمیق در زمینه اینکه چگونه منابع طبعی مخصوصاً زمین، آب 

 از آنها در نظام معاصر زراعتی استفادهو مالداری اداره شده و 
میشوند، صورت گیرد و همچنین تاثیرات چگونگی مدیریت این 
منابع و دسترسی به آنها باالی پالیسی ها و پالن های زراعتی 

مورد ارزیابی قرار ) که کشت خشخاش را نیز در بر میگیرد(
 گرفته و دیده میشود که تا چی حد این عوامل باالی پایداری و

قابل یاد آوری است که . دوام معیشت های روستائی تاثیر دارد
این پروژه تحقیقی به ادامه تحقیقات دیگر این اداره که در 
بخش های پالیسی زراعتی، مسایل استمالک زمین، معیشت 
های بدیل و معیشت های روستائی که هم اکنون جریان دارد، 

  .صورت میگیرد
 توسط کمیسیون اروپا  متذکرهپروژهباید افزود اینکه 

(European Commission) تمویل گردیده است که به 
وزارت زراعت، مالداری و مواد غذائی، وزارت انرژی و اشتراک 

آب، وزارت احیا و انکشاف دهات و وزارت مبارزه علیه مواد 
هدف این پروژه همچنان ماسوای اینکه . مخدر تطبیق میگردد

افزایش و ارتقای  در خصوص ولی انجام تحقیق متذکره است،
ظرفیت های تحقیقی و تفتیشی ادارات مربوط به وزارت های 

  .متذکره نیز همکاری صورت میگیرد
 و داکار نیز در (GAA)موسسات غیر دولتی جرمن اگرو اکشن 

 بخاطر اینکه  بطور عموم،.تطبیق این پروژه همکاری مینمایند
 با روشهای زنده اقتصادی و ارتباط زراعت-تفاوت های اجتماعی

گی مردم در نقاط مختلف افغانستان مورد بررسی و مطالعه قرار 
 ساحه ای مختلف در چهار والیت غزنی، ننگرهار، 20گیرد، 

تحت پوشش این تحقیق قرار میگیرد و در کندوز و هرات 
صورتیکه الزم بیفتد تحقیقات دیگری نیز در والیات صورت 

اده از روش های مختلف درین پروژه با استف. خواهد گرفت
دسته های از معلومات مختلف که   در جریان سه سالتحقیق

و در هر فصل . تکمیل کننده یکدیگر باشند، جمع آوری میشود
ارزیابی گردد که تا چی اندازه از از خانواده ها بازدید شده تا 

ند و مواد  خود استفاده مینماییزراعتامور منابع متذکره در 
 محصوالت زراعتی آنها چقدر بوده است و مصرفی زراعتی و

بر عالوه . شاخص های رشد اقتصادی و اجتماعی کدام ها اند

اینها در جریان پروژه قیمت های محصوالت زراعتی و دیگر 
مواد و کاال های مهم  از بازار تهیه میگردد تا بررسی شود که 
 .چگونه این مسایل در نحوه تصمیم گیری دهاقین تاثیر میگذارد

مسیر همچنین کارمندان این پروژه پارامتر های دیگر را مانند 
های آبیاری در سطح فارم های زراعتی، تولیداتی که از مالداری 

 صحت و سالمتی آنانیکه بدست می آیند و رشد آنها و همچنین
در فارم ها فعالیت مینمایند در ساحات مختلف مورد بررسی قرار 

طبیق معلومات توقع میشود تا هم در پروسه مقایسه و ت. میگیرند
از نظر جغرافیاوی و هم از نظر موضوعی این پروژه بتواند با 
بینش وسیعتر و عمیقتر پیوست ها و روابط و  پیچیده گی های 
که میان امور فارمداری و نحوه اداره منابع طبعی وجود دارند را 

  . موشگافانه تتبع و تحلیل نماید
 که باید در جریان تحقیق در دراز سروی انتخابات خانواده ها

مدت تحت پوشش مطالعه و تحقیق قرار داشته باشند از ماه 
با .  آغاز و در ماه دسمبر همین سال تکمیل گردید2005سپتمبر 

در هر  خانواده 50انجام تحلیل معلومات حاصله ازین سروی 
 خانواده کوچی انتخاب خواهند شد که 20والیت به همراه 

میشود تا این مطالعه و تحقیق در ساحات مختلف اینکار سبب 
جغرافیاوی و وضعیت منابع طبعی مختلف و روش های تولیدی 

تفتیش و ارزیابی . مختلف تحت مطالعه و مقایسه قرار گیرند
  . خانواده ها در دور نخست در ماه جنوری سال نو شروع میشود

ه با چهار بر و دسمبر ، کارمندان این پروژدر جریان ماه های نوام
نفر مشاور که در تطبیق پروژه های مشخص موضوعی 

) ی، اداره آب و سیستم آبیاریاستمالک زمین، اداره امور مالدار(
تمرکز دور ابتدائی این پروژه .  مینمودند همکاری داشته اندکار

باالی مراکز اولیه ای که این تحقیق در آنجا تطبیق میشود 
تا تحلیل و بررسی بهتر صورت متمرکز بوده که سبب میشد 

پیشبینی میگردد که یافته های این . ازین ساحات صورت گیرد
چهار تحقیق ضمن گزارش های جداگانه الی اواخر ماه جنوری 

  . سال جاری تهیه و نشر گردند
در ماه دسمبر این پروژه ورکشاپی را به اشتراک و سهمگیری 

دویر نمود تا آن چهار وزارت متذکره که درین پروژه سهیم اند ت
راه ها و روش های ارتقا و افزایش ظرفیت های تحقیقی و 

و نظر عموم . تحلیلی کارمندان ادارات مربوطه جستجو گردد
برین بود که تدویر چنین ورکشاپ های که در آن در مورد روش 

، میتواند خود ظرفیت تحقیق و شودها و میتود تحقیق بحث 
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اولین سال این پروژه طی . ردتفیش اشتراک کننده گان را بلند بب

اولین جلسه کمیته مشاور این پروژه و به اشتراک مقامات بلند 
پایه طرفین یعنی به سطح معینیت وزارت ها، رئیس واحد 
تحقیق و ارزیابی افغانستان، و روسای موسسات جرمن اگرو 

  . اکشن و داکار تکمیل گردید
  

   
  
     
  
  
 

  

  

  نکشاف شهری و روستائیپروسه ا های آموخته
  

ارتباط انکشاف، امداد و احیا که در انگلیسی به مخفف برنامه 
(LRRD) یاد میگردد ، پروژه ایست که توسط کمیسیون اروپا 

(EC)درین .  تمویل گردیده و به مدت دو سال دوام مینماید
تحقیق تجارب فعلی و آموخته های نهاد ها و ادارات مورد 

ر طرح پالیسی ها و برنامه های کاری د تا قرار میگیرد بررسی
.  موثر و مفید واقع شودموسسات غیر دولتی و ادارات دولتی

آموزشی دوره این برنامه برای انجام تحقیقات شکل فعالیتهای 
توجه به آموزش از ساحه در انجام تحقیق و ارزیابی؛ : را دارد

درس های آموخته شده؛ انکشاف روش ها و وسایل تحقیق؛ 
ش و گسترش درس های آموخته شده از طریق تدویر برنامه پخ

  . های آموزشی؛ نشر و پخش و تدویر کنفرانس ها
  :این پروژه سه مقصد عمده دارد

آموزش و به اشتراک گذاشتن این آموخته ها از طریق  
 ارزیابی های مکرر به دسترس دیگران 

ق افزایش و به اشتراک گذاشتن دانش و تجارب از طری 
 شهری و روستائی در تحقیقات کاربردی در مناطقانجام 

یه تامین امنیت و اقتصاد، صحت، ته(مشخص بخش 
و تمرکز باالی مسایل کلیدی که از ) مسکن و اسکان بشر

 . به دست آمده استجریان پروسه آموزش 
کمک در راه افزایش و ارتقای سطح ظرفیت های  

رت ها، تحقیقی ادارات سهم گیر درین پروژه از قبیل وزا
 . موسسات غیر دولتی افغان و دانشگاه ها از طریق آموزش

 کنفرانسی را در کابل در (URD) گروپ 2005 دسمبر 13در 
باره آموخته های تحقیق در پروسه انکشاف روستائی و شهری 

درین کنفرانس در پهلوی توزیع اوراقیکه برنامه . نموددایر 
(LRRD) یگر که یافته های  را تشریح مینمود ، چهار گزارش د

  . سروی را در نقاط مختلف نشان میداد نیز پخش گردید
  ):والیت بدخشان(بهارک 
آگاهی از تنوع نیازمندی ها تا برنامه های پایدار طرح  

 . ص5 .موضوع برنامه توزیع تخم های بذری گندم. گردند

افزایش : چرا و چگونه برنامه های زنان را بهبود بخشیم 
 6. تی و بلند بردن کیفیت مواد خوراکیفعالیت های عایدا

 .ص

  :)والیت بامیان(یکاولنگ 
درس های آموخته شده از تغیر و تحول نیازمندی ها و  

ارتباط میان تمام مسولین ذیربط در فعالیت های امدادی و 
 . ص5. انکشافی

  :و کابل) والیت بامیان(بامیان 
آیا بازسازی یک شهر پاسخ کافی برای انکشاف ضعیف  
 . ص9-5میان بحساب می آید؟ با
زور ساختار های تپه از گسترش معماری نوع پاکستان تا  

آیا شهر کابل در آینده های نزدیک . های اطراف کابل
 . ص12-10؟  داشتچی نمائی خواهد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  

  
  
  
  

برای معلومات بیشتر درین باره با آلن رو و یا برندن ویتی 
 :تماس حاصل نمائید

alan@areu.org.af 

brendan@areu.org.af 

برای معلومات بیشتر و یا حصول نسخه های الکترونی 
  :این گزارشات میتوانید با آدرس ذیل تماس حاصل نمائید

Amélie Banzet 
  هماهنگ کننده برنامه 

abanzet@urd.org 

  سرشماری افغانها در پاکستان
  

 مطلبی که درین باره در نسخه قبلی خبرنامه تحقیقات افغانستان 
 گزارش آنرا میتوانید از نیعنی شماره هفتم تحریر گردیده بود اکنو

  :صفحه الکترونی ذیل بدست آورید
  

http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900SID/
HMYT-6GNL2K?OpenDocument  
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 تعمده ترین نشریا

 نشر میگردد، 2006زه گی دریافت نموده و یا آنچه که در اوایل  به تا(AREU) درین بخش آن نشریاتیکه واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
 .معرفی میشوند

  انتخابات
Formative research for civic education 
programs on elections: focus group 
discussions in the north, west, southest, 
and south of Afghanistan / Altai 
Consulting, USAID, the Asia Foundation. 
[Kabul?]: the Asia Foundation, 2005. 50 p.; 
30 cm  

عمومی نظریه و عقاید افغانها در مورد انتخابات با یک بررسی 
ماسوای عمل . تشریح میشودطی این گزارش  2005اکتوبر 

ی این پروژه مسایل ارزیابی تاریخ و پروسه تدویر انتخابات، ط
ز دیدگاه اطی سال های اخیر  افغانستان در پروسه سیاسی

افغانها مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته و جستجو میگردد که 
ترس ها، نگرانی ها و امید های افغانها در باره انکشاف محیط 

 دیدگاه یبر عالوه جستجو. سیاسی جامعه ای شان چی میباشد
که های افغانها از پروسه سیاسی، این پروژه همچنان موادات 

وزش ها و تعلیمات مسایل مدنی استفاده میشوند را در برای آم
.  مورد بررسی قرار داده استالبته در دور انکشافیح ساحه سط

هدف این دو دوره این بوده تا با سازمان ها و موسساتیکه در 
بخش تعلیمات مدنی کار مینمایند کمک نماید تا چگونه برای 

لیم داده و آگاهی الزم افغانها از آمدن و تدویر انتخابات آینده تع
  . را به آنها درین زمینه بدهند

 والیت 12 مصاحبه گروپی که در 117یافته های این تحقیق از 
که این . مختلف افغانستان تدویر یافت ، بدست آمده است

در .  دایر گردید2005مصاحبه ها طی ماه های اپریل و جون 
ه و  مصاحبه بطور کلی و مشخص مسئله انتخابات آیند65

جوانب سیاسی آن مورد ارزیابی قرار گرفته است در حالیکه در 
 مصاحبه دیگر موضوع تعلیمات مدنی و عکس العمل و 52

دیدگاه های اشتراک کننده گان و مردم در زمینه موادات این 
  از آنتعلیمات مورد بررسی قرار گرفت تا دیده شود که چگونه

   . شده استدر انتخابات سپتمبر استفاده
  :این گزار ش در آدرس ذیل موجود است

http://www.asiafoundation.org/pdf/AltaiTAFfinal
report.pdf 

  
Wolesi [Jirga] candidate catalogue: soft 
copy: 33 provinces/ The Asia Foundation, 
Foundation for Culture and Civil Society. 
[Kabul]: Asia Foundation, Foundation for 
Culture and Civil Society, [2005]. 1 
computer optical disk: ill. (some col.); 12 
cm. 

، بخش انتخابات بنیاد آسیائی 2005در اواسط ماه جوالی سال 
(TAF)کمبودات عمده  تشخیص داد که یکی از خالیگاه ها یا 

، کمبود معلومات در در پروسه تدویر انتخابات پارلمانی افغانستان
 با درک ضیقی وقت، بنیاد . این انتخابات میباشدمورد کاندیدان

متذکره تصمیم گرفت تا تنها در مورد کاندیدان ولسی جرگه 
 نفر 2713ات الزمه را جمع آوری کند که تعداد آنها به معلوم

 به این اساس بنیاد آسیائی از آن عده نهاد های .کاندید میرسید
که قبالً به اثبات رسانده بودند که میتوانند پروژه های بزرگی را 
در وقت کم تطبیق نمایند خواست تا درخواست های خود را 
جهت جمع آوری معلومات و تهیه گزارش مربوطه از هر والیت 

گزارشات شامل این . به طور جداگانه، به این بنیاد تسلیم دهند
لیست کاندیدان، سمبولها  و عکس آنها و سه هدف و پالیسی 

  .آنانرا نیز شامل میگردد
 با ارایه پیشنهاد و (FCCS)بنیاد فرهنگ و جامعه مدنی 

درخواست به بنیاد آسیائی اظهار داشت که میتواند این پروژه را 
 نفر سروی 90این بنیاد در ابتدا .  هفته انجام دهد2در ظرف 

 20کننده را در ساحه فرستاد و با گذشت یک و نیم هفته تعداد 
نفر دیگر را نیز در آن ساحاتیکه پروژه به کندی پیش میرفت به 

اندیدان انتخابات نهایت پیدا نمودن ک. آن تعداد افزوده شد
مشکل بود چراکه دفتر مشترک تنظیم انتخابات بنابر معاذیری 

اندیدان را به اختیار کسی آدرس و تماس ارتباطی کنمیتوانست 
بعد ازینکه کاندیدان را پیدا می نمودند با آنها طی . بگذارند

مصاحبه یک سلسله سواالتی را که در متن سوالنامه شامل بود 
 و پس از خانه .پرسیده و معلومات الزم را جمع آوری مینمودند

پری، این سوالنامه ها به امضای شخص کاندید به دفاتر مرکزی 
ده میشد تا در بانک اطالعتی که قبالً تهیه شده بود درج فرستا
با ختم پروسه و انجام تمام مصاحبه های که باید صورت . گردد

 از هر والیت بطور جداگانه میگرفت، معلومات جمع آوری شده
 آگست به تدویر کننده گان 20درج کتاب گردیده و به تاریخ 

   .شدانتخابات توزیع 
 نسخه ازین کتاب چاپ شد و فقط از 180000بطور مجموعی، 

والیت دایکندی لیست آن چاپ نگردید چراکه رسیدن به 
 2713از مجموع .  آن والیت امکان نداشتاکثریت کاندیدان

 23در .  فیصد آن مصاحبه گردید91کاندید در سراسر کشور ، 
 5 در و فیصد کاندیدان مصاحبه گردید، 90والیت بیش از 

قابل . یدان آن والیات مصاحبه شدند فیصد کاند100والیت 
ذکر است که نسخه های چاپی و الکترونی آن به دانشگاه ها، 

بنیاد آسیائی . کتابخانه ها ، و دیگر نهاد های ذینفع توزیع گردید
در نظر دارد تا یک نسخه کوچک ازین کتاب را که شامل آن 

که . ایدتعداد کاندیدانی که در انتخابات پیروز گردیده اند، نشر نم
این کتاب نیز به دسترس کتابخانه ها و دیگر نهاد ها گذاشته 
میشود تا افغانها از وعد و وعید های کاندیدان را به خاطر افغانها 
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آورده تا وکالی به وعده های خود ثابت باقی مانده و به مردم 

  . جوابده باشند
نسخه الکترونی این کتاب در دیسک ها نیز موجود بوده و در 

  : ت ضرورت ازین اداره نیز بدست آورده میتوانیدصور
library@areu.org.af 

  جنسیتحقوق بشر و 
Lessons from gender-focused international aid 
in post-conflict Afghanistan-learned? / Lina 
Abirafeh. Bonn: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2005. 
27 p.; 30 cm. (Gender in international 
cooperation; 7) ISBN 3898924130. ISSN 1435-
5246 

  :خالصه ای آنچه که باید آموخته شود
 سال جنگ و ویرانی و رسیده 20انکشاف افغانستان بعد از  

گی به مسایل جندر تالشیست که به زمان زیاد ضرورت 
نهاد .  به آن رسیده گی کرددارد و نمیتوان به طور عاجل

 برنامه های  تعهد نمایند کههای تمویل کننده باید
و  . تمویل کننددراز مدت درین کشور انکشافی را برای ا

باید گفت که قبل از طرح و انجام هر برنامه انکشافی 
 . اعتماد افغانها را باید به دست آورد

پس از ختم جنگ، فرصت های برای ایجاد نقش های  
نقش زنان و . د برای مردان و زنان مساعد میگرددجدی

. مردان میتواند که تغیر یابد اما روابط عمومی تغیر نیابد
تمام پروژه های که منافع ستراتیژیکی خود را دارند 
میتوانند در تغیر این نقش ها سهم داشته باشند و در عین 

 .  و حفظ روابط دو طرف مواظبت کنندزمان از تامین
 و زن را در بر میگیرد و باید در پروژه های جندر مرد 

مربوط به زنان مسئله جندر نیز مد نظر گرفته شود اما 
میان این دو وضاحت وجود داشته باشد و باید متوجه بود 

و هر گاه .  دو خود را منقرض فکر نکنند یک ازینکه هیچ
پالیسی ها و برنامه ها با در نظرداشت حقوق جانبین 

ند، هم به مردان و هم به زنان رسیده گی دیزاین شده باش
 . شده میتواند

باید در نظر داشت که موضوع جهت دهی جندر در طرح  
برنامه ها قسمی در نظر گرفته شود که بیشتر به زنان 
تمرکز داشته باشد به این معنی که از فرصت های موجود 

 .  زنان بیشتر نفع ببرند،و یا ایجاد شده
یل جندر، جامعه مدنی و دموکراسی مفاهیم انکشافی از قب 

 .با اینکه جدید اند ممکن در افغانستان وجود داشته باشد
اگر این اصطالحات به مفاهیم افغانی آن استفاده شود، 

 . ممکن بهتر مورد قبول قرار گیرند
نهاد ها و سازمانهای امدادی و انکشافی مخصوصاً در  

دیگر خصوص برنامه های مربوط به جندر باید بین یک
اینکار سبب میشود تا   .یندهماهنگی الزم را ایجاد نما

هماهنگی میان گروه های زنان در سطح محل بهبود 
 . یافته و چالش ها و رقابت ها کاهش یابند

ظرفیت های سازمانها و نهاد های محلی باید بیشتر  
انتقال رهبری به خود افغانها، به نفع . تقویت شوند

 .اهد بودگروههای  بین المللی خو
اگر برای افغانها فرصت داده شود ، این استعداد و توانائی   

را دارند که خود منافع و خواسته های خود را به صراحت و 
 . روشن بیان کنند

باید در تطبیق برنامه های امدادی مسایل تاریخی،   
فرهنگی و اجتماعی مردم مد نظر گرفته شود و درین 

اینکار . مورد توجه باشدمیان مسئله جندر و جنسیت نیز 
باعث میشود تا از تکثیر تحلیل های آسان و استفاده از 

   . تصاویر و کلیشه ها جلو گیری بعمل آید
  :این گزارش را میتوانید از آدرس ذیل بدست آورید

http://www.womnet.de/content/upload/Lessons
_learned_1.pdf 

سازمان  ارکنان زن وبرابری جنسیت اجتماعی؛اساسات حقوق ک
] 1384[ژنیو، سازمان بین المللی کار،  ،، ژنیو (ILO) بین المللی

  . س م30ص؛  73  .کابل ].2005[
سازمان بین المللی کار، به طور فراینده به ارتقای سطح آموزشی 

.  مربوط به جندر تاکید ورزیده استحقوقی در باره مسایل
چارچوب حقوقی برای بهبود وضع تساوی جندر در هردو سطح، 

 بین المللی به طور منداوم بهبود یافته ولی یک خالی  وملی
 ووضعیت واقعی هنوز "روی کاغذ"میان حقوق تضمین شده 

هنمود عملی در نظر دارد تا این خال را راین . باقی مانده است
عناوینیکه به ترتیب الفبا تنظیم گردیده، قبل از همه .وصل نماید

در باره مکلفیت های دول یا کارفرمایان وحقوق کارگران در 
رابطه به نگرانی های جندر، از اداره بین المللی کار برای معیار 

. ناشی گردیده است) پیشنهادات میثاق ها و(های جهانی کار 
وگرایش ای در زمینه این رهنمود هم بازتاب دهنده انکشافات 

، قانون )مثال، اسناد سازمان ملل متحد(قوانین بین المللی 
همچنان قوانین  و) مثال، رهنمود های جامعه اروپا (فراملیتی

  .واجراات ملی میباشد
  خلع سالح

دوباره مسلح ساختن؟ تاثیرات خلع  خلع سالح، ملکی سازی و
  .توسط کریستین دینس/ سالح در افغانستان 

منتشر شده توسط شبکه سازمان غیر دولتی افغان ] : کابل[
  ].NNJA( ،2005] 1384(جاپان 

  . س م29مصور ؛ : ص 11
  .)NNJA(شبکه سازمان غیر دولتی افغان جاپان 

  :آنچه که شامل این گزارش است
آیا برنامه دی، دی، آر جنگجویان سابق را قادر ساخته است تابه 

 محالت را تامین نموده زندگی ملکی رو بیاورند؟ آیا امنیت
است؟ آیا قدرت قومندانان راکه بر زندگی مردم در سطح 

ت تاثیر دارند متزلزل ساخته است؟ و دیگر مسایل درین محال
  .گزارش گنجانیده شده است
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  رسانه ها

تربیه در افغانستان یک گانی از تعلیم وحمایت رسانه های هم
  .کالن الفرد وندین غوری/ یژی مرور سترات

؛ ص 30 ].1384[طریق مطبوعات،  حل از اداره حمایت و: ل کاب
  . س م30

گزارش کنونی توجه خودرا بر راه حلهای کوتاه مدت ودراز مدت 
برای بهره برداری ازتوانائی ها ی بالقوه ای که رسانه های 
همگانی روبه انکشاف افغانستان درتعلیم وتربیه هردویعنی 

  .ینمایددارند متمرکز م بزرگساالن جوانان و
این گزارش بر امکانات استراتیژیک گوناگون مکث میکند 
ومیبیند که چگونه از رسانه های همگانی میتوان استفاده نمود 

 به عام "تعلیم وتربیه"وبه ضرورتهای تعلیم وتربیه پاسخ گفت 
  .ترین مفهوم خود به کار گرفته شده است

  صحت
Health policy in Afghanistan: two years of rapid 
change: a review of the process from 2001 to 
2003 / Lesley Strong, Abdul Wali, Egbert 
Sondorp. London: London School of Hygiene 
and Tropical Medicine (LSHTM), 2005. viii, 48 
p.: col. ill., col. map; 30 cm. Bibliography, p. 46. 

ی از سلسله تحقیقات است که توسط این گزارش اولین گزارش
دانشکده لندن در بخش حفظ الصحه و علوم طبی در مناطق 

این تحقیقات در میان . به نشر میرسد (LSHTM)گرمسیر 
 در افغانستان صورت گرفته 2005مبر  الی دس2004جنوری 

 است و هدف از آن انکشاف پالیسی های صحی و خدمات اولیه
گزارش که اساس تحقیقات این . میباشد (BPHS) صحی

بعدی این پروژه را تشکیل داده است، انکشاف پالیسی های 
 و 2001بازسازی افغانستان را در بخش صحت در بین سالهای 

بر عالوه، درین گزارش بطور .  مورد بررسی قرار میدهد2003
خالصه نظام کنونی صحی و پیشرفتها درین ساحه و انکشافات 

  . جانیده شده استگناخیر نیز 
این گزارش بر اساس مطالعه اسناد چاپی و غیر چاپی افغانستان 

ا مختلف تجزیه و در قسمت صحت تهیه شده و پالیسی ه
انکشاف پالیسی های صحی در افغانستان . اندتحلیل گردیده 

پس از جنگ، که در آن تعداد زیادی از نهاد های خارجی طرح 
د را در انکشاف این پالیسی ها، نظریات و روشهای مختلف خو

اما با وجود این همه . ها دارند، مورد بررسی قرار گرفته است
پروسه انکشاف پالیسی ها صحی و  و نظریات مختلف، طرح ها

تطبیق این استراتیژی سریع بوده است طوریکه تا اواسط سال 
فقط پس از یک و نیم سال برنامه خدمات اولیه صحی  ، 2004

(BPHS)صحت عامه همراه با موسسات همکار  ، وزارت 
 .نفوس را تحت پوشش این برنامه قرار دهد % 59توانسته است 

با وجود پیشرفتهای متذکره، نشانه های از عدم عالقه بیشتر 
دونرها بنابر مسایل نا امنی، از توسعه و گسترده گی این برنامه 

ه با اینکه اکنون وزارت صحت عامگذشته ازین، . مانع شده است
تا اندازه کنترول امور را در دست دارد، اما اثرات جانبی پالیسی 
های چند گانه دونر ها ممکن با گذشت زمان بیشتر نمایان 

  . گردند
در ختم این گزارش یک تعداد مسایلی را که باید بیشتر مورد 

که چنین تحقیقاتی . مطالعه و تحقیق قرار گیرند، بیان میدارد
جربی را در خصوص خدمات اولیه باید اساس یک پالیسی ت

  . صحی با در نظر داشت عواید کم مردم مطرح نماید
  :این گزارش را میتوانید از آدرس ذیل بدست آورید

http://www.lshtm.ac.uk/hpu/conflict/files/publica
tions/file_33.pdf 

  کمکهای بشری
Humanitarian and reconstruction assistance to 
Afghanistan 2001-2005: from Denmark, 
Ireland, the Netherlands, Sweden and the 
United Kingdom: a joint evaluation: main report/ 
Ministry of Foreign Affairs of Denmark, Danida; 
Chr. Michelsen Institute (lead agency), 
Copenhagen Development Consulting and 
German Association of Development 
Consultants. Copenhagen: Ministry of Foreign 
Affairs, Danida, 2005. 214 p.: maps; 30 cm + 1 
CD-ROM in pocket inside front cover.  

عه شامل بوده اند از مجموع کمکهای دونر های که درین مطال
 ملیون 791( به افغانستان 2004 تا 2001بشری میان سالهای 

درین . آنرا این دونرها کمک نموده اند % 25، تقریباً ) یورو
 مورد ارزیابی قرار گرفته و ابطور مشترک این کمکهگزارش 

دیده شده است که این کمکها همراه با احیا اقتصاد و ثبات در 
فغانستان بطور موفقانه توانسته است با چالش ها مقابله نماید و ا

توانسته است ساحات عمده ای از جامعه افغانی و طرز کاری 
را تهدابی دولت را احیا نماید و یا در یک کالم میتوان گفت که 

  .گذاشته استبرای پروسه انکشاف پایدار 
  :لقی کرداقدامات ذیل را میتوان با ارزش ت که درین خصوص

یک دولت خود آگاه و بیدار، پروسه سیاسی که توانست  
را به  رئیس جمهور  و انتخابقانون اساسی جدید

 .مشروعیت اکثریت آرای مردم ایجاد نماید
پیشرفت در راه ثبات این کشور که در آن برنامه های  

ماین پاکی، تیم های بازسازی والیتی و برنامه خلع سالح، 
 .ار مجدد کمک نموده اندملکی سازی و استقر

تاسیس نهاد های الزمه ای که یک دولت بتواند با آن کار  
اکنون وزارت مالیه به همکاری صندوق امانت . نماید

 ، برنامه بودجه بندی و امور (ARTF)بازسازی افغانستان 
و یا دولت مرکزی در اکثر نقاط . مالی را پیش می برد

اینها مثال . تکشور صالحیت اداری را کسب نموده اس
 .های اند که میتوان در زمینه نام برد

همچنین بعضی پیشرفتهای که در قسمت رسیده گی به  
ضروریات اولیه مردم صورت گرفته است که میتوان از 
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پیشرفت در . تعلیمات ابتدائی، حفظ الصحه آب نام برد

قسمت سکتور صحی و معیشت های پایدار کمتر نمایان 
 . بوده است

نماینده گی های دونر ها تاکید زیادی بر دست آورد کارکنان 
با اینکه راه درازی در ”اند که  معتقد ق داشته اند و همههای فو

 “.پیش است، اما افغانستان در مسیر درست خود گام بر میدارد
حال آنکه، این ارزیابی و تحقیق دست آورد های قابل وصف را 

 یافته های این تحقیق در خصوص نمیتواند زیر سوال ببرد اما
پیشرفت امور بازسازی و احیای مجدد و انکشاف بیشتر مخلوط 

 است که به همین اساس دلیلی برای ایجاد طرحهای بوده
ولی با اینهم بطور عمومی . مختلف در آینده محسوب میگردد

  .برنامه های کمکهای بشری را بطور مثبت می نگارد
میباشد ذیالً دیسک زارش و اسناد دیگری که شامل این گ

  :شامل میگردد
مطالعه اولیه کمک برای بیجا شده گان داخلی در  

 Peter Marsden, David Turton/ افغانستان 
 .) ص123، 2004(
مطالعه کمکهای دنمارک، : روند کمکها برای افغانستان 

بریتانیا، هالند، سویدن، و ایرلند برای افغانستان در جریان 
 John Cosgrave and / 2004تا جون  2001سالهای 

Rie Andersen )2004 ،90ص (. 
 .) صHolger Munsch  )26 /تعلیم و تربیه  
 .) ص13(داود صبا / محیط  
 .) ص8(صدیقه بصیری / جندر  
 .) صMerete Taksdal )18/ بخش صحت  
 .) صSarah Grey )19/ معیشت ها  
 .) صRichard Ellert )26/ بهداشت آب و  

 قابل  آدرس ذیل میگابایت است، از4 که حجم آن رشاین گزا
   :دریافت است

www.cmi.no/publications/publication.cfm?pubid
=2047  

مساعدت های بشر دوستانه وبازسازی برای افغانستان از سال 
ند، هالند، ب کشور های دنمارک، ایرل از جان2001-2005

 وزارت امور / ارزیابی مشترک  ای از خالصه:سویدن وانگلستان 
نهاد (خارجه دنمارک دانیدا، انستیتیوت کریستان میکلسن 

، موسسه مشورتی کوپنهاگن ومجمع مشورتی انکشافی )اصلی
  .المان

وزارت امور خارجه دنمارک دانیدا، انیستیتیوت کریستان ] : کابل[
، موسسه مشورتی کوپنهاگن ومجمع )نهاد اصلیظ(یکلسن م

؛ مصور، نقشه: ص 50 ].1384 [2005مشورتی انکشافی آلمان، 
  . س م21

 : عنوان اصلی در انگلیسی

Evaluation of humanitarian and reconstruction 
assistance to Afghanistan, 2001-2004: 
Denmark, Ireland, the Netherlands, Sweden 

and the United Kingdom: debriefing workshop, 
Kabul 26.04.2005 / CMI, Copenhagen DC and 
AGEG. 
 
www.evaluation.dk 
www.um.dk 

اصل نشریه به لسان انگلیسی نشر شده است که این رساله 
  .که داری موضوعات ذیل میباشد. صه وی به دری میباشدخال

تصمیم ) پنج تمویل کننده(دنمارک، ایرلند، سویدن وانگلستان 
 الی 2001گرفتند، تا در مورد مساعدت های شان که از سال 

این  تداوم اثیر وت ادامه داشته، ربط، موثریت، کارایی، 2005
مچنین این ارزیابی به ه. کمک ها را مورد ارزیابی قرار دهند

منظور تشخیص سویه هماهنگی میان کمک کننده ها با دولت 
افغانستان، واینکه تا چه حد این کمک ها با مشکالت درازمدت 

آیا میان تطبیق کنندگان مختلف به شمول  باط داشته، وتار
ملیشای ملکی  دوستانه، انکشاف و های سیاسی، بشرگروپ

در و  .را گذاشته شدهماهنگی وجود داشته است، به منصه اج
  .آخیر سفارشات و پیشنهاداتی نیز درین گزارش درج شده است

  عدالت و حاکمیت قانون
Rebuilding justice and the rule of law in post-
conflict Afghanistan: a call for legal innovation / 
Katarina Ammitzboell. 51 p.; 30 cm. – Warwick 
University, 2005. p. 48-50 

  :نسخه الکترونی آنرا میتوانید از آدرس ذیل بدست آورید
newsletter@areu.org.af  

قوانین توجه به گردیده است که چرا درین گزارش بحث 
 در  این کشورروند بازسازی سکتور قضائیاسالمی و عرفی در 

  . تلقی میشود با اهمیتچوکات طرح پلورالیزم حقوقی
 سپتمبر و موافقتنامه بن 11این تحقیق بازسازی دولت را بعد از 

بخصوص در قسمت قانون اساسی جدید و کمکهای جامعه بین 
ائی مورد بحث و تحلیل قرار المللی در بخش اصالحات قض

با وجود درک و شناسائی نیاز اصالحات قضائی . میدهد
. افغانستان، پیشرفتهای چندانی درین خصوص دیده نمیشود

نظام قضائی افغانستان کماکان با مشکالت ساختاری، سیاسی و 
 که میتوان از عدم ظرفیت های اداری،. کمبود منابع دچار است

موجودیت فساد به سطح گسترده، دخالت قوه مجریه، معاشات 
 اکثر این مشکالت در کشور . نامبردکم و عدم احساس امنیت

نیز دیده شده است اما آنچه که برای   بعد از جنگهای
جامعه بین المللی به اندازه کافی افغانستان مهم است اینست که 

ین کشور را به اندازه کافی مورد توجه قوانین اسالمی و عرفی ا
بر اساس یافته های این تحقیق الزم است تا . قرار نداده اند

چنان یک چارچوب کاری اصولی طرح گردد تا بر اساس هم 
نگرانی های کشور بعد از جنگ و هم پلورالیزم حقوقی مورد 

  . توجه و رسیده گی قرار گیرد
   نوابیتوفیق احمد
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لغت نامه :  افغانستان قضائی کتور عدلی وپروژه احیائی س

  .ترتیب کننده توفیق احمد نوابی/ حقوقی 
]. 1384 [2005، پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد] : کابل[

  . س م30ص ؛ 120
“Rehabilitation the justice sector of Afghanistan 
project : law glossary / prepared by A.T.A 
Nawabi” 

 ازینمیتوانند   باشند معلوماتاخذکه خواهان  یآن عده اشخاص
است و معادل آن به لسان اصطالحات حقوقی که شامل منبع 

اخیر این جزوه در . دری و انگلیسی نیز درج است، استفاده نمایند
فشرده ای از گرامر و دستور زبان نیز شامل است که عالقمندان 

  .رای ترجمه از آن استفاده نمایندمیتوانند ب

  اردو/ نظام 
Afghanistan Provincial Reconstruction Team: 
Oral History Interviews 

تجارب آن امریکائی های که در چوکات تیم های گزارش این 
ه های بازسازی والیتی در افغانستان کار نموده اند ، آموخت

را در اختیار نهاد های که در راستای تامین صلح و ثبات مهمی 
هدف تیمهای بازسازی والیتی که . فعالیت مینمایند، تهیه میدارد

مشترک و کوچک و مخلوط از کارمندان نظامی و ملکی نهاد 
اند، اینست تا در بهبود دولتداری، تامین امنیت و بازسازی 

 تیم بازسازی والیتی در 22، 2005الی نوامبر . فعالیت نمایند
 تیم توسط ایاالت متحده 9افغانستان ایجاد شده است که 
 تیم دیگر توسط نیرو های 13امریکا و کشور های عضو ناتو و 

  . رهبری میگردندحافظ صلح در افغانستان
تیمهای بازسازی والیتی مربوط به امریکا توسط یک نفر 

خله امریکا، سازمان انکشاف سرهنگ امریکائی، نماینده وزارت دا
مریکا اداره و رهبری بین المللی امریکا و نماینده وزارت زراعت ا

درین تیمها یک گروه از سربازان امریکا، تیم امور  .میگردد
ملکی، تیم پولیس نظامی و تیم ماین پاکی، تیم داکتران و واحد 

هدف اولیه این تیمها عبارت . های استخباراتی را شامل میشود
از کمک به ادارات والیتی در جهت تامین امنیت و کمک های 

  . انکشافی میباشد
 مصاحبه با 52پروژه تحت نام تجارب از افغانستان طی 

کارمندان ادارات دولتی و نظامی و نماینده گان جامعه بین 
المللی و موسسات غیر دولتی که در افغانستان کار نموده اند، 

ن تیمها بررسی شده و مورد صورت گرفت تا فعالیت های ای
مصاحبه های این پروژه توسط انجمن . ارزیابی قرار گیرد

مطالعات و آموزشهای دیپلوماتیک که توسط انستیتوت صلح 
قرار داد گردیده است، انجام یافته است که آقای روبرت پریتو 

  . هماهنگ کننده این پروژه میباشد
  :وریداین پروژه را میتوانید از آدرس ذیل بدست آ

http://www.usip.org/library/oh/ 
 

  تغذیه و تامین مواد غذائی
Enhancing food security in Afghanistan: private 
markets and public policy options / Agriculture 
and Rural Development Sector and Human 
Development Sector, D.C.: World Bank, 2005. 
viii, 73 p.; 28 cm. Discussion paper series 
(World Bank) “August 2005” Bibliography, p. 
71-73 

این گزارش بعضی جوانب کلیدی تامین مواد غذائی را از قبیل 
تولید، تجارت، بازار ها و کمکهای غذائی در سطح ملی و در 

با .  ها مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهدسطح مصرفی خانواده
در قسمت روند کاری در افغانستان در سعی میشود اینکار 

 راستای حصول اهداف انکشافی هزاره و دولت افغانستان کمک
  :عمده ترین یافته های این تحقیق قرار ذیل میباشند .ودش

ی تا آنجائیکه افغانستان به بازار های بین المللی دسترس 
تامین مواد  برایدارد، ضرورت احساس نمیشود که کشور 

به خود کفائی تولید گندم و دیگر ) در سطح ملی(غذائی 
تنوع در کشت و تولید مواد بلکه . مواد خام غذائی برسد

غذائی با ارزش بیشتر و افزایش مالداری میتواند وسیله 
فضای طوریکه . بهتری برای افزایش تامینات غذائی باشد

 عواید مردم رجی در کشور افزایش یابد تادالت اسعار خاتبا
و قدرت خرید مردم در سطح محالت بیشتر  نیز بلند برود

 .گردد
ادامه دادن به انکشاف ساختار ها و سازمانهای که سبب   

حمایت از بازار گندم شود و همچنین حمایت از سکتور 
 . خصوصی سبب میشود تا تامینات غذائی بهبود یابد

بردن عواید پولی فقرا یکی از عمده ترین / بلند رفتن  
 .وسایل افزایش تامینات غذائی محسوب میشود

نکشاف و ارتقای ظرفیت های نهاد های عامه و ا 
خصوصی جهت جمع آوری معلومات و تحلیل آنها یکی از 
اولویت های عمده بشمار میرود تا برنامه های غذائی 

 . بعداً ارزیابی گرددطرح شده و بطور موثر تطبیق و 
 
Nutrition information in crisis situations / United 
Nations System Standing Committee on 
Nutrition. Geneva: UN Standing Committee on 
Nutrition, 2005. ISSN 1564-376X. Report no. 7 
(August 2005) 

 یونیسف درین گزارش بعضی از یافته های سروی که دفتر
(UNICEF)این .  در افغانستان انجام داد، درج گردیده است

ذی مواد خوراکی در افغانستان اولین سروی ترکیبات اصلی و مغ
بوده است که بطور مشترک توسط وزارت صحت عامه و دفتر 

 انجام پذیرفته 2004جوالی -یونیسف در جریان ماه های جون
 6,7ر داشت یعنی شیوع سئو تغذی حاد در حد وسط قرا. است
 که حامله 49,9-15زنان بین سنین ( فیصد زنان 20,8. فیصد

ا آنه (BMI<18.5)از کمبود انرژی رنج میبردند که ) نبوده اند
 کمخونی در اطفال .زنان اضافه وزن بوده اند % 15باشد و  می
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در حد وسط قرار داشته و در زنان غیر حامله نیز در حد معتدل 

  . قرار داشته است
 ین در ادرار در بین اطفال کم بوده و حتی در زنانسطح آیود

خانواده از نمک  % 28خیلی زیاد کمتر بوده است و حدود 
آیودین دار استفاده مینموده اند و دیده شده است که خانواده 

به تناسب خانواده های ) مخصوصاً در کابل(های شهر نشین 
 پاکت 286از  .ندفقیر بیشتر از نمک آیودین دار استفاده مینمود

که نشان  برچسب داشته/آن لیبل % 62فقط   سروی شدهنمک
 % 88که بعد از ارزیابی در حالی. میداد آن نمک آیودین دار است

  . آن مقدار نمک آیودین دار بوده است
نباتی جامد روغن  % 96 و  نباتیتیل روغن % 85با اینکه در 

ین نصب بوده اما با انجام تست باالی ا(A)  برچسب ویتامین
آن  % 10روغن ها در بازار های افغانستان دیده شده که فقط 

  . دارای این خاصیت بوده است
  : این گزارش را از آدرس ذیل بدست آورده میتوانید

http://www.reliefweb.int/library/documents/2005
/whogen-30aug.pdf. 

  تریاک
Conflict processing and the opium poppy 
economy in Afghanistan / Project for Alternative 
Livelihoods in Eastern Afghanistan (PAL). 
Jalalabad: Project for Alternative Livelihoods in 
Eastern Afghanistan (PAL), 2005. 99 p.; map.; 
30 cm. (PAL internal document; no. 5). Cover 
title. “June 2005”-cover. Bibliography, p.96-99 

این گزارش پیوند بین اقتصاد تریاک و محرکهای منازعه در 
 را از سه جنبه مختلف مورد بررسی و مطالعه قرار نافغانستا
ر تاثیر اقتصاد تریاک در روند جهت دهی منازعه د. 1. میدهد

تاسیس . 3مبارزه علیه مواد مخدر مقیاس های . 2 سطح محل
  .دولت و محرک های ضد دولتی

تا جائیکه میدانیم، این سوال که منازعات و اقتصاد تریاک 
چگونه باهم در ارتباط اند هنوز بطور اساسی و سیستماتیک 
مورد بررسی و ارزیابی قرار نگرفته است با اینکه یکی از نگرانی 

در پروسه ساختن دولت و کوشش های انکشاف های عمده 
یک تعداد از فرضیات و نظریاتی را . افغانستان به حساب میاید

که میتوان تا حدی باور نمود در سطح ساحه مورد ارزیابی و 
تحلیل قرار گرفته است که در طرح پالیسی ها برای مبارزه علیه 

کان به که به این اساس ما کما. مهم تلقی میگردندمواد مخدر 
تحلیل های فعلی از متخصصین برای تجزیه و بررسی معلومات 
جمع آوری شده از سطح والیات و در سطح ملی و کار های 

  .ساحوی درین بخش صورت گرفته است، وابسته میباشیم
نسخه های چاپی این گزارش را میتوانید از آدرس ذیل بدست 

  :آورید
Leo.brandenberg@gtz.de 

برای تولیدات : مطالعه امکانات جوازدهی تریاک در افغانستان 
سپتمبر -دستاویزات جدید: مورفین ودیگر ادویه جات ضروری 

  .شورای سنلس/ خالطه نطریات  : 2005
شورای سنلس، مجمع مشورتی پالیسی مواد مخدر، : کابل 
  .م س 29؛ ص 35 ].1384 [2005
  : راپور به شکل جداگانه به لسان انگلیسی نشر شدهاین 

 
Feasibility study on opium licensing in 
Afghanistan for the production of morphine and 
other essential medicines : initial findings / 
study commissioned by The Senlis Council ; 
study edited and coordinated by David Spivack 
; editorial team Juan Arjone … [et al.]. London : 
MF Publishing, 2005. 652, 165 p. ; col. ill., map 
; 29 cm. ISBN 0955079829.. 

 ه در مورد افیون مجوز  وامکان مطال”که دارای محتویات 
 میباشد که برخی اندکی انرا ذکر “خالصه اجراات عمومی

با وجود انکشافات مثبت متنوع در افغانستان کشت . مینمائیم 
 کوکنار بزرگترین تهدید در امر بهبود کشور محسوب گردیده و

بمنظور مبارزه با . پیشرفت این کشور رابه خطر مواجه میسازد
بلیونها دالریکه ساالنه .  ویژه در کار استاین چالش، اقدامات

همچنان تعهدات نظامی ائتالف حس مشترک  کمک میگردد و
جوامع بین المللی در رابطه به ضرورت به افغانستان با ثبات را 

با وجود آن برنامه مواد مخدره تحت رهبری . منعکس میسازد
ایاالت متحده وبریتانیا وحکومت افغانستان مبتنی بر ترکیب 
جلوگیری، از ریشه کن ساختن واستراتیژی ها معیشتی دیگری 

  .با بازگشت های کوتاه مدت میباشد
   علویسید نورالدین

فرهنگی ومصرف مواد مخدر در -بررسی پیامدهای اجتماعی
  .محقق سید نورالدین علوی/ افغانستان 

  .1384جامعه مدنی،  برنامه بیداری ملی، بنیاد فرهنگ و: کابل 
  . س م21 ص ؛146

مطالعه زمینه ای بهتر بدست اوردن حقایق  این تحقیق و
گوناگون در مورد پیامد های مواد مخدر در عرصه های مختلف 
اجتماعی رابدست خواهد داد زیرا تحقیقات حاصله نتایج مفیدی 
را در اختیار ارگان های دولتی که در پروسه محو کشت کوکنار 

به همین ترتیب تحقیق از . فعالیت می نمایند قرار خواهد داد
 یکطرف تصریح میکند که تا چه اندازه کارهای انجام شده و

پالن هاییکه در طول سالهای بعد از موافقتنامه بن  پروگرامها و
در جهت محو کشت کوکنار عملی شده موفق اند وایا در این 

یا برعکس نه  زمینه هزینه ای که به مصرف رسیده موثر بوده و
ت کوکنار کاهش بعمل نیامده بلکه افزایش کش و تولید در تنها

 .نیز یافته است
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  تحقیق و ارزیابی

مسولیت های لوی  ساختار تشکیالت وظایف و: ارنوالیسلوی 
  .دولت جمهوری اسالمی افغانستان/ ارنوالی س
  . س م30؛ ص 36 ].1384[ارنوالی، سلوی  : ]کابل[

وظایف لوی   و هالیت مسئو،این رساله مشتمل بر اهداف
نوالی رکن اجراییوی دولت ولی در سارلوی . والی میباشدارنس

اجراآت خویش مستقل است که تشکیل، صالحیت و وظایف آن 
هویدا است که تشکیل . توسط قوانین خاص تنظیم گردیده است

ارنوالی از سالیان متمادی به یک منوال بوده به اقتضات زمان س
 بربنا. عه افغانستان جواب گوی نداشته استوخواسته های جام

 21,8,1382 مورخ 33فوق و به تاسی از فرمان  واقعیت
ارنوالی سخدمات ملکی، اداره لوی  طرزالعمل اصالحات اداری و

پیشنهادیه مرحله اول اصالحات و بازسازی اداری را ترتیب نمود 
  . شدکه خوشبختانه مورد تایید کمیته مشورتی وزرا واقع

  باستانشناسی

 )Rediscovered homeland( سرزمین دوباره کشف شده
نشر شده  توسط آئینه  فلم از افغان فلم ؛ ] /  تصویر محرک[

 میرویس احمد ؛ ؛ فلمبردارنویسنده متن تاریخی نانسی دوپری 
...  سناریست وکارگردان وحید اهللا رمق ؛ بازیگران زهرا، اسداهللا

 1382فظ میراث فرهنگی افغانستان، انجمن ح] : کابل[ ].وغیره[
  . س م12صدا ورنگه ؛ ) : دقیقه30(دیسک 1 ].2003[

  . فلم است که در مورد حفظ آثار باستانی افغانستان تهیه شده
دختری به نام : یک فلم عالی در مورد آثار باستانی افغانستان 

ه طیار آریانا که بعد از سالها آوارگی به کشور خویش بر گشته و
او قبل از وقت به میدان هوای رسیده است با آشنائی یک پیر 
مرد جادوگر میخواهند سفری کوتاهی به بعضی از نقاط باستانی 

  ...افغانستان نمایند آیا این سفر صورت میگیرد یا خیر

 افغانستان سیاست ودولت

مرکز مطالعات استراتیژیک / فصلنامه : مطالعات استراتیژیک 
.جه افغانستانوزارت امور خار  

  . مطالعات استراتیژیکوزارت امور خارجه افغانستان، مرکز: کابل 
  . س م 30مصور ؛ : ج 

aziz59@mail.ru  

  .وزارت امور خارجه افغانستان، مرکز مطالعات استراتیژیک
ه این فصلنامه مسلسل که دارنده مطالعات استراتیژیک به شیو

از بنیاد گذاری مرکز مطالعات استرایژیک در . میباشدمدرن 
در این یک سال، . وزارت امو خارجه، بیش از یک سال میگذرد

گام بلند دیگری که . ای چشمگیری داشته استهمرکز دستاورد 
 وکتاب “مطالعات استراتیژیک”مرکز برداشت، چاپ فصلنامه 

رکز افتخاد دارد که  بود به هر رو م“جهان افغانستان و”جلدی دو
 پیشکش جلدیک  در سوم فصلنامه را اینک شماره های دوم و

  . تان می نماید حضور

  امنیت
Afghanistan security: efforts to establish army 
and police have made progress, but future 
plans need to be better defined / United States 
Government Accountability Office (GAO). 
Washington, D.C.: United States Government 
Accountability Office (GAO) , 2005. 48 p.: ill., 
map; 30 cm. “June 2005”-cover. 

هیچ نیروی نظامی و پولیس پس از دو دهه جنگ افغانستان 
 ، جایگاه تروریست 2001 سپتمبر 11فعال نداشت که قبل از 

، ایاالت متحده 2002در ماه اپریل . ی قرار گرفتهای بین الملل
امریکا و چندین کشور دیگر موافقت نمودند تا اصالحاتی را در 

که .  افغانستان ایجاد نمایند سکتور امنیتی بخش اصالحات5
تجدید ساختار و تشکیل شامل ایجاد اردوی ملی افغانستان، 

پولیس ملی، تاسیس یک سیستم قضائی کارا، مبارزه علیه مواد 
و استقرار مجدد جنگجویان به زنده گی عادی شان مخدر 
 بلیون 3,3 در بخش اردو ایاالت متحده امریکا حدود .میشود

دالر کمک نموده است، همچنین در بخش تشکیل پولیس ملی 
آلمان رهبری این پروژه را به عهده دارد، امریکا حدود که کشور 

دفتر حسابدهی دولت .  ملیون دالر کمک نموده است800
(GAO) پیشرفت کار و محدودیت ها و موانع که درین پروژه ، 

همچنان چالش . وجود داشته است را مورد ارزیابی قرار میدهد
ها و موانع تشخیص گردیده که باید مورد رسیده گی قرار 

  . گیرند
  :این گزارش را میتوانید از آدرس ذیل حاصل نمائید

www.gao.gov 
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  اداره جدید و آینده این تنشریا

  
  

  نشریات جدید

به ادامه گزارشات قبلی درین  :آگاهی از بازار های افغانستان
مورد بازار مواد زمینه، سه گزارش جدید از مطالعات موضوعی در 

طبی، موتر های دسته دوم و تیل برای سوخت اینک به دست 
تجارب معامله گران ات در هر یک ازین مطالع. است رسیده نشر

چگونگی روابط میان یکدیگر، و مشکالت   ساحات،افغان درین
اشخاص نو آمد درین معامالت مورد تحقیق و بررسی قرار 

  .گرفته است
 یکی دیگر از توضیح واقعیت یا شعار؟: معیشت های بدیل

اره که جدیداً به نشر رسیده است، بحث مینماید نامه های این اد
 های بهتری را پیش گرفت تا از برنامه معیشت که چگونه راه

. های بدیل در چوکات مبارزه علیه مواد مخدر استفاده نمود
همچنین درین گزارش آمده است تا از کدام برنامه های 

 کشت دیدگاه مبارزه علیه مواد مخدر  استفاده شود تا ازانکشافی
  . تریاک را تحت تاثیر قرار بدهد
بحثهای در مورد : ستگی ملیتنظیم دقیق برنامه همب

مشکالت و راه حلهای با مشترکین و تطبیق کننده گان 
 این گزارش سه ساحه عمده را که موسسات .این برنامه

تطبیق کننده نگرانی های خود را در خصوص برنامه همبستگی 
سه  این . میدهدملی نشان داده اند مورد بررسی و تحقیق قرار

گزینی برنامه همبستگی ملی در جایساحه عمده عبارت است از 
عوض ساختار ها و بازیگران موجود که بر سر قدرت اند، ایجاد 
مساوات جندر در برنامه همبستگی ملی و دریافت آن راه های 

 آن همچنان ان این برنامه را پس از ختم بودجهکه بتو
  . نگهداشته و پیش برد

 : افغانستان2005پارلمان چند پارچه؟ تحلیل انتخابات 
ادی مواجه است که از شورای کنونی افغانستان با چالش های زی

.  شورا های قبلی داشته اند، از آن در امان بماندتجارب بدی تا
این گزارش بررسی مینماید که چگونه کمپاینهای انتخاباتی 
انجام یافت و چگونه کاندیدان صاحب کرسی شدند و همچنین 

ا تحت تاثیر قرار دهد آن تقسیماتی را که ممکن مشروعیت آنر
  . مورد بررسی و تحلیل قرار داده است

مگیری در سطح یثبت نام در مکاتب و صالحیت تصم
ولسوالی بلچراغ این تحقیق که در چهار ساحه یعنی   .خانواده

والیت فاریاب، شهر کندهار، شهر کابل و ولسوالی چهارآسیاب 
اید که والیت کابل انجام یافته است روی دالیلی بحث مینم

چرا والدین اطفال خود را به مکاتب ثبت نام نمی کنند و یا چرا 
  . به مکاتب میفرستندآنان را

         

  نشریات آینده

  :  آینده نشریات و گزارشات ذیل ازین اداره نشر خواهند شددر
 سیستم تجارت تریاک در هلمند و غور 
درباره ساختار ادارات دولتی در سطح ای توضیح نامه  

 ات، والی
 و آسیب پذیری مردم در گزارشاتی از تحقیق معیشت ها 

 شهر ها
گزارش در مورد قرضه و سیستم های غیر رسمی  

 کریدیت
یافته های اولیه از تحقیق درازمدت این اداره در بخش  

 اداره آب، اقتصاد تریاک و مالداری
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   دانشگاه نیویورککی مختص به افغانستان درکتابخانه الکترونی: مطلب عمده

  

  دمهمق
 آغاز میگردد، که به حیث میراث فرهنگی و  تحت حاکمیت امیر شیر علی خان1871 دارد که از سالهای  نوشته جات و نشریاتیافغانستان

.  میراث فرهنگی افغانستان از بین میرود قسمت مهمی قرار دارد که با آنی اما این میراث در معرض خطر نابود.غنی افغانستان بشمار میرود
و در کتابخانه های بزرگ موجود بوده  نشر شده است، بطور چشمگیر کمیاب 1930 تا 1871شریات افغانستان که در بین سالهای اولین ن

دهه جنگ در افغانستان نیز سبب چندین . نهاد ها و افراد قرار دارد که عامه مردم از آن استفاده کرده نمی توانندنزد در ممکن نیستند و 
  .دچار مشکل نماید را ین کشور در و نوشته جات راتابگردیده تا نگهداری ک

  اهداف
 بازیافت شده و به حیث میراثهای فرهنگی افغانستانهدف عمده و اساسی این کتابخانه الکترونی اینست تا نوشته جات و نشریات افغانستان 

و با اخذ اجازه از صاحبان آن از آنها استفاده  پیدا شده 1930 الی 1871سعی میشود تا حد امکان نوشته جات سالهای . نگهداری گردند
که بعداً به   باشداز انترنیت قابل استفادهتا تبدیل شده ) نسخه های الکترونی( به فایل های دیجیتال که بعد از رده بندی ،. صورت گیرد

نموده است که بدون شک این تعداد با  اب، سند و جزوه را شناسائی کت550تا کنون این کتابخانه در حدود . ذخیره میگردددیسک ها نیز 
: مراجعه نمائیدآدرس ذیل به   مطلع شوید این پروژه جریان کار که از میخواهیداگر. د یافتنادامه و پیشرفت این پروژه افزایش خواه

http://afghanistandl.nyu.edu   
میاب اند، رده بندی آنها بر اساس نورم های بین المللی و بعد پخش این لیست ها از طریق مرکز کتب این نوشته جات زیاد کچون 

موم مردم که از طریق  به دسترس عازین، گذاشتن این مجموعهگذشته . مهم این پروژه بشمار میرودمقاصد کمپیوتری در انترنیت یکی از 
 هدف اینست تا از طریق ذخیره نمودن این نوشته جات و نشریات . استاین پروژهولویت های ز آن استفاده نمایند یکی از اانترنیت بتوانند ا

  چاپینسخه هایسعی مینماید در جائیکه کمپیوتر موجود نباشد، این کتابخانه .  مجدداً احیا گرددانستانبخش عمده میراث فرهنگی افغ
  .نشریات و گزارشات به دسترس عالقه مندان بگذارد

  روژهاین پنظر 
و . نشر شده است 1930 الی 1871 نوشته جداگانه در افغانستان در میان سالهای 550مبنی بر تحقیقاتیکه تا کنون انجام یافته است، حد اقل 

بخصوص اینکه نوشته جات زبان پشتو به آن دقتی که نوشته جات دری رده .  بیشتر افزایش یابد تحقیقاتتوقع میرود که این تعداد با انجام
فکر میکنیم که بیش از آنچه که درین بخش لیست گردیده اند، نوشته جات زیادتری در بخش پشتو .  نشده است دسته بندیندی شده اند،ب

  .  به هر دو زبان دری و پشتو نشر شده اند1900بطور مثال، نشریات بعد از سالهای . وجود دارد
بر عالوه اینکه این . و تجارب کتابخانه دانشگاه نیویورک مستفید خواهد شداین پروژه برای ایجاد این کتابخانه الکترونی از تخصص 

  . تبدیل میگردند دیجیتال به فایل هایتوسط سکنر هامیشوند   و ذخیرهنشریات و نوشته جات رده بندی

  نگهداری و حفاظت خدمات
و . ود، به حیث میراثهای فرهنگی حفظ و نگهداری مینماید داده میشبی را که به این کتابخانه جهت حفاظتآن اسناد و کتاین پروژه در واقع 

  . خواهند شدتا زمانیکه کتب جهت دیجیتال شدن به این کتابخانه به طور قرض سپرده میشود، در جای خوب بطور امن نگهداری
 اول و یا به شکل دیگر در بین و بعد ازینکه اسناد و کتب ارسالی به فایل های دیجیتال تبدیل میشوند مجدداً یا به همان صحافی و شکل

  . جعبه های مخصوص برای شخص فرستنده ارسال میگردد

   تبدیل به فایلهای دیجیتالرده بندی و
دیتابیس شبکه کتابخانه های -بدار رده بندی شده و در بانک اطالعاتیهر یک از کتب و اسناد رسیده به این کتابخانه توسط شخص کتا

جائی از دنیا که باشند از آن هر میگردند تا اینکه تمام عالقه مندان در  و سیستم معلوماتی کتب ثبت و ذخیره (RLIN) معلوماتی و تحقیقاتی
دیجیتال نمودن از پس از رده بندی کتابها و اسناد، کارمندان یکبار دیگر آنها را مرور نموده و در صورت لزوم دید برای . کرده بتواننداستفاده 

 رنگ و (bit)  بیت24، و (dpi) دقتنقطه در هر اینچ  600کار با کیفیت بسیار بلند صورت میگیرد یعنی با داشتن این. صحافی باز میگردد
بعد ازینکه این اسناد به فایل های دیجیتال تبدیل . باشد  قابل حمل و قابل دیدبعداً به فایل های کوچکتر تبدیل میگردند تا در کمپیوتر

های  های که توسط فدراسیون کتابخانه دیجیتال طرح شده اند، به قالبی تبدیل میشوند تا در کتابخانه الکترونی میشوند ، با استفاده از نورم 
اجازه میدهد تا در دوره های مختلف بتوان این اسناد و کتب را تازه نمود و حتی در دیگر شکل ها این نورم ها و معیار ها . انتقال داده شود

مادامیکه هر یک ازین اسناد و کتب ذخیره و رده بندی و به فایل های دیجیتال .  می افزایدداوم این آثار تاریخیتبدیل کرد که در واقع به ت
  . تبدیل میشوند، تمام معلومات موجود و تصاویر اسکن شده بدون کدام محدودیتی به اختیار عالقمندان گذاشته میشود
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  وضعیت فعلی این پروژه

این مجموعه .  گذاشته استصفحه انترنیت صفحه را به فایل ها دیجیتال تبدیل نموده و در 7000روژه حدود  ، این پ2005از شروع سپتمبر 
  .را نیز در بر میگیردتا کنون شامل اسنادی از زمان عبدالرحمن خان و امیر امان اهللا خان میشود که تعداد زیادی نطامنامه ها 

  شماهمکاری 
 باشند که تا کنون 1930 تا 1871نوشته جاتیکه از دوره ارسال هار سپاس مینماید مخصوصاً از این پروژه از هر نوع همکاری شما اظ

لیست از اسناد، کتب بطور دوره وار تهیه نموده اند که عالقمندان میتوانند در صورت ضرورت کارمندان این پروژه . شناسائی نشده اند
تا نوشته جاتی را به زبان  یمعالقمند .  rdm1@nyu.eduو یا   afghanistandl@nyu.edu:آدرس ما قرار ذیل است. درخواست نمایند

  .به ما ارسال نمائید از والیات چون هرات، کندهار، مزار شریف و یا جا های دیگر پشتو

  رهنگ و توریزمهمکاری با وزارت اطالعات، ف
 با رئیس کتابخانه دانشگاه نیویورک داکتر کارول ماندیل 2005ماه جنوری در   وزیر اطالعات، فرهنگ و توریزمسید مخدوم رهینمحترم 

ژه اگر این پروژه تصویب گردد، این پرو.  که بودجه و تمویل این همکاری هنوز تحت مطالعه قرار داردتوافقی همکاری را به امضا رساندیک 
متخصصین را برای این وزارت در بخش تهیه فایل های دیجیتال تربیه خواهند کرد و در پهلوی آن البراتوار دیجیتال را نیز در کابل افتتاح 

  .  تصمیم اینکار نهائی خواهد شد2006که الی اپریل . خواهند نمود
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  نشریات دیگر
ردیدند، اینک گزارشات و نشریات موسسات و افراد که به این اداره جهت معرفی ارسال داشته اند، بر عالوه نشریاتی که قبالً معرفی گ

  .معرفی میگردد
  

 چون تمام این گزارشات. جهت نشر به این خبرنامه به ما فرستاده شده استر موسسات و نهاد ها  از دیگ نیزتعداد گزارشات و نشریاتیک 
لطفاً به بخش .  و از تکرار آن درین قسمت خودداری شده استسی همین خبرنامه گنجانیده شده انگلی بخشبه انگلیسی بوده اند، فقط در

  )مترجم. (مربوطه مراجعه نمائید

  ت عدلیه جمهوری اسالمی افغانستان وزارصفحه انترنیتی
  

http://www.moj.gov.af/dari/index.html  
  

  :ازین صفحه معلومات ذیل را بدست آورده میتوانید
 ابطرمیتوانید که از طریق این : رلست قوانین بترتیب تاریخ نش 
این . شما لست تاریخ انفاذ، تعدیل والغای قوانین را دریابید) نکیل(

  .لست تنها نماینگر قوانین افغانستان بوده وشامل فرامین نمیباشد
اسناد تقنینی ای که عنقریب در جریده : قوانین جدید تصویب شده  

رات رسمی به نشر خواهد رسید، اما احتماال نیاز به بعضی از تغی
چنین . بدست آورده میتوانید) نکیل (رابطد از طریق این جزئی دارن

اسناد تقنینی از طرف دفتر ریاست جمهوری جهت نشر، تصویب و 
توشیح میگردد، اما اصوال نیاز به برخی از مراحل نهایی جهت 
بازدید این قوانین محسوس است تا آنها را برای نشر در جریده 

  .ماده سازدآرسمی 
جدول مسوده اسنادتقنینی اندازه : قنینیجدول مسوده اسناد ت  

پیشرفت کار انجام شده بر هر یک از مسودات قوانین افغانستان را 
 هکذا اسامی کسانی بر مسوده قانون کار مینمایند. توضیح میدارد

معلومات الزمه جدول بصورت .  در جدول متذکره درج میباشدنیز
در صورتیکه . متناوب از منابع مختلف جمع اوری وتجدید میگردد

یا اینکه در مورد آن  شما خواهان شمول در جدول متذکره باشید و
نظر یا پیشنهادی داشته باشید میتوانید با آدرس 

matrix@afghanistanrolp.org ایمیل ذیل تماس گردید  : 
لست  جله عدالت وعالوه بر این قوانین، لست جراید رسمی، م

  صفحهمسلسل آن قوانین اساسی ودیگر لینک های مفیده درین
  .قابل دریافت است

  وزارت امور زنان
 

از آغاز جمهوری اسالمی افغانستان تا : فعالیت های وزارت امور زنان 
  .وزارت امور زنان افغانستان/ انتخابات پارلمانی 

  

: ص 490 .1384وزارت امورزنان جمهوری اسالمی افغانستان، ] : کابل[
  . س م27؛ مصور، تصویر رنگه

  
“Activities of the Ministry of women’s affairs: from 
the beginning of Islamic Republic of Afghanistan 
to the parliamentary elections”-back cover. 

 
  .این نشریه که از طرف وزارت امور زنان بار اول به چاپ رسیده است

 
غیر دولتی،  نگارش هر کتاب و رساله یی، از سوی افراد، موسسات دولتی و

ک سلسله نیازها، دالیل وبراهینی صورت می گیرد، که تالیف وشرح بنا بر ی
آن پاسخ به وسواالت خواننده گانیست که در جستجوی دریافت این 

کتاب حاصل فعالیت ها وکارکرد های وزارت این . پرسش ها میباشند
بین المللی، بعد از استقرار جمهوری اسالمی  امورزنان در سطوح ملی و

این کتاب نتیجه . افغانستان تا انتخابات پارلمانی در کشور را در بر میگیرد
جهت بهبود  فعالیت های وزارت امور زنان را در مدت کوتاه در تالش ها و

آنرا به معرض مطالعه مقامات   تصویر میکشد وحیات زن و خانواده به
کافه مردم افغانستان  دولتی، ارگانهای غیر دولتی، موسسات بین المللی و

  .قرار میدهد
 



  14    2006 جنوری ؛مه تحقیقات افغانستان، شماره هشتمخبرنا

 

  !معلومات شما

 را که فکر آیا مطالب تحقیقی و نشریات خود را میخواهید به دسترس دیگران نیز گذاشته شود؟ آیا مطالب مهمی
میکنید ممکن برای آنانیکه در پروسه تحقیق و بازسازی در افغانستان فعالیت دارند ارزنده باشد، در اختیار دارید؟ لطفاً به 

  :واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان جهت نیل به این خواسته تان، آنرا ارسال نمایید
  

newsletter@areu.org.af 

 فرامین واحکام جدید
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
 

 

 848 1384/2005  ی و اعالنات ثبت اسناد و عالیم تجارتیمقرره لیلیه های موسسات تحصیل

اساسنامه نمونوی تصدی های دولتی، فرمان رئیس جمهور در رابطه به تعدیل برخی از مواد قانون 
  استمالک زمین، و اعالنات ثبت اسناد و عالیم تجارتی

1384/2005 849 

  851  1384/2005  قانون تشکیالت و صالحیت محاکم قوه قضائیه
  852  1384/2005  قانون محابس و توقیف خانه ها

  853  1384/2005  فرمان رئیس جمهور، جمهوری اسالمی افغانستان و اعالنات ثبت اسناد و عالیم تجارتی
 مقرره کرایه و سفریه و اعالنات ثبت 2 و 1فرمان رئیس جمهوری اسالمی افغانستان در مورد تعدیل اجزای 

  اسناد و عالیم تجارتی
1384/2005  854  

قانون تشکیل، وظایف و صالحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر و قانون سالح ناریه، مهمات و مواد 
  لهمنف

1384/2005  855  

  856  1384/2005  قانون اداره امور مالی و مصارف عامه
  857  1384/2005  قانون موسسات غیر دولتی

  858  1384/2005  مقرره استخدام اتباع خارجی در ادارات افغانستان
  859  1384/2005  قانون مواد معدنی افغانستان

  860  1384/2005  مقرره حق االجرت میدان های هوائی و تاسیسات هوانوردی ملکی و قانون شوراهای والیتی
  861  1384/2005  قانون خدمات ملکی

  862  1384/2005  فرمان رئیس جمهور جمهوری اسالمی افغانستان و قانون پولیس

 و داکتر جمیل  فریدون شارق،ز وایلرویس براندی بوئیر،ط کارمندان واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان این خبرنامه توس
 تحقیقاتی بوده که مطالعات و تحقیقات قابل  مستقلواحد تحقیق و ارزیابی افغانستان یک سازمان. تهیـه و ترتیب گردیده است الکوزی

 ذیل ت و نشریات این موسسه به صفحه انترنیتیجهت مزید معلومات در مورد خدما. دهدنجام میاتعمیل را جهت تسهیل پالیسی و اجراات 
  :مراجعه نمائید

 www.areu.org.af   
 


