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 و پخش  در نشر وساختهدر مورد افغانستان صورت میگیرد باخبر از تحقیقات جدیدی که  ده گان راخوانن اینست کهاین خبرنامه  هدف نشر
اکثریت .  میباشد افغانستاناهداف واحد تحقیق و ارزیابی جمله  از بطور مداومخبرنامه این نشر . کمک نماید تحقیقات و نتایجیافته ها

بدست آورده کاپی این تحقیقات را   نیز از طریق آدرس ذیلدر صورت لزوم و د،نانترنیت موجود میباشصفحات در  ذکر شدهتحقیقات 
 newsletter@areu.org.af :میتوانید
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  ونیقات کنتحقیمنابع و 

  

 قسمیکهاطالعات واصله عیناً .  شرح میگردندقسمت درین بع مربوطه مناهمراه 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
  
  

  

    (NRVA) 2005ارزیابی ملی خطر و آسیب پذیری 
  

رت احیا و انکشاف دهات و اداره احصایه مرکزی قصد دارند وزا
تا تمام معلومات مربوط به ارزیابی ملی خطر و آسیب پذیری 

 بطور موقتی . دسترس همه گان بگذارند به را نشر و2005سال 
معلومات مربوط به تامینات غذائی و نمک آیودین دار صورت 

ر مورد وزن  که اینکار پس از معلومات نهائی دگرفته است
  .اعضای خانواده ها و معلومات کامل مجدداً تحلیل خواهند شد

پالنهای خوبی وجود دارد تا معلومات ارزیابی ملی خطر و آسیب 
 در ویبسایت جای داده شود تا استفاده کننده گان 2005پذیری 

 .بتوانند از آن برای جستجوی سواالت و گرافها استفاده نمایند
 نیازمندی های استفاده کننده گان را بطور امید است تا اینکار

تمام حصول مستقیم مرفوع سازد، اما کسانیکه عالقه به 
معلومات این سروی داشته باشند، لطفاً فورمی را که از آدرس 

  :ذیل بدست آورده میتوانند، خانه پری نمایند
www.mrrd.gov.af/vau/NRVA_2005.htm 

  

  :بسایت ذیل کاپی نمائید از وی این گزارش رایا بطور مستقیم
www.mrr.gov.af/vau/NRVA%2005%20Downloa
dsNRVA%202005%20Data%20request%20for
m.doc 

)  ولسوالی6به استثنائی (قیمت های بازار که از هر یک ولسوالی 
در افغانستان در جریان این سروی جمع آوری شده است، در 

  :گزارش ذیل مورد تحلیل قرار گرفته است
، واحد 2005قیمت های بازار؛ ارزیابی ملی خطر و آسیب پذیری 

وزارت احیا و انکشاف دهات و  (VAU)تحلیل آسیب پذیری 
  .  س م30 ص، مصور، نقشه، 26اداره احصایه مرکزی، 

 میگابایت حجم دارد از آدرس ذیل کاپی 4گزارش را که این 
  :کرده میتوانید

www.mrrd.gov.af/vau/NRVA%2005%20Downlo
ads/NRVA%202005%20District%20Market%20
Price%20analysis.doc 

  

  

  پروژه تحقیق باالی معیشت ها و قرضه های غیر رسمی
  

پسرم به من یک بیوه هستم و پس ازینکه شوهرم فوت کرد، 
زمانیکه .  دادو پول نداشت و زمین ما را به گروا. ایران رفت

. پسرم به ایران بود، مصارف و مخارج ما را برادرم می پرداخت
پیشکش او زمین /دختر خود را به شوهر دادم و از پول تویانه

وقتیکه پسرم از ایران آمد با . خود را از گروی خالص کردیم
تان خود پول قرض کرد تا یک کار را خود پول نیاورد او از دوس

و پس زمین ما . شروع کند اما به آن کار هم ادامه داده نتوانست
حاال او بوت دوز است و یک روز کار میکند و . را به گرو داد

من خودم باالی زمین . درامد خود را در دیگر روز ها میخورد
ه های دیگر مردم کار میکنم و در عوض به من گندم و دیگر غل

پسرم از برادرم که در بازار دوکان دارد به مبلغ . جات میدهند
برادرم به ما شکر، روغن و .  افغانی نیز قرضدار است30000

 ساله و 45از گفته های فاطمه، زن . (برنج به قرض داده است
  )بیوه، از والیت هرات

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در جریان ماه های جوالی تا 
 تحقیقی را در مورد معیشت ها و قرضه های غیر 2005دسمبر 

رسمی در والیات بلخ، کاپیسا، غور و هرات به راه انداخت که 
هدف این تحقیق آگاهی از قرضه های غیر رسمی مانند قرض 

های که بین اهالی قریه مانند اقارب و خویشاوندان و دوکانداران 
گیرد میباشد و بی زمینان صورت میو مشتریان و یا زمین داران 

و سعی گردیده تا نقش قرضه ها را منحیث یک دارائی اجتماعی 
درین گزارش نشان داده شده . و مالی مطالعه و تحقیق نماید

است که چیگونه روابط میان قرضه های غیر رسمی و اینکه 
چگونه استفاده میشوند و چیگونه سبب تقویه روابط اجتماعی 

  . میشوند را مطالعه میکند
که در فوق گفته شد، نمونه خوبیست و یکی از روشهای مثالی

و نیز نشان  .معیشتی مردمان فقیر در روستا ها استمشکل 
میدهد که قرضه در معیشت خانواده ها چی نقش دارد و از کدام 

خانواده . روشها برای بازپرداخت قرضه های شان استفاده میکنند
مانند متذکره در دوره های مختلف از روش های مختلف 

مهاجرت برای کاریابی، کار های شخصی و زراعتی برای کسب 
در ابتدا زمین خود را به گرو داده تا . درامد استفاده نموده اند

مصارف سفر به ایران آماده شود و زمانیکه پسر آنها در ایران 
معتاد میشود و درامد ندارد، دختر خود را به فروش رسانده و از 

این . د را از گروی خالص میکندپول تویانه وی زمین خو
مردم به گرفتن قرضه چرا بعضی از دالیلی ایست که تجارب 
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مصارف : دیگر دالیل درین رابطه قرار ذیل است. روی میĤورند

روزانه خانواده ها، مشکالت صحی، پرداخت قیمت خریداری 
ب جدید و یا سفر عروس، و بعضاً هم برای شروع یک کار و کس

در بعضی مناطق جنگهای داخلی بسیاری از . به خارج از کشور
 و مردم برای بازسازی خانه های شان  ویران کردهخانه ها را

  . قرض میگیرند
 یک ضمانت داشته برای دسترسی به قرضهفامیل ها باید 

باشند، مانند زمین، یا دختر جوان در خانه، و یا دیگر دارائی های 
 قرضه جلوگیر شود و فروش دختران جوان تا از گرفتن. با ارزش

یا برای پرداخت خریداری دختر شخص دیگر در سراسر مناطق 
که این تحقیق در آنجا صورت گرفته است، غیر معمول نبوده 

داشتن روابط خوب با مردم و اقارب نیز بعضی اوقات در . است
اینکار . صورت عدم داشتن منابع متذکره استفاده شده است

موالً از آن طریق قرضه به دست سبب ایجاد اعتماد شده و مع
  . میاورند

پنج سال میشود که از دوکان او . من از کاکایم قرضدار هستم”
اگر او به من قرض ندهد من از دیگر . قرض میگیریم

دوکانداران قرض میگیریم و به کاکایم ننگ است که من از 
 ساله ای از والیت 35زن (“ .دیگر دوکانداران قرض بگیریم

  )هرات
 برای  دیگر از اقارب و دوستان، دوکانداران یک منبع عمدهبغیر

 برای مردمان پولدار و فقیر قرض قرض گیری است چراکه آنها
سوال درینجاست که چرا دوکانداران برای خانواده های . میدهند

 در جریان این  دو دلیل رافقیر قرض میدهند که این تحقیق
 مشتریان  تعدادائیدر مناطق روست. 1:  پیدا نموده استپروژه

زیاد نیست، و دوکانداران نیاز دارند تا با مردم روابط خوب داشته 
باشند و برای حفظ این روابط مجبور اند تا برای آنها قرض 

  از طرف دیگر، زمانیکه دوکانداران جنس خود را به . 2. بدهند
  
  

قرض میدهند، به قیمت بیشتر باالی آنها حساب میکنند و اگر 
قد بفروشند قیمت آن ارزانتر میباشد به این معنی که به پول ن
   . از فروش اجناس بطور قرضه، بیشتر نفع میگیرنددوکاندران

در بعضی مناطق داشتن زمین برای گرفتن قرضه بسیار مهم 
اگر کسی زمین داشته باشد، بسیاری از مردم عالقه دارند . است

گرو داشته تا به آنها قرض بدهند و در عوض زمین او را به 
باشند تا از حاصالت آن استفاده کنند، که این نوع مفاد را بعضی 

در حالیکه در افغانستان سیستم سود . ها بنام سود یاد میکنند
گیری واضحی وجود ندارد بسیاری از کسانیکه در جریان این 

این نوع مفاد را سود میدانستند در تحقیق مصاحبه شده اند 
این مسئله با قرض . اعتقاد نداشتندحالیکه یک تعداد به آن 

دهی دوکاندران که جنس خود را به قیمت گزافتر طور قرضه به 
  . مردم میفروشند، نیز ارتباط میداشته باشد

، نشان میدهد که پول  ذکر شدمثالیکه در ابتدای این مبحث
  مصارف عروسیپیشکش دختر نیز برای بازپرداخت/ تویانه 

ر روشهای را که این تحقیق درین دیگ. دختر استفاده میشود
پرداخت قرضه ها به : زمینه شناسائی نموده است به این قرار اند

فصل های مختلف پس از جمع آوری حاصالت، فروش 
محصوالت خانگی از قبیل قروت و دست دوزی ها، سفر به 
دیگر کشور ها و شهر های افغانستان جهت یافتن کار و گرو 

  . دادن زمین
 کلی ازین تحقیق در اواخر بهار امسال به نشر اولین گزارش

  . میرسد
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  بازار ها، توسط دفتر مشورتی آلتایارزیابی 
  

درین اواخر دفتر مشورتی آلتای تحقیقی را در مورد فرصت های 
تجاری در بازار های خارجی برای مواد و تولیدات افغانستان آغاز 

ی ها و صنایع دستی که آیا دست دوزدریابد نموده است تا 
افغانستان از قبیل زیورات، فرنیچر و دیگر مواد برای تزئین خانه 

این پروژه شامل تهیه معلومات . در بیرون کشور بازار دارد یا نه
وارد کننده از اندازه تولید و نحوه پروسس این مواد، و مصاحبه با 

ی  آنها درین مورد جمع آوراتگان، فروشنده گان میباشد تا نظر
بر اساس وضعیت اقتصادی در افغانستان، بسیاری از تولید . شود

کننده گان همیشه در تالش اند تا صنایع تولیدی خود را حفظ 

کرده و آنرا به فروش برسانند به این خاطر هدف این پروژه این 
است تا برای زنان کمک شود تا برای مواد و صنایع تولیدی آنها 

یدا شود تا آنها بتوانند به فامیل های در بازار های خارجی بازار پ
  . خود کمک نمایند

  :برای معلومات بیشتر میتوانید به آدرس ذیل مراجعه نمائید
http://www.altaiconsulting.com/handicrafts/ 

این تحقیق در واقع تکمیل کننده تحقیق دیگری است که این 
رین د (UNDP)دفتر برای پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد 

  . زمینه انجام داده است

گران این موسسه ، بصیر نادر، فوزیه به همکاری تحقیق 
  .رحیمی، ساغر وفا

  : با پاوال کانتر به تماس شویدبرای معلومات بیشتر
paula@areu.org.af  
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این پروژه شامل تحقیق و تحلیل انگیزه ها و فرصت های 

  :تجاری در بخش های ذیل میباشد
 مرغداری •
 زعفران و زیره •
 سنگهای گرانبها •
 خدمات مربوط به امور ساختمانی  •
 تولیدات مربوط به گندم •
 کاالی کشمیری •
 صابون، شامپو و پودر رختشوئی •
  
  

ق طی گزارشی بنام ارزیابی های مارکیت یافته های این تحقی
  . ها نشر شده است

 نیز در مورد بند برق ازین دفتر یک تعداد گزارشات دیگری
 تعلیمی، و استفاده از انرژی و سکتور خصوصی کجکی، مصارف

  . به نشر رسیده است
 
 
 
 
 
  

  
  

 تعمده ترین نشریا
 نشر میگردد، 2006بهار  به تازه گی دریافت نموده و یا آنچه که در (AREU) اندرین بخش آن نشریاتیکه واحد تحقیق و ارزیابی افغانست

  .معرفی میشوند
 

  انکشاف
Afghanistan National Development 
Strategy: an interim strategy for security, 
governance, economic growth & poverty 
reduction: volume 1/ Islamic Republic of 
Afghanistan. Kabul: Islamic Republic of 
Afghanistan, 2006. 231 p.; 30 cm. One of 
the most important strategy documents for 
the coming years in Afghanistan. Available 
from: http://www.ands.gov.af/main.asp  

 

یکی از مهمترین استراتیژی های افغانستان است که از آدرس 
  :یل بدست آورده میتوانیدذ

www.ands.gov.af/main.asp 

  
National Area-Based Development 
Programme: phase two (2006-2008)/ 
Islamic Republic of Afghanistan, United 
Nations Development Programme. 
[Kabul]: United Nations Development 
Programme (UNDP), 2005. 52 p.; 30 cm. 
 

 (NABDP)هدف دور دوم برنامه انکشاف ملی و ساحوی 
 مردم ی معیشت وضعیتاینست تا فقر کاهش یافته و در

افغانستان در مناطق روستائی بهبود صورت گیرد که اینکار از 
لویت ها و نیازمندی وطریق توانمند ساختن مردم برای تعین ا

را  دولت و از طرف دیگر این برنامه. های شان صورت میگیرد
قادر میسازد تا به پروسه بازسازی و انکشاف روستا ها به شکل 
اشتراکی که مردم مناطق نیز در آن سهم داشته باشند، ادامه 

  . بدهد

  اقتصاد
The investment climate in Afghanistan: 
exploiting opportunities in an uncertain 
environment. Washington, D.C.: World 
Bank, South Asia Region, Finance and 
Private Sector, 2005. 65 p.; 30 cm. 

عمده ترین چالش اینست تا بر اساس این مطالعه و تحقیق، 
ساحه اشتراک و سهمگیری سرمایه گذاران گسترش یابد که 

 صورت اینکار از طریق برداشتن موانع و مشکالت از سر راه آنها
ه از قبل سرمایه گذاری کرده  و در پهلوی آن کسانی کمیگیرد

 تحلیل .اند تشویق شوند تا بیشتر از پیش سرمایه گذاری نمایند
انکشاف سکتور روند و بررسی مشکالت و چالش ها که 

 شرکت 338بر اساس سروی که از  خصوصی با آن مواجه است
 که مهمترین ، نشان میدهد شهر افغانستان صورت گرفت5از 

ق و دسترسی به زمین میباشد که مشکالت شرکت ها معضله بر
 از دیگر مشکالت عمده آنها  قرضهفساد اداری و دسترسی به

این گزارش را از آدرس ذیل بدست آورده . به حساب آمده است
  :میتوانید

www.worldbank.org/af 

 
Papers from the Conference on Regional 
Economic Cooperation, Kabul 4–5 
December 2005 

 2005 دسمبر 5نند اعالمیه کابل درین زمینه که بتاریخ هما
صورت گرفت، یک تعداد اسناد و گزارشات دیگر که در مورد راه 
ترانزیتی و ترانسپورتی افغانستان صورت گرفته است در 

  :ویبسایت ذیل موجود است
www.afghanistan-mfa.net/RECC/index.html 

  :ای معلومات بیشتربر
www.altaiconsulting.com 
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  :این گزارشات و اسناد قرار ذیل اند

• Findings of industry research on 
Afghanistan: presentation to Private 
Sector Development Donor 
Roundtable/ OTF Group (November 
2004, 82 p.). [Industry research on 
carpets, lambskins, wool, cotton, 
raisins, nuts, apricots, marble and 
essential oils]. 

ق شامل قالین، پوست، پشم، پنبه، کشمش، مغز باب، این تحقی
  .زردالو، سنگ مرمر و روغن میباشد

• Commercial Competition Commission 
of Afghanistan (CCCA): three cluster 
discussion document, September 14, 
2005/ OTF Group (September 2005, 
24 p.) [Industry research on dried fruit 
and nuts, marble and stone industry, 
Afghan carpets]. 

این تحقیق شامل میوه جات خشک و مغز باب، سنگ مرمر  و 
  .دیگر سنگ ها، و قالین افغانی میباشد

• Report on border and customs related 
facilities and procedures in 
Afghanistan: prepared as a discussion 
documents for the Second Meeting of 
the Trade and Customs Working 
Group, Bangkok 13-14 December 
2005 (60 p.) 

• CSATTF customs cooperation briefing 
report/ Central and South Asia 
Transport and Trade Forum 
(CSATTF), Trade and Customs 
Working Group (TCWG) (October 
2004, 65 p.) 

• Toward harmonization and 
modernization of transit transport 
agreements among the Central and 
South Asia Transport and Trade 
Forum (CSATTF) countries: draft final 
report/ Asian Development Bank, 
Central and South Asia Transport and 
Trade Forum. (November 2005, 126 
p.) 

• Report on the economic impact of 
Central-South Asian road corridors, 
March 2005/ Central and South Asia 
Transport and Trade Forum  
(CSATTF)/ this report was prepared 
by Mohiuddin Alamgir (79 p.) 

  . استاین گزارش توسط محی الدین عالمگیر تهیه شده
• Prospects for regional development 

and economic cooperation in the wider 
Central Asia Region: discussion draft 
(November 25, 2005): paper prepared 
for the Kabul conference on Regional 
Economic Cooperation, December 4-
5, 2005 (29 p.)  

که این گزارش برای کنفرانس همکاری های قابل به ذکر است 
  .مشترک اقتصادی که در کابل تدویر یافت، تهیه شده بود

 انتخابات
Bandoliers and ballots: security and the 
Afghan Presidential election of 2004/ Nur 
Laiq.  Unpublished thesis (Master of 
Philosophy in Modern Middle Eastern 
Studies), Faculty of Oriental Studies, 
Oxford University, 2005. 

. تا اندازه ای نظریه انتخابات در افغانستان موفق بوده است
انتخابات نسبتاً عادالنه دایر شد، جنگ ساالران و طالبان در آن 

اما . راه یافتند و قسماً نمای از دموکراسی نیز در آن وجود دارد
این .  ثبات افغانستان را تضمین نمی کندهیچ یک ازینها کامالً

کشور همچنان تحت تاثیر حمالت و تنش ها از طرف گروه 
که . های که ممکن بوسیله این سیستم کنار زده شود، قرار دارد

استراتیژی امنیتی ایاالت متحد امریکا در خصوص به این اساس 
ت افغانستان برای آوردن امنیت به این کشور از طریق انتخابا

امنیت به این کشور تامین نشده است، . چندان موثر نبوده است
نه اینکه این نظریه و یا روش غلط بوده است بلکه سه عامل 
عمده که با هم در ارتباط اند و مختص به شرایط افغانستان 

  .است، در آن دخیل است

تماس حاصل  نویسنده گزارش برای معلومات بیشتر با
  :نمائید

nurlaiq@yahoo.com 

 فامیلین انیقو
Family structures and family law in 
Afghanistan: a report of the fact-finding 
mission to Afghanistan, January-March 
2005. [Hamburg]: Max Planck Institute for 
Foreign Private Law and Private 
International Law, 2006. 22 p.; 30 cm. 

ررسی این بود تا معلومات اولیه در مورد ساختار هدف این ب 
طی این بررسی .  جمع آوری شود فامیلیهای فامیلی و قوانین

 مصاحبه جداگانه انجام یافت که اینها بیشتر کارمندان 200
چون این . داخلی، خارجی موسسات غیر دولتی را شامل میشود

ی را اولین تحقیق ساحوی درین زمینه بوده بناً جنبه آزمایش
  . داشته است

 از نه والیت افغانستان 2005این هیات از ماه جنوری تا مارچ 
یعنی، کابل، کندهار، هرات، بلخ، بدخشان، بامیان، ننگرهار، 

کسانیکه درین تحقیق مصاحبه . کندوز و پکتیا دیدن نمودند
شدند شامل ، قاضی ها، سارنواالن، استادان حقوق و شریعت در 

ان ارگانهای دولتی،  اعضای موسسات خارجی، پوهنتونها، کارمند
 فیصد 60اعضای شورا های محلی و ساکنین محل میباشد که 

 سال از 70 تا 20 فیصد آنان زن بوده و به سنین 40آنان مرد و 
  .قرینه های مختلف اجتماعی میباشند
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  :این گزارش به آدرس ذیل موجود است

www.mpiprivhh.mpg.de/deutsch/Forschung/La
ufendeprojekte/Afghanistan/afghanisan.htm 

مینار ها در  یک تعداد سی2006قرار است تا در جریان سال 
 کتب درسیدر  مورد قوانین فامیلی دایر گردد و این مطالب

 برای معلومات بیشتر به آدرس ذیل تماس .آینده تدوین شود
  :گیرید

Afghanistan.project@mpipriv.de 

  تامینات غذائی
Food security situation in Afghanistan. 
Kabul: Action Aid, Afghanistan, 2005. xi, 
45 p.: maps; 25 cm. 

درین گزارش هفت بخش جداگانه مورد تحلیل و بررسی قرار 
منازعات، تولید مواد خوراکی و : گرفته است، که اینها شامل

و مصرف آن، دسترسی و یا موجودیت منابع، زیربنا ها، فقر 
عمده ترین .  میباشد غذائیمعیشت، بازار ها و کمکهای مواد

  :یافته های این تحقیق قرار ذیل است
 2100بیست فیصد از مجموع نفوس کشور کمتر از  •

 .کیلوکالوری را در روز مصرف میکنند

دهه . تولیدات حبوبات بیشتر بطور للمی صورت میگیرد •
ی های جنگ و چندین سال خشکسالی باالی سیستم ها

 .آبیاری تاثیر چشمگیر گذاشته است

امکانات کم برای انتقال و ذخیره سازی مواد خوراکی  •
 فیصد مواد خوراکی شده که تقریباً دو 13باعث کمبود 

 . چند کسر مواد خوراکی این کشور میباشد

واردات غیر منظم مواد خوراکی سبب میشود تا قیمت این  •
لید حبوبات ادامه مواد کاهش یابد و دهاقین نتوانند به تو

 . بدهند

 تعداد مردمی که مالداری داشتند 2003 تا 1995از سال  •
 ملیون کاهش یافته است که خطر جدی 3به کمتر از 

برای معیشت مردمان روستائی مخصوصاً کوچی ها 
 .میباشد

  :برای معلومات بیشتر به این آدرس ها تماس گیرید
0799 043 656  
gb@actionaidafg.org 

  صحت
Health seeking behaviour, health 
expenditures, and cost sharing practices in 
Afghanistan/ prepared by Johns Hopkins 
University Third-Party Evaluation Team. 
[Kabul]: [Johns Hopkins University Third-

Party Evaluation Team], [2005]. vii, 52 p.; 
30 cm. 

 که به همکاری مشترک وزارت صحت عامه ین گزارشدر
افغانستان و پوهنتون جانز هاپکینز صورت گرفته است، معلومات 

 تداوی و مصارفعمومی در مورد امراض، تداوی امراض، 
داگانه ج از سراسر کشور و معلومات تقسیم این مصارف میباشد،

 در جریان مطالعه این . والیت در بر میگیرد، درج میباشد11از 
ارش باید متوجه بود که در جریان مطالعه این گزارش گز

معلومات تهیه شده نباید به حیث احصایه از امور صحی 
  .افغانستان استفاده شود

La santé des femmes et la coopération 
hospitalière canadienne en Afghanistan/ 
Valéry Ridde. Published in Revue 
Canadienne de Santé Publique = 
Canadian Journal of Public Health v. 97 
(no. 1) (January-February 2006), p. 60-62. 

شفاخانه خواسته شد تا   Quebec Cliniciansدرین اواخر از 
مجهز و تخصصی را در کابل برای زنان و اطفال ساخته و اداره 

هدف این گزارش تحلیل و بررسی چالشهایست که در . نمایند
یکی از درس ها عمده که در .  این پروژه مشترک قرار داردبرابر

جریان این تحقیق آموخته شده است، اینست تا در برابر کمک 
های که فقط برای جلب توجه است و موثر نیستند، استقامت 

  .صورت گیرد

  عدالت
Field study of informal and customary 
justice in Afghanistan and 
recommendations on improving access to 
justice and relations between formal courts 
and informal bodies/ Afghanistan Rule of 
Law Project, Checchi and Company 
Consulting. Washington, D.C.: Checchi 
and Company Consulting, 2005. 67 p.; 30 
cm. 

ید که سیستم غیر رسمی مطالعه و تحقیق پیشنهاد مینمااین 
قضائی که در شورا ها و جرگه های محلی استفاده میشوند، و در 
آن اصول و مقرراتی عرفی برای حل مشکالت مورد استفاده 

اما تمام مشکالتی . یگیرد، بیشتر مشروعیت و اهمیت داردقرار م
را که محاکم رسمی به آن مواجه اند، سیستم غیر رسمی قضائی 

مشکل از سیستم های متذکره نیست  . و میباشندنیز با آن روبر
که یکی از آنها بهتر از دیگری به اصول و قوانین حقوق بشر 
بیشتر احترام بگذارد اما مشکل از نبود ظرفیت مناسب برای 
تطبیق و اجرای سیستم های متذکره است تا به فعالیت های 

  .خود بشکل احسن و مناسب رسیده گی کنند

  ملکیت اراضی

 Informal settlements and land tenure 
issues: report on pilot project district #7: 
executive summary. [Kabul]: USAID Land 
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Titling and Economic Restructuring in 
Afghanistan (LTERA), 2006. 8 p.; 30 cm. 

، (USAID)سازمان انکشاف بین المللی ایاالت متحده امریکا 
آزمایشی را جهت رسیده گی به مسایل خانه های غیر پروژه 

این پروژه . قانونی به همکاری شاروالی کابل شروع نموده است
. ها شامل بهبود خدمات اولیه و قانونی ساختن ملکیت ها میباشد

درین پروژه ها همکاری مردم منطقه برای قانون مند ساختن 
سبب شد تا این پروژه ها . مالکیت اراضی استفاده شده است

مردم در حل مشکالت شان بیشتر عالقه نشان بدهند و به یک 
  .دیگر کمک نمایند

  مالداری
Production and marketing of red meat, 
wool, skins and hides in Afghanistan: a 
case study from Kabul, Kandahar and 
Kunduz provinces/ Euan F. Thomson, 
Philippe Chabot, and Iain A. Wright. 
[Aberdeen, Scotland]: Macaulay Institute, 
Mercy Corps, 2005. vii, 56 p.; 30 cm. 
Bibliography, p. 43-45. 

در مورد ) سه ماه(این گزارش یافته های پروژه کوتاه مدت 
شناسائی فرصت های بازار ها برای فروش تولیدات مالداری و 

رای کسب عواید بیشتر از مشکالت که تولید کننده گان ب
تولیدات خود به آن مواجه اند میباشد که در واقع یک بدیل 

درین پروژه باالی گوسفند، بز، . برای زرع خشخاش میباشد
تحقیق صورت گرفته، گوساله و تا یک حدی هم باالی گاو ها 

. چونکه اینها در پروژه های قبلی کمتر مورد توجه بوده است
اضا برای ه است که تا چی اندازه تقدرین تحقیق بررسی شد

تجارت گوشت، پشم، پوست وجود دارد و اینکه دهاقین به کدام 
برای . مشکالت در عرضه تولیدات مالداری خود با آن مواجه اند

  : معلومات بیشتر به آدرس ذیل تماس حاصل نمائید
 Euan.thomson@talk21.com 

  تریاک
Exploring the “shades of grey”: an 
assessment of the factors influencing 
decisions to cultivate opium poppy in 
2005/2006. London: Afghan Drugs Inter 
Departmental Unit, 2006. 32 p.; 30 cm. 

مغایر گزارشات قبلی که از تراکم کشت خشخاش و این گزارش 
 تریاک منحیث یکی از واحد های پیمایش ارزیابی و اهداف

 .ان استفاده شده است، میباشدمبارزه علیه مواد مخدر در افغانست
چنین تصویر کلی و عمومی نتنها چیگونگی کشت خشخاش و 

میتواند بلکه تغیرات نتریاک را در سراسر کشور حاصل کرده 
آنرا نیز که در سطح محل اتفاق میافتد، حاصل کرده کیفی 
ریک که در ما درین گزارش نکات بااما در عوض، . نمیتواند
 قرار داشته اند، مورد تحلیل قرار گرفته تر مسایل بزرگتحت
همچنین درین گزارش پیشرفت های آشکار در مسیر . است

کاهش کشت خشخاش و تریاک در بعضی ولسوالی ها والیات، 
گسترش کشت به طور مفصل بررسی گردیده و در عین زمان 

آنجا مسایل خشخاش را در بعضی مناطق همین والیات که در 
حکومتداری، دسترسی به معیشت حالل و امنیت مشکل ساز 

  . اند، مطرح گردیده است
  :این گزارش از آدرس ذیل قابل دریافت است

www.fco.gov.uk/afghanistan/drivers2006  

  امور مالی
Afghanistan: managing public finances for 
development/ Poverty Reduction and 
Economic Management Sector Unit, South 
Asia Region. <1> v.; 30 cm. [Washington, 
D.C.]: World Bank, 2005. Bibliography, p. 
99-101. “Report NO. 34582-AF”–cover. 
Contents: Volume 1: Main report (ix, 101 
p.). 

هدف عمده برنامه اداره امور مالی افغانستان که توسط بانک 
ی نزدیک دولت افغانستان نی و موسسات همکار به همکارجها

انجام گرفته است، عبارت از توحید سیستم امور مالی افغانستان 
است تا بشکل گسترده و کامل و عملی طرح گردد و پیشرفت 
های جدید و تحلیل چالشهای عمده و ارایه سفارشات برای 

همراه با . تآینده نیز در چوکات کاری این برنامه شامل بوده اس
این گزارش، چهار راپور مکمل دیگر نیز شامل است که عبارت 

، )2جلد (، مسایل عمده )2جلد (اند از اجراات و خریداری ها 
، و مصارف بخش )4جلد (مطالعات سکتور های انتخاب شده 

اینها از آدرس ذیل ). 1نسخه (، خالصه اجراات )5جلد (امنیتی 
  :قابل دریافت اند

www.worldbank.org/sar 

  مهاجرین
IDP return facilitation to Faryab: an 
assessment by the Norwegian Refugee 
Council. Kabul: Flyktninghjelpen, 
Norwegian Refugee Council, 2005. 28 p.; 
30 cm. “November 2005”–cover. 

اهداف اساسی ارزیابی شورای مهاجرین ناروی که به توافق 
 در کابل 2005اری مربوط نیز رسیده است و در جوالی گروپ ک

شناسائی اسباب رسیده گی . 1: مالقات نمودند، سه مورد میباشد
به موانع عمده در فرا راه عودت و استقرار مجدد بیجا شده گان 

و اصالً از والیت  در جنوب و غرب افغانستان  مستقرداخلی
 حل و فصل و  تمرکز بیشتر باالی مسایلفاریاب میباشند و

شناسائی همکاران کلیدی که . 2. قضایای حقوقی آنها میباشد
در عودت مهاجرین، استقرار مجدد آنها و صلح در مناطق غرب 

ارایه پیشنهادات برای پیشبرد فعالیت . 3. افغانستان عالقه دارند
 ناروی است تا بتوانند کار های راهای بعدی شورای مهاجرین 
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کامل مهاجرین به شکل احسن انجام در بازگشت و استقرار 

  . دهند
: معلومات این ارزیابی از سه منبع مختلف گرد آوری شده است

از جریان مصاحبه با بیجا شده گان داخلی و یک تعداد از آنانیکه 
عودت کرده اند، مصاحبه با نهاد رسمی و مربوط هم از والیت 

یده اند و و والیات که مردم به آنجا ساکن گرد) فاریاب(مربوط 
یک تعداد مطالب و گزارشات ازین منبع، و مطالعه قضایای 
حقوقی و مربوط عودت کننده گان و مصاحبه با مشاورین 

برای کسب معلومات بیشتر به . شورای مهاجرین ناروی میباشد
  :آدرس ذیل مراجعه کنید

Mark.choonoo@nrcafpk.org 

  احصایه

Statistics law: signed into effect 1st 
January 2006: unofficial English 
translation. Kabul: [s.n.], 2006. 9 p.; 30 
cm. 

 در اختیار این موسسه قرار 1384آخرین کتاب سالنامه احصایه 
ین کتاب ارقام را که دولت افغانستان گرد آوری کرده از. دارد

 این کتاب را میتوانید از اداره احصایه. است را میتوان بدست آورد
  . کنید دالر خریداری20مرکزی برای کار های رسمی به قیمت 

  به انفاذ رسیده است2006 جنوری 1که به تاریخ : قانون احصایه
  . صفحه است9دارای 

زمانیکه این قانون در جریده رسمی بچاپ برسد، قانون قبلی را 
 هجری قمری به چاپ 1421، مورخ 792که به شماره جریده 

و اداره احصایه مرکزی را . خواهد کردرسیده بود را ملغی 
منحیث یک اداره مستقل دولت تاسیس میکند که با شورای 

 عضو است، همکاری خواهد 10احصایه ملی که در ترکیب آن 
 در آغاز هر سال مالی اداره احصایه مرکزی، مهمترین .داشت

جدول های احصایه وی را که جدید و قابل نشر باشند، چاپ 
 سال سرشماری نفوس 10ذکر است که در هر قابل . مینماید

صورت گرفته و احصایه زراعتی نیز در جریان همین مدت زمان 
  .صورت میگیرد

  آب
“Lesson learning” from the transition 
between relief and development in 
Afghanistan: water sector institutional 
diagnosis/ Nicolas Rivière. [Kabul?]: 
Groupe URD, 2005. 47, 6 p.; 30 cm. 
“September 2005”–cover. Bibliography, p. 
4-6 (second group). 

اهداف مطالعه و تشخیص مشکالت سازمانها که در ساحه 
آبیاری و یا کالً در سطح مدیریت منابع آبی کار میکنند، قرار 

  :ذیل اند

راه تحلیل و بررسی وضعیت و ساختار کنونی سازمان هم •
 بوقوع 2001با تغیراتیکه در سالهای گذشته قبل از 

 .پیوسته است

مرور و تحلیل نوعیت مشترکین کنونی، برنامه ها و  •
استراتیژی های که در سیستم های آبی افغانستان مورد 

 .2001استفاده قرار گرفته است و تکامل آن بعد از سال 

یان مطالعه و تحقیق سازمان های غیر دولتی، و ارتباط م •
 .و سکتور های زراعتی) آبیاری(آب 

هدف تحلیل این گزارش تهیه معلومات مربوط و یافته در اخیر، 
تا از آن پالیسی . های مشخص در مورد سکتور های آبی میباشد

رداننده گان پروژه ها در پالنریزی برنامه های خود گسازان و 
درین گزارش سعی شده تا عناصر اساسی و . استفاده نمایند

برای حصول . واقعی مربوطه را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد
  :معلومات بیشتر به آدرس ذیل تماس گیرید

abanzet@urd.org 

  زنان
Afghanistan: national reconstruction and 
poverty reduction: the role of women in 
Afghanistan’s future/ the World Bank. 
Washington, D.C.: World Bank, 2005. xvi, 
133 p.: col. ill.; 23 cm. Bibliography, p. 
129-138.  

این گزارش فعالیت های دولت را برای رسیده گی به اختالفات 
درین گزارش معلومات قبلی باهم تلفیق . جندر ارایه میدارد

که در آن احتماالً شده گردیده و ساحات مهم را شناسائی 
 و فقر کاهش یابد و زنده گی یافتهت های جندر افزایش فعالی

اندازه تبعیضات جندر در افغانستان فراگیر . انسانها بهبود یابد
بوده و این راپور باالی یک تعداد سکتور های که در برنامه 

یافته های کوتاه مدت و دراز مدت مهم دانسته میشوند، تمرکز 
  .است

، اما  گفته شده است2005اگرچه تاریخ نشر این گزارش مارچ 
 قابل 2006به نظر میرسد که این گزارش در ماه جنوری 

این گزارش را میتوانید از آدرس ذیل بدست . دریافت بوده است
  :آورید

www.reliefweb.int/library/documents/2005/wb-
afg-31mar.pdf 

  
  
  

 

  قوانین جدید
 اساسنامه شرکت سهامی -1384 مورخ 863شماره 

افغان تیلی کام و مقرره مصرف مواد سوخت عراده 
  ی ترانسپورتیها

اعالنات ثبت اسناد و عالیم -1384 مورخ 864شماره 
  تجارتی
  قانون تدارکات-1384 مورخ 865شماره 
 قانون رسانه های همگانی-1384 مورخ 871شماره 



  9    2006اپریل  ؛نهمخبرنامه تحقیقات افغانستان، شماره 

 
  اداره جدید و آینده این تنشریا

  
  

  

  نشریات جدید

درین گزارش .  غورسیستم تجارت تریاک در هلمند و
بازار تریاک در سطح والیت و ولسوالی های هلمند که از 
گذشته ها تریاک در آن کشت میشده و والیت غور که جدیداً 
به کشت و قاچاق مواد مخدر شهرت یافته است، مورد مطالعه 

  .قرار گرفته است

 درین گزارش .گسترش تمرکز: افغانها در پاکستان
 ملیون افغان که هم 3ش تقریباً وضعیت زنده گی و بودوبا

اکنون در پاکستان زنده گی دارند، مورد مطالعه قرار گرفته و 
تاکید میدارد که چارچوب کاری کنونی برای مهاجرین بطور 
کافی بیش ازین به واقعیت حرکت مردم به کشور ها پاسخ داده 

  .نمیتواند

 افغانها در تحت نامدو گزارش موضوعی دیگر ازین موسسه 
 ومهاجرت، اسکان و شبکه های اجتماعی : شاورپ

اسکان، معیشت ها، شبکه های : افغانها در کویته
به نشر رسیده که باالی ، بین المرزیکمکی و روابط 

تجارب زنده گی افغانها به این دو شهر تمرکز یافته و نظر آنها 
  .را در مورد عودت و اسکان به افغانستان جویا شده است

دیدن از آنسوی دیوار های ” ضیحنامه ها بنامیکی دیگر از تو
شمولیت به مکاتب در تصمیم گیری خانواده، : مکتب

جدیداً به نشر رسیده است که در آن باالی  “افغانستان
  دالیلیکه والدین چرا اطفال خود را به مکتب شامل میکنند و یا

 آنها را به مکتب نمی فرستند تحقیق شده و نیز اینکه کدام 
االی تصمیم آنها تاثیر دارد نیز مورد ارزیابی قرار گرفته مسایل ب

  .  است
 از پروژه معیشت های شهری اینک دو گزارش تحت نام های

معیشت های شهری و : فقیر، فقیرتر و فقیرترین”
از بین رفتن  ”و“ آسیب پذیری در مزار شریف

 “معیشت شهری در پلخمری: صنعت، افزایش فقر
 روش های که خانواده ها  گزارشاتبه نشر رسیده است درین

برای کاهش فقر و بیکاری درین ساحات استفاده نموده اند، 
  . مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است

         
  

  نشریات آینده

  :  آینده نشریات و گزارشات ذیل ازین اداره نشر خواهند شددر
  
دولتداری در سطح محل، برنامه همبستگی ملی و ساختار  •

 تی در سطح والیاتهای دول
  زنجیر مواد غذائی6یافته های تحقیق در مورد  •
مطالعات موضوعی از والیات کابل، هرات و جالل اباد از  •

 .پروژه معیشت شهری و آسیب پذیری
گزارش در مورد قرضه ها و سیستم های قرضه غیر  •

 رسمی
یافته های اولیه از تحقیق طویل المدت این اداره در باره  •

 لداری و اقتصاد تریاکاداره آب، ما
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  کتاب های جدید در باره افغانستان
  

  . نیویورک. آن جونز/ زنده گی بدون صلح در افغانستان : کابل در زمستان
  این کتاب که از آدرس ذیل قابل دریافت است، از جمله کتاب های محدودیست

  . که تا حال پس از رژیم طالبان نوشته شده است
  com.annjonesonline.www  

  
  

  جندر و سهمگیری آنها  نیویورک، درین کتاب فصل بنام/ زنان و سیاست 
  .در کشور های پس از جنگ، ایست تیمور، افغانستان و عراق، شامل میباشد
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   مفیدی خبررسانیلیست ها ها وویبسایت

   زراعت و انکشاف روستائی در افغانستانه از تحقیقات کاربردی در سکتورمجموع
http://community.eldis.org/afghanistan 

یک مقدار گزارشات جدید را درین ویبسایت  دایر شد، اخیراً 2004 در خزان سال روستائی در افغانستان که زراعت و انکشاف همایش
، امور  گزارش جدید، در باره پالیسی های غذائی، تامینات مواد غذائی، مالداری و مسایل مربوط به چوپانی50بیش از . جای داده است

  :شتر متمرکز است مسئله عمده بی3درین ویبسابت . مالی در دهات، و دیگر عناوین میباشد
  
 .اولین بخش به بخش های فرعی مربوط به زراعت مانند، حبوبات، مالداری و باغداری اختصاص داده شده است •
 .  به مسایل موضوعی از قبیل جندر، منازعه، سازمانها و انکشاف و دیگر مضامین اختصاص داده شده استبخش دوم •
 . شودق مشخص جغرافیاوی افغانستان ارتباط دارد، جای دادهدر بخش سوم کوشش شده تا تمام اسناد که به مناط •
  

ایت تبادله معلومات زیاد در مورد پروسه انکشاف روستائی و سطوریکه از اول هدف این ویب. هدف این ویبسایت تغیر نخورده است
ختلف زراعتی و انکشافی های متوسط یک تعداد از کسانی که در سکتور هم اکنون این ویبسایت .زراعتی افغانستان بوده است

اگر در مورد این .  اداره میگردداین ویبسایت بطور رایگان توسط یک تعداد اشخاص عالقه مند. افغانستان فعال اند، پیشبرده میشود
یل تماس ویبسایت کدام سوالی دارید و یا معلومات خود را میخواهید از طریق آن به نشر برسانید، لطفاً با فلیپ چابوت از طریق آدرس ذ

   philippechabot@earthlink.net :حاصل نمائید
  

  انکشاف
http://topics.developmentgateway.org/afghanistan 

 
یک صفحه در مورد  یاد میشود، “ مدخل انکشاف” دری آن که معادل  development gatewayدر یکی از صفحات ویبسایت بنام 

 میتوانید به جریان بحث . را حاصل نمائید گزارش، اخبار و دیگر منابع3000توانید بیش از بازسازی افغانستان موجود است که در آن می
 و از اعالنات کاریابی و پروژه های که در حال تطبیق و پیشرفت  تماس گیرید نفر6000ها درین ویبسایت اشتراک کنید، و با بیشتر از 

  .از پیشرفت های تازه به این ویبسایت بطور رایگان ثبت نمائید میتوانید برای اخذ پیام ها اصل نمائید واند معلومات ح
  

  لیست های جدید در مورد استراتیژی انکشاف ملی جامعه مدنی
http://groups.yahoo.com/group/NDSAfg 

 
جهت ت، شامل اسمللی و افغانی و دیگر نهاد ها گروپ استراتیژی انکشاف ملی جامعه مدنی که در ترکیب آن سازمان های بین ال

این گروپ سعی مینماید تا جوامع مدنی . کمک به تهیه استراتیژی انکشاف ملی افغانستان البته به تقاضای دولت ایجاد شده است
ش میکند تا به اندازه افغانستان را کمک کنند تا به شکل بهتر در پروسه تهیه استراتیژی انکشاف ملی افغانستان سهم بگیرند و کوش

  . ه مدنی را درین پروسه دخیل بسازد جامعکافی فعالین
  

  خبررسانی فواد مسلم: اصالح
http://groups.yahoo.com/group/afghanistanNewsCenter 

 
.  که در آن لیست های خبررسانی را معرفی کرده بودیم، آدرس لیست خبررسانی فواد مسلم اشتباه شده بود2005در خبرنامه ماه اپریل 

  .ق ذکر گردیده و از اشتباهی که صورت گرفته ، معذرت میخواهیماینک آدرس درست آن در فو
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   محیط زیستی هزاره اهداف انکشافتحقق: مطلب عمده

  

  داکتر آصف علی زیدی و بلیندا باولینگتوسط 
  

در کشوری که .  است که مردم آن بیشتر به منابع محیطی مخصوصاً منابع طبعی وابسته اندنستان یک کشور محاط به خشکه و بریافغا
 معیشت اً منابع محیطی شدیدتخریب فیصد نفوس آن که جهت رفع احتیاجات روزمره خود مستقیماً به منابع طبعی نیاز دارند، 80بیش از 

بیش از دو دهه جنگ، فعالیت های نظامی، مهاجرت مردم، فروپاشی ملی، حکومتداری های والیتی و محلی، . این مردم را تهدید مینماید
  .  ظرفیت های اداری، و بهره گیری های بی مورد، بطور شدید اساس منابع طبعی این کشور را ضربه زده استفقدان

  
تخریب محیط زیست، ضمن اینکه .  صحت مردم این کشور دارد فقر وکوتاهی به رسیده گی به تخریب محیط زیست تاثیرات منفی باالی

فی باالی زنده گی فقرا خواهد داشت و بطور مشخص باالی آن فامیل های که مانع رشد اقتصادی در بخش زراعت میشود، اثرات من
سرپرست و نان آور آن را زنان تشکیل میدهد و یا آن خانواده های که نان آور آن اشخاص معیوب است و کسانی که مقدار کم زمین 

در بر نگیرد و افزایش توزیع غیر عادالنه ثروت پایدار نخواهد انکشاف اقتصادی که فقرا را . زراعتی و للمی دارد نیز تاثیر منفی میداشته باشد
تخریب محیط زیست در افغانستان که اغلباً باالثر بی عدالتی های اقتصادی و اجتماعی، صورت . بود و باعث تشنج های بعدی خواهد شد

  .میگیرد، یکی از عوامل نا امنی ها درین کشور تلقی میگردد
  

  افی در کشور های پس از جنگشپالن های انکمحیط زیست در پروسه طرح 
ح پالن های انکشافی و کاهش فقر بسیار مهم تطبیق موثرانه یکی از اهداف انکشافی هزاره در خصوص محیط زیست، در چارچوب طر

 میگیرد،  منحیث یکی از عوامل مهم که سکتور های مختلف را در بر افغانستان2002محیط زیست در چارچوب انکشاف ملی سال . است
که مبتنی بر آن، گروپ مشتورتی محیط زیست به هدف جای دادن مسایل محیط زیست در اجندای انکشاف ملی، ایجاد . شناخته شده است

  .بوده استناچیز اما متاسفانه موفقیت این ساختار . گردید
  

 سال متوالی مسیر رشد انکشافی افغانستان را 5ی سال آینده در عوض چارچوب انکشاف ملی، استراتیژی انکشاف ملی افغانستان که برادر 
میکند و در واقع متمم اهداف انکشافی هزاره است، تعریف 

دولت افغانستان درین استراتیژی، پالنهای را در . استفاده میشود
خصوص انکشاف دهات روی دست دارد تا برای مردم فقیر 

ی کمک بیشتر صورت گیرد و همچنین پالن دارد تا زیربنا ها
کشور را مخصوصاً سیستم آبی و ارتباط دادن روستا به بازار 

با اینکه کار تکمیل و انکشاف این . های کاری را بازسازی نماید
استراتیژی همچنان در حال پیشرفت است، مسئله محیط زیست 
یکی از اجزای مهم و کلیدی در بخش اول منابع طبعی و زیربنا 

 که این نشان میدهد،  گردیده استها شامل این استراتیژی
 یکی از مسایل مهم و اولیه در اجندای انکشاف محیط زیست

  .افغانستان شامل است که باید به آن توجه جدی صورت گیرد
  

  تحقق هدف هفتم اهداف انکشافی هزاره
 هزاره باالی اولویت های محیط زیست که یهدف هفتم انکشاف

الن هفتم پ. است  متمرکزانکشاف پایدار و کاهش فقر است،
 شاخص برای 8اهداف انکشافی هزاره شامل سه هدف و 

ارزیابی وضعیت دشت ها، حفظ نحوه حیات حیوانات و نباتات، 
استفاده از انرژی، دفع کاربن دای اکساید و مصرف مواد اوزون 

  .میباشدامالک مواد سوختی، دسترسی به آب آشامیدنی پاک و سیستم حفظ الصحه و دسترسی به دار، استفاده از 
  

فقدان معلومات اساسی در مورد شاخص های محیط : افغانستان برای رسیدن به هدف هفتم انکشافی هزاره به دو مانع عمده مواجه است
بسیاری ازین ). این کشور کمی بعد تر از زمان اصلی به این پیمان پیوسته است(زیست و زمان کمتر که باید این کشور به این اهداف برسد 

معلومات مختصری در مورد ویبسایت استراتیژی انکشاف ملی 
  افغانستان

www.ands.gov.af 
  

ستراتیژی کلی دولت ااستراتیژی انکشاف ملی افغانستان عبارت از 
آسیب  ترقی، تولید سرمایه، کاهش فقر وهدف آن افغانستان است، که 

استراتیژی انکشاف ملی افغانستان چهارچوبی را غرض . یری استپذ
برنامه ها را  و تخصیص منابع  انکشاف پالیسی های دولت ایجاد نموده و

  .اداره خواهد نمود غرض نیل براین اهداف سوق و
  

جمهوری اسالمی افغانستان گزارش اهداف انکشافی هزاره خود را در جلسه 
 ارائه 2005 سپتمبر 16 الی 14یارک از جهانی ملل متحد در شهر نیو

یک  این گزارش پیرامون حالت فعلی پیشرفت در افغانستان و. خواهد نمود
ررسی وارزیابی بتواند بمعیاری که توسط آن پیشرفت های آینده کشور 

  ...گردد، معلومات ارائه خواهد نمود 
  

ن به لسان ستراتیژی انکشاف ملی افغانستاامورد   در راراپور های زیادی(
 ).ورده میتوانیدآهای دری پشتو وانگلیسی از ویبسایت متذکره بدست 
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ولوکه .  زمان تهاجم شوروی بر میگردد،1979 سازمان های بین المللی است نه دولت افغانستان و اکثراً به زمان های رس در دستمعلومات

، برای رسیدن به این  برای رسیدن به این اهداف دارد سال12کمتر از  وقت دولت افغانستانچون معلومات متذکره صحت داشته باشد، 
  . جه خواهد بود موابه مشکالت زیاداهداف 

 بنابرین، دولت اهداف انکشافی هزاره را که در سطح جهان به توافق همگان رسیده است، به اهداف مشخص افغانستان تبدیل نموده است
مطابق به آن، سال های تعین برای رسیدن به . ن اهداف را برقرار نموده استکه توازن بین واقعیت زمانی و اولویت دهی جهت رسیدن به ای

بر عالوه، برای رسیدن به .  پوشش دهدهدف هفتم هزاره، برای افغانستان تغیر یافت تا مقدار زمان معینه برای رسیدن به این اهداف را
  . تعین گردیده است)2015نه ( میالدی 2020بعضی ازین شاخص ها سال 

ی و امنیتبرنامه های نست که تمویل کننده گان مشخصاً یکی دیگر از موانع که در مسیر رسیدن به هدف هفتم انکشافی هزاره قرار دارد ای
و از طرف دیگر . و در بخش انکشافی بسیاری از آنها به مسایل محیط زیست هیچ اولویت قایل نیستند. دیموکراسی را تمویل میکنند

  .متاسفانه یک مقدار کم بودجه دولت مستقیماً به مسایل محیط زیست اختصاص داده است
یکی از مشکالت برای رسیدن به ثبات و پایداری محیط زیست بوده رتباط با طرز حکومتداری باالی مسایل محیط زیست نیز بی ثباتی در ا

 (NEPA)، پالن کاری جدید درین زمینه که قبالً در اختیار وزارت آبیاری بود در اختیار سازمان حفظ محیط زیست 2005در ماه می . است
این پالن شامل آب، . س جمهور ارایه میداردیقل بوده و گزارش کاری اش را بطور مستقیم به شخص رئسازمان متذکره مست. گذاشته شد

 حیوانات و نباتات، صحت عامه، پالن های شهری، حفظ الصحه و خدمات جمع آوری اد معدنی، جنگلداری، نحوه حیاتانرژی، زراعت، مو
همانند اکثر از نهاد . ف تقسیم است که بعضاً مشترکاً عین کار را انجام میدهندکثافات، که بدبختانه بعضی ازین ها بین وزارت های مختل

نحوه این هماهنگی و دیگر نو تاسیس، این سازمان به وقت کافی نیاز دارد تا خود را با ساختار فعلی دولت بطور درست هماهنگ ساخته و 
  .  عیار سازد راارتباط خود با وزارت های مربوطه

 محیطی که درین نزدیکی اما فعالیتهای.  محیطی و پالن منظم نیز سبب شده تا دولت نتواند به پایداری محیطی دست یابدنبود یک پالیسی
ضمن اینکه این سازمان ایجاد شده نحوه روابط آن با دیگر ارگانهای دولت . این مشکل خواهد شدها بوقوع خواهد پیوست که سبب کاهش 

دارند، تنظیم گردیده است و این پالن شامل تحفظ و اداره منابع طبعی و آبی و مدیریت کامل محیط که در سکتور محیط زیست فعالیت 
، کنترول و جلوگیری از آلودگی محیط زیست و تعلیمات و آگاهی از محیط زیست )که شامل ارزیابی اثرات محیط زیست میشود(زیست،  
  . ت داده شده است تا فعالیت ها و تصامیم کاری خود را بطور موثر اجرا نمایدو از همه مهمتر این پالن به اندازه کافی صالحی. میشود

سازمان های خارجی یک تعداد برنامه های را در سکتور محیط زیست تمویل نموده اند، که امید است برای دولت جهت رسیدن به هدف 
لت کمک میکند تا پالیسی جامع، منظم و کاربردی را ، برای دو(UNEP)برنامه محیط زیست ملل متحد . هفتم انکشافی هزاره کمک کند

. اینها در مدیریت منابع طبعی و حفظ و بازسازی منابع طبعی کمک خواهد کرد. انکشاف دهد) که هسته مرکزی آن محیط زیست است(
موافقتنامه را امضا کرده است البته برنامه متذکره نیز کمک میکند تا این کشور موافقتنامه محیط زیست را تطبیق کند که افغانستان نیز این 

هدف این موافقتنامه رسیدن به هدف هفتم انکشافی هزاره از طریق پیمان تغیر اقلیم و پروتوکول استفاده از مواد اوزون دار میباشد که یقیناً 
نرژی سرمایه گذاری های زیاد قابل به ذکر است که در سکتور های جنگلداری و ا. اینها برای رسیدن به این هدف کلی ممد واقع میشود

  . شده است
و همچنین بتواند ازین طریق به توافقات بین پاسخده باشد حصول یک پالن انکشافی برای افغانستان که به نیازمندی های این کشور 

نکشاف پایدار الی گرچه رسیدن به ا.  قابل حصول است)شامل آنچه که در پیمان اهداف انکشافی هزاره آمده است(المللی پاسخگو باشد 
  .  محتمل به نظر نمیرسد اما پیشرفت های قابل مالحظه درین زمینه تقریباً قابل پیش بینی میباشد2015سال 

  
بلیندا باولینگ در بخش پیمان های بین المللی در مورد محیط زیست و قوانین مربوطه تخصص داشته و در برنامه ظرفیت سازی در بخش اداره محیط 

 محیط زیست و انکشاف پالیسی و در هفت سال گذشته در ساحه قوانینوی اکنون در کابل مستقر بوده . لل متحد در افغانستان کار مینمایدزیست برای م
 سال در 15مدت برای وی . آمر برنامه محیط زیست ملل متحد در کابل استداکتر آصف علی زیدی . ها مربوطه در کشور های مختلف کار نموده است

  .کشاف در آسیائی مرکزی برای این موسسه و اتحاد تحفظ جهان و شبکه انکشافی آغا خان کار نموده استساحه ان
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  نشریات دیگر

بر عالوه نشریاتی که قبالً معرفی گردیدند، اینک گزارشات و نشریات موسسات و افراد که به این اداره جهت معرفی ارسال داشته اند، 
  .معرفی میگردد

  
 در مورد زراعت، انتخابات، قانون خانواده، امور مالی، تاریخ، زبان، قانون، رسانه های خبری، مهاجرت، تریاک، ارشات و نشریاتتعداد گزیک 

 اًچون تمام. جهت نشر به این خبرنامه به ما فرستاده شده استر موسسات و نهاد ها  از دیگ نیزسیاست، بازسازی، امنیت و تروریزم و زنان
.  و از تکرار آن درین قسمت خودداری شده استسی همین خبرنامه گنجانیده شده انگلیاند، فقط در بخش زبان انگلیسی  بهاین گزارشات

 آما آن سلسله گزارشاتی که به زبان دری به این اداره مواصلت کرده، در زیر معرفی میشوند، لطفاً برای .لطفاً به بخش مربوطه مراجعه نمائید
  )مترجم (.و، در بخش پشتوی این خبرنامه مراجعه کنیددسترسی به گزارشات پشت

 
  زنان

نگاه به : موش شده زنان در خدمات ملکی ااهمیت فر نیرو و
پروژه تحقیقی ] : کابل[ .حکومتی  اداری وینقش سیستم ها
  . س م30ص ؛ 26، 2006,03,05میدیکا موندیال، 

چه این تحقیق بیشتر برای اینکه واضح گردد که وزارتخانه ها 
 جامعه افغانی در نظر دارند،  برای زنان در خدماتموقفی را

ورده  آدر میان پیشنهاداتی که این تحقیق ببار . صورت پذیرفت
یکی از  اگر دولت جنسیت را: است یکی هم اینست که

اولویتهای کاری اش میداند، باید این تصور را با عمل کردن به 
  :موارد زیر اثبات نماید

خدمات ملکی باید  اصالحات اداری وکمیسیون مستقل  •
ه بخش شامل بخشهای مختلف این اداره از جمل زنان را

ریاست اصالحات اداری   وخدمات ملکی، بخشهای اداری
  .نماید

به  فیصد بودجه خود را 30تمام وزارتخانه ها باید حد اقل  •
 مربوطه  هاینگهداری زنان در وزارت استخدام، آموزش و

  .اختصاص دهند
با  و امور اجتماعی باید با مسولیت خویش را  کاروزارت •

انجام حمایت های مفید، آموزشهای بیشتر، کمک برای 
خدمات ملکی به زنانی که  یافتن وظیفه های مناسب در
این زنان بایست شش ماه . تنقیض میابند اطمینان بخشند

  .یا بیشتر از آن معاشات تفکیکی دریافت نمایند
 سلسله سیمینار ها در: ستان پیشنهاد پروژهحقوق خانواده در افغان

انتشار یک کتاب درسی  رابطه به حقوق خانواده در افغانستان و
ماکس پالنک انستیتیوت، برای حقوق خصوصی / درین زمینه 

ماکس ] : هامبورگ[ .حقوق بین المللی خصوصی خارجی و
  . س م30ص ؛ 8 .2006پالنک انستیتیوت، 
افغانستان راپور هیئت بازیابی  نواده درحقوق خا ساختار خانواده و

] : هامبورگ[ .ماکس پالنک انستیتیوت/ حقایق در افغانستان 
  . س م30ص ؛ 22 .2005ماکس پالنک انستیتیوت، 

این راپور تحقیقاتی توسط انستیتیوت ماکس پالنک برای حقوق 
حقوق بین الملل خصوصی تهیه گردیده  خارجی خصوصی و

ین تحقیق فراهم آوری معلومات هم انجام ا هدف از. است

قانون  اساسی در رابطه به چگونگی تشکیالت فامیلی و جانبه و
بیش از .  به شیوه که در افغانستان تطبیق میگردد، بودیفامیل
بین  دولتی و مامورین موسسات دولتی، غیر  مصاحبه با200

  . والیات صورت گرفت9المللی در 
لوگیری از  های خدماتی در ج مجتمعراپور نهائی نقش شوراها و

 2005دسمبر  8کنفرانس : قبل از وقت  ازدواج های اجباری و
تنظیم کننده ریاست امور زنان  / 1384 قوس 17مطابق به 

والیت کابل، شورای سرتاسری کابل، به همکاری دفتر میدیکا 
میدیکا : کابل  .زنانر موندیال در تعمیر آموزش وزارت امو

  . س م30مصور ؛ : ص 24 .1384موندیال، 

 روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، 16در برگذاری از 
دولتی  وزارت امور زنان افغانستان در همکاری با موسسات غیر

 خارجی که باالی مسائل خشونت علیه زنان کار داخلی و
میکنند، باالی موضوع محو ازدواج های خورد سالی نیز دقت 

  .نمود
تمرکز باالی مسئله خشونت  ل با دقت وموسسه میدیکا موندیا

و کمپاینی را ایجاد  جنسی علیه زنان در فعالیت ها شرکت نمود
  .وقت را توضیح داد کرد که موضوع ازدواج های اجباری قبل از

ت  دختران خورد سال مسئولیخشونت علیه زنان و: راپور نهائی
للی با بین الم باستفاده از امکانات مفید ملی و: حمایت از آنها

 مطابق 2005 نوامبر 27ورکشاپ یکروزه یکشنبه : ت عملیاااجر
تنظیم کننده میدیکا /  هوتل برات مزارشریف 1384 قوس 6به 

: کابل .موندیال؛ تمویل کننده دفتر انکشافی کمک های آلمان
  . س م30مصور ؛ : ص 25 .1384میدیکا موندیال، 

 روزه محو 16زه افغانستان در جمع دهکده جهانی تجلیل از مبار
همکاری  با فعالیت های سرسختانه و خشونت علیه زنان را

 نظر خواهی از موسسات محلی و مشوره و زنان و وزارت امور
بخصوص تمرکز   باالی موضوع محو خشونت علیه زنان وملی

  .روی ازدواج های اطفال نمود

کنوانسیون   و1325قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد 
 13-12روزه  کنفرانس دو: نوع تبعیض علیه زنان  رفع هر
 هوتل مارکوپولو 1384 عقرب 22-21 مطابق به 2005نوامبر 
برگزارکننده دفتر میدیکا موندیال به همکاری /راپور نهائی: هرات
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 .ریاست امورزنان؛ تمویل کننده دفتر کمک های انکشافی آلمان

  .س م 30مصور ؛ : ص 16 .1384میدیکا موندیال، : کابل

 نفر 132روزه برای ایجاد فضای گردهمایی  این کنفرانس دو
باره انواع خشونتهای که آنها بشکل  گفتگو در شرکت کننده و

آموزش  و. ن در هرات مقابل شده اندآیا گروهی با  فردی و
دستاویز های بین المللی برای حمایت از  اینکه چه اسناد و

 ین کنفرانس دوا. اطفال در دست است حقوق بشری زنان و
باره زنان،   شورای امنیت ملل متحد در1325روزه روی معاهده 

امنیت وراهکار های اجرائی آن برای محو خشونت علیه  صلح و
 معاهده محو تمام انواع خشونت علیه زنان و. زنان تمرکز داشت

معاهده حقوق اطفال توسط افغانستان به رسمیت شناخته شده 
  .است

کنفرانس یک : ی به سوی عدالت برای زنانثبت ازدواج ها گام
 تاالر ستره 1384 میزان 17 – 2005 اکتوبر 11روزه سه شنبه 

تنظیم کننده ستره محکمه جمهوری / راپور نهایی: محکمه
میدیکا موندیال، : کابل .اسالمی افغانستان، میدیکا موندیال

  . س م30تصویر ؛ : ص 27 .1384

 17 مطابق به 2005 اکتوبر 11در کنفرانس متذکره که به تاریخ 
 تحت عنوان ثبت ازدواج ها گامی به سوی عدالت 1384میزان 

 اشتراک کننده که شامل 70برای زنان دایر گردید به تعداد 
 نماینده گان دولت، موسسات غیردولتی، موسسات ملل متحد و

   .کارمندان دادگاه عالی اشتراک نمودند

  ادبیات

  .برومند میر حسام الدین
میر /  اولجلد:  نمایشنامه کوتاه رادیویی172: دگی روی موج زن

 اداره خدمات تعلیمی فرهنگی و: کابل  .حسام الدین برومند
  . س م21ص ؛ 172و، -الف .1384بازسازی نخل فردا، 

البته در افغانستان این گونه نمایشنامه های کوتاه را به نام 
ه ها دراصالح زنده این نمایشنام.  هم یاد میشوند“پارچه تمثیلی”

چاپ می  حاال آقای برومند آنها را. گی خیلی موثر بوده میتوانند
بعضی ازین نمایشنامه . قابل تمجید است  و این کاری بکرکند و

 های در آن به نظر میرسد “پته”ه اند واگر اگاهی ها رادیویی شد
به  ه نگاری منحرف میشوند خواننده آن رامیا از معاییر نمایشنا و
وقت  مین حساب بگذارد که این نمایشنامه ها بیشتر در گروه

الحاصل کسانی که می خواهند به نزاکتها، عرف . برنامه بوده اند
خالهای زندگی اجتماعی افغانها بیشتر پی ببرند،  عادات و و

 خوانش این نمایشنامه های کوتاه رادیویی برای شان خالی از
  ).ازسرنامه کتاب. (فایده نیست

  .نی عبداهللابیابا
  .عبداهللا بیابانی/ مجموعه اشعار : دردلیل 

امور  قبایل ریاست نشرات و وزارت امور سرحدات اقوام و: کابل 
 س 25ص ؛ 104 .1384نشر،  فرهنگی مدیریت عمومی طبع و

  ر891,561/ب1384/894 .م
  

  مجموعه سروده های شاعر گرانمایه و“درد دلیل”بنام ...کتابی 
ت که در قالب های مختلف شعری چون عرفانی کشور ماس

مثنوی، رباعی، غزل، اشعار معاصر ودوبیتی های است که مملو 
به این نسبت اسمش  از فیوضات ایات قرآن عظیم الشان بوده و

 را دردلیل گذاشته اند زیرا به این معنی که کتاب الهی بشارت و
این کتاب جز تفسیر آیات  دلیل برای صاحبان هوش بوده و

هدف  کالم بزرگان دین نمیباشد و که کالم اهللا مجید ومتبر
هر  شاعر واالمقام جز خدمت به مقام انسانیت چیز دیگر نبوده و

نها مکافات نیک درقبال آانسان باید بداند که اجرای اعمال نیک 
  ).از مقدمه کتاب. (حاصلش خیر میباشد داشته و

  باستانشناسی

  .افغانستان
داطالعاتو فرهنگ او /فغانستانبخشی از تاریخ حفظ شده ا
داطالعاتو فرهنگ او ] : کابل[ .توریزم وزارت دموزیمونو ریاست

مصور : ص ]12[ ].1384[توریزم وزارت دموزیمونو ریاست، 
  . س م19رنگه، نقشه ؛ 

نشریه که در مورد طالهای باختری  گنجینه ای بی نظیر (
خ تاستانی ازافغانستان نشر شده برخی از متن وی در مورد تاری

  ):افغانستان قرار ذیل است

دامنه های هندوکش تا به آمو دریا  صفحات شمال افغانستان، از
راه ابریشم  مشهورترین  جزو قلمرو پادشاهی باختر زمین بوده و

. راه تجاری جهان باستان از این خطه باستانی میگذشت
ستد مال  داد و شهرهایی چون بلخ از مراکز مهم تبادل هنر و

تجاره سرزمین هایی همچون چین، هند، یونان ورم بوده است ال
راه آسیای مرکزی  موقعیت جغرافیایی خاص افغانستان در چهار

ن زمان  آعقاید شرق وغرب در سبب آمیزش افکار، نظریات و
به عصر حاضر  کهن تازمانه های در این سرزمین از . گردید

صفحه . (ستاهل پژوهش بوده ا مورد توجه محققین، مورخین و
  ).اول کتاب

  تاریخ و دولت

 .ه مرکزیوزارت اقتصاد اداره احصای/ یوی مرکزیاسالنامه احص
 22مصور، تصویر رنگه ؛ : ص 317 .اداره احصایه مرکزی: کابل 

x 30س م .   
سید ه است که مشتمل  به چاپ ر1384 سال 26شماره 

  .یوی جدید افغانستان میباشدمعلومات احصا

یک ستراتیژی موقت برای :  ملی افغانستانستراتیژی انکشاف
/ جلد اول : حکومتداری، رشد اقتصادی وفقرزدایی امنیت، 

ترتیب شده توسط هیئت نظارت ریاست جمهوری بر ستراتیژی 
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جمهور اسالمی : کابل  .موقت انکشافی ملی افغانستان

افغانستان، هیئت نظارت ریاست جمهوری ستراتیژی موقت 
 30ص ؛ 130تقریبی  ].1384 [2006تان، انکشافی ملی افغانس

  .س م
http://www.ands.gob.af/manin.asp  

 از راه مشاوره با 1383ترتیب این سند ستراتیژیک در سال 
 به شمول رئیس دولت -سیاست پردازان ارشد افغانستان

تصمیم به عمل آمد که .  آغاز گردید–جاللتماب حامد کرزی 
وقت ملی را برای پیشرفت خود افغانستان باید یک ستراتیژی م

ترتیب نماید که خواست های ستراتیژی موقت فقر زدایی را در 
 1385نیاز های ستراتیژی کامل فقر زدایی را در   و1384

روند ترتیب سند استراتیژی انکشاف ملی . برآورده سازد
 1384افغانستان رسما توسط رئیس دولت حامدکرزی، در سال 

  .ز گردیداستان آغدر مجمع انکشافی افغان

 گروه کاری استرانیژی انکشاف 1384 جوزا سال 22به تاریخ 
ملی افغانستان ساختار هشت رکنی برنامه موقت استراتیژی 

مراجع دولت،  انکشاف ملی افغانستان رابه جامعه بین المللی و
دولت  مشورت های متذکره بعدی سبب گردید تا. ارایه نمود

یژی انکشاف ملی افغانستان راتحت بتواند برنامه موقت استرات
انکشاف  امنیت، حکومتداری، و: سه عنوان تدوین نماید

  ).ازقسمت اول ستراتیژی. (اجتماعی اقتصادی و
 

  .نسیمی، محمد یاسین
روابط پارلمان با حکومت های افغانستان در دهه 

نشراتی  مرکز: کابل .مولف محمد یاسین نسیمی/دموکراسی
  . س م23ور، تصویر ؛ مص: ص 678 .1384صبا، 
شد چنانچه دشمنان   زمان پادشاه امان اهللا خان تکرارتاریخ

دموکراسی نه تنها امان اهللا پادشاه را از بین برد بلکه سلطنت 
فرصت من در این است  خوشی و. را نیز ازبین بردند حکومت او

این کتاب در وقتی از طبع میبراید که دموکراسی اساسی به 
اللتماب کرزی که در تاریخ افغانستان اولین رهنمایی شخصی ج

رای عمومی ملت مستقیم بحیث آشخصی است که به اکثریت 
نماینده گان ملت نیز به  رئیس جمهور انتخاب شده است و
مستقیم ملت انتخاب شده  اساس رای آزادی عمومی سری و

برجسته ملت هستند، اگر  همه شان اشخاص فهمیده و و. اند
مناسبات اجرآت  باره نوعیت اجرآت پارلمان و رخواسته باشند د

شان را باحکومتهای دهه دموکراسی معلومات حاصل نمایند، 
ازخواندن این کتاب مطالب مطلوب خود را دریافت کرده 

  ).ازمقدمه کتاب. (توانیدیم

  
  
  
  

  .ظهیر نادر
نوسنده ظهیر نادر ؛ زیر نظر عزیز / نگاهی به ترکمنستان 

مرکز مطالعات ستراتیژیک وزارت امور خارجه، ] : کابل[ .اریانفر
  . س م22مصور رنگه ؛ : ص ]12[، 109 .1384

 کیلومتر 744دراین کتاب سخن از سرزمینی در میان است که 
 -همسایه شمال باختری کشور ما  از-با میهن ما هم مرز است

  .ترکمنستان

مرکز مطالعات استراتیژیک وزارت امور خارجه افغانستان که 
پیش از امروز تاسیس گردیده است، به سلسله نشرات خود سال 

 دیپلومات جوان  که توسطافتخار دارد کتاب دست داشته را
امیدواریم . کشور آقای ظهیر نگاشته شدا است، به نشر میسپارد

این کتاب بتواند برای هیات های رسمی یی که از کشور دوست 
نیز برای  و مینمایند  ترکمنستان بازدید رسمیهمسایه ما و

پژوهندگان کشور به  دانشجویان و بازرگانان، جهانگردان و
از پیشگفتار . (عنوان کتاب رهنما مورد بهره گیری قرار گیرد

  ).کتاب

  .پاوالدا، لیال .پاوالدا، لیون
 1973 تا 1828سال  ایاالت متحده از کشور شاهی افغانستان و

م صفدر پنجشیری بقلم لیون پاوالدا ولیال پاوالدا ؛ مترجم غال/ 
مرکزمطالعات ] : [لینکولن نبراسکا[ .؛ مهتمم نیالب رحیمی

 س 23مصور ؛ : ص viii ،345 ].؟1380[، ]افغانستان در اماها
  .م

 در لینکولن از طرف 1995زبان انگلیسی در سال  اصل کتاب در
معلوم از  سالهای نا پوهنتون نبراسکا نشر شده که ترجمه آن در

  .وم به نشر رسیده استمعل طرف ناشر نا

  :این کتاب تاریخ است که بخشی از متن آن قرار ذیل است

مساله  موضوعات روابط دیپلوماتیک، کمک نظامی و ما در اینجا
پشتونستان رابررسی مختصری از کمک اقتصادی تقدیم 

خاطره های  این آمیزه ای است از یادداشتها و و. میکنیم
بمنظور بررسی از این کتاب . تحقیقات علمی شخصی و

  انکشاف وبات ایاالت متحده با یک کشور روبهچگونگی مناس
همچنان در صحیح وسو درک که از برخورد فرهنگهای مختلف 

یکه برای سهمگیری  سازشهااز گذشته ها و بوجود می آید و
روی همرفته از بعض  سازنده ضروری است و  سالم وواقعاً

ما .  در نظر گرفته شده بودغالبا نامناسب مناسبات اقامابانه و
اعراف  روابط اقتصادی فرهنگی و مشکالت کمک انکشافی و

وشیوه های دیپلوماتیک را طوری که در شرح تاریخی ما توضیح 
  ).  از بخش پیشگفتار کتاب. (داده شده است بررسی خواهیم کرد
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  څارونوالی

 ارگان/ نشریه سه ماهه حقوقی، علمی واجتماعی  :  څارنوال
ارگان نشراتی لوی ] : کابل[ .ا.ا. جڅارنوالینشراتی لوی 
  . س م30ج ؛  .ا.ا. جڅارنوالی

 افغانستان به څارنوالیاین نشریه سه ماهه که از طرف لوی 
 کشور څارنوالینشر میرسد دارای محتویات که راجع به 

 این محتویات . استڅارنوالیومسایل مربوطه وفعالیت های 
  :شامل

علت وانگیز -فع در سیستم عدلی کشور، جرمنقش وکالی مدا
وسبب آن، قانون جزای عسکری، تصنیف وطبقه بندی جرایم 

، تاریخچه روابط انسان آن وجزای لوجزاها، جرایم سرقت اموا
اضرار  با قانون، محکمه جزای بین المللی، دعوی، مواد مخدر و

همچنان برخی  شکل آزادی های فردی و آن، فریضه دعوت و
از فهرست . (یخ دولت های مختلفه در راستای قانون وجزااز تار
  ).نشریه

  تعلیم و تربیه

  .سلجوقی صالح الدین
 وزارت و] : کابل[ .مولف صالح الدین سلجوقی/ تقویم انسان 
 .1384فرهنگ ریاست انتشارات کتب بیهقی،  طالعات و

  . س م25مصور، تصویر ؛ : ص 360
 باهدف واالئی که در راز این اثر همه مراحل شوندگی انسان را

تکوین آن نهفته است تا آنجا که توان یک انسان واقف  خلقت و
با زیبایی  انسان را از معارف زمانش توقع میرود، روشن میسازد و

که فرزندان ) هستیم(امیدوار . کمالی که دارد میشناساند و
با خوانش این  معارف گستر هدفمند این سرزمین فرهنگ پرور و

با  معلومات خویش را  مایه های فکری خود با فزایند وکتاب به
از پیشگفتار . (مرور ژرف بر مباحث پربار این اثر غنا بخشند

  ).کتاب

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  معرفی ماهنامه ها و خبرنامه های دولتی که به این دفتر مواصلت نموده است
  

  .وزارت عدلیه/ ماهنامه تخصصی، حقوقی وفرهنگی : عدالت 
  ):1384عقرب  میزان و (32/33سال هفتم شماره  •

) ص27-18. (گفتگو با غالم حیدر عالمه/  بایسته های زندان زنان –) ص17-6. (گفتگو با قسیم اخگر/  زاده روح قبایلی خشونت:   گفتگوها
  ).ص38-28. (گفتگو با عباس بصیر/  حد وحدود حقوق زن از دیدگاه اسالم –

. یعقوب یسنا/ قسمت نخست : ر تاریخی اخالق  تطو–) ص48-40. (حفیظ اهللا ذکی/ چالشها وراهکار ها : محو خشونت علیه زنان : مقاله ها
قسمت : نگاه به قانون مبارزه علیه آن   مواد مخدر و–) ص77-62. (حسین خاوری/  عناصر جرم در حقوق جزای افغانستان –) ص49-61(

محمد / حقوق بشر  دین و –) ص101-91. (اسداهللا محقق/  آموزش وپرورش وحقوق کودکان درجامعه –) ص90-78. (انیسه احرار/ نخست 
  ).ص149-132.  (مجله عدالت/ کارکردهای وزارت عدلیه دریک سال گذشته   دستاوردها و–) ص130-123. (رضا نیکفر

  

 ):1384جدی  قوس و (34/35سال هفتم شماره  •
/ رقلمرو حقوقی افغانستان  تابعیت د–) ص20-12. (فاروق بشر/  تفسیر وتحلیل قانون جزا –) ص11-5. (حفیظ اهللا ذکی/ حقوق بشر  اسالم و

. شامی امیرپور/ انکشاف تاریخی آنها  محابس و –) ص51-36. (ناظر حسین زکی/ تربیت کودک   حضانت و–) ص35-21. (حسین خاوری
 تطور تاریخی –) ص103-92. (اشراق حسینی/ تاویل پلورالیزم   تحلیل و–) ص91-75. (محمد هدایت/  رابطه متن ومولف –) ص71-74(

 اجتهاد سیف الرحمن –) ص118-115. (اسداهللا محقق/ جامعه اسالمی   جامعه مدنی و–) ص114-104. (تعقوب یسنا/ قسمت دوم : ق اخال
  ).ص140-127. (عزیز اهللا بصیر/  معیارهای توسعه سیاسی –) ص126-119. (ستانکزی

  

 .میدیوتیک کندز/ ویژه شمال شرق : افغانستان امروز 
 ):1384ی جد (7سال اول شماره  •

. حمید اهللا حمید/ معاون دوم ولسی جرگه زن انتخاب شد :  شکست وپیروزی –) ص8-6. (افغانستان امروز/ موکلین  پلی میان وکال و: سیاسی
کم نفوس شهر های   دهات متروک و–) ص13-12. (سهرات/ گام های مثمر در مبارزه علیه مواد مخدر : بدیل معیشت   تخار و–) ص9-9(

  )ص19-18. (یما شیرزاد/ ه شهر ها  مکثی بربرخی عوامل رجوع مردم از دهات ب:مزدحم 
  

 ):1384دلو  (8سال اول شماره  •
 رای –) ص6-6. (افغانستان امروز/ درحاشیه توافقنامه افغانستان در همایش لندن : اصالح مدیریت  چانس خوب، آزمایش دشوار و: سیاسی
 نمیتواند شخصی را از امریکا ویا اروپا در بدل –) ص7-7. (حمید اهللا حمید/ شود، انفرادی یا جمعی؟ کابینه به کدام طریق انتخاب : اعتماد 

باره  شفافیت کاری مصارف گزاف   در(GTZ)  رئیس موسسه دولتی کشور آلمان“ابرهاد هلبخ ”مصاحبه با: معاش عام افغانی به کار گمارید 
-12. (افغانستان امروز/ موکلین   پلی میان وکال و–) ص9-8. (حسین بصیر/ ه های انکشافی رابطه به تمویل پروژ ظرفیت دولت در اداری و

  ).ص12
زنان بخاطر حل :  رهائی موقت –) ص27-24. (افغانستان امروز/ تقلید چه چیزی ساخته خواهد شد؟ +تقلید +تقلید+از تقلید: اجتماعی

  ).ص29-28. (روزافغانستان ام/ مشکالت شان به ریاست زنان پناه بردند 
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  !معلومات شما

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

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

  
  
  
  
  
  

newsletter@areu.org.af 

 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 و خیلاحمد اهللا امر ، فریدون شارق،ز وایلرویس براندی بوئیر،این خبرنامه توسط کارمندان واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان 
 تحقیقاتی بوده که مطالعات و  مستقلواحد تحقیق و ارزیابی افغانستان یک سازمان. تهیـه و ترتیب گردیده است داکتر جمیل الکوزی

ت و نشریات این موسسه به جهت مزید معلومات در مورد خدما. نجام میدهداتحقیقات قابل تعمیل را جهت تسهیل پالیسی و اجراات 
  : ذیل مراجعه نمائیدصفحه انترنیتی

 www.areu.org.af   
 

آیا میخواهید همیشه معلومات تازه در باره 
  افغانستان بدست آورید؟

 
بزرگترین منبع معلوماتی در باره  (ReliefWeb)ویبسایت 
این ویبسایت بطور . میباشد کمکهای عاجل بشریآفات و 

مستقل معلومات تازه و معتبر را در اختیار جامعه بین المللی 
  .قرار میدهد تا به حادثات مربوطه فوراً کمک نماید

  
شما میتوانید به این ویبسایت نام و مشخصات خود را ثبت 
کرده تا همیشه تازه ترین اکتشافات و معلومات را درین زمینه 

  . بدست آورید
  
  

www.reliefweb.com 
 


