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  برای ساختار نهاد های ملىمعلومات
 مرکز تحقیقات علمى افغانستان در پوهنتون کابل

ه اوج اش ب زمانیکه جریان مهاجرت افغانها در پاکستان 1980  اواخر دههدر
میرسید، جامعه امداد رسانى در پشاور برگروپهای مختلف منقسم شده بود، این 

دند، بلکه باهم تضاد و یگرستنیه یکدیگر به چشم شک و تردید منه تنها بگروپها 
حتى از فعالیت های یک دیگر واقف نبودند و هر یک به . مخالفت نیز داشتند

 ملل 1988 در سال خرهبال.  تالش میکردندافع مادی بیشترخاطر کسب من
در . اتمه بخشد داد و بیداد قدم نهاد تا به این نابسامانیها خمتحد درین صحنه

د مواجه این عرصه جامعهء امداد رسانى با تصور اینکه مورد تهدید ملل متح
ى تاسیس ت البینى را یک سره کنار گذاشته و در پاختالفات ذا. گردیده است

شدند و کمیته های کاری در  (ACBAR)  افغانهابرایاداره هماهنگى کمک ها 
 . بخش های مختلف به کار گماشتند

ابخانه در اوایل تصمیم گرفت تا کتب که در بارهء افغانستان به چاپ کمیته کت
 برای ایفای این وظیفه گماشته شده بود لویس دوپری .رسیده خریداری کند

موصوف بعد از تالش های پیگیر  درختم هفته دوم مشاهدات سه فقره ئی اش 
 آنیانگر لست های مذکور نما .1. را قرار اتى  به کمیته مربوطه پیشکش نمود

نامبرده مطمن . 2. بود که در بارهء افغانستان کتب متعدد به چاپ رسیده است
نبود که برای خریداری کتب پول کافى در اختیار خواهند داشت در حالیکه 

در . 3. مصارف پرداخت کرایه برای کتابخانه هنوز مورد مداقه قرار نگرفته بود
این مجموعه گرانبها یک رسانى از  امداد یا جامعهآاین هم شک وجود داشت که 

ست تا همه موسسات  بدین لحاظ موصوف بهتر دان، خواهند بردفیصد بهره
سنادی چون سروی، راپور های تحلیلى و پیشرفت پروژه ها را به نشر میسپارند ا
مر نه تنها از آاین .  در میان بگذارندوری نموده و باهمدیگر مشترکاًآجمع  را

ورد بلکه در درک و تفهیم بهتر عوامل آیری بعمل خواهد تکرار بی مورد جلوگ
 .ناکامیابیها و کامیابیها نیز کمک خواهد کرد

بنیاد  (ARIC)  مرکز منابع اطالعاتى اکبر1989روی همین منظور در سال 
 بحیث ذخیره گاه غنى اسناد مربوط افغانستان “اریک”  همان آغازاز. گذاشته شد
کتابها، راپورهای . لسانهای اروپایى انکشاف نمود  پشتو و  دری وبه لسانهای

، کنفرانسها، نوشته های علمى، سروی ها، نقشه ها، روزنامها،  مجالت، ویساح
پوستر ها، کلکسیون نایاب نشرات مجاهدین و مواد سمعى و بصری قسمت 

  .عمده این مجموعه را تشکیل میدهد
ه های عامه و شخصى به ثار نویسنده گان افغانی که از کتابخانآوری آجمع 

تمام اسناد . دسرقت برده شده بود بخش عمده این کتابخانه محسوب میگرد
کنند یک بخش عمده ی  بحرانى تاریخ افغانستان نماینده گى ممتذکره که از دوره

  . میراث فرهنگى افغانستان را تشکیل میدهد
یات در ماه بمنظور مهیا ساختن کتابخانه ها برای روستاها و لیسه ها در وال

 .گذاشته شد  (ABLE) نهاد کتابخانه های سیار اریک بنام1994سپتمبر 
 موسسات غیر دولتى، علما و دوکانداران کارمندانمسولین مناطق، معلمین، 

ا بدرین کتابخانه ها، کتابها . مسئولیت این کتابخانه ها را به دوش گرفته اند

 اداره خانواده گى و طرزالعملهای عناوین مختلف از تاریخ گرفته تا محیط زیست،
  دری و به زبانهایسیار  این کتابخانهاکثر کتابهای.  موجود استمفید صحى

مده و بعضا از آپشتو از موسسات غیر دولتى و نمایندگى های ملل متحد بدست 
 را مى نمودند که  کتابهایمزید بران عالقمندان تقاضای. بازار خریداری شده اند

پایه   این کتابخانهروی همین منظور بخش نشرات. پیدا میشدر ندرتا در بازا
گذاری شد تا کتابهای عام فهم و خواندنى باعناوین دلچسپ را بدسترس سواد 

 .موزان جدید قرار دهدآ

دعوت رئیس پوهنتون کابل و وزیر تحصیالت عالى، اساس   بر2004در سال 
 تون کابلنمعه علمى  پوه جادسترسرا به این کتابخانه اریک تصمیم گرفت تا 

از پشاور به دفتر  این مجموعه کتب در حال حاضر سوم حصه .نیز قرار دهد
 2006موقت در کتابخانه مرکزی پوهنتون کابل انتقال داده شده و در ماه جون 

به همین ترتیب اریک در پوهنتون کابل به مرکز . دفتر  پشاور مسدود خواهد شد
 .مبدل گردید  (ACKU) تحقیقات علمى افغانستان

   مرکز تحقیقات علمی افغانستانمقاصد
یک موسسه غیر انتفاعى بوده و با داشتن مواد تسهیالت تحقیقات را این مرکز 

 .در باره چالشهای ساختار نهاد های ملى افغانستان امروزی مساعد مى نماید
با  یک ارشیف فعال کاری بوده که معلومات را مرکز تحقیقات علمی افغانستان

   .پالیسى سازان امروز و فردا شریک میسازد
خر در عرصه ساختار نهاد های دولت برداشته شده است از ااقدامات که درین او

این امر ایجاب میکند که از طرق . جمله وقایع قابل مالحظه بشمار میرود
ستراتیژی سازان، طراحان  مختلف با تمام انواع معلومات رسیدگى صورت گیرد تا

مدنى و مردم ن پروژه ها، بخش اجرایوی، جامعه کننده گااجرا مها، پروگرا
.  کامیابى ها را تضمین کندآنورند تا به وسیله آقریجات  ابزار علمى را بدست 

درین شکی نیست که معلومات الزم به قدر کافى موجود است مگر به نسبت 
اکثریت همچنین .  از دسترس ضرورتمندان دور مانده استآنپراگنده بودن 

سوم حصه . ثر کرده نمیتواندو استفاده مآنبا موجودیت معلومات از عالقمندان 
 از علم بى بهره اًنفوس افغانستان در سالهای جنگ خارج از وطن بسر برده اکثر

ساحه  نانیکه دسترس به موسسات تعلیمی داشتند نتایج شان درآمانده اند و 
جوانان عودت کننده به . خورد ىگرامهای انکشافى کافى به نظر نموعملى پر

این امر سبب میگردد . دارندنشان معلومات کافى فرهنگ وطن در باره تاریخ و 
. مقابل شدن با حقایق زندگى به مشکالت مواجه میگردند که بعد از عودت و

برای اهداف برنامه ریزی شناخته  تحقیقات در ترتیب معلومات ان، نقشمزید بر
همچنان پخش معلومات به جوامع دور . ه گرفته شده استیا بکلى نادید شده ون

 نه آن بوده که در صورت دسترسى بهلحاظ قناعت بخش ن و عقب مانده از هر
نها می انجامید بلکه با فرا گرفتن علم و آتنها به بهتر شدن معیشت زندگى 

خارجیان در طرح ریزی . مهارت ها به فرصت های اقتصادی راه مى یافتند
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ائیکه به واقعیت ها و ارزش های کلتوری مطابقت داشته باشد نیاز دارند برنامه ه
  .و در صورت عدم دسترسى به این معلومات دچار مشکالت میشوند

تنها یک وسیله ور است، زیرا نآعدم دسترسى به این معلومات از هر لحاظ تاسف 
ادرست که ثر برای بازسازی بوده بلکه در مقایسه با معلومات و تصورات نوئى م

ثر و قوی  موباعث تداوم نارضایتى ها و مانع پیشرفت میگردد یک وسیله
  این مرکزز اهداف اساسىامهیا ساختن دسترسى به معلومات .  محسوب میگردد

، اجتماعى، اقتصادی  فرهنگیتا بدین وسیله در شناسائى ارزشهای. بشمار میرود
  .کند ا ایفانقش خود ر افغانى ینده جامعهآ، حال و  گذشتهفرهنگى در و

  اهداف
 نگهداشتن گنجینه مرکزی معلومات که تسهیالت الزمه تحقیقات را فعال •

  .در داخل و خارج کشور فراهم سازد
فعال ساختن کتابخانه مسلکى تمام عیار و مرکز تحقیقات مربوط به  •

ل کننده مثل تنظیم اسناد، خدمات برای مراجعین، یکمتافغانستان با خدمات 
جى معلوماتى، کتابخانه های سیار، سیمینارها، نمایش ها و رسانه تکنولو

 .های خبری را دارا می باشد

 به افغانستان و افغانها که حایز اهمیت تحقیقاتى باشد جمع  مربوطاسناد •
 و حفظ نموده به دسترس دانشمندان، شاگردان، جامعه امداد رسانى، یورآ

 .جامعه مدنى و مردم قرار میدهد

،  معلومات که مشتمل بر دیتابیسیتکنولوژجدید وسایل ده از  استفابا •
 میباشد (CD-ROM)  دستگاه ثبت دیسک هاو  (Pdf)صفحات انترنیتی،

 .دسترسى مراجعین به گنجینه را هرچه بیشتر و موثر تر یقینى می سازد

 و موسسات علمى خارجىدانشگاه ها  والیات، ی ارتباط با کتابخانه هاتامین •
 .ن سهولت ها تحقیق متعلق به همه سکتور های افغانستان ساختفراهم

 گنجینه قابل دسترس

شتمل بر اسنادی است که از طرف حکومت م  این مرکز تحقیقاتیگنجینه
افغانستان، نمایندگى های ملل متحد، موسسات غیر دولتى و دانشمندان خارجى 

  . سال گذشته به نشر رسیده است25عرصه  درکه 
 جلد را احتوا 36500 اسناد کتالگ شده که مجموعا 13739اد تا اکنون به تعد

کتب موجود درین ذخیره گاه به .  میشوددهآن افزومیکند و روز به روز به تعداد 
 پشتو و لسانهای غربى حاوی موضوعات زراعت، تحلیل های  دری،زبانهای

ی سیاسى، حقوق زنان، قوانین تدوین شده جدید، مجموعه های نایاب نشریه ها
در حقیقت این مجموعه . مجاهدین، میراث کلتوری و ادبیات افغانى مى باشد

ویژه مربوط افغانستان در خطه بحیث جامع ترین ذخیره گاه جایگاه اش را حفظ 
  . نموده است

در اداره نمودن این مجوعه کتالگر، ماهرین تکنالوجى اطالعاتى، جمع کننده 
، مسئول پرگرام و سایر منسوبین اداری گان اسناد، مسئول ارتباطات با مراجعین

اطاق مطالعه که در کتابخانه مرکزی موقعیت داشته مجهز به  .شامل اند
 وصل بوده خدمات الزم را  این مرکزکمپیوترها بوده و به انترنیت و دیتابیس

 به صدها اسناد به شکل. برای محصلین، استادان، پالیسى سازان فراهم مینمایند
(Pdf) شده و پخش وسیع این مواد حایز تحقیقات توسطوردهآ در  (CD-

ROM)تامین شده است .  
سسات وویی، از فعالیت ها پروگرامهای  مدراپورهای خبری تازه،  نوارهای وی

 تاریخ معاصر افغانستان، قومیت شناسى و فلم های کلتوری در وقایعغیر دولتى، 
 از 2006ماه مى  نفر در 765تعداد . بخش سمعى و بصری تنظیم شده است

  .بهره مند گردیده انددرین مرکز سهولت های موجود  
 افغانستان، در مکاتب و قریه گوشه در هر  اریک پروگرام انکشافى کتابخانه سیار

 گنجانیده شده اداره میکند و آن جلد کتاب در 120000 کتابخانه که 145جات 
  دری وفهم را به زبانهای هزار جلد کتاب عام ال150 مذکور هبه همین ترتیب ادار

  . عناوین مختلف نشر کرده است125پشتو در 

  یندهآ چالشهایرویا روی با 
 یک سلسله فعالیت  این مرکزموجودیت گنجینه، تجارب گذشته و با استفاده از

 دسترسى به مرکز معلومات را آنل به صهای جدیدی را مدنظر دارد که به تو
  .مهیا و یقینى مى سازد

در  ، این مرکز کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستانیقاضا اساس تبه •
سیون حقوق بشر با تمام  جریانات یرشیف جداگانه در باره کمآنظر دارد 
 ایجاد نماید در حقیقت این عمل 2001  الى1979 از سال آنمربوط به 

  .افغانستان ضروری پنداشته میشود  صلح و همبستگى در برای  پروسه
یق تکمیل پروسه دیجیتایزیشن  معلومات از طر و نگاه داشتتحفظ •

عملى خواهد شد و هم چنان   این مرکز تحقیقاتیرشیفآ)  ساختنالکترونی(
کشورهای خارجى دسترسى  با تامین ارتباطات با کتابخانه های والیات و

 . یقینى خواهد نمودآنموسسات انکشافى و تحقیقاتى را به 

در  یقى پوهنتون  اندیانا همکاری و مساعدت مکتب مشهور موسبه •
  از قبللوی دوپری موسیقى افغانى که توسط یبها پربلومینگتن، مجموعه 
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هدف از نشر این گزارش اینست تا . یق و ارزیابی افغانستان است که در هر سه ماه یکبار نشر میگرددخبرنامه تحقیقات افغانستان یکی از نشریاتی واحد تحق
نشریات و تحقیقاتی که در مورد افغانستان صورت میگیرد را برای خواننده گان معرفی کند و از طریف دیگر در اشاعه تحقیقات و تحلیل های مربوطه به 

آن گزارشات و منبع های که درین خبرنامه معرفی میشوند، در ویبسایت های مربوطه موجود بوده و بسیاری ازین کتاب ها و بعضی از . افغانستان، کمک نماید
دیگر نشریات در کتابخانه این اداره واقع در دفتر مرکزی آن در جاده گلفروشی، شهر نو موجود است و محققین میتوانند در روز های یکشنبه الی پنجشنبه از 

   .عصر به این کتابخانه مراجعه کرده و از آن استفاده نمایند 4 صبح الی 9ساعت 
  

این خبرنامه توسط رایس وایلز و داکتر جمیل الکوزی گرد آوری شده و توسط انیا هاویدال تصحیح و دیزاین گردیده و توسط فریدون شارق به زبان دری 
هرگاه میخواهید کتاب یا نشریات جدید در باره . پ و نشر این خبرنامه را تمویل نموده استیوناما، چا-یات معاونت سازمان ملل متحده. ترجمه شده است

  :  کرده به آدرس ذیل پیام بفرستیدفافغانستان، درین خبرنامه چاپ و معرفی گردد، لط
newsletter@areu.org.af  

.  و تحقیقات قابل تعمیل را جهت تسهیل پالیسی و اجراات انجام میدهدواحد تحقیق و ارزیابی افغانستان یک سازمان مستقل تحقیقاتی بوده که مطالعات 
همچنان این اداره از طریق تقویت ظرفیت های تحلیلی در افغانستان و ایجاد فرصت ها برای تحلیل و بحث، جهت باال بردن ظرفیت های تحلیلی و فرهنگ 

اساسی ترین دیدگاه این اداره اینست تا از طریق . ه شود، فعاالنه سعی و تالش مینمایدتحقیق و آموزش که برای پالیسی سازی و فعالیت ها از آن استفاد
  : به ویبسایت ذیل مراجعه فرمائید ادارهبرای مزید معلومات و حصول گزارشات این.  زنده گی افغانها بهبود یابد،تحقیق در مسایل اجتماعی

 www.areu.org.af   
 

 بدسترس عالقمندان خواهند ،دوسالهای جنگ در افغانستان ثبت نموده ب
 .گذاشت

 طریق برگزار نمودن کنفرانس های ویدیویى با پوهنتون های اروپایى و از •
محصلین و   این مرکزرشیفآد موجود امریکای شمالى با استفاده از موا

استادان پوهنتون کابل قادر خواهند بود تا به مسایل روز از محیط زیست 
گرفته تا حقوق زن و باالخره دیموکراسى به دیدگاه ها و برداشت غربیها 
دسترسى پیدا کند و هم محصلین و استادان خارجى و داخلى توانسته باشند 

 .شنایى حاصل کنندآ آنانستان و شگوفایى کلتور ینده افغآتا در باره قیادت 

 پخش تا گسترش علم را ذریعه  کتابخانه سیار اریک هرچه بیشترتقویت •
 ساختن محیط سازگار که مساعد .موزان ادامه دهدآ به نو  چاپیمواد

 .ارتباطات باهمى فوق الذکر را تامین کند

  ساختمان بر مبنای مقاصد
از جای گاه این مرکز فعالیت ها بایست که   پیگیریبخاطر نیل به اهداف و

واضح است که برای فعالیت های جدید . قت به تعمیر خودش منتقل گرددوم
. الت بیشتر و جای مناسب برای کارمندان ضروری استآفراهم نمودن سامان 

و در نظر است تا اختصاص داده مسئولین پوهنتون درین رابطه قطعه زمینى را 
.  ساختمان مجهز اعمار گردد مرکز تحقیقات افغانستاندبخاطر پیشبرد مقاص

دهنده ثروت های مهندسین مصروف طرح ریزی چنان نقشه هستند که انعکاس 
 شاگردان و استادان آن تعمیر جدید محلى خواهد بود که در .کهن ملى باشد

 . داخلى و خارجى بتوانند از مهارت ها، تجارب و تحقیقات همدیگر مستفید گردند

 وسیع و دلچسپ است و به ویژه در روشنایى پیشرفت های  این مرکزحه دیدسا
،  والیتیجدید در افغانستان که ولسى جرگه جدید التشکیل، شوراهای

خبرنگاران، متفکرین، پالن گذاران، استادان و محصلین راجع به قضایای مختلف 
ملى را در عرصه در نتیجه اسناد مربوط به پالیسى های  و. به مباحثه مى پردازند

مطابق به توقعات که افغانها دارند سعى  .های مختلف به دست نشر مى سپارند
د و معلومات را در به جوامع دور و عقب مانده رسیده گى صورت گیر میگردد تا

  مرکز تحقیقات افغانستان.روستاها بگذارند  ادارات اجرایوی ومسئولیناختیار 
 همکاری ادارات که اسناد .ش ها سهم گیرد درین تالفتخار دارد که توانستها

 . رول مهم را ایفا خواهند نمود این مرکزمعتبر به نشر مى رسانند در کامیابى
  :برای کسب معلومات مزید

www.afghanresources.org 
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اخبار و  تازه ها
واحد تحقیق و )  میالدی2006، اپریل سال 1385حمل (قبلی از خبرنامه پس 

ما در مورد شکل خبرنامه .  جدیدی منتقل شده است به مکاننستانارزیابی افغا
 آسانتر شده و با نشرات دیگر ما همخوانی آننیز تجدید نظر نمودیم تا خواندن 

 نظر به  مطالب،ما ترتیب موضوعات را طوری تغییر دادیم که. بیشتر داشته باشد
  .داده شودموضوع دسته بندی شده و همه مواد یکجا تحت یک عنوان قرار 

حالی که از جانب استفاده کنندگان خبرنامه واکنش های مثبتی دریافت  در
 هنوز هم به تعداد زیاد قوای بشری نیاز دارد آنمینماییم، جمع آوری مواد برای 

یا نهاد ها در افغانستان فعاالنه نشرات شانرا پخش  زیرا تعداد کم مؤسسات و
سات دیگر در کابل و جاهای دیگر اتکاء ما روی همکاران خود در مؤس. مینمایند

  .داریم که اسناد و مĤخذی را که به دسترس شان قرار میگیرد به ما میفرستند

 را تذکر دهیم، تحقیقاتبا وجودی که تالش میکنیم درینجا تنها آخرین 
گاهگاهی گزارش ها بعد از مدت طوالنی منتشر میشود ویا بعد ازین که از 

درین خبرنامه نشر میگردد، سعی میشود تا  ، میگذرد چند ماهآنمنتشر شدن 
 مطالب و گزارشات برای بهتر معرفی شدن، درین خبرنامه گنجانده مهمترین

  .شود
یا دیگر مواد مرتبط با آخرین  اگر شما با اسناد، مطالعات، روزنامه ها، نقشه ها و

  :ید ذیل بفرستآدرسمیخورید، لطفاً آنرا به   در افغانستان برتحقیقات
  newsletter@areu.org.af  

  هیئت تحریر

  
  

  کتابخانه این اداره
ی افغانستان کتابخانه ای  میالدی به این طرف واحد تحقیق و ارزیاب2002 سال از

ل در سا . است موجود مینماید که در آن مواد و منابع مختص به افغانستانرا اداره
 میالدی انجمن مطالعات جنوب آسیا که قبالً بنام انستیتوت بریتانیا برای 2003

 نسخه کتاب و مقاالت 3000مطالعات افغانستان یاد میشد، موافقه کرد تا تعداد 
یکی . مختلف را که در باره افغانستان و منطقه است، به اختیار این اداره قرار دهد

مجموعه از شرایط عمده این توافق حفظ این 
کتاب در داخل افغانستان بوده تا تمام محققین از 

انستیتوت بریتانیا برای . آن استفاده کرده بتوانند
 میالدی در 1972مطالعات افغانستان در سال 

کابل تاسیس شد که در آنزمان پروژه های 
. تحقیقی را در بخش باستان شناسی انجام میداد

ان و عالوه برین، این انستیتوت با دانشجوی
 زمینه تطبیق تحقیقات تحقیقگران بریتانیا در

 انسان شناسی و نژاد شناسی شان در مورد
 این انستیتوت 1981در سال . همکاری میکرد

 که بعداً این مجموعه کتاب در بسته گردید
 د، به جای امنسفارت بریتانیا حفظ گردید و خوشبختانه قبل ازینکه به تاراج برو

  . شدانتقال
 میالدی جهت استفاده قرار گرفت 2002ها و مقاالت مجدداً در سال این کتاب 

گریسمن، نیکوالس ویلیامز و  باب ناکس، کارال(که باید در زمینه از زحمات 
 به اختیار گذاشتن این مجموعه کتاب و  و در قسمت همکاری) جاناتن لی

 دوباره به  این مجموعه با ارزشاکنون. الت به این اداره اظهار قدردانی کردمقا
   .قرار میگیرد اختیار تحقیقگران

، به همکاری مالی 2005-2002داکتر اندرو ویلدر، رئیس این اداره در سالهای 
 این مجموعه  این ادارهکردند تا موافقه) یوناما(هیات معاونت سازمان ملل متحد 

 و آنها بر اساس نورم های بین المللیرده بندی نگهداری کرده تا برای کتاب را 
  .بودجه بیشتر بدست آوردکارمندان و گسترش و توسعه آن 

این مجموعه که همچنان در حال افزایش است شامل نشریات دولت افغانستان، 
از تمام دوره ها، نشریات موسسات امداد گر و سازمانهای غیر دولتی البته در 

تحد، مورد افغانستان، گزارشات مربوط به این کشور از موسسات سازمان ملل م
نقشه ها، نشریات مسلسل و دیسک های مختلف، مخصوصاً جریده های رسمی 

هم اکنون  .و کتابنامه های احصایه وی افغانستان درین کتابخانه موجود است
 نسخه این کتاب ها و گزارشات که به زبانهای انگلیسی، دری و 5000بیش از 

 شده اند، رده بندی پشتو و دیگر لسانها مانند فرانسوی، آلمانی و روسی نشر
 نسخه دیگر در آینده رده بندی 2000و قرار است تا . گردیده است) کتلوگ(

هدف عمده این کتابخانه این نیست تا با دیگر کتابخانه های بین المللی . گردند
رقابت نماید اما هدف آن جمع آوری و نگهداری کتاب و نشریات مربوط به 

 از کشور است تا تحقیقگران خارجی و داخلیافغانستان، چی از داخل و یا خارج 
  . کرده بتواننداز آن استفاده

 عصر به استثنای روز های شنبه و جمعه به 4 صبح الی 9این کتابخانه از ساعت 
 و گزارشات فقط در داخل ها کتابینشما میتوانید تا از. روی مراجعین باز است

پی نماید ولی بیرون نمودن و کتابخانه استفاده کنید و یا آنرا برای خود فوتوکا
  .استفاده از آنها در خارج از کتابخانه مجاز نمیباشد
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  تحقیقات کنونی
 بیان ،جریان دارد این اداره توسط  هم اکنون کهدر ذیل فشرده ای از تحقیقات

 لطفاً به نشانی محققین، یا تماس با  برای معلومات بیشتر و. شده است

newsletter@areu.org.af محققین  شرح کار فرانسس برون. امه بفرستیدن
  .  تدوین و ویرایش نموده است،که خود شان نوشته اندرا 

   منابع طبیعیاداره
 در قسمت اداره منابع طبیعی انجام شده اداره این در پژوهش هایی که توسط

است موضوع شناسایی صنایع زراعتی و روستایی در ستراتیژی مؤقت انکشاف 
 منحیث ساحات اولویت رشد اقتصادی کشور منعکس گردیده ملی افغانستان

 به گسترش و افزایش در ستراتیژی مؤقت انکشاف ملی افغانستان نیاز. است
مخدر تاکید صورت گرفته  زراعت مشروع برای پشتیبانی پالیسی مبارزه با مواد

ی ها به علت نیاز واضح به بهبود و اصالح مدیریت منابع طبیعاین اولویت . است
افغانستان، به ویژه آبیاری، امنیت حق تصرف زمین و مالداری تعیین گردیده 

این پژوهش روی والیت های کابل، هرات، غزنی و قندز که در آنها . است
بررسی های طویل المدت و موضوعی جوانب دسترسی و اداره آب، سیستم های 

بصورت . کز دارد تمر، مطالعه قرار داده استزراعتی و معیشت روستایی را مورد
کفایتی های دهاقین را در  مشخص، این پژوهش تالش مینماید تا موانع و بی

قسمت استفاده از منابع طبیعی و امکانات بهبود تولیدات مشروع زراعتی و تقویه 
در حال انکشاف این اداره تیم . امنیت و مصؤونیت معیشت شان شناسایی نماید

تراتیژی های زراعتی در سراسر کشور روشی جهت نظارت و تحلیل مقایسوی س
 ارقام دقیق در  این اداره)1385زمستان ( میالدی 2006تا اخیر سال . میباشد

مورد منفعت نسبی انواع مختلف حاصالت و ستراتیژی های زراعتی در شرایط 
 در همکاری با کمیسیون  این ادارهتیم. متفاوت تولیدی در دست خواهد داشت

:  در قسمت موضوع امنیت حق تصرف زمین نیز کار میکندامور زمین افغانستان
این تیم امیدوار است تا در قسمت انکشاف راه های حل منازعات مربوط به 

  .زمین کمک نماید

  جنسیت
برنامهء پژوهش جنسیت مفاهیم پالیسی روابط جنسیت را در شرایط افغانستان 

. د صورت خواهد گرفتدر سال آینده دو مطالعهء جدی. مورد مطالعه قرار میدهد
پویایی خانوادگی و خشونت خانوداگی میباشد که هدف یکی از این ها مطالعه 

 سال گذشته تغییر یافته اند، چگونه 20 دانستن این که چگونه خانواده ها طی آن
 اثر میگذارد و در تحت کدام حاالت این تغییرات روی روابط و قدرت در خانواده

این گونه خشونت ها . ر به خشونت در خانه میگرددبه پیمانه زیاد یا کم منج
دربرگیرنده خشونت میان مرد و زن، و همچنان خشونت زن در مقابل زن و مرد 

نتایج این پژوهش درک کاملی از . در مقابل مرد و موضوع تأدیب اطفال میباشد
طرز برخورد در برابر خشونت خانوادگی در افغانستان فراهم خواهد نمود که 

اقدامات و پیام هایی را برای کاهش وقوع چنین خشونت هایی در پی ممکن 
  .داشته باشد

سیستم های عدلی سنتی محلی را در افغانستان به بررسی مطالعه دومی کارکرد 
دانستن این که سیستم های عدلی ) 1 عبارت اند از آناهداف . خواهد گرفت

ه زمان و مکان تشریح سنتی محلی چگونه اجراات مینمایند، تفاوت آنها نظر ب
 تصمیم گیری صورت میگیرد مورد مطالعه قرار آن، و اصولی که بر اساس گردد

رابطه میان قانون شریعت، قانون دولتی و قانون عرفی بررسی گردد و ) 2گیرد؛ 
 محلی حل و فصل میگردد و کدام آنها به گردد که کدام منازعات در سویهمعلوم 

دانستن مفاهیم مساوات در اجراات ) 3 و چرا؛ و نهاد های دولتی راجع میگردد
، به ویژه تمرکز روی تساوی آنسیستم های عدلی سنتی محلی و پیامد های 

آغاز ) 1385سنبله ( میالدی 2006این مطالعه قبل از ماه سپتمبر سال . جنسی
  .خواهد شد و کار ساحوی در دو یا چهار والیت صورت خواهد گرفت

  معیشت
 موضوعات عودت و استقرار مجدد مهاجرین،  این ادارهوسطپژوهش مهاجرت ت

بیجاشدگان داخلی و بازگشت کنندگان در افغانستان و خارج را مورد مطالعه قرار 
 این مطالعه نشان دادن خال ها در ارقام موجوده و فراهم آوری هدف. میدهد

افغانستان، معلومات مؤثر تر در مورد پالیسی، برنامه ریزی و پشتیبانی حقوقی در 
 در حال حاضر مصروف  این ادارهتیم پژوهش مهاجرت. پاکستان و ایران میباشد

این مطالعه روی . مطالعهء نسل دوم افغانها در کشور های همسایه میباشد
که اقالً نیم عمر خود را در ایران یا پاکستان ) 30 تا 15بین سنین (جوانان افغان 

ویت ملی آنها را بحیث افغان مورد مطالعه سپری نموده اند تمرکز دارد، و حس ه
چون جوانان . قرار داده، و این افکار را با بازگشت به افغانستان ارتباط میدهد

تعداد قابل مالحظه کسانی را که در کشور های همسایه زندگی دارند تشکیل 
، دانستن ) سال عمر دارند18 افغان ها در پاکستان کمتر از  فیصد55(میدهند 

 شان برای انکشاف دادن “زادگاه”و احساسات شان در مورد کشور افکار 
این . ستراتیژی های مؤفقانهء بازگشت و استقرار مجدد آنها الزمی میباشد

مطالعه تجربهء بازگشت و استقرار مجدد بازگشت کنندگان جوان را که اقالً نیم 
  .دعمر خود را در خارج از کشور سپری نموده اند نیز به بررسی میگیر

 در حال حاضر روی نقش کریدت در  این ادارهمعیشت روستایی پژوهش برنامه
سسه قبالً یک مطالعه را در مورد سیستم واین م. معیشت روستایی تمرکز دارد

های غیررسمی کریدت تکمیل نموده است که نقش کلیدی چنین کریدت ها را 
ا نشان داده و در در ستراتیژی های امرار حیات و شبکه های مصونیت خانواده ه

 واحد تحقیق و اکنون. عین زمان طبیعت گاه انتفاعی آنها را واضح میسازد
 بر مبنای یافته های این مطالعه در مورد نقش میکروکریدت ارزیابی افغانستان

با . در معیشت روستایی مطالعاتی را انجام میدهد) قرضه های کوچک(
 در قسمت کریدت به پیمانه درنظرداشت سرمایه گزاری قابل مالحظه یی که

کوچک در کشور صورت میگیرد، این مطالعه تالش مینماید تا دریابد چه کسانی 
 دسترسی دارند و این چه معنایی در تأمین معیشت، روابط زن و مرد در آنبه 

شکل ه این مطالعه ب. خانه و سیستم های موجودهء کریدت غیررسمی دارد
نظرداشت انگیزه های اغلباً  ر افغانستان با درمنتقدانه اثرات میکروکریدت را د
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مخالف فراهم کنندگان میکروکریدت، که اکثر شان ادعا دارند هدف شان 
کاهش فقر است ولی اکثراً متوجه کاهش خطر تأسیساتی و ثبات مالی میباشند، 

نتایج این مطالعه جهت فراهم نمودن پیشنهادات در . مورد مطالعه قرار میدهد
ه چگونه میکروکریدت میتواند منافع مشتریان را بشکل بهتر تأمین مورد این ک

در بعضی والیات این مطالعه چگونگی رابطه . نماید بکار برده خواهد شد
میکروکریدت را با تالش هایی که جهت دور ساختن دهاقین از کشت و تولید 

  .  بررسی مینماید،تریاک صورت میگیرد
 2006 آگست سال معیشت روستایی در ماهورد  در م ماهه این اداره18 مطالعه

درین مطالعه دریافت گردید که . خاتمه میابد)  خورشیدی1385اسد (میالدی 
به بازار راکد کارگران روستایی، عدم مصؤونیت حق تصرف پایدار دسترسی نا

زمین، دسترسی ناکافی و کم به خدمات بنیادی و عدم سهمگیری آنها در روند 
 تداوم عدم مصؤونیت معیشت در افغانستان به یی عوامل عمده روستاپالنگذاری
  .شمار میرود

  حکومتداری
) 1:  پژوهش حکومت داری در دو ساحه متمرکز استدر حال حاضر برنامه

حکومت داری بوسیلهء اجتماعات ) 2ساختار حکومتی والیات و ولسوالی ها، و 
ی والیات و قسمت ساختار هاپژوهش در . محلی و برنامه همبستگی ملی

ولسوالی ها در حال حاضر روی اجراات شورا های والیتی، میکانیزم های انسجام 
والیتی مثالً کمیتهء انکشافی والیتی، و گسترش اصالحات اداری به والیات و 

پژوهش حکومتداری بوسیله اجتماعات محلی روی . ولسوالی ها متمرکز است
 برنامه همبستگی ملی - ه معرفیتغییر در فعالیت حکومت داری محلی که بوسیل

 رسمی و مل متقابل آنها با مقامات موجودهدر اجتماعات محلی واقع گردیده، و ع
اجراات شورا های انکشاف محلی و مشکالتی که . رسمی تمرکز دارد غیر

 مواجه اند موضوع سند کاری آنتسهیل کنندگان برنامه همبستگی ملی با 
نشرات و . میباشد) 1384 (2005سال   دراصالحات در برنامه همبستگی ملی

پژوهش های آینده روی جای شورا های انکشاف محلی در ساختار حکومتی 
محلی و مسایل دیگر حکومت داری در سطح اجتماعات محلی به شمول امنیت 

  . و حل منازعات تمرکز خواهد داشت

  

  

  اقتصاد سیاسی و بازار ها

) 1: رها توسط این اداره عبارت اند ازسیاسی و بازا پژوهش اقتصاد مقاصد عمده
بینش در مورد ) 2درک بهتر از چگونگی اجراات سکتور خصوصی در افغانستان؛ 

 کار میکنند و موانعی که در برابر آنتجارب تجار افغانی، محیطی که آنها در 
دانستن چگونگی اثرگذاری بازسازی و پالیسی های اقتصادی ) 3شان قرار دارد؛ 

 رابطه واقعیت های سکتور خصوصی با اهداف بررسی چگونگی) 4ا؛ روی بازار ه
ارائهء پیشنهاد ها در رابطه با توزیع بهتر منافع ) 5و توقعات از پالیسی سازان؛ و 

گزارش ماه . انکشاف سکتور خصوصی، و بهبود سهمگیری و دسترسی به بازار ها
 و تجار در شش تجارت: به سوی بازار، )1385جوزای ( میالدی 2006جون سال 

، یافته های عمده مطالعات در قسمت بازار کشمش، قالین، مواد سکتور افغانستان
. سوخت نفتی، ادویه، مواد ساختمانی و عراده جات مستعمل را بیان مینماید

هدف دیگر این برنامه رسیدگی به مسایل عمدهء پالیسی اقتصادی میباشد؛ 
در ماه های . تهیه خواهد شدپالیسی جاری خصوصی سازی سندی در بارهء 

ژی انکشافی دولت، از بعدی این تیم به مسایل کلیدی اقتصادی که برای ستراتی
و منابع قابل استخراج منحیث محرک احتمالی رشد در قبیل مطالعه معادن 

  . خواهد پرداخت،افغانستان اهمیت حیاتی دارد
  

 باستانشناسی فرانسه در پژوهش  باستانشناسی توسط هیĤت
  افغانستان

 1371( میالدی 1992هیئت باستانشناسی فرانسه در افغانستان که در سال 
دوباره )  خورشیدی1383( میالدی 2004ایجاد شده و در سال ) خورشیدی

سروی، :  پروژه را در سراسر افغانستان10به فعالیت آغاز نمود، بیش از 
میم مواد و مهندسی باستانی، آموزش تر-حفاری های باستانشناسی، تحفظ

در سایت . نماید میغانی در عرصهء میراث فرهنگی اجراافراد مسلکی اف
 ،(DAFA) باستانشناسی فرانسه در افغانستان انترنتی جدید هیات

www.dafa.org.af در مورد برنامه ها، چگونگی محل بودوباش 
 10000باً دارای که تقری( (DAFA)پژوهشگران، و استفاده از کتابخانه 

معلومات داده )  مجله در مورد باستانشناسی و تاریخ میباشد3000کتاب و 
بزودی این سایت انترنتی به زبان انگلیسی نیز قابل دسترس . شده است
   : دیوید ژوری: آدرس تماس. خواهد بود

david.jurie@dafa.org.af   
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گزارش های جدید این اداره

  حکومتداری
 از:  عنوان ساختار حکومت داری والیات در افغانستاندر سند آگهی تحت

؟ توسط سارا لیستر و هامیش نیکسون نقش شورا های سردرگمی به یک دیدگاه
والیتی و کمیته های انکشاف والیتی در زمینهء دورنمای دولت برای اصالح 

بزودی به زبان های دری و . (حکومات محلی مورد مطالعه قرار داده شده است
  .)ر دسترس قرار خواهد گرفتپشتو د

تحت عنوان )  خورشیدی1384قوس ( میالدی 2005سند کاری ماه نوامبر سال 
صحبت در مورد مشکالت و راه های حل با : اصالح برنامهء همبستگی ملی

  .تسهیل کنندگان توسط پلوشه کاکر به زبان پشتو در دسترس است
 تحت عنوان خانه ) خورشیدی1384جدی ( میالدی 2005سند ماه دسامبر 

 به زبان اندرو وایلدر افغانستان توسط 1384تقسیم شده؟ تحلیل انتخابات سال 
  .دری در دسترس قرار دارد

  معیشت
: 1مطالعهء . اندر روستا های افغانست) اعتبار مالی(روش های غیررسمی کریدت 

هم ، نخستین مطالعه از جمله سه مطالعه یی که برای فرا کلینفلورهرات، توسط 
 میکروکریدت با و اثر روش های کریدت وری معلومات در مورد تقاطع ممکنهآ

  . رسمی انجام یافته است غیر
سه مطالعه اخیر از جمله پنج مطالعه روی فقر در روستا ها ستراتیژی های 

همه این مطالعات توسط  . معیشتی خانواده ها را در سه شهر به بررسی میگیرد
  :تستیفن شوت نوشته شده اس

  معیشت روستایی در جالل آباد: پیشروی
  معیشت روستایی در هرات: فقر در میان رفاه

  معیشت روستایی در کابل: در جستجوی امنیت
  . به زبان دری نیز در دسترس استدر جستجوی امنیتمضمون 

  مهاجرت
-عباسـی . ج. مهاجرین در ایـران،  توسـط م       : تحفظ متداوم، استقرار مجدد پایدار    

  این اداره   پژوهش درازمدت   پروژه گهی از آیانا گالزبروک سومین سند     شوازی و د  

 .در قسمت شبکه های فراملیتی افغانها در افغانستان، ایـران و پاکـستان میباشـد              
، بازگشت کنندگان افغان از ایالت سرحد شمالغربی پاکستان بـه والیـت ننگرهـار        

العـه عـین پـروژه       مط 9 آخـرین مطالعـه از       توسط گلبدن حبیبی و پامیال هـانتی      
  .میباشد

  منابع طبیعی
پژوهش موضوعی کاربردی در قسمت ”یافته های نخستین از مطالعه سه ساله 

 در پنج مطالعه گزارش داده شده “اداره وتنظیم آب، مالداری و اقتصاد تریاک
  :است

  سروی خط مبنا توسط الن رو
  توسط یان مک الیستر اندرسن سیستم های آبیاری

  لی. ی آب توسط جانتن لادارهء اجتماع
  مالداری توسط انتونی فیتزهربرت

  زرع تریاک در قندز و بلخ توسط آدم پین
این گزارش ها یافته های کار ساحوی ابتدایی را ارائه نموده و روش های کنونی 
را در عرضهء آب، سیستم های مدیریت اجتماعی آب، مدیریت مالداری، روش 

ین، و شرایط و محرک های زرع کوکنار های رسمی و غیر رسمی حق تصرف زم
  .شرح میدهد

  معارف
تحت عنوان آنطرف دیوار ) 1384حمل ( میالدی 2005سند آگهی ماه مارچ 

تب در افغانستان توسط پامیال تصمیمگیری خانواده ها و شمولیت به مکا: مکاتب
  . حاال به زبان دری در دسترس قرار داردهانتی

  اقتصاد سیاسی و بازار ها
تجارت و تجار در شش سکتور افغانستان توسط انا پاترسن یک : سوی بازاربه 

 انفرادی در مورد مت یافته های عمده از شش مطالعهسند نتیجه گیری در قس
بازار کشمش، قالین، مواد سوخت نفتی، : سکتور های مختلف بازار در افغانستان

ین سند نشان داده در ا. ادویه، مواد ساختمانی، و عراده جات مستعمل میباشد
شده است که افغانستان برای براورده ساختن اهداف رشد پایدار و عالی با 

سهمگیری فعال سکتور خصوصی  هنوز 
  .کار زیادی پیشرو دارد

  
  

حمل، ثور و    در ماه     واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان     نشریه های ذیل توسط   
 www.areu.org.afهمه در سـایت انترنتـی       .  منتشر شده است   جوزا

 ایـن   قابل دریافت بوده و نسخه های چاپی آن بشکل رایگـان از کتابخانـه             
 ایـن   اگر بخواهید زمانی که نشریه هـای جدیـد        . در دسترس قرار دارد    اداره
 شود بـه نـشانی       منتشر میشود بشکل الکترونیک برای تان آگهی داده        اداره

  : ذیل آدرس بفرستید
newsletter@areu.org.af 
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  جدیدو منابع نشریات 
  زراعت

Afghanistan agriculture moving forward / Daniel 
Miller. [Kabul?]: USAID, 2006. 16 p.; 30 cm. 

ه نهاد های تمویل کننده این سند وضعیت کنونی زراعت در افغانستان و اینک”
 این گزارش در ذیل موجود “ این سکتور انجام میدهند را شرح میدهدجهت احیا

برای دریافت این گزارش باید ازین : نوت ( http://dec.usaid.gov:است
  )PN-ADF-903: کود نمبر استفاده نمائید

The Afghan agricultural extension system: impact of 
the Soviet occupation and prospects for the future / 
by Tooryalai Wesa. 2002. xv, 337 p.: ill., map. Thesis 
(Ph. D.)--The University of British Columbia, 2002.  
Agricultural commodity price bulletin. Kabul: Ministry 
of Agriculture and Food, Planning Department, 
Marketing, Economics and Statistics Division. v.: 
map; 30 cm. AREU holds January, April, and May 
2006. 

این آگهی ارقام ساالنه را در مورد قیمت ها و تحلیل اقالم و خدمات مختلف 
 شاخص ملی این سند دربرگیرنده. اهم مینمایدفر) به شمول مالداری(زراعتی 

  .قیمت مصرف کننده و شاخص قیمت مصرف کننده در کابل میباشد
Agriculture prospects report. Kabul: Ministry of 
Agriculture and Food, Marketing, Economics and 
Statistics Division. v.: col. ill., maps; 30 cm. 

مقصد از این گزارش فراهم آوری جدیدترین معلومات در مورد عرضهء غله جات 
)  خورشیدی1385( میالدی 2006و دورنمای تقاضا در والیات مختلف در سال 

ع به تحلیلگران پالیسی سازان و معلومات در مورد آفات و امراض قریب الوقو
وزارت زراعت و موادغذایی میباشد تا تالش ها و مداخالت انکشافی آغاز گردد و 

  . این گزارش به زبان دری نیز ترجمه شده است.یا پالنریزی شود
Building a new agricultural research and extension 
system in Afghanistan: initial thoughts / Daniel Miller. 
[Kabul?]: USAID, 2006. 8 p.; 30 cm. Available at 
http://dec.usaid.gov (enter document number: PN-
ADF-904). 
Case study: vegetable dehydration and processing 
factory in Afghanistan / Kenneth E. Neils. [Kabul?]: 
USAID, 2006. 11 p.; 30 cm. http://dec.usaid.gov 
(enter document number: PN-ADF-907). 
Master plan 2005 / Ministry of Agriculture, Animal 
Husbandry and Food (MAAHF), Government of 
Afghanistan. [Kabul]: MAAHF, 2005. xv, a-c, 379 p.; 
30 cm. (3 MB file)  

 از 1383 به تعقیب چهارچوب پالیسی و ستراتیژی سال 1384ماستر پالن سال 
گیرنده جلسات بزرگ و  طریق یک روند طوالنی، مغلق و سهمگیرانه که دربر

مجموع اجزای مختلف . کوچک در سطح مرکز و والیات بود ایجاد گردیده است
اعت این پالن جهت فراهم آوری میزان رشد کلی شش فیصد در سکتور زر

ستراتیژی انکشاف . 1؛ فصل )19 تا 1صفحه (خالصه اجرایی : مندرجات. میباشد
 تا 62صفحهء (رشد زراعت، کاهش فقر . 2؛ )61 تا 20صفحه (سکتور زراعت 

. 5؛ )179 تا 125صفحه (مالداری . 4؛ )124 تا 72صفحهء (باغداری . 3؛ )71
عی، زمین، آب، اداره منابع طبی. 6؛ )212 تا 180صفحه (مصؤنیت غذایی 

؛ )240 تا 213صفحه (جنگالت، حیات وحش و علفچرها و تحفظ محیط زیست 
سیستم تمویل روستایی . 8؛ )260 تا 241صفحه( پژوهش و انتقال تکنولوژی .7
 در وزارت پالنگذاریپالیسی، نظارت و ارزیابی و . 9؛ )269 تا 261صفحه (

کشاف سکتور خصوصی خصوصی سازی و ان. 10؛ )289 تا 270صفحه (زراعت 
 321صفحه (سیستم های کنترول کیفیت و تصدیق . 11؛ )320 تا 290صفحه (
 سهمگیری و تقویه. 13؛ )353 تا 345 صفحه(جنسیت و مساوات . 12؛ )344 تا

. 15؛ )374 تا 366صفحه (منابع بشری . 14؛ )365 تا 354صفحه (اجتماعات 
  ).379 تا 375صفحه (بازار های داخلی و انکشاف زیربنای بازار ها 

Perennial horticulture in eastern Afghanistan: 
subsector overview and implementation strategy / 
Juan M. Estrada. [Kabul?]: USAID, 2005. iii, 42 p.; 30 
cm.  

این مطالعه چشم انداز کلی در مورد سکتور فرعی میوه و مغزیات را در شرق ”
  .را ارائه میکند) 1خالصه اجرایی، صفحه  (“]نگرهار، کنر و لغمانن[افغانستان 

 http://dec.usaid.gov  
   ).PN-ADF-909:  سند را داخل نماییدشماره(

Privatization of veterinary services in Afghanistan: 
development that works. [Kabul?]: USAID, [2006]. 3 
p.; 30 cm. http://dec.usaid.gov (enter document 
number: PN-ACG-913). 

 تهیه شده است در سایت انترنتی (RAMP)کوتاه ذیل که توسط گزارشات 
www.dec.org نظر به شماره سند جستجو کنید( قابل دسترس است:(  

Rebuilding Agricultural Markets Program (RAMP): 
activities by province in Afghanistan (January 2006) 8 
p. (PD-ACG-916). 
Rebuilding Agricultural Markets Program (RAMP): 
activities in Balkh province. 3 p. (PD-ACG-917). 
USAID/RAMP projects in Nangarhar. [Kabul?]: 
USAID, [2006]. 4 p. (PD-ACG-914) 
Rebuilding agricultural markets program (RAMP). 
[Kabul?]: USAID, [2006]. 2 p. (PD-ACG-919). 
Economic benefits of RAMP activities. [Kabul?]: 
USAID, [2006]. 9 p. (RAMP insights; v. 3 (February 1, 
2006)) (PN-ADF-913).  
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  انکشاف اقتصادی

The Afghanistan Reconstruction Trust Fund (ARTF): 
presentation by the Administrator, donors meeting, 
February 2, 2006. London: [ARTF], 2006. [29] p.; col. 
ill.; 21 x 30 cm. 

  : این فایل در برنامه پاورپاینت به آدرس ذیل ثبت شده است
www.worldbank.org/artf  
Afghanistan: managing public finances for 
development / Poverty Reduction and Economic 
Management Sector Unit, South Asia Region. 
[Washington, D.C.]: World Bank, [2005]. 152 p.: col. 
ill.; 27 cm.  
Afghanistan: what kind of peace? The role of 
participatory rural development in peace-building / 
Omar Zakhilwal and Jane Murphy Thomas. 2006. 30 
p.; 30 cm. Pre-publication draft. 

این سند در یک کتاب در مورد تحکیم صلح، که متشکل از اسنادی از شش 
جنوب کانادا /کشور بعد از جنگ میباشد و قرار است توسط انستتیوت شمال

  .منتشر شود ظاهر خواهد شد
Economic indicators / Islamic Republic of 
Afghanistan, six and seventh reviews under the Staff-
Monitored Program. 6th review (22 November 2005) 
www.imf.org/external/np/ms/2005/112205.htm. 7th 
review (26 March 2006) 
www.imf.org/external/np/ms/2006/032606.htm 
First Kabul Conference on partnership, trade and 
development in greater Central Asia: conference 
report / Nicklas Norling. Washington, D.C.: Central 
Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies 
Program, 2006. 48 p.: col. ill.; 30 cm. April 2006.  

باز نمودن فوری راه های ارتباطی فرودگاه کابل با همه کشور . 1: پیشنهاد ها
کاهش انتظار . 2 در تجارت قاره یی؛ آنهای آسیای مرکزی و شرکای آیندهء 

طوالنی که روی محموله های انتقال دهندگان در گذرگاه های مرزی در سراسر 
های دولتی  زارتخانهشناسایی مؤسسات مالی بین المللی و و. 3آسیای مرکزی؛ 

جهت قرار دادن افغانستان و کشور های دیگر آسیای مرکزی تحت یک نهاد که 
انسجام منطقوی پروژه ها و کار های ابتکاری در سراسر آسیای مرکزی تسهیل 

  :این گزارش به آدرس ذیل موجود است. بخشد
www.silkroadstudies.org/new/docs/0604Kabul.pdf 

Income tax manual / Ministry of Finance, Islamic 
Republic of Afghanistan. Kabul: Ministry of Finance, 
2006. vii, 298 p.: forms; 30 cm.  

  :این گزارش به آدرس ذیل موجود است
www.mof.gov.af/tax/INCOME%20TAX%20MANUAL.
html  

The investor: AISA quarterly / Afghanistan Investment 
Support Agency (AISA). Kabul: AISA. v.: col. ill.; 30 
cm. 

  :درین اداره موجود است) 2006فبروری، مارچ و اپریل (اولین نسخه این گزارش 
www.aisa.org.af  
Islamic credit and microfinance (21 p.) under Islam, 
land & property research series.  

  :د استاین گزارش به آدرس ذیل موجو

www.unhabitat.org/programmes/landtenure/publicatio
ns.asp 
Microfinance for Afghanistan’s agricultural sector / 
Rebuilding Agricultural Markets Program (RAMP). 
[Kabul?]: USAID, 2005. 3 p.; 30 cm. (RAMP insights; 
v. 1 (18 April 2005). http://dec.usaid.gov (enter 
document number: PN-ADF-912). 
Women entrepreneurs in post-conflict economies: A 
look at Rwanda and Afghanistan / Gayle Tzemach. 
Washington, D.C.: Center for International Private 
Enterprise, 2006. 8 p.; 30 cm. “April 28, 2006” --
caption. www.cipe.org 

این ).  ص14، 2006نسخه ماه اپریل (گزارش بانک جهانی در افغانستان 
  :لسان دری و پشتو نیز موجود استگزارش به 

www.worldbank.org.af  

  معارف

Fostering education for female, out-of-school youth in 
Afghanistan / Jo Ann Intili and Ed Kissam, Eileen St. 
George.  

ماه .  سانتیمتر30 صفحه؛ 21، 2:1در ژورنال معارف برای انکشاف بین المللی 
 :منتشرشده است)  خورشیدی1385حمل ( میالدی 2006مارچ 

www.equip123.net/JEID/articles/2/Afghanistan.pdf 

  جنسیت

Gender mainstreaming in conflict transformation: buil-
ding sustainable peace / edited by Rawwida Baksh et 
al. London: Commwealth Secretariat, c2005. xii, 232 
p.: ill., ports.; 26 cm. 

شامل مأخذ کتابشناسی .  جدید جنسیت در مورد مسایل انکشافیمجموعه
  .میباشد

Development communications strategies and 
domestic violence in Afghanistan / Sarah Kamal. 
[Washington, DC?]: The Peaceful Families Project, 
2006. 12 p.; 30 cm.  
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این مقاله خالصهء تدابیر در افغانستان بعد از جنگ و بعضی تکتیک های 
ارتباطی را که جهت رسیدگی به خشونت های خانوادگی در کشور آغاز شده 

 www.peacefulfamilies.org  :است ارائه میکند

The woman behind the man: politicized portrayals of 
Afghan Muslim women in wartime / by Faiza Hirji. 
2003. 244 p. Thesis (M.A.)--Carleton University, 
2003.  

  حکومتداری و سیاست

Afghanistan and its neighbors: an ever dangerous 
neighbourhood / Marvin G. Weinbaum. Washington, 
D.C.: United States Institute of Peace (USIP), 2006. 
20 p.: col. maps; 30 cm. (United States Institute of 
Peace. Special report; 162). June 2006. 

سرنوشت افغانستان و مؤفقیت تالش های ایاالت متحده و قوای ائتالف جهت 
ء پالیسی های کنونی و آیندهء همسایگان باثبات ساختن افغانستان عمدتاً بوسیله

اکثر تحلیل ها در مورد افغانستان روی ابعاد داخلی . دور و نزدیک متأثر میشود
تا حال، .  تمرکز داردآن ویا پالیسی های ایاالت متحده و شرکای ائتالفی آن

تحلیل های کمی صورت گرفته که آیندهء افغانستان را در زمینهء شرایط منطقه 
این مایهء تأسف است زیرا اکثر دولت ها . گران عمده منطقه قرار داده باشدو بازی

به شمول پاکستان، ایران، هندوستان، چین، روسیه و جمهوریت های آسیای 
یا منفی در مسیر انکشاف  مرکزی توانایی های مهمی جهت اثر گذاری مثبت و

وت مرکز صلح برای تبرای رسیدگی به این خالی تحلیلی، انستی. افغانستان دارند
وینباوم . تحلیل و جلوگیری از منازعات مربوط ایاالت متحده از ماروین گ

تقاضا نمود تا راه کار هایی را که احتماالً  همسایگان عمدهء افغانستان به پیش 
خواهند گرفت بررسی نموده و اهمیت آنها را برای تکامل افغانستان در جهت 

   www.usip.org. ثبات و نیرومندی ارزیابی نماید
Afghanistan’s new legislature: making democracy 
work. Kabul: International Crisis Group, 2006. 29 p.: 
col. map; 30 cm. (ICG Asia Report no. 116). 15 May 
2006. 

 جدید را با تمرکـز روی       این گزارش تصویر مختصر ماه های نخست شورای ملی        
شکل و اقدامات رو به تکامل ولسی جرگه که از قدرت بیشتری برخـوردار اسـت                

در بخـش هـای مختـصر در مـورد چهـارچوب قـانونی و فراینـد                 . فراهم میکنـد  
توضیحات بیشتر در قسمت تحلیـل      . انتخابات بصورت فشرده صحبت شده است     

، عوامـل   )ری شـورا  عـضویت و رأی دهـی بـرای رهبـ         (مشخصات شورای ملـی     
-تنظیم و سازماندهی شورا، روابـط اجرایـی  (ذیدخل در شکل گیری شورای ملی      

برای شورای ملی، دولت افغانستان     . ارائه شده است  ) حقوقی، وظایف شورای ملی   
 :ی پیــشنهاداتی نیــز صــورت گرفتــه اســتو نهــاد هــای تمویــل کننــده خــارج

:www.crisisgroup.org  

Afghanistan’s uncertain transition from turmoil to 
normalcy / Barnett R. Rubin. New York: Council on 
Foreign Relations, 2006. 43 p.: maps; 30 cm. 
(Council Special Report no. 12). 

. در این سند در مورد این که افغانستان هنوز از ثبات دور است بحث شده است
 دولت را دوباره ایجاد نموده است، نتوانسته در حالی که کشور نهاد های بنیادی

 با چالش شورش آندولت و حامیان بین المللی . است آنهارا بدرستی بکار اندازد
تروریستان که مهلک تر و مؤثر شده و در پاکستان مستقر اند، تجارت مواد 
مخدر که بر اقتصاد کشور مسلط بوده و نظام را به فساد آغشته ساخته است، و 

پیمان افغانستان که در ماه جنوری سال .  بی امنیتی فراگیر مواجه اندفقر و
 راه را منظور گردید یک نقشه)  خورشیدی1384جدی سال ( میالدی 2006

ایاالت . برای امنیت، حکومت داری و انکشاف برای پنج سال آینده فراهم میکند
یمان متحده باید نقش رهبری کننده را در قسمت تمویل و تطبیق کامل پ

پاکستان -افغانستان داشته و یک ستراتیژی منسجم را در جهت روابط افغانستان
این ستراتیژی شامل تحت فشار قراردادن دولت پاکستان جهت . انکشاف دهد

دستگیری رهبران طالبان که موقعیت شان را سازمان های اطالعاتی مشخص 
 مایه کنندهسدود نمودن شبکه های حمیسازد و اتخاذ تدابیر جدی جهت م

 www.cfr.org/publication/10273 :بمبگزاران انتحاری میباشد

Afghanistan: elections, constitution, and government / 
Kenneth Katzman. Washington, D.C.: Congressional 
Research Service, Library of Congress, 2006. 6 p.; 
30 cm. Updated May 25, 2006. “Order code 
RS21922” --cover. 
The ethnicisation of an Afghan faction: Junbesh-i-Milli 
from its origins to the presidential elections / Antonio 
Giustozzi. London: Development Research Centre, 
Crisis States Programme, 2005. 20 p.: maps; 30 cm. 
(Crisis States Programme working papers. Series no. 
1, 1740-5807; no. 67) 
www.crisisstates.com/Publications/wp/working.htm  
The forgotten war: Afghanistan / Barnett Rubin. New 
York: Carnegie Council on Ethics and International 
Affairs, 2006. [19] p.; 30 cm. Edited transcript 
Carnegie Ethics Lecture 03/14/06 (Merrill House, 
New York City), American Military Power: an ethical 
inquiry series. 
www.cceia.org/viewMedia.php/prmID/5331  
Subnational training needs assessment report / 
Independent Administrative Reform and Civil Service 
Commission (IARCSC). Kabul: IARCSC, UNDP, 
2005. 52 p.; 30 cm. 

در زمینهء تالش های کلی جهت ایجاد خدمات ملکی جدیـد، شـفاف و کـارآ در                 
ثـور تـا    ( مـیالدی    2005سطح والیات و محالت، از ماه اپریل تا جـوالی سـال             

بررسی نیازمنـدی  . یک بررسی نیازمندی های آموزشی انجام شد      ) 1384سرطان  
ارقـام  .  والیت سروی نمود   26 ولسوالی   78 مأمور ملکی را در      492های آموزشی   

در مورد نیازمندی ها و اولویت ها در رابطه با منابع بـشری موجـوده جمـع آوری       
مـوزش و سـرمایه     عالوه بر یک اندازه نتیجه گیری ها در مورد نیاز بـه آ            . گردید

، این گـزارش اشـاراتی را در قـسمت اسـتقامت هـای              آنگزاری های مربوط به     
کاری آینده که انکشاف منابع بشری برای خـدمات ملکـی اتخـاذ خواهـد نمـود                 

  ). 3خالصهء اجرائی، صفحه . (پیشنهاد خواهد کرد
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Community elections in rural Afghanistan [photocopy] 
/ Friedrich W. Affolter et al. Central Asia and the 
Caucasus: Journal of social and political studies 2 
(38). 2006, p. 75-90. 

مقصد این سند تحلیـل چگـونگی اثـرات معرفـی فراینـد انتخابـات سـری روی                  
این سند  . مؤثریت منشاء تالش های بازسازی در افغانستان بعد از طالبان میباشد          

هداف و مقاصد برنامهء همبستگی ملی؛ فراینـد انتخابـات همبـستگی          تاریخچه، ا 
 15 روسـتا در     1057ملی؛ و ارقام مقداری در مورد انتخابـات اجتماعـات کـه در              

ان انجـام شـده اسـت را ارائـه          ولسوالی والیات بامیان، فراه، هرات، قندهار و پرو       
 www.ca-c.org  :میکند

  صحت

Kabul declaration on regional collaboration in health, 
April 20, 2006. [Kabul]: [s.n.], 2006. 4 p. Declaration 
from conference entitled:  

، کابـل،   “امراض ساری مرز نمیشناسد   : صحت برای همه، صحت از طریق همه      ”
  ). 1385 حمل 31 تا 28( میالدی 2006 اپریل سال 20 تا 17

Securing health: lessons from nation-building 
missions / Seth G. Jones et al. Santa Monica, CA: 
RAND Corporation, 2005. [2 v.] 351 p.; 30 cm. 
Afghanistan, p. 187-219. 
www.rand.org/pubs/monographs/MG321 
USAID country health statistical report: Afghanistan / 
USAID. Washington, D.C.: USAID. v.; 30 cm. June 
2005 edition of this released recently:  
pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADF801.pdf  
 

دیتابیز مطالعات ”یک  ) MSHدر همکاری با    (واحد پژوهشی وزارت صحت عامه      
ستان انجام   را جهت منسجم ساختن مطالعات مربوط به صحت که در افغان           “ویژه

این دیتابیز حاوی تقریباً صـد صـفحه میباشـد کـه            . شده است ایجاد نموده است    
 آناسناد پالیسی و گزارش فعالیت ها از        . میباشد1384 تا   1369شامل سال های    

جستجوی کامل متن این اسناد در دیتابیز وجود دارد که  . بیرون ساخته شده است   
یک نسخهء احتیاطی ایـن     (یافت است   از مرکز منابع وزارت صحت عامه قابل در       

 پژوهـشی    بـرای اسـتفاده     واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان     دیتابیز در مرکز منابع   
  ).قابل دسترس است

  تاریخ

The doctrine of Jihad in Islam and its application in 
the context of the Islamic Jihad Movement in 
Afghanistan, 1979-1988 / by Abdullah Sager Alamri.. 
1990. xvii, 364 p.: ill.; 21 cm. Thesis (Ph.D.)--
University of Idaho.  
The history of the delimitation of the Durand Line and 
the development of the Afghan State (1838-1898) / 
by Zalmay Ahmad Gulzad. c1991 viii, 435 leaves: ill.; 

29 cm. Thesis (Ph.D.)--University of Wisconsin--
Madison. 
Inter-regional trade and colonial state formation in 
nineteenth-century Afghanistan / by Shah Mahmoud 
Hanifi. 2001. xi, 363 p.: ill. Thesis (Ph. D.)--University 
of Michigan. 
From dependence to intervention: Soviet-Afghan 
relations during the Brezhnev era (1964-1982) / by 
Syed Hussain Rifaat. 1993. ix, 358 leaves. Thesis 
(Ph. D.)--University of Denver.  
The social origins of the neopatrimonial state in 
Afghanistan / Shahla Mokhtarzada. 1996. ii, 347 p. 
Thesis (Ph. D.)--University of California, Davis.  
An ethnography of political leaders in Afghanistan / 
by Azim M. Nassimi. 1997. ix, 277 p.; 28 cm. Thesis 
(D. Ed.)--Ball State University. 
Emergence of ulama as political leaders in the Waigal 
Valley: the intensification of Islamic identity / by 
Ahmad Yusuf Nuristani. 1992. 193 p.: map; 22 cm. 
Thesis (Ph.D.)--University of Arizona. 
The judicial state: evolution and centralization of the 
courts in Afghanistan, 1883-1896 / by Amin Tarzi. 
2003. xi, 375 p. Thesis (Ph. D.)--New York University.  

  کمک های بشری

Afghanistan, Inc.: A Corpwatch investigative report. 
Oakland, CA.: Corpwatch, 2006. 32 p.; 30 cm.  

فریبا نوا، یک امریکایی افغانی االصل که برای مطالعهء پیشرفت فرایند ”
 پول آنل هایی را که در بازسازی به کشور آبایی خود برگشته است، بعضی مثا

است، سیستم کمک های بین المللی چگونه کار ) و نرسیده(به مصرف رسیده 
، و شکل واقعی شهر ها و قریه ها در جاهایی که خارجی ها )و نمیکند(میکند 

 :“.روستا های جنگزده را بازسازی مینمایند برمال ساخته است
www.corpwatch.org   

The limits of statebuilding: the role of international 
assistance in Afghanistan / by Astri Suhrke. [Bergen, 
Norway?]: [Chr. Michelsen Institute], 2006. 32 p.; 30 
cm. 

  تـا  21 انجمن مطالعات بین المللی در ساندیاگو منعقـد           ساالنه این سند در جلسه   
بحـث  . ارائه شده اسـت   ) 1385 حمل سال    4 تا   1( میالدی   2006 مارچ سال    24

اصلی سند این است که تنش ها و منازعاتی که در تشکل نظام ذیـدخل انـد در                  
 همـه   هنگام مبدل شدن روند تغییر به اعمار نظام، کـه منحیـث هـستهء برنامـه               

مـان و شـدیداً     جانبه مدرنیزه کردن سیاسی، اقتـصادی و اجتمـاعی متـراکم در ز            
. وابسته به پشتیبانی اقتصادی، سیاسی و نظامی خارجی میباشد تـشدید میگـردد            

این سند چگونگی اثرگذاری برنامه های کمک های بین المللی را در افغانـستان              
روی منازعات مربوط به برنامهء مدرنیزه کردن، به ویژه در قسمت حقوقی بودن،             

نتیجـه گیـری نهـایی      . ه قـرار میدهـد    حسابدهی و پایداری تصدی مـورد مطالعـ       
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را که در پالیسی فعلی و ادبیات مربوط به پالیـسی           “ بحث کتلهء بحرانی  ”موضوع  
بحـث مـذکور اساسـاً خواهـان     . در افغانستان وجود دارد مورد پرسش قرار میدهد       

مساعدت های بیشتر، تعداد بیشتر سربازان بـین المللـی و تعهـد قـویتر سیاسـی                 
ء که به صورت مؤثر و کافی به مشکالت رو به افزایش در جهت رسیدن به سویه

بـه عقیـدهء سـوهکر،      . برابر اعمار نظام و بازسازی رسیدگی صورت گیرد میباشد        
این منطق نادرست است زیرا نمیتواند تشخیص دهد که مـساعدت بـین المللـی               
. اثرات منفی و متضادی را داشته و تا اندازه یی بخشی ازیـن مـشکالت میباشـد                

ینــرو، بــرای کاســتن منازعــات وابــسته بــه اقــدامات مــدرنیزه ســاختن نظــام، از
  :سهمگیری و دخالت کمتر بین المللی مناسب به نظر میرسد

www.cmi.no/publications/publication.cfm?pubid=2135
. See also: When more is less: aiding state building in 
Afghanistan / by Astri Suhrke. 23 p. www.state-
building.org/6.html  
Principles and pragmatism: civil-military action in 
Afghanistan and Liberia / by Georg Frerks, Bart Klem, 
Stefan van Laar and Marleen van Klingeren. Utrecht, 
Netherlands: Bartklem Research, Universiteit Utrecht, 
2006. 61 p.; 21 x 30 cm. 

 ملکی را در کشور های درگیر جنگ و بعـد از جنـگ       –این مطالعه  روابط نظامی    
در سالهای اخیر این موضوع یک بحـث داغـی را برانگیختـه             . به بررسی میگیرد  

بعضی رهنمود ها ایجاد گردیده انـد       . است که گاهی فاقد تفاوت وضاحت میباشد      
مطالعـه روی افغانـستان و الیبیریـا    ایـن  . ولی برای تثبیت موقعیت کافی نیستند    

 کمک به پالیسی سـازان و مقامـات در قـسمت انکـشاف              آنتمرکز دارد و هدف     
چـه  : ستراتیژی های کافی بوسیلهء ارائهء پاسخ به پرسـش هـای ذیـل میباشـد              

چیزی در عمل شامل همکاری بین نیرو های حافظ صـلح و مؤسـسات امـدادی                
حـافظ صـلح در فـراهم آوری مـساعدت       میباشد؟ نقاط ضعف و قدرت نیرو های        

های ملکی کدام هاست؟ خطرات و امکاناتی که بـرای مؤسـسات غیردولتـی در               
صورت همکاری با نیرو های حافظ صلح کدام هاست؟ مؤسسات ملکی در کشور             
های یادشده در مورد همکاری با نیرو های حافظ صلح چـه نظـری دارنـد؟ ایـن                

 منازعـات معاصـر و تغییـرات همزمـان در           مطالعه با روشن ساختن طبیعت متغیر     
بعداً مفاهیم عمدهء که در بحـث       . عرصهء بشری، نظامی و انکشافی آغاز میگردد      

متعاقبـاً شـرح    . جاری روی موضوعات بکار برده شده است بیـان گردیـده اسـت            
نظامی در مأموریت های کنونی برای صلح در افغانستان و الیبیریـا      -روابط ملکی 

ردهء ساحوی ارائه شده و قـسمت عمـدهء تجربـی گـزارش را              بر اساس کار گست   
فــصل نهــایی حــاوی نتیجــه گیــری نهــایی در هــر دو مــورد . تــشکیل میدهــد

   www.cordaid.nl:میباشد

Where does the money go? A study on the flow of aid 
to NGOs in Afghanistan / by Nick Pounds. [Kabul]: 
[ACBAR], 2006. 17 p.; 30 cm. “25 May 2006”. 

در این گزارش تالش شده است تا تصویر مختصری از جریان کمک ها در سال               
تخـصیص  “ بودجهء انکـشافی  ” ملیون دالر به     3205 آن خورشیدی که در     1384

  .داده شده ویا تعهد گردیده است ارائه شود

  قانون، عدالت و حقوق بشر

2nd symposium: cultural violence, legal pluralism and 
women[’s] rights: Analytical report / by Jennifer 
Bennett. Lahore: Heinrich Böll Foundation, [2005]. 54 
p.; 30 cm. 

گزارش ها از سـمپوزیمی     ). مجموعهء کاری در مورد جوامع سنتی و دیموکراسی       (
 میالدی منعقد گردیـده و روی یـک تعـداد    2006رچ سال که در الهور در ماه ما   

روش های سنتی در پاکستان و افغانستان که زنان را متأثر میسازد تمرکز داشت              
  .گرفته شده است

 2 یـک بـستهء حـاوی        (AROLP-Checchi)در افغانستان پروژهء انفاذ قانون      
ز سال  دی وی دی را که حاوی تصاویر مکمل همه شماره های جریدهء رسمی ا             

، به شمول ضمایم و  876 تا   1شمارهء  (تا حال   )  خورشیدی 1342( میالدی   1963
 در یـک    آناکنون نسخهء دوم    . میباشد تهیه نموده است   ) شماره های فوق العاده   

تـا اخیـر سـال     (881 تـا  1دی وی دی تهیه شده است که حاوی شـماره هـای       
ویا دیگر قسمت (تان هیچ مجموعه کامل جریده رسمی در افغانس   . میباشد) 1384

وجود ندارد و تهیهء این مجموعـهء مجـازی گـام مهمـی در جهـت       ) های جهان 
ایـن مجموعـه بـرای نخـستین بـار همـه اسـناد              . پیشرفت سکتور عدلی میباشد   

 هجـری  1342( مـیالدی   1963قانونگذاری منتشر شده در افغانستان را از سـال          
ال در دسـترس قـرار داده   به زبان های اصلی و به شـکل قابـل انتقـ       ) خورشیدی

قرار است تا در آیندهء نزدیک همهء این دیتـابیز در سـایت انترنتـی وزارت     . است
 خانـه ایـن اداره    یک مجموعـه ازیـن منبـع حیـاتی در کتاب          . عدلیه قرار داده شود   

ــت  ــود اس ــشانی       . موج ــه ن ــون ب ــارک همیلت ــا م ــشتر ب ــات بی ــرای معلوم ب
mhamilton@afghanistanrolp.orgبه تماس شوید  .  

Afghanistan: the end of the Bonn process / Antonella 
Deledda. Published in Transition Studies Review 13 
(1). (p.155-171). 

این سند فرایند تهیـه قـانون اساسـی و چهـارچوب قـانونی جدیـد التأسـیس در                   
  www.springerlink.com :ن را به بررسی میگیردافغانستا

A guide to property law in Afghanistan / prepared by 
Conor Foley; Norwegian Refugee Council. Oslo: 
Norwegian Refugee Council, 2005. x, 228 p. (loose-
leaf); 23 cm. 

 کمیساری عالی ملل متحد برای مهـاجرین و شـورای مهـاجرین نـاروی در                دفتر
ایـن  . افغانستان رهنمای قانون ملکیت ها در افغانستان را بـه نـشر رسـانده انـد                

نخستین تالش برای توضیح و ساده ساختن مجموع احکام و مقررات مربوط بـه              
 مأخـذ آسـان     در این نشریه تالش شده است تـا       . ملکیت ها در افغانستان میباشد    

برای کارمندان حقوقی، قضات، مؤسسات انفاذ قانون، مقامـات دولتـی و پالیـسی        
چون در افغانستان قانون بصورت مـنظم مـورد تجدیـد نظـر             . سازان فراهم گردد  

قرار میگیرد، این رهنما طوری طرح گردیده است تا آخرین تغییـرات و تعـدیالت      
 توضـیح   1383 قانون را از ماه جدی       این رهنمود .  گنجانیده شود  آنبه آسانی در    

 به آسانی کشیده شـده و       آنمیکند ولی بشکلی به نشر رسیده است که صفحات          
این رهنمود به زبان های دری و .  داخل ساخته شده میتواندآنصفحات جدید در    
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 موجود  www.nrc.no/engindexانگلیسی منتشر شده و در سایت انترنتی        
بـــرای معلومـــات بیـــشتر بـــا صـــابر ســـید ابراهیمـــی بـــه نـــشانی . اســـت

saber.ibrahimi@nrcafpk.orgبه تماس شوید .  
Economic and social rights in Afghanistan / 
Afghanistan Independent Human Rights Commission. 
Kabul: Afghanistan Independent Human Rights 
Commission, 2006. 56 p.: 30 cm. 

مقصد از این گزارش فراهم نمودن بررسی ابتدایی در مورد تحفظ حقوق 
اقتصادی و اجتماعی دولت جمهوری اسالمی افغانستان بر مبنای تعهدات ملی و 

 تحلیل ارقام جمع آوری درین گزارش. بین المللی حقوق بشر افغانستان میباشد
) نظارت ساحوی حقوق بشر(شده از طریق نظارت منظم از وضعیت حقوق بشر 

 : والیت ارائه شده است29در  UNHCRو  AIHRCبوسیلهء 
www.aihrc.org.af  

The reform of the judicial institutions and public 
administration in Afghanistan: A possible roadmap, 
25-26 March 2006, Kabul Serena Hotel. Kabul: Italian 
Justice Office, 2006. 12 leaves; 30 cm. Handouts 
from conference. 

اصالحات )  صفحه1(خالصه اجرایی )  صفحه2(آجندای کنفرانس : مندرجات
یهء ایتالیا و دستاورد های فرایند فعالیت های دفتر عدل)  صفحه3(اداری 

  ). صفحه4(سخنرانان )  صفحه2(جوالندا برونیتی گویتز / اصالحات عدلی 
Training manual on rule of law / Bar Human Rights 
Committee of England and Wales. [London]: Bar 
Human Rights Committee of England and Wales, 
2006. 55 p.; 30 cm. 

این نشریهء ابتدایی حاوی بخش . به زبان های دری و پشتو نیز منتشر شده است
به شمول حقوق در (هایی در مورد حقوق در قسمت قانون داخلی و بین المللی 

، کثرت گرایی حقوقی در افغانستان، انکشاف سکتور )قانون اساسی افغانستان
  .اشدحقوقی افغانستان و روش های افغانی حل منازعات میب

Women’s access to justice in eastern Afghanistan: 
based on NRC’s registered family cases. Oslo: 
Norwegian Refugee Council, 2006. 29 p.: col. ill.; 22 
cm. Also published in Dari. 

 معلومات، مشوره دهی و این گزارش بر مبنای قضیه های خانوادگی از برنامه
 است که آنعقیده بر .  در جالل آباد تهیه شده است(NRC) دت حقوقیمساع

قضیه های مذکور از مشکالتی که زنان در مناطق شرقی و جنوبی افغانستان با 
این گزارش به خاطری روی مناطق شرقی تمرکز .  روبرو اند نمایندگی میکندآن

ف افغانستان  تفاوت زیادی میان قوانین عرفی در والیات مختلآندارد که در 
 .وجود دارد

Islam, land & property research series. Nairobi, 
Kenya: UN-HABITAT, 2005. 8 v.; 30 cm. 

حق . 2، ) صفحه18(نظریات اسالمی در مورد زمین و تطبیق آنها . 1: مندرجات
قانون اسالمی، زمین و . 3)  صفحه22 (آنتصرف زمین در اسالم و اصالح 

زنان . 5)  صفحه17(حقوق بشر و زمین در اسالم . 4) حه صف19(روش ها 
 17(قوانین و سیستم های وراثت در اسالم . 6)  صفحه20(مسلمان و ملکیت 

اعتبار مالی و . 8)  صفحه20(وقف و بشردوستی در اسالم . 7) صفحه
  ). صفحه21(واژه نامه )  صفحه21(میکروفینانس در اسالم 

Islamic land law in Afghanistan: innovative land tools 
& strategies / M. Siraj Sait. Bangkok, Thailand: [s.n.], 
2005. 8 p.;  30 cm. Expert Group Meeting on secure 
land tenure, “New legal frameworks and tools in Asia 
& Pacific”, UNESCAP, World Bank, UN-HABITAT, 
FIG at Bangkok, Thailand, December 8-9, 2005. 
www.fig.net/commission7/bangkok_2005/papers/3_2
_sait.pdf.  
Land and property disputes in northern Afghanistan. 
Oslo: Norwegian Refugee Council, 2006. 24 p.: col. 
ill.; 22 cm. March 2006. 

  
 منازعات روی ملکیت ها در شورای مهاجرین ناروی پژوهشی را در مورد زمین و

شمال افغانستان که در آنجا منبع بیثباتی و تهدید به صلح، امنیت و انفاذ قانون 
این پژوهش به مقصد روشن نمودن مشکالت . را تشکیل میدهد انجام داده است

و موانع حقوقی در بعضی والیات شمالی به ویژه آنهایی که با موضوعات حقوقی 
ن و بیجاشدگان داخلی ارتباط دارد تهیه شده است و  حق بازگشت کنندگا

  ).5صفحهء (
The following four documents from the Land Titling 
and Economic Restructuring in Afghanistan (LTERA) 
project are available at www.developmentwork.org: 

  قوانین که اخیراً نشر شده است
  قانون محاکم عسکری)    1384 (866شماره 
  قانون مالیات بر عایدات)    1384 (867شماره 
  فرامین رئیس جمهور اسالمی افغانستان)    1384 (868شماره 
   گذاری خصوصیقانون سرمایه)    1384 (869شماره 
  اعالنات ثبت اسناد و عالیم تجارتی)    1384 (870شماره 
  فرهنگی-مقرره تدویر نمایشگاه آثار تاریخی)    1384 (872شماره 
  قانون محیط زیست)    1384 (873شماره 
  قانون احصائیه و فرامین رئیس جمهور اسالمی افغانستان)    1384 (874شماره 
  ون مبارزه علیه مواد مخدرقان)    1384 (875شماره 
قانون اجراات جزائی محاکم عسکری و قانون جزای )    1384 (876شماره 

  عسکری
  اعالنات ثبت اسناد و عالیم تجارتی)    1384 (877شماره 
  قانون تنظیم خدمات مخابراتی)    1384 (878شماره 
 یمقرره تعیین قیمت گمرکی اموال و حکمیت گمرک)    1384 (881شماره 
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Fact sheet: summary of household survey results for 
a pilot project in Kabul district 7 / USAID (4 p.: col. ill., 
map) 
Land Titling and Economic Restructuring of 
Afghanistan (LTERA): land titling component 
(Overheads from a PowerPoint presentation, [44] p.) 
Land Titling and Economic Restructuring of 
Afghanistan (LTERA): privatization component 
(Overheads from a PowerPoint presentation, [47] p.) 
Legal issues pertaining to land titling and registration 
in Afghanistan / Land Titling and Economic 
Restructuring in Afghanistan (LTERA) Project; written 
by Yohannes Gebremedhin. Kabul: USAID, Emerging 
Markets Group, 2006. 20 p.; 30 cm. 

  رسانه ها

Professionalism versus responsibility / presented by 
Mohammad Ishaq to the International Seminar on 
“Public interest and broadcast development”, Kuala 
Lumpur, May 28, 2006. 7 p.; 30 cm. Presentation on 
current media issues in Afghanistan. 

  مهاجرت

Beyond the boundaries: a methodological perspective 
on Afghan migratory networks in western countries / 
Alessandro Monsutti. Article published in Tsantsa 10 
(2005) p. 167-171. www.seg-
sse.ch/fr/publications/tsan tsa10.shtml 
En suivant les réseaux de Kaboul à New York: 
quelques reflexions méthodologiques sur la 
recherche ethnographique parmi les migrants / 
Alessandro Monsutti. Published in Ethnologies 27.1 
(2005). www.celat.ulaval. ca/acef/revue.htm 
Networks in transition: wartime migration in 
Afghanistan / Kristian Berg Harpviken. 2006. 384 p. 
Thesis (PhD)--University of Oslo, Dept. of Sociology. 
Contact: kristian@prio.no 

  منابع طبیعی

Climate sensitivity and water management in the 
upper Amu Darya basin / by Daniel Peter Bedford. 
1997. xvii, 312 leaves: ill., maps. Thesis (Ph. D.)--
University of Colorado. 
Feasibility study for the development of a gas fired 
thermal facility in Sheberghan: inception report / ININ 
Corp., PDE. Houston, Texas: ININ Corp., 2005. 29 p.; 
30 cm. January 6, 2005. http://dec.usaid.gov (enter 
document number: PN-ADF-665). 
Hydrogeology of the Kabul Basin. Hannover, 

Germany: Federal Institute for Geosciences and 
Natural Resources (BGR), 2005. 2 v.: col. ill., col. 
maps; 30 cm. Contents: Part I. Geology, aquifer 
characteristics, climate and hydrography / Torge 
Tünnermeier, George Houben (vi, 46 p.: col. maps); 
Part II. Groundwater geochemistry and microbiology / 
prepared by Torge Tünnermeier, Georg Houben (vii, 
97 p.: col. ill.). 
 

ماه آگست سال (این سند و دیگر اسناد مربوط به کنفرانس و کارگاه آب کابل 
 ذیل موجود در سایت انترنتی)  خورشیدی1384 میالدی مطابق به سنبله 2005

:است www.bgr.bund.de/nn_466584/EN/Themen/Wasse
r/Projekte/TZ/TZ__Afgh 
anistan/kabul__water__conference 

  تریاک

Helmand at war: the changing nature of insurgency in 
southern Afghanistan and its effect on the future of 
the country / the Senlis Council. London: The Senlis 
Council, 2006. 63 p.: maps, col. ill.; 30 cm. June 
2006. 

به جنگ تمام عیار مبدل شده در والیت هلمند شیوهء شورشیان از مزاحمت 
با . اکنون شورشیان نزد مردم محل به قدرتمندان محلی مبدل شده اند. است

افراد وابسته به تمام جوانب منازعه مصاحبه صورت گرفت، که چشم انداز 
یک تعداد از . منحصر به فرد را در حقایق زندگی در هلمند فراهم نموده است

 “قرارگرفتن هلمند در وضعیت جنگی”عوامل پیچیده به حیث سهمداران 
 www.senliscoun:شناسایی شده است

cil.net/modules/publications/010_publication 
Downward spiral: banning opium in Afghanistan and 
Burma / Martin Jelsma, Tom Kramer. Amsterdam: 
Transnational Institute, 2005. 23 p.; 24 cm. (Drugs & 
conflict: debate papers no. 12). (TNI briefing series / 
Transnational Institute no. 2005/2). June 2005 
www.tni.org/reports/drugs/debate12.htm 
Production de drogue et stabilité des états: rapport / 
Pierre-Arnaud Chouvy et Laurent Laniel. [Paris ?]: 
Secrétariat Général de la Défense Nationale (SGDN), 
Centre d’ Études et de Recherches Internationales 
(CERI), 2006. 30 cm. 

فشرده : تولید مواد مخدر و وضعیت ثبات: همچنان همین سند به زبان انگلیسی
 www.pa-chouvy.org: )59 تا 31صفحه   (.، نیز موجود استپالیسی

 
Repeating mistakes of the past: another 
mycoherbicide research bill: a report / Jeremy 
Bigwood for the Drug Policy Alliance. Washington, 
D.C.: Drug Policy Alliance, 2006. 15 p.; 30 cm. 

  
  استدالل در برابر استفاده از مواد کیمیاوی
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Fusarium, Oxysporum, Pleospora papaveracea  
 :اک در افغانستان و امریکای جنوبیجهت کنترول تری

www.drugpolicy.org/homepage.cfm 

  امنیت

Afghanistan: tackling the insurgency, the case of the 
southeast / by Sébastien Trives. 13 p.; 30 cm.  

 Politique etrangère فرانسوی این مقالـه در ژورنـال فرانـسوی   ترجمهء 
  .118 تا 105صفحهء  )1:2006(

Disarmament, demobilisation and reintegration of ex-
combatants (DDR) in Afghanistan: constraints and 
limited capabilities / Simonetta Rossi and Antonio 
Giustozzi. London: Crisis States Research Centre, 
2006. 23 p.; 30 cm. (Crisis States Working Papers 
series no. 2). 
www.crisisstates.com/download/wp/wp2.2.pdf 
FAST update: Afghanistan: semi-annual risk 
assessment / by Swisspeace. Berne, Switzerland: 
Schweizerische Friedensstiftung. v. ; 30 cm. 

میان همراه با تعداد رو به افزایش حمالت از جانب طالبان و دیگر شبه نظا”
 جنگی ثبات افغانستان را بصورت جدی ضعیف ساخته تکنیک های پیشرفته

. آینده خشونت های بیشتر در سراسر کشور متوقع است) های(در ماه ... است 
ات ساختن جنوب و شرق داشته اند عناصر ضد دولتی با مؤفقیت هایی که در بیثب

 “.اکنون تالش میکنند تا در قسمت های دیگر کشور نیز جنگ را آتش بزنند
  : )4صفحهء (

www.swisspeace.org/fast/asia_afghanistan.htm 
Field notes: Afghanistan insurgency assessment the 
signs of an escalating crisis: insurgency in the 

provinces of Helmand, Kandahar and Nangarhar / 
The Senlis Council, Security and Development Policy 
Group. Kabul: Senlis Council, Security and 
Development Policy Group, 2006. 29 p.: map; 30 cm. 

درین گزارش یادداشت ها، مدارک و حقایق را در جریان بازدید ساحوی به سه 
دلو تا حوت ( میالدی 2006والیت در جریان ماه های فبروری تا مارچ سال 

ثباتی و  درین گزارش سطح بی. تدوین گردیده است)  خورشیدی1384
  .محدودیت کنترول حکومت مرکزی بررسی گردیده است

www.senliscouncil.net/modules/afghanistan_initiativ
es 
Strengthening the weak: the Canadian forces in 
Afghanistan / by M.D. (Mike) Capstick. Toronto: 
Canadian Institute for International Affairs, 2006. 9 p.; 
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