
 

 
یس جدید این ئر" اشرف نعمت ځالداکتر اور"واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان به 

 می گوید صمیمانه خوش آمدیدنهاد 

 
 .که به سطح بین المللی شناخته شده است می باشدافغان برجستۀ  انو پژوهشگر نفعاال ی ازداکتر اورځال اشرف نعمت یک

مطالعات مشرق زمین و ځی نامبرده کارشناس مردم شناسی می باشد که سند دکتری خود را در مطالعات انکشافی از پوهن

به ، (UCL)از کالج دانشگاهی لندن  ریزی انکشافی سند ماستری اش را در بخش برنامه و  (SOAS)پوهنتون لندن آفریقایی 

با این حال، نامبرده . سالۀ مهاجرت در پاکستان است 41دارای تجربۀ او در جریان جنگ های گذشته،  .دست آورده است

کتر نعمت با ارایۀ برنامه ادر عین حال، د .نمایدوضعیت اش کمک  هبودمسلک خود، به ب انکشافکوشید که با تمرکز به 

محروم جامعه کمک های آموزشی، اعمار مکاتب، حمایت از زنان قربانی خشونت و تأمین صلح برای کودکان، به افراد 

سال زنده گی مسلکی اش، با  41کتر نعتمت با ارایۀ حمایت ها، در طی بیش از اد. ه استکرده و از آنان حمایت نمود

نامبرده در سازمان های انکشافی و پست های مختلف  .ه استمردمان، سازمان های ملی و بین المللی مختلف کار کرد

ه گی از افغانستان و زنان افغان در شمار زیادی از همایش ها و کنفرانس های بین حکومتی ایفای خدمت کرده و به نمایند

 Yale Greenberg World)و در برنامۀ . م 9002مجمع جهانی جوانان در سال او در . المللی و ملی شرکت ورزیده است
Fellow )9002 انتخاب گردید؛ همچنان نامبرده جایزۀ به عنوان رهبر جوان جهان  ،م(Isabel Ferror  )برای آموزش  را

کتر نعمت پس از اد. های بشردوستانۀ سازمان عفو بین الملل برای کودکان و زنان را به دست آوردزنان و جایزۀ کمک

و به حیث مشاور  بازگشته، دوباره به کابل (SOAS)تکمیل تحصیالت و تدریس در کورس های انکشاف بین المللی پوهنتون 

 . خدمت پرداختایفای به حکومتداری محلی  رییس جمهور در بخش

 

 
 او در راستای رهبری واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان دارای این مسیر روشنی می باشد، 

 
چشم انداز من برای واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان این است که این نهاد از طریق بحث ها، نشریات و "

با انجام پژوهش های مبتنی بر شواهد پیرامون روند اصالح پالیسی، به عنوان نهاد  ،نشر و پخش اطالعاتش
 ." تحقیقاتی مستقل، بیطرف و مسلکی شناخته شود

 
می شناخته  یمرکز یایبرتر در آس یقاتیاز ده نهاد تحق یکیبه عنوان واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان که در حال حاضر 

وبا توجه به کار پژوهشی علمی کار نموده های بلندتربه هدف ارتقای این نهاد به قلهکرد، تا  تالش خواهد،شود، داکتر نعمت

این نهاد در سطح جهانی رعایت می کند، ، مربوط می شود روند اصالح پالیسیرا که به معیار برتر موجود که  این سازمان

 .  به رسمیت شناخته شود

 

پژوهش را از بین برده، تا شکاف موجود  می کند کهیکجا با تیمی ویژه و مسلکی پژوهشگران و محققان تالش  داکتر نعمت

 . باشندهمدیگر علمی و پالیسی ممد و حامی 

 

  



 دربارۀ واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

 
وده و هدف آن، انجام و عرضۀ واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، موسسۀ مستقل پژوهشی است که در شهر کابل مستقر ب

و سفارش های تحقیقات نشر شدۀ این واحد باید به ها ازینرو، یافته . پژوهش باکیفیت و مرتبط با سیاست گذاری است
به طور کلی، واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، در پی تقویت فرهنگ . سیاست گذاران و اقدامات عملی آگاهی بخشد
این سازمان تالش می کند، با سهیم ساختن سیاست گذاران، فعاالن جامعۀ . پژوهش و مطالعه در جامعۀ افغانستان است

پژوهشگران و دانشجویان، زمینۀ استفاده از تحقیقات و کتابخانۀ این نهاد را فراهم نماید، تا هم ظرفیت های  مدنی،
 . پژوهشی آنان تقویت شده و هم فرصت تبادل اندیشه ها و گفتگو و مباحثۀ علمی در جامعۀ افغانستان نهادینه گردد

کاری موسسات امدادی فعال در افغانستان، بنیاد گذاشته شده با هم. م 2002واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در سال 
 . است

 
 : مراجعه نمایید ذیللطفا به آدرس برای معلومات بیشتر 

 (AREU)واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان 
، دروازۀ نخست 942 ۀ شمارهخان؛ (طرف چپ)سرک سوم  ید،شه یبه سمت چهارراه یعقوب یحاج یراه چهاراز مسیر 
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