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 تعين و بسيچ نمودن قريه برای برنامه
  در افغانستانزمين پايدار مديريت

 
گنگ پيتراف ِريس مشاور مسلکیپروفيسور ولف  

 محمود بی پروا، مسول ارشد مديريت منابع طبيعی
 

 برنامه حفاظت علفچر توسط قريه
  خوراکه وزراعت ملل متحد در افغانستاناداره

 
:خالصه  
از  ميتوان  فقط حل ای هه را. است افغانستان در محيطى مشکلی ينمهمتر پايدار زمين مديريت

 ها از مردم خيلي ،نا منظم  وگمراه اضطراري هایيآمك خاطر به ، گيردطريق تطبيق خود قريه انجام
. ميکنديف را توص منابع طبيعی فقر پايين مارپيچ آه احساس نموده مک را شانيی توانا به اعتماد روستايي

 و حفاظت محيط خود کفا پشرفت داشته باشد ندنتوايم روستايي مردم آه دهيم نشان تا علت را ستا الزم
 عامه شناسايى براى را طريقه يك پيشرفت ، مدرك. راتوسعه دهند از طريق پروگرام حفاظت محيطی

 .ستانافغان در روستايي مردم براى متناسب پايدار زمين مديريت نمودن بسيج و خالصه
ارايه نموده  مهمخود را در باره اين روش ها  راتينظ المللى بين ارگان غير دولتی يك افغانى فنى آارمندان 

 با انروستاي توسعه براى  از اين مدارک خالصه وبدسترس قرار گرفته است،آم  ها خيلى، تاريخ به اند که
  تاشده گذارى سرمايه المللى بين يق موسسات ها از طرپروژه  شرايطنبود مناسب ويژه به افغانستان شرايط
 اين پروژه ها افغانستان در که )ايسيمود ( بنامارگان مرکزی  و يکرکنندآا  وه شدآغاز بخيزآ مجدد استقرار

 تجارب ، استفاده ميکنند استهندوستان تجارب کشوراز شتريب هوارد شد سنادا تاآنون همه دهديم ترويج را
 مسايل مسلکی روى يابى آانون اينكه جاىب  افغانستان،مثلها مناسب نميباشد در کشورروش اين  ميدهد کهنشان
 آگاهی آدام اين مدارک نشان ميدهد که ،)وغيره ىبرد ار نقشه ،مقطع عرضانی قريه(ملی  مشارآتى بسيج

مکاری بلکه ه نيست مشارآتي  که اين کارهاكنديم تأآيد اين مواد قويًا همچنين است، دسترس در فراوان
 راه دهديم شرح اجازه نميدهد تا مالقات با دهاقين بخاطر معلوم نمودن نيازمنديهای، عالوتا  روش.طبيعی اند

 منابع  وتوسعهحفاظت را برای مردم قريه از طريق مشاورين فنی برای انتخاب راه های پشرفت بمنظور
 باقی ماندنی يميباشد که موفقيت ها رحلهم سه اين روش دارای. پروسه پيچيده ومغلق است يك اين افغانستان،
 همکاری ها و کارهای محيطی برای يک تيم متخصص با تجربه افغانی با تجارب بين المللی تدارکاتی

 . خصوصا برای مديريت زمين پايدار است
  

   
  
 

  
 
 
 

 
 

:سپاسگذاری  

 2  



عبدالوهاب، محمد يا سين،  انجنير حبيب همت، فضل احمد، انجينر احمد شاه، انجنير  ازبخاطر سهمگيری
 که اعضا مهم مرحله اصلی جمالناصر، انجنير سيد احمد شاه، انجنير محسن نادری، زلمی، عبدالعزيز و جمال

ماتی  برای بازسازی برنامه علفچراز طرف، اداره خد خطور کردن اين روش تحليل ايشان در فکروآغازی که
 پيتراف، پروفيسور ت متحده امريکا، تحت رهبری داکتر ولفگنگکاتوليکی، اساس موسسه اعانه بين المللی اياال

، ابراز ميدارممالداری پوهنتون ديويس کاليفورنيا امريکاعلفچر و علوم   
    

 
: سابقه  

 داشتن یخاطر به شده  توصيف مستضعف آشور يك  دريستدشوار آار و ترويج آن مديريت زمين پايدار
  يرهاآا، نیشد بدتر اجتماعى هاىدارساختند، که روبروی جعل کن  اجتماع وزياد محيطى مشکالت

    از چند دهه به اين طرف هدايت گرديده انديآبخيز داربازسازی 
 
  سازیظرفيت. جه صورت گرفته اندتشديد بود طالبان، سقوط از پس فغانستان احكومت های با نفوذپيشرفت 

    انددين قريه با گذارش پيشرفت کار داده شدهچن آزمايشی درفعاليتهای   دولتی انجام يافته،آارآنان
 در خصوصا، تجربه شده بحرانی و مشکالت ازطريق موسسات غير دولتی و ملل متحد موانعبه هر صورت،

  به کشمکشهای زمينداری و مربوط ميشودخوردياين مشکالت بر م برشتريبه مراتب ب مديريت زمين پايدار
 يا عدم موجوديت امنيت در محيط و زمينه سازی رشد برای ای جرمیداشتن فعاليته،در بين مردم قريجات

  دو لت افغانستان،  برضدفعاليتهای مخالفين
، سازمانهای خيريه خارجی  طالبان سقوط دولت چندين سال، و حتی بيشتر از زمان، درجريان ديگرطرفاز 

 مثل جلوگيری از های را پرداختندل  تامين منابع طبيعی پوبه مردمان دهات برای انجام فعاليتهای بازسازی
 و بازسازی پوشش نباتی، بخصوص اين برنامه ها توسط تفرسايش،هموارکاری زمين، احيای جنگال

 های ديگر ، و بعضی تمويل کننده، و برنامه همبستگی ملی که توسط بانگ جهانیپروگرام سازمان غذا جهان
 ،تمويل ميگردد

   
 بازسازی منابع  در بدل باعث بوجود آوردن توقوعات پرداخت پولیوستايیهمچو فعاليتها درمناطق رتطبيق 

 و يکجا نمودن اين چنين برنامه های نامناسب ، که همچو برنامه ها البته پايدار نميباشدطبيعی ايجاد نموده اند
 و مشوره های ضعيف باعث بوجود آوردن منازعه ها، عدم امنيت درحکومتداری جامعه روستايی و بوجود

 گرديدها روبروآوردن محيط برای طرح ساختارتطبيق برنامه حفاظت منابع طبيعی در سطح قريه با چالشه
شده با انجام دادن برنامه های دولت و يا ديگر تمويل کننده ها، و طور يک عادت اند، و حتی اينها پيچيده تر 

 امن اين برنامه همبستگی ميباشد انکشافی قريجات ضي و شورا ها.موازی به طرز حکومتداری قريه گرديده
 

ری نشان دهنده تاثيرات خطرناک ميباشد از تطبيق همچو برنامه ها توسط  آخ و بدست آمدهآمار تحليل شده
، و عامل بالقوه را مجبور کرده به حکومتداری عادتی در قريجات، روش تقديم شده در تمويل کننده خارجی

، تاثيرات زا دقيق برای ساختن يک ساختار قوی حکومت مردمیاينجا همراه با اهداف و مدنظر گرفتن اج
در رابطه به بسيچ اقتصادی مخصوصا برای افغانستان -برنامه های انکشافی و اضطراری و معيار اجتماعی

 زمينداری پايدار، و اينها متمرکز اند روی حمايت ظرفيت سازی سنتی، نمودن قريجات برای مديريت
، تشويق انان برای تغيرات مثبت در مورد منابع  روستايیيادت و توا نايبه عحکومتداری محلی وابسطه 

     طبيعی  
                 

 :تجارب گذشته
نمونه روش استفاده شده برای تعين قريجات و شامل کردن آن منحيث همکار برای مديريت زمين پايدار 

 از هر  بشکل انفرادیاز، استفاده از سوالنامه هاتوسط برنامه های ارگانهای غير دولتی و ملل متحد عبارتند 
 درجه امکانات اوليه، توسط ( ، بنا اکثرا استفاده ازروش نمره بندی مقايسه نيازمنديهاخانواده در قريجات

 )  خانواده ها، معرفی مردم غريب و مستضعفبندی
 های مختلف ت ميگيرد، فرم درجه بندی فقر صور معياروقتيکه يک قريه انتخاب گرديده، معموال با اساس

    درضمن اولويت بندی فعاليتها قريه را تعين مينمايند ، ميشوداستفادهدر ارزيابی مشارکت نيازمنديها 
 . انجام ميگيردرتوسط کميته آبخيزداری يا علفچر به مراتب مقدم تکارهای تعين شده 

 
 :مشکالت شامل
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  از طرف مردم محلتجربه  کارمندان بابراى اتاق افىآ اندازه به قريه انتخاب جريان  درنمونه طور به 
رين دارای عدم بوسيله ارگانهای بين المللی استخدام ومشاو مردم و محلى آارآنان و نمى شود تهيه

به   کافی بوده بداخل کشور اورده شده و مهمترين موضوعات بحرانی معلومات راجعتجربه و تحليل
 .يدار اين پروگرامامنيت، جنگ و همچنان مالحظات نا پا

 
 معلومات جمع آوری شده توسط سوالنامه ها، مگر بسياری از جوابها درست نباشد، زيرا زياد مقدار يك 

 وقريه ساخته شده بود قبل از سوالنامه ی و قريه رابطه اعتماد را ازبين خواهند بردبين ارگانهای بين لملل
 .های اداری

 
 حدر چنين اين هنگفت هاىيگذار سرمايه. گرديدهن يهتجز و دیامار بن درستى به هرگز اطالعات بيشتر 

 . از اول حتیبود اگر غير ممکن نبود مشكل نآمو خت و رفته
 

، و اکثرا ناديده گرفتن روابط پيچيده در درنفرادی که اين پروگرام را در برداتقرب در قريجات بشکل ان 
 دوستان و ارتباطات قبيله يی، در ضمن در  داشتن برجستگی ها بين همسايگان،قريجات افغانستان، با

يا ممکن ا از کلمه دری که برای قوم استفاده گرديده ررابط، .برداشتن مالکيت زمين و دسترسى به زمين
 د از همچون خدمات مستفيد گردندشخاصي فقير که در همسايگی بسرميبرنااست 

 
ست آوردن معلومات ناپسند مشخص نمودن يک آبخيز توسط مرزبندی قدم، يک طريقه عمومی بد 

فزيکی از چندين قريه مردم افغانستان، همچنان استفاده از منابع زمين، فاصله فوری از قريه -حياتی
 معلوم تس منابع ديگر توسط مشوره های نادرمجاور بمنظور مداخالت مديريت زمين، بدون درنظراشت

 .می شود
 

 لغير قاب اطالعات براى گرفتن نظر در كنندينم يهته را اتاق گرفته صورت فقرآانونى سوالنامه های  
 قابل زمين  مديريتبرنامه يك در موفق  شدنشريك از را مردم عامه احتمال به منسوب نمايى آميت
 قاطعانه جنبه اقتصادى، احتياجات) مشخص ىغير آاف طور به( بر یمبن منحصرًا انتخاب اگر. تحمل
 پيشرفت آه دوره يك(تحمل قابل زمين مديريت. باشد تواندينم توجه مورد آافى قدر به عامه بسيج مهم

 را خريد) المللى بين پيشرفت علمى اصطالح در مجدد استقرار و است آرده جانشين بيشتر را آبخيز
 شريك را منبعى مجدد استقرار سودهاى ميل براى منصفانه   عامهمردم اسهامو كنديم ملزوم جايگزين

 ميان از غيررسمى هاى مصاحبه نتيجه زياد احتمال به جوانب اين رهدربا موثق اطالعات. كنديم
 مجموعه به مشغول كنديم ملزوم را نمايندگى تيم آن همچنين. است شده جمع و مغير مستقي بازجويى
 آيفى اطالعات اين مورد در و كنديم منعكس ،نمايند خالصه گيرديم وقت و باشد معين جاى اطالعات

 .كنديم بحث
 

 وقتی وردن يک آبخيز يا اشکال ديگری مديريت منابع طبيعی، ممکن است مفيد با شد يا مضر،بوجود آ 
 نمايند در بين مردم عامه و ايجاد تشدد با ساختار حکومتداری موجوده مضر خواهد بود که رقابت

 ایاالی حکومتداری قريه و کمک هکشمکشهای داخلی، شايد مفيد واقع شود اگر تطبيق آن تاثير مثبت ب
با ارزش و موثر باالی  سرمايه های طبيعی قريه باشد، به هر حال اين قدم ضروری نيست در برنامه 

 .زمين پايدار بدون سنجش محتاطانه، که مفاد قريه و مردم در آن نباشند
 

موجوديت دلچسپی مردم و اظهار حمايت وظايف برای انجام کار در عکس العمل ها، ميان اعضا  عدم 
در راه های مثبت سلوک  های خود يتوا ناي تيم به مردم وعده اعضاک نااميدی پيدا گرديد، تيم موسسه ي

  ور رفتار و افهام و تفهيم مينمايند 
 

 به مشکالت، ضرورت به اين است تا يکجا سازيم معلومات چندين مرحله يی را در ساختار یدر پاسخگوي
يشه در موسسه مديريت قطعی ودوامدار  زمين، پشرفت، که هدف عمومی عبارت از انکشاف روشها که هم

خصوصا طبق عنعنات، تاريخی و سرمايه های ملی، و ضرورت مردم دهاتی افغانستان ميباشد، و ما اين سه 
   فرض نموديم تشريحی برای بخش بعدیمرحله تعين وبسيچ نمودن قريه را منحيث يک اساس

  
: قريه و بسيچ نمودناساسات تعين  
، ميباشديش بطور آتمودن قريه دارای سه مرحله ميباشد، دليل اصلی سه مرحله يی بودنتعين وبسيچ ن  
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  مرحله اول،)1(

، دليل عمده برای عدم مدنظر گيری دآنها واضحا مدنظر گرفته هم نمي شو قريجات انتخاب خواهد شد که 
 که بخش از مرحله اول عبارت است از امنيت و کشمکشها، تعهدات مدنظر گرفتن، سرمايه های مثبت قريه

.است و تاکيد کردنی نميباشد  
 
 
 

  مرحله دوم،)2(
ميباشد، آيا قريه موافق است برای آميز   کليدی و موفقه دو جهت تاکيدات دارایکار مديريت زمين پايدار

ه ، احتماال موافقتش برای سهمگيری پايدار خود همرا منافع در بين مردم مساويانه و تقسيمبازسازی نيازها
با درنظرداشت بودجه موجوده پروژه رکا با مردم قريه تينده روی معرفی فعاليتهای پايدار مش، در اداشته باشد
 اين هم تاکيد گرديده، که تعين فعاليتهای انکشافی بشکل مشترک از طريق گفتگو بين مردم قريه و کارميشود

ی مردم  خصوصا وقتی براه کليديسته نظريات مردم قري، در حاليکموسسه منحيث همکار انجام ميگيرد
زمين کی اصالح شود، چطور (اجتماعي را شاخه بندی ننمايند، -وضعيت اقتصادیقريه قابل قبول نميباشد که 

 مستفيدين سرمايه های قريه شريک گردد بعد از بازسازی و انکشاف، چطور مالکيت زمين و منابع بين
) که متأثر کننده ميباشد بطور مثال کوچيها، گله دار شريک شود،مهاجر  

فزيکی زمين -  حياتیشدنی است در رابطه به سرمايه هایآيا فعاليتهای خواسته شده قريه (و جنبه مسلکی آن 
.موجوده و بودجه  

 
 

مرحله سوم،) 3(  
،  استوار است وضعيت تامين زندگی خانواده ها وتعين روی معلوم نمودن ارزيابی کهمفصلدارای تمرکزات 

نساني عرضه خدمات اومی، مطمين شدن ازتاثيرات فعاليتهای انکشافی اساسی که به مورد هدف که هدف عم
مورد توزيع معلومات مفصل جمع آوری خواهد شد توسط سوالنامه ها و معلومات ابتدايی در انجام ميگيرند، 

تار حکومتداری و سرمايه و تامين زندگی، منابع طبيعی و مديريت آنها، و ارزيابی غير رسمی در مورد ساخ
.موضوعات مربوط به جنسيت  

  يابی داخلی و خارجی قابل اجرا خواهد بودادامه ارز طبق اساس مرحله سوم تعين وبسيچ نمودن قريه،
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  : قريهسه مرحله تعين وبسيچ نمودن
 

):اول(مرحله  -  
ی که باعث مشکالت تعين قريه، معرفی قريجاتيکه خصوصيات انها درک و از گفتگو

.ميگردد خودداری گردد و اجتناب از اسرار در بحث که جنبه منفی دارند  
 

 
 
 
 

: قريهسه مرحله تعين وبسيچ نمودن  
):دوم(مرحله   

 سوال کردن هم سواالت مربوطه به يک قريه آماده شرايط تا يک همکار خوب -
 با شد، برای سهمگيری و شريک نمودن مساويانه مفاد

ردن موجودی سرمايه های طبيعی درسطح قريه هدايت ک-  
.    معرفی و اولويت بندی کارهای که مشترک با قريه انجام گردد-  
 
 
 

 

 :قريهسه مرحله تعين وبسيچ نمودن 
 ):سوم(مرحله 

سوالهای مربوط به ارزيابی را مطرح ومعلومات مفصل مربوط به تامين زندگی 
ی منابع طبيعی، تا که معلوم شود که و تفاوتهای اجتماعی، و هدايت نمودن موجود

کيها از کارمان سود خواهد برد؟ چه با يد کرد تا دهاقين فقيرازسود آن بهرمند 
گردد؟ چه با يد کرد تا چطور تصميم گيری انجام شده و همچنان مطمين شدن 

 ازکار عملی ارزيابی داخلی و خارجی 
 
 

  ن، تعين و بسيچ نمودن عبارتند ازد نمواين اساسات خالصه شده و مايل به عمل تعين و بسيچ
 تحمل قابل سرزمين  و انکشافپيشرفت در آردن همكارى ،ميكند هدايت را یمردم انتخاب روش يك •

 .دوران فقر و تخريب منابع طبيعی ستاندنشك بارهدر
 يک روش رهنمايی تعين مستفيدين در دهات تعين شده •
ينداری پايدار، فعاليتهای که دارای اصالحات عامل يک روش برای تعين کار ها در مورد مديريت زم •

 بالقوه و طويل المدت و مطابق ميل تامين زندگی مردمی با شد
  ارزيابی اولی و موفق برای بسيچ شدن خوبی قريه برای رهنمايیيک روش •
 و همچنان برای يابی و سطی و آخری با معنی و قابل ديدن برای ارزيک روش برای تعين معيارات •

 .ی جدول شمارش و تحليلمعرف
 و به نظريات و معلومات جمع آوری شده ان در يک روش که باال متخصصين داخلی تاکيد ميورزند •

     مراحل ارزيابی به ارزش قايل ميباشند  
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: به معلومات جمع آوری شدهتقرب  

ه ميباشد، سوالنامه های ، که منحيث تسهيالت انکشافی پروژسروی ها سوالنامه های ستندرد را استفاده ميکند
ستندرد نياز جمع آوری، منظم و مرتب، و معلومات کميتی تحليل شده که رهنمود طرح وتطبيق برای فعاليتها 

.باشند و همچنان برای تاثيرات ارزيابی های داخلی وخارجی  
توسط استفاده در جاييکه معلومات کميتی جمع آوری نميگردد، ) الف(سوالنامه های ستندرد کافی نيست برای 

جمع آوری شده که نياز به سعی در جاييکه خالصه ترجمه معلومات ) ب(از قالب های استندرد   
 گروپ مشورتی است، 

جنبه مهم تعين وبسيچ نمودن قريه ضرورت به رسيدن گروپ به يک توافق عام ميباشد طوری که پشبينی 
ا اين قريه يک همکار خوب بوده ميتوانند؟ که اين آي: تيم به سوال جواب خواهد دادميگردد، در چندين مرحله 

يک سوال پيشبينی شده ميباشد، بطور مثال ضرورت به معلومات پيشگويی موجوده است، يک تقرب به ايجاد 
پيشبينی همدست سازبوده، که گروپ متخصص به يک توافق عام رسد که اينرا ميتوان بنام روش  گفتگوی 

است، بازمسمی کرد، که در اصل آغاز   
 اينست که متخصصين عمل نمايند که يک ديگر را نشناسند، جوابگويی انفرادی به روش گفتگوی باز نياز به

برای هرروند با سوالنامه ها در يک نوبت تکراری انجام گردد، يک تسهيل کننده جوابات را خالصه نموده 
بعد از ميگردد که که جوابات ، تحت شرايط مناسب اين توقوع تهيه داليل و قضاوت هريک از متخصصين

دو دور بدست ايد، اين روش ميتوان باعث ايجاد گفتگوی آزاد شود که اين توسط طريقه گفتگوی ازاد محاسبه 
.گرديده اند  

شايد در وضعيت افغانستان دلپسند نباشد مثل همين صحبت با تسلط اشتراک کننده ها و نگهداری آن، کسيکه 
تمرينات نا مناسب وزن در گفتگو تلقی شوند ممکن بيجا و يا هم  کج شدن بخاطر موقف با تجارب محلی، 

.تصميم عام گردد  
کاهش دادن به نفوذ هر يک از اعضآ تيم و اين کامال موثر تمام خواهد شد خصوصا درحالت ناشناسی، اگر 

است که ، نياز اين ممکن نيست، يک تسهيل کننده قوی گفتگو، تصورا يک متخصص بين المللی درطبيعت
.اين گفتگو را رهبری نمايند  

 روش گفتگوی باز اظهار مينمايند بويژه مفيديت برای وضعيت در جاييکه پشبينی برا ساس قضاوت بزرگ
کيفيت معلومات با شد برای تعين مراحل قريه، انتخاب نمودن قريجات و ارزيابی بسيچ شدن باالقوه برای 

وال برای چندين س) سوال نمودن به اساسی رديف(زمند روش دولفی که نيامديريت زمين پايدار در افغانستان 
.انتقادی  

مرحله اول تعين وبسيچ نمودن قريه که خالصه يک مثال از ارزيابی معلومات سستم دولفی ميباشد، در اين 
حالت نياز به جمع آوری معلومات توسط تيم ميباشند که تفسيرو صحبت نمودن با تمام توافق عام  برنتايچ 

لست سواالت مرحله اول دارای ترتيب رهنمود برای اقالم که مدنظر بايد گرفت،صورت گيرد،   
توسط سوالنامه های ستندرد و : در مرحله دوم وسوم، معلومات از قريجات جمع آوری شده توسط دو طريقه 

 از طريق مشورت، 
و مشوره ها با وغير مستقيم يکپارچگی معلومات کميتی وکيفيتی، ويکجايی آن از طريق سواالت مستقيم 

بزرگان قريه، حکومتداری اشخاصی مثل دهاقين انفرادی بايد در صحبت های روش دولفی تيم ارزيابی 
 گردد،

معلومات کميتی ميتوان به اسانی جمع کرد، به هر صورت، توضيح بايد در همبستگی به ارزيابی و انجام  
فی برای انجام کار بدسترس گذاشته شود، معلومات مقداری، اين معم است که وقت و جای کا  

آمار که در سه مرحله روش تعين وبسيچ نمودن قريه جمع آوری شود، ما فرق در شرح مفصل بعدی و 
گذاشتنی هستم بين سوالنامه ها و مشوره، که در مشوره مراجعه ميگردد که مستقيم سوال نميگردد، به هر 

، ارايه جوابات به سواالت و ارزيابی بعدی را پيگيری مينمايندصورت در اين حالت تيم توسط جلسات گفتگو 
معلومات ( ، که چطور يکجای نمايم  انکه در جدول درج شده، پشنهادات آماده خواهد شد در رابطه به

     .تا جوابات را بدست آرد ضروری) غيرمستقيم
 

  
  

 
  

  

 7  



 تعين و بسيچ نمودن قريه مرحله (اول):
:سواالت ابتدايی  

اب خوا سته شدهجو  معيار سوال 
شته با شد که موتر اسرک وجود د
 کيلومتر عبور مرور 3ماذدا به اندازه 

کرده بتواند

بلی 

دسترسی به اين منطقه در زمستان و 
بهار ساده و آسان با شد

دسترسی به سرک

خيلی مهم است، ولکن بسيار حتمی نميبا 
شد، احتماال قريجاتی زياد در دور 

ی قرار دشته با شد که دارای افتادگ
نيازمنديهای بشتری است، شايد مفيد هم 

واقع گردد اگر دور افتاده هم باشد، و 
ممکن است منحيث ازمايش کار کرد

آيا اين قريه خيلی دور افتاده است، و 
واليت / فاصله اش با مرکز ولسوالی 

چفدر خواهد بود؟

نه خير  ت نزديک آيا اين قريه دارای سرحدا
به مراکز دولتی ولسوالی، واليت يا 

هم بعضی ديگر قريجات؟

موقيعت 

بلی  آيا امنيت در اين قريه محفوظ است
بلی  آيا امنيت تامين ميبا شد بين قريه و 

دفتر پروژوی در اين منطقه و 
کارمندان دفتر ميتواند در اين ساحه 

عبور و مرور نمايد؟ 

ص ميبا شد اين مربوط به وضعيت وشخ
درصورتيکه شخص از شورا و . و بلی

تمامی قبايل حمايت ميکرد و قوماندان 
مصلح نبود و به هيچ گروه سياسی تعلق 
نداشت، پس کار کردن ممکن ودلچسپ 

خواهد بود، و همچنان اين شخص دارای 
شهرت صادقانه داشت درضمن فساد را 

دراولويت بندی خود قرار ندهد و مفيد 
ی همه  مردم درقريه واقع گردد برا

آيا شخصی نيرومند در قريه وجود 
دارند که امنيت را تامين نمايند؟

بلی آيا شورای وجود دارند که امنيت را 
تضمين گردد

نه خير  آيا کدام گروه سيا سی در اين منطقه 
فعاليت دارند؟

امنيت 

اگر حس کرديم که ترياک به پيمانه زياد 
 است که توليد ميگردد، معنی اش اين

امنيت وجود ندارند، در غير آن مربوط 
نميشود

آيا دراين منطقه کشت و يا قاچاق مواد 
مخدر موجود ميبا شد؟

تا مين ترياک

کار کردن در يک قريه با چندين قوم يا 
قبيله سفارش نميگردد

چند قوم از اين قريه نمايندگی 
مينمايند؟

نه خير   قبيله يی در اين قريه آيا کشمکشها
وجود دارند؟

موضوعات امنبت قومی 
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نه خير  آيا کشمکهای خارجی در اين قريه 
شناخته شده و يا وجود دارند؟

تامين کشمکشهای خارچی 

نه خير، اگر از مدت طوالنی 
وجودداشت، يا هم طوری خشونت طبيعی 

بود

آيا منازعات داخلی در قريه شناخته 
شده و ياهم وجود دارند؟

ات يا کشمکهای داخلی تامين منازع

بلی  آيا اين قريه بسيار فقير ميبا شد؟ سرمايه 
حق اوليت به قريه داده خواهد شده که 

روبروی با مشکالت اب با شدند
آيا اين قريه دارای آب کافی اند؟ منابع آشکار و موجود آبی درقريه 

اگر پروژه های آبی در اين اواخر تطبيق 
 نيا يد انتخاب شده با شد پس اين قريه

گردد، وبرای ديگر برنامه ها مدنظر 
گرفته و تشخيص بسيچ شدن را 

محطاطانه مطالعه گردد 

آيا در اين قريه ارگانهای فعاليت 
دارند ويا کارهای را درگذشته انجام 

داده اند؟

موجوديت ارگانهای غير دولتی

بلی   50آيا در اين قريه حد اقل دارای 
فاميلی ميبا شد؟

فوسن

 
:سواالت درجه دوم  

بلی  آيا زندگی اکثريت مردم اين قريه از 
طريق زراعت ومالداری تامين 

ميگردد؟

کاريابی يا استخدام 

نه خير  آيا دراين قريه مواد سوختی موجود 
است، و اين سوال بايد غير مستقيم 

سوال گردد، درضمن حد اوسط وقت 
مصرف شدنی برای جمع آوری اين 

ی سنجيده شود؟مواد سوخت

موجوديت مواد سوختی 

جدی وقطعی نيست، ولکن بايد درچريان 
گفتگو مدنظر گرفته شود، چراکه کار ما 

مربوط به منابع طبيعی است و اداره 
همچو کارهای در مجوديت استفاده 

کوچيها مشکل خواهد بود 

آيا زمين قريه مشترکا با کوچيها 
استفاده ميگردد؟

قريه توسط استفاده زمينهای 
کوچيها
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 تعين و بسيچ نمودن قريه مرحله(دوم):
 مناسب نشناخته مرحله دوم حيثيت هسته دارند درجريان تعين قريجات، زماينکه مرحله اول قريه را برای کار

موفق با جاتيکه دارای پتانسيل باال و سپس مرحله دوم قريجات مخالف همچو قريجات را انتخاب ميکنند، بلکه قري
 شد، اين را بايد تاکيد کرد که در تمام افغانستان قريه وجود نخواهد داشت که نياز به کمک نداشته با شد

پس فلهذا وظيفه مهم اينست که بايد انجام گيرد که مرحله دوم مرحله تعين قريه ميباشد، قريه اماده بسيچ شدن، 
افع بطور مساويانه بين مردم قريه، اختن مناماده اشتراک در برنامه کاری، دارای حمايت ازشريک س  

جمالت زير خالصه يی از معلوماتيکه در مرحله دوم جمع آوری گردد، خالصه تغيرات پشنهادات در باره 
 سواالت غير مستقيم، معلومات که قرار است جمع آوری گردد درجمالت پايين طبقه بندی شده  

 
  معلومات عمومی -1
آب،زمين، زراعت، منابع طبيعی، سرک، و دسترسی به (  مثل  باشدايه های قابل ديد معلومات در مورد سرم-2

 بازار يا مارکت
معلومات در مورد کارهای گذشته موسسات غير دولتی و دولتی  -3  
  تعليم، صحت و اشتغال -4
  فهرست بازبينی برای ارزيابی همکاری آينده -5
کارهای پالن شده  همکاری برای انجام ارزيابی نيازمنديها، -6  

 
    :معلومات عمومی) 1(

 معلومات عمومی قريه شرح 
 معلومات جمع آوری شده در اين بخش

باعث سهولت برای تعين قريه، تطبيق و 
تجديد معلومات مرحله اول  

اسم قريه 

)اس-پی-جی(موقيعت تو سط 
اسم ارباب، يا ريس شورا، يا هم ريس شورای 

انکشافی قريه 
تعداد خانواده ها 

مقدار مجموعی زمينهای شخصی در قری 
فاصله تا مرکز ولسوالی 

همه وضعيت آب و هوا، (نوع دسترسی به 
دسترسی به سرک در بخش از سال، يا عدم 

دسترسی به سرک  
اسم طايفه 

دراينجا ضرورت به شرح تمام سرحدات 
 قريجات  کنونی با ديگرو روابط 
نسبت خانواده گی، قبيله يی، (مثل همجوار

شراکت، اجاره زمين، استفاده زمينهای 
عام بحيث ساحه چرش، يا ساحه عامه 
برای جمع آوری مواد سوختی استفاده 

  ميگردد

قريجات همجوار و روابط با انها 
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: سرمايه های قابل ديد -2  
 منابع سواالت شرح

لطفا همه منابع آب اشاميدنی در قريه رادرجدول زير 
 لست کنيد

 برای اگر قريه دارای آبی کافی
آبياری بود ضرور نسيت سوال 
کنيد، شرح در مورد فقر توسط 

سيالبها، تشکيل لجن، احتمال 
 جريان اب در تابستان  

شرايط، 
موقيعت و 
 خطرات

تعداد تقريبی 
رمين به 

جيريب در 
 قريه

فاصله از 
 قريه

 منبع شماره
 آبی

معلومات نيازبه اولويت بندی 
 توسط قريه دارند 

 

آب اشاميدنی 

اگر قريه دارای آبی کافی برای  لطفا منابع آبی برای زمينهای ابياری در سطح قريه
آبياری بود ضرور نسيت سوال 
کنيد، شرح در مورد فقر توسط 

سيالبها، تشکيل لجن، احتمال 
 جريان اب در تابستان  

رايط، ش
موقيعت و 
 خطرات

تعداد تقريبی 
رمين به 

جيريب در 
 قريه

فاصله از 
 قريه

شماره منبع 
 آبی

معلومات نيازبه اولويت بندی 
 توسط قريه دارند 

 

آب آبياری 

فا منابع زمين آبی را در سطح قريه  شرح دهيد در لط
 جدول زير 

زمين کرت  جنگالت 
بندی شده 

 زمين مجموعی

هدف اينست که تا بفهميم 
ثروتهای قريه بطور عمومی،و 

چقدر پتانسيل در قريه وجود 
دارند، که توليدات زراعتی را 

   شدت ميبخشد 

زمين آبی 
 
 

لطفا زمينهای للمی موجوده در منطقه را در جدول زير 
 شرح دهيد

زمين کرت بندی  نباتات عمده 
شده 

 زمين مجموعی

هدف محاسبه نسبت زمينهای 
آبی و للمی، ووابسته کردن به 

 نفوس مجموعی قريه
عالمات فرسايش،اين : نوت

بسيار مهم است بعد از محاسبه 
تانسيل بشکل توليد علوفه جات پ

 للمی  

  

زمين للمی 

 
علفچر لطفا علفچر موجوده قريه را در جدول زير شرح دهيد  زمينهای علفچر محاسبه گردد 

اگر چرش زياد صورت : نوت
دگرفته بو  

شرايط علفچر 
تابستانی 

ساحه 
نزديک به 

قريه 

ساحه 
 مجموعی

فعال زير استفاده 

زمان قرق سوال گردد و 
پرسان کنيد آيا قريه ميخواهند 
ساحه زياد را قرق نمايند، اگر 

جواب بلی بود، به پرسيد که 
چرا ساحه وسيع را اختصاص 

شرايط علفچر 
تابستانی 

ساحه نزديک 
ه به قري

قرق  ساحه مجموعی
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 نداده ايد؟

همچو سواالت مارا اجازه 
ميدهد که از زحمتکشی برای 

جمع آوری مواد سوختی 
 آگاهی پيداکرد

برای جمع آوری مواد سوختی در جاييکه موجود است، 
 چقدر وقت پياده روی ميکنيد تا آنرا بدست آريد؟

منابع مواد سوختی 

چه وقت شما جمع آوری مواد سوختی برای صرف  
 زمستان آغاز ميکيند؟ 

آيا مردم اين قريه از سرگين حيوانات به مورد سوخت  
 استفاده ميکنند؟ 

تا کی ما بفهمی چه اندازه 
ساحه قريه گندم کشت شده و 

 چه اندازه ديگر نباتات؟

لست تمام نباتات کشت شده در ساحه قريه در جدول 
 زيربنويسيد  

نباتات کشت شده 
در قريه 

گابهای : چسپ استسه چيز دل
گابها، ( شيری، حيوانات قلبی 

گابهای جوان، مرکب، و 
شاخص سرمايه مالداری 

)  گوسفند و بز(  

 نباتات ساحه

  
مالداری  تعداد حيوانات را در جدول ذيل خالصه نمايد  
تعداد    نوع
 گابها 
 گابهای جوان 
 مرکبها 
 گوسفند 
 بز 

ت بدست آوردن بخاطر معلوما
 فرصت و درجه دسترسی  
منابع زراعتی وفاصله به 

 مارکت  

لطفا دسترسی مردم اين قريه را به مارکت شرح دهيد مثل 
 زير 

دسترسی به 
مارکت

موقيعت وفاصله مارکت   کاال/ نباتات   
 نباتات مزرعه  
 مالداری  
تخم، غذا، کودکيمياوی، (مواد  

) يوانیآفت کشها، ادويجات ح  
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:  طرز حکومتداری قريه و فعاليتهای پشينه موسسات غير دولتی-3  
اين بسيار مهم است اگر قريه 

دارای يک محيط موثر باشد، در 
جلسه شما با مردم ، متوجه باشيد 

که اگر کشمکش در بين شورا قريه 
وجود اشت، و اين همچنان مهم 

است که آنها چند بار جلسات خود 
داير ميکند، درضمن چه را 

فعاليتهای راپشنهاد مينمايند در 
مقابل جوابات شان ياداشت بگيريد 
و اين هم مهم است که معلومات را 

از زنان جمع آوری گردد 
خصوصا طرز حکومت در قريه 

 را بايد صحبت گردد   

شرح کنيد که مردم قريه چطور حکومتداری خود 
 را سازماندهی مينمايند

طرز حکومتداری 
قريه 

تعداد اضای شورا  ( موجوديت شوار
) نه خير/بلی  

  
تعداد اضای شورا  موجوديت شورای 

نه /بلی(همبستگی ملی 
 خير 

  

فعالتيهای  همه فعاليتهای موسسات غير دولتی را لست نمايد 
موسسات غير 

دولتی 
 اسم موسسه سال فعاليتها

آين مهم است تا بدانيم فعاليتهای 
کدام موسسات و چه کارهای را 

 انجام داده اند 

 
 

: تعليم، صحت و کاريابی-4  
تعليم، صحت و کاريابی تعليم صحت و کاريابی را شرح دهيد منابع موجوده 
آيا اين قريه دارای مکتب پسران اند؟  
 
آيا اين مکتب دارای مکتب دخترانه ميبا شد؟ 
 
ريه دارای کلينيک ساحوی ميباشد؟آيا اين ق 
 
کلينيک ديگر ساحوی چقدر دور ميباشد   
 
آيا اين قريه دارای پسته صحی حيوانی ميباشد 
 
پسته صحی حيوانی چقدر دور ميباشد؟ 
 
 ی مدت طوالنی بيرون از قريه برانفر ساالنهچند  

؟  ميرودبخاطر کارکردن
 
تخدام در قريه چيست؟  منبع مهم اس 
 
آيا کارگران ماهر در قريه موجود است؟ همه حرفه  

ها را لست نمايد 
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: لست ارزيابی مشارکت آينده نامه-5  
در اين بخش، ما معلومات را جمع اوری و خالصه نموده و به دسترس تيم پروژه بخاطر تصميمگيری قرار 

شود در رابطه به پروژه مديريت زمين، وآنهای ابراز  همکاری را از داده، اگر مردم قريه در سواالتيکه ازش مي
خود نشان داده اند، در ضمن دررابطه به موضوعات حساس نبايد سوال گردد، و ميتوان غير مستقيم سوال را 
!مطرح نمود منحيث مثال، و کوشش گردد بشتر از روش بحث آزاد معلومات مورد نياز خود را بدست آورده  

نبع معلوماتم توضيح معلومات 
با توافق و تصميم همه، تيم ميتوان 

همين سوال را از زاويه های 
مختلف نمايند، بطور مثال، 

ضروريات مالکيت و حقوق 
دسترسی به زمينهای عامه چطور 

 ميبا شد، 
 

مربوط به بحث تيم ميگردد آيا اين قريه در تماسهای خود با 
موسسات صادق ميبا شد؟

رکا معلومات موجوده  تيم بايد مشت
 را بررسی نمايد 

درجريان گفتگو اعضای تيم 
وظيقدار است تا مشاهده نمايند، 

خاصتا در مرحله دوم تعين و بسيچ 
نمودن قريه يا کوسيم 

شخصی نيرومند در قريه کيست؟

آيا اين شخص مفيد و دارای 
خصوصيا ت آشکاراست؟ برای 

مردم قريه قناعت بخش است که در 
کارهای انکشافی قريه از او در 

منافع عامه پشتيبانی ميکنند يا اينکه 
 تنها از فاميل خود؟ 

 

توسط اعضای تيم ياداشت گردد خصوصيا شخصی نيرومند قريه 

نتيجه نهای بايد توسط اعضای تيم 
گرفته، و اعضای تيم بايد درچريان 
تماسها انفرادی  ياداشتهای خودرا 

 گرفته و بعدا استفاده گردد 
 

مکررا سواالت بشکل غير رسمی 
صورت گيرد توسط اعضای تيم 
خصوصا در مرحله دوم کوسيم 

آيا زمينهای عامه مثلی سرمايه 
عامه تصور ميگردد، و دسترسی 

مردم به آن مساويانه ميبا شد؟ 

توسط اعضای تيم بايد از مردم  جواب مربوط به توافق عام ميبا شد
 قريه سوال گردد، از هر چند نفری

که ممکن ميبا شد

تناسب خانواده های بی زمين 
درقريه؟

توسط اعضای تيم غير مستقيم  جواب مربوط ميشود به توافق عام 
سوال شود

چطور مردم قريه در برابر منازعه 
مصلحانه عليه موسسه از خود 
عکس العمل نشان خواهد داد؟

جواب مربوط ميشود به توافق همه 
 مشکالت ، قسميکه مردهااعضآ تيم

اولويت بندی مينمايند، زنها 
همچنان؟ يا اينکه تصميم تنها با 

 مردان ميبا شد
  

توسط اعضای تيم غير مستقيم 
سوال گردد

آيا زنان در اين قريه صدای خودرا 
بلند کرده ميتوانند؟
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: ارزيابی نيازمنديها وپالنگذاری فعاليتها-6  
 
  اقتصادی، که هر دو مسير بيکی ديگر مرتبط و مستقل ميبا شد-عیفزيکی و پايدار اجتما-پايدار حياتی 

  انجام گيرد، منافع بازسازی زيرردد، و غير قابل تحمل اند تا مثلفعاليتها توسط پروژه انکشافی حمايت ميگ
  

  بعد از توقف پول  بايدکارهای انکشاف توسط قريه بعهده گرفته شود
استخدام موقتی بدست ميايندالف، دقيقا منافع جهت عايدات که از   

 ب، منافع که مساويانه و مشترک بين مردم قريه استفاده ميگردد
مطابق فعالتها بايد احتياطانه پالن گردد، تا آنها منافع خود را طور مساويانه بين اکثريت مردم قريه توزيع، در 

ت رهنمايی ننموده بشکل يک ضمن آنها همچنان بايد مسايل مسلکی ناپذير و بدون درنظرداشت حفظ ومراقب
 مجبوريت انها را پذيرفته

 
 

 کارباالی ارزيابی نيازمنديها  شا يد خسته کن تمام گردد تا اينکه توسط پروسه ها پيشبرده ميشود، که اينها بدون 
تا اينکه انها عاجل اولويت بندی کرده بتوانند . گفتگو با مردم قريه هدف قرار خواهد گرفت  

!سوال انتقادی بايد رهنمايی گرددبه هر صورت سه   
  بشمول زنان ريکی درقريه صدای خود را بلند کردميتواند ه-1
  فعاليتهادر سرخط اولويت بندی مردم قرارگيرفت حتی شامل مردم غريب؟د ميتوان-2
  آيا فعاليتهای خواسته شده توسط مردم قريه از نگاه مسايل مسلکی و مالی مطالعه گرديده؟-3
 
 

الت پشنهاد شده برای پروسه اولويت بندی نيازها و طرح مناسب فعاليتها بايد توسط مراحلی مشارکت اين سوا
بين موسسه و مردم قريه انجام گيرد، و ميتوان کارهای انکشافی را بشکل همکار پالن کرده که دارای انجام 

.خوبی خواهد بود  
 
 

 در اين مراحل دو فعاليت مهمی آغازی ميبا شد،
شه کشی احتياطانه منابع طبيعی قريه در نتيجه متمرکز به منابع آبی موجوده، ساحات جمع آوری آب، نق: اول 

تشخيص نمودن مکانهای جمع آوری آب واسطه بندهای کوچک آبگردان به خاطر جلوگيری از فرسايش و ديگر 
جام ارزيابی نيازمنديها و سرمايه های زراعتی، اين معلومات بايد جمع آوری و خالصه شده توسط تيم قبل از ان

پالنگذاری فعاليتها، در رابطه به جمع آوری معلومات از از وسايل و ابزار مختلف استفاده گردد قطع عرضانی 
.تا نقشه قريه دربر خواهد گرفت  

داير نمودن جلسات برای گوش گرفتن به صحبت مردم، اينها شديدا مهم است،  تابه  مردم اجازه داده شود : دوم
ا يد باال گردد، بطور مثال برای جواب نب ابراز نظر نمايند و سواالت مشخص در اين وقت ندتا انها بتوانکه 

پسنديده که نبا شد، آيا شما آب اشاميدنی کافی داريد؟ آيا شما آب کافی برای زراعت داريد؟ آيا شما زمين کافی 
 کافی بودند؟ همچو سواالت را يا د اورشويد، بعد آبی داريد؟ آيا شما مواد سوختی کافی داريد؟ آيا حاصالت گندم

.از يادآوری همچو سواالت توقوع اينست که اتاق تنها نگذاريد برای اولويت بندی نيازها به مردم   
 
 

درجريان جلسات گوش گيری اعضای تيم پروژه پروتوکول نمايند تا اينکه به همه چانس صحبت داده شود، اگر 
پس موقع گفتگو ) ارباب، عضوه شورا يا دهقان ثروتمند(  مردم صحبت ميکرد مثلی فرضا هميشه يکنفر از بين

.به همه داده شود خصوصا دهاقين فقير  
 
 

يک شخصی مخالف معرفی نيازمنديهای قريه، که دارای حمايت افراد زورمند ست اين مسله در جلسات زنانه 
ست که استفاده از هر دو تيم زن و مرد و بايد روی مدنظر گرفته شود، در همچو مواقع اعضای تيم پروژه الزم ا

 اين موضوع تاکيد  نگردد، و در مرحله دوم کوسيم موفقيتهای کليدی وقت و منابع کافی تخصيص داده شود 
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ارزيابی نيازمنديهای درخواسته تا که آجنده نهايی نبايد توسط موسسه يا قريه با مسايل معرفی يک قرارداد 
رای معيارات زير ميبا شدقناعت بخش که دا  

  
 

 قريه بايد برای تطبيق فعاليتهای پالن شده تعهد بخاطر سهمگيری حساس داشته با شد
تيم پروژ بايد به توافق عام برسد تا کارهای اولويت بندی شده قريه انعکاس درست نيازمنديهای با شد، نه اينکه 

 طبق تصميم چند نفری نيرومند و زورآور 
هنمايی شده با شد در ضمن ر شده با يد مسايل تخنيکی مطالعه گرديده که در آنها نيازها واضحا کارهای پشنهاد

.  با شد شدهحفظ و مراقبت اين کارها با يد اقتصادی سنجيده  
 
 
 

سرمايه گذاری موسسه در اعمار ساختمانهای آبی شريک با قريه با شد، نه تنها با سهمگيری برای يکه پروژه 
ط يک قرارداد  حکومتداری برای مديريت منابع چرش حيوانات، زمينهای کشت نباتات للمی خاص، ولکن توس

محدوديت چرش حيوانات درزمينهای که :  مثال همچو قرار دادها عبارتند از–يا ديمه بخاطر کاهش فرسايش 
 استفاده چرش زياد ميگردد،

 
 
 

ترسها، حفاظت ) توسعه زمينهای قرق(قرق کردن، جمع آوری مواد سوختی در ساحات مدنظر گرفته شده 
.ساحات کشت شده گندم للمی ، علغهای چندين ساله و کشتهای مواد برای سوخت  

م  قريه بايد طرح زمينهای متاثير شده توسط کارهای پوشش نباتی مثلی سرمايه های عامه و با يد برای تما -1
  شده اعضای قريه آشکارا با شد بلکه توسط يک مديريت معين و پالن

  قريه يايد موافق به پالن که برای توزيع مساويانه منابع آبی که توسط پروژه مهيا ميگردد، -2
 قريه و موسسه همکار بايد مشترکا معرفی توقوع در نتايج کارها داشته با شد، اين توقوعات با يد بخش از -3

فزيکی و -واين مسايل استوار بر مسايل حياتیقرارداد ساخته شده با شد و بايد شامل مسايل اندازه گيری ها با شد 
اقتصادی با شند-اجتماعی  

 
 
 

 آمضا کردن قرارداد در پروسه تصميمگيری برای موسسه حمايت پروگرام ، مديريت پايدار زمين ميبا شد 
  در افغانستان، د بخصوص دار اهميتاين قدم آخری با سناد رسمی با يد انجام گيرد، اين

 
 
 

حقوق دسترسی به آن هنوز نهايی نشده، کارهاييکه در برنامه بازسازی آبخيزداری مايل اند به مالکيت زمين و 
 منابع و مفادش به دهاقين فقير رسيدگی شود، ضرورا در زمينهای عامه 

بنابر تجارب از چندين مملکت پشنهاد شده با خطرات جدی تصويب شده از جناح انفرادی برای زمينهای عامه، 
. بازسازی زراعتی انجام گيرد، يا هم بشتر انکشاف يابدوقتيکه ارزش  

در افغانستان فعال زمينهای عامه دارای اعتبار مشروع نميبا شد، وتاثيرات آن ثبت نشده تا که بازسازی زمينها 
.  تعلق گيرد به مردم قريه، بلکه به شکل عنعنوی مديريت شده و همچنان تصرف يافته توسط زورمندان  

 
 
 
 
 
 

 تعين و بسيچ نمودن قريه مرحله (سوم) 
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آغازی روابط کار مشترک بين قريه و موسسه ميباشد، بعد از توافق جانبين باالی فعاليتهای  نشانه سوممرحله 

. که در مرحله دوم امضا ميگرددپشنهاد شده   
ه مرحله مرحله سوم مرحله آغازی يکجايی معلومات مفصل اند، کيفيت و موثق بودم معلومات جمع آوری شد

.سوم، با منفعت از ايجاد همکاری و انکشاف اعتماد کاری  
مرحله سوم، دو هدف عمومی را پيگيری ميکند، جمع آوری مفصل، معلومات در مورد تامين زندگی در سطح 

در مفصل در مورد موجودی منابع طبيعی وتکرار ارزيابی کليدی نشانی اندازه گيری خانواده ها و معلومات 
تا ارزيابی داخلی بی داخلی وخارجی، بدين گونه مرحله سوم مرحله عبور تعين و بسيچ نمودن شروع ارزيا

.خارجی  
 

، اين مهم است که چندين جنبه از يکجايی معلومات مفصل عنعنوی حساس در شرايط افغانستان مدنظر داشته
مکش و توزيع اينها شامل سواالت مربوط به موضوعات جنسيت،طرز حکومتداری و مشارکت قدرت، کش

.سرمايه ها، فلهذا تيم موسسه بايد توسط  اعضآ تيم باتجربه آموزش ببينند  
ارزيابی و موجودی منابع طبيعی، سوالنامه زير ) 2(سروی خانوار) 1(مرحله سوم دارای دو اجزا ميباشد   

های گذشته سروی برای سروی خانواراستفاده گردد، و بشکل نيمه تست گردد ومواد اينها متشکل از استفاده 
.خانوار ميباشد  

 
 

:سروی خانواده  
از روش شمارش خانه به خانه انجام ميگردد، يا ميتوان به اساس ستهای فرعی خانوارها  خانوار درسطحسروی

معاون متخصص در بخش ) و اين کار سنگين در داخل تيم نميباشد(صورت گيرد، اگر دور تر انتخاب کرده 
که در اين صورت آمار قابل اعتماد نمی يا ديگر، باشد  گيری نمونه تا انتخاب روشتالش خواهد کردتعين قريه 

اول، ارزيابی داخلی : باشد، موسسه دلچسپی دارند تا بهترين معلومات ممکنه را جمع آوری کنند بخاطر سه دليل
يق کار که در و خارجی با معنی که باعث تاثيرات پرمعنی باشد، دوم، نتايج درست رهنمايی در جريان تطب

اينصورت نياز به نمونه گيری قابل مالحظه دارند که توسط متخصصين حمايت ميگردد، سوم، ضرورت به 
برای نتايج به نشر رساندن به عموم، و باز هم موسسه دلچسپی دارند به نشر رساندن و آمار تخصيص داده شده 

ع وارايه سند برای ظرفيت سازی و دست شريک ساختن معلومات نه تنها به نهاد های آموزشی به سطح وسي
. آوردها  

 
 

   : تعين آمار
:جوابده/ دهقان  :شمارنده  :تاريخ

 
: ولسوالی : قريه  : سرپرست خانواده

 
:تعداد اعضآ فاميل  :GPS آمار :واليت

 
:تعليم :عمر  :قبيله

 
) نه خير/ بلی (آب پاک آشاميدنی  )يرنه خ/ بلی (مستراح عمومی   )نه خير/ بلی (باغچه سبزخانگی 

 
 
 
 
 
 

:توليد نباتات  
) شامل نباتات چندين ساله( نباتات ساحه   مالکيت منبع زمين 
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شخصی

 
 
 

اجاره، نقدی 

 
 
 

اجاره کشت 

زمين آبی 

 
 
 

شخصی

 
 
 

اجاره نقدی

 
 
 

ه کشتاجار

زمين للمی 

) بلی نه خير(آيا شما کود کيمياوی را استفاده ميکنيد 
اگر بلی چه نوع کو کيمياوی را ستفاده ميکنيد؟

آيا شما از آفتکشها استفاده ميکنيد؟
اگر بلی، چه نوع آفتکشها را استفاده ميکنيد؟

 
:توليدات مالداری  

 نوع گاب گوسفند بز مرکب شتر
ار جوان، متولد بشتر از بسي  

يکسال
  ساله 2-1ماده بين   
ا  ساله- 2ماده بين   
 ساله 4-3ماده بين   
 سال 4ماده بشتر از   
نسلگيری بزرگسال نر   
نر خسی شده   
تعداد حيوانات موجوده   

برای قلبه 
 
 

:مرغداری  
 نوع ماده نر

مرغ 
مرغابی  

 
 
 

:آسپ  
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 نوع ماده نر
جوان، دارای عمر کمتر از يکسال  
جوان دارای عمر بشتر از يکسال   

 
 

: گاب–توليدات مالداری   
 سوال جواب

)نه خير/ بلی (آيا گاب شما هر سال می زايد؟ 
)نه خير/ بلی (آيا شما گاب نر خود استفاده ميکنيد؟ 

) بلی نه خير(شريک ميکنيد آيا شما گاب نر خود با همسايه ها 
برای چند گاب ماده از اين نر گاب استفاده ميکنيد؟

در کدام وقت ماه برای جفت گيری 
 
 

: گوسفند–توليدات مالداری   
 سوال جواب

کی بز شما ميزايد؟
کی شير مادر را ترک مينمايند؟
چند دانه گوسفند ماده شما داريد؟

سل مينمايند؟چند تا هر سال توليد ن
چند تا ساالنه از شير مادر را ترک مينمايند؟

 
 

  بز-توليدات مالداری 
 سوال جواب

غاله بوجود می آيد؟کی بز
کی شير مادر را ترک مينمايند؟

 ماده شما داريد؟دانه بزچند 
چند تا هر سال توليد نسل مينمايند؟

ند؟چند تا ساالنه از شير مادر را ترک مينماي
 
 
 

:وضعيت تغذيه  
 چرش وتغذيه ماه شروع ماه ختم

علفچرهای قريه 
 
کاه بعد از جمع اوری  
 
علفچر تابستانی  
 
تغذيه اضافی  

اضافیتغذيه های  توليد خودش خريداری  
)دانه(جواری  بلی نه خير بلی نه خير
شفتل  بلی نه خير بلی نه خير
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رشقه بلی نه خير بلی نه خير
کاه گندم  بلی نه خير بلی نه خير
)دانه(کاه جواری  بلی نه خير بلی نه خير
شاه خل  بلی نه خير بلی نه خير
)دانه(ارزن  بلی نه خير بلی نه خير
ديگران  بلی نه خير بلی نه خير
ديگران  بلی نه خير بلی نه خير

 
 

اضافیتغذيه های  توليد خودش خريداری  
 مهم اضافیتغذيه  بلی نه خير بلی نه خير
مهم درجه دوم  بلی نه خير بلی نه خير
مهم درجه سوم بلی نه خير بلی نه خير
بسيار مطلوب بلی نه خير بلی نه خير

 
 

اضافیتغذيه های  سال گذشته سال جاری  
 آيا شما غذا کافی برای حيوانات تان اريد؟ بلی نه خير بلی نه خير
ه خيرن بلی نه خير در کجا علفچر کافی برای چرش حيوانات  بلی 

 تان وجود دارند؟
ری ميکنيد؟شما غذا اضافی را خريداآيا  بلی نه خير بلی نه خير
آيا شما ميتوانيد غذا اضافی را در فارم خو  بلی نه خير بلی نه خير

توليد نمايد؟
د؟آيا قيمت غذا اضافی باال رفته ان بلی  نه خير  بلی نه خير 

 
 

:مديريت مالداری  
جواب  سوال 

)نه خير/ بلی (ايا شما گاب می فروشی؟ 
اگر شما گاب را ميفروشی، دليل اوليه ان چيست؟

)نه خير/ بلی (آيا شما گوساله می فروشی؟ 
آيا شما حيوانات را فروختی بخاطر کمبود مواد غذايی در 

طول دوسال گذشته؟
نه / بلی ( نقدختی بخاطر نياز به پولآيا شما حيوانات را فرو

)خير
لطفا دليل مهم فروش حيوانات را بطور عمومی ارايه بداريد 

مشکالت تغذيه، مريضی حيوانات و نياز به پول (مثل 
) وغيره

کی غذا حيوانات تان کافی نبود ، کدام نوع حيوانات شما  اول 
) بز؟گاب شيری، گاب، گوساله، گوسفند و يا (می فروشيد،

کدام نوع حيوانات شما نگهداری ميکنيد در هر حالت؟ 
می فروشيد؟را شما گوساله ) ماه(در کدام سن 
شما بره را می فروشيد؟) ماه(در کدام سن 

درکدام وقت سال شما حيوانات خود را می فروشيد؟
) نه خير/ بلی  (آيا شما از خدمات وترنری ستفاده ميکنيد؟

کی تهيه ميکنند، کارگران اساسی بخش وترنری، يا اگر بلی 
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تسهالت شخصی را ستفاده ميکنيد؟ 
نه خير / بلی (شما حيوانات خود را مکررا واکسين ميکنيد؟ 

اگر نه پس چرا؟
 

:مارکت  
جواب  سوال 

چند ساعت منزل تا مارکت که شما توليدات زراعتی 
ميفروشيد؟

 دسترسی داريد؟ سال به آندر جريانشما آيا 
 گنج  ياچند ساعت منزل است به مارکت فروش حيوانات

ميباشد؟
آيا شما در جريان سال به آن دسترسی داريد؟

چند ساعت منزل برای دسترسی به مارکت بمنظور 
خريداری مواد برای مالداری و زراعت مثل، تخم، 

کودکيمياوی، ادويه حيوانی و آفت کشها؟
تات خريداری ميکنيد، از تجار محلی يا از کجا شما نبا

منطقوی؟
؟نبات مهم است که شما آنرا ميفروشيدکدام 

نه / بلی  ( سال گذشته ميباشند؟ امسال باالتر ازگندمقيمت آيا 
) خير

نه / بلی  (آيا شما گندم بشتر فروختی نسبت به سال گذشته؟
)خير

يد امسال آيا پول بشتر از طريق فروش گندم بدست اورد
) نه خير/ بلی (نسبت به سال گذشته؟ 

گاب 
گوسفند

بز
کی حيوانات شما را ميخرند تجار محلی يا منطقوی؟

گاب 
گوسفند

بز
آيا قيام مالداری امسال باالتر از سال گذشته است؟

گاب 
گوسفند

بز

آيا امسال شما بشتر حيواناتی را فروختيد نسبت به سال 
) رنه خي/ بلی (گذشته؟ 

گاب 
گوسفند

بز

آيا امسال بشتر پول را از طريق فروش حيوانات بدست 
)نه خير/ بلی (آورديد نسبت به سال گذشته؟ 

 
 
 
 
 
 
 

 موضوعا ت مربوط به جنسيت و تعليم:

 21  



کردن معلوم هکاری برای هدف عمده از اين سواالت  سوال گردد، هر دو جنس  زن ومرداين سواالت بايد از
. ميباشددر قريجات روستايیحجم کاری و رهنمايی کارهای مربوط به منابع طبيعی   

وضعيت را بشتر مساعد  مارکت ميگردد، توليدات ممکن است نکشافی باعث تقويت و جهت دار شدنکارهای ا
به مردها، و سازد، اگر تصميمگيری تنها توسط مردها صورت گيرد، معلومدار که منابع آن مستقيم تعلق ميگيرد 

اگر کارها طوری انتخاب عث عدم توجه و رسيدگی به مکتب ميشود، حجم کاری اطفال ممکن باال رود حتی با
 مدنظر  متوجه وگردد که جذب کارگر قشر بسيار جوان، حتمی در جريان ارزيابی داخلی وخارجی اين نقطه

   .خواهد گرفت
 

:سواالت عمومی  
سوال جواب 

سوال گردد) زن و مرد( از ؟ار ميکنيدچند ساعت روزانه ک 
از هردو پرسان شود ) زن و شوهر(چند ساعت روزانه کار ميکنيد ؟  
چند ساعت روزانه اطفال شما کار ميکند؟ 

:پسران ) نه خير/ بلی (آيا اطفال شما به مکتب ميرود؟  
:دختران ) نه خير/ بلی (آيا اطفال شما به مکتب ميرود؟  

)نه خير/ بلی (بيرون از قريه کار ميکنند؟ آيا مرد ها  
آيا شما بيرون از قريه کار ميکنيد؟) چند روز در سال(اگر بلی  

 
) برای انجام کار( مسول اند م اول چی کسیقددر   

 گاب زن مرد اطفال
تغذيه  
چرش 
آب دادن 
متوجه شدن به گوساله  
شير دادن 
تداوی حيوانات  

 
 گوسفند زن مرد اطفال

تغذيه  
چرش 
آب دادن 
متوجه شدن به گوساله  
شير دادن 
تداوی حيوانات  

 
 بز زن مرد اطفال

تغذيه  
چرش 
آب دادن 
متوجه شدن به گوساله  
شير دادن 
تداوی حيوانات  

 
 
 

)اکثريت وقت(م گيری رول دارند  چی کسی در تصميدر قدم نخست: تصميم گيری  

 22  



 
: گاب  

 تصميم زن مرد
خريداری حيوانات  
خريداری غذا 
فروش حيوانات  
 فروش شير  
  حيوانات تداوی امراض 

 
:گوسفند  

 تصميم زن مرد
خريداری حيوانات  
خريداری غذا 
فروش حيوانات  
 فروش شير  
فررش پشم 
 حيوانات  تداوی امراض 

 
:بز  

 تصميم زن مرد
خريداری حيوانات  
خريداری غذا 
فروش حيوانات  
 فروش شير  
فروش پشم  
تداوی امراض حيوانات   

 
 موجودی منابع طبيعی:

همچنان تمرکز بر موجودی منابع طبيعی، بايد از طريق اندازه گيری پوشش نباتی صورت خواهد گرفت، 
 ساختمان  تخريبکنترول مستقيما در مورد آب و مديريت زمينداری پايدار پروژه هایی بزرگ درسرمايه گذار

درپروژه های انکشافی قابل ديد هم (در صورتيکه اين يک کار مشکل خواهد بود .  خاک کار خواهد کردهای
. بخاطر اندازه نمودن تاثيرات ان در آب و تخريب خاک)نميباشند  

 
ود، اين روشها،  موجودی علفچرها تربيه خواهد نم تعين و اساسا در باره روش راروپاين پروژه حتمی يک گ

.روشهای ستندرد وتفاهم نامه ارزيابی علفچرها در اياالت متحده امريکا مورد استفاده ميگيرد  
 همچنان آنها تهيه آماريکه تجزيه نمودن انها درتفسير و تشريح روند صحت علفچرها همکاری خواهند نمود،

در وضعيت به هر صورت درحاليکه در آنجا کدام توافق جهانی وجود ندارند، و به هر صورت انجام ميگردد، 
.نهايی تنزيل استفاده بشتر از حد در افغانستان  

، ايا اين روند مفيد توده زيستی، تصورا يکجا سازی انواع دارای ترکيباندازه نمودن منظم پوشش نباتی و 
بطور ) 2007همت در ( در افغانستان اجرا شده 2006ومات، مطالعات آزمايشی در سال ميباشد برای تهيه معل

ودر بين ساحه قرق شده و ساحاتی که در آن مثال، واضحا معرفی علفچر و تفاوت شرايط آن در چندين قريه، 
ی اين معلومات ضروريست برای تشخيص تاثيرات طويل المدت وهمچنان براادامه دارند،  حيوانات چرش

جداسازی ذغال سنگ  ،  مهم خواهد بودذغال سنگدر آينده اشترا ک درپروگرام های اصالح مديريت علفچر، 
. نميتواند مستقيما در پروژه های انکشافی اندازه کرد  

آثارادبی ی ذغال سنگ بنا بر مقايسه مطالعه پوشش نباتی، که اينها ميتوانند در جداساز ر سرنوشت  ولکن تغير د
. و باارزش در اينده ميباشدب ثبوت بسيار خوکه اينها  
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توليدات مالداری، اين مهم است تا نشانی بشتر معلومات که ما در مرحله سوم جمع آوری کرده مربوط ميشود به 
 يک تشويق است برای قريه تا که تعداد مواشی خود را گردد که هر اصالح کنونی مربوط به شرايط علفچر

جوابگوی دستور  از دهاقين فقير ميباشند، دليل منطقی از ديدگاه حفاظت منابع البته و اين تصورازدياد بخشد، 
.حفاظت منابع  

 
 

فقط ممکن است در صورتيکه توليدات مالداری بشتر پرمحصول واقع حفاظت علفچر طويل المدت در افغانستان 
که در الداری کمتری داشته باشند ها شوند در صورتيکه م بطور مثال توليدات باعث ازدياد عايدات فاميل گردد،

 طويل المدت دارند، بخاطروسعت چالشهای مالداری که درجوابدهی اين صورت نياز به پروسه های تعليمی
.اصالحات شرايط علفچر دارند  

 
اظت و شريک نمودن منابع را پوشند، بلکه دربرگيرنده  نبايد تنها حف توافق با قريه ضروريات توافق پايدار،  

.ت مديريت مالداری منيث عامل کليدی در حفاظت علفچر ميباشدتفصيال  
 
 
 

     :تجزيه وتحليل معلومات
، يک سوال نگران گننده در روش تعين معلومات جمع آوری شده در گذشته تنها کنارين تجزيه وتحليل شد اند

ده تحت روش تعين  جمع آوری شم حج است، معلوماتوبسيچ نمودن در باره جمع آوری معلومات و تحليل آن
 چطور ميتوان مفيديت آنرا حد اکثر ساخت، واضحا سوال مشابه وابسته به ارزيابی داخلی و وبسيچ نمودن قريه

ارزيابی خارجی پروژه و ما مدنظر خواهيم داشت درتطبيق مفهوم صحبت بشکل مجموعی و مساويانه در باره 
.آمار ارزيابی داخلی وخارجی  

 
 

صيل يادآوری شد، معلومات جمع آوری شده تحت روش تعين و بسيچ نمودن طبيعی هر دو قسميکه در باال به تف
نوع آن که عبارتند از کيفيت و کميت نوده، عالوتا يک بخش مهمی ديگری کيفيت ضروری معلوماتی که بايد در 

م اين ، قسميکه شرح گرديد که چطور ما ميتوانيتشخيص استفاده ميشد روش دولفی ميباشدگفتگو گروپی 
.معلومات را تجزيه نمايم  

 
 

       :روش دولفی در باره دورنما ارزيابی مشارکت با قريه
 که تيم به دارای يک چکلست است در باره موضوعات  مرحله دوم طريقه تعين وبسيچ نمودن قريه)ای(بخش 

 را فق همگانی که دورنما موتوافق عام رسد، معلومات بخش ای تهيه معلومات در مورد ضروريات موسسه
.رهنمايی ميکنند  

 
به هر صورت، حتی تيم موافقت نمايند که تمامی نقاط قناعت بخش رهنمايی گرديده اند، و اين معنی نميدهند که 

اين همکاری واقعا موفق بودند، تعين وبسيچ نمودن يک روش است که حتمی تکميلی است در باره اموختن و 
.تصفيه کردن در جريان تطبيق  

 
 

بدين طريق در اوقات اضافی ما مثل گذاشتن درسنگ، نها قابل درک نخواهد بود در يک چارچوب سخت و اي
در مورد برپا الم هر دو مرحله  شريک ساختن معلومات و همچنان برداشت ما صدد تا در اازش خواهم آموخت
.چ شدن قريه تعين وبيس مراحل پرمعنی که مارا رهنمايی ميکند در موردمعلوماتکردن ضروريات و   
 ما ميباشند، و ضرورت اند برای تشخيصی درونما خالصه بهترين معلومات جاری )ای(به هرصورت بخش 

. پروژهیموقق اشتراک قريه و همکار  
 
 

:مرحله دوم معلوماتی کمی  
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 را اجازه  به دارايی قريهکه شاخص مهم ومفصل ميباشند که تشخيص نمودن مربوطهمرحله دوم ) بی(بخش 
تمامی زمينهای شخصی قريه، ساحه قرق شده، زمينهای آبی، تعداد ( توسط شاخص های کليدی مربوطه ميدهد،

برای يک وسعت  نتيجه نابرابر خواهد بود، مواشی وغيره برای اندازه نفوس بنا بر معيارات حروف بزرگ
 فقيرتر است جات آشکاراحتی در افغانستان فقير، بعضی قريمرحله دوم امتحان گرديده اند، واقعی، قريجات در 
.از ديگر قريجات  

 قريه ، آماده گی  برای تعين قريه ميباشد، امنيتيک معياربه هرصورت ما بايد دوباره تاکيد نمايم اينگه تنگدستی 
ميل به سهمگيری که اينها همه معيارات ضروری برای موفقيتهای ، تاثيرات حکومتداری برای کار موسسه

محطاطانه وزن کرده و همه جانبه تجزيه وتحليل ی مديريت زمينداری پايدارحتمی بايد بالقوه برای پروگرام ها
.کرد  

 
يق روش دولفی، از طرالصه، ما معلومات کيفی را نگهداشته و توسط تيم ارزيابی نهايی بااليش انجام داده خ

، که اين   خالصه نمودبهرمندسازی برای منابع ميتوان به آسانی توسط حروف بزرگمعلومات کميتی وابسته به 
در مورد تعين نيازمندی های  بخاطر حمايت ارزيابی نهايی تيم  وزن شده مشترکا با معلومات کيفی معيارات

 قريه خصوصا در مورد دورنما در رابطه به برنامه مديريت زمينداری 
 

:مرحله سوم  
 ما انواده گی متمرکز شدهمرحله سوم بشتر مستقيما روی جمع آوری معلومات شاخصهای سروی شمارش  خ

 توقوع نداشته باشيم بدون بوجود آوردن يک شراکت بين موسسه و مردم  صادق و درستاتمتقاعدم اينکه جواب
 قريه، 

در جمع آوری معلومات نياز به مثليکه در مرحله دوم تذکرداده شده کار گرفتن از تيمهای زنانه و مردانه 
نه گيری ضرورت خواهد بود قسميکه مجموعه از شمارنده قابل ديد نمو، برای پروگرام های بزرگ شمارنده

.نميباشد، نمونه گيری نياز به حمابت متخصيصين دارند  
حت آميز باشد، و نتايچ  يک روش مناسب نمونه گيری بايد مصالچارچوب نمونه گيری حتمی بايد معرفی شوند،

کوششها .  اين کار ضرورت به متخصيصين دارندکهآن بايد همراهی کردن اشتباهات در محاسبات داشته باشد،
طبق داليل اصولی قرار گرفته در غير آن آمار جامد تصميم های جامد را بوچود خواهد آورد، عالوتا موسسه 

، تخصيص نشرات در جاها نياز به مطالعه روش ره شريک ساختن آموختنيها درنشراتدلچسپی دارند در با
 شناسی دارند       

 ارزيابی  سراسری سوالنامه ميباشد که دارای مدنظر داشتن سوم، دارای يک الهام کليدی وشاخصآغاز مرحله
که اينها در مجموع ل تامين زندگی همچنان معيارات سنجش منابع اند،  که شامهای داخلی وخارجی است

هی مدنظر گرفت تنها نبايد نيازهای راپور د  قبول شدنی برنامه های ارزيابی داخلی وخارجی است،اساساتی
 پر  معيارهای آمارطبق خواسته تمويل کننده ها، بلکه موسسه که حمايت آموختن توسط جمع آوری تحليل وتجزيه

، يک دستور ارزيابی جدا داخلی وخارجی انکشاف خواهد يافت برای پروژه های مشخص مبنی بر معنی
   . سوالنامه های مرحله سوم
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