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  ت

 (AREU) در مورد واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
  

ک سزامان مستقل تحقیقاتی بوده که تحقیقات و آموزش قابل تعمیل را انجام و یا تسهیل مینماید واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان ی
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان با تحکیم ظرفیت های تحلیلی و ایجاد . که از آن در طرح پالیسی و عملکرد استفاده صورت میگیرد

یکی از اصول . وزشی را بصورت فعاالنه در افغانستان ترویج می نمایدفرصت های تحلیل، تفکر و مباحثه روش های تحقیقاتی و آم
  .بنیادی هدف واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان اینست که کار آن باید زندگی افغانها را بهبود بخشد

  
که در آن نماینده این موسسه توسط جامعه امداد که در افغانستان مصروف کار اند، ایجاد گردیده و دارای یک هیات مدیره میباشد 

در حال حاضر . گان مراجع کمک دهنده، ملل متحد و سازمان ها و موسسات چندین جانبه و موسسات غیر حکومتی عضویت دارند
این فرصت نادر به واحد تحقیق و . واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان یگانه سازمان مستقل تحقیقاتی مستقر در افغانستان میباشد

ان مجال این امر را میسر میسازد که نتیجه گیری های آن متناسب با مقتضیات بوده و بر سیر پروسه تحوالت جاری ارزیابی افغانست
  .عمالً اثر میگذارد

  
 انتخاباتامالک و منازعات باالی اراضی، ، ریاتی را در مورد معیشت های شهریدر سال گذشته واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان نش

هم اکنون . مهاجرت، جندر و تصمیم گیری در سطح خانواده، اداره و مدیریت شهری نشر نموده است رات محلی،، اداریاست جمهوری
افغانستان پروژه های تحقیقی را در مورد مهاجرت های بیرون مرزی و داخلی، تریاک، آبیاری و مالداری، واحد تحقیق و ارزیابی 

سی و بازار ها، اداره در سطح محل، تعلیم و تربیه و معیشت های روستائی زمین، آسیب پذیری و معیشت های شهری، اقتصاد سیا
  .روی دست دارد

  
در کتابخانه این موسسه هزاران نشریه مختلف در مورد افغانستان و آسیای جنوبی موجود است که تحقیق گران میتواند بطور رایگان 

هر سه ماه یکبار توسط این موسسه نشر گردیده )  تحقیقات افغانستانخبرنامه(همچنین نشریه دیگری تحت نام . از آن استفاده نمایند
شما میتوانید برای دریافت این . که در آن تازه ترین نشریات تحقیقی و علمی در مورد افغانستان با منبع مربوطه معرفی میگردند

 www.areu.org.af .به ویبسایت ذیل مراجعه نمائیدنشریات و تحقیقات 
 

یوناما، -ارزیابی افغانستان هم اکنون توسط کمیسیون اروپا، هیأت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستانواحد تحقیق و 
، بانک جهانی، دولت های  Stichting Vluchtelingدیپارتمنت بین المللی انکشاف بریتانیا، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد، 

 موجود توسط کمکهای یوناما، دولت های سویدن و سویس تمویل گردیده و چاپ کتاب. سویدن، سویس و دنمارک تمویل میگردد
  . است
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  )SWABAC( اتحادیه انسجام جنوب و غرب افغانستان و بلوچستان

ام برای سـازمان هـای غیـر    اتحادیه انسجام جنوب و غرب افغانستان و بلوچستان یک سازمان غیر دولتی انسج      
ایـن اتحادیـه دارای یـک دفتـر          .المللی میباشد که در منطقه جنوبی افغانستان کار مینمایند         دولتی افغانی و بین   
  . پاکستان میباشد- افغانستان و یک دفتر فـرعی در کویته مرکز بلوچستان-مرکزی در کندهار

امـداد رسـانی و      زمان غیر دولتی ایجاد گردید که در بخش        سا 12 توسط   1988این اتحادیه در ماه سپتمبر سال       
 دولتی که در هر آن سازمان غیر. بازسازی به مهاجرین افغان در بلوچستان و در داخل افغانستان کار نموده است        

مناطق جنوب افغانستان کار میکنند، و رسماً ثبت و راجستر شده باشند میتوانند عضویت این اتحادیـه را حاصـل    
د، و باید این سازمانها به اصل انسجام متعهد بوده و اسناد دریافت بودجه و فند و دیگر اسناد تـشکیالتی را                      نماین

 با خود داشته باشند و پنج سازمان غیر دولتی نیز آن سـازمانی را کـه قـصد عـضویت بـه ایـن اتحادیـه را دارد،          
 70در حال حاضـر تقریبـاً       . یت می پردازند  العضو قابل ذکر است که هر عضو به این اتحادیه حق         . تصدیق نماید 

اتحادیه انسجام جنوب و غرب افغانستان و بلوچـستان جلـسات           . سازمان غیر دولتی درین اتحادیه عضویت دارد      
منظم را در مورد پذیرش عضویت، جلسات عمومی ماهانه و جلسات دوهفته ئی کمیته مشورتی و همچنان نظر                  

  .ایدبه لزوم جلسات دیگر را دایر مینم

  . انسجام، حمایت و ایجاد ظرفیت ها :فعالیت های این اتحادیه به سه کته گوری عمده جدا میگردند

اتحادیه انسجام جنوب و غرب افغانستان و بلوچستان یک مجمع گردهمائی برای سازمان های عـضو میباشد تا                 
نابع و دیگر مسایل مربوط به      نگرانی های خویشرا در مورد خطوط اساسی پالیسی جهت بذل کمک ها، تنظیم م             

. عملیات مورد مباحثه قرار دهند که هدف نهائی بهبود انسجام میان جامعه امـداد در جنـوب افغانـستان میباشـد            
 ریاست دفتر انـسجام منطقـوی را بـرای جنـوب        2000 الی   1999جهت تحقق این اهداف، این اتحادیه از سال         

اری مؤسـسه انـسجام امـداد بـشری در افغانـستان و اداره انـسجام                این اتحادیه با همک   . افغانستان بعهده داشت  
سازمان های غیر دولتی افغانستان در خصوص تهیه طرزالعمل بـرای سـازمان هـا و موسـسات غیـر دولتـی در           

  .افغانستان تالش نموده است
  

  )ANA( اردوی ملی افغانستان

پـس از انتقـال      ”: ارائه مینماید و اشعار میـدارد      نموافقتنامه بن پالن وسیعی را برای ایجاد اردوی ملی افغانستا         
رسمی قدرت، تمام مجاهدین، نیرو های مسلح افغان و گروپ های مسلح در کشور باید تحت حکـم و کنتـرول          

 سـازماندهی   داًنیتـی و مـسلح جدیـد افغانـستان مجـد          اداره مؤقت قرار گیرند و مطابق به ایجابات نیرو هـای ام           
   “.گردند
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پـس ازینکـه    .  میباشـد  دولت افغانـستان   (SSR) اصالحات سکتور امنیتی   ستون    پنج ازیکی  لی  مایجاد اردوی   
اردوی ملی افغانستان بصورت مکمل ایجاد گردد از آن جهت تأمین امنیت، خلع سالح، انفـاذ قـانون و دفـاع در         

  .مقابل مداخله خارجی استفاده خواهد گردید

 ازیـن    و جذب اردوی ملی نماید که      را تربیه   عساکر 70،000ه تعداد    ب 2007سال    تا  نظر دارد   در  افغانستان دولت
 زمینی و باقی آنان به حیث نیروى استخدام و لوژسـتیک ایفـاى وظیفـه خواهنـد                  به حیث نیروی   43،000تعداد  
 خـدمت   ساحه عساکر تربیه گردیده و فعاالنه در        25000 به تعداد    2005ماه جون   که به همین اساس الی      . نمود

  .وظیفه مینمایندایفای 

ایاالت متحده امریکا در امر تأسیس و تعلیم و تربیه اردوی ملی افغانستان نقش اصـلی داشـته و بخـش اعظـم                    
افراد جذب شده به اردوی ملی افغانستان در مرکز تعلیمی نظامی           . کمک های تخنیکی و مالی را تأمین مینماید       

ا، انگلستان و فرانسه و همچنان توسط مربیان افغان کـه           کابل توسط مربیان از کشور های ایاالت متحده امریک        
اردوى ملی از کندکهاى مختلف تـشکیل گردیـده،         .  را اکمال نموده اند تربیه میگردند      “آموزش مربیان  ”کورس  

افسران قواى ایتالف و بخـصوص قـوایی         . عسکر، تولى مشر و افسر میباشد      800 الى   700که هر کندک دارای     
  .گماشته شده اندعملیاتی در هرکندک اردوى ملی  ام کمکهای تخنیکی ، تربیوی وامریکایی براى انج

در ابتدأ سطح ترک خدمت در اردوی ملی افغانستان بلند بود و این اتهامات وجـود داشـت کـه پرسـونل اتحـاد                        
ا  و ایـاالت متحـده امریکـ    هاصالحات اخیر موجب کاهش سطح فرار گردیـد       . شمال در اردوی جدید تسلط دارند     

مراکز منطقوی جذب افراد را در بامیان، جالل آباد، کندز و گردیـز تأسـیس نمـوده اسـت تـا تنـوع در ترکیـب                          
 مقـر فرمانـدهی اردوی ملـی افغانـستان در مـزار،             پـنج . دجغـرافیائی و قومی اردوی ملی افغانستان افزایش یاب       

 شده اردوی ملی افغانستان باید شـمار        ههای جدیداً تربی  کندک.  است تأسیس گردید کابل   و هرات   ،ندهار، کندز   ک
   .وسیعی از وظایف را انجام دهند که شامل عملیات تشدیدی محاربوی و عملیات امنیت و ثبات میگردند

 کـه بـه      است ای افغانستان یاد میگردند یک نام جمعی      تان که بعضاً بنام نیرو های ملیش      نیرو های نظامی افغانس   
مـاه   الی .یگر گروپ های مسلح داده شده است که علیه طالبان جنگیده اند         تنظیم های مختلف اتحاد شمال و د      

 در  نهـا آ فیـصد    2،3  تنها و و ملکی سازی شده      پروسه خلع سالح  غان شامل   ملیشای اف نیروی های    2005جون  
 تعـداد کـم ازیـن نیروهـا در          تـا هماهنگی وزرات دفاع سعى میکنـد        تالف با ئقواى ا . اردوی ملی ادغام گردیدند   

پروسه تامین امنیـت     وسه تامین امنیت استفاده شود، و در عوض مشترکاً در حال تشکیل قوای گارد هستند تا               پر
  .را به عهده گیرند
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  )ANCB( انسجام سازمان های غیر دولتی افغانستاناداره 

ازمان  فعالیت های س    تاسیس شده و هدف آن انسجام      1991  در انسجام سازمان های غیر دولتی افغانستان     اداره  
سعی مینماید تا این سازمانها و اهداف آنها را بـه جامعـه            و همچنین   ظرفیت آنها   تقویت ،های غیر دولتی افغانی   

 اکبر، درین اداره تنها سازمان ها و موسـسات افغـانی            برخالف موسسه . امداد گر و دولت افغانستان معرفی نماید      
  .ن اداره در کابل، جالل آباد و پشاور مستقر اند ایدفاترباید یاد آور شد که .  داشته میتوانندعضویت

 یت کـه برخـی از آنـان عـضو     و راجستر بودهثبتین اداره  سازمان غـیر حکومتی در330درحال حاضر بیشتر از  
و بعداً در مجمـع     گردیده   بررسیتوسط هیئت مدیره      اداره  عضویت درین  یدرخواستها.  دارند  نیز  را سسه اکبر وم

که هر سـه   عضو بوده سازمان هایتمام  جلسه ،مجمع عمومی.  رأی گیری صورت میگیردعمومی در مورد آنها   
  .میشوددایر ماه یکبار 

 و  لی را منحیث فیس پرداخـت مینماینـد        مقدار پو  ساالنهبه این اداره     کسب عضویت    برایموسسات و سازمانها    
  :باید شرایط یا معیار های ذیل را داشته باشند

 ،دولتوقف قانونی نزد م 
  ،هیئت مدیره 
 ،حساب بانکی 
 ، و تمویل شده باشد)دونر(کدام مرجع تمویل کننده حد اقل یک پروژه ایکه توسط  
 .اداره داشته باشندعضویت این که   دولتیتصدیق از جانب پنج سازمان غیر 

یـر   مسوده و طرزالعمل سازمان های غ      نمودن اهنگمشغول هم اداره   این   2005اوایل سال     و در  2004سال   در
 اوایل  در رفع مشکالت که در     )اکنون وزرات اقتصاد  (شادوش وزارت پالن     افغانستان بوده همچنان دو    دولتی در 

  . موسسه و سازمان شد، همکار بوده است1900که سبب مسدود شدن  2004سال 

 ،تربیـه  تعلـیم و     را بـاالی موضـوعاتی صـحی،       جلساتی    ماهوار انسجام سازمان های غیر دولتی افغانستان     اداره  
 سازمان های غیـر    بین اهنگی جهت بهبود هم    را  منطقوی  و بازسازی و همچنان جلسات منظم      ، بهداشت زراعت

سیمینار ها، ورکشاپ ها و کورس های تربیوی را    اداره  این  .  مینماید دایر دولتی عضو، ادارات حکومتی و دونر ها      
 سـازماندهی    کامپیوتر های مهارت ف دفتر و  ، انکشا یجهت ارتقای ظرفیت سازمان های عضو در عرصه های ادار         

  .مینماید

 و یک خبر نامـه هفتـه وار را منتـشر          در این دفتر فراهم نموده    تسهیالت انترنیت را به اعضای خویش       این اداره   
یسی های حکومت  میسازد تا اعضأ در مورد جلسات، ورکشاپ ها، تقاضا برای پیشنهادات و اطالعات در مورد پال               
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  و همچنان این سازمان یک مجله سه ماهـه را بـه نـام پیوسـتون و یـک رهنمـای تمـام                       یندآگاهی حاصل نما  
  .نشر مینمایدرا  موسسات و سازمان های عضو

انجـام پـروژه   بـرای  در قسمت پخش اطالعات جهت ایجاد کنسرسیوم ها میان اعـضای آن            ادراه   اینهمچنان  
   . میسازد فراهم راهای مشخص تسهیالت

المللی مؤسسات داوطلب مستقر در ژنیو را         عضویت شورای بین   ستانمان های غیر دولتی افغان    سجام ساز اناداره  
همچنان عضو مجمع جهانی جامعـه مـدنی بـوده و در    اداره این . دارا بوده و عضو هیئت مدیره این شورا میباشد   

ی انسجام سازمان هـای      یازده عضو هیئت مدیره بیرو     .تشکل مجمع جامعه مدنی افغانستان فعاالنه کار مینماید       
 حـق العـضویت و    بودجه ایـن اداره را      . غیر دولتی افغانستان براى یک سال توسط اسامبله عمومی تعین میگردد          

  .، تشکیل میدهدانستیتوت بین المللی جمهوری خواهانتمویل 
  

  )CSO( اداره احصایه مرکزی

از سراسر کشور جمـع آوری  ها را   احصایه  ه است، ارقام و      تأسیس گردید  1972در سال   که  اداره احصایه مرکزی    
چون به اثـر    .  است  که در آن سالنامه احصایوی نیز شامل       را به نشر میرساند   نشریات مختلفی   این اداره   . مینماید

ـ          معلومات  جمع آوری   جنگ های دهه های اخیر         احـصایه  د و کـار اداره    تا حد زیادی بـه سـکتگی مواجـه گردی
ه ب درین زمینه در نتیجه خالی بزرگیشد،   موانع مواجه    شری، مالی و تخنیکی به    بود منابع ب  کمنیز بنابر    مرکزی

  . نمی رسیدیوی به نشررژیم طالبان سالنامه های احصادر سالهای  و از طرف دیگر میان آمد،

سـاحوی    بوده که در دفتر مرکزی کابل و دفاتر         کارمند 800اداره احصایه مرکزی در حال حاضر دارای بیشتر از          
یـک کمیـسیون    ۀ  سابق این ادار  . ه یک جز از وزارت اقتصاد شد      ر این ادا  2005در   . والیت تقسیم شده اند    هر در

گزارش میداد، که به این اساس تـشکیالت ایـن          یس جمهور   ئ ر  شخص  به اًمستقیمآن  یس  ئمستقل داشت که ر   
وزیـر اقتـصاد گـزارش    به  ته که را داش   وزیر سمت معینیت   این اداره  یسئاکنون ر .  باقی ماند  کمافى السابق اداره  
  .میدهد

 بنابر تقاضـای دولـت بـه شـورای وزیـران            یه را احصاپالن   ماسترمسوده   مرکزی،احصایه   اداره   2004در خزان   
ماسـتر  ایـن  . تسلیم نمود که درین ماستر پالن رشد ظرفیت ها برای جمع آوری معلومات نیز گنجانیده شده بود              

المللی و   المللی، بانک انکشاف آسیائی، دیپارتمنت انکشاف بین       پولی بین با همکاری بانک جهانی، فند      پالن  
 تهیـه شـده کـه الـی مـاه          )UN-ESCAP(کمیسیون اقتصادی و اجتماعی ملل متحد برای آسیا و پاسـیفیک            

  . شوراى وزیران به تصویب نرسیده بودطرف  از 2005جوالى 
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 میـشود، و سـبب      تـصفیه   این اداره  اسناد رسمی طریف   است که ازین     تسوید شده  قانون جدید و برای این اداره     
  مرکـزی را    احـصایه  سـاختار و فعالیـت هـای اداره        این قـانون  . میشودو شفافیت   ارقام   انعطاف پذیری،    افزایش

ه هـدف آن    یوی شامل اصالحات در تشکیالت بوده ک      ماستر پالن احصا  . بصورت قابل مالحظه تغییر خواهد داد     
  .احصایوی میباشد پایدار هایانکشاف ظرفیت

احـصائیه هـای    : تمرکـز اسـت   مهم اکنون فعالیتهای اداره احصایه مرکزی در سه بخـش و دیپارتمنـت عمـده                
دو شعبه اول و دوم مسوول تحلیل معلوماتی است که          . اقتصادی، احصائیه های اجتماعی، و دیپارتمنت اجرایوی      

سیـستم   2005در سـال    ۀ احـصائیه مرکـزی      ربا همکـاری ادا   . توسط دیپارتمنت اجرایوی جمع آوری شده است      
نظارت ملی واحدی را درین اداره تاسیس کرد که مسوولیت جمع آوری معلومـات بـرای ارزیـابی ملـی خطـر و                       

  .آسیب پذیری را به عهده دارد

 شاخص قیمتها برای مستهلکین را ماهانه و همچنان احـصائیه هـای تجـارتی ماهانـه را                   مرکزی اداره احصائیه 
شـاخص قیمتهـا بـرای      . ماید که به مقامات حکومتی، دونر ها و دیگر جوانـب ذینفـع توزیـع میگردنـد                تهیه مین 

نـدهار، جـالل آبـاد، هـرات،        کمستهلکین که تا این اواخر صرف ساحه کابل را در بر میگرفت اکنون به والیات                
بـه  را   هاى تجـارتی     ۀ مرکزی همچنان احصائیه عامه و احصائیه      ادار. خوست و مزار شریف گسترش یافته است      

 اداره مرکـزی احـصائیه نگهـداری میگـردد و          ن معلومات احصائیه ها در کتابخانـه      ای .شکل سالنامه تولید میکند   
  .نمایندن استفاده  آیس دفتر ازئ رتوانند با اخذ اجازهمردم می

سروی  )UNFPA( به این طرف این اداره با همکاری صندوق حمایت نفوس سازمان ملل متحد               2003از سال   
 لیـستهاى   2005را که در مرحله اول در موافقتنامه بن تسجیل گردیده است، آغاز نموده است که در ماه جـون                    

 پایـان خواهـد     2005این سروی در سـپتمبر      )  ام 34( والیت تکمیل شده که در والیت آخری         33خانواده ها در    
 ملیون دالـر تخمـین گردیـده کـه          20 شروع میشود مصارف تخمینی اش       2007سرشماری اصلی که در     . یافت

ۀ احصایه مرکزی ازیـن سـروی   قبل از آغاز این مرحله، ادرا.  کارمند در آن استخدام خواهند شد25،000بیش از  
  .برای تعین حدود مناطق، ترتیب سوالنامه و آموزش مامورین سرشماری استفاده مینماید

  
  )NRVA( ارزیابی ملی خطر و آسیب پذیری

www.mrrd.gov.af/vau 

ایـن  .  انجـام یافـت  2005 در سـال  و مجدداً 2003در سال  ارزیابی ملی خطر و آسیب پذیری     بار برای نخستین 
معلومات در مورد آسیب پـذیری افغانهـا        جهت جمع آوری    برنامه نظارت ملی    توسط   وسیله یک منحیثارزیابی  

 این ارزیابی در هر سال انجام یابد، تا دولت بتواند از طریق تجدید شاخص ها و                  است که  استفاده میشود و پالن   
ارزیـابی  ین ازکه قابل ذکر است .  نموده و برنامه های کاری اش را طرح نماید   پالنگذاری ،معلومات این گزارش  
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 توسعه پیدا نمود که     2005ال   نحوه برگزاری این ارزیابی در س      . بعمل میاید  اهداف انکشافی هزاره نیز استفاده    در  
به این اساس معلومات مختلف برای برنامه های دولت در قسمت زراعت، تامین مواد غذائی، انکشاف زیربناهای    

 خـانواده تحـت پوشـش       34000بر عالوه، چون درین سروی      . روستائی، تعلیم و تربیه و صحت تهیه خواهد شد        
واند نماینده گی از احصایه تمام والیات، کوچی ها و ده مرکز بـزرگ              قرار میگیرند بناً یافته های این تحقیق میت       

  .شهری در افغانستان نماید

و اسـت  نتایج و گزارشات ارزیابی ملی خطر و آسیب پذیری در ویبسایت وزارت احیا و انکـشاف دهـات موجـود                   
 پروگرام غذائی جهـان تهیـه    وتری که توسط  ی از قبیل نقشه ها وغیره نیز با استفاده از برنامه کمپ            دیگر گزارشات

  . شده، استفاده شده میتواند

لطفاً جهت   قابل حصول است،      از طریق ایمیل نیز     مربوط به این ارزیابی    گزارشات، انکشافات و یافته های جدید     
  vau_mrrd-subscribe@yahoogroups.com :ست، به آدرس ذیل پیام بفرستیدیین لیت درشمول

  
 و بازسازیه برای بهبود نیازمندی های اولیارزیابی 
  2006-2002 سالهای

بـرای بازسـازی      خـارجی   هـای   کمـک  عیین انـدازه  جهت ت برای تشخیص و تعین نیاز های اولیه و         ارزیابی  این  
 توسـط اشـتراک      که این ارزیابی انجام  .  پس از سقوط طالبان انجام یافت      2006-2002 افغانستان طی پنج سال   

مقر بانک جهـانی درخواسـت گردیـد کـه در آن گـروپ رهبـری بازسـازی                   در   2001کنندگان جلسه ماه نومبر     
پس از آن این ارزیابی توسط بانک جهانی، بانک          .افغانستان ایجاد و بعداً تدویر جلسه وزرأ در توکیو پالن گردید          

  .تحقق پذیرفتانکشاف آسیائی و پروگرام انکشافی ملل متحد 

ها و مباحثاتی اساساً در از طریق مشورت 2002 الی جنوری 2001بر این سلسله ارزیابی ها بطور مقدماتی از دسیم       
دریـن ارزیـابی هـا      . آباد و پشاور صورت گرفت و همچنان طی بازدید یک روزه از کابـل انجـام یافـت                  اسالم

 ملیـارد دالـر     12,2که جهت رفع ضرورت های عاجل بازسازی در افغانستان طی پنج سال به مبلـغ                 تخمین شد 
 طی سند این رقم بعداً  و در جلسه توکیو پیشنهاد گردید،  2002رت خواهد بود، که بعداً در جنوری        امریکائی ضرو 

 ملیـارد دالـر امریکـائی در    27,4بـه    وگردیـد   ، تجدید نظـر     تهیه شد  2004در مارچ   که  تضمین آینده افغانستان    
   . شد سال پیش بینی7جریان 
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  )SSR( اصالحات سکتور امنیتی

 افغانستان یک مانع دایمی در جهت تطبیق کامل موافقتنامه بن، پیشرفت فعالیت های بازسازی            فقدان امنیت در  
  . پارلمانی میباشدو انکشاف و برگذاری انتخابات 

 در جلـسه توکیـو در مـورد         2003ستراتیژی دولت برای اصالحات سکتور امنیتی طوریکه در ماه فبروری سـال             
  :ه است، دارای پنج رکن میباشدتحکیم صلح در افغانستان اعالم گردید

 ،ایجاد اردوی ملی افغانستان که شامل اصالحات و تقویت ظرفیت وزارت دفاع میباشد 
 ،ایجاد پولیس ملی افغانستان که شامل اصالحات در وزارت امور داخله میباشد 
 ،اصالحات سکتور قضائی 
  ، وخلع سالح و ملکی سازی 
  .مبارزه علیه مواد مخدر 

رنامه خلع سالح و ملکی سازی، دیگر ارکان این استراتیژی بطور واضح بـه اصـالحات در چوکـات           به استثنای ب  
سـهمگیری  . وزارتخانه های دفاع، امور داخله و عدلیه و تشکیل وزارت مبارزه علیه مواد مخـدر تلقـی میگردنـد                  

مت آنانیکه با اجندای    ارگان های مختلف در تامین امنیت، کنترول محدود دولت مرکزی در سراسر کشور و مقاو              
مختلف در برابر دولت قرار دارند، سبب ایجاد موانع بزرگی در سر راه تطبیق هر پـنج رکـن اصـالحات سـکتور                       

  . امنیتی شده است

در جلسات بن و توکیو چندین کشور کمک دهنده موافقه نمودند که در سکتور های مشخص اصالحات سکتور                  
بخش پولیس، ایتالیا در بخش اصـالحات قـضائی، جاپـان در بخـش خلـع      آلمان در  :امنیتی سهم اساسی گیرند   

سالح و ملکی سازی، ایاالت متحده امریکا در بخش اردوی ملی افغانستان و انگلستان در بخش مبارزه با مـواد                
هرچند کشور های منفرد کمک دهنده مسئول نظارت بر سکتور خاص خود میباشند، دونر های دیگر تـا                   .مخدر

  .اوت در هر عرصه ذیدخل بوده و ایاالت متحده امریکا تا حدی در تمام این عرصه ها ذیدخل میباشدحدود متف

 ، شـورای امنیـت      2004در ماه جون    . تنظیم فعالیت های متعدد اصالحات سکتور امنیتی یک چالش بوده است          
یـن زمینـه کمیتـه را       سجام فعالیت های این سکتور شده کـه در        نملی و دفتر شورای امنیت ملی مسئول اصلی ا        

تحت نام کمیته هماهنگی اصالحات سکتور امنیتی تاسیس گردیده که سرپرستی آنرا رئیس جمهـور بـه عهـده                
این کمیته در هر ماه جلسه نموده و نماینـده گـان وزارت خانـه هـای کلیـدی، سـفرای مقـیم در کـشور،                          . دارد

  . ملل متحد در آن اشتراک دارندسرمنشی  خاص  ایساف و قوای ائتالف و نماینده قوایقوماندانان نظامی از
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 خاتمه یابد که در عین زمـان پروگـرام جدیـدی            2005قرار است پروسه خلع سالح و ملکی سازی در ماه جون            
از طریق این پروگرام جدید گروپ هـای مـسلح          . بنام خلع سالح گروپ های مسلح غیر مسئول آغاز خواهد شد          

این پروگرام بطـور رسـمی      .  دولت مرکزی فعالیت مینمایند، خلع خواهند شد       غیر مسئول که در خارج از کنترول      
  .جزء از پروگرام اصالحات سکتور امنیتی به حساب نمی آید

انسجام امور امنیتی در سطح منطقوی همچنان توسط دولت مرکزی و به همکاری میکانیزم های موجود تامین                 
الزم است تـا جهـت      . و تیم های بازسازی والیتی ادامه میابد      امنیت در سطح منطقه از قبیل پروگرام ثبات ملی          

ایجاد این هماهنگی میان نیرو های تامین صلح یعنی ایساف، و قوای ائتالف و نیرو های امنیتـی افغـان توجـه                      
  .نزدیک صورت گیرد چراکه مسئولیت امور کنترولی بیشتر از قوای ائتالف به نیرو های ایساف واگذار میگردد

  بـر   قانون مبنـی    پیچیده تر گردیده است، به همین اساس       نیتی با حضور کمپنی های خصوصی امنیتی      اوضاع ام 
 .  آنها پیشنویس گردیده استیتعین حدود کاری آنها و نحوه فعالیت ها

  
  (JSR) اصالحات سکتور قضائی

ایـن   .ئی میباشـد  دولت افغانستان، اصـالحات قـضا     اصالحات سکتور امنیتی      پالن یکی از پنج ارکان ستراتیژی    
که به این   . اصالحات در چوکات پروژه های زیادی که توسط بازیگران مختلف تطبیق شده، شامل گردیده است              

ارزیـابی جدیـدی کـه    . اساس ایجاد هماهنگی میان این بازیگران مشکل و روابط شکل سیاسی را بخود میگیرد 
د در طرح پالیسی ها و همـاهنگی امـور مـالی             تکمیل ش  2005برای شناسائی اولویتهای کاری که در ماه جون         

  .این سکتور کمک مینماید

درین روند پالن طوری طرح گردیده است که سازمان های مربوطه از باال به پائین انکشاف نمایند و دسترسـی                    
  :مردم از پائین به باال بهبود یابد که این پالنها شامل مطالب آتی میشود

 ،یبازسازی زیربنا های دوایر قضائ 
 ،آموزش و ظرفیت سازی کارمندان دوایر قضائی 
 ،تجدید نظر به نصاب درسی قضائی در سطح پوهنتونها 
 ،تهیه پیشنویس قانون 
 ،کمپاین های آگاهی عامه 
 ، و)ز جمله جرگه ها و شورا های محلا(بهبود میکانیزم های سنتی قضائی  
واد مخدر، مبارزه علیه فساد و حقوق ملکیت        مانند مبارزه علیه م   (هماهنگی با دیگر اولویتهای کاری دولت        

 .)مردم
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وزارت عدلیه افغانستان، ستره محکمه و لوی سارنوالی مسئولیت تطبیق و انکـشاف ایـن پروگـرام را بـه عهـده                 
با اینکه کشور ایتالیا تمویل کننده اصلی اصالحات سکتور قضائی است، کشور هـای دیگـر نیـز از قبیـل                     . دارند

و از سـازمان ملـل      . کا، کانادا، جرمنی و بریتانیا کبیر در تمویل مالی این برنامه سهیم هستند            ایاالت متحده امری  
، )یـونیفم (متحد دفاتر یوناما، پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد، صندوق انکـشافی ملـل متحـد بـرای زنـان                    

د مخـدر و جـرایم، نیـز    ، دفتر سازمان ملل متحد علیـه مـوا       ) یونیسف(صندوق انکشافی ملل متحد برای اطفال       
و برای ایجاد هماهنگی میان این بازیگران مختلـف، میکانیزمهـای متعـددی نیـز     . درین پروگرام دخیل میباشند   

 البتـه مطـابق موافقتنامـه بـن، امـا ایـن       2002ساخته شده است، مانند تاسیس کمیسیون قـضائی در مـاه مـی     
 ماه لغـو گـردد،      4یب قومی در آن، سبب شد تا بعد از          کمیسیون بنابر عدم پیشرفت کاری و در نظر نگرفتن ترک         

 عضو ایجاد گردید، و قرار بـود        9اما به ادامه آن کمیسیون اصالحات قضائی به تاسی از فرمان رئیس جمهور با               
 نیـز  2005 ایـن کمیـسیون منحـل گـردد، امـا از مـاه جـون        2004که بعد از سپری شدن دور انتقالی در خـتم          

 بوده و اما توجه خود را از هماهنگی کاری میان ارگان های مختلف، به آموزش حقوقی،                 کمیسیون متذکره فعال  
  . ارایه مشورت های حقوقی و ثبت و درج ارقام زمین ها تغیر داده است

 به این طرف، هماهنگی های مربوط به اصالحات سکتور قضائی از طریـق گـروپ مـشورتی               2005از ماه جون    
ملی تاسیس شده است، پیش برده میشود، این گروپ مشورتی در هـر مـاه یکبـار    که در چوکات پالن انکشافی    

ریاست ایـن جلـسات را      . جلسه نموده و در مورد امور مالی و تخنیکی این سکتور بحث و گفت و شنود مینمایند                
وزارت عدلیه به کمک تخنیکی ایتالیا به عهده داشـته و در آن نماینـده گـان خـارجی، سـتره محکمـه و لـوی                          

اصالحات سکتور   بنام گروپ قضائی     2005یک گروپ دیگر نیز در اوایل سال        . ارنوالی اشتراک میداشته باشند   س
ایجاد شد که با تدویر جلسات در اوقات معینه باالی مسایل سیاسی مربوط به اصالحات سکتور قـضائی                  امنیتی  

ات سـکتور امنیتـی دولـت کـار         بحث نموده و بطور وسیعتر باالی هماهنگی میان هر پنج رکن اساسی اصـالح             
  . مینمایند

تـصویب چنـدین قـانون      :  داشته اسـت    نیز باید متذکر شد که اصالحات سکتور قضائی، دست آورد های ذیل را           
اصالحات قضائی، که شامل قانون جزا، قانون جوانان، قانون اجررات جزائی، و قانون اجراات جزائی موقت برای                 

قاضیان، ( کارمندان ادارات قضائی     1000 قانون دیگر، آموزش تقریباً      100یباً   تهیه پیشنویس تقر   .محاکم میباشد 
. ، و تهیه پیشنویس نصاب تعلیمی اکادمی در مورد قـانون و عـدالت             )پولیس قضائی، سارنواالن، و وکالی مدافع     

در . ه است همچنین تعمیر یک تعداد از محاکم، لوی سارنوالی ها، محابس و دیگر ادارات عدلی نیز بازسازی شد                
  . عضو را در ستره محکمه بطور موقت مقرر نمود9، رئیس جمهور کرزی 2005ماه جنوری 

اصالحات سکتور قضائی نیز شامل بازسازی فزیکی سکتور عدلی در مراکز عمده نفـوس ، و ادامـه پیـشرفت و                     
طح والیات و استخدام اینکار از طریق پروژه بنام پالن عدلی در س   . انکشاف این اصالحات در سطح ملی میباشد      

و پالن های اضافی دیگر نیز درین پالن شامل بوده که قـرار             . آموزگاران افغان در سطح والیات صورت میگیرد      
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 کارمند عدلی و قضائی در جریان سه تا چهار سال آینده، ادامه انکشاف زیربنا ها،                10000آموزش  : ذیل میباشند 
  .یار، و انکشاف قوانین مربوطهایجاد یک مرکز آموزشی ملی، تاسیس محاکم س

و اهداف سکتور های دیگر و غیر رسمی مختلف میباشد، مثالً ایتالیـا یـک کمپـاینی را بـرای آگـاهی مـردم از                         
هـم اکنـون    . قوانین حقوق بشر و افزایش تطبیق این ارزش ها در سطح محل و کاهش منازعات محل میباشـد                 

که باالی تطبیق قوانین حقوق بشر و استفاده از میکـانیزم هـای             آموزش روئسای جرگه ها و شورا ها ادامه دارد          
یک پروگرام دیگر بنام دسترسی به عدالت       . کار مینماید ) نه جنائی (غیر رسمی برای حل و فصل قضایای مدنی         

در ولسوالی ها که توسط ایتالیا و کمیسیون اروپا تمویل گردیده است توسـط پروگـرام انکـشافی سـازمان ملـل                      
 ولـسوالی را تحـت      60در اولین سال این پروگـرام       .  آغاز گردد  2005یق میشود ، قرار است در اواسط        متحد تطب 

  . پوشش در خواهد آورد

چون حدود کاری اصالحات سکتور قضائی بحث بر انگیز و حساس میباشد، بنـاً پیـشرفت ایـن پروگـرام شـاید                      
ررسی اولویت ها برای چند سال رونـد کـاری           سعی شده تا با انجام یک ب       2005کندتر صورت گیرد، و از شروع       

  .این پروگرام انکشاف یابد

  
   (PAR) اصالحات اداره عامه

در واقع کمیسیون مستقل اصالحات اداری در رأس تطبیق برنامه اصالحات اداره عامه که یکی از اولویت های                  
  : مل بخش های ذیل استاصالحات اداره عامه شا. کاری دولت در پالن انکشافی ملی میباشد، قرار دارد

 ،ایجاد پالن اداری برای ادارات 
 ،انکشاف سیستم معاشات و درجه بندی 
 ،ایجاد سیستم تقاعد برای کارمندان دولت 
 ،بازسازی تعمیرات 
 ،بهبود امور اداری و تنظیم کارمندان 
 ،انکشاف و افزایش کارائی ادارات 
 ،اداره امور مالی و حسابدهی 
 ، وه دولتتنظیم پالیسی ها در دستگا 
 .انکشاف موثریت امور اداری 
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همزمان با اینکه کار باالی انکشاف یک پالن کاری، سیستم معاشات و رتبه بندی، سیستم تقاعـد کارمنـدان و                    
بازسازی تعمیرات ادارات دولتی در جریان بوده است، کمیسیون مستقل اصالحات اداری بطور آزمایـشی پـروژه                 

درین پروژه کـه بنـام   .  بهبود امور مالی و حسابدهی آنها راه اندازی نموده است ارتقای مهارت اداری کارمندان و    
یاد میشود، روند اصالحات در ادارات دولتی تـسریع یافتـه،            (PRR) و تجدید تشکیالت  عاجل  برنامه اصالحات   

  .  میگرددظرفیت کاری کارمندان در ادارات ارتقا نموده و برای کارمندان کلیدی دولت معاشات مناسب پرداخت

این برنامه یک برنامه داوطلبانه بوده که هر یک از ادارات میتوانند طی ارسال پروپـوزل بـه کمیـسیون مـستقل         
اصالحات اداری تطبیق این برنامه را در اداره مربوطه خود تقاضا نماینـد و بعـد از پذیرفتـه شـدن پروپـوزل یـا                         

 تعـین مـسئولیت هـای کارمنـدان و نحـوه حـسابدهی و       آن ادارات، درخواست ادارات، کار باالی تجدید ساختار
این افزودی معاشات در زمان تاسـیس و تطبیـق          . (منظوری معاشات اضافی برای بعضی کارمندان، آغاز میگردد       

 اداره  90 وزارتخانـه و     16 ،   2005تا مـاه جـون      ). افزایش معاشات از بین خواهد رفت      پالن جدید درجه بندی و    
 آن تعین 7000 پست مجدداً تغیر و تبدیل یافته که از جمله فقط         16000 کرده و تقریباً     دولتی این پروسه را طی    

  .بست گردیده اند
  

   (PRR) اصالحات عاجل و تجدید تشکیالت

  12صفحه  .درین زمینه بخش اصالحات اداره عامه را مالحظه نمائید
 

  (MDG) اهداف انکشافی هزاره
www.un.org/millenniumgoals 

 هدف خود را مبنی بر حصول اهـداف انکـشافی و هـشت گانـه                2004دولت انتقالی اسالمی افغانستان در سال       
 در مقر مرکزی سازمان ملل متحد در        2000 کشور جهان که در سال       189هزاره که توسط آرای عمومی توسط       
این اهداف منحیث یک چارچوب کاری عمل نمـوده و رهنمـائی            . هار نمود نیویارک امریکا تصویب شده بود، اظ     

اولین سالهای ختم ایـن اهـداف       . است برای انکشاف پالیسی های ملی و اولویت های بازسازی در سطح جهان            
دولت افغانستان این اهداف را در ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان مـورد         .  پیش بینی شده است    2020 تا   2015
  .رار داده اندتوجه ق

  :این اهداف هشت گانه قرار ذیل است
 ،محو فقر و گرسنگی 
 ،حصول تعلیمات اولیه به سطح بین المللی 
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 ،تقویه مساوات جنسیت و قدرتمند نمودن زنان 
 ،کاهش مرگ و میر اطفال 
 ،بهبود وضعیت صحی مادران 
 ،مبارزه با ایدز، مالریا و دیگر امراض 
 ، وحفاظت از آسیب پذیری های محیطی 
 .انکشاف یک سهمگیری جهانی برای انکشاف 

را نیز بخاطر انکشاف پالن های ایـن کـشور عـالوه نمـوده              ) ماین پاکی (دولت افغانستان درین لست فقره نهم       
 دولت افغانستان کنفرانسی را جهت بررسی اهـداف انکـشافی، نحـوه پیـشرفت آن در                 2005در ماه جون    . است

تا از طرف دیگر برای جلسه انکـشافی        .  آن در آینده، در شهر کابل دایر نمود        افغانستان و چیگونگی دسترسی به    
رک دایـر  و که در مقر مرکزی سازمان ملل متحد در نیوی    5هزاره که در ماه سپتمبر دایر میشود، و اجالس سران           

  .میشود، آماده گی اتخاذ گردد
  
  )ISAF( نیروی های بین المللی تامین امنیت به افغانستان-ایساف

  بنـابر 2001 دسـمبر  20 شـوراى امنیـت مـؤرخ    1386نیروى ایساف توسط قطعنامـه شـماره      براى نخستین بار  
  . تأسیس گردید افغانستانموقت  ادارهتوافقات بن و به دعوت

بر تصمیم ملل متحد ایجاد گردیده و مشابه به نیـرو هـائی اسـت کـه در      نیروی چندین ملتی بوده که بنا     ایساف  
فاده گردید، ولی نیروی حفظ صلح ملل متحد نمیباشد که توسـط دیپارتمنـت عملیـات حفـظ                  کوسووا از آن است   
 هـای    کـشور  بوده نـه  مصارف ایساف بدوش کشور های سهم گیرنده        . تنظیم گردد  )DPKO(صلح ملل متحد    

رهبـری ایـساف را      )NATO(سازمان پیمان اتالنتیـک شـمالی        2003در ماه اگست    .  ملل متحد   سازمان عضو
رهبری ایساف در سابق هر شش ماه میان        . ه است گرفت که اولین ماموریت ناتو در خارج از ساحه آن بود          بعهده  

کــشور هــای ســهم گیرنــده دوران مینمــود، بــراى ســه بــار اول قومانــدانی ایــساف بعهــده ملتهــاى داوطلــب 
کـشور ترکیـه    بـه  هـشت،  قوماندانی ایساف براى مرحلـه   2005گست  در ا  .انگلستان،جرمنی، ترکیه و هالند بود    

،  2005 سـال     نیمـه  تـا .  به انگلستان سپرده شـود     2006و توقع میرود که این رهبری در فبروری         واگذار گردید   
این کشور  . اند، در چوکات ایساف کار مینمایند      ناتو   آن اعضای  26 جهان که     کشور 38  عسکر از  8300مجموعاً  

بلجیم، بلغاریا، کانادا، کروایشیا، جمهوری چک، دنمارک، اسـتونیا،         افغانستان، البانیا، آذربایجان،     :عبارت اند از  ها  
فنلند، فرانسه، آلمان، یونان، هنگری، آیسلند، آیرلند، ایتالیا، التویا، لیتوانیا، لوکزامبورک، ماسیدونیا، هالند، زیالند              

یه، برتانیه و ایـاالت متحـده       جدید، ناروی، پولند، پرتگال، رومانیا، سلووینیا، هسپانیه، سویدن، سویس زرلند، ترک          
  .امریکا
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شورای اتالنتیک شمالی که مرجع تصمیم گیری ناتو میباشد، با مشاوره با کشور های غـیر عـضو نـاتو کـه بـه                      
 ایـساف    و فعالیـت هـای     عملیـات .  را به عهـده دارد      ایساف ت نموده اند، رهبری سیاسی    مساعـد نیروى ایساف 

 مقـر   _که تحت فرمان مقر نظامی نـاتو         گردیده   تنظیم )AFNORTH(توسط نیرو های متحد اروپای شمالی       
  .قرار دارد )SHAPE(عالی نیرو های متحد در اروپا 

 خود قـرار داده اسـت کـه بـه همـین اسـاس               کاری  اولویتهای در صدر ناتو افغانستان را    پیمان انالنتیک شمالی    
دارای مـشاورین سیاسـی و      نـاتو    ماینده گـی   است، این ن    را در کابل تأسیس نموده      خود  ارشد ملکی   گی نماینده
 جامعه  و دولت افغانستان و سازمانهای     ناتو و ایساف      برای که در عرصه روابط سیاسی و دیپلوماتیک      بوده  نظامی  

 دول عــضو    ، جلساتی را میان   پالنگذاریجهت بحث و      الزم فراهم مینماید و     در افغانستان تسهیالت    الملل بین
   . تنظیم مینمایدالمللی و بیننهاد های داخلی فغانستان و دیگر ت ادول یوناما،  دفترناتو،

در  ملتـی  از طریق مقـر ایـساف و لـوای چنـد     که هاواخر، فعالیت های ایساف صرف در کابل متمرکز بود    تا این   
ارت نموده و مرجـع تمـاس بـا          نظ ام فعالیتهای ایساف   ایساف بر تم    مرکزی مقر. اسنجام میابد  )KMNB(کابل  
کابل عملیـات روزمـره     در   ملتی   لوای چند .  یوناما، سازمان های غیر دولتی و دیگر مؤسسات میباشد          دفتر ،دولت

 حوزه پـولیس و انجـام فعالیـت هـای همکـاری ملکـی و نظـامی                  16ایساف را پیش میبرد که شامل گزمه در         
)CIMIC(  ایساف میباشدمربوط به.  

 جـون    مـاه   در  بعهده گرفت و به همین ترتیـب       تالف را یتی ائ  قوماندانی تیم بازسازی وال     ایساف 2003 اواخر   در
 هـا،   یمکه جهت نظارت و مراقبت از فعالیت های این ت         . گسترش یافت   کشور  شمال  تعداد این تیم ها در     2005

  . گردیده اندهرات استخدام مزارشریف و کواردیناتورهاى ساحوی در

  و پولیس  اردویمنیتی دولت افغانستان، در قسمت آموزش       این نیرو ها بنابر حمایت از پروسه اصالحات سکتور ا         
 50 الـی    20در حـدود     حد اقل ثلث گزمه های ایساف که روزانـه           . به این کشور کمک می نماید      ملی افغانستان 

در قسمت فراهم آوری تسهیالت برای      ایساف  همچنان   . با پولیس افغانستان صورت میگیرد     گزمه میباشد همراه  
  . با پروگرام خلع سالح و ملکی سازی کمک مینمایداز شهر کابلنتقال سالح ثقیل ا

 قـرار اسـت     که این انتخابات   میباشد   بنقابل ذکر است که تدویر انتخابات پارلمانی آخرین نطقه ختم موافتنامه            
در حـوزه هـای     نـسبت بـه انتخابـات ریاسـت جمهـوری           چون این دور انتخابات      برگزار گردد  2005 در سپتمبر 
 دیگر   عسکر 2000 بیشتر تدویر میابد و نیاز به تامین امنیت بیشتر دارد، لذا ایساف آماده گی میگیرد تا                انتخاباتی
  .استخدام نماید ناطق مختلف کشوردر م  این پروسهتامین امنیترا جهت 

 فتوسط نیرو های ائتال   این عملیات که      است، ایساف از عملیات آزادی جاویدان متمایز     باید گفت که نیرو های      
فراهم ساخت و هم اکنـون بـه          را طالبانرژیم  سقوط  انجام میگیرد، موجبات     ایاالت متحده امریکا     و به رهبری  
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، نظـامی   نـاتو و عـساکر   با توسعه فعالیتهایدراز مدتدر  اما. بقایای طالبان و القاعده ادامه میدهد مبارزه خود با    
 . خواهد گرفت به عهده ناتو قرار قومانده مرکزیی بیشتر هماهنگجهت 

  
 )CN( برنامه مبارزه علیه مواد مخدر

www.mcn.gov.af 

مبارزه علیه مـواد     های که در راستای   اساساً کوشش 
پروسه مکمل   مخدر در افغانستان صورت میگیرد،    

ی درین کشور بـوده و کماکـان        بازسازی و انکشاف  
تلقـی   اصالحات سکتور امنیتی     یکی از پنج ارکان   

 2001ژیـم طالبـان در       از سـقوط ر    پـس . میگردد
کـشت، تولیـد و     میالدی هر سه دولـت متـشکله        

قـرار داده   منع  قدغن نموده و    قاچاق مواد مخدر را     
در زمان اداره موقت فرامین مختلفی دریـن        . است

انتقالی دولت  باره صادر گردید و همچنان در دوره        
یک پالن پنج ساله بنام ستراتیژی ملـی کنتـرول          

 2003د و از اکتـوبر      مواد مخدر بـه تـصویب رسـی       
بـه ادامـه آن شـورای       . تطبیق آن عمالً آغاز شـد     

 کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد        ه و  فتوای را درین زمینه صادر نمود      2004علمای افغانستان در ماه آگست      
  . قرار دادممنوع مخدر را 

در پیـروز گردیـد،      2004بر  کرزی در انتخابات ریاست جمهـوری اکتـو       به همین ترتیب پس ازینکه جناب حامد        
 در مورد مبارزه علیه مواد مخدر بیان داشت که این مبارزه در اولویت کاری دولت جدیـدش                  خود اولین کنفرانس 

در همین ماه وزارت مبارزه علیه مواد مخدر نیز تاسیس شد تا از تمام فعالیت های مربوط بـه   . قرار خواهد داشت  
 بود، بـه     ایجاد گردیده  2002مخدر که در اکتوبر     ع ریاست مبارزه علیه مواد      در واق . مواد مخدر نظارت بعمل آورد    

  .این وزارت تکامل یافت

 پالن جدیدی را برای مبارزه علیه مواد مخدر روی دست گرفـت             2005جمهوری اسالمی افغانستان در فبروری      
یـده و بـه هـشت عنـصر     که درین پالن همان پنج عنصر اساسی ستراتیژی ملی کنترول مواد مخدر تاکیـد گرد         

  : یافته استافزایش جهت کوشش در راه مبارزه علیه مواد مخدر 
 ،سیس سازمانهاات 

بر اساس سروی که دفتر سازمان ملل متحد برای مبارزه 
 فیصد 14-12ت، علیه مواد مخدر و جرایم انجام داده اس

از نفوس افغانستان در روستا ها مصروف کشت 
 ملیارد دالر 2,8خشخاش میباشند، که ازین جمله تقریباً 

امریکائی به اقتصاد افغانستان می افزاید، که تقریباً 
بیشتر از نصف عواید قانونی افغانستان در یک سال 

پول بدست آمده از خشخاش که اکنون در تمام . است
 کشت میشود، برای استفاده جنگساالران،  والیت34

مسئولین رشوتخور در دولت، حمله کننده گان و تروریزم 
و هدف برنامه مبارزه علیه مواد مخدر . استفاده میشود

کاهش بی ثباتی و نا امنی است که توسط این عاملین 
 .بوجود میاید
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 ،کمپاین برای آگاهی 
 ،معیشت بدیلبرنامه های  
  ،ممنوعیت و تنفیض قانون 
 ،دن مجرمینیبه عدالت کشان 
 ،ریشه کنی مواد مخدر 
  و،کاهش و تداوی معتادین 
 .همکاری منطقوی 

 بـه عهـده دارد       مبارزه علیه مواد مخدر     جدید التاسیس  وزارترنامه مبارزه علیه مواد مخدر را       مسئولیت رهبری ب  
.  و دفتر سازمان ملل متحد برای مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم کار مینمایـد               مربوطه هایاز نزدیک با وزارت   که  

جـه ایـن برنامـه از منـابع مختلـف           قبالً بود . استدولت انگلستان پالن کننده و تطبیق کننده اصلی این برنامه           
 دایر شد، صندوق تمویل مبارزه علیه مـواد         2005تمویل میشد، اما در کنفرانس انکشافی افغانستان که در اپریل           

 کـه در آن      ای کمیتـه . مخدر ایجاد گردید تا منابع پولی در یک مرجع جمع شده و از همانجا به مـصرف برسـد                  
 سفارت ها و دفتر سازمان ملل متحد برای مبارزه علیه مواد مخـدر               گان مایندهتعداد از اعضای کابینه، دونر ها، ن      

همچنـین گـروپ مـشورتی نیـز در چوکـات           . و جرایم اشتراک دارند، بعد از هر دو هفته تدویر جلـسه مینماینـد             
  .همکاری داردانکشاف ملی افغانستان درین راستا 

ات هماهنگ کننـده ایـن برنامـه را تطبیـق نمایـد و هـم       این وزارت قصد دارد تا در سطح والیات از طریق ادار         
اکنون کمپاینی را به منظور آگاهی مردم از خطرات کشت خشخاش و نا امنی هـای را کـه بـه دنبـال دارد، راه                         

و برای کاهش آسیب پذیری آن دهاقین که ممکن از اثر منع کـشت خـشاش و یـا بـاالثر                     . اندازی نموده است  
، د را از دسـت داده باشـند        قـسمتی از منـابع معیـشتی خـو         کـشت آن   شیدن از  دسـت کـ    تصمیم خودشان برای  

اکثر این پروگرام ها توسط وزارت احیا و انکشاف دهـات تطبیـق   . پروگرامهای بدیل معیشت ایجاد گردیده است  
 بذری به آنها و تهیه و پرداخت قرضه         تخمهای و تهیه    دهاقین که ضمن معرفی کشت های بدیل برای         میگردد

در هفـت    2005  در سـال    این برنامه ها    قرار است  .انکشاف میابد دهات نیز بازسازی و     یربناهای   ز ،کوچکهای  
  . گرددوالیت به شمول هلمند، کندهار، ننگرهار و بدخشان تطبیق

دو شعبه دیگر که مشخصاً در خصوص انفاذ قانون مربوطه ایجاد شده اند تحت نظارت معین وزارت داخله برای                   
اسـت کـه    (CNPA)یکی از آنها پولیس مبارزه علیه مواد مخدر افغانـستان  .  مواد مخدر کار میکنند    مبارزه علیه 

 افسر برسد، که مسئول انفاذ قـانون و بررسـی و            2000 چهار سال آینده تعداد آن به        یاسه  پس از   توقع میرود تا    
در مـسئولیت ممنوعیـت مـواد        همچنین نیرو های ویژه ضد مواد مخـ         را دارد، و   تحقیق در مورد مسایل مربوطه    
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پولیس . دنمخدر را در سراسر افغانستان به عهده دارند که از نزدیک با پولیس مبارزه علیه مواد مخدر کار مینمای                  
  . داده میشوندملی افغانستان، پولیس سرحدی و پولیس شاهراه ها در باره برنامه مبارزه علیه مواد مخدر آموزش 

زارت داخله افغانستان طرح پالنهای مرکزی ریشه کنی خشخاش را بـه دوش دارد              اری و ارزیابی و   ذشعبه پالنگ 
که این پالن توسط قوای مرکزی ریشه کنـی خـشخاش و بـا همکـاری هـای تخنیکـی جامعـه بـین المللـی،                      
مخصوصاً دفتر سازمان ملل متحد برای مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم، دولت انگستان، ایاالت متحده امریکـا،                  

تیمهایکـه  .  نیز درین زمینه همکاری نموده انـد ستانوالیان والیات با همکاری پولیس ملی افغان   . یق میگردد تطب
از قبل آموزش دیده اند موقعیت و مقدار زمینی را کـه از کـشت خـشخاش پـاک شـده اسـت، معرفـی و تائیـد                          

جمهـور کـرزی قویـاً رد     رئـیس   توسـط از بین بردن کشت خشخاش از طریق هوا       2005در ماه جون     .مینمایند
اساساً کار از بـین بـردن کـشت خـشخاش قـرار بـود در مـاه              . گردید که دیگر مورد استفاده قرار نخواهد گرفت       

 آغاز گردد، اما بنابر دالیلی به تعویق افتاد، که در نتیجه دولت امریکا از آن انتقـاد کـرد، ولـی بـا              2005فبروری  
  . تاکید ورزیدی مبارزه علیه مواد مخدر آنهم، رئیس جمهور کرزی تعهد خود را برا

 گروپـی را    2005و در فبـروری      تهیه مینماید    وزارت عدلیه در حال حاضر قانونی را برای مبارزه علیه مواد مخدر           
این گروپ قاضیان، سارونواالن و دیگـر       . رسیده گی به موارد مربوط به مبارزه علیه مواد مخدر ایجاد نمود           برای  

محکمـه  در قسمت ایجـاد یـک         هم اکنون  .ا که درین پروسه کار مینمایند، آموزش میدهند       تحقیق کننده گان ر   
 قضایای عمده و مربوطـه رسـیده گـی        کار جریان دارد تا به      زندان پلچرخی   در   تسهیالت    فراهم آوری  مطمن و 

 قـضائی   منابع تمویل کننـده مـسایل     .  در کابل نیز ایجاد گردد     2005 و پالن است عین تسهیالت در سال         گردد
دولت انگلستان، ایاالت متحده امریکا، ایتالیا، کانادا، ناروی و دفتر سازمان ملل متحـد بـرای مبـارزه       برنامه،  این  

  . میباشند و جرایمعلیه مواد مخدر

 سروی را به منظور بررسی استفاده از مواد مخـدر            و جرایم  دفتر سازمان ملل متحد برای مبارزه علیه مواد مخدر        
ن براه انداخته است که به همین منظور چهار مرکز تداوی معتادین در والیات هرات، کنـدهار، مـزار                   در افغانستا 

قابل ذکر است که از قبل مراکز تداوی در کابل، گردیـز            .  تاسیس خواهند شد   2005شریف و ننگرهار در جریان      
  .فعال گردیده اندو فیض آباد 

 
   (AL)یشت بدیل مع

 . پروگرامهـای بـدیل معیـشت میباشـد    افغانستان یافتن در ی مبارزه علیه مواد مخدر  ستراتیژا مهم   یکى از ارکان  
 کـار    کوکنـار   و تولیـد   کـشت  در کارگرانیکـه     بـه دهـاقین و     که یستابتکارایجاد و استفاده از چنین پروگرامها،       

ا فراهم سازد و    مینمایند پروژه ها و برنامه های دیگری مانند قرضه، تجارت و حاصالت زراعتی غیر از کوکنار ر                
ها طوری طرح میگردند تا بطـور وسـیع بـه فـشار هـای                این پروگرام  بطور نظری، . در انکشاف دهات موثر باشد    
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پـروژه هـای تولیـد       باالى   ها تا کنون بیشتر    این پروگرام  ولی بطور عملی   بنیادی جوامع دهاتی رسیده گی شود،     
های زیادی در مورد چگـونگی کـارکرد و تطبیـق ایـن             حث ب 2004با اینکه الی اواخر سال      . عاید، توجه داشته اند   

الزم به ذکر است که . پروگرامها صورت گرفته است، اما تا کنون کدام روش خاص برای تطبیق آنها وجود ندارد         
جهت رسیده گی به چنین مسایل، گروپ کاری دریـن زمینـه تـشکیل گردیـده و هـر گـاهی در وزارت احیـا و                          

  .گانه، در زمینه بحث و گفتگو مینمایندانکشاف دهات طی جلسات جدا
 

  )DAD( بیس اطالعاتی کمک دونرها
www.af/dad/index.html 

 بیس اطالعاتی کمک دونر ها به مساعدت مالی ایتالیا، ایاالت متحده امریکـا، هالنـد ،                 2002 جون سال     ماه در
ایجـاد   (DBER) ملل متحد در افغانستان و واحد بودجه انکـشافی و روابـط خـارجی                پروگرام انکشافی سازمان  

هدف این بیس اطالعاتی عبارت از جمع آوری معلومات در مورد تمام پـروژه هـای کـه مربـوط بودجـه                  . گردید
ه درین بیس اطالعاتی بطور مفصل موقعیت پـروژه هـا، اینکـ      .  پروژه های مربوطه میباشد     دیگر انکشافی ملی و  

آمـرین پـروژه هـا      . د و توسط کدام موسـسات تطبیـق میگـردد، منـدرج میباشـد             نچی کسانی آنرا تمویل مینمای    
معلومات و اسناد مربوط به پروژه خود را از طریق ویبسایت بیس اطالعاتی کمک دونر ها پخش کرده میتوانند،                   

  .های دری و انگلیسی آماده میگرددکه بعداً این معلومات به زبان 

بتدا این بیس اطالعاتی طوری طرح گردیده بود تا جریان کمک دونر ها و پروژه های انکشافی و بـشری را                     در ا 
با اینکه ایـن بـیس اطالعـاتی همچنـان بـه منظـور هـدف                . که درین کشور تطبیق میگردند، ثبت و درج نماید        

زین بیس اطالعاتی منحیـث     متذکره کار مینماید، اما چون بودجه ملی دولت افغانستان در حال گسترش است، ا             
 و اکنون بودجه انکشاف ملی وسیعاً بر اسـاس ایـن بـیس اطالعـاتی                شکیل بودجه ها نیز استفاده میشود     بیس ت 

  .استوار میباشد
 

  )NDB( بودجه انکشاف ملی
www.af/mof/budget/index.html 

ازسـازی افغانـستان تعـین      در واقع بودجه انکشاف ملی میکانیزمی است که از طریـق آن پالیـسی انکـشافی و ب                 
از طریق این میکانیزم پروژه های مـشخص بازسـازی مربـوط بـه     . گردیده و پالن انکشاف ملی تطبیق میگردد      

  .  پروگرام انکشافی ملی که توسط گروپ مشورتی طرح و پیشنهاد شده باشد، تمویل و تطبیق میگردند16تمام 

ام های سرمایه گذاری عامه در هر سال برای هـر یـک             جهت تطبیق اهداف پروگرام های انکشافی ملی، پروگر       
 گروپ مشورتی نیز که برای انکشاف       6پروگرام های سرمایه گذاری عامه توسط       . ازین پروگرام ها تهیه میگردد    
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قابل ذکـر اسـت کـه       .  گانه و مقطعی که در پالن انکشاف ملی تعین گردیده اند، پیشنهاد شده میتواند              6اهداف  
  . پروگرام سرمایه گذاری عامه میشود9 شامل 2006-2005 در سال بودجه انکشاف ملی

  
  )ARRR( پروژه اتصال، اعمار و اتحاد مجدد در افغانستان

 بوده است، که توسط دفتر هیـات معاونـت سـازمان             ثبات افغانستان  پروگرام در واقع این پروژه اساس و تهداب      
  . مراجعه نمایید64 به صفحه . تطبیق میگردیدراه اندازی شده و) یوناما(ملل متحد برای افغانستان 

  
  )ASP( پروگرام ثبات افغانستان

دولت افغانـستان   یکی از پروگرام های اولویت ملی        آغاز گردید،    2004 که در ماه اپریل      پروگرام ثبات افغانستان  
بناهـای   هدف عمومی این پروگرام تحکیم حکومت داری در سطح محالت از طریق اعمار مجـدد زیـر                   .میباشد

 . میباشـد  در آن محل   اداره ملکی     کاری  و انکشاف ظرفیت   ) خدمات  و دیگر   امور اداری  پولیس، محاکم، (اساسی  
آموزش، اصالحات اداری، فند ثبات والیتـی و زیربنـا سـازی در سـطح               : بخش میباشد دارای چهار   این پروگرام   
   .محل میباشد

، کـه  اتصال مجدد، اعــمار مجـدد، اتحـاد مجـدد    : فغانستانپروگرام از یک پروژه آزمایشی تحت نام ا قسماً این   
 در هـشت    2004در جنـوری    مویل شده بود، نشأت نموده است و نخستین پـروژه هـای آن              تتوسط دفتر یوناما    

تطبیق این پروژه هـا در   .ولسوالی ها آغاز گردید  تعمیر  اعـمار مجدد   بخش  ولسوالی مختلف در سراسر کشور در       
در دو  ولـسوالی دیگـر      کار این پروژه در شش    در حالیکه    واگذار گردید،    ای باز سازی والیتی   تیمهبه  دو ولسوالی   

هـر آنچـه    . به پایه اکمال خواهد رسـید      2005 قابل ذکر است که این پروژه ها الی سپتمبر        . مرحله تمدید گردید  
طـرح  سـاختار و    ه بـود در      آموخته شد   اتحاد مجدد  صال مجدد، اعمار محدد و    ات: افغانستانکه از پروژه آزمایشی     

  . جذب گردیدنداستفاده شده است، و تمام کارمندان آن پروژه درین پروگرام  این پروگرام بزرگ

هـای انگلـستان، هالنـد، جاپـان،     دولتمختلف تمویل میگـردد، ماننـد   پروگرام ثبات افغانستان از یک تعداد منابع   
فند امانـت بـاز سـازی افغانـستان و بقیـه      طریق از ین بودجه  که مقداری از یوناما دفتر وایاالت متحده و کانادا، 

ر سـه دیپارتمنـت      و د  ایـن پروگـرام آنچنـان سـریع نبـوده          کار   پیشرفت.  دونر ها اخذ میگردد    طریقمستقیماً از   
  .  میباشدمختلف متفاوت

 همـراه   یگردد، م  امور داخله رهبری   وزارتها بریاست    وزارتخانه    کاری گروهپروگرام ثبات افغانستان توسط یک      
 وزارت احیأ و انکشاف دهات، وزارت مالیـه، کمیـسیون مـستقل اصـالحات اداری و خـدمات                   با نماینده گانی از   

 پروگرام ثبات افغانستان در دست وزارت امور داخله بـوده و اداره             “کنترول ”در حالیکه    .ملکی و وزارت بازسازی   



   کمک به افغانستان برایرهنمود: از الف تا یا
 

21 

پروگرام در دفاتر آن در کابل با مقررات مـالی و اداری ایـن        و تطبیق پروگرام ثبات افغانستان توسط واحد اداری         
واحد اداری پروگرام دارای شماری از کارکنـان میباشـد کـه از وزارت هـای اشـتراک                  . پروگرام انسجام می یابد   

بیشتر  اعضای این تیم      تعداد احتمال دارد که  .  اند  گردیده قراردادی ها خارج از این وزارت ها استخدام       و یا   کننده  
  . نفر برسد که بسیاری از آنان در ولسوالی ها کار خواهند نمود100از 

  پروگرام را به عهده دارد،     و کنترول مسئولیت اداره   یکی آن    : دیپارتمنت جداگانه میباشد   پروگرام دارای چهار  این  
 از  ایـن سـه دیپارتمنـت عبـارت        -مسئولیت تطبیق پالنهای کاری این پروگرام را پـیش مـی برنـد            و سه دیگر    

  .ات اداری میباشداصالحآموزش و و دیپارتمنت  دیپارتمنت اعمار زیربنا های ولسوالی، فند ثبات والیتی

  هـا،  اعمـار تعمیـر ولـسوالی     آن  کـه هـدف      بوده   فعالتراز مجموع، دیپارتمنت اعمار زیربنا های ولسوالی از همه          
این دیپارتمنت به دو بخش     . لسوالی میباشد  در سطح و    و مساجد جامع   ، محاکم  دفاتر دولتی  قومندانی های امنیه،  

و  و تـشخص مـالی       از قرارداد که مسئول تهیه نیازمنـدی هـا        بخش فعالیتهای قبل    : عمده تقسیم گردیده است   
فـی و کلـی پـروژه        کی ی بعد از قرارداد که مـسئول اداره، نظـارت          فعالیتها  دیگر  و بخش  ولسوالی میباشد سروی  
 سروی ناتکمیـل  و در حالیکه مشاجرات مالکیت زمین،الی انتخاب گردیده بود   ولسو 156اول،  در مرحله   . میباشد

اعمـار   دیپارتمنـت    2005جـون   مـاه   در  . گردید  این پروگرام  و فند ناکافی منجر به تعویق و تقلیل در فعالیتهای         
  . گذاشته است پروژه را به قرارداد83ولسوالی زیربنا های 

ت قرار میدهد تا از آن جهت سـاختن ظرفیـت           در اختیار والیا  را مستقیماً    بودجه ای    فند ثبات والیتی  دیپارتمنت  
 کـاری دولـت مرکـزی،        اولویتهای  در نظر داشت    با ی انکشافی  اجرا و اداره فعالیتها    در طرح پالن، برنامه ریزی،    

یتـی را   ند ثبـات وال   قات دیپارتمنت    خصوصاً استخدام کارمندان والیتی، اجرا     مشکالت کارمندان . استفاده نمایند 
 2005ماه جون  در شروع و تطبیق یک تعداد پروژه ها گذاشت، الی          ثیر بزرگی تاکمبود بودجه   . به تعویق انداخت  

  در اختیار این دیپارتمنت قرار گرفت، بـا اینکـه           ملیون آن  6  بود فقط  که تعهد شده   بودجه ای    لیون دالر  م 35از  
 293از  کمـی    فیـصدی    رقـم ایـن   از طرف دیگـر     .  بود به طور داوطلبی گذاشته شده     بیست والیت در  پروژه   42
بـا  مقدماتی  در جلسات مشورتی   در حالیکه .  تصویب شده است   کاری وزارت خانه ها   گروه   ژه است که توسط   پرو

  .اولویت داده شده بود  پروژه مختلف حق500  و اعضای لویه جرگه قانون اساسی، بزرگانمقامات محلی

 تسهیل ودر سطح والیت و ولسوالی  اصالحات تسریع پروسه اداری اتالحاص آموزش و هدف اصلی دیپارتمنت 
با اینکه فعالیتهای آموزشی این دیپارتمنت آغاز گردیده   . ی برای کارمندان اداری آن محل میباشد       آموزش امکانات

ان البته   پروگرام ثبات افغانست   . تاسیس نگردیده بود   بطور کامل  2005جون  الی ماه     آن  اداری اتاصالحاما   است
.  فعـال سـازد    2005 ایـن بخـش را در سـپتمبر           قـصد دارد تـا     افغانستاندولت  پروژه معاونت محلی     با همکاری 

 شـهروند   63 بـه     را که بطور اثـرات فـوری داشـته باشـد            برنامه آموزشی  ، اداری ات اصالح  آموزش و  منتتدیپار
  را تولیـد،    آموزشـی   نـوع مـواد    پارتمنت هشت  این دی  . گذاشته بود  اجرابه   2004 اواخر کارمند از ده ولسوالی الی    
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 ایجـاد و     را  ولسوالی پروفایل های کارمندان    363و به تمام     سنجش   ولسوالی را شش    مالی و آموزشی   ضروریات
 خـصوصاً کمیـسیون مـستقل    . باشند، شناسائی نموده اسـت با آنها همکاربتوانند  نهاد های را در ولسوالی ها که        

آموزشـی ایـن    فعالیتهـای   تعـین     قـسمت  کمیـسیون در  آموزشی ایـن     ی و شعبه  صالحات اداری و خدمات ملک    ا
  .زیاد نموده استدیپارتمنت کمک 

ظـار  انت.  ولسوالی به شکل متناوب رسـیدگی نمایـد        150پروگرام ثبات افغانستان قصد دارد که در مرحله اول به           
پروگـرام   این  گروپ های کاری.یرندپوشش قرار گ  میرود که تمام ولسوالی ها تا زمان وجود این پروگرام، تحت          

 ادارات دولتی در سطح محل مـشترکاً  دفاتر ساحوی یوناما و     ن مقصد با تیمهای بازسازی والیتی،      ای یبرای اجرا 
در سـال     کند کاری،   و پیشرفت  قابل یاد آوری است که احتماالً این پروگرام بنابر مشکالت بودجوی          . کار میکند 

  .آینده از کار باز ماند
  

   (ANBP)وگرام آغاز نوین افغانستانپر
www.undpanbp.org  

پروگـرام انکـشافی سـازمان ملـل         و   ما دفتر یونا   کمک به   به منظور  2003سال   غاز نوین افغانستان در   آپروگرام  
ایـن  . گردیـد   ایجـاد یان سابق و ملکی سازی جنگجو     به مساعی دولت افغانستان در راه پروسه خلع سالح         متحد

 تمرکـز م  و ملکـی سـازی  خلع سالح قسمت  در2005جون سال  ادامه میابد، که الی 2006تا ماه جون   پروگرام  
 قـانونی  خلع سالح گروه هـاى مـسلح غیـر   این پروگرام در همین زمینه در سال جاری نیز در بخش    . بوده است 

 بـا   سنگین و مهماتاسلحهدر خصوص   تهیه معلومات   وی و    سر پروگرام مذکور در  همچنان  . فعالیت خواهد کرد  
چکیـده از فعالیـت   نـشریه و   و برای اطالع از فعالیتهای این دفتر ماهوار یک      . دولت افغانستان همکاری مینماید   

  جاپان،کانادا، دولت انگلستان،    را این پروگرام  .های آن نشر میگردد که در ویبسایت این دفتر قابل دریافت است           
  . تمویل مینمایندا و هالندامریک

  
  )NABDP( پروگرام ساحوی انکشاف ملی

www.undp.org.af/about_us/overview_undp_afg/psl/prj_nabdp.htm 

انکـشاف   ” دهـات رهبـری میگـردد و هـدف آن            پروگرام ساحوی انکشاف ملی توسط وزارت احیـأ و انکـشاف          
ظرفیت حکومت در سطح ملی و محلی میباشد تا ستراتیژی ها و پروگرام هـای احیـای مجـدد و انکـشاف را از             
طریق یک پروسه اشتراکی فورمولبندی و تنظیم نموده و با چالش های کلیدی اجتماعی و اقتـصادی در کـشور          

   .ه شاخه میباشد؛ بهبود فوری، انکشاف ظرفیتها و انکشاف اقتصاد منطقوی این پروگرام دارای س“.مقابله نماید
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 ساحه افغانستان تطبیق گردد کـه بـر مبنـای افـزایش         10در ابتدا قرار بود که پروگرام ملی انکشاف ساحوی در           
 بازگشت مهاجرین و بیجا شده گان داخلی در داخل انتخاب گردیده اند که در جریان جنگ و یا مـصیبت هـای                     

ساحات انتخاب شده عبارت بودند از دامنه های شمالی، دره صوف، یکاولنـگ و   . طبیعی بیشتر ویران گردیده اند    
بدخشان، مزار شریف، هرات، غور، قندهار، پکتیـا، پکتیکـا، ننگرهـار و              هزار باغ، تخار،   مرکز بامیان، خواجه غار،   

وژه هـای فرعـی آن در تمـام والیـات کـشور             این پروگرام از همان زمان در حالت گسترش است و پـر            .نهرین
   .تطبیق میشوند

 2005 ادامـه داشـت و دور دوم آن در جنـوری    2004 شروع و تا دسیمبر 2002دور اول این پروگرام در سپتمبر     
 ادامه میابد که درین دور هدف بهبود فوری این پروگرام به پالن انکشافی و ستراتیژیک             2007آغاز و تا دسیمبر     

  .دتغیر میاب

  :اهداف عمومی این پروگرام شامل موارد ذیل میباشد
کمک به وزارت احیا و انکشاف دهات و دولت افغانستان در انکـشاف و تطبیـق سـتراتیژی پـالن ملـی و                        

  ها بهبود یافته و فقر کاهش یابد،منطقوی تا از آن طریق نحوه معیشت اهالی روستا
اف دهات و دیگر ادارات دولتی در سطح محل تـا ایـن             انکشاف ظرفیت اداری و کاری وزارت احیا و انکش         

 ا بطور بهتر تطبیق و عملی نمایند، وپالن ر
ادامه همکاری با وزارت احیا و انکشاف دهات و دولت افغانستان تا برای نیازمندی های فوری اهالی روستا  

 . تطبیق گردندها رسیده گی شده و پروژه های کوچک مربوط به این پروگرام در سطح منطقوی و ملی

، دفتر خدمات پروژه وی سازمان ملل متحد  : موسسات که در تطبیق این پروگرام همکاری مینمایند عبارت اند از          
سازمان غذا و زراعت ملل متحد، هبیتات، موسسات غیر دولتی و دیگر قراردادی ها و همچنین بعضی از پـروژه                    

زمان ملل متحد به همکاری بعضی از موسـسات تطبیـق           های این پروگرام مستقیماً توسط پروگرام انکشافی سا       
بعضی از پروژه های دیگر این پروگرام مانند پروژه های انکشاف ظرفیت ها و پـروژه هـای اقتـصادی                    . میگردد

  .توسط وزارت احیا و انکشاف دهات به همکاری تخنیکی پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد تطبیق میگردد

ی یکی از برنامه های انکشاف ملی دولت بوده که در بودجه انکشاف ملی نیز شامل                پروگرام ساحوی انکشاف مل   
  . ملیون دالر تخمین شده است62، 2005-2006بودجه این پروگرام در سال . است

  
   (NDP) پروگرام انکشاف ملی

  .مراجعه نمائید 29به پالن انکشاف ملی صفحه 
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   (NPP) پروگرام های اولویت ملی

 پروگـرام   12افغانستان جهت تنظیم و تعین اولویت کاری خود در راستای بازسـازی افغانـستان               مسئولین دولت   
مختلف را که جمعاً بنام پروگرام های اولویت ملی یاد میشوند، ایجاد نمودند، ازین طریق هماهنگی میان سکتور           

 ارائـه   2002 که در ماه اپریل   پالن انکشاف ملی دولت انتقالی اسالمی افغانستان        . های مختلف نیز ایجاد میشود    
که در مجمع انکشاف افغانستان     . بحساب میایند  عاجلبحیث پروگرام های    است که    شش پروگرام     شامل گردید

  .شش پروگرام دیگر را درین جمع عالوه نمود، رئیس جمهور حامد کرزی ایجاد دایر شد 2004در ماه اپریل 

 شـش   از طریـق ایـن پروگرامهـا  . ن انکشاف ملی وجـود دارنـد  پروگرام های اولویت ملی در تمام سه ارکان پال 
پروگرام انکشاف ملی و پروگرام های سرمایه گذاری عامه، گروپ مشورتی و گروه مشاورین پالن انکشاف ملی                 

  .رهبری میگردند

  : قرار ذیل استعالوه بر ستراتیژی های ملی تعلیم و تربیه و صحت، شش پروگرام موجوده اولویت ملی
 که ریاست آنرا وزارت احیأ و انکـشاف دهـات و وزارت آبیـاری مـشترکاً            و ملی   کاریابی ام اضطراری پروگر 

 ،بعـهده دارند
 ،پروگرام همبستگی ملی که ریاست آنرا وزارت احیأ و انکشاف دهات بعهده دارد 
 ،پروگرام ملی سکتور ترانسپورت که ریاست آنرا وزارت فواید عامه بعهده دارد 
 ،بیاری و نیروی برق که ریاست آنرا وزارت آب و برق و وزارت آبیاری مشترکاً بعهده دارندپروگرام ملی آ 
 ، وآنرا وزارت امور داخله بعهده داردریاست پروگرام ثبات افغانستان که  
 .دنکه ریاست آنرا وزارت بازسازی و وزارت امور خارجه بعهده دار واحد معاونت تخنیکی و مطالعه امکانات 

  :م ملی دیگر که درین جمع عالوه شدشش پروگرا
 ،)LMP و NSD(پروگرام ملی انکشاف مهارت ها و بازار کار  
 ،)NVP(پروگرام ملی آسیب پذیری  
 ،)NAP(پروگرام ملی زراعـت  
 ،پروگرام عدالت ملی و حاکمیت قانون 
  و،)NUP(پروگرام انکشاف شهری  
 .)NPSP(پروگرام ملی سکتور خصوصی  

پروگرام ها بطور مستقل انجام میابند که میتوان از پروگرام همبستگی ملی و پروگرام ثبات               با اینکه بعضی ازین     
 .انکشاف ملی تطبیق میگردنـد    ملی یاد نمود اما اکثریت ازین پروگرام ها توسط وزارتخانه های مربوطه و پالن               
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 بـرای هـر یـک ازیـن      با تدویر جلسات مشترک پالنگـذاری   2004 پالنهای اولیه که در اواسط        طرح  از که پس 
 سکتور جداگانه میباشد، منحیث یک میتـود        16پروگرام ها صورت گرفت، پالن انکشافی در سه رکن که شامل            

باید گفت کـه هنـوز هـم ایـن      . دی فکتو تعین گردید که از طریق آن بودجه پروژه های مختلف تنظیم میگردد             
رام هایکه بطور استثنائی مـستقل از پروگـرام هـای    پروگرام در تیوری وجود داشته و هیچکدام بدون از آن پروگ      

  . قسماً تطبیق میگردند، آغاز نگردیده استانکشاف ملی
  

  )MAPA( پروگرام ماین پاکی برای افغانستان

دفتر انسجام پروگرام های کمک بـشری و اقتـصادی            توسط 1989در سال    پروگرام ماین پاکی برای افغانستان    
در حال حاضر، تمام کار هـا در  .  از خطر ماین ها و مواد منفجر ناشده مصئون گرداند ایجاد گردید تا افغانستان را    

مورد ماین پاکی در افغانستان از طریق مرکز ماین پاکی ملل متحد برای افغانستان منسجم میگردند، هـر چنـد                    
ان در آینـده  یک پروسه پالنگذاری در جریان است تا تمام وظایف مرکز ماین پاکی ملـل متحـد بـرای افغانـست         

  .نزدیک به حکومت افغانستان منتقل گردند

.  مرکـز سـاحوی مـاین پـاکی میباشـد          7مقر مرکز ماین پاکی ملل متحد برای افغانستان در کابل بوده و دارای              
بـا شـمار    ) المللـی  عمدتاً سازمان های غیر دولتی ملی و بـین        ( همکار اجراکننده    17پروگرام ماین پاکی دارای     

   .ارمند می باشدک 8700مجموعی 

مقر مرکز ماین پاکی ملل متحد برای افغانستان با حکومت و دیگر مراجع ذینفع کار مینماید تـا پروگـرام مـاین                      
این پروگرام شامل پاک کاری مـاین هـای زمینـی و مـواد              . پاکی در افغانستان را بصورت عمومی رهبری نماید       

مراکـز سـاحوی مـاین پـاکی        . میباشـد ) کاری با یونیسیف  در هم (منفجر ناشده، انسجام آگاهی از خطر ماین ها         
المللـی   بـین  وداخلـی  سازمان های غیر دولتـی   . مسئولیت هماهنگی و نظارت کلی ماین پاکی را به عهده دارد          

م میدهنـد، در حالیکـه وزارت هـای دولـت ماننـد وزارت              بخش اعظم فعالیت های مربوط به ماین پاکی را انجا         
    .بخش تعلیمات و آگاهی از خطرات ماین همکاری مینمایندمعارف بطور گسترده در 

ملیـون دالـر امریکـائی       77در چوکات بودجه انکشاف ملی تخمیناً        2005-2004در سالهای   پروگرام   این   بودجه
ورتی ماین پاکی را به عهده دارد، مسئولیت تنظـیم و انـسجام             میباشد، وزارت امور خارجه که ریاست گروپ مش       

  . به عهده دارد راودجهاین ب
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  )NSP( پروگرام همبستگی ملی

 مثابه یکی از پروگرام های اولویت ملی      ه   ب  گنجانیده شده است و    پروگرام همبستگی ملی در پالن انکشاف ملی      
  . بشمار میایددولت افغانستان

  :پروگرام همبستگی ملی دارای دو هدف اساسی میباشد
 اسـاس   یاز طرف   استفاده نمایند تا   تصمیم گیریها از آن در      نماینده گان محل   ایجاد یک چارچوب کاری که     

 ، و دولت و سازمان های امدادی قرار گیردتامین روابط میان مردم و از طرف دیگر اساس روابط میان
 . که سبب کاهش فقر گرددظرفیت ها در سطح محل افزایش فعالیت های بازسازی و ساختن 

  :تگی ملی مقاصد و فعالیت های ذیل را پیش می بردبرای رسیدن به این اهداف، پروگرام همبس
ایجاد تسهیالت برای تشکیل شورا های انکشافی محل، تعین نماینده گان و تصمیم گیرنده گـان محـل از                  

  ، و پروژه های انکشافی تعین گردندطریق انتخابات سری که از طریق آن اولویت های کاری
 ،کشافی محلظرفیت های کاری اعضای شورا های انانکشاف  
تهیه بودجه های مسدود برای شورا های انکشافی محل تا بتوانند پروژه های انکشافی را در سـطح محـل                     

 ، وتطبیق نمایند
  .ی محلی با دولت و سازمان های امدادیایجاد روابط میان سازمان ها و یا نهاد ها 

)  قریـه وجـود دارد     200000ه حـدوداً    ک( به تمام قریه ها      2007هدف اینست تا پروگرام همبستگی ملی تا سال         
و تاکید بیشتر   . گسترش یابد، تا اینکه دسترسی و کنترول بر پروژه های انکشافی توسط مردم محل تقویه گردد               

برین است تا مردمان آسیب پذیر مانند زنان، بیجا شده گان داخلی و اقلیت های قومی درین پـروژه هـا بیـشتر                       
 والیـت  32 ولـسوالی و  100 قریـه در بـیش از   5300م همبـستگی ملـی در   در سـال اول، پروگـرا  . سهم گیرند 

 150 قریـه در   8100 پـروژه هـای انکـشافی پروگـرام همبـستگی ملـی در               2005و تا ماه مـی      . گسترش یافت 
 این پروژه ها توسط شورا های انکـشافی محـل بـه             . تطبیق گردیده است   ولسوالی در مجموع والیات افغانستان    

قابـل  .  غیر دولتی که درین پروگرام کار مینمایند، طرح و دیـزاین شـده انـد               سازمانهایتات و   همکاری دفتر هبی  
 200000 و بودجه مسدود از پروگرام همبستگی ملی که تقریبـاً            یذکر است که این پروژه ها توسط بودجه محل        

 را کمـک    پروگـرام این   ی و عمل  تخنیکیاز   ند و سازمانهای تطبیق کننده این پروژه ها       ، تمویل میشو   میباشد دالر
  .میکنند

در سطح کشور، ریاست انکشاف دهات مربوط بـه وزارت احیـا و انکـشاف دهـات مـسئولیت تطبیـق پروگـرام                       
درین زمینه مشاورین به وزارت احیا و انکشاف دهـات کمـک نمـوده و کمیتـه         . همبستگی ملی را به عهده دارد     

، تطبیق و همـاهنگی      طرح پالیسی ها   تخانه ها در زمینه   رهبری پروگرام همبستگی ملی و گروپ مشورتی از وزا        
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اصالً بودجه این پروگرام از مجمع انکشاف بـین المللـی بانـک             . کار های مربوط به این پروگرام کمک مینمایند       
  . نیز به آن کمک مینمایند دنمارک، انگلستان و کاناداکشور هایجهانی تمویل میگردد و 

  
  )LOTFA( ن برای افغانستانفند امانت نظم و قانوپروگرام 

 در  و  شـده  ترتیـب  قانون براى افغانستان توسط پروگرام انکشافی سازمان ملل متحـد          فند امانت نظم و   پروگرام  
در بخشهاى ذیل به مصرف      فندکه این   .  بکار نمود  غازآ میکانیزم فند براى اصالحات پولیس       منحیث 2002مى  

انکـشاف    پـولیس، رشـد اسـتعدادها و       ، تجهیـزات  هغیر کـشند  ازم  عملیات لو   پولیس، مراقبت و   معاشات :میرسد
  فیصد %91 تقریبا   2004 مارچ   21 مطابق با    1383 قرار دارد که در       فند  این اولویت و معاشات پولیس در      .بنیادی

  . پولیس مصرف شده است فند در پرداخت معاشاتمجموع این

 1مرحلـه اول از     :  در سه مرحله تطبیـق گردیـده اسـت         نوزه قانون براى افغانستان تا    امانت نظم و   فندپروگرام  
 ادامـه خواهـد     2006 تا مارچ    2005 از اپریل    3 و مرحله     گذشته سال مرحله دوم . 2004 مارچ   31 تا   2002نومبر  
حاصل  فیصدش از کمک دهندگان     40 ملیون دالربود، که     148 مرحله دوم  بودجه تخمینی این سازمان در     .یافت

 که یک اندازۀ اش تـا هنـوز از طـرف دونرهـا               است  ملیون دالر  156ى بودجه تخمینی    اارو مرحله سوم د   گردید  
  . شده است دادهوعده

وزارت مالیـه و     . است، کنترول میـشود    ها و دونرها  که شامل نمایندگان وزارت    توسط یک کمیته  فند  استفاده ازین   
  دیگـر  یه در بخش تادیه معاشـات و      که وزارت مال  . خشهاى تکمیل کننده این برنامه میباشند      ب (UNOPS)دفتر

کمـک  پولیس و امنیت پروسه ثبت نـام راى دهنـدگان            قسمت تهیه تجهیزات     در (UNOPS)دفتر  مصارف و   
  .مینمایند

  
  )ANP( پولیس ملی افغانستان

اصالحات پولیس و تاسیس سیستم پولیس ملی افغانستان یکى از ستون پنجگانه ستراتیژی اصـالحات سـکتور                 
 سـتراتیژی اصـالحات     . مینمایـد  رهبـری آلمان ایـن پروگـرام را        افغانستان به شمار میرود و کشور     ت  امنیتی دول 

  : میباشدستونهفت پولیس شامل 
  ،اصالحات در ورزات امور داخله 
  ،تداوم 
  ،آموزش 
  ،پولیس سرحدی 
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  ،ورمفیپولیس ملبس با یون 
  ، ویتحقیقات جنای 
  .مشاورت دادن 

معلومـات و مـشورتهای را در       و  ت نمـوده    امالقور منظم و دوامدار     هر یک ازین بخش ها بط     گروپ هاى کاری    
 قـرار میدهنـد، کـه بـه همـین           (IPCAG)و هماهنگی میان ارگانهای پـولیس        گروپ رهبری اصالحات     اختیار

  .راپور میدهد و به کمیتۀ رهبری فعالیت هاى اصالحات پولیس کرده مالقاتترتیب این گروپ ماهوار 

 کـه ازیـن جملـه     نمایـد  ر پـولیس را تربیـه      افـس  62،000 تعـداد  2005مبر  یسـت تادسـ   دولت افغانستان مصمم ا   
 . پولیس شاهراهها تشکیل خواهد نمود  34،00پولیس سرحدی و     12،000 ،رمو یونیف ه پولیس دارند  45,000تقریبا

 2005ماه جون   الی  . نان پولیس خاص مانند پولیس ضد مواد مخدر و پولیس تحقیقات جنایی میباشند            آکه باقی   
  . بوده اند زنان تن آن180 افسر پولیس تربیه شده که 40،000تقریبا 

می بینند که دولت آلمان و دیگر کشور ها با آن کمک           موزش  آکادمی پولیس کابل    افسران بلند رتبه پولیس در ا     
آمـوزش   نه مـاه ) ساتنمن( سه سال و افسران درجه اوسط) سارن( بطور عموم افسران بلندرتبه . تخنیکی مینماید 

. برای بعضی از افسران آموزش داده میـشود        مهارت های اداری   کشورهاى ناروی و هنگری      و با کمک  . میبینند
خود سواد   استعداد و به  مطابق  دوره هاى آموزشی یک یا دو ماهه را البته          ) تونکیسا( سطح عادی    افرادهمچنان  

جـالل   گردیـز، هـرات،     بامیان، راکز آن در والیات   کابل و یا یکی از م     مراکز تربیوی   میگیرند این تعلیمات یا در      
توسط قراردادی های بـین    توسط آن افغانهایکه    تعلیمات تمام این  . میشود مهیا مزارشریف وآباد، کندهار، کندوز    

تحقیقـات جنـایی   قابل ذکر است که برای آنانیکه میخواهند در بخش        . تربیه می گردند   المللی آموزش دیده اند،   
  .یمات اضافی دیگر داده میشودکار کنند، تعل

 مـشورت بـرای   پولیس، خرید اسـباب پـولیس و         پولیس، اصالحات پولیس شامل اعمار دفاتر       تعلیمات عالوه بر 
 کنترول ساحوی کـه بـا پـولیس          باید یک تیم   های وجود داشت که   بحث 2005قسمیکه در جون    . میباشدپولیس  
این تیم شامل افسران تجربـه کـار پـولیس از کـشورهاى      . د در فعالیتهاى روزمره همکاری کند ایجاد گرد       افغان

  . مشوره ها به پولیس جدید افغان، کمک مینمایداولیه وکمک های   در قسمتهمکار اند که

 منحیث یک   2002فند امانت نظم و قانون که توسط پروگرام انکشافی ملل متحد اداره میگردد در ماه می سال                  
این فند جهـت پرداخـت معاشـات پـولیس، تهیـه، نگهـداری و                .یجاد گردید میکانیزم تمویل اصالحات پولیس ا    

کاربرد تجهیزات غیر مرگبار، احیای تسهیالت پولیس و ایجاد ظرفیت ها و انکـشاف تـشکیالت مـورد اسـتفاده                 
  .طبعاً اولویت فند امانت نظم و قانون پرداخت معاشات پولیس میباشد. قرار میگیرند
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  )NDF( پالن انکشاف ملی
ایـن پـالن     .الن انکشاف ملی منحیث خط مشی پروسه انکشاف و بازسازی در افغانستان توسط حکومـت طـرح گردیـد                  پ

را مـشخص   برنامه دیگر و مقطعـی      شانزده سکتور ملی را توضیح مینماید که به سه رکن وسیع تقسیم گردیده اند و شش                 
نتشر گردید و هـر چنـد اجـزای پـالن انکـشاف ملـی        م2002اولین مسوده پالن انکشاف ملی در ماه اپریل سال   .میسازد

تعـدیل گردیده بودند، با آنهم این پالن بنای اساسی پالنگذاری امور انکـشافی و بازسـازی توسـط حکومـت و دونـر هـا                         
   .وزارت مالیه مسئول نظارت و تطبیق پالن انکشاف ملی میباشد .میباشد

  : باشددر حال حاضر ساختار پالن انکشاف ملی بشکل ذیل می
هر یک از سکتور های که در پالن انکشاف ملی تعین گردیده اند بنام پروگرام انکشاف ملی یاد میـشود و توسـط گـروپ                         

 گروپ منحیث یک مجمع مشترکاً کار نموده و در طـرح و دیـزاین پـروژه           16این  . های مشورتی مربوطه نظارت میگردند    
روپ های مشورتی پـالن کـاری خـود را ضـمن پروگـرام سـرمایه        که بعد هر یک ازین گ     . های انکشافی مشورت میکنند   

در زمینه شش برنامه مقطعی که فوقاً تذکر شد، گـروپ   و. گذاری عامه برای بودجه انکشاف ملی طرح و پیشنهاد مینمایند  
  .های مشورتی جداگانه کار می نمایند

  :جدول ذیل ساختار پالن انکشاف ملی را نشان میدهد
  
  

  

ر پالن انکشاف ملی شش پروگرام ملی که میبایست از دیگر پروگرام ها در اولویت قرار میگرفت تعین گردید و در                     اساساٌ د 
 جناب رئیس دولت، کرزی ایجاد شش پروگرام جدید دیگر را نیز اعـالن نمـود کـه تمـام ایـن پروگـرام هـا                          2004اپریل  

کثر از آن پروگرام ها شامل پروگرام انکشاف ملـی گردیـده            اما ا . منحیث پروگرام های ملی و الویت دولت به حساب میاید         
  .اند

  . مراجعه نمائید142 ملی به صفحهبرای مطالعه متن کامل پالن انکشاف 

ه بشری و سرمای: رکن اول
  تأمینات اجتماعی

بازسازی : رکن دوم
  زیربنائی

ایجاد فضای : رکن سوم
  مساعد برای انکشاف

  برنامه های مقطعی 

مهاجرین و بیجـا شـده گـان         
 داخلی

ــه   ــیم و تربی ــاتتعل   و تعلیم
 مسلکی

 صحت و تغذیه 
ــات    ــا و تأمینـ ــشت هـ معیـ

 اجتماعی
  فرهنگ، مطبوعات و سپورت 

 ترانسپورت 
 ابراتانرژی، معادن و مخ 
 منابع طبیعیاداره  
  امور شهریاداره  

 تجارت و سرمایه گذاری 
 اداره عامه و تنظیم اقتصاد 
 عـدالت 
پولیس ملـی، انفـاذ قـانون و         

 ثبات
 اردوی ملی افغانستان 
 ماین پاکی 
  خلع سالح و ملکی سازی 

 جنسیت 
 محیط زیست 
 امور بشری 
 حقوق بشر 
 نظارت و ارزیابی 
  مبارزه با مواد مخدر  
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  (UNDAF) پالن انکشافی سازمان ملل متحد

 مراجعـه  64در صـفحه    ) یونامادفتر  (جهت معلومات به بخش هیات معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان            
  .یدنمائ
  

  )PRT( تیم های بازسازی والیتی

 در جریـان مباحثـات در       2002نظریه تیم های بازسازی والیتی برای بار نخست توسط ائتالف در تابستان سال              
 ایـن   یکـه  پـس از   مطرح گردید و  ) مرحله بازسازی (هارم  به مرحله چ  ) مرحله محاربوی (مورد گذار از مرحله سوم      

 هدف از ایجاد تیم های بازسازی       . گردید توسط رئیس جمهور حامد کرزی    د،  اعالن ش  2002نظریه در ماه نومبر     
 ظرفیت اجرای آنرا ندارند از       و انجام وظایف بازسازی که دیگر نهاد ها        والیتی این بود که از طریق بهبود امنیت       
وز دخالت آنها در امور بازسازی و بذل کمک های بـشری موجـب بـر              . تالش های بازسازی حمایت بعمل آورند     

یت هـای   اختالفات زیاد خصوصاً میان سازمان های غیر دولتی گردید، زیرا آنان از ناحیه امحای تمایز میان فعال                
  .نظامی و امور امداد به تشویش بوده اند

 پایگاه های کوچک نظامی اند که در سطح هر والیت تاسیس شده و در سطح همـان                  تیمهای بازسازی والیتی  
 60متـشکل از    الف  تیمهای بازسازی ائت   .پروژه های بازسازی را نیز تطبیق مینمایند      منطقه ضمن تامین امنیت،     

 کارمند ایفای وظیفه    200 تا   100  مربوط به ایساف   تیمهای بازسازی والیتی  بوده در حالیکه در       کارمند 100الی  
 و  پرسـونل نظـامی   تیمهای بازسازی والیتی ائتالف شـامل       . مینمایند که این رقم در هر والیت متفاوت میباشد        

بعـضی ازیـن تیمهـا     در. ملکی بوده که نماینده گان دونر ها و وزارت خارجه افغانـستان نیـز در آن شـامل انـد           
در چوکات تیمهای بازسازی مربوط بـه قـوای ائـتالف،           . متخصصین امور زراعت و پولیس ملکی نیز کار میکنند        

ه مسئولیت تامین روابط میان موسسات امداد رسـان         نهادی بنام مراکز هماهنگی نظامی و ملکی وجود داشته ک         
در سطح همان منطقه را به عهده دارد اما در تیم های مربوط به ایساف این مسئولیت را کارمندان امـور ملکـی                       

  .به عهده دارند

 بـر   2003 توسط قوای ائتالف بکار خـود شـروع نمـود و در دسـیمبر                2003اولین تیم بازسازی والیتی در سال       
در مـاه   . شورای امنیت ایساف نیز به تاسیس این تیمها در والیات شمال کشور آغاز کـرد               1510قطعنامه  اساس  
 با گسترش ایساف، تیمهای بیشتر تحت فرمـان نـاتو در والیـات غربـی بـه کـار شـروع نمودنـد و               2005جون  

 تیمهای بازسـازی    2005 در جوالی .  این تیمها در والیات جنوبی نیز فعال گردند        2006پیشبینی میشود تا سال     
والیتی مربوط به قوای ائتالف در والیات هلمند، کندهار، ارزگان، زابل، پکتیکا، غزنـی، بامیـان، پـروان، کنـر و                     

در . ننگرهار فعالیت داشته و پالن است تا چنین تیمها در والیات لغمان، دایکندی و پنجشیر نیز تاسیس گردنـد                  
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قوای ایساف در والیات کندوز، بدخشان، بلـخ، بغـالن، فاریـاب، هـرات،              عین زمان تیمهای بازسازی مربوط به       
و والیـات سـمنگان، سـرپل، جوزجـان و تخـار توسـط تیمهـای بازسـازی                  . بادغیس، غور و فراه فعالیت دارنـد      

قابل ذکر است که تیم های بازسازی قوای ایساف و قوای ائـتالف             . مزارشریف و کندوز تحت پوشش قرار دارند      
  .مرکزی هر کدام رهبری میگردندتوسط مقر 

 و اجرائی که در راس آن وزارت امـور داخلـه قـرار دارد، مـسئولیت رهنمـائی و ارزیـابی تیمهـای         کمیته رهبری 
 نماینده گـان وزارت مالیـه، وزارت احیـا و انکـشاف             اعضای این کمیته مشتمل اند بر     . بازسازی را به عهده دارد    

 بازسـازی   یک گروپ کاری تیمهای     المللی،  اعضای جامعه بین   تر یوناما و  دفایساف،  قوای   ائتالف،   دهات، قوای 
  .می نمایندکمیته رهبری معاونت والیتی بصورت منظم با تدویر جلسات، درین راستا با 

  :هدف و مرام تیم های بازسازی که توسط کمیته رهبری این تیم ها تائید شده است، قرار ذیل است
  
انستان تا صالحیت های خود را در سطح والیات گسترش دهد تا اینکه پروسه انکـشاف                کمک به جمهوری اسالمی افغ     ”

  “.و ثبات در مناطق تضمین گردیده و پروسه بازسازی و برنامه اصالحات سکتور امنیتی تسریع یابد

این هدف مشترک تیمهای بازسازی قوای ایساف و قوای ائتالف میباشد، با اینکه هر کدام تمـایالت خـاص در                    
دارند، امـا اکنـون   ) بوسیله واحدهای جداگانه مربوط به این تیم ها     (قسمت فعالیت های بازسازی و تامین امنیت        

و بـه همـین     . منیتی متمرکـز اسـت    فعالیت این تیمها تنها بر تامین امنیت و کمک به پروسه اصالحات سکتور ا             
یط خاصی خود را دارد، بناً اصـول کـاری   ترتیب چون این تیم ها در مناطق مختلف کار میکنند و هر منطقه شرا     

  .هرکدام نمیتواند واحد و مشترک باشد
  

   برلینکنفرانس
www.af/recosting/berlinconference.html 

ده افغانـستان در جلـسه بـرلین     تضمین آین سندبنامرا  حکومت یک سند مهم دریافت بودجه 2004 مارچ ماه در
 تضمین آینده افغانـستان یـک ارزیـابی جـامع انکـشاف ایـن کـشور و                   سند .برای انکشاف افغانستان ارائه نمود    

 الزم بـرای  بودجـه   درین سند آمده است که. طی هفت الی دوازده سال آینده میباشد  آن ضرورت های بازسازی  
 ملیـارد دالـر   27,4در حـدود  گـردد،  خـود کفـا   شور ثبـات یافتـه و   این کاعمار مجدد افغانستان الی مرحله ایکه  

 در مـاه جنـوری       ایـست کـه     ملیارد دالر امریکـائی    15  هفت سال آینده میباشد که خیلی بیشتر از        امریکائی طی 
  . درخواست گردیده بود سال بازسازی افغانستان10 برای  در جلسه وزرأ در توکیو2002
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 4,2 مبلـغ  عجالتـاً لیارد دالر امریکائی را طی سه سال برای کمک به افغانـستان           م 8,2درین جلسه دونر ها مبلغ      
 که ازین مجموع تنها      تعهد نمودند،   به آن نیاز دارد را     2005-2004ملیارد دالر را که حکومت افغانستان در سال         

  فقـط  داخلـی خـود   چون بسیاری کشور ها بنـابر مقـررات         .  ملیارد آنرا ایاالت متحده امریکا به عهده گرفت        2,2
  . معلوم نیست در دراز مدت وضعیت این فند ها را تهیه نمایند، بناًمیتوانند فند های کوتاه مدت

تا در مـورد پیـشرفت      فرصت یافت   تضمین آینده افغانستان،    سند   ارایهجلسه برلین عالوه بر     دولت افغانستان در    
 پـالن کـاری حکومـت       -راه بـه پـیش     ”نـام   در تطبیق موافقتنامه بن و پالن هـای آینـده گزارشـی را تحـت                

 تدابیر و اقدامات جهت خلع سالح و ملکی سـازی و فعالیـت      گزارشاتی در مورد    ارایه نماید که در آن     “افغانستان
های مربوط به انتخابات و همچنـان حکومتـداری و اداره عامـه، مـدیریت مـالی، انکـشاف سـکتور خـصوصی،               

گنجانـده شـده   انون و حقوق بشر، جنسیت و مبارزه علیه مـواد مخـدر           انکشاف اقتصادی و اجتماعی، حاکمیت ق     
  .بود

اشتراک کنندگان جلسه اعالمیه برلین را امضأ نمودند که جامعه جهانی را به ادامه حمایت از حکومت در رسالت                 
نامه دیگر  یک موافقت . جندای انکشاف متعهد میسازد   اآن در تطبیق موافقتنامه بن، بهبود اوضاع امنیتی و پیشبرد           

که بنام اعالمیه برلین در مورد مبارزه علیه مواد مخدر یاد میـشود توسـط افغانـستان، چـین، ایـران، پاکـستان،                       
  بـا  درین اعالمیه افغانستان و همسایگانش موافقـه نمودنـد تـا          . ازبکستان، ترکمنستان و تاجکستان امضأ گردید     

  .د و قاچاق مواد مخدر محو گرددتا کشت، تولیو همکاری با یکدیگر سعی نمایند انسجام 
  

  جلسه وزیران در توکیو
المللـی در مـورد کمـک بـه بازسـازی افغانـستان یـاد                 در توکیو که در سابق بنام کنفرانس بین        جلسه وزیران 

میگردید، جلسه گروپ رهبری بازسازی افغانستان بود که پس از دوره طالبان نخـستین تعــهد اساسـی کمـک                    
 تدویر  2002 ماه جنوری سال     22 و   21این جلسه بتاریخ     .ازی افغانستان سازماندهی نمود   دهندگان را برای بازس   

وزرأ و . یافت و ریاست آنرا جاپان، ایاالت متحده امریکا، اتحادیه اروپا و عربستان سعودی مشترکاً بعهده داشـتند  
یر دولتی یک جلسه جداگانه سازمان های غ .المللی در آن حضور یافتند   سازمان بین  21 کشور و    61نمایندگان  

مباحثات بر یک پالن جامع برای بازسازی کشور        . را دایر ساختند که نتایج آن به جلسه عمومی گزارش داده شد           
 15 سال آینده به مـصرف  10طی دراز مدت متمرکز بود که در آن ضرورت های احیای مجدد افغانستان را طی  

 تـدویر   2004قابل ذکر است که در جلسه بـرلین کـه در مـارچ              . دندملیارد دالر امریکائی به تفصیل تشریح گردی      
 ملیـارد دالـر     27,4یافت، و بنابر آن یک گزارش تحت نام تضمین آینده افغانستان به نشر رسـید ایـن رقـم بـه                      

  . افزایش یافت
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یر  جلسه دیگری در توکیو تحت نام کانفرانس توکیو بـرای تحکـیم صـلح در افغانـستان تـدو                2003در فبروری   
 فقـره ئـی بنـام       5در آن جلسه موضوع تامین امنیت در افغانستان بحث گردید که در نتیجـه اسـتراتیژی                 . یافت

  .صالحات سکتور امنیتی تهیه گردیدا
 

  )DDR( خلع سالح و ملکی سازی

و  جمع آوری گردیـده       جنگجویان سابق   سالح خلع سالح و ملکی سازی به پروسه ای اطالق میگردد که در آن            
 در کنفرانس توکیو در مـورد تحکـیم صـلح در       2003 فبروری   22بتاریخ  . ه به زندگی ملکی رجوع مینمایند     دوبار

افغانستان حکومت اعالم نمود که پروسه خلع سالح و ملکی سازی داوطلبانه را منحیـث بخـشی از سـتراتیژی                    
سئول در اواسـط سـال   خلع سالح اجباری گروپ هـای غیـر مـ      . اصالحات در سکتور امنیتی تعقیب خواهد نمود      

  .مسلح و غیر مسئول آغاز میگردد با شروع برنامه خلع سالح گروپ های 2005

 افغانستان توسط پروگرام انکـشافی سـازمان ملـل         ینپروسه خلع سالح و ملکی سازی از طریق پروگرام آغاز نو          
اپان منحیـث کـشور     ن، ج  گروپ متشکل از دولت افغانستا     متحد تطبیق میگردد و به منظور پیشبرد امور مربوطه        

 ینهدف پروگرام آغـاز نـو     .  افغانستان و یوناما ایجاد گردیده است      ینرهبری کننده این پروگرام، پروگرام آغاز نو      
 افراد مسلح طی سه سال بود، اما با انجام سروی ها از ساحه و آشکار شدن ارقام                  100000افغانستان خلع سالح    

  . تغیر یافتدقیق قوای مسلح در افغانستان این رقم

 یندفـاتر یونامـا، پروگـرام آغـاز نـو       کـه    ازی توسط وزارت دفـاع نظـارت گردیـده        پروسه خلع سالح و ملکی س     
اپان عمده تـرین حمایـت کننـده        کشور ج .  با آن همکاری دارند    پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد     /افغانستان

مریکا، هالند و کانادا نیز قـسماً در کمـک بـه آن        مالی این پروگرام بوده و کشور های انگلستان، ایاالت متحده ا          
پروان، مـزار   /  افغانستان دارای هشت دفتر ساحوی در والیات کندز، گردیز، کابل          ینپروگرام آغاز نو  . سهم دارند 
   .ندهار، بامیان، جالل آباد و هرات میباشدشریف، ک

 جنگجو 6000 آغاز شد بیش از  2003 افغانستان که در اکتوبر سال       یندر جریان مرحله آزمایشی پروگرام آغاز نو      
قابل یاد آوریـست کـه دور       . پروان، کندز، مزارشریف، گردیز و کندهار خلع سالح گردیدند        / در پنج منطقه، کابل   

  . گردید شروع2004 می 17اصلی این پروگرام در 

 فعالیـت هـای برنامـه خلـع سـالح ایجـاد             کمیته تشخیص و تفکیک و واحد های سیار خلع سالح برای انجـام            
 لیـست هـای      مـسئولیت داشـت تـا      وزارت دفاع . گردیده اند، که توسط گروه ناظرین بین المللی نظارت میگردد         

 در . میگردیـد کمیته تشخیص و تفکیک ارزیابی  توسط   که بعداً   نماید  آماده ع سالح گردند  قوماندان را که باید خل    
 ضـمن آن   دروشـده   سالح شانرا تحویل میدادند، مدال و تصدیق نامه داده        زمان خلع سالح برای عساکری که     
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، کار هـای کوچـک تجـارتی و مهـارت هـای مـسلکی               یزراعت های مسکلی از قبیل کار های         آموزشی فرصت
  .مساعد میشد

 .وم شد  وارد مرحله د    افغانستان ین و پروگرام آغاز نو     اختتام یافت  2004 سپتمبر   8ام در   این پروگر مرحله نخست   
قبل از انتخابات ریاست جمهوری، بنابر شکایات مختلف در زمینه کند بودن پروسه خلـع سـالح، و تـاثیرات آن                     

 2005 مـارچ    20 الی   2004 اکتوبر   25دور سوم این پروسه از      . باالی انتخابات، تطبیق این پروسه سریعتر گردید      
 پایان یافت، الـی ایـن تـاریخ فقـط        2005 جون   30 و چهارمین و آخرین مرحله اصلی این پروسه در           ادامه یافت 

مرحله خلع سالح و ملکی سازی این پروسه تکمیل شد اما مرحله اسـتقرار مجـدد پروسـه دی دی آر تـا جـون                  
  . میابد ادامه2006

  
 (DIAG)خلع سالح گروپهای غیر مسئول 

 کار باالی طرح و پـالن خلـع          در افغانستان،  )دی دی آر  (قبل از اختتام مرحله خلع سالح و ملکی سازی پروسه           
برخالف پروگرام خلع سالح و ملکی سازی کـه هـدف آن خلـع سـالح                . سالح گروپهای غیر مسئول شروع شد     

گروپها مسئول و مسلح در چوکات قوای نظامی سابق افغانستان بوده است، هدف این پروگرام خلع سالح افـراد                   
این برنامه مطابق طرح موافقتنامه بن مبنی بر        . ی سوق دهد  مسلح غیر مسئول میباشد تا آنها را به زنده گی عاد          

 “هباید تحت کنترول اداره موقت در آینـد    ... تمام مجاهدین، نیرو های مسلح افغان و گروپ های مسلح            ”اینکه  
  .صورت میگیرد

ـ         ه و همچنان درین مرحله مغایر پروسه خلع سالح و ملکی سازی کـه در آن انجـام خلـع سـالح بطـور داوطلبان
صورت میگرفت، درین دور این پروسه بر اساس فرمان رئیس جمهور و قانون وضعه شـده بـر کنتـرول اسـلحه                      

چون این پروسه اجباری است، امتیازاتی را که پروسه خلع سالح و ملکی سـازی افـراد مـسئول        . اجباری میباشد 
 امتیازاتی داده   راد برای مردم منطقه   در عوض اف  تا   گردید   پالن 2005 اما در ماه جون      . ندارد  این پروگرام  داشت،

در همین زمینه گروپی تشکیل گردیده کـه وقتـاً فوقتـاً بـا              . شود، ولی تا کنون این پالن تصویب نگردیده است        
    .دنار مینمایک پالن  اینتدویر جلسات در خصوص

  
  )ANSO( افغانستاندولتی در  غیر دفتر ایمنی برای سازمانهای

و بطور مجـانی معلومـات        ایجاد گردید،  2003 که در سال     افغانستاندولتی در   یر  های غ برای سازمان  دفتر ایمنی 
 ایمنـی   معلومـات   یگانه دفتر انسجام    دفتر این.  تأمین مینماید  ین کشور  سازمان ها در    این  را برای   ایمنی خدمات

 وجـوه .  میباشد ولتیسازمانهای غیر د  پاسخگوئی به نیازمندی های       صرفاً هدف آن    که  سراسر افغانستان بوده   در
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ی انکـشاف همکاری هـای   و سازمان (ECHO) یون اروپاسکمکهای بشری کمی موسسه   از جانب دفتر   این   مالی
 المللـی نجـات    کمیتـه بـین   قابل ذکر است که این دفتر یکی از پروگرام هـای کـاری               .میگرددسویس تامین   

  .میباشد

  شـهر در جلـساتی را منظم غیر دولتی در افغانستان بطور و برای انسجام بهتر امور، دفتر ایمنی برای سازمانهای  
  :برای مزید معلومات، فعالیتهای این دفتر ذیالً لست میگردد. کابل و دیگر شهر های عمده تدویر مینماید

ارایـه مـشورتهای ایمنـی از       و  اطالع واقعات بطـور روزمـره         در خصوص اوضاع امنیتی،    هفته وار معلومات   
 ،مناطق مختلف کشور

  ، مورد اوضاع ایمنی از سرتاسر کشور براى سازمانها که قصد سفر را به آن مناطق دارنددرلومات مع 
 ،مشورت های ایمنی برای افراد و سازمانها و موسسات 
 ،ارزیابی و بررسی اوضاع در ساحات کاری 
 ،عاجلکمکهاى آوری فراهم  
   ،تحلیل واقعات و حادثات امنیتی 
 ، واهنگی آموزش های ایمنیدر قسمت هم (RedR)  باهمکاری 
 .)داخلی و بین المللی(در جلسات نهادهای امنیتی و ایمنی سازمانهای غیر دولتی  طرف نمایندگی از 

مزارشـریف، هـرات، جـالل    باید خاطر نشان کرد که دفتر مرکزی آن در کابل و دفاتر ساحوی آن در شهر های           
سـازمانها و    کـار بـا    نظـامی، پـولیس و       ادی اند که از تجارب    کارمندان این دفتر افر    .موقعیت دارد  کندهارآباد و   

 . و اداری ایفای وظیفه مینمایندکمکیکارمندان افغان این دفتر به کار های  و  المللی برخوردار اندبینموسسات 
  

  )JEMB( دفتر مشترک تنظیم انتخابات
www.jemb.org 

 با فرمان رئیس دولت تاسیس شد و همزمان بـا            کمیسیون مؤقت انتخابات افغانستان    2003در ماه جوالی سال     
 عضو و متخصص خارجی نیز توسط دفتر        5 عضو افغان نیز درین کمیسیون انتخاب گردید، و عالوه بر آن             6آن  

دو عضو دیگر نیز یکی رئیس دارالنشای انتخابات و دیگری سر مشاور تخنیکی انتخابـات               . یوناما مقرر گردیدند  
که به این اساس مسئولیت های دفتر مشترک تنظـیم          . ی ندارند به این جمع اضافه شد      از دفتر یوناما که حق را     

 را عهـده  “مسئولیت عمومی آمادگی، سازماندهی، پیشبرد و نظارت انتخابات ”انتخابات افغانستان وسعت یافت و      
  .دار گردید
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تخابات تذکر بعمل آمده     افغانستان از تاسیس یک کمیسیون مستقل ان       2004قانون اساسی    159 و   156در ماده   
کمیسیون مستقل انتخابات جهت بعهده گرفتن وظایف دفتر مشترک تنظیم انتخابات پس از دوره انتقالی               . است

ایـن کمیـسیون در مـاه       . ایجاد خواهد گردید، یعنی پس ازینکه اولین انتخابات ملی پس از طالبـان انجـام یابـد                
 کرزی برای مدت سه سال انتخاب گردیدند، تدویر جلـسه            نفر عضو که توسط رئیس جمهور      9 با   2005جنوری  

 را به عهـده داشـت، کـه         2004دفتر مشترک تنظیم انتخابات، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اکتوبر          . نمود
اکنون این دفتـر از کمیـسیون مـستقل         . مطابق پالن الی تدویر انتخابات پارلمانی نیز بکار خود ادامه خواهد داد           

 دفتر منطقوی داشته و دفاتر دیگر آن در هر والیت           8چهار تن متخصص بین المللی متشکل بوده و         انتخابات و   
  . فعال میباشند

دارالنشای دفتر مشترک تنظیم انتخابات مسئولیت امور اجرایی و اداری انتخابـات ولـسی جرگـه و شـورا هـای        
 شـعبه مختلـف کـه       9 چوکات ایـن دارالنـشا       در.  تدویر میابد، به عهده دارد     2005والیتی را که در ماه سپتمبر       

  :توسط دفتر مرکزی اداره میگردد، فعالیت دارند
  ،تامین روابط خارجی 
 ،خدمات حقوقی 
 ،کمک به دفتر مشترک تنظیم انتخابات 
 ،آگاهی عامه 
 ،اداری 
 ،اداره پروگرام 
 ،ارتباطات و تکنولوژی 
 ، وامنیت، آموزش و ظرفیت سازی 
 .امور ساحوی 

. یم انتخابات مسئولیت تهیه و تطبیق مقررات و پروسیجر کاری امور انتخابات را به عهده دارد               دفتر مشترک تنظ  
اما این دفتر صالحیت قانونگذاری را نداشته و تنها میتواند درین زمینه بـرای دولـت مـشورت هـای تخصـصی                      

اگر میخواهید  . میباشدو مسئولیت اخذ تصمیم نهائی در آن زمینه از صالحیت رئیس جمهور و کابینه اش                . بدهد
 .، بخش انتخابات پارلمانی، مراجعه نمائید 84 ، به صفحهدر مورد پروسه انتخابات معلومات بیشتر حاصل نمائید

  
  )TISA( دولت انتقالی اسالمی افغانستان

  .مراجعه فرمائید 37 صفحه  درافغانستان انتقالی ات بیشتر درین زمینه به بخش دولتجهت اخذ معلوم
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 )ATA( نتقالی افغانستاندولت ا

  . اداره میگردید انتقالی، توسط دولت 2004انتخابات ریاست جمهوری اکتوبر افغانستان الی برگذاری 
 2002سـال   موافقتنامه بن، دولت انتقالی افغانستان توسط لویه جرگه اضطراری مـاه جـون              مطابق به مندرجات    

 دولـت با تأسـیس    . بحیث حکومت افغانستان خدمت نماید      و دایمی  ایجاد گردید تا انتخاب یک حکومت نماینده      
 22 کنفرانس بـن انتخـاب گردیـد و بتـاریخ            در اداره    مؤقت افغانستان منحل گردید این     انتقالی افغانستان، اداره  

  . نمود آغاز بکار2001مبر یدس

 یـک رأی    در ز بـود،   نیـ  حامد کرزی که قبالً رئیس اداره مؤقت افغانستان         محترم انتقالی افغانستان دولت  رئیس  
 لویه جرگه   2004 ماه جنوری    دردر زمان دولت انتقالی،     . گیری محرمانه در لویه جرگه اضطراری انتخاب گردید       

براى جمهوری اسـالمی افغانـستان        را  اساسی که نماینده گان تمام والیات کشور در آن اشتراک داشتند، قانون          
از طریـق  انتقالی افغانستان الی انتخاب یک حکومت کامل     دولت قانون اساسی     مبتنی بر همین   .تصویب نمودند 

با تدویر انتخابات ریاسـت      2004 اکتوبر  در .در دست داشت   اداره کشور را   ، آزاد و دموکراتیک   انتخابات منصفانه، 
گـه و شـوراهاى     انتخابـات ولـسی جر    افغانستان انتخاب گردید، اما     یس جمهور   ئبحیث ر جمهوری، حامد کرزى    

 و شورا های والیتی در وقت معینـه آن          انتخابات ولسی جرگه  با اینکه     افتاد،  به تعویق  2005سپتمبر   والیتی الی 
 طی مراسم تحلیف توسط حامد کرزی رئیس جمهور منتخب          2004در دسیمبر   اما دولت انتقالی     صورت نگرفت، 

  .منتقل گردید جمهوری اسالمی افغانستانبه 
  

   (NATO) سازمان پیمان اتالنتیک شمالی

  . نمائیدمراجعه 14 در صفحه افغانستاننیروی های بین المللی تامین امنیت به -ایساف به بخش
  

  (ANDS) ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان

 در مجمع انکشاف افغانـستان پیـشنهاد        2005ماه اپریل    ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان براى نخستین بار در       
تـا زمـان   . آسیب پذیری میباشد و  ثروت و کاهش دادن به فقرتولیدات، و هدف اصلی این اداره انکشاف      . گردید

ینـده  آ سـند تـضمین   و  )  2002( افغانـستان     انکشاف ملـی   چارچوبتاسیس ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان،      
 بازسازی   انکشافی و  پروگرامهای  تخصیص منابع برای    و  ها پالیسیطرح    راستای ولت را در  د )2004(افغانستان  

و چون این دو پالن به عجله ترتیب گردیده اند تطبیق آن یک اندازه بطور محدود                .  نماید راهنمای مى و  کمک  
  .بوده است
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 دولتی، جامعـه مـدنی و      دولتی، سکتور خصوصی، موسسات غیر    تمام دوایر    درین ستراتیژی، پالنهای و نظریات    
  :ذیل میباشدکه هدف کلی آن قرار . مد نظر گرفته خواهد شدجامعه بین المللی 

 و  -سـتراتیژی ملـی در راه کـاهش فقـر         مباحث وسیع و عمیق یک نتیجۀ بهترین امکانپزیر بـراى           ”
 ستراتیژی که برای همه قابـل درک باشـد، مـذایای بیـشتر ملکیـت و تاثیرگذاشـتن بـاالى تعامـل                     

  “.دارا میباشد را) پروگرامها پالیسی، اصالحات اداری و تکمیل پروژه ها و اختصاص منابع،(

کار میکند  ی افغانستان زیر رهنمود کمیته که از چندین وزارت متشکل است،            گروپ کاری ستراتیژی انکشاف مل    
  :  ستون خواهد بود هشتدارای  استراتیژیاین.  مسوده میباشد تهیهکه فعالیتش پیشبرد مشوره ها و

  ،منابع طبیعی و زیربنایی 
  ،دهات انکشاف زراعت و 
  ، و قوای بشریمساوات جنسی 
  ،مصونیت اجتماعی 
  ،انکشاف سکتور خصوصی و حاکمیت اقتصادی 
  ،بین المللی همکاری ملی و 
  ، و بهتر دولتداریحاکمیت قانون و 
  .امنیت 

دفـاتر سـازمان   ، کمـک دهنـدگان،    والیات و آن نمایندگان مرکز  هر ستون متشکل از گروپى کاری بوده که در        
مسئولین گروپ کاری هر سـتون      .  میباشند صصین مسلکی امعۀ مدنی و متخ   دولتی، ج  موسسات غیر  ملل متحد، 

مـشوره  ،   اصلی ، محیط ورکشاپهاتدویر   : می سازند  فعالیتهاى خود را به اساس مراحل کلیدی چهارگانه ذیل عیار         
براى بحث و  ، گروپ کاری موضوعات را  مشورت ها  اساس این    بر.  میکانیزم گروپ مشورتی     رسمی و  هاى غیر 

  .تۀ نظارت تقدیم خواهد کردتصمیم گیری را به کمی

 تـا ایـن مـسوده در        بـوده و انتظـار میـرود       2005ی افغانستان سـپتمبر     زمان تنفیذ مسوده ستراتیژی انکشاف مل     
 توسـط دولـت   که مصادف به آن جلـسه دونـر هـا در لنـدن تـدویر میـشود،                   2006یا جنوری     و 2005 مبریدس

  .استفاده خواهد نمود منحیث ستراتیژی کاهش فقرتیژی  سترا دولت افغانستان ازینو . منظور گرددافغانستان
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  )PRSP( سند ستراتیژی کاهش فقر

ایـن  .  تنظـیم مینمایـد     اسناد ستراتیژی کاهش فقر    نی در کشور های فقیر فعالیتهای خود را بر اساس         بانک جها 
  : یک تعداد اصول خاص استوار بوده که شرایط ذیل را دارا استاسناد بر مبنای

شده باشد به این معنی که هر کشور         منعکس    هر کشور درین سند    امعه مدنی و سکتور خصوصی    نظرات ج  
 ،در آن نفوذ داشته باشد

 ،فقرا گرددبه  کمک اثرات و نتایج این ستراتیژی باعث 
 ،در بر گیردفقر را  و عوامل  ابعادتمام جوانب،  بوده تافراگیر و جامع 
 ، ودن باش آن اشتراک داشته تهیه در مختلف دولتی و غیر دولتیمراجع 
 . را کاهش دهد فقردر دراز مدتو  

سند مؤقت ستراتیژی کاهش فقر توسط کشور هائی انکشاف داده میشود که تا هنوز آماده نیستند که یک سـند                    
 موافقت کرد تا    2001حکومت افغانستان در جلسه برلین در سال        . مکمل ستراتیژی کاهش فقر را انکشاف دهند      

امـا در مجمـع انکـشاف    . آمـاده سـازد  و  انکـشاف داده  2005ت ستراتیژی کاهش فقر را تا جـون  یک سند مؤق 
 تدویر یافت، پیشنهاد گردید که ستراتیژی جدید انکشاف ملی افغانـستان منحیـث              2005افغانستان که در اپریل     

  .د شد تکمیل خواه2006 و یا جنوری 2005این سند استفاده گردد، که این ستراتیژی در دسیمبر 

ستراتیژی کمـک بـه افغانـستان توسـط         زمانیکه این سند یعنی سند موقت ستراتیژی کاهش فقر تکمیل گردد،            
 کـه معمـوالً    خواهد بود  کشور ین خواهد شد که در واقع این سند پالن کاری بانک جهانی در            بانک جهانی تهیه  

ومات در مورد قرضـه، ارزیـابی و تحلیـل          درین ستراتیژی معل  . برای یک دور سه ساله مورد استفاده قرار میگیرد        
  . پروگرام ها و کمک های تخنیکی شامل میباشد

الی انکشاف سند مؤقت ستراتیژی کاهش فقر و ستراتیژی امداد در سطح کشور، کار بانک جهانی در افغانـستان        
 طـرح گردیـده   انه مطابق به پالن انکشاف ملی دولت افغانستک است استوار بر مبنای ستراتیژی حمایت انتقالی 

 نشر گردیـد کـه در آن یافتـه          2002نخستین ستراتیژی حمایت انتقالی پس از سقوط طالبان در ماه مارچ            . است
این ارزیابی توسـط پروگـرام انکـشافی ملـل متحـد و بانـک               . های نیازمندی های اولیه نیز منعکس یافته است       

  .تهیه و نشر گردید 2003قالی در ماه مارچ سال ستراتیژی دوم حمایت انت. ه استانکشاف آسیائی انجام گردید
 

   (SAF) سند تضمین آینده افغانستان

  .مراجعه فرمائید 31 برلین در صفحه کنفرانسبرای کسب معلومات مزید به بخش 
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  )NSS( سیستم نظارت ملی
www.mrrd.gov.af/vau 

ت غــذائی و آسـیب پـذیری     تصمیم گرفته شد که مجموعه اطالعات در مـورد مـصئونی        2002در ماه می سال     
تحت یک چتر آورده شود که بنام سیستم نظارت بر مصئونیت غـذائی بر مبنای معـیشت هـا و یـا بهتـر گفتـه                        

 بعد ازینکه اولین پروپوزل این پروگرام طی یک ورکـشاپ کـه در آن               .بنام سیستم نظارت ملی یاد میگردد     شود  
ک داشتند، انکشاف داده شد و به تائید کمیسیون اروپـا رسـید،             نماینده گان مختلف از سازمان ها و ادارات اشترا        

  .  آغاز شد2003فعالیت این پروگرام در سپتمبر 

  :اهداف سیستم نظارت ملی قرار ذیل است
 ، وتهیه و تولید معلومات تا از آن در طرح پالیسی ها و پروگرام های انکشافی استفاده گردد 
ود را برای پیشبرد فعالیت های مربوط به سیـستم نظـارت ملـی    کمک به ادارات دولتی تا ظرفیت کاری خ   

 .افزایش دهند

  :این برنامه چهار جزء عمده دارد
 ،ارزیابی اساسی از طریق سروی ارزیابی ملی خطر و آسیب پذیری 
 ،ارزیابی نیازمندی های فوری 
 ، وسیستم معلومات قبل از وقت 
 .تحقیق و انجام مطالعات مشخص 

ی نزدیک بـا   همکارتوسط وزارت احیأ و انکشاف دهات به) 2005 فبروری – 2003سپتمبر ( این پروژهدور اول  
 و مواد غذائی، پروگرام غـذائی جهـان و دفتـر یونیـسف تطبیـق       وزارت زراعـت و مالداریوزارت صحت عامه ، 

ئول  مـس   تـشکیل گردیـده اسـت،      وزارت احیأ و انکشاف دهات    که در چوکات    واحد تحلیل آسیب پذیری     . گردید
یک شـعبه جداگانـه در   ) 2008 آگست – 2005مارچ  (دور دوم این پروژه     .  می باشد  انسجام سیستم نظارت ملی   

  .چوکات دفتر احصایه مرکزی تشکیل شد تا معلومات و احصایه های مربوط را جمع آوری نماید

ق و تحلیـل سـاخته   این پروگرام در نظر دارد تا ظرفیت های کاری دفتر احصایه مرکزی در قسمت طرح، تطبیـ              
شود و راپور های منظم از ارقام و یافته ها در مورد مصئونیت غذائی و آسیب پذیری و دیگـر شـاخص هـا کـه                          

واحد تحلیل آسیب پذیری نیز در تهیه معلومات تحلیلـی و ارقـام بـرای               . برای دولت ضروری میباشد، نشر گردد     
 سعی مینماید تا دفتر احـصایه مرکـزی شـاخص هـا و              پروگرام های وزارت احیا و انکشاف دهات کار مینماید و         

  . ارقام مناسب را که مورد ضرورت پروگرام های وزارت احیا و انکشاف دهات میباشد، تهیه نماید
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 )CIMIC( واحد همکاری ملکی و نظامی-سیمیک

مـه در   ه، دولـت و سـازمانهاى ملکـی   ه مانند افغانستان که قوای نظـامی محیط جنگزد بازسازی دریکپروسه 
بخش پروژه های بازسازی و انکشافی و یکسان کار مینمایند، الزم است تا برای تطبیق موثرانه این پـروژه هـا                     

، نیروهـاى نظـامی بـین        نیازمنـدی   به این  براى رسیده گی  . میان نهاد های متذکره هماهنگی الزم تامین باشد       
ایجاد نموده یرونی واحدهاى را بارتباطات با جامعه   تامین و قواى ایساف براى ئتالف ا  قوای المللی در افغانستان،  

بـا ایجـاد واحـد      و مـصمم هـستند کـه         د  مگر هـر   اندباهم از لحاظ اسم و مرکزیت جدا        قوا    اینکه این دو   با. اند
، المللـی   و تبادله اطالعات میان بخش نظامی، جامعه بـین         روند تأمین روابط   سیمیک-همکاری ملکی و نظامی   

  .لتی، نهاد های جامعه مدنی و افراد عادی ملکی نتایج مثبتی را به ارمغان می آوردسازمان های غیر دو

سیمیک اصطالحیست که توسط قوای ناتو ایجاد شده اسـت امـا قـوای ایـساف     -واحد همکاری ملکی و نظامی  
ـ      . ازین نام برای تشریح فعالیتهای ملکی و نظامی اش استفاده مینماید           وط بـه   واحد همکاری ملکی و نظامی مرب

دو بخش اول پالنگـذاری     . بخش پالنگذاری، بخش عملیات و بخش تامین روابط       : قوای ایساف سه بخش دارد    
و . و عملیات در زمینه بازسازی، کمکهای تخنیکی و تطبیق پروژه هایکه تاثیر فوری داشته باشد، کـار مینماینـد         

 کننـده، کاریـابی و تجـارت، تعلیمـات          بخش تامین روابط در پنج سکتور جداگانه یعنی، امور مهـاجرین عـودت            
 دیالوگ بـا سـازمانهای      منظور تقویت ه  ب .مسلکی، فرهنگ، رسانه ها و ورزش و صحت و تغذی فعالیت مینماید           

 واحـد   2004تـا در مـاه اگـست         در نظر دارد     ایساف قوای    سازمانها  این  بیطرفی غیر دولتی و آسیب نرساندن به     
واحـد همکـاری    . منتقـل سـازد     آن در نزدیکـی  اما   ارج از مقر ایساف   سیمیک را در خ   - ملکی و نظامی   همکاری

سیمیک در کابل بر روى همه باز بوده و امکانات استفاده از فوتو کاپی، فکس و انترنیـت بطـور   -ملکی و نظامی  
  . رایگان وجود دارد

ه  شـد  بیجـا ، امنیت، زمینه تعلیم و تربیه، صحتدولت در  و  محل مردم این واحدهاى کثیرالملیتی با    برین   عالوه
 این واحدها همچنان از پروژه هاى انکـشافی         .دنکمک مى نمای   صحی   شامیدنیآب  آ  آوری فراهم  و گان داخلی 

 ایـن وظیفـه بـدوش افـسران     .که توسط دونرها داخلی و بین المللی تمویل مى گردند نظارت بعمل مـی آورنـد         
د، اما باید گفت که اندازه مـسوولیت و یـا وجـود    تیم بازسازی والیتی در همان والیت مربوط میباش       سیمیک هر 

فزیکی این افسران در همان تیم بازسازی بستگی به تصمیم همان کشوریست که تیم بازسـازی آن والیـت را                    
  . اداره مینماید

 مسئولیت واحد های امور ملکـی را     همکاری ملکی و نظامی اساساً    ی ائتالف، واحد    در چوکات قوماندانی نیرو ها    
 در ادارات دولتی بارا به دوش دارند و  ولیت تامین روابط مسو در دفتر مرکزی آن نه نفر کارمند         کهه دارد   به عهد 

اننـد  ایـن اداره هم   . همکاری مینماید ى  ئ زیربنا  انکشاف بازسازی های    و آموزشی،  خصوص تعین نیاز های ایمنی    
 بازسـازى والیتـی    هـای  تـیم امـا  دارد ن دولتی تمرکز  موسسات غیر  گروپهاى ملکی و  بر  ایساف  واحد مربوط به    
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 و   مـردم محـل    بـا  نظـامی    –در ترکیب خود دارند و در امور ملکی          را    چهار تا نه نفری     گروپهاى تالف معموالً ئا
  . مرکزی نمیباشند میباشند که این گروپها زیر قومانده مستقیم دفتردولتی در ارتباط  غیرسازمانهای 

 نظـامی و  _ نیـز دارای یـک بخـش رابـط ملکـی      )یونامـا  (در افغانستان  ملل متحد     سازمان ت معاونت ادفتر هی 
 در ایـن دفتـر   همچنان. دفاتر ساحوی میباشدهم در دفتر مرکزی و  )MLOs(شماری از کارمندان رابط نظامی  
را سازمانهاى ملکی   کارمندان  این  و   و امنیتی در ارتباط است       نظامی کارمندان   باقسمت تطبیق برنامه های خود      

 نظـامی هـر دو هفتـه در     و-ملکـی  و گروپ کـاری     دولتی  غیر  سازمانهای 2004 سپتمبر   از. دناری مى کن  همک
بحـث و  نماینده گان سـازمانهای غیـر دولتـی اشـتراک داشـته و      ن  آکه در. مالقات مینمایندوزارت امور داخله    

  .  نمایندمى گفتگو

آدرس ذیل راجستر نموده تـا وقتـاً فوقتـاً آنهـا را         جهت دریافت گزارش ها و جلسات این مالقات ها میتوانید به            
  NGOCivMilWorkinGroup-subscribe@yahoogroups.com .دریافت نمائید

  
  )AWN( زنان افغانمجمع 

کـه بـرای ارتقـای سـطح        بـوده   شـخاص منفـرد      یک شبکه سازمان های غیر دولتی زنان و ا         زنان افغان مجمع  
 در  1990زنان افغان در نیمه سالهای      مجمع  . توانمندی زنان، حقوق و مشارکت مساویانه در جامعه کار مینمایند         

زنان افغان هـم در افغانـستان و هـم در پاکـستان     مجمع . پشاور مستقر بود، ولی اکنون مقر آن در کابل میباشد         
پاکستان موقعیـت دارد و طـی سـال گذشـته        رعی آن در شهر های جالل آباد و پشاور        فعالیت داشته که دفاتر ف    
  در آن   اشـخاص منفـرد    3000و بیـشتر از     دولتـی    سـازمان غــیر      70اکنون به تعـداد    . خیلی توسعه یافته است   

   .عـضویت دارد

نـد آموزشـدهی بـه    مان( که عــبارت انـد از ارتقـای ظرفیـت     یت دارد در سه عـرصه مهم فعال   زنان افغان مجمع  
عملکرد منحیث دفتر انسجام سازمان های غیر دولتـی ایکـه در            (، تأمین ارتباطات    )کارکنان در وزارت امور زنان    

 زنـان افغـان     مجمـع ). رام حقوق قانونی بـرای زنـان      مانند پروگ (و امور حمایتی    ) مورد مسایل زنان کار مینمایند    
یک انترنیـت کلـب را       کار مینمایند، سازمانهای غیر دولتی    در   ه زنانیک  برای نان دارای یک کتابخانه بوده و     همچ

  . آماده نموده است

زمانی بمیان آمد که اشتراک کنندگان چهارمین کنفرانس جهانی ملـل متحـد در      زنان افغان  نظریه ایجاد مجمع  
 در   در شهر بیجینگ چـین ضـرورت اتحـاد و همکـاری بیـشتر میـان زنـان افغـان را                     1995مورد زنان در سال     

به یک سـاختار   1996 در سال این مجمع .افغانستان و در میان افغانهای ساکن در خارج از کشور مشخص نمود   
رسمی مبدل گردید که متشکل از چنان سازمان های غیر دولتی بود که هدف اساسی شان تأمین کمـک هـای           
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و همچنان تأمین کمک برای  برای زنان مهاجر  آموزش کمپیوتربشری، سواد و تحصیل، مهارت های حرفوی و    
  .اطفال سرک ها بود

 که شـامل تـرویج و حفاظـت حقـوق      نموده تجدید نظر  رسالت خویشرا  زنان افغان مجمع  پس از سقوط طالبان،     
ایـن شـبکه یـک      . در افغانـستان میگـردد    نان  ز و حمایت از حقوق اطفال و        برای زنان آموزشهای رهبری    ،زنان

  .نشر می نمایدرا ) ارتقاء(نشریه ماهانه و یک مجله به نام 

  اعضای جدید برای شش ماه اول بنام عـضو پیوسـته و             که  یک مرحله تدریجی بوده    ن افغان زنامجمع  عضویت  
 عمومی این شـبکه     اسامبله .دایمی یاد میشوند   ضو عادی یا  ع و بالخره بنام     بعد از شش ماه به نام عضو معمولی       

گفتگـو   ث و حبتحت  ن واقعات جاری مسایل حزبی       آ  که در   دارد هخود یک مجلس ماهان   باحضورداشت اعضای   
 زنـان  سـاز مجمـع   دایمی همه ساله کمیتۀ رهبری را انتخاب مى نماید که بحیث پالیـسی             اعضای قرار میگیرد، 

موسـسات بـین     که در پالن ستراتیژی، همکاری بـا      دارد  یک کمیته مشورتی    مجمع  این  . افغان فعالیت مینماید  
 مجمع زنان افغـان    دونر ها و حامیان عـمده       .کمک میکند  مالی و در مشوره دادن به رئیس          منابع  حمایه ،المللی

المللی مهاجرت و سازمان نفوذ      شامل فند انکشافی ملل متحد برای زنان، همکاری تخنیکی آلمان، سازمان بین           
  .میباشد (Women’s Edge) زنان

  
  )NGO( طرز العمل سازمانهای غیر دولتی

غیر دولتی تعریف گردنـد، و نحـو حـسابدهی و           سازمانهای   این طرف سعی برین بوده است تا          به 2002از سال   
تهیه قانون این سازمان ها اسـت کـه    ،اولین کار. شفافیت فعالیت های این موسسات در افغانستان تصریح گردد       

و بطـور کـل ایـن    آنها ایجـاد شـده    شخص شده، معیار های داخلی و اداری   حدود فعالیتهای کاری آنها م     در آن 
 شـده تـا بـه    خواسـت ازین راه منفعت مـالی بدسـت میاورنـد،          و از آن سازمانهایکه    .سازمانها تعریف گردیده اند   

و دوم  . یابـد بهبـود    موسسات    این چنین   و حسابدهی و شفافیت     یابند  تجاری تغیر  موسسات و نهاد های    چوکات
 کـه تعهـد و   یستمیکانیزمانها تهیه شده که در واقع        است که بوسیله این سازم     غیر دولتی سازمانهای  طرزالعمل  

  .سازمانهای غیر دولتی طی آن شناسائی، معرفی و تائید میگرددشفافیت، حسابدهی و مسلکی بودن 

سازمان های غیر دولتی و با کمـک تخنیکـی مرکـز            به مشورت   قانون سازمان های غیر دولتی توسط حکومت        
 بـرای وزارت عدلیـه   2003ر سال و اولین مسوده آن د.  تسوید گردید   )INCL(المللی قوانین غـیر انتفاعی      بین

سازمان های غیـر دولتـی خواهـان          در مجمع انکشاف افغانستان    2005 و اپریل    2004در ماه اپریل    .  شد سپرده
.  گردیـد  و تـصویب  تائید2005تدقیق نهائی قانون سازمان های غیر دولتی گردیدند، که این قانون در ماه جون  

زیرا اینکار وسایلی را مهیأ خواهد ساخت که توسط آن سازمان های غیر دولتی اصیل از شمار زیـاد قراردادیـان                     
 2400 ،   2004 تـا    2001در میان سـالهای     . متمایز خواهند گردید که بنام سازمان های غیر دولتی ثبت شده اند           
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افغانـستان   دولت   ن موسسات، در چوکات   و معیار رسمی برای ای    موسسه غیر دولتی بدون موجودیت کدام قانون        
  .راجستر گردیده اندثبت و 

 ، اندکی پس از تهیه اولین مسوده این قانون ، به تعـداد یکصد و بیست موسسه غیـر          2003در ماه جوالی سال     
ر افغانستان شـامل کـدام مـسایل        د غور نمایند که طرز العمل این سازمانها      دولتی در ورکشاپی گرد هم آمدند تا        

پس از آن مؤسسات عـمده انسجام سازمان های غیر دولتی مانند مؤسسه انسجام کمک های بـشری در                  . رددگ
و اتحادیه انسجام جنوب و غـرب افغانستان و بلوچستان          انسجام سازمان های غیر دولتی افغان     اداره  افغانستان،  

  البتـه بـه سرپرسـتی      کمیته کاری  بعداً. زنان افغانستان پیش نویس متن این طرزالعمل را آماده نمودند         مجمع  و  
 بالخـره در  تاسیس گردیـد کـه  نهائی ساختن این مسوده در افغانستان برای موسسه انسجام کمک های بشری    

   . توسط این سازمانها معرفی شد2005 می 30برای اولین بار این طرزالعمل در  و  شد تکمیل2004می 

ا کـه از وضـعیت کـاری،        چند سند مختلف ر   ای غیر دولتی باید     سازمانه ، این طرزالعمل  برای شمولیت و امضای   
اسـناد حقـوقی را      راجستر، عضویت به یکی از نهاد های انسجام کننده، اوراق مالی و دیگـر                اسناد رسمی ثبت و   

به این طرزالعمـل بـه       موسسه درخواست های خود را برای شمولیت         86 در زمان تهیه این گزارش       .آماده سازند 
بودند که توسط سکرتریت طرزالعمل موسسات غیـر دولتـی          م کمکهای بشری در افغانستان داده       موسسه انسجا 

  .تحت بررسی قرار میگیرددارد فعالیت  ذکر شده که در چوکات موسسه

  . مراجعه نمایید همین کتاب160 این طرزالعمل به صفحهمتن کامل و در صورت مطالعه 
  

  )OEF( عملیات آزادی جاویدان

نیـرو  . ی جاویدان نام کمپاین نظامی به رهبری ایاالت متحده امریکا علیه بقایای طالبـان و القاعـده میباشـد                  عملیات آزاد 
 طالبـان را از قـدرت       2001های نظامی ائتالف به رهبری ایاالت متحده امریکا یکجا با اتحاد شمال در مـاه نـومبر سـال                    

  .مطالعه نمائید 46در صفحه را برای معلومات بیشتر بخش قوای ائتالف . برکنار ساختند
  

  )ARTF( فند امانت بازسازی افغانستان

 منحیث یک میکانیزم انتقال فند ها به افغانـستان ایجـاد            2002فند امانت بازسازی افغانستان در ماه اپریل سال         
م بانک انکشاف آسیائی، بانک انکشاف اسالمی و پروگرا      ، توسط بانک جهانی    به صورت مشترک   این فند . گردید

   .اداره میگرددانکشافی ملل متحد 
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 میابد، طوریکه   انتقالدولت افغانستان    مستقیماً از طریق     پولفند امانت بازسازی افغانستان     درین میکانیزم یعنی    
فنـد امانـت بازسـازی      دولت  .  میافت سابق از طریق ملل متحد، سازمان های غیر دولتی و یا مراجع دیگر انتقال             

 مسیر و انـسجام     بازسازی تلقی مینماید که در     وسیله افزایش کنترول افغانها بر پروسه        افغانستان را منحیث یک   
  و بـرای  به فند امانت بازسـازی افغانـستان  دونر ها.  افزایش میدهدکمکها تسهیالت ایجاد نموده و شفافیت آنرا    

 ،شـرایط  با در نظرداشـت      ندر چ  ه . میتوانند مبالغ پولی را به آن اعطا نمایند        پروژه ها و یا پروگرام های مشخص      
  . نیز بوده میتواندپذیراینکار انعطاف 

 فنـد کـه روی   . گذاشـت اری گذاشت یا روی یک پـروژه سـرمایه گـذ   فند را میتوان روی یک هزینه عود کننده     
 پـولی کـه روی       در حالیکـه    دولت افغانستان میباشد   مایه مصارف جاری  شته میشود برای ح   هزینه عودکننده گذا  

 جریـان در  . اری گذاشته میشود برای پروژه های معین انکـشافی اختـصاص داده میـشود             رمایه گذ پروژه های س  
بـه  .  ملیون دالر حاصل نمـود 185 فند امانت باز سازی افغانستان 1381 مصادف با 2002-2003سال اول مالی    

 فیصد بهبود   33  با مالحظه  1383 ملیون دالر افزایش یافت و در سال         286 به   1382 فیصد در سال     55مشاهده  
 ملیـون   232با    ملیون دالر همرا   93 دونر ها تعهداتی     2005 مارچ   20یخ  ربه تا .  ملیون دالر افزایش یافت    380به  

اینها یکجا با فندهای غیر متفرقه      . به امضا رساندند  ) 2005-06 (1384دالر دیگر در تعهد غیر رسمی برای سال         
 فندهای تعهد شده و فند های نقده فنـد امانـت         ،در مجموع . اند ملیون دالر میرس   367صورت حصاب فعلی را به      

  . الر میرسددلیون  ب1,2سازی افغانستان تقریباً به باز

 که  شد، مورد ارزیابی قرار گرفت،     غازآ 2005 جنوری   ازسه ماهه که    دوره  یک  در   افغانستان   فند امانت باز سازی   
به صورت کـل توصـیه گردیـد کـه فنـد        . شد ارائه   2005 نتیجه آن در مجمع انکشافی افغانستان در اپریل سال        

عین حال توصیه شد تا پروسه گزارش        در   .  حفظ کند   و روشهای فعلی خود را     ساختارامانت باز سازی افغانستان     
پیشنهاد گردیده تا بـرای رونـد         همچنان  و یک مجمع دایمی پالیسی ایجاد گردد      دهی تعین و اصالح گردیده و     

 . افغانستان، مراحل دوره ای ایجاد و تطبیق گرددبازسازی و انکشافی
 

  )AETF( فند امانت اظطراری افغانستان

 تأسـیس گردیـد تـا فعالیـت هـای           1988فند امانت اظطراری افغانستان توسط سرمنشی سازمان ملل متحد در           
 های نظامی    در مرحله پس از خروج نیرو       را مربوط به پروگرام های کمک های بشری و اقتصادی در افغانستان          

 و اوایـل سـال   2001مـا در اواخـر     ناافغانـستان ودفتـر یو    موقت  تاسیس اداره   الی  این فند    . نماید شوروی تمویل 
کمک مـالی   .  میشد اداره (UNOCHA)  براى افغانستان   سازمان ملل متحد   کمکهاى بشری   توسط دفتر  2002

 مـاین  خـدمات   بـه دفتـر  صورت میگرفت (MAPA)  ملل متحد براى افغانستان   پاکی  ماین که قبال به پروگرام   
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 فند در خـصوص انـسجام کمـک هـای            این در حال حاضر    انتقال شد و   (UNMAS) ملل متحد سازمان   پاکی
  .صورت میگیرد )یوناما(  دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان از طریقاحیای مجدد بشری و

پروژه هایکه تاثیر عاجـل داشـته   : را مورد توجه قرار داده است    پنج ساحه جداگانه     فند امانت اظطراری افغانستان   
کـه ازیـن جملـه حـساب      . امانت اضطراری2 و فند 1  احیاء دوباره کتابخانه کابل، فند     اند، اداره و کنترول آفات،    

د از حالـت اضـطرار بـه سـوى           به اثر تغیر برنامۀ ملل متحـ       2004پروژه تاثیر فوری وادراۀ کنترول افات درسال        
نیـز در اواخـر سـال    حـساب کتابخانـۀ کابـل     به همین ترتیب و. مسدود گردیدبازسازی  انکشافی و    رنامه های ب

   . بسته خواهد شد2005

آسـیب   سـکتور مختلـف ماننـد،        طرف کشور هالند براى تمویل پروژه های       امانت اضطراری افغانستان از      1 فند
وقع میرود که فند باقی مانده ازین پـروژه تـا سـپتمبر             ت و.  محلی داده میشود   پذیری، صحت و بازسازی زیربنای    

 در راه پروژه هـاى    است که   امانت اضطراری یکى از فندهاى کثیرالمساعدت        2فند.  به مصرف برسد   2005سال  
کنترول پروگرامها به مصرف میرسد،      و حمایه    نترول اطالعات، ماین پاکی   فات، ک آرشد استعدادها، امادگی براى     

  .  نظرگرفته شده است در2006ا دسیمبر فند مذکور تاین 
  

  )CFC-A( قوای ائتالف-قوماندانی نیرو های مشترک در افغانستان

 نام آن سازمانیست که توسط ایاالت متحـده امریکـا    قوماندانی نیروهاى مشترک در افغانستان2004از فبروری  
  افغانستان مجمـوع   روهاى مشترک در  قوماندانی نی . درین کشور مستقر بوده است     2001رهبری شده و از اواخر      

عملیات مبارزه براى   قسمت  مرکزی ایاالت متحدۀ امریکا در      فرمانده هی    تحت نظامی است که      های نیرویآن  
برای .  میشود تالف یاد ئقواى ا  جاویدان ایفای وظیفه مینمایند، که خارج از ارگان های نظامی این قوا بنام               زادیآ

  .مراجعه کنید 46 فحهائتالف به صمطالعه بخش قوای 
  
  )AIHRC( ون مستقل حقوق بشر افغانستانیکمیس

 1382 در قانون اساسـی سـال    بعداً موافقتنامه بن ایجاد شده ومبتنی برون مستقل حقوق بشر افغانستان      یکمیس
 به فعالیـت    2002در ماه جون    پس ازینکه این کمیسیون     .  رسیده است  تائیدبه   منحیث یک نهاد دایمی      )2004(
آن ایفـای   دفتـر  11در کارمند  نفر 300تعـداد به  ود آغاز نمود و اکنون سه سال از دوره کارکرد آن می گذرد،         خ

 ،نـدهار، هـرات، کنـدز     ک پکتیـا،     بلخ، بامیـان،    در  آن  و دفاتر منطقوی   کابلدفتر مرکزی آن در     . وظیفه مینمایند 
  . مستقر میباشند ننگرهار و دفاتر والیتی در بدخشان میمنه و دایکندیو فاریاب

  :ون مستقل حقوق بشر را چنین بیان میداردی نقش کمیس1382قانون اساسی 
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ون یآن، کمیسو حمایت از   بهبودبه منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر در افغانستان ودولت ”
 در صورت نقض حقوق شخص می تواندهر .  نماید میمستقل حقوق بشر افغانستان را تأسیس

ون میتواند موارد نقض حقوق بشری افراد را به یکمیس. نماید تایکون شین کمیس به ای خودبشری
این   طرز فعالیتوتشکیل . از حقوق آنها مساعدت نماید  در دفاعوسازد جع ارقانونی  مراجع
  “.می گرددون توسط قانون تنظیم یکمیس

  
  )IARCSC( کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی

توسـط   بعـداً ایـن کمیـسیون     . تاسیس گردید  2002ملکی در ماه می     امه بن کمیسیون خدمات     مبتنی بر موافقتن  
 به کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی تعـدیل           2003 رئیس جمهور در ماه جون       فرامین جداگانه 
ری بـدوش   اداره خدمات ملکـی و اصـالحات ادا  ن فرامین مسئولیت تقرر و درخواست ای با اصدار.و توسعه یافت  

 .گذاشته شدکمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی 

آموزشی و انکشاف ظرفیـت     شامل واحد   (خدمات ملکی    کمیسیون به چهار دیپارتمنت تقسیم گردیده است؛         این
 مـستقل اصـالحات اداری توسـط        ره مستقل استیناف، کار کمیـسیون     ااد،   مستقل استخدام  ، اداره سکرتریت،  )ها

 وزراتخانه ها رهبری مى گردد که براى بهبود کار و از بین بردن مشکالت سـاالنه چنـدبار بـاهم                     کمیتۀ مشاور 
که این کمیته شامل پنج عضو دایمی که عبـارت از وزرات امورخارجـه، داخلـه، مالیه،عدلیـه، و                   . مالقات میکنند 

  .تبدیل میگردندکه به نوبت ساالنه تغیر و  کار و امور اجتماعی میباشد و سه عضوه دیگروزرات 

 شامل انکشاف   2005و  2004کار   . موضوعات خدمات ملکی و اداری میباشد      ریاست خدمات ملکی مسوول همه    
  مـاه  در .تسوید قانون جدید خدمات ملکی میباشـد       و درجه بندی، پالن جدید تقاعد و      پرداخت معاشات   میکانیزم  

 ادارۀ خدمات ملکـی     . پیشکش گردید  به کابینه   مقدماتی ارزیابی  قانون خدمات ملکی بخاطر مرور و      2005جون  
. خدمات ملکی نیز میباشـد  مقررات پروژه هاى کمیسیون مستقل اصالحات اداری و   ول پیشبرد ستراتیژی و   ئمس

اداره خدمات ملکی نیز مراقـب تکمیـل پـروژه          . نیز میباشد  (PRR)فعالیتهاى پروگرام   همچنان مراقب تکمیل    
  . این پروگرام استاى درجه پاییناصالحات اداره عامه و پروژۀ ه

ملکـی  کارمندان   5000اداره مستقل اصالحات وخدمات ملکی براى بیش از       انشکاف ظرفیتهای    و   یموزشآواحد  
مانند پروگـرام    ین برنامه با دیگر پروگرامها    ا.  داری را آموزش داده است      اداره و مهارتهاى عمومی دفتر     مدیریت،

 پـالن   2005ایـن واحـد در جـون        .  گردند سراسر کشور دایر   هاى تربیوی در  ثبات افغانستان کمک کرد تا کورس     
یمی براى مامورین دولـت     موزشهاى دا آ سهولیت   ایجاد گردد تا در راستای تهیه     انستیتوت خدمات ملکی    نمود تا   

  . تکمیل گردد2007  اوایلتوقع میرود که این انستیتوت در. خدمت نماید



   کمک به افغانستانی برارهنمود: از الف تا یا
 

48 

، انکـشاف   که مصروف خـدمات ملکـی     با دیگر سازمانهای   ات وخدمات ملکی  اه مستقل اصالح  ادراۀ سکرتریت ادر  
  وزراتخانه و دونرها   همچنان این سکرتریت با کمیته مشورتی      .، همکاری مینماید   و اصالحات میباشد   ظرفیت ها 

 در چوکـات    همچنـان . یابـد گسترش  به والیت   را   دارد تا کارهاى اداره مستقل اصالحات وخدمات ملکی          ارتباط
 دارد کـه مراقـب شـش دفتـر          ی وجـود  واحد والیت   و  ارزیابی کرتریت یک واحد همکاری، واحد کنترول و       س این

بـاد، کنـدهار، کنـدوز و مزارشـریف         آجـالل    هـرات،  ساحوی ادراه مستقل اصالحات وخدمات ملکی در گردیـز،        
  .میباشد

و نظارت از استخدام پوسـتهاى       و یا باالتر از آن       2اداره مستقل استخدام بخاطر تقرر خدمات جدید ملکی درجه          
بورد مستقل استیناف این کمیسیون وظیفه دارد تا به شکایات          .  و یا پایین تر از آن تاسیس گردیده است         3درجه  

وارده کارمندان ملکی و حتی شکایات در مورد نحوه اداری و تصمیمگیری بورد مستقل استخدام را رسیده گـی                    
رت کمیسیون مستقل اصالحات و خدمات ملکی قرار دارنـد، در انجـام کـار               نماید، اما این دو اداره که تحت نظا       

  .های شان مستقل میباشند

 برنامـه ارزیـابی از فعالیـت هـای ایـن            2005کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکـی در مـاه مـی              
نده هم با ارتباط به ایجاد      کمیسیون را آغاز کرد، در این برنامه که مدت دو ماه ادامه میابد، نیاز های کاری در آی                 

کـه در   (، و سـتراتیژی جدیـد انکـشاف ملـی افغانـستان             ) انتخاب مى گردد   2005که در سپتمبر    (پارلمان جدید   
مورد ارزیابی و تدقیق قرار میگیرد، انتظار میرود تا این برنامه الی اواخر تابستان              )  تکمیل مى شود   2006جنوری  

المللـی    سازمان انکـشاف بـین     ،شاف آسیائی، بانک جهانی، کمیسیون اروپا     بانک انک  . به پایه اکمال برسد    2005
المللی کوریا به کمیسیون مستقل      المللی و سازمان همکاری بین     ایاالت متحده امریکا، دیپارتمنت انکشاف بین     

  .اصالحات اداری و خدمات ملکی کمک های مالی و تخنیکی مبذول داشته اند
 

   (IEC) کمیسیون مستقل انتخابات

  .مطالعه نمائید 35  صفحه رادفتر مشترک تنظیم انتخاباتبرای آگاهی بیشتر، 
  

   (SEAL) کمک برای تاسیس پارلمان افغانستان

 پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد و دولت افغانـستان پروگـرام کمـک بـرای تاسـیس                  2005در ماه فبروری    
  .ل هدف ذیل میباشداین پروگرام شام. پارلمان افغانستان را آغاز نمودند
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کمک در راستای تاسیس یک پارلمان فعال و کارا که تمام مردم افغانستان به آن منحیث یک نهاد ”
مسئول، حسابده و شفاف نگریسته که به حیث وسیله رابط میان شهروندان و دولت افغانستان کار 

  “.نماید

  :ستان در هفت ساحه مختلف کار مینمایدبرای رسیدن به این هدف، پروگرام کمک به تاسیس پارلمان افغان
 ،تاسیس پروگرام های موثر هماهنگی و کمکی برای کمک به پارلمان 
 ،ارتقای ظرفیت کاری کارمندان اداری و تخنیکی و اعضای پارلمان 
 ،آماده نمودن شرایط و امکانات برای تدویر اولین جلسه پارلمان 
ر پارلمان برای اسـتفاده کارمنـدان، رسـانه هـای           ی با تعم  آماده سازی و تنظیم وسایل ارتباطی و تکنولوژی        

 ،خبری و آگاهی عامه
 ،طرح و دیزاین ستراتیژی برای تدویر کمپاین های آگاهی عامه 
 ، و استفاده از بودجه مصرفی پارلمان در جریان سال اولتامین 
 .کمک به تیم اداری تا فعاالنه کار نمایند 

دور اول تا به تاسیس پارلمان ادامه داشته کـه  .  در دو دور تطبیق میگرددابد ادامه می دو سال   که برای  این پروژه 
 در خـصوص تهیـه امکانـات ماننـد    پـروژه  اول ایـن    دور  در  .  دایر گردد  2005 سپتمبر   قرار است انتخابات آن در    

از شـروع   این پروژه    دور دوم    . کمک مینماید   پارلمان  کار شروعجهت  وغیره  ، استخدام کارمندان    وسایل ارتباطی 
 آموزشی، تهیـه وسـایل و خریـداری وسـایل          تهیه برنامه های  که درین دور با      ادامه دارد،    2006پارلمان تا سال    

  .کمک میکند پارلمان مورد نیاز تا زمان اعمار تعمیر جدید

ز پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد، مسئول تطبیق این پروژه بوده و دولت افغانستان مسئولیت نظارت کلی ا                
 به عهـده   راای بزرگترکمکه است، مسئولیت  اصلی پارلمان   کننده کشور فرانسه که کمک   . روند تطبیق آنرا دارد   

یک گروه مشترک کاری    . همکار است ، البته اتحادیه بین المللی پارلمان دولت های مستقل نیز درین راستا             دارد
 کـه در  یابی این پروژه تـشکیل گردیـده  ائی و ارزبرای پیشبرد امور مربوط به پارلمان از قبیل نظارت کلی، رهنم         

این گروه مـشترکاً بـر رونـد         . شامل اند  آن نماینده گان دولت، دفاتر سازمان ملل متحد، فرانسه و دیگر دونر ها            
  .کاری تیم اداری این پروژه که مسئولیت امور اداری آنرا به عهده دارند، نظارت مینماید

از کـشور   بیشتر آن    ملیون دالر بوده که      15,5 پروژه سنجش گردیده است،      بودجه مجموعی که برای تطبیق این     
 . تمویل میگرددفرانسه و پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد
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  کمیسیون خدمات ملکی

  . را مطالعه فرمائیداداری و خدمات ملکیکمیسیون مستقل اصالحات عنوان  47 معلومات به صفحهبرای 
 

 (HRRAC)  حقوق بشرکنسرسیوم تحقیق و دفاع از
www.afghanadvocacy.org 

موسـسات  سـازمان هـا و       به منظور گرد هم آوری     2003کنسرسیوم تحقیق و دفاع از حقوق بشر در اوایل سال           
ر های حقوق بـشر     معیادر خصوص تقویت     انکشاف پالیسی های دولت      راستای تطبیق و  داخلی و خارجی که در      

نسرسیوم این سه هـدف      ک در محراق اهداف و فعالیت های این      . ایجاد گردید   فعاالنه کار مینمایند،   در افغانستان 
دریـن کنـسرسیوم شـش    . حقوق اقتصادیتامین  حقوق سیاسی و    تامین حقوق اجتماعی، تامین  : عمده قرار دارد  

مـشورتی ایـن    عـضویت   شـته و دو موسـسه دیگـر         موسسه داخلی افغان و هفت موسسه بین المللی عضویت دا         
  .کنسرسیوم را دارند

کنسرسیوم تحقیق و دفاع از حقوق بشر یک سازمان تحقیقاتی بوده که بر اساس یافته های تحقیقاتش از افراد                    
را در  هدف این کنسرسیوم اینست تا صدای افغانها        . و مناطق افغانستان امور دفاع از حقوق بشر را پیش می برد           

ر ابتدا این کنسرسیوم در مورد مسایل مربـوط بـه           د. به گوش مسئولین برساند    ی آنها  حقوق بشر  ص نقش خصو
تحقیقـات آینـده ایـن    .  اسـت ورد اشتراک آنها در انتخابات تحقیق نمودهزنان و امور امنیتی و بطور اساسی در م    

یه یافتـه هـای تحقیقـات ایـن          و دفاع  و آموزشی و دولتداری شهری میباشد     کنسرسیوم در مورد مسایل تعلیمی      
صورت کنسرسیوم از طریق تهیه گزارشات برای دولت و مردم، برنامه های رادیوئی و برنامه های نمایشی تیاتر                  

  . میگیرد

درین کنسرسیوم پانزده موسسه عضویت دارند که در هر چهار یا شش هفته با تدویر جلسه امور مربوط بـه ایـن           
 این کنسرسیوم را دارند حق رای ی که فقط عضویت مشورتی   موسساتازمان ها و    س. کنسرسیوم را تعین مینمایند   

 سازمان هـای عـضو  دفتر کنسرسیوم در دفاتر . هیات روسأ سکرتریت این کنسرسیوم را رهنمائی مینماید      . ندارند
لی بودجه اص . مستقر یافته است   (CPAU) صلح    همبستگی و  واقع است، که اخیراً در تعمیر دفتر همکاری های        

  . میشود تشکیل و سازمان هااین کنسرسیوم از موسسه اکسفام هالند و حق العضویت موسسات
 

  )ARSG( گروپ رهبری بازسازی افغانستان

  . نمائیدمراجعه 32توکیو در صفحه جلسه وزیران در به متن 
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  )CG( گروپهای مشورتی

 بـرای همکـاری اساسـی میـان         الت جهت فراهم آوری تـسهی     2003اوایل سال    در )CGs(  مشورتی گروپهای
ملل متحد و سازمان های غیر دولتی در عـرصه های پروگرام هـای ملـی ایجـاد                 دفاتر سازمان   ، دونر ها،    دولت

  .نیز آمده است (NDF)گردیده است که در پالن انکشاف ملی 

و بعـداً در     2002 گروه نهاد هـای تطبیـق کننـده در اکتـوبر              در جلسه  خستین بار نبراى  تی  ساختار گروپ مشور  
مورد بحث قـرار گرفـت کـه طـی ایـن جلـسات                بطور گسترده  2002یمبر  دس  حمایت افغانستان در   هگروجلسه  

گروه نهاد  ( گروپ   هر دو     به محض تاسیس گروپهاى مشورتی      و .ساختار و مسئولیتهای این گروپها تعین گردید      
و قـوی  رهبـری   بخـاطر سـاختن یـک       ههمراه با ادارات مربوطـ    ) فغانستانو گروپ حمایت ا   تطبیق کننده    های

   . منحل شدنددولتی رسماً

 گروپهـاى مـشورتی در طـى دوسـال          هباالى مراحل طى شـد     وزارت مالیه یک مرور وسیع را        2004مبریدر دس 
ۀ وسـیعتر شـد کـه دیگـر دونرهـا و ادرات              این مرور به انداز    2005در فبروری    گذشته را تحت بررسی قرار داد،     

 بعـضى از پیـشنهادات بـه    ان در بارۀ بازسازی گروپهاى مشورتیهمچن. گروپ کاری شدنددولتی نیز شامل این   
که  فیصلۀ صورت گرفت     2005 انکشافی افغانستان     توسط مجمع  مگر.  تقدیم گردید  2005 مالیه در مارچ     وزرات

  .  تکمیل ستراتیژی انکشاف ملی باید منتظر ماند زمانتا

  :ای ذیل را داشته اندیت ه مسول گروپهاى مشورتی2005تا جون 
 ،)PIPs(آماده نمودن پروگرام های سرمایه گذاری دولتی  
 ،)NDF(تضمین تطابق توصیه ها با پالن انکشاف ملی  
 ،تعقیب مسیر جریان کمک ها برای تقویت بودجه 
 ، ونظارت بر پیشرفت در عرصه های تطبیق پروگرام ها 
 .می گروپ مشورتیدد به کمیته دای و گزارش دهی مج“مختلف و همه جانبه ”ادغام مسایل  

کـه اکثـراً     (تی قرار دارد که نقاط محراق گروپ هـای مـشور          در رأس هر گروپ مشورتی یک وزارتخانه کلیدی       
 تیاعـضای گـروپ مـشور     . با آن معاونـت مینمایـد     ) تلفیق مشترک دونر با یکی از مؤسسات ملل متحد میباشد         

ملل متحد و سازمان هـای   دفاتر سازمان    ،المللی سازمان های بین  مشتمل اند بر وزارتخانه های دیگر، دونر ها،         
   .تدویر میابندگاه گاهی برخی جلسات اقالً ماهانه یکبار و جلسات دیگر . غیر دولتی

. نظارت میگردد کـه در رأس آن وزارت مالیـه قـرار دارد            تی  این پروسه از جانب کمیته دایمی گروپ های مشور        
 این مراجع شامل وزارت هـای ذیـربط،       . نفع در پروسه بازسازی را گرد هم می آورد        کمیته دایمی تمام مراجع ذی    



   کمک به افغانستانی برارهنمود: از الف تا یا
 

52 

نظر به موضوعات شـامل آجنـدای جلـسات          2004غاز جون   آاز  .  میباشد دونر ها، جامعه مدنی و دیگر موسسات      
یتـه  گروپهاى مشورتی خواسته خواهد شد که در مورد فعالیت های خویش به کم             کمیته دایمی از یک یا زیاد از      

  .مینمایدماه یک بار جلسه   کمیته تخمینا هر، اینمعلومات ارائه نمایند

گروپ های مشورتی با در نظر      .  مکمل میگردند  )AGs(  دیگر بنام   توسط گروپهای  )CGs(تی  گروپهای مشور 
، محیط زیست، حقوق بـشر، مبـارزه    از قبیل جنسیت“مختلفه و همه جانبه   ”داشت بودجه جهت پیشبرد مسایل      

 مشترکاً در قـسمت تعـین       گروپهااین  .  مواد مخدر، امور بشری و مسایل نظارت و ارزیابی ایجاد گردیده اند            یهعل
 در بـا گـروپ هـای مـشورتی     (AGs)اینکه تا چی انـدازه گروپهـای        . کار مینمایند   و کاری  اولویتهاى بودجوی 

 .همکار است، متغیر میباشد
  
  )NHDR( ملی انکشاف بشری گزارش

 گـزارش  نخستین    و تهیه   کار ترتیب  2003 ملل متحد در ماه اپریل        سازمان و پروگرام انکشافی  ستان  دولت افغان 
  ملـی  گزارشـات  . نـشر گردیـد    2005دند که این گزارش در فبـروری         انکشاف بشری افغانستان را آغاز نمو      ملی

اننـد عــواید،   کـه بـر تنـوع ضـروریات بـشری م     بـوده  انکشاف بشری بر مبنای نظریات انکشاف بشری استوار        
 فرهنگـی و سـهم گیـری در امـور         ، تغـذیه و صحت بهتـر، امنیـت، آزادی سیاسـی و           تعلیم و تربیه  دسترسی به   

  .پروسه انکشاف و امنیت میباشد  کلی این گزارش در افغانستان ارتباط میانموضوع .تأکید مینمایداجتماعی 

تهیه پیشنویس این گزارش طی پنج مرحلـه صـورت گرفـت،            
رفیت های کـاری کارمنـدان، کمپـاین هـای جمـع            ساختن ظ 

آوری معلومـــات، تـــشکیل هیـــات مـــشاوران و کمیتـــه از  
که در ادامه هفت گزارش مربـوط       . متخصصین خارجی میباشد  
 گزارش موضوعی دیگـر توسـط       18به سکتور های مختلف و      

و گزارشات تهیه شـده در دو       . تحقیق گران داخلی تهیه گردید    
لعه مقدماتی توزیع گردید و در مرحله       مرحله جداگانه برای مطا   

  . اخیر با تجدید محدد این گزارش بدسترس عموم قرار گرفت

که فصل اول در برگیرنده نظریات و پیامد ها          گزارش ملی انکشاف بشری در هشت فصل تقسیم گردیده است،         
 و نقـش سـازمان هـای        بوده و در فصول دیگر تحلیل اوضاع امنیتی در افغانستان، علل و پیامد هـای نـا امنـی                  

قابل . امدادی و دولت افغانستان در زمینه ادامه میابد و در انجام با فصل از نتیجه گیری و سفارشات خاتمه میابد             
 موضوع که با امنیت بشری ارتباط دارد، در جـدول هـا درج              6به ذکر است که در ختم این گزارش بطور مفصل           

  . ندان ، جامعه و امور سیاسیاقتصاد، صحت، محیط زیست، کارم-گردیده است

گزارشات انکشاف بشری ملی توسط کشور های 
ت پروگرام انکشافی ملل رو به انکشاف با حمای

منحیث یک میکانیزم نظارت بر شاخص  متحد
از سال . های انکشاف بشری انکشاف داده میشوند

 گزارش انکشاف 450 بدینسو بیشتر از 1992
 گزارش منطقوی در 21بشری ملی و محلی و 

  . کشور جهان ترتیب گردیده است135
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درین گزارش سفارشات ذیل صورت گرفته و تشویق مینماید تا در پروژه های انکشافی اهداف ذیل مورد توجـه                   
  : قرار گرفته باشد

 ،مصئونیت و امنیت 
 ،دولت مقتدر، موثر، عادل و حسابده 
 ،تقویه سازمانها و پالیسی های فراگیر 
 ،اشتراک واقعی تمام افغانها 
 ،شاف متوازنانک 
 ، ودسترسی مردم محل در گزارش، با کمک جامعه بین المللی 
 .طرح ها و اجندای همکاری صلح آمیز و منطقوی 

تهیه و نشر این     پالن است گزارش ملی انکشاف بشری افغانستان در هر سال دو مرتبه نشر شود که وجوه مالی                
  .اف بین المللی کانادا و بانک جهانی می پردازندگزارش را پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد، سازمان انکش

  
  )ELJ( لویه جرگه اضطراری

 همان ماه   19تدویر و تا تاریخ      2002 جون سال    11 بتاریخ   بر اساس طرح و موافقتنامه بن     لویه جرگه اضطراری    
انتقـالی  ولـت  داتخاذ تصمیم در مورد سازماندهی و تنظیم قدرت و ایجاد     ”این لویه جرگه بخاطری     . ادامه یافت 

الی انتخاب یک حکومت کامالً نماینده که از طریق انتخابات آزاد و عادالنه انتخاب شده باشد، بوده اسـت، کـه                    
 لویـه جرگـه بـا انتخـاب حامـد           “.حکومت منتخب باید طی دو سال پس از تاریخ تدویر لویه جرگه برگذار گردد             

یشنهادات وی در مورد کابینه، بصورت عموم مؤفقانـه         و با تصویب پ   ) رئیس سابق اداره مؤقت افغانستان    (کرزی  
  .تدویر یافت و در نتیجه آن اداره انتقالی افغانستان تأسیس گردید

 کرسی در لویه جرگه اضطراری توسط یک کمیسیون خاص و مستقل برای تـدویر               1501طرزالعمل کار و تعین     
ولـی در  .  بـرای زنـان اختـصاص یافـت      کرسـی  160صورت گرفت، از جمله     ) کمیسیون لویه جرگه  (لویه جرگه   

زن در آن شـامل      200 نماینده از سراسر والیات درین لویه جرگه اشتراک نموده کـه از مجمـوع                1650واقعیت  
معیار هـا بـرای     : نگرانی ها در خصوص جریان جلسات لویه جرگه و نتایج آن شامل این مسایل میگردید              . میشد

 اداره جدید، عدم رأی گیری مناسب جهت انتخاب ساختار حکومت و         انتخاب نمایندگان، نقش جنگ ساالران در     
لویه جرگه قانون اساسی در اواخر سال       . اعضای کابینه، ارعاب نمایندگان و فقدان شفافیت در جریان این پروسه          

  . بطور بهتر تدویر یافت که در آن گزارشات مبنی بر ارعاب و اذیت نماینده گان کمتر دیده شده است2003
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  )CLJ( یه جرگه قانون اساسیلو

 همزمان باتاسیس کمیسیون مـسوده      2002پروسه حصول توافق بر یک قانون اساسی جدید در ماه اکتوبر سال             
ایـن کمیـسیون    .  بادایرشدن لویه جرگه قانون اساسی منـتج گردیـد         2003 آغاز گردید، که تاپایان      قانون اساسی 

 در . افتتـاح گردیـد    2002در رسـماً  اون ریس جمهور بـود و      عضوبود که ریاست ان به دوش شهرانی مع        9شامل  
مرور به کمیسیون ارزیابی قانون اساسـی        ترتیب نموده که براى ارزیابی و       کمیسیون یک مسوده را    2003اپریل  

 عـضوی قانون اساسی که در آن هفت زن نیز شامل بود مؤظف بود تـا آموزشـدهی و         35کمیسیون  . سپرده شد 
در مورد متن مسوده در سراسر افغانـستان و در میـان جوامـع مهـاجرین افغـان در ایـران و             نظر خواهی عامه را     
کمیسیون تسوید قانون اساسی، کمیسیون ارزیابی قانون اساسی و بعـداً لویه جرگـه قـانون               . پاکستان پیش ببرد  

  .ک میگردیدنداساسی توسط یک داراالنشأ جهت تأمین خدمات و معاونت های اداری، تخنیکی و لوژستیکی کم

.  پس از یکماه فعالیت های آموزشدهی عامه، پروسه نظر خواهی عامه آغاز گردید             2003 ماه جون سال     7بتاریخ  
 یونامـا طـی ایـن پروسـه بـه          بر اساس سنجش های دفتر    . این نظر خواهی ها به اشکال مختلف صورت گرفت        

کمیسیون ارزیابی قانون اساسـی   . یصد زنان بودند   ف 19 نفر نظر خود را ارائه نمودند که از آنجمله           178000تعداد  
 14که متن آن برای بحث به لویه جرگه قانون اساسی           . نمود  نشر 2003مبر  ا نو 3خری خود را به تاریخ      آمسوده  

از راه انتخابات محلی براى اشتراک انتخاب زن  100شامل ه  نمایند 450که درین اثنا  . ماده گردید آ 2003مبریدس
 مهـاجرین پاکـستان و      طبقات مخصوص مانند زنـان،      گان  چوکی براى نماینده   106ن به تعداد    همچنا. گردیدند

 چوکی بـراى نماینـدگان انتـصابی از طـرف جمهـور             52 داخلی، کوچیها، هندوها و سیکها،     ایران، بیجاشده گان  
   . نماینده میشدند502نظرگرفته شده بود که مجموعا  ریس کرزى در

ـ صـبغت اهللا مجـددی ر     .  روز ادامـه کـرد     22آغاز و   مبر  یسد14تاریخ  اساسی ب لویه جرگه قانون     یس و چهـارتن    ئ
 گروپ یـا کمیتـه کـاری    10نمایندگان به .  انتخاب گردیدند ) زن 2شامل  ( سه تن منشی   و ) زن 1شامل  ( معاون

 هر کمیتـه کـاری یـک      . فصل مورد بحث قرار میدادند     تقسیم گردیدند که در آن متن قانون اساسی را فصل به          
  . که تغییرات پیشنهادی خویشرا به رهبری لویه جرگه قانون اساسی گزارش میدادند. رئیس را انتخاب نمود

ماینـدگان در   ایجاد گردید که هدف آن ارزیابی تغییرات پیـشنهادی و ادغـام نظـرات ن   )حل و فصل (یک کمیته   
اری و معـاونین آنـان، نماینـدگان     عضو بود که شامل رؤسای ده کمیته ک38 دارای   این کمیته . نگارش متن بود  

قرار بود که در مورد تمـام       . کمیسیون تسوید، ناظرین یوناما و رهبری منتخبه لویه جرگه قانون اساسی میگردید           
مواد اختالف انگیز مانند ساختار دولت، نقش اسالم، زبان ملی، زبان سرود ملی و تابعیـت دوگانـه وزیـران رأی                     

ه رأی دهـی مغـشوش بـود و یـک جلـسه رأی دهـی توسـط تقریبـاً نـصف                      گیری صورت گیرد، هر چند پروس     
   .به پایان رسید  قاطع،و جلسه بدون توافقشده استدالل ها آغاز . نمایندگان تحریم گردید
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باالخره پس از میانجیگری های فراوان توسط کارکنان یوناما و سفیر ایاالت متحده امریکا، یک توافق حـصول                  
ر گردید که در آن نمایندگان با  مراسم اختتام لویه جرگه قانون اساسی برگذا      2004 سال    جنوری 4بتاریخ  . گردید

  .ستاده شدن تائید خویشرا از متن نهائی ابراز نمودند، هر چند درین مورد رأی گیری صورت نگرفتا

 .ردید توسط رئیس جمهور کرزی امضأ گ2004 جنوری سال 26 رسماً بتاریخ   )2004  (1382 قانون اساسی سال  
، کابینه وزرأ و پارلمـان      )با دو معاونین آن   (مطابق به قانون اساسی جدید افغانستان دارای رئیس جمهور منتخب           

قانون اساسی به مردان و زنـان افغـان حـق مـساوی شـهروندی       .مرکب از ولسی جرگه و مشرانو جرگه میباشد     
ایـن  .  خویشرا در عرصه حقوق بشر انجام دهد       المللی میدهد و افغانستان را متعهد میسازد که مکلفیت های بین         

  .قانون اشعار میدارد که افغانستان یک جمهوری اسالمی بوده و هیچ قانونی مخالف دین اسالم بوده نمیتواند

  .مراجعه نمائید 108 اسناد در صفحهجهت مالحظه متن کامل قانون اساسی لطفاً به بخش : یادداشت 
  

  )ADF( مجمع انکشاف افغانستان

 ملـل متحـد و سـازمان        دونر های دوجانبه و یا چندین جانبه، مؤسـسات        جمع انکشاف افغانستان که حکومت،      م
بازسـازی و  زمینـه  در دولـت  های غیر دولتی را گرد هم می آورد یک میکانیزم جهت بحث باالی پـالن هـای    

انکـشاف افغانـستان تـدویر       جلسه مجمع    سهاز آوان امضای موافقتنامه بن      . انکشاف و سازماندهی منابع میباشد    
همـه سـاله   دولت  و توقع میرود که تدویر چنین جلسات جهت ایجاد تماسهای بیشتر میان دونر ها و              است یافته

  .صورت گیرد

 صورت گرفت بـراى نخـستین بـار حامـد          2005 اپریل سال    6-4جلسه سومى مجمع انکشاف افغانستان که در        
 بحث دونرهاى بین المللی مالقات نمود، هدف ازین جلسه    اش با  کرزى ریس جمهور منتخب افغانستان وکابینه     

آینـد،   ایکه در مساعی اعمار مجـدد پـیش مـى            چالش های آینده   انکشافی،   ۀ اولویت های  باره نحو   در و گفتگو 
بـرای   مجمع  اینجلسات گذشته.  یابدینده تغیرآگذشته به پالیسی جدید اولویت هاى      فکری از   تا تمرکز  میباشد
شـانرا در مـورد     پیـشنهادات   جداگانـه در آن      خانهاوزارت کمک از کشور ها و دونر ها بوده است قسمیکه            دریافت

  .نیازمندی های سکتور های مربوطه مطرح مینمودند

  : بود سکتوری تمرکز یافتههشت موضوع دوام کرد، باالی سه روز که  مجلس اینهمچنان
  ،تسریع پروسه انکشاف بازسازی های زیربنائی 
  ،ی و مصونیت اجتماعی جهت کاهش فقر اقتصادرشد 
  ،ط مناسب براى انکشاف سکتور خصوصیمهیا نمودن یک محی 
  ، سیستم مالی، اصالحات اداره عامهتداوم 
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  ،ند امانت بازسازی افغانستان و دیگر فندهافبررسی  
  ،تقویه همکاری های منطقوی 
  ، ویل معیشتبدایجاد پروگرامهای واد مخدر و م  علیهمبارزه 
 .عدالت و اشتراک مساویانه در سیاستامنیت،  

  

 نهـاد هـای جامعـه مـدنی،       . درین جلسه گزارشی از تطبیق پالن کاری برلین و بودجه موقت ملی نیز ارایه شـد               
 مجلـس مجمـع     کـه پالنهـای مهمـی     یکی از   و  .  دادند  بیانیه کتعداد گروپهای مشورتی   ی سازمانهای غیر دولتی،  
است که باید تـا اوایـل        (ANDS) ستراتیژی انکشافی ملی افغانستان   شت، طرح    دا 2005انکشاف افغانستان در    

  .تکمیل گردد 2006
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  کنفرانس بن
  بن ، آلمان

  
محصول آن موافقت 

نامه بن بود که راه 
افغانستان را بسوی 

صلح پایدار و 
بازسازی بنیان 

 .گذاری نمود

جلسه گروپ 
حمایت از 
افغانستان 
(ASG) 

  

  برلین، آلمان
  

دونرها تعهد نمودند 
تا به انکشاف دراز 

مدت افغانستان 
  .کمک نمایند

جلسه وزرا در 
  توکیو

  توکیو، جاپان
  

 2002برای سال 
 ملیارد دالر 1,8مبلغ 

امریکائی تعهد 
  .گردید

تمام مبالغ تعهد شده 
 ملیارد 4,5بیشتر از 

  .دالر امریکائی میباشد
گروپ اجرائیه 

  . اسیس گردیدت

جلسه گروپ 
  (IG)اجرائیه 

  کابل،افغانستان
  

ارایه پالن انکشاف 
ملی از طرف دولت 

  برای دونر ها

جلسه گروپ 
حمایت از 
 افغانستان 
  ژنیو، سویس

  
 ملیون دالر 398مبلغ 

امریکائی کمبود فند 
  .داعالم گردی

جلسه گروپ 
  اجرائیه

  کابل، افغانستان
  

پالن ایجاد گروپهای 
 (CGs)مشاوره 

  . اعالم گردید
  

گروپ اجرائیه منحل 
گردید و به میکانیزم 

گروپهای مشاوره 
  .تغیر شکل یافت

جلسه گروپ 
حمایت از 
  افغانستان
  اسلو، ناروی

  
 ملیارد دالر 2تعهد 
  2003برای 

  

و بطور رسمی این 
  . منحل گردیدگروپ

 در جلسه توکیو
مورد تحکیم صلح 

  در افغانستان
  توکیو، جرمنی

  

 ملیون دالر 50مبلغ 
از جانب دونر ها برای 

پروسه دی دی آر 
  .تعهد گردید

و دولت انتقالی طرح 
اصالحات امنیتی را 

  . ارایه نمود

مجمع انکشاف 
افغانستان 
(ADF)  

  کابل، افغانستان
  

 ملیارد دالر 2,27مبلغ 
بودجه ملی ارائه 

که شامل . گردید
بودجه انکشافی و 
عادی سال مالی 

 2004 و 2003
  .میشود

مجمع عالی 
استراتژیک 
  افغانستان

  بروسل، بلجیم
  

 ملیون دالر 211مبلغ 
برای بودجه عادی و 

 ملیارد دالر 1,2مبلغ 
برای بودجه انکشافی 
از طرف دونر ها تعهد 

  .گردید

سند تضمین 
آینده افغانستان 

(SAF)  
  برلین، آلمان

سنجش مجدد 
مصارف بازسازی 

کشور که در هفت 
 ملیارد 27سال مبلغ 

  . دالر تخمین شد
 در سال 4,5دونر ها 

 8 ، و 05- 2004
ملیارد را برای سه 
 .سال متعهد شدند

مجمع انکشاف 
  افغانستان 

  کابل، افغانستان
  

دولت پالن بودجه 
 2004انکشافی سال 

 را تهیه 2005 –
  .نمود

مجمع انکشاف 
  افغانستان 

  کابل، افغانستان
  

دولت افغانستان طرح 
تهیه ستراتیژی پالن 
انکشافی افغانستان را 

(ANDS)  ارائه
  .نمود

  جلسه دونر ها 
  لندن، انگلستان

  
 ستراتیژی ارایه طرح

پالن انکشافی 
افغانستان و مرور و 
  بررسی پیشرفت ها



   کمک به افغانستان برایرهنمود: از الف تا یا
 

58 

 (ACSF) مجمع جامعه مدنی افغانستان

 را جهـت انجـام      فضائیمجمع جامعه مدنی افغانستان یک شبکه غیر رسمی گروپ های جامعه مدنی است که               
 برای جامعـه مـدنی در امـر تـصمیم گیـری هـای سیاسـی        گفتگو ها ایجاد نموده و هدف از آن انکشاف نقشی  

این مجمع در کنفرانس جامعه مدنی افغانستان تأسیس گردید که موازی با کنفرانس بن در اواخر سـال                  . میباشد
 )Swiss-Peace(بنابر خواهش رهبران مجمع جامعه مدنی افغانستان، بنیاد صلح سویس           .  تدویر یافت  2001

 بدینـسو بنیـاد     2004 اواسط سـال   از. مجمع جامعه مدنی افغانستان کمک نموده است      در تأسیس و پیشبرد کار      
 ولـى بنیـاد     صلح سویس پروسه واگذاری اداره مجمع جامعه مدنی افغانستان را به افغانها رویدست گرفته اسـت               

   .صلح سویس درین راستا به کمکهاى تخنیکی خود ادامه خواهد داد

 تعریف های زیادی وجود دارد، ولی       “جامعه مدنی  ”ف است که برای اصطالح      مجمع جامعه مدنی افغانستان واق    
با این امر موافق است که جامعه مدنی شامل آنانی است که بصورت داوطلبانه گرد هم می آیند تا در امور مدنی                      

. رنـد به نفع جامعه بصورت مسالمت آمیز سهم گیرند بدون اینکه منافع شخصی و یا سیاسی خویشرا در نظـر گی                   
 سازمان جامعه مدنی تشکیل گردیده است وسیع بوده و شامل سـاختار هـای سـنتی                 70تقریباً از    این مجمع که  
ایـن  . ، اعضای سکتور خصوصی، گروپ های جوانان و اشخاص منفرد میباشـد      )شورا های محلی  (مانند شورا ها    

 از سـوى مجلـس سـاالنه عمـوم    نهـاى کـه    نفر از افغا10 الى8متشکل از   ایکهمجمع توسط یک هیئت مدیره   
 الى  2همچنان درین کمیته    .  انتخاب میشود  ،سازمانهاى عضو جامعه مدنی براى مدت یک سال انتخاب میگردد         

  .شامل میباشددونر ها اعضاى بین المللی   تن4

  میباشـد، البتـه از طریـق    مجمع جامعه مدنی افغانستان بهبود و انکشاف جامعه مدنی در افغانـستان            هدف اصلی 
  :انجام فعالیت های ذیل

  ،مجدد، انکشاف و پروسه هاى صلح مام سکتورها و جامعۀ افغانی در اعمارسهمگیری ت 
  و عمده، مسایل مهم و ماده ساختن جامعه مدنی براى اشتراک درآ 
  . جامعۀ مدنی درین کشورتقویت شبکه 

ی تبادله نظریات بخاطر تـشخیص راه       پالیس  ابتدایی جامعه مدنی افغانستان این بود که        فعالیتهای 2002سال  در  
 مجمـع   2004 -2003 سـال     و در  .غـاز نمایـد   آ ، که از انظار افتیده بود      را اعمار مجدد کشور   هاى پروسه صلح و   
گاهی مردم عامـه  آ که عبارت از همایه معاهده بن تمرکز دادان فعالیتهای خویش را باالى حجامعه مدنی افغانست 

در . بـود  2004 در اکتـوبر  ی به راى دهندگان انتخابات ریاست جمهـوری      اهنمایدر راه شناخت قانون اساسی و ر      
در انتخابـات   پروسۀ ثبت نام ازگĤهی عامه را به منظور راهنمایی       آ مدنی افغانستان کار      مجمع جامعه  2005سال  

  . روی دست گرفترا و نحوه رای دهی ماه سپتمبر پارلمانی 
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 به لسان های دری و پشتو و یک خبرنامه ماهانه           “جامعه مدنی  ”بنام  مجمع جامعه مدنی همچنان یک مجله را        
دیگر لسان های محلی منتشر میسازد و این مجمـع در اکثـر مجـالس               را به زبان های انگلیسی دری و پشتو و          

دونرهـای عمـده جامعـه      . مانند سازمان انکشافی افغانستان نماینده گی جامعه مدنی افغانستان را به عهـده دارد             
 بین المللی ایاالت متحده      اداره انکشاف  تمنت انکشاف بین المللی بریتانیا،     دیپار نی در افغانستان دولت آلمان،    مد

  . میباشندانکشافی سویسآمریکا، اکسفام هالند، و سازمان 
  

  )ACBAR( اکبر-موسسه هماهنگی کمکهای بشری برای افغانستان

روابـط   ر قسمت تسهیل  بوده که د  دولتی   غیر   نهاد یک   اکبر-ای بشری برای افغانستان   سسه هماهنگی کمکه  وم
 ملـل    دفـاتر سـازمان    غیر دولتی و منحیث یک مرجع انتقال اطالعات میان        سازمانهای  میان    هماهنگی و ایجاد 
  .مینمایدعمل  یدولتادارات المللی، دونر ها و  و بینداخلی غیر دولتی سازمانهای متحد، 

ن های غیر دولتی به منظور بهبود انسجام، شفافیت و حسابدهی میـان              توسط سازما  1988سسه اکبر در سال     وم
مینمودنـد،  کمـک    مهـاجرین افغـان در پاکـستان         رایر افغانستان و در میان آنانیکه ب      سازمان های غیر دولتی د    

دروازه ایـن   . عـضویت دارنـد   داخلـی   المللی و    بیندولتی   سازمان غیر    90 مؤسسه بیشتر از     یندر. ایجاد گردید 
، عضویت ایـن     از طریق درخواست    میتوانند سه بروی تمام سازمان های غیر دولتی و غیر انتفاعی باز بوده و            موس

موسسه را حاصل نمایند، قابل ذکر است که برای کسب عضویت این موسسه، موسسات و سازمانها معیار هـای                   
 و یا انکـشافی بـرای افغانهـا،         های بشری کمکام و تشریک اطالعات، تأمین       تعهد به انسج   :ذیل را داشته باشند   

 از  تأئیـد  با مقامـات مربـوط و   و راجسترثبوت حصول فند از دونر ها، تفتیش خارجی، حد اقل مقدار بودجه، ثبت          
سـازمان هـای غیـر      طرزالعمـل   موسسات و سازمانهای عضو بایـد       .  دیگر میباشد   سازمان های غیر دولتی    طرف

  . نماینده است، را امضأ گردیدتصویبتهیه و  2005ماه مى  که دردولتی را 

 پخش و انتقال اطالعات، تنظیم جلسات، نشر یک جریـده  –فعالیتهای موسسه اکبر در دو راستا صورت میگیرد     
رسمی هفته وار و حفظ لست از تمام موسسات و سازمانهای عضو میباشد، کـه اینکـار توسـط تـیم همـاهنگی                       

الیسی و مدافعـه کمـک مینمایـد تـا نظـرات و خواسـته هـای                 و تیم دیگر یعنی تیم پ     . اطالعات صورت میگیرد  
در مورد مسایل عمده و کلیـدی یـک نظـر            ”موسسات و سازمانهای عضو را میان یکدیگر انتقال دهد، تا اینکه            

  . که در همین زمینه یک گروپ مدافعه هر دو هفته جلسه مینمایند“.واحد ایجاد گردد

 در  در مـاه یکمرتبـه    سازمان های غیر دولتی     و انسجام فعالیتهای    برای هماهنگی   سسه اکبر   ومجلسات عمومی   
 جلـسات دیگـر مـاهوار روی        .که این جلسات بروی سازمان های غیر عـضو نیـز بـاز میباشـد              میابد  کابل تدویر   

 ، جلـسات   ایـن   بر عالوه  . صحت مواشی، صورت میگیرد     و جندر/یت جنس ، حفظ الصحه  ،موضوعات بهداشت آب  
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 قسمت معرفی نمایندگان سازمان های غیر دولتی بـه آن مراجـع دولتـی ایکـه مـسئول                   مؤسسه اکبر اکنون در   
  . همکاری مینماید اند،انسجام امور این سازمان ها

 ای را نیز اداره مینماید که بنام مرکز معلومات و منابع اکبر یـاد میـشود و شـامل کتـب و                        کتابخانه موسسه اکبر 
  معلومـات  بـا خـدمات تنظـیم     ایـن موسـسه       سـالهای اخیـر    در. استگزارشاتیست که در کابل و پشاور موجود        

 در تدوین و جمع آوری اطالعات برای بیس اطالعاتی در مورد فعالیت سازمان هـای غیـر                  (AIMS) افغانستان
  . یاد میشود“؟کی در کجا چی میکند ”دولتی در سراسر افغانستان همکاری مینماید که بنام 

باالی تهیه و ترتیب یک طرزالعمل برای سازمان هـای          سسه  وممدافعه این    فعالیت های    2005-2004در سال   
 کـه بـرای     سازمان های غیر دولتی در افغانستان     قانون  انکشاف  غیر دولتی و کمک برای دولت افغانستان برای         

به منظور تهیـه و ترتیـب طرزالعمـل بـرای سـازمانهای غیـر       . هر دو جانب قابل قبول میبود، متمرکز بوده است  
اکنون ایـن   .  تکمیل نمودند  2005ولتی، موسسه اکبر سکرتریتی را ایجاد نمود، که این طرزالعمل را در ماه می               د

سکرتریت درخواستهای موسسات و سازمانهای عضو را که میخواهند عضو امضا کننده ایـن طرزالعمـل گردنـد،       
کاری سازمان های غیر    فیت های    قسمت ایجاد و نشاندهی ظر     موسسه در به همین ترتیب این     . بررسی مینماید 
اف دهـات و  انکـش   احیاء و وزراتبا، پروگرامهای معیشت بدیل (PRSP)کاهش فقر   ستراتیژی  ا دولتی در سند  

  .وزارت مالیه همکاری میکند

سسه اکبر را منحیث چنان سازمانی تلقی مینمایند که از منافع مختلف سازمان های غیر               و م دولتجامعه امداد و    
ندگی مینماید و در مجموع یک وسیله کلیدی جهت برقراری تماس بـا سـازمان هـای غیـر دولتـی                     دولتی نمای 

 ملل متحد از مؤسسه اکبـر دعـوت بعمـل مـی             دفاتر سازمان  و   دولتبه همین ترتیب، دونر ها،      . دپنداشته میشو 
د و دو بـاره بـه       آورند تا یک تعداد معین سازمان های غیر دولتی را معرفی نماید تـا در جلـسات شـرکت نماینـ                    

مؤسـسه  .  برقرار گردد   میان آنها  د تا بدین ترتیب تداوم و هماهنگی      نسازمان های عضو مؤسسه اکبر گزارش ده      
 موسـسات  از) 2005-2004سالهای  (به حال دو بار   و تا  ،با سازمانهاى جامعه مدنی همکاری نزدیک داشته       اکبر

  . نماینده گی کرده استتان غیر دولتی در گرد همای انکشافی افغانسو سازمانهای

تـا بـر مـسایل بزرگتـر        نمـوده   تـدویر جلـسه     مرتبـه    دو  ساالنه مجمع عمومی سازمان های عضو مؤسسه اکبر      
در جلـسه سـاالنه     .  و در قسمت پـذیرش اعـضای جدیـد رأی دهنـد            نمایندحث  ستراتیژی، ارزیابی فعالیت ها ب    ا

کابل   کمیته رهبری تعین میگردد که به طور ماهانه در         اسامبله عمومی اول دوازده تن از میان همه اعضاء براى         
رئیس کمیته رهبری همیشه یک افغان بوده در حالیکه اعضای متباقی میان سـازمان              . مینمایند هجلس و مالقات

 عالوه برین دفتـر مرکـزى اکبـر         .المللی و سازمان های غیر دولتی افغان تقسیم میگردند         های غیر دولتی بین   
مجمـوع تعـداد کارمنـدان ایـن        . باد و مزارشـریف موقعیـت دارنـد       آ در هرات، جالل      آن  ساحوی درکابل و دفاتر  

  .ها میباشندباقی افغان متالمللی ونفر کارمند بین  3؛ ازین جمفه )نفر  40 کابل (میرسدنفر  85به موسسه 
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 تسهیالت سرمایه گذاری و حمایت مایکرو فینـانس در افغانـستان          -میسفا
)MISFA(  

 سرمایه گذاری را برای سـازمان        شرایط یالت سرمایه گذاری و حمایت مایکرو فینانس در افغانستان        تسه-میسفا
های مایکروفینانس تأمین مینماید که این نهاد ها قرضه های کوچک و دیگر خدمات بانکی را برای قشر فقیـر                    

ـ        . و آسیب پذیر تهیه مینماید      وسـیله حمایـت و تـشویق        مثابـه ه  ابتکارات مایکروفینانس در کشور های دیگـر ب
فعالیت های کسب درآمد در میان افراد خیلی نادار نهایت موفق ثابت گردیده اند زیرا در غـیر اینـصورت چنـین                     

  .افراد به تسهیالت کریدت و فرصت های اقتصادی دسترسی نخواهند داشت

ک به فقرأ طرح گردیـد   کار خویشرا آغاز نمود توسط گروپ مشاوره جهت کم   2003که در ماه جون سال      میسفا  
این پروگرام در همکـاری بـا وزارت        . که یک گروپ دونر های ذیدخل در مایکروفینانس و بانک جهانی میباشد           

میتـه انکـشاف    احیأ و انکشاف دهات و همکاران تسهیل کننده مایکروفینانس پیشبرده میشود که عــبارت از ک               
 جوامـع   المللی تمویل اسکان بشری در     لی، مؤسسه بین   مح  کمک به جوامع   المللی ، بنیاد بین  دهات بنگله دیش  

پاملرنه، مؤسسه احیای مجدد و حفاظـت انـرژی در افغانـستان، مؤسـسه آغـا خـان،                  موسسه بین المللی     محلی،
 امیدوار اسـت    میسفا.  میباشند ت نیکو کاری  امؤسسه زنان برای زنان، شورای جهانی اتحادیه های کریدتی و هی          

 مـدیریت آنـرا افغانهـا       2005 و در نظر دارد که الـی سـال            نهاد مستقل مبدل گردیده    ه یک  ب 2004که در سال    
یک شرکت سکتور خصوصی بنام شرکت الترناتیف های انکشاف به تسهیالت سـرمایه گـذاری و                 .بعهده گیرند 

  .حمایت مایکروفینانس در افغانستان کمک مینماید تا سیستم های مدیریت و مالی را ایجاد نماید

 دالر امریکائی تأمین مینماینـد      3000 دالر امریکائی الی     50 قرضه های کوچک را از        میسفا ان اجرأ کننده  همکار
 و   اسـت  هدف این پروگرام کمک به افراد خیلی آسیب پذیر        . که طی مدت سه الی هژده ماه بازپرداخت میگردند        

بـوده  زنـان   ه است که سرپرست آنهـا       های داده شد   کنون اعـطأ گردیده اند به خانواده        بسیاری قرضه هائیکه تا   
 جهـت تمویـل      میـسفا   از قرضه هـای    . بیشتر گسترش یابد   2006-2005این پروگرام در سال     امید است تا    . اند

کاسـبی هـای    انواع مختلف فعالیت های کسب درآمد استفاده بعمل می آید، مانند دوکان های کوچک و دیگـر                  
 بـرای  2006-2005ین پروژه اینست که الی اخیر سال مالی         هدف ا .  دوزی و نجاری   کوچک، قالین بافی، دست   

  . خانواده ازین پروژه بهره میبرند120000 در حال حاضر بیشتر از  خانواده قرضه پرداخت شود500000

 ملیون دالر امریکائی بوده که شامل یک        70 ضرورت است    2006-2005بودجه مجموعی ایکه برای سال مالی       
  بـه میـسفا  پروگرام معیشت های بدیل به سطح والیات میباشد، دونر هائیکه    گسترشمقدار بودجه اضافی برای     

،  المللی کانادا  کمک مینمایند عبارت از بانک جهانی، گروپ مشاوره جهت کمک به فقرأ ، مؤسسه انکشاف بین               
 .شندالمللی بریتانیا میبا المللی ایاالت متحده امریکا و دیپارتمنت انکشاف بین مؤسسه انکشاف بین
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  میکانیزم ایجاد هماهنگی بین الوالیتی
 به این طرف میکانیزم های مختلفی برای ایجاد هماهنگی میـان والیـات بـه مقـصد همـاهنگی            2002از سال   

نماینده گـان وزارتخانـه هـا،       عموماً درین میکانیزم ها     . فعالیت های انکشافی در سطح والیات ایجاد شده است        
بـاهم  بـا اینکـه اکثـر ایـن مکـانیزم هـا       .  های بین المللی و دونر ها شامل میباشند      ، نماینده گان سازمان   والیان

  . گردیده اندشباهت های دارند اما بنام های مختلفی یاد

ر سطح والیات   میان سازمان های امداد رسان د     بالوسیله   ایجاد شد تا     ی والیت ی هماهنگ های نهاد 2002در سال   
نحوه و حدود کاری      سطح والیات فعال اند و      اکثر این نهاد ها در     اکنونشود که هم     ایجاد   هماهنگی های الزم  

  در سـطح والیـات     (PDC)  ایجـاد کمیتـه هـای انکـشافی        2005در اوایـل    . آنها در هر والیت متفاوت میباشد     
، در برنامه های تعدادی از ارگانها و ادارت دیگر از قبیـل وزارت مالیـه  نام و اصطالح    و چون این    پیشنهاد گردید   

  .تیم های بازسازی والیتی و برنامه های معیشت بدیل نیز استفاده میشود، نگرانی ها و بحث هایرا در بر داشت

 هـای   همـاهنگی  یک پالن واحد را طرح و تهیه نماید تا از آن طریـق               2005 تا ختم     قصد دارد  دولت افغانستان 
 کاری و مـشورتی بـرای ایجـاد همـاهنگی     یک گروپبه همین منظور  .الزم میان ادارات و والیات تامین گردد   

شامل اند که در      جمع درین نیز   نماینده گان وزارتهای کلیدی   . بر این پالن کار نمایند    میان والیات تاسیس شده     
کار و تطبیـق  این گزارش بعداً برای دونر ها و موسسات هم. آن نشر میگرددگزارش نخستین  2005ماه سپتمبر  

 . اده میشودفرست کننده برای اخذ مشورت
  

 نیرو های نظامی ائتالف

 بدینـسو در    2001تالف نام کمپاین نظامی به رهبـری ایـاالت متحـده امریکـا اسـت کـه از اواخـر                     ئنیروهاى ا 
قومانـدانی نیروهـاى مـشترک افغانـستان مـسمى            این نیرو به نام    2004فبروری   در. افغانستان فعالیت مینماید  

بـراى    بودنـد، و   2001 مبراتحـاد شـمال مـسول برکنـاری طالبـان در نـو            همکاری ا  تالف با  نیروهاى ائ  گردید،
افغانستان ادامه  به عملیات خود در (OEF) زادی جاودانآبرنامه عملیات  بقایاى طالبان والقاعده زیردستگیری 
  .مى دهند

اى تالف مصروف فعالیتهاى بازسازی و توسـعه حاکمیـت دولـت توسـط تیمهـ              ئعالوه برین عملیات، نیروهاى ا    
ـ  ا  نیروهای .افغانستان اند  در (PRT) بازسازی والیتی   حقیقـت توسـط تیمهـاى بازسـازی والیـت در           تالف در ئ

مدنـد،  آقومانـده ایـساف در   مناطق شرق و شمال تحت  در  اینها 2005جون   سراسر افغانستان کار میکرد ولى در     
  .یایدف یک همکار کلیدی در سکتور اصالحات امنیتی دولت بحساب مئتالنیروهاى ا
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ـ نیروهـاى ا   براى همکاری با   خود را   عساکر  کشور 20بیشتر از    نفـر  17،000تالف فرسـتاده انـد کـه مجموعـا          ئ
 مقـر .  رهبری میگردند  ،موقعیت دارد  فلوریدا که این نیروها از سوى قومانده مرکزی امریکا که در تمپا،          . میباشند

  :ل بگرام داردشما  بزرگ در دیگرکابل و دو مرکز تالف درمرکزی نیروهاى ائ
ـ        امنیتی اول نیروهاى قوماندانی مشترک میباشد که مسولیت امور         تالف  و بازسازی که از سوى نیروهاى ائ

منـاطق شـمال و       فعالیتهاى تیم بازسـازی نظـارت میکنـد، در          از همچنان. رهنمایی میشود به عهده دارند    
  ، ورا به نیروهاى مشترک حرفوی میدهدشرق گزارش خود 

 بـه   سکتور دفـاعی افغانـستان     تالف در ئ مراقبت فعالیتهاى نیروهاى ا    ،کاری نظامی افغانستان  دوم دفتر هم   
 .عهده دارد

تالف است که مسولیت مراقبت عملیات خصوصی قوماندانی نیروهاى مشترک عملیاتی واحد دیگر از نیروهاى ائ    
  . بعهده دارند راشامل گزمه و عملیات کوچک جنگی

 .مراقبـت مـى نماینـد      افغانـستان نیـز    عملیات ایساف در    از آزادی جاویدان  عملیات   نیروهاى تالف و ئنیروهاى ا 
 افغانـستان در راسـتای تـامین امنیـت           شوراى امنیتی سازمان ملل متحد میباشـد کـه بـا           هایساف نیروى قوماند  

ف نیـز  آزادی جاویدان سهم دارند، در چوکات قوای ایـسا      در عملیات     بسیاری از کشور های که     .یکندهمکاری م 
گردد که انتقال مسئولیت تیم های بازی والیتـی    با هم مدغم   ین دو نیرو  و قرار است در دراز مدت ا      . سهم دارند 

  .مرحله نخست این پالن است
  

  )DBER( واحد بودجه انکشافی و روابط خارجی

www.mof.gov.af 

جی در چوکـات ریاسـت بودجـه وزارت مالیـه ایجـاد گردیـده و مـسئولیت                  واحد بودجه انکشافی و روابـط خـار       
قبالً این مسئولیت را واحد انسجام      . سازماندهی و انسجام کمک دونرها در بودجه انکشاف ملی را به عهده دارند            
  .کمک ها مربوط به اداره انسجام کمک ها برای افغانستان به عهده داشت

 و روابط خارجی که هماهنگ ساختن خدمات امدادی بوده است، کماکـان             مسئولیت اصلی واحد بودجه انکشافی    
 بودجه واقعی خود    دف اینست تا دولت بتواند    در کل ه  . به انسجام و هماهنگی بودجه دولت افغانستان تغیر میابد        

  .را انکشاف دهد
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  (VAU) واحد تحلیل و آسیب پذیری

نکشاف دهـات بـه منظـور پروسـه جمـع آوری و تنظـیم       واحد تحلیل و آسیب پذیری در چوکات وزارت احیا و ا     
به این منظور بخش سیستم نظارت ملی را        . اطالعات و معلومات برای سیستم نظارت ملی تشکیل گردیده است         

  .همین کتاب مطالعه نمائید 40در صفحه 
  

  )UNAMA( یوناما-هیات معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان

www.unama-afg.org 

شورای امنیت بتاریخ   ) 2002( 1401 توسط قطعنامه شماره     دفتر یوناما -افغانستانبرای  اونت ملل متحد     مع هیات
مؤظف به انجام مکلفیت های ملل متحد در افغانستان در تطابق بـا        این دفتر   .  ایجاد گردید  2002 مارچ سال    28

ی مجـدد و بازسـازی در   موافقتنامه بن بوده و همچنان مؤظف بـه تنظـیم فعالیـت هـای کمـک بـشری، احیـا               
 شـماره    هـای  ماموریت یوناما در افغانستان سه بار مکـرراً طـی قطعــنامه           . افغانستان میباشد دولت  هماهنگی با   

. ، تمدیـد گردیـد  2005 مارچ 1589 و قطعنامه 2004 مارچ سال 1536 ، قطعنامه شماره 2003 مارچ سال   1471
 مـاه تمدیـد نمـوده کـه در آن بـر اهمیـت ادامـه                 12دت  ماموریت این سازمان را بـه مـ        1589قطعنامه شماره   

اداره خدمات امدادی سازمان ملل متحد، اصالحات سکتور امنیتی و تشویق           :موافقتنامه بن در سه ساحه مختلف       
   .تاکید گردیده استوسه انتخابات پارلمانی درین کشور دونر ها برای تمویل پر

تلقی میگردید تا درس هائیرا که از عـملیات قبلی تامین صـلح در             المللی   ایجاد یوناما فرصتی برای جامعه بین     
  سـبب   که  استفاده میشود،  از روشی  درین عملیات . دیگر کشور ها پس از جنگ آموخته اند در عمل پیاده نمایند           

   .ین پروسه میگرددافغانها در و افزایش سهم پروسه بازسازیکارکنان خارجی در  م تعداد زیادیاستخداعدم 

 ایـن   2004نامبرده در جنـوری سـال       . میباشد نماینده خاص سرمنشی ملل متحد       جین ارنالت  یوناما    دفتر رئیس
دو نفر معاونین نماینده خاص     . پست را از لخدر براهیمی نماینده اسبق خاص سرمنشی ملل متحد تحویل گرفت            

سیاسـی و دیگـر آن کمـک        سرمنشی ملل متحد ریاست دو بخش کاری یوناما را بعهده دارند که یکی آن امور                
  پالیـسی  طـرح دفتر نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در یونامـا          . های بشری، احیای مجدد و بازسازی میباشد      

  ائـتالف و قـوای ، دولتاین دفتر در بخش نظامی مسئول ارتباط با      . را به عهده دارد   تصامیم  اخذ   و   های اساسی 
د در افغانستان دارای مـشاورین در بخـش هـای حقـوق       نماینده خاص سرمنشی ملل متح    .  ایساف میباشد  قوای

، تساوی جنسیت و خلع سالح و ملکی سـازی و           )سیستم قضائیه، پولیس و سیستم جزائی     (بشر، حاکمیت قانون    
در  دفـاتر سـاحوی یونامـا     . یکنفر سخنگوی که مسئولیت تامین روابط و آگاهی عامه را به عهـده دارد، میباشـد               

  .فعالیت دارند گردیز، هرات، جالل آباد، کندهار ، کندوز، و مزار شریف ابل، بامیان،هشت والیت ک
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  : بخش امور سیاسی این دفتر، مسئولیت های ذیل را به عهده دارد
 ،همکاری در پروسه انتخابات 
 ،همکاری در پروسه خلع سالح و ملکی سازی 
 ،ه راپور های مربوطهارزیابی از نحوه تطبیق موافقتنامه بن و اوضاع سیاسی و حقوق بشر و تهی 
  ،تامین روابط با رهبران افغانستان، احزاب سیاسی، گروه های جامعه مدنی و ادارات دولت مرکزی 
 ، تامین روابط با نماینده گان جامعه بین المللی که در افغانستان حضور دارند 
های این سـازمان در     تهیه معلومات و ارایه رهنمائی های الزم در مورد مسایل سیاسی برای دیگر فعالیت                

 ، وافغانستان
 .تحقیق در مورد نقض حقوق بشر و ارایه پیشنهاد های الزمه در موقع ضرورت 

  :بخش امور کمک های بشری، احیا مجدد و بازسازی، مسئولیت های ذیل را به عهده دارد
 ،نظارت و اداره امور کمک های بشری، احیا مجدد و بازسازی 
 ،ز طریق فعالیت های بازسازی در درازمدتساختن ادارات و سازمان ها ا 
 ،همکاری در راستای ارایه خدمات موثر تر و کافی 
 ، وهمکاری با پولیس، نظارت بر حاکمیت قانون و واحد های کمک رسان در حاالت اضطراری 
 .ادراه و تنظیم امور مربوط به بودجه امانتی 

 دفـاتر سـاحوی      بخش را به عهده داشـته و بـا         این دو رئیس بخش پرسونل این دفتر مسئولیت هماهنگی میان         
  .همکاری مینماید

یوناما عالوه بر پیشبرد عملیات معمول همچنان در پروسه نظر خواهی در مورد قانون اساسی و سازماندهی           دفتر  
ایـن دفتـر   .  آغاز گردید نقش عمده را ایفـا نمـود        2003مبر سال   یپروسه لویه جرگه قانون اساسی که در ماه دس        

 صـورت گرفـت،     2004ن در پروسه ثبت نام رای دهنده گان در انتخابات ریاست جمهوری که در اکتوبر                همچنا
نقش اساسی داشت و به همین ترتیب در راستای پروسه و آماده گیری برای انتخابات پارلمانی کـه در سـپتمبر                     

یتی خصوصاً در پروسـه خلـع   یوناما همچنان در برنامه اصالحات سکتور امن.  دایر میشود، نقش عمده دارد    2005
این دفتر به همکاری در تطبیق پالن کاری با دولـت افغانـستان کـه در                . استسالح و ملکی سازی نیز ذیدخل       

پس از انتخابـات ایـن دفتـر بـا دولـت جدیـد و پارلمـان                 .  تهیه شده، متعهد میباشد    2004جلسه برلین در مارچ     
  . همکاری خواهد کرد

یابی مشترکی را در سطح کشور انجام داد این میکانیزمی اسـت کـه توسـط ملـل                   ملل متحد ارز   2004در سال   
 مورد اسـتفاده قـرار   یمتحد جهت ارزیابی اوضاع در کشور های روبه انکشاف و تشخیص مسایل کلیدی انکشاف 
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پالن ملل متحد جهت کمک به انکشاف بر مبنای همین ارزیابی صورت میگیرد، و ازین پالن سـازمان                   .میگیرد
دفاتر سازمان ملل متحـد     . ل متحد در هر کشور و منطقه جهت تعین پالن ستراتیژیک خود استفاده می نماید              مل

 اسـتفاده مینماینـد،   2008-2006در افغاسنتان ازین پالن جهت تعین خط مشی کاری و انکشافی شان تا سـال   
  :نددرین دور سه ساله، چهار ساحه مهم که باید تحت پوشش قرار گیرد قرار ذیل ا

 ،دولتداری، حاکمیت قانون و حقوق بشر 
 ،معیشت های پایدار 
 ، وو تربیه صحت و تعلیم 
 .محیط و منابع طبعی 

در واقع هیات معاونت سازمان ملل متحد بـرای افغانـستان از دو دفتـر دیگـر ایـن سـازمان کـه قبـل از آن در                            
، (UNSMA)مان ملل برای افغانـستان      دفتر نماینده خاص ساز   . افغانستان فعالیت داشتند، تشکیل گردیده است     

 بـه کـار شـروع نمـوده بـود، و دفتـر همـاهنگی کمـک هـای بـشری بـرای افغانـستان              1996که در جـوالی     
(UNOCHA)     این دو بطور جداگانه در بخش های امدادی        .  در افغانستان فعالیت مینمود    1993، که در جنوری

که قبل ازین دو سـازمان، دفتـر همـاهنگی کمـک هـای              قابل ذکر است    . و سیاسی در افغانستان کار مینمودند     
  . در قسمت بازسازی افغانستان کار مینمودند (UNOCA)بشری و پروگرام کمک های اقتصادی ملل متحد 

  . در افغانستان نشان میدهد راچوکات که در صفحه بعدی آمده است، تحول و تکامل این سازمان
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 1988-2006 سازمان ملل متحد در افغانستان ،انسجام

امور بشری
 

 1993 جنوری-1988اواسط

دفتر ملل متحد برای انسجام کمکهای 
 (UNOCA)بشری و اقتصادی به افغانستان 

  2002 مارچ- 1993جنوری

فتر ملل متحد برای انسجام کمکهای د
، نام آن  (UNOCHA)بشری به افغانستان 

  (UNCO)تغیر یافت، دفتر ناظم ملل متحد 
  

ناظم پروگرام های کمک های اضطراری بشری برای 
  افغانستان

امور سیاسی
 

   1988می 
 1990مارچ 

  1990مارچ 
 1997دسیمبر

   1994دسیمبر 
 1996جوالی

هیات مساعی 
جیمله ملل متحد 
در افغانستان و 

  پاکستان
)(UNGOMAP  
  

نماینده خاص سر 
  منشی ملل متحد

دفتر سرمنشی 
ملل متحد در 

ن و افغانستا
  پاکستان

(OSGAP)  
  

نماینده خاص سر 
  منشی ملل متحد

دفتر سرمنشی 
ملل متحد در 

  افغانستان
(OSGA)  

  

هیات خاص ملل 
متحد برای 
  افغانستان

(UNSMA) 

  1996جوالی 
 2002مارچ 

  2002مارچ 
 2006مارچ 

هیات معاونت ملل 
متحد در 

افغانستان 
(UNAMA) 

  
   امور سیاسی 
 امور بشری، امدادی  

      و بازسازی
  

نماینده خاص 
 سرمنشی ملل متحد

در بخش امور سیاسی 
  و امور بشری
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 دولتیی واحد های ادار
  

  والیت؛34 
 که شمار آنها در هر والیت  ولسوالی364 

  میباشد؛27 الی 4متفاوت بوده و از 
شاروالی های والیت که هر والیت در  

 اصول دارای یک شاروالی میباشد؛
شاروالی های ولسوالی که هر ولسوالی  

حد اکثر دارای یک شاروالی میباشد، ولی 
   .بعضی از آنها بدون شاروالی میباشد

  مقدمه
کـه مـصارف آنـرا ملـل         رهبران تنظیم های افغان در یک کنفرانسی         2001پس از سقوط طالبان در اواخر سال        

این موافقتنامه  . متحد بعـهده گرفته بود در شهر بن آلمان دور هم جمع گردیدند تا موافقتنامه بن را امضأ نمایند                 
اداره مؤقت افغانستان را تعـیین نموده و بر یک جدول زمـانی جهـت تأسـیس تـشکیالت دایمـی حکومـت در                       

مطابق این جدول زمانی لویه جرگه اضـطراری در مـاه جـون              .افغانستان در طی مدت دونیم سال توافق نمودند       
 اداره انتقالی افغانستان جاگزین اداره مؤقت افغانستان گردید و حامد کرزی منحیث رئـیس دولـت و                  2002سال  

  .دولت انتقالی اسالمی افغانستان انتخاب گردید) در غـیابت پارلمان(مؤقتاً رئیس حکومت 

 جنـوری   4 الـی    2003 دسمبر سال    14در بن لویه جرگه قانون اساسی از تاریخ         مطابق جدول زمانی تعیین شده      
قانون اساسی جدید تصریح نمود که  . قانون اساسی جدید را مورد بحث قرار داده و آنرا تصویب نمود            2004سال  

بی و پارلمان مرکب از دو مجلس ولسی جرگه و مشرانو جرگه انتخـا            ) با دو معاونین آن   (پست ریاست جمهوری    
حامـد کـرزای بـا      . برگزار شدند ) 2004 اکتوبر   9( 1383 میزان   17انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ      . میباشند

 16در تـاریخ     وی.  اولین رییس جمهور منتخب توسط رای عمومی در افغانـسان انتخـاب شـد              حیثآرا به   % 55
 و جمهوری اسالمی افغانستان     دبجا اور  مقام ریاست جمهور را      حلف مراسم   طی) 2004 دسیمبر   7( 1383قوس  

و امنیتی به   تخنیکی   بدلیل چالشهای    شورای ملی انتخابات   .رسمأ جایگزین دولت انتقالی اسالمی افغانستان شد      
 تـدویر ) 2005سـپتمبر  ( 1384سـنبله    و شوراهای والیتـی در       هتعویق افتاد، در حال حاضر انتخابات ولسی جرگ       

   . مراجعه نمائید84ملی به صحفه مورد انتخابات برای اطالعات بیشتر در  .یافت هدخوا
  

  ساختار و وظایف عمومی

سکتور ادارات دولتی در افغانستان متـشکل از حکومـت مرکـزی،            
و ) واحد هـای فرعـی والیـات در شـهر هـا           (والیات، شاروالی ها    

و همچنـان  ) واحـد هـای فرعـی والیـات در دهـات          (ولسوالی ها   
ادارات  .میباشـد )  یا اکثریـت   ملکیت عـموم و  (تصدی های دولتی    

واحـد  ) بشمول وزارتخانه ها و تشکیالت حکومت مرکزی      (دولتی  
  .های اساسی بودجه بوده و دارای بودجه معین میباشند

از لحاظ نظری افغانستان یک دولت دارای مرکزیـت اداری واحـد           
و مـسئولیت هـای اداره      صـالحیت هـا     . بوده و تمام قدرت سیاسی در حکومت مرکزی در کابل متمرکز میباشد           
هر چنـد والیـات و      . میگردد) و یا سلب  (های حکومتی در والیات و ولسوالی ها توسط حکومت مرکزی تعـیین            

ولسوالی ها از لحاظ قانونی واحد های رسمی اداره حکومتی میباشند آنها در مسایل تصمیم گیـری بـر پالیـسی                     
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ین شده از مرکـز میتواننـد تـا حـدی طبـق لـزوم دیـد              خودمختاری نداشته و صرف در تطبیق پروگرام های تعی        
علیرغـم این امر واقعیت عملی اینست که والیات معینی با در نظر داشت قدرت منطقـوی                . خویش عمل نمایند  

بعـضی قوماندانان که عواید معتتنابه و نیروی نظامی بزرگ در اختیـار دارنـد در قـسمت اتخـاذ تـصامیم دارای                      
  .صالحیت زیاد میباشند

قانون اساسـی جدیـد تـا انـدازه          .تالش هائی جهت تأسیس ساختار های قدرت و اداره محلی صورت گرفته اند            
جهـت تـسریع و تقویـت امـور اقتـصادی، اجتمـاعی و              ”عـدم تمرکز را صریحاً مجاز میداند و اشعار میدارد کـه            

در مطابقت با قـانون بـه   فرهنگی و افزایش مشارکت مردم در انکشاف کشور، حکومت با حفظ اصل مرکزیت و           
قـانون اساسـی     8 ، فصل    3ماده    ).8 ، فصل    2ماده  (“ واحد های اداره محلی صالحیت های معـینی خواهد داد        

 ،  5 مشخص مینماید که شورا های والیتی با اعضای انتخابی در هر والیـت ایجـاد گردنـد و مـاده                      2004سال  
  .انتخاب گردند مشخص مینماید که شورا های ولسوالی و قریه 8فصل 

والیات بـه هـیچ وجـه قـانونی واحـد هـای سیاسـی            . کشور واحد های ابتدائی اداره محلی میباشند       1 والیت 34
جداگانه نبوده و از لحاظ رسمی در ساختار، استخدام کارکنان بلند رتبه، وسعت تشکیالت و ترکیب نیـروی کـار                    

افراز شـده وزارتخانـه هـای حکومـت مرکـزی           در حقیقت هر والیت یک مجموعه شعـبات        . نقش اندکی دارند  
تمام تصامیم در مورد کارکنان ادارات والیتی توسط وزارت مربوطه در مشوره بـا ریاسـت اداره امـور و                    . میباشند

گرچـی والـی     .در کابل اتخاذ میگردنـد     کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی      تحت نظارت رئیس    
)  و پـائین تـر از آن       3 و پائینتر از آن و اجیران درجه         6مامورین رتبه   (ئین رتبه   تعیینات و تبدیلی های کارکنان پا     

و رئیس جمهـور کارکنـان بلنـد        ) 5 الی   3مامورین رتبه   (را منظور مینماید، وزیر مربوطه کارکنان سطح متوسط         
  .را منظور مینمایند)  و بلند تر2رتبه ( رتبه 

اداری میان والیت و ولسوالی هـا کـاپی ارتباطـات میـان مرکـز و                نظم   .والیات به ولسوالی ها تقسیم میگردند     
ولی مقامات والیت در ارتباط با ولسوالی ها اختیارات نسبتاً اندکی دارنـد، زیـرا وزارت مرکـزی در        .والیات است 

  .کابل تخصیص های کارکنان ولسوالی ها را تعـیین مینمایند

هر چنـد در برخـی والیـات والیـان نفـوذ زیـادی بـر                ( مینماید   وزارت امور داخله در کابل بر شاروالی ها نظارت        
وزیر امور داخله در کابل تشکیل و بودجه هر شاروالی را منظور مینماید، هر چند شاروالی هـا                   ).شاروالی ها دارند  

در برخـی والیـات ماننـد هـرات و      .صالحیت دارند که عـواید مالیاتی را جمع آوری نموده و نزد خود نگهدارنـد          
  .دهار شاروالی های ولسوالی به شاروالی والیت نیز گزارش میدهند، هر چند این امر مغایر مقررات استقن

                                                 
این فرمان حوزه های انتخاباتی را برای انتخابات  . مشخص گردید2004 جون سال 5 مؤرخ 36آخرین تعیینات والیات و ولسوالی ها در فرمان شماره  1

اختالف نظر هائی در مورد حدود  .و تعدادی از ولسوالی های جدید بود) کندی پنجشیر و دای( والیت جدید ولسی جرگه تعیین نمود که لست آن شامل دو
  . واقعی وجود داشته اند زیرا تا هنوز نقشه های جدید با وارد نمودن تصحیحات طبع نگردیده اند
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طوریکه قبالً ذکر گردید وزارتخانه ها و نهاد های حکومت مرکزی واحد های اساسی بودجه بوده و بودجه های                   
های حکومت مرکزی واحد هـای فرعـی        آنها توسط قانون تعـیین میگردند، در حالیکه ادارات والیتی وزارتخانه           

تأثیر چنین نظـم   .بودجه میباشند و تخصیصات شانرا نظر به لزوم دید واحد های اساسی بودجه دریافت مینمایند            
اینست که تخصیصات بودجه در اصول مجموع تخصیصاتی میباشد که وزارتخانـه هـای مختلـف در کابـل بـه                     

  .ودجه والیتی به مفهوم اصلی آن وجود نداردب. ادارات مربوطه خویش در والیات میفرستند

ولسوالی ها واحد های ثالث بودجه اند و در نتیجه وابستگی بیـشتری بـر تـصامیم اداری داشـته و تخصیـصات                       
واحـد هـای    (وزارتخانه هـای مرکـزی در کابـل         ) واحد های فرعی بودجه   (بودجه آنها به تصمیم ادارات والیتی       

  .وابسته میباشد) اساسی بودجه

در قانون   .در تیوری این سیستم در قسمت پالیسی مصارف والیات به کابل قدرت قابل مالحظه سیاسی میدهد               
این امر صراحت دارد که تمام عـواید جمع آوری شده در والیات و ولسوالی ها عواید ملی اند و والیـات صـرفاً                        

ـواید شانرا بـه حکومـت مرکـزی انتقـال          در واقعـیت چون تعداد کمی از والیات تمام ع         .جمع کننده مالیات اند   
میتوانند از حاکمیت حکومت مرکـزی نـسبتاً        ) مانند عواید گمرکی  (میدهند، بناً والیاتیکه دارای منابع عـواید اند        

  .خودمختار باشند

بطور مثال، رئیس یک معـدن      .تصدی های دولتی به وزارت و یا ریاست سکتور مربوطه خویش گزارش میدهند            
 .ه ریاست معادن و صنایع والیت و همچنان به وزارت معادن و صنایع درکابل گزارش خواهـد داد                 ذغال سنگ ب  

  .تصدی هائیکه والیت مالک آن باشد وجود ندارد

 .شورا ها یا جرگه های محلی هر چند قدرت رسمی ندارند با آنهم میتوانند عمل کنندگان با نفوذ محلـی باشـند                     
این شورا ها بر مبنای ضـرورت بـصورت          .ـرصه سیاسی افغانستان است   شورا های محلی مشخصات پر سابقه ع      

به عـین ترتیـب شـورا        .مؤقت ایجاد میگردند و در موارد نادری ساختار های دایمی با اعضای مشخص میباشند             
های عـلمأ و شورا های بزرگان در والیات وجود دارند، در حالیکه شورا های محلی رقیب و شـورا هـای تحـت                       

  .دانان نیز در اکثر موارد در ولسوالی ها وجود دارنداثر قومان

عالوه بر ساختار های رسمی اداری در والیات و ولسوالی ها در سابق ساختار حوزه نیز در افغانستان در قدم اول                 
 رئیس جمهـور را بحیـث سـر    اردوی ملی افغانستانفرمان تأسیس . برای اهداف نظامی مورد استفاده بوده است  

ردو تعیین نموده است و هیچ نوع واحد های دیگر نظامی و یا شبه نظامی را که بخشی از اردوی ملی                     قوماندان ا 
این فرمان رسـماً اشـعار میـدارد کـه اردو متـشکل از چهـار قومانـدانی                   .افغانستان نباشند برسمیت نمی شناسد    
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مکن است والی انسجام  بصورت رسمی م   2.منطقوی است، هر چند مشخص نمیسازد که این مناطق کدام ها اند           
دهنده ادارات ملکی و رئیس پولیس باشد، ولی واحد های نظامی مستقر در والیات باید توسط نظامیان رهبـری                   

  .گردیده و از طریق یک ساختار منطقوی به وزارت دفاع در کابل گزارش دهند

یات، ولسوالی ها و شاروالی ها      حوزه ها منحیث واحد های اداری دارای موقف قانونی نیستند و در اختالف با وال              
ذکر نگردیده اند، ولی آنها بعـضاً جهت ایجاد        ) 1382ویا قانون اساسی جدید سال      ( 1343در قانون اساسی سال     

بطور مثال ساختار اولیه حوزه های ملی در سکتور صحت در حـدود              .سهولت اداری مورد استفاده قرار گرفته اند      
ریا ایجاد گردید که پس از آن در پروگرام امحای مرض چیچک، پروگرام              جهت پیشبرد پروگرام مال    1965سال  

از لحاظ رسمی این ساختار  . وسیع واکسیناسیون و پروگرام مجادله با توبرکلوز نیز ازین ساختار استفاده بعمل آمد            
 بنـام  حوزه ها اکنون وجود ندارد و رئیس جمهور کرزی سخت کوشیده است تا این تقسیمات غـیر رسمی اداری   

تعامل انـسجام میـان والیـات در سـطح منطقـوی ادامـه دارد و                 . را غـیر قانونی سازد    “مناطق” و یا    “حوزه ها ”
  .سیمینار ها و دیگر فعالیت های سکتوری بر اساس حوزه ها سازماندهی میگردند

فاکتو یا    دی  بشکل واحد های   “حوزه ها ” و   “مناطق”در حالیکه آنها دارای موقف رسمی سیاسی نیستند، برخی          
 .هرات مرکز چنین حوزه است که در آن والیات غـور، بـادغیس و فـراه شـامل انـد                    .عـمالً موجود تبارز نمودند   

موجودیت نیرو های وفادار که نظم را بر اساس ساختار حـوزه ای نافـذ میـسازند و همچنـان موجودیـت عوایـد               
ـ              کـه بـشکل     “حـوزه غــرب   ”داوم ایـن    گمرکی از تجارت سرحدی منحیث یک منبع مستقل عـواید موجـب ت

  .فاکتو وجود دارد میگردد دی

 در منطقه قدرت نظامی و ملکی را به گونه ایـی در دسـت               نفوذ خود امکان این می رود که برخی والیان نظر به          
حتی در مواردیکه شخصیت نیرومنـد منطقـوی        .میباشد مغایرت    در داشته باشند که با اصول فعلی قانون اساسی       

   . ارتباط نزدیک باشند در،ممکن که نظامیان با ساختار های سیاسیولیت والی نیس
  
  
  
  
  

                                                 
به استثنای قوماندانی  . چهار قوماندانی بزرگ تغییر شکل خواهد یافتتشکیل موجود اردو به تدریج به”:  اشعار میدارد2002 دسمبر سال 2فرمان مؤرخ  2

دولت انتقالی اسالمی افغانستان متعهد است . مرکزی در کابل، موقعـیت قوماندانی های دیگر بر اساس عوامل ستراتیژیک و جغـرافیائی تعیین خواهد گردید
در بخش مقدماتی فرمان تذکر داده شده است که  “.اسر کشور هر چه زود تر برقرار نمایدکه امنیت، حاکمیت قانون و اعـمال کامل حقوق بشر را در سر

    .مقامات دولت انتقالی اسالمی افغانستان نمیتوانند که پست های نظامی داشته باشند
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  معاشات و ترفیع

این امر برای کارکنان ادارات در کابل، والیات و ولسوالی هـا صـدق    .تمام کارکنان ادارات دولتی دارای رتبه اند     
 کارمندان و دیگری بـرای کارکنـان        دو مقیاس استخدام وجود دارد که یکی برای کارکنان دایمی و یا            3.مینماید

کارمندان مـامورین مـنظم و       .قراردادی و یا اجیران میباشد و در تمام افغانستان بصورت یکسان تطبیق میگردند            
دایمی ادارات دولتی میباشند، در حالیکه اجیران نظر به قرار داد ها برای مدت معـین بصورت رسـمی اسـتخدام                    

ر به لزوم دید و ضرورت صورت میگیرند، ولـی در عمـل بـسیاری اجیـران بـرای                   چنین قرار داد ها نظ     .میگردند
 .سالهای متمادی در حکومت باقی میمانند و مسیر وظیفـوی خیلـی مـشابه بـه کارمنـدان را تعــقیب مینماینـد         

  .مقیاس معاشات برای این دو کته گوری تقریباً یکسان است و برای هر دو عـین مأکوالت داده میشود

  :ای اساسی میان کارمند و اجیر عبارت اند ازتفاوت ه
مانند دریـوران، آشـپزان،     (اجیران در پست هائیکه مستلزم مهارت کمتر و یا کار جسمانی اند، کار مینمایند                

 ،)رنگماالن و غیره
بطـور مثـال،    (ارتقای درجه و ازدیاد معاشات بسیاری بست های اجیر الی یک سطح معین صورت میگیرد                 

خـارج از  (، ولی اجیران ماهر میتوانند که به بلند ترین درجه ) باالتر ترفیع نموده نمیتوانند4درجهدریوران از   
 ، وترفیع نمایند) درجه

 .اجیران بر عالوه معاشات مستحق دریافت امتیازات مسلکی نیستند 

ات بر اصل رتبـه    سیستم معاش . پالیسی پرداخت معاشات برای تمام کارکنان ادارات دولتی در مرکز تعین میگردد           
و اصـل   ) کارکنان حتی در صورتیکه در عین پست باقی بمانند میتوانند که ترفیـع نماینـد              (کارکن تأکید مینماید    

کـه در آن ترفیـع عمومـاً بـا احـراز وظیفـه جدیـد        (رتبه نظر به بست را که بیشتر معمول است در نظر نمیگیرد       
یـک  ( با سپری نمودن سالهای خدمت و ترفیعات منظم          بدین ترتیب کارکنان بست های پائین     ). صورت میگیرد 

و معـاش بیـشتری     (میتوانند که نسبت به مدیران شان رتبه های بلند تر را احراز نمایند              ) ترفیع هر سه سال بعد    
برای گروپ های متفاوت مسلکی حد اکثر رتبه هائی تعیین گردیـده اسـت کـه بلنـد تـر از آن                      ). دریافت نمایند 

  .توانندترفیع نموده نمی

 هجـری شمـسی کـه مطـابق بـه           1349  سال “موقف و شرایط مامورین دولتی    ”میزان معاشات که توسط قانون    
 هجری شمسی در آن تعدیالت وارد گردیـده، تعیـین گردیـده اسـت کـه یـک          1356 سال   1433فرمان شماره   

نـان ادارات دولتـی پـائین    ولی در حال حاضر میزان واقعی معاشـات کارک . میزان معقول معاشات را ارائه مینماید     
                                                 

 143ه بعـداً مطابق به فرمان شماره  هجری شمسی نافذ گردیده است ک1349 سال “موقف و شرایط مامورین دولتی”ساختار فعلی رتبه ها توسط قانون  3
این قانون یک سیستم مرکزی استخدام و همچنان یک سیستم متین رتبه بندی مامورین را وضع  . هجری شمسی در آن تعدیالت وارد گردید1356سال 
   .ی و تصدی های دولتی در نظر نمیگیرداین ساختار رتبه بندی انعـطاف ناپذیر بوده و تنوع ضرورت ها را در وزارتخانه ها، واحد های ادار .نمود
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که بـرای تمـام کارکنـان ادارات دولتـی          ( فیصد معاش ماهانه را تشکیل میدهد        90است زیرا مأکوالت بیشتر از      
  ).بصورت یکسان داده میشود

در پروگرام اصالحات در ادارات دولتی که توسط کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکـی پیـشبرده                  
اصـالحات عملـی از طریـق پروسـه اصـالحات           .  طرح گردیده اسـت    ازی خدمات ملکی  نوسمیشود پالنی برای    

اصـالحات  هـدف پروسـه     . در شماری از ریاست ها و مؤسسات دولتی در جریان اسـت            اولویت و تجدید ساختار   
، ایجاد کفایت در کار و ساختار ریاست های کلیدی، کاهش مصارف و بهبـود مؤثریـت                  اولویت و تجدید ساختار   

کارمندان اداراتیکه در آن اصالحات اولویت و تجدید ساختار تطبیق گردیده اسـت دارای معاشـات بلنـد                  . دمیباش
  .تری اند

در معاشات مامورین ملکی افزایش عمومی بعـمل آمد و قـرار گردیـد کـه در سـال                   2003-2004در سال مالی    
  .معاشات در تمام بخش های حکومت به پیمانه وسیع ارزیابی گردد 2004

  
   اجرائیهقوه

 وزارت، دفتر ریاسـت جمهـوری، سـتره محکمـه،     27از  مرکزی در افغانستان متشکل   دولتاز لحاظ تشکیالت،    
اداره انتقـالی افغانـستان    .دفتر لوی سارنوالی و تعـدادی از ادارات مـستقل و دیگـر مؤسـسات مرکـزی میباشـد              

دغــم گردیدنـد تـا یـک کابینـه کوچـک و             برخی از وزارت ها باهم م     1383قوسدر   . وزارت بود  30متشکل از   
  .باکفایت تری بوجود آید

کار خواهند نمود که پس     ) عمالً موجود (فاکتو   وزرای کابینه الی انتخاب پارلمان بحیث یک میکانیزم مقننه دی         
نظریات برای پالیـسی هـای جدیـد در وزارت هـا و یـا دفتـر                  .از آن پارلمان این وظیفه را بعـهده خواهد گرفت        

این پالیسی ها توسط کابینه مورد مباحثـه قـرار میگیرنـد و یـا در برخـی مـوارد                 .ت جمهوری منشأ میگیرد   ریاس
حکومت قوانین و فرامین را ذریعه میکانیزم های مختلف صادر مینماید            .مستقیماً به رئیس جمهور ارائه میگردند     

  :که عبارت اند از
 ،ر میگردندفرامین تقنینی که توسط رئیس جمهور و کابینه منظو 
 ،فرامین اداری که صرف رئیس جمهور صالحیت توشیح آنرا دارد 
 ، ومقرراتیکه در کابینه تصویب میگردد 
که توسط هـر وزیـر منظـور        ) احکام، دیرکتیف ها، رهنمود ها و غـیره      (اسناد تقنینی تحت نامهای مختلف       

 .میگردند

 .ند ماه و یا بیشتر از آنرا در بر گیردتصویب سند تقنینی پیشنهاد شده ممکن است از چند روز الی چ
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  قوه مقننه

اجالس پارلمان پس از برگذاری انتخابات ملی دایـر خواهـد           ) بخش اسناد دیده شود   (حت قانون اساسی جدید     ت
  .میباشد) اعیان مجلس(و مشرانو جرگه ) مجلس نمایندگان(پارلمان متشکل از دو مجلس ولسی جرگه  .گردید

اعـضای مـشرانو جرگـه بـشکل         .ط مردم در انتخابات آزاد و منصفانه انتخاب میگردند        اعضای ولسی جرگه توس   
 هر شورای والیتی یک عـضو را برای مدت چهار سال انتخـاب مینمایـد؛ از              : ذیل انتخاب و یا انتصاب میگردند     

میان شور اهای ولسوالی در هر والیت یک عضو برای مدت سه سال انتخاب میگردد و ثلث متبـاقی اعــضأ را                      
بـشمول دو نماینـده   (رئیس جمهور از میان متخصصین و رجال برجسته برای مدت پنج سال انتـصاب مینمایـد               

 جمهور انتـصاب میگردنـد بایـد        پنجاه فیصد آنانیکه توسط رئیس     ).معـیوبین و معـلولین و دو نماینده کوچی ها       
  .زنان باشند

  
   4قوه قضائیه

با وجـود    .نهاد های عمده دایمی عدلی در افغانستان ستره محکمه، دفتر لوی سارنوالی و وزارت عـدلیه میباشند               
 بـسیار شـده و      پراگندگیاز اولویت های دولت جدید می باشد، این سکتور دچار            قضاییاینکه اصالحات سکتور    

  . میان نهاد های ضعیف است آنروابط

بخش قضائی یک ارگان مستقل دولت جمهـوری اسـالمی افغانـستان            ”:  اشعار میدارد  1382قانون اساسی سال    
و محاکم ابتدائیـه میباشـد کـه        ) محاکم استیناف (بخش قضائی متشکل از ستره محکمه، محاکم عالی،          .میباشد

قانون اساسی در مورد تفـسیر و تعــبیر قـانون بـه سـتره               “ .ساختار و صالحیت آنها توسط قانون تعیین میگردد       
المللـی و میثـاق      وظایف آن شامل ارزیابی قوانین، فرامین، معاهدات بـین         .محکمه صالحیت های وسیع میدهد    

 لـوی  1382مطابق به قانون اساسی سـال   .المللی میباشد تا مطابقت آنها با قانون اساسی تأمین گردد         های بین 
لـوی سـارنوالی مـسئول تحقیـق و تعقیـب       .ان مستقل بوده و بخشی از شعبه اجرائیه میباشـد سارنوالی یک ارگ  

  .قانونی میباشد

 اعالم نمـود    موافقتنامه بن . در مورد قوانین قابل تطبیق و عدم موجودیت بسیاری اسناد حقوقی ابهام وجود دارد             
فقتنامـه بـن و یـا مکلفیـت هـای           بـشرطیکه مغـایر موا    ( و دیگـر قـوانین موجـود         1363که قانون اساسی سال     

فعالً قـانون اساسـی سـال        .یک بنای مؤقت حقوقی را تشکیل خواهند داد       ) المللی حقوقی افغانستان نباشند    بین

                                                 
مالحظات در مورد معیار ها و اقدامات جهت تحکیم سیستم عدلی؛ کمیسیون اصالحات قضائی؛ اداره عـدلی در : تضمین آینده افغانستان، ضمیمه تخنیکی ٤

دفتر / حات قضائی؛ احمد وحید شکیب ریاست اداره امورتییر مشاور کمیسیون اصال  گزارش وزارت امور خارجه ایتالیا؛ مراودات شخصی؛ الکس-افغانستان
    .ریاست جمهوری
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 و فرامین عدیده توسط اداره انتقالی افغانستان نافذ گردیده اند، ولی قوانین زیادی وجود دارند کـه توسـط                    2004
این قوانین اکثـراً بـاهم در   . ه بودند و موقف حقوقی آنها اکنون واضح نیسترژیم های مختلف سابق نافذ گردید    

پالن هائی وجود دارد تا یک واحد بررسی  .تضاد بوده و باید مورد تجدید نظر قرار گرفته و باهم هماهنگ گردند       
  .قوانین در ریاست تقنین وزارت عدلیه تأسیس گردد که اینکار را پیش ببرد

بخش بزرگ دعاوی در افغانـستان      .عدلی رسمی در مناطق مختلف خیلی متفاوت است       حیطه صالحیت سیستم    
میکانیزم های سنتی عـدالت  . در خارج از سیستم رسمی محاکم حل و فصل میگردد، خصوصاً در ساحات دهاتی  

 قـوانین شـرعی و یـا عرفـی حـل و فـصل            شورا ها و یا جرگه ها اند که دعاوی مدنی و جنائی را با اسـتفاده از                
بناً سیستم عـدلی چنـدین بنـای         .مینماید و در بسیاری ساحات کشور اینها یگانه میکانیزم های فعال عدالت اند            

حقوقی اعـم از قانون دولتی و یا قانون مدنی، قانون شریعـت یا قانون اسالمی و قانون عـرفی را مالک عمـل                     
زمین و ملکیت عناصر مشترک وجود دارنـد، ولـی       میان این سیستم ها در ارتباط با مسایلی از قبیل            .قرار میدهد 

  .این قوانین در مسایل جنائی و نقش و ماهیت جزا ها با همدیگر خیلی اختالف دارند

طوریکه در موافقتنامه بن تصریح گردیده است، کمیسیون اصالحات قـضائی جهـت بررسـی و اصـالح سـکتور              
 گردید که بازسازی فزیکی و ساختاری سیستم        کمیسیون اصالحات قضائی مؤظف    .منشعب قضائی ایجاد گردید   

قضائی را رهبری نموده، میان قوانین مدنی و اسالمی تعادل برقرار نماید، مسئله تعدد ارگان های حقوقی را حل                  
 .نماید و نقش و ساختار هـای گزارشـدهی سـتره محکمـه، وزارت عــدلیه و لـوی سـارنوالی را تـصریح نمایـد                 

یث یک نهاد مؤقتی ایجاد گردید و با وجود این کـه هنـوز فعـال اسـت، دیگـر       کمیسیون اصالحات قضائی منح   
 پـالن انکـشاف ملـی       یدر حال حاضر، گروپ مشاوره ای کـه در راسـتا           .نقش هماهنگ کننده را ایفا نمی کند      

  . می باشدقضاییاصالحات در بخش  نهاد هماهنگ کننده استراتژی های.تاسیس شد،

تا زمـان تـصویب قـانون        .ویب گردید صتت و صالحیت محاکم قوه قضائیه       یالقانون جدید تشک   ،   1384ثور  در  
رهبـری  ) 1369 – 11 -16 ،   63شماره  (جدید، این سیستم توسط قانون قضائی و تشکیل محاکم در افغانستان            

ستره محکمه، محاکم اسـتیناف      از   اند، که عبارت    در نظر گرفته شده    محاکم   مرحله قانون جدید سه     در. می شد 
محاکم سیار در صورت ضرورت به پیشنهاد ستره محکمه و منظـوری رئـیس جمهـور ایجـاد                   .حاکم ابتدائیه و م 

  .شده می تواند

 قـانون اساسـی از طـرف        118 و   117مرکب از نه عضو بوده که با نظر داشت احکام مندرج مواد             : ستره محکمه 
سـتره   .یث رئیس محکمه تعیین می شود    یکی از اعضاء بح    .رئیس جمهور به تائید ولسی جرگه تعیین می گردند        

جلسات فوق العاده بر اسـاس تقاضـا دایـر           .محکمه در هر پانزده روز یک بار جلسه عادی خود را دایر می نماید             
سـتره محکمـه     نصاب جلسه ستره محکمه با حضور شش نفر از اعضای آن تکمیل مـی باشـد،               .شده می توانند  
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زای عمومی، دیوان امنیت عامـه، دیـوان مـدنی و حقـوق عامـه، و                 دیوان ج  –متشکل از چهار دیوان می باشد       
 .ریاست هر یک از دیوانها را یکی از اعضای ستره محکمه به عهده می گیرد .دیوان تجاری

و شـامل رئـیس، رؤسـای دیوانهـا و اعـضای            شـده   این محاکم در سطح هر والیت ایجاد        : محاکم استیناف 
  :دیوانهای آتی استمحاکم استیناف دارای  .قضائی می باشد

 )ی ترافیکی نیز رسیدهگی می نمایدکه به قضایا(دیوان جزای عمومی  .1
  دیوان امنیت عامه .2
  دیوان مدنی و احوال شخصیه .3
  دیوان حقوق عامه .4
  دیوان تجاری .5
 دیوان اطفال .6

ها این محکمه به فیصله     . تعداد اعضای قضائی در هر دیوان محکمه استیناف از شش نفر بیشتر بوده نمی تواند              
و تصامیم محاکم ابتدائی که مورد اعتراض قرار گرفته اند رسیدگی می کند و می تواند تمـام حـاالت و کوایـف        

هرگاه در مورد صالحیت     .دعوی را مجددأ تحت غور قرار داده و آنها را تصحیح، نقص، تعدیل، تائید یا لغو نماید                
تشخیص محکمه ذیـصالح توسـط هیـأتی از         رسیدگی یک قضیه جزائی بین دو محکمه اختالف بروز می آید،            

  .محکمه استیناف صورت می گیرد

  :محاکم استیناف در حوزۀ قضائی مربوط دارای محاکم ابتدائیه به ترتیب آتی می باشد :کم ابتدائیها مح
  محکمه ابتدائیه مرکز والیت .1
 محکمه اطفال .2
 محکمه ابتدائیه تجاری .3
  محکمه ابتدائیه ولسوالی .4
 خصیهوال شمحکمه ابتدائیه اح .5

  :محاکم ابتدائیه مراکز والیات دارای دیوان های ذیل می باشد
 دیوان جزای عمومی .1
 دیوان مدنی .2
 دیوان حقوق عامه .3
 دیوان امنیت عامه .4
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  دیوان جرایم ترافیکی .5
هر ولسوالی  محاکم ولسوالی در سطح      .باشدشامل از تمام پنج دیوان      باید دارای یک محکمه ابتدائیه      الیت  هر و 

  .هند شدتشکیل خوا

طرفین مـی تواننـد در مـورد فیـصله هـای             .محکمه ابتدائیه به کلیه قضایای مدنی و جزائی رسیدگی می نماید          
محاکم استیناف می تواند قضایا را به ستره         .صادره از محاکم ابتدائیه به پیشگاه محاکم استیناف اعتراض نمایند         

  . عضویت حزب سیاسی را داشته باشندقضات نمی توانند در مدت تصدی وظیفه .محکمه مرجوع کنند
  

  زمان تحوالت برای دولت

حکومت هنوز هم در مرحله انتقالی قرار دارد و این انتقال از ساختار هائیکه پس از سقوط طالبان موجود بودند و                     
 گردیـده اسـت      تعیـین  2004قـانون اساسـی سـال       یا اعاده گردیدند به ماهیت و وظایف حکومت آنچنانیکه در           

بسیاری تحوالت دیگر پالن گردیده اند و یا اینکه جریان دارند بشمول کوچک ساختن کابینـه،                . یگیردصورت م 
و تأسیس   اصالحات وسیع اداری در بسیاری ادارات حکومت از طریق پروسه اصالحات اولویت و تجدید ساختار              

کنون رسماً پـا بـر جـا انـد و           اگرچه بسیاری نهاد های حکومت که در فوق ذکر گردیدند تا            . ادارات جدید دولتی  
تطبیق بسیاری اصالحات در تمام سیستم زمان خیلی طویلی را در بر خواهد گرفت، با آنهـم طـی سـال آینـده                       

 طرح یک سیستم جدید حکومتداری را در        پارلمانیانتخابات  خصوصاً  . تحوالت چشمگیری بوقوع خواهد پیوست    
  .ساختسطح ملی، والیتی، ولسوالی و قریه آماده خواهد 

  
  مناسبات با کشور های همجوار

در زمان طالبان ملل متحد یک گروپی را که از همسایگان نزدیک افغانستان با اضافه ایاالت متحـده امریکـا و                     
این گروپ بنام گروپ     .روسیه تشکیل یافته بود گرد هم آورد تا گفتگو ها را در مورد منازعه جاری تشویق نماید                

 پاکـستان، چـین، تاجکـستان،       - عـدد شش به شـش همـسایه نزدیـک افغانـستان            یاد میگردید که   2+6تماس  
 بنا بر عـدم    2001این گروپ وقتاً فوقتاً جلسه مینمود و در سال           .ازبکستان، ترکمنستان و ایران اطالق میگردید     

  .دستیابی به نتایج منحل گردید

 22گـروپ در اواخـر همـان سـال بتـاریخ             این گروپ دو باره فراخوانده شد و در جلسه           2002در ماه مارچ سال     
هر چند این بار با اشتراک فعال        (امضای اعالمیه کابل در مورد مناسبات حسن همجواری گردید        دسمبر منتج به    

اعالمیه کابل حاکمیت افغانـستان را برسـمیت مـی شناسـد و همـسایگان را                 ).ایاالت متحده امریکا و یا روسیه     
  .اخلی کشور میسازدمتعهد به عدم مداخله در امور د
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و مبارزه با مواد مخـدر      )  امضأ گردید  2003که در ماه سپتمبر سال      (پس از آن دو اعالمیه دیگر در مورد تجارت          
 امـضأ گردیـد     2004 اپریل سـال     1 اعـالمیه برلین در مورد مبارزه علیه مواد مخدر که بتاریخ         . صادر گردیده اند  

هت مبارزه با کشت، تولید و قاچاق تریاک و دیگر مواد مخـدر اتخـاذ               تدابیری را تعیین نمود که امضأکنندگان ج      
 یک جلسه بررسی نتایج دایر گردید تا پیـشرفت دریـن عــرصه ارزیـابی                2004در ماه جون سال      .خواهند نمود 

اعالمیه برلین همچنان تعهد امضأ کنندگان را در قسمت حمایت سازنده و مناسبات دو جانبـه مبتنـی بـر                     .گردد
تمامیت ارضی، احترام متقابل، مناسبات دوستانه، همکاری و عدم مداخله در امور یکـدیگر مجـدداً تائیـد                  اصول  
  .نمایندگان موافقه نمودند تا عرصه های ممکنه دیگر برای همکاری تشخیص گردند .نمود

  منحیـث  )SCO( برای بار نخست افغانستان در جلـسه سـازمان همکـاری شـانگهای               2004در ماه جون سال     
کشور مهمان شرکت نمود که در آن روسیه، چین، ازبکستان، قزاقـستان، قرغــزستان و تاجکـستان عــضویت                   

 .دارند
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 2005وزارتهای دولت، جوالی 
 

  وزارت های
  جمهوری اسالمی افغانستان

 2004اسامی وزیران که توسط حامد کرزی در دسیمبر 
  مقرر گردیده اند

  عبید اهللا رامین  مواد غذائیزراعت، مالداری و 
  عبدالکریم براهوی  سرحدات، اقوام و قبایل

  هدایت امین ارسال  تجارت
  امیر زئی سنگین  مخابرات

  حبیب اهللا قادری  مبارزه علیه مواد مخدر
  عبدالرحیم وردک  دفاع

  میر محمد امین فرهنگ  اقتصاد
  نور محمد قرقین  معارف

  محمد اسماعیل  انرژی و آب
  انورالحق احدی  مالیه

  عبداهللا عبداهللا   امور خارجه
  نعمت اهللا شهرانی  حج و اوقاف 

  امیر شاه حسن یار  تحصیالت عالی
  سید مخدوم رهین  اطالعات، فرهنگ و توریزم

  علی احمد جاللی  داخله
  سرور دانش  عدلیه

  سید اکرام الدین معصومی  کار و امور اجتماعی
  صدیقه بلخی  شهدا و معلولین

  میر محمد صدیق  عادن و صنایعم
  محمد امین فاطمی  صحت عامه
  سهراب علی صفری  فواید عامه

  محمد اعظم دادفر  مهاجرین و عودت کننده گان
  محمد حنیف اتمر  احیا و انکشاف دهات

  عنایت اهللا قاسمی  ترانسپورت
  یوسف پشتون  شهر سازی و مسکن

  مسعوده جالل  امور زنان
  ضلیآمنه اف  امور جوانان
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  تکامل وزارت های دولت
  

  وزارت ها در زمان جمهوری اسالمی افغانستان  وزارت ها در زمان اداره موقت و دولت انتقالی

  زراعت و مالداری
  صنایع خفیفه و مواد غذائی

  زراعت، مالداری و مواد غذائی

  سرحدات، اقوام و امور قبایل  سرحدات و امور قبایل
  تجارت  تجارت

  براتمخا  مخابرات
  مبارزه علیه مواد مخدر  

  دفاع  دفاع
  پالن

  بازسازی
  اقتصاد

  معارف  معارف
  آبیاری، آب و محیط زیست

  برق
  انرژی و آب

  مالیه  مالیه
  امور خارجه  امور خارجه
  حج و اوقاف  حج و اوقاف

  تحصیالت عالی  تحصیالت عالی
  اطالعات و کلتور

   توریزمهوانوردی و
  اطالعات ، فرهنگ و توریزم

  امور داخله  امور داخله
  عدلیه  عدلیه

  کار و امور اجتماعی  کار و امور اجتماعی
  شهدا و معلولین  شهدا و معلولین
  معادن و صنایع  معادن و صنایع
  صحت عامه  صحت عامه
  فواید عامه  فواید عامه

  مهاجرین و عودت کننده گان  مهاجرین و عودت کننده گان
  احیا و انکشاف دهات  احیا و انکشاف دهات

  ترانسپورت  ترانسپورت
  شهر سازی و مسکن  شهر سازی و مسکن

  امور زنان  امور زنان
  امور جوانان  
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  2005دیگر ادارات رسمی و دولتی، جوالی 
  

 تقرر 2004روسای که توسط جناب کرزی در دسیمبر   سازمان ها و کمیسیون های دولتی
  گردید اند

  سیما ثمر  افغانستانکمیسیون مستقل حقوق بشر 
  احمد مشاهد  کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات اجتماعی

  زلمی رسول  مشاور امنیت ملی
  حضرت صبغت اهللا مجددی  کمیسیون ثبات، صلح و آشتی ملی
  معاون رئیس جمهور آقای محمد کریم خلیلی  کمیسیون خلع سالح و ملکی سازی

  بهاالدین بها  کمیسیون اصالحات قضائی
  عبدالمحمود دقیق   سارنواللوی

  شیخ فضل الهادی شینواری  قاضی القضات

  

  

  

  



  
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  وزارتخانها
  معارف •
 تحصیالت عالی •
 کار و امور اجتماعی •
 شهدا و معلولین •
 ت عامهصح •
 مهاجرین و عودت کننده گان •
 احیا و انکشاف دهات •
 ترانسپورت •
 امور زنان •
  امور جوانان •

 معاون دوم رئیس جمهور

  وزارتخانه ها
  زراعت و مواد غذائی •
 اقتصاد •
 ژی و آبانر •
 معادن و صنایع •
 فواید عامه •
 شهر سازی و مسکن •
 مخابرات •

 معاون اول رئیس جمهور

  دیگر ادارات دولتی
  جغرافیه و نقشه برداری •
 ریاست آماده گی ضد حوادث •

  دیگر ادارات دولتی
  کمیته ملی اولمپیک •

  

  دیگر ادارات دولتی
  ریاست امنیت ملی •
  د افغانستان بانک •

مشاورین ریاست
 جمهوری

  وزارتخانها
 سرحدات، اقوام و قبایل •
 تجارت •
 مبارزه علیه مواد مخدر •
 دفاع •
 مالیه •
 امور خارجه •
 حج و اوقاف •
 اطالعات، فرهنگ و توریزم •
 داخله •
 علیه •

 رئیس کادر و پرسونل دفتر امور اداری

 لوی سارنوالی ستره محکمه

  سازمانها و ریاستهای مستقل 
 شورا امنیت ملی •
 صلیب سرخ •
 اداره مبارزه علیه مواد مخدر •
 اکادمی علوم •

  کمیسیونهای مستقل 
 کمیسیون مستقل اصالحات اداری •
 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان •
 صالحات قضائیکمیسیون ا •
 کمیسیون خلع سالح و ملکی سازی •
 کمیسیون صلح، ثبات و آشتی ملی •

 مقام ریاست جمهوری

 تشکیالت دولت مرکزی افغانستان
 2005جوالی 

 وریمنبع دفتر اداری مقام ریاست جمه
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 103................................................................................................... دموکراتی ملتوتیانست
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  نوت
  انتخابـات ملـی     بخش چون نسخه انگلیسی این کتاب قبل از انتخابات ولسی جرگه و شورا های والیتی نشر شده بود، بناً                 

 مطابق به آن نسخه ترجمه گردیده است، که به این اساس درین بخش بیشتر از زمان آینده صـحبت میـشود، در حالیکـه                       
  .، به موفقیت برگزار گردیده است در زمان نشر نسخه دری این کتاباین انتخابات
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  معرفی
ینده گان اقوام مختلف کشور اشتراک داشته باشند        در موافقتنامه بن آمده است که دولت افغانستان که در آن نما           

 برگـزاری ایـن دور انتخابـات در افغانـستان مهمتـرین        . از طریق یک انتخابات آزاد و عادالنه ملی انتخاب گردد         
  .خواست موافقتنامه بن بوده که دوره انتقالی این کشور را اختتام خواهد بخشید

 تعین گردید 2004 و جنوری   2003ن اساسی این کشور در دسیمبر       ساختار جدید دولت افغانستان با تصویب قانو      
  : انتخابات ذیل را تائید نموده است تدویرکه این قانون اساسی

  ،)با دو نفر معاون(انتخابات ریاست جمهوری  
 ،انتخابات شورای ملی که متشکل از ولسی جرگه و مشرانو جرگه است 

  ،انتخابات شورا های والیتی 

 ،های ولسوالی هاانتخابات شورا  

 ،انتخابات شورا های قریه 

 .انتخابات شورای های شاروالی ها و شاروال ها 

حامد کرزی با احمد ضیا مسعود      .  موفقانه تدویر یافت   2004اولین دور انتخابات ریاست جمهوری در اکتوبر سال         
 دسـیمبر   7ز گردیـد و در       فیـصد رای دریـن دور پیـرو        55,4و محمد کریم خلیلی، دو تن از معاونین خود با اخذ            

و تا زمانیکه قوه مقننه افغانستان انتخاب و تعیین نشود، حامـد کـرزی بـه            . همان سال حلف وفاداری یاد نمودند     
حیث رئیس کابینه موقت ایفای وظیفه خواهد کرد که تا زمان تاسیس شورای ملـی مـسئولیت امـور تقنینـی را                      

  . موقتاً به عهده دارد

نوت صـفحه مقابـل را       ( تدویر میابد  2005 سپتمبر   18انتخابات پارلمانی است که به تاریخ       دور بعدی انتخابات،    
 روز تاسیس شـورا  15پس از   .  و در آن اعضای ولسی جرگه و شورا های والیتی انتخاب میگردند            )مطالعه نمائید 

و چـون  . های والیتی، یک نفر از اعضای آن برای مجلـس مـشرانو جرگـه توسـط آن شـورا انتخـاب میگـردد                   
انتخابات شورا های قریه به تعویق افتاده است بناً بطور کامل مجلس مشرانو جرگـه نیـز تـا آن زمـان تکمیـل                        

امـا بـرای   . نخواهد شد چراکه یک سوم حصه از اعضای آن را، اعضای شورا های متذکره انتخاب خواهـد کـرد                 
 تن اعـضای انتـصابی را تـا    34 از مجموع  تن17 فقط جمهوراینکار یک راه حل پیدا گردیده و آن اینکه رئیس           

زمان تاسیس آن شورا ها تعیین مینماید، و پس از ایجاد آن شورا ها و انتخـاب اعـضای، اعـضای متبـاقی ایـن                   
  .مجلس انتصاب خواهد شد

. در واقع قرار بود که انتخابات ریاست جمهوری، ولسی جرگه و شورا های والیتی در عـین زمـان تـدویر گـردد                      
سیم زمانی که در موافقتنامه بن ذکر شده یک دولت دموکرات باید در جریـان دو سـال در افغانـستان                     مطابق تق 
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مشکالت امنیتی، کنترول محدود دولت مرکزی در خارج از کابل، چـالش هـای متعـدد سیاسـی و                   . ایجاد گردد 
 ، 2004در جـوالی  . دمسایل تمویل آن سبب گردید تا انتخابات ولسی جرگه و شورا های والیتی به تعویق افتـ        

اعالن گردید که انتخابات ولسی جرگه و شورا های والیتی، بنـابر مـشکالت تخنیکـی همزمـان بـا انتخابـات                      
 تعویق افتاد اما مجدداً تعویق آن بـه         2005اساساً این انتخابات الی اپریل      . ریاست جمهوری تدویر نخواهد یافت    

  .  تمدید گردید2005سپتمبر 

بات شورا های ولسوالی ها نیز با انتخابات ولسی جرگه و شورا های والیتی دایـر شـود امـا در                     قرار بود که انتخا   
 دفتر مشترک تنظیم انتخابات اعالن نمود که تا حل و فصل منازعـات بـاالی تعـین حـدود مـرزی         2005مارچ  

ریه و شاروالی ها نیـز      انتخابات شورا های ق   . ولسوالی ها توسط ولسی جرگه، این انتخابات به تعویق خواهد افتاد          
در قانون اساسی افغانستان ذکر گردیده است اما وظایف و مسوولیت های آنها مشخص نشده و تاریخ تدویر آن                   

  .نیز معلوم نیست

ماسوای این انتخابات که رسماً بر اساس قانون اساسی شورا های فوق الذکر انتخاب میگردند، یک تعداد شـورا                   
کـه میتـوان از   . قبل انتخاب شده اند که بخش از پروگرام های انکشافی میباشد های جدید در سطح محالت از       

هزاران شورای انکشافی و مردمی پروگرام همبستگی ملی، شورا های مختلف دیگری که توسط سـازمان هـای          
یتی و  بعضاً این شورا ها چی در سطح والیات مانند کمیته های انکشاف وال            . انکشافی ایجاد گردیده اند، نام برد     

در سطح ولسوالی ها مانند شورا های انکـشافی ولـسوالی هـا منحیـث بخـشی از پروسـه انکـشافی، اصـالح و                      
 در این مناطق موجـود      نیزبازسازی شناخته شده اند، در پهلوی این ساختار ها شورا های متعدد و سنتی دیگری                

ت کـه چگونـه شـورا هـای والیتـی،      ولی سـوال مهـم اینـس    . اند که هر کدام وظایف مختلفی را به عهده دارند         
  1.ولسوالی و قریه پس از تاسیس با این شورا ها روابط موثر تامین کرده میتوانند

  
  دموکراسی در افغانستان

  ابات ریاست جمهوریانتخ

 سال انتخاب گردید کـه میتوانـد   5رئیس جمهور افغانستان از طریق انتخابات آزاد و عادالنه و سری برای مدت         
کاندیدان در هنگام نامزدی به این مقام دو تن از معاونین خـود را نیـز معرفـی                  .  دو دور خدمت نماید    حد اکثر در  

 فیصد رای بدسـت نیاورنـد،       50رئیس جمهور با اکثریت آرا انتخاب گردیده و اگر هیچ یک از کاندیدان              . میدارند
  . دوم به رقابت خواهند پرداختدو نفر از کاندیدان که بیشترین رای را حاصل کرده باشند مجدداً در دور

                                                 
   در هاله ابهام و سردرگمی، ساختار های محلی دولتی در افغانستان، گزارشی از واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان1
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 کشور را بـه عهـده       ی اعلی نیرو های مسلح    رئیس جمهور مسوولیت ریاست دولت، ریاست کابینه و سر قوماندان         
رئیس بانک مرکزی، رئیس و اعضای ستره محکمه و تمام مقامات ارشد دیگـر              وی وزیران لوی سارنوال،     . دارد

  .ر مینمایدرا البته با تصویب ولسی جرگه تعیین و مقر

  شورای ملی

  .شورای ملی افغانستان از دو مجلس یعنی مشرانو جرگه و ولسی جرگه متشکل میباشد

اعضای ولسی جرگه توسط مردم از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم از تمام والیات که هر کـدام                    
سی به ولسی جرگه اختصاص داده       کر 250در قانون اساسی بیش از      . یک حوزه انتخاباتی است، انتخاب میشوند     

 کرسی آن به زنان     3 کرسی برای کوچی ها از جمله        10در قانون انتخابات که مجدداً تجدید گردید        . نشده است 
و متباقی کرسی های ولسی جرگه به تناسب تعداد نفوس والیات تقـسیم گردیـده               . کوچی اختصاص یافته است   

  . است

و در قـانون    .  سال انتخاب میگردنـد    5زاد، مستقیم، و سری برای مدت       اعضای ولسی جرگه از طریق انتخابات آ      
اساسی افغانستان آمده است که باید بطور اوسط از هر والیت دو عضو زن درین شورا اشتراک داشته و اشخاص                    

  . سال عمر داشته باشند25در زمان کاندیداتوری باید 

  :ونداعضای مشرانو جرگه به ترتیب ذیل انتخاب و تعیین می ش
  ،از جمله اعضای شورای هر والیت، یک نفر به انتخاب شورای مربوطه برای مدت چهار سال 
 ، و مربوطه برای مدت سه سالیاز جمله اعضای شورا های ولسوالی هر والیت، یک نفر به انتخاب شورا 
معلـولین و  یک ثلث باقی مانده از جمله شخصیت های خبیر و با تجربه به شمول دو نفر از نماینـده گـان              

 سال، که از مجموع نصف      5معیوبین و دو نفر از نماینده گان کوچی ها به تعیین رئیس جمهور برای مدت                
  .آنرا زنان تشکیل میدهد

اعضای هر دو مجلس یعنـی      .  سال عمر داشته باشند    35اعضای مشرانو جرگه در وقت کاندیداتوری باید ال اقل          
 سـال قبـل از تـاریخ کاندیـداتوری تابعیـت دولـت            10وده و یا حد اقل      مشرانو جرگه و ولسی جرگه باید افغان ب       

  .افغانستان را کسب کرده باشند

شورای ملی بطور عادی هر سال دو مرتبـه جلـسه         .هیچ شخص در یک وقت عضو هر دو مجلس بوده نمیتواند          
 گردیـده و در صـورت   جلسات شورای ملی بشکل علنی دایر.  ماه را در بر میگیرد9نموده که هر دوره کاری آن      

 عضو آن و پس از تائیدی اکثریت اعضای مجلس این جلسات بشکل غیـر           10تقاضای رئیس شورا و یا حد اقل        
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قابل ذکر است که اعضای شورای ملی از پیگیرد قانونی بخاطر جرمی کـه مرتکـب                . علنی نیز دایر شده میتواند    
  .میشوند، معافیت ندارند

  شورا های والیتی

 نفر عـضو متغیـر بـوده و هـر والیـت             29 الی   9شورا های والیتی به تناسب نفوس هر والیت از          تعداد اعضای   
کاندیدای هر والیت باید مسکونه همان والیت بوده و نمیتوانند در . منحیث یک حوزه انتخاباتی به حساب میĤید     

سی های شورای والیتی  مبتنی بر قانون جدید انتخابات یک چهارم از کر         .یک وقت کاندید هر دو مجلس باشند      
وظایف و مسوولیت شورا های والیتی معلوم نبوده اما با نشر گزارشی توسط دفتر              . به زنان اختصاص یافته است    

  :مشترک تنظیم انتخابات مسوولیت های این شورا ها قرار ذیل درج گردیده است
 ،سهمگیری در روند انکشاف و تقویه امور اداری آن والیت 
  ،کاری با ادارات دولتی و همارایه مشوره 
 ، وانتخاب یک عضو برای مجلس مشرانو جرگه البته برای مدت چهار سال 
 .اتخاذ مسوولیت های بیشتر مطابق قانون 

  شورا های ولسوالی

 عضو بوده و کاندیدان بایـد حتمـاً مـسکونه    15 الی 5این شورا ها نیز متناسب به نفوس هر ولسوالی متشکل از      
این شورا ها یک نفر را منحیث نماینـده در مجلـس مـشرانو جرگـه                .  که در آن کاندید اند     همان ولسوالی باشند  

  .انتخاب مینمایند

  های قریه و شورا های شاروالی هاشورا 

در قانون اساسی افغانستان آمده است که شورا های قریه، شورای شاروالی و انتخاب شاروال هـا نیـز از طریـق                      
مدت کاری شورای شاروالی ها و انتخاب شاروال ها تـا هنـوز             . یم صورت میگیرد  انتخابات آزاد، عمومی، و مستق    

در قانون اساسی و قانون انتخابات نحوه کاری این شورا ها روشن نبوده که به این اساس                 . معیین نگردیده است  
  . این انتخابات الی زمان روشن شدن اینکار به تعویق افتاده است
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  زمان تدویر انتخابات

  :انون اساسی افغانستان دوره برگزاری هر کدام ازین انتخابات، قرار ذیل تعیین شده استدر ق
 

  زمان  انتخابات
   سال5هر   ریاست جمهوری

   سال5هر   انتصاب نماینده ها در مشرانو جرگه توسط رئیس جمهور
   سال4هر   انتخاب نماینده گان شورای والیتی در مشرانو جرگه

   سال3هر   ورای ولسوالی در مشرانو جرگهانتخاب نماینده گان ش
   سال5هر   انتخابات ولسی جرگه

   سال4هر   انتخابات شورای والیتی
   سال3هر   انتخابات شورای ولسوالی

   سال3هر   انتخابات شورای قریه
  تعیین نگردیده  انتخابات شورای شاروالی

  تعیین نگردیده  انتخاب شاروال ها
  

  ان افغانستیسیستم انتخابات

قانون انتخابات افغانستان برای انتخابات ولـسی جرگـه سیـستم انتخابـاتی بنـام رای واحـد غیـر قابـل انتقـال                        
(SNTV)   بطور خالصه میتوان گفت که درین سیستم هر فرد با یک رای میتواند بـرای یـک                 .  را برگزیده است

ی که این سیستم را مـورد توجـه         اصل مهم  .کاندید ولسی جرگه در همان والیتی که زنده گی میکند رای بدهد           
تشریح آن برای مردم ساده بوده و شمارش آرا آسان میباشد، و عالوتاً درین سیستم، حضور                 قرار داده اینست که   

  .کاندیدان مستقل به علت عدم اعتبار احزاب سیاسی نیز تضمین میگردد

ی شرایط کنونی افغانستان موثر تر درین جریان بحث های متعددی در مورد سیستم های دیگر انتخاباتی که برا      
سیستم رای واحد غیر قابل انتقال سیاست گزاری های فردی را بیشتر تشویق کـرده     . بودند، صورت گرفته است   

و سیاست های حزبی را کمتر تقویه مینماید و بنظر متخصـصین امـور انتخابـات، ایـن امـر سـبب میگـردد تـا                          
انستان که چندین سال جنگ را پشت سر گذاشته است، آنچنان           گسترش و انکشاف یک دموکراسی موثر در افغ       

  . موثریت نداشته باشد
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  تخصیص کرسی ها

در قانون انتخابات افغانستان آمده است که کرسی های ولسی جرگه بـاالی والیـات افغانـستان مطـابق انـدازه               
ور در دست نیست و پـروژه     این واقعیت که تا کنون ارقام دقیق از نفوس این کش          . نفوس آن اختصاص داده شود    

 تکمیل نخواهد شد و وجـود تـنش بـاالی حـدود مـرزی       2007سرشماری که پالن است شروع گردد الی سال         
آخـرین سرشـماری نفـوس در       . ولسوالی ها و والیات سبب میشود تا چالش های را در برابر اینکـار قـرار دهـد                 

تر احصایه مرکزی جهت آماده گـی بـه آغـاز           دف.  صورت گرفت و هیچگاه تکمیل نشد      1979افغانستان در سال    
 33 اسـت و در      خانواده ها لست گیری صـورت گرفتـه       سرشماری در افغانستان سروی را راه اندازی نمود که از           

که به این اساس تخصیص کرسی های ولسی جرگه بر اساس حـد             .  صورت گرفته است   2005والیت الی جون    
 صـورت   2004صد رشد نفوس و ارقام سروی خانواده ها کـه در             در   1,92 با   1979اوسط ارقام سرشماری سال     

  .گرفته است، میباشد
  

 آماده گی کاندیدان

  نامزدی کاندیدان

 ادامـه  2005 مـی  26 اپریل الـی  30پروسه نامزدی کاندیدان برای انتخابات ولسی جرگه و شوراهای والیتی از      
د را به دفتـر تنظـیم مـشترک انتخابـات در             نفر کاندید درخواست های نامزدی خو      6102داشت که درین مدت     
  .والیات تسلیم نموده اند

 66 نفـر زن و  344 نفر کاندید بوده کـه از جملـه       2835 کرسی دارد، مجموعاً     249در انتخابات ولسی جرگه که      
 نفـر   12بطور اوسط برای اخذ هر یک از کرسی های ولسی جرگـه             . میباشند)  نفر آن زن است    7که  (نفر کوچی   

در ورقه های رای دهی والیاتی چون بغالن، بلخ، غزنی، هرات، کنـدهار و ننگرهـار                .  رقابت خواهند کرد   کاندید
  .  کاندید درین اوراق جای داده شده است400 نفر کاندید و تقریباً از والیت کابل 100بیش از 

 285 نفر ، کـه شـامل        3201در باره مسوولیت ها و نقش شورای های والیتی معلومات کافی در دست نبود، بناً                
و فقط در سه والیـت  .  کرسی این شورا ها در سراسر والیات نامزد نموده اند420نفر زن است خود را برای اخذ      

کـه تعـداد    )  کاندیـد  2 کرسـی ،     3(و زابـل    )  کرسـی، صـفر کاندیـد      3(، ارزگان   )  کاندید 4 کرسی ،    5(ننگرهار  
اساس قانون انتخابات افغانـستان ایـن کرسـی هـا تـا زمـان               بر  . کاندیدان نسبت به تعداد کرسی ها کمتر است       

  .برگزاری انتخابات دیگر خالی باقی میمانند
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    کرسیهای شورای والیتی  کرسیهای ولسی جرگه
  

مجموع کرسیها   کاندیدان زن  کاندیدان مرد  والیت
قوسها تعداد (

کرسیهای به 
  )زنان

مجموع کرسیها   کاندیدان زن  کاندیدان مرد
داد قوسها تع(

  )کرسیهای زنان

  )124 (420  248  2779  )65 (249  328  2381  مجموع
  )4 (15  11  67  )2 (9  9  80  بدخشان
  )3 (9  3  40  )1 (4  5  31  بادغیس
  )4 (15  6  104  )2 (8  14  97  بغالن
  )5 (19  15  103  )3 (11  16  100  بلخ

  )3 (9  9  59  )1 (4  7  47  بامیان
  )3 (9  6  87  )1 (4  5  48  دایکندی

  )3 (9  4  52  )1 (5  3  44  فراه
  )4 (15  7  62  )3 (9  10  72  فاریاب
  )5 (19  9  114  )3 (11  12  119  غزنی
  )4 (15  6  41  )2 (6  8  50  غور

  )4 (15  7  110  )2 (8  6  78  هلمند
  )5 (19  31  163  )5 (17  18  144  هرات

  )3 (9  11  49  )1 (5  8  31  جوزجان
  )8 (29  32  185  )9 (33  50  340  کابل

  )4 (15  6  114  )3 (11  11  94  کندهار
  )3 (9  6  46  )1 (4  6  37  کاپیسا
  )3 (9  4  117  )1 (5  10  81  خوست

  )3 (9  3  120  )1 (4  8  57  کنر
  )4 (15  10  79  )2 (9  15  77  کندوز
  )3 (9  6  93  )1 (4  8  57  لغمان
  )3 (9  3  50  )1 (4  11  49  لوگر 

  )5 (19  4  285  )4 (14  18  161  ننگرهار
  )3 (9  3  28  )1 (2  4  16  نیمروز

  )3 (9  3  25  )1 (2  6  18  نورستان
  )3 (9  5  89  )1 (5  5  81  پکتیا

  )3 (9  4  94  )1 (4  4  58  پکتیکا
  )3 (9  4  34  )1 (2  4  17  پنجشیر
  )4 (15  5  64  )2 (6  8  48  پروان

  )3 (9  5  53  )1 (4  5  34  سمنگان
  )3 (9  4  39  )1 (5  7  35  سرپل
  )4 (15  7  91  )2 (9  13  84  تخار
  )3 (9  0  31  )1 (3  2  17  نارزگا

  )3 (9  7  58  )2 (5  9  60  وردک
  )3 (9  2  33  )1 (3  3  19  زابل

کرسیهای اختصاصی 
  کوچیها

  موجود نیست  موجود نیست  موجود نیست  )3 (10  7  62
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این ورقه ها در والیات که تعداد کاندیدان زیـاد اسـت، مـشابه روزنامـه هـای نـیم ورقـی بـوده کـه اسـامی و                             
برای اینکه شناسائی کاندیدان در یک جامعه که بیـشترین         . ر چندین صفحه آن جای گرفته اند      مشخصات آنها د  

نفوس آن بیسواد است آسان شود، کمیسیون انتخابات تصمیم گرفت تـا عکـس هـای کاندیـدان را همـراه بـا                       
 هـا از قبیـل   تعداد ایـن سـمبول  . سمبول های که بیطرفانه برای آنها انتخاب شده است، درین ورقه ها بگنجاند      

چـون  .  درخت و اسپ فیل، تانک تیل، پنیر، گروپ ، سه جوره گیالس و گوشـی تلیفـون میباشـند                   گودی پران، 
تعداد کاندیدان در والیت کابل زیاد است، بناً میبایست در بعضی حاالت این سمبول دو و یا سه دانه ای استفاده      

شند که سمبول های یک گانه و دو گانه کاندیدان را با            رای دهنده گان باید در هنگام رای دهی متوجه با         . میشد
  . هم مغالطه نکنند

   نامزدی کاندیدانشکایات و تائید

از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضـد        ”  باید  اعضای ولسی جرگه    واضح گردیده که   در قانون اساسی افغانستان   
کنون کسی بـه اتهـام جـرایم جنگـی      تا  و چون“ندبشری، جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باش   

  .محاکمه نگردیده است بناً فکر نمیشود که این حکم قانون اساسی در شرایط کنونی چندان موثر باشد

مبنی بر قانون انتخابات کاندیدان ولسی جرگه، شورای های والیتی و شورا های ولسوالی از انجام اعمـال ذیـل      
  :منع میباشند

 ،ین مبین اسالم و قانون اساسی افغانستان باشدپیروی از اهدافی که مغایر د 
 ،استفاده از قدرت و تهدید 
 ،تحریک تبعیضات و تنش های قومی، لسانی، منطقوی و مذهبی 
 ،ایجاد خطر واقعی به آزادی و حقوق فردی، یا ایجاد عمدی اختالل به نظم عامه و امنیت کشور 
  ،وابستگی به نیروی های نظامی 
 ، وارجیتمویل از طرف منابع خ 
  .تمویل از طرف منابع داخلی و غیر قانونی 

 ، دارالنشأ دفتر مشترک تنظیم انتخابات وظیفه داشـت تـا    2005مطابق زمان برگزاری این انتخابات در ماه می         
که پروسه اخذ شکایات در باره کاندیدان ادامه داشت راجع به صالحیت و یـا               ) الی اول جوالی  ( طی چهار هفته،  

کاندیدانیکه بـا گـروه هـای       .  کاندید ولسی جرگه و شورا های والیتی تصمیم بگیرد         6000 از   رد صالحیت بیش  
مسلح ارتباط داشتند، و آن تعداد کارمندان دولتی که از وظایف خود استعفا ندادند و آن نامزدانیکه امضای جعلی                   

نگی کمیـسیون مـشترک خلـع    با هماه. را در درخواست های نامزدی خود کرده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند 
 نفر از کاندیدانیکه با گروه های مسلح ارتباط داشتند الی اول جوالی وقت داده شد تـا اسـلحه                    217برای   سالح
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در دوم جوالی کمیـسیون شـکایات انتخابـات لـست کاندیـدان را نـشر نمـود کـه در آن                    . خود را تسلیم نمایند   
لـست نهـائی   . ت داده شده تا هفـتم جـوالی پاسـخ دهنـد           اشخاص که واجد شرایط نبودند حذف گردیده و مهل        

  . کاندیدان بطور عمومی در اواسط ماه جوالی نشر گردید

بـا  . دفتر مشترک تنظیم انتخابات دستور العملی را تهیه نموده که هر یک از کاندیـدان بایـد آنـرا امـضا نماینـد                      
رم و یا عملی که سبب سلب صالحیت آنها         امضای این دستورالعمل کاندیدان سوگند یاد می کنند که در هیچ ج           

و اگر بعداً ارزیابی گردد که آنها به چنین اعمالی دست داشته اند و سبب               . از کاندیداتوری گردد، دست نداشته اند     
  .شکستاندن این دستور العمل گردد، از آنها خواسته خواهد شد تا کرسی های خود را ترک کنند

ن تعداد از تحقیقگران کـار مینماینـد وظیفـه دارد تـا در مـورد شـکایات از                   کمیسیون شکایات انتخابات که در آ     
مشکالت پروسه انتخابات و واجد شرایط بودن کاندیدان انتخابات رسیده گی نماید و صالحیت دارد تا در هنگام          

یون دریافت شکایات، اخطاریه ها و جریمه های الزم را وضع نماید و اگر از کدام جـرم جنـائی بـه ایـن کمیـس                        
و حتی صالحیت دارد تا در صورت مـشاهده هـر نـوع             . شکایت صورت گیرد آنرا به مسوولین ذیربط راجع سازد        

  .دستبرد در جریان پروسه انتخابات و یا شمارش آرا، به شمارش آرا و یا رای دهی مجدد فیصله نماید

  احزاب سیاسی

سله احزاب یکی همان گـروه هـای حزبـی          از سل .  سیاسی یک تصویر مشکل و جدی در افغانستان دارند         احزاب
سابقه کمونیستی اند و دیگر تنظیم های جهادی که علیه اشغال شوروی مبارزه و مقابله کردند که همین جنگ                   

وابستگی دارند که   احزاب سیاسی نیز اغلباً با ملیشه های        .  گردید 1990ها سبب بی ثباتی و خونریزی های دهه         
 افغانها بشمول رئیس جمهور کرزی بر احزاب اعتماد نداشته و ادعا            اکثراً. فته اند از کیفر اعمال خویش معافیت یا     

دارند که این احزاب فقط بخاطر اهداف قومی ، گروهی و قبیلوی تشکیل گردیده و اهداف خاص خود را دنبـال                     
عیـین گردیـد نیـز      و یکی از دالیلی که سیستم رای واحد غیر قابل انتقال برای انتخابـات افغانـستان ت                . مینمایند

قـانون اساسـی افغانـستان سـعی     . همین بوده تا ازین طریق به افراد و شخصیت ها اتکا گردد نه احزاب سیاسی       
نموده تا با در نظر داشت تجربه های گذشته برای احزاب سیاسی افغانستان اجازه ندهد تا با ارگان های نظـامی                     

ده باشند که به همین منظور ریاست ثبت احزاب سیاسی در           ارتباط داشته و یا از شاخه های نظامی تشکیل گردی         
چوکات وزارت عدلیه ایجاد گردیده تا تنها به آن احزابی که با معیار های قانون اساسـی تطـابق داشـته باشـند،                       

  . اجازه فعالیت داده شود

ضروری میباشد تـا    کامالً روشن است که احزاب سیاسی به نماینده گی از خواسته ها و منافع شهروندان موثر و                  
اگر چه درست است که . از آن طریق پالیسی ها و برنامه های موثر طرح و به امور دولتداری کمک صورت گیرد       

اکثر احزاب عمده در افغانستان با ارگان های نظامی ارتباط داشته و دارند و اما یـک تعـداد احـزاب نـو تـشکیل         
موسـسات  . ی استوار و اهداف دموکراسـی را دنبـال مینماینـد          دیگر نیز ظهور نموده اند که بر پایه های شهروند         



  به افغانستانرهنمود برای کمک : از الف تا یا
 

96 

در راه بهبود ظرفیت های احزاب نو ظهور و انکشاف و تقویـه و تـشویق                 (NDI)چون انستیتوت ملی دموکرات     
نتیجتاً تا کنون بعضی از احزاب گرد هـم آمـده و روی بعـضی مـسایل                 . آنها به وحدت و یکپارچگی کار مینماید      

د که میتوان اعمال نفوذ آنها بر تعویق انتخابات ولسی جرگه و شورای های والیتی و درخواست                 مذاکره نموده ان  
  .تبدیل سیستم انتخاباتی افغانستان را از جمله دست آورد های آنها یاد کرد

 حزب تائید و اجازه فعالیـت دریافـت کـرده           65تا ماه جون سال جاری از طرف وزارت عدلیه افغانستان به تعداد             
 فیصد از کاندیدان وابستگی خود با احزاب سیاسـی را           12در درخواست های نامزدی انتخابات پارلمانی تنها        . اند

کاندیدان بـه آن وابـسته انـد در ورقـه هـای رای دهـی ذکـر                   معرفی نموده اند ولی نام و یا سمبول احزابی که         
 ولی سبب عدم شفافیت کاری شـده        اگر چه با این عمل ورقه های رای دهی ساده تر خواهند شد            . نخواهند شد 

  .و رای دهنده گان از وابستگی حزبی آن کاندیدی که میخواهند به وی رای بدهند، آگاهی نخواهند داشت
  

   و عملیاتی انتخاباتیامور لوژستیک
  آگاهی عامه

تخابـات و  چون در افغانستان رقم بیسوادی بسیار بلند است بناً تشریح نهاد های سیاسی و دموکراسی، پروسـه ان    
آموزش مردم از حق رای دهی شان بسیار مشکل میباشد و موجودیت قریه های متعدد و عدم موجودیت زمینـه                    

  .ها و امکانات الزم اینکار را پیچیده تر و مشکلتر ساخته است

شواهد نشان میدهد که بسیاری از افغانها ازین دور انتخابات آن چنان معلومات ندارند کـه ایـن هـا بـرای چـی                        
بناً برای اینکه افغانها بطور درست بدانند که آنها برای چی رای میدهند ، چگونه بطـور خـوب                   . انتخاب میگردند 

برای مقاصد و منافع خود رای بدهند و چی چیز های از نماینده گان شان در ولـسی جرگـه و شـورای والیتـی                         
  .ری می باشدانتظار داشته باشند، تدویر پروگرام های آگاهی عامه بطور وسیع ضرو

د بین المللی نظامهای انتخاباتی بطور گـسترده        بنیا مجتمع جامعه مدنی افغانستان و    پروگرام آگاهی عامه توسط     
بنیاد بین المللی سیستم های انتخاباتی مناطق مرکزی . تطبیق میگردد که الی ماه سپتمبر سال روان ادامه میابد         

ردک را تحت پوشش داشته و مجتمع جامعـه مـدنی افغانـستان در       یعنی کابل، کاپیسا، لوگر، پنجشیر، پروان و و       
مواد آموزشی این پروگرام توسط دفتر مـشترک تنظـیم انتخابـات تهیـه و بـه                 . اید والیت دیگر فعالیت مینم    28

دسترس این سازمانها گذاشته شده است، و شامل مطالبی در مورد مسوولیت و وظایف ولسی جرگه و شورا های            
ز والیتی، و این واقعیت که انتخابات بخشی از پروسـه صـلح در افغانـستان اسـت، و اگـاهی بـرای مـردم از رو                         

و توسط مبلغین آگاهی عامه به رای دهنده گان آموزش داده میشود تا در روز انتخابات توسـط       . انتخابات میباشد 
  .دو ورقه رای دهی بطور جداگانه برای کاندیدان رای بدهند
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در همین زمینه هزاران جزوه و پوستر در کشور توسط دفتر مشترک تنظیم انتخابات توزیع گردیده و با پروگـرام                    
از . مردم استخدام گریده اند تا در پروگرام آگاهی عامه سهم بگیرنـد            ) دالر 1000 الی   50( ای کوچک و نقدی     ه

  . نیز درین زمینه استفاده صورت میگیرد تیاتر گروه های سیارتلویزیون ورادیو ها، 

   رای دهنده گانثبت نام

 ادامـــه  2004 آگـست  20 تا 2003 دسیمبر 1در پروسه ثبت نام انتـخابات ریاست جمهوری افغـانسـتان که از   
.  فیصد آنرا زنان تشکیل میداد ثبت نام نمودنـد         41,3 کارت رای دهی که حدوداً       10 567 834داشت مجموعــاً   

با اینکه احتماالً یک نفر چندین کارت اخذ کرده باشد اما بـا در نظرذاشـت مـشکالت امنیتـی و لوژسـتیکی آن                        
  .ن یک رقم چشمگیر بوده استشرایط تعداد ثبت نام شده گا

رسـیده کـه دریـن انتخابـات رای داده میتواننـد، و             ) 18(بعد از آن دور ثبت نام تعداد زیاد افغانها به سن قانونی             
تعدادی از ایران، پاکستان و یا دیگر کشور ها عودت نموده اند، و تعدادی ممکن به دیگر والیات نقـل                     همچنین

در انتخابات ریاست جمهوری فقط . اساس نیاز به کارت نو و یا تجدید کارت دارندمکان نموده باشند، که به این      
اما در انتخابـات    . یک حوزه رای دهی وجود داشت و هر رای دهنده میتوانست به هر منطقه که باشد رای بدهد                 

نیز در همـان    ولسی جرگه و شورا های والیتی، نماینده گان از والیات انتخاب میشوند که باید رای دهنده گان                  
طبق بعضی گزارشات دیده میشود کـه افغانهـا   . والیت ساکن بوده و کارت رای دهی شان از همان والیت باشد     

کامالً ازین محدودیت اطالع ندارند که باید این موضوع در پروگرام های آگاهی عامه بیـشتر مـورد توجـه قـرار              
کارت درست از مراکز رای دهی بیـرون گردنـد احتمـاالً    گیرد اگر در روز انتخابات رای دهنده گان بنابر نداشتن      

  .مشکالت بسیار جدی اتفاق خواهد افتاد

به این منظور دفتر مشترک تنظیم انتخابات دور دیگر از ثبت نام و یا ثبت نام مجـدد افـراد واجـد شـرایط را در                      
یک تا دو ملیون نفـر کـه کـارت     هفته ادامه یافت تا تخمیناً    4 جوالی برای مدت     21اواخر ماه جون آغاز و الی       

و احتماالً معیوبین، زنان ناتوان و بزرگساالن در مراکز ثبت نام بنابر مشکالت           . رای دهی نداشتند ثبت نام گردند     
عالوه برین مشکل، چندین مرکز ثبت نـام بنـابر وخـیم بـودن اوضـاع                . شان حاضر نشده و کارت نگرفته باشند      

  .ندامنیتی در والیت زابل باز نگردید

  کارمندان و مراکز رای گیری

درین روز ها و هفته ها که به روز انتخابات نزدیکتر میشویم خدمات زیادی لوژستیکی صورت میگیرد تا بیش از              
 هزار مرکز رای دهی  5000 هزار محل رای دهی در       30000 ملیون افغان بتوانند در روز انتخابات در بیش از           10

 کارمنـد را بـه منظـور تطبیـق ایـن            4500النشا دفتر مشترک تنظیم انتخابات      دارا. در سراسر کشور رای بدهند    
  . هزار نفر درین پروسه استخدام خواهند شد200000در روز انتخابات . پروسه استخدام نموده است
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  نظارت از روز انتخابات

ی از سـازمان    ، اوضاع امنیتی درین کشور سبب شـد تـا بـسیار           2004چند ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری        
یـک  . های بین المللی پالن های خود را در رابطه به نظارت و ارزیابی از پروسه انتخابات این کشور تقلیل دهند      

اوضاع کنونی افغانـستان    ” اعالم داشت که     سازمان امنیت و همکاری اروپا    ماه قبل از روز برگزاری آن انتخابات        
جهـت   امنیتـی  پاینترین معیار این سازمان منحیث  آنست کهتر ازپائینخیلی  پیشبینی میشود  در آینده و آنچه که  
  “.پیشبینی نموده بود انتخابات آن در پروسه نظارت سهمگیری

 نفر از اعضای خود را برای نظارت از انتخابـات فرسـتاد و بـه                40به این خاطر سازمان متذکره تعداد کمی یعنی         
تخابـاتی را تحـت نـام هیـات نظـارت از انتخابـات و        نفـر متخـصص امـور ان     25همین ترتیب کمیسیون اروپـا      

کـه بـا    (The Asian Network for Free Elections) شبکه آسیائی بـرای انتخابـات آزاد  دموکراسی، و 
 نفری را به افغانستان فرستادند و تعداد کمی دیگـر از نـاظرین بـین                42ایشیا فوندیشن همکاری مینماید هیات      

بطور مجموعی تعداد نـاظرین آن پروسـه        . بین المللی مقیم کابل استخدام گردیدند     المللی از میان سازمان های      
  .انتخابات افغانستان به مقایسه انتخابات کشور های چون کوسوو و ایست تیمور بسیار اندک بوده است

ابـات   خراب بوده است، اما امید اسـت کـه در انتخ           2005با اینکه اوضاع امنیتی در بعضی نقاط کشور الی اوایل           
چراکه درین انتخابـات    . ولسی جرگه و شورا های والیتی تعداد زیاد ناظرین داخلی و بین المللی استخدام گردند              

احتمال خرید آرا و ارعاب رای دهنده گان بیشتر محـسوس بـوده و هـر نـوع تخطـی و دسـتبرد بـه آن نتـایج                            
  .انتخابات را بطور وسیع تغییر میدهد

در انتخابات پارلمانی و در صورتیکه شرایط امنیتی مساعد باشد، هیـات کامـل را در       ااتحادیه اروپا تصمیم دارد ت    
 نفر و در هر والیت دو نفـر         12 تا   10کوتاه مدت و دراز مدت به افغانستان بفرستد، که تعداد این هیات در کابل               

حتماالً یک هیات کامـل     هم اکنون در حال بررسی اوضاع بوده و ا          در اروپا   امنیت سازمان همکاری . خواهند بود 
و همکار ایشیا فوندیشن نیز هیاتی را اعزام خواهد کرد امـا             شبکه آسیائی برای انتخابات آزاد    . را نخواهند فرستاد  

  . تعداد آن وابسته به شرایط امنیتی خواهد بود

  رسانه های خبری

ا بنـابر ضـیقی وقـت از        کمیسیون رسانه های خبری اندکی قبل از انتخابات ریاست جمهوری ایجـاد شـد و امـ                
این کمیسیون برای انتخابـات ولـسی جرگـه و          . موجودیت و تاسیس این کمیسیون به اطالع عامه رسانیده نشد         

شورا های والیتی اکنون فعال بوده و وظیفه دارد تا بطور مساویانه و عادالنه از پروسه انتخابـات گـزارش تهیـه                 
اندیدان شرایط را مساعد سازد تا بطور مساویانه از خدمات اطـالع  این کمیسیون وظیفه دارد تا برای تمام ک . کند
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 کاندید 6000جمعی استفاده نمایند و از طرف دیگر تعدد روزنامه ها و هفته نامه های مختلف و نامزدی بیش از                 
  . اینکار را نهایت مشکل ساخته است

و با شـروع    . مجاز نیست  “ اگست 16”مپاین  مبارزات انتخاباتی از طریق تلویزیون و رادیو الی شروع اولین روز ک           
این دور برای هر یک از کاندیدان ولسی جرگه و شورای والیتی وقت داده خواهد شد تا با استفاده از تلویزیـون                      

  .کمپاین های انتخاباتی از طریق رسانه های چاپی ممنوع میباشد. و رادیو کمپاین نمایند

  چالشهای امنیتی

بـه ایـن معنـی کـه        . ر انتخابات همانند انتخابات ریاست جمهوری تنظیم گردیده است        امور تامین امنیت این دو    
پولیس ملی و اردوی ملی در قدم نخست مسوولیت تامین امنیت را داشته و نیروی های ناتو و ایساف و ائتالف                     

اقعـاً بـر    در حالیکه ناظرین امـور نظـامی و       . نیز در صورت ضرورت و با تقاضای مسوولین همکاری خواهند کرد          
نحوه عملکرد اردوی آموزش دیده افغان اعتماد دارند اما نگرانی های در مورد پولیس ملی و توانائی آنهـا بـرای                     

قـرار اسـت تـا      ). اینکه خود پولیس با قدرتمندان محل همکاری نکننـد        (محافظت از رای دهنده گان وجود دارد        
د، استرالیا و اسپانیا در چوکات ناتو و ایساف جهت تامین           قبل از انتخابات نیروی های از کشور های رومانیا، هالن         
 نفـر از نیـروی هـای ائـتالف در     700 تـا  500و حدوداً . امنیت وارد شهر های کابل، مزار شریف و هرات گردند       

  .خارج از افغانستان بطور آماده باش بوده تا در صورت خرابی اوضاع وارد افغانستان شوند

 چندین بار باالی کارمندان آن پروسه       2004انتخابات ریاست جمهوری در ماه اکتوبر       در جریان قبل از برگزاری      
و همچنـان نگرانـی     .  تن شد  33 تن و زحمی شدن      12حمالت صورت گرفت که مجموعاً منجر به کشته شدن          

ا، های زیادی وجود داشت که شاید در روز انتخابات که مردم به پای صندوق های رای گیری میروند باالی آنه                   
مراکز رای گیری و کارمندان انتخابات حمله صورت گیرد که خوشبختانه در آنروز هیچ نوع حادثه ای عمـده رخ            

  .نداد

این امیدواری وجود داشت که اخیراً شرایط امنیتی در افغانستان بهبود یافته باشد، اما با حمالت متعددی که بعد                   
بـر  . ط کشور اتفاق افتاد، سبب نگرانـی هـای زیـاد گردیـد            از یک زمستان آرام در بهار سال جاری در بعضی نقا          

 تـن از  29 تن از شورشـیان،  465از ماه اپریل به این طرف حدوداً  (AP) اساس گزارش های از اسوشتید پریس 
بـه همـین ترتیـب      .  تن از شهروندان کشته شده انـد       125 تن از پولیس و عساکر افغان و         38نیرو های ائتالف،    
مسال که در چندین شهر افغانستان اتفاق افتاد و منجر به بروز تنـشها و نـا آرامـی هـا شـد،                       تظاهرات ماه می ا   

 شدن دو تن افغان و یک کارمند سازمان ملل متحـد شـد، و               در کافی نیت که سبب کشته     انفجار بمب انتحاری    
مـب در مـاه جـون در         روز در بند بود، انفجار بـک ب        24اختطاف یک تبعه ایتالیا و کارمند موسسه خیریه که الی           

 تن که در مراسم فاتحه خـوانی یـک          40 تن و زخمی شدن      20مسجدی در شهر کندهار که سبب کشته شدن         
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تن از رهبران مذهبی شان که وی نیز چند روز قبل از آن ترور گردیده بود، همه و همه از جمله حوادثی اند کـه                  
  .نداوضاع امنیتی این کشور را به نحوی تحت الشعاع قرار میده

بعضی از نا آرامی ها و حوادث که اخیراً اتفاق افتاده مستقیماً با پروسه برگزاری انتخابـات شـورای ملـی ارتبـاط                   
بطور مثال، کشته شدن یکی از کارمندان موسسه خیریه در ماه جون در والیت ارزگان که در زمینه               . داشته است 

باالی کاروان حامل کارمندان دفتر مشترک تنظـیم         نهآگاهی عامه از پروسه انتخابات کار میکرد و حمله مسلحا         
انتخابات که منجر به قتل یک تن گردید، و به همین ترتیب قتل دو نفر از کاندیدان در والیات ارزگان و غزنـی                
و یکی از کارمندان کمیسیون انتخابات در والیت کندهار که در اوایل جوالی سال جاری اتفـاق افتـاد، همـه از                   

اما تحلیلگران اوضاع امنیتـی و مـسوولین   .  اند که با روند برگزاری انتخابات به نحوی ارتباط دارندجمله حوادثی 
انتخابات پیش بینی مینمایند که طی چند هفته دیگر که به روز انتخابات باقیمانده است، احتماالً چنین حـوادث                   

  .بیشتر اتفاق خواهد افتاد

ن و دیگر گروه های ضد دولتی برای مختل نمودن اوضاع امنیتی           ضمن اینکه تهدیدات و خطرات از طرف طالبا       
محسوس است، ولی درین دور انتخابات به مقایسه انتخابات ریاست جمهوری، نا آرامی های میان گـروه هـا و                     

انتخابات ولسی جرگـه و     . مردم زیادتر قابل پیشبینی میباشد، چراکه در آن دور مبارزات انتخاباتی میان افراد بود             
را های والیتی تغییرات بارزی را در سطح محل بوجود میاورند که در نتیجه نفوذ قوماندانان و سـران محلـی                     شو

تحت الشعاع قرار خواهد گرفت و در صورتیکه این قدرتمندان ساحه نفوذ و دوام قـدرت شـانرا در آن محـل در                       
  . خواهند کردخطر ببینند، ممکن برای بقای خویش از زور و ایجاد ترس و هراس استفاده

با اینکه عملیات مبارزه علیه مواد مخدر بر اوضاع عمومی و امنیتی تاثیر میگذارد به همین ترتیب گمـان میـرود                     
که افراد قدرتمند که در تجارت مواد مخدر دست دارند بخواهند بر نتایج و پروسه انتخابات نفوذ داشـته و نتـایج                

 ممکن با استفاده از گروه های مـسلح کـه بـا آن در ارتبـاط انـد رای                    این قدرتمندان . آنرا به نفع خود رقم بزنند     
دهنده گان، کارمندان انتخابات و مسوولین امنیتی در محل را از راه های مختلف بـرای آنهـا فـضای ارعـاب و                       

ط افراد کلیدی در تجارت مواد مخدر متهم گردیده اند که با پولیس ملـی افغـان در ارتبـا    . هراس را ایجاد نمایند   
بوده و تخمین گردیده که ملیونها دالر را برای خریداری آرا و رشوت برای کارمندان انتخابات و دیگر مـسوولین                    

  . و حتی بعضی ازین افراد خود کاندیدای ولسی جرگه و شورا های والیتی می باشند. به مصرف برسانند
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  بازیگران کلیدی
  دفتر مشترک تنظیم انتخابات

. جام انتخابات ریاست جمهوری بدوش دفتر مشترک تنظیم انتخابات و داراالنشأ آن بوده اسـت    برنامه ریزی و ان   
 عضو خارجی و متخصص در امور انتخابات مشغول کار بـوده کـه در طـرح    5 عضو افغان و 6از ابتدا درین دفتر     

مـستقل و موقـت     تـشکیل کمیـسیون     . پالیسی ها و برنامه های این پروسه مشورت های الزم ارایه نموده انـد             
  .  تاسیس گردید2003انتخابات دولت جزء همین دفتر بوده و بطور موقت مبنی بر فرمان ریاست دولت در سال 

کمیسیون مستقل انتخابات بطور دایمی طوریکه در قانون اساسی افغانستان بـه آن اشـاره شـده اسـت، اکنـون                     
 سـاله  3 بـرای یـک دوره   2005ه جنـوری   عضو آن توسط شخص رئیس جمهور کرزی در ما 9ایجاد گردیده و    

دفتر مشترک تنظیم انتخابات شـامل کمیـسیون        . تعیین گردیدند و برای یک دور دیگر نیز انتخاب شده میتوانند          
تعیین شـده انـد،     ) یوناما( عضو بین المللی آن که توسط هیات معاونت سازمان ملل متحد             4مستقل انتخابات و    

اجرائی این دفتر توسط افسر ارشد انتخابات که حق رای را نمیداشته باشـد، پـیش                امور اداری و    . فعالیت مینماید 
  .برده میشود

دفتر مشترک تنظیم انتخابات وظیفه دارد تا مقررات، قواعد و پروسیجر هـای کـاری پروسـه انتخابـات را تهیـه          
اند مشورت های تخصـصی  این دفتر صالحیت قانونگذاری را نداشته و اما میتو. کرده و در تطبیق آن سهم گیرد 

را در همین رابطه به دولت ارایه کند که تائید و تصویب آن از صالحیت شـخص رئـیس جمهـور و کابینـه اش                         
  .میباشد

به همین ترتیب داراالنشا دفتر مشترک تنظیم انتخابات منحیث ارگان اجرائـی ایـن دفتـر در جریـان انتخابـات                     
این دارالنشأ از نظر امور لوژسـتیکی توسـط دفتـر سـازمان     . مایدولسی جرگه و شورای والیتی ایفای وظیفه مین 

  .در سراسر والیات کمک می گردد (UNOPS)ملل متحد برای خدمات پروژه وی 

  میسیون انتخابات والیتیک

در هر والیت کمیسیون انتخابات ایجاد گردیده که مسوولیت ها و وظایف مختلفی را از قبیـل اخـذ شـکایات و                      
این کمیسیون ها شامل سـه عـضو        .  و نظارت از پروسه آزاد و عادالنه انتخابات به عهده دارند           رسیده گی به آن   

بوده که حد اقل یکی از آنها زن میباشد و اینها کسانی اند که توسط یک هیات به نماینده گی از دفتـر والیتـی                         
فغانـستان پیـشنهاد شـده،    یوناما ، والی آن والیت و یک عضو از جامعه مدنی که توسط کمیسیون حقوق بـشر ا             

این کمیسیون مطابق به قـانون و مقـررات کـار           . توسط دفتر مشترک تنظیم انتخابات تعیین و استخدام شده اند         
  .نموده و از طرف بنیاد بین المللی در امور انتخابات آموزش دیده اند
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  کمیسیون شکایات انتخابات

ت تاسیس گردیده است و وظیفه دارد تا در مـورد تخطـی    قانون جدید انتخابا52این کمیسیون به تأسی از ماده  
 عـضو   5ایـن کمیـسیون     . از اصول انتخابات و شکایت از کاندیدان رسیده گی کرده و تصامیم الزم اتخاذ نماید              

داشته که دو عضو آن افغان و توسط ستره محکمه و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و سه عـضو بـین                      
ه خاص سر منشی ملل متحد در امور افغانـستان تعیـین و اسـتخدام گردیـده و یکـی از                     المللی آن توسط نمایند   

با این کمیسیون یک گروه ویژه از محققین همکاری . اعضای خود را منحیث رئیس کمیسیون انتخاب نموده اند        
اگر از کـدام  نموده و صالحیت دارد تا در هنگام دریافت شکایت اخطاریه ها و جریمه های الزم را وضع نماید و      

و حتی صالحیت دارد تـا      . جرم جنائی به این کمیسیون شکایت صورت گیرد آنرا به مسوولین ذیربط راجع سازد             
در صورت مشاهده هر نوع دستبرد در جریان پروسه انتخابات و یا شمارش آرا، به شـمارش آرا و یـا رای دهـی                        

  .مجدد فیصله نماید

  سازمان ملل متحد

وظیفه دارد تا پروسه بن را تطبیق و حمایت نماید کـه            ) یوناما(لل متحد برای افغانستان     هیات معاونت سازمان م   
این دفتر با دولت افغانستان و دفتـر مـشترک تنظـیم انتخابـات در               . بعد از همین انتخابات به پایه اکمال میرسد       

لل متحد بـرای خـدمات      و به همین ترتیب دفتر سازمان م      . پروژه های مربوط به انتخابات همکاری نموده است       
  . لوژستیکی و اداری پروسه انتخابات را به عهده داردمسوولیت امور (UNOPS)پروژه وی 

  تالف و ایسافئاقوای 

به سرکردگی امریکا که بر ضد بقایای گروه طالبان و          (نیرو های نظامی و بین المللی در افغانستان یعنی ائتالف           
ط سازمان ملل متحد برای تامین امنیت در نقاط مشخص از افغانـستان             و قوای ایساف که توس    ) القاعده میرزمند 

گماشته شده اند، در تامین امنیت پروسه انتخابات سهم خواهند داشت و در بعضی حاالت در توزیع مواد نیـز بـا                      
  . این پروسه همکاری مینمایند

   بین المللی کرولکمپنی امنیتی و

 استخدام گردیده تا در (The Asia Foundation) ایشیا فوندیشنکمپنی امنیتی و بین المللی کـرول توسط 
. پروسه انتخابات ولسی جرگه و شورای والیتی در افغانستان از نظر امنیتی و تطبیق این پروسه همکاری نمایـد                  
 بر عالوه، دفاتر والیتی این کمپنی به کارمندان داراالنشأ دفتر مشترک تنظیم انتخابات در قسمت تامین امنیـت            

کارمندان عملیاتی  . دفتر، آموزش محافظین، تعلیمات و نحوه بدرقه امنیتی و استفاده از مخابره را آموزش میدهد              
این کمپنی در تمام دفاتر داراالنشأ دفتر مشترک تنظیم انتخابات در دفاتر منطقوی و والیتی آن حاضـر بـوده و                     
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ای دهی، بازدید مقدماتی از مسیر های رفت و آمد،   در کار های چون ثبت نام رای دهنده گان، شناسائی مراکز ر           
قابل یاد آوری است که کمپنی تحـت شـرایط اسـتندارد    . کمک در امور امنیتی و تهیه گزارش همکاری مینماید       

  .مربوط سازمان ملل متحد قرار ندارد (MOSS)های امنیتی 

  ایشیا فوندیشن

المللی کرول در تامین امنیت پروسه انتخابات سهم دارد،          ضمن اینکه با استخدام کمپنی امنیتی و بین          این بنیاد 
همین قسم در چندین بخش دیگر از قبیل آگاهی عامه از طریق رادیو ها، گروپ هـای تیـاتر و سـیار، و دیگـر                         
رسانه ها، نظارت از پروسه انتخابات البته با همکاری مشترک شبکه آسیائی برای انتخابات آزاد، آمـوزش بـرای                   

و کاندیدان و بطور دوامدار در ظرفیـت سـازی بـرای مـسوولین اداری پروسـه انتخابـات همکـاری                     ژورنالستان  
 .مینمایند

  انستیتوت بین المللی جمهوری خواهان

 انستیتوت به همکاری سازمان های جامعه مـدنی پروگـرام هـای تعلیمـی را بـراه انداختـه اسـت و بـرای                          این
پروژه های تعلیمی ایـن انـستیتوت بـرای رای    . روسه مهیا میسازدکاندیدان مستقل آموزش های الزم را درین پ  

دهندگان مخصوصاً در ساحات دور دست افغانستان تهیه شده و هدف آن اینست تا افغانهـا را در بـاره پارلمـان،               
این انـستیتوت بـرای کاندیـدان       . نقش احزاب سیاسی، قانون انتخابات و شرایط کاندید شدن را آموزش میدهند           

 .در شهر ها و قریه ها نیز آموزش های را در همین زمینه ارایه میداردمستقل 

   دموکراتانستیتوت ملی

 در زمینه ارایه مشوره های تخنیکی ، تعلیمات برای احزاب سیاسی و کاندیدان ، تقویـه اشـتراک                    این انستیتوت 
تان سهولت ها و فعالیت های را بـرای         و از طریق بنیاد انتخابات آزاد و عادالنه در افغانس          افغانها در امور سیاسی   

 مرکز آموزشی و معلوماتی را در والیات افغانستان ایجـاد     8که اینها   . نظارت داخلی پروسه انتخابات مهیا میسازد     
کرده اند که کاندیدان میتوانند به آنجا رفته و از وسایل چون کمپیوتر استفاده نمایند و از همین طریق برای آنها                     

همچنـان  .  روابط با رسانه ها و در مورد نحوه شـروع کمپـاین انتخابـاتی معلومـات ارایـه میدارنـد                   در باره تامین  
انستیتوت بین المللی دموکرات برای ریاست ثبت و راجستر احزاب سیاسی که در چوکات وزارت عدلیـه فعالیـت       

اینکه تمام کاندیدان مسوولیت    مینمایند نیز همکاری و کمک می کند تا قانونی را برای کاندیدان تهیه نمایند تا                
  .ها و وظایف خود را درین رابطه بدانند
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  بنیاد بین المللی سیستم های انتخابات

 پروگـرام و  در بخش امور تخنیکی پروسه ثبت نام انتخابات       2004 این بنیاد در انتخابات ریاست جمهوری سال        
 این  2003از ماه جنوری    . رای ملی را دایر کرد    در زمستان پروگرام آگاهی عامه از شو       وکمک نمود   آگاهی عامه   
تان ـامه در منـاطق مرکـزی افغانـس       ـبا یونامـا در بخـش اگـاهی عـ          قرار داد گردیده تا    (USAID)بنیاد توسط   

ایـن بنـیاد با دفـاتر کمیسیون انتخابـات در والیـات نـیز همکاری داشتـه و در آینـده مرکـزی            . همکاری نماید 
  .ایجاد خواهد نمود (Media Results Center)را بنام 

  مجتمع جامعه مدنی افغانستان

 گروه جامعه مدنی است که خط مشی را بـرای گفتگـو و هـدفی را        70مع یک شبکه غیر رسمی تقریباً       تاین مج 
این مجتمع در پروسه تهیـه قـانون اساسـی          . برای انکشاف نقش جوامع مدنی در پروسه تصمیم گیری ها دارند          

و اینـک توسـط دفتـر    . نتخابات ریاست جمهوری پروژه های آگاهی عامه را راه اندازی نموده است  افغانستان و ا  
مشترک تنظیم انتخابات موظف گردیده تا بشکل رسمی پروگرام های آموزشی و تعلیمی را پیرامـون انتخابـات                  

  . والیت افغانستان تطبیق نمایند28ولسی جرگه و شورای والیتی برای رای دهنده گان در 

  )فیفا(بنیاد انتخابات آزاد و عادالنه 

 2004که یک سازمان داخلی نظارت از امور انتخابات میباشـد در مـاه مـارچ          ) فیفا(بنیاد انتخابات آزاد و عادالنه      
ایـن بنیـاد در     . ایجاد گردید دموکرات  ملی  انستیتوت  توسط یک تعداد از سازمانهای غیر دولتی و به کمک مالی            

. مه، نظارت و حمایت از پالیسی، افزایش آگاهی از انتخابات در افغانستان فعالیـت مینمایـد     بخش های آگاهی عا   
 219تـصمیم دارد تـا بـه        ) فیفـا (در انتخابات ولسی جرگه و شورا های والیتی بنیـاد انتخابـات آزاد و عادالنـه                 

را ) یـک زن و یـک مـرد   (فـر   فیصد از مراکز رای دهی سراسر کشو را در بر میگیرد، دو ن      65ولسوالی که تقریباً    
 سازمان مختلف با این بنیاد همکاری دارد و در قـسمت            20هم اکنون بیش از     . برای نظارت از انتخابات بفرستد    

قابل ذکر است که این     .  سنبه نظارت خواهد کرد    27آموزش ناظرین انتخابات مشغول بوده و از روز انتخابات در           
  .م این پروسه یعنی ثبت نام رای دهنده گان و شمارش آرا نیز نظارت نمایدبنیاد در آینده ها مایل است تا از تما

 
  پس از انتخابات پارلمانی

   سطح محلدرحکومتداری 

باید مسوولیت ها و وظایف شورا های والیتی، ولسوالی و قریه روشن ساخته شود و ضرورت است تا همـاهنگی                    
آن شـورا هـا توسـط اداره عامـه،          . جود دارنـد بجـود آیـد      میان این شورا ها و شورا های که از قبل در مناطق و            
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پروگرام همبستگی ملی تحت نام شورا های انکشافی و محلی، شوراهای غیر رسمی و دیگر شورا ها در سـطح                    
  .والیت

  سیستم انتخابات

ی سیستم فعلی انتخابات در افغانستان بسیار گرانبها میباشد، و بر اساس همین سیـستم و مطـابق قـانون اساسـ                    
بـا اینکـه دونـر هـا انتخابـات          .  و یا اضافه تر از آن انتخابات برگزار خواهد شـد           13 سال آینده    20افغانستان در   

ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی را تمویل نموده اند اما احتمال ندارد که در دراز مدت این سیستم انتخابات         
ر دولت افغانستان نیز بنـابر نیازمنـدی هـای مختلـف             است، تمویل نمایند و از طرف دیگ        پر مصرف  را که بسیار  

بناً مشکل است تا تاثیر مسئله تمویل . دیگر به تمویل چنین سیستم انتخاباتی برای سالیان زیاد قادر نخواهد بود       
  . قیاس نموده و عملکرد شورا های منتخب را، پیش از پیشانتخابات آیند

رانی های زیادی وجود داشته است، درین سیستم یک حزب شاید           در مورد سیستم رای واحد غیر قابل انتقال نگ        
از طرفی چون این سیـستم      . اکثریت آرا را کسب نماید اما شاید نتواند اکثریت کرسی های پارلمان را کسب کند              

به نحوی کاندیدان را به گرایش و تمایل بسوی مسایل منطقوی، زبانی، قومی و محلی جهـت اخـذ کرسـی در                      
ور میسازد بناً باالی انکشاف یک پالیسی موثر در پارلمان و تقویه یک اجندای ملی و سراسـری و    شورا ها ، مجب   

  .تشکیل وحدت و همبستگی و همکاری میان اقوام و گروه های منطقوی اثر منفی بجای می گذارد

ان موثر تر درین جریان بحث های متعددی در مورد سیستم های دیگر انتخاباتی که برای شرایط کنونی افغانست      
تعداد زیادی از متخصصین در باره انتخاب سیستم فهرست حزبی بحث هـای بـسیار     . بودند، صورت گرفته است   

جدی نموده اند، چراکه این سیستم بیشتر شفاف بوده و تعداد رای ها به تعداد کرسی ها ارتبـاط مـستقیم دارد و          
وده و نقش زنان درین پروسه مهم و ارزنـده مـی            بیشتر خواهان تقویه احزاب سیاسی و چند ملیتی و سراسری ب          

چون درین سیستم تشکیل وحدت و ائتالف میان احزاب و گروه های مختلف در پارلمان تقویـه میگـردد                   . باشد
  . بناً امکان ایجاد یک پارلمان موثر وجود میداشته باشد

  همکاری با شورای ملی

مان، سـاختار اداری، و آمـوزش کارمنـدان اداری پارلمـان            هم اکنون درین زمینه کار باالی ترمیم ساختمان پارل        
یعنی کمک به تاسیس پارلمان افغانستان که مدت دو سال را در بر خواهد داشت،                (SEAL)پروژه  . جریان دارد 

به پارلمان افغانستان از نظر مالی و حقوقی، ارتباطی و تکنولوژی، آگاهی عامه، مدیریت پروژه و آمـوزش هـای                    
پروگـرام  ) منحیث عضو رهبری کننده( ملیون دالری، کشور فرانسه 15درین پروژه . واهد کردتخصصی کمک خ 

  . انکشافی سازمان ملل متحد، یوناما، و دولت افغانستان شامل میباشند
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 تاسیس میشود، چند فراکسیونی خواهد بود کـه در آن اعـضای مـستقل و    2005پارلمان که با انتخابات سپتمبر   
پیشبینی میشود که توافقاتی میان اعضای پارلمان بعد از مدت زمانی صورت خواهد             . ند داشت سیاسی نفوذ خواه  

اکثراً تحلیلگران و ناظرین برین بـاور انـد کـه چنـین             . گرفت که آن براساس منافع منطقوی و قومی خواهد بود         
االتر از احزاب که در     فراکسیون های در پارلمان که بر اساس یک ایدیالوژی و منافع منطقوی صورت میگیرد، ب              

  .فوق گفته شد قرار خواهند گرفت

اعضای ولسی جرگه که اگر بنابر وابستگی های حزبی انتخاب شده باشند، و امـا در داخـل شـدن بـه پارلمـان                        
قدرت های منطقوی و اجرییوی بعـضی از اعـضای پارلمـان            . ممکن به دیگر بلوک ها و یا احزاب مدغم گردند         

  .ن افرادی را به طرفداری خود بکشانند و یک بالک بالقوه حزبی را تشکیل دهندممکن سبب گردد تا چنی

مشروعیت ولسی جرگه وسیعاً با توانائی آن که بطور موثر با قوه اجراییه کار نماید و ظرفیـت آن بـرای طـرح و                        
نونگـذاری ،   آموزش کافی برای اعضای ولسی جرگه و منـابع کـافی بـرای قا             . بررسی قوانین، بسیار ارتباط دارد    

 . کارمندان، تکنولوژی و دیگر وسایل از اهمیت خاصی برخوردار است که ظرفیت ولسی جرگه را بازتاب میدهد
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  قانون اساسی افغانستان
 

  1382سال 

  فهرست

  
  مقدمه

 

  ) ماده21(            دولت    فصل اول
  ) ماده38(        حقوق اساسی و وجایب اتباع    فصل دوم
  ) ماده11(          رئیس جمهور   فصل سوم

  ) ماده10(            حکومت   فصل چهارم
  ) ماده29(          شورای ملی   فصل پنجم
  ) ماده6(            لویه جرگه  فصل ششم
  ) ماده20(            قضاء  فصل هفتم 

  ) ماده7(            اداره  فصل هشتم 
  ) ماده6(          حالت اضطرار    فصل نهم
  ) ماده2(             تعدیل    فصل دهم

  ) ماده7(           احکام متفرقه  فصل یازدهم
  ) ماده5(            احکام انتقالی  فصل دوازدهم

  همقدم

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
   )ص (الحمد اهللا رب العالمین و الصلوۀ و السالم علی سید االنبیاء والمرسلین محمد

  :ما مردم افغانستان
 اسالم؛  و توکل به مشیت حق تعالی و اعتقاد به دین مقدس“ج”با ایمان راسخ به ذات پاک خداوند  .1
 صایب بی شماری که بر کشور ما وارد آمده است؛با درک بی عدالتی ها و نا بسامانی های گذشته و م .2
با تقدیر از فداکاری ها، مبارزات تاریخی، جهاد و مقاومت بر حق تمام مـردم افغانـستان و ارج گـذاری بـه              .3

 مقام واالی شهدای راه آزادی کشور؛
 با درک این که افغانستان واحد ویکپارچه به همه اقوام و مردم این سرزمین تعلق دارد؛ .4
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 ایت منشور ملل متحد و با احترام به اعالمیهء جهانی حقوق بشر؛با رع .5
 به منظور تحکیم وحدت ملی و حراست از استقالل، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور؛ .6
 به منظور تأسیس نظام متکی بر ارادهء مردم و دموکراسی؛ .7
 بـر قانونمنـدی، عـدالت       به منظور ایجاد جامعهء مدنی عاری از ظلم، استبداد، تبعیض و خشونت و مبتنـی               .8

 اجتماعی، حفظ کرامت و حقوق انسانی وتأمین آزادی ها و حقوق اساسی مردم؛
 به منظور تقویت بنیاد های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و دفاعی کشور؛ .9

 به منظور تأمین زندگی مرفه و محیط زیست سالم برای همه ساکنان این سرزمین؛ .10
 شایسته افغانستان در خانواده بین المللی؛وسر انجام، به منظور تثبیت جایگاه  .11

از طریـق    این قانون اساسی را مطابق با واقعیت های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی کـشور و مقتـضیات عـصر،                  
نمایندگان منتخب خود در لویه جرگه مؤرخ چهاردهم جدی سـال یـک هـزار و سیـصد و هـشتادو دو هجـری                        

  .شمسی در شهر کابل تصویب کردیم

   دولت:فصل اول

    1 ماده
  .افغانستان، دولت جمهوری اسالمی، مستقل، واحد و غیر قابل تجزیه می باشد 

  2 ماده
 .دین دولت جمهوری اسالمی افغانستان، دین مقدس اسالم است 
  .پیروان سایر ادیان در پیروی از دین واجرای مراسم دینی شان در حدود احکام قانون آزاد می باشند 

  3ماده 
  .یچ قانون نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسالم باشددر افغانستان ه 

  4ماده 
حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط نمایند گـان خـود آن را اعمـال         

  .می کند
  .ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادی که تابعیت افغانستان را دارا باشند 
ن متشکل از اقوام پشتون، تاجک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، پـشه یـی، نورسـتانی، ایمـاق،      ملت افغانستا  

  .عرب، قرغیز، قزلباش، گوجر، براهوی و سایر اقوام می باشد
  .بر هر فردی از افراد ملت افغانستان کلمه افغان اطالق می شود 
  .هیچ فردی از افراد ملت از تابعیت افغانستان محروم نمی گردد 
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  .ر مربوط به تابعیت و پناهندگی توسط قانون تنظیم می گرددامو 
  5ماده 

تطبیق احکام این قانون اساسی و سایر قوانین، دفاع از استقالل، حاکمیت ملی و تمامیت ارضـی و تـأمین                     
  . و قابلیت دفاعی کشور از وظایف اساسی دولت می باشدامنیت

  6 ماده
اساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایـت حقـوق          دولت به ایجاد یک جامعه مرفه و مترقی بر           

 تحقق دموکراسی، تأمین وحدت ملی، برابری بین همه اقـوام و قبایـل و انکـشاف متـوازن در همـه                      بشر،
  .مناطق کشور مکلف می باشد

  7ماده 
ه دولت منشور ملل متحد، معاهدات بین الدول، میثاق های بین المللی کـه افغانـستان بـه آن ملحـق شـد                  

  .است و اعالمیه جهانی حقوق بشر را رعایت می کند
دولت از هر نوع اعمال تروریستی، زرع و قاچاق مواد مخدر و تولید و استعمال مسکرات جلـو گیـری مـی                       

  .کند
  8ماده 

دولت سیاست خارجی کشور را بر مبنای حفظ استقالل، منافع ملی و تمامیت ارضی و عدم مداخله، حـسن         
  .تقابل و تساوی حقوق تنظیم می نمایدهمجواری، احترام م

  9ماده 
  .معادن و سایر منابع زیر زمین و آثار باستانی ملکیت دولت می باشند 
حفاظت و اداره امالک دولت و طرز استفاده درست از منابع طبیعی و سـایر امـالک عامـه توسـط قـانون                        

  .تنظیم می گردد
  10ماده 

 مبتنی بر نظام اقتصاد بازار، مطابق به احکام قانون، تشویق،        دولت، سر مایه گذاریها و تشبثات خصوصی را        
  .حمایت و مصونیت آن ها را تضمین می نماید

  11ماده 
امور مربوط به تجارت داخلی و خارجی، مطابق به ایجابات اقتصادی کشور و مصالح مردم، توسـط قـانون                    

  .تنظیم می گردد
  12ماده 

  .قل می باشدافغانستان بانک، بانک مرکزی دولت مست د 
  .نشر پول و طرح و تطبیق سیاست پولی کشور مطابق به احکام قانون از صالحیت بانک مرکزی می باشد 
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  .بانک مرکزی در مورد چاپ پول با کمیسیون اقتصادی و لسی جرگه مشوره می نماید 
 .تشکیل و طرز فعالیت این بانک توسط قانون تنظیم می شود 

  13ماده 
ع، رشد تولید، ارتقای سطح زنـدگی مـردم و حمایـت از فعالیتهـای پیـشه وران،                  دولت برای انکشاف صنای    

  . مؤثر طرح و تطبیق می نمایدپروگرامهای
  14ماده 

دولت برای انکشاف زراعت و مالداری، بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و معیشتی دهقانـان و مالـداران و        
  .ت، پروگرامهای مؤثر طرح و تطبیق می نمایداسکان و بهبود زندگی کوچیان، در حدود بنیه مالی دول

دولت به منظور تهیه مسکن و توزیع ملکیتهای عامه برای اتباع مستحق، مطـابق بـه احکـام قـانون و در                       
  .حدود امکانات مالی، تدابیر الزم اتخاذ می نماید

  15ماده 
  . نمایدت مکلف است در مورد حفظ و بهبود جنگالت و محیط زیست تدابیر الزم اتخاذلدو 

  16ماده 
از جمله زبانهای پشتو، دری، ازبکی، ترکمنی، بلوچی، پشه یی، نورستانی، پامیری و سایر زبانهای رایـج در                   

  .رسمی دولت می باشند کشور، پشتو و دری زبانهای
در مناطقیکه اکثریت مردم به یکی از زبان های ازبکی ، ترکمنی ، پشه یی، نورستانی، بلوچی و یا پامیری                     

لم می نمایند آن زبان عالوه بر پشتو و دری به حیث زبان سوم رسمی مـی باشـد و نحـوه تطبیـق آن                         تک
  .توسط قانون تنظیم می گردد

  .دولت برای تقویت و انکشاف همه زبانهای افغانستان پروگرامهای مؤثر طرح و تطبیق می نماید 
  .آزاد می باشدنشر مطبوعات و رسانه های گروهی به تمام زبانهای رایج در کشور  
  .مصطلحات علمی و اداری ملی موجود در کشور حفظ می گردد 

  17ماده 
دولت برای ارتقای معارف در همه سطوح، انکشاف تعلیمات دینی، تنظیم و بهبود وضع مساجد، مـدارس و          

  .مراکز دینی تدابیر الزم اتخاذ می نماید
  18ماده 

  . است استوار“ص”مبدأ تقویم کشور بر هجرت پیغمبر اکرم 
  .مبنای کار ادارات دولتی تقویم هجری شمسی می باشد 
 .  ثور تعطیل عمومی است8 اسد و 28روز های جمعه،  
  .سایر رخصتی ها توسط قانون تنظیم می گردد 
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  19ماده 
سه قطعه با رنگهای سیاه، سرخ و سبز که به صورت عمـودی، بـه انـدازه                 : بیرق افغانستان مرکب است از     

 به راست، در کنار هم واقع شده، های مساوی، از چپ 
نـشان ملـی    . عرض هر رنگ برابر نصف طول آن است و در وسـط آن نـشان ملـی افغانـستان قـرار دارد                      

افغانستان عبارت از محراب و منبر به رنگ سفید می باشد که در دوگوشه آن دو بیـرق و در وسـط آن در                        
 واشعه خورشـید در حـال طلـوع و در            و اهللا اکبر   الاله االاهللا محمد رسول اهللا    قسمت فوقانی، کلمه مبارک     

 هجری شمسی و کلمه افغانستان، جا داشته و از دو طرف با خوشـه هـای                 1298قسمت تحتانی آن تاریخ     
  .گندم احاطه شده است

  .طرز استفاده از بیرق و نشان ملی توسط قانون تنظیم می گردد 
  20ماده 

  . اهللا اکبر و نام اقوام افغانستان می باشدسرود ملی افغانستان به زبان پشتو و با ذکر 
  21ماده 

  . پایتخت افغانستان شهر کابل می باشد 

  حقوق اساسی و وجایب اتباع: فصل دوم

  22ماده 
  .هر نوع تبعیض و اتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است 
  . اشنداتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می ب 

  23ماده 
هیچ شخص بدون مجوز قانونی از این حق محـروم نمـی            . زندگی موهبت الهی و حق طبیعی انسان است        

  .گردد
  24ماده 

این حق جز آزادی دیگران و مصالح عامه کـه توسـط قـانون تنظـیم مـی                  . آزادی حق طبیعی انسان است     
  . گردد، حدودی ندارد

دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف می           . آزادی و کرامت انسان از تعرض مصون است        
  .باشد

  25ماده 
  .برائت ذمه حالت اصلی است 
  .متهم تا و قتی که به حکم قطعی محکمه با صالحیت محکوم علیه قرار نگیرد، بی گناه شناخته می شود 
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  26ماده 
  .جرم یک عمل شخصی است 
  . به شخص دیگری سرایت نمی کندتعقیب، گرفتاری یا توقیف متهم و تطبیق جزا بر او 

  27ماده 
هـیچ  . هیچ عملی جرم شمرده نمی شود مگر به حکم قانونی که قبـل از ارتکـاب آن نافـذ گردیـده باشـد                    

  . شخص را نمی توان تعقیب، گرفتار و یا توقیف نمود مگر بر طبق احکام قانون
 مطابق به احکام قـانونی کـه   هیچ شخص را نمی توان مجازات نمود مگر به حکم محکمهء با صالحیت و     

  .قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد
  28ماده 

هیچ یک از اتباع افغانستان به علت اتهام به جرم، به دولت خارجی سپرده نمی شود مگر بر اساس معاملـه             
  .بالمثل و پیمان های بین الدول که افغانستان به آن پیوسته باشد

  .عیت و یا تبعید در داخل یا خارج افغانستان محکوم نمی شودهیچ افغان به سلب تاب 
  29ماده 

  .تعذیب انسان ممنوع است 
هیچ شخص نمی تواند حتی به مقصد کشف حقایق از شخص دیگر، اگر چه تحـت تعقیـب، گرفتـاری یـا             

  .توقیف و یا محکوم به جزا باشد، به تعذیب او اقدام کند یا امر بدهد
  .ممنوع است. رامت انسانی باشدتعیین جزایی که مخالف ک 

  30ماده 
  .اظهار، اقرار وشهادتی که از متهم یا شخص دیگری به وسیله اکراه به دست آورده شود، اعتبار ندارد 
اقرار به جرم عبارت است از اعتراف متهم با رضایت کامل و در حالت صحت عقل، در حضور محکمـه بـا                       

  .صالحیت
  31ماده 

  .ع اتهام به مجرد گرفتاری و یا برای اثبات حق خود، وکیل مدافع تعین کندهر شخص می تواند برای دف 
متهم حق دارد به مجرد گرفتاری، از اتهام منسوب اطالع یابد و در داخل میعادی که قانون تعیین می کند                     

  .در محکمه حاضر گردد
  .دولت در قضایای جنایی برای متهم بی بضاعت و کیل مدافع تعیین می نماید 
  .یت مکالمات، مراسالت و مخابرات بین متهم و وکیل آن، از هر نوع تعرض مصون می باشدمحرم 
  .وظایف و صالحیت های و کالی مدافع توسط قانون تنظیم می گردد 
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  32ماده 
  .مدیون بودن شخص موجب سلب یا محدود شدن آزادی وی نمی شود 
  .طرز و وسایل تحصیل دین توسط قانون تنظیم می گردد 

  33ماده 
  .اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا می باشند 
  .شرایط و طرز استفاده از این حق توسط قانون تنظیم می گردد 

  34ماده 
  .آزادی بیان از تعرض مصون است 
هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیله گفتار، نوشته، تصویر و یا وسایل دیگر، بارعایت احکام مندرج این                     

  .ون اساسی اظهار نمایدقان
هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون، به طبع و نشر مطالب، بدون ارائه قبلی آن به مقامـات دولتـی،                       

  .بپردازد
احکام مربوط به مطابع، رادیو و تلویزیون، نشر مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی توسط قانون تنظـیم                   

  .می گردد
  35ماده 

دارند به منظور تأمین مقاصد مادی و یا معنوی، مطـابق بـه احکـام قـانون، جمعیتهـا                   اتباع افغانستان حق     
  .تأسیس نمایند

 :اتباع افغانستان حق دارند، مطابق به احکام قانون، احزاب سیاسی تشکیل دهند، مشروط بر اینکه 
o                 انون ایـن قـ    مرامنامه و اساسنامه حزب، مناقض احکام دین مقدس اسالم و نـصوص و ارزشـهای منـدرج

  اساسی نباشد؛
o تشکیالت ومنابع مالی حزب علنی باشد؛ 
o اهداف و تشکیالت نظامی و شبه نظامی نداشته باشد؛ 
o وابسته به حزب سیاسی و یا دیگر منابع خارجی نباشد. 

  .تأسیس و فعالیت حزب بر مبنای قومیت، سمت، زبان و مذهب فقهی جواز ندارد 
شکیل می شود، بدون موجبـات قـانونی و حکـم محکمـه بـا      جمعیت و حزبی که مطابق به احکام قانون ت   

  .صالحیت منحل نمی شود
  36ماده 

باع افغانستان حق دارند برای تأمین مقاصد جایز و صلح آمیز، بدون حمل سالح، طبق قـانون اجتمـاع و                    تا 
  .تظاهرات نمایند
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  37ماده 
چـه بـه وسـیله تلفـون،        آزادی و محرمیت مراسالت و مخابرات اشخاص چه به صورت مکتـوب باشـد و                 

  .تلگراف و وسایل دیگر، از تعرض مصون است
  .دولت حق تفتیش مراسالت و مخابرات اشخاص را ندارد، مگر مطابق به احکام قانون 

  38ماده 
  .مسکن شخص از تعرض مصون است 
ت هیچ شخص، به شمول دولت، نمی تواند بدون اجازه ساکن یا قرار محکمه با صالحیت و به غیر از حاال                    

  .و طرزی که در قانون تصریح شده است، به مسکن شخص داخل شود یا آن را تفتیش نماید
در مورد جرم مشهود، مأمور مسؤل می تواند بدون اجازه قبلی محکمه، به مسکن شخص داخل شود یا آن               

 مأمور مذکور مکلف است بعد از داخل شدن یا اجرای تفتیش، در خالل مـدتی کـه قـانون                  . را تفتیش کند  
  .تعیین می کند قرار محکمه را حاصل نماید

  39ماده 
مگر در مناطقی کـه قـانون ممنـوع         . هر افغان حق دارد به هر نقطه کشور سفر نماید و مسکن اختیار کند              

  .قرار داده است
  . هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون به خارج افغانستان سفر نماید و به آن عودت کند 
  .ع افغانستان در خارج از کشور حمایت می نمایددولت از حقوق اتبا 

  40ماده 
  .ملکیت از تعرض مصون است 
  .هیچ شخص از کسب ملکیت و تصرف در آن منع نمی شود، مگر درحدود احکام قانون 
  .ملکیت هیچ شخص، بدون حکم قانون و فیصله محکمه با صالحیت مصادره نمی شود 
نافع عامه، در بدل تعویض قبلـی و عادالنـه، بـه موجـب         استمالک ملکیت شخص، تنها به مقصد تأمین م        

  .قانون مجاز می باشد
  .تفتیش و اعالن دارایی شخص، تنها به حکم قانون صورت می گیرد 

  41ماده 
  .اشخاص خارجی در افغانستان حق ملکیت اموال عقاری را ندارند 
  .شداجاره عقار به منظور سرمایه گذاری، مطابق به احکام قانون مجاز می با 

فروش عقار به نمایندگی های سیاسی دول خارجی و به موسسات بین المللی که افغانستان عـضو آن باشـد،                     •
  .مطابق به احکام قانون، مجاز می باشد
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  42ماده 
  .هر افغان مکلف است مطابق به احکام قانون به دولت مالیه و محصول تأدیه کند 
  .نمی شودهیچ نوع مالیه و محصول، بدون حکم قانون، و ضع  
  اندازه مالیه و محصول و طرز تأدیه آن، با رعایت عدالت اجتماعی، توسط قانون تعیین می گردد، 
  .این حکم در مورد اشخاص و مؤسسات خارجی نیز تطبیق می شود 
 .هر نوع مالیه، محصول و عواید تادیه شده، به حساب واحد دولتی تحویل داده می شود 

  43ماده 
افغانستان است که تا درجه لیسانس در مؤسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگـان از               تعلیم حق تمام اتباع      

  .طرف دولت تأمین می گردد
دولت مکلف است به منظور تعمیم متوازن معارف در تمام افغانستان، تـأمین تعلیمـات متوسـطه اجبـاری،                    

قی که به آنها تکلم می کنند       پروگرام مؤثر طرح و تطبیق نماید و زمینه تدریس زبانهای مادری را در مناط             
  .فراهم کند

  44ماده 
دولت مکلف است به منظور ایجاد توازن و انکشاف تعلیم برای زنان، بهبود تعلیم کوچیـان و امحـای بـی                      

  .سوادی در کشور، پروگرامهای مؤثر طرح و تطبیق نماید
  45ماده 

نگ ملی و مطابق با اصول علمی ،        دولت نصاب واحد تعلیمی را، بر مبنای احکام دین مقدس اسالم و فره             
طرح و تطبیق می کند و نصاب مضامین دینی مکاتب را، بر مبنای مذاهب اسالمی موجود در افغانـستان،                   

  .تدوین می نماید
  46ماده 

  .اداره موسسات تعلیمات عالی، عمومی و اختصاصی و ظیفه دولت است تأسیس 
یس موسسات تعلیمات عالی، عمومی، اختـصاصی و سـواد          اتباع افغانستان می توانند به اجازه دولت به تأس         

  .آموزی اقدام نمایند
دولت می تواند تأسیس مؤسسات تعلیمات عالی و عمومی و اختصاصی را به اشخاص خارجی نیز مطـابق                   

  .به احکم قانون اجازه دهد
  .می گرددشرایط شمول در مؤسسات تعلیمات عالی دولتی و سایر امور مربوط آن، توسط قانون تنظیم  

  47ماده 
  . دولت برای پیشرفت علم، فرهنگ، ادب و هنر پروگرامهای مؤثر طرح می نماید 
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دولت حقوق مؤلف، مختر ع و کاشف را تضمین می نماید و تحقیقات علمی را در تمام عرصه ها تـشویق                      
  .و حمایت می کند و استفاده مؤثر از نتایج آن را، مطابق به احکام قانون، تعمیم می بخشد

  48ماده 
  .کار حق هر افغان است 
تعیین ساعات کار، رخصتی با مزد، حقوق کار و کار گر و سایر امور مربوط به آن توسط قانون تنظـیم مـی               

  .گردد
  .انتخاب شغل و حرفه، در حدود احکام قانون، آزاد می باشد 

  49ماده 
  .تحمیل کار اجباری ممنوع است 
از وجایـب  . یر حاالتی که حیات و آسایش عامه را تهدید کنـد سهم گیری فعال در حالت جنگ، آفات و سا       

  .ملی هر افغان می باشد
 .تحمیل کار بر اطفال جواز ندارد 

  50ماده 
دولت مکلف است به منظور ایجاد اداره سالم و تحقق اصالحات در سیستم اداری کشور تدابیر الزم اتخاذ                   

  .نماید
  .ق به احکام قانون عملی می سازداداره اجراآت خود را با بیطرفی کامل و مطاب 
ایـن   .اتباع افغانستان حق دسترسی به اطالعات از ادارات دولتی را در حدود احکام قـانون دارا مـی باشـند                 

  .حق جز صدمه به حقوق دیگران و امنیت عامه حدودی ندارد
مت دولـت   اتباع افغانستان بر اساس اهلیت و بدون هیچگونه تبعیض و به موجـب احکـام قـانون بـه خـد                     

  .پذیرفته می شوند
  51ماده 

هر شخص که از اداره بدون موجب متضرر شود مستحق جبران خساره می باشد و می تواند برای حصول                    
  .آن در محکمه دعوا اقامه کند

به استثنای حاالتی که در قانون تصریح گردیده است، دولت نمی تواند بدون حکم محکمه با صالحیت به                   
  .ام کندتحصیل حقوق خود اقد

  52ماده 
دولت وسایل وقایه و عالج امراض و تسهیالت صحی رایگان را برای همه اتباع مطابق به احکـام قـانون                     

  .تأمین می نماید
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دولت تاسیس و توسعه خدمات طبی و مراکز صحی خصوصی را مطابق به احکام قانون تشویق و حمایـت     
  .می کند

  .محلی تدابیر الزم اتخاذ می نماید شاف ورزشهای ملیدولت به منظور تقویت تربیت بدنی سالم و انک 
  53ماده 

دولت به منظور تنظیم خدمات طبی و مساعدت مالی برای بازماندگان شهدا و مفقودین و برای بـاز تـوانی           
  .معلولین و معیوبین و سهم گیری فعال آنان در جامعه، مطابق به احکام قانون، تدابیر الزم اتخاذ می نماید

ق متقاعدین را تضمین نموده، برای کهن ساالن، زنان بی سرپرست، معیوبین و معلولین و ایتام                دولت حقو  
  .بی بضاعت مطابق به احکام قانون کمک الزم به عمل می آورد

  54ماده 
  . خانواده رکن اساسی جامعه را تشکیل می دهد و مورد حمایت دولت قرار دارد  
 خانواده و باالخص طفل و مادر، تربیـت اطفـال و بـرای از        دولت به منظور تأمین سالمت جسمی و روحی        

  .بین بردن رسوم مغایر با احکام دین مقدس اسالم تدابیر الزم اتخاذ می کند
  55ماده 

  .دفاع از وطن وجیبه تمام اتباع افغانستان است 
  .شرایط اجرای دوره مکلفیت عسکری توسط قانون تنظیم می گردد 

  56ماده 
ون اساسی، اطاعت از قوانین و رعایت نظم و امن عامه و جیبه تمـام مـردم افغانـستان                   پیروی از احکام قان    

  .است
  .بی خبری از احکام قانون عذر دانسته نمی شود 

  57ماده 
ایـن اشـخاص در   . دولت حقوق و آزادی های اتباع خارجی را در افغانستان ،طبق قانون تضمین مـی کنـد         

  .قوانین دولت افغانستان مکلف می باشند حقوق بین المللی به رعایت حدود قواعد
  58ماده 

دولت به منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر در افغانـستان و بهبـود و حمایـت از آن، کمیـسیون مـستقل                        
  .حقوق بشر افغانستان را تأسیس می نماید

  .هر شخص می تواند در صورت نقض حقوق بشری خود، به این کمیسیون شکایت نماید 
ند موارد نقض حقوق بشری افراد را به مراجع قانونی راجع سازد و در دفاع از حقوق آنهـا                   کمیسیون می توا   

  .مساعدت نماید
  .تشکیل و طرز فعالیت این کمیسیون توسط قانون تنظیم می گردد 
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  59ماده 
هیچ شخص نمی تواند با سوء استفاده از حقوق و آزادیهای مندرج این قانون اساسـی، بـر ضـد اسـتقالل،                      

  . و وحدت ملی عمل کند ارضی، حاکمیتتمامیت

  رئیس جمهور: فصل سوم

  60ماده 
عرصـه   رئیس جمهور در رأس دولت جمهوری اسالمی افغانستان قرار داشته، صـالحیت هـای خـود را در         

  .های اجرائیه، تقنینیه و قضائیه، مطابق به احکام این قانون اساسی، اعمال می کند
  .دوم، می باشدرئیس جمهور دارای دومعاون، اول و  
  .کاندید ریاست جمهوری نام هر دو معاون را همزمان با کاندید شدن خود به ملت اعالم میدارد 
معاون اول رئیس جمهور در حالت غیاب، استعفا و وفات رئیس جمهور، مطابق به احکام مندرج این قانون                   

  .اساسی، عمل میکند
  . ه احکام مندرج این قانون اساسی عمل می کنددر غیاب معاون اول رئیس جمهور، معاون دوم مطابق ب 

   61 ماده
رئیس جمهور با کسب اکثریت بیش از پنجـاه فـی صـد آرای رأی دهنـدگان از طریـق رأی گیـری آزاد،                         

  .انتخاب میگردد عمومی، سری و مستقیم
  . وظیفه رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می یابد 
ظور تعیین رئیس جمهور جدید در خالل مدت سی الی شصت روز قبل از پایان کـار رئـیس   انتخابات به من   

  . جمهور برگزار می گردد
هرگاه در دور اول هیچ یک از کاندیدان نتواند اکثریت بیش از پنجاه فی صد آرا را به دست آورد، انتخابات                  

گزار می گردد و در این دور تنها دو نفر از           برای دور دوم در ظرف دو هفته از تاریخ اعالم نتایج انتخابات بر            
  .کاندیدانی که بیشترین آرا را در دور اول به دست آورده اند، شرکت می نمایند

  .در دور دوم انتخابات، کاندیدی که اکثریت آرا را کسب کند، رئیس جمهور شناخته می شود 
ی گیری و یا بعد از انتخابات و قبـل  هرگاه یکی از کاندیدان ریاست جمهوری در جریان دور اول یا دوم رأ    

  .انتخابات مجدد مطابق به احکام قانون بر گزار می گردد. از اعالم نتایج انتخابات وفات نماید
  62ماده 

 :شخصی که به ریاست جمهوری کاندید می شود، واجد شرایط ذیل می باشد 
o ور دیگری را نداشته باشد؛تبعه افغانستان، مسلمان و متولد از والدین افغان بوده و تابعیت کش  
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o در روز کاندید شدن سن وی از چهل سال کمتر نباشد؛ 
o از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری، جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد. 

  .هیچ شخص نمی تواند بیش از دو دوره به حیث رئیس جمهور انتخاب گردد 
  رئیس جمهور نیز تطبیق می گردد،حکم مندرج این ماده در مورد معاونین  

  63ماده 
حلـف  . رئیس جمهور قبل از تصدی وظیفه، مطابق به طرزالعمل خاص که توسط قانون تنظیم مـی گـردد               

 :آتی را به جا می آورد
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

ون را اطاعت و از آن حمایت کـنم، قـان    سوگند یاد می کنم که دین مقدس اسالم“ج”به نام خداند بزرگ  ”
ازاستقالل، حاکمیت ملی و تمامیت ارضـی       . اساسی و سایر قوانین را رعایت و از تطبیق آن مواظبت نمایم           

افغانستان حراست و حقوق و منافع مردم افغانستان را حفاظت کنم و با استعانت از بار گاه پروردگار متعـال                 
  “.ن بکار برمو پشتیبانی ملت، مساعی خود را در راه سعادت و ترقی مردم افغانستا

  64ماده 
 :جمهور دارای صالحیتها و وظایف ذیل می باشد رئیس 

o مراقبت از اجرای قانون اساسی  
o تعیین خطوط اساسی سیاست کشور به تصویب شورای ملی 
o قیادت اعالی قوای مسلح افغانستان 
o اعالن حرب و متارکه به تأیید شورای ملی 
o ی و حفظ استقاللاتخاذ تصمیم الزم در حالت دفاع از تمامیت ارض 
o فرستادن قطعات قوای مسلح به خارج افغانستان به تأیید شورای ملی 
o دایر نمودن لویه جرگه به استثنای حالت مندرج ماده شصت و نهم این قانون اساسی 
o اعالن حالت اضطرار به تأیید شورای ملی و خاتمه دادن به آن 
o افتتاح اجالس شورای ملی و لویه جرگه 
o عاونین ریاست جمهوریقبول استعفای م 
o                     تعیین وزرا، لوی خگارنوال ، رئیس بانک مرکزی، رئیس امنیت ملی و رئیس سره میاشت به تاییـد ولـسی

 جرگه و عزل و قبول استعفای آنها
o تعین رئیس و اعضای ستره محکمه به تایید ولسی جرگه 
o              و امنیـت ملـی و مـامورین        تعیین، تقاعد، قبول استعفا و عزل قضات، صاحب منصبان قوای مسلح، پولیس

 عالی رتبه مطابق به احکام قانون
o بین المللی تعیین سران نمایندگی های سیاسی افغانستان نزد دول خارجی و مؤسسات 
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o قبول اعتماد نامه های نمایندگان سیاسی خارجی در افغانستان 
o توشیح قوانین و فرامین تقنینی 
o ول مطابق به احکام قانوناعطای اعتبار نامه به غرض عقد معاهدات بین الد 
o تخفیف و عفو مجازات مطابق به احکام قانون 
o اعطای مدالها، نشانها و القاب افتخاری مطابق به احکام قانون 
o تأسیس کمیسیونها به منظور بهبود اداره کشور مطابق به احکام قانون 
o سایر صالحیتها و وظایف مندرج این قانون اساسی 

  65ماده 
 در موضوعات مهم ملی سیاسی، اجتماعی و یا اقتـصادی بـه آرای عمـومی مـردم                  رئیس جمهور می تواند    

  .افغانستان مراجعه نماید
  .نباید مناقض احکام این قانون اساسی و یا مستلزم تعدیل آن باشد مراجعه به آرای عمومی 

  66ماده 
ـ                ستان را رعایـت    رئیس جمهور در اعمال صالحیتهای مندرج این قانون اساسی، مصالح علیای مـردم افغان

  .می کند
  .رئیس جمهور نمی تواند بدون حکم قانون ملکیت های دولتی را بفروشد و یا اهدا کند 
وظیفه از مقام خود به ملحوظات لسانی، سمتی، قومی ، مذهبی و       رئیس جمهور نمی تواند در زمان تصدی       

  .حزبی استفاده نماید
  67ماده 

 و یا مریضی صعب العالج که مانع اجراء وظیفه شود، معاون            در صورت استعفا، عزل یا وفات رئیس جمهور        
  .رئیس جمهور را به عهده می گیرد اول رئیس جمهور صالحیتها و وظایف

  .رئیس جمهور استعفای خود را شخصاَ به شورای ملی اعالم می نماید 
ردد ستره محکمـه تعیـین مـی گـ         تثبیت مریضی صعب العالج توسط هیئت طبی با صالحیت که از طرف            

  .صورت می گیرد
درین حاالت در خالل مدت سه ماه انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهور جدیـد طبـق مـاده شـصت و                       

  .یکم این قانون اساسی بر گزار می گردد
 :معاون اول رئیس جمهور در زمان تصدی به حیث رئیس جمهور مؤقت امور ذیل را انجام داده نمی تواند 

o تعدیل قانون اساسی  
o اعزل وزر 
o مراجعه به آرای عامه 
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معاونین رئیس جمهور می توانند مطابق به احکام این قانون اساسی خود را به ریاسـت جمهـوری کاندیـد                     
  .نمایند

  .تعیین می گردد معاون اول توسط رئیس جمهور وظایف در صورت غیاب رئیس جمهور، 
  68ماده 

 عوض وی شخص دیگـری توسـط رئـیس          هر گاه یکی از معاونین رئیس جمهور استعفاء و یا وفات نماید            
  .جمهور به تأیید ولسی جرگه تعیین می گردد

در صورت وفات همزمان رئیس جمهور و معاون اول وی، بالترتیـب معـاون دوم، رئـیس مـشرانو جرگـه،                      
رئیس ولسی جرگه و وزیر خارجه یکی بعد دیگری مطابق به حکم مندرج ماده شصت و هفتم این قـانون                    

  .س جمهور را به عهده می گیرداساسی و ظایف رئی
  69ماده 

  .رئیس جمهور در برابر ملت و ولسی جرگه مطابق به احکام این ماده مسؤل می باشد 
اتهام علیه رئیس جمهور به ارتکاب جرایم ضد بشری، خیانت ملی یـا جنایـت، از طـرف یـک ثلـث کـل                         

ف دو ثلث کل آرای ولسی جرگـه        در صورتیکه این تقاضا از طر     . اعضای ولسی جرگه تقاضا شده می تواند      
  .تأیید گردد، ولسی جرگه در خالل مدت یک ماه لویه جرگه را دایر می نماید

تـصویب نمایـد، رئـیس جمهـور از          هر گاه لویه جرگه اتهام منسوب را به اکثریت دو ثلث آرای کل اعـضا               
ئیس مشرانو  محکمه خاص متشکل است از ر     . وظیفه منفصل و موضوع به محکمه خاص محول می گردد         

جرگه، سه نفر از اعضای ولسی جرگه و سه نفر از اعضای ستره محکمه به تعیین لویه جرگه، اقامه دعوی                    
  .توسط شخصی که از طرف لویه جرگه تعیین می گردد صورت می گیرد

 .در این حالت احکام مندرج ماده شصت و هفتم این قانون اساسی تطبیق می گردد 
  70ماده 

  .س جمهور توسط قانون تنظیم می گرددمعاش و مصارف رئی 
رئیس جمهور بعد از ختم دوره خدمت، به استثنای حالت عزل، برای بقیه مدت حیات از حقوق مـالی دوره                     

  .ریاست جمهوری مطابق به احکام قانون مستفید می شود

  حکومت: فصل چهارم

  71ماده 
  .فه می نمایندحکومت متشکل است از وزرا که تحت ریاست رئیس جمهور اجرای وظی 
  .تعداد و زرا و وظایف شان توسط قانون تنظیم می گردد 
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  72ماده 
  :شخصی که به حیث وزیر تعیین می شود واجد شرایط ذیل می باشد 

o تنها حامل تابعیت افغانستان باشد؛ 
  داردهر گاه کاندید وزارت تابعیت کشور دیگری را نیز داشته باشد، ولسی جرگه صالحیت تأیید و یا رد آنرا 

o دارای تحصیالت عالی، تجربه کاری و شهرت نیک باشد 
o سن وی از سی و پنج سال کمتر نباشد 
o از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری، جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد 

  73ماده 
  .وزرا می توانند از اعضای شورای ملی یا خارج از آن تعیین شوند 
 به حیث وزیر تعیین شود، عـضویت خـود را در شـوری از دسـت مـی دهـد و در                       هرگاه عضو شورای ملی    

  .عوض وی شخص دیگری مطابق به حکم قانون تعیین می گردد
  74ماده 

  :وزرأ قبل از تصدی وظیفه حلف آتی را به حضور رئیس جمهور، به جا می آورند 
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

م که دین مقدس اسالم را حمایـت، قـانون اساسـی و سـایر                سوگند یاد می کن    “ج” به نام خداوند بزرگ      ”
قوانین افغانستان را رعایت، حقوق اتباع را حفاظت و از اسـتقالل، تمامیـت ارضـی و وحـدت ملـی مـردم                       

 را حاضر دانسته، وظایف محوله را صادقانه انجـام  “ج”افغانستان حراست کنم و درهمه اعمال خود خداوند   
  “.دهم

  75ماده 
 : وظایف ذیل می باشدحکومت درای 

o تعمیل احکام این قانون اساسی و سایر قوانین و فیصله های قطعی محاکم  
o حفظ استقالل، دفاع از تمامیت ارضی و صیانت منافع و حیثیت افغانستان در جامعه بین المللی 
o تأمین نظم و امن عامه و از بین بردن هر نوع فساد اداری 
o و حفاظت دارایی عامهترتیب بودجه، تنظیم و ضع مالی دولت  
o طرح و تطبیق پروگرامهای انکشافی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تکنالوژیکی 
o                        ارائه گزارش به شورای ملی در ختم سال مالی در باره امور انجام شده و پروگرام های عمـده سـال مـالی

 جدید
o کومت دانسته شده استانجام سایر وظایفی که به موجب این قانون اساسی و قوانین دیگر از وظایف ح 
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  76ماده 
حکومت برای تطبیق خطوط اساسی سیاست کشور و تنظیم و ظایف خود مقـررات وضـع و تـصویب مـی              

  .این مقررات باید مناقض نص یا روح هیچ قانون نباشد. کند
  77ماده 

ر قوانین  وزرا وظایف خود را به حیث آمرین واحد های اداری در داخل حدودی که این قانون اساسی و سای                   
  .تعیین می کند، اجرا می نمایند

  .وزرا از وظایف مشخصه خود نزد رئیس جمهور و ولسی جرگه مسئولیت دارند 
  78ماده 

هرگاه وزیر به ارتکاب جرایم ضد بشری، خیانت ملی و یا سایر جرایم متهم گردد، قضیه بـا رعایـت مـاده                       
  .ی گرددیکصدو سی وچهارم این قانون اساسی به محکمه خاص محول م

  79ماده 
حکومت می تواند در حالت تعطیل ولسی جرگه درصورت ضرورت عاجـل، بـه اسـتثنای امـور مربـوط بـه             

  .بودجه و امور مالی، فرامین تقنینی را ترتیب کند
فرامین تقنینی باید در خالل سـی  . فرامین تقنینی بعد از توشیح رئیس جمهور حکم قانون را حایز می شود     

قاد نخستین جلسه شورای ملی به آن تقدیم شود، و در صورتی که از طرف شورای ملی رد                  روز از تاریخ انع   
  .شود، از اعتبار ساقط می گردد

  80ماده 
وزرا نمی توانند در زمان تصدی وظیفه از مقام خود به ملحوظات لسانی، سمتی، قـومی، مـذهبی و حزبـی             

 .استفاده نمایند

  شورای ملی: فصل پنجم

  81ماده 
ی دولت جمهوری اسالمی افغانستان به حیث عالی ترین ارگـان تقنینـی مظهـر اراده مـردم آن                   شورای مل  

  .است و از قاطبه ملت نمایندگی می کند
هر عضو شوری در موقع اظهار رأی، مصالح عمومی و منافع علیای مردم افغانستان را مدار قـضاوت قـرار                     

  .می دهد
  82ماده 

  .جرگه و مشرانو جرگه می باشدولسی : شورای ملی متشکل از دو مجلس 
  .هیچ شخص نمی تواند در یک وقت عضو هر دو مجلس باشد 
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  83ماده 
  .اعضای ولسی جرگه توسط مردم از طریق انتخابات آزاد، عمومی ، سری و مستقیم انتخاب می گردند 
 مـی رسـد و      دوره کار ولسی جرگه به تاریخ اول سرطان سال پنجم، بعد از اعالن نتایج انتخابات به پایان                 

  .شورای جدید به کار آغاز می نماید
انتخابات اعضای ولسی جرگه در خالل مدت سی الی شصت روز قبل از پایان دوره ولسی جرگـه برگـزار                     

  .می گردد
  .تعداد اعضای ولسی جرگه به تناسب نفوس هر حوزه حد اکثر دوصدوپنجاه نفر می باشد 
  .آن در قانون انتخابات تعیین می گرددحوزه های انتخاباتی و سایر مسایل مربوط به  
در قانون انتخابات باید تدابیری اتخاذ گردد که نظام انتخاباتی، نمایندگی عمومی و عادالنه را بـرای تمـام                

مردم کشور تأمین نماید و به تناسب نفوس از هر والیت طور اوسط حد اقل دو وکیل زن در ولسی جرگـه                 
  .عضویت یابد

  84ماده 
 :و جرگه به ترتیب ذیل انتخاب و تعیین می شونداعضای مشران 

o از جمله اعضای شورای هر والیت، یک نفر به انتخاب شورای مربوط برای مدت چهار سال  
o         از جمله اعضای شورا های ولسوالیهای هر والیت، یک نفر به انتخاب شوراهای مربـوط بـرای مـدت سـه

 سال
o          ا تجربه بـه شـمول دو نفـر از نماینـدگان معلـولین و      یک ثلث باقی مانده از جمله شخصیت های خبیر و ب

 معیوبین و دو نفر نمایندگان کوچی ها به تعیین رئیس جمهور برای مدت پنج سال
  رئیس جمهور تعداد پنجاه فیصد از این اشخاص را از بین زنان تعیین می نماید، 
ی مربوطـه از دسـت      شخصی که به حیث عضو مشرانو جرگه انتخاب می شود، عضویت خـود را در شـورا                 

  .داده، به عوض او شخص دیگری مطابق به احکام قانون تعیین می گردد
  85ماده 

شخصی که به عضویت شورای ملی کاندید یا تعیین می شود، عالوه بر تکمیل شرایط انتخـاب کننـدگان                    
 :واجد اوصاف ذیل می باشد

o              تعیین شدن، تابعیت دولت افغانستان را کسب       تبعه افغانستان بوده یا حداقل ده سال قبل از تاریخ کاندید یا
  کرده باشد

o از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری، جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد 
o                       اعضای ولسی جرگه سن بیست وپنج سالگی را در روز کاندید شدن و اعضای مشرانو جرگـه سـن سـی و

 ن تکمیل کرده باشندپنج سالگی را در روز کاندید یا تعیین شد



  قانون اساسی افغانستان: اسناد
 

127 

  86ماده 
وثایق انتخاباتی اعضای شورای ملی توسط کمیسیون مستقل انتخابات مطابق به احکام قانون تدقیق مـی           

  گردد،
  87ماده 

هر یک از دو مجلس شورای ملی، در آغاز دوره کار، یک نفر از اعضای خود را به حیث رئیس بـرای یـک         
 اول و نایب دوم و دو نفر را به حیث منـشی و نایـب منـشی بـرای                    دوره تقنینیه و دو نفر را به حیث نایب        

  .مدت یکسال انتخاب می کند
  .این اشخاص هیئت اداری ولسی جرگه و مشرانو جرگه را تشکیل می دهند 
  .وظایف هیئت اداری در اصول وظایف داخلی هر مجلس تعیین می شود 

  88ماده 
ات مورد بحث، بـر طبـق اصـول وظـایف داخلـی،             هر یک از دو مجلس شورای ملی برای مطالعه موضوع          

  .کمیسیون ها تشکیل می دهد
  89ماده 

ولسی جرگه صالحیت دارد به پیشنهاد یک ثلث اعضا، جهت بررسی و مطالعه اعمال حکومت، کمیـسیون                  
  .خاص تعیین نماید

  .ترکیب و طرزالعمل این کمیسیون در اصول وظایف داخلی ولسی جرگه تنظیم می گردد 
  90ماده 

 :شورای ملی دارای صالحیت های ذیل می باشد 
o تصویب ، تعدیل یا لغو قوانین و یا فرامین تقنینی  
o تصویب پروگرامهای انکشافی اجتماعی فرهنگی، اقتصادی و تکنالوژیکی 
o تصویب بودجه دولتی و اجازه اخذ یا اعطای قرضه 
o ایجاد واحد های اداری، تعدیل و یا الغای آن 
o های بین المللی یا فسخ الحاق افغانستان به آنتصدیق معاهدات و میثاق 
o سایر صالحیتهای مندرج این قانون اساسی 

  91ماده 
 :ولسی جرگه دارای صالحیت های اختصاصی ذیل می باشد 

o اتخاذ تصمیم در مورد استیضاح از هر یک از وزرا مطابق به حکم ماده نودو دوم این قانون اساسی  
o  انکشافی و بودجه دولتیاتخاذ تصمیم راجع به پروگرامهای 
o تأیید یا رد مقرریها مطابق به احکام این قانون اساسی 
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  92ماده 
  .ولسی جرگه به پیشنهاد بیست فیصد کل اعضا، می تواند از هر یک از وزرا استیضاح به عمل آورد 
. هرگاه توضیح ارائه شده قناعت بخش نباشد، ولسی جرگه موضوع رأی عدم اعتمـاد را بررسـی مـی کنـد             
أی عدم اعتماد از وزیر باید صریح، مستقیم و بر اساس دالیل موجه باشد، این رأی به اکثریت آرای کـل                     ر

  .اعضای ولسی جرگه صادر می گردد
  93ماده 

هر یک از کمیسیونهای هر دو مجلس شورای ملی می تواند از هر یک از وزرا در موضوعات معین سـوال                      
  .نماید

 . می تواند جواب شفاهی یا تحریری بدهدشخص که از او سوال به عمل آمده، 
  94ماده 

قانون عبارت است از مصوبه هر دو مجلس شورای ملی که به توشیح رئیس جمهـور رسـیده باشـد، مگـر                       
  .اینکه در این قانون اساسی طور دیگری تصریح گردیده باشد

ا در ظرف پـانزده روز از       در صورتیکه رئیس جمهور با مصوبه شورای ملی موافقه نداشته باشد می تواند آنر              
با سپری شدن این مدت و یا در صورتی که ولسی         . تاریخ تقدیم با ذکر دالیل به ولسی جرگه مسترد نماید         

  .جرگه آنرا مجدداً با دو ثلث آرای کل اعضا تصویب نماید، مصوبه توشیح شده محسوب و نافذ می گردد
  95ماده 

ورای و در ساحه تنظـیم امـور قـضایی از طـرف سـتره               پیشنهاد طرح قانون از طرف حکومت یا اعضای ش         
  .محکمه توسط حکومت صورت گرفته می تواند

  .پیشنهاد طرح قانون در مورد بودجه و امور مالی صرف از طرف حکومت صورت می گیرد 
  96ماده 

هرگاه پیشنهاد طرح قانون، حاوی تکلیف جدید یا تنقیص در عایدات دولت باشد، به شـرطی در فهرسـت                    
  . داخل می شود که در متن پیشنهاد، مدرک جبران نیز پیش بینی شده باشدکار

  97ماده 
  . پیشنهاد طرح قانون از طرف حکومت نخست به ولسی جرگه تقدیم می گردد 
ولسی جرگه پیشنهاد طرح قانون را، به شمول بودجه و امور مالی و پیشنهاد اخذ و یا اعطای قرضه را، بعد                      

  .یا رد می کند تصویب از بحث به صورت یک کل
ولسی جرگـه طـرح قـانون       . ولسی جرگه نمی تواند طرح پیشنهاد شده را بیش از یک ماده به تأخیر اندازد               

  .پیشنهاد شده را بعد از تصویب به مشرانو جرگه می سپارد
  .مشرانو جرگه در ظرف پانزده روز در مورد آن تصمیم اتخاذ می کند 



  قانون اساسی افغانستان: اسناد
 

129 

د طرح قوانین، معاهدات و پروگرامهای انکشافی دولت که بـه اسـاس             شورای ملی به اتخاذ تصمیم در مور       
  .پیشنهاد حکومت ایجاب رسیدگی عاجل را نماید اولویت می دهد

هرگاه پیشنهاد طرح قانون از طرف ده نفر از اعضای یکی از دو مجلس صورت گیـرد، بعـد از تأییـد یـک                   
  .هرست کار آن مجلس داخل می گرددپنجم اعضای مجلس که پیشنهاد به آن ارائه شده است، در ف

  98ماده 
بودجه دولت و پروگرام انکشافی حکومت از طریق مشرانو جرگه توأم بـا نظریـه مـشورتی آن بـه ولـسی                       

  .جرگه تقدیم می شود
  .تصمیم ولسی جرگه بدون ارائه به مشرانو جرگه بعد از توشیح رئیس جمهور نافذ شمرده می شود 
 بودجه قبل از آغاز سال مالی صورت نگیرد، تا تصویب بودجه جدید، بودجه              هر گاه نظر به عواملی تصویب      

حکومت در خالل ربع چهارم سال مالی، بودجـه سـال آینـده را بـا حـساب        . سال گذشت تطبیق می گردد    
حساب قطعی بودجـه سـال آینـده مطـابق بـه            . اجمالی بودجه سال جاری به شورای ملی تقدیم می نماید         

  .رای ملی تقدیم می گردداحکام قانون، به شو
ولسی جرگه نمی تواند تصویب بودجه را بیش از یکماه و اجازه اخذ ویا اعطای قرضه را که شـامل بودجـه           

  .نباشد، بیش از پانزده روز به تأخیر اندازد
هرگاه ولسی جرگه درین مدت راجع به پیشنهاد اخذ و یا اعطـای قرضـه تـصمیم اتخـاذ نکنـد، پیـشنهاد                        

  .سوب می گرددتصویب شده مح
  99ماده 

در صورتی که در اجالس شورای ملی، بودجه ساالنه یا پروگرام انکشافی یـا موضـوع مربـوط بـه امنیـت                       
عامه، تمامیت ارضی و استقالل کشور مطرح باشد مدت اجالس شورای قبل از تصویب آن خاتمـه یافتـه                   

  .نمی تواند
  100ماده 

شود، بـرای حـل اخـتالف هیئـت مخـتلط بـه تعـداد          هرگاه مصوبه یک مجلس از طرف مجلس دیگر رد           
  .مساوی از اعضای هر دو مجلس تشکیل می گردد

در صورتیکه هیئت مختلط نتواند اخـتالف      . فیصله هیبت بعد از توشیح رئیس جمهور، نافذ شمرده می شود           
دی آنـرا  درین حالت ولسی جرگه می تواند در جلسه بع        . نظر را رفع کند، مصوبه رد شده به حساب می رود          

این تصویب بدون ارائه به مشرانو جرگه بعد از توشیح رئیس جمهور            . با دو ثلث رای کل اعضا تصویب کند       
  .نافذ شمرده می شود
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  101ماده 
می دارد، مـورد تعقیـب       هیچ عضو شورای ملی به علت رأی یا نظریه ای که در هنگام اجرای وظیفه ابراز                

  .عدلی قرار نمی گیرد
  102ماده 

 عضو شورای ملی به جرمی متهم شود، مأمور مسئول از موضوع بـه مجلـسی کـه مـتهم عـضو آن       هرگاه 
  .است، اطالع می دهد و متهم تحت تعقیب عدلی قرار گرفته می تواند

در مورد جرم مشهود، مامور مسئول می تواند متهم را بدون اجازه مجلسی که او عضو آن می باشد تحـت                      
  .ر نمایدتعقیب عدلی قرار دهد و گرفتا

در هر دوحالت، هرگاه تعقیب عدلی قانوناً توقیف را ایجاب کند، مامور مسئول مکلف است موضـوع را بـال               
  . فاصله به اطالع مجلس مربوط برساند و تصویب آنرا حاصل نماید

اگر اتهام در هنگام تعطیل شورای صورت بگیرد، اجازه گرفتاری یا توقیف از هیئت اداری مجلـس مربـوط           
  . می گردد و موضوع به نخستین جلسه مجلس مذکور جهت اخذ تصمیم ارائه می شودحاصل

  103ماده 
  .وزرا می توانند در جلسات هر یک از دو مجلس شورای ملی اشتراک ورزند 
  .هر مجلس شورای ملی می تواند حضور وزرا را در جلسه خود مطالبه کند 

  104ماده 
  .رت جداگانه جلسه می کنندهر دو مجلس شورای ملی در وقت واحد به صو 
 :جلسات هر دو مجلس در موارد ذیل می تواند به طور مشترک دایر شود 

o در موقعی که دوره تقنینیه یا اجالس ساالنه از طرف رئیس جمهور افتتاح می گردد  
o       رئیس ولسی جرگه، از جلسات مـشترک شـوری ملـی           . در صورتیکه رئیس جمهور ضروری تشخیص دهد

 ریاست می نماید
  105اده م

جلسات شورای ملی علنی می باشد مگر اینکه رئیس مجلس یا حداقل ده نفـر از اعـضای شـورای ملـی،                       
  .سری بودن آنرا در خواست نمایند و مجلس این در خواست را بپذیرد

  .هیچ شخصی نمی تواند عنفاً به مقر شورای ملی داخل شود 
  106ماده 

 گیری با حضور اکثریت اعـضا تکمیـل مـی گـردد و              نصاب هریک از دو مجلس شورای ملی، هنگام رای         
تصامیم آن با اکثریت آرای اعضای حاضر اتخـاذ مـی شـود، مگـر در مـواردی کـه ایـن قـانون اساسـی                          

  .طوردیگری تصریح نموده باشد
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  107ماده 
  . شورای ملی در هر سال دو اجالس عادی دایر می کند 
اشد، درصورت ایجاد، شوری می تواند ایـن مـدت   مدت کار هر دو اجالس شوری، در هر سال نه ماه می ب           

  .را تمدید کند
  .جلسات فوق العاده شوری در ایام تعطیل به امر رئیس جمهور دایر شده می تواند 

  108 ماده
در حاالت وفات، استعفا و عزل عضو شورای ملی و یا معلولیت یا معیوبیتی که به طور دایـم مـانع اجـرای                        

جدید برای مدت باقی مانده دوره تقنینیه ، مطابق به احکام قانون صورت مـی               وظیفه گردد، تعیین نماینده     
  .گیرد

  .امور مربوط به حضور و غیاب اعضای شورای ملی در اصول وظایف داخلی تنظیم می گردد 
  109ماده 

پیشنهاد تعدیل قانون انتخابات، در یک سال اخیر دوره تقنینیه، در فهرست کار شورای ملـی داخـل شـده                     
  .تواندنمی 

  لویه جرگه: فصل ششم

  110ماده 
  .لویه جرگه عالی ترین مظهر اراده مردم افغانستان می باشد 

  :لویه جرگه متشکل است از
o اعضای شورای ملی  
o رؤسای شوری های والیات و ولسوالیها 

ک وزرأ، رئیس و اعضای ستره محکمه و لوی خگارنوالی می توانند در جلسات لویه جرگه بدون حق رأی اشـترا                   
  ورزند

  111ماده 
 :لویه جرگه در حاالت ذیل دایر می گردد 

o اتخاذ تصمیم در مورد مسایل مربوط به استقالل، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و مصالح علیای کشور  
o تعدیل احکام این قانون اساسی 
o محاکمه رئیس جمهور مطابق به حکم مندرج ماده شصت و نهم این قانون اساسی 
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  112ماده 
 در اولین جلسه، از میان اعضا یک نفر را به حیث رئیس و یک نفر را به حیث معـاون و دو نفـر             لویه جرگه  

  .را به حیث منشی و نایب منشی انتخاب می کند
  113ماده 

  .نصاب لویه جرگه هنگام رأی دهی، با حضور اکثریت اعضا تکمیل می گردد 
یحاً ذکر گردیده، با اکثریت آرای کل اعضا تصامیم لویه جرگه، جز در مواردی که در این قانون اساسی صر         

  .اتخاذ می گردد
  114ماده 

مباحثات لویه جرگه علنی می باشد مگر اینکه یک ربع اعضا سری بودن آنـرا در خواسـت نماینـد و لویـه                        
  .جرگه این در خواست را بپذیرد

  115ماده 
دوم این قانون اساسی، در مـورد       در هنگام دایر بودن لویه جرگه احکام مندرج مواد یکصدو یکم و یکصدو               

  .اعضای آن تطبیق می گردد

  قضأ: فصل هفتم

  116ماده 
  .قوه قضائیه رکن مستقل دولت جمهوری اسالمی افغانستان می باشد 
قوه قضائیه مرکب است از یک ستره محکمه، محاکم استیناف و محاکم ابتدائیه که تشکیالت و صالحیت              

  . آنها توسط قانون تنظیم می گردد
  .ستره محکمه به حیث عالیترین ارگان قضایی در رأس قوه قضائیه جمهوری اسالمی افغانستان قرار دارد 

  117ماده 
ستره محکمه مرکب است از نه عضو که از طرف رئیس جمهور با تأیید ولسی جرگه و بـا رعایـت احکـام                        

ز به ترتیب ذیل تعیین مـی       مندرج فقره آخر ماده پنجاهم و ماده یکصدو هجدهم این قانون اساسی در آغا             
  :گردند

  . سه نفر برای مدت چهار سال ، سه نفر برای مدت هفت سال و سه نفر برای مدت ده سال 
  .تعیینات بعدی برای مدت ده سال می باشد 
  . تعیین اعضا برای بار دوم جواز نداد 
  . رئیس جمهور یکی از اعضا را به حیث رئیس ستره محکمه تعیین می کند 
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ه محکمه به استثنای حالت مندرج ماده یکصدو بیست و هفتم این قانون اساسی، تا ختم دوره                 اعضای ستر  
  .خدمت از وظایف شان عزل نمی شوند

  118ماده 
 :عضو ستره محکمه واجد شرایط ذیل می باشد 

o سن رئیس و اعضا در حین تعیین از چهل سال کمتر نباشد  
o تبعه افغانستان باشد 
o        تحصیالت عالی و در نظام قضایی افغانستان تخصص و تجربه کافی داشـته   در علوم حقوقی و یا فقهی

 باشد
o دارای حسن سیرت و شهرت نیک باشد 
o از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری، جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد 
o در حال تصدی وظیفه در هیچ حزب سیاسی عضویت نداشته باشد 

  119ماده 
  :محکمه قبل از اشغال وظیفه، حلف آتی را در حضور رئیس جمهور به جا می آورداعضای ستره  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
 سوگند یاد می کنم که حق و عدالت را بر طبق احکام دین مقدس اسالم،                “ج”به نام خداوند بزرگ     ”

مـال امانـت    نصوص این قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان تأمین نمـوده، وظیفـه قـضأ را بـا ک                  
  “.صداقت و بی طرفی اجرا نمایم

  120ماده 
صالحیت قوه قضائیه شامل رسیدگی به تمام دعاویی است که از طرف اشخاص حقیقـی یـا حکمـی، بـه                      

  .شمول دولت، به حیث مدعی یا مدعی علیه درپیشگاه محکمه مطابق به احکام قانون اقامه شود
  121ماده 

ی ، معاهدات بین الدول و میثاق های بین المللی با قـانون اساسـی و                بررسی مطابقت قوانین، فرامین تقنین     
تفسیر آنها بر اساس تقاضای حکومت و یا محاکم، مطابق به احکام قانون از صالحیت ستره محکمه مـی                   

  .باشد
  122ماده 

در هیچ قانون نمی تواند در هیچ حالت، قضیه یا ساحه یی را از دایره صالحیت قوه قضائیه به نحـوی کـه                     
  .این فصل تحدید شده، خارج بسازد و به مقام دیگر تفویض کند

این حکم مانع تشکیل محاکم خاص مندرج مواد شصت و نهم، هفتادو هشتم و یکـصدو بیـست و هفـتم                      
  . این قانون اساسی و محاکم عسکری در قضایای مربوط به آن نمی گردد
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  .ددتشکیل و صالحیت این نوع محاکم توسط قانون تنظیم می گر 
  123ماده 

با رعایت احکام این قانون اساسی، قواعد مربوط به تشکیل، صالحیت و اجراآت محاکم و امور مربـوط بـه      
  .قضات توسط قانون تنظیم می گردد

  124ماده 
در مورد مأمورین و سایر کارکنان اداری قوه قضائیه، احکام قوانین مربوط بـه مـأمورین و سـایر کارکنـان                      

ی باشد ولی تقرر، انفکاک، ترفیع، تقاعد، مجازات و مکافات شان توسط ستره محکمـه               اداری دولت نافذ م   
  .مطابق به احکام قانون صورت می گیرد

  125ماده 
بودجه قوه قضائیه به مشوره حکومت از طرف ستره محکمه ترتیب گردیده، به حیث جـزء بودجـه دولـت،                     

  . توسط حکومت به شورای ملی تقدیم می شود
  . قوه قضائیه از صالحیت ستره محکمه می باشدتطبیق بودجه 

  126ماده 
اعضای ستره محکمه بعد از ختم دوره خدمت برای بقیه مدت حیات از حقوق مالی دوره خدمت مـستعفید                    

  .می شوند مشروط بر اینکه به مشاغل دولتی و سیاسی اشتغال ورزند
  127ماده 

 یا عضو ستره محکمه را بر اساس اتهـام بـه            هرگاه بیش از یک ثلث اعضای ولسی جرگه، محاکمه رئیس          
جرم ناشی از اجرای وظیفه یا ارتکاب جنایت تقاضا نمایند و ولسی جرگه این تقاضا را با اکثریـت دو ثلـث                      

  .کل اعضا تصویب کند، متهم از وظیفه عزل و موضوع به محکمه خاص محول می گردد
  . گرددتشکیل محکمه و طرزالعمل محاکمه، توسط قانون تنظیم می 

  128ماده 
در محاکم افغانستان، محاکمه به صورت علنی دایر می گردد و هر شخص حق دارد بارعایت احکام قانون                   

  .در آن حضور یابد
محکمه می تواند در حاالتی که درقانون تصریح گردیده، یا سری بودن محاکمه ضروری تشخیص گـردد،       

  .ل علنی باشدجلسات سری دایر کند ولی اعالم حکم باید به هر حا
  129ماده 

  .محکمه مکلف است اسباب حکمی را که صادر می نماید، در فیصله ذکر کند 
تمام فیصله های قطعی محاکم واجب التعمیل است مگر درحالت حکم به مرگ شخص کـه مـشروط بـه                     

  .منظوری رئیس جمهور می باشد
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  130ماده 
  . سایر قوانین را تطبیق می کنندمحاکم درقضایای مورد رسیدگی، احکام این قانون اساسی و  
هرگاه برای قضیه یی از قضایای مورد رسیدگی، در قانون اساسی و سایر قـوانین حکمـی موجـود نباشـد،                      

محاکم به پیروی از احکام فقه حنفی و در داخل حدودی که این قانون اساسی وضع نمـوده، قـضیه را بـه                
  .جه تأمین نمایدنحوی حل و فصل می نماید که عدالت را به بهترین و

  131ماده 
محاکم برای اهل تشیع، در قضایای مربوط به احوال شخصیه، احکام مذهب تـشیع را مطـابق بـه احکـام                      

  .قانون تطبیق می نمایند
در سایر دعاوی نیز اگر دراین قانون اساسی و قوانین دیگر حکمی موجود نباشد، محاکم قـضیه را مطـابق                     

  . نمایندبه احکام این مذهب حل و فصل می
  132ماده 

  .قضات به پیشنهاد ستره محکمه و منظوری رئیس جمهور تعیین می گردند 
تقرر، تبدل، ترفیع، مؤاخذه و پیشنهاد تقاعد قضات مطابق به احکام قانون از صالحیت ستره محکمـه مـی       

  .باشد
ـ                 ت عمـومی اداری  ستره محکمه به منظور تنظیم بهتر امور اجرایی و قضایی و تأمین اصالحات الزم، آمری

  .قوه قضائیه را تأسیس می نماید
  133ماده 

هرگاه قاضی به ارتکاب جنایت متهم شود، ستره محکمه مطابق به احکام قانون به حالت قاضی رسـیدگی          
نموده، پس از استماع دفاع او ، در صورتیکه ستره محکمه اتهام را وارد بداند پیشنهاد عزلش را بـه رئـیس                

  .ز وظیفه معزول و مطابق به احکام قانون مجازات می شودجمهور، قاضی متهم ا
  134ماده 

کشف جرایم، توسط پولیس و تحقیق جرایم و اقامه دعـوا علیـه مـتهم در محکمـه، از طـرف خگـارنوالی                       
  .مطابق به احکام قانون صورت می گیرد

  .رنوالی جزء قوه اجرائیه و دراجراآت خود مستقل می باشدسا 
  .توسط قانون تنظیم می گردد خگارنوالی  فعالیتتشکیل، صالحیت و طرز 
کشف و تحقیق جرایم وظیفوی منسوبین قوای مسلح، پولیس و مؤظفین امنیت ملی، توسط قانون خـاص                  

  .تنظیم می گردد
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  135ماده 
اگر طرف دعوا زبانی را که محاکمه توسط آن صورت می گیرد، نداند، حق اطالع به مواد و اسناد قـضیه و              

  .حکمه به زبان مادری، توسط ترجمان برایش تأمین می گرددصحبت درم

  اداره: فصل هشتم

  136ماده 
اداره جمهوری اسالمی افغانستان بر اساس واحد های اداره مرکزی و ادارات محلی، طبق قـانون، تنظـیم                   

  .می گردد
  .یر قرار دارداداره مرکزی به یک عده واحد های اداری منقسم می گردد که در رأس هر کدام یک نفر وز 
واحد اداره محلی، والیت است، تعداد، ساحه، اجزاء و تشکیالت والیات و ادارات مربوط، بـر اسـاس تعـداد                

  .نفوس، وضع اجتماعی و اقتصادی و موقعیت جغرافیایی توسط قانون تنظیم می گردد
  137ماده 

عی و فرهنگی وسهم گیـری  حکومت با حفظ اصل مرکزیت به منظور تسریع و بهبود امور اقتصادی، اجتما    
هرچه بیشتر مردم در انکشاف حیات ملی، صالحیتهای الزم را مطابق به احکـام قـانون، بـه اداره محلـی                     

 . می نمایدتفویض
  138ماده 

  . درهر والیت یک شورای والیتی تشکیل می شود 
ری و مستقیم از    والیتی، طبق قانون، به تناسب نفوس، از طریق انتخابات آزاد، عمومی، س            اعضای شورای  

  .طرف ساکنین والیت برای مدت چهار سال انتخاب می گردند
  .شورای والیتی یک نفر از اعضای خود را به حیث رئیس انتخاب می نماید 

  139ماده 
شورای والیتی در تأمین اهداف انکشافی دولت و بهبود امور والیت به نحوی که در قـوانین تـصریح مـی          

  . مربوط به والیت مشوره می دهدگردد، سهم گرفته و درمسایل
  .شورای والیتی وظایف خود را با همکاری اداره محلی اجرا می نماید 

  140ماده 
برای تنظیم امور و تأمین اشتراک فعال مردم در اداره محلی، در ولسوالی ها و قریه ها، مطابق بـه احکـام                       

  .قانون، شورا ها تشکیل می گردند
خابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم از طرف ساکنین محـل بـرای مـدت               اعضای این شوراها از طریق انت      

  .سه سال انتخاب می شوند
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  .سهم گیری کوچیان در شورا های محلی مطابق به احکام قانون تنظیم می گردد 
  141ماده 

  . برای اداره امور شهری، شاروالی تشکیل می شود 
  . ، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می شوندشاروال و اعضای مجالس شاروالی، از طریق انتخابات آزاد 
  .امور مربوط به شاروالیها توسط قانون تنظیم می گردند 

  142ماده 
دولت به مقصد تعمیل احکام و تأمین ارزشهای منـدرج ایـن قـانون اساسـی، ادارات الزم را تـشکیل مـی           

  .نماید

  حالت اضطرار: فصل نهم

  143ماده 
ش و خیم، آفات طبیعی و یا حالت مماثل، حفظ استقالل و حیات             هرگاه به علت جنگ، خطر جنگ، اغتشا       

ملی از مجرایی که در قانون اساسی تعیین شده، نا ممکن گردد، حالت اضطرار از طرف رئیس جمهـور بـا                     
  .تأیید شورای ملی درتمام یا بعضی از ساحات کشور اعالن می شود

  .دید آن، موافقت شورای ملی شرط استهرگاه حالت اضطرار بیش از دو ماه دوام نماید، برای تم 
  144ماده 

در حالت اضطرار، رئیس جمهور می تواند به مـشوره رؤسـای شـورای ملـی و سـتره محکمـه، بعـضی از                         
  .صالحیت های شورای ملی را به حکومت انتقال دهد

  145ماده 
، تنفیـذ احکـام   در حالت اضطرار، رئیس جمهور می تواند بعد از تأیید روسای شورای ملی وسـتره محکمـه              

 :ذیل را معطل بسازد و یا بر آن ها قیودی وضع نماید
o فقره دوم ماده بیست و هفتم  
o ماده سی و ششم 
o فقره دوم ماده سی و هفتم 
o فقره دوم ماده سی و هشتم 

  146ماده 
  .در حالت اضطرار، قانون اساسی تعدیل نمی شود 
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  147ماده 
شورای ملی، در حالت اضطرار ختم شود، اجـرای انتخابـات           هرگاه دوره ریاست جمهوری و یا دوره تقنینیه          

  .جدید ملتوی گذاشته شده، مدت خدمت رئیس جمهور و اعضای شورای ملی تا چهار ماه تمدید می شود
  .هرگاه حالت اضطرار بیش از چهار ماه دوام نماید لویه جرگه از طرف رئیس جمهور دعوت می شود 
  .دت دو ماه، انتخابات برگزار می گرددبعد از ختم حالت اضطرار، در خالل م 

  148ماده 
در ختم حالت اضطرار، اقداماتی که بر اساس مواد یکصدو چهل و چهـارم و یکـصدو چهـل و پـنجم ایـن         

 .قانون اساسی به عمل آمده، بال فاصله از اعتبار ساقط می گردند

  تعدیل: فصل دهم

  149ماده 
  .جمهوری اسالمی تعدیل نمی شونداصل پیروی از احکام دین مقدس اسالم و نظام  
  .تعدیل حقوق اساسی اتباع صرف به منظور بهبود حقوق آنان مجاز می باشد 
تعدیل دیگر محتویات این قانون اساسی، نظر به تجارب و مقتضیات عصر، با رعایت احکـام منـدرج مـواد                     

 اکثریـت اعـضای     شصت و هفتم و یکصدو چهل و ششم این قانون اساسی، با پیشنهاد رئیس جمهـور یـا                 
  .شورای ملی صورت می گیرد

  150ماده 
به منظور اجرای پیشنهاد تعدیل، هیئتی از بین اعضای حکومت، شورای ملی و ستره محکمـه بـه فرمـان                     

  .رئیس جمهور تشکیل گردیده، طرح تعدیل را تهیه می کند
صل لویـه جرگـه دایـر       برای تصویب تعدیل، لویه جرگه براساس فرمان رئیس جمهور و مطابق به احکام ف              

  .می گردد
هرگاه لویه جرگه با اکثریت دو ثلث کل اعضا طرح تعدیل را تصویب کند، بعـد از توشـیح رئـیس جمهـور                      

  .نافذ می گردد
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  احکام متفرقه: فصل یازدهم

  151ماده 
رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور، وزرا، رئیس و اعضای ستره محکمه، لوی خگارنوال، رؤسای بانـک                 
 و امنیت ملی، والیان و شاروالها درمدت تصدی وظیفه نمی توانند هیچ معامله انتفاعی را بـا دولـت    رکزیم

  .انجام دهند
  152ماده 

رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور، وزرا، رؤساو اعضای شورای ملی و ستره محکمه، لوی خگـارنوال و                  
  .غال ورزندقضات نمی توانند در مدت تصدی وظیفه به مشاغل دیگری اشت

  153ماده 
قضات، خگارنواالن، صاحب منصبان قوای مسلح و پولیس و منسوبین امنیت ملی، در مدت تصدی وظیفه                 

  .نمی توانند در احزاب سیاسی عضویت داشته باشند
  154ماده 

دارایی رئیس جمهور،معاونین رئیس جمهور، وزرا، اعضای ستره محمه و لوی خگارنوال قبل و بعـد از دوره    
 .مت، توسط ارگانی که در قانون تعیین می گردد، ثبت، رسیدگی و نشر می شودخد

  155ماده 
برای معاونین رئیس جمهور، وزرا، رؤسا و اعضای شورای ملی و ستره محکمه، قـضات و لـوی خگـارنوال          

  .مطابق به احکام قانون معاش مناسب تعیین می گردد
  156ماده 

و نظارت بر هر نـوع انتخابـات و مراجعـه بـه آرای عمـومی مـردم                  کمیسیون مستقل انتخابات برای اداره       
  . درکشور مطابق به احکام قانون تشکیل می گردد

  157ماده 
  .کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی مطابق به احکام قانون تشکیل می گردد 
 .اعضای این کمیسیون از طرف رئیس جمهور به تأیید ولسی جرگه تعیین می گردند 
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  احکام انتقالی: فصل دوازدهم

  158ماده 
لقب بابای ملت و امتیازاتی که توسط لویه جرگه اضطراری سال یکهـزار و سیـصدو هـشتادویک هجـری                 

 به اعلیحضرت محمد ظاهرشاه، پادشاه سابق افغانستان، اعطا شده اسـت بـا رعایـت احکـام ایـن                    شمسی
  .اشدایشان محفوظ می ب قانون اساسی مادام الحیات برای

  159ماده 
  .مدت بعد از نفاذ این قانون اساسی تا تاریخ افتتاح شورای ملی، دوره انتقال شمرده می شود 
  .دولت انتقالی اسالمی افغانستان، در دوره انتقال، وظایف ذیل را انجام می دهد 

o               شـش   اصدار فرامین تقنینی مربوط به انتخابات ریاست جمهوری، شورای ملی و شوراهای محلی در مدت 
  ماه

o                     اصدار فرامین در مورد تشکیالت و صالحیت محاکم و آغاز کار روی قانون تـشکیالت اساسـی در خـالل
 مدت کمتر از یکسال

o تشکیل کمیسیون مستقل انتخابات 
o انجام اصالحات الزم به منظور تنظیم بهتر امور اجرایی و قضایی 
o م این قانون اساسیاتخاذ تدابیر الزم جهت آماده ساختن زمینه برای تطبیق احکا 

  160ماده 
اولین رئیس جمهور منتخب، سی روز بعد از اعالم نتایج انتخابات، مطابق به احکام این قانون اساسـی بـه                     

  .کار آغاز می کند
کوشش همه جانبه صورت می گیرد تا اولین انتخابات رئیس جمهور و شورای ملی با هـم در یـک وقـت                       

  .صورت بگیرد
مندرج در این قانون اساسی تا زمان تأسیس این شوری به حکومـت تفـویض               صالحیت های شورای ملی      

  .می شود و ستره محکمه مؤقت به فرمان رئیس جمهور تشکیل می گردد
  161ماده 

شورای ملی، وظایف و صالحیت های خود را به مجرد تأسیس، مطابق به احکام این قانون اساسی، اعمال                  
  .می کند

 شورای ملی، در خالل مدت سی روز، حکومت و سـتره محکمـه مطـابق بـه     بعد از دایر شدن اولین جلسه      
  .احکام این قانون اساسی تشکیل می گردند

رئیس دولت انتقالی اسالمی افغانستان تا زمانیکه رئیس جمهور منتخب به کار آغاز کند اجرای وظیفه می                  
  .نماید
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 یکصدوپنجاه ونهم این قـانون اساسـی،        ارگانهای اجرایی و قضایی دولت با رعایت حکم فقره چهارم ماده           
  . الی تشکیل حکومت و ستره محکمه به وظایف خود ادامه می دهند

فرامین تقنینی که از آغاز دوره مؤقت به بعد نافذ گردیده است به اولین جلـسه شـورای ملـی ارجـاع مـی                         
  .گردند

  .اشندب این فرامین تا زمانیکه از طرف شورای ملی لغو نگردیده باشند نافذ می 
  162ماده 

این قانون اساسی از تاریخ تصویب لویه جرگه نافذ و از طـرف رئـیس دولـت انتقـالی اسـالمی افغانـستان         
با نفاذ این قانون اساسی، قوانین و فرامین تقنینی مغـایر احکـام آن ملغـی مـی                  . توشیح و اعالم می گردد    

  .باشد
  

  دولت انتقالی اسالمی افغانستان

  نون اساسیالنشاء کمیسیون قادار
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  یپالن انکشاف مل
آرمـان هـای    . امروز در سرتاسر کشور مردم به این عقیده هستند که بایست به جنگ و خشونت پایـان بخـشید                  

چنان حکومت در واقع بنیاد یک افغانستان مـصون و  . مردم باید از طریق یک حکومت قابل اعتماد انعکاس یابد       
ندی های عالی سبب تحرک و تمرکز هر چه بیـشتر داشـته هـای               چنین آرمان ها و آرزوم    . مرفه بشمار می رود   

مادی و معنوی مردم آزاده افغانستان شده، وحدت ملی، اعتماد متقابل و اشتراک مـساعی را بـسود یـک داعیـه                      
  . مشترک تحکیم می بخشد

با وجـود جنـگ     . مردم در فقر و بیسوادی به سر می برند ولی از آگاهی و بیداری قابل مالحظه ای برخوردار اند                  
های طوالنی و ممتد اندیشه ها درین سر زمین به کمک شبکه های در پیوند با جامعه بین المللـی شـکل مـی                        

اکثریت خواهان حفظ منافع موجود بین المللی اند و بدان باورند که دخالت و حضور بـین المللـی خواهـد                      . گیرد
د حاکمیت و وحدت ملـی در کـشور شـده و راه را    توانست بحیث وسیله ای برای از بین رفتن فقر و احیای مجد      

ازین آرزومندی های مردم افغانستان رهبران جهان استقبال نمـوده و           . برای رفاه و سعادت همیشگی می گشاید      
  . تعهداتی را جهت تحقق آن سپرده اند

ال هـر گـاه روی      بگونه مث . بحث پیرامون انکشاف البته مسئله ایست ذهنی و می تواند ابعاد وسیعی داشته باشد             
عقاید موجود دایر به ختم خشونت اتکا شود، درین صورت این خواست همگانی باید برآورده شـود و بـدنبال آن                     

درس . اجراات سریع البته مفهوم اجراات غیر عاقالنه را نـدارد         . باور به یک آینده مصون و مرفه رشد خواهد کرد         
در افغانستان امروز این زمینه وجـود دارد کـه چگونـه          .  شود های گذشته از کمک بین المللی باید مد نظر گرفته         

می توان در یک کشور بحران زده با استفاده از سیستم مساعدت های بین المللی یک سلـسله دشـواری هـای                      
البته داشتن شجاعت الزم و اطمینان از همکاری و سهم گیری چندین جانبه و داشـتن یـک             . جدی را رفع نمود   

از پنج درس بزرگ درین راسـتا       .  برازنده ای در بر آورده ساختن این مامول ایفا می نماید           دور نمای روشن نقش   
  . می توان به شرح ذیل یاد آور شد

 .انکشاف باید یک روند و داشته داخلی بوده و افغانستان رهبری آنرا بدست داشته باشد 
 .ف بشمار می روددر مقایسه به دولت، بازار و سکتور خصوصی ابزار موثر تر برای انکشا 
بدون تمرکز بر سرمایه بشری، حاکمیت قانون، مسئولیت پذیری، شفافیت و ایجاد فضای سالم برای رشـد              

 .سکتور خصوصی نمی توان روی کمک های خارجی بمثابه ابزار و وسایل پیشرفت اتکا نمود
 پایـدار مـستلزم   انکـشاف .  طبقه غریب بطور خاص نیروی محرکه تغیر بشمار می رونـد -مردم در مجموع  

سهم گیری و اشتراک هر چه بیشتر و شیوه اداره ای است که مردم را قادر میسازد تا روی مشکالتی کـه                      
  .بر آنها و محیط ما حول شان تاثیر دارد تصمیم گیرند
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پروژه های تمویل شده از منابع خارجی، بجز در صورتی که با پالن های انکشافی دولـت سـازگار باشـند،                      
 .خواهد یافتادامه ن

 .و هم تعدیالت ساختاری بدون براه انداختن پروژه های عملی به اصالحات منجر نخواهد شد 

ازین رو چارچوب انکشاف ملی دور نمای را برای آینده افغانستان تعیین و مطـابق بـه آن بودجـه ای را ترتیـب                        
ل آمده و امکانات تطـابق آن در جامعـه          درین پالن از درسها، تجارب بین المللی وسیعاً استفاده بعم         . نموده است 

چارچوب انکشاف ملی اولویت های کشور را در چارچوب برنامه ها یا پروگرام             . افغانی دقیقاً مطالعه گردیده است    
البته تامین بودجه . های مشخص تنظیم و ستراتیژی ها را برای تطبیق آن ها در ساحه عمل تشریح نموده است        

از تمویل کننده گان چنین توقـع       .  مسئله کلیدی را در پالیسی دولت تشکیل می دهد         برای تحقیق این برنامه ها    
می رود که فقط پروژه ها و برنامه های را تمویل نمایند که با اهداف و ستراتیژی های دولـت بـرای بازسـازی                        

 در آن صورت است     . نمایند افغانستان سازگار باشد، و اولویت های را که در بودجه ملی تعیین گردیده اند رعایت              
البته همکاری های سـازنده     . پروژه ها را می توان نظارت کرده و اطمینان حاصل نمود           که موثریت و پیامد های    

و اشتراک مساعی کلیه سکتور های جامعه افغانی و همچنان کلیه شرکای ملی و بین المللی تشویق گردیـده و                    
ی بازسازی این است تا اطمینان حاصل شود کـه حکومـت            اما هدف اساسی برا   . از آنها استقبال نیک خواهد شد     

  . افغانستان نزد افغان ها حسابده می باشد

  ستراتیژی

  .ستراتیژی انکشاف در افغانستان بر سه ستون استوار خواهد بود
استفاده از کمک های بشر دوستانه و پالیسی اجتماعی جهت ایجاد شرایط مناسب برای زندگی مـصون و                   

 .ه بشری پایدار در کشورایجاد یک سرمای
استفاده از کمک خارجی جهت اعمار زیربنای فزیکی کـشور و تقویـت یـک سـتراتیژی، انکـشاف تحـت                      

 .رهبری سکتور خصوصی
 رقابت سالم و آزاد سکتور خصوصی هم به مثابه قوه محرکـه اقتـصاد و                تامین یک رشد پایه دار که در آن        

 .هم به حیث یک وسیله جذب اجتماعی از طریق ایجاد فرصت ها و زمینه ها در سرتاسر کشور عمل نماید

برخی از مسایل عام درین راستا مشتمل بر تامین امنیت، تنظیم اداره و اصالحات مالی و تساوی حقوق زنـان و                     
 های اصلی و فرعی که در هر یک از ستون ها جا داده شده است قرار ذیل مـی                    تفصیل برنامه . می باشد مردان  
  باشد
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  بشر دوستی و سرمایه بشری و اجتماعی -ستون اول

بسا از اقشار آسیب پذیر کشور بخـصوص زنـان و اطفـال از یـک سلـسله                  . بحرانات بشری هنوز هم وجود دارد     
مانده اند ازین رو الزم است اقدامات عاجل به ترتیـب در عرصـه هـای ذیـل روی                    امکانات محدود موجود بدور   

  :دست گرفته شود
همچنـان  . قرار است بین یک و نیم تا دو ملیون نفر به کشور عـودت کننـد  : مهاجرین و عودت کننده گان   

ت دیگـر   صدها هزار فامیلهای که در داخل کشور از قرا و قصبات شان بیجا شده و بـه شـهر هـا و والیـا                       
 پناهنده شده اند آنها نیز قصد دارند طی سال آینده به مناطق اصلی خود باز گردند 

دریـن  . تعلیمات نسوان و همچنان پسران به مثابه اساس رشد اقتصادی و امحـا فقـر عمـل خواهـد کـرد                     
 استقامت تعلیمات مسلکی بخصوص برای زنان خیلی مبرم پنداشته می شود

سو تغذی و حفظ الـصحه طفـل مـادر مـستلزم            . ه گذاری هنگفت می باشد    صحت و تغذی مستلزم سرمای     
 توجه جدی است تا باشد میزان مرگ و میر طفل و مادر کاهش یابد

تامین وسایل معیشت یکی دیگر از نیازمندی های مبرم بشمار می رود کـه هـم بـرای رشـد معـامالت و                        
 اهد کردتشبثات و هم برای رفاه عامه سهولت های فراوانی ایجاد خو

میراث های ملی باید حفظ گردد تا باشد که نقش فرهنگ در پروسه بازسازی میهن و تعریف هویت ملـی                     
 افغان ها فراموش نگردد

  :برای تحقق این اهداف بزرگ ملی دو پروگرام وسیع و همه جانبه طرح گردیده است
 شور عرضه می گرددپروگرام انکشاف محالت که از طریق آن کمک های نقدی به قرار و قصبات ک 
 منطقه کشور که ساکنان آن از ناحیه تخطی حقوق بشر و حجم وسیع              9پروگرام منطقوی که از طریق آن        

امید است که موسـسات ملـل متحـد و سـایر            . مهاجرت شدیداً آسیب دیده اند شامل این برنامه می گردند         
های خاصـی را بـرای انکـشاف ایـن          موسسات غیر دولتی که از منابع بین المللی تمویل می گردند پروژه             

 محالت تهیه و تدارک نمایند

  ازسازی زیربنای فزیکی و منابع طبیعیب -ستون دوم

حکومت پالن دارد کار های بـزرگ دسـته   . بازسازی و توسعه تاسیسات زیربنایی هر چه زودتر شروع خواهد شد         
برخی ازیـن پـروژه هـا مثـل         .  براه اندازد  جمعی را جهت کاریابی و اشتغال تعداد زیاد تر مردم در سرتاسر کشور            

در مناطق شـهری،    . سرک سازی بند و انهار، تنظیمات وغیره هم اکنون مشخص گردیده و بکار عاجل نیاز دارد               
هدف از رشد متوازن در سرتاسر کشور است تا همه شهر های کشور بطور متوازن رشد نموده و به مراکز فعالیت             

  . تا های اطراف و اکناف آن ها مبدل گردندهای اقتصادی در پیوند با روس
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در تاسیسات شهری، سرک ها و ترانسپورت عامه کانال های بدرف و تنظیمـات شـهر، تـامین آب آشـامیدنی و               
همچنان طی یـک پروگـرام   . پروژه های حفظ الصحوی بطور عاجل درین شهر ها روی دست گرفته خواهد شد  

  .  تحت ترمیم و بازسازی قرار خواهد گرفتسرتاسری مجموع تعمیرات و تاسیسات دولتی

در حالیکـه الویـت هـا از مرکـز     . تدابیر جهت احیای تاسیسات زیربنایی به تجارب بین المللی متکی خواهد بـود          
مـردم محـل و موسـسات غیـر         . تعیین می شود، سکتور خصوصی مسوولیت طرح و تطبیق آنرا خواهـد داشـت             

از تشخیص و تعیین پروژه ها، نظارت و ارزیابی پروژه ها و پروگرام ها              حکومتی در کلیه عرصه ها و مراحل اعم         
توجه خاصی در اجرا و تداوم پروژه ها مبذول خواهد شد تا از نظر مالی و اقتصادی            . سهم مستقیم خواهند داشت   

  . پایدار و خود کفا گردند

  رشد سکتور خصوصی -ستون سوم

امیـدواری هـای    .  سکتور خصوصی تحرکیت الزم خواهد بخـشید       یک برنامه عمده زیر بنا ها به رشد و انکشاف         
واقعی در قبال رشد سکتور خصوصی متکی به این اصل است تا یک اقتصادی در افغانستان رشد کنـد کـه بـه                       

بزودی به افغانـستان امتیـازات      . بازار های اروپا و امریکا بروی صادرات افغانستان باز است         . صادرات متکی باشد  
و تجارتی بخصوص از جانب ایاالت متحده عرضه خواهد شد که بر اساس آن مناسبات تجارتی                خاص صادراتی   

البته نورم و اسـتندرد هـای بـین    . افغانستان هم با همسایگان در منطقه و هم در عرصه جهانی ارتقا خواهد کرد     
ارت و معـامالت    المللی پیرامون جهات صحی بکار گرفتن اطفال، زراعت عضوی و منشا و اصلیت در عرصه تج               

  . انکشاف و رعایت خواهد شد

کمک های تخنیکی و مشورت های فنی به تجار افغانی در رابطه به رشد معیـار هـا و همچنـان درک مزایـای                        
رشد و توسعه بازار های صادراتی برای پیدا وار زراعتـی و حیـوانی افغانـستان مـورد     . صادرات مطالبه خواهد شد   
  .ل مناسبی در عوض کشت کوکنار در کشور فراهم گرددتوجه قرار دارد تا باشد بدی

با درک این واقعیت که عالیق بین المللی به افغانستان فراوان است چنین تجویز گرفته شـده کـه نـشان هـا و                        
روی تولیدات افغانی حک یا نـصب       ) ساخت دست زنان افغانستان   (و یا   ) ساخت افغانستان (عالمت های تجارتی    

  . گردد

اما جهت  . و عالمات تجارتی راه مال التجاره افغانستان را به مغازه های بزرگ جهان خواهد گشود              این مارک ها    
و درین استقامت ایجاب می کند      . تحقق این ما مول افغانستان به سرمایه گذاری های مستقیم خارجی نیاز دارد            

ی مثل کمپنی مخابرات تـامین      لوایح و مقررات معتبر و معیار های برای تفویض جواز سرمایه گذاری های خارج             
رشد تجارت داخلی بنوبه خود نقش فزاینده ای در تامین ثبات کشور از نشر اقتـصادی و سیاسـی خواهـد                     . گردد



  رهنمود برای کمک به افغانستان: از الف تا یا
 

146 

در پهلوی برنامه های سرکسازی که قبالً ذکر شد برنامه دیگر جهت احیای مارکیـت هـا و بـازار هـای                      . داشت
  .ور می تواند نقش ارزشمندی ایفا نماید کش3 و درجه 2داخلی بخصوص در شهر های درجه 

  سایر مسایل کلیدی

  دولت داری، مدیریت مالی و اصالحات اداری .1

. برای جلب سرمایه گذاری های خارجی داشتن یک حکومـت و سیـستم اداره مـنظم سرتاسـری حتمـی اسـت                     
  .اساس یک حکومت پسندیده را حاکمیت قانون تشکیل می دهد

همچنـان اداره   . بن قاطعانه پیروی نموده و لویه جرگه را بوقت معینه آن دایـر نمـود              اداره موقت از فیصله های      
موقت توانست یک سلسله پالن ها و پیشنهادات را در جهت تحکیم قانون و مقـررات وضـع و تـدابیری اتخـاذ               

  .نماید تا موجب اعتماد و اعتقاد مردم گردد

اجـراات مـالی    . ستم تهیه و تدارکات نیز مسئله ایست حیـاتی        تامین یک اداره با اعتبار مالی، تفتیش مالی، و سی         
و هم موسسات مـالی بایـد سیـستم اداره معتبـری را             . ناگزیر مطابق به نورم و معیار های بین المللی انجام یابد          

نقش بانـک مرکـزی بایـست       . سیستم بانکی مستلزم بازسازی گسترده و همه جانبه می باشد         . روی دست گیرد  
بـه همـین سـان سـکتور        .  درین بانک به رشد ظرفیت های کادری نیاز مبرم محسوس می باشد            .استحکام یابد 

  . بانکداری و قوانین و لوایح مربوط به آن به تعدیل و تجدید نظر جدی ضرورت دارد

یک اجتماع زنده متحرکه و متشبث از مقتضیات برای بازسازی عمیق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بحساب می                 
  . ان طالبان ابراز نظر ها و عقاید مختلف در افغانستان به طور بیرحمانه ای سرکوب گردیده استدر دور. رود

درین راستا در چارچوب قانون تصامیم و تدابیری در کار است تا آزادی مطبوعات تامین و انجمن های سیاسـی،       
عد دیگری فعالیت کند و موسسات غیر حکومتی و همچنان سازمان های اجتماعی و مسلکی بطور قانونی یکی ب       

   .قوانین و لوایح تازه از کار و فعالیت آزاد این نهاد ها حمایت و حراست بنماید

درین اسـتقامت الزم    . توازن میان کابل و والیات ، میان شهر ها و روستا ها باید به شکل درست آن حفظ گردد                  
در . ناطق از تعادل کـار گرفتـه شـود        است ضمن سرمایه گذاری ها و توظیف ادارات حکومتی و سیاسی درین م            

  . حالیکه سطح نیازمندی ها در کابل خیلی بلند است ولی توجه بایست به تمام کشور معطوف گردد

بـه عـین شـکل    . یک برنامه سرتاسری برای عمران مجدد تاسیسات حکومتی به سطح ملی پـالن شـده اسـت     
همچنـان  . مات در کشور تامین و گسترش یابـد  ضرور است تا تسهیالت مخابراتی جهت تامین اطالعات و مکال         

. ضرورت شدید در عرصه رشد ظرفیت ها و هم چنان وضع ستراتیژی برای اصالحات اداری محسوس می باشد                 
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 نفری برای رشد ظرفیت ها به سطح وزارت خانـه هـا             40-10راه حل عاجل این مسئله ایجاد و تربیه گروپهای          
) مرد و زن( مربوطه به اساس لیاقت ، مهارت های مسلکی با حفظ تعادل         این افراد از طرف وزارت های     . میباشد

عـین در   . معرفی می گردند تا بحیث نیرو های محرک برای تغیر و اصالحات در داخـل حکومـت عمـل کننـد                    
  . ادارات به سطح والیات نیز روی دست گرفته خواهد شد

دین منظور یک کمیسیون خدمات مـدنی هـر         یکی از وظایف مهم دیگر تامین خدمات مدنی مناسب می باشد ب           
. چه زودتر ایجاد و بکار آغاز خواهد کرد تا اجندای جامع را برای اصالحات درین عرصه تهیه و روی دست گیرد                    

توجه بخصوصی به مسئله تربیت کادر ها در عرصه اداره و رشته های تخنیکی مبذول گردیده و درین استقامت                   
  .تعلیمی برای خدمات مدنی تشکیل گرددپیشنهاد صورت گرفته تا نهاد 

تجرید کتله یـی آن هـا طـی         . یکی از عرصه هاییکه هنوز هم واجد نگرانی است عبارت از نقش زنان می باشد              
سالیان اخیر نشاندهنده این امر است که احتمال اندک وجود دارد که به نگرانی های آنها وقعی گذارده شده و یا                     

  .رداز حقوق شان حراستی صورت گی

پرداخت معاشات و میزان معاشات یکی از مسایل دیگر نهایت حساس می باشد معاشاتی که از طرف موسـسات              
غیر حکومتی و ملل متحد به کارکنان این موسسات پرداخته می شود به مراتب بلند تـر از معاشـاتی اسـت کـه                        

ر اسـتقامت رشـد ظرفیـت هـای         چنان یک پروسه غیر عادالنه، کـار د       . حکومت برای کارمندان خود می پردازد     
در حالیکه کنترولی برین بازار وجود ندارد ال اقل اصـول و مـوازین درسـتی در                 . کادری را خیلی دشوار می سازد     

  .کار است تا این پدیده جدی و متناقض را مهار سازد

  امنیت و حاکمیت قانون .2

 تحـرک بنـابر عـدم موجودیـت امنیـت       آزادی. حاکمیت قانون و داشتن حکومتی شایسته به امنیت بستگی دارد         
درین راستا برنامه های جهت تربیت قوای پولیس ملی و تـشکیل یـک اردوی ملـی روی                . محدود گردیده است  

کوشش ها برای پیشرفت درین استقامت مستقیماً به بهبود وضع امنیت در کـشور بـستگی دارد در                  . دست است 
  . غیر مصون تلقی شده و بنابر آن فروکش خواهد کردغیر آن عالقمندی برای سرمایه گذاری درین عرصه 

مجاهدین بودند که قربانی های بی      . از جانبی دیگر ضرورت است که مجاهدین بار دیگر در جامعه جذب گردند            
یک سلـسله   . شماری را بخاطر استقالل و هویت ملی کشور متقبل شدند این مسئله در واقع چالش است بزرگ                

برای تحقق این امر براه انداختن برنامـه وسـیع تعلیمـات مـسلکی              .  این پدیده هضم شود    تدابیر اتخاذ گردیده تا   
  . نهایت ضروری خواهد بود

پاک سازی کشور از وجود ماین ها کماکان نیازی است مبرم و از جمله پیش شرط های برای احیای زراعـت و                      
  . آزادی رفت و آمده ها و انتقاالت به حساب می رود
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مسئله ای است فراتر از خدماتی که از جانب سکتور امنیـت در کـشور               ) زندگی مصون (ین امنیت   مزید بر آن تام   
طور مثال هر گاه ما واقعاً بخواهیم فقر را ازین سرزمین نابود سازیم مـصونیت معیـشت بـسیار    . عرضه می گردد  

ز دور ساختن موانعی کـه      به عین شکل از تامین عدالت اجتماعی می توان یاد آور شد و یا ا              . مسئله کلیدی است  
در مسیر امتزاج اجتماعی قرار دارد و یا اینکه از ایجاد جامعه ای سخن گفت که در آن کلیه اتباع کشور به زمینه               

  . ها فرصت های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دسترسی مساویانه داشته باشند

  )جندر(جنسیت  .3

نخـست اینکـه آنعـده از    .  برخورد دو بعدی می باشدپیشرفت در جهت تساوی حقوق زنان و مردان مستلزم یک   
توجه خاصـی دریـن راسـتا بایـد         . حقوق و امتیازات زنان بایست اعاده گردد که در دوران طالبان سلب شده بود             

زنان به رشـد    . بیشتر به پیوند مجدد زنان با عرصه های تولیدی و پیدایش عواید و درامد برای آنها مبذول گردد                 
آنها ضرورت دارند به تخنیک و فنون جدیدی که در عرصه کارشان در دفاتر              . مسلکی نیاز دارند  و ارتقای دانش    

  . وجود دارد آشنا گردند

ثانیاً اینکه بایست سروی و مطالعاتی در کلیه سکتور ها صورت گیرید و مشخص گردد که در کـدام عرصـه هـا          
  .تازه بکار آغاز و به زندگی خود بهبود بخشندسیاسی، اجتماعی و اقتصادی زنان و همچنان مردان می توانند 

تا جاییکه فعالیت های اقتصادی مطرح است به هر مقیاسی که بران زنان و مردان سهم مساوی و فعـال میـسر         
جامعه بین المللی به بـسیار      . گردد به همان پیمانه منجر به رشد و پیشرفت های سریع در آن عرصه خواهد شد               

 که چنین یک اشتراک مساعی را چگونه می توان در کلیـه سـکتور هـای چـارچوب                   خوبی می تواند نشان دهد    
  .انکشاف ملی اعم از سکتور های زراعت، تجارت و مخابرات ارتقا بخشید

است پیرامون افزایش فرصت ها و زمینه ها بـرای          ) مذاکره و تفاهم  (این امر به نوبه خود مستلزم دیالوگ وسیع         
ان مردان و زنان، البته مبتنی بر شرایط فرهنگی و تجارب کـشور هـای اسـالمی      زنان و ارتقا سطح همکاری می     

  .دیگر در انطباق با موازین عام بین المللی و حقوق بشر

یـک وزارت بنـام وزارت امـور زنـان در           . اعاده و ارتقای مقام زن در افغانستان کاری هست دشوار ولـی ممکـن             
 در ارتقا پالیسی ها و ستراتیژی ها بخـاطر تـامین شـرایط              چوکات حکومت ایجاد شده است تا نقش کلیدی ای        
در عین زمان کلیه بخش های حکومـت بایـست مـساعی            . برای اشتراک وسیع زنان در جامعه افغانی ایفا نماید        

. بخرچ دهند تا زمینه های هر چه بیشتری را بر اشتراک زنان در دفاتر و رشته های مربوطه شان فـراهم سـازند           
  .  استراتیژی مفصل در جهت تساوی حقوق زنان در وقت مناسب انکشاف داده خواهد شدبه هر صورت یک
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  تحقیق، تنظیم اطالعات و طرح پالیسی ها .4

چارچوب انکشاف ملی بالوسیله تحقیقات و مطالعات جدید تر و کسب و تجارب و دانش بیشتر به مرور زمان غنا           
تطبیق این پالن بستگی به سطح دسترس در تنظیم اطالعـات       . یافته و عند الموقع تصحیح و تعدیل خواهد شد        

این مسئله به حکومـت اشـکاالتی در اسـتقامت        . در حال حاضر معلومات و اطالعات اندکی در دست است         . دارد
ازینرو به مـشکل مـی   . رسیده گی موثر به بحرانات و اخذ تدابیر متکی بر ارقام و مدارک عینی ایجاد کرده است 

  . ه چیزی کارگر خواهد افتاد و کدام یک کارایی الزم نداردتوان گفت که چ

یک سیستم جمع آوری و اداره اطالعات و معلومات پیرامون کلیه فعالیت های تمویل کننده گان ایجاد و حفـظ                    
این امر مستلزم وضع یک سلسله نورم ها و استندرد ها برای جمع آوری و پروسس معلومات نیز می                . خواهد شد 

نظارت و ارزیابی منظم برنامه هـا       . ین معلومات وسیعاً و به موقع در اختیار کلیه جوانب ذیربط قرار گیرد            باشد تا ا  
  .و پروژه ها در حدود صالحیت این مرکز قرار داده خواهد شد

  نقش دولت

سر انجام دولت مکلف است ضمن تامین امنیت به سرمایه های بـشری نیـز توجـه خاصـی مبـذول و پالیـسی                        
اجتماعی صریحی را روی دست گیرد که هدف آن کمک به اقشار آسیب پذیر و ریشه کن ساختن فقـر                    تامینات  

دولت ناگزیر است شرایط و محیط مساعدی بـرای تحـرک بیـشتر سـکتور خـصوصی ایجـاد و                    . در کشور باشد  
 چـرخ  استفاده مثمر از کمک های بین المللی در جهت جلب تجارت و سرمایه گذاری خارجی نمـوده در نهایـت          

  .های اقتصادی کشور را در مسیر رشد، ترقی و خود کفایی قرار دهد

 حکومتی که وحدت ملی را بـر مبنـای          –اولتر از همه ضرورت است که یک حکومت مرکزی موثر ایجاد گردد             
  .نهاد های قوی و حاکمیت قانون بار دیگر تامین نماید

 مردم محالت را در امر بازسـازی قـرا و قـصبات             در عین زمان دولت تعهداتی سپرده که اشتراک و سهم گیری          
کشور جلب نماید به حکومت نباید به حیث یک مولد و اداره کننده اقتصاد بلکه بهتر است به حیـث گرداننـده و                       

حکومت به مثابه یک نماینـده مـشروع مـردم رسـالت            . کمک کننده استعداد های مثمر و خالق مردم نگریست        
  .را ایجاد کند که از اصول و عمل کرد های شایسته بر خور دار باشددارد نهاد ها و سازمان های 

  



  رهنمود برای کمک به افغانستان: از الف تا یا
 

150 

  موافقتنامه بن
  شرکت کننده گان مذاکرات ملل متحد در باره افغانستان،

  با حضور نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان،

پایدار، استقرار و رعایت حقوق بشر را       مصمم اند به منازعه رقتبار در افغانستان خاتمه داده و مصالحه ملی، صلح              
  در کشور گسترش دهند،

  بر استقالل، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان یکبار دیگر تأکید میکنند،

حق مسلم مردم افغانستان را در تعیین آزادانه سرنوشت سیاسی شـان مبتنـی بـر اصـول دیـن مقـدس اسـالم،                      
  أیید میکنند،دموکراسی، کثرت گرایی و عدالت اجتماعی ت

با ابراز تمجید از مجاهدین افغان که سالیان دراز از استقالل، تمامیت ارضی و وحدت ملی کشور دفاع کرده انـد                     
و نقش بارز در مبارزه علیه تروریسم و اختناق بازی کرده اند، و اینکه با فداکاری و ایثار بـه قهـر مانـان صـلح،                          

  تان، مبدل میشوند،ثبات و بازسازی مادر وطن عزیز شان افغانس

با آگاهی از اینکه بی ثباتی و عدم استقرار موجود در افغانستان ایجاب اتخاذ تدابیر اضطراری مؤقت را میکنـد، و            
با ابراز قدر دانی عمیق از جاللتمĤب استاد برهان الدین ربانی به نسبت آماده گی شان به انتقال قـدرت بـه اداره             

  مه تأسیس میشود،مؤقتی که در پیامد این موافقتنا

با تشخیص این ضرورت که باید در همه تدابیر مؤقت نماینده گی وسیع از همه عناصر ملت افغان و مخـصوصاً                     
  گروه های که در مذاکرات ملل متحد در باره افغانستان نماینده گی مناسب نداشتند، تأمین شود،

ومت فراگیر، متوجه بـه نقـش فعـال زنـان،         با درک این که این ترتیبات مؤقت گام اولی در راه تأسیس یک حک             
  چند قومی و ممثل کامل از همه مردم تلقی شده و نباید طوالنی تر از مرحله زمانی تعیین شده در قدرت بماند،

با آگاهی از این واقعیت که تشکیل و فعال ساختن نیروی امنیتی جدید افغانی به زمان نیـاز دارد، الزم اسـت تـا       
  تی دیگری که به تفصیل در ضمیمه اول این موافقتنامه توضیح شده، اتخاذ شود،آن زمان تدابیر امنی

با پذیرش این واقعیت که سازمان ملل متحد به صفت یک موسسه غیر جانب دار شناخته شده بین المللی نقش                    
میمه عمده و خاص را در دوره قبل از ایجاد موسسات دایمی در افغانستان دارامی باشد که تفـصیالت آن در ضـ             

  دوم این مواففتنامه ارایه شده است،
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  :موافقت کرده اند که

  حاکمیت موقت

  احکام عمومی: اول

 . میالدی تأسیس می شود2001 دسامبر 22حاکمیت مؤقت به محض انتقال رسمی قدرت به تاریخ  1

حاکمیت مؤقت متشکل است از اداره مؤقت که در رأس آن یک رئیس قرار دارد، یک کمیـسیون مـستقل                     2
مخصوص برای تدویر لویه جرگه اضطراری، ستره محکمه افغانستان همراه با سایر محـاکم کـه از طـرف                   

ترکیـب، و ظـایف و دسـتورالعمل فعالیـت اداره مؤقـت و کمیـسیون مـستقل                  . اداره مؤقت تأسیس میشود   
 .مخصوص برای تدویر لویه جرگه اضطراری در این موافقتنامه توضیح شده است

از اینرو درتمام دوره    . حض انتقال رسمی قدرت، ممثل حاکمیت ملی افغانستان میباشد        حاکمیت مؤقت به م    3
مؤقت، افغانستان را در روابط خارجی آن نماینده گی کرده و کرسی افغانستان را در سازمان ملـل متحـد و                     

 .ارگان های خصوصی آن و همچنین در بقیه نهاد ها و گرد همایی های بین المللی اشغال میکند

نخستین جلـسه  .  لویه جرگه اضطراری باید در ظرف شش ماه بعد از تأسیس حاکمیت مؤقت دایر شود  یک 4
لویـه  . لویه جرگه اضطراری توسط اعلیحضرت محمد ظاهر شاه پادشاه سابق افغانستان افتتاح خواهد شـد              

م بگیـرد کـه     جرگه اضطراری باید در مورد یک حاکمیت انتقالی به شمول یک اداره انتقالی فرا گیر تصمی               
این اداره انتقالی افغانستان را تا زمان انتخاب یک حکومت کامالً ممثل از طریق انتخابات آزاد و منـصفانه                   

 .که باید در ظرف حد اکثر دو سال از تاریخ انعقاد لویه جرگه اضطراری برگزار گردد، رهبری کند

 . منحل میشودباتأسیس حاکمیت انتقالی توسط لویه جرگه اضطراری، حاکمیت مؤقت 5

در ظرف هژده ماه بعد از تأسیس حاکمیت انتقالی، باید یک لویه جرگه قانون اساسی برگزار شود تـا یـک                      6
به منظور کمک بـه ایـن لویـه جرگـه در مـورد تهیـه                . قانون اساسی جدید را برای افغانستان تصویب کند       

خود، کمیسیونی را با مساعدت سازمان      مسوده قانون اساسی، اداره انتقالی در ظرف دو ماه پس از آغاز کار              
 .ملل متحد برای تدوین مسوده قانون اساسی ایجاد میکند
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  چارچوب قانونی و نظام قضایی: دوم

چارچوب قانونی آتی تا وقتیکه قانون اساسی فوق الذکر به تصویب میرسد، به طـور مؤقـت قابـل تطبیـق                      1
 .است

  ا این موافقتنامه در تضاد نباشد،تا حدود یکه مواد آن ب: فال)  میالدی1964 (1343قانون اساسی سال   :الف

به استثنای مواد یکه با نظام شاهی و ارگان های قوای اجراییه و مقننه ای که در این قانون درج شده است،                  : ب
تان ویا تعهدات حقوقی بین الدول کـه افغانـس   قوانین و مقررات موجود تا حدی که با این موافقتنامه  ارتباط دارد، 

 در تضاد نباشد، بـه شـرط آنکـه حاکمیـت            1343در آن یک طرف باشد، و یا با مواد قابل تطبیق قانون اساسی              
  مؤقت صالحیت فسخ و یا تعدیل این قوانین را داشته باشد،

قوه قضاییه در افغانستان مستقل بوده و متشکل است از ستره محکمه افغانـستان و محـاکم دیگـری کـه                      2
اداره مؤقت با مساعدت سازمان ملل متحد یک کمیسیون قضایی را برای            . یجاد میشود توسط اداره مؤقت ا   

احیای نظام قضایی افغانستان مطابق به اساسات اسالم، معیار های بین المللـی، سـلطه قـانون و عنعنـات                    
  .حقوقی افغانستان، تشکیل خواهد داد

  اداره موقت: سوم

  تشکیل: الف

هـر عـضو بـه    .  پنج معاون رئیس و بیست و چهار عضو دیگـر میباشـد    اداره موقت متشکل از یک رئیس،       1
  .استثنای رئیس میتواند در رأس یکی از بخش های اداره مؤقت قرار داشته باشد

شرکت کننده گان مذاکرات ملل متحـد در بـاره افغانـستان از اعلیحـضرت محمـد ظـاهر پادشـاه سـابق                        2
اعلیحضرت خاطر نشان کرده انـد کـه        . را به عهده بگیرند   افغانستان دعوت کرده اند تا ریاست اداره مؤقت         

ترجیح میدهند تا شخصی مناسب دیگری که مورد قبول شرکت کننده گان باشد بـه ریاسـت اداره موقـت                   
 .منصوب شود

رئیس، معاونین رئیس و بقیه اعضای اداره موقت توسط شرکت کننده گان مذاکرات سازمان ملل متحد در                  3
این انتخـاب بـر     . اب شدند و اسمای ایشان در ضمیمه چهارم این موافقتنامه درج است           باره افغانستان انتخ  

اساس تخصص فنی، حیثیت، شایستگی شخصی از میان فهرست های ارایه توسـط شـرکت گننـده گـان                   
مذاکرات سازمان ملل متحد، با توجه به ترکیب قومی، جغرافیایی و مذهبی افغانستان و همچنین بادر نظـر                 

 .یت مشارکت زنان در اداره کشور صورت گرفته استداشت اهم
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هیچ یک از اعضای اداره مؤقت همزمان نمی تواند که عضویت کمیسیون مستقل مخصوص تـدویر لویـه                   4
 .جرگه اضطراری را داشته باشد

  طرزالعمل: ب

بـه عهـده   رئیس اداره مؤقت و یا در غیاب او یکی از معاونین و ی جلسات اداره را دایر کرده ریاسـت آنـرا     1
  .میگیرد و همچنین مواد آجندا را برای جلسات پیشنهاد میکند

بـرای اتخـاذ تـصمیم حـد اقـل          . اداره مؤقت سعی میکند تا تصامیم خویش را با توافق جمعی اتخاذ نماید             2
اگـر رأی گیـری الزم شـود در آن صـورت تـصامیم بـا اکثریـت آرای        . بیست و دو عضو باید حاضر باشند     

در . هنده، به جز حاالت استثنایی که در این موافقتنامه توضـیح شـده، اتخـاذ میـشود                اعضای حاضر رأی د   
 .صورت تساوی آراء، رئیس رأی قاطع را دارا میباشد

  وظایف: ج

اداره موقت موظف به اجرای وظایف روزمره دولت به شمول حق صدور فرامین بـه منظـور تـأمین صـلح،                      1
  .نظم و ایجاد یک اداره سالم میباشد

 .اداره مؤقت، و یا در غیاب او یکی از معاونین از اداره مؤقت در صورت لزوم نماینده گی میکندرئیس  2

آن عده اعضای که مسوول بخش های مختلف اداره هستند، همچنین مـسوولیت اجـرای سیاسـت هـای                    3
 .اداره مؤقت را در چار چوب ساحات مسوولیت خود به عهده دارند

قدرت صالحیت چاپ و توزیع پول را دارد و از حق مخصوص برداشت اداره مؤقت به محض انتقال رسمی       4
اداره مؤقت با همکاری سازمان ملـل متحـد، بانـک           . پول از سازمان های مالی بین المللی بر خوردار است         

مرکزی افغانستان را احیا میکند تا این بانک مبتنی بر اصول شفافیت و جوابگویی به مردم، عرضه پـول را                    
 .تنظیم نماید

ایـن  . اداره مؤقت با همکاری سازمان ملل متحد کمیسیون مـستقل کارمنـدان ملکـی را تأسـیس میکنـد                   5
کمیسیون از میان اشخاص واجد صالحیت فهرستی را برای مقـام هـای کلیـدی بخـش هـای اداری بـه                      

 .شمول والی ها و ولسوال ها بر اساس استعداد و اهلیت آنها تهیه ودر اختیار اداره مؤقت میگذارد

اداره مؤقت با همکاری سازمان ملل متحد، یک کمیـسیون مـستقل حقـوق بـشر را تأسـیس میکنـد کـه                        6
مسوولیت های آن شامل نظارت بر حقوق بشر، تحقیق تخطی های حقوق بـشر و ایجـاد، رشـد و توسـعه                  
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اداره مؤقت میتواند به کمـک سـازمان ملـل متحـد هـر گونـه              . سازمان های محلی حقوق بشر خواهد بود      
 .سیون دیگری را برای بررسی مسایلی که در این موافقتنامه پیشبینی نشده اند، ایجاد کندکمی

اعضای اداره مؤقت باید به ضوابط سلوکی که با معیار های بین المللی مطابقـت داشـته باشـد، پـای بنـد                        7
 .باشند

اداره مربـوط   تخطی هر عضو اداره مؤقت از احکام ضوابط سلوکی فوق الذکر منجـر بـه سبکدوشـی او از                     8
تصمیم سبکدوشی یک عضو با دو سوم اکثریت اعضای اداره مؤقت باپیشنهاد رئیس و یا یکـی از                  . میشود

 .معاونان رئیس گرفته میشود

وظایف و صالحیت اعضای اداره موقت، در صورت لزوم، با کمک سازمان ملـل متحـد تـصریح و تکمیـل               9
 .خواهد شد

  یر لویه جرگه اضطراریکمیسیون مستقل مخصوص برای تدو: چهارم

یک کمیسیون مستقل مخصوص برای تدویر لویـه جرگـه اضـطراری در ظـرف یکمـاه پـس از تأسـیس                       1
کمیسیون مستقل مخصوص متشکل از بیست و یک عضو میباشد که یـک             . حاکمیت مؤقت ایجاد میشود   

یـان فهرسـت    اعضای کمیـسیون از م    . تعداد ایشان باید دارای تخصص در حقوق اساسی و یا عرفی باشند           
ملل متحد در باره افغانستان و همچنین گروه هـای     های کاندیدا ها که توسط شرکت کننده گان مذاکرات        

سازمان ملل متحد به ایجاد و فعالیت کمیـسیون         . مسلکی و جامعه مدنی افغان ارایه شده، برگزیده میشوند        
  .و تشکیل داراالنشا و فعال ساختن این کمیسیون کمک خواهد کرد

سیون مستقل مخصوص صالحیت نهایی تعیین طرز العمل و تعـداد اشخاصـی را کـه در لویـه جرگـه          کمی 2
کمیسیون مستقل مخصوص مسوده مقررات و طرز العمل های را تهیه           . اضطراری شرکت میکنند، داراست   

 :میکند که در برگیرنده این نکات خواهد بود
  .وچی های کشورمعیار تخصیص کرسی ها برای باشنده گان ساکن و ک: الف
  .معیار تخصیص کرسی ها برای افغان های مهاجر مقیم ایران، پاکستان و سایر کشور ها: ب
عیار برای شمولیت بنیاد های جامعه مدنی، افراد با اعتبار، علمای دینی، روشـنفکران و تـاجران در داخـل و                      م :ج

  .خارج کشور
کت تعداد قابـل مالحظـه ای زنـان و همچنـین            کمیسیون مستقل مخصوص سعی میکند تا توجه الزم به مشار         

  .نماینده گان همه بخش های دیگر ملت افغان در لویه جرگه اضطراری مبذول گردد
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کمیسیون مستقل مخصوص در ظرف ده هفته پس از ایجاد، مقررات و دسـتور عمـل تـدویر لویـه جرگـه                     3
 . و اعالم خواهد کرداضطراری را همراه با تاریخ آغاز و محل تدویر و مدت اجالس آن منتشر

کمیسیون مستقل مخصوص دستور العمل نظارت بر جریان معرفی کاندیداها را در لویه جرگـه اضـطراری                  4
برای . تصویب و به منصه اجرا می گذارد تا جریان انتخاب غیر مستقیم یا گزینش، عادالنه و منصفانه باشد             

مستقل مخـصوص میکـانیزمی را بـرای ثبـت          جلو گیری از اختالف در کار نامزدی کاندیدا ها، کمیسیون           
 .شکایات و مقرراتی را برای حل اختالفات مشخص خواهد ساخت

لویه جرگه اضطراری رئیس دولت را برای دوره گذار انتخاب خواهد نمـود و طـرح هـای پیـشنهادی را در                   5
 .مورد ساختار اداره انتقالی و شخصیت های کلیدی آن تصویب خواهد کرد

  یمواد نهای: پنجم

به مجرد انتقال رسمی قدرت، تمام مجاهدین، نیرو ها و گروه های مسلح افغان در کشور، تحت فرمـان و                     1
کنترول حاکمیت مؤقت قرار میگیرند و در چوکات قوای امنیتی و مسلح جدید افغـان بـر حـسب ایجابـات                     

  .دوباره تنظیم میشوند

دیکه در معاهدات بین المللی مربوط بـه  حاکمیت مؤقت و لویه جرگه اضطراری مطابق اصول اساسی و موا      2
 .حقوق بشر و قوانین بین المللی ضامن حقوق بشر عمل میکند که افغانستان به آن متعهد است

حاکمیت مؤقت با جامعه بین المللی در مبارزه علیه تروریسم، مواد مخدر و جنایات سازمان یافته همکـاری           3
ن الدول احترام گذاشته و با همـسایگان و بـاقی اعـضای             این حاکمیت تعهد میکند که به حقوق بی       . میکند

 .جامعه بین المللی روابط صلح آمیز و دوستانه بر قرار نماید

حاکمیت مؤقت و کمیسیون مستقل مخصوص برای تدویر لویه جرگه اضطراری مشارکت زنان و همچنین         4
 مؤقـت و لویـه جرگـه اضـطراری          تمثیل عادالنه تمام جوامع قومی و دینی و مذهبی افغانستان را در اداره            

 .تأمین خواهد کرد

)  مـیالدی  2001 نـوامبر    14 (1378تمام اقداماتی که توسط حاکمیت مؤقت انجام میشود، باید با قطعنامه             5
 .شورای امنیت و سایر قطعنامه های شورای امنیت مربوط به افغانستان ، مطابقت داشته باشد

 تحت نظر حاکمیت مؤقت تشکیل میشوند، در صـورت لـزوم،            مقررات و طرز العمل فعالیت ارگان های که        6
 .به کمک سازمان ملل متحد تصریح و تکمیل خواهد شد
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 میالدی در بـن     2001این موافقتنامه که ضمایم آن جزء الیتجزا آنرا تشکیل میدهد، در روز پنجم دسامبر                7
 در یـک نـسخه اسـت و در آرشـیف            به زبان انگلیسی به امضأ رسید، متن با اعتبار این موافقتنامه بوده که            

سازمان ملل متحد محفوظ میماند، متن های رسمی به زبان های دری، پشتو و یا هـر زبـان دیگـری کـه          
نماینده خاص سرمنشی نسخه های تـصدیق شـده         . نماینده خاص سر منشی مشخص بسازد، تهیه میشود       

 . شرکت کننده گان میفرستداین موافقتنامه را به زبان های انگلیسی، دری و پشتو به هریک از
  

  :شرکت کننده گان مذاکرات سازمان ملل متحد در باره افغانستان
  

  آقای سید حسین انوری        خانم آمنه افضلی
  آقای سید حامد گیالنی      آقا هدایت امین ارسالء

  آقای انجینیر عبدالحکیم      آقای رحمت اهللا موسی غازی
  آقای عباس کریمی         آقای همایون جریر

  آقای دکتور عزیز اهللا لودین       آقای مصطفی کاظمی
  آقای حفیظ اهللا آصف محسنی      آقای احمد ولی مسعود

  آقای محمد ناطقی    آقای پروفیسور محمد اسحاق نادری
  آقای یونس قانونی        آقای عارف نورزی

  آقای میرویس صادق      آقای دکتور زلمی رسول
  ور عبدالستار سیرتآقای پروفیس      آقای دکتور محمد جلیل شمس

  آقای خانم سیما ولی        آقای همایون تندر
  آقای عزیز اهللا واصفی      آقای جنرال عبدالرحیم وردک

 آقای پاچاخان حدران
  

  :شاهد از جانب سازمان ملل متحد
  االخضر ابراهیمی

  نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان
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  1ضمیمه 

  نیروی امنیتی بین المللی

شرکت کننده گان مذاکرات سازمان ملل متحد در باره افغانستان می پذیرند کـه مـسولیت تـأمین امنیـت،        1
به این منظور ایـشان تعهـد میکننـد کـه بـا             . نظم و قانون در سراسر کشور به عهده خود افغان ها میباشد           

مول امنیـت کارمنـدان     استفاده از تمام امکانات و نفوذ خود، همه اقدامات را در جهت تأمین امنیت بـه شـ                 
  .سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی دولتی و غیر دولتی مستقر در افغانستان، انجام میدهند

برای رسیدن به این هدف، شرکت کننده گان از جامعه جهانی می خواهند تـا مقامـات جدیـد افغـان را در                      2
  .انی کمک کندجهت تشکیل و آموزش قوای جدید امنیتی و قوای مسلح افغ

با درک این امر که تشکیل و تجهیز قوای جدید امنیتی و قوای مسلح افغانی، تا فعال شدن کامـل آن بـه                        3
وقت ضرورت دارد، شرکت کننده گان مذاکرات سازمان ملل متحـد در بـاره افغانـستان از شـورای امنیـت        

رو های مجاز سازمان ملل متحد را       سازمان ملل متحد تقاضا میکنند که تجویز پیاده کردن هرچه زود تر نی            
. این نیرو در تأمین امنیت در شهر کابل و نواحی اطـراف آن مـساعدت میکنـد                . در افغانستان بررسی نماید   

  .این چنین نیرویی در صورت لزوم میتواند تدریجاَ به سایر شهر ها و مناطق گسترش یابد

غانستان متعهد میـشوند تـا تمـام واحـد هـای            شرکت کننده گان در مذاکرات سازمان ملل متحد در باره اف           4
نظامی را از کابل و مراکز سایر شهر ها و مناطق دیگر که در آن نیـرو هـای مجـاز سـازمان ملـل متحـد                           

این نیرو میتواند در ترمیم ویرانی های افغانستان واحیای تـسهیالت زیربنـایی             . مستقر میشوند، خارج کنند   
  .کمک کند
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  2ضمیمه 

  ملل متحد در دوره موقتنقش سازمان 

نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد مسوولیت تمام جنبه های کار و فعالیت سازمان ملل متحـد در                   1
 .افغانستان را به عهده دارد

  .نماینده خاص بر اجرای تمام جوانب این موافقتنامه نظارت و کمک میکند 2

ی بیطرف مشوره میدهد که برای برگزاری  سازمان ملل متحد حاکمیت مؤقت را در ایجاد یک محیط سیاس           3
سازمان ملل متحد باید به فعالیت هـای آن بخـش هـای             . لویه جرگه اضطراری آزاد و عادالنه کمک کند       

 .اداری توجه خاص معطوف دارد که مستقیماَ بر تدویر و نتایج لویه جرگه اضطراری تأثیر دارد

و میتواننـد بـه شـرکت در جلـسات اداره مؤقـت و         نماینده خاص سر منشی ملل متحد و یا افراد منتخـب ا            4
 .کمیسیون مستقل مخصوص تدویر لویه جرگه اضطراری دعوت شوند

اگر بنا بر دلیلی از تشکیل جلسه اداره مؤقت یا کمیسیون مستقل مخـصوص جلـوگیری شـود ویـا اینکـه                       5
ص سر منشی سازمان ملـل  نتوانند در رابطه به تدویر لویه جرگه اضطراری به فیصله ای برسند، نماینده خا    

متحد با در نظر داشت نظریات مطرح شده در اداره مؤقت، مساعی جمیله خود را برای ایجاد زمینه یک راه                    
 .حل و اتخاذ تصمیم به خرچ میدهد

سازان ملل متحد از حق تحقیق در باره شـکایات حقـوق بـشر برخـوردار بـوده و در صـورت لـزوم اقـدام                           6
سازمان ملل متحد همچنین مسوولیت دارد تا برنامه های آموزشی          . یه میکند اصالحی را در این جهت توص     

 .داده و اجرا کند تا احترام به حقوق بشر و آگاهی از آن را بیشتر سازد حقوق بشر را انکشاف
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  3ضمیمه 

  درخواست شرکت کننده گان مذاکرات سازمان ملل متحد 

  در باره افغانستان از سازمان ملل متحد

  : در باره افغانستان بدین وسیله کننده گان مذاکرات ملل متحدشرکت 

تقاضا میکنند که سازمان ملل متحد و جامعه بین المللی برای تضمین حاکمیـت ملـی، تمامیـت ارضـی و                      1
داخلی افغانـستان عقـدامات الزم بـه     وحدت افغانستان و همچنین عدم مداخله کشور های خارجی در امور     

  عمل آورد،

ملل متحد و جامعه بین المللی و بخصوص کشور های کمک کننده و موسسات چند جانبه جـداً        از سازمان    2
تقاضا میکنند که در همکاری با اداره مؤقت تعهدات خود را در قبـال مـساعدت در جهـت احیـای مجـدد،                       

  بهبودی و بازسازی افغانستان، تجدید، تشدید و عملی کنند،

به زودترین فرصت ممکن، ثبـت نـام رأی دهنـده گـان را قبـل از                 از سازمان ملل متحد تقاضا میکنند که         3
برگزاری انتخابات عمومی که به تعقیب تصویب قانون اساسی جدید توسـط لویـه جرگـه عملـی میـشود،                    

  رویدست گرفته و زمینه نفوس شماری را در افغانستان مهیا سازد،

 به پاداش نقش مهمی کـه مجاهـدین         از سازمان ملل متحد و جامعه بین المللی تقاضای جدی میکنند که            4
در حفاظت آزادی افغانستان و عزت مردم آن بازی کرده اند، اقدامات الزم را در هماهنگی با اداره مؤقـت،                    

  برای ادغام مجاهدین در قوای جدید امنیتی و قوای مسلح افغانستان به عمل آورند،

ندوقی را برای کمک به فامیـل هـا و بـاقی            از سازمان ملل متحد و جامعه بین المللی تقاضا میکنند که ص            5
  متعلقین شهدا و قربانیان جنگ، معلولین و آسیب دیده گان جنگ، ایجاد کنند،

از سازمان ملل متحد، جامعه بین المللی و سازمان های منطقـه ای جـداً و شـدیداً تقاضـا میکننـد کـه بـا                      6
ق مواد مخدر همکاری کـرده و دهـاقین         حاکمیت مؤقت در مبارزه علیه تروریسم بین المللی، کشت و قاچا          

  .افغان را کمک مالی، موادی و تخنیکی کنند تا انواع دیگر کشت محصوالت بدیل دیگر را رویدست گیرند
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   غیر دولتى هایی سازمانبرا طرزالعمل
   و انکشافىیدخیل در فعالیت هاى بشردوستانه، بازساز

  در افغانستان

  مقدمه 

طع بى نظیر تاریخی خود قراردارد و فرصت آنرا دارد تا بـه سـوى ثبـات پایـدار،                   از آنجاکه افغانستان در یک مق     
  بهبود وضع اقتصادى و رعایت به حقوق بشر حرکت کند؛ 

جاکه موسسات غیر دولتى فعالین جامعه مدنى هستند و یک جامعه مدنى قوی براى تاسیس و فعـال بـودن                    ازآن
  ت؛یک حکومت و ملت با ثبات افغان یک شرط حتمى اس

  از آنجاکه موسسات غیر دولتى متعهد به انکشاف افغانستان و ظرفیت هاى افغانها هستند؛

از آنجاکه داشتن قانون اساسى و ساختار تقنینیى کشور زمینه را براى ابراز و درک سلوک مسئوالنه و مبنـى بـر                      
  احساس مسئولیت فراهم ساخته است؛

معه مدنى و تطبیق کننده گان پروگرام هـاى امـداد عاجـل و     از آنجاکه موسسات غیر دولتى بحیث بخشی از جا        
  انکشافى به مساعد ت هاى مهم خویش به ا شتراک مردم افغانستان و براى شان ادامه میدهند؛

سؤ استفاده از وجوه     از آنجاکه خصوصیت و نقش موسسات غیر دولتى به خوبى درک نشده و در نتیجه متهم به                
   میباشند؛مالى بوده، مسرف و خود پرور

از آنجاکه هسته هاى متعدد سیاسى و منفعت جو در زیر چتر موسسات غیر دولتى براى نیل به اهداف سیاسى و                     
  منفعت جویانه شان فعالیت مى کنند؛

از آنجاکه موسسات غیر دولتى به تقاضاهاى پی در پی مواجه میشوند که آنها را به جهات مختلف سوق نمـوده                     
   را منحیث فعالین جامعه مدنى تهدید میکند؛ و و ظرفیت و استقالل شان

 از آنجاکه همچو طرز العمل در حقیقت یک میکـانیزم اسـت کـه توسـط آن موسـسات غیـر دولتـى میتواننـد                         
  .معیارهاى عالى را، به شمول شفافیت و احساس مسئوولیت بیشتر، یقینى سازند

را امـضاء نمـوده و        بصورت داوطلبانه طرز العمـل     ما، نمایندگان با صالحیت موسسات غیر دولتى در افغانستان،        
  .موسسات مربوطه خویش را متعهد به تطبیق اصول مندرج در این مجموعه میدانیم
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  تعریفات

طرز العمل عبارت از یک سلسله نورم ها، اصول، وارزش های میباشند که هدفش بلند بردن اعتبار و شـهرت؛ و             
  .بهتر شدن روش موسسات غیر دولتى میباشد

موسسات یا انجمن های رضا کار یا داوطلب ،غیرانتفاعى مـستقل وغیـر جانبـدار              موسسات غیر دولتى عبارت از    
موسسات غیر دولتى میتوانند داخلی یا بین المللى باشند؛ مبنـى           . فعالیت مى کنند   بوده که براى تامین رفاه عامه     

 به اساس عضویت یـا بـدون عـضویت تـشکیل            بر یک اعتقاد مذهبى بوده یا سروکارى با مذهب نداشته باشند؛          
  .شده باشند

 اراده آزاد موسسه غیر دولتى و اعضاى جامعه که با هم تشریک مـساعى مینماینـد را      “داوطلبانه”مفهوم   
  .تمثیل مى نماید

بـه کـسی توزیـع      به معنىĤنست که یک موسسه غیر دولتى دارائی، عایدات و مفاد خودرا          “غیرانتفاعى” 
 البته، یک موسسه غیر دولتى میتواند به کارمندان خود معاش بدهد، و یـا فعـالیتى را انجـام    .کرده نمیتواند 

ولى همچو عایدات تنها بـراى تحقـق اهـداف موسـسه اسـتعمال شـده                . دهد که منجر به تولید عاید شود      
  .میتواند

سـاس   به معنى آنست که موسسه غیر دولتى توسط هیئـت رهبـرى اش بـه ا              “غیر جانبدار و مستقل   ” 
  .خط مشی سوق واداره مى شود نه توسط کدام قدرت یا گروه دیگر

امضاء کننده گان عبارت اند از موسسات غیر دولتى که نمایندگان با صالحیت شان ایـن طـرز العمـل را امـضاء      
  .وقبول کرده باشند

  . به همه امضاء کننده گان این طرز العمل اطالق مى شود“ما”

 گروپ ها و انجمن هاى رسمى و غیر رسمى میباشد که به سکتورهای دولتـی و                 جامعه مدنى عبارت از مجموع    
  .موسسات غیر دولتى یک جزء از جامعه مدنى هستند. خصوصى ارتباط نداشته باشند

یعنى در نظرداشتن و ارزش دادن مساویانه به سـلوک، نیازمنـدى هـا، توقعـات، و حقـوق                   ) جندر(تساوى جنس   
 و زن به معنى آن نیست که مرد ها و زنها یکسان شوند، بلکه بـه معنـى آنـست                    تساوى مرد . مختلف زن و مرد   

  .که حقوق، مسئولیت ها وفرصت هاى شان هیچ ارتباطى به مرد بودن یا زن بودن شان نداشته باشد

یعنى تامین انصاف و عدالت حین برخورد با زن و مرد مطابق به نیازمنـدى هـاى نـسبی                   ) جندر(برا بری جنس    
چو برخورد شاید یکسان یا متفاوت باشد، ولى وقتیکه حقوق، منافع، مسئولیت ها و فرصت هـا مطـرح                   هم. شان

  .باشند، باید متعادل با شند
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بلند بردن ظرفیت ها عبارت از یک پروسه است که در ضمن آن افراد، گروپ ها، موسـسات، ارگانهـا و جوامـع                       
  :قابلیت هاى شان را بلند مى برند تا

ان را به وجه احسن انجام داده، مشکالت شان را حل نمایند، واهداف شان را خود تعیـین                  وظایف محوله ش   1
 .نموده به آنها تحقق بخشند

 . تشخیص نموده و آنها را طور پایدار رفع نمایند بصورت کل نیاز مندى هاى انکشافى شان را 2

ز شدت مـصائب انـسانى کـه از          اقدامات بشردوستانه مشتمل بر فعالیت هاى اند که ا         :فعالیت بشر دوستانه  
  : همچو مصائب انسانى عبارت اند از. تشنج، حوادث، و بدبختى ها منشاء مى گیرند بکاهند

 .صدمه رسیدن یا از دست دادن زندگی کسانیکه در جنگ دخیل نیستند 1

تخلف جدى از حقوق بشر یا قوانین بشرى، خصوصاً مرتکب شـدن همچـو اعمـال در مقابـل مـردم غیـر                        2
 .ین برخوردها ویا در جریان بحران سیاسىنظامى ح

  ماموریت موسسات غیر دولتى

ماموریت عمومى ما منحیث موسسات غیر دولتى در افغانستان عنوان نمـودن نیازمنـدى هـاى انـسانى، اعمـار                    
مجدد و انکشاف پایدار و متکى به خود در افغانستان میباشد، با عطف توجه خاص به حقوق آنهـاى کـه آسـیب                       

تمویل کننده گان، و عموم مردم تشریک مساعى         دولت، ما با همدیگر،  . و در وضع نامساعد قرار دارند      دهپذیر بو 
  .مى نمائیم

  مقصد طرز العمل

  : طرز العمل به منظور ذیل بمیان آمده است
بهبود درک همه جانبهْ عوام، دولت، تمویل کننده گان و وسایل اطالعات جمعى در مـورد موسـسات غیـر                  

 .قاصد ودست آورد های شاندولتى، م
شفافیت، حساب دهى و شیوه هاى بهتر اداره و تنظیم از طریق تطبیق قوانینى که موسـسات غیـر دولتـى      

 .بصورت داوطلبانه براى خود طرح نموده اند
 .بلند بردن کیفیت خدماتى که موسسات غیر دولتى عرضه میدارند از طریق بلند بردن معیارهای روش 
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  اصول

 .متمرکز به مردم اند سات ماموس     1

وفادارى بنیـادی، حـسابدهی ومـسئولیت مـا متمرکـز بـه             : تمرکز به مردمى که ما در خدمت شان هستیم          2,1
پروگرام هـاى مـا طـورى طـرح و تـر تیـب شـده انـد کـه                  . آنهائی است که ما در خدمت شان قرار داریم        

  .جوابگوى نیازمندى هاى مردم اند

تالش ما این است تا با مردم وجوامع طوری کمک کنـیم کـه مـشکالت    : ساس مالکیت اتکاء به خود و اح      3,1
مـا  . ما اتکاء به خود را در بین جوامع و مردم تشویق نموده و به آن انکشاف میـدهیم                 . شانرا خود حل کنند   

  .به حق سهمگیری مردم و جوامع که در اتخاذ تصامیمى که بر زندگى شان اثر دارند تحقق میبخشیم

با نظر داشت حقوق ووجایـب افغانهـادر         ما سعى ورزیم که به حقوق بشر احترام کنیم و آنها را           : حقوق بشر   4,1
  .مطابقت به قوانین بین المللی محافظت و تقویت نمائیم

  .ما همواره سعى مى ورزیم تا اعتماد جوامعى را که با آنها کارمى کنیم، حاصل نمائیم: اعتماد  5,1

ما مردها، زنها، جوانان و اطفال جوامـع مـورد نظـر را، بـه حـد اعظمـى                   :  گیرى از تبعیض   مشارکت و جلو    6,1
مـا همـواره در     . ممکنه اش، در طرح، تطبیق و ارزیابى پروژه ها و پروگرام هاى خـود شـامل مـى سـازیم                   

  .کارمى کنیم سهمگیرى گروه هاى در حاشیه گذاشته شده را یقینى سازیم تالش هستیم تا در محال تیکه

  ما به هویت و اصالت افراد ، بـصیرت بـومی، فرهنـگ، اعتقـادات مـذهبى و                  : احترام به ارزش هاى محلى      7,1
به معنى آن نیست که گویا ما هرآنچه را که    ولى این، به هیچ وجه،    . ارزش های مردم ا حترام قایل هستیم      

  .محقوق بشری یک فرد و یا گروهى از افراد را نفى میکند، تقویت مى بخشی

 .موسسات ما متعهد به واردکردن تاثیر مثبت، و پایدار میباشند    2

 بـه حـد اعظمـى اش       ما متعهد به موثریت و واردکردن تاثیر مثبت از طریق پروگرام هاى خـود             : موثریت   1,2
  .ما از مصروف شدن موسسات متعدد به عرضه کردن عین خدمات جلوگیرى مى کنیم. هستیم

تا حدى که امکان دارد، ما پروگرام هاى خود راطوری طرح و تطبیق مى              : ى بودن به خود   پایداری و متک     2,2 
کنیم که منجر به حل پایدار مشکالت مردم شوند؛ ارزش مصارفى را که به آنها صورت مـى گیـرد داشـته                    

هـداف  باشند؛ در افغانها احساس ما لکیت را ایجاد نموده تا ظرفیت هاى شـان را بلنـد ببرنـد؛ و مبنـى برا                      
  .طویل المدت انکشافى جوامع باشند
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ما فعالیت هاى خویش را طوری انجام میدهیم که مسئوالنه طرح شـده باشـند؛ جوابگـوى      : تاثیر بر محیط    3,2
  . افغانستان را طور درست تنظیم نماید1حفظ محیط فزیکى و طبیعى بوده وایکو سیستم

و یافتـه     را مورد نظارت قرارداده و آنها را ارزیـابى نمـوده           ما موثریت پروگرام هاى خود    : نظارت و ارزیابى     4,2
وجوامعى که در خدمت     هاى خویش را با جوانب ذیدخل، به شمول دولت، تمویل کننده گان ، عموم مردم              

  . شریک میسازیم شان هستیم،

 موسسات ما متعهد به شفافیت و حسابدهى هستند    3

 که با مـا تـشریک مـساعى دارنـد، عـوام، تمویـل کننـده گـان، و         ما در معامالت خویش با دولت، مردمی    1,3
  .سایرجوانب ذیدخل شفاف و حسابده میباشیم

سیستم ها و پالیسى هاى سالم مـالى         ما به منظور تنظیم بهتر حسابات،     : حسابدهى یا احساس مسئوولیت      2,3
ما با در نظر داشت     . یدهیمقرار م ) بررسی(را طرح و حفظ کرده، همواره حسابات خویش را در معرض آدیت           

احکام قانون اساسى سایر ، قوانین ومقررات دولت افغانستان فعالیت مى کنـیم و در صـورت لـزوم تعـدیل                 
ما در همه ابعاد وجوه مالى از قبیل تدارک، استعمال و صورت حساب آنهـا               . پالیسى ها را به راه می اندازیم      

 مناسب و موثر را براى تنظـیم امـور مـالى و حـسابی               ما سیستم هاى  . از صداقت و صراحت کارمى گیریم     
سالم، خریدارى، ترانسپورت و ادارى خود طرح مى کنیم تا استعمال منـابع دسـت داشـته مـا را در جهـت                       

  .تحقق اهداف ما یقینى سازد

ه بـا   در اختیار جوانب ذیدخل قرار میدهیم، کـ        ما معلومات را در مورد اهداف و فعالیت هاى خود         : شفافیت   3,3
ما راپورهاى کارى و مالى خود را در اختیار جوانب ذیدخل و ذیعالقه باسـاس    . دلچسپى داشته باشند   کار ما 

ما از هر فرصت دست داشته استفاده مى کنیم تا مردم را از منا بع وجوه مـالى                  . تقاضای شان قرار میدهیم   
  . رسانیدن آنها، آگاه سازیم و به مصرف

  ادا ره مناسب و مطلوب داخلى میباشندموسسات ما متعهد به    4

ما داراى قوانین و لوایح کتبی هستیم که ماموریـت، اهـداف، و سـاختار تـشکیالتى مـا را              : حفظ اسناد اداره   1,4
  .بصورت روشن تعریف مى کنند

ما در مورد تقرر و ارتقاى کارمندان خویش، پالیسىها، مقررات و طرزالعمـل هـاى               : فرصت هاى مساوى      2,4
  .کتبى ترتیب مینمائیم که تعهد ما را در رابطه به فراهم ساختن فرصت کارى یکسان تصدیق مى نمایند

                                                 
 ات و نباتات در یک ساحه، روابط شان بین خود و محیط ماحولو عه از حیوانم مج1
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 ما عزل و نصب کارمندان خود را به شیوه اى براه مى اندازیم که مبتنى بر احترام بـه                   : طرزالعمل استخدام    3,4
ما افراد را بنا بـر اهلیـت شـان          . باشدحق انتخاب افراد، با در نظر داشت نیازمندى دیگران به منابع بشرى             

استخدام مى کنیم، معاشات مناسب مى پردازیم، به کارمندان مسئولیت هاى متناسب به اهلیت و ظرفیـت                 
در صورت استعفى از کارمندان خود میخـواهیم تـا مـدت اطـالع قبلـى کـافى را            .شان را محول مى کنیم    

  .به کارمندان اطالع قبلى کافى میدهیمدرنظر داشته باشند و در صورت انفکاک بدون علت 

منافع شخصى و یا حرفوى      ما عاری از   همه معامالت مربوط به مؤسسات    : مد نظر نداشتن منافع شخصی       4,4
خدمات اعضاء هیئت مدیره على القاعده به استثنای جبران مصارف ضروری کـه حـین انجـام                 . خواهد بود 

  .و بدون معاوضه عرضه مى شوندخدمت بوقوع می پیوندد به صورت داوطلبانه 

موسسات ما متعهد به صداقت، اصول وموازین و طرح پروگرام هاى هستند کـه ارزش مـصارف را داشـته                        5 
 باشند

  .ما در همه فعالیت هاى تخصصى خود را ستکار و صادق هستیم: صداقت   1,5

اب بـه هـر آنچـه کـه اصـول و مـوازین              داخلى و خارجى خود از ارتک      ما در همه اجراآت   : اصول و موازین     2,5
ۀ، یا  فساد اداری، اقارب پرورى، رشو ما مرتکب دزدى، .خود دارى مى کنیم اخالقى ما را خدشه دار میسازد   

ما کمک ها ومنا بع را ازآ نعده تمویل کننـده گـان قبـول               . داد وستد مواد غیر مجاز و غیر قانونى نمیشویم        
و بـه اسـتقال لیـت و     اهداف، و ظرفیت هاى کاری ما مطابقت داشته مى کنیم که اهداف شان باماموریت،       

  .هویت ما صدمه نرساند

منجـر بـه     ما منابعى را که در اختیار داریم به شیوه هاى استعمال مى کنیم که             : ارزش و مؤثریت مصارف      3,5
 مى ورزیم تا    ما همواره سعى  . تحقق ماموریت و اهداف ستراتژیک ما شود و ارزش مصارف را داشته باشند            

ضایعات ومصارف غیر ضروری را به حد اقل آن تقلیل بخشیم و همه منابع دست داشته را در جهت بهبود                    
  .زندگى و رفاه مردمى قرار دهیم که ما در خدمت شان هستیم

موسسات ما متعهد به تنوع، انصاف، و جلو گیرى از تبعیض در مقابل گروپ هـاى کـه درحاشـیه گذاشـته                        6
  اجراآت سالم و موجه هستندشده اند و

، قومیت، موقعیت جغرافیا ئى،     )جندر(ما در صدد آن هستیم تا کارکنان ما منعکس کننده تنوع جنس             : تنوع   1,6
  .و ساحاتیکه ما در آن کارمى کنیم با شند و مذهب طور مناسب در افغانستان

 در همـه روابـط داخلـى، و دسترسـی بـه      ما همواره در صدد تامین توازن وسیع وترغیـب برابـری   : برابری   2,6
ما در صدد هستیم تا آنهائى را که خدمات کمتری براى           . فرصت ها طورمنصفانه در مؤ سسات مان هستیم       
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شان صورت گرفته، آنهائى را که آسیب پذیر هستند، معیوبین و آنهائى را که در حا شیه گذاشته شـده انـد                      
  .در همه ابتکارات خویش شامل سازیم

ما به سلوک هاى متفاوت، توقعات، نیازمندىها و حقوق زن و مـرد ارزش یکـسان                ): جندر(برابری جنس      3,6
اساس همچو بر خورد شاید یکسان و یا هم متفـاوت           . قایل هستیم و آنها را على السویه مدنظر مى گیریم         

 بر عدالت و انـصاف      حقوق، منافع، مکلفیت ها وفرصت ها تعلق مى گیرد باید مبنى           باشد ولى تا جائیکه به    
  .حقو ق، مسئوولیتها و دسترسی شان به فرصت ها به مرد بودن یا زن بودن شان وابسته نمیباشد. باشد

طرح پالیـسى هـاى مربـوط بـه منـابع           : خود دارى از تبعیض در مقابل گروپ هاى درحاشیه گذاشته شده             4,6
ه تدارک، تربیـت، اسـتخدام وآ مـاده        بشرى و تطبیق شان در موسسات ما طورى صورت مى گیرد تا پروس            

  .ساختن شرایط کارى براى کارمندان عارى از هر نوع تبعیض باشد

ما همواره سعى مى ورزیم تا نمایندگى و حضور آنهائیرا کـه نماینـدگى و حـضور                 : اقدامات درست و موجه      5,6
مرکزى و ساحوى، در هیئت     صالحیت تصمیم گیرى دارند، به سطح دفا تر          متناسب ندارند، در مقامها ئیکه    

ما در تالش هستیم تا همـه آنهـاى را کـه بـراى شـان                . رهبرى و در گروپ هاى مشورتى از دیاد بخشیم        
خدمت کمتر صورت گرفته ، آنهائیرا که آسیب پذیر هـستند، آنهـائیرا کـه درحاشـیه گذاشـته شـده انـد، و              

ما سعى به خرج میدهیم تا موقف زنـان         . مآنهائیرا که معیوب هستند، در همه پروگرام هاى خود شامل کنی          
  .افغان را چه در داخل مؤسسات و چه در بیرون ازآنها تقویت نمائیم

 موسسات ما متعهد به بلند بردن ظرفیت هاى افغانها هستند    7

 ما از هر موقع مناسب کارمى گیریم تا در بلند بردن ظرفیت هـاى افغانهـا بمنظـور                 : بلند بردن ظرفیت ها      1,7
درک نیازمندى ها و تثبیت او لویت ها ی شان کمک نمائیم، تا باآل خره نیازمنـدى هـاى بـشرى، اعمـار                       

  .مجدد و انکشافی شان را خود بر آورده سازند

ما پروگرام هاى خویش را در مشوره با جوامع و حکومت های محلى طرح و تطبیـق مـى کنـیم                     : مشوره    2,7
  .ویل المدت افغانستان هستیمزیرا ما متعهد به انکشاف پایدار ط

تا جوا مع مورد نظر یا دولت آ نها را بیشتر ادامـه   ما پروژه ها راطورى طرح و تسهیل مى نما ئیم    : پایداری   3,7
  .بدهند

دراسـتخدام و    براى بلند بردن ظرفیت هـاى کـاری، مـا          در روشنى پالیسى ما در مورد تعهد      : منابع بشرى    4,7
  .دایمی به افغانها اولویت میدهیمر وزمزد و تربیه اشخاص
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تا جائیکه مناسب باشد ما از وسایل و منابع موجود تخنیکی و فزیکی محلـى بـه                 : منابع تخنیکى و فزیکی      5,7
  .حد اعظمی آنها کار میگیریم

ما ا ستعمال تکنالوجى مناسبی را که جا معه ما لک آن شـده و آنـرا حفـظ و مراقبـت                      : تکنا لوجى مناسب     6,7
  .ده بتوا ند تشویق مینمائیمکر

 موسسات ما متعهد به استقال لیت شان هستند    8

ما هیچوقـت  . و ستراتیژى هاى خود را خود طرح و تطبیق مى کنیم       ما پالیسى ها، پروگرام ها    : استقاللیت   1,8
 معلومـات حـساس و خطیـر سیاسـى،         به خود اجازه نمى دهیم تا پروگرام هاى را تطبیق کنـیم و یـا هـم                

اقتصادى و نظامى را جمع آورى کرده در اختیار حکوما ت یا سایر ارگانها قرار بدهیم که از آن براى تحقق                
  .مقاصدى کار بگیرند که منافى مقاصد انسانى و انکشافى ما باشند

ما همواره در تالش هستیم تا خود مختارى خـویش را در چوکـات قـوانین افغـانى و بـین                     : خود مختارى    2,8
در مقابل تحمیل شرایطیکه مغایر و منا فـى مـا موریـت و اصـول مـا باشـد مقاومـت                      . ى حفظ نمائیم  الملل

  .مینمائیم

  در چارچوب کمک های عاجل بشرى، ما به اصول اضافى ذیل پابند مى باشیم

 ما با هر کسى که نیاز به کمک .  کمک هاى ما تنها به اساس ضرورت صورت مى گیرد          :غیر جانبدارى      9
اشته باشد بدون در نظرداشت نژاد، مذهب، قومیت، جنس، ملیت، و تعلقـات سیاسـى اش کمـک مـى                    ما د 
کـدام عقیـده یـا       ما به هیچوجه وعده، و توزیع کمک هاى انسانى را با قبول کردن یا اختیار کـردن                . کنیم

 .مرام سیاسى یا مذهبى مرتبط نمیسازیم

مـا ازهـیچ یـک از       . نمـی نمـائیم    بین المللى را تشویق    ما هیچگونه اجنداى گروهى محلى یا        :بیطرفی    10
 . نمى کنیم جوانب درگیر در تشنج جانبداری

بـه   ی آن حین پاسخگوئیو حد اقل معیارها (SPHERE) ما از منشور بشری :(SPHERE)  تطبیق   11
یـابى  در تطبیـق، نظـارت و ارز   آنـرا  معیارها و شاخص هـای  هستیم تا   و در صدد   مصایب آن آگاهى داریم   

  .وپروژه هاى بشردوستانه خود مد نظر بگیریم پروگرام ها
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   نظارت بر طرز العمل

  کمیته نظارت بر طرز العمل   12

 مرجـع نهـائى اسـت کـه       )  یاد خواهـد شـد     “کمیته”که منبعد به نام     (کمیته نظارت بر تطبیق طرز العمل         1,12
  .مسئوولیت یقینى ساختن تطبیق طرز العمل را به عهده دارد

 ترکیب کمیته    13

 .کمیته داراى هفت عضو میباشد   1,13

 .هر یکى دو عضو کمیته را معرفى میدارند (SWABAC) ، (ANCB)،  (ACBAR) موسسات  1,1,13

  .شبکه زنان افغان یک عضو کمیته را معرفى میکند  2,1,13

  .یک فرد براى مدت یکسال به عضویت کمیته تعیین میشود   2,13

  .عضو کمیته تنها براى سه دور مسلسل عضو کمیته بوده میتواندیک    3,13

  .کمیته رئیس و سکرترش را از بین اعضای خود تعیین مى کند   4,13

 وظایف کمیته   14

  .کمیته به حیث پاسدار طرز العمل عمل مى کند 1,14

دم، دولـت، تمویـل کننـده       کمیته سعى مى ورزد تا حسن تفاهم، اعتماد و همکارى متقابل را در میان مر                2,14
  . گان، سکتور موسسات غیرد ولتى وهمکاران جامعه تامین نماید

  :کمیته سال دو مرتبه تشکیل جلسه مى نماید تا موارد ذیل را بررسى نماید  3,14

در  کمیتـه . ورق درخواست موسسات غیر دولتى براى امضای طرز العمـل را مـورد غـورقرار مـى دهـد                   1,3,14
ات غیر دولتی اجازه خواهد داد تا طرز العمل راامضا نما ینـد کـه اسـناد مناسـبیکه در                    صورتی به موسس  

  .آتی به آ نها اشاره شده است را تهیه نمایند 14تحت فقره 

   همچـو ادعـا یـا     . بر رعایت نکردن طـرز العمـل       ادعا ها یا شکایا ت یکى از موسسات غیر دولتى دال             2,3,14
تمویل کننده، مستفید شونده گان، یکى از موسسات غیر دولتى یـا عـوام              شکایات میتواند توسط دولت،     

 .درج شده باشد
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در پهلـوى   . کمیته یک سکرتر را تعیین مى کند تا از امور و مسئولیت هاى ادارى کمیتـه وارسـى کنـد                       4,14
  :مسئولیت هاى دیگر، سکرتر کمیته از مسایل ذیل وارسى میکند

  .غیرد ولتى را مبنی برامضاى طرز العمل تسلیم میشوددر خواست هاى موسسات  1,4,14

دوسیه اسناد موسسات امضا کننده را حفظ کرده، و بنا بر تقاضا در اختیار جوانـب ذیـربط کلیـدی قـرار                       2,4,14
  .میدهد

از موسسه غیر دولتى ایکه متهم به تخلف از اصول روش شده است میخواهد تا راپور کتبى قضیه را بـه     3,4،14
  . تقدیم کندکمیته

خود را مطمئن میسازد که ا مضا کننده کاپى شکایت یا اتهامى را بدست مى آورد که از طـرف شـخص       4,4,14
 .یا گروهی از اشخاص به آن نسبت داده شده است

 .کمیته سعى مى ورزد تا سطح آگاهى امضا کننده گان را در مورد طرز العمل بلند ببرد 5,14

 ای امضا کردن طرز العملتکمیل کردن شرایط بر    15

موسسه غیر دولتى ایکه میخواهد طرز العمل را امضا نماید، باید اسناد ذیل راطور کتبی به سـکرتر کمیتـه              1,15
  :تقدیم بدارد

  .یک نقل سند ثبت یا رجستریشن موسسه در نزد دولت: سند قانونى ثبت یا رجستریشن 1,1,15

  .ى که نشاندهنده حداقل یک سال فعالیت موسسه مذکور باشدرسم یک سند ا مضاء شده: تجربه کار 2,1,15

سند یکه عضویت موسسه مورد نظر را در یکى، یا اضافه تـر از  : عضویت در یکی از ارگانهای همĤهنگی  3,1,15
 تـصدیق   (SWABAC) و   (ANCB)،  (AWN)،  (ACBAR) قبیـل  یکى از موسـسات همـاهنگى از      

  .میکند

ى کتبى اساسنامه ، که ماموریت و ساختار تشکیالتى موسسه مذکور را طورواضح            کاپ: اسناد تنظیم اداره     4،1,15
  .نشان دهد

  . شده باشد) آدیت( یک نقل از تازه ترین راپور ساالنه مالی که بررسی : اسناد مالى 5,1,15

المللى، نقلى  در مورد موسسات غیر دولتى بین       . یک نقل از تازه ترین راپور ساالنه فعالیت       : اسناد فعالیت  6,1,15
  .از راپور عمومی ساالنه کفایت مى کند
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 یک سروى مکمل دست آوردها ئیکه به سکرتریت فرصت خواهـد داد تـا              :سروى مکمل دست آورد ها     7,1,15
  .دست آوردهای مرتبه موسسات غیر دولتى را نظارت نموده و آنها را ابالغ نماید

  .وزارت اقتصاد به آن ضرورت داردارسال راپور ها ی شش ما هه که  :گزارش ها 8,1,15

  شکایات   16

میتواند شکایت را نزد سکرتر کمیته درج کند، مشروط براینکه شـواهد صـحت               یا گروهى از افراد    هر فرد   1,16
  . آنرا تائید کنند

  :شکایت کتبى باید مشتمل بر اجزاى ذیل باشد 2,16

  نام و اّدرس شکایت کننده 1,2,16

  سسه یا کارمندی که شکایت در مورد شان درج شده استنام و اّدرس مو 2,2,16

  .تفصیل حاالتى که فکر میشود از طرز العمل تخلف صورت گرفته است 3,2,16

  .در صورت امکان تذکر معیارات کو د، که فکر میشود از آنها تخلف صورت گرفته است 4,2,16

 نرا درج نموده و کاپى اش را فوراَ به همـه          سکرتر باید به مجرد رسیدن یک شکایت کتبى کامالَ مستند، آ           3,16
  .اعضاء کمیته نظارت بفرستد

  حدود صالحیت کمیته   17

کمیته همه واقعات هر عضوی که از طرز العمل تخلف ورزیده باشد، استماع نموده و تـصمیم اتخـاذ مـى                      1,17
  .ى میکندمرتکب همچو تخلف میتواند امضا کننده و یا کسى باشد که از آن نمایندگ. نماید

 صورت گرفته باشد، کمیته یا واقعه را بنـا بـر اینکـه تخلـف از طرزالعمـل                   16هرگاه شکایت مطابق فقره      2,17
ویا کارمندش را که شکایت علیه آن صورت گرفته اسـت            صورت نگرفته است رد کرده و یا امضا کننده        

  .مطلع میسازد

اشد، کمیته اقدامات ذیل را مرعـى االجـراء قـرار           در صورتیکه از طرز العمل تخلف جدى صورت گرفته ب          3. 17
  :خواهد داد
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گروهی که شکایت   /فردیکه شکایت علیه شان صورت گرفته است و فرد        /زمینه مالقات را بین موسسه     1. 3. 17
ایـن امـر در جلـسه شـش         . ، مساعد میسازد تا موضوع مورد بحث قرار گیرد        )عارض(را درج کرده است     

  .در زمینه انعقاد می یابد ودن تخلف جلسه فوق العادهماهه و یا در حالت جدی ب

  . امضا کننده مورد نظر تقاضاء کند تا شواهد کافى را در رابطه به قضیه تهیه بدارد/از کارمند 2. 3. 17

وقتیکه کمیته در یابد که امضا کننده یا کارمندش از طرز العمل تخلف ورزیده اسـت، در زمینـه یـک یـا                        4. 17
  :د ذیل را مرعی االجرا قرار میدهد اقدامات متعد

  به متخلف تر بیت الزم داده شود 1,4,17

  .دیگر خواهش مى کند تا درپروسه تربیت همکارى کند از امضا کننده 2,4,17

به امضا کننده مورد نظر توصیه مى کند تا در برابر کارمند یا مستخد مش که مستقیماَ مرتکـب تخلـف                      3,4,17
  .حی را انجام دهدشده است اقدامات اصال

  .موسسه متخلف را متوجه تخلفش میکند 4,4,17 

  .موسسه را به حالت تعلیق در آ ورده یا فسخ میسازد) عضویت(امضا  5,4,17

  تعطیل موقتى عضویت یک عضو کمیته  18

  .پروسه ایکه خودش در آن ذینفع است سهیم باشد نباید در بررسى و تصمیم گیرى یک عضو کمیته 1,18

  دود تطبیقح  19

امضا کننده طرز العمل که در افغانستان فعالیت دارنـد،   اصول مندرج این کود به کلیه موسسات غیر دولتى    1,19
  . قابل تطبیق است

این کود به هر کارمند و مستخد میکه براى، و یا به نمایندگی از یک موسسه غیرد ولتى که                    اصول مندرج  2,19
  .است قابل تطبیق استبه رعایت طرز العمل موافقت کرده 

  رعایت طرز العمل   20

تمام امضا کننده گان وافراد یا گروپهائیکه براى ویا به نمایند گی از امضا کننده گان کارمیکنند، باید طـرز         1,20
  .العمل را رعایت، احترام و معیارهای آ نرا تطبیق نمایند
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ین خود را بـه معیارهـای ایـن طـرز العمـل آشـنا               بناً، هرا مضا کننده مکلف است تا کارمندان و مستخد م           2,20
  .ساخته وآنها را توسط شان تطبیق نمایند

  تجدید نظر بر طرز العمل   21

 تجدید نظر بر طرز العمل وقتی صورت گرفته میتواند که دوثلث نماینده گان امضاء کننـده از آن حمایـت                     1,21
  .کنند

  .ور نموده و تغییرات را به موسسات تامین هماهنگى پیشنهاد کندوقتاً فوقتا مر کمیته میتواند طرز العمل را 2,21

   قرینه تاریخى :ضمیمه

 بوقوع پیوست، موسسات غیر دولتى داخلـى و         1979برافغانستان که در سال      از آغاز تجاوز نظامى اتحاد شوروى     
و یـا در کمـپ هـاى        نقش بارزى را در تهیه کمک ها به افغانهاى که در شهرها وروستا های کشور                 بین المللى 

  .مهاجرین در پاکستان به سرمى بردند، داشته اند

  1988 تا 1979از 

به مجرد وقوع تجاوز نظامى اتحاد شوروى برافغانستان موسسات غیرد ولتى پروگـرام هـاى را آغـاز کردنـد تـا                      
اه و خدمات صحى    نیازمندى هاى افغانهاى مقیم در کمپهاى مهاجرین در پاکستان را از ناحیه مواد غذائى، سرپن              

 موسسات غیر دولتى پروگرام هاى شان را در داخل افغانستان بـراه انداختنـد تـا                 1980در آغاز دهه    . رفع نمایند 
نیازمندى هاى افغانهاى را که درمناطق بیرون از کنترول اتحاد شوروى به سرمى بردند در عرصه هاى خـدمات       

 پروگـرام هـاى     1986گرام هاى تعلیم و تربیه، و در سال          پرو 1984در سال   . صحى و تامین معیشت رفع نمایند     
زراعتى واحیاى مجدد یا ساختار تاسیسات خدمات اجتماعى شامل پروگرام هاى شدند کـه در داخـل افغانـستان                

  استفاده بعمل آمد تا افغانهاى که به مقاومـت         “پول نقد براى غذا   ”در طول این مدت از روش       . تطبیق مى شدند  
، بسیارى از موسسات غیر دولتى در اسـتقامت  1980در طول دهه .  داخل افغانستان باقی بمانند   مشغول بودند در  

  .آگاه ساختن مردم در مراکز کشورهاى غربى از وضع قربانیان تجاوز و مهاجرین در حالت مد ا فعه قرار داشتند

   1995 تا 1988از 

من براى کمک هاى عاجل و بى ثباتى سیاسـى          با وجود نیازمندى مز    ، موسسات غیر دولتى   1980در اواخر دهه    
در پهلوى تهیه کمک هاى عاجل، تطبیق پروگرام هاى انکشافى را با در نظر داشـت اصـول انکـشاف          و امنیتى 

 بـه وقـوع پیوسـتند،       1980منابع براى افغانستان که در اواخر دهـه          تغییرات در جو سیاسى واز دیاد     . آغاز نمودند 
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ازدیاد سریع در تعداد موسـسات غیـر دولتـى افغـانى؛             .ر موسسات غیر دولتى شد ند     منتج به انکشافاتى درسکتو   
موجودیت مساعدت ها براى بلند بردن ظرفیت هاى افغانها؛ و تا سیس چندین موسـسات تـامین همـاهنگى در                   

تـرویج و تقویـت روش       بین موسسات غیرد ولتى که تالش هاى شان متمرکز به تقویـت حـسابدهى، معیارهـا،               
این موسسات فعالیت هاى موسسات غیردولتـى را        . بوده است بمیان آمدند    ء آت جامعه موسسات غیر دولتى     اجرا

هماهنگ میسازند تا موثریت ومولدیت شان بلند برود و از مصروف بودن موسسات متعدد بـرعین فعالیـت جلـو                    
ارهـا افغـان مهـارت هـاى        در طول این دوره، عده زیا دی ازمؤ سسات غیر دولتی داخلـی وهز              .گیرى بعمل آید  

حرفوى شان را از طریق انستیتوت هاى تربیوى که توسط موسسات غیـر دولتـى تنظـیم میـشدند بـه معاونـت                     
معیارهـای همĤهنـگ بخـصوص در سـکتورهاى صـحت، وزراعـت             . بلند بردند  موسسات غیر دولتى بین المللى    

  .انکشاف کردند

  2001 تا 1996از 

باوجود محدودیت هاى سیاسى شرایط بهترامنیتى در اکثر ساحات کشور به            2001 تا   1996از   در دورا ن طالبان   
موسـسات غیـر   . روستائى، مـستقیماً بـا جوامـع کارکننـد     موسسات غیر دولتى فرصت داد تا در مناطق دورافتاده  

دولتى همواره سعى ورزیدند براى تثبیت اولویت هاى پروگرامها، ووضع نمودن اصول بـراى تقویـت مـساعدت                  
ى مربوط و متمرکز بر نیازمندى هاى افغانها با ادارات ملل متحد و تمویل کننده گان از نزدیک هـم آهنـگ                      ها

باهم یک جا کارکردنـد تـا بـراى آمـوزش            که اکثر شان موسسات غیر دولتى بودند        موسسه 20در حدود   . باشند
  . وضع نمایند بهتر اطفال افغان معیارها

 نیازمندى هاى بشرىْ بـسیارى از جوامـع روسـتائی را شـدید تـر                2001 تا   1997خشک سالى شدید سال هاى      
مجبور به بیجا شدن به مناطق شهرى، کمپ هاى بیجا شده گان در داخل کشور و یـا مهـاجرت         ساخته و مردم  

در حالیکه موسسات غیر دولتى در کمک هاى عاجل شان توسـعه بخـشید نـد تـا بـا                    . به پاکستان وایران شدند   
  .عدت صورت گیرد، و همچنان به پروگرام هاى انکشافى شان ا دا مه دادندهمچو مردم مسا

  

   کنون تا 2001از اواخر سال 

 باعث تغییرات غیر متوقعه در شرایط کارى موسسات غیـر دولتـى در افغانـستان                2001 سپتمبر سال    11واقعات  
افغانستان باعث شد تا پروگـرام       عودت تعداد کثیرى از مهاجرین از کشورهاى همسایه به           2002 در سال . گردید

موسـسات غیـر    بعـد از سـقوط طالبـان،   . شـوند  هاى جدید کمک هاى عاجل تهیه سر پناه ومواد غذائى تطبیق          
تعادلى را در بین پروگرام هـاى امـداد عاجـل و پروگـرام         دولتى در همĤهنگى با مقامات دولت انتقالى افغانستان       

  .ین نمایندهاى انکشافى طویل المدت اعمار مجدد تام
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ظهور یک حکومت انتقالى که جامعه بین المللى آنرا برسمیت میشناسد، به موسسات غیرد ولتى فرصـت داد تـا                    
جامعه مدنی دارای مـا موریـت وهـدف، نـه            بر نقش شان به حیث بازیگران خدمات بشری و به حیث ارگانهای           

  .دی عرضه خدمات تجد ید نظر نمایندقراردا
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 چگونه ازین بخش استفاده گردد

  
شامل آدرس ها، تلیفون ها و ایمیل آدرس های موسسات و سازمان های امداد رسان که ) تماس ها(این بخش 

در آدرس انترنیتی این که نسخه الکترونیکی آن . در افغانستان فعالیت دارند، ادارات دولتی و سفارت ها میباشد
   www.areu.org.af .موسسه نیز میباشد

  
 معلومات وارده درین بخش جدید و صحیح میباشد اما میدانیم که آدرس ها، تلیفون ها و 05الی ماه جوالی 

ن های که درین بخش نام گرفته ایمیل آدرس ها همیشه در تغیر است که به این اساس از موسسات و سازما
 .شده اند خواسته میشود تا هنگام تغیر مطالب متذکره از طریق آدرس ذیل این موسسه را به جریان بگذارند

areu@areu.org.af   
  

نستان کار مینمایند درج به جز از بخش اخیر که آدرس دفاتر موسسات که در پاکستان مقیم اند و برای افغا
و برای دریافت . گردیده است، دیگر تماماً آدرس موسسات و سازمان های است که در داخل افغانستان میباشند

موقعیت دفاتر سازمان ملل متحد، وزارت ها و سفارت هایکه در کابل مقیم اند به نقشه های موجود درین کتاب 
  .مراجعه نمائید

فبا و والیات جداگانه تنظیم گردیده که در ابتدا کابل و بعداً دیگر والیات درج گردیده این آدرس ها به ترتیب ال
در هر بخش آدرس ها با نام موسسه و یا اداره . است و آدرس دفاتر در پاکستان در قسمت اخیر ثبت گردیده اند

 ستالیت نیز در صورتیکه در تلیفونهای افغان بیسیم و روشن، دیجیتال و. مربوطه به ترتیب الفبا منظم شده اند
 .دسترس ما بوده است، درج شده اند
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  والیت کابل
   یآرمان مل

  )سردبیر (میر حیدر مطهر
  مکرویان دوم، طبقه سوم، تعمیر مطبعه آزادی

  کابل، انیمکرو

    باختریآژانس اطالعات
  وزارت اطالعات و فرهنگ

  کابل، ده افغانان
 020 210 1304    تلیفون

  )Al-Jazeera( الجزیره
  قی عقی کاشکی نزد،یکوچه قصاب

  کابل، شهر نو

  )AED( اکادمی تعلیمات انکشافی
Lisa Piper) رئیس عمومی(  

  466، خانه 13سرک 
 کابل، وزیراکبرخان

 (PRB)اداره بازسازی پامیر 
  )چهارراهی شهید(مربوط موسسه اکبر 

  شهر نو، کابل

  )PIN( اداره کمک به مردم نیازمند
Marek Stys) رئیس هیأت اعزامی(  

  کابل، روانپکارته ، حصه دو
   079 321 144    تلیفون

    664 284 070   
    2450 3331 216 0088   

  afghanistan@peopleinneed.cz    ایمیل
  www.peopleinneed.cz          ویبسایت

  )ATC( مشاورین تخنیکی افغاناداره 
  )رئیس (کفایت اهللا ابالغ

  24 خانه  سرک دهم،

  کابل، اکبر خانوزیر 
  070 278 261    تلیفون

    326 220 070  
    1308 230 020  

  atc@atcafghanistan.org    ایمیل
    atc_kabul@yahoo.com  

  )AGHCO(  و آلمان افغانیهماهنگی کمکهااداره 
  )رئیس (یدی فضل اهللا وحدیس

  )نزدیک مسجد غروال (7سرک هفتم، خانه 
  کابل، تایمنی

  )994پست بکس (
  070 277 766    تلیفون

    072 330 079  
    0632 202 075 020  

  wahidi_aghco@hotmail.com            ایمیل

  )ISRA( ی اسالمی کمکهای المللنیباداره 

  )رئیس عمومی(عبدالعزیز 
  )نزدیک هوتل ستاره( ، کوچه شاه بوبو جان، 57خانه 

  شهر نو، کابل

   (GOAL)ارتباط با جهان 
  )مآمر پروگرا (ی حامد جعفردیس

  قلعه زمان خان، سمنت خانه
  کابل، قلعه زمان خان

  070 285 492    تلیفون
    572 343 079   

  shamid@goalafg.com            ایمیل

  )NDA( یانجمن انکشاف مل
  )سیرئ (فهینظ

  11، اپارتمان 12 چهارم، بالک انیمکرو
  کابل، انیمکرو
   079 354 603    تلیفون

    196 255 070   
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  )ADA( انستانانجمن انکشاف افغ
  )رئیس اداری (عبدالرازق صمدی

  )مقابل سرای حاجی میر احمد(، 48مسجد حاجی میر احمد، خانه 
  کابل، کارته پروان

  ada@neda.af    ایمیل

  )YAAR( انجمن جوانان برای بازسازی افغانستان
  144سرک هشتم، خانه 

  کابل، تایمنی
  )5980پست بکس (

  )IHSAN( انجمن مستقل خدمات بشری
  45 / 44، خانه 2 سرک ،یمنیروژه تاپ
  کابل، یمنیتا

   079 328 597    تلیفون
    813 283 070   
    767 309 079   

  ihsan_org@hotmail.com    ایمیل

  )AIL( انستیتوت آموزشی افغان
  )عقب سینما بهارستان(سرک دوم، مسجد میر احمد 

  کابل، کارته پروان

  )CPAU(انجمن همکاری برای صلح و همبستگی 
  )رئیس اداری (یانشکا نوابک

  12 قلعه فتح اهللا ، خانه یسرک عموم
  کابل، هللاقلعه فتح 

  079 136 296    تلیفون
    891 278 070   

  cpaukabul@yahoo.com    ایمیل

 (ACD)انجمن انکشاف جامعه وی 
  )چهارراهی شهید(موسسه اکبر 
  شهر نو، کابل

  )UWS( انجمن افق
  )ی عمومسیرئ (ی علاقتیل

  کابل، تهسرک دوم کار

   070 206 867    تلیفون
  ufuqorg@yahoo.com    ایمیل

    liaqut_n@yahoo.com  

  (WAA)  انجمن همکاری زنان
  )چهارراهی شهید(موسسه اکبر 
  شهر نو، کابل

 AFRA) (انجمن تحقیقات افغانستان

  )سرپرست(امین 
  12، سرک 7خانه 

  خوشحال خان مینه، کابل
   079 202 076    تلیفون
 analyst@workmail.com    ایمیل

  afghanistan@kurdland.com 

  )CiC(اطفال در معرض خطر 
Simon Nicholson) پروگرامسیرئ (  

  41 وات، خانه یجام
  کابل، شهر نو
  070 281 401    تلیفون

    816 337 079  
  cicafg@ceretechs.com    ایمیل

  www.childrenincrisis.org.uk         ویبسایت

  )CiC(مرکز تعلیمات  -اطفال در معرض خطر 
  )یمیمشاور امور تعل (حمیدی

  سی قبرستان انگلکی نزدد،ی شهیختم سرک چهارراه
  کابل، یقلعه موس
   070 223 266    تلیفون

    901 302 079   
    126 244 070   

  admincic@neda.af    ایمیل
    suecic@neda.af  

  )IAT( ی تکنولوز افغانفیانتراکت
  )سیرئ (ی ناصرمانیپ

  2سرک اول، خانه 
  کابل، کارته پروان



  کابل: آدرس ها و تماس 
 

183 

  paiman@interactiveafghan.com    ایمیل
  www.interactiveafghan.com    ویبسایت

   (Internews)  انترنیوز افغانستان
David Trilling) ی عمومسیرئ(  
   احمدری میمقابل مسجد حاج

  کابل، روانپکارته 
   079 216 513    تلیفون

    7623 2119 216 0088   
  afghanmedia@internews.org    ایمیل

  )REHAA( انجمن احیأ خدمات صحی و تعلیمی افغانها
  )سیرئ (محمد یوسف
  سرک چهل متره  داکارنردیک دفتر

  (SVA) نتیانجمن داوطلب شا

  )چهارراهی شهید(موسسه اکبر 
 شهر نو، کابل

  )NDI(  دیموکرات ملیانستیتوت
Peter Dimitroff) ی عمومسیرئ(  

  سرک دوم
  کابل، کارته پروان

   070 277 717    تلیفون
    631 280 070   

  wnoori@ndi.org    ایمیل
    pdimitroff@ndi.org  

 انستیتوت رسانه های خبری، جامعه مدنی و پالیسی
)IMPACS(  

Jane McElhone) کشورندهینما  (  
  10 هی، ناح9، سرک 60خانه 

  کابل، یمنیتا
   079 566 383    تلیفون

  www.impacs-afghanistan.org    ویبسایت

 

 

  )IWPR( انستیتوت گزارش های صلح و جنگ
Jean Mackenzie) ی عمومسیرئ(  

  3سرک 
  کابل، هللاقلعه فتح 

  )3129پست بکس (
   070 266 630    تلیفون

    128 249 079   
 jrmackenzie2004@yahoo.com    ایمیل

  )GI( انستیتوت گویته
  ) پروگرامناتوریکواد (فروزان صدیقی

  سرک شاه محمود
  کابل، وزیر اکبر خان

   070 274 606    تلیفون
  il@kabul.goethe.org    ایمیل

  www.goethe.de/kabul    ویبسایت

  )WCH( لنداه -اطفال جنگ زده 
Andrés Gonzales) رئیس هیأت اعزامی(  

  6سرک 
  کابل، هللاقلعه فتح 

   079 209 819    تلیفون
    972 232 079   
    85831 6284 0031   

  warchildafghan@terra.es    ایمیل
  www.warchild.nl    ویبسایت

  )CFC-A( قوای مشترک عملیاتی/ ائتالف 
   پروگرام غذائی جهان لیسه امانی و دفتربین

  کابل، شهر نو
   070 066 057    تلیفون

    184 298 070   

  )MSH( اداره علوم برای صحت
Anthony Savelli) رئیس عمومی(  

  24رک داراالمان، خانه س
  کابل، آیوب خانه مینه
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   070 258 603    تلیفون
  afghan@msh.org    ایمیل

  www.msh.org    ویبسایت

  )IRIN( اطالعات و شبکه های منطقوی ایرین
Sally Cooper) آمر پروژه(  

  شگاهی زایمقابل شفاخانه مالل
  ابلک،  مرکزی قوایچهارراه
   079 026 781    تلیفون

    237 277 070   
    124 281 070   
    0043 8980 216 0088  

  shoaib@irinnews.org    ایمیل
    afghanistan@irinnews.org  

  www.irinnews.org    ویبسایت

  )WADAN( ودان -و انکشاف افغانستاناداره رفاه 
  )ی ادارسیرئ (بیمحمد نص

 ، مقابل دفتر 104باغ باال، دهنه نل، حصه دو، سرک اول، خانه 
   آری بیس

  کابل، روانپکارته 
   070 295 315    تلیفون

    140 330 079   
 aminsons50@yahoo.com    ایمیل

  )USGS( کایامرژیکی ایاالت متحده ولوی جیسرواداره 
  )معاون پروژه ( ظاهرمیمحمد فه

  یلدارمربوط وزارت زراعت و ما
  کابل، نهیجمال م
   070 222 768    تلیفون

    738 156 070   
    2300 210 020   

  fahimzaheer@yahoo.com    ایمیل
  www.usgs.org    ویبسایت

  )ACU( مشورتی افغاناداره 
  )رئیس (انجینیر باز محمد باز

  564، خانه 9سرک 

  کابل، هللاقلعه فتح 
  079 384 895    تلیفون

    402 276 070  
    163 330 079  

  bazmb@hotmail.com           ایمیل

  )AAD( افغان اید
Dave Mather) رئیس اداری(  

  94، سرک عمومی، خانه 2حصه 
  کابل، کارته پروان

  )6066پست بکس (
  +44) 0 (207 255 3344    فکس
  079 309 373    تلیفون

    447 276 070  
    1842 202 075  
    4222 8444 216 0088  

  afghanaid@ceretechs.com    ایمیل
    daveaad@brain.net.pk  

  www.afghanaid.org.uk    ویبسایت

   لیبرهافغان
Daoud Hachemi) رئیس هیأت اعزامی(  

  172 خانه ،یکوچه گلفروش
  ،شهر نو
   070 281 209    تلیفون

    700 295 070   
    750 110 079   

  afghanistanlibre@yahoo.fr    ایمیل
  www.afghanistan-libre.fr    ویبسایت

 (AC)ان کونیکشن افغ
  )چهارراهی شهید(موسسه اکبر 
 شهر نو، کابل

  )EMDH(اطفال جهان حقوق بشر 
  )مشاور ملی (ی حامد سروررینیانج
 ی پولننتل،یهوتل انترکانت (60 پنجم، سرک اول، خانه هیناح

  )کیتخن
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  کابل، کارته مأمورین
  )5416پست بکس (

   079 339 969    تلیفون
    392 293 070   
    23596 7621 00873   

  kabul@emdh.org    ایمیل
  www.emdh.org    ویبسایت

  )AP( اسوشیتید پریس
Daniel Cooney) گزارشگر(  

  95، خانه 11 کوچه زدهم،یسرک س
  کابل، وزیر اکبر خان

   070 278 290    تلیفون
    482 320 079   
    0335 230 020   
    775 375 761 00873   

  dcooney@ap.org    ایمیل
    phaven@ap.org  

  www.ap.org    ویبسایت

 نیروی های بین المللی تامین امنیت به -ایساف 
  )ISAF( افغانستان

  کلوپ سپورتی و نظامی
  کابل، سرک مسعود بزرگ

   070 029 4823    تلیفون
    4850 027 070   

  pressoffice@isaf-hq.nato.int            ایمیل

  )WB( بانک جهانی
Jean Mazurelle) ی عمومسیرئ(  

   سفارت کاناداکی ، نزد19، خانه 15سرک 
  کابل، وزیراکبرخان

   070 279 069    تلیفون
    864 275 070   
    800 280 070   

  amckechnie@worldbank.org    ایمیل
    jmazurelle@worldbank.org  

  )ADB( یائیبانک انکشاف آس
Brian Fawcett) رئیس عمومی(  

  126 سرک دوم، خانه عقوب،ی ی حاجیچهارراه
  کابل،  حوزه دهمکی نزدشهرنو،
  079 020 462    تلیفون

  www.adb.org/AFRM    ویبسایت

 بلجیم-برنامه بین المللی برای معلولین در افغانستان
)HI Belgium(  
  ) پروگرامئسیر (ی پادامسمهیسل

  4 سرک 76خانه 
  کابل، هللاقلعه فتح 

   070 277 314    تلیفون
    734 566 079   

 hibafgha02@yahoo.com    ایمیل
    hibafghadp@yahoo.fr  

  www.handicap-international.org    ویبسایت

  فرانسه-برنامه بین المللی برای معلولین در افغانستان 
)HI France(  

Thierry Hergault) ی عمومسیرئ(  
  133، خانه 5سرک 

  کابل، قلعه فتح اهللا
   079 209 983    تلیفون

    540 274 070   
    118 288 070   

  hikabul@yahoo.fr    ایمیل
    hiafgha_adn@yahoo.fr  

 www.handicap        ویبسایت
        -international.org 

  (GAF)  بنیاد جرمن افغانستان
  )چهارراهی شهید(موسسه اکبر 
  شهر نو، کابل

  )TAF( ای آسادیبن
Jon L. Summers) نماینده(  

  55اشرف وات، سرک اول، خانه 
  کابل، شهر نو
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  )1070پست بکس (
   070 294 647    تلیفون

    342 321 079   
  tafag@ag.asiafound.org    ایمیل

  www.asiafoundation.org    ویبسایت

  )AKF-A(  آغا خانادیبن
Tom Austin) عاملریمد (  

  43، خانه 13سرک 
  کابل،  اکبر خانریوز
  00873 763 631 489    سفک

  079 211 122    تلیفون
    1189 230 020  

  tom.austin@akdn-afg.org    ایمیل
  www.akdn.org    ویبسایت

  )SDF( بنیاد انکشافی سنایی
  )یی اجراسیرئ (راز محمد دلیلی

  )اضی محمد علم فسهی لکینزد(، 5 سرک ،ی انصاریچهاراه
  کابل، شهر نو
   070 220 638    تلیفون

    171 325 079   
    1693 220 020   
    9903 5115 216 0088   

  dalili_kabul@hotmail.com    ایمیل
    sdfkabul@ceretechs.com  

  www.sanayee.org    ویبسایت

  )IFES(  انتخاباتستمی سی برای المللنی بادیبن
Staffan Darnolf) آمر پروژه(  

  12سرک پانزدهم، کوچه سوم، خانه 
  کابل، وزیر اکبر خان

  )TIF( اتحادبنیاد 
  112سرک نهم، خانه 

  کابل، کارته سه

 

  )AWNF(  جدید زنان افغانادیبن
  )رئیس (فریده شیرزوی

  29، اپارتمان 20مکرویان چهارم، بالک 
  کابل، مکرویان

  (JIFF) بنیاد سعادت و دوستی جاپان
  )چهارراهی شهید(موسسه اکبر 
  شهر نو، کابل

  )ACSF( بنیاد فرهنگ و جامعه مدنی
  )رئیس اداری (فیععزیز ر

  )عقب ماللی زیژنتون(، 45شهرارا وات، خانه 
  کابل، شهر نو
  070 277 284    تلیفون

    479 234 079  
    1061 220 020  

  azizrr@swisspeace.ch    ایمیل
    schmeidl@swisspeace.unibe.ch  

 www.acsf.org.af    ویبسایت

  )AHF( ق عبدالحادیبن
  3کوچه گلفروشی، خانه 

  شهر نو، کابل

  )FCCS( بنیاد فرهنگ و جامعه مدنی
  )سیرئ (میر احمد جوینده

  )ی ملفیمقابل آرش(، 839خانه 
  کابل، سالنگ وات

  )، پسته خانه مرکزی5965پست بکس (
   070 292 322    تلیفون
  afghan_foundation@yahoo.com    ایمیل

  www.afghanfccs.org    ویبسایت

  )AKTC(بنیاد کلتوری آغا خان 
Jolyon Leslie) عاملریمد (  

 رای حمواقع در  مقابل مسجد( افضل خان نیقلعه مع
  )کوچه گذر گاه،یسلجوق

  کابل ،)3 هیناح(سرک دارالمان 
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  079 300 003    تلیفون
    0846 8444 216 0088  

-sayed.muhibullah@aktc.akdn      ایمیل
afg.org  

 نان سازمان ملل متحد زی برایبودجه انکشاف
)UNIFEM(  

Meryem Aslan) رئیس دفتر(  
  )هیمقابل سفارت ترک(شاه محمود وات، 

  کابل، شهر نو
   070 285 454    تلیفون

    446 282 070   
  http://afghanistan.unifem.org    ویبسایت

  )FINCA( نکای فی المللنی بی کمک هاادیبن
  13سرک 

  کابل، قلعه فتح اهللا
   075 202 3146    تلیفون

    822 209 079   
  adminkabul@fincaafghanistan.org    ایمیل

  www.villagebanking.org    ویبسایت

  )BBC( ی سی بیب
  ) دفترسیرئ (آصف معروف

  24سرک غرب پارک، خانه 
  کابل، شهر نو
   070 274 470    تلیفون

    2300 220 020   
  asif.marouf@bbc.co.uk    ایمیل

  www.bbcpersian.com    ویبسایت

  )BearingPoint( نتی پونگیریب
  569 خانه ،یسرک اصل

   کابلوزیر اکبر خان،
   070 288 549    تلیفون

    815 279 070   
  www.bearingpoint.com    ویبسایت

  )WFP(  جهانیپرگرام غذائ
Charles Vincent) دفترسیرئ (  

   مقابل سفرث فرا نسه103سرک صلح 
  کابل، وزیر اکبر خان

  )1093پست بکس (
   00873 763 044 966    فکس
   020 210 0216    تلیفون

    189 1110 216 0088   
  wfp.kabul@wfp.org    ایمیل

  www.wfp.org/afghanistan    ویبسایت

پروژه انکشافی و خدمات آموزشی برای کسبه کاران 
  )IFDC(مواد زراعتی 
Jerry Turnbull   

  2 جاده لو،یسرک س
  کابل، نهیخوشحال خان م

  079 565 876    تلیفون
  gturnbull@ifdc.org    ایمیل

  www.ifdc.org         ویبسایت

 احیأ و بازسازی دهات افغانستان/ پروژه ناروی
)NPO/RRAA(  

  )سیرئ (در محمد فاضل
 مسجد امام کی پسته خانه، نزدکینزد( ،ی کلنی سپیچهارراه
  )اعظم

  کابل، خوشحال خان
   070 217 339    تلیفون

  441 277 070   
    4254 201 075   

  nporraa@hotmail.com    ایمیل
    rraaheadoffice@yahoo.com  

 www.rraa.net    ویبسایت

  پروژه های تعلیمی برای افغانها، بی بی سی
)BBC AEP(  

  )سیرئ (شیرازالدین صدیقی
  ، قلعه نجارا271سرک اول، خانه 

  کابل، خیر خانه
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   070 278 093    تلیفون
    0495 240 020   

  shirazuddin.siddiqi@bbc.co.uk    ایمیل

  )RDP( پروگرام انکشاف روستائی
  )رئیس دفتر (نعمت اهللا اوریاخیل

  )ستیمقابل مهمانخانه تور(قلعه فتح اهللا، طبقه دوم، 
  کابل، هللاقلعه فتح 

  )EDC(پروگرام سواد آموزی و توانمندی 
Richard Williamson) رئیس دفتر(  

  یمنی چهار، سرک هفتم، تاهیناح
  کابل، یمنیتا

   070 280 881    تلیفون
    918 319 079   

  rwilliamson@edc.org    ایمیل
  www.edc.org         ویبسایت

  )UNDP( پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد
Ercan Murat) ی عمومسیرئ(  

   بونامایمقابل دفتر 
  کابل، شاه محمود غازی وات

  )5پست بکس (
   00873 763 468 836    فکس
   070 279 136    تلیفون

    317 289 079  
    1336 210 020  
    5381 5110 216 0088   

  registry.af@undp.org    ایمیل
  www.undp.org/afghanistan    ویبسایت

  )APEP(  افغانستانییپروگرام تعلیمات ابتدا
John Knight) رئیس عمومی(  

  )یسه عالی حبیبیهنزدیک ل (1578ناحیه سوم، سرک اول، خانه 
  کابل، کارته چهار

  020 250 0435    تلیفون
    0434 250 020  

  www.caii.com    ویبسایت

  )GRSP( پروگرام حمایوی و روستائی غازی
E. Zeerak) سیرئ(  

  3 سرک 308خانه 
  کابل، کارته سه

  )IbnSina(  افغانستانی برانای ابن سیپروگرام صح
  )یر بشیآمر منابع قوا (ی اهللا عبادقیعت

مقابل غازی محمود (سرک درمسال، کارته پروان، سرک خیرخانه، 
  )خان
  کابل، خیر خانه
   070 282 122    تلیفون

    262 319 079   
    1731 220 020   
    4359 3330 216 0087   

  ibnsinaphp@yahoo.com    ایمیل

  )UNMACA( پروگرام ماین پاکی سازمان ملل متحد
Patrick Fruchet) یابط خارج روناتوریکوارد(  

  95 خانه م،یسرک ج
  کابل،  خانراکبریوز
  )، پسته خانه مرکزی520پست بکس (

   00870 762 91871    فکس
   070 276 645    تلیفون

    767 343 079   
    447 043 070   
    170 918 762 00870   

  patrick@unmaca.org    ایمیل

  )UNEP( پروگرام محیط سازمان ملل متحد
  )آمر پروگرام (داکتر آصف

  وزارت آبیاری، منابع آبی و محیط
  کابل، داراالمان
   079 565 837    تلیفون
  ajmal.nikzad@unep.ch    ایمیل

  http://postconfilict.unep.ch    ویبسایت
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  )UN Habitat( هبیتات-پروگرام اسکان بشر ملل متحد
   زی ساودیس

  7سرک 
  کابل، یمنیتا

   079 339 483    تلیفون
  zsawayz@yahoo.com    ایمیل

  تبرکلوز در افغانستانهیپروگرام مبارزه عل
(ATA-AP) 

  )چهارراهی شهید(موسسه اکبر 
 شهر نو، کابل

  )APAP( ی انتخابات پارلمانیپروگرام همکار
Bernie Ryan) رئیس عمومی(  

  14، خانه 10سرک 
  کابل،  اکبر خانریوز

  079 490 989    تلیفون
  bernie.r@sunyaf.org    ایمیل

    تربیه، پوهنتون کابلپوهنتون تعلیم و
  )سیرئ (شیداکتر محمود داود راو

  کابل، کارته سخی
   070 259 737    تلیفون

  پوهنتون کابل
  )رئیس پوهنتون (داکتر اشرف غنی احمد زی

  کابل، کارته سخی

   پوهنتون کابل
  )معاون پوهنتون (

  کابل، کارته سخی

  )JHSPH( صحت عامه -پوهنتون جان هاپکینز
  )ساحوی ریمد( احمد نور

مقابل رستورانت (، کوچه دوم سمت چپ، سرک پانزده 38خانه 
  )دی سبز و دروازه سفی هاواری ، با دیلندیتا
  کابل،  اکبر خانریوز

   079 209 576    تلیفون

  ayanmd@rcn.com    ایمیل
  www.jhsph.edu    ویبسایت

  )ARE( تاسیسات بازسازی آریا مهر
  )مسئول پروگرام ( فضلهیراض
   ستاره، قلعه نجاراکینی کلکینزد

  کابل، خیر خانه
  070 289 867    تلیفون

    654 203 070  
    1548 240 020  

  razia_faz@yahoo.com    ایمیل
    are2_15@hotmail.com  

  www.ariameher.blogfa.com    ویبسایت

    طلوعونیزیتلو
  )سیرئ (یاحمد جاهد محسن

   خانه سه13سرک 
  کابل، وزیر اکبر خان

   079 445 566    تلیفون

  )TdH( تیر دیس هامیس
  ) کشورندهینما ( روح اهللا شینواریرینیانج

  103 زرغونه ، خانه سهیمقابل ل
  کابل، هللاقلعه فتح 

   0092 1915 46270    فکس
   070 200 870    تلیفون

    1290 220 020   
    3187 8980 216 0088   

  mchkabul@tdhafghanistan.org    ایمیل
    roohullah.shinwari@tdh.ch  

  www.tdhafghanistan.org    یبسایتو

  )SCF-USA( کای اطفال امرهیحما
Leslie F. Wilson) سیمعاون رئ(  

   سومهی شرکت، سرک دارالمان ، ناحستگاهیا
  کابل، نهی خان موبیا

   070 276 578    تلیفون
    230 298 070   
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    4336 201 075   
    940 652 762 00873   

  affo@afg.savethechildren.org    ایمیل
  www.savethechildren.org    ویبسایت

  )SCF/UK( سی اطفال انگلهیحما
Sandra Renew) پروگرامسیرئ (  

  2127 ششم، سرک الف، خانه هیناح
  کابل، کارته سه
   079 339 592    تلیفون

    416 267 070   
  scukkbl@psh.paknet.com.pk    ایمیل

  )SCF-S( دنی اطفال سوهیحما
  )هیبی حبسهی لکینزد( ، 2425سرک الف، خانه 

  کابل، کارته سه

  )SCF-J(  از اطفال جاپانهیحما
Miho Wada) کشورندهینما (  

  ، سرک درمسال149خانه 
  کابل، کارته نو
   079 830 145    تلیفون

    425 279 070   
    2948 220 020   
    241 088 763 0973   

 scjkabul2@ceretechs.com    ایمیل

  )AIMS( خدمات اطالعاتی افغانستان
Neal Bratschun) آمر پروگرام(  

   انحصاراتری تعمکیسالنگ وات، نزد
  کابل، سالنگ وات

  )، دفتر پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد005پست بکس (
  070 248 827    تلیفون

    482 105 070  
  info@aims.org.af    ایمیل

  www.aims.org.af    ویبسایت

 

  )CRS(خدمات بشری کاتولیک 
PM Jose) شور کندهینما(  

  649 دهم، خانه هی ناحد،ی شهیچهارراه
  کابل، شهر نو
  070 283 481    تلیفون

    117 286 070  
  pmjose@crsafgrelief.org    ایمیل

    msharaf@crsafgrelief.org  
  www.catholicrelief.org    ویبسایت

  )SHADE( ی بشری و کمک هایخدمات انکشاف
  )سیرئ (ینزئیداکتر بختار ام

  407 طبقه چهارم، اتاق نمبر ت،ی زراب مارکبی مرکز، نجیقوا
  کابل،  مرکزیقوا

   070 200 174    تلیفون
    710 371 079   

  mail@shade.org.af    ایمیل
  www.shade.org.af    ویبسایت

  )DED(  آلمانخدمات انکشافی
Eberhard Koester) رئیس عمومی(  

  ی جرمنیخانه خدمات انکشاف
  کابل، چهارراهی صدارت

   070 205 787    تلیفون
    478 279 070   
    975 291 070   
    42430 7616 00870   

  dedafg@web.de    ایمیل
  www.ded.de    ویبسایت

  )DHSA(  افغانستانیخدمات بشری و انکشافی برا
  )سیرئ (شهیر احمد ذهین
  ) مسجد ازبکهاکینزد(، 423سرک شورا، خانه 

  کابل، کارته سه
   070 024 705    تلیفون

    0717 250 020   
  zahinesh@yahoo.com    ایمیل

  www.thekillidgroup.com    ویبسایت
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  )UNHAS( خدمات بشری و هوایی سازمان ملل متحد
Philippe Martou) یمسئول خدمات هوائ(  

  ، سفارت فرانسه103 صلح، خانه ابانیخ
  کابل،  خانراکبریوز

   070 284 070    تلیفون
  kabul.unhas@wfp.org    ایمیل

  )AKES( اخان آغیمیخدمات تعل
  )ی ادارستانتیاس (یوسفیعبدالصمد 

  648 ب، خانه 9 سرک رپور،ی دهم، شهیناح
  کابل، شهر نو
  079 235 112    تلیفون
  savita.sarin@akdn-afg.org    ایمیل

  )ATCE( خدمات تعلیمی افغان ترک
Feti Karakoc) معاون رئیس(  

   طبقه، طبقه نهم14تعمیر 
  کابل، امیرپسینما 
  020 210 0722    فکس
  070 285 511    تلیفون

    255 218 070  
    0722 210 020  

  atce@turkiye.com    ایمیل

  پاکستان ، افغانستان-خدمات جهانی کلیسا 
)CWS–P/A(  

Marvin Parvez) سیرئ(  
  236، خانه 4 سرک ،ی انصاریچهارراه
  کابل، شهر نو
  070 274 377    تلیفون
  cwsisb@isb.comsats.net.pk    ایمیل

    cwskabul@cyber.net.pk  
  www.cwspa.org    ویبسایت

  )AKHS( خدمات صحی موسسه آغاخان
  )رئیس پروگرام (داکتر نعمت شاه

  10سرک نهم ب، شیرپور، ناحیه 
  کابل، شهر نو

  079 419 599    تلیفون
  nayamat.shah@akdn-afg.org    ایمیل

  www.akdn.org    ویبسایت

  )HASA( خدمات کمک های بشری برای افغانستان
  )ی شاروال3 هیناح(، 13 خانه ،ی بوریده نو، د
  کابل، یده بور
   070 280 398    تلیفون
  h_a_s_a@hotmail.com    ایمیل

  )UNV( داوطلبان سازمان ملل متحد
 مقابل سفارت داخل تعمیر پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد،

  هیترک
  کابل، شاه محمود غازی وات

  www.unv.org    ویبسایت

  )CDU(انولو اداره د هیواد ود
  )سیرئ (ریعبد القد

  )ی ملینمایمقابل س( کته واز ، ریتعم
  کابل، سالنگ وات

  )، پسته خانه مرکزی5510پست بکس (
   070 276 411    تلیفون

    314 244 070   
    299 244 070   
    6966 2165 216 0088  

  cduafghan@yahoo.com    ایمیل
  www.cduafgan.org          ویبسایت

  )GPPO( ی جرمنسیآموزش پولدفتر 
Walter Dederichs) دفترسیرئ (  

  550  خانهشش درک،
  کابل، شش درک

   079 142 865    تلیفون
  buerokabul@t-online.de    ایمیل
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  )UNDSS(  سازمان ملل متحدییمندفتر ا
David Lavery   

 مقابل سفارت داخل تعمیر پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد،
  هیترک

  کابل، د غازی واتشاه محمو
   070 281 673    تلیفون

    285 281 070   
    882 218 070   
    0320 5420 216 0088   

  lausberg@un.org    ایمیل
    waisy@un.org  

  )TLO( دفتر صلح سویس -دفتر ارتباط اقوام
  ) دفترسیرئ (احسان ذهین

  83سرک اول، خانه 
  کابل، هللاقلعه فتح 

   079 335 000    تلیفون
    527 203 070   

  ehsan.zahine@swisspeace.ch    ایمیل

 افغانستانایمنی برای سازمانهای غیر دولتی در دفتر 
)ANSO(  

 Christian Willach) هیی اجراناتوریکوارد(  
  5سرک چهارم، خانه 

  کابل، هللاقلعه فتح 
  070 283 320    تلیفون

    435 241 070  
    133 322 079  
    1631 6788 216 0088  

  coordinator@afgnso.org    ایمیل
    program@afgnso.org  

  )JPO( ایتالیدفتر پروژه عدالت ، سفارت ا
Jolanda Brunetti Goetz) ریسف(  

   آی سی دی تکینزد
  کابل، شش درک

   070 296 868    تلیفون
    870 296 070   
    3354 210 020   

  jolanda.brunetti@esteri.it    ایمیل

  )GAA/DWHH( دفتر جرمن اگرو اکشن
Theo Riedke) هماهنگ کننده منطقوی(  

  9 سرک سوم، خانه ،یمنیسرک تا
  کابل، قلعه فتح اهللا

   00873 761 628 331    فکس
   070 274 634    تلیفون

    175 821 079   
    507 888 079   
    330 628 761 00873   

  gaa-kabul@dwhh.org    ایمیل
    theo.riedke@dwhh.org  

  www.welthungerhilfe.de    ویبسایت

  )UNOPS( ر خدمات پروژه وی سازمان ملل متحددفت
Gary Helseth) کشورناتوریکوارد (  

   (UNOCA)داخل تعمیر 
  کابل، سرک جالل آباد

   070 282 484    تلیفون
 unopskabul@unopsmail.org    ایمیل

  www.unops.org  ویبسایت

د افغانی معیوبینو لپاره د بایسکل چلولو او بیارغونی 
  )AABRAR( راراب -تفریحی موسسه

  )رئیس اجرائی (داکتر عبدالبصیر
  )عقب هوتل مروارید( ، 1چمن ببرک، سرک

  کابل، شتهپکلوله 
  070 284 986    تلیفون

    917 611 070  
    219 288 070  
    1855 2122 216 008  

  aabrar_kabul@yahoo.com.au    ایمیل
  www.aabrar.org          ویبسایت

  )WWI( زنانت  در خدم بین المللی زناندفتر 
  یتیکارته چهار مقابل حوزه سوم امن

  کابل، کارته چهار
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   070 224 974    تلیفون
    973 224 070   

  www.womenforwomen.org    ویبسایت

 دفتر ساحوی هیت معاونت بین المللی، کابل
)IAM-Kabul(  

 Yrjo Laine) آمر منطقوی(  
  دورتر از سرک شورا

  کابل، کارته سه
  )625پست بکس (
   079 337 611    فونتلی

    1186 250 020   
  kblreg@iamafg.org    ایمیل

  www.iam-afghanistan.org    ویبسایت

  )ECHO( دفتر کمکهای بشری کمیسیون اروپا
John Myers) رئیس دفتر(  

  103کوچه ابوحنیفه، برج برق، خانه 
  کابل، شتهپکلوله 
   070 245 268    تلیفون

    773 294 070   
    683 485 762 00873   

  echoafghan@oceanpost.net    ایمیل
  www.europa.eu.int/comm/echo    ویبسایت

   )LEPCO( دفتر لیپکو
  )چهارراهی شهید(موسسه اکبر 
  شهر نو، کابل

  )IAM( ی المللنی معاونت باتی هیدفتر مرکز
Kitty Brett) سی رئستانتیاس(  
  سرک شورا
  کابل، کارته سه

   0087 370 6284 1461   فکس
   079 343 849    تلیفون

    1185 250 022   
    1012 5420 216 0088   

  hq@iamafg.org    ایمیل

  www.iam-afghanistan.org    ویبسایت

  )ABC( دفتر مشورتی افغان
  )رئیس عمومی (لطیفه افضلی

  مزی تایسرک سوم، مقابل صالون عروس
  کابل، تایمنی
  070 284 604    تلیفون

    096 421 079  
    2299 202 075  

  abc_kabul@yahoo.com    ایمیل

  )UNODC( سازمان ملل متحدجرم دفتر مواد مخدره و 
Doris Buddenberg) ندهینما(  

  )دست چپ(، 4، کوچه 15سرک 
  کابل،  خانراکبریوز
  )5پست بکس (

   0092 051 221 4379    فکس
   070 279 698    تلیفون

    691 279 070   
  doris.buddenberg@unodc.org    ایمیل

  )UNHSP(  ، سازمان ملل متحددفتر هبیتات
   پارک زرنگار،یبوستان سرا

  کابل، پهلوی شاروالی کابل

  )ANCB( دفتر هماهنگی موسسات غیر دولتی افغان
  ) عاملریمد (انجینیر رحمت اهللا
  1سرک سوم، خانه 

  کابل، هللاقلعه فتح 
  )981پست بکس (

  070 277 766    تلیفون
    072 330 079  
    2656 220 020  

  ancb_ch@yahoo.com    ایمیل
  www.ancb.org    ویبسایت
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   ارتباطی سفارت فنلند دفتر
Paivi Joki-Kyyny) آمر دفتر(  

  39سرک دهم، کوچه اول، خانه 
  کابل، وزیر اکبر خان

   070 284 034    تلیفون
    3051 210 020   
    2618 8980 216 0088   

  finkabul@hotmail.com    ایمیل
  www.finland.org.af    ویبسایت

  افغانستانی اروپا براهی خاص اتحادی گندهیترنمادف
)EUSR(  

Francesc Vendrell) خاصندهینما (  
مقابل موسسه ( ، 47-45 ، خانه 3چهارراهی حاجی یعقوب، سرک 

  )پاملرنه
  کابل، شهر نو
   020 1677    فکس
   070 279 204    تلیفون

    1677 220 020   
  eusrkabul@yahoo.fr    ایمیل

   شور دنمارک در افغانستان گی کندهیدفترنما
Charlotte Olsen) رئیس هیأت اعزامی(  

  36سرک سیزدهم، کوچه اول، خانه 
  کابل، وزیراکبرخان

   00873 762 496 596    فکس
   070 280 275    تلیفون

    424 279 070   
    1079 5420 216 0088   

  kabul@umweb.dk    ایمیل

  )DFID( دیپارتمنت انکشاف بین المللی
Alistair Fernie) رئیس دفتر(  

  سرک کلوب جرمنی
  کابل، شهرنو
   070 280 967    تلیفون

    0804 5113 216 0088   
  a-fernie@dfid.gov.uk    ایمیل

    f-rahimi@dfid.gov.uk  
  /www.dfid.gov.uk/feedback    ویبسایت

  )MDM(فرانسه -دکتوران جهانی
Roger Nash) کشورندهینما (  

  یسرک عموم
  کابل، کلوله پشته

  )224پست بکس (
   070 282 412    تلیفون

    695 823 762 00873   
  mdm59@inmarsat.francetelecom.fr           ایمیل

  )ANWAR(رفاه و بازسازی ملت افغان 
  )رئیس (محمد اکبر انور

نزدیک البراتوار طبی نور، پل (جاده اندرابی، طبقه دوم، 
  )کابل، یپل باغ عموم  کابلیای در،یمورشاهیت

  )، پسته خانه مرکزی1150بکس پست (
  070 297 431    تلیفون

    068 024 079  
    008 210 020  

  maanwar786@hotmail.com   ایمیل
    manwar706@yahoo.com  

    آرمان اف امویراد
  )سیرئ ( اهللابی نجدیس

   دست چپ26 خانه 15سرک 
  کابل، وزیر اکبر خان

   070 277 705    تلیفون
  info@arman.fm    ایمیل
  www.arman.fm    یتویبسا

   دی کلویراد
  223 اول خانه ستگاهیا

  کابل، کلوله پشته
   020 250 0717    تلیفون

  

   افغانستانونیزی و تلوویراد
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  )ی روابط خارجسیرئ (یری رحمان پنجشرینیانج
  کابل، سرک مسعود بزرگ

  )544پست بکس (
   020 210 3204    تلیفون

    2487 210 020   
  panjshiriar@yahoo.com    ایمیل

  )RFE/RL(  ی آزادیویراد
  26، خانه 4، کوچه 15سرک 

  کابل، وزیر اکبر خان

   روزنامه اقتدار ملی
  )ریسردب (سید عیسی حسینی مزاری
  ی غازسهیسرک پوهنتون، مقابل ل

  کابل، چهارکارته 
   070 290 396    تلیفون

   روزنامه انیس
  )سردبیر (سخی منیر

  آزادیمکرویان دوم، طبقه سوم، تعمیر مطبعه 
  کابل، انیمکرو

 (RTR) رویترز
  )مسئول ارشد نشرات (نی صالح الددیس

  125، خانه 15سرک 
  کابل، وزیر اکبر خان

   070 275 943    تلیفون
    285 335 079   
    789 068 763 00873  

  reutersinkabul@hotmail.com    ایمیل

 (AWSCO) سازمان اجتماعی و فرهنگی زنان افغان
  )نزدیک لیسه زرغونه(،  3، سرکANCBدر دفتر 

  قلعه فتح اهللا ، کابل

  

 (AFP)سازمان خبری فرانسه 

   070 282 666    تلیفون
    027 215 079   

   afpkabul@afp.com    ایمیل

 سازمان کمکهای امدادی و انکشافی ادوینتیست
)ADRA(  

Peter Jaggi) رئیس عمومی(  
  11، خانه 2 سرک کلوله پشته،

  شهر نو، کابل
  070 274 601    تلیفون

    403 328 079  
    053 5426 216 0088  

  p.jaggi@adra-af.org    ایمیل
  www.adra.org    ویبسایت

  )CONCERN( سازمان جهانی کانسیرن
Aine Fay) ی عمومسیرئ(  

  کابل، هللاقلعه فتح ، 2سرک 
  070 294 572    تلیفون

    306 007 079  
    617 278 070  

  aine.fay@concern.net    ایمیل
  www.concern.net    ویبسایت

  )USAID( سازمان انکشاف بین المللی امریکا
Mike Brennan) رئیس دفتر(  
  در سفارت امریکا

  کابل، سرک مسعود بزرگ
   079 000 939    تلیفون

    116 036 079   
    895 257 079   

  mbrennan@otfgroup.com    ایمیل
    aadamali@otfgroup.com  

  )FRDO(  زنانی و انکشافیسازمان بازساز
  )سیرئ (انجینیر شریفه

  260 خانه ک،ی ترافیسرک چهل متره، چهارراه
  کابل، شتهپکلوله 
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 ملل متحدسازمان علمی تعلیمی و فرهنگی 
)UNESCO(  

Brigitte Denis) سیرئ(  
مقابل سفارت داخل تعمیر پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد، 

  هیترک
  کابل، ود غازی واتشاه محم
   079 344 229    تلیفون
  bridgette.denis@undp.org    ایمیل

  )ILO(  کاری المللنیسازمان ب
 Shengjie Li) سازمانسیرئ (  

مقابل داخل تعمیر دفتر پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد 
  هیسفارت ترک

  کابل، شاه محمود غازی وات
   079 437 986    تلیفون

    055 258 070   
  shengjie.ilokabul@undp.org    یلایم

    amin.ilokabul@undp.org  

  )CIDA( سازمان بین المللی و انکشافی کانادا
Nipa Banerjee) رئیس عمومی(  

  543، خانه 15سرک 
  کابل، وزیر اکبر خان

  070 279 305    تلیفون
    301 279 070  
    396 310 079  

  canadakabulcida@yahoo.com    ایمیل

  )PIPA(  مردمان آسیب پذیر کمک بهسازمان
Katarina Macejakova) رئیس هیأت اعزامی(  

  کابل، روانپکارته ، حصه دو
   079 014 203    تلیفون

    6157 2151 216 0088   
  pipa@freeside.sk    ایمیل

  www.clovekvohrozeni.sk    ویبسایت

  )ACT( سازمان تعلیمی و بازسازی
  )رئیس اداری (انجینیر علم گل احمدی

  )عقب پارک بهارستان (3 دوم، خانه سرک
  کابل، کارته پروان

  079 362 953    تلیفون
    495 281 070  

  act_afg@yahoo.com    ایمیل
    alamgul@brain.net.pk  

  )WHO(  صحتیسازمان جهان
Riyad M. F. Musa Ahmad) ندهینما/رئیس هیأت اعزامی(  

  ، سرک جالل آباد UNOCA محوطه
  کابل، یپلچرخ
   0047 2330 8113    فکس
   070 279 11/010    تلیفون

    182 018 230 020   
  registry@afg.emro.who.int    ایمیل

  )AHRO( سازمان حقوق بشر افغانستان
  41، خانه 3 کوب نصوار، سرک یپا

  کابل، قلعه فتح اهللا
  070 203 866    تلیفون

    255 259 070  
    128 083 070  

achr98@yahoo.com  ایمیل 
achr98@hotmail.com 

  )DPA( لنداسازمان خبری ه
  ) دفترسیرئ (خالد متون سروری

  عقب  سینمای  بهارستان
  کابل، روانپکارته 

  )HAFO(  افغاننیسازمان کمک به دهاق
  )سیرئ (انجینیر جاوید

  211نه  خام،یپل سرخ، سرک ج
  کابل، کارته سه
   070 280 326    تلیفون

    752 279 070   
    1266 250 020   

 hafo_kabul@yahoo.com    ایمیل
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  )AHSAO( سازمان کمک های اجتماعی و صحی افغان
  )معاون رئیس (عمر گل

  9461، خانه 6، احمد شاه بابا مینه، بالک 12ناحیه 
  کابل، کارته مأمورین

  079 320 664    تلیفون
    880 218 079  
    949 614 070  

  ahsaongo@hotmail.com    ایمیل
    ahsao@hotmail.com  

  )PHO( سازمان کمک های بشری پولند
Szymon Skalski) رئیس هیأت اعزامی(  

  9 وات، خانه یمنیسرک تا
  کابل، شهاب الدین وات

   070 283 334    تلیفون
    554 279 070   
    7472 2127 216 0088   

  phoaf@pah.org.af    ایمیل
  www.pah.org.pl    ویبسایت

  )JEN( جاپانسازمانهای کمکهای عاجل 
Kiyotaka Tamari) رئیس دفتر(  

  61سرک سوم، خانه 
  کابل، هللاقلعه فتح 

   070 280 921    تلیفون
  tamari@jen-npo.org    ایمیل

  www.jen-npo.org    ویبسایت

  )HALO(  هالو ترستی پاکنیسازمان ما
  )آمر پروژه (بینج

  ونامای دفتر کیسرک جالل آباد، نزد
  کابل، یپلچرخ
   070 212 860    تلیفون

سازمان متخصصین در عرصه مهاجرت و همکاری های 
  )AGEF( انکشافی

  )یی اجراسیرئ (خالد نورزاد

  515 خانه ازدهم،یسرک 
  کابل، وزیر اکبر خان

  079 300 501    تلیفون
    506 300 079  
    1952 230 020  

  kabul@agef-afghanistan.org    ایمیل
  www.agef.net    ویبسایت

  )GPFA( سازمان مشترکین جهانی برای افغانستان
  )ی عمومسیرئ (ی زمانگلیزند

  15سرک ده،  خانه 
  کابل، یمنیتا

   079 187 241    تلیفون
  reddy@gpfa.org    ایمیل

  www.gpfa.org    ویبسایت

  )ACTED( اری های تخنیکی و انکشافیسازمان همک
  )رئیس عمومی (فرهناز کریم

   وات، سرک اولقیدق
  کابل، یمنیتا

  070 282 539    تلیفون
    1460 5060 216 00888  

  kabul@acted.org    ایمیل
  www.acted.org    ویبسایت

 ی و بشریرینی انج،ی ساختمانی هایسازمان همکار
)ECHCO(  

 دفتر کینزد( سرک اول و دوم، نی قلعه فتح اهللا ، بیسرک عموم
  )دیاکشن ا
  کابل، هللاقلعه فتح 

  )JICA( )جایکا( المللی جاپان نی بیسازمان همکار
Masaaki Matsushima) ندهینما(  
   اکبر خانری، مقابل مسجد وز49سرک وزیر اکبر خان، خانه 

  کابل، وزیر اکبر خان
   070 277 147    تلیفون

    955 352 079   
  matsushima.masaaki@jica.go.jp    ایمیل
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  )KOICA( )کویکا(سازمان همکاری بین المللی کوریا 
Hyun Jun Rho) ی عمومسیرئ(  

  345، خانه 13سرک پنجم، کوچه 
  کابل، وزیر اکبر خان

   070 277 645    تلیفون
    372 202 070   

  janyejaney1@yahoo.com    ایمیل

  )SDC( سازمان همکاری و انکشافی سویس
Ruedi Hager) رئیس عمومی(  

  285، خانه )سمت راست (3سرک سیزدهم، کوچه 
  کابل، وزیراکبرخان

   0093) 0 (20 230 2299    فکس
   070 274 902    تلیفون

    475 203 079   
    1565 230 020   

  kabul@sdc.net    ایمیل
  www.sdc.org.af    ویبسایت

  )SFL( ی زنده گیسرپناه برا
  ) سرک پارککینزد(شورا، کارته سه 

  کابل، ه سهکارت

  )Uzbekistan( سفارت ازبکستان
Giyasov Nosir) کاردار(  

  14سرک سیزدهم، کوچه سوم، خانه 
  کابل، وزیر اکبر خان

   020 230 0124    فکس
   020 230 0124    تلیفون

  )UAE( سفارت امارات متحده عرب
  )ریسف( الشمسیحامد علی محمد بن 
  چهار راه زنبق

  کابل، شاه محمود غازی وات

  )Indonesia( ت اندونیزیاسفار
Mohammad Assaruchin) کاردار(  

، پست )جوار سفارت هندوستان(ماللی وات، سرک وزارت داخله، 
  532بکس 
  کابل، شهر نو

  )532پست بکس (

  )Britain( سفارت انگلستان
Russell Pheasey) اسستانت سفیر(  

  ، نزدیک چهارراهی15نارسیده به سرک 
  کابل، وزیر اکبر خان

   070 221 212    فونتلی
    2202 295 020   

 caroline.vent2@fco.gov.uk    ایمیل

  )USA( سفارت ایاالت متحده امریکا
Sandra Ingram) رئیس دفتر(  

  162خانه 
  کابل، سرک مسعود بزرگ

   020 230 1364    فکس
   070 201 908    تلیفون

    900 201 070   
    1364 230 020  

  usconsulkabul@state.gov    ایمیل
  ww.usembassy.state.gov/afghanistan                ویبسایت

  )Italy( ایتالیسفارت ا
Ettore Francesco Sequi) ریسف(  

  چهارراهی آریانا ، نزدیک دفتر احصائیه مرکزی
  کابل، سرک مسعود بزرگ

  020 210 3844    فکس
   070 288 942    تلیفون

    3144 210 020   
    80634 7612 00873   

  ambasciata.kabul@esteri.it    ایمیل
    connazionali.ambkabul@esteri.it  

 

  )Belgium( سفارت بلجیم
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Christian Meerschman) رئیس هیأت(  
  )سمت چپ (2 ، کوچه 96سرک اول، خانه 
  کابل، وزیر اکبر خان

   070 200 135    تلیفون
    863 319 079   
    380 627 763 00873   

  kabul@diplobel.org    ایمیل

  )Bulgaria( فارت بلغاریاس
Krasimir Tulechki) ریسف(  

  انپمقابل سفارت جا
  کابل، وزیر اکبر خان

   020 210 1089    فکس
   070 278 790    تلیفون

    789 278 070   
    1089 210 020   
    275 045 763 00873   

  bgembkabul@yahoo.com            ایمیل

  )Turkmenistan( سفارت ترکمنستان
Ishanhuliyev Jalyh) اولریدب (  

  سرک دهم
  کابل، وزیر اکبر خان

   070 285 601    تلیفون
    799 285 070   

  kabulemb@neda.af    ایمیل

  )Japan( سفارت جاپان
Kinichi Kamano) ریسف(  

  سرک پانزدهم
  کابل، وزیر اکبر خان

  )Iran( رانی اسالمی ایسفارت جمهور
  )ریسف (یمحمد رضا بهرام

  ابان صلحیخ
  کابل، هی شیرپورچهاررا

  )Pakistan(  اسالمی پاکستانیسفارت جمهور

  )ریسف (رستم شاه مومن
  )WHOمقابل دفتر  (10سرک نجات وات، خانه 

  کابل، وزیر اکبر خان

  )Tajikistan(  تاجیکستانیسفارت جمهور
Farkhod Makhkamov) ریسف(  

  3، خانه 10سرک 
  کابل، وزیر اکبر خان

   00873 7630 10313    فکس
   00873 7630 10311    یفونتل

  )Turkey( هی ترکیسفارت جمهور
Bulent Tulun) ریسف(  

  134خانه 
  کابل، شاه محمود غازی وات

   020 210 1581    تلیفون
    3253 210 020   
    1579 210 020   

  kabil.be@mfa.gov.tr    ایمیل

  )China( نی خلق چیسفارت جمهور
Sun Yoxi) ریسف(  

  کابل، شاه محمود غازی وات
  chinaemb_fa@mfa.gov.cn    ایمیل

  )Germany( ی فدرال جرمنیسفارت جمهور
Rainald Steck) ریسف(  

  کابل، وزیر اکبر خان
  )83پست بکس (

   0049 1888 177 518    فکس
   070 222 711    تلیفون

    1512 210 020   
  regina.werner@diplo.de    ایمیل

  www.kabul.diplo.de    ویبسایت

 

  )Kazakhstan( قستان قزایسفارت جمهور
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Mukam Bakbergenov) کاردار(  
  10، خانه 10سرک 

  کابل، وزیر اکبر خان
   079 300 032    تلیفون

    450 277 070   
    096 230 020   

  sher60@mail.ru    ایمیل

  )South Korea(  کوریای جنوبییسفارت جمهور
Young-bang Yoo) ریسف(  

  34، خانه 2، کوچه 10سرک 
  کابل، وزیر اکبر خان

   070 282 807    تلیفون
    189 280 070   
    188 280 070   

  z_astana@yahoo.com    ایمیل
    kabul@mofat.go.kr  

  )Netherlands( لندا هیسفارت سلطنت
Martin de la Bey) ریسف(  

  4 وات، سرک ی و انصارنی الداثیغ
  کابل، شهر نو
  0093 202 200 1601    فکس
   070 286 640    تلیفون

    847 286 070   
    1599 220 020  

  kab@minbuza.nl    ایمیل
  www.minbuza.nl    ویبسایت

 )Sweden( دنیسفارت سو
Jorgen Persson) رئیس هیأت اعزامی(  

  70، خانه 1 ، کوچه زدهمیسرک س
  کابل، وزیر اکبر خان

   070 280 555    تلیفون
    210 284 070   
    1416 230 020   

  kabul@mail.com    ایمیل

  )Switzerland( لندسفارت سویزر
Markus Muller) رئیس هیأت اعزامی(  

  13 سرک 3 کوچه 485خانه 
  کابل، وزیر اکبر خان

   020 230 2299    فکس
   020 230 1565    تلیفون
  kabul@sdc.net    ایمیل

  )Saudi Arabia( سفارت شاهی عربستان سعودی
Abdullah Fahad Al-Kahtani) کاردار(  

  عقب دفتر چشم
  لکاب، شش درک

  )Norway( یسفارت شاهی نارو
Jan Erik Leikvang) ریسف(  

  )سمت راست، کوچه چهارم (3، خانه 15سرک 
  کابل، وزیراکبرخان

   00870 600 061 156    فکس
   070 297 476    تلیفون

    0899 230 020   
    925 596 762 00870   

  emb.kabul@mfa.no    ایمیل
  www.norway.org.af    ویبسایت

  )Russia(  روسیهونیسفارت فدراس
Mighail Konarovsky) ریسف(  

  63، خانه 5سرک پانزدهم، کوچه 
  کابل، وزیر اکبر خان

  )France( سفارت فرانسه
Eric Lavertu) مستشار فرهنگی(  

  “ب ” نزدیک دفتر یوناما، پروگرام غذائی جهان دفترمقابل
  کابل، خیابان صلح

   00873 6003 18286    فکس
   079 300 018    تلیفون

    19867 7630 00873   
-chancellerie.kaboul    ایمیل

amba@diplomatie.gouv.fr  
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  www.ambafrancekaboul.org    ویبسایت

  )Canada( سفارت کانادا
Peter Marshall) قونسول(  

  256، خانه 15سرک 
  کابل، وزیر اکبر خان

   070 294 281    تلیفون
  canadakabul@yahoo.com    ایمیل

  /www.canada-afghanistan.gc.ca     ویبسایت
    menu-en.asp  

  )Libya( ایبیسفارت ل
  )کاردار( محمد حسن

  3سرک ذنبق، خانه 
  کابل، چهارراهی ذنبق

   020 210 1084    تلیفون

  )India( سفارت هندوستان
Vivek Karju) ریسف(  

   واتیمالل
  کابل، شهر نو
   00873 7630 95561    فکس
   00873 7630 95560    تلیفون
  indembkabul@nic.in    ایمیل

  )AKDN( شبکه انکشافی آغاخان
Aly Mawji) رئیس سازمان(  

   سرک وزیراکبر خان297سرک هفدهم، خانه 
  کابل، وزیر اکبر خان

  079 300 082    تلیفون
  aly.mawji@akdn.ch    ایمیل

  www.akdn.org    ویبسایت

  )CNFA( ی امور خارجیدان براشبکه شهرون
Richard Hicks) ی عمومسیرئ(  

  331 دهم، سرک هفتم ف خانه هیناح
  کابل، هللاقلعه فتح 

   070 225 639    تلیفون

    810 183 079   
 hicksrw2001@yahoo.com.au    ایمیل

    cnfa_afghanistan@yahoo.com  
  www.cnfa.org    ویبسایت

  )GHNI( گلوبال هوپ -امید جهانیشبکه 
Michael Muller) سیرئ(  

   دال10 ششم، سرک هیناح
  کابل، کارته سه
   079 211 867    تلیفون

    8467 5061 216 0088   
  twoswing@gmx.net    ایمیل

  www.globalhopenetwork.org    ویبسایت

  )REACH(شرکت کمکهای امریکا برای افغانستان 
William Schiffbauer) یاتی عملسیرئ(  

  24ه سرک داراالمان، خان
  کابل، نهی خان موبیا

   070 224 302    تلیفون
  wschiffbauer@msh.org    ایمیل

  www.msh.org/afghanistan           ویبسایت

  )AWC(  زنان افغانستانیشورا
Fatan Said Gailani) سیرئ/ موسس(  

   ، مقابل رستورانت جرمنها4 و 3 سرک نیب
  کابل، قلعه فتح اهللا

  070 205 916    تلیفون
    1625 220 020  

  awcafgh@yahoo.com    ایمیل
  www.afghanistanwomencouncil.org    ویبسایت

  )NRC( ی نارونی مهاجریشورا
Stig Traavik) رئیس دفتر(  

  32سرک اول، خانه 
  کابل، هللاقلعه فتح 

   070 284 365    تلیفون
    3009 220 020   
    6882 2117 216 0088   
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  nrc@ceretechs.com    ایمیل
  www.nrc.no    ویبسایت

   افغانستانری افغانستان شام  بخریصبح بخ
  ) دفترسیرئ (فواد مسلم

  ساختمان سابقه رادیو کابل
  کابل،  باغ عمومیلپ

  )VoF( ی  آزادیصدا
  )داخل اردوگاه ایساف(مقابل اکادمی تخنیک 

  کابل، پلچرخی

  )CFA(  اطفال افغانستانی برای المللنیصندوق ب
Richard Thwaites) یم عموسیرئ(  

  75 سرک سوم، خانه ،یمنیتا
  کابل، یمنی تایسرک عموم

  )5264پست بکس (
  070 294 815    تلیفون

    205 202 075  
    1205 202 075  
    1748 3145 216 0088  

  kabul@cfafghanistan.org    ایمیل
  www.christianchildrensfund.org    ویبسایت

  )UNICEF( صندوق حمایت از اطفال سازمان ملل متحد
  )نماینده کشور (ید حسنوح

  کابل، سرک جالل آباد
  )54پست بکس (

   079 607 001    تلیفون
    102 607 079   
    002 8980 216 0088   

  kabul@unicef.org    ایمیل
    baasen@unicef.org  

  )IMF( صندوق وجهی و بین المللی پول
  )مینماینده مق (Joshua Charap نیی آریمصطف
  15سرک 

  لکاب، وزیر اکبر خان

  mustafa_imf@yahoo.com    ایمیل

  )UNFPA( صندوق وجهی نفوس سازمان ملل متحد
David Saunders) نماینده(  

  ایتالی سفارت اکینزد
  کابل، سرک جالل آباد

  )16030پست بکس (
   070 181 149    تلیفون

    150 181 070   
  afghanistan.office@unfpa.org    ایمیل

   )جریده (طبیعت
  چهارراهی شیرپور

  کابل، هرنوش

    پوهنتون کابلزم،یفاکولته ژورنال
  کابل، کارته سخی

    پوهنتون کابل-فاکولته اقتصاد 
  کابل، کارته سخی

   070 292 395    تلیفون
  mrawosh@yahoo.com    ایمیل

    پوهنتون کابل-فاکولته حقوق و علوم سیاسی 
  کابل، کارته سخی

   فاکولته علوم اجتماعی، پوهنتون کابل
  کابل، کارته سخی

  )IFRC( فدراسیون صلیب سرخ
  )اتی هسیرئ (جمیله ابراهیم
  61 دواخانه، خانه ستگاهیشش درک، ا
  کابل، شش درک

  )3039پست بکس (
   00873 38228 0534    فکس
   070 016 218    تلیفون

    80530 3822 00873   
  hod.kabuldel@wireless.ifrc.org    ایمیل
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  infoofficer.kabuldel@wireless.ifrc.org    ویبسایت

   فردا
  ) دفترسیرئ (عبدالغفار اعتقاد

  30 طبقه دو، بالک نا،ی ابن ستیمارک
  کابل، ده افغانان

   کابل تایمز
  )ریسردب (عبدالحق

  مطبعه آزادی، مکرویان
  کابل، انیمکرو

   کتابخانه اکادمی ساینس
  )محقق ارشد (داکتر محمد علم اسحق زی

  چهارراهی شیرپور
  کابل، شهرنو
  070 202 307    تلیفون

    818 564 079  
  2921 210 020  

   کتابخانه پوهنتون کابل
  کابل، کارته سخی

   کتابخانه عامه کابل
  )معاون رئیس (آقای نبی زاده

  کابل،  ملک اصغریچهارراه

 (ABC)  )تلویزیون امریکا (کمپنی خبر امریکا
  )تهیه کننده(علیم آقا 

  10 ، سرک 526خانه 
  وزیر اکبر خان، کابل

   070 300 456    فونتلی
    692 569 079   
    2070 5201 216 0088   

   aleemforabc@yahoo.com    ایمیل
 www.abcnews.com    ویبسایت

 

  کلید
  )سیرئ (عزیز حکیمی

  مسجد ابوحنیفه
  کابل، شتهپکلوله 

  )IR-UK( یکمک اسالم
  )ی عمومسیرئ ( احمد نوریعل

  )عقب تانک آب(سرک شورا، ) سرک داالمان(، سرک ر، 6خانه 
  کابل، کارته سه
   070 278 351    تلیفون

    1137 200 075   
    1273 230 020   
    0019 8980 216 0088   

  alinoor@irafg.org    ایمیل
    islamic.relief@web-sat.com  

  www.islamic-relief.org.uk    ویبسایت

  )HTAC(  اطفال افغانیکمک برا
  ) پروگرامناتوریکواد (لی جبارخوسفیمحمد 

  ) رخشانهسهیمقابل ل(سرک داراالمان، 
  کابل، کارته سه
   070 296 462    تلیفون

    0659 250 020   
  kabul@helptheafghanchildren.org    ایمیل

    info@helptheafghanchildren.org  
  www.helptheafghanchildren.org    ویبسایت

  )ORA( )اورا(ال غریب کمک برای اطف
Joop Teeuwen) ی عمومسیرئ(  

  هیبی حبسهی لکینزد
  کابل، نهی موبی ایحاج

  )2013پست بکس (
   079 331 930    تلیفون

    034 291 070   
    754 455 763 00873   

  director@oracentralasia.org    ایمیل
  www.oracentralasia.org    ویبسایت
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  )AMI( کمکهای طبی بین المللی
Martin Bevalot )سرپرست(  

  D,A 4/10  سرک14خانه 
  کابل، کارته پروان

  079 310 829    تلیفون
    658 281 070  

  amiafgha@amifrance.org    ایمیل
    admafgha@amifrance.org  

  www.amifrance.org    ویبسایت

  )NCA( ی نارویسای کلهایکمک
Per Westborg) مینماینده مق(  

  1071  خانه نمبرکی موزسهی لکینزد
  کابل، ی غزنیسرا

   070 201 421    تلیفون
    681 324 079   
    1054 250 020   

  ncakabul@online.no    ایمیل
    ncakabul@brain.net.pk  

  )EICA( )ایتالیسفارت ا (ایتالی ای اضطراریکمکها
  )مقابل دفتر اکبر(سرک عصمت مسلم 

  کابل، شهر نو
   079 314 610    تلیفون

    1207 220 020   
    00500 5426 0088   

کمکهای بشر دوستانه فرانسه به مردم افغان 
)AFRANE(  

Caroline Gutton) سیرئ(  
  ) بهارستاننمای سکینزد (،ی، سرک قصاب31خانه 

  کابل، روانپکارته 
  )1216پست بکس (

  079 837 350    تلیفون
    3779 5068 216 0088  

  afrane_kabul@hotmail.com    ایمیل
  www.afrane.org    ویبسایت

 ی مسلکماتی و تعلی بازسازی دنمارک برایکمکها
  )DAARTT( افغان

  ) پروگرامناتوریکوارد (یداود عل
  8، سرک 5خانه 

  کابل، قلعه فتح اهللا
  )1699پست بکس (

  0044 870 133 9649    فکس
   079 855 493    تلیفون

    4414 200 075   
    2550 220 020   

  sakandar@daartt.org    ایمیل
    dawood@daartt.org  

  )TF(کمک برای غریبان و بیچاره گان 
  )مسئول اطالعات (دیاحمد فر

  364سرک سوم، خانه 
  کابل، هللاقلعه فتح 

  )5533پست بکس (
   070 278 219    تلیفون

    597 868 079   
    45487 7629 00873   

  dmt-kabul@tearfund.org    ایمیل

  )ICRC(  سرخبی صلی المللنی بهتیکم
Philip Spoerri) رئیس هیات(  

  عقوبی ی حاجیچهارراه
  کابل، شهرنو
   00873 7627 3094    فکس
   070 279 078    تلیفون

    055 550 079   
    777 297 070   
    1288 5110 216 0088   

  kabul.kab@icrc.org    ایمیل
  www.icrc.org    ویبسایت
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  افغاننی مهاجر کمک بهی دنمارک براتهیکم
)DACAAR(  

Gorm Pedersen) سیرئ(  
  پایکوب نصوار

  کابل،  آبادریوز
  )208پست بکس (

   020 220 1520    فکس
   079 337 753    تلیفون

    232 288 070   
    1750 220 020   

  dacaar@dacaar.org    ایمیل
    a.strand.holm@dacaar.org  

  www.dacaar.org    ویبسایت

  )SCA( نستان افغای برادنی سوتهیکم
Jesper Frovin Jensen) ی عمومسیرئ(  

   کوت، عقب مطبعه پوهنتون نبراسکاایپکت
  کابل، یپلچرخ

  )5017پست بکس (
   020 220 1655    فکس
   070 037 711    تلیفون

    628 387 079   
  info@sca.org.af    ایمیل

  www.swedishcommittee.org    ویبسایت

  )IRC(  نجاتی المللنی بتهیکم

Maurizio Crivellaro) رئیس عمومی(  
  9، کوچه افغانها، ناحیه 61خانه 

  شش درک، کابل
   070 255 369    تلیفون

    208 290 020   
    6/925 1351 376 0087   

 kblreception@afghanistan.theIRC.org    ایمیل
 www.theIRC.org    ویبسایت

  )ARC(  افغانهابرای  کمکتهیکم
  )رئیس دفتر (عبداهللا قدردان

  )مقابل سینمای ملی(تعمیر کته واز، طبقه سوم، 

  کابل، سالنگ وات
  070 287 606    تلیفون
  arcpsh@psh.paknet.com.pk    ایمیل

  )CRAA(  افغانستانی کمک و بازسازتهیکم
   می سلرینیانج

  63 الف، اپارتمان 23، بالک 3 انیمکرو
  کابل، انیمکرو
   079 318 696    تلیفون

    850 006 070   
  info@craausa.org    ایمیل

  www.craausa.org    ویبسایت

  )NAC(  افغانستانی برای ناروتهیکم
  )سرپرست (ی احمد زیزمر

  206 سرک سوم، خانه ،ی انصاریچهاراه
  کابل، شهر نو
   070 284 525    تلیفون

    667 320 079   
    1696 220 020   

  nacadmin@neda.af    یمیلا

  )DCA(  افغانستانیلند براا هتهیکم
  )یآمر ادار (مالک

  )هی نادرسهیغرب پارک، کوچه اول، شرق ل(سرک بهارستان 
  کابل، کارته پروان

   079 375 564    تلیفون
    0708 220 020   
    0643 220 020   

  dcakabul@uwnet.nl    ایمیل

  )NSP/OP( ی ملیپروگرام همبستگ/ کمیته مشاور
Andreas Schild) رهبر گروه(  

  )وری شفاخانه ککینزد( و انکشاف دهات ایدر ساختمان وزارت اح
  کابل، داراالما ن

   079 327 025    تلیفون
    170 234 079   
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  andreas.schild@nspafghanistan.org      ایمیل
    a.rahman@nspafghanistan.org  

  www.nspafghanistan.org    ویبسایت

  )ACHR( حقوق بشر سیونیکم
  )رئیس (لعل گل

  41سرک دهم، خانه 
  کابل، هللاقلعه فتح 

  )HRRAC( یسی از پالتی حقوق بشر و حماومیکنسرس
  )مسئول پروژه ( مصدقهیحر

  )داخل دفتر کپاو( قلعه فتح اهللا 12سرک 
  کابل، قلعه فتح اهللا

  )13032پست بکس (
   070 057 233    تلیفون

    334 315 079   
  afghanadvocacy@yahoo.com    ایمیل

  www.afghanadvocacy.org    ویبسایت

 کمک های بشری برای اطفال و زنان افغانستان
)HAWCA(  

Orzala Ashraf) سیرئ(  
   نوری شسهی للی نزد،یانی عقب مارلت آرانا،یسرک مسجد جامع  آر

  کابل، انایکارت آر
   070 277 031    تلیفون

    864 308 079   
  hawca@hawca.org    ایمیل

  www.hawca.org    ویبسایت

  )BRAC( کمیته ترقی دهاتی بنگلدیش
  )ی عمومسیرئ (جالل الدین احمد

  ) بهارستاننمایعقب س (45، خانه 4 کوچه ،یسرک قصاب
  کابل، روانپکارته 
  070 276 530    تلیفون

   jalaluddin_a2003@yahoo.com    ایمیل     
  www.brac.net    ویبسایت

 

  کابلیکمیته ترقی دهاتی بنگلدیش، دفتر ساحو
)BRAC(  
  261 ، خانه 6 پنجم، سرکهیناح

  کابل، خوشحال خان
  070 200 127    تلیفون

  )AFSC/QSA( کمیته خدمات دوستانه امریکا
Patricia Omidian) نماینده کشور(  

  36سرک پانزده ، خانه شماره  
  کابل، کارته سه

  070 274 828    لیفونت
    0166 250 020  

  pomidian@afsc.org    ایمیل
    yaqubikabul@hotmail.com  

  www.afsc.org    ویبسایت

  )SCA( کمیته سویدن برای افغانستان، دفتر زون شرق
Jorgen Holmstrom) ی منطقوسیرئ(  

  138 / 130 مبارک، سرک هشتم، خانه ی موستگاهیا
  کابل، تایمنی
  0093 020 220 1655    فکس

  (IRD)  کمکهای بین المللی و ترقی در افغانستان
  )چهارراهی شهید(موسسه اکبر 
  شهر نو، کابل

  )UMCOR( کمیته متحد میتودیست برای امداد
Jeremiah Maurer) یآمر ادار(  

  ) وزارت حجکینزد (57سرک شاه بوبو جان، خانه 
  کابل، شهر نو
   079 230 835    تلیفون

    169 043 070   
  office@umcor-afghanistan.org    یلایم

 /www.umcor-ngo.org/english ویبسایت
countries/afghanistan.htm  

  )EC( کمیسیون اروپا
Karl Harbo) رئیس نماینده اعزامی/ریسف(  

  )عقب لیسه امانی (2سرک اول، خانه 



  کابل: آدرس ها و تماس 
 

207 

  بلکا، شرق وزیر اکبر خان
   00873 763 041 236    فکس
   079 322 553    تلیفون

    1692 210 020  
    030 192 763 00873   

  delegation-afghanistan@cec.eu.int    ایمیل

 کمیشنیری عالی سازمان ملل متحد برای افغانستان
)UNHCR(  

   سرک صلح41خانه 
  کابل، شهرنو

  )3232پست بکس (

 ن،یمهاجرکمیشنیری عالی سازمان ملل متحد برای 
  )UNHCR( دفتر ساحوی کابل

Serge Male) سیرئ(  
   صلحابانیخ

  کابل، شهر نو
  )3232پست بکس (

   070 279 049    تلیفون
    158 279 070   
    0219 5420 216 0088   

  )UNSECOORD( کواردیناتور امنیت سازمان ملل متحد
Jean Lausberg) دفترسیرئ (  

مقابل سفارت ل متحد، داخل تعمیر پروگرام انکشافی سازمان مل
  هیترک

  کابل، شاه محمود غازی وات

  )MRCA( کورس های صحی برای افغانها
  )ی عمومسیرئ (ی اهللا استانکزئتیهدا

  مربوط به موسسه اکبر
  کابل، کارته پروان

   070 288 444    تلیفون
    435 277 070   

  mrca_afg@yahoo.com    ایمیل

 

  )ICG( بحران بین المللی هگرو
Joanna Nathan) تحلیل گر ارشد(  

   تاجور سلطانهسهی لکینزد
  کابل، شتهپکلوله 
   079 458 757    تلیفون

    2732 890 218 0088   
  jnathan@crisisgroup.org    ایمیل

    mshaikh@crisisgroup.org  
  www.crisisgroup.org          ویبسایت

  )DDG( گروپ ماین پاکی دنمارک
  )رئیس عمومی (حیات اهللا حیات

  )ی کلوپ عسکرکینزد(، 131ه خان
  کابل، شش درک

   020 100 185    تلیفون
    131 290 020   
    00751 7624 00873   

  www.danishdemininggroup.dk    ویبسایت

  )URD(  بازسازی و انکشافی عاجلگروپ
  ی کافه کوچه گلفروشکی، سرک هفتم، نزد333خانه 

  کابل، قلعه فتح اهللا
   079 023 254    تلیفون

  )GERES(نرژی و محیط زیست گروپ ا
Stephanie Hanouet) رئیس هیأت اعزامی(  

  24سرک دوم، خانه 
  کابل، قلعه فتح اهللا

   070 224 684    تلیفون
    089 011 079   

  geres_kaboul@hotmail.com    ایمیل
    geres_kaboul@yahoo.fr  

  http//geres.free.fr    ویبسایت

  )MMCC( گروه سرکس سیار برای اطفال
David Mason and Berit Muhlhausen) استی راتیه(  

   ،هیبی حبسهیسرک دارالمان ، سرک دوم، در سمت راست بعد از ل
  کابل، کارته سه
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   070 229 975    تلیفون
    140 280 070   
    1596 2122 216 0088   

  circus@afghanmmcc.org    ایمیل
  www.afghanmmcc.org    ویبسایت

  )MAG( نی مایگروه مشورت
John R. Kirby) یاتی و عملیکیآمر تخن(  

  ومیدیعقب است
  کابل، یچمن حضور

   079 837 001    تلیفون
    148 058 070   
    8483 2111 216 0088   

  jabbamines1@hotmail.com    ایمیل

  )AWN( مجمع زنان افغان
  )آمر دفتر (هبه طرزی

  193، خانه 3سرک 
  ، قلعه فتح اهللا

   070 286 598    تلیفون
  awnkabul@hotmail.com    ایمیل

  www.afghanwomensnetwork.org          ویبسایت

  )AMAC( مرکز ماین پاکی اریا
  )یآمر ساحو (دی الحق جاوبیحب

  271، خانه 14سرک 
  کابل،  اکبر خانریوز

  00870 76291 8172    فکس
  070 295 444    تلیفون

    352 223 070  
    170 918 762 00870  

  javed@unmaca.org    ایمیل

  )AC( رکز افغانم
Duaine Goodno) رئیس عمومی(  

  )وریهسعقب لیسه (، 1441، خانه 3سرک 
  کابل، کارته چهار

  070 271 445    تلیفون
  dgoodno@mail.com    ایمیل

 ی دمو کراسی حقوق بشر و ترقی المللنیمرکز ب
)ICHRDD(  
  )مشاور/ کواردیناتور  (ی رحمانایرو

  ایستاد گاه اول
  کابل، شتهپکلوله 

   070 018 405    لیفونت
  roya.rahmani@mail.mcgill.ca    ایمیل

 ری زنان و دختران فقی برای و آموزشیمیمرکز تعل
  )ECW( افغان
  )سیرئ (ملکه قانع

  20، اپارتمان 14بالک 
  کابل، ی هوائیبالک ها

  )1107پست بکس (
   070 276 065    تلیفون

    604 206 079   
  arezo_qanih@yahoo.com    ایمیل

  )JCCP(  از منازعه جاپانیریجلوگمرکز 
Hayashi Yutaka) ندهینما(  

  کابل، هللاقلعه فتح 
   079 029 684    تلیفون

    650 052 763 00873   
  kabul@jccp.gr.jp    ایمیل

  www.jccp.gr.jp    ویبسایت

  )AWEC(  زنان افغانیمرکز فرهنگ
  )رئیس (شینکه ذهین

  ، کمی دور تر از درمسال2سرک دوم، خانه 
  کابل، پروانکارته  
  070 263 794    تلیفون

    3209 202 075  
  awec@ceretechs.com    ایمیل

    awec_kabul@hotmail.com  
  www.awec.info    ویبسایت
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  )AINA( نهی افغان، آی جمعی و رسانه هایمرکز فرهنگ
  )نیمسئول (ستوفی و کریرضا دقت
   ملک اصغریچهارراه

  کابل، شاه محمود وات

  )CCA( انستان افغی برایمرکز همکار
  98سرک الف، خانه 

 کابل، هللاقلعه فتح 
  )26پست بکس (

   070 294 693    تلیفون
  ccakabul@hotmail.com    ایمیل

    ahmadi_ab@yahoo.com  

  )CIMMYT( مرکز اصالح تخم گندم و جواری
  )ی عمومناتوریکوارد (داکتر محمود عثمانزی

  1سرک سوم، غرب پارک بهارستان ، خانه 
  کابل ،کارته پروان

  )5291پست بکس (
   070 282 083    تلیفون
  m.osmanzai@cgiar.org    ایمیل

  مرکز انکشافی و تربیوی افغان
  )رئیس اداری (سردار محمد

  )مقابل سفارت سابقه انگلیس(حصه دوم، کارته پروان 
  کابل، کارته پروان

  070 252 117    تلیفون
    370 334 079  
    253 201 020  

aitm786@yahoo.com ایمیل 

   مرکز تحقیقات پوهنتون کابل
  کابل، کارته سخی

  )ARIC( اطالعاتی اکبرمنابع نشراتی و مرکز 
  )رئیس دفتر (یگل زا

  69چهارراهی شهید، خانه 
  کابل، شهر نو
  070 285 738    تلیفون

    415 281 070  
    2647 220 020  

  himmat@acbar.org    ایمیل
    acbarkbl@atge.automail.com  

  www.afghanresources.org    ویبسایت

  )AWVSLC( مرکز تعلیمات حرفوی زنان افغان
  )رئیس (نصراهللا رحمتی
  )مقابل درملتون توفیق(، کوچه اول 10تایمنی، سرک 

  کابل، تایمنی

 (British Council) مرکز فرهنگی بریتانیا
Malcolm Jardine) سیرئ(  

  سی ، مربوط سفارت انگلیهارراه، چ15سرک 
  کابل،  اکبر خانریوز

  070 102 311    تلیفون
    425 568 079  

  zia.zaher@fco.gov.uk    ایمیل
  www.britishcouncil.org/afghanistan  ویبسایت

   مرکز مطالعات افغانستان
  3سرک اول، خانه 

  کابل، شتهپکلوله 

  مرکز ملی تحقیقات پالیسی ، پوهنتون کابل
  کابل، سخیکارته 

  )AWRC( مرکز منابع زنان افغان
Partawmina Hashemee) رئیس(  

  )مقابل سرک معبد هندوها(، 108باغ باال، خانه 
  کابل، کارته پروان

  070 280 179    تلیفون
    056 203 079  

  awrckabul@hotmail.com    ایمیل
    awrckabul@yahoo.com  
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   )وادیه( یمطبعه دولت
  2مکرویان  نمبر 

  کابل، انیمکرو

ارکت کننده گان تکنالوژی هوانوردی و ارتباطات مش
  )Pactec(مخابراتی 

   ، کوچه اول سمت راست48، خانه 15سرک 
  کابل،  اکبر خانریوز

   070 275 845    تلیفون
    679 282 070   
    837 300 079   
    1044 5426 216 0088   

  bookingkbl@pactec.net    ایمیل
    support@kbl.pactec.net  

 www.pactec.org          ویبسایت

) میهن(موسسه آموزشی و تحصیلی در افغانستان 
)FSA(  

  )یمال / ی ادارسیرئ (ی نظرریمحمد شب
 هیلی لکی سوم، عقب پارک اطفال، نزدهیناح (،یچوک ده بور
  )دخترانه
  کابل، ده بوری
   070 277 637    تلیفون

    070 250 020   
  shabir_nazary@yahoo.com    ایمیل

    mshabir_nazary@hotmail.com  
  www.mayhan.nl          ویبسایت

  )ASCHIANA( موسسه آشیانه
  )سیرئ (محمد یوسف

  ی وزارت کار و امور اجتماعکینزد
  کابل،  ملک اصغریراهچهار

  070 277 280    تلیفون
  aschiana@yahoo.com.au    ایمیل

دفتر  -موسسه احیا و تحفظ انرژی برای افغانستان
  )AREA(  کابلیساحو

  )آمر منطقوی (انجینیر سخی

  35باغ باال، سرک ب، خانه 
  کابل، کارته پروان

  )THRA(زنان افغان برای مرکز آموزش حقوق بشر 
  )سیرئ(   سیرنروشن
  ) رستورانت سبزکینزد( 1، اپارتمان 103 دوم، بالک انیمکرو
  کابل، انیمکرو

  )، پسته خانه مرکزی125پست بکس (
   070 286 774    تلیفون

    1678 230 020   
  roshan_sirren@yahoo.com    ایمیل

    nargis_aini@yahoo.com  

  )ABR- LNGO( موسسه احیا مجدد افغانستان
  )آمر منطقوی (انجینیر احمد ابراهیم حیدری

  428ناحیه چهارم، سرک هشتم، خانه 
  کابل، تایمنی
  070 291 104    تلیفون

    402 247 070  
  m_ajmal_r@yahoo.com    ایمیل

    m_ajmal_r@msn.com  

  )FAER( موسسه احیأ و انجینیری فرحت
  )سیرئ (یزی عزلی وکرینیانج

  نزدیک هوتل مروارید
  کابل، شتهپکلوله 
   070 278 784    تلیفون

    198 318 079   
    435 206 070   

  faer-aw-aziz@hotmail.com    ایمیل

  )AREA( موسسه احیا و تحفظ انرژی در افغانستان
  )رئیس اجرایی ( خلیل شاهانجینیر

  12سرک دارالمان، کوچه خواجه مال، سرک ششم، خانه 
  کابل، کارته سه
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  )ORDER( موسسه احیا، انکشاف و ترقی اقتصادی
  )مسئول پروگرام (لمایل

  52 سوم، سرک ب، خانه هیناح
  کابل، نهیسرک اول جمال م

   079 324 246    تلیفون
    935 246 070   

  orderkabul@yahoo.com    ایمیل

  )ACBAR( موسسه اکبر
Anja De Beer) کواردیناتور اجرایی(  

  69چهارراهی شهید، خانه 
  کابل، شهر نو
  070 282 090    تلیفون

    2647 220 020  
  acbarkbl@acbar.org    ایمیل

  www.acbar.org    ویبسایت

  )OXFAM( موسسه اکسفام
Sarah Ireland) نما ینده کشور(  

  398ه ، سرک اول، خان10 هیناح
  کابل، هللاقلعه فتح 

  )681پست بکس (
   079 320 603    تلیفون

    830 296 070   
    7/266 220 020   

  oxfam@oxfam.org.uk    ایمیل
    mnaheemzada@oxfam.org.uk  

  www.oxfam.org.uk    ویبسایت

  )AA-A( موسسه اکشن اید در افغانستان
G.B. Adikari) رئیس عمومی(  

  )ه بازارمقابل مدین (74، خانه 2سرک 
  ، کابلهللاقلعه فتح 

  )ACF( موسسه اکشن فیم
 Thomas Loreaux) رئیس عمومی(  

  )ریاست اطفایهجوار (، 3چهارراهی تانگ تیل، مکرویان 
  کابل، مکرویان

  070 277 337    تلیفون
    330 285 070  
    694 224 070  

  acfafgha@kbl.pactec.net    ایمیل
    acfafgha@yahoo.co.uk  

  www.actioncontrelafaim.org    ویبسایت

  )AWWD(موسسه بهبود زنان افغان 
  )رئیس دفتر (سپوژمی فیض

  25سرک اول، خانه 
  کابل، مدینه بازار

  )RAFA( موسسه بازسازی افغانستان

 )چهارراهی شهید(موسسه اکبر 
 شهر نو، کابل

  )MM(  مندیکا موندیالموسسه
Angeles Martinez) رئیس هیأت اعزامی(  

  55 خانه  زرغونه ،سهیل
  کابل، قلعه فتح اهللا

   079 857 351    تلیفون
    992 815 079   

  angelmartinez17@yahoo.es    ایمیل
    masoodanawabi@hotmail.com  

  www.medicamondiale.org    ویبسایت

  )RI( موسسه امداد بین المللی
Flouran Walli) رئیس عمومی(  
  هارستان بنمایس) مقابل حمام( احمد، ری میسرک مسجد حاج

  کابل، روانپکارته 
   079 316 752    تلیفون

    991 283 070   
  kabul@ri.org    ایمیل

    flouran@ri.org  
  www.ri.org    ویبسایت

  )INTERSOS( موسسه انترساس
Francesca Ballarin) رئیس هیأت اعزامی(  

  18 / 16 / 14، مسجد شاه بوبو جان، 16سرک 
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  کابل، شهر نو
   070 283 941    تلیفون

    0098 220 020    
    127 8903 216 0088   

  afghanmission@intersos.org    ایمیل

  )ACDO( موسسه انکشاف اجتماعی افغانستان
  )رئیس اجرائی (گل واعظ کزار

  10سرک 
  کابل، تا یمنی
  070 281 991    تلیفون
 acdo1232003@yahoo.com   ایمیل

  (STEP) سه انکشافی و صحی استیپموس
  )کواردیناتور پروگرام (داکتر عبدالطیف راشد

  جنوب پل سرخ، سرک دوم
  کابل، کارته سه
   070 223 095    تلیفون
  Irashed_step@yahoo.com    ایمیل

  )PSI(موسسه خدمات صحی و اجتماعی 
Dana Ward) ی عمومسیرئ(  

  852 وات، خانه نیشهاب الد
  کابل، شهر نو

   079 015 649    ونتلیف
    222 295 070   

 www.psi.org    ویبسایت

  )ECI( موسسه ای، سی، آی
Fredrick von Heckmann) رئیس ساحوی(  

  2 متره، سرک 40دورتر از سرک 
  کابل، تایمنی
   070 274 519    تلیفون
  heckmann@ec-int.org    ایمیل

  www.ec-int.org    ویبسایت

 

 )GRO(  سخاوت جهانیموسسه

  )رئیس موسسه(انجینیر محمد سخی 
  کوچه گلفروشی
  شهر نو، کابل

   070 254 351    تلیفون
    704 276 070   
    744 200 020   

   gro_999@hotmail.com    ایمیل

 موسسه ماین پاکی و مرکز نگهداری سگهای تعلیمی
)MDC(  

  14 سرک 271خانه 
  کابل، وزیر اکبر خان

  )ARRAF( موسسه بازسازی و احیا مجدد فالح
  )رئیس اجرایی (عزیز احمد بارز

  سرک دهم، مقابل پسته خانه
  کابل، قلعه فتح اهللا

  )289پست بکس (
  070 284 549    تلیفون

    378 291 070  
    2812 2133 216 008  

  arrafafg@yahoo.com    ایمیل

  )ARD( سازی و انکشافی آموموسسه باز
  )سیرئ ( نظیر محمدرینیانج

  )لیمقابل تانک ت(سرک چهارم، 
  کابل، تایمنی
  070 277 377    تلیفون

    602 279 070  
    3536 8444 216 0088  

  engnazer_ard@hotmail.com    ایمیل
    mustafa_z@msn.com  

  )OI( موسسه بین المللی اوکندن
Mark St Martin) نما ینده کشور(  

  205 احمد، خانه ری می دوم، بهارستان، ختم سرک حاجهیناح
  کابل، بهارستان
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   079 309 562    تلیفون
    485 286 070   
    018 321 079   
    028 800 689 821 008  

  kabul@ockenden.org.uk    ایمیل
  www.ockenden.org.uk    ویبسایت

  )SNI( موسسه بین المللی سرپناه ، شیلتر نو
Georg Taubmann) سیرئ(  

  488سرک چهارم، خانه 
  کابل، هللاقلعه فتح 

  )CARE(  پاملرنهی المللنیموسسه ب
Paul Barker) رئیس عمومی(  

  )نظلهح مسجد کینزد( سرک پارک عقوب،ی ی حاجیچهارراه
  کابل، شهر نو
  00873 7622 12631    فکس
  070 285 688    تلیفون

    704 278 070  
    1098 220 020  
    630 212 762 00873  

  afghan@care.org    یمیلا
    carekbl@atge.automail.com  

  www.care.org.af    ویبسایت

  )JI( موسسه بین المللی جوهانیتر
Stephan Titze) کواردیناتور پروژه(  

  )ECHOنزدیک دفتر  ( 919خانه 
  کابل، شتهپکلوله 

   (SOZO) موسسه بین المللی سوزو
Tina Mary Bruner) سیرئ(  

  23، خانه 5 سرک ،یمنیسرک تا
  کابل، یمنیتا

   020 210 3147    فکس
   070 278 633    تلیفون

    393 837 079   
    3147 210 020   

    0216 8985 216 0088   
  info@sca.org.af    ایمیل

    wakil@sozointernational.org  
  www.sozointernational.org    ویبسایت

  )HNI( موسسه بین المللی صحت
  )رآمر دفت (محمد ظاهر خاندان

  1 سرک هفتم، خانه ،یمنی دهم، سرک تاهیناح
  کابل، هللاقلعه فتح 

   070 276 651    تلیفون
    048 216 070   
    2363 220 020   

  hni_kabul@neda.af    ایمیل
    hni_ka_office@yahoo.com  

  www.healthnetinternational.org    ویبسایت

  )MC( موسسه بین المللی مرسی کورپس
  )آمر دفتر ( مظفردیس

  ) هراتستگاهی اکینزد( 558سرک پنجم، خانه 
  کابل، هللاقلعه فتح 

  )838پست بکس (
   070 289 441    تلیفون

    066 211 070   
    01815 7622 00873   

  www.mercycorps.org    ویبسایت

  )IOM( موسسه بین المللی مهاجرت
Matt Huber) رئیس هیات(  

  حد، عقب مهمانخانه ملل مت1093 خانه ،ی انصاریچهارراه
  کابل، شهرنو
   070 278 824    تلیفون

    816 278 070   
    1022 220 020   
    69855 7628 00873   

  mhuber@iomkabul.net    ایمیل
    publicinformation@iomkabul.net  

  www.iom.int/afghanistan    ویبسایت
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  )WVI( موسسه بین المللی ورلد ویژن
Graham Strong) رئیس عمومی(  
   چهارمهی ها، ناحیمقابل مسجد هرات

  کابل، شهر نو
   079 334 869    تلیفون

    799 252 079   
  graham_strong@wvi.org    ایمیل

    thomas_tanguis@wvi.org  
  www.wvi.org    ویبسایت

  )PARWAZ( موسسه پرواز
Katrin Fakiri) رئیس اداری(  

  ) کورپسیبعد از موسسه مرس(، 5، سرک 545خانه 
  کابل، هللاقلعه فتح 

   070 234 848    تلیفون
  katrin_fakiri@parwaz.org    ایمیل

  www.parwaz.org    ویبسایت

  )PRB( ی آر بیموسسه پ
  )آمر پروگرام، سرپرست (نی نور حسرینیانج
  300 برج برق، خانه ستگاهیا

  کابل، شتهپکلوله 
   020 220 0012    فکس
   070 280 995    تلیفون

    820 391 079   
    0012 220 020   

  prbkabul@hotmail.com    ایمیل
    Kabul@prb.org.af  

  www.prb.org.af    ویبسایت

  )META( موسسه تفتیش و ارزیابی آموزشی
  )سیرئ (ی اسلتیاحمد غن

  2شش درک، سرک اول، خانه 
  کابل، پل محمود خان

   020 210 0865    فکس
   020 210 0865    تلیفون
  meta@neda.af    ایمیل

  )HWW( موسسه جهانی هوپ
Mark Timlin )ی عمومسیرئ(  

  کابل، روانپکارته 
   070 275 168    تلیفون

    399 284 070   
    1362 202 075   

  mark_timlin@hopeww.org    ایمیل
    mavevalli@gmx.net  

  www.af.hopeww.org    ویبسایت

موسسه حمایت از احیأ مجدد و فزیوتراپی در 
  )PARSA( افغانستان

Mary MacMakin) سیرئ(  
   ، سرک چهارمدکسی، مقابل ف وزارت تجارتکینزد

  کابل، کارته سه
  )3149پست بکس (

   070 224 813    تلیفون
    683 239 070   

  marymacmakin@yahoo.com    ایمیل
  www.parsa-afghanistan.com    ویبسایت

  )CAF( خانواده های افغانمواظبت از 
  )ی عمومسیرئ (داکتر بشیر احمد حمید

  )مسجد جامع( ، 220 چهارم، پروان دوم، خانه هیناح
  کابل، پروان دو
  070 292 184    تلیفون

    289 842 079  
  caf_kbl@yahoo.com    ایمیل

موسسه حمایت و نگهداری از میراث فرهنگی 
  )SPACH( افغانستان ، اسپاک

Ana Rosa Rodriguez) کواردیناتور پروگرام(  
  سرک اول، مقابل اکسفام

  کابل، یمنیتا

  )BESAO( موسسه خدماتی و تعلیمی بخدی
  )ی عمومسیرئ (احمد ضیا ایمل

   زنانی صلیب سرخ براکی کلنیپهلو
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  کابل، کارته سه

  )HAND(موسسه خدمات بشری و انکشافی 
  )سیرئ (سید احرار عابیدی

  263 دهم، سرک ششم، خانه هیناح
  کابل، هللاقلعه فتح 

  )5318پست بکس (
   070 275 222    تلیفون
  handkabul@yahoo.com    ایمیل

  www.geocities.com/handkabul          ویبسایت

  )SERVE( موسسه سرف، خدمات تربیوی و اضطراری
   سرغلپسرک 

  کابل، کارته سه

 (Solidarités)  موسسه سولیدارتی
Clément Bourse) ی عمومسیرئ(  

   کوب نصواری پاکی، نزد41، خانه 12سرک 
  کابل، هللاقلعه فتح 

   079 303 633    تلیفون
  cdm@solaf.net    ایمیل

    coordoadm@solaf.net  
  www.solidarites.org    ویبسایت

  )CHF( ی آف،یموسسه سی، اچ، ا
Christine Mulligan) ی عمومسیرئ(  

  )جوار مسجد فاطمه(، 3071سرک سوم، خانه 
  کابل، قلعه فتح اهللا

  070 202 818    تلیفون
    112 420 079  
    039 236 070   

  arajpoot@chfaf.org    ایمیل
    cmulligan@chfaf.org  

  www.chfhq.org    ویبسایت

  )SO( موسسه شهدا
  )مسئول اجرایی (نور محمد

  ری سرخ نزدیک مسجد عمر جان قندالپ

  کابل، کارته سه

  )RoP( موسسه صلح آر، او، پی
Duaine Goodno) سیرئ(  

  )کی تخنستگاهی اکینزد(سرک کارته چهار، 
  کابل، چهارکارته 
   079 403 246    تلیفون
  jdzlea@hotmail.com    ایمیل

  www.rootsofpeace.org    ویبسایت

  )SP( موسسه صلح سویس ، سویس پیس
  45 ، خانه ژنتونی زیمقابل مالل

  کابل، شاه رارا وات

  )FAO( موسسه غذا و زراعت سازمان ملل متحد
Serge Verniau) ندهینما(  

 مقابل پوهنتون ،ی و مواد غذائی وزارت زراعت و مالدارنه،یجمال م
  بلکا

  کابل، شهر نو
   070 288 154    تلیفون

    119 321 079   
  fao-afg@fao.org    ایمیل

  )FES( موسسه فریدریچ
Almut Wieland-Karimi) مینماینده مق(  

  ) اروپاونیسیمقابل کم( چهارراهی حاجی یعقوب 
  کابل، شهر نو
  00870 7630 42576    فکس
   070 280 441    تلیفون

    094 338 079   
    42575 7630 00870  

  almut@fes.org.af    ایمیل
    rohullah@fes.org.af  

  www.fes.org.af    ویبسایت

  )FOCUS( موسسه فوکس
  ) پروگرامئسیر (یاقبال کرمال
  43، خانه 13 سرک ،یجاده اصل
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  کابل، وزیر اکبر خان
   079 319 477    تلیفون
  iqbal.kermali@focus.akdn-afg.org    ایمیل

  )CA/EO( دی اسشنیموسسه کر
  زدهمیسرک س

  کابل، وزیر اکبر خان

  )C-Ireland( موسسه کاریتاس ایرلند
  چهارراهی شهید، 649خانه 

  کابل،  شهر نو

  )CORDAID( موسسه کورد اید هالند
Douglas James Mason) نماینده کشور(  

  ) زرغونهسهیعقب ل( وات یرونی ، الب338 دهم، خانه هیناح
  کابل، قلعه فتح اهللا

  070 066 558    تلیفون
    928 252 070  
    0144 5110 216 0088  

  cordaid.kabul@caritas.org    ایمیل
  www.cordaid.nl    ویبسایت

  )GNI( موسسه گود نایبورز بین المللی در افغانستان
Lee Byounghee) ی عمومسیرئ(  

   سرک اول بهارستان164خانه 
  کابل، روانپکارته 

  )5774پست بکس (
   079 355 392    تلیفون

  kabulgni@hotmail.com    میلای
    mazinga@goodneighbors.org  

  )OMAR( موسسه ماین پاکی و بازسازی اومر
  )رئیس اداری ( فضلمیفضل کر

  ی غازومی استدکینزد
  کابل، یچمن حضور

   079 322 126    تلیفون
    127 322 079   
    129 322 079   

    794 201 075   
  omarintl@ceretechs.com    ایمیل

    fazel02@hotmail.com  

  )MCPA( موسسه ماین پاکی و پالنگذاری
  )سیر (انجینیر حاجی عتیق اهللا

 خانه در نی محمود خان  کو چه  اول  سمت راست، اوللپاز طرف 
  کابل، سمت چپ

 (MEDAIR)  ریموسسه مدا
Eric Sinclair) ی عمومسیرئ(  

  812سرک هفتم ، خانه 
  کابل، هللاقلعه فتح 

   00873 6294 5643    فکس
   070 296 778    تلیفون

    581 337 070   
    45643 7629 00873   

  cd-afg@medair.org    ایمیل
  www.medair.org    ویبسایت

  )MADERA( موسسه مَدیرا
Franck Lefebvre) ی عمومسیرئ(  

  7 سرک 133خانه 
  کابل، هللاقلعه فتح 

   070 281 869    تلیفون
    658 862 00873   

  madera_kaboul@yahoo.fr    ایمیل
    maderaadp@yahoo.fr  

  )ZOA( موسسه مواظبت از مهاجرین
John Schot) رئیس عمومی(  

  )نزدیک سفرت آلند  ( 5 سرک 306خانه 
  کابل، چهارراهی انصاری

  کابل، تایمنی

 (MERLIN) موسسه میرلین
Jacob Hughes) یآمر منطقو(  

   حسن مسلمیچهارراه



  کابل: آدرس ها و تماس 
 

217 

  کابل، شهر نو

  )MESAA( سایموسسه م
  )سیرئ (اریمد اهللا اححیذب

  ، دارالمان)هی سفارت روسکینزد( ، JIFF یمربوط مرکز طب
  کابل، نهی خان موبیا

   070 292 095    تلیفون
  mesaa_afg@yahoo.com    ایمیل

  )ME( ستی اشنیموسسه م
  ) رستورانت ستارهکینزد (214 وات، خانه یابیفار

  کابل، شهر نو
   0088 216 6420 0531    فکس
   079 344 121    تلیفون

    699 865 079   
    0532 5420 216 0088   

  afghanistan@miseast.org    ایمیل
  www.miseast.org    ویبسایت

  ارشد و ملکی پیمان انتالنتیک شمالیی گندهینما
)NATO(  

Minister Hikmet) نماینده ارشد ملکی در افغانستان(  
  سرقومندانی مرکزی قوای ایساف

  کابل، سرک مسعود بزرگ
   079 511 262    تلیفون

    255 511 079   
    263 511 079   

  kaymakcif@isaf-hq.nato.int    ایمیل
    luksikm@isaf-hq.nato.int  

  سویدنیهمکار  المللی انکشافی ونی بی گندهینما
  )SIDA() دنیسفارت سو(

Jorgen Persson) رئیس هیأت اعزامی(  
  70، خانه 1سرک پانزدهم، کوچه 

  کابل، وزیراکبرخان
   070 280 555    تلیفون

 

  )CADA( ای آ سی انکشافی مرکزی گندهینما
Greg Spackman) دفترسیرئ (  

  سرک سوم شورا
  کابل، کارته سه
  www.mercy.se    ویبسایت

  (UARA)  نماینده گی متحد برای بازسازی افغانستان
  )چهارراهی شهید(موسسه اکبر 
  شهر نو، کابل

  )CBR( بازسازینیروی 
  )دفترآمر  (محمد ظریف نظامی

  108 دهنه نل، سرک الف، خانه ستگاهیا
  کابل، باغ باال
  079 337 249    تلیفون

    741 286 079   
    2071 220 020   

  nizamicbr@hotmail.com    ایمیل
              zareef_nizami@yahoo.com  

 (NYT)نیویورک تایمز 

   070 279 339    تلیفون
    1088 210 020   

 nytkabul@yahoo.com    ایمیل

   وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل
  ) امور سرحدات، اقوام و قبایلریوز (ی براهومیعبدالکر

  مقابل سینمای زینب
  کابل، شهر نو

 (MoC) وزارت تجارت
  ) تجارتریوز ( ارسالنی امتیهدا

  سرک داراالمان
  کابل، داراالمان

  )MoE( وزارت اقتصاد
  ) اقتصادریوز ( فرهنگنی محمد امریم

  )جوار سفارت ایتالیا( آریانا چهارراهی
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  کابل، سرک مسعود بزرگ

  )MEW( وزارت انرژی و آب
  ) انرژی و آبریوز (لیالحاج محمد اسماع

  )مقابل موزیم کابل(سرک داراالمان 
  کابل، داراالمان

  )MFA( وزارت امور خارجه
  ) امور خارجهریوز (عبداهللا عبداهللا

   ملک اصغریچهارراه
  کابل، شاه محمود وات

  )MIC( ارت اطالعات و فرهنگوز
  ) اطالعات و فرهنگریوز (نی مخدوم رهدیس

  کابل، یپل باغ عموم

  )MoI( وزارت امور داخله
  ) داخلهریوز (ی احمد جاللیعل

   واتیشاه محمود غاز
  کابل، شهر نو
   079 320 818    تلیفون

    0159 220 020   

  )MRRD( وزارت احیأ و انکشاف دهات
  )انکشاف دهات ریوز ( اتمرفیمحمد حن

   واتیشاه محمود غاز
  کابل

   020 210 0481    تلیفون
    1347 210 020  

  info@mrrd.gov.af    ایمیل
  www.mrrd.gov.af    ویبسایت

  )MoWA( وزارت امور زنان
  ) امور زنانریوز (مسعوده جالل

  نبی زنمایجوار س
  کابل، شهر نو

 

  )MCN( وزارت  مبارزه علیه مواد مخدر
  کابل، ) مواد مخدرهی مبارزه علریوز( ی اهللا قادربیحب

  )MAAHF( وزارت زراعت، مالداری  و مواد غذایی
  ) زراعت، مالداری و مواد غذاییریوز (نی رامداهللایعب

  مقابل پوهنتون کابل
  کابل، نهیجمال م

  )MoC( وزارت مخابرات
  ) مخابراتریوز (نی سنگرزییام

  5428پارک زرنگار، پست بکس شماره 
  کابل، واتمحمد جان خان 

  210 1137    فکس
   079 230 067    تلیفون

    1113 210 020   
  contact@moc.gov.af    ایمیل

  www.trb.com    ویبسایت

  )MoD( وزارت دفاع
  ) دفاعریوز (عبدالرحیم وردک

  مقابل قصر ریاست جمهوری
  کابل، پشتونستان وات

   وزارت معارف
  ) معارفریوز (نینور محمد قرق

  مقابل شاروالی کابل
  کابل، ه افغاناند

  )MoF( وزارت مالیه
  )هی مالریوز (انورالحق احدی
  کابل، پشتونستان وات

   وزارت حج و اوقاف
  ) حج  و اوقافریوز (ینعمت اهللا شهران

  سی پولیتیجوار حوزه دهم امن
  کابل، شهر نو
   079 302 193    تلیفون

    928 290 070   
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  )MHE( وزارت تحصیالت عالی
  )ی عالالتی تحصریوز (اری شاه حسن ریام

  عقب پوهنتون کابل
  کابل، چهارکارته 
   079 007 554    تلیفون

    952 276 079   
  mohe@hotmail.com    ایمیل

    amirs33617@yahoo.com  

  )MoJ( وزارت عدلیه
  )هی عدلریوز (سرور دانش

  کابل، پشتونستان وات
   079 436 009    تلیفون

    545 275 070   

  )MLSA( وزارت کار و امور اجتماعى
  )ی کار و امور اجتماعریوز ( معصومینی اکرام الددیس

  مقابل وزارت امور خارجه
  کابل، شاه محمود وات

   وزارت شهدا و معلولین
  )نی شهدا و معلولریوز (ی بلخقهیصد
   عامهدی وزارت فواکینزد

  کابل،  کهنهانیمکرو

   وزارت معادن و صنایع
  ) معادن و صنایعریوز (قی محمد صدریم

  ل قصر ریاست جمهوریمقاب
  کابل، پشتونستان وات

  )MoH( وزارت صحت عامه
  ) صحت عامهریوز (ی فاطمنیمحمد ام

  کای سفارت امرکینزد
  کابل،  صحت عامهیچهارراه

   وزارت فواید عامه
  ) عامهدی فواریوز (ی صفریسهراب عل
   اول،  دوم،  سومیبالک ها

  کابل،  کهنهانیمکرو

    گان و عودت کنندهنیوزارت مهاجر
  )نی امور مهاجرریوز (محمد اعظم دادفر

   جنگلککهیمقابل باغ بابرو، عقب فابر
  کابل، ل آباداصو

  )MoT( وزارت ترانسپورت
  ) ترانسپورتریوز (ی اهللا قاسمتیداکتر عنا

  مقابل قومندانی قوای ایساف
  کابل، سرک مسعود بزرگ

   070 226 781    تلیفون
  asefrafiqi@hotmail.com    ایمیل

    grilled@state.gov  

  )MUDH(  و مسکنیوزارت شهر ساز
  ) و مسکنی شهر سازریوز ( پشتونوسفی

  کابل، مکرویان سوم

  )CoAR(  افغانهای کمک ها برایهماهنگ
  )ی عمومسیرئ ( محمد نعیم سلیمیرینیانج

  276، خانه 4 کوچه ،13سرک 
  کابل، وزیر اکبر خان

   070 280 727    تلیفون
    0755 8980 216 0088  

  coar_kbl@yahoo.com    ایمیل
    coarkbl@brain.net.pk  

  www.coar.org    ویبسایت

  )CHA( هماهنگی کمک های بشری
  )رئیس دفتر (داکتر محمد فرید وقفی

  2 / 1 خانه زدهم،یغرب پارک بهارستان، سرک س
  کابل، کارته پروان

  )PSD( )همتا(همکاران ترقی اجتماعی 
  )سیرئ (ی عبدالهرینیانج

   رحمان بابا، خانه سومهسیعقب ل
  کابل، یکوته سنگ
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   070 285 122    تلیفون
    113 329 079   
    947 503 079   

  psdkabul@gmx.net    ایمیل
             sameem@qta.paknet.com.pk  

  )COOPI( همکاری بین المللی
  )کواردیناتور کشور (فیصل احمد گیالنی

  10 هیناح) 2 ندزی مهمانخانه فرکینزد (131 خانه ،یکوچه قصاب
  کابل، شهر نو
   070 277 287    تلیفون

    027 297 070   
    1255 5110 216 0088  

  gilani@coopi.org    ایمیل
    kabul@coopi.org  

  )GDC/KfW( همکاری های انکشافی جرمنی
Martin Jenner) رئیس(  

  33/2خانه 
  کابل، چهارراهی صدارت

   070 281 447    تلیفون
    457 274 070   

  kfwkabul@gmx.de    ایمیل
  www.kfw.de    ویبسایت

  )GTZ( همکاری های تخنیکی جرمنی
Gisela Hayfa) رئیس عمومی(  

  33/2خانه 
  کابل، چهارراهی صدارت

   070 275 606    تلیفون
    001 300 079   

  )SGAA(همکاری سندیگال به مردم افغانستان 
   ی اکبرمیابراه

  472سرک چهارم، خانه 
  کابل، هللاقلعه فتح 

   070 285 056    تلیفون
    973 338 079   

  sgaakabul@yahoo.com    ایمیل
 www.sandygallsafghanistanappeal          ویبسایت

             .org  

  )PMM( هیات خدمات صحی پولند
Monika Hankiewicz) رئیس دفتر(  

  مت چپسرک نهم، کوچه اول در س
  کابل، تا یمنی
   079 331 115    تلیفون
  afgan@mp.pl    ایمیل

  )ACC() هما(هیأت محافظوی افغان 
Erin Hannan) مسئول پروژه(  

 UNICAدفتر ، UNOPSتوسط 
  کابل، سرک جالل آباد

  070 201 126    تلیفون
    400 263 070  

  acc@unopsmail.org    ایمیل
             rafaelr@unopsmail.org 

 معاونت سازمان ملل متحد در افغانستانهیات 
)UNAMA(  

Jean Arnault) خاصندهینما (  
  ی ذنبق، محوطه بیچهارراه

  کابل، یسرک جالل آباد، ساحه صنعت
   070 105 000    تلیفون

    000 106 070   
  spokesman-unama@un.org    ایمیل

    fscu-unama@un.org  
  www.unama-afg.org    ویبسایت

ان ملل متحد در افغانستان، دفتر هیات معاونت سازم
  )UNAMA( یساحو

Martin Trevor) دفترسیرئ (  
  مقابل سفارت فرانسه

  کابل، شاه محمود غازی وات
  martin@un.org    ایمیل
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  )IMC( ی المللنیبصحی ی تیأه
  )یاتیآمر عمل (یشی محمد قرکین

  139 / 138 خانه م،ی سرک ج،یکارته ول
  کابل، شش درک

   070 284 903    تلیفون
    229 228 070   
    905 343 079   

  imcreception@yahoo.com    ایمیل

    nmohammad@imcworldwide.org  

  )EA( یورون اید
   یرنیسرک الب، 221خانه 

  کابلکلوله پشته، 
   070 280 881    تلیفون
  cso.afghanistan@euronaid.nl            ایمیل
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 بدخشان

   )A-AID(فغان اید ا
  )آمر پروگرام( یمحمد آغا مجدد

   آبادضیف
  )، پسته خانه کارته پروان6066پست بکس (

   0044) 0 (207 225 3344  فکس
   075 631 0019    تلیفون

  51522 898 216 0088   
  afghanaid@ceretechs.com    ایمیل

  www.afghanaid.org.uk    ویبسایت

   )CPAU(گی همبست صلح و ی برایهمکارانجمن 
  )مسئول( ی اهللا دورخانی قدریحاج
   دفتر حالل احمرکی، حصه اول، نزد5 هیناح

   آبادضیف، شهر نو
  075 631 0578    تلیفون

   )BIHL(  بدخشانی عالماتی تعلتوتیانست
  )ی پوهنحسیرئ( عبدالقادر مهان

   آبادضیف
  079 454 263    تلیفون

   )AKF-A( آغا خان ادیبن
  )یرام منطقوآمر پروگ( یفرمان عل
  بهارک، شهر نو
   00873 763 631 489    فکس
   00873 7626 52480    تلیفون

  farman.ali@akdn-afg.org    ایمیل
  www.akdn.org    ویبسایت

   )IbnSina(  افغانستانی برانای ابن سیپروگرام صح
  )آمر پروگرام( قی شفدیس

  دیحصه اول، شهر جد
   آبادضیف

   075 631 0716    تلیفون
  6237 2129 213 0088  

   )AKES( آغاخان یمیخدمات تعل
  ) پروگرامی ملریمد( فاروق رحمت اهللا

  شکاشم، دی سعهیقر
   079 010 254    تلیفون
  faruq.remtulla@akdn-afg.org    ایمیل

   )CONCERN( سازمان جهانی کانسیرن
Istvan Vukovich) پروگرامکواردیناتور (  

   آبادضیف
   0088 216 5426 0515    تلیفون
  istvanvukovich@yahoo.com    ایمیل

  www.concern.net    ویبسایت

   )WHO(  صحتیسازمان جهان
   آبادضیف

   075 631 0814    تلیفون
  0811 631 075   
  0740 3333 216 0088   

  mazarin@afg.emro.who.int    ایمیل

   )ACTED( سازمان همکاری های تخنیکی و انکشافی
   آبادضیف، شهر نو
   079 021 976    تلیفون
  faizabad.administration    ایمیل

    @acted.org  
  www.acted.org    ویبسایت

   )UNICEF( صندوق حمایت از اطفال سازمان ملل متحد
   آبادضیف

  0088 216 8980 0421    تلیفون

   )ORA( )وراا(کمک برای اطفال غریب 
Alex Duncan) پروژهسیرئ (  
   والکانیگاز خان، ولسوال

   آبادضیف، 
  )594 بکس پست(

  director@oracentralasia.org    ایمیل
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   )NSP/OP( ی ملی پروگرام همبستگ/مشاورکمیته 
  ) گروهرهبر( رهینظ

   بدخشانلیعقب تانک ت
   آبادضیف، شهر نو
   079 139 773  تلیفون

    660 139 079   
  badakhshan@nspafghanistan.org  ایمیل

   )NAC(  افغانستانی برای ناروتهیکم
  )آمر دفتر( محمد رزایم

   آبادضیف، شهر نو
   075 631 0443    تلیفون

    478 020 079   
    1235 5060 216 0088   

  nacbad@eikmail.com    ایمیل
   )AIHRC(  مستقل حقوق بشر افغانستانونیسیکم
   آبادضیف

   075 631 104 67    تلیفون
    9562 2113 216 0088   

  badakhshan@aihrc.org.af    ایمیل
   )CCA(  افغانستانی برایمرکز همکار

   آبادضیف
   0088 216 2113 8244    تلیفون
  ahmadiab@yahoo.com    ایمیل

   )CAF(مواظبت از خانواده های افغان 
  WFP ، سرک موسسه189خانه 

   آبادضیف، شهر نو

   )Oxfam( موسسه اکسفام
  حصه سه
   آبادضیف، شهر نو
   070 294 365    تلیفون

    436 279 762 00873   

  www.oxfam.org.uk    یتویبسا

   )ARRAF( موسسه بازسازی و احیا مجدد فالح
  ) دفترریمد( یکامل صاف

  ونامایسرک دفتر 
   آبادضیف، شهر نو
   075 631 0629    تلیفون
  arraf_faizabad@yahoo.com    ایمیل

   )HNI( موسسه بین المللی صحت
  )آمر پروگرام( یازی نبیحب
  5 هیناح

   آبادضیف، شهر نو
   0088 216 890 2893    تلیفون
  habeeb_niazi@yahoo.com    ایمیل

  www.healthnetinternational.org    ویبسایت

   )IOM( موسسه بین المللی مهاجرت
   محب اهللایسرک اول، خانه حاج

   آبادضیف، شهر نو
   079 215 128    تلیفون

    8385 2113 216 0088   

  iomfaizabad@eikmail.com    ایمیل
  www.iom.int/afghanistan    ویبسایت

   )PRB( ی آر بیموسسه پ
   آبادضیف، شهر نو
  075 631 0699    تلیفون

   )MEDAIR( ریموسسه مدا
   سوم، شهر نوهیناح

   آبادضیف، یدشت شنگ
   079 336 644    تلیفون

    1090 5112 216 0088   

  badakshan-afg@medair.org    ایمیل

   )ME( ستی اشنیموسسه م
Ulla Mogensen) ور پروگرامکواردینات(  

   آبادضیف، شهر نو
   079 431 927    تلیفون
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    0577 631 075   
    2970 5420 216 0088   

  ulla.mogensen@miseast.org    ایمیل

   )ME( ستی اشنیموسسه م
Ulla Mogensen) کواردیناتور پروگرام(  

  بهارک، سرک دو آب
   0088 216 5420 2970    تلیفون
  ulla.mogensen@miseast.org    ایمیل

  بادغیس

   )BRAC( کمیته ترقی دهاتی بنگلدیش
  قلعه نو
  0088 216 2113 7082    تلیفون

   )OI( موسسه بین المللی اوکندن
  )تی پروگرام  والریمد( تواب ظفر

  IOMکمپ 
  قلعه نو، باال مرغاب

  008 821 689 800 027    تلیفون
  ocken2@inmarsat.francetelecom.fr   ایمیل

  بغالن

   )BIHL(  بغالنی عالماتی تعلتوتیانست
Nafus Jayid) ی پوهنحسیرئ(  

  بغالن
  070 615 849    تلیفون

   )FCCS( بنیاد فرهنگ و جامعه مدنی
  )سیرئ( بربن مهر
  پلخمری
   0088 216 3335 2799    تلیفون
  afghan_foundation@yahoo.com    ایمیل

  www.afghanfccs.org    ویبسایت

   )AKF-A( آغا خان ادیبن
  )یآمر پروگرام منطقو( شکیل کاکاخیل

  یششصد کوت
  پلخمری
   00873 763 631 489    فکس
  shakeel.kakakhel@akdn-afg.org    ایمیل

  www.akdn.org    ویبسایت

   )AKES( آغاخان یمیخدمات تعل
  )یادار معاون(  قباددیس

  )ی پل خمریلوی  سکینزد (84/279سرک اول، خانه 
  پلخمری
  079 045 892    تلیفون

   )AHRO( ر افغانستانسازمان حقوق بش
   عبداالحد
  )ی پلخمری شاروالکینزد( طبقه دوم د،یهوتل جاو
  پلخمری
   070 025 389    تلیفون
  achr98@yahoo.com    ایمیل

    achr98@hotmail.com  

   )ACTED( سازمان همکاری های تخنیکی و انکشافی
  4 نمبر ی قل اردوکینزد

  پلخمری
   070 707 182    تلیفون

    1455 5060 216 0088   

  pik@acted.org    ایمیل
  www.acted.org    ویبسایت

   )EICA( )ایتالیسفارت ا( ایتالی ای اضطراریکمکها
  ) محکمهکینزد(باغ قهوه خانه 

  یپلخمر
   070 287 100    تلیفون

    272 286 070   
    4414 3332 216 0088  

   )BRAC( کمیته ترقی دهاتی بنگلدیش
  تی والری تعمکینزد

  پلخمری
   070 010 163    تلیفون
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    5951 2117 216 0088   

 کمیشنیری عالی سازمان ملل متحد برای افغانستان
)UNHCR(   
  پلخمری
   070 707 930    تلیفون

    734 703 070   
    0693 5110 216 0088   

  afgpk@unhcr.ch    ایمیل
    pul-i-khumri@unhcr.euraf.net  

   )NSP/OP( ی ملی پروگرام همبستگ /مشاورکمیته 
  )رهبر گروه( سیونی یحاج

   یتی والی بازسازمی مرکز تکیدو سرکه کندوز، نزد
  پلخمری
   079 047 884    تلیفون
  baghlan@nspafghanistan.org    ایمیل

   )CCA(  افغانستانی برایمرکز همکار
   آغا خانادی بنکینزد

  پلخمری
   0088 216 2113 8244    تلیفون
  ccakabul@hotmail.com    ایمیل

   )CAF( نواده های افغانخامواظبت از 
  ی ششصد کوتت،یسرک وال
  پلخمری، شهر نو
  0088 216 8444 2878    تلیفون

  بلخ
  )AIMS(اداره انسجام معلومات افغانستان 

  )مسئول ساحوی( وندی مملیا
   جالل آباد،ونامایدر محوطه دفتر 

  فیمزارشر
   070 515 915    تلیفون
  aimal.maiwand@aims.org.af    ایمیل

    maiwand@un.org  

   )NPO/RRAA( افغانستانبازسازی دهات اداره 
  فی اکبر در مزار شریدفتر ساحو

  نیاسی کوچه اکه ت،یدروازه جمهور
  فیمزارشر

   )PIN(اداره کمک به مردم نیازمند 
Vladimir de Abreu e Lima) سیرئ(  

  82کوچه بابه قمبر 
  فیمزارشر
   070 506 987    تلیفون

    4170 444 216 0088   
  afghanistan@peopleinneed.cz    یلایم

  www.peopleinneed.cz    ویبسایت

   )ATC(مشاورین تخنیکی افغان اداره 
  انایکارته آر
  فیمزارشر

   )A-AID(افغان اید 
  فی اکبر در مزار شریدفتر ساحو

  نیاسی کوچه اکه ت،یدروازه جمهور
  فیمزارشر

   )NDI(  دیموکرات ملیانستیتوت
  )ریمد( ی حکمتلیخل

  فیشرمزار
   079 389 485    تلیفون

    766 509 070   

  khekmati@ndi.org    ایمیل

 هبیتات-پروگرام اسکان بشر ملل متحد
  (UN HABITAT)  

Stephen J. Kutzy) کشورناتوریکوارد (  
   افغانشهیسرک عا
  فیمزارشر
   070 501 396    تلیفون
  stephenkutzy@yahoo.com    ایمیل

  www.habitat.org    ویبسایت
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   )IbnSina(  افغانستانی برانای ابن سیگرام صحپرو
  )آمر پروگرام( کانیفدا محمد پ

  انایکارته آر
  فیمزارشر
   070 509 366    تلیفون

    034 507 070   
  ibnsinamazar@yahoo.com    ایمیل

   )BU( پوهنتون بلخ
  ) پوهنتونسیرئ(  اهللابیحب

  فیمزار شر
  070 535 350    تلیفون

   )CAFE( زیتبادالت آزاد آسیای مرک
Rob Graves) آمر منطقوی(  

  گذر مارمول مقابل مسجد اول
  فیمزارشر
   070 509 252    تلیفون

    988 239 079   
  robgraves@mail.com    ایمیل

  www.cafengo.org    ویبسایت

   )SCUSA( کای اطفال امرهیحما
  فی اکبر در مزار شریدفتر ساحو

  نیاسی کوچه اکه ت،یدروازه جمهور
  فیمزارشر

   )SCUK( سی اطفال انگلهیاحم
Manish) آمر پروگرام(  

  ی مندون،ی، کارته مامور2 هیناح
  فیمزارشر
   070 500 637    تلیفون

    623 510 070   
  scukmzr@psh.paknet.com.pk    ایمیل

    manishjain@gawab.com  
   )DHSA(  افغانستانیخدمات بشری و انکشافی برا

   یلباراعبد
  فیل مزار شرکوچه قلندر شاه ، عقب هوت

  فیمزارشر
  070 508 237    تلیفون

   )UNDSS(  سازمان ملل متحدیتیدفتر امن
  فیمزارشر
   070 257 653    تلیفون

    927 500 070   
    7775 5110 216 0088   

  corluka@un.org    ایمیل
    safi@un.org  

 افغانستان  سازمان های غیر دولتی براییمنیدفتر ا
)ANSO(   

Amu Wais) یتی امنمشاور امور(  
  وری، دروازه جمهی شاروالیلی فام50، 915خانه 

  فیمزارشر
   070 511 411    تلیفون

    397 294 070   
    4672 2112 216 0088   

  north@afgnso.org    ایمیل
    north2@afgnso.org  

   )WWI(دفتر بین المللی زنان در خدمت زنان 
  فی اکبر در مزار شریدفتر ساحو

  نیاسیه  کوچه اکت،یدروازه جمهور
  فیمزارشر

  )35پست بکس (

   )GAA/DWHH( دفتر جرمن اگرو اکشن
  فی اکبر در مزار شریدفتر ساحو

  نیاسی کوچه اکه ت،یدروازه جمهور
  فیمزارشر

   )JDA Int’l( دفتر مشترک انکشاف بین المللی
Mark J. Henning) پروگرامکواردیناتور (  

  ی، سرک کاه فروش2خانه 
  فیمزارشر
  070 506 035    تلیفون

  971 1305 897 99+  
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    6131 2127 216 0088   

  jda_mazar@jdapost.com    ایمیل

   )CONCERN( سازمان جهانی کانسیرن
  فی اکبر در مزار شریدفتر ساحو

  نیاسی کوچه اکه ت،یدروازه جمهور
  فیمزارشر

  )، کابل2016پست بکس (

   )WHO(  صحتیسازمان جهان
  )سیرئ( ی احمد غفارریم

  ، سرک اروسادروازه بلخ
  نیکارته مامور

  فیمزارشر
   070 288 401    تلیفون

   )AHRO( سازمان حقوق بشر افغانستان
   یعبدالصمد لغمان

   اشرف، طبقه دومتیمارک
  اری قیچوک صد

  فیمزارشر
  )، دانشگاه پشاور، پاکستان1494پست بکس (

   070 504 850    تلیفون
  achr98@yahoo.com    ایمیل

    achr98@hotmail.com  
   )HAFO(  افغاننیسازمان کمک به دهاق

  )ی منطقوآمر( سیف علی ندرت
  )ونامای دفتر کینزد (انی، دروازه شادفیغرب روضه شر

  فیمزارشر
   079 567 752    تلیفون
  hafo_mazar-i-sharif@yahoo.com    ایمیل

   )ACTED( سازمان همکاری های تخنیکی و انکشافی
  متحد سازمان ملل ی عالیشنریمقابل دفتر کم
  کارته شفاخانه

  فیمزارشر
   070 501 310    تلیفون
  mazar@acted.org    ایمیل

  www.acted.org    ویبسایت

   )NRC( ی نارونی مهاجریشورا
  فی اکبر در مزار شریدفتر ساحو

  نیاسی کوچه اکه ت،یدروازه جمهور
  فیمزارشر

   )CFA(  اطفال افغانستانی برای المللنیصندوق ب
  فیزار شر اکبر در میدفتر ساحو

  نیاسی کوچه اکه ت،یدروازه جمهور
  فیمزارشر

   )UNICEF( صندوق حمایت از اطفال سازمان ملل متحد
  فیمزارشر
  00873 7629 25535    تلیفون

   )IFRC( فدراسیون صلیب سرخ
  یکارته بخد

  فیمزارشر
   070 500 008    تلیفون

    3435 76304 00873   

-fin.mazar-i    ایمیل
sharifoff@wireless.ifrc.org  

 کمک های بشری برای اطفال و زنان افغانستان
)HAWCA(   

   یسوسن مستمند
  فیمزارشر

  )، صدر رود646پست بکس (
  hawca@hawca.org    ایمیل

  www.hawca.org    ویبسایت

   )AMI(کمکهای طبی بین المللی 
  فی اکبر در مزار شریدفتر ساحو

  نیاسی کوچه اکه ت،یدروازه جمهور
  فیمزارشر

   )BRAC( قی دهاتی بنگلدیشکمیته تر
  تی هوتل کفاکی، نزدفی مزار شر-سرک شبرغان

  فیمزارشر
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   070 240 019    تلیفون
    9663 5026 216 0088   

 کمیشنیری عالی سازمان ملل متحد برای افغانستان
)UNHCR(   

Anne Mary Campbell) سیرئ(  
  فیمزارشر
   070 500 938    تلیفون

    810 500 070   
    1598 5112 216 0088   

  campbella@unhcr.ch    ایمیل
    mazar@unhcr.euraf.net  

   )SCA(  افغانستانی برادنی سوتهیکم
  )یآمر پروگرام منطقو( عبدالقدوس قاطع

  ) مسجد اولیپهلو(مارمول گذر 
  فیمزارشر
   070 500 414    تلیفون

    057 527 070   
  ab.qudoosqateh@sca.org.af    ایمیل

    aqqateh@yahoo.com  
   )NSP/OP( ی ملی پروگرام همبستگ /مشاوریته کم

  ) گروهرهبر( هارون
  RRDعقب مخابرات ، دفتر 

  فیمزارشر
   070 516 430    تلیفون

    203 354 079   
  balkh@nspafghanistan.org    ایمیل

   )NSP/OP( ی ملی پروگرام همبستگ /مشاورکمیته 
Patrick Crofskey) یآمر منطقو(  
  )بعد از دوکان قمر( انیباغ زنانه، سرک شاد

  فیمزارشر

   )DCA(  افغانستانیلند براا هتهیکم
  فی در مزارشرری اکیدفتر ساحو

  نیاسی کوچه اکه ت،یدروازه جمهور
  فیمزارشر

  )1107پست بکس (

  ترکمنستانکنسولگری 
Kabayev) نسولک(  

  فیمزارشر
   070 501 382    تلیفون

   )DDG( گروپ ماین پاکی دنمارک
  62-63-3 خانه ،یدیسرک شه

  کارته پروان
  فیمزارشر
   0088 216 8980 2256    تلیفون
  ddgmazar@hotmail.com    ایمیل

   )AMAC( مرکز ماین پاکی اریا
  )یآمر ساحو( ی خان زازابیحب

  )ICRC دفتر کینزد(سرک اول، 
  فیمزارشر، یکارته بخد

   070 52 710    تلیفون
  habibzazai@yahoo.com    ایمیل

   )CCA( نستان افغای برایمرکز همکار
  ICRC  دفترکینزد

  یکارته بخد
  فیمزارشر
   070 500 373    تلیفون
  cca_mazar-i-sharif@hotmail.com    ایمیل

   )AREA(  افغانستان برایموسسه احیا و تحفظ انرژی
  فی اکبر در مزار شریدفتر ساحو

  نیاسی کوچه اکه ت،یدروازه جمهور
  فیمزارشر

   )Aschiana( موسسه آشیانه
  فیمزارشر
   079 375 404    تلیفون
  aschianamazar@yahoo.com.au    ایمیل
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   )ACBAR(موسسه اکبر 
  )سیرئ( یعبدالروف قادر
  نیاسی، کوچه اکه تیدروازه جمهور

  فیمزارشر
  )1084پست بکس (

   070 500 499    تلیفون
  acbarmazar@yahoo.com    ایمیل

  www.acbar.org    ویبسایت

   )AAA( دیموسسه اکشن ا
  فی اکبر در مزار شریحودفتر سا

  نیاسی کوچه اکه ت،یدروازه جمهور
  فیمزارشر

   )ARRAF( موسسه بازسازی و احیا مجدد فالح
  ) دفترریمد(  عبداالحدریم

  سرک دوم
  فیمزارشر
   079 378 717    تلیفون

    041 504 070   
  arraf_mazar@yahoo.com    ایمیل

   )HNI( موسسه بین المللی صحت
  )یکینده تخنهمĤهنگ کن( یصمد حام
   )ICRCجنوب دفتر  (10 سرک ،یکارته بخد

  فیمزارشر
   070 504 810    تلیفون
  tc_hnimazar@yahoo.co.uk    ایمیل

  www.healthnetinternational.org    ویبسایت

   )IOM( موسسه بین المللی مهاجرت
  7سرک دو، خانه 

  نیکارته مامور
  فیمزارشر
   070 224 895    تلیفون

    9197 2112 216 0088   

  iommazar@mazar.iomkabul.net    ایمیل
  www.iom.int/afghanistan    ویبسایت

   )PRB( ی آر بیموسسه پ
  ) مسئولریمد( اسداهللا

  ) بلخ پوهنتونکینزد (کم،یکوچه اول تخن
  فیمزارشر
   079 045 233    تلیفون
  mazar@prb.org.af    ایمیل

  www.prb.org.af    ویبسایت

   )MM(  مندیکا موندیالموسسه
Gurcharan Virdee) سیرئ(  

 سرک دو کارته شفاخانه، ف،ی در مزار شرUNHCR یدفتر ساحو
  )وهی متیعقب مارک(

  فیمزارشر
   079 857 351    تلیفون

    841 355 079   
  gurcharan8@hotmail.com    ایمیل

  www.medicamondiale.org    ویبسایت

   )ZAO( موسسه مواظبت از مهاجرین
Mannu Pereira) کشورناتوری کواردمعاون (  

  سرک بابه قمبر
  فیمزارشر
   079 150 353    تلیفون

    435 502 070   
  mazar@zoaweb.org    ایمیل

   )CHA( هماهنگی کمک های بشری
  فی اکبر در مزار شریدفتر ساحو

  نیاسی کوچه اکه ت،یدروازه جمهور
  فیمزارشر

   )CoAR(  افغانهای کمک ها برایهماهنگ
  )ینطقوآمر م (یقی صدیغالم نب

   مسجد محمد گل خانکی نزدت،یسرک مستوف
  فیمزارشر
  0583 509 070    تلیفون
  coar_mazar@yahoo.com    ایمیل
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 )PSD( )همتا(همکاران ترقی اجتماعی 
  )آمر پروگرام (ی اهللا سلطانحیذب
  276 قاسم، خانه رزای گذر م،ی سوم شاروالهیناح

  فیمزارشر
   070 505 128    تلیفون

    938 254 079   
  psdmazar@hotmail.com    یمیلا

 ونت سازمان ملل متحد در افغانستان هیأت معا
)UNAMA(   

Cong Guang) سیرئ(  
  فیمزارشر
  cong@un.org    ایمیل

   )IAM( هیأت معاونت بین المللی
Len Clift) یآمر منطقو(  

  )هی سلطان مرزسهیعقب ل(رمول، اکوچه م
  فیمزارشر

  ) پاکستانپشاور، 1167پست بکس (
  070 500 111    ونتلیف

    041 5041 093+  
    1824 8983 216 0088  

  mazarreg.office@iamafg.org    ایمیل
  www.iam-afghanistan.org    ویبسایت

  بامیان
   )MSH( اداره علوم برای صحت

  )تی والیمشاور صح(  اهللابیحب
  بامیان
   079 144 259    تلیفون

   )NDI(  دیموکرات ملیانستیتوت
  )ریمد( یمیجواد حک
  بامیان
   079 384 918    تلیفون
  jhakimi@ndi.org    ایمیل

  

   )AKF-A( آغا خان ادیبن
Tim Holmes) آمر پروگرام(  

  ابی آسهیسا
   00873 762 731 746    فکس
   079 400 132    تلیفون

    926 040 079   
    134448 16221 0082   

  zulfi.haider@akdn-afg.org    ایمیل
    joanna.buckley@akdn-afg.org  

  www.akdn.org    ویبسایت

   )IbnSina(  افغانستانی برانای ابن سیپروگرام صح
  )آمر پروژه( محمد صابر

  )بل بت کالنامق(تلورا 
  بامیان
   079 371 436    تلیفون

    096 311 079   
    3828 2113 216 0088  

   )BU( انیپوهنتون بام
M. Sarwar Mawlayee) پوهنتونسیرئ (  

  انیبام
  079 328 388    تلیفون

   )SCJ(  از اطفال جاپانهیحما
Miho Wada) نما ینده کشور(  

  بامیان
   079 393 281    تلیفون

    444 491 763 00873   

  scjbamyan2@web-sat.com    ایمیل

   )WHO(  صحتیسازمان جهان
  )یادارمعاون ( ی رحماندیحم

  بامیان

سازمان کمکهای امدادی و انکشافی ادوینتیست 
)ADRA(   

Konrad Juszkiewicz) مسئول پروژه(  
  بامیان، پنجاو
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   079 828 852    تلیفون
  k.juszkiewicz@adra-af.og    ایمیل

  www.adra.org    ویبسایت

   )REACH(کمکهای امریکا برای افغانستان شرکت 
  )یمشاور صح(  سحاکبیحب
  )ونامای دفتر کینزد (ابی سرآسهیقر

  بامیان
   079 144 259    تلیفون
  hsahak@msh.org    ایمیل

   )UNICEF( صندوق حمایت از اطفال سازمان ملل متحد
  بامیان
  0088 216 2111 0557    تلیفون

   )BRAC( کمیته ترقی دهاتی بنگلدیش
  بامیان، ابی سیچهاراه
   079 409 809    تلیفون

    0194 2113 216 0088  

 کمیشنیری عالی سازمان ملل متحد برای افغانستان
)UNHCR(   

Jeddy Namfua) سیرئ(  
  انبامی

   079 016 242    تلیفون
    245 016 079   
    0860 5110 216 0088  

   )NSP/OP( ی ملی پروگرام همبستگ /مشاورکمیته 
  ) گروهرهبر( انور

  بامیان، )تیوالمقام عقب  (RRDدفتر 
   079 371 005  تلیفون

    4040 2113 216 0088   

  bamyan@nspafghanistan.org    ایمیل

   )AIHRC( انستان مستقل حقوق بشر افغونیسیکم
  بامیان
   079 410 506  تلیفون

1536 2123 216 0088   

  bamyan@aihrc.org.af  ایمیل

   )AMAC( مرکز ماین پاکی اریا
   تیعاشق اهللا هدا

  )تی والریغرب تعم (ابی سر آسان،یمرکز بام
  بامیان
   0088 216 5112 0305    تلیفون
  ashoqullah@yahoo.com    ایمیل

   )CCA( غانستان افی برایمرکز همکار
  CHF  دفترکینزد

  کاولنگی، شهر نو
   0088 216 2113 8244    تلیفون
  ccakabu@hotmail.com    ایمیل

   )CCA(  افغانستانی برایمرکز همکار
  بامیاننزدیک غول، گوالئی شهر نو، 

   079 036 653    تلیفون
  ccakabul@hotmail.com    ایمیل

   )Oxfam GB( موسسه اکسفام
  بامیان، پنچ آب
   070 293 846    تلیفون

    379 015 762 00873   

  swali@oxfam.org.uk    ایمیل
  www.oxfam.org.uk    ویبسایت

   )ARRAF( موسسه بازسازی و احیا مجدد فالح
  ) دفترریمد( یمی کردیناه

  بامیان، ایسر آس
   079 049 455    تلیفون
  arraf_bamyan@yahoo.com    ایمیل

   )IOM( موسسه بین المللی مهاجرت
  بامیان، ابیسر آس
   079 236 719    تلیفون

    00579 898 216 0088   
  iom.bamyan@eikmail.com    ایمیل

  www.iom.int/afghanistan    ویبسایت
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   (Solidarités) موسسه سولیدارتی
Clement Bourse) کشورناتوریکوارد (  

  )انی باموی رادکینزد (د،یبازار جد
  بامیان
   079 303 633    تلیفون

    704 282 070   
  cdm@solaf.net    ایمیل

  www.solidarites.org    ویبسایت

   )IMC( ی المللنیب صحی هیأت
  )آمر پروژه(تورخان شیرزاد 

  بامیان،  تلورههیقر
   079 410 390    تلیفون
  tshirzad@imcworldwide.org    ایمیل

  معاونت سازمان ملل متحد در افغانستانهیأت
)UNAMA(   

Simon Hermes) سیرئ(  
  امیانب

  hermes@un.org    ایمیل
  دایکندی

   )UWS( انجمن افق
  ارموری میولسوال

  یکندیدا
   0088 216 3335 1863    تلیفون

   )DHSA(  افغانستانیخدمات بشری و انکشافی برا
   بالغ

  یبازار اصل
  یلین

   )DHSA(  افغانستانیخدمات بشری و انکشافی برا
   ی ولرینیانج

  انقال، شهرستان
     0088 216 8980 2658    تلیفون

  

   )NSP/OP( ی ملیپروگرام همبستگ/ کمیته مشاور 
  ) گروهرهبر(  جانیعل

 سمت غرب دفتر ،یلیسمت شمالغرب بازار ن (،یلیمرکز ن
UNOPS(  

   )AIHRC(  مستقل حقوق بشر افغانستانونیسیکم
  یکندیدا

  0088 216 8444 8556    تلیفون

   )CCA(  افغانستانی برایمرکز همکار
  لقان، بازار چپرک ایولسوال

  شهرستان
   0088 216 2113 8007    تلیفون
  sarwarhussaini@aol.com    ایمیل
   )ACF( میه اکشن فسسمو

   00873 762 155 450    تلیفون
  www.actioncontrelafaim.org    ویبسایت

   )CoAR(  افغانهای کمک ها برایهماهنگ
  )سرپرست اداری( میعظانجینیر 
   القانیولسوال

  ک چپراسهیقر

  فراه
   )NSP/OP( ی ملی پروگرام همبستگ /مشاورکمیته 

  ) گروهرهبر( یخالق فکور
  فراه

   0088 216 2113 4050    تلیفون
  farah@nspafghanistan.org    ایمیل

   )OI( موسسه بین المللی اوکندن
  )تی والریمد( نیمحمد ام

  132 ، خانه 7، سرک 1 هیناح
  فراه

  008 821 689 800 804    تلیفون
  oifarah@brain.net.pk    ایمیل

    oifarah@inmarsat.francetelecom.fr  
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  فاریاب
   )MSH( اداره علوم برای صحت

  )تی والیمشاور صح( کامران حکمت
  میمنه
  079 108 196    تلیفون

   )FIHL( ابی فاری عالماتی تعلتوتیانست
  )ی پوهنحسیرئ(سید احمد احسان 

  منهیم
   079 274 711    تلیفون

   )ACTED(  های تخنیکی و انکشافیسازمان همکاری
   خانه،ی سرک کوهکینزد 
  منهیم

   079 173 840    تلیفون
    1538 5060 216 0088   

  maymana.administration@acted.org    ایمیل
  www.acted.org    ویبسایت

 )REACH(کمکهای امریکا برای افغانستان شرکت 

  )یمشاور صح( یکامران حکمت
  45 / 1-87سرک چار سماوار، خانه 

  منهیم
   079 108 196    تلیفون
  ahdkamran@yahoo.com    ایمیل

 کمیشنیری عالی سازمان ملل متحد برای افغانستان
)UNHCR(   

Xhemil Shahu) مسئولریمد (  
  منهیم

   079 023 155    تلیفون
    750 568 079   
    0657 5110 216 0088   

  maimana@unhcr.euraf.net    ایمیل
    afgmn@unhcr.ch  

  

   )NSP/OP( ی ملی پروگرام همبستگ /مشاوریته کم
  )  گروهرهبر(  اهللالیخل

  فاریاب
   079 123 454    تلیفون
  faryab@nspafghanistan.org    ایمیل
   )AIHRC(  مستقل حقوق بشر افغانستانونیسیکم
  منهیم

  0088 216 2128 0264    تلیفون

   )IOM( موسسه بین المللی مهاجرت
  )WFPمقابل دفتر  (یمی رحی خانه، خانه حاجیکوه
  منهیم

   070 251 262    تلیفون
    1260 2113 216 0088   

  iom.faryab@eikmail.com    ایمیل
  www.iom.int/afghanistan    ویبسایت

   )PRB( ی آر بیموسسه پ
  ) مسئولریمد( محمد عارف

   مسجد اخالصکینزد
  یاندخو، شهر نو

   )IAM(  معاونت بین المللیهیأت
Viktor Thiessen) پروژهسیرئ (  

  منهیم، ابیشفاخانه فار
  )625پست بکس (

   079 431 319    تلیفون
    5321 2129 216 0088   

  owpc@iamafg.org    ایمیل
  www.iam-afghanistan.org    ویبسایت
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  غزنی

   )MSH( اداره علوم برای صحت
  )تی والیمشاور صح( ی صافونیهما

  غزنی
   079 027 566    تلیفون

   )UWS( انجمن افق
  بازار نو آباد

  غزنی
  079 330 890    تلیفون

   )CPAU(همبستگی  صلح و ی برایهمکارانجمن 
  )مسئول(  جواد باهنررینیانج

  ی جاغورکیسنگ ماش، نزد

   )SDF( بنیاد انکشافی سنایی
  )نیفی شمس العفسهی لکینزد(پالن سه 

  غزنی
  079 003 129    تلیفون

   )HAFO(  افغاننیسازمان کمک به دهاق
  )ی منطقوآمر( احسان

  )نی شمس العارفسهی لکینزد(پالن سوم، 
  غزنی
   ٠٧٩ 234 219    تلیفون

    ٢٢٧ ٤٦٨ 079   
  hafo_ghazni@yahoo.com    ایمیل

   )BRAC( کمیته ترقی دهاتی بنگلدیش
  غزنی  آباد،دریح

  070 077 993    تلیفون

   )NSP/OP( ی ملی پروگرام همبستگ /مشاورکمیته 
  )رهبر گروه( عبداهللا
  غزنی، ) کندهارستگاهی اکینزد (RRDدفتر 
   079 371 008    تلیفون

    4073 2113 216 0088   
  ghazni@nspafghanistan.org    ایمیل

   )NAC(  افغانستانی برای ناروتهیکم
  )آمر دفتر پروگرام( جالل

  )یعقب رستورانت فرخ( جان ملکه سهیسرک چهل ل
  غزنی
   079 437 494    تلیفون

    706 016 070   
  gro@nacaf.org    ایمیل

   )OI( موسسه بین المللی اوکندن
  )تی پروگرام  والریمد( غوث محمد
  ) آخندی مسجد حاجکینزد(، 1پالن نمبر 

  غزنی
   ٠٧٩ 003 567    تلیفون

    ٨٢١ ٦٨٩ ٨٠٠ ١١٠ 008   
  afgocken@brain.net.pk    ایمیل

   )GRO(  سخاوت جهانیموسسه
  )سیرئ(سید امران 

  غزنی
  079 152 258    تلیفون

   )CoAR(  افغانهای کمک ها برایهماهنگ
  ) ساحویریمد(  طاووسرینیانج
   دخترانه جهان ملکهسهی لکینزد

  غزنی
   079 391 814    تلیفون

  غور
   )A-AID(افغان اید 
  )آمر پروگرام( محمد فصیح

  چغچران
   0044) 0 (207 225 3344    فکس
   0088 216 8980 1724    تلیفون

  afghanaid@ceretechs.com    ایمیل
  www.afghanaid.org.uk    ویبسایت
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   )UWS( انجمن افق
  یسرک قوماندان

  چغچران
  ufuqorg@yahoo.com    ایمیل

    )NDA( یانجمن انکشاف مل
  چغچران
   0088 216 5110 6703    تلیفون

   )NSP/OP( پروگرام همبستگی ملی/ کمیته مشاور 
  ) گروهرهبر( رینص

  چغچران، )رودی هرای، شمال درUNOPS دفتر کینزد(تپه شهدا 
   )ACF( میموسسه اکشن ف

  ورهیت
   00873 762 523 543    تلیفون

  www.actioncontrelafaim.org    ویبسایت

   )MADERA( موسسه مَدیرا
Cedric Fleury) یآمر ساحو(  

   و پسابندورهیت
  0088 216 2116 4064    تلیفون
 .madghor2@inmarsat    ایمیل

  francetelecom.fr  
   )IAM(  بین المللی معاونتهیأت

Sue Porter) پروژهسیرئ (  
  بازار لعل و سرجنگل

  لعل و سرجنگل
  )9پست بکس (

   079 315 053    تلیفون
  1028 5420 216 0088   

  mch.lal@iamafg.org    ایمیل
  www.iam-afghanistan.org    ویبسایت

  هلمند
   )IbnSina(  افغانستانی برانای ابن سیپروگرام صح

  )آمر پروژه( یبی حبفی شردیس

  ندهار، کوچه لغمانکسرک 
  لشکرگاه
   079 136 164    تلیفون

  423 297 070   
  5271 2117 216 0088   

  said_sharif@hotmail.com    ایمیل

   )BRAC( کمیته ترقی دهاتی بنگلدیش
  لشکرگاه، وی رادشنی استکینزد

   079 007 640    تلیفون
  2211 3331 216 0088  

   )NSP/OP( م همبستگی ملیپروگرا/ کمیته مشاور 
  لشکرگاه، ) گروهرهبر( اول خان
   079 179 055    تلیفون

  382 164 079   

  helmand@nspafghanistan.org    ایمیل
   )INTERSOS( موسسه انترساس
Michele Ungaro) مسئول دفتر(  

  لشکرگاه، سرک بانک
   079 431 195    تلیفون

  2254 8985 216 0088   

  helmand@intersos.org    ایمیل
   )MC( موسسه بین المللی مرسی کورپس

  )آمر دفتر(  آزادیزمر
  لشکرگاه، ) شفاخانهکینزد(غمان لسرک شماالن و کنار 

   079 169 023    تلیفون
    231 315 070   

  www.mercycorps.org    ویبسایت

  هرات
   )AIMS(اداره انسجام معلومات افغانستان 

  )آمر دفتر( یعبدالقاهر محمود
  ونامایطه دفتر در محو
  هرات
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  )UNDP، دفتر 005پست بکس (
   070 246 841    تلیفون
  mahmoodi@aims.org.af    ایمیل

  www.aims.org.af    ویبسایت

   )NPO/RRAA( بازسازی دهات افغانستاناداره 
  )یآمر منطقو( اری قیمحمد شف
  )دیمقابل شرکت توح(، 5 هی ماهر، ناحسهیچهار راه ل

  هرات
   070 406 252    تلیفون

  354 358 079   
  469 224   

  rraawest@yahoo.com    ایمیل
  mohd_shafiq_yari@yahoo.com  

   )ISRA( ی اسالمی کمکهای المللنیباداره 
   بینج

   اکبر در هراتیدفتر ساحو
   مقابل مهمانخانه ملل متحدیباغ آزاد
 هرات

   )MSH( اداره علوم برای صحت
  )تی والیمشاور صح( دی رشدیغالم س

  اتهر
   079 141 070    تلیفون

   )ATC(مشاورین تخنیکی افغان اداره 
  وبیا ی حاجی سرک بهزاد، چهارراهکینزد

  هرات
   )WCH(  هولند-اطفال جنگ زده 

  جاده مهتاب
  هرات
   079 232 871    تلیفون

  0030 220  

   )A-AID(افغان اید 
   اری وریکب

   اکبر در هراتیدفتر ساحو

  هرات، انه ملل متحد مقابل مهمانخیسرک باغ آزاد

 
   )UWS( انجمن افق

  ی باغ آزاد،  مترهیسرک س
  هرات
   070 414 455    تلیفون

  730 228 040   

   )WASSA( یانجمن زنان و خدمات اجتماع
Hulan Khatibi) رئیس اجرائی(  

   جاده گلستان،یسرک باغ آزاد
  هرات
   079 407 660    تلیفون

  638 22 040   
  wassa2010@yahoo.com    ایمیل

  wassaherat@yahoo.com  

   )AIL( انستیتوت آموزشی افغان
   محمد اسحق
   اکبر در هراتیدفتر ساحو

   ، مقابل مهمانخانه سابقه ملل متحدیباغ آزاد
  هرات

   )NDI(  دیموکرات ملیانستیتوت
  )ریمد( زیعبدالعز
  هرات
   079 205 618    تلیفون
  asamim@ndi.org    ایمیل

   )SDF( بنیاد انکشافی سنایی
   یخالق استانکزا

  سرک مخابرات
  باغچه شغال

  هرات
   070 400 765    تلیفون

  627 222   
  herat_sdf@hotmail.com    ایمیل
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   )FINCA( نکای فی المللنی بی کمک هاادیبن
  تیسرک وال 

  هرات
   040 225 851    تلیفون
  admin@fincaafghanistan.org    ایمیل

  www.villagebanking.org    ویبسایت

اندیکپ -نامه بین المللی برای معلولین در افغانستانبر
   )HI France( فرانسه

Yann   
  وبی ای حاجیچهارراه
  هرات
   020 226 363    تلیفون

  www.handicap-international.org    ویبسایت

تشریک مساعی بین المللی جاپان برای پیشرفت 
   )NICCO( جامعه

 Yoshitaka Mrakami) سیرئ(  
  جاده کج
  شهر نو
   070 431 533    تلیفون

  676 230 040   
  88347 7630 00873   

  herat2@kyoto-nicco.org    ایمیل
  mashhad@kyoto-nicco.org  

  www.kyoto-nicco.org    ویبسایت

   )HU( پوهنتون هرات
  ) پوهنتونسیرئ( عبدالروف مخلص

  هرات
  079 350 174    تلیفون

   )CRS(خدمات بشری کاتولیک 
Paul Hicks )سیرئ(  
   مقابل جاده مخابرات،ی ، کوچه داکتر کاتبیجاده قوماندان

  هرات
   079 111 093    تلیفون

  083 223 020   

  phicks@crsherat.org    ایمیل
  phicks.crs@gmail.com  

  www.catholicrelief.org    ویبسایت

   )HASA( خدمات کمک های بشری برای افغانستان
   یازیعبدالحق ن

  هرات
  070 406 544    تلیفون

   )CDU(د هیواد ودانولو اداره 
  )سیرئ( ریعبدالقد
  ، شرکت پختهن پلپشتو
  هرات
  cduafghan@yahoo.com    ایمیل

  www.cduafgan.org    ویبسایت

 هبیتات - سازمان ملل متحد اسکان بشردفتر
)UNHSP(   
  )تی والریمد(  سعداهللا وهابدیس
  ) مهتابجاده کینزد( پنج، جاده بانک خون، هیناح
  تهرا

   079 416 237    تلیفون
  090 226 040   

  habitat_hrt@hotmail.com    ایمیل
  waliherat@hotmail.com  

 افغانستان سازمان های غیر دولتی برای یمنیدفتر ا
)ANSO(   
  )یتیمشاور امور امن(  کمال ساداتدیس

  یسرک باغ آزاد
  هرات
   070 405 697    تلیفون

  929 404 070   
  4811 2112 216 0088   

  west@afgnso.org    ایمیل
  west2@afgnso.org  

   )USAID( سازمان انکشاف بین المللی امریکا
Kim Pease) مسئول ساحوی پروگرام(  

  هرات
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  )، شهر نو2211پست بکس (
   070 230 673    تلیفون

  213 222   

  usaidherat@yahoo.com    ایمیل
   )WHO(  صحتیسازمان جهان

  )سیرئ( یابوبکر رسول
  )مقابل شفاخانه صحت عامه (325، خانه 3 هیناح

  هرات
   070 286 750    تلیفون

 یتی والی بازسازی هامی تی بخش ملکا،یتالیسفارت ا
)Italy(   

Minister Counselor Carlo Ungaro) پروگرامسیرئ (  
   در هراتیتی والی بازسازمیت

  هرات
   0039 06 4735 8673    فکس
   0039 06 4691 3666    تلیفون

  0569 2119 216 0088  

   )REACH(کمکهای امریکا برای افغانستان شرکت 
  )یمشاور صح( دیغالم رش

  جاده آب بخش باد مرغان، جاده مخابرات
  هرات
   079 141 070    تلیفون
  grashed@msh.org    ایمیل

  www.msh.org/afghanistan    ویبسایت

   )UNICEF( صندوق حمایت از اطفال سازمان ملل متحد
  هرات
   00873 7623 60050    تلیفون

   )IFRC( فدراسیون صلیب سرخ
  سرک بهزاد، چهار راه دوم

  هرات
   070 400 986    تلیفون

  29355 7629 00873   

  fin.heratoff@wireless.ifrc.org    ایمیل

   )BRAC( کمیته ترقی دهاتی بنگلدیش
  جاده مهتاب

  هرات
   070 416 219    تلیفون

 ای افغانستانکمیشنیری عالی سازمان ملل متحد بر
)UNHCR(   

Bernard Doyle) سیرئ(  
  هرات
   070 400 089    تلیفون

  157 402 070   
  0921 5110 216 0088   

  afghe@unhcr.ch    ایمیل
  yousofi@unhcr.ch  

   )DAC( کمیته دنمارک در افغانستان
Eva Sovre) مسئول پروژه(  
  جاده محبس

  هرات
   070 400 375    تلیفون

  4373 8985 216 0088   

  dacherat@web-sat.com    ایمیل

   )IRC(  نجاتی المللنی بتهیکم
Benton Wiseheart) کواردیناتور ساحوی(  

  سرک مخابرات
  هرات
  040 401 006    تلیفون
  bwiseheart@theirc.org    ایمیل

  افغاننی کمک به مهاجری دنمارک براتهیکم
)DACAAR(   

Gorm Pedesson )رئیس(  
  رات اکبر در هیدفتر ساحو

   مقابل مهمانخانه ملل متحدیسرک باغ آزاد
  هرات
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   )NSP/OP( پروگرام همبستگی ملی/ کمیته مشاور 
Simon Burdett) یآمر منطقو(  

  هرات
   079 137 602    تلیفون
  s.burdett@nspafghanistan.org    ایمیل

  a.adib@nspafghanistan.org  

   )DCA(  افغانستانیبراهالند  تهیکم
   یوادد گلستان
   اکبر در هراتیدفتر ساحو

   مقابل مهمانخانه ملل متحدیسرک باغ آزاد

   )AIHRC(  مستقل حقوق بشر افغانستانونیسیکم
  هرات
   070 400 689    تلیفون

  7751 2122 216 0088   
  herat@aihrc.org.af    ایمیل

   )Turkmenistan(کنسولگری ترکمنستان
Ashirov) کنسول(  

  هرات
  079 329 305    تلیفون

   )AMAC( مرکز ماین پاکی اریا
  )یآمر ساحو( قیمحمد شف

  ) جهانی دفتر پروگرام غذائکینزد (176سرک محبس، خانه 
  هرات
   070 404 434    تلیفون

  382 418 079   
  9511 5110 216 0088   

  yousfi@hotmail.com    ایمیل
   )WA( گروه حامیان جهانی

Mary Troutman) آمر پروگرام(  
  جاده مخابرات

  هرات
   079 205 569    تلیفون

  5155 314 216 0088   

  worldadvocatesherat@fastmail.fm             ایمیل

   )ARV( موسسه احیا دهات
  )سیرئ( یقی صددیعب

  جاده محبس
  هرات
   079 202 031    تلیفون

  147 404 070   
  223 266 650 821 008  

  arv_herat@yahoo.com    ایمیل
   )AREA(  افغانستانبراینرژی موسسه احیا و تحفظ ا

  )آمر منطقوی( شی اندرین اهللا خیام
  386جاده کج، خانه 

  وبی ای حاجیچهارراه
  هرات
   070 400 190    تلیفون

  843 220 040   
  aminullahkhairandish@yahoo.com   ایمیل

   )ACBAR(موسسه اکبر 
  )سیرئ( راز محمد

مانخانه ملل  مهی انقالب ، روبروسهی جوار ل،یسرک باغ آزاد
  متحد
  هرات
   070 402 062    تلیفون
  acbarherat@yahoo.com    ایمیل

  www.acbar.org    ویبسایت

اندیکپ -برنامه بین المللی برای معلولین در افغانستان
   )HI Belgium( بلجیم

  )آمر محل(  عاطفریصلباعبد
  )یاسی فاکولته حقوق و علوم سکینزد (تی پارک والیسرک غرب

   چهارهیناح
  راته

   079 033 119    تلیفون
  670 221   
  639 225   
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 hibafgha04@yahoo.fr    ایمیل

   )OI( موسسه بین المللی اوکندن
  ) کننده منطقویهماهنگ( عالمی یغالم سخ
  6 هی ناح،ی پارک ترق،یدیجاده مج
  هرات
   070 414 959    تلیفون

  484 210 079   
  059 224   

  ehsan.haider@gmail.com    ایمیل
  ocken4@inmarsat.francetelecom.fr  

   )IOM( موسسه بین المللی مهاجرت
  1095 اول، سرک محبس، خانه هیناح

  هرات
   070 400 278    تلیفون

  4/143 220 40   
  81825 7628 00871   

  iomherat@herat.iomkabul.net    ایمیل
  www.iom.int/afghanistan    ویبسایت

   )WV( موسسه بین المللی ورلد ویژن
Graham Strong   

   اکبر در هراتیدفتر ساحو
   مقابل مهمانخانه ملل متحدیسرک باغ آزاد

  هرات

   )CA( دی اسشنیموسسه کر
Tara Mascarenhas)  یتسازیرفظمسئول(  

  باغچه مهتر
  هرات

  )1362پست بکس (
   070 407 853    تلیفون

  639 400 070   
  852 227   

  eoca-cbo@web-sat.com    ایمیل
  eoca-general@web-sat.com  

  www.web-sat.com    ویبسایت

   )OMAR( موسسه ماین پاکی و بازسازی اومر
  فیلط

   اکبر در هراتیدفتر ساحو
   مقابل مهمانخانه ملل متحدیسرک باغ آزاد

  هرات

   )MCPA( موسسه ماین پاکی و پالنگذاری
   مال جان

   اکبر در هراتیدفتر ساحو
  تحد مقابل مهمانخانه ملل میباغ آزاد
  هرات

 موسسه ماین پاکی و مرکز نگهداری سگهای تعلیمی
)MDC(   

   بیمحمد نج
   اکبر در هراتیدفتر ساحو

   مقابل مهمانخانه ملل متحدیباغ آزاد
 هرات

   )MADERA( موسسه مَدیرا
Cedric Fleury) یآمر ساحو(  

   عطایسرک عقب کاروانسرا
  یباغ آزاد
  هرات
   079 405 282    تلیفون

  563 035 079   
  4064 2116 216 0088   

  madera_amwest@yahoo.fr    ایمیل
  madera_herat@yahoo.fr  

   )MM(  مندیکا موندیالموسسه
  )سیرئ(  راشدنینازن

  ی، جاده کج، سرک باغ آزاد6خانه 
  هرات
   079 857 351    تلیفون

  842 355 079   

  nazanenrashid@hotmail.com    ایمیل
  www.medicamondiale.org    ویبسایت
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   )ABS(  در هراتی خدمات اساسی گندهینما
  )سیرئ( ی احمد نوردیجاو

  )دوستی هرلیعقب تانک ت( متره، سرک اتحاد 64سرک 
  هرات
   070 404 838    تلیفون

  296 446 040   
  abs_afg@yahoo.com    ایمیل

  janoori1@hotmail.com  

   )HELP( هلپ
  )اونامیدروازه زرد بعد از دفتر  (ت،یسرک آمر

  هرات
   079 209 898    تلیفون

  404 223 040   
  herat@help-ev.de    ایمیل

  www.help-ev.de    ویبسایت

   )CHA( هماهنگی کمک های بشری
   ی وقفدیوح

   اکبر در هراتیدفتر ساحو
   مقابل مهمانخانه ملل متحدیسرک باغ آزاد

   )CoAR(  افغانهای کمک ها برایهماهنگ
  )ی منطقوآمر( قیمحمد شف

  هرات، شهر نو، ی نور صافیر قمر، مقابل کمپنتاال
   070 404 352    تلیفون

  973 229   

  coarherat@yahoo.com    ایمیل
   )GTZ( همکاری های تخنیکی جرمنی

Bo Olsson   
   اکبر در هراتیدفتر ساحو

   مقابل مهمانخانه ملل متحدیسرک باغ آزاد
  هرات

   )IAM(  معاونت بین المللیهیأت
Lucy Monk) ی منطقوآمر(  
  هرات، جاده محبس

  )625پست بکس (

  00 8707 6345 5820    فکس
   079 205 905    تلیفون

  139 400 070   
  5820 76345 00870   

  heratreg.office@iamafg.org    ایمیل
  www.iam-afghanistan.org    ویبسایت

  معاونت سازمان ملل متحد در افغانستانهیأت
)UNAMA(   
  )سیرئ( کیابو ب

  هرات
  diek@un.org    یمیلا

  جوزجان
   )JIHL(  جوزجانی عالماتی تعلتوتیانست
  )ی پوهنحسیرئ( بی اهللا حببیحب

  شبرغان
   079 104 811    تلیفون

   )SCUK( سی اطفال انگلهیحما
Santa) ی پروگرام صحریمد(  
  شبرغان
   070 500 639    تلیفون
  stamang@psh.paknet.com.pk    ایمیل

  santa165@gawab.com  

   )BRAC( ته ترقی دهاتی بنگلدیشکمی
  جوزجان، سرک بند سرپل

   079 112 005    تلیفون
  6393 2117 216 0088   

   )AHRO( سازمان حقوق بشر افغانستان
  مغفرت صمیم 

  شبرغان،  شار دره ، طبقه دومریتعم
   079 410 413    تلیفون
  achr98@yahoo.com    ایمیل

  achr98@hotmail.com  
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 دادی و انکشافی ادوینتیستسازمان کمکهای ام
)ADRA(   

Denis Baratov) آمر دفتر(  
  شبرغان
   079 411 516    تلیفون
  d.baratov@adra-af.org    ایمیل

 www.adra.org    ویبسایت

 کمیشنیری عالی سازمان ملل متحد برای افغانستان
)UNHCR(   

   مزادهی کرریمحمد قد
  جوزجان
   079 023 160    تلیفون

  394 435 079   
  0857 5110 216 0088   

  afgjj@unhcr.ch    ایمیل
  jawzjan@unhcr.euraf.net  

   )NSP/OP( ی ملیپروگرام همبستگ/ کمیته مشاور 
  جوزجان، ) گروهرهبر( داهللایعب

   070 047 885    تلیفون
  jawzjan@nspafghanistan.org    ایمیل

   )GRO(  سخاوت جهانیموسسه
  )سیرئ(  اهللابیحب

  شبرغان
   079 150 694    تلیفون
  habib_5253@hotmail.com    ایمیل

  کندهار
 اتحادیه انسجام جنوب و غرب افغانستان و بلوچستان

)SWABAC(   
  )مسئول( یامی اهللا نامی نیحاج

  شهر نو
  کندهار
  098 300 070    تلیفون

  079 240 021  
  swabac@hotmail.com    ایمیل

   )AIMS(اداره انسجام معلومات افغانستان 
  ونامایفتر در محوطه د

  کندهار
  )UNDP، دفتر 005پست بکس (

   070 515 915    تلیفون
  sharikhan@un.org    ایمیل

 www.aims.org.af    ویبسایت

   )WADAN(  ودان- افغانستاناداره رفاه و انکشاف 
  )هماهنگ کننده منطقوی( خان محمد خادم

  )مقابل جامعه عمر (زی، بازار کار3 ششم، سرک دو، خانه هیناح
  ارکنده
   070 306 841    تلیفون
  khankhadim@yahoo.com    ایمیل

 www.wadan.org    ویبسایت

   )MSH( برای صحت اداره علوم
  )تی والیمشاور صح(  عمردیجاو

  کندهار
   070 283 286    تلیفون

   )NDI(  دیموکرات ملیانستیتوت
  )ریمد( یقی اهللا رفاتیح

  کندهار
   070 307 725    تلیفون
  hrafiqi@ndi.org    ایمیل

اندیکپ -برنامه بین المللی برای معلولین در افغانستان
   )HI Belgium( بلجیم

  )آمر محل( ونیهما
  )خی کهیعقب فابر( ، 6 هیناح

  کندهار
   070 240 647    تلیفون
  hibafgha01@yahoo.fr    ایمیل

  پوهنتون کندهار
  ) پوهنتونسیرئ( یفی صنی قمرالددیس

  کندهار
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   079 314 132    تلیفون

   )TdH( دیس هامیستیر 
  )کواردیناتور پروژه( تاج محمد

  کندهار
   070 302 677    تلیفون

  38760 7616 00870   
  tdhsat1@les-raisting.de    ایمیل

   )SCUK( سی اطفال انگلهیحما
  ) پروگرامکواردیناتور( دیمحمد سع

   مسجد سرخکی، نزد6 هیناح
  شهر نو
  کندهار
   070 306 245    تلیفون
  mohdsaeed@psh.paknet.com.pk    ایمیل

   )CRS(خدمات بشری کاتولیک 
  )معاون( ی علومنافعلاعبد
   عمرتی، مارک6 هیناح

  کندهار، شهر نو
   070 303 439    تلیفون

    441 303 070   
    0826 5026 216 0088   

  nuloomi@crskandahar.org    ایمیل
    qabid@crskandahar.org  

 www.catholicrelief.org    ویبسایت

   )UNDSS(  سازمان ملل متحدیتی امندفتر
  کندهار
   070 224 954    تلیفون

    184 300 070   
    7773 5110 216 0088   

  cocks@un.org    ایمیل
    hainoory@un.org 

  افغانستان سازمان های غیر دولتی دریمنیدفتر ا
)ANSO(   

  )یتیمشاور امور امن( یرحمت اهللا محمد

   کورپسیداخل دفتر مرس
  کندهار

   070 294 395    فونتلی
    7300 300 070   
    7056 2113 216 0088   

  south@afgnso.org    ایمیل
    south2@afgnso.org 

   )ACT( سازمان تعلیمی و بازسازی در کندهار
  سی پولی قومندانکینزد

  کندهار
 079 188 741    تلیفون

   )WHO(  صحتیسازمان جهان
  )سیرئ(  پوپلیشاه ول
   تجارتی ، عقب اتاق ها2752خانه 

  کندهار، شهر نو
   070 288 402    تلیفون

    356 303 070 

   )HAFO(  افغاننیسازمان کمک به دهاق
  )ی منطقوآمر( فاروق

  کندهار،  منزل باغن،یکارته معلم
   070 303 797    تلیفون
 hafo_kandahar@yahoo.com    ایمیل

   )REACH(کمکهای امریکا برای افغانستان شرکت 
  )یحمشاور ص(  عمردیجاو
  4945، مسلم چوک، خانه 6 هیناح

  شهر نو
  کندهار
   070 283 286    تلیفون
  jomar@msh.org    ایمیل

  www.msh.org/afghanistan    ویبسایت

   )UNICEF( صندوق حمایت از اطفال سازمان ملل متحد
  کندهار
 0088 216 8980 0370    تلیفون
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   )IFRC( فدراسیون صلیب سرخ
   هرات-ندهارکسرک 
  دهارکن، شهر نو
   070 300 266    تلیفون

    3385 76304 00873   
  fin.kandaharoff@wireless.ifrc.org    ایمیل

   )IR-UK( یکمک اسالم
  )یهماهنگ کننده ادار(  اهللابینق

  ، سرک هرات) افغان ترکسهیمقابل ل(حصه ششم، 
  کندهار، 6سکتور 
   070 300 297    تلیفون

    0701 5115 216 0088   
  naqeeb@irafg.org    ایمیل

    islamic.relief@web-sat.com  
  www.islamic-relief.org.uk    ویبسایت

   )TF(کمک برای غریبان و بیچاره گان 
  6 هیناح

  کندهار، کابل شاه بابا
   070 304 673    تلیفون

    20071 7630 00873   
   dmt-kandahar@tearfund.org    ایمیل

   )BRAC( کمیته ترقی دهاتی بنگلدیش
  ومیسرک استد

  کندهار، پارک شهر نو
   079 214 665    تلیفون

 کمیشنیری عالی سازمان ملل متحد برای افغانستان
)UNHCR(   
  کندهار، )ومیدی استکینزد( جان ی، خانه موس6 هیناح

   070 301 267    تلیفون
    873 302 070   

  afgkd@unhrc.ch    ایمیل
    compaore@unhcr.ch  

  

  

   )NSP/OP( ی ملیپروگرام همبستگ/ کمیته مشاور 
Dan Hallett) یآمر منطقو(  

  کندهار
   079 494 229    تلیفون
  d.hallett@nspafghanistan.org    ایمیل
   )AIHRC(  مستقل حقوق بشر افغانستانونیسیکم

  کندهار
   070 307 086    تلیفون

    0089 2123 216 0088   
  kandahar@aihrc.org.af    ایمیل

   )AMAC( مرکز ماین پاکی اریا
  )یآمر ساحو( عیعبدالسم

  ای و لشمانای مالرکیندهار، جوار کلنکعقب هوتل 
  کندهار، شهر نو
   070 302 037    تلیفون

    0302 5112 216 0088    
  abdul_samy@yahoo.com    ایمیل

   )CCA(  افغانستانی برایمرکز همکار
   چوک مدد،یسرک عموم

   079 415 916    تلیفون
  sarwarhussaini@aol.com    ایمیل

   )Oxfam GB(  اکسفامموسسه
  ) پروگرامکواردیناتور( می اهللا فهقیصد

  کندهار
   070 278 837    تلیفون
  sfahim@oxfam.org.uk    ایمیل

  www.oxfam.org.uk    ویبسایت

   )INTERSOS( موسسه انترساس
Marco Rotelli) مسئول دفتر(  

   امور خارجهاستی مقابل روم،یدیسرک است، 6 هیناح
  کندهار، شهر نو

   070 305 557    ونتلیف
    2249 8985 216 0088   
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  kandahar@intersos.org    ایمیل
   )HNI( موسسه بین المللی صحت

  )آمر پروگرام( یفاضل االه
  سفیونی ششم، عقب دفتر هیناح

  کندهار، شهر نو
   070 306 383    تلیفون

    58249 7618 00873   
  www.healthnetinternational.org    ویبسایت

   )MC( لمللی مرسی کورپسموسسه بین ا
Hazrat Umer Khilji) یآهماهنگ کننده  ساحو(  

  ) مسلم چوککینزد (ی کندهارلی اسماعیخانه حاج
  کندهار، شهر نو
   079 448 061    تلیفون

    41443 7626 00873   
  www.mercycorps.org    ویبسایت

   )IOM( موسسه بین المللی مهاجرت
  سیروی شفاخانه مکی دند، نزدیولسوال
  کندهار، شهر نو
   070 301 549    تلیفون

    9191 2112 216 0088    
  hsokandahar@eikmail.com    ایمیل

  www.iom.int/afghanistan    ویبسایت

   )HWW( موسسه جهانی هوپ
   دماختر مح

  ی پارک غازی ششم، سرک عمومهیناح
  کندهار، شهر نو
   070 301 387    تلیفون

   )Cordaid( موسسه کورد اید هالند
  ) عمری مسجد حاجکینزد( شش، سرک هرات هیناح

  کندهار، شهر نو
   070 300 380    تلیفون
  caritas.kandahar@caritas.org    ایمیل

  

   )MM(  مندیکا موندیالموسسه
Anou Borrey) سیرئ(  

  کندهار
   070 211 585    تلیفون

    933 211 070   
  anou@global.net.pg    ایمیل

  www.medicamondiale.org    ویبسایت

   )CHA( هماهنگی کمک های بشری
   اهللابی حبی مسجد حاجکینزد

  کندهار، کابل شاه
   070 301 657    تلیفون

    372 404 079   
 hayatullah_mushkani    ایمیل

  @hotmail.com  
  معاونت سازمان ملل متحد در افغانستانهیأت

)UNAMA(   
Talatbekkaz Masadykov) سیرئ(  

  کندهار
  masadykov@un.org    ایمیل

  کاپیسا
  سایپوهنتون کاپ
  ) پوهنتونسیرئ( یعبداالحد خالق

  یمحمود راق
   070 275 621    تلیفون

   )BRAC( کمیته ترقی دهاتی بنگلدیش
  یده بابا عل

  یمحمود راق
   070 236 054    تلیفون

   )NSP/OP( ی ملیپروگرام همبستگ/ کمیته مشاور 
  ) گروهرهبر( یعبدالهاد
  گل بهار
   079 234 168    تلیفون

  4059 2113 216 0088   
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  kapisa@nspafghanistan.org    ایمیل

   )GRO(  سخاوت جهانیموسسه
  )سیرئ( نیشجاع الد

  کاپیسا
   070 153 548    تلیفون

  خوست
   )Afghan Bahir(افغان بهیر 

  )سیمعاون رئ(  جانمینع
   خوستینمای، عقب س1 طبقه ،ی جاللتیمارک

  خوست
   079 210 689    تلیفون

   079 110 212    فونتلی

   )NDI( دیموکرات ملی انستیتوت
  )ریمد(  محمدازین

  خوست
   079 135 656    تلیفون
  nmandozai@ndi.org    ایمیل

   )FCCS( بنیاد فرهنگ و جامعه مدنی
  )سیرئ(نظیر محمد 

  خوست
   0088 216 5551 5700    تلیفون

  www.afghanfccs.org    ویبسایت

  پوهنتون خوست
  ) پوهنتونسیرئ( ضی محمد فضیف

  خوست
   079 249 430    تلیفون

  تعلیمات اساسی جرمن افغان در خوست
)AG BAS-Ed(   

  )سیرئ( نور پادشاه شاکر
  کله مار خوال

  خوست
  ) ، کابل1332پست بکس (

   079 137 115    تلیفون
 noorbaadshahshakir_agbased  ایمیل

  @yahoo.com  
   )DHSA(  افغانستانیخدمات بشری و انکشافی برا

    اهللاقی صدیحاج
  یبازار اصل
  خوست
   079 137 346    تلیفون

   )IRC(  نجاتی المللنی بتهیکم
  )تی والریمد( سالمت خان

   شهر خوستی دروازه شمالکینزد
  خوست
   079 135 190    تلیفون

  7655 2144 216 0088   
  irckhost@afghanistan.theIRC.org   ایمیل

   )IMC( ی المللنی بهیأت صحی 
  )آمر پروژه( عاطف مد محضیف

  ی خانه والکینزد
  خوست
   079 350 614    تلیفون
  drfaizmatif@yahoo.com    ایمیل

  کنر
   )IHSAN( انجمن مستقل خدمات بشری

  نورگل بازار

   )AG BAS-Ed(تعلیمات اساسی جرمن افغان 
  )سیرئ( غالم اهللا  وقار
  کله مار خوال

  کنر
  )، کابل1332پست بکس (

   0088 216 5026 3536    تلیفون
  najeebnur@hotmail.com    ایمیل
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   )NSP/OP( ی ملیپروگرام همبستگ/ کمیته مشاور 
  ) گروهرهبر(  الرحمنبیحب

  اسداباد، RRD  محوطه دفتر
   0088 216 2113 4060    تلیفون
  kunar@nspafghanistan.org    ایمیل

   )MADERA( موسسه مَدیرا
  )مسئول ساحوی( عبدالرحمن
  بادآاسد، باغ ساالر
  0088 216 5025 4325    تلیفون

   )IMC( ی المللنیب صحی هیأت
  )آمر پروژه( ینواریاحسان اهللا ش

  بادآاسد
   070 604 210    تلیفون
  ishinwari@imcworldwide.org    ایمیل

  کندوز
   )AIMS(اداره انسجام معلومات افغانستان 

  )آمر دفتر( الیاسداهللا س
  ونامای دفتر تعمیردر 

  کندوز
   )UNDP، دفتر 005 پست بکس(

   079 243 816    تلیفون
  siyall@un.org    ایمیل

  www.aims.org.af    ویبسایت

   )KRA(  کندوزیبازسازاداره 
  ) رابط پروگرامریمد( دیعبدالحم

  )ی مسجد حضرت علیپهلو(سرک محکمه 
  کندوز
   079 270 488    تلیفون

  779 309 079   
  info@kra-af.org    ایمیل

  abdul@kra-af.org  
  www.kra-af.org    ویبسایت

   )WADAN(  ودان- انکشاف افغانستاناداره رفاه و 
  )هماهنگ کننده منطقوی( خان محمد

  قیسرک پنج ، نو آباد خواجه مشهد، مسجد ابوبکر صد
  کندوز
   079 214 682    تلیفون

 www.wadan.org    ویبسایت

   )ATC(مشاورین تخنیکی افغان اداره 
  سر دوره
 کندوز

   )IHSAN( تقل خدمات بشریانجمن مس
  بندر خاناباد، سرک خواجان

  کندوز
   079 390 087    تلیفون

   )NDI(  دیموکرات ملیانستیتوت
  )ریمد( ریعبدالبص
  کندوز
   079 206 531    تلیفون
  abostany@ndi.org    ایمیل
   )KIHL(  کندوزی عالماتی تعلتوتیانست

  )ی پوهنحسیرئ( عبدالقدوس تالش
  کندوز
   079 212 980    تلیفون

   )DED( آلمانخدمات انکشافی 
  سرک کابل، خانه جرمن

  کندوز
  )25پست بکس (

   00870 7616 42431    فکس
  00870 7616 42431    تلیفون
  dedafg@web.de    ایمیل

  www.ded.de    ویبسایت

   )WHO(  صحتیسازمان جهان
  )یادار معاون( یدری حریعبدالبص
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  )نمای سکینزد(بندر خاناباد 
  کندوز
   079 321 339    نتلیفو

   )AHRO( سازمان حقوق بشر افغانستان
   داهللایحم

   زرنی سپیهایلیبندر کابل، فام
  کندوز
  achr98@yahoo.com    ایمیل

  achr98@hotmail.com 

   )ACTED( سازمان همکاری های تخنیکی و انکشافی
  کندوز،  خانهی کوچه مستر،یجاده آزاد
   070 706 742    تلیفون
  kunduz.administration@acted.org   ایمیل

  www.acted.org    ویبسایت

   )UNICEF( صندوق حمایت از اطفال سازمان ملل متحد
  کندوز
 0088 216 2111 0560    تلیفون

   )BRAC( کمیته ترقی دهاتی بنگلدیش
  کندوز، یسرک امام شاه

   070 713 654    تلیفون

 کمیشنیری عالی سازمان ملل متحد برای افغانستان
)UNHCR(   
   اری اهللا عزت دیمح

  کندوز
   079 012 073    تلیفون

  300 712 070   
  0486 5110 216 0088   

  kunduz@unhcr.euraf.net    ایمیل
  afgku@unhcr.ch 

   )NSP/OP( ی ملی پروگرام همبستگ/کمیته مشاور 
  ) گروهرهبر( زمان
  رزاری نیکمپن
  کندوز
   079 405 236    تلیفون

  883 047 079   
  kunduz@nspafganistan.org    ایمیل
   )AIHRC(  مستقل حقوق بشر افغانستانونیسیکم

  کندوز
   079 212 895    تلیفون

  0047 2123 216 0088   

  kunduz@aihrc.org.af    ایمیل
 ری زنان و دختران فقی برای و آموزشیمیمرکز تعل
   )ECW( افغان
  )سیرئ( ملکه قانع

  وه خانهکوچه قبندر کابل، 
      کندوز
   079 323 309    تلیفون

  604 206 079   
 arezo_qanih@yahoo.com    ایمیل

   )AMAC( مرکز ماین پاکی اریا
  )ییمعاون اجرا( قی آقا عتدیس
   زهرهوی، مقابل راد IOM دفتر کینزد

  کندوز، یکوچه کاسان
   079 226 274    تلیفون

  3246 2113 216 0088   
  said_agha2000@yahoo.com    ایمیل

   )CCA( افغانستان ی برایمرکز همکار
  در مرکز شهر

  کندوز
   0088 216 2128 0659    تلیفون
  sarwarhussaini@aol.com    ایمیل

   )ARRAF( موسسه بازسازی و احیا مجدد فالح
  ) دفترریمد(  اهللامیرح
   کابل ، کوچه سردرهدانیم

  کندوز
   079 270 870    تلیفون
  arraf_kunduz@yahoo.com    ایمیل
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   )HNI( تموسسه بین المللی صح
  )آمر پروگرام(  محمداضیف

  سرک چهل دختران
  کندوز
   079 211 765    تلیفون

  19919 7636 00873   
  hinkunduz@yahoo.com    ایمیل

  www.healthnetinternational.org   ویبسایت

   )MC( موسسه بین المللی مرسی کورپس
  )آمر دفتر( دیمحمد فر

  کندوز،  فاطمه الزهراسهیبندر کابل، ل
   079 207 592    فونتلی

    856 2801 376 0087    
  www.mercycorps.org    ویبسایت

   )IOM( موسسه بین المللی مهاجرت
  )نیمقابل دارااللمع(خانه پهلوان غور، سرک محکمه 

  کندوز
   079 568 311    تلیفون

  9192 2112 216 0088   
  iomkunduz@eikmail.com    ایمیل

  www.iom.int/afghanistan    ویبسایت

   )PRB( ی آر بیموسسه پ
  ) مسئولریمد( ایمحمد ض

 شفاخانه کی نسوان، نزدسهیمقابل ل(سرک سوم، نوآباد، باغ ناشر 
  کندوز، )یسارندو
   079 184 125    تلیفون
  kunduz@prb.org.af    ایمیل

  ziaformuly@hotmail.com  
  www.prb.org.af    ویبسایت

  معاونت سازمان ملل متحد در افغانستانهیأت
)UNAMA(   

Illarionov Sergiy) سیرئ(  
  کندوز
  illarionov@un.org    ایمیل

  لغمان
   )IHSAN( انجمن مستقل خدمات بشری

  بازار مهترالم

   )IbnSina(  افغانستانی برانای ابن سیپروگرام صح
Sanaullah Sana) آمر پروژه(  

  لغمان
   070 600 675    تلیفون

  958 606 070 

   )HASA( افغانستانخدمات کمک های بشری برای 
   محمد صدیق
  2، خانه نمبر 2 طبقه ،یمقابل شاروال

  لغمان
   079 499 703    تلیفون

   )NSP/OP( ی ملیپروگرام همبستگ/ کمیته مشاور 
  ) گروهرهبر( ری اکسونیهما
  )IMC دفتر کینزد (RRD دی جدریتعم

  مهترالم، شهر نو
   079 278 294    تلیفون
  laghman@nspafghanistan.org    ایمیل

   )MADERA( موسسه مَدیرا
  )مسئول ساحوی( ینیاسداهللا ام

  عقب گدام مهترالم
  لغمان، شهر نو
   079 032 844    تلیفون

  

  لوگر
   )WADAN(  ودان- و انکشاف افغانستاناداره رفاه 

  )هماهنگ کننده منطقوی( یسردار ول
  هده کابل، قلعه خواجه افضل

  لوگر، پل علم
   079 142 870    تلیفون

  drsardar24@yahoo.com    میلای
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  www.wadan.org    ویبسایت

   )SHADE( ی بشری و کمک هایخدمات انکشاف
  )سرپرست پروژه( مینظ

   آبازککینی محمد آقه، کلیولسوال
  زکآبا

   )CDU(د هیواد ودانولو اداره 
  )سیرئ( ریعبدالقد
  لوگر، پل علم
  cduafghan@yahoo.com    ایمیل

  www.cduafgan.org    ویبسایت

   )BRAC( کمیته ترقی دهاتی بنگلدیش
  لوگر،  عمر فاروقسهی طرف شمال ل،ی صفلیاون

   070 206 219    تلیفون

   )IRC(  نجاتی المللنی بتهیکم
   برک،ی برکستگاهیعقب ا
  لوگر

   070 260 491    تلیفون
  1530 3335 216 0088   

  memu06@dial.pipex.com    ایمیل

   )NSP/OP( ی ملیپروگرام همبستگ/ کمیته مشاور 
  ، ) گروهرهبر( ظفر خان

  لوگر
   079 371 004    تلیفون
 logar@nspafghansitan.org    ایمیل

   )MRCA( کورس های صحی برای افغانها
  )تیکواردیناتور وال(  عالمبیلحباعبد

  یمقابل خانه وال
  ،  پل علمیولسوال
 079 399 414    تلیفون

   )GRO(  سخاوت جهانیموسسه
  )سیرئ( احمداهللا

   محمد آغهیسوالول

  لوگر
   079 182 097    تلیفون

  025 153 079 

   )CoAR(  افغانهای کمک ها برایهماهنگ
  ) ساحویریمد( میمحمد رح

  هی امنی قوماندانکینزد
  لوگر، پل علم
   070 260 453    تلیفون

  ننگرهار
   )AIMS(اداره انسجام معلومات افغانستان 

  )مسئول ساحوی(  غالبدیس
  ناماویدر محوطه دفتر 

  جالل آباد
  )UNDP، دفتر 005پست بکس (

   070 604 916    تلیفون
  sayed.ghalib@aims.org.af    ایمیل

  ghalib@un.org  
  www.aims.org.af    ویبسایت

   )NPO/RRAA( بازسازی دهات افغانستاناداره 
   اکبر در جالل آبادیدفتر ساحو

   کامهستگاهیسمت شرق ا
  جالل آباد

   )ISRA( ی اسالمیا کمکهی المللنیباداره 
   اکبر در جالل آبادیدفتر ساحو

   کامهستگاهیسمت شرق ا
  جالل آباد

   )WADAN(  ودان- انکشاف افغانستاناداره رفاه و 
  )هماهنگ کننده منطقوی(  محمدرینظ

  انگور باغ، سرک ماشکو
  جالل آباد

   079 113 901    تلیفون
  namohmand@hotmail.com    ایمیل

  namohmand2003@yahoo.com  
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 www.wadan.org    ویبسایت

   )ATC(مشاورین تخنیکی افغان اداره 
  )ی چکنوارلی تانک تکینزد( غر نیسرک هوتل سپ

  جالل آباد
  www.atcafghanistan.org    ویبسایت

   )AGHCO(  و آلمان افغانیهماهنگی کمکهااداره 
   اکبر در جالل آبادیدفتر ساحو

   کامهستگاهیسمت شرق ا
 جالل آباد

   )A-AID( ان ایدافغ
  )سیرئ(

   اکبر در جالل آبادیدفتر ساحو
   کامه، طرف شرق سرکستگاهیا

  جالل آباد

   )ADA(انجمن انکشاف افغانستان 
   اکبر در جالل آبادیدفتر ساحو

   کامه، طرف شرق سرکستگاهیا
  جالل آباد

   )IHSAN( انجمن مستقل خدمات بشری
  نی ، مقابل داراالمعلم3، حصه 2خانه 

  بادجالل آ
   070 600 591    تلیفون

  050 603 070   

   )NDI(  دیموکرات ملیانستیتوت
  )ریمد( غالم گل
  جالل آباد

   079 382 598    تلیفون
  ghulam@ndi.org    ایمیل

   )AHF(  عبدالحقادیبن
  )هییرئیس اجرا( ی ارسالئیالی نصراهللا بریحاج

  یچشمه خانج
  جالل آباد

   070 602 182    تلیفون
  931 323 079   

  abdulhaqfoundation@hotmail.com   ایمیل
  www.abdulhaq.org    ویبسایت

   )IbnSina(  افغانستانی برانای ابن سیپروگرام صح
   اکبر در جالل آبادیدفتر ساحو

   کامه، طرف شرق سرکستگاهیا
  جالل آباد

   )ATA-A( پروگرام مبارزه علیه تبرکلوز در افغانستان
   اکبر در جالل آبادیدفتر ساحو

   کامهستگاهیسمت شرق ا
  جالل آباد

   )NU( پوهنتون ننگرهار
  ) پوهنتونسیرئ( نثار احمد نثار

  جالل آباد
 070 604 782    تلیفون

   )AGBAS-Ed( آلمان-تعلیمات اساسی افغان
  )سیرئ(  اهللابینج

   سرک جالل آباد و کنر،یپل بهسود ، نهر ماس
  جالل آباد

  )، کابل1332پست بکس (
   079 490 167    تلیفون

  666 280 070   
  najeebnur@hotmail.com    ایمیل

  پاکستان ، افغانستان-خدمات جهانی کلیسا 
)CWS-P/A(   

   دخترانهسهی لکی، نزد2 نسوان سهی له،ی امنیقوماندان
  جالل آباد

   0092 51 210 3172    فکس
   079 331 519    تلیفون

  0210 8980 216 0088   
  www.cwspa.org    ویبسایت
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   )HASA(  کمک های بشری برای افغانستانخدمات
   فیشر

  جالل آباد
  )1508پست بکس (

  079 322 993    تلیفون

د افغانی معیوبینو لپاره د بایسکل چلولو او بیارغونی 
   )AABRAR( ابرار -تفریحی موسسه

   رضا گل
  شفاخانه صحت عامه

  جالل آباد
  )، کابل1332پست بکس (

   070 600 961    تلیفون
  aabrar_jalalabad@yahoo.com    ایمیل

  www.aabrar.org    ویبسایت

   )UNDSS(  سازمان ملل متحدیتیدفتر امن
  جالل آباد

   070 608 010    تلیفون
  351 603 070   
  7774 5110 216 0088   

 افغانستان سازمان های غیر دولتی در یمنیدفتر ا
)ANSO(   

  )یتیمشاور امور امن(خسرو 
   پاکستانیگر کنسلی، گُالئ10خانه نمبر 
  جالل آباد

   070 606 601    تلیفون
  873 616 070   
  4140 2116 216 0088   

  east@afgnso.org    ایمیل
  east2@afgnso.org  

   )GAA/DWHH( دفتر جرمن اگرو اکشن
   اکبر در جالل آبادیدفتر ساحو

   کامهستگاهیسمت شرق ا
  جالل آباد

 ل آباددفتر هماهنگی موسسات غیر دولتی افغان در جال
)ANCB(   
   یدی فضل اهللا واحدیس

  ، مقابل شفاخانه پوهنتون1، سرک 1خانه 
  جالل آباد

  )1041پست بکس (

   )ACT( سازمان تعلیمی و بازسازی در جالل آباد
  )دی درمسال جدکینزد (،یلی فام18، 8خانه 

  جالل آباد
   070 606 858    تلیفون

  372 488 079   

   )WHO(  صحتیسازمان جهان
  )سیرئ( یشکور وثقعبدال

   کابلدی جدستگاهیعقب ا
  جالل آباد

   070 281 131    تلیفون

   )AHRO( سازمان حقوق بشر افغانستان
   احسان اهللا

  تی مارکیغلج
  جالل آباد

   070 607 986    تلیفون
  achr98@yahoo.com    ایمیل

  achr98@hotmail.com  

   )AHSAO( سازمان کمک های اجتماعی و صحی افغان
   اکبر در جالل آبادیودفتر ساح

   کامهستگاهیسمت شرق ا
  جالل آباد

   )NRC( ی نارونی مهاجریشورا
   اکبر در جالل آبادیدفتر ساحو

   کامهستگاهیسمت شرق ا
  جالل آباد
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   )UNICEF( صندوق حمایت از اطفال سازمان ملل متحد
  جالل آباد

   00873 7627 31990    تلیفون

   )IFRC( فدراسیون صلیب سرخ
  نکسرک با

  جالل آباد
   070 560 743    تلیفون

  43395 7630 00873   
  fin.jalaloff@wireless.ifrc.org    ایمیل

 کمک های بشری برای اطفال و زنان افغانستان
)HAWCA(   

   فرزانه آرزومند
  جالل آباد

   070 611 578    تلیفون
  www.hawca.org    ویبسایت

کمکهای بشر دوستانه فرانسه به مردم افغان 
)Afrane(   

   اکبر در جالل آبادیدفتر ساحو
   کامهستگاهیسمت شرق ا

  جالل آباد

   )AMI(کمکهای طبی بین المللی 
Valerie Brunel) آمر پروژه(  

   غالم محمدی، چهار راه3 هیناح
  جالل آباد

   079 208 390    تلیفون
  258 635 070   

  amijalalabad@hotmail.com    ایمیل
   )BRAC( کمیته ترقی دهاتی بنگلدیش

   پاکستانی بانک ملکی ، نزدری عبدالقدیسرک حاج
  جالل آباد

   070 602 923    تلیفون

 کمیشنیری عالی سازمان ملل متحد برای افغانستان
)UNHCR(   

John Andrew) سیرئ(  

  جالل آباد
   070 611 631 070    تلیفون

  464 345 079   
  0868 5110 216 0088   

  andrew@unhcr.ch    ایمیل
  habibis@unhcr.ch  

   )IRC(  نجاتی المللنی بتهیکم
  )کواردیناتور ساحوی( عبداالحد سامون

  )عقب دفتر داکار(سرک عبدل 
  جالل آباد

   030 600 880    تلیفون
  jlbfc.afghanistan@theirc.org    ایمیل
  افغاننی کمک به مهاجری دنمارک براتهیکم

)DACAAR(   
   اکبر در جالل آبادیدفتر ساحو

   کامهستگاهیسمت شرق ا
  جالل آباد

   )SCA(  افغانستانی برادنی سوتهیکم
   اکبر در جالل آبادیدفتر ساحو

   کامه، طرف شرق سرکستگاهیا
  جالل آباد

   )CRAA(  افغانستانی کمک و بازسازتهیکم
    سبحان اهللا شاهزادهرینیانج

  6، خانه 2 سرک ،ی، چشمه خانج1حصه 
  جالل آباد

  )خل پوهنتون، پسته خانه دا785پست بکس (
   079 322 493    تلیفون

  951 686 070   
  2320 8980 216 0088   

  sancraa@brain.net.pk    ایمیل
  sanashefa@hotmal.com  

  www.craaafg.org    ویبسایت
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   )NSP/OP( ی ملیپروگرام همبستگ/ کمیته مشاور 
Bentzien) یآمر منطقو(  
  جالل آباد

   079 234 165    تلیفون
  e.bentzien@nspafghanistan.org   ایمیل

   )NAC(  افغانستانی برای ناروتهیکم
  )یمسئول صح(نصرت اهللا 

  مقابل شفاخانه مهمند
  جالل آباد

   070 605 345    تلیفون

    )AIHRC(  مستقل حقوق بشر افغانستانونیسیکم
  جالل آباد

  )UNDP، دفتر 005پست بکس (
   079 352 558    تلیفون

  0095 2123 216 0088   

   )AMAC( کز ماین پاکی اریامر
  )یآمر ساحو( مال جان

  )مقابل مهمانخانه ملل متحد (یسرک چشمه خنج
  جالل آباد

   070 230 802    تلیفون
  0301 5112 216 0088   

  mullah_jan@yahoo.com    ایمیل
   )AREA( افغانستانبرای موسسه احیا و تحفظ انرژی 

   اکبر در جالل آبادیدفتر ساحو
   کامهگاهستیسمت شرق ا

  جالل آباد

   )ACBAR(موسسه اکبر 
  )سیرئ( رحمت اهللا

   صحت عامهیسرک اول، چهارراه
  لی خیعل

  جالل آباد
   070 601 917    تلیفون
  rahmatullah_afg@yahoo.com    ایمیل

  www.acbar.org    ویبسایت

   )RI( موسسه امداد بین المللی
Randhir Singh) آمر پروگرام(  

  ) مرستونیچهارراه(اده  زیخانه داکتر آصف قاض
  جالل آباد

   079 331 448    لیفونت
  randhir@ri.org    ایمیل

   )ARRAF( موسسه بازسازی و احیا مجدد فالح
  ) دفترریمد( ملیداکتر ا

  جالل آباد،  اسلم پالزهایم
   070 605 378    تلیفون
  arraf_jalalabad@yahoo.com    ایمیل

   )HNI( موسسه بین المللی صحت
  )آمر دفتر(  عربریمن

   تورخمستگاهی، عقب ایزال سارنوال
  جالل آباد

   079 383 807    تلیفون
  183 606 070   
  19919 7636 00873   

  hni_ja_office@hotmail.com    ایمیل
  www.healthnetinternational.org   ویبسایت

   )GRO(  سخاوت جهانیموسسه
  )سیرئ(  روح اهللادیس

  جالل آباد
   079 150 694    تلیفون

  142 233 079   

   )SERVE( موسسه سرف، خدمات تربیوی و اضطراری
   اکبر در جالل آبادیدفتر ساحو

   کامه، طرف شرق سرکستگاهیا
  جالل آباد
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   )OMAR( موسسه ماین پاکی و بازسازی اومر
   اکبر در جالل آبادیدفتر ساحو

   کامه، طرف شرق سرکستگاهیا
  جالل آباد

   )MCPA( ریموسسه ماین پاکی و پالنگذا
   اکبر در جالل آبادیدفتر ساحو 
   کامه، طرف شرق سرکستگاهیا

  جالل آباد

 موسسه ماین پاکی و مرکز نگهداری سگهای تعلیمی
)MDC(   

   در جالل آبادیدفتر ساحو
   کامه، طرف شرق سرکستگاهیا

  جالل آباد

   )MADERA( موسسه مَدیرا
  )مسئول ساحوی( عجب خان
  16  سرک دو، خانه،یچوک تالش
  جالل آباد

   070 601 591    تلیفون
  1094 5060 216 0088   

  madera_jalalabad@yahoo.fr    ایمیل
    alaindebures@yahoo.fr  

   )CBR( بازسازینیروی 
  ) عاملریمد( ی نظامفیمحمد ظر

  148اسلم پالزا، اتاق 
  جالل آباد

   070 295 078    تلیفون
    305 320 079   
    064 320 079   

  nizamicbr@hotmail.com    ایمیل
   )SGAA(همکاری سنیدگال به مردم افغانستان 

  )رئیس ساحوی(  صابرنی الدعیسم
  1شفاخانه 
  جالل آباد

  )، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان969پست بکس (

   070 263 283    تلیفون
  083 603 070   

  sgaa_jal@hotmail.com    ایمیل
 www.sandygallsafghanistan    ویبسایت

  appeal.org  

   )IMC( ی المللنیب صحی هیأت
  )کواردیناتور پروژه(  مایل اهللاتیعنا

  ) مقابل فروشگاه روشنن،ی داراالمعلمیپهلو (،یسرک عموم
  جالل آباد

   079 216 186    تلیفون
  emayel@imcworldwide.org    ایمیل
  معاونت سازمان ملل متحد در افغانستانهیأت

)UNAMA(   
Hassan Elhag) سیرئ(  

  جالل آباد
  elhag@un.org    ایمیل

  نیمروز
   )NSP/OP( ی ملیپروگرام همبستگ/ کمیته مشاور 

  )رهبر گروه( یسی عدیس
  زرنج، ) دفتر ملل متحدکینزد (یسرک خانه وال

   )OI( موسسه بین المللی اوکندن
  )تی پروگرام  والریمد( امان اهللا
  زرنج، هی و تربمی تعلاستی، جاده ر9سرک 

  )، کابل2013پست بکس (
   008 821 689 800 104    تلیفون
 .oinimroz@inmarsat  ایمیل

  francetelecom.fr  
  نورستان

   )A-AID(افغان اید 
  )آمر پروگرام(  عثماندیس

   کاموهی قرش،ی کامدیولسوال
  نورستان
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   0044 0207 225 3344    فکس
   0088 216 8444 9765    تلیفون
  afghanaid@ceretechs.com    ایمیل

  www.afghanaid.org.uk    بسایتوی

   )IHSAN( انجمن مستقل خدمات بشری
  بابه قلعه

  )625پست بکس (

 تعلیمات اساسی جرمن افغان در نورستان
)AG BAS-Ed(   

   وانتی وانت، ولسوالیبازار اصل
  نورستان

  )1082پست بکس (

  یاتپک
   )WADAN(  ودان- انکشاف افغانستاناداره رفاه و 

  )کننده منطقویهماهنگ ( یسردار ول
  )ی هوتل دبکینزد( بهار یمرکز معالجو

  زیگرد، شهر نو
   079 142 870    تلیفون
  drsardar24@yahoo.com    ایمیل

  www.wadan.org    ویبسایت

   )MSH( برای صحت اداره علوم
  )تی والیمشاور صح( احمداهللا

  پکتیا
   079 314 804    تلیفون

   )ATC(مشاورین تخنیکی افغان اداره 
 زی سرک کابل گرد،یازی زمان نیسالم قلعه، قلعه حاج اهیقر
  )زیونی تلوشنی استکینزد(

  زیگرد

   )IbnSina(  افغانستانی برانای ابن سیپروگرام صح
  )آمر پروژه( میمحمد فه

  ای بانک پکتکینزد
  زیگرد

   079 237 007    تلیفون
    006 237 079   
    5583 5020 216 0088   

  ibnsinapaktia@yahoo.com    ایمیل
   )PU( ایپوهنتون پکت

  ) پوهنتونسیرئ( ازینور محمد ن
  زیگرد

   079 231 887    تلیفون

   )SHADE( ی بشری و کمک هایخدمات انکشاف
  )سرپرست پروژه( ومیق

  )ی خانه والکینزد (ی سابقه نظامریا، تعمفشفاخانه دارالش
  زیگرد

 079 152 408    تلیفون

   )CDU(د هیواد ودانولو اداره 
  )سیرئ( ریعبدالقد

  یه آهنگرچ کو،یسرک غزن
  زیگرد

  cduafghan@yahoo.com    ایمیل
 www.cduafgan.org    ویبسایت

   )UNDSS(  سازمان ملل متحدیتیدفتر امن
  زیگرد

   070 037 470    تلیفون
    963 371 079   
    8836 5110 216 0088   

  mahmood@un.org    ایمیل
    massart@un.org 

   )ACTED( انکشافی همکاری های تخنیکی و  سازمان
  زیگرد، چوک مخابرات، محوطه دفتر ملل متحد

   079 138 783    تلیفون
  gardez@acted.org    ایمیل

  www.acted.org    ویبسایت
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   )REACH(کمکهای امریکا برای افغانستان شرکت 
  )یمشاور صح( احمداهللا

  تیدو سرک وال
  زیگرد

   079 314 804    تلیفون
  aahmadullah@msh.org    ایمیل

   )UMCOR( کمیته متحد میتودیست برای امداد
Michel Kersten) سیرئ(  

  زیگرد
   079 393 883    تلیفون

    885 393 079   
  garlog@umcor-afghanistan.org    ایمیل

 /www.umcor-ngo.org/english    ویبسایت
  countries/afghanistan.htm 

 کمیشنیری عالی سازمان ملل متحد برای افغانستان
)UNHCR(   
  زیگرد

   079 341 088    تلیفون
    028 295 070   
    1666 5112 216 0088   

  milambo@unhcr.ch    ایمیل
    shinwarf@unhcr.ch 

   )IRC(  نجاتی المللنی بتهیکم
  )کواردیناتور ساحوی( امان اهللا هوتک
  یعقب خانه وال

  زیگرد
   079 394 081    تلیفون
 aman_af2000@yahoo.com    ایمیل

   )NSP/OP( ی ملیپروگرام همبستگ/ کمیته مشاور 
  ) گروهرهبر(  اهللامیکل

  زیگرد

   )AIHRC(  مستقل حقوق بشر افغانستانونیسیکم
  زیگرد

   079 394 284    تلیفون

    0058 2123 216 0088   
  gardez@aihrc.org.af    ایمیل

   )AMAC( مرکز ماین پاکی اریا
  )ییمعاون اجرا( ی حسنسیرویم

   زراعتریتعم
  زیگرد

   079 012 567    تلیفون
    0307 5112 216 0088   

  mirwais_h@hotmail.com    ایمیل
   )IOM( موسسه بین المللی مهاجرت

   سازمان ملل متحدریمحوطه تعم
  زیگرد

   079 004 838    تلیفون
    0576 8980 216 0088   

  iomgardez@eikmail.com    ایمیل
  www.iom.int/afghanistan    ویبسایت

  معاونت سازمان ملل متحد در افغانستانهیأت
)UNAMA(   

Guillaume Limal) سیرئ(  
  زیگرد

   079 113 016    تلیفون
    961 825 079  

  limal@un.org    ایمیل

  پکتیکا
   )PIN( اداره کمک به مردم نیازمند

  )سیرئ( ی احمد زارزادهیام
  پکتیکا
   079 142 023    تلیفون

    2450 3331 216 0088   
  afghanistan@peopleinneed.cz    ایمیل

  www.peopleinneed.cz    ویبسایت

   )BRAC( کمیته ترقی دهاتی بنگلدیش
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  شرن
   079 477 579    تلیفون

    2130 3331 216 0088   
  پنجشیر

   )NSP/OP( ی ملیپروگرام همبستگ/ کمیته مشاور 
  ) گروهرهبر( لیجم

   عاجل، عقب شفاخانهه اونابیولسوال
  ریپنجش
   0088 216 8444 3590    تلیفون
  panjshir@nspafghanistan.org        ایمیل

  پروان
   )ATC(مشاورین تخنیکی افغان اداره 
 دی احمد شهی علری مسهیعقب ل

  کاریچار

   )ACTED( سازمان همکاری های تخنیکی و انکشافی
 ی گل محمد، سرک گلقندیخانه حاج

  کاریچار
   070 248 298    تلیفون

    9438 5061 216 0088   
  charikar.administration@acted.org    ایمیل

   )JEN( جاپانسازمانهای کمکهای عاجل 
  )یمقابل خانه وال(، 2 هیناح
  کاریچار

   070 280 921    تلیفون
  tamari@jen-npo.org    ایمیل

  www.jen-npo.org    ویبسایت

   )BRAC( کمیته ترقی دهاتی بنگلدیش
  کاریچار، پارچه نو، مقابل بند برق

   070 236 055    ونتلیف
    9690 2113 216 0088   

   )NSP/OP( ی ملی پروگرام همبستگ/کمیته مشاور 

  ) گروهرهبر( محفوظ
  کاریچار، کاریعقب شفاخانه چار

   070 248 580    تلیفون
  4058 2113 216 0088   

  parwan@nspafghanistan.org    ایمیل
   )Aschiana( موسسه آشیانه

  کاریچار
   070 224 208    تلیفون

   )GRO(  سخاوت جهانیموسسه
  )سیرئ( یمحسن سنگر

  پروان
   070 286 627    تلیفون

  زابل
   )CPAU(همبستگی  صلح و ی برایهمکارانجمن 
  )مسئول(  اهللامیاستاد رح
  ی صحکی کلنکی، نزد آباددیمرکز س

   آباددیس

   )IbnSina(  افغانستانی برانای ابن سیپروگرام صح
  ) پروژهسرپرست (رحمانفضل 

  تی والری تعمکیزدن
  زابل

   0088 216 3331 3930    تلیفون

   )MADERA( موسسه مَدیرا
  )یآمر ساحو(رمضان مهدیار 

  هزاه جات
   0088 216 8983 1413    تلیفون
  madera_behsud@yahoo.fr    ایمیل

  سمنگان
   )PIN( اداره کمک به مردم نیازمند

David Sevcik) سیرئ(  
  نی پوئیدره صوف، ولسوال
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   070 506 986    لیفونت  سمنگان
    0935 8444 216 0088   

  afghanistan@peopleinneed.cz    ایمیل
  www.peopleinneed.cz    ویبسایت

   )A-AID( افغان اید
  )آمر پروگرام( عبدالصمد

  )تیمقابل مستوف (نیجاده قطب الد
  بکیا

   0044 207 2250 3344    فکس
   0088 216 8444 0200    تلیفون

  afghanaid@ceretechs.com    ایمیل
  www.afghanaid.org.uk    ویبسایت

   )DHSA(  افغانستانیخدمات بشری و انکشافی برا
    اهللابیحب
  فی مزار شری سرک اصلکینزد
  بکیا

سازمان کمکهای امدادی و انکشافی ادوینتیست 
)ADRA(   

  سمنگان
  www.adra.org    ویبسایت

   )AMI(کمکهای طبی بین المللی 
Herve Boudin) کیستیوژمسئول ل(  

  5سرک 
  سمنگان، نیکارته مامور

   070 403 851    تلیفون
  amisamangan@amifrance.org    ایمیل

   )BRAC( کمیته ترقی دهاتی بنگلدیش
  سمنگان، سرک تخت رستم

   079 216 348    تلیفون
    6255 2115 216 0088   

   )NSP/OP( ی ملی پروگرام همبستگ/کمیته مشاور 
  ) گروهرهبر( فضل الحق

  بکیا، بکی اسهی انکشاف دهات، سرک لاستی رریتعم

   079 150 645    تلیفون
  samangan@nsapafghanistan.org    ایمیل

  سرپل
   )IbnSina(  افغانستانی برانای ابن سیپروگرام صح
  )آمر پروژه( یمحمد جواد عثمان

  ) شفاخانهکینزد(رحمت آباد، 
  سرپل
   079 149 384    تلیفون

    385 149 079   
    9441 3332 216 0088   

  jawadosmani@yahoo.com    ایمیل
   )NSP/OP( ی ملیپروگرام همبستگ/ کمیته مشاور 

  ) گروهرهبر( ینب
   وشهر ن،  مقابل مسجد گدام داروناما،یسرک 
   079 151 430    تلیفون
  sarepul@nspafghanistan.org    ایمیل

   )CoAR(  افغانهای کمک ها برایهماهنگ
  ) ساحویریمد( ی اهللا نعمانمیرح
  نمای سکینزد

  سرپل، شهر نو
   079 127 335    تلیفون

  تخار
   )MSH( اداره علوم برای صحت

  )تی والیمشاور صح( یاحمد ول
  تخار

   070 704 861    تلیفون

  انجمن رفاه و بهبودی کمک برای معیوبین
)AAR Japan(   

Masato Tabe) آمر پروگرام(  
   محمدری اماضی، سرک دوم ر88خانه 
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  یلی فامدصیپارک س
  تالقان
   070 007 076    تلیفون

    570 876 079   
    16487 7612 00873   

  aar-taloqan@k9.dion.ne.jp    ایمیل
  www.arrjapan.gr.jp    ویبسایت

   )TU( پوهنتون تخار
  ) پوهنتونسیرئ(نظر دشتی 

  تالقان
   070 709 539    تلیفون

   )ARE( تاسیسات بازسازی آریا مهر
   مسعود سرور
  ندوسرک کوما

  تخار
   070 203 654    تلیفون

   )CONCERN( سازمان جهانی کانسیرن
Jess Garana) پروگرامکواردیناتور (  

  ورسج
   0088 216 5426 0509    تلیفون
  jess.garana@concern.net    ایمیل

  www.concern.net    ویبسایت

   )CONCERN( سازمان جهانی کانسیرن
  ) پروگرامکواردیناتور( محمد اسلم

  رستاق
  )، کابل2016پست بکس (

   00873 762 280 289    تلیفون
  mohammad.aslam@concern.net    ایمیل

  www.concern.net    ویبسایت
   )CONCERN( سازمان جهانی کانسیرن

Luke Stephens) ریمعاون مد(  
   محمد نظر، عقب مسجد جامعلیسرک وک

  تالقان

  )، کابل2016پست بکس (
   070 707 753    تلیفون

    752 707 070   
    470 498 762 00873   

  luke.stephens@concern.net    ایمیل
    kwanli.kladstrup@concern.net  

  www.concern.net    ویبسایت

   )ACTED( سازمان همکاری های تخنیکی و انکشافی
  دیساحه پروژه جد

  دی شهیچهارراه
  تالقان
  070 706 742    تلیفون

    1527 5060 216 0088   
  www.acted.org    ویبسایت

   )NSP/OP( ی ملی پروگرام همبستگ/مشاورکمیته 
  ) گروهرهبر( لیاسماع
   زرنی سپی کمپنکینزد
  تخار

   079 229 248    تلیفون
    045 705 070   

  takhar@nspafghanistan.org    ایمیل
   )CAF( خانواده های افغانمواظبت از 

  ی مسجد بجاورکی، نزدسهی، سرک ل1، کوچه 1خانه 
  تالقان
   0088 216 5559 0362    تلیفون

   )RI( موسسه امداد بین المللی
    اهللابی نجریم

   از طرف شهر تالقانی هوائدانی مری، در مس5سرک 
  تالقان
   070 708 788    تلیفون

   )ME( ستی اشنیموسسه م
   محمد نظرلیسرک وک

  تالقان
   079 865 699    تلیفون
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    0531 5420 216 0088   
  وردک

   )HAFO( غان افنیسازمان کمک به دهاق
  )یمسئول ادار( جمعه گل خان
  تویجغ، لیسادات بابا خ

   )BRAC( کمیته ترقی دهاتی بنگلدیش
   شهردانی می هایلیفام

   079 115 419    تلیفون

   )NSP/OP( ی ملی پروگرام همبستگ/کمیته مشاور 
  ) گروهرهبر( رینص
    شهردانی م، انکشاف دهاتاستی رریتعم

   079 170 720    تلیفون
    721 170 079   
    4073 2113 216 0088   

  wardag@nspafghanistan.org    ایمیل
   )CCA(  افغانستانی برایمرکز همکار

  وردک، رومی، آب ش2بهسوت 
   )CoAR(  افغانهای کمک ها برایهماهنگ

  )یآمر منطقو( یمختار کاظم
    آباددی سیولسوال، شش قلعه

   079 391 816    تلیفون
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  پاکستان
   )WADAN(  ودان- انکشاف افغانستان اداره رفاه و

  پشاور
  )612پست بکس (

  +92 91 584 2732    تلیفون

   )ATC(مشاورین تخنیکی افغان اداره 
  پشاور، حیات آباد، 1، فیز 2، سکتور ای 12، سرک 120خانه 
    +92 91 822 774    تلیفون
  obaidullahhakimi@hotmail.com    ایمیل

   )AGHCO( لمان و آ افغانیهماهنگی کمکهااداره 
  1، فیز 2-، سکتور ای12، سرک 399خانه 

  حیات آباد، پشاور 
  +92 333 910 709    تلیفون

    709 917 91 92+  

   )SDF( بنیاد انکشافی سنایی
  پشاور
  +92 918 45139    فکس
  +92 91 842 165    تلیفون

    1831 570 91 92+  

   )IbnSina(  افغانستانی برانای ابن سیپروگرام صح
   )دیر روابطم(فاضل 

  پشاور، 2، بخش جی 2 فیز، 6، سرک 81خانه 
  +92 91 825 516    فکس
    +92 91 825 442    تلیفون

    380 816 91 92+  
  ibph@brain.net.pk    ایمیل

   )TdH( تیر دیس هامیس
  )کواردیناتور پروژه( فاضل محمود

  پشاور
  +91 570 2379    تلیفون
  tdhswcpesh@brain.net.pk    ایمیل

 

   )SHADE( ی بشری و کمک هایکشافخدمات ان
  )مدیر اداری(ریاض الرحمن 

  پشاور، کانال تاون، نصیر باغ رود، 2، سرک 13خانه 
    +92 91 585 3008    تلیفون

    4390 584 91 92+  
  mail@shade.org.af    ایمیل

  www.shade.org.af    ویبسایت

   )DHSA(  افغانستانیخدمات بشری و انکشافی برا
  عبدالمنعم

  8 رود ملبری
  یونیورسیتی تاون، پشاور

   +92 91 570 4239    تلیفون
    740 840 91 92+  

  dhsapesh@pes.comsats.net.pk    ایمیل

  )HASA( خدمات کمک های بشری برای افغانستان
  پشاور

  )1508پست بکس (
    +92 320 495 2927    تلیفون

، اسالم  افغانستان/ پاکستان–خدمات جهانی کلیسا 
   )CWS-P/A (آباد
   ، اسالم آباد11/1-، سکتور اف7، سرک 137 خانه 
   +92 51 210 3171    تلیفون

    2293 210 51 92+  
    41/41 3905 214 0093   

  cwskabul@cyber.net.pk    ایمیل
    cwsisb@isb.comsats.net.pk  

 ، کراچی افغانستان/ پاکستان–خدمات جهانی کلیسا 
)CWS-P/A(  

  ود حسین، سرک داکتر محم6، بالک 42خانه 
  کراچی
  +92 21 4390 922    فکس
  +92 91 439 0541    تلیفون

    3171 210 51 91+  
  cwspa@cyber.net.pk    ایمیل
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 الهور،  افغانستان/ پاکستان–خدمات جهانی کلیسا 
)CWS-P/A(  
  ان، مودل تاون، الهور -256 خانه

  +92 42 516 0580    تلیفون
    9047 516 42 92+  

  dro@nexlink.net.pk    ایمیل

 منسرا،  افغانستان/ پاکستان–خدمات جهانی کلیسا 
)CWS-P/A(  

  پروژه صحی برای مهاجرین افغان
  شهر ریشم ، منسرا

  +92 98 730 1118    تلیفون
    7018 730 98 92+  

  cwsman@hotmail.com    ایمیل

 موری،  افغانستان/ پاکستان–خدمات جهانی کلیسا 
)CWS-P/A(  

  اسپرینگ استیت، بانک رود، موری
  +92 920 593    تلیفون

    488 410 92+  
 ospring@isb.paknet.com.pk    ایمیل

 پشاوردفتر هماهنگی موسسات غیر دولتی افغان در 
)ANCB(   
   یدی فضل اهللا واحدیس

   پشاور
  +9291 581 2503    فکس
  0091 581 2503    تلیفون

   )AHRO( سازمان حقوق بشر افغانستان
   ب، پارک رود28 خانه 

   تاون، پشاوریونیورسیتی
  ) ، پشاور یونیورسیتی1494پست بکس (

   +92 300 901 0336    تلیفون
  achr98@yahoo.com    ایمیل

    achr98@hotmail.com  

   )WHO(  صحتیسازمان جهان
   قیمحمد شف
  اسالم آباد

  +92 333 510 1940    فکس
  +92 51 224 5584    تلیفون

    5587 224 51 92+  
  ziaies@afg.emro.who.int    ایمیل

 )HAFO(  افغاننیسازمان کمک به دهاق
  )هماهنگ کننده برنامه (قیصر خان

53 -b ،پشاور ، سرک پارک، یونیورسیتی تاون   
    +92 333 922 4086    تلیفون

    674 844 91 92+  
  hafo99@yahoo.com    ایمیل

   )AHSAO( سازمان کمک های اجتماعی و صحی افغان
  ، گل حاجی پالزا305خانه 

   پشاور جمرود رود،
   +92 300 959 6629    تلیفون

    495 853 91 92+  

  ahsaongo@hotmail.com    ایمیل
    ahsao2002@yahoo.com  

   )UNICEF( صندوق حمایت از اطفال سازمان ملل متحد
  اسالم آباد

   0092 512 800 128    تلیفون

 کمک های بشری برای اطفال و زنان افغانستان
)HAWCA(  

  )رئیس دفتر(احمد عبید 
  پشاور، حیات آباد، 3 فیز، 4، سکتور ک 4، سرک 94انه خ
  )646پست بکس (

  +92 91 825 358    تلیفون
  www.hawca.org    ویبسایت

   )CRAA(  افغانستانی کمک و بازسازتهیکم
   )سیرئ (یثنا الحق احمد زئ

  ، گل حاجی پالزا، یونیورسیتی رود، 309خانه 
  )، یونیورسیتی785 پست بکس(

  +92 91 840 169    فکس
  +92 91 853 220    تلیفون

    6896 520 320 92+  
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  sancraa@brain.net.pk    ایمیل
    sanashefa@yahoo.com  

 www.craaafg.org    ویبسایت

   )DDG( گروپ ماین پاکی دنمارک
  اسالم آباد

  + 92 512 104 635    فکس
  +91 512 104 632    تلیفون

    634 104 512 91+  
  ddgisb@appollo.net.pk    ایمیل

   )ACBAR(موسسه اکبر 
  )سیرئ( یگلزا

  پشاور 
  +92 91 581 2138    فکس
    +92 300 570 4392    تلیفون

    1729 570 91 92+  
  acbar@brain.net.pk    ایمیل

  www.acbar.org    ویبسایت

   )RI( موسسه امداد بین المللی
   ، خیابان سید، راهلپندی، اسالم آباد111خانه محمود، سکتور 

   +92 303 651 1561    تلیفون
    7989 530 300 92+  

  mahmud@ri.org    ایمیل
    mahmud26@yahoo.cim  

   )PRB( ی آر بیموسسه پ
  ) مسئولریمد (عبدالمنان

  ، تعمیر الفجر، جمرود رود، پشاور2طبقه 
   +92 91 840 474    فکس
  +92 91 570 1641    تلیفون
  prb@brain.net.pk    ایمیل

  www.prb.org.af    ویبسایت

   )MADERA( یراموسسه مَد
  ) روابطمسئول( عباس خان

  پشاور، 406، منزل 4 پالزا، طبقه یگل حاج
  )1464پست بکس (

  +92 91 840 234    فکس
  +92 91 842 237    تلیفون

    234 840 91 92+  
  madera@brain.net.pk    ایمیل

   )SGAA( همکاری سندیگال به مردم افغانستان
   یهتاصف بآ

  ، چینار رود19خانه 
  یتی تاون، پشاوریونیورس

  )، یونیورسیتی تاون، پشاور969پست بکس (
   +92 91 843 028    تلیفون
  sgaa@brain.net.pk    ایمیل

   )CoAR ( افغانهای کمک ها برایهماهنگ
  )رئیس دفتر(ملک محمد افتخار 

   چینار رود19
  یونیورسیتی تاون، پشاور

  +92 91 851 789    تلیفون
  coarnet@brain.net.pk    ایمیل

    coarpsh@brain.net.pk  
  www.coar.org    ویبسایت

   )IAM( هیأت معاونت بین المللی
  )مدیر دفتر(ارشاد 

   پشاوریونیورسیتی تاون، 
  )پشاور، 1167پست بکس (

    +92 91 584 2634    فکس
  iampwr@pactec.net    ایمیل

 www.iam-afghanistan.org    ویبسایت

 نهیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستا
)UNAMA(   

Mark Pont) سیرئ(  
  اسالم آباد

  +91 320 426 6158    تلیفون
  pont@un.org    ایمیل
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  فهرست الفبائی
  181   یآرمان مل

  181    باختریآژانس اطالعات
 اتحادیه انسجام جنوب و غرب افغانستان و بلوچستان

(SWABAC)   3 

  Al-Jazeara(   181( الجزیره
، AIMS(  190 ،225 ،235 ،242( افغانستاناداره انسجام معلومات 

247 ،250   
  6    (CSO)ی مرکزهیصااداره اح

 5   (ANCB)  افغانستانی غیر دولتیاداره انسجام سازمان ها

 181   (PRB)اداره بازسازی پامیر 

، WADAN(   184 ،242( ودان - و انکشاف افغانستاناداره رفاه 
247 ،249 ،250 ،256 ،262 

 USGS(   184( کایامرمتحده ژیکی ایاالت ولوی جیسرواداره 

، MSH(   183 ،230 ،233 ،234 ،236( اداره علوم برای صحت
242 ،256 ،259 

  PIN(   181( اداره کمک به مردم نیازمند
  ATC(   181 ،225 ،257 ،258( مشاورین تخنیکی افغاناداره 
 ACU(   184( مشورتی افغاناداره 

، AGHCO(   181 ،251(  و آلمان افغانیهماهنگی کمکهااداره 
262  

  ISRA(   181 ،236 ،250( ی اسالمی کمکهای المللنیباداره 
   181   (GOAL)ارتباط با جهان 

  3    (ANA) افغانستانی ملیاردو
 7    (NRVA) ی ملی خطر و آسیب پذیریارزیاب

سالهای  ارزیابی نیازمندی های اولیه برای بهبود و بازسازی
2002 -2006    8  

 AP(   185( اسوشیتید پریس

 13   (PRR) التی تشکدیاصالحات عاجل و تجد

 12   (PAR) اصالحات اداره عامه

 4 ، 9   (SSR) یاصالحات سکتور امنیت

 10   (JSR) یاصالحات سکتور قضائ

 IRIN(   184( اطالعات و شبکه های منطقوی ایرین

 WCH(   183( لنداه - اطفال جنگ زده

 EMDH(   184(اطفال جهان حقوق بشر 

  CiC(   182( اطفال در معرض خطر
 CiC(   182(مرکز تعلیمات  -اطفال در معرض خطر

، A-AID(   184 ،222 ،225 ،234 ،236 ،251 ،255( افغان اید
259   

  184    لیبرهافغان
 184   (AC)افغان کونیکشن 

 AED(   181( اکادمی تعلیمات انکشافی

  IAT(   182( ی افغان تکنولوزفیانتراکت
 183  (Internews)  انترنیوز افغانستان

  ، NDA(   181 ،235( یانجمن انکشاف مل
  ، ADA(   181 ،251( انجمن انکشاف افغانستان

   YAAR(   182( جوانان برای بازسازی افغانستانانجمن 
، IHSAN(   182 ،246 ،247 ،249( انجمن مستقل خدمات بشری

251 ،256  
، CPAU(   182 ،222(انجمن همکاری برای صلح و همبستگی 

234 ،258  
  UWS(   182 ،232 ،234 ،235 ،236( انجمن افق
  182   (WAA)  کاری زنانانجمن هم

 AFRA   182) ( انجمن تحقیقات افغانستان

 REHAA(   183( انجمن احیأ خدمات صحی و تعلیمی افغانها

 183   (SVA) انجمن داوطلب شانتی

   AIL(   182 ،236( انستیتوت آموزشی افغان
 ١٠٣   (IR)   خواهانی جمهوری المللنی بتوتیانست

، NDI(   183 ،225 ،230 ،236 ،242(  دیموکرات ملیانستیتوت
246 ،247 ،251  

   )IMPACS( انستیتوت رسانه های خبری، جامعه مدنی و پالیسی
183  

  IWPR(   183( انستیتوت گزارش های صلح و جنگ
  GI(   183( نستیتوت گویتها

 13   (MDG)  هزارهیاهداف انکشاف

   CFC-A(   183( قوای مشترک عملیاتی/ ائتالف 
  نیروی های بین المللی تامین امنیت به افغانستان- ف ایسا

)ISAF(   185   
 103   (TAF)  شنی فوندایشیا

   WB(   185( بانک جهانی
   ADB(   185( یائیبانک انکشاف آس

  18   (AL)  معیشتلیبد
 HI( بلجیم- برنامه بین المللی برای معلولین در افغانستان

Belgium(   185 ، 239 ،242   
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 HI(  فرانسه-برنامه بین المللی برای معلولین در افغانستان 

France(   185 ، 237 ،239  
  16   (CN)  مواد مخدرهیبرنامه مبارزه عل

  104   )فایف( انتخابات آزاد و عادالنه ادیبن
   185   (GAF)  بنیاد جرمن افغانستان

   TAF(   185 (ای آسادیبن
  104   (IFES)  انتخاباتی هاستمی سیالملل نی بادیبن
   AKF-A(   186 ،222 ،224 ،230(  آغا خانادیبن

  SDF(   186 ،234 ،236 ،262( بنیاد انکشافی سنایی
   IFES(   186(  انتخاباتستمی سی برای المللنی بادیبن

  TIF(   186( بنیاد اتحاد
   AWNF(   186(  جدید زنان افغانادیبن

   186   (JIFF) وستی جاپانبنیاد سعادت و د
   ACSF(   186( بنیاد فرهنگ و جامعه مدنی

   AHF(   186 ،251(  عبدالحقادیبن
   FCCS(   186 ،224 ،246( بنیاد فرهنگ و جامعه مدنی

   AKTC(   186(بنیاد کلتوری آغا خان 
 FINCA(   187 ،237( نکای فیملل النی بی کمک هاادیبن

   UNIFEM(   187(  زنان سازمان ملل متحدی برایبودجه انکشاف
 19   (NDB) یبودجه انکشاف مل

   BBC(   187( ی سی بیب
   BearingPoint(   187( نتی پونگیریب

  19   (DAD)  کمک دونرهایبیس اطالعات
  20   (ARRR) پروژه اتصال، اعمار و اتحاد مجدد در افغانستان

   )NPO/RRAA(  دهات افغانستاناداره بازسازی/ روژه نارویپ
187 ،225 ،236 ،250   

  BBC AEP(   187( پروژه های تعلیمی برای افغانها، بی بی سی
 24   (NPP) ی اولویت ملیپروگرام ها

  22   (ANBP)  افغانستاننیپروگرام آغاز نو
 23    (NDP)یروگرام انکشاف ملپ

   WFP(   187 ( جهانیگرام غذائوپر
 27    (LOTFA) افغانستانیپروگرام فند امانت نظم و قانون برا

  20   (ASP) پروگرام ثبات افغانستان
 25   (MAPA)  افغانستانی برایپروگرام ماین پاک

   RDP(   188 (پروگرام انکشاف روستائی
   EDC(   188(پروگرام سواد آموزی و توانمندی 

   UNDP(   188( پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد

   APEP(   188(  افغانستانییروگرام تعلیمات ابتداپ
   GRSP(   188( پروگرام حمایوی و روستائی غازی

، IbnSina(   188 ،222(  افغانستانی برانای ابن سیپروگرام صح
226 ،230 ،235 ،249 ،251 ،256 ،258 ،259 ،262  

  UNMACA(   188( پروگرام ماین پاکی سازمان ملل متحد
  UNEP(   188( ازمان ملل متحدپروگرام محیط س

  UN Habitat(   189( هبیتات- پروگرام اسکان بشر ملل متحد
  189   (ATA-AP)  تبرکلوز در افغانستانهیپروگرام مبارزه عل

  APAP(   189( ی انتخابات پارلمانیپروگرام همکار
 26   (NSP)ی ملیپروگرام همبستگ

 29 ،142    (NDF)ی ملپالن انکشاف

 30   (UNDAF)  سازمان ملل متحدیپالن انکشاف

 27    (ANP) افغانستانیپولیس مل

  189   پوهنتون تعلیم و تربیه، پوهنتون کابل
  189   پوهنتون کابل
   JHSPH(   189( صحت عامه -  هاپکینزپوهنتون جان

  ARE(   189 ،260( تاسیسات بازسازی آریا مهر
   189    طلوعونیزیتلو

  TdH(   189 ،243 ،262( تیر دیس هامیس
 30   (PRT) ی والیتی بازسازیتیم ها

  32     در توکیورانیجلسه وز
   SCF-USA(   189( کای اطفال امرهیحما
   SCF/UK(   190( سی اطفال انگلهیحما
   SCF-S(   190( دنی اطفال سوهیحما
   SCF-J(   190(  از اطفال جاپانیهحما

، SHADE(   190 ،250 (ی بشری و کمک هایخدمات انکشاف
256 ،262  

   DED(   190 ،247(  آلمانخدمات انکشافی
، DHSA(   190 ،226(  افغانستانیخدمات بشری و انکشافی برا

232 ،246 ،259 ،262  
    UNHAS(   191( دخدمات بشری و هوایی سازمان ملل متح

  AKES(   191 ،222 ،224(  آغاخانیمیخدمات تعل
  AKHS(   191( خدمات صحی موسسه آغاخان

، HASA(   191 ،237( خدمات کمک های بشری برای افغانستان
249 ،252 ،262   

  33   (DDR) ی سازیخلع سالح و ملک
  34   (DIAG)  غیر مسئولیخلع سالح گروپها
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  CRS(   190 ،237 ،243(خدمات بشری کاتولیک 
د افغانی معیوبینو لپاره د بایسکل چلولو او بیارغونی تفریحی 

 AABRAR(   192 ،252( ابرار -موسسه

 CDU(   191 ،237 ،250 ،256(د هیواد ودانولو اداره 

  UNV(   191( داوطلبان سازمان ملل متحد
  GPPO(   191( ی جرمنسیآموزش پولدفتر 
  UNDSS(   192(  سازمان ملل متحدییمندفتر ا

   TLO(   192( دفتر صلح سویس - دفتر ارتباط اقوام
  )ANSO( افغانستانایمنی برای سازمانهای غیر دولتی در دفتر 

34، 192 ،237 ،243 ،252  
  JPO(   192( ایتالیدفتر پروژه عدالت ، سفارت ا

  GAA/DWHH(   192 ،226 ،252( و اکشندفتر جرمن اگر
  WWI(   192 ،226( زنان در خدمت  بین المللی زناندفتر 

  IAM-Kabul(   193( دفتر ساحوی هیت معاونت بین المللی، کابل
   ECHO(   193( یون اروپادفتر کمکهای بشری کمیس

  LEPCO(   193( دفتر لیپکو
  IAM(   193( ی المللنی معاونت باتی هیدفتر مرکز

   ABC(   193( دفتر مشورتی افغان
  UNODC(   193( سازمان ملل متحدجرم دفتر مواد مخدره و 

  UNHSP(   193( دفتر هبیتات ، سازمان ملل متحد
  ANCB(   193( ندفتر هماهنگی موسسات غیر دولتی افغا

  194   ارتباطی سفارت فنلند دفتر
 101   (JEMB)   انتخاباتمیدفتر مشترک تنظ

  )EUSR(  افغانستانی اروپا براهی خاص اتحادی گندهیدفترنما
194  

  194     گی کشور دنمارک در افغانستانندهینما دفتر
 MDM(   194(فرانسه - دکتوران جهانی

  37    (ATA) افغانستانیدولت انتقال
 36    (TISA) افغانستانی اسالمیدولت انتقال

  DFID(   194( دیپارتمنت انکشاف بین المللی
   194    آرمان اف امویراد
  195    افغانستانونیزی و تلوویراد
  RFE/RL(   195 ( ی آزادیویراد

  ANWAR(   194(رفاه و بازسازی ملت افغان 
   195   روزنامه اقتدار ملی

   195   روزنامه انیس
 195   (RTR) رویترز

 195   (AWSCO) سازمان اجتماعی و فرهنگی زنان افغان

 195   (AFP)سازمان خبری فرانسه 

، ADRA(   195( سازمان کمکهای امدادی و انکشافی ادوینتیست
230 ،242 ،259   

   CONCERN(   195 ،222 ،227 ،260( سازمان جهانی کانسیرن
  USAID(   195 ،237 (سازمان انکشاف بین المللی امریکا
  UNESCO(   196 (ملل متحدسازمان علمی تعلیمی و فرهنگی 

  ILO(   196(  کاری المللنیسازمان ب
  CIDA(   196( سازمان بین المللی و انکشافی کانادا

   PIPA(   196( به مردمان آسیب پذیر کمک سازمان
  ACT(   196( سازمان تعلیمی و بازسازی

، WHO(   196 ،222 ،227 ،230 ،238(  صحتیسازمان جهان
243 ،247 ،252 ،263  

، AHRO(   196 ،224 ،227 ،241( سازمان حقوق بشر افغانستان
248 ،252 ،263   

  DPA(   196( لنداسازمان خبری ه
، HAFO(   196 ،227 ،234(  افغاننیقسازمان کمک به دها

243 ،261 ،263  
، AHSAO(   197( سازمان کمک های اجتماعی و صحی افغان

252 ،263  
   JEN(   197 ،258( جاپانسازمانهای کمکهای عاجل 

   HALO(  197(  هالو ترستی پاکنیسازمان ما
 سازمان متخصصین در عرصه مهاجرت و همکاری های انکشافی

)AGEF(   197   
   GPFA(   197( سازمان مشترکین جهانی برای افغانستان

، ACTED(   197( سازمان همکاری های تخنیکی و انکشافی
222 ،224 ،227 ،237 ،248 ،258 ،260   

  )ECHCO( ی و بشریرینی انج،ی ساختمانی هایسازمان همکار
197  

   JICA(   197( )جایکا( المللی جاپان نی بیسازمان همکار
   KOICA(   198( )کویکا(کاری بین المللی کوریا سازمان هم

   SDC(   198( سازمان همکاری و انکشافی سویس
  37    (ANDS)  افغانستانی انکشاف ملیژیسترات

 SFL(   198( ی زنده گیسرپناه برا

   Uzbekistan(   198( سفارت ازبکستان
  UAE(    198( سفارت امارات متحده عرب

   Indonesia(   198( سفارت اندونیزیا
  Britain(    198( سفارت انگلستان
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   USA(   198( سفارت ایاالت متحده امریکا
    Italy(   198( ایتالیسفارت ا

   Belgium(   199( سفارت بلجیم
    Bulgaria(   199( سفارت بلغاریا

   Turkmenistan(   199( سفارت ترکمنستان
   Japan(   199( سفارت جاپان
   Iran(   199( رانی اسالمی ایسفارت جمهور
  Pakistan(   199(  اسالمی پاکستانیسفارت جمهور
   Tajikistan(   199(  تاجیکستانیسفارت جمهور
   Turkey(   199( هی ترکیسفارت جمهور
   China(   199( نیخلق چ یسفارت جمهور
    Germany(   199( ی فدرال جرمنیسفارت جمهور
   Kazakhstan(   200(  قزاقستانیسفارت جمهور
   South Korea(   200(  کوریای جنوبییسفارت جمهور
   Netherlands(   200 (لندا هیسفارت سلطنت

  Sweden(   200( دنیسفارت سو

   Switzerland(    200( سفارت سویزرلند
   Saudi Arabia(   200( سفارت شاهی عربستان سعودی

   Norway(   200( یسفارت شاهی نارو
   Russia(   200(  روسیهونیسفارت فدراس
  France(   200( سفارت فرانسه
  Canada(   201( سفارت کانادا

   Libya(   201( ایبیسفارت ل
   India(   201( سفارت هندوستان

 39    (PRSP)  کاهش فقریسند ستراتیژ

 39    (SAF)تان افغانسندهی آنیسند تضم

 40    (NSS)یسیستم نظارت مل

  AKDN(   201( شبکه انکشافی آغاخان
  CNFA(   201( ی امور خارجیشبکه شهروندان برا

  GHNI(   201( گلوبال هوپ - امید جهانیشبکه 
، REACH(   201 ،231(شرکت کمکهای امریکا برای افغانستان 

233 ،238 ،243 ،257  
  AWC(   201(  زنان افغانستانیشورا
  NRC(   201 ،227 ،252( ی نارونی مهاجریشورا

  202    افغانستانری افغانستان شام  بخریصبح بخ
  VoF(   202( یآزاد یصدا

   CFA(   202 ،227(  اطفال افغانستانی برای المللنیصندوق ب

  )UNICEF( صندوق حمایت از اطفال سازمان ملل متحد
202،227، 231 ،238 ،243 ،248 ،253 ،263  

  IMF(   202( صندوق وجهی و بین المللی پول
  UNFPA(   202( صندوق وجهی نفوس سازمان ملل متحد

  202   )جریده (طبیعت
  160    برای سازمان های غیر دولتیطرزالعمل

 44    (OEF) جاویدانیعملیات آزاد

  202    پوهنتون کابلزم،یفاکولته ژورنال
  202    پوهنتون کابل- فاکولته اقتصاد

  202    پوهنتون کابل-فاکولته حقوق و علوم سیاسی
  202   فاکولته علوم اجتماعی، پوهنتون کابل

  IFRC(   202 ،227 ،238 ،244 ،253( فدراسیون صلیب سرخ
  203   )جریده (فردا

  45    (AETF) افغانستانیفند امانت اظطرار
  44    (ARTF) افغانستانیفند امانت بازساز

  109    افغانستانیقانون اساس
  46    (CFC-A)  مشترک در افغانستانیا نیرو هیقوماندان

  203   کابل تایمز
  203   کتابخانه اکادمی ساینس
  203   کتابخانه پوهنتون کابل

   203   کتابخانه عامه کابل
 203   (ABC) )تلویزیون امریکا (کمپنی خبر امریکا

 102    کرولی المللنی و بیتی امنیکمپن

  IR-UK(   203 ،244( یکمک اسالم
  HTAC(   203(  اطفال افغانیکمک برا

  ORA(   203 ،222( )اورا(کمک برای اطفال غریب 
 48    (SEAL) پارلمان افغانستانسی تاسیکمک برا

  AMI(   204 ،227 ،253 ،259( کمکهای طبی بین المللی
  NCA(   204( ی نارویسای کلهایمکک

  EICA(   204 ،224( )ایتالیسفارت ا (ایتالی ای اضطراریکمکها
، AFRANE(   204(کمکهای بشر دوستانه فرانسه به مردم افغان 

253  
  افغانی مسلکماتی و تعلی بازسازی دنمارک برایکمکها
)DAARTT(   204  

   TF(   204 ،244(کمک برای غریبان و بیچاره گان 
  ICRC(   204(  سرخبی صلی المللنی بتهیکم
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   )DACAAR(  افغاننی کمک به مهاجری دنمارک براتهیکم
205 ،238 ،253  

  SCA(  205 ،228 ،253(  افغانستانی برادنی سوتهیکم
، IRC(   205 ،238 ،246 ،250 ،253(  نجاتی المللنی بتهیکم

257   
  ARC(   205(  افغانهابرای  کمکتهیکم
   CRAA(   205 ،253 ،263(  افغانستانیک و بازساز کمتهیکم
   NAC(   205 ،223 ،234 ،254(  افغانستانی برای ناروتهیکم
   DCA(   205 ،228 ،239(  افغانستانیلند براا هتهیکم

، NSP/OP(  205 ،223( ی ملیپروگرام همبستگ/ کمیته مشاور
225 ،228 ،231 ،232 ،233 ،234 ،235 ،239 ،242 ،244 ،
245 ،247 ،248 ،249 ،250 ،254 ،255 ،257 ،258 ،259 ،
260 ،261  

 )HAWCA( کمک های بشری برای اطفال و زنان افغانستان
227 ،253 ،260 ،263   

، BRAC(   206 ،224 ،227 ،231( کمیته ترقی دهاتی بنگلدیش
234 ،235 ،238 ،241 ،244 ،245 ،248 ،250 ،253 ،257 ،
258 ،259 ،261  

  BRAC(   206(  کابلیهاتی بنگلدیش، دفتر ساحوکمیته ترقی د
  AFSC/QSA(   206( کمیته خدمات دوستانه امریکا

  SCA(   206( کمیته سویدن برای افغانستان، دفتر زون شرق
  206  (IRD)  کمکهای بین المللی و ترقی در افغانستان

   UMCOR(   206 ،257( کمیته متحد میتودیست برای امداد
  ACHR(   206( ر حقوق بشسیونیکم

  46    (AIHRC)ون مستقل حقوق بشر افغانستانیکمیس
  (IARCSC) ی و خدمات ملکیکمیسیون مستقل اصالحات ادار

47 

  EC(  206( کمیسیون اروپا
  102    انتخاباتاتی شکاونیسیکم
  48    (IEC)  مستقل انتخاباتونیسیکم

  50   یکمیسیون خدمات ملک
  )UNHCR( کمیشنیری عالی سازمان ملل متحد برای افغانستان

207 ،225 ،228 ،231 ،233 ،238 ،242 ،244 ،245 ،253 ،
257  

 دفتر ساحوی ن،یتحد برای مهاجرکمیشنیری عالی سازمان ملل م
  UNHCR(   207( کابل

  31   کنفرانس برلین
  HRRAC(   50 ،206( یسی از پالتی حقوق بشر و حماومیکنسرس

  UNSECOORD(   207( کواردیناتور امنیت سازمان ملل متحد

   MRCA(   207 ،250( کورس های صحی برای افغانها
  GERES(   207(گروپ انرژی و محیط زیست 

  URD(   207(  بازسازی و انکشافی عاجلگروپ
   ICG(   207( بحران المللی  بینهگرو

   DDG(   207  ،228  ،264( گروپ ماین پاکی دنمارک
   MMCC(   207( گروه سرکس سیار برای اطفال

   MAG(   208( نی مایگروه مشورت
  50    (ARSG)  افغانستانی بازسازیگروپ رهبر

  51    (CG)ی مشورتیگروپها
 52    (NHDR)ی انکشاف بشریمل گزارش

  54    (CLJ)یلویه جرگه قانون اساس
 53    (ELJ)یلویه جرگه اضطرار

  55    (ADF)مجمع انکشاف افغانستان
  58    (ACSF) افغانستانیمجمع جامعه مدن
   AWN(   42، 208( مجمع زنان افغان

، AMAC(   208 ،228 ،231 ،239 ،244( مرکز ماین پاکی اریا
248 ،254 ،257   

   AC(   208( مرکز افغان
  )ICHRDD( ی دمو کراسی حقوق بشر و ترقی المللنیمرکز ب

208   
  )ECW(  افغانری زنان و دختران فقی برای و آموزشیمیمرکز تعل
208 ،248   

   JCCP(   208(  از منازعه جاپانیریمرکز جلوگ
   AWEC(   208(  زنان افغانیمرکز فرهنگ
   AINA(   209( نهی افغان، آی جمعی و رسانه هایمرکز فرهنگ
، CCA(   209 ،223 ،225 ،228(  افغانستانی برایمرکز همکار

231 ،232 ،244 ،248 ،261   
   CIMMYT(   209( مرکز اصالح تخم گندم و جواری
   209   مرکز انکشافی و تربیوی افغان
  209   مرکز تحقیقات پوهنتون کابل

  ARIC(   209( اطالعاتی اکبرمنابع نشراتی و مرکز 
  AWVSLC(   209( مرکز تعلیمات حرفوی زنان افغان

  209   (British Council) مرکز فرهنگی بریتانیا

  209   مرکز مطالعات افغانستان
   209   ، پوهنتون کابلت پالیسیمرکز ملی تحقیقا

   AWRC(   209( مرکز منابع زنان افغان
  THRA(   210(زنان افغان برای مرکز آموزش حقوق بشر 
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  210   )وادیه( یمطبعه دولت
نالوژی هوانوردی و ارتباطات مخابراتی ارکت کننده گان تکمش

)Pactec(   210  
 150   موافقتنامه بن

  CAF(   214 ،225 ،260( خانواده های افغانمواظبت از 
   FSA(   210() میهن(موسسه آموزشی و تحصیلی در افغانستان 

   ASCHIANA(   210 ،228 ،258( موسسه آشیانه
  کابلیدفتر ساحو -موسسه احیا و تحفظ انرژی برای افغانستان

)AREA(   210  
  ABR- LNGO(   210( موسسه احیا مجدد افغانستان

  FAER(   210( موسسه احیأ و انجینیری فرحت
، AREA(   210 ،228 (موسسه احیا و تحفظ انرژی در افغانستان

239 ،254   
  ORDER(   211( موسسه احیا، انکشاف و ترقی اقتصادی

  ACBAR(   59، 211 ،229 ،239 ،254 ،264( موسسه اکبر
   OXFAM(   211 ،223( موسسه اکسفام

  AA-A(   211( موسسه اکشن اید در افغانستان
  ACF(   211( موسسه اکشن فیم

  RI(   211 ،254 ،260 ،264( موسسه امداد بین المللی
  INTERSOS(   211 ،235 ،244( موسسه انترساس

  ACDO(   212( موسسه انکشاف اجتماعی افغانستان
  212   (STEP) موسسه انکشافی و صحی استیپ

  ECI(   212( موسسه ای، سی، آی
، ARRAF(   212 ،223( موسسه بازسازی و احیا مجدد فالح

229 ،231 ،248 ،254   
  ARD(   212( موسسه بازسازی و انکشافی آمو

  AWWD(   211(موسسه بهبود زنان افغان 
  RAFA(   211( موسسه بازسازی افغانستان

  WVI(   214( موسسه بین المللی ورلد ویژن
، OI(   212 ،224 ،232 ،234 ،240( دنموسسه بین المللی اوکن

255  
  SNI(   213( موسسه بین المللی سرپناه ، شیلتر نو

  CARE(   213(  پاملرنهی المللنیموسسه ب
  JI(   213( موسسه بین المللی جوهانیتر

  213    (SOZO) موسسه بین المللی سوزو
، HNI(   213 ،223 ،229 ،245 ،249( موسسه بین المللی صحت

254  
   MC(   213 ،235 ،245 ،249( وسسه بین المللی مرسی کورپسم

، IOM(   213 ،223 ،229 ،231( موسسه بین المللی مهاجرت
233 ،240 ،245 ،249 ،257  
  META(   214( تفتیش و ارزیابی آموزشیموسسه 

  PARWAZ(   214( موسسه پرواز
  PRB(   214 ،223 ،229 ،233 ،249 ،264( ی آر بیموسسه پ

   HWW(   214 ،245( موسسه جهانی هوپ
 موسسه حمایت و نگهداری از میراث فرهنگی افغانستان ، اسپاک

)SPACH(   214  
  )PARSA( موسسه حمایت از احیأ مجدد و فزیوتراپی در افغانستان

214  
  PSI(   212(موسسه خدمات صحی و اجتماعی 

  BESAO(   214 (سسه خدماتی و تعلیمی بخدیمو
  HAND(   215(موسسه خدمات بشری و انکشافی 

، GRO(   212 ،234 ،242 ،246 ،250(  سخاوت جهانیوسسهم
254 ،258  

، SERVE(   215( موسسه سرف، خدمات تربیوی و اضطراری
254   

  215 ،232   (Solidarités)  موسسه سولیدارتی

  CHF(   215( ی آف،یموسسه سی، اچ، ا
  SO(   215( موسسه شهدا

  RoP(   215 (موسسه صلح آر، او، پی
  SP(   215( موسسه صلح سویس ، سویس پیس

  FAO(   215( موسسه غذا و زراعت سازمان ملل متحد
  FES(   215( موسسه فریدریچ
  FOCUS(   215( موسسه فوکس

  CA/EO(   216 (دی اسشنیموسسه کر
  C-Ireland(   216( موسسه کاریتاس ایرلند
   CORDAID(   216 ،245( موسسه کورد اید هالند

  GNI(   216( موسسه گود نایبورز بین المللی در افغانستان
 )MDC( موسسه ماین پاکی و مرکز نگهداری سگهای تعلیمی

212 ،240 ،255  
   OMAR(   216 ،240 ،255( موسسه ماین پاکی و بازسازی اومر
   MCPA(   216 ،240 ،255( موسسه ماین پاکی و پالنگذاری

  216   (MEDAIR)  ریموسسه مدا

   MADERA(   216 ،255 ،258 ،264( موسسه مَدیرا
  MM(   211، 229 ،240 ،245(  مندیکا موندیالموسسه

  216   (MERLIN) موسسه میرلین

   MESAA(   217( سایموسسه م



 فهرست الفبائی

 271

   ME(   217 ،223 ،224 ،260( ستی اشنیموسسه م
  ZOA(   216( نموسسه مواظبت از مهاجری

 و حمایت مایکرو فینانس در یتسهیالت سرمایه گذار-سفایم
 61    (MISFA)افغانستان

 62   یتی الوالنی بی هماهنگجادی ازمیکانیم

   NATO(   217(  ارشد و ملکی پیمان انتالنتیک شمالیی گندهینما
سفارت  ( سویدنیهمکار  المللی انکشافی ونی بی گندهینما

   SIDA(   217() دنیسو
   CADA(   217( ایس آی انکشافی مرکزی گندهینما

   217  (UARA)  نماینده گی متحد برای بازسازی افغانستان
   CBR(   217 ،255( بازسازینیروی 

  217   (NYT)نیویورک تایمز 

  62    ائتالفی نظامینیرو ها
  63    (DBER) ی و روابط خارجیواحد بودجه انکشاف

 64    (VAU)یری پذبی و آسلیواحد تحل

  217   وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل
 217   (MoC) وزارت تجارت

  MoE(   217( وزارت اقتصاد
   MEW(   218( وزارت انرژی و آب
   MFA(   218( وزارت امور خارجه

   MIC(   218( وزارت اطالعات و فرهنگ
   MoI(   218( وزارت امور داخله

   MRRD(   218( وزارت احیأ و انکشاف دهات
   MoWA(   218( وزارت امور زنان

   MCN(   218 (وزارت  مبارزه علیه مواد مخدر
  MAAHF(   218( وزارت زراعت، مالداری  و مواد غذایی

  MoC(   218( وزارت مخابرات
  MoD(   218( وزارت دفاع

  218   وزارت معارف
  218   وزارت حج و اوقاف

  MHE(   219 (وزارت تحصیالت عالی
   MoJ(   219( وزارت عدلیه

   MLSA(   219 (وزارت کار و امور اجتماعى
   219   وزارت شهدا و معلولین
   219   وزارت معادن و صنایع
  MoH(   219( وزارت صحت عامه
   219   وزارت فواید عامه

   219    و عودت کننده گاننیوزارت مهاجر
   MoT(   219( وزارت ترانسپورت
   MUDH(   219(  و مسکنیوزارت شهر ساز

، CoAR(   219 ،229 ،232(  افغانهای کمک ها برایهماهنگ
234 ،241 ،250 ،259 ،261 ،264   

  CHA(   219 ،229 ،241 ،245( هماهنگی کمک های بشری
   PSD(   219 ،230( )همتا(همکاران ترقی اجتماعی 

  COOPI(   220( همکاری بین المللی
  GDC/KfW(   220 (همکاری های انکشافی جرمنی

   GTZ(   220 ،241( مکاری های تخنیکی جرمنیه
  SGAA(   220 ،264(همکاری سندیگال به مردم افغانستان 

  PMM(   220( هیات خدمات صحی پولند
  ACC(   220() هما(هیأت محافظوی افغان 

-  افغانستانیهیات معاونت سازمان ملل متحد برا
 64    (UNAMA)ونامای

  ، UNAMA(   64( یات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستانه
220  

   IMC(   221 ،232 ،246 ،247 ،255( ی المللنیبصحی ی تیأه
  EA(   221( یورون اید
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  منابع انترنیتی
  

در ذیل صفحات انترنیتی مربوط به بعضی از سازمان ها و موسسات امدادی که در افغانستان فعالیت دارند، لست گردیده 
 .فرمائید مراجعه 179 در صفحه تماسآدرس ها و  به بخش  و معلومات بیشتر لست کاملاما برای حصول. اند

  آژانس خبررسانی پژواک
www.pajhwok.com 

 اناداره انسجام معلومات افغانست
www.aims.org.af  

 انستیتوت رسانه های خبری، پالیسی و جامعه مدنی
www.impacs-afghanistan.org  

 افغانستان-بانک جهانی
www.worldbank.org.af  

 بیس معلوماتی دونر ها
www.af/dad/index.html  

 پروگرام آغاز نو افغانستان
www.undpanbp.org/index.htm  

 افغانستان-متحدپروگرام انکشافی سازمان ملل 
www.undp.org.af  

 خبررسانی آریانا
www.e-ariana.com  

 خدمات بازسازی و انکشافی افغانستان
www.eafghanistan.gov.af  

 دفتر مشترک تنظیم انتخابات
www.jemb.org.af  

 دولت افغانستان
www.af  

 رهنمائی کابل
www.kabulguide.net  

 شبکه خبری افغان
www.afghannews.net  

  (IRIN) ه منطقوی اطالع رسانیشبک
www.irinnews.org  
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 قوای ائتالف در افغانستان
www.cfc-a.centcom.mil  

 کمیسیون قانون اساسی افغانستان
www.constitution-afg.com  

 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
www.aihrc.org.af  

 کنفرانس انکشافی افغانستان
www.adf.gov.af  

 ریتانیا برای کمک به افغانستانگروپ سازمانهای ب
www.baag.org.uk/index.htm  

 بازسازی افغانستان -مدخل انکشاف
http://topics.developmentgateway.org/Afghanistan 

 مرکز مطالعات افغانستان، پوهنتون نبراسکا در اوماها
www.unomaha.edu/~world/cas/  

 مرکز معلومات و منابع موسسه اکبر
www.afghanresources.org  

 (IDLO) موسسه بین المللی انکشاف و قانون
www.idlo.org/afghanlaws  

  اکبر–موسسه هماهنگی کمکهای بشری برای افغانستان 
www.acbar.org  

 پیمان اتالنتیک شمالی ناتو / (ISAF)نیروی های بین المللی کمک به امنیت 
www.afnorth.nato.int/ISAF/index.htm  

  ارزیابی افغانستانواحد تحقیق و
www.areu.org.af  

 وزارت احیا و انکشاف دهات
www.mrrd.gov.af  

 وزارت امور خارجه
www.afghanistan-mfa.af  

 وزارت زراعت، مالداری و مواد غذائی
www.agriculture.gov.af  

 وزارت مالیه
www.mof.gov.af/english/index.htm  

 وزارت مبارزه علیه مواد مخدر
www.mcn.gov.af 
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 وزارت مخابرات
www.moc.gov.af  

 )ریلیف ویب(ویبسایت امداد 
www.reliefweb.int  

 )یوناما(هیات سازمان ملل متحد برای کمک به افغانستان 
www.unama-afg.org  

 افغانستان-یلو پیجیز
www.yellowpages.com.af  

 وزارت داخله امریکا
http://usinfo.state.gov/sa/rebuilding_afghanistan.html  



  
  واحد تحقیق و ارزیابی

   افغانستان
      

  چهار راهی انصاری
  )مقابل هوتل انصاف و رستورانت پاپوالنو(

  شهر نو، کابل، افغانستان
  0093) 0 (79 608 548: تلیفون

  areu@areu.org.af :پست الکترونیکی
  www.areu.org.af :ویبسایت
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