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در باره واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان ()AREU
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان ،موسسه مستقل پژوهشی مستقر در شهر کابل است که هدف آن انجام و عرضهء پژوهش با کیفیت مرتبط
به پالیسی و طرزالعمل و انتشار نتایج حاصله از آنها جهت آگهی دهی و تاثیر گذاری روی پالیسی ها و فعالیت های گوناگون؛ و تقویت
فرهنگ پژوهش و مطالعه میباشد .این اداره سعی مینماید تا با دخیل ساختن پالیسی سازان ،جامعه مدنی ،محققین و دانش آموزان زمینه
های استفاده از تحقیقات و کتابخانهء این اداره را جهت تقویت ظرفیت پژوهشی آنان ،و ایجاد فرصت ها برای بازتاب اندیشه ها ،مناظره
ها و مباحث علمی در کشور فراهم سازد.
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان روی موضوعات متعددی تحقیق کرده و هر سال ،ده ها مطالعه و تحقیق را از مطالعات متمرکز بر پالیسی
گرفته تا گزارشهای جامع و فراگیر موضوعی و نشریات ترکیبی تولید می کند .بسیاری از این گزارشها به زبان های دری و پشتو برگردان
می شوند.
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در سال  2002با همکاری موسسات امدادی فعال در افغانستان بوجود امد که نماینده های آن متشکل از
هیآت مدیره ،تمویل کنندگان ،ملل متحد و دیگر دفاتر و موسسات غیر دولتی می باشد.

در باره از الف تا یا کتاب رهنما برای کمک به افغانستان
این رهنمود همه ساله به منظور تسهیل و تقویت درک عمومی بیشتر از طیف های گوناگون بازیگران ،ساختار ها و روند های حکومتی
مرتبط به کمک ها و تالشهای بازسازی در افغانستان ،با اضافات جدید ،تجدید چاپ می گردد .این رهنمود موارد ذیل را فراهم می سازد:
طیف وسیعی از اصطالحات مربوط به کمک ها و بازیگران ،نگاهی گذرا بر سیستم حکومتی افغانستان ،توضیحنامه های سیاسی والیتی،
اسناد کلیدی ،و یک فهرست گسترده از تماس هاکه شامل نهاد های دولتی ،غیر دولتی ،کمک دهندگان و بازیگران بین المللی می
باشد .ارقام به کار رفته در این رهنمود به طور کلی به دالر امریکایی می باشد .این رهنمود به زبانهای دری و پشتو نیز چاپ می شود.
وقتی اولین شماره رهنمود الف تا ی در سال  2002به چاپ رسید ،هدف آن در آن زمان فراهم سازی رهنمود به اصطالحات ،ساختارها،
مکانیسم ها و نهاد های هماهنگ کننده کلیدی در امر کمک رسانی و بازسازی افغانستان بود تا یک برداشت واحد از اصطالحات و مفاهیم
ایجاد شود .در طول سالهای گذشته محتویات این رهنمود از حیث کمیت و ساحات کاری افزایش یافته ولی همواره همان مودل موفق
گذشته را تعقیب نموده است.
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نشریات سال  1393واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
تمامی نشریات این اداره برای داونلود از وبسایت  www.areu.org.afو در نسخه های چاپی ازدفتر واحد تحقیق و ارزیابی
افغانستان قابل دریافت است #( .این عالمه نشان دهنده آن است که نشریه به صورت کامل ویا خالصه به زبان دری موجود است).
•سخنرانی و بحث ازاد :اردوی ملی افغانستان :بقا و ثبات فراتر از جنبه های مالی ،انتونیو جیستازی
•تاثيرات اجتماعي پياز :مقررات غيررسمي ماركيت پياز در ننگرهار ،افغانستان ،جوليا مينويا و ادم پين
•چرا اطفال به تنهایی سفر می کنند؟ انگیزه های سفر به اروپا و سایر کشورهای صنعتی از منظر اطفال ،خانواده ها و جوامع ارسال
کننده در افغانستان ،چونا آر .اچاوز،جنیفر لین ال بگاپورو ،لیحه ویلفردا ری پیالنگو ،شکریه آزادمنش#
•زنان و معضل رهبری در افغانستان :درسها و پیشنهادات ،آریه نجات#
•مروری بر حقوق اساسی شهروندان :چالش ها و فرصت ها ،داکتر رنگین دادفر سپنتا#
•نا امیدی یا امید؟ کوکنار و معیشت روستایی ،پاول فیشستین#
•کنسرسیوم معیشت مصون برنامه های تحقیق افغانستان ،چونا اچاویز
•جندر ،جوانان و مشارکت در بازار کار شهری :شواهد تشکیل بخش خیاطی در کابل ،افغانستان ،ادم پین و ریچارد مالت
•درک پیچیدگی های معضالت مربوط به آب در افغانستان ،ونسنت تاماس#
•ده سال پس از تصویب قانون اساسی افغانستان :مسایل اصلی کدام ها اند؟ ،داکتر محمد هاشم کمالی#
•وضعیت میکانیسم منازعات انتخاباتی در افغانستان ،ارونی جیاکودی#
•ناامیدی یا امید؟ کشت کوکنار در افغانستان پس از  ،2014پاول فیشستین و دیوید منسفیلد#
•سیاست و حکومتداری والیتی درافغانستان :والیت ننگرهار ،اشلی جکسن#
•بحث میز گرد در باره تجارب انتخابات افغانستان ،واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان#
•“ از بد ،بدترش کردند” تمرکز خشخاش تریاک در ساحات جنگی در والیت های هلمند و ننگرهار ،دیوید منسفیلد#
•افغانستان :تهیه روشی برای بررسی و تفکیک روستا ها ،آدم پین
•ازالف تا یا کتاب رهنما برای کمک به افغانستان نسخه دوازدهم  ،2014واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان#
•اردوی ملی :بقا و ثبات فراتر از جنبه های مالی ،انتونیو جیستازی و پیتر کوینتن#
•تاثیر برنامه های تامین اجتماعی و شغلی باالی رفع محرومیت اجتماعی بر اساس یافته ها و مدارک به دست آمده از افغانستان،
بنگالدیش ،هند و نیپال ،بابکان باباجانیان ،جسیکا هگن -زنکر و ربیکا هولمز#
•نقش برنامه آموزش مهارتهاى زندگى و آموزش براى كسب معيشت ،چونا اچاوز ،بابكن بابه جانين ،جسيكا هيگن زنكر#
•چگونه برنامه های کارآفرینی و کارآموزی به فعالیت ها واشتراک اجتماعی در افغانستان کمک می نماید؟ شواهدی از برنامه های
آموزشی مهارت های زندگی و تامین معیشت موسسه  BRACبرای زنان جوان افغان ،چونا ا ِچاوز ،بابكان باباجانيان ،جسيكا هگن-
زانكر ،شاهين اكتر و جنيفر لين بگاپورو#
•زمینه های گسترش :کشت خشخاش تریاک در والیت های بلخ و بدخشان در سال  ،2013پاول فیشستین#
•رسیدگی به شکایات انتخاباتی :افغانستان و خطرات عدم قانونمداری ،غزال حارث#
•حکومتداری در افغانستان :معرفی مختصر ،آریه نجات#
•توسعه تشبثات کوچک و متوسط و تجارت منطقوی در افغانستان ،مجیب مشعل#
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ابتکارات و برنامه های دولت
آب
زندگی اکثریت جمعیت افغانستان وابسته به زراعت می باشد و از همین رو حفظ منابع آبی این کشور خیلی حیاتی است .کشت
و کار مردم در مناطق روستایی متکی بر بارانهاست تا مزارع شان را آبیاری نمایند.
در حال حاضر در افغانستان ،هر فرد ساالنه حدود  2،775متر مکعب آب دریافت می کند که بصورت استندرد  1،700متر مکعب
برای فی نفر در شرایط نورمال مد نظر می باشد .ولی حوزه های آبی شمال تنها سه فیصد از حجم کلی آب کشور را دارامی
باشد یعنی حد اوسط سهم فی نفر از آب  676متر مکعب است .میزان کم آبی به اندازه  500متر مکعب آب در فی کیلومتر
مربع ،براورد شده است.
افزون بر آن ،عدم وجود امکانات ذخیره آبی در افغانستان این کشور را به مراتب نسبت به دسترسی به آب آسیب پذیر ساخته
است .ساخت بند ها در سال  1950آغاز شد اما افغانستان قادر به تکمیل آنها به دلیل بی ثباتی ناشی از دهه های جنگ نشد .به
صورت عموم ،زیر ساختهای آبی کشور به شدت انکشاف نیافته است و بیشتر ذخایر آبی موجود ساخته شده بین سالهای  1920و
1940می باشد و فعال افغانستان از پایین ترین ظرفیت ذخایر آبی در سطح جهان برخوردار است .همچنین افغانستان فعال پایین
ترین حد دسترسی به آب بهداشتی را دارد .در سال  2007میزان آن به  26، 8.فیصد می رسید.
با رشد جمعیت و اقتصاد و بهبود معیشت ،تقاضا و نیازمندی به اب در سطح کشور باال خواهد رفت و تخمین زده می شود که تا
 2025حجم آب قابل دسترسی برای هر فرد  36فیصد نسبت به مقداری که برای سال  2004در نظر گرفته شده بود ،کاهش
یابد .این پیش بینی نتایج نگران کننده یی برای مناطق شهری در حال انکشاف می باشد و تخمین زده می شود که شهرکابل
در سال  2050شش برابر بیشتر از امروز به آب ضرورت خواهد داشت .بنا براین ،بدون مدرنیزه ساختن اقتصاد ،این وضعیت در
نهایت به عدم مصئونیت غذایی جدی در سطح کشور خواهد انجامید.
با در نظرداشت جایگاه سکتور آب در اهداف انکشافی هزاره ،ستراتیژی سکتور آب تحت ستون زیرساختها در ستراتیژی انکشاف
ملی افغانستان گنجانیده شده است .جایگاه و اهمیت آب به صورت برجسته در ستراتیژیهای سکتوری دیگر نیزمانند زراعت،
انرژی ،محیط زیست و انکشاف روستایی و شهری به چشم می خورد .اهداف کوتاه مدت این ستراتیژی مانند دسترسی به آب
بهداشتی تا مرز  90فیصد در روستاها قرار بود در سال  2010تکمیل شود؛ اهداف میان مدت این ستراتیژی که شامل انکشاف
و اصالحات در ساختارهای حقوقی و حکومتی در سکتور آب می شود ،قرار است تا ختم سال  2013تکمیل گردد و اهداف
درازمدت آن مانند نوسازی و بازسازی زیرساختهای فعلی و جدید است که باید تا سال  2023و بعد از آن تکمیل شود .در
ارتباط به مدیریت آب ،تالشها بیشتر بر طرح و انکشاف پالیسی ها و ستراتیژی ها متمرکز شده است(.مانند ستراتیژی سکتور
آبی 2008؛ قانون آب .)2009
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اداره حمایه سرمایه گذاری افغانستان ()AISA

www.aisa.org.af

اداره حمایه سرمایه گذاری افغانستان (آیسا) ،به عنوان مدخل ورود برای سرمایه گذاران توسط حکومت افغانستان در سال 2003
ایجاد گردید .این اداره مسوول ثبت و راجستر و توزیع جواز فعالیت برای تمام سرمایه گذاران جدید در افغانستان می باشد .دیدگاه
اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان این است تا به یک نهاد استندرد جهانی برای حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان
تبدیل شود .بدین منظور این اداره برای ایجاد فضای صمیمی و بستر مناسب برای توسعه سکتور خصوصی و در نهایت توسعه
اقتصادی پایدار در افغانستان ،تالش می نماید.
دفاتر ساحوی
دفتر مرکزی این اداره در کابل است و دفاتر ساحوی آن در هرات ،کندهار ،مزار شریف ،کندز ،خوست ،هلمند ،پکتیا ،اندخوی
و ننگرهار موقعیت دارد.
تجارب ،تخصص و ساحات کاری
خدمات این نهاد شامل :کمک های سرمایه گذاری فردی برای متقاضی ،تسهیل ویزه ،تنظیم کنفرانس ها و نمایشگاه های
داخلی و خارجی و فراهم کردن فرصت های وساطت میان سرمایه گذار و شرکت ها .این نهاد از  2008بدینسو یک کتاب راهنما
برای سرمایه گذاری به صورت چاپی و آنالینی منتشر می شود این کتاب فهرستی از شرکت های داخلی و خارجی را که در
افغانستان کار می کنند را ارایه می کند .عالوه بر آن بازدید کننده ها می تواند از سایت این نهاد تجارت ها را به نام و یا به
شماره جواز شان جستجو نمایند .وبسایت این نهادwww.directory.asia.org.af :
در اداره آیسا ،ریاست تحقیقاتی و پالیسی نیز وجود دارد که مسایل انکشاف سکتور خصوصی را تحلیل نموده و ستراتیژیهای این
سکتور را می سازد .این بخش مسولیت دارد تا مطالعات مرتبط با هر سکتور را در عرصه های تجارت و سرمایه گذاری تکمیل
نماید و نیز به عنوان نهاد دادخواهی پالیسی از هر سکتور در پیشگاه شورای ملی و نهاد های دولت افغانستان عمل نماید .ریاست
انکشاف پارکهای صنعتی نیز در چوکات آیسا وجود دارد که در حال حاضر مسولیت مدیریت پروژه پارکهای صنعتی را که توسط
اداره انکشافی ایاالت متحده تمویل می شود در کابل ،مزار شریف و کندهار ،ننگرهار و هرات بر عهده دارد.

اداره عمومی جیودیزی و کارتو گرافی افغان ()AGCHO

www.agcho.org

اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی افغان یگانه اداره دولتی است که مسولیت نقشه برداریهای رسمی و فعالیتهای مرتبط دیگر
را در سطح افغانستان بر عهده دارد .تمرکز کاری این اداره عبارتند از :چاپ ،نشر و توزیع نقشه های طبیعی ،توپوگرافی ،سیاسی،
موضوعی ،مالیات اراضی وامالک و نقشه های منابع طبیعی؛ موضوعات مساحت و پیمایش و اطلس ملی .این اداره مستقیما به
رییس جمهور گزارش می دهد و دارای  700نفر کارمند و دفاتر ساحوی در  16والیت می باشد.
این اداره مسولیت تهیه ،چاپ ،تولید وتوزیع نقشه های توپوگرافی ،جغرافیایی ،سیاسی ،تیماتیکی ،جهان نما ،فواصل کیلومتری
 ،جیولوجی ،فزیکی ،تصاویر ،برنامه های تصویری ،نقشه های تصویری ،تصاویر ماهواره ای ،اطلس ملی وسایر خدمات
جیودیزیکی را به عهده دارد .
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این اداره دارای چهار ریاست فنی ومسلکی که شامل ریاست های کارتوگرافی ،فوتوگرامتری ،جیودیزی ومیتا دیتا وسه ریاست
حمایوی که شامل ریاست های برنامه وپالیسی ،منابع بشری ،مالی واداری وریاست اسناد وارتباط میباشد .
از سال  2001میالدی بدین سو این اداره تالش نموده تا به یک نهاد مدرن تبدیل شود .این اداره با وسایل تخنیکی ودیجیتلی
مدرن مانند :کمپیوتر ،پرنتر ،پالتر ،اسکنر و مدرن ترین ماشین چاپ مجهز میباشد .که فرمایش مشتریان را دررابطه به چاپ
نقشه ها  ،مجالت ،اخبار ،بروشور ،پوسترها وغیره به اسرع وقت باکیفیت عالی میپزیرد  .از طریق آمریت عرضه خدمات
بمشتریان عرضه هرنوع نقشه ها با مقیاس مختلف ومعلومات جغرافیایی ،لست قریه جات وآنچه وابسته به جغرافیا است
بدسترس مشتریان داخلی وخارجی خویش قرار میدهد .
اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی درطول سالیان متمادی توانسته است که مشکالت ادارات وارگان های دولتی وغیر دولتی
را در راستا ی نقشه وسروی های جیودیزیکی ،توپوگرافی مرفوع سازد ودرراه ترقی وتعالی کشور سهم بارزی ادا نمود ه است .

اداره مرکزی احصاییه ()CSO

www.cso.gov.af

این اداره در سال  1973/1352ایجاد گردیده و در ماه مارچ  2006طی فرمان رییس جمهوری به صورت یک نهاد مستقل
اعالن گردید .اداره مرکزی احصاییه یک نهاد دولتی است که مسولیت نشر و پخش آمار و ارقام رسمی را بر عهده دارد .این اداره
معلومات الزم را در باره مسایل مالی ملی ،قیمت ها ،تجارت خارجی ،جمعیت و مردم که برای پالنگذاری اقتصادی استفاده می
شود ،پالیسی های مالی و تشکیالتی و دیگر فعالیتهای دولتی جمع آوری نموده و مورد تحلیل قرار می دهد.
کارمندان
اداره احصاییه مرکزی دارای  774کارمند بوده که از جمله  668آن مردان و  106آن زنان میباشد.
دفاتر ساحوی
دفتر مرکزی این اداره در کابل واقع بوده و در  34والیت کشور نیز دفاتر آن فعال می باشند.
تجارب ،تخصص و ساحات کاری
اداره احصاییه مرکزی دارای ده ریاست بزرگ می باشد که عبارتند از :احصاییه اقتصادی ،احصاییه نفوس و اجتماعی ،محاسبه
مالی ،عملیات ،نشر و پخش ،پالنگذاری ستراتیژیک و روابط با تمویل کنندگان ،ادارۀ ،ارزیابی و تفتیش داخلی ،مرکز تربیوی
کارمندان و داراالنشاء.
بر اساس ماده هشتم قانون احصاییه افغانستان (2006جریده رسمی  ،)874وظایف و صالحیت های اداره مرکزی احصاییه اینها
می باشد.
•جمع آوری ،توحید ،تحلیل و نشر معلومات به موقع ،دقیق و مستند احصاییوی در موارد مربوط به امور تجارتی ،صنعتی،
زراعتی ،مالی ،اجتماعی ،اقتصادی ،صحی ،محیطی ،و وضع فعالیت های عمومی مردم.
•همکاری با وزارت ها و ادارات دولتی در جمع آوری ،ترتیب و نشر معلومات احصاییوی به شمول احصاییه های حاصله از
فعالیت آنها.
•جلوگیری از تکرار عمل در مورد معلوماتی که توسط وزارت ها و ادارات دولتی یا غیر دولتی جمع آوری می گردد.
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•رشد و انکشاف عمومی احصاییه های توحید شده اقتصادی و اجتماعی در سراسر کشور و انسجام برنامه ها جهت توحید
آن.
•انکشاف و تجویز تصانیف و ستندرد های احصاییوی مناسب جهت استفادهء وزارت ها و سایر ادارات دولتی.
•انکشاف متداوم و نگهداشت دیتابیس های (مراکز معلومات) مناسب حاوی معلومات احصاییوی و مساعد ساختن زمینهء
دسترسی به معلومات مذکور برای همه استفاده کننده گان به استفاده معلومات محرم مندرج احکام این قانون.
•اتخاذ تصمیم در مورد شیوهء جمع آوری ،توحید و چگونگی زمان نشر معلومات احصاییوی.
این اداره همه ساله نشرات ذیل را به چاپ می رساند:
• سالنامه احصاییوی افغانستان
•سالنامه نرخ قیم و مصرف کننده ها
•سالنامه احصاییوی تجاری افغانستان (تجارت خارجی)
•تخمین نفوس افغانستان (شامل معلومات به لحاظ ترکیب جنیسیت ،شهر نشینی در سطح والیات و ولسوالیها)
•نشر یک جلد احصاییه تجارت خارجی در هر سه ماه
•چاپ نرخ قیم مصرف کنندگان به صورت روزانه درشهر های کابل و جالل آباد و نرخ قیم مصرف کنندگان به صورت ماهوار
پروژه های کنونی و آینده :اداره مرکزی احصاییه ،ارقام به سطح ملی را جمع آوری نموده ،سرویهای اجتماعی -اقتصادی و
نفوس شماری را در والیات انجام داده ،داتابیس اداره مرکزی احصاییه را بوجود آورده و سروی راجع به وضع زندگی مردم برای
سالهای  2014و  2015را تکمیل مینماید.
اداره مرکزی احصایه بطور مستقیم برای ریاست جمهوری گزارش میدهد و فعالیت هایش بر اساس مشوره های کمیته ملی
احصایه و کمیته ملی سرشماری (که بطور موقت برای سرشماری نفوس کشور ایجاد شده است) هدایت میشود .در تشکیالت
این دو کمیته نماینده گان ادارات مختلف دولت و سکتور خصوصی حضور دارند .نشرات این اداره به زبان های دری ،پشتو
و انگلیسی نشر شده و تازه ترین معلومات این اداره نیز بطور منظم در وبسایت این اداره نشر میشود .تمام سازمان های که
تحقیقات آماری در افغانستان انجام می دهند طبق قانون ملزم اند فعالیت های خود را با اداره احصاییه مرکزی هماهنگ نمایند.

اتاق های تجارت و صنایع افغانستان ()ACCI
www.acci.org.af

اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان ( )ACCIدر سال  1391بحیث اتحادیه حکمیت تجارتی توسط تجار افغانی تاسیس گردید تا
امور تجاری خویش را تنظیم و از حقوق شان دفاع نمایند .این اداره به عنوان یک اداره مستقل در قسمت دادخواهی و ایجاد
تسهیالت برای سکتور خصوصی و تاجران افغان فعالیت می نماید.
دیدگاه اتاق تجارت و صنایع افغانستان این است تا به عنوان حامی از سکتور خصوصی پویا ،رقابت گر و در حال رشد افغانستان
حمایت نماید .این اتاق ماموریت دارد تا از طریق رهبری و ارایه خدمات جهت ایجاد فضای مناسب برای رشد سکتور خصوصی
بخاطر ایجاد شغل و ثروت برای کاروبار های محلی و بین المللی سعی و تالش نماید.
از الف تا یا :کتاب رهنما برای کمک به افغانستان

7

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان پس از وارد شدن اصالحات و خصوصی شدن آن در  )62،000 ( 2008عضو دارد که 93
اتحادیه تجاری ،اجتماع و کوپراتیف ها و نیز  12شوراهای تجاری خارجی شامل آن میباشد.
قانون سال  2009اتاقهای تجارت و صنایع تصریح مینماید که اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان اداره مستقل و دموکراتیک
است که توسط دولت تنظیم میشود .این شیوه و دیدگاه زمینه همکاری نزدیک میان سکتور های عامه و خصوصی را مساعد
ساخته و باعث ایجاد سکتور تجاری خود گردان در سراسر کشور میشود.
به منظور عملی ساختن این دیدگاه و ماموریت اش ،اتاق تجارت و صنایع افغانستان برای پنج سال آینده این چهار هدف
ستراتیژیک را تعیین نموده است:
•تحکیم موقف اتاق تجارت و صنایع افغانستان به عنوان حامی تجارت و توسعه اقتصادی در افغانستان.
•جلب اعتماد ،حمایت و اشتراک کسب و کار در تمام سکتور های اقتصادی کشور و نماینده گی از منافع آنها به عنوان
عضو این اتاق به شکل پایدار و معتبر.
•توانمندی جهت نفوذ و تاثیر گذاری روی فضای کسب و بار در داخل و خارج افغانستان و تقویت مشارکت ستراتیژیک بین
سکتورهای عامه و خصوصی تا از آن طریق شغل ایجاد و رشد و توسعه اقتصادی مساعد گردد.
•نگهداری و تقویت هر چه بیشتر ظرفیت های سازمانی ،مدیریتی ،فنی و مالی این اتاق؛ برای اینکار این اتاق به تعیین
نقش ها و محدوده فعالیت های اش در سطح ملی ،منطقوی و والیتی می پردازد.
کارمندان
در مجموع  309نفر برای اتاق کار نموده که از جمله  21درصد زن و  79درصد مرد می باشند.
تجارب ،تخصص و ساحات کاری
اتاق های تجارت و صنایع افغانستان خدمات ذیل را ارائه می نماید:
•دادخواهی و نمایندگی از منافع
•توسعه سرمایه گذاری و تجارت
•خدمات توسعه کسب و کار
•خدمات حقوقی و داوری
•تحقیقات و نظرسنجی ها
•صدور کارنت تیر
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اردوی ملی افغانستان ()ANA
www.mod.gov.af

اردوی ملی افغانستان براساس فرمان رییس جمهور کرزی در اول دسمبر سال  2002میالدی به عنوان بخشی از نیروهای
امنیتی افغانستان ایجاد شد .وظایف اردوی ملی عبارت اند از:
•حفظ حاکمیت ملی و تمامیت ارضی؛
•دفاع از استقالل و نوامیس ملی؛
•دفاع از سرحدات و مبارزه با تهدیدات داخلی؛
•نابود سازی نیروهای تروریستی و متفرق کردن و زندانی ساختن گروه های مسلح غیرقانونی؛
•مدیریت تهدیدات امنیتی و حاالت اضطراری در همکاری با پولیس ملی؛
اردوی ملی افغانستان دارای تشکیالت  19،5000نفری از اقوام مختلف کشور بوده و  1،300نفر آن زنان هستند .اردوی ملی
افغانستان متشکل از هفت قول اردو ،سه فرقه مستقل ،چهار لوای مستقل ،اکادمی ملی نظامی ،اکادمی افسران ،پوهنتون هوایی،
مکتب افسران ،مراکز آموزشی و مکاتب مسلکی میباشد.
1 .1قول اردوی  201سیالب در گمبیری والیت لغمان؛
2 .2قول اردوی  203تندر در گردیز ،والیت پکتیا؛
 3 .3قول اردوی  205اتل در والیت قندهار؛
4 .4قول اردوی  207ظفر در والیت هرات؛
5 .5قول اردوی  209شاهین در بلخ؛
6 .6قول اردوی  215میوند در والیت هلمند؛
7 .7قول اردوی هوایی در والیت کابل؛
لواهای قول اردوهای پیاده در  34والیت کشور مصروف فعالیت هستند.
قول اردوی هوایی بدر سال  2007با  3لوا ،پوهنتون هوایی و مکتب هوایی تاسیس گردید که یک لوای آن در شیندند ،یک
لوا در قندهار و یک لوا در کابل موقعیت دارد و در حال حاضر دارای  96فروند طیاره در والیت کابل (مرکز) ،یک فرقه پیاده
کابل ،یک فرقه عملیات های خاص ،یک فرقه پولیس نظامی ،یک لوای ضربتی ،یک لوای انجینری و یک لوای حمایتی است.
اکادمی ملی نظامی در چوکات اردوی ملی ،به عنوان یک نهاد معتبر مسلکی در سال  2004تاسیس شد .اولین دوره فراغت
افسران مسلکی در سال  2009انجام شد و بعد از آن ،پروسه فراغت همه ساله جریان دارد .هر افسر میتواند حداکثر  25سال
در اردوی ملی خدمت نماید.
مراکز جلب و جذب در  34والیت کشور فعال بوده و ماهانه در حدود  6،000نفر به مراکز تعلیمی جذب می شوند .این افراد
پس از سپری کردن دوره آموزش مسلکی ،به قطعات و جزوتامهای اردوی ملی فرستاده می شوند .با سربازان برای مدت سه
سال و با بریدمالن برای مدت  5سال قرارداد می شود و بعد از ختم این دوره ،قراردادهای آنها می تواند به شکل اختیاری و
داوطلب تمدید شود.
از الف تا یا :کتاب رهنما برای کمک به افغانستان

9

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

انجمن قابله های افغان ()AMA

www.afghanmidwives.org

انجمن قابله های افغان ( )AMAدر  3می  2005با حمایت پروژه های دسترسی و حمایوی برای خدمات صحی که توسط
اداره توسعه بینالمللی ایاالت متحده آمریکا  USAIDتمویل گردیده است ،تشکیل شد .این انجمن یک بخش فنی و تخنیکی برای
آموزش قابلگی ،توسعه مسلک و پالیسی های می باشد که قابله ها را توانمند می سازد .بنابرین قابله ها می توانند در باالترین
سطح از مادران و نوزادان این کشور مراقبت نمایند.
ماموریت این انجمن برای مسلک قابلگی این است که به عنوان یک مسلک مستقل و مجزا در کشور به رسمیت شناخته شود
و نیز ظرفیت قابله ها را تقویت کند و مدافع کار و فضای توسعه پالیسی به قابلگی باشد تا قابله ها بتوانند خدمات قابلگی با
کیفیت باال را با در نظر داشت کد و یا قوانین اخالقی مطابق کنفدراسیون بین المللی قابلگی برای زنان ،نوزادان و خانواده ها
در افغانستان ارائه نماید.
در ابتدا این انجمن با  15عضو به فعالیت آغاز نمود و در ماه نوامبر سال  2005به طور رسمی به کنفدراسیون بین المللی قابله
ها ( )ICMپیوست .از آن زمان به بعد اعضای انجمن قابله های افغان  AMAبه  3،000نفر قابله مسلکی و دانشجو از  34والیت
افزایش یافته است.
افزایش کمک سازمان های تمویل کننده دوامدار سبب افزایش در فعالیت های که انجمن قابله های افغان در بخش های طفل
داری (روش های خوب مادری) ،و بهبود سطح تعلیم و تربیه قابله گی و ارایه خدمات صحی برای آنان شده است .این بزرگترین
انجمنی است که در راستای دادخواهی برای طفل داری مصئون ،و ایجاد یک نهاد تنظیم کننده برای نرسینگ و قابله گی
فعالیت می نماید تا از طریق کار های مسلکی و فنی ،تعیین معیار های آموزشی و انکشاف مهارت های فنی و مسلکی قابله ها
شرایط مصئون تر برای جامعه را فراهم سازد.
انجمن قابله های افغان یک عضو کلیدی نشست های ملی و بین المللی می باشد .این انجمن عضو فعال گروه کاری انکشاف
منابع بشری ،گروه کاری صحت تولید نسل ،کمیته صحت نوزادان و مادران ،بورد آموزش قابله گی و نرسینگ افغانستان ،شبکه
زنان افغان ،و عضو سکرتریت کمیته نظارت از نرسینگ و قابله گی می باشد .همینگونه در سطح منطقه و بین الملل ،این انجمن
عضو فعال کنفدراسیون بین المللی قابله ها ( ،)ICMائتالف روبان سفید ( )WRAبرای طفل داری مصئون و توانمند سازی زنان
و عضو مرکز منابع منطقوی قابله گی آسیا می باشد.
از سال  2005میالدی به این طرف انجمن قابله های افغان دستآورد های چشمگیری در بهبود نقش قابله ها داشته است که
این را می توان در سیمای زنانی که به افتخار خود را قابله می نامند مشاهده کرد.

انتخابات سال  2014میالدی

سومین دوره انتخابات سراسری ریاست جمهوری و شورا های والیتی افغانستان به تاریخ  5اپریل  2014میالدی دایر شد که
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری میان دکتر عبداهلل عبداهلل و داکتر اشرف غنی دو کاندید پیشتاز دور اول انتخابات ،دو ماه
بعد از آن تاریخ برگزار شد .داکتر غنی پس از یک دوره طوالنی و ُپر تنش و سردرگمی بعد از برگزاری انتخابات به تاریخ 21
سپتمبر  2014و پس از توافق میان آن دو نامزد برای تقسیم قدرت ،منحیث برنده انتخابات اعالن گردید .اینکار سبب تشکیل
حکومت وحدت ملی شد که در آن داکترعبداهلل به صفت رییس اجراییه برگزیده شد.
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در دور اول انتخابات سال  2014میالدی ،داکتر عبداهلل بیشترین آراء را کسب کرد اما نتوانست  50%به عالوه  1رای را به دست
آورد .به آن اساس انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم میان او و داکترغنی که از نظر تعداد رای در جایگاه دوم قرار داشت،
دایر شد .اما نتایج اولیه از دور دوم انتخابات به تاریخ  14جون نشان داد که داکتر غنی بیشرین آراء را کسب کرده است ،اینکار
سبب شد تا داکتر عبداهلل ادعای مبنی بر توطیه و فساد گسترده در دور دوم انتخابات را نماید .اینکار سبب به بن بست کشانیدن
نتایج انتخابات برای چندین ماه شد چراکه داکتر عبداهلل حاضر به پذیرفتن آن نتایج نبود .تصمیم بر آن شد تا بررسی آرای دور
دوم انتخابات صورت گیرد اما با آنهم هر دو طرف روی جزییات کار آن بررسی به توافق نمی رسیدند تا اینکه جان کیری وزیر
امور خارجه امریکا بخاطر میانجیگری به کابل آمد و طرفین را برای شمارش مجدد تمام آرا تحت نظارت سازمان ملل متحد
متقاعد ساخت .پس از یک هفته که دو تیم کاندیدان نتوانستند روی معیار ها و چگونگی بررسی آراء تصمیمی اتخاذ نمایند،
سازمان ملل متحد تصمیم گرفت تا بر اساس معیار هایش بررسی و شمارش مجدد آراء را انجام دهد.
پس از بازدید دوباره جان کیری هر دو کاندیدان مجددا تعهد خود را در برابر نتایج انتخابات و ایجاد یک حکومت وحدت ملی
اعالم داشتند ولی پس از چند هفته داکتر عبداهلل از روند بازشماری آراء بنابر وجود فساد بیرون شد .با وجود آنهم بررسی آراء
ادامه یافت با اینکه نماینده گان هر دو تیم برای تامین عدالت در آن روند حضور نداشتند .در نهایت و پس از مذاکرات زیاد روی
معیار های برای تفتیش آراء تصمیم و توافق صورت گرفت و تفتیش آراء تکمیل گردید .بتاریخ  21سپتمبر و بعد از پنج ماه از
دور اول انتخابات سال  ،2014داکتر غنی منحیث برنده انتخابات اعالم شد و توافقنامه تقسیم قدرت میان هر دو جانب امضاء
شد .رییس جمهور غنی به تاریخ  29سپتمبر  2014میالدی رسما مراسم تحلیف را به جا آورد و داکتر عبداهلل در ُپست ریاست
اجراییه که مشابه صدر اعظم می باشد ،گماشته شد.
انتخابات سال  2014م ،پس از انتخابات  2004م و  2009م ،سومین انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان بود .در این دور
رای دهی ،اشتراک مردم در انتخابات بسیار زیادتر از سال های قبل بود؛ تقریبا چیزی بیشتر از هفت ملیون رای در صندوق ها
ریخته شد؛ در انتخابات سال  2009م ،بیشتر از چهار ملیون رای به صندوق ریخته شد .اهمیت دیگر این انتخابات اخیر در این
بود که برای اولین بار در تاریخ افغانستان قدرت به شکل صلح آمیز و دموکراتیک آن از یک رییس جمهور منتخب به رییس
جمهور منتخب دیگر انتقال شد .حامد کرزی رییس جمهور اسبق افغانستان نمی توانست بر اساس حکم ماده  62قانون اساسی
این کشور برای دور سوم و پیهم در انتخابات کاندید شود ،چونکه دو دور ریاست جمهوری را تکمیل کرده بود.
در دور اول انتخابات سال  ،2014ملیون ها افغان با وجود خشونت های زیاد ،در انتخابات اشتراک کردند و نشان دادند که در
برابر طالبان ایستاده اند .چند هفته قبل از اولین رای گیری در میان حمالت دیگر باالی نقاط مهم کشور ،دو حمله باالی دفتر
کمیسیون مستقل انتخابات در کابل صورت گرفت .این خشونت ها در روز انتخابات شدت یافت مخصوصا در مناطق روستایی
اما با وجود ترس حمالت شدید و جدی روی شهر ها صورت نگرفت و در کل در روند انتخابات کدام اخالل به وجود نیامد.
با اینکه ادارات ملی و نهاد های بین المللی زیاد تالش کردند ،اما نواقص در ساختار و پروسۀ انتخابات بطور کامل از میان نرفته
است .پس از هر دو دور رای گیری گزارش های زیادی مبنی فساد توسط گروه های مختلف وجود داشته است .در نهایت بیشتر
از  800،000رای باطل گردید اما با وجود ادعا ها مبنی بر فساد گسترده ،هیچ شواهدی که نشان دهد فساد به میزانی که بتواند
روی نتایج انتخابات تاثیر بگذارد ،وجود نداشته است.
یک عنصر مهم دیگر که بر انتخابات تاثیر گذاشت ،رشد تعداد رای دهندگان جوان افغانستان بوده است ،طوریکه ترکیب جمعیت
این کشور در حال حاضر سنجش می شود که پنجاه درصد از افغانها زیر سن  20سال می باشند .ولی ،نماینده گی سیاسی در
انتخابات افغانستان توسط افراد بزرگسال تر صورت گرفته طوریکه کسانی که به انتخابات ریاست جمهوری کاندید شده می
توانند بر اساس قانون اساسی افغانستان نباید زیر سن  40سال باشند.

از الف تا یا :کتاب رهنما برای کمک به افغانستان
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در این انتخابات ،یازده نفر به شمول مسئولین اسبق دولت ،برای رییس جمهور شدن رقابت کردند .برخی از آنها روابط نزدیک
با رییس جمهور داشتند و برخی هم از جبهه اپوزیسیون دولت نماینده گی می کردند .از قشر زنان ،تنها یک نفر زن به عنوان
معاون دوم یک نفر از کاندیدان در انتخابات حضور داشت.
ورقه های رای دهی حاوی اسامی نامزدان شورا های والیتی نیز بود ،که اینها برای رای دهنده گان افغان در والیت نیز مهم
بوده است .از طریق انتخابات شورا های والیتی ،افغانها و رای دهنده گان نماینده گان محلی شان را انتخاب می نمایند که
بعدا آنان از نزدیک با مسولین والیتی حکومت کار می نمایند .از میان اعضای انتخاب شده شورا های والیتی یک نفر به صفت
سناتور در شورای ملی افغانستان انتخاب می شود .هر یک از شورا های والیتی شامل  7تا  31کرسی بر اساس نفوس والیات
دارد .از مجموع این کرسی ها حد اقل یک چهارم آن برای زنان اختصاص داده شده است.

انرژی قابل تجدید در افغانستان
تهیه و تامین خدمات انرژی برای تمام مردم افغانستان یکی از اهداف ستراتیژیک سکتور انرژی این کشور در بخش انرژی می
باشد .افغانستان بر اساس ستراتیژی انکشاف ملی ( )ANDSتالش می ورزد تا سال  2020میالدی اهالی قریه جات این کشور
را از نعمت برق مستفید ساخته و الی سال  2050میالدی ،در این زمینه برای مناطق روستایی خدمات با کیفیت عالی را تامین
نماید .همچنین هدف ستراتیژیک سکتور برق نیز این است تا سال  2032میالدی ،تمام مردم افغانستان را از انرژی برق مستفید
سازد .در حال حاضر  28درصد از خانه ها در افغانستان به شبکه برق متصل اند که میزان استفاده والیات از این شبکه متفاوت
بوده طوریکه این دسترسی در برخی قریه جات والیات در حد صفر و در بعضی مناطق شهری در حد  100درصد می باشد .به
منظور رسیدن به این هدف یعنی رساندن انرژی برق برای تمام مردم این کشور ،نیاز است تا در همه زیرساخت های سکتور
انرژی ،سرمایه گذاری بزرگ صورت گیرد .این سرمایه گذاری ها باید در قسمت گسترش سطح تولید برق ،شبکه های انتقال،
و تقویت و انکشاف سیستم های موجود صورت گیرد.
ریاست انرژی قابل تجدید ( )REDمسول درجه اول تمام پروژه های انرژی قابل تجدید در افغانستان می باشد .این ریاست با دیگر
وزارتخانه ها و ادارات ذیربط از نزدیک همکاری نموده تا پروژه های انرژی قابل تجدید بر اساس پالیسی انرژی یعنی پالیسی ملی
انرژی افغانستان و ستراتیژی انرژی وزارت انرژی و آب تطبیق گردند .دیدگاه ریاست انرژی قابل تجدید عبارت از "تامین خدمات
انرژی موثر ،با قیمت مناسب و از نظر محیطی پایدار ،برای تمام مردم در همه سکتور های اقتصادی در افغانستان" می باشد.
انرژی آبی ،آفتابی ،بادی ،بایومس و حرارتی از جمله منابع انرژی قابل تجدید در این کشور اند که این منابع در مجموع فرصت
خوبی برای افغانستان بوده ،مگر این منابع دست نخورده باقی مانده اند .تامین برق با قیمت نازل ،با کیفیت باال ،با مقدار کافی
و به شکل پایدار یک عامل مهم در روند انکشاف پایدار این کشور تلقی شده که به روند توسعه اقتصادی و اشتغال زایی در این
کشور به دالیل ذیل کمک می نماید:
•دسترسی بهتر به انرژی؛
•بهبود در تامین انرژی بطور مصئون؛
•بهبود در برابری و مساوات اقتصادی و اجتماعی برای مردم افغانستان؛
•کاهش تاثیرات منفی روی محیط زیست؛
•سرعت بخشیدن در تطبیق پروژه ها؛
•و بهبود دسترسی به منابع مالی و بازار ها؛
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در حال حاضر ،هیچ یکی از منابع انرژی به شبکه ملی افغانستان کمک و همکاری نکرده است :تمام پروژه های منابع انرژی یا
خارج از شبکه یا شبکه کوچک و جداگانه ،باستثنای سیستم محدود شبکه آفتابی  3کیلو واته در تعمیر  REDکه به تازگی بحیث
پروژه امتحانی نصب گردیده است ،میباشد ،استفاده صورت می گیرد .این سه شکل ذیل می توان سیستم های استفاده از منابع
انرژی قابل تجدید در افغانستان را به شبکه ملی انرژی وصل کرد:
•سیستم های مرکزی انرژی با استیشن های که به میزان چندین مگاوات برق تولید کرده بتواند یا به عباره دیگر ،ایجاد
تصفیه گاه های بایو انرژی.
•سیستم های غیرمرکزی انرژی که قابلیت تبدیل انرژی در مقدار کم را داشته باشد مثال شبکه های برق غیرمرکزی یا
سیستم های توزیع بایو گاز.
•سیستم های جداگانه دیگری که بتواند به میزان چندین وات و یا کیلووات انرژی قابل تجدید را بطور مستقیم به مقصد
استفاده برای گرم نمودن آب ،روشنایی خانه ها ،آشپزی وغیره کار های کوچک تامین نماید.
در طول  13سال گذشته ،در حدود  5،200پروژه انرژی قابل تجدید که دارای قابلیت تولید حدودا  50مگاوات برق در نقاط
مختلف افغانستان است ،تطبیق شد .که بیشتر پروژه ها کوچک برق آبی ( )MHPو پروژه های آفتابی می باشد .مانند ایجاد 15
برج برای نظارت باد در چند والیت افغانستان برای آزمایش پتانسیل باد دراین کشور ،به اجرا در آمد.
بمنظور دستیابی و دسترسی به خدمات انرژی قابل تجدید و تسریع انکشاف بازار آن ،اداره انرژی قابل تجدید ،اتحادیه انرژی
قابل تجدید را که متشکل از تولید کنندگان کاال های انرژی قابل تجدید ،عرضه کنندگان و تهیه کنندگان آن در سراسر کشور
میباشد ،تاسیس نمود تا در عین حالیکه نقشی در آینده این بخش داشته باشد،مسئله انکشاف و همآهنگی ذخیره انرژی را
سازماندهی نماید.
اداره انرژی قابل تجدید در این اواخر ویب سایت و داتابیس شامل تمام معلومات مربوط به انرژی قابل تجدید را در افغانستان
مانند نقشه ها ،معلومات در مورد پروژه ها و تهیه کنندگان آن ایجاد نموده است .اداره نامبرده در عین حال مجله ای را درباره
انرژی قابل تجدید تاسیس نموده که تا کنون دو شماره سه ماهه آنرا بچاپ رسانیده است .مجله متذکره معلومات قابل دسترسی
در مورد انرژی قابل تجدید را ارائه نموده و صفحات مشخص را برای اشتهارات تولید کنندگان ،عرضه کنندگان و تهیه کنندگان
خدمات انرژی قابل تجدید محلی ،اختصاص داده است .ریاست انرژی قابل تجدید با همکاری دفاتر توسعه ای و سازمان های
بین المللی ،به طور منظم ورکشاپ ها ،کنفرانس ها و کورس های آموزشی را برای بلند بردن سطح آگاهی و اشتراک گذاری
اطالعات در زمینه انرژی قابل تجدید ،تدویر می نماید.
در دسمبر  ،2012ریاست انرژی قابل تجدید کمیته هماهنگی انرژی روستایی ( )RECCو گروه کاری فنی ( )RECC-TWGاین
کمیته را ،با کمک وزارت شهری سازی و حمایت مالی اداره انکشافی آلمان ( )GIZاز برنامه انرژی تاسیس نمود .تا بر تولیدات
و چالش های که سیستم انرژی روستایی را استندرد می سازد ،کار نمایند .و مردم قریه جات از آن بهره مند شده و زنده گی
خود را بهبود دهند.
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برنامه انکشاف صنایع روستایی افغانستان ()AREDP
www.aredp-mrrd.gov.af

برنامه انکشاف صنایع روستایی افغانستان ( )AREDPیک برنامه ملی و دولتی به کمک مالی تمویل کنندگان متعدد است .که
با هدف رشد سکتور خصوصی در روستاهای افغانستان طراحی شده است .اساس ًا این برنامه سعی می نماید تا سکتور خصوصی
تقویت گردد .اینکار از طریق ارایه آگاهی و معلومات (از باال به پایین) برای افزایش ارزش اضافه و توسعه و رشد (از پایین به باال)
تصدی های روستایی و با رسیده گی به نیاز های سرمایه وی و قرضه این تصدی ها در روستا ها صورت میگیرد.
این برنامه با بودجه  88میلیون دالر توسط دولت افغانستان و از طریق دفتر مدیریت وزارت احیاء و انکشاف دهات اداره میگردد.
این برنامه به طور رسمی در جون  2010به فعالیت آغازنمود .برنامه انکشاف صنایع روستایی افغانستان یک برنامه ملی بوده بر
اساس پیشرفت برنامه های توسعه ی ابتکاری دولت ،تمویل کنندگان ،سکتور خصوصی , MFIs،سهامداران ملی و بین اللملی
عمل می کند.
دفاتر منطقوی و والیتی:
دفتر مرکزی این برنامه در کابل واقع بوده و هم اکنون دفاتر دیگر آن در پروان ،بامیان ،ننگرهار ،هرات ،بلخ و قندهار نیز فعال
می باشند.
تجارب ،تخصص و ساحات کاری
این برنامه در نظر دارد تا سطح کار و بار ،درآمد مرد و زن در روستاها ،و پایدار ساختن صنایع کوچک محلی را باال ببرد .در
محراق کار این برنامه ،اصول کلیدی ذیل مد نظر می باشد :تمرکز روی مارکیت ،پایداری و تداوم کاروبارها ، ،هماهنگی در
کارها ،ایجاد مشارکت کاری ،تسهیل تصمیم گیری توسط مشتریان ،به اشتراک گذاری بهترین تجارب و ادغام فعالیت ها از باال
به پایین (فعالیت های متمرکز نه غیر متمرکز).
برنامه انکشاف صنایع روستایی افغانستان دارای دو برنامه مهم و یک جزء حمایوی است:
1 .1انکشاف صنایع کوچک محلی :هدف از این برنامه ایجاد گروههای پس انداز ،گروههای صنایع کوچک ،و انجمن های
پس اندازقریه جات می باشد که هریک از این گروهها از طریق این برنامه اموزش و همکاری الزم را برای ظرفیت سازی
مالی خودشان بدست می آورند ،اطمینان حاصل شود که تولیدات معطوف به نیازهای بازار بوده و دسترسی به اعتبارهای
ارزی ایجاد گردد.
2 .2انکشاف شرکتهای تجاری کوچک ومتوسط :هدف از ایجاد این جزء،حمایت از ظهور سکتور شرکتهای تجاری کوچک
و متوسط می باشد که روابط تجاری بهبود یافته با اقتصاد روستایی داشته باشند و نیز خدمات مالی را به صورت کافی
در دسترس همه قرار بدهند .این پروژه زنجیره های کلیدی را به نام "نقاط جرقه" و خالء های مهارتی در هر والیت را
مورد شناسایی قرار می دهد و زمینه دسترسی این صنایع کوچک را به حمایت های تخنیکی الزم برای انکشاف بازار ها
فراهم می سازد.
3 .3پروگرام همکاری مدیریت پروژه :هدف از این پروژه برنامه ریزی ،مدیریت ،نظارت و نظارت از تطبیق تمامی فعالیت های
پروژه و فراهم سازی خدمات تحقیق و حمایت تخنیکی می باشد.
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برنامه صلح و ادغام مجدد افغانستان ()APRP
برنامه صلح و ادغام مجدد افغانستان یک برنامه تمویل شده از طرف جامعه جهانی است وهدف از آن ادغام مجدد همه اعضای
اپوزیسیون مسلح است که قصد ترک خشونت را داشته ،قانون اساسی افغانستان را بپذیرند .و به عنوان افراد سازنده افغانستان
به طور مسالمت آمیز به جوامع خو بازگشت نمایند .برنامه صلح و ادغام مجدد افغانستان صرف یک برنامه نیست بلکه پروسه
سیاسی و اجتماعی ایست که هدف آن آوردن صلح عادالنه ،دوامدار و با ثبات برای افغانستان میباشد .بنابرین میتوان گفت که
هدف اساسی این پروگرام آوردن صلح از طریق ابتکارات مختلف سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی بسطح ملی ،منطقوی و بین
المللی است.
ستراتیژی دولت در قبال برنامه ادغام مجدد دارای سه محور است :الف) محور اول تقویت امنیت و نهاد های ملکی دولت می
باشد تا در تحکیم صلح و ادغام مجدد کمک نماید ،ب) محور دوم فراهم نمودن تسهیالت شرایط سیاسی و حمایت از مردم
افغانستان در امر استقرار صلح عادالنه و دوامدار است ،ج) سومین محور این ستراتیژی انسجام حمایت های ملی ،منطقه یی و
بین المللی و جلب اجماع نظر آنها برای تحکیم صلح و ثبات می باشد.
این تالشها در دو بخش کالن بصورت همزمان در حال اجرا است:
مصالحه ستراتیژیک :بخش ستراتیژیک و سیاسی این برنامه تمرکز خود را بر رهبری شورشیان با توجه به پناهگاههای انها،
حذف نام شان از فهرست سیاه ملل متحد ،تاکید برقطع رابطه شان با شبکه القاعده و تسهیل جابجایی سیاسی و یا پناهنده گی
سیاسی در یک کشور سوم ،قرار داده است.
سطوح تاکتیکی و عملیاتی صلح و ادغام مجدد :در این سطح پروگرام توجه بر ادغام مجدد سربازان ،گروههای کوچک و رهبران
محلی شورشیان تمرکز دارد .این برنامه ها قرار ذیل اند :تقویت اعتماد سازی؛ جلب عفو وبخشش جنگجویان سابق و اجتماعات
از سوی دولت؛ فراهم نمودن شرایط ملکی سازی؛ حذف نام ها از لست های سیاه و یا تحت تعقیب؛ دادن عفو سیاسی؛ فراهم
ساختن تضمین های امنیتی محلی و آموزشهای دوامدار حرفه یی.
برنامه  APRPدر سه مرحله به اجرا در می آید:
1 .1اهدافی از قبیل مراجعه و رسایی به جامعه ،حل وفصل کینه و بغض ها ،اعتماد سازی ،مذاکرات با دخالت دولت و موسسات
غیر دولتی و تحرک شوراهای محلی به منظور دسترسی یافتن به اجتماعاتی که متمایل به پیوستن به پروسه صلح می باشند.
2 .2راه اندازی پروسه  90روزه ملکی سازی نظامیانی که خلع سالح می شوند و برای ادغام مجدد ثبت می گردند و توسط
داراالنشاء برای تعقیب و نظارت بعدی در یک بانک معلوماتی درج و از کارت شناسایی ازادی گشت و گذار و معافیت
برخوردار می شوند.
3 .3ارایه فهرستی از گزینه ها که برای تحکیم صلح و حمایت از احیاء اجتماعات طراحی شده است :از طریق بهبود بخشیدن
دسترسی به خدمات اساسی آموزشهای مدنی ،سواد اموزی ،اموزش های حرفه یی و کاریابی.
با توجه به درک دیدگاه ستراتیژیک فوق ،پروگرام صلح و استقرار مجدد افغانستان ( )APRPهمکاری ملی و بین المللی را ترغیب
نموده و مکانیزمی را برای مصالحه با طالبان دارای موقف باال ،متوسط و پائین ارائه نموده تا خشونت و تروریسم را تقبیح نماید.
داراالنشاء مشترک ( )JSشورای عالی صلح ( )HPSبا شورا های والیتی صلح و گروه های والیتی سکرتریت مشترک ()PJSTS
در  33والیت از جمله  34والیت یکجا کار مینماید تا پروگرام را در سطح والیتی عملی نماید .اجرای موفقانه برنامه صلح و
ادغام مجدد افغانستان نه تنها زمینه را برای دیالوگ سازنده سیاسی مساعد میسازد بلکه از طریق برون کشیدن جنگجویان و
از الف تا یا :کتاب رهنما برای کمک به افغانستان
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سالح از میدان جنگ محیط امنیتی را نیز بهبود می بخشد .برعالوه ،برنامه در میان جوامع برای شکایات و نارضایتی ها راه حل
هایی را بمیان میآورد که افراد دوباره ادغام شده در جامعه را از بازگشت دوباره به یاغیگیری وشورش مانع میگردد .برنامه صلح و
ادغام مجدد افغانستان حاکمیت را از راه استفاده از ساختارهای والیتی و ولسوالی جهت تحویل پروژه ها به جوامع تقویه نموده و
در نتیجه قانونیت دولت جمهوری اسالمی افغانستان ( )GIRoAرا افزایش میدهد .بهمین ترتیب ،پروژه های تمویل شده توسط
برنامه صلح و ادغام مجدد افغانستان در رابطه با بازسازی اجتماعات به شورشیان سابق و جوامع آنها در شکل کمکهای کوچک
بالعوض زیر بنایی" ،پول در برابر کار" ،آموزشهای حرفه ای ،و پروگرامهای انکشافی زراعتی ،که همه در ثبات اقتصادی سهم
میگیرند ،نفع میرساند.
پالیسی برنامه صلح و ادغام مجدد افغانستان در سطح ملی از طریق شورای عالی صلح ( )HPCو داراالنشای مشترک()JS
انکشاف داده میشود .شورای عالی صلح  ،رییس جمهور افغانستان را در موضوعات وابسته به پالیسی برنامه صلح و ادغام مجدد
افغانستان مشوره میدهد ،داراالنشای مشترک را رهنمایی نموده و برای اجرای برنامه امکانات را میسر میسازد .شورای عالی
صلح توسط یک رییس اداره میگردد و متشکل از  70نماینده راهنمایی کننده ،بزرگان ،سیاسیون ،دانشمندان ،نمایندگان جوامع
مدنی بشمول زنان میباشد.
درسطح اجراییوی ،داراالنشای مشترک تمام عرصه های برنامه صلح و ادغام مجدد افغانستان را همآهنگ ساخته و تطبیق
تخنیکی و حمایت مالی را برای سطوح والیتی و ولسوالی برنامه میسر میسازد .داراالنشای مشترک بصورت منظم با وزارتهای
امنیتی (وزارت دفاع ،وزارت داخله و ریاست امنیت ملی) در حمایت از خطوط امنیتی عملیات در داخل برنامه کار مینماید.
 PPGsو ،PJSTsبرنامه صلح و ادغام مجدد افغانستان را در سطح والیات اجراء مینماید PPCs .در میان نمایندگی والیتی وزارتها
و بزرگان مذهبی و قومی جمهوری اسالمی افغانستان همآهنگی را در حمایت از برنامه صلح و ادغام مجدد افغانستان تامین
مینماید .هر PJSTپنج کارکن دارد که مدیریت اداره ،حمایت از توسعه ،رفع بسیج عمومی  ،استقرار مجدد اجتماع و انکشاف،
اداره و تمویل را بدوش دارند.
در سطح برنامه ای پبرنامه صلح و ادغام مجدد افغانستان/شورای عالی صلح تاکنون قادر گردیده  9،500جنگجوی سابقه را
مجددا در جامعه ادغام نموده و بیش از  9،000اسلحه را جمع آوری نماید .برنامه از طریق ابتکارات احیای مجدد اجتماع ،بیش
از  2،000پروژه را تطبیق نموده است .این پروژه ها از طریق دو طرح متفاوت تطبیق گردیده اند :وزارت های مربوطه
(وزارت فواید عامه ،وزارت کار ،امور اجتماعی ،شهدا و معلولین ،وزارت بازسازی و انکشاف دهات ،اداره مستقل ارگانهای محلی،
وزارت زراعت آبیاری و مالداری)

برنامه همبستگی ملی ()NSP
www.nspafghanistan.org

برنامه همبستگی ملی که در یازدهمین سال فعالیت و در مرحله سوم خود قرار دارد به عنوان بزرگترین ابتکار انکشافی در
افغانستان و دومین برنامه انکشافی کالن و محلی محوردر سطح جهان می باشد .همبستگی ملی درنظر دارد تا حکومتداری
محلی را تقویت نماید و همه روستا ها را با زیرساخت های اساسی مجهز سازد .دوره انتقال ،هدف اساسی برنامه همبستگی ملی
افغانستان این است تا در ایجاد و تقویت هر چه بیشتر شورای های انکشافی محلی CDCsبپردازد تا این شورا ها به عنوان نهاد
های موثر در اجرای حکومتداری محلی و توسعه اجتماعی و اقتصادی تبدیل شوند.
به منظور برآورده ساختن اهداف خود ،همبستگی ملی چهار عنصرمحوری را در نظر گرفته است:

16

AREU

از الف تا یا

• تاسیس شوراهای انکشاف محلی از طریق انتخابات دموکراتیک.
•ظرفیت سازی شوراهای انکشافی منتخب به منظور پیشبرد کارکردهای اساسی حکومتداری و رسیدگی به نیازمندیهای
انکشافی محلی.
•فراهمی بودجه های بسته یی به شوراهای انکشافی ،برای پروژه هایی که از سوی محالت اولویت بندی شده و شامل
زیرساخت های عامه میگردد.
•ایجاد ارتباط میان شوراهای انکشافی و دیگر عناصرحکومتداری و انکشافی در سطوح گوناگون.
برنامه همبستگی ملی را وزارت احیا و انکشاف دهات با یک دفتر مرکزی در کابل ،شش واحد هماهنگی ساحوی و  34بخش
مدیریت والیتی اداره می کند .شوراهای انکشافی ،ابتدایی ترین تطبیق کنندگان این برنامه محسوب می شوند .این در حالیست
که تاسیس این شوراها ،ظرفیت سازی انها و همکاری های تخنیکی مربوط به  30تشبث داخلی و خارجی که به عنوان
همکاران تسهیل کننده برای همبستگی ملی کار می کنند ،سپرده شده است.
برنامه همبستگی ملی در سه مرحله اجرا می شود:
1 .1مرحله اول ( 2003تا  :)2007با همکاران تسهیل کننده برای پوشش  17،300محل قرار داد شد و از مرحله نخست بودجه
بسته یی برخوردار گردیدند؛
2 .2مرحله دوم ( :)2011-2007با  FPsبخاطر تحت پوشش قراردادن  5،880اجتماع دیگر در دوره اول کمکهای بالعوض
(( )BLOCK GRANTSکمکهای بالعوض حکومت مرکزی با محالت) موافقه شده است.
3 .3مرحله سوم :)2016 -2010( ،قرار داد با  FPsبخاطر تحت پوشش قرار دادن  13،909اجتماع دیگر با دور اول کمکهای
بالعوض و  11،844اجتماع موجود با دور دوم کمکهای بالعوض صورت گرفته است.
پروژه های همبستگی ملی عمدتا شامل زیرساخت های روستایی می باشد که در کل می توان انها را به سکتورهای ذیل تقسیم
بندی نمود:
•ترانسپورت (حمل و نقل) ( 23،214مورد)
•آب و اصول بهداشتی ( 20،811مورد)
•آبیاری ( 18،578مورد)
•برق ( 8،174مورد)
•آموزش و پرورش ( 6،711مورد)
•متفرقه ( 8،432مورد)
هدف پروگرام همبستگی ملی( )NSPآنست که تا سپتمبر  37،089 ،2016اجتماع دیگر را در مرحله اول کمکهای اولیه تحت
پوشش قرارداده و  11،844اجتماع را با مرحله دوم کمکهای بالعوض زیر پوشش بیآورد .این موضوع شامل تاسیس 37،089
( CDCsمراکز کنترول امراض) و تمویل در حدود  90،000پروژه فرعی با کمک بالعوض مجموعی  1.78بلیون دالر خواهد بود.
پروگرام همبستگی ملی( )NSPتخمین مینماید که باینترتیب در حدود  90فیصد تمام جوامع روستایی کشور تحت پوشش قرار
خواهد گرفت.
از الف تا یا :کتاب رهنما برای کمک به افغانستان
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بودجه مجموعی همبستگی ملی از می  2003تا سپتمبر  2016برابر با  2. 5ملیارد دالر می باشد .منابع بودجوی این برنامه شامل
صندوق وجهی بازسازی افغانستان ،ARTFانجمن انکشاف بین المللی بانک جهانی( ،)IDAصندوق انکشاف اجتماعی جاپان
( ،)JSDFکه توسط بانک جهانی و تمویل کنندگان دوجانبه مدیریت می گردد .این تمویل کنندگان عبارتند از :آسترلیا ،بلژیک،
کانادا ،قبرس ،جمهوری چک ،دنمارک ،فرانسه ،فنلند ،آلمان ،ایتالیا ،هالند ،نیوز یلند ،ناروی ،اسپانیا ،سویدن ،سویتزرلند ،بریتانیا،
ایاالت متحده امریکا و اتحادیه اروپا.

بودجه ملی

www.budgetmof.gov.af
حکومت افغانستان هرساله یک بودجه ملی را برای ارایه خدمات پیشنهاد شده و هزینه های قابل پرداخت برای هر یک از این
برنامه ها ،تشخیص ،تنظیم و تدوین می نماید .سال مالی افغانستان در اول جدی شروع میشود به  30قوس هجری شمسی ختم
میشود که شروع و ختم آن مطابق به تاریخ میالدی ( 22دسمبر  2014الی  21دسمبر  2015میباشد).

بودجه ملی برای سال مالی  )2014-2015( 1394مبلغ  458 .751میلیارد افغانی است که برابر با  8 .048میلیارد دالر امریکایی
می شود .به مقایسه سال  1393هجری شمسی ،بودجه این سال  7درصد افزایش یافته است .بودجه ملی افغانستان از سه منبع
تمویل میگردد :عواید داخلی ،کمک های کشور های کمک کننده و قرضه .بودجه ملی سال  1394هجری 29 ،درصد آن (.323
 2ملیارد دالر) از طریق عواید داخلی 70 ،درصد آن ( 5 .652ملیارد دالر) از طریق کشور های کمک کننده تمویل شده است .به
این اساس بودجه این سال با  1درصد کسر بودجه مواجه است.
مصارف براساس اهداف آن تقسیم بندی می شوند .بودجه عادی یا جاری پولی است که به صورت روزمره در امور جاری دولت به
مصرف می رسد مانند پرداخت معاشات مامورین ،معلمین ،اردوی ملی و پولیس ،مصارف جاری دفاتر و خرید وسایل و تجهیزات
اداری از قبیل کمپیوتر و موتر .بخش اعظم بودجه عادی دولت از مدرک مالیات داخلی و دیگر منابع تمویل می شود .بودجه
عادی این سال ( 4 .838 )1394ملیارد دالر است.
در کنار بودجه عادی ،بودجه انکشافی قرار دارد که توسطه وزارت مالیه و براساس طرز العمل های محاسبوی دولت اداره می
شود .بخش اعظم این بودجه در قالب پروژه های انکشافی مانند ساختن مکتب ها و دانشگاههای جدید ،ساختن جاده های
جدید ،احداث برنامه های جدید تأمین آب و حفظ بهداشت ،حمایت و انکشاف زراعت ،انسجام و تقویت ظرفیت منابع بشری ،و
غیره .بودجه انکشافی برای سال مالی  3 .210 ،1394ملیارد دالر می باشد.

پولیس محلی افغان ()ALP
پولیس محلی افغانستان در ماه آگست  2010به حکم رییس جمهور تاسیس شد .این پروگرام از طرف وزارت داخله رهبری می
شود تا در سراسر کشور گسترش یافته و از اجتماع های محلی در مناطقی که حضور اردوی ملی افغانستان و پولیس ملی محدود
است ساخته شود .پولیس محلی اقتدار قانونی برای اجرای قوانین را ندارد بلکه بیشتر یک نیروی دفاعی است.
مناطق انتخاب شده برای شرکت در این پروگرام  300نفر برای گرفتن یونیفورم  AK47sمعرفی می کند و این افراد توسط نیروی
ویژه ایاالت متحده آموزش می بیند .سوابق افراد برای استخدام در پولیس محلی باید از طرف شورای محلی و آگاهان داخلی
مورد بررسی قرار گرفته و تایید شود .مسولیت شورا برای بررسی سوابق استخدام کنندگان از طرف برنامه دسترسی اجتماعی
ریاست ارگانهای محلی طرح گردیده.
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تعداد پولیس محلی افغان الی ماه دسمبر  2014میالدی 27،000 ،نفر بوده است .این نیرو ها بطور کل توسط وزارت دفاع ایاالت
متحده امریکا تمویل شده و نیرو های ناتو نیز در تامین بودجه ،تجهیزات ،تربیه و آماده سازی پولیس محلی افغان با وزارت
داخله این کشور همکاری می نمایند.

پولیس ملی افغان ()ANP

www.moi.gov.af

پولیس ملی افغانستان یک نهاد پولیس فراگیر حکومت افغانستان است که تحت اقتدار و فرمان وزارت داخله عمل می نماید.
وظایف پولیس ملی افغانستان طیف وسیعی از فعالیت های امنیتی را در بر می گیرد که شامل اجرای قانون ،حفظ مرز ها،
تحقیقات جنایی ،امنیت مرزی ،مبارزه با مواد مخدر و مبارزه با تروریزم می باشد.
در دسمبر  2014تعداد پولیس ملی افغانستان  157,000نفر است افسر بودند که از میان آن ها  2،200نفر شان افسر زن بوده
که آنها نیرو های ذیل را کمک می نماید )1 :پولیس ملی افغان یا پولیس یونیفورم دار ( )AUPمسول برقراری نظم روزمره می
باشد;  )2پولیس ملی نظم عامه با آموزش عالی و نیروی عکس العمل سریع با تجهیزات ویژه به منظور حل بی نظمی های
اجتماعی ،غارتگری ،گروگان گیری و شورش های اجتماعی ایجاد شده است;  )3پولیس مرزی افغانستان متعهد است تا قانون
مرزی بین المللی را اجرا کرده;  )4و بخش های دیگر مثل ماموریت های شخصی وزارت امور داخله و بخش تحقیقات جنایی،
مبارزه با مواد مخدر ،تدارک دیدن بعضی آموزش ها ،اطالعات و کمک به بخش آتش نشانی را در بر دارد.
بعد از سال  2005میالدی فرماندهی مشترک انتقال امنیت برای افغانستان تالش های برای اصالح پولیس توسط ایاالت متحده
آمریکا همراه با آموزش و انکشاف اردوی ملی افغانستان انجام دادند .عالوه بر مرکز اصلی آموزش پولیس ملی افغانستان در
کابل ،مراکز آموزشی در دیگر والیات افغانستان مانند گردیز ،هرات ،قندهار ،خوست ،مزار شریف و وردک نیز تاسیس شده است.
قوانین اصلی که روی پولیس ملی افغانستان حاکم است قانون پولیس سال  2005میالدی و نظام نامه جنایی موقتی سال
 2004میالدی می باشد .این قوانین مبتنی بر ماده  ،55بخش سوم ماده  75و ماده  134قانون اساسی می باشد .سلسله جدید
فرماندهی عبارت است از -1 :وزیر امور داخله -2 ،معاون امور امنیتی وزارت داخله -3 ،فرماندهان منطقه یی  -4رییس پولیس
والیتی  -5و رییس پولیس محلی.

تقویم ها در افغانستان
در افغانستان سه نوع تقویم استفاده می شود:
•تقویم هجری شمسی ازسال )۱۳۳۶( 1922به این سو تقویم رسمی افغانستان می باشد .و در قانون اساسی فعلی که دوباره
تثبیت شده است ،سال نو افغانستان از اول حمل  1394برابر با  21مارچ  2015آغاز می شود.
•تقویم هجری قمری که به منظور مناسبت ها و رخصتی های مذهبی استفاده می شود.
•تقویم میالدی در روابط خارجی افغانستان مورد استفاده قرار می گیرد.
سایت انترنتی ( )www.nongnu.org/afghancalendarنسخه های قابل دسترس از تقویمهای افغانستان را در دسترس قرار
می دهد .به منظور تبدیل تاریخ بین تقویم های هجری قمری و میالدی و یا هجری شمسی به این سایت ها مراجعه کنید:
www.fourmilab.ch/documents/calendar
www.iranchamber.com/calendar/iranian_calendar_converter.php
از الف تا یا :کتاب رهنما برای کمک به افغانستان
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ریاست مستقل ارگانهای محلی ()IDLG
www.idlg.gov.af

اداره مستقل ارگان های محل به تاریخ  30آگست  2007میالدی به تأسی از فرمان رییس جمهوری اسالمی افغانستان تاسیس
شد.هدف از ایجاد این اداره انتقال مسوولیت های ملکی وزارت امور داخله به یک نهاد مستقل دیگر بوده است .عالوتا ،بر اساس
فرمان رییس جمهوری ،مسولیت حمایت از شورا های والیتی برای این اداره که تنها اداره مسول برای حکومتداری محلی
می باشد ،نیز تفویض گردید.
چارچوب ستراتیژیک این اداره در اکتوبر  2007میالدی تهیه شد و در مارچ  2008میالدی ،برنامه ستراتیژیک کاری اش را
روی دست گرفت.
بر اساس برنامه ستراتیژیک ،وظایف اداره مستقل ارگان های محل در چهار بخش اساسی تنظیم شده است که عبارتند از :بخش
توسعه پالیسی ،توسعه نهادی ( که شامل اصالحات در ادارات عامه ،ظرفیت سازی ،تقویت زیرساخت ها ،حمایت از شاروالی
ها ،کاهش فساد اداری ،و طرح نقشه راه برای سرحدات اداری کشور) ،وظایف وسیع حکومتداری (شامل حمایت از گسترش
حکومتداری ،مبارزه علیه مواد مخدر در سطح والیات ،افزایش مشارکت مردم در امور حکومتداری و تامین روابط با نهاد های
منتخب والیتی) می باشد ،و وظایف حمایتی فراهم آوری تسهیالت در پیشبرد برنامه های ملی در سطح والیات می باشد.
اداره مستقل ارگان های محل به مقصد ایجاد تغییرات مثبت در زنده گی مردم از طریق حکومتداری خوب در سطح والیات
ایجاد گردیده که هدف این اداره عبارت از ارایه حکومتداری خوب در سطح والیات و تحکیم صلح ،ثبات و توسعه و رشد
اقتصادی متوازن در سراسر کشور می باشد.
برنامه اولویت ملی برای حکومتداری محلی ( )NPPLGدارای چهار بخش و چندین بخش فرعی و شاخص ها می باشد .این
برنامه توسط دولت جمهوری اسالمی افغانستان و شرکای جامعه بین المللی در سال  2012میالدی تصویب گردید .این برنامه
به عنوان یگانه برنامه جامع و معتبر برای حکومتداری محلی برای سه سال در طی سال های  2012الی  2014میالدی می
باشد .همه اولویت ها و فعالیت های حکومتداری محلی و تعهدات جامعه بین المللی در این برنامه طرح شده که اداره ارگان
های محلی نقش رهبری در تطبیق این برنامه را دارد .ریاست مستقل ارگان های محل به تازه گی بررسی ستراتژیک را بر
روی راهبرد ،ساختار و وظایف اصلی خود انجام داد تا شرایط اجندای اصالحات جامع تر در زمینه حکومتداری محلی را برای
سال  2015فراهم سازد.
بر اساس سعی و تالش این ارگان و حمایت قوی مالی از برنامه های ملی این اداره توسط شرکای جامعه بین المللی ،تقریبا 65
درصد از برنامه اولویت ملی برای حکومتداری محلی تا کنون تطبیق شده است.
چارچوب تطبیق پالیسی حکومتداری محلی :به رهبری اداره ارگان های محل و به همکاری و اشتراک ادارات ذیربط دولتی،
کمپاین آگاهی و معلومات دهی در سطح ملی و محلی جهت افزایش آگاهی و معلومات ارگان های ذیربط در رابطه به چگونگی
تطبیق چارچوب کاری حکومتداری محلی ،راه اندازی شده است.
اصالحات حقوقی  :قانون اداره محلی ترتیب و توسط وزارت عدلیه و کمیته حقوقی کابینه ریاست جمهوری تایید و جهت تصویب
به شورای ملی کشور فرستاده شده است .قانون شورا های والیتی پس از تجدید نظر و تایید توسط ادارات ذیربط و کابینه
جمهوری اسالمی افغانستان ،توسط شورای ملی نیز تصویب شده است .قانون جدید شاروالی ها تهیه شده و در حال حاضر تحت
مطالعه و تدقیق کمیته حقوقی کابینه قرار دارد.
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اصالحات در پالنگذاری و امور مالی ادارات محلی :اداره ارگان های محلی نقش بسیار مهمی در قسمت طرح پالیسی بودجه
سازی در سطح والیتی با وزارت مالیه کشور ،ایفا نموده است .در همین حال ،پالیسی مکانیسم برنامه ریزی محلی توسط این
ارگان و با حمایت وزارت مالیه ،وزرات اقتصاد و وزرات احیا و انکشاف دهات طرح ریزی شده و به کابینه دولت برای تصویب
ارایه خواهد شد.
زیرساخت ها و دیگر تسهیالت برای والیات و ولسوالی ها :یکی از این برنامه ها که به نام برنامه توسعه تسهیالت حکومت
محلی افغانستان( )ALGFDPنامیده می شود ،از زمان تاسیس تا به حال  254پروژه را قرارداد نموده است که از آن جمله 167
پروژه آن تا کنون تکمیل شده است .عمدتا این پروژه ها تعمیرات رهایشی و اداری برای والیات و ولسوالی ها و شورا های
والیتی والیات مختلف به شمول پروژه های کوچک و بزرگ برای مرکز فرهنگ اسالمی والیت غزنی می باشد .این پروژه
ها عمدتا شامل مجتمع های ادارات والیتی و ولسوالی ،سالن های کنفرانس والیتی و مهمان خانه های والیتی می باشد .این
برنامه همچنین وسایل نقلیه و تجهیزات دفتری و اداری را به دفاتر والیان والیات و ولسوالی ها عرضه نموده است.
اصالحات اداره عامه  :تعداد  18معاونین والیات از طریق پروسه رقابتی ،آزاد و بر اساس شایستگی و لیاقت استخدام شدند که
در این صورت مجموع معاونان والیات که این ارگان استخدام کرده 32 ،نفر می باشند .در جریان سال  2013میالدی126 ،
ولسوال نیز بر اساس اصول شایسته ساالری استخدام شدند .به این اساس تعداد ولسوال هایکه از این طریق استخدام شدند
به  234نفر می رسد .پانزده ُپست (ولسوال) دیگر نیز اعالن گردیده است .همینگونه 20 ،نفر رییس نیز برای ادارات مرکزی و
والیتی استخدام شده و سیستم رتب و معاشات جدید در  11شاروالی والیات آغاز شده است .پیشرفت در تطبیق سیستم رتب و
معاشات در مرکز و والیات الی  88درصد بوده است.
حمایت از مسایل ملی :برنامه صلح و ادغام مجدد افغانستان( )APRPمربوط به ریاست ارگان های محلی ،فعالیت های صلح
و ادغام مجدد را در مرکز ،والیات و ولسوالی ها هماهنگ و تسهیل نموده است .این برنامه به عنوان یک ُپل ارتباطی میان
ریاست ارگان های محلی و دفاتر شورای عالی صلح افغانستان بوده تا تضمین برای حمایت دایمی از والیان ،ولسواالن و نهاد
های محلی صلح و ثبات دایمی در این کشور باشد .چهارچوب کاری فسخ تیم های بازسازی والیتی طرح و در زمینه یک کمیته
کاری نیز ایجاد شده است تا با همکاری وزارت های مربوطه ،تیم های بازسازی والیتی غیر فعال کردند .اعضای این تیم با
کمیسیون هماهنگی انتقال جهت ارزیابی پروسه انتقال به والیات مختلف سفر نموده و تسهیالت الزم را در دورهای چهارم و
پنجم انتقال در والیات فراهم ساخته است.
مدیریت برنامه های ریاست مستقل ارگان های محل :ریاست انسجام و تدوین برنامه های محلی اداره مستقل ارگان های
محل ،برنامه های این ارگان را که توسط تمویل کننده گان مختلف برای تقویت حکومت های محلی تمویل می شود ،را
تسهیل و مدیریت می نماید .که این برنامه ها عبارتند از :برنامه حکومتداری محلی افغانستان ( ،)ASGPبرنامه توسعه تسهیالت
حکومت محلی افغانستان ( ،)ALGFDPبرنامه حمایت از ادارات محلی و عرضه خدمات ( ،)SPADبرنامه اطالعات و مراکز رسانه ها
( ،)RMICsبرنامه تحکیم ثبات در مناطق کلیدی ( )SIKAو برنامه صلح و ادغام مجدد افغانستان ( )APRPمی باشد .عالوه بر این،
ریاست انسجام و تدوین برنامه های محلی ،با ارائه کمک های فنی و اتصال دفاتر سازمان ملل متحد ،سازمان های بین المللی،
سازمان های پژوهشی ملی با مقامات والیات و ولسوالی ها ،برای تطبیق پروژه ها و برنامه های متنوع حمایت و کمک می نماید.
نشست جلسه حکومت محلی :ریاست انسجام و تدوین برنامه های محلی اداره مستقل ارگان های محل ،در هر سه ماه جلسه
حکومت محلی را راه اندازی می نماید که در آن سازمان های دولتی که در حوزه های حکومت محلی فعالیت می نمایند ،با
جامعه بین المللی برای تصمیم گیری ،هماهنگی و به اشتراک گذاری اطالعات در مورد مسایل مهم حکومت مالقات و جلسه
می نمایند .یوناما به عنوان مدیر این جلسات کار می نماید .تمامی سازمان ها و موسسات که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم
در مسایل مربوط به حکومت محلی دخیل اند ،در این جلسات شرکت کرده می توانند.
از الف تا یا :کتاب رهنما برای کمک به افغانستان
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صندوق وجهی بازسازی افغانستان ()ARTF
www.worldbank.org/artf

صندوق وجهی بازسازی افغانستان يكى از ميكانيزم هاى مهم تنظيم كمكها در بودجه ملىافغانستان وپروژه های سرمایه گذاری
ملی مى باشد ،که در سال  2002تآسیس شد.در طول دوازده سال این صندوق بزرگترین منبع در بودجه مالی برای توسعه
افغانستان بوده وهمچنین بزرگترین واحد دریافت کننده کمک ها از طریق تمویل کننده گان در بانک جهانی می باشد.
صندوق وجهی بازسازی افغانستان در حال حاضر نه تنها بمثابه مکانیزم عمده انتقال معاشات و مصارف عملیاتی به بودجه
مرکزی حکومت بلکه بحیث وسیله اساسی تحویل وجوه به اولویتهای انکشافی که هدف آن رسیدن به رشد ملی کشور میباشد
نیز شناخته میشود .حکومت افغانستان مراجع کمک دهنده را ترغیب مینماید تا بعوض تمویل موسسات غیرحکومتی و سایر
فعالین صندوق وجهی بازسازی افغانستان را تمویل نماید زیرا صندوق وجهی بازسازی افغانستان در جریان بازسازی مالکیت
افغانستان را افزایش بخشیده و همآهنگی و شفافیت مصارف کمکها را بمیان میآورد .هنگامیکه منابع مالی به صندوق وجهی
بازسازی افغانستان انتقال میگردد کمک دهندگان میتوانند برای حمایت از یک پروژه یا پروگرام خاص حکومت اولویتها را
مشخص سازند؛ چنین اولویتها  ۵۰درصد اعانه و کمکهای ساالنه یک پروژه را تشکیل میدهد.
این صندوق توسط  33تمویل کننده حمایت و پشتیبانی مالی شده و توسط بانک جهانی مدیریت می شود .تا  22نوامبر ،2014
مبلغ  8ملیارد دالر به این صندوق تعهد شده که از آن جمله مبلغ  6ملیارد دالر پرادخت شده است .اولویت های بودجه این
صندوق در بخش ستراتیژی مالی صندوق وجهی بازسازی افغانستان با مشوره نزدیک دولت طرح ریزی و توسعه یافته که از
سوی تمویل کننده گان تایید شده است.
ساختار تشکیالتی (حکومتی) صندوق بازسازی افغانستان در سه سطح می باشد:
1 .1کمیته رهبری به نمایندگی از همه تمویل کننده گان (با مدیریت مشترک وزیر مالیه و بانک جهانی) در هر سه ماهه ،برای
مشوره های گسترده مالقات می نمایند.
2 .2توسط گروه های کاری مختلف ازجمله گروه ستراتیژی ،گروه کاری جنسیت ( جندر) ،و گروه کاری برنامه تشویقی ،برنامه
ریزی و برنامه گذاری می گردد.
3 .3کمیته مدیریت (به ریاست بانک جهانی و اعضای آن که عبارتند از بانک توسعه ای اسالمی ،بانک توسعه ای آسیا ،برنامه
توسعه ای سازمان ملل متحد و وزارت مالیه) پیشنهادات و طرح های فنی را بازدید نموده و بر تخصیص وجوه مالی آن
تصمیم اتخاذ می نمایند.
صندوق بازسازی افغانستان یک مرکز مهم بوده که از طریق آن تمویل کننده گان می توانند کمک های مالی شان را برای
بودجه و برنام های سرمایه گذاری ،پرداخت نمایند .و نیز این صندوق به عنوان یک مرجع (پلت فرم) ضروری برای بحث روی
مسایل مهم در حوزه توسعه ،شناخته می شود.
تخصیص وجوه مالی صندوق وجهی بازسازی افغانستان در دو بخش صورت می گیرد :یکی بخش سرمایه گذاری و دیگری
بخش مصارف جاری .بخش سرمایه گذاری تامین مالی برای برنامه های اولویت ملی( )NPPsرا درسکتورهای کلیدی ،فراهم
می کند .بخش مصارف جاری شامل دو بخش دیگراست ،که عبارتند از :تامین مصارف جاری وبرنامه تشویقی( .)IPکه از طریق
این برنامه مشوق ها برای حمایت از تشکیل و تطبیق پالیسی های جدید به هدف بهبود ثبات و پایداری مالی پرداخت می شود.
برنامه تشویقی شامل سه روش می باشد:
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1 .1کمک بالعوض (گرنت) برای حصول عواید :تشویق نمودن عملکرد ها برای بهبود حصول عواید
2 .2طرح اصالح ساختاری :این طرح از تنظیم و اجرات مبنی بر اصالحسازی در مدیریت مالی عامه ،اصالحات حکومتی و
خدمات ملکی ،اوضاع سرمایه گذاری و تسهیل تجارت ،امور مالی محلی ،پشتیبانی و حمایت می نماید.
3 .3تسهیالت عملیاتی و حفظ و مراقبت :این تسهیالت امکانات افزایش مصارف روی عملیات و حفظ و مراقبت را و نیز بهتر
شدن جریان امور مالی در والیات را تشویق و حمایت می نماید.
ترتیبات برای تفتیش و ارزیابی :پروژه های سرمایه گذاری که وجوه مالی آن توسط صندوق وجهی بازسازی افغانستان فراهم
می گردد همانند مساعدت های انکشافی بین المللی( )IDAنظارت می شوند .به این اساس آن پروژه ها نیز از چارچوب مسولیت
مالی صندوق مستفید می شوند .معیار های اضافی دیگر برای کنترول پروژه های مذکوراز این قرار می باشند :نماینده صندوق که
معموال یک شرکت محاسبه است برای تفتیش و بررسی کلی بودجه پروژه ها برای تضمین واجد شرایط بودن آن پروزه با بخش
مصارف جاری؛ نماینده صندوق برای نظارت (که یک موسسه غیردولتی می باشد) و مسول نظارات اجراات پروژه ها بر اساس
پروزه های کلیدی سرمایه گذاری می باشد (انکشاف رهبری شده توسط اجتماع ها ،سرک ها در روستا ها ،تعلیم و تربیه و آبیاری).
برای انجام این کار از تلفون های هوشمند (سمارت فون) ،عکس برداری از طریق ستالیت ،و تکنولوژی نو آور استفاده می شود.

کلسترها و برنامه های اولویت ملی()NPPs
دولت افغانستان در کنفرانس لندن  ،2010پیشنهاد نمود که وزارت های دولت در قالب کلسترهای کاری منسجم شوند تا تطبیق
ستراتیژی انکشافی ملی افغانستان را اولویت بندی نمایند .این دسته بندی بر محور موضوعاتی چون ثبات ملی ،ایجاد شغل و
رشد اقتصادی و حکومتداری نمایندگی و حسابده ،صورت گرفته است.
در این راستا ،دولت مشوره ها و جلساتی را در سطح وزرا به منظور انکشاف کلسترها و برنامه های اولویت ملی متعلق به آنها
برگزار نمود و در آخر یک برنامه کاری را برای هریک از کلسترها در کنفرانس کابل در  2010ارایه کرد .معقولیت کلستر سازی
و اولویت بندی برنامه ها در تسهیل و تسریع نظارت و ارزیابی از پروژه ها و نیز داشتن یک رویکرد مشترک در قبال پالیسی
بودجه سازی می باشد.
تا دسامبر  ،2012بعد از چند مورد تجدید نظر 22 ،برنامه اولویت ملی در شش کلستر تنیظم گردیده است:
•امنیت :شامل صلح و ادغام مجدد می گردد.
•حکومتداری :اصالحات اقتصادی و مالی ،برنامه ملی شفافیت و حسابدهی ،حکومت موثر و کارامد ،حکومتداری محلی،
قانون و عدالت برای همه ،و حقوق بشر و مسولیت مدنی
•انکشاف قوای بشری :تسهیل کار مناسب و پایدار از طریق انکشاف مهارت ها ،آموزش برای همه ،توسعه فرصتهای
تحصیالت عالی ،ظرفیت سازی برای تسریع تطبیق برنامه عمل ملی برای زنان افغانستان ،قوای بشری برای سکتور
صحی
•انکشاف زراعت و دهات :برنامه ملی انکشاف آب و منابع طبیعی ،برنامه جامع ملی انکشاف تولیدات زراعتی و بازاریابی،
برنامه ملی دسترسی به روستاها ،و تقویت نهاد های محلی
•انکشاف زیر ساخت ها :ابتکار ملی دهلیز منابع منطقه یی ،برنامه ملی توسعه صنعت استخراجی ،برنامه ملی تامین انرژی،
و برنامه خدمات شهری
•انکشاف سکتور خصوصی :تاسیسات الزم برای انکشاف تجارت و صنایع متوسط و یک افغانستان الکترونیک
از الف تا یا :کتاب رهنما برای کمک به افغانستان
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کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی ()IARCSC
www.iarcsc.gov.af

در ماه می  ،2002کمیسیون مستقل خدمات ملکی بنا بر توافقنامه بن ایجاد گردید .بعد ها طی دو فرمان ریاست جمهوری،
مسولیت های این کمیسیون تعدیل و در جون  2003نام آن به کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی تغییر یافت.
اهداف کمیسیون در راه ایجاد اداره عامه در افغانستان قرار ذیل میباشد:
•در چارچوب حکومتداری خوب تاسیس خدمات ملکی قانونی ،غیر سیاسی ،مبتنی بر خدمات و حسابدهی که قابلیت
استفاده موثر و سودمند از منابع عامه برای عرضه خدمات اساسی ،باال بردن عواید و حمایت از انکشاف سکتور خصوصی
در جهت رشد اقتصاد ملی و انکشاف اجتماعی را داشته باشد.
•ایجاد اداره ایکه دارای توانایی رهبری ،رهنمایی ستراتژیک و تخصصی در مدیریت خدمات ملکی بوده و از تاسیس سیستم
قوی ،موثر و با کفایت اداره عامه حمایت نماید.
دفاتر منطقوی و والیتی
کمیسیون در حال حاضر ،دارای  7دفتر ساحوی و  34دفتر والیتی و  27مرکز تربیوی می باشد.
تجارب ،تخصص و ساحات کاری
ساختار کمیسیون قرار ذیل است
•ریاست مدیریت و خدمات ملکی
•داراالنشای خدمات ملکی ()ARS
•بورد مستقل استخدام
•انستیتیوت خدمات ملکی
•بورد مستقل درخواست تجدید نظر
کمیسیون نامبرده در حال حاضر با همآهنگی وزارت مالیه پروژه بزرگ ظرفیت سازی را که بنام ظرفیت سازی مبتنی بر نتایج
( )CBRFیاد میگردد و پروژه تمویل شده توسط چندین کمک دهنده تحت اداره بانک جهانی میباشد ،به پیش میبرد .طی سال
گذشته اداره کمکایاالت متحده برای انکشاف بین المللی( )USAIDکمک کننده عمده دیگری برای کمیسیون مستقل اصالحات
اداری و خدمات ملکی بود.
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کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ()AIHRC
www.aihrc.org.af

کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان در سال  2001به تأسی از ماده  58قانون اساسی افغانستان ایجاد گردیده است که چنین
بیان می کند:
"دولت به منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمایت از آن ،کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
را تاسیس می نماید .هر شخص می تواند در صورت نقض حقوق بشری خود به این کمیسیون شکایت نماید .کمیسیون
می تواند موارد نقض حقوق افراد را به مراجع قانونی راجع سازد و در دفاع از حقوق آنها مساعدت نماید .تشکیل و طرز
فعالیت این کمیسیون توسط قانون تنظیم می گردد".
قانون تشکیالت ،وظایف و مسولیت های کمیسیون در سال  2005توسط کابینه تصویب و از سوی رییس جمهور توشیح
گردید (در جریده رسمی شماره  855به نشر رسیده) .مطابق به ماده  4این قانون ،کمیسیون مسولیت دارد تا از حقوق و
آزادیهای مندرج شهروندان در قانون اساسی و اسناد حقوق بشری بین المللی که افغانستان نیزبخشی از آن می باشد ،پاسداری
نماید .ماده  6این قانون از دولت افغانستان و سازمان های جامعه مدنی ،موسسات غیر دولتی و همه افغانها می خواهد با
کمیسیون در امر برآورده ساختن اهداف آن مطابق به قانون همکاری کنند.
کمیسیون حقوق بشر توسط نه نفر کمیشنررهبری می شود که میعاد خدمت آنها پنج سال بوده و از سوی رییس جمهور تعیین
می شوند .از دسامبر 2014دکتورسیما سمر به عنوان رییس کمیسیون ومحمد فرید حمیدی بعنوان معاون ایفای وظیفه می کنند
رییس جمهور باید کمیشنرانی را انتخاب نماید که از تنوع جنسیتی ،قومی ،مذهبی و زبانی افغانستان نمایندگی نمایند و دارای
سوابق اکادمیک و جامعه مدنی باشند.
کارمندان
در حال حاضر  700نفر کارمند در دفتر مرکزی و  14دفتر منطقوی و والیتی این کمیسیون در سراسر افغانستان استخدام می
باشند .از نظر مشارکت 66 ،درصد از کارمندان این کمیسیون را مرد و  34درصد آنرا زن تشکیل میدهد.
دفاتر منطقوی و والیتی
برای اینکه کمیسیون بتواند در تمام سطح کشور حضور داشته باشد 8 ،دفتر منطقوی را تشکیل داده است .این دفاتر در والیات
هرات ،قندهار ،پکتیا ،بامیان ،ننگرهار ،کابل ،قندوز و بلخ فعالیت دارند .عالوه بر اینها 6 ،دفتر والیتی دیگر در والیات غور،
دایکندی ،هلمند ،ارزگان ،فاریاب و بدخشان نیز فعال می باشند
تجارب ،تخصص و ساحات کاری
کمیسیون مستقل حقوق بشر برای رسیدن به اهداف و اجرای ماموریت خویش برنامه ستراتژیک مشخص دارد .اولویت های
کاری کمیسیون براساس ضرورت و امکان تعین گردیده و شامل برنامه های ستراتژیک آن میشود .کمیسیون در سال 2014
سومین برنامه ستراتژیک ( )2018-2014خویشرا به تعقیب تکمیل برنامه ستراتژیک قبلی ( )2013-2009با موفقیت ترتیب
نمود .برنامه ستراتژیک جدید ( )2018-2014کمیسیون مستقل حقوق بشر فعالیت درعرصه های ذیل را دربر میگیرد:
•رهبری :تامین نقش رهبری بر حقوق بشر در کشور؛
•ترویج حقوق بشر؛ کمک به مردم ،دولت و جامعه مدنی برای درک ،عملی کردن  ،نظارت و احترام به حقوق بشر.
از الف تا یا :کتاب رهنما برای کمک به افغانستان
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•توانمند سازی :تقویه و مساعی در مورد سیستم مدیریت پویا ،معاصر ،کافی و موثر ،ایجاد فرهنگ عالی ساختاری و باال
بردن ظرفیت ها و توانایی کارمندان کمیسیون در راه تامین ،پشتیبانی و نظارت بر حقوق بشر؛ و
•حمایت و نظارت از حقوق بشر :حمایت ،نظارت و دفاع از حقوق بشر ،و حسابده ساختن دولت ،نهاد های عامه و خصوصی
و افراد در قبال احترام ،تعمیل ،و حمایت از حقوق بشر در کشور.
بمنظور تامین برنامه های کمیسیون مستقل حقوق بشر و اجراات شفاف اداری و مالی آن سیستم های موثر مدیریت ایجاد
گردیده اند .مساعی زیادی در راه ایجاد اصول و روشهای مدیریت مبتنی بر نتایج در تمام سطوح اداره کمیسیون انجام یافته
است .رهبری و سکرتریت کمیسیون مستقل حقوق بشر تالش مینماید تا ارزشهای حقوق بشر را در جریان کار های روزمره و
تمام مراحل تطبیق برنامه رعایت نماید.

لویه جرگه مشورتی ()2014
براساس هدایت رییس جمهوری افغانستان ،لویه جرگه مشورتی به اشتراک بزرگان اقوام ،نهاد های جامعه مدنی و اعضای
پارلمان برای بحث روی پیشنهاد پیمان امنیتی ایاالت متحده امریکا با افغانستان که حضور این نیروها را پس از سال 2014
میالدی در افغانستان مشروعیت می بخشد ،دایر گردید .طرفین طی یک سال روی مواد این پیمان بحث نموده اند و هر از
گاهی این پیمان یک وسیله تنش بین دولت های افغانستان و ایاالت متحده امریکا بوده است.
در افغانستان تدویر لویه جرگه ها یک سنت سیاسی قدیمی می باشد .اما استفاده از لویه جرگه ها در سطح ملی نسبتا کار تازه می باشد.
"لویه جرگه ها بعنوان نهاد های دولتی بوجود آمدند ،اما منشا این جرگه ها به جرگه های بزرگی بر میگردد
که توسط اقوام پشتون در قرن های گذشته دایر میگردید .در زمان منازعات و هنگامیکه افغانستان فاقد زعیم
و رهبری مشروع بوده است این چنین جرگه ها تصامیم مهم ملی را اتخاذ کرده است .بدین اساس بود که
طرفداران شاه سابق افغانستان (ظاهر شاه) پیشنهاد کردند تا لویه جرگه اضطراری بعنوان اولین گام برای
1
تشکیل قدرت سیاسی در افغانستان تدویر گردد".
از طرف دیگر بارفیلد در کتابش در مورد افغانستان ادعا می نماید که در تاریخ سیاسی و جدید افغانستان ،رهبران از جرگه ها به
عنوان ابزار سیاسی استفاده کرده اند و رییس جمهوری این جرگه ها را فقط زمانی دایر می نماید که حمایت عامه مردم را در
2
مورد پالیسی ها خود کسب نماید که اکثرا کسانی که در این جرگه ها دعوت میشوند ،حامی آن پالیسی ها می باشند.
و اما لویه جرگه که بتاریخ  22نوامبر  2013میالدی دایر شد ،اندکی متفاوت بود .برخالف جرگه های قبلی 2،500 ،نفر از دعوت
شده گان این جرگه به  50کمیته کاری تقسیم شدند و در مدت سه روز روی پیمان ستراتیژیک بحث نمودند .در نتیجه تماما 50
کمیته موافق امضای پیمان ستراتیژیک با ایاالت متحده بودندکه همه معتقد بودند که روابط نزدیک و دوستانه با ایاالت متحده
امریکا به نفع مردم افغانستان میباشد .تغییرات بسیار اندک از جمله محدودیت روی بازرسی خانه ها توسط نیرو های امریکایی
توسط این لویه جرگه افزوده شد که در پیشنویس نهایی پیمان ،این تغییرات اندک نیز درج گردید.
لویه جرگه قویا از رییس جمهوری کرزی خواست تا این پیمان را قبل از ختم سال  2013میالدی با امریکا امضا نماید ،این
تاریخ توسط دولت امریکا نیز پیشنهاد شده بود .اما رییس جمهور کرزی این تاریخ پیشنهاد شده را رد کرد و خواست تا این پیمان
توسط رییس جمهور آینده کشور که در سال  2014میالدی انتخاب میگردد ،امضا شود .سرانجام بتاریخ  30سپتمبر  2014توسط
رییس جمهور جدید افغانستان اشرف غنی امضاء گردید.
 1روبین )2004( .ساختن یک قانون اساسی بهتر برای افغانستان ،ص.7 ،
 2.بارفیلد )2009( .تاریخ فرهنگی و سیاسی.295 ،
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وزارت مبارزه با مواد مخدر ()MCN
www.mcn.gov.af

دولت افغانستان و جامعه جهانی بر تأثیرات مخرب کشت کوکنار بر اقتصاد و سیاست افغانستان اذعان می دارد .وزارت مبارزه با
مواد مخدر در سال های اخیر تالش ها در راستای مبارزه با مواد مخدر را گسترش داده و سازمان های بین المللی و وزارت های
داخلی ،انکشافی را در راستای تقویت و متنوع ساختن راه های کسب امرار معاش قانونی تشویق کرده است .همچنین وزارت
مبارزه با مواد مخدر کمک های زیادی با وزارت های دیگر مثل وزارت دفاع ،مالیه ،امور خارجه ،امور حج و اوقاف ،امور داخله،
ریاست امنیت ملی مبارزه با مواد مخدر افغانستان و پولیس ملی افغانستان برای دستگیری و نابودی گروه های قاچاقبرمواد مخدر
انجام دادند .با نابودی این گروه ها دهقانان گزینه های بدیل برای کسب امرار معاش دارند.
با اینهم کشت کوکنار در افغانستان به باالترین میزان اش در سال  2013میالدی رسیده است .بر اساس سروی کشت کوکنار
افغانستان ( 2013میالدی) 209،000 ،هکتار زمین در این سال کوکنار کشت شده است ،و این یک ریکارد تازه است .در سال
 2007میالدی 193،000 ،هکتار زمین در افغانستان کوکنار کشت شده بود .در مقایسه با سال  2012میالدی 36 ،درصد در
کشت کوکنار افزایش آمده است .برعالوه ،در این سال والیات فاریاب و بلخ که در گذشته از کشت کوکنار عاری بودند مجدداً در
کشت کوکنار روی آورده اند .در مجموع ،تولید کوکنار در سال  2013به  5،500تن افزایش یافته که به مقایسه  2012میالدی،
3
 49درصد افزایش یافته است.
تجارب ،تخصص و ساحات کاری
باتشخیص مبارزه با مواد مخدر به عنوان یک مسأله متقاطع ،وزارت مبارزه با مواد مخدر تمام پالیسی ها ،ستراتیژی ها ،اقدامات
و همکاری و فعالیت های مبارزه با مواد مخدر را زیر نظر دارد .این وزارت با همکاران دیگر مثل وزارت امور داخله ،وزارت
زراعت و مالداری ،وزارت احیا و انکشاف دهات ،وزارت صحت عامه ،وزارت مالیه و دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان
ملل متحد به طور نزدیک کار می کند .همان طور که در ستراتیژی ملی افغانستان و در ستراتیژی ملی کنترل مواد مخدر سال
 2006آمده بود .برای اجرای قوانین مبارزه با مواد مخدر دو نهاد زیر فرماندهی معاون مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله
قرار دارد ،که آن نهاد ها عبارت اند از پولیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان و نیروی ویژۀ مواد مخدر افغانستان .پولیس مبارزه
با مواد مخدر افغانستان با  2،500نفر نیرو عمده ترین و اولین اداره مسول برای هماهنگی اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر می
باشد که مسولیت کشف و تحقیقات موثر برای حمله بر قاچاقچیان را بر عهده دارد .واحد های مرکزی مختلف پولیس مبارزه
با مواد مخدرافغانستان مثل واحد محرومیت ملی و واحد های تحقیقات مهم و حساس توسط سازمان بین المللی راهنمایی می
شود .نیروی ویژۀ مواد مخدر مسولیت اقدامات محرومیتی در سراسر افغانستان را بر عهده داشته و با پولیس مبارزه با مواد مخدر
همکاری نزدیک دارد .آموزش مبارزه با مواد مخدر توسط پولیس ملی افغانستان و پولیس مرزی تامین می گردد.

 3وزارت مبارزه با مواد مخدر “سروی کوکنار در افغانستان”.2013 ،
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مجموعه خدمات اساسی صحی ()BPHS
مجموعه خدمات اساسی صحی( )BPHSدر مارچ  2003از سوی وزارت صحت عامه( )MoPHدر همکاری با تمویل کنندگان
عمده بوجود آمد .این پروگرام به صورت ابتدایی توسط بانک جهانی ،اداره انکشافی ایاالت متحده امریکا ،و کمیسیون اروپایی
تمویل میگردد .اهداف این مجموعه در دو بخش خالصه می شود:
1 .1ارایه مجموعه یی از خدمات صحی معیاری که هسته اساسی خدمات صحی را در تمام مراکز صحی اولیه تشکیل می دهد
2 .2بهبود در توزیع خدمات صحی از طریق تأمین دسترسی یکسان بر اساس تراکم جمعیتی.
برنامه  BPHSدر بر گیرنده عرضه خدمات اساسی صحی با هزینه کم بوده و درجهت رسیدگی به عوامل اصلی شیوع امراض
و مرگ و میر تنظیم شده است .این برنامه بر وضعیت های تأثیر گذار بر صحت زنان و اطفال تمرکز جدی دارد .در مطابقت با
اهداف انکشافی هزارۀ افغانستان برنامه  BPHSدر نظر دارد تا خدمات صحی را به همه افغانها مخصوصا آنهایی که فقیر بوده و
در دهات دور افتاده زندگی می کنند ،عرضه نماید .وزارت صحت عامه با توافق با تمویل کنندگان اصلی اش ،با موسسات صحی
غیر دولتی قرار داد بسته است تا این برنامه را در  31والیت از مجموع  34والیت کشور تطبیق نمایند و در 3والیت دیگر ریاست
های صحت عامه والیتی این کار را انجام دهند.
این مجموعه از خدمات در شش سطح در تاسیسات صحی ارایه می گردد:
•پست های اولیه صحی
•مراکز خدمات اولیه صحی
•تیمهای سیار صحی
•مراکز صحی اساسی
•مراکز صحی جامع
•شفاخانه های ولسوالی
برنامه  BPHSهمچنان در فراهم سازی کارمندان و بازسازی معیاری زیر ساخت برای تاسیسات صحی مبادرت می ورزد که تا
این حال ،در راه اندازی بخش های مراقبت چشم ،خدمات مشاوره خصوصی روانشناسی و روان درمانی در نتیجه تجدید نظر
روی همین برنامه ملی در سال  2010در مراکز صحی کشور معرفی گردیده است.

مرکز رسانه های حکومت ()GMIC

www.gmic.gov.af

مرکز رسانه های حکومت طی فرمان ریاست جمهوری در سال  2007به هدف پاسخدهی به نیازمندیهای معلوماتی افغانها،
رسانه ها و دیگر نهاد های داخلی و خارجی ایجاد گردید .این مرکز تالش می کند تا بین افغانها و دیگر بازیگران از طرق
ذیل فضای اعتماد ایجاد نماید :عرضه معلومات دقیق و بر وقت ،پخش مداوم معلومات ،همکاری و هماهنگی در شریک
سازی معلومات در بین ادارات دولتی و رسانه های مستقل ،ظرفیت سازی بخشهای رسانه و معلوماتی دولت.
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این مرکز دارای چهار شعبه می باشد که این مرکز را برای رسیدن به اهداف اش کمک می نماید:
•شعبه ظرفیت سازی :این بخش در امر ارتقای ظرفیت دفاتر ارتباطات عامه (سخنگو های ادارات مختلف دولتی) و
تدویر برنامه های آموزشی مورد نیاز ارگان های دولتی کشور فعالیت می نماید.
•شعبه هماهنگی و ارتباط با رسانه ها :این شعبه در توسعه و تطبیق یک سیستم منسجم و جامع ارتباطات کار می
نماید تا تمام اداراتی که در نشر و پخش معلومات دخیل اند بطور فعال در چوکات این سیستم فعالیت نمایند تا جریان
معلومات دهی به عامه مردم و ادارات دیگر بطور موثر صورت گیرد.
•واحد نظارت از رسانه ها :این واحد مسولیت تحلیل مطالب رسانه های چاپی و الکترونیک را دارد .این واحد با تحلیل
خبر های مهم ملی و بین المللی که روی مسایل افغانستان ربط داشته باشد ،این مطالب را با مسولین بلند پایه حکومت
افغانستان شریک می سازد.
•شعبه خدمات عامه :این شعبه مسولیت آگاهی دهی را دارد .هدف کاری این شعبه ایجاد و انکشاف یک سیستم جمع
آوری و نشر و پخش معلومات در سطح کشور میباشد تا از این طریق مردم افغانستان و دیگر عالقمندان از پیشرفت
کاری حکومت افغانستان آگاه گردند.

منابع معدنی و هایدروکاربن
سروی انجام شده توسط پنتاگون در سال  ،2010ارزش منابع و معدنیات افغانستان را  1تریلیون دالر تخمین زده است و
یک
ِ
این در حالیست که برآورد های دیگر سخن از رقم  3تریلیون دالری می زند .در حال حاضر افغانستان دارای دو معدن بزرگ
در سطح جهانی می باشد که عبارتند از معدن مس عینک و معدن آهن حاجیگک .افغانستان همچنان از لحاظ معادن طال و
سنگهای قیمتی نیز غنی می باشد .تاکنون هیچ معدن تجارتی کالن فعال نمی باشد ولی معادن استخراج زغال سنگ بزرگترین
مالیه دهنده گان به خزانه دولت در کشور محسوب می شوند .وزارت معادن و پطرولیم پیش بینی نموده است که تا سال 2024
بین  42الی  45فیصد از تولیدات ناخالص ملی از درک استخراج معادن اکمال خواهد شد.
در سال  ،2009حکومت افغانستان سند ابتکارشفافیت صنایع استخراجی ( )EITIرا امضاء کرد .این یک ابتکار جهانی است که
برای معیاری ساختن و افزایش شفافیت در عایدات حاصل از استخراج نفت و گاز بین شرکت ها و دولت طراحی شده است و
در بر گیرنده یک میکانیزم نظارت و اطالع رسانی عمومی بر درآمد هایی می باشد که دولت از این شرکت ها دریافت می کند
و پرداخت هایی که شرکت ها به دولت انجام می دهند  .دولت افغانستان بعد ازامضاء این سند ،تالشهایی را در راستای تطبیق
این معیار ها در سکتور معادن انجام داده و در اکتوبر  ،2012جزییات قرار داد بیش از  200معدن را در صفحه انترنتی خود به نشر
رسانده است .دولت همچنان دو سند را در مورد صنایع منابع معدنی به نشر رسانده است :دورنمای سکتور نفت ،گاز و معدنیات
و سند دیگر ،برنامه ملی صنایع استخراجی .این سند ها ستراتیژی هایی را برای هرچه پویا و شفاف ساختن سکتور معادن ،ارایه
داده و به ثبات اقتصادی کشور کمک می کند ،وابسته گی به ستراتیژی کمک های جهانی را کاهش می دهد و دارای تأثیرات
مثبت کالنی بر زندگی افغان ها خواهد بود.
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کشورهای ترکمنستان ،افغانستان ،پاکستان و هندوستان قرار داد خط لوله گاز  TAPIرا در سال  2010امضاء کردند .تخمین زده
می شود که احداث این خط یکی از بزرگترین برنامه های انکشافی برای افغانستان خواهد بود که ساالنه  33میلیون متر مکعب
گاز طبیعی را از ترکمنستان به افغانستان ،پاکستان و هند انتقال میدهد .که  735کیلومتر از مجموع  1،753کیلومتر طول این
خط از خاک افغانستان می گذرد.
در حال حاضر ،بانک جهانی دومین پروژه انکشاف دوامدار منابع طبیعی را که یک برنامه پنج ساله به ارزش  52میلیون دالر می
باشد تا جون  2016تمویل و تطبیق می کند .در سال  ،2012وزارت معادن و پطرولیم صنعت گاز طبیعی فشرده شده افغان را
معرفی کرد تا مصرف کنندگان از یک بدیل ارزانتر ،پاک تر و تولید داخلی به جای پترول و دیزل برای موتر ها و جنراتور ها
برخوردار شوند.
تاکنون دو قرارداد استخراج معدن به شرکت های خارجی سپرده شده است .در سال  ،2008حق استخراج معدن مس عینک با
یک کنسورسیوم چینی به رهبری شرکت میتاگوریکل کور چین( )MCCمورد مذاکره قرار گرفت .در چوکات این قرار داد شرکت
چینایی همچنان متعهد شد تا:
•یک فابریکه ذوب مس اعمار کند؛
•  250،000تن مس درسال تولید نماید.
•به طول  900کیلومتر خط آهن اعمار نماید.
•یک نیروگاه برق زغالی به توانایی  400میگا وات اعمار نماید.
•امانت مالی به دولت افغانستان بپردازد.
در سال  ،2011قرار داد استخراج معدن آهن حاجیگک به شرکت کیلو گولد ماینز از کانادا و یک کنسورسیوم هندی به رهبری
اداره ذوب آهن هندوستان تعلق گرفت .این اداره گفته است که مبلغ  11میلیون دالر را در بخش استخراج این معدن در افغانستان
سرمایه گذاری می کند ،یک فابریکه ذوب آهن و نیروگاه برق احداث می کند و در کنار آن یک خط آهن نیز خواهد ساخت.
معدن طالی قره زعان بغالن نیز در جنوری  2011به یک سرمایه گذاری مشترک توسط شرکت منابع طبیعی افغان کریستال
(َ )AKNRو شرکت منابع آسیای میانه( )CENTARسپرده شد .این سرمایه گذاری به ارزش  50میلیون دالر برای ده سال
استخراج و بهره برداری صورت گرفته است.
در دسامبر  ،2011دولت افغانستان به ادامه گسترش بهره برداری از سکتور معدنیات ،پروسه داوطلبی چهار معدن بزرگ مس و
طال در والیت های هرات ،سر پل ،غزنی و بدخشان راه اندازی نمود و برای اولین بار قرار داد بین المللی استخراج چاه نفت را
در چندین دهه به امضاء رسانید .با امضای این قرار داد با شرکت ملی پترولیم چین و شرکت داخلی وطن گروپ ،استخراج نفت
از ذخایر حوزه آمو دریا در والیت سر پل و فاریاب آغاز شد.
در ماه اکتوبر سال  2013میالدی وزارت معدن و پترولیم افغانستان با کمپنی های انرژی بین المللی قرار داد چندین ساله ای
را برای تفحص و استخراج معادن نفت و گاز کشور به امضا رسانید .این قرار داد ها روی معادن نفت و گاز افغانستان در شمال
کشور صورت گرفته است .در دسمبر سال  2013میالدی ،وزارت معدن و پترولیم افغانستان پروسه قیمت گذاری (بیدینگ) آزاد
و رقابتی را برای جذب سرمایه گذاری در معدن کرومایت چهار آسیاب والیت کابل آغاز کرده است.
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منبع معلوماتی کمکهای انکشافی ()DAD
www.dadaghanistan.gov.af

وزارت مالیه دولت افغانستان با همکاری پروگرام انکشافی ملل متحد مرکزمنبع معلوماتی کمکهای انکشافی را در جون 2002
ایجاد نمود .این منبع معلوماتی متصل به انترنت تازه ترین معلومات را در باره همه پروژه های انکشافی که در بودجه ملی پیش
بینی شده است - ،به اضافه برنامه های بودجوی الحاقی  -ارایه می دارد .در این منبع معلوماتی  ،معلومات الزم در مورد محل
تطبیق پروژه های انکشافی و اینکه از طرف چه کسی تمویل می گردد ،وکدام سازمانها درتطبیق آن دخیل هستند ،ذخیره می
شود .معلومات این مرکز برگرفته از معلوماتی است که توسط تمویل کنندگان و تطبیق کنندگان پروژه های انکشافی به شمول
ادارات دولتی ،همکاران انکشافی و دفاتر ملل متحد تهیه می گردد .معلومات به زبانهای انگلیسی و دری قابل دسترس می باشد.
منبع معلوماتی کمکهای انکشافی نخست به هدف نظارت از ورود کمکهای انکشافی و ثبت جریان پیشرفت پروژه های انکشافی
و بشردوستانه در سطح کشور طراحی شده بود .حاال هم این مرکزهمین کارکرد را دارد ولی از آنجا که دولت افغانستان در حال
کار روی انکشاف یک بودجه بزرگتر و فراگیر تر می باشد ،منبع معلوماتی مذکور نیز بعنوان چارچوکات بودجوی مورد استفاده
قرار می گیرد .در جون  ،2012منبع معلوماتی کمکهای انکشافی به نسخه ششم ارتقاء یافت ودر بعضی از فصل ها مانند فورمه
های ثبت معلومات ،ساده سازی صورت گرفته تا برای استفاده و کار گیری ،آسان و خوشایند بنظر برسد و با سرعت بیشتر در
صفحه انترنتی قابل دسترس باشد.
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ارگان های غیر دولتی و جامعه مدنی
اتحاديه انسجام جنوب و غرب افغانستان و بلوچستان ()SWABAC
اداره هماهنگی موسسات غیردولتی جنوبی و غربی افغانستان و بلوچستان (سوابک) یک نهاد هماهنگ کننده برای موسسات غیر
دولتی افغانستان در حوزه جنوبی افغانستان می باشد.دفتر مرکزی سوابک در قندهار بوده و این نهاد در سال  1988توسط 12
موسسه غیر دولتی که در فعالیتهای بشردوستانه و بازسازی در میان مهاجرین افغان در بلوچستان و جنوب افغانستان مصروف
بودند ،تاسیس گردیده است .عضویت در این نهاد به روی همه موسساتی که در دولت ثبت و راجستر شده اند و در حوزه جنوب
فعالیت دارند ،نسبت به هماهنگی تعهد داشته باشند و شواهد تمویل از سوی کمک دهند ها را در دست داشته باشند ،از ساختار
تشکیالتی برخوردار باشند و حد اقل توسط پنج موسسه دیگر تصدیق گردند ،باز می باشد .در حال حاضر سوابک دارای 45
عضو می باشد .این موسسه میخواهد تا فعالیت موسسات غیر دولتی و جامعه مدنی بطور منسجم و هماهنگ صورت گرفته تا
به نیازمندی های مردم محل بطور موثرانه رسیده گی شود.
تجارب ،تخصص و ساحات کاری
فعالیت های سوابک در سه بخش محدود می شود :هماهنگی ،دادخواهی و ارتقای ظرفیت .سوابک در فراهم سازی زمینه بحث و
تبادل نظر برای اعضا کمک می کند تا آنها بتوانند نگرانی ها و رهنمود های پالیسی را برای ارایه خدمات ،مدیریت منابع و دیگر
مسایل عملیاتی با هدف بهبود بخشیدن هماهنگی در میان جامعه همکار در جنوب افغانستان ابراز نمایند.
سوابک در تدوین مصوبه طرزالعمل موسسات غیر دولتی دخیل بود و این اداره به نمایندگی از اعضا و موسسات فعال در حوزه
جنوب ،نقش به سزایی را درتدوین انکشاف زراعتی و روستایی در ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان بازی نموده است .سوابک در
اجالس بن  ،2011عضو هیات مشورتی جامعه مدنی افغانستان بود و در نمایندگی از حوزه جنوب نقش کلیدی بازی نمود .سوابک
همچنان عضو کمیته مشورتی جامعه مدنی در اجالس توکیو بود.
در حال حاضر ،این اتحادیه پروژه ای رسانه ای را به کمک مالی دفتر انترنیوز و اداره کمک های بین المللی استرالیاکه تا 2015
ادامه خواهد داشت .این موسسه در نظر دارد تا همین برنامه را در دیگر والیات کشور نیز تطبیق کند.

اداره کمک به سرمایه گذاری و حمایت از قرضه های کوچک در افغانستان ()MISFA
www.misfa.org.af

اداره کمک به سرمایه گذاری و حمایت از قرضه های کوچک در افغانستان (مسفا) مشترکا توسط دولت افغانستان و سازمانهای
کمک دهنده در سال  2003بوجود آمد .هدف این اداره همآهنگی تمویل کننده گان از آغاز برنامه ها و جلوگیری از تولیدات غیر
موثر که در حاالت پس از جنگ بنابر اهداف مختلف و متضاد کمک کننده گان به وجود میاید میباشد .مسفا یک نهاد عالی انکشاف
مالی است که توسط دولت افغانستان اداره می شود .این اداره ،همکاری های تخنیکی و تمویل بودجه را برای ایجاد و تقویت نهاد
های مالی فراهم می سازد .همکاران تطبیقی مسفا خدمات مالی را برای صنایع و سرمایه گذاریهای متوسط انجام می دهد.
به نوع خود ،مسفا تنها اداره ای است که با استفاده از میکانیزم های مختلف کشور های تمویل کننده ،کمک های آنها را به
شکل منظم در قالب قرضه های کوچک از طریق موسسات قرضه دهی به مردم توزیع می نماید .این اداره به اولویت های مردم
رسیده گی نموده و از طریق ارایه کمک های فنی و تخنیکی و نظارت از اجراات آنها ،برای مردم کمک می نماید.
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این اداره در ماه مارچ  2006میالدی به عنوان یک شرکت غیر انتفاعی در وزارت مالیه افغانستان ثبت و راجستر گردید .این
وزارت به عنوان شریک اصلی این اداره می باشد .زیر چتر و رهبری این اداره موسسات دیگر در تطبیق فعالیت های آن همکاری
می نمایند .اکثراً ،اداره مسفا برای شرکای کاری اش بودجه الزم فراهم می آورد.
دیدگاه این اداره از طریق تقویت رشد اقتصادی در افغانستان ،توسعه سیستم مالی پایدار و موثر می باشد.

اداره مشورت های امنیتی برای موسسات غیر دولتی افغانستان ()INSO
www.ngosafety.org

این موسسه یک سازمان غیر انتفاعی ،غیر دولتی و بشردوستانه است که در کشور انگلستان ثبت می باشد .این دفتر که قبال
در افغانستان بنام اداره مشورت های امنیتی برای موسسات غیر دولتی افغانستان ( )ANSOفعالیت میکرد ،بطور مجانی و رایگان
نیازمندیهای مشورتی اجتماعات سازمان های غیر دولتی را در زمینه های امنیتی ارایه میدارد .این موسسه توسط کمیسیون
اروپا ،دفتر کمک های بشر دوستانه ،اداره همکاری و انکشافی سویس و وزارت امور خارجه ناروی از نظر مالی تمویل میگردد.
دفاتر والیتی و منطقوی
دفتر مرکزی اداره مشورت های امنیتی برای موسسات غیر دولتی ( )INSOدر کابل بوده و دفاتر محلی آن در هرات ،مزار شریف،
جالل آباد ،و قندهار موقعیت دارد.
تجارب ،تخصص و ساحات کاری
سازمان های غیر دولتی و غیر انتفاعی راجستر شده با  INSOبه خدمات منظم دسترسی دارند که شامل خدمات ذیل می باشد.
•دریافت هشدار های امنیتی روزانه ،لست هفته وار حوادث و گزارش های دوهفته گی و سه ماهه که در برگیرنده تحلیل
ها و پیش بینی های امنیتی می باشد
•جلسات امنیتی ساحوی به صورت هفته وار
•برنامه آگاهی دهی ماهانه امنیتی برای کارمندان موسسات غیر دولتی
•ارایه توضیحات موسسات غیر دولتی در ارتباط به ادارات امنیتی داخلی و بین المللی
•تربیه و آموزش محافظین و رادیو گردان ها
دفتر ،INSOخدمات دیگر نیز در صورت درخواست سازمان ها فراهم می کند که بسته گی به ظرفیت موجود شان دارد:
•ارایه معلومات امنیتی سرتاسری برای موسساتی که قصد سفر و جابجایی را داشته باشند.
•ارایه مشورت های مختص به یک سازمان
•بررسی برنامه های امنیتی و امنیت دفاتر موسسات غیر دولتی
•تحلیل و شریک ساختن آمار و ارقام مربوط به واقعات امنیتی
•خدمات واکنش به بحران ها
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اداره هماهنگی کمک ها برای افغان ها – موسسه اکبر ()ACBAR

www.acbar.org

موسسه اکبر و یا اداره هماهنگی کمک ها برای افغان ها نهادی است که در زمینه حفظ شفافیت ،حسابدهی و هماهنگی میان
سازمان های غیر دولتی در افغانستان فعالیت می نماید .این موسسه که در سال  1988میالدی توسط تعداد از موسسات غیر دولتی
که برای مهاجرین افغان در پاکستان فعالیت می کردند ،ایجاد گردید .اکنون بعنوان یک نهاد ارتباطی و انتقال دهنده اطالعات
میان دفاتر سازمان ملل متحد ،موسسات غیر دولتی ،موسسات تمویل کننده/دونر ها و ادارات دولتی افغانستان همکاری می نماید.
سازمانهای عضو آن تمویل می گردد .در حال حاضر این موسسه توسط کشور جاپان (از طریق پروگرام،)Peace Winds Peace
اداره توانمندی و حق العضویت و سازمانهای عضو آن تمویل می گردد .به تعدا د  12۸موسسه غیر دولتی داخلی و بین المللی که در
افغانستان فعالیت دارند عضویت این موسسه را دارند .برای اخذ عضویت این موسسه ،موسسات مکلف اند تا طرز العمل موسسات غیر
دولتی را قبول و امضا نمایند .جلسات مجمع عمومی این موسسه با اشتراک تمام اعضا در هر سال دو بار تدویر یافته و جلسات کمیته
رهبری موسسه که شامل  12عضو دایمی و  4عضو غیر دایمی است در هر ماه یکبار برگزار میشود .ریاست کمیته رهبری بطور دایم
بدوش یک نفر افغان بوده در حالیکه اعضای دایمی و غیر دایمی این کمیته ،نماینده گان موسسات داخلی و خارجی عضو هستند.
دفاتر منطقوی و والیتی
برعالوه دفتر مرکزی درکابل ،اکبر دارای دفاتر ساحوی در مزارشریف و جالل اباد نیز میباشد.
تجارب ،تخصص و ساحات کاری
فعالیت های این موسسه در چهار زمینه است:
1 .1شعبه معلومات و هماهنگی :این شعبه مسوولیت نشر معلومات ،تدویر و تنظیم جلسات ،جمع آوری و حفظ برنامه های
کاری موسسات در سطح کشور ،ترتیب و تنظیم فهرست از موسسات غیر دولتی ،و دیگر فعالیت ها در قسمت تامین روابط
میان اعضا را به عهده دارد.
2 .2شعبه پالیسی و داد خواهی :این شعبه برای تسهیل هر چه بیشتر تبادل نظرات و معلومات میان موسسات غیر دولتی کار
می نمایند تا موسسات غیر دولتی بتوانند صدای واحد و مشترک روی مسایل کلیدی داشته باشند.
3 .3مسول طرزالعمل موسسات غیر دولتی :این بخش از موسسه در ترویج و همچنان نظارت از کارکرد های مناسب موسسات
غیر دولتی ،ظرفیت سازی موسسات و ادارات دولتی برای درک و شناخت درست از قوانین مرتبط به کار موسسات ،طرز
العمل موسسات و نیز معیاری ()Sphereفعالیت می کند.
4 .4شعبه گروه ارتباط جامعه مدنی با ادارات دولتی مسولیت دارد تا بطور مشترک با موسسات غیر دولتی ،نهاد های جامعه مدنی
برای تقویت این نهاد ها و تامین رابطه بین جامعه مدنی ،ادارات دولتی و پارلمان افغانستان فعالیت نماید.
اداره هماهنگی کمک ها برای افغان ها یا موسسه اکبر در معرفی نماینده گان موسسات غیر دولتی در تشکیل های هماهنگ
کننده که توسط ادارات دولتی افغانستان راه اندازی میشود ،کمک می نماید .همچنان این موسسه بطور منظم موسسات غیر
دولتی را در خصوص قانون موسسات غیر دولتی ،قانون مالیات بر عایدات و قانون کار رهنمایی نموده و مشوره های الزم را
جهت تسهیل کار آنها ارایه میدارد .این موسسه در سال های  ،2005 ،2004و  2007میالدی به نماینده گی از موسسات غیر
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دولتی در مجمع انکشاف افغانستان اشتراک نمود .عالوه بر اینها ،این موسسه منحیث نماینده موسسات غیر دولتی و جامعه
مدنی افغانستان در کنفرانس پاریس ( 2008میالدی) ،در کنفرانس هاگ ( 2009میالدی) ،در کنفرانس لندن ( 2010میالدی)
و لویه جرگه مشورتی برای صلح و کنفرانس کابل ،اشتراک نموده است .این موسسه همچنین تسهیالت الزم را برای فعالیت
های بورد مشورتی جامعه مدنی که بطور مشترک با ادارات دولتی و دفتر یوناما کار می نماید ،مساعد میسازد.

اداره هماهنگی موسسات غیر دولتی افغان ()ANCB
www.ancb.org

اداره هماهنگی موسسات غیر دولتی افغان ( )ANCBدرسال1991با هدف هماهنگی فعالیت های موسسات غیر دولتی افغان با
دولت ،ملل متحد ،سازمانهای بین المللی و دفاتر کمک دهنده ایجاد گردید .اداره هماهنگی موسسات غیر دولتی افغان برگذاری
ورکشاپ ها ،سمینار ها و مشارکت هایی را پیش می برد تا ظرفیت  200سازمان عضو خود را باال ببرد.
این اداره منحصربرای موسسات غیر دولتی افغان می باشد در خواست باید توسط  15عضو هیأت امنا که برای یکسال از طرف
مجمع عمومی انتخاب می شود تایید شود.
کارمندان
این اداره دارای  20کارمند میباشد که شامل چهار کارمند زن و یک کارمند رضا کار است.
دفاتر ساحوی
مقر اصلی اداره هماهنگی موسسات غیر دولتی افغان در کابل و شعبه های دیگر آن در ننگرهار و میدان وردک می باشد.
تجارب ،تخصص و ساحات کاری
جلسات اعضای این اداره ،درباره موضوعات آموزشی ،زراعتی ،بهداشتی ،بازسازی و پالیسی دولت به صورت ماهوار برگزار می
گردد .این اداره ،همچنان سیمینارها و دوره های آموزشی را به منظور ارتقای ظرفیت تخنیکی موسسات عضو در عرصه های
ارزیابی نیازمندیها ،مدیریت ،محاسبه ،انکشاف مدیریتی ،حقوق بشر ،دموکراسی ،آگاهی حقوقی ،گزارش نویسی و پروپوزل
نویسی برگزار می کند.
این اداره براساس ابتکار حمایوی جامعه مدنی افغانستان ( )ACSSIبرنامه ارتقای ظرفیت جوامع مدنی (/ )CSOsموسسات غیر
حکومتی ( )NGOsرا در ده والیت (کابل ،ننگرهار ،لغمان ،کنر ،پکتیا ،پکتیکا ،خوست ،لوگر ،غزنی و وردک) به پیش میبرد.
اجزای عمده برنامه ارتقا ظرفیت عبارت اند از :حمایت از مبارزه علیه فساد اداری ،مدیریت پروژه ها ،امور مالی /محاسبه و نگاشتن
راپور و طرح های پیشنهادی.
اداره هماهنگی مذکور ،خدمات استفاده از انترنت را برای اعضا در داخل دفتر مساعد ساخته است و ضمنا فهرستی از اعضایش
را نیز تهیه می کند.
اداره هماهنگی موسسات غیر دولتی افغان عضو شورای بین المللی ادارات داوطلب ( ،)ICVAانجمن جامعه مدنی جهانی (،)CIVICUS
و گروه همبستگی اتحادیه های ملی ،میباشد .حق العضویت منبع عمده تمویل اداره نامبرده است.
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انستیتیوت دموکراتیک ملی ()NDI
www.ndi.org

انستیتوت دموکراتیک ملی ( )NDIیک موسسه غیر انتفاعی ،غیرحزبی و غیر دولتی بوده که بیش از سه دهه است که نهادها و
شیوه های دموکراتیک را در هر منطقه از جهان حمایت می نماید .از بدو تاسیس این ارگان در سال  ،1983و شرکای محلی
آن برای ایجاد و تقویت سازمان های سیاسی و مدنی ،حفاظت از انتخابات ،و ترویج مشارکت شهروندان ،شفافیت و پاسخگویی
در دولت کار نموده اند.
هدف این ارگان حمایت و تقویت نهاد های دموکراتیک در سراسر جهان از طریق مشارکت شهروندان  ،شفافیت و پاسخگویی
در دولت می باشد .هدف این نهاد توسط اداره انکشاف بین المللی ایاالت متحده امریکا ( ،)USAIDاز طریق سفارت و دفتر امور
خارجه و مشترک المنافع ( )FCOدولت بریتانیا ،و وزارت امور خارجه کانادا و ارگان تجارت و توسعه کانادا ( )DFATDپشتیبانی
می شود.
کارمندان
انستیتوت دموکراتیک ملی در مجموع دارای  175نفر کارمند که از آن جمله  26نفر از طبقه اناث و  149نفر از طبقه ذکور می
باشند.
دفاتر ساحوی والیتی
دفاتر این ارگان در والیات کابل ،ننگرهار ،خوست ،قندهار ،هرات ،بلخ ،کندز و بامیان می باشند.
تجارب ،تخصص و ساحات کاری
ایجاد و تقویت سازمان های سیاسی و مدنی ،پاسداری از انتخابات ،و ترویج مشارکت شهروندان ،شفافیت و پاسخگویی در
دولت کار این ارگان می باشد.
در حال حاظر ،انستیتوت دموکراتیک ملی در سه حوزه فعالیت می نماید:
•تقویت نهادهای سیاسی و جامعه مدنی
•ترویج مشارکت موثر احزاب سیاسی
•ترویج مشارکت سیاسی زنان

انستیتیوت مطالعات ستراتیژیک افغانستان()AISS
این موسسه در اکتوبر 2012به عنوان یک موسسه ای مستقل ،غیر انتقاعی تاسیس شد .این موسسه اختصاص یافته است که
با ارایه کیفی و غیر حزبی تحقیقات پالیسی محور و همچنین انتشار زمینه ترجمه کتاب ها ،برنامه های آموزشی تخصصی و
پالیسی وکالت برای حکومت ،پارلمان ،جامعه مدنی و سکتور های خصوصی را فراهم کند .هدف این انستیتوت فراهم کردن
فضای آگاهی ذهنی و فکری برای گفتگو در میان همه سهامداران افغانی ،و همکاران منطقه یی و بین المللی شان می باشد.
تقویت و سرمایه گذاری روی تشکیالت جوانان افغان از اولویت های اصلی و مهم این موسسه می باشد.
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این انستیتوت از طریق فعالیت های ذیل به ماموریت خود ادامه میدهد:
•انجام پژوهش
•همکاری با انستیتوت های تحقیقی همفکر و معتبر
•نشر کتاب و ژورنال های علمی و اکادمیک
•ترجمه کتب و مقاالت از انگلیسی به زبان های دری و پشتو و بر عکس آن
•ترتیب و تنظیم کنفرانس ها ،سمینار ها و کارگاه های ملی و بین المللی
•ارایه برنامه های آموزشی رهبری
•و استفاده از تمام ابزار های رسانه ای (نوشتاری و دیجیتال) برای نشر و پخش فعالیت های این انستیتوت
تجارب ،تخصص و ساحات کاری
•روند ساخت دولت های دیموکراتیک
•امنیت ملی
•توسعه اقتصادی پایدار
•همگرایی و همکاری های منطقه ی
•مشارکت های ستراتیژیک غرب/ایاالت متحده امریکا با افغانستان
•رنسانس اسالمی
•دیدگاه های خراسان (همگرایی و بازیافت فرهنگی ملی و منطقوی)

برنامه ماین پاکی در افغانستان ()MAPA

www.macca.org.af

برنامه ماین پاکی در افغانستان (ماپا) که بزرگترین پروگرام ماین پاکی در جهان می باشد در سال  1989میالدی تاسیس
گردید تا افغانستان را از خطرات ماین ها و دیگر مواد منفجر ناشده ( )ERWکه از دوران جنگ باقی مانده ،مصون سازد .پس از
سقوط رژیم طالبان در سال  ،2002دولت افغانستان مسولیت موقت برای اقدام علیه ماین برای سازمان ملل متحد سپرد .مرکز
هماهنگی امور ماین پاکی افغانستان ( ،)MACCAبخشی هماهنگی برای برنامه ماین پاکی در افغانستان می باشد .این مرکز یک
پروژه ماین پاکی ملل متحد است که از طریق دفتر ملل متحد برای خدمات پروژه قرار داد شده است.
در حال حاضر ،مرکزهماهنگی امورماین پاکی افغانستان یکجا با ریاست ماین پاکی ( )DMCتحت نظارت اداره ملی آماده گی
با حوادث ( )ANDMAبرای توسعه ستراتیژی ها ،تطبیق و نظارت بر فعالیت های ماین پاکی ،کار می نمایند .مرکزهماهنگی
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امورماین پاکی افغانستان و ریاست ماین پاکی افغانستان با همکاری یکدیگر فعالیتهای ماکا ( )MACCAرا در سطح ملی توسط
هفت دفتر ساحوی در کابل ،هرات ،قندهار ،مزار شریف ،کندز ،گردیز و جالل آباد هماهنگی می کنند .به طور کامل در دفاتر
ساحوی کارمندان افغان استخدام شده اند که مسول هماهنگی و نظارت بر فعالیت های ماین پاکی در ساحات ،می باشند.
همکاران تطبیقی برنامه ماین پاکی درافغانستان عبارتند از موسسات غیر دولتی خارجی و داخلی که وظایف ماین پاکی و سروی
هارا در مورد ماین ها ،مواد منفجر ناشده ،مساعدت با قربانیان ،ظرفیت سازی ،دادخواهی ،نظارت و آموزش را پیش می برند.
عالوه براین ،ماپا و ریاست ماین پاکی افغانستان همچنان از نزدیک با وزارت خانه های کار و امور اجتماعی ،شهدا و معلولین،
صحت عامه ،معارف و نیز قربانیان ماین همکار هستند تا فعالیت های ماکا ( )MACCAو نهاد های مربوطه دولتی هرچه بیشتر
هماهنگ باشند.
در اواخرسپتمبر  ،2014به تعداد  4،236آسیب و خطر ماین های باقیمانده در افغانستان شناسایی شده است که در کل 512
کیلومتر مربع را پوشش می دهد و به صورت مجموعی  1،625اجتماع را در سطح کشور متضرر می سازد.
ماپا ( )MAPAدر سال  ( 1392مارچ  -2013اپریل  )2014از پاکسازی ماین ها و دیگر مواد منفجر ناشده که از دوران جنگ باقی
مانده در  314قریه ،خبر داد .که در نتیجه آن  1،457نقطه ماین گذاری شده از وجود ماین پاکسازی گردید .به تعداد 22،763
حلقه ماین ضد پرسونل 1،086 ،ماین ضد تانک و  361،596ابزار جنگی منفجر ناشده نیزخنثی گردید.
در سال  ،1392نظر به گزارش های ماپا ( 451)MAPAنفر افغان توسط انفجار ماین های زمینی و دیگر مواد منفجر نا شده جان
های خود را از دست می دادند و یا زخمی شدند .این موضوع بیانگر کاهش قابل توجهی تلفات از سال  )2001( 1،380می باشد
که در آن سال  507تلفات ثبت شده است.
اما ،یک چالش دیگر که زندگی مردم ملکی را به خطر مواجه ساخته است ،استفاده از وسایل انفجاری خودساز با پلیت فشاری
( )PP-IEDدر افغانستان می باشد .بر اساس احکام پیمان اتاوا ،وسایل انفجاری خودساز با پلیت فشاری از جمله ماین های ضد
پرسنل شناخته شده است .بر اساس گزارش شش ماهه ( 1جنوری الی  30جنون  ،) 2014دفتر یوناما در ارتباط به حفاظت
افراد ملکی در جنگ های مسلحانه  308 ،نفر تلفات ملکی ( که از آن جمله  161نفر کشته و  147نفر زخمی) از خاطر وسایل
انفجاری خودساز با پلیت فشاری ( ،)PP-IEDکه بیانگر  33فیصد افزایش به مقایسه عین دوره در سال  42013می باشد.
مسله مهم در این برنامه تامین بودجه بوده است .ماپا مبلغ کامل پیش بینی شده برای سال  1392دریافت را نکرده که مبلغ
 12.3میلیون دالر پرداخت نشده است .هرگاه در جریان سال های بعدی تقلیل بودجه ادامه یابد ،افغانستان به قادر به تامین
ضروریات خود تحت کنوانسیون اتاوا نخواهد بود.
ماپا برای تامین مقصد کنوانسیون اتاوا که خنثی سازی ماین های ضد پرسونل تا سال  2023در این کشورمی باشد ،فعالیت
خواهد نمود .و نیز برنامه های آموزشی برای خطرات ماین ها و دیگر مواد منفجر ناشده که از دوران جنگ باقی مانده دایر و
در رستای کمک به قربانیان فعالیت می نماید .اما ،ماکا ( )MACCAنیز تاکید می دارد که مواد منفجر شونده و دیگر خطرات ،به
فراموشی سپرده نشود.

 4هیات معاونت سازمان ملل برای افغانستان – یوناما .2014 ،گزارش شش ماهه راجع به حفاظت افراد ملکی در منازعات مسلحانه ،صفحه  .4این
گزارش از وب سایت زیر قابل دریافت می باشد( .دسترسی به وب سایت  ،تاریخ  28اکتوبر )2014
&http://unama.unmissions.org/LinkClick.aspx?fileticket=m_XyrUQDKZg%3D
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بنیاد هاینریش بل ()hbs
www.af.boell.org

بنیاد هاینریش بل ستفتنگ ( )hbsبخشی از روند سیاسی سبز بوده که در سراسر جهان به عنوان پاسخ برای سیاست سنتی
سوسیالیسم ،لیبرالیسم ،و محافظه کاری ،توسعه یافته است .اصول اساسی این بنیاد ایکولوژی و پایداری ،دموکراسی و حقوق
بشر ،حق تعین سرنوشت و عدالت می باشد .این بنیاد تاکید خاص بر دموکراسی جندر به مفهوم رهایی اجتماعی و حقوق مساوی
برای زنان و مردان نموده و نیز متعهد به حقوق مساوی برای اقلیت های فرهنگی و قومی و مشارکت مهاجران در فرایندهای
اجتماعی و سیاسی ،می باشد.
بنیاد هاینریش بل ستفتنگ ( )hbsیک سازمان دهنده (کاتالیست) برای دیدگاه ها و پروژه های سبز بوده و نیز یک مرکز
تخصصی برای اصالح پالیسی و یک شبکه بین المللی می باشد .این نهاد دارای  160شرکای پروژه ی در بیش از  60کشور
جهان بوده و در حال حاضر دارای  29دفتر بین المللی می باشد.
بنیاد هاینریش بل ستفتنگ از سال  2003بدینسو در بازسازی مناطق جنگ زده در افغانستان فعاالنه اشتراک داشته است .این
بنیاد دموکراسی را درافغانستان از طریق شهروندی فعال ،مشارکت مساوی زنان و مردان و برنامه های محیط زیست ترویج می
نماید .عالوه براین ،بنیاد هاینریش بل ستفتنگ از طریق مشارکت فعال مردم برای ثبات داخلی ،منطقه ای و امنیتی به سوی
یک فرایند توسعه پایدار کمک و همکاری نماید.
بودجه بنیاد هاینریش بل ستفتنگ توسط وزارت انکشاف و همکاری های اقتصادی جمهوری فدرال آلمان ()BMZتمویل می گردد.
کارمندان
دفتر بنیادهاینریش بل ستفتنگ ( )hbsدرافغانستان دارای  12نفر کارمند که از آن جمله دو نفر آن از طبقه آناث می باشد.
دفاتر ساحوی و والیتی
بنیادهاینریش بل ستفتنگ ( )hbsدارای یک دفتر مرکزی در کابل می باشد .اما با جوامع مدنی افغانستان در والیات کابل،
بلخ ،هرات ،جوزجان ،سرپل ،بامیان و لوگر از طریق برنامه های آموزش مدنی ،انجمن های بحث و تبادل نظر ،پلت فورم برای
دیالوگ و گفتمان ،هماهنگی ،همکاری و شبکه ارتباطی برای تغیرات اجتماعی و سیاسی ،بطور نزدیک کار می نماید.
تجارب ،تخصص و ساحات کاری
این بنیاد بر سه حوزه اساسی تمرکز می نماید:
•ایکولوژی ،حکومت منابع طبیعی و توسعه پایدار.
•پالیسی های خارجی ،صلح و امنیت از طریق ترویج جامعه مدنی و مشارکت جوانان.
•دیموکراتیزه سازی از طریق ترویج دموکراسی جندر و حقوق زنان
پروژه های فعلی بنیادهاینریش بل ستفتنگ ( :)hbsباال بردن سطح آگاهی پیرامون ساحه های استخراج معدن ،حمایت
از منابع طبیعی و نظارت بر شبکه ها ،بحث مسایل محیط زیست ،توانمندسازی فعاالن جوان جامعه مدنی افغانستان  ،اشتراک
جوانان در اصالح پالیسی ها ،جوانان افغان و مرحله گذار ،حمایت قانون خانواده ،عدالت انتقالی ،و پروژه های پژوهشی در زمینه
مسایل انرژی (آب و گاز) که متمرکز بر انرژی به عنوان ابزاری برای ثبات منطقه ای و همکاری های منطقه ای می باشد.
از الف تا یا :کتاب رهنما برای کمک به افغانستان
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پروژه های آینده شامل :تطبیق پالیسی های مربوط محیط زیست ،استفاده پایدار از منابع طبیعی  ،دیموکراتیزه سازی  ،مشارکت
سیاسی زنان و جوانان ،زنان در روند صلح ،عدالت انتقالی ،و به اشتراک گذاشتن منابع انرژی برای ثبات منطقه.

برنامه کمک های بشردوستانه سال  2015برای افغانستان

5

در  26نوامبر  2014دولت افغانستان و جوامع کمک های بشردوستانه ،برنامه کمک های بشردوستانه  2015برای افغانستان
( 6)HRPرا ،راه اندازی نمود .هدف این برنامه ،فراهم نمودن غذا برای بقای حیات ،صحت ،تغذیه ،آب و کمک های حفظ صحه
برای  3.8میلیون افغان آسیب پذیر می باشد .تمرکز این برنامه بر مناطق ناامن ،دشوار و مناطق که در آن کمتر کار شده است،
می باشد .برنامه مذکور ،بیجا شده گی و آوارگی از خاطر جنگ و آفات طبیعی ،نا امنی ،سوء تغذیه اطفال و زنان باردار و زنان
شیرده ،پناهندگان (عودت کننده گان پاکستانی ها و افغان های مهاجر) ،عودت کنندگان افغان ،را اولیت بندی نموده است که
برای حل این مسایل  405میلیون دالر به برنامه کمک های بشر دوستانه سال  2015الزم و ضروری است.
برنامه کمک های بشردوستانه سال  2015و سه اولویت ستراتیژیک:
اولویت ستراتیژیک  :1کاهش امراض و مرگ و میر مادران و اطفال و سوء تغذیه حاد ،از طریق حمایت از خدمات اساسی مراقبت
های صحی در مناطق که در سطح باالی آسیب پذیری قرار دارند و نیز تهیه غذا و کمک های غذایی؛ پشتیبانی از خدمات
زایمان برای زنان باردار؛ آب ،و فعالیت های حفظ الصحه ،از جمله اولویت های ستراتیژیک  1می باشد.
اولویت ستراتیژیک  :2کاهش مرگ و میر که مربوط به جنگ و اختاالت بوده و نیز تقویت از حفاظت غیر نظامیان با حمایت از
تحکیم ثبات وایجاد امکانات پیشرفته مراقبتی ،مکانیزم های ارجاع دهی و برنامه مین پاکی ،از جمله اولویت های ستراتیژیک
 2می باشد.
اولویت ستراتژیک  :3کمک های به موقع ،از جمله کمک ها برای حفظ جان ،پاسخگویی به نیازهای بیجا شونده گان که آسیب
پذیراز جنگ های داخلی و آفات طبیعی می باشند و نیز به نیازهای پناهندگان پاکستان ،عودت کننده گان افغان های مهاجر و
عودت کننده گان آسیب پذیر و راجسترنشده ،ازجمله اولویت های ستراتژیک  3می باشد .تمرکز این اولویت ها بر روی آمادگی
های موثر و برنامه گذاری برای پاسخ به جنگ و جوامع که تحت تاثیر آفات طبیعی قرار دارند ،می باشد .اینکار با رویکرد
متمرکز و با تاکید روی آماده گی و عمل به موقع و در قالب هدف مالکیت ملی صورت می گیرد .شامل ساختن پیامد ها و
خواست ها در چارچوب پالنگذاری احتیاطی سبب می شود تا یک رویکرد آماده که بتواند روند تحلیل خطر ملی را تقویت نماید،
و در تحلیل ظرفیت ها و انکشاف ابزار برای انکشاف و میکانیزم هماهنگی را تضمین می نماید و در نهایت اینکار سبب بسیج
منظمتر منابع در هنگام ضرورت می شود.
ستراتیژیک کمک های بشر دوستانه بر محور پنج اصل کلیدی می چرخد:
•حمایت از راه حل های با دوام
•برنامه انسجام و هماهنگی
• اولویت بندی دقیق
• دسترسی مطمئن
•آمادگی اضطراری
 5که قبال به نام برنامه عملی کمک های بشردوستانه یاد می شد.
 6برنامه کمک های بشردوستانه  2015برای افغانستان را می توان در لنیک http://bit.ly/15LWQXO :یافت نمود.
40

AREU

از الف تا یا

تکرار برنامه های بشردوستانه نه برای مردم که به آن نیاز دارند خوب است و نه هم برای سازمان های تمویل کننده از نظر
مصرف ،ارزان می باشد .رسیده گی به آسیب های بنیادی که مردم افغانستان را یکی از فقیرترین مردم دنیا ساخته است در
کاهش نظام مند مشکالت مردمی که به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند ،بسیار با اهمیت می باشد .نیاز است تا در چهار
راستای کلیدی انکشاف پیشرفت حاصل شود تا وابسته گی به کمک های بشردوستانه کاهش داده شود که شامل نظام پاسخده
و موثر صحی ،راه حل دوامدار برای بیجاه شده گان داخلی و عودت کننده گان ،مدیریت آب و مدیریت افات و کاهش خطرات
( )DRRMمی باشند.

دفتر ارتباط ()TLO

www.tloafghanistan.org

دفتر ارتباط یک موسسه غیر دولتی افغان است که در اواخر سال  2003بنا به تقاضای بزرگان محل به عنوان پروژه آزمایشی
صلح سویس ( )swisspeaceو با حمایت (بنیاد هاینریش بل) برای تمرکز روی حکومتداری سالم به وجود آمد .رهبران محلی
زون جنوب شرق کشور خواستار همکاری در امر مشارکت در روند صلح و باز سازی در محالت مربوطه شان در گردیدند.
کارمندان
دفتر ارتباط به شمول  5دفتر ساحوی  110کارمند دارد،
دفاتر ساحوی و والیتی
دفتر ارتباط در  25والیت افغانستان کار نموده و در حال حاضر در  15والیت مصروف فعالیت میباشد.
تجارب ،تخصص و ساحات کاری
محور های کاری پنجگانه دفتر ارتباط عبارتند از :پژوهش ،حمایت و توانمند ساختن ،تامین صلح ،دسترسی به عدالت (آزار
نرسانیدن/فضای حساس) ،مسایل حمایتی و بهبود در معیشت.
ده سال بعد از تاسیس ،دفتر ارتباط از حوزه جنوب شرق فراتر رفته و حوزه جنوبی در سال ( )2005و شرق در ( )2008را نیز تحت
پوشش قرار داده است .فعالیتهای عمده در این حوزه ها شامل انجام تحقیق و تحلیل و تسهیل جرگه های صلح و ثبات بوده
است .این دفتر در سال  ،2009فعالیتهای خود را در مناطق مرکزی و شمالی نیز آغاز نمود و در سال  2011فعالیتهای تحقیق
و تحلیل در ساحه غربی افغانستان را نیز شروع نمود.

دفتر مشورتی سامویل هال ()Samuel Hall
www.samuelhall.org

دفتر مشورتی سامویل هال (  )Samuel Hallپیشتاز و پیشگام در بخش تحقیقات با کیفیت ،متخصص تجزیه و تحلیل
و مشوره دهنده ستراتژیک برای موسسات دولتی و سکتور های خصوصی که در مناطق در حال جنگ و یا مناطق جنگ
زده سرمایه گذاری می کنند ،می باشد .دفتر مذکورآسیا ،آفریقا ،خاورمیانه و شمال آفریقا را تحت پوشش قرار داده و
یافته های را مبتنی بر شواهد از بخش های پالیسی و تصمیم گیرندگان که دارای تخصص در عرصه های مختلف که
شامل نظارت و ارزیابی ،بررسی ستراتیژی و تاثیرات ،اقتصادی ،مهاجرت ،حکومت ،حاکمیت قانون ،آموزش و تأمین
پژوهش می باشند ،را ارایه می نماید.
از الف تا یا :کتاب رهنما برای کمک به افغانستان
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دفتر مشورتی سامویل هال به منظور ارتباط میان جهان تحقیقاتی علمی و زمینه تطبیق عملی در عرصه های انکشافی و بشر
دوستانه ایجاد شده است .این دفتر در طول سال ها یک تیم چند رشته ای علمی از محققان که با پیشینه بی عیب و نقص
علمی و دارنده تجارب دسته اول در محیط های چالش برانگیز می باشند ،را تشکیل داده است .کارمندان و کارشناسان قادر
به ارایه مدارک ذیل اند:
مدارک علمی -درجه تحصیلی دکتری و ماستری از دانشگاه های مقدم و پیشتاز در شمال امریکا ،اروپا و آسیا (هاروارد ،کرنل،
آکسفورد ،دانشگاه اقتصاد لندن ،کینگز کالج ،انستیتوت توسعه ی پژوهشی
 ،Po، IGIDRوغیره).

اندراگاندیEcole Normale Supérieure، Sciences

آگاهی و دانش در بخش سکتور که از طریق مشارکت مستمر با کارشناسان دانشگاهی در رشته های علوم سیاسی ،اقتصاد،
صحت و مهاجرت ،حاصل شده است.
تجارب کاری کارمندان این دفتر مشورتی
در جریان بیشتر از پنج سال تجربه کاری در همکاری با نهاد ها و دفاتر ذیدخل چه در پایتخت کشور ها و چه در دور افتاده ترین
قریه جات در مناطق جنگ زده و پس از جنگ فراهم شده است.
دفتر سامویل هال عمدتا با شرکای انکشافی وبشر دوستانه ،دونرها ،شرکای سکتور خصوصی و نهادهای علمی فعالیت می نماید.

دیده بان شفافیت افغانستان ()IWA
www.iwaweb.org

دیدبان شفافیت افغانستان ( )IWAیک سازمان مدنی افغانی است .این سازمان متعهد به افزایش شفافیت ،راست کاری و
حسابدهی در افغانستان است.
ماموریت اداره نظارت برشفافیت درافغانستان اینست تا از طریق نظارت ،تحلیل ،و حمایت اجتماع بر فساد اداری روشنی اندازد.
این موسسه اجتماعات را آموزش میدهد تا پروژه های زیر بنایی ،خدمات عامه ،محاکم و صنایع استخراجی را نظارت کند.
موسسه نامبرده ابزار نظارتی اجتماعی را ایجاد نموده ،تحلیلهای مربوط به پالیسی را تهیه کرده  ،بحث در باره پالیسی را سهولت
بخشیده ،و از صداقت ،شفافیت و حسابدهی در افغانستان پشتیبانی مینماید.
این سازمان در اکتوبر  2005ایجاد و در سال  2006به عنوان یکی از سازمان های جامعه مدنی مستقل تثبیت گردید.
کارمندان
در حدود  90کارمند و  700داوطلب ،که  82، 5درصد مردان و  17،5در صد آنرا زنان تشکیل میدهد.
دفاتر منطقوی و والیتی
دیده بان شفافیت افغانستان در کابل مرکزیت داشته ،و به منظور رسایی برنامه هایش در والیت های بدخشان ،بلخ ،بامیان،
هرات ،کابل ،کاپیسا ،لوگر ،ننگرهار ،پروان ،پنجشیر ،سمنگان و وردک فعالیت میکند.
تجارب ،تخصص و ساحات کاری
دیده بان شفافیت در چهار محور فعالیت دارد:
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•نظارت محلی
•نظارت خدمات عامه
•نظارت صنایع استخراجی
•نظارت محاکم محلی
این سازمان دارای دو واحد مرتبط یعنی تحقیق و دادخواهی می باشد .این دو بخش به منظور تاثیر گذاری بر روند پالیسی سازی
در سطح پایین ایجاد شده است .واحد های کاری این دیدبان تازه ترین اطالعات و معلومات را در مورد فساد اداری ،حسابدهی
و شفافیت از طریق تحقیق و پژوهش روی موثریت کمک های های امدادی نشر می نمایند.
دیده بان شفافیت افغانستان عضو گروپ های مرتبط به ساحات کاری خود است:
•شبکه شفافیت در بازسازی
•تحریک برای شفافیت بودیجه ،حسابدهی و مشارکت
•نیروی کاری در شفافیت مالی توسعه اقتصادی

رسانه ها
الی سال های  1964و  1973که با آمدن اصالحات در قانون اساسی ،برای رسانه ها بطور نسبی آزادی داده شد ،تمام رسانه
ها در افغانستان توسط دولت اداره میشد .اما آزادی رسانه ها در زمان رژیم طالبان در پایین ترین سطح اش رسید که به جزء از
رادیو شریعت که نسخه افراطی اسالم را از دید طالبان معرفی میکرد و منحیث وسیله پروپاگاندای آن رژیم استفاده میگردید،
تمام رسانه های دیگر از فعالیت منع شده بودند .در حال حاضر یکی از ویژه گی های فضای رسانه ای در افغانستان تنوع و
پیچیده گی این رسانه ها است با وجودیکه پس از سقوط رژیم طالبان ،رسانه ها در این کشور پیشرفت چشمگیری داشته است.
رسانه های نیز با جامعه افغانستان همسان است .نهاد های رسانه ای از نظر قومی ،مذهبی ،زبانی ،سیاسی و مسایل دیگر هویتی
به چندین دسته تقسیم شده اند.
پس از حضورجامعه بین المللی در افغانستان و تغییر رژیم طالبان به یک نظام "دموکراتیک" رسانه های افغانستان نیز پیشرفت
قابل مالحظه ای داشته است .هم اکنون ،بیش از  70پایگاه تلویزیون 180 ،پایگاه رادیو ،و بیشتر از  400نشریه چاپی در این
کشور فعاالنه کار می نمایند .با اینهم ،چیگونگی استفاده از رسانه ها تقریبا مانند گذشته صورت میگیرد .افغانها طی چندین دهه
گذشته به پروپاگاندای مختلف مواجه بوده اند ،و بخوبی میدانند که رسانه ها با ارایه برنامه های شان از اهداف خاصی پیروی
می نمایند.
تنش ها بین نورم ها و عنعنات که در ساحات روستایی افغانستان مروج است و میان نورم های که در مراکز شهری در حال تغییر
است (در جاییکه اکثر از رسانه ها از آنجا نشرات دارند) تشدید میابد .نشرات رسانه های که از خارج افغانستان صورت میگیرد
نیز برای جامعه این کشور به مشکل قابل پذیرش است .عالوتا ،قانون رسانه های همگانی افغانستان ( )2009نشر و پخش هر
نوع مطالب که مغایر ارزش های اسالمی و مخالف منافع ملی افغانستان باشد را منع قرار داده است .اما این حکم این قانون
بسیار واضح و روشن نمی باشد.
رادیو تلویزیون افغانستان تنها رسانه ملی این کشور است .اما از دید اکثر مردم ،این رسانه بلندگوی دولت مرکزی تلقی میشود نه
یک رسانه ای ملی .به همین اساس این رسانه کمترین تعداد مشاهدین را دارد .در این کشور پنچ گروه رسانه ای بزرگ نشرات
از الف تا یا :کتاب رهنما برای کمک به افغانستان
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تلویزیونی و رادیویی دارند .1:شبکه بین المللی تلویزیون آریانا؛ ( ATNآریانا ،آریانا انترنیشنل و تلویزیون آریانا نیوز ،آریانا اف .ام
( )FMو آریانا نیوز رادیو) )2 ،موبی گروپ (شامل تلویزون طلوع ،طلوع نیوز و تلویزیون لمر ،آرمان اف .ام ( )FMو رادیوی اراکوزیا)،
 .)3موسسه رسانه ای سبا (تلویزیون سبا و رادیوی نوا) .)4 ،کلید گروپ (در سراسر کشور دارای بیش از  8رادیو استیشن
محلی است) و  .)5شبکه تلویزیونی نور.
کماکان نیم از مردم بیرون از شهر ها هر روز به رادیو گوش میدهند و رادیو همچنان رسانه ای مهم و فراگیر در این کشور است.
چون سطح سواد در میان بزرگساالن کم است ،رسانه های چاپی از اهمیت چندانی برخوردار نیست با اینکه قشر تحصیل کرده
و آنانیکه از امور سیاسی آگاه اند ،رسانه های چاپی جایگاه ویژه خود را دارد.
براساس معلومات وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ،دسترسی به انترنیت در حدود  7فیصد بوده و بنابرین در تناسب با رادیو
رسانه مورد عالقه شمرده نمیشود.
تعداد زیادی از رسانه ها قسما توسط جامعه بین المللی تمویل میگردند .گروه رسانه ای نی میگوید که با خارج شدن نیرو های
بین المللی از افغانستان در حدود  20درصد از رسانه های افغانستان از کار خواهند ماند .بر اساس مطالعاتی که در این اواخر
صورت گرفته است با کاهش کمک ها پس از خروج نیرو های بین المللی ،قسمت زیادی از فعالیت های رسانه ای در افغانستان
کاهش خواهد یافت .اقتصاد ضعیف افغانستان ،تمام فعالیت های کنونی رسانه ای راتمویل کرده نمی تواند.

سازمان آموزش و تحقیق صلح ()PTRO
www.ptro.org.af

سازمان آموزش و تحقیق صلح یک موسسه غیر دولتی افغان مستقر در کابل است که روی موضوعات صلح ،منازعه و عدالت
کار می کند و آموزشهایی را در عرصه صلح سازی و حکومتداری خوب ارایه می نماید .این سازمان همچنان روی موسسات
ملی و بین الدولتی ،موسسات غیر دولتی و نهاد های ملی تحقیق می کند تا از پالیسی ها آگاهی حاصل نموده و برداشت عمیق
تر از مسایل مربوطه بدست آید.
کارمندان
این موسسه  65نفر کارمند داردکه از این جمع  15درصد آن زن می باشد.
دفاتر والیتی و منطقوی
دفتر مرکزی این موسسه در کابل و دفاتر والیتی آن در والیات بادغیس ،بغالن ،هرات ،قندوز ،ننگرها و تخار فعالیت می نمایند.
تجارب ،تخصص و ساحات کاری
در حال حاضر این موسسه مشغول اجرای یک تعداد پروژه های آموزشی و تحقیقاتی در سراسر کشور میباشد .یکی از پروژه
های که هم اکنون این موسسه اجرا می نماید ،ارزیابی تاثیرات محلی پروگرام صلح و ادغام مجدد افغانستان( ،)APRPبخصوص
تاثیر این برنامه باالی زنان است .این موسسه همچنان تاثیر روند انتقال را هم از نظر امنیتی و هم از نظر حکومتداری در شش
والیت مختلف مورد ارزیابی قرار میدهد .این ارزیابی شامل بررسی و تحلیل این تاثیرات روی جوانب مختلف زنده گی مردم این
والیات و تاثیر پروسه انتقال روی موسسات جامعه مدنی افغانستان میباشد.
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برنامه های آموزشی این موسسه شامل تدویر کارگاه های آموزشی حل منازعات و افزایش آگاهی و حضور مردم در انتخابات
آینده سال  2014میالدی میباشد .این برنامه ها در دو والیت شمال کشور تطبیق میشوند .همچنین این موسسه برنامه های
آموزشی را در باره حاکمیت قانون برای نمایندگان نهاد های رسمی و غیر رسمی قضایی در شمال وجنوب شرق کشور تدویر می
نماید .این نماینده گان در حمایت و آموزش گروه های زن در چهار والیت کشور برای افزایش سهمگیری آنان در تصمیمیگری
های شان ،کمک می نمایند .چهار والیتی که انتخاب شده اند ،تحت تاثیر پروسه انتقال و صلح می باشد.
در جریان پروسه انتقال فعالیت های محلی این موسسه در پهلوی اجرای برنامه های تحقیقاتی و آموزشی و پروگرام صلح و
آشتی افغانستان ادامه خواهد یافت .در ضمن برنامه های جامع و گسترده ای داد خواهی به هدف تغییر در حکومتداری محلی و
روش تصمیمگیری های نهاد های ملی و بین المللی اجرا خواهد شد.
همچنان ،برنامه مشترک با گروه های جامعه مدنی در پاکستان آغاز میگردد تا روی جوانب امنیت انسانی ،مشکالت مشترک
بین این دو کشور و نیز درس های را که میتوان از این دو کشور آموخت ،انجام خواهد شد.
احتماالدر جریان این سال این موسسه یک تعداد پروژه های دیگر تحقیقاتی و آموزشی را روی موضوعات مختلف از قبیل
حاکمیت قانون ،ارزیابی برنامه های انکشافی ،کمک به گروه های جامعه مدنی ،و داد خواهی از خواست های مردمی که به
نیازمندیهای شان رسیده گی نشده است ،انجام خواهد داد .همچنین سازمان تحقیق و آموزش صلح برنامه های دادخواهی را با
مشترکین کلیدی خود روی مسایل مختلف از جمله نقش زنان در روند آشتی و صلح ،حقوق اطفال و تاثیر برنامه های انکشافی
تطبیق نموده است.

شبکه تحلیلگران افغانستان()AAN
www.aan-afghanistan.com

شبکه تحلیلگران افغانستان یک سازمان پژوهشی مستقل و غیر انتفاعی بوده که به منظور گردآوری و تنظیم معلومات ،دانش
و تجربه متخصصین و دانشمندان مختلف روی مسایل افغانستان ،تاسیس شده است .اینکار تنها به منظور بلند بردن سطح
شناخت بهتر و خوبتر از واقعیت های افغانستان صورت میگیرد ،تا از این شناخت برای طرح پالیسی های مناسب استفاده بعمل
آید .این شبکه متعهد است تا با کنجکاوی و سهم فعال ،مسایل مربوط به افغانستان و منطقه را با کیفیت عالی و مبتنی بر
مشاهدات واقعی ،تحلیل نماید.
از بدو تاسیس این شبکه در سال  2009میالدی ،نشریات آن مورد استفاده پالیسی سازان ،ژورنالیستان ،اساتید دانشگاه ها و
کارکنان برنامه های انکشافی قرار گرفته است .بطور منظم تحلیلگران این شبکه با حضور شان در کنفرانس های داخلی و بین
المللی روی مسایل مورد عالقه معلومات ارایه داشته و مکررا در رسانه ها برای بحث روی مسایل افغانستان بعنوان مهمان،
دعوت شده اند.
شبکه تحلیلگران افغانستان ( )AANدر کابل دفتر دایمی داشته که دارای تحلیلگران ملی و بین المللی بوده و شمار وسیعی از
ماهرین و متخصصین درعرصه های سیاست ،حکومتداری ،حاکمیت قانون ،امنیت و امور منطقه ای افغانستان دارد .بصورت
منظم گزارشهای ریشه ای وعمیق ،گزارشهای کوتاه در باره پالیسی ،مقاالت و آثار جهت بحث به نشر میرساند .تمامی نشرات
شبکه تحلیلگران افغانستان در ویب سایت این شبکه قابل دسترسی میباشد.
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شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر ()CSHRN
www.cshrn.af

این شبکه در سال  2004توسط  25سازمان افغانی ایجاد گردید و اهداف اولیه آن تقویت احترام به حقوق بشر در
افغانستان از طریق راه اندازی جنبش های نیرومند حقوق بشری می باشد.
این شبکه و  124موسسه عضو آن به صورت گروهی و انفرادی روی موضوعاتی چون حقوق بشر که حقوق زنان را نیز در بر
می گیرد ،حق آزادی بیان و رسانه ها و حاکمیت قانون ،فعالیت دارند .برای برقراری یک تعامل و دیالوگ با نهاد های دولتی،
این شبکه مناظره ها و بحثهایی را در بین سازمانهای عضو ،نهاد های دولتی و رهبران سنتی راه اندازی می کند .این شبکه از
یک مجموعه مربیان با تجربه برخوردار است که توانسته اند مواد درسی وسیعی را با توجه به وضعیت افغانستان و با تمرکز بر
حقوق بشر ،تحول منازعات ،عدالت انتقالی ،حقوق زنان ،میکانیزم های بین المللی حقوق بشر ،موافقتنامه  1325شورای امنیت
سازمان ملل و برنامه ریزی ستراتیژیک تدوین و گرد آوری نمایند .شبکه مذکور از رسانه ها به منظور اموزش دهی و تقویت
گفتمان حقوق بشر استفاده می کند :چاپ یک مجلۀ ویژه توسط این شبکه زیر عنوان انگاره ،یک برنامه رادیوی هفته وار تحت
عنوان " Voiceصدا" و مقاالت و موضوعات در مجله کلید و رادیوهای محلی در هرات و مزار شریف از جملۀ فعالیت های آن
می باشد .عالوه بر ان این شبکه پروژه های دادخواهی موضوعی و پالیسی را نیز در دست اجرا قرار می دهد .دیدگاه شبکه جامعه
مدنی و حقوق بشر یک جامعه مردم ساالر بر اساس حاکمیت قانون و حقوق بشر و جامعه ای که مردم آن از حقوق بشری خود
آگاه بوده و این حقوق شان را از مجرای حاکمیت قانون طلب می نمایند.
کارمندان
در مجموع برای سکرتریت این شبکه  31نفر کارمند که شامل  9نفر کارمند حمایوی /اداری میشود ،کار می نمایند .از مجموع
 22کارمند اداری که در مدیریت و رهبری این شبکه کار می کنند 8 ،نفر آنها زن می باشند.
دفاترمنطقوی و والیتی
دفتر مرکزی این شبکه در کابل موقعیت دارد و دفاتر ساحوی ان در جالل آباد ،مزار شریف ،بامیان ،خوست و هرات می باشد.
تجارب ،تخصص و ساحات کاری
مجمع عمومی این شبکه شامل تمام موسسات عضو می باشد .این مجمع مسول همه تصمیم گیری های عمده این شبکه
است .کمیته رهبری که شامل  11عضو منتخب بوده مسولیت دارد تا فعالیت های این شبکه را بر اساس ستراتیژی و معیار
های توافق شده ،رهنمایی نماید.
در حال حاضر این موسسه از طریق پنج فعالیت ستراتیژیک برای موسسات عضو ،کمک می نماید:
1 .1خدمات هماهنگی
2 .2ظرفیت سازی (برنامه های ظرفیت سازی موضوعی و سازمانی)
3 .3نظارت از وضعیت حقوق بشر به همکاری موسسات عضو
4 .4برنامه های آگاهی دهی عامه
5 .5داد خواهی (چی از طریق پالیسی و یا در هنگام بروز مسایل حقوق بشری)
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این شبکه رهنمای آموزشی را بر اساس قانون کمک های بشری ترتیب داده است و در این دوره انتقال می خواهد مشترک با
هالل احمر کارگاه های آموزشی را برای قوت های امنیتی افغان دایر نماید .هدف این کارگاه ها کاهش تلفات غیر نظامیان در
هنگام عملیات نظامی نیروهای افغان می باشد.

شبکه زنان افغانستان ()AWN
www.awn-af.net

شبکه زنان افغانستان مجموعه یی از موسسات غیر دولتی در افغانستان است که در راستای توانمند سازی و تقویت مشارکت
زنان در جامعه تالش و فعالیت می کند .و نیز اعضای این شبکه ارزش و نقش کودکان را به عنوان آینده افغانستان تشخیص
نموده و توجه به حمایت و حفاظت از کودکان را نیز در برنامه های کاری خود دارد .راهکارهایی که این شبکه از طریق آن به
فعالیت می پردازد عبارتند از تقویت مشارکت و همکاری در میان موسسات ،عهده دار شدن دادخواهی و البی گری و ظرفیت
سازی اعضای این شبکه برای موثریت هر چه بیشتر شان می باشد.
بعد از چهارمین کنفرانس جهانی ملل متحد در بیجینگ که با اشتراک گروه از زنان افغان از ادارات مختلف و نماینده گی های
ملل متحد انجامید ،نظریه ایجاد یک شبکه برای ترویج وحدت و همکاری میان زنان افغان به میان آمد که در سال  1995با
الهام از جنبش های زنان در نقاط مختلف جهان ،اشتراک کنندگان این کنفرانس همراه با دیگر زنان افغان تصمیم به ایجاد
شبکه زنان افغان ( )AWNگرفتند.
آروزی شبکه زنان افغان ،افغانستانی است که همه اعضای آن زنان ،کودکان و مردان در پروسه ها بطور مساویانه اشتراک داشته
باشند .عالوه بر این ،اعضای شبکه آرزوی ایجاد یک جامعه ی را درافغانستان دارند که در آن ارزش ،احترام ،و تشویق برای
ظرفیت های فوق العاده ای زنان و فعالیت های شان به فرهنگ و جامعه افغانستان ،موجود باشد.
شبکه زنان افغان اساس جنبش زنان افغانستان بوده که به عنوان یک شبکه شناخته شده و مستحکم برای افزایش تعداد سازمان
های فعال زنان در کشور فعالیت می نماید .این شبکه دارای حضور قوی در والیات کابل ،هرات و جالل آباد بوده و نیز در چند
والیات دیگر افغانستان از طریق شرکای محلی مشغول فعالیت می باشد .شبکه زنان افغان مسولیت شبکه سازمان ها و نیز
تطبیق پروژه های که در آن موضوعات مانند خشونت جنسیتی ،توانمند سازی جوانان و تعلیم دختران تحت پوشش قرار می
گیرد را به عهده دارد.
این شبکه یک سازمان مرکزی برای  112سازمان هاى غير دولتى و  5،000افراد عضو که برای حمایت از زنان افغان متعهد
اند ،می باشد .اولویت های ستراتژیک شبکه زنان افغان قرار ذیل اند:
•دخیل بودن زنان در پروسه صلح و امنیت
•اشتراک سیاسی زنان
•حفاظت اجتماعی و حقوقی زنان
دفاتر ساحوی و والیتی
در حال حاضر ،این شبکه دارای هشت دفتر فعال در سراسر افغانستان می باشد از جمله دفتر مرکزی آن در کابل موقعیت دارد
و از طریق این دفاتر فعاليت هاى سازمان هاى عضو خود را در  28واليت كمك مى كند.
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در جریان سال  ،2014این شبکه فعالیت های خود را با ایجاد چند دفتر جدید در سطح منطقه گسترش داده است که از طریق
کمک های مالی دونرها ،تمویل گردیده است .قب ً
ال شبکه زنان افغان دفاتر ساحوی در شهرهای هرات و جالل آباد داشته و
دفاتر ساحوی جدید را در کندز ،مزار شریف ،بامیان ،کندهار و پکتیا که والیات های همجوار را نیز تحت پوشش قرار میدهد،
را ایجاد نموده است.
تجارب ،تخصص و ساحات کاری
در سال  2012شبكه زنان افغانستان دو نماينده به نشست ناتو در شيكاگو فرستاد و در مورد اعالميه اين نشست واكنش نشان
دادند .همچنين شبكه زنان افغانستان در جوالی  2012يك سخنگوى زن در كنفرانس توكيو معرفى نمود .شبكه زنان افغانستان
از يك كتابخانه و انترنت كافى براى استفاده زنان سازمان هاى غير دولتى حمايت كرده و وبسايت آنها به همه سازمان هاى
عضو اجازه مى دهد تا گزارش فعاليت خود را تسليم كرده و دست رسى به آموزش و منابع آنالين ديگر داشته باشند.
با نظارت بر اجرای قطعنامه شورای امنیت ملل متحد  ،1325شبکه زنان افغانستان مبتنی بر شواهد در موقف حمایت زنان
برای دخیل سازی شان در سطوح تصمیم گیری برای روند صلح در سطح ملی و بین المللی ،قرار دارد .عالوه بر حمایت زنان،
این شبکه در فعالیت های ظرفیت سازی با اعضای شورای عالی صلح افغانستان دخیل بوده ،و نیز در توسعه برنامه عمل ملی
( )NAPبرای اجرای قطعنامه شورای امنیت  1325در افغانستان ،اشتراک ورزیده است که در پایان سال  2014منتشر خواهد شد.
شبکه زنان افغانستان معتقد است که مشارکت سیاسی زنان در ساخت یک جامعه دموکراتیک ضروری است .با این حال ،این
شبکه نیز از توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی زنان که کلید برای افزایش مشارکت سیاسی شان است ،آگاه می باشد .برای این
منظور ،شبکه زنان افغانستان برای توانمندسازی زنان بر غلبه نمودن بر موانع اجتماعی و فرهنگی که مانع آنها برای اشتراک
مساویانه در اجتماع گردیده ،کمک می نماید.
در جریان سال  ،2014عمدتا حمایت برای زنان از طریق تسهیل آموزش ،شبکه ارتباطی و فعالیت های البی گری بدست آمده
است .یکی از دستاوردهای کلیدی این شبکه در زمینه مشارکت سیاسی زنان ،کمپاین تحت عنوان “رای ما سرنوشت ما” در
مبارزات انتخاباتی در سراسر کشور بود که گمان می رود دلیل بر افزایش رای دهنده گان زن در انتخابات ریاست جمهوری و
شوراهای والیتی در اپریل سال  2014باشد.
برنامه پاسخ های فوری یا عاجل موسسه شبکه زنان افغان ( )RRIکه خدمات حفاظت قانونی و اجتماعی را فراهم می کند برای
اولین بار در ماه مه سال  2012تاسیس شد .این برنامه عمدتا متمرکز بر ارایه کمک های حقوقی از طریق سازمان های عضو
شبکه زنان افغانستان می باشد .و همچنین تالش های حمایوی شبکه زنان افغانستان را برای بهبود دسترسی زنان به حقوق
و به عدالت شان ،ابراز می دارد .واحد برنامه پاسخ های فوری یا عاجل موسسه شبکه زنان افغان از آغاز کار خود ،بیش از 906
موارد خشونت اضطراری علیه زنان را ثبت و مدیریت نموده است .نظر به طرز العمل برنامه پاسخ های فوری یا عاجل موسسه
شبکه زنان افغان  ،RRIتمام موارد خشونت علیه زنان که به این واحد راجع شدند ،تمام قضایای که به این اداره می رسد به آن
اعضای که خدمات حقوقی ارایه داشته و برنامه های دادخواهی را در سطح ملی پیش می بردند ارجاع می شد و نیز از نزدیک
روی قضایای که به مسولین و ادارات قضایی کشور فرستاده شده بود پی گیری می کرد.
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فریدریش ابرت -ستفتنگ()Friedrich-Ebert-Stiftung
www.fes-afghanistan.org
فریدریش ابرت -ستفنتگ ( )FESیک موسسه غیر انتفاعی مربوط به کشور آلمان بوده که در سال  1925تاسیس شد .آین ارگان
متعهد به ايده ال های دموکراسی اجتماعی می باشد .موسسه فریدریش ابرت ،میراث سیاسی فریدریش ابرت اولین رییس
جمهور منتخب دموکراتیک جمهوری فدرال آلمان می باشد .تا الحال موسسه فریدریش ابرت -ستفنتگ ماموریت خود را که
ترویج آزادی ،همبستگی و عدالت اجتماعی از طریق فرایند سیاسی در آلمان و خارج از این کشور می باشد ،تعفیب نموده است.
این نهاد از سال  2002بدینسو با همکاری موسسات محلی و جامعه مدنی در افغانستان فعالیت می نماید.
موسسه فریدریش ابرت -ستفنتگ ترویج دموکراسی را تشویق و ساخت یک جامعه مدنی فعال را حمایت می نماید ،و
نیز این نهاد همکاری ،گفتگو و مشارکت بین المللی را ترویج می نماید .این نهاد تبادل کارشناسان و دانش را در سطح
(ملی ،منطقه ای ،بین المللی) تسهیل نموده و در ظرفیت سازی در عرصه شبکه های جوانان و توسعه سازمانی همکاری
و کمک می نماید.
هدف برنامه های این موسسه تقویت نهادهای دموکراتیک از سطح محلی به ملی ،افزایش مشارکت سیاسی جوانان ،افزایش
توانمندسازی زنان و برابری جنسیت ،ترویج رسانه های آزاد و حرفه ای ،عدالت اجتماعی در اقتصاد رسمی و غیر رسمی و
همکاری های منطقه ای برای صلح و توسعه ،می باشد.
موسسه فریدریش ابرت -ستفنتگ افغانستان ،توسط وزارت انکشاف و همکاری های اقتصادی جمهوری فدرال آلمان تمویل
می گردد.
دفاتر ساحوی و والیتی
دفتر موسسه فریدریش ابرت -ستفنتگ در کابل می باشد.

انجمن توسعه افغان ها ()ADA
www.ada.org.af

این انجمن یک سازمان غیر انتفاعی ،غیر دولتی و غیر سیاسی بوده که در راستای ارایه خدمات انکشافی و بشر دوستانه برای
مردم افغانستان فعالیت می نماید .این سازمان یکی از بزرگترین موسسات غیر دولتی در افغانستان است که در زمینه توسعه
دوامدار و پایدار این کشورکمک می نماید .انجمن توسعه افغانستان با اجرای برنامه های انکشافی و آموزشی ،برای اشتراک
کننده گان برنامه هایش زمینه تغییر را مساعد می سازد .عالوه بر آن ،این سازمان با همکاران خود در فعالیت های محلی و
تحقیقی نیز فعال بوده و با ارایه نظرات و مشوره ،روی موضوعات مختلف با دیگر شرکا همکاری می نماید.
این سازمان در مناطقی که تقریبا اکثر از موسسات انکشافی دیگر بخاطر دالیل نا امنی در آنجا حضور ندارند ،فعالیت کرده و
با مردم آن مناطق روابط نزدیک و دوامدار دارد .هدف برنامه های انکشافی این سازمان توانمندی ،خودکفایی و ثبات اقتصادی
مردم می باشد.
کارمندان این سازمان:
در این سازمان  745نفر کارمند کار نموده که در حدود  85تن آنان زنان می باشند.
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دفاتر والیتی و منطقوی:
این سازمان در والیات ننگرهار ،لغمان ،پروان ،کاپیسا ،پکتیکا ،پنجشیر ،فاریاب ،قندوز ،تخار ،زابل ،قندهار و ارزگان دفاتر
فعال دارد.
تجارب ،تخصص و ساحات کاری
انجمن توسعه افغانها سعی میورزد تاثیرات خود را از راه های موثر و جدید از طریق بهره برداری از منابع و نظریات همه آنهاییکه
میتواند موثر واقع گردند ،باال ببرد .انجمن توسعه افغانها از سال  2002بصورت مجموعی  255پروژه را تطبیق نموده و در حال
حاظر تطبیق  14پروژه را روی دست دارد .ساحات تجارب و تخصص اتحادیه انکشاف افغان قرار آتی اند.
•زراعت و انکشاف دهات
•آموزش و ظرفیت سازی (آموزش های فنی و مسلکی ،تولید عاید ،قرضه های کوچک (مایکروکریدیت) و رقابت در کاروبار)
•تعلیم و تربیه (برنامه های حمایت و انکشاف اطفال و جوانان ،برنامه های آموزشی رسمی و غیررسمی).
•حفاظت از محیط زیست (وفق پذیری با تغییر اقلیم و کاهش گرمای اقلیم)
•دادخواهی و تحقیقات اجتماعی
•سروی و انجینری زراعت
•برنامه های صلح و حل و فصل منازعه
•جندر و حقوق بشر
•حکومتداری خوب ،مبارزه علیه مواد مخدر و فساد اداری
•مدیریت خطرات حادثات طبعی و عاجل ()CBDRM

کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری ()MEC
www.mec.af

پس از اینکه در کنفرانس لندن و کابل نیاز برای نظارت و ارزیابی مستقالنه از تالش ها برای مبارزه علیه فساد اداری تشخیص
داده شد ،کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری تاسیس گردید .دولت افغانستان بعد از کنفرانس لندن از
نماینده گان جامعه بین المللی خواست تا با تشکیل این کمیته مشترک از روند مبارزه علیه فساد اداری در افغانستان ،نظارت نمایند.
این کمیته بطور مستقل از دولت افغانستان و جامعه بین المللی فعالیت می نماید .الیحه وظایف این کمیته دربرگیرنده صالحیت
های ذیل است:
•ترتیب سفارشات و تعیین میزان سنجش برای مبارزه علیه فساد اداری
•نظارت و ارزیابی تالش های حکومت و جامعه بین المللی در امر مبارزه علیه فساد اداری
•و ارایه گزارش به رییس جمهوری و شورای ملی افغانستان ،مردم و جامعه بین المللی
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کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری طی هر شش ماه یکبار گزارش خود از بررسی و یافته های اش
از روند مبارزه علیه فساد اداری را به رییس جمهوری ،پارلمان و مردم افغانستان از طریق رسانه ها ارایه میدارد.
تجارب ،تخصص و ساحات کاری
•ترتیب سفارشات و تعیین میزان سنجش برای مبارزه علیه فساد اداری
•نظارت و ارزیابی از تطبیق این سفارشات
•نظارت و ارزیابی از مواد فرمان شماره  45ریاست جمهوری در مورد مبارزه علیه فساد اداری
•ارزیابی و شناسایی آسیب پذیری های فساد اداری ()VCAs
•مشورت دهی و ارتباطات
این کمیته در سال  2012میالدی ،تحقیق عامه را در مورد بحران کابل بانک نیز اجرا نمود.

گروه بین المللی بحران ()ICG
www.crisisgroup.org

گروه بین المللی بحران یک موسسه مستقل ،غیر انتفاعی و غیر دولتی بوده که متعهد به جلوگیری و حل و فصل درگیری
های مرگبار است .گروه بحران در سال  1995به عنوان یک موسسه بین المللی غیر دولتی تاسیس گردید که این کار به ابتکار
گروهی شناخته شده از چهره های بین المللی که از ناکامی جامعه بین المللی در ارتباط به پیش بینی و واکنش های موثر به
ارتباط تراژدی های اوایل دهه  1990کشور های سومالی ،روندا و بوسنیا نامید شده بودند ،صورت گرفت .این گروه در آنزمان
توسط آقای مارتن ابراموتز (آنزمان سفیر امریکا در ترکیه و تایلند ،و بعدا رییس موسسه بین المللی صلح) ،مارک ملوچ  -براون
(رییس سابق برنامه انکشافی سازمان ملل ،بعدا معاون سرمنشی سازمان ملل متحد ،و وزیر در بریتانیا) و اولین رییس این گروه،
و سناتور جورج میچیل رهبری می شد .این دیدگاه وجود داشت تا بر خالف هر سازمان دیگر ،یک موسسه و سازمان بسیار
مسلکی ساخته شود تا به مثابه چشم و گوش دنیا از خطرات و منازعات احتمالی در دنیا باخبر باشد تا از طریق یک تیم بسیار
منسجم بتواند اقدامات مناسب و موثر توسط پالیسی سازان از سراسر دنیا را روی دست گیرد .امروز گروه بین المللی بحران،
به مثابه یک منبع عمده معلوماتی ،تحلیل ها و مشورت برای جلوگیری و حل و فصل منازعات خونبار دنیا شناخته می شود.
بزرگترین منبع تمویل کننده برنامه های این گروه ،دولت ها اندکه در حدود  47درصد بودیجه این گروه را تمویل می کنند
سازمان ها و بنیاد ها در حدود  30درصد و افراد و شرکت ها در حدود  23درصد برنامه های این گروه را تمویل می کنند.
کارمندان گروه بین المللی بحران
تحلیلگران گروه بین المللی بحران اکثرا متشکل است از دیپلومات های با تجربه ،ژورنالیستان ،اهل اکادمیک ،کارمندان
موسسات غیردولتی ،که اغلبا متخصصین جهانی دربخش های کاری شان هستند؛ .از جمع ُ 116پست در تاریخ  1فبروری
ُ 63 ،2014پست آن در  26محل یا ساحه کاری توظیف بوده اند .و متباقی از دفاتر مرکزی این موسسه در بروکسیل و دیگر
دفاتر کلیدی منطقوی این گروه فعالیت می کردند .دفاتر و نمایندگی های این گروه در موقعیت های ذیل فعال می باشند :ابوجه،
بانگکوک ،بیچینگ ،بیروت ،بیشکیک ،بوگاتا ،قاهره ،داکار ،غزه ،اسالم آباد ،استانبول ،بیت المقدس ،جانسبرگ ،کابل ،لندن،
مکزیکو ،نیروبی ،نیو یارک ،سایول ،تبلیسی ،تریپولی ،تونس ،و واشنگتن دی سی.
از الف تا یا :کتاب رهنما برای کمک به افغانستان
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تجارب کاری و تخصص
1 .1امنیت ،سیاست ،و حکومتداری
تحقیق و تحلیل ساحوی و متخصص اعتبار گروه بین المللی بحران در کارهای تحقیقی ساحوی اش می باشد .کارمندان
تحقیق این گروه در نزدیک ترین ساحاتی که احتمال جنگ و شیوع منازعه در آن زیاد باشد ،مستقر می باشند .وظیفه اساسی
آنها شناسایی عوامل سیاسی ،اجتماعی ،و اقتصادی است که زمینه برای جنگ و منازعه را فراهم ساخته تا علت اصلی تنش ها
تشخیص شوند .برعالوه ،آنها افراد مهم را شناسایی کرده و به جستجوی اینکه کیها و یا چه چیز ها بر آن افراد تاثیر می گذارند
را جستجو می نمایند .آنان نقش پویا و واقعی دیگر کشور ها و نهاد ها از قبیل سازمان ملل متحد ،اتحادیه اروپا ،و اتحادیه افریقا
نیز در انجام کار های شان مورد توجه قرار می دهند.
2 .2سفارشات عملی و سیاست گذاری
مسولیت گروه بحران تنها درک و شناخت منازعه و جنگ نیست بلکه جلوگیری و حل و فصل منازعات ،از طریق کنترول موارد
حقوقی ،مالی وغیره در دستور کار این اداره نیز می باشد .برخی از این توصیه ها الزم به اقدامات دولت و فعاالن محلی مناطق
و بعضی دیگر از انها نیاز به تعهد دیگر دولت ها و سازمان های بین المللی دارد .این سفارشات همراه با دیگر تحقیقات و تحلیل
های ساحوی در گزارش های پی هم و به موقع نشر و پخش می شوند.
3 .3دادخواهی موثر در سطح باال
شناسایی و اتخاذ پاسخ های مناسب برای مشکالت تنها یک بخش کار می باشد" .عزم سیاسی" برای اقدامات مناسب در آن
راستا مورد دیگری است که غالبا وجود نمی داشته باشد .مسولیت این گروه افسوس کردن برای نبود چنان عزم سیاسی نبوده
بلکه تالش می نماید تا چنین عزم سیاسی منسجم شده و شکل گیرد .بنا این اداره تالش می نماید تا سیاست گذاران را بطور
مستقیم و یا از طریق رسانه ها و یا کسانی که بر سیاست گذاران نفوذ دارند ،متقاعد سازند .این به این معنی است که این اداره
باید توانایی و قابلیت الزم را برای پیشکش نمودن ادعا ها و دالیل اش داشته باشد .بورد رهبری گروه بین المللی بحران همچو
زمینه ها را برای ما مساعد ساخته است تا به مقامات بلند رتبه در دولت ها دسترسی داشته باشیم.
تمام تحقیقات و گزارش های گروه بین المللی بحران از آدرس وب سایت قابل دریافت می باشند www.crisisgroup.org :تمام
نشرات این گرود در مورد افغانستان به طور رایگان از این آدرس قابل داونلود است:
http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-asia/afghanistan.aspx

متشبثین برای انکشاف افغانستان ()LEAD
اداره متشبثین برای انکشاف افغانستان توسط یک تعداد از زنان تجارت پیشه در افغانستان تاسیس شد .اینکار بنابر نبود یک اداره
واحد برای دادخواهی از منافع آنها و نقش این متشبثین در روند پالیسی سازی ایجاد گردیده است.
دیدگاه این سازمان این است تا به عنوان یک اداره واحد برای متشبثین زن افغان کمک نماید تا نقش و سهم آنان در روند
انکشاف اقتصادی پایدار افغانستان در سطح ملی و بین المللی مورد احترام قرار گیرد .به این اساس ،این سازمان ماموریت دارد
تا بطور درست از منافع و نگرانی های زنان افغان در سکتور اقتصادی نماینده گی کرده و در زمینه برای زنان همکاری نماید.
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اهداف کاری:
در سطح پالیسی
•اطمینان از اینکه دیدگاه زنان در پالیسی های اقتصادی شامل گردد
•دادخواهی از پالیسی سازان برای ایجاد شرایط بهتر برای زنان در سکتور اقتصادی
در سطح ظرفیت سازی
•دادخواهی و ارایه فهرست های آموزشی با کیفیت برای زنان متشبث
در سطح معلومات و آگاهی دهی
•افزایش آگاهی از مقررات ،قوانین و حقوق که برای اشتراک زنان در سکتور خصوصی در نظر گرفته شده است
•ایجاد یک سیستم معلوماتی که حاوی تازه ترین و دقیق ترین معلومات راجع به مسایل اقتصادی که با زنان ارتباط میگیرد ،باشد.

مجتمع جامعه مدنی افغانستان ()ACSFo
www.acsf.af

مجتمع جامعه مدنی افغانستان ( )ACSFoشبکه یی متشکل از گروهها و فعاالن جامعه مدنی در افغانستان می باشد این نهاد
برنامه هایی برای گفتگو به منظور ارتقا و تقویت نقش های مدنی اجتماعی در فرایند تصمیم گیری سیاسی تهیه می کند .همزمان
با تدویر کنفرانس بن در سال  2001میالدی ،کنفرانس جامعه مدنی افغانستان نیز دایر گردید که بر اساس آن مجتمع جامعه مدنی
افغانستان تاسیس شد .در ابتدا این مجتمع توسط بنیاد صلح سویس کمک میشد اما از ماه جنوری سال  2006میالدی بدین سو
این مجتمع به عنوان یک سازمان مستقل داخلی فعالیت می کند .دیدگاه این موسسه ایجاد یک جامعه مردم ساالر ،متحرک و
پویا مبنی بر ارزشهای شهروندی است .ماموریت این موسسه تسهیل روند شهروند پروری و دولت سازی از طریق دادخواهی،
ظرفیت پروری و هماهنگی می باشد .انکشاف جامعه مدنی متنوع ،کثرت گرا ،جامع و متحد ،مرام و هدف این موسسه است.
این مجتمع  342عضو داشته که شامل  172سازمان و  170شخص می باشد .بر عالوه ،این موسسه به تعداد  322همکار در
بخش های ظرفیت پروری ،آموزش های مدنی و دادخواهی ،پژوهش ،هماهنگی و ترویج صلح دارد.
دفاتروالیتی
کتابخانه و مرکز منابع معلوماتی این موسسه در دفتر مرکزی آن در کابل واقع بوده و چنین مراکز دیگر در دفاتر والیتی موسسه
در والیات بامیان ،سمنگان ،غور ،کندز ،مزار شریف ،جالل آباد ،پروان ،قندهار و گردیز فعال می باشند.
تجارب ،تخصص و ساحات کاری
این موسسه در میان سال های  2002الی  2005میالدی در روند عملی ساختن موافقتنامه بن همکاری نموده و برنامه های
آموزشی ،رسانه ای و دادخواهی را برای حمایت از پروسه طرح قانون اساسی جدید افغانستان تطبیق نموده است .همچنین در
آن دوره برنامه های تعلیمات مدنی و آگاهی دهی در مورد انتخابات ریاست جمهوری سال  2004میالدی و انتخابات پارلمانی
 2005میالدی نیز دایر نمود .از آغاز سال  2005میالدی ،این موسسه مسیر کاری اش را از تدویر برنامه های عامه به سمت
تقویت سازمان های جامعه مدنی تغییر داده است.
از الف تا یا :کتاب رهنما برای کمک به افغانستان
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در سال  ACSFO ۲۰۱۱تدویر کنفرانس  APRPرا در افغانستان سهولت بخشید .هدف کنفرانس آن بود که فعالین جامعه مدنی،
نمایندگان جوامع محلی و سایر شرکای مربوطه را گرد هم آورده و مساله صلح و انسجام مجدد در افغانستان را مورد بحث قرار دهند.
مجتمع جامعه مدنی افغانستان در عین حال ابتکار و تصویب نخستین قانون را در مورد معلولین در تاریخ افغانستان بدوش داشت.
قانون معلولین اکنون بعنوان یگانه ابزار در راه دفاع از حقوق معلولین شناخته میشود.

مرکز مطالعات صلح و منازعه ()CAPS

www.caps.af

این مرکز در کابل مستقر بوده و در سال  2006به عنوان یک سازمان تحقیقاتی مستقل درامر انجام تحقیقات عملی به منظور
تاثیر گذاری بر پالیسی سازها در بخشهای ذیل ایجاد شد :حکومتداری ،مواد مخدر ،حل منازعات و صلح سازی .با تاکید ویژه بر
افغانستان و منطقه .این مرکز در صدد بارور ساختن قابلیت های محلی است تا از عهده ارزیابی تهدید ها برآمده بتواند.
مرکز مطالعات صلح و منازعه متعهد است تا در تسهیل تحقیقات ،آموزش و تبادل معلومات در خصوص منازعه ،مردم و فرهنگ
و گروههای خشونتگرا در افغانستان و منطقه کار و فعالیت نماید .این مرکز در راستای کاهش خشونت سیاسی ،تالش می کند تا
در انکشاف یک فضای پایدار صلح و ثبات همکار باشد .برای رسیدن به این هدف ،این مرکز در این بخش ها فعالیت می کند:
تحقیق و ارزیابی پالیسی؛ آموزش و تربیت ،و ظرفیت سازی و توسعه دانش .تمرکز اصلی این مرکز بر تحقیق و ارزیابی مسایل
امنیتی می باشد که حاصل کار با مقامات دولتی ،اعضای جامعه جهانی و دیگر بازیگران به صورت منظم از طریق گزارش و
توضیحنامه شریک ساخته می شود .این مرکز همچنان به طور منظم کنفرانس ها ،کارگاههای آموزشی ،سیمنار ها و کورسهای
تربیوی در باره تاریخ و فرهنگ افغانستان و منطقه و نیزموضوع جنگ افزار و شورشگری برگزار می کند.

موسسه بین المللی خدمات روانی و اجتماعی ()IPSO
www.ipsocontext.org

این موسسه یک سازمان غیر انتفاعی و بشردوستانه بوده که در سال  2008میالدی در کشور آلمان تاسیس شده است .این
موسسه در سال  2011میالدی در وزارت معارف افغانستان نیز ثبت گردیده است .این موسسه خدمات روانی و اجتماعی را برای
آنانیکه نیازمند اند (بطور مستقیم و یا غیر مستقیم) بدون هر نوع تبعیض و بدون در نظرداشت نژاد ،مذهب ،طرز عقیده و ارتباط
.سیاسی افراد ارایه میدارد
تجارب ،تخصص و ساحات کاری
حمایت از ادغام خدمات مشورتی روانی و اجتماعی در نظام صحت عامه افغانستان :هدف این پروژه تقویت و بهبودنظام صحی
در افغانستان است .برای این منظور این موسسه کارمندان صحت عامه ،داکتران و نرس های تعدادی از کلینیک های تمام
والیات کشور را آموزش میدهد .فعالیت های این موسسه مغایر ستراتیژی ملی صحت روانی وزارت صحت عامه افغانستان نمی
باشد .از طریق این برنامه این موسسه سعی دارد تا به مشکل صحت روانی مردم رسیده گی نماید.
تقویت صلح و ثبات در افغانستان از طریق گفتمان فرهنگی و حمایت صحت روانی و اجتماعی :این پروژه تالش می نماید تا به
جامعه مدنی افغانستان کمک نماید .برای این منظور این موسسه در معرفی و تقویت ابعاد فرهنگی و اجتماعی ،شایستگی و اعتماد
فردی به عنوان عوامل عمده ای که روند صلح و آشتی را تقویت می بخشد ،تالش می نماید .این پروژه در واقع ادامه دو برنامه
(صحت روانی در شمال افغانستان و برنامه آموزش صحت روانی در تمام والیات افغانستان) می باشد.
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موسسه مطالعات عامه افغانستان ()APPRO

www.appro.org.af

یک اداره غیر انتفاعی ،و تحقیقی در امور اجتماعی به سطح افغانستان بوده و دارای دفاتر در مزار شریف ،هرات ،کندهار و جالل
آباد میباشد .این موسسه تحلیل پالیسی عامه افغانستان ،دانش اجتماعی و پالیسی را جهت بهره برداری مساعی انکشافی در
افغانستان ،رشد میدهد .باین ترتیب موسسه تالش میورزد خال های اطالعاتی و معرفتی در پروسه های موجود تهیه و ترتیب
پالیسی را از بین برده و براساس دانش نامبرده از طریق پژوهشهای علمی اجتماعی پیشنهادات مبتنی بر ثبوت و مدارک را به
شیوه های عملی ارایه نماید .هدف از این روش ترویج گفتگو های جدی و سازنده برای توسعه افغانستان است.
		
کارمندان
در تشکیالت اداری این موسسه یک رییس اجرایی ،یک رییس در بخش تحقیق و پژوهش و یک رییس در بخش ارتباطات و
بر عالوه  5نفر منحیث مدیران پروژه های تحقیق ،یک مدیر اداری و مالی و یکتعداد دیگر محققین و کارمندان اداری فعالیت
می نمایند .بطور مجموعی  30نفر کارمند در این موسسه مشغول کار بوده که از جمله  35درصد زن و  65درصد مرد می باشند.
تجارب ،تخصص و ساحات کاری
موسسه تحلیل پالیسی عامه افغانستان در سه عرصه مصروف فعالیت است :تحلیل کاربردی ،آموزش و ارزیابی .عرصه های
تحلیل عبارت اند از :حکومتداری ،اقتصاد سیاسی ،حقوق و انکشاف ،و مدیریت منابع طبیعی و حفظ محیط زیست .آموزش
برای سلسله وسیعی از وزارت های حکومت ،و موسسات غیر حکومتی در عرصه پالیسی ،نظارت و ارزیابی ،شیوه های تحلیل
کاربردی ،بررسی بودجه ،و حمایت عرضه میگردد .ارزیابی ها براساس تقاضای عده ای از موسسات ملی و بین المللی همراه
با برنامه ها و پروژه ها در افغانستان عملی میشود .وضع کنونی پروژه ها نشان میدهد که پروژه ها بصورت تخمینی میان
موضوعات مربوط جنسیت ( )%50مسایل حکومتداری ( ،)%30و مسایل مربوط امور اجتماعی -اقتصادی تقسیم میگردد .بنظر
میرسد گرایش موجود در سالهای  2015ادامه می یابد.

همکاری برای صلح و اتحاد ()CPAU
www.cpau.org.af

موسسه همکاری برای صلح و اتحاد ( )CPAUاولین سازمان افغانی غیر دولتی و غیر انتفاعی است که از سال 1996م بدینسو
در افغانستان کار می کند .این سازمان در رستای صلح و مسایل مربوط به عدالت به خاطر حمایت از اجتماعات محلی و دولت
افغانستان ،فعالیت می نماید .دیدگاه سازمان همکاری برای صلح ایجاد یک فرهنگ صلح و جهانی عاری از تبعیض و خشونت،
که در آن هر کس حق داشتن نیازهای اساسی ،عدالت اجتماعی ،و کرامت انسانی است ،می باشد .ماموریت این سازمان تسهیل
روند صلح و توسعه پایدار اجتماعی است که با بسیج و ارتقأ ظرفیت از طریق یک رویکرد اشتراکی که سبب ایجاد همکاری،
اعتماد و گذار از جنگ و منازعه گردیده ،می باشد.
دفاتر ساحوی و والیتی:
دفتر مرکزی موسسه همکاری برای صلح و اتحاد در کابل موقعیت دارد که دارای پنج دفاتر فرعی در سراسر کشور از جمله یک
دفتر و یک ایستگاه رادیویی  FMدر والیت پروان می باشد .این سازمان دارای اجتماعات بسیج شده بوده و در حال حاضر در
بدخشان ،تخار ،کندز ،بغالن ،فاریاب ،جوزجان ،سرپل ،بلخ ،کابل ،کاپیسا ،وردک و غزنی فعالیت می نماید.
از الف تا یا :کتاب رهنما برای کمک به افغانستان
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همچینن این سازمان پروژه های پژوهشی را در والیات ارزگان ،هلمند ،کندهار ،ننگرهار ،کنر ،بامیان ،دایکندی ،هرات ،فراه ،غور،
لوگر ،پکتیا ،پکتیکا ،خوست و پروان انجام داده است .سازمان مذکو ارتباطات شبکه ی با افراد نفوذ دار و تشکیالت حکومت های
محلی در تمام موارد باال حفظ نموده است .برای مرور دقیق مناطق که این سازمان در آن فعالیت می نمایند ،لطفابه لینک ذیل
مراجعه نمایدhttp://cpau.org.af/project-history.html .
تجارب ،تخصص و ساحات کاری
موسسه همکاری برای صلح و اتحاد دو دهه تجربه طوالنی خود را در بخش تغییر اجتماعی به آموزش رسانه ای ،ظرفیت سازی
و برنامه های آموزشی یکی نموده است .بخاطر ظرفیت های رسانه ی موسسه همکاری برای صلح و اتحاد از طریق موسسه
( )Twanکه یک موسسه نزدیک به این سازمان می باشد ،وسعت کمک رسانی خود را در سراسر کشور گسترش داده است .موسسه
همکاری برای صلح ستیشن های رادیویی  FMخود را با چهار فرکانس های مختلف در هشت والیت ،اداره و اجرا می نماید و
این شبکه به سرعت در حال گسترش است .بسیاری از برنامه های صلح این سازمان شامل یک اصل قوی ارتباطاتی ،حمایت و
آموزش و پرورش می باشد .در حال حاضر موسسه همکاری برای صلح و اتحاد یک برنامه حمایتی و آگاهی ملی را اجرا نموده
که تمام  34والیت افغانستان را تحت پوشش خود قرار داده است.

هماهنگی کمک های بشری ()CHA
www.cha-net.org

هماهنگی کمک های بشری یک سازمان غیر انتفاعی می باشد که در سال  1987تاسیس شده است .اهداف ستراتیژیک این
سازمان کاهش فقر و آسیب پذیری ،تضمین توزیع عادالنه منابع ،ایجاد تسهیل در انکشاف اجتماعی و اقتصادی و اطمینان دادن
از حفظ حقوق اساسی اتباع افغانستان می باشد .سازمانهای مرتبط دیگربا این موسسه عبارتند از سازمان انکشاف منابع بشری
( ،)OHRDسازمان رسانه یی سبا ( )SMOو سازمان دیده بان حقوق اساسی ( .)WBROاین موسسه میخواهد تا بعنوان یک سازمان
موثر ،معتبر و خالق در زمینه انکشاف جوامع و کاهش آسیب پذیری فعالیت نماید.
کارمندان
هم اکنون این موسسه  1،942نفر کارمند افغان داشته که در بخش های اداری و فنی و در پروژه های مختلف بخصوص در
ساحات روستایی فعالیت می کنند .از این جمع 25 ،درصد ( 493کارمند زن) و  1،431نفر کارمند مرد در این موسسه استخدام
شده اند .موسسه هماهنگی کمک های بشری در آینده تالش می نمایدتا تعداد کارمندان زن را به  30درصد افزایش دهد.
دفاترمنطقوی و والیتی
این سازمان فعالیتهای خود را در دو ولسوالی والیت فراه آغاز نمود ولی بزودی برنامه و عملکرد های خود را به ده والیت دیگر
یعنی کابل ،کندهار ،هلمند ،ننگرهار ،بلخ ،هرات ،غور ،فاریاب ،پروان و کاپیسا توسعه داد .موسسه  CHAدر حال حاضر یکی از
بزرگترین موسسات غیر دولتی در افغانستان می باشد.
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هماهنگی کمک های بشری در حال حاضر در شش بخش ستراتژیک فعالیت دارد:
1 .1صحت و تغذیه
2 .2تعلیم و امور فرهنگی
3 .3زراعت و مالداری
 4 .4انکشاف اجتماعی و مصونیت اجتماعی
5 .5کاهش خطرات حوادث و واکنش اضطراری و
6 .6تقویت جندر
همآهنگی کمکهای بشری توانایی آنرا داشته است که شمار پروژه ها ،ساحات تحت پوشش و تنوع فعالیت های خود را بحیث
یک همکار کمک دهندگان و حکومت افغانستان افزایش دهد .کمک دهندگان شامل مراجعی چون اکسفام ،کمک کلیسای
ناروی ،اداره کمکهای انکشاف بین المللی امریکا ( ،)USAIDاتحادیه اروپا ( ،)EUبانک جهانی ( ،)The World Bankکمیشنری
عالی ملل متحد درامورمهاجرین ( ،)UNHCRاداره بین المللی مهاجرت ( ،))IOMچارتیس جرمنی (کمک های جرمنی) ،برنامه
جهانی غذا ( ،)WFPوزارت زراعت ،آبیاری و مالداری ( ،)MAILاداره مواد غذایی و زراعت ( ،)FAOجامعه آسیاDIAKONIE ،
 ، ،KATASTROPHENHILFEوزارت صحت عامه و وزارت احیاء و انکشاف دهات ،میباشد.

از الف تا یا :کتاب رهنما برای کمک به افغانستان
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برنامه های ابتکارات افغانی و بین المللی
اهداف توسعه یی هزاره ()MDGs
www.un.org/millenniumgoals

در سال  ،2004اداره انتقالی افغانستان اعالم داشت که قصد دارد به اهداف توسعه یی هزاره سوم ملل متحد که در اجالس
سران حکومت افغانستان در سال  2004اعالمیه مجمع عمومی ملل متحد برای هزاره  2000را تایید و همچنان اهداف توسعه
یی هزاره را که بر اساس اهداف توسعه یی در سال  2020را که در واقع نسبت به سال  2015تمدید گردیده است ،تعقیب می
نماید .از همین رو ،دولت افغانستان راهبرد افغانی شده اهداف توسعه یی هزاره را که "دورنمای  "2020نام گرفته است مورد
تطبیق قرار داد ،این دورنما اهداف اضافی دیگری را هم مانند تساوی جنسیت ،صحت روانی و با اضافه نموده هدف نهم با
توجه به اهمیت امنیت منحیث پیش شرط برای رسیدن به انکشاف پایدار در افغانستان را در بر می گیرد .هریک از موارد ذکر
شده در اهداف انکشافی هزاره در محور های سه گانه ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان) نیز ادغام گردیده است که عبارتند از:
1 .1ریشه کن سازی فقر و گرسنگی شدید
2 .2دسترسی به آموزش ابتدایی با معیار جهانی
3 .3تقویت تساوی جنسیت و ظرفیت بخشی زنان
4 .4کاهش مرگ و میر کودکان
5 .5بهبود صحت مادران
6 .6مبارزه با مرض ایدز ،مالریا و دیگر بیماری ها
7 .7حمایت از حفاظت محیط زیست
8 .8ایجاد مشارکت جهانی برای انکشاف
9 .9بهبود امنیت
آخرین گزارش  MDGدر باره افغانستان در سال  2012انتشار یافت که پیشرفت حکومت را در راه رسیدن باهداف هزاره توضیح
نموده است .گزارش نامبرده تذکر میدهد در حالیکه پیشرفت در چند ساحه محدود مانند آموزش و صحت چشمگیر بوده ،متاسفانه
در سایر عرصه ها بخصوص سواد زنان ،مشارکت سیاسی ،بهداشت و آب آشامیدنی رشدی وجود نداشته است. .
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بورد مشترک انسجام و نظارت ()JCMB
www.ands.gov.af/ands/jcmb

بورد مشترک انسجام و نظارت نهاد عالیرتبه دولتی است که در سال  2006به منظورهمکاری برای ایجاد هماهنگی های
ستراتیژیک در تطبیق توافقنامه افغانستان همکاری نماید .با انقضای تاریخ توافقنامه افغانستان در  ،2011نقش بورد مشترک
بر بخشهای ذیل گسترش یافت )1( :فراهم ساختن رهنمود های پالیسی و ستراتیژیک در باره تطبیق ستراتیژی انکشاف ملی
افغانستان؛ ( )2ارزیابی پروسه کابل؛ و ( )3به عنوان بلند پایه ترین نهاد وصل کنندۀ افغانستان و جامعه جهانی در تصمیم گیری
های مربوط توسعه نیروهای امنیتی ملی افغانستان از جایگاه کلیدی برخوردار است .این بورد ،به نظارت از تطبیق و به اجرا در
آمدن چارچوب کاری توکیونیز کمک می کند.
بورد مشترک انسجام و نظارت به صورت مشترک توسط نماینده خاص سر منشی ملل متحد در افغانستان و رییس کمیتۀ
هماهنگی کابینه افغانستان (فعال وزیر مالیه ریاست این کمیته را بر عهده دارد) رهبری گردیده و ازفعالیتهای نظارتی و هماهنگی
این بورد در تطبیق ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان نظارت بعمل می آورند .در این بورد  28نماینده اشتراک دارند که  7نفر
آن نماینده دولت افغانستان و  21نماینده باقیمانده از کشورهایی اند که بیشترین سهم کمکهای انکشافی و نیروهای نظامی را
درافغانستان داشته باشند و نیز حضور منطقه یی شان چشمگیرباشد.
فعالیت های بورد مشترک در حال حاضر توسط سه کمیته برحال هدایت می شود که سکتور امنیت ،حکومتداری ،حقوق بشر
و حاکمیت قانون و انکشاف اقتصادی و اجتماعی را در بر می گیرد .این گروه بندیهای موضوعی در واقعیت امر ،محور های
ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان را تشکیل می دهند.
جلسه خاص  JCMBتحت ریاست مشترک داکتر عمر زاخیلوال وزیر مالیه و نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان،
آقای یان کوبیس ،بتاریخ  20جنوری  2014در کابل دایر گردید .جلسه متذکره در راه تشخیص انکشاف برنامه دوجانبه
حسابدهی توکیو ( )TMAFپس از جلسه اخیر مامورین عالیرتبه ( )SOMدر جوالی  2013مفید واقع گردید .نمایندگان بیش از 50
کشور و موسسات بین المللی ،تمام  11نامزد انتخابات  2014ریاست جمهوری افغانستان ،وزراء ،و نمایندگان جامعه مدنی و نیز
سکتور خصوصی در جلسه متذکره اشتراک داشتند .در سکتور زراعت و انکشاف دهات:
گزارشات و معلومات جلسات قبلی این بورد مشترک (از شماره های  1-7و  )10-18نیز قابل دسترس می باشند.
www.thekabulprocess.gov.af/index.php/jcmb/archive
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پروسه استانبول

پروسه استانبول بخاطر کمک به افغانستان و "قلب آسیا" از طریق افزایش همکاری های امنیتی و منطقوی ایجاد شده است.
این پروسه شامل کنفرانس ها و جلسات به سطح وزرا بوده که نماینده گان بیش از  50کشور جهان بشمول اکثریت از کشور
های آسیای میانه و همسایه های افغانستان و تعداد از کشورهای دور (به عنوان ناظر و حامی این پروسه) اشتراک می نمایند.

پس از کنفرانس استانبول برای همکاری های امنیتی قلب آسیا و افغانستان ،اشتراک کننده گان بتاریخ  2نوامبر  2011میالدی
با اعالمیه  23فقره ای موافقت کردند تا طرحی ایجاد گردد تا از آن طریق مسایل منطقوی بخصوص مسایل امنیتی ،سیاسی
و همکاری های اقتصادی میان افغانستان و کشور های همسایه آن ،مورد بحث قرار گیرد.به این اساس پروسه استانبول
ایجاد گردید .پروسه استانبول وسیله ای است برای گسترش همکاری های عملی میان افغانستان و همسایه های این کشور
و همکاران منطقوی این کشور ها تا به تهدید های مشترک مخصوص ًا مبارزه بر تروریزم ،مبارزه علیه مواد مخدر ،فقر و افراط
گرایی بطور مشترک رسیده گی و پاسخ داده شود.
دومین کنفرانس "قلب آسیا" به سطح وزراء بتاریخ  14جون  2012میالدی در کابل تدویر یافت .در این کنفرانس روی اولویت
های کاری برای مشورت خواهی و اعتماد سازی بحث گردید .سومین دور کنفرانس پروسه استانبول به سطح وزراء در شهر
آلماتای قزاقزستان بتاریخ  26اپریل  2013میالدی دایر گردید .اشتراک کننده گان در این کنفرانس روی اهمیت تعهد شان برای
کمک به مردم افغانستان در جریاندوره انتقال و در زمان خارج شدن نیرو های بین المللی از این کشور ،تاکید کردند .در ضمن،
اشتراک کننده گان برنامه کاری را جهت پیمایش برنامه های اعتماد سازی این پروسه طرح نمودند.
چارمین کنفرانس وزرای پروسه استانبول بتاریخ  31اکتوبر  2014در بیجینگ دایر گردید .اشتراک کنندگان کنفرانس
"اعالمیه بیجینگ" را صادر نمودند که بر اهداف افغانستان با ثبات و در عین حال باال بردن سطح همکاری منطقه ای
اصرار میورزد.

سازمان ملل متحد در افغانستان
www.unama.unmissions.org

هیات معاونت سازمان ملل برای افغانستان (یوناما) ،ماموریت سیاسی ملل متحد در این کشور می باشد .در سال  2002م ،این
اداره به درخواست دولت افغانستان به منظور حمایت از توسعه و صلح پایدار این کشور ایجاد گردید.
جلسه شورای امنیت سازمان ملل هر سال به خاطر تجدید ماموریت آن سازمان برای  12ماه دیگر دایر می شود .در این اواخر،
ماموریت که مبنی بر کنوانسیون شماره  2145شورای امنیت در  17مارچ  2014میالدی صورت گرفته بود ،الی  17مارچ 2015
میالدی تجدید شد .در این کنوانسیون آمده است که برای معضل افغانستان "تنها راه حل نظامی" وجود ندارد ،و از یوناما می
خواهد تا با هماهنگی تالش های ملکی دولت افغانستان را در دوره تحول کمک نماید.
بر عالوه ،هرگاه دولت افغانستان درخواست نماید ،یوناما این وظیفه را نیز دارد تا در تدویر انتخابات آینده ،از طریق تقویت روند
انتخابات و ظرفیت ها ادارات مربوطه و دولتی به این کشور کمک نماید.
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همچنان بنابر درخواست دولت افغانستان ،یوناما در راستای تالش های صلح در چوکات برنامه صلح و بازسازی افغانستان
( )APRPکمک می نماید.
این دفتر در افغانستان توسط نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد ،آقای نیکوالس فینک هیسم رهبری می شود .آقای
هیسم را دو نفر معاون یکی در بخش امور سیاسی و دیگری در بخش بازسازی و امداد کمک می نمایند.
دفاتر والیتی یوناما
یوناما دارای هشت دفتر منطقوی (بامیان ،گردیز ،هرات ،جالل آباد ،کابل ،قندهار ،قندوز ،و مزار شریف) و شش دفتر والیتی
می باشد.

تیم دفاتر سازمان ملل در افغانستان ()UNCT
سازمان ملل متحد در افغانستان از سال های  1950به این طرف حضور داشته است .در حال حاضر سازمان ملل متحد در
دو بخش در افغانستان فعالیت می نماید :بخش سیاسی و بخش کمک های بشردوستانه .هیات معاون تسازمان ملل برای
افغانستان–یوناما ،مسولیت نظارت از فعالیت های سیاسی این سازمان را به عهده دارد .در بخش کمک های بشردوستانه 21
دفتر دیگر سازمان ملل ،همراه با دفاتر بانک جهانی ،صندوق بین المللی پول ،بانک انکشاف آسیایی ،و موسسه بین المللی
مهاجرت همه زیر یک چتر بزرگ تحت نام دفاتر سازمان ملل در افغانستان ( ،)UNCTفعالیت می نمایند.
سازمان ملل متحد در تمام  34والیت از طریق دفاتر والیتی اش ،یا پروژه های که تمویل می نماید ،و تعداد زیادی از سازمان
های تطبییق کننده به شمول ادارات دولتی و موسسات غیر دولتی حضور دارد .بر عالوه دفاتر اصلی این سازمان در شهر کابل،
دفاتر دیگر و برنامه های این سازمان در ساحات دارای اولویت باال ،فعال می باشند تالش های مشترک کارمندان این سازمان
در ساحات زیر صورت می گیرد :صلح ،بازسازی ،و بهبود حقوق بشر؛ توانمند ساختن جامعه مدنی؛ ارایه خدمات اولیه اجتماعی؛
و حمایت از پاسخ های اضطراری به افات طبیعی و کاهش آن.
درقالب تعهدات عمومی سازمان ملل متحد برای حمایت از برنامه های دارای اولویت ملی افغانستان ،دستیابی به اهداف انکشافی
هزاره ،و عرضه کمک های امدادی برای جوامع بسیار آسیب پذیر ،ادارات سازمان ملل برای انکشاف و کمک های بشر دوستانه،
در بخش های فنی و پالیسی بر اساس قیمومیت کاری هر یک از آن ادارات ،به این کشور کمک می نمایند.
چارچوب جامع ستراتیژیک ( )ISFکه به حمایت چارچوب ( )UNDAFساخته شده است تمام فعالیت های سازمان ملل متحد و با
هماهنگ ساختن فعالیت های انکشافی و سیاسی آن سازمان را رهنمایی می نماید .و برنامه کاری و عمومی بشردوستانه این
سازمان ساالنه آماده و نشر می شود .چارچوب سازمان ملل برای کمک های انکشافی سال  2014-2019میالدی ،که توسط
دولت افغانستان نیز امضاء شده و به خاطر ماهیت حمایت سازمان ملل متحد از ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان دارای سه
اولویت درجه اول می باشد :اول :حکومتداری ،صلح و ثبات؛ دوم :معیشت های پایدار :زراعت ،مصئونیت غذایی و فرصت های
عایداتی ،سوم :خدمات اجتماعی اولیه :صحت ،تعلیم و تربیه ،آب و حفظ الصحه .اما سکتور های محیط زیست ،جندر ،توانمند
ساختن زنان ،مبارزه علیه مواد مخدر از جمله موضوعاتی دیگر است که باید شامل تمام برنامه های انکشافی گردند.
تیم دفاتر سازمان ملل در افغانستان شامل این موسسات و سازمان ها می باشند:
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بانک انکشاف آسیایی

()ADB

سازمان خوراک و زراعت ملل متحد

()FAO

صندوق بین المللی برای توسعه زراعت
سازمان بین المللی کار

()IFAD

()ILO

صندوق بین المللی پول ()IMF
سازمان جهانی مهاجرت ()IOM
کمیشنری عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر

()UNOHCHR

کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهنده گان

()UNHCR

دفتر سازمان ملل متحد برای برابری جندر و توانمند سازی زنان
صندوق پول کودکان سازمان ملل متحد – یونیسف
کنفرانس سازمان ملل متحد در تجارت و توسعه

()UNICEF

()UNCTAD

ریاست سازمان ملل متحد برای امنیت و مصونیت
پروگرام انکشافی سازمان

()UN Women

()UNDSS

ملل()UNDP

سازمان آموزشی ،علمی و فرهنگی ملل متحد – یونسکو
برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد

()UNEP

برنامه اسکان مجدد سازمان ملل متحد

()UN-HABITAT

سازمان انکشاف صنایع ملل متحد

()UNESCO

()UNIDO

برنامه مشترک سازمان ملل متحد در باره ایچ .آی .وی /ایدز

()HIV/AIDS

خدمات ماین پاکی سازمان ملل متحد ()UNMAS
دفتر ملل متحد برای خدمات پروژه ای

()UNOPS

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد

()UNOCHA

اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل
صندوق جمعیت ملل متحد
بانک جهانی

()UNFPA

()WB

برنامه غذایی سازمان ملل
سازمان جهانی صحت
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صندوق وجهی نظم و قانون برای افغانستان ()LOTFA
www.af.undp.org
این صندوق برای جامعه بین المللی این زمینه را مساعد می سازد تا از طریق آن ،تالش ها و برنامه های دولت افغانستان را
در راستای تقویت انفاذ قانون حمایت و کمک نمایند .این صندوق توسط پروگرام انکشافی سازمان ملل در افغانستان ()UNDP
از جانب وزارت امور داخله افغانستان رهبری و مدیتریت می شود.
کمک دولت های تمویل کننده به این صندوق برای :پرداخت معاشات پولیس ملی افغانستان و محافظین زندان ها ،ساختن
زیربنا های اساسی برای پولیس ،توسعه ظرفیت های پولیس ،اصالح سازمانی وزارت امور داخله ،حمایت از جندر در فعالیت
های پولیس ،و توانمند ساختن پولیس های زن و حمایت از فعلیت های پولیس برای اداره بهتر جامعه به به مصرف می رسد.
این صندوق همچنان از کار و فعالیت واحد های رسیده گی به معضالت خانواده گی ،واحد های حقوق بشر پولیس حمایت می
کند و با وزارت امور داخله و دیگر شرکا یک جا تالش می نماید تا فضای کاری برابر و مساعد برای افسران پولیس (زن یا
مرد) فراهم گردد.
کشور های تمویل کننده و کمک کننده به این صندوق پس از ایجاد آن در سال  2002م عبارت از استرالیا ،کانادا ،جمهوری
چیک ،دنمارک ،اتحادیه اروپا ،فنلند ،آلمان ،ایتالیا ،پولند ،کوریایی جنوبی ،جاپان ،هالند ،ناروی ،سویس ،بریتانیا ،و ایاالت متحده
امریکا بوده اند.

کنفرانس بن 2011
کنفرانس دوم بن پس از ده سال از کنفرانس اول بن ( )2001برگزار گردید با این هدف که دورنمای همکاری جامعه جهانی با
افغانستان را برای ده سال دیگر که "دهه تحول" ( )2024-2015نامگذاری شده است و بعد از ختم پروسه انتقال مسولیتهای
امنیتی آغاز می گردد ،روشن سازد .این کنفرانس به میزبانی آلمان و رهبری افغانستان راه اندازی شد که در ان  85کشور و 15
سازمان بین المللی اشتراک داشتند .در این کنفرانس ،سه موضوع عمده مورد بحث قرار گرفت:
•بعد ملکی انتقال مسولیت به دولت افغانستان تا ختم سال 2014؛
•همکاری درازمدت جامعه جهانی در افغانستان بعد از 2014؛
•پروسۀ سیاسی جهت سوق افغانستان به سوی ثبات پایدار و دراز مدت.
این کنفرانس با تعهد جامعه جهانی در قبال افغانستان خاتمه یافت .به صورت خاص در بخش امنیتی توافق شد تا در باره آیندۀ
تمویل نیروهای امنیتی افغانستان در کنفرانس سران ناتو در شیکاگو که در ماه می  2012برگزار می شود برنامه روشنی اتخاذ
شود و همچنین بر حمایت جامعه جهانی در قبال پروسه صلح فراگیر تاکید مجدد صورت گرفت .همچنین ،در این کنفرانس
توافق شد که نقش و تعامل جامعه جهانی در افغانستان از حالت ارایه خدمات به حالت ظرفیت سازی و حمایت بیرونی تغییر پیدا
کند .این کنفرانس همچنان بر راه حل های منطقوی برای مبارزه با تروریزم و روی دست گرفتن روند مصالحه به رهبری افغانها
ان هم با تمرکز بر یک راه حل سیاسی به عنوان عنصر اساسی ثبات در این کشور ،تاکید نمود .جامعه جهانی در این کنفرانس از
انکشاف منابع طبیعی افغانستان استقبال نموده و خواستار ایجاد چارچوب های نیرومند و قانونی کاری گردیدند تا از بهره گیری
این منابع به نفع مردم افغانستان اطمینان حاصل شود .در مقابل ،حکومت افغانستان متعهد شد تا در از سرگیری اولویت های
انکشافی مانند مبارزه بر ضد فساد ،حاکمیت قانون و نیز پرداختن به وظایف خویش در قبال مکانیزم های بین المللی حقوق بشر
و جنسیت گام بردارد و مبارزه علیه کشت مواد مخدر را ادامه دهد.
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کنفرانس توکیو برای افغانستان ()2012
کنفرانس توکیو برای افغانستان که به طور مشترک توسط دولت های جاپان و افغانستان ریاست می شد کنفرانس توکیو در ماه
جوالی  2012میالدی به ریاست مشترک دولت افغانستان و جاپان دایر شد .در این کنفرانس  55کشور و همچنان  25سازمان
بین المللی اشتراک کرده و از کمک های شان به افغانستان در جریان دهه تحول ( 2015-2024میالدی) تجدید تعهد نمودند.
این کنفرانس بنا بر توافقات کنفرانسهای قبلی به شمول کنفرانس لندن در سال  ،2010کنفرانس کابل  ،2010کنفرانس بن
 2011و کنفرانس شیکاگو  2012برگزار گردیده بود و بر مسولیت کامل عملیاتی افغانستان برای به دست گرفتن رهبری امنیت
ملی آن تا سال  2015تاکید مجدد صورت گرفت.
جامعه جهانی بر ایجاد یک چارچوب کاری حسابدهی متقابل که اساسات همکاری آینده آنها را با افغانستان تشکیل می دهد و
بر تعهدات و مسولیت های متقابل اشاره دارد ،به توافق رسیدند .اشتراک کننده گان این کنفرانس ،یک سند ستراتیژیک را به
هدف خودکفایی افغانستان در دهه تحول تدوین کردند که مطابق ان انکشاف سکتور خصوصی ،تنوع بخشیدن به اقتصاد ،بهبود
بخشیدن دسترسی به اموزش ،بهداشت و حکومتداری مورد تاکید قرار گرفته است .در این نشست توافق شد که دستاوردهای در
این بخشها به مثابه تخته خیزی باشد برای "خودکفایی" ،رفاه ،ثبات و صلح در افغانستان.تمویل کنندگان متعهد شدند تا برای
چهار سال آینده (الی  )2016مبلغ  16میلیارد دالر را به افغانستان کمک نمایند.

کنفرانس کابل و پروسه کابل
کنفرانس کابل در باره افغانستان در  20جوالی  2010برگزار گردید .ابتکار نشست کابل در کنفرانس لندن در جنوری 2010
تحت عنوان "روند کابل" طراحی شد و در قالب کنفرانس کابل به گونه یی ساختار بندی شد که یک چارچوب کاری را بین
افغانستان جامعه جهانی در امر مشارکت و حسابدهی متقابل ایجاد نمود تا افغانستان را برای ورود به دهه تحول ( 2015تا )2024
یاری رسانده باشد .اهداف مشترک این چارچوب کاری همانا رسیدن به یک افغانستان با ثبات و با امن از طریق مالکیت افغانها و
مسولیت پذیری شان در قبال حاکمیت ملی می باشد.
کنفرانس کابل که مشترکا توسط رییس جمهور کرزی و بان کی مون سر منشی ملل متحد میزبانی گردید در نوع خود اولین
کنفرانس بین المللی در یک پیمانه بزرگ بود که در آن رهبران جهان و وزرای خارجه اشتراک ورزیده بودند .با تاکید بر رهبری
و مالکیت افغانها ،اعالمیه این کنفرانس بیان می دارد که پروسه کابل تداعی کننده تعهد دولت افغانستان برای بهبود امنیت،
حکومتداری و ایجاد فرصتهای اقتصادی برای شهروندانش می باشد .این اعالمیه ،همچنان تاکید دارد که جامعه جهانی به
تعهد خود در قبال انتقال مسولیت های امنیتی به افغانها و کمک به امنیت و اقتصاد این کشور ،همکاری شان را ادامه بدهند.
کنفرانس لندن در جنوری  2010و جرگه صلح در جون  2010دو مرحله ی کلیدی برای ایجاد شرایط ،چارچوب کاری و برنامه
های مورد توافق در کنفرانس کابل محسوب می گردیدند .این موارد عبارتند از:
•انتقال مسولیت های امنیتی از نیروهای ایساف و ایتالف به نیروهای امنیتی ملی افغانستان تا ختم سال 2015
•طرح و راه اندازی برنامه صلح و ادغام مجدد افغانستان ()APRP
•تاکید و تمرکز بر اولویت ها و ساختار تجدید نظر شده ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان ()ANDS
اشتراک کننده گان بین المللی پروسه انتقال را مورد تایید قرار دادند که مطابق با آن دولت افغانستان این پروسه را به صورت مرحله
وار در تمامی والیتها تا ختم سال  2014انجام می دهد .به منظور تسهیل پروسه انتقال ،دولت افغانستان متعهد شد که بصورت
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مداوم بر کمیت و کیفیت نیروهای امنیتی افغان افزوده و از طرف دیگر جامعه بین المللی درامر کمک به اموزش و تجهیز این نیروها
یاری نمایند .اشتراک کننده گان کنفرانس از ایجاد برنامه صلح و ادغام مجدد نیز در اصول استقبال و تعهد کردند تا از مجرای
صندوق اعتبار صلح و ادغام مجدد این برنامه را تمویل نمایند .دولت افغانستان در قالب اولویت های ستراتیژی انکشاف ملی تعهد
نموده است که بر اصالح نهاد های عرضه خدمات ،پالیسی سازی و تطبیق برنامه های اولویت ملی تمرکز نماید .اشتراک کننده
گان کنفرانس از پیشنهاد دولت افغانستان که یک مکانیزم هماهنگی میان وزارتی است که در اولویت بخشی و تطبیق ستراتیژی
انکشاف ملی کمک می کند ،استقبال نمودند .دولت افغانستان تعهد نمود که برنامهای اولویت ملی را بیش از پیش در اولویت قرار
داده  ،در تطبیق بودجه ونتایج ثمر بخش آن کار نماید.
به منظور اطمینان بهتر از مدیریت و حسابدهی موثر اهداف و برنامه ها در اندازه های شش تا  12ماهه و سه تا پنج ساله تعیین
می شوند .اشتراک کننده گان این کنفرانس ،درمطابقت با اعالمیه کنفرانس لندن همکاران شان را در کانالیزه ساختن حد اقل
 50فیصد از کمکهای انکشافی از طریق بودجه ملی افغانستان در عرض دوسال 2012-2010 ،بار دیگر تایید کردند .عالوه بر
آن اشتراک کننده گان آماده گی شان را برای یکنواخت ساختن کمکهای شان در قالب برنامه های اولویت ملی تا مرز  80درصد
در دو سال آینده ،ابراز داشتند .برای اینکه از تطبیق اولویت های ستراتیژی انکشاف ملی نظارت درست صورت بگیرد ،دولت
افغانستان وهمکارای خارجی ابرازعالقمندی کردند تا سال یکبار ازجریان پیشرفت برنامه نشست نظارتی داشته باشند .قرار شد
در این راستا ،اعضای بورد مشترک انسجام و نظارت هر چهار ماه یکبار برای نظارت وارزیابی جریان تطبیق امور اجالس داشته
باشند .ونیز قرار شد که در قالب پروسه کابل ،اجالس ساالنه به اشتراک دولت ،جامعه بین المللی و جامعه مدنی به شمول
سازمانهای خدمات رسانی ،دایر شود .از  2010به این سو ،اشتراک کننده گان در کنفرانس بن ،شیکاگو و توکیو بر تعهدات و
همکاری شان در قبال چارچوب کاری موافقت شده در کنفرانس کابل تاکید نموده اند.

کنفرانس لندن برای افغانستان ()2014
جامعه بین المللی به تاریخ  4دسمبر  2014میالدی در لندن مالقات کردند تا تعهدات شان را برای ساختن یک آیندۀ باثبات در
افغانستان مجددا ابراز نمایند و از طرف دیگر از رهبران افغانستان ،رییس جمهور داکتر غنی و رییس اجراییه داکتر عبداهلل در
رابطه به برنامه های آنان برای آینده افغانستان ،بشنوند.
پس از کنفرانس بن اول در  2001میالدی ،کنفرانس لندن دوازدهمین کنفرانس بین المللی بود که روی مسایل افغانستان دایر
شد .این کنفرانس در پیوند به تعهدات جامعه جهانی در کنفرانس های قبلی به ویژه کنفرانس توکیو  2012که در آن چارچوب
حسابدهی دوجانبه توکیو ( )TMAFایجاد شد و جلسه اعضای پیمان انتالنتیک شمالی (ناتو) در ویلز در اوایل سال  2014میالدی،
برگزار گردید.
حکومت افغانستان از طریق چارچوب حسابدهی دوجانبه توکیو ( )TMAFتعهدات مختلف برای اصالحات را به جامعه جهانی داد
و کنفرانس لندن در سال  2014میالدی ،اولین جلسه برای بررسی اصالحات دولت افغانستان دایر شد .ولی ،به خاطر تاخیر در
تشکیل دولت جدید به خاطر روند ُپر تنش انتخابات افغانستان ،کنفرانس لندن به یک فرصت سمبولیک برای جامعه جهانی
تبدیل شد تا تعهدات خود را در برابر افغانستان مجددا ابراز نمایند .همچنان جامعه بین المللی در لندن به تعهدات توکیو خود
مبنی بر کمک  16ملیارد دالر برای افغانستان در جریان سال 2015م و ادامه کمک ها الی سال 2017م ،مجددا ابراز تعهد کردند.
نماینده گان بیشتر از  50کشور دنیا و جامعه مدنی افغانستان ،موسسات غیردولتی ،و موسسات چند جانبه بین المللی در این
کنفرانس اشتراک کرده بودند .آن کنفرانس با بیانیه رییس جمهور اشرف غنی که در رابطه به برنامه های افغانستان برای مبارزه
با فساد اداری ،تامین امنیت کشور و گسترش حقوق زنان در سراسر افغانستان ،به پایان رسید.
از الف تا یا :کتاب رهنما برای کمک به افغانستان
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دولت افغانستان در لندن برنامه افغانستان برای اصالحات را ارایه نمود .این برنامه بر اساس چارچوب حسابدهی دوجانبۀ توکیو
آماده شده و تا حدی هم تعهد اداره اشرف غنی را برای ایجاد اصالحات به خصوص در چوکات ادارات دولتی توضیح کرده است.
در آن کنفرانس در حمایت از سه ساحه مهم تاکید شده بود :جامعه مدنی به خصوص گروه های زنان ،رشد اقتصادی و همکاری
های منطقوی .روی این سه ساحه مهم ،جلسات کوچکتر دیگر به تاریخ  3دسمبر  2014میالدی ،دایر شد.
در این جلسات کوچک نقش جامعه مدنی ،سکتور خصوصی ،و همکاری های منطقوی در آینده افغانستان مورد بحث و بررسی
قرار گرفت .کنفرانس آینده به همکاری موسسه بَگ (سازمان های بریتانیا و ایرلند برای افغانستان) ( )BAAGبه هدف شنیدن
صدای گروه های جامعه مدنی افغانستان یک شب قبل از کنفرانس اصلی لندن دایر گردید .در کنفرانس آینده بیشتر از 200
نفر به شمول نماینده گان جامعه مدنی ،وزرای خارجه کشور های خارجی به شمول بریتانیا ،موسسات بین المللی غیردولتی،
و متخصصین انکشاف و توسعه اشتراک کردند .نگرانی اساسی در آن کنفرانس ،وضعیت زنان و شمولیت آنان در دولت جدید
افغانستان بود.
پیشرفت و اصالحات سکتور خصوصی یک عامل مهم در تالش های بهبود اقتصاد افغانستان بوده است .با تدویر میز گردی
قبل از کنفرانس لندن ،روی راه برای ایجاد شغل و افزایش عواید دولت و نیز تشویق سرمایه گذاری های داخلی و خارجی،
بحث صورت گرفت.
وزیر خارجه بریتانیا آقای فیلیپ هاموند نماینده گان مهم منطقه به شمول رییس جمهور غنی و هیات های جامعه بین المللی را
به تاریخ  3دسمبر برای صرف طعام شب و نیز بحث روی همکاری های منطقوی و امکانات توافقنامه های تجاری و اقتصادی،
دعوت کرد.

نشست سران ناتو در شیکاگو 2012
در نشست سران ناتو که در  21می  2012در شیکاگو برگزار شده کشور های عضو ناتو و آیساف با دولت افغانستان بر سر یک
افغانستان "مستقل ،امن و دموکراتیک" تجدید پیمان نمودند .در نشست سران در لزبن رهبران  28کشور عضو ناتو و  22کشور
همکار ایتالف بین المللی آیساف در مورد ختم ماموریت آیساف در تاریخ  31دسمبر  2014در افغانستان و همچنین ادامه روابط
دوستانه بعد از ختم پروسه انتقال ماموریت در افغانستان متعهد شدند.
نظر به سند "همکاری پایدار" که میان افغانستان و ناتو در نشست لزبن امضا شد شرکت کننده ها موافقت نمودند که نیرو
های تحت رهبری ناتو و آیساف فرماندهی و همه ماموریت های جنگی را به نیرو های امنیتی ملی افغانستان در میانه سال
 2013واگذار کرده و در پایان سال  2014به طور کامل از افغانستان خارج شوند .سران ناتو در نشست لزبن تعهدات کنفرانس
کابلدر سال  ،2010تعهدات در پروسه استانبول ( )2011روی امنیت منطقه یی و ایجاد همکاری و تعهدات کنفرانس بن در
سال  2011را دوباره تایید نمودند.
همراه با امضای اعالمیه نشست شیکاگو در مورد افغانستان ،هم پیمانان ناتو و همکاران آیساف تعهدات کنفرانس بن سال
 2011را تایید کرده و در قبال کمک های آموزشی ،تجهیزی ،مالی و انکشاف قابلیت های نیرو های امنیتی ملی افغانستان
بعد از سال  2014دوباره متعهد شدند.

66

AREU

از الف تا یا

نیروی های مشترک بین المللی همکاری تامین امنیت افغانستان()RS
www.rs.nato.int

ماموریت نیروهای بین المللی کمک به امنیت (آیساف) این بود تا دولت افغانستان در تاسیس و حفظ یک محیط با امن و مصون
در افغانستان از طریق کمک به نیرو های امنیتی افغانستان کمک نماید .پس از تکمیل ان ماموریت ،آیساف ماموریت جدید اما
کوچکتر اش را در چوکات ناتو که بنام حمایت قاطع می شود از اول جنوری  2015م آغاز کرد .رهبری این ماموریت آیساف را
جنرال جان کمپبل از امریکا که قبل از آن الی آگست 2014م قومندان نیرو های آیساف بود ،به عهده دارد.
بر اساس دعوت حکومت موقت افغانستان ،نیرو های آیساف بر اساس میثاق شماره  1386سازمان ملل متحد به تاریخ  20دسمبر
 2001م و طوریکه در ضمیمه اول موافقتنامه بن آمده بوده ،تاسیس شد .این نیروهای چند ملیتی تنها توسط سازمان ملل متحد
تایید شده بود ولی به مثابه نیرو های صلح سازمان ملل نبوده اند به آن اساس مصارف ماموریت ایساف توسط کشور های شامل
آن نیرو پرداخت می شد نه توسط سازمان ملل متحد.
به درخواست سازمان ملل متحد و دولت افغانستان در  11آگست  2003میالدی مسولیت رهبری نیرو های ایساف به نیروی
های انتالنتیک شمالی (ناتو) واگذار شد که در آن زمان وظایف آن ماموریت تنها در کابل محدود بود ،و مسولیت نظارت از امنیت
در سراسر افغانستان به دوش نیرو های ائتالف بود .در اکتوبر  2003میالدی ،شورای امنیت سازمان ملل متحد ،وسعت ماموریت
ایساف بیرون از کابل را نیز تایید کرد که سبب شد تا تمام قوت های نظامی تحت یک قومنده واحد در آیند.
پس از اینکه اعضای ناتو توافق کردند تا ساختار فرماندهی نیرو های ایساف بازنگری شود در نوامبر  2009میالدی ،یک نهاد
میانجی دیگر تاسیس شد تا به شکل بهتر فعالیت های ایساف ،تنظیم گردد .با این اقدام ،فعالیت های عملیاتی و روزانه آن
نیرو ها از فعالیت های ستراتیژیک و راهبردی آن تفکیک شد .این مرکزیت جدید فرماندهی در کابل واقع بود که تحت نام
ماموریت آموزش دهی ناتو در افغانستان ( )NTM-Aو فرماندهی مشترک ایساف ( )IJCیاد می شد که توسط یک جنرال چهار
ستاره ( )COMISAFو دو نفر جنرال سه ستاره رهبری می شد .شورای تصمیم گیری ناتو رهنمایی های سیاسی را برای نیرو های
ایساف به مشورت کشور های غیر عضو ناتو و کشور های که به ماموریت ناتو در افغانستان نیرو فرستاده بودند ،ارایه می شد.
در قالب این فرماندهی جدید ،ایساف بیشتر روی جوانب سیاسی  -نظامی ماموریت اش از طریق هماهنگی بیشتر فعالیت های
آن نیروها با ادارات دولتی و دیگر سازمان های که در افغانستان فعالیت می کردند ،توجه داشته است .قومندان ( )COMISAFدو
نقش داشت ،یکی قومندان نیرو های ایساف و دیگر قومندان نیرو های امریکایی در افغانستان ،در پهلوی آن مسولیت داشت
تا فعالیت های نیرو های امریکایی تحت نام عملیات آزادی جاویدان و نیرو های ایساف را هماهنگ سازد .قومندان فرماندهی
مشترک ایساف ( ،)IJCقومندان ماموریت آموزشی ناتو در افغانستان ( )NTM-Aو نیروهای ویژه امریکا ،تحت امر قومندان
( )COMISAFبوده اند .ماموریت آموزشی ناتو در افغانستان از طریق تیم های مشورتی پولیس و ارتش ،ماموریت آموزشی خود را
برای نیرو های امنیتی افغانستان به پیش می برد.
ماموریت حمایت قاطع بر اساس حمایت توافقنامه امنیتی افغانستان با ناتو ( )SOFAو توافقنامه همکاری های دفاعی و امنیتی
که بنام توافقنامه های امنیتی دوجانبه ( ،)BSAیاد می شود که میان نماینده گان ناتو ،ایاالت متحده امریکا ،و حکومت رییس
جمهور اشرف غنی به تاریخ  30سپتمبر  2014امضاء شد ،اجرا می شود.

از الف تا یا :کتاب رهنما برای کمک به افغانستان

67

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

ماموریت حمایت قاطع به میزان بسیار کوچکتر از ماموریت ایساف انجام می یابد ،طوریکه این ماموریت  12،000نفر دارد در
حالیکه ماموریت ایساف شامل  140،000نفر در همان اوج کارش در افغانستان داشت .این ماموریت جدید شامل مبارزه مستقیم
در جنگ نیست و تنها در جریان سال 2015م برای نیرو های افغان کمک های هوایی می نماید .در عوض از طریق این
ماموریت جدید ،برای وزارتخانه های افغانستان و مقامات بلند رتبه نیرو های امنیتی افغانستان کمک های آموزشی و مشورتی
ارایه می شود.

سازمان همکاری های جنوب آسیا – سارک ()SAARC
www.mfa.gov.af

سازمان همکاری های جنوب آسیا یک سازمان منطقوی است که در سال های  1980تاسیس گردید .قبل از اینکه افغانستان
در سال  2007میالدی عضویت این سازمان را کسب نماید ،این سازمان دارای هفت عضو بوده است که شامل کشور های
بنگالدیش ،سریالنکا ،بوتان ،هند ،پاکستان ،مالدیف و نیپال می باشد.اهداف اساسی این سازمان تقویت صلح و ثبات و افزایش
میزان رفاه اقتصادی کشور های عضو این سازمان است .اصول اساسی این سازمان عدم مداخله در امور ملت ها و احترام به
تمامیت ارضی کشور های عضو می باشد.
سازمان همکاری های اقتصادی-ایکو ()ECO
سازمان همکاری های اقتصادی-ایکو در سال  1985میالدی به عنوان یک سازمان بین الکشوری و منطقوی توسط کشور
های ایران ،پاکستان و ترکیه به منظور تقویت همکاری های اقتصادی ،فنی و فرهنگی میان کشورهای عضو این سازمان
تاسیس گردید .قب ً
ال این سازمان تحت نام سازمان همکاری های منطقوی برای انکشاف ( )RCDفعالیت می کرد .در سال 1992
میالدی هفت کشور جدید عضویت این سازمان را کسب کردند که عبارت اند از :افغانستان ،آذربایجان ،قزاقزستان ،قرقیزستان،
تاجیکستان ،ترکمنستان و ازبکستان می باشد.
سازمان همکاری های منطقوی آسیای مرکزی ()CAREC
در این سازمان  10کشور و  6نهاد بین المللی عضویت داشته و به هدف بهبود روند انکشاف از طریق همکاری های مشترک
و سرعت بخشیدن به توسعه اقتصادی و کاهش فقر همکاری می نماید .این سازمان از طریق تقویت و تسهیل همکاری
های منطقوی در بخش های مهم چون حمل و نقل ،تسهیالت و پالیسی تجارتی و انرژی ،سعی می نماید تا به کشور های
آسیای میانه و کشور های همجوار آن کمک نماید تا از موقعیت جغرافیای کشور های شان استفاده موثر نمایند .در حال حاضر
افغانستان ،آذربایجان ،چین ،قراقزستان ،قرقیزستان ،مغولستان ،پاکستان ،تاجیکستان ،ترکمنستان و ازبکستان عضویت سازمان
همکاری های منطقوی آسیای مرکزی را دارند.
برنامه ویژه سازمان ملل برای اقتصاد کشور های آسیای میانه ()SPECA
این پروگرام در سال  1998به منظور تقویت همکاری های منطقوی میان کشور های آسیای میانه و ادغام آن به اقتصاد
جهان راه اندازی شد .کشور های عضو این پروگرام ،افغانستان ،آذربایجان ،قزاقستان ،قیرقزستان ،تاجیکستان ،ترکمنستان و
ازبکستان می باشند.

68

AREU

از الف تا یا

سازمان همکاری های شانگهای ()SCO
سازمان همکاری های شانگهای در سال  2001میالدی تاسیس شد .چین ،فدراسیون روسیه ،قزاقستان ،قیرقزستان،
تاجیکستان و ازبکستان اعضای دایمی این سازمان اند .این نهاد پس از سازمان شانگهای 5-که در سال  1996به وجود آمده
بود ،تاسیس شد .هدف اساسی سازمان شانگهای 5-رفع منازعات سرحدی و قدیمی میان کشور های چین ،آسیای میانه و
روسیه بود .در اوایل ازبکستان بخاطریکه با چین سرحد مشترک نداشت ،عضو آن سازمان نبود .اما با تاسیس سازمان همکاری
های شانگهای ،ازبکستان به عنوان ششمین عضو دایمی با این سازمان پیوست .با تاسیس سازمان همکاری های شانگهای
اهداف این سازمان نیز تغییر کرد.عالوه برحل و فصل مخالفت های مرزی ،همکاری های امنیتی ،اقتصادی و اجتماعی نیز
شامل اهداف این سازمان شد.در این اواخر ،این سازمان برای افغانستان ،هند ،ایران ،مغولستان و پاکستان نیز اجازه داد تا به
عنوان ناظر در این سازمان حضور داشته باشند.
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کتابخانه ها
آرشیف ملی افغانستان ()NAA
در گذشته بسیاری از مجموعه های موجود در آرشیف ملی افغانستان بخشی از موزیم ملی افغانستان وکتابخانه نسخه های
خطی آن موزیم،بوده است .در سال  1939کتابخانه مستقل مطبوعات افغانستان در نزدیکی ارگ ویا کاخ سلطنتی این کشور
تاسیس شد .بسیاری از اسناد تاریخی و نسخه های خطی که در موزیم جای داده شده بودند ،به این کتابخانه منتقل شدند.
پس از اینکه کتابخانه عامه کابل در سال  1966تاسیس شد ،تمامی محتویات کتابخانه مطبوعات و کتابخانه آموزشی با شعار
"کتاب برای همه"تحت یک سقف گردآوری شد .اما از آنجاییکه این کتابخانه توسط اقشار مردم مورد استفاده قرار می گرفت
که این استفاده های بیش از حد منجر به تخریب اسناد گردید و محل جدید برای ذخیره نمودن این اسناد ،الزم و ضروری بود.
در سال  1973جمع آوری و حفاظت از اسناد و نسخه های خطی تاریخی یکی از اولویتهای دولت بود که سبب تاسیس کتابخانه
عامه کابل برای نسخه های خطی شدکه به عنوان آرشیف ملی افغانستان در ریاست کتابخانه های عامه وزارت اطالعات و
فرهنگ ،ثبت و راجسترشد .در آن زمان ،داشته های اصلی این کتابخانه شامل تعداد محدود از نسخه های خطی ،اسناد وفرامین
تاریخی بود .همچینن چندین جلد قرآن کریم و تفسیر که با خوشنویسی زیبا نوشته شده است ،و نیز تعدادی از مینیاتورها و
فریمهای طالیی که قبال در موزیم ملی نگهداری می شد ،از جمله های داشته های این کتابخانه بود.
جاییکه برای آرشیف ملی جدید تعین شده بود ،یک ساختمان کهنه بوده که بیش از یک قرن قدامت داشت .آن ساختمان متعلق
به وزارت دفاع بود .پس از تالش های بسیار زیاد آقای محمد کریم شیوان؛ رییس کتابخانه های عامه و دیگر افراد ،ساختمان
مذکور را فراهم ساخته و به اولین آرشیف ملی افغانستان مبدل شد.کار نوسازی این ساختمان در حوت  1978تکمیل شد ،زمانی
که همه نسخه های خطی و اسناد تاریخی از کتابخانه عامه منتقل شدند.
آرشیف ملی به عنوان یک بخش جداگانه در چارچوب ریاست فرهنگی وزارت اطالعات و فرهنگ به رسمیت شناخته شد ،و
زمانی که دریونسکو ثبت وراجستر گردید ،به شهرت جهانی رسید.
پس از کودتای سال  ،1978تمام نسخه های خطی یا دست نوشته ها ،عکس ها و اسنادیکه از سوی کتابخانه کاخ سلطنتی،
دفاتر ریاست جمهوری محمد داوود خان و خانواده سلطنتی مصادره شده بودند ،به آرشیف ملی منتقل شدند .در بین سال های
 1978و سقوط دولت دکتر نجیب اهلل در سال  ،1992آرشیف ملی با جمله  43کارمند خودتحت نظارت کمیته دولت برای
فرهنگ فعالیت می نمود.
در آغاز رژیم طالبان ،آرشیف ملی بسته شد و بعدا دوباره با تعداد کمی کارمند ،به خصوص در بخش ذخایر اسناد و فهرست
بندی باز شد.
آرشیف ملی رسما توسط رییس جمهور حامد کرزی در  14اپریل  2002بازگشایی شد .این آرشیف در کنار آرشیف های ملی
دیگر،در سراسر جهان به رسمیت شناخته شده است .عالوه بر آرشیف ملی در کابل ،آرشیف های والیتی در والیات هرات،
غزنی ،دایکندی ،لغمان ،کاپیسا ،بغالن ،میدان وردک و سرپل وجود دارد که تمامی این آرشیف ها تحت نظارت وزارت اطالعات
و فرهنگ ،فعالیت می نمایند .درآرشیف های والیتی نسخه های خطی ،اسناد تاریخی و عکس های از شخصیت های مشهور
محلی ،مردان خردمندان،هنرمندان ،خوشنویسان و نقاشان ،نگهداری می شود.
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در آرشیف ملی افغانستان حدودا  7،500نسخه خطی و دستنوشته ها و بیش از 100،000اسناد تاریخی ،نگهداری می شود.
عالوه بر این مجموعه های تاریخی،در این آرشیف یک کتابخانه چاپی تخصصی که شامل چاپ کتاب های کمیاب ،مجموعه
های روزنامه ،کاتالوگ های چاپ شده برای نسخه های خطی و اسناد و دیگر منابع آموزشی در زمینه های تاریخ افغانستان
و آرشیف ،وجود دارد .پژوهشگران در داخل و خارج از افغانستان از مجموعه های تاریخی آرشیف می کنند و چاپخانه آرشیف
توسط کارمندان استفاده می شود.
آرشیف ملی افغانستان خدمات ذیل را ارائه می نماید :آماده نمودن اسکن و یا فتوکاپی اسناد درخواست شده برای پژوهشگران،
دسترسی به اسناد اصلی برای پژوهشگران ،نمایش دادن عکس های قدیمی ،اسناد و نسخه های خطی ،نمایشگاه دایمی برای
همه بازدید کنندگان ،چاپ مجدد مجموعه ها به خاطر حفظ و نگهداری آن و یا دسترس گزاری آن برای مردم.
این آرشیف از ساعت  8:00صبح الی 5:00بعد از ظهر در روز های شنبه تا چهارشنبه باز بوده و در حال حاضر توسط سفارت
جمهوری چک تمویل می گردد .برنامه کارمندان این آرشیف در آینده ،گسترش مجموعه ها ،دیجیتال سازی مجموعه های
فعلی و جدید ،آماده کردن امکانات پژوهشی بیشتر و ارتباط با آرشیف کشورهای دیگر می باشد.

کانون فرهنگی حکيم ناصر خسرو بلخی
کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی در سال  ۱۳۶۷خورشیدی بنا بر عالقمندی و ذوق فرهنگ پروری الحاج سید منصورنادری
از بودجه شخصی شان در شهر کابل تاسیس گردید .کانون بر مبنای اهداف ذیل ،برنامه کاری خود را روی دست گرفت
•تشویق و پشتیبانی آفرینشگران پژوهش های علمی و ادبی .
•خدمتگزاری در زمینه مسایل قانون گذاری فرهنگی ،ادب و هنر و مسایل اجتماعی ،عاری از گرایش های تفرقه افگنانه
•تقویت سکتور فرهنگی و رفع موانع در راستای گسترش ادب و فرهنگ .
•حمایت و تقویه پروگرام های فرهنگی و کلتوری مطابق اساسات جامعه افغانی .
مقصد کانون فرهنگی حکيم ناصر خسرو بلخی
•تهیه معلومات واقعبینانه فرهنگی و علمی برای سکتور فرهنگی و نشر گزارش های علمی و فرهنگی .
•حمایت از فرهنگیان و سهیم ساختن تمام اقشار جامعه در بازسازی فرهنگ و هنر .
•چاپ و تکثیر تمام آثار حکیم ناصر خسرو همچنان نشر رساله هایی که در باره اندیشه ها و افکار حکیم ناصر خسرو توسط
محققان و نویسندگان تهیه و از سوی هیات مدیره کانون قابل چاپ دانسته می شود .
•طرح وایجاد مرکز پژوهشی ناصر خسرو شناسی از سوی کانون
•راه اندازی کانکورهای ادبی در اخیر هر سال و اهدای جوایز بلند در زمینه های شعر ،داستان پژوهش و سایر آثار ادبی و
هنری برای آفرینشگران .
•ایجاد مراکز فرهنگی در سایر والیات و تاسیس کتابخانه های عامه در مرکز و والیات کشور
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فعالیت عملی کانون با راه اندازی کانکور ادبی آغاز یافت .در سال  ۱۳۶۷نخستین فراخوان از سوی کانون برای اشتراک علما،
دانشمندان ،شاعران ،نویسنده گان اعالم گردید که در نتیجه شمار کثیری از آفرینشگران عرضه های ادبیات ،فلسفه ،علوم ،هنر
آثار بدیعی و پژوهشی خود را برای این کانکور بزرگ کاندید نمودند .
درقوس سال  ۱۳۷۰خورشیدی کتابخانه مرکزی کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو از شهر کابل تاسیس گردید بود که در قوس
سال  ۱۳۷۰با تهداب گذاری مجمع بزرگ کانون در چهار راهی سر سبزی واقع تایمنی اساس نهاده شد ،اما فعالیت کتابخانه بنا
بر تهدید جنگها در شهر کابل معطل قرار داده شد .
آغازین ماه های سال  ۱۳۷۱خورشیدی ،فرجامین روزهای آفتابی در حیات کانون بود .در جوزای  ۱۳۷۱بنا بر تشدید جنگها دفتر
مرکزی کانون به شهر پلخمری انتقال یافت که پس از جابجایی کانون در آن شهر ،نخستین اقدام ،احیای کتابخانه کانون بود
قبال به کمیت25،000جلد کتب مختلف النوع از جمهوری اسالمی ایران خریداری وبا میز های ویژه مطالعه و تحقیق و موبل و
فرنیچر مدرن برای کتابخانه کانون در شهر کابل آماده گردیده بود که متأسفانه این امکان میسر نشد و بااین کتاب ها و وسایل
 ،کتابخانه کانون در شهر پلخمری فعال گردید .
در جدی سال  ۱۳۷۲حدود 20،000جلد کتب مختلف النوع از آن کشور قسما خریداری و تعدادی نیز از سوی مقامات فرهنگی
جمهوری اسالمی ایران به کانون اهداء گردید که حجم نهایی کتابخانه با خریداری های بعدی به  50،000جلد رسیده بود .در
سالهای  ۱۳۷۶ – ۱۳۷۴کانون وارد مرحله بهتری از فعالیت های فرهنگی گردید .طی این مدت بیش از یازده عنوان کتاب که
برخی تألیف وبرخی نیز ترجمه شده بودند با تیراژ های بلندی از سوی انتشارات کانون حله چاپ در بر کردند.
لحظات پایانی دوره دوم فعالیت کانون با آغاز بهار سال  ۱۳۷۷فرارسید و کانون یکبار دیگر آماج هیوالی جنگ شد .با کشانیده
شدن جنگ هابه صفحات شمال تمام داشته های مادی و معنوی کانون به تاراج رفت .کتابخانه کانون که پنجاه هزار جلد کتب
ادبی ،تاریخی ،دینی ،فلسفی ،هنری و غیره داشت وبا وجوه هنگفتی تاسیس و در اختیار مردم قرار داده شده بود با تمام تجهیزات
و ملحقات آن غارت گردید .ماشین آالت و افزار کار حکاکی و سنگتراشی که عواید قابل مالحظه ای از مدرک فروش تولیدات
آن بدست می آمد و همچنان تجهیزات و ماشین آالت مطبعه کانون که تمام نشرات کانون بوسیله آن انجام می یافت وتمام
این دستگاه ها با پول های گزافی از وجوه کانون خریداری شده بود ،مورد چور و چپاولجنگ افروزان قرار گرفت و از میان رفت
.افزون بر غارت و تاراج داشته های مادی کانون ،ارزشهای معنوی آن نیز شدید ترین صدمات را متحمل گردیده است .با تاسف
و اندوه فراوان ،بهترین و شایسته ترین کارمندان این کانون در نتیجه فشار و اختناق جنگ جانش را از دست داد .همینگونه
کارمندان و اعضای فعال کانون در حالت رقتبار اقتصادی و بی سرنوشتی قرار گرفته به کشور های همسایه مهاجرت اجباری
را اختیار گردند .
کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی در سال  1380دوباره به فعالیت آغاز نمود .نخستین اقدام  ،تاسیس مجدد کتابخانه
مرکزی کانون بود که زمانی  50،000جلد کتاب داشت .برای هسته گذاری کتابخانه ،به تعداد  3،000جلد کتب متنوع از
جمهوری اسالمی ایران خریداری گردید و بنابر سعی و تالش منسوبین و عالقمندان کانون به تعداد  2،500جلدکتاب های
مفقود شده که مهر کانون را در خود دداشتند شناسایی و دوباره به کتابخانه رجعت داده شدند .هم اکنون به تعداد  5،500جلد
کتاب در کتابخانه جدید التاسیس موجود است.
در جوزای سال  ۱۳۸۳هیات کانون ضمن سفر به جمهوری اسالمی ایران با چهل و هشت بنگاه نشراتی آن کشورقرار دادی را
امضا نمود که به اساس آن کتاب ها از آن کشور وارد و به معرض فروش قرار داده شد .هم اکنون فعالیت کتابفروشی ادامه دارد
و در صورت فراهم شدن وجوه کافی ،حجم واردات و فروشات آن ارتقاء خواهد یافت همچنان در نظر است تا غرفه های سیار
این کتابفروشی در شهر کابل و نمایندگی های آن در برخی از والیات ایجاد گردد .
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کتابخانه آنالین درخت دانش
در اکتبر سال ،2014موسسه زنان کانادا برای زنان افغانستان ( )CW4WAfghanاولین مجموعه منابع آموزشی آزاد ()OERsرا راه
اندازی نمود .موسسه زنان کانادا برای زنان افغان ،یک نهاد خیریه بوده که در سال  1996تاسیس شد .موسسه مذکور برنامه
های آموزشی را در چندین والیت افغانستان اجرا نموده است و در حال حاضر این برنامه را تمویل می نماید .مجموعه منابع
آموزشی آزاد آفغان تحت نام "کتابخانه آنالین درخت دانش" برای تعلیم دهنده گان ،یاد می شود .این مجموعه آموزشی رایگان
بوده و از نظر جواز و حق چاپ محدویت نداشته ومیتوان از آن مجموعه ،استفاده مجدد کرد .مجموعه منابع آموزشی آزاد شامل
اسناد مانند برنامه های درسی ،کتاب های درسی و دیگر مواد خواندنی ،کتاب های داستان ،موضوعات آزمایشی ،بازی ها ،،نقشه،
گراف ،دیاگرام ،تمرین و مشق و دیگر فعالیت ها برای دانش آموزان می باشد.
ازطریق برنامه های آموزشی برای معلمین حین اجرای وظیفه ،موسسه زنان کانادا برای زنان افغانستان ضرورت افزایش
دسترسی معلمین به مواد آموزشی با کیفیت بلند در زبان های مادری شان را ،دریافت نمود .درخت دانش دارای بیش از 1،200
منبع آموزشی در سه زبان دری ،پشتو ،انگلیسی بوده که موضوعات آن در برنامه های درسی افغانستان موجود می باشد.کاربران
می توانند که در وب سایت موسسه مذکور ثبت نام نموده و سپس به جستجو ،دانلود ویا چاپ مواد آموزشی بپردازند .کاربران
همچنین می توانند مواد آموزشی خود را برای به اشتراک گذاشتن با دیگران ،در وب سایت بارگذاری (آپلود) نمایند.

کتابخانه برنیس ناچمن مارلو در دانشگاه آمریکایی افغانستان

www.auaflibrary.org

کتابخانه برنیس ناچمن مارلو به عنوان هدیه از طرف خانواده های مارلو و گیبس به افتخار برنیس ناچمن مارلو در سال 2008
تاسیس شد .از زمان تاسیس به عنوان کتابخانه مطلق به دانشگاه تبدیل شده است ،که کمکی برای نیازهای علمی استادان و
دانشجویان در دانشگاه آمریکایی افغانستان ( )AUAFمی باشد.
کتابخانه مارلو بیشتر از  10،000نسخه کتاب و نشریه دارد؛ و اضافه از  30نشریه مانند روزنامه و مجله؛ و همچنین به سه
دیتابیس عمده برای دسترسی به ژورنال های علمی و کتاب های الکترونیک دسترسی دارد .این کتابخانه شامل مواد و
موضوعات متعدد می باشد اما توجه ویژه به موضوعات اکادمیک در بخش های کسب و کار ،زبان انگلیسی ،تکتالوژی معلوماتی
و علوم سیاسی بوده که توسط پوهنتون ارایه شده است.
کتابخانه مارلو ،فضای مناسب برای مطالعه دانش آموزان دارد که دارای اتاق های آرام برای مطالعه و بیش از  40پایه کمپیوتر
می باشد .مجالت الکترونیکی و کتاب های این کتابخانه از طریق دیتابس قابل دسترس می باشند .همچینن در این کتابخانه
برنامه های آموزشی برای سواد معلوماتی نیز به دانش آموزان ارایه می شود.
کتابخانه مارلو درخود دانشگاه آمریکایی افغانستان ( )AUAFموقعیت دارد .این کتابخانه در روز های یکشنبه تا پنجشنبه از  8صبح
الی  8شب باز بوده ودر روز شنبه از  10صبح الی  8شب باز بوده ولی در روز جمعه مسدود است.
کتابخانه مارلو به گسترش مجموعه کتاب های الکترونیکی و مجالت چاپی خود ادامه خواهد داد.

از الف تا یا :کتاب رهنما برای کمک به افغانستان

73

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

کتابخانه های عامه افغانستان

کتابخانه ها مرکزمنابع اساسی آموزشی برای آموزش یک ملت بوده و نقش مهمی دریکجا نمودن و متحد ساختن مردم برای
رویدادهای مختلف ایفا می نمایند و نیز کمک برای آموزش و پرورش به عنوان منابع پژوهشی برای دانش آموزان می باشد.

کتابخانه های عامه در افغانستان با شعار "کتاب برای همه" در سال  1966تاسیس شد که در آن زمان ،کتابخانه های موجود
مطبعه ها و آموزشی با هم مدغم شد .در جریان چند دهه اخیراین کتابخانه ها خدمات شان را برای مردم به گونه بهتری ارایه
کرده اند .کتابخانه های مذکور دارای کتب منتشرشده عمده و معروف در افغانستان می باشد.
خوشبختانه در جریان جنگ های داخلی افغانستان ساختمان کتابخانه ها به طور زیاد بد آسیب ندیده است .اما دولت و سازمان
های بین المللی در طول  12سال گذشته توجه کمتری برای کتابخانه های عامه داشته اند .در نتیجه کتابخانه ها در شرایط
بسیار بد قرار دارند.
کتابخانه مرکزی در کابل دارای بیش از  100،000جلد کتاب و هزاران جلد مجله و روزنامه است و دارای بیش از 300،000جلد
کتاب در سراسر کتابخانه های افغانستان می باشد .اما اغلب این کتب در شرایط بسیاربد قرار دارند.
کتابخانه عامه دارای  12دفتر در والیت کابل و  82دفتر در سراسر افغانستان می باشد .کتابخانه های مذکور توسط  100کارمند
اداره شده که از آن جمله  60کارمند آن در ریاست کتابخانه های عامه مصروف کار اند.
دستاوردهای کتابخانه ها قرار ذیل اند:
ماهانه بیش از  20،000نفر به کتابخانه های عامه مراجعه می نمایند تا کتاب های مورد نظر خود را دریافت نمایند.
این کتابخانه دارای کتابخانه سیار بوده تا مناطق را که شعبه کتابخانه های عامه را نداشته باشند ،تحت پوشش قرار دهد در
نتیجه اضافه از  2،000نفر قادر به استفاده از خدمات کتابخانه در نقاط مختلف کابل اند.
کتابخانه مرکزی شش روز در هفته از ساعت  8صبح الی  6شام باز می باشد.

کتابخانه واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

از سال  2002بدینسو ،کتابخانه واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان ( )AREUمواد پژوهشی خاص روی مطالعات افغانستان را
نگهداری نموده است .در سال  2003انجمن مطالعات جنوب آسیا ،که قبال بنام انستیتیوت بریتانیا مطالعات افغانستان ()BIAS
یاد می شد ،برای اهدای حدود  3،000جلد کتاب و مواد چاپی که در باره افغانستان و منطقه بوده به کتابخانه واحد تحقیق و
ارزیابی افغانستان به توافق رسید .یکی از شرایط اهدای کتب این بود که مجموعه کتاب ها باید در افغانستان نگهداری شده
و در دسترس تمام محققان قرار گیرد .انستیتوت بریتانیا مطالعات افغانستان ،در سال  1972در کابل تاسیس شد .این سازمان
تعدادی از پروژه های را در مورد باستان شناسی انجام داده و محققان بریتانیایی را برای انجام تحقیات در مورد انسان شناسی
و قوم شناسی ،حمایت نموده است .در سال  1981انستیتوت مذکور مسدود شد و تمامی مجموعه های آن ،در سفارت بریتانیا
ذخیره شد.
دکتر اندرو وایلدر ( )Dr Andrew Wilderکه رییس واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در بین سال های  2002الی  2005بود ،برای
تجدید مجموعه این کتب و استخدام کارمندان برای فهرست کردن این مجموعه ،و نیز ارایه بودجه برای گسترش منابع با حمایت
مالی از یوناما ،به توافق رسید .مواد گوناگون از جمله نشریات دولت افغانستان از تمام دوره ها ،نشریات نهاد های غیر دولتی و
دونر ها در مورد افغانستان ،نشریات ارگان های ملل متحد ،فصلنامه ها ،نقشه ها ،سی دی و دی وی دی های معلومات در این
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کتابخانه قابل دسترس است .داشته های قابل توجه ای این کتابخانه عبارت از جریده های رسمی و سالنامه احصایوی افغانستان
می باشند .هدف اصلی کتابخانه مذکور ،رقابت با مجموعه های بین المللی نبوده ،بلکه جمع آوری و حفظ مواد موجود در افغانستان
و خارج از کشور ،برای استفاده محققان ملی و بین المللی می باشد.
در حال حاضر ،کتابخانه واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان دارای بیش از  16،500عنوان کتاب و وبسایت که می توان به شکل
آنالین به جستجو دیتابیس پرداخت ،می باشد .تمرکز این اداره بیشتر روی جمع آوری آثاری معاصر است که به زبانهای دری
و پشتو در داخل افغانستان تولید گردیده و از ارزش تحقیقی دوامدار برخوردار اند .این کتابخانه همچنین در نظر دارد تا تحقیقات
خارجی انجام شده در مورد افغانستان و منطقه را نیز در دسترس عالقمندان قرار دهد .مواد گوناگون از قبیل کتاب ،فصلنامه ها،
نقشه ها ،پوستر ها ،سی دی و دی وی دی های معلوماتی وغیره در این کتابخانه در دسترس قرار دارد ،تسهیالت فوتوکاپی
موجود است و مجموعه کامل مواد این کتابخانه را می توان روی صفحه انترنتی این اداره ( )www.areu.org.afدریافت نمود.
این کتابخانه همچنین دارای بیش از  77گیگابایت از نشریات نرم افزاری در مورد افغانستان می باشد که همه آنها در دیتابیس
کتابخانه فهرست شده و برای استفاده تحقیقاتی (که در آن قوانین کاپی رایت محفوظ می باشد) ،در دسترس قرار دارد.
این کتابخانه در دفتر واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان قرار داشته و در خدمت پژوهشگران و عالقه مندان در روزهای یکشنبه
تا پنجشنبه از ساعت  9صبح الی  12:30بعد از ظهر و از ساعت  1الی  4بعد از ظهر قرار دارد( .اوقات کاری کتابخانه در ماه
رمضان از  8صبح الی  2بعد از ظهر باز می باشد) .کتابخانه مذکور در ایام تعطیالت عمومی مسدود میباشد .همه مواد در داخل
کتابخانه در دسترس می باشد .البته اين مواد به امانت داده نمى شوند مگر سهولت فوتوکاپی مواد مودر ضرورت آن در داخل
دفتر برای مراجعین فراهم میگردد.

مرکز منبع معلومات افغانستان در پوهنتون کابل
www.acku.edu.af

مرکزمنبع معلومات افغانستان در پوهنتون کابل در سال 1989در پشاور پاکستان به عنوان بخشی نیمه مستقل موسسه
اکبر(اداره هماهنگی کمک ها برای افغانها) تاسیس شد .این نهاد از طرف لوییس دوپری به عنوان مرکز نگهدارنده گزارش ها
و سروی های که به صورت عموم از طرف موسسات غير دولتى ،موسسات بشردوستانه ،دفاتر ملل متحد ،تهيه گرديده است،
می باشد .نهاد مذکور قبال به نام ( AIRCمركزمنابع معلوماتى اكبر) ياد مىگرديد .هدف این نهاد ایجاد و تسهیل هماهنگ سازی
کمک های بشر دوستانه برای افغانهای مهاجر و جلوگیری از تعدد (دوپلیکس) اسناد ،بود.
در سال  2005مركزمنابع معلوماتى اكبر تغییر نام داد و در وزارت اقتصاد افغانستان به عنوان مرکزافغانستان در پوهنتون کابل
( )ACKUثبت گردید و بعدا نهاد مذکور به کتابخانه مرکزی پوهنتون کابل منتقل شد .در سال  2006پوهنتون کابل یک ساحه
را برای ساخت این مرکز در صحن پوهنتون اختصاص دادکه از بودجه انکشافی دولت افغانستان تمویل گردید .ساحه جدید این
مرکز ،توسط محترم اشرف غنی در 27مارچ سال  2013افتتاح شد .تمویل مالی برای کارمندان و مصارف این مرکز از طرف
سفارت ناروی وسازمان های تمویل کننده مختلف خارجی ،صورت گرفته است.
شعارمرکز افغانستان در پوهنتون کابل ،ملت سازی از طریق اشتراک گذاری اطالعات به عالقه مندان آن می باشد .این مرکز با
تشویق تحقیق و اشتراک گذاری اطالعات و معلومات از طریق پخش و نشر دانش و علم ،و تقویت ظرفیت های پوهنتون کابل
و دیگر انستیتیوت های شخصی در افغانستان تالش می نماید .این مرکز بر تسهیل پژوهش با استفاده از مجموعه های خود
که بیش از  100،000اسناد در زبان های دری ،پشتو ،انگلیسی و دیگر زبان های اروپایی می باشد ،تمرکز می نماید مرکز منبع
معلومات افغانستان در پوهنتون کابل بر روی تمام محصلین پوهنتون های افغانستان ،پالیسی سازان و برنامه ریزان انکشافی
و نیز محققان خارجی باز می باشد .مجموعه های نهاد مذکورشامل اسناد چون مونوگراف ،پوسترها ،روزنامه ها ،سی دی ،برگه
های معلوماتی ،مجالت و گاهنامه ها می باشد .روزنامه ها شامل تاریخ سیاسی چندین دهه این کشور است.
از الف تا یا :کتاب رهنما برای کمک به افغانستان
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این مرکز با راه اندازه کتابخانه های سیار ( )ABLEسعی کرده تا در بیرون از کابل نیز برای مردم افغانستان خدمت نماید تا از این
طریق مردم به فرهنگ کتاب خوانی و مطالعه تشویق شوند .این کتابخانه هابرای آنانیکه جدیدا سواد می آموزند ،در مکاتب و
اجتماعات در سراسر افغانستان جای داده شده است .در حال حاضر ،مرکز افغانستان در پوهنتون کابل 232 ،کتابخانه (از جمله
 190تعداد کتابخانه در مکاتب و  42تعداد در اجتماعات) تاسیس نموده است .چاب کتب کتابخانه های سیار به زبان های دری
و پشتو بوده که این کتب به شکل سلیس و ساده نوشته شده که در دسترس آنانیکه جدیدا سواد می آموزند ،قرار می گیرد .کتب
مذکور شامل عناوین مختلف از جمله زراعت ،حفظ الصحه مادران و اطفال ،تاریخ ،محیط زیست ،حفظ الصحه ،مدیریت خانواده،
و دموکراسی می باشد .تا به حال ،کتابخانه های سیار به تعداد  299جلد کتاب منتشر کرده است .در اوایل سال  ،2013مرکز
منبع معلومات افغانستان در پوهنتون کابل ،از طریق برنامه حمایت از اصالحات پولیس به اجتماعات والیت بلخ ،رسیده است
و نیز واحد سواد آموزی که مشمول 30 ،جعبه کتابخانه (شامل  7،500انتشارات کتابخانه سیار می باشد) در دسترس تخمینا
1،800مرد و زن پولیس قرار داده است
دیپارتمنت ارتباطات و تحقیقات مرکز منبع معلومات افغانستان در پوهنتون کابل،یک تعداد از فعالیت های چون ورکشاپ ها،
سخنرانی ها ،سمینارها ،بحث ها ،نمایش فیلم ،نمایشگاه ها و بحث های عامه رامیزبانی کرده ،تدویر می نماید .اهداف اولیه
این فعالیت ها :توسعه مهارت های پژوهشی وتشخیص منابع مرکز معلومات افغانستان در پوهنتون کابل و کارهای هنرمندان
وپژوهشگران افغان و بین المللی متخصص در باره افغانستان می باشند .مرکزمنبع معلومات افغانستان در پوهنتون کابل این
رویداد ها و ورکشاپ های آموزشی را ،برای تشویق مشارکت یک تعداد زیادی از افغان ها و دیگران ،از طریق وب سایت
( )https://www.acku.edu.afاین مرکز و دیگر رسانه های اجتماعی()https://www.facebook.com/acku.edu.af
به اطالع عمومی می رساند.
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دولت در افغانستان
مقدمه
پس از فروپاشی رژیم طالبان در اخر سال  ،2001رهبران افغانستان توافقنامه بن را در یک کنفرانسی که به ابتکار سازمان ملل متحد
در شهر بن آلمان برگزار شده بود ،امضاء نمودند .این توافقنامه یک دولت موقت را ایجاد نمود و نیز یک جدول زمانی دوسال و نیم
را برای باز تاسیس نهاد های دایمی یک حکومت با قاعده وسیع و با در نظرداشت حساسیت جنسیتی ،چند قومی بودن و نماینده
گی کامل در افغانستان را طراحی کرد .در لویه جرگه اضطراری در ماه جون  ،2002حکومت موقت جای خود را به اداره انتقالی
افغانستان داد و حامد کرزی به عنوان رییس دولت و رییس موقت حکومت انتقالی افغانستان در غیاب یک قوه مقننه انتخاب گردید.
مطابق به جدول زمانی تعیین شده در موافقتنامه بن ،قانون اساسی جدید تدوین گردید و در لویه جرگه قانون اساسی که از 14
دسامبر  2003تا  4جنوری  2004ادامه پیدا کرد ،به تصویب رسید .در قانون اساسی آمده است که مقام ریاست جمهوری با دو
نفر معاونین نامزد ،شورای ملی که شامل دو مجلس ولسی جرگه (مجلس نمایندگان) و مشرانو جرگه (مجلس اعیان) است به
طور آزاد انتخاب می شوند .بر اساس این قانون ،در سطح والیات و ولسوالی ها شورای والیتی ،شورای ولسوالی و شوراهای
شهرداری به گونه منتخب ایجاد گردیده و والی ها و شهردار ها توسط رییس جمهور تعیین می شوند.
حامد کرزی درنتیجه انتخابات  9اکتوبر  ،2004با کسب  55فیصد آراء ،به عنوان اولین رییس جمهور منتخب افغانستان بتاریخ
 7دسامبر  2004سوگند یاد کرد و به این ترتیب حکومت انتقالی جایش را به جمهوری اسالمی افغانستان داد .قرار بود انتخابات
پارلمانی و شوراهای والیتی و ولسوالی نیز همزمان با آن برگزار گردد اما به دالیل امنیتی و تخنیکی به تعویق افتاد .انتخابات
پارلمانی و شوراهای والیتی باالخره در  18سپتامبر  2005برگزار گردید .در سال  ،2009مجموعه ای از انتخابات شوراهای
والیتی و ریاست جمهوری برگزار شد؛ این انتخابات گرچه به منازعه کشید اما رییس جمهور کرزی باالخر برای دور دوم به
قدرت رسید .این انتخابات در سپتامبر سال  2010با جنجالهای مشابه در انتخابات پارلمانی تکرار گردید.
دوره سوم انتخابات ریاست جمهوری و شورا های والیتی در اپریل  2014صورت گرفت ،که براساس آن نخستین انتقال
مسالمت آمیز و دموکراتیک قدرت در افغانستان انجام پذیرفت .پس از جریان انتخابات و جدالهای طوالنی بر سر انتخابات،
سرانجام داکتر اشرف غنی بحیث رییس جمهور افغانستان اعالن گردید.

قوه اجراییه
بخش اجراییه حکومت مرکزی افغانستان متشکل از دفتر رییس جمهور ،دو معاون آن ،رییس اجراییه ( ،)CEOدو معاون وی،
لوی سارنوالی ،کابینه  26نفری وزارء ،و نیز چندین اداره مستقل و سایر ادارات حکومت مرکزی ،میباشد (به ساختار تشکیالتی
دولت ص  85رجوع شود)
رییس جمهور به صورت مستقیم برای یک دوره پنج ساله انتخاب گردیده و فقط دو بار می تواند برای این مقام نامزد شود.
نامزدان ریاست جمهوری باید دو معاون خویش را نیز همزمان نامزد نمایند .رییس جمهور ،رییس دولت ،رییس کابینه و سر
قوماندان اعلی قوای مسلح می باشد.
دفتر ریاست جمهوری در کل متشکل از دفتر شخص رییس جمهور ،شورای امنیت ملی ،دفتر رسانه ها و دفتر اداره امور می
باشد که این دفتر خدمات اداری ،لوژستیکی و مالی را به رییس جمهور و معاونان و مشاورینش ارایه می دارد.
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پس از انتخابات ریاست جمهوری ،داکتر عبداهلل عبداهلل بحیث رییس اجراییه تازه ایجاد شده برای دو سال نصب گردید تا آنکه
لویه جرگه بخاطر تعدیل قانون اساسی و ایجاد مقام صدراعظم اجراییوی دایر گردد .رییس اجراییه به رییس جمهوری مشوره
میدهد ،در کابینه خدمت نموده ،از شورای وزیران ریاست مینماید ،مامورین را مقرر کرده و تصامیم رییس جمهور و کابینه را
تطبیق میکند.
رییس جمهور اعضای کابینه اعم از وزیران ،لوی سارنوال ،رییس د افغانستان بانک ،اعضای ستره محکمه ،رییس عمومی امنیت
ملی و رییس هالل احمر را برای گرفتن رأی تایید به پارلمان معرفی می کند .در صورتیکه این نامزدان رای اعتماد پارلمان را
نگیرند نمی توانند پست هایشان را اشغال نمایند .مطابق به قانون اساسی ،تمام پوست های اجرایی دیگر ،به شمول معاونان
رییس جمهور ،شهر دار ،و روسای کمیسیون های مختلف توسط رییس جمهور گماشته می شوند و برای اشغال پوست های
شان مستلزم به گرفتن رای از شورای ملی نیستنند.

قوه مقننه
شورای ملی

چنانچه در قانون اساسی  1383آمده است ،شورای ملی عموما به نام پارلمان یاد می شود که متشکل از ولسی جرگه
(مجلس نمایندگان) و مشرانو جرگه (مجلس سنا) می باشد .شورای ملی جدید افغانستان برای اولین بار در دسامبر 2005
به دنبال انتخابات پارلمانی  1384دایر گردید.
اعضای شورای ملی باید شهروند افغانستان باشند .کاندیدان ولسی جرگه باید در روز کاندید شدن حد اقل  25سال و برای
مشرانوجرگه حد اقل  35سال سن داشته باشند .هیچ نماینده همزمان نمی تواند عضو ولسی جرگه و مشرانو جرگه باشد .اعضای
ولسی جرگه به صورت مستقیم برای یک دوره پنج ساله از حوزه های انتخاباتی والیتی انتخاب می شوند .درحال حاضر مجلس
نمایندگان دارای  249چوکی می باشد در حالیکه قانون اساسی حد اکثر  250نماینده برای پارلمان را پیش بینی کرده است.
چوکی های پارلمان بر اساس میزان نفوس هر والیت توزیع می گردد .براساس قانون اساسی افغانستان 20 ،درصد از کرسی
های پارلمان برای زنان ،و ده کرسی برای کوچی ها که از آن جمع  3کرسی برای زنان کوچی ،اختصاص داده شده است .از
زمان انتخابات  1384میالدی ،حکم قانون اساسی مبنی بر اختصاص ده کرسی برای کوچی ها ،مورد مناقشه بوده است.
مشرانو جرگه دارای  102نماینده می باشد که یک سوم آن توسط رییس جمهور انتصاب گردیده و دو سوم آن از طریق انتخابات
غیر مستقیم شوراهای والیتی و ولسوالی انتخاب می شوند .قانون اساسی در باره انتصاب و انتخاب اعضای مشرانو جرگه چنین
تصریح می کند:
•از میان اعضای منتخب شوراهای والیتی یکنفر نماینده برای یک دوره چهار ساله به مجلس سنا معرفی می شود.
•ازمیان اعضای منتخب شوراهای ولسوالی هر والیت ،یکنفر نماینده برای دوره سه ساله به مجلس سنا معرفی می شود.
رییس جمهور یک سوم اعضای مجلس سنا را به شمول دو نماینده از معلولین و دو نماینده از کوچی ها برای یک دوره پنج
ساله معرفی می کند 50 .درصد نمایندگان معرفی شده رییس جمهور را باید زنان تشکیل بدهد.
اگرچه قانون اساسی انتخابات شوراهای ولسوالی را پیش بینی نموده ولی این کار تاکنون عملی نشده است و به جای ان یک
راه حل مقطعی در نظر گرفته شده است :بجای معرفی یک نماینده از شورای والیتی ،فعال دو نفر به مشرانو جرگه معرفی می
شود (یکنفر برای چهار سال و نفر دیگر برای سه سال تا زمانیکه انتخابات شوراهای ولسوالی برگزار نشده باشد) ،و با این کار
نسبت اعضای منتخب با اعضای منتصب دو به یک می باشد .این راه حل مقطعی از هفت سال پیش به این سو اعمال گردیده
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است و انتظار نمی رود که به این زودی ها انتخابات شوراهای ولسوالی برگزار گردد.
شورای ملی در هر سال دو نشست عادی دارد و دوره کاری آن  9ماه در سال می باشد .جلسات شورا به روی عموم باز خواهد
بود مگر اینکه رییس شورا و یا حد اقل ده عضو شورا درخواست سری بودن مجلس را نمایند.
مطابق ماده  90قانون اساسی ،شورای ملی از صالحیت های ذیل برخوردار است:
•تصویب ،تعدیل یا لغو قوانین و فرامین تقنینی؛
•تصویب برنامه های اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و انکشاف تکنولوجی؛
•تصویب بودجه دولت و اجازه اخذ و یا اعطای قرضه؛
•ایجاد ،تعدیل و لغو واحد های اداری؛
•تصدیق معاهدات و میثاق های بین المللی و یا لغو الحاق افغانستان به آنها؛ و
•سایر صالحیت های مندرج در قانون اساسی.
دفتر ریاست جمهوری ،وزارت ها و یا شورای ملی می توانند الیحه های خود را آماده سازند که بعد از تایید شورای ملی و توشیح
رییس جمهور تبدیل به قانون می گردد .ماده  94قانون اساسی در این زمینه چنین بیان می کند:
•قانون عبارت است از مصوبه هردو مجلس شورای ملی که به توشیح رییس جمهور رسیده باشد مگر اینکه در این قانون
اساسی طور دیگر تصریح شده باشد.
•با گذشت میعاد معینه ،و تصویب یک مورد خاص توسط ولسی جرگه با دو ثلث آراء برای بار دوم ،مصوبه تایید گردیده و
الزم االجرا می گردد.
اسناد حقوقی معینی مانند مقرره ها ،رهنمود ها و هدایات توسط وزرا صادر می گردد در حالیکه الیحه های پیشنهادی و فرامین
امضاء شده باید در عرض یک ماه از تاریخ ارسال توسط شورای ملی تصویب گردد .ولسی جرگه دارای  18کمیسیون کاری و
مشرانو جرگه دارای  14کمیسیون کاری می باشد.
قانون اساسی جدید در سال  2004نافذ و خیلی از فرامین و قوانین در روشنی احکام آن به اجرا در آمده است .ریاست تقنین
وزارت عدلیه مسؤول تهیه پیشنویس قوانین زیادی بوده است که جای قوانین قبلی را بگیرد .ولی با آن هم قوانین متناقض از
رژیم های گوناگون هنوز هم برجای مانده و تالشهای انسجام و یکسان سازی ادامه دارد.
شوراهای والیتی

شوراهای والیتی در  34والیت به تناسب نفوس بین  9الی  29نفر عضو دارد که در یک حوزه انتخاباتی واحد در هر والیت
انتخاب می شوند .کاندیداها باید ساکن والیاتی باشند که از آنجا خود را نامزد کرده اند و نمی توانند همزمان خود را برای ولسی
جرگه نیز کاندید نمایند .بر اساس قانون انتخابات افغانستان 20 ،درصد از کرسی های شورای های والیتی به زنان اختصاص
یافته است .و دو عضو از هر شورای والیتی به مجلس سنا معرفی می شود ( که با روی کار آمدن شورای ولسوالی تعداد آن به
یک نفر کاهش پیدا می کند) .تاکنون دو دور از انتخابات شوراهای والیتی در سالهای  2005و  2009برگزار گردیده است و در
قانون اساسی نیز امده است که انتخابات شوراهای والیتی هر چهار سال یکبار برگزار می شود .بدین منوال ،تقسیم اوقات هر
سه انتخابات ذکر شده در باال ،برای سال  2013تعیین شده است.
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در قانون شورای والیتی  ،1386صالحیت ها و مسولیت های این شورا ها گنگ و مبهم می باشد و نقش آنها دقیقا مشخص
نشده است .این درحالیست که این شوراها در قانون پذیرفته شده ولی صالحیت تصمیم گیری به آنها داده نشده است .در حال
حاضر ،این شوراها مستقیما به اداره مستقل ارگانهای محلی گزارش می دهند .تا این دم ،فعالیت های شوراهای والیتی از این
قرار بوده است :انتخاب نمایندگان والیتی از بین اعضای خودشان برای مشرانو جرگه؛ اشتراک در برنامه های انکشافی والیتی
و بهبود اداره امور و ارایه مشورت به ادارات والیتی در بخشهای انکشاف و برنامه گذاری .البته نقش این شوراها در والیات
بستگی به نوع رابطه انها با والی والیت دارد .در سال  ،1389قانون جدید برای شوراهای والیتی پیشنویس گردیده که در آن
جزییات مشخصی در خصوص نقش این شوراها تسجیل شده است.
شورا های ولسوالی

براساس قانون اساسی ،شوراهای ولسوالی با توجه به اندازۀ نفوس هر ولسوالی بین  5تا  15عضو دارد که هر سه سال یکبار
انتخاب می شوند .کاندیداهای این شورا باید ساکن ولسوالی مربوطه شان باشند .در صورتیکه این شورا ها تشکیل شود ،یک
سوم اعضای مشرانو جرگه را تشکیل خواهند داد.
انتخابات شورا های ولسوالی تا کنون برگزار نشده است و اینکه این انتخابات چی زمانی برگزار میشود نیز روشن نیست: .
نخست ،سرشماری در افغانستان هنوز صورت نگرفته و امکان محاسبه نفوس ولسوالی ها هم نیست .برای تعیین تعداد کرسی
های هر یک از ولسوالی ،انجام سرشماری نیاز است .و در قدم دوم ،چون سرحدات ولسوالی ها نیز بطور دقیق مشخص نیست،
رای دهنده گان بر اساس والیات شان راجستر شده اند بن ًا اگر قرار باشد که انتخابات ولسوالی ها نیز برگزار شود ،ثبت نام رای
دهنده گان باید مجدداً بر اساس ولسوالی های آنان صورت گیرد. .
بنا بر حکم قانون اساسی (ماده  )110اگر قرار باشد لویه جرگه (به منظور تعدیل قانون اساسی و یا بحث روی منافع علیای ملی)
دایر شود ،اعضای آن باید متشکل از اعضای شورای ملی و روسای شوراهای والیتی و ولسوالی باشد.ا اینکه این شورا های
وجود ندارند ،پس از تصویب قانون اساسی در سال  2004میالدی ،چندین لویه جرگه در افغانستان تدویر یافته است (بر اساس
قانون اعضای شورا های ولسوالی نیز در لویه جرگه ها باید اشتراک داشته باشند).
بدر نبود شوراهای منتخب ولسوالی ،شماری از نهاد های فرا قانونی ایجاد گردیده است تا به یک سطحی نمایندگی و بهبود در
حکومتداری محلی را تامین نماید .یکی از این نهاد ها ایجاد صدها شورای اجتماعی ولسوالی می باشد که در چوکات پروگرام رسیدن
به اجتماعات افغانستان مربوط به ادارۀ مستقل ارگانهای محلی فعالیت می کند و در کنار آن پروگرام انکشافی محلی افغانستان توسط
وزارت انکشاف دهات شوراهای خدمات ولسوالی را ایجاد کرده است .هردوی این نهادها دارای مسولیتهای مشابه بوده ولی به مراجع
متفاوت گزارش می دهند و از منابع متفاوت بودجه بدست می آورند ولی دارای تسهیالت محدود هماهنگ کننده گی می باشند .در
نتیجه ،در بعضی از محالت در امر ارایه خدمات تداخل کاری صورت گرفته و موجب تنش و تشنج گردیده است.
شوراهای قریه و شهرداری

در قانون اساسی انتخابی بودن شوراهای قریه و شهرداریها و شهردار ها به صورت آزاد ،عمومی ،سری و مستقیم تاکید و تصریح
گردیده است .شوراهای قریه برای دوره سه ساله انتخاب می شوند اما میعاد شوراهای شهرداری و شهردارها معین نشده است.
ساحه کاری و الیحه وظایف شوراهای قریه و شهرداری نیز در قانون اساسی و قانون انتخابات واضح نگردیده است .انتخابات
این نهاد ها در چند سال آینده محتمل نیست .بنابر این ،عدم موفقیت به ایجاد این نهادهای قانونی ،تالشهای فرا قانونی یکبار
دیگر توانسته است که این خالء را پر نماید .بطور ویژه ،شوراهای خدمات محلی توسط برنامه همبستگی ملی در بسا نقاط کشور
کارکرد مؤثری داشته اند.
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قوه قضاییه
نهادهای عمده عدلی و قضایی در افغانستان ستره محکمه ،دفتر لوی سارنوالی و وزارت عدلیه می باشد .در قانون اساسی
افغانستان امده است" :قوه قضاییه یک ارگان مستقل دولت جمهوری اسالمی افغانستان بوده که متشکل از ستره محکمه،
محاکم عالی ،محاکم استیناف و محاکم ابتداییه است و تشکیالت و صالحیت های آن توسط قانون معین می شود ".در جون
 ،2005یک قانون جدید در کابینه به منظور تنظیم امور قضا و محاکم تصویب گردید که بر اساس آن محاکم در سه بخش
تقسیم می شوند :ستره محکمه ،محاکم استیناف و محاکم ابتدایی .تا آن زمان ،سیستم قضایی حاکم برای قضاء و اداره محاکم
مربوط به قوانین سالهای  ،1990جریده رسمی شماره  1369( 63شمسی) بوده است .قانون جدید محاکم را در سه بخش تقسیم
می نماید :ستره محکمه ،محکمه استیناف و محاکم ابتدایی .در این قانون محاکم سیار نیز در صورت ضرورت پیش بینی شده
است مشروط براینکه تایید رییس جمهور را داشته باشد .ماده  157قانون اساسی بر ایجاد یک کمیسیون مستقل برای نظارت
ازتطبیق قانون اساسی حکم می کند.
لوی سارنوالی افغانستان یک اداره مستقل بوده و بخشی از قوه اجراییه می باشد که مسولیت تحقیق و پیگرد قانونی جرایم را
دارد.
ستره محکمه دارای صالحیتهای وسیع تفسیر کننده می باشد :از جمله وظایف آن بازنگری قوانین ،فرامین ،میثاقها و
کنوانسیونهای بین المللی در تطابق با قانون اساسی می باشد .دفتر لوی سارنوالی یک اداره مستقلی است که به عنوان زیر
مجموعه قوه اجراییه عمل نموده و مسول تحقیق و تفتیش قانونی می باشد .حیطه دسترسی به عدالت رسمی در افغانستان
متفاوت است .بخش کالنی از منازعات در افغانستان به ویژه در دهات ،بیرون از چوکات عدالت رسمی حل و فصل می شوند.
میکانیزم های غیر رسمی مانند شوراها ،جرگه ها و جلسه ها غالبا منازعات مدنی و جرمی را با استفاده از قوانین عرفی اسالمی و
قبایلی حل و فصل می نمایند .از همین رو نظام عدلی قضایی افغانستان مرکب از میکانیزم های رسمی و غیر رسمی به شمول
قوانین مدنی ،اسالمی و عرفی و قبایلی می باشد .در مواردی که مکانیسم و بازیگران رسمی و غیر رسمی با یکدیگر تعامل می
کنند ،نقطه نظرات مشترک در مورد زمین و ملکیت ها اغلبا مشاهده می شود ولی این دیدگاههای مشترک در مسایل جرمی و
نقش و نوعیت جزا به شدت از هم می پاشد.
ستره محکمه

بر اساس قانون اساسی ،اعضای ستره محکمه باید توسط ولسی جرگه افغانستان تایید گردند .از جمله  9نفر عضو این دادگاه،
یک نفر توسط رییس جمهور منحیث قاضی القضات انتخاب می گردد .ستره محکمه در باره قوای بشری ،بودجه و پالیسی
تمامی محاکم در سطح ملی ،والیتی و ولسوالیها تصمیم گیرنده است.
جلسات ستره محکمه به صورت منظم هر  15روز یکبار برگزار می شود و جلسات اضافی نیز بر حسب تقاضا دایر می گردد.
حد اقل نصاب جلسات با حضور  6عضو محکمه تکمیل گردیده و تصامیم بر اساس آرای اکثریت اتخاذ می شود .ستره محکمه
به چهار زیر محکمه یا دیوان تقسیم می شود :دیوان جزای عامه ،دیوان امنیت عامه/ملی ،دیوان حقوق مدنی و عامه و دیوان
تجارتی که هریک توسط یکی از قضات ستره محکمه رهبری می شود.
نه تن اعضای جدید ستره محکمه به تاریخ  5اگست  2006سوگند یاد کردند .اعضای جدید ستره محکمه در مقایسه با اعضای
قدیمی آن میانه رو تر ،تکنوکرات تر و با تحصیالت عالی بیشتر شناخته می شوند.
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محاکم استیناف

محاکم استیناف در تمامی والیات فعال می باشند (گرچه در بعضی از والیات تعداد قضات الزم را ندارند) .این محاکم متشکل
از قاضی محکمه ،اعضای عدلی و قضایی دیگر و رؤسای دیوانها می باشند .محاکم استیناف در والیات پر جمعیت دارای پنج
دیوان می باشد :دیوان جزای عمومی (که به تخطی ها از قوانین ترافیکی نیز رسیدگی می کند) ،دیوان امنیت عامه ،دیوان مدنی
و فامیلی ،دیوان حقوق عامه و دیوان تجاری .محاکم استیناف در والیتهای کم جمعیت دارای چهار دیوان می باشد :محکمه
ابتداییه شهری ،دیوان جزای عمومی ،دیوان مدنی ،و دیوان امنیت عامه .تنها محکمه استیناف کابل از محکمه اختصاصی اطفال
برخوردار است در حالیکه در بسیاری از والیات قضات برای رسیدگی به قضایای جرمی اطفال آموزش و مهارت الزم را دیده اند.
محاکم استیناف مسولیت نظارت از فیصله های محاکم ابتدایی را در والیات مربوطه دارند و می توانند این فیصله ها را تصحیح،
رد ،اصالح و تایید نمایند و یا اینکه انها را لغو نمایند .این محاکم ،همچنان مسولیت تصمیم گیری روی منازعات در فیصله های
عدلی را دارا می باشند .آنها همچنان مسولیت دخالت در منازعات احکام قضایی را بر عهده دارند.
محاکم ابتداییه

محاکم ابتداییه شهری در سطح ولسوالی ها (که معادل محکمه ابتداییه مرکز والیات می باشد) متشکل از پنج دیوان است :دیوان
جزای عامه ،مدنی ،حقوق عامه ،امنیت عامه و دیوان ترافیک .محاکم ابتداییه خارج از مرکز والیات در ولسوالی ها دارای سه
دیوان می باشند :دیوان جزای عامه ،امنیت عامه و حقوق مدنی و عامه .بسیاری از ولسوالی ها در حال حاضر به دالیل امنیتی فاقد
محاکم فعال می باشند .قاضی ها عموما محاکم ابتدایی را در مراکز والیت ها برگزار می کنند.
قضایای جرمی توسط دفتر سارنوالی به محاکم ابتداییه ارسال می شود ،در حالیکه قضایای حقوق مدنی توسط یک دفتر در وزارت
عدلیه ثبت می گردد .بنا براین زنجیره یی از جلسات محکمه باید برگزار شود تا محکمه ابتداییه به یک فیصله نهایی برسد .به
صورت تقریبی ،خیلی از قضایا که توسط محاکم ابتداییه فیصله می گردد دوباره به محاکم استیناف راجع می شوند .وقتی که
قضایای استیناف به ستره محکمه می رسند ،قضات اغلبا قضایا را جهت بررسی دوباره به محاکم ابتداییه رجعت می دهند.
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قوه مقننه

ولسی جرگه
مشرانو جرگه

وزارت ها

زراعت ،آبیاری و مالداری
امور سرحدات
تجارت و صنایع
مخابرات و تکنالوژی معلوماتی
مبارزه علیه مواد مخدر
دفاع ملی
اقتصاد
معارف
انرژی و آب
مالیه
امور خارجه
حج و اوقاف
تحصیالت عالی
اطالعات و فرهنگ
امور داخله
عدلیه
شهدا و معلولین ،کار و امور اجتماعی
معادن
صحت عامه
فواید عامه
عودت مهاجرین
احیاء و انکشاف دهات
ترانسپورت و خدمات هوایی
انکشاف شهری
امور زنان

ساختار تشکیالتی حکومت افغانستان
قوه اجراییه
دفتر ریاست جمهوری
دفتر رییس اجراییه

ادارات و ریاست های مستقل

اداره مرکزی احصاییه
ریاست عمومی کمیته ملی المپیک
اداره جیودیزی و کارتوگرافی
ریاست اداره عالی نظارت بر تطبیقستراتیژی مبارزه با فساد
اداری
کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی
ریاست مستقل حفاظت از محیط زیست
ریاست عمومی اداره مستقل ارگانهای محل
اداره استندرد ملی
شورای امنیت ملی
ریاست عمومی اداره امور و داراالنشای شورای وزیران
اداره کنترول و تفتیش
دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی
اکادمی علوم

قوه قضاییه
ستره محکمه
محاکم استیناف
محاکم ابتداییه

ادارات و نهاد های مستقل دولتی
بانک افغانستان

مجتمع هالل احمر افغانی

دفتر لوی سارنوالی

ریاست عمومی امنیت ملی

کمیسیون های مستقل

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
ریاست ملی مبارزه با حوادث
کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی
کمیسیون مستقل تحکیم صلح و امنیت
ریاست مستقل امور کوچیها
کمیسیون مستقل انتخابات

دولت در افغانستان

85

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

سکتور عامه
تشکیالت

سکتور عامه در افغانستان متشکل از حکومت مرکزی ،والیات ،شهرداری ها ،ولسوالی ها و تصدی های دولتی می باشد .ادارات
دولتی به شمول وزارت ها و نهاد ها در حکومت مرکزی از واحدهای بودجوی اساسی منحصر به خود برخوردار اند
در تیوری ،افغانستان یک دولت مرکزی است که تمامی اختیارات در دست حکومت کابل می باشد .قدرت و مسولیت های ادارات
والیتی و ولسوالی ها توسط حکومت مرکزی تعیین می شود .اگرچه والیت ها و ولسوالی ها هریک واحد های دولت های محلی
باشند ولی در عمل خود مختار نبوده و از صالحیت تصمیم گیری برخوردار نیستند .البته با در نظرداشت توانایی سیاسی و نظامی
بعضی از قدرتمندان ساحوی ،بعضی از والیات دارای اختیارات تصمیم گیری قابل مالحظه یی می باشند.
در قانون اساسی به صراحت اقدامات تمرکز زدایی به این ترتیب بیان شده است" :حکومت با حفظ اصل مرکزیت به منظور تسریع
و بهبود امور اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و سهم گیری هرچه بیشتر مردم در انکشاف حیات ملی ،صالحیتهای الزم را مطابق
به احکام قانون ،به اداره محلی تفویض می نماید( ".ماده  )137این ماده روشن می سازد که یک شورای والیتی منتخب در هر
والیت ایجاد گردد و اینکه شوراهای ولسوالی و قریه نیز انتخاب شوند.
 34والیت کشور ،واحدهای اداری محلی را تشکیل می دهند که امور اجرایی این واحد ها را مقام والی که توسط رییس جمهور مقرر
می گردد ،به پیش می برد .والیت ها حیثیت نهاد های سیاسی مستقل را نداشته و در امور تشکیالت ،استخدام کارمندان والیتی و
ترکیب نیروی کاری نقش خیلی سمبولیک دارند .در واقع امر ،ساختار تشکیالتی هر والیت بر گرفته از وزارت های حکومت مرکزی
می باشد .بیشترین تصمیم گیریها در باره استخدام کارمندان والیات توسط وزارتهای مربوطه در کابل با مشوره و هماهنگی اداره
امور ،کمیسیون اصالحات اداری و خدمات ملکی و اداره مستقل ارگانهای محلی اتخاذ می شود .بورد مستقل تعیینات کمیسیون
اصالحات اداری و خدمات ملکی مسول تایید بست های  1و  2بوده و از استخدام رتبه های سوم و پایین تر از ان نیز نظارت می
کند .اداره مستقل ارگانهای محلی منحیث یک ادارۀ که از حکومتداری خوب و ثبات بهتر در ادارات محلی نظارت و حمایت نماید،
مسولیت دارد تا از والی ها ،ولسوال ها  ،شوراهای والیتی و شهرداریهای والیات نظارت بعمل آورد( .به استثنای شهرداری کابل)
هر والیت به ولسوالی ها و شهرداریها تقسیم می گردد .هماهنگی اداری بین ادارات والیتی مانند مرکز است .وزارت ها درمرکز
در خصوص تخصیص بودجه و استخدام کارمندان تصمیم گرفته و مقامات محلی را به صورت سطحی و رسمی در جریان قرار
می دهند .شهرداریها توسط ارگانهای محلی نظارت می شوند که البته در بعضی از والیات نفوذ قدرتمند والی ها نیز دخیل می
باشد .اداره ارگانهای محلی تعداد کارمندان و مقدار بودجه هر شهرداری را مشخص می سازد با وجود اینکه شهرداریها صالحیت
جمع اوری و حفظ مالیات خودشان را نیز دارند ،در بعضی از والیات مانند کندهار و هرات ،شهرداری های روستایی نیز ارتباط
گزارشدهی با شهرداریهای والیتی دارند که این امر خالف ساختار تشکیالتی دولت می باشد.
وزارت ها و نهادهای حکومت مرکزی واحد های اولیه بودجوی را بر اساس قانون تشکیل می دهند و ریاست های والیتی مربوط
به وزارت ها ودیگر نهاد های مستقل واحد های ثانوی بودجوی می باشند که تخصیص بودجوی خود را از ادارات مربوطه شان در
مرکز دریافت می کنند .هیچگونه بودجه مشخص والیتی وجود ندارد .ولسوالی ها تخصیص بودجوی مستقل ندارند و تخصیص
انها بسته گی به برنامه ریزی ریاستهای والیتی و ادارات مربوطه مرکزی در کابل دارد .هر نوع عایدات جمع آوری شده توسط
والیات و ولسوالی ها شامل عواید ملی می شود و والیتها به ندرت مالیات را جمع می کنند .در عمل ،تصمیم گیری در باره بودجه
و سطح کارمندان والیت ها و ولسوالی ها ،بیشتر بر اساس ترجیحات صورت می گیرد تا اینکه مبتنی بر برنامه ملی باشد .این نوع
سیستم ،اختیارات قابل مالحظه یی را به دولت مرکزی کابل در سیاست های مصارف والیتی می دهد اگرچه والی ها و ولسوال
ها از یک سلسله اختیارات بالفعل در حد خود برخوردارند.
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در ظاهر امر ،فعالیتهای انکشافی در سطح والیتی از سوی دو نهاد نظارت می شود :کمیته انکشافی والیتی و شورای اداری
والیتی .کمیته های انکشافی متشکل از بازیگران کلیدی انکشافی مانند وزارتهای سکتوری ،یوناما ،موسسات غیر دولتی و
گاهی اعضای شورای والیتی می باشد که تحت ریاست والی جلسات خود را برگزار می کنند .این کمیته موظف است تا برنامه
های انکشافی والیتی هماهنگ شده ،اولویت بندی شده و بودجه بندی شده را ایجاد نمایند که بعدا باید توسط وزارت اقتصاد و
وزارت مالیه در مطابقت با بودجه و برنامه های ملی هر یک از وزارت های سکتوری منظور و تایید شود.
ریاست شورای اداری والیتی را والی برعهده داشته و این شورا متشکل از ریاست های سکتوری و نهاد های مربوطه ،سارنوالی
والیتی و مسؤول امنیتی والیتی می باشد .شوراهای اداری موظف هستند تا از تطبیق پروژه های انکشافی والیتی نظارت و
مدیریت بعمل آورند .این شورا اصوال باید جلسات منظم داشته باشد ولی در واقع امر چنین نیست و خیلی از تصمیم گیریهای
در کمیته های انکشافی والیتی اتخاذ می شود.
تصدی های دولتی به ریاست های سکتوری و وزارت ها گزارش می دهند .برای مثال ،رییس معدن زغال سنگ به ریاست
والیتی معادن و وزارت معدن در کابل گزارش می دهد .در حال حاضر هیچگونه تصدی والیتی وجود ندارد.
شوراهای غیر رسمی محلی و جرگه ها نیز در والیات از جمله بازیگران مطرح و با نفوذ محسوب می شوند .این شوراهای
محلی از قدیمی ترین اشکال جامعه سیاسی افغانستان می باشند .این شورا ها نشست های غیر منظم داشته و عاری از انسجام
تشکیالتی و عضویت شناخته شده می باشند .در والیتها ،شورای علما و شورای بزرگان معموال وجود دارند .اگرچه شوراهای
محلی و ولسوالی رقیب نیز حضور دارند که بعضی از آنها از سوی زورمندان محلی حمایت می شوند .از آنجا که شوراهای
ولسوالی تاهنوز انتخاب نشده اند ،خیلی از ولسوال ها از این شوراها در پیشبرد امور ولسوالی شان استفاده می کنند .خیلی از
ولسوالی ها به صورت مؤثری به قریه ها تقسیم شده اند که از منابع مشترک برخوردار می باشند.
عالوه بر تقسیمات رسمی والیتی و ولسوالی ،افغانستان به لحاظ تاریخی به زون های جغرافیایی نیز تقسیم شده است که در
اوایل این تقسیمات مبتنی بر مالحظات نظامی بوده است .این زون ها یا حوزه ها هیچگونه وثیقه قانونی نداشته و در قانون
اساسی  1964و  ،2004یادی از آن نشده است.اما در طول زمان ،از ین تقسیمات به خاطر تسهیل اداره استفاده گردیده است.
ساختار زونی و یا حوزوی به صورت رسمی وجود ندارد ولی بعضی میکانیرم های هماهنگ کننده والیتی و سکتوری هنوز هم
بر اساس تقسیمات حوزوی صورت می گیرد.
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سیستم رتب و معاشات

هر کارمند دولتی در کابل ،والیات و ولسوالی ها دارای یک رتبه می باشد .برای کارمندان دولتی در سطح افغانستان دو معیار
وجود دارد .معیار اول کارمندان دایمی (کارمند) و معیار دومی کارمندان قرار دادی (اجیر) می باشد .کارمند ،مامور دایمی دولت
بوده در حالیکه اجیر فقط در ازای یک قرار داد رسمی استخدام می شود .در عمل ،خیلی از مامورین اجیر سالهای سال در
ادارات دولتی کار نموده و مانند کارمندان رسمی دولت مسلک خویش را دنبال می کنند .میزان معاشات برای هردوی این معیار
هاتقریبا مشابه است.
تفاوتهای اصلی بین کارمند و اجیر قرار ذیل است:
•مامورین اجیر بیشتر به کارمندانی اطالق می شود که نیازمند مهارت پایین بوده و کار فزیکی بیشتری را متقبل می شوند
(مانند رانندگاه ،آشپزها ،رنگمال ها و غیره)
•پیشرفت رتبه کاری برای خیلی از مامورین اجیر در یک سطح خاصی قرار دارد (رانندگان نمی توانند باالتر از رتبه  1ترفیع
نمایند) در حالیکه مامورین اجیر با مهارت های عالی می توانند به سطح باالتر از رتبه نیز ترفیع نمایند.
•مامورین اجیر نمی توانند امتیازات مسلکی فراتر از معاشات شان دریافت نمایند.
پالیسی معاشات برای مامورین ،توسط مرکز در سرتاسر افغانستان تنظیم می شود .سیستم فعلی معاشات بر ترفیع در وظیفه فعلی
تاکید دارد تا اینکه ترفیع را با وظیفه جدید پیشنهاد نماید .بنا براین ،مامورین پایین رتبه در طول سالهای خدمت و ترفیعات منظم
(هرسه سال یکبار) می توانند پست های بلند تری را با معاشات بیشتر از رؤسای شان اشغال کنند .در شغل های گوناگون ،سقف
ترفیعی مشخص شده است که باالتر از آن سقف ترفیع صورت نمی گیرد.
سیستم اصلی میزان معاشات که توسط قانون احوال و شرایط مامورین دولتی در سال 1970مشخص گردید و بعدا در سال
 1977با فرمان  143تعدیل گردید ،یک میزان معقول و مناسبی برای معاشات پایه می باشد .میزان اصلی معاشات برای مامورین
دولتی امتیازات ماکوالتی است (برای تمام مامورین دولتی بطور یکسان پرداخت می شود) که بیش از  90فیصد میزان معاشات
انها را تشکیل می دهد .از  2004به این سو ،کمیسیون اصالحات اداری و خدمات ملکی در پی تجدید نظر روی ساختار رتب
و معاشات است که در جلب و جذب مامورین شایسته و کاهش فساد در خدمات ملکی مؤثر خواهد بود .در سال  ،2005قانون
خدمات ملکی جدید تصویب شد و در سال  ،2007یک ساختار هشت رتبه یی با میزان معاشات جدید (حد اقل  100دالر و حد
اکثر  650دالر) ایجاد شد .تطبیق این برنامه اغاز شده و نخست با رتبه بندی مجدد پست های بلند (رتبه  1و  )2در قدم بعدی
رتبه های پایین تر در هر وزارت مورد بررسی قرار می گیرند.
اصالحات در سیستم رتب و معاشات نقش کلیدی را در اصالحات عمومی کمیسیون اصالحات اداری و چارچوب کاری ان
دارد که این امر باعث بازسازی ساختاری اداره عامه افغانستان از طریق استخدام مبتنی براساس اصل شایسته ساالری و عدم
جانبداری حزبی می گردد .موثریت اصالحات سیستم رتب و معاشات ممکن است توسط "خدمات ملکی دوم" مختل گردد که
این مامورین بیشتر متشکل از مقامات ،مشاورین و کارمندان تمویل کنندگان می باشند و عموما معاشات بلندی دریافت می کنند.
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انتخابات در افغانستان
نظام انتخاباتی در افغانستان عبارت است از سیستم رای واحد غیر قابل انتقال که طی آن هر رای دهنده به طور انفرادی رای
خود را برای کاندید مورد نظر خود در حوزه انتخاباتی چندین عضوی (والیت) استعمال می کند به شرطیکه سن قانونی  18سال
را طی کرده باشد .در قانون اساسی افغانستان در موارد ذیل انتخابات صورت می گیرد:
•رییس جمهور (پنج سال)
•شورای ملی (ولسی جرگه و مشرانوجرگه ،هر پنج سال)
•شوراهای والیتی (هر چهار سال)
•شوراهای ولسوالی ( هر سه سال)
•شوراهای قریه (هر سه سال)
•شوراهای شهرداری و شهردار
تاکنون ،تنها در سه مورد نخست انتخابات اجرا شده است .رییس جمهور با اکثریت قاطع انتخاب می شود؛ در صورتیکه هیچیک
از کاندیداها نتوانند  50به عالوه یک را از آن خود نمایند ،دور دوم انتخابات بین دو کاندید طراز اول بر گزار می شود (در انتخابات
 ،1388دور دوم به خاطر انصراف یکی ازکاندیدا ها لغو گردید)
نهاد های کلیدی در انتخابات افغانستان
کمیسیون مستقل انتخابات ()IEC – www.iec.org.af

کمیسیون مستقل انتخابات عالی ترین اداره انتخاباتی است که مسولیت آماده گیری ،سازماندهی ،به اجرا گذاشتن و نظارت از
انتخابات و ریفراندم را در افغانستان بر عهده دارد .عضویت ،تشکیالت ،مسولیت ها و کارکردهای کمیسیون توسط احکام قانون
اساسی و قانون انتخابات تعیین می شود .از آنجا که کمیسیون ،مستقل از دیگر نهاد های دولتی عمل می کند 5 ،عضو آن که
کمیشنر ها می باشند توسط رییس جمهور تعیین می شوند.
کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی ()ECC – www.ecc.org.af

کمیسیون شکایات یک ارگان مستقل است که برای رسیدگی و حل قضایا و شکایات انتخاباتی به شمول چالشهای مربوط به
لست رای دهندگان و شکایات مربوط به برگزاری مبارزات انتخاباتی و رای دهی ،ایجاد شده است .این کمیسیون بر اساس ماده
 52قانون انتخابات سال  1384ایجاد گردید .کمیسیون شکایات مجزا و مستقل از کمیسیون مستقل انتخابات می باشد .تا این
حال ،تمامی اعضای کمیسیون شکایات از سوی رییس جمهور انتخاب می شوند.
بنیاد انتخابات آزاد و عادالنه ()FEFA – www.fefa.org.af

فیفا یک سازمان چتری مستقل است که در مارچ  2004توسط گروههای جامعه مدنی برای نظارت و اطمنان حاصل نمودن
از یک انتخابات آزاد و عادالنه ،تقویت دموکراسی در کشور ،تقویت مشارکت عامه در امور انتخاباتی و کمک به تحکیم اعتماد
عامه به دموکراسی و انتخابات به وجود آمد .این بنیاد ،تنها نهاد نظارت کنندۀ داخلی است که به صورت دوامدار از انتخابات
نظارت به عمل می آورد.
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در مورد این بخش
در این بخش ،در نظر است تا تصویر کلی و مختصری از  34والیت افغانستان با ارایه مجموعه یی از اطالعات فراهم شود:
این اطالعات در مورد موقعیت جغرافیایی ،جمعیت ،جعمیت ملی ،اندازه مساحت ،تعداد ولسوالی ها و تخصیص کرسی در ولسی
جرگه و شورای والیتی می باشد .یک سوم نمایندگان مشرانو جرگه یا مجلس سنا از طرف رییس جمهور انتخاب شده و دو
سوم باقیمانده از شورای والیتی  34والیت به صورت غیر مستقیم انتخاب می گردد .یک سوم آن از شورای ولسوالی انتخاب
می گردد و تا زمانی که انتخابات آن برگذار نشده توسط رییس جمهور انتخاب می گردد.
تخصیص کرسی ها :مطابق تشکیالت و ساختار دولت ،کرسی های ولسی جرگه میان والیت ها مطابق به میزان نفوس تقسیم
می شود .نفوس والیت ها مطابق به لست خانوار که در سال های  1384-1381حساب شده و سرشماری  1979با میزان رشد
 192در صد در سال در نظر گرفته می شود .قانون اساسی دو کرسی در هر والیت برای کاندیدان زن و ده کرسی به شمول
کرسی های ولسی جرگه برای کوچی ها که از میان ده کرسی سه کرسی برای کاندیدان زن در نظر گرفته است.
پروفایل هر والیت مطابق به منطقه یی غیر رسمی کشور ترتیب داده شده که مطابق به حروف الفبا نام والیت ها ارایه می
شود .عدد یا رقم داده شده در داخل قوس کرسی های کاندیدان زن را نشان می دهد .دو شکل تعداد ولسوالی ها را که به
صورت موقت تقسیم شده است.
واژه نامه شاخص های توسعه والیتی
•نرخ فقر :فیصدی از جمعیت که زیر خط فقر زندگی می کند.
•نرخ بیکاری :فیصدی جمعیت فعال از نظر اقتصادی که بیکار بوده و در جستجوی کار می باشد.
•نرخ نیمه بیکاری :فیصدی افرادی که به صورت شخصی کار کرده و در هفته کمتر از  35ساعت کار می کند.
•نرخ سواد :فیصدی از جمعیت در سن  16سال و باالتر از آن
•نرخ با سوادی زنان :فیصدی جمعیت زنان که  16سال سن و باالتر از ان داشته باشد.
سپاسگزاری
آمارها از سوی مرکز سازمان آمار تهیه شده بود که این آمار مبتنی بر تخمین ساالنه از جمعیت افغانستان در )2013/2012(1391
می باشد .این تخمین با توجه به اطالعات بدست آمده از لست خانه وار سال های  1384-1381صورت گرفته است و تخمین
جمعیت افراد ساکن در کشور را پوشش می دهد .کل جمعیت افغانستان در سال  1391حدود  27میلیون تخمین زده شده است
و جمعیت ساکن در کشور حدود  25.5میلیون نفر تخمین زده شده است .نقشه ها و ارقام برگرفته از منابع حکومت افغانستان،
وزارت اقتصاد و معلومات بانک جهانی ( )2011/2012 NRVAمی باشد.
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان از همکاری و موافقت این نهاد های متذکره در چاپ و نشر این معلومات در این رهنمود،
سپاسگزاری بعمل میاورد.
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والیات مرکزی افغانستان
والیت و مرکز :بامیان (بامیان)

مساحتkm² 18029.2 :
تعداد ولسوالیها6 :
نفوس425.5 :
نفوس روستایی413.5:
نفوس شهری12.0 :
تعداد کرسیها در پارلمان 1( :برای زنان) ( 3برای مردان)
تعداد کرسیها در شورای والیتی 3(:برای زنان) ( 6برای مردان)
نرخ فقر% 55.7 :
خدمات اولیه صحی23 :
خدمات همه جانبه صحی10 :
پروژه های انکشافی:
ترانسپورت87 :
مخابرات3 :
انرژی9:
آبیاری156 :
زراعت3 :
صنعت2 :

والیت و مرکز :پروان (چاریکار)

مساحتkm² 5715.1 :
تعداد ولسوالیها9 :
نفوس631.6 :
نفوس روستایی576.0 :
نفوس شهری576.0 :
تعداد کرسیها در پارلمان 2( :برای زنان) ( 4برای مردان)
تعداد کرسیها در شورای والیتی 4( :برای زنان) ( 11برای مردان)
نرخ فقر%18.9 :
خدمات اولیه صحی32 :
خدمات همه جانبه صحی10 :
پروژه های انکشافی:
ترانسپورت88 :
مخابرات3 :
انرژی5 :
آبیاری68 :
زراعت5 :
صنعت0 :
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والیات مرکزی افغانستان
والیت و مرکز :پنجشیر (بازارک)

مساحتkm² 3771.6 :
تعداد ولسوالیها6 :
نفوس146.1 :
نفوس روستایی146.1 :
نفوس شهری0 :
تعداد کرسیها در پارلمان 1( :برای زنان)  1برای مردان)
تعداد کرسیها در شورای والیتی 3( :برای زنان) ( 6برای مردان)
نرخ فقر%22.6 :
خدمات اولیه صحی9 :
خدمات همه جانبه صحی2 :
پروژه های انکشافی:
ترانسپورت19 :
مخابرات2 :
انرژی26 :
آبیاری68 :
زراعت3 :
صنعت0 :

والیت و مرکز :دایکندی (نیلی)

مساحتkm² 17501.4 :
تعداد ولسوالیها8 :
نفوس438.5 :
نفوس روستایی435.0 :
نفوس شهری3.5 :
تعداد کرسیها در پارلمان 1( :برای زنان) ( 3برای مردان)
تعداد کرسیها در شورای والیتی 3( :برای زنان) ( 9برای مردان)
نرخ فقر% 43.4 :
خدمات اولیه صحی14 :
خدمات همه جانبه صحی7 :
پروژه های انکشافی:
ترانسپورت66 :
مخابرات3 :
انرژی1 :
آبیاری35 :
زراعت1:
صنعت1 :
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والیات مرکزی افغانستان
والیت و مرکز :کابل (کابل)

مساحتkm² 4523.9 :
تعداد ولسوالیها14 :
نفوس3950.3 :
نفوس روستایی640.9 :
نفوس شهری3309.4 :
تعداد کرسیها در پارلمان 9( :برای زنان) ( 24برای مردان)
تعداد کرسیها در شورای والیتی 8( :برای زنان) ( 21برای مردان)
نرخ فقر%23.1 :
خدمات اولیه صحی75:
خدمات همه جانبه صحی38 :
پروژه های انکشافی:
ترانسپورت99 :
مخابرات6 :
انرژی13 :
آبیاری77 :
زراعت17 :
صنعت3 :

والیت و مرکز :کاپیسا (محمود راقی)

مساحتkm² 1908.0 :
تعداد ولسوالیها6 :
نفوس419.8 :
نفوس روستایی418.4 :
نفوس شهری1.4 :
تعداد کرسیها در پارلمان 1( :برای زنان) ( 3برای مردان)
تعداد کرسیها در شورای والیتی 3( :برای زنان) ( 9برای مردان)
نرخ فقر21.5% :
خدمات اولیه صحی15 :
خدمات همه جانبه صحی8 :
پروژه های انکشافی:
ترانسپورت13 :
مخابرات2 :
انرژی1 :
آبیاری37 :
زراعت5 :
صنعت0 :
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والیات مرکزی افغانستان
والیت و مرکز :لوگر (پل علم)

مساحتkm² 4568.0 :
تعداد ولسوالیها6:
نفوس373.1 :
نفوس روستایی363.8 :
نفوس شهری9.3 :
تعداد کرسیها در پارلمان 1( :برای زنان) ( 3برای مردان)
تعداد کرسیها در شورای والیتی 3( :برای زنان) ( 9برای مردان)
نرخ فقر% 75.5 :
خدمات اولیه صحی21 :
خدمات همه جانبه صحی7 :
پروژه های انکشافی:
ترانسپورت28 :
مخابرات2 :
انرژی1 :
آبیاری58 :
زراعت2 :
صنعت0 :

والیت و مرکز :وردک (میدان شهر)

مساحتkm² 10348.3 :
تعداد ولسوالیها8 :
نفوس567.6 :
نفوس روستایی564.8 :
نفوس شهری2.8 :
تعداد کرسیها در پارلمان 2( :برای زنان) ( 3برای مردان)
تعداد کرسیها در شورای والیتی 2( :برای زنان) ( 6برای مردان)
نرخ فقر%59.9 :
خدمات اولیه صحی26 :
خدمات همه جانبه صحی10 :
پروژه های انکشافی:
ترانسپورت44 :
مخابرات2 :
انرژی9 :
آبیاری56 :
زراعت2 :
صنعت0 :
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والیات شمال شرقی افغانستان
والیت و مرکز :بدخشان (فیض آباد)

مساحتkm² 44835.9 :
تعداد ولسوالیها27 :
نفوس904.7 :
نفوس روستایی869.6 :
نفوس شهری35.1 :
تعداد کرسیها در پارلمان 2( :برای زنان) ( 7برای مردان)
تعداد کرسیها در شورای والیتی 4( :برای زنان) ( 11برای مردان)
نرخ فقر% 61.1 :
خدمات اولیه صحی33 :
خدمات همه جانبه صحی14 :
پروژه های انکشافی:
ترانسپورت118 :
مخابرات3 :
انرژی42 :
آبیاری111 :
زراعت3 :
صنعت1 :

والیت و مرکز :بغالن (پلخمری)

مساحتkm² 18255.2 :
تعداد ولسوالیها14 :
نفوس863.7 :
نفوس روستایی691.1 :
نفوس شهری172.6 :
تعداد کرسیها در پارلمان 2( :برای زنان) ( 6برای مردان)
تعداد کرسیها در شورای والیتی 4( :برای زنان) ( 11برای مردان)
نرخ فقر% 18.0 :
خدمات اولیه صحی26 :
خدمات همه جانبه صحی15 :
پروژه های انکشافی:
ترانسپورت65 :
مخابرات2 :
انرژی31 :
آبیاری105 :
زراعت4 :
صنعت0 :
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والیات شمال شرقی افغانستان
والیت و مرکز :تخار (تالقان)

مساحتkm² 12457.8 :
تعداد ولسوالیها16 :
نفوس933.7 :
نفوس روستایی812.2 :
نفوس شهری121.5 :
تعداد کرسیها در پارلمان 2( :برای زنان) ( 7برای مردان)
تعداد کرسیها در شورای والیتی 4( :برای زنان) ( 11برای مردان)
نرخ فقر%36.6 :
خدمات اولیه صحی37 :
خدمات همه جانبه صحی:
پروژه های انکشافی:
ترانسپورت203 :
مخابرات3 :
انرژی14 :
آبیاری195 :
زراعت4 :
صنعت0 :

والیت و مرکز :کندز (کندز)

مساحتkm² 8080.9 :
تعداد ولسوالیها6 :
نفوس953.8 :
نفوس روستایی716.8 :
نفوس شهری237.0 :
تعداد کرسیها در پارلمان 2( :برای زنان) ( 7برای مردان)
تعداد کرسیها در شورای والیتی 4( :برای زنان) ( 11برای مردان)
نرخ فقر%29.7 :
خدمات اولیه صحی31:
خدمات همه جانبه صحی14 :
پروژه های انکشافی:
ترانسپورت154 :
مخابرات2 :
انرژی30 :
آبیاری135 :
زراعت5 :
صنعت3 :
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والیات شرقی افغانستان
والیت و مرکز :کنر (اسعد آباد)

مساحتkm² 4925.9 :
تعداد ولسوالیها14 :
نفوس428.8 :
نفوس روستایی415.7 :
نفوس شهری13.1 :
تعداد کرسیها در پارلمان1( :برای زنان) ( 3برای مردان)
تعداد کرسیها در شورای والیتی3( :برای زنان) ( 6برای مردان)
نرخ فقر%62.0 :
خدمات اولیه صحی17 :
خدمات همه جانبه صحی18 :
پروژه های انکشافی:
ترانسپورت13 :
مخابرات2 :
انرژی3 :
آبیاری14 :
زراعت1 :
صنعت0 :

والیت و مرکز :لغمان (مهترالم)

مساحتkm² 3977.9 :
تعداد ولسوالیها4 :
نفوس424.1 :
نفوس روستایی419.3 :
نفوس شهری4.8 :
تعداد کرسیها در پارلمان1( :برای زنان) ( 3برای مردان)
تعداد کرسیها در شورای والیتی3( :برای زنان) ( 6برای مردان)
نرخ فقر% 66.8 :
خدمات اولیه صحی17 :
خدمات همه جانبه صحی8 :
پروژه های انکشافی:
ترانسپورت33 :
مخابرات2 :
انرژی2 :
آبیاری34 :
زراعت1 :
صنعت0 :
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والیات شرقی افغانستان
والیت و مرکز :ننگرهار (جالل آباد)

مساحتkm² 7641.1 :
تعداد ولسوالیها21 :
نفوس1436.0 :
نفوس روستایی1225.0 :
نفوس شهری211.0 :
تعداد کرسیها در پارلمان 4( :برای زنان) ( 14برای مردان)
تعداد کرسیها در شورای والیتی 5( :برای زنان) ( 14برای مردان)
نرخ فقر% 33.0 :
خدمات اولیه صحی71 :
خدمات همه جانبه صحی19 :
پروژه های انکشافی:
ترانسپورت106 :
مخابرات2 :
انرژی12 :
آبیاری278 :
زراعت3 :
صنعت3:

والیت و مرکز :نورستان (پارون)

مساحتkm² 9266.7 :
تعداد ولسوالیها7 :
نفوس140.9 :
نفوس روستایی140.9 :
نفوس شهری0 :
تعداد کرسیها در پارلمان 1( :برای زنان) ( 1برای مردان)
تعداد کرسیها در شورای والیتی 3( :برای زنان) ( 6برای مردان)
نرخ فقر% 49.8 :
خدمات اولیه صحی10 :
خدمات همه جانبه صحی2 :
پروژه های انکشافی:
ترانسپورت16 :
مخابرات2 :
انرژی10 :
آبیاری23 :
زراعت1 :
صنعت0 :
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والیات شمالی افغانستان
والیت و مرکز :بلخ (مزارشریف)

مساحتkm² 16186.3 :
تعداد ولسوالیها14 :
نفوس1245.1 :
نفوس روستایی794.9 :
نفوس شهری450.2 :
تعداد کرسیها در پارلمان 3( :برای زنان) ( 8برای مردان)
تعداد کرسیها در شورای والیتی 5( :برای زنان) ( 14برای مردان)
نرخ فقر%60.3 :
خدمات اولیه صحی44 :
خدمات همه جانبه صحی14:
پروژه های انکشافی:
ترانسپورت157 :
مخابرات2 :
انرژی66 :
آبیاری147 :
زراعت5 :
صنعت2 :

والیت و مرکز :جوزجان (شبرغان)

مساحتkm² 11291.5 :
تعداد ولسوالیها10 :
نفوس512.1 :
نفوس روستایی403.5 :
نفوس شهری108.6 :
تعداد کرسیها در پارلمان 1( :برای زنان) ( 4برای مردان)
تعداد کرسیها در شورای والیتی 3( :برای زنان) ( 6برای مردان)
نرخ فقر%14.5 :
خدمات اولیه صحی16 :
خدمات همه جانبه صحی7 :
پروژه های انکشافی:
ترانسپورت41 :
مخابرات2 :
انرژی4 :
آبیاری20 :
زراعت3 :
صنعت2 :
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والیات شمالی افغانستان
والیت و مرکز :سرپل (سرپل)

مساحتkm² 16385.6 :
تعداد ولسوالیها6 :
نفوس532.0 :
نفوس روستایی491.1 :
نفوس شهری40.9 :
تعداد کرسیها در پارلمان 1( :برای زنان)  4برای مردان)
تعداد کرسیها در شورای والیتی 3( :برای زنان) ( 6برای مردان)
نرخ فقر% 24.7 :
خدمات اولیه صحی17 :
خدمات همه جانبه صحی8 :
پروژه های انکشافی:
ترانسپورت65 :
مخابرات2 :
انرژی2 :
آبیاری42 :
زراعت1 :
صنعت0 :

والیت و مرکز :سمنگان (ایبک)

مساحتkm² 13437.8 :
تعداد ولسوالیها6 :
نفوس368.8 :
نفوس روستایی341.0 :
نفوس شهری27.8 :
تعداد کرسیها در پارلمان 1( :برای زنان) ( 3برای مردان)
تعداد کرسیها در شورای والیتی 3( :برای زنان) ( 6برای مردان)
نرخ فقر%55.1 :
خدمات اولیه صحی13 :
خدمات همه جانبه صحی5 :
پروژه های انکشافی:
ترانسپورت12 :
مخابرات2 :
انرژی7 :
آبیاری38 :
زراعت5 :
صنعت0 :
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والیات شمالی افغانستان
والیت و مرکز :فاریاب (میمنه)

مساحتkm² 20797.6 :
تعداد ولسوالیها13 :
نفوس948.0 :
نفوس روستایی833.7 :
نفوس شهری114.3 :
تعداد کرسیها در پارلمان 3( :برای زنان) ( 6برای مردان)
تعداد کرسیها در شورای والیتی 4 :برای زنان) ( 11برای مردان)
نرخ فقر29.1 :
خدمات اولیه صحی21 :
خدمات همه جانبه صحی16 :
پروژه های انکشافی:
ترانسپورت114 :
مخابرات2 :
انرژی47 :
آبیاری248 :
زراعت2 :
صنعت1 :
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والیات جنوبی افغانستان
والیت و مرکز :ارزگان (ترینگوت)

مساحتkm² 11473.7 :
تعداد ولسوالیها4 :
نفوس333.5 :
نفوس روستایی323.9 :
نفوس شهری9.6 :
تعداد کرسیها در پارلمان 1( :برای زنان) ( 2برای مردان)
تعداد کرسیها در شورای والیتی3( :برای زنان) ( 6برای مردان)
نرخ فقر% 40.8 :
خدمات اولیه صحی7 :
خدمات همه جانبه صحی6 :
پروژه های انکشافی:
ترانسپورت77 :
مخابرات2 :
انرژی1 :
آبیاری88 :
زراعت2 :
صنعت0 :

والیت و مرکز :زابل (قالت)

مساحتkm² 17471.8 :
تعداد ولسوالیها10 :
نفوس289.3 :
نفوس روستایی277.9 :
نفوس شهری11.4 :
تعداد کرسیها در پارلمان 1( :برای زنان) ( 2برای مردان)
تعداد کرسیها در شورای والیتی 3( :برای زنان) ( 6برای مردان)
نرخ فقر% 37.4 :
خدمات اولیه صحی8 :
خدمات همه جانبه صحی7 :
پروژه های انکشافی:
ترانسپورت37 :
مخابرات2 :
انرژی2 :
آبیاری72 :
زراعت1 :
صنعت0 :
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والیات جنوبی افغانستان
والیت و مرکز :قندهار (قندهار)

مساحتkm² 54844.5 :
تعداد ولسوالیها15 :
نفوس1151.1 :
نفوس روستایی753.6 :
نفوس شهری397.5 :
تعداد کرسیها در پارلمان 3( :برای زنان) ( 8برای مردان)
تعداد کرسیها در شورای والیتی 4( :برای زنان) ( 11برای مردان)
نرخ فقر%22.8 :
خدمات اولیه صحی19 :
خدمات همه جانبه صحی23 :
پروژه های انکشافی:
ترانسپورت112 :
مخابرات2 :
انرژی2 :
آبیاری339 :
زراعت1 :
صنعت2 :

والیت و مرکز :نیمروز (زرنج)

مساحتkm² 42409.5 :
تعداد ولسوالیها4 :
نفوس156.6 :
نفوس روستایی131.7 :
نفوس شهری24.9 :
تعداد کرسیها در پارلمان 1( :برای زنان) ( 1برای مردان)
تعداد کرسیها در شورای والیتی 3( :برای زنان) ( 6برای مردان)
نرخ فقر24.5 :
خدمات اولیه صحی5 :
خدمات همه جانبه صحی2 :
پروژه های انکشافی:
ترانسپورت21 :
مخابرات2 :
انرژی1 :
آبیاری5 :
زراعت3:
صنعت1:
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والیت و مرکز :هلمند (لشکرگاه)

مساحتkm² 58305.1 :
تعداد ولسوالیها12 :
نفوس879.5 :
نفوس روستایی828.1 :
نفوس شهری51.4 :
تعداد کرسیها در پارلمان 2( :برای زنان) ( 6برای مردان)
تعداد کرسیها در شورای والیتی 4( :برای زنان) ( 11برای مردان)
نرخ فقر%8.9 :
خدمات اولیه صحی29:
خدمات همه جانبه صحی15 :
پروژه های انکشافی:
ترانسپورت61 :
مخابرات2 :
انرژی2 :
آبیاری44 :
زراعت2 :
صنعت1 :
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والیات جنوب غربی افغانستان
والیت و مرکز :بادغیس (قلعه نو)

مساحتkm² 20794.0 :
تعداد ولسوالیها6 :
نفوس471.9 :
نفوس روستایی458.1 :
نفوس شهری13.8 :
تعداد کرسیها در پارلمان 1( :برای زنان) ( 3برای مردان)
تعداد کرسیها در شورای والیتی 3( :برای زنان) ( 6برای مردان)
نرخ فقر% 41.7 :
خدمات اولیه صحی23 :
خدمات همه جانبه صحی3 :
پروژه های انکشافی:
ترانسپورت70 :
مخابرات2 :
انرژی4 :
آبیاری57 :
زراعت3 :
صنعت0 :

والیت و مرکز :غور (چغچران)

مساحتkm² 36657.4 :
تعداد ولسوالیها9 :
نفوس657.2 :
نفوس روستایی650.5 :
نفوس شهری6.7 :
تعداد کرسیها در پارلمان 2( :برای زنان) ( 4برای مردان)
تعداد کرسیها در شورای والیتی 4( :برای زنان) ( 11برای مردان)
نرخ فقر%44.2 :
خدمات اولیه صحی21 :
خدمات همه جانبه صحی8 :
پروژه های انکشافی:
ترانسپورت96:
مخابرات3:
انرژی25 :
آبیاری138 :
زراعت1 :
صنعت0 :
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والیت و مرکز :فراه (فراه)

مساحتkm² 49339.1 :
تعداد ولسوالیها10 :
نفوس482.4 :
نفوس روستایی447.4 :
نفوس شهری35.0 :
تعداد کرسیها در پارلمان 1( :برای زنان) ( 4برای مردان)
تعداد کرسیها در شورای والیتی3( :برای زنان) ( 6برای مردان)
نرخ فقر%12.2 :
خدمات اولیه صحی5 :
خدمات همه جانبه صحی11 :
پروژه های انکشافی:
ترانسپورت89 :
مخابرات2 :
انرژی1 :
آبیاری38 :
زراعت1 :
صنعت0 :

والیت و مرکز :هرات (هرات)

مساحتkm² 55868.5 :
تعداد ولسوالیها15 :
نفوس1780.0 :
نفوس روستایی1280.1 :
نفوس شهری499.9 :
تعداد کرسیها در پارلمان 5( :برای زنان) ( 12برای مردان)
تعداد کرسیها در شورای والیتی 5( :برای زنان) ( 19برای مردان)
نرخ فقر%38.7 :
خدمات اولیه صحی39:
خدمات همه جانبه صحی25 :
پروژه های انکشافی:
ترانسپورت126 :
مخابرات3 :
انرژی7 :
آبیاری347 :
زراعت4 :
صنعت2 :
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والیات جنوب شرقی افغانستان
والیت و مرکز :پکتیکا (شرن)

مساحتkm² 19515.9 :
تعداد ولسوالیها18 :
نفوس413.8 :
نفوس روستایی411.2 :
نفوس شهری2.6 :
تعداد کرسیها در پارلمان 1( :برای زنان) ( 3برای مردان)
تعداد کرسیها در شورای والیتی 3( :برای زنان) ( 6برای مردان)
نرخ فقر%76.1.0 :
خدمات اولیه صحی19:
خدمات همه جانبه صحی4 :
پروژه های انکشافی:
ترانسپورت3 :
مخابرات2 :
انرژی1 :
آبیاری2 :
زراعت1 :
صنعت0 :

والیت و مرکز :پکتیا (گردیز)

مساحتkm² 5583.2 :
تعداد ولسوالیها10 :
نفوس525.0 :
نفوس روستایی501.9 :
نفوس شهری23.1 :
تعداد کرسیها در پارلمان1( :برای زنان) ( 4برای مردان)
تعداد کرسیها در شورای والیتی 3( :برای زنان) ( 6برای مردان)
نرخ فقر%60.6.0 :
خدمات اولیه صحی17:
خدمات همه جانبه صحی8 :
پروژه های انکشافی:
ترانسپورت19 :
مخابرات2 :
انرژی5 :
آبیاری217 :
زراعت3 :
صنعت2 :
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والیت و مرکز :خوست (خوست)

مساحتkm² 4235.3 :
تعداد ولسوالیها12 :
نفوس546.8 :
نفوس روستایی535.8 :
نفوس شهری11.0 :
تعداد کرسیها در پارلمان 1( :برای زنان) ( 4برای مردان)
تعداد کرسیها در شورای والیتی 3( :برای زنان) ( 6برای مردان)
نرخ فقر%47.9 :
خدمات اولیه صحی10 :
خدمات همه جانبه صحی12 :
پروژه های انکشافی:
ترانسپورت23 :
مخابرات2 :
انرژی1 :
آبیاری66 :
زراعت2 :
صنعت0 :

والیت و مرکز :غزنی (غزنی)

مساحتkm² 22460.5 :
تعداد ولسوالیها18 :
نفوس1168.8 :
نفوس روستایی1112.4 :
نفوس شهری56.4 :
تعداد کرسیها در پارلمان 3( :برای زنان) ( 11برای مردان)
تعداد کرسیها در شورای والیتی 5( :برای زنان) ( 14برای مردان)
نرخ فقر%19.0 :
خدمات اولیه صحی39:
خدمات همه جانبه صحی26 :
پروژه های انکشافی:
ترانسپورت17 :
مخابرات2 :
انرژی4 :
آبیاری47 :
زراعت2 :
صنعت0 :
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درباره این بخش
در این بخش آدرس ها و تماس های (آدرس ،تیلفون ،ایمیل ،سایت وغیره) موسسات و سازمان های کمک کننده ،ادارات دولتی،
و دیگر سازمان های خارجی در افغانستان گنجانیده شده است .کمپنی ها و شرکت های تجارتی شامل آن نیست.
این معلومات در بین ماه های سپتمبر و دسمبر سال  2013جمع آوری شده است و این آدرس ها و شماره های تماس بنابر
گسترش فعالیت های موسسات و یا تغییر مکان آنها ،تغییر می نماید .جدید بودن و درستی معلومات مندرج ،ارتباط به خود
موسسات می گیرد که این معلومات را داوطلبانه به اختیار ما گذاشته اند .همچنان اگر دفاتر خواهان عدم موجودیت معلومات
شان در این راهنما باشند ایمیل بفرستند معلومات اضافی و یا تغییراتی را که می خواهید در این بخش مد نظر گرفته شود ،لطف ًا
به این آدرس ارسال نماییدpublications@areu.org.af :
آدرس ها به ترتیب والیات تنظیم شده است به جز از والیت کابل که در ابتدای این بخش آمده است ،دیگر والیات بر اساس
حروف الفبا رده بندی شده اند.
هیچ نوع تفاوتی میان تیلفون های سیار یا موبایل ارایه نگردیده است .این شبکه ها عبارت اند از افغان بیسیم با ُکد  ،0700روشن
با ُکد  0799ام تی ان با ُکد 077و اتصاالت با ُکد  ،0786ستالیت با ُکد ُ ،0088کد نمبر افغانستان  0093می باشد.
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کابل

آپ مرسی افغانستان)(OPM
نردیک لیسه حبیبیه ،داراالمان ،کابل
پست بکس7019 :
0786341654
تلفون:
ahmadzia700@gmail.com
ایمیل:
www.mercy.se
وبسایت:
احمد ضیا :آمر دفتر
آژانس اطالعاتی باختر )(BNA
وزارت فرهنگ و جوانان ،ده افغانان ،کابل
0202101304
تلفون:
0777529292

ایمیل:

minawikhalil@gmail.com

khalilminawi@yahoo.com

www.bakhtarnews.com.af

وبسایت:
عبدالخلیل مینه وی :رییس عمومی

آژانس خبری پژواک )(PAN
خانه  130و  ،138سرک  ،8ایستگاه موی مبارک ،تایمنی ،کابل
3129
پست بکس
0790512512
تلفون:
		0700225375

آلسو -موسسه افغانهای متأثر از ماین )(ALSO
پروژه تایمنی سرک  4خانه  ،5کابل
0787822080
تلفون:
0776119164
0787379837

ایمیل:

آژانس خبری وخت )(WNA
امیر پالزه ،منزل  ،3سرک داراالمان ،مقابل شورای ملی ،کابل
0700293756
تلفون:
0708198384

وبسایت:
امینه عظیمی :رییس اجرایی -سرپرست
آی-آر-دی)(IRD
کابل
0796015020
تلفون:
0777889192

ایمیل:

ایمیل:

www.wakht.af

وبسایت:
فریده نیکزاد :رییس و سر دبیر

bsediqi@ird-equals.org
sediqi2009@gmail.com

www.ird.org

وبسایت:
بشیر احمد صدیقی :رییس

ابرار -موسسه توان بخشی و تفريح بايسكل سواران معلول افغانستان
)(AABRAR
سرک  ،3پروژه تایمنی ،کابل
0775558885
تلفون:
0777780896
0777780885

ایمیل:

kabul@aabrar.org.af

abdulbaseer@aabrar.org.af
www.aabrar.org.af

وبسایت:
عبدالبصير توریالی :رییس اجرایی

ا ِریا -اداره بازسازی و تحفظ انرژی در افغانستان)(AREA
سرک  ،5نزدیک کلینیک عتیق اهلل امر خیل ،سیلو ،کابل
0770336601
تلفون:
0770336602

newswakht@gmail.com
fnekzad@gmail.com

friba.alsohr@gmail.com

www.afghanlandminesurvivors.org

0202201814
news@pajhwok.com
ایمیل:
		
danish@pajhwok.com
www.pajhwok.com
وبسایت:
مسول دانش کروخیل :رییس و مدیر

info@afghanlandminesurvivors.org

0770336610

ایمیل:

arifazimi@area-af.org
hsawar@area-af.org

عارف اهلل عظیمی :رییس اداری

ابن سینا  -برنامه های صحی برای افغانستان)(IbnSina-PHPA
ناحیه  ،12پهلوی پولی کلنیک احمد شاه بابا ،احمد شاه بابا مینه ،کابل
0786950777
تلفون:
drsahak@ibnsina.org.af
ایمیل:
drsahak@yahoo.co.uk
www.ibnsina.org.af
وبسایت:
حبیب اهلل سهاک :رییس عمومی
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اتاق تجارت و صنایع افغانستان)(ACCI
چمن حضوری ،متصل کابل ننداری
233
پست بکس:
0772000070
تلفون:
0774559666
0799810184

ایمیل:

info@acci.org.af

ceo@acci.org.af

www.acci.org.af

وبسایت:
عتیق نصرت :مدیر ارشد اجرایی

اتحادیه خدمات دوائی افغانستان)(AMSU
منزل  ، 4پهلوی هوتل پروان ،الشفا مارکیت ،خیرخانه ،کابل
0788405340
تلفون:
0772255994
0781808181
zazai1973@yahoo.com

ایمیل:
وبسایت:
عبدالخالق ځاځی وطندوست :مدیر ارشد اجرایی
www.anmso.com

اجتماع زنان افغانستان )(AWC
خانه  ،61ایستگاه برج برق ،کلوله پشته،کابل
پست بکس1913 :
0799888118
تلفون:
0700049980
0778477093
awcafgh@yahoo.com

ایمیل:
وبسایت:
فتانه اسحاق گیالنی :رییس

www.afghanistanwomencouncil.org

اجنسی انکشافی فرانسه )(AFD
سفارت فرانسه ،سرک شیرپور ،شهر نو ،کابل
0792246565
تلفون:
brouilletp@afd.fr
ایمیل:
www.afd.fr
وبسایت:
جاسلن لفونوی :رییس
اداره احصائیه مرکزی )(CSO
چهارراهی آریانا ،انصاری وات،کابل
0788771667
تلفون:
0202104095
0202100329

ایمیل:

alyas.hamed2008@yahoo.com
afghan_cso@yahoo.com

اداره انسجام معلومات افغانستان )(AIMS
سرک  ،3قلعه فتح اهلل ،کابل
5906
پست بکس:
0700248827
تلفون:
info@aims.org.af
ایمیل:
www.aims.org.af
وبسایت:
محمد نجیب عزیزی :رییس اجراییوی
اداره انکشاف صادارات افغانستان )(EPAA
عقب لیسه عالی سوریا ،سرک  ،2کارته چهار،کابل
0202504837
تلفون:
info@epaa.org.af
ایمیل:
najla.habibyar@epaa.org.af
www.epaa.org.af
وبسایت:
نجال حبیبیار :رییس و مدیر عمومی اجرا یی
اداره انکشاف صحی و اجتماعی )(SHDP
خوشحال مینه ،کابل
60
پست بکس:
0706272491
تلفون:
0777822441
shdpkbl@gmail.com

ایمیل:
www.shdp.org.af
وبسایت:
خلیل احمد مهمند :رییس عمومی

اداره انکشاف صنعتی ملل متحد )(UNIDO
سرک هوا شناسی نزدیک میدان هوایی کابل
0700278108
تلفون:
0775201831

ایمیل:

a.abbasi@unido.org

Office.Afghanistan@unido.org
www.unido.org

وبسایت:
عبدالخالق عباسی :رییس برنامه های عملیاتی

اداره انکشافی کشور )(CDU
خانه  ،12سرک رابعه بلخی ،کارته چهار ،کابل
5510
پست بکس:
0700276411
تلفون:
0700244314
0700244299

ایمیل:
وبسایت:
عبدالقادر :رییس

cdcafghan@gmail.com

www.cduafghan.org

www.cso.gov.af

وبسایت:
الیاس رسولی :سکرتر رییس عمومی
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اداره انکشافی و همکاری سویس)(SDC
خانه  55و ،56کوچه  ،3سرک (13طرف راست) ،وزیر اکبر خان ،کابل
0790080800
تلفون:
0700274902
0799203475
kabul@sdc.net

ایمیل:
وبسایت:
ماریانی هبر :رییس همکاری

www.sdc.org.af

اداره بازسازی افغان )(ABR
سرک  ،8خانه اول (طرف راست) ،تایمنی ،کابل
0700291104
تلفون:
0752019642

ایمیل:

abr.kabul@gmail.com

abr_kabul1@yahoo.com

احمد ابراهيم حيدری :رییس

اداره بازسازی دهات افغانستان )(NPO/RRAA
خانه  ،669سرک داراالمان ،مقابل رادیو تلویزون آریانا ،ناحیه  ،7ایوب خان مینه ،کابل
277
پست بکس:
0752014254
تلفون:

اداره عمومی جیودیزی و کارتو گرافی )(AGCHO
پشتونستان وات ،کابل
0700784727
تلفون:
ایمیل:

وبسایت:
عبدالروف یاری :رییس

اداره مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد )(UNODC
خانه  ،876سرک  ،149ناحیه  ،4کلوله پشته ،کابل
پست بکس5 :
0794585626
تلفون:
jafar.abdullah@unodc.org
ایمیل:
murtaza.mohammadi@unodc.org
www.unodc.org
وبسایت:
آندری اوستین :نماینده منطقوی و مشاور خاص در افغانستان
اداره ملی حفاظت محیط زیست )(NEPA
چهارراهی پروان دو ،کابل
209
پست بکس:
0707001010
تلفون:

0707105882

ایمیل:

jawad@nporraa.org.af

info@nporraa.org.af
www.nporraa.org.af

وبسایت:
امان اهلل جواد :معاون رییس

اداره حمایه سرمایه گذاری افغانستان)(AISA
شرق چمن حضوری ،نزدیک کمیته ملی المپیک ،کابل
0202103404
تلفون:

ایمیل:

0786212832

ایمیل:
وبسایت:

www.aisa.org.af

اداره خوراک وزراعت سازمان ملل متحد )(UN-FAO
یکجا با وزارت زراعت و آبیاری ،مقابل دانشگاه کابل ،جمال مینه ،کابل
0202510427
تلفون:
0202510429

ایمیل:

faoaf-rep@fao.org

اداره همآهنگی کمکهای بشری و انکشافی برای افغانها )(ACBAR
خانه  ،61عقب لیسه زرغونه ،قلعه فتح اهلل ،کابل
0700276650
تلفون:

ایمیل:

وبسایت:
تومیو شیچیری :نماینده

از الف تا یا :کتاب رهنما برای کمک به افغانستان

0700282090
0700662650
deputy.director@acbar.org
director@acbar.org
www.acbar.org

وبسایت:
نجیب اهلل تجلی :معاون رییس

اداره همآهنگی موسسات غيردولتی افغانی )(ANCB
خانه  ،764سرک  ،5ناحیه  ،3جمال مینه ،کابل
0700200266
تلفون:

FAO-AF@fao.org
www.fao.org

0700164949
kazimhomayon@yahoo.com
khalidnaseemi@hotmail.com
www.nepa.gov.af

وبسایت:
محمد کاظم همایون :رییس برنامه و انسجام

0700257672
Info@aisa.org.af

0700266519
Afghan_mshafi@yahoo.com
faizm_2006@yahoo.com
www.agcho.org

ایمیل:

0799333621
0700224681
ancb@ancb.org
admin@ancb.org
www.ancb.org

وبسایت:
احمد جان احمد :رییس اجراییوی
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اداره همکاری های تخنیکی و انکشافی )(ACTED
خانه  ،93سرک  ،397ناحیه  ،4زون  ،1کابل
0700282539
تلفون:
0799611775
00882164494205
kabul@acted.org
ایمیل:
ziggy.garewal@acted.org
www.acted.org
وبسایت:

زیگی گروال :آمر عمومی

اداره انکشاف بين المللی اياالت متحده )(USAID
محوطه شرقی سفارت آمریکا ،سرك شهید مسعود ،کابل
6180
پست بکس:
0707626376
تلفون:
ایمیل:
وبسایت:

0700114862
KabulUSAIDInformation@usaid.gov
KabulAIDDOC@usaid.gov
www.afghanistan.usaid.gov

اداره سازمان ملل متحد برای تساوی جندر و توانمند سازی زنان
)(UN WOMEN
محوطه دفتر یوناکا ،سرک جالل آباد ،کابل
5
پست بکس:
0752141178
تلفون:
Noorullah.bawar@unwomen.org
ایمیل:
info.afghanistan@unwomen.org
www.unwomen.org
وبسایت:
نوراهلل باور :معاون اجرایی
اداره مستقل ارگانهای محلی )(IDLG
چهار راهی آریانا ،پهلوی سفارت ایتالیا ،ناحیه  ،9کابل
0799300019
تلفون:
ایمیل:

0202104703
obaid.ekhlas@idlg.gov.af
obaidekhlas@yahoo.com
WWW.idlg.gov.af

وبسایت:
عبیداهلل اخالص :مدیر اجرایی

ارمغان ملی )(AM
کابل
پست بکس767 :
0787430615
تلفون:

ایمیل:

0773343250
0786209772
dsiawash@gmail.com
armaghan.mille@gmail.com
www.armaghan-e-melli.af

استراتیژی انکشاف ملی افغانستان  ،وزارت مالیه-پالیسی )(ANDS
وزارت مالیه ،پشتونستان وات ،کابل
0795883071
تلفون:
directorands.mof@gmail.com
ایمیل:
www.thekabulprocess.gov.af/ www.mof.gov.af
وبسایت:
وژمه ویسا :رییس
اطفال در معرض خطر)(CiC
چارراهی تایمنی ،مقابل منزل آغا سید منصور نادری ،کابل
0798611600
تلفون:
0799324325

ایمیل:

cd@CICAFG.COM

om@CICAFG.COM

www.childrenincrisis.org.uk

وبسایت:
تیمورشاه ادیب :رییس عمومی

اکادمی علوم افغانستان )(ASA
مسجد شاه ببوجان ،پهلوی وزارت امورداخله ،مقابل تانک تیل ،شهر نو ،کابل
0700979856
تلفون:
0772274916
zahirshakeeb@gmail.com

ایمیل:
وبسایت:
ثریا پوپل :سر محقق

www.asa.af

انجمن افغانستان آزاد )(AL
کوچه سوم سرک لیسه نادریه ،کارته پروان ،کابل
0798296760
تلفون:
0789427667
0799309698

ایمیل:

afghanistan.libre@gmail.com

hom.afghanistan.libre@gmail.com
www.afghanistan-libre.org

وبسایت:
شکیبا هاشمی :رییس

انجمن بیرون مرزی تحقیقاتی وانکشافی بریمن )(BORDA
کابل
0789385647
تلفون:
0773314895
008821621209358

ایمیل:

miller@borda.de

zeinab.nouri@borda-afg.org

www.borda-afg.org

وبسایت:
الکس میلر :رییس

وبسایت:
محمد داود سیاووش :صاحب امتیاز و مدیر مسول
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انجمن تجارتی صنایع دستی زنان افغان )(AWHCA
سرک میدان هوایی ،قلعه وکیل ،سرک کلنیک ،ناحیه  ،10کابل
0776631425
تلفون:
0799326132

ایمیل:

gulsoom.awse@yahoo.com

awhca_g06@yahoo.com
www.awhca.af

وبسایت:
ثریا وهاب :رییس اجرایی

انجمن رسانه های آزاد آسیای جنوبی -افغانستان )(SAFMA
سرک داراالمان ،کابل
0708198438
تلفون:
0708198438
safma.afghanistan@gmail.com

ایمیل:
وبسایت:
محمد ضیا بومیا :رییس بخش افغانستان
www.safma.net

انجمن رهنمای خانواده های افغان )(AFGA
جنوب لیسه حبیبیه ،ایوب خان مینه ،ناحیه  ،7کابل
0708300990
تلفون:
parwiz@afga.org.af
ایمیل:
info@afga.org.af
www.afga.org.af
وبسایت:
پرویز علیشنگی :مدیر اجرایی
انجمن قابله های افغان )(AMA
کابل
0794454100
تلفون:
0778663076

0700283813
0777603010
ihsan_org@yahoo.com

ایمیل:
وبسایت:
راز محمد :رییس

www.ihsan.org

انجمن مستقل وکالی مدافع افغانستان )(AIBA
سرک  ،3مقابل دروازه دخولی مسجد فاطمیه ،قلعه فتح اهلل ،کابل
0700223595
تلفون:
0799721469
rqarizada@yahoo.com

ایمیل:
www.aiba.af
وبسایت:
روح اهلل قاری زاده :رییس

انستيتيوت افغانی مديريت ،تريننگ و ارتقای ظرفيت های ملی
)(AIMTEIC
وارد شماره  ،5سرک  ،8حصه ب ،سرک مرکز تعلیمی ،خوشحال خان ،کابل
0799190015
تلفون:
0700155410

ایمیل:

aimteic@yahoo.com

azimq@hotmail.com

محمد عظیم :معاون رییس

انستيتيوت گزارش دهى جنگ و صلح )(IWPR
مقابل پالزه سلیم کاروان ،کوچه دوم ،چهارراهی پایکوب نصوار ،کابل
0700025635
تلفون:
Noorrahman@iwpr.net
ایمیل:
www.iwpr.net
وبسایت:
نوررحمان رحمانی :رییس

0796858875

ایمیل:

mmusawi@afghanmidwives.org

ama_president@afghanmidwives.org
www.afghanmidwives.org

وبسایت:
مرسل موسوی :رییس اجرایی

انجمن مبارزه علیه سرطان در افغانستان )(ASAC
خانه  2٬سرک  ٬1پشت تانک تیل ،مقابل سیلو مرکزی ،کابل
0786500609
تلفون:
0772020686
asac@cancer.com.af

ایمیل:
وبسایت:
محمد شقیق فقیرزی :موسس

www.cancer.com.af

انجمن مستقل خدمات بشری )(IHSAN
خانه  ،44/45سرک  ،2پروژه تایمنی ،کابل
0799328597
تلفون:

از الف تا یا :کتاب رهنما برای کمک به افغانستان

انستیتوت آموزشی افغانستان )(AIL
کارته نجات ،سرک احمد شاه مسعود ،مقابل پرورشگاه ،ناحیه  ،17خیر خانه ،کابل
0700284326
تلفون:
0752000894
ail.kabul09@gmail.com

ایمیل:
وبسایت:
سکینه یعقوبی :رییس اجرایی

www.afghaninstituteoflearning.org

انستیتوت خدمات ملکی افغانستان )(ACSI
سرک قرغه ،پهلوی مجتمع صلیب سرخ ،ناحیه  ،5افشار ،کابل
0202561956
تلفون:
moe_farhad@yahoo.com
ایمیل:
moneir.mobbasher@gmail.com
فرهاد عثمانی :رییس
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انستیتیوت قلبی دانشگاه طبی کابل )(KMUHI
سرک دانشگاه کابل ،پهلوی دانشگان طب کابل ،جمال مینه ،کابل
0787334468
تلفون:
asmatn1@gmail.com
ایمیل:
www.kcrc-af.ca
وبسایت:
عصمت اهلل نایب خیل :رییس
انستیتیوت امریکا برای مطالعات افغانستان )(AIAS
خانه ، 57کوچه اول (طرف چپ) سرک  ،15وزیر اکبر خان ،کابل
1708
پست بکس:
0700252251
تلفون:
0700022578
0700203069

ایمیل:

rohullahamin@yahoo.com

AIAS.KBL@gmail.com

/www.bu.edu/aias
وبسایت:
روح اهلل امین :رییس

اوچا-دفتر سازمان ملل متحد برا ی همآهنگی کمک های بشری )(UNOCHA
قلعه فتح اهلل ،کابل
0793001104
تلفون:
howard1@un.org
ایمیل:
www.ocha.org/afghanistan
وبسایت:
http :// www . humanitarianresponse . info / operations /
afghanistan

ایشیافوندیشن )(TAF
خانه  ،861سرک  ،1سرک فرعی پروژه شیر پور ،کابل
پست بکس175 :
0793454614
تلفون:
0752023558

ایمیل:

abdullah.ahmadzai@asiafoundation.org

najla.ayubi@asiafoundation.org
www.asiafoundation.org

وبسایت:
عبداهلل احمدزی :نماینده عمومی

ایکو -اداره عمومی کمکهای بشری کمیسیون اروپا
)(ECHO-Afghanistan Office
کابل
0700282318
تلفون:
echo.kabul@echofield.eu
ایمیل:
syed.mansoor@echofield.eu
www.ec.europa.eu/echo
وبسایت:
اولیور روسسولی :رییس دفتر
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ایوپول افغانستان -ماموریت پولیس اتحادیه اروپا در افغانستان
)(EUPOL Afghanistan
سرک جالل اباد ،مکرویان  ،3کابل
0783702677
تلفون:
0790697711
0793990469

ایمیل:

press.office@eupol-afg.eu

aziz.basam@eupol-afg.eu
www.eupol-afg.eu

وبسایت:
کارل اوک روگ :پولیس کمیشنر

بانك جهانی )(WB
خانه  ،19سرک  ،15وزیر اکبر خان ،کابل
0700280800
تلفون:
azia@worldbank.org
ایمیل:
www.worldbank.org.af
وبسایت:
رابرت جی سام :رییس عمومی
بانک انکشاف آسیائی)(ADB
خانه  ،126سرک  ،2چهارراهی حاجی یعقوب ،شهر نو ،کابل
3070
پست بکس:
0794226703
تلفون:
0799624286
0795987778

ایمیل:

jtokeshi@adb.org

nyousofzai@adb.org

www.adb.org/afghanistan

وبسایت:
جوجی توکی شی :رییس عمومی

بانک انکشافی آلمان )(KfW-GDB
کابل
0796154267
تلفون:
0700281447

ایمیل:

solveig.buhl@kfw.de

kfw.kabul@kfw.de
www.kfw.de

وبسایت:
سولوییگ بهول :رییس
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برنامه اسکان بشر ملل متحد )(UN-Habitat
خانه  ،431سرک ،8ناحیه  ،4تایمنی ،کابل
0791611020
تلفون:

برنامه ملی انکشاف صنایع روستای افغانستان )(AREDP
سرک نیال باغ ،داراالمان ،محوطه وزارت احیا و انکشاف دهات ،کابل
0778111385
تلفون:
0780740751

0791611010
0791611154
008821621297372

ایمیل:

peter.dalglish@unhabitat-afg.org

peterdalglish@hotmail.com

www.unhabitat.org/www.fukuoka.unhabitat.org

وبسایت:
پیتر جان دالگلیش OIC:نماینده

برنامه انکشافی سازمان ملل متحد )(UNDP
مقابل سفارت ترکیه ،شاه محمود غازی وات ،محوطه  ، UNDPکابل
5
پست بکس:
0202124098
تلفون:
0790509133

ایمیل:

farhad.zalmai@undp.org

registry.af@undp.org
www.undp.org.af

وبسایت:
سید فرهاد زلمی :معاون ارتباطات

0780450266

ایمیل:

communication.aredp@mrrd.gov.af

hashmat.nasiri@mrrd.gov.af
www.aredp-mrrd.gov.af

وبسایت:
حشمت اهلل ناصری :آمر ارتباطات

برنامه ملی انکشاف منطقوی )(NABDP
سرک نیال باغ ،محوطه وزارت احیا وانکشاف دهات ،سرک داراالمان ،کابل
0700222099
تلفون:
info.nabdp@mrrd.gov.af
ایمیل:
www.mrrd-nabdp.org
وبسایت:
محمد شعیب خاکساری :آمر برنامه ها  -سرپرست
برنامه همبستگی ملی  ،وزارت احیا وانکشاف دهات )(MRRD/NSP
سرک تشکیالت ،داراالمان کابل ،وزارت احیا و انکشاف دهات ،کابل
0700306314
تلفون:
0799146147

برنامه تعلیمات اساسی و ثانوی برای افغانستان )(GIZ/BEPA
خانه  ،4سرای غزنی ،سرک کتابخانه دارالقران ،ناحیه  ،3کابل
0799725876
تلفون:
0776669991

ایمیل:

laila.hashimi@giz.de

emadudien.wejdan@giz.de
www.bepafg.com

وبسایت:
لیال هاشمی :مسول پذیرش

برنامه عملیاتی ماین و مدیریت معلومات )(IMMAP
کابل
0794315159
تلفون:
afghanistan@immap.org
ایمیل:
www.immap.org
وبسایت:
استفانو دسپراتی :مدیر ارشد اطالعات
برنامه کمکهای دهاتی غزنی )(GRSP
خانه  ،308سرک  ،3پل سرخ ،ناحیه  ،6رحمان وات ،كارته سه ،کابل
0799320584
تلفون:
0777900301

ایمیل:

0799314410

ایمیل:

www.grsp.af

وبسایت:
اسحق زیرک :رییس محمد

از الف تا یا :کتاب رهنما برای کمک به افغانستان

r.rasouli@nspafghanistan.org
www.nspafghanistan.org

وبسایت:
عبدالرحمن ایوبی :رییس اجرایی

برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات )(NSP/PMU
دفتر مرکزی همبستگی ملی ،محوطه وزارت احیا و انکشاف دهات ،سرک تشکیالت،
داراالمان ،کابل
0799234170
تلفون:
0799146147

ایمیل:

a.rahman@nspafghanistan.org

r.wahid@nspafghanistan.org
www.nspafghanistan.org

وبسایت:
عبدالرحمن ایوبی :رییس اجرایی

بنیاد آغا خان-افغانستان )(AKF
خانه  ،41سرک  ،2قلعه فتح اهلل ،کابل
5753
پست بکس:
0799432479
تلفون:
0786009894

mzeerak@gmail.com

grsponline@yahoo.com

a.rahman@nspafghanistan.org

0795019900

ایمیل:

david.kalete@akdn.org

info.info@akdn.org
www.akdn.org/akf

وبسایت:
دیوید کلیت :رییس پالیسی
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بنیاد چادری )(CF
تعمیر حکیم ناصرخسروبلخی ،چهارراهی سرسبزی ،تایمنی ،کابل
0797676810
تلفون:
info@chadari.af
ایمیل:
www.chadari.af
وبسایت:
فرخنده زهرا نادری :رییس اجرایی
بنیاد فرهنگ وجامعه مدنی افغانستان )(FCCS
خانه  ،839مقابل آرشیف ملی ،سالنگ وات ،ده افغانان ،کابل
5965
پست بکس:
0700276637
تلفون:
0700278905

بنیاد محیط زیست افغانستان )(AEF
کابل
0775656620
تلفون:
0700164949
0786499499

ایمیل:

ایمیل:

mir_joyenda@yahoo.com
www.afghanfccs.info

وبسایت:
تیمور حکیمیار :رییس اجرایی

بنیاد فرهنگی آقاخان ()AKTC
کابل
5805
پست بکس:
0793666222
تلفون:

بنیاد هاینرش بُل)(hbs
خا نه  ،88سرک  ،2قلعه فتح اهلل ،کابل
0799890909
تلفون:
0700295972

ایمیل:

ایمیل:
وبسایت:
www.akdn.org/afghanistan_cultural_development.asp
اجمل میوندی :مدیر عمومی اجرایی
بنیاد فرید ریش ایبرت )(FES
چهار راهی انصاری ،سرک یفتلی ،عقب هوتل ستاره ،شهر نو ،کابل
0700280441
تلفون:
0799338094
info@fes-afghanistan.org

ایمیل:
وبسایت:
ادریین والترسنروف :رییس

www.fes-afghanistan.org

بنیاد کنراد آدیناور )(KAS
خانه  ،370سرک  ،10وزیراکبر خان ،کابل
0700224800
تلفون:
0708248160

ایمیل:

info@af.boell.org

وبسایت:
ماریون رگینا میلر :رییس

بی بی سی نیوز )(BBC N
خانه  ،526سرک  ،13کوچه ( 2طرف راست) ،وزیر اکبر خان ،کابل
0797472174
تلفون:
0707606064
0799606064

ایمیل:

bilal.sarwary@gmail.com

mahfouz.zubaide@bbc.co.uk
www.bbcnews.co.uk

وبسایت:
محفوظ زبیدی :پرودیوسر

پروگرام غذائی جهان )(WFP
قریه دریا ،سرک هوا شناسی ،پهلوی میدان هوایی ،کابل
0797662000-40
تلفون:
wfp.kabul@wfp.org
ایمیل:
www.wfp.org/afghanistan
وبسایت:
کلدیو جیبیدر :رییس عمومی
پروگرام محیط زیست ملل متحد )(UNEP
کابل
0796630412
تلفون:
0778609306
0790697311

0797306010

008821651079140

banwal.abdulbaqi@kas.de

Sakhi.hassany@UNEP.Org

khalid.gharanai@kas.de

www.kas.de/www.kas.de/Afghanistan

وبسایت:
نلیس وارمر :نماینده مقیم

122

neelab.hakim@af.boell.org
www.af.boell.org

0796222828
aktc.afg@akdn.org

dnaseemi@hotmail.com

محمد خالد نسیمی :رییس عمومی

0799243587
hakimyar.t@gmail.com

environmentalfoundation@hotmail.com

ایمیل:
www.unep.org/afghanistan
وبسایت:
محمد سخی حسنی :فرد ارتباطی
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تلویزون لمر )(Lemar TV
خانه  ،3سرک  ،12وزیر اکبر خان ،کابل
225
پست بکس:
0798136980
تلفون:
info@lemar.tv
ایمیل:
www.lemar.tv
وبسایت:
یوسف محسنی :رییس
تلویزیون طلوع )(Tolo
خانه  ،3سرک  ،12وزیر اکبر خان ،کابل
225
پست بکس:
0798136980
تلفون:
0799321010
0799306284

ایمیل:

info@tolo.tv

Lotfullah.Najafizada@tolonews.com
www.tolo.tv

وبسایت:
یوسف محسنی :رییس

جایکا  -اداره همکاری های بین المللی جاپان )(JICA
کابل
پست بکس461 :
0700095505
تلفون:

جلوگیری از مرض جذام و سل درافغانستان )(LEPCO
خانه  ،175سرک  ،4کارته پروان ،کابل
6057
پست بکس:
0778989510
تلفون:
0799334401
0777283956
lepcokabul@yahoo.com

ایمیل:
محمد جواد احمدی :رییس -سرپرست
خامه پرس )(KP
تایمنی ،کابل
0798242455
تلفون:
ایمیل:

وبسایت:
خوشنود نبی زاده :سردبیر

خدمات انکشافی و کمک های بشری )(SHADE
سرک  ،3ناحیه  ،5خوشحال خان ،کابل
0799829629
تلفون:

ایمیل:

0798012345

ایمیل:
وبسایت:

an_oso_rep@jica.go.jp
www.jica.go.jp

جپایگو -توامیت پوهنتون جانز هاپکنز )(Jhpiego
کابل
0799008693
تلفون:
mariam.akmali@jhpiego.org
ایمیل:
www.jhpiego.net
وبسایت:
مریم اکمیل :مدیره اداری
جک -بلند بردن سطح دانش و توانمندی افغانها )(JACK
خانه  ،7سرک طرف شمال سفارت روسیه ،عقب کمپنی بایسکل سازی وطن ،ناحیه ،6
سرک داراالمان ،کابل
0787646888
تلفون:
0787350260
0752044359
jack.afg2001@gmail.com

ایمیل:
وبسایت:
نور آغا عمری :معاون رییس

www.jack.org.af

0795272686
khushnood@khaama.com
info@khaama.com
www.khaama.com

0785920970
0700470770
shade_afg@yahoo.com
aminzay1@gmail.com
www.shade.org.af

وبسایت:
احمد امین زی :آمر برنامه

خدمات بشري و هوايي سازمان ملل متحد )(UNHAS
 ،کابل ،WFPمحوطه UNHASمیدان هوایی بین المللی حامدکرزی ،دفترمرکزی
0706004284
تلفون:

ایمیل:

0706004283
0797662014
carlos.botta@wfp.org
Khalilullah.kakar@wfp.org
www.wfp.org/logistics/aviation

وبسایت:
کارلوس بوتا :رییس

خدمات تعلیمی آغا خان )(AKES, A
خانه  ،172/36سرک اتفاق ،ایستگاه برج برق ،مقابل بالک های رهایشی شهرداری ،ناحیه ،4
انصارث وات ،کلوله پشته ،کابل
پست بکس5843 :
0795294114
تلفون:
ایمیل:

0785605069
sayed.qubad@akdn.org
qubad.rahguzer@gmail.com
www.akdn.org

وبسایت:
سید کیقباد رهگذر :مدیر اداری
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خدمات صحی آغاخان در افغانستان )(AKHS, A
خانه  ،172/36سرك اتفاق ،ایستگاه برج برق ،مقابل بالک های رهایشی شهرداری
کابل ،انصاری وات ،کلوله پشته ،کابل
5753
پست بکس:
0793203044
تلفون:

دانشگاه کابل )(KU

سرک جمال مینه ،ناحیه 3

کابل
تلفون:

0202500326
0777535350

0799330558
0799410124

ایمیل:

shafiq.mirzazada@akdn.org

masrooruddin.mansoor@akdn.org

www.akdn.org/akhs
وبسایت:
محمد شفیق میرزا زاده :رییس عمومی برنامه

د افغانستان بانک )(DAB
ابن سینا وات ،کابل
پست بکس1626 :
0202104146
تلفون:
0202100301
0202100302
info@CentralBank.Gov.Af

ایمیل:
وبسایت:
خان افضل هیوادوال :رییس -سرپرست

www.centralbank.gov.af

دانشگاه امریکایی افغانستان )(AUAF
داراالمان ،سناتوریم ،کابل
458
پست بکس:
0797200400
تلفون:
0794800400
admissions@auaf.edu.af

ایمیل:
وبسایت:
جمشید حکیم :مدیرارشد

www.auaf.edu.af

دانشگاه پولی تخنیک  -کابل )(KPU
کارته مامورین ،ناحیه  ،5سرک باغ باال ،کابل
0799200452
تلفون:
0752001933
0700216100

ایمیل:

chancellor@kpu.edu.af

a.karimzada@kpu.edu.af
www.kpu.edu.af

وبسایت:
عزت اهلل عامد :رییس

دانشگاه تعليم و تربيه  -كابل )(KEU
سرک افشار ،پهلوی اکادمی پولیس ،ناحیه  ،5افشار ،کابل
0700640460
تلفون:
0752014366
a.hamidzai@gmail.com

ایمیل:
امان اهلل حمید زی :رییس
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0700535350

ایمیل:

Habib.BU@gmail.com

Habib_78620@yahoo.com
www.ku.edu.af

وبسایت:
حبیب اهلل حبیب :رییس دانشگاه

دفتر ارتباط )(TLO
خانه  ،959سرک  ،6سرک تایمنی ،کابل
پست بکس5934 :
0700203527
تلفون:
0774318779

ایمیل:

massod.karokhail@tlo-afghanistan.org

info@tlo-afghanistan.org
www.tlo-afghanistan.org

وبسایت:
مسعود کروخیل :رییس

دفتر انترنيوز درافغانستان)(Internews
خانه  ،143سرک(1طرف چپ) ،چهارراهی انصاری ،سرک کلوله پشته ،شهر نو ،کابل
0700298637
تلفون:
ahashimi@internews.org
ایمیل:
www.internews.org
وبسایت:
میر عبدالوحید هاشمی :معاون رییس عمومی
دفتر انکشاف بین المللی حکومت برتانیا )(DFID
چهارراهی سرک  ،15سفارت انگلستان ،وزیر اکبر خان ،کابل
334
پست بکس:
0798138200
تلفون:
0799698729
0796207094

ایمیل:

k-osborne@dfid.gov.uk

Chris-Austin@dfid.gov.uk

وبسایت:
 www . gov . uk / government / organisations / department - forinternational-development
کریس استن :رییس دفتر افغانستان
دفتر بین المللی زنان در خدمت زنان )(WfWI
خانه  ،171سرک  ،4قلعه فتح اهلل ،کابل
0700288431
تلفون:
07955940108
mshafiq@womenforwomen.org

ایمیل:
وبسایت:
محمد شفیق نیکزاد :سرپرست

www.womenforwomen.org

AREU

آدرس ها و تماس ها
دفتر بین المللی مصونیتی برای ارگان های غیر دولتی افغانستان
()INSO Afghanistan
کابل
0797093073
تلفون:
0799325349

دفتر روابط عامه -قوای بین المللی حافظ صلح )(ISAF
کابل
0700132114
تلفون:
pressoffice@hq.isaf.nato.int
ایمیل:
www.isaf-jq/nato.int
وبسایت:

0797165017
008821621011823
admin.afg@ngosafety.org

ایمیل:
وبسایت:
برایان الگواردیا :رییس

www.ngosafety.org

دفتر ریاست جمهوری )(PO
قصر ریاست جمهوری ،قصر گلخانه ،کابل
0202141135
تلفون:
0708095383
0202141132

دفتر توزیع سریع نی )(Nye
خانه  ،444سرک  ،6نزدیک مسجد ازبکها ،كارته سه ،کابل
0778284888
تلفون:
0772813032
0786980980
atayee@nyeexpress.com

ایمیل:
وبسایت:
یار محمدعطایی :آمر عملیاتی

www.nyeexpress.com

دفتر تيری ديس هومز )(TdH
سرک  ،1قلعه فتح اهلل ،کابل
0707154657
تلفون:
dzi@tdh.ch
ایمیل:
www.tdh.ch
وبسایت:
داریوز زایتک :نماینده عمومی
دفتر خبر رسانی اسوشيتيد پريس )(AP
خانه  ،1سرک  ،15کوچه  ،7وزیر اکبر خان ،کابل
0700224432
تلفون:
0796756244

ایمیل:

ajmal.abidy@gmail.com

aimal.faizi@arg.gov.af

pressoffice.sec@arg.gov.af

www.president.gov.af

وبسایت:
محمد اشرف غنی :رییس دولت

دفتر مشورتی التای )(Altai
قلعه فتح اهلل ،کابل
0799888111
تلفون:
0799888666

ایمیل:

edavin@altaiconsulting.com

info@altaiconsulting.com
www.altaiconsulting.com

وبسایت:
اریک دیوین :رییس

دفتر مصونیتی و امنیتی سازمان ملل متحد )(UNDSS
محوطه یوناکا ،سرک جالل آباد ،کابل
0700281673
تلفون:
dutoitc@un.org
ایمیل:
کریس دی تویت :مشاور امنیتی

0202300335

ایمیل:

apkabul@ap.org

Rfaiez@ap.org
www.ap.org

وبسایت:
رحیم فایز :گزارشگر

دفتر همکاری های انکشافی ایتالیا )(IDCO
سرک مسعود شهید ،کابل
0202104751
تلفون:
0797474745
0797474746

دفتر خدمات پروژه وي ملل متحد )(UNOPS
در افغانستان ،محوطه یوناکا ،سرك جالل آباد ،کابل
1772
پست بکس:
0799760000
تلفون:

ایمیل:

idress.osman@coopitafghanistan.org

segreteria.utl.kabul@coopitafghanistan.org
www.coopitafghanistan.org

وبسایت:
مارتزیو دی کلستیو :رییس

0799828834

ایمیل:

mikkoL@unops.org

reginaca@unops.org

www.unops.org/agoc

وبسایت:
میکو الینجوکی :رییس و نماینده
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دفتر ولت هونگرهلیفه برای بیجا شدن گان داخلی )(WIDP
وزارت امور زنان ،مسجد هراتی ،شهر نو ،کابل
0791587242
تلفون:
0700163165

رادیو تلویزیون ملی افغانستان )(RTA
چهار راهي مسعود ،کابل
544
پست بکس:
02023107287
تلفون:
0799321823

0799423889

ایمیل:

hussain.saeedi@welthungerhilf.de

ایمیل:

www.welthungerhilfe.de

www.rta.org.af
وبسایت:
عبدالرحمان پنجشيري :رییس روابط بین المللی

Farshid.farzan@welthungerhilf.de

وبسایت:
فرشید فرزان :همآهنگ کننده

دوستی مردم فرانسه با افغانها )(AFRANE
سرک  ،11تایمنی ،کابل
20225
پست بکس:
0794179052
تلفون:
afrane.kaboul@gmail.com
ایمیل:
afrane.coorproj@gmail.com
www.afrane.asso.fr
وبسایت:
متیو بارباری :رییس هیات اعزامی
دیدبان شفافیت افغانستان )(IWA
خانه  ،942ناحیه  ،4چهار راهی ترافیک ،کلوله پشته ،کابل
0785431054
تلفون:
0780942942

ایمیل:

mirwais.nasery@iwaweb.org

info@iwaweb.org
www.iwaweb.org

وبسایت:
سید اکرام افضلی :رییس اجرایی

رادیو اشنا صدا امریکا/تلویزیون اشنا صدای امریکا )(VOA Ashna
خانه  ،100سرک ناشناس ،شش درک ،کابل
214
پست بکس:
0752004166
تلفون:
0799774477
0700277198

ایمیل:

eshinwari@yahoo.com

eshinwari@vaonews.com
www.voanews.com

وبسایت:
محمد اکرام شینواری :همآهنگ کننده

fr_rta@yahoo.com

panjshiriar@yahoo.com

رادیو صدای زن افغان)(VAWR
همراه با دفتر ،FCCSخانه  ،839مقابل آرشیف ملی ،سالنگ وات ،کابل
0700275089
تلفون:
admin@vawr.org
ایمیل:
جمیله مجاهد :رییس
رادیو کلید )(Radio Killid
خانه  ،442سرک  ،6چهاردهی وات ،نزدیک مسجد ازبکها ،کارته سه ،کابل
0202500717
تلفون:
0787771464

ایمیل:

g.waziri@tkg.com

info@tkg.af
www.tkg.af

وبسایت:
عبدالغیور وزیری :امر استیشن

رادیوی آرمان اف ام )(Arman FM
خانه  ،3سرک  ،12وزیر اکبر خان ،کابل
1045
پست بکس:
0798139530
تلفون:
0799306284

ایمیل:

info@arman.fm

sales@arman.fm
www.arman.fm

وبسایت:
یوسف محسنی :رییس توسعه

رادیوی آزادی )(RFE/RL, Inc
خانه  ،100سرک  ،2ناحیه  ،9شش درک ،کابل
1471
پست بکس:
0700295887
تلفون:
0795454647

ایمیل:

mohmandha@rferl.org

hameed.mohmand@gmail.com

www.rferl.org/www.azadiradio.org

وبسایت:
عبدالحمید مهمند :رییس
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رضاکاران ملل متحد دفتر )(UNV
محوطه یوناکا ،سرک جالل آباد ،کابل
0700282521
تلفون:
0795031915
Naeem.sadat@undp.org
www.unv.org

ایمیل:
وبسایت:
سید نعیم سادات :معاون برنامه

روزنامه اصالح )(IDG
مطبعه آزادی ،مكروريان  ،3ناحیه  ،9کابل
0781263220
تلفون:
islah.daily@gmail.com
ایمیل:
روزنامه افغانستان تایمز)(ATD
عقب دانشگاه کاردان ،پروان دو ،کابل
371
پست بکس:
0708954626
تلفون:
0772364666
saboorsareer01@yahoo.com
www.afghanistantimes.af

ایمیل:
وبسایت:
عبدالصبور سریر :سردبیر

روزنامه انيس )(AD
مكرويان دوم ،منزل دوم ،تعمير مطبعه آزادی ،کابل
0202301342
تلفون:
0700022116
anisdailypaper@gmail.com

ایمیل:
سید فضل الحق فایز :مدیر مسول

روزنامه آرمان ملی )(AMN
کابل
0700189494
تلفون:
shoaib.parsa@yahoo.com
ایمیل:
سید شعیب پارسا :مدیر مسول
روزنامه چراغ )(Cheragh
خانه  ،112سرک قصابی ،شهر نو ،کابل
0788275504
تلفون:
cheragh_daily@yahoo.com
ایمیل:
www.cheraghdaily.org
وبسایت:
کاترین وداع :رییس
ریاست احيا و انكشاف دهات )(DRRD
سرک پلچرخی ،پهلوی کمپ فونیکس ،کابل
0799105747
تلفون:
Abdulrab_005@yahoo.com
ایمیل:
عبدالرب نوری :رییس
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ریاست اموربیمه ها )(AIA
وزارت مالیه ،پشتونستان وات ،کابل
0752005431
تلفون:
0783181400
0700184173

ایمیل:

hias@mof.gov.af

baryalai.barekzai@mof.gov.af

www.mof.gov.af
وبسایت:
بریالی بارکزی :رییس بازرسی امور بیمه

ریاست زراعت ،آبیاری و مالداری )(DAIL
کابل
0744272625
تلفون:
0782562562
0779553638

ایمیل:

Hashmat.enayat@gmail.com

baktashsalih@gmail.com

حشمت اهلل عنایت :رییس

ریاست عمومی تطبیق برنامه ها و پالیسی ها ،وزارت مالیه (پالیسی(
پشتونستان وات ،کابل
0702682600
تلفون:
ameenhabibi@gmail.com
ایمیل:
www.thekabulprocess.gov.af/www.mof.gov.af
وبسایت:
امین حبیبی :رییس عمومی
ریاسـت کـتابخـانه های افغـانســتان )(DPLA
وزارت اطالعات و فرهنگ ،کابل
0202103289
تلفون:
0799246055
0786411515
khashjan@yahoo.com

ایمیل:
حمید اهلل شهرانی :رییس

ریشه های صلح )(RoP
کابل
0799181313
تلفون:
0799460049

ایمیل:

shafi.anwary@rootsofpeace.org

gary.kuhn@rootsofpeace.org
www.rootsofpeace.org

وبسایت:
محمد شفیع انوری :رییس عمومی
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زردوزی -بازار برای صنعت افغانه )(ZMAA
سرک  ،6تایمنی ،کابل
پست بکس1119 :
0790200844
تلفون:

سازمان امدادی و انكشافی ادونتست )(ADRA- Afghanistan
خانه  ،225سرک  ،10پایکوب نصوار ،قلعه فتح اهلل ،کابل
0777328402
تلفون:
0777328403

0700287963
0777512371

ایمیل:

wilsonkerryjane@gmail.com

zmaa.samim@gmail.com
www.zardozi.org

وبسایت:
کری جین ویلسن :رییس اجرایی

زنان کانادا برای زنان افغانستان )(CW4WAfghan
خانه  ،1114سرک  ،5قلعه فتح اهلل ،کابل
0702295642
تلفون:
countrydirector@cw4wafghan.ca
ایمیل:
www.cw4wafghan.ca
وبسایت:
مروارید ضیایی :رییس عمومی
زنجیره ای از امید )(TCH
پل سرخ ،کارته سه ،کابل
0797685929
تلفون:
STRAN@CHAINEDELESPOIR.ORG
ایمیل:
www.chainedelespoir.org
وبسایت:
صوفی ترن :همآهنگ کننده

0777328404

ایمیل:

admin@adra-af.org

v.nelson@adra-af.org
www.adra-af.org

وبسایت:
احمد فرید :معاون مالی و اداری

سازمان بازسازی کندز )(KRA
سرک مسجد کویتی ،سرک  ،3ناحیه  ،5خوشحال خان مینه ،کابل
0795989696
تلفون:
0774100066
0787096789

ایمیل:

aqtash08@gmail.com

kra_afg@yahoo.com
www.kra.af

وبسایت:
روح اهلل مختار :فرد ارتباطی

سازمان بين المللی مهاجرت)(IOM
شهر نو ،کابل
0794100542
تلفون:
0202201022
0797850193

سازمان سبز افغانستان )(GOA
سرک مزاری ،چهارراهی پل خشک ،دشت برچی ،کابل
0799174419
تلفون:
0786177221

ایمیل:

alireza-sohil@yahoo.com

zahirmaboob20@gmail.com

ظاهر محبوب :رییس

سازمان افغانها برای فردا )(Afghans4Tomorrow
سرک گذرگاه ،مقابل مکتب سابقه نسوان گذرگاه ،کابل
0772495080
تلفون:

0794100528
iomkabul@iom.int

ایمیل:
SHAZRATZAI@iom.int
www.iom.int/jahia/Jahia/afghanistan
وبسایت:
مایو ساتو :مدیر ارشد ارتباطات و اداره
سازمان بین المللی انکشاف حقوق )(IDLO
خانه ( 3طرف راست) ،سرک ناشناس ،ناحیه  ،9شش درک ،کابل
0799274262
تلفون:
0700260015
0799432016

0752092863

ایمیل:

ilias@afghans4tomorrow.org

afghansfortomorrow@gmail.com
ilias.barikzay786@gmail.com
www.afghans4tomorrow.org

وبسایت:
محمد الیاس بارکزی :رییس
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008821644440743

ایمیل:

mismail@idlo.int

adarwesh@idlo.int

www.idlo.int
وبسایت:
محمد اسماعیل :مدیر اداری قوای بشری
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سازمان بین المللی انکشافی و همکاری سویدن )(Sida
سرک وزارت داخله ،مقابل وزارت داخله ،شهر نو ،کابل
0202104913
تلفون:

سازمان حقوق بشر افغانستان )(AHRO
خانه  ،۷سرک  ،5کوچه قصابی ،بهارستان ،حصه دوم کارته پروان ،کابل
0700203866
تلفون:

0798444037
ambassaden.kabul@gov.se

ایمیل:
وبسایت:
یولریکا جوزفسن :مشاور -رییس همکاری های توسعه یی

www.sida.se/ www.swedenabroad.com

سازمان بین المللی دموکراسی )(DI
پالزه صدیق ،چهارراهی ،شهر نو ،کابل
0796209934
تلفون:
0796930803

ایمیل:
وبسایت:

di-afg@democracyinternational.com
www.democracyinternational.com

سازمان بین المللی کار )(ILO
محوطه کاملوت ،سرک میدان هوایی ،ناحیه  ،9کابل
0793110038
تلفون:

0799672404

ایمیل:

ahro98@yahoo.com

ahro.lal@gmail.com
www.ahro.af

وبسایت:
لعل گل لعل :رییس

سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان )(AHRDO
کارته سه ،کابل
0783636707
تلفون:
0777315029
07851172117

ایمیل:

ahrdoafghanistan@yahoo.com

info@ahrdo.org

www.AHRDO.org

وبسایت:
خدا داد بشارت :رییس اجرایی

0792992199
0792992185
ilo_kabul@ilo.org

ایمیل:
وبسایت:
هیدکی کاگوشی :همآهنگ کننده ارشد
www.ilo.org

سازمان تسهیل کننده کمک های بشری )(HAFO
خانه  ،146سرک  ،1ناحیه  ،3دهمزنگ ،کابل
00797636363
تلفون:

سازمان خبر رسانی هندوکش)(HNA
سرک قصابی ،نزدیک ناحیه  ،10شهر نو ،کابل
0794474821
تلفون:
سید نجیب اهلل هاشمی :رییس
سازمان خبررسانی رويترز )(RNA
کابل
0707924923
تلفون:

0787064064

ایمیل:

kabul@hafo.org

sarabi@hafo.org
www.hafo.org

وبسایت:
امان سهرابی :رییس اجرایی

سازمان جهاني كانسرن )(CWW
خانه  ،471سرک  ،4قلعه فتح اهلل خان ،کابل
2016
پست بکس:
0799489507
تلفون:
ایمیل:

0799040567

ایمیل:

hamid.shalizi@thomsonreuters.com

reutersinkabul@hotmail.com
www.reuters.com

وبسایت:
حامد شالیزی :گزارشگر ارشد

سازمان خبری فرانسه )(AFP
کابل
پست بکس710 :
0700282666
تلفون:

0700706303

0799215027

Afghanistan.cd@concern.net

0700224338

yasin.farjad@concern.net
www.concern.net

وبسایت:
جناردن راو :رییس عمومی

از الف تا یا :کتاب رهنما برای کمک به افغانستان

afpkabul@afp.com

ایمیل:
www.afp.com
وبسایت:
بن شیپارد :رییس بخش کابل
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سازمان صحی جهان )(UNWHO
محوطه یوناکا ،سرک جالل آباد ،پل چرخی ،کابل
0799761066
تلفون:
registry@afg.emro.who.int
ایمیل:
Nazarm@afg.emro.who.int
/www.emro.who.int/countries/afg
وبسایت:
پیپر کارن :نماینده عمومی
سازمان ماین پاکی هالو ترست )(HALO Trust
سرکوتل خیر خانه ،ناحیه  ،17خیر خانه ،کابل
3036
پست بکس:
0707921788
تلفون:
00873761931817
Halo@haloafg.org

ایمیل:
وبسایت:
فرید همایون :رییس عمومی/آمر برنامه

www.halotrust.org/ www.halousa.org

سازمان مشورتی برای آموزش )(ACT
قلعه حیدر خان ،مقابل شهرک اتفاق ،کابل
0777362953
تلفون:
0799188471

ایمیل:

act_afg@yahoo.com

act_afg@live.com.au

علم گل احمدی :رییس اداری

سازمان همکاران جهانی برای افغانستان )(GP
کابل
0798279603
تلفون:
0796900747
0794139790
wfriberg@Globalpartnersca.org

ایمیل:
وبسایت:
ویس فریبرگ :رییس عمومی

www.globalpartnersinternational.com

ستره محکمه جمهوری اسالمی افغانستان )(SC
چهار راهی صحت عامه ،ناحیه  ،9سرك مسعود شهید ،کابل
0202300361
تلفون:
0202300345

ایمیل:

info@supremecourt.gov.af

publication@supremecourt.gov.af
www.supremecourt.gov.af

وبسایت:
عبدالرشید راشد :قاضی القضات -سرپرست
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سرکس تعلیمی تربیوی اطفال افغانستان )(AECC
سرک داراالمان ،سرک ( 2طرف راست) بعد از لیسه حبیبیه ،عقب مسجد خواجه مال ،کارته
سه ،کابل
0700229987
تلفون:
0700280140
AECC@afghanmmcc.org

ایمیل:
وبسایت:
دیوید ماسون :رییس

www.afghanmmcc.org

سرکس سیار خورد برای اطفال )(MMCC
سرک داراالمان ،بعد از لیسه حبیبیه ،عقب مسجد خواجه مال ،كارته سه ،کابل
0700229975
تلفون:
0700280140
0700229987
circus@afghanmmcc.org

ایمیل:
www.afghanmmcc.org
وبسایت:
بریت میولحوسن :رییس اجرایی

سفارت ازبکستان )(Uzbekistan
مقابل لیسه حبیبیه ،سرک ( 2طرف راست) ،کارته سه ،کابل
0202500431
تلفون:
یادگار خوجه شادمانوف :سفیر
سفارت امارات متحده عربی )(UAE
چهارراهی زنبق ،شاه محمود غازی وات ،کابل
0786868687
تلفون:
0788400000
kabul@mofa.gov.aeWebsite

ایمیل:
یوسف حاللی :سفیر

سفارت ایاالت متحده امریکا )(U.S. Embassy
سرک مسعود شهید ،کابل
0700108001
تلفون:
kabulpress@state.gov
ایمیل:
www.kabul.usembassy.gov
وبسایت:
مایکل مکینلی :سفیر
سفارت ایتالیا )(Italy
سرک مسعود شهید ،کابل
0202103144
تلفون:
0798606061/2/3/4
ambasciata.kabul@esteri.it
ایمیل:
segreteria.kabul@gmail.com
www.ambkabul.esteri.it
وبسایت:
لچینو پزوتی :سفیر
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سفارت بلغاریا )(Bulgaria
فیز  ،Bمقابل سرک  ،D16ناحیه  ،10وزیر اکبر خان ،کابل
0202311746
تلفون:

سفارت جمهوری تاجيکستان )(Tajikistan
خانه  41یا خانه  ، ،3سرک  ،10وزیر اکبر خان ،کابل
0202300392
تلفون:
tajembaf@rambler.ru
ایمیل:
kabultj@tojikiston.com
اماموف شرف الدین :سفیر

نیکوالی یانکوف :سفیر

سفارت جمهوری چک )(Czech
خانه  ،337سرک  ،10وزیر اکبرخان ،کابل
0798417418
تلفون:

0700206001
0707826262

ایمیل:

bgembassy.kabul@gmail.com

ahaqshnas123@yahoo.com

سفارت ترکمنستان )(Turkmenistan
پهلوی لیسه حبیبه ،سرک داراالمان ،کابل
0700285799
تلفون:

0781417418

ایمیل:

0794378522

ایمیل:

tmembkabul@gmail.com

tmembkabul2@yahoo.com

سخی روزی :سفیر

سفارت جاپان )(Japan
سرک  ،15وزیر اکبر خان ،کابل
0799363827
تلفون:
0796930619
00873762853777
plt@kb.mofa.go.jp

ایمیل:
هیروشی تکا حاشی :سفیر

سفارت جمهوری اسالمی ایران )(Iran
چهارراهی شیرپور ،کابل
0202101391-7
تلفون:
iranemkabul@mfa.gov.ir
ایمیل:
محمد رضا بهرامی :سفیر
سفارت جمهوری اسالمی پاکستان )(Pakistan
کارته پروان ،کابل
0202202745
تلفون:
0202202746
0202202870
pakembkbl@yahoo.com

ایمیل:
وبسایت:
سید ابرار حسین :سفیر

www.pakembassykabul.com

سفارت جمهوری اندونیزیا )(Indonesia
ماللی وات ،شهر نو ،کابل
0202201066
تلفون:
kbrikabul@neda.af
ایمیل:
انصاری تاج الدین :سفیر

از الف تا یا :کتاب رهنما برای کمک به افغانستان

kabul@embassy.mzv.cz

mahmodzia.mansoori@hotmail.com
www.mzv.cz/kabul

وبسایت:
میرسوالف کوزک :سفیر

سفارت جمهوری خلق چین )(China
شاه محمود غازی وات ،کابل
0202102548
تلفون:
chinaemb_af@mfa.gov.cn
ایمیل:
www.af.china-embassy.org
وبسایت:
دینگ شو :سفیر
سفارت جمهوری قزاقستان )(Kazakhstan
خانه  ،436سرک  ،13وزیر اکبر خان ،کابل
0202300552
تلفون:
070083663
kabul@mfa.kz

ایمیل:
عمرتای بیتموف :سفیر

سفارت جمهوری کوریا )(Korea
خانه  ،34سرک  ،10وزیر اکبرخان ،کابل
0202102481
تلفون:
0202102482
kabul@mofa.go.kr

ایمیل:
وبسایت:
چا یون چیول :سفیر

www.afg.mofat.go.kr

سفارت جمهوری مصر )(Egypt
سرک  ،1شیرپور ،کابل
0202304296
تلفون:
0202304297

ایمیل:
محب نثر :سفیر

egypt_kabul@mfa.gov.eg
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سفارت دنمارک )(Denmark
خانه  ،36سرک  ،13کوچه (1طرف چپ) ،وزیر اکبر خان ،کابل
0796888100
تلفون:

سفارت شاهی هالند )(Netherlands
سرک وزارت امور داخله ،ماللی وات ،شهرنو ،کابل
0700286641
تلفون:

0796888135
0796888103

ایمیل:

kblamb@um.dk

ahmras@um.dk

www.ambkabul.um.dk/en

وبسایت:
آف والفییچل :سفیر

سفارت زیالند جدید)(New Zealand
سرک قاسمی ،شمال محوطه گلستان ،سرک اقدسیه ،نیاوران ،تهران -ایران
00982126121973
تلفون:
00442076601157 via London
nzembassytehran@hotmail.co.nz

ایمیل:
امونان اوشاگنسی :سفیر

سفارت سویدن )(Sweden
سرک وزارت داخله ،مقابل وزارت داخله ،شهر نو ،کابل
0202104912
تلفون:
ambassaden.kabul@gov.se
ایمیل:
www.swedenabroad.se
وبسایت:
پیتر سمنبی :سفیر
سفارت شاهی بریتانیا )(Britain
سرک 15،چهارراهی وزیر اکبرخان ،کابل
0700102273
تلفون:
0700102000
00873762854939
britishembassy.kabul@fco.gov.uk
ایمیل:
وبسایت:
/www.ukinafghanistan.fco.gov.uk/en
ریچارد ستگ :سفیر

سفارت شاهی عربستان سعودی )(Saudi Arabia
عقب آیساف ،شش درک ،کابل
0202304192
تلفون:
0202304184
ksa_kamb@hotmail.com

ایمیل:
عبدالرحمن غاصب :سفیر

سفارت شاهی ناروی )(Norway
خانه  ،3کوچه ( 4طرف راست) سرک  ،15وزیر اکبر خان ،کابل
0701105000
تلفون:
emb.kabul@mfa.no
ایمیل:
www.afghanistan.norway.info
وبسایت:
حرلینگ سکجوسبرگ :سفیر
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0700286647

ایمیل:

kab@minbuza.nl

Muzhgan.Mehr@minbuza.nl
www.minbuza.nl

وبسایت:
هنک ژان باکر :سفیر

سفارت فدرالی روسیه )(Russia
سفارت سابقه روسیه ،داراالمان ،کابل
0700298277
تلفون:
0773786367
rusembafg@multinet.af

ایمیل:
وبسایت:
الکساندر مانتایت سکی :سفیر

www.afghanistan.mid.ru

سفارت فرانسه )(France
سرک شیرپور ،شهر نو ،کابل
پست بکس1596 :
0700284032
تلفون:
0202185293
0202185294
secretariat.kaboul-amba@diplomatie.gouv.fr

ایمیل:
وبسایت:
ژان میشل مارلو :سفیر

www.ambafrance-af.org

سفارت فنلند )(Finland
خانه  ،728کوچه  ،1سرک  ،10وزیر اکبر خان ،کابل
0793322924
تلفون:
008821652401883
sanomat.kab@formin.fi

ایمیل:
وبسایت:
سفیر ذبیح اهلل سید :معاون اجرایی

www.finland.org.af

سفارت کانادا )(Canada
خانه  ،256سرک  ،15وزیر اکبر خان ،کابل
0701108800
تلفون:
kabul@international.gc.ca
ایمیل:
Kabulg@international.gc.ca
www.afghanistan.gc.ca
وبسایت:
دیبورا لیونس :سفیر
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سفارت کبرای آلمان )(Germany
مینه  ،6وزیر اکبر خان ،کابل
پست بکس83 :
3-0202101512
تلفون:
5-0202101514
info@kabul.diplo.de
ایمیل:
www.kabul.diplo.de
وبسایت:
مارکوس پوتزل :سفیر
سفارت کبرای جمهوری ترکیه مقیم کابل )(Turkey
سرک  ،134شاه محمود غازی وات ،کابل
0202101581
تلفون:
0202103253
0799335303

ایمیل:

kemal.dogan@mfa.gov.tr

embassy.kabul@mfa.gov.tr

www.kabul.emb.mfa.gov.tr

وبسایت:
کمال دوگن :دستیار سفیر

سفارت هند )(India
ماللی وات ،شهرنو ،کابل
0202200185
تلفون:
0202302829

شبکه زنان افغان )(AWN
خانه  ،22سرک  ،1حصه دو ،کارته پروان ،کابل
0773933580
تلفون:
0700286598

ایمیل:

hasina.safi@gmail.com

awn.kabul@gmail.com

www.afghanwomensnetwork.org

وبسایت:
حسینه صافی :رییس عمومی

شبکه انكشافی آغاخان )(AKDN
وزیر اکبر خان ،کابل
0799300082
تلفون:
info.info@akdn.org
ایمیل:
www.akdn.org
وبسایت:
فرنگیس کریمی :معاون اداری
شبکه انکشافی باختر )(BDN
خانه  ،326سرک حمام حاجی میر احمد ،بهارستان ،کارته پروان ،کابل
0770333607
تلفون:
info@bdn.org.af
ایمیل:
bakhtardn@yahoo.com
www.bdn.org.af
وبسایت:
احمد فرید فایق :رییس اداری

0087376305560

ایمیل:

embassy@indembassy-kabul.com

وبسایت:
امر سینا :سفیر

www.meakabul.nic.in

شبکه تحلیلگران افغانستان)(AAN
کابل
0798394167
تلفون:
info@afghanistan-analysts.org
ایمیل:
info@afghanistan-analysts.net
www.aan-afghanistan.org
وبسایت:
کیت کلرک :مدیر کشور

0791300402

شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر )(CSHRN
سرک ناحیه ششم شاروالی ،کارته سه ،کابل
0799353481
تلفون:

amb.kabul@mea.gov.in

سالم وطندار )(SWAO
خانه  ،143نزدیک سیتی سنتر ،شهر نو ،کابل
0791300401
تلفون:
0791300423

ایمیل:

nasir.maimanagy@internews.af

nasir.maimanagy@salamwatandar.com
www.salamwatandar.com

وبسایت:
احمد ناصر میمنه گی :مدیر عامل

شبكه برای لست زنان افغان )(NAW
کابل
info@nawlist.org
تلفون:
info@nawlist.org
ایمیل:
www.nawlist.org
وبسایت:
اورین اوتس :فرد ارتباطی

از الف تا یا :کتاب رهنما برای کمک به افغانستان

0786009112
0799315875

ایمیل:

nn_cshrn@yahoo.com

asl_cshrn@yahoo.com
www.cshrn.af

وبسایت:
نعیم نظری :همآهنگ کننده اجرایی
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شبکه سیستم های آگاهی دهی قبل از قحطی )(FEWS NET
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری ،کابل
0744270271
تلفون:
0777217771

ایمیل:

fzaheer@fews.net

fahimzaheer@gmail.com
www.fews.net

وبسایت:
محمد فهیم ظهیر :آمر تخنیکی

شبکه صحی بین المللی و اداره عمومی مدنی )(HealthNet-TPO
وروانی
خانه  ،144سرک  ،5سیلو ،نزدیک مسجد سنگ کشها ،ناحیه  ،3کابل
0789884164
تلفون:
ایمیل:

0700263232

ایمیل:

afghanistan.office@unfpa.org

وبسایت:

www.afghanistan.unfpa.org

rasikh@unfpa.org

صندوق وجهی حاکمیت قانون و نظم در افغانستان)(LOTFA
دفتر  UNOCAدر کابل ،محوطه ، UNDPسرک جالل آباد
پست بکس5 :
0791694569
تلفون:

0789060108

0202124055

psm@healthnettpoaf.org

0202124107

kabul.office@healthnettpoaf.org
www.healthnettpo.org

وبسایت:
حسیب اهلل شمس :معاون رییس اعزامی

شفاخانه ایمرجنسی )(Emergency
سرک پارک ،مقابل کوچه گل فروشی ،شهر نو ،کابل
0729001701
تلفون:
emergency@emergency.it
ایمیل:
saboor.enayati@gmail.com
www.emergency.it
وبسایت:
صبور عنایتی :آمرکارکنان
شهرداری کابل )(KM
مقابل وزارت معارف ،پارک زرنگار ،ده افغانان ،کابل
0202101350
تلفون:
0788121010

ایمیل:

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد )(UNFPA
محوطه یوناکا ،سرک جالل آباد ،کابل
پست بکس16030 :
0790005306
تلفون:

info@km.gov.af

foreign.relation@km.gov.af

وبسایت:
عبداالحد واحد :سر پرست-شهردار

ایمیل:

communication.af@undp.org
www.lotfa.org.af

وبسایت:
صدرالدین حسام :مدیر اجراییوی

فوكس -اداره خدمات بشری  ،افغانستان)(FOCUS
خانه  ،583سرک  ،7قلعه فتح اهلل ،کابل
0752079026
تلفون:
0799345010

ایمیل:

malohat.shoinbodova@focushumanitarian.org

focusafghanistan@focushumanitarian.org
www.akdn.org/focus

وبسایت:
مالحت شوینبودوا :آمر ارتباطات

فیروز کوه )(TM
ناحیه  ،2مراد خانی ،عقب وزارت مالیه ،کابل
0796777100
تلفون:
0772626550

www.km.gov.af

صندوق بین المللی پول )(IMF
بانک افغانستان ،چهارراهی پشتونستان ،کابل
0799210976
تلفون:
Anaser@imf.org
ایمیل:
وبسایت:
/www.imf.org/http://www.imf.org/external/country
afg/index.htm
احمد هوشنگ ناصر :معاون و رییس دفتر

registry.af@undp.org

0798149173

ایمیل:

contact@turquoisemountain.org

wali@turquoisemountain.org
www.turquoisemountain.org

وبسایت:
تامی واید :رییس اداری

فینکا -بنیاد کمک های اجتماعی بین المللی )(FINCA
خانه  ،14بین چهارراهی ترافیک و برکی ،ناحیه  ،4کابل
0799640600
تلفون:
sher.zaman@fincaaf.org
ایمیل:
Mustafa Haand
www.FINCA.org

وبسایت:
شیر زمان :رییس عمومی

134

AREU

آدرس ها و تماس ها
كابل تايمز )(TKT
مطبعه آزادی ،مكروريان دوم ،کابل
0202301767
تلفون:
0700163568
thekabultimes@yahoo.com

ایمیل:
حمید اهلل عارفی :مدیر مسول

کاونترپارت انترنشنل پروژه مشارکت جامعه مدنی )(ACEP
خانه  ،375سرک  ،15کوچه  ،5Bکابل
0700154933
تلفون:
0794126601

ایمیل:

cbarnes@counterpart.org

khedayati@coutnerpart.org
www.counterpart.org

وبسایت:
کریستوفر بارنس :معاون هیات اعزامی

كميسيون اصالحات خدمات ملكی)(CSRC
پهلوی گلبهار سنتر ،کابل
0799336595
تلفون:
zurmati_prr@yahoo.com
ایمیل:
نورمحمد زرمتی :رییس رتب و معاشات
كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان )(AIHRC
پل سرخ ،كارته سه ،کابل
پست بکس829 :
0202500676
تلفون:
0794631816

ایمیل:

mahmodi@aihrc.org.af

aihrc@aihrc.org.af
www.aihrc.org.af

وبسایت:
شمس اهلل احمدزی :امر منطقوی برنامه

كميشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان )(UNHCR
خانه  ،41ایستگاه صلح ،شهر نو ،کابل
پست بکس3232 :
0041227397500
تلفون:
0794600444
0202200381/2
008821651121675

ایمیل:

SCHACK@unhcr.org

وبسایت:
بو شک :نماینده

www.unhcr.org

AFGKA@unhcr.org

از الف تا یا :کتاب رهنما برای کمک به افغانستان

کتابخانه دانشگاه امریکایی )(AUAF
داراالمان سناتوریم ،کابل
پست بکس458 :
0797200400
تلفون:
0794800400

ایمیل:
وبسایت:

admissions@auaf.edu.af
www.auaf.edu.af

کتابخانه وحدت )(WL
سرک کمپنی  ،کوته سنگی ،نیازبیگ ،کابل
0700252598
تلفون:
ahmadshahwahdat@fastmail.fm
ایمیل:
احمد شاه وحدت :مسول ارتباطات
کریتاس جرمنی -دفتر حما یت از پروژه ها برای افغا نستان
()Caritas Germany
خانه  ،233سرک  ،5قلعه فتح اهلل ،کابل
0707394480
تلفون:
0752118565
0706056472

ایمیل:

caritasgermany.coa@gmail.com

CR-afghanistan@caritas.de

www.caritas-germany.org/54607.html

وبسایت:
پتریک کیوبارت :نماینده عمومی

کف  -مواظبت خانواده هاي افغان )(CAF
خانه  ،44سرک  ،2چهارراهی دهبوری ،مقابل مکتب میرویس هوتکی ،تایمنی ،کابل
پست بکس5822 :
0777822303
تلفون:
0700596059
cafkbl@gmail.com

ایمیل:
www.caf.org.af
وبسایت:
محمد نعیم رسا :رییس عمومی

کلید گروپ )(TKG
خانه  ،442سرک  ،6چهاردهی وات ،نزدیک مسجد ازبکها ،ناحیه  ،6کارته سه ،کابل
0202500717
تلفون:
0799329832

ایمیل:

n.ayubi@tkg.af

info@tkg.af
www.tkg.af

وبسایت:
نجیبه ایوبی :رییس اجرایی
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کمیته امداد افغانها )(ARC
نزدیک مسجد سلجوقی دهمزنگ ،ناحیه سه ،کابل
0700223320
تلفون:

کمیته رفاه مناطق مرکزی افغانستان )(CAWC
سرک غالم حیدر خان ،سرک ،ایستگاه برج برق ،کلوله پشته ،کابل
0775070410
تلفون:

0786980120
arckabul@live.com

ایمیل:
فریدون ستانکزی :رییس

کمیته انکشاف ظرفیت های روستایی )(RCDC
خانه  ،603بین سرک 10و  ،11ناحیه  ،6کارته سه ،کابل
0799553378
تلفون:
0700278632

ایمیل:

hazheer_rcdc@yahoo.com

basir.mohammad@ymail.com

محمد علی شاه :رییس

کمیته بین المللی نجات )(IRC
خانه  ،4سرک  ،4تایمنی ،کابل
0770300800
تلفون:
0770300801

ایمیل:

nigel.jenkins@rescue.org

ronald.rentenaar@rescue.org

وبسایت:
نایجل جیکنس :رییس

0799301802

ایمیل:
وبسایت:

کمیته دنمارک برای کمک به مهاجرین افغان )(DACAAR
پايكوب نصوار ،وزیر آباد ،کابل
پست بکس208 :
0700288232
تلفون:
0797011021
0797011000

		
dacaar@dacaar.org
ایمیل:
irshad@dacaar.org
www.dacaar.org
وبسایت:
جان مورس :رییس
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www.cawc.org.af

کمیته سویدن برای افغانستان )(SCA
سرک جالل آباد ،پکتیا کوت (طرف چپ) ،به فاصله  8کیلو متری چهارراهی عبدالحق ،کابل
پست بکس5017 :
0202320152
تلفون:
0799387628
info@sca.org.af

ایمیل:
www.swedishcommittee.org
وبسایت:
جورگن هالمستروم :رییس
کمیته کمکهای بشری ،صحی و باز سازي هیواد )(HEWAD
خانه  ،118سرک اول (طرف چپ) ،پروژه تایمنی ،کابل
5138
پست بکس:
0700670710
تلفون:
0700670710

www.theIRC.org

کمیته پيشرفت روستایی بنگله دیش )(BRAC
خانه  ،472کوچه  ،2سرک حاجی میر احمد ،بهارستان ،کارته پروان ،کابل
0705934720
تلفون:
shafiqullah.ayoubi@brac.net
ایمیل:
www.brac.net
وبسایت:
مدیر قوای بشری شفیق اهلل ایوبی:

cawckabul@yahoo.com

0700632330
0799323920

ایمیل:

hewad_af@yahoo.com

hewad_Kabul@yahoo.com

امان اهلل نصرت :رییس

کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی )(MEC
خانه  ،254فیز  ،1سرک اشرف ،کوچه  ،1-2کابل
0797515871
تلفون:
contact@mec.af
ایمیل:
www.mec.af
وبسایت:
احمد راشد بهروز :رییس اجرایی
کمیته مصونیت خبرنگاران افغان )(AJSC
خانه  ،229سرک  ،6کوچه  ،3شهرنو ،کابل
0767718270
تلفون:
0702502087
0202211165

ایمیل:

iliass.alami@yahoo.com

info@ajsc.af
www.ajsc.af

وبسایت:
نجیب شریفی :همآهنگ کننده
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کمیته ناروی برای افغانستان )(NAC
نوایی وات ،سرک سوم ،خانه  ،294عقب پوسته دهم پولیس ،شهر نو ،کابل
0790698231
تلفون:
ایمیل:

گروپ انرژی تجدید شدنی ،محیط زیست و همبستگی )(GERES
خانه  ،75سرک  ،9قلعه فتح اهلل ،کابل
0799118304
تلفون:

0790698216

0799197083

t.watterdal@nacaf.org

0766776403

ehsan@nacaf.org

www.afghanistan.no

وبسایت:
ترجا مگناسن واتردا :رییس

کمیته هالند برای افغانستان )(DCA
خانه  ،152سرک  1سیلو ،روبروی دانشگاه کاروان ،کابل
0799375552
تلفون:
0799222199
briscoe_raymond@yahoo.co.uk

ایمیل:
وبسایت:
رامند بریسکو :رییس اجرایی

www.dca-vet.nl

کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی )(IARCSC
چهار راهی ملک اصغر ،کابل
پست بکس5241 :
0799435956
تلفون:
0202103963

ایمیل:

ایمیل:
وبسایت:
مآمون رشیدی :رییس کارکنان

www.iarcsc.gov.af

کوریا-اداره همکاری های بین المللی )(KOICA
خانه  ،14سرک  ،11وزیر اکبر خان ،کابل
0202302936
تلفون:
0700276772

وبسایت:
مود تیگوی :رییس

گروپ مطبوعاتی جوانان )(YMG
عقب تپه وزیر اکبر خان ،قلعه خاطر ،سرک حمام کابل -پاریس ،کابل
0799281528
تلفون:
0798100100

ایمیل:

info@jawanan.fm

وبسایت:
حارث احمدی :مدیرعمومی اجرایی

گروه بين المللي بحران )(ICG
خانه  ،282ناحیه  ،4شهر نو ،کابل
0790660289
تلفون:
0790690857

ایمیل:

gsmith@crisisgroup.org

rsorush@crisisgroup.org
www.crisisgroup.org

وبسایت:
گرهام سمیت :نماینده

گروه تحقیق و دفاع از حقوق بشر )(HRRAC
خانه  ،269عقب لیسه زرغونه ،قلعه فتح اهلل ،کابل
0752017744
تلفون:
0798386818

kmh@koica.go.kr

ایمیل:

www.koica.go.kr

وبسایت:
عطا اهلل خان عطا :رییس

ezat@koica.go.kr

وبسایت:
کانگ موهون :نماینده مقیم

گاهنامه هنر )(GH
کابل
0700282917
تلفون:

ccaa_kabul@yahoo.com
www.ccaa.org.af

وبسایت:
رهرو عمرزاد :رییس

از الف تا یا :کتاب رهنما برای کمک به افغانستان

hrrac@afghanadvocacy.org.af

گلوبل رایتس -مشتر کین برای عدا لت )(GR
سرک  ،7تایمنی ،کابل
0797753955
تلفون:
0798223936

0700029194
r_omarzad@yahoo.com

Attaullah.khan@afghanadvocacy.org.af
www.afghanadvocacy.org.af

0776503608

ایمیل:

info@youthmediagroup.af
www.youthmediagroup.af

0700157989

ایمیل:

r.rameen@geres.eu
www.geres.eu

0202103814
mamoon_af@yahoo.com

afghanistan@geres.eu

0796433492

ایمیل:

mandanah@globalrights.org

ahmadshekibf@globalrights.org
www.globalrights.org

وبسایت:
مندنا هددسسی :رییس عمومی
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گلوبل هوپ -شبكه اميد هاي جهاني )(GHNI
سرک  ،18خانه  882ناحیه  ،6کارته سه ،کابل
3023
پست بکس:
0752003296
تلفون:
0202504185
stefan.ziegler@ghni.org

ایمیل:
وبسایت:
استیفن زگلر :رییس

www.ghni.org

گویته انستیتیوت -مرکز فرهنگی آلمان )(Goethe
سرک شاه محمود غازی وات ،کابل
0202105200
تلفون:
info@kabul.goethe.org
ایمیل:
www.goethe.de/kabul
وبسایت:
لوی سارنوالی )(AGO
ناحیه  ،10قلعه فتح اهلل ،کابل
0202200017
تلفون:
0775515469

ایمیل:

ago.afg@gmail.com

مجله ماللی)(Malalai
خانه  ،839مقابل آرشیف ملی ،سالنگ وات ،همراه با دفتر ،FSSCکابل
0700275089
تلفون:
0700275089
0777272736
admin@vawr.org

ایمیل:
جمیله مجاهد :رییس

مدیرا-هیات کمک به انکشاف اقتصاد روستایی در افغانستان )(MADERA
خانه  ،113سرک  ،7قلعه فتح اهلل ،کابل
0776498281
تلفون:
0798018616

agadviser@yahoo.com

www.ago.gov.af
وبسایت:
نور حبیب جالل :سرپرست -لوی سارنوال

مادران برای صلح )(MFP
سرک خیاط ها ،چهارراهی ،قلعه فتح اهلل ،کابل
0795640755
تلفون:
0794909900

ایمیل:

مجله جامعه مدنی )(JAMEA-E-MADANY
خانه  ،172سرک  8کوچه لیسه احمد شاه مسعود ،ناحیه  ،10کابل
0700061213
تلفون:
h_a_radfar@yahoo.com
ایمیل:
magazine@acsf.af
www.acsf.af
وبسایت:
حشمت رادفر :رییس

razia.arefi@yahoo.com

aseffoladi@gmail.com

www.mothersforpeace.be

وبسایت:
آصف فوالدی :آمر اجراییوی

ماهنامه خبری هزاره جات )(HAN
خانه  ،5سرک (15طرف راست) ،سه راهی عالوالدین ،شمال شفاخانه استقالل ،ناحیه
 ،6کابل
0700224558
تلفون:
yonos_akhtar@yahoo.com
ایمیل:
ertebatteam@yahoo.com
محمد یونس اختر :رییس

0700281869
00882168444293

ایمیل:

contact.kbl@madera-afgha.org

countrydirector@madera-afgha.org
www.madera-asso.org

وبسایت:
هلن ویدون :ریس عمومی

مركز انكشافی و تربيوی افغان )(AITM
سرک داراالمان ،مقابل شورای ملی ،کوچه افغانها ،ایوب خان مینه ،کابل
0799334370
تلفون:
0700078937
0700252117
aitm786@yahoo.com

ایمیل:
سردار محمد سمون :رییس اداری

مرکز اجتماعی معلولین :مرکز منابع برای اشخاص دارای معلولیت )(CCD
ایستگاه اخیردانشگاه کابل ،داخل کوچه لیسه خصوصی نور ،مقابل موسسه تحصیالت عالی
کاروان ،پهلوی مسجد علی بن ابی طالب ،کابل
0799215820
تلفون:
0798275388
0799349752

مجتمع قانون خواهان )(DQG
سرک صلیب سرخ ،چهارراهی حاجی یعقوب ،شهر نو ،کابل
0799721011
تلفون:
qanoon_ghushtonky@yahoo.com
ایمیل:
www.dqg.org.af
وبسایت:
فرشته کریمی :رییس
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ایمیل:

ccd_kabul@yahoo.com

haroon_ccd@yahoo.com
WWW.CCD.ORG.AF

وبسایت:
سیف الدین نظامی :رییس
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مرکز اطالعات و رسانه های حکومت )(GMIC
کاخ شورای وزیران ،مقابل وزارت امورخارجه ،سرک شاه محمود غازی وات ،چهارراهی ملک
اصغر ،کابل
0202302817
تلفون:
0708198399

0799216322

sardar.wali@gmic.gov.af

0799216324

ایمیل:
وبسایت:
صفت اهلل ساپی :رییس

www.gmic.gov.af

مرکز افغانی تحقیقات اجتماعی—اقتصادی و نظریات عامه
)(ACSOR Surveys
خانه  ،217سرک  ،2ناحیه  ،10قلعه فتح اهلل ،کابل
0799328714
تلفون:
0799620639
0752023432

ایمیل:

matthew.warshaw@acsor-surveys.com

Ihsan.atai@acsor-surveys.com
www.acsor-surveys.com

وبسایت:
متیو ورشو :رییس اداری

مرکز آموزش حقوق بشر برای زنان افغان )(THR
اپارتمان  ،1بالک  ،103مکروریان دوم ،کابل
پست بکس125 :
0700286774
تلفون:
0799155532
0700202421

ایمیل:

roshan.sirran@gmail.com

thra.rights@gmail.com
www.thra.org.af

وبسایت:
روشن څیرن :رییس

مرکز برای متشبثین خصوصی بین المللی )(CIPE
خانه  ،2سرک  ، 2نا حیه  ،3کارته چهار ،کابل
0773737040
تلفون:
0799300003

ایمیل:

مرکز بین المللی تحقیقات زراعتی در مناطق خشک )(ICARDA
خانه  ،165نزدیک سینما بهارستان ،مقابل برج برق ،حصه اول ،کارته پروان ،کابل
پست بکس1355 :
0799216325
تلفون:

mnasib@cipe.org

mnaim@cipe.org

www.cipe.org.af/www.cipe.org

وبسایت:
محمد نصیب :رییس عمومی

ایمیل:

Y.Saharawat@cgiar.org

A.Manan@cgiar.org
www.icarda.org

وبسایت:
یش پال ساراوت :آمر عمومی برنامه

مرکز بین المللی تحقیقات گندم و جواری )(CIMMYT
خانه  ،157سرک  ،2کوچه  ،3کارته پروان ،کابل
پست بکس5291 :
0700050246
تلفون:
0202204563

ایمیل:

rk.sharma@cgiar.org

shakib_ameeri@yahoo.com
www.cimmyt.org

وبسایت:
آر .کی .شرما :ساینس دان ارشد و آمرعمومی ارتباطات
مرکز تعلیمی زنان افغانستان )(AWEC
خانه  ٬1365سرک وکیل صمد ،کارته چهار ،کابل
0700263749
تلفون:
0777761343

ایمیل:

sarem@awec.info

awec.kabul@awec.info
www.awec.info

وبسایت:
مرتضی سارم :مدیر ارتباطات

مرکز توانمندی زنان )(ECW
مقابل سیلو ،خوشحال خان ،کابل
0700276065
تلفون:
0797538875

ایمیل:

ecw_afghanistan@yahoo.com

arezo_qanih@yahoo.com
www.ecw-af.org

وبسایت:
ملكه قانع :رییس

مرکز حمایت از سرمایه گزازی خدمات مالی کوچک برای افغانستان
)(MISFA
خانه  ،195کوچه عصمت مسلم ،ناحیه  ،10شهر نو ،کابل
0752040771
تلفون:
info@misfa.org.af
ایمیل:
www.misfa.org.af
وبسایت:
بهرام بارزین :رییس اداری -موقت

از الف تا یا :کتاب رهنما برای کمک به افغانستان
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مرکز فرهنگی و تعلیمی برتانیا )(BC
محوطه سفارت برتانیا ،سرک  15چهارراهی وزیر اکبر خان ،کابل
0790000101
تلفون:
0790000113

ایمیل:

info.afghanistan@britishcouncil.org

Sadiq.Qasimi@britishcouncil.org

www.britishcouncil.org/afghanistan

وبسایت:
استیو مک نالتی :رییس

مرکز مطالعات صلح وخشونت )(CAPS
خانه  ،577سرک  ،9فیز  ،6سرک داراالمان ،کارته سه ،کابل
0799750530
تلفون:
0799750530
yusufzai@caps.af

ایمیل:
وبسایت:
صمیم یوسفزی :رییس دفتر

www.caps.af

مرکز مطالعات منطقه یی افغانستان )(RCSA
نزدیک شفاخانه ایمرجنسی ،شیرپور ،کابل
0700292463
تلفون:
ghafoorlewal@yahoo.com
ایمیل:
www.rscaf.org
وبسایت:
غفور لیوال :رییس
مرکز مطبوعاتی و فرهنگی افغانستان  -آینه )(AINA
خانه  ،21سرک وزارت حج و اوقاف ،مقابل دفتر خدمات مشتریان اتصاالت ،چهارراهی،
ناحیه  ،10شهر نو ،کابل
0799829808
تلفون:
0799332154

ایمیل:

bkverma100@hotmail.com

وبسایت:
براجش ورما:

www.ainaworld.org

prasant009@gmail.com

رییس عمومی

مرکز ملی تحقیقات پالیسی پوهنتون کابل )(NCPR
دانشگاه کابل ،جمال مینه ،کابل
0202500390
تلفون:
0202500391

ایمیل:

admin@ncpr.af

ncpr@ceretechs.com

مرکز منبع معلومات افغانستان دردانشگاه کابل )(ACKU
کتابخانه مرکزی دانشگاه کابل ،جمال مینه ،کابل
335
پست بکس:
0799193071
تلفون:
0700276440
dupree_hatch@yahoo.com

ایمیل:
waheed.tokhi@acku.edu.af/ info@acku.edu.af
www.acku.edu.af
وبسایت:
ننسی دوپری :همآهنگ کننده اجراییوی
مرکز همآهنگی امور ماین پاکی افغانستان )(MACCA
پهلوی بانک الفالح ،چهارراهی صدارت ،کابل
پست بکس520 :
0702353298
تلفون:
0708606060
0705966400

ایمیل:

mohammad.sediq@macca.org.af

info@macca.org.af
www.macca.org.af

وبسایت:
محمد صدیق راشد :رییس برنامه ها

مرکز هنر های معاصر افغانستان )(CCAA
کابل
پست بکس11 :
0700029194
تلفون:
0700282917

ایمیل:

ccaa_kabul@yahoo.com

r.omarzad@gmail.com
www.ccaa.org.af

وبسایت:
رهرو عمر زاد :رییس

مرکزتعاون افغانستان)(CCA
خانه  ،150سرک  ،1چهارراهی دهبوری ،دهبوری ،کابل
پست بکس26 :
0700294693
تلفون:
ccakabul@hotmail.com
ایمیل:
ahmadi.cca@gmail.com
www.cca.org.af
وبسایت:
سید عبداهلل احمدی :رییس برنامه

www.ncpr.af

وبسایت:
حمید اهلل نور عباد :رییس
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مرکزهمکاری با اطفال افغانستان )(ASCHIANA
مکروریان کهنه ،پهلوی وزارت کار و امور اجتماعی ،کابل
پست بکس1827 :
0700277280
تلفون:
0799277280

ایمیل:

programme@aschiana.com.af

aschiana@hotmail.com
www.aschaina.com

وبسایت:
محمد يوسف :رییس عمومی

مساعدت های فزيوتراپی و احیای مجدد برای افغانستان )(PARSA
محوطه مرستون کابل ،سرک افشار ،کابل
0799020588
تلفون:

مو سسه حفظ و مراقبت باغ بابر )(BBTO
گذرگاه ،باغ بابر ،ناحیه  ،7کابل
0700226431
تلفون:
0799398140

ایمیل:

ایمیل:

yasin@afghanistan-parsa.org
www.afghanistan-parsa.org

وبسایت:
یاسین فرید :رییس

مشاورين تخنيكی افغانستان )(ATC
روبروی وزارت فواید عامه ،کابل
0766700079
تلفون:
0791430506
0766012000

ایمیل:

atc_kabul@yahoo.com

ekefayatullah@yahoo.com
atc-wlfhdngo.org.af

وبسایت:
كفايت اهلل ابالغ :رییس

مشارکت برای تعلیم و تربیه اطفال در افغانستان )(PECA
کابل
0798171560
تلفون:

javidzafari289@yahoo.com

امان اهلل صاحبزاده :رییس

موسسه خدماتی و تعلیمی زنان افغان )(AWSE
سرک میدان هوایی ،قلعه وکیل ،کوچه کلنیک ،کابل
0799326132
تلفون:
0772102597

ایمیل:

0700284286
marnie@afghanistan-parsa.org

sahibzadaamanullah@yahoo.com

gulsoom.awse@yahoo.com

awse.org@gmail.com
www.awse.af

وبسایت:
گلثوم ستارزی :رییس اجرایی

موسسه اداره و انکشاف صحت)(OHPM
خانه (1طرف راست) ،سرک  ،6قلعه فاتح اهلل ،کابل
0700210603
تلفون:
0777210603
0798656005

ایمیل:

Ohpm.afg@gmail.com

farhadpaiman@gmail.com

www.ohpm.org.af

وبسایت:
فرهاد پیمان :رییس عمومی

موسسه افغان ايد )(Afghanaid
خانه  ،94سرك عمومی ،حصه دو کارته پروان ،کابل
6066
پست بکس:
0799310498
تلفون:
0799309373

0795944521

0794684005

santwana@hotmail.com

00882168440140

ایمیل:
وبسایت:
سانتوانا داس گوپتا :رییس اجرایی افتخاری

www.afghanmodelschool.org

معاونت دانمارک برای بازسازی و آموزش تخنیکی افغانها )(DAARTT
خانه  ،430سرک  ،12قلعه فتح اهلل ،کابل
پست بکس1699 :
0752004414
تلفون:

ایمیل:

crdavy@afghanaid.org.uk

abtariq@afghanaid.org.uk
www.afghanaid.org.uk

وبسایت:
چارلس داوی :رییس اداری

0777735449

ایمیل:

pm@daartt.org

program@daartt.org
www.daartt.org

وبسایت:
الرس پدرسن :رییس
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موسسه اكسفام جی بی )(Oxfam GB
خانه  ،3سرک  ،5ناحیه  ،4کلوله پشته ،کابل
پست بکس681 :
0791705739
تلفون:
0798413873
0202204934
008821684445007
info.kabul@oxfamnovib.nl

ایمیل:
وبسایت:
لیوکورتکاس :معاون رییس

www.oxfam.org.uk

موسسه اكشن ايد در افغانستان )(ActionAid
خانه  ،1117سرک  ،5قلعه فتح اهلل ،کابل
0202210799
تلفون:

موسسه انتشاراتی امریکا )(ABCNews
خانه  ٬ 526سرک  ،10وزیر اکبر خان ،شهر نو ،کابل
0799569692
تلفون:

ایمیل:

وبسایت:
علیم آقا :پرودیسر

موسسه انكشافي سنايي )(SDO
خانه  ،408سرک ،6تایمنی ،کابل
پست بکس181 :
0700220638
تلفون:

0797075979

ایمیل:

info.afghanistan@actionaid.org

وبسایت:

www.actionaidafg.org

radioroom.kabul@actionaid.org

موسسه اكشن فيم )(ACF
سرک مسجد هراتی ،شهر نو ،کابل
0799566128
تلفون:
hom@af.missions-acf.org
ایمیل:
www.actioncontrelafaim.org
وبسایت:
فرانک ابیئل :رییس عمومی
موسسه امداد برای احیاء مجدد افغانستان )(RORA
خانه  ،118سرک  ،4ناحیه  ،6کارته سه ،کابل
0795636029
تلفون:
0799353428
rora_org@yahoo.com

ایمیل:
وبسایت:
سخی داد ناصری :رییس

www.rora-af.org

موسسه امداد بين المللي )(RI
خانه  ،23تایمنی سابقه ،گوالی نل ،ناحیه  ،10کابل
0777721571
تلفون:
Inge.detlefsen@ri.org
ایمیل:
www.ri.org
وبسایت:
انگی دتلفسن :رییس عمومی

0796630380
0202300826
aleem.agha@abc.com
Muhammad.lila@abc.com
www.abcnews.com

ایمیل:

0202201693
0775618342
dalili.kabul@gmail.com
sdokabul@gmail.com
www.sanayee.org.af

وبسایت:
راز محمد دليلی :رییس اجرایی

موسسه انكشافی افغان )(ADA
خانه  495سرک  ،62ناحیه  ،3کارته چهار ،کابل
199
پست بکس:
0700309291
تلفون:

ایمیل:

0700319291
0790009088
ada.headoffice@ada.org.af
rahatullah.naeem@ada.org.af
www.ada.org.af

وبسایت:
رحمت اهلل نعیم :رییس اداری

موسسه انکشاف روانی -اجتماعی فکر )(FOPD
کابل
0795686216
تلفون:
0785278645
fekropd@gmail.com

ایمیل:
عباس پاینده نیک :رییس اجرایی

موسسه انکشاف و توانایی )(DAO
خانه  ،2سرک  ،1پروژه تایمنی ،کابل
0700600960
تلفون:
ایمیل:

0752024525
director@daoafghanistan.org
info@daoafghanistan.org
www.daoafghanistan.org

وبسایت:
حاجی عمراخان منیب :رییس
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موسسه ایکول اکسس -افغانستان )(EAA
خانه  ،585سرک  8تایمنی متصل به قلعه فتح اهلل ،کابل
1449
پست بکس:
0799868443
تلفون:
0702200889

ایمیل:

ajamili@equalaccess.af

anwarjamili@gmail.com
www.equalaccess.org

وبسایت:
انور جمیلی :رییس عمومی

موسسه آموزشی و پژوهشی برای صلح )(PTRO
خانه  ،185ناحیه  ،6خواجه مال ،کارته سه ،کابل
0799261864
تلفون:
0799302080
mirwais.wardak@ptro.org.af

ایمیل:
وبسایت:
میرویس وردک :رییس اداری

www.ptro.org.af

موسسه بشری هسکو )(HASCO
سرک مسجد ،خوشحال خان مینه ،کابل
0792027804
تلفون:
937920 278 04

ایمیل:

hasco@chello.at

hasco_kabul@yahoo.com

www.help-afghan-school-children.org

وبسایت:
حفیظ اهلل خالد :رییس

موسسه بهزیستی تحرک )(MOVE
خانه  ،353کوچه  ،2سرک دهبوری ،کوته سنگی ،کابل
0700212050
تلفون:
0777781 307
0700236483
movewelfare@yahoo.com

ایمیل:
عبدالملوک خلیلی :رییس عمومی

موسسه بين المللی جوهانيتر )(JIA
خا نه  ،1730سرک  ،3ناحیه سه ،عقب حوزه پولیس ناحیه  ،3کارته سه ،کابل
0795391309
تلفون:
0796199229
james.williams@thejohanniter.org

ایمیل:
وبسایت:
جیمز ویلیام :رییس عمومی

( موسسه بين المللی مرسی کور  -لشکر ترحم (MC
خانه  ،39سرک  ،2قلعه فتح اهلل ،کابل
0793506507
تلفون:
008821684441616
dhaines@af.mercycorps.org
www.mercycorps.org

ایمیل:
وبسایت:
دیوید حاینس :رییس عمومی

موسسه بين المللی هندیکپ )(HI
خانه  ،264سرک  ،9تایمنی ،کابل
0799149642
تلفون:

ایمیل:

0779374815
008821621014051
cdafgha@hiafgha.org
supservcoordo@hiafgha.org
www.handicap-international.org

وبسایت:
نوریا بنیتض :رییس عمومی

موسسه بین المللی هلویتاس -سویس انتر کواپوریشن )(HELVETAS
سرک  ٬ 5تایمنی وات ،ناحیه  ،4کابل
0777413035
تلفون:
Khalid.Azami@helvetas.org
ایمیل:
fazil.akbar@helvetas .org
www.helvetas.org
وبسایت:
فضل اکبر :آمر دفتر
موسسه بین المللی حمايه اطفال )(SCI
خانه  ،586سرک  ،5ناحیه  ،10قلعه فتح اهلل ،کابل
پست بکس624 :
0799803165
تلفون:
0797595991
0799551601
Paul.Barker@savethechildren.org
ایمیل:
MohammadAmin.Anwaree@savethechildren.org
www.savethechildren.net
وبسایت:

آنا ماریا لوکسن :رییس عمومی

موسسه بین المللی کی یر در افغانستان )(CARE
چهارراهی حاجی یعقوب ،سرک پارک ،نزدیک مسجد حنظله ،شهر نو ،کابل
پست بکس433 :
0202201098
تلفون:

www.thejohanniter.org

ایمیل:

0202201101
00870762212630
afghan@care.org
Ahmad.obaid@af.care.org
www.care.org

وبسایت:
کرستینا نورتی :رییس عمومی
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موسسه بین المللی مریستوپس -افغانستان )(MSIA
خانه  ،154سرک  ،3ناحیه  ،3کارته سه ،کابل
5858
پست بکس:
0700537870
تلفون:

موسسه تعلیمی افغانستان )(AEPO
خانه  ،271سرک  ،1قلعه نجارها ،خير خانه ،کابل
1919
پست بکس:
0202400495
تلفون:
0775737409
0700285240
asef_omar@yahoo.com
www.tajalla.af/www.aepo.af

0797602252
m.e@msi-afg.org

ایمیل:
وبسایت:
فرهاد جاوید :رییس عمومی

www.mariestopes.org

موسسه بین المللی مساعدت صحی )(PU-AMI
خانه  ،59سرک  ،5ناحیه  ،10کارته پروان ،کابل
747
پست بکس:
0779900781
تلفون:
0779900789
afg.dm.hom@pu-ami.org

ایمیل:
وبسایت:
محسن :معاون ماموریت

www.pu-ami.org

موسسه پی آر بی )(PR
ایستگاه برج برق ،خانه  ،300کلوله پشته ،کابل
0700280995
تلفون:
0202200012

ایمیل:
وبسایت:
محمد آصف عمر :رییس

موسسه تعلیمی و انکشاف ظرفیتهای نور )(NECDO
خانه  ،4عقب دفتر ناحیه دهم ،کوچه قصابی ،شهر نو ،کابل
0799337667
تلفون:
ایمیل:

وبسایت:
جمیله افغانی :رییس

موسسه تغییر اجتماعی برای زنان افغان )(SCAWO
تایمنی ،کابل
0705131390
تلفون:

0799419700

ایمیل:

prbkabul@hotmail.com

Kabul@prb.org.af

www.prb.org.af
وبسایت:
انجنیر نور حسین :آمر برنامه/سرپرست ریاست

موسسه تحقیق و انکشاف پایدار )(OSDR
خانه  ،27مقابل مسجد عمر خان قندهاری ،کارته سه ،کابل
0700293450
تلفون:
0786451519
0700218216

ایمیل:

osdr.kabul@gmail.com

ahmadi.osdr@gmail.com
www.osdr.com

وبسایت:
سلطان محمد احمدي :رییس

موسسه تعلیمات ابتدائی وحرفوی )(BEST
خانه  ،11سرک  ،7چهارراهی سپین کلی ناحیه  ،5خوشحال مینه ،کابل
0202562018
تلفون:
0700606463

ایمیل:

namohmand@bestafg.org

bestafg@bestafg.org
www.bestafg.com

وبسایت:
نذیر احمد مهمند :رییس عمومی
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0799824570
noor_en2001@yahoo.com
jamila_afghani@yahoo.com
www.necdo.org.af

ایمیل:

0783110637
0786567035
tamana.fra@gmail.com
afg.scawo@yahoo.com

تمنا فرهمند ضیایی :رییس اجرایی

موسسه تيرفند )(TF
خانه  ،508سرک  ،9تایمنی ،کابل
383
پست بکس:
0789026011
تلفون:
ایمیل:

0799337231
afghan-pd@tearfund.org
afghan-dpd@tearfund.org
www.tearfund.org

وبسایت:
سودارشان ردی :رییس

موسسه جهانی اسالمیک ریلیف )(IRA
خانه  ،338سرک  ،2ناحیه  ،10کوچه  ،9قلعه فتح اهلل ،کابل
0202202000
تلفون:

ایمیل:

0786476416
0776881023
cd@ir-afg.org
info@ir-afg.org
www.islamic-relief.com/ www.irafghanistan.org

وبسایت:
سیدالعلوم :رییس عمومی
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موسسه حقوق بشر و حفظ محیط زیست افغان )(AOHREP
تعمیر مقابل سیتی سنتر ،منزل سوم ،چهارراهی انصاری ،شهر نو ،کابل
0799234025
تلفون:
0700260236

ایمیل:

aohrep@yahoo.com

ar.hotaki@hotmail.com

عبدالرحمن هوتکی :رییس

موسسه خدما تی و فرهنگی طلوع  /بنیاد اجتماعی برای توسعه روستا های
دور دست )(TSCO/SFRRD
پل سوخته ،مارکیت گلبرگ ،کابل
پست بکس1590 :
0799301247
تلفون:
0778823705
0776221283

ایمیل:

tsco.org@yahoo.com

ahmadshahir.zia@gmail.com

محمد محسن ضیا ایوبی :آمربرنامه

موسسه خدمات صحی و انکشافی افغان )(AHDS
خانه  ،4سرک  ،2ناحیه  ،4کابل
پست بکس53 :
0700284275
تلفون:
0700300417

ایمیل:

fareed@ahds.org

info@ahds.org
www.ahds.org

وبسایت:
محمد فرید :رییس اجرایی

مـوسسه خـيريـه بين المـللـي سوزو )(SOZO International
خانه  ،23سرک  ،5تایمنی ،کابل
0796555222
تلفون:
0202204522

ایمیل:

wakil@sozointernational.org

khan@sozointernational.org
www.sozointernational.org

وبسایت:
عبدالوکیل مهربانزاده :رییس

موسسه خدمات اجتماعی و بازسازی افغانستان )(SSRA
سرک  ،2خوشحال خان مینه ،کابل
0700600818
تلفون:

موسسه خیریه اطفال جنگزده )(TCOW
سرک  ،6قلعه فتح اهلل ،کابل
0700011819
تلفون:
info@thechildrenofwar.org
ایمیل:
tcpw_school@yahoo.com
www.thechildrenofwar.org
وبسایت:
مژگان عزیز :رییس

موسسه خدمات انکشافی و بشری برای افغانستان )(DHSA
خانه  ،442سرک  ،6چهاردهی وات ،نزدیک مسجد ازبکها ،ناحیه  ،6کارته سه ،کابل
پست بکس133 :
0202500717
تلفون:

موسسه دسترسی برای معلولین افغان )(AOAD
خانه  ،1سرک  ،2سرک اول شاه ،پهلوی مسجد امام اعظم (رح ) ،ناحیه  ،8کابل
0773302222
تلفون:

0787162788

ایمیل:

ssra_afg@yahoo.com

kanishkagarzai7@gmail.com

داکتر کنشکا :رییس

0799329832

ایمیل:

n.ayubi@dhsa.af

info@dhsa.af
www.dhsa.af

وبسایت:
نجیبه ایوبی :رییس عمومی

موسسه خدمات حقوقی و فرهنگی برای زنان و اطفال افغان )(LCSAWC
سرک میدان هوایی بین المللی ،قلعه وکیل ،سرک کلنیک ،بی بی مهرو ،کابل
0700222042
تلفون:
0776352279
parwanma@yahoo.com

ایمیل:
وبسایت:
پروانماه یوسف :رییس

0700157417
zazai.aoad@gmail.com

ایمیل:
وبسایت:
عبدالخالق ځاځی :رییس اجرایی

www.aoad-af.org

موسسه دوستی و همکاری افغان )(AFCO
روبروی هوتل انصاف ،شهر نو ،کابل
0799003387
تلفون:
liala_masm@yahoo.com
ایمیل:
afco1388@gmail.com
لیال مسجدی :رییس

www.lcsawc-af.org
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موسسه رفاه برای انکشاف افغانستان )(WADAN
خانه  ،4سرک  ،6مقابل وزارت تجارت ،سرک داراالمان ،ناحیه  ،6کابل
پست بکس10043 :
0799889928
تلفون:
0782307819

ایمیل:

inayatniazi2000@yahoo.com

info@wadan.org
www.wadan.org

وبسایت:
عنایت اهلل نیازی :آمر برنامه

موسسه سي  ،آر  ،اس )(CRS
خانه  ،1563سرک عمومی  ،برج برق ،ناحیه  ،4کلوله پشته ،کابل
0795797102
تلفون:
0790847784

ایمیل:

feroz.arian@crs.org

william.schmitt@crs.org
www.crs.org

وبسایت:
ویلیام شمیت :رییس

موسسه زنان افغان )(AWO
سرک گذرگاه ،پل چمچمه ،مقابل سفارت سابقه پولند ،کابل
0700292461
تلفون:
alinarassi@yahoo.com
ایمیل:
الینا رییسی :همآهنگ کننده

موسسه صلح و عدالت )(PJO
سرک دانشگاه کابل ،پهلوی مسجد سنگ کشها ،کابل
پست بکس560 :
0700181514
تلفون:
m_munirkhashi@yahoo.com
ایمیل:
محمد منیر خاشی :رییس

موسسه زوا )(ZOA
خانه  ،185سرک  ،2نا حیه  ،3کارته چهار ،کابل
پست بکس1515 :
0700239825
تلفون:

موسسه فرهنگی ،آموزشی و اجتماعی زنان )(AWRC
ده نو دهبوری ،سرک  ،3مقابل هوتل کابل آریانا ،نزدیک ریاست عودت مهاجرین ،کابل
پست بکس362 :
0700280179
تلفون:

ایمیل:

0700213949

0799203056

office-mgtcentral@zoa-afg.org

0752012958

cdafghanistan@zoa-afg.org

www.zoa-international.com

وبسایت:
عبد صبور بخشی :امر دفتر

موسسه سرف ،خدمات تربيوی و اضطراری )(SERVE
نهردرسن ،سرک سینما بریکوت ،کارته چهار ،کابل
پست بکس4015 :
0799653015
تلفون:

ایمیل:

وبسایت:
مریم رحمانی :معاون رییس

موسسه قوس قزح )(RBO
داراالمان ،مقابل وزارت آب وبرق ،سناتوریم ،کابل
0777115964
تلفون:
0777206353

0702700156

0708822383

managerkbl@serveafghanistan.org

ایمیل:

www.serveafghanistan.org

وحید مصلح :معاون آمر

info@serveafghanistan.org

وبسایت:
غالم مجتبی :آمر دفتر

موسسه سندیگال -همکار مردم افغانستان )(SGAA
شفاخانه جمعیت هالل احمر افغانستان ،تهیه مسکن ،ناحیه  ،4کابل
0799338973
تلفون:

waheed.moslih@gmail.com

rb2019.org@gmail.com

موسسه کمپری-ای )(COMPRI-A
خانه  ،124سرک لیسه احمد شاه مسعود ،ناحیه  ،10قلعه فتح اهلل ،کابل
0795440459
تلفون:
0700177809

0793573044

0777440273

sgaakabul3@yahoo.com

KSears@futuresgroup.com

ایمیل:
وبسایت:
ابراهیم اکبری :مدیر مالی و اداری

www.sandygallsafghanistanappeal.org
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awrckabul@gmail.com
www.theawrc.net

0700280506

ایمیل:

info@theawrc.net

ایمیل:
OSayedi@futuresgroup.com
www.futuresgroup.com
وبسایت:
کنلین سیرس :تیم لیدر

AREU

آدرس ها و تماس ها
موسسه کمک به اطفال افغانستان )(HTAC
خانه  ،708سرک  ،12ناحیه  ،6مقابل پارک عالوالدین ،كارته سه ،کابل
پست بکس5561 :
0799840407
تلفون:
0700018842
0791771187

ایمیل:

osman.htac@gmail.com

sfarid.htac@gmail.com
www.htac.org

وبسایت:
محمد شریف :رییس

موسسه ماين پاكی و بازسازی اومر )(OMAR
نزدیک غازی استدیوم ،چمن حضوری ،کابل
150
پست بکس:
0786777771
تلفون:

وبسایت:
مارک لفیگستون :رییس

موسسه مجتمع جامعه مدنی افغانستان )(ACSFO
خانه  ،271کوچه لیسه احمد شاه مسعود ،فیز  ،L3ناحیه  ،10قلعه فتح اهلل ،کابل
0793559424
تلفون:
ایمیل:

0700277284
director@acsf.af
info@acsf.af
www.acsf.af

0799322129

fazel02@hotmail.com

موسسه مساعدت برای اطفال افغانستان )(CFA
خانه ،207نزدیک اداره پاسپورت ،ناحیه  ،6کابل
5264
پست بکس:
0790426136
تلفون:

0777322129

ایمیل:
وبسایت:
فضل کریم فضل :رییس

www.omar.org.af

موسسه ماين پاكی و پالنگذاری )(MCPA
خانه  ،72کوچه  ،2کوچه شرکت ٬ناحیه  ،6سرک داراالمان ،مقابل لیسه حبیبه ،کابل
0700276006
تلفون:
0786140561
0700211930
hajiattiqullah@hotmail.com

noorulhaq1968@gmail.com

حاجی عتيق اهلل :رییس

موسسه ماین پاکی ام ،دی ،سی )(MDC
جنوب غرب تپه مرنجان ،مقابل دفتربرق کابل
0788880054
تلفون:
0707858908

ایمیل:

ایمیل:

0797058479
0700948983
cd.ddg.afghanistan@drc.dk
head.operations@drc.dk
www.drc.dk

وبسایت:
عزيز رفيعی :رییس اجرایی

0799322126

ایمیل:

موسسه ماین پاکی بین المللی دنمار )(DDG
خانه  ،64سرک  ،3ناحیه  ،3کارته چهار ،کابل
0797058482
تلفون:

mdc_afghan@hotmail.com

mdc_afghan@yahoo.com
www.mdc-afghan.org

وبسایت:
محمد شهاب حکیمی :رییس

ایمیل:

0796829965
0797299519
008821669970781
wbarron@afghanistan.childfund.org
snabi@afghanistan.childfund.org
www.childfund.org

وبسایت:
وندی بارون :مدیر ملی

موسسه مطالعات آرمان شهر افغانستان )(ASASO
خانه  ،90عقب کابل بانک ،کوچه گلفروشی ،شهر نو ،کابل
0779326971
تلفون:
ایمیل:

0700427244
armanshahrfoundation.openasia@gmail.com
guissoujahangiri@gmail.com
www.openasia.org

وبسایت:
گیسو جهانگیری :رییس اجراییوی

موسسه مطالعات عامه افغانستان )(APPRO
خانه  ،92سرک  ،2بین قلعه فتح اهلل و تایمنی ،کابل
0797165104
تلفون:
0777011840
saeed.parto@appro.org.af
www.appro.org.af

ایمیل:
وبسایت:
سید پرتو :رییس بخش پژوهش

از الف تا یا :کتاب رهنما برای کمک به افغانستان
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موسسه مطالعاتی و آموزشی رستا)(RERO
عقب لیسه رابعه بلخی ،سر ک  ،2دهمزنگ ،کابل
0773975944
تلفون:
org.rastaa@gmail.com
ایمیل:
dadgarvahid@gmail.com
سید وحید دادگر :رییس
موسسه مید-ایر )(MEDAIR
ناحیه  ،4تایمنی ،کابل
پست بکس5951 :
0700296778
تلفون:
0799337581

موسسه همبستگی با افغانستان )(SI
سرک  ،12خانه  ،41نزدیک پای کوب نصوار ،قلعه فتح اهلل ،کابل
0799303633
تلفون:
0771939523

ایمیل:

afg.cdm@solidarites-afghanistan.org

afg.adm.coo@solidarites-afghanistan.org
www.solidarites.org

وبسایت:
امانول موی :معاون رییس

موسسه همکاری برای صلح و ترقی )(CPD
کابل
0791575072
تلفون:

008821652004756

0799074493

cd-afg@medair.org

cpd.afg@gmail.com

موسسه میشن ایست )(ME
خانه  ،9سرک  ،3مقابل مهمانخانه مارکوپولو ،تایمنی ،کابل
پست بکس ،3114 :پسته خانه شهرنو
0799844434
تلفون:

موسسه همکاری برای صلح و همبستگی)(CPAU
خانه  ،587سرک  ،2چهارراهی حاجی یعقوب ،شهرنو ،کابل
پست بکس13032 :
0700278891
تلفون:

ایمیل:
وبسایت:
کرن بارنس :رییس

www.medair.org

ایمیل:
وبسایت:
عبدالسمیع ژمن :رییس عمومی

www.cpdo.blog.af

0798102521

0799297562
0708749422
008821654209781
cd.afg@missioneast.org

ایمیل:
وبسایت:
سالوادور کلویو :رییس عمومی

www.missioneast.org

موسسه هالندی کورد اید برای کمک و انکشاف )(CordAid
خانه  ،334البیرونی وات ،عقب لیسه زرغونه ،ناحیه  ،10قلعه فتح اهلل ،کابل
0794717373
تلفون:
0797823798

0202211083

ایمیل:

ایمیل:

s.s.shams@cordaid.net

Suleman.Kakar@cpau.org.af

Idrees.Zaman@cpau.org.af

وبسایتwww.cpau.org.af:

ادریس زمان :رییس اداری

موسسه همکاری و انکشاف برای افغانستان )(AADA
آخر سرک دانشگاه ،مقابل انستیتیوت کاروان ،کابل
0700299369
تلفون:
0785285530

0799228094
maiwand.farhat@cordaid.net

Kanishka.Nawabi@cpau.org.af

ایمیل:

aaini@aada.org.af

aada.kabul@gmail.com

www.cordaid.nl
وبسایت:
سید شمس االسالم :همآهنگ کننده برنامه صحت

وبسایت:
اشرف الدین عینی :رییس عمومی

موسسه همبستگي و مساعد تي افغانستان نوين)(TACT
سرک  ،3منزل اول ،سرک شفاخانه تابان ،مقابل دواخانه تیموریان ،ناحیه  ،4پروژه تایمنی،
کابل
0752101784
تلفون:

موسسه تحفظ حیات وحش )(WCS
کابل
0794444382
تلفون:
wcsafghanistan@wcs.org
ایمیل:
www.wcsafghanistan.org
وبسایت:
ریچارد پالی :رییس عمومی

0700280398
tact.afg@gmail.com

ایمیل:
وبسایت:
عبدالحق نیازی :رییس

ww.tact.org.af
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موسسه تحقیقات علمی و انکشاف جامعه )(ORCD
خانه  ،942ناحیه ،4چهار راهی ترافیک ،کابل
0777103090
تلفون:
0781132456

ایمیل:

orcd.org@gmail.com

info@orcd.org.af
www.orcd.org.af

وبسایت:
قدرت اهلل نصرت :رییس

موسسه حمایت از زنان -میدیکا افغانستان)(WSO-MA
خانه  ،60پهلوی رهنمای معامالت نوروز زاده ،جامی وات ،چهارراهی ،شهر نو ،کابل
0797333070
تلفون:
0700211456
0793200528

ایمیل:

info@medica-afghanistan.org

humaira.rasuli@medica-afghanistan.org
www.medicamondiale.org

وبسایت:
حمیرا امیر رسولی :رییس

نسل های آینده افغانستان )(FGA
خانه ،114عقب مسجد موالنا متین ،پروان  ،2ناحیه  ،4کابل
290
پست بکس:
0799686618
تلفون:
0202230838

ایمیل:

shirzai@future.org

afghanistan@future.org

www.future.org/www.future.edu

وبسایت:
اجمل شیرزی :رییس عمومی

نماینده گی ارشد ملكی پيمان اتالنتيك شمالی)(NATO
سرقومندانی مركزی قوای ايساف ،سرك مسعود شهید ،کابل
0793384008
تلفون:
0799511760
0797140024
christopher.chambers@hq.isaf.nato.int

ایمیل:
وبسایت:
کرستوفر چمبرس :سخنگوی ملکی ناتو
www.nato.int

نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال )(WCLRF
سرک  ،5عقب دفتر تلویزون نورین ،غرب دانشگاه کابل ،د هبوری ،کابل
0700649191
تلفون:
0799383230
wclrf@yahoo.com

ایمیل:
وبسایت:
زرقا یفتلی :آمربرنامه

www.wclrf.org.af

از الف تا یا :کتاب رهنما برای کمک به افغانستان

نی  -حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان )(Nai SOMA
مقابل سفارت ازبکستان ،ايستگاه شرکت ،سرک داراالمان ،کارته سه ،کابل
0774409923
تلفون:
ایمیل:

0707486242
mujeeb@nai.org.af
info@nai.org.af
www.nai.org.af

وبسایت:
عبدالمجيب خلوتگر :رییس اجرایيوی

هاجر افغانستان )(HAGAR International
خانه  ،249سرک  ،4ناحیه  ، 6نزدیک صبا میدیا گروپ ،کارته سه ،کابل
پست بکس394 :
0202500658
تلفون:
0771016284
afghanistan@hagarinternational.org
www.hagarinternational.org

ایمیل:
وبسایت:
سارا شینکفیلد :رییس

هدف جهانی افغانستان )(GPA
مقابل شفاخانه استقالل،سرک داراالمان ،کابل
0794854030
تلفون:
gpa_org@yahoo.com
ایمیل:
www.globalpointafghanistan.org
وبسایت:
رمضان علی زیب :رییس
هفته نامه اقتدار ملی )(EM
خانه (1طرف چپ) ،سرک مقابل مسجد عمرا جان قندهاری ،کارته چهار ،کابل
0799348791
تلفون:
Alirezvani2006@yahoo.com
ایمیل:
www.eqmweekly.com.af
وبسایت:
سید محمد علی رضوانی :مسول
هفته نامه کلید )(Killid weekly
خانه  ،442سرک  ،6چهاردهی وات ،نزدیک مسجد ازبکها ،ناحیه  ،6کارته سه ،کابل
0202500717
تلفون:
ایمیل:

0772128116
l.shirin@tkg.af
info@tkg.af
www.tkg.af

وبسایت:
لعل آقا شرین :مدیر مسول

هفته نامه نخست )(NW
خانه  ،172سرک  ،2سرک اول کارته مامورین ،کابل
0700061213
تلفون:
h.radfar1@gmail.com
ایمیل:
www.nukhustdaily.com
وبسایت:
حشمت رادفر :مدیر مسول
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همآهنگی کمکها برای افغانها )(CoAR
خانه  ،27سرک  ،5مسجد قندهاری ها ،ناحیه  ،6كارته سه ،کابل
0799690701
تلفون:
0776675995
directorprogram.coar@gmail.com

ایمیل:
وبسایت:
محمد نعیم سلیمی :رییس عمومی

www.coar.org.af

همبستگی بلجیم با افغانستان )(SAB
خانه  ،1589سرک لیسه رحمن بابا ،دهبوری ،کابل
0799861473
تلفون:
0789621162
sab.exdir@gmail.com

ایمیل:

sab_adm@yahoo.com
www.assosab.be

وبسایت:
رفیق شریفی :رییس اجرایی

همبستگی خانواده های افغا نستان )(SAF
خانه  ،54سرک بادام باغ ،نزدیک چهارراهی حصه دو کارته پروان ،کابل
پست بکس6084 :
0707778873
تلفون:

همکاری  -همآهنگی كمك های انسانی )(CHA
حصه ج ،ناحیه  ،5چهارراهی قنبر ،سرک قرغه ،خوشحال خان مینه ،کابل
0700291722
تلفون:
ایمیل:

وبسایت:
غالم یحیی عباسی :رییس اداری

هيات معاونت بين المللی )(IAM
خانه  ،362سرک  ،5کارته سه ،کابل
پست بکس625 :
0202501185
تلفون:
ایمیل:

هيات اتحادیه اروپا در افغانستان )(EU Delegation/EUSR
چهارراهی صدارت ،شهر نو ،کابل
0202200458
تلفون:
0202200459
0202200461
delegation-afghanistan@eeas.europa.eu
www.eeas.ec.europa.eu/delegation/afghanistan

0700042611

ایمیل:
وبسایت:
جمعه خان ناصر خیر زاده:

www.saf.org.af

معاون رییس عمومی

0700394390
ea@iam-afghanistan.org
hq@iam-afghanistan.org
www.iam-afghanistan.org

وبسایت:
دبورا سطوری :رییس اجرایی

0788087993
general_director@saf.org.af

0799446055
abbasy@cha-net.org
info@cha-net.org
www.cha-net.org

ایمیل:
وبسایت:
فرانزمایلکل میلبین:رییس هیات

همتا  -همكاران ترقی اجتماعی )(PSD
اونچی باغبانان ،مکتب گوهر شاد .دشت برچی ،کابل
0700285122
تلفون:

هيات صحی بین المللی )(IMC
خانه و سرک سفارت هالند ،عقب شفاخانه بالسم ،پهلوی تعمیر ملل متحد ،ناحیه  ،4کلوله
پشته ،کابل
0799737954
تلفون:
skebede@internationalmedicalcorps.org
ایمیل:
ffaqiri@internationalmedicalcorps.org
www.internationalmedicalcorps.org
وبسایت:
هلن گرینوی :رییس عمومی

همكاری های بین المللی آلمان )(GIZ GmbH
خانه  ،33/2چهارراهی صدارت ،کابل
0729907973
تلفون:

هيات ناروی برای مهاجرین )(NRC
خانه  ،1397سرک ریاست مخابرات ،نزدیک چهارراهی داراالمان ،ناحیه  ،3کارته چهار ،کابل
پست بکس5830 :
0700228509
تلفون:

0799329113

ایمیل:

psdkabul@gmx.net

abdullahi@csc.gmail.com

عبداللهی :رییس

0729907949

ایمیل:

dunya.sadat@giz.de

omedullah.zia@giz.de

www.giz.de
وبسایت:
دنیا سادات :معاون رییس عمومی

ایمیل:

0799147831
0700082007
008821667223346
prasant.naik@afg.nrc.no
afarhad.reshad@afg.nrc.no
www.nrc.no

وبسایت:
پرشانت ناییک :رییس
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وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان )(MoRRA
عقب فابریکه جنگلک ،ناحیه  ،7واصل آباد ،کابل
پست بکس5806 :
0799474237
تلفون:

وزارت امور خارجه )(MoFA
چهارراهی ملک اصغر ،شاه محمود غازی وات ،کابل
0202100372
تلفون:
0700104173

0202020056
media@morr.gov.af

ایمیل:
وبسایت:
سید حسین عالمی بلخی :وزیر

www.morr.gov.af

وزارت احيا و انكشاف دهات )(MoRRD
محوطه وزارت احیا وانکشاف دهات ،نیال باغ ،سرک تشکیالت ،داراالمان ،کابل
0700306314
تلفون:
0799755863

ایمیل:

mfa.mediarelations@gmail.com
www.mfa.gov.af

وبسایت:
صالح الدین ربانی :وزیر

وزارت امور داخله)(MoI
ماللی وات ،شهر نو ،کابل
0202102945
تلفون:

0700650899
muhammad.hamid@mrrd.gov.af

0202201758

naqeeb.sherzy@gmail.com

وبسایت:
نصیر احمد درانی :وزیر

وزارت ارشاد ،حج و اوقاف )(MoHRA
چهارراهی حاجی یعقوب ،مقابل حوزه دهم امنیتی پولیس شهر نو ،کابل
0202201339
تلفون:

moi.spokesman.mediadirectorate@gmail.com

ایمیل:
www.moi.gov.af
وبسایت:
نورالحق علومی :وزیر
وزارت امور زنان )(MoWA
پهلوی سینما زینب ،شهر نو ،کابل
0202200507
تلفون:

0778899717

0700288084

www.mohia.gov.af

0202201378

وبسایت:
فیض محمد عثمانی :وزیر

وزارت اطالعات و فرهنگ )(MoIC
عقب وزارت مخابرات ،ﭘل باغ عمومی ،کابل
0202101301
تلفون:
0700290317
0202102825
mosadiq.khalili@gmail.com

z.nawabi2007@gmail.com
www.moic.gov.af

وبسایت:
عبدالباری جهانی :وزیر

وزارت اقتصاد )(MoEC
چهار راهی ملک اصغر ،مقابل وزارت امور خارجه ،شاه محمود غازی وات ،کابل
0202100394
تلفون:
0700263748

ایمیل:

ایمیل:

0799446709

www.mrrd.gov.af

ایمیل:

0700104010
contact@mfa.gov.af

ایمیل:

Fawzia_habibi@yahoo.com

وبسایت:
دلبر نظری :وزیر

www.mowa.gov.af

mojgan.mostafavi@gmail.com

وزارت امور سرحدات ،اقوام و قبایل )(MoBNTA
سرک میدان هوایی ،نزدیک ستره محکمه ،ناحیه  ،9مکروریان سوم ،کابل
0700281501
تلفون:
0202311710
abmalek_sediqi@yahoo.com

ایمیل:
وبسایت:
گالب منگل :وزیر

www.mob.gov.af

وزارت امور شهر سازی )(MoUDA
مقابل مطبعه آزادی ،ناحیه  ،9مکروریان سوم ،کابل
0202300339
تلفون:

0752016188

0799790992

khalid.rahmani@gmail.com

0202300340

khalid.rahmani@moec.gov.af

www.moec.gov.af

وبسایت:
عبدالستار مراد :وزیر

از الف تا یا :کتاب رهنما برای کمک به افغانستان

ایمیل:

moud@moud.gov.af

m.azizi@muda.gov.af

www.muda.gov.af

وبسایت:
سید سعادت نادری :وزیر
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وزارت انرژی و آب )(MoEW
سرك داراالمان ،سناتوریم  ،ناحیه  ،7داراالمان ،کابل
0700222269
تلفون:
ایمیل:

0799333468
qhashmat@yahoo.com
saleem.kunduzi@mail.gov.af
www.mew.gov.af

وبسایت:
علی احمد عثمانی :وزیر

وزارت تجارت و صنایع )(MoCI
سرک عمومی داراالمان ،سرک شورا ،کابل
0202500356
تلفون:
0202500335
0799302311
hamid.rahimi@moci.gov.af
www.commerce.gov.af

ایمیل:
وبسایت:
همایون رسا :وزیر

وزارت تحصيالت عالی )(MoHE
مقابل کوچه مخابرات ،عقب دانشگاه کابل ،ناحیه  ،3کارته چهار ،کابل
0202500049
تلفون:

ایمیل:

0202500325
0202500321
azim.noorbakhsh@gmail.com
info@mohe.gov.af
www.mohe.gov.af

وبسایت:
فریده مومند :وزیر

وزارت ترانسپورت و هوانوردی )(MoTCA
مقابل قوماندانی قوای ايساف ،متصل رادیو تلویزیون ملی ،شش درک ،کابل
پست بکس165 :
0202311956
تلفون:
0202311951
0202311961
dr_nomanhekmat@yahoo.com
www.motca.gov.af

ایمیل:
وبسایت:
محمد اهلل بتاش :وزیر

وزارت دفاع ملی )(MoD
مقابل قصر رياست جمهوری ،ناحیه  ،2پشتونستان وات ،کابل
0799564806
تلفون:

ایمیل:

0799504030
0793812202
info@mod.gov.af
wahid.fatan@mod.gov.af
www.mod.gov.af

وبسایت:
معصوم ستانکزی :سرپرست-وزیر
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وزارت زراعت و آبیاری مالداری )(MAIL
مقابل دانشگاه کابل ،ناحیه  ،3جمال مینه ،کابل
پست بکس10004 :
0202503852
تلفون:

ایمیل:

0797269869
0795874865
saleem.kunduzi@mail.gov.af
payam.aziz@mail.gov.af
www.mail.gov.af

وبسایت:
اسد اهلل ضمیر :وزیر

وزارت صحت عامه )(MoPH
نزدیک سفارت امریکا ،ناحیه  ،10چهارراهی صحت عامه ،کابل
0202301377
تلفون:
ایمیل:

0202302326
minister.office@moph.gov.af
rustami_rashewa@yahoo.com
www.moph.gov.af

وبسایت:
فیروز الدین فیروز :وزیر

وزارت عدليه )(MoJ
چهار راهی پشتونستان ،ناحیه ،2پشتونستان وات ،کابل
0202100322
تلفون:
ایمیل:

0706202093
ab.qayum@gmail.com
info@moj.gov.af
www.moj.gov.af

وبسایت:
عبدالبصیر انور :وزیر

وزارت فوايد عامه )(MoPW
مکروریان اول ،سرک اول  ،ناحیه  ،9کابل
0799352412
تلفون:
0793355490
0799350999
Aimal_jamal@hotmail.com
ایمیل:
najib_Hamdard@yahoo.com
www.mopw.gov.af
وبسایت:

محمود بلیغ :وزیر

وزارت کار ،امور اجتماعی ،شهدا و معلولین )(MoLSAMD
مقابل مارکیت مکروریان اول ،کابل
0752035071
تلفون:
ایمیل:

0752075485
wasil_noor@yahoo.com
suraya_paykan@gmail.com
www.molsamd.gov.af

وبسایت:
نسرین اوریاخیل :وزیر
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وزارت ماليه )(MoF
چهار راهی پشتونستان ،ناحیه  ،2پشتونستان وات ،کابل
0202100387
تلفون:
chiefofstaff.mof@gmail.com
ایمیل:
www.mof.gov.af
وبسایت:
اکلیل احمد رحیمی :وزیر
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر )(MoCN
سرک عمومی جالل آباد ،نزدیک ریاست ترافیک ،بنایی ،ناحیه  ،9مکروریان سوم ،کابل
0799116020
تلفون:
mcn.directorate@gmail.com
ایمیل:
mh.danishyar@gmail.com
www.mcn.gov.af
وبسایت:
سالمت عظیمی :وزیر

ولت هونگرهلیفه )(AgroAction GAA
کابل
0791860122
تلفون:
0793366618
0700288998

ایمیل:

Klaus.Lohmann@welthungerhilfe.de
aziz.shah@welthungerhilfe.de

www.welthungerhilfe.de

وبسایت:
کالوس لومان :رییس

یوناما -هيات معاونت ملل متحد در افغانستان)(UNAMA
کمپاوند  Bیوناما ،وسط سفارت فرانسه و امارات متحده عربی ،کابل
3205
پست بکس:
0777720860
تلفون:
0790006386

وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی )(MoCIT
منزل سوم تعمیر  18منزله ،پل باغ عمومی ،ناحیه  ،2محمد جان خان وات ،کابل
پست بکس5428 :
0202101100
تلفون:
0202101113
0799300076

ایمیل:

nasrat.rahimi@mcit.gov.af
jelani.waziri@mcit.gov.af

وبسایت:
عبدالرزاق وحیدی :وزیر

gaitanis@un.org

ایمیل:
وبسایت:
آری گایتا نیس :مدیر ارشد روابط عامه

www.unama.unmissions.org

یونسکو-سازمان آموزشی و فرهنگی ملل متحد )(UNESCO
خانه  ،647جامی وات ،ناحیه  ،10شهر نو ،کابل
0202211159
تلفون:
0797507874

www.mcit.gov.af

وزارت معادن )(MoM
چهار راهی پشتونستان ،ناحیه  ،2پشتونستان وات ،کابل
0202102410
تلفون:

0700156005
008821655587533

ایمیل:

p.fontani@unesco.org

kabul@unesco.org

www.unesco.org/kabul

وبسایت:
پاولو فونتانی :نماینده

0202100309
0786737303
hameedullah_rustami@yahoo.com

ایمیل:
وبسایت:
داود شا ه صبا :وزیر

www.mom.gov.af

وزارت معارف )(MoE
محمد جان خان وات ،کابل
0798801066
تلفون:

یونیسف  -صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال )(UNICEF
محوطه یوناکا ،سرک جالل آباد ،پل چرخی ،کابل
54
پست بکس:
0798507113
تلفون:
aafroutan@unicef.org
ایمیل:
Kabul@unicef.org
www.unicef.org
وبسایت:
اخیل آیر :نماینده

0796800200
0752052210

ایمیل:

ssrahimee@gmail.com

attaullah.wahidyar@moe.gov.af
www.moe.gov.af

وبسایت:
اسد اهلل حنیف بلخی :وزیر

از الف تا یا :کتاب رهنما برای کمک به افغانستان
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ارزگان
برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات )(NSP/PMU
ترينكوت
0798721501
تلفون:
ایمیل:

0705085100
uruzgan@nspafghanistan.org
kabul@nspafghanistan.org
www.nspafghanistan.org

وبسایت:
امیر خان :آمر والیتی

ریاست احيا و انكشاف دهات )(DRRD
ترينكوت
0798263037
تلفون:
0700262062
engmhashim@yahoo.com

ایمیل:
محمد هاشم :فرد ارتباطی

ریاست زراعت ،آبیاری و مالداری )(DAIL
ترينكوت
0797201571
تلفون:
0700325414
0798448841

حاجی سردار محمد :رییس
كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان )(AIHRC
سرک مخابرات ،ترينكوت
0700877414
تلفون:
abdulghafar_st@yahoo.com
ایمیل:
www.aihrc.org.af
وبسایت:
فخرالدین فایز :آمر ساحوی برنامه-سرپرست
مرکزتعاون افغانستان)(CCA
ترينكوت
0776438125
تلفون:
ccakabul@hotmail.com
ایمیل:
www.cca.org.af
وبسایت:
سکندر بالغی :آمر
موسسه انكشافی افغان )(ADA
خانه  ،24سرک عزیزی بانک ،بالک شماره  ،2مقابل دفترکام ایر ،ناحیه سه ،ترینکوت
0797311489
تلفون:
ایمیل:

0797311489
ada.headoffice@ada.org.af
ada.urozgan@gmail.com
www.ada.org.af

موسسه بین المللی حمايه اطفال )(SCI
بازار قالچه ،ترینکوت
0796147074
تلفون:
Zameer.ghafarzai@savethechildren.org
ایمیل:
www.savethechildren.net
وبسایت:
ضمیر غفارزی :آمر ارشد والیتی
موسسه رفاه برای انکشاف افغانستان )(WADAN
خانه  ،16سرک  ،16ناحیه  ،3بالک  ،16ترينكوت
0797077808
تلفون:
info@wadan.org
ایمیل:
www.wadan.org
وبسایت:
قدرت اهلل :همآهنگ کننده پروژه

بادغيس
اتاق تجارت و صنایع افغانستان)(ACCI
قلعه نو
0772884745
تلفون:
badghis.cci@gmail.com
ایمیل:
www.acci.org.af
وبسایت:
محمد اسحق درويش :مدیر عامل
برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات)(NSP/PMU
قلعه نو
0799224665
تلفون:
0700464609
Badghis@nspafghanistan.org

ایمیل:
وبسایت:
انجنیر هارون انیس :آمر والیتی

www.nspafghanistan.org

ریاست احيا و انكشاف دهات )(DRRD
ناحیه ، 2جوار میدان هوایی قلعه نو
0799078692
تلفون:
Rasull.akbari@mrrd.gov.af
ایمیل:
سید رسول اکبری :فرد ارتباطی
ریاست زراعت ،آبیاری و مالداری )(DAIL
قلعه نو
0799471549
تلفون:
benish_tanbalkoh@yahoo.com
ایمیل:
حفیظ اهلل بینش :رییس

وبسایت:
رحیم اهلل علیخیل :آمر والیتی
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کمیته بین المللی نجات )(IRC
ناحیه  ،1مقابل لیسه عالی نسوان ،قلعه نو
0729080112
تلفون:
0729080106
0729080109

ایمیل:

Hamedullah.Durani@rescue.org

Aboobakar.Shahir@rescue.org
www.theIRC.org

وبسایت:
حمید اهلل درانی :آمر ساحوی

کمیته پيشرفت روستایی بنگله دیش )(BRAC
قلعه نو
0700586231
تلفون:
anowarullah@yahoo.com
ایمیل:
www.brac.net
وبسایت:
محمد انوراهلل :آمروالیتی
موسسه بهزیستی تحرک )(MOVE
مقابل دفتر برق ،خانه سارنوال ابوبکر ،قلعه نو
0790964703
تلفون:
0796862612

ایمیل:

dr.gl.rahman@gamil.com

Qader.omid@gmail.com

قادر امید :آمر پروژه

همآهنگی کمکها برای افغانها )(CoAR
خانه  ،201سرک  ،3بازار قلعه نو
0774549869
تلفون:
ghulamyahya.hw@gmail.com
ایمیل:
coar_kbl@yahoo.com
www.coar.org.af
وبسایت:
غالم یحیی :آمر والیتی

باميان
آژانس خبری پژواک)(PAN
شهر بامیان
پست بکس3129 :
0799369943
تلفون:
0708198206

ایمیل:

ghafari_herat@yahoo.com

news@pajhwok.com
www.pajhwok.com

وبسایت:
هادی غفاری :گزارشگر

آلسو -موسسه افغانهای متاثر از ماین )(ALSO
چاراهی الکین کوچه مسجد تورواال ،شهر بامیان
0796139719
تلفون:
also.bamyaan@gmail.com
ایمیل:
info@afghanlandminesurvivors.org
www.afghanlandminesurvivors.org
وبسایت:
ا ِریا -اداره بازسازی و تحفظ انرژی در افغانستان)(AREA
خانه  ،332عقب میدان هوایی ،سرک صلصال ،شهر بامیان
0770336622
تلفون:
sattaullah@area-af.org
ایمیل:
سید عطااهلل پاچا :آمر والیتی
اتاق تجارت و صنایع افغانستان )(ACCI
شهر بامیان
0770008971
تلفون:
bamyancci_2012@yahoo.com
ایمیل:
www.acci.org.af
وبسایت:
محمد علی رضا حسن زاده :مدیر عامل
برنامه اسکان بشر ملل متحد )(UN-Habitat
نزدیک میدان هوایی ،ناحیه  ،4شهر نو ،شهر بامیان
0791611322
تلفون:
0791611324
0791611323

ایمیل:

smobariz@yahoo.com

abdulaziz.mobariz@unhabitat-afg.org

www.unhabitat.org/www.fukuoka.unhabitat.org

وبسایت:
سید عبدالعزیز مبارز :آمر والیتی

از الف تا یا :کتاب رهنما برای کمک به افغانستان
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برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات )(NSP/PMU
آخربازار ،نزدیک حمام صفا ،از طرف شرق بازار کوچه فرعی اول (طرف راست) ،شهر بامیان
0799393023
تلفون:
bamyan@nspafghanistan.org
ایمیل:
www.nspafghanistan.org
وبسایت:
انور :آمر والیتی
بنیاد آغا خان-افغانستان )(AKF
نزدیک میدان هوایی ،سرآسیاب ،شهر بامیان
0797842939
تلفون:
0790075090
0798589868
Subhasis.Chakarbarty@akdn.org

ایمیل:
وبسایت:
سباسیس چاکرا بارتی :رییس منطقه ای

www.akdn.org/akf

دانشگاه بامیان )(BU
شهر بامیان
0700589800
تلفون:
0770004526

ایمیل:

sakhi_saleem@yahoo.com

hasnyar84@hotmail.com
www.bu.edu.af

وبسایت:
سخی داد سلیم :رییس دانشگاه

رادیو پیوند بامیان )(RP
خانه  ،202شهرک صفا ،شهر بامیان
0799472483
تلفون:
0795838926
0775790030

ایمیل:

radio.paiwand@gmail.com

danesh211@yahoo.com

اکبر دانش :رییس

ریاست احيا و انكشاف دهات )(DRRD
شهر بامیان
0778932178
تلفون:

سرکس تعلیمی تربیوی اطفال افغانستان )(AECC
قریه زرگران عقب دانشگاه بامیان ،شهر بامیان
0797972862
تلفون:
0700229987
AECC@afghanmmcc.org

ایمیل:
وبسایت:
استاد اسد خاکسار :آمر

www.afghanmmcc.org

شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر )(CSHRN
شهر بامیان
0708279439
تلفون:
ismailzaki@ymai.com
ایمیل:
www.cshrn.af
وبسایت:
اسماعیل ذکی :همآهنگ کننده
كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان )(AIHRC
چاونی ،پهلوی هوتل گرزندوی ،شهر بامیان
0775112829
تلفون:
0775112829

ایمیل:

frogh.aihrc@gmail.com

bamyan@aihrc.org.af
www.aihrc.org.af

وبسایت:
روح اهلل فروغ :آمر ساحوی برنامه

کمیته پيشرفت روستایی بنگله دیش )(BRAC
سرآسیاب ،نزدیک میدان هوایی ،شهر بامیان
0700042580
تلفون:
nazrul.stup@gmail.com
ایمیل:
www.brac.net
وبسایت:
نذراالسالم :آمرپروژه
کمیته رفاه مناطق مرکزی افغانستان )(CAWC
جوگره خیل ،شهر بامیان
0770009872
تلفون:
0773453996

ایمیل:
وبسایت:

cawc_bamyan62@yahoo.com
www.cawc.org.af

0799306668
Baser_bamyanrrd@yahoo.com

ایمیل:
سلمان علی صادقی :رییس

ریاست زراعت ،آبیاری و مالداری )(DAIL
شهر بامیان
0799354059
تلفون:
atayeebayan@yahoo.com
ایمیل:
محمد طاهر عطایی :رییس
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مرکزتعاون افغانستان )(CCA
نزدیک غلغله ،شهرنو ،شهر بامیان
0799036653
تلفون:
ccakabul@hotmail.com
ایمیل:
www.cca.org.af
وبسایت:
سید احمد :آمر
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مرکزتعاون افغانستان )(CCA
مقابل دفتر شورای اجتماعی ،یکاولنگ
0799036653
تلفون:
ccakabul@hotmail.com
ایمیل:
ahmadi.cca@gmail.com
www.cca.org.af
وبسایت:
رحیم :آمر
موسسه بین المللی هلویتاس -سویس انتر کواپوریشن )(HELVETAS
ولسوالی سیغان
0777025388
تلفون:
Ejaz.Ahmad@helvetas.org
ایمیل:
www.helvetas.org
وبسایت:
اعجاز احمد :همآهنگ کننده
موسسه خدماتی و تعلیمی زنان افغان )(AWSE
شهر بامیان
0786323128
تلفون:
Shafim_2014@yahoo.com
ایمیل:
www.awse.af
وبسایت:
شفیع اهلل مدد :فرد ارتباطی
موسسه بهزیستی تحرک )(MOVE
دفتر سابقه یوناما ،سرآسیاب ،نزدیک میدان هوایی ،شهر بامیان
0798101915
تلفون:
ایمیل:

موسسه بین المللی هلویتاس سویس انتر کواپوریشن )(HELVETAS
ولسوالی کامرد
0775369794
تلفون:
mohammad.asil@helvetas.org
ایمیل:
www.helvetas.org
وبسایت:
محمد اصیل :همآهنگ کننده
موسسه بین المللی حمايه اطفال )(SCI
قریه سرآسیاب ،نزدیک میدان هوایی ،شهر بامیان
0798454590
تلفون:
abduljamil.tabish@savethechildren.org
ایمیل:
www.savethechildren.net
وبسایت:
عبدالجمیل تابش :آمر ارشد والیتی
موسسه جهانی اسالمیک ریلیف )(IRA
دشت عیسی خان ،عقب میدان هوایی بامیان
0797537250
تلفون:
yahya@ir-afg.org
ایمیل:
www.islamic-relief.com/ www.irafghanistan.org
وبسایت:
یحیی :امرپروژه
موسسه خدماتی ،فرهنگی و اجتماعی بهار سازنده گی )(SCRCSO
خانه  ،332شهرک صفا
0799472483
تلفون:
0772898536

0775610021

0776669670

Dr.subhani@gmail.com

scrcso@yahoo.com

fin.bamyan@gmail.com

سبحانی :فرد ارتباطی

موسسه بین المللی هلویتاس -سویس انتر کواپوریشن )(HELVETAS
شهر بامیان
0771006051
تلفون:
homayoun.afshar@helvetas.org
ایمیل:
www.helvetas.org
وبسایت:
همایون افشار :مدیر ارتباطات
موسسه بین المللی هلویتاس -سویس انتر کواپوریشن )(HELVETAS
ولسوالی روی دوآب
0774058135
تلفون:
Saifullah.Shinizi@helvetas.org
ایمیل:
www.helvetas.org
وبسایت:
سیف اهلل :همآهنگ کننده

از الف تا یا :کتاب رهنما برای کمک به افغانستان

ایمیل:
www.baharaf.org
وبسایت:
محمد رضا دانش :رییس

موسسه سي  ،آر  ،اس )(CRS
پهلوی لیسه دختران ،قریه سید آباد ،شهر بامیان
0774304707
تلفون:
0774812764

ایمیل:

akbar.ahmadi@crs.org

akbar.saighani@crs.org

www.crs.org

وبسایت:
اکبر احمدی :آمر حمایتی

موسسه مجتمع جامعه مدنی افغانستان )(ACSFO
بازار علی داد ،سرک بلخ ،بین ریاست تحفظ محیط زیست و دفتر  ، COARشهر بامیان
0729001935
تلفون:
0771023983

ایمیل:
وبسایت:

bamyan@acsf.af
www.acsf.af
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موسسه همکاری و انکشاف برای افغانستان )(AADA
سرآسیاب ،جنوب میدان هوایی ،شهر بامیان
0799409582
تلفون:
drkhalilrahman@gmail.com
ایمیل:
www.aada.org.af
وبسایت:
خلیل رحمان انوری :آمرساحوی پروژه
همآهنگی کمکها برای افغانها )(CoAR
شهر بامیان
0773629505
تلفون:
coar.bam@gmail.co
ایمیل:
coar_kbl@yahoo.com
www.coar.org.af
وبسایت:
محمد فرید :امر والیتی
همبستگی بلجیم با افغانستان )(SAB
سر آسیاب ،نزدیک دفتر ICRC
0799501027
تلفون:
0777501027
sab.bamyan@gmail.com

ایمیل:
وبسایت:
رازق هاشمی :آمر والیتی

www.assosab.be

یوناما  -هيات معاونت ملل متحد در افغانستان )(UNAMA
شهر بامیان
پست بکس3205 :
0796958947
تلفون:
rahimj@un.org
ایمیل:
www.unama.unmissions.org
وبسایت:
جعفر رحیم :مدیر روابط عامه

بدخشان
ا ِریا -اداره بازسازی و تحفظ انرژی در افغانستان)(AREA
عقب میوند بانک ،نزدیک قونسلگری تاجکستان ،فیض آباد
0770336715
تلفون:
0770336728
Zabihullah@area-af.org

ایمیل:
ذبیح اهلل :آمر منطقوی

اتاق تجارت و صنایع افغانستان )(ACCI
فیض آباد
0786500071
تلفون:
0798112800

ایمیل:

ajzi.jawid1390@gmail.com

badakhshan@acci.org.af
www.acci.org.af

وبسایت:
جاويد عجزي :مدیر عامل

اداره انکشاف صحی و اجتماعی )(SHDP
شهرنو ،فیض آباد
0729880724
تلفون:
shdpbadakhshan.pm@gmail.com
ایمیل:
www.shdp.org.af
وبسایت:
همایون پوپل :آمر منطقوی برنامه
اداره مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد )(UNODC
فیض آباد
0799268596
تلفون:
hussain.jalili@unodc.org
ایمیل:
www.unodc.org
وبسایت:
محمد حسین جلیل :همآهنگ کننده والیتی
اداره همکاری های تخنیکی و انکشافی )(ACTED
نزدیک میوند بانک ،شهرجدید ،فیض آباد
0700701459
تلفون:
0788430195
008821644942051

ایمیل:

dost.rokai@acted.org

Faizabad.administration@acted.org

www.acted.org

وبسایت:
دوست محمد روکی :آمر
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برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات)(NSP/PMU
فیض آباد
0700259100
تلفون:

سازمان حقوق بشر افغانستان )(AHRO
پهلوی دواخانه حبیب اهلل ،سرک دوم ،شهر فیض آباد
0788099166
تلفون:

0791635100

ایمیل:

badakhshan@nspafghanistan.org

ایمیل:

www.nspafghanistan.org

وبسایت:
جاهد اهلل :نماینده

kabul@nspafghanistan.org

وبسایت:
عبدالولی :آمر والیتی

بنیاد آغا خان -افغانستان )(AKF
منزل عصمت اهلل ،نزدیک مسجد الفتح ،محوطه دفتر  ،AKDNشهر نو ،فیض آباد
0796889177
تلفون:
0790074994
0798589868
Najmuddin.najam@akdn.org

ایمیل:
وبسایت:
نجم الدین نجم :رییس منطقه ی

www.akdn.org/akf

دانشگاه بدخشان )(BU
پهلوی امنیت ملی ،شهرجدید ،فیض آباد
0799111718
تلفون:
khisrow.nazari@yahoo.com
ایمیل:
www.Badakhshan-in.edu.af
وبسایت:
خسرو نظری :رییس دانشگاه
ریاست احيا و انكشاف دهات )(DRRD
شهر نو فیض آباد ،مقابل مکتب سیف (طرف چپ) ،سرک عمومی
0799477211
تلفون:
peer.mohammad@mrrd.gov.af
ایمیل:
پیر محمد یفتلی :رییس
ریاست زراعت ،آبیاری و مالداری )(DAIL
فیض آباد
0755800154
تلفون:
0799272961

ایمیل:

0700675235

m.alim_alimi@yahoo.com

alim.alimi@mail.gov.af

محمد علم علیمی :رییس

سازمان جهاني كانسرن )(CWW
شهر نو ،فیض آباد
0707179759
تلفون:

wajed_m@yahoo.com

achr98@yahoo.com
www.ahro.af

سازمان صحی جهان )(UNWHO
ناحیه  ،5حصه  ،3مقابل تانک تیل عبدالرحمان عابد ،شهر نو ،فیض آباد
0782200367
تلفون:
mazarin@afg.emro.who.int
ایمیل:
وبسایت:
/www.emro.who.int/countries/afg
سید مزاری ناصری :مدیر طبی
فوكس -اداره خدمات بشری ،افغانستان )(FOCUS
مقابل دفتر ،GIZشهرنو فیض آباد
0795465395
تلفون:
0799345002

ایمیل:

rahim.rashid@focushumanitarian.org

nooragha.azimi@focushumanitarian.org
www.akdn.org/focus

وبسایت:
رحیم رشید :همآهنگ کننده منطقوی برنامه

كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان )(AIHRC
حصه سه ،ناحیه  ،5نزدیک ستدیوم سپورتی ،شهرنو ،فیض آباد
0773135521
تلفون:
aihrc_bdn@yahoo.com
ایمیل:
sadi.dihqanzad@yahoo.com
www.aihrc.org.af
وبسایت:
سید محمد قاسم :امر والیتی برنامه
کف  -مواظبت خانواده هاي افغان )(CAF
خانه  ،462سرک مسجد الفتح ،حصه سه ،ناحیه  ،5شهر نو ،فیض آباد
پست بکس5822 :
0777822395
تلفون:
0777822396
pm.caf.bdk@gmail.com

ایمیل:
www.caf.org.af
وبسایت:
محمد یاسین رحیمیار :معاون تخنیکی رییس

0795760551
azima.roya@concern.net

ایمیل:
وبسایت:
عظیمه رویا :همآهنگ کننده برنامه

www.concern.net

از الف تا یا :کتاب رهنما برای کمک به افغانستان
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کمیته ناروی برای افغانستان )(NAC
خانه  ،6سرک نوایی وات  ،3هوتل واخان نزدیک سرک عمومی ( ،)148عقب قوماندانی
پولیس ،شهر نو ،فیض آباد
0790698265
تلفون:
0790698243

ایمیل:

programs@nacaf.org

development@nacaf.org
www.afghanistan.no

وبسایت:
بهزاد :اسمعیل تراسمونتی

مرکزتعاون افغانستان )(CCA
فیض آباد
008821621138244
تلفون:
ahmadi_ab@yahoo.com
ایمیل:
www.cca.org.af
وبسایت:
شهاب الدین :آمر
موسسه افغان ايد )(Afghanaid
سرک لیسه نسوان حلیمه سعدی ،ناحیه  ،5شهرنو ،فیض آباد
0793814451
تلفون:
070005 006

ایمیل:

skhalisyar@afghanaid.org.uk

Omid@afghanaid.org.uk
www.afghanaid.org.uk

وبسایت:
سلیمان خالصیار :آمر برنامه

موسسه بين المللی مرسی کور-لشکر ترحم)(MC
فیض آباد
0793506721
تلفون:
nakbary@af.mercycorps.org
ایمیل:
www.mercycorps.org
وبسایت:
نورخان اکبری :آمر عملیاتی
موسسه پی آر بی )(PR
شهر نو ،فیض آباد
0700724584
تلفون:
www.prb.org.af
وبسایت:
عبد البصیر :مدیر اداری
موسسه رفاه برای انکشاف افغانستان )(WADAN
خانه  ،2نزدیک کوچه دروازه فیض آباد
0778356328
تلفون:
draminullah@gmail.com
ایمیل:
www.wadan.org
وبسایت:
امین اهلل :همآهنگ کننده پروژه
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موسسه مساعدت برای اطفال افغانستان )(CFA
مقابل مسجد نجم المدارس ،بهارک ،فیض آباد
0797565105
تلفون:
gasamad@afghanistan.childfund.org
ایمیل:
www.childfund.org
وبسایت:
گل آقا صمدی :مدیر پروژه
موسسه میشن ایست )(ME
سرک مغازه احمد ،فیض آباد جدید
0796224226
تلفون:
ایمیل:

0792802273
ppm.bdk@miseast.org
cd.afg@missioneast.org
www.missioneast.org

وبسایت:
بالنکا فیلکی :آمروالیتی برنامه

نوشاق انتر نشنل )(NI
حصه اول ،سرک  ،2پهلوی د افغانستان بانک ،شهر نو ،فیض آباد
0798447037
تلفون:
Saidakbar@noshaq.org
ایمیل:
www.noshaq.org
وبسایت:
سید اکبر :معاون اداری
همآهنگی کمکها برای افغانها )(CoAR
تعمیر هالل احمر ،فیض آباد
0799201735
تلفون:
ali.azimi400@yahoo.com
ایمیل:
coar_kbl@yahoo.com
www.coar.org.af
وبسایت:
ابراهیم امید :آمر والیتی
هيات معاونت بين المللی )(IAM
نزدیک مکتب سیف ،فیض آباد ،فیض آباد
پست بکس625 :
0794309320
تلفون:
rtl.badakhshan@iam-afghanistan.org
ایمیل:
www.iam-afghanistan.org
وبسایت:
رای شیرود :تیم لیدر ساحوی
یوناما  -هيات معاونت ملل متحد در افغانستان )(UNAMA
عقب ریاست احیا و انکشاف روستایی ،ناحیه  ،5شهر نو ،فیض آباد
پست بکس3205 :
0796534895
تلفون:
0799822337
0797343306
008821621111336

ایمیل:

pradhan@un.org

hakim@un.org

www.unama.unmissions.org

وبسایت:
گوپی پردهان :رییس دفتر
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بغالن
ابرار -موسسه توان بخشی و تفريح بايسكل سواران معلول افغانستان
)(AABRAR
شهر بغالن
0778585475
تلفون:
Kabul@aabrar.org.af
ایمیل:
www.aabrar.org.af
وبسایت:
ذکریا میا خیل :همآهنگ کننده ساحوی
اداره همکاری های تخنیکی و انکشافی )(ACTED
منزل شیرداد ،ناحیه ،3ششصد کوتی ،پلخمری
0700010147
تلفون:
0700707182
008821644942051
ahmad.talib@acted.org
www.acted.org

ایمیل:
وبسایت:
احمد طالب شینواری :امر

برنامه کمکهای دهاتی غزنی )(GRSP
خانه  ،1سرک  ،1ناحیه  ،3پلخمری
0777900268
تلفون:
grspbaghlan@gmail.com
ایمیل:
www.grsp.af
وبسایت:
بنیاد علی کریمی :آمر والیتی
برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات )(NSP/PMU
سرک  32کوتی ،پهلوی کلوپ نساجی افغان ،پلخمری
0700750755
تلفون:
0786362215
baghlan@nspafghanistan.org
www.nspafghanistan.org

ایمیل:
وبسایت:
حسیب اهلل سید خیلی :آمروالیتی

برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات )(NSP/PMU
شهر بغالن
0755911887
تلفون:
baghlan@nspafghanistan.org
ایمیل:
www.nspafghanistan.org
وبسایت:
دوست محمد :آمر والیتی
بنیاد آغا خان-افغانستان )(AKF
سرک  ،5ششصدکوتی ،منزل حاجی نذیر ،بغالن ،پلخمری
0790054084
تلفون:
karunakaran.soosaipillai@akdn.org
ایمیل:
www.akdn.org/akf
وبسایت:
رییس منطقه ای
کارنو کرن:
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خدمات تعلیمی آغاخان )(AKES, A
خانه  ،384سرک  1سیلو ،ناحیه  ،2پلخمری
0793243000
تلفون:
sima.niro@akdn.org
ایمیل:
www.akdn.org
وبسایت:
سیما نیرو :معاون اداری و قووای بشری ساحوی
دانشگاه بغالن )(BU
شهر بغالن
0707411581
تلفون:
0771123263

ایمیل:

amann_ziai@web.de

rahimnorzai1@yahoo.com
www.Baghlan-un.edu.af

وبسایت:
امان الدین ضیایی :رییس دانشگاه

ریاست احيا و انكشاف دهات )(DRRD
شهر پلخمری
0799694102
تلفون:
0798542573
eng.abdulrab_hakimi@yahoo.com

ایمیل:
عبدالرب حکیمی :رییس

ریاست زراعت ،آبیاری و مالداری )(DAIL
شهر بغالن
0700295886
تلفون:
0799155675
az.aimaq@yahoo.com

ایمیل:
وبسایت:
عزیز اهلل ایماق :رییس

سازمان حقوق بشر افغانستان )(AHRO
ششصدکوتی ،پلخمری
0773488208
تلفون:
0792457578
zarmina.watanpal@gmail.com

ایمیل:
وبسایت:
زرمینه وطنپال :آمر

www.ahro.af

سازمان ماین پاکی هالو ترست )(HALO Trust
محوطه افسوتر ،پلخمری
0705335934
تلفون:
halo@haloafg.org
ایمیل:
www.halotrust.org/ www.halousa.org
وبسایت:
حمید اهلل :آمر ارشد
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شبکه انکشافی باختر )(BDN
ششصد کوتی ،پلخمری
0705400437
تلفون:
qawi.qadiri@gmail.com
ایمیل:
www.bdn.org.af
وبسایت:
قوی قادری :آمر پروژه
کمیته پيشرفت روستایی بنگله دیش )(BRAC
پلخمری
0799591565
تلفون:
www.brac.net
وبسایت:
امین اهلل :ماستر ترینر
مرکزتعاون افغانستان )(CCA
نزدیک بنیاد آغا خان پلخمری
0706210773
تلفون:
ccakabul@hotmail.com
ایمیل:
www.cca.org.af
وبسایت:
سید کاظم فضل :آمر
موسسه بين المللی مرسی کور -لشکر ترحم )(MC
 600کوتی ،سرک  ،10پلخمری
0794921720
تلفون:
0777723232
mshayan@af.mercycorps.org

ایمیل:
وبسایت:
محمد حلیم شایان :معاون آمر برنامه

www.mercycorps.org

موسسه بین المللی هلویتاس -سویس انتر کواپوریشن )(HELVETAS
ولسوالی تاله و برفک ،شهر بغالن
0773743155
تلفون:
0773838132

ایمیل:

Mujib.habibzai@helvetas.org

Sayedtajdar.Anis@helvetas.org
www.helvetas.org

وبسایت:
مجیب رحمن حبیب زی :همآهنگ کننده

موسسه تحقیقات علمی و انکشاف جامعه )(ORCD
خانه  ،2سرک  ،5سرک کابل  -بغالن ،کارته سیلو ،پلخمری
0786609680
تلفون:
baghlan@orcd.org.af
ایمیل:
www.orcd.org.af
وبسایت:
صدیق اهلل صداقت :آمر پروژه
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بلخ
ا ِریا -اداره بازسازی و تحفظ انرژی در افغانستان)(AREA
خانه  ،9سرک هالل احمر ،کارته بخدی  ،2ناحیه  ،3مزارشریف
0770336617
تلفون:
0770336753
nisarahmad@area-af.org

ایمیل:
نصیر احمد :آمر منطقه ای

اتاق تجارت و صنایع افغانستان )(ACCI
مزارشریف
0777185400
تلفون:
0799268340
acci_mazar@yahoo.com

ایمیل:
ceo@balkhcci.org.af
www.acci.org.af
وبسایت:
نصیر قاسمی :مدیر عامل

اداره بازسازی دهات افغانستان )(NPO/RRAA
سرک  ،4سرک سید آباد ،کارته موالعلی ،مزار شریف
0799152036
تلفون:
npomazar@hotmail.com
ایمیل:
drsattar@nporraa.org.af
www.nporraa.org.af
وبسایت:
ستار :آمر ساحوی
اداره حمایه سرمایه گذاری افغانستان)(AISA
عقب قوماندانی امنیه والیت بلخ ،تعمیر دفتر ، ACCIمنزل سوم ،مزارشریف
0799656821
تلفون:
siddiq_muradi@aisa.org.af
ایمیل:
www.aisa.org.af
وبسایت:
محمد صدیق مرادی :آمر ساحوی
اداره خوراک وزراعت سازمان ملل متحد )(UN-FAO
پل تصدی ،مقابل ایستگاه کابل بس ،ریاست مدیریت آب ،مزارشریف
0777355355
تلفون:
0799123527
0789909131

ایمیل:

Ahmadzia.aria@fao.org

bashirahmad.mawlawizada@fao.org
www.fao.org

وبسایت:
احمد ضیا آریا :مدیر
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اداره مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد )(UNODC
مزارشریف
0799764703
تلفون:
Lutf.rahman@unodc.org
ایمیل:
www.unodc.org
وبسایت:
لطف الرحمن لطفی :همآهنگ کننده والیتی
اداره همآهنگی کمکهای بشری و انکشافی برای افغانها )(ACBAR
سرک  ،4سرک سید آباد  ،کارته موال علی ،مزارشریف
0700500499
تلفون:
mazarareamanager@acbar.org
ایمیل:
acbarmazar@yahoo.com
www.acbar.org
وبسایت:
عبدالروف قادری :آمر
اداره همکاری های تخنیکی و انکشافی )(ACTED
گذر مرمول ،سرک معدن نمک ،شرق لیسه سلطان راضیه ،مزارشریف
0700502376
تلفون:
0700501310

ایمیل:

khalil.ahmad@acted.org

وبسایت:
خلیل احمد :آمر

www.acted.org

mazar.administration@acted.org

انسان در غربت )(PIN
کوچه بابه قمبر  ،82مزارشریف
0777899100
تلفون:
0777899101

برنامه تعلیمات اساسی و ثانوی برای افغانستان )(GIZ/BEPA
ناحیه  ،2شهر نو ،دانشکده تربیه معلم ،مزارشریف
0777900402
تلفون:
0795991898
zabihullah.qarizada@giz.d

ایمیل:
وبسایت:
ذبیح اهلل قاری زاده :معاون همآهنگی شمال
www.bepafg.com

برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات)(NSP/PMU
خانه  ،2سرک  ،3کارته آریانا ،غرب پارک آریانا ،مزارشریف
0799263600
تلفون:
0778908868

ایمیل:

ایمیل:

beata.swietochowska@peopleinneed.cz
www.peopleinneed.cz

وبسایت:
روس هولیستر :رییس عمومی

برنامه اسکان بشر ملل متحد )(UN-Habitat
خانه  ،117سرک  ،1کارته بخدی  ، 2ناحیه  ،2مزارشریف
0791611309
تلفون:
ایمیل:

eng_humayoonajam@yahoo.com
www.nspafghanistan.org

وبسایت:
حمد همایون عجم :آمر والیتی

جلوگیری از مرض جذام و سل درافغانستان )(LEPCO
سرک  ،3پروژه نوشاد ،دشت شور ،مزارشریف
پست بکس6057 :
0778989512
تلفون:
0778989513
lepcokabul@yahoo.com

ایمیل:
نوروز :آمر کلنیک

دانشگاه بلخ )(BU
مزارشریف
07006123900
تلفون:
0502003487

0777760614
ross.hollister@peopleinneed.cz

balkh@nspafghanistan.org

ایمیل:

balk_university@yahoo.com

mukamal.alokozai@gmail.com
www.ba.edu.af

وبسایت:
مکمل الکوزی :رییس دانشگاه

دفتر توزیع سریع نی )(Nye
شهرک خالد بن ولید ،مزارشریف
0774200000
تلفون:

0700503688

0786680680

hakim_hafizi@yahoo.com

ishaq_hanifi@yahoo.com

hakim.hafizi@unhabitat-afg.org

www.unhabitat.org/www.fukuoka.unhabitat.org

وبسایت:
محمد حکیم حفیظی :آمر والیتی

از الف تا یا :کتاب رهنما برای کمک به افغانستان

ایمیل:
www.nyeexpress.com
وبسایت:
اسحق حنیفی :آمر دفتر
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رادیو کلید )(Radio Killid
گدر باغ مرزا قاسم ،ناحیه  ،3مزارشریف
0502041041
تلفون:
ایمیل:

0707775090
rkm@tkg.af
info@tkg.af
www.tkg.af

وبسایت:
ناصراحمد نوری :مدیر مسول

ریاست احيا و انكشاف دهات )(DRRD
مزارشریف
0799039128
تلفون:
0700501983
eng_basit@yahoo.com

ایمیل:
عبدالباسط عینی :رییس

ریاست زراعت ،آبیاری و مالداری )(DAIL
مزارشریف
0700215773
تلفون:

ایمیل:

0700507820
0796110225
kateb_shams@yahoo.com
as.stagh@yahoo.com

کاتب شمس :رییس

سازمان حقوق بشر افغانستان )(AHRO
خانه  ،257نزدیک لیسه دقیقی بلخی ،کارته صلح ،مزارشریف
0798102936
تلفون:
ferebaakbari@yahoo.com
ایمیل:
achr98@yahoo.com
www.ahro.af
وبسایت:
فریبا اکبری :آمر
سازمان صحی جهان)(UNWHO
عزیز آباد علیا ،ناحیه  ،5محوطه دفتر یونیسف ،مزارشریف
0782200351
تلفون:
Ghaffarim@afg.emro.who.int
ایمیل:
/www.emro.who.int/countries/afg
وبسایت:
میر احمد غفاری :همآهنگ کننده
سازمان ماین پاکی هالو ترست )(HALO Trust
سرک جمعه اسک ،نهر توپ ،ناحیه  ،6مزارشریف
0700700087
تلفون:
0799700087
halo@haloafg.org
www.halotrust.org/ www.halousa.org

ایمیل:
وبسایت:
نعمت اهلل حسین یار :آمر ساحه
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سرکس تعلیمی تربیوی اطفال افغانستان)(AECC
لیسه عالی مقصداهلل ،نمایندگی سرکس ،مزار شریف
0787282927
تلفون:
0700229987
AECC@afghanmmcc.org
www.afghanmmcc.org

ایمیل:
وبسایت:
استاد ذکی :آمر ساحوی

شبکه انکشافی باختر )(BDN
سرک  ،2کارته صلح ،ناحیه  ،7غرب مرکز اورتوپیدی ،ICRCمزارشریف
0771481520
تلفون:
balkhpm.bdn@gmail.com
ایمیل:
www.bdn.org.af
وبسایت:
هونی مختار :آمر پروژه
شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر )(CSHRN
مزارشریف
0774511005
تلفون:
Mano_ebranimi@yahoo.com
ایمیل:
www.cshrn.af
وبسایت:
منوچهر ابراهیمی :همآهنگ کننده
كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان )(AIHRC
کوچه محمد بیگ ،قونسلگری سابقه ایران ،ناحیه اول ،مزارشریف
0700511246
تلفون:
ایمیل:

0799154462
q.s.same@gmail.com
aihrcmzr@gmail.com
www.aihrc.org.af

وبسایت:
قاضی سید محمد سمع :آمر منطقوی برنامه

كميشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان )(UNHCR
کارته شفاخانه ،عقب مندوی ،مزارشریف
0791990031
تلفون:

ایمیل:

0041227397504
008821651121598
LYNCHC@unhcr.org
AFGMA@unhcr.org
www.unhcr.org

وبسایت:
مارتین بوکیمی :رییس دفتر ساحوی

کمیته پيشرفت روستایی بنگله دیش )(BRAC
کارته بخدی ،نزدیک دفتر صلیب سرخ ،مزارشریف
0708038717
تلفون:
salim66raza@gmail.com
ایمیل:
www.brac.net
وبسایت:
محمد سلیم رضا :آمر منطقوی برنامه های تعلیمی
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کمیته دنمارک برای کمک به مهاجرین افغان )(DACAAR
سرک قارغان ،چهارراهی حاجی ایوب ،مزارشریف
0793407906
تلفون:
0799023902

ایمیل:
وبسایت:
عبدالولی:

north.rm@dacaar.org
www.dacaar.org

آمر ساحوی

کمیته سویدن برای افغانستان )(SCA
خانه  ،722سرک  ،2کارته مامورین ،مزارشریف
0700299306
تلفون:
0775540755
enayat.ghafari@sca.org.af

ایمیل:
وبسایت:
عنایت اهلل غفاری :مسول اداری

www.swedishcommittee.org

کمیته کمکهای بشری ،صحی و باز سازي هیواد )(HEWAD
سرک ٬3نزدیک مکتب متوسطه خالد بن ولید ،شهرک خالد بن ولید ،مزارشریف
0700670710
تلفون:
0700632330

کمیته هالند برای افغانستان )(DCA
سرک قابله پروین ،عقب تفحصات ،مزارشریف
0799184125
تلفون:
zia.formuly@hotmail.com
ایمیل:
ziaformuly@hotmail.com
www.dca-vet.nl
وبسایت:
محمد ضیا فورمولی :رییس برنامه های ساحوی
مجتمع قانون خواهان )(DQG
منطقه کله درک ،مسجد رسول برات ،نزدیک منزل موالنا ،ناحیه  ،4مزارشریف
0798236966
تلفون:
qanoon_ghushtonky@yahoo.com
ایمیل:
www.dqg.org.af
وبسایت:
شگوفه ثابتی :نماینده ارشد
مرکز تعلیمی زنان افغانستان )(AWEC
مزارشریف
0777761404
تلفون:
awec.kabul@awec.info
ایمیل:
www.awec.info
وبسایت:
حفیظه میرزایی :فرد ارتباطی
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مرکز همآهنگی امور ماین پاکی افغانستان )(MACCA
مزارشریف
0799436125
تلفون:
ایمیل:

0705966490
aziz.paktin@macca.org.af
AzizullahP@unops.org
www.macca.org.af

وبسایت:
عزیز اهلل پکتین :آمر ساحوی

مرکزتعاون افغانستان )(CCA
نزدیک دفتر ،ICRCمزارشریف
0799036653
تلفون:
cca.afg@gmail.com
ایمیل:
www.cca.org.af
وبسایت:
حامد :آمر ساحوی
مرکزهمکاری با اطفال افغانستان)(ASCHIANA
قلعه غازیها ،ناحیه  ،4مزارشریف
0700509402
تلفون:
0752145321
aschianamazar@yahoo.com.au
www.aschaina.com

ایمیل:
وبسایت:
شاهپور ماهیار :همآهنگ کننده

موسسه اكشن ايد در افغانستان)(ActionAid
خانه  ،2سرک  ،1تانک تیل شماره سوم ابراهیم زاده ،کارته زراعت ،مزارشریف
0776161715
تلفون:
ایمیل:

0799570205
fardin.raez@actionaid.org
Mubin.Totakhel@actionaid.org
www.actionaidafg.org

وبسایت:
محمد فردین :آمربرنامه

موسسه انكشافي سنايي)(SDO
خانه ،1سرک  ،2کارته آریانا ،سرک عمومی کابل -مزار ،مزارشریف
0700220638
تلفون:
0786888110
dalili.kabul@gmail.com
www.sanayee.org.af

ایمیل:
وبسایت:
محمد رفیق برومند :آمر ساحوی

موسسه بين المللی جوهانيتر)(JIA
خانه  ،135سرک  ،6بالک  ،2ناحیه  ،10کارته آریانا ،مزارشریف
0797881039
تلفون:
ashutosh.dey@thejohanniter.org
ایمیل:
www.thejohanniter.org
وبسایت:
آشوتوش دی :همآهنگ کننده پروژه
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موسسه بين المللی مرسی کور  -لشکر ترحم)(MC
خانه  ،3عقب دانشگاه بلخ ،کوچه میرزا سرفراز ،مزارشریف
0793506462
تلفون:

موسسه مجتمع جامعه مدنی افغانستان)(ACSFO
خانه  ،24-26سرک  ،1نسیم مهدی وات ،سید آباد ،ناحیه  ،7مزارشریف
0729001932
تلفون:

0700220025
0799220025

ایمیل:

npaiman@af.mercycorps.org

naqib.paiman@yahoo.com
www.mercycorps.org

وبسایت:
نقیب اهلل پیمان :مدیر اداری

موسسه بین المللی حمايه اطفال)(SCI
کارته زراعت ،قلعه میر ،مزارشریف
0799125012
تلفون:
0795998381
Mohammadhadi.athar@savethechildren.org

ایمیل:
وبسایت:
محمد هادی اطهر :آمرارشد والیتی

www.savethechildren.net

موسسه جهانی اسالمیک ریلیف)(IRA
خانه  ،93سرک  ،3کوچه اتحاد ،مزارشریف
0799150663
تلفون:
0786718990
mansour@ir-afg.org

ایمیل:
وبسایت:
سید منصور آغان صمدی :مدیر اداری مالی ساحوی

www.islamic-relief.com/ www.irafghanistan.org

موسسه حمایت از زنان -میدیکا افغانستان)(WSO-MA
خانه  ،14سرک دوستم ،مقابل دانشگاه آریا ،مزار شریف
0797618517
تلفون:
saiforakhan@googlemail.com
ایمیل:
info@medica-afghanistan.org
www.medicamondiale.org
وبسایت:
صیفوره بارکزی :مسول ارتباطات
موسسه ماین پاکی بین المللی دنمار)(DDG
خانه  ،2سرک  ،2شهرک خالد بن ولید ،حصه اول ،مقابل سرک پارک ،مزارشریف
0795053170
تلفون:
0797058479

ایمیل:

muhammadguladil@yahoo.com

abdulrahman.walizada@yahoo.com

0700546162

ایمیل:
وبسایت:

balkh-rmanager@acsf.af
www.acsf.af

موسسه همکاری و انکشاف برای افغانستان)(AADA
سرک سیاهی گرد ،سرک فرعی آرتی قل ،پهلوی مسجد ویس قرنی ،ناحیه سه ،مزارشریف
0799221707
تلفون:
0798025176
drshagul.hamidy@yahoo.com

ایمیل:
www.aada.org.af
وبسایت:
شاه گل :مدیر پروژه

همآهنگی کمکها برای افغانها)(CoAR
مزارشریف
0777898349
تلفون:
coar_balkh@yahoo.com
ایمیل:
nabi.shams@yahoo.com
www.coar.org.af
وبسایت:
محمد نبی :آمر ساحوی
همبستگی خانواده های افغا نستان)(SAF
خانه  ،38گذرعزیز آباد باال ،سرک کهنه ،ناحیه  ،5مزارشریف
0773001012
تلفون:
0502042477
balkh@saf.org.af

ایمیل:
www.saf.org.af
وبسایت:
عبدالبصیر مولوی زاده :آمر برنامه

همکاری  -همآهنگی كمك های انسانی)(CHA
سرک  ،3سرک کتابخانه فرودسی ،عقب گمرک ،مزارشریف
0776618955
تلفون:
0798425669
0766558080
mazar@cha-net.org

ایمیل:
وبسایت:
محمد رشید سکندری :آمر دفتر

www.cha-net.org

www.drc.dk
وبسایت:
محمد گل عدیل :آمر منطقوی زون شمال
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هيات معاونت بين المللی)(IAM
کوچه مرمول ،مزارشریف
0793258779
تلفون:
0700504393

ایمیل:

rtl.balkh@iam-afghanistan.org

balkh.om@iam-afghanistan.org
www.iam-afghanistan.org

وبسایت:
جوهان مکیال :تیم لیدر منطقوی

هیات ناروی برای مهاجرین)(NRC
سرک زندان سابقه ،عقب هوتل مارکولوپولو ،مقابل دفتر  ، WFPمزارشریف
0799414302
تلفون:
008821644413842
sfarid.moqim@afg.nrc.no

ایمیل:
وبسایت:
تور پیکی حیدری :مسول اداری

www.nrc.no

یوناما -هيات معاونت ملل متحد در افغانستان)(UNAMA
مزارشریف
0798796829
تلفون:
barezs@un.org
ایمیل:
www.unama.unmissions.org
وبسایت:
سید بارز :مدیر روابط عامه

پروان
ابرار -موسسه توان بخشی و تفريح بايسكل سواران معلول افغانستان
)(AABRAR
چاریکار ،شهر پروان
0766551997
تلفون:
Ahmadsohail@aabrar.org.af
ایمیل:
www.aabrar.org.af
وبسایت:
سهیل :همآهنگ کننده ساحوی
ا ِریا -اداره بازسازی و تحفظ انرژی در افغانستان)(AREA
بازار چاریکار ،نزدیک دفتر ،WAPDAشهر پروان
0770336717
تلفون:
nsherzad@area-af.org
ایمیل:
نجیب اهلل شیرزاد :همآهنگ کننده والیتی
اتاق تجارت و صنایع افغانستان)(ACCI
شهر پروان
0786146126
تلفون:
Obaidullah_pcci@yahoo.com
ایمیل:
www.acci.org.af
وبسایت:
عبيداهلل عالميار :مدیر عامل
انستیتیوت تعلیمات عالی پروان)(PIHE
شهر پروان
0797028323
تلفون:
0707411506
0700225288

ایمیل:

frozan.abid@yahoo.com

ashiq.behroz@yahoo.com
Parwan-in.edu.af

وبسایت:
غالم داود بها :رییس انستیتیوت

برنامه اسکان بشر ملل متحد)(UN-Habitat
خانه  ،30سرک مندوی ،ناحیه  ،6پهلوی مسجد خواجه آکاشه ولی ،چاریکار ،شهر پروان
0791611355
تلفون:
0799337788
mirwais.saifi@unhabitat-afg.org

ایمیل:
وبسایت:
میرویس الدین صیفی :آمر والیتی

www.unhabitat.org/www.fukuoka.unhabitat.org

از الف تا یا :کتاب رهنما برای کمک به افغانستان
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برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات)(NSP/PMU
سرک ولسوالی چاریکار ،عقب شفاخانه پروان ،سرک اول ،عقب کابل بانک ،چاریکار ،شهر پروان
0700258688
تلفون:
parwan@nspafghanistan.org
ایمیل:
basirahzeiar@yahoo.com
www.nspafghanistan.org
وبسایت:
ذکی احمد رسیس :آمر والیتی
ریاست احيا و انكشاف دهات)(DRRD
شهر پروان
0700213709
تلفون:
aziziwassy@gmail.com
ایمیل:
عبدالواسع :سرپرست
ریاست زراعت ،آبیاری و مالداری)(DAIL
شهر پروان
0799325413
تلفون:
0752520861
Abdulk.farzam@yahoo.com

ایمیل:
عبدالکبیر فرزان :رییس

کمیته پيشرفت روستایی بنگله دیش)(BRAC
حصه  ،6سرک گلغندی ،نزدیک مکتب خصوصی آریانا ،چاریکار ،شهر پروان
0700931118
تلفون:
najbullah555@gmail.com
ایمیل:
www.brac.net
وبسایت:
محمد نجیب اهلل :آمر ساحوی برنامه های تعلیمی
موسسه انكشافی افغان)(ADA
منزل حاجی عبدالکریم ،عقب مکتب شماره  1ذکور ،مقابل قصر جبل السراج ،ولسوالی جبل
السراج ،شهر پروان
0799146630
تلفون:
0700041698

ایمیل:

ada.headoffice@ada.org.af

saboor.hadi@gmail.com
www.ada.org.af

وبسایت:
عبدالصبور پوپل :آمر والیتی

همکاری  -همآهنگی كمك های انسانی)(CHA
نزدیک مسجد امام ابوحنیفه ،شهر پروان
0799887911
تلفون:
0766558172
qahar_sabor@hotmail.com

ایمیل:
وبسایت:
عبدالقهار صبور :آمر پروزه

پکتیا
ابرار -موسسه توان بخشی و تفريح بايسكل سواران معلول افغانستان
)(AABRAR
خیرکوت ،ولسوالی کستل
0772828678
تلفون:
muhammadkhalid@aabrar.org.af
ایمیل:
www.aabrar.org.af
وبسایت:
محمد خالد :مسول اداری
ا ِریا -اداره بازسازی و تحفظ انرژی در افغانستان)(AREA
ناحیه ،1ارجل خیل ،گردیز
0770336609
تلفون:
hidayatullah@area-af.org
ایمیل:
هدایت اهلل :مدیر اداری
اتاق تجارت و صنایع افغانستان)(ACCI

مارکیت حاجی احمد شاه ،منزل ششم ،اتاق شماره 14

تلفون:

0776717003
07001483337

ایمیل:

abdulnasir.alamyar@yahoo.com

paktia@acci.org.af
www.acci.org.af

وبسایت:
عبدالنصير عالميار :مدیر عامل

اداره حمایه سرمایه گذاری افغانستان)(AISA
سرک گردیز -کابل ،مقابل دفتر گمرک
0783311325
تلفون:
0704545220

ایمیل:

mirwais.ahmadzai@aisa.org.af

mirwais.ahmadzai@yahoo.com
www.aisa.org.af

وبسایت:
میرویس احمدزی :رییس ساحوی

برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات)(NSP/PMU
خانه  ،2سرک  ،3مقابل دانشگاه پکتیا
0774918131
تلفون:
0786560984

ایمیل:

paktya@nspafghanistan.org

kabul@nspafghanistan.org
www.nspafghanistan.org

وبسایت:
سفر محمد :آمر والیتی

www.cha-net.org
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دانشگاه پکتیا)(PU
تلفون:

07998235609

0798981662

کمیته بین المللی نجات)(IRC
خانه  ،3سرک  ،3نزدیک بانک افغانستان ،شهر نو
0729080264
تلفون:

0729080198
0729080209
Asadullah.nazaree@rescue.org
www.theIRC.org

0793704968

ایمیل:

Hamdard18120@yahoo.com

fedamohammadfeda@googlemail.com
www.pu.edu.af

وبسایت:
شیر محمد روان :رییس دانشگاه

دفتر توزیع سریع نی)(Nye
چوک گردیز ،سید کرم
0779213822
تلفون:
atayee@nyeexpress.com
ایمیل:
www.nyeexpress.com
وبسایت:
وحید اهلل :فرد ارتباطی
ریاست احيا و انكشاف دهات)(DRRD
شهر گردیز
0700068700
تلفون:
paktiarrd@yahoo.com
ایمیل:
عبدالرحمان رحمانی :فرد ارتباطی
ریاست زراعت ،آبیاری و مالداری)(DAIL
0799133235
تلفون:
0772865537
0797174036
lali.zadran@mail.gov.af

ایمیل:
نیاز محمد ځدران :رییس

سازمان صحی جهان)(UNWHO
حصه  ،1داخل محوطه  ،UNنزدیک دفتر والی
0799226152
تلفون:
0700282361

ایمیل:

bhayo_6@hotmail.com

bhayom@afg.emro.who.int

/www.emro.who.int/countries/afg
وبسایت:
مختیار حسین بهایو :مدیرطبی
كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان)(AIHRC
پروژه تیرا باغ
0785467941
تلفون:
aihrcgdz@yahoo.com
ایمیل:
www.aihrc.org.af
وبسایت:
نور احمد شمیم :امر ساحوی برنامه

از الف تا یا :کتاب رهنما برای کمک به افغانستان

ایمیل:
وبسایت:
فدا محمد غاضی :همآهنگ کننده ساحوی

کمیته پيشرفت روستایی بنگله دیش)(BRAC
0771417748
تلفون:
drhashimzadran@gmail.com
ایمیل:
www.brac.net
وبسایت:
هاشم ځدران :مدیر بررسی و ارزیابی
مرکز تعلیمی زنان افغانستان)(AWEC
0777761312
تلفون:
awec.kabul@awec.info
ایمیل:
awec.paktya@awec.info
www.awec.info
وبسایت:
مهریه احمد زی :آمر والیتی
مرکزهمکاری با اطفال افغانستان)(ASCHIANA
0777243591
تلفون:
ایمیل:
وبسایت:

0784301799
aschiana@ymail.com
www.aschaina.com

موسسه رفاه برای انکشاف افغانستان)(WADAN
عقب دفتر گمرک ،شهر نو ،گردیز
0784245540
تلفون:
adil_samim123@yahoo.com
ایمیل:
www.wadan.org
وبسایت:
محمد عدیل :همآهنگ کننده
موسسه مجتمع جامعه مدنی افغانستان)(ACSFO
0729001934
تلفون:
ایمیل:
وبسایت:

0799332139
paktia@acsf.af
info@acsf.af
www.acsf.af

یوناما -هيات معاونت ملل متحد در افغانستان)(UNAMA
گردیز
پست بکس3205 :
0775232958
تلفون:
dilawar@un.org
ایمیل:
www.unama.unmissions.org
وبسایت:
دالور خان دالور :مدیر روابط عامه
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پنجشیر

پکتیکا
ابرار -موسسه توان بخشی و تفريح بايسكل سواران معلول افغانستان
()AABRAR
شهر شرنه ،ولسوالی سرحوزه ،شرنه
0771699381
تلفون:
lalaghaaryan@yahoo.com
ایمیل:
Kabul@aabrar.org.af
www.aabrar.org.af
وبسایت:
لعل آغا آرین :مدیر اداری و مالی
ا ِریا -اداره بازسازی و تحفظ انرژی در افغانستان)(AREA
منزل دوم مارکیت کبیر ،شرنه
0770336704
تلفون:
mansoor@area-af.org
ایمیل:
محمد عادن :آمر والیتی
برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات)(NSP/PMU
شرنه
0788880216
تلفون:
ایمیل:

0702511078
paktika@nspafghanistan.org
kabul@nspafghanistan.org
www.nspafghanistan.org

وبسایت:
محمد شفیق :آمر والیتی

ریاست احيا و انكشاف دهات)(DRRD
شرنه
0775440605
تلفون:
paktikamrrd@yahoo.com
ایمیل:
نجیب اهلل :رییس
ریاست زراعت ،آبیاری و مالداری)(DAIL
شرنه
0779765450
تلفون:

0796198269
waseel2010masood@yahoo.com

ایمیل:
محمد وصیل مسعود :رییس

کمیته پيشرفت روستایی بنگله دیش)(BRAC
شرنه
0773022717
تلفون:
salihhamdard9@gmail.com
ایمیل:
www.brac.net
وبسایت:
صالح محمد :آمر والیتی برنامه همبستگی ملی
موسسه انكشافی افغان)(ADA
مارکیت حاجی محمد زمان ،مقابل چهارراهی شرنه
0799008456
تلفون:
ایمیل:

برنامه اسکان بشر ملل متحد)(UN-Habitat
قریه مالسپه ،ولسوالی بازارک ،شهر پنجشیر
0700222233
تلفون:
0791611098

ایمیل:

dost.khurami@unhabitat-afg.org

info@unhabitat-afg.org

www.unhabitat.org/www.fukuoka.unhabitat.org

وبسایت:
دوست محمد خرمی :آمر ارشد والیتی

برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات)(NSP/PMU
ولسوالی عنابه ،قلعه قریه میرانشاه ،پهلوی منزل انجنیر عارف ،شهر پنجشیر
0700271508
تلفون:
panjshair@nspafghanistan.org
ایمیل:
s.shafi1982@gmail.com
www.nspafghanistan.org
وبسایت:
غالم محفوظ :آمر والیتی
ریاست احيا و انكشاف دهات)(DRRD
بازارک ،شهر پنجشیر
0708110009
تلفون:
khurami_mrrd@yahoo.com
ایمیل:
عظیم الرحمن خرمی :رییس
ریاست زراعت ،آبیاری و مالداری)(DAIL
شهر پنجشیر
0700297305
تلفون:
0706203191
0796110177
tkhallilallah@yahoo.com

ایمیل:
شاه میر امیری :رییس

شفاخانه ایمرجنسی)(Emergency
عنابه
0700228574
تلفون:
0729001720

ایمیل:

emergency@emergency.it

akbarjan@emergency.it
www.emergency.it

وبسایت:
اکبر جان :آمر شفاخانه

0799008456
ada.headoffice@ada.org.af
guluryakhil@gmail.com
www.ada.org.af

وبسایت:
گل محمد اوریا خیل :آمر والیتی
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تخار
ا ِریا -اداره بازسازی و تحفظ انرژی در افغانستان)(AREA
مارکیت  ،111شهر تخار
0770336754
تلفون:
khabir@area-af.org
ایمیل:
ذبیح اهلل :همآهنگ کنند والیتی

دانشگاه تخار)(TU
تالقان
0705024115
تلفون:
0755611698
m.hamid1391@yahoo.com

ایمیل:
وبسایت:
محبوب اهلل حامد :رییس دانشگاه

www.tu.edu.af

ریاست احيا و انكشاف دهات)(DRRD
شهر تخار
0707124747
تلفون:

اتاق تجارت و صنایع افغانستان)(ACCI
شهر تخار
0700706852
تلفون:
kefayetullahjahid@yahoo.com
ایمیل:
www.acci.org.af
وبسایت:
محراب الدين :مدیر عامل

ایمیل:
راز محمد فیض :سرپرست

اداره همکاری های تخنیکی و انکشافی)(ACTED
سرک مخابرات ،شهر تخار
0700706742
تلفون:

ریاست زراعت ،آبیاری و مالداری)(DAIL
شهر تخار
0775251567
تلفون:

008821644942051
qahar@acted.org
www.acted.org

ایمیل:
وبسایت:
عبدالقهار :معاون همآهنگ کننده ساحوی

برنامه تعلیمات اساسی و ثانوی برای افغانستان)(GIZ/BEPA
تخار ،TTCسرک ریا ست معارف ،شهر تخار
0795170390
تلفون:
samad.aasi@giz.de
ایمیل:
www.bepafg.com
وبسایت:
عبدالصمد عاصی :مدیر تعلیمی
برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات)(NSP/PMU
تالقان
0799327527
تلفون:
0778347074
0700703326
takhar@nspafghanistan.org
ایمیل:
kabul@nspafghanistan.org
www.nspafghanistan.org
وبسایت:

سید قربان شاه :آمر والیتی

بنیاد آغا خان  -افغانستان)(AKF
سرک مکتب سید عبدالرحمان ،شهر تخار
0799158425
تلفون:
0799720123
0798589868
Jalaluddin.dashti@akdn.org
www.akdn.org/akf

ایمیل:
وبسایت:
جالل الدین دشتی :رییس منطقه ای

از الف تا یا :کتاب رهنما برای کمک به افغانستان

0788889842
Faiz1390@yahoo.com

0700184996
msaalimsaaie@yahoo.com

ایمیل:
سلیم ساعی :رییس

سازمان جهاني كانسرن)(CWW
سرک وکیل محمد نظر خان ،شهر تخار
پست بکس ،2016 :کابل
0773273145
تلفون:
0700740605
0789445331
hamayoon.shirzad@concern.net

ایمیل:
وبسایت:
همایون شیرزاد :همآهنگ کننده ارشد برنامه
www.concern.net

سازمان حقوق بشر افغانستان)(AHRO
نردیک لیسه بی بی مریم ،کوچه مخابرات ،ناحیه  ،4شهر تالقان
0700585212
تلفون:
sahebullah@gmail.com
ایمیل:
www.ahro.af
وبسایت:
صاحب اهلل عزیز :آمر
سازمان ماین پاکی هالو ترست)(HALO Trust
گوالی باغ ذخیره ،پهلوی مارکیت تیل ،ناحیه  ،3تالقان
0707732779
تلفون:
halo@haloafg.org
ایمیل:
www.halotrust.org/ www.halousa.org
وبسایت:
میرویس :آمر ساحه
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کف  -مواظبت خانواده هاي افغان)(CAF
خانه  ،559چهار سرک ی ،تالقان
0700704861
تلفون:
0777822326

ایمیل:

pm.takhar.caf@gmail.com

wrasekh@gmail.com
www.caf.org.af

وبسایت:
احمد ولی راسخ :آمر پروزه

کمیته پيشرفت روستایی بنگله دیش)(BRAC
خانه  ،456سرک  ،2تالقان
0705816477
تلفون:
mahbubbrac@yahoo.com
ایمیل:
www.brac.net
وبسایت:
حکم محب الحق :آمر والیتی برنامه همبستگی ملی
کمیته سویدن برای افغانستان)(SCA
سرک شفاخانه مرکزی ،شهر تخار
0796492567
تلفون:
sanjar@sca.org.af
ایمیل:
www.swedishcommittee.org
وبسایت:
شاه جهان سنجر :مسول اداری
موسسه انكشافی افغان)(ADA
خانه  ،714ساحه شرکت ،ناحیه  ،4شهر تالقان
0797919631
تلفون:
0799698633

ایمیل:

ada.headoffice@ada.org.af

malang.safi2@yahoo.com
www.ada.org.af

وبسایت:
محمد ملنگ صافی :آمر والیتی

موسسه بازسازی آريامهر)(ARE
پروژه شرقی ،ناحیه  ،6مقابل مسجد زید بن ثابت ،تالقان
0700203654
تلفون:
are_afghanistan@yahoo.com
ایمیل:
areafg2002@gmail.com
عبداالحد حارث :رییس
موسسه میشن ایست)(ME
سرک وکیل محمد نظر ،تالقان
0799099701
تلفون:
ppm.tak@miseast.org
ایمیل:
www.missioneast.org
وبسایت:
نادر فیاض :آمر والیتی پروگرام
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جوزجان
اتاق تجارت و صنایع افغانستان)(ACCI
شبرغان
0799650481
تلفون:
0700228604
allahberdysurkhy@yahoo.com
www.acci.org.af

ایمیل:
وبسایت:
اهلل بردی سرخی :مدیر عامل

برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات)(NSP/PMU
کارته جنرال دوستم ،سرک قریه خواجه آلتی ،مقابل هوتل نگین شمال ،شبرغان
0794250555
تلفون:
0786919037
jawzjan@nspafghanistan.org
www.nspafghanistan.org

ایمیل:
وبسایت:
عبدالبشیر کریمی :آمر والیتی

ریاست احيا و انكشاف دهات)(DRRD
کارته شاه رخ میرزا ،شهر شبرغان
0784170608
تلفون:
0755710075
Yosuf.uraz@mrrd.gov.af

ایمیل:
محمد یوسف سید :رییس

ریاست زراعت ،آبیاری و مالداری)(DAIL
شبرغان
0799102879
تلفون:
abdul.rashid@mail.gov.af
ایمیل:
عبدالرشید :رییس
سازمان حقوق بشر افغانستان)(AHRO
تعمیر شهرداری ،شبرغان
0799410413
تلفون:
ایمیل:

0788886990
achr98@yahoo.com
juz.ahro@yahoo.com
www.ahro.af

وبسایت:
مغفرت صمیمی :مسول ارتباطات

شبکه انکشافی باختر)(BDN
کارته دوستم ،سرک عمومی ،مقابل مسجد ،شبرغان
پست بکس657 :
0799283848
تلفون:
getti.bdn@gmail.com
ایمیل:
www.bdn.org.af
وبسایت:
گیتی :آمر پروژه
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کمیته پيشرفت روستایی بنگله دیش)(BRAC
سرک بندر سرپل ،کوچه زرگری ،شبرغان
0799377381
تلفون:
naser_ataye@gmail.com
ایمیل:
www.brac.net
وبسایت:
محمد ناصر :تیم لیدر برنامه های تعلیمی
موسسه بین المللی حمايه اطفال)(SCI
سرک سالون عروسی مروارید ،بندر آغچه ،شبرغان
0797450206
تلفون:
0786719920
0799186194
sayedahmadshah.qarrar@savethechildren.org

ایمیل:
وبسایت:
سید احمد شاه قرار :آمر والیتی

www.savethechildren.net

موسسه زوا)(ZOA
بندر اندخوی ،شبرغان
0798996237
تلفون:
0700282809

ایمیل:

pgm-north@zoa-afg.org

osm-north@zoa-afg.org

www.zoa-international.com

وبسایت:
حیدر احمد یار :امر پروژه

موسسه کمک به اطفال افغانستان)(HTAC
خانه  ،33کوچه (طرف چپ) شفاخانه منور ،شین کوت ،بندر سرپل ،شبرغان
0798727694
تلفون:
0798135158
0706661064

ایمیل:

cbm.htac@gmail.com

od.htac@gmail.com
www.htac.org

وبسایت:
محمد بهلول حاجتی :آمر والیتی

همبستگی خانواده های افغا نستان)(SAF
بندر سرپل ،عقب دفتر شورای والیتی ،شبرغان
0707778873
تلفون:
jawzjan@saf.org.af
ایمیل:
www.saf.org.af
وبسایت:
حسین خلیلی :آمر برنامه

از الف تا یا :کتاب رهنما برای کمک به افغانستان

خوست
آژانس خبری پژواک)(PAN
3129
پست بکس:
0707395580
تلفون:
0799766976

ایمیل:

i.rahimi2009@gmail.com

news@pajhwok.com
www.pajhwok.com

وبسایت:
محمد ابراهیم رحیمی :فرد ارتباطی

اتاق تجارت و صنایع افغانستان)(ACCI
0799114813
تلفون:
faizaqa.usefzai@yahoo.com
ایمیل:
www.acci.org.af
وبسایت:
نواب امیرزی :مدیر عامل
اداره حمایه سرمایه گذاری افغانستان)(AISA
سرک بلند ،منزل سوم ،افغان تاور
0708998010
تلفون:
wali.sadat@aisa.org.af
ایمیل:
www.aisa.org.af
وبسایت:
میر احمد ولی سادات :آمر ساحوی
برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات)(NSP/PMU
امیر کروروات ،نزدیک مهماخانه حکومتی و فرماندهی پولیس
0799422540
تلفون:
khost@nspafghanistan.org
ایمیل:
www.nspafghanistan.org
وبسایت:
عبدالبصیر :آمر والیتی
دانشگاه خوست)(KU
تلفون:

0707445570

0756802696
0799135765

ایمیل:

chancellor@szu.edu.af

bawary1@hotmail.com
www.szu.edu.af

وبسایت:
رسول باوری :رییس دانشگاه

دفتر توزیع سریع نی)(Nye
دفتر رادیو کلید
0776373237
تلفون:
atayee@nyeexpress.com
ایمیل:
www.nyeexpress.com
وبسایت:
حبیب الرحمان :آمر دفتر
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رادیو کلید)(Radio Killid
سرک  ،1مقابل دروازه شمالی ،نزدیک مسجد یعقوبی
0799149098
تلفون:
rkkh@tkg.afinfo@tkg.af
ایمیل:
info@tkg.af
www.tkg.af
وبسایت:
نورا جان بهیر :مدیر مسول
ریاست احيا و انكشاف دهات)(DRRD
غرب تپه مانون ،پهلوی رادیو پیغام صلح
0702228485
تلفون:
0700794486
0700794486
Khost.mrrd@yahoo.com

ایمیل:
محمد عثمان مهدی :رییس

ریاست زراعت ،آبیاری و مالداری)(DAIL
0799135564
تلفون:

موسسه همکاری و انکشاف برای افغانستان)(AADA
ازادی مینه  12فامیلی مقابل تنیوال انستیتیوت خوست
0706353081
تلفون:
0799418779

ایمیل:

drawalizraswand@gmail.com

aaini@aada.org.af
www.aada.org.af

وبسایت:
عبدالولی زره سوند :آمر تخنیکی

همآهنگی کمکها برای افغانها)(CoAR
شهر ماتون
0778647844
تلفون:
coar.khost@gmail.com
ایمیل:
coar_kbl@yahoo.com
www.coar.org.af
وبسایت:
محمد قاسم :آمر والیتی

0777135564
zabiullah.hasanzay@gmail.com

ایمیل:
ذبیح اهلل حسن زی :رییس

شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر)(CSHRN
0700927370
تلفون:
Ahsas_walizai@yahoo.com
ایمیل:
www.cshrn.af
وبسایت:
بوستان ولی زی :همآهنگ کننده
کمیته بین المللی نجات)(IRC

خانه  ،15سرک مهمانخانه ،ناحیه 3

تلفون:

0729080093
0729080102
008821621297223

ایمیل:

Sultan.Karim@rescue.org

Aziz.Rahman@rescue.org
www.theIRC.org

وبسایت:
سلطان کریم :همآهنگ کننده ساحوی

موسسه رفاه برای انکشاف افغانستان)(WADAN
غرب ریاست قبایل
0799577742
تلفون:
nasim.amin50@yahoo.com
ایمیل:
www.wadan.org
وبسایت:
هوس خان :همآهنگ کننده پروژه
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دایکندی
ا ِریا -اداره بازسازی و تحفظ انرژی در افغانستان)(AREA
خانه  ،1سرک  ،1کوچه  ،2ناحیه  ،1شهر دایکندی
0770336710
تلفون:
alijan@area-af.org
ایمیل:
علی جان :بازرس
برنامه کمکهای دهاتی غزنی)(GRSP
نیلی بازار ،نزدیک لیسه سنگ مام
0777900275
تلفون:
ایمیل:

0777900254
grsponline@yahoo.com
grspreza@gamil.com
www.grsp.af

وبسایت:
رضا :مسول برنامه

برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات)(NSP/PMU
سرک عمومی ،در وسط دفتر والی و بازار نیلی ،پهلوی کابل بانک و دفترMOVE
0772885501
تلفون:
0707911969
daikundi@nspafghanistan.org
ایمیل:
jan_ali_shahristani@yahoo.com
www.nspafghanistan.org
وبسایت:
علی جان نوری :آمر والیتی

رادیو نسیم)(NR
مقابل مستوفیت ،نیلی
0776212007
تلفون:
0708302005
nasim.radio@gmail.com
www.NasimRadio.com

ایمیل:
وبسایت:
محمد رضا وحیدی :رییس

كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان)(AIHRC
نیلی ،خاولک ،پهلوی دفتر یوناما
0799343970
تلفون:
0773120161

ایمیل:

daikundi_aihrc@yahoo.com

jawad.dadgar@gmail.com
www.aihrc.org.af

وبسایت:
جواد دادگر :آمر ساحوی برنامه

کریتاس جرمنی -دفتر حما یت از پروژه ها برای افغا نستان
)(Caritas Germany
نیلی
0778033801
تلفون:
0707077814

ایمیل:

rahmatullah_caritas@yahoo.com

caritasgermany.coa@gmail.com

www.caritas-germany.org/54607.html x

ایمیل:
رحمت اهلل حسینی :مسول ارتباطات

کمیته رفاه مناطق مرکزی افغانستان)(CAWC
ولسوالی کجران
0778362212
تلفون:
cawcdaikundi@yahoo.com
ایمیل:
www.cawc.org.af
وبسایت:
مرکزتعاون افغانستان)(CCA
مرکز شهر ،نیلی ،شهرستان
0776011980
تلفون:
sarwarhussaini@aol.com
ایمیل:
ahmadi.cca@gmail.com
www.cca.org.af
وبسایت:
ضیا دبستانی :آمر

ریاست احيا و انكشاف دهات)(DRRD
شهر نیلی ناحیه  2گذر  4بالک 8
0774203019
تلفون:
prforg@yahoo.com
ایمیل:
غالم جان :رییس

یونیسف
تلفون:
Ahmadjaved_7@yahoo.com
ایمیل:
www.awse.af
وبسایت:
احمد جاوید :فرد ارتباطی

ریاست زراعت ،آبیاری و مالداری)(DAIL
شهر دایکندی
0708302005
تلفون:

موسسه اكسفام جی بی)(Oxfam GB
نزدیک مسجد جامع اولیا
0708294201
تلفون:

ایمیل:

0772513006
mowahedi_mahdi@yahoo.com
mis.daikundi@yahoo.com

مهدی مواحدی :رییس

از الف تا یا :کتاب رهنما برای کمک به افغانستان

0786262914

0708294204

ایمیل:

mjuma@oxfam.org.uk

MAliroshan@oxfam.org.uk

www.oxfam.org.uk

وبسایت:
محمد جمعه :همآهنگ کننده برنامه
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موسسه اكشن فيم)(ACF
قریه زرد نی ،مرکز ولسوالی نیلی
0799669844
تلفون:
fieldco-dk@af.missions-acf.org
ایمیل:
hom@af.missions-acf.org
www.actioncontrelafaim.org
وبسایت:
عبدالحسین :همآهنگ کننده ساحوی
موسسه بهزیستی تحرک)(MOVE
شهر نیلی
0772299517
تلفون:
0773272581

ایمیل:

aminnehreer@yahoo.com

sina.h.202@gmail.com

موسسه تحقیقات علمی و انکشاف جامعه)(ORCD
پهلوی دفتر ،AWCCنیلی
0788960930
تلفون:
daikundi@orcd.org.af
ایمیل:
www.orcd.org.af
وبسایت:
غالم :آمر والیتی
همآهنگی کمکها برای افغانها)(CoAR
نیلی
0775234830
تلفون:
hamed_mojab@yahoo.com
ایمیل:
coar_kbl@yahoo.com
www.coar.org.af
وبسایت:
محمد حامد :آمروالیتی

زابل
برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات)(NSP/PMU
سرک حمام ،دفتر PMUشهر قالت
0700358045
تلفون:
0790140352
zabul@nspafghanistan.org
www.nspafghanistan.org

ایمیل:
وبسایت:
سید عبداهلل نیکبین :آمر والیتی

ریاست احيا و انكشاف دهات)(DRRD
0793589880
تلفون:

0700305382
Zabul_rrd@yahoo.com

ایمیل:
محمد قاسم پوپل :فرد ارتباطی

ریاست زراعت ،آبیاری و مالداری)(DAIL
شهر زابل
0775528794
تلفون:
0794479932
0702959048
b.harifal@yahoo.com

ایمیل:
بسم اهلل حریفا :رییس

سازمان حقوق بشر افغانستان)(AHRO
قالت
0788886920
تلفون:
ایمیل:

0700675235
said.sh_m@yahoo.com
achr@yahoo.com
www.ahro.af

وبسایت:
سید شقیق اهلل مشفق :آمر

موسسه انكشافی افغان)(ADA
نزدیک دفتر هالل احمر ،سرک عمومی کابل -کندهار ،قالت
0708896830
تلفون:
ایمیل:

0700989971
alhaj.abduljalal@gmail.com
ada.zabul@gmail.com
www.ada.org.af

وبسایت:
عبدالجالل :آمر والیتی

موسسه رفاه برای انکشاف افغانستان)(WADAN
منزل دین محمد آقا ،نزدیک سرک ریاست امنیت ،قالت
0703792354
تلفون:
hd.faizi2010@gmail.com
ایمیل:
www.wadan.org
وبسایت:
هدایت اهلل فیضی :همآهنگ کننده
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سمنگان

سر پل
برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات)(NSP/PMU
0799151340
تلفون:
ایمیل:

0788878859
sarepul@nspafghanistan.org
kabul@nspafghanistan.org
www.nspafghanistan.org

وبسایت:
انجنیر احمد ذکی وهاج :آمر والیتی

کمیته سویدن برای افغانستان)(SCA
پهلوی عزیزی بانک ،شهرنو
0789076690
تلفون:
nor.isaqzai@sca.org.af
ایمیل:
www.swedishcommittee.org
وبسایت:
نور اسحاق زی :مسول اداری
موسسه بین المللی حمايه اطفال)(SCI
سرک دفتر کمیسیون مستقل انتخابات ،ناحیه 2
0797969189
تلفون:
mohammadismail.yousofi@savethechildren.org
ایمیل:
www.savethechildren.net
وبسایت:
محمد اسمعیل یوسفی :آمر ارشد والیتی

هیات ناروی برای مهاجرین)(NRC
ناحیه  ،2مقابل کمیسیون مستقل انتخابات
0799414302
تلفون:

008821644413842
sfarid.moqim@afg.nrc.no
www.nrc.no

ایمیل:
وبسایت:
نذراهلل قاسمی :مسول اداری

ریاست احيا و انكشاف دهات)(DRRD
0799158696
تلفون:
ahmad.jawid@mrrd.gov.af
ایمیل:
جاوید :فرد ارتباطی
ریاست زراعت ،آبیاری و مالداری)(DAIL
0796916681
تلفون:
eng_amirzai2009@yahoo.com
ایمیل:
محمد جعفر امیرزی :رییس
شبکه انکشافی باختر)(BDN
خانه  ،4پهلوی توقیف خانه پولیس ،ناحیه 2
0700724200
تلفون:
n.faizi@bdn.org.af
ایمیل:
www.bdn.org.af
وبسایت:

نظام فیضی :آمر پروژه
موسسه جهانی اسالمیک ریلیف)(IRA
0774311724
تلفون:
farid@ir-afg.org
ایمیل:
www.islamic-relief.com/ www.irafghanistan.org
وبسایت:
غالم دستگیر فرید :فرد ارتباطی

از الف تا یا :کتاب رهنما برای کمک به افغانستان

ا ِریا -اداره بازسازی و تحفظ انرژی در افغانستان)(AREA
سرک  ،3نزدیک دفتر امنیت ملی ،ایبک
0770336742
تلفون:
naim.safi@gmail.com
ایمیل:
کبیر احمد :آمر والیتی
برنامه همبستگی ملی ،وزارت احیا وانکشاف دهات)(MRRD/NSP
پهلوی مکتب ایبک
0775186710
تلفون:
ایمیل:
وبسایت:

0794830213
muhammad.asif@mrrd.gov.af
www.nspafghanistan.org

برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات)(NSP/PMU
شهر ایبک
0799173847
تلفون:
0771807550
samangan@nspafghanistan.org
www.nspafghanistan.org

ایمیل:
وبسایت:
فضل حق :آمر والیتی

دانشگاه سمنگان)(SU
0700542211
تلفون:
muslimyar.786@gmail.com
ایمیل:
احمد شعیب مسلمیار :رییس

ریاست احيا و انكشاف دهات)(DRRD
پهلوی مکتب ایبک
0700706268
تلفون:
0794830213
muhammad.asif@mrrd.gov.af

ایمیل:
محمد آصف دولت شاهی :رییس

ریاست زراعت ،آبیاری و مالداری)(DAIL
0799202260
تلفون:
0755800154
aslamdana@yahoo.com

ایمیل:
محمد اسلم دانا :رییس

سازمان حقوق بشر افغانستان)(AHRO
سرک  ،3کارته صلح ،مقابل مسجد جامی ،ناحیه  ،2شهر ایبک
0797545241
تلفون:
sakina.tahire@yahoo.com
ایمیل:
achr98@yahoo.com
www.ahro.af
وبسایت:
سکینه طاهری :آمر

177

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
کمیته پيشرفت روستایی بنگله دیش)(BRAC
0700565651
تلفون:
mehedihasan1969@yahoo.com
ایمیل:
www.brac.net
وبسایت:
مهدی حسن خان :آمر والیتی برنامه همبستگی ملی
کمیته سویدن برای افغانستان)(SCA
محوطه مسجد باغ ذکریا ،سرک دریا خان ،ایبک
0774295786
تلفون:
khursand.alizada@sca.org.af
ایمیل:
www.swedishcommittee.org
وبسایت:
خرسند علی زاده :فرد ارتباطی
موسسه افغان ايد)(Afghanaid
خانه  ،277سرک  ،5کارته مامورین ،ایبک
0799172809
تلفون:

موسسه مجتمع جامعه مدنی افغانستان)(ACSFO
منزل حاجی ابراهیم ،مقابل دفتر والی
0729001937
تلفون:
0775382911

ایمیل:
وبسایت:

samangan-rmanager@acsf.af
www.acsf.af

موسسه همکاری و انکشاف برای افغانستان)(AADA
کارته مامورین ،ایبک
0786004022
تلفون:
0775566118

ایمیل:

msidiqi@aada.org.af

msediqi@gmail.com
www.aada.org.af

وبسایت:
میرویس صدیقی :آمر والیتی برنامه

0776673450
008821684400148

ایمیل:

rsaid@afghanaid.org.uk

mmrasoli@afghanaid.org.uk
www.afghanaid.org.uk

وبسایت:
رحمان سید سادات :آمر والیتی برنامه
موسسه اكشن فيم)(ACF
ولسوالی دره صوف باال
0799835583
تلفون:
0777835583

fieldco-sa@af.missions-acf.org

ایمیل:
وبسایت:
شوکت اهلل عظیمی :همآهنگ کننده ساحوی

www.actioncontrelafaim.org

موسسه بین المللی هلویتاس -سویس انتر کواپوریشن)(HELVETAS
شهر ایبک
0766191071
تلفون:
ahmadgul.ahmadi@helvetas.org
ایمیل:
www.helvetas.org
وبسایت:
احمد گل احمدی :مدیر ارتباطات
موسسه بین المللی هلویتاس -سویس انتر کواپوریشن)(HELVETAS
شهر ایبک
0771002090
تلفون:
farhad.naziri@helvetas.org
ایمیل:
www.helvetas.org
وبسایت:
فرهاد نذیری :مدیر ارتباطات
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غزنی
ا ِریا -اداره بازسازی و تحفظ انرژی در افغانستان)(AREA
نزدیک مسجد سید احمد مکی
0770336692
تلفون:
fazalbari@area-af.org
ایمیل:
وبسایت:
فضل باری :آمر والیتی
اتاق تجارت و صنایع افغانستان)(ACCI
0799227662
تلفون:
acci_ghazni2008@yahoo.com
ایمیل:
www.acci.org.af
وبسایت:
محمد احسان بيات :مدیر عامل
برنامه کمکهای دهاتی غزنی)(GRSP
بازار سنگ ماشا ،شرق چهارراهی مزاری ،جاغوری
0777900253
تلفون:
grsponlie@yahoo.com
ایمیل:
www.grsp.af
وبسایت:
نظری :آمر برنامه
برنامه کمکهای دهاتی غزنی)(GRSP
میرا دینه بازار ،مالستان
0777900275
تلفون:
Mosamalistani@yaoo.com
ایمیل:
www.grsp.af
وبسایت:
موسی :آمر دفتر
برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات)(NSP/PMU
سرک کابل قندهار ،طرف راست سرک مهاجرین ،برنامه توسعه یی ،مقابل مسجد سرور
کاینات ،عقب رادیو امید جوانان
0799371008
تلفون:
0771110906

ایمیل:

ghazni@nspafghanistan.org

h.ahmadzai@nspafghanistan.org
www.nspafghanistan.org

وبسایت:
داد محمد زرمتی :آمر والیتی

دانشگاه غزنی)(GU
تلفون:
ab.qadirkhamosh@yahoo.com
ایمیل:
www.ghi.edu.af
وبسایت:
عبدالقدیر خموش :رییس
0772017173

از الف تا یا :کتاب رهنما برای کمک به افغانستان

رادیو کلید)(Radio Killid
پالن  ،3مقابل لیسه شمس العارفین ،سرک مهتاب
0778676914
تلفون:
0793173009

ایمیل:

info@tkg.af

rkg@tkg.af
www.tkg.af

وبسایت:
ابراهیم مهدوی :مدیر مسول

ریاست احيا و انكشاف دهات)(DRRD
0799717777
تلفون:
0786842000
shekibkhalil.zad@yahoo.com

ایمیل:
غالم سنایی مایل :رییس

ریاست زراعت ،آبیاری و مالداری)(DAIL
0799227550
تلفون:
S.abasyar2@yahoo.com
ایمیل:
سلطان حسن عباسیار :رییس
شبکه انکشافی باختر)(BDN
ایستگاه نو آباد
0777342265
تلفون:
ghazni.pm.bdn@gmail.com
ایمیل:
Bakhtardn@yahoo.com
www.bdn.org.af
وبسایت:
محمد ظاهر فیاض :آمر پروژه
کمیته سویدن برای افغانستان)(SCA
خانه  ،54سرک وحدت ،مقابل مسجد حضرت علی (کرم اهلل وجه)
0799384395
تلفون:
0799384393
008821644445978
habib.jan@sca.org.af

ایمیل:
وبسایت:
حبیب جان :مسول اداری

www.swedishcommittee.org

کمیته ناروی برای افغانستان)(NAC
پهلوی شفاخانه شهدا ،سنگی ماشا ،جاغوریی
0790698233
تلفون:
0779815348

ایمیل:

hashim.rawab@nacaf.org

manager.south@nacaf.org
www.afghanistan.no

وبسایت:
هاشم رواب :آمر دفتر ساحوی
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کمیته ناروی برای افغانستان)(NAC
پالن  ،3سرک  ،9نزدیک مسجد محمدیه
0790698308
تلفون:
0787342453
basir.abid@nacaf.org

ایمیل:
وبسایت:
هاشم رواب :مدیر منطقه ای در جنوب افغانستان
www.afghanistan.no

موسسه انكشافي سنايي)(SDO
ایستگاه قره باغ ،مقابل شفاخانه حمیدی
0799003129
تلفون:
engineerramakee@yahoo.com
ایمیل:
www.sanayee.org.af
وبسایت:
عبدالروف رامکی :آمر
موسسه تعلیمی و انکشاف ظرفیتهای نور)(NECDO
پالن  ،3مقابل کلنیک چشم
0700909290
تلفون:
noor_en2001@yahoo.com
ایمیل:
jamila_afghani@yahoo.com
www.necdo.org.af
وبسایت:
موسسه رفاه برای انکشاف افغانستان)(WADAN
گنج ،نزدیک شفاخانه دولتی تبرکلوز
0785305128
تلفون:
inayatniazi2000@yahoo.com
ایمیل:
www.wadan.org
وبسایت:
احسان اهلل :همآهنگ کننده
موسسهء همکاری و انکشاف برای افغانستان)(AADA
پالن  ،3مقابل مسجد محمدی
0799242202
تلفون:
0770176298

ایمیل:

mnikfar@aada.org.af

samin_nikfar@yahoo.com

www.aada.org.af

وبسایت:
محمد ثمین نیکفر :آمرساحوی پروژه

همآهنگی کمکها برای افغانها)(CoAR

خانه  ،727سرک مکتب خصوصی غزنه درخشان ،فیز 4

تلفون:
ایمیل:
coar_kbl@yahoo.com
www.coar.org.af
وبسایت:
محمد مهدی جمال :آمر والیتی
0777898349

mahdi_jamal1990@yahoo.com
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غور
برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات)(NSP/PMU
شمال دریای هریرود ،سرک جام ،پهلوی پل دهن کاسی ،منزل عبدالستار ،چخچران
0796939891
تلفون:
ghor@nspafghanistan.org
ایمیل:
kabul@nspafghanistan.org
www.nspafghanistan.org
وبسایت:
گل زمان نایب :آمر والیتی
ریاست احيا و انكشاف دهات)(DRRD
سرک مقام والیت پهلوی حوزه پولیس
0799360180
تلفون:
0706061571
Taj.zolal@mrrd.gov.af

ایمیل:
تاج محمد زالل :فرد ارتباطی

ریاست زراعت ،آبیاری و مالداری)(DAIL
0787682060
تلفون:
0704221800
farid.abed2011@gmail.com

ایمیل:
فرید الدین عابد :رییس

سرکس تعلیمی تربیوی اطفال افغانستان)(AECC
لیسه سلطان راضیه غوری -سرکس ،چخچران
0796236295
تلفون:
0700229987
AECC@afghanmmcc.org

ایمیل:
وبسایت:
استاد شیر آقا :نماینده

www.afghanmmcc.org

كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان)(AIHRC
مقابل خانه والی ،آخر پارک ،چخچران
0790690536
تلفون:
ghor@aihrc.org.af
ایمیل:
www.aihrc.org.af
وبسایت:
جواد رضایی :آمر ساحوی برنامه
مرکز تعلیمی زنان افغانستان)(AWEC
چخچران
0777761386
تلفون:
awec.ghor@awec.info
ایمیل:
www.awec.info
وبسایت:
غ ٍوث الدین :آمر والیتی
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موسسه افغان ايد)(Afghanaid
غرب فامیلها ،نزدیک دریای هریرود ،سرک غور -هرات
0798405609
تلفون:
fhomarzai@afghanaid.org.uk
ایمیل:
www.afghanaid.org.uk
وبسایت:
فضل هادی عمرزی :آمر والیتی برنامه
موسسه اكشن فيم)(ACF
چخچران
0796807000
تلفون:

ایمیل:

0773010002
008821650206390
fieldco-gh@af.missions-acf.org
hom@af.missions-acf.org
www.actioncontrelafaim.org

وبسایت:
عبدالوکیل :همآهنگ کننده ساحوی

موسسه سي  ،آر  ،اس)(CRS
خانه  ،212طرف جنوب سرک عمومی ،غرب فامیلی ها ،چخچران
0793915832
تلفون:
benie.chaves@crs.org
ایمیل:
www.crs.org
وبسایت:
برنی اف چاویز :رییس دفتر
موسسه مجتمع جامعه مدنی افغانستان)(ACSFO
سرک دفتر صلیب سرخ ،مقابل هوتل پامیر
0729001936
تلفون:
ایمیل:
وبسایت:

0798008974
ghor@acsf.af
www.acsf.af

همکاری -همآهنگی كمك های انسانی)(CHA
سرک دره غازی ،غرب شهر چخچران
0797633870
تلفون:
0703712605
ghore@cha-net.org
www.cha-net.org

ایمیل:
وبسایت:
محمد نادر حفیظی :آمر دفتر

هيآت معاونت بين المللی)(IAM
لعل و سرجنگل ،مرکز ولسوالی لعل ،قریه دانه ساقوبه
0779942664
تلفون:
0795649854
008821655589285
rtl.lal@iam-afghanistan.org
www.iam-afghanistan.org

ایمیل:
وبسایت:
ایمیلی آلن :تیم لیدر منطقوی

از الف تا یا :کتاب رهنما برای کمک به افغانستان

فارياب
اتاق تجارت و صنایع افغانستان)(ACCI
اندخوی
0788737050
تلفون:
saiedhanif_sadat@yahoo.com
ایمیل:
www.acci.org.af
وبسایت:
سید حنیف :سرپرست هیات عامل
اتاق تجارت و صنایع افغانستان)(ACCI
0799894998
تلفون:
zabih_fcci2008@yahoo.com
ایمیل:
www.acci.org.af
وبسایت:
حيات اهلل :مدیر عامل
اداره حمایه سرمایه گذاری افغانستان)(AISA
پهلوی بانک ملی ،شهر نو ،اندخوی
0781116800
تلفون:
mamosadat@yahoo.org.af
ایمیل:
www.aisa.org.af
وبسایت:
سید ذبیح اهلل :آمر ساحوی
برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات)(NSP/PMU
7994338060
تلفون:
0772029272
0786250073
faryab@nspafghanistan.org

ایمیل:
www.nspafghanistan.org
وبسایت:
ضیا :آمر والیتی
دانشگاه فاریاب)(FU
ایستگاه لودین ،میمنه
0799568200
تلفون:
0799167884
0799173828

habibifaizullah@yahoo.com

ایمیل:
وبسایت:
فیض اهلل حبیبی :رییس

www.fi.edu.af

ریاست احيا و انكشاف دهات)(DRRD
0799187965
تلفون:
eng.alim.mt@gmail.com
ایمیل:
محمد عالم مرات :فرد ارتباطی
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ریاست زراعت ،آبیاری و مالداری)(DAIL
0799268857
تلفون:
a.baharfaryabi@gmail.com
ایمیل:
اسد اهلل بهار :رییس
كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان)(AIHRC
سرک میدان هوایی ،پهلوی لیسه گوهر شاد
0799250553
تلفون:

موسسه انكشافی افغان)(ADA
کوچه محمد هاشم پیکار ،کوهی خانه ،مقابل دفتر  ،IAMناحیه  ،3شهر میمنه
0799301766
تلفون:
0799461236

ایمیل:

ada.headoffice@ada.org.af

dr.sadiqi@gmail.com
www.ada.org.af

وبسایت:
محمد دیان عدیل :آمر والیتی

0790690505

ایمیل:

fetrat_aihrc@yahoo.com

maimana_adm@yahoo.com

www.aihrc.org.af
وبسایت:
سید حفیظ اهلل فطرت :رییس والیتی برنامه

كميشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان)(UNHCR
ناحیه  ،4قریه عرب خانه ،میمنه
0791990111
تلفون:
0799023154
00786807005

ایمیل:

sediqyar@unhcr.org

AFGMN@unhcr.org
www.unhcr.org

وبسایت:
عبد البصیر صدیقیار :رییس دفتر

کمیته دنمارک برای کمک به مهاجرین افغان)(DACAAR
سرک ریاست اقتصاد ،کارته افسران ،میمنه
0797011010
تلفون:
northwest.rm@dacaar.org
ایمیل:
www.dacaar.org
وبسایت:
انجنیر صالح الدین :آمر منطقوی
کمیته ناروی برای افغانستان)(NAC
سرک میدان هوایی ،کارته صلح ،ناحیه  ،9محوطه مرکز تربیوی معلمان ،میمنه
0790698273
تلفون:
0778717835
faryab@nacaf.org

ایمیل:
وبسایت:
عبدالبشیر :آمروالیتی

www.afghanistan.no

مرکز تعلیمی زنان افغانستان)(AWEC
0777761406
تلفون:

موسسه بین المللی حمايه اطفال)(SCI
مقابل مسجد امام ابوحنیفه ،سرک میدان هوایی ،قریه تولکی خانه ،ناحیه 3
0799417695
تلفون:
Sohail.Azami@savethechildren.org
ایمیل:
www.savethechildren.net
وبسایت:
سهیل عظیمی :آمر ارشد والیتی
موسسهء همکاری و انکشاف برای افغانستان)(AADA
سرک میدان هوایی ،مقابل مسجد امام ابوحنیفه ،میمنه
0799271526
تلفون:
0788563775

ایمیل:

qfakhri@aada.org.af

qamaruddinfakhri@yahoo.com
qamaruddinfakhri@yahoo.com
www.aada.org.af

وبسایت:
قمر الدین فخری :آمرساحوی پروژه

همآهنگی کمکها برای افغانها)(CoAR
شهر میمنه
0781877709
تلفون:
coar_kbl@yahoo.com
ایمیل:
engineering@coar.org.af
www.coar.org.af
وبسایت:
اسد :آمر والیتی
همبستگی خانواده های افغا نستان)(SAF
خانه  ،308گذر تندورک ،سرک 4
0799158845
تلفون:
0766111144
faryab@saf.org.af

ایمیل:
وبسایت:
محمد نعیم مصمم :آمر برنامه

www.saf.org.af

0799359543

ایمیل:

awec.faryab@awec.info

وبسایت:
همایون:

www.awec.info
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همکاری -همآهنگی كمك های انسانی)(CHA
خانه عبدالروف سوری ،نزدیک ایستگاه قیصر و المر ،شهر میمنه
0799679796
تلفون:
0703712605
faryab@cha-net.org

ایمیل:
وبسایت:
حیات اهلل باختری :آمر دفتر

www.cha-net.org

هيآت معاونت بين المللی)(IAM
ميمنه
پست بکس625 :
0777210920
تلفون:
rtl.faryab@iam-afghanistan.org
ایمیل:
www.iam-afghanistan.org
وبسایت:
همایون :آمر دفتر ساحوی
هیات ناروی برای مهاجرین)(NRC
ناحیه  ،4عرب خانه
0788794079
تلفون:
0799148064
008821667223346
masoud.sedeqi@afg.nrc.no

ایمیل:
وبسایت:
مسعود صدیقی :فرد ارتباطی

www.nrc.no

یوناما -هيات معاونت ملل متحد در افغانستان)(UNAMA
شمال پارک مرکزی شهر ،پهلوی پشتنی بانک ،شهر عرب خانه ،میمنه
3205
پست بکس:
0796002622
تلفون:
0797662500
larin@un.org

ایمیل:
وبسایت:
اندری الرین :رییس دفتر

www.unama.unmissions.org

فراه
اتاق تجارت و صنایع افغانستان)(ACCI
0798193082
تلفون:
hashmat.nor18@gmail.com
ایمیل:
www.acci.org.af
وبسایت:
حشمت اهلل :مدیر عامل
برنامه اسکان بشر ملل متحد)(UN-Habitat
عقب کانال جنوبی ،نزدیک مکتب جدید نازو انا ،ناحیه  ،1شهرفراه
0799600384
تلفون:
0791611294

ایمیل:

frozanabdullah@yahoo.com.au

frozan.abdullah@unhabitat-afg.org

www.unhabitat.org/www.fukuoka.unhabitat.org

وبسایت:
فروزان عبداهلل :آمر ارشد والیتی

برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات)(NSP/PMU
منزل داکتر محمد ،ناحیه  ،4سرک  ،8نزدیک محبس فراه
0799617184
تلفون:
farah@nspafghanistan.org
ایمیل:
www.nspafghanistan.org
وبسایت:
سیف اهلل قاضی زاده :آمر والیتی
ریاست احيا و انكشاف دهات)(DRRD
0799095499
تلفون:
eng.ab_rauf@yahoo.com
ایمیل:
عبدالروف :رییس
ریاست زراعت ،آبیاری و مالداری)(DAIL
باغ نو ،ناحیه 4
0799590438
تلفون:
manan_matin@yahoo.com
ایمیل:
عبدالمنان :سرپرست
موسسه رفاه برای انکشاف افغانستان)(WADAN
خانه  ،2سرک  ،5نزدیک بانک زراعت
0797482983
تلفون:
inayatniazi2000@yahoo.com
ایمیل:
www.wadan.org
وبسایت:
حمید خدمت :همآهنگ کننده پروژه

از الف تا یا :کتاب رهنما برای کمک به افغانستان
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همکاری  -همآهنگی كمك های انسانی)(CHA
خانه  ،277سرک باغ پل ،جنوب استیشن برق
0799615389
تلفون:
0708606086
0766558121
farah@cha-net.org

ایمیل:
وبسایت:
ملک افغان وکیلی :آمر دفتر

www.cha-net.org

یوناما -هيات معاونت ملل متحد در افغانستان)(UNAMA
عقب ریاست معارف ،سرک لیسه رونقه ،محوطه دفتر یوناما
0793100459
تلفون:
0794354071
0796002647

ایمیل:

drozdik@un.org

malekzadeh@un.org

www.unama.unmissions.org

وبسایت:
هلنا دروزدیک :رییس ذفتر

قندهار
آژانس خبری پژواک)(PAN
پست بکس3129 :
0799806508
تلفون:
0708198459

ایمیل:

bashir.naadim@googlemail.com

news@pajhwok.com
www.pajhwok.com

وبسایت:
بشیر احمد نادم :گزارشگر

ابرار -موسسه توان بخشی و تفريح بايسكل سواران معلول افغانستان
)(AABRAR
عینو مینه
0777780904
تلفون:
kabul@aabrar.org.af
ایمیل:
www.aabrar.org.af
وبسایت:
روشان پسرلی :فرد ارتباطی
اتاق تجارت و صنایع افغانستان)(ACCI
0700300650
تلفون:
kandaharacci@yahoo.com
ایمیل:
www.acci.org.af
وبسایت:
عبدالباقي :مدیر عامل
اتحاديه انسجام همکاری های جنوب غرب افغانستان و بلوچستان
)(SWABAC
سرک هرات ،بعد از مسجد سرخ ،نزدیک سالون عروسی خوشبخت ،شهر نو
0799088036
تلفون:
0700301105

ایمیل:
جان محمد:

swabac2015@gmail.com

همآهنگ کننده اجرایی

اداره حمایه سرمایه گذاری افغانستان)(AISA
سرک شفاخانه میرویس ،نزدیک دفتر یونیسف ،شهر نو
0700308505
تلفون:
hedayet.rahmati@aisa.org.af
ایمیل:
www.aisa.org.af
وبسایت:
هدایت اهلل رحمتی :فرد ارتباطی
اداره مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد)(UNODC
0799830714
تلفون:
abdul-qadir.palwal@unodc.org
ایمیل:
www.unodc.org
وبسایت:
عبدالقادر پالوال :همآهنگ کننده والیتی
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برنامه اسکان بشر ملل متحد)(UN-Habitat
چوک شادیان ،مقابل پالزه گلستان نازنین ،ناحیه ،1پهلوی بانک بین المللی افغانستان
0791611262
تلفون:
0700301051

ایمیل:

mustafa_zagham@yahoo.com

info@unhabitat-afg.org

www.unhabitat.org/www.fukuoka.unhabitat.org

وبسایت:
سید نادر شاه :امر ارشد والیتی

برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات)(NSP/PMU
0799722603
تلفون:
0700303865

ایمیل:

kandahar@nspafghanistan.org
kabul@nspafghanistan.org

www.nspafghanistan.org

وبسایت:
تیمور شاه ایوبی :آمر والیتی
دانشگاه کندهار)(KU

کانال ظاهر شاهی ،پهلوی مسجد عیدگاه ،ناحیه 10

تلفون:

0799305478
0707259635
0700318932
htotakhail06@gmail.com

ایمیل:
وبسایت:
میر حضرت طوطاخیل :رییس

www.Kundoz-in.edu.af

دفتر توزیع سریع نی)(Nye
ده خواجه ،سرک مسجد حاجی حبیب
0776218001
تلفون:
amanull.nawabi32@gmail.com
ایمیل:
www.nyeexpress.com
وبسایت:
امان اهلل خان :آمر دفتر
رادیو کلید)(Radio Killid
نزدیک مسجد زید بن حارث ،غازی محمد جان خان وات ،عقب مهمانخانه ملل متحد،
شهر نو
0703851158
تلفون:
rkk@tkg.af
ایمیل:
info@tkg.af
www.tkg.af
وبسایت:
میرویس اتل :مدیر مسول
ریاست احيا و انكشاف دهات)(DRRD
0700320602
تلفون:
0700373937

ریاست زراعت ،آبیاری و مالداری)(DAIL
0799402185
تلفون:
0702008521
mis.kandahar@mail.gov.af

ایمیل:
احمد شاه روشن :رییس

سازمان حقوق بشر افغانستان)(AHRO

خانه  ،12سرک ملکه ثریا ،مقابل لیسه زرغونه انا ،ناحیه 6

تلفون:

0707034410
0796836149
0788886935

ایمیل:

zaman.raofi@gmail.com

achr@yahoo.com
www.ahro.af

وبسایت:
محمد زمان روفی :مسول ارتباطات

سازمان صحی جهان)(UNWHO
حصه  ،1نزدیک شفاخانه میرویس
0782200356
تلفون:
Kamwakr@afg.emro.who.int
ایمیل:
وبسایت:
/www.emro.who.int/countries/afg
رحمت اهلل کامواک :همآهنگ کننده
كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان)(AIHRC
سرک داود ،غرب شفاخانه میرویس ،ناحیه 6
0700000828
تلفون:
aihrc@aihrc.org.af
ایمیل:
www.aihrc.org.af
وبسایت:
عبدالقادر نورزی :آمر منطقوی برنامه
كميشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان)(UNHCR
محمد جان خان وات ،مقابل دفتر یونیسف ،سکتور  ،2شهر نو
0791990061
تلفون:
008821651121624

ایمیل:

jelev@unhcr.org

BIBISH@unhcr.org
www.unhcr.org

وبسایت:
دیمتر جلف :رییس دفتر ساحوی

کمیته پيشرفت روستایی بنگله دیش)(BRAC
0700330433
تلفون:
dr.rozy.m2012@gmail.com
ایمیل:
www.brac.net
وبسایت:
روزی محمد :مدیر بررسی و ارزیابی

eng.qayum@mrrd.gov.af

ایمیل:
عبدالقیوم یوسفزی :رییس
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مرکز همآهنگی امور ماین پاکی افغانستان)(MACCA
0700302037
تلفون:
0705966460

ایمیل:

abdul.samy@macca.org.af

AbdulSAMY@unops.org
www.macca.org.af

وبسایت:
عبدالسمع :آمر ساحوی

موسسه خدماتی و تعلیمی زنان افغان)(AWSE
0783090456
تلفون:
Fraydoon.aria@yahoo.com
ایمیل:
www.awse.af
وبسایت:
فریدون آریا :فرد ارتباطی
موسسه انكشافی افغان)(ADA

خانه  ،131فیز ،3سرک  ،5عینو مینه ،ناحيه 11

تلفون:

0799821603
0799821603

ایمیل:

ada.kandahar@ada.org.a

wali.khan@ada.org.af
www.ada.org.af

وبسایت:
ولی خان احمدزی :رییس والیتی

موسسه انکشاف و توانایی)(DAO
سکتور  ،1طرف خرقه مبارک
07788366414
تلفون:
info@daoafghanistan.org
ایمیل:
www.daoafghanistan.org
وبسایت:
حفیظ عبدالطیف :مدیرارتباطات
موسسه بين المللی هندیکپ)(HI
ناحیه  ،1شمال مسجد سرخ ،شهر نو
0705813414
تلفون:
0790018683
kdhcoordinator@hiafgha.org

ایمیل:
وبسایت:
محمد رسول :همآهنگ کننده

www.handicap-international.org

موسسه بین المللی حمايه اطفال)(SCI
0797077514
تلفون:
labibullah.makhawer@savethechildren.org
ایمیل:
www.savethechildren.net
وبسایت:
لبیب اهلل :آمر ارشد والیتی
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موسسه خدمات صحی و انکشافی افغان)(AHDS
پاتو غره ،ناحیه  ،6کابل شاه
0799331728
تلفون:
drf_r@yahoo.com
ایمیل:
www.ahds.org
وبسایت:
فضل رحمن رحمانزی :آمر والیتی
موسسه رفاه برای انکشاف افغانستان)(WADAN
خانه  ،3سرک  ،1شرق شفاخانه میرویس ،سرک چاونی
0798415961
تلفون:
0789136761
dr.najibs@yahoo.com

ایمیل:
وبسایت:
نجیب شیرزاد :همآهنگ کننده پروژه

www.wadan.org

موسسه مجتمع جامعه مدنی افغانستان)(ACSFO
خانه  ،28شهر نو ،قریه 1
0729001938
تلفون:
0707730376

ایمیل:
وبسایت:

kandahar-rmanager@acsf.af
www.acsf.af

همآهنگی کمکها برای افغانها)(CoAR
0799075203
تلفون:
engineering@coar.org.af
ایمیل:
coar_kbl@yahoo.com
www.coar.org.af
وبسایت:
محمد حنیف عظیمی :آمر والیتی
همکاری  -همآهنگی كمك های انسانی)(CHA
خانه  ،206منزل دوم ،مارکیت انصاری ،هرات بازار ،ناحیه
0766558137
تلفون:
0766558130
qandahar@cha-net.org

ایمیل:
www.cha-net.org
وبسایت:
عبداهلل :آمر اداری
هینداره -موسسه تعلیمی و توسع اجتماعیی)(HESDO
خانه  ،12نزدیک پترول پمپ عزیزی ٬ناحیه 6
0700303054
تلفون:
0777303054

ایمیل:

frotan@hindara.org

وبسایت:

www.hindara.org

frotan1919@gmail.com
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هیات ناروی برای مهاجرین)(NRC
خانه  ٬ 16بالک  ٬ 7سرک  ٬ 5کابلی شاه
0700300730
تلفون:
Kandahar@nrc.no
ایمیل:
www.nrc.no
وبسایت:
مارک ناگل :مدیر ساحوی
یوناما -هيات معاونت ملل متحد در افغانستان)(UNAMA

سرک کابل  -قندهار ،مقابل دروازه عینو مینه ،نزدیک ستیشن رادیو تلویزون قندهار ،ناحیه 10

پست بکس:
تلفون:

3205
0762873086
00390831243400
00873762873085
008821650600383
rahman36@un.org

ایمیل:
وبسایت:
مجیب رحمان :مدیر روابط عامه

www.unama.unmissions.org

کاپیسا
اتاق تجارت و صنایع افغانستان)(ACCI
0786733141
تلفون:
nasirsadat@gmail.com
ایمیل:
www.acci.org.af
وبسایت:
ناصر احمد سادات :مدیر عامل
برنامه اسکان بشر ملل متحد)(UN-Habitat
خانه  ،39ولسوالی اول
0791611345
تلفون:
ایمیل:

0791611347
saifurrahman.haris@unhabitat-afg.org
info@unhabitat-afg.org
www.unhabitat.org/www.fukuoka.unhabitat.org

وبسایت:
سیف الرحمن حارث :آمر والیتی

برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات)(NSP/PMU
ولسوالی اول کوهستان ،شرکت گلبهار ،طرف جنوب ولسوالی اول کوهستان ،دفتر والی،
پهلوی سرک عمومی
0700242334
تلفون:
ایمیل:

0786241424
kapisa@nspafghanistan.org
kabul@nspafghanistan.org
www.nspafghanistan.org

وبسایت:
عبدالعزیز جاوید :آمر والیتی

دانشگاه البیرونی)(AU
شرکت نساجی گلبهار
0799316470
تلفون:

0752650549
fbarnayar1965@gmail.com
www.au.edu.af

ایمیل:
وبسایت:
محمد فرید برنا :رییس دانشگاه

ریاست احيا و انكشاف دهات)(DRRD
0799435582
تلفون:
eng.hayatullah@yahoo.com
ایمیل:
حیات اهلل فرهنگ :فرد ارتباطی
ریاست زراعت ،آبیاری و مالداری)(DAIL
07009131130
تلفون:
عبدالولید تسل :رییس
کمیته پيشرفت روستایی بنگله دیش)(BRAC
محمود راقی ،ده باال ،کوچه ماست فروشی
0783736087
تلفون:
ayar400@yahoo.com
ایمیل:
www.brac.net
وبسایت:
احمد فرهاد :آمر ساحوی برنامه های تعلیمی
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کندز
آژانس خبری پژواک)(PAN
تلفون:
hedayatullah.hamdard2004@gmail.com
ایمیل:
www.pajhwok.com
وبسایت:
هدایت اهلل همدرد :فرد ارتباطی
0700700368

ابرار -موسسه توان بخشی و تفريح بايسكل سواران معلول افغانستان
)(AABRAR
0700620025
تلفون:
muhammadkhalid@aabrar.org.af
ایمیل:
www.aabrar.org.af
وبسایت:
محمد خالد :همآهنگ کننده ساحوی
اتاق تجارت و صنایع افغانستان)(ACCI
0708518496
تلفون:
kunduzcci@yahoo.com
ایمیل:
www.acci.org.af
وبسایت:
عبدالسميع :مدیر عامل
اداره حمایه سرمایه گذاری افغانستان)(AISA
سرک آزادی ،نزدی مکتب خیابان
0705383912
تلفون:
peroz.afandi@aisa.org.af
ایمیل:
www.aisa.org.af
وبسایت:
پیروز افندی :رییس ساحوی
اداره خوراک وزراعت سازمان ملل متحد)(UN-FAO
مقابل شفاخانه الحاج پروفیسرعزیز اهلل سفر ،سه درک
0707404748
تلفون:
0700049519
0797173608

ایمیل:

ghulam.masood@eirp-afg.org

Abdul.Ghafar@fao.org
www.fao.org

وبسایت:
غالم مسعود :مسول ارتباطات

اداره همکاری های تخنیکی و انکشافی)(ACTED
کوچه کاللی
0700706742
تلفون:
0773815291
008821650601527
qahar@acted.org

ایمیل:
وبسایت:
عبدالقهار:معاون همآهنگ کننده ساحوی

برنامه تعلیمات اساسی و ثانوی برای افغانستان)(GIZ/BEPA
کندز ،TTCسرک دانشگاه
0799394684
تلفون:
ayub.aryayee@yahoo.com
ایمیل:
ayub.aryayee@giz.de
www.bepafg.com
وبسایت:
محمد ایوب آریایی :مدیر تعلیمی
برنامه کمکهای دهاتی غزنی)(GRSP
خانه  ،1473سرک شهر داری ،ناحیه 1
0777900264
تلفون:
0777900267
grspkunduz14@gmail.com

ایمیل:
وبسایت:
سردار محمد نعمتی :آمر والیتی

www.grsp.af

برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات)(NSP/PMU
0700909120
تلفون:
kunduz@nspafghanistan.org
ایمیل:
kabul@nspafghanistan.org
www.nspafghanistan.org
وبسایت:
حمید اهلل صادق :آمر والیتی
دانشگاه کندز)(KU
سه درک
0799212980
تلفون:
0512001414
0799305912

ایمیل:

abdulqudus.zarifi@yahoo.com

kamalmanawi@yahoo.com

قاضی عبدالقدوس ظریفی :رییس دانشگاه

دفتر توزیع سریع نی)(Nye
اخیر سرک پروژه جدید ،نو آباد ،خواجه مشهد
0799151451
تلفون:
s_kabir106@yahoo.com
ایمیل:
www.nyeexpress.com
وبسایت:
سید کبیر فقیری :آمر دفتر
ریاست احيا و انكشاف دهات)(DRRD
بندر کابل
0700706493
تلفون:
shafiq_alamyar@yahoo.com
ایمیل:
شفیق عالمیار :رییس

www.acted.org
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ریاست زراعت ،آبیاری و مالداری)(DAIL
0797065427
تلفون:
0799281468
0799651496

ایمیل:

nabi.raufi@yahoo.com

m.haleem-haleem@yahoo.cm

محمد نبی روفی :رییس

سازمان بازسازی کندز)(KRA
ناحیه  ،1خواجه مشهد ،شهر کندز
0795989696
تلفون:
0777876015

کمیته پيشرفت روستایی بنگله دیش)(BRAC
0707921726
تلفون:
mohasin76@yahoo.com
ایمیل:
www.brac.net
وبسایت:
محمد محسن علی :آمر والیتی برنامه تعلیمی
کمیته سویدن برای افغانستان)(SCA

خانه  ،2919مقابل فابریکه یخ سازی ،سرک سید آباد ،ناحیه 1

تلفون:
ایمیل:
www.swedishcommittee.org
وبسایت:
ذبیح اهلل عزیز :مسول اداری دفتر ساحوی
0786874877

aman.khushhal@sca.org.af

0700600208

ایمیل:

kra_afg@yahoo.com

aqtash08@gmail.com
www.kra.af

وبسایت:
روح اهلل مختار :فرد ارتباطی

سازمان حقوق بشر افغانستان)(AHRO
زغر بازار سابقه  ،سرک مسجد عرض بیگی
0794651901
تلفون:
usuly2011@gmail.com
ایمیل:
achr98@yahoo.com
www.ahro.af
وبسایت:
محمد ابوبکر اصولی :مسول ارتباطات
سازمان صحی جهان)(UNWHO
حصه  ،4منزل ظاهری
0799211083
تلفون:
ahmadiab@afg.emro.who.int
ایمیل:
ahmadiab@who.int
/www.emro.who.int/countries/afg
وبسایت:
عبدالنظراحمدی :مدیر ساحوی پولیو
كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان)(AIHRC
بالک  ،57حصه اول ،شهر سردوره
0799212845
تلفون:

مرکز همآهنگی امور ماین پاکی افغانستان)(MACCA
0799226274
تلفون:
0700957702
0705966450

ایمیل:

sayed.agha@macca.org.af

sayeda@unops.org
www.macca.org.af

وبسایت:
سید آغا عتیق :آمر ساحوی

مرکزتعاون افغانستان)(CCA
مرکز شهر
008821621280659
تلفون:
sarwarhussaini@aol.com
ایمیل:
www.cca.org.af
وبسایت:
موسی کاشفی :آمر
موسسه انكشافی افغان)(ADA

خانه  ،1174بندر کابل ،مقابل سرک عمومی چهار دره ،ناحیه 4

تلفون:

0700317954
0799697100

ایمیل:

ada.headoffice@ada.org.af

malang.safi2@gmail.com
www.ada.org.af

وبسایت:
محمد ملنگ صافی :آمر والیتی

0790690229
0799212895

ایمیل:

hayatullah.amiri@gmail.com

kunduz@aihrc.org.af
www.aihrc.org.af

وبسایت:
حیات اهلل امیری :آمرمنطقوی برنامه

از الف تا یا :کتاب رهنما برای کمک به افغانستان

موسسه مجتمع جامعه مدنی افغانستان)(ACSFO
خانه  ،688سرک پارگل ،نزدیک آنتن مخابراتی شرکت روشن ،ناحیه 2
0729001933
تلفون:
0707450024

ایمیل:
وبسایت:

kunduz-rmanager@acsf.af
www.acsf.af
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موسسه مساعدت برای اطفال افغانستان)(CFA

خانه  ،925عقب شفاخانه سپین زر ،مقابل مسجد حضرت علی (رض) ،ناحیه 2

تلفون:
ایمیل:

0729458210
mhashim@afghanistan.childfund.org

jtotakhail@afghanistan.childfind.org
www.childfund.org

وبسایت:
محمد هاشم :آمر پروژه

موسسهء همکاری و انکشاف برای افغانستان)(AADA
مدرسه خیابان ،تعمیر سابقه مستوفیت
0799494269
تلفون:
manochehr.mirzay@gmail.com
ایمیل:
www.aada.org.af
وبسایت:
منوچهر میرزایی :آمر پروژه
هیات ناروی برای مهاجرین)(NRC
سرک فیروز کوه
0799639066
تلفون:
0702419034
0088216333401118
hayatullah.sobman@afg.nrc.no

ایمیل:
وبسایت:
عبیداهلل سفر :مسول اداری

www.nrc.no

یوناما -هيات معاونت ملل متحد در افغانستان)(UNAMA
3205
پست بکس:
0799825955
تلفون:
hamedis@un.org
ایمیل:
www.unama.unmissions.org
وبسایت:
شمس الدین حمیدی :مدیر روابط عامه

کنر
ابرار -موسسه توان بخشی و تفريح بايسكل سواران معلول افغانستان
()AABRAR
شهر اسعد آباد
0787737231
تلفون:
azatsahil@aabrar.org.af
ایمیل:
www.aabrar.org.af
وبسایت:
عزت اهلل ساحل :آمر پروژه
اتاق تجارت و صنایع افغانستان)(ACCI
اسعد آباد
0700472077
تلفون:
mohammad.jalal@acci.org.af
ایمیل:
www.acci.org.af
وبسایت:
محمد جالل :مدیر عامل
اداره بازسازی دهات افغانستان)(NPO/RRAA
خانه  ،4مقابل دفتر مجتمع صلیب سرخ ،اسعد آباد
0777730360
تلفون:
0777636929
rlpkunarero@gmail.com

ایمیل:
,mikaihan@hotmail.com
www.nporraa.org.af
وبسایت:
محمد ابراهیم قادری :آمر
آژانس خبری پژواک)(PAN
اسعد آباد
0707806172
تلفون:
0202201814

ایمیل:

khanwali30@yahoo.com
news@pajhwok.com

www.pajhwok.com

وبسایت:
خان ولی ساالرزی :فرد ارتباطی

برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات)(NSP/PMU
سرک مندوخیل ،داخل تعمیر دفتر ،RRDاسعد آباد
0700613315
تلفون:
kunar@nspafghanistan.org
ایمیل:
www.nspafghanistan.org
وبسایت:
زمان مهمند :آمر والیتی
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دانشگاه کنر)(KU
اسعد آباد
0778098712
تلفون:
ایمیل:

0774697719
0774085399
Shams.safi@yahoo.com
mirahmadhamid@gmail.com

میر احمد حامد :رییس

ریاست احيا و انكشاف دهات)(DRRD
شهر اسعد آباد
0700642426
تلفون:
jaffarjabarkhail@yahoo.com
ایمیل:
محمد جعفر جبارخیل :رییس
ریاست زراعت ،آبیاری و مالداری)(DAIL
اسعد آباد
0700698302
تلفون:
Kunar.ghayas@yahoo.com
ایمیل:
عبدالغیاث صدیقی :رییس
مرکز آموزش حقوق بشر برای زنان افغان)(THRA
اپارتمان  ،2بالک  ،1بالل پالزا ،اسعد آباد
0700286774
تلفون:
ایمیل:
وبسایت:

0799155532
0202302724
thra.rights@gmail.com
roshan.sirran@gmail.com
www.thra.org.af

موسسه انکشاف و توانایی)(DAO
سرک منده کول ،پهلوی ،RTAاسعد آباد
0700175758
تلفون:
rehab@daoafghanistan.org
ایمیل:
www.daoafghanistan.org
وبسایت:
ذبیح اهلل صافی :آمر پروژه
موسسه تحقیقات علمی و انکشاف جامعه)(ORCD
منزل دوم ،دفتر مبارزه علیه لشمانیا و مالریا ،اسعد آباد
0796002613
تلفون:
kunar@orcd.org.af
ایمیل:
www.orcd.org.af
وبسایت:
عزیز الرحمن :آمر والیتی
هیات ناروی برای مهاجرین)(NRC
خانه سمیع اهلل معلم ،چغان دو سرکه ،اسعد آباد
0787136613
تلفون:
fahim.rashidi@nrc.no
ایمیل:
www.nrc.no
وبسایت:

از الف تا یا :کتاب رهنما برای کمک به افغانستان

لغمان
ابرار -موسسه توان بخشی و تفريح بايسكل سواران معلول افغانستان
)(AABRAR
مهترالم
0700604191
تلفون:
ایمیل:

0789004162
azatsahil@aabrar.org.af
Kabul@aabar.org.af
www.aabrar.org.af

وبسایت:
سید محمد :همآهنگ کننده ساحوی

برنامه اسکان بشر ملل متحد)(UN-Habitat
عقب تعمیر گدام ها ،مهترالم
0775483774
تلفون:
ایمیل:

0791611236
zakiullah.storay@unhabitat-afg.org
abdulrasheed.rasheedi@unhabitat-afg.org
www.unhabitat.org/www.fukuoka.unhabitat.org

وبسایت:
ذکی اهلل ستوری :آمر والیتی

برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات)(NSP/PMU
سرک کارته مامورین ،نزدیک قلعه سراج باغ ،مهترالم
0700642279
تلفون:
laghman@nspafghanistan.org
ایمیل:
kabul@nspafghanistan.org
www.nspafghanistan.org
وبسایت:
محمد اسماعیل ظریفی :آمر والیتی
دانشگاه لغمان)(LU
مهترالم
0774142394
تلفون:
0799343651
ghafoorzy@yahoo.com

ایمیل:
عبدالصبور غفورزی :رییس

ریاست احيا و انكشاف دهات)(DRRD
مهترالم
0799208946
تلفون:
امین الدین بیدار :فرد ارتباطی
ریاست زراعت ،آبیاری و مالداری)(DAIL
مهترالم
0700603970
تلفون:
0799028009
dawlatzai2000@gmail.com

ایمیل:
محمد اسمعیل دولت زی :رییس
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کمیته سویدن برای افغانستان)(SCA
خانه  ،221عقب باغ سراج ،سرک شاهی ،مهترالم
0789818688
تلفون:
arif.adil@sca.org.af
ایمیل:
www.swedishcommittee.org
وبسایت:
محمد عارف عدیل :مسول اداری
موسسه انكشافی افغان)(ADA
خانه 24و ،23سرک  ،2مركز ناحيه اول ،شهرنو ،مهترالم بابا
0786763198
تلفون:
0700989971

ایمیل:

ada.headoffice@ada.org.af

eng.gulhussain@gmail.com
www.ada.org.af

وبسایت:
ولی خان احمدزی :آمر والیتی

لوگر
ابرار -موسسه توان بخشی و تفريح بايسكل سواران معلول افغانستان
)(AABRAR
پل علم
0772279510
تلفون:
anwarulhaq@aabrar.org.af
ایمیل:
www.aabrar.org.af
وبسایت:
همآهنگ کننده ساحوی
انورالحق:
برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات)(NSP/PMU
پل علم ،مقابل لیسه عالی نسوان بی بی آمنه ،پهلوی مارکیت کبیر ځدران
0799371004
تلفون:
0705300537
logar@nspafghanistan.org

ایمیل:
وبسایت:
ظفر خان :آمر والیتی

www.nspafghanistan.org

ریاست احيا و انكشاف دهات)(DRRD
0799455606
تلفون:
rahmatuulah.sarwary@yahoo.com
ایمیل:
رحمت اهلل سروری :فرد ارتباطی
ریاست زراعت ،آبیاری و مالداری)(DAIL
0705974690
تلفون:
0770421548

ایمیل:

humayun.omary@yahoo.com

omarhumayun@mail.gov.af

همایون عمر :رییس

کمیته بین المللی نجات)(IRC
خانه  ،509-Bسرک  ،2هونی سفلی
0729080226
تلفون:
0799147166

ایمیل:

Noorulhaq.Saqib@rescue.org

Karima.Ghafury@rescue.org
www.theIRC.org

وبسایت:
نورالحق ثافب :همآهنگ کننده

مرکز تعلیمی زنان افغانستان)(AWEC
پل علم
0777761381
تلفون:
awec.kabul@awec.info
ایمیل:
awec.logar@awec.info
www.awec.info
وبسایت:
محمد غوث :آمر والیتی
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یونیسف
تلفون:
Mansoor-22@yahoo.com
ایمیل:
www.awse.af
وبسایت:
سید منصور هاشمی :فرد ارتباطی
0785281944

موسسه رفاه برای انکشاف افغانستان)(WADAN
قریه ملک عبدالقهار ،مقابل کلینیک  BPHSمحمد آغه
0700017745
تلفون:
0700148385
inayatniazi2000@yahoo.com

ایمیل:
وبسایت:
حفیظ اهلل :همآهنگ کننده

www.wadan.org

همآهنگی کمکها برای افغانها)(CoAR
پل علم
0787266925
تلفون:
coar_kbl@yahoo.com
ایمیل:
mamozay@gmail.com
www.coar.org.af
وبسایت:
ولی الرحمن مموزی :آمر والیتی

ننگرهار
آژانس خبری پژواک)(PAN
جالل آباد
پست بکس3129 :
0798581380
تلفون:
0786500517
0202201814

ایمیل:

mahbobshahmahbob@yahoo.com

news@pajhwok.com
www.pajhwok.com

وبسایت:
محبوب شاه محبوب :گزارشگر

ابرار -موسسه توان بخشی و تفريح بايسكل سواران معلول افغانستان
)(AABRAR
خانه شماره  ،972ناحه  ، 3فاز  ،3گوالی عربان ،جالل آباد
0700611917
تلفون:
0777780896
0777780891
abdulnasir@aabrar.org.af

ایمیل:
وبسایت:
عبدالنصیر :معاون رییس

www.aabrar.org.af

ا ِریا -اداره بازسازی و تحفظ انرژی در افغانستان)(AREA
خانه  ،664ایستگاه سابقه چپهر هار ،کوچه درمسال جدید ،جالل آباد
0773737999
تلفون:
sahibzada.area@gmail.com
ایمیل:
سلطان محمد :آمر منطقه ای
اتاق تجارت و صنایع افغانستان)(ACCI
جالل آباد
0789999980
تلفون:
0797999980
ncci@acci.org.af

ایمیل:
وبسایت:
شمس الحق :مدیر عامل

www.acci.org.af

اداره بازسازی افغان)(ABR
اپارتمان  ،16منزل  ،4پالزه فیاض احمد حیدری ،نزدیک درمسال
0700291104
تلفون:
0752019642

ایمیل:

abr.kabul@gmail.com

abr_kabul1@yahoo.com

احمد ابراهیم حیدری :رییس

از الف تا یا :کتاب رهنما برای کمک به افغانستان

193

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
اداره بازسازی دهات افغانستان)(NPO/RRAA
خانه  ،861ناحیه  ،4حصه  ، 2سرک انگور باغ ،جالل آباد
0700675977
تلفون:
eng.shah.wali@nporraa.org.af
ایمیل:
eng_shah_wali@yahoo.com
www.nporraa.org.af
وبسایت:
انجنیر شاه ولی الکوزی :آمر ساحوی زون شرق

اداره همآهنگی کمکهای همگانی افغان)(AGHCO
خانه  ،2سرک  ،2مقابل شفاخانه دانشگاه ،جالل آباد
0700601534
تلفون:
0786483156
0799800270

ایمیل:

aghco_kbl@yahoo.com

aghco_kbl@hotmail.com

محمد محبوب :رییس

اداره حمایه سرمایه گذاری افغانستان)(AISA
ایستگاه موتر های کابل -جالل آباد ،نزدیک ریاست مبارزه با مواد مخدر ،ناحیه ،5
جالل آباد
0799448117
تلفون:
nabi.rahmnzai@aisa.org.af
ایمیل:
www.aisa.org.af
وبسایت:
غالم نبی رحمانزی :فرد ارتباطی

اداره همآهنگی موسسات غيردولتی افغانی)(ANCB
خانه  ،1517سرک  ،3ناحیه سه ،پهلوی مارکیت میوه ،جالل آباد
0795787637
تلفون:
ancb@ancb.org
ایمیل:
www.ancb.org
وبسایت:
شیر علی :مسول ارتباطات

اداره خوراک وزراعت سازمان ملل متحد)(UN-FAO
زون  ،4فارم میکانیزه ،نزدیک ایستگاه تورخم ،شیشم باغ ،جالل آباد
0798410572
تلفون:

برنامه اسکان بشر ملل متحد)(UN-Habitat
خانه  ،111سرک اتفاق ،ناحیه  ،5جالل آباد
0791611115
تلفون:

0700613868
0700600136

ایمیل:

khushal.asifi@fao.org

Israrullah.Hamkar@fao.org
www.fao.org

وبسایت:
خوشحال آصفی :مدیر

اداره مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد)(UNODC
جالل آباد
0797223341
تلفون:
mohammad.ghaleb@unodc.org
ایمیل:
www.unodc.org
وبسایت:
محمد عالم غالب :همآهنگ کننده والیتی
اداره همآهنگی کمکهای بشری و انکشافی برای افغانها)(ACBAR
دفتر ،FGAسرک مکتب نصرت ،عقب مسجد عیدگاه ،جالل آباد
0700601917
تلفون:
0786070117

ایمیل:

jalmanager@acbar.org

0791611367

ایمیل:

وبسایت:
محمد شرف شریفی :آمر ساحوی

zameer.farooqi@unhabitat-afg.org

www.unhabitat.org/www.fukuoka.unhabitat.org

وبسایت:
نعمت اهلل رحیمی :آمر ارشد والیتی

برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات)(NSP/PMU
چهارراهی مرستون ،جالل آباد
0706504880
تلفون:
0700613315
nangarhar@nspafghanistan.org

ایمیل:
وبسایت:
محمد اسماعیل ظریفی :آمر والیتی

www.nspafghanistan.org

دانشگاه ننگرهار)(NU
درونته ،جالل آباد
تلفون:

0786635158
0700612901

drsharaf_ahmad@yahoo.com
www.acbar.org

drniamat.rahimi@unhabitat-afg.org

0700630345

ایمیل:

delaqawaqar2004@yahoo.com

bayer500@yahoo.com
www.nu.edu.af

وبسایت:
طاهر عنایت :رییس دانشگاه
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دفتر توزیع سریع نی)Nye
خانه  ،3سرک  ،1سرک ترانسپورت ،همراه با رادیو کلید جالل آباد
0777014031
تلفون:
guldad_momand2008@yahoo.com
ایمیل:
www.nyeexpress.com
وبسایت:
گلداد مهمند :آمر دفتر

رادیو کلید)(Radio Killid
خانه  ،565سرک  ،6مقابل قوماندانی پولیس ،سرک کابل  -جالل آباد
0771009290
تلفون:
b.safi@tkg.af
ایمیل:
info@tkg.af
www.tkg.af
وبسایت:
بصیر صافی :مدیر مسول
ریاست احيا و انكشاف دهات)(DRRD
0700601617
تلفون:
حضرت بالل نورستانی :فرد ارتباطی
ریاست احيا و انكشاف دهات)(DRRD
جالل آباد
0773140875
تلفون:
حکیم الدین :رییس
ریاست زراعت ،آبیاری و مالداری)(DAIL
0799395465
تلفون:
0778356490
0700625249
h_safi1@hotmail.com

ایمیل:
محمد حسین صافی :رییس

زنان افغان برای زنان افغان)(WAW
سرک چهل متره ،منزل فضل حق مجاهد ،جالل آباد
0772463383
تلفون:
hayatullah_talibzada@yahoo.com
ایمیل:
www.womenforafghanwomen.org
وبسایت:
حیات اهلل طالب زاده :آمر ساحوی
سازمان بازسازی کندز)(KRA
ناحیه  ،3نارنج باغ ،شهر جالل آباد
5953
پست بکس:
0795989696
تلفون:

ایمیل:
وبسایت:
روح اهلل مختار:

0774100066
0787096789
kra_afg@yahoo.com
aqtash08@gmail.com
www.kra.af

از الف تا یا :کتاب رهنما برای کمک به افغانستان

سازمان حقوق بشر افغانستان)(AHRO
خانه  ،716سرک  ،2حصه  ،2ناحیه  ،4جالل آباد
0788886960
تلفون:
0799672404

ایمیل:
وبسایت:
منیر :آمر

achr98@yahoo.com
www.ahro.af

سازمان صحی جهان)(UNWHO
لوی سارنوالی سابقه ،نزدیک دفتر یونیسف ،جالل آباد
0702217732
تلفون:
hussainak@afg.emro.who.int
ایمیل:
وبسایت:
/www.emro.who.int/countries/afg
محمد اکرم حسین :مدیر طبی
سرکس تعلیمی تربیوی اطفال افغانستان)(AECC
نمایندگی والیتی سرکس جالل آباد
0707580710
تلفون:
0700229987
AECC@afghanmmcc.org

ایمیل:
www.afghanmmcc.org
وبسایت:
زر ولی نسیم :آمر ساحوی
شایق نیت ورک)(SN
جوی هفت
0700600531
تلفون:
0797499999

shaiq_afghan@yahoo.com

ایمیل:
وبسایت:
شفیق اهلل شایق :رییس

www.shaiqnetwork.com

شبکه زنان افغان)(AWN
سرک  1علی خیل ،مقابل کلنیک صحت عامه ،جالل آباد
0700602373
تلفون:
awn.hamdard@yahoo.com
ایمیل:
www.afghanwomensnetwork.org
وبسایت:
خان آقا غرمل :آمر دفتر
شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر)(CSHRN
جالل آباد
0700620976
تلفون:
Niamat.h@hotmail.com
ایمیل:
www.cshrn.af
وبسایت:
نعمت اهلل همدرد :همآهنگ کننده
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شورا همبستگی نهاد های مدني)(CSUC
مارکیت آکا خیل ،منزل  ،3آپارتمان 8
0777611520
تلفون:

کمیته کمکهای بشری ،صحی و باز سازي هیواد)(HEWAD
سرک ( 1طرف چپ) ،نزدیک چهارراهی مستوفیت ،جالل آباد
0700670710
تلفون:
0700632330

0777775266
0787520550
csucngr@gmail.com

ایمیل:
نجیب اهلل صاحبزاده :رییس

كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان)(AIHRC
چهارراهی صحت عامه ،کوچه بابریان ،جالل آباد
0700617270
تلفون:
sabrina.hamidi1451@yahoo.com
ایمیل:
aihrc.jalalabad@gmail.com
www.aihrc.org.af
وبسایت:
صبرینه حمیدی :آمر ساحوی برنامه
کمیته بین المللی نجات)(IRC
خانه  ،1سرک فضل الحق مجاهد ،ناحیه  ،4جالل آباد
0770300895
تلفون:
0793400895

ایمیل:

Majroom@rescue.org

ardalan.zamani@afghanistan.theirc.org
www.theIRC.org

وبسایت:
داکتر مجروم :همآهنگ کننده ساحوی

کمیته پيشرفت روستایی بنگله دیش)(BRAC
نزدیک مکتب التقوی ،جالل آباد
0706299652
تلفون:
nazmulhassan.brac@gmail.com
ایمیل:
www.brac.net
وبسایت:
نجم الحسن خان :آمر والیتی برنامه همبستگی ملی

مجتمع اجتماعی هیله)(HAS
جوی هفت ،منزل سوم ،شایق نیت ورک
0777611520
تلفون:
0797199999
nargis_fm@yahoo.com

ایمیل:
www.shaiqnetwork.com
وبسایت:
شهال شایق :رییس
مجتمع قانون خواهان)(DQG
0798236944
تلفون:
qanoon_ghushtonky@yahoo.com
ایمیل:
www.dqg.org.af
وبسایت:
عبدالقادر هالل :نماینده ارشد
مرکز آموزش حقوق بشر برای زنان افغان)(THRA
خانه  ،819عقب شفاخانه صحت عامه ،حصه 3
0799326661
تلفون:
0202302724

ایمیل:

roshan.sirran@gmail.com

jina_thra@yahoo.com
www.thra.org.af

وبسایت:
روشن څیرن :رییس

مرکز تعلیمی زنان افغانستان)(AWEC
جالل آباد
0777761301
تلفون:
0700601943

کمیته دنمارک برای کمک به مهاجرین افغان)(DACAAR
سرک سید کیهان ،مسجد اخالص ،ریگی شاه مرد خان ،جالل آباد
0793407901
تلفون:
east.rm@dacaar.org
ایمیل:
www.dacaar.org
وبسایت:
حاجی محمد امین :آمر والیتی برنامه آب و بهداشتی
کمیته سویدن برای افغانستان)(SCA
منزل داکتر شفیع اهلل ،سرک سارنوالی کهنه ،نردیک دفتر یونیسف ،جالل آباد
0785193019
تلفون:
najeebullah@sca.org.af
ایمیل:
www.swedishcommittee.org
وبسایت:
نجیب اهلل :مسول اداری
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ایمیل:

awec.kabul@awec.info

awec.nangarhar@awec.info
www.awec.info

وبسایت:
ذکیه کاکر :امر والیتی

مرکز همآهنگی امور ماین پاکی افغانستان)(MACCA
جالل آباد
0799116813
تلفون:
0705966440

ایمیل:

abdul.wakil@macca.org.af

AbdulWa@unops.org
www.macca.org.af

وبسایت:
عبدالوکیل :آمر ساحوی
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موسسه امداد بين المللي)(RI
ناحیه  ،4نزدیک دفتر یونیسف ،جالل آباد
0777011367
تلفون:
0792992294
mehrullah.perdes@ri.org

ایمیل:
وبسایت:
مهر اهلل پردیس :همآهنگ کننده برنامه والیتی
www.ri.org

موسسه انكشافی افغان)(ADA
خانه  ،97سرک  ،3عبد الحق مینه ،ناحیه  ،5جالل آباد
0786763198
تلفون:
0786763198

ایمیل:

ada.headoffice@ada.org.af

amini.asadullah@yahoo.com
www.ada.org.af

وبسایت:
اسداهلل امینی :آمروالیتی

موسسه بین المللی حمايه اطفال)(SCI
خانه  ،1714سرک  ،7چهارراهی مرستون ،ناحیه  ،3جالل آباد
0798454587
تلفون:
Faridullah.mushfiq@savethechildren.org
ایمیل:
www.savethechildren.net
وبسایت:
فرید اهلل مشفق :رییس دفتر
موسسه تعلیمات ابتدائی وحرفوی)(BEST
خانه  ،9سرک  ،2احمد علی مینه ،شهر جالل آباد
0786097736
تلفون:
0700606463

ایمیل:

namohmand@bestafg.org

bestafg@bestafg.org
www.bestafg.com

وبسایت:
نذیر احمد مهمند :رییس عمومی

موسسه رفاه برای انکشاف افغانستان)(WADAN
خانه  ،1571سرک  ،9فیز  ،3حصه  ،3نزدیک مارکیت میوه جالل آباد
0700045315
تلفون:
sherali_wadan@yahoo.com
ایمیل:
www.wadan.org
وبسایت:
شیر علی :امر ساحوی
موسسه سرف ،خدمات تربيوی و اضطراری)(SERVE
ریگی شاه مرد خان ،ناحیه  ،4پهلوی دفتر ،IRCجالل آباد
0775286594
تلفون:
0790855550

ایمیل:

regionalofficejlb@serveafghanistan.org

info@serveafghanistan.org
www.serveafghanistan.org

وبسایت:
عبدالوحید میاخیل :آمرمالی

موسسه ماین پاکی ام ،دی ،سی)(MDC
عقب شفاخانه دانشگاه ننگرهار ،جالل آباد
0788881345
تلفون:
khudainazarsheenwari@yahoo.com
ایمیل:
mdc_afghan@hotmail.com
www.mdc-afghan.org
وبسایت:
خدای نظر شینواری :مدیر ساحوی
موسسه مجتمع جامعه مدنی افغانستان)(ACSFO
جالل آباد
0700157262
تلفون:
ahmadmtasal@yahoo.com
ایمیل:
www.acsf.af
وبسایت:
احمد مصطفی تصل :آمر ساحوی

موسسه تعلیمی و انکشاف ظرفیتهای نور)(NECDO
جوی هفت ،مقابل راهنمای معامالت حسن ،جالل آباد
0799337667
تلفون:
noor_en2001@yahoo.com
ایمیل:
jamila_afghani@yahoo.com
www.necdo.org.af
وبسایت:

موسسه مساعدت برای اطفال افغانستان)(CFA
خانه ،4196 ،مقابل شفاخانه صحت عامه ننگرهار ،چهارراهی مرستون ،ناحیه  ،3جالل
آباد
پست بکس5264 :
0795082173
تلفون:
anasih@afghanistan.childfund.org
ایمیل:
www.childfund.org
وبسایت:
عبدالکریم ناصح :امر پروژه

موسسه جهانی اسالمیک ریلیف)(IRA
جوی هفت
0787724053
تلفون:
m.hamid@ir-afg.org
ایمیل:
www.islamic-relief.com/ www.irafghanistan.org
وبسایت:
محمد حمید :مدیر مالی و اداری برنامه

موسسه همکاری و انکشاف برای افغانستان)(AADA
خانه  ،1684سرک  ،16چهارراهی مرستون ،ناحیه  ،3جالل آباد
0799036522
تلفون:
Muhammad Jan Sherzai
ایمیل:
www.aada.org.af
وبسایت:
محمد جان شیرزی :آمر والیتی برنامه

از الف تا یا :کتاب رهنما برای کمک به افغانستان
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موسسه تحقیقات علمی و انکشاف جامعه)(ORCD
خانه  ، 4286سرک  ، 12چهار راهی مرستون ،ناحه  ،3جالل آباد
0729802962
تلفون:
info@orcd.org.af
ایمیل:
j.safi@orcd.org.af
www.orcd.org.af
وبسایت:
همکاری -همآهنگی كمك های انسانی)(CHA
بندر تورخم
0766558161
تلفون:
nangarhar@cha-net.org
ایمیل:
www.cha-net.org
وبسایت:
سید رحمان اعجاز :آمر پروژه
هیات ناروی برای مهاجرین)(NRC
ریگی شاه مرد خان ،زون ،4سرک  ،4دوکانهای سید کیهان ،جالل آباد
0700030422
تلفون:
008821667223346
nazir.durani@nrc.no
www.nrc.no

ایمیل:
وبسایت:
نظیر درانی :مسول اداری

نورستان
برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات)(NSP/PMU
قریه پاشاکی ،پارون
0700812855
تلفون:
noristan@nspafghanistan.org
ایمیل:
kabul@nspafghanistan.org
www.nspafghanistan.org
وبسایت:
عیسی وحدت :آمر والیتی
ریاست احيا و انكشاف دهات)(DRRD
پارون
0797564717
تلفون:
rrdnuristan@yahoo.com
ایمیل:
سید معصوم سیدی :سرپرست
ریاست زراعت ،آبیاری و مالداری)(DAIL
0706604010
تلفون:
rauf_nuristani@yahoo.com
ایمیل:
عبدالروف :رییس

ولت هونگرهلیفه)(AgroAction GAA
جالل آباد
0779638383
تلفون:
0700638383
delawer.haqmal@Welthungerhilfe.de
www.welthungerhilfe.de

ایمیل:
وبسایت:
دالور حقمل :آمر پروژه

یوناما -هيات معاونت ملل متحد در افغانستان)(UNAMA
پهلوی دفتر والی ،چهارراهی پشتونستان ،جالل آباد
3205
پست بکس:
0799822329
تلفون:
ایمیل:

012129632668
songh@un.org
waak@un.org
www.unama.unmissions.org

وبسایت:
هرن سانگ :رییس دفتر

یونیسف  -صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال)(UNICEF
عقب مسجد عید گاه ،منزل سید عباس ،ناحیه  ،4جالل آباد
0798507460
تلفون:

ایمیل:

0798507468
0798507461
amohamed@unicef.org
jalalabad@unicef.org
www.unicef.org

وبسایت:
پینگ وانگ :رییس دفتر
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نيمروز
اتاق تجارت و صنایع افغانستان)(ACCI
زرنج
0799597713
تلفون:
danesh.net2007@yahoo.com
ایمیل:
www.acci.org.af
وبسایت:
شير احمد چخانسوری :مدیر عامل
برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات)(NSP/PMU
زرنج
 PRRDمحوطه
0799479603
تلفون:
nimroz@nspafghanistan.org
ایمیل:
kabul@nspafghanistan.org
www.nspafghanistan.org
وبسایت:
خلیل بهادری :آمر والیتی

همآهنگی کمکها برای افغانها)(CoAR
زرنج
0772623633
تلفون:
ab.wakil2011@gmail.com
ایمیل:
coar_kbl@yahoo.com
www.coar.org.af
وبسایت:
عبدالوکیل :آمر والیتی
همبستگی خانواده های افغا نستان)(SAF
منطقه ابو داود سجستانی ،مقابل زندان مرکزی ،زرنج
0799755408
تلفون:
anas_rahimi@yahoo.co.uk
ایمیل:
www.saf.org.af
وبسایت:

ریاست احيا و انكشاف دهات)(DRRD
زرنج
0795774421
تلفون:
eng.khalilrahman@yahoo.com
ایمیل:
خلیل الرحمن اسد :فرد ارتباطی
ریاست زراعت ،آبیاری و مالداری)(DAIL
زرنج
0799598131
تلفون:
m.Akbar_sharifi@yahoo.com
ایمیل:
محمد اکبر شرفی :رییس
موسسه امداد بين المللي)(RI
چهارراهی معارف ،سرک  10هامون ،زرنج
0799251231
تلفون:
0792992300
zabihullah.honar@ri.org

ایمیل:
وبسایت:
ذبیح اهلل هنر :همآهنگ کننده والیتی برنامه
www.ri.org

موسسه بهزیستی تحرک)(MOVE
مقابل ریاست صحت عامه ،زرنج
0791778282
تلفون:
0703830589

ایمیل:

Ahmad.vvr@gmail.com

wahabuddinjalal@gmail.com

وهاب الدین جالل :فرد ارتباطی

از الف تا یا :کتاب رهنما برای کمک به افغانستان
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هرات
آژانس خبری پژواک)(PAN
0791370567
تلفون:
news@pajhwok.com
ایمیل:
stooraysahar@gmail.com
www.pajhwok.com
وبسایت:
ستوری کریمی :گزارشگر

آلسو -موسسه افغانهای متاثر از ماین)(ALSO
مقابل لیسه جامی ،سرک فرماندهی پولیس
0777320051
تلفون:

ایمیل:

0787322321
0786935430
also.hadihrt@gmail.com
info@afghanlandminesurvivors.org
www.afghanlandminesurvivors.org

وبسایت:
هادی امیری :آمر ساحوی

ا ِریا -اداره بازسازی و تحفظ انرژی در افغانستان)(AREA
ایستگاه مخابرات ،سرک داکتر عنایت اهلل منصوری
0770336701
تلفون:
0770336702
ایمیلaraqeeb@area-af.org :

عبد الرقیب :رییس منطقوی

اتاق تجارت و صنایع افغانستان)(ACCI
0799201433
تلفون:
cci_herat@yahoo.com
ایمیل:
www.acci.org.af
وبسایت:
خليل احمد يارمند :مدیر عامل
اداره بازسازی دهات افغانستان)(NPO/RRAA
ایستگاه بالک های امنیت ملی ،مقابل زمینهای زراعتی امنیت ملی
0700406252
تلفون:
s.hakim@nporraa.org.af
ایمیل:
rraawest@yahoo.com
www.nporraa.org.af
وبسایت:
سید عبدالحکیم :آمر ساحوی
اداره حمایه سرمایه گذاری افغانستان)(AISA
سرک باغ ملت ،عقب محوطه اردوی ملی ،مقابل دفتر کمیسیون حقوق بشر
040234548
تلفون:
ایمیل:

0700433250
shafiq@aisa.org.af
M.jagharagi@aisa.org.af
www.aisa.org.af

اداره خوراک وزراعت سازمان ملل متحد)(UN-FAO
سرک والیت ،ریاست زراعت ،دفتر FAO
0799412662
تلفون:
0799027543
0707046594

ایمیل:

Nabi.Gul@fao.org

Abdullah.Hakimi@fao.org
www.fao.org

وبسایت:
نبی گل زوی :مدیر

اداره مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد)(UNODC
0798293799
تلفون:
ahmad-wahid.fayeed@unodc.org
ایمیل:
www.unodc.org
وبسایت:
احمد وحید فاید :همآهنگ کننده والیتی
انستیتیوت آموزشی افغانستان)(AIL
سرک پارک ملت ،غرب دفتر حقوق بشر افغانستان ،عقب دفتر جلب جذب اردوی ملی
0700401771
تلفون:
0754013122
0708267076

ایمیل:

ail.herat@gmail.com

ail.heratfin@gmail.com

www.afghaninstituteoflearning.org

وبسایت:
علی اکبر زرین :همآهنگ کننده عمومی

برنامه اسکان بشر ملل متحد)(UN-Habitat
خانه  ،2سرک  ،1صادق  ،7چهارراهی  29حمل ،ناحیه 5
0791611282
تلفون:
0791611286
0791611285

ایمیل:

wahab@unhabitat-afg.org

habitat_hrt@hotmail.com
habitat_hrt@hotmail.com

www.unhabitat.org/www.fukuoka.unhabitat.org

وبسایت:
سید سعداهلل وهاب :آمر والیتی

برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات)(NSP/PMU
0799237601
تلفون:
herat@nspafghanistan.org
ایمیل:
kabul@nspafghanistan.org
www.nspafghanistan.org
وبسایت:
محمد سهیل :آمر والیتی

وبسایت:
شفیق احمد احمدی :آمر ساحوی
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دانشگاه هرات)(HU
تلفون:

0799826676

0700408984
0799372971
heratuniversity@yahoo.com

ایمیل:
وبسایت:
عبدالظاهر محتسب زاده :رییس دانشگاه
www.hu.edu.af

دفتر بين المللي ورلدويژن افغانستان)(WVIA
سرک عمومی والیت ،سرک آمریت ،مقابل ریاست زراعت
040224568
تلفون:
0793465581
0700157374

ایمیل:

Jim_Alexander@wvi.org

ahmadsear_suhail@wvi.org
www.wvi.org/afghanistan

وبسایت:
جیم الکساندر :رییس

دفتر توزیع سریع نی)(Nye
سرک باغ آزادی ،ایستگاه کج ،یکجا با دفتر رادیو کلید
0777400460
تلفون:
0776565205

ایمیل:

aq.jami@yahoo.com

kamalnaser_2006@yahoo.com
shafi_wazire@yahoo.com
www.nyeexpress.com

وبسایت:
شفیع احمد شیخانی :آمر دفتر

دفتر نماینده ملکی ناتو در زون غرب -هرات)(NATO
یکجا با  - RCدفتر مرکزی غرب
0796856013
تلفون:
andrea.romussi@esteri.it
ایمیل:
آندرا روموسی :نماینده ارشد ملکی ناتو در زون غرب افغانستان
رادیو کلید)(Radio Killid
ناحیه  ،1سرک باغ آزادی ،مقابل سرک کج
040220182
تلفون:
0772038175
0786082182

ایمیل:

m.reza@tkg.af

info@tkg.af

www.tkg.af
وبسایت:
سید محمد رضا هاشمی :مدیر مسول

از الف تا یا :کتاب رهنما برای کمک به افغانستان

ریاست احيا و انكشاف دهات)(DRRD
داخل باغ والیت
0700401071
تلفون:
Aqa_mohamad@yahoo.com
ایمیل:
آقا محمد صدیقی :رییس
ریاست زراعت ،آبیاری و مالداری)(DAIL
0799154092
تلفون:
0791464646
faqir.baiangar@mail.gov.af

ایمیل:
فقیر احمد بیانگر :رییس

سازمان حقوق بشر افغانستان)(AHRO
پهلوی قوماندانی امنیه ،دروازه خوش
0703188506
تلفون:
ayubyamen@yahoo.com
ایمیل:
www.ahro.af
وبسایت:
امر الحق ایوبی :فرد ارتباطی
سازمان صحی جهان)(UNWHO
ایستگاه باغ مراد ،نزدیک مسجد باغ مراد ،مقابل مارکیت افغان ،محوطه دفاترWHO/
 ،UNICEF/OCHAمنزل دوم ساختمان اصلی
0782200358
تلفون:
rasoolis@afg.emro.who.int
ایمیل:
وبسایت:
/www.emro.who.int/countries/afg
ابوبکر رسولی :همآهنگ کننده

سازمان ماین پاکی هالو ترست)(HALO Trust
سرک عمومی هرات  -اسالم قلعه ،مقابل ترمینل ترانسپورت غرب ،طرف شمال
0700665750
تلفون:
0799016144
halo@haloafg.org
www.halotrust.org/ www.halousa.org

ایمیل:
وبسایت:
عبدالطیف رحیمی :دفتر عملیاتی ساحوی غرب

سرکس تعلیمی تربیوی اطفال افغانستان)(AECC
ایستگاه بانک خون انصاری وات مقابل کودکستان آینده سازان
0797010564
تلفون:
0700229987
AECC@afghanmmcc.org
www.afghanmmcc.org

ایمیل:
وبسایت:
استاد جلیل نوروزی :آمر ساحوی

شبکه زنان افغان)(AWN
ایستگاه بنایی (طرف راست) ،نیکزاد کوچه (طرف راست) ،آخرین ساختمان سه طبقه
040261048
تلفون:
parnaian5@yahoo.com
ایمیل:
www.afghanwomensnetwork.org
وبسایت:
حسینه نیکزاد :آمر دفتر
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کمیته بین المللی نجات)(IRC

شبکه انکشافی باختر)(BDN
خانه  ،48سرک شاه عالم طاهری ،تانک مرکز
0797359295
تلفون:

تلفون:

f.sultani@bdn.org.af

ایمیل:

ایستگاه مهتاب ،پهلوی تاالر مهتاب ،ناحیه 5

0702121584

ایمیل:

n.wahedi@bdn.org.af
www.bdn.org.af

وبسایت:
فریدون سلطانی :امر پروژه

شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر)(CSHRN
0700402261
تلفون:
Azizakhairandesh22@yahoo.com
ایمیل:
www.cshrn.af
وبسایت:
عزیزه خیراندیش :همآهنگ کننده
كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان)(AIHRC
غرب باغ ملت ،پهلوی مرکز اردوی ملی
0799012018
تلفون:
rahimiqader@hotmail.com
ایمیل:
www.aihrc.org.af
وبسایت:
سید عبد القادر رحیمی :آمر ساحوی برنامه
كميشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان)(UNHCR
نزدیک گردی پارک ،اخیر سرک ماجدی
040447041
تلفون:
040447042
0791990041
00870763097236

ایمیل:

schuette@Unhcr.org

AFGHE@unhcr.org
www.unhcr.org

وبسایت:
ایتا شوت :رییس دفتر ساحوی

كميشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان)(UNHCR
اسالم قلعه ،داخل محوطه گمرک ،سرحد اسالم قلعه
0791990091
تلفون:
0791990090

ایمیل:

AZAMY@unhcr.org

AFGIS@unhcr.org

www.unhcr.org
وبسایت:
نیک محمد اعظمی :معاون مدیر ساحوی
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0770300866
0770300882
Alem.Faizi@rescue.org

Soraiya.Saddiqi@rescue.org

www.theIRC.org
وبسایت:
محمد حلیم فیضی :همآهنگ کننده ساحوی

کمیته پيشرفت روستایی بنگله دیش)(BRAC
باد نظر گاه ،کوچه مسجد ،سرک خواجه عبداهلل انصاری
0702236125
تلفون:
ranabrac2@yahoo.com
ایمیل:
www.brac.net
وبسایت:
مسعود رنا :آمر منطقوی برنامه های تعلیمی
کمیته دنمارک برای افغانستان)(DAC
سرک مخابرات ،آب بخش باد مرغان ،سرک باغچه گلها
040255640
تلفون:
0787007656

ایمیل:

dac@afghan.dk

director@afghan.dk
www.afghan.dk

وبسایت:
سمیترا موکرجی :رییس پروژه

کمیته دنمارک برای کمک به مهاجرین افغان)(DACAAR
چک پوست اول سرک سپین ادی جوار پل کاروبار
0797987049
تلفون:
04022966
04022955
west.rm@dacaar.org

ایمیل:
وبسایت:
عبدالرزاق کیهانی :آمر ساحوی

www.dacaar.org

کمیته کمکهای بشری ،صحی و باز سازي هیواد)(HEWAD
سرک  ،1دروازه ملک ،نزدیک مخزن نفت شهزاده پترول پمپ
0700670710
تلفون:
0700632330

کمیته هالند برای افغانستان)(DCA
سرک قول اردو ،کوچه مکتب امیر علی شیر نوایی
0700406297
تلفون:
drqader_fakhri@yahoo.com
ایمیل:
www.dca-vet.nl
وبسایت:
عبدالقادر فخری :رییس ساحوی برنامه
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مجتمع قانون خواهان)(DQG
خانه ( ،4طرف چپ) ،سرک خواجه عبداهلل انصار ،مقابل مسجد ابو ایوب انصاری
0798236944
تلفون:
qanoon_ghushtonky@yahoo.com
ایمیل:
www.dqg.org.af
وبسایت:
سید جاوید احمد یار هروی :نماینده ارشد
مرکز تعلیمی زنان افغانستان)(AWEC
0777761419
تلفون:
awec.kabul@awec.info
ایمیل:
awec.herat@awec.info
www.awec.info
وبسایت:
وداع شریفی :آمر والیتی
مرکز همآهنگی امور ماین پاکی افغانستان)(MACCA
0700364925
تلفون:
0705966480

ایمیل:

moqeem.noori@macca.org.af

MohammadMN@unops.org
www.macca.org.af

وبسایت:
محمد مقیم نوری :آمر ساحوی

موسسه انكشافي سنايي)(SDO

خانه  ،255سرک والیت ،علی موفق 4

تلفون:
ایمیل:

0700400765
sdo.herat@gmail.com

stanikzai_hrt@yahoo.com
www.sanayee.org.af

وبسایت:
عبدالخالق استانکزی :آمر منطقوی

موسسه بين المللی هندیکپ)(HI

باد مرغان ،سرک دوم حضرت بالل ،ناحیه 3

تلفون:

0799541501
0799033119

ایمیل:

موسسه خدمات اجتماعی زنان)(WASSA
باغ آزادی  -سرک مهتاب ،آخر سرک نو نظر قلعه
0796135958
تلفون:
0799443350
040229904

ایمیل:

nsakhi@gmail.com

sw.sayedi@gmail.com

نیلوفر سخی :رییس و بنیانگذار

موسسه رفاه برای انکشاف افغانستان)(WADAN
خانه  ،4سرک امید
0797051915
تلفون:
daqiq_farah@yahoo.com
ایمیل:
www.wadan.org
وبسایت:
عیسی دقیق :همآهنگ کننده پروژه
موسسه سي  ،آر  ،اس)(CRS

منزل حاجی غالم نبی حلیم یار ،شرق آبکش ،ایستگاه باد مرغان ،سرک مخابرات  ،ناحیه 3

تلفون:
basir.samit@crs.org
ایمیل:
www.crs.org
وبسایت:
عبدالبصیر صامت :رییس دفتر
0797480490

موسسه مجتمع جامعه مدنی افغانستان)(ACSFO
مقابل ریاست فواید عامه هرات ،سرک فردوسی
0729001931
تلفون:
0787982000
herat-rmanager@acsf.af

ایمیل:
info@acsf.af
www.acsf.af
وبسایت:
موسسه ندای زن)(VWO
باد مرغان ،مقا بل مسجد رضا
04022634
تلفون:

0799873148

0700298732

008821684442463

0799209386

hrtcoordinator@hiafgha.org

ایمیل:

www.handicap-international.org

وبسایت:
ثریا پا کزاد :رییس اجرایی

hrt-hss@hiafgha.org

وبسایت:
طاهر سخی :همآهنگ کننده

از الف تا یا :کتاب رهنما برای کمک به افغانستان

vwo_afg@yahoo.com

info@vwo.org.af
www.vwo.org.af
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موسسه وارچایلد-بریتانیا)(WC-UK
باغ آزادی،کوچه نظر قلعه نویی
0795663615
تلفون:
ایمیل:

هیات ناروی برای مهاجرین)(NRC
ایستگاه والیت ،مقابل ریاست زراعت ،داخل کوچه
0789168226
تلفون:

008821621344834

008821621330214

helen@warchild.org.uk

mustafa.azimi@afg.nrc.no

karima@warchild.org.uk
www.warchild.org.uk

وبسایت:
هلن گیلرمو :رییس کشور

موسسه حمایت از زنان -میدیکا افغانستان)(WSO-MA
باد مرغان ،سرک  2حضرت بالل ،ناحیه 3
0793200528
تلفون:
muqadasa.dastgir@medica-afghanistan.org
ایمیل:
info@medica-afghanistan.org
www.medicamondiale.org
وبسایت:
مقدسه دستگیر :مسول ارتباطات
همآهنگی کمکها برای افغانها)(CoAR
0708813460
تلفون:
ghabi_siddiqui@yahoo.com
ایمیل:
coar_kbl@yahoo.com
www.coar.org.af
وبسایت:
غالم نبی صدیقی :آمر والیتی
همکاری  -همآهنگی كمك های انسانی)(CHA
ایستگاه خواجه عبداهلل انصار ،نزدیک سرک معلم غنی ،کوچه دین محمد کروخی
0778585735
تلفون:

ایمیل:
www.nrc.no
وبسایت:
مصطفی عظیمی :مسول اداری

یوناما -هيات معاونت ملل متحد در افغانستان)(UNAMA
پل پشتون ،سرک میدان هوایی()HMAC
پست بکس3205 :
0766559832
تلفون:
0783236553

ایمیل:

osman6@un.org

kuzmina@un.org

www.unama.unmissions.org

وبسایت:
خلیل عثمان :رییس دفتر

یونیسف  -صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال)(UNICEF
0798507660
تلفون:
bpathak@unicef.org
ایمیل:
kabul@unicef.org
www.unicef.org
وبسایت:
بهانو پاتک :رییس دفتر ساحوی

040444365

ایمیل:

samimi.hrt@hotmail.com

herat@cha-net.org
www.cha-net.org

وبسایت:
محمد صمیمی :آمر دفتر ساحوی

هيات معاونت بين المللی)(IAM
ایستگاه باد مرغان ،چهارراهی زمان جان
پست بکس9 :
0799205905
تلفون:
0700400139
040231714
rtl.herat@iam-afghanistan.org

ایمیل:
وبسایت:
روت دووگرتی :سرپرست -تیم لیدر منطقوی

www.iam-afghanistan.org
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هلمند
آژانس خبری پژواک)(PAN
لشکر گاه
پست بکس3129 :
0707395580
تلفون:
ایمیل:

0799766976
zianullah.s@gmail.com
news@pajhwok.com
www.pajhwok.com

وبسایت:
زین اهلل ستانکزی :گزارشگر

اداره حمایه سرمایه گذاری افغانستان)(AISA
سرک دریا ،مقابل دفتر ریاست امنیت ،لشکر گاه
0787139011
تلفون:
a.ajmal@aisa.org.af
ایمیل:
www.aisa.org.af
وبسایت:
فضل عمر اجمل :آمر ساحوی
برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات)(NSP/PMU
لشکر گاه
0706802800
تلفون:
0799151660
helmand@nspafghanistan.org
www.nspafghanistan.org

ایمیل:
وبسایت:
عبدالهادی :آمر والیتی

دانشگاه هلمند)(HU
لشکر گاه
0786635183
تلفون:
ایمیل:

0700012060
sandakhilsorgul@gmail.com
helmand.gov@gmail.com

سورگل سندا خیل :رییس

ریاست احيا و انكشاف دهات)(DRRD
لشکر گاه
0700337473
تلفون:
helmandrrd@gmail.com
ایمیل:
محمد عمر قانع :فرد ارتباطی
ریاست زراعت ،آبیاری و مالداری)(DAIL
لشکر گاه
0700009908
تلفون:
0703866100
rohullah.rawan@yahoo.com

ایمیل:
روح اهلل روان :سرپرست

از الف تا یا :کتاب رهنما برای کمک به افغانستان

سازمان تسهیل کننده کمک های بشری)(HAFO
سرک شفاخانه ،ناحیه  ،1لشکر گاه
0786500794
تلفون:
ایمیل:

0700838594
lashkargah@hafo.org
sarabi@hafo.org
www.hafo.org

وبسایت:
ذبیح امین :آمر ساحوی

سازمان حقوق بشر افغانستان)(AHRO
لشکر گاه
0788886935
تلفون:
ایمیل:

0796836149
zaman.raofi@gmail.com
achr@yahoo.com
www.ahro.af

وبسایت:
محمد زمان روفی :فرد ارتباطی

شفاخانه ایمرجنسی)(Emergency
لشکرگاه
0795870809
تلفون:
emergency@emergency.it
ایمیل:
www.emergency.it
وبسایت:
كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان)(AIHRC
سرک ننگرهار ،مقابل مارکیت  ،لشکر گاه
0798145049
تلفون:
bellal_sidiqi@hotmail.com
ایمیل:
www.aihrc.org.af
وبسایت:
بالل صدیقی :آمر ساحوی برنامه
کمیته بین المللی نجات)(IRC
غزنی وات ،سرک  ،15لشکر گاه
0729080003
تلفون:
0700307408
0799898992
008821650209543
Muhammad.Fahim@rescue.org
www.theIRC.org

ایمیل:
وبسایت:
محمد فهیم :مدیر ارشد قوای بشری و اداری

کمیته پيشرفت روستایی بنگله دیش)(BRAC
نزدیک کوچه پولیس ،لشکر گاه
0708404972
تلفون:
mdrsaboor@gmail.com
ایمیل:
www.brac.net
وبسایت:
عبدالصبور مدقیا :متخصص برنامه های صحی

205

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
موسسه بين المللی مرسی کور -لشکر ترحم)(MC
کارته چهانجیر ،پهلوی ریاست تعلیم و تربیه هلمند ،لشکر گاه
0793506363
تلفون:
0793505702
mawahidi@af.mercycorps.org

ایمیل:
وبسایت:
محمد اشرف واحدی :معاون آمر برنامه

www.mercycorps.org

موسسه رفاه برای انکشاف افغانستان)(WADAN
عقب ریاست اطالعات و فرهنگ ،چهارراهی شام الن ،لشکر گاه
0799271884
تلفون:
dr_abdulwali@yahoo.com
ایمیل:
www.wadan.org
وبسایت:
عبدالولی :همآهنگ کننده پروژه
همکاری  -همآهنگی كمك های انسانی)(CHA
خانه  ،7سرک ارغنداب ،عقب دفتر والی ،گذر اول ،بالک  ،19ناحیه  ،2لشکر گاه
0766558130
تلفون:
qandahar@cha-net.org
ایمیل:
www.cha-net.org
وبسایت:
عبدالقاهر بارکزی :آمر دفتر -سرپرست

وردک
ا ِریا -اداره بازسازی و تحفظ انرژی در افغانستان)(AREA
نزدیک شفاخانه ایمرجنسی ،میدان شهر
0770336618
تلفون:
hydari_h@yahoo.com
ایمیل:
حیات اهلل حیدری :همآهنگ کننده والیتی
برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات)(NSP/PMU
میدان شهر
0788880247
تلفون:
0775570945
Wardag@nspafghanistan.org

ایمیل:
وبسایت:
دوست محمد دوست :آمر والیتی

www.nspafghanistan.org

ریاست احيا و انكشاف دهات)(DRRD
میدان شهر
0799760308
تلفون:
Janhekmatjoo@yahoo.com
ایمیل:
جان محمد حکمت جو :رییس
ریاست زراعت ،آبیاری و مالداری)(DAIL
میدان شهر
0799867285
تلفون:
0752800051
waseems17@yahoo.com

ایمیل:
فضل عمر :رییس

کمیته سویدن برای افغانستان)(SCA
کارته آسمایی ،ناصر آباد ،میدان شهر
0799153339
تلفون:
ghulamnabi.wbphs@sca.org.af
ایمیل:
www.swedishcommittee.org
وبسایت:
غالم نبی :مسول اداری
مرکز تعلیمی زنان افغانستان)(AWEC
میدان شهر
0777761353
تلفون:
awec.kabul@awec.info
ایمیل:
awec.wardak@awec.info
www.awec.info
وبسایت:
فهیمه وردک :آمر والیتی
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آدرس ها و تماس ها
مرکزتعاون افغانستان)(CCA
آب شیروم ،مکتب تخنیک ،میدان شهر
0700294693
تلفون:
ccakabul@hotmail.com
ایمیل:
www.cca.org.af
وبسایت:
معلم امین :آمر
یونیسف
میدان شهر
0771847588
تلفون:
Salam4allofu@hotmail.com
ایمیل:
www.awse.af
وبسایت:
جمشید سخی :فرد ارتباطی
موسسه رفاه برای انکشاف افغانستان)(WADAN
پهلوی ریاست اطالعات و فرهنگ ،عقب شفاخانه میدان وردک ،میدان شهر
0700154887
تلفون:
drnajeebullahshinwary@yahoo.com
ایمیل:
www.wadan.org
وبسایت:
محمد نسیم :همآهنگ کننده پروژه
موسسه همکاری و انکشاف برای افغانستان)(AADA
عقب دفتر والیتی پولیس ،دفتر سابقه کمیته سویدن ،میدان شهر
0799687925
تلفون:
fatif@aada.org.af
ایمیل:
www.aada.org.af
وبسایت:
فیض محمد عاتف :آمر برنامه
همآهنگی کمکها برای افغانها)(CoAR
عقب لیسه حامد کرزی ،میدان شهر
0774098655
تلفون:
coar.wardak@gmail.com
ایمیل:
coar_kbl@yahoo.com
www.coar.org.af
وبسایت:
طاوس :آمر والیتی

از الف تا یا :کتاب رهنما برای کمک به افغانستان
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قوانین در افغانستان

منابع رسمی قانون در افغانستان عبارت اند از -1 :قوانین اسالمی  -2قانون اساسی ( -3 ) 2004نظام نامه ها ،فرمان ها و قوانین
تصویب شده  -4معاهدات و میثاق های بین المللی  -5و گونه های مختلف آیین نامه ها و دستورات .در افغانستان ،براساس
قانون اساسی هیچ قانونی نمی تواند مخالف باور ها و دستورات اسالم باشد و بسیاری از آیین نامه ها و قوانین موضوعه کشور
اصول شرعی دین اسالم را بازتاب می دهد.
چندین قانون اساسی در افغانستان به وجود آمدند .قوانین اساسی سال (1987 ،1977 ،1964 ،1931 ،1923سال  1990اصالح
شدند) و قانون اساسی سال 2004؛ همه این ها یا از سوی پارلمان و یا لوی جرگه تصویب شدند .در حالی که قوانین اساسی
سال 1979و  1980و  1992آماده شدند اما هیچ گاه به تصویب نرسیدند .مثل کشور های دیگر قوانین عادی افغانستان نباید
مخالف قانون اساسی باشد .قانون زمانی به وجود می آید که از طرف شورای ملی تصویب شده و به توشیح رییس جمهور رسیده
باشد که بعد از آن به زبان دری و پشتو در جریده رسمی از طرف وزارت عدلیه منتشر می شود .در حالی که اکثر قوانین باید
در جریده رسمی چاپ شود اما مقررات که بخشی از اعمال داخلی وزارت خانه ها را تنظیم می کند نیاز به تصویب شورای ملی
ندارد و الزم به چاپ در جریده رسمی نیز نمی باشد .بعد از نوامبر  1963جریده رسمی به صورت مداوم و متوالی انتشار یافته
است .قبل از این قوانین به صورت انفرادی و به شکل جزوه منتشر می شد که نگهداری آنها مشکل بود .جریده رسمی شماره
 787سال  1999/1378روش و نیازمندی انتشار و تصویب اسناد قانونی را مشخص کرد.
امروزه هیچ فهرستی از قوانین رسمی یکپارچه و سیستم گزارش دهی منظم از قضایا و تصمیم های دادگاه ها (حتی دادگاه عالی)
وجود ندارد .قوانین حاکم بر پروژه های  USAIDافغانستان مجموعه یی کامل از موضوعات جریده رسمی را اسکن نموده و به
شکل فایل  PDFدر وبسایت وزارت عدلیه قابل دسترس و قابل دانلود می باشد ( .)www.moj.gov.afهمچنین متن کامل قوانین
جریده رسمی به صورت دیتابس قابل جستجو در سایت وزارت عدلیه به زبان دری و پشتو می باشد .آیین نامه ها ،دستورات،
اجازه نامه ها و فرمان ها ،عرصه های قانونی مهم را پوشش داده است اما مدون و در جایی جمع نشده است (تا هنوز بسیاری
از آنها در جریده رسمی چاپ شده است).
بسیاری از سازمان های بین المللی خواستار ترجمه قوانین قدیم به جدید شده اند .امروزه ترجمه بعضی از قوانین در وبسایت
دارالترجمه افغان( )afghantranslations.checchiconsulting.comموجود می باشد .ترجمه های غیر رسمی دیگر در فهرست
کتابخانه انترنتی  AREUفهرست شده است ( .)www.areu.org.afبعضی از وزارت خانه ها قوانین را به صورت  PDFدر آورده
که در وبسایت شان موجود می باشد .به طور مثال قوانین مالیه در وبسایت وزارت مالیه www.mof.gov.afو قوانین و مقررات
مربوط به انتخابات در وبسایت کمیسیون مستقل  www.iec.org.afانتخابات می باشد.
هیچ گونه سبک و روش نقل قول در قوانین افغانستان وجود ندارد .برای شناخت کامل قانون اساسی  1963بهتر این است که
شماره جریده رسمی و تاریخ محلی و بین المللی آن را بیان نمایند .به طور مثال قانون تدارکات (جریده رسمی شماره 3 )865
عقرب سال  25( 1384اکتبر  .)2005برای قوانین قبل از  1963نیز موضوع کامل و تاریخ انتشار آن نیاز است که ذکر شود .به
طور مثال اصول اساسی قانون اساسی ( 8عقرب سال  )1310مطابق به  31اکتوبر .1391
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قانون اساسی افغانستان؛ سال 1382
فهرست
							

تعداد ماده

		
فصل اول

						
دولت

21

		
فصل دوم

				
حقوق اساسی و وجایب اتباع

38

فصل سوم

					
رییس جمهور

11

فصل چهارم

						
حكومت

10

فصل پنجم

شورای ملی					

29

فصل ششم

						
لویه جرگه

6

فصل هفتم

						
قضأ

20

فصل هشتم

						
اداره

7

		
فصل نهم

					
حالت اضطرار

6

		
فصل دهم

						
تعدیل

2

فصل یازدهم

					
احكام متفرقه

7

فصل دوازدهم

					
احكام انتقالی

5

مقدمه
ما مردم افغانستان:
ج

•با ایمان راسخ به ذات پاك خداوند “ ” و توكل به مشیت حق تعالی و اعتقاد به دین مقدس اسالم؛
•با درك بی عدالتی ها و نا بسامانی های گذشته و مصائب بی شماری كه بر كشور ما وارد آمده است؛
•با تقدیر از فداكاری ها ،مبارزات تاریخی ،جهاد و مقاومت بر حق تمام مردم افغانستان و ارج گذاری به مقام واالی شهدای
راه آزادی كشور؛
•با درك این كه افغانستان واحد و یكپارچه به همه اقوام و مردم این سر زمین تعلق دارد؛
•با رعایت منشور ملل متحد و با احترام به اعالمیه جهانی حقوق بشر؛
•به منظور تحكیم وحدت ملی و حراست از استقالل ،حاكمیت ملی و تمامیت ارضی كشور؛
•به منظور تاسیس نظام متكی بر اراده مردم و دموكراسی؛
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•به منظور ایجاد جامعه مدنی عاری از ظلم ،استبداد ،تبعیض و خشونت و مبتنی بر قانونمندی ،عدالت اجتماعی ،حفظ كرامت
و حقوق انسانی وتأمین آزادی ها و حقوق اساسی مردم؛
•به منظور تقویت بنیاد های سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و دفاعی كشور؛
•به منظور تأمین زندگی مرفه و محیط زیست سالم برای همه ساكنان این سرزمین؛ و
•سر انجام ،به منظور تثبیت جایگاه شایسته افغانستان در خانواده بین المللی؛
•این قانون اساسی را مطابق با واقعیت های تاریخی ،فرهنگی و اجتماعی كشور و مقتضیات عصر ،از طریق نمایندگان
منتخب خود در لویه جرگه مؤرخ چهاردهم جدی سال یك هزار و سیصد و هشتاد و دوی هجری شمسی در شهر كابل
تصویب كردیم.
فصل اول :دولت
ماده اول

•افغانستان ،دولت جمهورى اسالمي ،مستقل ،واحد و غيرقابل تجزيه مي باشد.

ماده دوم

•دين دولت جمهورى اسالمي افغانستان ،دين مقدس اسالم است .پيروان ساير اديان در
پيروى از دين و اجراى مراسم ديني شان در حدوداحکام قانون آزاد مي باشند.

ماده سوم

•در افغانستان هيچ قانون نمي تواند مخالف معتقدات و احکام دين مقدس اسالم باشد.

ماده چهارم

•حاکميت ملي در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقيم يا توسط نمايندگان خود
آن را اعمال مي کند.
•ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادى که تابعيت افغانستان را داراباشند.
• ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون ،تاجيک ،هزاره ،ازبک ،ترکمن ،بلوچ ،پشه يي،
نورستاني ،ايماق ،عرب ،قرغيز ،قزلباش ،گوجر ،براهوى وساير اقوام مي باشد.
• بر هر فرد از افراد ملت افغانستان کلمه افغان اطالق مي شود.
•هيچ فردى از افراد ملت از تابعيت افغانستان محروم نمي گردد.
•امور مربوط به تابعيت و پناهندگي توسط قانون تنظيم مي گردد

ماده پنجم

•تطبيق احکام اين قانون اساسي و ساير قوانين ،دفاع از استقالل ،حاکميت ملي و تماميت
ارضي و تامين امنيت و قابليت دفاعي کشور از وظايف اساسي دولت مي باشد.

ماده ششم

•دولت به ايجاد يک جامعه مرفه و مترقي بر اساس عدالت اجتماعي ،حفظ کرامت انساني،
حمايت حقوق بشر ،تحقق دموکراسي ،تامين وحدت ملي ،برابرى بين همه اقوام و قبايل و
انکشاف متوازن در همه مناطق کشور مکلف مي باشد.
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ماده هفتم

•دولت منشور ملل متحد ،معاهدات بين الدول ،ميثاق هاى بين المللي که افغانستان به آن
ملحق شده است و اعالميه جهاني حقوق بشر را رعايت مي کند.
•دولت از هر نوع اعمال تروريستي ،زرع و قاچاق مواد مخدر و توليد واستعمال مسکرات
جلوگيرى مي کند.

ماده هشتم

•دولت سياست خارجي کشور را بر مبناى حفظ استقالل ،منافع ملي و تماميت ارضي و عدم
مداخله ،حسن همجوارى ،احترام متقابل و تساوى حقوق تنظيم مي نمايد.

ماده نهم

• معادن و ساير منابع زيرزميني و آثار باستاني ملکيت دولت مي باشند.
•حفاظت و اداره امالک دولت و طرز استفاده درست از منابع طبيعي و ساير امالک عامه
توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده دهم

•دولت ،سرمايه گذاريها و تشبثات خصوصي را مبتني بر نظام اقتصاد بازار ،مطابق به احکام
قانون،تشويق ،حمايت و مصونيت آن ها را تضمين مي نمايد.

ماده یازدهم

•امور مربوط به تجارت داخلي و خارجي ،مطابق به ايجابات اقتصادی کشور و مصالح مردم،
توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده دوازدهم

•د افغانستان بانک ،بانک مرکزى دولت و مستقل مي باشد .نشر پول و طرح و تطبيق سياست
پولي کشور ،مطابق به احکام قانون ،ازصالحيت بانک مرکزى مي باشد.
•بانک مرکزى در مورد چاپ پول با کميسيون اقتصادى ولسي جرگه مشوره مي نمايد.
•تشکيل و طرز فعاليت اين بانک توسط قانون تنظيم مي شود.

ماده سیزدهم

• دولت براى انکشاف صنايع ،رشد توليد ،ارتقاى سطح زندگي مردم و حمايت از فعاليتهاى
پيشه وران ،پروگرامهاى موثر طرح و تطبيق مي نمايد.

ماده چهاردهم

•دولت براى انکشاف زراعت و مالدارى ،بهبود شرايط اقتصادى،اجتماعي و معيشتي دهقانان
و مالداران و اسکان و بهبود زندگي کوچيان ،درحدود بنيه مالي دولت ،پروگرامهاى موثر
طرح و تطبيق مي نمايد.
•دولت به منظور تهيه مسکن و توزيع ملکيتهاى عامه براى اتباع مستحق،مطابق به احکام
قانون و در حدود امکانات مالي ،تدابير الزم اتخاذ مي نمايد.

ماده پانزدهم

•دولت مکلف است در مورد حفظ و بهبود جنگالت و محيط زيست تدابير الزم اتخاذ نمايد.
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ماده شانزدهم

•از جمله زبان هاى پشتو ،درى ،ازبکي ،ترکمني ،بلوچي و پشه يي ،نورستاني،پاميرى و ساير
زبان هاى رايج در کشور ،پشتو و درى زبانهاى رسمي دولت مي باشند.
•در مناطقي که اکثريت مردم به يکي از زبان هاى ازبکي ،ترکمني ،پشه يي،نورستاني ،بلوچي
و يا پاميرى تکلم مي نمايند ،آن زبان عالوه بر پشتو و درى به حيث زبان سوم رسمي مي
باشد و نحوه تطبيق آن توسط قانون تنظيم مي گردد.
• دولت براى تقويت و انکشاف همه زبانهاى افغانستان پروگرامهاى موثر طرح و تطبيق مي
نمايد.
•نشر مطبوعات و رسانه هاى گروهي به تمام زبانهاى رايج در کشور آزادمي باشد.
•مصطلحات (اصطالحات ) علمي و ادارى ملي موجود در کشور حفظ مي گردد.

ماده هفدهم

•دولت براى ارتقاى معارف در همه سطوح ،انکشاف تعليمات ديني ،تنظيم و بهبود وضع
مساجد ،مدارس و مراکز ديني تدابير الزم اتخاذ مي نمايد.

ماده هجدهم

•مبدا تقويم کشور بر هجرت پيامبر اکرم (ص ) استوار است.
•مبناى کار ادارات دولتي تقويم هجرى شمسي مي باشد.
•روزهاى جمعه ۲۸ ،اسد و ۸ثور تعطيل عمومي است  .سايررخصتي ها توسط قانون تنظيم
مي گردد.

ماده نوزدهم

•بيرق افغانستان مرکب است از:سه قطعه با رنگهاى سياه ،سرخ و سبز که به صورت عمودى،
به اندازه هاى مساوى ،از چپ به راست ،در کنار هم واقع شده،عرض هر رنگ برابر نصف
طول آن است و در وسط آن نشان ملي افغانستان قرار دارد.
•نشان ملي افغانستان عبارت از محراب و منبر به رنگ سفيد مي باشد که دردو گوشه آن دو
بيرق و در وسط آن در قسمت فوقاني ،کلمه مبارک الاله االاهلل محمد رسوالهلل و اهلل اکبر
و اشعه خورشيد در حال طلوع و در قسمت تحتاني آن تاريخ  ۱۲۹۸هجرى شمسي و کلمه
افغانستان ،جا داشته و از دو طرف باخوشه هاى گندم احاطه شده است .
•طرز استفاده از بيرق و نشان ملي توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده بیستم

•سرود ملي افغانستان به زبان پشتو و با ذکر اهلل اکبر و نام اقوام افغانستان مي باشد.

ماده بیست و یکم

•پايتخت افغانستان شهر کابل مي باشد.
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فصل دوم :حقوق اساسي و وجايب اتباع
ماده بیست و دوم

•هر نوع تبعيض و امتياز بين اتباع افغانستان ممنوع است.
•اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجايب مساوى مي باشند.

ماده بیست و سوم

•زندگي موهبت الهي و حق طبيعي انسان است  .هيچ شخص بدون مجوز قانوني ازاين حق
محروم نمي گردد.

ماده بیست و چهارم

•آزادى حق طبيعي انسان است  .اين حق جز آزادى ديگران و مصالح عامه که توسط قانون
تنظيم مي گردد ،حدودى ندارد.
•آزادى و کرامت انسان از تعرض مصون است  .دولت به احترام و حمايت آزادى و کرامت
انسان مکلف مي باشد.

ماده بیست و پنجم

•برائت ذمه حالت اصلي است.
•متهم تا وقتي که به حکم قطعي محکمه با صالحيت محکوم عليه قرار نگيرد ،بي گناه
شناخته مي شود.

ماده بیست و ششم

•جرم يک عمل شخصي است.
•تعقيب ،گرفتارى يا توقيف متهم و تطبيق جزا بر او به شخص ديگرى سرايت نمي کند.

ماده بیست و هفتم

•هيچ عملي جرم شمرده نمي شود ،مگر به حکم قانوني که قبل از ارتکاب آن نافذ گرديده
باشد.
•هيچ شخص را نمي توان تعقيب ،گرفتار و يا توقيف نمود ،مگر بر طبق احکام قانون.
•هيچ شخص را نمي توان مجازات نمود ،مگر به حکم محکمه با صالحيت و مطابق به احکام
قانوني که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گرديده باشد.

ماده بیست و هشتم

•هيچ يک از اتباع افغانستان به علت اتهام به جرم ،به دولت خارجي سپرده نمي شود ،مگر بر
اساس معامله بالمثل و پيمان هاى بين الدول که افغانستان به آن پيوسته باشد.
•هيچ افغان به سلب تابعيت و يا تبعيد در داخل يا خارج افغانستان محکوم نمي شود.

ماده بیست و نهم

•تعذيب انسان ممنوع است.
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•هيچ شخص نمي تواند حتي به مقصد کشف حقايق از شخص ديگر ،اگر چه تحت تعقيب،
گرفتارى يا توقيف و يا محکوم به جزا باشد ،به تعذيب او اقدام کنديا امر بدهد.
•تعيين جزايي که مخالف کرامت انساني باشد ،ممنوع است.
ماده سی ام

• اظهار ،اقرار و شهادتي که از متهم يا شخص ديگرى به وسيله اکراه به دست آورده شود ،اعتبار ندارد.
اقرار به جرم عبارت است از اعتراف متهم با رضايت کامل و در حالت صحت عقل ،در حضور
محکمه با صالحيت.

ماده سی و یکم

•هر شخص مي تواند براى دفع اتهام به مجرد گرفتارى و يا براى اثبات حق خود ،وکيل
مدافع تعيين کند.
•متهم حق دارد به مجرد گرفتارى ،از اتهام منسوب اطالع يابد و در داخل ميعادى که قانون
تعيين مي کند ،در محکمه حاضر گردد.
•دولت در قضاياى جنايي براى متهم بي بضاعت وکيل مدافع تعيين مي نمايد .محرميت
مکالمات ،مراسالت و مخابرات بين متهم و وکيل آن ،از هر نوع تعرض مصون مي باشد.
•وظايف و صالحيت هاى وکالى مدافع توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده سی و دوم

•مديون بودن شخص موجب سلب يا محدود شدن آزادى وى نمي شود .طرز و وسايل
تحصيل دين توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده سی و سوم

•اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا مي باشند.
•شرايط و طرز استفاده از اين حق توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده سی و چهارم

•آزادى بيان از تعرض مصون است.
•هر افغان حق دارد فکر خود را به وسيله گفتار ،نوشته ،تصوير و يا وسايل ديگر ،با رعايت
احکام مندرج اين قانون اساسي اظهار نمايد.
•هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون ،به طبع و نشر مطالب ،بدون ارايه قبلي آن به
مقامات دولتي ،بپردازد.
•احکام مربوط به مطابع ،راديو و تلويزيون ،نشر مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي توسط
قانون تنظيم مي گردد.

ماده سی و پنچم
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•اتباع افغانستان حق دارند ،مطابق به احکام قانون ،احزاب سياسي تشکيل دهند ،مشروط
بر اينکه:
1 .1مرامنامه و اساسنامه حزب ،مناقض احکام دين مقدس اسالم و نصوص و ارزشهاى
مندرج اين قانون اساسي نباشد،
2 .2تشکيالت و منابع مالي حزب علني باشد،
3 .3اهداف و تشکيالت نظامي و شبه نظامي نداشته باشد،
4 .4وابسته به حزب سياسي و يا ديگر منابع خارجي نباشد.
•تاسيس و فعاليت حزب بر مبناى قوميت ،سمت ،زبان ،و مذهب فقهي جواز ندارد.
جمعيت و حزبي که مطابق به احکام قانون تشکيل مي شود ،بدون موجبات قانوني و حکم
محکمه با صالحيت منحل نمي شود.
ماده سی و ششم

•اتباع افغانستان حق دارند براى تامين مقاصد جايز و صلح آميز ،بدون حمل سالح ،طبق
قانون اجتماع و تظاهرات نمايند.

ماده سی و هفتم

•آزادى و محرميت مراسالت و مخابرات اشخاص چه به صورت مکتوب باشد و چه به وسيله
تلفن ،تلگراف و وسايل ديگر ،از تعرض مصون است .
•دولت حق تفتيش مراسالت و مخابرات اشخاص را ندارد ،مگر مطابق به احکام قانون .

ماده سی و هشتم

• مسکن شخص از تعرض مصون است .
•هيچ شخص ،به شمول دولت ،نمي تواند بدون اجازه ساکن يا قرار محکمه باصالحيت و
به غير از حاالت و طرزى که در قانون تصريح شده است ،به مسکن شخص داخل شود يا
آن را تفتيش نمايد.
•در مورد جرم مشهود ،مامور مسوول مي تواند بدون اجازه قبلي محکمه ،به مسکن شخص
داخل شود يا آن را تفتيش کند .مامور مذکور مکلف است بعد از داخل شدن يا اجراى تفتيش،
در خالل مدتي که قانون تعيين مي کند قرار محکمه راحاصل نمايد.

ماده سی و نهم

•هر افغان حق دارد به هر نقطه کشور سفر نمايد و مسکن اختيار کند ،مگردر مناطقي که
قانون ممنوع قرار داده است.
•هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون به خارج افغانستان سفر نمايد وبه آن عودت کند.
•دولت از حقوق اتباع افغانستان در خارج از کشور حمايت مي نمايد.
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ماده چهلم

•ملکيت از تعرض مصؤن است .
•هيچ شخص از کسب ملکيت و تصرف در آن منع نمي شود ،مگر در حدود احکام قانون.
•ملکيت هيچ شخص ،بدون حکم قانون و فيصله محکمه با صالحيت مصادره نمي شود.
•استمالک ملکيت شخص ،تنها به مقصد تامين منافع عامه ،در بدل تعويض قبلي و عادالنه،
به موجب قانون مجاز مي باشد.
•تفتيش و اعالن دارايي شخص ،تنها به حکم قانون صورت مي گيرد.

ماده چهل و یکم

•اشخاص خارجي در افغانستان حق ملکيت اموال عقارى را ندارند.
•اجاره عقار به منظور سرمايه گذارى ،مطابق به احکام قانون مجاز مي باشد.
•فروش عقار به نمايندگي هاى سياسي دول خارجي و به موسسات بين المللي که افغانستان
عضو آن باشد ،مطابق به احکام قانون ،مجاز مي باشد.

ماده چهل و دوم

•هر افغان مکلف است مطابق به احکام قانون به دولت ماليه و محصول تاديه کند.
•هيچ نوع ماليه و محصول ،بدون حکم قانون ،وضع نمي شود.
•اندازه ماليه و محصول و طرز تاديه آن ،بارعايت عدالت اجتماعي ،توسط قانون تعيين مي
گردد.
•اين حکم در مورد اشخاص و موسسات خارجي نيز تطبيق مي شود.
•هر نوع ماليه ،محصول و عوايد تاديه شده ،به حساب واحد دولتي تحويل داده مي شود.

ماده چهل و سوم

•تعليم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجه ليسانس در موسسات تعليمي دولتي به
صورت رايگان از طرف دولت تامين مي شود.
•دولت مکلف است به منظور تعميم متوازن معارف در تمام افغانستان ،تامين تعليمات متوسطه
اجبارى ،پروگرام موثر طرح و تطبيق نمايدو زمينه تدريس زبانهاى مادرى را در مناطقي که
به آنها تکلم مي کنند ،فراهم کند.

ماده چهل و چهارم

•دولت مکلف است به منظور ايجاد توازن و انکشاف تعليم براى زنان ،بهبود تعليم کوچيان و
امحاى بي سوادى در کشور ،پروگرامهاى موثر طرح و تطبيق نمايد.

ماده چهل و پنجم

•دولت نصاب واحد تعليمي را ،بر مبناى احکام دين مقدس اسالم و فرهنگ ملي و مطابق
با اصول علمي ،طرح و تطبيق مي کند و نصاب مضامين ديني مکاتب را ،بر مبناى مذاهب
اسالمي موجود در افغانستان ،تدوين مي نمايد.
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ماده چهل و ششم

•تاسيس و اداره موسسات تعليمات عالي ،عمومي و اختصاصي وظيفه دولت است .
•اتباع افغانستان مي توانند به اجازه دولت به تاسيس موسسات تعليمات عالي،عمومي،
اختصاصي و سوادآموزى اقدام نمايند.
•دولت مي تواند تاسيس موسسات تعليمات عالي ،عمومي و اختصاصي را به اشخاص خارجي
نيز مطابق به احکام قانون اجازه دهد.
•شرايط شمول در موسسات تعليمات عالي دولتي و ساير امور مربوط به آن،توسط قانون
تنظيم مي گردد.

ماده چهل و هفتم

•دولت براى پيشرفت علم ،فرهنگ ،ادب و هنر پروگرامهاى موثر طرح مي نمايد.
•دولت حقوق مولف ،مخترع و کاشف را تضمين مي نمايد و تحقيقات علمي را درتمام عرصه
ها تشويق و حمايت مي کند و استفاده موثر از نتايج آن را ،مطابق به احکام قانون ،تعميم
مي بخشد.

ماده چهل و هشتم

•کار حق هر افغان است.
•تعيين ساعات کار ،رخصتي با مزد ،حقوق کار و کارگر و ساير امور مربوط به آن توسط قانون
تنظيم مي گردد.
•انتخاب شغل و حرفه ،در حدود احکام قانون ،آزاد مي باشد.

ماده چهل و نهم

•تحميل کار اجبارى ممنوع است.
•سهم گيرى فعال در حالت جنگ ،آفات و ساير حاالتي که حيات وآسايش عامه را تهديد
کند ،از وجايب ملي هر افغان مي باشد.
•تحميل کار بر اطفال جواز ندارد.

ماده پنجاه ام

•دولت مکلف است،به منظور ايجاد اداره سالم و تحقق اصالحات در سيستم ادارى کشور
تدابير الزم اتخاذ نمايد.
•اداره اجراآت خود را با بيطرفي کامل و مطابق به احکام قانون عملي مي سازد.
•اتباع افغانستان حق دسترسي به اطالعات از ادارات دولتي را در حدوداحکام قانون دارا مي
باشند .اين حق جز صدمه به حقوق ديگران و امنيت عامه حدودى ندارد.
•اتباع افغانستان بر اساس اهليت و بدون هيچ گونه تبعيض و به موجب احکام قانون به
خدمت دولت پذيرفته مي شوند.
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ماده پنجاه و یکم

•هر شخص که از اداره بدون موجب متضرر شود ،مستحق جبران خساره مي باشد و مي تواند
براى حصول آن در محکمه دعوا اقامه کند.
•به استثناى حاالتي که در قانون تصريح گرديده است ،دولت نمي تواند بدون حکم محکمه
با صالحيت به تحصيل حقوق خود اقدام کند.

ماده پنجاه و دوم

• دولت وسايل وقايه و عالج امراض و تسهيالت صحي رايگان را براى همه اتباع مطابق به
احکام قانون تامين مي نمايد.
•دولت تاسيس و توسعه خدمات طبي و مراکز صحي خصوصي را مطابق به احکام قانون
تشويق و حمايت مي کند.
•دولت به منظور تقويت تربيت بدني سالم و انکشاف ورزشهاى ملي و محلي تدابير الزم
اتخاذ مي نمايد.

ماده پنجاه و سوم

•دولت به منظور تنظيم خدمات طبي و مساعدت مالي براى بازماندگان شهدا و مفقودين و
براى بازتواني معلولين و معيوبين و سهم گيرى فعال آنان در جامعه  ،مطابق به احکام قانون،
تدابير الزم اتخاذ مي نمايد.
•دولت حقوق متقاعدين را تضمين نموده ،براى کهنساالن ،زنان بي سرپرست ،معيوبين و
معلولين و ايتام بي بضاعت مطابق به احکام قانون کمک الزم به عمل مي آورد.

ماده پنجاه و چهارم

•خانواده رکن اساسي جامعه را تشکيل مي دهد و مورد حمايت دولت قرار دارد.
•دولت به منظور تامين سالمت جسمي و روحي خانواده باالخص طفل و مادر ،تربيت اطفال
و براى از بين بردن رسوم مغاير با احکام دين مقدس اسالم ،تدابير الزم اتخاذ مي کند.

ماده پنجاه و پنجم

•دفاع از وطن وجيبه تمام اتباع افغانستان است.
•شرايط اجراى دوره مکلفيت عسکرى توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده پنجاه و ششم

•پيروى از احکام قانون اساسي ،اطاعت از قوانين و رعايت نظم و امن عامه وجيبه تمام مردم
افغانستان است.
•بي خبرى از احکام قانون عذر دانسته نمي شود.

ماده پنجاه و هفتم

•دولت حقوق و آزاديهاى اتباع خارجي را در افغانستان ،طبق قانون تضمين مي کند .اين
اشخاص در حدود قواعد حقوق بين المللي به رعايت قوانين دولت افغانستان مکلف مي باشند.

ماده پنجاه و هشتم

• دولت به منظور نظارت بر رعايت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمايت از آن،
کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان را تاسيس مي نمايد.
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•هر شخص مي تواند درصورت نقض حقوق بشرى خود ،به اين کميسيون شکايت نمايد.
•کميسيون مي تواند موارد نقض حقوق بشرى افراد را به مراجع قانوني راجع سازد و در دفاع
از حقوق آنها مساعدت نمايد.
•تشکيل و طرز فعاليت اين کميسيون توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده پنجاه و نهم

•هيچ شخص نمي تواند با سوءاستفاده از حقوق و آزاديهاى مندرج اين قانون اساسي ،بر ضد
استقالل ،تماميت ارضي ،حاکميت و وحدت ملي عمل کند.

فصل سوم :رئيس جمهور
ماده شصتم

•رئيس جمهور در رأس دولت جمهورى اسالمي افغانستان قرار داشته ،صالحيتهاى خود را
در عرصه هاى اجراييه ،تقنينيه ،قضاييه ،مطابق به احکام اين قانون اساسي ،اعمال مي کند.
•رييس جمهور داراى دو معاون ،اول و دوم ،مي باشد.
•کانديد رياست جمهورى نام هر دو معاون را همزمان با کانديد شدن خود به ملت اعالم
مي دارد.
•معاون اول رييس جمهور در حالت غياب ،استعفا و يا وفات رييس جمهور،مطابق به احکام
مندرج اين قانون اساسي ،عمل مي کند.
•در غياب معاون اول رييس جمهور ،معاون دوم مطابق به احکام مندرج اين قانون اساسي
عمل مي کند.

ماده شصت و یکم

•رييس جمهور با کسب اکثريت بيش از پنجاه في صد آراى راى دهندگان از طريق راى
گيرى آزاد ،عمومي ،سرى و مستقيم انتخاب مي گردد.
•وظيفه رييس جمهور در اول جوزاى سال پنجم بعد ازانتخابات پايان مي يابد.انتخابات به
منظور تعيين رييس جمهور جديد در خالل مدت سي الي شصت روزقبل از پايان کار رييس
جمهور برگزار مي گردد.
•هرگاه دردور اول هيچ يک از کانديدان نتواند اکثريت بيش ازپنجاه درصد آرا را به دست
آورد ،انتخابات براى دور دوم در ظرف دو هفته ازتاريخ اعالم نتايج انتخابات برگزار مي
گردد و در اين دور تنها دو نفر ازکانديداهايي که بيشترين آرا را در دور اول به دست آورده
اند،شرکت مي نمايد.
•در دور دوم انتخابات ،کانديدى که اکثريت آرا را کسب کند ،رييس جمهورشناخته مي شود.
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•هر گاه يکي از کانديداهاى رياست جمهورى در جريان دور اول يا دوم راى گيرى و يا بعد از
انتخابات و قبل از اعالم نتايج انتخابات وفات نمايد،انتخابات مجدد مطابق به احکام قانون
برگزار مي گردد.
ماده شصت و دوم

•شخصي که به رياست جمهورى کانديد مي شود ،واجد شرايط ذيل مي باشد:
1 .1تبعه افغانستان ،مسلمان و متولد از والدين افغان بوده و تابعيت کشور ديگرى را
نداشته باشد،
 2 .2در روز کانديد شدن سن وى از چهل سال کمتر نباشد،
3 .3از طرف محکمه به ارتکاب جرايم ضد بشرى ،جنايت و يا حرمان از حقوق مدني
محکوم نشده باشد.
•هيچ شخص نمي تواند بيش از دو دوره به حيث رييس جمهور انتخاب گردد.
•حکم مندرج اين ماده در مورد معاونين رييس جمهور نيز تطبيق مي گردد.

ماده شصت و سوم

•رييس جمهور قبل از تصدى وظيفه ،مطابق به طرزالعمل خاص که توسط قانون تنظيم مي
گردد ،حلف (سوگند) آتي را به جا مي آورد:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
به نام خداوند بزرگ (ج ) سوگند ياد مي کنم که دين مقدس اسالم را اطاعت و از آن حمايت
کنم قانون اساسي وساير قوانين را رعايت و از تطبيق آن مواظبت نمايم  .ازاستقالل ،حاکميت
ملي و تماميت ارضي افغانستان حراست وحقوق و منافع مردم افغانستان راحفاظت کنم و با
استعانت از بارگاه پروردگارمتعال و پشتيباني ملت ،مساعي خود را در راه سعادت و ترقي مردم
افغانستان بکار برم.
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ماده شصت و چهارم

•رئيس جمهور داراى صالحيتها و وظايف ذيل مي باشد:
1 .1مراقبت از اجراى قانون اساسي،
 2 .2تعيين خطوط اساسي سياست کشور به تصويب شوراى ملي،
 3 .3قيادت اعالى قواى مسلح افغانستان،
4 .4اعالم حرب و متارکه به تاييد شوراى ملي،
 5 .5اتخاذ تصميم الزم در حالت دفاع از تماميت ارضي و حفظ استقالل،
 6 .6فرستادن قطعات قواى مسلح به خارج افغانستان به تاييد شوراى ملي،
 7 .7داير نمودن لويه جرگه به استثناى حالت مندرج ماده شصت و نهم اين قانون اساسي،
 8 .8اعالن حالت اضطرار به تاييد شوراى ملي و خاتمه دادن به آن،
 9 .9افتتاح اجالس شوراى ملي و لويه جرگه،
1010قبول استعفاى معاونين رياست جمهورى،
 1111تعيين وزرا ،لوى څارنوال ،رييس بانک مرکزى ،رييس امنيت ملي و رييس سره
مياشت (هالل احمر) به تاييد ولسي جرگه و عزل و قبول استعفاى آنها،
 1212تعيين رييس و اعضاى ستره محکمه (ديوان عالي قضايي ) به تاييد ولسي جرگه،
 1313تعيين و تقاعد ،قبول استعفا و عزل قضات ،صاحب منصبان قواى مسلح،پوليس و
امنيت ملي و مامورين عالي رتبه مطابق به احکام قانون،
1414تعيين سران نمايندگي هاى سياسي افغانستان نزد دول خارجي و موسسات بين المللي،
 1515قبول اعتمادنامه هاى نمايندگان سياسي خارجي در افغانستان،
 1616توشيح قوانين و فرامين تقنيني،
1717اعطاى اعتبارنامه به غرض عقد معاهدات بين الدول مطابق به احکام قانون،
1818تخفيف و عفو مجازات مطابق به احکام قانون،
1919اعطاى مدالها ،نشانها و القاب افتخارى مطابق به احکام قانون،
2020تاسيس کميسيونها به منظور بهبود اداره کشور مطابق به احکام قانون
2121ساير صالحيتها و وظايف مندرج اين قانون اساسي.

ماده شصت و پنجم

•رييس جمهور مي تواند در موضوعات مهم ملي سياسي ،اجتماعي و يا اقتصادى به آراى
عمومي مردم افغانستان مراجعه نمايد.
•مراجعه به آراى عمومي نبايد مناقض احکام اين قانون اساسي و يا مستلزم تعديل آن باشد.
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ماده شصت و ششم

•رييس جمهور در اعمال صالحيتهاى مندرج اين قانون اساسي،مصالح علياى مردم افغانستان
را رعايت مي کند
•رييس جمهور نمي تواند بدون حکم قانون ملکيت هاى دولتي را بفروشد يا اهداکند.
•رييس جمهور نمي تواند در زمان تصدى وظيفه از مقام خود به ملحوظات لساني ،سمتي،
قومي ،مذهبي و حزبي استفاده نمايد.

ماده شصت و هفتم

•در صورت استعفا و عزل يا وفات رييس جمهور و يا مريضي صعب العالج که مانع اجرا
وظيفه شود ،معاون اول رييس جمهور صالحيتها و وظايف رييس جمهور را به عهده مي گيرد.
•رييس جمهور استعفاى خود را شخصا به شوراى ملي اعالم مي نمايد.
•تثبيت مريضي صعب العالج توسط هيأت طبي با صالحيت که از طرف ستره محکمه تعيين
مي گردد ،صورت مي گيرد.
•دراين حاالت در خالل مدت سه ماه انتخابات به منظور تعيين رييس جمهور جديد طبق ماده
شصت و يکم اين قانون اساسي برگزار مي گردد.
•معاون اول رييس جمهور در زمان تصدى به حيث رييس جمهور موقت امور ذيل را مي
تواند انجام دهد:
1 .1تعديل قانون اساسي،
2 .2عزل وزرا،
3 .3مراجعه به آراى عامه.
•معاونين رييس جمهور مي توانند مطابق به احکام اين قانون اساسي
خود رابه رياست جمهورى کانديد نمايند .درصورت غياب رييس
جمهور،وظايف معاون اول توسط رئيس جمهورتعيين مي گردد.

ماده شصت و هشتم

•هر گاه يکي از معاونين رييس جمهور استعفا و يا وفات نمايد ،عوض وى شخص ديگرى
توسط رييس جمهور به تاييد ولسي جرگه تعيين مي گردد.
•در صورت وفات همزمان رئيس جمهور و معاون اول وى ،بالترتيب معاون دوم،رييس مشرانو
جرگه ،رييس ولسي جرگه و وزير خارجه يکي بعد ديگرى مطابق به حکم مندرج ماده شصت
و هفتم اين قانون اساسي وظايف رييس جمهور را به عهده مي گيرند.
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ماده شصت و نهم

•رييس جمهور در برابرملت و ولسي جرگه مطابق به احکام اين ماده مسوول مي باشد.
•اتهام عليه رييس جمهور به ارتکاب جرايم ضد بشرى ،خيانت ملي يا جنايت،از طرف يک
ثلث کل اعضاى ولسي جرگه مي تواند تقاضا شود .در صورتي که اين تقاضا از طرف دو
ثلث کل آراى ولسي جرگه تاييد گردد ،ولسي جرگه در خالل مدت يک ماه لويه جرگه را
داير مي نمايد.
•هرگاه لويه جرگه اتهام منسوب را به اکثريت دو ثلث آراى کل اعضا تصويب نمايد ،رييس
جمهور از وظيفه منفصل و موضوع به محکمه خاص محول مي گردد.
•محکمه خاص متشکل است از رييس مشرانو جرگه ،سه نفر از اعضاى ولسي جرگه وسه
نفراز اعضای ستره محکمه به تعيين لويه جرگه ،اقامه دعوى توسط شخصي که از طرف
لويه جرگه تعيين مي گردد صورت مي گيرد.
•در اين حالت احکام مندرج ماده شصت و هفتم اين قانون اساسي تطبيق مي گردد.

ماده هفتادم

•معاش و مصارف رييس جمهور توسط قانون تنظيم مي گردد.
•رييس جمهور بعد از ختم دوره خدمت به استثناى حالت عزل ،براى بقيه مدت حيات از
حقوق مالي دوره رياست جمهورى مطابق به احکام قانون مستفيد مي شود.

فصل چهارم :حکومت
ماده هفتاد و یکم

•حکومت متشکل است از وزرا که تحت رياست رييس جمهوراجراى وظيفه مي نمايد.
•تعداد وزرا و وظايف شان توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده هفتاد و دوم

•شخصي که به حيث وزير تعيين مي شود ،واجد شرايط ذيل مي باشد:
 1 .1تنها حامل تابعيت افغانستان باشد ،هرگاه کانديد وزارت تابعيت کشور ديگرى را
نيز داشته باشد ،ولسي جرگه صالحيت تاييد و يا رد آنرا دارد،
 2 .2داراى تحصيالت عالي ،تجربه کارى و شهرت نيک باشد،
 3 .3سن وى از سي و پنج سال کمتر نباشد،
 4 .4از طرف محکمه به ارتکاب جرايم ضد بشرى ،جنايت و يا حرمان از حقوق مدني
محکوم نشده باشد.

ماده هفتاد و سوم

•وزرا مي توانند از اعضاى شوراى ملي يا خارج از آن تعيين شوند .هرگاه عضو شوراى ملي
به حيث وزير تعيين شود ،عضويت خود را در شورا از دست مي دهد و در عوض وى شخص
ديگرى مطابق به حکم قانون تعيين مي گردد.
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ماده هفتاد و چهارم

•وزرا قبل از تصدى وظيفه حلف آتي را به حضور رئيس جمهور ،به جا مي آورند:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
به نام خداوند بزرگ (ج ) سوگند ياد مي کنم که دين مقدس اسالم راحمايت ،قانون اساسي و
ساير قوانين افغانستان را رعايت ،حقوق اتباع راحفاظت و از استقالل ،تماميت ارضي و وحدت
ملي مردم افغانستان حراست کنم و در همه اعمال خود خداوند (ج ) را حاضر دانسته،وظايف
محوله را صادقانه انجام دهم.

ماده هفتاد و پنجم

• حکومت داراى وظايف ذيل مي باشد:
1 .1تعميل احکام اين قانون اساسي و ساير قوانين و فيصله هاى قطعي محاکم،
 2 .2حفظ استقالل ،دفاع از تماميت ارضي و صيانت منافع و حيثيت افغانستان در جامعه
بين المللي،
 3 .3تامين نظم و امن عامه و از بين بردن هر نوع فساد ادارى،
4 .4ترتيب بودجه ،تنظيم وضع مالي دولت و حفاظت دارايي عامه،
 5 .5طرح و تطبيق پروگرامهاى انکشافي ،اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادى و تکنالوژيکي
 6 .6ارايه گزارش به شوراى ملي در ختم سال مالي درباره امور انجام شده و پروگرام
هاى عمده سال مالي جديد،
 7 .7انجام ساير وظايفي که به موجب اين قانون اساسي و قوانين ديگر ازوظايف
حکومت دانسته شده است.

ماده هفتاد و ششم

•حکومت براى تطبيق خطوط اساسي سياست کشور و تنظيم وظايف خود مقررات وضع و
تصويب مي کند .اين مقررات بايد مناقض نص يا روح هيچ قانون نباشد.

ماده هفتاد و هفتم

• وزرا وظايف خود را به حيث آمرين واحدهاى ادارى در داخل حدودى که اين قانون اساسي
و ساير قوانين تعيين مي کند ،اجرا مي نمايند.
•وزرا از وظايف مشخصه خود نزد رييس جمهور و ولسي جرگه مسووليت دارند.

ماده هفتاد و هشتم
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ماده هفتاد و نهم

•حکومت مي تواند در حالت تعطيل ولسي جرگه درصورت ضرورت عاجل ،به استثناى امور
مربوط به بودجه و امور مالي ،فرامين تقنيني را ترتيب کند.
•فرامين تقنيني بعداز توشيح رئيس جمهورحکم قانون را حايز مي شود .فرامين تقنيني بايد
در خالل سي روز از تاريخ انعقاد نخستين جلسه شوراى ملي به آن تقديم شود و در صورتي
که از طرف شوراى ملي رد شود ،از اعتبارساقط مي گردد.

ماده هشتادم

•ورزا نمي توانند در زمان تصدى وظيفه از مقام خود به ملحوظات لساني،سمتي ،قومي،
مذهبي و حزبي استفاده نمايند.

فصل پنجم :شوراى ملي
ماده هشتاد و یکم

•شوراى ملي دولت جمهورى اسالمي افغانستان به حيث عالي ترين ارگان تقنيني مظهر اراده
مردم آن است و از قاطبه ملت نمايندگي مي کند.
•هر عضو شورا در موقع اظهار راى ،مصالح عمومي و منافع علياى مردم افغانستان را مدار
قضاوت قرار مي دهد.

ماده هشتاد و دوم

•شوراى ملي متشکل از دو مجلس ،ولسي جرگه و مشرانو جرگه مي باشد .هيچ شخص نمي
تواند در يک وقت عضو هر دو مجلس باشد.

ماده هشتاد و سوم

•اعضاى ولسي جرگه توسط مردم ازطريق انتخابات آزاد ،عمومي ،سرى و مستقيم انتخاب
مي گردند.
•دوره کار ولسي جرگه به تاريخ اول سرطان سال پنجم ،بعد ازاعالن نتايج انتخابات به پايان
مي رسد و شوراى جديد به کار آغاز مي نمايد.
•انتخابات اعضاى ولسي جرگه درخالل مدت سي الي شصت روز قبل از پايان دوره ولسي
جرگه برگزار مي گردد.
•تعداد اعضاى ولسي جرگه به تناسب نفوس هر حوزه حداکثر دو صد و پنجاه نفر مي باشد.
•حوزه هاى انتخاباتي و ساير مسايل مربوط به آن در قانون انتخابات تعيين مي گردد.
•در قانون انتخابات بايد تدابيرى اتخاذ گردد که نظام انتخاباتي،نمايندگي عمومي و عادالنه
را براى تمام مردم کشور تامين نمايد و به تناسب نفوس از هر واليت طور اوسط حداقل دو
وکيل زن در ولسي جرگه عضويت يابد.
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ماده هشتاد و چهارم

•اعضاى مشرانو جرگه به ترتيب ذيل انتخاب و تعيين مي شوند:
1 .1از جمله اعضاى شوراى هر واليت ،يک نفر به انتخاب شوراى مربوط براى مدت
چهار سال،
2 .2از جمله اعضاى شوراهاى ولسواليهاى هر واليت ،يک نفربه انتخاب شوراهاى
مربوط براى مدت سه سال،
3 .3يک ثلث باقي مانده از جمله شخصيت هاى خبير و با تجربه به شمول دونفر از
نمايندگان معلولين و معيوبين و دو نفر نمايندگان کوچي ها به تعيين رئيس جمهور
براى مدت پنج سال.
•رييس جمهور تعداد پنجاه في صد از اين اشخاص را از بين زنان تعيين مي نمايد.
•شخصي که به حيث عضو مشرانو جرگه انتخاب مي شود ،عضويت خود را در شوراى مربوطه
از دست داده ،به عوض او شخص ديگر مطابق به احکام قانون تعيين مي گردد.

ماده هشتاد و پنجم

•شخصي که به عضويت شوراى ملي کانديد يا تعيين مي شود ،عالوه بر تکميل شرايط
انتخاب کنندگان واجد اوصاف ذيل مي باشد:
1 .1تبعه افغانستان بوده يا حداقل ده سال قبل از تاريخ کانديد يا تعيين شدن ،تابعيت
دولت افغانستان را کسب کرده باشد.
2 .2از طرف محکمه به ارتکاب جرايم ضد بشرى ،جنايت و يا حرمان از حقوق مدني
محکوم نشده باشد،
 3 .3اعضاى ولسي جرگه سن بيست و پنج سالگي را در روز کانديد شدن و اعضاى
مشرانو جرگه سن سي وپنج سالگي را در روز کانديد يا تعيين شدن تکميل کرده باشند.

ماده هشتاد و ششم

•وثايق انتخاباتي اعضاى شوراى ملي توسط کميسيون مستقل انتخابات مطابق به احکام
قانون تدقيق مي گردد.

ماده هشتاد و هفتم

• هر يک از دو مجلس شوراى ملي ،در آغاز دوره کار ،يک نفر از اعضاى خودرا به حيث
رييس براى يک دوره تقنينيه و دو نفر را به حيث نايب اول ونايب دوم و دو نفر را به حيث
منشي و نايب منشي براى مدت يکسال انتخاب مي کند .اين اشخاص هيأت ادارى ولسي
جرگه و مشرانو جرگه را تشکيل مي دهند .وظايف هيأت ادارى در اصول وظايف داخلي هر
مجلس تعيين مي شود.
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ماده هشتاد و هشتم

•هر يک از دو مجلس شوراى ملي براى مطالعه موضوعات مورد بحث ،طبق اصول وظايف
داخلي ،کميسيون ها تشکيل مي دهد.

ماده هشتاد و نهم

•ولسي جرگه صالحيت دارد به پيشنهاد يک ثلث اعضا جهت بررسي و مطالعه اعمال
حکومت ،کميسيون خاص تعيين نمايد.
•ترکيب و طرزالعمل اين کميسيون در اصول وظايف داخلي ولسي جرگه تنظيم مي گردد.

ماده نودم

شوراى ملي داراى صالحيتهاى ذيل مي باشد:

 1 .1تصويب ،تعديل يا لغو قوانين و يا فرامين تقنيني،
2 .2تصويب پروگرامهاى انکشافي اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادى و تکنالوژيکي،
 3 .3تصويب بودجه دولتي و اجازه اخذ يا اعطاى قرضه،
 4 .4ايجاد واحدهاى ادارى ،تعديل و يا الغاى آن،
 5 .5تصديق معاهدات و ميثاقهاى بين المللي يا فسح الحاق افغانستان به آن،
6 .6ساير صالحيتهاى مندرج اين قانون اساسي.
ماده نود و یکم

•ولسي جرگه داراى صالحيتهاى اختصاصي ذيل مي باشد:
1 .1اتخاذ تصميم در مورد استيضاح از هر يک از وزرا مطابق به حکم ماده نود و دوم
اين قانون اساسي،
 2 .2اتخاذ تصميم راجع به پروگرامهاى انکشافي و بودجه دولتي،
3 .3تاييد يا رد مقرريها (انتصابها) مطابق به احکام اين قانون اساسي .

ماده نود و دوم

•ولسي جرگه به پيشنهاد بيست فيصد کل اعضا مي تواند از هر يک از وزرا استيضاح به
عمل آورد.
•هر گاه توضيح ارايه شده قناعت بخش نباشد ،ولسي جرگه موضوع راى عدم اعتماد را
بررسي مي کند.
•راى عدم اعتماد از وزير بايد صريح ،مستقيم و بر اساس داليل موجه باشد.
•اين راى به اکثريت آراى کل اعضاى ولسي جرگه صادر مي گردد.

ماده نود و سوم

•هر يک از کميسيونهاى هر دو مجلس شوراى ملي مي تواند از هر يک از وزرادر موضوعات معين
سوال نمايد .شخصي که از او سوال به عمل آمده ،مي تواند جواب شفاهي يا تحريرى بدهد.
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ماده نود چهارم

•قانون عبارت است از مصوبه هر دو مجلس شوراى ملي که به توشيح رييس جمهور رسيده
باشد ،مگراينکه در اين قانون اساسي طور ديگرى تصريح گرديده باشد.
•در صورتي که رييس جمهور با مصوبه شوراى ملي موافقه نداشته باشدمي تواند آنرا در ظرف
پانزده روز از تاريخ تقديم با ذکر داليل به ولسي جرگه مستردنمايد .با سپرى شدن اين مدت
و يا در صورتي که ولسي جرگه آنرا مجددا با دو ثلث آراى کل اعضا تصويب نمايد ،مصوبه
توشيح شده محسوب و نافذ مي گردد.

ماده نود پنجم

•پيشنهاد طرح قانون از طرف حکومت يا اعضاى شورا و در ساحه تنظيم امورقضايي از طرف
ستره محکمه توسط حکومت مي تواند صورت گرفته میتواند.
•پيشنهاد طرح قانون در مورد بودجه و امور مالي صرف ازطرف حکومت صورت مي گيرد.

ماده نود و ششم

•هر گاه پيشنهاد طرح قانون ،حاوى تکليف جديد يا تنقيص عايدات دولت باشد ،به شرطي
در فهرست کار داخل مي شود که در متن پيشنهاد ،مدرک جبران نيز پيش بيني شده باشد.

ماده نود و هفتم

•پيشنهاد طرح قانون از طرف حکومت نخست به ولسي جرگه تقديم مي گردد.
•ولسي جرگه پيشنهاد طرح قانون را ،به شمول بودجه و امور مالي و پيشنهاداخذ و يا اعطاى
قرضه را ،بعد از بحث به صورت يک کل تصويب يا رد مي کند.
•ولسي جرگه نمي تواند طرح پيشنهاد شده را بيش از يک ماه به تأخير اندازد.
•ولسي جرگه طرح قانون پيشنهاد شده را بعد از تصويب به مشرانو جرگه مي سپارد.
•مشرانو جرگه در ظرف پانزده روز در مورد آن تصميم اتخاذ مي کند.
•شوراى ملي به اتخاذ تصميم در مورد طرح قوانين ،معاهدات و پروگرامهاى انکشافي دولت
که به اساس پيشنهاد حکومت ايجاب رسيدگي عاجل را نمايد،اولويت مي دهد.
•هرگاه پيشنهاد طرح قانون از طرف ده نفر از اعضاى يکي از دو مجلس صورت گيرد ،بعد
از تاييد يک پنجم اعضاى مجلسي که پيشنهاد به آن ارايه شده است،در فهرست کار آن
مجلس داخل مي گردد.
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ماده نود و هشتم

•بودجه دولت و پروگرام انکشافی حکومت از طریق مشرانو جرگه توام با نظریه مشورتی آن به
ولسی جرگه تقدیم میشود.
•تصميم ولسي جرگه بدون ارايه به مشرانو جرگه بعد از توشيح رييس جمهور نافذ شمرده مي شود.
•هرگاه نظر به عواملي تصويب بودجه قبل از آغاز سال مالي صورت نگيرد ،تا تصويب بودجه
جديد ،بودجه سال گذشته تطبيق مي گردد.
•حکومت در خالل ربع چهارم سال مالي ،بودجه سال آينده را با حساب اجمالي بودجه سال
جارى به شوراى ملي تقديم مي نمايد .حساب قطعي بودجه سال مالي قبل ،در خالل مدت
شش ماه سال آينده ،مطابق به احکام قانون ،به شوراى ملي تقديم مي گردد.
•ولسي جرگه نمي تواند تصويب بودجه را بيش از يک ماه و اجازه اخذ و يااعطاى قرضه را
که شامل بودجه نباشد ،بيش از پانزده روز به تأخير اندازد.
•هرگاه ولسي جرگه دراين مدت راجع به پيشنهاد اخذ و يا اعطاى قرضه تصميم اتخاذ نکند،
پيشنهاد تصويب شده محسوب مي گردد.

ماده نود و نهم

• در صورتي که در اجالس شوراى ملي ،بودجه ساالنه يا پروگرام انکشافي يا موضوع مربوط
به امنيت عامه ،تماميت ارضي و استقالل کشور مطرح باشد ،مدت اجالس شورا قبل از
تصويب آن نمي تواند خاتمه يابد.

ماده صدم

•هر گاه مصوبه يک مجلس از طرف مجلس ديگر رد شود ،براى حل اختالف هيأت مختلط
به تعداد مساوى از اعضاى هر دو مجلس تشکيل مي گردد.
•فيصله هيأت بعد از توشيح رييس جمهور ،نافذ شمرده مي شود .در صورتي که هيات مختلط
نتواند اختالف نظر را رفع کند ،مصوبه رد شده به حساب مي آيد .دراين حالت ولسي جرگه
مي تواند در جلسه بعدى آنرا با دو ثلث آراى کل اعضاتصويب کند .اين تصويب بدون ارايه
به مشرانو جرگه بعد از توشيح رييس جمهور نافذ شمرده مي شود.

ماده یک صد و یکم

•هيچ عضو شوراى ملي به علت راى يا نظريه یى که در هنگام اجراى وظيفه ابراز مي دارد،
مورد تعقيب عدلي قرار نمي گيرد.
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ماده یک صد و دوم

•هر گاه عضو شوراى ملي به جرمي متهم شود .مامور مسوول از موضوع به مجلسي که متهم
عضو آن است ،اطالع مي دهد و متهم مي تواند تحت تعقيب عدلي قرار گيرد.
•در مورد جرم مشهود ،مامور مسئول مي تواند متهم را بدون اجازه مجلسي که او عضو آن
مي باشد ،تحت تعقيب عدلي قرار دهد و گرفتار نمايد.
•در هر دو حالت ،هرگاه تعقيب عدلي قانونا توقيف را ايجاب کند ،مامورمسوول مکلف است
موضوع را بالفاصله به اطالع مجلس مربوط برساند و تصويب آنراحاصل نمايد.
•اگر اتهام در هنگام تعطيل شورا صورت بگيرد ،اجازه گرفتارى يا توقيف از هيأات ادارى
مجلس مربوط حاصل مي گردد و موضوع به نخستين جلسه مجلس مذکورجهت اخذ
تصميم ارايه مي شود.

ماده یک صد و سوم

•وزرا مي توانند در جلسات هر يک از دو مجلس شوراى ملي اشتراک ورزند.
•هر مجلس شوراى ملي مي تواند حضور وزرا را در جلسه خود مطالبه کند.

ماده یک صد و چهارم

•هر دو مجلس شوراى ملي در وقت واحد به صورت جداگانه جلسه مي کنند.
•جلسات هر دو مجلس در موارد ذيل مي تواند به طور مشترک داير شود:
1 .1در موقعي که دوره تقنينيه يا اجالس ساالنه از طرف رييس جمهور افتتاح مي گردد،
2 .2در صورتي که رييس جمهور ضرورى تشخيص دهد.
•رييس ولسي جرگه از جلسات مشترک شوراى ملي رياست مي نمايد.

ماده یک صد و پنجم

•جلسات شوراى ملي علني مي باشد مگر اينکه رييس مجلس يا حداقل ده نفر از اعضاى
شوراى ملي ،سرى بودن آنرا درخواست و مجلس اين خواست را بپذيرد.
•هيچ شخصي نمي تواند عنفا به مقر شوراى ملي داخل شود.

ماده یک صد و ششم

•نصاب هر يک از دو مجلس شوراى ملي ،هنگام راى گيرى با حضور اکثريت اعضا تکميل
مي گردد و تصاميم آن با شرکت اکثريت آراى اعضاى حاضر اتخاذ مي شود،مگر در مواردى
که اين قانون اساسي طور ديگرى تصريح نموده باشد.

ماده یک صد و هفتم

•شوراى ملي در هر سال دو اجالس عادى داير مي کند.
•مدت کار هر دو اجالس شورا ،در هر سال نه ماه مي باشد .در صورت ايجاب،شورا مي تواند
اين مدت را تمديد کند.
جلسات فوق العاده شورا مي تواند در ايام تعطيل به امر رييس جمهور داير شود.
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ماده یک صد و هشتم

•در حاالت وفات ،استعفا و عزل عضو شوراى ملي و يا معلوليت يا معيوبيتي که به طور دايم
مانع اجراي وظيفه گردد ،تعيين نماينده جديد براى مدت باقي مانده دوره تقنينيه ،مطابق به
احکام قانون صورت مي گيرد.
•امور مربوط به حضور و غياب اعضاى شوراى ملي در اصول وظايف داخلي تنظيم مي گردد.

ماده یک صد و نهم

•پيشنهاد تعديل قانون انتخابات ،در يک سال اخر دوره تقنينيه ،نمي تواند در فهرست کار
شوراى ملي قرار گيرد.

فصل :ششم لويه جرگه
ماده یک صد و دهم

•لویه جرگه عالی ترین مظهر اداره مردم افغانستان می باشد.
•لویه جرگه متشکل است از:
1 .1اعضای شورای ملی،
2 .2روسای شوراهای والیات و ولسوالیها ،وزرا ،رییس و اعضای ستره محکمه و لوی
سارنوال می توانند در جلسات لویه جرگه بدون حق رای شرکت ورزند.

ماده یک صد و یازدهم

•لويه جرگه در حاالت ذيل داير مي گردد:
1 .1اتخاذ تصميم در مورد مسايل مربوطه به استقالل ،حاکميت ملي ،تماميت ارضي و
مصالح علياى کشور،
 2 .2تعديل احکام اين قانون اساسي،
 3 .3محاکمه رييس جمهور مطابق به حکم مندرج ماده شصت و نهم اين قانون
اساسي.

ماده یک صد و دوازدهم

•لويه جرگه در اولين جلسه ،از ميان اعضا يک نفر را به حيث رييس و يک نفر را به حيث
معاون و دو نفر را به حيث منشي و نايب منشي انتخاب مي کند.

ماده یک صد و سیزدهم

•نصاب لويه جرگه هنگام راى دهي ،با حضور اکثريت اعضا تکميل مي گردد .تصاميم لويه
جرگه ،جز در مواردى که در اين قانون اساسي صريحا ذکرگرديده ،با اکثريت آرای کل اعضا
اتخاذ مي گردد.

ماده یک صد و چهاردهم

•مباحثات لويه جرگه علني مي باشد ،مگر اينکه يک ربع اعضا سرى بودن آنرا درخواست
نمايد و لويه جرگه اين درخواست را بپذيرد.

ماده یک صد و پانزدهم

•در هنگام داير بودن لويه جرگه ،احکام مندرج در مواد يکصد و يکم و يکصدودوم اين قانون
اساسي ،در مورد اعضاى آن تطبيق مي گردد.
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فصل :هفتم قضا
ماده یک صد و شانزدهم

•قوه قضائيه رکن مستقل دولت جمهورى اسالمي افغانستان مي باشد.
•قوه قضائيه مرکب است از يک ستره محکمه ،محاکم استيناف و محاکم ابتداييه که
تشکيالت و صالحيت آنها توسط قانون تنظيم مي گردد.
•ستره محکمه به حيث عاليترين ارگان قضايي در رأس قوه قضاییه افغانستان قرار دارد.

ماده یک صد و هفدهم

•ستره محکمه مرکب است از ۹عضو که از طرف رييس جمهور با تاييد ولسي جرگه و با
رعايت احکام مندرج فقره آخرماده پنجاهم و ماده يکصد و هجدهم اين قانون اساسي در
آغاز به ترتيب ذيل تعيين مي گردند:
•سه نفر براى مدت چهار سال ،سه نفر براى مدت هفت سال و سه نفر براى مدت  ۱۰سال.
•تعيينات بعدى براى مدت ده سال مي باشد.
•تعيين اعضا براى دوبار جواز ندارد.
•رييس جمهور يکي از اعضا را به حيث رييس ستره محکمه تعيين مي کند.
•اعضاى ستره محکمه به استثناى حالت مندرج ماده يک صد و بيست و هفتم اين قانون
اساسي ،تا ختم دوره خدمت از وظايف شان عزل نمي شوند.

ماده یک صد و هجدهم

•عضو ستره محکمه واجد شرايط ذيل مي باشد:
 1 .1سن رييس و اعضا در حين تعيين از چهل سال کمتر نباشد،
2 .2تبعه افغانستان باشد،
3 .3در علوم حقوقي و يا فقهي تحصيالت عالي و در نظام افغانستان تخصص وتجربه
کافي داشته باشد،
4 .4داراى حسن سيرت و شهرت نيک باشد،
 5 .5از طرف محکمه به ارتکاب جرايم ضد بشرى ،جنايت و يا حرمان از حقوق مدني
محکوم نشده باشد،
 6 .6در حال تصدى وظيفه در هيج حزب سياسي عضويت نداشته باشد.

ماده یک صد و نوزدهم
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بسم و اهلل الرحمن الرحیم
به نام خداوند بزرگ (ج ) سوگند ياد مي کنم که حق وعدالت را برطبق احکام دين مقدس اسالم،
نصوص اين قانون اساسي وساير قوانين افغانستان تامين نموده ،وظيفه قضا را با کمال امانت،
صداقت و بي طرفي اجرا نمايم.
ماده یک صد و بیستم

•صالحيت قوه قضاييه شامل رسيدگي به تمام دعاوى است که از طرف اشخاص حقيقي يا
حکمي ،به شمول دولت ،به حيث مدعي يا مدعي عليه در پيشگاه محکمه مطابق به احکام
قانون اقامه شود.

ماده یک صد و بیست و یکم

•بررسي مطابقت قوانين ،فرامين تقنيني ،معاهدات بين الدول و ميثاق هاى بين المللي با
قانون اساسي و تفسير آنها بر اساس تقاضاى حکومت و يا محاکم،مطابق به احکام قانون از
صالحيت ستره محکمه مي باشد.

ماده یک صد و بیست و دوم

•هيچ قانوني نمي تواند در هيچ حالت ،قضيه يا ساحه يي را از دايره صالحيت قوه قضاييه به
نحوى که در اين فصل تحديد شده ،خارج بسازد و به مقام ديگرتفويض کند.
•اين حکم مانع تشکيل محاکم خاص مندرج مواد شصت و نهم ،هفتاد و هشتم ويکصد و
بيست و هفتم اين قانون اساسي و محاکم عسکرى در قضاياى مربوط به آن نمي گردد.
•تشکيل و صالحيت اين نوع محاکم توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده یک صد و بیست و سوم

•با رعايت احکام اين قانون اساسي ،قواعد مربوط به تشکيل ،صالحيت و اجراآت محاکم و
امور مربوط به قضات توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده یک صد و بیست و چهارم

•در مورد مامورين و ساير کارکنان ادارى قوه قضاييه ،احکام قوانين مربوط به مامورين و ساير
کارکنان ادارى دولت نافذ مي باشد ولي تقرر ،انفکاک،ترفيع ،تقاعد ،مجازات و مکافات شان
توسط ستره محکمه مطابق به احکام قانون صورت مي گيرد.

ماده یک صد و بیست و پنجم

•بودجه قوه قضائيه به مشوره حکومت از طرف ستره محکمه ترتيب گرديده ،به حيث جزء
بودجه دولت ،توسط حکومت به شوراى ملي تقديم مي شود.
•تطبيق بودجه قوه قضاييه از صالحيت ستره محکمه مي باشد.

ماده یک صد و بیست و ششم

•اعضاى ستره محکمه بعد از ختم دوره خدمت براى بقيه مدت حيات از حقوق مالي دوره
خدمت مستفيد مي شوند مشروط بر اينکه به مشاغل دولتي و سياسي اشتغال نورزند.

ماده یک صد و بیست و هفتم

•هر گاه بيش از يک ثلث اعضاى ولسي جرگه ،محاکمه رييس و يا عضو ستره محکمه را بر
اساس اتهام به جرم ناشي از اجراى وظيفه ياارتکاب جنايت تقاضانمايد و ولسي جرگه اين
تقاضا را با اکثريت دوثلث کل اعضا تصويب کند ،متهم از وظيفه عزل و موضوع به محکمه
خاص محول مي گردد.
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•تشکيل محکمه و طرزالعمل محاکمه توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده یک صد و بیست و هشتم

•در محاکم افغانستان ،محکمه به صورت علني داير مي گردد و هر شخص حق دارد با رعايت
احکام قانون در آن حضور يابد.
•محکمه مي تواند در حاالتي که در قانون تصريح گرديده ،يا سرى بودن محاکمه ضرورى
تشخيص گردد ،جلسات سرى داير کند ،ولي اعالم حکم بايد به هر حال علني باشد.

ماده یک صد و بیست و نهم

•محکمه مکلف است اسباب حکمي را که صادر مي نمايد ،در فيصله ذکر کند.
•تمام فيصله هاى قطعي محاکم واجب التعميل است ،مگر در حالت حکم به مرگ شخص
که مشروط به منظوری رييس جمهور باشد.

ماده یک صد و سی ام

•محاکم در قضاياي مورد رسيدگي،احکام اين قانون اساسي و ساير قوانين را تطبيق مي کنند.
•هرگاه براى قضيه يي ازقضاياى مورد رسيدگي ،در قانون اساسي و ساير قوانين حکمي موجود
نباشد ،محاکم به پيروى از احکام فقه حنفي و در داخل حدودى که اين قانون اساسي وضع
نموده ،قضيه را به نحوى حل و فصل مي نمايد که عدالت را به بهترين وجه تامين نمايد.

ماده یک صد و سی و یکم

•محاکم براى اهل تشيع ،در قضاياى مربوط به احوال شخصيه ،احکام مذهب تشيع را مطابق
به احکام قانون تطبيق مي نمايند.
•در ساير دعاوى نيز اگر در اين قانون اساسي و قوانين ديگر حکمي موجودنباشد ،محاکم
قضيه را مطابق به احکام اين مذهب حل و فصل مي نمايند.

ماده یک صد و سی و دوم

•قضات به پيشنهاد ستره محکمه و منظورى رييس جمهور تعيين مي گردند.
•تقرر ،تبدل ،ترفيع ،مواخذه و پيشنهاد تقاعد قضات مطابق به احکام قانون از صالحيت ستره
محکمه مي باشد.
•ستره محکمه به منظور تنظيم بهتر امور اجرايي وقضايي وتامين اصالحات الزم ،آمريت
عمومي ادارى قوه قضاييه را تاسيس مي نمايد.

ماده یک صد و سی و سوم

•هر گاه قاضي به ارتکاب جنايت متهم شود ،ستره محکمه مطابق به احکام قانون به حالت
قاضي رسيدگي نموده ،پس از استماع دفاع او ،در صورتيکه ستره محکمه اتهام را وارد بداند،
پيشنهاد عزلش را به رييس جمهور تقديم و بامنظورى آن از طرف رييس جمهور ،قاضي
متهم از وظيفه معزول و مطابق به احکام قانون مجازات مي شود.

ماده یک صد و سی و چهارم

•کشف جرايم ،توسط پوليس و تحقيق جرايم و اقامه دعوا عليه متهم در محکمه از طرف
سارنوالي مطابق به احکام قانون صورت مي گيرد.
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•سارنوالي جزء قوه اجراييه و در اجراآت خود مستقل مي باشد.
•تشکيل ،صالحيت و طرز فعاليت سارنوالي توسط قانون تنظيم مي گردد.
•کشف و تحقيق جرايم وظيفوی اى منسوبين قواى مسلح ،پوليس و موظفين امنيت ملي،
توسط قانون خاص تنظيم مي گردد.
ماده یک صد و سی و پنجم

•اگر طرف دعوا زباني را که محکمه توسط آن صورت مي گيرد ،نداند ،حق اطالع به مواد
واسناد قضيه و صحبت در محکمه به زبان مادرى ،توسط ترجمان برايش تامين مي گردد.

فصل هشتم :اداره
ماده یک صد و سی و ششم

•اداره جمهورى اسالمي افغانستان بر اساس واحدهاى اداره مرکزى و ادارات محلي ،طبق
قانون تنظيم مي گردد.
•اداره مرکزى به يک عده واحدهاى ادارى منقسم مي گردد که در راس هرکدام يک نفر
وزير قرار دارد.
•واحد اداره محلي ،واليت است .تعداد ،ساحه ،اجرا و تشکيالت واليات و ادارات مربوط ،بر اساس
تعداد نفوس ،وضع اجتماعي و اقتصادى و موقعيت جغرافيايي توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده یک صد و سی و هفتم

•حکومت با حفظ اصل مرکزيت به منظور تسريع و بهبود اموراقتصادى ،اجتماعي و فرهنگي
و سهم گيرى هر چه بيشتر مردم در انکشاف حيات ملي ،صالحيتهاى الزم را مطابق به
احکام قانون ،به اداره محلي تفويض مي نمايد.

ماده یک صد و سی و هشتم

•در هر واليت يک شوراى واليتي تشکيل مي شود.
•اعضاى شوراى واليتي ،طبق قانون ،به تناسب نفوس ،از طريق انتخابات آزاد،عمومي ،سرى
و مستقيم از طرف ساکنين واليت براى مدت چهار سال انتخاب مي گردند.
•شوراى واليتي يک نفر از اعضاى خود را به حيث رييس انتخاب مي نمايد.

ماده یک صد و سی و نهم

•شوراى واليتي در تامين اهداف انکشافي دولت و بهبود امور واليت به نحوى که در قوانين
تصريح مي گردد ،سهم گرفته و در مسايل مربوط به واليت مشوره مي دهد.
•شوراى واليتي وظايف خود را با همکارى اداره محلي اجرا مي نمايد.
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ماده یک صد و چهلم

•براى تنظيم امور و تأمين اشتراک فعال مردم در اداره محلي،در ولسوالي هاو قريه ها ،مطابق
به احکام قانون شورا ها تشکيل مي گردند.
•اعضاى اين شوراها از طريق انتخابات آزاد ،عمومي ،سرى و مستقيم از طرف ساکنين محل
براى مدت سه سال انتخاب مي شوند.
•سهم گيرى کوچيان در شوراهاى محلي مطابق به احکام قانون تنظيم مي گردد.

ماده یک صد و چهل و یکم

•براى اداره امور شهرى ،شاروالي تشکيل مي شود .شاروال و اعضاى مجالس شاروالي ،از
طريق انتخابات آزاد ،عمومي ،سرى ومستقيم انتخاب مي شوند.
•امور مربوط به شارواليها توسط قانون تنظيم مي گردند.

ماده یک صد و چهل و دوم

•دولت به مقصد تعميل احکام و تامين ارزشهاى مندرج اين قانون اساسي ،ادارات الزم را
تشکيل مينمايد.

فصل :نهم حالت اضطرار
ماده یک صد و چهل و سوم

•هرگاه به علت جنگ ،خطر جنگ ،اغتشاش وخيم ،آفات طبيعي و يا حالت مماثل،حفظ
استقالل و حيات ملي از مجرايي که در قانون اساسي تعيين شده ،ناممکن گردد ،حالت
اضطرار از طرف رييس جمهور با تاييد شوراى ملي در تمام يا بعضي از ساحات کشور اعالم
مي شود.
•هرگاه حالت اضطرار بيش از دو ماه دوام نمايد ،براى تمديد آن ،موافقت شوراى ملي شرط است.

ماده یک صد و چهل و چهارم

•در حالت اضطرار ،رييس جمهور مي تواند به مشوره روساى شوراى ملي و ستره محکمه،
بعضي از صالحيتهاى شوراى ملي را به حکومت انتقال دهد.

ماده یک صد و چهل و پنجم

•در حالت اضطرار ،رييس جمهور مي تواند بعد از تاييد روساى شوراى ملي وستره محکمه،
تنفيذ احکام ذيل را معطل بسازد و يا بر آنها قيود وضع نمايد:
1 .1فقره دوم ماده بيست و هفتم،
 2 .2ماده سي و ششم،
3 .3فقره دوم ماده سي و هفتم،
4 .4فقره دوم ماده سي و هشتم،

ماده یک صد و چهل و ششم
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ماده یک صد و چهل و هفتم

•هرگاه دوره رياست جمهورى و يا دوره تقنينيه شوراى ملي ،در حالت اضطرار ختم شود،
اجراى انتخابات جديد منتفي گذاشته شده ،مدت خدمت رييس جمهور واعضاى شوراى ملي
تا چهار ماه تمديد مي شود.
•هر گاه حالت اضطرار بيش از چهار ماه دوام نمايد،لويه جرگه از طرف رييس جمهور دعوت
مي شود.
•بعد از ختم حالت اضطرار ،در خالل مدت دو ماه ،انتخابات برگزار مي گردد.

ماده یک صد و چهل و هشتم

•در ختم حالت اضطرار ،اقداماتي که براساس مواد ماده يکصد و چهل و چهارم و يکصد و
چهل و پنجم اين قانون اساسي به عمل آمده ،بالفاصله ازاعتبار ساقط مي گردند.

فصل :دهم تعديل
ماده یک صد و چهل و نهم

•اصل پيروى از احکام دين مقدس اسالم و نظام جمهورى اسالمي تعديل نمي شوند.
•تعديل حقوق اساسي اتباع صرف به منظور بهبود حقوق آنان مجاز مي باشد.
•تعديل ديگر محتويات اين قانون اساسي ،نظر به تجارب و مقتضيات عصر ،بارعايت احکام
مندرج مواد شصت و هفتم و يکصد و چهل و ششم اين قانون اساسي،با پيشنهاد رييس
جمهور يا اکثريت اعضاى شوراى ملي صورت مي گيرد.

ماده یک صد و پنجاهم

•به منظور اجراى پيشنهاد تعديل ،هيأتي از بين اعضاى حکومت ،شوراى ملي وستره محکمه
به فرمان رييس جمهور تشکيل گرديده ،طرح تعديل را تهيه مي کند.
•براى تصويب تعديل ،لويه جرگه بر اساس فرمان رييس جمهور و مطابق به احکام فصل
لويه جرگه داير مي گردد.
•هرگاه لويه جرگه با اکثريت دو ثلث کل اعضا طرح تعديل را تصويب کند ،بعداز توشيح
رييس جمهور نافذ مي گردد.

فصل يازدهم :احکام متفرقه
ماده یک صد و پنجاه و یکم

•رئيس جمهور ،معاونين رييس جمهور ،وزرا ،رييس و اعضاى ستره محکمه ،لوى سارنوال،
روساى بانک مرکزى و امنيت ملي ،واليان و شاروالها در مدت تصدى وظيفه نمي توانند
هيچ معامله انتفاعي را با دولت انجام دهند.

ماده یک صد و پنجاه و دوم

•رئيس جمهور ،معاونين رييس جمهور ،وزرا ،روسا و اعضاى شوراى ملي و ستره محکمه،
لوى سارنوال و قضات نمي توانند در مدت تصدى وظيفه به مشاغل ديگرى اشتغال ورزند.
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ماده یک صد و پنجاه و سوم

•قضات ،سارنواالن ،صاحب منصبان قواى مسلح و پوليس و منسوبين امنيت ملي،در مدت
تصدى وظيفه نمي توانند در احزاب سياسي عضويت داشته باشند.

ماده یک صد و پنجاه و چهارم

•دارايي رييس جمهور ،معاونين رييس جمهور ،وزرا ،اعضاى ستره محکمه و لوى سارنوال قبل و
بعد از دوره خدمت ،توسط ارگاني که در قانون تعيين مي گردد،ثبت ،رسيدگي و نشر مي شود.

ماده یک صد و پنجاه و پنجم

•برای معاونین رییس جمهور ،وزرا ،رؤسا و اعضای شورای ملی و ستره محکمه ،قضات و
لوی سارنوال مطابق به احکام قانون معاش مناسب تعیین می گردد.

ماده یک صد و پنجاه و ششم

•کميسيون مستقل انتخابات براى اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات ومراجعه به آراى عمومي
مردم در کشور مطابق به احکام قانون تشکيل مي گردد.

ماده یک صد و پنجاه و هفتم

•کميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسي مطابق به احکام قانون تشکيل مي گردد.
•اعضاى اين کميسيون ازطرف رييس جمهور به تاييد ولسي جرگه تعيين مي گردند.

فصل دوازدهم :احکام انتقالي
ماده یک صد و پنجاه و هشتم

•لقب باباى ملت و امتيازاتي که توسط لويه جرگه اضطرارى سال  1381هجرى شمسي به
اعليحضرت محمد ظاهرشاه ،پادشاه سابق افغانستان ،اعطا شده است ،با رعايت احکام اين
قانون اساسي مادام الحيات براى ايشان محفوظ مي باشد.

ماده یک صد و پنجاه و نهم

•مدت بعد از نفاذ اين قانون اساسي تا تاريخ افتتاح شوراى ملي ،دوره انتقال شمرده مي شود.
دولت انتقالي اسالمي افغانستان ،در دوره انتقال وظايف ذيل را انجام میدهد:
1 .1اصدار فرامين تقنيني مربوط به انتخابات رياست جمهورى و شوراى ملي و شوراهاى
محلي در مدت شش ماه،
2 .2اصدار فرامين در مورد تشکيالت و صالحيت محاکم و آغاز کار روى قانون
تشکيالت اساسي در خالل مدت کمتر از يک سال،
 3 .3تشکيل کميسيون مستقل انتخابات،
 4 .4انجام اصالحات الزم به منظور تنظيم بهتر امور اجرايي و قضايي،
5 .5اتخاذ تدابيرالزم جهت آماده ساختن زمينه براى تطبيق احکام اين قانون اساسي.
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ماده یک صد و شصتم

•اولين رييس جمهور منتخب ،سي روز بعد از اعالم نتايج انتخابات ،مطابق به احکام اين
قانون اساسي به کار آغاز مي کند.
•کوشش همه جانبه صورت مي گيرد تا اولين انتخابات رييس جمهور و شوراى ملي با هم
در يک وقت صورت بگيرد.
•صالحيت هاى شوراى ملي مندرج در اين قانون اساسي تا زمان تاسيس اين شورابه حکومت
تفويض مي شود و ستره محکمه موقت به فرمان رييس جمهورتشکيل مي گردد.

ماده یک صد و شصت و یکم

•شوراى ملي ،وظايف وصالحيتهاى خود را به مجرد تاسيس ،مطابق به احکام اين قانون
اساسي ،اعمال مي کند.
•بعد از داير شدن اولين جلسه شوراى ملي ،در خالل مدت سي روز ،حکومت وستره محکمه
مطابق به احکام اين قانون اساسي تشکيل مي گردند.
•رييس دولت انتقالي اسالمي افغانستان تا زمانيکه رييس جمهور منتخب به کار آغاز کند،
اجراى وظيفه مي نمايد.
•ارگانهاى اجرايي و قضايي دولت با رعايت حکم فقره چهارم ماده يکصد وپنجاه و نهم اين
قانون اساسي ،الي تشکيل حکومت و ستره محکمه به وظايف خودادامه مي دهند.
•فرامين تقنيني که از آغاز دوره موقت به بعد نافذ گرديده است ،به اولين جلسه شوراى ملي
ارجاع مي گردند.
•اين فرامين تازمانيکه از طرف شوراى ملي لغو نگرديده باشند نافذمي باشند.

ماده یک صد و شصت و دوم

•اين قانون اساسي از تاريخ تصويب لويه جرگه نافذ و از طرف رييس دولت انتقالي اسالمي
افغانستان توشيح و اعالم مي گردد.
•با نفاذ اين قانون اساسي ،قوانين و فرامين تقنيني مغاير احکام آن ملغي مي باشد.
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قانون دسترسی به اطالعات
فصل اول
احکام عمومی
مبنی
ماده اول :این قانون به تأسی از حکم مندرج فقرۀ سوم ماده پنجاهم قانون اساسی افغانستان وضع گردیده است.
اهداف
ماده دوم :اهداف این قانون عبارت اند از:
1 .1تامین حق دسترسی اتباع کشوربه اطالعات از ادارات دولتی.
2 .2رعایت ماده نزدهم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی با در نظرداشت ماده سوم قانون اساسی کشور.
3 .3حصول اطمینان از شفافیت وحساب دهی ازاجرات ادارات دولتی .
4 .4تنظیم طرز تقاضا و ارایه اطالعات.
اصطالحات
ماده سوم :اصطالحات آتی در این قانون مفاهیم ذیل را افاده مینماید:
1 .1اطالعات :هر نوع سند و معلومات ضبط شده یا ثبت شده ،نمونه و یا مودل می باشد.
2 .2اطالعات شخصی :معلومات منحصر به شخصی است که شامل نام ،تخلص ،آدرس های محل سکونت ومحل کار،
وضعیت زندگی شخصی و خانوادگی ،مکاتیب ،مراسالت ،داد وستد ،حساب بانکی ،رمز عبور و سایر معلوماتیکه به وظایف
رسمی وی ارتباط نداشته باشد.
3 .3متقاضی :شخص حقیقی یا حکمی داخلی است که اطالعات مورد نیاز را از ادارات دولتی تقاضا می نماید.
4 .4نشر :انتشار و اشاعۀ اطالعات به شکلی است که قابل دسترس و استفاده برای عامه مردم باشد.
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 5 .5فورم تقاضای اطالعات :ورق مطبوع بها داری است که به منظور درج مطالبات متقاضی مطابق احکام این قانون بدسترس
وی گذاشته می شود .
 6 .6ادارات :شامل وزارت ها ،ریاست های عمومی مستقل ،کمیسیون های دولتی ،ادارات ثالثه کشور ،ادارات محلی وشوراهای
والیتی،ولسوالی وقریه و شاروالی ها ،مجالس شاروالی ها ،تصدی ها و شرکت های دولتی و مختلط ،وسایر ادارات می
باشد.
 7 .7ادارات غیر دولتی :مجموع سازمانها و نهادهای که بر مبنای قوانین نافذه کشور ،خارج ار چوکات ادارات دولتی تشکیل
و فعالیت می نماید.
 8 .8جامعه مدنی:احزاب سیاسی وجمعیت هایی است که طبق احکام قانون تشکیل می گردد

فصل دوم
طرز دسترسی به اطالعات
حق دسترسی به اطالعات
ماده چهارم:
1 .1متقاضی ،حق دسترسی به اطالعات را طبق احکام این قانون از ادارات دارا میباشد.
2 .2ادارات مکلف اند ،طبق احکام مندرج این قانون ،اطالعات را بدسترس متقاضی و عامه مردم قرار دهند.
تقاضای اطالعات
ماده پنجم:
1 .1متقاضی می تواند به منظور کسب اطالعات به مرجع مربوط اداره مراجعه و فورم تقاضای اطالعات را خانه پری نماید.
2 .2ادارات مکلف اند ،به اطالعات تقاضا شده طور کتبی پاسخ ارایه نمایند.
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میعاد ارایه اطالعات
ماده ششم:
1 .1ادارات مکلف اند ،اطالعات تقاضا شده را به متقاضی حد اکثر در خـالل مدت ( )۱۰روز کاری از تاریخ تسلیمی فورم
تقاضای اطالعات ارایه نمایند .در صورت موجودیت دالیل مؤجه ،این مدت الی ( )۳روز کاری دیگر تمدید شده می تواند.
2 .2ادارات مکلف اند ،اطالعات تقاضا شده را به رسانه ها حد اکثر در خالل مدت ( )۳روز کاری از تاریخ رسید فورم تقاضای
اطالعات ارایه نمایند.
3 .3ادارات مکلف اند ،اطالعات تقاضا شده را که برای مصونیت اشخاص و حفظ جان یا آزادی شخص ضروری پنداشته شود،
حد اکثر درخـالل مدت ( )۲۴ساعت از تاریخ رسید فورم تقاضای اطالعات ،ارایه نمایند.
مصارف ارایه اطالعات
ماده

هفتم:

1 .1هرگاه ارایه اطالعات تقاضا شده ایجاب مصارف را نماید ،متقاضی مکلف است مصارف آنرا بمالحظه اسناد تأدیه نماید،
درغیر آن تقاضا رد می گردد.
2 .2اندازه مصارف اطالعات تقاضا شده ونحوۀ پرداخت آن طبق طرزالعملی که از طرف ادارات مربوط ترتیب و توسط کمیسیون
نظارت بر دسترسی به اطالعات تصویب می گردد ،تنظیم می شود.
روش ارایه اطالعات
ماده هشتم:
ادارات مکلف اند ،اطالعات تقاضا شده را به یکی از روش های ذیل ارایه نمایند ،مشروط براینکه به اصل سند صدمه وارد نه گردد:
 1 .1نقل اصل سند.
 2 .2یادداشت کتبی از اصل سند.
3 .3کاپی از اصل سند طورکتبی ،صوتی یا تصویری.
4 .4ارایه اطالعات به شکل صوتی یا تصویری.
 5 .5ارایه نمونه
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ارایه اطالعات ازطریق مصاحبه
ماده نهم:
ارایه اطالعات از طریق مصاحبۀ خبر نگاران با مقامات و کارکنان دولتی ،تابع احکام مندرج مواد ششم ،هفتم و هشتم این قانون
نمی باشد.

فصل سوم
اطالع رسانی
مرجع مسول
ماده دهم:
1 .1ادارات مکلف اند ،به منظور تأمین حق دسترسی اتباع کشور به اطالعات ،مرجع مسول اطالع رسانی را مشخص نمایند.
2 .2مرجع مسول اطالع رسانی مندرج فقرۀ ( )۱این ماده مکلف است هویت مامورین مربوط و مشخصات تماس آنها را جهت
آگاهی به دسترس عامۀ مردم قرار دهد.
وظایف مرجع مسول اطالع رسانی
ماده یازدهم:
مرجع مسول اطالع رسانی دارای وظایف ذیل می باشد:
1 .1تسلیم دهی فورم تقاضای اطالعات به متقاضی
 2 .2توضیح فورم تقاضای اطالعات به متقاضی مطابق احکام مندرج این قانون.
 3 .3ارایه فورم تقاضای اطالعات به مرجع مربوط غرض تهیۀ اطالعات.
 4 .4حصول مجدد فورم مندرج جزء  ۳این ماده و ارایه آن به متقاضی.
 5 .5همکاری با کارکنان مرجع مربوط در روش ارایه اطالعات.
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 6 .6حصول اطمینان از مطابقت اطالعات تهیه شده با احکام مندرج این قانون.
 7 .7نشر اطالعات در صفحۀ انترنتی اداره و سایر رسانه های همگانی.
 8 .8انجام سایر وظایفی که از طرف اداره مربوط جهت بهبود امور اطالع رسانی به آن سپرده می شود.
9 .9رد فورم تقاضای اطالعات
ماده دوازدهم:
هرگاه فورم تقاضای اطالعات در مطابقت به احکام مندرج این قانون ارایه نشده باشد ،مرجع مسول اطالع رسانی آنرا با ذکر
دالیل طور کتبی ،رد می نماید.
بررسی شکایات
ماده سیزدهم:
1 .1هرگاه متقاضی به اطالعات ارایه شدۀ اداره قناعت نداشته باشد ،می تواند شکایت خود را به مرجع مسول اطالع رسانی
مربوط طور کتبی ارایه نماید.
2 .2مرجع مسول اطالع رسانی مکلف است ،طی ( )۳روز کاری شکایت واصله را بررسی و غرض رفع آن مطابق احکام این
قانون تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
3 .3هرگاه متقاضی به بررسی مندرج فقرۀ ( )۲این ماده قناعت نکند ،می تواند به کمیسیون نظارت دسترسی به اطالعات
مراجعه نماید.
نشرساالنه اطالعات
ماده چهاردهم:
( )1ادارات مکلف اند ،اطالعات ذیل را حد اقل سال یک مرتبه نشر نمایند:
1 .1

تشکیل ،وظایف وصالحیت های اداره وگزارش اجرات مربوط.

2 .2

وضعیت مالی اداره .
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3 .3

جزئیات خدمات مستقیم عرضه شده به مردم.

4 .4

طرز رسیدگی به تقاضای اطالعات و شکایات مستقیم مردم.

5 .5

اسناد تقنینی مربوط.

6 .6

لوایح ،طرزالعمل ها و رهنمودهای مربوط.

7 .7

قراردادها ،پروتوکول ها و تفاهمنامه های داخلی یا بین المللی مربوط.

8 .8

پالیسی ،ستراتیژی وبرنامه های کاری مربوط.

9 .9

سایر موارد به تشخیص اداره.

( )2ادارات مکلف اند ،به منظور حفظ و نگهداشت بهتر اسناد واطالعات و به دسترس قراردادن آن به متقاضیان ،بانک اطالعات
(دیتابیس) را ایجاد نمایند.
ممنوعیت ها
ماده پانزدهم:
( )1ارایه اطالعات درحاالت ذیل ممنوع می باشد:
1 .1

درصـورتیکه استقالل ،حاکمیت ملی ،تمامیت ارضی ،امنیت ملی ومنافع و مصالح ملی رابه خطر مواجه گرداند.

2 .2

درصورتی که سبب قطع روابط سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی افغانستان با سایر کشورها گردد.

3 .3

درصورتیکه جان ،مال یا آبرو وحیثیت شخص به خطر مواجه گردد.

4 .4

درصورتی که مانع کشف جرم یا مانع جلوگیری از ارتکاب جرم گردد.

5 .5

درصورتی که روند کشف ،تحقیق و تعقیب متهم یا اتخاذ تدابیر احتیاطی در این زمینه را مختل سازد.

6 .6

درصورتی که روند محاکمۀ عادالنه ویا تنفیذ حکم را اخـالل نماید

7 .7

درصورتیکه حریم خصوصی شخص را نقض نماید.
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8 .8

درصورتیکه اطالعات ،مربوط موضوعات تجارتی ،ملکیت های شخصی وحساب بانکی بوده ،مگر اینکه در قوانین
طور دیگری تشخیص شده باشد.

( )2حاالت ذیل از احکام مندرج اجزای ( ۷و  )۸فقرۀ ( )۱این ماده مستثنی می باشد:
1 .1

در صورتیکه محکمۀ ذیصالح در مورد افشای اطالعات شخصی تجویز اتخاذ نماید.

2 .2

درصورتی که قانون حمایت حقوق مؤلف ،مصنف ،هنرمند و محقق (کاپی رایت) و قانون حمایت از رقابت وسایر
اسناد تقنینی را نقض نه نماید.

3 .3

تخلف از حکم مندرج فقرۀ ( )۱این ماده جرم بوده ،مرتکب آن تحت تعقیب عدلی قرار می گیرد.

فصل چهارم
کمیسیون نظارت دسترسی به اطالعات
ایجاد کمیسیون
ماده شانزدهم:
( )1به منظور تحقق اهداف مندرج این قانون ،درمرکز کمیسیون نظارت دسترسی به اطالعات که منبعد در این قانون به نام
کمیسیون یاد میشود ،به ترکیب ذیل ایجاد می گردد:
1 .1

نمـاینـده با صالحیت وزارت اطالعات و فرهنگ.

2 .2

نماینده با صالحیت وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی.

3 .3

نماینده باصالحیت وزارت امور خارجه.

4 .4

نماینده با صالحیت ریاست عمومی امنیت ملی

5 .5

نماینده باصالحیت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.

6 .6

نماینده باصالحیت انجمن مستقل وکالی مدافع .
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7 .7

نماینده باصالحیت اتحادیۀ حقوق دانان افغانستان .

8 .8

دو نفرنماینده منتخب اتحادیه صنفی خبرنگاران.

9 .9

نماینده منتخب اجزاب سیاسی.

1010

دو نفرنماینده منتخب جامعه مدنی.

 1111نماینده اطاق های تجارت و صنایع افغانستان.
( )2کمیسیون های والیات با نظر داشت ترکیب مندرج فقرۀ ( )۱این ماده از نماینده گان باصالحیت ادارات و نهادهای والیات
مربوط تشکیل می گردد.
( )۳اعضای کمیسیون های مندرج فقره های (۱و )۲این ماده برای مدت سه سال تعیین می گردند .تعیین مجدد آنها برای یک
دورۀ دیگر مجاز می باشد .
( )۴کمیسیون های مندرج فقره های (۱و )۲این ماده در اولین جلسه ازمیان اعضای خویش رییس ،معاون و منشی کمیسیون
را برای مدت یک سال انتخاب می نمایند .انتخاب مجدد آنها برای یک دورۀ دیگر مجاز می باشد.
( )۵اعضای کمیسیون مندرج فقره های ( ۱و )۲این ماده مستحق حق الحضور می باشند که اندازۀ آن از طرف وزارت اطالعات
وفرهنگ پیشنهاد و از طرف رییس جمهور منظور می گردد .
( )۶حق الحضور مندرج فقرۀ ( )۵این ماده از بودجۀ وزارت اطالعات وفرهنگ پرداخته می شود.
( )۷طرز فعالیت کمیسیون طبق طرزالعملی که ازطرف کمیسیون وضع می گردد ،تنظیم می شود.
شرایط عضویت کمیسیون
ماده

هفدهم:

شخصی به حیث عضوکمیسیون مرکزی و والیتی تعیین می شود که واجد شرایط ذیل باشد:
 1 .1داشتن تنها تابعیت افغانستان.
 2 .2اکمال سن ( )۳۰سالگی.
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 3 .3داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس.
 4 .4عدم محکومیت به حرمان از حقوق مدنی ،جنایت و جرایم ضد بشری.
 5 .5داشتن سه سال تجربۀ کاری.
حاالت از دست دادن عضویت
ماده هجدهم:
( )1عضو کمیسیون مرکزی و والیتی در حاالت ذیل عضویت خود را از دست می دهد:
1 .1

استعفای کتبی از عضویت در کمیسیون مربوط بعد از تائید اکثریت اعضاء و منظوری رییس آن.

2 .2

انفکاک از وظیفه در مرجع مربوطه.

3 .3

مبتال شدن به امراض صعب العالجی که مانع اجرای وظیفوی گردد.

4 .4

ارایه معلومات نادرست مبنی بر داشتن شرایط عضویت.

5 .5

عدم اشتراک در چهار جلسۀ پی در پی یا هشت جلسه طور متفرقه درسال بدون ارایه دالیل مؤجه.

( )2هرگاه عضو کمیسیون در یکی از حاالت مندرج فقرۀ ( )۱این ماده عضویت خود را از دست بدهد ،اداره یا نهاد مربوط،
شخص دیگر واجد شرایط را برای مدت باقی مانده به عوض وی درخالل مدت ( )۱۵روز کاری معرفی می نماید.
وظایف وصالحیت های کمیسیون
ماده نزدهم:
کمیسیون مرکزی و والیتی در ساحۀ مربوط دارای وظایف وصالحیت های ذیل می باشد:
1 .1

نظارت از پروسۀ دسترسی متقاضیان بـه اطالعات ازادارات وچگونگی ارایه آن.

2 .2

بررسی شکایات متقاضیان.

3 .3

مطالبه اسناد و مدارک از مراجع مسول اطالع رسانی ادارات درصورت ضرورت.
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4 .4

ارایه مشوره های الزم به متقاضیان و ادارات.

5 .5

ارزیابی گزارش مراجع مسول اطالع رسانی ادارات.

6 .6

ارایه گزارش ساالنه فعالیت های کمیسیون به رییس جمهور و شورای ملی و نشر آن.

7 .7

تقویت فرهنگ اطالع رسانی در کشوراز طریق تدویر برنامه های آموزشی.

8 .8

نشر تصامیم کمیسیون جهت آگاهی عامه.

9 .9

نظارت از چگونگی تطبیق احکام این قانون.

1010

تصویب لوایح وطرزالعملهای مربوط.

1111

انجام سایر وظایف مندرج در این قانون.

تدویرجلسات کمیسیون
ماده بیستم:
( )1جلسات عادی کمیسیون مرکزی و والیتی درهر پانزده روزیکبار وجلسات فوق العادۀ آن به اثرتقاضای رییس کمیسیونیا
پیشنهاد یک ثلث اعضاء دایر شده می تواند.
( )2نصاب تدویر جلسات کمیسیون حضور اکثریت اعضای آن می باشد.
( )3تصامیم کمیسیون به اساس اکثریت آرای اعضای حاضراتخاذ می گردد ،درصورت تساوی آراء ،طرفیکه رییس به آن رأی
داده است ،اکثریت شمرده می شود.
( )4کمیسیون های والیات مکلف اند،گزارش اجراآت خویش را در هر سه ماه به کمیسیون مرکزی ارایه نمایند.
( )5امور جلسات توسط طرزالعمل جداگانه تنظیم می گردد.
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موعد ارایه گزارش مراجع مسول اطالع رسانی
ماده بیست ویکم:
مراجع مسول اطالع رسانی مکلف اند ،گزارش اجراآت ماهوار خویش را به کمیسیون های مربوط ارایه نمایند.
محدودیت ها
ماده بیست ودوم:
( )1رییس و اعضای کمیسیون نمی توانند در جلسات تصمیم گیری که ذینفع باشند ،اشتراک نمایند.
( )2رییس و اعضای کمیسیون نمی توانند حین اجرای وظیفه یا بعد از ترک آن اطالعاتی راکه کسب نموده اند و افشای آن
مطابق احکام این قانون ممنوع باشد ،افشا یا از آن به نفع خود ویا اقارب خویش استفاده نمایند.
( )3هرگاه رییس واعضای کمیسیون از حکم مندرج فقرۀ ( )۲این ماده تخلف نمایند ،متخلف مطابق احکام قانون تحت تعقیب
عدلی قرار می گیرد.
تطبیق تصامیم کمیسیون
ماده بیست وسوم:
تصامیم کمیسیون نهایی بوده ،بعد از ابالغ قابل تطبیق می باشد.
امور اداری و اجرائیوی
ماده بیست وچهارم:
امور اداری و اجرائیوی کمیسیون در مرکز از طرف وزارت اطالعات و فرهنگ ودر والیات ازطرف ریاست های اطالعات
وفرهنگ طبق طرزالعمل ،تنظیم وپیش برده می شود.
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فصل پنجم
رسیدگی به شکایات
شکایت متقاضی
ماده بیست وپنجم:
( )1متقاضی می تواند شکایت خود را با رعایت احکام مندرج این قانون ،به کمیسیون ارایه نماید.
( )2کمیسیون مکلف است ،شکایت را از تاریخ وصول آن در دوجلسۀ کاری بررسی نماید.
( )3طرز بررسی شکایات ،اسناد و مدارک مربوط در طرزالعملی که از طرف کمیسیون مرکزی وضع می گردد ،تنظیم می شود.
( )4کمیسیون های والیتی شکایات ،اسناد و مدارک مربوط را طبق طرزالعمل مندرج فقرۀ ( )۳این ماده بررسی می نمایند.
تخلفات و مویدات تادیبی
ماده بیست وششم:
( )1موارد ذیل تخلف از احکام این قانون شناخته می شود:
1 .1

ارایه اطالعات مغایر مندرجات فورم تقاضای اطالعات به متقاضی.

2 .2

امتناع از ارایه اطالعات به متقاضی ،بدون ارایه دالیل مؤجه

3 .3

ارایه معلومات خالف واقعیت به کمیسیون.

4 .4

عدم ارایه اطالعات تقاضا شده در موعد معین.

5 .5

عدم رعایت تصامیم و طرزالعمل های کمیسیون.

6 .6

عدم ارایه گزارش مرجع مسول اطالع رسانی درموعد معین به کمیسیون.
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( )2کمیسیون در صورت تثبیت تخلف از حکم مندرج فقرۀ ( )۱این ماده ،حسب احوال به تطبیق یکی از مویدات تأدیبی ذیل
تصمیم اتخاذ می نماید:
1 .1

توصیه

2 .2

		
اخطارکتبی

3 .3

پیشنهاد کسر معاش طبق احکام قانون به اداره مربوط.

( )3در صورت وقوع تخلفات مندرج فقرۀ ( )۱این ماده که منجر به بروز خسارات مادی یا معنوی به اشخاص حقیقی یا حکمی
شود ،مطابق احکام قانون جبران می گردد
( )4مراجع مربوطه مکلف اند مویدات تأدیبی پیشنهاد شده را طبق قانون عملی و از تطبیق آن کمیسیون را اطمینان دهند.

فصل ششم
احکام متفرقه
قیمت فورم تقاضای اطالعات
ماده بیست وهفتم:
قیمت فورم تقاضای اطالعات ،شکل و محتوای آن از طرف وزارت اطالعات وفرهنگ ترتیب و تثبیت و بعد از تائید کمیسیون
از طرف شعبۀ مربوط وزارت مالیه طبع و به دسترس عامه گذاشته می شود.
ادارات غیردولتی
ماده بیست وهشتم:
ادارات غیردولتی نیز در ارایه اطالعات تقاضاشده مکلف به رعایت احکام مندرج این قانون می باشند.
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تثبیت تخلف
ماده بیست ونهم:
کمیسیون در صورت تثبیت تخلف ادارات غیردولتی از احکام مندرج این قانون حسب احوال به یکی از مویدات تأدیبی مندرج
فقرۀ ( )۲ماده بیست وششم این قانون تصمیم اتخاذ می نماید.
تحویل پول به بانک
ماده سی ام:
مبالغ حاصله ناشی از تطبیق احکام مندرج این قانون ،به حساب واردات دولت تحویل بانک می گردد.
وضع لـوایح ،طـرزالعمل ها و رهنمودها
ماده سی ویکم:
کمیسیون مندرج فقرۀ ( )۱مادۀ شانزدهم این قانون می تواند به منظور تطبیق بهتر احکام این قانون ،لوایح ،طرزالعمل ها و
رهنمود های جداگانه را وضع نماید.
انفاذ
ماده سی ودوم:
این قانون سی روز بعد از نشر در جریده رسمی نافذ می گردد.
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قوانین و آیین نامه های رفتاری موسسات غیر دولتی
www.ngos.moec.gov.af/

بعد از سال  2002میالدی دو ابتکار مهم و اساسی برای روشن کردن اینکه کدام نهاد ها غیر انتفاعی و غیر دولتی است و کدام
نهادها نیست شکل گرفت تا پاسخ گویی و شفافیت فعالیت های نهاد های غیر دولتی را تقویت نماید .اولین ابتکار قانونی کردن
نهاد ها بود :این ابتکار مشخص می کرد که نهاد های غیر دولتی چیست و مشروعیت فعالیت های آنها از کجا ناشی می شود،
به وجود آوردن مجموعه شرایط تاسیس نهاد های غیر دولتی ،روشن ساختن ضرورت گزارش دهی نهاد های غیر دولتی ،قادر
ساختن نهاد های غیر دولتی تازه تاسیس شده تا سود خود را افزایش داده و نهاد خود را به صورت یک تجارت مستقر نمایند و
در نهایت اینکه شفافیت و پاسخ گویی نهاد های غیر دولتی را باال ببرد .ابتکار دوم در مورد طرزالعمل های رفتاری نهاد های
غیر دولتی بود که توسط مجموعه یی از نهاد های غیر دولتی که در داخل افغانستان کار می کند طراحی شده بود تا میکانیزم
خود فرمانی برای شفافیت ،پاسخ گویی و استندرد سازی مقام های با صالحیت را مطمئن سازد.
درمشوره با نهاد های غیر دولتی و کمک های فنی با مرکز بین المللی قانون غیر انتفاعی وزارت عدلیه در سال  2003اولین
پیش نویس برای نهاد های غیر دولتی قانونی را ارایه نمود .نهاد های غیر دولتی به موقع خواستار نهایی شدن قانونگذاری در
مورد انکشاف  foraدر افغانستان در آپریل  2004و آپریل  2005شدند که قانونگذاری در نهایت در جون  2005تصویب شدند.
این قانون ابزاری را فراهم کرد تا نهاد غیر دولتی غیر انتفاعی را با بسیاری از قراردادی های که به عنوان نهاد های غیر دولتی
ثبت شده بود متمایز سازد(میان سال های  2001و  2004حدود  2400نهاد در دولت به عنوان نهاد های غیر دولتی ثبت شده
بود بدون اینکه کدام معیار رسمی برای ثبت نهاد ها وجود داشته باشد).
به زودی بعد از تهیه پیش نویس نهاد های غیر دولتی برای حکومت در جوالی  2003میالدی  120نهاد غیر دولتی در یک
ورکشاب شرکت نموده و در مورد محتوای طرزالعمل رفتاری نهاد های غیر دولتی بحث و تبادل نظر نمودند .متن این طرزالعمل
مشترکا با همکاری چهار نهاد غیر دولتی بزرگ در افغانستان آماده شدند :این چهار نهاد عبارت است از :اداره هماهنگی کمک
ها برای افغانستان ،اداره همگاهنگی نهاد های غیر دولتی افغانستان ،اتحادیه انسجام جنوب و غرب افغانستان و بلوچستان و
شبکه زنان افغانستان .دبیر خانه آیین نامه رفتاری تحت حمایه اکبر تاسیس شد تا پیش نویس را هماهنگ و نهایی نماید که
پیش نویس در می  2004تکمیل گردید .اجتماع نهاد های غیر دولتی به صورت عموم طرزالعمل رفتاری را در  30می 2005
شروع کردند .به خاطر امضای طرزالعمل رفتاری از نهاد های غیر دولتی خواسته شد تا چندین سند را ارایه نموده که وضعیت
نهاد های غیر دولتی آشکار شود .این اسناد و مدارک که از طرف نهاد ها ارائه می شد شامل اسناد قانونی ثبت یا راجستر نهاد،
هماهنگی عضویت فزیکی ،حفظ سوابق مالی و اثبات گزارش به وزارت مربوطه می شد .طرزالعمل رفتاری نهاد های غیر دولتی
تقریبا  100امضای ملی و بین المللی دارد.
با توجه به این قانون ،نهاد های غیر دولتی مکلف شدند تا در وزارت اقتصاد راجستر شده و جزییات از سرمایه و هزینه ،گزار
ش های ساالنه و گزارش بازبینی ساالنه مالی از پروژه های تکمیل شده خود را به حکومت ارایه دهد .دیپارتمنت نهاد های
غیر دولتی وزارت اقتصاد و وبسایت آن می تواند اطالعات بیشتر از ثبت و راجستر نهاد ها و نیازمندی ها جهت گزارش دهی
فراهم نماید.
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طرزالعمل برای موسسات غير دولتىدخيل در فعاليت هاى بشردوستانه ،بازسازی و
انكشافى در افغانستان ()2005
مقدمه
از آنجاییكه افغانستان در یك مقطع بى نظیر تاریخی خود قرار دارد و فرصت آنرا دارد تا به سوى ثبات پایدار ،بهبود وضع
اقتصادى و رعایت حقوق بشر حركت كند؛
از آنجاییكه موسسات غیر دولتی فعالین جامعه مدنى هستند و یك جامعه مدنى قوی براى تاسیس و فعال بودن حكومت و ملت
با ثبات افغان شرط حتمى است؛
از آنجاییكه موسسات غیر دولتی متعهد به انكشاف افغانستان و ظرفیت هاى افغان ها هستند؛
از آنجاییكه داشتن قانون اساسى و ساختار تقنینى كشور زمینه را براى ابراز و درك سلوك مسوالنه و مبنى بر احساس مسولیت
فراهم ساخته است؛
از آنجاییكه موسسات غیر دولتی بحیث بخشی از جامعه مدنى و تطبیق كننده گان برنامه هاى امداد عاجل و انكشافى به
مساعدت هاى مهم خویش به اشتراک مردم افغانستان و براى شان ادامه می دهند؛
از آنجاییكه خصوصیت و نقش موسسات غیر دولتی به خوبى درك نشده و در نتیجه متهم به سؤ استفاده از وجوه مالى بوده،
مسرف و خود پرور می باشند؛
از آنجاییكه هسته هاى متعدد سیاسى و منفعت جو در زیر چتر موسسات غیر دولتی براى نیل به اهداف سیاسى و منفعت جویانه
شان فعالیت مي كنند؛
از آنجاییكه موسسات غیر دولتی به تقاضاهاى پی در پی مواجه می شوند كه آن ها را به جهات مختلف سوق نموده و ظرفیت
و استقالل شان را منحیث فعالین جامعه مدنى تهدید می كند؛ و
از آنجاییكه همچو طرز العمل در حقیقت یك میکانیزم است كه توسط آن موسسات غیر دولتی می توانند معیارهاى عالى را ،به
شمول شفافیت و احساس مسولیت بیشتر ،یقینى سازند.
ما ،نمایندگان با صالحیت موسسات غیر دولتی در افغانستان ،به صورت داوطلبانه طرز العمل را امضا نموده و موسسات مربوطه
خویش را متعهد به تطبیق اصول مندرج در این مجموعه می دانیم.
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تعریفات
طرز العمل عبارت از یك سلسله نورم ها ،اصول ،و ارزش هایی می باشد كه هدفش بلند بردن اعتبار و شهرت؛ و بهتر شدن
روش موسسات غیر دولتی می باشد.
موسسات غیر دولتی عبارت از موسسات یا انجمن های رضا كار یا داوطلب ،غیر انتفاعى مستقل و غیر جانبدار بوده که براى
تأمین رفاه عامه فعالیت مي كنند .موسسات غیر دولتی می توانند داخلی یا بین المللى باشند؛ مبنى بر یك اعتقاد مذهبى بوده
یا سروكارى با مذهب نداشته باشند؛ به اساس عضویت یا بدون عضویت تشكیل شده باشند.
مفهوم “داوطلبانه” اراده آزاد موسسه غیر دولتى و اعضاى جامعه که با هم تشریك مساعى می نمایند را تمثیل مينماید.
“غیر انتفاعى” به معنى آنست كه یك موسسه غیر دولتى دارایی ،عایدات و مفاد خود را به كسی توزیع كرده نمی تواند .البته،
یك موسسه غیر دولتى می تواند به كارمندان خود معاش بدهد ،و یا فعالیتى را انجام دهد كه منجر به تولید عاید شود .ولى
همچو عایدات تنها براى تحقق اهداف موسسه استعمال شده می تواند.
“غیر جانبدار و مستقل” به معنى آنست كه موسسه غیر دولتى توسط هیأت رهبرى اش به اساس خط مشی سوق و اداره می
شود نه توسط كدام قدرت یا گروه دیگر.
امضا كننده گان عبارت اند از موسسات غیر دولتی که نمایندگان با صالحیت شان این طرز العمل را امضا و قبول كرده باشند.
ما به همه امضا كننده گان این طرز العمل اطالق می شود.
جامعه مدنى عبارت از مجموع گروه ها و انجمن هاى رسمى و غیر رسمى می باشد كه به سكتورهای دولتی و خصوصى ارتباط
نداشته باشند .موسسات غیر دولتی یك جز از جامعه مدنى هستند.
تساوى جنسیتی (جندر) یعنى در نظر داشتن و ارزش دادن مساویانه به سلوك ،نیازمندى ها ،توقعات ،و حقوق مختلف زن و مرد.
تساوى مرد و زن به معنى آن نیست كه مرد ها و زنها یكسان شوند ،بلكه به معنى آنست كه حقوق ،مسولیت ها و فرصت هاى
شان هیچ ارتباطى به مرد بودن یا زن بودن شان نداشته باشد.
برابری جنسیتی (جندر) یعنى تأمین انصاف و عدالت حین برخورد با زن و مرد مطابق به نیازمندى هاى نسبی شان .همچو
برخورد شاید یكسان یا متفاوت باشد ،ولى وقتیكه حقوق ،منافع ،مسولیت ها و فرصت ها مطرح باشند ،باید متعادل باشند.
بلند بردن ظرفیت ها عبارت از یك پروسه است كه در ضمن آن افراد ،گروه ها ،موسسات ،ارگان ها و جوامع قابلیت هاى شان
را بلند می برند تا:
1 .1وظایف محوله شان را به وجه احسن انجام داده ،مشكالت شان را حل نمایند ،و اهداف شان را خود تعیین نموده به آن
ها تحقق بخشند؛ و
2 .2نیازمندى هاى انكشافى شان را به صورت كل تشخیص نموده و آن ها را طور پایدار رفع نمایند.
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فعالیت بشر دوستانه :اقدامات بشر دوستانه مشتمل بر فعالیت هایى اند كه از شدت مصایب انسانى كه از تشنج ،حوادث ،و
بدبختى ها منشا ميگیرند ،بكاهند .همچو مصائب انسانى عبارت اند از:
1 .1صدمه رسیدن یا از دست دادن زندگی كسانیكه در جنگ دخیل نیستند؛ و یا
2 .2تخلف جدى از حقوق بشر یا قوانین بشرى ،خصوصا مرتكب شدن همچو اعمال در مقابل مردم غیر نظامى حین برخوردها
و یا در جریان بحران سیاسى.
ماموریت موسسات غیر دولتی
ماموریت عمومى ما منحیث موسسات غیر دولتی در افغانستان عنوان نمودن نیازمندى هاى انسانى ،اعمار مجدد و انكشاف
پایدار و متكى به خود در افغانستان می باشد ،با عطف توجه خاص به حقوق آن هاى كه آسیب پذیر بوده و در وضع نامساعد
قرار دارند .ما با همدیگر ،دولت ،تمویل كننده گان و عموم مردم تشریك مساعى مي نماییم.
مقصد طرز العمل
طرز العمل به منظور ذیل بمیان آمده است:
•بهبود درك همه جانبه عوام ،دولت ،تمویل كننده گان و وسایل اطالعات جمعى در مورد موسسات غیر دولتی ،مقاصد و
دست آورد های شان؛
•شفافیت ،حساب دهى و شیوه هاى بهتر اداره و تنظیم از طریق تطبیق قوانینى كه موسسات غیر دولتی به صورت داوطلبانه
براى خود طرح نموده اند؛ و
•بلند بردن كیفیت خدماتى كه موسسات غیر دولتی از طریق بلند بردن معیار های روشن عرضه می دارند.
اصول طرزالعمل
 .1موسسات ما متمركز به مردم اند
 1,1تمركز به مردمى كه ما در خدمت شان هستیم :وفادارى بنیادی ،حسابدهی و مسولیت ما متمرکز به آن های است که
ما در خدمت شان قرار داریم .برنامه هاى ما طورى طرح و ترتیب شده اند كه جوابگوى نیازمندى هاى مردم اند.
 2,1اتكا به خود و احساس مالكیت :تالش ما این است تا با مردم و جوامع طوری كمك كنیم كه مشكالت شانرا خود حل
كنند .ما اتكا به خود را در بین جوامع و مردم تشویق نموده و آن را انكشاف میدهیم .ما به حق سهم گیری مردم و جوامع در
اتخاذ تصامیمى كه بر زنده گى شان اثر دارند ،تحقق می بخشیم.
 3,1حقوق بشر :ما سعى می ورزیم كه به حقوق بشر احترام كنیم و آن ها را با نظر داشت حقوق و وجایب افغان ها در
مطابقت به قوانین بین المللی محافظت و تقویت نماییم.
 4,1اعتماد :ما همواره سعى مي ورزیم تا اعتماد جوامعى را كه با آن ها كار مي كنیم ،حاصل نماییم.
 5,1مشارکت و جلو گیرى از تبعیض :ما مردها ،زن ها ،جوانان و اطفال جوامع مورد نظر را ،به حد اعظمى ممکنه ،در طرح،
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تطبیق و ارزیابى پروژه ها و برنامه هاى خود شامل می سازیم .ما همواره در تالش هستیم تا در محالتیکه كار مي كنیم،
سهم گیرى گروه هاى در حاشیه گذاشته شده را یقینى سازیم.
 6,1احترام به ارزش هاى محلى :ما به هویت و اصالت افراد ،بصیرت بومی ،فرهنگ ،اعتقادات مذهبى و ارزش های مردم،
احترام قایل هستیم .ولى این ،به هیچ وجه ،به معنى آن نیست كه گویا ما هرآنچه را كه حقوق بشری یك فرد و یا گروهى
از افراد را نفى می كند ،تقویت مي بخشیم.
 .2موسسات ما متعهد به وارد کردن تاثیر مثبت ،و پایدار می باشند
 1,2موثریت :ما متعهد به ميکسالثریت و واردکردن تاثیر مثبت از طریق برنامه هاى خود به حد اعظمى اش هستیم .ما از
مصروف شدن ميکسالسسات متعدد به عرضه خدمات مشابه جلوگیرى مي كنیم.
 2,2پایداری و متكى بودن به خود :تا حدى كه امكان دارد ،ما برنامه هاى خود را طوری طرح و تطبیق مي كنیم كه منجر
به حل پایدار مشكالت مردم شوند؛ ارزش مصارفى را كه به آن ها صورت ميگیرد داشته باشند؛ در افغان ها احساس مالكیت
را ایجاد می کنیم تا ظرفیت هاى شان را بلند ببرند؛ و مبنى بر اهداف طویل المدت انكشافى جوامع باشند.
 3,2تاثیر بر محیط :ما فعالیت هاى خویش را طوری انجام می دهیم كه مسوالنه طرح شده باشند؛ جوابگوى حفظ محیط
فزیكى و طبیعى بوده و ایکو سیستم افغانستان را طور درست ،تنظیم نماید.
 4,2نظارت و ارزیابى :ما موثریت برنامه هاى خود را مورد نظارت قرار داده و آن ها را ارزیابى نموده و یافته هاى خویش را
با جوانب ذیدخل ،به شمول دولت ،تمویل كننده گان ،عموم مردم و جوامعى كه در خدمت شان هستیم ،شریك می سازیم.
 .3موسسات ما متعهد به شفافیت و حسابدهى هستند
 1,3ما در معامالت خویش با دولت ،مردمی كه با ما تشریك مساعى دارند ،عوام ،تمویل كننده گان ،و سایر جوانب ذیدخل،
شفاف و حسابده می باشیم.
 2,3حسابدهى یا احساس مسولیت :ما به منظور تنظیم بهتر حسابات ،سیستم ها و پالیسى هاى سالم مالى را طرح و حفظ
كرده ،همواره حسابات خویش را در معرض آدیت (بررسی) قرار می دهیم .ما با در نظر داشت احكام قانون اساسى ،سایر
قوانین و مقررات دولت افغانستان فعالیت مي كنیم و در صورت لزوم تعدیل پالیسى ها را به راه می اندازیم .ما در همه ابعاد
وجوه مالى از قبیل تدارك ،استعمال و صورت حساب آن ها از صداقت و صراحت كار می گیریم .ما سیستم هاى مناسب و
موثر را براى تنظیم امور مالى و حسابی سالم ،خریدارى ،ترانسپورت و ادارى خود طرح مي كنیم تا استعمال منابع دست داشته
ما را در جهت تحقق اهداف ما یقینى سازد.
 3,3شفافیت :ما معلومات را در مورد اهداف و فعالیت هاى خود در اختیار جوانب ذیدخل قرار میدهیم ،كه با كار ما دلچسپى
داشته باشند .ما راپورهاى كارى و مالى خود را در اختیار جوانب ذیدخل و ذیعالقه به اساس تقاضای شان قرار می دهیم .ما
از هر فرصت دست داشته استفاده مي كنیم تا مردم را از منابع وجوه مالى و به مصرف رسانیدن آن ها ،آگاه سازیم.
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 .4موسسات ما متعهد به اداره مناسب و مطلوب داخلى می باشند
 1,4حفظ اسناد اداره :ما داراى قوانین و لوایح کتبی هستیم كه ماموریت ،اهداف ،و ساختار تشكیالتى ما را به صورت روشن
تعریف مي كنند.
 2,4فرصت هاى مساوى :ما در مورد تقرر و ارتقاى كارمندان خویش ،پالیسی ها ،مقررات و طرزالعمل هاى كتبى ترتیب می
نماییم كه تعهد ما را در رابطه به فراهم ساختن فرصت كارى یكسان تصدیق مى نمایند.
 3,4طرزالعمل استخدام :ما عزل و نصب كارمندان خود را به شیوه یی به راه مى اندازیم كه مبتنى بر احترام به حق انتخاب
افراد ،با در نظر داشت نیازمندى دیگران به منابع بشرى باشد .ما افراد را بنابر اهلیت شان استخدام مي كنیم ،معاشات مناسب
می پردازیم ،به كارمندان مسولیت هاى متناسب به اهلیت و ظرفیت شان را محول ميكنیم .در صورت استعفا از كارمندان
خود می خواهیم تا مدت كافى اطالع قبلى را درنظر داشته باشند و در صورت انفکاک بدون علت به كارمندان اطالع قبلى
كافى می دهیم.
 4,4مد نظر نداشتن منافع شخصی :همه معامالت مربوط به موسسات ما عاری از منافع شخصى و یا حرفوى خواهد بود.
خدمات اعضای هیأت مدیره على القاعده به استثنای جبران مصارف ضروری که حین انجام خدمت بوقوع می پیوندد ،به
صورت داوطلبانه و بدون معاوضه عرضه مى شوند.
 .5موسسات ما متعهد به صداقت ،اصول و موازین و طرح برنامه هاى هستند كه ارزش مصارف را داشته باشند
 1,5صداقت :ما در همه فعالیت هاى تخصصى خود ،راستكار و صادق هستیم.
 2,5اصول و موازین :ما در همه اجرات داخلى و خارجى خود از ارتكاب به هر آنچه كه اصول و موازین اخالقى ما را خدشه
دار میسازد ،خود دارى مي كنیم .ما مرتكب دزدى ،فساد اداری ،اقارب پرورى ،رشوه ،یا داد و ستد مواد غیر مجاز و غیر قانونى
نمی شویم .ما كمك ها و منابع را از آنعده تمویل كننده گان قبول مي كنیم كه اهداف شان با ماموریت ،اهداف و ظرفیت
هاى کاری ما مطابقت داشته و به استقاللیت و هویت ما صدمه نرساند.
 3,5ارزش و موثریت مصارف :ما منابعى را كه در اختیار داریم به شیوه هاى استعمال ميكنیم که منجر به تحقق ماموریت
و اهداف ستراتیژیک ما شود و ارزش مصارف را داشته باشند .ما همواره سعى مي ورزیم تا ضایعات و مصارف غیر ضروری
را به حد اقل آن تقلیل بخشیم و همه منابع دست داشته را در جهت بهبود زندگى و رفاه مردمى قرار دهیم كه ما در خدمت
شان هستیم.
 .6موسسات ما متعهد به تنوع ،انصاف ،و جلو گیرى از تبعیض در مقابل گروه هاى که در حاشیه گذاشته
شده اند و اجراآت سالم و موجه هستند
 1,6تنوع :ما در صدد آن هستیم تا كارکنان ما بازتاب دهنده طرز مناسب تنوع جنسیت (جندر) ،قومیت ،موقعیت جغرافیایى،
و مذهب در افغانستان و ساحاتیكه ما در آن كار مي كنیم باشند.
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 6,2برابری :ما همواره در صدد تأمین توازن وسیع و ترغیب برابری در همه روابط داخلى ،و دسترسی به فرصت ها طور
منصفانه در موسسات مان هستیم .ما در صدد هستیم تا آن هایی را كه خدمات كمتری براى شان صورت گرفته ،آن هایى
را كه آسیب پذیر هستند ،معیوبین و آن هایى را كه در حاشیه گذاشته شده اند در همه برنامه های خویش شامل سازیم.
 3,6برابری جنسیتی (جندر) :ما به سلوك هاى متفاوت ،توقعات ،نیازمندیها و حقوق زن و مرد ارزش یكسان قایل هستیم
و آن ها را على السویه مدنظر می گیریم .اساس همچو بر خورد شاید یكسان و یا هم متفاوت باشد ولى تا جاییکه به حقوق،
منافع ،مكلفیت ها و فرصت ها تعلق مي گیرد باید مبنى بر عدالت و انصاف باشد .حقوق ،مسولیتها و دسترسی شان به فرصت
ها به مرد بودن یا زن بودن شان وابسته نمی باشد.
 4,6خود دارى از تبعیض در مقابل گروه هاى در حاشیه گذاشته شده :طرح پالیسى هاى مربوط به منابع بشرى و تطبیق
آن در موسسات ما طورى صورت مي گیرد تا پروسه تدارك ،تربیت ،استخدام و آماده ساختن شرایط كارى براى كارمندان
عارى از هر نوع تبعیض باشد.
 5,6اقدامات درست و موجه :ما همواره سعى مي ورزیم تا نمایندگى و حضور آن های را كه نمایندگى و حضور متناسب
ندارند ،در مقام های که صالحیت تصمیم گیرى دارند ،به سطح دفاتر مركزى و ساحوى ،در هیأت رهبرى و در گروه هاى
مشورتى ازدیاد بخشیم .ما در تالش هستیم تا همه آن هایي را كه براى شان خدمت كمتر صورت گرفته ،آن های را كه
آسیب پذیر هستند ،آن های را كه در حاشیه گذاشته شده اند و آن های را كه معیوب هستند ،در همه برنامه هاى خود شامل
كنیم .ما سعى به خرج میدهیم تا موقف زنان افغان را چه در داخل موسسات و چه در بیرون از آن ،تقویت نماییم.
 .7موسسات ما متعهد به بلند بردن ظرفیت هاى افغان ها هستند
 1,7بلند بردن ظرفیت ها :ما از هر موقع مناسب كار می گیریم تا در بلند بردن ظرفیت هاى افغان ها به منظور درک
نیازمندى ها و تثبیت اولویت های شان کمک نماییم ،تا باالخره نیازمندى هاى بشرى ،اعمار مجدد و انكشافی شان را خود
بر آورده سازند.
 2,7مشوره :ما برنامه هاى خویش را در مشوره با جوامع و حكومت های محلى طرح و تطبیق مي كنیم زیرا ما متعهد به
انكشاف پایدار و طویل المدت افغانستان هستیم.
 3,7پایداری :ما پروژه ها را طورى طرح و تسهیل مى نماییم تا جوامع مورد نظر یا دولت آنها را بیشتر ادامه بدهند.
 4,7منابع بشرى :در روشنى پالیسى ما در مورد تعهد براى بلند بردن ظرفیت هاى کاری ،ما در استخدام و تربیه اشخاص
روز مزد و دایمی به افغان ها اولویت می دهیم.
 5,7منابع تخنیكى و فزیکی :تا جاییكه مناسب باشد ما از وسایل و منابع موجود تخنیکی و فزیکی محلى به حد اعظمی آن
ها ،كار می گیریم.
 6,7تکنولوژی مناسب :ما استعمال تکنولوژی مناسبی را كه جامعه مالک آن شده و آنرا حفظ و مراقبت کرده بتواند ،تشویق
می نماییم.
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 .8موسسات ما متعهد به استقال ليت شان هستند
 1,8استقالليت :ما پاليسى ها ،پروگرام ها و ستراتیژى هاى خود را خود طرح و تطبيق مى كنيم .ما هيچوقت به خود اجازه نمى
دهيم تا پروگرام هایى را تطبيق كنيم و يا هم معلومات حساس و خطير سياسى ،اقتصادى و نظامى را جمع آورى كرده در اختيار
حكومات يا ساير ارگانها قرار بدهيم كه از آن براى تحقق مقاصدى كار بگيرند كه منافى مقاصد انسانى و انكشافى ما باشند.
 2,8خود مختارى :ما همواره در تالش هستيم تا خود مختارى خويش را در چوكات قوانين افغانى و بين المللى حفظ نمائيم.
در مقابل تحميل شرايطي که مغاير و منافى ماموريت و اصول ما باشد مقاومت مي نمائيم.
در چارچوب کمک های عاجل بشری ما به اصول اضافی ذیل پابند می باشیم.
 .9عدم تعصب :كمك هاى ما تنها به اساس ضرورت صورت مى گيرد  .ما با هر كسى كه نياز به كمك ما داشته باشد بدون
در نظرداشت نژاد ،مذهب ،قوميت ،جنسیت ،مليت ،و تعلقات سياسى كمك مى كنيم  .ما به هيچوجه وعده ،و توزيع كمك
هاى انسانى را با قبول كردن يا اختيار کردن كدام عقيده يا مرام سياسى يا مذهبى مرتبط نميسازيم.
 .10غيرجانبداري :ما هيچگونه اجنداى گروهى محلى يا بين المللى را تشويق نمي نمائيم  .ما ازهيچ يك از جوانب درگير
در تشنج جانبداري نمى كنيم.
 .11تطبيق  :SPHEREما از منشور بشری  SPHEREو حد اقل معيارها ي آن حين پاسخگوئي به مصايب آن آگاهى داريم،
و در صدد هستيم تا معيارها و شاخص هاي  SPHEREرا در تطبيق ،نظارت و ارزيابى پروگرام ها و پروژه هاى بشردوستانه
خود مد نظر بگيريم.
نظارت بر طرز العمل
كميته نظارت بر طرز العمل

•كميته نظارت بر تطبيق طرز العمل (كه سپس به نام “كميته” ياد خواهد شد) مرجع نهائى است که مسولیت يقينى ساختن
تطبيق طرز العمل را به عهده دارد.
• تركيب كميته
•كميته داراى هفت عضو مي باشد:
•موسسه اکبر یا اداره هماهنگی کمک ها برای افغان ها ،اداره هماهنگی موسسات غير دولتی افغانی و اتحاديه انسجام
جنوب و غرب افغانستان و بلوچستان هر يكى دو عضو كميته را معرفى مي دارند.
•شبكه زنان افغان يك عضو كميته را معرفى مي كند.
• يك فرد براى مدت يكسال به عضويت كميته تعيين مي شود.
• يك عضو كميته تنها براى سه دور مسلسل عضو كميته بوده مي تواند.
• كميته رییس و سكرترش را از بين اعضاي خود تعيين مى كند.
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وظايف كميته
• كميته به حيث پاسدار طرز العمل ،عمل مى كند.
• كميته سعى مى ورزد تا حسن تفاهم ،اعتماد و همكارى متقابل را در ميان مردم ،دولت ،تمويل كننده گان ،سكتور
موسسات غيرد ولتى وهمکاران جامعه تأمين نمايد.
كميته سال دو مرتبه تشكيل جلسه مى نمايد تا موارد ذيل را بررسى نمايد:
•درخواست موسسات غير دولتى براى امضاي طرز العمل را مورد غورقرار مى دهد .كميته در صورتي به موسسات غير دولتي
اجازه خواهد داد تا طرز العمل راامضا نمايند که اسناد مناسب مندرج در فقره  ١٤آتي را تهيه نمايند.
•ادعا ها يا شكايات يكى از موسسات غير دولتى دال بر رعايت نکردن طرز العمل .همچو ادعا يا شكايات
•ميتواند توسط دولت ،تمويل كننده گان ،مستفيد شونده گان ،يكى از موسسات غير دولتى يا عوام درج شده باشد.
• کميته يك سكرتر را تعيين مى كند تا از امور و مسولیت هاى ادارى كميته وارسى كند .در پهلوى مسوليت هاى ديگر ،سكرتر
كميته از مسايل ذيل وارسى مي كند:
•در خواست هاى موسسات غيرد ولتى را مبني برامضاى طرز العمل تسليم مي شود.
• دوسيه اسناد موسسات امضا کننده را حفظ كرده ،و بنا بر تقاضا در اختيار جوانب ذيربط کليدي قرار ميدهد.
• از موسسه غير دولتى ايكه متهم به تخلف از اصول و روش شده است مي خواهد تا راپور كتبى قضيه را به كميته تقديم كند.
•خود را مطمئن ميسازد كه ا مضا کننده كاپى شكايت يا اتهامى را به دست مى آورد كه از طرف شخص يا گروهي از اشخاص
به آن نسبت داده شده است.
•كميته سعى مى ورزد تا سطح آگاهى امضا کننده گان را در مورد طرز العمل بلند ببرد.
تکميل کردن شرايط براي امضا کردن طرز العمل
•موسسه غير دولتى ايكه مي خواهد طرز العمل را امضا نمايد ،بايد اسناد ذيل راطور کتبي به سكرتركميته تقديم بدارد:
•سند قانونى ثبت يا رجستريشن :يك نقل سند ثبت يا رجستريشن موسسه در نزد دولت.
•تجربه کار :يك سند ا مضاء شده رسمى كه نشاندهنده حداقل يك سال فعاليت موسسه مذكور باشد.
•عضويت در يکي از ارگانهاي همآهنگي :سند يكه عضويت موسسه مورد نظر را در يكى ،يا اضافه تر از يكى از موسسات
همآهنگى از قبيل موسسه اکبر یا اداره هماهنگی کمک ها برای افغان ها ،اداره هماهنگی موسسات غير دولتی افغانی،
اتحاديه انسجام جنوب و غرب افغانستان و بلوچستان و شبکه زنان افغان تصديق کند.
•اسناد تنظيم اداره :كاپى كتبى اساسنامه ،كه ماموريت و ساختار تشكيالتى موسسه مذكور را طور واضح نشان دهد.
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•اسناد مالى :يك نقل از تازه ترين راپور ساالنه مالي که بررسي (آديت) شده باشد.
•اسناد فعاليت :يک نقل از تازه ترين راپور ساالنه فعاليت .در مورد موسسات غير دولتى بين المللى،
•نقلى از راپور عمومي ساالنه كفايت مى كند.
•سروى مكمل دست آورد ها :سروى مكمل دست آوردها یی که به سكرتريت فرصت خواهد داد تا دست آوردهاي مرتبه
موسسات غير دولتى را نظارت نموده و آنها را ابالغ نمايد.
•گزارش ها :ارسال راپور هاي شش ماهه که وزارت اقتصاد به آن ضرورت دارد.
شكايات
هر فرد يا گروهى از افراد ميتواند شكايت را نزد سكرتر كميته درج كند ،مشروط براينكه شواهد صحت آنرا تایيد كنند .شكايت
كتبى بايد مشتمل بر اجزاى ذيل باشد:
•نام و اّدرس شكايت كننده
•نام و اّدرس موسسه يا کارمندي كه شكايت در مورد ش درج شده است.
•تفصيل حاالتى كه فكر مي شود از طرز العمل تخلف صورت گرفته است.
•در صورت امكان تذكر معيارات کود،كه فكر مي شود از آنها تخلف صورت گرفته است.
•سكرتر بايد به مجرد رسيدن يك شكايت كتبى کامال مستند ،آنرا درج نموده و كاپى آن را فورا به همه اعضای كميته
نظارت بفرستد.
حدود صالحيت كميته
كميته همه واقعات هر عضوي را که از طرز العمل تخلف ورزيده باشد ،استماع نموده و تصميم اتخاذ مى نمايد .مرتكب همچو
تخلف مي تواند امضا کننده و يا كسى باشد كه از آن نمايندگى مي كند.
هرگاه شکايت مطابق فقره  ١٦صورت گرفته باشد،کميته يا واقعه را بنا بر اينکه تخلف از طرزالعمل صورت نگرفته است رد می
کند و يا امضا کننده ويا کارمندش را که شکايت عليه آن صورت گرفته است مطلع ميسازد.
در صورتيكه از طرز العمل تخلف جدى صورت گرفته باشد ،كميته اقدامات ذيل را مرعى االجراء قرار خواهد داد:
•زمينه مالقات بين موسسه/فرديكه شكايت عليه شان صورت گرفته است و فرد/گروهي كه شكايت را درج كرده است
(عارض) ،مساعد مي سازد تا موضوع مورد بحث قرار گيرد .اين امر در جلسه شش ماهه و يا در حالت جدي بودن تخلف
درجلسه فوق العاده مطرح میگردد.
•از کارمند /امضا کننده مورد نظر تقاضاء كند تا شواهد كافى را در رابطه به قضيه تهيه بدارد.
• اگرکميته در يابد که امضا کننده يا کارمندش از طرز العمل تخلف ورزيده است ،در زمينه يک يا اقدامات متعدد ذيل را
مرعي االجرا قرار ميدهد:
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•به متخلف تر بيت الزم داده شود.
•از امضا کننده ديگر خواهش مى كند تا در پروسه تربيت همكارى كند.
•به امضا کننده مورد نظر توصيه مى كند تا در برابر كارمند يا مستخدمش كه مستقيا مرتكب تخلف شده است اقدامات
اصالحي را انجام دهد.
•موسسه متخلف را متوجه تخلفش مي كند.
•امضا (عضويت) موسسه را به حالت تعليق در آورده يا فسخ مي سازد.
تعطيل موقتى عضويت يك عضو كميته
يك عضو كميته نبايد در بررسى و تصميم گيرى پروسه یی که خودش درآن ذينفع است سهيم باشد.
حدود تطبيق
اصول مندرج اين کود به کليه موسسات غير دولتى امضا کننده طرز العمل که در افغانستان فعاليت دارند ،قابل تطبيق است.
اصول مندرج اين کود به هر كارمند و مستخدم موسسه غيردولتى که به رعايت طرز العمل موافقت کرده است قابل تطبيق میباشد..
رعايت طرز العمل
تمام امضا کننده گان وافراد يا گروپ هایی كه براى ويا به نمايند گي از امضا کننده گان كارمي كنند ،بايد طرز العمل را رعايت،
احترام و معيارهاي آ نرا تطبيق نمايند.
بنا ،هر امضا کننده مكلف است تا كارمندان و مستخدمين خود را به معيارهاي اين طرز العمل آشنا ساخته و آنها را توسط شان
تطبيق نمايند.
تجديد نظر بر طرز العمل
تجديد نظر بر طرز العمل وقتي صورت گرفته مي تواند كه دوثلث نماينده گان امضاء کننده از آن حمايت كنند.
كميته مي تواند طرز العمل را وقتا فوقتا مرور نموده و تغييرات را به موسسات تامين هماهنگى پيشنهاد كند.
ضميمه :قرينه تاريخى
از آغاز تجاوز نظامى اتحاد شوروى برافغانستان كه در سال  ١٩٧٩به وقوع پيوست ،موسسات غير دولتى داخلى و بين المللى
نقش بارزى را در تهيه كمك ها به افغانهاى كه در شهرها وروستا هاي كشور و يا در كمپ هاى مهاجرين در پاكستان به
سرمى بردند ،داشته اند.
از  ١٩٧٩تا  :١٩٨٨به مجرد وقوع تجاوز نظامى اتحاد شوروى بر افغانستان موسسات غيردولتى پروگرام هاى
را آغاز كردند تا نيازمندى هاى افغانهاى مقيم در كمپهاى مهاجرين در پاكستان را از ناحيه مواد غذایى ،سرپناه و
خدمات صحى رفع نمايند .در آغاز دهه  ١٩٨٠موسسات غير دولتى پروگرام هاى شان را در داخل افغانستان به راه
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انداختند تا نيازمندى هاى افغانهاى را كه درمناطق بيرون از كنترول اتحاد شوروى به سرمى بردند در عرصه هاى
خدمات صحى و تامين معيشت رفع نمايند .در سال  ١٩٨٤پروگرام هاى تعليم و تربيه ،و در سال  ١٩٨٦پروگرام هاى
زراعتى واحياى مجدد يا ساختار تاسيسات خدمات اجتماعى شامل پروگرام هاى شدند كه در داخل افغانستان تطبيق
مى شدند .در طول اين مدت از روش “پول نقد براى غذا” استفاده بعمل آمد تا افغانهاى كه به مقاومت مشغول بودند در داخل
افغانستان باقي بمانند .در طول دهه  ،١٩٨٠بسيارى از موسسات غير دولتى در استقامت آگاه ساختن مردم در مراكز كشورهاى
غربى از وضع قربانيان تجاوز و مهاجرين در حالت مدافعه قرار داشتند.
از  ١٩٨٨تا  :١٩٩٥در اواخر دهه  ،١٩٨٠موسسات غير دولتى با وجود نيازمندى مزمن براى كمك هاى عاجل و بى ثباتى
سياسى و امنيتى در پهلوى تهيه كمك هاى عاجل ،تطبيق پروگرام هاى انكشافى را با در نظر داشت اصول انكشاف آغاز نمودند.
تغييرات در جو سياسى واز دياد منابع براى افغانستان كه در اواخر دهه  ١٩٨٠به وقوع پيوست ،منتج به انكشافاتى درسكتور
موسسات غير دولتى شد .ازدياد سريع در تعداد موسسات غير دولتى افغانى؛ موجوديت مساعدت ها براى بلند بردن ظرفيت هاى
افغانها؛ و تاسيس چندين موسسه تأمين هماهنگى در بين موسسات غيردولتى كه تالش هاى شان متمركز به تقويت حسابدهى،
معيارها ،ترويج و تقويت روش اجراآت جامعه موسسات غير دولتى بوده است بميان آمد .اين موسسات فعاليت هاى موسسات غير
دولتى را هماهنگ مي سازند تا مؤثريت و مولديت شان بلند برود و از مصروف بودن موسسات متعدد در عين فعاليت جلو گيرى
بعمل آيد .در طول اين دوره ،عده زيادي ازموسسات غير دولتي داخلي و هزارها افغان مهارت هاى حرفوى شان را از طريق
انستيتوت هاى تربيوى كه توسط موسسات غير دولتى تنظيم مي شدند به معاونت موسسات غير دولتى بين المللى بلند بردند.
معيارهاي هماهنگ بخصوص در سكتورهاى صحت ،و زراعت انكشاف كردند.
از  ١٩٩٦تا  :٢٠٠١در دورا ن طالبان از  ١٩٩٦تا  ٢٠٠١با وجود محدوديت هاى سياسى شرايط بهترامنيتى در اكثر ساحات
كشور به موسسات غير دولتى فرصت داد تا در مناطق دورافتاده روستائى ،مستقيما با جوامع كاركنند .موسسات غير دولتى همواره
سعى ورزيدند براى تثبيت اولويت هاى پروگرامها ،و وضع نمودن اصول براى تقويت مساعدت هاى مربوط و متمركز بر نيازمندى
هاى افغانها با ادارات ملل متحد و تمويل كننده گان از نزديک هم آهنگ باشند .در حدود  ٢٠موسسه كه اكثر شان موسسات غير
دولتى بودند باهم يك جا كاركردند تا براى آموزش بهتر اطفال افغان معيارهایی را وضع نمايند .خشك سالى شديد سال هاى
 ١٩٩٧تا  ٢٠٠١نيازمندى هاى بشرى بسيارى از جوامع روستائي را شديدتر ساخته و مردم مجبور به بيجا شدن به مناطق شهرى،
كمپ هاى بيجا شده گان در داخل كشور و يا مهاجرت به پاكستان و ايران شدند .در حاليكه موسسات غير دولتى كمك هاى
عاجل شان را توسعه بخشيدند تا با همچو مردم مساعدت صورت گيرد ،و همچنان به پروگرام هاى انكشافى شان ا دا مه دادند.
از اواخر سال  ٢٠٠١تا حال :واقعات  11سپتمبر سال  ٢٠٠١باعث تغييرات غير متوقعه در شرايط كارى موسسات غير دولتى
در افغانستان گرديد .در سال  ٢٠٠٢عودت تعداد كثيرى از مهاجرين از كشورهاى همسايه به افغانستان باعث شد تا پروگرام هاى
جديد كمك هاى عاجل تهيه سر پناه ومواد غذایى تطبيق شوند .بعد از سقوط طالبان ،موسسات غير دولتى در همآهنگى با مقامات
دولت انتقالى افغانستان تعادلى را در بين پروگرام هاى امداد عاجل و پروگرام هاى انكشافى طويل المدت اعمار مجدد تأمين نمودند.
ظهور حكومت انتقالى كه جامعه بين المللى آنرا به رسميت شناخت ،به موسسات غير دولتى فرصت داد تا بر نقش شان به حيث
بازيگران خدمات بشري و به حيث ارگانهاي جامعه مدني داراي ماموريت و هدف ،نه قراردادي عرضه خدمات تجديد نظر نمايند.
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