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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

مهمه یادونه:
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د امکان تر بریده هڅه کوي څو په هره ګڼه کې خورا کره ،او اوسني معلومات برابر کړي .د دې الرښود کارکوونکي تل هڅول کیږي څو د
 publications@areu.org.afپه پته نوي ،اضافه ،کره او رغنده وړاندیزونه واستوي
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واستوﺉ او یا هم د  +930799۶0۸۵۴۸ټیلیفون له الرې اړیکه ټینګه کړﺉ.
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جور شوی دی.
والیتي لنډيز (نقشی) :د احصایی مرکزی ادارهاو نړیوال بانک
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د افغانستان د څیړنې او ارزونې د واحد په اړه
د افغانستان د څیړنې او ارزونې واحد په کابل کې میشته یوه خپلواکه څیړنیزه موسسه ده .ددې ادارې دنده د لوړ څرنګوالې درلودونکو او
پالیسۍ پورې اړوندو څیړنو له الرې پرپالیسۍ او چارومثبتې اغیزې دي ،او همدا راز نوموړې اداره په افغانستان کې د څیړنې او زده کړې
د کلتور د ودې په موخه  ،د څیړنې پایلې په چټکه توګه خپروي .دې موخې ته د رسیدو لپاره له خپلو څیړنو او کتابتون څخه د ګټې اخیستنې

دترویج په موخه له پالیسي جوړوونکو ،مدني ټولنې ،څیړونکو او زده کوونکو سره ددوی د څیړنېزې وړتیا د پیاوړي کولو په موخه ښکیل
ده څو په دې توګه وکړای شي شننو ،غبرګونونو او خبرو اترو ته الره هواره کړي.
د افغانستان د څیړنې او ارزونې واحد د پراخو موضوعګانو په اړه څیړنې تر سره کوي او هر کال پر پالیسۍ متمرکزو توضیحي پاڼو نه نیولې
د هر اړخیزو موضوعي او ترکیبي رپوټو په ګډون ګڼ شمیر خپرونې خپروي ،چې زیات شمیر یې په پښتو او دري ژبو ژباړل کیږي.
نوموړې اداره په  ۱3۸۱کال کې په افغانستان کې د بوختو مرستندویو ټولنو په زیار رامنځ ته شوه او د بسپنه ورکوونکو  ،ملګرو ملتونو او
نورو څو اړخیزو ادارو او غیر حکومتي سازمانونو په استازیتوب د یوه مدیره پالوي درلودونکې ده.

د افغانستان لپاره د الف څخه تر یا مرستندوی الرښود په اړه
د الف څخه تر یا الرښود چې هر کال نوی کیږي ،موخه يې د فعالینو ،جوړښتونو ،او په هیواد کې پر مرستو او بیا رغنیزو هڅو پورې د اړوندو
حکومتي بهیرونو په اړه د پوهاوي لوړول دي .الرښود :د مرستندویو اصطالحاتو او فعالینو یوه پراخه لړۍ  ،دافغانستان د حکومتي نظام

یوه ځغلنده کتنه ،سیاسي والیتي لنډیز ،مهم لومړني اسناد ،او د پتو او اړیکو یو پراخ الرښود خپروي ،چې په کې حکومتي ادارې ،غیر
حکومتي سازمانونه ،بسپنه ورکوونکي ،او نړیوال فعالین شامل دي .په هغو ځایونو کې چې نه دی مشخص شوی ټولې پيسې په امریکايي
ډالرو()USDدي .نوموړی الرښود په پښتو او دري ژبو هم خپریږي.
کله چې په  ۱3۸۱کال کې د دې الرښود لومړۍ ګڼه خپره شوه موخه یې لکه چې اوس ده ”د یوې ګډې لغتنامې او ګډې پوهې د تضمین په موخه
د اصطالحاتو ،جوړښتونو ،میکانیزمونو او د افغانستان د مرستې او بیا رغونې د هڅو مهمو همغږې کوونکو ادارو ته د یو الرښود برابرول

وو” .د کلونو په تیریدو سره نوموړی ارښود نورهم پراخ او بډایه شو ،خو تل د یوې بریالۍ بیلګې په توګه پاتې دی.
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د افغانستان د څیړنې او ارزونې واحد د  1393کال خپرونې
د افغانستان د څیړنې او ارزونې واحد دا او نورې خپرونې د دې ادارې په ویب پاڼه کې( )www.areu.org.afد راښکته کولو لپاره د الس رسۍ
وړ دي او د دې خپرونو خپرې شوې کاپیګانې د دې ادراې په دفتر کې د الس رسۍ وړ دي دا * نښه ښيی چې خپرونه لري او یا لنډیز په پښتو

ژبه ژباړل شوی دی.

•وینا ،څرګند مباحثه :افغان ملی پوځ له مالي اړخونو ها خوا د پایښت پروړاندی پرتې ننګونې ،د افغانستان د څیړنې او ارزونې واحد

•کوچنیان ولی یوازی سفر کوی؟ د کوچنیانو،کورنیو او له افغانستان څخه د استوونکو ټولنو له نظره اروپا او نورو صنعتی
هیوادونو ته د تګ انګیزې ،چونا اچاویز ،جنیفر لین ال بگاپورو ،لیحه ویلفر داری پیالنګواو شکریه آزادمنش*
•د پياز ټولنيز اهميت :د افغانستان په ننګرهار كې د پيازو د بازار غير رسمي قواعد او مقررات ،جولیا مینویا او ادم پین
•په افغانستان کې د ښځو او رهبریت :درسونه او وړاندیزونه ،آریه نجات*
•ناهیلیتوب یا امیدواري؟ کليوال اقتصاد او د اپيمو اوښتونکی حالت ،پاول فیشستین *
•د معیشیت د خونديتوب ډله ایزه څیړنه ،د افغانستان د څیړنی پروګرام ،چونا اچاویز
•جنډر ،ځوانان او ښاري مارکیټ کی ګډون :د ګنډنی د سکتور بیلګي په کابل افغانستان کی  ،ادم پین او ریچارد مالت
•په افغانستان کې د اوبو په تړاو د النجو د حل د بهیر د پېچلتیاوو سپړنه ،ونسنت تاماس*
•د افغانستان د ټاکنیزو ښخړودحل لپاره د میکانیزمونو وضعیت ،ارونی جیاکودی*
•ناهیلیتوب یا امیدواري؟ له ۱۳۹۳م ( )۲۰۱۴کال څخه وروسته په افغانستان کې د کوکنار کښت ،پاول فیشستین او دیوید منسفیلد*
•په افغانستان کې والیتي سیاست او حکومتولي :دننګرهار والیت بېلګه ،اشلی جکسن*
•د ګردی میز بحث :دافغانستان د ټولټاکنو تجربې ،د افغانستان د څیړنې او ارزونې واحد
•له بدو یې بدتر کړ» د نښتو په والیتونو هلمند او ننګرهار کې د کوکنارو کر ته پام ،دیوید منسفیلد*
•افغانستان :د کلیو د جالکولو او ارزوني لپاره د یوې طریقې جوړول ،ادم پین
•د الف څخه تر یا د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود دولسمه ګنه  ،2014د افغانستان د څیړنې او ارزونې واحد*
•افغان ملی پوځ له مالي اړخونو ها خوا د پایښت پروړاندی پرتې ننګونې ،نتونیو جیستازی او پیتر کوینتن*
•ټولنیز مالتړ او د کار پروګرامونه څنګه په ټولنیزیوځایوالي کې ونډه اخلي؟ د افغانستان ،بنګله دیش ،هند او نیپال څخه
شواهد ،بابکن بابا جانیان ،جسیکا هاګن-زانکر او ربیکا هولمز*،
•په افغانستان کی د برک )  ( BRACد ژوندانه د مهارتونو د زده کړواو کاري مهارتونو د روزنې ونډه په تولنیز مشارکت کی،
چونا آر .اچاوز ،بابکن بابه جانین ،جسیکا هیګن زنکر*
•د کار او اشتغال موندنی کړنالری څرنګه په افغانستان کې له ټولنیز ادغام سره مرسته کوی؟ د ( )BRACبرک د ژوند د روزنیزو
مهارتونو او د ځوانو ښځو د معیشت لپاره د زده کړی بیلګی ،چونا آر .اچاویز ،بابکن بابا جانیان ،جسیکا هاګن-زانکر،شاهین
اکتر ،او جنیفرباګوپورا*
•د خاورې ارزونه :په  ۲۰۱۳کال کې د بلخ او بدخشان په والیتونو کې د کوکنارو کرکیله ،پاول فیشستین*
•د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونوپه اړه قضاوت او د قانون د نه مراعاتولوخطرونه ،غزال حارث*
•په افغانستان کې حکومتولۍ ته یوه کتنه ،آریه نجات*
•په افغانستان کې د کوچنیو او منځنیو کاروبارونو ( پانګونو) پرمختګ او سیمه ییزه سوداګري ،مجیت مشعل
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د حکومت نوښتونه او پروګرامونه
افغان سیمه ییز پولیس ()ALP
افغان سیمه ییز پولیس ( )ALPد  ۱3۸9کال د زمري په میاشت کې د ولسمشریز فرمان له الرې رامینځ ته شول .د دې پروګرام مشري د کورنیو
چارو د وزارت له خوا کیږي او د هیواد په کچه په هغو سیمو کې چې د افغان ملي پوځ او افغان ملي پولیسو حضورکم او یا نه شته د کلیوالو

ټولنو د دفاع لپاره رامینځ ته شوي دي .افغان سیمه ییز پولیس د قوانینو د پلې کولو واک نه لري نو ځکه زیاتره یو دفاعي ځواک دی.

په دې پروګرام کې د برخه اخیستنې لپاره ټاکل شوې ولسوالۍ کابو  300نارینه د یونیفورم د تر السه کولو  ،AK47s ،او د امریکې د ځانګړو

ځواکونو له خوا د روزنو ترالسه کولو ته نومول کیږي .د ګمارلو ارزونه او تایید باید د ولسوالیو د شوراګانو او د کورنیو استخباراتو له خوا
وشي .د ګمارنو د ارزونې مسؤولې شورا ګانې د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواک ریاست د افغانستان د ټولنیز انسجام د پروګرام له خوا رامینځ

ته شوي دي.

د  20۱4کال د دسمبر تر میاشتی 27،000 ،غړی درلودل .د متحده ایاالتواو د دفاع وزارت د افغان سیمه ییز پولیس د تمویل لویه برخه په غاړه

لري ،ناتو د تمویل له الرې د کورنيو چارو وزارت سره د زده کړو ،سمبالولو او تخنیکی چارو کې مرسته کوي.

افغان ملي پوځ ()ANA
www.mod.gov.af

د افغانستان ملي اردو د ولسمشر کرزي د  ۲۰۰۲زیږدیز کال د دسمبر د لومړۍ نیټې له فرمان سره سم د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د یوې

څانګې په توګه را مینځ ته شو چې دا الندې دندې په غاړه لري:
•د ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت ساتل
•له خپلواکۍ او ملي نوامیسو څخه دفاع

•له سرحدونو څخه دفاع اود کورنیو ګواښونو پر ضد مبارزه
•د تروریستي ځواکونو له مینځه وړل او د غیر قانوني وسله والوډلو پاشل او بندیخوني ته د هغوی اچول
•د پولیسو په مرسته د امنیتي ګواښونو او ناببره پیښو مدیریت او اداره کول.
د افغانستان د ملي اردو په تشکیل کې  ۱۹،۵۰۰۰کسان د هیواد له مختلفو قومونو څخه شامل دي چې د هغو له جملې حخه  ۱،۳۰۰ښځې دي.

په نوموړي تشکیل کې اوه قول اردوګانې ،درې مستقلې فرقې ،څلور مستقلې لواګانې ،ملي نطامي اکادمي ،هوایي پوهنتون ،د تعلیمي

کورس مرکزونه او مسلکي ښونځۍ ځای لري.
.1

1د لغمان د والیت په ګمبري کې  ۲۰۱سیالب قول اردو

.2

2د پکتیا والیتپه ګردیز کې  ۲۰۳تندر قول اردو

.3

3د کندهار په والیت کې  ۲۰۵اتل قول اردو

.4

4د هرات په والیت کې ۲۰۷ظفر قول اردو

.5

5د بلخ په والیت کې  ۲۰۹شاهین قول اردو

.6

6د هلمند په والیت کې  ۲۱۵میوند قول اردو

.7

7د کابل په والیت کې هوایي قول اردو
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د هیواد په  ۳۴والیتونو کې پیاده قول اردوګاني په خدمت بوختې دي چې په هر ډول شرایطو کېله هیواد څخه د دفاع کوي او د خپلو خلکو

ټولنیزو خدمتونو ته چمتو دي او له هیڅ ډول ایثار او سرښیندنې څخه ځانونه نه سپموي.

هواېي قول اردو په  ۲۰۰۷کال کې د  ۳لواګانو  ،هوایي پوهنتون او هوایي ښوونځۍ په درلودلو سره جوړ شو چې یوه لوا یی په شینډنډ ،یوه لوا

یی په کندهار او یوه لوا یې په کابل کې ځای پر ځای ده ،او اوس مهال  ۹۶الوتکي د کابل په والیت (مرکز) کې ،یوه پیاده فرقه ،یوه د خاصو

عملیاتو فرقه ،د نظامي پولیسو یوه فرقه ،یوه ضربتي لوا ،یوه انجینري لوا او یوه دمالتړ لوا په کابل کې لري.

ملي نظامي اکادمي د ملي اردو په چوکاټ کې د یوه باوري مسلکي جوړښت په توګه په  ۲۰۰۴کال کې جوړه شوه او د مسلکي افسرانو لومړۍ

دوره یې په  ۲۰۰۹کال کې فارغه شوه او له هغه وروسته یې فراغت په هر کال کې جریان لري .هر افسر کوالی شي په ملي اردو کې تر  ۲۵کلونو

خدمت وکړي.

د جلب او جذب مرکزونه د هیواد په  ۳۴والیتونوکې فعال دي او په میاشت کې شا او خوا  ۶،۰۰۰کسان جذبوي چې په تعلیمي مرکزونو کې
ګومارل کیږي او د مسلکي دورې له زده کړو وروسته د ملي اردو جزوتامونو او قطعو ته ویشل کیږي او خپلو دندو ته دوام ورکوي .سرتیري د

درې کلونو لپاره او بریدمالن د  ۵کلونو لپاره قرار داد کوي چې د تړون له بشپړیدو وروسته په خپل اختیار او خوښه بیا هم قرارداد کوالی شي.

افغان ملي پولیس ()ANP
www.moi.gov.af

اافغان ملي پوليس ( )ANPد افغان حکومت د پولیسو ترټولو مهم بنسټ دی چې د کورنيو چارو د وزارت ( )MoIتر مشرۍ الندې خپلې چارې

پرمخ بیايي .د افغان ملي پوليسو دندې د امنيتي چارو يوه پراخه لړۍ ده چې په کې د قانون پلي کول ،د نظم ساتل ،جنايي پلټنې ،د پولو

امنیت  ،د نشه يي توکو او ترهګرۍ پروړاندې مبارزه ځای لري.

د  ۱393کال د لیندۍ تر میاشتې پورې د افغان ملي پولیسو ځواک څه له پاسه  157,000تنه وو چې له دې ډلې نه  2،200تنه یې میرمنې وې

چې الندیني ځواکونه جوړوي )1 :ملي پولیس یا افغان يونيفورم لرونكي پوليس ( :)AUPد پوليسو د زیاترو ورځنيو دندو مسووليت په غاړه

لري;  )2د افغانستان د عامه نظم ملي پوليس :په لوړه کچه روزل شوی ،په ځانګړي ډول سمبال شوی د چټک غبرګون ځواک دی چې موخه یې
دعامه بى نظمۍ ،لوټ ،برمته کولو ،بلواګرۍ او داسې نورو په وړاندې غبرګون دی;  )3افغان سرحدي پوليس ،دا پوليس په نړيوالو پولو

کې د قانون د پلي کولو دنده لري;  )4او نور واحدونه ،کورنیو چارو وزارت ته د ځانګړو شوو کارکوونکو ،د جنایي پلټنو د برخې ،او له نشه

یي توکو سره د مبارزې د پولیسو په ګډون واحدونه دي چې ځینې یې د استخباراتو ،روزنو او د اور وژنې له برخې سره د مرستې لپاره دي.

له  ۱3۸۴کال څخه راهيسې د افغانستان د امنيت د لیږد ګډه قومنداني ( )CSTC-Aد امریکې د متحدو ایالتونو په مرسته د افغان ملي
پولیسو د روزنې او پراختیا په ګډون د پولیسو د سمون د هڅو الرښوونه کوي .په کابل کې د افغان ملي پولیسو پر روزنیز مرکز سربیره سیمه

ییز روزنیز مرکزونه په ګردیز ،هرات ،کندهار ،خوست ،مزارشریف او وردګو کې جوړ شوي دي.

د افغانستان د پوليسو اصلي الرښوونکي قوانین ،د  ۱3۸۴کال د پوليسو قانون او د  ۱3۸3کال د موقتو جزايي اصولوقانون دی .دغه قوانین
د اساسي قانون د  )3( 75 ،56او  134مادوپر بنسټ دي .دقوماندې نوې کړۍ په دې ډول ده )1 :د کورنيو چارو وزير؛  )2په امنيتي چارو کې

مرستيال وزير؛ )3سيمه یيز قومندانان؛  )4د واليتونو امنيه قومندانان؛ او  )5د ولسواليو امنيه قومندانان.
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اوبه
د افغانستان زیاتره وګړي دځان د ژغورلو لپاره د کروندو پرمعیشت متکي دي ،او د پایلې په توګه د هیواد د اوبو د سرچینو ساتنه خورا مهمه

ده .کلیوالې ټولنې د خپلو محصوالتو د خړوبولو لپاره پر بسیا اورښتونو تکیه لري.

اوس مهال افغانستان د وګړو پر سر په کال کې  2.77۵مترمکعبه اوبه تر السه کوي ،په اسانۍ سره د وګړو پر سر له  ۱،700متر مکعب څخه

زیاتې اوبه د وګړو د اړتیاوو د پوره کولو لپاره اړینې بلل شوي دي .که څه هم چې د اوبو دغه د پام وړ اندازه د هیواد په کچه په ورته ډول نه

ویشل کیږي .د بیلګې په توګه د شمالي سیندونه د هیواد د اوبو یواځې درې سلنه حجم جوړوي ،د سیمې لپاره د سړي پر سر  ۶7۶مترمکعبه

اوبو ته په پام سره د سړي پر سر د  ۵00مترمکعبه اوبو د کمښت په درشل کې.

سر بیره پر دې ،د اوبو د زیرمه کولو د وړتیا نشتوالی له یوه کاله تر بل کاله او په کلنۍ توګه افغانستان په بیالبیل ډول په کلکه زیانمنوي .په

ټولیزه توګه د هیواد د اوبو زیربنا خورا کمزورې پاتې ده؛ دبندونوجورول د  1950کال کی کی بیل شو خو د لسیزو شخرو له امله افغانستان
هیڅکله د هغوی په تکمیل کی قادر نشوه .د هیواد د ټولو مخزنونو له ډلې نه  ۱2مخزنه د  ۱920او  ۱9۴0کلونو تر مینځ جوړ شوي دي او

افغانستان اوس مهال په نړۍ کې د اوبو د زیرمه کولو د یو ټیټ ظرفیت درلودونکی هیواد دی .دا مهال افغانستان پاکو اوبو ته د منځني الس

رسي له مخې په نړۍ کې تر ټولو ټيټه کچه لري؛ په  2007کال کې دغه کچه  2۶.۸سلنه وه

د نفوسو او اقتصاد وده او د ژوندانه د معیارونو ښه کیدل به په هیواد کې د اوبو د اندازې لپاره غوښتنې لوړې کړي ،وړاندوینه کیږي چې
په  )202۵( ۱۴0۴کال کې به د موجودو اوبو حجم د سړي پر سر په  ۱3۸3کال کې د اوبو د موجودې اندازې په نسبت  3۶سلنه راټيټ شي .دا په

ځانګړې توګه د ښاري سیمو د پراختیا لپاره هڅې مختلوي ،د اټکل له مخې په  ۱۴0۴کال کې به کابل له اوسنۍ اړتیا څخه  ۶ځله زیاتو اوبو ته
اړتیا ولري .د اقتصاد له عصري کیدو پرته دغه بهیر کوالی شي د هیواد په کچه د خوړو خوندیتوب له پام وړ اوږد مهاله ګواښ سره مخامخ کړي.

د افغانستان د زریزې پراختیايي موخو ته د رسیدو د مهمې برخې په توګه د اوبو سکټور ته په کتلوسره ،د افغانستان د ملي پراختیايي
ستراتیژۍ د زیربنا تر ستنې الندې اوبه په نورو سکټوري ستراتیژیو لکه کرهڼه ،بریښنا ،چاپیریال ،د کلیو او ښارونو پراختیا کې هم مهمې

ګڼل شوې دي ..اوبه په نورو سکټوري ستراتیژیو لکه کرهڼه ،بریښنا ،چاپیریال ،د کلیو او ښارونو په پراختیا کې هم په کلکه څرګندې شوې
دي .د ستراتیژۍ لنډ مهاله موخې لکه پاکو اوبو ته تر  ٪90د کلیو د الس رسۍ پراختیا ،هغه موخه ده چې په  ۱3۸9کال کې به بشپړ شي؛ منځ
مهالې موخې لکه د اوبو په سکټور کې د حقوقي او حکومتي جوړښتونو پراختیا او اصالحات ،باید په  ۱392کال کې بشپړ شي؛ او اوږد

مهالې موخې لکه د اوبو د موجودو زیربناوو بیا رغول او د نوو زیربناوو جوړول ،باید په )2023( ۱۴02کال او تر هغې وروسته بشپړ شي .که
د اوبو مدیریت ته په پام سره ،ټولې هڅې په اصل کې د پالیسیو او ستراتیژیو پر جوړولو متمرکزې دي ( لکه د  ۱3۸7کال د اوبو د سکټور

ستراتیژي؛ د  ۱3۸۸کال د اوبو قانون).

په افغانستان کې کاریدونکې کلیزې
په افغانستان کې درې ډوله کلیزې کارول کیږي:
•هجري لمریزه ( اسالمي لمریزه) کلیزه ،د افغانستان د رسمي کلیزې په توګه په اساسي قانون کې منل شوې ،او له  ۱33۶کال راهیسې په
رسمي توګه ترې ګټه اخیستل کیږي ( د میاشتو نومونه یې له ایراني یا فارسي نومونو څخه توپیر لري) .په  20۱4کال کې په افغانستان کې
نوی کال د  ۱394کال د وري په لومړۍ نیټه پیلیږي( چې د  20۱5زیږدیز کال د مارچ له 2۱مې نیټې سره سمون لري).

•هجري سپوږمیزه ( اسالمي سپوږمیزه) کلیزه ،چې د مذهبي پیښو او رخصتیو لپاره کارول کیږي.
•زیږدیزه یا میالدي کلیزه (عیسوي کلیزه) ،په نړیوالو اړیکو کې کارول کیږی.
•د  www.nongnu.org/afghancalenderویب پاڼې له الرې د افغانستان د رسمي کلیزو نسخې د السرسۍ وړ دي .د سپوږمیزو او
زېږدیزو کلونو د بدلولو لپاره ( او یا په فارسي نېټو کې د ایراني
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• نومونو د کارونې لپاره) الندینۍ ویب پاڼې وګورئ:
•www.fourmilab.ch/documents/calendar
•www.iranchamber.com/calendar/converter/iranian_calender_converter.php

په افغانستان کې د نوی توب وړ انرژی
د افغانستان د انرژي د سکتور ستراتژیکه موخه د افغانستان ټولو وګړو ته د انرژي خدمتونو وړاندې کول دي .د افغانستان د پرمختیا د ملی

ستراتژي ( )ANDSموخه دا ده چې کلیوال وګړي تر  ۲۰۲۰کال پورې بریښنا ته الس موندنه ولري او تر  ۲۰۵۰کال پورې ټولو کلیوالو سیمو ته
د لوړ کیفیت خدمتونه وړاندې کړي .په افغانستان کې د اړوند بریښنا سکتور ستراتژیکه موخه تر  ۲۰۳۲کال پوری د افغانستان ټولو وګړو

ته د بریښنا برابرول دي .اوس اوس د افغان کورنیو ۲۸سلنه د بریښنا د وړاندې کولو له سیستمونو څخه ګټه پورته کوي .له بریښنا څخه ګټه
اخیستنه په والیتونو کې په پراخه کچه فرق کوي ،په لیري پرتو کلیو کې وګړي له بریښنا څخه په پوره توګه بې برخې دي او په ښارونو کې نږدې

 ۱۰۰سلنه خلک له بریښنا څخه ګټه پورته کوي .ددې لپاره چې ټول افغانستان ته د بریښنا د وړاندې کولو موخې ته ورسیږو ،په فرعي سیمو کې

د بنسټیزو جوړښتونو  ،د بریښنا د شبکو د غزولو  ،انتقال او انکشاف لپاره ډيرې لویې پانګونې ته اړتیا لیدل کیږي.

د تجدید وړ انرژی اداره ( )REDهغه عمده اداره ده چې د تجدید وړ انرژي اړوند کاروند یی په غاړه دي .د تجدید وړ انرژي اداره له نورو

اړونده وزارتونو او ادارو سره له نږدې یو ځای کار کوي ترڅو په افغاستان کې د تجدید وړ انرژی پروژې د افغانستان د انرژي د ملي
پالیسي او د انرژي او بریښنا وزارت د انرژی له ستراتژي سره سم پرمخ والړې شي .د تجدید وړ انرژۍ د ادارې لید داده چی « خلکو او د

ټول افغانستان اقتصادی سکتورونو ته د انرژی اغیزمن ،ارزانه او پایښت لرونکي خدمتونه وړاندې کړي».

په افغانستان کې د تجدید وړ انرژي سرچینې چې د لید وړ فرصتونه برابروي دادي :د اوبو ،لمر ،باد ،بیومس او جیوترمل د انرژي

سرچینې ،خو له دې ټولو سرچینو څخه په عمده ډول ګټه نه ده اخیستل شوي .په افغانستان کې د پایښت لرونکې پرمختیا لپاره د انرژي

د باور وړ سرچینې چې د لګښت ،کیفیت او کمیت له پلوه وړ او مناسبې وګڼل شي ،خورا ډیر اهمیت لري او د الندې الملونو پراساس د

اقتصادي انکشاف او کارموندنې لپاره ګټورې دي:
•انرژي ته سمه الس موندنه
•د عرضې او سمبالونې ډير خوندیتوب

•د خلکو لپاره د عادالنه ،پرځای او سموټولنیزو -اقتصادی شرایطو برابرول.
•د چاپیریال د منفی اغیزو کموالی
•چټک اجراات او تطبیق
•تمویل او دبازار مکانیزمونو ته الس موندنه
همدا اوس  ،د انرژي هیڅ سرچینه په افغانستان کې په ملي کچه ترګټی الندې راغلې نه ده :د انرژي د سرچینو ټولې پروژې ،د لمر د  ۳کیلو
واټه شبکې څخه پرته چې د تجدید وړ انرژي ادارې په ودانۍ کې په آزمایښتي توګه نصب شوي ده ،یا له شبکې څخه بهر ،یا د کوچنیو
شبکو او یوازې دریدل شوې شبکو په توګه کار کوي ..نوموړې بڼې دا دي:
•مرکزي شوي انرژي سیستمونه چې د میګاواټ اندازې بریښنا ستیشن (تم ځای) یا بیو انرژي تصفیه خونو ته اړول شوي وي.
•غیر مرکزي شوي انرژي یا کوچني شبکه ای سیستمونه چې د غیرمرکزی شبکو یا بیوفیول /ګاز د توزیع سیستمونو لپاره په کوچنۍ
کچې اړول شوي وي.
•د ګرمو اوبو  ،رڼا  ،پخلي او داسې نورو لپاره د تجدید وړ انرژيد مستقیم بدلون سیستمونه چې په واټ او کیلو واټ اندازه کیږي.
د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود
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د تیرو  ۱۳کلنو په جریان کې د تجدید وړ انرژي  ۵،۲۰۰پروژې چې شااوخوا  ۵۰میګاواټ برښنا تولیدوي د افغانستان په مختلفو سیمو کی
واقع دي ،رامینځ ته شوې دي .نوموړې پروژې چې ډیرې یی د اوبو د برښنا( )MHPاو لمریزې برښنا کوچنۍ پروژې او  ۱۵د کنترول برجونه دي،

په څو والیتونو کې د بادي برښنا د وړتیا د آزمایښت لپاره جوړې شوې دي.

د تجدید وړ انرژي ادارې ،د تجدید وړ انرژي خدمتونو د پراختیا او الس موندنې او ددې توکي د بازار د انکشاف لپاره ،د تجدید وړ انرژي
اتحادیه چې د تجدید وړ انرژي د توکو له تولید کوونکو ،عرضه کوونکو او تهیه کوونکو څخه جوړه ده ،رامینځ ته کړه تر څو له یوې خوا ددې

سکتور په راتلونکي کې ونډه ولري او له بلې خوا د انرژي د زیرمه کولو موضوع اداره کړي.

د تجدید وړ انرژي ادارې په دې وروستیو کې په تجدید وړ انرژي پورې د ټولو اړوندو معلوماتو د برابرولو لکه نقشې ،د عرضه کوونکو او

تهیه کوونکو پروژو په اړه د معلوماتو لپاره ویب سایت او داتا بیس جوړ کړی دی .نوموړې ادارې په عین حال کې د تجدید وړ انرژي یوه مجله
رامینځ ته کړی چې تر اوسه یی د هغې دوه ،درې میاشتنۍ شمیرې خپرې کړي دي .یاده مجله د تجدید وړ انرژي په اړه معومات وړاندې کوي

او د محلې انرژي د تولید کوونکو او خدمتونو د وړاندی کوونکو د اعالنونو او اشتهاراتو لپاره یی جال مخونه ځانګړي کړي دي.

د  ۲۰۱۲کال د دسامبر په میاشت کې ،د انرژي ادارې د بیا رغونې او کلیو د پراختیا وزارت په مرسته او د  GIZد انرژي دپروګرام په مالی

مالتړ ،د محلي انرژي د همکاري اداره (  )RECCاو د هغې تخنیکی کاري ډله ددې لپاره جوړه کړه چې د یو لړ تولیداتو په استندرد کولو او په

افغانستان کې د محلي وګړو د ژوند د شرایطو په ښه والي کې د هغوی په ګټه مرسته وکړي.

ټولټاکنې ( ) 2014
افغانستان ،د ولسمشری او والیتي شوراګانو ټولټاکنې د  ۲۰۱۴کال د اپریل په ۵مې نیټې سرته ورسولې او دوه میاشتې وروسته یې د دوو

تر ټولو وړاندې نوماندانو داکتر عبداهلل عبداهلل او داکتر اشرف غنی ترمینځ د دوهم پړاو ټولټاکنې ترسره کړي .له ټولټاکنو وروسته د ټاکنو

پرسر د اوږد اختالف او نا مالومتیا په پاي کې  ،د  ۲۰۱۴کال د سپتمبر په ۲۱مه نیټه د دواړو نوماندانو ترمینځ د قدرت د شریکولو د یوه هوکړه

لیک پر بنسټ ،اشرف غني ګټونکی وپیژندل شو .دا موضوع د یوه نوي ملي یووالي د حکومت ( )NUGد جوړیدو المل شو چې په هغه کې

عبداهلل ته د اجراییه رییس ( )CEOنویرامینځ ته شوی موقف هم شامل وو.

عبداهلل د ټاکنو په لومړيپړاو کې ترمخه وو خو بریالی نشو چې د رایو  ٪۵۰+۱پوره کړي ،نو په دې توګه اړ شو چې د غني په وړاندې چې دویمه
ډیره رایه یې ګټلي وه ،د ټاکنو په دوهم پړاو کې سیالي وکړي .په هر حال ،د ټاکنو د دوهم پړاو د لمړنیو شمیرنو پربنسټ چې د جون د میاشتې

په  ۱۴نیټه وشوي غني په ټینګه ترمخه شو ،او عبداهلل په ټاکنو کې د درغلی او دسیسې تومت ولګاوه .دا خبره په خپل وار د څو میاشتو ځنډ

او ستونزېالمل شوه ځکه چې عبداهلل د ټاکنو د پایلې له منلو څخه انکار وکړ .د رایو د بیا کتنې غوښتنه وشوه خو دواړو خواوو د تفتیش په

تفصیل باندې موافقې ته ؤنه رسیدل ترڅو چې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر جان کری کابل ته راغی او دا یی د حل الر وګڼله چې ټولې رایې
د ملګرو ملتونو ترڅارنې الندې تفتیش شي .یوه اونۍ ورسته بیاهم دواړه غاړې بریالی نشوي چې د تفتیش معیارونه ومني ،نو ځکه ملګرو

ملتونو د خپلو معیارونو پربنسټ کار پیل کړ.

کله چې جان کري دوهم ځل کابل ته راغی نو دواړو نوماندانو د نتایجو د منلو او دملی وحدت د حکومت په هکله یو ځل بیا خپلې ژمنې ښکاره
کړي ،خو یو څو اونۍ وروسته عبداهلل یو ځل بیا د درغلی او د پایلی د نه شتون په تومت له جریان سره مقاطعه وکړهخو له دې سره سره تفتیش

او څارنې خپل کار ته دوام ورکړ ،او د انصاف د ډاډمن کولو لپاره یی د دواړو ډلو د استازو له شتون پرته هڅې ترسره کړي .په پای کې ،وروسته
له ډیر بحثونو ،د معیارونو په هکله پریکړه وشوه او تفتیش بشپړ شو .د سپتمبر په ۲۱مه ،د لمړنیو رای ورکولو څخه تر پنځو میاشتو ډیر

وروسته ،غني ګټونکی اعالن شو او دقدرت د ویشلوهوکړه لیک د دواړو اړخونو له خوا السلیک شو .د  ۲۰۱۴کال د سپتمبر په ۲۹مه ولسمشر

اشرف غني لوړه وکړه ،او عبداهلل هم د اجراییه رییس ،داسی یو موقف چې د لومړي وزیر سره ورته ښکاري ،په توګه وپیژندل شو.

د  ۲۰۰۴او  ۲۰۰۹کلونو څخه وروسته  ،د  ۲۰۱۴کال ټولټاکنې د ولسمشرۍ لپاره د ولسمشرۍ دریمه دموکراتیکه ټاکنه ګڼل کیږي .خو په هر حال

د خلکو ګډون په دې ټولټاکنې کې د پخوانیو کلونو په پرتله خورا ډیروو .په دې ټاکنو کې د  ۲۰۰۹کال د ولسمشرۍ د څه د پاسه څلورملیونو
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رایو په پرتله ،له اوو ( )۷ملیونو څخه ډیرې رایې استعمال شوي .نوموړې ټولټاکنې د دې لپاره هم د ډیر اهمیت وړ وې چې د افغانستان

په تاریخ کې د لومړی ځل لپاره له یوه ټاکل شوي جمهور رییس څخه بل جمهور رییس ته واک په سوله ایزه او دموکراتیکه توګه انتقال
وموند .پخوانی جمهور رییس چې د اساسي قانون د  ۶۲مې مادې پراساس یې د ولسمشرۍ دوه دورې پوره کړيوې ،نشو کوالی په پرله

پسې دریمه دوره کې ګډون وکړي.

د ټولټاکنو په لومړي پړاو کې د تاوتریخوالي د ډیریدلو سره سره ،په ملیونونو افغانان د طالبانو د تاوتریخوالي په وړاندې د مقاومت
کولو لپاره د رای اخیستنې مرکزونو ته والړل .په لومړي پړاو کې د نورو تاوتریخوالو ترڅنګ ،د ټاکنو څخه څو اونۍ پخوا په کابل کې د

ټولټاکنو د خپلواک کمیسیون (  )IECپه دفترونو دوه بریدونه تر سره شول .د ټاکنو په ورځ تاوتریخوالي ،په تیره بیا په کلیوالو سیمو کې

واقع شو  ،خو له ویرې سره سره په ښارونو کې غټ بریدونه ؤنه شول او د ټاکنو په جریان کې کوم د لید وړ ستونزه رامیځ ته نه شوه.

د ملی او نړیوالو ادارو له هڅو سره سره ،د ټولټاکنو په جوړښتونو او جریانونو کې د الس وهنو پوره مخنیوی ؤ نه شو .د دواړو ټاکنیزو ډلو

څارنې څرګنده کړه چی ټولو خواوو په درغلی الس پورې کړی وو .په پای کې څه د پاسه  ۸۰۰،۰۰۰رایې باطلې وګڼل شوي ،خو د ادعاګانو
پرخالف داسې پراخو درغلیو شتون نه درلود چې په پراخه کچه د ټاکنو په پایلو اغیزه وکړي.

یو بل عنصر چې په ټاکنو یی اغیزه درلوده په افغانستان کې د ځوانو راي ورکوونکو مخ په زیاتیدو شمیر وو ،ځکه په هیواد کې د وګړو
جورښت داسې بدلون موندلی ده چې د ( )۵۰سلنې په شااوخوا کې افغانان له ( )۲۰کلونو ټیټ عمر لري .په هر صورت  ،په ټاکنو کې د
سیاسی استازیتوب لویه برخه هغه کسان جوړوي چې له شلو ډیر عمر لري ځکه چې د ولسمشری د نوماندانو عمر د اسای قانون پربنسټ

له  ۴۰کلونو لږ نه ده.

د حکومت د پخوانیو مامورینو په شمول ،یوولس نوماندانو د افغانستان د ولسمشرۍ د الس ته راوړلو لپاره سیالۍ وکړې ،چې ځینو یی

له ولسمشر کرزي سره نږدې اړیکې درلودې او ځینې یی د اپوزیسیون له کتار څخه راغلي وو .د ښځو استازیتوب یوازې یوې ښځې کاوه

چې د ولسمشرۍ د یوه نوماند د دوهمې مرستیالۍ لپاره نومانده وه.

د والیتي شوراګانو لپاره نوماندانو هم په ټاکنو کې ګډون وکړ چې د هغو افغانانو لپاره یی ډیر اهمیت درلود چې په والیتونو کې یی ژوند

کاوه .په دغو ټاکنو کې رای ورکوونکو خپلو محلي استازو ته رایه ورکړه چې له والیتي ادارو سره له نږدې څخه کار کوي .له هرې والیتی
شورا څخه یو استازی د څلورو کلونولپاره د پارلمان مشرانو جرګې ته ټاکل کیږي .هره والیتي شورا له  ۷څخه تر  ۳۱څوکۍ د والیت د وګړو
په تناسب لري ،اود نوموړو څوکیو لپاره لږ تر لږه یوه څلورمه برخه ښځې ټاکل کیږي.

د اداري سمون او ملکي خدمتونو خپلواک کميسيون ()IARCSC
www.iarcsc.gov.ag

د  ۱3۸۱کال د غويي په میاشت کې د ُبن د تړون له غوښتنې سره سم د ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون د افغان حکومت د عامه اداري
سمون د بهیر د الرښوونې په موخه رامنځ ته شو .وروسته بیا د  ۱3۸2کال د غبرګولي په میاشت کې د دې کميسيون دندې د دوو ولسمشریزو

فرمانونو له الرې تعدیل او پراخې شوې او د کميسيون نوم د اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون( )IARCSCته واړول شو.
په افغانستان کی د عامې ادارې د جوړولو په الر کې د کمیسیون موخې دا دي:

•د ښې حکومتولۍ په چوکاټ کې داسې قانوني،غیرسیاسي ،په خدمتونو او حساب ورکولو والړ ملکی خدمتونو رامینځ ته کول چې
له عامه سرچینو څخه د اغیزمنې او ګټورې ګټي اخیستلو وړتیا ولري او د ملي اقتصاد او ټولنیزې پرمختیا لپاره د اساسي خدمتونو

د وړاندې کولو ،د عوایدو د لوړولو او خصوصي سکتور د ودې په لیار کې زیار وباسي.

•دداسې ادارې رامینځ ته کول چې په ملکي خدمتونو کې د مشرتابه ،ستراتیژیکي الرښوونې او تخصصي مدیریت وړتیا ولري او د
غښتلي،اغیزمنې او کفایت لرونکې عامې ادارې د جوړولو مالتړ وکړي.

د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود
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سیمه ایز او والیتي دفترونه
کمیسیون اوس  7سیمه ییزې څانګې 3۴ ،والیتي څانګې او  27روزنیز مرکزونه لري.
تجربې ،د تخصص او بوختیا ساحې
دغه کميسيون د الندنی ریاستونو څخه جوړ دی:
•د ملکي خدمتونو او مدیریت
•د ملکي خدمتونو داراالنشاء ()ARS
•د ملکي خدمتونو انستیتیوت
•د ګمارلو خپلواک مدیره پالوي
•د غوښتنو له یوه خپلواک مدیره پالوي
نوموړی کمیسیون همدا اوس د مالیې وزارت په همغږۍ د ظرفیت جوړولو یوه لویه پروژه چې پرپایلو والړ د ظرفیت جوړولو ( )CBRFپروژې
په نامه یادیږي او د نړیوال بانک ترادارې الندې د څو مرستندویانو ادارو له خوا تمویلیږي ،مخ ته بیائي .په تیر کال کې د نړیوال پرمختیا لپاره

د متحده ایاالتو اداره ( )USAIDد اداري اصالحاتو او ملکی خدمتونو د خپلواک کمیسیون لپاره یوه بله غټه مرستندویه اداره وه..

د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون ()AIHRC
www.aihrc.org.af

د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون ( )AIHRCپه  2001د اساسي قانون د  ۵۸مادې په رڼا کې رامینځ ته شو .د نوموړي کمیسیون د

ونډې د ټاکلو په برخه کې اساسي قانون څرګندوي:

"د ولت به په افغانستان کې د بشري حقونو د په پام کې نیولو او څارنې او دهغو د ودې او ساتنې په موخه د افغانستان د بشر
دحقونو خپلواک کمیسیون جوړ کړي .هر څوک کوالی شي چې د هغه پر بشري حقونو د تیري په صورت کې نوموړي کمیسیون

ته خبرورکړي او یا هغه ته شکایت وکړي .کمیسیون کوالی شي چې له بشري حقونو څخه د سر غړونې پیښې حقوقي چارواکو

ته ولیږدوي او ددوی د حقونو په ساتنه کې مرسته وکړي .د دې کمیسیون جوړښت او دندې به د قانون له الرې تنظیم شي".

د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د جوړښت ،دندو او صالحیتونو په هکله قانون د کابینې له خوا منظور او د ولسمشر له خوا د  ۱3۸۴کال

د غويي په میاشت کې توشیح شو (رسمی جریده  855ګنه) .د دې قانون په رڼا کې ( ۴ماده) ،د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون
د هغو حقونو او آزادیو د ساتنې او ودې واک لری چې د افغانستان په اساسي قانون او د بشر د حقونو په نړیوالو قوانینو کې چې د افغانستان
له خوا منل شوي خوندي دي .د نوموړي قانون  ۶ماده په دې قانون کې راغلو موخو ته د رسیدو لپاره د افغانستان حکومت ،د مدني ټولنې له

سازمانونو ،غیر دولتي سازمانونو او د افغانستان له ټولو خلکو څخه د همکارۍ غوښتنه کوي.

د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون مشري د نهو ( )9کمیشنرانو له خوا کیږي چې د یوې پنځه کلنې دورې لپاره د ولسمشر له
خوا ټاکل کیږي .له 2014دسمبر د دې کمیسیون مشري د ډاکټرې سیما سمر له خوا کیږي چې ددې کمیسیون مرستیال محمد فرید حمیدی دی.

ولسمشر دهغو کمیشنرانو ټاکنه اړینه بولي چې د جنسیتي ،قومي ،مذهبي او ژبنۍ تنوع منعکسوونکي وي او د علمي ادارو او مدني ټولنو
استازیتوب وکړي.
کارکونکی
اوس ،په کابل کې د  AIHRCپه مرکزی اداره او د ټول هیواد په  ۱۴نورو سیمه ایزو او والیتی دفترونو کې  700کار کوونکي دنده لري .د دغو

کارکوونکو  34سلنه ښځې او  66سلنه نارینه دي.
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سیمه ایز او والیتي دفترونه
ددې لپاره چې د خدمتونه وړاندې کول ټول هیواد ته باوري شي AIHRC ،په سیمه ایزه کچه اته دفترونه په هرات ،کندهار ،پکتیا ،بامیان،

ننګرهار ،کابل ،کندز او بلخ؛ او شپږ والیتی دفترونه په غور ،دایکندی ،هلمند ،ارزګان ،فاریاب او بدخشان کې لري.
تجربې ،د تخصص او بوختیا ساحې

د بشري حقونو خپلواک کمیسیون خپلو موخو ته د رسیدلو او دخپل ماموریت د ترسره کولو لپاره مشخصه ستراتژیکي کړنالره لري .د

کمیسیون کاري لومړیتوبونه د اړتیا او کیدنې پربنسټ ټاکل کیږي او په ستراتیژیکو پالنونو کې شاملیږي .کمیسیون په  ۲۰۱۴کال کې خپل

دریم ستراتیژیک پالن ( )۲۰۱۸-۲۰۱۴د خپل پخواني ستراتژیک پالن (  )۲۰۱۳-۲۰۰۹ترسره کولو وروسته ،په بریالیتوب سره جوړ کړ .د بشری

حقونو د خپلواک کمیسیون په نوي ستراتیژیک پالن ( )۲۰۱۸-۲۰۱۴کې دا الندې فعالیتونه شامل دي:
•مشرتوب :په هیواد کې د بشري حقونو مشرتوب؛

•د بشري حقونو ترویج؛د بشری حقونو د درک ،عملی کول ،رعایت او احترام لپاره خلکو  ،دولت او مدنی تولنی سره مرسته کول؛
•واکمن کول :د مدیریت د خوځیدونکي ،عصري  ،بسیا او اغیزمن سیستم غښتلي کول ،د جوړښتیز عالی فرهنګ رامینځ ته کول او له
بشري حقونو څخه د مالتړ او نظارت په الر کې د کمیسیون د کار کوونکو د ظرفیت او وړتیا لوړول؛ او

•له بشری حقونو څخه مالتړ او نظارت :له بشري حقونو څخه مالتړ ،نظارت او دفاع ،او په هیواد کې بشري حقونو ته د درناوي ،عملی
کولو او مالتړ په وړاندي حساب ورکولو ته د دولت  ،عامه او خصوصي جوړښتونو او اشخاصو اړ کول.

د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د کړنالرو د عملی کولو او دهغه د اداري او مالي کړنو د روڼتیا لپاره د ادارې اغیزمن سیستمونه رامینځ

ته شوي دي .د کمیسیون د ادارې په ټولو پوړو کې د پایلو پربنسټ د مدیریت د اصولو او الرو چارو په رامنځ ته کولو کې ډيرې هڅې شوي دي.
د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشرتوب او سکرتریت هڅه کوي چې په ورځینو کارونو او د تګالرې د تطبیق په ټولو مرحلو کې د بشري

حقونو ټول ارزښتونه رعایت کړي.

د افغانستان د بیا رغونې وجهي صندوق ()ARTF
www.worldbank.org/artf

د افغانستان د بیارغونې صندوق ( )ARTFپه  ۲۰۰۲کال کې ددې لپاره جوړشو چې د افغانستان د حکومت د بودجې او ملي پانګونې پروژو
لپاره د تمویل د همغږی مکانیزم رامینځ ته کړي .دولس کاله وروسته ،د افغانستان د بیارغونې صندوق د افغانستان د پرمختیا په الر کې

د بودجې د تمویل په یوازنۍ لویې سرچینې اوښتی ده .نوموړی صندوق په عین حال کې د نړیوال بانک د څواړخیزه مرستندویانو د مرستې

یوازنی الس ته راوړونکی شمیرل کیږي.

د افغانستان د بیا رغوني وجهی صندوق اوس د حکومت مرکزي بودجې ته نه یوازې د معاشونو او عملیاتي لګښتونو بلکې د پرمختیایي
لومړیتوبونو پروګرامونو ته چه موخه یې د هیواد ملي پرمختیا ته رسیدل دي ،د تحویل او سپارنې عمده او مهم مکانیزم ګڼل کیږي .د
افغانستان حکومت مرسته کوونکي ادارې هڅوي چې تمویل د غیرحکومتي موسسو او نورو فعالینو پر ځای ،د افغانستان د بیا رغوني

وجهي صندوق له الرې وکړي ،ځکه چې د افغانستان د بیا رغوني وجهی صندوق د بیا رغونې په جریان کې د افغانستان مالکیت ډیروي او
د همغږۍ او د مرستو په لګښت باندي ډیرودونکې روڼتیا را مینځ ته کوي .کله چې مالي سرچینې د افغانستان د بیا رغوني وجهی صندوق
ّ
ت ورکول کیږي نو مرسته کوونکي کوالی شي مالومه کړي چې د حکومت د یوې ځانګړي پروژې یا پروګرام د مالتړ لپاره لومړیتوبونه
تشخیص کړي؛ داسې لومړیتوبونه د یوې ادارېد کلنۍ بسپنې  ۵۰سلنه جوړوي.

د افغانستان د بیارغونې صندوق د  ۳۳مرستندویانو مالتړ لهځان سره لري او د نړیوال بانک تر ادارې الندې کار کوي .د  ۲۰۱۴کال د نومبر د ۲۲

نیټی د معلوماتو پراساس نوموړي صندوق د نومبر تر  ۲۲مې پورې د  ۸بلیونه ډالرو د بسپنې ژمنې الس ته راوړي او  ۶بلیونه یی ورکړل شوي
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دي .د افغانستان د بیارغونې د صندوق د لمړیتوبونو غټ ټکي د نوموړی صندوق په مالي ستراتژی کې  ،چې له حکومت سره د نږدې مشورې

او سال او د مرستندویانو په تایید جوړه شوی ده ،څرګند شوي دي.

د افغانستان د بیارغونې صندوق د اداري جورښت له پلوه درې کچې لري:
.1

1یوه د مشر تابه او الرښوونې کمیټه چې د ټولو مرستندویانو استازیتوب کوي ( ریاست یی د مالیې د وزیر او نړیوال بانک پرغاړه ده)،

.2

2پالن جوړونه ،د ستراتژي ډلې ،د جنسیت کاري ډلې او د هڅونکې کاري ډلې په شمول د ډول ډول کاري ډلو په الرښوونه ترسره کیږي.

.3

3د ادارې یا مدیره هیئت کمیټه ( ریاست یی د نړیوال بانک په غاړه ده او اسالمي پرمختیائي بانک ،آسیائي پرمختیائي بانک ،د ملګرو

د پراخو او غټو مشورو لپاره په څلورو میاشتو کې یو ځل غونډه کوي.

ملتونو پرمختیائي پروګرام او د مالیې وزارت یی غړي دي) .نوموړې کمیټه تخنیکي وړاندیزونه تر کتنې او غور الندې نیسي او د

ځانګړو تخصیصونو په اړه پریکړې کوي.

دافغانستان د بیارغونې د صندوق موقف ،چېد حکومت د بودجې او پانګونې پروګرامونو لپاره د مرستندویانو له خوا د تمویل د تیر د

منځنۍ او مهمې برخې په توګه ګڼل کیږي،د انکشاف په اړه د غټو او مهمو مسئلو په اړه د خبرواترو لپاره یوې خورا اړینې کړنالري ته لوړ

شوی ده.

د افغانستان د بیارغونی د صندوق ( )ARTFویشاو تخصیصونه د دوو فصلونو یا « کړکیو» له خوا ترسره کیږی :د پانګونې کړکۍ او بیا

پیښیدونکی لګښت کړکۍ .د پانګونې کړکۍ په عمده توګه د ملي لمړیتوب پروګرامونو ( )NPPsلپاره پيسې برابروي .د بیا پیښیدونکي
لګښت کړکۍ دوه برخې لري :د اساسي کرښې بیا پیښیدونکی لګښت تمویل یا په بله ژبه دپالن پراساس د پروژو سرته رسول او هڅونکی

پروګرام ( ،)IPچې د اصالح شوي مالي پایښت په مقصد د نویو پالیسیو جوړولو او تطبیق مالتړ کوي.
هڅونکی پروګرام درې میتودونه ( طریقې) لري:
•د عاید په انډول بسپڼه :د اصالح شوي عاید د سرته رسونې هڅول.

•جوړښتیز اصالح شوي پالن :دا ډول پالن د عامه تمویل مدیریت په دننه کې د اصالح شوو اجرااتو د جوړولو او تطبیق ؛ په حکومت
کولو او ملکي خدمت کې سمونه؛ د پانګونې چاپیریال او په سوداګری کې آسانتیا؛ او سیمه ییز تمویل؛ مالتړ کوي.

•د اجرااتو او څارنې آسانتیا :والیتونوته د اجرااتو او څارنې لپاره د ډيرو لګښتونو او اصالح شوي مالي جریان هڅول.
د څارنې او نظارت ترتیبات :د افغانستان د بیارغونې صندوق له خوا تمویل شوې پانګونې پروژې د نړیوالو پرمختیائيمرستو ( )IDAپه شان
جوړیږی او څارنه یی کیږي ،او په دې اساس د بانک د بشپړ مالي مسوولیت له کړنالرې څخه ګټه پورته کوي .په اضافی کنترول کې دا الندې

ادارې شاملې دي :د افغانستان د بیارغونې صندوق ARTFیو ګومارلی څارونکی ( د محاسبی شرکت) ،چې ټوله ملکي عملیاتي بودجه د بیا
پیښیدونکی لګښت ترکړکۍ الندې څاري؛ او د افغانستان دبیارغونې د صندوق یوه ګومارلې نظارت کوونکې اداره ( غیر حکومتي اداره)،

چې د پانګونې د عمده پروژو پراجرااتو باندې نظارت کوي ( د ټولنی له خوا پرمختیائي پروژې ،په کلیو کې سړکونه ،زده کړه او اوبه لګول)  .دا

کارونه د تماس تلفونونو  ،د سټالیت له الرې انځورونو ،او نوی تکنالوژی له خوا سرته رسیږي.

د افغانستان د پانګونې د مالتړ اداره ()AISA
www.aisa.org.af

د افغانستان د پانګونې د مالتړ اداره د افغانستان د حکومت له خوا په  ۱3۸2کال کې” پانګه اچوونکو ته د اسانتیا په موخه رامینځ ته شوه.

دغه اداره په افغانستان کې د نوو پانګونو د ثبت ،جواز ورکولو او هڅونې دنده په غاړه لري .د  AISAموخه دا ده چې د خصوصی سکتور د

پرمختیا لپاره د یو مساعد چاپیریال د برابرولو له لیاری په نړیواله کچه د پانګونې د پرمختیا او مالتړ د ادارې په څیروپژندل شي او په دې

توګه په افغانستان کې د غښتلي او دوام لرونکی اقتصادی وده رامینځ ته کړی.
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کارکونکی
دافغانستان دپانګونې دمالتړد ادارې مرکزي دفتر په کابل کې ده او سیمه ییز دفترونه یی په هرات  ،کندهار ،مزارشریف،کنر ،خوست،

هلمند ،پکتیا ،اندخوی او ننګرهار کې موقعیت لري.
تجربې ،د تخصص او بوختیا ساحې

د  AISAپه خدمتونو کې :د پیرودونکو د انفرادي پانګونې مالتړ؛ د ویزې اسانتیا؛ د کورنیو او بهرنیو کنفرانسونو او نندارتونونو جوړول؛

او ،د کمپنیو او پانګوالو تر منځ د “ ”matchmakingد فرصتونو برابرول .دغه اداره د پانګوالو یو الرښود په آنالین او چاپي ډول خپروي؛

په افغانستان کې به د فعالو کورنیو او بهرنیو کمپنیو لیست خپور کړي .سر بیره پر دې  www.directory.aisa.org.afلټون کوونکو ته دا

فرصت ورکوي چې د نوم او لیسانس د شمیرې له مخې د سوداګرۍ لټون وکړي او په دې توګه یې تأیید کړي.

دغه اداره د څیړنې او پالیسۍ څانګه هم لري چې د خصوصي سکټور د پراختیايي چارو شننه کوي ،د خصوصي سکټور د ستراتیژیو په
رامینځ ته کولو ،د سوداګرۍ او پانګونې د فرصتونو په اړه د سکټور ځانګړې څیړنې بشپړوي او دملي شورا او د افغان حکومت له ادارو څخه
وړاندې د سکټور د عملي پالیسۍ د مالتړ په چارو کې ښکیل ده .همدا راز د صنعتي پارکونو د پراختیا څانګه هم په دې اداره کې فعاله ده
چې اوس مهال د امریکې د متحدو ایالتونو د پراختیايي پروګرام( )USAIDپه مالي مرسته د کابل ،مزار شریف  ،کندهار ،ننګرهار اوهرات

په والیتونو کې د درې صنعتي پارکونو د مدیریت چارې په غاړه لري

د افغانستان د جیوډیزۍ او کارټوګرافۍ مرکزي اداره ()AGCHO
www.agcho.org

د افغانستان د جیودیزي او کارتوګرافي مرکزي دفتر()AGCHOد حکومت هغه اداره ده چې په افغانستان کې د ټولو رسمي نخشو او اړوندو

فعالیتونو مسوولیت په غاړه لري .نوموړې اداره چې په مسقیم ډول ولسمشر ته ریپوټ ورکوي نږدې  ۷۰۰کارکوونکي او په  ۱۶والیتونو کې

سیمه ییز دفترونه لري.

ددې ادارې اصلي مسوولیت د توپوګرافیکو ،جغرافیوي ،اداري ،موضوعي ،منظمو،کیلومتري فاصلو،جیولوژیکي ،فزیکي،
انځوریزونخشو او همدا ډول فوتوګرافونو ،انځوري نخشو،انځوریزو پالنونو ،ستالیت تصویرونو ،ملي اطلسونو او نورو جیودوزیکي

خدمتونو چمتو کول ،د هغوي چاپول او تولیدول او ویشلدي.

د افغان جیودیزي او کارتوګرافي مرکزي دفتر له څلور تخنیکي او مسلکي څانګو څخه جوړ دی چې کارتوګرافي ،فوتو ګرامیتري ،جیودوزي

او میتادیتا نومیږي .نوموړی دفتر یو څو مرستندویه څانګې لکه پالن او پالیسي ،بشري منابع ،مالي او اداري او اسناد او مخابرات هم لري.
له  ۲۰۰۱کال څخه راهیسي نوي هڅې پیل شوي چی دا اداره عصري کړي .نوموړې اداره په خورا عصري دیجیتل او تخنیکي وسایلو لکه

کمپیوترونو ،پرینترونو ،سکنرونو او په خورا ډیرو عصري د چاپولو ماشینونو تجهیز شوي ده .دغه وسایل د نخشو ،مجلو ،اخبارونو،
بروشرونو ،پوسترونو او داسي نورو په وخت او ښه کیفیت چاپولو له الرې پيرودونکو او مشتریانو ته خدمت کوي .د پیرودونکو د خدمتونو

فرعي څانګې محلي او بهرنیو پیرودونکو ته د مختلفو کچو نخشې او جغرافیوي معلومات لکه د کلیو لړ لیک او نور په جغرافیي پورې تړلي

مالومات برابروي.

د افغان جیودیزي او کارتوګرافي مرکزي دفتر ددې وړتیا لري چې د دولتي او غیردولتي ادارو او موسسو اړتیاوي د جیودیزي او توپوګرافیکو

نخشو لپاره پوره او په دې توګه د هیواد د رشد او انکشاف لپاره خپله مهمه ونډه ترسره کړي.
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د افغانستان د سولې او بیا پیوستون پروګرام ()APRP
د افغانستان د سولې او بیا پیوستون پروګرام( )APRPد  ۱3۸9کال د غبرګولي په میاشت کې د ولسمشر کرزي له خوا افغاني ټولنې ته د
وسله والو ډلو د ټولو هغو غړو د بیا پیوستون په موخه منظور شوچې غواړي له تاوتریخوالي څخه الس واخلي او د افغانستان اساسي قانون

ومني او په سوله ییزه بڼه د افغاني ټولنې د یوې ثمرورکوونکې برخې په توګه خپلو ټولنو ته بیا راګرځي .د افغانستان د سولې او بیا استقرار

پروګرام ( )APRPیوازې یو پروګرام نه بلکې داسې یو سیاسي ټولنیز جریان دی چې موخه یې په افغانستان کې د عادالنه ،پایښت لرونکی او
ثابتی سولې راوستل دي .په دې توګه د دغه پروګرام موخه د ډول ډول سیاسي ،ټولنیزو او اقتصادي نوښتونو له لیارې په ملي ،سیمه ییزه او

نړیواله کچه د سولې راوستل دي..

د افغان حکومت ستراتیژي درې اصول لري :الف) د سولې او بیا پیوستون د هڅونې په موخه د حکومتدارۍ د امنیتي او ملکي ادارو پياوړي

کول ،ب)له سیاسي شرایطو سره مرسته او د یوې تل پاتې او عادالنه سولي د رامینځ ته کیدو په موخه د افغانانو مالتړ ،ج)د سولي او ثبات د هڅولو

په موخه د ملي ،سیمه ییزو او نړیوالو مرستو او همغاړیتوب لوړول

دغه هڅې د دوو پراخو کټګوریو تر مینځ چې په یوه وخت کې به تر سره شي ویشل کیږي:
ستراتیژیکه بیاپخالینه :ستراتیژیکه او سیاسی کچه د بلواګرۍ پر مشرتابه تمرکز کوي او په کې د پټن ځایونو د په نښه کولو ستونزه،
د ملګرو ملتونو د مجازاتو له لیست څخه د نومونو د لیرې کولو لپاره د ګامونو اوچتول ،له القاعدې سره د اړیکو د تفکیک تضمین او

دسیاسي چاپیریال تأمین او په دریم هیواد کې د میشتیدو امکان هم شامل دی.

په تکتیکي او عملیاتي کچه کې سوله او بیا پیوستون :دغه برخه د پیاده عسکرو ،کوچنیو ډلو او سیمه ییزو مشرانو پربیا پيوستون تمرکز
کوي چې د بلواګرۍ ستره برخه جوړوي .په دې کې :د باور رامینځ ته کوونکو اقداماتو هڅول؛ د حکومت ،پخوانیو جنګیالو او خلکو تر مینځ

د بښنې لپاره هڅه؛ د ملکي کولو لپاره د مالتړ برابرول؛ له تور لیست څخه د نومونو لیرې کول؛ د سیاسي بښنې تضمین؛ د ځایی امنیت د
تضمین او د اوږد مهالو مسلکي روزنیزو پروګرامونو برابرول ؛ د اسالمي تعلیماتو او د لیک لوست د زده کړې برابرول؛ د وضعیت پر بنسټ

د دندو او بیا میشتیدو د فرصتونو رامینځ ته کول؛ او له غوښتنې سره سم د منځګړیتوب او مرستو وړاندې کول شامل دي.
د افغانستان د سولې او بیا پیوستون د پروګرام عناصر په درې پړاوونو ویشل شوي دي:
.1

1د ټولنیز انسجام  ،د ستونزو د حل ،باور د رامینځ ته کولو ،د حکومت او نا دولتي سازمانونو په ګډون د خبرو اترو لپاره فعالیتونه او

.2

2د ملکي کولو یو  90ورځنی بهیر چې په ترڅ کې یې یو بی وسلې شوی جنګیالی د بیاپیوستون او څارنې په معلوماتي زیرمه (داټا بیز)

د ځایی شوراګانو سمبالول څو هغو ټولنو ته چې د سولې له بهیر سره د یوځای کیدو نیت لري الس رسی ومومي .

کې چې د ګډې داراالانشا له خوا ترتیب شوی راجستریږي ،ورته د هویت کارت چې په آزاده توګه د هغه د تګ راتګ ضمانت کوي

برابریږي او عفو ورته کیږي.
.3

 3د ”انتخابونو د نوم لړ“ طرح څو بنسټیزو خدمتونو ،مدني زده کړو ،سواد ،تخنیکي او مسلکي روزنو او دندو ته د السرسۍ د ښه کولو
له ال رې ” سوله ټینګه او له ټولنیزې ودې سره “مرسته وشي.

پورتني ستراتژیک لید ته په کتنې سره ،د افغانستان د سولې او بیا پیوستون پروګرام ( )APRPملي او نړیواله همکاري هڅوي او له لوړ

پوړو ،منڅینو او ټیټو کچو طالبانو سره د روغې جوړې داسې مکانیزم وړاندې کوي چې تاوتریحوالی او تروریزم ؤغندي .د سولې د عالې
شورا( )HPsګډه داراالنشاء ( )JSد سولې له والیتي شوراګانو او د والیتي ګډو داراالنشاګانو له ډلو ( )PJSTsسره له  ۳۴والیتونو څخه په
 ۳۳والیتونو کې یو ځای کارکوي ترڅو پروګرام په والیتي کچو عملي کړي .د افغانستان د سولې او بیا پیوستون پروګرام بریالی تطبیق نه

یوازې سیاسي جوړونکو مذاکراتو ته زمینه برابروي بلکې د جګړې له ډګر څخه د جګړه کوونکو او وسلو راایستل امنیتي چاپیریال ته هم
ګټه رسوي .ددې ترڅنګ ،نوموړی پروګرام د خپګان او شکایتونو د دالیلو په اړه داسې د حل الرې رامینځ ته کوي چې بغاوت او یاغیګړی ته

له ټولنې سره د بیا یوځای شوو افرادو د یوځای کیدلو مخنیوی کوي .د افغانستان د سولې او بیا پیوستون پروګرام د والیتونو او ولسوالیو

له جوړښتونو څخه په ګټې اخیستنې سره ټولنو ته د پروژو د ورکولو له لیارې حاکمیت غښتلی کوي اوپه پایله کې د افغانستان د اسالمی
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جمهوری دولت ( )GIRoAد حاکمیت قانونیت ته وده ورکوي .په همدې توګه د افغانستان د سولې او بیا استقرار د پروګرام له خوا تمویل
شوې پروژې پخوانیو شورشیانو او د هغوی ټولنو ته د وړیا کوچنیو بنسټیزو مرستو "،د کار په مقابل کې پیسې" ،حرفه ای زده کړو ،کرنیزو

پرمختیائي پروګرامونو له الرې چې ټول ئې په اقتصادي ثبات کې ونډه لري ،ګټه رسوي.

د افغانستان د سولې او بیا پیوستون پروګرام پالیسي په ملي کچه د سولې د عالي شورا او ګډی دارالنشاء له خوا جوړیږي .د سولې عالي

شورا ،د افغانستان ولسشمر ته د سولې او بیا پیوستون پروګرام په پالیسي پورې اړوندو موضوعګانو په اړه سالء ورکوي ،ګډې داراالنشاء
ته الرښوونه کوي او د پروګرام د اجراء په هکله امکانات برابروي .د سولې عالی شورا د یو رئیس له خوا اداره کیږي او په هغې کې( )۷۰کسه

لویان ،سیاسیون ،پوهان ،دښځو په شمول د مدني ټولنو استازي ګډون لري.

په اجرائیوی کچه ،ګډه داراالنشاء د افغانستان د سولې او بیا پیوستون پروګرام ټولې برخې سره همغږې کوي او په والیتي او ولسوالیو کچه

د پروګرام تخنیکي تطبیق او مالي مالتړ ته امکانات برابر وي .ګډه داراالنشاء په منظمه توګه له امنیتی وزارتونو ( د دفاع وزارت ،د کورنیو

چارو وزارت او د ملی امنیت ریاست) سره د پروګرام د امنیتی کرښو په هکله ،یو ځای کار کوي.

 PPGsاو  ، PJSTsد والیتونو په کچه د افغانستان د سولې او بیا پیوستون پروګرام تطبیقوي  PPCs.د والیتی استازو ،وزارتونو او د

افغانستان د اسالمی جمهوریت د مذهبي او قومي مشرانو ترمینځ په افغانستان د سولې او بیا پیوستون پروګرام د مالتړ لپاره همغږي
رامینځ ته کوي .هره  PJSTپنځه کارکوونکي لري چې د ادارې مدیریت ،له پرمختیا څخه مالتړ ،د عمومي راغوښتنی رفع کول ،په ټولنو کې

د بیااستقرار پرمختیا ،اداره او تمویل په غاړه لري.

د پروګرام په کچه د افغانستان د سولې او بیا پیوستون پروګرام /د سولې عالي شورا تر اوسه  ۹،۵۰۰پخواني جګړه کوونکي په ټولنه کې بیا

ادغام کړی او  ۹،۰۰۰وسلې ئې راټولې کړي دي .نوموړي پروګرام د ټولنې د بیارغونې د نوښتونو له الرې ،له  ۲،۰۰۰څخه ډیرې پروژې تطبیق
کړي دي .دا پروژې د دوو طرحو له الرې تطبیق شوي دي :اړوند وزارتونه ( د ټول ګټو وزارت ،د کار ،ټولنیزو چارو ،شهیدانو او معلولینو

وزارت ،د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزارت ،د محلی ارګانونو خپلواکه اداره ،د کرنې ،اوبو لګولو او مالداری وزارت)

د افغانستان د عامه پالیسي د څیړنې موسسه ()APPRO
www.appro.org.af

دافغانستان دعامه پالیسۍ دڅیړنې موسسه ()APPROیوه غیر انتفاعی ،او د افغانستان په کچه په ټولنیزو چارو کې تحقیقی اداره ده او په

مزار شریف ،هرات ،کندهار او جالل آباد کې دفترونه لري .د افغانستان د عامه پالیسۍ د څیړنې موسسه ،د افغانستان د پرمختیایي هڅو په

الر کې د ګټو اخیستلو لپاره ،ټولنیزه او پالیسۍ پوهه لوړوي .په دې توګه دا موسسه هڅه کوي د اوسنیو پالیسیو د جوړولو په الر کې تشه
ډکه کړي ،او د ټولنیزو علمي څیړنو له الرې د بیلګو او شواهدو پر بنسټ وړاندیزونه په عملی توګه وړاندې کړي .ددی تګالړی موخه د مهمو

بحثونو منځ ته راوړل د افغانستان د پراختیا لپاره ګنل کیږی.
کارکوونکي

دافغانستان دعامه پالیسۍ دڅیړنې موسسه یو اجرا یی وی مدیر ،یو د څیړنی مدیر ،یو د مخابراتو او اړیکو مدیر ۵ ،د پروژو د څیړنو اداره

کوونکي ،مالي او اداري مدیر او یو شمیر څیړونکي او خدماتي کار کوونکي لري .د ټولو کارکوونکو شمیره  30کسان دي چې نږدي  3۵سلنه

یی ښځې او  ۶۵سلنه یی نارینه دي.

تجربې ،د تخصص او بوختیا ساحې
د افغانستان د عامه پالیسۍ د څیړنې موسسه په درې ساحو کې فعالیت لري :حکومت کول ،سیاسی اقتصاد ،حقوق او پرمختیا او د طبیعی
سرچینو او د ژوند د چاپیریال مدیریت او اداره .د حکومت د ډيرو وزارتونو ،د پالیسۍ په چارو کې غیر حکومتي موسسو ،د نظارت او

ارزونې ،د عملی تحلیل الرو چارو ،د بودجې د ارزونې ادارو او مالتړ لپاره د زده کړو پروګرامونه وړاندې کیږي .د یو شمیر ملی او بین المللي

د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود
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موسسو له غوښتنې سره سم ارزونې له پالنونو او پروژو سره یوځای ترسره کیږي .د پروژو اوسنی حالت ښیي چې پروژې په اټکلیزه توګه په
جنسیت پورې تړلو موضوعاتو ( ۵۰سلنه) ،حکومت کولو په مسلو ( ۳۰سلنه) او نورو ټولنیزو -اقتصادي موضوعاتو ویشل کیږي .داسې

ښکاري چې دا ډول ویشنه به په او  ۲۰۱۵کلونو کې دوام ومومي.

د افغانستان د کلیو د پروژو د پراختیا پروګرام ()AREDP
www.aredp-mrrd.gov.af

د افغانستان د کلیو د صنایعو د پراختیا پروګرام د حکومت په مشرۍ او د څو بسپنه ورکوونکو په مالي مرسته یو ملي پروګرام دی چې موخه
یې د افغانستان د کلیو د خصوصي سکټور د ودې پیل دی . .ددې پروګرام موخه د یوځای شوي ارزښتی ځنځیر د رامینځ ته کولو له لیاری
د خصوصي سکتور غښتلی کول دي چې د له پاس څخه ښکته په پوهی والړو مداخلو ،له ښکته څخه پورته تشبثاتو د انکشاف ،او پور او
پانګی ته د اړتیاوو د برابرولو پر بنسټ ،سرته رسیږي.
د اټکل له مخې د  88میلیونو ډالرو په ارزښت د کلیو د پروژو د پراختیا پروګرام د افغانستان د حکومت له خوا د افغانستان د کلیو د پروژو
د پراختیا د پروګرام د مدیریت د دفتر له الرې د کلیو د بیارغونې او پراختیا په وزارت کې اداره کیږي .دغه پروګرام د  ۱3۸9کال د غبرګولي
په میاشت کې په رسمي توګه پیل شو.
سیمه ییز او والیتی دفترونه
د  AREDPمرکز په کابل کې ده او اوس اوس په پروان ،بامیان ،ننګرهار ،هرات ،بلخ اوکندهار کې فعالیت لري.
تجربې ،د تخصص او بوختیا ساحې
دغه پروګرا د کلیو د ښځو او نارینه وو د کار او ګټو د زیاتولو او د پام وړ سیمه ییزو صنایعو د پايښت لپاره هڅه کوي AREDP .د دی
اصولو سره سم کار کوي :د بازار پیژندنه،دوام لرونکي سوداګري ،د مشارکت مینځ ته راوړل  ،د همغږۍ سمونتیا ،د اخیستونکی (مشتری)
پریکړه،د ښو تجربو شریکول.
دغه پروژه له دوو مهمو او یو حمایوی عناصرو څخه جوړه ده :
.1

1د ټولنې په کچه د صنایعو پراختیا( :)CEDد دې برخې موخه د سپما د ډلو ،د صنایعو د ډلو  ،او د کلیو د سپما او پورونو د ټولنو را
مینځ ته کول دي ،چې له دوی سره د مالي وړتیا د لوړولو په برخه کې مرسته کیږي او روزل کیږي .د سودا ګرۍ د ارزښت په لوړولو ،د
بازار د پیژندل شوو فرصتونوله الرې د تولیداتو دهمغږۍ د تضمین ،او پورونو ته د الس رسۍ د را مینځ ته کولو په برخه کې مرسته
وشي او روزنه به ورکړل شي.

.2

2د کوچنیو او منځنیو پروژو پراختیا :د دې برخې موخه له کلیوالي اقتصاد سره د غوره سوداګریزو اړیکو او مالي خدمتونو ته د بسیا
الس رسۍ له الرې د کوچنیو اومنځنیو پروژو د سکټور له را مینځ ته کیدو دغه پروژه به په هر والیت کې د مهمو ارزښتونو لړۍ ،
خنډونه او د وړتیاوو تشې په ډاګه کړي او کوچنۍ او منځنۍ صنایع به د بازار د پراخیتا لپاره اړین تخنیکي مالتړ ته د الس رسۍ
جوګه کړي

.3

3د پروژې مدیریتی مالتړ :موخه یې د پروګرام د ټولو فعالیتونو پالن ،مدیریت ،څارنه ،او کنټرول دی او همدا راز د څیړنې او د تخنیکي
مرستو برابرول دي.
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د پراختیايي مرستو معلوماتي زیرمه یا ډیټابیس ()DAD
www.dadafghanistan.gov.af

د ملګرو ملتونو د پراختيايي ادارې او د افغانستان د مالیې وزارت په مرسته د  1381کال د غبرګولي په مياشت کې د پراختیايي

مرستومعلوماتي زیرمه (ډیټابیس) جوړه شوه .د ویب پاڼې د دغې معلوماتي زیرمې موخه د افغانستان د ملي پراختیايي بودیجې له الرې د

ټولو پلي کیدونکو پروژو او نورو پروژو په اړه چې په بودیجه کې شاملې نه دي  ،د وروستنيو معلوماتو چمتو کول دي .دغه معلوماتي زېرمه
د پراختیايي پروژو د موقعيت ،د مالي مرسته کوونکو او د پلي کوونکو سازمانونو په اړه تفصيلي معلومات زیرمه کوي .دغه زیرمه پرهغو

معلوماتو چې د پراختیايي پروژو د تمویلوونکو او پلي کوونکو لکه حکومتي ادارو ،پراختیايي ملګرو ،او د ملګرو ملتونو د ادارو له لوري

برابریږي ،تکیه کوي .دغه زیرمه په دري او انګریزي ژبو د الس رسۍ وړ ده.

په اصل کې دغه زېرمه په هیواد کې د مرستو د څرک د معلومولواو د پراختيايي او بشردوستانه پروژو د پرمختګ د بهير د ثبت په موخه طرح

شوې وه .که څه هم چې دغه پروژه ال تراوسه په همدې موخه کار کوي ،خو له کومه ځايه چې د افغانستان حکومت هڅه کوي څو خپله بودیجه
پياوړې کړي ،نود پراختیايي مرستو معلوماتي زېرمه هم د بودیجې د جوړولو د معلوماتو د زیرمې په توګه کارول کیږي .دا معلوماتي زیرمه

د  ۱39۱کا ل د غبرګولي په میاشت کې شپږمې نسخې ته لوړه شوه چې ګټه اخیستونکو ته د سیسټم د ښه والي او په ویب پاڼه کې د کار د

ګړندیتوب د تضمین په موخه ځینې بیلګې لکه د معلوماتو د داخلولو فورمې ساده شوي دي.

د حکومت د معلوماتو او رسنیو مرکز()GMIC
www.gmic.gov.af

د حکومت د معلوماتو او رسنیو مرکز په  ۱3۸۶کال کې د ولسمشریز فرمان له الرې د یوې افغان مشریزې ادارې په توګه د افغانانو ،رسنیو
او نورو کورنیو او بهرنیو ګټه اخیستونکو د معلوماتي اړتیاوو د پوره کولو په موخه رامینځ ته شو .د دې مرکز موخه د افغانانو او نورو ګټه

اخیستونکو تر مینځ  :د په وخت او کره معلوماتو د برابرولو  ،د پرله پسې او باوري معلوماتو دخپرولو ،د افغان حکومت د ادارو او خپلواکو
رسنیو تر مینځ د همغږۍ او معلوماتو د شریکولو لپاره د اسانتیاوو د برابرولو له الرې د باور رامینځ ته کول دي ،او همداراز دغه اداره د

حکومت د معلوماتو او اړیکو د وړتیا د لوړولو د یو ور په توګه دنده تر سره کوي.

د حکومت د معلوماتو او رسنیو مرکزد څلورو پروګرامونو څانګې نوموړو موخو ته د رسیدلو لپاره کار کوی:
•د ظرفیت جوړونې څانګه :د افغان حکومت د مخابراتو په ادارو کې د مخابراتو په اړه ظرفیتونه جوړوي او د افغان حکومت له اړتیاوو
سره سم روزنیز فعالیتونه سرته رسوي.

•له رسنیو سره د اړیکو څانګه  :د یو داسي بشپړ او همغږی مخابراتي سیستم د جوړولو او عملی کولو لپاره کار کوی چې په هغه کې د
معلوماتو راټولونکي او خپرونکي جوړښتونه فعاله برخه اخلي او د افغان عامه خلکو او نورو شریکانو ترمینځ د معلوماتو تلل راتلل

آسانه کوي.

•د رسنیو د پلټنی څانګه :چاپی او برقی رسنۍ څیړي او د حکومت لوړ پوړو چارواکو ته د هغو ملی او بین المللی چارو په هکله چې پر
افغانستان اغیز لري ،خبرونه او تحلیلونه وړاندی کوي.

•د عامه پوهاوی څانګه :د حکومت د معلوماتو او رسنیو مرکز په جوړښت کې د پوهاويد لوړولو وسیله ده .د د عامه پوهاوی څانګه
موخه په ملي کچې د معلوماتو د راټولولو او خپرولو شبکې جوړول دي چې له لیار یی عام افغانان د افغانستان د حکومت د پرمختګ

په هکله خبرتیا ولری.
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د روغتيايي خدمتونو بنسټيزه ټولګه ()BPHS
د روغتيايي خدمتونو بنسټيزه ټولګه ( )BPHSد  ۱3۸۱کال د کب په میاشت ( 2003کال مارچ) کې دعامې روغتيا وزارت ( )MOPHله خوا د

مهمو بسپنه ورکوونکو په همکارۍ را مینځ ته شوه په لومړي سر کې نړیوال بانک ، USAID،او اروپايي کمیسیون .دا ټولګه دوې موخې لري:
.1

1د روغتيايي خدمتونو دیوې معياري ټولګې برابرول چې د لومړنيو روغتيايي پاملرنو په کلينیکونو کې د روغتيايي خدمتونو د

.2

2د وګړو د شمیر پر بنسټ روغتيايي خدمتونو ته د برابرې السرسۍ له الرې د روغتيايي خدمتونو د بيا ویش هڅونه.

وړاندې کولو بنسټ جوړوي

د روغتيايي خدمتونو بنسټيزه ټولګه په ټيټه بيه د روغتيايي خدمتونو وړاندې کولو ته ځانګړې شوې او پر ناروغیو د اخته کیدو او د
مړينې اصلي الملونه ،پر هغه حاالتو چې ښځې او ماشومان اغیزمنوي له ژورتمرکز سره په نښه کوي .د افغانستان د زريزې له پراختيايي

موخو( )MDGsسره سم  BPHSپه پام کې لري څو ټولو افغانانو ته په ځانګړې توګه هغو کسانو ته چې بیوزله دي او په ليرې پرتو کليوالو سيمو

کې ژوند کوي روغتيايي خدمتونه وړاندې کړي .د عامې روغتیا وزارت له خپلومهمو بسپنه ورکوونکو سره په موافقه کې د  3۴والیتونو له

ډلې نه  3۱والیتونو او همدا راز خپلو والیتي روغتیايي څانګو ته په درې والیتونو کې د دې ټولګې د رسولو لپاره یی له نا دولتي سازمانونو

سره تړون کړی دی.

یاده ټولګه د شپږو اسانتیاوو له الرې وړاندې کیږي:
•روغتيايي پستونه
•ثانوي روغتيايي مرکزونه
•ګرځنده روغتیايي ډلې
•بنسټيز روغتيايي مرکزونه
•بشپړ (جامع) روغتیايي مرکزونه
•د ولسوالیوپه کچه روغتون
همدا راز  BPHSد کارکوونکو د ګمارلو او د دې اسانتیاوو د زیربنا د بیارغونې لپاره معیارونه برابروي .په  ۱3۸9کال کې پر دغه ټولګه د بیا

کتنې د پایلی په توګه یې د سترګو د لومړنیو پاملرنو ،د ټولنیزو رواني خصوصي مشورو او د فزیوټراپۍ د برخو پیل دی.

د سيمه یيزو ارګانونو خپلواک ریاست ()IDLG
د محلی ارګانونو خپلواک ریاست ( )IDLGد  ۲۰۰۷کال د آګست په  ۳۰مه نیټه د افغانستان د اسالمی جمهوریت د ولسمشر د فرمان پراساس
رامینځ ته شو .نوموړي خپلواک ریاست ددې اصل پر بنسټ رامینځ ته شو چې د کورنیو چارو وزارت ملکي مسوولیتونه یوې مستقلې ادارې
ته ولیږدول شي .برسیره پردې د ولسمشر له فرمان سره سم د والیتی شوراګانو د مالتړمسوولیت هم محلي ارګانونو ته وسپارل شو ،او په دې

توګه د محلي ارګانونو خپلواک ریاست د محلي حاکمیت لپاره په یوازنۍ مسئولې ادارې واوښت.

د محلي ارګانونو خپلواک ریاست ( )IDLGخپله ستراتژیکه کړنالره د  ۲۰۰۷کال د اکتوبر په میاشت کې جوړه او د خپل کار ستراتژیک پالن
یی د  ۲۰۰۸کال د مارچ په میاشت کې ترتیب او وړاندې کړ.

ستراتژیک پالن د محلی ارګانونو خپلواک ریاست مسوولیتونه په څلورو غټو برخو ویشلي دي :د پالیسي جوړول ،جوړښتیزه پرمختیا (د
عامې ادارې د سمون ،د ظرفیت رامینځ ته کولو ،بنسټیزو جوړښتونوسمولو ،د ښاروالیو مالتړ  ،د اداري فساد کمولو ،د نخشو د جوړولو

او اداري سرحدونو دټاکلو په شمول)د پراخ حکومت کولو هڅې (د حاکمیت د پرمختیا ،په والیتونو کې د مخدره توکو پرضد مبارزې ،
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د حکومت په چارو کې د خلکو د پراخ ګډون د ډیرولو او له ټاکنیزو ادارو سره د اړیکو د نیولو په شمول) ،او په سیمه ایزه کچه د ملی

پروګرامونو د اغیزمن تطبیق لپاره د آسانتیاوو په برابرولو کې د یوه مالتړي واحد په توګه کار کول.

د محلی ارګانونو خپلواک ریاست ددې لپاره جوړ شویده چی په سیمه ایزه او محلی کچه د ښه حکومت کولو له الرې د خلکو په ژوند کې

مثبت بدلون رامینځ ته کړي او په هیواد کې د سولې ټینګښت او پایښت او د اقتصادي ودې انډولیز رشد لپاره ټولې هڅې سره یوځای کړي.

د محلي حاکمیت لپاره د ملی لومړیتوب پروګرام ( )NPPLGڅلور غټې برخې لري چی هره یوه یی له څو نورو فرعي برخو او شاخصونو څخه

جوړه ده .دغه پروګرام د افغانستان د اسالمی جمهوري حکومت او د هغه دنړیوالو پرمختیائي شریکانو له خوا د درې کلونو ()۲۰۱۴-۲۰۱۲

لپارهد یوازني ډاډمن او پراخ سند په څیر په  ۲۰۱۲کال کې السلیک او تصدیق شو .په داسې حال کې چې الرښوونکې ونډه د محلی ارګانونو د
خپلواک ریاست په غاړه وه ،د محلی حکومت کولو لپاره ټول لمړیتوبونه او هڅې او د نړیوالې ټولنې ژمنې له همدغه پالن سره سم ټاکل شوي

دي .دمحلیارګانونوخپلواکه اداره اوس د خپلې استراتژي ،جوړښت او عمده دندو یوه ستراتژیکه بیا کتنه پیل کړی ده چې د  ۲۰۱۵کال لپاره د

سیمه ایز حاکمیت ال ډيره پراخه سمونه رامینځ ته کړي.

د  IDLGد هڅو او د ملي پروګرامونو د ټینګ مالتړ په پایله کې چې د نړیوالو پراختیائي ګډون کوونکو له خوا تمویل شوي دي ،د محلی

حاکمیت لپاره د ملي لمړیتوب پروګرام له  ۶۵سلنې څخه ډیر تطبیق شوی ده.

د سیمه ایز حاکمیت د پالیسي د تطبیق کړنالره :د  IDLGپه الرښوونه د اړوندو وزارتونو او ادارو له ګډون او مرستې سره د سیمه ایز حکومت
کولو د پالیسي او کړنالري د تطبیق په اړه د معلوماتو او پوهاوی لپاره په ملی او سیمه ایزه کچه کار شوی ده چې د پوهیدو او پوهاوي کچه

لوړه شي.

تقنیني سمونه :د محلی ادارې قانون جوړ شوي او د عدلیې د وزارت او د کابینې د تقنینی کمیټی له خوا تایید شوی او اوس د تصویب لپاره

پارلمان ته استول شوی ده .د والیتي شوراګانو قانون د بیاکتنې د جریان له بشپړیدلو او د اړوندو ادارو او کابینې له تایید وروسته ،د پارلمان

له خوا تصویب شوي ده .د ښاروالیو نوي قانون جوړ شوي او اوس د تقنین د کمیټې او د کابینې د شورا تر بیا کتنې الندې ده.

په سیمه ییز تمویل او پالن جوړولو کې سمونه :د مالیې د وزارت له خوا د والیتي بودجې د پالیسي په جوړولو کې  IDLGډیر لوی مالتړ

وړاندې کړی او په جوړیدو کې یی غټه ونډه اخیستې ده .د اقتصادی پرمختګ او محلي بیارغونی پروګرام به د کابینې د تصویب لپاره

وړاندي شي.

د والیتونو او ولسوالیو د بنسټیزو جوړښتونو لپاره آسانتیاوي :له دې پروګرامونو څخه د یوه پروګرام تړونچی په افغانستان کې د محلی
حکومت د انکشاف لپاره د اسانتیا پروګرام ( )ALGFDPنومیږي ،السلیک شوي چې له پیل څخه  ۲۵۴پروژې لري چې تراوسه یی  ۱۶۷پروژې

بشپړې شوي دي .دغه پروژې په عمده توګه د والیتونو ،ولسوالیو او په مختلفو والیتونو کې د والیتي شوراګانو د ادارو او استوګنې ودانۍ
دي چې په هغو کې د غزني والیت د اسالمي فرهنګ د مرکز بشپړې شوې لویې او کوچنۍ بنسټیزي پروژې شاملې دي .یادې پروژې په عمده

توګه د والیتونو او ولسوالیو اداري ودانۍ ،په والیتونو کې د کنفرانس سالونونه او په والیتونو کې میلمه خونې دي .دغه پروګرام په عین

حال کې د والیانو او ولسواالنو د دفترونو لپاره موټرونه او د دفتر اثاثیه او تجهیزات برابر کړي دي.

د عامه ادارو سمونې :د والیانو  ۱۸مرستیاالن دوړوالی د پروسې پر بنسټ ګومارل شوی چی د والیانو د مرستیاالنو ټول شمیر  ۳۲ته لوړوي.
په  ۲۰۱۳کال کې  ۱۲۶ولسواالن هم د نوموړې پروسې له الرې ګومارل شوي دي .په دې توګه د  ۲۳۴ولسوالیو ولسواالن ګومارل شوي او د ۱۵

ولسوالیو مقامونه اعالن ته سپارل شوي دي .په مرکزي او والیتي ادارو کې  ۲۰رییسان ګومارل شوی او د تنخا او رتبو سیستم د هیواد په ۱۱

ښاروالیو کې پلي شوي ده .د  IDLGله تایید شوي جوړښت سره سم د معاش او رتبو د سیستم تطبیق په مرکز او والیتونو کې  ۸۸سلنې ته رسیږي.
د سیمې او ملی موضوعاتو مالتړ :دمحلیارګانونود خپلواکې ادارې د افغانستان د سولې او بیا استقرار پروګرام ( )APRPپه مرکز ،والیتونو
او ولسوالیو کې د سولې او مجدد استقرار لپاره آسانتیاوي برابرې کړي او په دې الر کې یی هڅې سره همغږې کړي دي .د  IDLGد افغانستان

د سولې او بیا استقرار پروګرام د  IDLGاو سولې د عالی شورا د سکرتریت ترمینځ د یوه پله په توګه کار کړی ترڅو د والیانو ،ولسواالنو او په
محل کې د سولې او ثبات د مسئولینو ترمینځ د اوږد مهال مالتړ رامینځ ته کړي .د والیتي بیارغونې ډلو ( )PRTsد لیږد تګالره جوړه شوي او
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یوه د کار کمیټه رامینځ ته شوي چې د اړوندو وزارتونو په مرستې والیتي بیارغونې ډلې منحلې کړي .دمحلیارګانونوخپلواکېادارې د لیږد د
همغږۍ له کمیسیون سره مرسته کړي او له هغه سره یی مختلفو والیتونو ته د لیږد د پروسې د ارزونې لپاره سفر کړي او په والیتونو کې یی د

لیږد د جریان د څلورم او پنځم پړاو لپاره آسانتیاوې برابرې کړي دي.

دIDLGد پروګرام د دندو مدیریت :د  IDLGد همغږۍ او محلی پروګرامونو انکشاف ریاست د محلی حاکمیت د غښتلی کولو لپاره د  IDLGهغو

پروګرامونو ته آسانتیا رامینځ ته کوي او د هغوي مدیریت کوي چې د مختلفو مرستندویانو له خوا تمویل شوي دي :د افغانستان د سیمه ایز
حاکمیت پروګرام ( )ASGPد افغانستان د محلی حاکمیت د آسانتیا جوړولو د انکشاف پروګرام ( ،)ALGFDPد والیتي ادارې غښتلی کولو

او بدلون ( ،)SPADد سیمه ییزو رسنیو د معلوماتو مرکز ( ،)RMICSپه عمده ساحو کې ثبات ()SIKAاو د افغانستان د سولی او ادغام پروګرام
( .)APRPبرسیره پر دې د همغږی او محلی پروګرامونو د انکشاف ریاست د تخنیکی حمایت د وړاندې کولو او په والیتونو او ولسوالیو کې له

مامورینو سره د هغوی د اړیکو د ټینګولو له الرې د ملګرو ملتونو د ادارو ،نړیوالو موسسو او د څیړنی د ملي ادارو مالتړ کړي ده.

د سیمه ایز حاکمیت اداره :د  IDLGد همغږۍ او محلې پروګرامونو د انکشاف ریاست د سیمه ایز حاکمیت د درې میاشتنیو غونډود جوړولو
لپاره آسانتیاوې برابروي ،چیرته چې په سیمه کې د محلی حکومت ادارې له نړیوالې ټولنې سره ګوري چې پریکړې او همغږي وکړي او د

حکومت د مهمو موضوعګانو په هکله معلومات شریک کړي .یوناما د غونډې ګډ ریاست په غاړه لري او نورې ټولې ادارې او موسسې په

مستقیم او غیر مستقیم ډول د سیمه ایز حاکمیت د موضوعګانو په حل کې ګډون کوي.

د لومړیتوب ډله ییز او ملي پروګرامونه ()NPPs
د افغانستان د ملي پراختیايي ستراتیژۍ پلي کیدو ته د لومړیتوب ورکولو په موخه افغان حکومت د  ۱3۸9کال د لندن په کنفرانس کې په

ډله ییز ډول د وزارتونو د بیا تنظیم وړاندیز وکړ .دا د ثبات ،د دندو رامینځ ته کولو ،اقتصادي ودې  ،او یوې استازې او حساب ورکوونکې

ادارې په ګډون هغو موضوعاتو پورې اړوند و چې په نوموړي کنفرانس کې پرې بحث وشو.

حکومت په وزارتونو پورې اړوند د لومړیتوب د ډله يیزو او ملي پروګرامونو د رامینځ ته کولو په موخه د وزارتونو په کچه غونډې او سال
مشورې تر سره کړې او د چنګاښ د میاشتي په کابل کنفرانس په 2010کې د بیالبیلو کلسټر ډلو لپاره یې یو کاري پالن وړاندې کړ .د کلسټر
او  NPPsپه بنسټیزو اصولو کې ښه څارنه او ارزونه او د بودیجې پالیسي جوړونې ته د یوې واحدې کړنالرې رامینځ ته کول شامل دي.
د  ۱39۱کال د لیندۍ په میاشت کې وروسته له یو لړ بیاکتنو  NPPs 22په شپږو ډلو کې ترتیب شول:
•امنیت :سوله او بیا پخالینه.
•حکومتداري :اقتصادي او مالي سمون ،د روڼوالي او حساب ورکونې ملي پروګرام ،باکفایت او اغیزمن حکومت ،سیمه ییزه اداره،
قانون او عدالت د ټولو لپاره  ،بشري حقونه او مدني مسولیت ونه.

•د بشري سرچینو پراختیا :د وړتیاوو د پراختیا له الرې له تلپاتې او سپیڅلې کار سره مرسته ،پوهنه د ټولو لپاره ،د لوړو زده کړو لپاره
د فرصتونو زیاتول ،د افغانستان د ښځو لپاره د عمل د ملي پالن د چټک پلي کیدو لپاره د وړتیا لوړول ( ،)NAPWAد روغتیا لپاره
بشري سرچینې.

•کرهڼه او د کلیو پراختیا :د اوبو او طبیعي سرچینو د پراختیا ملي پروګرام ،د هر اړخیزو کرهڼیزو تولیداتو او د مارکیټ د پراختیا ملي
پروګرام ،د کلیو د الرس رسۍ ملي پروګرام ،او د سیمه ییزو ادارو پياوړتیا.

•د زیربنا پراختیا :د سیمه ييزو سرچینو د دهلیز ملي نوښت ،د استخراجي صنایعو ملي پروګرام ،د انرژۍ د رسولو ملي پروګرام ،او د
ښاري مرستو ملي پروګرام.

•د خصوصي سکټور پراختیا :د افغانستان د واحدې سوداګرۍ او د کوچنیواو منځنیو صنایعو د مالتړ سره مرسته.
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د مرکزي احصائيې اداره ()CSO
www.cso.gov.af

د مرکزي احصاییې اداره چې په ۱3۵2لمريز کال کې جوړه شوه د  1384کال د کب په مياشت کې د ولسمشریز فرمان پر بنسټ ديوې خپلواکې
ادارې په توګه اعالم شوه .د مرکزي احصائيې اداره یوه مرکزي حکومتي اداره ده چې د رسمي احصاییو د راغونډولو او خپرولو دنده په غاړه
لري .دغه اداره له نورو دولتي چارواکو څخه د ملي حسابونو ،د بيو د انډیکس ،بهرنۍ سوداګرۍ ،او نفوسو په اړه معلومات راغونډوي

اوشننه يې کوي څو د اقتصادي ،مالي ،جوړښتي پاليسيو او نورو فعالیتونو د څارنې لپاره ترې ګټه واخیستل شي.
کارکوونکي
د مرکزی احصائيې اداره ۷۷۴ ،کارکوونکي لري چې  ۶۶۸یی نارینه او ۱۰۲یی ښځې دي.
سیمه ییز او والیتی دفترونه
د مرکزي احصا ئيې اداري مرکزي دفتر په کابل کې ده او په ټولو  3۴والیتونو کې استازي اداري لري.
تجربې ،د تخصص او بوختیا ساحې

د مرکزي احصائيې د ادارې چارې په لسو سترو څانګو وېشل شوي دي :اقتصادي احصائيه؛ د نفوسو او ټولنيزه احصائيه؛ د ملي حسابونو؛
عملیاتي ،د خپرونو او خپرولو ،د ستراتیژیکي پالن جوړونې او له بسپنه ورکوونکو سره د اړیکو ،اداري ،داخلي ارزونې او پلټنې ،د

کارکوونکو روزنیز مرکز ،او یو سکرتریت.

د شمیرني د قانون له اتمې مادې سره سم (د رسمې جریدې د  200۶کال  ۸7۴ګڼه) CSO ،دا الندې دندې او مسوولیتونه پر غاړه لري:
•د سوداګریزو ،صنعتي ،مالي ،ټولنیزو ،اقتصادي ،چاپیریال او عمومي فعالیتونو او د خلکو د حالت په اړه د احصا یی وی معلوماتو
راټولول ،تصنیفول ،څیړل او خپرول

•د خپلو فعالیتونو په شمول د دولت له ادارو او وزارتونو سره ،د احصا یی وي معلوماتو د راټولولو ،تضیفول او خپرولو په اړه ،مرسته
او همکاری

•د وزارتونو ،حکومتی ادارو او غیر دولتي موسسو له خوا د راټول شوو معلوماتو له تکرار او بیا خپرونو څخه مخنیوی
•په ټول هیواد کې د بشپړو اقتصادی او ټولنیزو شمیرنو جوړول او د هغې د یوځای کولو لپاره د واحد او همغږو پالنونو رامینځ ته کول
•د اړوندو وزارتونو او دولتي ادارو د ګټه اخیستني لپاره د وړ او مناسبو تصنیفونو او معیارونو رامینځ ته کول او تجویز کول
•په ودې کوونکي توګه د داسې مناسبو داتابیسونو (د معلوماتو زیرمې) جوړول چې پکښې احصا یی وي معلومات وجود ولري او له
قانون سره سم له محرمو معلوماتو څخه پرته ،نورو ټولو معلوماتو ته د ټولو لپاره د الس موندنې آسانه کول.

•د داسي اصولو ټاکل چې پر اساس یی د احصا یی وي موخو لپاره د معلوماتو راټولول د نوموړو شمیرو تعمیمول او تصنیفول او دا چې
رسمي رقمونه او احصا یی ې څه وخت او څنګه خپاره شي ،آسان کړي.

د مرکزي احصائيې اداره الندنی خپرونی هر کال خپره کوی:
• د افغانستان کلنی احصائيوي کتاب
• د کورنیو له خوا د توکو او خدمتونو د لګښت د بیې د منځني اټکل ( )CPIکلنی کتاب
• د افغانستان د سوداګرۍ کلنی احصائيوي کتاب (هغه خپرونه چې پر بهرنۍ سوداګرۍ تمرکز لري)

د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

• د افغانستان د نفوسو اټکل په والیتي او سیمه ییزه کچه د جندر او ښاري – کلیوالي هستوګنو په اړ
• د بهرنیو سوداګریزو احصاییو دری میاشتنی خپرونه
•په کابل او جالل آباد کې د کورنیو له خوا د توکواو خدمتونو د لګښت دمیاشتنۍ بیې منځنی اټکل( ،)CPIاو دکورنیو د ورځني
لګښت په اړه یوه درې میاشتینۍ ګڼه

اوسنۍ او راتلونکې پروژې :د مرکزي احصاییې اداره په ملی کچه شمیرنې ( ارقام) راټولوي او په والیتونو کې د وګړو شمیرنه او ټولنیزي-

اقتصادي څیړنې سرته رسوي .د مرکزي احصاییې د ادارې داتابیس احصاییې راټولوي او د  ۲۰۱۴او  ۲۰۱۵کلونو لپاره د خلکو د ژوند د

وضعیت په اړه څیړنې بشپړوي.

 CSOخپل راپورونه مستقیما جمهور رییس ته وړاندي کوي او د احصا یی ې د ملې کمیټې او د سر شمیرنې ملي کمیټي(د موقت وخت لپاره

جوړه شوي ترڅو ملي سرشمیرنه جوړه کړي) له خوا ورته سال ورکول کیږی .دواړه کمیټې د مختلفو وزارتونو او خصوصي سکتور استازيله

ځان سره لري .د  CSOخپرونې په عمومي توګه په دري ،پښتو او انګریزي ژبو خپریږي او په منظمه توګه تازه معلومات د  CSOپه ویب پاڼې
کې ترالسه کیدای شي .ټول هغه سازمانونه چې په افغانستان کې د احصائيوي څیړنو د تر سره کولو هوډ لري ،د قانون له مخې اړ دي چې خپل

فعالیتونه د مرکزي احصائيې له ادارې سره همغږې کړي.

د ملي پيوستون پروګرام ()NSP
www.nspafghanistan.org

د ملي پیوستون پروګرام ،اوس په خپل یولسم کال او دریم پړاو ( )NSPIIIکې ،په افغانستان کې د یو ستر پراختیايي نوښت او په نړۍ کې

دوهم ستر ټولنیز پراختیا هڅوونکی پروګرام ګڼل کیږي .د ملي پیوستون د پروګرام موخه د سیمه ییزې ادارې جوړول او د هیواد په کچه ټولو
کلیوالو ټولنو ته د بنسټیزو زیربناوو برابرول دي .په ځانګړې توګه د د لیږد (انتقال) په موده کې ،د دریم  NSPموخه د محلي حکومت او ټولنیز

اقتصادي پرمختګ لپاره د اغیزمنې وسیلې په توګه د ټولنې د پرمختیایي شوراګانو ( )CDCsجوړول ،غښتلي کول او ساتل دي.
د ملي پيوستون پروګرام په پام کې لري چې دغوموخو ته دپروګرام د څلورو مهمو برخو له الرې ورسیږي:
•د ډموکراټيکو ټاکنو له الرې د ټولنيزو پراختيايي شوراګانو جوړول؛

•د حکومتدارۍ د بنسټیزو دندو د ترسره کولو او د ټولنې د پراختیايي اړتیاوو د په نښه کولو لپاره د ټاکل شوو ټولنیزو پراختیايي
شوراګانو د وړتیا لوړول؛

•د ټولنې د لومړیتوب ورکړل شوو زیربنايي فرعي پروژو لپاره چې د عامه ښیګڼو او/یا د تولیدي زیربنا تر کټګورۍ الندې دي ،ټولنیزو
پراختیايي شوراګانو ته د ځانګړې بودیجې برابرول؛ او

• د ټولنیزو پراختیايي شوراګانو(د ټولنې د ټاکل شوي استازي په توګه) او په بیالبیلوکچو د حکومتدارۍ او پراختیايي فعالینو تر
منځ د اړیکو هڅول.

د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت دملي پیوستون پروګرام  ،د پروژې د پلې کوونکې ادارې له الرې چې له یو مرکزې دفتر ،شپږو سیمه

ییزو همغږې کوونکو ادارو او  3۴والیتي مدیریتي ادارو څخه جوړه ده ،پلی کوي .که څه هم چې د ټولنې د پراختیايي شورا ګانو رامنځ ته

کیدل ،د وړتیا لوړول ،او تخنیکي مالتړ  30ملي او نړیوالو خدماتي موسسو ته د ملي پیوستون د مرستندویو ملګرو( )FPsپه توګه سپارل

شوي دي ،خو د ملي پیوستون پروګرام د خپل اصلي پلي کوونکوي په توګه ګڼي.
د ملي پیوستون پروګرام په دریو وو پړاوونو کې پلی شو:
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.1

1د ملی پیوستون د پروګرام لومړی پړاو( :)۱3۸۶-۱3۸2له مرستندویو ملګرو سره تړون شوی و څو  ۱7،300ټولنې د ځانګړې بودیجې په

.2

2دوهم پړاو :)۲۰۱۱-۲۰۰۷(،له  FPsسره د نورو ( )۵،۸۸۰ټولنو د پوښښ لپاره د وړیا مرستو ( ( )Block grantsد مرکزي حکومت له خوا

.3

 :)۲۰۱۶-۲۰۱۰(3د لومړۍ دورې د وړیا مرستو له لیارې د نورو ( )۱۳،۹۰۹ټولنو او همدا ډول د وړیا مرستو د دوهمې دورې له الرې د

لومړي دور کې تر خپل پوښښ الندې راولي؛

محلونو ته وړیا مرستې) په لمړۍ دورې کې تړون شوی ده.

( )۱۱،۸۴۴اوسنیو ټولنو تر پوښښ الندی نیولو تړون له  FPsسره شوی دی.

ً
اکثرا کلیوالي زیربناوې دي ،او ښايي په عمومي توګه ترالندینیو سکټورونو
د ملي پیوستون په پروګرام کې بسپنه ورکړل شوې فرعي پروژې

الندې تصنیف شي:

•ترانسپورت ۲۳،۲۱۴
•اوبه او د ناروغیو د خپریدو مخنیوی ۲۰،۸۱۱
•اوبه لګول ( خړوبول) ۱۸،۵۷۸
•بریښنا ۸،۱۷۴
•پوهنه او روزنه ۶،۷۱۱
•متفرقه ۸،۴۳۲
د ملی یووالي پروګرام ( )NSPموخه دا ده چې د  ۲۰۱۶کال تر سپتمبر پورې نورې  ۳۷،۰۸۹ټولنې د وړتیا مرستو په لومړۍ مرحله کې تر پوښښ
الندې ونیول شي او  ۱۱،۸۴۴ټولنې د وړیا مرستو د دوهم پړاو له الرې تر پوښښ الندې راشي .په دې موضوع کې به د  ۳۷،۰۸۹د ناروغیو د

کنترول مرکزونو ()CDCsجوړول او شااوخوا  ۹۰،۰۰۰فرعي پروژو تمویل د ( )۱.۷۸بلیونو ډالرو وړیا مرستو له الرې ،شامل وي .د ملي یووالي
پروګرام ( )NSPاټکل کوي چې په دې توګه به په هیواد کې د کلیوالو ټولنو شااوخوا ۹۰سلنه ترپوښښ الندې راشي.

د ملي پیوستون پروګرام ټولیزه بودیجه د  ۱3۸2کال د غويي له میاشتې نه د  ۱395کال د وږې تر میاشتې پورې  2.۵میلیارده ډالره دهNSP .

خپله بسپنه له څلورو اصلي سرچینو څخه لکه ،د افغانستان د بیا رغونې وجهي صندوق( ،)ARTFد نړیوال بانک له نړیوالې پراختیايي
ټولنې( ،)IDAد جاپان ټولنیز پرا ختیايي صندوق ( ،)JSDFچې د بودیجې مدیریت یې د نړیوال بانک ،او دوه اړخیزو بسپنه ورکوونکو له

خوا کیږي تر السه کوي.د آسټرالیا ،بلجیم ،کاناډا ،قبرس ،د چک جمهوریت ،ډنمارک ،فرانسه ،فنلنډ ،جرمني ،ایټالیا ،هالنډ ،نیو زیالند ،
ناروې ،هسپانیه ،سویډن  ،سويزرلنډ ،انګلستان او د امریکې متحده ایالتونه او اروپايي ټولنه /کمیسیون

د منرالونو او هایدروکاربنونو سرچینې
په  ۱3۸9کال کې د پنتاګون له لورې د یوې تر سره شوې جیولوجیکي سروې له الرې د افغانستان تر ځمکې الندې پرتو منرالونو ارزښت 1
تریلیون ډالره اټکل شوی دی،په داسې حال کې چې د نورو اټکلونوله مخې د دې زیرمو ارزښت له  3تریلیون ډالرو څخه لوړ دی .افغانستان

اوس مهال د نړۍ په کچه د منرالونو د دوه پیژندل شوو زیرمو یعنی د عینکو د مسو او د حاجی ګک د اوسپنې د زیرمو درلودونکی دی.

افغانستان همدا راز د سرو زرو او قیمتي ډبرو د درلودلو امکانات هم لري .که څه هم چې د سکرو ځینې کوچني دولتي کانونه د هیواد په
کچه د ټولو حکومتي پروژو په منځ کې د ماليې ورکوونکو یوه ستره برخه جوړوي خو ،د کانونو په برخه کې د سترې سوداګریزې کچې کانونه
موجود نه دي .د کانونو د وزارت د اټکل له مخې په  ۱۴02لمریز کال( 202۴زیږدیز) کې به د منرالونو استخراج د افغانستان د ۴۵-۴2 ،GDP

سلنه به تأمین کړي.
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په 2009م کال کې د افغانستان حکومت د استخراجي صنعت د روڼوالې نوښت( )EITIالسلیک کړ ،د خپلې خوښې یو نړیوال ستندرد دی چې

د حکومت له خوا له کمپنیو څخه د تر السه شوو عوایدو او حکومت ته د کمپنیو له خوا د ورکړل شوو پیسو د څارنې او د عوایدو په هکله د
خلکو د خبرتیا له الرې د کانونو ،تیلو او ګازو د کمپنیو او حکومت تر منځ د عوایدو د بهیر د روڼتیا د زیاتولو په موخه رامنځ ته شوی دی .د

افغانستان حکومت د دې له السلیک کولو راهیسې ،هڅه کړې څو د غه معیارونه د افغان کانونو په سکټور کې په پام کې ونیسي او د ۱39۱
کال د تلې په میاشت کې له  200څخه د زیاتو کانونو او هایدرو کاربنونو د قرار دادونو په اړه د دې وزارت په ویب پاڼه کې تفصیالت خپاره کړي
دي .حکومت همدا راز د منرالي سرچینو په اړه دوه سندونه خپاره کړي دي :د تيلو ،ګازو او د کانونو د سکټور لر لید ،او د استخراجي صنعت

غوره ملي پروګرام .دا د کانونو د یو پیاوړي ،روڼ سکټور لپاره ستراتیژي ټاکي ،چې د افغانانو له اقتصادي ثبات سره به مرسته وکړي ،پر

نړیوالو مرستو به د تړاو کچه راټیټه ،او پر افغانانوبه پراخې مثبتې اغیزې لري.

ترکمنستان ،افغانستان ،پاکستان ،او هندوستان په  ۱3۸9کال کې د  (TAPIترکمنسان -افغانستان-پاکستان -هندوستان نل لیکه) د ګازو

د نل لیکې قرار داد السلیک کړ .د اټکل له مخې دا د افغانستان یوه ستره پراختیايي پروژه ده او په کال کې  33بلیون مترمکعبه طبیعي ګاز
له ترکمنستان څخه د افغانستان له الرې پاکستان او بیا به یې هندوستان ته ولیږدوي؛ د  ۱،7۵3کیلومترو په اوږدو د نل لیکې  73۵کیلو

متره به د افغانستان له خاورې تیره شي.

نړیوال بانک اوس مهال د  ۵2میلیونو ډالرو په ارزښت د طبیعي سرچینو دویمه پنځه کلنه پراختیايي پروژه چې په  2016کال کې به بشپړه شي

پیل کړې ده .په  2012کال کې د کانونو او پطرولیم وزارت د افغانستان د متراکمو طبیعي ګازو پروژه پیل کړې ده څو افغان پیرودونکو ته د

موټرو او د انرژۍ د تولید لپاره د پطرولو او ډیزلو لپاره بدیل په ټیټه بیه ،تصفیه شوی،او په هیواد کې د ننه تولید کړي.

په افغانستان کې د استخراج د کار د پیل په موخه دوه داوطلبۍ بهرنیو کمپنیو ته سپارل شوي دي .په  ۱3۸7کال کې د عینکو د مسو د کان

د را ایستنې د امتیاز په هکله د چین د Metallurgical Corps of China MCCپه مشرۍ یو کانسورټیم سره مذاکره وشوه .د مزایدې د

برخې په توګه  MCC ،هوکړه وکړه څو:

•د مسو د ویلې کولو یوه کارخونه جوړه کړي.
•په کال کې  2۵0،000ټنه مس تولید کړي.
•د  900کیلومتره په اوږدوالي د اوسپني پټلۍ جوړه کړي.
•د  ۴00میګاواټو په ظرفیت په سکرو چلیدونکي برښنا کارخونه جوړه کړي.
•د افغانستان حکومت ته د امتیاز حق ورکړي.
په  ۱390کال کې د حاجي ګک د اوسپنې د کان داوطلبي د ( )Kilo Goldmines of Canadaاو د هندوستان د فوالدو د کمپنۍ په مشرۍ
یو کانسورتیم ( )SAIته وسپارل شوه  .دې کانسورتیم په ډاګه کړه چې په پام کې لري  ۱۱بلیون ډالره د اوسپنې د را ایستنې ،د فوالدو د یوې

دستګاه او د انرژۍ د یوې دستګاه د جوړولو ،او د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو په موخه په افغانستان کې پانګونه و کړي.

د بغالن په والیت کې د قرازغن د سروزرو کان د  ۱3۸9کال د مرغومي په میاشت کې  )AKNR) Afghan Krystal Natural Resourcesاو

( Central Asian Resources (CENTARپه ګډون له یوې ګډې کمپنۍ سره تړون وشو .د  ۱0کلونو په اوږدو کې د سپړنې او په کار اچونې
پانګه  ۵0میلیونو ډالرو ته رسیږي.

د  ۱390کال د لیندۍ په میاشت کې افغان حکومت د منرالونو د سکټور د په کاراچونې په برخه کې د خپلو هڅو په دوام د هرات ،سرپل ،غزني
او بدخشان په والیتونو کې د مسو او سرو زرو د څلورو سترو کانونو د امتیاز د ترالسه کولود داوطلبۍ بهیرپیل کړ ،او په څو لسیزوکې یې

خپل د تیلو د تولید لومړنی نړیوال تړون السلیک کړ .د چین د ملي پطرولیم د کمپنۍ او وطن ګروپ سره د تړون له مخې به د سر پل او فاریاب

په والیتونو کې د آمو د سیند د تیلو حوزې پراختیا ومومي.
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د  20۱3کال په اکتوبر کې ،د کانونو او پترولیم وزارت ( )MoMPد تیلو د استخراج او تولید څوکلنیز تړون د افغانستان په شمال کې د افغان
-تاجیک د تیلو او ګازو دوه ذخیرې (زیرمې) دانرژی کمپنیو له یو نړیوال کنسرسیوم سره السلیک کړ .د  20۱3کال په دسمبر کې ،د کانونو او

پترولیم وزارت ( )MoMPد کابل والیت د چارآسیا په ولسوالۍ کې د کرومایت کان په هکله د داوطلبی یوه سیالي ترسره کړه.

د نشه يي توکو پر وړاندې مبارزه ()MCN
www.mcn.gov.af

په افغانستان کې د کوکنارو د کرکیلې د سیاسي او اقتصادي بې ثباتۍ اغیزې د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنې له خوا منل شوي
دي .په وروستیو کلونو کې له نشه یي توکو سره د مبارزې وزارت خپلې له نشه يي توکو سره د مبارزې هڅې پیاوړې کړي ،نړیوال او ملي
پراختیايي وزارتونه یې هڅولي څو مشروع کلیوالي معیشت پیاوړی او متنوع کړي .له نشه يي توکو سره د مبارزې وزارت ،د دفاع وزارت ،د
مالیې وزارت ،د بهرنیوچارو وزارت ،د حج او اوقافو وزارت ،د کورنیو چارو وزارت ،د ملي امنیت له لوی ریاست ،د افغانستان له نشه یي

توکو سره د مبارزې پولیسو ،او افغان ملي پولیسو په ګډون له یو شمیر وزارتونو او نوښتونو څخه د نشه يي توکو د لیږدوونکو په نیونه او په

هغو سیمو کې چې بزګر د اپینو لپاره یو مناسب بدیل لري د کوکنارو د جرړو د ایستلو د هڅو له کبله یې مالتړ کړی دی .

که څه هم په  20۱3کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت ،له اغراق څخه پرته ،خپلې ډیرې لوړې کچې ته ورسید .په افغانستان کې د

کوکنارو په هکله د  20۱3کال سروي څرګندوي چې ددې بوټي کښت د  2007کال د  ۱93،000هکتارځمکو په پرتله ،شا او خوا  209،000هکتارو

ته رسیدلی ،او د  20۱2کال په تناسب  3۶سلنه ډیر شوی دی .ددې ترڅنګ دافغانستان په شمال کې د فاریاب او بلخ والیتونه چې پخوا له

کوکنارو خالص اعالن شويوو خپل نوموړی موقف له السه ورکړي ده .په عمومي توګه د تریاکو تولید په  20۱3کال کی شا او خوا  ۵،۵00ټنو ته

لوړ شو چې د  20۱2کال په پرتله  ۴0سلنه ډیروالی ښیي.
تجربې ،د تخصص اوبوختیا ساحې

له نشه یې توکو سره د مبارزې موضوع ته د یوې هر اړخیزې مسألې په توګه په پام سره ،له نشه يي توکو سره د مبارزې وزارت له نشه يي توکو
سره د مبارزې د پالیسۍ او ستراتیژۍ د پلي کیدو او ټولو فعالیتو نو له همغږۍ څخه څارنه کوي .دغه وزارت د کورنیو چارو ،د کرهڼې،

اوبولګولو او مالدارۍ  ،د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ،د عامې روغتیا ،د مالیې له وزارتونو او د ملګرو ملتونو د نشه يي توکو او جرمونو د

ادارې په ګډون له ګڼ شمیر ملګرو سره نږدې همکاري لري .لکه چې د افغانستان په ملي پراختیايي ستراتیژۍ او د  ۱3۸۵کال د نشه یي توکو
د کنټرول په ملي ستراتیژۍ کې په ډاګه شوې ده  ،له نشه يي توکو سره د مبارزې وزارت به د کوکنارو د کرکیلې ،تولید او لیږد رالیږد(قاچاق)
او په نشه يي توکو د روږدوالي په برخه کې د تلپاتې کمښت د تضمین په موخه اغیزمن میکانیزمونه او بهیرونه را منځ ته کړي.له نشه یي توکو

سره د مبارزې وزارت د قانون د پلي کولو په موخه دکورنیو چارو د وزارت له نشه یې توکو سره د مبارزې د مرستیال وزیر تر مشرۍ الندې
دوه ادارې طرح شوي دي :دافغانستان له نشه يي توکو سره د مبارزې پولیس ،او د نشه يي توکو ځانګړی افغان ځواک .د  2،۵00سرتېرو

درلودونکی  CNPAله نشه يي توکو سره د مبارزې د قانون د پلي کیدو د همغږۍ لومړنۍ مسؤوله اداره ده ،او د نشه يي توکو د لیږد را لیږد د
پام وړ جرمونه په نښه او پلټي .د  CNPAبیالبیل مرکزې واحدونه د نړیوالو ادارو له خواروزل شوي دي لکه د مخنیوي ملي اداره او حساسه

پلټونکې اداره ،د امریکې د نشه يي توکو د ادارې له خوا سال مشورې ورکول کیږي.له نشه يي توکو سره د مبارزې د ځانګړی افغان ځواک

دنده د هیواد په کچه د  CNPAسره په ګډه همکارۍ کې د مخنیوي عملیات دي .همدا راز د سرحدي پولیسو په ګډون  ANPته له نشه يي توکو

سره د مبارزې روزنې ورکول کیږي.
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رسنۍ
د  ۱9۶۴څخه تر  ۱973کلونو ترمینځ په اساسی قانون کې تر بیا کتنو پورې ،چې په مطبوعاتو کې یی نسبي آزادي رامینځ ته کړه ،په افغانستان

کې ټولو رسنیو په دولت پوري اړه لرله .د مطبوعاتو آزادي د طالبانو د حاکمیت په دوران کې ،چې د شریعتله رادیو پرته چې له اسالم څخه یی

د طالبانو د تعبیر او دولتي تبلیغات لپاره کار کاوه ،ټولې رسنۍ منع کړي ،تر ټولو ټیټی کچې ته ورسیده .د افغانی د اوسنیو رسنیو تر ټولو
ښکاره بڼه او خصوصیت (د طالبانو تر حکومت وروسته د هغوی له یو واري او خورا ډیرې ودې څخه پرته) د هغوي څو ډول والی او تنوع ده.

نوموړې افغانې رسنیزي موسسې له افغاني ټولني سره یوشان په لوړه کچه په قومي ،مذهبی ،ژبنی ،سیاسی او نورو هویتونو ویشل شوي دي.

د نړیوال ایتالف له مداخلې وروسته او «دموکراسی» ته د طالبانو د حاکمیت لیږد ،د رسنیو سکتور بي ساري وده وکړه :اوس اوس له  70څخه
ډیر تلویزیونی مرکزونه 180 ،رادیويي مرکزونه او له  400ډیر چاپی مطبوعات شتون لری .په هر صورت ،د رسنیو له کانالونوڅخه افغاني ډوله

ګټه اخیستنه تر ډیرې کچې د پخوا په شان پاتي ده ،او تر لسیزو تبلیغاتو اوریدنې وروسته افغانان ښه پوهیږي چې ټولې رسنۍ له ټاکلو ګټو

څخه استازیتوب کوي او د مضمونونو خپرول د یو خاص علت له کبله کوی.

تاوتریخوالی د افغانستان په ډیرو کلیوالو سیمو او همداسي په ښاري مرکزونو کې ،چیرته چې د رسنیو تولید او خپریدلو مبداء واقع ده ،د

جاری معیارونه ترمینځ دوام لري .له افغانستان څخه بهر پروګرامونو خپریدل هم خپلو منل شوو مسئلو ته دوام ورکوي چې د افغاني ټولنې

لپاره نه دي .ددې ترڅنګ د  2009کال د ټولیزو رسنیو قانون د اسالم د ارزښتونو او ملي امنیتي ګټو پر ضد د هر ډول موضوعاتو خپرول منع

کوي ،خو دې دواړو موضوعګانو ته تردې نور وضاحت نه دي ورکړ شوي.

د افغانستان رادیو تلویزیون ( )RTAپه واقعیت کې د تلویزیوني او رادیویي خپرونو یوازنۍ ملي سیستم ده ،خو هغه د ملي خپرونې پرځای

د کابل د حکومت د آواز په توګه پیژندل کیږي او د لږ اوریدونکي او کتونکي لري .په خصوصي برخه کې پنځه رسنیزې ډلې تسلط لري چې
رادیویي او تلویزیوني ( ځینې یې دواړه) شبکې پرمخ وړي )۱ :د آریانا تلویزیوني شبکه ( ( )ATNآریانا ،آریانا انترنیشنل او د آریانا نیوز

تلویزیون ،آریانا اف .ام ( )FMاو د آریانا نیوز رادیو) )۲،د موبی ډله (طلوع ،طلوع نیوز ،او لمر تلویزیون ،آرمان اف.ام ( )FMاو اراکوزیا
رادیو) )۳،د سبا د رسینو اداره ( د سبا تلویزیون او نوا راډیو) )۴،د کلید ډله ( په ټول هیواد کې  ۸محلي رادیوګانې) ،او  )۵د نور

تلویزیوني شبکه.

راډیو اوس هم د افغانانو لپاره ،په تیره بیا له ښارونو څخه بهر ،عمده رسنۍ ده چې د نفوس نیما یی خلک هره ورځ ورته غوږ نیسی.
د پاخه عمر په خلکو کې د سواد ټیټه کچه ددې سبب کیږي چې د ښاري روڼ انډو او د سیاسي پوهانو څخه پرته ،چاپي رسنۍ محدود
اهمیت ولري.

د مخابراتو او معلوماتي تکنولوژي د وزارت د معلوماتو پراساس انترنیت ته الس موندنه د  ۷سلنې په شااوخوا کې ده نوځکه د راډیو په پرتله

د د عالقې وړرسنۍ نه شمیرل کیږي.

د رسنیو لویه برخه د نړیوالې ټولنې له خوا په ګډه تمویلیږي ،NAI .له رسنیو سره عالقه لرونکی ډله ،اټکل کوی چې له افغانستان څخه د
نړیوالې ټولنې له وتلو سره سم به د اوسنیو رسنیو  ٪ 20برخه له مینځه الړه شی .وروستۍ څیړنې هم څرګندوي چې په  20۱۴کال کې د نړیوالو

ځواکونو له تګ وروسته چې نړیوال تمویل لږ والی مومي ،رنسیز فعالیت د پام وړ لږوالی پیدا کوي .د افغانستان د عمومی اقتصاد د

کمزورۍ پایله به دا وي چې د ټولو اوسنیو رسنیو له شتون څخه مالتړ به نه شونۍ شي.
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ملي بودیجه

www.budgetmof.gov.af

د افغانستان حکومت هر کال ملي بودیجه جوړوي ،چې دغه بودیجه د هماغه کال د خدمتونو د برابرولو د لګښت یو اټکل دی ،او دې
خدمتونو ته د پیسو د ورکړې څرنګوالی مشخصوي .د افغانستان مالی کال د مرغومی په لومړی نیته پیل کیږی او لمړی کال د لنډی میاشت

په دیرشمه ختمیزی .چه د میالدی کال له دسمبر  )2014( 22تر  21دسمبر ( )2015سره سمون خوری.

د  ۱394مالي کال ( )20۱4-20۱5لپاره ملي بودیجه  458.192بلیونه افغانۍ ده ،چې کابو .048

 8بلیون ډالره کیږي .او د  ۱393لمریز کال په

پرتله  2۸سلنه زیاتوالۍ څرګندوی .دغه رقم پرته له پراختیايي بودیجې څخه چې د حکومت له چوکاټ څخه بهر لګیږي یواځې اصلي بودیجه

څرګندوي .

د ملی بودجې تمویل له درې سرچینو څخه سر ته رسیږی :محلی عواید ،د مرستندویانو له خوا مرسته او پورونه :د  ۱394لمریز کال د بودجې

 2 .323بلیون ډالره ( )٪ 29له محلی عوایدو.652 ،

 5بلیون ډالره ( )٪ 70د مرستندویانو د مرستې له لیاری تمویل شوی ،او  ٪ 1کسر لري.

لګښتونه د هغوی د موخو له مخې تصنیف شوې دي .عادي لګښت هغه پیسې دي چې د حکومت د ورځنیولګښتونو لپاره لکه د ملکي

مامورینو  ،ښوونکو ملی پوځ او پولیسو د معاشونو؛ د دفترونو او نورو بنسټونو د لګښتونو؛ د تجهیزاتو او ماشینونو لکه کمپیوټرونو او
موټرونو د پیرودنې لپاره لګیږي .ددې لګښتونو زیاتره برخه پیسې له مالیو او نورو کورنیو سرچینو څخه تر السه کیږي .د  ۱394کال لپاره د

لمریز کال عادی بودجه .838

 4بلیون ډالره ده.

د عادي بودیجې تر څنګ د هیواد کورنۍ یا اصلي پراختیايي بودیجه ده .چې د مالیې وزارت له خوا د حکومت له محاسبوي کړنالرو سره

سمه تر تیب شوې ده .دا هغه پیسې دي چې د خدمتونو د برابرولو پر پراختیا او ودې لګیږي .ددې لګښت زیاتره برخه د پراختیايي پروژو په

بڼه ده.د نوو ښونځیو او پوهنتونونو جوړول ،د نوو سړکونو او الرو جوړول ،د اوبو رسولو او روغتیا ساتنې د نوو پروګرامونو جوړول ،له

کرهڼیزې پراختیا سره مرسته ،د بشري سرچینو د وړتیا لوړول او نور .د  ۱394کال لپاره اصلي پراختیايي او انکشافی بودجه یی 3 .210

بلیون ډالرو ته رسیږی.
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

نا دولتی موسسی او مدنی ټولنی
د اړیکو دفتر()TLO

www.tloafghanistan.org

د اړیکو دفتر( )TLOیو افغان غیر حکومتي سازمان دی چې د  ۱3۸2کال په پای کې د سویس د سولې د سازمان ( )swisspeaceد آزمایښتي

پروژې په توګه چی د هاینریش بل بنست (  Heinrich Böll Foundationله خوایې مالتړ کیده) د ښې حکومتدارۍ په اړه د ټولنې د
مشرانو د وړاندیزونو په پایله کې رامنځ ته شو .د دې ټولنو مشران په خپلو اړوندو ټولنو کې د سویل ختیځو سیمو په کچه د سولې او بیا
پخالینې په بهیر کې د ګډون لپاره د مرستې غوښتونکي وو.
کارکونکی
د اړیکو دفتر 110کارکونکوسره په  5سیمه ییز دفترونو کی فعالیت لری.
والیتی دفترونه
د اړیکو دفتر په  25والیتونو کی کار کری دی او اوس محال د افغانستان په  15والیتونو کی فعالیت لری.
د اړیکودادارې ( )TLOدفعالیتونو پنځه عمده برخې دا دي :څیړنه ،مالتړاو واکمن کول ،د سولې رامینځ ته کول (عدالت ته الس موندنه ،آزار
نه رسول /حساس چاپیریال) ،د مالتړمسایل اود معیشیت ښه والی
دخپل کار له پیل راهيسې د لس کلونو په ترڅ کې دې سازمان د خپلو فعالیتونو لړۍ په اصل کې د څیړنې او شننې ،او د سولې او ثبات له یو

لړ جرګو سره دمرستې له الرې له سویل ختیځ نه سویل ته( په  ۱3۸۴کال کې) او ختیځ ته ( په  ۱3۸7کال کې) غځولې ده .په  ۱3۸7کال کې TLO

په شمالي او مرکزي والیتونو کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي؛ او په  ۱390کال کې یې په لویدیځو والیتونو کې څیړنې او شننې پیل کړي دي.

د افغان ښځو شبکه ()AWN
www.awn-af.net

د افغان ښځو شبکه يوه ناپییلې ،ګټه نه جوړونکې اوغیرحکومتي ټولنه ده چې د افغان ښځو د واکمن کولو او په افغان ټولنه کې د هغوي د
برابر ګډون د ډاډمن کولو لپاره کوي .د دغې شبکې غړي په عین حال کې د ماشومانو ونډه اوارزښت د افغانستان په راتلونکي کې پيژني او په
دې توګه له ماشومانو څخه مالتړ او د هغوي د وړتیا لوړول خپل اساسي کار ګڼي .نوموړې شبکه هڅه کوي د خپلو غړو اغیزمنتوب د هغوي د

ګډون او یو بل سره د مرستې ،له یو بل څخه د مالتړ او د هغوي د ځانګړو ظرفیتونو د لوړولو له الرې غښتلی کړي.

د چین په بیجینګ کې د ښځو په اړه د ملګرو ملتونو له څلورم کنفرانس څخه را وروسته چې په هغه کې له مختلفو ادارو څخه افغان ښځو او
د ملګرو ملتونو ادارو ګډون کړای وو ،د افغان ښځو ترمینځ د یووالي او مرستې په موخه د افغان ښځو د شبکې د جوړولو مفکوره رامینځ ته

شوه .د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د ښځو د خوځښتونو څخه په الهام اخیستلو سره ،په  ۱۹۹۵کال کې ګډون کوونکو د نورو افغان ښځو سره یو

ځای پریکړه وکړه چی د افغان ښځو شبکه (  )AWNجوړه کړي.

د افغان ښځو د شبکې لرلید داسې یو افغانستان وو چې په هغه کې ټول غړي -ښځې ،ماشومان او نارینه – برابر ګډون ولري .برسیره پر دې ،د

شبکې غړو د زړه له کومي غوښتل چې داسې افغاني ټولنه جوړه کړي چې د ښځو سترو وړتیاوو او د افغاني فرهنګ او ټولنې په جوړولو کې د

هغوي ونډې ته ارزښت او درناوي ولري او هغوي ؤهڅوي.

د افغان ښځو شبکه ( )AWNد افغانستان د ښځو د خوځښت بنسټ جوړوي ،او په هیواد کې د ښځو د مخ په ډيریدو جوړښتونو لپاره خدمت
کوي .دافغان ښځوشبکه په کابل  ،هرات او جالل آباد کې غښتلی حضور لري او د خپلو محلي ګډون کوونکو له الرې په ډيرو نورو والیتونو
کې هم کار کوي .د افغان ښځو شبکه د یو لړ موسسو د شبکې جوړولو دندې ترسره کوي او همدا ډول د جنسیت پربنسټ د تاوتریخوالي له

مینځه وړلو ،د ځوانانو د وړتیا لوړولو او د نجونو د زده کړې لپاره خپلې پروژې مخ ته بیایي.
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دافغان ښځوشبکه د شاوخوا  ۱۱۲غیر حکومتی غړو او  ۵،۰۰۰انفرادی غړو لپاره یو چتر ده چې د افغان ښځو د مالتړ لپاره ژمن دي .د افغان

ښځو شبکه دا الندې ستراتژیک لومړیتوبونه لري:
•په سوله او امنیت کې د ښځو ګډون
•په سیاست کې د ښځو ونډه اخیستل
•د ښځو لپاره ټولنیز او حقوقی مالتړ

سیمه ییز او والیتي دفترونه
په کابل کې د مرکزي ادارې په شمول ،د افغان ښځو شبکه په افغانستان کې اته فعالې څانګې لري او د یادو څانګو له الرې په  ۲۸والیتونو
کې د غړو ادارو د کارونو مالتړ کوي .په  ۲۰۱۴کال کې د مرستندویانو د سخاوت څخه ډکو ملی مرستو او تمویل په نتیجه کې ،د افغان ښځو

شبکې په سیمه ایزه کچه خپل فعالیتونه د څو نویو دفترونو د جوړولو له الرې پراخ کړل .دافغان ښځوشبکې له پخوا څخه په هرات او جالل

آباد کې سیمه ایز دفترونه درلودل او اوس یی په کنر ،مزار شریف ،بامیان ،کندهار او پکتیا کې نوي سیمه ییز دفترونه پرانیستي دي چې

ګاونډي والیتونه هم تر پوښښ الندې نیسي.

تجربې ،تخصصي ساحې او ګډون
په  ۲۰۱۲کال کې  AWNد ښځو د دوو استازو هیاتونو مالتړ وکړ چې په شیکاګو کې د ناټو په څنډه ایزو غونډو کې ګډون وکړي او د ګډې

اعالمیې په هکله dی غبرګون وښود .دافغانښځوشبکې په عین حال کې یوه ښځینه وینا کوونکې هم معرفي کړه چې د توکیو د  ۲۰۱۲کال د
جوالی د میاشتې په کنفرانس کې وینا وکړي .دافغان ښځوشبکه یو کتابتون او انترنیټ کافي د ښځو د غیر حکومتي موسسو د استفادې
لپاره لري او همدا ډول غړې موسسې اجازه لري چې د خپل فعالیت ریپوټونه دافغان ښځو دشبکې په ویب پاڼه کې وړاندې کړي او آنالین زده

کړو او نورو سرچینو ته الس موندنه ولري.

د  UNSCRد  ۱۳۲۵شمیرې پریکړه لیک د تطبیق د نظارت له الرې ،دافغان ښځوشبکې داسې موقف ترالسه کړي چې په ملي او بین المللي

ساحه کې د سولې په پروسې کې په پریکړه کوونکو کچو کې د ښځو د ګډون مالتړ وکړي .دافغان ښځوشبکه د حمایت او مالتړ ترڅنګ ،د
افغانستان د سولې د عالي شورا د غړو د ظرفیت په لوړولو کې ونډه لري او همدا ډول په افغانستان کې د ۱۳۲۵شمیرې پریکړه لیک دتطبیق

لپاره د ملي کړنې پالن په جوړولو کې یې هم برخه اخیستي ده چې د  ۲۰۱۴کال په پای کې به خپور شي.

دافغان ښځوشبکه باور لري چې د یوې ولسواکې ټولنې د جوړولو لپاره په سیاست کې د ښځو ګډون ضروري ده .په هر حال ،دافغان ښځوشبکه
په دې هم پوهیږي چې په سیاست کې د ښځو د پراخ ګډون لپاره د ښځو ټولنیزه– اقتصادي واکمني ډيره عمده ده .په دې توګه نوموړې شبکه

له ښځو سره مرسته کوي ترڅو هغه ټولنیز او فرهنګي خنډونه له مینځه یوسي چې په ټولنه کې د هغوي د برابری برخې اخیستني مخنیوی کوي.
د  ۲۰۱۴کال په جریان کې دا ډول مالتړ په عمده توګه د زده کړو ،شبکه جوړولو او تبلیغاتی فعالیتونو د آسانتیا وو له الرې ترسره شو .دافغان
ښځود شبکې یوه ډیره غټه الس ته راوړنه په سیاست کې په ملې کچه د ښځو د ګډون لپاره دا شعار وو چې " زمونږ رایه زمونږ برخه لیک" ده.

داسې باور شتون لري چې ښځو د  ۲۰۱۴کال د اپریل د میاشتې د ولسمشرۍ او والیتي شوراګانو په ټولټاکنو کې ډیره ستره برخه لرله.

دافغان ښځودشبکې د چټک غبرګون نوښت ( )RRIچې قانوني او ټولنیز حمایتي خدمتونه وړاندې کوي د لومړی ځل لپاره د  ۲۰۱۲کال د مې

په میاشت کې جوړ شو RRI .په عمده توګه د  AWNد غړو ادارو له الرې حقوقي مرستې وړاندې کوي.د چټک غبرګون نوښت په عین حال کې
دافغان ښځودشبکې د مالتړ د هڅو په اړه معلومات وړاندې کوي چې حقونو او عدالت ته د ښځو الس موندنه سمون ومومي .دغه نوښت د

ادارې د جوړیدو څخه راهیسې د ښځو په وړاندې د بیړني تاوتریخوالي له  ۹۰۶څخه ډیرې پيښې ثبت او اداره کړي دي .د چټک غبرګون نوښت
له کړنالي سره سم  ،د تاوتریخوالي ټولې پیښې چې د  RRIادارې ته رسیدلي هغو غړو ته راجع شوي چې په ملي کچه حقوقی مرسته او مالتړ

وړاندې کوي ،او هغه پیښې تعقیبوي چی عدلي ادارو ته استول شوي دي.

د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود
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د افغان نا دولتي سازمانونو د همغږۍ اداره ()ANCB
www.ancb.org

د افغان غیر دولتي سازمانونود همغږۍ اداره ( )ANCBپه  ۱370کال کې د افغان غیر دولتي سازمانونو ،ملګرو ملتونو ،نړیوالو سازمانونو

او مرستندویه ادارو او حکومت تر مینځ د فعالیتونو دهمغږۍ په موخه جوړه شوه .دغه اداره د خپلو  200غړو سازمانونو د وړتیا د لوړولو په

موخه ورکشاپونه ،سیمینارونه ،او دهمکارۍ آسانتیا برابروي.

ددې ادارې غړیتوب یواځې په افغان غیر دولتي سازمانونو پورې محدود دی .ددې ادارې د غړیتوب لپاره غوښتنې د  ۱۵کسیزمدیره پالوي

له لوري مالحظه او تأییدیږي ،دغه پالوی د یوه کال لپاره د عمومي غونډې له خوا ټاکل کیږي.
کارکونکی
دغه اداره  20کارکونکی لری چه  4ښڅی او یو رضاکار په کی شامل ده.
والیتی دفترونه

د د افغان غیر دولتي سازمانونود همغږۍ اداره مرکزي دفتر په کابل او سیمه ییزې څانګې یې په جالل آباد او میدان وردکو کې موقعیت لري.
تجربی ،د تخصص ساحی او دندې
دغه اداره خپلې غونډې چې پر بیالبیلو موضوعاتو لکه روغتیا ،ښوونې او روزنې ،کرهڼې ،روغتیا ساتنې ،بیا رغونې او حکومتی پالیسو

راڅرخي په میاشت کې یو ځل جوړوي .همدا راز دا اداره د خپلو غیر دولتي غړوسازمانونو د تخنیکي وړتیا د لوړولو په موخه د اړتیاوو د

ارزونې  ،مدیریت ،مالي ،اداري پراختیا ،بشري حقونو ،ډموکراسۍ ،حقوقي پوهاوي ،رپوټ او وړاندیز لیکنې په برخه کې سیمینارونه او
روزنیزکورسونه جوړوي .همدا راز دغه اداره د خپلو غړو لپاره په خپله اداره کې د انټرنټ اسانتیاوې برابروي او یوه اوونیزه خبرپاڼه ،او د

پیوستون په نامه درې میاشتنۍ مجله او د خپلو ټولو غړو یوالرښود کتاب خپروي .

د افغان غیر دولتي سازمانونود همغږۍ د افغانستان د مدني ټولنې د مالتړ په نوښت ( ،)ACSSIد مدني ټولنو (/)CSOغیر حکومتی موسسو
( )NGOsد ظرفیت د لوړولو پروګرام په لسو والیتونو لکه (کابل ،ننګرهار ،لغمان ،کنر ،پکتیا ،خوست ،لوګر ،غزنی او وردک) کې پرمخ

بیایي.

د ظرفیت د لوړولو د پروګرام غټې او عمده بیلګې او برخې دا دي :د اداري فساد پر ضد مبارزې څخه مالتړ ،د پروژو مدیریت ،مالی /محاسبوی

چارې او د ریپوټونو او د وړاندیزونو جوړول.

د افغان غیر دولتي سازمانونود همغږۍ اداره پخپله اداره کې د خپلو غړو لپاره انترنیتي آسانتیاوې برابروي او د خپلو ټولو غړو د

نومونوالرښود جوړوي.

د افغان غیر دولتي سازمانونود همغږۍ اداره پخپله د خپلې خوښې د کار د ادارو د نړیوالې اتحادیې ( ،)ICVAد مدني ټولنې نړیوال انجمن

( ،)CIVICUSاو د ملي اتحادیو د ملګرتیا ډلې ،غړیتوب لري .د نوموړې ادارې د تمویل غټه سرچینه حق العضویتونه دي.

د افغان قابله ګانو اتحادیه ()AMA
www.afghanmidwives.org

د افغان قابله ګانو اتحادیه ( )AMAد  ۲۰۰۵کال د مې د میاشتې په دریمه د متحده ایاالتو د نړیوالې انکشافي ادارې ( )USAIDله خوا
تمویل او د ACCESSاو روغتیایي خدمتونو د مالتړ پروژو په حمایت سره جوړه شوه .د افغان قابله ګانو اتحادیه د قابله ګانو د روزنې،

مسلکي پرمختیا او پالیسیو لپاره تخنیکی اداره ده چې په افغانستان کې هرې قابلې ته وړتیا ورکوي چې په هیواد کې میندو او نويو

زیږیدلو ماشومانو ته په خورا لوړه کچه پاملرنه وړاندې کړي.
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د نوموړې اتحادیې موخه داده چی د قابله ګي مسلک په هیواد کې د یوه خپلواک او آزاد مسلک په توګه وپیژندل شي او د قابله ګانو ظرفیت
غښتلی کړي او د هغوي د کار لپاره داسې مساعد چاپیریال رامینځ ته کړي چې قابله ګانې ددې وړتیا پیدا کړي چې د قابله ګانو د نړیوال

کانفدریشن له اصولو سره سم د قابله ګي د ډیر عالی کیفیت خدمتونه د افغانستان ښځو ،نوي زیږیدلو ماشومانو او کورنیو ته وړاندې کړي

چې وړتیا یې لري.

دافغان قابله ګانواتحادیه په پیل کې یوازې  ۱۵غړې درلود او د  ۲۰۰۵کال په نومبر کې یی د قابله ګانو د نړیوال کانفدریشن ( )ICMرسمي
غړیتوب ترالسه کړ .له هغه راوروسته اوس دافغان قابله ګانواتحادیه  ۳،۰۰۰مسلکي قابله ګانې او زده کوونکې غړې په  ۳۴والیتونو کې لري.

د مرستندویانو زیاتیدونکی مالتړ په پرله پسې توګه د افغان قابله ګانواتحادیې له خوا تطبیق شویو فعالیتونو ته پراختیا ورکړه چې د

خوندي مورتوب پوهاوي لوړه کړي او د قابله ګۍ د روزنې او روغتیایي خدمتونو کیفیت سمون ومومي .دافغان قابله ګانواتحادیه تر ټولو

لویه مسلکي اتحادیه ده چې د خوندي مورتوب مالتړ کوي او د قابله ګۍ او نرسینګ (روغتیا پالنې) لپاره د یوې ملي تنظیم کوونکې ادارې
د جوړولو الرښوونه په غاړه اخلي چې د مسلک د سمونې  ،د زده کړې د معیارونو د تنظیم او همدا ډول مسلکی قابله ګي د پرمختیا له الرې

خلک وژغوري .دافغان قابله ګانواتحادیه د ملي او نړیوالو عمده اتحادیو غړیتوب لري .دافغان قابله ګانواتحادیه د بشري منابعو د کار د
ډلې ،د زیږون د ملی روغتیا د کار ډلی ،د نويو زیږول شوو ماشومانو د میندو روغتیایي کمیټې ،د افغانستان د قابله ګانو او نرسانو (روغتیا

پاالنو) د زده کړو او تصدیق ورکولو د بورد ،د افغان ښځو شبکې او د قابله ګانو او نرسانو د الرښوونې ملي کمیټې ،فعاله غړې شمیرل کیږي.
همدا ډول AMA ،په سیمه ایزې او نړیوالې کچې د قابله ګانو د نړیوال کنفدریشن ( ،)ICMد خوندي مورتوب او ښځو د واکمن کولو لپاره د

وایټ ریبن االینس (( )WRAیوه نړیواله ټولنه ده چې په نړۍ کې د هرې ښځې لپاره هر چیرته د خوندي زیږونې د حق غوښتنه کوي) او د آسیا د

قابله ګانو د سیمه ایزو منابعو د مرکز غړې ده.

 AMAپه افغانستان کې د قابله ګۍ د ونډې د ودې په اړه له  ۲۰۰۵کال څخه راهیسي ډیرې لویې الس ته راوړنې لري ،او تر ټولو لوړه الس ته

راوړنه یې دا ده چې قابله ګانی اوس د قابله ګۍ په نوم ویاړ کوي.

دافغانستان پراختیايي ټولنه ()ADA
www.ada.org.af

د افغانستان پراختیايي ټولنه ( )ADAیوه غیرحکومتی ،ګټه نه کوونکی او غیر سیاسي موسسه ده .دا ټولنه د افغانستان خلکو ته

پرمختیایي او بشري خدمتونه برابروي .د افغانستان د پراختیايي ټولنه د افغانستان لپاره د غیر حکومتي موسسو ( )NGOsپه کتار کې

تر ټولو لویه اداره ده چې د هڅو مرکزی ټکی یی د اوږد مهاله او دوام لرونکی پرمختیایي مرستو برابرول دي .د افغانستان پراختیايي
ټولنه غواړی د زده کړو او انکشافي پروګرامونو له لیارې ګډون کوونکي ؤهڅوی چې د بدلون استازي اوسي .برسیره پر دې ،دغه ټولنه له

خپلو ملګرو (شریکانو) سره یوځای کار کوی ترڅو سیمه ایز فعالیتونه او څیړنې ترسره او د سال ورکولو په جریان کې ځیرکي او څو اړخیزه
بحثونه (خبرې اترې) رامینځ ته کړي.

دافغانستان پراختیايي ټولنه ،تر هدف الندې ټولنو سره اوږدی اړیکی لري او په داسې جغرافیایي سیمو کې په کار بوخته ده چې نور
پرمختیایي موسسې د امنیت د نه شتون له کبله هلته کار نشي کوالی .ددې ټولنې پروګرامونه موخه لري چې ټولنې ورځ تر بلې په ډیریدونکو

توګه له اقتصادي اړخه پر خپل ځان بسیا او پاییدونکې شي.
سیمه ایزی او والیتي ادارې

د دی ټولنی ادارې په ننګرهار ،لغمان ،پروان ،کاپیسا ،پکتیکا،پنجشیر ،فاریاب ،کندز ،تخار ،زابل ،کندهار او ارزګان والیتونو کې

شتون لري.

کار کوونکي
دافغانستان پراختیايي ټولنه ټول  745کار کوونکي لري چې نږدي  85کسه ېې ښځې دي.
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پخوانی تجربې ،د تخصص او بوختیا ساحې
دافغانستان پراختیايي ټولنه کوښښ کوي د ټولو سرچینو او هغو کسانو نظریاتو له ګټې اخیستنې سره چې اهمیت لري ،خپلې اغیزې له نویو

الرو څخه لوړې کړي .دغه ټولنه له  ۲۰۰۲کال څخه راهیسی ټولې  ۲۵۵پروژې تطبیق کړي او اوس د  ۱۴پروژو عملي کول ترالس الندې لري .د

افغانستان د ودې د اتحادیې د تجربو او تخصص ساحې دادي:
•کرنه او کلیوالي پرمختیا

•د ظرفیت رامینځ ته کول او زده کړې (حرفوی ،عاید راوړونکې ،واړه پورونه او د کار روزګار د وړتیا زده کړې)
•زده کړې (د ماشومانو او ځوانانو د مالتړ او پرمختیا ،رسمي او غیر رسمي زده کړې)
• د ژوند د چاپیریال ساتنه (د اقلیم د بدلون لږونه او له هغه سره انطباق)
•د بل چا له حقونو څخه ساتنه اومالتړ او ټولنیزی څیړنې
•سروي او کرنیزه انجنیري
•د سولې مینځ ته راوړل او د تاوتریخوالي حل کول
•جنسیت او بشری حقونه
•ښه حکومت کول ،د مخدره توګو مخنیوی او له فساد سره مبارزه
•د بیړنیو پیښو او ټولنیزو مصیبتونو د خطر مدیریت ()CBDRM

د افغانستان د پرمختیا لپاره متشبثین ()LEAD
د افغانستان د پرمختیا لپاره متشبثین ( )LEADد افغانستان د عمده ښځینه وو سوداګرو له خوا جوړ شو چې احساس یی کاوه د هغوی لپاره

داسې یوه کړنالره نشته چې د دوي د ګټو لپاره کار او په پالیسۍ جوړولو کې د هغوی د ونډی مالتړ ،وکړی.

د افغانستان د پرمختیا لپاره متشبثین لید داده چې د افغاني ښځو او ښځینه متشبثینو لپاره دیوې کړنالري په توګه په افغانستان کې د

باثباته اقتصادي ودې لپاره په ملي او نړیواله کچه وپیژندل شي .د وی دنده دا ده چې په اقتصادي سکتور کې په موخه لرونکي توګه د ښځو

د اندیښنو او ګټو استازیتوب او مال تړ وکړي.

د افغانستان د پرمختیا لپاره متشبثین موخې دا دي:
پالیسی جوړونه
•په دې هکله ډاډه کیدل چې د ښځو لید په اقتصادی پالیسیو او کړنالرو کې شامل شوي دي.
•په اقتصادي سکتور کې د ښځو لپاره د ښو شرایطو په رامینځ ته کولو کې د پالیسي جوړونکو د پاملرنې جلب کول.
ظرفیت جوړونه
•په سوداګرۍ فرصتونو کی د ښځو لپاره د کیفیت لرونکو زده کړو برابرول او له هغو څخه مالتړ
معلومات او پوهاوی
•په خصوصی سکتور کې د ښځو د ګډون په هکله د اوسنیو شته مقرراتو ،قوانینو ،طرزالعملونو (کړنالرو) او حقونو په اړه د پوهاوی
لوړول.
•د داسې معلوماتی سیستم جوړول چې په هغه کې د ښځو د اقتصادی مسلو په هکله دقیق او نوي معلومات شتون ولري.
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د افغانستان د روڼوالې څار()IWA
www.iwaweb.org

د افغانستان د روڼوالې د څار سازمان ( )IWAپه افغانستان کې ،رښتینولۍ او حساب ورکونې لوړولو ته ژمن د مدني ټولنې یو افغاني مدنی

سازمان دی.

په افغانستان کې د روڼتیا د څار دسازمان موخه دا ده چې د څارلو  ،نظارت ،څیړنو او ټولنیز مالتړ له الرې په اداري فساد باندې رڼا واچوي .دا
موسسه ټولنو ته زده کړه ورکوی ترڅو له بنسټیزو پروژو ،عامه خدمتونو ،محکمو او د سپړونکو صنایعو څخه نظارت وکړي .نوموړې اداره
د ټولنو د نظارت وسیلې رامینځ ته کوي ،د پالیسي په اړه څیړنې کوي  ،په پالیسۍ باندې بحث ته آسانتیاوي برابروي ،او په افغانستان کې

له صداقت ،روڼوالی او حساب ورکولو څخه مالتړ کوي.

دې سازمان د  ۱3۸۴کال د تلې په میاشت کې په کار پیل وکړ او په  ۱3۸۵کال کې د مدني ټولنې د یو خپلواک سازمان په توګه څرګند کړ.
کار کوونکي
د څه له پاسه  90کارکوونکو او  700د خپلې خوښې غړو ( رضاکارو) کارکوونکي لري چه  82 ،5 %نارینه او  17 ،5 %یی ښځی ده.
سیمه ییزی او والیتي ادارې
د دې سازمان مرکزي دفتر په کابل کې میشت دی او والیتي څانګې یې په بدخشان ،بلخ ،بامیان ،هرات ،کاپیسا ،لوګر ،ننګرهار ،پروان،

پنجشیر ،سمنګان او وردک والیتونو کې خپل انسجامي پروګرامونه پر مخ وړي.
پخوانیتجربې ،د تخصص او بوختیا ساحې
د روڼوالې د څار سازمان څلور مهم ارکان لری:
ټولنې پربنسټ والرڅارنه
د عامه خدمتونو څارنه
د استخراجي صنایعوڅارنه
د محلی محاکمو څارنه

دا سازمان د څیړنې او مالتړ تر نامه الندې دوه هر اړخیزې ادارې لري .دغه دواړه ادارې په نړیواله کچه پر پالیسي جوړونې د اغیزې لپاره

رامنځ ته شوي دي .نوموړی واحدونه د فساد ،حساب ورکولو ،روڼتیا او څارنې په هکله خپل شته معلولومات د مرستو د اغیزې ،د فساد په

اړه د پوهې او تجربو د څیړنې له لیارې نوی کوی او هغو ته پراختیا ورکوی.

د افغانستان د روڼوالې د څار سازمان د نورو ګروپونو سړه چه دی سازمان سړه مشترک کاری وجوهات لړی غری ده:

•د بیارغونی د رونتیا شبکه
•د رونتیا لپاره د تحریک بودیحه ،حساب ورکول او مشارکت
•بشری قووا مالیروڼوالې او اقتصادی پراختیا لپاره

د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود
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د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انستیتیوت ()AISS
www.aiss.af

د  20۱2کال د تلې په میاشت کې جوړ شوی د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انستیتیوت یو خپلواک ،غیر انتفاعي انستیتیوت دی چې
کیفي ،ناپییلو ،او پالیسي محورو څیړنو اوهمدا راز خپرونو ،د کتابونو ژباړلو ،مسلکي روزنیزو پروګرامونو ،اوحکومت ،ملي شورا،
مدني ټولنې ،او خصوصي سکټور ته د افغان حکومتدارۍ په اړه پالیسۍ ته د مالتړ وړاندې کولو لپاره ځانګړی شوی دی .د  AISSموخه
د افغانانو ،سیمې او نړیوالو اړخونو په ګډون له ټولو ونډه والو سره ،او د هغوی تر منځ د خبرو اترو لپاره له بصیرت نه ډکې یوې اکاډمیکې

فضا رامنځ ته کول ،او د افغان ځوانانو د هر اړخیزو لومړیتوبونو په برخه کې پانګونه او د واک ورکول دي .
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انستیتیوت الندې دندې په غاړه لري:
•د څیړنو سرته رسول
•له ورته او اړوندو څیړنیزو موسسو او انستیتیونو سره په هوکړه لیکونو کې شاملیدل
•د کتابونو او مجلو چاپ خپرول
•له انګریزی څخه دري او پښتو ته او یا باالعکس ژباړنې
•د ملي او بین المللي سیمینارونو ،کنفرانسونو ،ورکشاپونو او لنډو معلوماتو د راټولیدنو جوړول
•د اجرا یی وی الرښوونې د روزنې د پروګرامونو وړاندي کول
•په خپلو ټولو فعالیتونو کې د عمومي ،ټولنیزو رسنیو او شبکو یوځای کول.
تجربې ،د تخصص او بوختیا ساحې
•د دموکراتیک دولت جوړولو جریان
•ملي امنیت
•دوام لرونکي اقتصادي پرمختیا
•سیمه ایزې مرستی  /بشپړونه
•د متحده ایالتونو /لویدیزی ټولنی او افغانستان ترمینځ مشارکت
•اسالمی نوی والی (د اسالمی نهضت بیا را ژوندی کول)
•د نظریاتو خراسان (ملی /سیمه ایز فرهنګي یوځایوالی /نوي توب)

د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو اتاق ( )ACCI
www.acci.org.af

د افغانستان د سوداګري او صنایعواتاق یا (  )ACCIچې په  ۱۹۳۱کال کې د افغان سوداګرو له خوا د سوداګري د منځګړیتوب او حکمیت د
اتحادیې په توګه د هغوی د سوداګریزو فعالیتونو او دحقونو د مالتړ لپاره جوړه شوي ده ،یوه خپلواکه اداره ده چې د ځوان خصوصی سکتور

اقتصاد او دهغه د اړینو آسانتیا وو او دفاع لپاره خدمت کوي.
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د افغانستان د سوداګري او صنایعو د خونې موخه دا ده چی د افغان غښتلي ،سیالي کوونکی او چټک وده کوونکي خصوصي سکتور
الرښوونکی غږ اوچت کړي .دافغانستان دسوداګري اوصنایعوخونه هڅه کوي چې دغه دنده د الرښوونې او خدمتونود وړاندې کولو له الرې
په داسې ډول بشپړه شي چې د خصوصی سکتور د پرمختیا لپاره یو وړ چاپیریال رامینځ ته کړی او د استخدام او ګمارنې سبب شي او ملي

او نړیوال تجارت بډای کړي.

د افغانستان د سوداګري او صنایعو خونه ( )ACCIد  ۲۰۰۸کال تر سمونونو او خصوصي کولو وروسته ۶۲،۰۰۰ ،غړي لري چې په هغو کې ۹۳

سوداګریزې اتحادیې ،ټولنې او کوپراتیفونه او همدا ډول  ۱۲بهرنۍ سوداګریزې شوراګانې شاملې دي.

د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د  ۲۰۰۹کال قانون څرګندوي چې د افغانستان د سوداګر ۍ او صنایعو خونه یوه خپلواکه او دموکراتیکه اداره
ده چې د دولت له خوا تنظیمیږي .دغه لید د عامه او خصوصی سکتورونو ترمینځ د نږدې ګډ کار زمینه برابروي او په ټول هیواد کې د خپل ځان

له خوا تنظیم شوي سوداګریز سکتور د رامینځ ته کیدلو المل ګرځي.

ددې لپاره چې نوموړې موخه الس ته راشي ACCI ،د پنځو راتلونکو کلونو لپاره څلور غټ ستراتژیک هدفونه ټاکلي دي:
•دافغانستان دسوداګرياوصنایعوخونه باید په افغانستان کې د سوداګري او اقتصادي پرمختیا د مهم غږ په توګه ټینګه اوغښتلې شي.
•د اقتصاد په هر سکتور کې د سوداګرۍ د ګډون کوونکو باور او مالتړ ترالسه کړي او د هغوي د غړیتوب له ډول سره سم په باوري او
پایښت لرونکي توګه د هغوي د ګټو استازیتوب وکړي.

•د اغیزمنتوب داسې کچې ته ورسیږي چی په افغانستان او دهغه په سرحدونو کې د تجارت وړ چاپیریال ته بڼه ورکړی ،او دعامه او
خصوصی سکتور د ګډون داسې پالنه وکړي چې پایله یی د اقتصادي پرمختیا او کار او ګومارنې رامینځته کیدل وي.

•په ملی ،سیمه ایزه او والیتی کچه د خونې ونډه او دندې له جوړښتي او عملي پلوه داسي روڼتیا پیدا کړي چې د خونی د سیستم
جوړښتیز ،اداري ،تخنیکي او مالي ظرفیت په دوام لرونکي توګه مخ په وړاندې الړ شي.

دافغانستان دسوداګري اوصنایعود خونې کار کوونکي
دافغانستان دسوداګري اوصنایعوخونه ۳۰۹کارکوونکي لري چې  ۲۱سلنه یی ښځې او  ۷۹سلنه یی نارینه دي.
تجربې ،د تخصص ساحې او ګډون.
دافغانستان دسوداګري اوصنایعوخونه الندې خدمتونه وړاندې کوي:
•د مالتړ او ګټو استازیتوب
•پانګونه او د سوداګري پرمختیا
•د سوداګري خدمتونو پرمختیا
•حقوقی خدمتونه او حکمیت یا مینځګړیتوب
•څیړنه او سروې
•د نړیوال ځمکني ترانسپورت د کارنت صادرول

د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود
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د افغانستان د شننونکو شبکه ()AAN
www.aan-afghanistan.com

د افغانستان د شننونکو شبکه ( )AANیوه خپلواکه ګټه نه اخیستونکې او د پالیسيو څیړونکی موسسه ده .د موسسې موخه د ډیرو
متخصصینو د پوهې او تجربې یو ځای کول دي ترڅو د پالیسی په هکله ال ښه معلومات ترالسه او د افغانستان د حقایقو اورښتنیو
واقعیتونوپه هکله پوهه ډیره شي .نوموړې موسسه د خپلو دندواو پلټونکي حس له کبله هڅول کیږی او ژمنه لري چې د افغانستان او ځانګړو

جال سیمو په هکله ،د لوړ کیفیت او پر شواهدو والړ تحلیلونه وړاندې کړي.

په  2009کال کې له خپل پیدایښت څخه راهیسي د د افغانستان د شننونکو شبکه خپرونو د پالیسي جوړونکو ،ژورنالیستانو ،پوهانواو
پرمختیایي کارکوونکو د کارونو لپاره معلومات برابر کړي دي او پر هغوي یې اغیزه درلودالی ده .دغه شبکه له څیړونکو څخه په منظمه
توګه غوښتنه کیږي چې کنفرانسونو ته بیانیې او ټولې نړۍ ته لنډ معلوماتونه وړاندې کړي او ډیر ځلې په رسنیو کې د مبصرینو په توګه

راڅرګند شي.

د افغانستان د شننونکو شبکه چې د ملي او بین المللي څیړونکوخاونده ده په کابل کې دایمي دفتر لري او د افغانستان د سیاست ،حکومت

کولو ،د قانون حاکمیت ،امنیت او سیمه ییزو چارو لپاره پراخ شمیر ماهرین او کارپوهان لري .د افغانستان د شننونکو شبکه په منظمه توګه
ژور او بنسټیز ریپوټونه ،د پالیسی په اړه لنډې لیکنې او مقالې د بحث لپاره چاپوي .دافغانستان دڅیړونکوشبکه ټولې لیکنې ددی دفتر په

ویب سایټ کې د الس موندنې وړ دي.

د افغانستان د مدني ټولنې مجتمع ()ACSFo
www.acsf.org

د افغانستان د مدني ټولنې مجتمع ( )ACSFoد افغان مدني ټولنې د ډلو او فعالینو یوه شبکه د چه دغه اداره خبرو اترو ته کړنالره برابروي

او موخه يې په سیاسي پریکړو کې د مدني ټولنې د ونډې پراختیا ده .دغه مجتمع د افغان د مدنی ټولنو په کنفرانس کې چې په  200۱کال کې د

بن له کنفرانس سره یوځای ،مینځ ته راغی.د افغانستان د مدني ټولنې مجتمع په اساس کی د سویس د سولی د جوړښت له خوا مالتړ شوه او

د  200۶کال له جنوری راهیسی د یو خپلواک سیمه ایز واقعیت په توګه شتون لري .د دی مدني ټولنې لید یوه دموکراتیکه ،غښتلې او خوځنده

او د مدني ټولنې پر ارزښتونو والړه ټولنه ده .د دغه ټولنې دنده او رسالت د ظرفیت مینځ ته راوړلو او همغږۍ له لیارې د مدنيزده کړې ،ښه
ښاریتوب او د دولت جوړونې لپاره د آسانتیاوو برابرول دي .د دی اداری موخې د یوې څو اړخیزې ،پراخې ،او یو موټي مدني ټولنې جوړول دي.
د افغانستان د مدني ټولنې مجتمع ټول 342غړي لري چې په هغو کې 172موسسې او 170ځانګړي انفرادي غړي شامل دي؛ ددې ترڅنګ،

نوموړې ټولنه 322 ،ملګري او شریکان لري.
والیتی دفترونه

د افغانستان د مدني ټولنې مجتمع یوه عمده کتابخونه او د موخذونو مرکز د کابل په مرکزي دفتر کې لري او په الندې سیمو کې د مدني

روزنې لپاره د موخذونو د مرکزونه درلودونکې ده :بامیان ،سمنګان ،غور ،کندز ،مزار شریف ،جالل آباد ،پروان ،کندهار او ګردیز.
تجربې ،د تخصص او بوختیا ساحې

له  2002څخه بیا تر  200۵کال پورې ACSFo ،د بن د موافقتنامې له تطبیق څخه یې مالتړ کړی ده او د زده کړو ،رسنیو او مالتړ فعالیتونه یی د

اساسي قانون د جوړولو له جریان سره سر ته رسولي ،او په همدې توګه یی د  200۴کال د ولسمشرۍ او  200۵کال د پارلماني له ټولټاکنو څخه

د مدني زده کړو او ثبت له کمپاین څخه مالتړ کړی ده .له  200۵کال راهیسی ACSFoخپلوهڅو ته بدلون ورکړي ،او له عامه پوهاوې څخه یې د

جوړښتونو له جوړولو سره مرستې ته دانګلي دي.
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د افغانستان د مدني ټولنې مجتمع په  ۲۰۱۱کال کې په افغانستان کې د  APRPد کنفرانس د جوړولو لپاره آسانتیاوې برابرې کړې .د کنفرانس
موخه دا وه چې د مدني ټولنې فعالین ،د محلی ټولنو استازې او نور اړوند ګډون کوونکي سره راټول کړي او په افغانستان کې د سولې او بیا

انسجام په هکله خبرې اترې وکړي.

د افغانستان د مدني ټولنې مجتمع په عین حال کې د افغانستان په تاریخ کې د معلولینو د لومړنی قانون نوښت او تصویب په غاړه درلود .د

معلولینو قانون اوس د معلولینو د حقونو د مالتړ د یوازنۍ وسیلې په توګه پیژندل شوی ده.

د افغانستان د نا دولتي موسسو د ساتنې دفتر ()INSO
www.ngosafety.org

د افغانستان د نا دولتي موسسو د ساتنې دفتر یوه ګټه نه اخیستونکي ،غیر حکومتي ،بشري موسسه ده چې په انګلستان کې ثبت شوي ده.

په افغانستان کې  INSOچې پخوا ( ANSOد افغانستان غیر حکومتی امنیتی دفتر) نومیده ،وړیا امنیتی /خوندیتوب معلومات برابروی
او په ځانګړي توګه په افغانستان کې غیر حکومتي ټولنو ته سال ورکوي .د دغه دفتر مالي مالتړ د اروپا کمیسیون ،د بشري مرستو دفتر ،د

پرمختیا او مرستي لپاره سویسي اداره او د ناروي د بهرنیو چارو وزارت له خوا سر ته رسیږي..
سیمه ییز او والیتی دفترونه

په افغانستان کې دغیرحکومتي موسسودامنیت د نړیوالې ادارې ( )INSOمرکزي دفتر په کابل کې ده او په هرات ،مزار شریف ،جالل آباد او

کندهار کې محلي دفترونه لري.

تجربې ،د تخصص او بوختیا ساحې
په دې سازمان کې راجیستر شوې غیر انتفاعي  NGOګانې له مهال ویش سره سم منظمو خدمتونو ته الس رسی لري چې په کې الندې برخې

شاملې دي:

•د ورځنیو ګواښونو په هکله خبرتیاوو او امنیتي تیاریو
• د پیښو اوونيز برابر شوي لیست ،او همدارنګه دوه اوونیزو او درې میاشتینیو رپوټونو ته چې د امنیتي وضعیت شننه کوي او امنیتي
تګالرې طرح کوي

•اوونیزې سیمه ییزې امنیتي غونډې.
•د نادولتي سازمانونو د کارکوونکو لپاره میاشتنۍ الرښوونې.
•د ملي او نړيوالو امنيتي ادارو سره اړوند ،د نادولتي موسسو استازيتوب.
•د ساتونکو او راډیو چلوونکو ( )Radio Operatorلپاره روزنې.
دغه سازمان ښايي له خپلې موجودې وړتیا سره سم غیر حکومتي سازمانونو ته د غوښتنې پر بنسټ نور خدمتونه هم وړاندې کړي:
•د نادولتي سازمانونو د تګ راتګ لپاره د هیواد په کچه امنیتي معلومات.
•په سازمانونو پورې اړوندې امنیتي سال مشورې.
•دغړو نادولتي سازمانونو دامنیتي پالنونو او د ځای پر امنیت بیا غور.
•د امنیت د اړوندو احصاییوي معلوماتو (ډاټا) چمتو کول او شننه.
•د کړکیچ پروړاندې د غبرګون خدمتونه.
د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود
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د افغانستان لپاره د کوچنیو پورونو د پانګونې د مالتړ اداره ()MISFA
www.misfa.org.af

د افغانستان لپاره د کوچنیو پورونو د پانګونې د مالتړ اداره په  ۱3۸2کال کې د افغان حکومت او بسپنه ورکوونکو د ټولنې له خوا په ګډه

جوړه  MISFAد افغان حکومت یوه لوړه پراختیايي مالي اداره ده .دغه اداره د پراختیايي مالي ادارو د جوړونې او پیاوړتیا په موخه تخنیکي
او مالي مرستې وړاندې کوي .د دې ادارې پلي کوونکي ملګري په افغانستان کې لویو ،کوچنیو او منځنیو پانګونو ته مالي خدمتونه

وړاندې کوي.

د افغانستان لپاره د کوچنیو پورونو د پانګونې د مالتړ اداره په افغانستان کې ددې ډول لومړنۍ آسانتیا وه چې د مختلفو مرستندویانو له

مکانیزمونه سره سم یې د کوچنیو پورونو د موسسو لپاره یی د ګډی پانګی راټولول او هغو ته د اغیزمن او انعطاف لرونکي مالتړ برابرول
پیل کړل .د افغانستان لپاره د کوچنیو پورونو د پانګونې د مالتړ اداره ،د محلی لومړیتوبونو سره سم جوړ شوی ،او تخنیکی مرسته او د

اجراتو کنترول برابروی.

د  200۶کال د مارچ په میاشت کې ،د افغانستان لپاره د کوچنیو پورونو د پانګونې د مالتړ اداره د محدود مسولیت غیر انتفاعی کمپنی-
 -MESFA Ltdپه نوم د مالیې په وزارت کې د نوموړی وزارت د یوازی شریک په توګه ثبت شوی ده .میسفا لمیتد یو حفاظتی (چترۍ) موسسه

ده چې تاکل شوی اجرا یی وی شریکان لري .په ډیرو مواردو کې د افغانستان لپاره د کوچنیو پورونو د پانګونې د مالتړ اداره خپلو شریکانو

(شریک موسسو) ته د تمویل یوازنۍ یا لومړنۍ موسسی په توګه کار کوی.

د افغانستان لپاره د کوچنیو پورونو د پانګونې د مالتړ اداره خپله موخه ګڼي چې په افغانستان کې د اقتصادی رشد د هڅولو له الری یو

باثباته ،اغیزمن سوداګریز شوی پرمختیا یی مالی سکتور رامینځ ته کړی.

د افغانستان لپاره د ماين پاکولو پروګرام ()MAPA
www.macca.org.af

د افغانستان د ماین پاکولو پروګرام ( ،)MAPAپه نړۍ کې د ماین پاکولو تر ټولو لوي پروګرام ،په  ۱۹۸۹کال کې تاسیس شو چې افغانستان

د ماینونو او د جګړې د نورو چاودیدونکو پاتې شونو ( )ERWڅخه پاک کړي .په  ۲۰۰۲کال کې د طالبانو له راپرزیدلو وروسته ،د افغانستان

حکومت د ماین پاکولوموقت مسولیت ملګرو ملتونو ته وسپاره .د افغانستان د ماین پاکولو د همغږۍ مرکز ( ،)MACCAچې د  MAPAلپاره
د همغږۍ د ادارې په توګه کار کوي د ملګرو ملتونو د ماین پاکولو خدمتونو ( )UNAMSپروژه ده چې د ملګرو ملتونو د پروژی د خدمتونو

( )UNOPSله خوا ورسره تړون شوي ده.

 MACCAاوس د ماین پاکولو له ادارې (څانګې) ( )DMCسره یوځای د افغانستان د ناوړه پیښو د مدیریت د ادارې ( )ANDMAترالس الندې

کار کوي ترڅو د ماین د پاکولو فعالیتونو (هڅو) او هدفونو ستراتژۍ جوړې او د هغو تطبیق او څارنه وکړي .د افغانستان د ماین پاکولو د

همغږۍ مرکز ( )MACCAاو د ماین پاکولو اداره ( )DMCپه ملي کچه د ماین پاکولو فعالیتونو د  MACCAد اوو سیمه ایزو دفترونو له الرې
چې په کابل ،هرات ،کندهار ،مزار شریف ،کندز ،ګردیز او جالل آباد کې موقعیت لري ،همغږي کوي .نوموړې سیمه ایزې ادارې چې ټول

کارکوونکي یی افغانان دي د ماین پاکولو سیمه ایزو فعالیتونو همغږي په غاړه لري.

د افغانستان د ماین پاکولو ( )MAPAتطبیق کوونکي شریکان ملي او نړیوالې غیر حکومتي ادارې دي چې داسی فعالیتونه لکه د ماین

پاکولو او سروې ،د ماین او له جګړي پاتی چاودیدونکو پاتی شونو د خطرونو په اړه پوهاوي ،له قربانیانو سره مرسته ،د ظرفیت لوړول،

مالتړ ،نظارت او روزنه ترسره کوي .برسیره پردې MAPA ،د کار ،اجتماعی چارو او شهیدانو او معلولینو ،عامې روغتیا او پوهنې له
وزارتونو سره له نږدې کار کوي ترڅو د ځمکې الندې ماینونو د چاودنې څخه ژوندي پاتې شوو کسانو ،او د معلولیت لرونکو کسانو څخه

حمایت او ساتنه وکړي.
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د  ۲۰۱۴کال د سپتمبر د میاشتې په پاې کې ،په افغانستان کې  ۴،۲۳۶د خطر پیژندل شوې سیمې پاته وې چې په هیواد کې یی په  ۵۱۲کیلومتر

مربع ځمکې او  ۱،۶۲۵ټولنو باندې اغیزه اچولي ده.

په  ۱۳۹۲کال کې (د  ۲۰۱۳کال د مارچ له میاشتې د  ۲۰۱۴کال د اپریل تر میاشتي) MAPA ،څرګنده کړه چې  ۳۱۴کلي له ټولو پیژندل شوو
ماینونو او  ERWڅخه پاک شوي ،او  ۱،۴۵۷خطرناکې سیمې له خطر څخه خالصی شوي او له  ۲۲،۷۶۳څخه ډیر د پرسونل ضد ۱،۰۸۶ ،د ټانک

ضد ماینونه ،او  ۳۶۱،۵۹۳له جګړې څخه پاتې شوي چاودیدونکي توکي له مینځه وړل شوي دي.

د افغانستان د ماین پاکولو پروګرام د معلوماتو پراساس په  ۱۳۹۲کال کې  ۴۵۱افغانان د ماینونو او له جګړې څخه پاتې شوو چاودیدونکو

توکو ( )ERWد چاودلو په نتیجه کې مړه یا ټپیان شوي دي چې دا شمیره د  )۲۰۰۱( ۱،۳۸۰کال د درې میاشتنۍ منځنۍ  ۵۰۷مړینې او ژوبلې

په پرتله لوي کموالی ښیي.

په هر حال ،هغې ستونزې چې د ملکي کسانو ژوند یی په افغانستان کې له خطر سره مخامخ کړي ده ،د فشار د لوښو (تختو) ناڅاپي چاودیدونکې
وسیلې ( )PP-IEDدي .د اتاوا د تړون پراساس د قربانیانو له خوا د فعاله کیدونکو د فشار لوښي چاودیدونکې وسیلې د پرسونل ضد ماینونو

په ډله کې شمیرل کیږي .په وسله والو نښتو کې د ملکی کسانو د حمایت او ساتنې په هکله د یوناما د  ۲۰۱۴کال شپږ میاشتني ریپوټ پراساس،

د  ۲۰۱۴کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د جون تر دیرشمې نیټی پورې ،یوناما د پورتنیو چاودیدونکو وسیلو د چاودنې له کبله  ۳۰۸ملکي

مرګ ژوبله ( ۱۶۱ملکي وژنېاو  ۱۴۷ملکي ټپیان) ثبت کړي چې د  ۲۰۱۳کال د همدې مودې په پرتله  ۳۳سلنه زیاتوالی ښیي.

خورا ستونزمنه موضوع د تمویل الس ته راوړل دي MAPA .د  1۱۳۹۲کال لپاره پوره وړاندلید شوي پیسې ترالسه نه کړي؛  ۱۲.۳ملیونه ډالر

پاته شول .که چیرې په راتلونکو کلونو کې په تمویل کې لږوالی دوام وکړي ،افغانستان به بریالی نشي چې د اوتاوا تړون پراساس خپلې ژمنې

پوره کړي.

د افغانستان د ماین پاکولو پروګرام به د اتاوا د تړون موخو ته د رسیدلو لپاره خپل کار ته دوام ورکړي ترڅو تر  ۲۰۲۳کال پورې په افغانستان
کې ټول د پرسونل ضد ماینونه پاک کړي ،د ماین ERW/د خطرونو په هکله پوهاوي وړاندې کړي او د ماین ERW/له چاودیدلو څخه ژوندي

پاته کسانو سره مرسته وکړي.

په هر صورت MACCA ،دا موضوع د لوړ اهمیت لرونکي ګڼی چې د اتاوا د تړون د ژمنو د پوره کولو په لړ کې نور خطرونه ،لکه له جګړې څخه

پاته شوي چاودیدونکي توکي له یاده ؤنه ایستل شي.

د افغانانو لپاره د مرستو د همغږۍ اداره ()ACBAR
www.acbar.org

د افغانستان لپاره د پرمختیا او مرستو د همغږۍ اداره ( )ACBARهغه موسسه ده چې د روڼتیا او حساب ورکولو لپاره کار کوي او ترڅنګ

یې په افغانستان کې د غیر حکومتي موسسو ترمینځ د همغږۍ د آسانتیا د برابرولو په الر کې هڅه کوي ACBAR .په  ۱9۸۸کال کې د غیر

حکومتي موسسو له خوا چې په پاکستان کې یې د افغان مهاجرینو لپاره کار کاوه رامینځ ته شوه او د ملګرو ملتونو ،غیر حکومتي موسسو،

مرستندویانو او د افغانستان حکومت ترمینځ د معلوماتو د شریکولو د وسیلې په توګه فعالیت لري .د یادې موسسې د تمویل کوونکو له
جملې څخه جاپان ( )Peace wind Japanاو توانمندۍاو نور غړي غیر حکومتي موسسې دي .په اکبر کې  128ملی او نړیوالې غیر حکومتي
موسسې غړیتوب لري .د غړیتوب له ټولو غوښتونکو څخه غوښتل کیږي چې د افغانستان د غیر حکومتي موسسو د چلند اصول السلیک

کړي .د  ACBARد عمومي غونډې غړي په کابل کې دوه ځلي غونډه لري .د رهبری کمیته غونډه چه  12دایمی او  4غیر دایمی غړی دی په هر

میاشت کی یوځل دایر کیږی .یادې کمیټې رییس تل یو افغان ،او نور غړي یې د افغاني او نړیوالو غیر حکومتي موسسو استازي دي.
1د ملګروملتونود ڼریوال سازمان د هیات مرستندوی سازمان افغانستان لپاره – یوناما .2014 ،شپږ میاشتنی ریپوټ په وسلوال شخړوکی د ملکیانو ساتنه،
مخ .4دغه ریپوټ ددی ویب سایت څخه تر السه کوالی شی :زیر قابل دریافت می( .السرسی  28 ،اکتوبر )2014
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والیتی دفترونه
د اکبرمرکزی دفترپه ّکابل اووالیتی دفترونه په مزارشریف او ننګرهار کی فعالیت لری.
تجربې ،د تخصص او بوختیا ساحې
اکبر خپل کار له څلورو کرښو سره سم سمبالوي:
.1

1د معلوماتو /همغږۍډله (ټیم) د معلوماتو د خپرولو ،غونډو جوړولو ،په هیواد کې د غیر حکومتي موسسو د فعالیتونو ثبت ،د غیر

.2

2د مالتړ او پالیسي ډله د غیر حکومتي موسسو ترمینځ د نظریو او معلوماتو د مبادلې لپاره آسانتیاوې برابروي ترڅو "د خپلې ودې په

.3

3د چلند د اصولو مامور دنده لرياو د غیرحکومتي موسسو ترمینځ د ښې ادارې تجربې ترویج او کنترول کړي .نوموړی کار کوونکي په

حکومتي موسسو د الرښود کتاب جوړول او نورې مخابراتي او معلوماتي دندې په غاړه لري.
لړ کې د اساسي او کلیدي مسئلو په هکله ګډ دوام لرونکی ساحوي موقف ولري".

غیر حکومتی موسسو او اړوندو وزارتونو /څانګو کې د غیرحکومتی موسسو د قوانینو ،د چلند د اصولو او د معیارونو د «ساحی»

په هکله ،ظرفیت لوړ کړي.
.4

4د مدنی ټولنو او دولتي ادارو ترمینځ د متقابلو کړو وړو ډله له نورو غیر حکومتي موسسو /مدني ټولنو له شبکو سره د ګډ کار
مسولیت په غاړه لري ترڅو مدني ټولنې غښتلي او له حکومت او پارلمان سره د هغوي اړیکې ټینګې کړي.

ددې ترڅنګ ،اکبر د حکومت تر الرښوونې الندې د ادارو د خپل مینځي همغږۍ مکانیزمونو ته د غیر حکومتی موسسو د استازو په نومولو

کې مرسته کوی ،او په منظم ډول غیرحکومتي موسسو ته د غیرحکومتي موسسو د قوانینو او مقررو ،د کار د قانون ،پر عایداتو د مالیې

قانون ،د تاوتریخوالي په شرایطو کې بشري حقونو او د اسالم له نظره د ښځو د حقونو په هکله ،سال ورکړي ACBAR .د غیر حکومتي موسسو

ټولنې څخه د افغانستان په پرمختیائي ټولیدنو د  200۵ ،200۴او  2007کلونو په غونډو ،او همدا رنګه له غیر حکومتی موسسو او مدنی
ټولنی څخه په  200۸کال کی د پاریس په کنفرانس ،په  2009کې د هاګ په کنفرانس ،په  20۱0کې د لندن په کنفرانس کې ،په کابل کې د سوله
په ملی مشورتی جرګې ،او د کابل په کنفرانس کې د استازی په توګه ګډون وکړ .نوموړی ،په عین حال کې د مدني ټولنو د سال بورد ته چې د
افغانستان له حکومت او یوناما سره متقابل عمل کوی ،اسانتیاوی ،برابروي.

د بحران ڼریواله ډله ()ICG
www.crisisgroup.org

د بحران ڼریواله ډله یوه خپلواکه ،غیر انتفاعی ،او غیرحکومتي اداره ده چې د وژونکو جګړو مخنیوي او حل کولو ته ژمنه ده .د بحران ډله

په  ۱۹۹۵کال کې د اتالنتیک څخه پورې غاړې د یوې ډلې نامتو او وتلو شخصیتونو په نوښت د یوې غیرحکومتي نړیوالې ټولنې په څیر

رامینځ ته شوه ،چې د  ۱۹۹۰کلونو په لومړیو کې د سومالیا ،راوندا او بوسنیا د ویرجنو پیښو په وړاندې د نړیوالې ټولنې د چمتو والي او
مؤثر غبرګون نه بریالیتوب  ،ناامیده کړي وو .د نوموړې ډلې مشرتوب د مورتون ابراموویتز ( په ترکیې او تایلیند کې د متحده ایالتو پخوانی

سفیر ،او وروسته د نړیوالې سولي لپاره د کارنګي د بښنې د مرستې موسسې رییس)  ،مارک مالچ براون ( د ملګرو ملتونو د پرمختیایي

پروګرام مشر ،وروسته د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او په بریتانیا کې وزیر) ،او د هغې د لومړني رییس ،سناتور جورج میشل په

غاړه وو .اصلي موخه دا وه چې یوه نوې ،نورو ته ناورته ( بی شباهته) اداره جوړه شي چې ډیر ښه مسلکی کارکوونکي ولري چې د احتمالی
شخړو او جګړو په وړاندې د نړۍ د سترګو او غوږونو په څیر عمل وکړي ،او د داسې یو خورا اغیزمن عامل هیئت خاوند وي چې د نړۍ د
پالیسي جوړونکو موثر عمل سمبال کړای شي .نن ورځ په عمومی توګه د بحران نړیوالې ډلې ته په نړۍ کې د وژونکو شخړو د مخنیوي او حل

کولو لپاره د معلوماتو ،تحلیلونو او د پالیسي په اړه د سال ورکولو د یوې سترې سرچینې په څیر کتل کیږي.

د بحران د ډلې د تمویل تر ټولو لویه سرچینه حکومتونه دې چې د نوموړې ډلې د تمویل  ۴۷سلنه پر غاړه لري .بنیادي جوړښتونه د بسپنو ۳۰

سلنه ادا کوي  ،په داسې حال کې چې د ځانګړو کسانو او حقوقی شخصیتونو بسپنه  ۲۳سلنه ده.
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د بحران د نړیوالې ډلې کارکوونکي
د بحران د ډلې اکثر تحلیل کوونکي پخواني تجربه لرونکي د یپلوماتان ،ژورنالیستان ،پوهان او د غیرحکومتي ادارو کارکوونکي دي چې
په خپلو ساحو کې د نړۍ د کار پوهانو الرښوونه کوي .د  ۲۰۱۴کال د فبروري د لومړۍ نیټې له  ۱۱۶مقامونو څخه  ۶۳مقامونه په  ۲۶ځایونو کې
په ساحو کې په کار بوخت وو .نورو د بروسلز په مرکزی دفترونو او نورو عمده سیمه ایزو دفترونو کې کار کاوه .یاده موسسه په عین حال کې
په الندې ځایونو کې دفترونه یا استازیتوب لری :ابوجا،بنکاک ،بیجینګ ،بیروت ،بیشکیک ،بوګوتا ،قاهره ،داکار ،غزه ،اسالم آباد،
استانبول ،یوروشلیم ،جهانزبورګ ،کابل ،لندن ،مکسیکو سیتی ،نایروبي ،نیویارک ،سیول ،تریپولی ،تونس او واشنګټن دي سي.
تجربه ،د تخصص ساحې او بوختیا
.1

1د کارپوهانو څیړنې او تحلیلونه

د بحران د ډلې اعتبار په ساحو کې د څیړنو پربنسټ والړ ده .د یادې ډلې تحلیل کوونکي د نړۍ په ستونزمنو سیمو کې کار کوي ،چیرې چې
د احتمالی جګړو د مینځ ته راتګ ،پراخوالي یا بیا پیښیدنې امکانات شته دي .د بحران د ډلې د کارکوونکو غټه دنده دا ده چې دا خبره
وڅیړي چې جګړې او اختالفونه څنګه او ولي رامینځ ته کیږی او هغه بنیادي سیاسي ،ټولنیز او اقتصادی عوامل کوم دي چې د شخړو شرایط
برابروي او د تاوتریخوالي سبب کیږي .د بحران د ډلې کارپوهان د اهمیت وړ اوپه پیښوکې مهم کسان پیدا کوي او دا موضوع څرګندوي
چې څه او څوک پرهغوي اغیز لري .هغوي د نورو هیوادونو او بین الحکومتی ادارو لکه ملګري ملتونه ،د اروپا اتحادیې او افریقا اتحادیې
واقعي او بالقوه ونډه ترغور او پاملرنې الندې نیسي.
.2

2د پالیسي عملي او فکري تجویزونه

د بحران د ډلې دنده یوازې دا نه ده چې د شخړو په الملونو وپوهیږي بلکې د شخړو مخنیوی ،او هغو ته د حل د الرو پیدا کول یی هم دنده
ګڼل کیږي ،په دې مانا چې هغه اړمونه او وسایل او همدا ډول هغه کسان وپیژني چې نوموړي وسایل که سیاسی ،حقوقی ،مالي او په پای
کې ،نظامي وي ،په کار اچوالی شي .ځینې دغه چارې د ملی حکومتونو یا محلي فعالینو عمل ته اړتیا لري؛ او نوریی د نورو حکومتونو یا
نړیوالو موسسو ژمنې په کار لري .د پالیسي دغه تجویزونه د یادې ډلې ساحوي څیړنو او تحلیلونو سره یو ځای په وخت،لنډو او د لوستلو
وړ ریپوټونو کې وړاندې کیږي.
.3

3اغیزمن او په لوړه کچه مالتړ

د ستونزې او وړغبرګون پیژندل یوازې د کار پیل ده .په ډيرو مواردو کې اصلي ستونزه د ضروري اقدام لپاره د «سیاسي ارادې» نشتوالی ده.
د بحران د ډلې دنده د هغې د نشتوالی په اړه یوازې د څواشینی ښکارول نه بلکې د هغې رامینځ ته کول دي .ددې خبرې معنا دا ده چې پالیسي
جوړونکي په مستقیمه توګه یا د نورو له خوا ،چې پرهغو اغیزه لري ،نه یوازې درسینو له الرې ،تعقیب او وهڅول شي .دا پخپل وار د دې معنا
ورکوي چې باید پاخه معنوي ،سیاسي ،حقوقي او مالي دلیلونه په اغیزمنه توګه هغو کسانو ته وړاندې شي چې د واقعی اعتبار او وړتیا
خاوندان وي .د بحران د ډلې بورد هغه وسیله ده چې د حکومتونو لوړو چاروکو ته الس موندنه برابروي.
د بحران د ډلې ټولې څیړنی په  www.crisisgroup.orgکې د الس موندنې وړ دي .د افغانستان په اړه لیکنې په وړیا توګه په الندی آدرس
 http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-asia/Afghanistna.aspxکې پیدا کیدای شي.

د بشري مرستو د همغږۍ سازمان ()CHA
www.cha-net.org

د بشري مرستو د همغږۍ سازمان یو غیر انتفاعي بشردوستانه سازمان دی چې په  1987م کال کې جوړ شو .د بیوزلۍ او زیانمنې را کمول،
د سرچینو د عادالنه ویش تضمین ،له باثباته ټولنیزې او اقتصادي پراختیا سره مرسته او د افغانانو د بنسټيزو حقونو تضمین ددې سازمان
ستراتیژیکې موخې دي .د بشري سرچینو پراختیا ( ،)OHRDد سبا د رسنیو سازمان ( ،)SMOاو پر بنسټیزو حقونو د څار سازمان()WBRO
یې خویندې سازمانونه دي .د دی سازمان لید دادي چې د ټولنې د ودې او آسیب مننې د کمولو په ډګر کې یوه اغیزمنه ،په ځان بسیا ،ابتکاري
او الرښوونکې موسسه وي.
د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود

41

د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

کار کوونکي
اوس اوسد بشري مرستو همغږي ۱،9۴2 ،افغان تخنیکی او مالتړ کارکوونکی لري چې په عمده توګه د کلیوالو ساحو په مختلفو پروژو کې
کار کوي .د نوموړی شمیري  2۵( ۴93سلنه) ښځې او نور پایی  ۱،۴3۱یی نارینه دي .د بشري مرستو همغږي پالن لری چې د ښځو ګمارنه په
راتلونکي کې تر  30سلنو پورې لوړه کړي.
سیمه ییز او والیتی دفترونه
د بشري مرستو همغږي خپل فعالیتونه په لومړي سر کې یوازې د فراه والیت په دوو ولسوالیو کې پیل کړل ،خو ډیر ژریې هغه لس نورو
والیتونو لکه کابل ،کندهار ،هلمند ،ننګرهار ،بلخ ،هرات ،غور ،فاریاب ،پروان او کاپیسا ته وغزول .کارکونکی
تجربې ،د تخصص اوبوختیا ساحې
دغه سازمان اوس مهال په شپږو مهمو ستراتیژیکو برخو کې فعالیت لري:
.1

1روغتیا او تغذي،

.2

 2تعلیمي او فرهنګي چارې،

.3

3کرهڼه او مالداري،

.4

4د سیمه ییزو ټولنو پراختیا او ټولنیز خوندیتوب،

.5

 5د ناورین د ګواښ کمول او ورسره بیړنی غبرګون او

.6

 6د جندر پراختیا

د بشري مرستو همغږي د دې وړتیا درلوده چې یو شمیر پروژې ،تر خپل پوښښ الندې ساحې او د خپلو هڅو ډول ډول والي د مرسته کوونکو
او د افغانستان د حکومت د ښه همکار په توګه زیاتې کړي .مرسته کوونکي موسسې له اکسفام ،د ناروې د کلیسا مرستو ،د نړیوال پرمختیا
لپاره د متحده ایاالتو مرستې ( ،)USAIDد اروپا اتحادیه ( ،)EUنړیوال بانک ( ،)The World Bankد ملګرو ملتونو د کډوالو عالی
کمیشنری ( ،)UNHCRد کډوالۍ نړیواله اداره ( ،)IOMجرمن چارتیس (د جرمني مرستې) ،د خوړو نړیوال پروګرام ( ،)WFPد کرنې  ،اوبو
لګولو او مالدارۍ وزارت ( ،)MAILد خوراکي توکو او کرنې اداره ( )FAOد آسیا ټولنه  ،Diakonic Katastrophenh life ،د عامې روغتیا
وزارت او د بیارغونې او د کلیو د پرمختیا وزارت څخه عبارت دي.

د سولې او جګړې د مطالعاتو مرکز()CAPS
www.caps.af

په کابل کې میشت د سولې او جګړې د مطالعاتو مرکز په  ۱3۸۵کال کې د یو خپلواک څیړنیز مرکز په توګه را منځ ته شو چې یو لړ عملي
څیړنې ،چې موخه یې د حکومتدارۍ ،مخدره توکو ،د شخړو د حل ،او سولې د ټینګښت په ګډون مهمو برخو کې پر پالیسي جوړوونکو اغیزه
ده ،تر سره کوي .دغه سازمان هڅه کوي څو پر افغانستان او سیمه له ځانګړي تمرکز سره د ګواښ د ارزولو لپاره سیمه ییزه وړتیا لوړه کړي.
نوموړی مرکز د جګړې ،خلکو او کلتور ،او همدا راز په افغانستان او سیمه کې تاوتریخوالو کې د ښکیلو ډلوپه اړه د څیړنې ،روزنې او
پوهې د لیږد را لیږد او مرستې لپاره ژمن دی .د سیاسي تاوتریخوالي د ګواښ د را کمولو لپاره ځانګړی شوی ،دا مرکز هڅه کوي څو په
افغانستان کې له سولې او ثبات سره د مرستې لپاره د یوه تلپاتې چاپیریال له را میځ ته کیدو ،مالتړ وکړي .د همدې لپاره یاد سازمان په دی
وړاندی فعالیتونو کې بوخت دی :څیړنه او د پالیسۍ شننه ،پوهنه او روزنه ،او د وړتیا لوړول او د پوهې پراختیا.د دې سازمان اصلي تمرکز
د امنیتي موضوعاتو پر څیړنه او شننه دی چې حکومتي چارواکو ،د نړیوالې ټولنې غړو ،او نورو ونډه والو ته د منظم پوهاوي او رپوټونو له
الرې خپریږي .همدا راز دغه مرکز د افغانستان او سیمه ییز تاریخ ،کلتور ،و سله والو نښتو او بلواګرۍ په اړه په منظمه توګه کنفرانسونه،
ورکشاپونه ،سیمینارونه او پوهاوي او همدا راز روزنیز پروګرامونه جوړوي.
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د سولې او یووالي لپاره همکاري()CPAU
www.cpau.org.af

د سولې او یووالي لپاره همکاري ( )CPAUیوه افغاني غیر حکومتي اداره ده چې له  ۱۹۹۶کال څخه راهیسې په افغانستان کې کار کوي.

دسولې اویووالي لپاره همکاري په هیواد کې د محلي ټولنو او افغان حکومت د مالتړ له الرې په سولې او عدالت پورې اړونده موضوعګانو
باندې کار او غور کوي .د سولې او یووالي لپاره د همکاري لیدداده چې د سولې فرهنګ او له هر ډول تبعیض او تاوتریخوالي څخه خالصه

نړۍ رامینځ ته کړي ،چیرې چې هر څوک د اساسي اړتیاوو ،ټولنیزعدالت او درنښت خاوندان وګڼل شي .د دغه موسسه رسالت دا ده چې د
ګډون د طریقې له الرې چې مرسته ،باور او د شخړو حل رامینځ ته کوي ،او همدا ډول د ظرفیت د لوړولو له الرې د سولې جوړولو او پایښت

لرونکي ټولنیز انکشاف لپاره آسانتیاوې برابرې کړي.

په سیمه او والیتونو کې ادارې
دسولې اویووالي لپاره د همکاري مرکزي دفتر په کابل کې ده او د پروان په والیت کې د یوه دفتر او  FMرادیو د اډې په شمول په ټول هیواد

کې پنځه فرعي دفترونه لري CPAU .ټولنې جوړې کړي دي او اوس په بدخشان ،تخار ،کندز ،بغالن ،فاریاب ،جوزجان ،سرپل ،بلخ ،کابل،

کاپیسا ،وردګ او غزني کې په کار بوخته ده.

همدا ډول په ارزګان ،هلمند ،کندهار ،ننګرهار ،کنر ،بامیان ،دایکندی ،هرات ،فراه ،غور ،لوګر ،پکتیا ،خوست او پروان کې د څیړنې پروژې

جوړې کړي دي .دسولې اویووالي لپاره همکاري په ټولو یادو شوو ځایونو کې له اغیزمنو اشخاصو او محلي حکومتي جوړښتونو سره اړیکي
لري .د  CPAUد کار د ساحو په اړه د تفصیلی معلوماتو لپاره مهرباني وکړی http://cpau.org.af/project-history.html ،وګورئ.

تجربې ،د تخصص ساحې او بوختیا
دسولې اویووالي لپاره همکاري په ټولنیز بدلون کې د رسنیو په روزنه ،ظرفیت جوړولو او د زده کړو په پروګرامونو کې د دوو لسیزو تجربه
لري .نو ځکه د یاده موسسه د رسنیو د ظرفیت او د هغې د مرستندویه ادارو له الرې د توان د رسنیو تولیدات ،او ټول هیواد ته ددسولې

اویووالي لپاره همکاري د وړانګې رسیدل پراخ او پایښت لرونکي دي .ددې ترڅنګ نوموړی موسسه د خپل  FMرادیو -اډې له څلورو مختلفو
فریکوینسي ګانو سره په اتو والیتونو کې اداره کوي ،او نوموړې شبکه په چټکۍ سره پراخیږي .د دسولې اویووالي لپاره همکاري د سولې

جوړولو ډیره برخه پروګرامونه د مخابراتو ،مالتړ او زده کړې قوي او غښتلی عناصر لري .دسولې اویووالي لپاره همکاري اوس اوس د

افغانستان د ۳۴والیتونو لپاره د ملي مالتړ او پوهاوي پروګرام اداره کوي.

د سولې څیړنیز او روزنیز سازمان ()PTRO
www.ptro.org.af

د سولې څیړنیز او روزنیز سازمان ( )PTROپه کابل کې میشت یو افغان غیر حکومتي سازمان دی  ،چې د سولې ،جګړې ،او عدالت پر
موضوعاتو متمرکز دی او د سولې د ټینګښت او ښې حکومتدارۍ په اړه روزنې وړاندې کوي .همدا راز دغه سازمان د پالیسۍ د بډاینې
او د اړوندو مو ضوعاتو په اړه د ژورې پوهې د وړاندې کولو په موخه ملي او نړیوالو حکومتي او غیر حکومتي سازمانونو او ملي ادارو ته
څیړنې تر سره کوي.
کار کوونکی
د سولې څیړنیز او روزنیز سازمان د ټولو والیتی دفترونو په شمول ۶۵ ،کارکوونکی لري چی  ٪ ۱۵یې ښځې دي.
سیمه ایز او والیتی دفترونه
د سولې څیړنیز او روزنیز سازمان اصلی او مرکزی دفتر په کابل کې ده چې په ،بادغیس ،بغالن ،هرات ،کندز ،ننګرهاراو تخار ،د والیتی
دفترونو له خوایې مالتړ کیږي.
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تجربی ،د تخصص او بوختیا ساحی
د سولې څیړنیز او روزنیز سازمان اوس اوس په ټول هیواد کې د افغانستان د سولې او بیا استقرار پروګرام ( )APRPد محلي اغیزو ،په تیره

بیا د بیا استقرار په ټولنو کی پر ښځو د اغیزو په شمول ،د څیړنو او زده کړو په یو شمیر پروژو بوخته ده .همدا رنګه دغه سازمان د شپږو

مختلفو والیتونو په محلي سیمو او په تیره بیا پر محلي مدني ټولنو ( )CSOباندی د لیږد پر اغیزو تمرکز وکړي .د لیږد د پروسې (دواړه
امنیتی او حکومت کولو اړخونو) اغیزه تر څیړنې الندې نیولی ده .په دغو څیړنو کې د ټولني د ژوند په ټولو اړخونو باندي اغیزې شاملې دي.

د زده کړو په هڅو کې د دوه شمالي والیتونو محلي شوراګانو او د ټولنې استازو ته د منازعاتو او اختالفونو د حل او منځګړیتوب په هکله د

ورکشاپونو جوړول او د  20۱۴په راتلونکو ټولټاکنو کې د ډیر ګډون روزنې ،شاملې دي .په جنوب شرق او شمال کې  PTROد قانون د حاکمیت
په هکله د عدل رسمي او غیر رسمي استازو ته د قانون د حاکمیت په هکله زده کړي ورکوي .هغوي په څلورو والیتونو کې چې د مجدد استقرار
د پروسې له خوا اغیزمن دي د ښځو ډلو په مالتړ او زده کړو کې خورا ډیره بوخته ده او هڅه کوي چې ښځې د خپلو ټولنو په محلي پریکړو کې

د ګډون لپاره وهڅوي.

د دغه سازمان کار به د لیږد په مودې کې په محلونو کې ،اوهمدا ډول د شا او خوا ټولنو او ( APRPپه افغانستان کی د سولي او بیا استقرار
پروګرام) لپاره د څیړنو او زده کړو په بڼه دوام ومومي .دا کار به له نورو ډیرو د مالتړ هڅو سره یوځاي وي چې موخه یی په محلي حکومت کولو

او ملي /نړیوالې پالیسي جوړولو کې بدلون راوستل دي.

د پاکستان د مدني ټولنو له ډلې سره به یوه ګډه پروژه چې د بشری امنیت (خوندیتوب) ،ګډو ستونزو او د دواړو هیوادونو د ښو تجربو په

څیړنه کی بوخته وي ،پیل شي.

د قانون د حاکمیت ،د پرمختیایي مداخلو د ارزوني ،د مدني ټولنو له ډلو سره مرسته او د څنډې ته شوو ډلو د اړتیاوو څخه د مالتړ په هکله

یو شمیر باالقوه څیړنیزې او د زده کړي پروژې شتون لري .ددې ترڅنګ  PTROله خپلو کلیدي شریکانو سره یوځای دداسې مسئلو لکه د

بیارغونې او بیا استقرار په جریان کې د ښځو ونډه ،د ماشومانو حقونه ،او د انکشافي مداخلو اغیزو په اړوند یو لړ کارونه سرته رسولي دي.

د سوېلي او لويديځ افغانستان او بلوچستان د همغږۍ ټولنه ()SWABAC
د سویلي او لویدیځ افغانستان او بلوچستان د همغږۍ ټولنه ( )SWABACد افغانستان په سویل کې د بوختو ملي او نړیوالو غیر حکومتي
سازمانونو د همغږۍ اداره ده.د  SWABACمرکزي دفتر په کندهار کې دی او د  1367کال د وږي په مياشت کې د هغو  12غیر حکومتي سازمانونو
له خوا چې په بلوچستان او د افغانستان په سویلي سیمو کې د افغان کډوالو له کلیو سره په مرستو او بیا رغنیزو چاروکې بوختې وې را منځ
ته شوه .د نوموړي ټولنې غړيتوب له حکومت سره راجیستر شوي هغه غیر حکومتي سازمانونه چې په سوېلي سیمو کې کار کوي او همغږۍ
ته لیواله وي او همدارنګه د بسپنه ورکوونکو د بودیجې اسناد او سازماني تاریخچه ولري او د پنځو نورو غیر حکومتي سازمانونو له خوا
تأیید شوي وي ،تر السه کوالی شي .اوس محال سوابک  45غړي لړی .د سوابک موخه ددې موضوع څارل دي چې د غیر حکومتي موسسو او
مدنی ټولنو موسسو ترمینځ همغږۍ شتون لري او د ټولنو له اړتیا سره سم خپلې دندې په موثره او اغیزمنه توګه سرته رسوي.
تجربی ،د تخصص او بوختیا ساحی
د سوېلي او لويديځ افغانستان او بلوچستان د همغږۍ د ټولنې فعاليتونه په دريوو برخو وېشل کيږي :همغږي ،مدافعه او د وړتیا لوړول .دغه
ټولنه خپلو غړو ته د مرسته رسولو لپاره د پالیسۍ د الرښوونو ،د سرچینو د مدیریت او نورو عملیاتي مسئلو او په سوېلي افغانستان کې د
مرستندویه ټولنو په منځ کې د همغږۍ د پیاوړتیا له وروستۍ موخې سره ،د بحث لپاره یو جرګه ځای برابروي .نوموړې ټولنه د غیر حکومتي
سازمانونو د قانون او مقررې په تسويد کې برخه درلودله ،او د خپلو غړو غیر حکومتي سازمانونو په استازیتوب او د سوېلي سیمو د
استازي په توګه ،دې ټولنې د افغانستان د ملي پراختیايي ستراتیژۍ د کرهڼې او کلیو د پراختیا د سکټورونو په برخه کې اغیزمنه ونډه
درلودله .په همدې توګه د  20۱۱کال د ډسمبر په میاشت کې د افغانستان په اړه د بن په نړیوال کنفرانس کې د افغانستان په اړه د مدني ټولنې
د مشورتي کمیټې د یوه غړي په توګه یې د سیمه ییز استازیتوب په معرفي کولو کې مهمه ونډه واخیستله .همدا راز دې ټولنې د توکیو په
کنفرانس کې د مدني ټولنې د مشورتي کمیټې غړیتوب یې درلود.
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د نورو فعالیتونو ترڅنګ،سوابک د انټرنیوزاو در آسترالیا د کمکونو په مرسته پرمخ بیایی چې تر  ۲۰۱۵پورې به دوام ومومي .او په نظر کې

لري چې همدا ډول پروګرامونه د سیمي نورو والیتونو ته هم وغزوي.

د مدني ټولنې او بشري حقونو شبکه ()CSHRN
www.cshrn.af

د مدني ټولنې او بشري حقونو شبکه (  )CSHRNپه  ۱3۸3کال کې د  2۵افغاني سازمانونو له خوا جوړه شوه ،موخه یې په افغانستان کې د

بشري حقونو د پیاوړي نهضت له الرې بشري حقونو ته د درناوي زیاتول دي.

ددې شبکې  124غړي سازمانونه د ښځو د حقونو ،د بیان د آزادۍ ،د رسنیو د آزادۍ او د قانون د واکمنۍ په ګډون د بشر د حقونو لپاره په
انفرادي او ټولیزه توګه کار کوي .همدا راز دغه شبکه له دولتي ادارو سره د خبرو اترو الره هواروي دغه شبکه د غړو سازمانونو ،دولتي ادارو
او مشرانو تر مینځ خبرې اترې تنظیموي .د مدني ټولنې او بشري حقونو شبکه یو شمیر پوه او با تجربې روزونکې لري چې د افغانستان له
شرایطو سره سم یې یو لړ روزنیز الرښودونه برابر کړي دي چې پر بشري حقونو ،د جګړې پر بدلون ،انتقالي عدالت ،د ښځو پر حقونو ،د بشري

حقونو پر نړیوالو میکانیزمونو ،د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا  ۱32۵شمیره پریکړه لیک او ستراتژیک پالن جوړونه تمرکز لري .دغه شبکه
د بشري حقونو د روزنې او په دې هکله د بحثونو د هڅونې په موخه رسنۍ کاروي .د انګاره تر سر لیک الندې د یوې درې میاشتنۍ مجلې په

ګډون؛ د  ”VOICEغږ“ په نامه یوه اونیزه راډیويي خپرونه؛ او د کلید په نامه مجله کې یوه صفحه ،او په مزار شریف او هرات کې سیمه ییزه

راډیو خپروي .د  CSHRNلید د بشري حقونو پراساس داسي یوه ټولنه ده چې پر دموکراسۍ او د قانون پر حاکمیت والړه وي ،چیرته چې ټول

خلک په خپلو حقونو پوه وي او د قانون د حاکمیت له لیاري د خپلو حقونو غوښتنه وکړای شي.
سیمه ایز او والیتی دفترونه

ددې شبکې مرکزي دفتر په کابل او سیمه ییزې څانګې یې په جالل آباد ،مزار شریف ،بامیان ،خوست او هرات کې میشتې دي.
کارکوونکي
د مالتړ کوونکو ډلو په شمول ،د سکرتریت د ټولو کارکوونکو شمیره  3۱کسان دي .په اداري او مدیریتي کارونو کې د  22بوختو کارکوونکو

له جملې څخه  ۸ښځې دي.

تجربې ،د تخصص اوبوختیا ساحې
غړي موسسې د CSHRNعمومي شورا جوړوي چې د شبکې د عمومی پالیسی او پریکړه کولو اداره ګڼل کیږی .د الرښوونکی کمیټی یوولس

انتخابی غړي ډاډ ورکوي چې د  CSHRNفعالیتونه د هوکړه شوو معیارونواو استراتژي سره سم سرته رسیږی.
اوسنی پروګرام غړو او شریکو موسسو ته د پنځو عمده ستراتژیکو پایلو سره سم خدمتونه برابروي:
.1

1د همغږۍ خدمتونه

.2

2د ظرفیت مینځ ته راوستل (د ریښه اي او جوړښتي ظرفیت جوړونې پروګرامونه)

.3

3له غړو موسسو سره یوځای د بشری حقونو د حالت ارزونه

.4

4د عامه پوهاوي پروګرامونه

.5

5پر پالیسۍ او مسلو والړ مالتړ

د لیږ د (انتقال) د مودې لپاره -CSHRN ،له سرې میاشتې سره یوځای -د بشري قانون د زده کړي ورکشاپونه جوړ کړي او غواړي چې د ملي
امنیتي ځواکونو لپاره د زده کړي ورکشاپونه جوړ کړي .ددی ورکشاپونوموخه دا ده چه دافغان امنیتي ځواکونوپه عملیاتونو کی د ملکی

وګرو د تلفات تیت کړی.
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په ۲۰۱۵کال افغانستان کې د بشري غبرګون پالن2
د  ۲۰۱۴کال د نومبر په  ۲۶مه ،د افغانستان حکومت او بشري ټولنې د  ۲۰۱۵کال لپاره د بشري غبرګون پالن ( 3)HRPپیل کړ .د نوموړي پالن

موخه داده چې  ۳.۸ملیونه تر ټولو ډیر آسیب منونکو افغانانو د ژوند د ژغورنې لپاره د اساسي خوړو ،روغتیا ،تغذیې ،اوبو او د روغتیا

ساتنې مرستې وړاندې شي ،په داسی حال کې چې تمرکز پر هغو سیمو ده چې نا امنه دي ،لږ پاملرنه ورته شوي ،او رسیدل ورته سخت دي.

غبرګون تر ټولو ډیرو آسیب منونکو ته لومړیتوب ورکوي چې په هغو کې د شخړو او طبیعی پیښو ځپلي او بیځایه شوي ،د خوړو له پلوه نا

خوندي ،سوء تغذي کوچنیان او امیدواره او شیدې ورکوونکې ښځې ،کډوال (پاکستاني او بیرته راستانه شوی افغان کډوال) ،او راستانه

شوي افغانان ،شامل دي .ددې موخې د الس ته راوړلو لپاره ،د افغانستان د  ۲۰۱۵کال بشري غبرګون پالن  ۴۰۵ملیون ډالره په کار لري.
د بشري غبرګون پالن ()HRPد  ۲۰۱۵کال درې ستراتژیکي لومړیتوبونه دا دي:

لومړی ستراتژیک لومړیتوب :لوړو آسیب منونکو سیمو ته د اساسي روغتیایي خدمتونورسول؛ د خوړو او تغذیې مرستې ،د امیدوارو
ښځو د خوندي زیږون لپاره مالتړ؛ اوبو ،د ناروغتیا د خپریدو مخنیوی ،او د روغتیا ساتنې د فعالیتونو له الرې د میندو او کوچنیانو په

شمول د ناروغۍاو مړینې او ډیرې ناوړه تغذیې لږوالی.

دوهم ستراتژیک لومړیتوب :د ثبات او د پرهارونو او ذهنی ټپونو د پاملرنې د آسانتیاوو برابرول ،نورو ته د مراجعې د مکانیزم ،او ماین

پاکولو له الرې په جګړو پورې د اړوندې مړینې تقلیل او له ملکی کسانو څخه د مالتړ غښتلي کول.

دریم ستراتژیک لومړیتوب :د ژوند د ژغورلو لپاره د مرستو په شمول په وخت غبرګون ،ترڅو د جګړو او طبیعی پیښو په اثر د داخلي بیځایه
شوو کسانو او همدا ډول د پاکستاني کډوالو ،افغاني بیرته راستنو شوو کډوالو او آسیب منونکو راستنو شوو سند نه لرونکو کسانو اړتیاوې

برابرې شي .دا لومړیتوب به د جګړو او طبیعی پیښو له خوا اغیزمن شوو ټولنو لپاره د غبرګون په اړه په اغیزمن چمتو والي اود احتمالي
پیښو په پالن جوړونې باندې تمرکز ولري.په بل عبارت نوموړی لومړیتوب په غزیدونکي متمرکز روش ،ټینګې سمبالونې ،په وخت اقدام او

د غبرګون د مالکیت د ملی کیدلو خوا ته د خوځیدو پر بنسټ والړ ده .د چمتو والي او احتمالي پالن جوړونې د پایلو یوځاي والی ډير فعال او

چمتو کوونکی روش ډاډمن کوي چې د ملي خطر تحلیل او ارزونه ،د ظرفیت د لوړوالی کړنالره او د ناببره پیښو په وړاندې د غبرګون وسایل
او د همغږی مکانیزم غښتلي کوي او په پای کې د اړتیا په صورت کې د سرچینو او منابعو چټکه او همغږې شوې سمبالونه رامینځ ته کوي.

بشري ستراتژي د پنځو غټو عناصرو په شا او خوا را څرخي:
•له پایښت لرونکو حل الرو څخه مالتړ
•د فعالیتونو همغږي
•ټینګه لومړیتوب جوړونه
•د الس موندنې ډاډمن کول
•د بیړنیو پیښو لپاره چمتو والی
دوره ای یا بیا پیښیدونکی بشري غبرګون نه د اړو خلکو لپاره درنښت ګڼل کیږي او نه د مرستندویانو لپاره ارزان او د ارزښت وړ ده .د اساسي

کمزورتیاوو حل کول چې له افغانستان څخه یې په نړۍ کې یو تر ټولو نیستمن هیواد جوړ کړي ده ،په بشری اړتیاوو کې د خلکو د ستونزو

اندولیز کموالی ډیر ستونزمن کړي ده .په څلورو عمده ساحو کې ودې ته اړتیا لیدل کیږي چی د یوه اغیزمن روغتیایي پاملرنې سیستم ،د

داخلي بیځایه شوو کسانو او راستنو شوو کډوالو لپاره پایښت لرونکو حل الرو ،د اوبو د مدیریت او ناوړه پیښو د خطر د کمولو او د

مدیریت په شمول ،د بشري تړلتوب کړۍ ماته کړي.
 2پخوا د ګډ بشري عمل د پالن په نوم یادیده.

 3په  ۲۰۱۵کال افغانستان کې د بشري غبرګون پالن په 15LWQXO/http://bit.ly:کې د الس موندنې وړ ده.
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سامویل هال ()Samuel Hall
www.somuelhall.org

سامویل هال د هغو عامه او خصوصی سکتور موسسو لپاره چې په اوسنیو او جګړو وروسته سیمو کې پانګونه کوي د کیفیت په ساحه کې
د څیړنې ،تخصصي تحلیلونو او ستراتژیکو سال ورکولو مشري کوي .سامویل هال چې په آسیا ،افریقا او منځنی ختیز او شمالي افریقا کې

فعالیت لري له ساحې څخه د بیلګو پراساس موندنې ،پالیسی جوړونکو او پریکړه کوونکو ته له تخصص سره یو ځای په داسی ساحولکه

نظارت او تحلیل؛ د ستراتژیو او اغیزو ارزونه؛ او اقتصاد ،مهاجرت ،حکومت کولو ،د قانون حاکمیت ،پوهنه او د مالتړ په څیړنه کې برابروي
سامویل هال ددې لپاره جوړه شوه چې په بشري او پرمختیایی ساحه کې د څیړنی د اکادمیکی نړۍ او عملی تطبیق ترمینځ تشه ډکه کړي .د

کلونو په لړ کې دې موسسې د پوهې په مختلفو څانګو کې د څیړونکو یوه ډله جوړه کړه چې په ستونزمنو او پوښتنې کوونکی چاپیریال کې له

عیب څخه خالصه او په عملي ساحه کې د لومړي الس تجربو خاونده ده .ددې موسسی غړي کارکوونکي او کارپوهان دا الندې وړتیاوې لري:

علمی وړتیا -د شمالي امریکا ،اروپا او آسیا له پوهنتونو (هاروارد ،کارنل ،آکسفورد ،د لندن د اقتصاد او سیاسی علومو مکتب ( )LSEد

لندن د پوهنتون کالج ( ،)UCLکینګس کالج ،د پاریس ایکول نارمل سوپیریری ،ساینس پی او ( ،)Sciences Poد اندرا ګاندی د پرمختیایی

څیړنو انستیتیوت ( ،)IGIDRاو نورو څخه د دکتورا او ماستري درجې.

سکتوری پوهه چې په سیاسی علومو ،اقتصاد ،عدالت ،روغتیا او مهاجرت څانګو کې له علمي کارپوهانو سره د پایښت لرونکي ګډ کار

څخه الس ته راغلی ده.

تجربی ،د تخصص ساحی او دندې
ساحوي تجربې چې په جګړو اخته او جګړو وروسته ملي پالزمینو څخه رانیولي بیا تر لیری پرتو کلیو سره د پنځه کلونو څخه ډیرو اړیکو له

الرې ،الس ته راغلي دي.

سامویل هال په لومړۍ درجې کې د بشري مرستو اوتوسعه ی شریکانو ،مرستندویانو ،خصوصی سکتور او علمی انستیتونو سره کار کوي.

فساد پر ضد د څارنې او ارزونې ګډه خپلواکه کمیټه ()MEC
www.mec.af

د ادارې فساد پر ضد د څارنې او ارزونې ګډه خپلواکه کمیټه له هغه وروسته چې د لندن او کابل نړیوالو کنفرانسونو د فساد پر ضد د خپلواکې

ځارنې او ارزونې د اړتیا په هکله تاکید وکړ ،جوړه شوه.د لندن تر کنفرانس څخه وروسته ،د افغانستان حکومت نړیوالې ټولنې ته بلنه ورکړه

چې د څارنې او ارزونې یوه افغانی-نړیواله ګډه کمیټه جوړه کړي.

د ادارې فساد پر ضد د څارنې او ارزونې ګډه خپلواکه کمیټه د افغانستان له حکومت او نړیوالی ټولنې څخه خپلواکه ده .د دغه د دندو الیحه

الندې اصول دي:

•د فساد پر ضد د وړاندیزونو او معیارونو جوړول
•د فساد پر ضد د حکومت او نړیوالې ټولنې د هڅو څارنه او ارزونه
•جمهور ر ییس ،پارلمان ،خلکو او نړیوالي ټولنې ته ریپوټ ورکول
د ادارې فساد پر ضد د څارنې او ارزونې ګډه خپلواکه کمیټه په هر شپږ میاشتو کې د منل شوو معیارونو پراساس د خپلو ارزونو او موندنو
په هکله جمهور ر یی س ،پارلمان او د رسنیو له لیاری د افغانستان خلکو ته یو ریپوټ وړاندی کوي.
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

تجربی ،د تخصص ساحی او دندې
•د اداري فساد پر ضد د وړاندیزونو او معیارونو (شاخصونو) جوړول.
•د وړاندیزونو د عملی کولو په هکله څارنه او ارزونه
•د فساد پر ضد د جمهوری ریاست د  ۴۵ګڼی فرمان د موادو د عملي کیدلو څارنه
•د فساد د ارزونو آسیب مننه
•سال ورکول او د پوهاوي لوړول
•په  20۱2کال کې د ادارې فساد پر ضد د څارنې او ارزونې ګډه خپلواکه کمیټه د کابل بانک د بحران په اړه یوه عامه پلټنه سر ته ورسوله

فریدریش ابرت -ستفتنگ ( )Friedrich-Ebert-Stiftung
www.fes-afghanistan.org

د فریدریش-ابرت -سټیفتینګ ()FESموسسه د جرمنې ګټې نه کوونکې ادارې په توګه په  ۱۹۲۵کال کې جوړه شوه .دا موسسه د ټولنیزې
موکراسی (سوسیال دموکراسي) نظریو ته ژمنه ده .نوموړې موسسه په جرمنی کې د لومړی ټاکل شوی ولسمشر ،فردریک ایبرت ،سیاسی

میراث ګڼل کیږي .د فریدریش-ابرت -سټیفتینګ تر نن ورځې پورې په جرمنی او بهر کې خپل رسالت د خپلواکۍ ،یووالي او ټولنیز عدالت

د انکشاف په الر کې سرته رسوي .دغه موسسه د محلي ادارو او مدني ټولنې په مرسته د  ۲۰۰۲کال څخه راهیسی په افغانستان کې کار کوي.

د فریدریش-ابرت -سټیفتینګ د دموکراسي او فعالې مدني ټولنې جوړول ،او همدا ډول د نړیوالې همکارۍ ،مذاکرو او ګډ ژوند پرمختیا
هڅوي .دا موسسه (په ملي ،سیمه ایزه او نړیواله کچه)د کار پوهانو او پوهې د مبادلې لپاره آسانتیاوي برابروي ،او د ځوانانو په شبکو او

جوړښتیز انکشاف کې د ظرفیت په لوړولو کې برخه اخلي.

د د فریدریش-ابرت -سټیفتینګ د پروګرامونو موخه په محلي او ملي کچه د ولسواکو ادارو غښتلي کول ،د ځوانانو سیاسی ګډون ،د ښځو

د واکمنۍ پرمختیا او جنسیتي برابروالی ،د خپلواکو او تخصصي رسنیو انکشاف ،په رسمي او غیر رسمي اقتصاد کې ټولنیز عدالت ،او د

سولې د پرمختیا لپاره سیمه ایزه همکاري ،ده.

په افغانستان کې ( )FESد جرمني د اقتصادي همکارۍ او انکشاف فدرال وزارت له خوا تمویلیږي.
سیمه ایز او والیتی دفترونه
په افغانستان کې د ( )FESدفتر په کابل کې موقعیت لري.

مشورتې لویه جرګه ()2014
په  20۱3کال کې ،جمهور ر یی س کرزی مشورتی لویه جرګه راوبلله چې له متحده ایالتونو سره د دوه اړخیز امنیتی تړون په اړه ،چې په
افغانستان کې د متحده ایالتونو ځواکونو راتلونکي شتون ته قانونیت ورکوی ،له لویانو د قومونو مشرانو ،مدنی ټولنو ( )CSOsاو د

پارلمان له غړو ( )MPsسره مشوره وکړی .نوموړی تړون څه د پاسه یو کال تر بحث الندی وو ،چې ځینې وختونه د اړوندو حکومتونو له خوا

عامه انتقادونو ته وایستل شو.

د جرګو راغونډیدل په افغانی سیاست کې یو پخوانی دود دی .په هر صورت ،په ملي کچه د هغوي جوړیدل په نسبی توګه نوي پدیده ده.
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“لویه جرګه چې پښتني قومونو د سترو جرګو په بڼه له پیړیو راهیسی جوړي کړي دي ،د یوې دولتې موسسې په توګه هغه

وخت رامینځ ته شوه چې نوموړو قومونو د لښکري ځواکونو عمده برخه جوړه کړه وه او ،په حقیقت کې ،د پاچا ټاکونکي
وه د ناکراریو په وختو کې ،کله چې افغانانو مشروع پاچایان نه منل  ،دا ډول جرګو ملې پریکړې کړي دي .له دغو دودونو

څخه په ګټی اخیستنی سره ،د ظاهر شاه الرویانو او مالتړو د بیړنۍ لویې جرګې جوړول د دولتي ځواک د بیا جوړونې په

الر کې د لومړنۍ قدم په توګه وړاندیز کړه"

4

بارفیلد وا یی  ،چې د افغانستان په اوسنی سیاسی تاریخ کې ،رهبران له جرګې څخه د سیاسې وسیلې په توګه کار اخیستی او ادعا کوي چې

جرګې یوازې هغه وخت جوړیږی چې جمهور ر یی س د خپلو پالیسیو لپاره د عامه خلکو تا یی د ته اړتیا ولری.5

په هر صورت ،هغه جرګه چې د  20۱3کال د نوامبر د میاشتی په  22مه جوړه شوه لږ شانته بل ډول وه .د پخوانیو لویو جرګو پرخالف2،۵00 ،

رابلل شوی غړي ،په  ۵0کمیټو وویشل شول ،چې ستراتژیک تړون یی درې ورځی تر بحث الندې ونیو او د تړون السلیک یی د رایو په اتفاق

ومانه او څرګنده یی کړه چې د افغان ولس په ګټه ده چې له متحده ایالتونو سره دوستانه او نږدې اړیکی ولری .کوچنی سمونونه لکه د متحده

آیاالتو د پوځ له خوا د کورونو په لټونو د محدودیت راوستل ،چې په وروستنۍ مسودې کې ورته ځای ورکړل شوی وو ،وړاندیز شول.

لویې جرګې جمهور ر یی س ته مشوره او سال ورکړه چې تړون د متحده آیاالتونو له وړاندیز سره سم ،د  20۱3کال له پای څخه مخکې الس لیک

کړئ .خو ،جمهور ر یی س کرزی وړاندیز شوې نیټه ؤنه منله او څرګنده یی کړه چې تړون به د راتلونکی جمهور ر یی س له خوا چې د  20۱۴کال

د اپریل په میاشت کې ټاکل کیږی ،السلیک شي .په پای کې د  ۲۰۱۴کال د سپتمبر په  ۳۰مه نیټه د افغانستان د نوي ولسمشر اشرف غنی له

خوا السلیک شوه.

ملی دموکراتیک انستیتیوت ()NDI
www.ndi.org

ملی دموکراتیک انستیتیوت ( )NDIیوه غیر انتفاعی ،ناپییلې ،غیر حکومتي اداره ده چې له درې لسیزو ډیر یی د نړۍ په هره سیمه کې له

دموکراتیکو موسسو او کړنو څخه مالتړ کړي ده .ملی دموکراتیک انستیتیوت او د هغه شریکانو په  ۱۹۸۳کال کې د ګډون د ودې ،آزادۍ
او په حکومت کې د حساب ورکولو لپاره کار کړي ده د ملي دموکراتیک انستیتیوت موخې د ښاریانو د ګډون ،آزادۍ او په حکومت کې د

حساب ورکولو له الرې په ټوله نړۍ کې د دموکراتیکو

(ولسواکو) موسسو څخه مالتړ او د هغو غښتلي کول دي .د ملی دموکراتیک انستیتیوت له کارونو څخه ،د متحده ایاالتو د پرمختیا اداره

( )USAIDد بریتانیا د حکومت د سفارت او بهرنیو مشترک المنافعه دفترونه ( ،)FCOاو د کانادا د بهرنیو چارو ،سوداګري او پرمختیا

وزارت ( ،)DFATDمالتړ کوي.
کارکوونکي

ملی دموکراتیک انستیتیوت په افغانستان کې  ۱۷۵کارکوونکي لري چې  ۲۶یی ښځې او  ۱۴۹یی نارینه دي.
سیمه ایز او والیتی دفترونه:
ملی دموکراتیک انستیتیوت په کابل ،ننګرهار ،خوست ،کندهار ،هرات ،بلخ ،کندز او بامیان کې دفترونه لري.
د تخصص ساحې ،تجربې او بوختیا
ملی دموکراتیک انستیتیوت د سیاسی او ملکي موسسو د تاسیس او غښتلي کولو ،له ټولټاکنو څخه د مالتړ ،او د ښاریانو ګډون او په

حکومت کې د حساب ورکولو لپاره.

 4روبین )2004( .افغانستان لپاره یو ښه اساسی قانون جورول ،ص.7 ،
 5بارفیلد )2004( .فرهنګی او سیاسی تاریخ ص.295 ،
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اوس اوس  NDIپه درې ساحو کې کار کوي:
•د سیاسی جوړښتونو او مدني ټولنو غښتلی کول
•د سیاسي ګوندونو د ګډون اغیزمن ګډون
•په سیاست کې د ښځو د ګډون وده

نړیواله رواني ټولنیزه موسسه ()IPSO
www.ipsocontext.org

نړیواله رواني ټولنیزه موسسه IPSOیوه ګټه نه اخیستونکي بشري موسسه ده چې په  200۸کال کې په جرمني کې پیدا او په  20۱۱کال کې د

افغانستان په پوهنې وزارت ( )MoEکې ثبت شوي ده .دغه موسسه د سایکو سوشیل (رواني ټولنیزي) پاملرنې خدمتونه (په مستقیمه او
غیر مستقیمه توګه) ډیرو خوارو غریبو او اړو خلکو ته په بی توپیره او غیر تبعیضی توګه ټولو ته پرته له نژادي ،مذهبي ،عقیدتي یا سیاسي

غړیتوب په نظر کې نیولو سره ،وړاندي کوي.
تجربی ،د تخصص او بوختیا ساحې

د افغانستان د عامه روغتیا په سیستم کې د رواني روغتیا او رواني ټولنیزو مشورتي خدمتونو شاملول :ددې پروژې موخې د روغتیایي
کارکوونکو ،سایکولوژیکي سالکارانو ،ډاکترانو او نرسانو د روزنې له لیارې چې په افغانستان کې په ټولو والیاتو کې په لومړنیو او ثانوی

روغتونونو او کلیکونو کې کار کوي ،غښتلي کول دي .دا ډول فعالیتونه د افغان د عامه روغتیا د وزارت له رواني روغتیایي ملي ستراتژي

سره په یوه لیکه کې والړ دي او موخه یی د خلکو ډیرو غټو رواني ستونزوته د حل د الري پیدا کول دي.

په افغانستان کې د فرهنګي دیالوګ او ټولنیزي رواني ودې له لیارې د سولې او ثبات پر مخ بیول :ددې پروژې موخه داده چې افغاني مدني
ټولنه د ټولنیز او فرهنګي تفکر ،سیالۍ او"پرځان بسی ِا" کیدو (پر خپلو لیاقتونو باور) دودې له لیاري د مهمو فکتورونو په توګه د سولي

او مصالحې د انکشاف لپاره په کار واچول شي .دا پروژه د پخوانیو دوو ابتکارونو -د افغانستان په شمال کې دماغي (رواني) روغتیا،

او دافغانستان په ټولو والیتونو کې د رواني (دماغي) روغتیا د روزنې– پر اساس د نوموړو ابتکارونو له ټولو درسونو څخه زده کړه کوي.

هاینریش بل بنست ()hbs
www.af.boell.org

د هاینریش بل عمده اصول د ژوند چاپیریال پیژندنه ،پایښت ،دموکراسي ،د بشر حقونه ،خود ارادیت او عدالت دي .د هاینریش بل ځانګړی
ټینګار په جنسیتي دموکراسی ده چې د ټولنیزې خپلواکۍ او د ښځو او نارینه ترمینځ د برابرو حقونو په معنا ده .هاینریش بل په عین حال کي

د فرهنگی او قومي لږه کیو او د کډوالو ټولنیزو او سیاسي حقونو برابروالي ته ژمن ده .او په پای کې ،هاینریش بل د نه تاوتریخوالی او د

فعالې سولې د پالیسیو مالتړ کوي.

هاینریش بل د شین لید او پروژو لپاره یوه د فعل او انفعال وسیله د پالیسي د سمونونو تفکر او یوه نړیواله شبکه ده .دغه بنست په ()۶۰

هیوادونو کې  ۱۶۰شریکې پروژې لري او اوس اوس د  ۲۹نړیوالو دفترونو اداره ور په غاړه ده.

د هاینریش بل اداره له  ۲۰۰۳کال راهیسي په افغانستان کې تر جګړې وروسته بیارغونې کې په فعاله توګه بوخته ده .نوموړی جوړښت د نارینه

او ښځو د فعال ښاریتوب او مساوي ګډون له الرې او د خپلو چاپیریال پروګرامونو له الرې په افغانستان کې د دموکراسۍ د پراختیا لپاره
کار کوی .برسیره پردې هاینریش بل غواړي د خلکو د فعال ګډون له الرې د پایښت لرونکې پرمختیا د جریان په لور ،په محلي او سیمه ییز

ثبات او امنیت کې ونډه ولري.
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د نوموړي جوړښت تمویل د جرمني د اقتصادي همکارۍ او پرمختیا د فدرال وزارت ( )BMZپه غاړه ده.
کارکوونکي
د هاینریش بل د افغانستان په دفتر کې ټول  ۱۲کارکوونکي کار کوي چې دوه یی ښځي دي.
سیمه ایز او والیتی دفترونه
هاینریش بل په کابل کې مرکزی دفتر لري ،خو په کابل ،بلخ ،هرات ،جوزجان ،سرپل ،بامیان او لوګر کې له افغاني مدني ټولنو سره د ټولنیز
او سیاسی بدلون لپاره د مدني زده کړې پروګرامونو ،د بحثونو لپاره د غونډو د جوړولو ،د بحثونو لپاره د کړنالرې ،همغږۍ ،همکارۍ او

شبکې جوړولو له الرې څخه له خورا نږدې یوځای کار کوي.
تجربه ،تخصصی ساحه او ګډون

هاینریش بل په دې الندې درې عمده ساحو کی خپل کار ته تمرکز ورکړي ده:
•د ژوند چاپیریال پیژندنه ،د طبیعي سرچینو مدیریت او پایښت لرونکې پرمختیا
• د مدني ټولنې او ځوانانو د ګډون له الرې د بهرنیو چارو ،سولې او امنیت د پالیسیو جوړول.
•د جنسیتی دموکراسی او ښځو د حقونو د پرمختیا له الرې د ټولني ولسواک کول
د هاینریش بل اوسنۍ پروژې :د ماین لرونکو سیمو په اړه د پوهاوي لوړول ،د طبیعی زیرمو او نظارت شبکو لپاره د مالتړ برابرول ،د چاپیریال
د ستونزو په هکله مباحثې ،د افغاني مدني ټولنې د فعالینو د وړتیا لوړول ،د پالیسي په سمون کې د ځوانانو ګډون ،افغان ځوانان او لیږد ،د
کورنۍ د قانون څخه مالتړ ،انتقالي عدالت ،او د انرژی (اوبه او ګاز) د مسلو په اړه د څیړنې پروژې ،په داسې حال کې چې په انرژي باندې د

سیمه ایز ثبات او همکارۍ لپاره ټینګار کیږي ،دا ټولې هغه پروژې دي چې دغه بنست پر هغو باندې تمرکز لري.

راتلونکې پروژې دا دي :په چاپیریال پورې اړوندې پالیسۍ ،له طبیعی سرچینو څخه پایښت لرونکې ګټه اخیستنه ،دموکراسي کول ،د

سولې په پروسې کې د ښځو او ځوانانو سیاسی ګډون ،انتقالی عدالت ،او د ثبات لپاره له سیمه ایزه سرچینو څخه ګډه ګټه اخیستل.

د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود

51

د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

افغان -نړیوال نوښتونه او پروګرامونه
د استانبول بهیر
د استانبول وزارتی (د وزیرانو) پروسه یا د استانبول پروسه ددې لپاره مینځ ته راغلي چې په سیمه کې د امنیت او همکاری د ټینګولو له لیاری

ي قوي "د آسیا زړه" افغانستان جوړ کړي .په نوموړې "پروسې"کې د وزیرانو غونډي او د کنفرانسونو د پایلو تعقیب شامل دي ،چې
یو غښتل 

کوالی شي د پنځوسو هیوادونو څخه دډیرو استازي راټول کړي .په دغو استازو کې د مرکزی آسیا ډیر دولتونه او د افغانستان ګاونډیان او

سیمې هیواونه چې سیمی ته ډیر نږدی نه دی د ناظرینو یا مرستندویانو په توګه شامل دي.

د افغانستان لپاره د استانبول کنفرانس چې د  20۱۱کال د نومبر د میاشتی په دویمه د آسیا په زړه کې د امنیت او همکاری تر عنوان الندې په

استانبول کې جوړ شو یو  23فقره ایز پریکړه لیک خپور کړ چې د سیمه ییزو مسئلو ،په تیره بیا د افغانستان او د هغه د ګاونډیانو ترمینځ
یی په امنیتی ،سیاسی او اقتصادی همکاریو باندی د مذاکراتو غوښتنه وکړه .دغه «پروسه» د افغانستان او د هغه د ګاونډیانو او د سیمې د

شریکانو ترمینځ د ګډو خطرونو لکه تروریزم ،مخدره توکو ،فقر او افراط غوښتني په مقابل کې د مبارزي عملي همغږۍ ته پراختیا ورکوي.

دویمه غونډه د "آسیا د زړه" په نامه په کابل کې د وزیرانو کنفرانس وو (د  20۱2کال د جون  ۱۴مه نیټه) چې بیایی هم د ډاډ او سال ورکولو د
لومړیتوبونو په هکله یو پریکړه لیک صادر کړ .په دې ورستیو کې د استانبول د پروسی د وزیرانو دریم کنفرانس د قزاقستان په آلماتا کې جوړ

شو (د  20۱3کال د اپریل  23مه) ،چیری چې ګډون کوونکو د جاري ژمنو په اهمیت تاکید وکړ ترڅو له افغانانو سره له افغانستان څخه د نړیوال
امنیتي مرستې ځواکونو د وتلو په وخت کې ،د لیږد (انتقال) په پروسې کې مرسته وکړي .ګډون کوونکو د استانبول د پروسې د اعتماد د

رامینځ ته کولو لپاره ځانګړيد عمل پالنونه تصویب کړل.

د استانبول د پروسې د وزیرانو څلورم کنفرانس د  ۲۰۱۴کال د اکتوبر په  ۳۱مه نیټه په بیجینګ کې جوړ شو .د کنفرانس ګډون کوونکو
د"بیجینګ اعالمیه" صادره کړه چې په هغې کې د ثبات لرونکي افغانستان پرموخو او همدا ډول سیمه ییزی همکارۍ د کچې په لوړولو

ټینګار شوي وو.

د افغانستان په اړه د توکیو کنفرانس۱39۱
د  ۱39۱کال د چنګاښ په میاشت کې د افغان حکومت او جاپان په مشرۍ د افغانستان په اړه د توکیو کنفرانس د  20۱2کال د جوالی په میاشت
کې د جاپان او افغانستان تر ګډ مشرتابه الندې ،جوړ شو .په کنفرانس کې ګډون کوونکو  ۵۵هیوادونو او  2۵نړیوالو ادارو په فغانستان کې

د انتقال د لسیزي په مودې کې( )202۴ -20۱۵د خپلو اوږدمهاله ژمنو او مرستو په اړه  ،افغانستان ته ډاډ ورکړ .پخلی وشو.

کنفرانس د  ۱3۸9کال د لندن کنفرانس ،د  ۱3۸9کال د کابل کنفرانس ،د  ۱390کال د بن کنفرانس ،او د  ۱39۱کال د غویي د میاشتې د

ناټو شیکاګو سر مشریزې په ګډون د پخوانیو نړیوالو کنفرانسونو پر توافقاتو بنا وو ،او په  20۱۵کال کې د افغانستان د ملي امنیت د

بشپړعملیاتي مسولیت پخلی وشو.

نړیوالې ټولنې د توکیو د دوه اړخیزې حساب ورکونې له کاري چوکاټ سره موافقه وکړه ،چې دغه کاري چوکاټ د دوه اړخیزو ژمنو او حساب
ورکونې له الرې له افغانستان سره د نویو همکاریو لپاره الره پرانیزي .ګډونوالو د بدلون د لسیزې په بهیر کې پر ځان د بسیاینې په هکله یې

یو ستراتیژیک سند وړاندې کړ ،چې په کې د خصوصي سکټور پر پراختیا ،د اقتصاد پر تنوع ،پوهنې ،روغتیا او حکومتدارۍ ته د الس
رسۍ پر وده ټینګار شوی و .پر دې توافق وشو چې د دې موضوعاتو بریالیتوب به په پای کې” پر ځان د بسیاینې ،سوکالۍ ،ثبات او سولې

لپاره د یوې کړنالرې“ په توګه کار وکړي .په کنفرانس کې بسپنه ورکوونکو د څلورو کلونو په ترڅ کې ( )2016د پراختیايي مرستو لپاره د ۱۶
بلیون ډالرو د ورکړې ژمنه وکړه.
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د افغانستان لپاره د نظم او قانون وجهي صندوق ()LOTFA
www.af.undp.org

د افغانستان لپاره د نظم او قانون وجهي صندوق ( )LOFTAڼریوالې ټولنې ته وړتیا ورکوي ترڅو په هیواد کې د قانون د پلي کولو په الر کې
د افغانستان د اسالمي حکومت د هڅوله غښتلتیا څخه مالتړ وکړي .د افغانستان لپاره د نظم او قانون وجهی صندوق یوه ګډون کوونکی

موسسه ده چې د کورنیو چارو د وزارت لپاره د ملګرو ملتونو د پرمختیاېي پروګرام له خوا اداره کیږي.

د مرستندویو حکومتونو له خوا بسپنو څخه د افغان ملی پولیس کار کوونکو ،د مرکزي بندیخونې د ادارې د ساتونکو د تنخاګانو ،د پولیسو

اساسي بنسټیزو جوړښتونو ،د ظرفیت د لوړولو ،د کورنیو چارو د وزارت د نورو جوړښتیزو سمونونو ،د ښځینه پولیسو د غبرګون او د

ښځینه پولیسو د کارکوونکو د واکمن کولو او د ټولنې پربنسټ د پولیسو پراختیا لپاره کار اخیستل کیږي.

په افغانستان کې د نظم او قانون لپاره وجهي صندوق د کورنیو د غبرګون ډلو او د جنسیتي او بشري حقونو د ډلو عملیاتي او دنده ایزې وړتیا

څخه مالتړ کوي او د کورنیو چارو له وزارت او نورو ګډونوالو سره یو ځای کار کوي ترڅو نارینه او ښځینه پولیسانو ته د کار خوندي او برابر

چاپیریالرامینځته کړي.

د افغانستان لپاره د نظم او قانون د صندوق بسپنه ورکوونکي له  ۲۰۰۲کال څخه راوروسته کله چې نوموړی میکانیزم جوړ شو دغه هیوادونه:

آسترالیا ،کانادا ،د چک جمهوریت ،دنمارک ،د اروپا اتحادیه ،فنلند ،جرمنی ،ایتالیا ،پولند ،جنوبی کوریا ،جاپان ،هالند ،ناروي،

سویتزرلیند ،انګلستان او د امریکې متحده ایاالت دي.

د افغانستان لپاره د ()۲۰۱۴کال د لندن کنفرانس
نړیواله ټولنه د  ۲۰۱۴کال د دسمبر په څلورمه په لندن کې سره راټول شول ترڅو د افغانستان د پایښت لرونکي راتلونکي لپاره خپلې ژمنې یو ځل

بیا تایید کړې او د افغان له نویو مشرانو ،جمهور رییس اشرف غنی او اجراییه رییس عبداهلل عبداهلل څخه د حکومت راتلونکي پالنونه واوري.
د بن د  ۲۰۰۱کال کنفرانس څخه را په دې خوا په لندن کې دا کنفرانس ،د افغانستان په هکله دولسم ڼریوال کنفرانس ده چې جوړیږي .دغه
کنفرانس د پخوانیو کنفرانسونو د ژمنو پربنسټ ،په تیره بیا د توکیو د  ۲۰۱۲کال د کنفرانس پراساس چې د توکیو د دوه اړخیز حساب ورکولو

چوکاټ ( )TMAFیی رامینځ ته کړ او همدا ډول د  ۲۰۱۴کال په سرکې په ویلز کې د ناټو د غونډې پراساس ،جوړ شو.

د توکیو د دوه اړخیز حساب ورکولو چوکاټ ( )TMAFپه رڼا کې د افغانستان حکومت د ډول ډول سمونونو ژمنه وکړه چې په هغو کې د لندن

کنفرانس ،د نورو غونډو په کتار کې لومړنۍ غونډه ګڼل کیږي چې نوموړي سمونونه تر څیړنې او غور الندې نیسي .خو په هر حال ،د نوی
حکومت په جوړیدلو کې ځنډ چې المل یي د افغانستان د ټاکنو د جریان ډير اوږدیدل وو ،د لندن کنقرانس د هغه پرځای د نړیوالې ټولنې لپاره
په یو سمبولیک ( نښه ییز) فرصت بدلون وموند چې د افغانستان لپاره خپلې ژمنې یو ځل بیا تکرار کړي .د لندن په کنفرانس کې نړیوالې

ټولنې په توکیو کې افغانستان ته په  ۲۰۱۵کال کې د  ۱۶بلیونو ډالرو ژمنه تایید کړه او په  ۲۰۱۷کال کې یی د هغې د دوام تعهد ؤکړ.

له  ۵۰څخه د ډیرو هیوادونو استازو او همدا ډول د افغانستان مدني ټولنو ،غیرحکومتی ادارو ،او څو اړخیزو موسسو په دغه یو ورځني
کنفرانس کې ګډون درلود .نوموړی کنفرانس د افغانستان د جمهور رییس اشرف غنی په وینا سره چې په هیواد کې یی د اداري فساد سره

مبارزه ،دملی امنیت ساتل ،او په ټول هیواد کې د ښځو او مدني حقونو لپاره مالتړ په لڼده توګه وړاندې کړه ،پای ته ورسید.

په لندن کې د افغانستان حکومت یو سند وړاندې کړ چې په هغه کې د سمونې او اصالح د پالن غټ ټکي یاد شوي وو .یاده لیکنه د توکیو د
دوه اړخیزه حساب ورکولو د چوکاټ پربنسټ جوړه شوي وه خو په هغې کې په تیره بیا په حکومتي ادارو کې د اشرف غنی د ادارې له خوا د

سمونونو په اړه هم خبری شويوي .په کنفرانس کې په تیره بیا د درې عمده ټکو د مالټر په هکله لکه مدني ټولنې ،په تیره بیا د ښځو حقونو ،او
سیمه ییزو همکاریو او اقتصادی هڅولو باندې ټینګار وشو .د کنفرانس په جریان کې د  ۲۰۱۴کال د دسمبر په دریمه نیټه جال جال او ځانګړې

کوچنۍ غونډې هم تر سره شوي.
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په دغو وړو غوڼدو کې د مدني ټولنو ،خصوصي صنایعو ،اوسیمه ییزو اقتصادي مرستو او همکاریو د ونډې په هکله ،غور او څیړنه وشوه
چې په راتلونکي افغانستان کې یې لوبوالی شي .د راتلونکي کنفرانس لپاره آسانتیا وې د بریتانیا او آيرلیند د افغانستان ډلې د ادارو
( )BAAGله خوا برابرې شوې چې د افغان مدني ټولنو غږ واوریدل شي او دعمده کنفرانس څخه یوه شپه مخکې جوړ شي .په دغې غونډې کې

د مدني ټولنو د استازو ،د انګلستان او نړۍ د بهرنیو چارو وزیرانو ،غیر حکومتی موسسو او د پرمختیا یي چارو کار پوهانو په شمول ()۲۰۰

شخصیتونو ګډون کړي وو .په نوموړې غوڼده کې لمړنۍ اندیښنه د ښځو د موقف او په نوي حکومت کې د هغو د شمول په هکله وه.

د خصوصی سکتور سمونونه او پرمختیا د افغانستان د اقتصاد د پرمختګ لپاره د هڅو په کتار کې یو غټ عامل وګڼل شو ،نو ځکه له

کنفرانس څخه مخکې ماښام کې یو ګردی میز جوړ شو چې د عایداتو لوړول او کار پیدا کول ،او همدا ډول کورنۍ او نړیواله پانګونه تر غور

او ځیړنې الندې ونیسي.

د انګلستان د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند د دسمبر په دریمه نیټه د ماښام د میلمستیا کوربه وو چې په هغې کې د جمهور رییس غني په
شمول ،د سيمې غټو استازو ،او نورو نړیوالو هیاتونو ګډون کړی وو ترڅو د سیمو د هیوادونو ترمینځ د سوداګرۍ او اقتصادي تړونونو د

امکاناتو په اړه خبرې اترې وشي.

د بن کنفرانس 2011
د بن دوهم کنفرانس له لومړي کنفرانس څخه یوه لسیزه وروسته جوړ شو .د دې کنفرانس موخه د تحول د لسیزې)202۴-20۱5( ۱۴02-۱393
په اوږدو کې د افغانستان او نړیوالې ټولنې تر مینځ د همکارۍ لپاره د یو نوي لس کلن پالن طرحه وه چې د لیږد د بهیر پایلې به تعقیب کړي

کنفرانس د جرمني په کوربه توب او د افغانستان په مشرۍ او د  ۸۵هیوادونو او  ۱۵نړیوالو سازمانونو په ګډون تر سره شو .نوموړي کنفرانس

پر درې مهمو برخو تمرکز درلود:

• په  20۱۴کال کې د افغانستان حکومت ته د مسولیت د لیږد ملکي اړخونه.
•له  20۱۴کال څخه وروسته په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې اوږد مهاله ښکیلتیا.
•سیاسي بهیر چې موخه یې په هیواد کې اوږد مهاله ثبات دی.
کنفرانس له افغانستان سره په ځانګړې توګه د امنیت په برخه کې د نړیوالې ټولنې له اوږدمهالو ژمنو او افغان امنیتي ځواکونو ته د راتلونکو
مالي مرستو په اړه د ناټو په مشرۍ د  ۱39۱کال د غويي د میاشتې (د  20۱2کال مې) په غونډه کې د یو څرګند پالن پر جوړولو له موافقې

اود سولې له یو هر اړخیز بهیر سره پر مالتړله بیا ټینګار سره پای ته ورسید .په دې موافقه وشوه چې د نړیوالې ټولنې دنده به د افغانستان

په حکومتدارۍ کې د خدمتونو له رسونې څخه د وړتیاوو لوړولو او مرستو لور ته واوړي .همدا راز کنفرانس په افغانستان کې د ترهګرۍ
لپاره د یوسیمه ییز حل او د افغانانو په مشرۍ د سولي د یو افغاني بهیر غوښتنه وکړه ،اویادونه وشوه چې یو سیاسي حل به د ثبات یو مهم

عنصر وي .نړیوالې ټولنې د دې تر څنګ چې د افغانستان د منرالي سرچینو ود ه یې تایید کړه د یو داسې منظم کاري چوکاټ وړاندیز یې وکړ
څو افغان ولس ته د ګټو د رسیدلو ضمانت وکړي .افغان حکومت په خپل وار سره ژمنه وکړه څو مهم پراختیايي لومړیتوبونه لکه د فساد په
وړاندې مبارزه او د قانون واکمني له سره پیاوړي او د بشر د نړیوالو حقونو او د جندرد حقونو په وړاندې خپل مکلفیتونه درک او د نشه يي

توکو د کرکیلې په وړاندې خپلې مبارزې ته دوام ورکړي.
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د څارنې او همغږۍ ګډ پالوی ()JCMB
www.ands.gov.af/ands/jcmb

د څارنې او همغږۍ ګډ پالوی ( )JCMBیوه لوړه با صالحیته اداره ده چې په  ۱3۸۵کال کې د افغانستان د تړون پلي کیدو ته د پراخې

ستراتیژیکې همغږۍ د برابرولو په موخه رامینځ ته شوه .په  ۱390کال کې د افغانستان د تړون د نیټې له پای ته رسیدو وروسته  JCMBخپل
تمرکز یې د الندې موضوعاتو پر لور پراخ کړ )1( :د افغانستان د ملي پراختیايي ستراتیژۍ د پلي کیدو په اړه د ستراتیژۍ او پالیسۍ پر

الرښوونو؛( )2د کابل دبهیر پر څارنې؛ او( )3د تصمیم نیونې د یوې لوړې ادارې په توګه افغان حکومت او نړیواله ټولنه سره نښلوي .او همدا

راز نوموړی پالوی د توکیو د کاري چوکاټ د پلي کیدو څارنه او مالتړ په غاړه لري.

د همغږۍ او څارنې د ګډ پالوي مشري د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د افغانستان د حکومت د کابینې
د همغږۍ د کمیټې د رییس ( اوس مهال د مالیې وزیر) له خوا کیږي .نوموړې کمیټه د څارنې او همغږۍ د ګډ پالوي د څارنې او د افغانستان

د ملي پراختیايي ستراتیژۍ د پلي کولومسولیت لري .د څارنې او همغږۍ ګډ پالوی له  2۸استازو څخه جوړ دی ،چې له دې ډلې نه  7یې

دحکومت استازي دي او  2۱نور یې د نړیوالې ټولنې استازي دي چې د پراختیايي مرستو او پوځي ځواک او همدارنګه د سیمه يیز استازیتوب

د معیار پر بنسټ ټاکل شوي دي.

اوس مهال درې دایمي کمیټې چې امنیت؛ حکومتداري ،بشري حقونه اود قانون واکمني؛ اقتصادي او ټولنیزه پراختیا تر پوښښ الندې لري د

څارنې او همغږۍ د ګډ پالوي په چارو کې مرسته کوي .دغه موضوعي ډلې د افغانستان د ملي پراختیايي ستراتیژۍ له ارکانو سره سمون لري.

د ګډې همغږۍ اوڅارپالوی () )JCMBځانګړي او خاصه غونډه د  ۲۰۱۴کال د جنوری په  ۲۹مه د مالیې وزیر ډاکتر عمر زاخیلوال او د

افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ښاغلي یان کوبیس تر ګډ مشر تابه الندې په کابل کې جوړه شوه .نوموړې غوڼده د  ۲۰۱۳کال د

جوالی د میاشتې د لوړ پوړو مامورینو له غونډې ( )SOMوروسته دتوکیو د دوه اړخیزو حساب ورکولو کړنالره( )TMAFپه هکله د پرمختیا
وو د پیژندلو لپاره ګټوره وه .د هیوادونو او نړیوالو مؤسسو څخه ډیرو استازو ،د افغانستان د  ۲۰۱۴کال د ولسمشرۍ ټولو  ۱۱نوماندانو،
وزیرانو او د مدني ټولنې استازو او همدا ډول خصوصي سکتور په نوموړې غونډه کې ګډون کړی وو.د لمړیتوبونو پروګرامونه چې د مرسته

کوونکو له خوا د تمویل لپاره تایید شول دا دي:

د JCMBد پخوانیو غونډو (شمیری  )۱0-۱۸ ،۱-7جریان او پاڼې شتون لري.
www.thekabulprocess.gov.af/index.php/jcmb/archive
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د زريزې پراختيايي موخې ()MDGs
www.un.org/millenniumgoals

په  1383کال کې د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې  2000اعالمیه او همدا راز د زریزې پراختیايي موخې یې تأیید
کړې .د زريزې پراختيايي موخې په پام کې لري چې تر ۱399او یا ۱39۴کلونو پورې دا موخې تر سره کړي .په دې توګه افغان حکومت د

زريزې پراختيايي افغاني شوې موخې ومنلې ،د “ 2020کال لرلید” چې د جندر د برابرۍ ،د مور د روغتیا په برخه کې د افغانستان ځانګړو
محدودیتونو ته په پام سره له نویو موخو څخه جوړ دی او په افغانستان کې تلپاتې پراختیا ته د رسیدو لپاره د یو مخکیني شرط په توګه د

امنیت د اهمیت د پیژندلو لپاره د یوې نهمې موخې ور زیاتول دي .هره الندینۍ  MDGsد افغانستان د ملي پراختیايي ستراتیژۍ په دریوو

برخو کې شامله او منعکس شوې ده:
.1

1د سختې لوږې او بيوزلۍ له مینځه وړل.

.2

2د لومړنیو عمومي زده کړو تر السه کول.

.3

3د جنسیت د برابرۍ هڅول او د ښځو پياوړتیا.

.4

4د ماشومانو د مړينې د کچې راکمول.

.5

5د میندو د روغتيايي وضعیت ښه کول.

.6

6د ايچ آی وي /ايډز ،مالريا او نورو ناروغیو په وړاندې مبارزه.

.7

7د چاپیریال د ثبات تضمین.

.8

8د پراختیا لپاره د هر اړخیز ګډون رامینځ ته کول.

.9

9د امنیت ښه کول.

د افغانستان په اړه د  MDGډیر نوی ریپوټ په  ۲۰۱۲کال کې خپور شو چې د زریزې موخو ته د رسیدلو په الر کې د حکومت پرمختګ توضیح

کوي .نوموړی ریپوټ وایي چې په محدودو ساحو لکه زده کړه او روغتیا کې پرمختګ د لیدوړ ده ،خو په خواشینۍ سره په نورو برخو په تیره

بیا د ښځو لیک لوست ،سیاسي ګډون ،روغتیا او د څښاک د اوبو ساحو کې پرمختګ شتون نه لري.

د کابل کنفرانس او د کابل بهیر
د افغانستان په اړه د کابل نړیوال کنفرانس د  ۱3۸9کال د چنګاښ په  20نیټه دایر شو د  ۱3۸۸کال د مرغومي په میاشت کې لندن په کنفرانس
کې پیل شوی د کابل بهیر دکابل په کنفرانس کې یې رسمي بڼه غوره کړه ،چې د بدلون د لسیزې په اوږدو کې( )202۴-20۱۵د افغانانو په

مالکیت ،مسولیت او واکمنۍ د یو باثباته او امن افغانستان له ګډې موخې سره د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې تر منځ د همکارۍ او دوه

اړخیزې حساب ورکونې لپاره د یو کاري چوکاټ په توګه دنده تر سره کوي.

د ولسمشر حامد کرزي او د ملګروملتونو د عمومي سر منشي بان کيمون په ګډه مشرۍ د کابل کنفرانس په حقیقت کې د افغانستان په

اړه د ګڼ شمیر نړیوالو کنفرانسونو له ډلې څخه لومړنی کنفرانس و چې په هیواد کې د ننه او د نړیوالو مشرانو او بهرنیو چارو د وزیرانو

په ګډون دایر شو .په دې کنفرانس کې په افغان مشرتابه او افغان واک ټینګار کیده او د دې کنفرانس په اعالمیه کې دا څرګنده شوه چې د
کابل بهیر ”خلکو ته د ښه امنیت ،ښې حکومتدارۍ او ښو اقتصادي فرصتونو په هکله “د افغان حکومت د ژمنو بیا پخلی دی .همدا راز

دې” افغان مشرتابه ته د لیږد او د امنیت او اقتصادی مرستو د برابرولو په برخه کې د نړیوالې ټولنې ژمنې بیا تکرار کړې.
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د  ۱3۸۸کال د مرغومي په میاشت کې د لندن کنفرانس او د  ۱3۸9کال د غبرګولي په میاشت کې د سولې جرګه د هغو شرایطو ،کاري

چوکاټونو او پالنونو د رامینځ ته کولو لپاره چې د کابل په کنفرانس کې پرې موافقه وشوه مهم پړاوونه وو .په دې کې دا برخې شاملې دي:

•د  ۱393کال تر پایه له نړیوالو سوله ساتو ځواکونو یا آیساف او ائتالفي ځواکونو څخه افغان ملي پوځ ته د امنیتي مسولیتونو لیږد.
•د افغانستان د سولې او بیا پیوستون د پروګرام ()APRPرامینځ ته کول
•د افغانستان یوه لومړیتوب لرونکې او بیا جوړه شوې ملي پراختیايي ستراتیژي ()ANDS
نړیوالو ګډونوالو د لیږد سند ،د  ۱393کال په پای کې په ټولو والیتونو کې افغان حکومت ته د امنیتي مسولیتونو د سپارلو ژمنې تصویب

کړې .له دې لیږد سره دمرستې لپاره افغان حکومت د افغان ملی پوځ د کیفیت او کمیت د لوړولو ژمنه وکړه ،په داسې حال کې چې نړیوالو

ګډونوالو د افغان ملی پوځ د روزنې ،سمبالونې او تمویلولو ژمنې بیا تکرار کړې .ګډونوالو په اصولو کې د افغانستان د سولې او بیا
پیوستون له پروګرام سره موافقه وکړه او د سولې او بیا پیوستون د وجهي صندوق له الرې یې له دې پروګرام سره د خپلو مرستو ژمنې

تکرار کړې.

د لندن کنفرانس له اعالمیې سره سم ګډونوالو په دوو کلونو کې د افغان حکومت د اصلي بودیجې له الرې د لږ تر لږه د خپلو  ۵0سلنې مرستو
د مستقیمې ورکړې اعالم وکړ .که څه هم چې ټینګار وشو چې دغه ژمنه د افغان حکومت د عامه مالي مدیریت د نظام د پیاوړي کولو لپاره د
سمون په پلې کولو ،د فساد په راکمولو ،د بودیجوي اجرااتو په ښه کولو او د عاید د راټولولو په زیاتوالي پورې اړه لري .سربیره پردې نړیوالو

ګډونوالو د ملي لومړیتوب دپروګرامونود مالتړ لپاره د خپلو پراختیايي مرستو د تنظیم او په دوو راتلونکو کلونو کې د دې موخې  ۸0سلنې

ته د رسیدو لپاره یې خپل تیاری څرګند کړ .د افغانستان لومړیتوب ورکړل شوې ملي پراختیايي ستراتیژۍ د پلې کولو څخه د څارنې په موخه

افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د کابل د بهیر د یوې برخې په توګه د افغانانو نویو لومړیتوبونو ته په پام سره د ژمنو د دوه اړخیز پرمختګ

په موخه په کال کې یو ځل د وزارتونو په کچه د غونډو نیت څرګند کړ .ګډونوالو په دې هکله چې د څارنې او همغږۍ ګډپالوی ( )JCMBبه
له بهیر سره دمرستې او څارنې په موخه په څلورو میاشتو کې یوځل سره غونډه کوي( چې د دایمي او فرعي کمیټو له خوا یې مالتړ کیږي).

سر بیره پردې د کابل په بهیر کې د افغان حکومت ،نړیوالې ټولنې ،او مدني ټولنې ( د مرسته رسوونکو سازمانونو په ګډون) تر مینځ کلنۍ

غونډې هم شاملې دي.

له  ۱3۸9کال راهيسې ،د ُبن ،شیکاګ او توکیوپه کنفرانسونو کې ګډونوالو د کابل په کنفرانس کې له څرګند شوي کاري چوکاټ سره یې

خپلې ژمنې بیا نوې کړي دي.

د ناټو شیکاګو سرمشریزه ۱39۱
په شیکاګو کې د  ۱39۱کال د غبرګولي د میاشتې په لومړۍ نیټه د ناټو سر مشریزې ”یو ډموکراټیک ،امن او خپلواک افغانستان “ ته د

ایساف د مرستندویو هیوادونو او د افغانستان دحکومت کلکې ژمنې یې له سره نوې کړې .د  ۱3۸9کال د لیز ُبن له سرمشریزې سره سم ،د ناټو
د  2۸هیوادونو مشرانو او د آیساف د ائتالف  22غړو د  ۱393کال د مرغومې په ۱0نیټه( د  20۱۴کال د دسمبر )3۱د آیساف د ماموریت د پای

ته رسیدلو ژمنې یې تکرار او د لیږد له بهیر نه وروسته د خپلو نږدې همکاریو پر دوام یې ټینګار وکړ.

د لیز ُبن په سر مشریزه کې د ناټو-افغانستان ” د همکارۍ د دوام “ السلیک شوي سند ته په پام سره  ،ګډونوالو هوکړه وکړه چې د ناټو په

مشرۍ د آیساف ځواکونه به د خپل ټول جګړه ییز ماموریت قومانده د  ۱392کال په نیمايي کې افغان ملي امنیتي ځواک ( )ANSFته ولیږدوي

او د  20۱۴کال تر پایه به له افغانستان څخه د ټولو ځواکونو وتل بشپړ شي .په سر مشریزه کې د  ۱3۸9کال د کابل کنفرانس ،د سیمه ییز امنیت

او همکارۍ د پیل په اړه  ۱390کال د استانبول د بهیر ،او د  ۱390کال د ُبن د کنفرانس شوې ژمنې نوې شوې.

د افغانستان په اړه د شیکاګو د سرمشریزې د اعالمیې له السلیک کیدو سره ،د ناټو غړو او د آیساف همکارانو له )20۱۴( ۱393کال وروسته

لکه چې د  ۱390کال د ُبن په کنفرانس کې پریکړه شوې وه د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د روزنې ،سمبالونې ،مالي مرستې ،او د وړتیا

د پراختیا د مالتړ لپاره خپلې کلکې ژمنې له سره تکرار کړې.
د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود
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د سیمه ایزو مرستو لپاره د جنوبي آسیا اتحادیه()SAARC
www.mfa.gov.af

سارک یوه سیمه ایزه موسسه ده چې په  ۱9۸0کلونو کې جوړه شوي ده .مخکې تر دي چې افغانستان په  2007کې د هغي دایمي غړی شې،

اتحادیې اوه غړي درلودل :بنګله دیش ،سریالنکا ،بوتان ،هند ،پاکستان ،مالداوي او نیپال .د سارک عمده ارزښتونه د غړو هیوادو د خلکو

تر مینځ د سولې ،ثبات او تفاهم مینځ ته راوړل او د هوسایني پراختیا ده .د اتحادیې اساسی اصول ملی حاکمیت ته درناوی او د ملتونو په

چارو کې د مداخلې نه کول دي.

د اقتصادي همکاریو موسسه ()ECO
یوه بین الحکومتی سیمه ایزه موسسه ده چې په  ۱9۸۵کال کې د ایران ،پاکستان او ترکیې له خوا د غړو دولتونو ترمینځ د اقتصادی،

تخنیکی او فرهنګی همکاریو لپاره جوړه شوه ECO .د پرمختیا لپاره د سیمه ایزی همکارۍ ( )RCDځای نیوونکي اداره ده ،ECO.په ۱992

کال کې پراختیا وموندله او اوه نور غړی :افغانستان ،آذربایجان ،قزاقستان ،قرغیزستان ،تاجیکستان ،ترکمنستان او ازبکستان هم پکښی

شامل شول.

د مرکزی آسیا سیمه ایزه اقتصاد ي همکاری ()CAREC
د مرکزی آسیا سیمه ییزه اقتصاد ي همکاری ( )CARECپروګرام د  ۱0هیوادونو او  ۶څو اړخیزو ټولنو ګډه موسسه ده ،چې غواړی د همکاریو

له لیارې اقتصادي رشد ته لوړتیا ورکړي او نیستمنۍ لږه کړي .د لومړیتوبونو لکه ترانسپورت ،سوداګریزی آسانتیا ،سوداګریزی پالیسۍ

او انرژي په ساحو کې د سیمه ییزو همکاریو رشد او آسانتیا برابرولو له لیاری CAREC ،غواړی چې له مرکزی آسیا او د هغی له ګاونډیو

هیوادونو سره مرسته وکړي ترڅو په یوېپراخې یوځای کیدونکی ایروآسیا (اروپا آسیا) کې خپل باالقوه قدرت وپیژني .د نوموړی پروګرام

اوسني غړي د افغانستان ،آذربایجان،چین ،قزاقستان ،قرغیزستان ،منګولیا ،پاکستان ،ترکمنستان او ازبکستان هیوادونه دي.

د مرکزی آسیا د اقتصاد لپاره د ملګرو ملتونو خاص پروګرام ()SPECA
 SPECAد مرکزی آسیا د اقتصاد لپاره د ملګرو ملتونو خاص پروګرام په  ۱99۸کال کي د مرکزي آسیا د نیمه سیمه ییزی همکارۍ او د
نړۍ له اقتصاد سره د هغې د یوځایوالی د غښتلتوب لپاره جوړ شو .د  SPECAغړي هیوادونو دا دي :افغانستان ،آذربا یجان ،قزاقستان،

قرغیزستان ،تاجکستان ،ترکمنستان او ازبکستان.

د شانګهای د همکاری موسسه ()SCO
د شانګهای د همکاری موسسه ( )SCOپه  200۱کال کې د چین ،د روسیې فدراسیون ،قزاقستان ،قرغیزستان ،تاجیکستان او ازبکستان په
دایمی غړیتوب سره ،جوړه شوه .دې موسسې د شانګهای پنځمه ،چې په  ۱99۶کال کې جوړه شوي ،ځای نیولي ده .د شانګهای پنځمه اساسي
موخه د چین ،د مرکزی آسیا دولتونو او روسیې ترمینځ د قرنونو زاړه سرحدی اختالفونو د حل لپاره د یوې کړنالرې او منشور جوړول وو .په
پیل کې ازبکستان چې له چین سره سرحد نه لري د نوموړې موسسې ،غړی نهؤ .د  SCOله جوړیدو وروسته ازبکستان هم د شپږم دایمي غړي

په توګه ور شامل شو او د نوموړی موسسې موخې هم له ماضی سرحدي اختالفونو له حل څخه لویو ټولنیزو ،اقتصادی او امنیتی همکاریو ته

وغزیدې .په راوروسته وختونو کې افغانستان ،هند ،ایران ،منګولیا او پاکستان هم د کتونکو په توګه ؤمنل شول.
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ملګري ملتونه په افغانستان کې
www.unama.unmissions.org

په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستې ماموریت ،په افغاسنتان کې د ملګرو ملتونو ( )UNسیاسي ماموریت ده .نوموړی ماموریت
د افغان نوي حکومت په غوښتنه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له خوا رامینځ ته شو ترڅو په افغانستان کې د پایښت لرونکې سولې او

انکشاف څخه مالتړ وکړي.

د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هر کال غونډه کوي چې د یوناما ژمنې د راتلونکو  ۱۲میاشتو لپاره تجدید کړي .نوموړی ماموریت د  ۲۰۱۴کال

د مارچ د میاشتې په ۱۷کله چې  ۲۱۴۵شمیره پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له خوا جوړ شو ،د  ۲۰۱۵کال د مارچ د میاشتې تر ۱۷
نیټی،بیا نوی شو .یاد پریکړه لیک څرګندوي چې "وازې نظامی حل الره" شتون نه لري او په یوناما یی غږ وکړ چې د ملکي هڅو الرښوونه او

همغږۍ په غاړه واخلي او له افغاسنتان سره د لیږد په موده کې مرسته وکړي.

ددې ترڅنګ ،د افغان ادارې د غوښتنې په صورت کې ،یوناما ته د ټاکنو د جریان د غښتلی کولو او د اړونده افغاني ادارو د ظرفیت د لوړولو
له الری ،د ټولټاکنو څخه د مالتړ دنده وسپارل شوه .په عین حال کې له یوناما څخه وعوښتل شو چې د افغان حکومت له غوښتنې سره سم د

افغانستان د سولې او روغې جوړې له پروګرام ( )APRPڅخه مالتړ وکړي.

د یوناما مشرۍ د افغانستان لپاره د عمومي منشي د خاص استازي ( ،)SRSGنیکوالس فینک هیسم ،په غاړه ده چې په سیاسي چارو کې د
 SRSGد یوه مرستیال ،او د مرستو ،هوساینې او بیارغونې په چارو کې یې د SRSGد بل مرستیال له خوا مالتړ کیږی.

سیمه ایز او والیتي دفترونه

یوناما اته سیمه ایزې ( بامیان،ګردیز،هرات،جالل آباد ،کابل ،کندهار ،کندزاو مزار شریف) او شپږ والیتي دفترونه لري

د ملګرو ملتونو هیوادنۍ ډله ()UNCT
ملګري ملتونه ( )UNپه افغانستان کې له  ۱۹۵۰کلونو څخه راهیسي حضور لري .ملګری ملتونه اوس اوس په افغانستان کې د دوه جال سیاسي

او بشري موخو لپاره کار کوي .په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستې ماموریت ( )UNAMAد سیاسي دندو څارنه کوی .د ملګرو ملتونو

نورې  ۲۱ادارې پر بشري اساساتو کار کوي چې له نړیوال بانک او نړیوال وجهی صندوق ،او نورو اړوندو غړو لکه د آسیایي پرمختیایي

بانک او د مهاجرت لپاره نړیوالې ادارې سره یوځای د ملګرو ملتونو د هیوادنۍ ډلې ( )UNCTتر چتر الندې پروګرامونه او پیسې برابروي.

ملګری ملتونه د خپلو فرعی دفترونو او د پروژو د استازو له الرې په  ۳۴والیتونو کې حضور لري ،او ځانګړې ادارې یی د حکومتي او غیر

حکومتي موسسو له الرې په محلي کچه پروګرامونه بشپړوي .په کابل کې د ملګرو ملتونو دمرکزي ادارو ترڅنګ ،د ملګرو ملتونو ادارې،

مالي سرچینې او پروګرامونه دلوړو لومړیتوبونو په سیموکې سیمه ییز اوساحوی دفترونه لري .دملګرو ملتونو د کارکوونکو یوځای هڅې
ددې الندې برخو مالتړ کوي :د سولې ،روغې جوړې او بشري حقونو پرمختیا؛ دمدني ټولنو د وړتیا لوړول ،د اساسي ټولنیزو خدمتونو

وړاندی کول؛ او دبشري غبرګون او ناڅاپه ناوړه پیښو د اغیزو لږول.

د ملګرو ملتونو له خوا د حکومت د ملی لومړیتوبونو د پروګرامونو ،دزریزې د انکشافی موخو دالس ته راوړنو ،او تر ټولو ډیرو آسیب

منونکو ټولنو ته د بشري مرستو د برابرولو لپاره د مالتړ د ژمنو په عمومی چوکاټ کې ،دملګرو ملتونو پرمختیایي اوبشري ادارې دهرې

موسسې له اصولو او موخو سره سم تخنیکي او پالیسي مالتړ برابروي.

د ملګرو ملتونو پروګرامونه په داسې چوکاټونو لکه د ملګرو ملتونو د پرمختیایي مرستو چوکاټ ( ،)UNDAFچې د ملګرو ملتونو د ټولو
پرمختیایي ادارو د پروګرامونو لپاره د پالن جوړولو چوکاټ ده ،او د بشری عمل د عمومي پالن په چوکاټ کې چې د ملګرو ملتونو د بشری

اړخونو د کار د بشري ټولنې دګډ عمل ،الرښوونه کوی ،ترسره کیږی .د  ۲۰۱۴-۲۰۱۰کلونو لپاره د ملګرو ملتونو د پرمختیائي مرستو چوکاټ

( ،)UNDAFچې د افغان حکومت له خوا السلیک شوي او د افغانستان د ملي پرمختیا د ستراتژی څخه د ملګرو ملتونو د مالتړ لپاره جوړ
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شوي ،له درې لومړیتوبونو څخه عبارت ده :حکومت کول ،سوله او پایښت (ثبات)،پایښت لرونکی معیشیت ،کرنه ،غذایي خوندیتوب او

عایداتی فرصتونه ،او اساسي ټولنیز خدمتونه :روغتیا ،زده کړه ،اوبه او د ناروغیو د خپریدو مخنیوی .د ژوند چاپیریال ،جنسیت ،د ښځو د

وړتیا لوړول او د مخدره توکو پر ضد مبارزه داسې ساحې شمیرل کیږي چې په ټولو پروګرامونو کې ځانګړی ځای لري.

د ګډ ستراتژیک چوکاټ ( )ISFمالتړ د  UNDAFله خوا کیږي ،چې په افغانستان کې دملګرو ملتونو غټه ستراتژیکه کړنالره تعریفوی ،او د

ملګرو ملتونو د سیاسي او پرمختیائي کارونو د ټولو اړخونو اړیکې ډاډمنې کوي.

د عمومی بشري عمل پالن چې د ملګرو ملتونو بشري اقدامونه او د نورو بشري ګډون کوونکو هڅي تر پوښښ الندی نیسي،په هر کال کې

جوړیږی او خپریږي.

په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د هیوادنۍ ډلې غړي دا دي:
آسیایي پرمختیایی بانک ()ABD
د ملګرو ملتونو غذایی او کرنیزه اداره ()FAO
د کرنیز انکشاف لپاره نړیوال صندوق ()IFAD
د کار نړیواله اداره ()ILO
نړیوال وجهی صندوق ()IMF
د مهاجرت لپاره نړیواله موسسه ()IOM
د بشری حقونو د عالی کمیشنري اداره ()UNOHCHR
د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمیشنری اداره ()UNHCR
د جنسیتی برابروالي او د ښځو د واکمن کولو لپاره د ملګرو ملتونو اداره ()UN women
د ماشومانو لپاره د ملګروملتونو صندوق ()UNICEF
د سوداګری او پرمختیا لپاره د ملګرو ملتونو کنفرانس ()UNCTAD
د امنیت او خوندیتوب لپاره دملګرو ملتونو اداره ()UNDSS
د ملګرو ملتونو پرمختیایی پروګرام ()UNDP
دملګرو ملتونو د زده کړې ،پوهې او فرهنګ اداره ()UNESCO
دملګرو ملتونو د ژوند د چاپیریال پروګرام ()UNEP
د ملګرو ملتونو د معیشت کولو پروګرام ()UN-HABITAT
د صنایعو د پراختیا لپاره د د ملګروملتونوسازمان ()UNIDO
د  AIDS/HIVپه هکله د ملګرو ملتونو ګډ پروګرام ()UNAIDS
د ملګرو ملتونو د ماین پاکولو خدمتونه ()UNMAS
د پروژوې خدمتونو لپاره د ملګرو ملتونو اداره ()UNOPS
د بشري چارو دهمغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو اداره ()UNOCHA
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د مخدره توکو او جرمونو په هکله دملګرو ملتونو اداره ()UNODC
دملګرو ملتونو د وګړو صندوق ()UNFPA
نړیوال بانک ()WB
نړیوال غذایی پروګرام ()WFP
نړیواله روغتیایي اداره ()WHO

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د اﻣﻨﻴﺖ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ﻧړﻳﻮال ځواﮐﻮﻧﻪ ()RS
www.rs.nato.int

د امنیتي مرستې نړیوال ځواک ( )ISAFموخه دا وه چې د افغان ملي امنیتي ځواکونو ( )ANSFپه بشپړ ګډون سره د افغانستان له حکومت سره
په افغانستان کې د یوه خوندي او ډاډمن چاپیریال د مینځ ته راتګ او د هغه په ساتنه کې ،مرسته وکړي .د  ۲۰۱۴کال په وروستیو کې د نړیوالې

امنیتي مرستې د ځواک له وتلو وروسته ،د  ۲۰۱۵کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د نوموړي ځواک پرځای د ناټو په الرښوونې یو کوچنی

ماموریت د غوڅ مالتړ په نوم د متحده ایاالتو د جنرال جان اف .کامپبل په مشری رامینځ ته شو چې د  ۲۰۱۴کال د آګست له میاشتې څخه د ۲۰۱۵

کال د غوڅ مالتړ تر لیږد پورې د آیساف د ځواکونو وروستی قوماندان هم وو.

آیساف د  ۲۰۰۱کال د دسمبر په  ۲۰مه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د  ۱۳۸۶پریکړه لیک پراساس د بن موافقه لیک ته په پاملرنې سره د
افغانستان د انتقالي حکومت په بلنه رامینځ ته شو .آیساف دملګرو ملتونو له خوا یو صالحیت لرونکی څو ملتیز ځواک ده ،او د ملګرو
ملتونو کوم سوله ساتونکی ځواک نه ده ،نو په دې توګه د آیساف د ساتلو لګښت د ملګرو ملتونو له خوا نه بلکې د ګډون کوونکو هیوادونو

له خوا ورکول کیږی.

د  ۲۰۰۳کال د آګست په ۱۱مه د ملګرو ملتونو او د افغانستان د حکومت په غوښتنه د شمالی اتالنتیک تړون (ناتو) د آیساف مسوولیت ،چې

په پیل کې یوازی په کابل پورې تړلی وو ،په غاړه واخیست ،په داسې حال کې چې د ائتالف ځواکونو په نور افغانستان کې د امنیت څار کاوه.

د  ۲۰۰۳کال په اکتوبر کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ناتو ماموریت له کابل څخه بهر ؤغزاوه او دواړه نظامي ځواکونه یی تر یوې مرکزي

قوماندې الندې راوستل.

د  ۲۰۰۹کال په نومبر کې ،وروسته له هغه چې د ناتو متحدینو هوکړه وکړه چې د آیساف د لوړو کچو د جوړښت بیا څیړنه په غاړه واخلي،
یو نوی منځنی ډوله مرکز رامینځ ته شو چې د آیساف هڅې الښې کړي او په اغیزناکه توګه یی سر ته ورسوي .دې موضوع سیاسی -نظامی
ستراتژي له ورځنیو دنده ایزو عملیاتو څخه جال کړه .دغه نوي مرکزونه چې په کابل کې وو ،د ناتو له خوا د افغانستان لپاره د ناتو روزنیز

ماموریت ( )NTM-Aاو د آیساف د مشترکی قوماندانی ( )IJCد مرکز په نوم وبلل شو او قومانده یی د یوه څلور ستوري جنرال ()COMISAF
او د هغه ترالس الندې دوه نورو درې ستورو جنراالنو په غاړه وه .د شمالی اتالنتیک شورا ،دناتو پریکړه کوونکې ادارې په توګه ،په آیساف

کي د ناتو څخه بهر ګډون کوونکو ملتونو د ځواکونو په سال او مشورې د آیساف سیاسی الرښوونه په غاړه درلودله.

ددغې قوماندې د جوړښت پراساس  COMISAFد آیساف د ماموریت په نورو سیاسي -نظامي خواوو تمرکز وکړ ،او په هیواد کې یې د آیساف
عملیات د افغان او نورو نړیوالو ادارو له کار او هڅو سره همغږي کړل ،COMISAF .د آیساف د عملیاتو او د امریکایی ځواکونو په الرښوونه

د تلپاتي آزاديد عملیاتو ترڅنګ دوه ونډې لکه په افغانستان کې د  ISAFاو متحده ایاالتو د ځواکونو قومانده پر غاړه درلوديCOMISAF ،

د دآیساف دمشترکی قوماندانی ( )IJCد قوماندان ،په افغانستان کې د ناتو د روزنې د ماموریت ( )NTM-Aاو د ناټو د ځواکونو د ځانګړو

عملیاتو ( )SOFقومانده په الس کی درلودله NTM-A .د نظامي سال کارو ډلو او د پولیس د سالکارو ډلو له الرې خپل روزنیز پروګرامونه

ترسره کول چی د افغان د امنیت ځواکونو سالکاران هم پکښی شامل وو.
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غوڅ مالتړ ته د ځواکونو د هوکړې د دریځ ()SOFAاو د امنیتی او دفاعی همکارۍ د موافقه لیک چی په عمومی توګه د دوه اړخیز امنیتی

هوکړه لیک یا ( )BSAپه نامه یادیزيپر اساس چې دناټو ،متحده ایاالتو او د افغانستان د نوي ولسمشر اشرف غنی د حکومت د استازو

ترمینځ د  ۲۰۱۴کال د سپتمبر په  ۳۰مه نیټه السلیک شو ،پاملرنه کیږي.

د غوڅ مالتړ ماموریت د آیساف په پرتله یو کوچنی ماموریت ده چې دآیساف د پخواني  ۱۴۰،۰۰۰کسیز ځواک پرځای یوازې د ۱۲،۰۰۰کسیز
ځواک له خوا ترسره کیږي .په دغه ماموریت کې په  ۲۰۱۵کال کې افغاني ځواکونو ته د هوائي مالتړ څخه پرته جګړه ایزې موخې شتون نه لري
او د جګړې پرځای د حکومت وزارتونو او د افغانی ملی امنیتی ځواکونو  ANSFپه لوړه کچه قوماندانیو ته د روزنې ،سال او مرستې دندې

په غاړه لري.
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کتابتونونه
د افغانستان په امریکایي پوهنتون کې د برنیس ناچمن مارلو کتابتون
www.auaflibaray.org

د برنیس نچمن مارلو کتابتون په  ۲۰۰۸کال کې د برنیس نچمن مارلو په ویاړ د مارلو او ګیبس د کورنیو له خوا جوړ شو .له هغه وخت څخه
راوروسته نوموړي کتابتون وده کړي او د یوه پوهنتون د کتابخونی په څیر ،په افغانستان کې د امریکائي پوهنتون د زده کوونکو او فاکولتې

علمي اړتیاوي په ښه او بشپړه توګه پوره کوي.

د مارلو کتابتون له  ۱۰،۰۰۰څخه ډير مواد لري چې په هغو کی له  ۳۰موقوته چاپي مجلې او اخبارونه او درې غټ داتا بیسونه ( د معلوماتو زیرمې)
شامل دي چې بریښنایي ( الکترونیکي) ژورنالونو او کتابونو ته الس موندنه پکښې شتون لري .په نوموړي کتابتون کې يو ډير شمیر عنوانونه
او موضوعګانې هم شته ،خو ځانګړې پاملرنه داسې علمی مضمونونو لکه :سودا ګري ،انګلیسي ژبې ،معلوماتي تکنالوژی او سیاسی پوهې

ته اړول شوي چې په افغانستان کې د امریکائي پوهنتون له خوا وړاندې کیږي.

د مارلو کتابتون ،زده کوونکو ته د لوست او مطالعی لپاره ځانګړی ځای برابر کړي چې د مطالعې لپاره آرامه خونې او  ۴۰کامپیوترونه
لري .بریښنایی ژورنالونو او کتابونه د داتا بیسونو(د معلوماتو زیرمې) له الرې د الس موندنې وړ دي .معلوماتي روزنې هم زده کوونکو ته
وړاندې کیږي.

د مارلو کتابتون د افغانستان د امریکایی پوهنتون په اساسي ودانۍ کې موقعیت لري .نوموړي کتابتون له یکشنبې تر پنجشنبې د سهار له ۸

بجو د ماښام تر  ۸بجو او د شنبې په ورځو د سهار له  ۱۰بجو د ماښام تر  ۸بجو پرانیستی ده .کتابتون د جمعې په ورځو تړلی ده.
د مارلو کتابتون به د خپل چاپي او بریښنایي کتابونواو ژورنالونو ټولګه پراخه کړي.

د افغانستان د څیړنې او ارزونې واحد کتابتون
د افغانستان د څیړنې او ارزونې واحد ( )AREUله  ۲۰۰۲کال څخه راهیسی یو کتابتون چې په هغه کې د افغانستان د څیړنې لپاره ځانګړی مواد
شتون لري ،جوړ کړي ده .له  ۲۰۰۳کال څخه را په دې خوا د سویلی آسیا د څیړنې ټولنې ،د افغان څیړنو لپاره پخوانی بریتانوی انستیتیوت

()BIASومنله چی شا او خوا  ۳،۰۰۰کتابونه د افغانستان د څیړنی او ارزونې واحد کتابتون ته د بسپنی په توګه ورکړی او د افغانستان او

سیمې په اړه نور کتابونه د نوموړی کتابتون لپاره چاپ کړی .د دغې بسپنې یو شرط دا وو چې د کتابونو نوموړي ټولګه په افغانستان کې

وساتل شي او د ټولو څیړونکو د ګټې اخیستنی لپاره د الس موندنې وړ وي .د افغان څیړنې لپاره بریتانوی انستیتیوت ( )BIASچې په ۱۹۷۲
کال کې په کابل کې جوړ شو ،د لرغون پیژندنې یو شمیر پروژې یې په غاړه اخیستې وې او د هغو بریتانوي پوهانو مالتړ یی کاوه چې د بشر

پیژندنې او توکم پیژندنې په ساحه کې یی څیړنې ترسره کولې .په  ۱۹۸۱کال کې نوموړی انستیتیوت وتړل شو او راټول شوي مواد یی د

بریتانیا سفارت په زیرمه تون کې وساتل شول.

ډاکتر اندریو ویلدر ،له  ۲۰۰۲کال څخه تر  ۲۰۰۵کال پورې د افغانستان د څیړنی او ارزونې واحد رییس ،هوکړه وکړه چې  AREUبه د کتابونو
دغه ټولګه راټوله کړي ،او کارکوونکو ته به دنده وسپاري چې لړلیک یې جوړ کړي او د یوناما په مالي مرسته به نوموړې ټولګې ته پراخوالی
ورکړي .دغې ډیریدونکې ټولګې اوس د افغانستان د حکومت د ټولو مودو خپرونې او همدا رنګه د مرستندویانو او غیر حکومتی ادارو

مواد چې د افغانستان په هکله خپاره شوي دي ،او د ملګرو ملتونو اړوندې خپرونې ،موقوته نشریې ،نخشې ،سی ډی ګانې او دیویدي
( )DVDs and CDsراټول کړي دي .د افغانستان رسمي جریدې او احصاییوي الرښود کتابونه د ځانګړي اهمیت لرونکي دي .د  AREUد
کتابتون غټه موخه دا نه ده چې له نړیوالو ټولګو سره سیالي وکړي بلکې هدف یی داده چې اړوند مواد په افغانستان او بهر کې راټول او

وساتي ترڅو ملي او نړیوال څیړونکي ورڅخه ګټه پورته کړي.
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د  AREUکتابتون اوس له  ۱۶،5۰۰عنوانونو څخه ډیر کتابونه لري او په خپل ویب سایټ کې د پوره الس موندنې لپاره د معلوماتو آنالین

زیرمتون ( )Databaseساتي .د نوموړې ادارې د کتابونو او معلوماتو د زیرمې تمرکز په دې ده چې په افغانستان کې معاصر مواد په دري او
پښتو ژبه راټول کړي ،او د اوږد مهاله څیړنو پر ارزښت ټینګار کوي .کتابتون په عین حال کې هڅه کوی د هیواد او سیمې په اړه څیړنې چې په

بهر کې سرته رسیدلې دي د الس موندنې وړ کړي .هر ډول مواد (کتابونه ،د ورځپاڼو مقالې،نخشې ،اعالنونه یا اشتهارات ،سي ډي ګانی،

دیویدیګان ،داتابیسونه او نور) دننه په کتابتون کې د ګټې اخیستلو لپاره شتون لري .د فوتوکاپي کولو آسانتیاوې شته او د ټولو موادو د
ټولګې لړلیک په آنالین توګه جوړشوي ده (د  AREUپه ویب سایت www.areu.org.afد "کتابتون" مخ یا صفحه وګورئ) نوموړې کتابخونه

د افغانستان په اړه له  77څخه ډیر ګیګابایت راټول شوی سافت کاپي خپرونې لري چی ټول یی په جدول کې راټول شوی او د کتابخونی په

داتابیس کې یی لړلیک جوړ شوی او د څیړنیزو ګټه اخیستلو لپاره د الس موندنې وړ دي (چیرې چې د چاپولو د حق قانون اجازه ورکوي).

کتابتون د  AREUپه اداره کې واقع ده او له یکشنبی تر پنجشنبی د سهار له نهو بجو د غرمی وروسته تر  ۱۲:۳۰بجو او په نوموړو ورځو

کې تر غرمې وروسته له یوی تر څلورو بجو د څیړونکو لپاره خالص ده( .د روژې په میاشت کې د سهار له اتو د ماسپښین تر  ۲بجو

پورې) .کتابتون د عامه رخصتیو په ورځو کې تړلی ده .ټول مواد یوازې د کتابتون په دننه کې د الس موندنی وړ دي ،او د فوتوکاپی
کولو آسانتیاوی هم شته .له کتابتون څخه د موادو وړلو ته اجازه نشته.

د افغانستان عامه کتابتونونه
کتابتونونه د یو ملت د روزلو لپاره د زده کړې غټه سرچینه ده او په مختلفو پیښو کې د خلکو په یوځای کیدلو او د هغو د پوهې په لوړولو کې

عمده برخه لري ،او د زده کوونکو د څیړنو د بشپړیدو لپاره د مرکزي سرچینې په توګه خدمت کوي.

په افغانستان کې عامه کتابتونونه په  ۱۹۶۶کال کې "کتاب د تولو ّلپاره" د مطبعې او پوهنې کتابتونونو له یوځای کیدلو سره ،رامینځ ته

شول .د تیرو څو لسیزو په موده کې عامه کتابتونونو خپل خدمتونه په ښه ترتیب سره خلکو ته وړاندې کړي او د افغانستان په اړه یی مشهور

او غټ کتابونه راټول کړي دي.

له نیکه مرغه ،د کتابتون ودانۍ د داخلي جګړې په جریان کې ډیرې ویجاړي شوي نه دي ،خو په تیرو  ۱۲کلونو کې د حکومت او نړیوالو ادارو

له خوا د لږ پاملرنې له کبله کتابتونونه کمزوری حالت پیدا کړی ده.

په کابل کې مرکزي کتابتون  ۱۰۰،۰۰۰کتابونه او په زرهاوو د مجلو او ورځپاڼو ټولګې لري چې په دې توګه د افغانستان د کتابتون په سیستم
کې  ۳۰۰،۰۰۰کتابونه شته ،خو په خواشینۍ سره چې د ډير کمزوري حالت سره مخامخ دي.

عامه کتابتون د کابل په والیت کې  ۱۲څانګې او په ټول افغانستان کې  ۸۲څانګې لري .کتابتونونه په ټول افغانستان کې د  ۱۰۰کارکوونکو له

خوا اداره کیږي چې له هغو څخه  60کسان د عامه کتابتونونو په عمومي ریاست کې په کار بوخت دي.
د کتابتونونو الس ته راوړنې دا دي:

په میاشت کې له  ۲۰،۰۰۰کسانو ډیر عامه کتابتونونو ته راځي چې وکوالی شي د خپلې خوښې کتابونه ومومي.
عامه کتابتون یو ګرځند کتابتون د سر پټ موټر په بڼه کې لري ترڅو هغه ساحې چې په هغو کې د کتابتون څانګې نشته تر پوښښ الندې

ونیسي .ددې اقدام په پایله کې په میاشت کی  ۲،۰۰۰نور کسان وړ شوي چې د کابل په مختلفو برخو کې د کتابتون له خدمتونو څخه ګټه واخلي.
مرکزی کتابتون په اونۍ کې شپږ ورځې د سهار له  ۸بجو څخه د ماسپښین تر  ۶بجو پورې دخلکو لپاره پرانیستی ده.
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د افغانستان ملي آرشیف ( )NAA
د افغانستان د ملی آرشیف ډيرېراغونډې شوې ټولګې د قلمي نسخو له کتابخونې سره یو ځای په پخوا کې د افغانستان دملی موزیم برخې
وې.په  ۱۹۳۹کال کې د افغانستان د مطبعی خپلواک کتابتون له ارګ یا پاچاهی قصر سره نږدی جوړ شو او ډیر تاریخي سندونه او په قلم لیکل
شوې نسخې له موزیم څخه هلته ولیږدول شوې.
په  ۱۹۶۶کال کې د کابل د نوی عامه کتابتونله جوړیدوسره سم د مطبعی کتابتون ،او د پوهنې کتابتون د " کتاب د ټولو لپاره" تر شعار الندې
تر یوه چت الندې سره یو ځای شول .خو په هر صورت ،ځکه چې د کابل عامه کتابتون څخه د وګړو مختلفو ډلو ګټه پورته کوله ،نو د هغه د
موادو او سندونه ډير او د هر چا له خوا استعمال ددې سبب شو چې کتابونه او اسنادو ته زیان ورسیږي او د زیرمه کولو یو نوي ځای ته اړتیا
پیدا شي.
په  ۱۹۷۳کال کې د تاریخي سندونو او قلمي نسخو را ټولول او د هغو ساتل د حکومت په لومړیتوب واوښت ،چې پایله یی د قلمی نسخو
دکابل عامه کتابتون وو چې د اطالعاتو او کلتور د عامه کتابتونونو تر ادارې الندی د افغانستان ملی آرشیف په نوم رامینځ ته شو .د
افغاستان د ملی آرشیف شتمني په هغه وخت کې یو شمیر محدودې قلمي نسخې ،سندونه او تاریخی فرمانونه وو .د قرآن شریف او تفسیرونو
ټوکونه چې په ښایسته خطونو لیکل شوي وو ،او همدا ډول یو شمیر میناتورونه او د سرو زرو چوکاټونه چې پخوا په ملی موزیم کې ساتل
کیدل ،ملی آرشیف ته راوړل شول.
هغه ودانۍ چې نوي ملي آرشیف پکی ځای پرځای شو د یوې پیړۍ زړه ودانۍ وه چی په دفاع وزارت پورې یی اړه درلودله .د عامه کتابتونونو
د مشر محمد کریم شیوان او نورو د ډيروسترو هڅو په پایله کې نوموړې ودانۍ ترالسه شوه او د افغانستان په لومړني ملي آرشیف واوښتله.
د ودانۍ بیا جوړونه او د ترمیم کار د  ۱۹۷۸کال د آګست په میاشت کې بشپړ شو او ټولې خطي نسخې او سندونه له عامه کتابتون څخه
راوړل شول.
ملي آرشیف د اطالعاتو او کلتور د وزارت د کلتوری ادارې په چوکاټ کې د جال څانګې په توګه وپیژندل شو او کله چې د یونسکو په ادارې
کې ثبت شو نونړبوال شهرت یی وموند.
د  ۱۹۷۸کال له کودتا وروسته ټولې خطي نسخې ،انځورونه او سندونه د پاچاهی ارګ له کتابتون ،د محمد داؤود خان د جمهوریت له دفتر او
شاهي کورنۍ څخه ضبط اوملی آرشیف ته انتقال شول .د  ۱۹۷۸کال څخه بیا تر ۱۹۹۲کال پورې چې د ډاکتر نجیب اهلل حکومت سقوط وکړ،
ملی آرشیف او د هغه  ۴۳کارکوونکو د حکومت د کلتوري کمیټې تر پاملرنې الندی کار کاوه.
د طالبانو د رژیم په پیل کې ،ملی آرشیف وتړل شو ،او بیا وروسته په تیره بیا د موجودي او لړ لیک جوړولو په څانګه کې د ډيرو لږ شمیر
کارکوونکو په لرلو سره ،بیا په کارپيل وکړ.
ملی آرشیف د  ۲۰۰۲کال د اپریل په  ۱۴مه د ولسمشر حامد کرزی له خوا په رسمي توګه بیا پرانستل شو .ملی آرشیف اوس اوس د نورو ملی
آرشیفونو ترڅنګ په نړۍ کې پیژندل شوی آرشیف ده .د کابل د ملي آرشیف ترڅنګ په هرات  ،غزني ،دایکندي ،لغمان ،بغالن  ،میدان وردګ
او سرپل کې والیتي آرشیفونه شتون لري او ټول د اطالعاتو او فرهنګ وزارت تر پاملرنې الندې کار کوي .په نوموړو والیتی آرشیفونو کې
لیکلی نسخې ،تاریخی سندونه ،او د محل د مشهورو او وتلو شخصیتونو  ،پیژندل شوی کسانو ،انځور ګرانو ،خطاطانو ،او رسامانو
انځورونه او عکسونه وجود لري.
د افغانستان ملی آرشیف  ۷،۵۰۰قلمي نسخې او خطاطیانې او له  ۱۰۰،۰۰۰څخه ډير تاریخي سندونه لري .په دغو تاریخی ټولګو برسیره یو
ځانګړی چاپي کتابتون هم شته چې په هغه کې لږ پیدا کیدونکي چاپي کتابونه ،د اخبارونو کلیکسیون (ټولګه) ،د لیکلو نسخو او سندونو
چاپ شوی کتالګونه او د افغانستان او آرشیف په اړه نورې سرچینې شتون لري .په افغانستان کې اوله افغانستان څخه بهر څیړونکي د
آرشیف تاریخي کلیکسیون ( ټولګې) څخه استفاده کوي او له چاپي کتابتون څخه کارکوونکي او څيړونکي ګټه پورته کوي.
د افغانستان ملی آرشیف دا الندې خدمتونه وړاندې کوي :د څیړونکو له غوښتنې سره سم د سندونو فوتوکاپي او سکن کول ،د څیړونکو
لپاره د سندونو اصلی بڼو ته الس موندنه ،د زړو انځورونو ،سندونو ،او خطي نسخو ښکارول او ښودنه د ټولو کتونکو د نندارې لپاره د

آسانتیا وو برابرول  ،د کلیکسینونو بیا چاپول او دعامه خلکو لپاره د هغو الس موندنه.
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آرشیف د شنبې څخه تر چارشنبې ورځو د سهار له  ۸بجو څخه د ماسپښین تر پنځو بجو پورې د استفادې لپاره پرانیستی ده او اوس

د چک د جمهوریت د سفارت له خوا تمویلیږي .د آرشیف کارکوونکي هڅه کوي چې په راتلونکي وخت کې کلیکسونونه پراخ کړي،
اوسني او نوي کلیکسنونه دیجیتل کړي ،د څیړنې لپاره ال ډيرې آسانتیاوې برابرې کړي او ملي آرشیف د نورو هیوادونو له آرشیفونو
سره وتړي.

د حکیم ناصر خسرو بلخي فرهنګي مرکز او کتابخونه
د حکیم ناصر خسرو بلخي فرهنګی مرکز په  ۱۹۸۹کال کې په کابل کې د الحاج سید منصور نادري له خوا د هغه له شخصی بودجې څخه د
فرهنګ له ودې او پرمختیا څخه د نوموړي د عالقې او لیوالتیا پربنسټ جوړ شو .یاد فرهنګي مرکز خپل پالنونه د الندې موخو د سرته رسولو

لپاره جوړوي:

•په لیک لوست او علمي برخو کې د څیړونکو هڅول او مالتړ؛
•د فرهنګي قوانینو جوړولو ،ادبیاتو او لیکنو ،هنر او ټولنیزو مسئلو په هکله ،پرته له هر ډول ویشونکو تمایلونو او پرې جنبې څخه،
د خدمتونو وړاندې کول؛

•د فرهنګي برخې پیاوړتیا او د ادبیاتو او فرهنګي ودې په وړاندې د خنډونو لیري کول؛
•د افغاني ټولنو له اساساتو سره سم د فرهنګي پروګرامونو د عملي کولو پیاوړتیا او مالتړ.
د حکیم ناصر خسرو بلخی د فرهنګي مرکز موخې :
•د فرهنګي برخې لپاره د واقعي او ریښتینو فرهنګي او علمي معلوماتو برابرول او د علمي او فرهنګي ریپوټونو خپرول؛
•له روڼ اندو څخه مالتړ او د فرهنګ او هنر په بیارغونه کې دټولنې د ټولو برخو ښکیلول؛
•د حکیم ناصر خسرو د ټولو اثرونو او لیکنو چاپول او ویشل ،او د حکیم ناصر خسرو د نظریاتو او فکرونو په اړه د څیړونکو او لیکونکو
د لیکنو چاپول چې د فرهنګي مرکز د مشرتابه له خوا د چاپ وړ وګڼل شي؛

•د ناصر خسرو د فرهنګي مرکز جوړول او ودانول؛
•د هرکال په پای کې د لیکنو د سیالۍ په الره اچول  ،او د شعر ،کیسې ،څیړنې او نورو لیکنو او هنري اثرونو جوړونکو ته د ارزښت وړ
جایزو ورکول؛

•په نورو والیتونو کې د فرهنګي مرکزونو رامینځ ته کول او په مرکز او والیتونو کې د عامه کتابتونونو جوړول.
نوموړي فرهنګی مرکز په  )۱۹۸۸/۱۹۸۹ (۱۳۶۷کال کې د لیکنو د سیالیو جوړول پیل کړل .د مرکز د تاسیس څخه وروسته څلور کلونو کې

څیړونکو ،لیکونکو ،شاعرانو ،انځورګرانو او نورو فرهنګي شخصیتونو ته هرکال بلنه ورکیدله چې د فرهنګي څیړنو ،فلسفي څیړنو،

شاعري ،کره کتنې ،کیسې لیکلو ،نقاشي ،میناتور او خطاطي په سیالیو کې برخه واخلي.

د  ۱۹۹۱کال په نومبر کې د حکیم ناصر خسرو بلخي فرهنګي مرکز ،مرکزي کتابخونه په کابل کې جوړه شوه خو د هغې کار او فعالیت د کورنۍ

جګړې د تهدید له امله وځنډید .په همدغه کال کې د فرهنګي مرکز د ودانۍ بنسټ د کابل د تایمنی د سرسبزی په څلورالري کې کیښودل شو.

د  ۱۹۹۲کال د مې په میاشت کې فرهنګي مرکز د کورنۍ جګړې د دښمنیو د ډیریدلو له امله د پلخمری ښار ته ولیږدول شو .دغه ښار ته د

لیږد سره سم ،لومړنی اقدام د فرهنګي مرکز د کتابخونې بیا جوړول وو .د ایران له اسالمي جمهوریت څخه په مختلفو ساحو کې د  ۲۵،۰۰۰په

شااوخوا کې کتابونه د مطالعې او څیړنې له خاصو میزونو او نورو لوازمو او د سمبالولوله وسایلو سره یو ځای راونیول شول.
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د  ۱۹۹۳کال په دسمبر کې نور ( )۲۰،۰۰۰کتابونه په ډول ډول ساحو کې واخیستل شول چې په دې توګه د کتابونو ټول شمیر نږدی ()۵۰،۰۰۰

ته ورسید .په  ۱۹۹۸-۱۹۹۵کلونو کې مرکز د فرهنګي فعالیتونو ښې دورې ته داخل شو .په دغې مودې کې له  ۱۱څخه ډير کتابونه ،د

تالیف او ژباړې په شمول ،د فرهنګي مرکز د چاپولو څانګې له خوا چاپ او په پراخه توګه وویشل شول.

د  ۱۹۹۸کال په پسرلي کې فرهنګي مرکز یوځل بیا د جګړې له امله زیانمن شو او د کتابخونی ( )۵۰،۰۰۰کتابونه چې د ادبیاتو ،تاریخ،

دین ،فلسفې ،هنر او نورو ساحو کې وو ،د مرکز له ټولو وسایلو او شتمنیو سره یو ځای لوټ شول .ددې ترڅنګ ،په دغه مهال کې د

مرکز یو دایمی کارکوونکی ووژل شو او نور کارکوونکي او غړي مجبور شول چې هیواد پریږدي.

د حکیم ناصرخسرو بلخي فرهنګي مرکز په  ۲۰۰۲کال کې بیا په کار پیل وکړ او لومړی اقدام د مرکز د کتابخونې بیا پرانیستل وو چی

یووخت یی ( )۵۰،۰۰۰ټوکه کتابونه لرل .ددې لپاره چې د کتابخونې بنسټ یوځل بیا کیښودل شې په مختلفو ساحو کې ( )۳،۰۰۰کتابونه
له ایران څخه راونیول شول .په عین حال کې نږدې ( )۲،۵۰۰کتابونه چې ورک شوي وو او د فرهنګي مرکز مهر یی درلود د فرهنګي مرکز
د غړو او لیوالو خلکو د هڅو په پایله کې بیرته کتابخوني ته راوګرځول شول .اوس مهال په نوی جوړ شوي کتابتون کې شااوخوا ۵،۵۰۰
کتابونه شتون لري.

په  ۲۰۰۴کال کې د مرکز یوه استازي هیات له ایران څخه لیدنه وکړه او له  ۴۸ایراني چاپخونو سره یی تړونونه السلیک کړل چې له ایران

څخه کتابونه وارد شي او د کتابخوني په نندارتون کې د خرڅالو لپاره نندارې ته وړاندي شي .اوس مهال ،د کتاب خرڅیدل دوام لري
او مالي وضیعت ته په پاملرنې سره به د کتابونو واردات او خرڅالو زیاتوالی ومومي .داسې پالنونه هم وجود لري چې د کابل په ښار او

نورو والیتونو کې د دفترونو د پرانیستلو او د خوځنده نندارتونونو د جوړولو له الري د کتابونو خرڅالو دوام وکړي.

د درخت دانش (د پوهې ونې) ،آنالین کتابتون
د  ۲۰۱۴کال د اکتوبر په میاشت کی ،د افغانستان ښځو لپاره کانادایي ښځو(  )CW4WAfghanپه افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د

پرانیستې زده کړو سرچینه (  )OERsرامینځ ته کړه .دافغانستان ښځولپاره کانادایي ښځو CW4WAfghanیو خیریه اداره ده چې په ۱۹۹۶
کال کې جوړه شوي ،چې د افغانستان په څو والیتونوکې د زده کړې پروګرامونه مخ ته بیایي ،او د یاد شوی پروګرام تمویل په غاړه لري .د

افغان د پرانیستې زده کړې ټولګه درخت دانش" د پوهې ونه" نومیږي چې د افغانستان د ښوونکو او روزونکو کتابتون ګڼل کیږيOERs .
(د پرانیستې زده کړو) د زده کړې سرچینې او منابع وړیا دي ،د چاپولو د حق یا اجازه لیک محدودیتونه نه لري او کیدای شي اقتباس شي ،او

بیا استفاده ورڅخه وشي یا په بله موخه ورڅخه ګټه واخیستل شي .د پرانیستی زده کړې په سرچینو کې ډول ډول سندونه لکه درسي پالنونه،
درسي کتابونه او نور د لوست مواد ،د کیسو کتابونه ،تجربی عملی ،لوبې ،تمرینونه او د زده کوونکو لپاره فعالیتونه  ،نخشی ،ګرافونه،

انځورونه او نور ،شتون لري.

د  CW4WAfghanپه کارونو او لیکنو کې د ښوونکولپاره د خدمت په دننه کې روزنه ،د موسسو له خوا ښوونکو ته د عالی کیفیت د زده
کړې مواد د هغوی په خپلو ژبو کې شتون لري او د الس موندنې وړ دي.درخت دانش له  ۱،۲۰۰څخه ډيرې سرچینې ( منابع) په دري ،پښتو ،او

انګریزی ژبو کې شتون لری چې موضوعګانې یې د افغانستان په تعلیمی نصابو کې پیدا کیږي .ګټه اخیستونکی په ویب سایټ کې ځانونه

ثبتوي چې بیا هلته داتابیس ولټوي او د زده کړې مواد راوباسي او یا یې چاپ کړي .ګټه اخیستونکي په عین حال کې کوالی شي خپل مواد د

نورو کسانو د ګټې اخیستنې لپاره د معلوماتو په زیرمه کې شامل کړي.

د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود

67

د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

د کابل په پوهنتون کې د افغانستان د معلوماتو مرکز ()ACKU
www.acku.edu.af

د کابل په پوهنتون کې د افغانستان د معلوماتو مرکز ( )ACKUپه ۱۹۸۹کال کې د پاکستان په پیښور کې د ( ACBARد افغان مرستې د

همغږۍ ادارې) د یوې نیمه خپلواکې برخې په توګه ،جوړ شو .دغه مرکز چې د لوییس دوپری له خوا د غیر حکومتی ادارو ،دوه اړخیزه بشري

موسسو ،او د ملګرو ملتونو د ادارو د ریپوټونو او سروی ګانو د یوې زیرمې په نوم یادیده ،وروسته د ( ARICد  ACBARد معلوماتو او منابعو

مرکز) په نوم یاد شو .په  ۲۰۰۶کال کې د کابل پوهنتون  ACKUته د پوهنتون د ساحې په مرکز کې یوه ځمکه اختصاص کړه چې په هغې کې د

افغان حکومت له انکشافی بودجې څخه یوه ودانۍ جوړه شي .دغه نوي ودانۍ د  ۲۰۱۳کال د مارچ په ۲۷مه د اشرف غنی له خوا پرانستل شوه.

د کارکوونکو تنخا او د کار لګښتونه د ناروی د پاچاهی دولت د سفارت او نورو مختلفو بهرنیو مرسته کوونکو له خوا تمویل شول.

د د معلوماتو شعار د معلوماتو د شریکولو له الرې ملي ودانول دي .دغه مرکز د علم د خپرولو ،او د کابل په پوهنتون او په افغانستان کې

د نورو انتستیتونو د ظرفیت لوړولو له الرې څیړنی او معلومات شریکوی .دکابل په پوهنتون کې دافغانستان مرکزد تمرکزغټ ټکي په
دري ،پښتو او انګریزي او نورو اروپایي ژبو د  ۱۰۰،۰۰۰څخه ډیرو سندونو د شریکولو له الرې د څیړنې آسانه کول دي .دکابل په پوهنتون کې
دافغانستان مرکزپه افغانستان کې د ټولو پوهنتونونو ،پالیسي جوړونکو او پرمختیایي پالن جوړونکو ،او همدا ډول بهرنیو څیړونکو
پرمخ خالص ده .دکابل په پوهنتون کې دافغانستان مرکز په راټول شوو سندونو کې مونوګرافونه ،اخبارونه ،اعالنونه ،سالیدونه ،سی دی

ګانی ،حقیقت پاڼې ،موقوته نشریې او مجلې ،شاملې دي .د اخبارونو ټولګه د ډيرو لسیزو سیاسي تاریخ ښیي.

دکابل په پوهنتون کې دافغانستان مرکز هڅه کړي ده چې د کابل په پوهنتون کې د افغانستان د معلوماتو مرکز د بکس کتابتون د پراخوالی د
نښتې برخې ( )ABLEله الرې له کابل څخه بهر افغانانو ته هم ځان ورسوي ،چې موخه یې د دغو کوچنیو کتابونونو له خوا د لوستلو ،اود موادو
د امانت ورکولو له الرې د کتاب لوستلو او علم خپرولو د فرهنګ هڅول دي .د  ABLEکتابتونونه د ټول افغانستان په ښوونځیو او ټولنو کې
د نوو سواد لرونکو لپاره جوړ شوي دي .دکابل په پوهنتون کې دافغانستان مرکز تراوسه د افغانستان په  ۳۴والیتونو کې  ۲۳۲کتابتونونه

( ۱۹۰په عالی لیسو او  ۴۲په ټولنو کې) جوړ کړي دي ABLE .د نوو لیک لوست لرونکو لپاره په دري او پښتو ژبه په مختلفو ساحو لکه کرهنه،

مور او کوچنی ته پاملرنه ،تاریخ ،چاپیریال ،روغتیا ،د کور تنظیم او دموکراسي ،کې آسانه کتابونه چاپ کړي دي ،ABLE.نن ورځ۲۹۹
ډوله کتابونه چاپ کړي دي .د  ۲۰۱۳کال په سرکې د کابل په پوهنتون کې د افغانستان د معلوماتو مرکز په بریالیتوب سره د بلخ والیت ټولنو
ته د پولیسو د سمونې د مالتړ له لیاری ،ځان ورساوه .د لیک لوست ډلې  ۳۰ټولګه ایز کتابتونونه ( ۳۰کوچنی کتابتونونه) (د ۷،۵۰۰ ABLE

خپرونې) جوړ او  ۱،۸۰۰نارینه او ښځو پولیسو ته یې د الس موندنې وړکړل.

د کابل په پوهنتون کې د افغانستان د معلوماتو مرکز د اړیکو او څیړنې څانګه ورکشاپونه ،ویناوې ،سمینارونه ،بحثونه ،فیلم ښودنې،

نندارتونونه او عامه ویناوې ،جوړوی او د هغوی کوربه توب په غاړه اخلي .د دغو فعالیتونو اساسي موخې د څیړنې د مهارتونو لوړول د کابل
په پوهنتون کې د افغانستان د معلوماتو مرکز په منابعو او د افغان او نړیوالو انځورګرانو او پوهانو په کارونو رڼا اچول چې د افغانستان
په اړه د تخصص خاوندان دي .دغه مرکز د دغو پیښو او ورکشاپونو په اړه په پراخه توګه خلکو ته خبر ورکوي ترڅو د افغانانو او نورو پراخ

ګډون ته زمینه برابره کړي .د خلکو د خبرتیا لپاره د  ACKUویب سایټ  www.acku.edu.afاو ټولنیزه رسنۍ www.facebook.com
 www.facebook.com/acku.edu.afد خورا ډير اهمیت وړ ده.
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په افغانستان کې دولت
شالید
د  2001کال په پای کې د طالبانو د رژيم له را پرځيدو وروسته ،افغان مشرانو د ملگرو ملتونو په مالتړ د جرمنی د ُبن په کنفرانس کې د ُبن تړون
السلیک کړ .دې تړون د افغانستان لنډمهاله اداره یې وټاکله او د دوه نیمو کلونو په موده کې په افغانستان کې د تلپاتې حکومتي ادارو له

جوړولو سره ”د یو پراخ بنسټه ،د جنسيت په وړاندې حساس ،څو مليتي او په بشپړه توګه د یواستازي حکومت “د بيا جوړولو مهالو وېش

ترتیب کړ .د  ۱3۸۱کال د غبرګولي د میاشتې بیړنۍ لویې جرګې د افغانستان د لنډمهالې ادارې پر ځای د افغانستان انتقالي حکومت رامنځ
ته او د افغانستان د انتقالي اسالمي دولت د مقننه قوې په نه شتون کې یې حامد کرزى د دولت د رییس او د افغانستان د انتقالي حکومت د

موقت حکومت د مشر په توګه وټاکه.

د ُبن له مهالو وېش سره سم ،په یوه نوي اساسي قانون باندې خبرې اترې وشوې او د اساسي قانون د لویې جرګې له خوا چې د  ۱3۸2کال د

لیندۍ له 23نیټې څخه د مرغومي تر ۱۴مې نیټې پورې یې دوام درلود تصويب شو .اساسي قانون ټاکل شوي ولسمشرته دوه ټاکل شوي
مرستیاالن او یوه ملي شورا چې له دوو مجلسونو څخه جوړده (ولسي جرګه او مشرانو جرګه)په واک کې ورکوي .په سیمه يیزه کچه،اساسي

قانون د والیتي ،ولسوالیو ،کلیو او د ښاروالیو شوراګانو ټاکنې ،همدا شان د ولسمشر له خوا د والیانو او ښارواالنو د ټاکلو وړاندیز کوي.

په هغو ټولټاکنو کې چې د  ۱3۸3کال د تلې په ۱۸مه نيټه تر سره شوې ،حامد کرزی د  ۵۵سلنې رایو په ترالسه کولو سره د خلکو د رایو له الرې
دافغانستان د لومړني انتخابي جمهور رییس په توګه وټاکل شو .هغه د  ۱3۸3کال د لیندۍ په ۱7مه نیټه لوړه وکړه چې له هغه سره سم انتقالي
دولت په رسمي توګه د افغانستان اسالمي جمهوري دولت ته واوښت .په پام کې وه چې د ملي شورا ،د والیتي او د ولسوالیو د شورا ګانو
ټاکنې به د جمهوري ریاست له ټولټاکنو سره سم په الره واچول شي خو ،د امنیتي او تخنیکي ستونزو له کبله وځنډول شوې .په پای کې د ولسي

جرګې او والیتي شورا ګانو ټولټاکنې د  ۱3۸۴کال د وږي د میاشتې په 27مه نيټه تر سره شوې .دوهمې ولسمشريزې او د والیتي شوراګانو

ټاکنې په 1388کال کې تر سره شوې چې دغه بحث پاروونکى بهیر د ولسمشر کرزي له دوهم ځل ټاکل کیدو سره پای ته ورسید .له دې ټاکنو

وروسته د  1389کال د وږې په میاشت کې د ولسي جرګې د دوهمې دورې ټاکنې هم په همدې توګه له ستونزو ډکې وې.

د ولسمشرۍ او والیتي شوراګانو د ټولټاکنو دریمه دوره د  ۲۰۱۴کال په اپریل کې ترسره شوه ،چې دهغې پراساس دقدرت لومړنی دموکراتیک

او په روغه جوړه لیږد په افغانستان کې صورت وموند .تر ټولټاکنو او د ټولټاکنو پر سر له اوږدو مناقشواو اختالفونو وروسته ،داکتر اشرف

غنی د افغانستان د ولسمشر په توګه وپیژندل شو.

اجراییه ځواک
د افغانستان د مرکزي حکومت اجراییه برخه د ولسمشر له دفتر او د هغه دوو مرستیاالنو ،اجراییه رییس ( )CDOاو دهغه دوو مرستیاالنو،
لوی څارنوالی  ،د وزیرانو  ۲۶لسیزه کابینې ،او همدا ډول د مرکزي حکومت له څو خپلواکو او نورو ادارو څخه جوړه ده( .د حكومتي جوړښت

چارټ په مخ  84وګورئ ).

ولسمشر په مستقیمه توګه دیوې پنځه کلنې مودې لپاره ټاکل کیږي او کوالی شي په اعظمي توګه د دوو دورو لپاره خدمت وکړي .د

ولسمشریزوټاکنو نوماند کوالی شي خپل دوه مرستیاالن هم په همدې وخت کې ونوموي .ولسمشر د دولت مشر ،د کابینې رییس او د وسله

والو ځواکونو اعلی سر قومندان دی.

په ټولیزه توګه د ولسمشر دفتر په خپله د ولسمشر له دفتر ،د امنیت شورا ،د رسنیو له دفتر ،او د چارو د ادارې له دفتر څخه جوړ دی چې د

چارو اداري دفتر ولسمشر ،د ولسمشر مرستیاالنو او د ولسمشر سالکارانو ته اداري  ،لوژستیکي او مالي مرستې برابروي.

د ولسمشری ترټولټاکنو وروسته ،ډاکتر عبداهلل عبداهلل د نوي جوړ شوي اجراییه رییس په توګه د دوو کلونو لپاره مقرر شو تر څو د اساسی

قانون د تعدیل او اجراییه صدراعظم د رامینځ ته کولو لپاره لویه حرګه جوړه شي .اجراییه رییس ولسمشر ته مشوره ورکوي .په کابینه کې
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خدمت ترسه کوي ،د وزیرانو د شورا ریاست کوي ،مامورین ګوماري او د ولسمشر او کابینې پریکړې عملي کوي.
ولسمشر وزیران ،لوی څارنوال ،د افغانستان بانک رییس( مرکزي بانک) ،د سترې محکمې غړي ،د ملی امنیت رییس او د سرې میاشتې د

ټولنې رییس ټاکي .چې تر ټاکلو وروسته نوماندان ملي شورا ته د باور د رایو د تر السه کولو لپاره معرفي کیږي او که چیرې له ملی شورا څخه
د باور رایې تر السه نه کړي نو په دې دنده نه شي ګمارل کیدای .د اساسي قانون له مخې نورې ټولې اجراییوي دندې د ولسمشر د مرستیاالنو

په ګډون ،کابل ښاروال ،او د بیالبیلو کمیسیونونو مشران د ولسمشر له خوا ټاکل کیږي او د ملي شورا تایید ته اړتیا نه لري.

مقننه ځواک
ملی شورا
د  ۱3۸3کال د اساسي قانون له مخې ،ملي شورا یا پارلمان له دوو مجلسونو( ولسي جرګه او مشرانو جرګه) څخه جوړه ده .نوې ملی شورا د

لومړي ځل لپاره د  ۱3۸۴کال د لیندۍ په میاشت کې د همدې کال د وږي د میاشتې له پارلماني ټاکنو څخه وروسته غونډه وکړه.

د ملي شورا غړي باید افغانان وي .ولسي جرګې ته نوماندان باید د نوماندۍ پر مهال لږ تر لږه  2۵کلن او مشرانو جرګې ته د ټاکلو او یا

انتصابولو پرمهال باید لږ تر لږه  3۵کلن وي .په یوه وخت کې د دواړو مجلسونو ( ولسي جرګې او مشرانو جرګې) د غړیتوب درلودل ناشونی
دی .د ولسي جرګې غړي د والیتي ټاکنیزو حوزو له الرې د یوې پنځه کلنې دورې لپاره ټاکل کيږي .اوس مهال په ولسي جرګه کې 2۴9

څوکۍشته؛ په اساسي قانون کې په اعظمي توګه تر  2۵0څوکیو یادونه شوې ده .څوکۍ د والیتونو د وګړو دشمیر له مخې وېشل کيږي.
اساسی قانون وایي چې 20( ٪ 20سلنه) کرسۍ باید ښځو ته ورکړل شي  .لس کرسۍ کوچیانو ته ورکول کیږي چې د هغو څخه به درې کسان

ښځی وي .کوچیانو ته دا امتیاز د کال ټولټاکنو راهیسی په ډیره توده توګه د پارلمان د غړو ترمینځ تر خبرو اترو او بحثونو الندې ده۱0 ،.

څوکۍ د کوچیانو لپاره په پام کې نیول شوي چې له دې ډلې نه درې یې باید ښځو ته ورکړل شي.

د مشرانو جرګه  ۱02غړي لري چې په ګډه د ولسمشر له خوا( یو پردریمه برخه) او د ولسي جرګې ،د والیتونو او ولسوالیو د شورا ګانو( دوه پر
دریمه برخه) له ټاکنو څخه وروسته د غیر مستقیمو ټاکنو له الرې ټاکل شوي دي .اساسي قانون څرګندوي چې د مشرانو جرګې غړي په الندې

ډول ټاکل کیږي اویا هم انتصابیږي:.

•د هرې والیتي شورا له غړو څخه ،اړونده شورا یو کس د څلورو کلونو لپاره ټاکي.
•د هر والیت د ولسوالیو له شوراګانو څخه ،اړونده شوراګانې یو کس د دریوو کلونو لپاره ټاکي.
ولسمشر د پاتې غړو یو پر دریمه برخه چې په کې د معلولینو او کوچیانو دوه دوه استازي دي د یوې پنځه کلنې دورې لپاره ټاکي .چې د

ولسمشر د دغو انتصاب شوو غړو  ۵0سلنه باید ښځې وي.

په داسې حال کې چې اساسي قانون د ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو په هکله صراحت لري خو ترننه پورې دغه ټاکنې نه دي تر سره شوي .یوه

لنډمهاله حل الره په نظر كې نيول شوې ده :هره والیتي شورا د یوه پرځای خپل دوه غړي مشرانو جرګې ته ټاکي (چې یو د څلورو کلونو او بل

د دریوو کلونو لپاره تر هغه چې د ولسوالیو ټولټاکنې تر سره کيږي).په دې توګه د ټاکل شوو کسانو  2:۱نسبت انتصابي غړي دي .دمشرانو
جرګې د جوړښت دغه لنډ مهاله کړنالره له اووه کلونو راهیسې په همدې توګه ال پر ځای ده او په نږدې راتلوونکي کې د ولسوالۍ د شوراګانو

د ټاکنو لپاره روښانه پالنونه ،نه شته.

د ملي شورا غړي باید افغانان وي .او ولسي جرګې ته د نوماندۍ پرمهال نوماند باید لږ تر لږه  2۵کاله عمر ولري ،په داسې حال کې چې د

مشرانو جرګې غړي باید د ټاکنې او یا د انتصاب پر مهال لږ تر لږه  3۵کاله عمر ولري .په یو وخت کې د دواړو جرګو (ولسي جرګې او مشرانو

جرګې) د غړیتوب تر السه کول شوني نه دي.

ملي شورا په کال کې دوه ځلې عادي غونډې کوي او د کار موده یې په کال کې  9میاشتې ده .غونډې ترهغه وخته چې د ملي شورا د رییس

او یا لږ تر لږه د  ۱0تنو غړو له خوا یې د پټوالي غوښتنه نه وي شوې او د شورا له خوا تاييد شوې نه وي ،آزادې او د ولس پرمخ پرانیستې دي.
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د اساسي قانون د  90مادې پر بنسټ ،ملي شورا دالندېنیو صالحیتونو درلودونکې ده:
•د قوانينو او تقنيني فرمانونو تصويب ،تعديل يا لغو كول؛
•د ټولنيزې ،کلتوري ،اقتصادي او ټكنالوژيکي پراختيا لپاره د پالنونو تصويب؛
•د دولتي بودیجې تصويب او د پورونو د اخيستنې يا ورکړې اجازه؛
•د اداري واحدونو جوړښت ،تعديل او يا لغو كول؛
•د نړیوالو قوانینو او تړونونو تایید یا له هغوی سره د افغانستان د غړیتوب لغو کول؛
•نور هغه صالحیتونه چې په اساسي قانون کې یې یاد ونه شوې ده؛
پالیسي او قانون جوړونه کيدای شي د ولسمشر د دفتر ،هر وزارت یا د ملي شورا له خوا ترسره شي ،چې بیا د ملي شورا د دواړو مجلسونو له

خوا تر تصویب او د ولسمشر له خوا تر توشیح وروسته په یو قانون بدلیږي .د اساسي قانون 9۴مه ماده څرګندوي چې:

•قانون هغه مصوبه ده چې د ملي شورا د دواړو مجلسونو له خوا تصویب او د جمهور رئيس له خوا توشيح شي ،مګر دا چې په اساسي
قانون كې بل ډول څرګندونه شوې وي.

•ددغه وخت په تيریدو سره اویا که چیرې ولسي جرګه یوه ځانګړې موضوع د دوه پر دریمې برخې د اکثریت رایو پر بنسټ بیاتصویب
کړي ،نوپه دې صورت کې د قانون نوموړې مسوده توشیح شوې ګڼل کيږي او تنفیذیږي.

ځینې ټاکلي تقنیني اسناد لکه ( مقررې ،امرونه او الرښوونې) د انفرادي وزارتونو له خوا هم صادرېدای شي .یوه الیحه یا توشیح شوی فرمان
باید د سپارلو له نیټې څخه د یوې میاشتې په ترڅ کې تصویب شي .په ولسي جرګه کې  ۱۸او د مشرانو په جرګه کې  ۱۴کمیسیونونه موجود دي.

د نوي اساسي قانون ترتصویب پورې یو لنډ مهاله قانوني کاري چوکاټ رامینځ ته کړي .نوی اساسي قانون په  ۱3۸3کال کې تنفیذ شو او د
دغه قانون موادو د په پام کې نیولو سره سم ګڼ شمیر فرمانونه او قوانین تصویب شوي دي .د عدلیې وزارت د تقنین ریاست چې د قوانینو د

تسوید دنده پرغاړه لري ګن شمیر قوانین یې تسويد کړي چې د پخوانیو قوانینو ځای یې نیولى دی .یو شمیر متناقض قوانین چې د پخوانیو

بیال بیلو رژیمونو له خوا تصویب شوي وو که څه هم چې پاتې دي خو د هغو د همغږی کولو لپاره هڅې روانې دي.

والیتي شوراګانې
ټولې  3۴والیتي شوراګانې د والیتونو د وګړو د شمير له مخې له  9څخه تر  29غړي لري او د رایه ورکونې په یو واحد مرکز کې ټاکل کیږي.

نوماندان باید د هغه والیت اوسیدونکي وي په کوم کې چې هغوی ځان ټاکي ،او دوی نه شي کوالی چې په یوه وخت کې هم ملي شورا او هم
والیتي شورا ته ځانونه ونوموي .د ټولټاکنو قانون څرګندوي چې د والیتی شوراګانو 20 ٪څوکۍ ښځو ته بیلې شوي دي .له هرې والیتي شورا

څخه دوه تنه به په مشرانو جرګه کې دنده تر سره کوي (چې دغه شمير به د ولسوالیو د شوراګانو د جوړیدو په صورت كې یوه تن ته را ټیټ شي).
د اساسي قانون له غوښتنې سره سم چې د والیتي شورا ګانو ټاکنې باید په هرو څلورو کلونو کې یو ځل تر سره شي تر اوسه پورې په همدې

توګه د دې والیتي ادارو راتلونکې ټاکنې به له مهال ویش سره سمې په  2013کال کې تر سره شي.

د  ۱3۸۶کال د والیتي شورا ګانو قانون د دغو شوراګانو د مسئوولیتونوپه هکله ناڅرګنده دی او د دوی د کره ونډې په هکله د پام وړ مغشوشتیا

موجوده ده ،په داسې حال کې چې یو حکم شته خو دا نا څرګنده دی او دوی ته د پریکړې کولو واک نه ورکوي ،اوس مهال والیتي شوراګانې

د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک ریاست ته په مستقیمه توګه رپوټ ورکوي .تر دغه دمه د والیتي شوراګانو فعالیتونه دا دي :مشرانو جرګې

ته د دوى له خپلو غړو څخه د واليتي استازو ټاكل؛ د والیتونو د پراختیايي او اداري چارو په ښه والي کې ګډون؛ او والیتي چارواکو ته د
ً
اکثرا د شورا او والي
پراختیايي پالنونو په ګډون د بيالبيلو موضوعاتو په اړه سال مشورې ورکول .چې د دوی ونډه په اړوندو والیتونو کې
تر مینځ پر اړیکو والړه ده .د  ۱3۸9کال د چنګاښ په میاشت کې د والیتي شورا په اړه د یو نوي قانون مسوده جوړه شوه چې د دوی د په پام کې

نیول شوې ونډې په هکله د خورا مشخصوتفصیالتو درلودونکې ده.
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د ولسوالۍ شوراګانې
له اساسي قانون سره سم ،د ولسوالیو شوراګانې د ولسوالیو د وګړو د شمیر له مخې له پنځو څخه تر پنځلسوغړي ولري او په هرو درېوو
کلونو کې به یو ځل ټاکل کیږي .نوماندان باید د هم هغې ولسوالۍ اوسیدونکي وي په کومه کې چې هغوی ځان ټاکي .که چیرې د ولسوالیو

شوراګانې جوړې شي بیا به د مشرانو جرګې دغړو له دریوو برخو څخه یوه برخه وټاکي.

که څه هم ،د ولسوالیو شوراګانو ټولټاکني تراوسه نه دي ترسره شوي ،جوته نه ده چې دا کار به څه وخت وشي .خو ددې کار لپاره یو لړ الملونه
موجود دي .لومړى ،د ولسوالیو د نفوس شمیرنه ،هغه څه چې د هرې ولسوالۍ د څوکیو د اختصاص او شمیري لپاره ضروري ده ،نه شوني

ښکاري (دغه ستونزه په ټول هیواد کې د تازه او نوي نفوس شمیرنې له نه شتون سره یوځای شوی ده) .دوهم ،ځکه چې د ولسوالیو د حدودو په
هکله ډاډ شتون نه لري ،رایه ورکوونکي ددې پرځای چې د ولسوالۍ پراساس ثبت شي د والیت پراساس ثبت شوې دي ،او ددې مانا دا ده چې،

ددې لپاره چې د ولسوالیو شوراګانو لپاره ټولټاکنې ترسره شي ،یوې بلې د ثبت کولو پروسې ته اړتیا لیدل کیږي.

د اساسي قانون  110ماده څرګندوي چې دیوې لویې جرګې جوړیدو ته اړتیا شته ( د بیلګې په توګه ،د اساسي قانون د تعدیل او یا “د هیواد پر

لوړو ګټو یا مصالحو د بحث لپاره”) ،نو دغه لویه جرګه باید د ملي شورا او د والیتی او ولسوالیو د شوراګانو له رییسانو څخه جوړه وي.

د ولسوالیود ټولټاکنو نه شتون ته له پاملرنې پرته په  2004کال کې د اساسي قانون له تصویب راهیسې څو څو واري لویې جرګې راغوښتل
شوي دي.

په رسمي توګه د ولسوالیو د ټاکل شوو شورا ګانو په نه شتون کې ،یو شمیر نورې قانوني ادارې د ولسوالیو په کچه د یوې اندازې استازیتوب
او ښې حکومتدارۍ د تامین په موخه رامینځ ته شوي دي .د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواک ریاست تر مشرۍ الندې د افغانستان د ټولنیز

انسجام پروګرام( )ASOPد ولسوالیو سلګونې ټولنیزې شوراګانې يې د دودیزو شوراګانو له مخې رامینځ ته کړي دي ،په داسې حال کې چې
ملي سیمه ییز پراختیايي پروګرام ( )NABDPد کلیو د بیارغونې اوپراختیا د وزارت تر مشرۍ الندې د ټولنیزو مرستو شوراګانې ()DDAs

جوړې کړي دي ،چې دغه دواړه ادارې ورته دندې او مسولیتونه لري ،او تر اوسه د بیالبیلو مراجعو په وړاندې ځواب ویونکي دي ،بیله
بودیجه یې تر السه کړې او د همغږۍ لږې الرې لري .د پایلې په توګه په ځینو سیمو کې د دې ادارو تر مینځ ترینګلتیاوې رامینځ ته شوي او

د خدمتونو لیږد یې سوکه کړی دی.

د کلیو او د ښاروالیو شورا ګانې
اساسي قانون د آزادو ،عمومي ،پټو او مستقیمو ټولټاکنو له الرې د کلیو د شوراګانو ،د ښاروالیو د شوراګانو او ښارواالنو د ټاکنو غوښتنه
هم کوي .د کلیو شوراګانې به د دریوو کلونو لپاره وټاکل شي .د ښاروالیو د شوراګانو او ښارواالنو د ټاكلو مودې ال تر اوسه څرګندې نه دي،

او د كليو او ښاروالیو د شوراګانو دندې په اساسي قانون یا په ټاكنيز قانون کې په تفصیل سره نه دي څرګندې شوې .داسې نه ښکاري چې ددې

ارګانونو ټولټاکنې به په راتلونکو څو کلونو کې تر سره شي .یو ځل بیا ،د دې ادارو د جوړیدو نه بریالیتوب د نورو قانوني هڅو المل شوی څو

دغه تشې ډکې کړي .په ځانګړې توګه په زیاترو سیمو کې د ملي پیوستون د پروګرام ( )NSPټولنیزې پراختیايي شوراګانې د کلي د پیاوړو

رسمي ادارو په توګه په اغیزمن ډول فعالې دي.

قضاییه ځواک
په افغانستان کې مهم تلپاتې عدلي ارګانونه ستره محکمه ،لویه څارنوالي او د عدلیې وزارت دی .د ۱3۸2کال اساسي قانون څرګندوي

چې “ :قضاییه قوه د افغانستان د اسالمي دولت یوه خپلواکه څانګه ده .قضاییه قوه له سترې محکمې ،عالي محکمې ،استیناف او لومړنیو
محکمو څخه جوړه ده چې جوړښت او صالحیتونه يې د قانون له مخې ټاکل کيږي ”.د  ۱3۸۴کال د غبرګولي په میاشت کې ،یو نوی قانون چې

قضا او محکمې تنظیموي د کابینې له خوا تصویب شو .ددغه قانون تر رامنځ ته کيدو پورې ،دغه نظام د افغانستان د  ۱3۶۸کال د محکمو

د قضايي صالحیت او الرښوونو له الرې اداره کیده د  1384کال د غبرګولي په میاشت کې ،یو نوی قانون چې قضا او محکمې تنظیموي د
کابینې له خوا تصویب شو ،چې محکمې په درې برخو ویشي :ستره محکمه ،د استیناف محکمې ،او لومړنۍ یا ابتدایي محکمې  .د اړتیا په
وخت او په ځانګړو حاالتو کې دغه قانون د ګرځنده محکمو د جوړولو یا د سفرحکم هم کوي چې دا باید د ولسمشر له خوا تأييد شي .د اساسي
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قانون  7۵۱ماده د اساسي قانون پر پلي کیدو د څارنې د خپلواک کمیسیون ( )ICSICد جوړیدو غوښتنه کوي څو د یو مهم منځګړي په توګه

کار وکړي.

د لوی څارنوالی اداره د اجرا یی ه قوې د یوې برخې په توګه یو خپلواک ارګان ده چې د تحقیق او تعقیب دنده په غاړه لري.
ستره محکمه یو ستر باصالحیته ځواک دی :په دندو کې یې پرقوانینو ،فرمانونو ،نړیوالو تړونونو او د نړیوالو لوز نامو بیاکتنه شامله ده

څوډاډ تر السه شي چې د نوموړو قوانینو مواد له اساسي قانون سره سمون لري .لویه څارنوالي یوه خپلواکه اداره ده چې د اجراییه څانګې یوه
برخه جوړوي او د څیړنو او پلټنو مسوولیت لري .د هیواد په کچه رسمي قضايي سیسټم ته له الس رسى سره د پام وړ توپیر لري .په افغانستان

کې د النجو یوه ستره برخه د رسمي محكمو له نظام څخه بهر په ځانګړې توګه خو ،نه په انحصاري ډول په کلیوالو سیمو کې حليږي .دټولنې

په کچه عدلي میکانیزمونه (شوراګانې،جرګې او غونډې)اکثرا مدني او جنايي النجې د اسالمي ،او هم د هغې سيمې د دودیزو يا عرفي او
قومي قوانینو پر بنسټ څیړي او د حل الره ورته مومي .نو له همدې امله ،عدلي سیسټم له دواړو رسمي او غیر رسمي میکانیزمونو څخه
جوړ دی چې په کې مدني قانون،اسالمي ،او دودیز يا عرفي  /قومي قوانین شامل دي .ډيرې بیلګې موندل کیږي چې رسمي او غیر رسمي

میکانیزمونه او فعالین یوله بله سره ښکیلوي .د ځمکې او ملکیت موضوع ګانو پورې اړوند د دغو سیسټمونو په مینځ کې ګډ عناصر شته خو
دغه سیسټمونه کیدای شي د جرمي مسألو او د جزا د رول او ماهيت په برخه كې له يو بل څخه په بى سارې توګه جال شي .په زیاترو بیلګو کې
چې رسمي او غیر رسمي میکانیزمونه او فعالین یوله بله سره ښکیل دي ،د ځمکې او ملکیت په موضوع ګانو په اړه د دې سیسټمونو په منځ

کې ګډ عناصر شته خو کیدای شي د جرمي مسألو او د جزا د رول او ماهيت په برخه كې له يو بل څخه په بى سارې توګه توپیر ولري.

ستره محکمه
له اساسي قانون سره سم ستره محکمه  9غړي لري چې د ولسمشر له خوا او د ولسي جرګې له تاييد سره سم د یوې لس کلنې دورې لپاره ټاکل

کيږي .ولسمشر د  9غړو له ډلې نه یو غړى د قاضی القضات یا د سترې محکمې درییس په توګه ټاکي .ستره محکمه د ټولو ملي ،والیتي او

ولسوالیو د محکمو د کارکوونکو ،بودیجې ،او د پالیسۍ د پریکړو مدیریت په غاړه لري.

ستره محکمه لږ ترلږ په دوو اونیو کې یو ځل منظمې ناستې تر سره کوي او فوق العاده غونډې یې له اړتیا سره سمې تر سره کيږي .د سترې
محکمې د نصاب لپاره کم تر کمه د شپږو غړو حضور اړین دی او پریکړې د رایو په اکثریت سره تر سره کيږي .ستره محکمه په څلورو دېوانونو

يا څانګو ویشل شوې ده لکه د جزاعمومي دیوان ،دعامه/ملي امنیت دیوان ،دمدني او عامه حقونو دیوان او سوداګریز دیوان ،چې دهر یوه

مشري د سترې محکمې د یوقاضي په غاړه ده.

د سترې محکمې  9غړو د  ۱3۸۵کال د زمري په ۱۴مه نيټه لوړه وکړه .نوې محکمه د مخکینۍ محافظه کارې محکمې په پرتله په منځالرو،

تکنوکراتانو او د لوړو زدکړو درلودونکوغړو سمباله ده.

داستیناف محکمې
د استیناف محکمې د هیواد په ټولو والیتونو کې فعالې دي (که څه هم چې په ځینو والیتونوکې د استیناف قضیو ته د پاملرنې لپاره د

قاضیانو شمیر بسیا نه دی) .نوموړې محکمې د رییس ،نورو قضایي غړو او د دیوانونو له رییسانوڅخه جوړې دي .د استیناف محکمې په
ګڼ میشته والیتونو کې پنځه دیوانونه لري  :دجرمونوعمومي دیوان (چې ترافیکي پیښې هم څیړي) ،عامه امنیت ،مدني او کورنۍ دیوان،
د عامه حقونو او د سوداګرۍ دیوان .او په هغو والیتونو کې چې د وګړو شمیر یې لږ دی ،نوموړې محکمې څلور دیوانونه لري :لومړنۍ

ښاري محکمه ،د جرمونو عمومي دیوان ،مدني دیوان او د عامه امنیت دیوان .یواځې د کابل د استیناف محکمه د ځوانانو محکمه لري چې
د ځوانانو په اړه قضیو ته د پاملرنې په موخه رامینځ ته شوې ده ،سره له دې په ډيریو والیتونو کې قاضیان د ځوانانو د قضیو په اړه تجربې

لري او یا هم روزل شوې دي .د استیناف محکمې په اړوندو والیتونو کې د لومړنیو محکمو د مقرراتو او پریکړو څارنه کوي او دا صالحیت
لري چې د هغوی مقررات او پریکړې اصالح ،له مینځه یوسي ،تعدیل ،او يا دغه مقررات او پريكړې تایید او یا باطلې کړي .دوی په قضایي

شخړو د نفوذ او پریکړو صالحیت هم لري.

د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود
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لومړنۍ محکمې
د ولسوالیو په کچه ،لومړنۍ ښاري محکمه ( چې د والیت په مرکزکې لومړنۍ محکمه ده) له پنځو دیوانونو څخه جوړه ده :د جرمونو عمومي

دیوان ،مدنې دیوان ،دعامه حقونو دیوان ،د عامه امنیت دیوان او د ترافیکو دیوان .لومړنۍ محكمې د واليت له مركز څخه بهر په ټولو

ولسواليو كې درې دیوانونه لري :د جرمونو عمومي دیوان ،د عامه امنیت دیوان ،او مدني او دعامه حقونو دیوان .ګڼ شمیر ولسوالۍ د
ً
اکثرا قاضیان د لومړنۍ محکمې ناستې د والیت په مرکز کې تر سره کوي.
امنیتي ستونزو له کبله اوس مهال فعالې لومړنۍ محکمې نه لري،
د ټولو جنايي قضیو پلټنه د پلټنې د دفتر له خوا پیلیږي او دوسیې یې په لومړنیو محکمو کې ساتل کیږي؛ د مدني حقونو دوسیې د عدلیې
وزارت په يوه څانګه کې ساتل کیږي  .له هغه سره سم د لومړنۍ محکمې له لورې د یوې پریکړې تر صادرولو پورې یو لړ قضايي غونډې تر

سره کیږي .د رسم يا دود په توګه زیاتره قضیې چې په لومړنیو محکمو کې فیصله کیږي د استیناف غوښتنې لپاره د استیناف محکمو ته
ً
اکثرا قاضیان قضیه بیرته لومړنۍ محکمې ته د نوو پلټنو په موخه استوي.
استول کیږي .کله چې استیناف سترې محکمې ته ورسید نو

عامه سکټور
جوړښت
د افغانستان عامه سکټور له مرکزي حکومت ،والیتونو ،ښاروالیو (د والیتونو ښاري فرعي واحدونه) او ولسوالیو(د والیتونو کلیوالي

فرعي واحدونه) ،همدا شان له دولتي تصدیو (چې ډېرى یې په بشپړه توګه دولتي شتمنۍ دي) څخه جوړ دی .دولتي ادارې لکه د مرکزي

حکومت وزارتونه او ادارې چې له خپلو ټاکلو بودیجو سره د لومړنیو بودیجوي واحدونو په توګه ګڼل کیږي.

په اصل کې ،افغانستان يو یوموټی هیواد دی :ټول سیاسي واک په کابل کې له حکومت سره دی .د والیتونو او ولسواليود ادارو واک
اومسولیت ونه د مرکزي حکومت له خوا ټاکل کیږي ( نو ځکه ګوښه کوالی یې هم شي) .خو بیا هم والیتونه او ولسوالۍ د سیمه ییزحکومت د

قانوني واحدونو په توګه پیژندل کيږي،هغوی د خپلو پالیسیو په اړه پرېکړو کې خپلواکه نه دي.دځینو سیمه يیزو ځواکمنو سیاسي او پوځي

پياوړتياوو ته په پام سره ،حقیقت دا دی چې ځینې والیتونه د تصمیم نیونې د پام وړ صالحیت لري.

اساسي قانون په څرګنده توګه ،دمرکزیت د نه ساتلو اصل د دغو څرګندونو له الرې مجاز ګڼلى دی“حکومت د مرکزیت اصل ته په پام سره ،د
اقتصادي ،ټولنیزو او فرهنګي چارو د ګړندي کولو او ودې او د هیواد په پراختیا کې د خلکو د زیاتې ونډې په موخه له قانون سره سم ښايي

ځینې صالحیتونه سیمه ییزو ادارو ته وسپاري ( ۱38ماده) ”.دا ماده څرګندوي چې یوه والیتي شورا به په هر والیت کې له ټاکل شوو غړو څخه

جوړه شي او دا چې د ولسوالیو او کلیو شورا ګانې به هم ټاکل کیږي.

د هیواد  3۴والیتونه د سیمه يیزې ادارې بنسټیز واحدونه دي .والي چې د جمهور رییس له خوا ټاكل کېږي ،د والیت په کچه د اجراییه ځواک
ً
رسما ،د خپل اداري جوړښت ،د لوړپوړو کارکوونکوپه ګمارلو او د کار د ځواک د
استازى دی .والیتونه جال سیاسي واحدونه  ،نه دي او
اندازې او ترکیب په اړوند پرېکړو کې څه نا څه ونډه لري .په پایله کې ،د هر والیت اداره د مرکزي حکومت د وزارتونو د څانګو یوه ټولګه ده.

د والیتي کارکوونکو د ګمارنې ډیرۍ پرېکړې په کابل کې د اړوند وزارت له خوا د اداري چارو د دفتر په سال مشوره او د اداري سمون او
ملکي خدمتونو د خپلواک کمیسیون د رییس تر څارنې الندې تر سره کيږي .د دې کمیسیون د ټاکنو خپلواکه اداره د لومړۍ او دوهمې رتبې
د ټاکنې د تأيید او د دریمې او تر هغې الندې نورو رتبو د څارنې دنده لري .د  ۱3۸۶لمریز کال له پېل سره سم ځینې ټاکلي پوستونه د اداري
سمون او ملکي خدمتونو د ګمارنې د خپلواک پالوې تایید ته به هم اړتیا ولري .د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک ریاست د سیمه ییزې ادارې

لپاره د یو حکومتي ارګان په توګه د  ۱3۸۶کال د زمري په میاشت کې جوړ شو .دغه ریاست دخپلې دندې د یوې برخې په توګه په سیمه يیزه

کچه د اغېزمنې حکومتدارۍ او ثبات د رامنځته کولو په موخه ،د والیانو ،ولسواالنو ،والیتي شوراګانو او ښاروالیو (د کابل له ښاروالۍ پرته)
د څارنې دنده پر غاړه لري.

والیتونه په ولسوالیو او ښاروالیو وېشل کيږي .د والیت او د هغه د اړوندو ولسوالیو داداري چارو سمبالول د والیت او د مرکز ترمینځ اړیکو

سره ورته دي .په کابل کې مرکزي وزارت د ولسوالیو لوړ پوړي کارکوونکي ګماري او بودیجه يې ټاکي ،خو یواځې په رسمي توګه ،والیتي

چارواکو ته په دې برخه کې څه نا څه واک ورکوي .ښاروالۍ د سیمه يیزو ارګانونو د خپلواک ریاست له خوا او په ځینو والیتونو کې د والي
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له خوا چې د پام وړ نفوذ لري څارل کيږي .که څه هم چې ښاروالۍ خپله د خپلو مالیو په راټولولو او ساتلو مکلفې دي خو د سیمه يیزو
ارګانونو خپلواک ریاست په هره ښاروالۍ کې د کارکوونکو شمير او بودیجې تصویبوي .په ځینو والیتونو لکه هرات او کندهار کې ،کلیوالې
ښارواالۍ له والیتي ښاروالیو سره د رپوټ ورکولو اړیکه لري که څه هم چې دا کار د حکومت له رامينځ ته شوي جوړښت سره په ټکر کې هم دی.

د مرکزي حکومت وزارتونه او ادارې د قانون له مخې د ځانګړې بودیجې په لرلو سره د بودیجې لومړني واحدونه دي؛ په داسې حال کې چې د
مرکزي حکومت د وزارتونو والیتي څانګې او ځینې خپلواک واحدونه د بودیجې د دوهمې درجې واحدونه دي او خپل د بودیجې تخصیصونه

دخپلو اړوندو وزارتونو او خپلواکو ادارو په صالحیت تر السه کوي،د بودیجو ځانګړې والیتي څانګه نه شته .ولسوالۍ د بودیجې دریمه درجه
واحدونه دي؛ د دوی د بودیجو تخصیص د کابل په اړوندو وزارتونو کې د والیتي کچې ریاستونو او نورو خپلواکو واحدونو پوری اړه لري .ټول

عواید چې د والیتونو او ولسوالیو له خوا راټوليږي ملي عواید دي؛او والیتونه یواځې د مالیو د راټولولو دنده لري .په پایله کې ،د والیتونو

او ولسوالیو د کارکوونکو او د بودیجې کچه په پخوانیو اصولو والړه ده نه پر یوه منطقي پالن .که څه هم چې والیان او ولسواالن له یوه ټاکلې

صالحیت څخه برخمن دي خو دغه سیسټم کابل ته د والیتونو د لګښت د پالیسۍ د کنټرول په برخه کې د پام وړ سیاسي واک ورکوي

په والیتي کچه پراختیا په ظاهري توګه د دوو ادارو له الرې اداره کیږي؛ د والیتي پراختیايي کمیټې ( )PDCاو والیتي اداري شورا(.)PAA

والیتي پراختیايي کمیټې له مهمو پراختیايي فعالینو لکه د اړونده وزارتونو ،یوناما ،غیردولتي سازمانونو او د والیتي شورا ګانو له فرعي
غړو څخه جوړې دي ،د والي په مشرۍ سره غونډه کوي .دوی د والیتي پراختیا لپاره د همغږي شوي ،لومړیتوب ورکول شوي او له بودیجوي

اړخه پوره سنجول شوو پالنونو د رامنځ ته کولومسولیت لري ،چې وروسته بیا د اړوندو وزارتونو په بودیجو او پالنونو کې د یو ځای کیدو
او د تصویب په موخه په کابل کې د مالیې او اقتصاد وزارتونو ته سپارل کیږي .په حقیقت کې دغه پالنونه په ندرت سره اړونده وزارتونه
اغیزمنوي ځکه چې دوی به خپله بودیجه د اړونده والیتي ریاستونو د معلوماتو او د مالیې وزارت له خوا د خپل بودیجوي تخصیص پر

بنسټ تسوید کړي .دې مرکزي بهیر د والیتونو په کچه د وزارتونو تر مینځ د پراختیايي پروژو د همغږۍ په برخه کې د پام وړ ستونزې رامینځ

ته کړي دي.

د والیتي اداري شورا مشري د والي له خوا کیږي ،چې په کې د اړوندو وزارتونو او ادارو مشران  ،د والیتي لويې څارنوالۍ او والیتي امنیتي

چارواکي ګډون لري .نوموړې شورا ګانې د والیتي پراختیايي پالن له تطبیق څخه د څارنې او اداري چارو دنده په غاړه لري .په داسې حال چې
غونډې باید په هره اونۍ کې تر سره شي خو په حقیقت کې دغه غونډې خورا بی نظمې دي او زیاتره پریکړې او بحثونه په والیتي پراخیتايي

کمیټو کې تر سره کیږي.

دولتي تصدۍ په خپل اړونده سکټور کې خپل وزارت یا ریاست ته رپوټ ورکوي .د مثال په توګه ،د ډبرو د سکرو د کان رییس د کانونو

والیتي ریاست او همدا شان په کابل کې د کانونو وزارت ته رپوټ ورکوي .هیڅ داسې تصدي چې په والیت پورې اړه ولري نشته.

که څه هم چې سیمه ییزې شوراګانې یا جرګې رسمي ځواک نه لري خو کوالی شي چې په سیمه يیزه کچه نفوذ لرونکي فعالین واوسي.

شوراګانې د افغان سیاسي ټولنې یوه پخوانۍ ځانګړتیا ده .دغه شورا ګانې تلپاتې ارګانونه نه دي هغوی په ځانګړې توګه د یوې مهمې
ً
اکثرا د علماوو شوراګانې او د مشرانو او سپین ږيرو شورا ګانې موجودې دي ،که څه هم چې
موضوع په هکله سره راټوليږي .د والیت په کچه

کله کله سیمه ييزې او د ولسوالیو سیالې شورا ګانې هم شته چې ځینې يې د ځینو زورورو له خوا چې ټاکل شوي هم نه دي پر مخ وړل کيږي.

لکه څرنګه چې د ولسوالیو شوراګانې ال نه دي ټاکل شوې ،یو شمیر زیات ولسواالن په خپلو فعالیتونو کې له شوراګانو څخه کار اخلي .ډېرۍ

ولسوالۍ په کلیو ویشل شوې دي چې له ګډو سرچینو څخه ګټه اخلي.

د والیتي او د ولسوالیو د اداري جوړښتونو سر بیره په افغانستان کې له تاریخي اړخه د سیمو یا زونونو [حوزو] یو تعریف په تيره بیا د پوځي

موخو لپاره هم شتون لري .دغه حوزې د اداري واحدونو په توګه کوم قانوني پایښت نه لري ،او د والیتونو ،ولسوالیو او د ښاروالیو برعکس

د  ۱3۴3کال په اساسي قانون یا د  ۱3۸2کال په نوي اساسي قانون کې ترې یادونه ،نه ده شوې،که څه هم چې په هم هغه وخت کې کله نا کله

د اداري آسانتیاوو په موخه کارول شوي دي .په رسمي توګه ،دغه د زونونو جوړښت نور شتون نه لري خو په والیتونو کې ځینې همغږي او

سکټوري فعالیتونه د زونونو پربنسټ دوام لري.
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معاشونه او رتبې
هر حکومتي کارکوونکى په کابل ،والیتونو او د ولسوالیو په کچه یوه رتبه لري .دولتي تشکیل په ټول افغانستان کې په دوو برخو ویشل

کيږي ،یو یې دایمي ملکي مامورین (کارکوونکى یا کارمند) او بل یې قراردادي یا اجیران دي .کارکوونکي عادي او دایمي دولتي

کارکوونکي دي ،په داسې حال کې چې اجیران په رسمي توګه د قرارداد له مخې د یوې ټاکلې مودې لپاره پر دنده ګمارل کيږي .په عمل کې
ډېرى اجیر کارکوونکي د ډېرو کلونو لپاره په حکومت کې پاتې کيږي او په یوه څانګه کې یوه مامور ته ورته دنده تر سره کوي .همدارنګه د

هغوی معاش هم څه نا څه سره ورته وي.

د یوه اجیر او رسمي کارکوونکي مهم توپیرونه دا دي:
•اجیر کارکوونکي د ټیټې کچې د وړتیاوو او د السي کارونو لپاره ګمارل کيږي (لکه موټر چلوونکي ،پخوونکي ،رنګماالن او داسې نور).
•د زیاترو اجیر بستونو د رتبې او معاشونو ارتقا تر یوه خاصه حده وي (د بیلګې په توګه ،موټر چلوونکي له  ۱رتبې څخه پورته ارتقا نه
شي کوالی) خو ،د لوړو وړتیاوو اجیران تر لوړې رتبې (مافوق رتبه) پورې پرمختګ کوالى شي.

•اجیر کارکوونکي له معاشونو سربیره له نورو مسلکي امتیازاتو څخه نه شي برخمن کیدای.
په افغانستان کې ټولو دولتي کارکوونکو ته د معاشونو پالیسي په مرکز کې جوړیږي .د معاشونو د ورکړې سیسټم د کارکوونکو پر رتبو
ټینګار کوي ( که چیرې کارکوونکي په همدې دنده کې پاتې هم شي بیاهم ترفیع کوي) نه د بستونو پر اصل (چې په دې صورت کې ترفیع د
نوې دندې د تر السه کولو سره تر السه کیږي) .ځکه ،د کلونو چوپړ او منظمو ترفیعاتو (په دریوو کلونو کې یوه ترفیع) له الرې د ټیټې کچې

کارکوونکي یوې لوړې درجې ته رسیږي او تر خپلو مدیرانو لوړې تنخاوې تر السه کوي .بیال بیل مسلکي مامورین شته چې د ترفیع لپاره یو

حد لري او له هغې پورته هیڅکله هم ترفیع نه شي کوالی.

دمعاشونو اوسنۍ درجه بندي د  ۱3۴9کال د دولتي کارکوونکو د قانون له مخې جوړه ،او د  ۱۴3شمیرې فرمان له مخې په  ۱3۵۶کال کې

تعدیل شوه ،چې د بست پر بنسټ دمعاشونو د ورکړې لپاره یوه معقوله الره وړاندې کوي .د دولتي کارکوونکو د ریښتینې معاش کچه ټیته

ده ،ماکوالت (چې ټولو دولتي کارکوونکو ته په مساوي توګه ورکول کيږي) د مياشتني معاش  90سلنه جوړوي .له  ۱3۸3کال راهیسې ،د

اداري سمون او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون د حکومت د معاشونو او رتبو پر نوي جوړښت کار کوي ،د وړتیا لرونکوکارکوونکو

جذب او ساتل او په ملکي خدمتونو کې د فساد لپاره د هڅوونکو(انګیزو) دکچې راټیټول د دولت له مهمو هڅو څخه شمیرل کیږي .په

 ۱3۸۴کال کې د ملکي خدمتونو یو نوی قانون تصویب شو او په  ۱3۸۶کې یو د اتو رتبو لرونکى جوړښت د تنخاوو دنوي سیسټم سره طرح شو
(چې ټیټه تنخا یې  ۱00امریکایی ډالره او لوړه يې  ۶۵0امریکایی ډالره ده) .دغه سمون به لومړى له لوړو دولتي پوستونو (رتبه  ۱او  )2څخه پيل

او بیا وزارت په وزارت د ټیټو رتبو کارکوونکو په برخه کې هم پلی شي.

د تنخاوو او بستونو سمون د اداري سمون او ملکی خدمتونو د خپلواک ریاست د عامه اداري سمون د کاري چوکاټ یو عنصر دی چې هڅه

کوي ملکي خدمتونه او د ادارو جوړښت د وړتیا پر بنسټ بیا جوړ او ګمارنې د وړتیا پربنسټ تر سره شي نه د اړیکو پربنسټ .د معاشونو او
رتبو د سمون اغیزمنتوب ښایي چې په اصطالح ( د دوهم ملکي خدمت) په واسطه پيچلى شي چې په دې کې د مرستندویه تړون کوونکو او

نړیوالو سازمانونو چارواکي ،سالکاران او کارکوونکي برخه لري چې ډیرى یې لوړمعاشونه تر السه کوي.
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په افغانستان کې ټولټاکنې
په افغانستان کې ټاکنیز سیسټم یوه واحده نه لیږدیدونکې رایه ده  ،چې له مخې یې هر وړ رایه ورکوونکی( نارینه او یا ښځینه) کوالی شي په

خپل والیت یا ټاکنیزه حوزه کې یوه نوماند ته رایه ورکړي ،او د رایه ورکونې عمر د ټولو افغانانو لپاره  ۱۸کلنۍ او تر هغې لوړ عمر ټاکل شوی

دی .اساسي قانون د ټولټاکنو په اړه څرګندوي:
•جمهور رییس ( 5کال لپاره)؛

•ملي شورا یا پارلمان چې له ولسي جرګې او مشرانو جرګې څخه جوړه ده ( 5کال)؛
•والیتي شوراګانې (۴کال)؛
•د ولسوالیو شوراګانې (3کال)؛
•د کلیو شوراګانې ( 3کال)؛
•د ښاروالیو شوراګانې او ښارواالن؛
تر اوسه پورې يواځې د دريوو لومړيو ګټګوريو لپاره ټاكنې تر سره شوي دي .ولسمشر د اکثریت رایو پربنسټ ټاکل کیږي؛ که چیرې هيڅ یوه

نوماند د ټولیزو رایو  05سلنه تر السه نه کړه نو د ټاکنو بل پړاو د دوو نوماندو تر منځ چې تر ټولو لوړې رایې لري تر سره کیږي ( که څه هم چې
په  1388کال کې د ټاکنو څخه د یوه نوماند د الس اخیستلو له کبله د ټاکنو دوهم پړاو تر سره نه شو).

د افغاني ټاکنو مهم فعالین
د ټولټاکنو خپلواک کمیسیون ()IEC - www.iec.org.af
د ټاكنو خپلواك كميسيون په افغانستان كې د ټاكنو د تياري ،تنظيم ،تر سره كولو ،څارنې او د ټاكنو او رايه وركونې یو ستر باصالحيته

ارګان دی .د ټاكنو د خپلواك كميسيون غړيتوب ،جوړښت ،مسووليتونه او دندې د اساسي قانون او ټاكنيز قانون له الرې ټاكل كيږي .په

داسې حال کې چې نوموړى كميسيون د حكومت له نورو څانګو او ادارو څخه خپلواك دى ،خو د دې کمیسیون پنځه غړي یا کمیشنران د

ولسمشر له خوا ټاکل کیږي.

د ټاكنيزو شكايتونو كميسيون ()ECC - www.ecc.org.af
د ټاكنيزو شكايتونو كميسيون يوه خپلواكه اداره ده چې د نوماندو د ليست په وړاندې له ستونزو نه نيولې د ټاكنيزو مبارزو او رايه وركونې
په ګډون د ټاكنيز بهير اړونده شكايتونو ته د پاملرنې او دهغه په اړه د پریکړې كولومسوولیت لري .نوموړى كميسيون د  1384كال د ټاكنيز

قانون د  ۵2مادې له مخې رامنځ ته شو .دغه كميسون د ټاكنو له خپلواك كميسيون څخه بيل او خپلواك دى .تر ننه پورې د ټاكنيزو شكايتونو

د كميسيون ټول غړي په مستقيم ډول د ولسمشر له خوا ټاكل كيږي.

د افغانستان د آزادو او عادالنه ټاکنو بنسټ ()FEFA - www.fefa.org.af
دافغانستان د آزادو اوعادالنه ټاکنو بنسټ  FEFAیوه خپلواکه اداره ده چې د  1383کال د کب په میاشت کې د مدني ټولنو د ډلو له خوا د:
دټاکنو د آزادۍ او بی پریتوب د تضمین په موخه له ټاکنو څخه د څارنې؛ په هیواد کې د ولسواكۍ د هڅونې؛ په ټاکنیزو چارو کې د عامه
ګډون د هڅونې؛ او پر ولسواكۍ او ټاکنو د خلکو د باور او ویسا د پیاوړي کولو په موخه را منځ ته شو .نوموړى بنسټ د افغانستان د پرله

پسې ټاکنو یواځینۍ کورنۍ څارونکې اداره ده.
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د دې برخې په اړه
د دې برخې موخه د جغرافیايي موقعیت ،نفوسو ،د کلیو د نفوسو ،د سیمې د مساحت ،د ولسوالیو د شمیرې ،او په ولسي جرګه او والیتي

شوراګانو کې د څوکیو د تخصیص په اړه د یو لړ معلوماتو له الرې د افغانستان  3۴والیتونو ته یوه لنډه کتنه ده .د مشرانو جرګې په اړه
معلومات له دې امله نه دي راغلې چې  3۴نوماندان د ولسمشر له خوا انتصاب شوي او له ټولو  3۴والیتي شوراګانو نه دوه پر دریمه برخه په

غیرمستقیمه توګه ټاکل شوي دي( کله چې د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې تر سره شي د ولسوالیو له شوراګانو څخه  3۴کسان به پاتې دریمه

برخه جوړه کړي).

د څوکیو ویش :د اساسي قانون له مخې د والیتونو تر منځ د ولسي جرګې د څوکیو ویش د کورنیو د لیست  )200۵-2003( ۱3۸۴-۱3۸۱او د
 ۱979کال د وګړو د سر شمیرنې پر بنسټ او په کلنۍ توګه د وګړو په شمیر کې د  ۱92سلنې زیاتوالي په پام کې نیولو سره به تر سره کيږي.

اساسي قانون د والیت په سر په منځنۍ توګه دوه څوکۍ ښځینه نوماندانو ته ځانګړې کړي  ،او د ولسي جرګې له ټولو څوکیو نه لس څوکۍ

کوچیانو ته ځانګړې شوي چې له دې ډلې نه درې څوکۍ ښځو ته په پام کې نیول شوي دي.

والیتي لنډيز د هیواد د غیر رسمي سیمو او د الفبا د تورو پر بنسټ د والیتونو دنومونو له مخې ترتیب شوی دی .هغه شمیرې چې په قوسونو

کې راغلي د ښځينه نوماندو لپاره ځانګړې شوې څوکۍ ښیيي .د ولسوالیو لپاره دوه شمیرې لنډ مهاله ویش یا شخړې په ډاګه کوي.
د والیتي پراختیايي شاخصونو لغتنامه ( ویی پانګه)
د بیوزلۍ کچه( :)٪دهغو وګړو سلنه څرګندوي چې د بیوزلۍ تر رسمي کرښې الندې ژوند کوي.
د وزګارۍ کچه( :)٪له اقتصادي اړخه د فعالو وګړو برخه ( د کار ځواک) چې وزګار او د کار په لټه کې دي.
د نیمګړې ګمارنې کچه( :)٪د هغو ګمارل شوو کسانو برخه چې په اونۍ کې له  3۵ساعتونو څخه کم کار کوي.
د سواد کچه  )٪( -له ۱۶کلنۍ نه تر لوړ عمره پورې د هغو وګړو  ٪ښييي چې با سواده دي.
د ښځو د سواد کچه ( :)٪له ۱۶کلنۍ نه تر لوړ عمره پورې د با سواده ښځو سلنه ښييي.

کور ودانی
هغه احصاییې چې د مرکزې احصائيې د ادارې له خوا برابرې شوي دي د )20۱3-20۱2( ۱39۱کال لپاره د افغانستان د وګړو د کلني اټکل پر
بنسټ دي .دغه اټکل د )200۵-2003(۱3۸۴-۱3۸۱کلونو د کورنیو له لیست څخه د تر السه شوو معلوماتو پر بنسټ شوی دی .د نفوسو اټکل په

هیواد کې د میشتو وګړو شمیر په ډاګه کوي .د اټکل له مخې به په  ۱39۱کال کې د افغانستان د وګړو ټولیز شمیر  27میلیونه وي ،په داسې
حال کې چې د میشتو وګړو شمیر( پرته له کوچیانو)  2۵.۵میلیونه اټکل شوی دی.نقشې او پراختیايي ارقام د  2012/2011کال د ګواښ او

زیانمننۍ د ملي ارزونې په اړه د افغانستان حکومت ،د اقتصاد وزارت ،او نړیوال بانک د ګډو هڅو پایله ده.

د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره د کاپي د حق د تر السه کولو له امله چې په دې الرښود کې یې د دې معلوماتو خپرولو ته الره هواره کړه،

د زړه له کومې مننه کوي.
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دافغانستان مرکزی والیتونه
والیت او مرکز:بامیان (بامیان)
مساحتkm² 18029.2 :
د ولسوالیو شمیر6 :
نفوس425.5 :
کلیوال نفوس413.5 :
ښاری نفوس12.0 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)1( 3:
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)3(6 :
د بیوزلی سطح55.7 %:
لومرنی روغتیایی خدمتونه23 :
پوره روغتیایی خدمتونه10:
پرمختیایی پروژی:
ترانسپورت87:
مخابرات3:
انرژی9:
اوبه لګول156:
کرهنه3:
صنعت2:

والیت او مرکز :دایکندی(نیلی)
مساحتkm² 17501.4 :
د ولسوالیو شمیر8 :
نفوس438.5 :
کلیوال نفوس435.0 :
ښاری نفوس3.5:
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)1( 3 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)3( 9 :
د بیوزلی سطح%43.4 :
لومرنی روغتیایی خدمتونه14:
پوره روغتیایی خدمتونه7:
پرمختیایی پروژی:
ترانسپورت66:
مخابرات3:
انرژی1:
اوبه لګول35:
کرهنه1:
صنعت1:
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دافغانستان مرکزی والیتونه
والیت او مرکز:کابل (کابل)
مساحتkm² 4523.9 :
د ولسوالیو شمیر14 :
نفوس3950.3 :
کلیوال نفوس640.9 :
ښاری نفوس3309.4 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)9(24 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)8(21 :
د بیوزلی سطح%23.1 :
لومرنی روغتیایی خدمتونه75:
پوره روغتیایی خدمتونه38:
پرمختیایی پروژی:
ترانسپورت99:
مخابرات6:
انرژی13:
اوبه لګول77:
کرهنه17:
صنعت3:

والیت او مرکز:کاپیسا (محمود راقی)
مساحتkm² 1908.0 :
د ولسوالیو شمیر6:
نفوس419.8 :
کلیوال نفوس418.4 :
ښاری نفوس1.4 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)1(3 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)3(9 :
د بیوزلی سطح%21.5 :
لومرنی روغتیایی خدمتونه15:
پوره روغتیایی خدمتونه8:
پرمختیایی پروژی:
ترانسپورت13:
مخابرات2:
انرژی1:
اوبه لګول37:
کرهنه5:
صنعت0:
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د افغانستان مرکزی والیتونه
والیت او مرکز :لوګر (پل علم)
مساحتkm² 4568.0 :
د ولسوالیو شمیر6:
نفوس373.1 :
کلیوال نفوس363.8 :
ښاری نفوس9.3 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)1( 3 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)3( 9 :
د بیوزلی سطح%75.5 :
لومرنی روغتیایی خدمتونه21:
پوره روغتیایی خدمتونه7:
پرمختیایی پروژی:
ترانسپورت28:
مخابرات2:
انرژی1:
اوبه لګول58:
کرهنه2:
صنعت0:

والیت او مرکز:پنجشیر (بازارک)
مساحتkm² 3771.6 :
د ولسوالیو شمیر6 :
نفوس146.1 :
کلیوال نفوس146.1 :
ښاری نفوس0:
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)1( 1 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)3( 6 :
د بیوزلی سطح%22.6 :
لومرنی روغتیایی خدمتونه9:
پوره روغتیایی خدمتونه2:
پرمختیایی پروژی:
ترانسپورت19:
مخابرات2:
انرژی26:
اوبه لګول68:
کرهنه3:
صنعت0:
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د افغانستان مرکزی والیتونه
والیت او مرکز :پروان (چاریکار)
مساحتkm² 5715.1 :
د ولسوالیو شمیر9 :
نفوس631.6 :
کلیوال نفوس576.0 :
ښاری نفوس576.0 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)2(4 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)4(11 :
د بیوزلی سطح18.9% :
لومرنی روغتیایی خدمتونه32:
پوره روغتیایی خدمتونه10:
پرمختیایی پروژی:
ترانسپورت88:
مخابرات3:
انرژی5:
اوبه لګول68:
کرهنه5:
صنعت0:

والیت او مرکز :وردک(میدان شهر)
مساحتkm² 10348.3 :
د ولسوالیو شمیر8:
نفوس567.6 :
کلیوال نفوس564.8 :
ښاری نفوس2.8 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)2(3:
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)3(6:
د بیوزلی سطح%59.9 :
لومرنی روغتیایی خدمتونه26:
پوره روغتیایی خدمتونه10:
پرمختیایی پروژی:
ترانسپورت44:
مخابرات2:
انرژی9:
اوبه لګول56:
کرهنه2:
صنعت0:
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والیتونه

د افغانستان شمال ختیځ والیتونه
والیت او مرکز :بدخشان(فیض آباد)
مساحتkm² 44835.9 :
د ولسوالیو شمیر27 :
نفوس904.7 :
کلیوال نفوس869.6 :
ښاری نفوس35.1 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)2( 7 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)4( ۱۱ :
د بیوزلی سطح%61.1 :
لومرنی روغتیایی خدمتونه33:
پوره روغتیایی خدمتونه14:
پرمختیایی پروژی:
ترانسپورت118:
مخابرات3:
انرژی42:
اوبه لګول111:
کرهنه3:
صنعت1:

والیت او مرکز :بغالن(پلخمری)
مساحتkm² 18255.2 :
د ولسوالیو شمیر14:
نفوس863.7 :
کلیوال نفوس691.1 :
ښاری نفوس172.6 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)2( 6 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)4( 11 :
د بیوزلی سطح18.0 :
لومرنی روغتیایی خدمتونه26:
پوره روغتیایی خدمتونه15:
پرمختیایی پروژی:
ترانسپورت65:
مخابرات2:
انرژی31:
اوبه لګول105:
کرهنه4:
صنعت0:
د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

د افغانستان شمال ختیځ والیتونه
والیت او مرکز :کندز(کندز)
مساحتkm² 8080.9 :
د ولسوالیو شمیر6:
نفوس953.8 :
کلیوال نفوس716.8 :
ښاری نفوس237.0 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)2( 7 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)4( 11 :
د بیوزلی سطح29.7 %:
لومرنی روغتیایی خدمتونه31:
پوره روغتیایی خدمتونه14:
پرمختیایی پروژی:
ترانسپورت154:
مخابرات2:
انرژی30:
اوبه لګول135:
کرهنه5:
صنعت3:

والیت او مرکز:تخار(تالقان)
مساحتkm² 12457.8 :
د ولسوالیو شمیر16:
نفوس933.7 :
کلیوال نفوس812.2 :
ښاری نفوس121.5 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)2( 7 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)4( 11 :
د بیوزلی سطح36.6 %:
لومرنی روغتیایی خدمتونه37:
پوره روغتیایی خدمتونه:
پرمختیایی پروژی:
ترانسپورت203:
مخابرات3:
انرژی14:
اوبه لګول195:
کرهنه4:
صنعت0:
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والیتونه

دافغانستان ختیځ والیتونه
والیت او مرکز:کنر(اسعد آباد)
مساحتkm² 4925.9 :
د ولسوالیو شمیر14:
نفوس428.8 :
کلیوال نفوس415.7 :
ښاری نفوس13.1 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)1( 3 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)3( 6 :
د بیوزلی سطح%62.0 :
لومرنی روغتیایی خدمتونه17:
پوره روغتیایی خدمتونه8:
پرمختیایی پروژی:
ترانسپورت13:
مخابرات2:
انرژی3:
اوبه لګول14:
کرهنه1:
صنعت0:

والیت او مرکز :لغمان(مهترالم)
مساحتkm² 3977.9 :
د ولسوالیو شمیر۴:
نفوس424.1 :
کلیوال نفوس419.3 :
ښاری نفوس4.8 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)1( 3 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)3( 6 :
د بیوزلی سطح%66.8 :
لومرنی روغتیایی خدمتونه17:
پوره روغتیایی خدمتونه8:
پرمختیایی پروژی:
ترانسپورت33:
مخابرات2:
انرژی2:
اوبه لګول34:
کرهنه1:
صنعت0:
د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

دافغانستان ختیځ والیتونه
والیت او مرکز :ننگرهار(جالل آباد)
مساحتkm² 7641.1 :
د ولسوالیو شمیر21 :
نفوس1436.0 :
کلیوال نفوس1225.0 :
ښاری نفوس211.0 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)4( 14:
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)5( 14 :
د بیوزلی سطح%33.0 :
لومرنی روغتیایی خدمتونه71:
پوره روغتیایی خدمتونه19:
پرمختیایی پروژی:
ترانسپورت106:
مخابرات2:
انرژی12:
اوبه لګول278:
کرهنه3:
صنعت3:

والیت او مرکز :نورستان(پارون)
مساحتkm² 9266.7 :
د ولسوالیو شمیر7:
نفوس140.9 :
کلیوال نفوس140.9 :
ښاری نفوس0:
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)1( 1 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)3( 6 :
د بیوزلی سطح49.8 %:
لومرنی روغتیایی خدمتونه10:
پوره روغتیایی خدمتونه2:
پرمختیایی پروژی:
ترانسپورت16:
مخابرات2:
انرژی10:
اوبه لګول23:
کرهنه1:
صنعت0:
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والیتونه

د افغانستان شمالی والیتونه
والیت او مرکز :بلخ (مزار شریف)
مساحتkm² 16186.3 :
د ولسوالیو شمیر14:
نفوس1245.1 :
کلیوال نفوس794.9 :
ښاری نفوس450.2 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)3( 8:
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)5( 14 :
د بیوزلی سطح60.3% :
لومرنی روغتیایی خدمتونه44:
پوره روغتیایی خدمتونه14:
پرمختیایی پروژی:
ترانسپورت157:
مخابرات2:
انرژی66:
اوبه لګول147:
کرهنه5:
صنعت2:

والیت او مرکز :فاریاب(میمنه)
مساحتkm² 20797.6 :
د ولسوالیو شمیر13 :
نفوس948.0 :
کلیوال نفوس833.7 :
ښاری نفوس114.3 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)3( 6 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)4( 11 :
د بیوزلی سطح29.1 :
لومرنی روغتیایی خدمتونه21:
پوره روغتیایی خدمتونه16:
پرمختیایی پروژی:
ترانسپورت114:
مخابرات2:
انرژی47:
اوبه لګول248:
کرهنه2:
صنعت1:
د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

د افغانستان شمالی والیتونه
والیت او مرکز :جوزجان( شبرغان)
مساحتkm² 11291.5 :
د ولسوالیو شمیر10:
نفوس512.1 :
کلیوال نفوس403.5 :
ښاری نفوس108.6 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)1( 4 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)3( 6 :
د بیوزلی سطح%14.5 :
لومرنی روغتیایی خدمتونه16:
پوره روغتیایی خدمتونه7:
پرمختیایی پروژی:
ترانسپورت41:
مخابرات2:
انرژی4:
اوبه لګول20:
کرهنه3:
صنعت2:

والیت او مرکز :سمنگان(ایبک)
مساحتkm² 13437.8 :
د ولسوالیو شمیر6 :
نفوس368.8 :
کلیوال نفوس341.0 :
ښاری نفوس27.8 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)1( 3:
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)3( 6:
د بیوزلی سطح%55.1 :
لومرنی روغتیایی خدمتونه13:
پوره روغتیایی خدمتونه5:
پرمختیایی پروژی:
ترانسپورت12:
مخابرات2:
انرژی7:
اوبه لګول38:
کرهنه5:
صنعت0:
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والیتونه

د افغانستان شمالی والیتونه
والیت او مرکز :سرپل( سرپل)
مساحتkm² 16385.6 :
د ولسوالیو شمیر6:
نفوس532.0 :
کلیوال نفوس491.1 :
ښاری نفوس40.9 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)1( 4 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)3( 6 :
د بیوزلی سطح%24.7 :
لومرنی روغتیایی خدمتونه17:
پوره روغتیایی خدمتونه18:
پرمختیایی پروژی:
ترانسپورت65:
مخابرات2:
انرژی2:
اوبه لګول42:
کرهنه1:
صنعت0:

د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

دافغانستان جنوبی والیتونه
والیت او مرکز :هلمند(لشکرګاه)
مساحتkm² 58305.1 :
د ولسوالیو شمیر12 :
نفوس879.5 :
کلیوال نفوس828.1 :
ښاری نفوس51.4 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)2( 6 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)4( 11 :
د بیوزلی سطح8.9% :
لومرنی روغتیایی خدمتونه29:
پوره روغتیایی خدمتونه15:
پرمختیایی پروژی:
ترانسپورت61:
مخابرات2:
انرژی2:
اوبه لګول44:
کرهنه2:
صنعت1:

والیت او مرکز :کندهار(کندهار)
مساحتkm² 54844.5 :
د ولسوالیو شمیر15 :
نفوس1151.1 :
کلیوال نفوس753.6 :
ښاری نفوس397.5 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)3( 8 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)4( 11 :
د بیوزلی سطح%22.8 :
لومرنی روغتیایی خدمتونه19:
پوره روغتیایی خدمتونه23:
پرمختیایی پروژی:
ترانسپورت112:
مخابرات2:
انرژی2:
اوبه لګول339:
کرهنه1:
صنعت2:
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والیتونه

دافغانستان جنوبی والیتونه
والیت او مرکز :نیمروز(زرنج)
مساحتkm² 42409.5 :
د ولسوالیو شمیر4:
نفوس156.6 :
کلیوال نفوس131.7 :
ښاری نفوس24.9 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)1(1 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)3( 6 :
د بیوزلی سطح24.5 :
لومرنی روغتیایی خدمتونه5:
پوره روغتیایی خدمتونه2:
پرمختیایی پروژی:
ترانسپورت21:
مخابرات2:
انرژی1:
اوبه لګول88:
کرهنه2:
صنعت0:

والیت او مرکز:ارزگان(ترینکوټ)
مساحتkm² 11473.7 :
د ولسوالیو شمیر4 :
نفوس333.5 :
کلیوال نفوس323.9 :
ښاری نفوس9.6 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)1( 2 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)3( 6 :
د بیوزلی سطح40.8 :
لومرنی روغتیایی خدمتونه7:
پوره روغتیایی خدمتونه6:
پرمختیایی پروژی:
ترانسپورت77 :
مخابرات2:
انرژی1:
اوبه لګول88:
کرهنه2:
صنعت0:
د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

د افغانستان جنوبی والیتونه
والیت او مرکز :زابل(قالت)
مساحتkm² 17471.8:
د ولسوالیو شمیر10:
نفوس289.3 :
کلیوال نفوس277.9 :
ښاری نفوس11.4 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)1(2 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)3(6 :
د بیوزلی سطح37.4% :
لومرنی روغتیایی خدمتونه8:
پوره روغتیایی خدمتونه7:
پرمختیایی پروژی:
ترانسپورت37:
مخابرات2:
انرژی2:
اوبه لګول72:
کرهنه1:
صنعت0:

98
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والیتونه

د افغانستان جنوب لویدیځ والیتونه
والیت او مرکز :بادغیس(قلعه نو)
مساحتkm² 20794.0 :
د ولسوالیو شمیر6:
نفوس471.9 :
کلیوال نفوس458.1 :
ښاری نفوس13.8 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)1( 3 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)3( 6 :
د بیوزلی سطح%41.7 :
لومرنی روغتیایی خدمتونه23:
پوره روغتیایی خدمتونه3:
پرمختیایی پروژی:
ترانسپورت70:
مخابرات2:
انرژی4:
اوبه لګول57:
کرهنه3:
صنعت0:

والیت او مرکز :فراه(فراه)
مساحتkm² 49339.1 :
د ولسوالیو شمیر10:
نفوس482.4 :
کلیوال نفوس447.4 :
ښاری نفوس35.0 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)1( 4 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)3( 6 :
د بیوزلی سطح%12.2 :
لومرنی روغتیایی خدمتونه5:
پوره روغتیایی خدمتونه11:
پرمختیایی پروژی:
ترانسپورت89:
مخابرات2:
انرژی1:
اوبه لګول38:
کرهنه1:
صنعت0:
د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

د افغانستان جنوب لویدیځ والیتونه
والیت و مرکز:غور(چخچران)
مساحتkm² 36657.4 :
د ولسوالیو شمیر9:
نفوس657.2 :
کلیوال نفوس650.5 :
ښاری نفوس6.7 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)2( 4:
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)4( 11:
د بیوزلی سطح%44.2 :
لومرنی روغتیایی خدمتونه21:
پوره روغتیایی خدمتونه8:
پرمختیایی پروژی:
ترانسپورت96:
مخابرات3:
انرژی25:
اوبه لګول138:
کرهنه1:
صنعت0:

والیت و مرکز :هرات(هرات)
مساحتkm² 55868.5 :
د ولسوالیو شمیر15:
نفوس1780.0 :
کلیوال نفوس1280.1 :
ښاری نفوس499.9 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)5( 12 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)5( 19 :
د بیوزلی سطح%38.7 :
لومرنی روغتیایی خدمتونه39:
پوره روغتیایی خدمتونه25:
پرمختیایی پروژی:
ترانسپورت126:
مخابرات3:
انرژی7:
اوبه لګول347:
کرهنه4:
صنعت2:
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والیتونه

د افغانستان جنوب ختیځ والیتونه
والیت او مرکز:غزنی (غزنی)
مساحتkm² 22460.5 :
د ولسوالیو شمیر18:
نفوس1168.8 :
کلیوال نفوس1112.4 :
ښاری نفوس56.4 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)3( 11 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)5( 14 :
د بیوزلی سطح%19.0 :
لومرنی روغتیایی خدمتونه39:
پوره روغتیایی خدمتونه26:
پرمختیایی پروژی:
ترانسپورت17:
مخابرات2:
انرژی4:
اوبه لګول47:
کرهنه2:
صنعت0:

والیت او مرکز :خوست (خوست)
مساحتkm² 4235.3 :
د ولسوالیو شمیر12:
نفوس546.8 :
کلیوال نفوس535.8 :
ښاری نفوس11.0 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)1( 4 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)3( 6 :
د بیوزلی سطح%47.9 :
لومرنی روغتیایی خدمتونه10:
پوره روغتیایی خدمتونه12:
پرمختیایی پروژی:
ترانسپورت23:
مخابرات2:
انرژی1:
اوبه لګول66:
کرهنه2:
صنعت0:
د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

د افغانستان جنوب ختیځ والیتونه
والیت او مرکز:پکتیکا(شرنه)
مساحتkm² 19515.9 :
د ولسوالیو شمیر18 :
نفوس413.8 :
کلیوال نفوس411.2 :
ښاری نفوس2.6 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)1( 3 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)3( 6 :
د بیوزلی سطح%76.1 :
لومرنی روغتیایی خدمتونه19:
پوره روغتیایی خدمتونه14:
پرمختیایی پروژی:
ترانسپورت3:
مخابرات2:
انرژی1:
اوبه لګول2:
کرهنه1:
صنعت0:

والیت او مرکز :پکتیا(گردیز)
مساحتkm² 5583.2 :
د ولسوالیو شمیر10:
نفوس% 525.0 :
کلیوال نفوس501.9 :
ښاری نفوس23.1:
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)1( 4 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)3( 6 :
د بیوزلی سطح%60.6 :
لومرنی روغتیایی خدمتونه17:
پوره روغتیایی خدمتونه8:
پرمختیایی پروژی:
ترانسپورت19:
مخابرات2:
انرژی5:
اوبه لګول217:
کرهنه3:
صنعت2:
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د دې برخې په اړه
په دغه برخه کې د مرستندويه ټولنو  ،دولتي موسسو او بهرنیو پالوو د اړیکو په اړه معلومات شامل دي .په ټولیزه توګه په دې کې خصوصي

کمپنۍ شاملې نه دي.

د دغه الرښود معلومات د  2013کال د سپتمبر او دسمبر د میاشتو ترمینځ نوي شوي دي .د ادارو د ځای په بدلیدو او یا پراخیدو سره ،پتې ،د

ټیلفون شمیرې او بریښنا پتې بدلون مومي .د دغه لیسټ کره توب د لیسټ شوو موسسو د خپلې خوښې مرستو پر بنسټ والړ دی .چې دوی
مو هڅولي دي چې بدلونونه او یا اضافه شوي معلومات دغې بریښنا پتې ته را واستوي areu@areu.org.af .او همدا راز که دوی

وغواړي نو ددوی پتې به حذف شي.

د ټولو والیتونو اړیکې د والیتونو پر بنسټ د الف بې تورو له مخې ترتیب شوي دي .د کابل والیت تر ټولو لومړی راغلی دی او بیا نور والیتونه

د تورو له مخی تنظیم شوي دي .په هره برخه کې اړیکي د موسسو د بشپړنوم د تورو له مخی تنظیم شوي دي.

د ګرځنده ټیلفون ،سټالیټ او ډیجیټل ټیلفون کرښو تر منځ هیڅ ډول توپیر نه دی شوی .افغان بیسیم ُکد ،0700روشن ُکد ،ام تی ان د ُ 077کد او

اتصاالت د ُکد 0786پیل کیږي ګرځنده ټیلفونونه او  00۸۸د سټالیټ کرښو څرګندونه کوي .او له ټولو هیوادونو څخه افغانستان ته د ټلیفون

کولو لپاره کوډ  + 93دی.
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کابل
آپ مرسی افغانستان()OPM

حبیبې لیسې ته نږدی ،داراالمان ،كابل

پست بکس 7019 :دهمزنګ
0786341654
تیلیفون:
بریښنا لیکahmadzia700@gmail.com :
www.mercy.se
ویب پاڼه:
احمد ضیا :ددفتر آمر

آلسو -له ماین څخه داغیز من شووافغانانو موسسه()ALSO
کور شمیره  5،4سړک ،دتایمنی پروژه ،کابل
0787822080
تیلیفون:
0776119164
0787379837
بریښنا لیکinfo@afghanlandminesurvivors.org :
friba.alsohr@gmail.com
www.afghanlandminesurvivors.org
ویب پاڼه:
امینه عظیمی :سرپرست-اجرایی رئیس

آی-آر-ډی ()IRD
كابل

0796015020
تیلیفون:
0777889192
بریښنا لیکbsediqi@ird-equals.org :
sediqi2009@gmail.com
www.ird.org
ویب پاڼه:

بشیر احمد صدیقی :رئیس

آینه  -د افغانستان مطبوعاتي او کلتوري مرکز ()AINA

کور شمیره ،21د حج او اوقافو د وزارت سړک ،د اتصاالتو د پیرودونکو خدماتي دفتر ته
مخامخ ،شهید څلور الری  10 ،ناحیه ،نوی ښار ،كابل

0799829808
تیلیفون:
0799332154
بریښنا لیکbkverma100@hotmail.com :
prasant009@gmail.com
www.ainaworld.org
ویب پاڼه:

براجش ورما :د ټولو رئیس

ابرار  -د افغانی معلولینو لپاره د بايسكل چلولو او بيا رغونی تفريحی موسسه
()AABRAR
3سړک ،د تایمني پروژه ،كابل
0775558885
تیلیفون:
0777780896
0777780885
بریښنا لیکkabul@aabrar.org.af :
abdulbaseer@aabrar.org.af
www.aabrar.org.af
ویب پاڼه:

ابن سینا  -د افغانستان لپاره روغتیایي پروګرامونه ()IbnSina-PHPA
احمد شاه بابا مینه 12 ،ناحیه ،د احمد شاه بابا پولی کلنیک ترڅنګ ،كابل
0786950777
تیلیفون:
بریښنا لیکdrsahak@ibnsina.org.af :
drsahak@yahoo.co.uk
www.ibnsina.org.af
ویب پاڼه:
حبیب اهلل سهاک :عمومي رئیس

اِریا  -په افغانستان کې دبیارغونې او دانرژئ د ساتنې اداره ()AREA
 5سړک ،عتیق اهلل امرخیل کلینیک ته نږدی ،سیلو ،كابل
0770336601
تیلیفون:
0770336602
0770336610
بریښنا لیکarifazimi@area-af.org :
hsawar@area-af.org
عارف اهلل عظیمی :اداري رئیس

افرن -افغانانو سره د فرانسی د خلکو دوستی ()AFRANE
سړک ،تایمنی ،كابل11
پست بکس20225 :
0794179052
تیلیفون:
بریښنا لیکafrane.kaboul@gmail.com :
afrane.coorproj@gmail.com
www.afrane.asso.fr
ویب پاڼه:
متیو بارباری :د استول شوي پالوي مشر

افغان پراختیايي او روزنیز مرکز ()AITM

د داراالمان سړک ،ملی شورا ته مخامخ ،د افغانانو کوڅه ،ایوب خان مینه ،كابل

0799334370
تیلیفون:
0700078937
0700252117
بریښنا لیکaitm786@yahoo.com :
سردار محمد سمون :اداري رئیس

افغان پراختیایی ټولنه ()ADA

کورشمیره  495، 62سړک 3،ناحیه ،څلورم کارته ،كابل

پست بکس199 :
0700309291
تیلیفون:
0700319291
0790009088
بریښنا لیکada.headoffice@ada.org.af :
rahatullah.naeem@ada.org.af
www.ada.org.af
ویب پاڼه:
رحمت اهلل نعیم :اداری رئیس

عبدالبصير توریالی :اجرایي رئیس
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افغانان دسبالپاره سازمان ()Afghans forTomorrow

د ګذرګاه سړک ،د نسوان ګذرګاه پخواني ښوونځي ته مخامخ ،كابل

0772495080
تیلیفون:
0752092863
ilias@afghans4tomorrow.org
بریښنا لیکafghansfortomorrow@gmail.com :
ilias.barikzay786@gmail.com
www.afghans4tomorrow.org
ویب پاڼه:
محمد الیاس بارکزی :رئیس

ایوپول افغانستان  -په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې د پولیسو ماموریت
()EUPOL Afghanistan
د جالل آباد سړک 3 ،مکرویان ،كابل
0783702677
تیلیفون:
0790697711
0793990469
بریښنا لیکpress.office@eupol-afg.eu :
aziz.basam@eupol-afg.eu
www.eupol-afg.eu
ویب پاڼه:
کارل اوک روگ :پولیس کمیشنر

انټرنیوز ()Internews
بی بی سي نیوز ()BBC N
د کور شمیره 143، 1سړک ،کیڼ لور ،د انصاري څلورالری ،د کلوله پشتې سړک ،نوی
دکور شمیره  526، 13سړک ،ښي الس ته  2کوڅه ،وزیر اکبر خان ،كابل
ښار ،كابل
0797472174
تیلیفون:
0700298637
تیلیفون:
0707606064
بریښنا لیکahashimi@internews.org :
0799606064
www.internews.org
ویب پاڼه:
بریښنا لیکbilal.sarwary@gmail.com :
میرعبدالوحید هاشمی :دعمومی رئیس مرستیال
mahfouz.zubaide@bbc.co.uk
www.bbcnews.co.uk
ویب پاڼه:
اوچا -د ملګرو ملتونو سازمان د بشری مرستو لپاره ()UNOCHA
قلعه فتح اهلل ،كابل

0793001104
تیلیفون:
بریښنا لیکhoward1@un.org :
info/operations/afghanistan
www.ocha.org/afghanistan
ویب پاڼه:
.http://www.humanitarianresponse

ایشیافونډیشن ()TAF

دکور شمیره  ،861لومړی سړک ،د شیر پور پروژی فرعی سرک ،كابل

پست بکس175 :
0793454614
تیلیفون:
0752023558
بریښنا لیکabdullah.ahmadzai@asiafoundation.org :
najla.ayubi@asiafoundation.org
www.asiafoundation.org
ویب پاڼه:
عبداهلل احمدزی :عمومی استازی

ایکو -د اروپا د کمیسیون د بشری مرستوعمومی اداره
()ECHO-Afghanistan Office
كابل

0700282318
تیلیفون:
بریښنا لیکecho.kabul@echofield.eu :
syed.mansoor@echofield.eu
www.ec.europa.eu/echo
ویب پاڼه:
اولیور روسسولی :د دفتر مشر

محفوظ زبیدی :پرودیوسر

پژواک خبري آژانس ()PAN
د کور شمیرې  130او  138، 8سړک ،د موی مبارک تم ځای ،تایمني ،كابل
پست بکس3129 :
0790512512
تیلیفون:
0700225375
0202201814
بریښنا لیکnews@pajhwok.com :
danish@pajhwok.com
www.pajhwok.com
ویب پاڼه:
دانش کړوخیل :رئيس او مسوول مدیر

په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازی ()EU Delegation/EUSR
دصدارت څلورالری ،نوی ښار ،كابل

0202200458
تیلیفون:
0202200459
0202200461
بریښنا لیکdelegation-afghanistan@eeas.europa.eu :
www.eeas.ec.europa.eu/delegation/afghanistan
ویب پاڼه:

فرانزمایلکل میلبین :د پالوي مشر

په افغانستان کې د بیارغونې او تخنیکي زده کړو لپاره د ډنمارک مرستې
()DAARTT
د کور شمیره 430، 12سړک ،قلعه فتح اهلل ،كابل
پست بکس1699 :
0752004414
تیلیفون:
0777735449
بریښنا لیکpm@daartt.org :
program@daartt.org
www.daartt.org
ویب پاڼه:
الرس پدرسن  :رئیس
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په افغانستان کی د آغاخان روغتیایي خدمتونه ()AKHS, A

په وچو سیمو کی د کرهڼیزو څیړنو نړیوال مرکز ()ICARDA

کور شمیره  ،172/36د اتفاق سړک ،دبرج برق تم ځای ،د کابل ښاروالی بالکونو ته
مخامخ ،انصاری واټ ،کلوله پشته ،كابل

د کور شمیره  ،165بهارستان سینما ته نږدې ،برج برق ته مخامخ ،لومړی برخه ،پروان
مینه ،كابل

محمد شفیق میرزا زاده :د پروګرام عمومي رئیس

یش پال ساراوت :د پروګرام عمومي آمر

پست بکس5753 :
0793203044
تیلیفون:
0799330558
0799410124
بریښنا لیکshafiq.mirzazada@akdn.org :
masrooruddin.mansoor@akdn.org
www.akdn.org/akhs
ویب پاڼه:

په افغانستان کی د سرطان په وړاندی د مبارزی ټولنه ()ASAC
كابل

0786500609
تیلیفون:
0772020686
بریښنا لیکasac@cancer.com.af :
www.cancer.com.af
ویب پاڼه:
محمد شقیق فقیرزی :بنسټ ایښودونکی

په اقغانستان کی د ماشومانو د ښوونې اوروزنې په خاطر گډون ()PECA
كابل

0798171560
تیلیفون:
0795944521
بریښنا لیکsantwana@hotmail.com :
www.afghanmodelschool.org
ویب پاڼه:
سانتوانا داس گوپتا :افتخاري اجرايي رئیس

په کابل پوهنتون کې د افغانستان د معلوماتي سرچینو مرکز ()ACKU
د کابل پوهنتون مرکزي کتابتون ،جمال مینه ،كابل

پست بکس335 :
0799193071
تیلیفون:
0700276440
بریښنا لیکdupree_hatch@yahoo.com :
waheed.tokhi@acku.edu.af/ info@acku.edu.af
www.acku.edu.af
ویب پاڼه:
ننسی دوپری :اجراییوی انسجام کوونکی

په کابل کی د ترکیې جمهوریت سفارت ()Turkey
134سړک ،شاه محمود غازی واټ ،كابل
0202101581
تیلیفون:
0202103253
0799335303
بریښنا لیکkemal.dogan@mfa.gov.tr :
embassy.kabul@mfa.gov.tr
www.kabul.emb.mfa.gov.tr
ویب پاڼه:

پست بکس1355 :
0799216325
تیلیفون:
0799216322
0799216324
بریښنا لیکY.Saharawat@cgiar.org :
A.Manan@cgiar.org
www.icarda.org
ویب پاڼه:

جامعه مدنی  -د افغانستان د مدنی ټولنی د مجتمع خپرونه
()JAMEA-E-MADANY
کورشمیره  172،8سړک ،دلیسې کوڅه احمد شاه مسعود 10،ناحیه  ،كابل
0700061213
تیلیفون:
بریښنا لیکh_a_radfar@yahoo.com :
magazine@acsf.af
www.acsf.af
ویب پاڼه:
حشمت رادفر :رئیس

جایکا  -دجاپان نړیواله مرستندویه اداره ()JICA
كابل

پست بکس461 :
0700095505
تیلیفون:
0798012345
بریښنا لیکan_oso_rep@jica.go.jp :
www.jica.go.jp
ویب پاڼه:
جپایگو -دجانز هاپکنز پوهنتون مل ()Jhpiego
كابل

0799008693
تیلیفون:
بریښنا لیکmariam.akmali@jhpiego.org :
www.jhpiego.net
ویب پاڼه:
مریم اکمیل :اداری مدیره

جک -د افغانانو د ظرفیت او پوهې لوړونه ()JACK
د کور شمیره  ،7د روسیې سفارت شمال ته ،د وطن د بایسکل جوړولو د کمپنۍ تر شا 6 ،
ناحیه ،د داراالمان سړک ،كابل

0787646888
تیلیفون:
0787350260
0752044359
بریښنا لیکjack.afg2001@gmail.com :
www.jack.org.af
ویب پاڼه:

نور آغا عمری :د رئیس مرستیال

کمال دوگن :د سفیر مرستیال
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چراغ ورځپاڼه ()Cheragh

د کور شمیره ،112د قصابۍ سړک ،نوی ښار ،كابل

0788275504
تیلیفون:
بریښنا لیکcheragh_daily@yahoo.com :
www.cheraghdaily.org
ویب پاڼه:
کاترین وداع :رئیس

خامه پرس ()KP

تایمنی ،كابل

0798242455
تیلیفون:
0795272686
بریښنا لیکkhushnood@khaama.com :
info@khaama.com
www.khaama.com
ویب پاڼه:
خوشنود نبی زاده :مسوول مدیر

د آرمان اف ام راډیو ()Arman FM

د کور شمیره 3، 12سړک ،وزیر اکبر خان ،كابل

پست بکس1045 :
0798139530
تیلیفون:
0799306284
بریښنا لیکinfo@arman.fm :
sales@arman.fm
www.arman.fm
ویب پاڼه:
یوسف محسنی :د توسعی رئیس

د آرمان شهر د مطالعاتو موسسه ()ASASO

کور شمیره  ،90د کابل بانک شاته ،د ګلفروشۍ کوڅه ،نوی ښار ،كابل

0779326971
تیلیفون:
0700427244
بریښنا لیکarmanshahrfoundation.openasia@gmail.com :
guissoujahangiri@gmail.com
www.openasia.org
ویب پاڼه:

گیسو جهانگیری :اجراييوی رئیس

د آزادۍ راډیو ()RFE/RL, Inc

د کورشمیره  100، 2سړک 9 ،ناحیه ،شش درک ،كابل

پست بکس1471 :
0700295887
تیلیفون:
0795454647
بریښنا لیکmohmandha@rferl.org :
hameed.mohmand@gmail.com
www.rferl.org/www.azadiradio.org
ویب پاڼه:
عبدالحمید مهمند :رئيس

د آسیا پراختیايي بانک ()ADB

د کور شمیره  ،126دویم سړک ،د حاجی یعقوب څلور الری ،نوی ښار ،كابل

پست بکس3070 :
0794226703
تیلیفون:
0799624286
0795987778
بریښنا لیکjtokeshi@adb.org :
nyousofzai@adb.org
www.adb.org/afghanistan
ویب پاڼه:
جوجی توکی شی :عمومی رئیس

د آغا خان تعلیمي خدمتونه ()AKES, A

د کور شمیره  ،172/36د اتفاق سړک د برج برق تم ځای ،د کابل ښاروالی بالکونو ته
مخامخ 4،ناحیه ،انصاری واټ ،کلوله پشته ،كابل

0795294114
تیلیفون:
0785605069
بریښنا لیکsayed.qubad@akdn.org :
qubad.rahguzer@gmail.com
www.akdn.org
ویب پاڼه:
سید کیقباد رهگذر :اداري مدیر

د آغاخان بنیاد – افغانستان ()AKF

دکور شمیره  41، 2سړک ،قلعه فتح اهلل ،كابل

پست بکس5753 :
0799432479
تیلیفون:
0786009894
0795019900
بریښنا لیکdavid.kalete@akdn.org :
info.info@akdn.org
www.akdn.org/akf
ویب پاڼه:
دیوید کلیت :د پالیسو رئیس

د آغاخان پراختیايي شبکه ()AKDN
وزیر اکبر خان ،كابل

0799300082
تیلیفون:
بریښنا لیکinfo.info@akdn.org :
www.akdn.org
ویب پاڼه:
فرنگیس کریمی :اداری معاون

د آغا خان کلتوری بنیاد ()AKTC
كابل

پست بکس5805 :
0793666222
تیلیفون:
0796222828
بریښنا لیکaktc.afg@akdn.org :
www.akdn.org/afghanistan_cultural_development.asp
ویبپاڼه:
اجمل میوندی :عمومي اجرایي مدیر

د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد
د آلمان پراختیايي بانک ()KfW-GDB
كابل

0796154267
تیلیفون:
0700281447
بریښنا لیکsolveig.buhl@kfw.de :
kfw.kabul@kfw.de
www.kfw.de
ویب پاڼه:
سولوییگ بهول :رئیس

د آلمان نړیوالې مرستې ()GIZ GmbH

دکورشمیره  ،2/33د صدارت څلورالری ،كابل

0729907973
تیلیفون:
0729907949
بریښنا لیکdunya.sadat@giz.de :
omedullah.zia@giz.de
www.giz.de
ویب پاڼه:
دنیا سادات :د رئیس مرستیال

د ابتدایی تعلیماتو او حرفوی زده کړوموسسه ()BEST

د کور شمیره  11، 7سړک ،د سپین کلې څلورالری 5 ،ناحیه ،خوشحال مینه ،كابل

0202562018
تیلیفون:
0700606463
بریښنا لیکnamohmand@bestafg.org :
bestafg@bestafg.org
www.bestafg.com
ویب پاڼه:
نذیر احمد مهمند :عمومي رئیس

د احصائیې مرکزی اداره ()CSO

د آریانا څلورالری ،انصاري واټ ،كابل

0788771667
تیلیفون:
0202104095
0202100329
بریښنا لیکalyas.hamed2008@yahoo.com :
afghan_cso@yahoo.com
www.cso.gov.af
ویب پاڼه:
الیاس رسولی :د عمومی رئیس سکرتر

ریاست د اداری فساد پر وړاندی د څارنی او ارزونی ()MEC
د کور شمیره  254، 1فیز ،د اشرف سرک 1-2 ،کوڅه ،كابل
0797515871
تیلیفون:
بریښنا لیکcontact@mec.af :
www.mec.af
ویب پاڼه:
احمد راشد بهروز :اجرایی رئیس

د اډونټسټ مرستندوی او پراختیايي سازمان ()ADRA- Afghanistan
د کور شمیره  225، 10سړک ،د نصوارو پایکوب ،قلعه فتح اهلل ،كابل
0777328402
تیلیفون:
0777328403
0777328404
بریښنا لیکadmin@adra-af.org :
v.nelson@adra-af.org
www.adra-af.org
ویب پاڼه:
احمد فرید :مالی او اداری مرستیال

د ارشاد ،حج او اوقافو وزارت ()MoHRA

د حاجي یعقوب څلورالری  ،د پولیسو لسمې امنیتي حوزې ته مخامخ ،نوی ښار ،كابل
تیلیفون:

ویب پاڼه:

0202201339
0778899717
www.mohia.gov.af

فیض محمد عثمانی :وزیر

د اړیکو دفتر ()TLO

د کور شمیره  959، 6سړک ،تایمني ،كابل

پست بکس5934 :
0700203527
تیلیفون:
0774318779
بریښنا لیکmassod.karokhail@tlo-afghanistan.org :
info@tlo-afghanistan.org
www.tlo-afghanistan.org
ویب پاڼه:
مسعود کړوخیل :رئيس

د ازبکستان سفارت ()Uzbekistan

حبیبيې لیسې ته مخامخ ،ښي لور ته دویم سړک ،دریمه کارته ،كابل
تیلیفون:

0202500431

د اداري اصالحاتو او ملكي خدمتونو خپلواك كميسيون ()IARCSC

یادگارخوجه شادمانوف :سفیر

پست بکس5241 :
0799435956
تیلیفون:
0202103963
0202103814
بریښنا لیکmamoon_af@yahoo.com :
www.iarcsc.gov.af
ویب پاڼه:

د اسالمیک ریلیف نړیواله موسسه ()IRA
کور شمیره  338، 2سرک 10 ،ناحیه 9 ،کوڅه ،كابل
0202202000
تیلیفون:
0786476416
0776881023
بریښنا لیکcd@ir-afg.org :
info@ir-afg.org
www.islamic-relief.com
ویب پاڼه:
www.irafghanistan.org

د ملک اصغر څلورالرې ،كابل

مآمون رشیدی :د کارمندانو رئیس

سیدالعلوم :عمومی رئیس
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AREU

اړیکی
د اسوشيتيد پريس خبري څانګه ()AP

د افغانستان بانک ()DAB

د کور شمیره  1، 15سړک 7 ،کوڅه ،وزیر اکبر خان ،كابل

ابن سینا واټ ،كابل

رحیم فایز :خبریال

خان افضل هیوادوال :سرپرست -رئيس

0700224432
تیلیفون:
0796756244
0202300335
بریښنا لیکapkabul@ap.org :
Rfaiez@ap.org
www.ap.org
ویب پاڼه:

د اصالح ورځپاڼه ()IDG

د آزادئ مطبعه 3 ،مکروریان 9 ،ناحیه ،كابل

0781263220
تیلیفون:
بریښنا لیکislah.daily@gmail.com :

د اطالعاتو او فرهنګ وزارت ()MoIC

د مخابراتو وزارت ترشا ،ﭘل باغ عمومي ،كابل

0202101301
تیلیفون:
0700290317
0202102825
بریښنا لیکmosadiq.khalili@gmail.com :
z.nawabi2007@gmail.com
www.moic.gov.af
ویب پاڼه:
عبدالباری جهانی :سرپرست -وزیر

دافغانستان د اسالمی جمهوریت ستره محکمه ()SC

دعامې روغتیا څلورالری 9 ،ناحیه ،د مسعود سړک ،كابل

0202300361
تیلیفون:
0202300345
بریښنا لیکinfo@supremecourt.gov.af :
publication@supremecourt.gov.af
www.supremecourt.gov.af
ویب پاڼه:
عبدالرشید راشد :قاضي القضات -سرپرست

د افغانستان امریکایی پوهنتون ()AUAF
داراالمان ،سناتوریم ،كابل

پست بکس458 :
0797200400
تیلیفون:
0794800400
بریښنا لیکadmissions@auaf.edu.af :
www.auaf.edu.af
ویب پاڼه:
جمشید حکیم :لوړ رتبه مدیر

پست بکس1626 :
0202104146
تیلیفون:
0202100301
0202100302
بریښنا لیکinfo@CentralBank.Gov.Af :
www.centralbank.gov.af
ویب پاڼه:

د افغانستان تعلیمی موسسه ()AEPO

د کور شمیره  271، 1سړک ،قلعه نجارا ،خير خانه ،كابل

1919
پست بکس:
0202400495
تیلیفون:
0775737409
0700285240
بریښنا لیکasef_omar@yahoo.com :
www.tajalla.af/www.aepo.af
ویب پاڼه:

محمد آصف عمر :رئیس

د افغانستان ټایمز ورځپاڼه ()ATD

د کاردان پوهنتون تر شا ،دویم پروان ،كابل

پست بکس371 :
0708954626
تیلیفون:
0772364666
بریښنا لیکsaboorsareer01@yahoo.com :
www.afghanistantimes.af
ویب پاڼه:

عبدالصبور سریر :مسوول مدیر

د افغانستان چاپېریال بنیاد ()AEF
كابل

0775656620
تیلیفون:
0700164949
0786499499
بریښنا لیکenvironmentalfoundation@hotmail.com :
dnaseemi@hotmail.com

محمد خالد نسیمی :عمومی رئیس

د افغانستان د بشر د حقونو او چاپیریال ساتنې موسسه ()AOHREP

د سیټي سنټر مخامخ ودانئ ،دریم پوړ ،انصاري څلورالری ،نوی ښار ،كابل

0799234025
تیلیفون:
0700260236
بریښنا لیکaohrep@yahoo.com :
ar.hotaki@hotmail.com

عبدالرحمن هوتکی :رئيس

د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد
د افغانستان د بشري حقوقو سازمان ()AHRO

د کور شمیره  7، 5سرک ،دقصابۍ کوڅه ،بهارستان ،د کارته پروان دویمه حصه ،كابل

0700203866
تیلیفون:
0799672404
بریښنا لیکahro98@yahoo.com :
ahro.lal@gmail.com
www.ahro.af
ویب پاڼه:

لعل گل لعل :رئیس

د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسیون ()AIHRC
پل سرخ ،دریمه کارته ،كابل

پست بکس829 :
0202500676
تیلیفون:
0794631816
بریښنا لیکmahmodi@aihrc.org.af :
aihrc@aihrc.org.af
www.aihrc.org.af
ویب پاڼه:

شمس اهلل احمدزی :د پروگرام سیمه یپز آمر

دافغانستان د بشر دحقونو او ولسواكي سازمان ()AHRDO
دریم کارته ،كابل

0783636707
تیلیفون:
0777315029
07851172117
بریښنا لیکahrdoafghanistan@yahoo.com :
info@ahrdo.org
www.AHRDO.org
ویب پاڼه:

خدا داد بشارت :اجرایی رئیس

د افغانستان د پانگی اچونی د مالتړ اداره ()AISA

د افغانستان تخنیکي سالکاران ()ATC
د ټول ګټو وزارت ته مخامخ ،كابل

0766700079
تیلیفون:
0791430506
0766012000
بریښنا لیکatc_kabul@yahoo.com :
ekefayatullah@yahoo.com
atc-wlfhdngo.org.af
ویب پاڼه:

كفايت اهلل ابالغ :رئيس

د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه ()AAN
كابل

0798394167
تیلیفون:
بریښنا لیکinfo@afghanistan-analysts.org :
info@afghanistan-analysts.net
www.aan-afghanistan.org
ویب پاڼه:

کیت کلرک :د کشور مدیر

د افغانستان د تعاون مرکز ()CCA
دکور شمیره  150 ، 1سړک ،د دهبوري څلورالری ،كابل
پست بکس26 :
0700294693
تیلیفون:
بریښنا لیکccakabul@hotmail.com :
ahmadi.cca@gmail.com
www.cca.org.af
ویب پاڼه:
سید عبداهلل احمدی :د پروګرام رئيس

د افغانستان د خیرښیګڼی او پرمختګ اداره ()WADAN

د کور شمیره  ،4د سړک شمیره  ،6د تجارت وزارت سړک ،د داراالمان سړک 6 ،ناحیه،
كابل

د چمن حضوری شرق خوا د المپیک ملی کمیټی ته نږدی ،كابل

پست بکس10043 :
0799889928
تیلیفون:
0782307819
بریښنا لیکinayatniazi2000@yahoo.com :
info@wadan.org
www.wadan.org
ویب پاڼه:

د کور شمیره  61، 4ناحیه ،دترافیک څلورالرې ،کلوله پشته ،كابل

دافغانستان د درملیزو خدمتونو ټولنه ()AMSU
د پروان هوټل تر څنګ 4 ،پوړ ،الشفا مارکیت ،خیر خانه ،كابل
0788405340
تیلیفون:
0772255994
0781808181
بریښنا لیکzazai1973@yahoo.com :
www.anmso.com
ویب پاڼه:

0202103404
تیلیفون:
0700257672
0786212832
بریښنا لیکInfo@aisa.org.af :
www.aisa.org.af
ویب پاڼه:

د افغانستان پر شفافیت د څار ادارٍه ()IWA

0785431054
تیلیفون:
0780942942
بریښنا لیکmirwais.nasery@iwaweb.org :
info@iwaweb.org
www.iwaweb.org
ویب پاڼه:

سید اکرام افضلی :اجرایی رئیس
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عنایت اهلل نیازی :د پروګرام آمر

عبدالخالق ځاځی وطندوست :اجرایی لوړ رتبه مدیر

AREU

اړیکی
د افغانستان د زدکړی انستیتیوت ()AIL

د نجات کارته ،د احمد شاه مسعود سرک ،پرورشګاه پالنځي ته مخامخ 17 ،ناحیه ،خیر
خانه ،كابل

0700284326
تیلیفون:
0752000894
بریښنا لیکail.kabul09@gmail.com :
www.afghaninstituteoflearning.org
ویب پاڼه:

سکینه یعقوبی :اجرایی رئیس

د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو اتاق ()ACCI
حضوري چمن د کابل ننداری ترڅنګ ،كابل

پست بکس233 :
0772000070
تیلیفون:
0774559666
0799810184
بریښنا لیکinfo@acci.org.af :
ceo@acci.org.af
www.acci.org.af
ویب پاڼه:

عتیق نصرت :اجرایي لوړ پوړی مدیر

د افغانستان د سیمه یزو څیړنو مرکز ()RCSA

ایمرجنسی روغتون ته نږدی ،شیرپور ،كابل

0700292463
تیلیفون:
بریښنا لیکghafoorlewal@yahoo.com :
www.rscaf.org
ویب پاڼه:

غفور لیوال :رئیس

دافغانستان د ښځو تعلیمي مرکز ()AWEC

د کور شمیره  ،1365وکیل صمد سرک ،څلورمه کارته ،كابل

0700263749
تیلیفون:
0777761343
بریښنا لیکsarem@awec.info :
awec.kabul@awec.info
www.awec.info
ویب پاڼه:

مرتضی سارم :د اړیکو مدیر

د افغانستان د ښځو ټولنه ()AWC

د کور شمیره  ،61د برج برق تم ځای ،کلوله پشته ،كابل

پست بکس1913 :
0799888118
تیلیفون:
0700049980
0778477093
بریښنا لیکawcafgh@yahoo.com :
www.afghanistanwomencouncil.org
ویب پاڼه:

فتانه اسحاق گیالنی :رئیسه

د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود

د افغانستان د صادراتو د پراختیا اداره ()EPAA

د سوریا د عالي لیسې ترشا ،دویم سړک ،څلورمه کارته ،كابل

0202504837
تیلیفون:
بریښنا لیکinfo@epaa.org.af :
najla.habibyar@epaa.org.af
www.epaa.org.af
ویب پاڼه:

نجال حبیبیار :رئیس او اجرایي عمومی مدیر

د افغانستان د عامه څیرنو موسسه ()APPRO
د کورشمیره  92، 2سرک ،د قلعه فتح اهلل او تایمنی تر منځ ،تایمنی ،كابل
0797165104
تیلیفون:
0777011840
بریښنا لیکsaeed.parto@appro.org.af :
www.appro.org.af
ویب پاڼه:
سید پرتو :د څیړنی د څانګی رئیس

د افغانستان د علومو اکاډمي ()ASA

د شاه ببو جان جومات ته څیرمه ،د کورنیو چارو وزارت تر څنګ ،تیلو ټانک ته مخامخ،
نوی ښار ،كابل

0700979856
تیلیفون:
0772274916
بریښنا لیکzahirshakeeb@gmail.com :
www.asa.af
ویب پاڼه:

ثریا پوپل :رئیسه

د افغانستان د غیرحکومتی ادارولپاره نړیوال مصونیتی دفتر (INSO
)Afghanistan
كابل

0797093073
تیلیفون:
0799325349
0797165017
008821621011823
بریښنا لیکadmin.afg@ngosafety.org :
www.ngosafety.org
ویب پاڼه:

برایان الگواردیا :رئيس

دافغانستان دفرهنگ او مدنی ټولنی بنسټ ()FCCS

د کور شمیره  ، 839ملي آرشیف ته مخامخ ،سالنګ واټ ،ده افغانان ،كابل

پست بکس5965 :
0700276637
تیلیفون:
0700278905
0799243587
بریښنا لیکhakimyar.t@gmail.com :
mir_joyenda@yahoo.com
www.afghanfccs.info
ویب پاڼه:

تیمور حکیمیار :اجرا ئی رئیس
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

د افغا نستان د قانون او نظم د حاکمیت وجهي صندوق ()LOTFA

 UNOCAانګر ،د په افغانستان کی UNDPدفتر ،دجالل آباد سرک ،كابل

پست بکس5 :
0791694569
تیلیفون:
0202124055
0202124107
بریښنا لیکregistry.af@undp.org :
communication.af@undp.org
www.lotfa.org.af
ویب پاڼه:

صدرالدین حسام :اجراییوی مدیر

د افغانستان د کلیو د بیارغونې اداره ()NPO/RRAA

د کور شمیره  ،669د داراالمان سړک  ،آریانا راډیو ټلویزیون ته مخامخ 7 ،ناحیه ،ایوب
خان مینه ،كابل

پست بکس277 :
0752014254
تیلیفون:
0707105882
بریښنا لیکjawad@nporraa.org.af :
info@nporraa.org.af
www.nporraa.org.af
ویب پاڼه:

امان اهلل جواد :د رئیس معاون

د افغانستان د کلیوالي صنعتونو د پراختیا ملي پروګرام ()AREDP
د نیال باغ سړک ،داراالمان ،د کلیو د بیا رغونی وزارت انګړ ،كابل

0778111385
تیلیفون:
0780740751
0780450266
بریښنا لیکcommunication.aredp@mrrd.gov.af :
hashmat.nasiri@mrrd.gov.af
www.aredp-mrrd.gov.af
ویب پاڼه:

حشمت اهلل ناصری :د اړیکو آمر

دافغانستان لپاره د فزیوتراپی مرستی او بیارغونه ()PARSA
د کابل مرستون انګړ ،د افشار سړک ،كابل

0799020588
تیلیفون:
0700284286
بریښنا لیکmarnie@afghanistan-parsa.org :
yasin@afghanistan-parsa.org
www.afghanistan-parsa.org
ویب پاڼه:

یاسین فرید :رئیس

د افغانستا ن د معا صرو هنرونو مرکز ))CCAA
كابل

پست بکس11 :
0700029194
تیلیفون:
0700282917
بریښنا لیکccaa_kabul@yahoo.com :
r.omarzad@gmail.com
www.ccaa.org.af
ویب پاڼه:

رهرو عمر زاد :رئیس

د افغانستان د ماشومانو لپاره د مرستی موسسه ()CFA

د کور شمیره  ،207د پاسپورت ادارې ترڅنګ 6 ،نا حیه ،كابل

پست بکس5264 :
0790426136
تیلیفون:
0796829965
0797299519
008821669970781
بریښنا لیکwbarron@afghanistan.childfund.org :
snabi@afghanistan.childfund.org
www.childfund.org
ویب پاڼه:

وندی بارون :مدیر

د افغانستان د ماشومانومرستندویه موسسه ()HTAC

د کور شمیره  708، 2سړک 6 ،ناحیه ،عالوالدین پارک ته مخامخ ،دریمه کارته ،كابل

د داراالمان  2سړک ښی الس د حبیبیې لیسې نه وروسته ،د خواجه مال جومات ترشا،
دریمه کارته ،كابل

0799840407
تیلیفون:
0700018842
0791771187
بریښنا لیکosman.htac@gmail.com :
sfarid.htac@gmail.com
www.htac.org
ویب پاڼه:

دیوید ماسو :رئیس

د افغانستان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز ()MACCA

دافغانستان دکوچنیانو ښوونیز رونیز سرکس ()AECC

0700229987
تیلیفون:
0700280140
بریښنا لیکAECC@afghanmmcc.org :
www.afghanmmcc.org
ویب پاڼه:

دافغانستان لپاره دناروې کمیټه ()NAC

د کور شمیره  294، 3سړک ،نوایي واټ ،د پولیسو د لسمې حوزې تر شا ،نوی ښار ،كابل

0790698231
تیلیفون:
0790698216
بریښنا لیکt.watterdal@nacaf.org :
ehsan@nacaf.org
www.afghanistan.no
ویب پاڼه:

محمد شریف :رئیس

له الفالح بانک څخه وروسته ،د صدارت څلورالری ،كابل

پست بکس520 :
0702353298
تیلیفون:
0708606060
0705966400
بریښنا لیکmohammad.sediq@macca.org.af :
info@macca.org.af
www.macca.org.af
ویب پاڼه:

محمد صدیق راشد :د پروګرام رئیس

ترجا مگناسن واتردا :رئیس
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اړیکی
د افغانستان د مدافع وکیالنو خپلواکه ټولنه ()AIBA

سړک  ،3د فاطمیه جومات دمخې دروازې ته مخامخ ،قلعه فتح اهلل ،كابل

0700223595
تیلیفون:
0799721469
بریښنا لیکrqarizada@yahoo.com :
www.aiba.af
ویب پاڼه:

روح اهلل قاری زاده :رئیس

د افغانستان د مدني ټولنې د مجتمع موسسه ()ACSFO

کور شمیره  ،271فیز ، L 3د احمد شاه مسعود لیسه 10 ،ناحیه ،قلعه فتح اهلل ،كابل

0793559424
تیلیفون:
0700277284
بریښنا لیکdirector@acsf.af :
info@acsf.af
www.acsf.af
ویب پاڼه:

عزيز رفيعی :اجرایي رئیس

د افغانستان دملي پراختیا ستراتیژي ،دمالیې وزارت – پالیسی ()ANDS
د مالیی وزارت ،پښتونستان واټ ،كابل

0795883071
تیلیفون:
بریښنا لیکdirectorands.mof@gmail.com :
www.thekabulprocess.gov.af/ www.mof.gov.af
ویب پاڼه:

وژمه ویسا :رئیسه

د افغانستان راتلونکی نسلونه ()FGA
د کور شمیره  114د موالنا متین جومات شا ته 2 ،پروان 4 ،ناحیه ،كابل
پست بکس290 :
0799686618
تیلیفون:
0202230838
بریښنا لیکshirzai@future.org :
afghanistan@future.org
www.future.org/www.future.edu
ویب پاڼه:
اجمل شیرزی :عمومي رئیس

د افغانستان سبز سازمان ()GOA

د افغانستان د مرکزي سیمو د سوکالۍ کميټه ()CAWC

شهید مزاري واټ ،د پل خشک څلورالری ،دشت برچي ،كابل

0775070410
تیلیفون:
0799301802
بریښنا لیکcawckabul@yahoo.com :
www.cawc.org.af
ویب پاڼه:

ظاهر محبوب :رئیس

د برج برق تم ځاۍ ،د غالم حيدر خان سړک ،کلوله پشته ،كابل

د افغانستان د مطالعاتو امریکایې انسټیټیوټ ()AIAS

د کورشمیره  ،57لومړئ کوڅه کیڼې خواته  15 ،سړک ،وزیر اکبر خان ،كابل

0799174419
تیلیفون:
0786177221
بریښنا لیکalireza-sohil@yahoo.com :
zahirmaboob20@gmail.com

د افغانستان لپاره د پراختیایی او بشری خدمتونو موسسه ()DHSA
د کور شمیره  442، 6سړک ،چهاردهي واټ  ،د ازبکانو جومات ته نږدی 6 ،ناحیه3 ،
کارته ،كابل

پست بکس1708 :
0700252251
تیلیفون:
0700022578
0700203069
بریښنا لیکrohullahamin@yahoo.com :
AIAS.KBL@gmail.com
/www.bu.edu/aias
ویب پاڼه:

نجیبه ایوبی :عمومي رئیسه

د افغانستان د معلوماتو د انسجام اداره ()AIMS
 3سرک ،قلعه فتح اهلل ،كابل
پست بکس5906 :
0700248827
تیلیفون:
بریښنا لیکinfo@aims.org.af :
www.aims.org.af
ویب پاڼه:

د افغانستان لپاره د بنسټيزو او ثانوی زده کړو پروګرام ()GIZ/BEPA
د کور شمیره ،4سرای غزنی ،د دارالقرآن کتابتون سړک 3 ،ناحیه ،كابل
0799725876
تیلیفون:
0776669991
بریښنا لیکlaila.hashimi@giz.de :
emadudien.wejdan@giz.de
www.bepafg.com
ویب پاڼه:

روح اهلل امین :رئیس

محمد نجیب عزیزی :سرپرست اجرایوي رئیس

د افغانستان د ملکی خدمتونو انستیتوت ()ACSI

د قرغې سړک ،د سره صلیب د ټولنی تر څنګ 5 ،ناحیه ،افشار ،كابل

0202561956
تیلیفون:
بریښنا لیکmoe_farhad@yahoo.com :
moneir.mobbasher@gmail.com

فرهاد عثمانی :رئیس

د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود

پست بکس133 :
0202500717
تیلیفون:
0799329832
بریښنا لیکn.ayubi@dhsa.af :
info@dhsa.af
www.dhsa.af
ویب پاڼه:

لیال هاشمی :د پذیرش مسوول

د افغانستان لپاره د ټولنیزو خدماتو او بیارغونې موسسه ()SSRA
2سړک ،خوشحال خان مینه ،كابل
0700600818
تیلیفون:
0787162788
بریښنا لیکssra_afg@yahoo.com :
kanishkagarzai7@gmail.com
داکتر کنشکا :رئیس
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د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه ()SCA

د جالل آباد سړک  ،پکتیا کوټ ،کیڼه خوا ،د عبدالحق د څلورالري په  8کیلو مترۍ کې،
كابل

پست بکس5017 :
0202320152
تیلیفون:
0799387628
بریښنا لیکinfo@sca.org.af :
www.swedishcommittee.org
ویب پاڼه:

د افغانستان لپاره د مرستی او پرمختیا موسسه ()AADA

د پوهنتون سرک آخر ،کاروان انستیتیوت ته مخامخ ،كابل

پست بکس2006 :
0700299369
تیلیفون:
0785285530
بریښنا لیکaaini@aada.org.af :
aada.kabul@gmail.com
www.aada.org.af
ویب پاڼه:

جورگن هالمستروم :رئیس

اشرف الدین عینی :عمومي رئیس

د افغانستان لپاره د نړیوالو مرستو سازمان ()GP

د افغانانو لپاره د هالنډ کمیټه ()DCA

0798279603
تیلیفون:
0796900747
0794139790
بریښنا لیکwfriberg@Globalpartnersca.org :
www.globalpartnersinternational.com
ویب پاڼه:

0799375552
تیلیفون:
0799222199
بریښنا لیکbriscoe_raymond@yahoo.co.uk :
www.dca-vet.nl
ویب پاڼه:

كابل

ویس فریبرگ :عمومي رئیس

د افغانستان ملي راډیوټلویزیون ()RTA

د شهید مسعود سړک ،کابل ،افغانستان ،دمسعود څلورالری ،كابل

02023107287
تیلیفون:
0799321823
بریښنا لیکfr_rta@yahoo.com :
panjshiriar@yahoo.com
www.rta.org.af
ویب پاڼه:

عبدالرحمان پنجشيري :د نړیوالو اړیکو رئیس

د افغانستان نړیوالې موخې ()GPA

د استقالل روغتون ته مخامخ ،د داراالمان سړک ،كابل

0794854030
تیلیفون:
بریښنا لیکgpa_org@yahoo.com :
www.globalpointafghanistan.org
ویب پاڼه:

رمضان علی زیب :رئیس

د افغانانو لپاره د مرستو برابرول ()CoAR

دکور شمیره  373، 5سړک ،د سید علی مستغنی ښوونځی ته مخامخ 6 ،ناحیه ،دریمه
کارته ،كابل

0799690701
تیلیفون:
0776675995
بریښنا لیکdirectorprogram.coar@gmail.com :
www.coar.org.af
ویب پاڼه:

محمد نعیم سلیمی :عمومی رئیس

د کور شمیره  ،152د سیلو  5سړک ،د کاروان پوهنتون ته مخامخ ،كابل

رامند برئیسکو :اجرایی رئیس

د افغان ایډ موسسه ()Afghanaid
دکور شمیره  ،94عمومي سړک ،د پروان مینې دوهمه برخه ،كابل
0799310498
تیلیفون:
0799309373
0794684005
00882168440140
بریښنا لیکcrdavy@afghanaid.org.uk :
abtariq@afghanaid.org.uk
www.afghanaid.org.uk
ویب پاڼه:

چارلس داوی :اداري سرپرست

دافغان دبيارغوني ټولنه()ABR
 8سړک ،لومړی کور ښی خواته ،تایمني ،كابل
0700291104
تیلیفون:
0752019642
بریښنا لیکabr.kabul@gmail.com :
abr_kabul1@yahoo.com

احمد ابراهيم حيدری :رئیس

د افغان د خبریاالنو د خوندیتوب کمیته ()AJSC
د کور شمیره  229،6سړک 3 ،کوڅه ،نوی ښار ،كابل
0767718270
تیلیفون:
0702502087
0202211165
بریښنا لیکiliass.alami@yahoo.com :
info@ajsc.af
www.ajsc.af
ویب پاڼه:
نجیب شریفی :انسجام کوونکی
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اړیکی
د افغان روغتیایي او پراختیا یي موسسه ()AHDS
د کور شمیره  ،2د کابل جنوب ته 4 ،ناحیه
پست بکس53 :
0700284275
تیلیفون:
0700300417
بریښنا لیکfareed@ahds.org :
info@ahds.org
www.ahds.org
ویب پاڼه:
محمد فرید :اجرایی رئیس

د افغان ښځو د السي صنایعو سوداګریزه ټولنه()AWHCA

دهوایي ډګر سړک ،قلعه وکیل ،د کلینیک سړک 10 ،ناحیه ،كابل

0776631425
تیلیفون:
0799326132
بریښنا لیکgulsoom.awse@yahoo.com :
awhca_g06@yahoo.com
www.awhca.af
ویب پاڼه:
ثریا وهاب :اجرایي رئیسه

د افغان ښځو لپاره د شبکې لیست ()NAW
كابل

تیلیفون:

بریښنا لیکinfo@nawlist.org :
info@nawlist.org
www.nawlist.org
ویب پاڼه:

اورین اوتس :د اړیکو مسوول

د افغا ن ښځو موسسه ()AWO

دګذرګاه سړک ،د چمچه مست پل ،د پولنډ پخواني سفارت ته مخامخ ،كابل

0700292461
تیلیفون:
بریښنا لیکalinarassi@yahoo.com :

الینا رئیسی :انسجام کوونکې

د افغان ښځو لپاره خدماتي اوتعلیمي موسسه ()AWSE
دهوایي ډگر سړک ،قلعه وکیل ،د کلینیک کوڅه ،كابل

0799326132
تیلیفون:
0772102597
بریښنا لیکgulsoom.awse@yahoo.com :
awse.org@gmail.com
www.awse.af
ویب پاڼه:

گلثوم ستارزی  :اجرایی رئيس

د افغان ښځو له پاره د ټولنیز بدلون موسسه ()SCAWO
تایمنی ،كابل

0705131390
تیلیفون	:
0783110637
0786567035
بریښنا لیکtamana.fra@gmail.com :
afg.scawo@yahoo.com

تمنا فرهمند ضیایی :اجرایی رئیسه

د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود

د افغان ښځې غږ راډیو ()VAWR

د  FCCSدفتر سره یو ځای ،کور شمیره  ،839ملی آرشیف ته مخامخ ،سالنګ وات ،كابل
0700275089
تیلیفون:
بریښنا لیکadmin@vawr.org :
جمیله مجاهد :رئیسه

د افغان غیر دولتي سازمانونو د همغږۍ اداره ()ANCB
د کور شمیره  764، 5سړک 3 ،ناحیه ،جمال مینه ،كابل
0700200266
تیلیفون	:
0799333621
0700224681
بریښنا لیکancb@ancb.org :
admin@ancb.org
www.ancb.org
ویب پاڼه:
احمد جان احمد :اجراوی رئیس

د افغان قابلو ټولنه ()AMA
كابل

0794454100
تیلیفون:
0778663076
0796858875
بریښنا لیکmmusawi@afghanmidwives.org :
ama_president@afghanmidwives.org
www.afghanmidwives.org
ویب پاڼه:

مرسل موسوی :اجرایی رئیسه

د افغان کورنیو د الرښونی ټولنه ()AFGA

د حبیبی لیسی جنوب خوا ته ،ایوب خان مینه 7 ،ناحیه ،كابل
0708300990
تیلیفون:
بریښنا لیکparwiz@afga.org.af :
info@afga.org.af
www.afga.org.af
ویب پاڼه:
پرویزعلیشنگی :اجرایی مدیر

دافغان کورنیود پیوستون موسسه ()SAF
د کور شمیره ،54د بادام باغ سړک ،د پروان مینې د دوهمې برخې څلورالرې ته نږدې ،كابل
پست بکس6084 :
0707778873
تیلیفون:
0788087993
0700042611
بریښنا لیکgeneral_director@saf.org.af :
www.saf.org.af
ویب پاڼه:

جمعه خان ناصر خیر زاده :دعمومي رئیس مرستیال

د افغان کورنیو ساتنه ()CAF

د کور شمیره 44، 2سرک ،د دهبوری څلورالری ،میرویس هوتکی ښوونځی ته مخامخ،
دریمه ناحیه ،تایمنی ،كابل
پست بکس5822 :
0777822303
تیلیفون:

0700596059
بریښنا لیکcafkbl@gmail.com :
www.caf.org.af
ویب پاڼه:

محمد نعیم رسا :عمومی رئيس
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د افغان میرمنو شبکه ()AWN

د کور شمیره  22،1سرک  ،د پروان مینې دویمه برخه ،كابل

0773933580
تیلیفون:
0700286598
بریښنا لیکhasina.safi@gmail.com :
awn.kabul@gmail.com
www.afghanwomensnetwork.org
ویب پاڼه:

حسینه صافی :عمومی رئیسه

دافغان معلولینو لپاره دالسرسی موسسه ()AOAD

د کور شمیره  1، 2سرک ،د شاه شهید لومړی سرک ،د امام اعظم جومات تر څنګ 8 ،ناحیه

0773302222
تیلیفون:
0700157417
بریښنا لیکzazai.aoad@gmail.com :
www.aoad-af.org
ویب پاڼه:

عبدالخالق ځاځی :اجرایي رئیس

دافغان همکاری او دوستی موسسه ()AFCO

انصاف هوټل ته مخامخ ،نوی ښار ،كابل

0799003387
تیلیفون:
بریښنا لیکliala_masm@yahoo.com :
afco1388@gmail.com

لیال مسجدی :رئیسه

دافغانانو لپاره د بشری او پرمختیایی مرستو د همغږئ اداره ()ACBAR
د کور شمیره  ،61د زرغونې لیسی شا ته ،قلعه فتح اهلل ،كابل
0700276650
تیلیفون:
0700282090
0700662650
بریښنا لیکdeputy.director@acbar.org :
director@acbar.org
www.acbar.org
ویب پاڼه:
نجیب اهلل تجلی :د رئیس مرستیال

دافغانانود مرستو کمیته ()ARC

سلجوقی مسجد ته نږدی ،دهمزنګ ،دریمه ناحیه ،كابل

0700223320
تیلیفون:
0786980120
بریښنا لیکarckabul@live.com :

فریدون ستانکزی :رئيس

د افغانی میرمنو لپاره دبشری حقوققو د زده کړی مرکز ()THRA
 103بالک  ،لومړی اپارتمان ،دویم مکروریان ،كابل
پست بکس125 :
0700286774
تیلیفون:
0799155532
0700202421
بریښنا لیکroshan.sirran@gmail.com :
thra.rights@gmail.com
www.thra.org.af
ویب پاڼه:
روشن څیړن :رئيسه
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د اقتدار ملي اوونیزه ()EM

د کور شمیره 1کیڼه خوا ،دعمر جان قندهاري جومات ته مخامخ سرک ،څلورمه کارته،
كابل

0799348791
تیلیفون:
بریښنا لیکAlirezvani2006@yahoo.com :
www.eqmweekly.com.af
ویب پاڼه:

سید محمد علی رضوانی :مسوول

د اقتصاد وزارت ()MoEC

د ملک اصغر څلورالری  ،بهرنیو چارو وزارت ته مخامخ ،شاه محمود غازي واټ ،كابل

0202100394
تیلیفون:
0700263748
0752016188
بریښنا لیکkhalid.rahmani@gmail.com :
khalid.rahmani@moec.gov.af
www.moec.gov.af
ویب پاڼه:

عبدالستار مراد:وزیر

د اکسفام جي بي موسسه ()Oxfam GB
د کور شمیره  3، 5سړک 3 ،ناحیه ،کلوله پشنه ،كابل
پست بکس681 :
0791705739
تیلیفون:
0798413873
0202204934
008821684445007
بریښنا لیکinfo.kabul@oxfamnovib.nl :
www.oxfam.org.uk
ویب پاڼه:

لیو کورتکاس :د رئیس مرستیال

د اکشن ایډ موسسه په افغانستان کی ()ActionAid
د کور شمیره  1117، 5سړک ،قلعه فتح اهلل ،كابل
0202210799
تیلیفون:
0797075979
بریښنا لیکinfo.afghanistan@actionaid.org :
radioroom.kabul@actionaid.org
www.actionaidafg.org
ویب پاڼه:
د اکشن فیم موسسه ()ACF

د هراتي جومات سړک ،كابل

0799566128
تیلیفون:
بریښنا لیکhom@af.missions-acf.org :
www.actioncontrelafaim.org
ویب پاڼه:

فرانک ابیئل :عمومي رئیس

د الټای مشورتي دفتر ()Altai
قلعه فتح اهلل ،كابل

0799888111
تیلیفون:
0799888666
بریښنا لیکedavin@altaiconsulting.com :
info@altaiconsulting.com
www.altaiconsulting.com
ویب پاڼه:

اریک دیوین :رئیس
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د ام ،ډي ،سي د ماین پاکۍ موسسه ()MDC

د مرنجان غونډۍ لویدیځه خوا ،د کابل بریښنا دفتر ته مخامخ ،كابل

0788880054
تیلیفون:
0707858908
بریښنا لیکmdc_afghan@hotmail.com :
mdc_afghan@yahoo.com
www.mdc-afghan.org
ویب پاڼه:

د انیس ورځپاڼه ()AD

د آزادۍ مطبعې ودانۍ ،دوهم پوړ ،دویم مکروریان ،كابل

0202301342
تیلیفون:
0700022116
بریښنا لیکanisdailypaper@gmail.com :

سید فضل الحق فایز :خپروونکی

محمد شهاب حکیمی :رئیس

د اوبو او انرژۍ وزارت ()MoEW

د امریکا غږ اشنا رادیو /د امریکا غږ اشنا تلویزیون ()VOA Ashna
د کور شمیره  ،100د ناشناس سړک ،شش درک ،كابل
پست بکس214 :
0752004166
تیلیفون:
0799774477
0700277198
بریښنا لیکeshinwari@yahoo.com :
eshinwari@vaonews.com
www.voanews.com
ویب پاڼه:

0700222269
تیلیفون:
0799333468
بریښنا لیکqhashmat@yahoo.com :
saleem.kunduzi@mail.gov.af
www.mew.gov.af
ویب پاڼه:

محمد اکرام شینواری :همغږی کوونکی

د امریکایی پوهنتون کتابحانه ()AUAF
داراالمان ،سناتوریم ،كابل
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پست بکس:
0797200400
تیلیفون:
0794800400
بریښنا لیکadmissions@auaf.edu.af :
www.auaf.edu.af
ویب پاڼه:

د داراالمان سړک ،سناتوریم 7 ،ناحیه ،داراالمان ،كابل

علی احمد عثمانی :وزیر

د اومر د ماین پاکۍ او بیارغونې موسسه ()OMAR
غازي سټیدیوم ته نږدې ،حضوري چمن ،كابل

پست بکس150 :
0786777771
تیلیفون:
0799322129
0799322126
0777322129
بریښنا لیکfazel02@hotmail.com :
www.omar.org.af
ویب پاڼه:

فضل کریم فضل :رئيس

د ایټالیا د پراختیایي مرستو اداره ()IDCO

د امریکې خپرندوی او خبري سازمان ()ABCNews
د کور شمیره  526، 10سړک ،وزیر اکبر خان ،كابل
0799569692
تیلیفون:
0796630380
0202300826
بریښنا لیکaleem.agha@abc.com :
Muhammad.lila@abc.com
www.abcnews.com
ویب پاڼه:

0202104751
تیلیفون:
0797474745
0797474746
بریښنا لیکidress.osman@coopitafghanistan.org :
segreteria.utl.kabul@coopitafghanistan.org
www.coopitafghanistan.org
ویب پاڼه:

د امریکې د متحده ایاالتو سفارت ()U.S. Embassy

د ایټالیې سفارت ()Italy

0700108001
تیلیفون:
بریښنا لیکkabulpress@state.gov :
www.kabul.usembassy.gov
ویب پاڼه:

0202103144
تیلیفون:
0798606061
بریښنا لیکambasciata.kabul@esteri.it :
segreteria.kabul@gmail.com
www.ambkabul.esteri.it
ویب پاڼه:

علیم آقا :پروډیوسر

د شهید مسعود سړک ،كابل

مایکل مکینلی :سفیر

د اندونیزیا جمهوریت سفارت ()Indonesia
ماللئ واټ ،نوی ښار ،كابل

د شهید مسعود سړک ،كابل

مارتزیو دی کلستیو :رئیس

د شهید مسعود سړک ،كابل

لچینو پزوتی :سفیر

0202201066
تیلیفون:
بریښنا لیکkbrikabul@neda.af :

انصاری تاج الدین :سفیر

د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد
د ایران د اسالمي جمهوریت سفارت ()Iran

د بریتانیې شاهي سفارت ()Britain

0202101391
تیلیفون:
بریښنا لیکiranemkabul@mfa.gov.ir :

پست بکس334 :
0700102273
تیلیفون:
0700102000
00873762854939
بریښنا لیکbritishembassy.kabul@fco.gov.uk :
ویب پاڼه:
/www.ukinafghanistan.fco.gov.uk/en

د شیرپور څلورالری ،كابل

محمد رضا بهرامی :سفیر

د ایکول اکسس موسسه-افغانستان ()EAA

د کور شمیره  ،585د تایمني  8سړک ،قلعه فتح اهلل سره نښتی ،كابل

پست بکس1449 :
0799868443
تیلیفون:
0702200889
بریښنا لیکajamili@equalaccess.af :
anwarjamili@gmail.com
www.equalaccess.org
ویب پاڼه:

انور جمیلی :عمومي رئیس

د ایمرجنسی روغتون ()Emergency

وزیر اکبر خان څلورالرئ  15،سرك ،كابل

ریچارد ستگ :سفیر

د بشري خدمتونو خپلواکه کمیټه ()IHSAN

د کور شمیره  44/45، 2سړک ،د تایمني پروژه ،تایمني ،كابل

0799328597
تیلیفون:
0700283813
0777603010
بریښنا لیکihsan_org@yahoo.com :
www.ihsan.org
ویب پاڼه:

د پارک سړک ،د ګل فروشی کوڅې ته مخامخ ،نوی ښار ،كابل

راز محمد :رئیس

صبور عنایتی :د کارکوونکو آمر

د بشري مرستو او اسانتیاوو د برابرولوسازمان ()HAFO
د کور شمیره  146، 1سړک 3 ،ناحیه ،دهمزنگ ،كابل
0797636363
تیلیفون:
0787064064
بریښنا لیکkabul@hafo.org :
sarabi@hafo.org
www.hafo.org
ویب پاڼه:

0729001701
تیلیفون:
بریښنا لیکemergency@emergency.it :
saboor.enayati@gmail.com
www.emergency.it
ویب پاڼه:

د بابر بڼ دساتنی او څارنی موسسه ()BBTO
ګذرګاه ،د بابر بڼ 7 ،ناحیه ،كابل
0700226431
تیلیفون:
0799398140
بریښنا لیکsahibzadaamanullah@yahoo.com :
javidzafari289@yahoo.com
امان اهلل صاحبزاده :رئیس

د باختر اطالعاتي آژانس ()BNA

د اطالعاتو او فرهنګ وزارت ،ده افغانان ،كابل

0202101304
تیلیفون:
0777529292
بریښنا لیکminawikhalil@gmail.com :
khalilminawi@yahoo.com
www.bakhtarnews.com.af
ویب پاڼه:

عبدالخلیل مینه وی :عمومی رئيس

د بریتانیا کلتوری او تعلیمی مرکز ()BC

د بریتانیې د سفارت انګړ ،د وزیر اکبر خان څلورالری  15سړک ،وزیر اکبر خان ،كابل

0790000101
تیلیفون:
0790000113
بریښنا لیکinfo.afghanistan@britishcouncil.org :
Sadiq.Qasimi@britishcouncil.org
www.britishcouncil.org/afghanistan
ویب پاڼه:

امان سهرابی :رئیس اجرایی

د بشری حقونو دڅیړنی او دفاع دله ()HRRAC

کور شمیره  ،269د زرغونې لیسی شا ته ،قلعه فتح اهلل ،كابل

0752017744
تیلیفون:
0798386818
بریښنا لیکAttaullah.khan@afghanadvocacy.org.af :
hrrac@afghanadvocacy.org.af
www.afghanadvocacy.org.af
ویب پاڼه:

عطا اهلل خان عطا :رئیس

د بلغاریا سفارت ()Bulgaria
ناحیه 10فیز D ،سړک ته مخامخ ،وزیر اکبر خان ،كابل  Bد 16
0202311746
تیلیفون:
0700206001
0707826262
بریښنا لیکbgembassy.kabul@gmail.com :
ahaqshnas123@yahoo.com
نیکوالی یانکوف :سفیر

استیو مک نالتی :رئيس
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د بنګله دیش د کلیو د پراختیا کمیټه ()BRAC

د کور شمیره  472، 2کوڅه  ،د حاجی میر احمد کوڅه ،بهارستان ،پروان مینه ،كابل

0705934720
تیلیفون:
بریښنا لیکshafiqullah.ayoubi@brac.net :
www.brac.net
ویب پاڼه:
شفیق اهلل ایوبی :د بشری قوتونو مدیر

د بهرنیو چارو وزارت ()MoFA

د ملک اصغر څلورالری ،شاه محمود غازي واټ ،كابل

0202100372
تیلیفون:
0700104173
0700104010
بریښنا لیکcontact@mfa.gov.af :
mfa.mediarelations@gmail.com
www.mfa.gov.af
ویب پاڼه:

صالح الدین ربانی :وزیر

د بیموی چارو ریاست ()AIA

د مالیی وزارت ،پښتونستان واټ ،كابل

0752005431
تیلیفون:
0783181400
0700184173
بریښنا لیکhias@mof.gov.af :
baryalai.barekzai@mof.gov.af
www.mof.gov.af
ویب پاڼه:

بریالی بارکزی :دبیمود بازرسی رئیس

د پاکستان د اسالمي جمهوریت سفارت ()Pakistan
پروان مینه ،كابل

0202202745
تیلیفون:
0202202746
0202202870
بریښنا لیکpakembkbl@yahoo.com :
www.pakembassykabul.com
ویب پاڼه:

سید ابرار حسین :سفیر

د پروګرامونو د تطبیق او پالیسۍ عمومي ریاست ،دمالیې وزارت – پالیسی
()Policy

پښتونستان واټ ،كابل

0702682600
تیلیفون:
بریښنا لیکameenhabibi@gmail.com :
www.thekabulprocess.gov.af/www.mof.gov.af
ویب پاڼه:

امین حبیبی :عمومی رئیس

د پولي تخنیک پوهنتون – کابل ()KPU

د مامورینوکارته  5 ،ناحیه ،باغ باال سړک ،كابل

0799200452
تیلیفون:
0752001933
0700216100
بریښنا لیکchancellor@kpu.edu.af :
a.karimzada@kpu.edu.af
www.kpu.edu.af
ویب پاڼه:

عزت اهلل عامد :رئیس

د پوهنی وزارت ()MoE

محمد جان خان واټ ،كابل

0798801066
تیلیفون:
0796800200
0752052210
بریښنا لیکssrahimee@gmail.com :
attaullah.wahidyar@moe.gov.af
www.moe.gov.af
ویب پاڼه:
اسد اهلل حنیف بلخی :وزیر

د پی آر بی موسسه ()PR
دکور شمیره  ،300د برج برق تم ځای ،کلوله پشته ،كابل
0700280995
تیلیفون:
0202200012
0799419700
بریښنا لیکprbkabul@hotmail.com :
Kabul@prb.org.af
www.prb.org.af
ویب پاڼه:

انجنیر نور حسین :د پروګرام آمر/د ریاست سرپرست

د پیسو نړیوال صندوق ()IMF

د اففانستان بانک ،پښتونستان څلورالری ،كابل

0799210976
تیلیفون:
بریښنا لیکAnaser@imf.org :
www.imf.org/http
ویب پاڼه:
www.imf.org/external/country/afg/index.htm

احمد هوشنگ ناصر :مرستیال او ددفتر رئیس

د تاجیکستان جمهوریت سفارت ()Tajikistan

د کور شمیره  41، 15سرک ،او د کور شمیره  ، 3سړک ، 10 ،وزیر اکبر خان ،كابل

0202300392
تیلیفون:
tajembaf@rambler.ru
بریښنا لیکtajembaf@rambler.ru :
kabultj@tojikiston.com

اماموف شرف الدین :سفیر

د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

د تخنیکي او پراختیایي همکاریو اداره ()ACTED

د کور شمیره  93، 397سړک ،څلورمه ناحیه 1 ،زون ،كابل

0700282539
تیلیفون:
0799611775
00882164494205
بریښنا لیکkabul@acted.org :
ziggy.garewal@acted.org
www.acted.org
ویب پاڼه:

زیگی گروال :عمومي آمره

د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت ()MoTCA

د ټولنیزو -اقتصادی او عامه نظریاتو د څیړنو افغانی مرکز ()ACSOR Surveys
د کور شمیره  217، 2سړک 10 ،ناحیه ،قلعه فتح اهلل ،كابل
0799328714
تیلیفون:
0799620639
0752023432
بریښنا لیکmatthew.warshaw@acsor-surveys.com :
Ihsan.atai@acsor-surveys.com
www.acsor-surveys.com
ویب پاڼه:

متیو ورشو :اداري رئیس

د ټیرفنډ موسسه ()TF

اد آیساف قوماندانۍ ته مخامخ ،د ملي راډیو تلویزیون ترڅنګ ،شش درک ،كابل

د کور شمیره  508، 9سړک ،تایمني ،كابل

محمد اهلل بتاش :وزیر

سودارشان ردی :رئیس

پست بکس165 :
0202311956
تیلیفون:
0202311951
0202311961
بریښنا لیکdr_nomanhekmat@yahoo.com :
www.motca.gov.af
ویب پاڼه:

د ترکمنستان سفارت ()Turkmenistan

د حبیبی لیسی تر څنګ ،د داراالمان سړک ،كابل

0700285799
تیلیفون:
0794378522
بریښنا لیکtmembkabul@gmail.com :
tmembkabul2@yahoo.com

سخی روزی :سفیر

د تل پاتی پر مختګ او څیړنی اداره ()OSDR

د کور شمیره27دعمر جان قندهاری مسجد ته مخامخ ،دریمه کارته ،كابل

0700293450
تیلیفون:
0786451519
0700218216
بریښنا لیکosdr.kabul@gmail.com :
ahmadi.osdr@gmail.com
www.osdr.com
ویب پاڼه:

سلطان محمد احمدي :رئيس

د ټولګټو وزارت ()MoPW

د لومړي مکروریان لومړی سړک 9 ،ناحیه ،كابل

0799352412
تیلیفون:
0793355490
0799350999
بریښنا لیکAimal_jamal@hotmail.com :
najib_Hamdard@yahoo.com
www.mopw.gov.af
ویب پاڼه:

پست بکس383 :
0789026011
تیلیفون:
0799337231
بریښنا لیکafghan-pd@tearfund.org :
afghan-dpd@tearfund.org
www.tearfund.org
ویب پاڼه:

د جاپان سفارت ()Japan

15سړک ،وزیر اکبر خان مینه ،كابل

0799363827
تیلیفون:
0796930619
00873762853777
بریښنا لیکplt@kb.mofa.go.jp :

هیروشی تکا حاشی :سفیر

د جذام اوسل ناروغتوب مخنیوی په افغانستان کی ()LEPCO
د کور شمیره  175، 4سړک ،پروان مینه ،كابل
پست بکس6057 :
0778989510
تیلیفون:
0799334401
0777283956
بریښنا لیکlepcokabul@yahoo.com :
محمد جواد احمدی :رئیس -سرپرست

د جرمني سفارت ()Germany
6سړک ،وزیر اکبر خان مینه  ،كابل
پست بکس83 :
0202101512/3
تیلیفون:
0202101514/5
بریښنا لیکinfo@kabul.diplo.de :
www.kabul.diplo.de
ویب پاڼه:

مارکوس پوتزل :سفیر

محمد بالغ :وزیر
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د جنګ ځپلو ماشومانو لپاره خیریه موسسه ()TCOW
 6سرک ،قلعه فتح اهلل ،كابل
0700011819
تیلیفون:
بریښنا لیکinfo@thechildrenofwar.org :
tcpw_school@yahoo.com
www.thechildrenofwar.org
ویب پاڼه:
مژگان عزیز :رئيس

د جوهانیتر نړیواله موسسه ()JIA

د کور شمیره  1730، 3سړک 3 ،ناحیه ،د دریمه ناحیی د پولیسو دحوزی شاته ،كابل

0795391309
تیلیفون:
0796199229
بریښنا لیکjames.williams@thejohanniter.org :
www.thejohanniter.org
ویب پاڼه:

جیمز ویلیام :عمومي رئیس

د جیو دیزۍ او کارتو گرافۍ عمومي اداره ()AGCHO
پښتونستان واټ ،كابل

0700784727
تیلیفون:
0700266519
Afghan_mshafi@yahoo.com
بریښنا لیکfaizm_2006@yahoo.com :
www.agcho.org
ویب پاڼه:

عبدالروف یاری :رئیس

د چادری بنیاد ()CF

د حکیم ناصر خسرو بلخی ودانئ ،د سرسبزی څلورالری ،تایمنی ،كابل

0797676810
تیلیفون:
بریښنا لیکinfo@chadari.af :
www.chadari.af
ویب پاڼه:

فرخنده زهرا نادری :اجرایی رئیس

د چک جمهوریت سفارت ()Czech

د کور شمیره  337، 10سړک ،وزیر اکبرخان ،كابل

0798417418
تیلیفون:
0781417418
بریښنا لیکkabul@embassy.mzv.cz :
mahmodzia.mansoori@hotmail.com
www.mzv.cz/kabul
ویب پاڼه:

میرسوالف کوزک :سفیر

د چین سفارت ()China

شاه محمود غازي واټ ،كابل

0202102548
تیلیفون:
بریښنا لیکchinaemb_af@mfa.gov.cn :
www.af.china-embassy.org
ویب پاڼه:

د حقوقو د پراختیا نړیوال سازمان ()IDLO

د کور شمنیره 3ښی خوا ته ،د ناشناس سرک 9 ،ناحیه ،شش درک ،كابل

0799274262
تیلیفون:
0700260015
0799432016
008821644440743
بریښنا لیکmismail@idlo.int :
adarwesh@idlo.int
www.idlo.int
ویب پاڼه:

محمد اسماعیل :اداری مدیر

د حکومت د اطالعاتو او رسنیو مرکز ()GMIC

د وزيران د شورا ماڼۍ ،د بهرنيو چارو وزارت ته مخامخ ،شاه محمود غازي واټ ،د ملك
اصغر څلورالری ،كابل

0202302817
تیلیفون:
0708198399
بریښنا لیکsardar.wali@gmic.gov.af :
www.gmic.gov.af
ویب پاڼه:

صفت اهلل ساپی :رئیس

د ځوانانو مطبوعاتي ټولنه ()YMG

د وزیر اکبر خان غونډۍ شا ته ،قلعه خاطر ،د کابل  -پارئیس حمام سړک ،كابل

0799281528
تیلیفون:
0798100100
بریښنا لیکinfo@youthmediagroup.af :
info@jawanan.fm
www.youthmediagroup.af
ویب پاڼه:

حارث احمدی :عمومي اجرایي مدیر

د خپلواک افغانستان ټولنه ()AL

د نادریې لیسی دریمه کوڅه ،پروان مینه ،كابل

0798296760
تیلیفون:
0789427667
0799309698
بریښنا لیکafghanistan.libre@gmail.com :
hom.afghanistan.libre@gmail.com
www.afghanistan-libre.org
ویب پاڼه:

شکیبا هاشمی :رئیس

د خوړو نړیوال پروګرام ()WFP

دریا کلی ،دهوا شناسی سرک ،دهوایی ډګر تر څنګ ،كابل

04- 07976620000
تیلیفون:
بریښنا لیکwfp.kabul@wfp.org :
www.wfp.org/afghanistan
ویب پاڼه:

کلدیو جیبیدر :عمومي رئیس

دینگ شو :سفیر

د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد
د ډموکراسۍ نړیوال سازمان ()DI

د صدیق شهید پالزه ،د شهید څلورالری ،نوی ښار ،كابل

د روسيې فدراسیون سفارت ()Russia

د روسیی پخوانی سفارت ،داراالمان ،كابل

0796209934
تیلیفون:
0796930803
بریښنا لیکdi-afg@democracyinternational.com :
www.democracyinternational.com
ویب پاڼه:

0700298277
تیلیفون:
0773786367
بریښنا لیکrusembafg@multinet.af :
www.afghanistan.mid.ru
ویب پاڼه:

د کور شمیره  ،64دریم سړک ،څلورمه کارته  3 ،کارته ،كابل

د روغتایي مرستو نړیواله موسسه ()PU-AMI
د کور شمیره  59، 5سړک ،D 10 ،كابل
پست بکس747 :
0779900781
تیلیفون:
0779900789
بریښنا لیکafg.dm.hom@pu-ami.org :
www.pu-ami.org
ویب پاڼه:

د ډنمارک دماین پاکولو نړیواله موسسه ()DDG
0797058482
تیلیفون:
0797058479
0700948983
بریښنا لیکcd.ddg.afghanistan@drc.dk :
head.operations@drc.dk
www.drc.dk
ویب پاڼه:

مارک لفیگستون :رئیس

د ډنمارک سفارت ()Denmark

 ،کورشمیره  36، 13سرک 1 ،کوڅه ،کیڼې خوا ته ،وزیر اکبر خان ،كابل

0796888100
تیلیفون:
0796888135
0796888103
بریښنا لیکkblamb@um.dk :
ahmras@um.dk
www.ambkabul.um.dk/en
ویب پاڼه:

آف والفییچل :سفیر

د ډنمارک کمیټه د افغان کډوالو د مرستی لپاره ()DACAAR
د نصوارو پایکوب ،وزیر آباد ،كابل

پست بکس208 :
0700288232
تیلیفون:
0797011021
0797011000
بریښنا لیکdacaar@dacaar.org :
irshad@dacaar.org
www.dacaar.org
ویب پاڼه:

جان مورس :رئیس

د روزنې سالکار سازمان ()ACT

اتفاق ښار ګوټي ته مخامخ  ،قلعه حیدر خان ،دکندهارسرک ،كابل

0777362953
تیلیفون:
0799188471
بریښنا لیکact_afg@yahoo.com :
act_afg@live.com.au

علم گل احمدی :اداري رئیس
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الکساندر مانتایت سکی :سفیر

محسن :د ماموریت مرستیال

د روغتیا اوټولنیزې پراختیا اداره ()SHDP
خوشحال خان مینه ،كابل

پست بکس:	 601
0706272491
تیلیفون:
0777822441
بریښنا لیکshdpkbl@gmail.com :
www.shdp.org.af
ویب پاڼه:

خلیل احمد مومند :عمومي رئیس

د روغتیا پراختیا او اداری موسسه ()OHPM
کور شمیره 1ښی الس ته 6 ،سړک ،قلعه فتح اهلل ،كابل
0700210603
تیلیفون:
0777210603
0798656005
بریښنا لیکOhpm.afg@gmail.com :
farhadpaiman@gmail.com
www.ohpm.org.af
ویب پاڼه:
فرهاد پیمان :عمومی رئیس

د رویټرز خبري آژانس ()RNA
كابل

0707924923
تیلیفون:
0799040567
بریښنا لیکhamid.shalizi@thomsonreuters.com :
reutersinkabul@hotmail.com
www.reuters.com
ویب پاڼه:

حامد شالیزی :لوړ پوړی خبریال

AREU
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د زوا موسسه ()ZOA

د کور شمیره  266، 2سړک ،د احمد جام جومات تر څنګ 3 ،ناحیه ،څلورمه کارته ،كابل

پست بکس1515 :
0700239825
تیلیفون:
0700213949
بریښنا لیکoffice-mgtcentral@zoa-afg.org :
cdafghanistan@zoa-afg.org
www.zoa-international.com
ویب پاڼه:

عبدالصبور بخشی :د دفتر آمر

د ژغورنې نړیواله کمیټه ()IRC

د کور شمیره  4، 4سړک ،تایمنی ،كابل

0770300800
تیلیفون:
0770300801
بریښنا لیکnigel.jenkins@rescue.org :
ronald.rentenaar@rescue.org
www.theIRC.org
ویب پاڼه:

نایجل جیکنس :رئیس

د سرحدوتو ،قومونو او قبایلو چارو وزارت ()MoBNTA

د هوایي ډګر سړک ،سترې محکمې ته نږدې 9 ،ناحیه ،دریم مکروریان ،كابل

0700281501
تیلیفون:
0202311710
بریښنا لیکabmalek_sediqi@yahoo.com :
www.mob.gov.af
ویب پاڼه:

محمدګالب منګل :وزیر

د سرف روزنیز او بیړنی دفتر ()SERVE

نهردرسن ،دسینما بریکوټ سړک ،څلورمه کارته ،كابل

4
پست بکس:
 015
0799653015
تیلیفون:
0700280506
0702700156
بریښنا لیکmanagerkbl@serveafghanistan.org :
info@serveafghanistan.org
www.serveafghanistan.org
ویب پاڼه:
غالم مجتبی :د دفترآمر

رادیو د سالم وطندار ()SWAO

د کور شمیره  ،143سیټي سنټر ته نږدې ،نوی ښار ،كابل

0791300401
تیلیفون:
0791300402
0791300423
بریښنا لیکnasir.maimanagy@internews.af :
nasir.maimanagy@salamwatandar.com
www.salamwatandar.com
ویب پاڼه:

احمد ناصر میمنه گی :عامل مدیر

د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود

د سنايي پر مختیایی موسسه ()SDO

د کور شمیره  408، 6سړک  ،تایمنی ،كابل

پست بکس181 :
0700220638
تیلیفون:
0202201693
0775618342
بریښنا لیکdalili.kabul@gmail.com :
sdokabul@gmail.com
www.sanayee.org.af
ویب پاڼه:

راز محمد دليلی :اجرایي رئیس

د سندیګال موسسه  -د افغانستان د خلکو همکار ()SGAA
د هالل احمر روغتون ،تهیه مسکن 4،ناحیه ،كابل
0799338973
تیلیفون:
0793573044
بریښنا لیکsgaakabul3@yahoo.com :
www.sandygallsafghanistanappeal.org
ویب پاڼه:
ابراهیم اکبری :مالي او اداري مدیر

د سوداگری او صنایعو وزارت ()MoCI

د داراالمان عمومي سړک ،د شورا سړک ،كابل

0202500356
تیلیفون:
0202500335
0799302311
بریښنا لیکhamid.rahimi@moci.gov.af :
www.commerce.gov.af
ویب پاڼه:

همایون رسا :وزیر

د سوکالی خوزښت موسسه ()MOVE
د کور شمیره  353، 2کوڅه ،د دهبوري سړک ،میرویس مدان ،کوته سنګی ،كابل
0700212050
تیلیفون:
0777781307
0700236483
بریښنا لیکmovewelfare@yahoo.com :

عبدالملوک خلیلی :عمومی رئیس

د سولې او یووالې لپاره د همکاریو موسسه ()CPAU

د کور شمیره  587، 2سړک ،د حاجی یعقوب څلورالری ،نوی ښار ،كابل

پست بکس13032 :
0700278891
تیلیفون:
0798102521
0202211083
Kanishka.Nawabi@cpau.org.af
بریښنا لیکSuleman.Kakar@cpau.org.af :
Idrees.Zaman@cpau.org.af
www.cpau.org.af
ویب پاڼه:

ادریس زمان :اداری رئیس
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

د سولې اوجګړې په اړه د رپوټ ورکولو انستيتيوت ()IWPR

سلیم کاروان پالزې ته مخامخ 2 ،کوڅه ،د پایکوب نسوارڅلورالرې شمال کې ،كابل

0700025635
تیلیفون:
بریښنا لیکNoorrahman@iwpr.net :
www.iwpr.net
ویب پاڼه:

نوررحمان رحمانی :رئیس

د سویس د پراختیا او همکاریو اداره ()SDC

د کور شمیرې  55او  56، 3کوڅه 13 ،سړک ښی الس  ،وزیر اکبر خان ،كابل

0790080800
تیلیفون:
0700274902
0799203475
بریښنا لیکkabul@sdc.net :
www.sdc.org.af
ویب پاڼه:

د سولي او ترقۍ لپاره د همکارۍ موسسه ()CPD

ماریانی هبر :د همکارۍ رئیس

0791575072
تیلیفون:
0799074493
بریښنا لیکcpd.afg@gmail.com :
www.cpdo.blog.af
ویب پاڼه:

د سویلي آسیا د آزادو رسنیو ټولنه – افغانستان ()SAFMA

كابل

عبدالسمیع ژمن :عموی رئیس

د سولی او شخړی د مطالعاتو مرکز ()CAPS

کور شمیره  577، 9سړک 6 ،فیز ،د داراالمان سړک ،دریم کارته ،كابل

0799750530
تیلیفون:
بریښنا لیکyusufzai@caps.af :
www.caps.af
ویب پاڼه:

صمیم یوسفزی :د دفتر رئیس

د سولی او عدالت موسسه ()PJO

د پوهنتون سړک ،دسنګ کشها جومات تر څنک ،كابل

پست بکس560 :
0700181514
تیلیفون:
بریښنا لیکm_munirkhashi@yahoo.com :
ویب پاڼه:

محمد منیر خاشی :رئيس

د سولی ریښی ()RoP
كابل

0799181313
تیلیفون:
0799460049
بریښنا لیکshafi.anwary@rootsofpeace.org :
gary.kuhn@rootsofpeace.org
www.rootsofpeace.org
ویب پاڼه:

محمد شفیع انوری :عمومي رئیس

د سویډن سفارت ()Sweden

د کورنیو چارو د وزارت سړک ،کورنیو چارو وزارت ته مخامخ ،نوی ښار ،كابل

0202104912
تیلیفون:
بریښنا لیکambassaden.kabul@gov.se :
www.swedenabroad.se
ویب پاڼه:

د داراالمان سرک ،كابل

0708198438
تیلیفون:
0708198438
بریښنا لیکsafma.afghanistan@gmail.com :
www.safma.net
ویب پاڼه:

محمد ضیا بومیا :د افغانستان د څانګې رئیس

د سيمه ييزو اورگانونو خپلواكه اداره ()IDLG

د آریانا څلور الری ،د ایټالیې سفارت ترڅنګ 9 ،ناحیه ،كابل

0799300019
تیلیفون:
0202104703
بریښنا لیکobaid.ekhlas@idlg.gov.af :
obaidekhlas@yahoo.com
WWW.idlg.gov.af
ویب پاڼه:

عبیداهلل اخالص :اجرایی مدیر

د سی ،آر ،اس موسسه ()CRS

د کور شمیره  ،1563عمومی سړک ،د برښنا برج 4 ،ناحیه ،کلوله پشته ،كابل

0795797102
تیلیفون:
0790847784
بریښنا لیکferoz.arian@crs.org :
william.schmitt@crs.org
www.crs.org
ویب پاڼه:

ویلیام شمیت :رئیس

د ښارجوړولو د چارو وزارت ()MoUDA

دآزادۍ مطبعې ته مخامخ 9 ،ناحیه ،دریم مکروریان ،كابل

0202300339
تیلیفون:
0799790992
0202300340
بریښنا لیکmoud@moud.gov.af :
m.azizi@muda.gov.af
www.muda.gov.af
ویب پاڼه:

سید سادات منصور نادری :وزیر

پیتر سمنبی :سفیر
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د ښځو او ما شومانو څیړنیز بنسټ ()WCLRF

 5سړک ،دنورین تلویزون د دفتر شا ته ،د کابل پوهنتون لویدیځه خوا ،دهبوري ،كابل

0700649191
تیلیفون:
0799383230
بریښنا لیکwclrf@yahoo.com :
www.wclrf.org.af
ویب پاڼه:

زرقا یفتلی :د پروګرام آمره

د ښځو او ماشومانو لپاره د حقوقی او فرهنګی خدمتونو موسسه ()LCSAWC
د نړیوال هوایي ډګر سړک ،قلعه وکیل ،د کلینیک سړک ،بی بی مهرو ،كابل

0700222042
تیلیفون:
0776352279
بریښنا لیکparwanma@yahoo.com :
www.lcsawc-af.org
ویب پاڼه:

پروانماه یوسف :رئیس

د ښځو چارو وزارت ()MoWA

د زینب نندارې تر څنګ ،نوی ښار ،كابل

0202200507
تیلیفون:
0700288084
0202201378
بریښنا لیکFawzia_habibi@yahoo.com :
mojgan.mostafavi@gmail.com
www.mowa.gov.af
ویب پاڼه:

دلبر نظری :وزیر

د ښځو دپیاوړتیا مرکز ()ECW

سیلو ته مخامخ ،خوشحال خان مېنه ،كابل

0700276065
تیلیفون:
0797538875
بریښنا لیکecw_afghanistan@yahoo.com :
arezo_qanih@yahoo.com
www.ecw-af.org
ویب پاڼه:

ملكه قانع :رئیسه

د ښځو فرهنګي ،روزنیزه او ټولنیزه موسسه ()AWRC

ده نو دهبوري 3 ،سړک ،آریانا کابل هوټل ته مخامخ ،د کډوالو د راستنیدو عودت
مهاجرین ریاست ته نږدې ،كابل

پست بکس362 :
0700280179
تیلیفون:
0799203056
0752012958
بریښنا لیکinfo@theawrc.net :
awrckabul@gmail.com
www.theawrc.net
ویب پاڼه:

مریم رحمانی :د رئیس مرستیال

د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود

ښځو مالتړ کوونکې موسسه -میډیکا افغانستان ()WSO-MA

د کور شمیره  ،60د نوروز زاده رهنمای معامالت ترڅنګ ،جامی واټ د شهید څلورالری،
نوی ښار ،كابل

0797333070
تیلیفون:
0700211456
0793200528
بریښنا لیکinfo@medica-afghanistan.org :
humaira.rasuli@medica-afghanistan.org
www.medicamondiale.org
ویب پاڼه:

حمیرا امیر رسولی :رئیسه

د ښځو نړیوال دفتر د ښځو په خدمت کی ()WfWI
د کور شمیره  171، 4سړک ،قلعه فتح اهلل ،كابل
0700288431
تیلیفون:
07955940108
بریښنا لیکmshafiq@womenforwomen.org :
www.womenforwomen.org
ویب پاڼه:
محمد شفیق نیکزاد :سرپرست

د ښوونې او روزنې پوهنتون – کابل ()KEU
د افشار سړک  ،د پولیسو د اکاډمۍ تر څنګ 5 ،ناحیه ،افشار ،كابل
0700640460
تیلیفون:
0752014366
بریښنا لیکa.hamidzai@gmail.com :
ویب پاڼه:

امان اهلل حمید زی :رئیس

د طلوع خدماتي او فرهنګي موسسه  /د ليرې پرتو کلیو د پراختیا ټولنیز بنسټ
()TSCO/SFRRD

پل سوخته ،گلبرگ مارکیټ ،كابل

پست بکس1590 :
0799301247
تیلیفون:
0778823705
0776221283
بریښنا لیکtsco.org@yahoo.com :
ahmadshahir.zia@gmail.com

محمد محسن ضیا ایوبی :د پروګرام آمر

د عامې روغتیا وزارت ()MoPH

د امریکا سفارت ته نږدې 10 ،ناحیه ،د عامې روغتیا څلورالری ،كابل

0202301377
تیلیفون:
0202302326
بریښنا لیکminister.office@moph.gov.af :
rustami_rashewa@yahoo.com
www.moph.gov.af
ویب پاڼه:

ډاکترفیروزالدین فیروز :وزیر
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد
د عدلیې وزارت ()MoJ

د پښتونستان څلور الری 2 ،ناحیه ،پښتونستان واټ ،كابل

0202100322
تیلیفون:
0706202093
بریښنا لیکab.qayum@gmail.com :
info@moj.gov.af
www.moj.gov.af
ویب پاڼه:

عبدالبصیرانور :وزیر

د عربستان شاهی سفارت ()Saudi Arabia

د آیساف مرکزی قومانداني شا ته ،شش درک ،كابل

0202304192
تیلیفون:
0202304184
بریښنا لیکksa_kamb@hotmail.com :

عبدالرحمن غاصب :سفیر

د غزني کلیوال مرستندویه پرواګرامونه ()GRSP

د کور شمیره  308، 3سړک ،پل سرخ 6 ،ناحیه ،رحمان واټ ،كابل

0799320584
تیلیفون:
0777900301
بریښنا لیکmzeerak@gmail.com :
grsponline@yahoo.com
www.grsp.af
ویب پاڼه:

محمد اسحق زیرک :رئيس

د غنمو او جوارو د تحقیقاتو بین المللی مرکز ()CIMMYT
د کور شمیره  157، 2سړک 3 ،کوڅه ،پروان مینه ،كابل
پست بکس5291 :
0700050246
تیلیفون:
0202204563
بریښنا لیکrk.sharma@cgiar.org :
shakib_ameeri@yahoo.com
www.cimmyt.org
ویب پاڼه:

آر .کی شرما :لوړ رتبه ساینس پوه او د اړیکو عمومي آمر

د فرانسې پراختیايي اداره ()AFD

د فرانسې سفارت ،د شیرپور سړک ،نوی ښار ،كابل

0792246565
تیلیفون:
بریښنا لیکbrouilletp@afd.fr :
www.afd.fr
ویب پاڼه:

جاسلن لفونوی :رئیس

د فرانسې خبري آژانس ()AFP
كابل

پست بکس710 :
0700282666
تیلیفون:
0799215027
0700224338
بریښنا لیکafpkabul@afp.com :
www.afp.com
ویب پاڼه:

بن شیپارد :د کابل دڅانګې رئیس
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د فرانسې سفارت ()France

د شیر پور سړک ،نوی ښار ،كابل

پست بکس1596 :
0700284032
تیلیفون:
0202185293
0202185294
بریښنا لیکsecretariat.kaboul-amba@diplomatie.gouv.fr :
www.ambafrance-af.org
ویب پاڼه:

ژان میشل مارلو :سفیر

د فریدریش ایبرت ټولنه ()FES

د انصاري څلورالری ،یفتلي واټ  ،د ستارې هوټل ترشا ،نوی ښار ،كابل

0700280441
تیلیفون:
0799338094
بریښنا لیکinfo@fes-afghanistan.org :
www.fes-afghanistan.org
ویب پاڼه:

ادریین والترسنروف :رئیس

د فنلنډ سفارت ()Finland

د کور شمیره  728، 1کوڅه 10 ،سړک ،وزیر اکبر خان ،كابل

0793322924
تیلیفون:
008821652401883
بریښنا لیکsanomat.kab@formin.fi :
www.finland.org.af
ویب پاڼه:

ذبیح اهلل سید :د سفیر اجرایی معاون

د قزاقستان سفارت ()Kazakhstan
د کور شمیره 436، 13سړک ،وزیر اکبر خان ،كابل
0202300552
تیلیفون:
070083663
بریښنا لیکkabul@mfa.kz :
عمرتای بیتموف :سفیر

د کابل پوهنتون ()KU

د جمال مینې سړک 3 ،ناحیه ،كابل

0700535350
تیلیفون:
0202500326
0777535350
بریښنا لیکHabib.BU@gmail.com :
Habib_78620@yahoo.com
www.ku.edu.af
ویب پاڼه:

حبیب اهلل حبیب :د پوهنتون رئیس

د کابل پوهنتون د پاليسۍ د څېړنو ملي مرکز ()NCPR
کابل پوهنتون ،جمال مینه ،كابل

0202500390
تیلیفون:
0202500391
بریښنا لیکadmin@ncpr.af :
ncpr@ceretechs.com
www.ncpr.af
ویب پاڼه:

حمید اهلل نور عباد :رئیس

AREU

اړیکی

د کابل ښاروالی ()KM

د پوهنې وزارت ته مخامخ ،د زرنګار پارک ،ده افغانان ،كابل

0202101350
تیلیفون:
0788121010
بریښنا لیکinfo@km.gov.af :
foreign.relation@km.gov.af
www.km.gov.af
ویب پاڼه:

عبداالحد واحد :سرپرست -ښاروال

د کابل طبي پوهنتون د زړه څیړنیز انستیتیوت ()KMUHI

د کابل پوهنتون عمومي سړک ،د طبي پوهنتون تر څنګ ،جمال مینه ،كابل

0787334468
تیلیفون:
بریښنا لیکasmatn1@gmail.com :
www.kcrc-af.ca
ویب پاڼه:

عصمت اهلل نایب خیل :رئیس

د کار نړیوال سازمان ()ILO

د کاملوت انګړ ،دهوایی ډګرسړک 9 ،ناحیه ،كابل

0793110038
تیلیفون:
0792992199
0792992185
بریښنا لیکilo_kabul@ilo.org :
www.ilo.org
ویب پاڼه:

هیدکی کاگوشی :لوړ رتبه انسجام کوونکی

د کار ،ټولنیزو چارو ،شهیدانو او معلولینو وزارت ()MoLSAMD
د لومړي مکروریان مارکیټ ته مخامخ ،كابل

0752035071
تیلیفون:
0752075485
بریښنا لیکwasil_noor@yahoo.com :
suraya_paykan@gmail.com
www.molsamd.gov.af
ویب پاڼه:

نسرین اوریا خیل :وزیر

د کاناډا د ښځوموسسه د افغانستان د ښځو لپاره ()CW4WAfghan
د کورشمیره  1114، 5سړک ،قلعه فتح اهلل ،كابل
0702295642
تیلیفون:
بریښنا لیکcountrydirector@cw4wafghan.ca :
www.cw4wafghan.ca
ویب پاڼه:
مروارید ضیایی :عمومي رئیسه

د کاناډا سفارت ()Canada

د کور شمیره 256، 15سړک  ،وزیر اکبر خان ،كابل

0701108800
تیلیفون:
بریښنا لیکkabul@international.gc.ca :
Kabulg@international.gc.ca
www.afghanistan.gc.ca
ویب پاڼه:

دیبورا لیونس :سفیر

د کانسرن نړیوال سازمان ()CWW

د کور شمیره  471، 4سړک ،قلعه فتح اهلل خان ،كابل

پست بکس2016 :
0799489507
تیلیفون:
0700706303
بریښنا لیکAfghanistan.cd@concern.net :
yasin.farjad@concern.net
www.concern.net
ویب پاڼه:

جناردن راو :عمومي رئیس

د کانونو وزارت ()MoM
د پښتونستان څلور الری 2 ،ناحیه ،پښتونستان واټ ،كابل
0202102410
تیلیفون:
0202100309
0786737303
بریښنا لیکhameedullah_rustami@yahoo.com :
www.mom.gov.af
ویب پاڼه:
داود شا ه صبا :وزیر

د کډوالو لپاره د ناروې پالوی ()NRC
د کور شمیره  ،1397د مخابراتو د ریاست سړک  ،د داراالمان څلورالرې ته نږدې3 ،
ناحیه ،څلورمه کارته ،كابل

پست بکس5830 :
0700228509
تیلیفون:
0799147831
0700082007
008821667223346
بریښنا لیکprasant.naik@afg.nrc.no :
afarhad.reshad@afg.nrc.no
www.nrc.no
ویب پاڼه:

پرشانت نا ئیک :رئیس

د کډوالۍ نړیوال سازمان ()IOM

ُ
سرک ،انصاري
د کور شمیره  27، 4سرک ښی خوا تهُ یوناما الفا ته مخامخ ،د کلوله پشتې
څلور الری ،نوی ښار ،كابل

0202201022
تیلیفون:
0797850193
0794100528
0794100542
بریښنا لیکiomkabul@iom.int :
SHAZRATZAI@iom.int
www.iom.int/jahia/Jahia/afghanistan
ویب پاڼه:

مایو ساتو :د اړیکو او اداری لوړ رتبه مدیر

د نوي زیالند سفارت ()New Zealand

قاسمی سړک ،د کلستان انګړ شمال ،اقدسیه ،نیاوران ،تهران ،ایران
تیلفون:

بریښنالیک:

00982126121973
00442076601157 via London
nzembassytehran@hotmail.co.nz

امونان اوشاگنسی :سفیر

د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد
د کرنی ،اوبولگولو او مالداری ریاست ()DAIL
كابل

0744272625
تیلیفون:
0782562562
0779553638
بریښنا لیکhashmat.enayat@gmail.com :
baktashsalih@gmail.com
ویب پاڼه:

حشمت اهلل عنایت :رئیس

د کرنې ،اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ()MAIL
کابل پوهنتون ته مخامخ 3 ،ناحیه ،جمال مینه ،كابل
پست بکس10004 :
0202503852
تیلیفون:
0797269869
0795874865
بریښنا لیکsaleem.kunduzi@mail.gov.af :
payam.aziz@mail.gov.af
www.mail.gov.af
ویب پاڼه:
اسداهلل ضمیر :وزیر

د کړکیچ نړیواله ډله ()ICG

د کور شمیره  282، 4ناحیه ،كابل

0790660289
تیلیفون:
0790690857
بریښنا لیکgsmith@crisisgroup.org :
rsorush@crisisgroup.org
www.crisisgroup.org
ویب پاڼه:

گرهام سمیت :استازی

د کلید رادیو ()Radio Killid

د کور شمیره  442، 6سړک ،چهاردهي واټ،د ازبکانو جومات ته نږدې ،دریمه کارته،
كابل

0202500717
تیلیفون:
0787771464
بریښنا لیکg.waziri@tkg.com :
info@tkg.af
www.tkg.af
ویب پاڼه:

عبدالغیور وزیری :د استیشن آمر

د کلید ګروپ ()TKG

د کور شمیره  442، 6سړک. ،چهاردهي واټ  ،د ازبکانو جومات ته نږدې 6 ،ناحیه ،دریمه
کارته ،كابل

0202500717
تیلیفون:
0799329832
بریښنا لیکn.ayubi@tkg.af :
info@tkg.af
www.tkg.af
ویب پاڼه:

د کلیو د بیا رغونی او پراختیا وزارت د ملی پیوستون پروگرام ()NSP/PMU

د ملی پیوستون دپروگرام مرکزی دفتر ،د کلیو د بیا رغونی او پراختیا وزارت ودانۍ ،د
تشکیالتو سرک ،داراالمان ،كابل

0799234170
تیلیفون:
0799146147
بریښنا لیکa.rahman@nspafghanistan.org :
r.wahid@nspafghanistan.org
www.nspafghanistan.org
ویب پاڼه:

عبدالرحمن ایوبی :اجرایی رئیس

د کلیو د بیا رغونی او پراختیا وزارت د ملی پیوستون پروگرام ()MRRD/NSP

د تشکیالتو سړک ،داراالمان ،کابل ،د کلیو د بیا رغونی او پراختیا وزارت ،كابل

0700306314
تیلیفون:
0799146147
0799314410
بریښنا لیکa.rahman@nspafghanistan.org :
r.rasouli@nspafghanistan.org
www.nspafghanistan.org
ویب پاڼه:

عبدالرحمن ایوبی :اجرایی رئیس

د کلیو د بیارغونې او پراختیا ریاست ()DRRD
د پلچرخي سړک ،د فونیکس کمپ تر څنگ ،كابل

0799105747
تیلیفون:
بریښنا لیکAbdulrab_005@yahoo.com :

عبدالرب نوری :رئیس

د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت ()MoRRD

د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت انګړ ،نیال باغ ،د تشکیالتو سړک ،داراالمان،
كابل

0700306314
تیلیفون:
0799755863
0700650899
بریښنا لیکmuhammad.hamid@mrrd.gov.af :
naqeeb.sherzy@gmail.com
www.mrrd.gov.af
ویب پاڼه:

نصیر احمد درانی :وزیر

د کلیو د ظرفیتونو د پراختیا کمیته ()RCDC

د کور شمیره  ،603د  10- 11سرک تر منځ 6 ،ناحیه ،دریمه کارته ،كابل

0799553378
تیلیفون:
0700278632
بریښنا لیکhazheer_rcdc@yahoo.com :
basir.mohammad@ymail.com

محمد علی شاه :رئیس

نجیبه ایوبی :اجرایي رئیسه
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اړیکی
د کمپري-ای موسسه ()COMPRI-A

د کور شمیره ، 124د احمد شاه مسعود دښوونځی سړک 10 ،ناحیه ،قلعه فتح اهلل ،كابل

0795440459
تیلیفون:
0700177809
0777440273
بریښنا لیکKSears@futuresgroup.com :
OSayedi@futuresgroup.com
www.futuresgroup.com
ویب پاڼه:

کنلین سیرس :ټیم لیدر

د کندز د بیارغونې سازمان ()KRA

د کی یر(پاملرنې) نړیواله موسسهپه افغانستان کی ()CARE

د حاجی یعقوب څلور الری ،د پارک سړک ،دحنظله جومات تر څنګ ،،نوی ښار ،كابل

پست بکس433 :
0202201098
تیلیفون:
0202201101
00870762212630
بریښنا لیکafghan@care.org :
Ahmad.obaid@af.care.org
www.care.org
ویب پاڼه:

کرستینا نورتی :عمومی رئیس

د کویټی جومات سرک 3 ،سرک 5 ،ناحیه ،خوشحال خان مینه ،كابل

د لوړو زده کړو وزارت ()MoHE

روح اهلل مختار :د اړیکو مسوول

0202500049
تیلیفون:
0202500325
0202500321
بریښنا لیکazim.noorbakhsh@gmail.com :
info@mohe.gov.af
www.mohe.gov.af
ویب پاڼه:

0795989696
تیلیفون:
0774100066
0787096789
بریښنا لیکaqtash08@gmail.com :
kra_afg@yahoo.com
www.kra.af
ویب پاڼه:

د کنراد آدیناور بنسټ ()KAS

د کور شمیره  370، 10سړک ،وزیر اکبر خان ،كابل

0700224800
تیلیفون:
0708248160
0797306010
بریښنا لیکbanwal.abdulbaqi@kas.de :
khalid.gharanai@kas.de
www.kas.de/www.kas.de/Afghanistan
ویب پاڼه:

نلیس وارمر :استوگن استازی

د مخابرات کوڅی ته مخامخ د کابل پوهنتون تر شا دریمه ناحیه ،څلورمه کارته ،كابل

فریده مهمند :وزیر

د مالیی وزارت ()MoF

د پښتونستان څلور الری 2 ،ناحیه ،پښتونستان واټ ،كابل

0202100387
تیلیفون:
بریښنا لیکchiefofstaff.mof@gmail.com :
www.mof.gov.af
ویب پاڼه:

اکلیل احمد حکیمی :وزیر

د ماین پاکۍ او پالن جوړولو سازمان ()MCPA

د کورنیو چارو وزارت ()MoI

کور2 ٫ 72- :کوڅه ،د شرکت کوڅه  6 ٬ناحیه ،د داراالمان سرک ،حبییبیی لیسی ته
مخامخ ،كابل

0202102945
تیلیفون:
0799446709
0202201758
بریښنا لیکmoi.spokesman.mediadirectorate@gmail.com :
www.moi.gov.af
ویب پاڼه:

حاجی عتيق اهلل :رئيس

ماللۍ واټ ،نوی ښار ،كابل

نورالحق علومی :وزیر

د کوریا د جمهوریت سفارت ()Korea

د کور شمیره  ،B 3۴/سړک  ، 10وزیر اکبر خان ،كابل

0202102481
تیلیفون:
0202102482
بریښنا لیکkabul@mofa.go.kr :
www.afg.mofat.go.kr
ویب پاڼه:

0700276006
تیلیفون:
0786140561
0700211930
بریښنا لیکhajiattiqullah@hotmail.com :
noorulhaq1968@gmail.com

د ماین د عملیاتي او معلوماتي مدیریت پروګرام ()IMMAP
كابل

0794315159
تیلیفون:
بریښنا لیکafghanistan@immap.org :
www.immap.org
ویب پاڼه:

استفانو دسپراتی :داطالعاتو لوړيوړی افسر

چا ،یون چیول :سفیر

د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد
د متحده ایاالتو نړیواله پرمختیایي اداره ()USAID

د امریکې سفارت د ختیځ انګړ خوا ته ،د شهید مسعود سړک ،كابل

پست بکس6180 :
0707626376
تیلیفون:
0700114862
بریښنا لیکKabulUSAIDInformation@usaid.gov :
KabulAIDDOC@usaid.gov
www.afghanistan.usaid.gov
ویب پاڼه:

د متحده عرب اماراتو سفارت ()UAE

د زنبق څلورالری ،شاه محمود غازي واټ ،كابل

0786868687
تیلیفون:
0788400000
بریښنا لیکkabul@mofa.gov.aeWebsite :

یوسف حاللی :سفیر

د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ()MoCIT

د مديريت ،روزنې او د ملي ظرفيتونو د لوړولوافغانی انستيتيوت ()AIMTEIC
 8سرک ،ب حصه ،د روزنیز مرکز سرک 5 ،ناحیه خوشحال خان مینه ،كابل
0799190015
تیلیفون:
0700155410
بریښنا لیکaimteic@yahoo.com :
azimq@hotmail.com
محمد عظیم :د رئیس مرستیال

د مدیرا موسسه ()MADERA

د کور شمیره  133، 7سړک ،قلعه فتح اهلل ،كابل

0776498281
تیلیفون:
0798018616
0700281869
00882168444293
بریښنا لیکcontact.kbl@madera-afgha.org :
countrydirector@madera-afgha.org
www.madera-asso.org
ویب پاڼه:

د  18پوړیزې ودانۍ دریم پوړ ،پل باغ عمومي 2 ،ناحیه ،محمد جان خان واټ ،كابل

هلن ویدون :عمومی رئیس

عبدالرزاق وحیدی :وزیر

د مریستوپس نړیواله موسسه – افغانستان ()MSIA
د کور شمیره 154، 3سړک 3 ،ناحیه ،دريمه کارته ،كابل
پست بکس5858 :
0700537870
تیلیفون:
0797602252
بریښنا لیکm.e@msi-afg.org :
www.mariestopes.org
ویب پاڼه:

پست بکس5428 :
0202101100
تیلیفون:
0202101113
0799300076
بریښنا لیکnasrat.rahimi@mcit.gov.af :
jelani.waziri@mcit.gov.af
www.mcit.gov.af
ویب پاڼه:

د مخدره توکو او جرم پر ضدد ملگرو ملتونو اداره ()UNODC
د کور شمیره 876، 1۴9سړک ،څلورمه ناحیه ،کلوله پشته ،كابل
پست بکس5 :
0794585626
تیلیفون:
بریښنا لیکjafar.abdullah@unodc.org :
murtaza.mohammadi@unodc.org
www.unodc.org
ویب پاڼه:

آندری اوستین :منطقوی استازی او خاص سالکار افغانستان او ګاونډی ته

د مدني ټولنې او بشري حقونو شبکه ()CSHRN

د ښاروالۍ د شپږمې ناحیی سړک ،دریمه کارته ،كابل

0799353481
تیلیفون:
0786009112
0799315875
بریښنا لیکnn_cshrn@yahoo.com :
asl_cshrn@yahoo.com
www.cshrn.af
ویب پاڼه:

نعیم نظری :اجرایی انسجام ورکوونکی
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فرهاد جاوید :عمومي رئیس

د مصر د جمهوریت سفارت ()Egypt
1سړک ،شیرپور ،كابل
0202304296
تیلیفون:
0202304297
بریښنا لیکegypt_kabul@mfa.gov.eg :
محب نثر :سفیر

د معلولینو اجتماعی مرکز -د معلولینو لپاره د منابعو مرکز ()CCD

د کابل پوهنتون وروستی ټځای ،د نور د خصوصی لیسی په کوڅه کې دننه ،د کاروان د
لوړو زده کړو موسسی ته مخامخ ،د علی بن ابی طالب جومات ته مخامخ ،كابل

0799215820
تیلیفون:
0798275388
0799349752
بریښنا لیکccd_kabul@yahoo.com :
haroon_ccd@yahoo.com
WWW.CCD.ORG.AF
ویب پاڼه:

سیف الدین نظامی :رئیس

AREU

اړیکی
د ماللۍ مجله ()Malalai

د  FCCSدفتر سره یو ځای ،کور شمیره  ،839ملی آرشیف ته مخامخ ،سالنګ واټ ،كابل

0700275089
تیلیفون:
0777272736
بریښنا لیکadmin@vawr.org :

جمیله مجاهد :رئیسه

د ملګرو ملتونو پرمختیایی پروګرام ()UNDP

دترکیی سفارت ته مخامخ ،شاه محمود غازي واټ ،كابل

پست بکس5 :
0202124098
تیلیفون:
0790509133
بریښنا لیکfarhad.zalmai@undp.org :
registry.af@undp.org
www.undp.org.af
ویب پاڼه:

سید فرهاد زلمی :داړیکو د څانګې مرستیال

د ملګرو ملتونو د بشري او هوایي خدمتونو دفتر ()UNHAS

د  WFPمرکزی دفتر ،د UNHASمحوطه ،دحامدکرزی نړيوال هوایي ډګر ،كابل

0706004284
تیلیفون:
0706004283
0797662014
بریښنا لیکcarlos.botta@wfp.org :
Khalilullah.kakar@wfp.org
www.wfp.org/logistics/aviation
ویب پاڼه:

کارلوس بوتا :رئیس

د ملګرو ملتونو د پروژو د خدمتونو دفتر ()UNOPS

 UNOPSعملیاتی دفتر ،د یوناکا انګړ ،د جالل آباد سړک ،كابل

پست بکس1772 :
0799760000
تیلیفون:
0799828834
بریښنا لیکmikkoL@unops.org :
reginaca@unops.org
www.unops.org/agoc
ویب پاڼه:

میکو الینجوکی :رئیس او استازی

د ملګرو ملتونو د جنسیت د یووالي او د ښځو د واکمنولو اداره ()UN WOMEN

د یوناکا د دفتر انگړ ،د جالل آباد سړک ،كابل

پست بکس5 :
0752141178
تیلیفون:
بریښنا لیکNoorullah.bawar@unwomen.org :
info.afghanistan@unwomen.org
www.unwomen.org
ویب پاڼه:

نوراهلل باور :اجرایی مرستیال

د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود

د ملګرو ملتونو د چاپیریال پروګرام ()UNEP
كابل

0796630412
تیلیفون:
0778609306
0790697311
008821651079140
بریښنا لیکSakhi.hassany@UNEP.Org :
www.unep.org/afghanistan
ویب پاڼه:

محمد سخی حسنی :د اړیکو مسوول

د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق ()UNFPA

د یوناکا انګړ ،دکابل ،جالل آباد لویه الره ،كابل

پست بکس16030 :
0790005306
تیلیفون:
0700263232
بریښنا لیکafghanistan.office@unfpa.org :
rasikh@unfpa.org
www.afghanistan.unfpa.org
ویب پاڼه:

د ملګرو ملتونود صنعتی پراختیا اداره ()UNIDO

دریا ،دهوا شناسی سرک د کابل هوایی ډگر ته نږدی ،کابل،

0700278108
تیلیفون:
0775201831
بریښنا لیکa.abbasi@unido.org :
Office.Afghanistan@unido.org
www.unido.org
ویب پاڼه:

عبدالخالق عباسی :د عملیاتی پروګرامونو رئیس

د ملکي خدمتونو د سمون کمیسیون ()CSRC
ګلبهار سنتر تر څنګ ،كابل

0799336595
تیلیفون:
بریښنا لیکzurmati_prr@yahoo.com :

نورمحمد زرمتی :د رتبو او معاشونو رئیس

د ملگرو ملتو د کډوالو عالي اداره ()UNHCR
د کور شمیره  ،41د سولې سړک ،نوی ښار ،كابل
پست بکس3232 :
0041227397500
تیلیفون:
0794600444
0202200381/2
008821651121675
بریښنا لیکSCHACK@unhcr.org :
AFGKA@unhcr.org
www.unhcr.org
ویب پاڼه:
بو شک :استازی
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

د ملگرو ملتونو امنیتی دفتر ()UNDSS

د ناټو ملکي نماینده ګي ()NATO

0700281673
تیلیفون:
بریښنا لیکdutoitc@un.org :

0793384008
تیلیفون:
0799511760
0797140024
بریښنا لیکchristopher.chambers@hq.isaf.nato.int :
www.nato.int
ویب پاڼه:

د یوناکا دفتر انگړ ،دجالل آباد سرک ،كابل

کرئیس دی تویت :امنیتی مشاور

د ملگرو ملتونو د داوطلبانو دفتر ()UNV
د یوناکا انگړ ،دجالل آبا سړک ،كابل

0700282521
تیلیفون:
0795031915
بریښنا لیکNaeem.sadat@undp.org :
www.unv.org
ویب پاڼه:

سید نعیم سادات :د پروګرام مرستیال

د ملی آرمان ورځپاڼه ()AMN
كابل

0700189494
تیلیفون:
بریښنا لیکshoaib.parsa@yahoo.com :

سید شعیب پارسا :خپروونکی

د ملی دفاع وزارت ()MoD

د جمهوري ریاست ماڼۍ ته مخامخ 2 ،ناحیه ،پښتونستان واټ ،كابل

0799564806
تیلیفون:
0799504030
0793812202
بریښنا لیکinfo@mod.gov.af :
wahid.fatan@mod.gov.af
www.mod.gov.af
ویب پاڼه:

معصوم ستانګزی :وزیر

د مید-ایر موسسه ()MEDAIR
4ناحیه ،تایمنی ،كابل
پست بکس5951 :
0700296778
تیلیفون:
0799337581
008821652004756
بریښنا لیکcd-afg@medair.org :
www.medair.org
ویب پاڼه:

کرن بارنس :رئیس

د میشن ایست موسسه ()ME

د کور شمیره  9، 3سړک ،مارکوپولو میلمستون ته مخامخ ،تایمنی ،كابل

پست بکس3114 :
0799844434
تیلیفون:
0799297562
0708749422
008821654209781
بریښنا لیکcd.afg@missioneast.org :
www.missioneast.org
ویب پاڼه:

د آیساف مرکزي قومانداني د امریکې سفارت ته نږدې ،د مسعود سړک ،كابل

کرستوفر چمبرس :د ناتو ملکی ویاند

د ناروی شاهی سفارت ()Norway
د کور شمیره  3، 4کوڅه ښی لور  15سړک ،وزیر اکبر خان ،كابل
0701105000
تیلیفون:
بریښنا لیکemb.kabul@mfa.no :
www.afghanistan.norway.info
ویب پاڼه:

حرلینگ سکجوسبرگ :سفیر

د نړیوالو خصوصی متشبثینو لپاره مرکز ()CIPE
د کور شمیره  2، 2سړک 3 ،ناحیه ،څلورمه کارته ،كابل
0773737040
تیلیفون:
0799300003
بریښنا لیکmnasib@cipe.org :
mnaim@cipe.org
www.cipe.org.af/www.cipe.org
ویب پاڼه:
محمد نصیب :عمومي رئیس

د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو د عامه اړیکو دفتر ()ISAF
كابل

0700132114
تیلیفون:
بریښنا لیکpressoffice@hq.isaf.nato.int :
www.isaf-jq/nato.int
ویب پاڼه:
د نړیوالو مرستو موسسه ()RI

د کور شمیره  ،23د تایمني پخوانۍ پروژه ،د نل ګواليي 10 ،ناحیه ،كابل

0777721571
تیلیفون:
بریښنا لیکInge.detlefsen@ri.org :
www.ri.org
ویب پاڼه:

انگی دتلفسن :عمومي رئیس

د نور تعلیمی اود وړتیاوو د پرمختګ موسسه ()NECDO
کور شمیره  ،4د  10ناحیی دفتر شا ته د قصابی کوڅه ،نوی ښار ،كابل
0799337667
تیلیفون:
0799824570
بریښنا لیکnoor_en2001@yahoo.com :
jamila_afghani@yahoo.com
www.necdo.org.af
ویب پاڼه:
جمیله افغانی :رئیسه

سالوادور کلویو :عمومي رئیس
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AREU

اړیکی
د نوې کیدونکې انرژۍ،د چاپیریال او پیوستون ډله ()GERES
 9سړک ،كابل
0799118304
تیلیفون:
0799197083
0766776403
بریښنا لیکafghanistan@geres.eu :
r.rameen@geres.eu
www.geres.eu
ویب پاڼه:
مود تیگوی :رئیس

د نی د ګړندۍ ویشنۍ دفتر ()Nye

د کور شمیره  444، 6سړک ،د ازبکانو جومات ته نږدې ،دريمه كارته ،كابل

د هلویتاس سویس انترکواپریشن نړیواله موسسه ()HELVETAS
 5سړک ٬تایمنی واټ 4،ناحیه ،كابل
0777413035
تیلیفون:
بریښنا لیکKhalid.Azami@helvetas.org :
fazil.akbar@helvetas .org
www.helvetas.org
ویب پاڼه:
فضل اکبر :د دفتر آمر

د هند سفارت ()India

ماللۍ واټ ،نوی ښار ،كابل

0202200185
تیلیفون:
0202302829
0087376305560
بریښنا لیکembassy@indembassy-kabul.com :
amb.kabul@mea.gov.in
www.meakabul.nic.in
ویب پاڼه:

0778284888
تیلیفون:
0772813032
0786980980
بریښنا لیکatayee@nyeexpress.com :
www.nyeexpress.com
ویب پاڼه:

امر سینا :سفیر

د کورنیو چارو د وزارت سړک ،ماللۍ واټ ،نوی ښار ،كابل

د هندوکش خبري سازمان ()HNA
د قصابۍ کوڅه 10 ،ناحیې ته نږدې  ،نوی ښار ،كابل
0794474821
تیلیفون:

یار محمدعطایی :عملیاتی آمر

د هالنډ شاهي سفارت ()Netherlands

0700286641
تیلیفون:
0700286647
بریښنا لیکkab@minbuza.nl :
Muzhgan.Mehr@minbuza.nl
www.minbuza.nl
ویب پاڼه:

هنک ژان باکر :سفیر

د هزاره جات میاشتنۍ خبرپاڼه ()HAN

د کور شمیره 5د ښی الس سړک 15 ،سړک ،د عالوالدین درې الری ،د استقالل روغتون
شمال ته 6 ،ناحیه ،كابل

0700224558
تیلیفون:
بریښنا لیکyonos_akhtar@yahoo.com :
ertebatteam@yahoo.com

محمد یونس اختر :رئیس

د هسکو د خیرښیګڼې ټولنه ()HASCO

د جومات سړک ،خوشحال خان مینه ،كابل

پست بکس5984 :
0792027804
تیلیفون:
0792027804
بریښنا لیکhasco@chello.at :
hasco_kabul@yahoo.com
www.help-afghan-school-children.org
ویب پاڼه:

سید نجیب اهلل هاشمی :رئيس

د هنډیکپ نړیواله موسسه ()HI

د کور شمیره  264، 9سړک ،تایمنی ،كابل

0799149642
تیلیفون:
0779374815
008821621014051
بریښنا لیکcdafgha@hiafgha.org :
supservcoordo@hiafgha.org
www.handicap-international.org
ویب پاڼه:

نوریا بنیتض :عمومی رئیس

د هیلو ټرست د ماین پاکۍ دفتر ()HALO Trust

د خیرخانې مینې د کوتل سر 17 ،ناحیه ،كابل ،خیر خانه ،كابل

پست بکس3036 :
0707921788
تیلیفون:
00873761931817
بریښنا لیکHalo@haloafg.org :
www.halotrust.org/ www.halousa.org
ویب پاڼه:

فرید همایون :عمومي رئیس/د پروگرام آمر

حفیظ اهلل خالد :رئیس

د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد
د هیواد د بیا ودانولو ؛ صحی او بشری مرستو ټولنه ()HEWAD
د کور شمیره  118، 1سړک کیڼه خوا ،د تایمني پروژه ،كابل
پست بکس5138 :
0700670710
0700670710
تیلیفون:
0700632330
0799323920
بریښنا لیکhewad_af@yahoo.com :
hewad_Kabul@yahoo.com
امان اهلل نصرت :رئيس

د وچکالی مخکی څبړونکی شبکه ()FEWS NET

د کرنو ،ابولګولو او مالداری وزارت ،كابل

0744270271
تیلیفون:
0777217771
بریښنا لیکfzaheer@fews.net :
fahimzaheer@gmail.com
www.fews.net
ویب پاڼه:

محمد فهیم ظهیر :تخنیکی آمر

د وحشی ژوو ساتنی موسسه ()WCS
كابل

0794444382
تیلیفون:
بریښنا لیکwcsafghanistan@wcs.org :
www.wcsafghanistan.org
ویب پاڼه:

ریچارد پالی :عمومي رئیس

د وخت خبری آژانس ()WNA

امیر پالزه 3 ،پوړ ،داراالمان سرک ،ملی شورا ته مخامخ ،كابل

0700293756
تیلیفون:
0708198384
بریښنا لیکnewswakht@gmail.com :
fnekzad@gmail.com
www.wakht.af
ویب پاڼه:

فریده نیکزاد :رئیس او مسوول مدیر

د وړتیا او پراختیا موسسه ()DAO

د کور شمیره  2، 1سړک ،د تایمني پروژه ،كابل

0700600960
تیلیفون:
0752024525
بریښنا لیکdirector@daoafghanistan.org :
info@daoafghanistan.org
www.daoafghanistan.org
ویب پاڼه:

حاجی عمراخان منیب :رئيس

د ولت هونگر هلیفه دفتر د بی کورنیو بی ځایو شوو لپاره ()WIDP
د ښځو د چارو وزارت ،هراتی جومات ،نوی ښار ،كابل

0791587242
تیلیفون:
0700163165
0799423889
بریښنا لیکhussain.saeedi@welthungerhilf.de :
Farshid.farzan@welthungerhilf.de
www.welthungerhilfe.de
ویب پاڼه:

فرشید فرزان :انسجام کوونکی

د ولس مشر دفتر ()PO

د جمهوری ریاست ماڼۍ ،د ګلخانې ماڼۍ ،كابل

0202141135
تیلیفون:
0708095383
0202141132
ajmal.abidy@gmail.com
بریښنا لیکaimal.faizi@arg.gov.af :
pressoffice.sec@arg.gov.af
www.president.gov.af
ویب پاڼه:

محمد اشرف غنی :ولسمشر

دانسانی مرستو او پرمختیا اداره ()SHADE
 3سړک 5 ،ناحیه ،خوشحال خان مینه ،كابل
تیلیفون:
0799829629
0785920970
0700470770
بریښنا لیکshade_afg@yahoo.com :
aminzay1@gmail.com
www.shade.org.af
ویب پاڼه:
احمد امین زی :د پروګرام آمر

دانگلستان نړیواله پراختیايي اداره ()DFID
د  15سړک څلورالری ،د انګلستان سفارت ،وزیر اکبر خان ،كابل
پست بکس334 :
0798138200
تیلیفون:
0799698729
0796207094
بریښنا لیکk-osborne@dfid.gov.uk :
Chris-Austin@dfid.gov.uk
ویب پاڼه:
w w w .g o v .u k /g o v e r n m e n t /o r g a n i s a t i o n s /
department-for-international-development
کرئیس استن :د افغانستا ن د څانګې مشر

دباختر پرمختیایي شبکه ()BDN

د کور شمیره  ،326د حاجی میر احمد حمام سړک ،بهارستان ،پروان مینه ،كابل

0770333607
تیلیفون:
بریښنا لیکinfo@bdn.org.af :
bakhtardn@yahoo.com
www.bdn.org.af
ویب پاڼه:

احمد فرید فایق :رئیس اداری
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دبریمن دسرحدونو څخه دباندی دپلټنی او پرمختګ ټولنه ()BORDA

دسویډن د پراختیا او همکارۍ نړیوال سازمان ()Sida

0789385647
تیلیفون:
0773314895
008821621209358
بریښنا لیکmiller@borda.de :
zeinab.nouri@borda-afg.org
www.borda-afg.org
ویب پاڼه:

0202104913
تیلیفون:
0798444037
بریښنا لیکambassaden.kabul@gov.se :
www.sida.se/ www.swedenabroad.com
ویب پاڼه:

كابل

الکس میلر :رئیس

د کورنیو چارو وزارت سړک ،دکورنیو چارو وزارت ته مخامخ ،نوی ښار ،كابل

یولریکا جوزفسن :سالکار -د پرمختیایی همکاریو رئیس

دشنی زرغونی موسسه ()RBO

داراالمان ،د اوبو او برېښنا وزارت ته مخامخ ،سناتوریم ،كابل

دټيري ديس هومز دفتر ()TdH
سړک ،قلعه فتح اهلل ،كابل1
0707154657
تیلیفون:
بریښنا لیکdzi@tdh.ch :
www.tdh.ch
ویب پاڼه:

0777115964
تیلیفون:
0777206353
0708822383
بریښنا لیکwaheed.moslih@gmail.com :
rb2019.org@gmail.com

دژوند د چاپېریال ساتنې ملی اداره ()NEPA

دعلمی پلټنو او ټولنی پرمختیا موسسه ()ORCD

پست بکس209 :
0707001010
تیلیفون:
0700164949
بریښنا لیکkazimhomayon@yahoo.com :
khalidnaseemi@hotmail.com
www.nepa.gov.af
ویب پاڼه:

0777103090
تیلیفون:
0781132456
بریښنا لیکorcd.org@gmail.com :
info@orcd.org.af
www.orcd.org.af
ویب پاڼه:

داریوز زایتک :عمومي استازی

د دوهم پروان څلورالری ،كابل

محمد کاظم همایون :د پالن او انسجام رئیس

دسوزوبين المـلـلي خيريه موسسه ()SOZO International
د کور شمیره 23، 5سړک ،تایمني ،كابل
پست بکس5110 :
0796555222
تیلیفون:
0202204522
بریښنا لیکwakil@sozointernational.org :
khan@sozointernational.org
www.sozointernational.org
ویب پاڼه:

عبدالوکیل مهربانزاده :رئیس

دسولی لپاره روزنیزه اوڅیړ نیزه موسسه ()PTRO

د کور شمیره  185، 6ناحیه ،خواجه مال ،دریمه کارته ،كابل

0799261864
تیلیفون:
0799302080
بریښنا لیکmirwais.wardak@ptro.org.af :
www.ptro.org.af
ویب پاڼه:

وحید مصلح :د آمر مرستیال

د کور شمیره ،942د تایمنی پروژه  3سرک ،د شاه مردان جومات سرک ،كابل

قدرت اهلل نصرت :رئیس

دقانون غوښتونکوټولنه ()DQG

د سره صلیب سرک ،د حاجی یعقوب څلورالری ،نوی ښار ،كابل

0799721011
تیلیفون:
بریښنا لیکqanoon_ghushtonky@yahoo.com :
www.dqg.org.af
ویب پاڼه:

فرشته کریمی :رئیس

دکډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ()MoRRA
د جنګلک فابریکی شاته 7 ،ناحیه ،واصل آباد ،كابل
پست بکس5806 :
0799474237
تیلیفون:
0202020056
بریښنا لیکmedia@morr.gov.af :
www.morr.gov.af
ویب پاڼه:
سید حسین عالمی بلخی :وزیر

میرویس وردک :اداری رئیس
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دماشومانو د ساتنی بین المللی موسسه ()SCI

د کورشمیره  586، 5سرک 10 ،ناحیه ،قلعه فتح اهلل ،كابل

پست بکس624 :
0799803165
تیلیفون:
0797595991
0799551601
بریښنا لیکPaul.Barker@savethechildren.org :
MohammadAmin . Anwaree @ savethechildren .
org
www.savethechildren.net
ویب پاڼه:

آنا ماریا لوکسن :عمومي رئیس

دماشومانو سره دمرستی موسسه ()ASCHIANA

زوړ مکروریان ،د کاراوټولنیزو چارو وزارت تر څنگ ،كابل

پست بکس1827 :
0700277280
تیلیفون:
0799277280
بریښنا لیکprogramme@aschiana.com.af :
aschiana@hotmail.com
www.aschaina.com
ویب پاڼه:

محمد يوسف :عمومی رئيس

دماشومانو ګرځند کوچنی سرکس ()MMCC

د داراالمان سړک ،له حبیبیې لیسې نه وروسته  ،د خواجه مال جومات تر شا ،دریمه
کارته ،كابل

0700229975
تیلیفون:
0700280140
0700229987
بریښنا لیکcircus@afghanmmcc.org :
www.afghanmmcc.org
ویب پاڼه:

بریت میولحوسن :اجرایی رئیس

دمرسی کور نړیواله موسسه  -د مرحمت لشکر ()MC
د کور شمیره  39، 2سړک ،قلعه فتح اهلل ،كابل
0793506507
تیلیفون:
008821684441616
بریښنا لیکdhaines@af.mercycorps.org :
www.mercycorps.org
ویب پاڼه:
دیوید حاینس :عمومی رئیس

دملگرو ملتونو د خوراک او کرهڼی اداره ()UN-FAO

د کرهڼې ،اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت سره یوځای  ،کابل پوهنتون ته مخامخ ،جمال
مینه ،كابل

0202510427
تیلیفون:
0202510429
بریښنا لیکfaoaf-rep@fao.org :
FAO-AF@fao.org
www.fao.org
ویب پاڼه:

دنشه ئی توکو پر خالف د مبارزی وزارت ()MoCN

د جالل آباد عمومي سړک د ترافیکو ریاست ته نږدې بنایي 9 ،ناحیه ،دریم مکروریان،
كابل

0799116020
تیلیفون:
بریښنا لیکmcn.directorate@gmail.com :
mh.danishyar@gmail.com
www.mcn.gov.af
ویب پاڼه:

سالمت عظیمی :وزیر

دنننی افغانستان د یووالی او مرستو موسسه ()TACT

 3سرک ،لومړی پوړ ،د تابان روغتون سرک ،تیموریان درملتون ته مخامخ 4،ناحیه،
تایمنی پروژه ،كابل

0752101784
تیلیفون:
0700280398
بریښنا لیکtact.afg@gmail.com :
ww.tact.org.af
ویب پاڼه:

عبدالحق نیازی :رئیس

د افغـــــانســــــتان عامه کتــــــابـــــتون ریاســـــت ()DPLA
د رسنیو او فرهنګ وزارت ،كابل

0202103289
تیلیفون:
0799246055
0786411515
بریښنا لیکkhashjan@yahoo.com :
ویب پاڼه:

حمید اهلل شهرانی :رئیس

د افغانستان مرسته کوونکی اود بیا رغونی موسسه ()RORA
د کور شمیره  118، 4سرک 6 ،ناحیه ،دریمه کارته ،كابل
0795636029
تیلیفون:
0799353428
بریښنا لیکrora_org@yahoo.com :
www.rora-af.org
ویب پاڼه:
سخی داد ناصری :رئیس

دهالنډ کوردید موسسه دکمک او پرمختیا لپاره ()CordAid

د کور شمیره  ،334البیروني واټ  ،د زرغونې لیسې تر شا ،لسمه ناحیه ،قلعه فتح اهلل،
كابل

0794717373
تیلیفون:
0797823798
0799228094
بریښنا لیکmaiwand.farhat@cordaid.net :
s.s.shams@cordaid.net
www.cordaid.nl
ویب پاڼه:

سید شمس االسالم :د صحت برنامه همغږی کوونکی

تومیو شیچیری :استازی
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دهاینرش ُبل بنسټ ()hbs

د کور شمېره  88238، 2سړک ،قلعه فتح اهلل ،كابل

0799890909
تیلیفون:
0700295972
بریښنا لیکneelab.hakim@af.boell.org :
info@af.boell.org
www.af.boell.org
ویب پاڼه:

ماریون رگینا میلر :رئیس

دهیواد د ودانولو اداره ()CDU

د کور شمیره  ،12د رابعه بلخی سړک ،څلورمه کارته ،كابل

پست بکس5510 :
0700276411
تیلیفون:
0700244314
0700244299
بریښنا لیکcdcafghan@gmail.com :
www.cduafghan.org
ویب پاڼه:

عبدالقادر :رئيس

رستا څیړنیزه او روزنیزه موسسه ()RERO

د رابعه بلخی لیسی تر شا  3 ،سرک ،دهمزنګ ،كابل

0773975944
تیلیفون:
بریښنا لیکorg.rastaa@gmail.com :
dadgarvahid@gmail.com

سید وحید دادگر :رئیس

فکر د روانی او اجتماعی پراختیا موسسه ()FOPD
د کور شمیره2، 2سړک  ،د حوزې سړک ،كابل
0795686216
تیلیفون:
0785278645
بریښنا لیکfekropd@gmail.com :
عباس پاینده نیک :اجرایی رئیس

فوکس -د بشری مرستو سازمان ()FOCUS

د کور شمیره  583، 7سړک ،قلعه فتح اهلل ،كابل

0752079026
تیلیفون:
0799345010
بریښنا لیکmalohat.shoinbodova@focushumanitarian.org :
focusafghanistan@focushumanitarian.org
www.akdn.org/focus
ویب پاڼه:

مالحت شوینبودوا :د اړیکو آمر

فیروز کوه ()TM

 2 ،ناحیه ،مراد خاني ،د مالیې وزارت تر شا ،كابل

0796777100
تیلیفون:
0772626550
0798149173
بریښنا لیکcontact@turquoisemountain.org :
wali@turquoisemountain.org
www.turquoisemountain.org
ویب پاڼه:

تامی واید :اداري رئیس

فینکا  -د نړیوالو ټولنیزو مرستو بنیاد ()FINCA
د کور شمیره  ،14د ترافیک او برکی څلورالری تر منځ 4،ناحیه ،كابل
0799640600
تیلیفون:
بریښنا لیکsher.zaman@fincaaf.org :
Mustafa Haand
www.FINCA.org
ویب پاڼه:

زردوزی -مارکیټ دافغان صنعتکارانولپاره ()ZMAA
د کورشمیره  ،6تایمنی ،كابل
پست بکس1119 :
0790200844
تیلیفون:
0700287963
0777512371
بریښنا لیکwilsonkerryjane@gmail.com :
zmaa.samim@gmail.com
www.zardozi.org
ویب پاڼه:

د آزادۍ مطبعه ،دویم مکروریان 16 ،ناحیه ،كابل

د کور شمیره  3، 12سړک ،وزیر اکبر خان ،كابل

حمید اهلل عارفی :مسوول مدی

کری جین ویلسن :اجرایی رئیس

طلوع ټلویزیون ()Tolo

پست بکس225 :
0798136980
تیلیفون:
0799321010
0799306284
بریښنا لیکinfo@tolo.tv :
Lotfullah.Najafizada@tolonews.com
www.tolo.tv
ویب پاڼه:

یوسف محسنی :د پرمختیا رئیس

شیر زمان :عمومي رئیس

كابل ټايمز ()TKT

0202301767
تیلیفون:
0700163568
بریښنا لیکthekabultimes@yahoo.com :

ګاهنامه هنر ()GH
كابل

0700282917
تیلیفون:
0776503608
0700029194
بریښنا لیکr_omarzad@yahoo.com :
ccaa_kabul@yahoo.com
www.ccaa.org.af
ویب پاڼه:

رهرو عمرزاد :رئيس
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ګلوبل رایټس  -د عدالت لپاره ملګری ()GR
 7سرک ،تایمنی ،كابل
0797753955
تیلیفون:
0798223936
0796433492
بریښنا لیکmandanah@globalrights.org :
ahmadshekibf@globalrights.org
www.globalrights.org
ویب پاڼه:
مندنا هددسسی :د ټولو رئیسه

ګلوبل هوپ  -د نړیوال هیلو نړیواله شبکه ()GHNI

د کور شمیره  822، 18سړک 6 ،ناحیه ،دریمه کارته ،كابل

پست بکس3023 :
0752003296
تیلیفون:
0202504185
بریښنا لیکstefan.ziegler@ghni.org :
www.ghni.org
ویب پاڼه:

کلید اوونیزه ()Killid weekly

د کور شمیره 442، 6سرک ،چهاردهي واټ ،ازبکانو جومات ته نږدی 6 ،ناحیه ،دریم
کارته ،كابل

0202500717
تیلیفون:
0772128116
بریښنا لیکl.shirin@tkg.af :
info@tkg.af
www.tkg.af
ویب پاڼه:

لعل آقا شرین :مسوول مدیر

کوچنی مالی خدمات اوپه اړه یی کیدونکی پوښتنی ()MISFA
د کور شمیره  ،195د عصمت مسلم کوڅه 10،ناحیه ،نوی ښار ،كابل
0752040771
تیلیفون:
بریښنا لیکinfo@misfa.org.af :
www.misfa.org.af
ویب پاڼه:
بهرام بارزین :موقت اداري رئیس

ګویته انستیتیوت -د آلمان فرهنګی مرکز ()Goethe

کوریا -د کوریا دنړ یوالو مرستو اداره ()KOICA
د کور شمیره  14، 11سړک ،وزیر اکبر خان ،كابل
0202302936
تیلیفون:
0700276772
0700157989
بریښنا لیکkmh@koica.go.kr :
ezat@koica.go.kr
www.koica.go.kr
ویب پاڼه:

کاونتر پارت انټرنشنل-د افغانستان د مدنی مشارکت پروگرام ()ACEP
د کور شمیره  375، 15سرک ،کوڅه ،5Bكابل
0700154933
تیلیفون:
0794126601
بریښنا لیکcbarnes@counterpart.org :
khedayati@coutnerpart.org
www.counterpart.org
ویب پاڼه:

لمر ټلویزیون ()Lemar TV
د کور شمیره  3، 12سړک ،وزیر اکبر خان ،كابل
پست بکس225 :
0798136980
تیلیفون:
بریښنا لیکinfo@lemar.tv :
www.lemar.tv
ویب پاڼه:

استیفن زگلر :رئيس

د شاه محمود غازي واټ سړک ،كابل

0202105200
تیلیفون:
بریښنا لیکinfo@kabul.goethe.org :
www.goethe.de/kabul
ویب پاڼه:

کرئیستوفر بارنس :د اعزامی هیآت مرستیال

کریټاس جرمني  -د افغانستان لپاره د پروژو د مالتړ دفتر ()Caritas Germany
د کور شمیره  233، 5سړک ،قلعه فتح اهلل ،كابل
پست بکس3061 :
0707394480
تیلیفون:
0752118565
0706056472
بریښنا لیکcaritasgermany.coa@gmail.com :
CR-afghanistan@caritas.de
www.caritas-germany.org/54607.html
ویب پاڼه:

پتریک کیوبارت :عمومي استازی

کانگ موهون :هستوګن استازی

یوسف محسنی :پراختیایی رئیس

له افغانستان سره د بلجیم د پیوستون اداره ()SAB
د کور شمیره  ،1589د رحمن بابا د لیسې سړک ،دهبوری ،كابل
0799861473
تیلیفون:
0789621162
بریښنا لیکsab.exdir@gmail.com :
sab_adm@yahoo.com
www.assosab.be
ویب پاڼه:
رفیق شریفی :اجرایي رئیس

له افغانستان سره د پیوستون موسسه ()SI

د کور شمیره 41، 12سړک ،پایکوب نصوار ته نږدې ،قلعه فتح اهلل ،كابل

0799303633
تیلیفون:
0771939523
بریښنا لیکafg.cdm@solidarites-afghanistan.org :
afg.adm.coo@solidarites-afghanistan.org
www.solidarites.org
ویب پاڼه:

امانول موی :د رئیس مرستیال
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لويه څارنوالي ()AGO

10ناحیه ،قلعه فتح اهلل ،كابل

0202200017
تیلیفون:
0775515469
بریښنا لیکago.afg@gmail.com :
agadviser@yahoo.com
www.ago.gov.af
ویب پاڼه:

نور حبیب جالل :سرپرست -لوی څارنوال

ماشومان د خطر په معرض کی ()CiC

د تایمني څلورالری  ،د سید منصور نادري کورته مخامخ ،كابل

0798611600
تیلیفون:
0799324325
بریښنا لیکcd@CICAFG.COM :
om@CICAFG.COM
www.childrenincrisis.org.uk
ویب پاڼه:

تیمورشاه ادیب :عمومي رئیس

ملی ارمغان ()AM
كابل

پست بکس767 :
0787430615
تیلیفون:
0773343250
0786209772
بریښنا لیکdsiawash@gmail.com :
armaghan.mille@gmail.com
www.armaghan-e-melli.af
ویب پاڼه:

محمد داود سیاووش :د امتیاز خاوند او مسوول مدیر

ملی سیمه ییزه پرمختیایی برنامه ()NABDP

د نیال باغ سړک ،د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت کمپاونډ ،د داراالمان سړک ،كابل

0700222099
تیلیفون:
بریښنا لیکinfo.nabdp@mrrd.gov.af :
www.mrrd-nabdp.org
ویب پاڼه:

محمد شعیب خاکساری :د پروګرامونو آمر -سرپرست

میندې د سولې لپاره ()MFP

د خیاطانو سړک ،د شهید څلورالری ،قلعه فتح اهلل ،كابل

0795640755
تیلیفون:
0794909900
بریښنا لیکrazia.arefi@yahoo.com :
aseffoladi@gmail.com
www.mothersforpeace.be
ویب پاڼه:

آصف فوالدی :اجرایيوی آمر

نخست اونیزه ()NW

د کورشمیره  172، 2سرک ،د کارته مامورین لومړی سرک ،كابل

0700061213
تیلیفون:
بریښنا لیکh.radfar1@gmail.com :
www.nukhustdaily.com
ویب پاڼه:

حشمت رادفر :مسوول مدیر

نړیوال روغتیایی سازمان ()UNWHO

د یوناکا انګړ ،د جالل آباد سړک ،پل چرخي ،كابل

0799761066
تیلیفون:
بریښنا لیکregistry@afg.emro.who.int :
Nazarm@afg.emro.who.int
/www.emro.who.int/countries/afg
ویب پاڼه:

پیپر کارن :عمومي استازی

نړيوال بانک ()WB

د کور شمیره  19، 15سړک ،وزیر اکبر خان ،كابل

0700280800
تیلیفون:
بریښنا لیکazia@worldbank.org :
www.worldbank.org.af
ویب پاڼه:

رابرت جی سام :عمومی رئیس

نړیوال روغتیايي پالوی ()IMC

د هالنډ سفارت سړک ،د بالسم روغتون ترشا ،د ملگرو ملتونو سازمان د ودانۍ تر څنگ،
څلورمه ناحیه ،کلوله پشته

0799737954
تیلیفون:
بریښنا لیکskebede@internationalmedicalcorps.org :
ffaqiri@internationalmedicalcorps.org
www.internationalmedicalcorps.org
ویب پاڼه:

هلن گرینوی :عمومي رئیس

نړیوال مرستندوی پالوی ()IAM

د کور شمیره  362، 5سړک ،دريمه کارته ،كابل

پست بکس625 :
0202501185
تیلیفون:
0700394390
بریښنا لیکea@iam-afghanistan.org :
hq@iam-afghanistan.org
www.iam-afghanistan.org
ویب پاڼه:

دبورا سطوری :اجرایي رئیس

نړیواله روغتیایی شبکه او روانی ټولنیزه اداره ()HealthNet-TPO

د کورشمیره  ،144د سیلو 5سړک ،دسنګ کشها جومات ته نږدی 3 ،ناحیه ،كابل

پست بکس768 :
0789884164
تیلیفون:
0789060108
بریښنا لیکpsm@healthnettpoaf.org :
kabul.office@healthnettpoaf.org
www.healthnettpo.org
ویب پاڼه:

حسیب اهلل شمس :د استول شوی رئیس مرستیال

د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد
نی  -د افغانستان د آزادو رسنیو مالتړ کوونکی ()Nai SOMA

د ازبکستان سفارت ته مخامخ ،د شرکت تم ځای ،د داراالمان سړک ،دریمه کارته ،كابل

0774409923
تیلیفون:
0707486242
بریښنا لیکmujeeb@nai.org.af :
info@nai.org.af
www.nai.org.af
ویب پاڼه:

عبدالمجيب خلوتگر :اجرائيوی رئیس

هاجر افغانستان ()HAGAR International

د کور شمیره  249، 4سړک 6 ،ناحیه  ،صبا میډیا ګروپ ته نږدې ،دريمه کارته ،كابل

پست بکس394 :
0202500658
تیلیفون:
0771016284
بریښنا لیکafghanistan@hagarinternational.org :
www.hagarinternational.org
ویب پاڼه:

سارا شینکفیلد :رئیس

هبیتات  -د ملګرو ملتونود بشر میشتیدنی پروګرام ()UN-Habitat
د کور شمیره  431، 8سړک ،څلورمه ناحیه تایمني ،كابل
0791611020
تیلیفون:
0791611010
0791611154
008821621297372
بریښنا لیکpeter.dalglish@unhabitat-afg.org :
peterdalglish@hotmail.com
www.unhabitat.org/www.fukuoka.unhabitat.org
ویب پاڼه:
پیتر جان دالگلیش OIC :استازی
همتا  -د ټولنیزې پراختیا ملګرې ()PSD

اونچی باغبانان ،ګوهرشاد ښوونځی ،دشت برچی ،كابل

0700285122
تیلیفون:
0799329113
بریښنا لیکpsdkabul@gmx.net :
abdullahi@csc.gmail.com

عبداللهی :رئيس

همکاري  -د بشري مرستو د همغږۍ اداره ()CHA

د قنبر څلورالرې  ،د جیم برخه  5 ،ناحیه ،د قرغه سرک ،كابل

0700291722
تیلیفون:
0799446055
بریښنا لیکabbasy@cha-net.org :
info@cha-net.org
www.cha-net.org
ویب پاڼه:

غالم یحیی عباسی :اداري رئیس

د هیلو کرۍ ()TCH

پل سرخ ،دریمه کارته ،كابل

0797685929
تیلیفون:
بریښنا لیکSTRAN@CHAINEDELESPOIR.ORG :
www.chainedelespoir.org
ویب پاڼه:

صوفی ترن :انسجام کوونکی

وحدت کتابتون ()WL

د کمپنۍ سړک ،کوټه سنګی ،نیاز بېک ،كابل

0700252598
تیلیفون:
بریښنا لیکahmadshahwahdat@fastmail.fm :
ویب پاڼه:

احمد شاه وحدت :د اړیکو مسوول

ولت هونگرهلیفه ()AgroAction GAA
كابل

0791860122
تیلیفون:
0793366618
0700288998
بریښنا لیکKlaus.Lohmann@welthungerhilfe.de :
aziz.shah@welthungerhilfe.de
www.welthungerhilfe.de
ویب پاڼه:

کالوس لومان :رئیس

یوناما  -په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پالوی ()UNAMA

کمپاونډ ،د فرانسې او متحده عربي اماراتو د سفارتونو Bتر مینځ ،یوناما ،كابل

0777720860
تیلیفون:
0790006386
بریښنا لیکgaitanis@un.org :
www.unama.unmissions.org
ویب پاڼه:

آری گایتا نیس :د عامه اړیکو لوړ رتبه مدیر

یونسکو -دملګرو ملتونو تعلیمی او کلتوری دفتر ()UNESCO
د کورشمیره ، 6۴7جامع واټ 10 ،ناحیه ،نوی ښار ،كابل
0202211159
تیلیفون:
0797507874
0700156005
008821655587533
بریښنا لیکp.fontani@unesco.org :
kabul@unesco.org
www.unesco.org/kabul
ویب پاڼه:
پاولو فونتانی :استازی

یونیسف  -دماشومانو لپاره نړیوال صندوق ()UNICEF
د یوناکا انګړ ،د جالل آباد سړک ،پل چرخی ،كابل

پست بکس54 :
0798507113
تیلیفون:
بریښنا لیکaafroutan@unicef.org :
Kabul@unicef.org
www.unicef.org
ویب پاڼه:

اخیل آیر :استازی
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اړیکی

ارزگان

د کلیو د بیارغونې او پراختیا ریاست ()DRRD
ترينكوټ

افغان پراختیایی ټولنه ()ADA

د کورشمیره  ،24د عزیزی بانک کوڅه 2 ،بالک ،کام ایر دفتر ته مخامخ  3 ،ناحیه

0797311489
تیلفون:
0797311489
بریښنالیکada.headoffice@ada.org.af :
ada.urozgan@gmail.com
www.ada.org.af
ویب پاڼه:

رحیم اهلل علی خیل :والیتی آمر

د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسیون ()AIHRC
د مخابراتو سړک ،ترینکوټ
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0700877414
abdulghafar_st@yahoo.com
www.aihrc.org.af

0798263037
تیلفون:
0700262062
بریښنالیکengmhashim@yahoo.com :

محمد هاشم :د اړیکو مسوول

دماشومانو د ساتنی بین المللی موسسه ()SCI
د قالچې بازار ،ترینکوټ

0796147074
تیلفون:
بریښنالیکZameer.ghafarzai@savethechildren.org :
www.savethechildren.net
ویب پاڼه:

ضمیر غفارزی :لوړ رتبه والیتی آمر

بادغيس

فخرالدین فایز :د پروگرام سیمه ییز امر -سرپرست

د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو اتاق ()ACCI

د افغانستان د تعاون مرکز ()CCA

0772884745
تیلفون:
بریښنالیکbadghis.cci@gmail.com :
www.acci.org.af
ویب پاڼه:

ترينكوټ

0776438125
تیلفون:
بریښنالیکccakabul@hotmail.com :
www.cca.org.af
ویب پاڼه:

سکندر بالغی :آمر

د افغانستان د خیرښیګڼی او پرمختګ اداره ()WADAN
د کور شمیره  16، 16سړک 3 ،ناحیه 16 ،بالک ،ترينكوټ
0797077808
تیلفون:
بریښنالیکinfo@wadan.org :
www.wadan.org
ویب پاڼه:
قدرت اهلل :د پروژی انسجام کوونکی

د کرنی ،اوبولگولو او مالداری ریاست ()DAIL
ترينكوټ

تیلفون:

0797201571
0700325414
0798448841

حاجی سردار محمد :رئیس

د کلیو د بیا رغونی او پراختیا وزارت د ملی پیوستون پروگرام ()NSP/PMU
ترينكوټ

0798721501
تیلفون:
0705085100
بریښنالیکuruzgan@nspafghanistan.org :
kabul@nspafghanistan.org
www.nspafghanistan.org
ویب پاڼه:

امیر خان :والیتی آمر

د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود

قلعه نو

محمد اسحق درويش :عامل مدیر

د افغانانو لپاره د مرستو برابرول ()CoAR

د کور شمیره  201، 3سړک ،د قلعه نو بازار ،قلعه نو

0774549869
تیلفون:
بریښنالیکghulamyahya.hw@gmail.com :
coar_kbl@yahoo.com
www.coar.org.af
ویب پاڼه:

غالم یحیی :والیتی آمر

د بنګله دیش د کلیو د پراختیا کمیټه ()BRAC
قلعه نو

0700586231
تیلفون:
بریښنالیکanowarullah@yahoo.com :
www.brac.net
ویب پاڼه:

محمد انوراهلل :والیتی آمر

د ژغورنې نړیواله کمیټه ()IRC
1ناحیه ،د نسوان عالی لیسی ته مخامخ،قلعه نو
0729080112
تیلفون:
0729080106
0729080109
بریښنالیکHamedullah.Durani@rescue.org :
Aboobakar.Shahir@rescue.org
www.theIRC.org
ویب پاڼه:

حمید اهلل درانی :سیمه ییز آمر
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد
د سوکالی د خوځښت موسسه ()MOVE

د څارنوال ابوبکر کور ،د برېښنا دفتر ته مخامخ ،قلعه نو

0790964703
تیلفون:
0796862612
بریښنالیکdr.gl.rahman@gamil.com :
Qader.omid@gmail.com

قادر امید :د پروژی آمر

د کرنی ،اوبولگولو او مالداری ریاست ()DAIL
قلعه نو

0799471549
تیلفون:
بریښنالیکbenish_tanbalkoh@yahoo.com :

حفیظ اهلل بینش :رئیس

د کلیو د بیا رغونی او پراختیا وزارت د ملی پیوستون پروگرام ()NSP/PMU
قلعه نو

0799224665
تیلفون:
0700464609
بریښنالیکBadghis@nspafghanistan.org :
www.nspafghanistan.org
ویب پاڼه:

انجنیر هارون انیس :والیتی آمر

د کلیو د بیارغونې او پراختیا ریاست ()DRRD
 2ناحیه د قلعه نوهوایی ډګر څنګ ته ،قلعه نو
0799078692
تیلفون:
بریښنالیکRasull.akbari@mrrd.gov.af :
سید رسول اکبری :د اړیکو مسوول

باميان
آلسو -له ماین څخه داغیز من شووافغانانو مؤسسه ()ALSO
دالکین څلورالری د تورواال مسجد کوڅه ،د بامیانو ښار

0796139719
تیلفون:
بریښنالیکalso.bamyaan@gmail.com :
info@afghanlandminesurvivors.org
www.afghanlandminesurvivors.org
ویب پاڼه:

د افغانستان د تعاون مرکز ()CCA

د اجتماعی شورا دفتر ته مخامخ ،یکاولنگ

بریښنالیک:
ویب پاڼه:
رحیم :آمر

ccakabul@hotmail.com
ahmadi.cca@gmail.com
www.cca.org.af

د هلویتاس سویس انترکواپریشن نړیواله موسسه ()HELVETAS
د سیغان ولسوالی

0777025388
تیلفون:
بریښنالیکEjaz.Ahmad@helvetas.org :
www.helvetas.org
ویب پاڼه:

اعجاز احمد :انسجام کوونکی

د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو اتاق ()ACCI
د بامیانو ښار

0770008971
تیلفون:
بریښنالیکbamyancci_2012@yahoo.com :
www.acci.org.af
ویب پاڼه:

محمد علی رضا حسن زاده :عامل مدیر

پژواک خبري آژانس ()PAN
،بامیان،د بامیانو ښار

پست بکس:
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

3129
0799369943
0708198206
ghafari_herat@yahoo.com
news@pajhwok.com
www.pajhwok.com

هادی غفاری :راپورتر

د اسالمیک ریلیف نړیواله موسسه ()IRA

د عیسی خان دښته ،د بامیانو هوایی ډګر شاته ،د بامیانو ښار

0797537250
تیلفون:
بریښنالیکyahya@ir-afg.org :
www.islamic-relief.com/ www.irafghanistan.org
ویب پاڼه:

اِریا  -په افغانستان کې دبیارغونې او دانرژۍ د ساتنې اداره ()AREA
د کور شمیره  ،332دهوایی ډګر شاته ،د صلصال سړک ،د بامیانو ښار
0770336622
تیلفون:
بریښنالیکsattaullah@area-af.org :

د افغان ښځو لپاره خدماتي اوتعلیمي موسسه ()AWSE

هوایی ډگر ته نږدی ،سر آسیاب،د بامیانو ښار

0786323128
تیلفون:
بریښنالیکShafim_2014@yahoo.com :
www.awse.af
ویب پاڼه:

سید عطااهلل پاچا :والیتی آمر

د آغاخان بنیاد – افغانستان ()AKF

0797842939
تیلفون:
0790075090
0798589868
بریښنالیکSubhasis.Chakarbarty@akdn.org :
www.akdn.org/akf
ویب پاڼه:

یحیی :د پروژی آمز

د بامیانو ښار

شفیع اهلل مدد :د اړیکو مسوول

سباسیس چاکرا بارتی :منطقه ای رئیس
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دافغانستان دکوچنیانو ښوونیز رونیز سړکس ()AECC
د زرګرانو قریه ،د بامیان پوهنتون شا ته ،د بامیانو ښار

0797972862
تیلفون:
0700229987
بریښنالیکAECC@afghanmmcc.org :
www.afghanmmcc.org
ویب پاڼه:

اسد خاکسار :آمر

د افغانانو لپاره د مرستو برابرول ()CoAR
د بامیانو ښار

0773629505
تیلفون:
بریښنالیکcoar.bam@gmail.co :
coar_kbl@yahoo.com
www.coar.org.af
ویب پاڼه:

محمد فرید :والیتی آمر

د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسیون ()AIHRC
چاونی ،د گرځندوی هوټل تر څنگ ،د بامیانو ښار
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0775112829
0775112829
frogh.aihrc@gmail.com
bamyan@aihrc.org.af
www.aihrc.org.af

روح اهلل فروغ :د پروګرام سیمه ییز آمر

د افغانستان د تعاون مرکز ()CCA

غلغلی ته نږدی ،نوی ښار ،د بامیانو ښار

تیلفون0799036653 :
بریښنالیکccakabul@hotmail.com :
www.cca.org.af
ویب پاڼه:

سید احمد :آمر

د افغانستان د مدني ټولنې د مجتمع مؤسسه ()ACSFO

د علی داد بازار ،د بلخ سړک ،د محیظ زیست دفتر تر څنګ ،COARد بامیانو ښار

0729001935
تیلفون:
0771023983
بریښنالیکbamyan@acsf.af :
www.acsf.af
ویب پاڼه:

د افغانستان د مرکزي سیمو د سوکالۍ کميټه ()CAWC
جوگره خیل ،د بامیانو ښار

0770009872
تیلفون:
0773453996
بریښنالیکcawc_bamyan62@yahoo.com :
www.cawc.org.af
ویب پاڼه:

د افغانستان لپاره د مرستی او پرمختیا موسسه ()AADA
سرآسیاب ،دهوایی ډګر جنوت ته ،د بامیانو ښار
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0799409582
drkhalilrahman@gmail.com
www.aada.org.af

خلیل رحمان انوری :د پروژی سیمه ییزآمر

د بامیان پوهنتون ()BU
د بامیانو ښار

0700589800
تیلفون:
0770004526
بریښنالیکsakhi_saleem@yahoo.com :
hasnyar84@hotmail.com
www.bu.edu.af
ویب پاڼه:

سخی داد سلیم :د پوهنتون رئیس

د بنګله دیش د کلیو د پراختیا کمیټه ()BRAC
سرآسیاب ،هوایی ډگر ته نږدی ،د بامیانو ښار

0700042580
تیلفون:
بریښنالیکnazrul.stup@gmail.com :
www.brac.net
ویب پاڼه:

نذراالسالم :د پروژی آمر

د بیارغونی سپرلی  -خدماتی ،فرهنګی او ټولنیزهموسسه ()SCRCSO
د کورشميره  ،332صفا ښارګوتی ،د بامیانو ښار
0799472483
تیلفون:
0772898536
0776669670
بریښنالیکscrcso@yahoo.com :
www.baharaf.org
ویب پاڼه:
محمد رضا دانش :رئیس

د پیوند رادیو بامیان ()RP
کورشمیره  ،202د صفا ښارګوټی ،د بامیانو ښار
0799472483
تیلفون:
0795838926
0775790030
بریښنالیکradio.paiwand@gmail.com :
danesh211@yahoo.com
اکبر دانش :رئیس

د سوکالی د خوځښت موسسه ()MOVE

د یوناما پخوانی دفتر ،سر آسیاب ،هوایی ډګر ته نږدی ،د بامیانو ښار
تیلفون:

بریښنالیک:

0798101915
0775610021
Dr.subhani@gmail.com
fin.bamyan@gmail.com

سبحانی :د اړیکو مسوول

د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود
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د سی ،آر ،اس موسسه ()CRS

انجنو لیسی تر څنګ ،سید آباد کلی ،د بامیانو ښار
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0774304707
0774812764
akbar.ahmadi@crs.org
akbar.saighani@crs.org
www.crs.org

اکبر احمدی :حمایتی آمر

د کرنی ،اوبولگولو او مالداری ریاست ()DAIL
د بامیانو ښار
تیلفون:

بریښنالیک:

0799354059
atayeebayan@yahoo.com

محمد طاهر عطایی :رئیس

د کلیو د بیا رغونی او پراختیا وزارت د ملی پیوستون پروگرام ()NSP/PMU

د بازارآخره ،حمام صفا ته نږدې ،د بازار ختيځ خوا نه د لومړی فرعي كوڅه ښي خواته،
د بامیانو ښار
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

انور :والیتی آمر

0799393023
bamyan@nspafghanistan.org
www.nspafghanistan.org

د کلیو د بیارغونې او پراختیا ریاست ()DRRD
د بامیانو ښار
تیلفون:

بریښنالیک:

0778932178
0799306668
Baser_bamyanrrd@yahoo.com

سلمان علی صادقی :رئیس

د مدني ټولنې او بشري حقونو شبکه ()CSHRN
د بامیانو ښار

تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0708279439
ismailzaki@ymai.com
www.cshrn.af

اسماعیل ذکی :انسجام کوونکی

د هلویتاس سویس انترکواپریشن نړیواله موسسه ()HELVETAS
د بامیانو مرکز

د هلویتاس سویس انترکواپریشن نړیواله موسسه ()HELVETAS
کامرد ولسوالی

تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0775369794
mohammad.asil@helvetas.org
www.helvetas.org

محمد اصیل :انسجام کوونکی

دماشومانو د ساتنی بین المللی موسسه ()SCI

د سر آسیاب کلی ،هوایی ډګر ته نږدی ،د بامیانو ښار

تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0798454590
abduljamil.tabish@savethechildren.org
www.savethechildren.net

عبدالجمیل تابش :والیتی لوړ رتبه آمر

له افغانستان سره د بلجیم د پیوستون اداره ()SAB
ICRCدفتر ته نږدی،سراسیاب ،د بامیانو ښار
0799501027
تیلفون:
0777501027
بریښنالیکsab.bamyan@gmail.com :
www.assosab.be
ویب پاڼه:
رازق هاشمی :والیتی آمر

هبیتات  -د ملګرو ملتونود بشر میشتیدنی پروګرام ()UN-Habitat
هوایی ډګر ته نږدی 4ناحیه ،نوی ښار
0791611322
تیلفون:
0791611324
0791611323
بریښنالیکsmobariz@yahoo.com :
abdulaziz.mobariz@unhabitat-afg.org
www.unhabitat.org/www.fukuoka.unhabitat.org
ویب پاڼه:
سید عبدالعزیز مبارز :والیتی آمر

یوناما  -په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پالوی ()UNAMA
د بامیانو ښار

تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0796958947
rahimj@un.org
www.unama.unmissions.org

جعفر رحیم :د عامه اړیکو مدیر

0771006051
تیلفون:
بریښنالیکhomayoun.afshar@helvetas.org :
www.helvetas.org
ویب پاڼه:

همایون افشار :د اړیکو مدیر

د هلویتاس سویس انترکواپریشن نړیواله موسسه ()HELVETAS
د روی دو آب ولسوالی

تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0774058135
Saifullah.Shinizi@helvetas.org
www.helvetas.org

سیف اهلل :انسجام کوونکی
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بدخشان

د افغانانو لپاره د مرستو برابرول ()CoAR
د سرې میاشتې ودانۍ ،فیض آباد

اِریا  -په افغانستان کې دبیارغونې او دانرژۍ د ساتنې اداره ()AREA

د میوند بانک شا ته ،دتاجیکستان قونسلګری ته نږدی ،فیض آباد
تیلفون:

بریښنالیک:

0770336715
0770336728
Zabihullah@area-af.org

ذبیح اهلل :سیمه ییز آمر

د آغاخان بنیاد – افغانستان ()AKF

د عصمت اهلل کور ،د الفتح جومات ته نږدی ،د AKDNدفتر انګړ ،نوی ښار،فیض آباد
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0796889177
0790074994
0798589868
Najmuddin.najam@akdn.org
www.akdn.org/akf

نجم الدین نجم :منطقه ای رئیس

د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو اتاق ()ACCI
فیض آباد

تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0786500071
0798112800
ajzi.jawid1390@gmail.com
badakhshan@acci.org.af
www.acci.org.af

جاويد عجزي :عامل مدیر

د افغان ایډ موسسه ()Afghanaid

د حلیمه سعدیه لیسی سړک 5 ،ناحیه،د فیض آباد نوی ښا ر ،فیض آباد
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0793814451
070005 006
skhalisyar@afghanaid.org.uk
Omid@afghanaid.org.uk
www.afghanaid.org.uk

سلیمان خالصیار :د پروګرام آمر

د افغان کورنیو ساتنه ()CAF

د کورشميره  ،462د الفتح جومات سړک 3 ،حصه 5 ،ناحیه ،نوی ښار ،فیض آباد

پست بکس:

تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

5822
0777822395
0777822396
pm.caf.bdk@gmail.com
www.caf.org.af

محمد یاسین رحیمیار :تخنیکی رئیس

د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود

تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0799201735
ali.azimi400@yahoo.com
coar_kbl@yahoo.com
www.coar.org.af

ابراهیم امید :والیتی آمر

د افغانستان د بشري حقوقو سازمان ()AHRO

د جبیب اهلل درملتون تر څنګ ،دویم سړک ،فیض آباد نوی ښار
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0788099166
0700675235
wajed_m@yahoo.com
achr98@yahoo.com
www.ahro.af

جاهد اهلل :استازی

د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسیون ()AIHRC

3حصه 5 ،ناحیه  ،سپورتی ستدیوم ته نږدی ،نوی ښار ،فیض آباد

0773135521
تیلفون:
بریښنالیکaihrc_bdn@yahoo.com :
sadi.dihqanzad@yahoo.com
www.aihrc.org.af
ویب پاڼه:

سید محمد قاسم :د پروگرام والیتی آمر

د افغانستان د تعاون مرکز ()CCA
فیض آباد

تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

008821621138244
ahmadi_ab@yahoo.com
www.cca.org.af

شهاب الدین :آمر

د افغانستان د خیرښیګڼی او پرمختګ اداره ()WADAN
د کور شمیره  ،2د فیض آباد دروازې سړک ته نږدی ،فیض آباد
0778356328
تیلفون:
بریښنالیکdraminullah@gmail.com :
www.wadan.org
ویب پاڼه:
امین اهلل :د پروژی انسجام کوونکی

د افغانستان د ماشومانو لپاره د مرستی موسسه ()CFA
د نجم المدارس جومات ته مخامخ ،بهارک ،فیض آباد
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0797565105
gasamad@afghanistan.childfund.org
www.childfund.org

گل آقا صمدی :د پروژی مدیر

147

د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد
د بدخشان پوهنتون ()BU

د ملی امنیت تر څنګ ،نوی ښار ،فیض آباد
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0799111718
khisrow.nazari@yahoo.com
www.Badakhshan-in.edu.af

خسرو نظری :د پوهنتون رئیس

د پی آر بی موسسه ()PR
نوی ښار ،فیض آباد
تیلفون:

ویب پاڼه:

0700724584
www.prb.org.af

د کلیو د بیا رغونی او پراختیا وزارت د ملی پیوستون پروگرام ()NSP/PMU
فیض آباد
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0700259100
0791635100
badakhshan@nspafghanistan.org
kabul@nspafghanistan.org
www.nspafghanistan.org

عبدالولی :والیتی آمر

د کلیو د بیارغونې او پراختیا ریاست ()DRRD

د فیض آباد نوی ښار سیف شهید مکتب ته مخامخ د عمومی سړک ښی الس ته ،فیض آباد

عبد البصیر :اداری مدیر

تیلفون:

د تخنیکي او پراختیایي همکاریو اداره ()ACTED

پیر محمد یفتلی :رئیس

میوند بانک ته نږدی ،نوی ښار ،فیض آباد
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0700701459
0788430195
008821644942051
dost.rokai@acted.org
Faizabad.administration@acted.org
www.acted.org

دوست محمد روکی :آمر

د روغتیا اوټولنیزې پراختیا اداره ()SHDP
نوی ښار ،فیض آباد
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0729880724
shdpbadakhshan.pm@gmail.com
www.shdp.org.af

همایون پوپل :سیمه ییز آمر

د کانسرن نړیوال سازمان ()CWW
نوی ښار ،فیض آباد
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0707179759
0795760551
azima.roya@concern.net
www.concern.net

عظیمه رویا :د پروګرام لوړ رتبه انسجام کوونکی

د کرنی ،اوبولگولو او مالداری ریاست ()DAIL
فیض آباد

تیلفون:

بریښنالیک:

0755800154
0799272961
m.alim_alimi@yahoo.com
alim.alimi@mail.gov.af

محمد علم علیمی :رئیس

بریښنالیک:

0799477211
peer.mohammad@mrrd.gov.af

د مخدره توکو او جرم پر ضدد ملگرو ملتونو اداره ()UNODC
فیض آباد

0799268596
تیلفون:
بریښنالیکhussain.jalili@unodc.org :
www.unodc.org
ویب پاڼه:

محمد حسین جلیل :والیتی انسجام کوونکی

د میشن ایست موسسه ()ME

د احمد مغازي سړک ،نوی فیض آباد
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0796224226
0792802273
ppm.bdk@miseast.org
cd.afg@missioneast.org
www.missioneast.org

بالنکا فیلکی :د پروگرام والیتی آمر

دافغانستان لپاره دناروې کمیټه ()NAC
د کورشمیره  ،6نوایی واټ  3سړک ،هوټل واخان ،عمومی سړک ته نږدی  148پولیس
قوماندانی شا ته ،نوی ښار ،فیض آباد
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0790698265
0790698243
programs@nacaf.org
development@nacaf.org
www.afghanistan.no

بهزاد :رئیس برنامه

دمرسی کور نړیواله موسسه  -د مرحمت لشکر ()MC
فیض آباد

تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0793506721
nakbary@af.mercycorps.org
www.mercycorps.org

نورخان اکبری :عملیاتی آمر
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فوکس -د بشری مرستو سازمان ()FOCUS
 GIZدفتر ته مخامخ ،نوی ښار ،فیض آباد
0795465395
تیلفون:
0799345002
بریښنالیکrahim.rashid@focushumanitarian.org :
nooragha.azimi@focushumanitarian.org
www.akdn.org/focus
ویب پاڼه:

رحیم رشید :د پروگرام سیمه ییز انسجام کوونکی

نړیوال روغتیایی سازمان ()UNWHO

 5ناحیه 3 ،حصه  ،د عبدالرحمان عابد د تیلو ټانک ته مخامخ ،نوی ښار ،فیض آباد

0782200367
تیلفون:
بریښنالیکmazarin@afg.emro.who.int :
ویب پاڼه:
/www.emro.who.int/countries/afg

سید مزاری ناصری :طبی مدیر

نړیوال مرستندوی پالوی ()IAM

سیف شهید ښوونځی ته نږدې ،فیض آباد

پست بکس:
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

625
0794309320
rtl.badakhshan@iam-afghanistan.org
www.iam-afghanistan.org

رای شیرود :سیمه ییز ټیم لیډر

نوشاق انټر نشنل ()NI

لومړی حصه  2سړک ،د افغانستان بانک تر څنګ ،نوی ښار،فیض آباد

تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0798447037
Saidakbar@noshaq.org
www.noshaq.org

سید اکبر :اداری مرستیال

یوناما  -په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پالوی ()UNAMA
د کلیو د احیا او پراختیا ریاست شا ته 5 ،ناحیه ،نوی ښار،فیض آباد
0796534895
تیلفون:
0799822337
0797343306
008821621111336
بریښنالیکpradhan@un.org :
hakim@un.org
www.unama.unmissions.org
ویب پاڼه:
گوپی پردهان :د دفتر مشر

بغالن
ابرار  -د افغانی معلولینو لپاره د بايسكل چلولو او بيا رغونی تفريحی موسسه
()AABRAR
د بغالن ښار

تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0778585475
Kabul@aabrar.org.af
www.aabrar.org.af

ذکریا میا خیل :سیمه ییز انسجام کوونکی

د آغا خان تعلیمي خدمتونه ()AKES, A

د کور شمیره  384، 2سړک ،سیلو 2 ،ناحیه ،پلخمری

0793243000
تیلفون:
بریښنالیکsima.niro@akdn.org :
www.akdn.org
ویب پاڼه:

سیما نیرو :سیمه ییز اداری او د بشری قوتونو مرستیال

د آغاخان بنیاد – افغانستان ()AKF

 5سړک 600 ،کوټی ،د حاجی نذیرکور ،پلخمری

0790054084
تیلفون:
بریښنالیکkarunakaran.soosaipillai@akdn.org :
www.akdn.org/akf
ویب پاڼه:

کارنو کرن :منطقه ای رئیس

د افغانستان د بشري حقوقو سازمان ()AHRO
 600کوټی ،پلخمری
0773488208
تیلفون:
0792457578
بریښنالیکzarmina.watanpal@gmail.com :
www.ahro.af
ویب پاڼه:
زرمینه وطنپال :آمر

د افغانستان د تعاون مرکز ()CCA
د آغا خان بنیاد ته نږدی ،پلخمری
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0706210773
ccakabul@hotmail.com
www.cca.org.af

سید کاظم فضل :آمر

د بغالن پوهنتون ()BU
د بغالن ښار

0707411581
تیلفون:
0771123263
بریښنالیکamann_ziai@web.de :
rahimnorzai1@yahoo.com
www.Baghlan-un.edu.af
ویب پاڼه:

امان الدین ضیایی :د پوهنتون رئیس

د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد
د بنګله دیش د کلیو د پراختیا کمیټه ()BRAC
پلخمری

تیلفون:

ویب پاڼه:

0799591565
www.brac.net

د هلویتاس سویس انترکواپریشن نړیواله موسسه ()HELVETAS
تاله و برفک ولسوالی ،د بغالن ښار
تیلفون:

امین اهلل :ماستر ترینر

بریښنالیک:

د تخنیکي او پراختیایي همکاریو اداره ()ACTED
د شیرداد کور 3 ،ناحیه 600 ،کوټی ،پلخمری
0700010147
تیلفون:
0700707182
008821644942051
بریښنالیکahmad.talib@acted.org :
www.acted.org
ویب پاڼه:

ویب پاڼه:

احمد طالب شینواری :آمر

د غزني کلیوال مرستندویه پرواګرامونه ()GRSP
د کور شمیره  1، 1سړک 3 ،ناحیه ،پلخمری
0777900268
تیلفون:
بریښنالیکgrspbaghlan@gmail.com :
www.grsp.af
ویب پاڼه:
بنیاد علی کریمی :والیتی آمر

د کرنی ،اوبولگولو او مالداری ریاست ()DAIL
د بغالن ښار
تیلفون:

بریښنالیک:

0700295886
0799155675
az.aimaq@yahoo.com

عزیز اهلل ایماق :رئیس

د کلیو د بیا رغونی او پراختیا وزارت د ملی پیوستون پروگرام ()NSP/PMU
د  32کوټی سړک ،د افغان نساجی کلوپ تر څنګ ،پلخمری
0700750755
تیلفون:
0786362215
بریښنالیکbaghlan@nspafghanistan.org :
www.nspafghanistan.org
ویب پاڼه:
حسیب اهلل سید خیلی :والیتی آمر

د کلیو د بیا رغونی او پراختیا وزارت د ملی پیوستون پروگرام ()NSP/PMU
د بغالن ښار

تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0773743155
0773838132
Mujib.habibzai@helvetas.org
Sayedtajdar.Anis@helvetas.org
www.helvetas.org

مجیب الرحمن حبیب زی :انسجام کوونکی

د هیلو ټرست د ماین پاکۍ دفتر ()HALO Trust
د افسوټر انګړ ،پلخمری

0705335934
تیلفون:
بریښنالیکhalo@haloafg.org :
www.halotrust.org/ www.halousa.org
ویب پاڼه:

حمید اهلل :لوړرتبه آمر

دباختر پرمختیایی شبکه ()BDN
 600کوټی ،پلخمری
0705400437
تیلفون:
بریښنالیکqawi.qadiri@gmail.com :
www.bdn.org.af
ویب پاڼه:
قوی قادری :د پروژی آمر

دعلمی پلټنو او ټولنی دپرمختیا مؤسسه ()ORCD
د کور شمیره  2، 5سړک ،کابل -بغالن سړک ،سیلومینه ،پلخمری
0786609680
تیلفون:
بریښنالیکbaghlan@orcd.org.af :
www.orcd.org.af
ویب پاڼه:
صدیق اهلل صداقت :د پروژی آمر

دمرسی کور نړیواله موسسه  -د مرحمت لشکر ()MC
 600کوټی 10 ،سړک ،پلخمری
0794921720
تیلفون:
0777723232
بریښنالیکmshayan@af.mercycorps.org :
www.mercycorps.org
ویب پاڼه:

محمد حلیم شایان :د پروگرام د آمر مرستیال

0755911887
baghlan@nspafghanistan.org
www.nspafghanistan.org

دوست محمد :والیتی آمر

د کلیو د بیارغونې او پراختیا ریاست ()DRRD
پلخمری

تیلفون:

بریښنالیک:

0799694102
0798542573
eng.abdulrab_hakimi@yahoo.com

عبدالرب حکیمی :رئیس
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بلخ

د افغانستان د بشري حقوقو سازمان ()AHRO

د کور شمیره  ،257د دقیقی بلخی لیسی ته نږدی ،د صلح کارته ،مزار شریف

اِریا  -په افغانستان کې دبیارغونې او دانرژۍ د ساتنې اداره ()AREA
د کور شمیره  ،9د هالل احمر سړک ،کارته بخدی  3 ،ناحیه ،مزار شریف
0770336617
تیلفون:
0770336753
بریښنالیکnisarahmad@area-af.org :

نصیر احمد :منطقه ای آمر

انسان په تنګسه کې ()PIN

د بابه قمبر کوڅه 82 ،کور ،مزار شریف
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0777899100
0777899101
0777760614
ross.hollister@peopleinneed.cz
beata.swietochowska@peopleinneed.cz
www.peopleinneed.cz

روس هولیستر :عمومی رئیس

د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو اتاق ()ACCI
مزار شریف

تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0777185400
0799268340
acci_mazar@yahoo.com
ceo@balkhcci.org.af
www.acci.org.af

نصیر قاسمی :مدیر عامل

د اسالمیک ریلیف نړیواله موسسه ()IRA

د کور شمیره  93، 3سړک ،اتحاد کوڅه ،مزار شریف
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0799150663
0786718990
mansour@ir-afg.org
www.islamic-relief.com/ www.irafghanistan.org

سید منصور آغان صمدی :سیمه ییز اداری او مالی مدیر

د افغانانو لپاره د مرستو برابرول ()CoAR
مزار شریف

تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0777898349
coar_balkh@yahoo.com
nabi.shams@yahoo.com
www.coar.org.af

محمد نبی :سیمه ییز امر

د افغانانو لپاره د هالنډ کمیټه ()DCA

د قابله پروین سړک ،د تفحصاتو تر شا ،مزار شریف

0799184125
تیلفون:
بریښنالیکzia.formuly@hotmail.com :
ziaformuly@hotmail.com
www.dca-vet.nl
ویب پاڼه:

تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

فریبا اکبری :آمر

0798102936
ferebaakbari@yahoo.com
achr98@yahoo.com
www.ahro.af

د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسیون ()AIHRC

د محمد بیګ کوڅه ،د ایران پخوانۍ قونسلگری ،لومړی ناحیه ،مزار شریف
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0700511246
0799154462
q.s.same@gmail.com
aihrcmzr@gmail.com
www.aihrc.org.af

قاضی سید محمد سمیع :د پروګرام سیمه ییز آمر

د افغانستان د پانگی اچونی د مالتړ اداره ()AISA
د بلخ د پولیسو د امنیه قوماندانی تر شا ،د  ACCIدفتر ودانی ،دریم پوړ ،مزار شریف
0799656821
تیلفون:
بریښنالیکsiddiq_muradi@aisa.org.af :
www.aisa.org.af
ویب پاڼه:
محمد صدیق مرادی :سیمه ییز آمر

د افغانستان د تعاون مرکز ()CCA
د  ICRCدفتر ته نږدی ،مزار شریف
0799036653
تیلفون:
بریښنالیکcca.afg@gmail.com :
www.cca.org.af
ویب پاڼه:
حامد :سیمه ییز آمر

دافغانستان د ښځو تعلیمي مرکز ()AWEC
مزار شریف

تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0777761404
awec.kabul@awec.info
www.awec.info

حفیظه میرزایی :د اړیکو مسوول

د افغانستان د کلیو د بیارغونې اداره ()NPO/RRAA
 4سړک ،د سید آباد سړک ،موالعلی کارته ،مزار شریف
0799152036
تیلفون:
بریښنالیکnpomazar@hotmail.com :
drsattar@nporraa.org.af
www.nporraa.org.af
ویب پاڼه:
ستار :سیمه ییز آمر

محمد ضیا فورمولی :د سیمه ییزو پروګرامونو رئیس

د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد
دافغانستان دکوچنیانو ښوونیز رونیز سړکس ()AECC

دمقصداهلل شهیدعالی لیسه ،د سړکس نمایندگی ،مزار شریف

0787282927
تیلفون:
0700229987
بریښنالیکAECC@afghanmmcc.org :
www.afghanmmcc.org
ویب پاڼه:

استاد ذکی :سیمه ییز آمر

د افغانستان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز ()MACCA
مزار شریف

تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0799436125
0705966490
aziz.paktin@macca.org.af
AzizullahP@unops.org
www.macca.org.af

عزیز اهلل پکتین :سیمه ییز آمر

د افغانستان د مدني ټولنې د مجتمع مؤسسه ()ACSFO

د کور شمیره  24-26، 1سړک  ،نسیم مهدی واټ ،سید آباد 7 ،ناحیه ،مزار شریف

0729001932
تیلفون:
0700546162
بریښنالیکbalkh-rmanager@acsf.af :
www.acsf.af
ویب پاڼه:

د افغانستان لپاره د بنسټيزو او ثانوی زده کړو پروګرام ()GIZ/BEPA
 2ناحیه ،نوی ښار ،د ښوونکو د روزنی کالج ،مزار شریف
0777900402
تیلفون:
0795991898
بریښنالیکzabihullah.qarizada@giz.d :
www.bepafg.com
ویب پاڼه:
ذبیح اهلل قاری زاده :د شمال زون مرستیال انسجام کوونکی

د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه ()SCA

کور  722، 2سړک ،کارته مامورین ،مزار شریف

تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0700299306
0775540755
enayat.ghafari@sca.org.af
www.swedishcommittee.org

عنایت اهلل غفاری :اداری مسوول

د افغانستان لپاره د مرستی او پرمختیا موسسه ()AADA

د سیاهی ګرد سړک ،د آرتی قل فرعی سړک ،د ویس قرنی جومات تر څنګ ،مزار شریف
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0799221707
0798025176
drshagul.hamidy@yahoo.com
www.aada.org.af

شاه گل :د پروژی مدیره

دافغان کورنیودپیوستون موسسه ()SAF

د کورشمیره  ،38ګذر عزیز آباد باال  ،زړه سړک  5ناحیه ،مزار شریف

پست بکس:
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

6084
0773001012
0502042477
balkh@saf.org.af
www.saf.org.af

عبدالبصیر مولوی زاده :د پروګرام آمر

دافغانانو لپاره د بشری او پرمختیایی مرستو د همغږۍ اداره ()ACBAR
 4سړک ،د سید آباد سړک ،موال علی کارته ،مزار شریف
0700500499
تیلفون:
بریښنالیکmazarareamanager@acbar.org :
acbarmazar@yahoo.com
www.acbar.org
ویب پاڼه:
عبدالروف قادری :آمر

د اکشن ایډ موسسه په افغانستان کی ()ActionAid

د کور شمیره  2، 1سړک ،د ابراهیم زاده د تیلو تانک دریمه شمیره ،د زیات کارته ،مزار
شریف

0776161715
تیلفون:
0799570205
بریښنالیکfardin.raez@actionaid.org :
Mubin.Totakhel@actionaid.org
www.actionaidafg.org
ویب پاڼه:

محمد فردین :د پروګرام آمر

دباختر پرمختیایي شبکه ()BDN

 2سړک ،د سولی کارته 7 ،ناحیه ،د  ICRCد جراحۍ مرکزلویدیځ ته ،مزار شریف

تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0771481520
balkhpm.bdn@gmail.com
www.bdn.org.af

هونی مختار :د پروژی آمر

د بلخ پوهنتون ()BU
مزار شریف

تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

07006123900
0502003487
balk_university@yahoo.com
mukamal.alokozai@gmail.com
www.ba.edu.af

مکمل الکوزی :د پوهنتون رئیس

د بنګله دیش د کلیو د پراختیا کمیټه ()BRAC

د بخدی کارته ،د سره صلیب دفترته نږدی ،بلخ،مزار شریف
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0708038717
salim66raza@gmail.com
www.brac.net

محمد سلیم رضا :د روزنیزو پروګرامونو سیمه ییز آمر
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د تخنیکي او پراختیایي همکاریو اداره ()ACTED

د مرمول ګذر مالګی کان سړک ،د سلطان راضیی لیسی ختیځ ته ،مزار شریف

تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

خلیل احمد :آمر

0700502376
0700501310
khalil.ahmad@acted.org
mazar.administration@acted.org
www.acted.org

د جذام اوسل ناروغیو مخنیوی په افغانستان کی ()LEPCO
 3سړک ،د نوشاد پروژه ،دشت شور ،مزار شریف
پست بکس6057 :
0778989512
تیلفون:
0778989513
بریښنالیکlepcokabul@yahoo.com :
نوروز :د کلنیک آمر

د جوهانیتر نړیواله موسسه ()JIA

کور 135، 6سړک 2 ،بالک 10 ،ناحیه ،د آریانا کارته ،مزار شریف

0797881039
تیلفون:
بریښنالیکashutosh.dey@thejohanniter.org :
www.thejohanniter.org
ویب پاڼه:

آشوتوش دی :د پروژی انسجام کوونکی

د ډنمارک دماین پاکولو نړیواله موسسه ()DDG

د کور شمیره  2، 2سړک ،د خالد بن ولید ښارګوټی ،لومړی حصه ،پارک سړک ته
مخامخ ،مزار شریف
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0795053170
0797058479
muhammadguladil@yahoo.com
abdulrahman.walizada@yahoo.com
www.drc.dk

محمد گل عدیل :آمر منطقوی

د ډنمارک کمیټه ،د افغان کډوالو د مرستی لپاره ()DACAAR
د قارغان سړک ،حاجی ایوب څلورالری ،مزار شریف

0793407906
تیلفون:
0799023902
بریښنالیکnorth.rm@dacaar.org :
www.dacaar.org
ویب پاڼه:

عبدالولی :سیمه ییز آمر

د سنايي پر مختیایی موسسه ()SDO

د کور شمیره  1،2سړک ،کارته آریانا ،د کابل -مزار عمومی سړک ،مزار شریف
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0700220638
0786888110
dalili.kabul@gmail.com
www.sanayee.org.af

محمد رفیق برومند :سیمه ییز آمر

د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود

د ښځو مالتړ کوونکې مؤسسه -میډیکا افغانستان ()WSO-MA
د کور شمیره  ،14د دوستم سړک ،آریا پوهنتون ته مخامخ ،مزار شریف
0797618517
تیلفون:
بریښنالیکsaiforakhan@googlemail.com :
info@medica-afghanistan.org
www.medicamondiale.org
ویب پاڼه:
صیفوره بارکزۍ :د اړیکو مسووله

دقانون غوښتونکوټولنه ()DQG

کله درک منطقه ،د رسول برات جومات ،د موالنا کور ته نږدی 4،ناحیه ،مزار شریف
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0798236966
qanoon_ghushtonky@yahoo.com
www.dqg.org.af

شگوفه ثابتی :لوړ رتبه استازې

د کډوالو لپاره د ناروې پالوی ()NRC

د زاړه محبس سړک ،دمارکوپولو هرټل شا ته WFP،ته مخامخ ،مزار شریف
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0799414302
008821644413842
sfarid.moqim@afg.nrc.no
www.nrc.no

تور پیکۍ حیدری :اداری مسووله

د کرنی ،اوبولگولو او مالدارۍ ریاست ()DAIL
مزار شریف

تیلفون:

بریښنالیک:

0700215773
0700507820
0796110225
kateb_shams@yahoo.com
as.stagh@yahoo.com

کاتب شمس :رئیس

د کلید رادیو ()Radio Killid
د مرزا قاسم د ګذر باغ 3 ،ناحیه ،مزار شریف
0502041041
تیلفون:
0707775090
بریښنالیکrkm@tkg.af :
info@tkg.af
www.tkg.af
ویب پاڼه:

ناصراحمد نوری :مسوول مدیر

د کلیو د بیا رغونی او پراختیا وزارت د ملی پیوستون پروگرام ()NSP/PMU
 2کور3 ،سړک ،آریانا مینه ،د آریانا پارک لویځ ته ،مزار شریف
0799263600
تیلفون:
0778908868
بریښنالیکbalkh@nspafghanistan.org :
eng_humayoonajam@yahoo.com
www.nspafghanistan.org
ویب پاڼه:
احمد همایون عجم :والیتی آمر
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد
د کلیو د بیارغونې او پراختیا ریاست ()DRRD
مزار شریف

تیلفون:

بریښنالیک:

0799039128
0700501983
eng_basit@yahoo.com

عبدالباسط عینی :رئیس

د ملگرو ملتو د کدوالو عالي اداره ()UNHCR
کارته شفاخانه ،دمندوی ترشا ،مزار شریف
تیلفون:

بریښنالیک:

0791990031
0041227397504
008821651121598
LYNCHC@unhcr.org
AFGMA@unhcr.org
www.unhcr.org

د مخدره توکواو جرم پر ضدد ملگرو ملتونو اداره ()UNODC

ویب پاڼه:

0799764703
تیلفون:
بریښنالیکLutf.rahman@unodc.org :
www.unodc.org
ویب پاڼه:

دملگرو ملتونو د خوراک او کرهڼی اداره ()UN-FAO

مزار شریف

لطف الرحمن لطفی :والیتی انسجام کوونکی

دماشومانو د ساتنی بین المللی موسسه ()SCI
زراعت کارته ،قلعه میر ،مزار شریف
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0799125012
0795998381
Mohammadhadi.athar@savethechildren.org
www.savethechildren.net

محمد هادی اطهر :لوړرتبه والیتی آمر

دماشومانو سره دمرستی موسسه ()ASCHIANA
د غازیانو قلعه 4 ،ناحیه ،مزار شریف
0700509402
تیلفون:
0752145321
بریښنالیکaschianamazar@yahoo.com.au :
www.aschaina.com
ویب پاڼه:

شاهپور ماهیار :انسجام کوونکی

د مدني ټولنې او بشري حقونو شبکه ()CSHRN
مزار شریف

0774511005
تیلفون:
بریښنالیکMano_ebranimi@yahoo.com :
www.cshrn.af
ویب پاڼه:

منوچهر ابراهیمی :د اړیکو مسوول

دمرسی کور نړیواله موسسه  -د مرحمت لشکر ()MC
مزار شریف

تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0793506462
0700220025
0799220025
npaiman@af.mercycorps.org
naqib.paiman@yahoo.com
www.mercycorps.org

نقیب اهلل پیمان :د اداری مدیر
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مارتین بوکیمی :د سیمه ییز دفتر مشر

د تصدی پل ،د کابل د موټرو تم ځای ،د اوبو د مدیریت ریاست ،مزار شریف
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0777355355
0799123527
0789909131
Ahmadzia.aria@fao.org
bashirahmad.mawlawizada@fao.org
www.fao.org

احمد ضیا آریا :مدیر

د نی د ګړندۍ ویشنۍ دفتر ()Nye

د خالد بن ولید ښارګوټی ،مزار شریف
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0774200000
0786680680
ishaq_hanifi@yahoo.com
www.nyeexpress.com

اسحق حنیفی :ددفتر آمر

د هیلو ټرست د ماین پاکۍ دفتر ()HALO Trust
د جمعه اڅک سړک ،نهر توپ 6 ،ناحیه ،مزار شریف
0700700087
تیلفون:
0799700087
بریښنالیکhalo@haloafg.org :
www.halotrust.org/ www.halousa.org
ویب پاڼه:
نعمت اهلل حسین یار :د سیمی آمر

د هیواد د بیا ودانولو ؛ صحی او بشری مرستو ټولنه ()HEWAD
خالد بن ولید ښارګوټى ٬خالد بن ولید ښوونځی ترڅنګ 3 ٬کوڅه ،مزار شریف
0700670710
تیلفون:
0700632330
نړیوال روغتیایی سازمان ()UNWHO
پست بکس:
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0782200351
Ghaffarim@afg.emro.who.int
/www.emro.who.int/countries/afg

میر احمد غفاری :انسجام کوونکی

AREU

اړیکی
نړیوال مرستندوی پالوی ()IAM
د مرمول کوڅه ،مزار شریف

پست بکس:

تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

25
0793258779
0700504393
rtl.balkh@iam-afghanistan.org
balkh.om@iam-afghanistan.org
www.iam-afghanistan.org

جوهان مکیال :سیمه ییز ټیم لیدر

هبیتات  -د ملګرو ملتونود بشر میشتیدنی پروګرام ()UN-Habitat
د کور شمیره  117، 1سړک ،د دوهمه کارته 2 ،ناحیه ،مزار شریف
0791611309
تیلفون:
0700503688
بریښنالیکhakim_hafizi@yahoo.com :
hakim.hafizi@unhabitat-afg.org
www.unhabitat.org/www.fukuoka.unhabitat.org
ویب پاڼه:
محمد حکیم حفیظی :والیتی آمر

همکاري  -د بشري مرستو د همغږۍ اداره ()CHA

 3سړک ،د فردوسی کتابتون سړک ،دګمرک شاته ،مزار شریف
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0776618955
0798425669
0766558080
mazar@cha-net.org
www.cha-net.org

محمد رشید سکندری :دفتر آمر

پروان
ابرار  -د افغانی معلولینو لپاره د بايسكل چلولو او بيا رغونی تفريحی موسسه
()AABRAR
چاریکار ،د پروان ښار
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

سهیل :ساحوی انسجام کوونکی

اِریا  -په افغانستان کې دبیارغونې او دانرژۍ د ساتنې اداره ()AREA
د چاریکار بازار WAPDA ،دفتر ته نږدی ،د پروان ښار
0770336717
تیلفون:
بریښنالیکnsherzad@area-af.org :

نجیب اهلل شیرزاد :والیتی انسجام کوونکی

افغان پراختیایی ټولنه ()ADA

د حاجی عبدالکریم کور ،دهلکان نمبر  1ښوونځی شا ته ،جبل السراج ماڼۍ ته مخامخ ،د
جبل السراج ولسوالی ،د پروان ښار
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو اتاق ()ACCI
د پروان ښار

یوناما  -په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پالوی ()UNAMA
0798796829
تیلفون:
بریښنالیکbarezs@un.org :
www.unama.unmissions.org
ویب پاڼه:

ویب پاڼه:

سید بارز :د عامه اړیکو مدیر

0799146630
0700041698
ada.headoffice@ada.org.af
saboor.hadi@gmail.com
www.ada.org.af

عبدالصبور پوپل :سیمه ییز آمر

تیلفون:

مزار شریف

0766551997
Ahmadsohail@aabrar.org.af
www.aabrar.org.af

بریښنالیک:

0786146126
Obaidullah_pcci@yahoo.com
www.acci.org.af

عبيداهلل عالميار :عامل مدیر

د بنګله دیش د کلیو د پراختیا کمیټه ()BRAC

 6حصه ،دگل غونډۍ سړک،د آریانا خصوصی ښوونځی ته نږدی ،چاریکار ،د پروان ښار

تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0700931118
najbullah555@gmail.com
www.brac.net

محمد نجیب اهلل :د روزنیزو پروګرامونو سیمه ییز آمر

د پروان د لوړو زده کړو انستیتیوت ()PIHE
د پروان ښار
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0797028323
0707411506
0700225288
frozan.abid@yahoo.com
ashiq.behroz@yahoo.com
Parwan-in.edu.af

غالم داود بها :د انستیتیوت رئیس

د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد
د کرنی ،اوبولگولو او مالداری ریاست ()DAIL
د پروان ښار
تیلفون:

بریښنالیک:

0799325413
0752520861
Abdulk.farzam@yahoo.com

عبدالکبیر فرزان :رئیس

د کلیو د بیا رغونی او پراختیا وزارت د ملی پیوستون پروگرام ()NSP/PMU

د چاریکارو ولسوالی سړک ،دپروان روغتون شا ته ،لومړی سړک ،د کابل بانک تر شا،
چاریکار ،د پروان ښار
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0700258688
parwan@nspafghanistan.org
basirahzeiar@yahoo.com
www.nspafghanistan.org

ذکی احمد رسیس :والیتی آمر

د کلیو د بیارغونې او پراختیا ریاست ()DRRD
د پروان ښار
تیلفون:

بریښنالیک:

0700213709
aziziwassy@gmail.com

عبدالواسع :د اړیکو مسوول

هبیتات  -د ملګرو ملتونود بشر میشتیدنی پروګرام ()UN-Habitat

د کورشمیره  ،30د منډوی سړک ،د آکاشه ولی جومات تر څنګ ،چاریکار ،د پروان ښار
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0791611355
0799337788
mirwais.saifi@unhabitat-afg.org
www.unhabitat.org/www.fukuoka.unhabitat.org

میرویس الدین صیفی :والیتی آمر

همکاري  -د بشري مرستو د همغږۍ اداره ()CHA
امام ابو حنیفه جومات ته نږدی ،د پروان ښار

0799887911
تیلفون:
0766558172
بریښنالیکqahar_sabor@hotmail.com :
www.cha-net.org
ویب پاڼه:

عبدالقهار صبور :د پروژی آمر

پکتیا
ابرار  -د افغانی معلولینو لپاره د بايسكل چلولو او بيا رغونی تفريحی موسسه
()AABRAR
خیرکوټ ،د کستل ولسوالی
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0772828678
muhammadkhalid@aabrar.org.af
www.aabrar.org.af

محمد خالد :اداری مسوول

اِریا  -په افغانستان کې دبیارغونې او دانرژۍ د ساتنې اداره ()AREA
لومړی ناحیه ،ارجل خیل ،ګردیز

0770336609
تیلفون:
بریښنالیکhidayatullah@area-af.org :

هدایت اهلل :اداری مدیر

د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو اتاق ()ACCI
د حاجی احمد شاه مارکیټ 6 ،پوړ 14 ،اتاق
0776717003
تیلفون:
07001483337
بریښنالیکabdulnasir.alamyar@yahoo.com :
paktia@acci.org.af
www.acci.org.af
ویب پاڼه:
عبدالنصير عالميار :عامل رئیس

د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسیون ()AIHRC
د تیره باغ پروژه
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0785467941
aihrcgdz@yahoo.com
www.aihrc.org.af

نور احمد شمیم :د پروگرام سیمه ییز آمر

د افغانستان د پانگی اچونی د مالتړ اداره ()AISA
د ګردیز  -کابل سړک ،دګمرک دفتر ته مخامخ

0783311325
تیلفون:
0704545220
بریښنالیکmirwais.ahmadzai@aisa.org.af :
mirwais.ahmadzai@yahoo.com
www.aisa.org.af
ویب پاڼه:

میرویس احمدزی :سیمه ییز رئیس

د افغانستان د خیرښیګڼی او پرمختګ اداره ()WADAN
د ګمرک دفتر شاته ،نوی ښاروالی
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0784245540
adil_samim123@yahoo.com
www.wadan.org

محمد عدیل :انسجام کوونکی
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AREU

اړیکی
د افغانستان د مدني ټولنې د مجتمع مؤسسه ()ACSFO
0729001934
تیلفون:
0799332139
بریښنالیکpaktia@acsf.af :
info@acsf.af
www.acsf.af
ویب پاڼه:
د بنګله دیش د کلیو د پراختیا کمیټه ()BRAC
0771417748
تیلفون:
بریښنالیکdrhashimzadran@gmail.com :
www.brac.net
ویب پاڼه:
هاشم ځدران :د ارزونی مدیر

د پکتیا پوهنتون ()PU
07998235609
تیلفون:
0798981662
0793704968
بریښنالیکHamdard18120@yahoo.com :
fedamohammadfeda@googlemail.com
www.pu.edu.af
ویب پاڼه:

شیر محمد روان :د پوهنتون رئیس

د ژغورنې نړیواله کمیټه ()IRC

کور شمیره  3 ، 3سړک ،افغانستان بانک ته نږدی ،نوی ښار

تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0729080264
0729080198
0729080209
Asadullah.nazaree@rescue.org
www.theIRC.org

فدا محمد غاضی :سیمه ییز انسجام کوونکی

د کرنی ،اوبولگولو او مالداری ریاست ()DAIL
0799133235
تیلفون:
0772865537
0797174036
بریښنالیکlali.zadran@mail.gov.af :
نیاز محمد ځدران :رئیس

د کلیو د بیا رغونی او پراختیا وزارت د ملی پیوستون پروگرام ()NSP/PMU
د کور شمیره  2، 3سړک ،پکتیا پوهنتون ته مخامخ
0774918131
تیلفون:
0786560984
بریښنالیکpaktya@nspafghanistan.org :
kabul@nspafghanistan.org
www.nspafghanistan.org
ویب پاڼه:

د کلیو د بیارغونې او پراختیا ریاست ()DRRD
د گردیز ښار

0700068700
تیلفون:
بریښنالیکpaktiarrd@yahoo.com :

عبدالرحمان رحمانی :د اړیکو مسوول

د نی د ګړندۍ ویشنۍ دفتر ()Nye
ګردیز چوک ،سید کرم

0779213822
تیلفون:
بریښنالیکatayee@nyeexpress.com :
www.nyeexpress.com
ویب پاڼه:

وحید اهلل :د اړیکو مسوول

دافغانستان د ښځو تعلیمي مرکز ()AWEC
0777761312
تیلفون:
بریښنالیکawec.kabul@awec.info :
awec.paktya@awec.info
www.awec.info
ویب پاڼه:
مهریه احمد زۍ :والیتی آمر

دماشومانو سره دمرستی موسسه ()ASCHIANA
077724359
تیلفون:
0784301799
بریښنالیکaschiana@ymail.com :
www.aschaina.com
ویب پاڼه:
نړیوال روغتیایی سازمان ()UNWHO

 01حصه UN،کمپاونډ دننه ،دوالی دفتر ته نږدی

تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0799226152
0700282361
bhayo_6@hotmail.com
bhayom@afg.emro.who.int
/www.emro.who.int/countries/afg

مختیار حسین بهایو :طبی مدیر

یوناما  -په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پالوی ()UNAMA
گردیز

0775232958
تیلفون:
بریښنالیکdilawar@un.org :
www.unama.unmissions.org
ویب پاڼه:

دالور خان دالور :دعامه اړیکو مدیر

سفر محمد :والیتی آمر

د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

پکتیکا

د کلیو د بیارغونې او پراختیا ریاست ()DRRD
شرنه

ابرار  -د افغانی معلولینو لپاره د بايسكل چلولو او بيا رغونی تفريحی موسسه
()AABRAR
د شرنې ښار ،دسرحوزې ولسوالی

0771699381
تیلفون:
بریښنالیکlalaghaaryan@yahoo.com :
Kabul@aabrar.org.af
www.aabrar.org.af
ویب پاڼه:

لعل اغا ارین :اداری او مالی مسوول

اِریا  -په افغانستان کې دبیارغونې او دانرژۍ د ساتنې اداره ()AREA
د کبیرمارکیټ دوهم پور،شرنه
تیلفون:

بریښنالیک:

0770336704
mansoor@area-af.org

محمد عادن :والیتی آمر

افغان پراختیایی ټولنه ()ADA

د حاجی محمد زمان مارکیټ ،شرنه څلور الری ته مخامخ ،شرنه

0799008456
تیلفون:
0799008456
بریښنالیکada.headoffice@ada.org.af :
guluryakhil@gmail.com
www.ada.org.af
ویب پاڼه:

گل محمد اوریا خیل :والیتی آمر

د بنګله دیش د کلیو د پراختیا کمیټه ()BRAC
شرنه

0773022717
تیلفون:
بریښنالیکsalihhamdard9@gmail.com :
www.brac.net
ویب پاڼه:

صالح محمد :د ملی پیوستون د پروګرامونو آمر

د کرنی ،اوبولگولو او مالدارۍ ریاست ()DAIL
شرنه

تیلفون:
بریښنالیک:

0779765450
0796198269
waseel2010masood@yahoo.com

محمد وصیل مسعود رئیس

د کلیو د بیا رغونی او پراختیا وزارت د ملی پیوستون پروگرام ()NSP/PMU
شرنه

0788880216
تیلفون:
0702511078
بریښنالیکpaktika@nspafghanistan.org :
kabul@nspafghanistan.org
www.nspafghanistan.org
ویب پاڼه:

محمد شفیق :والیتی آمر
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تیلفون:

بریښنالیک:

0775440605
paktikamrrd@yahoo.com

نجیب اهلل  :رئیس

بنجشیر
د ایمرجنسی روغتون ()Emergency
عنابه

تیلفون:
بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0700228574
0729001720
emergency@emergency.it
akbarjan@emergency.it
www.emergency.it

اکبر جان :د روغتون آمر

د کرنی ،اوبولگولو او مالداری ریاست ()DAIL
د پنجشیر ښار
تیلفون:

بریښنالیک:

0700297305
0706203191
0796110177
tkhallilallah@yahoo.com

شاه میر امیری :رئیس

د کلیو د بیا رغونی او پراختیا وزارت د ملی پیوستون پروگرام ()NSP/PMU

د عنابې ولسوالی ،د قلعه میرانشاه کلی ،د انجنیر عارف کور تر څنګ ،د پنجشیر ښار

0700271508
تیلفون:
بریښنالیکpanjshair@nspafghanistan.org :
s.shafi1982@gmail.com
www.nspafghanistan.org
ویب پاڼه:

غالم محفوظ :والیتی آمر

د کلیو د بیارغونې او پراختیا ریاست ()DRRD
بازارک ،د پنجشیر ښار

0708110009
تیلفون:
بریښنالیکkhurami_mrrd@yahoo.com :

عظیم الرحمن خرمی :رئیس

هبیتات  -د ملګرو ملتونود بشر میشتیدنی پروګرام ()UN-Habitat
مالسپه کلی ،بازارک ولسوالی ،د پنجشیر ښار

0700222233
تیلفون:
0791611098
بریښنالیکdost.khurami@unhabitat-afg.org :
info@unhabitat-afg.org
www.unhabitat.org/www.fukuoka.unhabitat.org
ویب پاڼه:

دوست محمد خرمی :والیتی لوړرتبه آمر

AREU

اړیکی

تخار

د افغانستان د بشري حقوقو سازمان ()AHRO

بی بی مریم لیسی ته نږدی ،دمخابراتو کوڅه 4،ناحیه ،دتالقانو ښار ،د تخارښار

اِریا  -په افغانستان کې دبیارغونې او دانرژۍ د ساتنې اداره ()AREA
111مارکیټ ،دتخارښار
0770336754
تیلفون:
بریښنالیکkhabir@area-af.org :

ذبیح اهلل :والیتی انسجام کوونکی

افغان پراختیایی ټولنه ()ADA

د کورشمیره  ،714د شرکت ساحه 4 ،ناحیه ،دتخارښار

0797919631
تیلفون:
0799698633
بریښنالیکada.headoffice@ada.org.af :
malang.safi2@yahoo.com
www.ada.org.af
ویب پاڼه:

محمد ملنګ صافی :والیتی آمر

د آغاخان بنیاد – افغانستان ()AKF

د عبدالرحمان شهید ښوونځی سړک ،دتخارښار
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0799158425
0799720123
0798589868
Jalaluddin.dashti@akdn.org
www.akdn.org/akf

جالل الدین دشتی :منطقه ای رئیس

د آریامهر د بیارغونی موسسه ()ARE

شرقی پروژه 6 ،ناحیه  ،زید بن ثابت جومات ته مخامخ ،تالقان
تیلفون:

بریښنالیک:

0700203654
are_afghanistan@yahoo.com
areafg2002@gmail.com

عبداالحد حارث :رئیس

د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو اتاق ()ACCI
د تخارښار
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0700706852
kefayetullahjahid@yahoo.com
www.acci.org.af

محراب الدين :عامل مدیر

د افغان کورنیو ساتنه ()CAF

کور ،559چهارسړک شهیدی ،تالقان ،دتخارښار

تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0700704861
0777822326
pm.takhar.caf@gmail.com
wrasekh@gmail.com
www.caf.org.af

تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0700585212
sahebullah@gmail.com
www.ahro.af

صاحب اهلل عزیز :آمر

د افغانستان لپاره د بنسټيزو او ثانوی زده کړو پروګرام ()GIZ/BEPA
تخار ،TTCد پوهنی د ریا ست سړک ،دتخارښار
0795170390
تیلفون:
بریښنالیکsamad.aasi@giz.de :
www.bepafg.com
ویب پاڼه:
عبدالصمد عاصی :روزنیز مدیر

د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه ()SCA
د مرکزی روغتون سړک ،تخارښار

0796492567
تیلفون:
بریښنالیکsanjar@sca.org.af :
www.swedishcommittee.org
ویب پاڼه:

شاه جهان سنجر :اداری مسوول

د بنګله دیش د کلیو د پراختیا کمیټه ()BRAC
د کورشمیره  456، 2سړک ،تخارښار
0705816477
تیلفون:
بریښنالیکmahbubbrac@yahoo.com :
www.brac.net
ویب پاڼه:

حکم محب الحق :د ملی پیوستون د پروګرامونو آمر

د تخار پوهنتون ()TU
تالقان

0705024115
تیلفون:
0755611698
بریښنالیکm.hamid1391@yahoo.com :
www.tu.edu.af
ویب پاڼه:

محبوب اهلل حامد :د پوهنتون رئیس

د تخنیکي او پراختیایي همکاریو اداره ()ACTED
د مخابراتو کوڅه ،تخارښار
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0700706742
008821644942051
qahar@acted.org
www.acted.org

عبدالقهار :د ساحوی انسجام کوونکی مرستیال

احمد ولی راسخ :د پروژی آمر

د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد
د کانسرن نړیوال سازمان ()CWW

د وکیل محمد نظرخان سړک ،تخارښار

پست بکس:
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

2016
0773273145
0700740605
0789445331
hamayoon.shirzad@concern.net
www.concern.net

همایون شیرزاد :د پروګرام لوړرتبه انسجام کوونکی

د کرنی ،اوبولگولو او مالدارۍ ریاست ()DAIL
تخارښار
تیلفون:

بریښنالیک:

0775251567
0700184996
msaalimsaaie@yahoo.com

سلیم ساعی :رئیس

د کلیو د بیا رغونی او پراختیا وزارت د ملی پیوستون پروگرام ()NSP/PMU
تالقان

تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

بریښنالیک:

د میشن ایست موسسه ()ME

ویب پاڼه:

0799099701
ppm.tak@miseast.org
www.missioneast.org

نادر فیاض :د پروګرام والیتی آمر

د هیلو ټرست د ماین پاکۍ دفتر ()HALO Trust

د باغ ذخیره ګوالیي ،دتېلود مارکیټ ترڅنګ 3 ،ناحیه ،دتخارښار
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

اهلل بردی سرخی :عامل مدیر

د افغانستان د بشري حقوقو سازمان ()AHRO
د ښاروالی ودانی ،شبرغان
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0799410413
0788886990
achr98@yahoo.com
juz.ahro@yahoo.com
www.ahro.af

مغفرت صمیمی :د اړیکو مسوول

0707124747
0788889842
Faiz1390@yahoo.com

د وکیل محمد نظر سړک ،تالقان
تیلفون:

تیلفون:

0799650481
0700228604
allahberdysurkhy@yahoo.com
www.acci.org.af

دافغان کورنیوپیوستون موسسه ()SAF

راز محمد فیض :سرپرست

بریښنالیک:

شبرغان

0799327527
0778347074
0700703326
takhar@nspafghanistan.org
kabul@nspafghanistan.org
www.nspafghanistan.org

د کلیو د بیارغونې او پراختیا ریاست ()DRRD
تیلفون:

د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو اتاق ()ACCI

د افغانستان د ماشومانومرستندویه موسسه ()HTAC
د کورشمیره  ،33د منور روغتون کیڼه کوڅه ،شین کوټ ،سرپل بندر ،شبرغان
0798727694
تیلفون:
0798135158
0706661064
بریښنالیکcbm.htac@gmail.com :
od.htac@gmail.com
www.htac.org
ویب پاڼه:

سید قربان شاه :والیتی آمر

تخارښار

جوزجان

0707732779
halo@haloafg.org
www.halotrust.org/ www.halousa.org

میرویس :د سیمی آمر

محمد بهلول حاجتی :والیتی آمر

سرپل بندر ،د والیتی شورای د دفتر شا ته ،شبرغان

0707778873
تیلفون:
بریښنالیکjawzjan@saf.org.af :
www.saf.org.af
ویب پاڼه:

حسین خلیلی :د پروگرام آمر

دباختر پرمختیایي شبکه ()BDN

دوستم کارته،عمومی سړک ،جومات ته مخامخ ،شبرغان

پست بکس:
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

657 Central Post Office
0799283848
getti.bdn@gmail.com
www.bdn.org.af

گیتی :د پروژی آمره

د بنګله دیش د کلیو د پراختیا کمیټه ()BRAC
د سرپل بندرسړک ،دزرګری کوڅه ،شبرغان
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0799377381
naser_ataye@gmail.com
www.brac.net

محمد ناصر :د روزنیزو پروګرامونو ټیم لیډر
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د زوا موسسه ()ZOA

د اندخوی بندر ،شبرغان
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0798996237
0700282809
pgm-north@zoa-afg.org
osm-north@zoa-afg.org
www.zoa-international.com

حیدراحمد یار :د پروژی آمر

د کرنی ،اوبولگولو او مالداری ریاست ()DAIL
شبرغان

0799102879
تیلفون:
بریښنالیکabdul.rashid@mail.gov.af :

عبدالرشید :رئیس

د کلیو د بیا رغونی او پراختیا وزارت د ملی پیوستون پروگرام ()NSP/PMU

د جنرال دوستم کارته ،دخواجه آلتی د کلی سړک ،نګین شمال هوټل ته مخامخ ،شبرغان
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0794250555
0786919037
jawzjan@nspafghanistan.org
www.nspafghanistan.org

عبدالبشیر کریمی :والیتی آمر

د کلیو د بیارغونې او پراختیا ریاست ()DRRD
د شاه رخ میرزا کارته ،شبرغان ښار

0784170608
تیلفون:
0755710075
بریښنالیکYosuf.uraz@mrrd.gov.af :

محمد یوسف سید :رئیس

دماشومانو د ساتنی بین المللی موسسه ()SCI

د مروارید د ودنووسالوی سړک ،آغچه بندر،شبرغان
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0797450206
0786719920
0799186194
sayedahmadshah.qarrar@savethechildren.org
www.savethechildren.net

سید احمد شاه قرار :والیتی آمر

خوست
پژواک خبري آژانس ()PAN
پست بکس:
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

3129
0707395580
0799766976
i.rahimi2009@gmail.com
news@pajhwok.com
www.pajhwok.com

محمد ابراهیم رحیمی:

د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو اتاق ()ACCI
0799114813
تیلفون:
بریښنالیکfaizaqa.usefzai@yahoo.com :
www.acci.org.af
ویب پاڼه:
نواب امیرزی :عامل مدیر

د افغانانو لپاره د مرستو برابرول ()CoAR
د ماتون ښار

0778647844
تیلفون:
بریښنالیکcoar.khost@gmail.com :
coar_kbl@yahoo.com
www.coar.org.af
ویب پاڼه:

محمد قاسم :والیتی آمر

د افغانستان د پانگی اچونی د مالتړ اداره ()AISA
د بلند سړک ،دریم پوړ ،افغان ټاور

0708998010
تیلفون:
بریښنالیکwali.sadat@aisa.org.af :
www.aisa.org.af
ویب پاڼه:

میر احمد ولی سادات :سیمه ییزآمر

د افغانستان د خیرښیګڼی او پرمختګ اداره ()WADAN
د قبایلو د ریاست لویدځ ته،

0799577742
تیلفون:
بریښنالیکnasim.amin50@yahoo.com :
www.wadan.org
ویب پاڼه:

هوس خان :د پروژی انسجام کوونکی

د افغانستان لپاره د مرستی او پرمختیا موسسه ()AADA
ازادی مېنه  12فامیلی د تڼیوال انستتیوت مقابل خوست
0706353081
تیلفون:
0799418779
بریښنالیکdrawalizraswand@gmail.com :
aaini@aada.org.af
www.aada.org.af
ویب پاڼه:
عبدالولی زړه سوند :تخنیکی آمر

د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد
د خوست پوهنتون ()KU
0707445570
تیلفون:
0756802696
0799135765
بریښنالیکchancellor@szu.edu.af :
bawary1@hotmail.com
www.szu.edu.af
ویب پاڼه:

د نی د ګړندۍ ویشنۍ دفتر ()Nye

کورشمیره  ،15د میلمستون سړک 3 ،ناحیه

0776373237
تیلفون:
بریښنالیکatayee@nyeexpress.com :
www.nyeexpress.com
ویب پاڼه:

رسول باوری :د پوهنتون رئیس

د ژغورنې نړیواله کمیټه ()IRC
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0729080093
0729080102
008821621297223
Sultan.Karim@rescue.org
Aziz.Rahman@rescue.org
www.theIRC.org

د مدني ټولنې او بشري حقونو شبکه ()CSHRN
0700927370
تیلفون:
بریښنالیکAhsas_walizai@yahoo.com :
www.cshrn.af
ویب پاڼه:
بوستان ولی زی :انسجام کوونکی

د رادیو کلید دفتر

حبیب الرحمان :دفتر آمر

سلطان کریم :سیمه ییز انسجام کوونکی

د کرنی ،اوبولگولو او مالداری ریاست ()DAIL
0799135564
تیلفون:
0777135564
بریښنالیکzabiullah.hasanzay@gmail.com :
ذبیح اهلل حسن زی :رئیس

د کلید رادیو ()Radio Killid

 1سړک ،شمالی دروازی ته مخامخ ،خوست یعقوبی جومات ،هډې ته نږدی

0799149098
تیلفون:
بریښنالیکrkkh@tkg.afinfo@tkg.af :
info@tkg.af
www.tkg.af
ویب پاڼه:

نورا جان بهیر :مسوول مدیر

د کلیو د بیا رغونی او پراختیا وزارت د ملی پیوستون پروگرام ()NSP/PMU
امیر کروړواټ ،د حکومتی میلمستون او د پولیسو قومانداني ته نږدی
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0799422540
khost@nspafghanistan.org
www.nspafghanistan.org

عبدالبصیر :والیتی آمر

د کلیو د بیارغونې او پراختیا ریاست ()DRRD

ماتون غونډۍ د ښار لویدیځه خوا  ،تپه د سولی پیغام راډیو ترڅنګ
تیلفون:

بریښنالیک:

0702228485
0700794486
0700794486
Khost.mrrd@yahoo.com

محمد عثمان مهدی :رئیس
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دایکندی

د اکسفام جي بي مؤسسه ()Oxfam GB

د اولیا جامع جومات ته نږدی ،نیلی ،د دایکندی ښار

اِریا  -په افغانستان کې دبیارغونې او دانرژۍ د ساتنې اداره ()AREA
د کور شمیره 1، 1سړک 2 ،کوڅه 1 ،ناحیه ،د دایکندی ښار
0770336710
تیلفون:
بریښنالیکalijan@area-af.org :

علی جان :څارندوی

د افغان ښځو لپاره خدماتي اوتعلیمي موسسه ()AWSE
د دایکندی ښار

تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

احمد جاوید:

0786262914
Ahmadjaved_7@yahoo.com
www.awse.af

د افغانانو لپاره د مرستو برابرول ()CoAR
نیلی ،د دایکندی ښار
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0775234830
hamed_mojab@yahoo.com
coar_kbl@yahoo.com
www.coar.org.af

محمد حامد :والیتی آمر

د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسیون ()AIHRC
نیلی ،خاولک ،دیوناما دفتر ترڅنګ ،د دایکندی ښار
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0799343970
0773120161
daikundi_aihrc@yahoo.com
jawad.dadgar@gmail.com
www.aihrc.org.af

جواد دادگر :د پروګرام سیمه ییز آمر

د افغانستان د تعاون مرکز ()CCA

د ښار مرکز ،نیلی،شهرستان،د دایکندی ښار
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0776011980
sarwarhussaini@aol.com
ahmadi.cca@gmail.com
www.cca.org.af

ضیا دبستانی :آمر

د افغانستان د مرکزي سیمو د سوکالۍ کميټه ()CAWC
د کجران ولسوالی ،د دایکندی ښار
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0778362212
cawcdaikundi@yahoo.com
www.cawc.org.af

تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0708294201
0708294204
mjuma@oxfam.org.uk
MAliroshan@oxfam.org.uk
www.oxfam.org.uk

محمد جمعه :د پروګرام انسجام کوونکی

د اکشن فیم موسسه ()ACF

د زرد نی کلی ،د نیلی ولسوالی مرکز ،د دایکندی ښار

0799669844
تیلفون:
بریښنالیکfieldco-dk@af.missions-acf.org :
hom@af.missions-acf.org
www.actioncontrelafaim.org
ویب پاڼه:

عبدالحسین :سیمه ییز انسجام کوونکی

د سوکالۍ خوځښت موسسه ()MOVE
نیلی ښار ،د دایکندی ښار
تیلفون:

بریښنالیک:

0772299517
0773272581
aminnehreer@yahoo.com
sina.h.202@gmail.com

د غزني کلیوال مرستندویه پرواګرامونه ()GRSP

د نیلی بازار ،د سنګ مام لیسی ته نږدی ،د دایکندی ښار

0777900275
تیلفون:
0777900254
بریښنالیکgrsponline@yahoo.com :
grspreza@gamil.com
www.grsp.af
ویب پاڼه:

رضا :د پروگرام مسوول

د کرنی ،اوبولگولو او مالداری ریاست ()DAIL
د دایکندی ښار
تیلفون:

بریښنالیک:

0708302005
0772513006
mowahedi_mahdi@yahoo.com
mis.daikundi@yahoo.com

مهدی مواحدی :رئیس

د کلیو د بیا رغونی او پراختیا وزارت د ملی پیوستون پروگرام ()NSP/PMU

عمومی سړک ،د والی دفتر او نیلی بازار تر مینځ ،کابل بانک اوMOVEدفترنو ترڅنګ،
د دایکندی ښار
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0772885501
0707911969
daikundi@nspafghanistan.org
jan_ali_shahristani@yahoo.com
www.nspafghanistan.org

علی جان نوری :والیتی آمر

د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود
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د کلیو د بیارغونې او پراختیا ریاست ()DRRD

د نیلی ښار ،دویمه ناحیه 4 ،کوڅه 8 ،بالک ،د دایکندی ښار

0774203019
تیلفون:
بریښنالیکprforg@yahoo.com :

غالم جان :رئیس

دعلمی پلټنو او ټولنی دپرمختیا مؤسسه ()ORCD
 AWCCد دفتر تر څنګ ،نیلی ،د دایکندی ښار
0788960930
تیلفون:
بریښنالیکdaikundi@orcd.org.af :
www.orcd.org.af
ویب پاڼه:
غالم :والیتی آمر

رادیو نسیم ()NR

مستوفیت ته مخامخ ،نیلی ،د دایکندی ښار
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0776212007
0708302005
nasim.radio@gmail.com
www.NasimRadio.com

محمد رضا وحیدی :رئیس

کریټاس جرمني  -د افغانستان لپاره د پروژو د مالتړ دفتر ()Caritas Germany
،نیلی ،د دایکندی ښار

پست بکس:
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0778033801
0707077814
rahmatullah_caritas@yahoo.com
caritasgermany.coa@gmail.com
www.caritas-germany.org/54607.html

رحمت اهلل حسینی :د اړیکو مسوول

زابل
افغان پراختیایی ټولنه ()ADA

د سره صلیب دفتر ته نږدی ،د کابل  -کندهارعمومی سړک ،قالت ،د زابل ښار
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0708896830
0700989971
alhaj.abduljalal@gmail.com
ada.zabul@gmail.com
www.ada.org.af

عبدالجالل :والیتی آمر

د افغانستان د بشري حقوقو سازمان ()AHRO
قالت ،د زابل ښار
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0788886920
0700675235
said.sh_m@yahoo.com
achr@yahoo.com
www.ahro.af

سید شقیق اهلل مشفق :آمر

د افغانستان د خیرښیګڼی او پرمختګ اداره ()WADAN

د دین محمد آقا کور ،دامنیت ریاست سړک ته نږدی،قالت ،د زابل ښار

0703792354
تیلفون:
بریښنالیکhd.faizi2010@gmail.com :
www.wadan.org
ویب پاڼه:

هدایت اهلل فیضی :انسجام کوونکی

د کرنی ،اوبولگولو او مالداری ریاست ()DAIL
د زابل ښار
تیلفون:

بریښنالیک:

0775528794
0794479932
0702959048
b.harifal@yahoo.com

بسم اهلل حریفا :رئیس

د کلیو د بیا رغونی او پراختیا وزارت د ملی پیوستون پروگرام ()NSP/PMU
دحمام سرك  PMU،دفتر ،قالت ښار ،د زابل ښار
0700358045
تیلفون:
0790140352
بریښنالیکzabul@nspafghanistan.org :
www.nspafghanistan.org
ویب پاڼه:
سید عبداهلل نیکبین :والیتی آمر

د کلیو د بیارغونې او پراختیا ریاست ()DRRD
د زابل ښار

تیلفون:

بریښنالیک:

0793589880
0700305382
Zabul_rrd@yahoo.com

محمد قاسم پوپل :د اړیکو مسوول
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سر پل
د اسالمیک ریلیف نړیواله موسسه ()IRA
0774311724
تیلفون:
بریښنالیکfarid@ir-afg.org :
www.islamic-relief.com/ www.irafghanistan.org
ویب پاڼه:

غالم دستگیر فرید :د اړیکو مسوول

د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه ()SCA

د کرنی ،اوبولگولو او مالدارۍ ریاست ()DAIL
0796916681
تیلفون:
بریښنالیکeng_amirzai2009@yahoo.com :
محمد جعفر امیرزی :رئیس

د کلیو د بیارغونې او پراختیا ریاست ()DRRD
0799158696
تیلفون:
بریښنالیکahmad.jawid@mrrd.gov.af :
جاوید :د اړیکومسوول

د عزیزی بانک ترڅنګ ،نوی ښار

0789076690
تیلفون:
بریښنالیکnor.isaqzai@sca.org.af :
www.swedishcommittee.org
ویب پاڼه:

نور اسحاق زی :اداری مسوول

دباختر پرمختیایي شبکه ()BDN

د کور شمیره ،4د پولیسو محبس تر څنګ 2 ،ناحیه

0700724200
تیلفون:
بریښنالیکn.faizi@bdn.org.af :
www.bdn.org.af
ویب پاڼه:

نظام فیضی :د پروژی آمر

د کډوالو لپاره د ناروې پالوی ()NRC

 2ناحیه ،د ټولټاکنو خپلواک کمیسیون ته مخامخ
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0799414302
008821644413842
sfarid.moqim@afg.nrc.no
www.nrc.no

نذراهلل قاسمی :اداری مسوول

د کلیو د بیا رغونی او پراختیا وزارت د ملی پیوستون پروگرام ()NSP/PMU
0799151340
تیلفون:
0788878859
بریښنالیکsarepul@nspafghanistan.org :
kabul@nspafghanistan.org
www.nspafghanistan.org
ویب پاڼه:
انجنیر احمد ذکی وهاج :والیتی آمر

دماشومانو د ساتنی بین المللی موسسه ()SCI

د ټولټاکنو دخپلواک کمیسیون سړک 2 ،ناحیه ،سرپل

0797969189
تیلفون:
بریښنالیکmohammadismail.yousofi@savethechildren.org :
www.savethechildren.net
ویب پاڼه:

محمد اسمعیل یوسفی :لوړ رتبه والیتی آمر

د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود
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سمنګان

د اکشن فیم موسسه ()ACF
باندنۍ دره صوف ولسوالی

اِریا  -په افغانستان کې دبیارغونې او دانرژۍ د ساتنې اداره ()AREA
 3سړک ،د امنیت ملی دفتر ته نږدی ،ایبک
0770336742
تیلفون:
بریښنالیکnaim.safi@gmail.com :

کبیر احمد :والیتی آمر

د افغان ایډ موسسه ()Afghanaid

د کورشمیره  277، 5سړک ،کارته مامورین ،ایبک
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0799172809
0776673450
008821684400148-51
rsaid@afghanaid.org.uk
mmrasoli@afghanaid.org.uk
www.afghanaid.org.uk

رحمان سید سادات :د پروګرام والیتی آمر

د افغانستان د بشري حقوقو سازمان ()AHRO

 3سړک ،د سولی کارته ،جامی جومات ته مخامخ 2 ،ناحیه ،ایبک ښار

0797545241
تیلفون:
بریښنالیکsakina.tahire@yahoo.com :
achr98@yahoo.com
www.ahro.af
ویب پاڼه:

سکینه طاهری :آمر

د افغانستان د مدني ټولنې د مجتمع مؤسسه ()ACSFO
د حاجی ابراهیم کور ،دوالی دفتر ته مخامخ
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0729001937
0775382911
samangan-rmanager@acsf.af
www.acsf.af

د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه ()SCA

د باغ ذکریا جومات انګړ ،ددریا خان سړک ،ایبک

0774295786
تیلفون:
بریښنالیکkhursand.alizada@sca.org.af :
www.swedishcommittee.org
ویب پاڼه:

خرسند علی زاده :د اړیکومسوول

د افغانستان لپاره د مرستی او پرمختیا موسسه ()AADA
د مامورینو کارته ،ایبک
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0786004022
0775566118
msidiqi@aada.org.af
msediqi@gmail.com
www.aada.org.af

تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0799835583
0777835583
fieldco-sa@af.missions-acf.org
www.actioncontrelafaim.org

شوکت اهلل عظیمی :سیمه ییز انسجام کوونکی

د بنګله دیش د کلیو د پراختیا کمیټه ()BRAC
0700565651
تیلفون:
بریښنالیکmehedihasan1969@yahoo.com :
www.brac.net
ویب پاڼه:

مهدی حسن خان :د ملی پیوستون د پروګرامونو آمر

د سمنگان پوهنتون ()SU
0700542211
تیلفون:
بریښنالیکmuslimyar.786@gmail.com :

احمد شعیب مسلمیار :رئیس

د کرنی ،اوبولگولو او مالداری ریاست ()DAIL
0799202260
تیلفون:
0755800154
بریښنالیکaslamdana@yahoo.com :
محمد اسلم دانا :رئیس

د کلیو د بیا رغونی او پراختیا وزارت د ملی پیوستون پروگرام ()NSP/PMU
ایبک ښار
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0799173847
0771807550
samangan@nspafghanistan.org
www.nspafghanistan.org

فضل حق :والیتی آمر

د کلیو د بیا رغونی او پراختیا وزارت د ملی پیوستون پروگرام ()MRRD/NSP
د ایبکو ښوونځی ته څېرمه
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0775186710
0794830213
muhammad.asif@mrrd.gov.af
www.nspafghanistan.org

فضل حق :والیتی آمر

د کلیو د بیارغونې او پراختیا ریاست ()DRRD
د ایبکو ښوونځی څيرمه
تیلفون:

بریښنالیک:

0700706268
0794830213
muhammad.asif@mrrd.gov.af

محمد آصف دولت شاهی :رئیس

میرویس صدیقی :د پروگرام والیتی آمر
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د هلویتاس سویس انترکواپریشن نړیواله موسسه ()HELVETAS
ایبک ښار

تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0766191071
ahmadgul.ahmadi@helvetas.org
www.helvetas.org

احمد گل احمدی :د اړیکو مدیر

د هلویتاس سویس انترکواپریشن نړیواله موسسه ()HELVETAS
ایبک ښار

0771002090
تیلفون:
بریښنالیکfarhad.naziri@helvetas.org :
www.helvetas.org
ویب پاڼه:

فرهاد نذیری :د اړیکو مدیر

غزنی
اِریا  -په افغانستان کې دبیارغونې او دانرژۍ د ساتنې اداره ()AREA
سید احمد مکی جومات ته نږدی ،د غزنی ښار
تیلفون:

بریښنالیک:

0770336692
fazalbari@area-af.org

فضل باری :والیتی آمر

د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو اتاق ()ACCI
د غزنی ښار

0799227662
تیلفون:
بریښنالیکacci_ghazni2008@yahoo.com :
www.acci.org.af
ویب پاڼه:

محمد احسان بيات :عامل مدیر

د افغانانو لپاره د مرستو برابرول ()CoAR

د کور شمیره  ،727د غزنه درخشان خصوصی لیسی سړک ،فیز  ،4د غزنی ښار
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0777898349
mahdi_jamal1990@yahoo.com
coar_kbl@yahoo.com
www.coar.org.af

محمد مهدی جمال :والیتی آمر

د افغانستان د خیرښیګڼی او پرمختګ اداره ()WADAN
ګنج ،د توبرکلوز دولتی روغتون ته نږدی ،د غزنی ښار

0785305128
تیلفون:
بریښنالیکinayatniazi2000@yahoo.com :
www.wadan.org
ویب پاڼه:

احسان اهلل :انسجام کوونکی

د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه ()SCA

کور  ،54وحدت سړک ،د حضرت علی کرم اهلل وجه جومات ته مخامخ ،د غزنی ښار

تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0799384395
0799384393
008821644445978
habib.jan@sca.org.af
www.swedishcommittee.org

حبیب جان :اداری مسوول

د افغانستان لپاره د مرستی او پرمختیا موسسه ()AADA
 3پالن ،د محمدی جومات مخامخ ،د غزنی ښار
0799242202
تیلفون:
0770176298
بریښنالیکmnikfar@aada.org.af :
samin_nikfar@yahoo.com
www.aada.org.af
ویب پاڼه:
محمد ثمین نیکفر :د پروژی سیمه ییز آمر

د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود
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دافغانستان لپاره دناروې کمیټه ()NAC

د شهدا روغتون تر څنگ ،ماشا سنگی ،جاغوری
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0790698233
0779815348
hashim.rawab@nacaf.org
manager.south@nacaf.org
www.afghanistan.no

هاشم رواب :د سیمه ییز دفتر آمر

دافغانستان لپاره دناروې کمیټه ()NAC

د غزنی پوهنتون ()GU
د غزنی ښار

تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0772017173
ab.qadirkhamosh@yahoo.com
www.ghi.edu.af

عبدالقدیر خموش :رئیس

د کرنی ،اوبولگولو او مالداری ریاست ()DAIL
د غزنی ښار

تیلفون:

0799227550
S.abasyar2@yahoo.com

 3پالن  9 ،سړک ،محمدیه جومات ته مخامخ ،د غزنی ښار

بریښنالیک:

بریښنالیک:

د کلید رادیو ()Radio Killid

تیلفون:

ویب پاڼه:

0790698308
0787342453
basir.abid@nacaf.org
www.afghanistan.no

هاشم رواب :د اړیکو مسوول

سلطان حسن عباسیار :رئیس

 3پالن ،د شمس العارفین لیسی ته مخامخ ،دمهتاب سړک ،د غزنی ښار

تیلفون:

دباختر پرمختیایي شبکه ()BDN

بریښنالیک:

0777342265
تیلفون:
بریښنالیکghazni.pm.bdn@gmail.com :
Bakhtardn@yahoo.com
www.bdn.org.af
ویب پاڼه:

ویب پاڼه:

د نوآباد تم ځای ،د غزنی ښار

محمد ظاهر فیاض :د پروژی آمر

د سنايي پر مختیایی موسسه ()SDO

د قره باغ د موټرو تم ځای ،حمیدی روغتون ته مخامخ ،د غزنی ښار

0799003129
تیلفون:
بریښنالیکengineerramakee@yahoo.com :
www.sanayee.org.af
ویب پاڼه:

عبدالروف رامکی :آمر

د غزني کلیوال مرستندویه پرواګرامونه ()GRSP

د سنګ ماشا بازار ،د مزاری څلورالری ختیځ خواته ،جاغوری

0777900253
تیلفون:
بریښنالیکgrsponlie@yahoo.com :
www.grsp.af
ویب پاڼه:

نظری :د پروګرام آمر

د غزني کلیوال مرستندویه پرواګرامونه ()GRSP
میرا دینه بازار،مالستان

0777900275
تیلفون:
بریښنالیکMosamalistani@yaoo.com :
www.grsp.af
ویب پاڼه:

موسی :د دفتر آمر
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0778676914
0793173009
rkg@tkg.af
info@tkg.af
www.tkg.af

ابراهیم مهدوی :مسوول مدیر

د کلیو د بیا رغونی او پراختیا وزارت د ملی پیوستون پروگرام ()NSP/PMU

د کابل قندهار سړک ،دمهاجرینوسړک ښي خوا ،سرور کاینات جومات ته مخامخ ،د
رادیو امید جوانان شا ته ،د غزنی ښار
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0799371008
0771110906
ghazni@nspafghanistan.org
h.ahmadzai@nspafghanistan.org
www.nspafghanistan.org

داد محمد زرمتی :والیتی آمر

د کلیو د بیارغونې او پراختیا ریاست ()DRRD
د غزنی ښار

تیلفون:

بریښنالیک:

0799717777
0786842000
shekibkhalil.zad@yahoo.com

غالم سنایی مایل :رئیس

د نور تعلیمی او وړتیاوو د پرمختګ موسسه ()NECDO
دریم پالن کابل د سترګو کلنیک ته مخامخ ،د غزنی ښار
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0700909290
noor_en2001@yahoo.com
jamila_afghani@yahoo.com
www.necdo.org.af
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غور

د سی ،آر ،اس موسسه ()CRS

کور ،212د عمومی سړک جنوب ته ،د فامیلیانو لویدیځه خوا ،د غور ښار

د افغان ایډ موسسه ()Afghanaid

د فامیلیانو لویدځ ته،د هریرود سیند ته نږدی ،دغور-هرات سړک ،د غور ښار
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0798405609
fhomarzai@afghanaid.org.uk
www.afghanaid.org.uk

فضل هادی عمرزی :د پروګرام والیتی آمر

د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسیون ()AIHRC
د والی کور ته مخامخ ،د پارک آخره،چخچران،د غور ښار

0790690536
تیلفون:
بریښنالیکghor@aihrc.org.af :
www.aihrc.org.af
ویب پاڼه:

جواد رضایی :د پروگرام سیمه ییز آمر

دافغانستان د ښځو تعلیمي مرکز ()AWEC
چخچران ،د غور ښار

0777761386
تیلفون:
بریښنالیکawec.ghor@awec.info :
www.awec.info
ویب پاڼه:
غوٍ ث الدین :والیتی آمر

دافغانستان دکوچنیانو ښوونیز رونیز سړکس ()AECC
سلطان راضیي غوری لیسه  -سړکس،چخچران ،د غور ښار
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0796236295
0700229987
AECC@afghanmmcc.org
www.afghanmmcc.org

استاد شیر آقا :نماینده

د افغانستان د مدني ټولنې د مجتمع مؤسسه ()ACSFO
د سړه صلیب د دفتر سړک ،پامیر هوڼل ته مخامخ ،د غور ښار
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0729001936
0798008974
ghor@acsf.af
www.acsf.af

د اکشن فیم موسسه ()ACF
چخچران

تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0796807000
0773010002
008821650206390
fieldco-gh@af.missions-acf.org
hom@af.missions-acf.org
www.actioncontrelafaim.org

تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0793915832
benie.chaves@crs.org
www.crs.org

برنی اف چاویز :د دفتر رئیس

د کرنی ،اوبولگولو او مالداری ریاست ()DAIL
د غور ښار

تیلفون:

بریښنالیک:

0787682060
0704221800
farid.abed2011@gmail.com

فرید الدین عابد :رئیس

د کلیو د بیا رغونی او پراختیا وزارت د ملی پیوستون پروگرام ()NSP/PMU

د هریرود سیند شمال ته ،د جام سړک ،د دهن کاسی پل څنګ ته ،عبدالستار
کور،چخچران،د غور ښار

0796939891
تیلفون:
بریښنالیکghor@nspafghanistan.org :
kabul@nspafghanistan.org
www.nspafghanistan.org
ویب پاڼه:

گل زمان نایب :والیتی آمر

د کلیو د بیارغونې او پراختیا ریاست ()DRRD
د والیت مقام سړک د پولیسو حوزه ،د غور ښار
تیلفون:

بریښنالیک:

0799360180
0706061571
Taj.zolal@mrrd.gov.af

تاج محمد زالل :د اړیکومسوول

نړیوال مرستندوی پالوی ()IAM

د لعل او سرجنګل ،د لعل ولسوالی مرکز ،د دانه ساقوبه کلی ،د غور ښار
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0779942664
0795649854
008821655589285
rtl.lal@iam-afghanistan.org
www.iam-afghanistan.org

ایمیلی آلن :سیمه ییزټیم لیډر

همکاري  -د بشري مرستو د همغږۍ اداره ()CHA
د غازی درې سړک ،د چخچران ښار لویدیځ
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0797633870
0703712605
ghore@cha-net.org
www.cha-net.org

محمد نادر حفیظی :ددفتر آمر

عبدالوکیل :سیمه ییز انسجام کوونکی

د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود
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فارياب

د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسیون ()AIHRC
د هوایی ډگرسړک ،د ګوهر شاد لیسی ترڅنک ،د فاریاب ښار

افغان پراختیایی ټولنه ()ADA

د محمد هاشم پیکار کوڅه ،کوهی خانه ،دآی ای ایم دفتر ته مخامخ ،دریمه ناحیه،
دمیمنی ښار ،د فاریاب ښار
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0799301766
0799461236
ada.headoffice@ada.org.af
dr.sadiqi@gmail.com
www.ada.org.af

محمد دیان عدیل :والیتی آمر

دافغان کورنیودپیوستون موسسه ()SAF

کور  ،308د تندورک ګذر ،څلورم سړک ،د فاریاب ښار

تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0799158845
0766111144
faryab@saf.org.af
www.saf.org.af

محمد نعیم مصمم :د پروګرام آمر

د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو اتاق ()ACCI
اندخوی

تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0788737050
saiedhanif_sadat@yahoo.com
www.acci.org.af

سید حنیف :د عامل هیآت  -سرپرست

د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو اتاق ()ACCI
0799894998
تیلفون:
بریښنالیکzabih_fcci2008@yahoo.com :
www.acci.org.af
ویب پاڼه:
حيات اهلل :عامل مدیر

دافغانستان د ښځو تعلیمي مرکز ()AWEC
0777761406
تیلفون:
0799359543
بریښنالیکawec.faryab@awec.info :
awec.kabul@awec.info
www.awec.info
ویب پاڼه:
همایون :والیتی آمر

د افغانانو لپاره د مرستو برابرول ()CoAR
د میمنی ښار
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

اسد :والیتی آمر
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0781877709
coar_kbl@yahoo.com
engineering@coar.org.af
www.coar.org.af

تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0799250553
0790690505
fetrat_aihrc@yahoo.com
maimana_adm@yahoo.com
www.aihrc.org.af

سید حفیظ اهلل فطرت :د والیتی دفتررئیس

د افغانستان د پانگی اچونی د مالتړ اداره ()AISA

د ملی بانک تر څنګ ،نوی ښار،اندخوی ،د فاریاب ښار

0781116800
تیلفون:
بریښنالیکmamosadat@yahoo.org.af :
www.aisa.org.afویب پاڼه:

سید ذبیح اهلل :سیمه ییز آمر

د افغانستان لپاره د مرستی او پرمختیا موسسه ()AADA

د هوایی میدان سړک ،د امام ابوحنیفه جومات ته مخامخ،میمنه
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0799271526
0788563775
qfakhri@aada.org.af
qamaruddinfakhri@yahoo.com
qamaruddinfakhri@yahoo.com
www.aada.org.af

قمر الدین فخری :د پروژی سیمه ییز آمر

دافغانستان لپاره دناروې کمیټه ()NAC

د هوایی ډګرسړک ،د سولی کارته 9 ،ناحیه ،د ښوونکو د تربیوی مرکز ډګر،میمنه
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0790698273
0778717835
faryab@nacaf.org
www.afghanistan.no

عبدالبشیر :والیتی آمر

د ډنمارک کمیټه د افغان کډوالو د مرستی لپاره ()DACAAR
د اقتصاد ریاست سړک ،د افسرانو کارته ،میمنه

0797011010
تیلفون:
بریښنالیکnorthwest.rm@dacaar.org :
www.dacaar.org
ویب پاڼه:

انجنیر صالح الدین :سیمه ییز آمر

د فاریاب پوهنتون ()FU
د لودین جاده ،میمنه
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0799568200
0799167884
0799173828
habibifaizullah@yahoo.com
www.fi.edu.af

فیض اهلل حبیبی :رئیس
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د کډوالو لپاره د ناروې پالوی ()NRC
 4ناحیه ،عرب خانه ،د فاریاب ښار
0788794079
تیلفون:
0799148064
008821667223346
بریښنالیکmasoud.sedeqi@afg.nrc.no :
www.nrc.no
ویب پاڼه:
مسعود صدیقی :د اړیکومسوول

د کرنی ،اوبولگولو او مالدارۍ ریاست ()DAIL
د فاریاب ښار
تیلفون:

بریښنالیک:

0799268857
a.baharfaryabi@gmail.com

اسد اهلل بهار :رئیس

د کلیو د بیا رغونی او پراختیا وزارت د ملی پیوستون پروگرام ()NSP/PMU
د فاریاب ښار
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0 799433806
0772029272
0786250073
faryab@nspafghanistan.org
www.nspafghanistan.org

ضیا :والیتی آمر

نړیوال مرستندوی پالوی ()IAM
ميمنه

پست بکس:
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

625
0777210920
rtl.faryab@iam-afghanistan.org
www.iam-afghanistan.org

همایون :دسیمه ییز دفتر آمر

همکاري  -د بشري مرستو د همغږۍ اداره ()CHA

د عبدالروف سوری کور ،د قیصر او المر تم ځای ته نږدی ،د میمنه ښار
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0799679796
0703712605
faryab@cha-net.org
www.cha-net.org

حیات اهلل باختری :دفتر آمر

یوناما  -په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پالوی ()UNAMA

دمرکزی ښاري پارک شمال ،دپښتنی بانک تر څنگ ،عرب خانه ښار ،میمنه
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0796002622
0797662500
larin@un.org
www.unama.unmissions.org

اندری الرین :د دفتر مشر

د کلیو د بیارغونې او پراختیا ریاست ()DRRD
د فاریاب ښار

تیلفون:

بریښنالیک:

0799187965
eng.alim.mt@gmail.com

محمد عالم مرات :د اړیکو مسوول

د ملگرو ملتو د کډوالو عالي اداره ()UNHCR
 4ناحیه ،د عرب خانه کلی ،میمنه
0791990111
تیلفون:
0799023154
00786807005
بریښنالیکsediqyar@unhcr.org :
AFGMN@unhcr.org
www.unhcr.org
ویب پاڼه:

عبد البصیرصدیقیار :رئیس دفتر

دماشومانو د ساتنی بین المللی موسسه ()SCI

امام ابوحنیفه جومات ته مخامخ ،د هوایی ډګر سړک ،تولکی خانه کلی 3 ،ناحیه ،د
فاریاب ښار
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0799417695
Sohail.Azami@savethechildren.org
www.savethechildren.net

سهیل عظیمی :لوړرتبه والیتی آمر

د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود
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فراه

همکاري  -د بشري مرستو د همغږۍ اداره ()CHA

کور  ،277د باغ پل سړک ،د برق ستیشن جنوبي خوا کی

د افغانستان د خیرښیګڼی او پرمختګ اداره ()WADAN
د کور شمیره  2 ، 5سړک ،دکرنې بانک ته نږدی
0797482983
تیلفون:
بریښنالیکinayatniazi2000@yahoo.com :
www.wadan.org
ویب پاڼه:
حمید خدمت :د پروژی انسجام کوونکی

د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو اتاق ()ACCI
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0798193082
hashmat.nor18@gmail.com
www.acci.org.af

حشمت اهلل :عامل مدیر

د کرنی ،اوبولگولو او مالداری ریاست ()DAIL
4ناحیه ،باغ نو
0799590438
تیلفون:
بریښنالیکmanan_matin@yahoo.com :

تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0799615389
0708606086
0766558121
farah@cha-net.org
www.cha-net.org

ملک افغان وکیلی :ددفتر آمر

یوناما  -په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پالوی ()UNAMA
د معارف ریاست شا ته ،د رونقه لیسی سړک ،د یوناما ددفتر انګړ
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0793100459
0794354071
0796002647
drozdik@un.org
malekzadeh@un.org
www.unama.unmissions.org

هلنا دروزدیک :رئیس دفتر

عبدالمنان :سرپرست

د کلیو د بیا رغونی او پراختیا وزارت د ملی پیوستون پروگرام ()NSP/PMU
د ډاکتر محمد کور 4 ،ناحیه 8 ،سړک ،د فراه محبس ته نږدي
0799617184
تیلفون:
بریښنالیکfarah@nspafghanistan.org :
www.nspafghanistan.org
ویب پاڼه:
سیف اهلل قاضی زاده :والیتی آمر

د کلیو د بیارغونې او پراختیا ریاست ()DRRD
0799095499
تیلفون:
بریښنالیکeng.ab_rauf@yahoo.com :
عبدالروف :رئیس

هبیتات  -د ملګرو ملتونود بشر میشتیدنی پروګرام ()UN-Habitat
د جنوبی کانال شاته ،دنازو انا نوی ښوونځی ته نږدی 1 ،ناحیه
0799600384
تیلفون:
0791611294
بریښنالیکfrozanabdullah@yahoo.com.au :
frozan.abdullah@unhabitat-afg.org
www.unhabitat.org/www.fukuoka.unhabitat.org
ویب پاڼه:
فروزان عبداهلل :والیتی لوړرتبه آمر
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کاپیسا

کندز

د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو اتاق ()ACCI
تیلفون:
0786733141
بریښنالیکnasirsadat@gmail.com :
www.acci.org.af
ویب پاڼه:

ابرار  -د افغانی معلولینو لپاره د بايسكل چلولو او بيا رغونی تفريحی موسسه
()AABRAR

ناصر احمد سادات :عامل مدیر

د البیرونی پوهنتون ()AU
د گلبهار نساجی شرکت
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0799316470
0752650549
fbarnayar1965@gmail.com
www.Au.edu.af

محمد فرید برنا :د پوهنتون رئیس

د بنګله دیش د کلیو د پراختیا کمیټه ()BRAC

د کندز ښار
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0700620025
muhammadkhalid@aabrar.org.af
www.aabrar.org.af

محمد خالد :ساحوی انسجام کوونکی

افغان پراختیایی ټولنه ()ADA
کور  ،1174کابل بندر ،د چهار درې عمومی سړک ته مخامخ 4،ناحیه
0700317954
تیلفون:
0799697100
بریښنالیکada.headoffice@ada.org.af :
malang.safi2@gmail.com
www.ada.org.af
ویب پاڼه:

محمود راقی ،ده باال ،د مستو خرڅولو کوڅه

محمد ملنگ صافی :والیتی آمر

بریښنالیک:

پژواک خبري آژانس ()PAN
0700700368
تیلفون:
بریښنالیکhedayatullah.hamdard2004@gmail.com :
www.pajhwok.com
ویب پاڼه:

تیلفون:

ویب پاڼه:

0783736087
ayar400@yahoo.com
www.brac.net

احمد فرهاد :د روزنیزو پروګرامونو سیمه ییز آمر

د کرنی ،اوبولگولو او مالداری ریاست ()DAIL
0700913113
تیلفون:
عبدالولید تسل :رئیس

د کلیو د بیا رغونی او پراختیا وزارت د ملی پیوستون پروگرام ()NSP/PMU

د کوهستان لومړۍ ولسوالی ،شرکت گلبهار ،د لومړی ولسوالی جنوب خواته ،د والی
دفتر ،د عمومی سړک تر څنگ
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0700242334
0786241424
kapisa@nspafghanistan.org
kabul@nspafghanistan.org
www.nspafghanistan.org

عبدالعزیز جاوید :والیتی آمر

د کلیو د بیارغونې او پراختیا ریاست ()DRRD
0799435582
تیلفون:
بریښنالیکeng.hayatullah@yahoo.com :
حیات اهلل فرهنگ :د اړیکو مسوول

هبیتات  -د ملګرو ملتونوو بشر میشتیدنی پروګرام ()UN-Habitat
د کور شمیره  ،39لومړۍ ولسوالی
0791611345
تیلفون:
0791611347
بریښنالیکsaifurrahman.haris@unhabitat-afg.org :
info@unhabitat-afg.org
ویب پاڼه:
www.unhabitat.org/www.fukuoka.unhabitat.org
سیف الرحمن حارث :والیتی آمر

د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود

هدایت اهلل همدرد :د اړیکومسوول

د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو اتاق ()ACCI
0708518496
تیلفون:
بریښنالیکkunduzcci@yahoo.com :
www.acci.org.af
ویب پاڼه:
عبدالسميع :عامل مدیر

د افغانستان د بشري حقوقو سازمان ()AHRO

د مسجد سړک زغر بازار سابقه ،دعرض بیگی
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0794651901
usuly2011@gmail.com
achr98@yahoo.com
www.ahro.af

محمد ابوبکر اصولی :د اړیکو مسوول

د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسیون ()AIHRC
د بالک شمیره ،لومړی حصه ،سردوره ښار
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0799212845
0790690229
0799212895
hayatullah.amiri@gmail.com
kunduz@aihrc.org.af
www.aihrc.org.af

حیات اهلل امیری :د پروگرام سیمه ییز آمر
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د افغانستان د پانگی اچونی د مالتړ اداره ()AISA

د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه ()SCA

0705383912
تیلفون:
بریښنالیکperoz.afandi@aisa.org.af :
www.aisa.org.af
ویب پاڼه:

0786874877
تیلفون:
بریښنالیکaman.khushhal@sca.org.af :
www.swedishcommittee.org
ویب پاڼه:

د افغانستان د تعاون مرکز ()CCA

د افغانستان لپاره د مرستی او پرمختیا موسسه ()AADA

د آزادی سړک ،دخیابان ښوونځی ته نږدی

پیروز افندی :سیمه ییزرئیس

د ښار مرکز

008821621280659
تیلفون:
بریښنالیکsarwarhussaini@aol.com :
www.cca.org.af
ویب پاڼه:

موسی کاشفی :آمر

د افغانستان د ماشومانو لپاره د مرستی موسسه ()CFA

د کور شمیره  ،925د سپین زر روغتون شاته ،د حضرت علی رض جومات ته مخامخ،
 2ناحیه

پست بکس:
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

5264
0729458210
mhashim@afghanistan.childfund.org
jtotakhail@afghanistan.childfind.org
www.childfund.org

محمد هاشم :د پروژی آمر

د افغانستان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز ()MACCA
0799226274
تیلفون:
0700957702
0705966450
بریښنالیکsayed.agha@macca.org.af :
sayeda@unops.org
www.macca.org.af
ویب پاڼه:
سید آغا عتیق :سیمه ییز آمر

د افغانستان د مدني ټولنې د مجتمع مؤسسه ()ACSFO

د کور شمیره  ،688د پارګل سړک ،د روشن دمخابراتی شرکت آنتن ته نږدی 2 ،ناحیه

0729001933
تیلفون:
0707450024
بریښنالیکkunduz-rmanager@acsf.af :
www.acsf.af
ویب پاڼه:

د افغانستان لپاره د بنسټيزو او ثانوی زده کړو پروګرام ()GIZ/BEPA
کندز ،TTCد پوهنتون سړک
0799394684
تیلفون:
بریښنالیکayub.aryayee@yahoo.com :
ayub.aryayee@giz.de
www.bepafg.com
ویب پاڼه:

کور ،2919دیخ جوړولو فابریکی ته مخامخ ،دسید آباد سړک 1 ،ناحیه

ذبیح اهلل عزیز :د سیمه ییز دفتر اداری مسوول

د خیابان مدرسه ،د مستوفیت پخوانۍ ودانۍ
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0799494269
manochehr.mirzay@gmail.com
www.aada.org.af

منوچهر میرزایی :د پروژی آمر

د بنګله دیش د کلیو د پراختیا کمیټه ()BRAC
0707921726
تیلفون:
بریښنالیکmohasin76@yahoo.com :
www.brac.net
ویب پاڼه:

محمد محسن علی :د روزنیزو پروګرامونو سیمه ییز آمر

د تخنیکي او پراختیایي همکاریو اداره ()ACTED
د کاللی کوڅه
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0700706742
0773815291
008821650601527
qahar@acted.org
www.acted.org

د غزني کلیوال مرستندویه پرواګرامونه ()GRSP
کور شمیره  ،1473د ښاروالی سړک 1 ،ناحیه
0777900264
تیلفون:
0777900267
بریښنالیکgrspkunduz14@gmail.com :
www.grsp.af
ویب پاڼه:
سردار محمد نعمتی :والیتی آمر

د کډوالو لپاره د ناروې پالوی ()NRC
د فیروز کوه سړک
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0799639066
0702419034
0088216333401118
hayatullah.sobman@afg.nrc.no
www.nrc.no

عبیداهلل صفر :اداری مسوول

محمد ایوب آریایی :روزنیز مدیر
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د کرنی ،اوبولگولو او مالداری ریاست ()DAIL
0797065427
تیلفون:
0799281468
0799651496
بریښنالیکnabi.raufi@yahoo.com :
m.haleem-haleem@yahoo.cm
محمد نبی روفی :رئیس

د کلیو د بیا رغونی او پراختیا وزارت د ملی پیوستون پروگرام ()NSP/PMU
0700909120
تیلفون:
بریښنالیکkunduz@nspafghanistan.org :
kabul@nspafghanistan.org
www.nspafghanistan.org
ویب پاڼه:
حمید اهلل صادق :والیتی آمر

د کلیو د بیارغونې او پراختیا ریاست ()DRRD
د کابل بندر،کندز

0700706493
تیلفون:
بریښنالیکshafiq_alamyar@yahoo.com :

شفیق عالمیار :رئیس

د کندز پوهنتون ()KU
سه درک

تیلفون:

بریښنالیک:

0799212980
0512001414
0799305912
abdulqudus.zarifi@yahoo.com
kamalmanawi@yahoo.com

دملگرو ملتونو د خوراک او کرهڼی اداره ()UN-FAO

د الحاج پروفیسرعزیر اهلل سفر روغتون ته مخامخ ،سه درک
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0707404748
0700049519
0797173608
ghulam.masood@eirp-afg.org
Abdul.Ghafar@fao.org
www.fao.org

غالم مسعود :د اړیکو مسوول

نړیوال روغتیایی سازمان ()UNWHO
 4حصه ،د ظاهری کور
0799211083
تیلفون:
بریښنالیکahmadiab@afg.emro.who.int :
ahmadiab@who.int
/www.emro.who.int/countries/afg
ویب پاڼه:

عبدالنظراحمدی :د پولیو سیمه ییز مدیر

یوناما  -په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پالوی ()UNAMA
0799825955
تیلفون:
بریښنالیکhamedis@un.org :
www.unama.unmissions.org
ویب پاڼه:

شمس الدین حمیدی :د عامه اړیکو مدیر

قاضی عبدالقدوس ظریفی :د پوهنتون رئیس

د کندز د بیارغونې سازمان ()KRA
 1ناحیه ،خواجه مشهد،د کندز ښار
پست بکس5953 :
0795989696
تیلفون:
0777876015
0700600208
بریښنالیکkra_afg@yahoo.com :
aqtash08@gmail.com
www.kra.af
ویب پاڼه:
روح اهلل مختار :د اړیکو مسوول

د نی د ګړندۍ ویشنۍ دفتر ()Nye

دنوی پروژی سړک آخر ،نو آباد ،خواجه مشهد

0799151451
تیلفون:
بریښنالیکs_kabir106@yahoo.com :
www.nyeexpress.com
ویب پاڼه:

سید کبیر فقیری :د دفتر آمر

د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود

175

د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

كندهار

د افغانستان د بشري حقوقو سازمان ()AHRO

کور  ،12دملکې ثریا سړک ،دزرغونې انا لیسی ته مخامخ 6 ،ناحیه

ابرار  -د افغانی معلولینو لپاره د بايسكل چلولو او بيا رغونی تفريحی موسسه
()AABRAR
عینو مینه

0777780904
تیلفون:
بریښنالیکkabul@aabrar.org.af :
www.aabrar.org.af
ویب پاڼه:

روښان پسرلی :د اړیکو مسوول

افغان پراختیایی ټولنه ()ADA

د کور نمبر 131، 3فیز ،پنځم سړک ،عینو مینه 11،ناحیه

تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0799821603
0799821603
ada.kandahar@ada.org.a
wali.khan@ada.org.af
www.ada.org.af

ولی خان احمدزی :والیتی رئیس

پژواک خبري آژانس ()PAN
پست بکس3129 :
0799806508
تیلفون:
0708198459
بریښنالیکbashir.naadim@googlemail.com :
news@pajhwok.com
www.pajhwok.com
ویب پاڼه:

بشیر احمد نادم :راپورتر

د افغان روغتیایي او پراختیا یي موسسه ()AHDS
پاتو غر 6 ،ناحیه ،کابل شاه،
0799331728
تیلفون:
بریښنالیکdrf_r@yahoo.com :
www.ahds.org
ویب پاڼه:
فضل رحمن رحمانزی :والیتی آمر

د افغان ښځو لپاره خدماتي اوتعلیمي موسسه ()AWSE
0783090456
تیلفون:
بریښنالیکFraydoon.aria@yahoo.com :
www.awse.af
ویب پاڼه:
فریدون آریا :د اړیکو مسوول

د افغانانو لپاره د مرستو برابرول ()CoAR
0799075203
تیلفون:
بریښنالیکengineering@coar.org.af :
coar_kbl@yahoo.com
www.coar.org.af
ویب پاڼه:

تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0707034410
0796836149
0788886935
zaman.raofi@gmail.com
achr@yahoo.com
www.ahro.af

محمد زمان روفی :د اړیکو مسوول

د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسیون ()AIHRC
د شهید داود سړک ،د میرویس روغتون لویدیځ ته 6 ،ناحیه
0700000828
تیلفون:
بریښنالیکaihrc@aihrc.org.af :
www.aihrc.org.af
ویب پاڼه:
عبدالقادر نورزی :د پروگرام سیمه ییز آمر

د افغانستان د پانگی اچونی د مالتړ اداره ()AISA

د میرویس روغتون سړک ،دیونسیف دفتر ته نږدی،نوی ښار

0700308505
تیلفون:
بریښنالیکhedayet.rahmati@aisa.org.af :
www.aisa.org.af
ویب پاڼه:

هدایت اهلل رحمتی :د اړیکو مسوول

د افغانستان د جنوب لویدیځ حوزی لپاره د مرستو د انسجام اداره ()SWABAC
د هرات سړک ،دسره جومات نه وروسته ،د خوشبخت د ودونو تاالر ته نږدی،نوی ښار
تیلفون:

بریښنالیک:

0799088036
0700301105
swabac2015@gmail.com

جان محمد :اجرایی انسجام کوونکی

د افغانستان د خیرښیګڼی او پرمختګ اداره ()WADAN
کور3، 1سړک ،د میرویس روغتون ختیځ ته ،د چاوڼۍ سړک
0798415961
تیلفون:
0789136761
بریښنالیکdr.najibs@yahoo.com :
www.wadan.org
ویب پاڼه:
نجیب شیرزاد :د پروژی انسجام کوونکی

د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو اتاق ()ACCI
0700300650
تیلفون:
بریښنالیکkandaharacci@yahoo.com :
www.acci.org.af
ویب پاڼه:
عبدالباقي :عامل مدیر

محمد حنیف عظیمی :والیتی آمر
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د افغانستان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز ()MACCA
تیلفون:
0700302037
0705966460
بریښنالیکabdul.samy@macca.org.af :
AbdulSAMY@unops.org
www.macca.org.af
ویب پاڼه:
عبدالسمیع :سیمه ییز آمر

د افغانستان د مدني ټولنې د مجتمع مؤسسه ()ACSFO
د کورشمیره  ،28نوی ښار 1،کلی
0729001938
تیلفون:
0707730376
بریښنالیکkandahar-rmanager@acsf.af :
www.acsf.af
ویب پاڼه:
د بنګله دیش د کلیو د پراختیا کمیټه ()BRAC
د کندهار ښار

0700330433
تیلفون:
بریښنالیکdr.rozy.m2012@gmail.com :
www.brac.net
ویب پاڼه:

روزی محمد :مدیر

د کډوالو لپاره د ناروې پالوی ()NRC

د کورشمېره  ٬ 16بالک  ٬ 7سړک  ٬ 5کابلی شاه
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0700300730
Kandahar@nrc.no
www.nrc.no

مارک ناگل :ساحوی مدیر

د کرنی ،اوبولگولو او مالداری ریاست ()DAIL
تیلفون:
0799402185
0702008521
بریښنالیکmis.kandahar@mail.gov.af :
احمد شاه روشن :رئیس

د کلید رادیو ()Radio Killid

زید بن حارث جومات ته نږدی ،غازی محمد جان خان واټ ،دملګرو ملتونو میلمستون
شاته ،نوی ښار

0703851158
تیلفون:
بریښنالیکrkk@tkg.af :
info@tkg.af
www.tkg.af
ویب پاڼه:

میرویس اتل :مدیر مسوول

د کلیو د بیا رغونی او پراختیا وزارت د ملی پیوستون پروگرام ()NSP/PMU
0799722603
تیلفون:
0700303865
بریښنالیکkandahar@nspafghanistan.org :
kabul@nspafghanistan.org
www.nspafghanistan.org
ویب پاڼه:

د کلیو د بیارغونې او پراختیا ریاست ()DRRD
0700320602
تیلفون:
0700373937
بریښنالیکeng.qayum@mrrd.gov.af :
عبدالقیوم یوسفزی :رئیس

د کندهار پوهنتون ()KU

ظاهرشاهی کانال ،دعیدګاه جومات ترڅنګ 10،ناحیه
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0799305478
0707259635
0700318932
htotakhail06@gmail.com
www.Kundoz-in.edu.af

میر حضرت طوطاخیل :رئیس

د مخدره توکو او جرم پر ضد ملگرو ملتونو اداره ()UNODC
0799830714
تیلفون:
بریښنالیکabdul-qadir.palwal@unodc.org :
www.unodc.org
ویب پاڼه:
عبدالقادر پالوال :والیتی انسجام کوونکی

د ملگرو ملتو د کډوالو عالي اداره ()UNHCR

محمد جان خان واټ ،د یونیسف دفتر ته مخامخ 2 ،سکتور،نوی ښار
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0791990061
008821651121624
jelev@unhcr.org
BIBISH@unhcr.org
www.unhcr.org

دیمتر جلف :د سیمه ییز دفتر رئیس

د نی د ګړندۍ ویشنۍ دفتر ()Nye

ده خواجه ،د حاجی حبیب جومات سړک
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0776218001
amanull.nawabi32@gmail.com
www.nyeexpress.com

امان اهلل خان :د دفتر آمر

د هنډیکپ نړیواله موسسه ()HI

 1ناحیه ،دسره جومات شمال ته،نوی ښار

تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0705813414
0790018683
kdhcoordinator@hiafgha.org
www.handicap-international.org

محمد رسول :انسجام کوونکی

تیمور شاه ایوبی :والیتی آمر

د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود
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د وړتیا او پراختیا موسسه ()DAO
 1سکتور ،دخرقې مبارکې خواته
07788366414
تیلفون:
بریښنالیکinfo@daoafghanistan.org :
www.daoafghanistan.org
ویب پاڼه:

حفیظ عبدالطیف :ارتباطی مدیر

هينداره تعليمي او د ټولنيزې پرمختيا موسسه ()HESDO
د کورشمیره  ،12عزیزپټرول پمپ 6 ٬ناحیه
0700303054
تیلفون:
0777303054
بریښنالیکfrotan@hindara.org :
frotan1919@gmail.com
www.hindara.org
ویب پاڼه:

دماشومانو د ساتنی بین المللی موسسه ()SCI

غوث الدین فروتن :رئیس

0797077514
تیلفون:
بریښنالیکlabibullah.makhawer@savethechildren.org :
www.savethechildren.net
ویب پاڼه:

یوناما  -په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پالوی ()UNAMA

نوی ښار

لبیب اهلل :لوړرتبه والیتی آمر

نړیوال روغتیایی سازمان ()UNWHO
 1حصه ،میرویس روغتون ته نږدی
0782200356
تیلفون:
بریښنالیکKamwakr@afg.emro.who.int :
ویب پاڼه:
/www.emro.who.int/countries/afg

د کابل -کندهار سړک،عینو مینې دروازی ته مخامخ ،کندهار رادیو تلویزون استیشن
ته نږدی 10،ناحیه
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0762873086
00390831243400
00873762873085
008821650600383
rahman36@un.org
www.unama.unmissions.org

مجیب رحمان :د عامه اړیکو مدیر

رحمت اهلل کامواک :انسجام کوونکی

هبیتات  -د ملګرو ملتونود بشر میشتیدنی پروګرام ()UN-Habitat

شادیانو چوک ،ګلستان نازنین پالزه ته مخامخ1 ،ناحیه ،د افغانستان د نړیوال بانک
تر څنګ

0791611262
تیلفون:
0700301051
بریښنالیکmustafa_zagham@yahoo.com :
info@unhabitat-afg.org
www.unhabitat.org/www.fukuoka.unhabitat.org
ویب پاڼه:

سید نادر شاه :والیتی لوړرتبه آمر

همکاري  -د بشري مرستو د همغږۍ اداره ()CHA

د کورشمیره  ،206دوهم پوړ ،انصاری مارکیټ ،هرات بازار 2 ،ناحیه

0766558137
تیلفون:
0766558130
بریښنالیکqandahar@cha-net.org :
www.cha-net.org
ویب پاڼه:

عبداهلل :اداری آمر
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کونړ

د کرنی ،اوبولگولو او مالداری ریاست ()DAIL
د اسعد آباد ښار

ابرار  -د افغانی معلولینو لپاره د بايسكل چلولو او بيا رغونی تفريحی موسسه
()AABRAR
د اسعد آباد ښار

0787737231
تیلفون:
بریښنالیکazatsahil@aabrar.org.af :
www.aabrar.org.af
ویب پاڼه:

عزت اهلل ساحل :د پروژی آمر

پژواک خبري آژانس ()PAN
د اسعد آباد ښار

تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0707806172
0202201814
khanwali30@yahoo.com
news@pajhwok.com
www.pajhwok.com

خان ولی ساالرزی :د اړیکو مسوول

د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو اتاق ()ACCI
د اسعد آباد ښار
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0700472077
mohammad.jalal@acci.org.af
www.acci.org.af

محمد جالل :عامل مدیر

د افغانستان د کلیو د بیارغونې اداره ()NPO/RRAA

کور ،۴د سره صلیب دفتر ته مخامخ ،اسعد آباد ،د اسعد آباد ښار

تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0777730360
0777636929
rlpkunarero@gmail.com
,mikaihan@hotmail.com
www.nporraa.org.af

محمد ابراهیم قادری :آمر

د افغانی میرمنی لپاره دبشری حقوققو د زده کړی مرکز ()THRA
 1بالک  2 ،اپارتمان ،بالل پالزا ،د اسعد آباد ښار
0700286774
تیلفون:
0799155532
0202302724
بریښنالیکthra.rights@gmail.com :
roshan.sirran@gmail.com
www.thra.org.af
ویب پاڼه:

0700698302
تیلفون:
بریښنالیکKunar.ghayas@yahoo.com :

عبدالغیاث صدیقی :رئیس

د کلیو د بیا رغونی او پراختیا وزارت د ملی پیوستون پروگرام ()NSP/PMU
مندوخیل سړک  RRDد دفترودانۍ دننه،اسعد آباد،د اسعد آباد ښار
0700613315
تیلفون:
بریښنالیکkunar@nspafghanistan.org :
www.nspafghanistan.org
ویب پاڼه:
زمان مهمند :والیتی آمر

د کلیو د بیارغونې او پراختیا ریاست ()DRRD
د اسعد آباد ښار

0700642426
تیلفون:
بریښنالیکjaffarjabarkhail@yahoo.com :

محمد جعفر جبارخیل :رئیس

د کونړ پوهنتون ()KU
د اسعد آباد ښار

تیلفون:

بریښنالیک:

0778098712
0774697719
0774085399
Shams.safi@yahoo.com
mirahmadhamid@gmail.com

میر احمد حامد :رئیس

د وړتیا او پراختیا موسسه ()DAO

د منده کول سړک RTA،ترڅنګ ،داسعد آباد ښار

0700175758
تیلفون:
بریښنالیکrehab@daoafghanistan.org :
www.daoafghanistan.org
ویب پاڼه:

ذبیح اهلل صافی :د پروژی آمر

دعلمی پلټنو او ټولنی د پرمختیا مؤسسه ()ORCD

دویم پوړ ،د لشمانیا او مالریا پر ضد د مبارزی دفتر،اسعد آباد ښار

0796002613
تیلفون:
بریښنالیکkunar@orcd.org.af :
www.orcd.org.af
ویب پاڼه:

عزیز الرحمن :والیتی آمر

د کډوالو لپاره د ناروې پالوی ()NRC

د معلم سمیع اهلل کور ،چغان دو سړکه ،د اسعد آباد ښار

0787136613
تیلفون:
بریښنالیکfahim.rashidi@nrc.no :
www.nrc.no
ویب پاڼه:

د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود
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لغمان

د لغمان پوهنتون ()LU
مهترالم

ابرار  -د افغانی معلولینو لپاره د بايسكل چلولو او بيا رغونی تفريحی موسسه
()AABRAR
د مهترالم ښار
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0700604191
0789004162
azatsahil@aabrar.org.af
Kabul@aabar.org.af
www.aabrar.org.af

سید محمد :سیمه ییز انسجام کوونکی

افغان پراختیایی ټولنه ()ADA

کور  23او  24، 2سړک ،د لومړی ناحیی مرکز ،نوی ښار ،مهترالم

تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0786763198
0700989971
ada.headoffice@ada.org.af
eng.gulhussain@gmail.com
www.ada.org.af

تیلفون:

بریښنالیک:

0774142394
0799343651
ghafoorzy@yahoo.com

عبدالصبور غفورزی :رئیس

هبیتات  -د ملګرو ملتونود بشر میشتیدنی پروګرام ()UN-Habitat
د ګدامونو ودانی تر شا ،مهترالم
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0775483774
0791611236
zakiullah.storay@unhabitat-afg.org
abdulrasheed.rasheedi@unhabitat-afg.org
www.unhabitat.org/www.fukuoka.unhabitat.org

ذکی اهلل ستوری :والیتی آمر

ولی خان احمدزی :والیتی آمر

د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه ()SCA

کور ،221باغ سراج شا ته ،شاهی سړک ،مهترالم

0789818688
تیلفون:
بریښنالیکarif.adil@sca.org.af :
www.swedishcommittee.org
ویب پاڼه:

محمد عارف عدیل :اداری مسوول

د کرنی ،اوبولگولو او مالداری ریاست ()DAIL
مهترالم

تیلفون:

بریښنالیک:

0700603970
0799028009
dawlatzai2000@gmail.com

محمد اسمعیل دولت زی :رئیس

د کلیو د بیا رغونی او پراختیا وزارت د ملی پیوستون پروگرام ()NSP/PMU
د مهترالم ښار ،د مامورینو کارتې سړک ،قلعه سراج باغ ته نږدی ،مهترالم

700642279
تیلفون:
بریښنالیکlaghman@nspafghanistan.org :
kabul@nspafghanistan.org
www.nspafghanistan.org
ویب پاڼه:

محمد اسماعیل ظریفی :والیتی آمر

د کلیو د بیارغونې او پراختیا ریاست ()DRRD
مهترالم

تیلفون:

0799208946

امین الدین بیدار :د اړیکو مسوول
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لوګر
ابرار  -د افغانی معلولینو لپاره د بايسكل چلولو او بيا رغونی تفريحی موسسه
()AABRAR
پل علم

0772279510
تیلفون:
بریښنالیکanwarulhaq@aabrar.org.af :
www.aabrar.org.af
ویب پاڼه:

انورالحق :سیمه ییز انسجام کوونکی

د افغان ښځو لپاره خدماتي اوتعلیمي موسسه ()AWSE
0785281944
تیلفون:
بریښنالیکMansoor-22@yahoo.com :
www.awse.af
ویب پاڼه:
سید منصور هاشمی :د اړیکو مسوول

د افغانانو لپاره د مرستو برابرول ()CoAR
پل علم

0787266925
تیلفون:
بریښنالیکcoar_kbl@yahoo.com :
mamozay@gmail.com
www.coar.org.af
ویب پاڼه:

د کرنی ،اوبولگولو او مالداری ریاست ()DAIL
0705974690
تیلفون:
0770421548
بریښنالیکhumayun.omary@yahoo.com :
omarhumayun@mail.gov.af
همایون عمر :رئیس

د کلیو د بیا رغونی او پراختیا وزارت د ملی پیوستون پروگرام ()NSP/PMU

پل علم ،دبي بي امنې د نجونو عالي لیسې ته مخامخ ،د کبیر ځدران مارکیټ
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0799371004
0705300537
logar@nspafghanistan.org
www.nspafghanistan.org

ظفرخان :والیتی آمر

د کلیو د بیارغونې او پراختیا ریاست ()DRRD
0799455606
تیلفون:
بریښنالیکrahmatuulah.sarwary@yahoo.com :
رحمت اهلل سروری :د اړیکومسوول

ولی الرحمن مموزی :والیتی آمر

د افغانستان د خیرښیګڼی او پرمختګ اداره ()WADAN
د ملک عبدالقهار کلی ،دمحمد آغې کلنیک ته مخامخ

تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0700017745
0700148385
inayatniazi2000@yahoo.com
www.wadan.org

حفیظ اهلل :انسجام کوونکی

دافغانستان د ښځو تعلیمي مرکز ()AWEC
پل علم

0777761381
تیلفون:
بریښنالیکawec.kabul@awec.info :
awec.logar@awec.info
www.awec.info
ویب پاڼه:

محمد غوث :والیتی آمر

د ژغورنې نړیواله کمیټه ()IRC

د کورشمیره  509-B،2سړک ،هونی سفلی
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0729080226
0799147166
Noorulhaq.Saqib@rescue.org
Karima.Ghafury@rescue.org
www.theIRC.org

نورالحق ثاقب :انسجام کوونکی

د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود
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ننګرهار
ابرار  -د افغانی معلولینو لپاره د بايسكل چلولو او بيا رغونی تفريحی موسسه
()AABRAR
جالل آباد

تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0700611917
0777780896
0777780891
abdulnasir@aabrar.org.af
www.aabrar.org.af

عبدالنصیر :د رئیس مرستیال

اِریا  -په افغانستان کې دبیارغونې او دانرژۍ د ساتنې اداره ()AREA
کور ،664د چپرهارزره اډه ،دنوي درمسال کوڅه ،جالل آباد
0773737999
تیلفون:
بریښنالیکsahibzada.area@gmail.com :

سلطان محمد :منطقه ای آمر

افغان پراختیایی ټولنه ()ADA

د کورشمیره 97، 3سړک ،دشهید عبد الحق مینه  5 ،ناحیه ،جالل آباد

تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0786763198
0786763198
ada.headoffice@ada.org.af
amini.asadullah@yahoo.com
www.ada.org.af

اسداهلل امینی :والیتی آمر

افغان ښځې دافغان ښځو لپاره ()WAW

 40متره سړک ،د فضل حق مجاهد کور،جالل آباد

0772463383
تیلفون:
بریښنالیکhayatullah_talibzada@yahoo.com :
www.womenforafghanwomen.org
ویب پاڼه:

حیات اهلل طالب زاده :سیمه ییز آمر

پژواک خبري آژانس ()PAN
جالل آباد

پست بکس:
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

3129
0798581380
0786500517
0202201814
mahbobshahmahbob@yahoo.com
news@pajhwok.com
www.pajhwok.com

محبوب شاه محبوب :راپورتر

د ابتدائی تعلیماتو او حرفوی زده کړوموسسه ()BEST
دکور شمیره  4، 2سړک  ،احمد علی مینه ،دجالل آباد ښار
0786097736
تیلفون:
0700606463
بریښنالیکnamohmand@bestafg.org :
bestafg@bestafg.org
www.bestafg.com
ویب پاڼه:
نذیر احمد مهمند :عمومی رئیس

د اسالمیک ریلیف نړیواله موسسه ()IRA
جوی هفت ،جالل آباد

0787724053
تیلفون:
بریښنالیکm.hamid@ir-afg.org :
www.islamic-relief.com/ www.irafghanistan.org
ویب پاڼه:

محمد حمید :د پروګرام مالی او اداری مدیر

دافغان دبيارغوني ټولنه ()ABR

 16اپارتمان 4،پور ،د فیاض احمد حیدری پالزه ،درمسال ته نږدی ،جالل آباد

تیلفون:

بریښنالیک:

0700291104
0752019642
abr.kabul@gmail.com
abr_kabul1@yahoo.com

احمد ابراهیم حیدری :رئیس

د افغان غیر دولتي سازمانونو د همغږۍ اداره ()ANCB

کور  1517، 3سړک 3 ،ناحیه ،دمیوي مارکیټ تر څنګ ،جالل آباد

0795787637
تیلفون:
بریښنالیکancb@ancb.org :
www.ancb.org
ویب پاڼه:

شیرعلی :د اړیکو مسؤل

د افغان میرمنو شبکه ()AWN

د علی خیلو  1سړک ،د عامی روغتیا کلنیک ته مخامخ ،جالل آباد

0700602373
تیلفون:
بریښنالیکawn.hamdard@yahoo.com :
www.afghanwomensnetwork.org
ویب پاڼه:

خان آقا غرمل :ددفتر آمر

دافغانانو لپاره د بشری او پرمختیایی مرستو د همغږی اداره ()ACBAR
د  FGAدفتر ،د نصرت ښوونځی سړک ،د عید گاه مسجد ترشا ،جالل آباد
0700601917
تیلفون:
0786070117
بریښنالیکjalmanager@acbar.org :
drsharaf_ahmad@yahoo.com
www.acbar.org
ویب پاڼه:
محمد شرف شریفی :سیمه ییز آمر
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د افغانی میرمنیو لپاره دبشری حقوقو د زده کړی مرکز ()THRA
د کورشمیره  ،819د صحت عامی روغتون شاته 3 ،حصه ،جالل آباد
0799326661
تیلفون:
0202302724
بریښنالیکroshan.sirran@gmail.com :
jina_thra@yahoo.com
www.thra.org.af
ویب پاڼه:
روشن څیړن :رئیسه

د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو اتاق ()ACCI
جالل آباد

تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0789999980
0797999980
ncci@acci.org.af
www.acci.org.af

شمس الحق :عامل مدیر

د افغانستان د بشري حقوقو سازمان ()AHRO

کور 716، 2سړک ،دوهمه حصه 4 ،ناحیه ،جالل آباد

0788886960
تیلفون:
0799672404
بریښنالیکachr98@yahoo.com :
www.ahro.af
ویب پاڼه:

منیر :آمر

د صحت عامې څلورالری ،دبابریانو کوڅه ،جالل آباد
تیلفون:

ویب پاڼه:

جالل آباد

تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0777761301
0700601943
awec.kabul@awec.info
awec.nangarhar@awec.info
www.awec.info

ذکیه کاکړ :والیتی آمره

د افغانستان د عمومی مرستو د همغږۍ اداره ()AGHCO
کور 2، 2سړک ،پوهنتون ته مخامخ ،جالل آباد
پست بکس994 :
0700601534
تیلفون:
0786483156
0799800270
بریښنالیکaghco_kbl@yahoo.com :
aghco_kbl@hotmail.com
محمد محبوب :رئیس

د افغانستان د کلیو د بیارغونې اداره ()NPO/RRAA
د کورشمیره  861، 4ناحیه 2 ،حصه  ،د انگور باغ سړک ،جالل آباد
0700675977
تیلفون:
بریښنالیکeng.shah.wali@nporraa.org.af :
eng_shah_wali@yahoo.com
www.nporraa.org.af
ویب پاڼه:

انجنیر شاه ولی الکوزی :د ختیځ زون سیمه ییز آمر

د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسیون ()AIHRC

بریښنالیک:

دافغانستان د ښځو تعلیمي مرکز ()AWEC

0700617270
sabrina.hamidi1451@yahoo.com
aihrc.jalalabad@gmail.com
www.aihrc.org.af

صبرینه حمیدی :د پروگرام سیمه ییزه آمره

د افغانستان د پانگی اچونی د مالتړ اداره ()AISA

د کابل  -جالل آباد د موټرو تم ځای ،د مخدره موادو پر ضد دمبارزی ریاست ته نږدی،
 5ناحیه ،جالل آباد

0799448117
تیلفون:
بریښنالیکnabi.rahmnzai@aisa.org.af :
www.aisa.org.af
ویب پاڼه:

غالم نبی رحمانزی:

د افغانستان د خیرښیګڼی او پرمختګ اداره ()WADAN

دکور شمیره  1571، 9سړک 3 ،فیز 3 ،حصه ،د جالل آباد دمیوې مارکیټ ته نږدی ،جالل
آباد

0700045315
تیلفون:
بریښنالیکsherali_wadan@yahoo.com :
www.wadan.org
ویب پاڼه:

شیرعلی :سیمه ییز آمر

دافغانستان دکوچنیانو ښوونیز رونیز سړکس ()AECC
د جالل آباد د سړکس والیتی نماینده ګی،جالل آباد
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0707580710
0700229987
AECC@afghanmmcc.org
www.afghanmmcc.org

زرولی نسیم :سیمه ییز آمر

د افغانستان د ماشومانو لپاره د مرستی موسسه ()CFA

کور  ،4196د ننګرهار دعامی روغتیا روغتون ته مخامخ ،مرستون څلورالری 3 ،ناحیه،
جالل آباد

پست بکس5264 :
0795082173
تیلفون:
بریښنالیکanasih@afghanistan.childfund.org :
www.childfund.org
ویب پاڼه:

عبدالکریم ناصح :د پروژی آمر

د افغانستان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز ()MACCA
جالل آباد

0799116813
تیلفون:
0705966440
بریښنالیکabdul.wakil@macca.org.af :
AbdulWa@unops.org
www.macca.org.af
ویب پاڼه:

عبدالوکیل :سیمه ییز آمر

د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود
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د افغانستان د مدني ټولنې د مجتمع مؤسسه ()ACSFO
جالل آباد

تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0700157262
ahmadmtasal@yahoo.com
www.acsf.af

احمد مصطفی تصل :سیمه ییز آمر

د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه ()SCA

د ډاکترشفیع اهلل کور ،د زړې څارنوالی سړک ،د یونسف دفتر ته نږدی ،جالل آباد

0785193019
تیلفون:
بریښنالیکnajeebullah@sca.org.af :
www.swedishcommittee.org
ویب پاڼه:

نجیب اهلل :اداری مسوول

د افغانستان لپاره د مرستی او پرمختیا موسسه ()AADA

د کورشمیره  1684، 16سړک ،د مرستون څلورالری 3 ،ناحیه ،جالل آباد
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0799036522
Muhammad Jan Sherzai
www.aada.org.af

محمد جان شیرزی :د پروګرام والیتی آمر

د ام ،ډي ،سي د ماین پاکۍ موسسه ()MDC

د سرف روزنیز او بیړنی دفتر ()SERVE

ریګی شاه مرد خان4 ،ناحیه ،د IRCدفترتر څنګ ،جالل آباد
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

عبدالوحید میاخیل :مالی آمر

د کډوالو لپاره د ناروې پالوی ()NRC
ریګی شاه مرد خان 4 ،زون 4 ،سړک ،د سید کیهان دوکانونه ،جالل آباد
0700030422
تیلفون:
008821667223346
بریښنالیکnazir.durani@nrc.no :
www.nrc.no
ویب پاڼه:
نظیردرانی :اداری مسوول

د کرنی ،اوبولگولو او مالداری ریاست ()DAIL
جالل آباد

تیلفون:

د ننګرهار پوهنتون شا ته ،جالل آباد
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0788881345
khudainazarsheenwari@yahoo.com
mdc_afghan@hotmail.com
www.mdc-afghan.org

خدای نظر شینواری :سیمه ییز مدیر

د بنګله دیش د کلیو د پراختیا کمیټه ()BRAC
التقوی ښوونځی ته نږدی،جالل آباد
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0706299652
nazmulhassan.brac@gmail.com
www.brac.net

نجم الحسن خان :د ملی پیوستون پروګرامونو والیتی آمر

د ډنمارک کمیټه د افغان کډوالو د مرستی لپاره ()DACAAR

د سید کیهان سړک ،د اخالص جومات ،ریګی شاه مرد خان ،جالل آباد

0793407901
تیلفون:
بریښنالیکeast.rm@dacaar.org :
www.dacaar.org
ویب پاڼه:

حاجی محمد امین :د اوبو او تحفظ والیتی آمر

د ژغورنې نړیواله کمیټه ()IRC

لومړی کور ،د فضل الحق مجاهد سړک 4 ،ناحیه ،جالل آباد
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0770300895
0793400895
Majroom@rescue.org
ardalan.zamani@afghanistan.theirc.org
www.theIRC.org

0775286594
0790855550
regionalofficejlb@serveafghanistan.org
info@serveafghanistan.org
www.serveafghanistan.org

بریښنالیک:

0799395465
0778356490
0700625249
h_safi1@hotmail.com

محمد حسین صافی :رئیس

د کلید رادیو ()Radio Killid
کور 565، 6سړک ،دپولیسو قوماندانی ته مخامخ ،کابل-جالل آباد سړک ،جالل آباد
0771009290
تیلفون:
بریښنالیکb.safi@tkg.af :
info@tkg.af
www.tkg.af
ویب پاڼه:

بصیرصافی :مسوول مدیر

د کلیو د بیا رغونی او پراختیا وزارت د ملی پیوستون پروگرام ()NSP/PMU
د مرستون څلورالری،جالل آباد
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0706504880
0700613315
nangarhar@nspafghanistan.org
www.nspafghanistan.org

محمد اسماعیل ظریفی :والیتی آمر

د کلیو د بیارغونې او پراختیا ریاست ()DRRD
جالل آباد

تیلفون:

0773140875

حکیم الدین :رئیس

ډاکتر مجروم :سیمه ییزانسجام کوونکی
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د کلیو د بیارغونې او پراختیا ریاست ()DRRD
جالل آباد

تیلفون:

0700601617

حضرت بالل نورستانی :د اړیکو مسوول

د کندز د بیارغونې سازمان ()KRA
 3ناحیه ،نارنج باغ،جالل آباد ښار
پست بکس5953 :
0795989696
تیلفون:
0774100066
0787096789
بریښنالیکkra_afg@yahoo.com :
aqtash08@gmail.com
www.kra.af
ویب پاڼه:
روح اهلل مختار :د اړیکو مسوول

د مخدره توکو او جرم پر ضدد ملگرو ملتونو اداره ()UNODC
جالل آباد

تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0797223341
mohammad.ghaleb@unodc.org
www.unodc.org

محمدعالم غالب :والیتی انسجام کوونکی

د ننګرهار پوهنتون ()NU
درونټه ،جالل آباد
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0786635158
0700612901
0700630345
delaqawaqar2004@yahoo.com
bayer500@yahoo.com
www.nu.edu.af

طاهرعنایت :د پوهنتون رئیس

د نورد تعلیمی او وړتیاوو د پرمختګ موسسه ()NECDO
جوی هفت ،راهنمای معامالت حسن ته مخامخ ،جالل آباد
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0799337667
noor_en2001@yahoo.com
jamila_afghani@yahoo.com
www.necdo.org.af

د نی د ګړندۍ ویشنۍ دفتر ()Nye
دکور شمیره  3، 1سړک ،د ترانسپورت سړک ،جالل آباد رادیو کلید سره یوځای ،جالل
آباد

تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0777014031
guldad_momand2008@yahoo.com
www.nyeexpress.com

د مدني ټولنې او بشري حقونو شبکه ()CSHRN

گلداد مهمند :د دفتر آمر

0700620976
تیلفون:
بریښنالیکNiamat.h@hotmail.com :
www.cshrn.af
ویب پاڼه:

د هیواد د بیا ودانولو ؛ دصحی او بشری مرستو ټولنه ()HEWAD
د مستوفیت څلورالری ترڅنګ1 ،کوڅه ،کیڼې خوا ته ،جالل آباد
0700670710
تیلفون:
0700632330

د مدنی ټولنودیووالی او همغږی شورا ()CSUC
آکا خیل مارکیټ 3 ،پوړ 8 ،آپارتمان ،جالل آباد
0777611520
تیلفون:
0777775266
0787520550
بریښنالیکcsucngr@gmail.com :

دعلمی پلټنو او ټولنی دپرمختیا مؤسسه ()ORCD

جالل آباد

نعمت اهلل همدرد :انسجام کوونکی

نجیب اهلل صاحبزاده :رئیس

د نړیوالو مرستو موسسه ()RI

 4ناحیه ،یونسیف دفتر ته نږدی ،جالل آباد

تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0777011367
0792992294
mehrullah.perdes@ri.org
www.ri.org

مهراهلل پردیس :دسیمه ییز پروگرام انسجام کوونکی

 4286کور 12،سړک ،دمرستون څلورالری3 ،ناحیه ،جالل آباد

0729802962
تیلفون:
بریښنالیکinfo@orcd.org.af :
j.safi@orcd.org.af
www.orcd.org.af
ویب پاڼه:
دقانون غوښتونکوټولنه ()DQG
جالل آباد

تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0798236944
qanoon_ghushtonky@yahoo.com
www.dqg.org.af

عبدالقادرهالل :لوړ رتبه استازی

دماشومانو د ساتنی بین المللی موسسه ()SCI
د کورشمیره  1714، 7سړک ،دمرستون څلورالری 3 ،ناحیه ،جالل آباد
0798454587
تیلفون:
بریښنالیکFaridullah.mushfiq@savethechildren.org :
www.savethechildren.net
ویب پاڼه:
فرید اهلل مشفق :د دفتر رئیس

د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود
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دملگرو ملتونو د خوراک او کرهڼی اداره ()UN-FAO

دملگرو ملتونو د خوراک او کرهڼی اداره ()UN-FAO

 4زون ،میکانیزه فارم ،د تورخم د موټروزوړ تمځای ته نږدی ،شیشم باغ ،جالل آباد

 4زون ،میکانیزه فارم ،د تورخم د موټروزوړ تمځای ته نږدی ،شیشم باغ ،جالل آباد

بریښنالیک:

بریښنالیک:

تیلفون:

ویب پاڼه:

0798410572
0700613868
0700600136
khushal.asifi@fao.org
Israrullah.Hamkar@fao.org
www.fao.org

خوشحال آصفی :مدیر

شایق نیټ وړک ()SN
جوی هفت  ،3جالل آباد
0700600531
تیلفون:
0797499999
بریښنالیکshaiq_afghan@yahoo.com :
www.shaiqnetwork.com
ویب پاڼه:

شفیق اهلل شایق :رئیس

نړیوال روغتیایی سازمان ()UNWHO

زړه لوی څارنوالی ،دیونسف دفتر ته نږدی ،جالل آباد

تیلفون:

ویب پاڼه:

0798410572
0700613868
0700600136
khushal.asifi@fao.org
Israrullah.Hamkar@fao.org
www.fao.org

خوشحال آصفی :مدیر

شایق نیټ وړک ()SN
جوی هفت  ،3جالل آباد
0700600531
تیلفون:
0797499999
بریښنالیکshaiq_afghan@yahoo.com :
www.shaiqnetwork.com
ویب پاڼه:

شفیق اهلل شایق :رئیس

نړیوال روغتیایی سازمان ()UNWHO

زړه لوی څارنوالی ،دیونسف دفتر ته نږدی ،جالل آباد

0702217732
تیلفون:
بریښنالیکhussainak@afg.emro.who.int :
ویب پاڼه:
/www.emro.who.int/countries/afg

0702217732
تیلفون:
بریښنالیکhussainak@afg.emro.who.int :
ویب پاڼه:
/www.emro.who.int/countries/afg

هبیتات  -د ملګرو ملتونود بشر میشتیدنی پروګرام ()UN-Habitat
د کورشمیره  ،111اتفاق سړک 5 ،ناحیه ،جالل آباد
0791611115
تیلفون:
0791611367
بریښنالیکdrniamat.rahimi@unhabitat-afg.org :
zameer.farooqi@unhabitat-afg.org
www.unhabitat.org/www.fukuoka.unhabitat.org
ویب پاڼه:

هبیتات  -د ملګرو ملتونود بشر میشتیدنی پروګرام ()UN-Habitat
د کورشمیره  ،111اتفاق سړک 5 ،ناحیه ،جالل آباد
0791611115
تیلفون:
0791611367
بریښنالیکdrniamat.rahimi@unhabitat-afg.org :
zameer.farooqi@unhabitat-afg.org
www.unhabitat.org/www.fukuoka.unhabitat.org
ویب پاڼه:

همکاري  -د بشري مرستو د همغږۍ اداره ()CHA

همکاري  -د بشري مرستو د همغږۍ اداره ()CHA

محمد اکرم حسین :طبی مدیر

نعمت اهلل رحیمی :والیتی لوړرتبه آمر

د تورخم بندر ،جالل آباد
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0766558161
nangarhar@cha-net.org
www.cha-net.org

سید رحمان اعجاز :د پروژی آمر

هیله ،ټولنیزه ټولنه ()HAS

محمد اکرم حسین :طبی مدیر

نعمت اهلل رحیمی :والیتی لوړرتبه آمر

د تورخم بندر ،جالل آباد
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0766558161
nangarhar@cha-net.org
www.cha-net.org

سید رحمان اعجاز :د پروژی آمر

هیله ،ټولنیزه ټولنه ()HAS

جوی هفت ،دریم پوړ ،شایق نیټ وړک ،جالل آباد

جوی هفت ،دریم پوړ ،شایق نیټ وړک ،جالل آباد

بریښنالیک:

بریښنالیک:

تیلفون:

ویب پاڼه:

0777611520
0797199999
nargis_fm@yahoo.com
www.shaiqnetwork.com

شهال شایق :رئیس
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ویب پاڼه:

0777611520
0797199999
nargis_fm@yahoo.com
www.shaiqnetwork.com

شهال شایق :رئیس
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نيمروز

د کلیو د بیارغونې او پراختیا ریاست ()DRRD
زرنج

دافغان کورنیود پیوستون موسسه ()SAF
زرنج

تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0799755408
anas_rahimi@yahoo.co.uk
www.saf.org.af

د افغانانو لپاره د مرستو برابرول ()CoAR
زرنج

تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0772623633
ab.wakil2011@gmail.com
coar_kbl@yahoo.com
www.coar.org.af

تیلفون:

بریښنالیک:

0795774421
eng.khalilrahman@yahoo.com

خلیل الرحمن اسد :د اړیکو مسوول

د نړیوالو مرستو موسسه ()RI

د معارف څلورالری ،د هامون  10سړک ،زرنج

0799251231
تیلفون:
0792992300
بریښنالیکzabihullah.honar@ri.org :
www.ri.org
ویب پاڼه:

ذبیح اهلل هنر :د پروگرام والیتی انسجام کوونکی

عبدالوکیل :والیتی آمر

د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو اتاق ()ACCI
زرنج

0799597713
تیلفون:
بریښنالیکdanesh.net2007@yahoo.com :
www.acci.org.af
ویب پاڼه:

شيراحمد چخانسوری :عامل مدیر

د سوکالی خوځښت موسسه ()MOVE
د صحت عامې ریاست ته مخامخ ،زرنج
تیلفون:

بریښنالیک:

0791778282
0703830589
Ahmad.vvr@gmail.com
wahabuddinjalal@gmail.com

وهاب الدین جالل :د اړیکو مسوول

د کرنی ،اوبولگولو او مالداری ریاست ()DAIL
زرنج

0799598131
تیلفون:
بریښنالیکm.Akbar_sharifi@yahoo.com :

محمد اکبر شرفی :رئیس

د کلیو د بیا رغونی او پراختیا وزارت د ملی پیوستون پروگرام ()NSP/PMU
انګړ ،PRRDزرنج
0799479603
تیلفون:
بریښنالیکnimroz@nspafghanistan.org :
kabul@nspafghanistan.org
www.nspafghanistan.org
ویب پاڼه:
خلیل بهادری :والیتی آمر

د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود
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هرات
آلسو -له ماین څخه داغیز من شووافغانانو مؤسسه ()ALSO
جامی ښوونځی ته مخامخ د قوماندانۍ سړک
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0777320051
0787322321
0786935430
also.hadihrt@gmail.com
info@afghanlandminesurvivors.org
www.afghanlandminesurvivors.org

هادی امیری :سیمه ییز آمر

اِریا  -په افغانستان کې دبیارغونې او دانرژۍ د ساتنې اداره ()AREA
جاده مخابرات ،د ډاکتر عنایت اهلل منصور سړک
تیلفون:

0770336701
0770336702
araqeeb@area-af.org

عبد الرقیب :سیمه ییز رئیس

پژواک خبري آژانس ()PAN
پست بکس3129 :
0791370567
تیلفون:
بریښنالیکnews@pajhwok.com :
stooraysahar@gmail.com
www.pajhwok.com
ویب پاڼه:

ستوری کریمی :راپورتر

د افغان میرمنو شبکه ()AWN

ښی الس ته د بنائیی سړک ښی خوا ته نیکزاد سړک ،آخری دری پوړیزه ودانۍ
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

040261048
parnaian5@yahoo.com
www.afghanwomensnetwork.org

حسینه نیکزاد :د دفتر آمره

د افغانانو لپاره د مرستو برابرول ()CoAR
0708813460
تیلفون:
بریښنالیکghabi_siddiqui@yahoo.com :
coar_kbl@yahoo.com
www.coar.org.af
ویب پاڼه:
غالم نبی صدیقی :والیتی آمر

د افغانانو لپاره د هالنډ کمیټه ()DCA

د قول اردو سړک ،د امیر علی شیر نوایی د ښوونځی کوڅه

0700406297
تیلفون:
بریښنالیکdrqader_fakhri@yahoo.com :
www.dca-vet.nl
ویب پاڼه:

د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو اتاق ()ACCI
0799201433
تیلفون:
بریښنالیکcci_herat@yahoo.com :
www.acci.org.af
ویب پاڼه:
خليل احمد يارمند :عامل مدیر

د افغانستان د بشري حقوقو سازمان ()AHRO
د امنیه قوماندانی ترڅنګ ،دروازه خوش
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

امر الحق ایوبی:

0703188506
ayubyamen@yahoo.com
www.ahro.af

د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسیون ()AIHRC
د باغ ملت لویدنیځ ته ،د ملی اردو د مرکز ترڅنگ

0799012018
تیلفون:
بریښنالیکrahimiqader@hotmail.com :
www.aihrc.org.af
ویب پاڼه:

سیدعبد القادررحیمی :د پروگرام سیمه ییز آمر

د افغانستان د پانگی اچونی د مالتړ اداره ()AISA

د باغ ملت سړک ،د ملی اردو د انګړ شا ته ،د بشر د حقونودفتر ته مخامخ
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

040234548
0700433250
shafiq@aisa.org.af
M.jagharagi@aisa.org.af
www.aisa.org.af

شفیق احمد احمدی :سیمه ییز آمر

د افغانستان د خیرښیګڼی او پرمختګ اداره ()WADAN
د کور شمیره  ،4د امید سړک
0797051915
تیلفون:
بریښنالیکdaqiq_farah@yahoo.com :
www.wadan.org
ویب پاڼه:
عیسی دقیق :د پروژی انسجام کوونکی

د افغانستان د زده کړی انستیتیوت ()AIL

د پارک ملت سړک ،د بشردحقوقو د دفتر لویدیځ خوا ،د ملی اردو د جلب و جذب دفتر
شا ته
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0700401771
0754013122
0708267076
ail.herat@gmail.com
ail.heratfin@gmail.com
www.afghaninstituteoflearning.org

علی اکبرزرین :عمومی انسجام کوونکی

عبدالقادر فخری :د سیمه ییز پروګرام رئیس
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دافغانستان د ښځو تعلیمي مرکز ()AWEC
0777761419
تیلفون:
بریښنالیکawec.kabul@awec.info :
awec.herat@awec.info
www.awec.info
ویب پاڼه:
وداع شریفی :والیتی آمره

د افغانستان د کلیو د بیارغونې اداره ()NPO/RRAA

د ملی امنیت دبالکونو کوڅه ،د ملی امنیت کرهنیزو ځمکو ته مخامخ
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0700406252
s.hakim@nporraa.org.af
rraawest@yahoo.com
www.nporraa.org.af

سیدعبدالحکیم :سیمه ییز آمر

دافغانستان دکوچنیانو ښوونیز رونیز سړکس ()AECC

د وینو بانک سړک ،انصاری واټ آینده سازان کودکستان ته مخامخ

0797010564
تیلفون:
0700229987
بریښنالیکAECC@afghanmmcc.org :
www.afghanmmcc.org
ویب پاڼه:

استاد جلیل نوروزی :سیمه ییز آمر

د افغانستان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز ()MACCA
0700364925
تیلفون:
0705966480
بریښنالیکmoqeem.noori@macca.org.af :
MohammadMN@unops.org
www.macca.org.af
ویب پاڼه:
محمد مقیم نوری :سیمه ییز آمر

د افغانستان د مدني ټولنې د مجتمع مؤسسه ()ACSFO
د ټولگټوریاست ته مخامخ ،فردوسی سړک

0729001931
تیلفون:
0787982000
بریښنالیکherat-rmanager@acsf.af :
info@acsf.af
www.acsf.af
ویب پاڼه:
د باختر پرمختیایي شبکه ()BDN

د کور شمیره  ،48د شاه عالم طاهری سړک ،د ټانک مرکز

0797359295
تیلفون:
0702121584
بریښنالیکf.sultani@bdn.org.af :
n.wahedi@bdn.org.af
www.bdn.org.af
ویب پاڼه:

فریدون سلطانی :د پروژی آمر

د بنګله دیش د کلیو د پراختیا کمیټه ()BRAC

باد نظرګاه ،د جومات کوڅه ،د خواجه عبداهلل انصاری سړک

0702236125
تیلفون:
بریښنالیکranabrac2@yahoo.com :
www.brac.net
ویب پاڼه:

مسعود رڼا :د روزنیز پروګرامونو سیمه ییز آمر

د ډنمارک کمیټه د افغان کډوالو د مرستی لپاره ()DACAAR
لومړی چک پوست د سپینې ادی سړک ،دکاروبار پل سره
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0797987049
04022966
04022955
west.rm@dacaar.org
www.dacaar.org

عبدالرزاق کیهانی :سیمه ییز آمر

د ډنمارک کمیټه د افغانستان د پاره ()DAC

د مخابراتو سړک ،آب بخش بادمرغان ،د ګلونو د باغ سړک
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

040255640
0787007656
dac@afghan.dk
director@afghan.dk
www.afghan.dk

سمیترا موکرجی :د پروژی رئیس

د ژغورنې نړیواله کمیټه ()IRC

د مهتاب جاده ،دمهتاب تاالر تر څنګ  5ناحیه
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0770300866
0770300882
Alem.Faizi@rescue.org
Soraiya.Saddiqi@rescue.org
www.theIRC.org

محمد حلیم فیضی :سیمه ییز انسجام کوونکی

د سنايي پر مختیایی موسسه ()SDO
د کورشمیره  ،255د والیت سړک،علی موفق 4
0700400765
تیلفون:
بریښنالیکsdo.herat@gmail.com :
stanikzai_hrt@yahoo.com
www.sanayee.org.af
ویب پاڼه:
عبدالخالق ستانکزی :سیمه ییز آمر

د سی ،آر ،اس موسسه ()CRS

د حاجی غالم نبی حلیم یار کور ،آبکش ختیځ ،دباد مرغان سړک ،د مخابراتو سړک3 ،

ناحیه

0797480490
تیلفون:
بریښنالیکbasir.samit@crs.org :
www.crs.org
ویب پاڼه:

عبدالبصیرصامت :د دفتر مشر

د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد
د ښځود ټولینزو خدمتنونه موسسه ()WASSA

برخه د آزادی دباغ -مهتا ب سړک ،د نظر قلعه سړک آخره
تیلفون:

بریښنالیک:

0796135958
0799443350
040229904
nsakhi@gmail.com
sw.sayedi@gmail.com

نیلوفرسخی :رئیسه او بنسټ ایښودونکی

د ښځو مالتړ کوونکې مؤسسه -میډیکا افغانستان ()WSO-MA
باد مرغان ،د حضرت بالل  2سړک 3 ،ناحیه
0793200528
تیلفون:
بریښنالیکmuqadasa.dastgir@medica-afghanistan.org :
info@medica-afghanistan.org
www.medicamondiale.org
ویب پاڼه:
مقدسه دستگیر :د اړیکو مسوول

دقانون غوښتونکوټولنه ()DQG

دکور شمیره 4کینې خواته ،د خواجه عبداهلل انصار سړک ،د ابو ایوب انصاری جومات
ته مخامخ

0798236944
تیلفون:
بریښنالیکqanoon_ghushtonky@yahoo.com :
www.dqg.org.af
ویب پاڼه:

سید جاوید احمد یار هروی :لوړړ رتبه استازی

د کډوالو لپاره د ناروې پالوی ()NRC

د والیت جاده ،د کرنی ریاست ته مخامخ ،کوڅی دننه

0789168226
تیلفون:
008821621330214
بریښنالیکmustafa.azimi@afg.nrc.no :
www.nrc.no
ویب پاڼه:

مصطفی عظیمی :اداری مسوول

د کرنی ،اوبولگولو او مالداری ریاست ()DAIL
0799154092
تیلفون:
0791464646
بریښنالیکfaqir.baiangar@mail.gov.af :
فقیر احمد بیانگر :رئیس

د کلیو د بیا رغونی او پراختیا وزارت د ملی پیوستون پروگرام ()NSP/PMU
0799237601
تیلفون:
بریښنالیکherat@nspafghanistan.org :
kabul@nspafghanistan.org
www.nspafghanistan.org
ویب پاڼه:
محمد سهیل :والیتی آمر

د کلیو د بیارغونې او پراختیا ریاست ()DRRD
د والیت باغ ته دننه

0700401071
تیلفون:
بریښنالیکAqa_mohamad@yahoo.com :

آقا محمد صدیقی :رئیس

د مخدره توکو او جرم پر ضدد ملگرو ملتونو اداره ()UNODC
پست بکس:
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

احمد وحید فاید :والیتی انسجام کوونکی

د مدني ټولنې او بشري حقونو شبکه ()CSHRN
0700402261
تیلفون:
بریښنالیکAzizakhairandesh22@yahoo.com :
www.cshrn.af
ویب پاڼه:
عزیزه خیراندیش :انسجام کوونکی

د ملگرو ملتو د کډوالو عالي اداره ()UNHCR

د گمرگ دانگړ دننه ،داسالم قلعه سرحد ،اسالم قلعه

0791990091
تیلفون:
0791990090
بریښنالیکAZAMY@unhcr.org :
AFGIS@unhcr.org
www.unhcr.org
ویب پاڼه:

نیک محمد اعظمی :د سیمه ییز مدیر مرستیال

د ملگرو ملتو د کډوالو عالي اداره ()UNHCR

برخه د پارک ګردی ته نږدی ،د ماجدی سړک آخره
تیلفون:

د کلید رادیو ()Radio Killid

 1ناحیه ،د آزادی د باغ سړک .کج سړک ته مخامخ

040220182
تیلفون:
0772038175
0786082182
بریښنالیکm.reza@tkg.af :
info@tkg.af
www.tkg.af
ویب پاڼه:

0798293799
ahmad-wahid.fayeed@unodc.org
www.unodc.org

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

040447041
040447042
0791990041
00870763097236
schuette@Unhcr.org
AFGHE@unhcr.org
www.unhcr.org

ایتا شوت :دسیمه ییز دفتر مشر

سید محمد رضا هاشمی :مسوول مدیر
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د ناتو د ملکی نماینده گۍ دفتر په لویدیځ کی -هرات ()NATO
RCسره یو ځای ،د لویدیځ مرکزی دفتر
0796856013
تیلفون:
بریښنالیکandrea.romussi@esteri.it :

آندرا روموسی :د ناتو لور رتبه استازی د افغانستا ن په لویدیځ کی

د نی د ګړندۍ ویشنۍ دفتر ()Nye

د باغ آزادی سړک ،جاده کج ،له رادیو کلید سره یوځای
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0777400460
0776565205
aq.jami@yahoo.com
kamalnaser_2006@yahoo.com
shafi_wazire@yahoo.com
www.nyeexpress.com

شفیع احمد شیخانی :د دفتر آمر

د هرات پوهنتون ()HU
تیلفون

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

:0799826676

0700408984
0799372971
heratuniversity@yahoo.com
www.hu.edu.af

عبدالظاهرمحتسب زاده :د پوهنتون رئیس

د هنډیکپ نړیواله موسسه ()HI

باد مرغان ،د حضرت بالل دوهم سړک 3 ،ناحیه
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0799541501
0799033119
0799873148
008821684442463
hrtcoordinator@hiafgha.org
hrt-hss@hiafgha.org
www.handicap-international.org

طاهر سخی :انسجام کوونکی

د هیلو ټرست د ماین پاکۍ دفتر ()HALO Trust

د هرات -اسالم قلعه سړک ،د لویدیځ ترانسپورت ترمینال ته مخامخ ،شمال لورې ته
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0700665750
0799016144
halo@haloafg.org
www.halotrust.org/ www.halousa.org

عبدالطیف رحیمی :د لویدیځ سیمه ییز عملیاتی دفتر

د هیواد د بیا ودانولو ؛ صحی او بشری مرستو ټولنه ()HEWAD
 3کوڅه،د تیلو ټانک ترڅنګ 3 ،کوڅه ،دروازه ملک
0700670710
تیلفون:
0700632330

د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود

وارچایلډ موسسه ()WC-UK

باغ آزادی ،نظر قلعه نوې کوڅه ،قلعه نوی ،هرات ښار
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0795663615
008821621344834
helen@warchild.org.uk
karima@warchild.org.uk
www.warchild.org.uk

هلن گیلرمو :د کشور رئیس

د ورلډ ویژن نړیوال دفتر ()WVIA

د والیت عمومی سړک ،د آمریت سړک ،دکرنی ریاست ته مخامخ

پست بکس:
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

1601
040224568
0793465581
0700157374
Jim_Alexander@wvi.org
ahmadsear_suhail@wvi.org
www.wvi.org/afghanistan

جیم الکساندر :رئیس

دملگرو ملتونو د خوراک او کرهڼی اداره ()UN-FAO
د والیت سړک ،د کرنی ریاستFAO ،
0799412662
تیلفون:
0799027543
0707046594
بریښنالیکNabi.Gul@fao.org :
Abdullah.Hakimi@fao.org
www.fao.org
ویب پاڼه:
نبی گل شهید زوی :مدیر

ندای زن موسسه ()VWO

باد مرغان ،د رضا جومات ته مخا مخ

تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

04022634
0700298732
0799209386
vwo_afg@yahoo.com
info@vwo.org.af
www.vwo.org.af

ثریا پا کزاد :اجرایی رئیسه

نړیوال روغتیایی سازمان ()UNWHO

د باغ مراد سړک ،باغ مراد جومات ته نږدی ،افغان مارکیت ،د دفترونو انګړWHO/ ،
UNICEF/OCHAدویم پوړ اصلی ودانی
0782200358
تیلفون:
بریښنالیکrasoolis@afg.emro.who.int :
ویب پاڼه:
/www.emro.who.int/countries/afg

ابوبکررسولی :انسجام کوونکی
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد
نړیوال مرستندوی پالوی ()IAM

د باد مرغان کوڅه ،د زمان جان څلورالری

پست بکس:

تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

9
0799205905
0700400139
040231714
rtl.herat@iam-afghanistan.org
www.iam-afghanistan.org

روت دووگرتی :سرپرست سیمه ییز ټیم لیډر

هبیتات  -د ملګرو ملتونود بشر میشتیدنی پروګرام ()UN-Habitat
د کورشمیره  2، 1سړک 7 ،صادق ،د حمل  29څلورالری 5 ،ناحیه
0791611282
تیلفون:
0791611286
0791611285
wahab@unhabitat-afg.org
بریښنالیکhabitat_hrt@hotmail.com :
habitat_hrt@hotmail.com
www.unhabitat.org/www.fukuoka.unhabitat.org
ویب پاڼه:
سید سعداهلل وهاب :والیتی آمر

همکاري  -د بشري مرستو د همغږۍ اداره ()CHA

د خواجه عبداهلل انصار سړک ،د معلم غنی سړک ته نږدی ،د دین محمد کروخی
کوڅه،هرات ښار
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0778585735
040444365
samimi.hrt@hotmail.com
herat@cha-net.org
www.cha-net.org

محمد صمیمی :د ساحوی دفتر آمر

یوناما  -په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پالوی ()UNAMA
پښتون پل ،د هوایی ډګر سړک
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0766559832
0783236553
osman6@un.org
kuzmina@un.org
www.unama.unmissions.org

خلیل عثمان :د دفتر مشر

یونیسف  -دماشومانو لپاره نړیوال صندوق ()UNICEF
0798507660
تیلفون:
بریښنالیکbpathak@unicef.org :
kabul@unicef.org
www.unicef.org
ویب پاڼه:
بهانو پاتک :د سیمه ییز دفترمشر
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هلمند
پژواک خبري آژانس ()PAN
لښکرګاه

پست بکس:
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

3129
0707395580
0799766976
zianullah.s@gmail.com
news@pajhwok.com
www.pajhwok.com

زین اهلل ستانکزی :راپورتر

د افغانستان د بشري حقوقو سازمان ()AHRO
لښکر ګاه

تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0788886935
0796836149
zaman.raofi@gmail.com
achr@yahoo.com
www.ahro.af

محمد زمان روفی :د اړیکومسوول

د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسیون ()AIHRC
د ننګرهارسړک ،مارکیټ ته مخامخ ،لښکرګاه

0798145049
تیلفون:
بریښنالیکbellal_sidiqi@hotmail.com :
www.aihrc.org.af
ویب پاڼه:

بالل صدیقی :د پروگرام سیمه ییز آمر

د افغانستان د پانگی اچونی د مالتړ اداره ()AISA

د دریا سړک ،د امنیت دفتر ریاست ته مخامخ ،لښکرګاه

0787139011
تیلفون:
بریښنالیکa.ajmal@aisa.org.af :
www.aisa.org.af
ویب پاڼه:

فضل عمر اجمل :سیمه ییز آمر

د افغانستان د خیرښیګڼی او پرمختګ اداره ()WADAN

د رسنیو او اطالعاتو ریاست تر شا ،د شام الن څلورالری ،لښکرګاه

0799271884
تیلفون:
بریښنالیکdr_abdulwali@yahoo.com :
www.wadan.org
ویب پاڼه:

عبدالولی :د پروژی انسجام کوونکی

د ایمرجنسی روغتون ()Emergency
لښکرګاه

0795870809
تیلفون:
بریښنالیکemergency@emergency.it :
www.emergency.it
ویب پاڼه:

AREU

اړیکی
د بشري مرستو او اسانتیاوو د برابرولوسازمان ()HAFO
د روغتون سړک 1 ،ناحیه ،لښکرګاه
0786500794
تیلفون:
0700838594
بریښنالیکlashkargah@hafo.org :
sarabi@hafo.org
www.hafo.org
ویب پاڼه:
ذبیح امین :سیمه ییز آمر

دمرسی کور نړیواله موسسه  -د مرحمت لشکر ()MC

چهانجیرکارته ،د ښوونی او روزنی ریاست تر څنګ ،لښکرګاه
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

محمد اشرف واحدی :د پروګرام د آمر مرستیال

د هلمند پوهنتون ()HU

د بنګله دیش د کلیو د پراختیا کمیټه ()BRAC

لښکرګاه

0708404972
تیلفون:
بریښنالیکmdrsaboor@gmail.com :
www.brac.net
ویب پاڼه:

بریښنالیک:

د پولیسو کوڅی ته نږدی ،لښکرګاه

عبدالصبورمدقیا :د روغتیایی پروګرامونو متخصص

د ژغورنې نړیواله کمیټه ()IRC
غزنی واټ 15 ،سړک ،لښکرګاه
0729080003
تیلفون:
0700307408
0799898992
008821650209543
بریښنالیکMuhammad.Fahim@rescue.org :
www.theIRC.org
ویب پاڼه:

0793506363
0793505702
mawahidi@af.mercycorps.org
www.mercycorps.org

تیلفون:

ویب پاڼه:

0786635183
0700012060
sandakhilsorgul@gmail.com
helmand.gov@gmail.com

سورگل سندا خیل :رئیس

همکاري  -د بشري مرستو د همغږۍ اداره ()CHA
د کور شمیره  ،7د ارغنداب سړک ،د والی دفتر شا ته ،لومړۍ کوڅه 19 ،بالک 2 ،ناحیه،
لښکر ګاه

تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0766558130
qandahar@cha-net.org
www.cha-net.org

عبدالقاهربارکزی :د دفتر آمر -سرپرست

محمد فهیم :د بشری قواوو او ادار لوړ رتبه مدیر

د کرنی ،اوبولگولو او مالداری ریاست ()DAIL
لښکرګاه

تیلفون:

بریښنالیک:

0700009908
0703866100
rohullah.rawan@yahoo.com

روح اهلل روان :سرپرست

د کلیو د بیا رغونی او پراختیا وزارت د ملی پیوستون پروگرام ()NSP/PMU
لښکرګاه
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0706802800
0799151660
helmand@nspafghanistan.org
www.nspafghanistan.org

عبدالهادی :والیتی آمر

د کلیو د بیارغونې او پراختیا ریاست ()DRRD
لښکرګاه

تیلفون:

بریښنالیک:

0700337473
helmandrrd@gmail.com

محمدعمر قانع :د اړیکومسوول

د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود

193

د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

وردك

د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه ()SCA
آسمایی مینه ،ناصر آباد ،میدان ښار

اِریا  -په افغانستان کې دبیارغونې او دانرژۍ د ساتنې اداره ()AREA
ایمرجنسی روغتون ته نږدی ،میدان ښار
تیلفون:

بریښنالیک:

0770336618
hydari_h@yahoo.com

حیات اهلل حیدری :والیتی انسجام کوونکی

دافغانستان د ښځو تعلیمي مرکز ()AWEC
میدان ښار

0777761353
تیلفون:
بریښنالیکawec.kabul@awec.info :
awec.wardak@awec.info
www.awec.info
ویب پاڼه:

فهیمه وردک :والیتی آمر

د افغان ښځو لپاره خدماتي اوتعلیمي موسسه ()AWSE
میدان ښار

تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0771847588
Salam4allofu@hotmail.com
www.awse.af

جمشید سخی :د اړیکومسوول

د افغانانو لپاره د مرستو برابرول ()CoAR
د حامد کرزی لیسی شا ته ،میدان ښار

0774098655
تیلفون:
بریښنالیکcoar.wardak@gmail.com :
coar_kbl@yahoo.com
www.coar.org.af
ویب پاڼه:

طاوس :والیتی آمر

د افغانستان د تعاون مرکز ()CCA

آب شیروم ،د تخنیک ښوونځی ،میدان ښار
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

معلم امین :آمر

0700294693
ccakabul@hotmail.com
www.cca.org.af

تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0799153339
ghulamnabi.wbphs@sca.org.af
www.swedishcommittee.org

غالم نبی :اداری مسوول

د افغانستان لپاره د مرستی او پرمختیا موسسه ()AADA

د والیتی پولیسو د دفترشاته ،د سویډن کمیټی پخوانی دفتر ،میدان ښار
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0799687925
fatif@aada.org.af
www.aada.org.af

فیض محمدعاتف :د پروگرام آمر

د کرنی ،اوبولگولو او مالداری ریاست ()DAIL
میدان ښار
تیلفون:

بریښنالیک:

0799867285
0752800051
waseems17@yahoo.com

فضل عمر :رئیس

د کلیو د بیا رغونی او پراختیا وزارت د ملی پیوستون پروگرام ()NSP/PMU
میدان ښار
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0788880247
0775570945
Wardag@nspafghanistan.org
www.nspafghanistan.org

دوست محمد دوست :والیتی آمر

د کلیو د بیارغونې او پراختیا ریاست ()DRRD
میدان ښار
تیلفون:

بریښنالیک:

0799760308
Janhekmatjoo@yahoo.com

جان محمد حکمت جو :رئیس

د افغانستان د خیرښیګڼی او پرمختګ اداره ()WADAN

د رسنیو او فرهنګ ریاست ترڅنګ ،دمیدان وردک روغتون شا ته ،میدان ښار
تیلفون:

بریښنالیک:
ویب پاڼه:

0700154887
drnajeebullahshinwary@yahoo.com
www.wadan.org

محمد نسیم :د پروژی انسجام کوونکی
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اسناد :منځپانګه
په افغانستان کې قوانین198................................................................................................................................................................................................................
د افغانستان اساسي قانون ۱3۸2،کال199.......................................................................................................................................................................................
لومړی فصل :دولت200...........................................................................................................................................................................................................
دویم فصل :د اتباعو اساسي حقوق او وجایب202...........................................................................................................................................................
دريم فصل :جمهور رئيس207...............................................................................................................................................................................................
څلورم فصل :حكومت210......................................................................................................................................................................................................
پنځم فصل :ملي شورا212.....................................................................................................................................................................................................
شپږم فصل :لويه جرګه216.....................................................................................................................................................................................................
اووم فصل :قضاء217..............................................................................................................................................................................................................
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دوولسم فصل :انتقالي حكمونه222...................................................................................................................................................................................

اطالعاتو ته د الس رسۍ قانون224....................................................................................................................................................................................................
لومړی فصل :عمومي حکمونه224....................................................................................................................................................................................
دویم فصل :اطالعاتو ته د الس رسۍ ډول225................................................................................................................................................................
دریم فصل :اطالع ورکول226...............................................................................................................................................................................................
څلورم فصل :د اطالعاتو ته د الس رسۍ د څارنې کمیسیون228...............................................................................................................................
پنځم فصل :شکایتونو ته رسیدګي231............................................................................................................................................................................
شپږم فصل :متفرقه حکمونه 232.........................................................................................................................................................................................

د نادولتي مؤسسو قانون او کړنالره233...........................................................................................................................................................................................
په افغانستان کې په بشردوستانه ،بيارغونې او پراختیایي فعالیتونو کې د بوختو نادولتي مؤسسو کړنالره 234....................................................
سریزه234.................................................................................................................................................................................................................................
تعریفونه235...........................................................................................................................................................................................................................
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دکړنالرې موخه236...............................................................................................................................................................................................................
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په افغانستان کې قوانین
په افغانستان کې د رسمي قوانینو سرچینې دادي )۱( :اسالمي قانون )2( ،د  ۱3۸2کال اساسي قانون )3( ،قانون نامې ،فرمانونه او قوانین،
( )۴نړیوالې لوز نامې او تړونونه او ( )۵او بیال بیل حکمونه او مقررې .د اساسي قانون له  3مادې سره سم هیڅ یو قانون نه شي کوالی چې له

اسالمي عقیدو او ارشاداتو سره په ټکرکې و اوسي ،او د هیواد یو زیات شمیر قانون نامې او فرمانونه د اسالمي قوانینو اصول څرګندوي.
په افغانستان کې یو شمیر اساسي قوانین موجود دي .د ( )۱923،۱93۱،۱9۶۴،۱977اساسي قوانین او  ( ۱9۸7چې په  ۱990کال کې تعدیل

شو) او د  200۴کال اساسي قانون چې دا ټول یا د پارلمان او یا هم د لویې جرګو له خوا تصویب شوي دي ،په داسې حال کې چې لنډ مهاله

اساسي قوانین په ۱979،۱9۸0او  ۱992کلونو کې تسوید شوي ،خو هیڅکله تصویب نه شول .د نورو ځایونو په څیر ،افغان قوانین هم باید
له اساسي قانون سره په تضاد کې نه وي .نوي قوانین او په موجودو قوانینو کې تعدیالت باید د ملي شورا له خوا تصویب او د ولسمشر له

خوا توشیح شي چې تر هغې وروسته بیا د عدلیې وزارت له خوا په پښتو او دری ژبو په رسمي جریده کې خپریږي .په داسې حال کې چې ټولې
مقررې باید په رسمي جریده کې خپرې شي خو هغه قوانین او مقررې چې یواځې نړیوالې چارې او یا د یو ځانګړي وزارت اړتیاوې په کې
شاملې وي ملي شورا ته د تصویب لپاره او یا په رسمي جریده کې د خپریدو لپاره عدلیې وزارت ته یې د لیږلو اړتیا نه شته .د  ۱3۴2کال د
لړم له میاشتې راهیسې رسمي جریده په پرله پسې توګه خپریږي .تر دې وړاندې هر یو قانون د یوې بیلې رسالې په توګه خپریده چې په دې

توګه یې د څرک معلومول ستونزمن کار و .د رسمي جریدې  ۱999/۱37۸کال  7۸7مه ګڼه د قانوني اسنادو د تصویب او خپرولو اړینې الرې

چارې څرګندوي.

اوس مهال د قوانینو هيڅ یو واحد رسمي نوم لړ او نه هم د محکمو د قضیو او پریکړو په اړه د رپوټ ورکونې کوم کارنده سیسټم شتون لري
( آن د سترې محکمې) .د امریکې دمتحدو ایالتونو د پراختیايي ادارې ،د افغانستان د قانون د واکمنۍ پروژې د رسمي جریدې یوه بشپړه
ټولګه سکن کړې او د عدلیې وزارت په ویب پاڼه کې د  PDFپه بڼه یواځې په پښتو او دري ژبو د السرسۍ وړ ده(.)www.moj.gov.af

همدا راز په همدې ویب پاڼه کې د رسمي جریدې د قوانینو د معلوماتي زیرمې( ډیټا بیز) یو بشپړ متن یواځې په پښتو او دري ژبو د لټون

وړ دی .قوانین ،مقررې ،منشورونه او فرمانونه یو ګڼ شمیر مهمې حقوقي برخې رانغاړي خو په بشپړ ډول نه راغونډ شوي او نه هم تدوین
شوي ( که څه هم چې ګڼ شمیر یې په رسمي جریده کې خپاره شوي دي).

ګڼ شمیر نړیوال سازمانونه د پخوانیو او نوو قوانینود ژباړو غوښتوونکي دي .اوس مهال د ځینو قوانینو ژباړه په www.afghantranslation.
. checchiconsulting.comکې د الس رسۍ وړ دي .نورې غیر رسمی ژباړې د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې د کتابتون په نوم

لړکې په آنالین ډول د السرسۍ وړ دي ( )www.areu.org.afاوځینو وزارتونو خپل اړوند قوانین د  PDFپه بڼه په خپلو ویب پاڼو کې د الس

رسۍ وړ ګرځولي(د بیلګې په توګه ،د مالیې قوانین د مالیې وزارت په ویب پاڼه کې www.mof.gov.af؛ او یا د ټولټاکنو اړوند قوانین او

مقررې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په ویب پاڼه کې د الس رسۍ وړ دي.)www.iec.org.af

د افغان قوانینو لپاره کومه خپره شوې مستنده سرچینه شتون نه لري .له ۱9۶3کال څخه وروسته د یو قانون د بشپړې پیژندنې لپاره ښه به دا
وي چې د رسمي جریدې ګڼې او همدا راز نیټې ته مراجعه وشي(دواړه نیټې :هم هجري لمریزه او هم زیږدیزه نیټه) د بیلګې په توګه د تدارکاتو

قانون(د رسمي جریدې  ۸۶۵ګڼه د  ۱3۸۴کال د لړم د میاشتې  3مه نیټه چې د  200۵کال د اکتوبر له  2۵مې نیټې سره سمون لري).له  ۱9۶3کال
څخه وړاندې قوانینو لپاره د خپرونې بشپړ سرلیک او بشپړې نیټې ته اړتیا ده ،د بیلګې په توګه اصول اساسي (اساسي قانون)د  ۱3۱0کال د

لړم د میاشتې  ۸چې د  ۱93۱کال د اکتوبر د میاشتې له  3۱نیټې سره سمون لري.
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منځپانګه
لومړی فصل:

				
دولت

( 2۱مادې)

دوهم فصل		:

د اتباعو اساسي حقوق او وجایت		

( 3۸مادې)

		
دریم فصل:

			
جمهور رییس

( ۱۱مادې)

څلورم فصل:

				
حکومت

( ۱0مادې)

پنځم فصل		:

				
ملي شورا

( 29مادې)

شپږم فصل		:

				
لویه جرګه

( ۶مادې)

اووم فصل		:

				
قضاء

( 20مادې)

		
اتم فصل:

				
اداري ویش

( 7مادې)

نهم فصل		:

			
اضطراري حالت

(۶مادې)

لسم فصل		:

				
تعدیل

(2مادې)

یوولسم فصل:

			
متفرقه حکمونه

(7مادې)

دوولسم فصل:

			
انتقالی حکمونه

(۵مادې)

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد اهلل رب العالمین والصلوه والسالم علی سیداالنبیاء والمرسلین
محمد(صلی اهلل و علیه وسلم) وعلی آله واصحابه اجمعین
سریزه
موږ د افغانستان خلکو:
•د لوی خدای (ج) پرسپیڅلي ذات په ټینګ ایمان ،اود حق تعالی په مشیت پر توکل او د اسالم په سپیڅلی دین پراعتقاد،
•د تیرو بې عدالتیو او ناخوالو په درک او زموږ پرهیواد راغلیو بې شمیره مصیبتونو ته په پاملرنه،
•د افغانستان د ټولو خلکو د سر ښندنو ،تاریخی مبارزو ،برحق جهاد اومقاومت دستایلو او د وطن د آزادۍ د الرې شهیدانو لوړ مقام
ته په ارزښت ورکولو،

•په دې درک سره چې واحد او یو موټی افغانستان ددې خاورې په ټولو قومونو او خلکوپورې اړه لري،
•د ملګرو ملتو د منشورپه رعایت او د بشر د حقونو نړیوالې اعالمیې ته په درناوي،
•د ملي وحدت د ټینګښت او د هیواد د استقالل او ملي حاکمیت اوځمکنۍ بشپړتیا د ساتنی په منظور،
•د خلکو پر اراده او د ډموکراسۍ پر بنسټ والړ نظام د تاسیس لپاره،
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•له ظلم ،استبداد ،تبعیض او تاوتریخوالې څخه پاک؛ پر قانونیت ،اجتماعي عدالت،
•د انساني حقوقو او کرامت پر خوندي تابه والړې مدني ټولني د جوړولو او د خلکو د اساسي حقوقو او آزادیو د تأمین په منظور،
•د هیواد د سیاسي ،اجتماعي ،اقتصادي او دفاعي بنسټونو د پیاوړي کولو لپاره،
•د دې خاورې ټولو اوسېدونکو ته د یو هوسا ژوندانه او د ژوند د سالم چاپیریال د تأمین لپاره؛
•او په پای کې په نړیواله ټولنه کې د افغانستان لپاره د وړځای د تثبیت په منظور؛ د هیواد تاریخی ،فرهنګې او ټولنیزو واقعیتونو او
د زمان له غوښتنو سره سم د  ۱3۸2لمریز کال د مرغومي د میاشتې په  ۱۴نیټه دغه اساسي قانون مو په لویه جرګه کې د خپلو استازو له

الرې د کابل په ښار کې تصویب کړ.

لومړی فصل :دولت
لومړۍ ماده

•افغانستان خپلواك ،واحد ،او نه بېلېدونكى اسالمي جمهوري دولت دى.

 2مه ماده

•د افغانستان د اسالمي جمهوري دولت دين ،د اسالم سپيڅلۍ دين دى .د نورو اديانو پيروان د خپل دين

 3مه ماده

•په افغانستان كې هيڅ قانون نه شي كوالى چې د اسالم د سپيڅلي دين د معتقداتو او احكامو مخالف وي.

 ۴مه ماده

•په افغانستان كې ملي حاكميت په ملت پورې اړه لري چې په مستقيم ډول يې په خپله اویا د خپلو استازو

په پيروۍ او د خپلو ديني مراسمو په تر سره کولوكې د قانون د حكمونو په حدودو كې آزاد دي.

له الرې عملي كوي.

•د افغانستان ملت عبارت دی له ټولو هغو افرادو څخه چې د افغانستان تابعيت ولري.
•د افغانستان ملت له پښتون ،تاجك ،هزاره ،ازبك ،تركمن ،بلوچ ،پشه يي ،نورستاني ،ايماق ،عرب،
قرغېز ،قزلباش ،ګوجر ،براهوي او نورو قومونو څخه جوړدى.

•د افغان كلمه د افغانستان د ملت پر هر فرد اطالق كيږي.
•د ملت هيڅ يو فرد د افغانستان له تابعيت څخه نه محروميږي.
•په تابعیت او پناه ورکولو پورې مربوطې چارې د قانون له الرې تنظیمیږي.
 ۵مه ماده

•ددې اساسي قانون او نورو قوانينو د حكمونو تطبیق ،له استقالل ،ملي واكمنۍ اوځمكنۍ بشپړتيا څخه دفاع

 6مه ماده

•دولت ،د انساني كرامت په ساتلو ،بشري حقوقو د مالتړ ،د ډموكراسۍ د تحقق ،ملي وحدت د تأمین او

او د هېواد د امنيت او دفاعي قابلیت تأمين ،د دولت له اساسي وظایفو څخه دي.

د ټولو قومونواو قبايلو ترمنځ د برابرۍ او دهېواد په ټولو سيمو كې د متوازنې پراختيا او ټولنېز عدالت،

پربنسټ د يوې هوسا او پرمختللې ټولنې په جوړولو مكلف دى.
 7مه ماده

•دولت د ملګروملتونو د منشور ،د بین الدول معاهدو ،د نړېوالو ميثاقونو چې افغانستان له هغو سره تړاو
لري او د بشري حقوقو د نړيوالې اعالميې رعایت كوي.

•دولت د هر راز تروریستي اعمالو،د مخدره موادو د کرلو او قاچاق او مسكراتو دتوليد او استعمال
مخنيوى كوي.

 8مه ماده
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 9مه ماده

•كانونه او نوري ترځمكې الندې زيرمې او لرغوني آثارد دولت ملکیت دي.
•د ولت د ملکیتونو ساتنه او اداره او له طبیعي زیرمو او نورو عامه ملکیتونو څخه د سمې استفادې ډول
د قانون له الرې تنظيموي.

 10مه ماده

•دولت خصوصي پانګې اچونې او خصوصي تشبثات د بازارد اقتصاد د نظام پربنسټ د قانون له حکمونو

 ۱1مه ماده

•په كورنۍ او بهرنۍ سودا ګرۍ پورې تړلې چارې ،د هېواد له اقتصادي غوښتنو او د خلكو له ګټو سره

 ۱2مه ماده

•د افغانستان بانك .د دولت مركزي او مستقل بانك دى .د پېسو نشرول ،د هېواد د پولي سياست طرح او

سره سم هڅوي ،مالتړ يې كوي او مصونيت يې تضمينوي.
سمې د قانون له الرې تنظيميږي.

تطبیق ،د قانون له حكمونو سره سم د مركزي بانك صالحيت دی.

•مركزي بانك د پېسو د چاپ په برخه كې د ولسي جرګې له اقتصادي كميسيون سره مشوره کوي.
•د دې بانك تشكيل او د كار ډول د قانون له الرې تنظميږي.
 ۱3مه ماده

•دولت د صنايعو د پراختيا ،د توليد د ودې او د خلكو د ژوند د سطحې د لوړتيا او د كسبګرو د

 ۱۴مه ماده

•دولت د كرنې او مالدارۍ د پراختيا ،د بزګرانو او مالدارانو د اقتصادي ،ټولنيزو او د ژوند د

فعاليتونو د مالتړ لپاره اغېزمن پروګرامونه طرح او تطبیقوي.

شرايطو د ښه كولو او د كوچيانو د ميشتولو او د دوى د ژوند د سمون لپاره د دولت د مالي توان په

حدودو كې اغېزمن پروګرامونه طرح او تطبیقوي.

•دولت مستحقو اتباعوته د استوګنځای د برابرولو په منظوراو د عامه ملکیتونو د وېش
لپاره،دقانون له حكمونو سره سم او د مالي امكاناتو په حدودوكې الزم تدبیرونه نيسي.

۱۵مه ماده

•دولت مکلف دی چې د ځنګلونو اود چاپیریال د ساتنې او ښه والي لپاره الزم تدبیرونه ونیسي.

۱6مه ماده

•د پښتو ،دري ،ازبكي ،تركمني ،بلوڅي ،پشه يي ،نورستاني ،پاميري او په هيواد كې د نورو
مروجو ژبو له جملې څخه پښتو او دري د دولت رسمي ژبې دي.

•په هغوسيمو كې چې د خلكو اكثريت له ازبكي ،تركمني ،بلوڅي ،پشه يي ،نورستاني او پاميري
ژبو څخه پريوې خبرې كوي له پښتو او دري سربيره هغه ژبه درېمه رسمي ژبه ده ،د تطبيق ډول يي د
قانون له الرې تنظيميږي.

•دولت د افغانستان د ټولو ژبو د پياوړتيا او پراختيا لپاره اغېزمن پروګرامونه طرح او تطبیقوي.
•په هېواد كې د مطبوعاتو ،راډيو او تلويزيون خپرونې د هېواد پرټولو مروجو ژبو آزادې دي.
•په هېواد كې موجود ملي ،علمي او اداري مصطلحات ساتل كيږي.
 ۱7مه ماده

•دولت په بیالبیلو سطحو کې د معارف د ودې او د ديني زده كړو د پراختيا ،د جوماتونو ،مدرسو او ديني

 ۱۸مه ماده

•دهېواد تقویم مبدأ د پيغمبر اكرم (صلی اهلل علیه و سلم) پرهجرت والړه ده.

مركزونو د وضعې د ښه والې او تنظيم لپاره الزم تدبیرونه نیسي.

•د دولتي ادارو دكار بنسټ هجري لمريزکال دی.

د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود

201

د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

•د جمعې ورځې ،د اسد  2۸او د ثور ۸عمومي رخصتۍ دي.نورې رخصتۍ د قانون له الرې تنظيميږي.
۱9مه ماده

•د افغانستان بيرغ له :دريوو تور ،سور او زرغون رنګه ټوټو څخه جوړ دى درې واړه ټوټې په مساوي ډول له
كيڼ نه ښي لور ته په عمودي ډول سره پرتې وي.او د هر رنګ سور د هغه د اوږدو نيمايي دى چې په منځ كې

يې د افغانستان ملي نښان ځاى پر ځاى شوى دى.

•د افغانستان د دولت ملي نښان له سپين رنګې محراب او منبر څخه جوړ دى چې په دوو څنډو كې يې دوه
بيرغونه او د نښان د منځ په پورتنۍ برخه كې د ال اله اال اهلل محمد رسول اهلل مباركه كلمه اواهلل اكبراو

د راختونكي لمر وړانګې او په الندينۍ برخه كې يې د ۱29۸هجري شمسي تاریخ او د افغانستان كلمه

راغلې چې له دوو خوا وو څخه د غنمو وږي پرې راګرځول شوي دي.

•له بېرغ او ملي نښان څخه د استفادې څرنګوالی د قانون له الرې تنطيميږي.
 20مه ماده

•د افغانستان ملي سرود په پښتو ژبه دی ،اهلل اكبر او د افغانستان د قومونو نومونه به پكې راځي.

 21مه ماده

•د افغانستان پایتخت د كابل ښار دى.

دویم فصل :د اتباعو اساسي حقوق او وجایب
22مه ماده

•د افغانستان د اتباعو ترمنځ هر راز تبعيِض او امتياز منع دى.
•د افغانستان اتباع ښځې او نارينه د قانون په وړاندې مساوي حقوق او وجایب لري.

 23مه ماده

•ژوند د خداى (ج) بخښنه او د انسان طبيعي حق دى ،هيڅوك له قانوني مجوزه پرته له دې حقه بې برخې

 2۴مه ماده

•آزادي د انسان طبيعي حق دى ،دا حق د نورو له آزادۍ او له عامه مصالحو پرته چې د قانون له الرې

كېدای نشي.

تنظيميږي حدود نه لري.

•د انسان آزادي او كرامت له تيري خوندي دى .دولت د انسان د آزادۍ او کرامت په ساتنه او درناوي
مكلف دى.

 2۵مه ماده

•د ذمې برائت اصلي حالت دى.
• ترهغې چې د باصالحيته محكمې په قطعي حكم متهم محكوم عليه ثابت نه شي ،بې ګناه ګڼل كيږي.

2۶مه ماده

•جرم يو شخصي عمل دی.
•د متهم تعقيبول ،نيول يا توقيفول او پر هغه باندې د جزا تطبيق بل هيچا ته سرایت نه كوي.

27مه ماده

•هيڅ يوعمل جرم نه ګڼل كيږي خو دهغه قانون له مخې چې د جرم د ارتکاب له مخه نافذ شوى وي.
•هيڅوك د قانون له حكمونو پرته تعقيبېداى ،نيول كېداى او يا توقيفېداى نه شي.
•هيچاته سزا نه شي وركول كېداى مګر ،د یوې با صالحيته محكمې په حكم او د هغه قانون له احكامو سره
سم چې د اتهام وړ فعل تر ارتکابه مخكې نافذ شوى وي.

2۸مه ماده

•د افغانستان هيڅ يو تبعه په جرم باندې د متهم كېدو له امله ،بهرني دولت ته نه سپارل كيږي ،مګر د ورته
معاملې او د هغو بین الدول تړونونو له مخې چې افغانستان ور سره تړاو لري.

•هيڅ افغان د تابعيت په سلبېدواو په افغانستان كې دننه يا بهرپه شړل كېدو نه محكوميږي.
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 29مه ماده

•د انسان تعذيب منع دی.
•هيڅوك نه شي كوالى چې له بل شخص څخه حتی د حقایقو د تر السه کولو لپاره که څه هم تر تعقيب،
نيونې يا توقيف او يا په جزا محكوم وي ،دهغه د تعذيب لپاره اقدام وكړي ،یایې د تعذیب امر ورکړي.

•د انساني كرامت مخالف دجزا ټاكل منع دي.
 30مه ماده

•له متهم يا بل شخص څخه په زور تر السه شوې څرګندونې ،اقرار يا شهادت اعتبار نه لري.
•په جرم اقرار د متهم هغه اعتراف ته وايي چي په بشپړه خوښه او د عقلي روغتيا په حالت كې يې د با
صالحيته محكمې په وړاندې كړى وي.

 31مه ماده

•هرڅوك كوالى شي چې له نيول كېدو سره سم له ځانه د اتهام د لیرې كولو لپاره او یا د حق د ثابتولو لپاره
له قانون سره سم مدافع وكيل وټاكي.

•متهم حق لري چې له نيولو سره سم له منسوب اتهامه ځان خبركړي اود هغې مودې دننه چې قانون يې ټاكي،
محكمه کې حاضر شي.

•دولت په جنايي پېښو كې د بيوزلي متهم لپاره مدافع وكيل ټاكي .د متهم او د هغه د وكيل ترمنځ
مکالمات ،مراسالت او مخابرات له هر ډول تعرض څخه خوندي دي.

•دمدافع وكيالنو وظايف او واكونه د قانون له الرې تنظيميږي.
 32مه ماده

•پور دپوروړي د آزادۍ د سلبیدو یا محدوديدو سبب کیدای نه شي .د پور د بېرته اخيستلو الرې چارې او

 33مه ماده

•د افغانستان اتباع د انتخابولو او د انتخابېدلو حق لري.

وسايل د قانون له الرې تنظيميږي.

•له دې حق څخه د ګټې اخيستو شرايط او الرې د قانون له الرې تنظيميږي.
 3۴مه ماده

•د بيان آزادي له تيري څخه خوندي ده.
•هر افغان حق لري چي خپل فکر د وينا ،ليكنې ،انځور او يا نورو وسيلو له الرې ،په دې اساسي قانون كې
د راغلو حكمونو په رعایت څرګند كړي.

•هر افغان حق لري د قانون له حكمونو سره سم مطالب ،بې له دې چې هغه مخکې له مخکې دولتي مقامونو
ته وښيي خپاره او نشر كړي.

•د مطبعو ،راډيو او ټلويزيون ،د مطبوعاتو د خپرولو او د جمعي ارتباط په نورو وسایلو پورې مربوط
حکمونه د قانون له الرې تنظيميږي.

 3۵مه ماده

•د افغانستان اتباع حق لري چې د خپلو مادي او يا معنوي غوښتنو د تأمين لپاره ،د قانون له حكمونو سره
سم ټولنې جوړې كړي.

•د افغانستان اتباع حق لري د قانون له حكمونو سره سم ،سياسي ګوندونه جوړ كړي ،په دې شرط چې:
1 .1د ګوند مرامنامه او اساسنامه د اسالم د سپيڅلي دين د احكامو او په دې اساسي قانون كې د راغلو
نصوصو او ارزښتونو سره مخالف نه وي.

2 .2د ګوند تشکیالت او مالي منابع څرګندې وي.
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3 .3نظامي او نظامي ډوله تشکیالت او هدفونه ونه لري.
4 .4له بهرنيو سياسي ګوندونو يا نورو بهرنيو منابعو سره تړلې نه وي.
•د قوم ،سيمې ،ژبې او فقهي مذهب پر بنسټ د ګوند جوړول او فعاليت كول ،جواز نه لري .هغه جمعیت او
ګوند چې د قانون له حكمونو سره سم جوړيږي د قانوني موجباتو او با صالحيتيې محكمې له حكمه پرته

نه منحل کیږي.
 3۶مه ماده

•د افغانستان اتباع حق لري چې د روا او سوله ييزو غوښتنو د تأمين لپاره له قانون سره سم بې وسلې

 37مه ماده

•د اشخاصو د مخابرې او ليكونو آزادي او محرميت كه په ليكلي ډول وي يا د ټيليفون او تلګراف يا نورو

غونډې او مظاهری وكړي.

وسيلو له الرې ،له تيري څخه خوندي دي.

•دولت د اشخاصو د مخابرواو ليكونو د پلټنې حق نه لري مګرد قانون له حكمونو سره سم.
 3۸مه ماده

•د شخص استوګنځی له تيري څخه خوندي دی.
•هېڅوك د دولت په ګډون نشی کوال د استوګن له اجازې يا د واكمنې محكمې له قرار پرته او بې له هغو
حاالتو او الرو چې په قانون كې ښودل شوي ،د چا كور ته ورننوځي یا یې وپلټي.

•د څرګند جرم په مورد كې مسؤول مامور كوالى شي د محكمې له مخكينۍ اجازې پرته د شخص كورته
ورننوځي يا هغه وپلټي.نوموړى مامور مكلف دى كورته له ننوتو يا پلټنې وروسته ،په هغه موده كې چې

قانون يې ټاكي د محكمې قرارتر السه كړي.
 39مه ماده

•هر افغان حق لري د هېواد هر ګوټ ته سفروكړي او استوګن شي خو له هغو سيمو پرته چې قانون منع
كړې وي.

•هر افغان حق لري د قانون له حكمونو سره سم له افغانستان څخه بهر سفر وكړي او بېرته راستون شي.
•دولت له هېواد څخه بهرد افغانستان د اتباعو د حقونوساتنه كوي.
 ۴0مه ماده

•ملكيت له تيري څخه خوندي دى.
•هېڅوك د ملكيت د ترالسه كولو او په هغه كې له تصرف كولو څخه نه منع كيږي ،مګر د قانون د احكامو
په حدودو كې.

•د هېچا ملكيت د قانون د حكم او د باصالحيته محكمې له پرېكړې پرته نه مصادره كيږي.
•د شخص د ملكيت استمالك يوازې دعامه ګټو د تأمين په مقصد ،د مخكيني او عادالنه بدل په وركولو،
د قانون له مخې مجاز دى.

•د شخص د شتمنۍ پلټنه او اعالن يوازې د قانون په حكم كېداى شي.
 ۴۱مه ماده

•بهرني اشخاص په افغانستان كې د عقارې مالونو د ملكيت حق نه لري.
•د عقار اجاره د پانګې اچونې په منظور د قانون له حكمونو سره سم جواز لري.
•د بهرنيو ملكونو پر سياسي نمايندګيو او پر هغو بین المللي مؤسسو چې افغانستان په كې غړيتوب لري
د عقارې مالونو پلورل د قانون له حكمونو سره سم جواز لري.

204

AREU

اسناد

 ۴3مه ماده

•هر افغان مكلف دى د قانون له حكمونو سره سم دولت ته ماليه او محصول وركړي.
•هيڅ راز ماليه او محصول ،د قانون له حكمه پرته نه وضع كيږي.
•د ماليې او محصول اندازه اود وركړې ډول يې دټولنيز عدالت په رعایت او د قانون په وسیله ښودل كيږي.
•دا حكم د بهرنيو کسانواو مؤسسو په برخه كې هم تطبیقیږي.
•هر ډول وركړه شوې ماليه ،محصول اوعايدات دولتي واحد حساب ته تحويليږي.

 ۴3مه ماده

•زده كړه د افغانستان د ټولو اتباعو حق دى چې د ليسانس تر درجې پورې وړيا د دولت له خواتأمينږي.
•دولت مكلف دى چې په ټول افغانستان كې د متوازن معارف د عامولو او دمنځنيو اجباري زده كړود تأمين
لپاره اغېزمن پروګرام طرح او تطبیق كړي او د مورنيو ژبو د تدریس لپاره په هغو سيمو كې چې پرې خبرې

كيږي الره هواره كړي.
 ۴۴مه ماده

•دولت مكلف دى د ښځود زده كړو د پراختیا او توازن د ایجاد په منظور ،د كوچيانو د زده كړو د ښه والې او

 ۴۵مه ماده

•دولت د اسالم د سپيڅلي دين د حكمونو او ملي فرهنګ پر بنسټ او له علمي اصولو سره سم ،واحد

په هېواد كې د بې سوادۍ د له منځه وړلو لپاره اغېزمن پروګرامونه طرح او تطبیق كړي.

تعليمي نصاب طرح او تطبیقوي او د ښوونځيو د ديني مضمونونو نصاب په افغانستان كې د شتو

اسالمي مذهبونو پر بنسټ تدوينوي.
 ۴۶مه ماده

•د لوړو ،عمومي او اختصاصي زده كړو دمؤسسو جوړول او اداره كول ،د دولت وظيفه ده.
•د افغانستان اتباع كوالى شي د دولت په اجازه د لوړو ،عمومي ،اختصاصي اود سواد د زده كړې موسسې
جوړې كړي.

•دولت كوالى شي بهرنيو کسانو ته هم د قانون له حكمونو سره سم د لوړو ،عمومي او اختصاصي زده كړو
د مؤسسو د جوړولو اجازه وركړي.

•د لوړو زده كړو په دولتي مؤسسو كې د شاملېدو شرطونه او له هغو سره نورې مربوطې چارې ،د قانون له
الرې تنظيميږي.

 ۴7مه ماده

•دولت د علم ،فرهنګ ،ادب او هنر د پرمختګ لپاره اغېزمن پروګرامونه طرح كوي.
•دولت د مؤلف ،مخترع او كاشف حقوق تضمينوي او په ټولوبرخو كې علمي څېړنې هڅوي او مالتړ يې
كوي او د هغو له نتیجو څخه اغېزمنه ګټه اخيستنه د قانون له حكمونو سره سم عاموي.

 ۴8مه ماده

•كار ،دهرافغان حق دى.
•دكار د ساعتونو ټاكل ،او با معاشه رخصتي ،د كار او كارګر حقوق او له هغو سره نورې مربوطې چارې د
قانون له الرې تنظيميږي.

•د قانون د حكمونو په حدودو كې د كار او كسب انتخاب آزاد دى.
 ۴9مه ماده

•د جبري كارتحميل منع دىٰ.
•دجګړې ،آفتونو او نورو داسې حاالتو كې چې عامه ژوند او هوساينه تهدید کړي فعاله برخه اخيستنه د
هرافغان ملي وجيبه ده.
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•پر ماشومانو د كار تحميل جواز نه لري.
 ۵0مه ماده

•دولت مكلف دى چې د يوې سالمې ادارې او د هېواد په اداري سيسټم كې د سمون د رامنځ ته كېدو لپاره،
الزم تدبيرونه ونيسي.

•اداره خپل اجراآت په بشپړه بې طرفۍاو د قانون له حكمونو سره سم عملي كوي.
•د افغانستان اتباع حق لري د قانون د حكمونو په حدودو كې له دولتي ادارو څخه اطالعات ترالسه كړي،
دا حق د نورو حقونو اوعامه امنيت ته له زيان رسولو پرته ،حدود نه لري.

•د افغانستان اتباع د اهلیت له مخې او له هر ډول توپير څخه پرته د قانون له حكمونو سره سم د دولت خدمت
ته منل كيږي.

 ۵۱مه ماده

•هر څوك چې له ادارې څخه بې موجبه زيانمن شي د تاوان اخيستلو مستحق دى او كوالى شي د تاوان د تر
السه كولو لپاره په محكمه كې دعوا اقامه كړي.

•له هغو حاالتو پرته چې قانون ښوولي ،دولت نه شي كوالى د باصالحيته محكمې له حكمه پرته د خپلو
حقونو د تر السه كولو لپاره اقدام وكړي.

 ۵2مه ماده

•دولت د افغانستان د ټولو اتباعو لپاره د ناروغيو د مخنيوي اود وړيا درملنې وسيلې او روغتيايي
اسانتياوې د قانون له حكمونو سره سم تأمینوي.

•دولت له قانون سره سم د خصوصي طبي خدمتونو او روغتيايي مركزونو جوړول او پراختيا هڅوي او
مالتړ يې كوي.

•دولت د سالمې بدني روزنې د پياوړتيا او د ملي او سيمه ييزو ورزشونو د پراختیا لپاره الزم تدبيرونه
نيسي.

 ۵3مه ماده

•دولت د شهيدانو او مفقودینو له پاتې كسانو ،د معلولينو او معيوبينو د بيا ځواكمنۍ او په ټولنه كې د

هغوى د فعالې ونډې اخيستنې په خاطر د مالي مرستو او روغتيايي خدمتونو د تنظيم لپاره د قانون له

حكمونو سره سم الزم تدبيرونه نيسي.

•دولت د متقاعدينو حقوق تضمينوي او له زړو كسانو ،بې سرپرسته ښځو ،معيوبينو او معلولينو او بې
وسه يتيمانو سره د قانون له حكمونو سره سم الزمې مرستې كوي.

 ۵۴مه ماده

•كورنۍ د ټولنې اساسي رکن دى او د دولت تر پاملرنې الندې ده.
•دولت د كورنۍ او په ځانګړي توګه د مور او ماشوم د جسمي او روحي روغتيا د تأمين ،د ماشومانو د
روزنې او د اسالم د سپيڅلي دين له احكامو سره دمغايرو رسمونو د له منځه وړلو لپاره الزم تدبيرونه

نيسي.
 ۵۵مه ماده

•له هېواد څخه دفاع د افغانستان د ټولو اتباعو دنده ده.
•د عسكري مكلفيت د دورې د تېرولوشرطونه د قانون له الرې تنظيميږي.

 ۵۶مه ماده

•د اساسي قانون د حكمونو پیروي ،د قوانينو اطاعت او د عامه نظم او امنيت رعايت د افغانستان د ټولو
خلكووجیبه ده.

•د قانون له حكمونو څخه بې خبري عذر نه ګڼل كيږي.
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 ۵7مه ماده

•دولت په افغانستان كې د خارجي اتباعو حقوق او آزادي له قانون سره سم تضمينوي .دا كسان د بین المللي

 ۵8مه ماده

•دولت په افغانستان كې د بشر د حقوقو د رعايت د څارنې ،ښه والي او مالتړلپاره ،دافغانستان د بشر د

حقوقو د قواعدو په حدودو كې د افغانستان د دولت د قوانينو په رعايت مكلف دي.
حقوقو خپلواك كميسيون جوړوي.

•هر څوك كوالى شي د خپلو بشري حقوقو د نقض په صورت كې دې كميسيون ته شكايت وكړي.
•كميسيون كوالى شي د افرادو د بشري حقوقود نقض موارد مربوطو قانوني څانګو ته راجع كړي او د
هغوى له حقوقو څخه په دفاع كې مرسته وكړي.

 ۵9مه ماده

•ددې كميسيون جوړښت او د كار ډول د قانون له الرې تنظيميږي.
•هيڅوك نه شي كوالى په دې اساسي قانون كې له راغلو آزاديو او حقوقو څخه ناوړه استفادې د هېواد د
خپلواكۍ ،ځمكنۍ بشپړتيا ،ملي واكمنۍ او ملي یووالې پر ضد عمل وكړي.

دريم فصل :جمهور رئيس
 ۶0مه ماده

•جمهور رئيس د افغانستان د اسالمي جمهوري دولت په سر كې دى چې خپل واكونه په اجرائيه ،مقننه او
قضائيه برخو كې ددې اساسي قانون له حكمونو سره سم عملي كوي.

•جمهوررئيس دوه ،لومړى او دوهم مرستياالن لري.
•د جمهوري رياست کاندید د خپلو مرستياالنو نومونه د ځان له کاندیدولو سره يو ځاى ملت ته اعالموي.
•د جمهور رئيس لومړى مرستيال د جمهور رٰئيس د غياب ،استعفاء او يا مړينې په حاالتو كې ددې اساسي
قانون له مندرجو حكمونو سره سم كاركوي.

•د جمهور رئيس دلومړي مرستيال په غياب كې ،دوهم مرستيال د اساسي قانون له مندرجو احكامو سره
سم عمل كوي.

 ۶۱مه ماده

•جمهور رئيس د راى وركوونكو د آزادو ،عمومي ،پټو او مستقيمو رايو له الرې په سلو کې تر  ۵0څخه د
زياتو رايو په تر السه كولو انتخابیږي.

•د جمهور رئيس وظیفه تر انتخاباتو نه وروسته د پنځم كال د غبرګولي په لومړۍ نېټه پاى ته رسيږي .د

جمهور رئيس د كار تر پاى ته رسېدو دمخه د نوي جمهور رئيس د ټاكلو لپاره انتخابات  ،له دېرشو تر

شپېتو ورځو په موده كې تر سره کیږی.

•كه چيرې په لومړي پړاو كې له کاندیدانو څخه یو هم ونه كړاى شي چې په سلو کې تر  ۵0څخه زياتې رايې

تر السه كړي ،انتخابات د دوهم ځل لپاره د انتخاباتو د نتایجو د نېټې تر اعالن وروسته د دوو اوونيو په
اوږدو كې ترسره كيږي .دا ځل يواځې هغه دوه تنه کاندیدان په انتخاباتو كې برخه اخلي چې په لومړي پړاو

كې يې تر ټولو زياتې رايې ترالسه كړې وې.

•دانتخاباتو په دوهم پړاو كې هغه څوك چې د رايو اكثريت تر السه كړي ،جمهور رئيس ګڼل كيږي.
•كه چيرې د جمهوري رياست يو کاندید د راى ګيرۍ د لومړي يا دوهم پړاو په جریان او يا تر انتخاب
وروسته او يا د انتخاباتو د نتیجو له اعالن څخه وړاندې مړ شي ،نوي انتخابات د قانون له حكمونو سره

سم كيږي.
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 ۶2مه ماده

•څوک چې جمهوري ریاست ته کاندیدیږي باید د الندیینیو شرطونو درلودونكۍ وي:
1 .1د افغانستان تبعه ،مسلمان ،له افغان مور او پالر څخه زېږېدلى وي او د بل هېواد تابعيت ونه لري.
2 .2د کاندیدیدو په ورځ يې عمر تر څلوېښتو كلونو لږ نه وي.
3 .3د محكمې له خوا د بشري ضد جرمونو ،او جنايت په ارتكاب او يا له مدني حقوقو څخه په محرومۍ
محكوم شوى نه وي.

•هيڅ شخص نه شي كوالى له دوو دورو زيات د جمهور رئيس په توګه وټاكل شي.
•په دې ماده كې راغلی حكم د جمهور رئيس د مرستياالنو په برخه كې هم پلي کيږي.
 ۶3مه ماده

•جمهور رئيس د كار تر پېل دمخه ،د ځانګړې كړنالرې سره سم ،چې د قانون له الرې تنظيميږي دا الندې
لوړه يادوي:

بسم اهلل ارحمن الرحيم
”د لوى خداى(ج) په نامه لوړه كوم چې د اسالم د سپيڅلې دين پيروي او ساتنه وكړم .د اساسي قانون او نورو

قوانينو رعايت او د تطبیق څارنه وكړم ،د افغانستان د خپلواكۍ ،ملي واكمنۍ ،ځمكنۍ بشپړتيا ساتنه
او د افغانستان د خلكو حقوق او ګټې خوندي كړم او د لوى خداى(ج) له دربارڅخه د مرستې په غوښتلو او د

ملت په مالتړ د افغانستان د خلكو د پرمختګ او هوساينې په الره كې خپلې هڅې جاري وساتم“.
 ۶۴مه ماده

•جمهور رئيس الندې واكونه او وظیفې لري:
1 .1د اساسي قانون داجرا څارل
2 .2د ملي شورا په تصويب د هېواد د سياست د اساسي كرښو ټاكل،
3 .3د افغانستان د وسله والو ځواكونو اعلی سرقومندان،
4 .4د ملي شورا په تاييد د جګړې او متاركې اعالنول،
5 .5دځمكنۍ بشپړتيا او د خپلواكۍ د ساتنې د دفاع په حالت کې د الزم تصمیم نیول،
6 .6د ملي شورا په تایيد له افغانستان څخه بهر ته د وسله والو ځواكونو د ټولګيو لېږل،
7 .7د دې اساسي قانون په ( )۶9ماده كې له راغلي حالت پرته ،د لويې جرګې راغوښتل،
8 .8د ملي شورا په تائيد د اضطراري حالت اعالن او د هغه پاى ته رسول،
9 .9د ملي شورا او لويې جرګې د غونډو پرانیستل،
1010د جمهوري رياست د مرستياالنو د استعفا منل،
1111د ولسي جرګې په تایيد د وزيرانو ،لوى څارنوال ،د مركزي بانك ،د ملي امنيت او سرې مياشتې د
رئيسانو ټاكل او د هغوى عزلول او د استعفا منل،

1212د ولسي جرګې په تائيد د سترې محكمې د رئيس او غړيو ټاكل،
1313د قانون له حكمونو سره سم د قاضيانو ،د وسله والو ځواكونو ،پوليسو ،د ملي امنيت د منصبدارانو او
دلوړ رتبه مامورينو ټاكل ،تقاعد وركول ،د استعفا منل او عزلول،
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1414په بهرنيوهېوادونو او نړيوالو مؤسسو كې د افغانستان د سياسي نماينده ګيو د مشرانو ټاكل،
1515په افغانستان كې د بهرنيو سياسي نماينده ګانو د باور ليكونو منل،
1616د قوانينو او تقنيني فرمانونو توشيح كول،
1717دقانون له حكمونو سره سم د دولتونو ترمينځ د معاهدو دالسلیکولو لپاره د باور ليكونو وركول،
1818د قانون له حكمونو سره سم د جزاګانو تخفيف او بخښل،
1919د قانون له حكمونو سره سم د مډالونو ،نښانونو او افتخاري لقبونو وركول،
2020د هېواد د ادارې د سمون په منظور ،د قانون له مخې ،دكميسيونونو جوړول،
2121په دې اساسي قانون كې نورراغلې واكونه او وظایف،
 ۶۵مه ماده

•جمهور رئيس كوالى شي په مهموملي ،سياسي ،ټولنيزو او يا اقتصادي چارو كې د افغانستان د خلکو
ټولپښتنو ته مراجعه وكړي.

•ټول پوښتنه بايد ددې اساسي قانون د حكمونو سره مخالفه یاد هغه د تعديل مستلزمې نه وي.
 ۶۶مه ماده

•جمهور رئيس په دې اساسي قانون كې د راغلو واكونو د عملي كولو په برخه کې د افغانستان د خلکو
لوړمصلحتونه په پام كې نيسي.

•جمهور رئيس نه شي كوالى چې د قانون له حكمه پرته دولتي ملكيتونه او شتمنۍ وپلوري او يا یې و
بخښي.

•جمهور رئيس نه شي كوالى د خپل كار په دوران كې له خپل مقام څخه په ژبنيو ،سيمه ييزو ،قومي،مذهبي
او ګوندي ملحوظاتو ګټه واخلي.

 ۶7مه ماده

•د جمهور رئيس د استعفی ،عزل ،مړينې او يا په صعب العالجه ناروغۍ د اخته كېدلو په صورت كې چې د

وظیفې د اجراء مخه نيسي دجمهوررئيس لومړى مرستيال د جمهور رئيس واكونه او وظایف په غاړه اخلي.

•جمهور رئيس خپله استعفاپه خپله ملي شورا ته اعالموي.
•د صعب العالجه ناروغۍ تثبيت د هغه طبي هيئت له خوا كيږي چې ستره محكه يې ټاكي.
•په داسې حاالتو كې د نوي جمهور رئيس د ټاكلو لپاره په درې مياشتو كې دننه ددې اساسي قانون د۶۱
مادې له حكم سره سم انتخابات كيږي.

•د جمهور رئيس لومړى مرستيال د لنډ مهاله جمهور رئيس په توګه ،د وظيفې د تر سره كولو په موده كې
الندې چارې نه شي تر سره كوالى:

1 .1د اساسي قانون تعديل
2 .2د وزيرانو عزل
3 .3ټول پوښتنه
•د جمهور رئيس مرستياالن ددې اساسي قانون له حكمونو سره سم كوالى شي ځان جمهوري رياست ته
کاندید کړي .د جمهور رئيس په غياب كې د لومړي مرستيال دندې د جمهور رئيس په واسطه ټاکل كيږي.
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 ۶8مه ماده

•كه چيرې د جمهور رئيس يو مرستيال استعفا وكړي او يا مړ شي د هغه پر ځاى بل شخص د جمهور رئيس
له خوا او د ولسي جرګې په تاييد ټاكل كيږي.

•د جمهور رئيس او د هغه د لومړي مرستيال د يو ځايي مړينې په صورت كې په ترتيب سره دوهم مرستيال،
د مشرانو جرګې رئيس او د هغه د غیابت په صورت کې د ولسي جرګې رئيس او د هغه د غیابت په صورت
کې د بهرنيو چارو وزير يو په بل پسې ددې اساسي قانون د ( )۶7مادې له حكم سره سم د جمهوررئيس

وظیفه په غاړه اخلي.
 ۶9مه ماده

•جمهو رئيس دملت او ولسي جرګې په وړاندې ددې مادې د احكامو مطابق مسؤول دی.
•پر جمهور رئيس د بشري ضد جرمونو ،ملي خيانت يا جنايت د ارتكاب تور لګول د ولسي جرګې د ټولو
غړيو د دريمې برخې له خوا غوښتل كېداى شي.

•كه چيرې دا غوښتنه د ولسي جرګې د ټولو غړيو له دريوو څخه د دوو برخو د رايو له خوا تایید شي ،ولسي
جرګه د يوې مياشتې په دننه کې لويه جرګه جوړوي.كه لويه جرګه منسوب شوى اتهام د ټولو غړيو له دريوو
څخه د دوو برخو د رايو په اكثريت تصويب كړي ،جمهور رئيس له وظیفې څخه ګوښه او موضوع ځانګړې

محكمې ته سپارل كيږي .ځانګړې محكمه د ولسي جرګې له دريوو غړيو ،دسترې محكمې له دريوو غړيو

چې لويه جرګه يې ټاكي او د مشرانو جرګې له رئيس څخه جوړيږي.

•دعوى د هغه شخص له خوا چې دلويې جرګې له خوا ټاكل كيږي ،اقامه كيږي.
•په دې حالت كې ددې اساسي قانون په ( )۶7ماده كې راغلې حكمونه تطبیقیږي.
 70مه ماده

•د جمهوررئيس تنخوا او لګښتونه د قانون له الرې تنظيميږي.
•جمهور رئيس دخدمت د دورې تر ختمېدو وروسته دعزل له حالته پرته د خپل ژوند په پاتې موده كې د
جمهوري رياست د دورې له مالي حقوقو څخه د قانون له حكمونو سره سم ،ګټه اخلي.

څلورم فصل :حكومت
 7۱مه ماده

•حكومت له وزيرانو څخه جوړ دى چې د جمهور رئيس تر مشرۍ الندې كاركوي .د وزيرانو شمېر اودندې

 72مه ماده

•څوك چې دوزير په توګه ټاكل كيږي بايد النديني شرطونه ولري:

دقانون له الرې تنظيميږي.

1 .1يواځې د افغانستان د تابعيت لرونكى وي.
•كه چيرې د كوم وزارت کاندید د بل هېواد تابعيت هم ولري ولسي جرګه د هغه د تایید يا رد صالحيت لري.
2 .2لوړ تحصيالت ،كاري تجربه او ښه شهرت ولري.
3 .3عمر يې تر پنځه دېرش كلونو لږ نه وي.
4 .4دمحكمې له خوا د بشري ضد جرمونو او جنايت په ارتكاب او يا له مدني حقوقو څخه په محرومۍمحكوم
شوى نه وي.

 73مه ماده

•كېداى شي وزيران د ملي شورا له غړيو او يا له هغو د باندې وټاكل شي.
•كله چې دملي شوراى غړى د وزير په توګه وټاكل شي ،په شورا كې خپل غړيتوب له السه وركوي او دهغه
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پر ځاى بل شخص د قانون له حكم سره سم ټاكل كيږي.
 74مه ماده

•وزيران د وظیفې له پېله مخكې د جمهوررئيس په وړاندې ،الندينۍ لوړه كوي:
بسم اهلل الرحمن الرحيم
”د لوى خداى(ج) په نامه لوړه كوم چې د اسالم د سپيڅلې دين د حكمونوحمابت ،د اساسي قانون او

دافغانستان د نورو قوانينو رعايت ،د اتباعود حقوقوحفاظت ،دافغانستان د خپلواكۍ ،ځمكنۍ

بشپړتيا او د خلكو د ملي وحدت ساتنه وكړم او په خپلو ټولو اعمالو كې خداى(ج) حاضر وګڼم او خپلې

راسپال شوې دندې په رښتينولۍ سرته ورسوم“.
 7۵مه ماده

•حكومت الندينۍ دندې لري:
1 .1ددې اساسي قانون او نورو قوانينو د احكامو او د محكمو د قطعي پرېكړو عملي كول؛
2 .2د خپلواكۍ ساتل ،له ځمكنۍ بشپړتيا څخه دفاع او په نړيواله ټولنه كې د افغانستان د حيثيت او ګټو
ساتل؛

3 .3د عامه نظم او امن ټينګول او د هر راز اداري فساد له منځه وړل؛
4 .4د بودیجې ترتيبول ،د دولت د مالي چارو تنظيمول او د عامه شتنمۍ ساتل؛
5 .5د ټولنيزو ،فرهنګي ،اقتصادي او ټكنالوژیکي پرمختيايي پروګرامونو طرح او تطبیق؛
6 .6ملي شورا ته د مالي كال په پاى كې د سر ته رسېدلو چارو او د نوي مالي كال د مهمو پروګرامونوپه باب
رپوټ وركول؛

7 .7د هغو نورو دندو تر سره كول چې ددې اساسي قانون او نورو قوانينو له مخې د حكومت له دندو څخه ګڼل
شوي دي.

 76مه ماده

•حكومت د هېواد د سياست د اساسي كرښو د تطبيق او دخپلو دندو د تنظيمولو لپاره مقررات وضع او

 77مه ماده

•وزيران خپل وظایف د اداري واحدونو د آمرينو په توګه په هغو حدودو كې چې اساسي قانون او نور قوانين

تصويبوي .دا مقررات بايد د هيڅ قانون له نص او روحیې سره متناقص نه وي.
يې ټاكي ،سرته رسوي.

•وزيران له خپلو ټاكلو وظایفو څخه د جمهور رئيس او ولسي جرګې په وړاندېمسوولیت لري.
 78مه ماده

•كه چيرې وزير په بشري ضد جرمونو ،ملي خيانت او يا په نورو جرمونو متهم شي ،موضوع ددې اساسي

 79مه ماده

•حكومت كوالى شي د ولسي جرګې دتعطيل په حالت كې له بودیجې او مالي چارو پرته ،د بيړنۍ اړتيا پر

قانون د ( )۱3۴مادې په رعايت ځانګړې محكمې ته سپارل كيږي.

اساس تقنیني فرمانونه ترتيب كړي.

•تقنيني فرمانونه د جمهور رئيس تر توشېح وروسته د قانون حكم پېدا كوي .تقنيني فرمانونه بايد د ملي
شورا د لومړۍ غونډې تر جوړېدو وروسته د دېرشو ورځو په اوږدو كې هغې ته وړاندې شي.او كه د ملي

شورا له خوا رد شي ،اعتبار نه لري.
 ۸0مه ماده

•وزيران نه شي كوالى د خپل كار په دوران كې له خپل مقام څخه په ژبنيو ،سيمه ییزو ،قومي ،مذهبي او
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ګوندي ملحوظاتو ګټه واخلي.

پنځم فصل :ملي شورا
 ۸۱مه ماده

•د افغانستان د اسالمي جمهوري دولت ملي شورا ،د ستر تقنيني ارګان په توګه د افغانستان د خلكو د
ارادې ښكارندويه ده او د ټول ملت نمایندګی كوي.

•د شورا هرغړى د رايې د څرګندونې په وخت كې ،د افغانستان د خلكوعمومي مصلحتونه اوسترې ګټې
د خپل قضاوت محور ټاكي.

 ۸2مه ماده

•ملي شورا له دوو مجلسونو :ولسي جرګې او مشرانو جرګې څخه جوړه ده.
•هيڅوك نه شي كوالى په يوه وخت كې د دواړو مجلسونو غړىوي.

 ۸3مه ماده

•د ولسي جرګې غړي د خلكو د آزادو ،عمومي ،پټو او مستقيمو انتخاباتو له الرې انتخابيږي.
•د ولسي جرګې د كار دوره د پنځم كال د چنګاښ په لومړۍ نېټه د انتخاباتو د نتیجو د اعالن څخه وروسته
پاى ته رسيږي او نوې شورا په كار پيل كوي.

•د ولسي جرګې د دورې تر ختمېدو دمخه له دېرشو څخه تر شپېتو ورځو په موده كې د ولسي جرګې د غړيو
انتخابات تر سره كېږي.

•د ولسي جرګې د غړيو شمېر د هرې حوزې د نفوسو د شمېر په تناسب تر( )2۵0كسانو پورې دى.
•انتخاباتي حوزې  ،او ورسره نور مربوط مسايل د انتخاباتو په قانون كې ټاكل كيږي.
•د انتخاباتو په قانون كې بايد داسې تدبيرونه ونيول شي چې انتخاباتي نظام د افغانستان د ټولوخلكو
لپاره عمومي او عادالنه استازیتوب تأمین کړي د نفوسو په تناسب دې له هر والیت څخه په اوسط ډول لږ

تر لږه دوه ښځینه وکیلې په ولسي جرګه کې غړیتوب ترال سه کړي.
 ۸4مه ماده

•د مشرانو جرګې غړي په الندې ډول انتخاب او ټاکل کیږي:
1 .1د هرې واليتي شورا له غړيو څخه يو تن د همدې شورا له خوا د څلورو كلونو لپاره.
2 .2د هر واليت د ولسواليو د شورا له غړيو څخه يو تن د نوموړي شورا له خوا د دريوو كلونو لپاره.
3 .3پاتې دريمه برخه غړي د معلولينو او معيوبينو د دوو تنو او كوچيانو د دوو تنو استازو په ګډون د هېواد له
خبیرو او تجربه لرونكو كسانو څخه د پنځو كلونو لپاره دجمهور رئيس له خوا ټاكل كيږي.

•جمهور رئيس له دې اشخاصو څخه په سلو كې پنځوس ښځې ټاكي.
•هغه شخص چې د مشرانو جرګې د غړي په توګه ټاکل کیږي په اړونده شورا كې خپل غړيتوب له السه
وركوي او دده پر ځاى د قانون له حكمونو سره سم بل کس ټاكل كيږي.

 ۸۵مه ماده

•هغه څوك چې د ملي شورا غړيتوب ته کاندید يا ټاكل كېږي ،د ټاكونكو پر شرطونو سربېره ،دا الندې
صفتونه هم بايد ولري:

1 .1د افغانستان تبعه وي يا لږ تر لږه د کاندیدو يا تعیین تر نېټې لس كاله پخوا يې د افغانستان د دولت
تابعيت تر السه كړى وي.

2 .2دمحكمې له خوا د بشر ضد جرمونو ،او جنايت په ارتكاب او يا له مدني حقوقو څخه په محرومۍ محكوم
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شوى نه وي.
3 .3د ولسي جرګې غړي د کاندیدیدو په ورځ پنځه ویشت کلن او د مشرانو جرګې غړي د کاندیدیدو او يا
ټاکنې په ورځ پنځه دېرش كلنۍ عمر بشپړ کړی وي.

 ۸۶مه ماده

•د ملي شورا د غړیو انتخاباتي وثیقې د انتخاباتو د څارنې د خپلواک کمیسیون له خوا د قانون له حكمونو

 ۸7مه ماده

•د ملي شورا له دواړو جرګو څخه هره يوه د كار د دورې په پيل كې له خپلو غړو څخه يو تن د رئيس په توګه

سره سم تر سره كيږي.

د يوې تقنيني دورې لپاره ،دوه تنه د لومړي نايب او دويم نايب او دوه تنه د منشي او د منشي د نايب په

توګه ،د يو كال لپاره انتخابوي.

•دا اشخاص د ولسي جرګې او مشرانو جرګې اداري هیأت جوړوي.
•د اداري هیأت وظیفې د هرې جرګې د داخلي وظایفو په اصولو كې ټاكل كيږي.
 ۸۸مه ماده

•د ملي شورا له دواړو جرګو څخه هره يوه د بحث وړ موضوعاتو د كتنې لپاره د داخلي وظایفو داصولو له

 89مه ماده

•ولسي جرګه واك لري د غړيو د دريمې برخې په پیشنهاد ،د حكومت د اعمالو د څيړنې او كتنې لپاره ،يو

مخې كميسيونونه جوړوي.
ځانګړى كميسيون وټاكي.

•ددې كميسيون جوړښت او كړنالره د ولسي جرګې د داخلي وظایفو په اصولو کې تنظيميږي.
 90مه ماده

•ملي شورا دا الندې واكونه لري:
1 .1د قوانينو او تقنيني فرمانونو تصويب ،تعديل يا لغو كول؛
2 .2د ټولنيزو ،فرهنګي ،اقتصادي او ټكنالوژيکي پرمختيايي پروګرامونو تصويب؛
3 .3د دولتي بودیجې تصويب او د پور اخيستو يا وركولو اجازه؛
4 .4د اداري واحدونو منځ ته راوړل ،تعديل او يا لغو كول؛
5 .5د دولتونوترمنځ د تړونونواو بین المللي ميثاقونو تاييد اويا له هغو څخه د افغانستان بېلول؛
6 .6په دې اساسي قانون كې نور مندرج واكونه.

 91مه ماده

•ولسي جرګه الندې ځانګړي واكونه لري:
1 .1له هر يوه وزير څخه د استيضاح په برخه كې ددې اساسي قانون د  92مادې له حكم سره سم تصميم نيول؛
2 .2د پرمختيايي پروګرامونو او دولتي بودجې په باب تصمیم نیول؛
3 .3ددې اساسي قانون له حكمونو سره سم د مقرريو تایید يا ردول

 92مه ماده

•ولسي جرګه د ټولوغړيو د شلو فیصدو په وړاندیز كوالى شي ،له هر يوه وزير څخه استيضاح وكړي.
•كه وړاندې شوې توضيح د قناعت وړ نه وي ،ولسي جرګه دنه باورد راىې موضوع څيړي.
•په وزير باندې د نه باور رايه بايد څرګنده ،مستقيمه او پر پخو داليلو والړه وي ،دغه رايه د ولسي جرګې د
ټولو غړو د رايو په اكثريت صادريږي.
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 93مه ماده

•د ملي شورا د دواړو جرګو هر يو كميسيون كوالى شي له هر يوه وزير څخه په ټاكلو موضوعاتو كې
پوښتنې وكړي.

•هغه څوك چې پوښتنه ترې شوي وي كوالى شي شفاهي يا ليكلی ځواب وركړي.
 9۴مه ماده

•قانون هغه مصوبه ده چې د ملي شورا د دواړو جرګوله خوا تصویب او د جمهور رئيس له خوا توشېح شوي
وي ،مګردا چې په دې اساسي قانون كې بل ډول څرګنده شوي وي.

•كه جمهور رئيس د ملي شورا له مصوبې سره موافقه ونه لري كوالى شي چې د وړاندې كېدو تر نېټې
وروسته يې په پنځلسو ورځو كې د داليلو له ښوولو سره ملي شوراى ته مسترده كړي ،ددې وخت په تېرېدو

او يا دا چې ولسي جرګه يو ځل بيا هغه د ټولو غړيوله دريوو برخو څخه په دوو برخو رايو تصويب كړي،

مصوبه توشېح شوې ګڼله كېږي او نافذيږي.
 9۵مه ماده

•د قانون د طرحې پیشنهاد د حكومت يا د شورا د غړو او د قضايي چارو د تنظيم په برخه كې د سترې
محكمې له خوا د حكومت له الرې وړاندې كېداى شي.

•د بودیجې او مالي چارو په برخه كې د قانون د طرحې پیشنهاد يواځې د حكومت له خوا كيږي
 96مه ماده

•كه د قانون د طرحې پیشنهاد پر دولت د نوي تکلیف یا دعایداتو د کمولو لرونکی وي ،په دې شرط د كار

 97مه ماده

•د حكومت له خوا د قانون د طرحې پیشنهاد لومړی ولسي جرګې ته وړاندې كيږي.

په فهرست كې نيول كيږي چې د پیشنهاد په متن كې د جبرانولو مدرك هم پیشبیني شوی وي.

•ولسي جرګه د بودیجې او مالي چارو په ګډون د قانون د طرحې پیشنهاد او د پور اخيستو يا وركولو
پیشنهاد له بحث وروسته د يو كل په توګه تصويب يا ردوي.

•ولسي جرګه نه شي كوالى وړاندې شوې طرح تر يوې مياشتې زيات وځنډوي.
•ولسي جرګه د پیشنهاد شوي قانون طرح تر تصويب وروسته مشرانو جرګې ته سپاري.
•مشرانو جرګه د پنځلسو ورځو په اوږدو كې د هغه په باره کې تصمیم نیسي.
•ملي شورا د دولت د هغو قوانينو ،معاهدواو پرمختيايي پروګرامونو په باره کې تصمیم نیولو ته
لومړيتوب وركوي چې د حكومت وړانديز په بنسټ د عاجل غور غوښتنه كوي.

•كه چيرې د قانون د طرحې پیشنهاد له دواړو جرګو څخه د یوې د لسو غړو له خوا وشي ،پیشنهاد د
نوموړې جرګې د يو پر پنځمې برخې غړو تر تاييد وروسته د هماغې جرګې د كار په فهرست كې نيول كيږي.

 9۸مه ماده

•د دولت بودیجه او د حكومت پرمختيايي پروګرام د مشرانو جرګې له الرې د دې جرګې له مشورتي نظريو
سره يو ځاى ولسي جرګې ته سپارل كيږي.

•د ولسي جرګې تصمیم د جمهوررئيس تر توشيح وروسته ،مشرانو جرګې ته تر وړاندې كېدو پرته ،نافذ
ګڼل كيږي.

•كه چيرې د ځينو عواملو له مخې د مالي كال تر پيل مخكې بودیجه تصويب نه شي ،د نوې بودیجې تر
تصويب پورې ،د تېر كال بودیجه تطبیقیږي.

•حكومت د مالي كال د څلورمې ربعې په اوږدو كې د راتلونكې كال بودیجه د روان كال د بودیجې له
اجمالي حساب سره ملي شورا ته وړاندې كوي.د تېر مالي كال د بودیجې قطعي حساب د راتلونكي كال د
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شپږو مياشتو په موده كې د قانون له حكمونو سره سم ملي شورا ته وړاندې كيږي.
•ولسي جرګه نه شي كوالى د بودیجې تصويب له يوې مياشتې څخه زيات او د هغه پور د اخيستو او
وركولو اجازه چې په بودیجه كې شامل نه وي ،تر پنځلسو ورځو زيات وځنډوي.

•كه چيرې ولسي جرګه په دغه موده كې د پور د اخيستو او وركولو د پیشنهاد په اړه تصمیم ونه نیسي،
پیشنهاد تصويب شوى ګڼل كيږي.

99مه ماده

•كه چيرې د ملي شورا په اجالس كې كلنۍ بودیجه يا پرمختيايي پروګرام يا له عامه امنيت ،د هېواد له
خپلواكۍ اوځمكنۍ بشپړتيا سره مربوطه موضوع ترخبروالندې وي ،د شورا داجالس موده د هغې تر

تصويب مخكې پاى ته نه شي رسېدالى.
100مه ماده

•كه چيرې د يوې جرګې پریکړه د بلې جرګې له خوا رد شي ،داختالف د له منځه وړو لپاره د دواړو جرګو د
غړو له خوا په برابر شمير ګډ هيات ټاکل کیږي

•د هیأت پریکړه دجمهور رییس ترتوشیح وروسته نافذه ګڼل کېږي.
•که ګډ پالوی ونه كړاى شي د نظراختالف له منځه يوسي ،نوتصویب رد شوی ګڼل كيږي.
•په دې حالت كې ولسي جرګه كوالى شي په خپله بله غونډه كې هغه د خپلو ټولو غړو له دريوو څخه د دوو
برخو د رايو په اكثريت تصويب كړي.

•دا تصويب بې له دې چې مشرانو جرګې ته وړاندې شي ،د جمهور رئيس تر توشېح وروسته نافذ ګڼل كيږي.
 ۱0۱مه ماده

•د ملي شورا هيڅ غړى د هغې رايې يا نظريې له امله چې د دندې د اجرا په وخت كې يې څرګندوي ،تر عدلي

۱02مه ماده

•كه د ملي شوراغړى په يوه جرم متهم شي ،مسؤول مامور له موضوع څخه هغې جرګې ته چې متهم يې غړى

تعقيب الندې نه نيول كيږي.

دى  ،خبر وركوي او متهم ترعدلي تعقيب الندې راتالى شي.

•د مشهود جرم په مورد كې ،مسؤول مامور كوالى شي متهم د هغې جرګې له اجازې پرته چې دى يې غړى
دى تر عدلي تعقيب الندې راولي او ويې نيسي.

•په دواړو حاالتو كې كه عدلي تعقيب د قانون له مخې د توقيف ایجاب وكړي ،مسؤول مامور مكلف دى
چې له موضوع څخه بی له ځنډه نوموړې جرګې ته خبر وركړي او تصويب يې تر السه كړي

•كه اتهام د شورا د رخصتۍ په وخت كې رامنځ ته شي ،د نيولو او توقيف اجازه د مربوطې جرګې له اداري
هیأت څخه تر السه كيږي او موضوع د نوموړې جرګې لومړنۍ غونډې ته د تصمیم نیولو لپاره وړاندې

كيږي.
۱03مه ماده

•وزيران كوالى شي د ملي شورا له دوو جرګو څخه د هرې يوې په غونډو كې ګډون وكړي.
•د ملي شورا هره جرګه كوالى شي خپلې غونډې ته د وزيرانو د حاضرېدو غوښتنه وكړي.

۱0۴مه ماده

•د ملي شورا دواړې جرګې په عين وخت كې ،بېل بېل مجلسونه كوي.
•د دواړو جرګو ګډې غونډې په الندې حاالتو كې جوړېدالى شي:
1 .1كله چې تقنينيه دوره يا كلنۍ غونډه د جمهور رئيس له خوا پرانيستل كيږي،
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2 .2کله چې جمهور رئيس يې ضروري تشخیص کړي.
• د ولسي جرګې رئيس د ملي شورا د ګډو غونډو مشري كوي.
•د ملي شورا غونډې علني دي ،مګر دا چې د مجلس رئيس يا لږ تر لږه د ملي شورا لس تنه غړي يې د سري

۱0۵مه ماده

توب پیشنهاد وكړي او جرګه دا پیشنهاد ومني.

•هېڅوك نه شي كوالى چې په زور د ملي شورا ودانۍ ته ننوځي.
•د ملي شورا د هر مجلس نصاب د رايو د اخيستو په وخت كې د هرې جرګې د غړو د اكثريت په حضور

۱06مه ماده

بشپړيږي او تصمیمونه يې د حاضرو غړو د رايو په اكثريت تر سره كيږي ،مګر په هغو مواردو كې چې دې

اساسي قانون بل ډول تصریح كړې وي.
۱07مه ماده

•ملي شورا په كال كې دوې عادي غونډې جوړوي.
•د ملي شورا د دواړو جرګو د غونډو د كار موده په كال كې نهه مياشتې ده ،د اړتيا په وخت كې شورا كوالى
شي دا موده اوږده كړي.

•د رخصتيو په ورځو كې د ملي شورا فوق العاده غونډې د جمهور رئيس په امر دايرېداى شي.
•د ملي شورا د غړي د مړينې ،استعفى ،عزل او يا د داسې معلولېدو او معيوبېدو په صورت كې چې په

۱0۸مه ماده

دايمي توګه د دندې د تر سره کیدو په وړاندې خنډ شي ،د پاتې تقنينه دورې لپاره د نوي استازي ټاکل د

قانون له حكمونو سره سم تر سره كيږي.

•د ملي شورا د غړو د حاضرېدو يا نه حاضریدو سره مربوطې چارې د داخلي وظایفود اصولو سره سم
تنظيميږي.

•د تقنينيه دورې په وروستني يو كال كې د انتخاباتو د قانون د بدلیدو پیشنهاد د ملي شورا د كار په

۱09مه ماده

فهرست كې نه شي نيول كېدالى.

شپږم فصل :لويه جرګه
۱10مه ماده

•لويه جرګه د افغانستان د خلكو د ارادې تر ټولو ستر مظهر دى.
•لويه جرګه:
1 .1د ملي شورا له غړو؛
2 .2د واليتونو او ولسواليو د شوراګانو له رئيسانو جوړیږي.
•وزيران ،د سترې محكمې رئيس او غړي او لوى څارنوال كوالى شي د لويې جرګې په غونډو كې پرته له دې
چې د رايې وركولو حق ولري ،ګډون وكړي.

۱۱۱مه ماده

•لويه جرګه په الندنيو حاالتو كې دایریږي:
1 .1د هېواد د خپلواكۍ ،ملي حاكميت ،ځمكنۍ بشپړتيا او سترو مصلحتونو پورې د مربوطوچارو په باب
تصمیم نیول؛

2 .2ددې اساسي قانون د حكمونو تعديل؛
3 .3ددې اساسي قانون د ( )۶9مادې له مخې د جمهور رئيس محاكمه كول.
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۱۱2مه ماده

•لويه جرګه په لومړۍ غونډه كې ،د غړو له منځه يو تن د رئيس ،يو تن د مرستيال او دوه تنه د منشي او

۱۱3مه ماده

•د لويې جرګې نصاب د رايې اخيستو په وخت كې د غړو په اكثريت سره بشپړيږي.

نایب منشي په توګه ټاكي.

ً
صریحا ذكر شوي ،د ټولو غړو د
•د لويې جرګې پریکړې ،له هغو مواردو پرته چې په دې اساسي قانون كې
رايو په اكثريت ،نیول كيږي.

۱۱4مه ماده

•د لويې جرګې بحثونه علني دي ،مګر دا چې د غړیو څلورمه برخه يې د سريتوب غوښتنه وكړي او لويه

۱15مه ماده

•د لويې جرګې په جریان کې د دې اساسي قانون د ( )۱0۱او ( )۱02مادې مندرج احكام د هغې د غړو په باب

جرګه دا غوښتنه ومني.
تطبیقیږي.

اووم فصل :قضاء
۱۱۶مه ماده

•قضائيه قوه د افغانستان د اسالمي جمهوري دولت خپلواك رکن دی.
•قضائيه قوه له يوې سترې محكمې ،د استيناف له محكمو او ابتدائيه محكمو څخه جوړه ده چې تشکیالت
او واكونه يې د قانون له الرې تنظيميږي .ستره محكمه د ستر قضايي ارګان په توګه د افغانستان د اسالمي
جمهوريت د قضائيه قوې په سر كې ځاى لري.

۱17مه ماده

•ستره محكمه نهه تنه غړي لري چې د جمهور رئيس له خوا د ولسي جرګې په تایيد او ددې اساسي قانون د
( )۵0مادې د وروستۍ فقرې او د ( )۱۱۸مادې د حكمونو په رعايت په پېل كې په دې ترتيب ټاكل كيږي:

•درې تنه د څلورو كلونو لپاره ،درې تنه د اووكلونو لپاره او درې تنه د لسو كلونو لپاره.
•وروستنۍ ټاكنې د لسو كلونو لپاره دي.
•د غړو ټاكل د دوهم ځل لپاره جواز نه لري.
•جمهور رئيس د سترې محكمې يوغړى د سترې محكمې د رئيس په توګه ټاكي.
•د سترې محكمې غړي ددې اساسي قانون په ( )۱27ماده كې له راغلې حالت پرته ،د خدمت د دورې تر پايه
له خپلو وظيفو څخه نه عزل کيږي.

۱۱۸مه ماده

•د سترې محكمې غړي بايد النديني شرايط ولري:
1 .1د ټاكلو په وخت كې د رئيس او غړوعمر تر څلوېښتو كلو لږ نه وي
2 .2د افغانستان تبعه وي،
3 .3په حقوقي يا فقهي علومو كې لوړې زده كړې او د افغانستان په قضايي نظام كې تخصص او کافي تجربه
ولري،

4 .4د ښه سيرت او نېك شهرت لرونكى وي،
5 .5د محكمې له خوا د بشري ضد جرمونو او جنايت په ارتكاب او يا له مدني حقوقو څخه په محرومۍ محكوم
شوى نه وي،
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6 .6د وظیفې د تصدي په وخت كې د هېڅ سياسي ګوند غړيتوب ونه لري.
۱۱9مه ماده

•د سترې محكمې غړي د دندې تر پېل مخكې ،د جمهور رئيس په وړاندې دا لوړه كوي:
بسم اهلل الرحمن الرحيم
”د لوى خداى (ج) په نامه لوړه كوم چې د اسالم د سپيڅلې دين له احكامو ،په دې اساسي قانون او نورو

قوانينو كې له راغلونصوصو سره سم حق او عدالت تأمين او د قضاء وظیفه په بشپړ امانت ،صداقت او

بې طرفۍاجرا كړم“.
۱20مه ماده

•د قضائيه قوې په صالحيت كې په ټولوهغو دعوو غور شامل دى ،چې د دولت په شمول د حقيقي يا حكمي
اشخاصو له خوا دمدعي يا مدعي عليه په توګه د قانون له حكمونو سره سم د محكمې په وړاندې اقامه

شي.
۱21مه ماده

• له اساسي قانون سره د قوانينو ،تقنيني فرمانونو ،بین الدول معاهدو او بین المللي ميثاقونو د مطابقت
څېړل ،د حکومت یا محاکمو په غوښتنه او د هغو تفسير د قانون له حكمونو سره سم د سترې محكمې

صالحيت دى.
۱22مه ماده

•هيڅ قانون نه شي كوالى په هيڅ حال كې ،كومه قضيه يا ساحه په څه ډول چې په دې فصل كې تحدید شوې
د قضائيه قوې له صالحيت څخه وباسي او بل مقام ته يې وسپاري.

•دا حكم د هغو خاصو محكمو چې ددې اساسي قانون په ( 7۸ ،۶9او  )۱27مادو كې راغلي او په مربوطو
قضيو كې د نظامي محكمو د تشکیل مانع نه ګرځي.

•ددې ډول محكموتشکیل او صالحيت د قانون له الرې تنظيميږي.
۱23مه ماده

•ددې اساسي قانون د حكمونو په رعايت د محكمو په تشكيل ،صالحيت او اجراآتو پورې مربوط قواعد

۱2۴مه ماده

•د قضائيه قوې د مامورينو او نورو اداري كار كوونكو په برخه كې ،د دولت د مامورينو او نورو اداري كار

او قاضيانو پورې مربوطې چارې د قانون له الرې تنظيميږي.

كوونكو د مربوطو قوانينو حكمونه نافذ دي خو تقرر ،انفكاك ،ترفېع ،تقاعد ،مجازات او مكافات يې د

سترې محكمې له خوا له قانون سره سم ترسره كيږي.
۱2۵مه ماده

•د قضائيه قوې بودیجه د حكومت په مشوره د سترې محكمې له خوا ترتيبيږي او د دولت د بودیجې د يوې
برخې په توګه دحكوت له خوا ملي شورا ته وړاندې كيږي.

•د قضائيه قوې د بودیجې تطبیق د سترې محكمې صالحيت دى.
۱2۶مه ماده

•د سترې محكمې غړي ،دخدمت د دورې تر پاى ته رسېدو وروسته ،د پاتې ژوند په موده كې د خدمت د

۱27مه ماده

•كه چيرې د ولسي جرګې تر دريمې برخې زيات غړي ،د سترې محكمې د رئيس يا غړو محاكمه د وظيفوي

دورې له مالي حقوقو څخه برخمن كيږي ،په دې شرط چې په دولتي او سياسي چارو بوخت نه شي.

جرم يا د جنايت د ارتكاب د اتهام پر اساس وغواړي او ولسي جرګه دا غوښتنه د ټولو غړو له دريوو برخو

څخه د دوو برخو په اكثريت تصويب كړي ،متهم له وظیفې څخه عزل او موضوع خاصې محكمې ته سپارل

كيږي.

•د محكمې تشكيل او د محكمې طرزالعمل د قانون په وسیله تنظيميږي.
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۱2۸مه ماده

•د افغانستان په محكمو كې محاكمه په علني ډول دایریږي اوهر څوك حق لري د قانون له حكمونو سره سم
په هغې كې ګډون وكړي.

•محكمه كوالى شي ،په داسې حاالتو كې چې په قانون كې څرګند شوي يا د محاكمې سري توب ضروري
وګڼل شي ،سري غونډې دايرې كړي خو د حكم اعالن بايد علني وي.

۱29مه ماده

•محكمه مكلفه ده د خپل صادر كړې حكم اسباب په فيصله كې ذكر كړي.
•د محكمو د ټولو قطعي فیصلو عملي کول واجب دي خو د شخص د مرګ د حكم په حالت كې د جمهور
رئيس منظوري شرط ده.

•محكمې ترغورالندې قضاياوو كې ددې اساسي قانون او نورو قوانينو حكمونه تطبیقوي.
۱30مه ماده

•كه دغورالندې قضاياوو له جملې څخه د كومې قضيې لپاره په اساسي قانون او نورو قوانينو كې حكم
موجود نه وي ،محكمه د حنفي فقهي د احكامو له مخې او په هغو حدودو كې دننه چې دې اساسي قانون

ټاكلي ،قضيه په داسې ډول حل او فصل كوي چې عدالت په ډېره ښه توګه تأمين كړي.
۱3۱مه ماده

•محكمې د اهل تشيع لپاره په شخصيه احوالو پورې مربوطو قضاياوو كې د تشيع د مذهب حكمونه د
قانون له احكامو سره سم تطبیقوي.

•په نورو دعوو كې هم كه په دې اساسي قانون يا نورو قوانينو كې حكم موجود نه وي ،محكمې قضيه ددې
مذهب له حكمونو سره سم حل او فصل كوي.

۱32مه ماده

•قاضيان د سترې محكمې په پیشنهاد او د جمهور رئيس په منظورۍ ټاكل كيږي.
•د قاضيانو مقرري ،تبديلي ،ترفېع ،مواخذه او د تقاعد پیشنهاد د قانون له حكمونو سره سم د سترې
محكمې صالحيت دى.

•ستره محكمه داجرائي او قضايي چارو د ښه تنظيم او د الزمو اصالحاتو د تأمين لپاره ،د قضائيه قوې،
عمومي اداري آمريت تأسيسوي.

۱33مه ماده

•كه قاضي دجنايت په ارتكاب متهم شي ستره محكمه د قانون له حكمونو سره سم د قاضي په حالت غور
كوي .كه ستره محكمه دده د دفاع تراورېدو وروسته اتهام وارد وبولي جمهور رییس ته یې د عزل پیشنهاد

کوي ،د جمهور رئيس له منظورۍ وروسته متهم قاضي له وظیفې څخه عزل او د قانون له حكمونو سره سم

جزا وركول كيږي.
۱3۴مه ماده

•د جرمونو كشف د پوليس په وسيله او د جرمونو تحقیق او په محكمه كې پر متهم باندې د دعوا اقامه د
څارنوالۍ له خوا ،د قانون له احكامو سره سم كيږي.

•څارنوالي د اجرائيه قوې برخه ده او په خپلو اجراآتو كې استقالل لري.
•د څارنوالۍ تشکیل ،صالحيت او د اجراآتو څرنګوالی د قانون له الرې تنظيميږي.
•د وسله والو ځواكونو ،پوليسو او د ملي امنيت كار كوونكو د وظيفوي جرمونو كشف او تخقیق د خاص
قانون له الرې تنظيميږي.

۱35مه ماده

•كه د دعوی لورى په هغه ژبه چې محاكمه پرې كېږي ونه پوهيږي ،د قضيې پر موادو او اسنادو د اطالع او
په محكمه كې په خپله مورنۍ ژبه د خبرو كولو حق د ترجمان په وسيله ورته تأمينيږي.
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اتم فصل :اداره
۱3۶مه ماده

•د افغانستان د اسالمي جمهوريت اداره د مركزي ادارې او محلي ادارو د واحدونو پر اساس له قانون سره
سم تنظيميږي.

•مركزي اداره پر ځينو اداري واحدونو وېشل كيږي چې د هرې يوې په سر كې يو وزير وي.
•د محلي ادارې واحد واليت دى.د واليتونواومربوطه ادارو شمېر ،ساحه ،برخې او تشکیالت د نفوسود
شمېر ،ټولنيزې او اقتصادي وضعې او جغرافيايي موقعيت پر اساس د قانون له الرې تنظيميږي.

۱37مه ماده

•حكومت د مركزيت د اصل په ساتلو سره د اقتصادي ،ټولنيزو او فرهنګي چارو د ګړندي كولو او ښه والې
او د ملي ژوند په پرمختګ كې د خلكو د الزياتې ونډې اخيستو په منظور ،الزم صالحيتونه د قانون له

حكمونو سره سم محلي ادارې ته سپاري.
۱3۸مه ماده

•په هر واليت كې يوه واليتي جرګه جوړيږي.
•د واليتي جرګې غړي له قانون سره سم د نفوسو په تناسب ،دآزادو ،عمومي ،پټو او مستقيمو ټاكنو له
مخې د واليت داوسېدونكو له خوا دڅلورو كلونو لپاره ټاكل كيږي.

•واليتي جرګه له خپلوغړو څخه يو تن د رئيس په توګه ټاكي.
۱39مه ماده

•واليتي جرګه د دولت د پرمختيايي هدفونو په تأمين او د واليت دچارو په ښه كولو كې لكه څنګه چې په
قوانينو كې څرګنده شوې ،برخه اخلي او په واليت پورې د مربوطو چارو په باب مشوره وركوي.

•واليتي جرګه خپلې وظيفې د محلي ادارې په مرسته سرته رسوي.
۱۴0مه ماده

•د محلي ادارې د چارو د سمون او په هغې كې د خلكو د فعالې ونډې اخيستو دتأمين په مقصد ،په
ولسواليو او كليو كې د قانون له حكمونو سره سم جرګې جوړيږي.

•ددې جرګو غړي د آزادو ،عمومي ،پټو او مستقيمو ټاكنو له مخې د سيمې د اوسېدونكو له خوا د دريوو
كلونو لپاره ټاكل كيږي.

•په محلي جرګو كې د كوچيانو ګډون د قانون له حكمونو سره سم تنظيميږي.
۱۴۱مه ماده

•د ښاري چارو د ادارې لپاره ښاروالۍ تشکیلیږي.
•ښاروال او د ښاري مجلسونو غړي د آزادو ،عمومي ،پټو او مستقيمو انتخاباتو له الرې ټاکل کيږي.
•په ښارواليو پورې مربوطې چارې د قانون له الرې تنظيميږي.

۱۴2مه ماده

•دولت ددې اساسي قانون د حكمونو د تعمیل او د مندرجو ارزښتونو د تأمين لپاره الزمې ادارې جوړوي.

نهم فصل :اضطراري حالت
۱۴3مه ماده

•كه دجګړې ،دجګړې دخطر ،وخیم اغتشاش او طبيعي آفاتو او يا ورته حالت له امله د خپلواكۍ او ملي
ژوند ساتنه په هغه طریقه چې په اساسي قانون كې ټاكل شوې ،ناشونې وګرځي دجمهور رئيس له خوا د

ملي شورا په تایيد د هېواد په ټولو او يا ځينې برخو كې اضطراري حالت اعالنيږي.

•كه اضطراري حالت تر دوو مېاشتو زيات دوام ومومي ،د اوږدولو لپاره يې د ملي شورا موافقه شرط ده.

۱۴۴مه ماده
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۱۴4مه ماده

•په اضطراري حالت كې جمهور رئيس كوالى شي د ملي شورا او د سترې محكمې له رئيسانو سره په

۱۴۵مه ماده

•په اضطراري حالت كې جمهور رئيس كوالى شي چې د ملي شورا او د سترې محكمې د رئيسانو تر تائيد

مشوره ،د ملي شورا ځينې صالحيتونه حكومت ته انتقال كړي.

وروسته د اساسي قانون النديني حكمونه وځنډوي او يا قیود پرې ولګوي:

1 .1د اووه وېشتمې مادې دوهمه فقره،
2 .2شپږ دېرشمه ماده،
3 .3د اووه دېرشمې مادې دوهمه فقره،
4 .4د اته دېرشمې مادې دوهمه فقره،
۱۴6مه ماده

•د اضطرار په حالت كې اساسي قانون نه تعديليږي.

۱۴7مه ماده

•كه چيرې دجمهوري رياست دوره او يا دملي شورا تقنيني دوره د اضطرار په حالت كې پاى ته ورسيږي،
د نويو انتخاباتو تر سره كېدل ځنډېږي او د جمهور رئيس او ملي شورا د غړو د خدمت موده تر څلورو

مياشتو پورې تمدیدیږي.

•كه اضطراري حالت تر څلورو مياشتو زيات اوږد شي ،لويه جرګه دجمهور رئيس له خوا راغوښتله كيږي.
•د اضطراري حالت تر پاى ته رسېدو وروسته ،د دوو مياشتو دننه انتخابات كيږي.
۱۴۸مه ماده

•د اضطراري حالت په پاى ته رسېدو سره هغه اقدامات چې ددې اساسي قانون د ( ۱۴۴او  )۱۴۵مادې له
مخې شوي ،بې له ځنډه له اعتباره لوېږي.

لسم فصل :تعديل
۱۴9مه ماده

•د اسالم د سپيڅلې دين له حكمونو څخه د پيروۍ اصل او اسالمي جمهوري نظام
•نه تعديليږي.
•د اتباعو د اساسي حقوقو تعديل يواځې د هغوى د حقوقو د ښېګڼې په منظور جواز لري.
•ددې اساسي قانون د نورو موادو تعديل د زمان د غوښتنو او تجربو له مخې ،ددې اساسي قانون د  ۶7او
 ۱۴۶مادو د احكامو په رعايت سره ،د جمهور رئيس يا د ملي شورا د اكثريت په پیشنهاد كيږي.

۱۵0مه ماده

•د تعديل د پیشنهاد لپاره د جمهور رئيس په فرمان دحكومت ،ملي شورا او سترې محكمې د غړو له منځه،
يوهیأت جوړيږي او د تعديل طرحه تياروي.

•د تعديل د تصويب لپاره ،د جمهور رئيس په فرمان او د لويې جرګې د فصل له حكمونو سره سم لويه جرګه
دایریږي.

•كه لويه جرګه د ټولو غړو له دريوو برخو څخه د دوو برخو په اكثريت د تعديل طرح تصويب كړي ،د جمهور
رئيس تر توشېح وروسته نافذيږي.

د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود
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يوولسم فصل :متفرقه حكمونه
۱51مه ماده

•جمهور رئيس ،د جمهور رئيس مرستياالن ،وزيران او د سترې محكمې رئيس او غړي ،لوى څارنوال ،د
مركزي بانك او ملي امنيت رئيسان ،واليان اوښارواالن د خپلې دندې په وخت كې نه شي كوالى له دولت

سره هېڅ ډول انتفاعي معامله تر سره كړي.
۱۵2مه ماده

•جمهور رئيس ،د جمهور رئيس مرستياالن ،وزيران ،د ملي شورا او سترې محكمې رئيسان او غړي ،لوى

۱۵3مه ماده

•قاضيان ،څارنواالن ،د وسله والو ځواكونو او پوليسو منصبداران او د ملي امنيت كار كوونكې نه شي

۱۵۴مه ماده

•د جمهور رئيس ،د جمهور رئيس د مرستياالنو ،وزيرانو او سترې محكمې د غړو اولوى څارنوال شتمني،

څارنوال او قاضيان نه شي كوالى د وظیفې د تصدي په موده كې نور مشاغل ولري.
كوالى د وظیفې د تصدي په موده كې په سياسي ګوندونو كې غړيتوب ولري.

د خدمت تر دورې وړاندې او وروسته ،د هغه ارګان له الرې چې قانون يې ټاكي ثبت ،او څیړل كيږي او

خپریږي.
۱۵۵مه ماده

•د جمهوررئيس مرستياالنو ،وزيرانو ،د ملي شورا رئيسانو او غړو ،د سترې محكمې غړو قاضیانو او

۱۵۶مه ماده

•د هر ډول انتخاباتو د څارنې او ادارې او په هېواد كې د خلكو عمومي رايو ته د مراجعې لپاره د انتخاباتو

۱۵7مه ماده

•د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې خپلواك كميسيون د قانون له حكم سره سم تشکیلیږي.

لوى څارنوال ته د قانون له حكمونو سره سم ،مناسب معاش ټاكل كېږي.
مستقل كميسيون د قانون له حكمونو سره سم جوړيږي.

•ددې كميسيون غړي دجمهور رئيس له خوا د ولسي جرګې په تایيد ټاکل کیږي.

دوولسم فصل :انتقالي حكمونه
۱۵۸مه ماده

•د ملت د بابا لقب او هغه امتيازونه چې د  ۱3۸۱هجري شمسي كال د اضطراري لويې جرګې له خوا د
افغانستان پخواني پاچا اعليحضرت محمد ظاهرشاه ته وركړل شوي دي ،ددې اساسي قانون د حكمونو

له رعايت سره سم د ژوند تر پايه د دوى لپاره محفوظ دي.
۱۵9مه ماده

•ددغه اساسي قانون له نافذېدو څخه د ملي شورا د افتتاح تر نېټې پورې موده د انتقال دوره ګڼل كيږي.
•د افغانستان انتقالي اسالمي دولت دانتقال په دوره كې الندينۍ وظیفې سرته رسوي:
1 .1د شپږو مياشتو دننه دجمهوري رياست ،ملي شورا او محلي جرګو د انتخاباتو په اړه د تقنيني فرمانونو
صادرول

2 .2له يوه كال څخه په كمه موده كې د محكمو د صالحيتونو او تشکیالتو او د اساسي تشکیالتو پر قانون
باندې د کارد پیل په اړه د فرمانونو صادرول

3 .3دانتخاباتو د خپلواك كميسيون جوړول
4 .4د اجرايې اوقضايې چارو د غوره تنظیم په منظور د الزمو اصالحاتو سرته رسول
5 .5ددې اساسي قانون دحكمونو د تطبیق په برخه كې د زمینې د برابرولو لپاره د الزمو تدبیرونو نیول.
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•لومړنی منتخب جمهور رئيس د انتخاباتو د نتایجو تر اعالن دېرش ورځې وروسته ددغه اساسي قانون له
حكمونو سره سم په كار پيل كوي.

•هر اړخيزې هڅې كيږي څو دجمهور رئيس او ملي شورا انتخابات په يوه وخت كې تر سره شي.
د ملي شورا واكونه د هغې د تأسيس تر مودې پورې په دې اساسي قانون کې حكومت ته سپارل كيږي او مؤقته ستره محكمه د جمهور رئيس
په فرمان جوړيږي.

۱۶۱مه ماده

•ملي شورا له تأسيس سره سم خپل واكونه او وظیفې ددې اساسي قانون د حكمونو مطابق عملي كوي.
•دملي شورا له لومړۍ غونډې وروسته د دېرشو ورځو په موده كې حكومت او ستره محكمه ددې اساسي
قانون له حكمونو سره سم جوړيږي.

•د افغانستان د انتقالي اسالمي دولت رئيس تر هغه وخته پورې وظيفه سرته رسوي چې منتخب جمهور
رئيس په كار پيل نه وي كړى.

•ددې اساسي قانون د  ۱۵9مادې د څلورمې فقرې د حكم په رعايت ،د دولت اجرايې او قضايې ارګانونه د
حكومت او سترې محكمې تر تشکیل پورې خپلو وظایفو ته ادامه وركوي.

•هغه تقنيني فرمانونه چې د مؤقتې دورې له پېل څخه وروسته نافذ شوي دي د ملي شورا لومړنۍ غونډې
ته راجع كيږي.

•دا فرامین تر هغه وخته پورې چې د ملي شورا له خوا لغو شوي نه وي نافذ ګڼل كيږي.
۱۶2مه ماده

•دا اساسي قانون د لويې جرګې له تصويب څخه وروسته نافذ او د افغانستان د انتقالي اسالمي دولت د
رئيس له خوا توشېح او اعالميږي.

•په نافذېدو سره يې ددې اساسي قانون له حكمونو مغاير قوانين او تقنيني فرمانونه لغوه كېږي.

د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود
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اطالعاتو ته د الس رسۍ قانون
لومړی فصل
عمومي حکمونه

مبنی
لومړۍ ماده :دغه قانون د افغانستان د اساسي قانون د پنځوسمې مادې په دریمه فقره کې د درج شوی حکم له مخې وضع شوی دی .
موخې
دویمه ماده :ددې قانون موخې عبارت دې له :
.1

 1له دولتي ادارو څخه اطالعاتو ته د هیواد د اتباعو د السرسي د حق تأمینول.

.2

 2د هیواد د اساسي قانون د درېیمې مادې په پام کې نیولو سره د مدنی او سیاسی حقوقو د بین المللی میثاق رعایتول.

.3

 3د دولتي ادارو د اجراآتو له روڼوالي او حساب ورکونې څخه ډاډ تر السه کول .

.4

4د اطالعاتوغوښتنې او وړاندې کولو د ډول تنظیمول.

اصطالحګانې
دریمه ماده :الندې اصطالحګانې په دې قانون کې دغه مفاهیم افاده کوي :
.1

1اطالعات :هرډول ضبت شوی یا ثبت شوی سند او معلومات ،نمونه او مودل دي.

.2

2شخصي اطالعات :په شخص پورې منحصرمعلومات دي چې نوم ،تخلص ،د اوسیدود ځای او د کار د ځای آدرسونه ،د شخصي او
کورني ژوند وضعیت ،مکتوبونه ،مراسالت ،راکړه ورکړه ،بانکي حساب ،د تیریدو رمز او نور هغه معلومات په کې شامل دي چې د

هغه په رسمي دندو پورې اړه ونه لري .
.3

3غوښتونکی :هغه کورنی حقیقی یا حکمي شخص دی ،چې له دولتي ادارو څخه د اړتیا وړ د اطالعاتو غوښتنه کوي .

.4

4خپرول :د اطالعاتو خپرول او اشاعه په داسې ډول دي ،چې د عامو خلکو لپاره د الس رسۍ او ګټې اخیستنې وړ وي .

.5

5د اطالعاتو د غوښتنې فورم :هغه بها داره مطبوع پاڼه ده چې د غوښتونکي د غوښتنو د درجولو په منظور ،ددې قانون د حکمونو مطابق

.6

6ادارې :وزارتونه ،خپلواکوعمومي ریاستونه ،دولتي کمیسونونه ،د هیواد درې ګوني قواوې ،سیمه ییزې ادارې ،او د ولسوالۍ او

.7

7غیر دولتی ادارې :د هغو سازمانونو او بنسټونو ټولګه (مجموعه) چې د هیواد د نافذو قوانینو پر بنسټ د دولتي ادارو له چوکاټ څخه

.8

8مدني ټولنه :هغه سیاسی ګوندونه او ټولنې دي چې د قانون د حکمونو مطابق تشکیلیړي.
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دویم فصل
اطالعاتو ته د الس رسۍ ډول
اطالعاتو ته د الس رسۍ حق
څلورمه ماده:
.1

 1غوښتونکی ،د دې قانون د حکمونو مطابق ادارو څخه اطالعاتو ته د الس رسۍ د حق لرونکی دې.

.2

2ادارې مکلفې دي ،په دې قانون کې د درج شویو حکمونو مطابق ،د اطالعات د غوښتونکي او دعامو خلکو په وا ک کې ورکړي .

د اطالعاتو غوښتنه
پنځمه ماده:
.1

1غوښتونکی کوالی شي ،د اطالعاتو د تر السه کولو په منظور ،د ادارژ اړوندې مرجع ته مراجعه اود اطالعاتو د غوښتلو فورم ډک کړي.

.2

2ادارې مکلفې دي غوښتل شوو اطالعاتو ته په لیکي بڼه ځواب وړاندې کړي.

د اطالعاتو د وړاندې کولوموده
شپږمه ماده:
.1

1ادارې مکلفې دي ،غوښتل شوي اطالعات ،غوښتونکي ته د اطالعاتو غوښتنې د فورم د سپارلو له نیټې څخه زیات نه زیات د ()۱۰
کاری ورځو په مودې په ترڅ کې وړاندې کړي .د مؤجهو دلیلونو د شتون په صورت کې ،دغه موده تر ( )۳نورو کاري ورځو پورې

تمدیدېدای شي.
.2

2ادارې مکلفې دي ،غوښتل شوي اطالعات رسنیو ته د اطالعاتو د فورم د رسیدو له نیټې څخه زیات نه زیات د ( )۳کاری ورځو مودې

.3

3ادارې مکلفې دي ،غوښتل شوي اطالعات چې د اشخاصو د خوندیتوب او د شخص د ځان ساتنې یا آزادۍ لپاره اړین وګڼل شي ،د

په ترڅ کې وړاندې کړي.

اطالعاتو غوښتنې د فورم د رسیدو له نیټې څخه زیات نه زیات د ( )۲۴ساعتونو مودې په ترڅ کې وړاندې کړي .

د اطالعاتو د وړاندې کولو لګښتونه
اوومه ماده:
.1

1که چیرته د غوښتل شوو اطالعاتو وړاندې کولو لګښتونه و غواړي ،غوښتونکی مکلف دی سندونو ته په کتنې سره لګښتونه ورکړي،

.2

2د غوښتل شوو اطالعاتو د لګښتونو اندازه او د ورکړې ډول یې د هغې کړنالري مطابق چې له اړونده ادارو له خوا ترتیب او اطالعاتو

پرته له دې غوښتنه ردیږي.

ته د الس رسۍ د څارنې د کمیسیون لخوا تصویبیږي ،تنظیمیږي.

د اطالعاتو د وړاندې کولو تګالره
اتمه ماده:
ادارې مکلفې دي ،غوښتل شوي اطالعات په الندې یوې تګالرې سره وړاندې کړي ،پدی شرط چې اصل سند ته زیان ونه رسیږي:
.1

1د سند د اصل نقل.

د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود
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.2

2د اصل سند څخه لیکلی یاددښت .

.3

 3له اصل سند څخه په لیکلي ،صوتی یا تصویري ډول کاپي .

.4

4په صوتی یا تصویري ډول د اطالعاتو وړاندې کول .

.5

5د نمونې وړاندې کول

دمرکې له الرې د اطالعاتو وړاندې کول
نهمه ماده:
له دولتي مقاماتو او کار کونکو سره د خبریاالنو د مرکې له الرې د اطالعاتو وړاندې کول ،د دې قانون په شپږمه ،اوومه او اتمه مادو کې د

درج شوو حکمونو تابع نه دي .

دریم فصل
اطالع ورکول
مسؤله مرجع
لسمه ماده:
.1

1ادارې مکلفې دي ،اطالعاتو ته د د هیواد د اتباعو د الس رسۍ د حق د تأمینولو په منظور ،د اطالع رسونې مسؤله مرجع مشخصه کړي.

.2

2د دې مادې د ( )۱فقره کي درج شوې د اطالع رسونې مسؤله مرجع مشخصه ده د اړوندو مأمورینو پیژندګلوي (هؤیت) او د هغوی د

دمعلوماتو د ورکولومسووله مرجع یا اداره مشخصه کړي .

اړیکیو مشخصات د خبرتیا لپاره د عامو خلکو په واک کې ورکړي.

د اطالع رسونې د مسؤلې مرجع دندې
یوولسمه ماده:
.1

1د اطالع رسونې مسؤله مرجع د الندې دندو لرونکې ده:

.2

2غوښتونکي ته د اطالعاتو غوښتنې د فورم سپارل.

.3

3په دې قانون کې د درج شوو حکمونو مطابق غوښتونکي ته د اطالعاتو غوښتنې د فورم توضیح کول.

.4

4د اطالعاتو د برابرولو په غرض اړوندې ادارې مرجع ته د اطالعاتو غوښتنې د فورم وړاندي کول.

.5

5د دې مادې په  ۳جزء کې د درج شوي فورم بیا ترالسه کول او غوښتونکي ته د هغه وړاندې کول.

.6

6د اطالعاتو د وړاندې کولو په تګالره کې د اړوندې مرجع له کارکوونکو سره همکاري.

.7

7په دې قانون کې له درج شوو حکمونو سره د برابرو شوو اطالعاتو له مطابقت څخه ډاد ترالسه کول.

.8

 8د ادارې په انټرنیټي پاڼه او نورو ټولنیزو رسنیو کې د اطالعاتو خپرول.

.9

9د هغو نورو دندو سرته رسول چې د اړونده ادارې لخوا د اطالع رسونې د چارو د ښه والي لپاره هغه ته سپارل کيږي.
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د اطالعاتو د غوښتنې د فورم ردول
دولسمه ماده :
که چیرې د د اطالعاتو د غوښتنې فورم په دې قانون کې له درج شوو حکمونو سرخ په مطابقت کې وړاندې شوی نه وي ،د اطالعا رسونې

مسؤله مرجع هغه د دلیلونو په یادولو سره په لیکلي توګه ردوي.
د شکایتونو څیړل
دیارلسمه ماده:
.1

1که غوښتونکي د اداري په اوړاندې شوو اطالعاتو باندي قناعت ونه لري ،کوالی شي خپل شکایت د اړوندې مسؤلې مرجع ته په لیکلي

.2

2د اطالع رسونې مسؤله مرجع مکلفه ده ،د ( )۳کاري ورځو په ترڅ کې وررسیدلی شکایت وڅیړي او د هغه د لرې کول لپاره د دې قانون

.3

3که چیرې غوښتونکی د دې مادې په ( )۲فقره کې په درج شوې څیړنې قناعت ونه کړي ،کوالی شي د اطالعاتو ته د الس رسۍ د څارنې

توګه وړاندې.

د حکمونو مطابق وړ تصمیم ونیسي .
کمیسیون ته مراجعه وکړي .

د اطالعاتو کلني خپرول
څوارلسمه ماده:
( )۱ادارې مکلفې دي ،چې الندې اطالعات لږ تر لږه په کال کې یوځل خپاره کړي :
 -۱د اداري تشکیل ،دندې او واکونه ،او د اړوندو اجراآتو رپوټ .
 -۲د ادارې مالي وضعیت .
 -۳خلکو ته د وړاندې شوو مستقیمو خدماتو جزیات ورکول.
 -۴د اطالعاتو غوښتنې او د مستقیمو شکایتونو د رسیدګۍ ډول.
 -۵اړوند تقنیني سندونه .
 -۶اړوندې الیحې ،کړنالرې او الرښوودونه.
 -۷اړوند کورني یا بین المللی قراردادونه  ،پروتوکولونه او تفاهم لیکونه.
 -۸پالیسي ،ستراتیژي او اړوند کاري پالنونه .
 -۹د ادارې په تشخیص نور موارد .
()۲ادارې مکلفې دي ،د سندونو او اطالعاتو د ښې ساتنې او غوښتونکو ته د هغو د ورکولو په منظور د اطالعاتو بانک ( دیتابیس) جوړ کړي .
بندیزونه
پنځلسمه ماده :
( )۱د اطالعاتو وړاندې کول په الندې حاالتو کې بند دي:

د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود

227

د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

.1

1په هغه صورت کې چې خپلواکۍ ،ملي واکمني  ،ځمکنۍ بشپړتیا ،ملي امنیت او ملي ګټې او ښیګڼې له خطر سره مخامخ کړي.

.2

2په هغه صورت کې چې له نورو هیوادنو سره د افغانستان د سیاسي ،اقتصادي ،او فرهنګي اړیکو د پرې کیدو سبب شي.

.3

3په هغه صورت کې چې د شخص ځان ،مال یا آبرو او خیثیت له خطرسره مخامخ شي .

.4

4په هغه صورت کې چې د جرم د کشف خنډ یا د جرم له ارتکاب څخه د مخینوي خنډ وګرڅي .

.5

5په هغه صورت کې چې د تورن د کشف ،تحقیق او تعقیبولو یا پدې برخه کې د احتیاطي تدبیرونو د نیولو بهیر ګډ وډ کړي.

.6

6په هغه صورت کې چې د عدالنه محاکمې بهیر او یا د حکم تنفیذ اخالل کړي.

.7

7په هغه صورت کې چې د شخص خصوصي حریم نقض کړي.

.8

8په هغه صورت کې چې اطالعات د سوداګریزو ،شخصي ملکیتونو او بانکي حسابونو په موضوعګانو پورې اړه ولري ،خو دا چې په
قوانینو کې بل ډول تشخیص شوي وي.

( )۲الندې حاالت د دې مادې د ( )۱فقرې په ( ۷او  )۸اجزاوو کې له درج شوو حکمونو څخه مستثنی دي:
.1

1په هغه صورت کې چې واکمنه محکمه د شخصي اطالعاتو د افشاء کولو په هکله تجویز ونیسي.

.2

2په هغه صورت کې چې د مؤلف ،مصنف ،هنرمند (لوبغاړي) او محقق د حقوقو د مالتړ (کاپي رایټ) د قانون او له سیالۍ څخه د مالتړ

.3

 3د دې مادې په ( )۱فقره کي له درج شوي حکم څخه سرغړونه جرم دی او مرتکب یې تر عدلي تعقیب الندي نیول کیږي.

قانون او نور تقنیني سندونه نقض نکړي .

څلورم فصل
د اطالعاتو ته د الس رسۍ د څارنې کمیسیون
د کمیسیون جوړیدل
شپاړلسمه ماده:
( )۱په دې قانون کي د درج شوو موخو د پلې کیدو په منظور ،اطالعاتو ته د الس رسۍ د څارنې کمیسیون چې لدې وروسته په دې قانون کې

د کمیسیون په نامه یادیږي ،په مرکز په الندي ترکیب جوړیږي.
.1

 1د اطالعاتو او فرهنګ وزارت واکمن استازی.

.2

2د مخابراتو او معلوماتی تکنالوژۍ وزارت واکمن استازی.

.3

3د بهرنیو چارو وزارت واکمن استازی.

.4

4د ملي امنیت د عمومي ریاست واکمن استازی.

.5

5د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون واکمن استازی.

.6

6د مدافع وکیالنو د خپلواک انجمن واکمن استازی.

.7

7د افغانستان د حقوق پوهانون د اتحادیې واکمن استازی.

.8

8د خبریاالنو د صنفي اتحادیې دوه تنه غوره شوي استزي.
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.9

9د سیاسي ګوندونو غوره شوی استازی.

1010د مدني ټولنو دوه تنه غوره شوي استازي.
1111د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې استازی.
( )۲د والیتونو کمیسیونونه د دې مادې په ( )۱فقره کې د درج شوي ترکیب له په پام کې نیولو سره د اړوندو والیتونو د ادارو او بنسټونو له

واکمنو استازو څخه جوړیږي.

( )۳د دې مادې په ( ۱او  )۲فقره کې د درج شوو کمیسیونونو غړي د درې کلونو مودې لپاره ټاکل کیږي .د یوې بلې دوري لپاره د هغوی

ټاکل مجاز دي.

( )۴د دي مادې په ( ۱او  )۲فقره کې د درج شوي کمیسیونونه په لومړی غونډه کې د خپلو غړو له مینځ څخه د کمیسیون رئیس ،مرستیال ،او

منشي د یو کال مودې لپاره غوره کوي .د یوې بلې دورې لپاره د هغوی غوره کیدل مجاز دي.

( )۵د دې مادې په ( ۱او  )۲فقره کې د درج شوو کمیسیونونو غړي د حق الجضور مستحق دي چې اندازه یې د اطالعاتو او فرهنګ وزارت لخوا

وړاندیز او د جمهور رئیس لخوا منظوریږي.

( )۶د دې مادې په ( )۵فقره کې درج شوی حق الحضور د اطالعاتو او فرهنګ وزارت له بودجې څخه ورکول کیږي.
( )۷د کمیسیون د فعالیت ډول د هغې کړنالرې مطابق چې ،د کمیسیون له خوا وضع کیږي .تنظمیږي.
د کمیسیون د غړیتوب شرایط
اوولسمه ماده:
هغه شخص د مرکزي او والیتی کمیسیون د غړي په توګه ټاکل کیږي ،چې د الندې شرطونو لرونکی وي:
.1

1یوازې د افغانستان تابعیت لرل.

.2

2د ( )۳۰کلنۍ عمر سن بشپړیدل.

.3

3لږ تر لږه د لیسانس تحصیلي سند لرل.

.4

4له مدني حقوقو ،جنایت او بشری ضد جرمونو څخه په حرمان نه محکومیت.

.5

5د درې کلنۍ کاري تجربې لرل.

د غړیتوب له السه ورکولو حاالت
اتلسمه ماده:
( )۱د مرکزي او والیتي کمیسیون غړی په الندې حاالتو کې خپل غړیتوب له السه ورکوي:
.1

1په اړونده مرجع کې کمیسیون له غړیتوب څخه لیکلې استعفی د اکثریت غړو په تایید او د هغه د رئیس د منظورۍ وروسته.

.2

2په اړونده مرجع کې له دندې څخه منفکیدل.

.3

3په هغو صعب العالجه ناروغیو اخته کیدل  ،چې د هغه د دندې د اجراء خنډ وګرځي.

.4

4دغړیتوب د شرایطو د لرلو په اړه د ناسمو معلوماتو د وړاندې کولو ثابتیدل.

.5

5د مؤجهو دلیلونو له وړاندي کولو پرته په څلورو پر لپسې غونډو یا په جال جال توګه په اتو غونډو کې په کال کې نه ګډون.
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( )۲که چیرې د کمیسیون غړی د دې مادې د ( )۱فقره کې د درج شوو حاالتو په یو کې خپل غړیتوب له السه ورکړي ،اوړونده اداره یا بنسټ د

پاتې مودې لپاره د هغه په عوض د شرایطو لرونکی بل شخص د ( )۱۵کاري ورځو په مودې په ترڅ کې ورپیژني.
د کمیسیون دندې او واکونه
مرکزي او والیتي کمیسیون په اړونده ساحه کې الندې دندې او واکونو لري:
.1

1له ادارو څخه اطالعاتو ته د غوښتونکو د الس رسۍ د پروسې او د هغې د وړاندې کولو له څرنګوالي څخه څارنه.

.2

2د غوښتونکو د شکایتونو څیړل.

.3

3داړتیا په صورت کې د ادارو د اطالع رسونې مسؤلو مرجعو څخه د سندونو او مدارکو غوښتل .

.4

4غوښتونکو او ادارو ته د الزمو مشورو وړاندې کول.

.5

5د ادارو د اطالع رسونې د مسؤلو مرجعو د رپوټ ارزول .

.6

6جمهور رئیس او ملي شورا ته د کمیسیون د فعالیتونو د کلني رپوټ وړاندې کول او د هغه خپرول.

.7

7په هیوادکې د زدکړه ییزو برنامو د جوړولو له الرې پروګرامونو له الرې د اطالع رسونې د فرهنګ غښتلي کول.

.8

8د عامه خبرتیا لپاره د کمیسیون د تصمیمونو خپرول .

.9

9د دې قانون د حکمونو د تطبیق د څرنګوالي څخه څارنه .

1010د اړوندو او الیحواو کړنالرو تصویبول .
1111په دې قانون کې د درج شوو نورو دندو سرته رسول .
د کمیسیون د غونډو جوړول
شلمه ماده:
( )۱د مرکزي او والیتي کمیسیون عادي غونډې په هرو پنځلسو ورځو کې یو ځل او فوق العاده غونډې یې د کمیسیون د رئیس د غوښتنې یا
د غړو د یو ثلث په وړاندیز جوړیدای شي.
( )۲د کمیسیون د غونډو د جوړیدو نصاب د هغه د غړو د اکثریت حضور دی.
( )۳د کمیسیون تصمیمونه د حاضرو غړو د رأیو د اکثریت پر بنسټ نیول کیږي ،د رأیو د تساوۍ په صورت کې ،هغه اړخ ته چې رئیس رأیه
ورکړې ده ،اکثریت ګڼل کیږي.
( )۴د والیتونو کمیسیونونه مکلف  ،په دریو میاشتو کې د خپلو اجراآتو رپوټ مرکزي کمیسیون ته وړاندې کړي.
( )۵د غونډو چارې د جال د کړنالرې په واسطه تنظیمیږي .
د اطالع رسونې د مسؤلو مراجعو د رپوټ وړاندې کولو موده:
یوویشتمه ماده :
د اطالع رسونې مسؤلې مراجع مکلفې دي ،د خپلو اجراآتو میاشتنۍ رپوټ اړونده کمیسیونونو ته وړاندې کړي.
محدودیتونه
دوویشتمه ماده:
( )۱د کمیسیونونو ريیس او غړي نشي کوالی د تصمیم نیولو په هغو غونډو کې چې ذینفع وي ،ګډون وکړې.
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( )۲د کمیسیونونو رئیس او غړي نشي کوالی د دندې د اجراء په وخت کې یا د هغې د پریښودلو وروسته هغه اطالعات چې ترالسه کړي یې دي
او د هغو افشاء کول د دې قانون له مخې ممنوع وي ،افشاء یا دهغو څخه په خپله او یا دخپلو خپلوانو په ګټه استفاده وکړي.
( )۳که چیرې د کمیسیونونو رئیس او غړي یې ددې مادې په ( )۲فقره کې له درج شوي حکم څخه سرغړونه وکړي ،سرغړونکی د قانون
داحکمونو مطابق ترعدلي تعقیب الندې نیول کیږي .
دکمیسیون دتصمیمونو تطبیقول
درویشتمه ماده:
د کمیسیون تصمیمونه وروستي (نهایي) دي او له ابالغ وروسته د تطبیق وړ دي .
اداري او اجرائیوي چارې
څلورویشتمه ماده:
د کمیسیون اداري او اجرائیوي چارې په مرکز کې د اطالعات او فرهنګ وزارت لخوا او په والیتونو کې د اطالعاتو او فرهنګ د ریاستونو
له لورې د کړنالري مطابق تنیظیم او پر مخ بیول کیږي.

پنځم فصل
شکایتونو ته رسیدګي
دغوښتونکي شکایت
پنځه ویشتمه ماده:
( )۱غوښتونکی کوالی شي خپل شکایت په دې قانون کې د درج شوو حکمونو په پام کې نیولو سره ،کمیسیون ته وړاندې کړي .
( )۲کمیسیون مکلف دی ،شکایت د هغه د رسیدو له نیټې څخه په دوو کاري غونډو کې وڅیړي.
( )۳د اړوندو شکایتونو ،سندونو او مدارکو د څیړنې ډول په هغه کړنالره کې چې د مرکزي کمیسیون لخوا وضع کیږي ،تنظیمیږي
( )۴د شکایتونو والیتي کمیسیونونه ،اړوند سندونه او مدارک ددې مادې په ( )۳فقره کې د درج شوي حکم مطابق څیړي
سرغړونې او تأدیبي مؤیدات
شپږ ویشتمه ماده:
( )۱الندې موارد د دې قانون له حکمونو څخه سرغړونه ګڼل کیږي:
.1

1غوښتنکي ته د اطالعاتو غوښتنې په فورم کې د درج شوو اطالعاتو مغایر اطالعات وړاندې کول.

.2

 2د مؤجهو دلیلونو د وړاندې کولو پرته ،غوښتونکي ته د اطالعاتو له وړاندي کولو څخه ډډه کول.

.3

3کمیسیون ته د واقعیت خالف معلوماتو وړاندې کول.

.4

4په ټاکل موده کې د غوښتل شوو اطالعاتو نه وړاندې کول.

.5

5د کمیسیون کړنالرو او تصمیمونو نه په پام کې نیول.

.6

6کمیسیون ته په ټاکلې موړده کې د اطالع رسونې د مرجع د رپوټ نه وړاندي کول.

( )۲کمیسیون د دې مادې په ( )۱فقره کې له درج شوي حکم نه د سرغړونې د تثبیتیدو په صورت کې ،له احوالو سره سم له الندې تأدیبي
مؤیداتو څخه د یوه په تطبیقولو تصمیم نیسي:
د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود
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.1

1توصیه.

.2

2لیکلی اخطار

.3

3دقانون له حکم سره سم اړوندې ادارې ته د کسر معاش وړاندیز.

( )۳د دې مادې په ( )۱فقر کې د مندرجو سرغړونو د رامینځ ته کیدو په صورت کې ،چې د حقیقې یا حکمي اشخاصو په مادي یا معنوي زیان
تمام شي ،د قانون د حکمونو سره سم دې جبران شي .
( )۴اړوندې مرجعې مکلفې دي ،وړاندیز شوي تأدیبي مؤیدات له قانون سره سم پلي او په اړه یې کمیسیون ته ډاډ ورکړي .

شپږم فصل
متفرقه حکمونه
د اطالعاتو د غوښتنې د فورم بیه
اووه ویشتمه ماده:
د اطالعاتو د غوښتني د فورم ډول او محتوي او د هغه بیه د اطالعاتو او فرهنګ د وزارت لخوا ترتیب ،تثبیت او د کمیسیون له تأیید
وروسته د مالیې وزارت د اړوندې څانګې لخوا چاپ او عامه الس رسۍ ته ایښودل کیږي.
غیردولتي ادارې
اته ویشتمه ماده:
غیر دولتي ادارې هم د غوښتل شوو اطالعاتو په وړاندې کولو کې په دې قانون کې د درج شوو حکمونو په پام کې نیولو باندې مکلفې دي.
د سرغړونې تثبیتول
نهه ویشتمه ماده:
کمیسیون په دې قانون کې له درج شوو حکمونو څخه د غیردولتي ادارو د سرغړونې د تثبیت په صورت کې له احوالو سره سم د دې قانون د
شپږویشتمې مادې په ( )۲فقره کې د درج شوو تأدیبی مؤیداتو په یوه تصمیم نیسي.
بانک ته د پیسو تحویلول
دیرشمه ماده:
په دې قانون کې د د درج شوو حکمون د تطبیق څخه تر السه شوې مبالغ ،د دولت د وارداتو په حساب کې بانک ته تحویلیږي.
د الیحو ،کړنالرو او الرښوودونو وضع کول
یو دیرشمه ماده:
ددې قانون د شپاړسمې مادې په ( )۱فقره کې درج شوی کمیسیون کوالی شي ،د دې قانون د حکمونو د ښه تطبیق په منظور ،جال الیحې،
کړنالرې او الرښوودونه وضع کړي .
نافذیدل
دوه دیرشمه ماده:
دغه قانون په رسمي جریده کې د خپریدو له نیټې څخه دیرش ورځې وروسته نافذیږي .
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د نادولتي مؤسسو قانون او کړنالره

له  ۱3۸۱کال راهیسې د یو غیر انتفاعي ،غیر حکومتي سازمان ( )NGOد څرنګوالي د روښانه کولواو په افغانستان کې د غیر حکومتي
سازمانو د حساب ورکونې او روڼوالي د پیاوړي کولو لپاره دوه مهم نوښتونه موجود دي .لومړی نوښت هغه قانون دی چې :د یوغیر حکومتي
سازمان څرنګوالی او د یوه غیر حکومتي مجاز سازمان د فعالیتونو څرنګوالی ټاکي ،د یوه غیر حکومتي سازمان د رامنځ ته کولو او داخلي
ادارې لپاره معیارونه ټاکي ،د غیر حکومتي سازمانونو د رپوټ ورکونې اړتیاوې روښانه کوي ،هغه انتفاعي ادارې چې اوس مهال د غیر

حکومتي سازمانونو تر نامه الندې راجیستر شوي دي د دې وړ ګرځوي څو د سوداګریزو ادارو په توګه ځانونه وپیژني او دغیر حکومتي
سازمانونو روڼتیا او حساب ورکونه لوړه کړي .دوهم نوښت د غیر حکومتي سازمانونو کړنالره وه ،چې په افغانستان کې د بوختو غیر
حکومتي سازمانونو د ټولنې له خوا د یو خپلواک میکانیزم په توګه د ټولو السلیک کوونکو له خوا حساب ورکونې  ،روڼتیا ،او مسلکي

ستندردونو ته د ژمنتیا د تضمین په موخه طرح شوې وه.

له غیر حکومتي سازمانو سره په سال مشوره او د غیر انتفاعي قانون د نړیوال مرکز( )ICNLله تخنیکي مرستو سره ،په  ۱3۸2کال کې د غیر
حکومتي سازمانونو د قانون یوه لومړنۍ مسوده عدلیې وزارت ته وړاندې شوه .د  ۱3۸3کال او د  ۱3۸۴کال د وري د میاشتو په پراختیايي
ټولنو کې له غیر حکومتي سازمانونو څخه د دې قانون د په وخت بشپړولو غوښتنه وشوه ،او په پای کې د  ۱3۸۴کال د چنګاښ په میاشت کې
د غیر حکومتي سازمانونو قانون تصویب شو .نوموړی قانون د یوې وسیلې په توګه چې له الرې یې غیر حکومتي غیر انتفاعي سازمانونه
کوالی شي چې له ګڼ شمیر قرار داد کوونکو نه چې د غیر حکومتي سازمانونو په توګه( د  ۱3۸0او  ۱3۸3کلونو تر منځ کابو  2۴00غړي د دا

ډول راجستریشن لپاره د کوم رسمي معیار له نه شتون سره سره ،له حکومت سره د غیر حکومتي سازمانونو په توګه راجستر شوي ).راجستر

شوي دي توپیر شي.

د  ۱3۸2کال د چنګاښ په میاشت کې د غیر حکومتي سازمانونو د قانون د لومړۍ مسودې له جوړولو وروسته ډیر ژر  ۱20غیر حکومتي

سازمانونو د غیر حکومتي سازمانونو د کړنالرې د منځپانګې په اړه د بحث لپاره په یوه ورکشاپ کې ګډون وکړ .د کړنالرې متن په افغانستان

کې د څلورو مهمو غیر حکومتي سازمانونو د همغږۍ د پالوي له خوا په ګډه تسوید شو :د افغانانو لپاره د مرستو د همغږۍ اداره(،)ACBAR

د افغان غیر حکومتي سازمانونو د همغږۍ اداره( ،)ANCBد سویلې او لویدیځ افغانستان او بلوچستان د همغږۍ ټولنه ( ،)SWABACاو
د افغان ښځو شبکه ( .)AWNد مسودې د همغږۍ او بشپړولو په موخه چې د  ۱3۸3کال د غويي په میاشت کې بشپړه شوه د کړنالرې یوه

داراالنشاء د  ACBARپه مرسته جوړه شوه .د غیر حکومتي سازمانونو ټولنې د  ۱3۸۴کال د غبرګولي په  9نیټه د افغانستان د غیر حکومتي
سازمانونو ته الزمه ده چې د حقوقي ثبت  ،د همغږۍ د ادارې د غړیتوب ،مالي ریکارډونو ،او اړوندو وزارتونو ته د رپوټ ورکونې د تاييد د

سندونو په ګډون یو شمیر اسناد چې د د وی د غیر حکومتي سازمان دریځ څرګندوي ،وړاندې کړي .د غیر حکومتي سازمانونو کړنالره څه له

پاسه  ۱00افغان او نړیوال السلیک کوونکي لري.

د قانون له مخې غیر حکومتي سازمانونه مکلف دي څو د اقتصاد په وزارت کې راجستر شي او د خپلو شتمنیو او لګښتونو په اړه تفصیالت

 ،شپږ میاشتني رپوټونه  ،او د خپلو پلیو شوو پروژو د مالي څارنې په اړه حکومت ته کلنی رپوټ وړاندې کړي .د اقتصاد په وزارت کې د غیر
حکومتي سازمانونو څانګه او د دوی ویب پاڼه (وړاندې یادونه شوې ده) د غیر حکومتي سازمان د ثبت او رپوټ ورکونې د اړتیاوو په اړه

زیات معلومات وړاندې کوي.
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په افغانستان کې په بشردوستانه ،بيارغونې او پراختیایي
فعالیتونو کې د بوختو نادولتي مؤسسو کړنالره
سریزه
ددې لپاره چې افغانستان په خپل تاریخ کې په یو بې سارې حالت کې واقع دی او دا یې وخت دی چې داوږدې مودې ثبات ،اقتصادي

بریالیتوب او دبشر دحقونوددرناوي په لوري وخوځېږي؛

ددې لپاره چې نادولتي مؤسسې د مدني ټولنې فعا لین دي او دیو افغان پایېدونکي دولت او ملت دجوړېدو لپاره قوي مدني ټولنه ضروري

ده؛

ددې لپاره چې نادولتي مؤسسې د افغانستان دپرمختیا اود افغانانو دظرفیتونو داوچتولو لپاره ژمنې دي؛
ددې لپاره چې دنوي اساسي قانون انفاذ او د افغانستان د پارلمان جوړښت د ذمه وارۍ (حساب وركونې) اومسئوولیت لرلو سلوک د ودې

لپاره یې الره هواره کړې ده؛

ددې لپاره چې نادولتي مؤسسې د مدني ټولنې دبیړنیومرستو او پرمختیایي پروگرامونو د پلي کوونکو په توګه خپلوبا ارزښته مرستوته

دافغانانوپه ګډون ددوی لپاره ادامه وركوي؛

ددې لپاره چې دنادولتي مؤسسو ځانګړتیا او ونډه په ښه توگه نه ده پیژندل شوې او په پای کې نادولتي مؤسسې له پيسوڅخه په ناوړه ګټه

اخيستنې تورنې دي ،فكر كېږي چې اسراف كوونكې دي اود ځان لپاره کاركوي؛

ددې لپاره چې راز راز انتفاعي او سیاسي كړۍ دخپلو تجارتي اوسياسي ګټود ودې په موخه دنادولتي مؤسسوله چترڅخه نا وړه ګټه اخلي؛
ددې لپاره چې نادولتي موسسې له پرله پسې غوښتنو سره مخامخ دي چې په نتيجه كې ددوی لوری راز راز خواوو ته اړوي او دمدني ټولنې د

فعالینو په توګه ددوی ظرفیت او خپلواكۍ ته ګواښ دی؛ او

ددې لپاره چې کړنالره یو داسې میکانیزم دی په کوم سره چې نادولتي مؤسسې کوالی شي خپل لوړ معیارونه د روڼوالي او ذمه وارۍ په ګډون

یقیني کړي .

موږ په افغانستان کې دنادولتي مؤسسو واكمن استازي په خپله خوښه دا کړنالره السليك کوو او خپلې مؤسسې د کړنالرې د اصولو په پلي

کولو كې ژمنې بولو.
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تعریفونه
کړنالره د هغو گډو معیارونو .اصولو او ارزښتونو ټولګه ده چې موخه یې د نا حکومتي مؤسسو داعتباراو شهرت لوړول دی.
ناحکومتي مؤسسې غیر انتفاعي ،رضاكار ،بې طرفه او خپلواکه سازمانونه یا ټولنې دي چې دعامه خیر ښیګڼې لپاره هڅې (فعالیت) کوي.
نا حکومتي مؤسسې کیدای شي چې داخلي  ،نړیوالې ،په يومذهبي اعتقاد باندې والړې وي یا نه وي ،خو مذهبي فعاليتونه نه كوي ،غړي

لري اویا يې نه لري.

رضا کار دنادولتي مؤسسو د آزادې ارادې او دټولنېزو همکارانو په معنا ده.
غیرانتفاعي په دې مانا چې نادولتي مؤسسې نه شي کوالی خپله شتمني او ګټې هیڅ یو کس ته ورکړي .البته نا دولتي مؤسسې کوالی شي
خپلو کارکوونکو ته معاش ورکړي او یا له خپلو ځينو فعا لیتونو څخه ګټې الس ته راوړي چې دا ګټې یواځې دمؤسسې دموخو د پلي کولو

لپاره استعمالیدای شي.

غیر حزبي او خپلواک په دې مانا چې نادولتي موسسه د خپل د رهبرۍ پالوي له خوا د یوې کړنالرې په اساس اداره کېږي نه د کومې ډلې ټپلې

او ځواک په واسطه.

السلیک کوونکي دنا حکومتي مؤسسو صالحیت لرونکي استازي دي چې دا کړنالره یې السلیک کړې او منلې وي.
موږ ،د کړنالرې ټو لوالسليك کوونکو ته ویل کيږي.
مدني ټولنه ټولې رسمي او غیر رسمي ډلې او ټولنې چې په دولتي او خصوصي سکټورونو پورې اړه ونه لري .نا حکومتي مؤسسې دمدني

ټولنې یوه برخه ده.

دجنسیت (جندر) برابري یعنې دا چې د ښځې او نارینه راز راز حقوق لکه کړه وړه( رویه) هیلې او غوښتنې په مساوي توگه په نظر کې

نیول كېږي .د نر او ښځې برابري دا معنا نه لري چې ګواكې ښځې او نر دې یو شانته شي .خو دا مانا ورکوي چې ددوی حقوق  ،ذمه واري

(مسوولیتونه) او فرصتونه په نارینتوب او ښځینتوب پورې هیڅ اړه نه لري.

د جنسیت برابري د اړتیاوو پر بنسټ له ښځو او نارینه وو سره منصفانه چال چلند ،چې کیدای شي دا چال چلند یوشان یا راز راز وي خو کله چې

حقوق ،گټې ،مسؤولیتونه او فرصتونه مطرح وي ،نو بیا ښايې چې یوشان وي.

دظرفیتونو لوړول داسې یوبهیر دی چې په هغه کې وګړي  ،ډلې ،مؤسسې ،انستیتیوتونه او ټولنې خپل ظرفیتونه لوړوي تر څو:
.1

1خپلې اصلي دندې په ښه توګه تر سره کړي ،ستونزې حل او خپلې موخې وټاکي او عملي یې کړي

.2

2په ټولیزه توګه سره خپلې پرمختیایي غوښتنې په ګوته او په دایمي توګه يې سره حل کړي.

بشردوستانه فعالیتونه :په بشردوستانه فعالیتونو کې ټول هغه فعالیتونه شامل دي چې دانساني کړاوونو د ډیرېدلو لکه نښتې  ،کړکیچ او

بدمرغیو څخه سر چینه اخلي مخنيوى وكړي اويا يې کم کړي .دا رنګ کړاوونه دا دي:
.1

1دهغوكسانوژوند ته زيان رسول او دژوند له السه ورکول چې په شخړو کې ښکیل نه وي.

.2

2د ملکي خلکو په وړاندې دبشري قوانینو یا د بشر له حقونو څخه جدي سرغړونه ،په خاصه توګه په سیاسي کړکیچونو او شخړوکې.

د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود
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د نادولتي مؤسسو رسالت
په افغانستان کې دنادولتي مؤسسوپه توګه زمونږرسالت په كلي توګه دادى چې په ځانگړې توګه دهغو خلکو دحقونو په پام كې نيولو سره
چې زیانمن شوي دي اوپه ناوړه حالت کې واقع دي ،په افغانستان کې دبشردوستانه ،بیا رغونې اودوامداره پرمختیایي اړتیاوو په نښه کول

دي .موږ د حکومت ،بسپنه ورکوونکو او ټولنو سره په ګډه کارکوو.

دکړنالرې موخه
کړنالره دالندینیوموخو لپاره منځ ته راغلې ده:
•دنادولتي مؤسسو اوددوی دفعالیتونو ،موخو او الس ته راوړنو په اړه د دولت ،بسپنه ورکوونکو ،رسنیواو عامو خلکو سم پوهاوى.
•دمؤسسوغوره اداره ،روڼوالی او ذمه واري دهغو اصولو له الرې چې دوی په خپله خوښه سره طرح او منځ ته راوړي دي.
•دکړنالرې دمعیارونو په واسطه سره د نادولتي مؤسسو دفعالیتونو دکیفیت لوړول.

د کړنالرې اصول
.1

1زمونږمؤسسې د خلکو پر محور راڅرخي

 .1,1پر هغه چا تمرکز کوي چې مونږ یې په چوپړکې یو :زمونږ بنیادي وفا داري ،حساب ورکونه او مسئوولیتونه د هغو خلکو په وړاندې دي چې

مونږيې په چوپړ کې یو .زمونږ پروگرامونه دخلکو اړتیاوو ته دځواب ورکولو په بنسټ پالن او ترتیب شوي دي.
 .2,1په خپل ځان ویسااو د څښتنتوب احساس :موږ هڅه کوو چې له ولس اوخلکو سره داسې مرسته وکړو چې

دوی خپلې ستونزې په خپله حل کړي .مونږ خلک په ځان ویساته هڅوو او هغه ته پراختيا ورکوو اومونږ په هغو چارو كې دخلکودتصمیم

نیولو دګډون حق چې ددوی په ژوند اغیزه لري سپارښتنه كوو.

 .3,1د بشر حقونه :مونږهڅه کوو چې دبشرحقونوته درناوی وکړو ،خوندي یې كړو اوهغوي دافغانانو دحقونو اومسؤولیتونو د په پام کی

نیولو او له نړیوالو قوانینو سره سم مراعات او پیاوړي یې کړو.

 .4,1ویسا :مونږزیارباسو ترڅو دهغو ولسونو ویسا الس ته راوړو له کومو سره چې کارکوو.
 .5,1ګډون او له توپیر څخه ډډه کول :مونږترممکنه اوچتې کچې پورې هڅه کوو چې د اړوندو ټولنو نارینه ،ښځې او ماشومان دخپلو

پروگرامونو او پروژوپه طرح ،تطبيق او ارزونه کې گډون وکړي .موږ په هغو ځایونو کې چې کارکوو په دې هڅه کې یو چې د هيرو شوو ډلو
ونډه ډاډ منه کړو.

 .6,1سیمه ییزو ارزښتونوته درناوی :مونږد وګړو او ټولنو حیثیت ،هویت ،فطري زیرکي ،دود او دستور ،مذهبي عقایدو اوارزښتونو ته درناوى

كوو .خو داپه هیڅ وجه په دې مانا نه ده چې هر هغه څوک چې دیو وګړي یا د یوې ډلې بشري حقونه تر پښو الندې کوي ،مونږ یې مالتړ کوو.

.2

2زمونږ مؤسسې مثبتو او پایېدونكو اغیزو ته ژمنې دي

 .2,1اغیزمنتوب :مونږترلوړې کچې پورې د خپلو پروگرامونود اغیزمنتوب او مثبتو اغیزو په منځ ته راوړلو باندې هوډمن یو او په یوفعاليت

باندې د څو مؤسسو له بوختېدلوڅخه مخنيوى کوو.

 .2,2پایښت :موږ تر هغه پورې چې امکان ولري خپل پروگرامونه په داسې ډول سره طرح اوعملي کوو چې د خلکودستونزو د پایداره حل
المل او لګښت یې اغیزمن وي  ،په افغانانو کې دملکیت احساس جوړ ترڅو دوی خپله کاري وړتیا دټولنې داوږدمهالو پرمختیایي موخو په

خاطرلوړه کړي.
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 .3,2چاپیریالي اغیزې :مونږخپل فعالیتونه په مسئووالنه توګه طرح او سرته رسوو ترڅو دفزیکي ،طبيعي چاپیریال ساتندوى او دافغانستان

ایکوسیسټم په سمه توګه سره تنظیم کړو.

 .4,2څارنه او ارزونه :موږ دخپلو پروگرامونو څارنه او داغیزو ارزونه کوو او خپلې الس ته راوړنې له اړوندو خواووسره لكه حکومت ،بسپنه

ورکوونکو ،عاموخلکو او ټولنو په ګډون چې مونږیې په چوپړ کې يو شريكوو.

.3

3زمونږ مؤسسې ذمه وارۍ (حساب ورکونه) او روڼوالي ته ژمنې دي:

 .3,1موږ په خپلو معاملوکې دحکومت ،ځايي همکارانو ،بسپنه ورکوونکو ،او نورو ښکیلو اړخونوپه وړاندې ذمه واراوراڼه یو.
 .2,3ذمه واري :موږ دحسابونو دښه تنظیم په موخه سالمې مالي پاليسۍ ،پلټنې او سيسټمونه جوړوو اوساتويې .دافغانستان داساسي

قانون اوټولو قوانینواومقرراتو د په پام کې نیولو سره فعالیت کوو او داړتیا په وخت کې د پالیسيود بدلون په خاطركار کوو .موږ په ټولو
مالي اړخونوکې لکه دپيسو په الس ته راوړنه ،په كارولو او محسابه كې صادق او رښتيني يو .مونږ سالم مالي ،محاسبوي ،داستخدامولو،

ترانسپورټ او اداري سيسټمونه ساتو تر څو هغه سرچینې چې په الس كې یې لرو مونږخپلوموخوته ورسوي.

 .3,3روڼوالی :مونږدخپلوموخو اوفعالیتونو په اړه معلومات هغوښکیلو خواوو ته چې زمونږله کارسره مینه لري په اختیارکې ورکوو

اوددوی له غوښتنې سره سم دخپلو فعالیتونو مالي اوکاري رپوټونه دوى ته ورکوو .موږ خپل ټول هغه فرصتونه كاروو تر څو خلك زمونږ د

شتمنيو د سرچینواودهغو د مصرف په اړه وپوهوو.

.4

4زمونږمؤسسې ښې اومناسبې داخلي ادارې ته ژمنې دي

 .1,4د اداره كولو د سندونوساتنه :مونزليكلي قوانین اواساسنامې لرو چې زمونږ رسالت ،موخې او تشکیالتي جوړښت په څرګنده توګه

تعریفوي.

 .2,4انډول فرصتونه :مونږدخپلوکارکوونکود مقررۍ اوددوی دپرمختګ په اړه لیکلې کړنالرې ،پالیسۍ او مقررات جوړوو تر څو زمونږ

ژمنې دانډولو کاري فرصتونو په اړه سرته ورسېږي.

 .3,4دګومارنې چارې :مونږخپل کارکوونکي دوګړو دټاكلو دحق ،دآ زادۍ په درناوي اودنورو ښکیلو اړخونو د بشري سرچینوداړتیاوو
دپه پام کې نیولو سره ګومارو اوګوښه کوو .مونږوګړي ددوی دوړتيا پر بنسټ ګومارو ،مناسب معاشونه ورکوو ،ددوی دوړتيا اوظرفیت له

مخې متناسب مسوولیتونه ورسپارو ،د استعفی په حالت کی له خپلوکارکوونکو څخه مناسب کافي وخت غواړواوددوی د بې سببه انفکاک

په صورت کې کافي مخکينۍ خبرتيا ورکوو.

 .4,4دشخصي ګټوپه پام کې نه نیول :زمونږدمؤسسوټولې اړوندې معاملې به له شخصي او مسلکي گټوڅخه خالي وي .مديره پالوی به په

خپله خوښه وړيا كار كوي ،خوددوى هغه اړین لګښتونه به چې د دندې د تر سره کولو په وخت كې منځ ته راځي جبران كېږي

.5

5زمونږمؤسسې رښتینولۍ ،ايماندارۍ اودپروگرامونو اغیزمنتوب ته ژمنې دي.

 .1,5رښتینولي :مونږ په خپلو ټولو مسلکي فعالیتونو کې رښتیني او صادق یو.
 .2,5ايمانداري :مونږ له ټولو هغو کورنیو اوباندنيو چارو څخه چې زمونږ دمؤسسو اخالقي ايماندارۍ ته زیان رسوي ،ډډه کوو .موږ په غال،
اداري فساد ،واسطې ،بډو او دغیرقانوني موادو راکړه ورکړه كې نه بوخت کیږو .مونږمرستې او سرچینې یواځې له هغو بسپنه ورکوونکو

څخه منوچې زمونږ د رسالت ،موخو ،دندو ،اوکاري وړتیا سره سمون ولري اوزمونږ خپلواکۍ او هویت ته زیان ونه رسوي.

 .3,5اغیزمنتوب :مونږ له هغوسرچینوڅخه چې په واک کې یې لرو په داسې توګه کاراخلو چې زمونږ رسالت اوستراتژیکې موخې سرته

ورسېږي او اغیزمنتوب ولري .موږ زیارباسو ترڅو ضایعات اوغیرضروري لګښتونه کم کړو اوټولې هغه سرچینې چې په الس کې یې لرو

دهغو خلکود ژوند د هوساینې لپاره وقف کړو چې مونږ یې په چوپړ کې یو.

د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود
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.6

6زمونږ موسسې انصاف ،تنوع اود هغوډلوپه وړاندې چې ګوښې دي له توپیر څخه د مخنیوي سالمو او موجه کړنوته ژمنې دي.

.7

 .1,67تنوع :موږ دداسې کارکوونکوپه لټه کې یو چې په افغانستان او هغوځایونو کې چې کار کوو په مناسبه توګه سره دجنس ،توكم ،
جغرافیایي موقعیت اومذهب دتنوع ښکارندوی وي.

 .6,2برابري :موږ په دې هڅه کې یوچې په خپلومؤسسوکې په ښه توګه انډول ټینګ او په داخلي اړیکو کې عدالت ته وده ورکړو او همدارنګه
زمونږ د مؤسسو تر منځ فرصتونوته په عادالنه توګه الس رسى ولرو .مونږهڅه کوو هغه خلک چې لږخدمت ورته شوىدی ،ناخوندي خلك،

معیوبین او نورې هغه ډلې چې ګوښې دي په خپلوټولونوښتونوکې په پام کې ونیسو.

 .3,6دجنسیت (جندر) برابري :موږ دنراوښځې راز راز چال چلند ،هیلو ،اړتیاوو او حقونو ته په مساوي توګه ارزښت ورکوو .کیدای شي چې

په دې کې برابر او یا راز رازچال چلند شامل وي خوکله چې په حقونو ،ګټو ،مکلفیتونواو فرصتونوپورې اړه ولري نو باید دعدالت او انصاف

پر بنسټ وي .حقونو ،مسئوولیتونو اوفرصتونوته الس رسی په نارینتوب اوښځینه توب پورې اړه نه لري.

 .4,6د ګوښې پاتو ډلو په وړاندې له توپیر څخه مخنیوى :زمونږ د بشري سرچینو پاليسي اوكړه وړه د ګومارنې ،روزنې اوکاري شرایطو

بهیرله هرډول توپیر او دخپلوۍ له اړيكوڅخه خوندي دی.

 .5,6مناسب اومؤثرفعالیتونه :مونږزیارباسو چې دهغو ډلو استازيتوب اوچت كړو كوم چې د مرکزي دفتر ،سیمه ییزو دفترونو،د مديره

پالوي ،او مشورتي ډلو د لوړې كچې په پریکړو کې پوره ونډه اوحضورنه لري.مونږهڅه کوو هغه خلک چې لږ خدمت ورته شوی دی،

ناخوندي کسان ،معیوبین اوهغه خلک چې ګوښې پاتې دي په خپلو ټولو نوښتونوکې شامل کړو.مونږ هڅه کوو چې دافغانو ښځو دریځ د

خپلومؤسسو په د ننه اوبهركې پیاوړی کړو.

.8

8زمونږمؤسسې دافغانانو دوړتیاوو لوړولو ته ژمنې دي.

 .1,7دوړتیاوو لوړول :مونږ له هرمناسب فرصت څخه ګټه اخلو تر څو له افغانانوسره مرسته وكړوچې خپلې وړتیاوې داسې لوړې كړي چې په
اړتیاوواو لومړیتوبونو باندې ځان پوه كړي او په پایله کې دوی خپلې بشري ،دبيا رغونې او پرمختیایي اړتیاوې په خپله پوره اوبرابرې کړي.
 .2,7مشوره :مونږ له ځايي ټولنواوحکومت سره په مشوره خپلې پروژې اوپروگرامونه طرح او پلي کوو ځکه چې مونږ د افغانستان پایېدونكي

او اوږدې مودې پرمختګ ته ژمن یو.

 .3,7پایښت :مونږپروژې په داسې ډول سره طرح كوو اوآسانتياوې په كې راولو ترڅو اړونده ټولنې او یا حکومتي ادارې وکوالی شي دهغه

پایښت زیات اوهغوي ته ادامه ورکړي.

 .4,7بشري سرچینې :له هغو پاليسيو سره سم چې ژمنه مو كړې تر څو ظرفيتونه اوچت كړو ،موږ د ګومارنې ،او روزنې په وخت كې افغانانو

ته لومړیتوب وركوو.

 .5,7فزیکي او تخنیکي سرچینې :موږ په كومو ځایونو کې چې مناسب وي له ځایي موجوده تخنیکي او فزیکي سرچینو څخه په لوړه کچه

کاراخلو.

 .6,7مناسبه ټکنالوژي :مونږد هغې ټکنالوژۍ په کارول هڅوو چې ټولنه یې خاونده کیدای شي او ساتالی یې شي.

.9

9زمونږ مؤسسې خپلواکۍ ته ژمنې دي.

 .1,8خپلواکي :مونږ خپلې پالیسۍ  ،پروگرامونه او ستراتیژۍ په خپله جوړوو او پلي كوو یې .خپلو ځانونوته اجازه نه ورکوو چې داسې

پروگرامونه پلي او یا حساس سیاسي ،پوځي ،او اقتصادي معلومات راټول او ددولتي یا نورو ارگانونو په الس کې یې ورکړو چې موخه یې

زمونز دانساني او پرمختیایي رسالتونو پرضد کار اخيستل وي.

 .2,8خود مختاري :مونږ زیار باسو چې دافغانستان اونړیوالو قوانينو په چوکاټ كې خپله آزادي وساتو او دهغو شرایطو دتحمیل په وړاندې

ودرېږو چې زمونږ رسالت او اصول له ګواښ سره مخامخ کوي.
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1010دبشردوستانه بیړنیومرستوپه حالت کې مونږ په الند ینیو اضافي اصولوباندې پابند یو:
 .۱,9بې تعصبي :موږ یواځې داړتیاوو پر بنسټ مرستې برابروو .مونږ له اړو كسانو سره پرته له توکميز ،مذهبي ،نژادي ،جنسي ،ملي،

اوسیاسي اړیکوڅخه مرسته کوو .مونږدانساني مرستو ویشل هیڅکله د چا د سیاسي اومذهبي عقایدو دمنلو په خاطر نه منو.

 .2,9ناپیېلتوب :موږ ګوندي اوسیاسي اجنډاګانو ته كه ملي وي يا نړیوالې وده نه ورکوو .موږ هیڅکله دمخالفو ډلوترمنځ طرف نه نیسو

اوپلوي یې نه کوو.

 .3,9د  SPHEREعملي کول :موږ د  SPHEREپه بشري منشوراو د ناورینونو د غبرګون په حالت کی د حد اقل معیارونو په اړه پوهیږو او

په دې هڅه کې یو چه دخپلوپروګرامونو اوبشر دوستانه پروژو د پلي کولو ،ارزونې اوڅارنې په وخت كې دغه معیارونه او د SPHERE

شاخصونه په پام کې ونیسو.

د کړنالرې رعایت
د كړنالرې درعایت کمیټه:
•د کړنالرې درعایت کمیټه چې وروسته له دې به د کمیټې په نامه یادېږي ،په پاى كې د کړنالرې د رعايت او ساتنې مسوولیت په
غاړه لري.

•دکمیټې جوړښت
•کمیټه اووه غړي لري.
دافغانانو لپاره دمرستو دهمغږۍ اداره ( ،)ACBARدافغاني نا حکومتي مؤسسو د همغږۍ اداره ( ،)ANCBد سهيل لوېديځ افغانستان او

بلوچستان د همغږۍ اداره ( )SWABACهریو به دوه دوه غړي کمیټې ته ور پېژني.
دافغان ښځوټولنه ( )AWNبه یوغړی کمیټې ته ورپېژني.
•یو څوك د یوه کال لپاره دکمیټې دغړیتوب لپاره ټاكل کېږي.

•دکمیټې یوغړی یواځې ددریوو پرله پسې دورو لپاره دنده سرته رسوالی شي.
•کمیټه له خپلو غړو څخه مشراو منشي ټاکي.

د کمیټې دندې:
•کمیټه د کړنالرې د څارونکې په توګه عمل کوي.
•کمیټې لره ښايي ترڅو د خلکو ،دولت ،بسپنه ورکوونکو اوپه خپله دنادولتي مؤسسو دسکټور ترمنځ تفاهم ،ویسا اودوه اړخیزه
همکاري تامین کړي.

•کمیټه دالندینیو ټكو دغور په اړه په کال کې دوه ځله غونډه کوي.
•دکړنالرې دالسلیک لپاره د نا حکومتي مؤسسو غوښتنليكونه ترغورالندې نیسي .کمیټه به یواځې هغو نا حکومتي مؤسسو ته د
كړنالرې دالسلیک اجازه ورکړي چې ټول هغه مناسب اسناد تهیه کړي چې په  ۱۴مه ماده کې په ګوته شوي دي.

•له نادولتي مؤسې څخه ،دکړنالرې د په پام کی نه نیولو اویانه رعایت کولو په اړه عريضې اوشکایتونه .چې کیدای شي دا عريضې
ددولت ،بسپنه ورکوونکو ،دټولنوله همكارانو ،عاموخلکواویا بلې نادولتې مؤسسې له خوا رارسېدلې وي.
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•کمیټه به یو منشي ټاکي چې دکمیټې اداري مسئوولیتونه به په غاړه اخلي اوهغه به د نورو مسایلو ترڅنګ الندینيوټكو ته هم پام كوي:
•دکړنالرې دالسلیک کولو په اړه دنادولتي مؤسسود غوښتنليكونو اخيستل.
•دالسلیک کوونکو نادولتي مؤسسو داسنادو ددوسیو ساتل اومهمو ښکیلو اړخونوته دهغوي دغوښتنې په صورت کې په واک
کې ورکول.

•له هغې نادولتي مؤسسې څخه د ليكلي رپوټ دبرابرولو غوښتنه چې دکړنالرې له اصولو څخه په سرغړونه تورنه شوي وي.
•السليك كوونكي ته دهغه شکایت سپارل چې دکس یا دکسانو له یوې ډلې څخه هغې ته نسبت ورکول کېږي.
•کمیټه هڅه کوي چې دکړنالرې په اړه دالسلیک کوونکو دپوهاوي کچه لوړه کړي.

دکړنالرې دالس لیک کولوشرطونه
هغه نادولتي موسسه چې غواړي کړنالره السلیک کړي ښايي چې الندیني اسناد په لیکلې توګه منشي ته وروسپاري.
•د ثبت قانوني سند :دافغانستان له دولت سره د نادولتي مؤسسې دثبت دقانونی سند یو نقل؛
•دکارتجربه :یوالسلیک شوی رسمي سند چې په رسمي كاغذ ليكل شوى وي او د مؤسسې څه نا څه دیوکال فعالیت په ګوته کړي؛
•دهمغږۍ په سازمانونوکې غړیتوب :دهمغږۍ په یوې یازیاتو مؤسسو لکه اکبر ،سوابک او اې ان سي بي کې د نادولتي مؤسسې د
غړیتوب د تصدیق سند؛

•د اداره كولواسناد :دنادولتي مؤسسې د لیکل شوې اساسنامې کاپي چې دهغې دندې ،رسالت ،موخې او تشکیالتي جوړښت په
روښانه توګه تعریف کړي.

•مالي اسناد :د تر ټولو وروستي مالي كال د کلني رپوټ نقل چې په حسابي لحاظ كتل شوى وي؛
•د فعالیت اسناد :دتر ټولووروستنيو کلنيو فعالیتونود رپوټ نقل ،د نړیوالو نادولتي مؤسسو په اړه دکلني عمومي رپوټ یونقل
بسنه کوي.

•دالس ته راوړنو مکمله سروې :دالس ته راوړنو بشپړه سروې به داراالانشأ ته موقع ورکړي چې له نادولتي مؤسسو سره دګډو الس ته
راوړنو ارزونه وكړي اوابالغ يې کړي.

•حکومت ته اړین رپوټونه :د هغوشپږ میاشتنيو رپوټونو کاپي چې د اقتصاد وزارت يې غواړي.

شکایتونه
هرڅوك یا دوګړویوه ډله کوالی شي چې دکمیټې منشي ته د رښتينو شواهدو پر بنسټ شکایت پاڼه يا عريضه وړاندې کړي .لیکلى شکایت

باید دا الندې برخې ولري:

•دشکایت کوونکي نوم اوپته،
•دهغې مؤسسې یاکارکوونکي نوم اوپته په کومو چې تور لګول شوی دی،
•دهغو شرایطو بيان چې ګومان کېږي له کړنالرې څخه سرغړونه شوي ده،
•دشونتيا په صورت کې دکړنالرې د هغو معیارونویادونه چې سرغړونه ور څخه شوې ده.
منشي دیولیکلې اوپوره مستند شکایت دالس ته راوړلوڅخه وروسته ښایي چې هغه ژرترژره ثبت او کاپي یې دکمیټې ټولو غړوته واستوي.
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دکمیټې واکونه
ښايي چې کمیټه له كړنالرې څخه د هرې سر غړونې په اړه څه واوري اوپریکړه وکړي چې كيدای شي دا به د كړنالرې د السليك كوونكي
له خوا وي يا د بل كس له خوا چې د السلیک کوونکي استازيتوب كوي.
كه چېرې شكايت د شپاړسمې مادې په اساس وي نو كميټه ګوري كه له كړنالرې څخه سرغړونه ،نه وي شوي هغه نه مني اويا السليك
كوونكي يا هغه كاركوونكي ته چې شكايت ورڅخه شوى دی خبر ور كوي .په هغه صورت كې چې له كړنالرې څخه جدي سرغړونه شوي وي
كميټه الندينۍ پريكړې عملي كوي.
•دمؤ سسې يا کس چې دهغه په اړه شكايت شوى دى او د ډلې يا کس چې شكايت يې كړى دی (عارض) تر منځ دليدلو كتلو لپاره
غونډه رابلل ترڅوموضوع ترغورالندې ونيول شي چې دا به دكميټې د شپږ مياشتينۍ عادي غونډې په ترڅ كې سرته رسيږي او كه
چېرې سرغړونه جدي وي نو فوق العاده غونډه را بلل كېږي.
•له اړونده السليك كوونكي يا كاركوونكي څخه غوښتنه كېږي ترڅو دقضيې په اړه پوره شواهد وړاندې كړي.
هركله چې كميټه په دې پوه شي چې السليك كوونكي اويادهغه كاركوونكي له كړنالرې څخه جدي سرغړونه كړې ده په دې حالت كې يوه
ياڅو الندينۍ الزمې پريكړې عملي كوي.
•سرغړوونكي ته الزمه الر ښوونه كېږي.
•له يو بل السليك كوونكي څخه غوښتنه كېږي ترڅو د الرښوونې په بهیر كې همكاري وكړي.
ً
مستقيما يې سرغړونه كړې ده الزم اصالحي اقدامات
•تورن السليك كوونكي ته سپارښتنه كېږي ترڅود خپل كاركوونكي په اړه چې
سرته ورسوي.
•مؤسسه سرغړوونكي خپلې سرغرونې ته متوجه كوي.
•د مؤسسې غړيتوب ځنډوي او يا يې فسخه كوي.

د كميټې ديو غړي د غړيتوب ځنډول
دكميټې د يو غړي دارزونې او پریکړې په بهیركې چې په هغې كې دغړي خپله ګټه وي بايد برخه وانه خلي.

د پلي كولو حدود
ددې کړنالرې اصول په ټولو السليك كوونكو نادولتي مؤسسوباندې چې په افغانستان كې په فعاليت بوختې دي د تطبيق وړدي.
ددې کړنالرې اصول دهغو نادولتي مؤسسو په ټولو چارواکو او کارکوونکو باندې د تطبيق وړدي چې دكړنالرې په رعايت كولو يې موافقه
كړې ده.

دكړنالرې رعايت
ټول السليك كوونكي او ټول هغه وګړي اوياټولنې چې دالسليك كوونكو په استازيتوب كاركوي بايد چې كړنالره رعايت كړي ،احترام ورته
ولري اودهغې معيارونه پلي كړي.
نوله دې كبله هرالسليك كوونكی مكلف دى ترڅوخپل كاركوونكي اومستخدمين ددې كړنالرې په معيارونو باندې وپوهوي او ورباندې
تطبيق يې كړي.

د كړنالرې بيا كتنه
په كړنالرې باندې هغه وخت بيا كتنه كېږي چې د السليك كوونكو دوه په دريمه برخه استازي دهغه په پلوۍ رايه وركړي.
كميټه كوالی شي په كړنالره باندې كله كله بيا كتنه و كړي اود بدلونونو په اړه دهمغږۍ اداروته وړانديز وكړي.
د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود
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ضمیمه :تاریخي شرایط
په  )۵۸/۱3۵7( ۱979کال کې په افغانستان باندې دشوروي اتحاد له پوځي یرغل څخه وروسته ،کورنیو او بهرنیو نادولتي مؤسسوافغانانوته

چې دهېواد په کلیو ،ښارونو او یايې په پاکستان کې دکډوالوپه پنډغالوکی ژوند کاوه ،دمرستې په برابرولوکې فعاله ونډه درلوده.

د  :۱9۸۸-۱979په افغانستان باندې د شوروي اتحاد له پوځي تیري څخه وروسته نادولتي مؤسسو په پاکستان کې میشتو افغان کډوالوته
داسې پروګرامونه پيل کړل چې ددوی اړتیاوې د اوسیدنې دمامن ،روغتیا اوخوراکي موادو له پلوه تأمین کړي .د  1980لسیزې په پيل کې
نا حکومتي مؤسسو د پولې له هاخوا څخه دافغانستان په دننه کې داسې پروګرامونه پلي کړل چې ترڅو دهغو افغانانواړتیاوې چې دشوروي

اتحاد له واک څخه دباندې سیمو کې اوسېدل دروغتیا اودمعیشت دتامین په اړه پوره کړي .د پولې په ها خوا پروګرامونو كې په 1984

( )۶3/۱3۶2کال کې ښوونه اوروزنه شامله شوه او په  )۶۵/۱3۶۴( 1986کال کې دكرنې او دبنسټونو پروژې پيل شوې .ددې دورې په اوږدوکې

له (د خوراك لپاره نغدې پیسې) پروژو څخه استفاده کېدله ترڅوهغه افغانان چې په افغانستان کې دننه په هغو سيمو كې چې په مقاومت
بوخت وو په خپل ځای پاتې شي .د  1980لسیزی په اوږدوکې ډېرې نادولتي مؤسسې د لویدیځوهېوادونو په مرکزونوکې دیرغل د قربانیانو
اودکډوالۍ له ناورين څخه دخلکو دخبرولو په هكله په مالتړ بوختې وې.
د  :1995 - 1988د  80لسیزې په وروستیوکې نا حکومتي مؤسسو ،د نا امنۍ اوسیاسي بی ثباتۍ سره سره پربېړنيو مرستو سربېره د پرمختیايي

اصولو په نظرکې نیولو سره پرمختیایي پروګرامونه پيل کړل .د 1980لسیزې په وروستيو كې په سیاسي ډګر کې بدلونونه اودافغانستان لپاره
د سرچینو زیاتوالی ،دنادولتي مؤسسو په سکټورکې دپرمختیا المل شول .دافغاني نادولتي مؤسسو په شمېرکې چټک زیاتوالی راغئ،
دافغانانو دوړتیا د لوړولولپاره دمرستو زیاتوالی ،اود نادولتي مؤسسوپه منځ کې د همغږۍ ادارې جوړې شوي چې دذمه وارۍ (حساب
ورکونې) په پیاوړتیا ،معیارونواودنادولتي مؤسسو دټولنې پرمسلکي توب او همغږۍ یې تمرکز درلود ترڅو ددوى دكارونو اغیزه لوړه
كړي اوپه ورته فعاليتونو کې ددوى له ښکیلتیا څخه مخنیوی وشي .په زرګونو افغانانو اوزيات شمېر كورنيو نادولتي مؤسسوخپلې مسلکي
وړتیاوې د نادولتي مؤسسو تر مشرۍ الندې د روزنیزو پروګرامونو له الرې دنړيوالو نادولتي مؤسسو په مرسته لوړې کړې.
په ځانگړې توګه دروغتيا اوكرنې په سكټورونوكې دهمغږۍ معيارونه جوړ شول.
له  : 2001 -۱99۶له  ۱99۶څخه بيا تر  2001پورې دطالبانو په دوران كې له سياسي محدوديتونو سره سره دهيواد په ډيروسيموكې د امن
ً
مستقيما كاروكړي .د پروګرامونو
دشتون له كبله نادولتي مؤسسودافرصت وموند ترڅو له ټولنو سره يوځاى په ليرې پرتوكليوالوسيموكې
دلومړيتوبونو د تثبيت او د افغانانو لپاره د متمركزو او څرګندو مرستو د ودې لپاره او دمنل شوو اصولو دوضع كولو لپاره نادولتي مؤسسو
هڅه وكړه ترڅو له ملګرو ملتونواو تمويلوونكوسره كارونه له نږدې څخه همغږي كړي .په دې دوران كې د كوچنيانو دغوره زده كړې دمعيارونو
دوضع كولو لپاره د  20مؤسسو په شا و خواكې چې ډ ېرې يې نادولتي مؤسسې وې يوځای كاروكړ.
له  1997څخه تر 2001كلونو پورې سختو وچكاليو د ليرې پرتوسيمو بشري اړتياوې ال هم زياتې كړې .او خلك دهېواد په دننه كې ښاري سيمو
ته والړل اويا په ايران او پاكستان كې پنډغالوته اړشول .په داسې حال كې له يوې خوا نادولتي مؤسسو خپلو بيړنيو مرستو ته پراختيا وركړه
ترڅو له دغو خلكو سره مرسته وشي اوله بلې خوا يې پرمختيايي پروګرامونوته ادامه وركړله.
د 200۱كال له وروستيو څخه تراوسه پوري :په افغانستان كې دنادولتي مؤسسو په كاري چاپېريال كې د  ۱3۸0کال د وږې د20می نیټی (2001
كال دسپتمبر )11له پېښو څخه وروسته نا څاپه بدلون راغئ .په  2002كال كې له ګاونډيو هېوادونو څخه افغانستان ته دزيات شمېركډوالو
راتګ ددې المل شو ترڅو د هستوګنې د بیړنۍ خونې او خوراکي توکو دبرابرولو پروګرامونه پلي شي  .دطالبانو له ماتې څخه وروسته ناد
ولتي مؤسسو دافغانستان د انتقالي دولتي مقامونو په همغږۍ سره د بيړنيو مرستو ،او اوږدې مودې دبيارغونې پرمختيايي پروګرامونه
سره انډول كړل .دانتقالي حكومت منځ ته راتګ چې هغه نړيواله ټولنه په رسميت پېژني نادولتي موسسوته فرصت وركړ ترڅو د بشري
فعالینوونډه د رسالتمنو مدني ټولنو د بنسټونو په څیر بيا تنظيم كړي ،نه د خدمتونو د قرارداديانو په توګه.
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