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د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې په اړه
د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره 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 اداره 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  ۱۳۸۱کال 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 د څیړنې او ارزونې د ادارې کتابتون
په  ۱۳۸۲کال کې جوړ شوی کتابتون ،د  AREUله څیړنیزو فعالیتونو سره مرسته کوي او د افغانستان په اړه
د کابو  ۱۵،۰۰۰ټوکو کتابونو په درلودلو سره عامه الس رسۍ ته الره هواروي .دغه کتابتون د ټولو مینه
والو پرمخ پرانیستی دی .کتابتون د کتابونو د راغونډولو په برخه کې په افغانستان کې دننه پر نوو تولید شوو
او په افغاني ژبو لیکل شوو موادو پر اوږد مهالو څیړنیزو ارزښتونو له ځانګړې ټینګار سره ،تمرکز کوي.
همدا راز کتابتون په پام کې لري څو د هیواد او سیمې په اړه په بهر کې شوې څیړنې د الس رسۍ وړ
وګرځوي .هر ډول مواد ( کتابونه ،مقالې ،نقشې ،پوسټرونه CD ،ګانې DVD ،ګانې ،معلوماتي زیرمې
( ډیټابیز) او ډیر نور) په دې کتابتون کې ګټې اخیستنې ته چمتو دي( نوموړي مواد چا ته امانت نه ورکول
کیږي) .د فوټو کاپي کولو اسانتیا او د موادو د بشپړې ټولګې لیست په آنالین ډول موجود دی(د  AREUپه
ویب پاڼه کې  www.areu.org.afد ”کتابتون“ پاڼه وګورئ) .دغه کتابتون د افغانستان په اړه له  GB۶۳څخه
زیات د راغونډو شوو خپرونو کمپیوټري نسخې لري ،چې ټولې د کتابتون په معلوماتي زیرمه کې فهرست
شوي او دڅیړنیزې استفادې لپاره چمتو دي( په هغه صورت کې چې د چاپ حق یې مجاز وګڼي).
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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 ،د هیواد او ښارونو د نقشو یوه لړۍ ،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  ۱۳۸۱کال 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.

ج
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د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې د  1391کال خپرونې
د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې دا او نورې خپرونې د دې ادارې په ویب پاڼه کې()www.areu.org.af
د 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.
•د یوې ډلې په ولکه (انحصار) کې :د افغانستان د شمال اقتصاد تر  2001کال وروسته ،انتونیو جیستوزی.
•د ځمکې اداره په مهم پړاو کې د افغانستان د ځمکې د نوې وړاندیز شوي قانون یوه بیا کتنه*.
•د افغانستان د ټاکنو د سیستم جوړونه د اصالحاتو لپاره دالیل او اختیارونه ،اندریو رونالډز او جان کیري*
•د ښخو پر ژوند د کوچنیو پورونو د پروګرامونو اغیزه :د بلخ په والیت کې یوه موضوعی څیړنه،
•چونا ایچاویز
•خالیګاه وته پاملرنه؟ د افغانستان د پنج  -امو د سیند په ډنډوکی کی داوبو د تخصیص د محلی عاداتو او
رواجونو له پاره بنیادی اصالح*
•د الف څخه تر یا د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود* ،
•آیا د ملي پیوستون په پروګرامونو کې د ښځو ګډون کوالی شي د دوی په ژوندانه کې بدلون راولي؟ د
موضوعی خپرونو لړۍ د کابل په والیت کی ،چونا اچاویز.
غوراوي :په افغانستان کې د ښځو لپاره څه زاړه او څه نوي او عادي دي ،د
• .جنسیت او اقتصادي
ِ
چونا اچاویز لیکنه.
•برابر حقونه نا برابر فرصتونه :د افغانستان په پارلماني او د والیتي شوراګانو په ټاکنو کې د ښځو ګډون،
د اولیور لو او چونا اچاویز لیکنه* .
•آیا د ملي پیوستون په پروګرامونو کې د ښځو ګډون کوالی شي د دوی په ژوندانه کې بدلون راولي؟ د
موضوعی خپرونو لړۍ د بلخ په والیت کی ،چونا اچاویزاو جنیفر با ګاپورو.
•دیرش کاله جګړه :له ۱۹۷۸م نه تر  ۲۰۱۱م کاله پورې په افغانستان کې د دولت ضد غونډو
هڅوونکي ،د انتونیو جیوستوزي او نعمت اهلل ابراهیمي لیکنه.
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د حکومت نوښتونه او پروګرامونه
افغان سیمه ییز پولیس

()ALP

افغان سیمه ییز پولیس ( )ALPد  ۱۳۸۹کال 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  ۳۰۰نارینه د یونیفورم د تر السه کولو ،
 ،AK47sاو 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  ۱۳۹۱کال د لیندۍ تر میاشتې د افغانستان د سیمه ییزو پولیس شمیر  ۱۶۳۰۰تنه و .په داسې حال کې چې
د  ALPپروګرام ستر بسپنه ورکوونکی د امریکې دفاعیه څانګه ده ،آیساف د بسپنې ،روزنې ،سمبالولو او د
کورنیو چارو وزارت ته د تخنیکي مرستو د برابرولو له الرې له  ALPسره مرسته کوي.

افغان ملي پوځ

()ANA

www.mod.gov.af
افغان ملي پوځ( )ANAد افغانستان دملي امنیتي ځواکونو( )ANSFپوځي څانګه ،د  ۱۳۸۱کا ل د لیندۍ
میاشتې په  ۱۰نیټه د ولسمشر کرزي د فرمان په رڼا کې جوړ شو .د افغان ملي پوځ دندې دا دي:
1 .1د سرحدونو ساتنه او بهرنیو ګواښونو مخنیوی؛
2 .2د ترهګرو ځواکونو ماته؛
3 .3د ناقانونه وسله والو ډلو له منځه وړل ،بیا پیوستون ،او یا نیول؛ او
4 .4د افغان ملي پولیسو په همکارۍ د کورنیو امنیتي ګواښونو او بیړنیو حاالتو مدیریت.
د افغانستان ملي امنیتي پوځ په شپږو ډلو ویشل شوی دی ،چې د سرتیرو شمیر یې له  ۱۸۰۰۰-۱۲۰۰۰تنو
ته رسیږي :د کابل مرکزي قومنداني د پالزمینې فرقه د پالزمینې او حکومتي ځایونو د امنیت مسؤولیت په
غاړه لري .پاتې پنځه ډلې د سیمه ییزو قومندانیو په توګه په ګردیز ،هرات ،کندهار ،لښکرګاه او مزار شریف
کې ویشل شوي دي .د جغرافیايي او توکمیز توپیر د تضمین په موخه افغان ملي پوځ د افغانستان په ۳۴
والیتونو کې د جلب او جذب مرکزونه لري .هره میاشت څه له پاسه  ۶۰۰۰نوي کسان د ملي پوځ په لیکو
3

د الف څخه تر یا د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود

کې جذبیږي .چې نوي جذب شوي کسان د کابل په پوځي روزنیز مرکز کې  ۱۲اوونیز روزنیز پروګرام
بشپړوي .د دې روزنیز مرکز ټول روزونکي افغانان دي چې د امریکې دمتحدو ایالتونو ،انګلستان ،فرانسې
او نورو هیوادونو د پوځي روزونکو له خوا ورسره مرسته کیږي .په  ۱۳۸۸کال کې د افغان ملي پوځ د
افسرانو لومړۍ دورې د افغانستان له پوځي اکاډمۍ څخه چې په  ۱۳۸۳کال کې جوړه شوې ده د فراغت سند
تر السه کړ .د افغان ملي پوځ کارکوونکي یو درې کلن تړون امضا کوي چې کیداې شي په خپله خوښه بیا
نوی شي .په ملي پوځ کې د خدمت کولو اعظمي موده  ۲۵کاله ده.
له رامینځ ته کیدو راهیسې ،افغان ملي پوځ د یو مرکزي پلي ځواک څخه یو بشپړ پوځ ته یې بدلون وموند.
نن ،پوځ له دواړو جګړه ییزو عناصرو او لوړو وړتیاوو څخه چې په کې پوځي پولیس ،استخبارات ،د الرې
د پاکولو ،د جګړه ییز مالتړ ،طبی ،هوايي اولوژستیکي برخې شاملې دي ،جوړ دی.
د  ۱۳۹۱کال د لیندۍ تر میاشتې پورې ،افغان ملي پوځ له  ۱۷۸۵۰۱سرتیرو څخه جوړ و ،چې په کې ۳۸۰
ښځې هم برخه لري .افغان هوايي ځواک چې په ۱۳۸۶کال کې جوړ شوی دی د  ۱۳۹۱کال د لیندۍ تر
میاشتې پورې  ۹۶الوتکې درلودلې او د  ۶۳۲۵کارکوونکو له ډلې نه  ۲۷تنه یې میرمنې وې.
د امریکې متحده ایالتونه د افغان ملی پوځ د روزنې او سمبالونې په برخه کې یو مهم ملګری شمیرل کیږي
چې ملی پوځ روزي او سمبالوي ،او د الزمو تخنیکي او مالي مرستو ستره برخه برابروي ،او د غه هیواد
ژمن دی څو له  ۱۳۸۷نه تر  ۱۳۹۲کاله پورې د پوځ د روزنې او سمبالونې په برخه کې  ۱۷میلیارده ډالره
ولګوي .او له دې نیټې څخه وروسته به د امریکې متحده ایالتونه خپلې مالي مرستې په کال کې  ۳ملیارده
ډالرو ته راټیټې کړي .تمه کیږي چې نور بسپنه ورکوونکي هیوادونه به په ګډه له ملي پوځ سره  ۱میلیارد
ډالره مرسته وکړي .د افغان حكومت اوسنۍ موخه د  ۱۳۹۳كال تر پايه د لیږد د بهیر د برخې په توګه په
ټول هیواد کې د بشپړ امنيتي مسؤوليت په غاړه اخيستل دي.

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  ۱۳۹۱کال د لیندۍ تر میاشتې پورې د افغان ملي پولیسو ځواک څه له پاسه ۱۴۸۵۳۶
تنه وو چې له دې ډلې نه  ۱۴۶۷تنه یې میرمنې وې چې الندیني ځواکونه جوړوي:
ملي پولیس یا افغان يونيفورم لرونكي پوليس ( :)AUPد پوليسو د زیاترو ورځنيو دندو مسئووليت په غاړه
لري .د افغانستان د عامه نظم ملي پوليس ( :)ANCOPپه 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
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په وړاندې غبرګون دی .افغان سرحدي پوليس ( ،)ABPدا پوليس په نړيوالو پولو کې د قانون د پلي کولو
دنده لري او 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  ۱۳۸۴کال 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.
نوموړې قومنداني د افغانستان د ملي پوليسو د ماموريت لپاره کابو څو زره کارکوونکي او تړون کوونکي
ځانګړي کړي دي .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  ۱۳۸۴کال د پوليسو قانون او د  ۱۳۸۳کال 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.

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  ۲.۷۷۵مترمکعبه اوبه تر السه کوي ،په اسانۍ سره د وګړو
پر سر له  ۱،۷۰۰متر 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  ۶۷۶مترمکعبه
اوبو ته په پام سره د سړي پر سر د  ۵۰۰مترمکعبه 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؛ د هیواد د ټولو
مخزنونو له ډلې نه  ۱۲مخزنه د  ۱۹۲۰او  ۱۹۴۰کلونو 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  ۲۶.۸سلنه وه
د اوبو د ویش دودیزسیسټمونه د شخړو له امله په کلکه زیانمن شوي او اوبه په ټولنه کې دشخړو د دوهم
ستر المل په توګه د مفسدو چارواکو له خوا ناوړه ګټه اخیستنې ته برابرې شوی دي .د میرآب د سیسټم د
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جوړولو له الرې د اوبو د مدیریت ښه کولو ته اړتیا ده ،چیرې چې ټولنې د عامه زیرمو د مدیریت لپاره
استازي ټاکي څو د اوبو په ویش کې د مساوات او شخړو د حل په څیر موضوعګانو په برخه کې ښکیل وي.
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  )۲۰۲۵( ۱۴۰۴کال کې به د موجودو اوبو حجم د سړي پر سر په  ۱۳۸۳کال کې د اوبو
د موجودې اندازې په نسبت  ۳۶سلنه راټيټ شي .دا په ځانګړې توګه د ښاري سیمو د پراختیا لپاره هڅې مختلوي ،د
اټکل له مخې په  ۱۴۰۴کال 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  ٪۹۰د کلیو د الس رسۍ پراختیا ،هغه موخه ده چې په  ۱۳۸۹کال کې به بشپړ شي؛ منځ مهالې موخې لکه
د اوبو په سکټور کې د حقوقي او حکومتي جوړښتونو پراختیا او اصالحات ،باید په  ۱۳۹۲کال کې بشپړ شي؛ او
اوږد مهالې موخې لکه د اوبو د موجودو زیربناوو بیا رغول او د نوو زیربناوو جوړول ،باید په )۲۰۲۳( ۱۴۰۲کال
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  ۱۳۸۷کال د اوبو د سکټور ستراتیژي؛ د  ۱۳۸۸کال 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  ۱۳۳۶کال راهیسې په رسمي توګه ترې ګټه اخیستل کیږي ( د میاشتو نومونه یې له ایراني
یا فارسي نومونو څخه توپیر لري) .په  ۲۰۱3کال کې په افغانستان کې نوی کال د  ۱۳۹2کال د وري په
لومړۍ نیټه پیلیږي( چې د  ۲۰۱3زیږدیز کال د مارچ له ۲۱مې 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  2013او  1392 / 139کلونو لپاره 133مخ ته ورشئ او د رخصتي ورځې پکې په پوالدې رنګ په نښه شوي دي.
•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
• نومونو د کارونې لپاره) الندینۍ ویب پاڼې وګورئ:
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•www.fourmilab.ch/documents/calendar
•www.iranchamber.com/calendar/converter/iranian_calender_converter.php

د اداري سمون او ملکي خدمتونو خپلواک کميسيون

()IARCSC

www.iarcsc.gov.ag

د  ۱۳۸۱کال د غويي په میاشت کې د بُن 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  ۱۳۸۲کال 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()IARCSC
ته واړول شو .کمیسیون اوس  ۷سیمه ییزې څانګې ۳۴ ،والیتي څانګې او  ۲۷روزنیز مرکزونه لري.
د کميسيون د کار موخه په افغانستان کې د يوې عملي ،ګټورې ،رڼې ،حساب ورکوونکې ،مسؤولې،
غير سياسي او ناپیيلې عامه ادارې رامنځ ته کول دي .دغه کميسيون د ملکي خدمتونو او مدیریت له
یوې څانګې ،د ملکي خدمتونو یوې داراالنشاء ،د ملکي خدمتونو یوه انستیتیوت ،د ګمارلو یوه خپلواک
مدیره پالوي ،د غوښتنو له یوه خپلواک مدیره پالوي ،د والیتي چارو یوې څانګې او د پروګرام د
طرحې او همغږۍ له یوه ریاست څخه جوړ دی.
په  ۱۳۹۱کال کې دې کمیسیون په  ۲۲وزارتونو کې د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې جوړې ،په ۱۱
وزارتونو او ادارو کې یې د معاشونو او رتبو سیسټم پلی ،له  ۲۰۰۰څخه زیات ملکي مامورین یې
روزلي دي ،او د ملکي خدمتونو په ادارو کې د ښځو د ونډې د هڅولو په موخه یې یو ملي کنفرانس
جوړ کړی دی.
نوموړی کمیسیون په پام کې لري څو په  ۱۳۹۲کال کې ،په پنځو وزارتونو کې د معاشونو او رتبو
د پروګرامونو د پیل؛ د  ۴۸وزارتونو او ادارو د سازماني جوړښت د ښه کولو؛ له  ۲-۱رتبو پورې
د  ۵۰۰پستونو لپاره د  ۵۰۰کارکوونکو د ګمارلو؛ له  ۶-۴رتبو د پستونو لپاره د ملکي خدمتونو په
ادارو کې د شاملیدو د آزموینې؛ د  ۶۵۵ملکي کارکوونکو لپاره د روزنیزو پروګرامونو؛ او د ۵۰۰
ملکي کارکوونکو لپاره د اړتیا د ارزولو د روزنې په ګډون ،یو لړ پروژې پلې کړي.
د کميسيون او د هغه له نوښتونو سره مالي او تخنیکي مرستې د افغانستان د بیا رغونې د وجهي
صندوق(  ،)ARTFمصر ،متحده عربي اماراتو ،جرمني ،هندوستان ،انګلستان ،د ملګرو ملتونو د
پراختیايي پروګرام ( ،)UNDPد امریکې د متحدو ایالتونو د نړیوالې پراختیايي ادارې( ،)USAIDاو
نړيوال بانک له خوا کیږي.
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د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون

()AIHRC

www.aihrc.org.af

د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون ( )AIHRCد 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  ۱۳۸۴کال د غويي په میاشت کې توشیح شو .د دې قانون په رڼا کې(۴
ماده) ،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 ( )۹کمیشنرانو له خوا کیږي چې د یوې
پنځه کلنې دورې لپاره د ولسمشر له خوا ټاکل کیږي .د دې کمیسیون مشري د ډاکټرې سیما سمر له خوا
کیږي چې ددې کمیسیون مرستیال احمد فهیم حکیم 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.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د هیواد په کچه له ټولو ونډه والو سره له پراخې سال
مشورې وروسته یو څلور کلن ستراتيژیک او عملیاتي پالن ( )۱۳۹۲-۱۳۸۹منظور کړ .نوموړی پالن د
افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د داراالنشا له خوا چې مشري یې د اجرائيوي رئيس ښاغلې
محمد موسی محمودي له خوا کیږي پلی کیږي .ددې پالن پنځه ستراتیژیکې موخې رهبریت ،پوهنه ،واک
ورکول ،مدافعه یا مالتړ ،څارنه او پلټڼه دي .دغه کمیسیون په ټول هیواد کې د خپلو خدمتونو د پوښښ د
تضمین په موخه اته سیمه ییزې څانګې( هرات ،کندهار ،پکتیا ،بامیان ،ننګرهار ،کابل ،کندز او بلخ) او
شپږ والیتي څانګې( غور ،دایکندي ،هلمند ،ارزګان ،فاریاب او بدخشان) په والیتونو کې له  ۶۰۰څخه د
زیاتو کارکوونکو په درلودلو سره پرانیستې دي.
8

الف څخه تر یا

د افغانستان د بیا رغونې وجهي صندوق

()ARTF

www.worldbank.org/artf

دافغانستان د بيارغونې وجهي صندوق د  ۱۳۸۱کال د وري په مياشت کې د افغان حکومت د منظمو
لګښتونو سره د بسپنه ورکوونکو د مالي مرستو د همغږۍ د وسیلې په توګه جوړ شو ARTF .اوس مهال د
حکومت اصلي بودیجې (په .34.مخ کې ملي بودیجه وګورﺉ) ته نه يواځې د معاشونو او عملیاتي لګښتونو
په برخه کې بلکې د لومړيتوب لرونکو پراختیايي پروګرامونو لپاره چې موخه یې د هیواد په نښه شوو
ملي پراختيايي موخو ته رسیدل دي ،د مرستو د لیږد له تر ټولو ارزښتناک ميکانيزم دی.
د  ۱۳۹۱کال د وږې تر میاشتې پورې ۳۳،بسپنه ورکوونکو په ټولیزه توګه  ۵.۷۵بلیون ډالره یې مرسته
کړې چې له دې مرستو نه  ۵.۳۴بلیون ډالره د حکومت په واک کې ورکړل شوي دي ،او  ۴.۳۲بلیون
ډالره د پانګونې د پروژو لپاره ځانګړي شوي دي ARTF .د کرهڼې ،دکلیو د پراختیا  ،بشري پراختیا،
زیربنا او د حکومتدارۍ په برخو کې د پانګونې له  ۲۱فعالو پروژو سره مالي مرسته کوي .د ARTF
د مدیریت کمیټه له نړیوال بانک( مدیر) ،د آسیا پراختیايي بانک UNDP ،او د افغانستان د مالیې له
وزارت څخه جوړه ده.
د افغانستان حکومت بسپنه ورکوونکي هڅوي څو د غیر دولتي سازمانونو او نورو فعالینو پر ځای د
افغانستان د بيارغونې د وجهي صندوق له الرې خپلې مالي مرستې سمبالې کړي ،ځکه چې دغه صندوق
د بيارغونې په بهيرکې د افغانانو د واک د زياتولو ،د مرستو د همغږۍ او د څرک د معلومولو او د
روڼوالي د زیاتولو يوه ښه وسيله ګڼي .مرستندويان له صندوق سره د مرستې پرمهال کوالی شي د
حکومت ځانګړې پروژه یا پروګرام غوره کړي؛ دغه غوره توب د یوې ادارې د کلنۍ مرستې تر 50
سلنې پورې محدودیږي.
د افغانستان دبيارغونې وجهي صندوق د ګڼ شمیر ملي پراختيايي پروګرامونو لکه د ملي پيوستون پروګرام
( ،)NSPد بیړنۍ کارموندنې ملي پروګرام ( ،)NEEPد تعلیمي کیفیت د ښه کولو پروژه ( ،)EQUIPد
بیوزلو کلیوالو لپاره د روغتیايي فعالیتونو له پیاوړي کولو ،د افغانستان لپاره د کوچنیو پورونود پانګې
اچونې د مالتړ له ادارې ( )MISFAاو د کليو او ښارونو د اوبو رسولو او روغتیا ساتنې سره مالي
مرسته کړې ده .د افغانستان د بيارغونې وجهي صندوق په  ۱۳۸۷کال کې له دوهمې بهرنۍ ارزونې څخه
وروسته د افغانستان د ملي پراختیايي ستراتیژۍ د لومړیتوبونو د پلې کولو د هڅونې په موخه په پروګرام
پورې خورا اړوند ،سکټور محوره مالي میکانیزم پر لور یې بدلون وموند .د  2008د دسمبر په میاشت
کی صندوق د پایلو د اسانتیا لپاره د وړتیا د لوړولو یو نوی پروګرام پیل کړ چې موخه یې د دندو د ښه
تر سره کولو ،افغانانو ته د بنسټيزو خدمتونو د وړاندې کولو او د ملي لومړیتوب د پروګرامونو د پلي
کولو په برخه کې د اړوندو وزارتونو د وړتیا او اجرااتو په ښه کولو کې له حکومت سره مرسته ده .
په دې وروستیو کې  ARTFدوه نوې پروژې پیل کړې دي:
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 .۱د عدالت د خدمتونو د رسولو پروژه د  ۴۰میلیونو ډالرو له لومړنۍ پانګې سره .د پروژې موخه حقوقي
خدمتونو ته د الس رسۍ او ګټې اخیستنې زیاتول دي .پروژه هڅه کوي څو  :د حکومت د ملي لومړیتوب
پروګرام پلی؛ د لیږد اغیزې کمې؛ د اوږدو پایلو لپاره سیسټم په یوه تلپاتې الره روان؛ او د خدمتونو لیږد
ښه کړي.
 .۲د افغانستان د کلیو د الس رسۍ پروژه د  ۱۰۷میلیون ډالرو له لومړنۍ بودیجې سره د کلیو د بیړنۍ الس
رسۍ د ملي پروژې د ارزونې پروژه ده .د پروژې پراختیايي موخه په هر فصل کې بنسټیزو خدمتونو او
اسانتیاوو ته د کلیوالو ټولنو د الس رسۍ تأمین دی.
د دغه صندوق لوی مرستندويان انګلستان ،د امریکې او کاناډا هیوادونه دي .نور مرستندويان یې د 15
اروپايي هیوادونو په ګډون ،داروپا کميسيون ،هند ،ايران ،ترکيه ،استراليا او د خليج هیوادونه دي.

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  ۱۳۸۲کال 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 دې ادارې مرکزي دفتر په کابل کې دی او په هرات ،کندهار ،مزارشریف ،کندز،
خوست ،هلمند او جالل آباد کې سیمه يیزې څانګې لري.
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؛ د دې الرښود وروستۍ ګڼه چې د ۱۳۹۱
کال د مرغومي په میاشت کې به خپره شي ،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
او کندهار په والیتونو کې د درې صنعتي پارکونو د مدیریت چارې په غاړه لري او د درې نورو سوداګریزو
پارکونو د جوړیدو چارې د کابل ،مزار شریف ،کندهار ،ننګرهار او هلمند په والیتونو کې روانې دي.
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د افغانستان د جیوډیزۍ او کارټوګرافۍ مرکزي اداره

()AGCHO

www.agcho.org

د افغانستان د جیوډیزۍ او کارټوګرافۍ مرکزی اداره یوه حکومتی اداره ده چې په افغانستان
کې د رسمي نقشو جوړولو او نورو اړوندو دندو مسوولیت لري .د دې ادارې چارې د فزیکي،
جغرافیايي ،سیاسي ،موضوعي ،کادسټري ،اوطبیعي سرچینو د نقشو؛ د ځمکې ُ
دکرې د سنجولو
چارې ؛ او ملي اطلس پر تولید ،خپرولو او ویشلو تمرکز کوي .نوموړې اداره چې په مستقیمه
توګه ولسمشر ته رپوټ ورکوي ،څه له پاسه  ۷۰۰کارکوونکي او په  ۱۶والیتونو کې سیمه
ییزې څانګې لري .دغه اداره په پنځو څانګو ویشل شوې ده :دمعلوماتو او مراجعینو د خدمتونو،
کارټوګرافي او جغرافیايي معلوماتي سیسټم ( ،)GISکادسټر ،له هوا څخه د عکاسۍ له الرې او
له له لیرې واټن څخه نقسشه اخیستنه ( ،)Photogrammetry & Remote sensingاو
جیوډیزي .د یوې خپلواکې ادارې په توګه د دې ادارې له رامینځ ته کیدو وړاندې په ۱۳۳۷کال
کې ټولې نقشې د پوځ له خوا برابریدلې.
تر  ۱۳۵۸کال یعنې د پخواني شوروي اتحاد تر یرغل پورې د افغانستان د جیوډیزۍ او کارټوګرافۍ
مرکزې ادارې تر  ، )geodetic triangulation( ٪۲۶او ۳۰٪کادسټري سروې ګانې چې
د هیواد لپاره د ارزښت وړ وې بشپړې کړې دي .په دغه موده کې او وروسته تر هغې د نقشې
اخیستنې او چاپولو وسایل د سویزرلنډ ،جرمني او هالنډ له هیوادونو څخه راوړل شول .چې په
دې کې ستره لیکا کمره او د وه د آفسیټ د چاپ رنګه ماشینونه ،او زیات شمیر د نقشو دتولید
وسایل شامل وو چې ال تر اوسه د استفادې وړ دي .له  ۱۳۸۰کال را هیسې ددې ادارې د عصري
کولو په موخه نوې هڅې روانې دي ،دې ادارې د دولت څانګو او بهرنیو سازمانونو ته یو
شمیر موضوعي نقشې برابرې کړې دي او اوس مهال د جغرافیايي معلوماتي سیسټم (جی آی اس
)په اړه روزنیز پروګرامونه وړاندې کوي .دې ادارې د کابل په پوهنتون او د کابل د پولیتخنیک
په پوهنتون کې د جیوګرافۍ او جغرافیايي معلوماتي سیسټم څانګې هم پرانیستې دي .په ۱۳۹۰
کال کې دې ادارې د  ۱:۱۸۰۰۰د کابل ښار د سړکونو د ډیجیټلي تصویري نقشو په ګډون ګڼ
شمیر نوې نقشې جوړې کړي دي )۲۰۱3( .د جرمني د حکومت په مرسته یې د افغانستان یو
ملي اطلس چې له  ۵۰څخه د زیاتو نقشو درلودونکی دی خپور کړي.
د افغانستان د جیوډیزۍ او کارټوګرافۍ مرکزي اداره وزارتونو او نړیوالو سازمانونو ته ،چې په
ځینو حاالتو کې د ځانګړو مرستندویه اسنادو غوښتونکي دي ،خدمتونه وړاندې کوي .ټولې هغه
نقشې چې په افغانستان کې خپریږي باید په قانوني توګه د دې ادارې له تاييد څخه برخمنې وي.
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د افغانستان د سولې او بیا پیوستون پروګرام

()APRP

www.undp.org.af/WhoWeAre/UNDPinAfghanistan/Projects/psl/prj_aprp.html
د افغانستان د سولې او بیا پیوستون پروګرام( )APRPد  ۱۳۸۹کال 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 .دغه پروګرام تر دې دمه
په افغانستان کې د بیا پیوستون او بیاپخالینې د ټولو پروګرامونو په پرتله هر اړخیز دی ،له دې امله د دې
پروګرام بودیجه په ټولیزه توګه  ۷۸۲میلیونه ډالره ده .د  ۱۳۹۱کال لپاره د دې پروګرام بودیجه ۱۲۳.۷
میلیونه ډالره وه ،چې د آسټرالیا ،ډنمارک ،ایستونیا ،فنلنډ ،جرمني ،ایټالیا ،جاپان ،هالنډ ،سویلي کوریا،
هسپانیې ،انګلستان ،او د امریکې د متحدو ایالتونو په ګډون د دوولسو هیوادونو له خوا تأمین شوې وه.
د دې پروګرام مشري د سولي د عالي شورا د یوې  ۷۰کسیزې کمیټې له خوا کیږي؛ چې د  ۱۳۸۹کال د
وږي په میاشت کې د ولسمشر کرزي له خوا وټاکل شوه .د دې شورا موخه له طالبانو سره د سولې له خبرو
سره مرسته ده او مشري یې د صالح الدین رباني له خوا کیږي .نوموړې پروګرام د ګډې داراالانشا له خوا
د اجرئيوي آمر تر مشرۍ الندې پلی کیږي چې د سیمه ییزې کچې د بهیرونو لپاره والیان او ولسواالن د
اړونده وزارتونو مرستې همغږې کوي .د  APRPله پلي کیدو څخه نړیوال ملګري مالتړ کوي چې په دې
کې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام ( )UNDPنړیوال سوله ساتې ځواکونه ( )ISAFاو د افغانستان لپاره
د ملګرو ملتونو مرستندوی پالوی ( )UNAMAاو بسپنه ورکوونکي هیوادونه برخه لري.
د افغان حکومت ستراتیژي درې اصول لري .لومړی د سولې او بیا پیوستون د هڅونې په موخه د
حکومتدارۍ د امنیتي او ملکي ادارو پياوړي کول .دوهم له سیاسي شرایطو سره مرسته او د یوې تل پاتې
او عادالنه سولي د رامینځ ته کیدو په موخه د افغانانو مالتړ .دریم 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
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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 د ځایی شوراګانو سمبالول څو هغو ټولنو ته چې د سولې له بهیر سره د
یوځای کیدو نیت لري الس رسی ومومي .
2 .2د ملکي کولو یو  ۹۰ورځنی بهیر چې په ترڅ کې یې یو بی وسلې شوی جنګیالی د بیاپیوستون او څارنې
په معلوماتي زیرمه(داټا بیز )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.
او س د  APRPپروګرام د افغانستان په ټولو  ۳۴والیتونو کې حضور لري.

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 . .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( )PMOله الرې د کلیو د بیارغونې او
پراختیا په وزارت کې اداره کیږي او د نړیوال بانک ،د افغانستان د بیا رغونې د وجهي صندوق او نورو
دوه اړخیزه بسپنه ورکوونکو له خوا ورسره مرسته کیږي .دغه پروګرام د  ۱۳۸۹کال د غبرګولي په میاشت
کې په رسمي توګه پیل او اوس مهال د پروان ،بامیان ،ننګرهار ،هرات ،بلخ ،کندهار او هلمند په والیتونو
کې فعال دی .دغه پروګرام(  )AREFPد کلیو د ښځو او نارینه وو د کار او ګټو د زیاتولو او د پام وړ سیمه
ییزو صنایعو د پايښت لپاره هڅه کوي .دغه پروژه له درې مهمو عناصرو څخه جوړه ده :
د 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.
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د 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
د 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.

د افغانستان ملي پراختیايي ستراتیژي

()ANDS

د افغانستان ملي پراختیايي ستراتيژي ( )ANDSد افغانستان د پراختیا لپاره مهم کاری چوکاټ دی چې
موخه یې د بیوزلو په ګټه د ودې هڅول ،په افغانستان کې د ډموکراټیک بهیر او ادارو له پراختیا سره
مرسته ،او د بیوزلۍ او زیانمننې د کچې را ټیټول دي .د افغانستان ملي پراختیايي ستراتیژۍ د پالیسۍ یو
کاري چوکاټ او د پلي کیدو پالن یې طرح کړی دی .د سکټور ستراتیژۍ د  ۱۳۹۱-۱۳۸۷موده تر خپل
پوښښ الندې لري او په پام کې لري څو د افغانستان له تړون سره په ګډه تر( ۱۳۹۹)۲۰۲۰کاله پورې د
افغانستان د زریزې پراختیايي موخو( )MDGsته د رسیدو الره هواره کړي .همدا راز دغه ستراتیژي د
هیواد د بیوزلۍ د راټیټولو د سند( )PRSPپه توګه کار کوي چې د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال صندوق
له خوا له پور څخه د خالصون لپاره د یوه هیواد د شرایطو د ارزولو په موخه د یو مهم سندپه توګه کارول
کیږي .په  ۱۳۸۷کال کې بشپړ شوی  ANDSدافغانستان د تړون د معیارونو ،اصولو او ستنو په مالتړ ،په
درې برخو کې ترتیب شوی دی:
1 .1امنیت :موخه یې د هیواد په کچه ثبات ،د قانون د پلي کیدو پیاوړتیا ،او د شخصي امنیت ښه کول.
2 .2حکومتداري ،د قانون واکمني او بشري حقونه :موخه یې د ډموکراټیکو اصولو او ادارو ،د بشري
حقونو ،د قانون د واکمنۍ ،د عامه خدمتونو د لیږد او د حکومت د حساب ورکونې پیاوړتیا ده.
3 .3اقتصادي او ټولنیزه پراختیا :د خصوصي سکټور په مشرۍ د آزاد بازار د اقتصاد له الرې د دوامدارې
پراختیا تضمین ،د بشري پراختیا د شاخصونو وده ،او د  MDGsپر لور د پام وړ پرمختګ رامنځ ته کول.
د افغانستان ملي پراختیايي ستراتیژي د  ۱۷سکټورونولپاره له ستراتیژیو څخه جوړه ده چې تر  ۸فرعي
برخو الندې راغلې دي:
 )۱امنیت؛  )۲ښه حکومتداري؛  )۳زیربنا او طبیعي سرچینې؛  )۴پوهنه اوفرهنګ؛  )۵روغتیا او تغذي؛
 )۶کرهڼه او د کلیو پراختیا؛  )۷ټولنیز خوندیتوب؛ او  )۸د اقتصادي ادارې او خصوصي سکټورپراختیا.
همدا راز د یادو برخو مالتړ د شپږو نورو مهموهر اړخیزوموضوعګانو په واسطه کیږي :له نشه یي
توکو سره مباره ،له فساد سره مبارزه ،د وړتیا لوړول ،د جنسیت برابري ،سیمه ییزه همکاري او چاپیریال.
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د  ANDSمهمه موخه د بیوزلۍ د پام وړ را ټیټول او د افغانانو د ژوندانه ښه کول ،او د هیواد د امن او
ثبات لپاره د بنسټ جوړونه ده .چې دا ټول پیاوړې او چټکې اقتصادي ودې ته اړتیا لري څو وکړای شي
کاري فرصتونه را منځ ته او د عایداتو کچه چې د بیوزلۍ د راټیټولو لپاره خورا مهمه ده لوړه کړي .ملي
پراختیايي ستراتیژي د افغانستان د حکومت ستراتیژي ،پروګرامونه او پروژې د یوې پنځه کلنې مودې
لپاره ( )۱۳۹۲-۱۳۸۷جوړوي او پالیسۍ یې ټاکې ،او په اغیزمنه توګه د دې کړنو د پلي کیدو ،څارنې او
ارزونې وسیله ده.
په داسې حال کې چې اړوند وزارتونه د افغانستان د ملي پراختيايي ستراتیژۍ د پلي کولواصلي مسؤولیت
لري ،د ماليې او اقتصاد وزارتونه د دې بهیر د مديريت او څارنې دنده په غاړه لري .له دې دندې سره د
مرستې په موخه د افغانستان د ملي پراختیايي ستراتيژۍ د پلي کولو او پراختیا د همغږۍ ریاست د مالیې
په وزارت کې ،او همدا راز د څارنې او ارزونې ریاست د اقتصاد په وزارت کې جوړ شول .د افغانستان
د ملي پراختیايي ستراتیژۍ پنځه کلن اټکل شوی لګښت په ټولیزه توګه کابو  ۵۰.۱میلیارده ډالره دی چې
له دې پیسو څخه  ۶.۸میلیارده ډالره به دافغان حکومت له خوا مرسته وشي او  ۴۳.۲میلیارده ډالره به د
بهرنیو مرستو له الرې تأمین شي.

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 (34مخ) 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 ۱۳۹۱
کا 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.
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د حکومت د معلوماتو او رسنیو

www.gmic.gov.af

مرکز()GMIC

د حکومت د معلوماتو او رسنیو مرکز په  ۱۳۸۶کال 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 دې ادارې د بودیجې ستره برخه د امریکې د سفارت له خوا برابریږي.
د حکومت د معلوماتو او رسنیو د مرکز د پروګرام درې څانګې د دې ادارې د موخو لپاره کار کوي .د
رسنیو د اړیکو او همغږۍ څانګه د افغان حکومت او خپلواکو رسنیو تر مینځ د اړیکو د رامینځ ته کولو او
ساتلو له الرې افغانانو ته د معلوماتو د همغږۍ او خپرولو ضمانت کوي .د وړتیا د لوړولو څانګه د افغان
حکومت په ارتباطي ادارو کې له اړتیا سره سم د روزنیزو فعالیتونو د رامینځ ته کولو او تر سره کولو
له الرې د وړتیا په لوړولو کې ونډه اخلي ،او همدا راز د خپلواکو رسنیو د خبریاالنو د مسلکي وړتیاوو
د لوړولو په موخه به سیمینارونه او ورکشاپونه جوړوي .د عامه انسجام څانګه ،او په دې اداره کې د
پوهاوي دلوړولو څانګه له عصري او دودیزو وسایلو څخه په ګټې اخیستلو سره د هیواد په کچه د معلوماتو
د راغونډولو او خپرولو له الرې افغانانو ته د حکومت د فعالیتونو او پرمختګونو په اړه خبرتیا ورکوي.

د چارو د ادارې او دوزیرانو د شورا د داراالانشأ ریاست

()OAA/CoMS

www.oaacoms.gov.af/en

د چارو د ادارې ریاست او د وزیرانو د شورا دارالانشأ ( ،)OAA-CoMSد اجرائيوي کچې یوه همغږې
کوونکې ،مشوره ورکوونکې او تسهیلوونکې اداره ده چې د افغانستان له ولسمشر سره د حکومت د مشر ،د
دولت د مشر او د وزيرانو شورا د رئيس په توګه مرسته کوي .په اصل کې دغه اداره په  ۱۹۵۰لسیزه کې
د ظاهر شاه د واکمنۍ پرمهال رامنځ ته شوه ،په  ۱۳۸۱کال کې ددې ادارې په جوړښت کې بدلون را غی؛
د وزیرانو د شورا دارالانشأ او د څارنې او ارزونې څانګه په ۱۳۸۲کال کې د دوو( )۲بیلو ریاستونو په
توګه جوړ شول څو د وزیرانو د شورا غونډو ته منظم مالتړ تضمین کړي.
د چارو د ادارې ریاست( )OAAد حکومتي ادارو د مرکز په توګه د افغانستان د حکومت د درې اساسي
برخو(اجرائیه قوې ،مقننه قوې اوقضائیه قوې) تر منځ د پالیسۍ د همغږي کوونکي دنده لري .نوموړې اداره
د ولسمشریزو فرمانونو او د وزیرانو د شورا د پریکړو پر پلې کیدو څارنه کوي .همدا راز دغه اداره د
هر مالي کال په پای کې د حکومت د بریالیتوبونو په اړه ملي شورا ته رپوټ برابروي .سره له دې چې دغه
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اداره د یو بی طرفه اجرائيوي ارګان په توګه طرح شوې ده  .خو دغه اداره پاليسي نه جوړوي بلکې
د پاليسۍ جوړول همغږې کوي .د چارو اداره او د وزیرانو د شورا داراالانشأ د وزارتونو له خوا پر
تسوید شوو پالیسو باندې غور کوي او د افغانستان له ملي پراختيايي ستراتیژۍ سره د هغو سمون
تضمینوي ،مهم او هر اړخیز نوښتونه په نښه کوي او يوه څرګنده او کره بودیجه لري .یو ځل چې د
پالیسۍ مسوده د دې ادارې له خوا تصویب شي دغه مسوده بیا ولسمشر او کابينې ته د وروستۍ کتنې
او احتمالي تصويب په موخه لیږل کیږي .کله چې يوه پاليسي تصويب شي ،د چارو اداره د هغې د
پلې کیدو د بهير څارنه او ارزونه کوي.

د روغتيايي خدمتونو بنسټيزه ټولګه

()BPHS

د روغتيايي خدمتونو بنسټيزه ټولګه ( )BPHSد  ۱۳۸۱کال د کب په میاشت( ۲۰۰۳کال 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:د
روغتيايي خدمتونو دیوې معياري ټولګې برابرول چې د لومړنيو روغتيايي پاملرنو په کلينیکونو کې
د روغتيايي خدمتونو د وړاندې کولو بنسټ جوړوي )2 ،د وګړو د شمیر پر بنسټ روغتيايي خدمتونو
ته د برابرې السرسۍ له الرې د روغتيايي خدمتونو د بيا ویش هڅونه.
د روغتيايي خدمتونو بنسټيزه ټولګه( )BPHSپه 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  ۳۴والیتونو له ډلې نه  ۳۱والیتونو 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 )1:روغتيايي پستونه )2 ،ثانوي روغتيايي
مرکزونه )3 ،ګرځنده روغتیايي ډلې )۴،بنسټيز روغتيايي مرکزونه )۵،بشپړ (جامع) روغتیايي
مرکزونه )۶،همدا راز  BPHSد کارکوونکو د ګمارلو او د دې اسانتیاوو د زیربنا د بیارغونې لپاره
معیارونه برابروي .په  ۱۳۸۹کال 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.
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د سيمه یيزو ارګانونو خپلواک ریاست

()IDLG

د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک ریاست( )IDLGد وږي د میاشتې په  ۸مه نیټه د ولسمشریز فرمان پر
بنسټ د کورنیو چارو د وزارت د ملکي خدمتونو د برخې او د چارو د ادارې د والیتي شوراګانو د
برخې د یوځای کولو له الرې رامینځ ته شو .د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواک ریاست دنده د سیمه ییزې
ادارې څلورو مهمو غړو ته د اداري مرستو ،سرچینو او وړتیا په لوړولو کې مرسته ده :والیتونو(
د والیانو دفترونو)؛ ولسوالیو؛ والیتي شوراګانو؛ او سیمه ییزو ښاروالیو( پرته له کابل ښاروالۍ ).
دغه ریاست همدا راز په ملي کچه د سیمه ییزې ادارې د پالیسۍ او ستراتیژۍ جوړول او پلي کول
همغږې کوي .پنځه کلن ستراتیژیک کاري پالن ،سیمه ییزې ادارې ته د ملي لومړیتوب پروګرام ،او
د سیمه ییزې ادارې پالیسي( او دهغې د پلي کیدو بیا کتل شوی کاري چوکاټ دی) د دې ادارې مهم
ستراتیژیک اسناد دي .د دې ریاست دنده په ټولیزه توګه” د سولې او ثبات ټینګښت ،برابرې پراختیا او
اقتصادي ودې ته رسیدل او په سیمه ییزه کچه د عدالت ،ډموکراټيکو بهیرونو او د ښې حکومتدارۍ د
ادارو له الرې د خدمتونو په لیږد کې د ښه والې رامنځ ته کول ،او په دې توګه د افغانانو د ژوندانه د
کیفیت ښه کول دي“ .
د  IDLGرهبري له عمومي رئیس ،د پالیسۍ او پروګرامونو یو مرستیال ،او د مالي او اداري چارو
لپاره له یو مرستیال څخه جوړه ده .د پالیسۍ او پروګرامونو مرستیال دپالیسۍ یو ریاست ،او درې
ریاستونه چې د سیمه ییزې ادارې له غړو سره مرسته کوي ،اداره کوي :د ښاروالیو ریاست؛ د سیمه
ییزو شوراګانو ریاست؛ او د والیتونو( د والیانو د دفترونو) ریاست .د مالي او اداري چارو مرستیال
د بودیجې ،مالي ،بشري سرچینو او د  ICTریاستونه اداره کوي .همدا راز د څارنې او ارزونې د نوې
رامنځ ته شوي ریاست په ګډون څو ادارې دې چې په مستقیمه توګه د  IDLGعمومي رئیس ته راپور
ورکوي.
له پخوا نه IDLG ،د بسپنه ورکوونکو په مالي مرسته شپږ پروژې لري چې د دې ریاست د" لومړیتوب
د شپږو پروګرامونو په کاري چوکاټ" کې په ډاګه شوي دي په دې کې  :د کړنو پر بنسټ د ادارې
صندوق( ،)PBGFد ولسوالیو د مرستې پروګرام( ،)DDPد افغانستان د سیمه ییزې ادارې پروګرام
( ،)ASGPد افغانستان د سیمه يیزې ادارې د پراختیا د آسانتیا پروګرام( ،)ALGFDPد افغانستان د
ټولنیز انسجام پروګرام ( ،)ASOPد ښاري وګړو لپاره د افغان سیمه ییزو ښاروالیو پروګرام(RAMP-
 )UPشامل دي .که څه هم چی  IDLGاوس د بسپنه ورکوونکو د مالي بهیر د فعالیتونو په توګه د
پروګرامونو له په پام کې نیولو څخه لیرې کیږي ،او پر ځاي یې پروګرامونه د حکومت له خوا د
ټاکل شوو موخو او مقصدونو په توګه ګڼې ،چې ځینې یې د بسپنه ورکوونکو په مالي مرسته د پروژو
له الرې پلې شوي دي .د دې ریاست پروګرامونه په حقیقت کې د سیمه ییزې ادارې لپاره د ملي
لومړیتوب د پروګرام څلور فرعي برخې دي:
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1 .1د سیمه ییزې ادارې لپاره ملي بنسټ :په ملي کچه د پالیسیو ،قوانینو ،سیسټمونو او میکانیزمونو جوړول
څو د سیمه ییزې ادارې لپاره یو اغیزمن او وړ کاري چوکاټ برابرکړي.
 2 .2د والیتونو او ولسوالیو ادارې :د سیمه ییزو چارو د همغږۍ او الرښوونې ،د خدمتونو د لیږد د تضمین
او د ښې حکومتدارۍ د راوستولو لپاره د والیتونو او ولسوالیو د کچې د ادارو د وړتیا لوړول.
3 .3د ښاروالیو ادارې :عامه خلکو ته د خدمتونو د لیږد او د ښو ادارو د رامنځ ته کولو په موخه د ښاروالیو
د ادارو د وړتیا لوړول.
 4 .4استازيتوب ،حساب ورکونه او روڼوالی :په ځانګړې توګه د سیمه ییزو شوراګانو او نورو استازو
ادارو له الرې د استازیتوب ،ګډون ،حساب ورکونې او روڼوالي هڅول.
په دې کاري چوکاټ کې ،د بسپنه ورکوونکو په مالي مرسته پروژې د  IDLGد څلورو پروګرامونو په پلي کولو
کې مرسته کوي .د بیلګې په توګه  RAMP-UPدښاروالۍ د ادارې د پروګرام په پلي کولو کې ،او  ASGPد
ټولو څلورو پروګرامونو په پلي کولو کې مرسته کوي .د  IDLGد پروژو ټولګې د ګڼ شمیر هغو پروژو په
ګډون چې پای ته رسیدلي او یا د پای ته رسیدو په درشل کې دي ،ګڼ شمیر بدلونونه یې ځغملي دي :د کړنو
پر بنسټ د ادارې د صندوق د کار نیټه به د  ۱۳۹۲کال په نیمايي کې پای ته ورسیږي؛ له  DDPاو ASOP
سره نور د امریکې د متحده ایالتونو د حکومت له خوا مرسته نه کیږي او په دې توګه دغه پروګرامونه د
هیواد په ځینو برخو کې د انګلستان د حکومت په مرسته پلي کیږي .د  USAIDپه مالي لګښت یوه نوې پیل
شوې مهمه پروژه ،په مهمو سیمو کې د ثبات پروژه ده ،او په حاضر وخت کې  IDLGله  USAIDسره د
سیمه ییزې ادارې له برخې سره د دې پروژې د مرستې پر څرنګوالې بحث کوي .د بودیجې لور ته د پروژې
راوستل به په راتلونکې کې یو مهم بدلون وي :ګڼ شمیر پروژې د سیمه ییزې ادارې غړو ته د مالي سرچینو
د برابرولو لپاره ترتیب شوې دي ،او په دې توګه  IDLGپه پام کې لري چې دغه بسپنه به د  IDLGد بودیجې
او د مالیې وزارت د لګښت د سیسټم  ،یا د بسپنه ورکوونکو د پلي شوو موازي چینلونو له الرې و ویشل شي.
په همدې توګه د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک ریاست د سیمه ییزې ادارې د کاري سیسټم د سمون لپاره ژمن
دی .دې ادارې له وړاندې نه یو شمیر اصالحات پلي کړي دي ،او په راتلونکې کې د ال زیات سمون د پلي
کیدو تمه کیږي .د کار مهمې برخې دا دې:
•سیمه ییزې ټاکنې :د سیمه ییزې ادارې له پالیسۍ سره سم IDLG ،د ولسواالنو او والیت د مرستیاالنو لپاره
د وړتیا پر بنسټ د ټاکلو بهیر پیل کړی دی .د  ۲۰۱۲کال په پای کې د نوي بهیر له الرې189ولسواالن
او32د والیت مرستیاالن ټاکل شوي دي.
•د  SNGد غړو لپاره عامه اداري اصالحات IDLG :د معاشونو او رتبو بهیر یې په والیت کې پلی کړی
او د  ۲۰۱۲کال په پای کې دغه بهیر  85سلنه بشپړ شوی و .په  ۱۳۹۲کال کې  IDLGپه پام کې لري له
چې والیانو سره مرسته وکړي څو خپل دفترونه د خپلو مسؤولیتونو سره سم تنظیم کړي.
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•سیمه ییزه بودیجه IDLG :د والیتونو لپاره د پیسو د تخصیص ،د بودیجې د پالن جوړولو ،او پلي کیدو
د څرنګوالي په هکله له مالیې وزارت سره نږدې همکاري لري .په  ۱۳۹۱کال کې  IDLGد مالیې له
وزارت سره د ملي والیتي بودیجې د نوښت د پلي کیدو په برخه کې مرسته وکړه .په موازي توګه دې
ریاست د والیتونو د بودیجې د پالن جوړونې مسؤولیت د والیت د مقام دفتر ته سپارلی دی.
•سیمه ییزه پالن جوړونه IDLG :د مالیې ،اقتصاد ،دکلیو د بیا رغونې او پراختیا له وزارتونو سره د
سیمه ییزې پالن جوړونې د سمون او ښه کولو په موخه کار کوي IDLG .له والیتونو سره د وروستیو
دوو کلونو لپاره د والیتي ستراتیژیکو پالنونو د جوړونې لپاره مرسته کوي ،او په پام کې لري چې په
راتلونکي کال کې له خپلو ملګرو سره کار وکړي څو دا تضمین کړي چې د سیمه ییزې پالن جوړونې
نور بهیرونه (لکه والیتي پراختیايي پالنونه) د والیتونو د ستراتیژيکې پالن جوړونې له بهیر سره سمون
لري ،او سیسټم یې په ټولیزه توګه ثابت دی.
• د ولسوالۍ په کچه استازیتوب IDLG :د کلیو د بیا رغونې او پراختیا له وزارت سره د یو واحد منل
شوې میکانیزم د رامنځ ته کولو لپاره کار کوي څو د ولسوالیو له رسمي ټاکنو نه وړاندې د ولسوالۍ
په کچه استازیتوب رامنځ ته کړي .د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک ریاست او د کلیو د بیا رغونې او
پراختیا وزارت د "ولسوالۍ د همغږۍ نوو شوراګانو" ته د عملیاتي کړنالرو یو لړ مسودې جوړې کړي
دي ،او په پام کې لري چې په  ۱۳۹۲کال کې دغه کړنالرې په بشپړه توګه پلې کړي.
د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک ریاست د لیږد په بهیر کې د ناټو او نړیوالې ټولنې یو مهم ملګری بلل کیږي.
دغه ریاست په سیمه ییزه کچه په دې بهیر کې د ګډون لپاره د والیت د مقام له دفتر سره مرسته کوي .همدا
راز دې ریاست د  ۳۴والیتونو د والیت د مقام دفترونو ۳۴ ،والیتي شوراګانو ۳۳ ،والیتي ښاروالیو ته د
وړتیا او خطر ارزونه پلې کړې ،د مرستې ځینې مهمې برخې چې دغه ادارې به د پوځیانو د وتلو په دوام
کې ورته اړتیا ولري په نښه کړې دي.

د فساد په وړاندې د مبارزې او څارنې لویه اداره

()HOOAC

دفساد په وړاندې د مبارزې او څارنې لویه اداره د  ۱۳۸۷کال د چنګاښ په میاشت کې د ولسمشریز فرمان له
الرې په افغانستان کې د فساد په وړاندې د مبارزې د ستراتیژۍ د پلې کیدو او څارنې په موخه رامینځ ته شوه .له
فساد سره مبارزه د افغانستان د ملي پراختیايي ستراتیژۍ ( )ANDSیوه هر اړخیزه موضوع ده .په  ۱۳۸۵لمریز
کال کې ولسمشر کرزي د اداراتو په مینځ کې د فساد ضد اړوندې کمیټې ( )IICCچې دنده یې په افغانستان کې د
فساد په له مینځه وړلو کې مرسته وه رامیځ ته کړې .دې د فساد په وړاندې د مبارزې ملي ستراتیژي چې د فساد
په وړاندې د مبارزې او څارنې د لویې ادارې د رامینځ ته کیدو وړاندیز يې وکړ،جوړه کړه.
همدا راز د فساد لپاره د فرصتونو د راکمولو په موخه د حکومت د میکانیزمونو د لوړولو تر څنګ دغه
اداره د ناقانونه کړنو په هکله د راپور ورکونې دنده هم لري چې خلکو ته د فساد د بیلګو په هکله د راپور
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ورکولو الره هواروي چې وروسته به نوموړي قضیې د دې ادارې له خوا تعقیب او د ناقانونه کړنو په اړه
د پوره شواهدو د راغونډولو په صورت کې به قضیه لویې څارنوالۍ ته ولیږدول شي .سره له دې چې د
نوموړي ادارې دنده په پراخه توګه له فساد څخه مخنیوی دی نه د قضیو تعقیب.
د فساد په وړاندې د مبارزې او څارنې د لویې ادارې د  ۱۳۹۲-۱۳۹۰کلونو ستراتیژیک پالن ،سیمه
ییزې کچې ته د حکومتدارۍ د سپارلو له کبله د مخ په زیاتیدونکي فساد د ګواښ یادونه کوي .په دې توګه
 HOOAC،څلور سیمه ییزې څانګې په مرکز ،شمال ،سویل لویدیځ ،او سویل کې جوړې کړي دي.

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  ۱۳۸۹کال
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 کې 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  ۱۳۹۱کال د لیندۍ په میاشت کې وروسته له یو لړ بیاکتنو  NPPs ۲۲په 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 مسؤولیتونه.
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 احصائيې اداره یوه مرکزي حکومتي اداره ده چې د رسمي احصائیو 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.
د مرکزي احصائیې اداره چې په ۱۳۵۲لمريز کال کې جوړه شوه د  1384کال د کب په مياشت کې د
ولسمشریز فرمان پر بنسټ ديوې خپلواکې ادارې په توګه اعالم شوه .د دې ادارې  ۸۰۰کارکوونکي د کابل
په مرکزي دفتر او په ټولو والیتونو کې د دې ادارې په سیمه ییزو څانګو کې په کاربوخت دي .د مرکزي
احصائيې اداره په مستقیمه توګه ولسمشر ته رپوټ ورکوي ا د ملي احصائيې د کميټې او د ملي سرشمیرنې د
کمیټې (د ملي سرشمیرنې د تر سره کولو په موخه د لنډمهال لپاره جوړه شوې وه) له خوا ورته سال مشورې
ورکول کيږي .په دې دواړو کمیټو کې د ګڼ شمير وزارتونو او خصوصي سکټور استازي برخه لري.
د مرکزي احصائيې د ادارې چارې په لسو ( )۱۰سترو 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 مرکزي احصائيې اداره 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) ،او د افغانستان د نفوسو اټکل ( په والیتي او سیمه ییزه کچه د جندر
او ښاري – کلیوالي هستوګنو په اړه معلومات خپروي) هر کال خپروي .دغه اداره د بهرنیو سوداګریزو
احصائیو ،او 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 خپروي .په  ۱۳۹۰کال کې دې
ادارې په داسې حال کې چې د ( )CPIپه سبد کې د توکو شمیر له  ۲۰۲څخه  ۲۹۰ته زیاتوي د ()CPI
رپوټ ورکونه یې له شپږو والیتونو څخه لسو والیتونو ته غځولې ده .د دې ادارې خپرونې په پښتو ،دري او
انګلیسي ژبو خپریږي همدا راز نوي معلومات د دې ادارې په ویب پاڼه کې په منظم ډول خپریږي.
د مرکزي احصائيې اداره به د بُن د تړون له مخې د وګړو ملي سر شمیرنه پیل کړي .وروستۍ سرشمیرنه
په  ۱۳۵۷کال کې پیل شوه ،خوهیڅ کله بشپړه نه شوه .د غه اداره له  ۱۳۸۲کال راهیسې د سرشميرنې په
مقدماتي چارو کې بوخته ده؛ د  ۱۳۸۶کال په نیمايي کې دې ادارې د خنډونو او ستونزو د په نښه کولو
په موخه یوه آزمایښتي سرشمیرنه او د ټولو  ۳۴والیتونو لپاره یې د کورنیو لومړنۍ لیست نیونه پیل کړه
چې په  ۱۳۸۸کال کې بشپړه شوه .د وګړو یوه ملي سر شمیرنه به  ۲۱ورځې وخت ونیسي چې ۳۷۰۰۰
کارکوونکواوکابو  ۶۲میلیون ډالره بودیجې ته اړتیا لري .او دا به له سر تر لوی امنیت نه پرته ممکن نه وی.
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د د مرکزي احصائيې ادارې( )CSOاو دکلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت( ،)MRRDد اروپایی کمیسیون
په مالتړ د  ۱۳۸۸کال دتلې په میاشت کې د  ۱۳۸۷/۱۳۸۶کال د ګواښ او زیانمنې د ملي ارزونې()NRVA
موندنې خپرې کړې .په ۱۳۹۰کال کې دې ادارې د بامیان والیت یوه & Socio-Demographic
 ( Economic Survey SDESټولنیزه -د نفوسو او اقتصادي سروې) پیل کړه او د ګواښ او زیانمنې
ملي ارزونې ته ورته معلومات یې راغونډ کړل .په  ۱۳۹۱کال کې  SDESپه نورو والیتونو کې هم دوام
درلود .د مرکزي احصائیې اداره په پام کې لري څو په ټول هیواد کې د سروې په موخه د  SDESوالیتي
سروې ته په کلني او منظم ډول دوام ورکړي .د  NRVAاو د  SDESله فعالیتونوڅخه تر السه شوي پایلې
او رپوټونه د مرکزي احصائیې د ادارې په ویب پاڼه کې د الس رسی وړ دي.
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 لسم 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  NSPIIIموخه د سیمه ییزې ادارې او ټولنیزې اقتصادي پراختیا لپاره د
اغیزمنو ادارو په توګه د ټولنې د پراختیايي شورا ګانو( )CDCsجوړول ،پیاوړي کول او دوام دی.
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  ۳۴والیتي 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
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 ۳۰ملي 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:
د ملی پیوستون د پروګرام لومړی پړاو( ،)۱۳۸۶-۱۳۸۲له مرستندویو ملګرو سره تړون شوی و څو
 ۱۷۳۰۰ټولنې د ځانګړې بودیجې په لومړي دور کې تر خپل پوښښ الندې راولي؛
دوهم پړاو ،)۱۳۹۰-۱۳۸۶(،له مرستندویو ملګرو تړون شوی و څو نورې  ۵۹۰۰ټولنې د ځانګړې بودیجې
په لومړي دور سره تر خپل پوښښ الندې راولي؛او
دریم پړاو ،)۱۳۹۴-۱۳۸۹(،چې له مرستندویو ملګرو سره به تړون وشي څو نورې  ۱۵۱۰۰ټولنې د
ځانګړې بودیجې له لومړي دور سره تر خپل پوښښ الندې راولي ،او نورې  ۱۲۶۰۰موجودې ټولنې د
ځانګړې بودیجې له دوهم دور سره تر خپل پوښښ الندې راولي.
د  ۱۳۹۱کال د تلې د میاشتې تر پایه ،د ملي پیوستون پروګرام د  ۲۹۹۴۷ټولنیزو پراختیايي شوراګانو په
ټاکلو کې مرسته کړې ده او په  ۲۴۵۳ټولنو کې د ځانګړې بودیجې د بیا تر السه کولو لپاره یې له سره
ټاکنې تر سره کړي دي .دې پروګرام له  ۲۹۶۳۱ټولنو سره د دوی د لومړنيو پراختیايي پالنونو( )CDPsپه
جوړولو کې مرسته کړې ،او له دې ډلې نه له  ۱۲۶۰ټولنو سره د ځانګړې بودیجې د بیا ترالسه کولو لپاره
د دې پالنونو په بیا کتنه کې مرسته کړې ده .په  ۲۹۱۹۶ټولنو کې په ټولیزه توګه له  ۶۴۲۲۰فرعي پروژو
سره مالي مرسته شوې او په ټولیزه توګه  ۱.۰۱۲میلیون ډالره د ځانګړې بودیجې په توګه دې ټولنو ته ویشل
شوي دي .په ټولیزه توګه  ۵۰۷۴۲فرعي پروژې په بریا سره بشپړې شوي دي .د ملي پیوستون په پروګرام
کې بسپنه ورکړل شوې فرعي پروژې اکثراً کلیوالي زیربناوې دي ،او ښايي په عمومي توګه ترالندینیو
سکټورونو الندې تصنیف شي :ترانسپورت( ،)٪۲۶اوبو رسولو او روغتیا ساتنې( ،)٪۲۴اوبولګولو(،)٪۲۰
بریښنا ( )٪۱۲پوهنه(،)٪۹او نوروبرخو کې(.)٪۹
په منځنۍ توګه د ملي پیوستون د پروګرام یوه ټولنه  ۱۳۵کورنۍ چې په منځنۍ توګه له ۸۱۰غړو څخه
جوړه ده تر خپل پوښښ الندې لري او د ټولنې پر سر په منځنۍ توګه  ۳۳.۵۰۰ډالره د ځانګړې بودیجې
په توګه برابروي.د ټولنې د پراختیايي شوراګانو له الرې ،د ملي پیوستون پروګرام غواړي څو په اقتصادي
فعالیتونو او سیمه ییزې حکومتدارۍ کې د ښځو ګډون پیاوړی؛ له مرکزي حکومت سره کلیوالې ټولنې
ونښلوي؛ او اوږد مهال او لنډ مهال کاري فرصتونه رامنځ ته کړي .د اټکل له مخې د ملي پیوستون د پروګرام
پروژې  ۲۴.۲۵میلیونه خلکو ته رسیدلې دي.
د ملي پیوستون پروګرام په پام کې لري څو د  ۱۳۹۴کال د وږې په میاشت کې ،په ټولیزه توګه ۳۸۳۰۰
ټولنې د ځانګړې بودیجې له لومړي دور سره ترخپل پوښښ الندې راولي ،او په ټولیزه توګه  ۱۲۶۰۰ټولنې
د ځانګړې بودیجې له دوهم دور سره تر خپل پوښښ الندې راولي .چې وروسته به په دې کې د ۳۸۳۰۰
ټولنیزو پراختیايي شوراګانو جوړول او د  ۷۶۶۰۰فرعي پروژو مالي لګښت چې په ټولیزه توګه د ځانګړې
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بودیجې  ۱.۲۸۳میلیونه ډالره جوړوي ،ځای ولري .د ملي پیوستون پروګرام د اټکل له مخې دغه پروګرام
د هیواد په کچه له ټولو کلیوالو ټولنو نه کابو  ٪۹۴به تر خپل پوښښ الندې راولي.
د ملي پیوستون پروګرام ټولیزه بودیجه د  ۱۳۸۲کال د غويي له میاشتې نه د  ۱۳۹۴کال د وږې تر میاشتې
پورې  ۲.۵میلیارده ډالره ده NSP .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 دې پروګرام د بسپنه ورکوونکو په ډله کې دي .له  ۱.۷۲۷میلیون تر السه شوو ډالرو نه
 ۱.۴۳۱میلیون ډالره یې د  ۱۳۹۱کال د تلې د میاشتې تر وروستیو پورې مصرف شوي دي.

د منرالونو او هایدروکاربنونو سرچینې
په  ۱۳۸۹کال کې د پنتاګون له لورې د یوې تر سره شوې جیولوجیکي سروې له الرې د افغانستان تر
ځمکې الندې پرتو منرالونو ارزښت یو تریلیون ډالره اټکل شوی دی،په داسې حال کې چې د نورو اټکلونوله
مخې د دې زیرمو ارزښت له درې تریلیون 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  ۱۴۰۲لمریز کال( ۲۰۲۴زیږدیز) کې به د منرالونو استخراج د افغانستان د -۴۲ ،GDP
 ۴۵سلنه به تأمین کړي.
په  ۱۳۸۸کال 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  ۱۳۹۱کال د تلې په میاشت کې له  ۲۰۰څخه 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.
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ترکمنستان ،افغانستان ،پاکستان ،او هندوستان په  ۱۳۸۹کال 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  ۳۳بلیون مترمکعبه طبیعي ګاز له ترکمنستان څخه د افغانستان له الرې پاکستان
او بیا به یې هندوستان ته ولیږدوي؛ د  ۱۷۵۳کیلومترو په اوږدو د نل لیکې  ۷۳۵کیلو متره به د افغانستان
له خاورې تیره شي.
نړیوال بانک اوس مهال د  ۵۲میلیونو ډالرو په ارزښت د طبیعي سرچینو دویمه پنځه کلنه پراختیايي پروژه
چې په  ۱۳۹۵کال کې به بشپړه شي پیل کړې ده .په  ۱۳۹۱کال کې د کانونو 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 ۱۳۸۷
کال کې د عینکو د مسو د کان د را ایستنې د امتیاز په هکله د چین د MCC (Metallurgical Corps
 )of Chinaپه مشرۍ یو کانسورټیم سره مذاکره وشوه .د مزایدې د برخې په توګه  MCC ،هوکړه وکړه
څو :د مسو د ذوبولو یوه دستګاه جوړه؛ په کال کې  ۲۵۰،۰۰۰ټنه مس تولید؛ د اورګاډې ۹۰۰کلیومتره پټلۍ
جوړه؛ د  ۴۰۰میګاواټو په ظرفیت د سکرو د انرژۍ یوه دستګاه جوړه؛ او افغان حکومت ته حق االمتیاز
ورکړي .په  ۱۳۹۰کال کې د حاجي ګک د اوسپنې د کان داوطلبي د ()Kilo Goldmines of Canada
او 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  ۱۳۸۹کال د مرغومي په میاشت کې (Afghan Krystal Natural ,
)Resources (AKNRاو  )Central Asian Resources (CENTARپه ګډون له یوې ګډې کمپنۍ
سره تړون وشو .د  ۱۰کلونو په اوږدو کې د سپړنې او په کار اچونې پانګه  ۵۰میلیونو ډالرو ته رسیږي.
د  ۱۳۹۰کال 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 .د افغان -تاجیک د لویدیځې حوزې لپاره د تیلو
دوهم تړون د  ۱۳۹۰کال د کب په میاشت کې داوطلبۍ ته وسپارل شو او اوس په دې اړه د ،Dragon Oil
غضنفر بانک Kuwait Energy ،او  Turkish Petroleum Ltdپه ګډون له یو کانسورتیم سره خبرې
روانې دي .همدا راز د  .Turkish Petroleum Ltdاو افغان حکومت تر منځ د آسیا پراختیايي بانک
په مالي لګښت د  ۱۰.۱میلیون ډالرو په ارزښت د جرقدق او یتیم طاق په سیمو کې د ګازو د څا ګانو د
بیا رغولو د پروژې په هکله خبرې روانې دي .بله داوطلبي چې مزایدې ته به وړاندې شي د جوزجان په
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والیت کې د شبرغان د ګازو د پراختیا پروژه ده ،چې د ګازو د انرژۍ د دستګاه د پراختیا ،جوړونې ،او
فعالیت لپاره به پالن طرح کړي .د  CNGلومړنی کامپلکس د  ۱۳۹۱کال د غويي په میاشت کې جوړ شو.
د امریکې پراختیايي ادارې ( )USAIDد یوې څلورکلنې پروژې لپاره د  ۳۰۰میلیونو ډالرو ژمنه کړې ده.
د سرپل ،کټواز د سیمو او د هلمند یا کوکچې د سیند زیرمې موندل شوي خو ال تر اوسه داوطلبۍ ته نه دي
وړاندې شوې ،خو ډیر ژر به یې د داوطلبۍ بهیر پیل شي.

د نشه يي توکو پر وړاندې مبارزه

()CN

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 ( )MCNخپلې
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( ،)CNPAاو 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  .په ۱۳۹۱
کال کې  ۱۷والیتونو له کوکنارو څخه خپل د خالصون حالت يې ساتلی دی ،په داسې حال کې چې د کرکیلې
 ۷۳سلنه په سویلي نا امنو سیمو کې متمرکزه وه .که څه هم چې د  ۱۳۹۰او  ۱۳۹۱کلونو تر منځ د هیواد
په کچه د کوکنارو په کرکیله کې  ۱۸سلنې زیاتوالي د افغانستان مقام د نړۍ د اپینو د ستر تولیدونکي هیواد
په توګه او د نړۍ د  ۹۰سلنې غیر قانوني اپینو د برابروونکي هیواد په توګه تأیید کړی دی.
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  ۱۳۸۵کال 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 دې امله دغه وزارت له خپلو ملګرو سره په ګډه په مرکزي او والیتي کچه څلور لومړیتوبونه
په نښه کړي دي:
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1 .1د لیږدوونکو(قاچاقبرانو) او د هغوي د مالتړ کوونکو د په نښه کولو له الرې د نشه يي توکو د سوداګرۍ
په وړاندې د خنډ رامنځ ته کول.
2 .2ټولنو له اړتیاووسره سم له یو ځانګړي تمرکز سره د کليوالي مشروع معيشتونو د پياوړي کولو او متنوع
کولو لپاره د اسانتیا برابرول ،څو په دې توګه له غیر قانوني کرکیلې نه الس واخلي.
3 .3د غیر قانوني توکو د غوښتنې د راټیټولو تضمین او په نشه يي توکو د روږدو کسانو درملنه
 4 .4د پورتنیو لومړیتوبونو په مالتړ ،په مرکز او واليتونو کې د سازمانونو الزمه پياوړتیا.
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( ،)CNPAاو د نشه يي توکو ځانګړی افغان ځواک .د  ۲۵۰۰سرتېرو
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 خوا روزل 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.

لیږد (انتقال)
نړیواله ژمنه
لیږد یا انتقال چی ،په لومړي ځل د  ۱۳۸۹کال د لندن په کنفرانس کې پرې بحث وشو ،په همدې ځای کې په
دې هم موافقه وشوه څو افغان ملي امنیتي ځواکونه (  )ANSFوالیت په والیت د افغانستان د امنیتي مسؤولیتونو د
مشرۍ په تر السه کولو پیل وکړي .افغان ولسمشر حامد کرزی په  ۱۳۸۸کال کې د خپلې ولسمشرۍ له دوهمې
دورې راهیسې له ناټو ځواکونو نه افغان سیمه ییزو امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤولیتونو پرلیږد او روزنو
په کلکه ټینګار کوي .په دې اړه بیا زیات تفصیلي پالنونه د  ۱۳۸۹کال د کابل کنفرانس لپاره جوړ شول ،په کوم
کې چې د افغان حکومت د لیږد سند د نړیوالې ټولنې له خوا تصویب شو .په دې سند کې د افغان ملي امنیتي
ځواکونو د کیفیت د ودې او د دې ځواکونو په شمیرکې د پام وړ زیاتوالي غوښتنه شوې وه.
سر بیره پر دې ،د  ۱۳۸۹کال د لیزبُن له سر مشریزې سره سم ،د  ۱۳۹۱کال د غويي د میاشتې په شیکاګو
سرمشریزه کې ګډونوالو د  ۲۰۱۴کال تر پایه د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو( )ISAFد ماموریت د پای ته
رسیدلو مهال ویش بیا تکرار کړ .همدا راز د لیږد له بهیر نه وروسته د افغانستان او ناټو تر منځ د نږدې
همکارۍ پر دوام هم ټینګار وشو.
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د  ۱۳۹۱کال د چنګاښ د میاشتې د توکیو په کنفرانس کې ګډون کوونکو د بدلون په لسیزه کې(-۲۰۱۵
 )۲۰۲۴د اوږدو ژمنو او همکاریو پر اړتیا ټینګار او د توکیو د دوه اړخیزې حساب ورکونې پر کاري
چوکاټ چې له افغانستان سره د نویو همکاریو لپاره اصول څرګندوي ،موافقه وشوه.
لیږد هغه بهیر دی چې له الرې یې په افغانستان کې د امنیتي مسؤولیتونو مشري په تدریجي توګه د ناټو په
مشرۍ له آیساف ځواکونو نه افغان ملي امنیتي ځواکونو ته لیږدول کیږي .موخه یې د  ۲۰۱۴کال تر پایه
کله چې د امریکې او ناټو د غړو په مشرۍ ټول جګړه ییز عملیات په رسمي توګه پای ته رسیږي ،د افغان
امنیتي ځواکونو له خوا د ټول هیواد د امنیتي مسؤولیتونو د بشپړې قوماندې تر السه کول دي .اوس مهال له
 ۲۰۱۴کال نه وروسته د بهرنیو پوځیانو پر حضور او همکارۍ خبرې روانې دي .په داسې حال کې چې
پریکړه شوې ده چې د افغان امنیتي ځواکونو د لګښت زیاتره برخه به د نړیوالې ټولنې او تر نیمایي زیاته
برخه به یې د امریکې د متحدو ایالتونو له خوا تأمین شي ،خو د الرښوونې ،روزنې او نورو ظرفیتونو په
برخه کې د بهرنیو پوځیانو پر اوږد مهالې همکارۍ خبرې روانې دي .په داسې حال کې چې ناټو د روزنې،
الرښوونې او له ماموریت سره د مرستې پریکړه کوي ،د امریکې متحده ایالتونه د یوه دوه اړخیز پوځې
تړون پر سر په خبرو لګیا دي ،چې له مخې به یې دوی ته د پوځې اډو او یو څه جګړه ییز حضور لپاره
الره هواره شي.
د لیږد شرایط:
د لیږد لپاره د یوې سیمې وړتیا دهغو وړاندیزونو له مخې ټاکل کیږي چې په سیمه کې امنیت ،حکومتداري،
او پراختیا ارزوي .د نورو تر څنګ د الندې څلورو موضوعاتو په پام کې نیول د خورا اهمیت وړ دي،
چې آیا:
افغان ملي امنیتي ځواکونه( )ANSFد آیساف په لږه مرسته کوالی شي سترې امنیتي دندې په غاړه واخلي؛
•آیا امنیت په هغه کچه ،چې خلکو ته په ورځنیو چارو کې د ګډون فرصت برابر شي ،دی؛
•سیمه ییزه اداره په هغه کچه پراخه شوې چې د آیساف د مرستو په کمیدو سره به امنیت زیانمن نه شي؛ او
•کله چې د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا پراخه او د ګواښ کچه ټیټه شي ،آیساف د خپل حضور راټيټولو
ته تیار دی.
نوموړی بهیر سمدستي نه بشپړیږي او کله کله ښايي د لیږد د پوره بهیر د پلې کیدو لپاره له څو اونیو نه
نیولی تر یو کال پورې یا تر دې زیات وخت ته اړتیا وي.
د لیږد وضعیت
د لیږد د بهیر له پنځو ټاکل شوو پړاوونو نه درې پړاوونه یې پیل شوي دي او څلورم پړاو یې د  ۲۰۱۲کال
د دسمبر په  ۳۰نیټه اعالم شو .د آیساف په وینا ،د لیږد پنځم پړاو به د  ۲۰۱۳کال په دوبې کې اعالم شي.
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لومړی پړاو :د  ۲۰۱۱کال د مارچ په  ۲۲نیټه ،ولسمشر کرزي د لیږد د بهیر د پیل په موخه لومړي ډله
والیتونه او ولسوالۍ اعالم کړې .په دې کې درې والیتونه او څلور ښارونه شامل وو .په لومړي پړاو کې
افغان امنیتي ځواکونو د  ٪۲۵-۲۰سیمو امنیتي مسؤولیت تر السه کړ.
دوهم پړاو :د  ۲۰۱۱کال د نوامبر په  ۲۷نیټه ،ولسمشر کرزي د لیږد د بهیر د تر سره کولو لپاره دوهمه
ډله والیتونه په ډاګه کړل :په ټولیزه توګه په شپږو والیتونو کې د لیږد چاری بشپړی شوې ،او سر بیره پر
دې د والیتونو د مرکزونو د اووه ښارونو ،او د  ۹والیتونو  ۴۳ولسوالۍ.هم د دوهم پړاو له بشپړیدو سره
افغان ملي امنیتي ځواکونو ته له  ۵۰سلنې څخه د زیاتې سیمې امنیتي مسؤولیت وسپارل شو.
دریم پړاو :د  ۲۰۱۲کال د مې په  ۱۳نیټه ،ولسمشر کرزي دریمه ډله سیمې چې د لیږد په بهیر کې به
شاملې شي په ډاګه کړې؛ چې په دې کې درې والیتونه او  ۱۲۲ولسوالۍ راځي .په دریم پړاو کې به د هغو
مرکزونو په ګډون چې امنیت په کې یوه ننګونه بلل کیږي د ټولو والیتونو د مرکزونو ،د امنیت لیږد شامل
وي .دریم پړاو له  ۷۵سلنې څخه زیاته سیمه د افغان ملي امنیتي ځواکونو تر پوښښ الندې راولي.
څلورم پړاو :په داسې حال کې چې په لومړي سر کې تمه کیده چې دغه پړاو به په  ۲۰۱۳کال کې اعالم
شي ،خو د  ۲۰۱۲کال د دسمبر په  ۳۰نیټه ،د لیږد د کمیسیون مشر ډاکټر اشرف غني احمدزي ۱۲ ،والیتونه
او د هلمند والیت یوه ولسوالۍ چې د لیږد بهیر به په کې تر سره شي اعالم کړې .له دې سره به افغان امنیتي
ځواکونه د  ۳۴والیتونو له ډلې نه د  ۲۳والیتونو د امنیتي چارو مشري په غاړه واخلي ،او په دې توګه به
دغه ځواکونه د  ۸۷سلنې سیمې امنیتي مسؤولیت تر السه کړي.
د  ۲۰۱۲کال د دسمبر له میاشتې ،افغان ملي امنیتي ځواکونو په ټولو عملیاتو کې برخه درلودله او د عادي
عملیاتو د نږدې نیمايي برخې مشرې یې کړې ده .افغان امنیتي ځواکونو په څرګنده توګه د آیساف د همکارۍ
له ټیټې کچې سره د عملیاتو د پالن جوړونې او تر سره کولو مشري یې تر السه کړې ده .د آیساف د ځانګړو
ځواکونو ټول عملیات په ګډه او  ٪۸۰یې د افغانانو په مشري دي .که څه هم  ،چې ویل کیږي یواځې یو افغان
غنډ سمبال شوی او په بشپړه خپلواکه توګه د عملیاتو د تر سره کولو جوګه دی .په داسې حال کې چې د
تیرو څلورو کلونو په پرتله ۲۰۱۲ ،کال په افغانستان کې د ناټو د لږ شمیر مرګ ژوبلې شاهد وو ،د رسنيو
د رپوټونو له مخې ،لږ تر لږه  ۶۲بهرني سرتیرې او بهرني ملکي تړون کوونکي د افغان امنیتي ځواکونو د
غړو له خوا وژل شوي دي ،چې زیاتره یې د امریکې اتباع وو .افغان امنیتي ځواکونه د خپلو همکارانو له
خوا د  ۸۰پولیسو له وژلو سره  ،د خپلو ملګرو له خوا د وژنې په پیښو کې د خورا زیاتوالي شاهدان وو.
د لیږد لپاره مالتړ
د لیږد د بهیر له پیل راهیسې ،د آیساف مرستې ،په ځانګړې توګه افغان امنیتي ځواکونو ته د مهمو وړتیاوو
د برابرولو په برخه کې ،د پام وړ وې  .تمه کیږي چې دغه مرستې به تر هغې چې افغان امنیتي ځواکونه
په خپلواکه توګه د چارو د تر سره کولو جوګه شي ،پر ځای وي.
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د عملیاتو د قوماندې لیږد هم د افغان امنیتي ځواکونو په شمیر کې د چټک زیاتوالي سره مل دی .د ۱۳۹۱
کال د تلې(  ۲۰۱۲کال د اکتوبر) په میاشت کې افغان امنیتي ځواکونه د  ۳۵۲۰۰۰ځواکونو په درلودلو
سره خپلې د پام وړ ودې ته ورسید (د  ۱۳۹۱کال د سلواغې« د  ۲۰۱۳کال د فبرورۍ» د میاشتې له ټاکل
شوې نیټې نه درې میاشتې وړاندې) .که څه هم چې ،د دفاع وزیر څرګنده کړه افغان حکومت او نړیوال
ائتالف چې له مالي اړخه د جګړې مالتړ کوونکي دي په اصولو کې یې دا منلې چې په افغانستان کې د
ناټو د ماموریت له پای ته رسیدو وروسته د افغان امنیتي ځواکونو شمیر  ۲۳۰۰۰۰تنو ته راټیټ کړي .له
 ۲۰۱۴کال نه وروسته په افغانستان کې د پاتې کیدونکوامریکايي سر تیرو د شمیر په اړه ال تر اوسه پریکړه
نه ده شوې  ،خو د  ۱۳۹۱کال د لیندۍ (  ۲۰۱۲کال د دسمبر) له میاشتې تمه کیده چې  ۱۰۰۰۰تنه به په
افغانستان کې پاتې شي .د امریکایي سرتیرو شمیر به د افغانستان او د امریکې د متحدو ایالتونو تر منځ دوه
اړخیز امنیتي تړون پورې اړوند وي ،چې د  ۲۰۱۲کال د دسمبر له میاشتې پرې خبرې روانې دي .د دوې
د دندې ،شمیر ،او نورو موضوعاتو په اړه به پر تړون د دواړو هیوادونو له موافقې وروسته پریکړه وشي.
ولسمشر کرزي څرګنده کړه چې که بهرني ځواکونه د هیواد واکمنۍ ته درناوی ولري ،دی په افغانستان کې
د بهرنیو سرتیرو له حضور سره موافق دی.
په داسې حال کې چې د افغان امنیتي ځواکونو اوږد مهاله مالي مالتړ د افغانستان د اسالمي جمهوري حکومت
مسؤولیت دی ،نړیواله ټولنه له  ۲۰۱۴کال نه ورسته د افغان امنیتي ځواکونو د ظرفیتونو له لوړولو سره
د مرستې په موخه د میکانیزمونو برابرولو ته ژمن دی.
په  ۲۰۰۷کال کې جوړ شوی ،د ناټو -افغان ملي پوځ وجهي صندوق؛ د نورو څو ملیتیزو وجهي صندوقونو
بشپړوونکی دی .په داسې حال کې چې د  UNDPله خوا جوړشوی د افغانستان لپاره د قانون او نظم وجهي
صندوق له افغان ملي پولیسو سره مرسته کوي ،د ناټو -افغان ملي پوځ وجهي صندوق په پراخه کچه
نړیوالې ټولنې ته له افغان ملي پوځ سره د ظرفیت په پراختیا کې د مرستې فرصت برابروي .په خاصه توګه
نوموړی صندوق له افغان ملي پوځ سره مالي او د تجهیزاتو په سمبالونه ،د سواد د زده کړې ،او انګلیسي
ژبې په د زده کړی ،او همدا راز افغان ملي ځواکونو ته د پوځي مسلکي روزنو په برخه کې مرسته کوي.
نور پروګرامونه لکه د  ۲۰۰۶کال د ناټو د تجهیزاتو د بسپنه ورکونې پروګرام ،د  ۲۰۱۱کال د ناټو -روسیې
شورا ،د هیلیکوپټر د څارنې وجهي صندوق او د امریکې  -افغان د امنیتي ځواکونو مالي مالتړ د بنسټيزو
تجهیزاتو د بسپنه ورکونې د چینلونو په توګه رامنځ ته شوي چې له یونیفورم او طبي تجهیزاتو نه تر
مهماتو او هیلیکوپټرونو ،د ساتنې او ترمیم د ظرفیت د لوړولولپاره میکانیزمونه ،او د ټولیزو مالي مرستو
میکانیزمونه په کې شامل دي.
په افغانستان کې د ناټو روزنیز ماموریت( )NTM-Aد  ۲۰۰۹کال د نوامبر په  ۲۱نیټه جوړ شو ،چې ناټو او
د ملي روزنو هڅې تر یوه چتر الندې سره یو ځای کوي .دا د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو له وزارتونو
سره او همدا راز په افغانستان کې د اروپايي پولیسو له ماموریت( )EUPOLاو د اروپايي ژاندارم ځواک سره
له نږدې همکاري کوي .اوس مهال  ۳۸هیوادونه له  NTM-Aسره مرسته کوي.
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د افغان ملي امنیتي ځواکونو روزنه ،الرښوونه ،او مالتړ د پوځي مشورتي ډلو او د پولیس مشورتي ډلو له
خوا تر سره کیږي .د عملیاتو د همغږۍ د مرکزونو مشورتي ډلې د افغان ملي امنیتي ځواکونو له قومندانانو
سره په خپله سیمه کې د پوځ د ګمارنې په همغږۍ کې یو مهم مرستندوی عنصر ،او هغه سر چینې دي چې
له الرې یې ښايي د آیساف د مالتړ غوښتنه وشي.
تمه کیږي چې آیساف د  ۲۰۱۴کال تر پایه کله چې جګړه ییز ماموریت یې پای ته ورسیږي له افغان امنیتي
ځواکونو سره مرسته به وکړي .له دې ورسته ،د ناټو او افغانستان تر منځ همکاري به د تلپاتې همکارۍ د تړون
( په  ۲۰۱۰کال د لیزبن په سرمشریزه کې السلیک شوی دی)په رڼا کې له یوه نوي ماموریت سره چې په کې
به روزنې ،الرښوونې ،او افغان امنیتي ځواکونو ته مالتړ ځای ولري ،دوام ومومي .د افغان ملي پوځ د ارقامو
له مخې له  ۱۰۰۰څخه زیات شمیر افغان سرتیري په  ۲۰۱۲کال کې وژل شوي دي ،چې د تیر کال په پرتله لږ
تر لږه  ۲۰سلنه زیاتوالی ښييي ،دا موضوع له هغه وخته چې ډیر سرتیري په ډګر کې دي ،او په زیاترو سیمو
کې یې مشري په غاړه اخیستې ده د درک وړ ده .له  ٪۷۵څخه زیاتې دغه مرګ ژوبله یا د سړک د غاړې د
ماینونو او یا هم په ځمکو کې د ښخو شوو ماینونو له کبله دي .د افغانستان د دفاع وزارت په زغرده په ډاګه
کړې چې دوی په څلورو مهمو برخو کې اړتیا لري :هوايي ځواک ،درندې وسلې ،انجینیري او استخبارات.
پراختیا او لیږد
په تیره لسیزه کې ،یو شمیر حرفوي ښوونځي پرانیستل شوي دي .روزل شوي مشران تر  ٪۵۰زیات شوي
دي او د اساسي روزنو شاملو سرتیرو له  ٪۸۷سره چې د سواد د زده کړې د لومړي ټولګي آزموینه یې تیره
کړې ده د زده کړی کچه یې د هر وخت په پرتله لوړه ده .خو په  ۲۰۰۹کال کې ،د افغان ملي پوځ له ټولو
نویو جذب شویو سرتیرو  ۸۶سلنه بې سواده وو او د دوی لپاره د سواد د زده کړې کومه جبري روزنه هم
نه وه .د هغې په پرتله ،نږدې  ۳۰۰،۰۰۰افغان ملي امنیتي ځواکونو اوس د سواد د زده کړې لومړنۍ او یا
لوړې روزنې بشپړې کړي دي.
تمه کیږي چې په راتلونکو کلونو کې د نړیوالو پوځي ځواکونو د زیاتې برخې وتل به د ملکي مرستو له
کمښت سره مل وي .داسې انګیرل کیږي چې دا ډول کمښت به له  ۲۰۱۴کال نه وروسته د افغانستان پر
سیاسي ،اقتصادي ،او ټولنیز لرلید پراخې اغیزې ولري.
له  ۲۰۰۱کال نه پراختیايي هڅې سره یو ځای شوي دي .د چټکې اقتصادي ودې( له سترې بې ثباتۍ یا نوسان
سره ) ،نسبتاً لږ انفالسیون( په  ۱۹۹۰کلونو کې له زیات انفالسیون وروسته) ،ښه عامه مالي مدیریت ،او
د روغتیا او پوهنې په برخو کې د پرمختګ په ګډون یو لړ سترې الس ته راوړنې ثبت شوي دي .د عمر
د منخنۍ کچې او د میندو د مړینې په ګډون مهمو ټولنیزو شاخصونو د پام وړ وده کړې ،او ویل کیږي
چې زیاتې ښځې په اقتصاد کې ونډه لري .په نورو برخو کې په ځانګړې توګه د حکومتدارۍ او د ادارو
په جوړونه کې هیواد تر اوسه ښه پرمختګ نه دی کړی  ،او ګڼ شمیر شاخصونه په وروستیو کلونو کې
ناوړه دي .په  ۲۰۱۲کال کې افغانستان له شمالي کوریا او سومالیا سره د نړیوالې روڼوال د فساد د څارنې
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د نوم لړ په سر کې ځاي لری؛ د رپوټونو له مخې په  ۷تنو افغانانو کې یو تن بډې ورکوي او د کابل بانک
رسوايي یواځې د فساد په اړه د پوهیدلو کچه لوړه کړې ده .که څه هم چې ،افغان حکومت له فساد سره
د مبارزې لپاره یې د پام وړ هڅې څرګندې کړي دي .افغانستان په  ۲۰۱۱-۲۰۱۰کلونو کې د سړي پر
سر د  ۵۲۸ډالره نا خالص کورني محصول سره( ،)GDPد نړۍ یو له تر ټولو لږ پرمختللي هیواد په توګه
پاتې دی .د هیواد د وګړو له دریمې نه زیاته برخه د بیوزلۍ تر کرښې الندې ژوند کوي ،تر نیمايي زیات
شمیر زیانمنونکي او د بیوزله کیدو له جدي ګواښ سره مخامخ دي ،او درې پر څلورمه برخه بې سواده دي.
تمه کیږي چې هغه برخې چې نړیوالو فعالینو په کې ونډه درلودله ،له مستقیمې خدمت رسونې نه به افغان ادارو ته د
مالتړ او د ظرفیت لوړولو لور ته بدلون ومومي .په دې بهیر کې د والیتي بیا رغونې د ټولو ډلو په ترتیب سره وتل
او دهغو جوړبنستونو له منځه وړل شامل دي چې په ملي او سیمه ییزه کچه د افغان حکومت له دندو او صالحیتونو
سره په موازي توګه کار کوي .د افغان حکومت لپاره ،دا خورا مهمه وه ،لکه چې ولسمشرکرزي د والیتي بیا
رغونې ډلې د موازي ادارو په نامه یادې کړي دي .هغه هیوادونه چې له  PRTsسره مرسته کوي په ځانګړې توګه
هغه هیوادونه چې د پوځیانو مشري کوي ،د پوځي ګډون د ماهیت له کبله ، ،اکثراً تر هدف الندې نیول کيږي .ګڼ
شمیر ملکي وګړي په دې کې برخه نه شي اخیستلی ،په داسې حال کې چې کله کله مرستندوی سازمانونه او بشر
دوستانه سازمانونه هڅه کوي څو د  PRTله خوا د په الره اچول شوو پروګرامونو سره یو واټن وساتي.
ملکي مرستې او  ۲۰۱۱-۲۰۱۰کلونو کې پر افغان ملي امنیتي ځواکونو لګښتنت تر  ۱۵.۷بلیونو ډالرو
پورې اټکل کیږي کابو د نا خالص کورني محصول په څیر له  ۲۰۰۵کال نه وروسته یو چټک زیاتوالی
ښييي .په داسې حال کې چې زیاته برخه یې د امنیت په برخه کې لګیدلې ده ،ملکي مرستې په کال کې له ۶
بلیونو ډالرو نه لوړې اټکل شوي دي ،یا د نا خالص کورني محصول نږدې  ۴۰سلنه.
د تیرې لسیزې پراختیايي کړنې زیاتره د مرستو له الرې تر سره شوي دي .له همدې کبله د مرستو په کمیدو
سره د اقتصادي رکود تمه کیږي ،او دا به په بې سارې ډول په تیره لسیزه کې د کلنۍ منځنۍ ودې نږدې
نیمايي ته راټیټه شي .د نړیوال بانک په وینا ،په  ۲۰۱۸-۲۰۱۱کلونو کې د کلنۍ ودې د خوشبینانه سناریو
 ۷سلنه هم د تیرې لسیزې په پرتله د سړي پر سر د عایداتو په کچه کې کمښت ته اشاره کوي ،د نیمګړي
کار لوړه کچه ،او د بیوزلۍ په راکمولو کې محدود پرمختګ ،د لیږد په بهیر او له هغې وروسته د افغانستان
د اقتصاد او ټولنیزې پراختیا د لر لید په اړه اندیښنې را پاروي.
سره له دې ،د استخراجي فعالیتونو د زیاتیدو او کرهڼیزو تولیداتو د دوامدارې پراختیا له کبله د افغانستان د
اقتصادي ودې تمه کیږي .که څه هم  ،چې دا تمې د ټولو له خوا نه دي  ،ځینې داسې انګیري چې په نږدې
راتلوونکي کې د مسو او اوسپنې ملي زیرمې به عایدات لوړ او یا د تیلو او ګازو پروژې به دا تمې پوره
کړي .په داسې حال کې چې ښايي د سترو مرستو راتګ به له بیا رغونې سره مرسته کړې وي ،خو دوی
په ډله ییزو غوښتنو او په همدې توګه د کار او ګټو په مارکیټ کې بدلون هم راوستی دی .له همدې کبله په
یوه ډیره عادي کچه د مرستو کمښت به نه یواځې ګواښونه بلکې د افغانستان لپاره به د یو خورا با ثباته،
پر ځان بسیا ،او تلپاتې اقتصاد پر لور د لیږد فرصتونه هم رامنځ ته کړي.
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د لیږد د بهیر په اږدو کې اقتصادي ودې او ثبات ته جدي ګواښونه ښايي په خپله د مرستو د کمښت له امله
کم ( په داسې حال کې چې د بهرنۍ بودیجې د مرستو سیمه ییز ظرفیت «د مرستو ۸۸سلنه» په بودیجې
پورې د تړلو مرستو یعنې  ٪۹۵-۷۰په پرتله یواځې  ۲۵-۱۰سلنه اټکل کیږي) خو د غیر اقتصادي الملونو
له کبله به زیاتره رامنځ ته شي .په دې کې د افغانستان پر سیاسي راتلونکې د نه باور ( په خاصه توګه چې
په راتلونکو کلونو کې د ټولټاکنو د تر سره کیدو تمه کیږې) ،د سوداګریز اعتماد را کمیدل ،او د کمزورې
حکومتدارۍ چاپیریال شامل دي .په راتلونکو څو کلونو کې داقتصادي کړنو د ثبات لپاره د افغان حکومت او
پراختیايي ملګرو ټولې هڅې به پر یو باثباته او امن چاپیریال پورې اړوندې وي.

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 ۱۳۹۱ .کال به د قانون له
مخې یواځې نهه میاشتې وي(په  .133مخ کې کلیزه وګورئ) ،او له همدې کبله بودیجه یواځې د نهه میاشتو
لپاره اټکل شوې ده .د  ۱۳۹۱مالي کال( )۲۰۱۳-۲۰۱۲لپاره ملي بودیجه  ۲۴۴.۷۴۴بلیونه افغانۍ ده ،چې
کابو  ۴.۸۹۵بلیون ډالره کیږي .او په  ۱۳۹۱کال کې د  ۱ډالر بیه  ۵۰افغانۍ وه.دغه رقم پرته له پراختیايي
بودیجې څخه چې د حکومت له چوکاټ څخه بهر لګیږي یواځې اصلي بودیجه څرګندوي .
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  ۱۳۹1کال لپاره دغه
بودیجه  2.674بلیون ډالره وه.
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  ۱۳۹۱کال لپاره اصلي پراختیايي
بودیجه  ۲.۲۲۱بلیون ډالره ده.
د  ۱۳۹۱لمریزکال لپاره بهرنۍ پراختیايي بودیجه ۱.۵۵۲ ،بلیونه ډالره اټکل شوې ده ،دا هغه پیسې دي چې د بسپنه
ورکوونکو له خوا حکومت ته نه بلکې نیغ په نیغه د خپلو تړون لرونکو همکارانو په واک کې ورکول کیږي. .
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ملي سیمه ییز پراختیایي پروګرام

()NABDP

www.mrrd.gov.af/nabdp

ملي سیمه ییز پراختیايي پروګرام ( )NABDPد کلیو د بیا رغونې او پراختیا د وزارت ( )MRRDاو د
ملګرو ملتونو د پراختيايي پروګرام ( )UNDPد ګډ نوښت په توګه د بیوزلۍ د کچې د تلپاتې راټیتولو او د
افغانستان په کلیوالو سیمو کې د معیشت د ودې په موخه په  ۱۳۸۱کال کې پیل شو .له هغه وخت راهیسې
ملي سیمه ییز پراختیايي پروګرام په دریو وو پړاوونو کې تر سره شوی دی:
لومړی پړاو( )۱۳۸۵-۱۳۸۱په یو پیچلي بیړني حالت کې د لومړیتوب ټاکلو او د اقتصادي ودې د یو
پروګرام په توګه رامنځ ته شو.
دوهم پړاو ()۱۳۸۷-۱۳۸۵د حکومت او ملګرو ملتونو په مالتړ د کلیو د پراختیا د پروګرامونو لپاره د
همغږۍ د یو مهم میکانیزم په توګه طرح شوی و ،او د ولسوالیو د پراختیايي شوراګانو( )DDAپر رسمي
کولو ،د بیوزلۍ پر راټیټولو ،سازماني پراختیا ،او د وړتیا پر لوړولو یې تمرکز درلود.
دریم پړاو( )۱۳۹۳-۱۳۸۸یوه پنځه کلنه ژمنه ده چې د  UNDPله خوا د کلیو د بیا رغونې او پراختیا له
وزارت څخه په لومړي پړاو کې د پیل شوو هڅو د دوام لپاره مالتړ کیږي .اوس مهال د دې بودیجه۲۴۹
میلیونه ډالره ده ،دریم پړاو به د خپلو سیمه ییزو تګالرو پلي کیدو ته پر :تولیدي زیربنا له یو دوه ګونې
تمرکز سره چې کلیوالې ټولنې به د حکومت د پراخې کرهڼیزې او د کلیو د پراختیا د ستراتیژۍ د برخې په
توګه سره وتړي؛ او د یوې سیمه ییزې تګالرې د نوې بڼې په توګه به د  DDAsد پیاوړي کولو او تړلو ،او
په دې توګه د ټولنیزې اقتصادي پراختیا د پالن جوړونې د وسیلې په توګه به خپلو هڅو ته دوام ورکړي.
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نا دولتی موسسی او مدنی ټولنی
په کابل پوهنتون کې د افغانستان دمعلوماتو د سرچینې مرکز

()ACKU

www.ackuaf.org

په کابل پوهنتون کې د افغانستان مرکز یوه غیر انتفاعي اداره ده چې د افغاني ټولنې د تیرو ،اوسنيو او راتلونکو
اقتصادي ،سیاسي او فرهنګي بدلونونو په اړه د پوهاوي سره د مرستې لپاره سر چینې راغونډوي او د الس رسۍ وړ
یې ګرځوي او همدا راز هغو څیړنو ته چې د افغانستان د بیا رغونې په اړوند ې ننګونې په نښه کوي الره هواروي.
له  ۲۲۰۰۰فهرست شوو توکو( او په ټولیزه توګه د  70,000کتابونو) په درلودلو سره په سیمه کې په افغانستان
پورې د اړوندو موادو تر ټولو ستره ټولګه جوړوي .د افغانانو لپاره د مرستو د همغږۍ ادارې د سرچینو او معلوماتو
تر مرکز وړاندې د  ۱۳۸۴کال د وږي په میاشت کې مرکز په خپلواکه توګه په کابل پوهنتون کې جوړ شوی و.
دغه ټولګې په پښتو ،دري  ،انګریزي او نورو ژبو د افغان حکومت  ،ملګرو ملتونو ،نا دولتي سازمانونو،
نړیوالو پوهانو او څارونکو له خوا رامینځ ته شوي دي .دا د روغتیا ،کرهڼیزو چارو ،سیاسي شننو ،د ښځو
د حقونو ،وروستیو قوانینو ،د مجاهدینو او طالبانو کمیابه خپرونې ،د فرهنګي میراثونو موضوعګانې او د ګڼ
شمیر افغاني هنري او ادبي عملي کارونو درلودونکي دي .دغه مرکز له جګړې څخه وړاندې پړاو پوري اړوند
د کرهڼیزې سروې  ،ولسي( فولکلور) موزیک ،شفاهي فولکلور او تاریخ په ګډون دي تر سره شوو ګڼ شمیر
دغه اسناد له کابل څخه بهر د والیتونو پوهنتونو او عامه کتابتونونو ته د ویش د تضمین په موخه په ډیجیتلي بڼه
بدلیږي(د  ۱۳۹۱کال د تلې تر میاشتې پورې  ۷۰۵،۱۶۸صفحې په ډیجیتلي بڼه اوښتي دي).
دغه مرکز زده کوونکو ،استادانو او پالیسي جوړوونکو ته د مطالعې خونه چمتوکړې چې په کمپیوټر او انټرنټ
چې د دې مرکز له معلوماتي زیرمې سره تړلی دی سمباله ده .سمعي او بصري برخه چې د نا دولتي سازمانونو د
پروګرامونو په هکله وروستي خبرونه ،رپوټونه او بیالبیلې ویډیوګانې ،د افغانستان د وروستیو تاریخي پیښو په اړه
او د خلکو د فرهنګ او ژوندانه په هکله فیلمونه لري .د دې مرکز د مطالعې خونه د کابل پوهنتون په مرکزي
کتابتون کې چیرې چې د حکومت د  ۲میلیونو ډالرو په مالي لګښت د کتابتون ودانۍ جوړه شوې ده ،موقعیت لري .
په کابل پوهنتون کې د افغانستان د مرکز د ( )BOX Library Extension)(ABLEپروژه فعاله ده چې والیتي ټولنو،
لیسو او شوراګانو ته د کتابونو د چمتوکولو په موخه جوړه شوې ده  .د ځايي ټولنو د مسوولینو( لکه ښوونکو د نا دولتي
سازمانونو کارکوونکو ،هټیوالو او مالیانو)له خوا اداره کیږي .د غه خوځنده کتابتونونه (وړې طاقچه شوې او ارابه
لرونکې محفظې) د بیالبیلو موضوعاتو لکه تاریخ ،چاپیریال ،د کور تنظیم ،د ښې روغتیا عادتونه  ،د کمپیوټر کارونې او
ډکشینریو په ګډون کتابونه لري .د  ABLEپروژه چې د هیواد ټولو  ۳۴والیتونو ته کتابونه رسوي د بیالبیلو موضوعاتو
لکه د مور او ماشوم پاملرنه ،کرهڼه ،د څارویو د ساتنې او اسالم په هکله د آسانه لوستلو کتابونه ،نویو باسواده وګړو ته
خپروي .دې کتابتونونو تر اوسه له  ۲۴۸څخه د زیاتو موضوعګانو په اړه په پښتو او دري ژبو کتابونه خپاره کړي
دي او  ۲۱۳ښوونځیو ،ټولنیزو مرکزونو او د والیتي شوراګانو کتابتونونو ته یې ۲۳۸۴۰۰ټوکه کتابونه برابر کړي دي.
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د اړیکو

دفتر ()TLO

www.tloafghanistan.org
د اړیکو دفتر( )TLOیو افغان غیر حکومتي سازمان دی چې د  ۱۳۸۲کال په پای کې د سویس د سولې
د سازمان ( )swisspeaceد آزمایښتي پروژې په توګه ( چې د Heinrich Böll Foundation
له 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 .څیړنه ،د سولې ټینګښت ،عدالت ته الس رسی،
او د معیشت وده د دې سازمان له څلورو مهمو فعالیتونو څخه شمیرل کیږي.
دخپل کار له پیل راهيسې د نهه 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  ۱۳۸۴کال کې) او ختیځ ته ( په  ۱۳۸۷کال کې) غځولې ده .په  ۱۳۸۷کال کې  TLOپه شمالي
او مرکزي والیتونو کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي؛ او په  ۱۳۹۰کال کې یې په لویدیځو والیتونو
کې څیړنې او شننې پیل کړي دي .د دې سازمان موجودې پروژې په لومړي سر کې د افغانستان
په ختیځو ،سویل ختیځو ،او سویلي سیمو کې د بشري خوندیتوب او ساتنې د اړوندو موضوعاتو په
اړه عدالت او څیړنو ته پر الس رسي متمرکزې دي .په  )۲۰۱۳(۱۳۹۲کال کې به دغه سازمان د
ټولټاکنو په باب د خبرو اترو د تسهیل په اړه کار وکړي ،د نښتو د حل او عدالت چارو ته به دوام
ورکړي ،سیمه ییزې څیړنې به تر سره کړي ،او د زیان مه رسوئ او د نښتو د حساسیت په اړه به
یوه خورا مسلکي وړتیا رامنځ ته کړي.

د افغان ښځو شبکه

()AWN

www.afghanwomennetwork.af

د افغان ښځو شبکه ( )AWNپه افغانستان کې د غیر دولتي سازمانونو یوه شبکه ده چې دافغان ښځو د
پیاوړتیا او په ټولنه کې د هغوی د انډول ګډون دحق د تر السه کولو لپار ه کار کوي .د ماشومانو پیاوړتیا
او د هغوی ساتنې ته پاملرنه د دې شبکې له بنسټیږو دندو څخه ده .دغه شبکه هڅه کوي څو د غړیتوب
او همکارۍ د هڅولو ،مدافعې او تبلیغاتو او د وګړنیزې وړتیا د لوړولو له الرې د خپلو غړو تر مینځ
اغیزمنتوب زیات کړي.
د افغان ښځو شبکه لومړی ځل په  ۱۳۷۴کال په بیجنګ کې د ملګرو ملتونو د ښځو له څلورم نړیوال
کنفرانس څخه وروسته رامینځ ته شوه او اوس په افغانستان کې د ښځو د حقونو تر ټولو ستر ملی سازمان
دی چې له  ۵،۰۰۰څخه زیاتو انفرادي غړو او د 107غیر دولتی سازمانونو استازیتوب کوي.
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په  ۱۳۹۱کال کې د افغان ښځو شبکې د ناټو شیکاګو د سر مشریزې په اړخ ناسته کې د ګډون لپاره
او د اعالمیې په وړاندې د غبرګون په موخه د ښځو له دوو پالوو نه یې مالتړ وکړ .همدا راز AWN
د  ۱۳۹۰کال د مرغومې په میاشت کې د توکیو کنفرانس ته یوه ښځینه ویانده معرفي کړې وه.
د افغان ښځو شبکه د ښځو د غیر دولتي سازمانونو د ګټه اخیستنې لپاره یو کتابتون او د انټرنټ
اسانتیا لري ،او د دې شبکې ویب پاڼه غړو سازمانونو ته دا فرصت برابروي څو د خپلو فعالیتونو
په اړه رپوټونه له همدې الرې وړاندې او همدا راز روزنیزو پروګرامونو او نورو سرچینو ته ددوی
الس رسي په آنالین ډول تامینوي .په کابل کې میشته نوموړې شبکه په  ۲۸والیتونو کې د خپلو غړو
سازمانونو د کړنو په برخه کې مرسته کوي.

د افغان نا دولتي سازمانونو د همغږۍ اداره

()ANCB

www.ancb.org

د افغان غیر دولتي سازمانونود همغږۍ اداره( )ANCBپه  ۱۳۷۰کال 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  ۲۰۰غړو 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 .د  ANCBمرکزي دفتر په کابل او سیمه ییزې څانګې یې په جالل
آباد او میدان وردکو کې موقعیت لري.
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 سازمانونو د همغږۍ اداره د افغانانو لپاره د مرستو د همغږۍ د ادارې( ،) ACBARد
خپلې خوښې سازمانونو د نړیوالې شورا ،د نړۍ د مدني ټولنې د مجتمع او دملي ټولنو د پیوستون د
ډلې غړېتوب لري .د غړیتوب د حق (حق العضویت) پیسې د دې ادارې د بودیجې مهمه سرچینه ده.
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دافغانستان

پراختیايي ټولنه ()ADA

www.ada.org.af

افغان پراختیايي ټولنه یوه غیر دولتي او غیر انتفاعي اداره ده چې موخه يې له افغانستان څخه د بیوزلۍ د
جرړو راایستل دي .دغه ټولنه لومړی ځل په  ۱۳۶۸کال په پاکستان کې چیرې چې دې ټولنې د افغان کډوالو
له پنډغالو سره کار کاوه رامینځ ته شوه .په کابل کې له خپل اوسني مرکزي دفتر سره ،د  ۶۲۰ ADAتنه
کارکوونکي په  ۱۳والیتونو کې فعالیت لري.
دغه ټولنه،د کلیو د واحدې پراختیا په رڼا کې د ګوښه پاتو او زیانمنونکو ډلو د مالتړ په موخه د بیا رغونې
او پراختیا څو سکټوریزه پروژې پلي کوي.چې د کرهڼې برخې اوهغو کلیوالي فعالیتونو ته چې له یو اغیزمن
او باثباته معیشت سره په بنسټيزه توګه مرسته کوالی شي ځانګړې پاملرنه اړولې ده ،دغه اداره د خپلې
پروژې د پالن جوړونې او پلي کولو د یوې برخې په توګه په ټولنه کې پر ګډون یا مشارکت ټینګار کوي.
د خپل پنځه کلن بیا کتل شوي ستراتیژیک پالن( )۱۳۹۳-۱۳۹۰له مخې دغه ټولنه په دوو مهمو څانګو ویشل
شوې ده لکه :پروګرام ،مدیریت او مالي برخه .دغه ټولنه د څارنې ،ارزونې او داخلي تفتیش یوه دریمه
خپلواکه اداره هم لري .سر بیره پر دې دا ټولنه(  ) ADAپر پنځو برخو متمرکزه ده؛ د ماشومانو او ځوانانو
ساتنه او پراختیا( رسمي او غیر رسمي پوهنه)؛ کرهڼه او مالداري؛ اقتصادي وده او د وړتیا لوړل؛ سروې او
انجینیري؛ او د جندر ،چاپیریال ،ښې حکومتدارۍ او مدافعې ،د سولې ټینګښت ،د شخړو د حل ،بشري حقونو،
د ناورین د مدیریت ،بشري مرستو او بیړنیو فعالیتونو په ګډون هر اړخیز موضوعات.

د افغانستان

څار()AW

www.watchafghanistan.org

د افغانستان څار د افغانانو په مشرۍ یو خپلواک ،غیر حکومتي،غیر سیاسي،غیر انتفاعي څیړنیز سازمان دی،
پرهغو فعالیتونوچې په هیواد کې عدالت ،بشري حقونو ته درناوی ،دحساب ورکونې او روڼتیا کلتورهڅوي،
متمرکز دی .په کابل کې ددې میشت سازمان موخې د ژورو څیړنو تر سره کول ،اوله خپلوموخواو ارزښتونو
سره اړوندو موضوعاتو په اړه په خپلواکه توګه او یا له نورو ملي او نړیوالو سازمانونو سره په همکارۍ کې
رپوټونه او اسناد خپروي .سر بیره پر څیړنیزو خپرونو ،دغه سازمان دحقیقت ( )Truthپه نامه یوه میاشتنۍ
خبر پاڼه ،په دري او انګلیسي ژبو خپروي .خبرپاڼه د افغان چاپي رسنیو د مقالو یوه ټولګه ده.
نوموړی سازمان له سیمې څخه د پرتله ییزو مسألو په ګډون د افغانستان په اړه د سیاسي ګډون ،بشري حقونو،
شخړو او د حساب ورکونې د کلتور په څیر موضوعاتو په اړه څیړنې خپروي .د لوړ کیفیت درلودونکو څیړنو سر
بیره د افغانستان د څار سازمان د :خبرو اترو  ،بحثونو او مذاکراتو سره د مرستې ؛ د انځوریزو او صوتي اسنادو د
تولید؛ د پالیسۍ له بدلون څخه د مالتړ؛ په سیمه ییزو سیمو کې د وړتیا د لوړولو ،تجربې هم لري .اوس مهال AW
د شخړو او سیاسي حل  ،حکومتدارۍ او ولسواکۍاو مدني حقونو او مسؤولیتونو درې بنسټيز پروګرامونه هم لري.
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د افغانستان د روڼوالې

www.iwaweb.org

څار ()IWA

د افغانستان د روڼوالې د څار سازمان( )IWAپه افغانستان کې د پالیسي محورو څیړنو د برابرولو ،د روزنو
د پراختیا  ،او له پالیسۍ د خبرو اترو سره د مرستې له الرې د روڼوالې ،رښتینولۍ او حساب ورکونې
لوړولو ته ژمن د مدني ټولنې یو افغاني سازمان دی.
دې سازمان د  ۱۳۸۴کال د تلې په میاشت کې په کار پیل وکړ او په  ۱۳۸۵کال کې د څه له پاسه ۶۵
کارکوونکو او  ۵۰۰د خپلې خوښې غړو ( رضاکارو) په درلودلو سره خپل ځان د مدني ټولنې د یو خپلواک
سازمان په توګه څرګند کړ .د دې سازمان مرکزي دفتر په کابل کې میشت دی او والیتي څانګې یې په
بدخشان ،بلخ ،بامیان ،هرات ،کاپیسا ،لوګر ،ننګرهار ،او پروان والیتونو کې خپل انسجامي پروګرامونه پر
مخ وړي .نوموړی سازمان د ځايي ټولنې په کچه د څارنې ،د عامه خدمتونو د څارنې ،د استخراجي صنعت
د څارنې ،او د ټولنې د ارزونې د څارنې په ګډون څلور بنسټیزې برخې لري.
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 .موخې يې د نويو او مدرنو څیړنو د پراختیا له الرې
د اجندا ټاکل ،پر تصمیم نیوونکو اغیزه ،او غیر مستندو او نه سپړل شوو موضوعګانو ته د عامه پاملرنې
اړول دي .نوموړې ادارې د مرستو د اغیزمنتیا ،د فساد د پوهې او تجربو په اړه د څیړنو له الرې د فساد په
اړه ،حساب ورکونې ،روڼوالي او رښتینولۍ په اړه موجوده پوهه نوې او پراخوي.
د روڼوالې د څار سازمان د بیالبیلو اړوندو ډلو لکه :په بیارغونه کې د روڼوالې شبکه؛ د بودیجې د روڼوالې لپاره
نړیوال خوځښت ،حساب ورکونه او ګډون؛ او ،د مالي روڼوالي او اقتصادي پراختیا په اړه د کاري ډلې یو غړی دی.

د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انستیتیوت ()AISS
www.aiss.af

د  ۲۰۱۲کال 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 ستراتیژیکو مطالعاتو انستیتیوت د :څیړنو د تر سره کولو؛ د ګډ فکردرلودونکو لوړو څیړنیزو انستیتیوتونو
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سره د همکارۍ د تړون ؛ د کتابونو او ژورنالونو د خپرولو؛ له انګلیسي نه پښتو او دري ژبو ته او دهغې
برعکس د کتابونو او مقالو د ژباړې؛ د ملي او نړیوالو سیمینارونو ،کنفرانسونو ،ورکشاپونو او غونډو د
جوړولو؛ د اجرائیوي مشرتابه د روزنیزو پروګرامونو د وړاندې کولو؛ او په خپلو ټولو فعالیتونو کې د
دودیزو او معاصرو ټولنیزو رسنیزو وسایلو او شبکو د یو ځای کولو له الرې خپلې دندې پر مخ بیايي .د د
دوی د اقداماتو په لړکې د هرات امنیتي خبرې اترې دي چې په  ۱۳۹۱کال کې پیل شوې؛ نوموړی بحث
به یو کلنی بحث وي چې په کې به کورني ،سیمه ییز او نړیوال امنیتي کارپوهان او چارواکي به له کړنالرې
سره سم پر امنیتي موضوعاتو پورې اړوندو مسایلو بحث وکړي .نوموړی انستیتیوت په پام کې لري څو په
 ۲۰۱۳کال کې د افغان مطالعاتو د ژورنال په نامه د افغانستان لومړنی علمي ژورنال پیل کړي.

د افغانستان د شننونکو

شبکه()AAN

www.aan-afghanistan.com

د افغانستان د شننونکو شبکه په  ۱۳۸۸لمریز کال کې رامنځ ته شوی یو خپلواک ،غیر انتفاعي څیړنیزسازمان
دی .د دې سازمان موخه د عملي څیړنو تر سره کول دي چې :له افغانانو سره تړلي دي؛ د هغوی د لید
لورو او اندیښنو اوریدو ته الره هواروي؛ او پوهه او تجربې سره یوځای کوي اوښکیل کارپوهان هڅوي څو
پالیسي بډایه او د افغانستان د واقعیتونو په هکله د پوهې کچه لوړه کړي.
نوموړی سازمان په کابل کې یو دایمي دفتر لري چې دملي او نړیوالو څیړونکو ،اود افغانستان د سیاسي
چارو ،حکومتدارۍ ،د قانون د واکمنۍ ،امنیت ،اوسیمه ییزو چارو په برخه کې د کارپوهانو په ګډون د
مرستندویانود یوې پراخې شبکې درلودونکی دی .د خپل کارد پیل راهیسې AAN ،دسویډن ،ناروې ،ډنمارک
او هالنډ د حکومتونو له خوا د مالي مرستو له الرې خپل اړوند فعالیتونه پرمخ بیايي .نوموړی سازمان منظم
ژورموضوعی رپوټونه  ،د پالیسۍ معلومات او الرښوونې ،بحث پاڼې او بالګونه ( چې په حقیقت کې د
څیړنې مفصل او ژورمعلومات دي) خپروي .ټولې خپرونې او بالګونه د  AANپه ویب پاڼه کې موندل کیږي.

د افغانستان د مدني ټولنې دمجتمعې اداره

()ACSFo

www.acsf.org

د افغانستان د مدني ټولنې مجتمع ( ACSFoپه رسمي توګه )ACFSد 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 .د دې ادارې بنسټ د افغان مدني ټولنې په کنفرانس کې چې د  ۱۳۸۰کال د بن له کنفراس
سره په موازي ډول جوړ شوی و ،کیښودل شو .په پیل کې له نوموړي سازمان سره د سویس د سولي د
بنسټ( )Swisspeace Foundationله خوا مرسته کیده خو د  ۱۳۸۴کال د مرغومي له میاشتې را په
دې خوا په بشپړه توګه خپلواک دی .دغه اداره د  ۱۲۳سازمانونو او  ۵۸کسانو په ګډون  ۱۸۱غړي لري؛
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همدار از دغه اداره د وړتیا د لوړولو  ،مدني زده کړو ،مدافعې ،څیړنې او رسنیو لپاره  ۱۴۱ملګري لري .د
دې ادارې مدیره پالوی له  ۱۱استازو څخه جوړدی چې هر یو د دې ادارې د غړو په کلنۍ عمومي غونډه
کې د دوه کلنې مودې لپاره ټاکل شوی دی.
په پیل کې له نوموړي سازمان سره د سویس د سولې د بنسټ له خوا مرسته کیده خو د  ۱۳۸۴کال د
مرغومي له میاشتې راهیسې په بشپړه توګه خپلواک دی .د غه اداره د  ۸۰سازمانونو او  ۵۰کسانو په ګډون
 ۱۳۰غړي لري .همدار از دغه اداره د وړتیا د لوړولو  ،مدني زده کړو ،مدافعې ،څیړنې او رسنیو لپاره
 ۳۲۰ملګري لري .د دې ادارې مدیره پالوی له ( )۹استازو څخه جوړدی چې هر یو د دې ادارې د غړو
په کلنۍ عمومي غونډه کې د دوه کلنې مودې لپاره ټاکل شوی دی.
له  ۱۳۸۵-۱۳۸۱کلونو راهيسې د مدني ټولنې مجتمع د بن د تړون له پلي کیدوسره مرسته کړې ،د اساسي
قانون د جوړونې د بهیر په اړه یې روزنیز ،رسنیز او مدافعوي فعالیتونه پیل کړي دي ،او همدا راز د ۱۳۸۳
کال په ولسمشریزو ټولټاکنو او د  ۱۳۸۴کال په پارلماني ټاکنو کې یې د مدني زده کړې او د نوم لیکنې
کمپاینونه په الره اچولي دي .له  ۱۳۸۵کال راهیسې د افغانستان د مدني ټولنې مجتمع خپله تګالره بدله او له
عامه پوهاوي څخه د سازماني پیاوړتیا سره د مرستې په لور یې ودانګل .د دې ادارې ستراتیژي  :پرهمغږۍ
او د شبکې یا اړیکو پر جوړولو ،د وړتیا پر لوړولو ،مدافعې ،څیړنې او د قانون پر واکمنۍ متمرکزه ده.
دغه اداره یو مرکزي کتابتون او د سرچینو یو مرکز لري  ،د دې ادارې مرکزي دفتر په کابل کې دی او د
مدني زده کړو د سرچینو مرکزونه د دې ادارې په سیمه ییزو څانګو( جالل آباد ،مزارشریف ،کندز ،بامیان،
غور او ګردیز)کې هم موجود دي .دغه اداره د "جامعه مدني" تر سر لیک الندې یوه مجله په پښتو او دري
ژبو او یوه میاشتنۍ خبرپاڼه ( په پښتو ،دري او انګریزي ژبو)خپروي .دغه اداره خپله مالي مرسته یو زیات
شمیر نا دولتي موسسو ،سازمانونو او مرستندویه حکومتونو څخه تر السه کوي.

د افغانستان د نا دولتي مؤسسو د ساتنې دفتر

()ANSO

www.ngosafety.org

د افغانستان د نادولتي سازمانونو د ساتنې دفتر( )ANSOچې په  ۱۳۸۱کال کې جوړ شوی ،په افغانستان
کې د نادولتي سازمانونو ټولنې ته اړینې امنيتي  /د خوندي ساتنې معلومات او سال مشورې په وړیا توګه
وړاندې کوي ..د دې ادارې بودیجه د اروپا د کميسيون د بشر دوستانه مرستو د دفتر ( ،)ECHOد سويس
د پراختیا او همکارۍ د ادارې ( ،)SDCاو د ناروې د بهرنیو چارو د وزارت له خوا برابریږي .نوموړې
اداره په انګلستان کې د میشتو نا دولتي سازمانونو د ساتنې د نړیوال سازمان( )INSOله خوا فعالیت کوي.
د دې ادارې مرکزي دفتر په کابل او سيمه یيزې څانګې يې په مزار شريف ،هرات،جالل آباد او کندهار کې دي.
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:
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•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 مؤسسو 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 احصائیوي معلوماتو (ډاټا) چمتو کول او شننه.
•د کړکیچ پروړاندې د غبرګون خدمتونه.

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  ۱۳۸۲کال کې د افغان حکومت او بسپنه
ورکوونکو د ټولنې له خوا په ګډه جوړه او په  ۱۳۸۵کال کې د یوې خپلواکې او غیر انتفاعي افغان ادارې
په توګه ثبت شوه MISFA .د 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 کوچنیو پورونو د پانګونې اداره د یوه بانک په ګډون ،چې په  ۲۲والیتونو کې  ۲۲۸څانګې لري د
مایکروفینانس د خدمتونو له شپږو وړاندې کوونکو ادارو سره کار کوي .دوی له  ۲۰۰۰۰۰څخه زیاتو
پوروړو ته چې  ۶۰سلنه یې افغان ښځې دي خدمت کوي .تر اوسه د  MISFAملګرو د کابو  ۱.۲بلیونو
ډالرو په ارزښت  ۱.۹میلیونه پورونه ورکړي دي .د پوروړو لپاره اوسنی ستر پور  ۱۰۶میلیونه ډالره دی
په داسې حال کې چې د پور منځنۍ کچه  ۵۳۲ډالره ده .د  MISFAملګرو له  ۲۶۰۸څخه زیات افغانان چې
 ۳۲سلنه یې ښځې جوړوي په دندو ګمارلي دي.
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د افغانستان لپاره د ماين پاکولو پروګرام

()MAPA

www.macca.org.af

د افغانستان لپاره د ماين پاکولوپروګرام ( ،)MAPAپه نړۍ کې د ماين پاکۍ تر ټولو لوی پروګرام دی چې په
 ۱۳۶۸کال کې جوړ شو ،او د اوټاوا د کنوانسیون د موخو د پوره کولوپه موخه کار کوي :له افغانستان څخه
د پرسونل ضد ټول ماینونه پاک ،د پوهنې د وزارت په مرسته له جګړې څخه د پاتو ماینونو /چاودیدونکو
توکو د خطر په هکله روزنې وړاندې او له ماینونو څخه د ژوغورل شوو کسانو سره مرسته وکړي.
په داسې حال کې چې د اوټاوا کنوانسیون ،هیوادونه په دې ته دي مکلف کړي چې د ټانک ضد ماینونه()AT
او یا له جګړې څخه پاتې نا چاودل شوي توکي( )ERWsله منځه یوسي ،د افغانستان د ماین پاکۍ د همغږۍ
مرکز  MACCAد اوټاوا د کنوانسیون په رڼا کې د نورو خطرونو په نښه کول هم خورا ارزښتناک ګڼي.
افغان دولت د پرسونل ضد ماینونو د ټولو پیژندل شوو سیمو د پاکولو په موخه د نورو لسو کلونو لپاره د
 ۲۰۱۳کال به د وروستۍ نیټې د غځولو هڅه کوي او په دې اړه یې غړو هیوادونو ته وړاندیز کړی دی .پر
دې وړاندیز د  ۱۳۹۱کال د لیندۍ د میاشتې د ژینوا د غړو هیوادونو په دوولسمه غونډه کې به بحث وشي.
مکا د ملګروملتونو د ماین پاکولود خدمتونو( )UNMASیوه پروژه ده چې د ملګرو ملتونو د پروژو د
خدمتونو د ادارې له خوا یې تړون شوی دی .اوس مهال د افغانستان لپاره د ماين پاکولو د پروګرام څارنه
او همغږي په تدریجي توګه د ملي مالکیت پر لور بدلون مومي .د ماین پاکولو د همغږۍ مرکز ( )MACCAد
افغان حکومت د ماین پاکولو له څانګې( )DMCسره د یوې ستراتیژۍ د جوړولو او د MAPAد فعالیتونو او
موخو د پلي کیدو اوڅارنې په موخه په ګډه کار کوي .د افغانستان د حکومت د ماین پاکولو څانګه ()DMC
او  MACCAپه ګډه په ملي کچه د ماین پاکولو د پروګرام( )MAPAفعالیتونه د MACCAد  ۷سیمه ییزو
مرکزونو له الرې په کابل ،هرات ،کندهار ،مزار شريف ،کندز ،ګرديز او جالل آباد کې همغږې کوي.
د افغانستان لپاره د ماين پاکولو د پروګرام پلي کوونکي ملګرې ملي او نړیوال غیر دولتي سازمانونه دي
چې د ماین پاکولو او سروې ،د ماینونو د ګواښ په هکله روزنې ،د ماینونو له قربانیانو سره مرسته ،د وړتیا
د لوړولو ،مدافعې ،څارنې او روزنې چارې پرمخ بیايي MACCA .او  DMCد افغان حکومت د اړوندو
ادارو او  MAPAد فعالیتونو د ښې همغږۍ د تضمین په موخه له اړوندو وزارتونو سره له نږدې کار کوي.
د  ۱۳۹۱کال د وږې په میاشت کې ،په افغانستان کې پاتې  ۵۴00ګواښونه چې  ۵۹۹کیلومتر مربع ځمکه
او د هیواد په کچه  ۱،۸۱۲سیمې اغیزمنوي پیژندل شوي دي .په  ۱۳۹۱کال کې  MAPAپه  ۲۳۳سیموکې
د ماین پاکولو پروګرام پیل شو چې په پایله کې  ۱،۳۳۹په ماینونو پوښل شوې سیمې او  ۱۳۵د جګړې سیمې
له ماینونو څخه پاکې او له  ۲۳،۶۹۸زیات د پرسونل ضد ماینونه ۲،۵۰۸ ،د ټانک ضد ماینونه پاک او یا
شنډ او له  ۶۴۷،۵۲۲څخه زیات له جګړې نه پاتې چاودیدونکي توکي ویجاړ کړل.
اوس مهال په منځنۍ توګه هره میاشت  ۴۰افغانانو ته د ځمکنیو ماینونو او له جګړې څخه پاتې نورو ناچاودل
شوو توکو له امله مرګ ژوبله اوړي.
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د افغانانو لپاره د مرستو د همغږۍ اداره

()ACBAR

www.acbar.org

د افغانانو لپاره د مرستو د همغږۍ اداره( )ACBARد چتر په څیریوه اداره ده چې په افغانستان کې د
نادولتي سازمانونو په مینځ کې روڼوالی او حساب ورکونه هڅوي او همغږۍ ته الره هواروي .دغه
اداره په  )۱۹۸۸(۱۳۶۶کال کې د هغو نادولتي سازمانونو له خوا چې په پاکستان کې له افغان کډوالو
سره په کار بوختې وې رامینځ ته شوه او د ملګرو ملتونو ،نا دولتي سازمانونو ،بسپنه ورکوونکو او
افغان حکومت تر مینځ د معلوماتو د وسیلې په توګه دنده تر سره کوي .اروپايي کمیسیون ،SDC ،د
سویډن او فرانسې سفارتونه او د دې غړي نا دولتي سازمانونه د نوموړي سازمان دبسپنه ورکوونکو
په ډله کې دي.
د اکبر  ۱۱۶ملي او نړیوال غیر حکومتي غړي سازمانونه باید الزم معیارونه پوره او د افغانستان د
نادولتي سازمانونو د قانون او کړنالرې په السلیک کولو مکلف دي.
اکبر له څلورو اساسي کرښو سره سم د بیالبیلو روزنیزو بیلګو د وړاندې کولو له الرې په افغانستان
کې د مدنې ټولنې پر پیاوړتیا ،د معلوماتو د همغږۍ ډله د معلوماتو د خپرولو ،د غونډو د جوړولو،
د هیواد په کچه د نا دولتي سازمانونو د فعالیتونو د ریکارډولو ،د نا دولتي سازمانونو د یو الرښود د
ساتلو او د نورو ارتباطي نوښتونو دنده په غاړه لري .د پالیسۍ او مدافعې ډله د نا دولتي سازمانونو
تر مینځ د نظریو او معلوماتو راکړې ورکړې ته الره هواروي څو ”د مهمو موضوعګانو په هکله
د ګډ نظر او همغږۍ سره مرسته وکړي“.د قانون او مقررې ډله د نا دولتي سازمانونو په مینځ کې
د ښې حکومتدارۍ د هڅونې او څارنې او د نادولتي سازمانو اړوندو قوانینو ،مقررو او معیارونو په
هکله د اړوندو وزارتونو او څانګو او د نادولتي سازمانونو د وړتیا د لوړولو دنده په غاړه لري .د
مدني ټولنې او دولتي ادارو د تعامل ډله له نورو نا دولتي سازمانونو /د مدني ټولنې له شبکو سره د
ګډ کار دنده لري څو په دې توګه وکړای شي له حکومت او پارلمان سره د مدني ټولنې د سازمانونو
اړیکي جوړې او پیاوړي کړي
اکبر د حکومت مشریزې او سازمان منځي همغږۍ د میکانیزم لپاره د نادولتي سازمانونو د استازو
په ټاکنه کې مرسته کوي .او د نا دولتي سازمانونو د قانون ،د ماليې د قانون او د کار د قانون په اړه
نادولتي سازمانونو ته په منظم ډول سال مشوره ورکوي .سر بیره پر دې  ACBARله مدني ټولنې د
مشورتي پالوي سره چې له افغان حکومت او یوناما سره په ګډه کار کوي ،مرسته کوي .د دې ادارې
ویب پاڼه د دندو د اعالنونو یوه پیژندل شوې پاڼه هم لري.
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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  ۱۳۶۶کال 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( )WBROیې
خویندې سازمانونه دي.
نوموړي سازمان په لومړي سر کې خپل فعالیتونه د فراه والیت په دوو ولسوالیو کې پیل کړه خو ډير ژر یې
د فعالیتونو لړۍ اتو ( )۸نورو والیتونو لکه کابل ،کندهار ،بلخ ،هرات ،غور ،فاریاب ،پروان او کاپیسا ته
هم وغځیده .دغه سازمان د کابو  ۲۰۰۰کارکوونکو په درلودلو سره په افغانستان کې د سترو ملي نادولتي
سازمانونو په ډله کې راځي .دغه سازمان اوس مهال په شپږو مهمو ستراتیژیکو برخو کې فعالیت لري:
 .۱روغتیا او تغذي .۲ ،تعلیمي او فرهنګي چارې .۳ ،کرهڼه او مالداري .۴ ،د سیمه ییزو ټولنو پراختیا او
ټولنیز خوندیتوب .۵ ،د ناورین د ګواښ کمول او ورسره بیړنی غبرګون او  .۶د جندر پراختیا.
دغه سازمان د افغان حکومت او بسپنه ورکوونکو د یو مهم ملګري په توګه د خپلو پروژو د اندازې ،د پوښښ
سیمې او د فعالیتونو د تنوع د لوړولو وړتیا لري .اکسفام نویب ،د ناروې د کلیسا مرستې، USAID/Caii ،
اروپايي ټولنه ،د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري ،IOM، FAO، DKH ،آسیايي ټولنه ،د عامې روغتیا
وزارت ،او د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت د دې سازمان بسپنه ورکوونکې ادارې او سازمانونه دي.

د سولې او جګړې د مطالعاتو

www.caps.af

مرکز()CAPS

په کابل کې میشت د سولې او جګړې د مطالعاتو مرکز په  ۱۳۸۵کال 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 CAPS ،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 دریو و
فعالیتونو کې بوخت دی :څیړنه او د پالیسۍ شننه ،پوهنه او روزنه ،او د وړتیا لوړول او د پوهې پراختیا.
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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.

د سولې او یووالي لپاره

www.cpau.org.af

همکاري()CPAU

د سولې او یووالي لپاره همکاري( )CPAUد افغانانو په مشرۍ لومړنی ،غیر حکومتي ،غیر انتفاعي سازمان
دی چې په ځانګړي توګه په افغانستان کې د سولې لپاره کار کوي .د دې سازمان بنسټ چې په ۱۳۷۵
کال کې ايښودل شوی ،د افغانستان د راتلونکې پراختیايي بنسټ په توګه د سولې ،ټولنیز عدالت او بشري
حقونو په اړه د پوهې او خبرتیا د هڅونې لپاره کار کوي .د  CPAUموخه د مدني ټولنو د روزنې ،پراختیا
او پیاوړي کولو له الرې د جګړې او تاوتریخوالي لپاره د یو مناسب بدیل را مینځ ته کول دي .تر دې مهاله
یاد سازمان په هیواد کې له  ۵۰۰۰څخه زیاتې د سولې شوراګانې او ټولنې جوړې او یا یې بیا رغولي دي،
او له ۵۰۰۰۰څخه زیاتو کسانو ته یې د سولې په هکله ښوونه او د شخړو د حل روزنې وړاندې کړي دي.
همدا راز نوموړی سازمان د افغانستان او د سولې د ټینګښت په اړه پرنويو څیړنو په کلکه متمرکز دی .د
دې سازمان څیړنیزې څانګې په تیرو پنځو کلونو کې له  ۳۰څخه زیات رپوټونه ،شننې ،او ارزونې خپرې
کړې دي چې هر یویې په خپل وار سره په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو یو مهم عنصر په ډاګه
کوي .د دې ادارې تیرې د پام وړ څیړنې دا دي :په  ۱۳۸۶کال کې له  DFIDسره په ګډه” د بنسټ پالنې
د هڅوونکو یا انګیزو“ تر سر لیک الندې یوه ژوره څیړنه؛ د  UNDPد بشري پراختیا او پالیسۍ د مرکز لپاره د
اوبو د کمښت ،معیشت ،او شخړو د را سپړلو په اړه یوه څیړنیزه لړۍ .د دې سازمان څیړنیزې څانګې نوموړی
سازمان یې په افغانستان او اروپا کې د افغانستان د سولې د ټینګښت د پالیسۍ د یو لومړني مقام په توګه پیژندلی
دی .د نوموړي سازمان اوسنۍ او روانې پروژې به په راتلونکي کې افغانستان ته د ښه چوپړ د دوام لپاره له
ژمنو سره سم د سولې پر ټینګښت او د تاوتریخوالي پر کمښت ،خپل تمرکز ته دوام ورکړي.

د سولې څیړنیز او روزنیز

www.ptro.org.af

سازمان()PTRO

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.
47

د الف څخه تر یا د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود

تیر کال دې سازمان د هیواد په کچه په  ۲۰والیتونو کې پروژې تر سره کړي دي .نوموړې پروژې د
سولې د ټینګښت ،حکومتدارۍ ،رسمي او غیر رسمي عدالت ،سیمه ییزو نښتو او د نا امنۍ د هڅوونکو
الملونو ،او د پراختیايی اقداماتو د ارزونې په اړه د څیړنې او روزنې یو ګډ تر کیب و .د حکومت په مشرۍ
پروګرامونو او همدا راز د جګړې د اوسنۍ تګلوري په اړه د کیفي او کمي پوهې د سروې څیړنیزې پروژې
د  ۱۸والیتونو په له  ۶۰څخه زیاتو ولسوالیو کې پلې شوې دي .روزنیز پروګرامونه د نښتو او ستونزو د
حل” ،د روزونکو روزنو“ ،د منځګړیتوب وړتیاوو ،ښې حکومتدارۍ ،د اساسي مالتړ وړتیاوو ،او د نښتو
د حساسیت او عدالت اړیکو ته ځانګړي شوي دي .همدا راز دې سازمان د بیا پخالینې ،بیا میشتولو ،افغان
سیمه ییزو پولیسو او د پراختیايي اقداماتو د اغیزو په اړه له ونډه والو سره د مالتړ چارې تر سره کړي دي.
د دې سازمان مرکزي دفتر په کابل کې دی او سیمه ییزې څانګې یې په بدخشان ،بادغیس ،بغالن ،هرات،
کندز ،ننګرهار ،پکتیا ،تخار ،ارزګان او زابل والیتونو کې میشتې 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 .د  ۱۳۹۱کال د تلې تر میاشتې پورې  ۴۵ SWABACغړي درلودل.
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  ۲۰۱۱کال 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 .د نورو فعالیتونو ترڅنګ SWABAC،د انټرنیوز په مرسته اوس مهال د
رسنیو  ۱۸میاشتنۍ پروژه په کندهار والیت کې پلې کوي.
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د غوښتنو د بهیر( )CAPاو د بشر دوستانه کړنو د پالن ( )HAPیوځای کیدل
د افغانستان لپاره د  ۱۳۸۹کال د بشر دوستانه کړنو پالن دا په ډاګه کړه چې له  ۱۳۸۱کال راهیسې
د لومړي ځل لپاره بشر دوست فعالین د داسې یو منسجم پالن د جوړولو په موخه چې وکړای شي
د افغانانو د اوږدو مودو اړتیاوې په نښه کړي سره یوځای شوي دي .د  ۴۷سازمانونو له خوا له
وړاندې شوو نظریو سره دې پالن د بشر دوستانه ټولنې پالنونه او ګډې ستراتیژۍ په ډاګه کړې.دغه
پالن دبی سارې بیوزلۍ  ،مخ په زیاتیدونکې نا امنۍ  ،طبیعي ناورینونو او کمزورې حکومتدارۍ د
ترکیب له امله د بشر دوستانه کړنو پر اغیزمنو برخو ،د رامینځ ته شوو زیانونو او اړتیاوو پر بهبود
تمرکز ته لومړیتوب ورکوي.
په 2011کی د یوناما د افغانستان بشر دوستانه ملکي ډلې ( )HCTپریکړه وکړه چې د غوښتنو یو
ځای شوی بهیر  ،د بشر دوستانه ستراتیژیک پالن جوړونې او بودیجې د جلبولو عمومي میکانیزم
به د بشر دوستانه کړنو د پالن( )HAPځای ونیسي CAP .د پروژو له یوې ټولګې سره ،جګړې او
طبیعي ناورینونو ځپلې کورنۍ بی ځایه شوو وګړو ،کډوالو ،بیرته راستنیدونکو او کوربه وګړو او
همدا راز له اوږدې مودې زیانمنونکو ټولنو سره چې ژوند ژغورونکو مرستو ته اړ دي او التر اوسه
ورته کا رنه دی شوی د مرستو پر تیارۍ او بیړني غبرګون خپل تمرکز چټکوي .مرستې د ګډو
ستراتیژیو د تضمین په موخه  ،ژوند ژغورونکې او معیشت ژغورونکې اړتیاوې د پیاوړو بیړنیو
تیاریو او احتمالي پالن جوړونې سره په نښه کوي
پروژې د یوولسو ډلو او سکټورونو پر بنسټ ترتیب شوي دي :همغږي؛ پوهنه؛ بیړنۍ سرپناه او غیر
خوراکي توکي؛ بیړني مخابرات؛ د خوړو خوندیتوب او کرهڼه؛ روغتیا؛ لوژستیک؛ څو سکټورونه(
د کورنیو بی ځایه شوو او راستنیدونکو کډوالولپاره)؛ تغذي؛ ساتنه؛ اوبه ،او روغتیا ساتنه.
په  ۱۳۹1کال کې  CAPد  170پروژو لپاره د  448میلیون ډالرو غوښتنه وکړه چې له افغان حکومت
سره په تفاهم کې د بشر دوستانه نړیوال غیر دولتي سازمانونو ،داخلی غیر دولتي سازمانونه او د
ملګرو ملتونو ادارې د  471میلیونو دالرود  2013کال لپاره غوښتنه وکره.
سږکال  CAPستراتیژیکې موخې دا دی:
•د ملکی وګړو حمایت او مالتر
•د مرینی او رنځ تنزیلول
•بی څایه شوو ،را ستنو شوو او کوربه تولنو سره مرسته کول
•د ضرورتمندو وګړو د معیشت بیا رغول
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د کابل د ستراتیژیکو مطالعاتو

www.kabulcenter.org

مرکز()KCSS

د کابل د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز ( )KCSSپه  ۱۳۸۶کال کې د یوې خپلواکې ،ناپییلې ،او غیر
انتفاعي څیړنیزې ډلې په توګه رامنځ ته شو .دا مرکز په کابل کې میشت دی او موخه یې په افغانستان
کې د پراختیا له بصیرت نه ډکو شننو وړاندې کول ،او همدا راز د افغان ستراتیژیکې ټولنې ،پالیسي
جوړوونکو ،مدني ټولنې ،حکومت او نړیوالو سازمانونو تر منځ د ژمنو د یوې کړنالرې په توګه
دنده تر سره کوي.
د خپلو خپرونو او په افغانستان او له هیواد نه بهر د ستراتیژیکو ټولنو د مشرتابه له غړو ،افغان
حکومت ،او مهمو نړیوالو پوځي او ملکي ونډه والو سره د دوامدارو اړیکو له الرې  KCSSپه
افغانستان کې د ستراتیژیکو خبرو اترو سره مرسته کوي.
دغه مرکز د سویلي آسیا د کارپوهانو د ډلې د کانسورتیم()COSATT؛ د سویلي آسیا د سیمه ییزو
څیړنو د ټولنې( ،)SARRFاو د اسالمي هیوادونو د سازمان( )OICغړی دی .د دې مرکز څیړنې پر
شپږو پروګرامونو متمر کزې دي :حکومتداري ،امنیتي مطالعې ،د شخړو مدیریت ،له ترهګرۍ سره
د مبارزې مطالعات ،اقتصادي پراختیا ،او پارلماني څیړنې .سر بیره پر څیړنیزو خپرونو KCSS ،د
کابل الرښوونې په نامه یوه میاشتنۍ مجله هم خپروي.

د مدني ټولنې او بشري حقونو شبکه

()CSHRN

www.cshrn.af

د مدني ټولنې او بشري حقونو شبکه(  )CSHRNپه  ۱۳۸۳کال کې د  ۲۵افغاني 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  105غړي سازمانونه د ښځو او ماشومانو 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 ،او ستراتیژیکې
پالن جوړونې 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 ”VOICE
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غږ“ 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.
همدا راز دغه سازمان د موضوع او پالیسۍ پر بنسټ د مدافعې پروژې پر مخ بیايي .په ۱۳۹۱کال کې
دې سازمان د بشري حقونو یو مشورتي پالوی جوړ کړ چې له مهمو سازمانونو څخه چې د بشري
حقونو په برخه کې کار کوي او د بشري حقونو د کلني رپوټ د جوړولو مسؤولیت لري جوړ دی.
ددې شبکې مرکزي دفتر په کابل او سیمه ییزې څانګې یې په جالل آباد ،مزار شریف ،بامیان ،خوست
او هرات کې میشتې دي .د دې شبکې عمومي غونډه د دې شبکې د پالیسي جوړونې او پریکړه
کوونکې ډلې په توګه له غړو سازمانونو څخه جوړه ده .د مشرتابه کمیټه له یوولسو ټاکل شوو غړو
څخه جوړه ده چې دا تضمینوي چې ددې شبکې ټول فعالیتونه له منل شوو قوانینو او ستراتیژیو سره
سم دي.
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افغان -نړیوال نوښتونه او پروګرامونه
په افغانستان کې د اروپايي پولیسو پالوی

()EUPOL

www.eupol-afg.eu

په افغانستان کې د اروپايي پولیسو پالوي له افغان حکومت سره د پولیسو د داسې یو ځواک په جوړونه کې
چې بشري حقونو ته درناوی ولري اوهمدا راز د کورنیو چارو اوعدلیې له وزارتونو سره یې د اصالحاتو
په برخه کې د مرستې لپاره په کار پیل وکړ .ددې پولیسو دنده “د تلپاتې او اغیزمنو ملکي پولیسو له جوړولو
سره مرسته ده چې دافغانانو تر واک الندې له پراخ جنايي عدلي سیسټم سره به مناسبې اړیکې تضمین کړي”.
دغه پولیس دوزارتونو ،سیمو ،والیتونو او ولسوالیو په کچه افغان چارواکو ته په شپږو مهمو برخو کې
سال مشورې ،څارنې ،روزونکي او روزنې برابروي :د استخباراتي پولیسو؛ د قوماندې پولیس؛ کنټرول او
اړیکې؛ جنايي پلټنې؛ د فساد ضد ستراتیژي؛ د پولیس  -څارنوال اړیکې؛ او د افغان ملی پولیسو(.4.مخ) په
مینځ کې د بشري حقونو او جنسیت پراختیا .له کابل څخه بهر د دې پولیسو کارکوونکي د والیتي بیارغونې
(.59مخ)بیالبیلو ډلو ته ځانګړي شوي دي.
دغه پالوی چې په اصل کې یوه جرمني آزمایښتي پروژه ده د  ۱۳۸۶کال د غبرګولي په میاشت کې د اروپايي
ټولنې د شورا په واسطه او د عامه امنیت او دفاع د پالیسۍ له الرې یې په کار پيل وکړ ،چې له مخې یې د اروپايي
ټولنې هیوادونه د دې وړتیا لري څو په ګډه د ملکې او پوځي کړکیچونو د ادارې په برخه کې کار وکړي .د ۱۳۸۹
کال د غويي په میاشت کې د دې پالوي ماموریت د  ۱۳۹کال د غبرګولي تر ۱۰نیټې پورې وغځیده.
څه له پاسه  ۳۵۰نړیوال او  ۲۰۰ملي کارکوونکي په روان ماموریت کې په کار بوخت دي .د  ۱۳۹۱کال د
وږي تر میاشتې پورې د دې ادارې بودیجه  ۶۰میلیونه یورو وه .چې د اروپا د ټولنې د  ۲۳هیوادونو(تر ټولو
سترمرسته کوونکی هیواد د جرمني هیواد و) لکه :کاناډا ،کوریشیا ،ناروې او نیوزیلنډ له خوا مرسته کیدله.

د استانبول بهیر
د  ۱۳۹۱کال د غبرګولي په  ۲۵نیټه افغان حکومت د استانبول له بهیر نه وروسته د وزیرانو د لومړنۍ ناستې په
توګه په کابل کې ” د آسیا د زړه د هیوادونو دسیمه ییزې ناستې “ کوربه و.
د وزیرانو کنفرانس د  ۱۴وزیرانو او د آسیا د زړه د هیوادونو(افغانستان ،چین ،هندوستان ،ایران ،قزاقستان،
قرغزستان ،پاکستان ،روسیې ،سعودي عربستان ،تاجیکستان ،ترکیې ،ترکمنستان ،متحده عربي اماراتو ،او
ازبکستان) لوړ پوړو پالوو ګډون درلود  (،کاناډا ،اروپايي ټولنه ،فرانسه ،جرمني ،ایټالیا ،جاپان ،ناروې ،هسپانیه،
سویډن ،انګلستان ،ملګري ملتونه ،او د امریکې متحده ایالتونه) د مالتړ کوونکو هیوادونو او سیمه ییزو او نړیوالو
سازمانونو په ډله کې وو.
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د وزیرانو ناستې د افغانستان په اړه د استانبول د کنفرانس ژمنې یې د یو باثباته او سوله ییز افغانستان او د
یوې سوکاله او امن سیمې لپاره له رښتینو پایلو سره یادې کړې ،همدا راز د ګډونو والو هیوادونو تر منځ
د سیمه ییز امنیت او همکارۍ لپاره د باور او اعتماد د فضا د رامنځ ته کیدو لپاره پر اقداماتو موافقه وشوه.
د استانبول کنفرانس د ”آسیا په زړه کې“ د امنیت او همکارۍ لپاره د  ۱۳۹۰کال د لړم د میاشتې په ۱۱
نیټه جوړ شو او موخه یې د افغانستان او ګاونډیانو تر منځ په ځانګړي ډول د اقتصاد او امنیت په برخه کې
د پراخو سیمه ییزو همکاریو رامنځ ته کیدل وو .کنفرانس د ټولو ګډونو والو او څارونکو له خوا د یوې
منل شوې اعالمیې په خپریدو سره پای ته ورسید .د ” یو امن او باثباته افغانستان لپاره د سیمه ییزامنیت او
همکارۍ په اړه د استانبول بهیر“ دغه اعالمیې په افغانستان کې د بیا پخالینې د بهیر لپاره مالتړ څرګند او
د ګاونډیو هیوادونو په چارو کې یې د متقابلې نه الس وهنې ژمنې څرګندې کړې.
کنفرانس او د وزیرانو ناستې د ښه ګاونډيتوب د اړیکو په اړه د  ۱۳۸۱کال د کابل د اعالمیې د شوو ژمنو
پخلی وکړ.
د  ۱۳۹۰کال د لړم په  ۱۲نیټه په یوه بیله ناسته کې ،پاکستان او افغانستان د ګډې پولې په اږدو کې د نه
راجستر شوو وګړو له تګ راتګ څخه د مخنیوي په موخه له بایومتریک تخنیک څخه د ګټې اخیستنې ژمنه
وکړه .د استانبول د کنفرانس د وزیرانو بله ناسته به په  ۱۳۹۲کال په قزاقستان کې جوړه شي.

د افغانستان په اړه د توکیو کنفرانس۱۳۹۱
د  ۱۳۹۱کال د چنګاښ په میاشت کې د افغان حکومت او جاپان په مشرۍ د افغانستان په اړه د توکیو
کنفرانس د جاپان په پالزمینه توکیو کې پرانیستل شو .په کنفرانس کې د  ۵۵ګډون کوونکو هیوادونو او ۲۵
نړیوالو سازمانونو له خوا د بدلون د لسیزې( )۲۰۲۴-۲۰۱۵په اوږدو کې له افغانستان سره د شوو ژمنو
پخلی وشو.
کنفرانس د  ۱۳۸۹کال د لندن کنفرانس ،د  ۱۳۸۹کال د کابل کنفرانس ،د  ۱۳۹۰کال د بن کنفرانس ،او د
 ۱۳۹۱کال د غویي د میاشتې د ناټو شیکاګو سر مشریزې( 59مخ) په ګډون د پخوانیو نړیوالو کنفرانسونو
پر توافقاتو بنا وو ،او په  ۲۰۱۵کال کې د افغانستان د ملي امنیت د بشپړعملیاتي مسؤولیت 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 د پراختیايي مرستو لپاره د  ۱۶بلیون ډالرو د ورکړې ژمنه وکړه.
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د افغانستان لپاره د نظم او قانون وجهي صندوق

()LOTFA

د افغانستان لپاره د قانون او نظم وجهي صندوق( )LOTFAد نړيوالو بسپنه وركوونكو لپاره د مالي مرستې
د يو ميكانيزم په توګه په  ۱۳۸۱کال کې جوړ شو څو خپلې مرستې په افغانستان کې د امنیتي سکټور د
سمون او په ځانګړي توګه د ملي پوليسو دمعاشونو په برخه کې چې د دې صندوق ستره برخه جوړوي
وکاروي .د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام د پیسو مدیریت او د کورنیو چارو وزارت د حکومت د
برخې په توګه د هغه د پلي کولو مسؤولیت په غاړه لري ،اوله مدیریت سره دمرستې یوه اداره له دې
وزارت سره د پروژې په اجرائیوي فعالیتونو کې چې د حکومت اوسني میکانیزمونه یې د تر سره کولو
وړتیا نه لري مرسته کوي .د  LOTFAبسپنه ورکوونکي کاناډا ،ډنمارک ،اروپايي ټولنه ،فنلنډ ،جرمني،
ایټالیا ،جاپان ،هالنډ ،ناروې ،سویزرلنډ ،انګلستان او د امریکې متحده ایالتونه دي.
د دې صندوق له پرانیستې راهیسې پنځه پړاوونه بشپړ شوي دي .د دې وجهي صندوق شپږم پړاو چې
د  ۱۳۸۹کال د مرغومې په میاشت کې پیل او د  ۱۳۹۱کال د کب تر میاشتې پورې د کابو  ۱.۴بلیونو
ډالرو له اټکل شوې بودیجې سره به دوام ومومي .تر دې پړاو الندې ټول فعالیتونه په درې برخو ویشل
شوي دي :د پولیسو او د جیلونو د کارکوونکو معاشونه ،او د پولیسو د زیربنا په برخه کې پانګه اچونه؛
د پالیسۍ ،سازماني او په انفرادي کچه کې د کورنیو چارو د وزارت اداري ریفورم او د ظرفیت پراختیا
او په همدې توګه د جندر پراختیا؛ او د ولسی پولیسو د نوښت له الرې د ټولنې د پولیسو جوړول( دا د
افغان سیمه ییزو پولیسو سره کومه اړیکه نه لري).
د دې صندوق مهمې الس ته راوړنې دا دي:
•د معاشونو د ورکړې د یوې عصري ټکنالوجۍ د رامنځ ته کولو له الرې د پولیسو په معاشونو کې د
نظم او روڼوالي تضمین ۹۹ ،سلنه پولیس د معاشونو د ورکړې د بریښنايي سیسټم تر پوښښ الندې
راغلي دي او  ۸۲سلنه په بریښنايي ډول د پیسو د لیږد د سیسټم تر پوښښ الندې راغلي دي.
• د وړتیا د پراختیا د ټاکل شوي پروګرام له الرې د کورنیو چارو وزارت د وړتیا او اداري سمون دوام.
• د جندر او بشري حقونو د مفهوم په اړه د پولیسو د روزونکو روزل او د ښځینه پولیسو ګمارل.
د ولسي پولیسو( پولیس مردمي) د پروژې له الرې LOTFA ،د پولیسو -ټولنې با ثباته اړیکې او د ټولنې
د پولیسو په ټولو کچو کې روزنې هڅوي.
د قانون او نظم وجهي صندوق اوس پر خپل اووم پړاو کار کوي چې د  ۱۳۹۲کال د وري په میاشت
کې به پیل شي.
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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 )۲۰۲۴-۲۰۱5( ۱۴۰۲-۱۳۹۳په 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(28.مخ) 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  ۲۰۱۴کال کې د افغانستان حکومت ته د مسوولیت د لیږد ملکي اړخونه.
•له  ۲۰۱۴کال 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  ۱۳۹۱کال د غويي د میاشتې (د
 ۲۰۱۲کال 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.

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  ۱۳۸۵کال کې د افغانستان د
تړون پلي کیدو ته د پراخې ستراتیژیکې همغږۍ د برابرولو په موخه رامینځ ته شوه .په  ۱۳۹۰کال کې د
افغانستان د تړون د نیټې له پای ته رسیدو وروسته  JCMBخپل تمرکز یې د الندې موضوعاتو پر لور پراخ
کړ :د افغانستان د ملي پراختیايي ستراتیژۍ د پلي کیدو په اړه د ستراتیژۍ او پالیسۍ پر الرښوونو؛ د کابل
دبهیر پر څارنې؛ او د 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.
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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 رئیس( 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
کولو مسؤولیت لري .د څارنې او همغږۍ ګډ پالوی له  ۲۸استازو څخه جوړ دی ،چې له دې ډلې نه  ۷یې
دحکومت استازي دي او  ۲۱نور 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 زريزې پراختيايي موخې

()MDG

www.un.org/millenniumgoals

په  1383کال کې د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې  ۲۰۰۰اعالمیه او همدا راز د
زریزې پراختیايي موخې یې تأیید کړې .د زريزې پراختيايي موخې په پام کې لري چې تر ۱۳۹۹او یا
۱۳۹۴کلونو پورې دا موخې تر سره کړي .په دې توګه افغان حکومت د زريزې پراختيايي افغاني شوې
موخې ومنلې ،د “ ۲۰۲۰کال 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.
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د افغانستان لپاره د  MDGتر ټولو وروستی رپوټ په  ۱۳۸۹کال کې خپور شو چې د زریزې د  ۹پراختیايي
موخو په پوره کولو کې د افغان حکومت د پرمختګ په هکله تفصیالت یې څرګندول .رپوټ څرګنده کړه په
داسې حال کې چې د بیالبیلو موخو په برخه کې پرمختګ توپیردرلود ،خو هیواد په دې وتوانید څو د وړو
ماشومانو او له پنځو کلونو څخه کم عمره ماشومانو د مړینې د کچې په راټیټولو ،ښوونځي ته د ښوونځي
دعمر ماشومانو په بیرته راتګ کې ،او د ژوند په ټاکلو برخو کې د جنسیت د تشې د کمولو په برخه کې
ښه والی راولي.
د  1384کال د غبرګولي په مياشت کې افغان دولت د زريزې د پراختيايي موخو د پوره کولو او د هغې د
پرمختګ د څرنګوالي په اړه د بحث لپاره په کابل کې يو کنفرانس جوړ کړ .د غونډې پايله “د افغانستان د
 ۲۰۲۰کال لرلید ” رپوټ و چې د هغه په ترڅ کې د  ۱۳۹۴کال زیاتره موخو ته چی په  ۱۳۹۹کال کی
به پوره شي بیا کتنه وشوه ،او دهیواد د پراختیا لپاره د ظرفيت په وړاندې پراته خنډونه او امنیتي ستونزې
هم په نښه شوې.
که څه هم چې رپوټ ،تر بیاکتنې الندې د زیاتو برخو لپاره د معلوماتو نشتوالی د څارنې د پرمختګ په
وړاندې ستر خڼد وباله او آن د ستونزو ممکنه پراختیا یې درک کړه.

د کابل کنفرانس او د کابل بهیر
د افغانستان په اړه د کابل نړیوال کنفرانس د  ۱۳۸۹کال د چنګاښ په  ۲0نیټه دایر شو د  ۱۳۸۸کال 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( )۲۰۲۴-۲۰۱۵د افغانانو په مالکیت ،مسؤولیت 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 بانکي مون 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“ .
د  ۱۳۸۸کال د مرغومي په میاشت کې د لندن کنفرانس او د  ۱۳۸۹کال 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:
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•د  ۱۳۹۳کال 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 رامینځ ته کول
•د افغانستان یوه لومړیتوب لرونکې او بیا جوړه شوې ملي پراختیايي ستراتیژي
نړیوالو ګډونوالو د لیږد سند ،د  ۱۳۹۳کال په پای کې په ټولو والیتونو کې افغان حکومت ته د امنیتي
مسوولیتونو 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  ۵۰سلنې 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 (.د  ۱۳۹۰کال د مرغومي په میاشت کې که څه هم چې د ماليې وزارت وویل چې دغه موخې
ښايي پوره نه شي) .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  ۸۰سلنې 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 .چې د  ۱۳۹۰کال د غبرګولي تر میاشتې پورې یوه یې هم تر سره نه شوه،
سره له دې هم په  ۱۳۹۰کال کې د بن د کنفرانس په څیر نړیوالو کنفرانسونو د مدني ټولنې لپاره
فرصت برابر کړڅو له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې سره ښکیل و اوسي.
له  ۱۳۸۹کال راهيسې ،د بُن(.55مخ) ،شیکاګو(.59مخ) او توکیو(.53مخ) په کنفرانسونو کې
ګډونوالو د کابل په کنفرانس کې له څرګند شوي کاري چوکاټ سره یې خپلې ژمنې بیا نوې کړي دي.
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د ناټو شیکاګو سرمشریزه ۱۳۹۱
په شیکاګو کې د  ۱۳۹۱کال 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  ۱۳۸۹کال د لیزبُن له سرمشریزې سره سم ،د ناټو د  ۲۸هیوادونو مشرانو او د آیساف د
ائتالف  ۲۲غړو د  ۱۳۹۳کال د مرغومې په ۱۰نیټه( د  ۲۰۱۴کال د دسمبر )۳۱د 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 لیزبُن 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  ۱۳۹۲کال په نیمايي کې افغان ملي امنیتي ځواک( )ANSFته ولیږدوي او د  ۲۰۱۴کال تر پایه به له
افغانستان څخه د ټولو ځواکونو وتل بشپړ شي .په سر مشریزه کې د  ۱۳۸۹کال د کابل کنفرانس ،د سیمه
ییز امنیت او همکارۍ د پیل په اړه  ۱۳۹۰کال د استانبول د بهیر ،او د  ۱۳۹۰کال د بُن 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 )۲۰۱۴( ۱۳۹۳کال وروسته لکه چې د  ۱۳۹۰کال د بُن 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 واليتي بيارغونې ډله

()PRT

www.nato.int/isaf/topics/prt

د واليتي بيارغونې ډلې( )PRTsله پوځي او ملکي کارکوونکو څخه جوړې هغه کوچنۍ ډلې دي چې په
والیتونو کې میشتې دي .د والیتي بیا رغونې د ډلو موخې لکه څرنګه چې د  PRTد مشرتابه د کمیټې له
لورې څرګندې شوې دي ....” :دافغانستان له اسالمي جمهوریت سره دعملیاتو په ټاکل شوو سیمو کې
د یو باثباته او خوندي چاپیریال د رامنځ ته کولو په موخه د خپلې واکمنۍ د پراختیا  ،او امنيتي سکټور د
سمون( )SSRاو بيارغونې د هڅو په پياوړي کولو کې مرسته ده“.
د دې پراخ ماموریت له اعالمیې څخه د کوم تفصيلي فرمان له الرې مالتړ نه دی شوی ،او همدارنګه د
واليتي بيارغونې د ډلو کومه واحده بیلګه هم نشته .په داسې حال کې چې د واليتي بيارغونې د ډلو مشري له
آیساف سره د ځانګړو مرستندویو هیوادونو له خوا کیږي ،خو د دغو ډلو پوځي برخه د آیساف د قومندانانو
تر قوماندې الندې ده .د دغو ډلو جوړښت او عمليات په هر والیت کې د حاالتو او همدارنګه د پوځي ځواک
ورکوونکو هیوادونو د نظریو ،غوښتنو او الرښوونو په واسطه اغیزمن کیږي .د واليتي بيارغونې هره ډله
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د انجینیرۍ یا کرهڼې په برخه کې په منځنۍ توګه له  ۸۰ملکي متخصصینو او کارپوهانو څخه جوړه ده.
د واليتي بيارغونې د ډلو د دندو څارنه او الرښوونه د دې ډلو د مشرتابه د کميټې له خوا کیږي چې مشري
يې په ګډه د کورنيو چارو د وزیر او د ائتالف او آيساف د قومندانانو په غاړه ده .د  ۱۳۹۱کال د لیندۍ تر
میاشتې پورې په افغانستان کې د والیتي بیارغونې  ۲۷ډلو فعالیت درلود.
د لیږد د اوسني بهیر په رڼا کې د والیتي بیا رغونې د ډلو فعالیتونه د خدمتونو له رسولو څخه د تخنیکي
مرستو او د وړتیا د لوړولو لورته بدلون مومي ،څو په پای کې مسؤولیتونه افغان حکومت ته ولیږدوي .د
 ۱۳۹۱کال د چنګاښ د میاشتې د ولسمشریز فرمان  ۴۵ګڼې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک ریاست ()IDLG
ته دنده ورکړه څو د والیتي بیا رغونې د ډلو د دندو او مسؤولیتونو د تعقیب په موخه یو کاري چوکاټ جوړ
کړي .لکه څرنګه چې د هیواد امنیتي مسؤولیتونه په بشپړه توګه افغان حکومت ته لیږدول کیږي ،نو له
 ۱۳۹۳کال وروسته به دغه ډلې په خپله اوسنۍ بڼه پاتې نه شي.

سیمه ییزې همکارۍ
www.mfa.gov.af

افغانستان د ګڼ شمیر سیمه ییزو سازمانونو او میکانیزمونو چې د بیالبیلو موخو درلودونکي دي غړیتوب لري:
غړي هیوادونه

موخې

سازمان
د سیمه ییزو همکاریو لپاره د سویلي آسیا سازمان

افغانستان ،بنګله دیش ،بوتان ،هندوستان ،مالدیف ،نیپال،

د همکارۍ برخې :کرهڼه ،اقتصاد او سوداګري  ،د

()SAARC

پاکستان او سریالنکا.

بیوزلۍ راکمول او امنیتي اړخونه.

افغانستان ،آذربایجان ،قرغزستان ،ایران ،پاکستان،

څرګندې شوې موخې :د توکو او خدمتونو لپاره د یو

()ECO

تاجیکستان ،ترکیه ،ترکمنستان او ازبکستان.

واحد مارکیټ رامینځ ته کول دي.

د مرکزي آسیا د سیمه ييزې اقتصادي همکارۍ سازمان

افغانستان ،آذربایجان ،چین ،قزاقستان ،قرغزستان ،منګولیا،

د انرژۍ ،ترانسپورت او د سوداګریزو آسانتیاوو په

()CAREC

پاکستان ،تاجیکستان ،ترکمنستان او ازبکستان.

برخه کې د سیمه ییزو پروژو هڅول.

د سویلي او منځنۍ آسیا د ترانسپورټ او سوداګرۍ ټولنې

افغانستان ،ایران ،پاکستان ،تاجیکستان ،ترکمنستان ،او

د مرکزي او سویلي آسیا د سوداګریزو الرو یوځای کول

ازبکستان.

او په سیمه کې د سوداګرۍ په وړاندې د خنډونو کمول.

د مرکزي آسیا د اقتصاد لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی پروګرام

افغانستان ،آذربایجان ،قزاقستان ،قرغزستان ،تاجیکستان،

په مرکزي آسیا کې د سیمه ییزې همکارۍ پیاوړې

()SPECA

ترکمنستان ،او ازبکستان.

کول او د نړۍ له اقتصاد سره د سیمې یو ځای کول

د اقتصادي همکاریو

سازمان

()CSATTF

افغانستان همدا راز د شانګهای د همکارۍ د سازمان د تماس په ډله کې برخه لري ،او د افغانستان د بهرنیو
چارو وزارت په نوموړي سازمان کې د زیاتې فعالې ونډې د درلودلو هیله لري .
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ملګري ملتونه په افغانستان کې
په افغانستان کې ملګري ملتونه( )UNله  1950کال راهیسې حضور لري .اوس مهال ملګري ملتونه د افغانستان
لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پالوي(یوناما) او د ملګرو ملتونو د  ۲۱ادارو ،صندوقونو او پروګرامونو څخه
جوړ دی چې ټول له نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق( ،)IMFاو ګډو غړو لکه د آسیا پراختیايي بانک او د
کډوالۍ نړیوال سازمان ،سره په ګډه د ملګرو ملتونو د ملکي ډلې( )UNCTتر چتر الندې سره یوځای شوي دي.
ملګري ملتونه د هیواد په ټولو  ۳۴والیتونو کې د سیمه ییزو دفترونو یا د پروژو په استازیتوب حضور لري،
او ګڼ شمیر ادارې د حکومتي او غیر حکومتي سازمانونو له الرې په سیمه ییزه کچه پروګرامونه پلي کوي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو له مرکزي دفترونو سربیره ،ملګري ملتونه سیمه ییزې او ځايي څانګې لري؛
یوناما اته سیمه ییزې څانګې ( بامیان ،ګردیز ،هرات ،جالل آباد ،کابل ،کندهار ،کندز ،او مزارشریف) ،او
شپږ والیتي څانګې لري .دملګرو ملتونو ادارې ،صندوقونه ،او پروګرامونه د لوړو لومړیتوبونو په سیمو
کې سیمه یيزې او والیتي څانګې لري .د ملګرو ملتونو د کارکوونکو په ګډو هڅو کې  :د سیمه ییزې ادارې
د وړتیا لوړول ،د سولي رامینځ ته کول ،بیا پخالینه او د بشري حقونو هڅونه؛ د مدني ټولنو پیاوړتیا ؛ د
لومړنیو ټولنیزو خدمتونو وړاندې کول؛ او د بشر دوستانه کړنو مالتړ او د ناورینونو را کمول شامل دي.
ملګرو ملتونو د افغانستان له حکومت سره د ملي لومړیتوب د پروګرامونو ،د زریزې پراختیايي موخو ته
د رسیدو او تر ټولو زیاتو زیانمنونکو وګړو ته د بشري مرستو د برابرولو سره د مرستې لپاره د خپلو
ژمنو په ټولوشرایطو کې  ،د خپلو پراختیايي او بشر دوستو ادارو له ماموریت سره سم دخپلو عملیاتو په
ځانګړو برخو کې تخنیکي او د پالیسۍ مرستې برابرې کړي دي.
د ملګرو ملتونو د پروګرامونو الرښوونه د کاري چوکاټونو له الرې کیږي لکه د ملګرو ملتونو د پراختیايي
مرستو کاري چوکاټ( ،)UNDAFد ملګرو ملتونو د ټولو پراختیايي ادارو لپاره د پروګرام د پالن جوړونې
یو کاري چوکاټ  ،او د بشر دوستانه کړنو یو ګډ پالن چې له پراخو بشر دوستو ټولنو سره په همکارۍ کې
د ملګرو ملتونو د کار د بشري اړخونو الرښوونه کوي .د  UNDAF ۱۳۹۳-۱۳۸۹د افغانستان له ملي
پراختیايي ستراتیژۍ سره د مرستو د تنظمیم لپاره رامنځ ته او د افغان حکومت له خوا السلیک شو .نوموړی
کاري چوکاټ له درې دوه اړخیزو پیاوړو لومړیتوبونو څخه جوړ دی )۱ :حکومتداري سوله او ثبات)۲ ،
تلپاتې معیشتونه :کرهڼه ،د خوړو خوندیتوب او د عایداتو یا ګټو فرصتونه ،او  )۳بنسټیز ټولنیز خدمتونه :
روغتیا ،پوهنه ،او به او روغتیا ساتنه  ،چاپیریال ،جنسیت یا جندر ،د ښځو پیاوړتیا ،او له نشه يي توکو سره
مبارزه هغه هر اړخیزې برخې دي چې د ملګرو ملتونو د پروګرامونو په ټولو برخو کې به ځای ورکړل شي.
( )ISFواحد ستراتیژیک کاري چوکاټ دی چې د  UNDAFله خوايې مالتړ کیږي ،او په افغانستان کې د
ملګرو ملتونو مهم ستراتیژیک الرښود ټاکي اود ملګرو ملتونو د سیاسي ،پراختیايي چارو د ټولو اړخونو
یووالی تضمینوي .د بشر دوستانه کړنو ګډ پالن چې د ملګرو ملتونو او نورو بشرپالو ملګرو بشرپالې کړنې
تر پوښښ الندې لري په کلنۍ توګه جوړیږي او خپریږي.
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یوناما ( )UNAMAیو ځانګړی سیاسي ماموریت دی چې د ملګرو ملتونو د سوله ساتو عملیاتو د څانګې او د
ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازې ښاغلې ژان کیوبیس له خوا یې مشري کیږي .د یوناما ماموریت
د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له خوا د هر کال د کب (مارچ) په میاشت کې نوی کیږي .اوسنی ماموریت د
نړیوالې ټولنې د هڅو د الرښوونې ،د سیمه ییزې همکارۍ د هڅونې ،او دملګرو ملتونو له ټولو ادارو ،صندوقونو
او پروګرامونو سره د مرستې له الرې په افغانستان کې په اغیزمنه توګه د سولې او ثبات په هڅونه کې د یوناما
د ونډې پخلی کوي .د افغانستان د واکمنۍ ،مشرتابه ،او ملکیت د اصولو په رڼا کې به یوناما دملي لومړیتوب
پر پروګرامونو ،له ناټو او ایساف(  ) NATO/ISAFسره د لیږد ،بیا پخالینې ،ټولټاکنو ،سیمه ییزې همکارۍ،
بشري حقونو او بشرپالو مرستو په اړه له ځانګړي تمرکز سره د نړیوالو ملکي هڅو الرښوونې او همغږۍ ته
دوام ورکړي .د  ۱۳۹۱کال د ماموریت نوي عناصر دا دي :د  ۱۳۹۳کال په ټولټاکنو کې د یو فعال ملګري
په توګه د ملګرو ملتونو ونډه؛ په ټاکنیز بهیر کې د ښځو د فعال او برابر ګډون ارزښت ،له بیا پخالینې سره
د مرستې لپاره د یو بشپړ او پراخ افغاني او د افغانانو په مشرۍ د یو سیاسي بهیر اهمیت؛ او د ملکي وګړو پر
خوندیتوب ټینګار او په افغانستان کې د نړیوالو بشري قوانینو او بشري حقونو څخه د سرغړونو څارنه .په ټولیزه
توګه د یوناما عملیات د فعالیتونو په دوو برخو ویشل کیږي :سیاسي چارې؛ او سازماني پراختیا او حکومتداري.
سیاسي چارې د یوناما د لومړي رکن اصلي دنده ده ،چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي د
مرستیال ښاغلې نیکوالس هایسم له خوا یې مشري کيږي .او دا هم د ټولو ماموریتونو له حکمونو او د افغانستان
د واکمنۍ ،مشرتابه ،او ملکیت له اساسي اصولو سره تړلي دي .د افغان حکومت له غوښتنې سره سم د یوناما
د سیاسي لومړیتوب ټولګې دا دي :د ټاکنیز بهیر د پراختیا ،یووالي ،دوام او پیاوړتیا په موخه اړوندو چارواکو
او ادارو ته د ټاکنیز مالتړ وړاندې کول؛ د افغانانو په مشرۍ د سولې او بیا پخالینې له یو بشپړ او پراخ بهیر
څخه مالتړ؛ د متقابلو ګټو په برخه کې د پیاوړې همکارۍ په موخه د خبرو اترو په بهیر کې د سیمه ییزو فعالینو
شاملول؛ او د افغانستان د لیږد له روان بهیر څخه د امنیتي چارو د بشپړ افغاني کیدو پر لور مالتړ.
د یوناما د سازماني پراختیا ،حکومتدارۍ ،د قانون د واکمنۍ اړخونه او د ملګرو ملتونو د ملکي ډلې چارې د ملګرو
ملتونو د ځانګړي استازي د مرستیال ،د ملګرو ملتونو هستوګن او بشري همغږي کوونکي او د  UNDPد هستوګن
استازي ښاغلې مارک باودن په مشرۍ کیږي .دیوناما لپاره ټاکل شوي لومړیتوبونه دا دي :د ملي لومړیتوب د
پروګرامونو له پراختیا او ترتیب سره مرسته ،د توکیو د کنفرانس د اقداماتو په ارزولو کې د بسپنه ورکوونکو
له انسجام سره مرسته ،او د څارنې او همغږۍ د ګډ پالوي( )JCMBد مشرتابه د دندې تر سره کول .د یوناما او
ملګرو ملتونو د ملکي ډلې چارې په مرکزي او سیمه ییزه کچه د ستراتیژیکې پالیسۍ د جوړولو او پلي کولو
او د بنسټیزو خدمتونو له لیږد سره د مالتړ په برخه کې د افغان حکومت د وړتیا په لوړولو کې مهمه ونډه لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ملکي ډلې غړي دا دي:
•د آسیا پراختیا يي بانک ()ADB
•د ملګرو ملتونو د خوړو او کرهڼې اداره ()FAO
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•د کرهڼې د پراختیا نړیوال صندوق()IFAD
•د کار نړیوال سازمان ( )ILO
•د پیسو نړیوال صندوق ()IMF
•د کډوالو لپاره نړیواله اداره ()IOM
•د بشري حقونو لپاره د عالي کمیشنر دفتر ()UNOHCHR
•د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري ()UNHCR
•د ملګرو ملتونو د جندر د برابرۍ او د ښځو د واکمنه کولو اداره()UN Women
•په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت ()UNAMA
•د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو صندوق ( )UNICEF
•د سوداګرۍ او پراختیا په هکله د ملګرو ملتونو کنفرانس ( )UNCTAD
•د ملګرو ملتونو د امنیت او ساتنې څانګه ()UNDSS
•د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام ( )UNDP
•د ملګرو ملتونو تعلیمي ،علمي او کلتوري اداره ( )UNESCO
•د ملګرو ملتونو د چاپیریال پروګرام ()UNEP
•د ملګرو ملتونو د بشر د هستوګنې پروګرام ()UN-HABITAT
•د ملګرو ملتونو د صنعت د پراختیا اداره ()UNIDO
•د اچ  .آي  .وي /ایډس په هکله د ملګرو ملتونو ګډ پروګرام ()UNAIDS
•د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ خدمتونه ()UNMAS
•د پروژو د خدمتونو لپاره د ملګرو ملتونو اداره ()UNOPS
•د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره ()UNOCHA
•د ملګرو ملتونو له نشه يي توکو او جرمونو سره د مبارزې دفتر ()UNODC
•د ملګرو ملتونو د وګړو وجهي صندوق ()UNFPA
•نړیوال بانک ( )WB
•د خوړو نړیوال پروګرام ()WFP
•د روغتیا نړیوال سازمان ( )WHO
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یوناما

د استراتیزيکو اړیکو او

ویاند واحد

د عمومي سکرتر ځانګړی
استازی

د بشر د حقوقو څانګه

د ملګرو ملتونود
امنیت سازمان

د څیړنې او پالیسی ګډ
واحد
د ځایی انسجام
کوونکو دفتر

امنیتي سر مشاور

د مرستیال ځانګړی
استازی /عمومي
سکرتریت /ځايي همغږی
کوونکی /بشري همغږي
کوونکی /دوهم رکن
د مدنی او سیمه ییز
مالتر د انسجام کوونکی
ځانګری مشاور

دکارکوونکو
د رئیس دفتر

د ماموریت
مالتړ

ځانګړي عمومي سکرتر
لومړی مرستیال

لومړی رکن

د منطقوی اړیکو دفتر

(تهران ا و اسالم آباد)
سیاسی چاری

د ماشومانو مالتړ
نظامی مشورتی واحد
جنسیت
د پولیسو مشورتی واحد
د ا ړیکو د پراختیا واحد
حکومتداری

د قانون حاکمیت

سیمه ییز همغږی
منطقوی او والیتی
دفترونه

منبع :یوناما
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نړيوال سوله ساتي ځواکونه

()ISAF

www.isaf.nato.int

•د نړیوال سوله ساتي ځواک یا آیساف دنده د افغان ملي امنیتي ځواکونو( )ANSFپه بشپړ مالتړ په
افغانستان کې د یو خوندي او امن چاپیریال په رامینځ ته کولو او ساتلو کې د افغانستان له حکومت سره
مرسته ده  .د  ۱۳۹۰کال د چنګاښ له میاشتې راهیسې جنرال جان الن د دې ځواکونو د قومندان په
توګه دنده تر سره کوي.
آیساف د لومړي ځل لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د  ۱۳۸۶اعالمیې او د بن له کنفراسن سره سم د
 ۱۳۸۰کال د لیندۍ په میاشت کې د افغان لنډمهالې ادارې د بلنې له مخې را مینځ ته شو .آیساف د ملګرو
ملتونو له خوا یو څو ملیتیز ځواک دی ،نه د ملګرو ملتونو سوله ساتی ځواک ،او د آیساف مالي لګښتونه د
ملګرو ملتونو له خوا نه بلکې د دغه څو ملیتیز ځواک د مرستندویو هیوادونو له خوا برابریږي.
د  ۱۳۸۲کال د زمري د میاشتې په  ۲۲نیټه د ملګرو ملتونو او د افغان حکومت په غوښتنه ناټو د آیساف
مشري په غاړه واخیستله ،او په لومړي س کې د دې ځواکونو ماموریت په کابل پورې محدود پاتې شو ،په
داسې حال کې چې د امریکې په مشرۍ ځواکونو دافغانستان د پاتې برخو د امنیتي چارو قومانده په غاړه
درلودله .د  ۱۳۸۲کال د تلې په میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له کابل نه بهر د ناټو د ماموریت
د غځولو پریکړه وکړه او تر یوې مرکزي قوماندې الندې د دواړو پوځي ځواکونو د راوستلو بهیر پیل شو.
•د  ۱۳۸۸کال د لړم په میاشت کې د آیساف د لویې قومندانۍ پر جوړښت د بیا کتنې په موخه د ناټو د
غړو له موافقې وروسته او د ستراتیژیکو ،سیاسي پوځي او ورځنیو دندو او عملیاتو د بیلولو له الرې
د آیساف د هڅو د اغیزمنتوب په موخه یوه نوي منځنۍ مرکزي قومنداني پرانیستل شوه .دغه نوی
جوړښت له یوې عالي ستراتیژیکې قومندانۍ ،او د آیساف له مرکزي قومندانۍ څخه جوړدی ،چې د ۴
ستورو لرونکي جنرال( جنرال الن ) ترقوماندې الندې ده ،او دوه ثانوي درې ستوري لرونکي قومندانۍ
( یا منځنۍ قومندانۍ) ،چې په افغانستان کې د ناټو د روزنیز ماموریت ( )NTM-Aپه نامه او د آیساف
د ګډې قوماندې د قومندانۍ ( )IJCپه نامه یادیږي .د واړه قومندانۍ په کابل کې دي .د شمالي اتالنتیک
شورا ،د ناټو تصمیم نیوونکې اداره د آیساف د سرتیرو برابروونکو ،غیر ناټو هیوادونو سره په مشوره
کې آیساف ته سیاسي الرښوونې وړاندې کوي.
•د قوماندې تر دې نوې جوړښت الندې د آیساف مرکزي قومنداني( ۴()COMISAFستوري) د آیساف
د ماموریت په ډیرو ستراتیژیکو سیاسي  -پوځي اړخونو تمرکز کوي او د ایساف عملیات په هیواد کې
له افغان اونورو نړیوالو سازمانونو سره همغږې کوي .د ایساف مرکزي قومنداني په افغانستان کې د
ایساف د قومندانۍ او د امریکې د ځواکونو د قومندانۍ( )SFOR-Aپه توګه دوه ګونې قومنداني ده نو
له دې کبله د ایساف د سولې او د امریکې د ځواکونو په مشرۍ د تل پاتې خپلواکۍ د عملیاتو همغږي
په غاړه لري .د ایساف مرکزي قومنداني( )COMISAFد ایساف پر ګډې قومندانۍ( ،)IJCپه افغانستان
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کې د ناټو د روزنیز ماموریت پر قومندانۍ ( ،)NTM-Aاو د ناټو پر ځانګړو عملیاتي ځواکونو()SOF
د قوماندې مسؤولیت لري .په افغانستان کې د ناټو روزنیز ماموریت( )NTM-Aد پوځي مشورتي ډلو
او د پولیسو د مشورتي ډلو له الرې چې په افغان ملي امنیتي ځواک کې روزوونکي ګماري ،خپلې
روزنې تر سره کوي.
•د لیږد د بهیر د برخې په توګه ،د آیساف ځواکونه په افغانستان کې امنیتي مسؤولیتونه په تدریجي توګه
افغان امنیتي ځواکونو( )ANSFته سپاري .په داسې حال کې چې د آیساف د څرګندونو له مخې د لیږد
بهیر د کلیزې پر بنسټ نه بلکې د فرصت پر بنسټ یو بهیر دی ،خو په پام کې دی چې د امنیتي
مسوولیتونو د لیږد بهیر به د  ۱۳۹۳کال ( ۲۰۱۴کال په پای کې) په وروستیو میاشتوکې بشپړ شي .تمه
کیږي چې دا بهیر به د پام وړ سر تیرو له وتلو سره مل وي .د سرتیرو په شمیر کې کمښت د ۱۳۹۰
کال له نیمايي څخه چې د سر تیرو شمیر خپلې اعظمي کچې یعنې  ۱۴۰۰۰۰ته رسیدلی پیل شوی دی.
د  ۱۳۹۱کال د لیندۍ په میاشت کې د آیساف ټولیز ځواک  ۱۰۴۹۰۵سرتیرو ته رسیده .د آیساف په لیکه
کې  ۵۰ځواک برابروونکي هیوادونه دا دي :البانیا ،ارمنیا ،اسټرالیا ،آسټریا ،آذربایجان ،بهرین ،بلجیم،
بوسنیا او هرزه ګوینیا ،بلغاریا ،کاناډا ،کرویشیا ،د چک جمهوریت ،ډنمارک ،ایستونیا ،ایلسلوادور ،فنلنډ،
فرانسه ،جیورجیا ،جرمني ،یونان ،هنګري ،آیسلنډ ،آیرلنډ ،ایټالیا ،اردن ،د کوریا جمهوریت ،لیتویا ،لیتوانیا،
لوکزامبورګ ،مکدونیا ،مالیزیا ،منګولیا ،مونتی نیګرو ،هالنډ ،نیو زیالند ،ناروې ،پولنډ ،پرتګال ،رومانیا،
سینګاپور ،سلواک ،سلووینیا ،هسپانیه ،سویډن ،د پخوانۍ یوګسالویا د مقدونیا جمهوریت ،تانګا ،ترکیه،
اوکراین ،عربي متحده امارات ،انګلستان او د امریکې متحده ایالتونه دي.
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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 بُن په کنفرانس کې د بُن تړون السلیک کړ .دې تړون د افغانستان لنډمهاله اداره ( )AIAیې 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  ۱۳۸۱کال 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 رئیس او د افغانستان د انتقالي حکومت د موقت حکومت د مشر په توګه وټاکه.
د بُن له مهالو وېش سره سم ،په یوه نوي اساسي قانون باندې (د اساسي قانون بشپړ متن .87.مخ) خبرې اترې
وشوې او د اساسي قانون د لویې جرګې له خوا چې د  ۱۳۸۲کال د لیندۍ له ۲۳نیټې 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  ۱۳۸۳کال 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 رئیس په توګه وټاکل شو .هغه
د  ۱۳۸۳کال د لیندۍ په ۱۷مه 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  ۱۳۸۴کال د وږي د میاشتې
په ۲۷مه 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  1391کال د لیندې تر میاشتې پورې د ولسوالیو ،کلیو ،او د ښاروالیو د شوراګانو
ټاکنې تر سره شوې نه دي.

اجرائیه ځواک
د افغانستان د مرکزي حکومت اجرائیه څانګه د ولسمشر د دفتر ،دوو مرستیاالنو ،لویې څارنوالۍ ۲۶ ،وزیرانو
درلودونكې كابينې او همدا شان له څو خپلواکو ادارو او نورو دولتي سازمانونو څخه جوړه ده( په .83مخ كې
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د حكومتي جوړښت چارټ وګورئ) .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 رئیس 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.
ولسمشر وزیران ،لوی څارنوال ،د افغانستان بانک رئیس( مرکزي بانک) ،د سترې محکمې غړي ،د ملی
امنیت رئیس او د سرې میاشتې د ټولنې رئیس 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  ۲۰۰۹کال دلیندۍ په مياشت کي له  ۲۴وړاندې شوو نوماندو وزيرانو څخه يواځي  7د
ولسي جرګي له خوا ومنل شول او څو نور يي د  ۲۰۱۰کال د ليندۍ او چنګاښ په میاشتو کي د نوي پيشنهاد
له مخې ومنل شول ،خو  ۱۰وزارتونه له سرپرستووزيرانو سره پاتي شول ،چي په نوماندوزيرانوکي ترډيرو
بدلونونو وروسته دوي ټول له ولسي جرګي څخه ومنل شول .د اساسي قانون له مخې نورې ټولې اجرائیوي
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  ۱۳۸۳کال 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  ۱۳۸۴کال 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  ۲۵کلن او مشرانو
جرګې ته د ټاکلو او یا انتصابولو پرمهال باید لږ تر لږه  ۳۵کلن 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  ۲۴۹څوکۍشته؛ په اساسي قانون کې په
اعظمي توګه تر  ۲۵۰څوکیو یادونه شوې ده .څوکۍ د والیتونو د وګړو دشمیر له مخې وېشل کيږي .اساسي قانون
څرګندوي چې په منځنۍ توګه د هر والیت دوه څوکۍ چې ټولې  ۶۸څوکۍ کیږي د ښځو لپاره ځانګړې کیږي .که
څه هم چې د  ۱۳۸۴کال له ټاکنو راهیسې د کوچیانو موضوع د پارلمان د غړو په مینځ کې په یوه تاوده بحث بدله
شوې ده ۱۰ ،څوکۍ د کوچیانو لپاره په پام کې نیول شوي چې له دې ډلې نه درې یې باید ښځو ته ورکړل شي.
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د مشرانو جرګه  ۱۰۲غړي 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  ۵۰سلنه 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  ۲:۱نسبت 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  ۲۵کاله عمر ولري،
په داسې حال کې چې د مشرانو جرګې غړي باید د ټاکنې او یا د انتصاب پر مهال لږ تر لږه  ۳۵کاله 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  ۹میاشتې ده .غونډې ترهغه
وخته چې د ملي شورا د رئیس او یا لږ تر لږه د  ۱۰تنو 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.
د اساسي قانون د  ۹۰مادې 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؛
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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 ۹۴مه 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  ۱۳۸۳کال 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  ۳۴والیتي شوراګانې د والیتونو د وګړو د شمير له مخې له  ۹څخه تر  ۲۹غړي 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 ټاکنيز قانون له مخې د والیتي شوراګانو د څوکیو یو پر څلورمه برخه باید ښځو ته ځانګړې شي.
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  1392کال کې تر سره شي.
د  ۱۳۸۶کال 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
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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 پراختیايي پالنونو په ګډون د بيالبيلو موضوعاتو په اړه سال
مشورې ورکول .چې د دوی ونډه په اړوندو والیتونو کې اکثراً د شورا او والي تر مینځ پر اړیکو
والړه ده .د  ۱۳۸۹کال 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.
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 چې تر ننه د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې تر سره شوي نه دي خو ددې کار لپاره یو لړ
الملونه موجود دي .لومړى ،په ځینو سیمو کې دولسوالیو پولې تاييد شوې نه دي نو له دې امله د
ولسوالیو د وګړو شمیرل او په دې هکله چې دې ولسوالیو ته څو څوکۍ ځانګړې شي قضاوت شونی
نه دی ،چې دغه ستونزه د هیواد د یوې نوې سرشمیرنې د نه شتون له کبله نوره هم پیچلې کیږي .د
وهم ،د پولو نه څرګندوالي ته په پام سره د رایه ورکوونکو د نوم لیکنې بهیر د ولسوالیو له مخې نه
بلکې د والیتونو پر بنسټ تر سره 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 رئیسانو څخه جوړه وي .د ولسوالیو د شوراګانو
د ټاکنو له نه تر سره کیدو سره سره د  ۱۳۸2کال د اساسي قانون له تصویب وروسته څو 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 تأمین په موخه رامینځ ته شوي دي .د
سیمه ییزو ارګانونو د خپلواک ریاست تر مشرۍ الندې د افغانستان د ټولنیز انسجام پروګرام()ASOP
د 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 ( )DDAsجوړې کړي دي ،چې دغه دواړه ادارې ورته
دندې او مسوولیتونه 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.
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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 شوراګانېد 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 ۱۳۸2کال
اساسي قانون څرګندوي چې “ :قضائیه قوه د افغانستان د اسالمي دولت یوه خپلواکه څانګه ده .قضائیه 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  ۱۳۸۴کال 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 ۱۳۶۸
کال 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 قانون  ۷۵۱ماده د اساسي قانون پر پلي کیدو د څارنې د خپلواک کمیسیون ( )ICSICد جوړیدو
غوښتنه کوي څو د یو مهم منځګړي په توګه کار وکړي.
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 اجرائیه څانګې یوه برخه جوړوي او د څیړنو او
پلټنو مسئوولیت 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
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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  ۹غړي لري چې د ولسمشر له خوا او د ولسي جرګې له تاييد سره
سم د یوې لس کلنې دورې لپاره ټاکل کيږي .ولسمشر د  ۹غړو له ډلې نه یو غړى د قاضی القضات یا د
سترې محکمې درئیس 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  ۹غړو د  ۱۳۸۵کال 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 رئیس ،نورو قضایي غړو او
د دیوانونو له رئیسانوڅخه 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.
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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 امنیتي ستونزو له کبله اوس مهال فعالې لومړنۍ محکمې نه لري ،اکثراً قاضیان د
لومړنۍ محکمې ناستې د والیت په مرکز کې تر سره کوي.
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 استول کیږي .کله چې استیناف سترې محکمې ته ورسید نو اکثراً قاضیان
قضیه بیرته لومړنۍ محکمې ته د نوو پلټنو په موخه استوي.

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 او مسؤولیتونه 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) ( ۱۳8ماده) ”.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.
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د هیواد  ۳۴والیتونه د سیمه يیزې ادارې بنسټیز واحدونه دي .والي چې د جمهور رئیس له خوا ټاكل کېږي،
د والیت په کچه د اجرائیه ځواک استازى دی .والیتونه جال سیاسي واحدونه  ،نه دي او رسماً ،د خپل اداري
جوړښت ،د لوړپوړو کارکوونکوپه ګمارلو او د کار د ځواک د 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 رئیس تر څارنې الندې تر سره کيږي
( 7مخ) .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  ۱۳۸۶لمریز 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 (18مخ) د سیمه ییزې ادارې لپاره د یو حکومتي ارګان په توګه د  ۱۳۸۶کال 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
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
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په والیتي کچه پراختیا په ظاهري توګه د دوو ادارو له الرې اداره کیږي؛ د والیتي پراختیايي کمیټې ()PDC
او والیتي اداري شورا(.)PAAوالیتي پراختیايي کمیټې له مهمو پراختیايي فعالینو لکه د اړونده وزارتونو،
د والیتي بیارغونې ډلو( ،)PRTیوناما ،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 کولو مسؤولیت 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( )PAAمشري 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 رئیس 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 موضوع په هکله سره راټوليږي .د والیت په
کچه اکثراً د علماوو شوراګانې او د مشرانو او سپین ږيرو شورا ګانې موجودې دي ،که څه هم چې 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  ۱۳۴۳کال په اساسي قانون
یا د  ۱۳۸2کال په نوي اساسي قانون کې ترې یادونه ،نه ده شوې،که څه هم چې په هم هغه وخت کې کله
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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.
ولسمشر د افغانستان د ملي پوځ اعلی سر قوماندان دی (د افغانستان ملي پوځ  3مخ) .د افغانستان ملي پوځ
د ملي دفاع وزارت او د افغانستان ملي پولیس( 4مخ) د کورنیو چارو وزارت تر مشرۍ الندې کار کوي.
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  ۱۳۴۹کال د دولتي کارکوونکو د قانون له مخې جوړه ،او د  ۱۴۳شمیرې
فرمان له مخې په  ۱۳۵۶کال 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  ۹۰سلنه جوړوي .له  ۱۳۸۳کال راهیسې ،د اداري سمون او
ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون (7مخ) د حکومت د معاشونو او رتبو پر نوي جوړښت کار کوي ،د وړتیا
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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  ۱۳۸۴کال کې د ملکي خدمتونو یو نوی قانون تصویب شو او
په  ۱۳۸۶کې یو د اتو رتبو لرونکى جوړښت د تنخاوو دنوي سیسټم سره طرح شو (چې ټیټه تنخا یې ۱۰۰
امریکایی ډالره او لوړه يې  ۶۵۰امریکایی ډالره ده) .دغه سمون به لومړى له لوړو دولتي پوستونو (رتبه ۱
او  )۲څخه 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  ۱۳۹۰کال د لیندۍ تر میاشتې پورې د
رتبو او معاشونو سیسټم په څه له پاسه  ٪۶۵سیمه ییزو او مرکزي حکومتي ادارو کې تر سره شوی دی.
عملي سمون په ګڼ شمير حکومتي ریاستونو او سازمانونو کې د سمون د لومړیتوب او تشکیالتي تعدیل د
بهیر( )PRRله الرې تر سره شو ،چې د مهمو ریاستونو جوړښت او چارې ګټورې او اغیزمنې کوي اود
لګښتونو کچه راټیټوي.
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 ( )SNTVده  ،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  ۸۱کلنۍ او تر هغې لوړ عمر ټاکل شوی دی .اساسي قانون
(.87مخ) د ټولټاکنو په اړه څرګندوي:
•یو جمهور رئیس؛
•یوه ملي شورا یا پارلمان چې له ولسي جرګې او مشرانو جرګې څخه جوړه ده؛
•والیتي شوراګانې؛
•د ولسوالیو شوراګانې؛
•د کلیو شوراګانې؛
•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  50سلنه 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) .راتلونکې ولسمشریزې ټاکنې
به د  1393کال د وري د میاشتې په  16نیټه تر سره شي.
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 ،مسؤوليتونه 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.
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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 كولو مسؤوليت لري .نوموړى كميسيون د  1384كال د ټاكنيز قانون د  ۲۵مادې 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  1382کال 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.
د  ۱۳۹۰کال د مرغومي تر میاشتې پورې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام د دې پروژې د دوهم
پړاو( )ELECT IIد اسنادو د تسوید په بهیر کې و ،چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ۱۳۹۴-۱۳۹۰
ستراتیژیک پالن سره به په یوه لیکه کې وي .تمه کیږي چې  ELECT IIبه د  ۱۳۹۲ -۱۳۹۱کاله پورې
دوام ولري او د رایه ورکوونکو نوم لیکنې او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د وړتیا لوړولو ته په هغه ډول
دوام ورکړي چې له  ۱۳۹۳کال وروسته به د افغانستان لپاره هم پاییدونکې وي.

82

دولت

•دکرنی ،اوبو لګولو او مالداری
•د سرحدنو او قبایاو د چارو
•د سوداګړی او صنا یعو
•د مخابړاتو او معلوماتی تکنالوجی
•د نشه یی توکو په وړاندی د مبارزی
•ملی دفاع
•د اقتصاد
•د پوهنی
•د اوبو او انرژی
•د مالیی
•د بهرنیو چارو
•د حج او اوقافو
•د لوړو زده کړو
•د اطالعاتو او کلتور
•د کورنیو چارو
•د عدلیی
•دکار ،ټولنیزوچارو ،شهیدانو او معلولینو
•د کانونو
•د عامی روغتیا
•د فواید عامی
•د کډ والو او راستید نکو د چارو
•د کلیو د بیارغونی او پراختیا
•د ترانسپورټ او ملکی هوانوردی
•د ښاری پراختیا
•د ښځو د چارو

وزارتونه

مقننه قوه
ولسی جرګه
مشرانو جرګه

•د مرکزی احصائیی اداره
•د سپورت او المپیک لوی ریاست
•د جیودیزی ا و کارتوگرافی عمومی اداره
•پر فساد د څارنی لوی ریاست
•د اداری سمون او ملکی خدماتو خپلواک
کمیسیون
•د چا بیریال ساتنی خپلواک ریاست
•د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک ریاست
•د استندردو نو ملی اداره
•د ملی امنیت شورا
•د چارو د اداری لوی ریاست او د وزیرانو د
شورا داراالنشا
•د کنترول او تفتیش اداره
•په پارلمانی چاروکی د دولت وزارت
•ستره محکمه
•د مشرانو جرگی د مرستیال دفتر
•د ولسی جرګی د استازی دفتر
•د افغانستان د علومو اکادمی

ادارای او خپلواک ریاستونه

اجرائیه قوه
د جمهوری ریاست دفتر
لومړی مرستیال
دوهم مرستیال

•د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون
•د ناورینونو په وړاندی د تیاری ریاست
•د اساسی قانون پر تطبیق د څارنی خپلواک
کمیسیون
• د سولی د ټینګښت خپلواک کمیسیون
• د کوچیانو د چارو د همغږی کمیسیون
• د ټاکنو خپلواک کمیسیون

خپلواک کمیسیونونه

•د لویې څارنوالی دفتر

•دملی امنیت عمومی ریاست

•د افغانستان بانګ

•د سره صلیب مجتمع

اداری او خپلواک دولتی نهادونه

قضائیه قوه
ستره محکمه
د استیناف محکمه
لومړنۍ محکمه

د افغانستان د حکومت جوړښت
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په افغانستان کې قوانین
په افغانستان کې د رسمي قوانینو سرچینې دادي )۱( :اسالمي قانون )۲( ،د  ۱۳۸2کال اساسي قانون )۳( ،قانون نامې ،فرمانونه
او قوانین )۴( ،نړیوالې لوز نامې او تړونونه او ( )۵او بیال بیل حکمونه او مقررې .د اساسي قانون له  ۳مادې 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 ( )۱۹۲۳،۱۹۳۱،۱۹۶۴،۱۹۷۷اساسي قوانین او  ( ۱۹۸۷چې په
 ۱۹۹۰کال کې تعدیل شو) او د  ۲۰۰۴کال 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 ۱۹۷۹،۱۹۸۰او  ۱۹۹۲کلونو 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  ۱۳۴۲کال 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  ۱۹۹۹/۱۳۷۸کال  ۷۸۷مه 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.afهمدا 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/eng
د افغان قوانینو لپاره کومه خپره شوې مستنده سرچینه شتون نه لري .له ۱۹۶۳کال 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  ۱۳۸۴کال د لړم د میاشتې  ۳مه نیټه چې د  ۲۰۰۵کال د
اکتوبر له  ۲۵مې نیټې سره سمون لري).له  ۱۹۶۳کال څخه وړاندې قوانینو لپاره د خپرونې بشپړ سرلیک او بشپړې نیټې ته
اړتیا ده ،د بیلګې په توګه اصول اساسي(اساسي قانون)د  ۱۳۱۰کال د لړم د میاشتې  ۸چې د  ۱۹۳۱کال د اکتوبر د میاشتې له
 ۳۱نیټې سره سمون لري.
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د افغانستان اساسي قانون ۱۳۸۲،کال
منځپانګه
لومړی فصل:

				
دولت

( ۲۱مادې)

دوهم فصل:

د اتباعو اساسي حقوق او وجایت

( ۳۸مادې)

دریم فصل:

			
جمهور رئیس

( ۱۱مادې)

څلورم فصل:

				
حکومت

( ۱۰مادې)

پنځم فصل:

				
ملي شورا

( ۲۹مادې)

شپږم فصل:

لویه جرګه			

( ۶مادې)

اووم فصل:

				
قضاء

( ۲۰مادې)

		
اتم فصل:

			
اداري ویش

( ۷مادې)

نهم فصل1:

			
اضطراري حالت

(۶مادې)

لسم فصل:

				
تعدیل

(۲مادې)

یوولسم فصل:

			
متفرقهحکمونه

(۷مادې)

دوولسم فصل:

			
انتقالیحکمونه

(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،

87

د الف څخه تر یا د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود

•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،
•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  ۱۳۸۲لمریز 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.

 ۲مه ماده

د افغانستان د اسالمي جمهوري دولت دين ،د اسالم سپيڅلۍ دين دى.
د نورو اديانو پيروان د خپل دين په پيروۍ او د خپلو ديني مراسمو په تر سره کولوكې
د قانون د حكمونو په حدودو كې آزاد دي.

 ۳مه 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 له الرې عملي كوي.
د افغانستان ملت عبارت دی له ټولو هغو افرادو څخه چې د افغانستان تابعيت ولري.
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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 او د هېواد د امنيت او دفاعي قابلیت تأمين ،د دولت له اساسي وظایفو څخه دي.

 ۶مه ماده

دولت ،د انساني كرامت په ساتلو ،بشري حقوقو د مالتړ ،د ډموكراسۍ د تحقق ،ملي
وحدت د تأمین او 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.

 ۷مه 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.

 ۸مه ماده

دولت د هېواد خارجي سياست د خپلواكۍ ،ملي ګټو او ځمكنۍ بشپړتيا په ساتلو ،نه
مداخلې  ،ښه ګاونډيتوب ،متقابل احترام اود حقوقو د برابرۍ پربڼسټ تنظيموي.

۹مه 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.

 ۱۰مه ماده

دولت خصوصي پانګې اچونې او خصوصي تشبثات د بازارد اقتصاد د نظام پربنسټ
د قانون له حکمونو سره سم هڅوي ،مالتړ يې كوي او مصونيت يې تضمينوي.

۱۱مه ماده

په كورنۍ او بهرنۍ سودا ګرۍ پورې تړلې چارې ،د هېواد له اقتصادي غوښتنو او د
خلكو له ګټو سره سمې د قانون له الرې تنظيميږي.

۱2مه ماده

د افغانستان بانك .د دولت مركزي او مستقل بانك دى.
د پېسو نشرول ،د هېواد د پولي سياست طرح او تطبیق ،د قانون له حكمونو سره سم د
مركزي بانك صالحيت دی.
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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 فعاليتونو د مالتړ لپاره اغېزمن پروګرامونه طرح او تطبیقوي.

 ۱۴مه ماده

دولت د كرنې او مالدارۍ د پراختيا ،د بزګرانو او مالدارانو د اقتصادي ،ټولنيزو
او د ژوند د 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.

۱۵مه ماده

۱۶مه ماده

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.
دولت مکلف دی چې د ځنګلونو اود چاپیریال د ساتنې او ښه والي لپاره الزم
تدبیرونه ونیسي.
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.

 ۱۷مه ماده
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 ۱۸مه ماده

دهېواد تقویم مبدأ د پيغمبر اكرم(صلی اهلل علیه و سلم) پرهجرت والړه ده.
د دولتي ادارو دكار بنسټ هجري لمريزکال دی.
د جمعې ورځې ،د اسد  ۲۸او د ثور ۸عمومي رخصتۍ دي.نورې رخصتۍ د قانون له
الرې تنظيميږي.

۱۹مه 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 ۱۲۹۸هجري 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.

 ۲۰مه ماده

د افغانستان ملي سرود په پښتو ژبه دی ،اهلل اكبر او د افغانستان د قومونو نومونه به
پكې راځي.

 ۲۱مه ماده

د افغانستان پایتخت د كابل ښار دى.

دویم فصل :د اتباعو اساسي حقوق او وجایب
۲۲مه ماده

تبعيض او امتياز منع دى.
د افغانستان د اتباعو ترمنځ هر راز ِ
د افغانستان اتباع ښځې او نارينه د قانون په وړاندې مساوي حقوق او وجایب لري.

 ۲۳مه ماده

ژوند د خداى(ج) بخښنه او د انسان طبيعي حق دى ،هيڅوك له قانوني مجوزه پرته له
دې حقه بې برخې كېدای نشي.

 ۲۴مه ماده

آزادي د انسان طبيعي حق دى ،دا حق د نورو له آزادۍ او له عامه مصالحو پرته چې
د قانون له الرې 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.
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 ۲۵مه 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.

۲۶مه 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.

۲۷مه 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.

۲۸مه 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.

۲۹مه 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.

 ۳۰مه 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.

 ۳1مه 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
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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.
 ۳۲مه ماده

پور دپوروړي د آزادۍ د سلبیدو یا محدوديدو سبب کیدای نه شي.
د پور د بېرته اخيستلو الرې چارې او وسايل د قانون له الرې تنظيميږي.

 ۳۳مه ماده

د افغانستان اتباع د انتخابولو او د انتخابېدلو حق لري.
له دې حق څخه د ګټې اخيستو شرايط او الرې د قانون له الرې تنظيميږي.

 ۳۴مه 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.

 ۳۵مه 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.
3 .3نظامي او نظامي ډوله تشکیالت او هدفونه ونه لري.
4 .4له بهرنيو سياسي ګوندونو يا نورو بهرنيو منابعو سره تړلې نه وي.
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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.
 ۳۶مه ماده
 ۳7مه ماده

د افغانستان اتباع حق لري چې د روا او سوله ييزو غوښتنو د تأمين لپاره له قانون
سره سم بې وسلې غونډې او مظاهری وكړي.
د اشخاصو د مخابرې او ليكونو آزادي او محرميت كه په ليكلي ډول وي يا د ټيليفون
او تلګراف يا نورو 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.

 ۳۸مه ماده

 ۳۹مه 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.
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.

 ۴۰مه 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.
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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.

 ۴۲مه 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.

 ۴۳مه 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 په هېواد كې د بې سوادۍ د له منځه وړلو لپاره اغېزمن
پروګرامونه طرح او تطبیق كړي.

 ۴۵مه ماده

دولت د اسالم د سپيڅلي دين د حكمونو او ملي فرهنګ پر بنسټ او له علمي اصولو سره
سم ،واحد 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.
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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.
 ۴۷مه 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.

 ۴۸مه 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.

 ۴۹مه ماده

د جبري كارتحميل منع ٰ
دى.
دجګړې ،آفتونو او نورو داسې حاالتو كې چې عامه ژوند او هوساينه تهدید کړي فعاله
برخه اخيستنه د هرافغان ملي وجيبه ده.
پر ماشومانو د كار تحميل جواز نه لري.

 ۵۰مه 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
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حكمه پرته د خپلو حقونو د تر السه كولو لپاره اقدام وكړي.
 ۵۲مه 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.

 ۵۳مه 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.

 ۵۷مه ماده

دولت په افغانستان كې د خارجي اتباعو حقوق او آزادي له قانون سره سم تضمينوي .دا كسان
د بین المللي حقوقو د قواعدو په حدودو كې د افغانستان د دولت د قوانينو په رعايت مكلف دي.

 ۵۸مه ماده

دولت په افغانستان كې د بشر د حقوقو د رعايت د څارنې ،ښه والي او مالتړلپاره،
دافغانستان د بشر د حقوقو خپلواك كميسيون جوړوي.
هر څوك كوالى شي د خپلو بشري حقوقو د نقض په صورت كې دې كميسيون ته
شكايت وكړي.
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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.
ددې كميسيون جوړښت او د كار ډول د قانون له الرې تنظيميږي.
 ۵۹مه ماده

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
 ۶۰مه 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 ٰرئيس 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  ۵۰څخه 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
 ۵۰څخه 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.
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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.
 ۶۲مه 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.

 ۶۳مه 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،
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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 ( )۶۹ماده 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،
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،
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 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.

 ۶۷مه 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 د ۶۱مادې 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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 ۶۸مه 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 ( )۶۷مادې له حكم سره سم د جمهوررئيس وظیفه په غاړه اخلي.

 ۶۹مه 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 ( )۶۷ماده كې راغلې حكمونه تطبیقیږي.

 ۷۰مه 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
 ۷۱مه ماده
 72مه ماده
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حكومت له وزيرانو څخه جوړ دى چې د جمهور رئيس تر مشرۍ الندې كاركوي.
د وزيرانو شمېر اودندې دقانون له الرې تنظيميږي.
څوك چې دوزير په توګه ټاكل كيږي بايد النديني شرطونه ولري:
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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.
 ۷۳مه 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 پر ځاى بل شخص د قانون له حكم سره سم ټاكل كيږي.

 ۷۴مه 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“.

 ۷۵مه 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؛
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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.
 ۸4مه ماده
 ۷6مه ماده

حكومت د هېواد د سياست د اساسي كرښو د تطبيق او دخپلو دندو د تنظيمولو لپاره
مقررات وضع او تصويبوي .دا مقررات بايد د هيڅ قانون له نص او روحیې سره
متناقص نه وي.

 ۷۷مه ماده

وزيران خپل وظایف د اداري واحدونو د آمرينو په توګه په هغو حدودو كې چې اساسي
قانون او نور قوانين يې ټاكي ،سرته رسوي.
وزيران له خپلو ټاكلو وظایفو څخه د جمهور رئيس او ولسي جرګې په وړاندې مسؤوليت
لري.

 ۷۸مه ماده

كه چيرې وزير په بشري ضد جرمونو ،ملي خيانت او يا په نورو جرمونو متهم شي،
موضوع ددې اساسي قانون د ( )۱۳۴مادې په رعايت ځانګړې محكمې ته سپارل كيږي.

 ۷۹مه ماده

حكومت كوالى شي د ولسي جرګې دتعطيل په حالت كې له بودیجې او مالي چارو پرته،
د بيړنۍ اړتيا پر 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.

 ۸۰مه ماده

وزيران نه شي كوالى د خپل كار په دوران كې له خپل مقام څخه په ژبنيو ،سيمه ییزو،
قومي ،مذهبي او 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.

 ۸۲مه 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.
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د ولسي جرګې غړي د خلكو د آزادو ،عمومي ،پټو او مستقيمو انتخاباتو له الرې
انتخابيږي.
 83مه ماده

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( )۲۵۰كسانو
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.

 84مه 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.
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2 .2دمحكمې له خوا د بشر ضد جرمونو ،او جنايت په ارتكاب او يا له مدني حقوقو
څخه په محرومۍ محكوم 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 سره سم تر سره كيږي.

 ۸۷مه 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 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 مخې كميسيونونه جوړوي.

 89مه ماده

ولسي جرګه واك لري د غړيو د دريمې برخې په پیشنهاد ،د حكومت د اعمالو د څيړنې
او كتنې لپاره ،يو 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.
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ولسي جرګه الندې ځانګړي واكونه لري:
1 .1له هر يوه وزير څخه د استيضاح په برخه كې ددې اساسي قانون د  ۹۲مادې 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
 ۹۲مه 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.

 ۹۳مه 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.

 ۹۴مه 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.

 ۹۵مه 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

 ۹6مه ماده

كه د قانون د طرحې پیشنهاد پر دولت د نوي تکلیف یا دعایداتو د کمولو لرونکی وي ،په
دې شرط د كار په فهرست كې نيول كيږي چې د پیشنهاد په متن كې د جبرانولو مدرك
هم پیشبیني شوی وي.
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 ۹7مه ماده

د حكومت له خوا د قانون د طرحې پیشنهاد لومړی ولسي جرګې ته وړاندې كيږي.
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.

 ۹۸مه 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 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.
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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.

۱۰۰مه 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 رئیس 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.

 ۱۰۱مه 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 تعقيب الندې نه نيول كيږي.

۱۰۲مه ماده

كه د ملي شوراغړى په يوه جرم متهم شي ،مسؤول مامور له موضوع څخه هغې
جرګې ته چې متهم يې غړى 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.

۱۰۳مه ماده

وزيران كوالى شي د ملي شورا له دوو جرګو څخه د هرې يوې په غونډو كې
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ګډون وكړي.
د ملي شورا هره جرګه كوالى شي خپلې غونډې ته د وزيرانو د حاضرېدو غوښتنه
وكړي.
۱۰۴مه 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،
2 .2کله چې جمهور رئيس يې ضروري تشخیص کړي.
د ولسي جرګې رئيس د ملي شورا د ګډو غونډو مشري كوي.

۱۰۵مه ماده

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 توب پیشنهاد وكړي او جرګه دا پیشنهاد ومني.

۱۰6مه ماده

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 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.

۱۰۷مه 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.

۱۰۸مه ماده

د ملي شورا د غړي د مړينې ،استعفى ،عزل او يا د داسې معلولېدو او معيوبېدو په
صورت كې چې په 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.

۱۰۹مه ماده
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د تقنينيه دورې په وروستني يو كال كې د انتخاباتو د قانون د بدلیدو پیشنهاد د ملي
شورا د كار په فهرست كې نه شي نيول كېدالى.
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شپږم فصل :لويه جرګه
۱۱۰مه 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 ( )۶۹مادې له مخې د جمهور رئيس محاكمه كول.

۱۱۲مه 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 نایب منشي په توګه ټاكي.

۱۱۳مه ماده

د لويې جرګې نصاب د رايې اخيستو په وخت كې د غړو په اكثريت سره بشپړيږي.
د لويې جرګې پریکړې ،له هغو مواردو پرته چې په دې اساسي قانون كې صریحاً ذكر

۱۱۴مه ماده

د لويې جرګې بحثونه علني دي ،مګر دا چې د غړیو څلورمه برخه يې د سريتوب
غوښتنه وكړي او لويه جرګه دا غوښتنه ومني.

۱۱۵مه ماده

د لويې جرګې په جریان کې د دې اساسي قانون د ( )۱۰۱او ( )۱۰۲مادې مندرج احكام
د هغې د غړو په باب تطبیقیږي.

شوي ،د ټولو غړو د رايو په اكثريت ،نیول كيږي.

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.
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۱۱7مه ماده

ستره محكمه نهه تنه غړي لري چې د جمهور رئيس له خوا د ولسي جرګې په تایيد
او ددې اساسي قانون د ( )۵۰مادې 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 ( )۱۲۷ماده 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،
6 .6د وظیفې د تصدي په وخت كې د هېڅ سياسي ګوند غړيتوب ونه لري.

۱۱۹مه 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
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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.
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۱۲1مه 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.

۱۲۲مه 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 ( ۷۸ ،۶۹او  )۱۲۷مادو 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.

۱۲۳مه ماده

ددې اساسي قانون د حكمونو په رعايت د محكمو په تشكيل ،صالحيت او اجراآتو پورې
مربوط قواعد او قاضيانو پورې مربوطې چارې د قانون له الرې تنظيميږي.

۱۲۴مه ماده

د قضائيه قوې د مامورينو او نورو اداري كار كوونكو په برخه كې ،د دولت د مامورينو
او نورو اداري كار 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.

۱۲۵مه 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.

۱۲۶مه ماده

د سترې محكمې غړي ،دخدمت د دورې تر پاى ته رسېدو وروسته ،د پاتې ژوند په موده
كې د خدمت د دورې له مالي حقوقو څخه برخمن كيږي ،په دې شرط چې په دولتي او
سياسي چارو بوخت نه شي.

۱۲7مه ماده

كه چيرې د ولسي جرګې تر دريمې برخې زيات غړي ،د سترې محكمې د رئيس يا
غړو محاكمه د وظيفوي 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.

۱۲۸مه 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.
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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.
۱۲9مه 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.

۱۳0مه ماده

محكمې ترغورالندې قضاياوو كې ددې اساسي قانون او نورو قوانينو حكمونه
تطبیقوي.
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.

۱۳۱مه 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.

۱۳۲مه 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.

۱۳۳مه 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 رئیس 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.

۱۳۴مه 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.
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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.
۱۳5مه 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.

اتم فصل :اداره
۱۳۶مه 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.

۱۳7مه 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.

۱۳۸مه 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.

۱۳۹مه 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.
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۱۴۰مه 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.

۱۴۲مه ماده

دولت ددې اساسي قانون د حكمونو د تعمیل او د مندرجو ارزښتونو د تأمين لپاره الزمې
ادارې جوړوي.

نهم فصل :اضطراري حالت
۱۴۳مه 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

په اضطراري حالت كې جمهور رئيس كوالى شي د ملي شورا او د سترې محكمې له
رئيسانو سره په مشوره ،د ملي شورا ځينې صالحيتونه حكومت ته انتقال كړي.

۱۴۵مه ماده

په اضطراري حالت كې جمهور رئيس كوالى شي چې د ملي شورا او د سترې محكمې
د رئيسانو تر تائيد 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،

116

اسناد :د افغانستان اساسی قانون

146مه 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 (۱۴۴
او  )۱۴۵مادې له مخې شوي ،بې له ځنډه له اعتباره لوېږي.

لسم فصل :تعديل
۱۴۹مه 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  ۶۷او  ۱۴۶مادو د احكامو په رعايت سره ،د جمهور رئيس يا د ملي
شورا د اكثريت په پیشنهاد كيږي.

۱۵۰مه 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.
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يوولسم فصل :متفرقه حكمونه
۱۵1مه 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 څارنوال او قاضيان نه شي كوالى د وظیفې د تصدي په موده كې
نور مشاغل ولري.

۱۵3مه ماده

قاضيان ،څارنواالن ،د وسله والو ځواكونو او پوليسو منصبداران او د ملي امنيت كار
كوونكې نه شي كوالى د وظیفې د تصدي په موده كې په سياسي ګوندونو كې غړيتوب ولري.

۱۵۴مه ماده

د جمهور رئيس ،د جمهور رئيس د مرستياالنو ،وزيرانو او سترې محكمې د غړو اولوى
څارنوال شتمني ،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 لوى څارنوال ته د قانون له حكمونو سره سم ،مناسب معاش ټاكل كېږي.

۱۵۶مه ماده

د هر ډول انتخاباتو د څارنې او ادارې او په هېواد كې د خلكو عمومي رايو ته د مراجعې
لپاره د انتخاباتو مستقل كميسيون د قانون له حكمونو سره سم جوړيږي.

۱۵۷مه ماده

د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې خپلواك كميسيون د قانون له حكم سره سم تشکیلیږي.
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  ۱۳۸۱هجري 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.

۱۵۹مه 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:
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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.
۱۶۰مه ماده

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  ۱۵۹مادې 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.
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د نادولتي مؤسسو قانون او کړنالره

www.ngo-dept.gov.af

له  ۱۳۸۱کال 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  ۱۳۸۲کال کې د غیر حکومتي سازمانونو د قانون یوه لومړنۍ مسوده عدلیې وزارت ته وړاندې شوه .د
 ۱۳۸۳کال او د  ۱۳۸۴کال 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  ۱۳۸۴کال 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  ۱۳۸۰او  ۱۳۸۳کلونو
تر منځ کابو  ۲۴۰۰غړي 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  ۱۳۸۲کال د چنګاښ په میاشت کې د غیر حکومتي سازمانونو د قانون د لومړۍ مسودې له جوړولو وروسته
ډیر ژر  ۱۲۰غیر 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( ،)ACBARد افغان غیر حکومتي
سازمانونو د همغږۍ اداره( ،)ANCBد سویلې او لویدیځ افغانستان او بلوچستان د همغږۍ ټولنه (،)SWABAC
او د افغان ښځو شبکه( .)AWNد مسودې د همغږۍ او بشپړولو په موخه چې د  ۱۳۸۳کال د غويي په میاشت
کې بشپړه شوه د کړنالرې یوه داراالنشاء د  ACBARپه مرسته جوړه شوه .د غیر حکومتي سازمانونو ټولنې د
 ۱۳۸۴کال د غبرګولي په  ۹نیټه 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  ۱۰۰افغان 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 مانا 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 مؤسسه 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 مانا نه لري چې ګواكې ښځې او نر دې
یو شانته شي .خو دا مانا ورکوي چې ددوی حقوق  ،ذمه واري (مسؤولیتونه) 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.
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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 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
 .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.
123

د الف څخه تر یا د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود

 .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.
 .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.
 .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.
 .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.
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 .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.
 .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
ااو 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 مسئوولیتونه 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
 .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.
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 .6زمونږ مؤسسې انصاف ،تنوع اود هغوډلوپه وړاندې چې ګوښې دي له توپیر څخه د مخنیوي سالمو او
موجه کړنوته ژمنې دي.
 .1,6تنوع :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.
 .7زمونږمؤسسې 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.
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 .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.
 .8زمونږ 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.
 .9دبشردوستانه 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  SPHEREشاخصونه 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 مسئوولیت په غاړه لري.
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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.
•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.
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•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 مؤسسه 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.
129

د الف څخه تر یا د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود

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.
•تورن السليك كوونكي ته سپارښتنه كېږي ترڅود خپل كاركوونكي په اړه چې مستقيماً يې سرغړونه كړې
ده الزم اصالحي اقدامات 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.
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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.

ضمیمه :تاریخي شرایط
په  )۵۸/۱۳۵۷( 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  :۱۹۸۸-۱۹۷۹په 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  )۶۳/۱۳۶۲( 1984کال کې ښوونه اوروزنه شامله شوه او په  )۶۵/۱۳۶۴( 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 .د1980
لسیزې 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
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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 -۱۹۹۶له  ۱۹۹۶څخه بيا تر  2001پورې دطالبانو په دوران كې له سياسي محدوديتونو سره
سره دهيواد په ډيروسيموكې د امن دشتون له كبله نادولتي مؤسسودافرصت وموند ترڅو له ټولنو سره يوځاى
په ليرې پرتوكليوالوسيموكې مستقيماً كاروكړي .د پروګرامونو 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 ۲۰۰۱كال له وروستيو څخه تراوسه پوري :په افغانستان كې دنادولتي مؤسسو په كاري چاپېريال كې د
 ۱۳۸۰کال د وږې د۲۰می نیټی ( 2001كال 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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مرغومی /سلواغه  -1391جنوری 2013

شنبه

جمعه

پنجشنبه

چهار شنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

Saturday

Friday

Thursday

Wednesday

Tuesday

Monday

Sunday

5

16

4

15

3

14

2

13

1

12

12

23

11

22

10

21

9

20

8

19

7

18

6

17

19

30

18

29

17

28

16

27

15

26

14

25

13

24

26

7

25

6

24

5

23

4

22

3

21

2

20

1

31

12

30

11

29

10

28

9

27

8

سلواغه /1391کب -1392مارچ 2013

شنبه

جمعه

پنجشنبه

چهار شنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

Saturday

Friday

Thursday

Wednesday

Tuesday

Monday

Sunday

2

14

1

13

9

21

8

20

7

19

6

18

5

17

4

16

3

15

16

28

15

27

14

26

13

25

12

24

11

23

10

22

23

5

22

4

21

3

20

2

19

1

18

30

17

29

28

10

27

9

26

8

25

7

24

6

کب /1391وری -1392مارچ 2013

شنبه

جمعه

پنجشنبه

چهار شنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

Saturday

Friday

Thursday

Wednesday

Tuesday

Monday

Sunday

2

12

1

11

9

19

8

18

7

16

26

15

25

14

24

23

3

22

2

21

1

30

10

29

9

28

8

شنبه

جمعه

Saturday

پنجشنبه

Friday

31

11

17

6

16

5

15

4

14

3

13

13

23

12

22

11

21

10

20

20

30

19

29

18

28

17

27

27

7

26

6

25

5

24

4

وری /غویی-1392اپریل 2013

چهار شنبه

Thursday

سه شنبه

Wednesday

دوشنبه

Tuesday

یکشنبه
Sunday

Monday

6

17

5

16

4

15

3

14

2

13

1

12

13

24

12

23

11

22

10

21

9

20

8

19

7

18

20

31

19

30

18

29

17

28

16

27

15

26

14

25

27

7

26

6

25

5

24

4

23

3

22

2

21

1

30

10

29

9

28

8

 :5/11/1391مولود شریف;  :26/11/1391له افغانستان څحه د روسی قواوو وتل;  :1/1/1392نو روز (د بزګر ورځ);  :8/2/1392د افغانستان د اسالمی حکومت کالیزه

133

د الف څخه تر یا د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود

غویی /غبرګولی -1392می 2013

جمعه

شنبه
Saturday
4

14

11

21

18
25

پنجشنبه

Friday
3

Thursday
13

10

چهار شنبه

2

Wednesday
12

1

11

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

Tuesday

Monday

Sunday

20

9

19

8

18

7

17

6

16

5

15

28

17

27

16

26

15

25

14

24

13

23

12

22

4

24

3

23

2

22

1

21

31

20

30

19

29

31

10

30

9

29

8

28

7

27

6

26

5

غبرګولی /چنګاښ -1392جون 2013

شنبه
Saturday

جمعه

پنجشنبه

چهار شنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

Friday

Thursday

Wednesday

Tuesday

Monday

Sunday
30

9

1

11
17

6

16

5

15

4

14

3

13

2

12

8

18

7

13

23

12

22

11

21

10

20

9

19

15

25

14

24

30

19

29

18

28

17

27

16

26

22

1

21

31

20

6

26

5

25

4

24

3

23

2

29

8

28

7

27

چنګاښ /زمری  -1392جوالی 2013

شنبه

جمعه

Saturday

پنجشنبه

Friday

چهار شنبه

Thursday

سه شنبه

Wednesday

دوشنبه

Tuesday

یکشنبه
Sunday

Monday

6

15

5

14

4

13

3

12

2

11

1

10

13

22

12

21

11

20

10

19

9

18

8

17

7

16

20

29

19

28

18

27

17

26

16

25

15

24

14

23

27

5

26

4

25

3

24

2

23

1

22

31

21

30

31

9

30

8

29

7

28

6

زمری /وری  -1392آگست 2013

شنبه

جمعه

Saturday

پنجشنبه

Friday

3

12

2

Thursday
11

1

چهار شنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

Wednesday

Tuesday

Monday

Sunday

10

10

19

9

18

8

17

7

16

6

15

5

14

4

13

17

26

16

25

15

24

14

23

13

22

12

21

11

20

24

2

23

1

22

31

21

30

20

29

19

28

18

27

31

9

30

8

29

7

28

6

27

5

26

4

25

3

 :18/4/1392د روژی لومړی ورځ;  :17/5/1392کوچنی اختر;  :28/5/1392د افغانستان د خپلواکی ورځ
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اسناد :کلیزی

وری /تله  -1392سپتمبر 2013

شنبه

جمعه

Saturday

پنجشنبه

Friday

چهار شنبه

Thursday

سه شنبه

Wednesday

دوشنبه

Tuesday

یکشنبه
Sunday

Monday

7

16

6

15

5

14

4

13

3

12

2

11

1

10

14

23

13

22

12

21

11

20

10

19

9

18

8

17

21

30

20

29

19

28

18

27

17

26

16

25

15

24

28

6

5

26

4

25

3

24

2

23

1

22

31

30

8

29

7

شنبه

27

جمعه

Saturday

تله /لړم  -1392اکتوبر 2013

پنجشنبه

Friday

چهار شنبه

Thursday

سه شنبه
Tuesday

Wednesday

5

13

4

12

3

11

2

10

1

9

12

20

11

دوشنبه

یکشنبه

Monday

Sunday

19

10

18

9

17

8

16

7

15

6

14

19

27

18

26

17

25

16

24

15

23

14

22

13

21

26

4

25

3

24

2

23

1

22

30

21

29

20

28

31

9

30

8

29

7

28

6

27

5

لړم /لیندی -1392نومبر 2013

شنبه

جمعه

پنجشنبه

چهار شنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

Saturday

Friday

Thursday

Wednesday

Tuesday

Monday

Sunday

2

11

1

10

9

18

8

17

7

16

6

15

5

14

4

13

3

12

16

25

15

24

14

23

13

22

12

21

11

20

10

19

23

2

22

1

21

30

20

29

19

28

18

27

17

26

30

9

29

8

28

7

27

6

26

5

25

4

24

3

شنبه

جمعه

Saturday

پنجشنبه

Friday

لیندی /مرغومی -1392دسمبر 2013

چهار شنبه

Thursday

سه شنبه

Wednesday

دوشنبه

Tuesday

یکشنبه
Sunday

Monday

7

16

6

15

5

14

4

13

3

12

2

11

1

10

14

23

13

22

12

21

11

20

10

19

9

18

8

17

21

30

20

29

19

28

18

27

17

26

16

25

15

24

28

7

27

6

26

5

25

4

24

3

23

2

22

1

31

10

30

9

29

8

 :18/6/1392د احمد شاه مسعود د شهادت ورځ;  :22/7/1392عرفه ; :23/7/1392لوی اختر;  :23/8/1392د محرم لسمه ،عاشورا
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نقشې:

د الف څخه تر یا د افغانستان لپاره د مرستو الرښود کتاب نقشی د جیودیزی او کارتوګرافی ( 11مخ )
اداری ریاست له خوا برابری شوی .چی یوازی چاپی خطی نسخی یی په دې کتاب کی موجود دی .دا نقشی
د نوموړی اداری ملکیت دی د چاپ حق یی هم له نوموړی اداری سره خوندی دی.

د افغانستان اداری واحدونو:
		
د افغانستان فزیکی نقشه:
			
د کابل ښار:
			
ډ هرات ښار:
			
دجالل آباد ښار:
			
د کندهار ښار:
د مزارشریف ښار		:
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د والیتونو په هکله لنډ معلومات :منځپانګه
ددې برخې په اړه 139.............................................................................................
د والیتي پراختیا د شاخصونو مقایسوی جدول 140.............................................................
د افغانستان مرکزی والیتونه141.................................................................................
د اففانستان شمال ختیځ والیتونه143.............................................................................
د افغانستان ختیځ والیتونه144...................................................................................
د افغانستان شمالی والیتونه145 ................................................................................
د افغانستان جنوبی والیتونه147.................................................................................
د افغانستان جنوب لویدیځ والیتونه149.........................................................................
د افغانستان جنوب ختیځ والیتونه150...........................................................................
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د دې برخې په اړه

د والیتونو په اړه لنډ معلومات

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  ۳۴والیتونو
ته یوه لنډه کتنه ده .د مشرانو جرګې په اړه معلومات له دې امله نه دي راغلې چې  ۳۴نوماندان د ولسمشر له خوا
انتصاب شوي او له ټولو  ۳۴والیتي 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  ۳۴کسان 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 -۱۳۸۱
 )۲۰۰۵-۲۰۰۳( ۱۳۸۴او د  ۱۹۷۹کال د وګړو د سر شمیرنې پر بنسټ او په کلنۍ توګه د وګړو په شمیر کې
د  ۱۹۲سلنې 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.
پرتله ییز جدول د هر والیت د پراختیايي کړنو یو انځور وړاندې کوي او بیا یې له نورو والیتونو او په پای کې
یې له ټول هیواد سره پرتله کوي.
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  ۳۵ساعتونو 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.
ملي لنډيز:
مساحت۶۴۷۵۰۰ :
نفوس۲۵.۵۰۰۱۰۰ :
د کلیو نفوس٪۷۶ :
د ولسوالیو شمیر (۳۶۴ :د  ۳۴والیتي مرکزونو په ګډون په ټولیزه توګه  ۳۹۸اداري واحدونه)
د ولسي جرګې څوکۍ )۶۸(۲۴۹ :د کوچیانو لپاره ځانګړې شوې )۳(۱۰
د والیتي شورا ګانو څوکۍ)۱۲۴(۴۲۰ :
کور ودانی
هغه احصائیې چې د مرکزې احصائيې د ادارې له خوا برابرې شوي دي د )۲۰۱۳-۲۰۱۲( ۱۳۹۱کال لپاره د
افغانستان د وګړو د کلني اټکل پر بنسټ دي .دغه اټکل د )۲۰۰۵-۲۰۰۳(۱۳۸۴-۱۳۸۱کلونو 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  ۱۳۹۱کال کې د افغانستان د وګړو ټولیز شمیر  ۲۷میلیونه وي ،په داسې حال کې چې د
میشتو وګړو شمیر( پرته له کوچیانو)  ۲۵.۵میلیونه اټکل شوی دی.
نقشې او پراختیايي ارقام د  ۱۳۸۷/۱۳۸۶کال 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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د نیمګړې
ګمارنې کچه ()%
()2007/08

د سواد کچه
()%
()2007/08

د ښځو د سواد
کچه ()%
2007/08

والیت

نفوس
(ملیون)
()2012

کلیوال نفوس
()%
()2012

د بیوزلۍ کچه
()%
()2007/08

د وزګارۍ کچه
()%
()2007/08

25

11.4

9

1.2

افغانستان

25..5

76

35.8

7.9

48.2

ارزگان

0.3

97

4۰.8

0.7

23.9

بادغیس

2.4
6.1

0.5

97

41.7

1.1

71.4

8.2

بامیان

0.4

97

55.7

7.8

48.1

20.2

بدخشان

11.9
9.9

0.9

96

61

12

56.2

26.5

بغالن

0.9

80

18

5.9

48

24.2

16.8

بلخ

1.2

64

60.3

8.2

29.1

26.8

پروان

0.6

91

18.9

7.1

37.3

27

10.1

پکتیا

0.5

96

60.6

8

49.6

11.5

1.2

پکتیکا

0.4

99

76.1

4

60.7

27

4.3

پنجشیر

0.1

100

22.6

14.3

50.4

27.5

8.5

تخار

0.9

87

36.6

13.4

63.5

16.7

6.8

جوزجان

0.5

79

14.5

17

11.4

15.9

8.5

خوست

0.5

98

47.9

8.6

47.7

15.3

1.1

دایکندی

0.4

99

43.4

9.1

50.3

17.6

8.4

زابل

0.3

96

37.4

3

58.5

18.6

1.2

سرپل

0.5

92

24.7

18.1

11.6

8.9

2.9

سمنگان

0.4

92

55.1

18.5

60.8

23

8.8

غزنی

1.2

95

19

6.2

82.7

30.8

8.8

غور

0.7

99

44.2

0.5

14.8

25.2

6

فاریاب

0.9

88

29.1

10.6

51

18.2

8.8

فراه

0.5

93

12.2

3.5

63.2

15.3

5.1

کابل

3.9

21

23.1

10.7

18.9

46.8

30.2

کاپیسا

0.4

99

21.5

13.4

53

30.8

11.1

کندز

1.0

75

29.7

8.3

63.3

19.7

9.2

کندهار

1.2

65

22.8

4.4

22.4

7.3

1.3

کنر

0.4

97

62

4.9

49.4

19.8

2.7

لغمان

0.4

99

66.8

2.2

78.7

25.6

7.3

لوگر

0.4

98

75

8.5

64.3

30.3

3.1

ننگرهار

1.4

85

33

1.6

54.9

22.8

6.9

نورستان

0.1

100

49.8

5.1

55.3

14.1

2.8

نیمروز

0.2

84

24.5

10.5

54.4

16.7

9.6

هرات

1.8

72

38.7

9.9

51.6

25.1

16.4

هلمند

0.9

94

8.9

3.8

82.4

12

1.4

وردک

0.6

99

59.9

8.5

70.9

31.5

1.2
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بامیان -بامیان

دافغانستان مرکزی والیتونه

والی :حبیبه سرابی
مساحت18،000sq km :
نفوس425،500 :
کلیوال نفوس97% :
د ولسوالیو شمیر7 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)1( 4 :

د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)3( 9 :
دایکندی -نیلی

والی :قربان علی ارزگانی
مساحت17،000sq km :
نفوس438،500 :
کلیوال نفوس99% :
د ولسوالیو شمیر9 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)1( 4 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)3( 9 :

کابل -کابل
والی :عبدالجبار تقوی
مساحت4،000sq km :
نفوس3،950،300 :
کلیوال نفوس21% :
د ولسوالیو شمیر15 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)9( 33 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)8( 29 :

کاپیسا -محمود راقی
والی :محراب الدین صافی
مساحت2،000sq km :
نفوس419،800 :
کلیوال نفوس99% :
د ولسوالیو شمیر7 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه ګې)1( 4 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)3( 9 :
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د افغانستان مرکزی والیتونه
لوگر -پل علم
والی :محمد اقبال عزیزی
مساحت5،000sq km :
نفوس373،100 :
کلیوال نفوس98% :
د ولسوالیو شمیر7 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)1( 4 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)3( 9 :

پنجشیر -بازارک
والی :کرام الدین کرام
مساحت4،000sq km :
نفوس146،100 :
کلیوال نفوس100% :
د ولسوالیو شمیر8/7 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)1( 2 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)3( 9 :

پروان -چاریکار
والی :عبدالبصیر سالنگی
مساحت6،000sq km :
نفوس631،600 :
کلیوال نفوس91% :
د ولسوالیو شمیرا10 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)2( 6 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)4( 15 :

وردک -میدان شهر
والی :وکیل مجید خان
مساحت10،000sq km :
نفوس567،600 :
کلیوال نفوس99% :
د ولسوالیو شمیر9 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)2( 5 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)3( 9 :
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د افغانستان شمال ختیځ والیتونه
بدخشان-فیض آباد
والی :شاه ولی اهلل ادیب
مساحت44،000sq km :
نفوس904،700 :
کلیوال نفوس96% :
د ولسوالیو شمیر28 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)2( 9 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)4( 15 :

بغالن -پلخمری
والی :سلطان محمد عبادی
مساحت18،000sq km :
نفوس863،700 :
کلیوال نفوس80% :
د ولسوالیو شمیر15 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)2( 8 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)4( 15 :

کندز -کندز
والی :محمد انور جگدلگ
مساحت8،000sq km :
نفوس953،800 :
کلیوال نفوس75% :
د ولسوالیو شمیر7 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)2( 9 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)4( 15 :

تخار -تالقان
والی :احمد فیصل بیگزاد
مساحت12،000sq km :
نفوس933،700 :
کلیوال نفوس87% :
د ولسوالیو شمیر17 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)2( 9 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)4( 15 :
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دافغانستان ختیځ والیتونه
کنر -اسعد آباد
والی :سید فضل اهلل واحدی
مساحت5،000sq km :
نفوس428،800 :
کلیوال نفوس97% :
د ولسوالیو شمیر15 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)1( 4 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)3( 9 :

لغمان -مهترالم
والی :فضل اهلل مجددی
مساحت4،000sq km :
نفوس424،100 :
کلیوال نفوس99% :
د ولسوالیو شمیر6/5 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)1( 4 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)3( 9 :

ننگرهار -جالل آباد
والی :گل آغا شیرزی
مساحت8،000sq km :
نفوس1،436،000 :
کلیوال نفوس85% :
د ولسوالیو شمیر22 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)4(14 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)5( 19 :

نورستان -پارون
والی :نعیم نورستانی
مساحت9،000sq km :
نفوس140،900 :
کلیوال نفوس100% :
د ولسوالیو شمیر8 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)1(2 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)3( 9 :
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د افغانستان شمالی والیتونه
بلخ -مزار شریف
والی :عطا محمد نور
مساحت16،000sq km :
نفوس1،245،100 :
کلیوال نفوس64% :
د ولسوالیو شمیر15 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)3( 11 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)5( 19 :

فاریاب -میمنه
والی :محمد اهلل بتاش
مساحت21،000sq km :
نفوس948،000 :
کلیوال نفوس88% :
د ولسوالیو شمیر14 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)3( 9 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)4( 15 :

جوزجان -شبرغان

والی :محمد حلیم ساعی
مساحت11،000sq km :
نفوس512،100 :
کلیوال نفوس79% :
د ولسوالیو شمیر11 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)1( 5 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)3( 9 :
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د افغانستان شمالی والیتونه
سمنگان -ایبک
والی :خیر اهلل انوش
مساحت13،000sq km :
نفوس368،800 :
کلیوال نفوس92% :
د ولسوالیو شمیر7 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)1( 4 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)3( 9 :

سرپل -سرپل
والی :عبدالجبار حقبین
مساحت16،000sq km :
نفوس532،000 :
کلیوال نفوس92% :
د ولسوالیو شمیر7 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)1( 5 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)3( 9 :
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دافغانستان جنوبی والیتونه

هلمند -لشکرگاه
والی :نعیم خان بلوچ
مساحت57،000sq km :
نفوس897،500 :
کلیوال نفوس94% :
د ولسوالیو شمیر13/14 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)2( 8 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)4( 15 :

کندهار -کندهار
والی :توریالی ویسا
مساحت54،000sq km :
نفوس1،151،100 :
کلیوال نفوس65% :
د ولسوالیو شمیر16/18 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)3( 11 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانو کې)4( 15 :

نیمروز -زرنج
والی :محمد سرورثبات
مساحت42،000sq km :
نفوس156،600 :
کلیوال نفوس84% :
د ولسوالیو شمیر5/6 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)1( 2 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانو کې)3( 9 :
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د افغانستان جنوبی والیتونه
ارزگان -ترینکوټ
والی :امیر محمد آخندزاده
مساحت11،000sq km :
نفوس333،500 :
کلیوال نفوس97% :
د ولسوالیو شمیر5/6 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)1( 3 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانو کې)3( 9 :

زابل -قالت
والی :محمد اشرف ناصری
مساحت17،000sq km :
نفوس289،300 :
کلیوال نفوس96% :
د ولسوالیو شمیر11 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)1( 3 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانو کې)3( 9 :
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د افغانستان جنوب لویدیځ والیتونه
بادغیس -قلعه نو
والی :دلبر جان ارمان شینواری
مساحت20،000sq km :
نفوس471،900 :
کلیوال نفوس97% :
د ولسوالیو شمیر7 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)1( 4 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانو کې)3( 9 :

فراه -فراه
والی :محمد اکرم خپلواک
مساحت45،000sq km :
نفوس482،400 :
کلیوال نفوس93% :
د ولسوالیو شمیر11 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)1( 5 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانو کې)3( 9 :

غور -چخچران
والی :سید انور رحمتی
مساحت36،000sq km :
نفوس657،200 :
کلیوال نفوس99% :
د ولسوالیو شمیر10 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)2( 6 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانو کې)4( 15 :

هرات -هرات
والی :محمد داوود شاه صبا
مساحت55،000sq km :
نفوس1،780،000 :
کلیوال نفوس72% :
د ولسوالیو شمیر16 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)5( 17 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)5( 19 :
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د افغانستان جنوب ختیځ والیتونه
غزنی -غزنی
والی :موسی خان اکبر زاده
مساحت22،000sq km :
نفوس1،680،800 :
کلیوال نفوس95% :
د ولسوالیو شمیر19 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)3( 11 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانو کې)5( 19 :

خوست -خوست
والی :عبدالجبار نعیمی
مساحت4،000sq km :
نفوس546،800 :
کلیوال نفوس98% :
د ولسوالیو شمیر13 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)1( 5 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانو کې)3( 9 :

پکتیکا -شرنه
والی :محب اهلل صمیم
مساحت19،000sq km :
نفوس4130،800 :
کلیوال نفوس99% :
د ولسوالیو شمیر 19
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)1( 4 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانو کې)3( 9 :

پکتیا -گردیز
والی :جمعه خان همدرد
مساحت6،000sq km :
نفوس525،000 :
کلیوال نفوس96% :
د ولسوالیو شمیر11/13 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)1( 5 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانو کې)3( 9 :

150

د الف څخه تر یا د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود

والیتي پتې او اړیکې :منځپانګه
ددې برخې په اړه153.............................................................................................................................
كابل154............................................................................................................................................
ارزګان 201........................................................................................................................................
بادغیس 201........................................................................................................................................
بامیان202..........................................................................................................................................
بدخشان 205........................................................................................................................................
بغالن 208..........................................................................................................................................
بلخ 210.............................................................................................................................................
پروان215..........................................................................................................................................
پکتیا217......................................................................................................................................... ..
پکتیکا 218.........................................................................................................................................
پنجشیر 219........................................................................................................................................
تخار 219...........................................................................................................................................
جوزجان222.......................................................................................................................................
خوست223.........................................................................................................................................
دایکندی225........................................................................................................................................
زابل 226...........................................................................................................................................
سرپل 227..........................................................................................................................................
سمنګان228........................................................................................................................................
غزنی 229..........................................................................................................................................
غور 230...........................................................................................................................................
فاریاب231.........................................................................................................................................
فراه 234............................................................................................................................................
کاپیسا235..........................................................................................................................................
کندز 235...........................................................................................................................................
کندهار239.........................................................................................................................................
كنر242.............................................................................................................................................
لغمان 243..........................................................................................................................................
لوګر 244...........................................................................................................................................
ننګرهار 245.......................................................................................................................................
نورستان251.......................................................................................................................................
نیمروز 252........................................................................................................................................
هرات 252..........................................................................................................................................
هلمند258...........................................................................................................................................
وردک 259.........................................................................................................................................

152

پتی او تماسونه

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  2012کال 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،۰۷۰۰
روشن ُکد 0799او یا  ،798ام تی ان د ُ 077کد او اتصاالت د ُکد 0786پیل کیږي ګرځنده ټیلفونونه او ۰۰۸۸
د سټالیټ کرښو څرګندونه کوي .او له ټولو هیوادونو څخه افغانستان ته د ټلیفون کولو لپاره کوډ  + ۹۳دی.
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ﮐﺎﺑﻞ

ﺁﭘﺮﻳﺸﻦ ﻣﺮﺳﯽ )(OPM
اﺣﻤﺪ ﺿﻴﺎ )د دﻓﺘﺮ ﺁﻣﺮ(
دﺣﺒﻴﺒﯥ ﻟﻴﺴﯥ ﺗﻪ ﻧږدﯼ داراﻻﻣﺎن ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ، ٧٠١٩ :دهﻤﺰﻧګ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٨۶٣۴١۶۵۴ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏahmadzia700@gmail.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.mercy.se :
ﺁﻟﺴﻮ -ﻟﻪ ﻣﺎﻳﻨﻮﻧﻮ څﺨﻪ داﻏﻴﺰ ﻣﻦ ﺷﻮواﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻣﺆﺳﺴﻪ
)(ALSO
ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻣﻴﻨﯽ )اﺟﺮاﻳﯽ رﺋﻴﺲ(
١٢ﺳړﮎ ) وزﻳﺮ ﺁﺑﺎد ﺳړﮎ ﺗﻪ ﻧږدﯼ( ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٣١٦٢۵٣ :
٠٧٧٦١١٩١٦٤
٠٧٨٧٣٧٩٨٣٧
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏinfo@afghanlandminesurvivors.org :
friba.alsohr@gmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.afghanlandminesurvivors.org :
ﺁﯼ-ﺁر -ډﯼ )(IRD
اﺣﻤﺪ ﻃﺎرق ﭘﻮﭘﻠﺰﯼ )رﺋﻴﺲ(
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢١٩۶١٢ :
٠٧٩٧١٢١٢١٩
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏpopalzai@ird-equals.org :
popalzai1@gmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.ird.org :
ﺁﻳﻨﻪ  -د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ او ﮐﻠﺘﻮري ﻣﺮﮐﺰ )(AINA
ﺑﺮاﺟﺶ ورﻣﺎ )د ټﻮﻟﻮ رﺋﻴﺲ(
ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ ،٢١د ﺣﺞ او اوﻗﺎﻓﻮ د وزارت ﺳړﮎ ،د اﺗﺼﺎﻻﺗﻮد
ﭘﻴﺮودوﻧﮑﻮ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ دﻓﺘﺮ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،ﺷﻬﻴﺪ څﻠﻮړﻻرﯼ ١٠ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٨٢٩٨٠٨ :
٠٧٩٩٣٣٢١۵٤
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏbkverma100@hotmail.com :
prasant009@gmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.ainaworld.org :
اﺑﺮار  -د اﻓﻐﺎن ﻣﻌﻴﻮﺑﻴﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ ﭼﻠﻮﻟﻮ او
ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(AABRAR
ډاآﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺼﻴﺮ ﺗﻮرﻳﺎﻟﯽ )اﺟﺮاﻳﻲ رﺋﻴﺲ(
 ٣ﺳړﮎ ،د ﺗﺎﻳﻤﻨﻲ ﭘﺮوژﻩ ،آﺎﺑﻞ
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ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٧٣۵۵٨ :
٠٧٠٠٦١١٩١٧
٠٧٠٠٢٨٤٩٨٦
٠٠٨٨٢١٦۵٠٢٦۵۵٧٠
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏkabul@aabrar.org.af :
abdulbaseer@aabrar.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.aabrar.org.af :
اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ – د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ
)(IbnSina-PHPA
ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺳﻬﺎﮎ )ﻋﻤﻮﻣﻲ رﺋﻴﺲ(
اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻩ ﺑﺎﺑﺎ ﻣﻴﻨﻪ ١٢ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،د اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻩ ﺑﺎﺑﺎ ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻠﻨﻴﮏ ﺗﺮڅﻨګ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩١٤٤٢۵٩ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏdrsahak@ibnsina.org.af :
drsahak@yahoo.co.uk
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.ibnsina.org.af :
اِرﻳﺎ  -ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ دﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او داﻧﺮژۍ
د ﺳﺎﺗﻨﯥ ادارﻩ )(AREA
ﻋﺎرف اﷲ ﻋﻈﻴﻤﯽ )اداري رﺋﻴﺲ(
 ١١ﺳړﮎ ،ﻓﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٨٣٨٣٧ :
٠٧٠٠١٩٦٦٨٦
٠٧٨٦٨٧٤٣٤۵
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏarifazimi@yahoo.com :
hemat_area@yahoo.com
اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺮﺳﺘﯥ -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(IRA
ﻓﻀﻞ اﷲ وﻳﻠﻤﻮت )ﻋﻤﻮﻣﯽ رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ،١٠٨٢د )ج( ﺳړﮎ ،ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٨٠٩٨١٢٢ :
٠٧٠٠٢٧٨٠٩٧
٠٢٠٢٢٠٢٠٠٠
ﻓﮑﺲ٠٢٠٢٢٠٢٠٠٠ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏcd@ir-afg.org :
info@ir-afg.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.islamic-relief.com :
www.irafghanistan.org
اﻓﻐﺎن ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ او روزﻧﻴﺰ ﻣﺮﮐﺰ )(AITM
ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻤﻮن )اداري رﺋﻴﺲ(
د داراﻻﻣﺎن ﺳړﮎ ،ﻣﻠﯽ ﺷﻮرا ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﮐﻮڅﻪ
اﻳﻮب ﺧﺎن ﻣﻴﻨﻪ ،آﺎﺑﻞ

پتی او تماسونه :کابل

ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٣٣٤٣٧٠ :
٠٧٠٠٠٧٨٩٣٧
٠٧٠٠٢۵٢١١٧
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏaitm786@yahoo.com :
اﻓﻐﺎن ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﯽ ټﻮﻟﻨﻪ )(ADA
رﺣﻤﺖ اﷲ ﻧﻌﻴﻢ )ادارﯼ رﺋﻴﺲ(
ﮐﻮر  ٢٦٤او  ،٢٦٥زاﺑﻞ واټ ﺳړﮎ ،ﮐﺎﺑﻞ ﺳﻴﻨﺪ،
د ﺑﺎﻧﮏ ﺳړﮎ ،ﭘﻞ ﺳﺮخ ،څﻠﻮړﻣﻪ ﮐﺎرﺗﻪ  ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ١٩٩
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٣٠٩٢٩١ :
٠٧٧٧٣٠٩٢٩١
٠٧٩٩٣٢٩۶۶۴
ﻓﮑﺲ٠٧٧۶١٠٠١٧٠ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏada.headoffice@ada.org.af :
munir.mashal@ada.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.ada.org.af :
اﻓﻐﺎﻧﺎن دﺳﺒﺎﻟﭙﺎرﻩ ﺳﺎزﻣﺎن )(Afghans4Tomorrow
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻴﺎس ﺑﺎرﮐﺰﯼ )رﺋﻴﺲ(
د ګﺬرګﺎﻩ ﺳړﮎ ،د ﻧﺴﻮان ګﺬرګﺎﻩ ﭘﺨﻮاﻧﻲ ښﻮوﻧځﻲ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٢٤٩۵٠٨٠ :
٠٧۵٢٠٩٢٨٦٣
ﺒﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏm.barikzay@yahoo.com :
afghansfortomorrow@gmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.afghans4tomorrow.com :
اﮐﺒﺮ  -د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺮﺳﺘﻮ د اﻧﺴﺠﺎم ادارﻩ )(ACBAR
ﻧﺠﻴﺐ اﷲ ﺗﺠﻠﯽ )رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ،٦٩د ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻘﺒﺮې ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،د ﺷﻬﻴﺪ څﻠﻮړ
ﻻرﯼ ﻧﻮﯼ ښﺎر ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٧٦٦٥٠ :
٠٧٠٦٦٠٢٥٧٠
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏdeputy.director@acbar.org :
director@acbar.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.acbar.org :
اﮐﺘﻴﺪ  -د ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ هﻤﮑﺎرﻳﻮ ادارﻩ )(ACTED
زﻳﮕﯽ ﮔﺮوال )ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺁﻣﺮﻩ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ٣٩٧ ،٩٣ﺳړﮎ ،څﻠﻮړﻣﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ١ ،زون  ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٨٢٥٣٩ :
٠٧٩٩٦١١٧٧۵
٠٠٨٨٢١٦٤٤٩٤٢٠۵

ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏkabul@acted.org :
ziggy.garewal@acted.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.acted.org :
اﻧټﺮﺳﺎس  -د ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺳﺎزﻣﺎن )(INTERSOS
اﻟﺪا ﮐﭙﻴﻠﻴﺘﯽ )ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰرﺋﻴﺲ(
د ﻣﺎرﺷﺎل ﻗﺴﻴﻢ ﻓﻬﻴﻢ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻧږدې ،د ﻟﻌﻞ ﺁﻏﺎ ﮐﻮڅﻪ،
د ﭘﺮوان ﻣﻴﻨﯥ دوهﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٧۵۵١١٢٣ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏafghanistan@intersos.org :
alda.cappelletti@intersos.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.intersos.org :
اﻧټﺮﻧﻴﻮز )(Internews
ﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻮﺣﻴﺪ هﺎﺷﻤﯽ )دﻋﻤﻮﻣﯽ رﺋﻴﺲ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ ١ ،١٤٣ﺳړﮎ ،ﮐﻴڼ ﻟﻮړ ،د اﻧﺼﺎري څﻠﻮړﻻرﯼ،
د ﮐﻠﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯥ ﺳړﮎ ،ﻧﻮﯼ ښﺎر  ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٩٨٦٣٧ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏahashimi@internews.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.internews.org :
اﻳﺸﻴﺎﻓﻮﻧډﻳﺸﻦ )(TAF
ﻣﺎرﮎ ﮐﺮاﻳﺰر )ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﺎزﯼ(
دﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮې  ٤٨او  ،٥٠ﻟﻮﻣړﯼ ﺳړﮎ ،د ﺣﺎﺟﻲ ﻳﻌﻘﻮب
څﻠﻮړﻻرﯼ ﻧﻮﯼ ښﺎر ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ١٧۵ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧۵٢٠٢٣۵۵٨ :
٠٧٠٠٢٩۴۶۴٧
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏtafag@asiafound.org :
khunter@asiafound.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.asiafoundation.org :
اﻳﮑﻮ -د ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻮﻋﻤﻮﻣﻲ رﻳﺎﺳﺖ
)(ECHO-Afghanistan Office
اوﻟﻴﻮر روﺳﺴﻮﻟﯽ )د دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺮ(
آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٨٢٣١٨ :
٠٧٩٩٢٨٢٣١٨
٠٠٨٨٧١٧۶٣٠٨۵٣۵٨
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏecho.kabul@echofield.eu :
syed.mansoor@echofield.eu
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.ec.europa.eu/echo :
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اﻳﻮﭘﻮل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  -ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د اروﭘﺎﻳﻲ اﺗﺤﺎدﻳﯥ
د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ )(EUPOL
ﮐﺎرل اوﮎ روگ )ﭘﻮﻟﻴﺲ ﮐﻤﻴﺸﻨﺮ(
د ﺟﻼل ﺁﺑﺎد ﺳړﮎ ٣ ،ﻣﮑﺮوﻳﺎن ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٠٣٧١٢٠ :
٠٧٩٣٩٩٠٤٦٩
٠٧٩٠٦٩٧٧١١
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏpress.office@eupol-afg.eu :
aziz.basam@eupol-afg.eu
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.eupol-afg.eu :

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯽ د ﺁﻏﺎﺧﺎن روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ )(AKHS, A
ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻔﻴﻖ ﻣﻴﺮزا زادﻩ )د ﭘﺮوګﺮام ﻋﻤﻮﻣﻲ رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ /٩ ،٦٤٨ب ﺳړﮎ ،ﺷﻴﺮﭘﻮړ ١٠ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،،ﻧﻮﯼ ښﺎر
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ۵٧۵٣ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٣٢٠٣٠۴۴ :
٠٧٩٩٣٣٠۵۵٨
٠٧٩٩۴١٠١٢۴
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏshafiq.mirzazada@akdn.org :
masrooruddin.mansoor@akdn.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.akdn.org :

ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ ﺳﻔﺎرت )(Bulgaria
ﻧﻴﮑﻮﻻﯼ ﻳﺎﻧﮑﻮف )ﺳﻔﻴﺮ(
١٠ﻧﺎﺣﻴﻪ B ،ﻓﻴﺰ ،د  D ١٦ﺳړﮎ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،وزﻳﺮ اﮐﺒﺮﺧﺎن
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٢٠٢٣١١٧٤٦ :
٠٧٠٠٢٠٦٠٠١
٠٧٠٧٨٢٦٢٦٢
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏbgembassy.kabul@gmail.com :
ahaqshnas123@yahoo.com

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯽ د ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(CARE
ﮐﺮﺳﺘﻴﻨﺎ ﻧﻮرﺗﯽ )ﻋﻤﻮﻣﯽ رﺋﻴﺲ(
د ﺣﺎﺟﯽ ﻳﻌﻘﻮب څﻠﻮړﻻرﯼ ،د ﭘﺎرﮎ ﺳړﮎ ،دﺣﻨﻈﻠﻪ
ﺟﻮﻣﺎت ﺗﺮ څﻨګ ،،ﻧﻮﯼ ښﺎر ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ۴٣٣ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٢٠٢٢٠١٠٩٨ :
٠٢٠٢٢٠٠١١٠١
٠٧٩٩٢٣٩۵١١
٠٨٨٧٠٧۶٢٢١٢۶٣٠
ﻓﮑﺲ٠٠٩٣٢٠٢٢٠٣۶١٠ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏafghan@care.org :
christina.northey@af.care.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.care.org :

ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﻲ ﻧﻴﻮز )(BBC N
ﺑﻼل ﺳﺮورﯼ )ﺧﺒﺮﻳﺎل(
دﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ١٣ ،٥٢٦ﺳړﮎ ،ښﻲ ﻻس ﺗﻪ  ٢ﮐﻮڅﻪ
وزﻳﺮ اﮐﺒﺮ ﺧﺎن ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٧٤٧٢١٧٤ :
٠٧٠٧٦٠٦٠٦٤
٠٧٩٩٦٠٦٠٦٤
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏbilal.sarwary@gmail.com :
mahfouz.zubaide@bbc.co.uk
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.bbcnews.co.uk :
ﭘﮋواﮎ ﺧﺒﺮي ﺁژاﻧﺲ )(PAN
داﻧﺶ ﮐړوﺧﻴﻞ )رﺋﻴﺲ او ﻣﺴﻮول ﻣﺪﻳﺮ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮې  ١٣٠او  ٨ ،١٣٨ﺳړﮎ ،د ﻣﻮﯼ ﻣﺒﺎرﮎ ﺗﻢ ځﺎﯼ
ﺗﺎﻳﻤﻨﻲ ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ٣١٢٩ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩۴٧٧۴٩٢ :
٠٧٠٠٢٢۵٣٧۵
٠٢٠٢٢٠١٨١۴
ﻓﮑﺲ٠٢٠٢٢٠١٨١۴ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏnews@pajhwok.com :
danish@pajhwok.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.pajhwok.com :
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ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯽ د ﺗﻮﺑﺮﮐﻠﻮز ﭘﻪ وړاﻧﺪﯼ د ﻣﺒﺎرزﯼ
ﭘﺮوګﺮام )(ATA-AP
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ ﻗﺮﻳﺸﯽ )روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ اﻧﺴﺠﺎم ورﮐﻮوﻧﮑﯽ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ،٥ﻟﻮﻣړﯼ ﺳړﮎ،د ﻣﺎﻣﻮرﻳﻨﻮ ﮐﺎرﺗﻪ  ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٣٣۵٢٦٠ :
٠٧٩٩٣٦٢٦٨٠
٠٧٩٩٣٦٢٦٦٩
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏataap@brain.net.pk :
hamid_qurishee@yahoo.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪataap.cjb.net :
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯽ د ښځﻮ او ﻣﺎ ﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺣﻘﻮﻗﻲ
او څﻴړﻧﻴﺰ ﺑﻨﺴټ )(WCLRF
زرﻗﺎ ﻳﻔﺘﻠﯽ )د ﭘﺮوګﺮام ﺁﻣﺮﻩ(
ﻟﻮﻣړﯼ ﺳړﮎ )د ارﻣﻐﺎن روزﻧﻴﺰ ﻣﺮﮐﺰﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ( د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻮهﻨﺘﻮن
ﻟﻮﻳﺪﻳځﻪ ﺧﻮا ،دهﺒﻮري ،آﺎﺑﻞ

پتی او تماسونه :کابل

ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٦٤٩١٩١ :
٠٧٩٩٣٨٣٢٣٠
٠٧۵٢٠٠٢٦١٤
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏwclrf@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.wclrf.org.af :
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯽ د ﮐﻮﭼﻨﻴﺎﻧﻮ د ښﻮوﻧﯥ او روزﻧﯥ
ﻟﭙﺎرﻩ ﮔډون )(PECA
ﺳﺎﻧﺘﻮاﻧﺎ داس ﮔﻮﭘﺘﺎ )اﻓﺘﺨﺎري اﺟﺮاﻳﻲ رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ،٢٢د ګﺬرګﺎﻩ ﺳړﮎ ،څﻠﻮړﻣﻪ ﮐﺎرﺗﻪ  ،آﺎﺑﻞ
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏsantwana@hotmail.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.afghanmodelschool.org :
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯽ دﺳﺮﻃﺎن ﭘﺮ ﺿﺪ ﭘﺎڅﻮن )(ASAC
ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻘﻴﻖ ﻓﻘﻴﺮزﯼ )ﺑﻨﺴټ اﻳښﻮدوﻧﮑﯽ(
د ﻋﻠﯽ ﺁﺑﺎد روزﻧﻴﺰ روﻏﺘﻮن ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٨٦۵٠٠٦٠٩ :
٠٧٧٢٠٢٠٦٨٦
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏasac@cancer.com.af :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.cancer.com.af :
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د اروﭘﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻨﯥ اﺳﺘﺎزﯼ
)(EU Delegation/EUSR
واﻳﮕﺎدس ﻳﻮﺳﺎﮐﺲ )د ﭘﻼوي ﻣﺸﺮ(
دﺻﺪارت څﻠﻮړﻻرﯼ ،ﻧﻮﯼ ښﺎر ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٢٠٢٢٠٠٤۵٨ :
٠٢٠٢٢٠٠٤۵٩
٠٢٠٢٢٠٠٤٦١
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏ:
delegation-afghanistan@eeas.europa.eu
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ:
www.eeas.ec.europa.eu/delegation/afghanistan
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ زدﻩ ﮐړو ﻟﭙﺎرﻩ
د ډﻧﻤﺎرﮎ ﻣﺮﺳﺘﯥ )(DAARTT
ﺁﻟﻦ ﻣﺎﻳﮕﻨﺪ ﻓﻮﮐﺴﺘﺮوپ )رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ ٨ ،۵٣٠ﺳړﮎ ،ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ١۶٩٩ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧۵٢٠٠۴۴١۴ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏpm@daartt.org :
program@daartt.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.daartt.org :

ﭘﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﭼﺎروﮐﯥ ﻣﻠﯽ ډﻣﻮﮐﺮاټﻴﮏ اﻧﺴﺘﻴﺘﻴﻮت )(NDI
ﺁﻧﺲ زوﻳﺮ ور )ﻟﻮړ ﭘﻮړﯼ ﻋﻤﻮﻣﻲ رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ،١٥٩د ﺧﻮاﺟﻪ ﻣﻼ ﺳړﮎ ،درﻳﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ،
 ٦ﻧﺎﺣﻴﻪ ٣ ،آﺎرﺗﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٦٠٧٣٤۵٩ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏazwerver@ndi.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.ndi.org :
ﭘﻪ وﭼﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯽ د ﮐﺮهڼﻴﺰو څﻴړﻧﻮ ﻧړﻳﻮال ﻣﺮﮐﺰ )(ICARDA
ﺟﺎوﻳﺪ رﺿﻮﯼ )ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺁﻣﺮ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ،١٦۵ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺗﻪ ﻧږدې ،ﺑﺮج
ﺑﺮق ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،ﻟﻮﻣړۍ ﺑﺮﺧﻪ ،ﭘﺮوان ﻣﻴﻨﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ١٣۵۵ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠١٩۵۵٢٣ :
٠٧٩٩٢١۶٣٢٢
٠٧٩٩٢١۶٣٢۴
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏJ.Rizvi@cgiar.org :
A.Manan@cgiar.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.icarda.org :
ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻮهﻨﺘﻮن ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ
ﻣﺮﮐﺰ )(ACKU
ﻋﺒﺪاﻟﻮﺣﻴﺪ وﻓﺎ )اﺟﺮاﻳﯽ رﺋﻴﺲ(
د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻮهﻨﺘﻮن ﻣﺮﮐﺰي ﮐﺘﺎﺑﺘﻮن ،ﺟﻤﺎل ﻣﻴﻨﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ٣٣۵ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٧۶۴۴٠ :
٠٧٠٠٢٨۶١۴۴
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏwaheed@acku.edu.af :
waheed.tokhi@acku.edu.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.acku.edu.af :
ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن )(Paiwaston
ﻓﺎﻳﺰ )د ﺧﭙﺮوﻧﻮ ﻣﺪﻳﺮ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ۴ ،٢۵٤ﺳړﮎ ۶ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ٣ ،ﮐﺎرﺗﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٣٣٣٦٢١ :
٠٧٠٠٢٠٠٢٦٦
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏadmin@ancb.org :
ancb@ancb.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.ancb.org :
ﺟﺎﻳﮑﺎ  -د ﺟﺎﭘﺎن د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ ادارﻩ )(JICA
ﻳﻮﺷﯽ ﮐﺎزو ﻳﻤﺎدا )هﺴﺘﻮګﻦ اﺳﺘﺎزﯼ(
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ۴۶١ :
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ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٠٩۵۵٠۵ :
٠٧٩٨٠١٢٣۴۵
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏan_oso_rep@jica.go.jp :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.jica.go.jp :
ﺟﮏ  -د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ﻇﺮﻓﻴﺖ او ﭘﻮهﯥ ﻟﻮړوﻧﻪ )(JACK
ﻧﻮر ﺁﻏﺎ ﻋﻤﺮﯼ )د رﺋﻴﺲ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ،٧د روﺳﻴﯥ ﺳﻔﺎرت ﺷﻤﺎل ﺗﻪ ،د وﻃﻦ د ﺑﺎﻳﺴﮑﻞ
ﺟﻮړوﻟﻮ د ﮐﻤﭙﻨۍ ﺗﺮ ﺷﺎ  ٦ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،د داراﻻﻣﺎن ﺳړﮎ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٨٧٦٤٦٨٨٨ :
٠٧٨٧٣۵٠٢٦٠
٠٧۵٢٠٤٤٣۵٩
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏjack.afg2001@gmail.com :
jack_afg2001@yahoo.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.jack.org.af :
ﺟﯽ ،اچ ،اس  ،ﭘﯽ  ،اچ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(JHSPH
ﺳﺎﻳﺮس اﻧﺠﻨﻴﺮ )رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ ٣ ،١١١ﺳړﮎ ،د ﺟﺮﻣﻨﻲ ﮐﻠﻴﻨﻴﮏ ﺗﺮڅﻨګ.
اﻧﺼﺎري واټ ،ﻧﻮﯼ ښﺎر ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٨٣٣٣٤٠٧٣ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏcengineer@jhsph.edu :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.jhsph.edu :
ﭼﺮاغ ورځﭙﺎﻧﻪ )(Cheragh
ﮐﺎﺗﺮﻳﻦ وداع )رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ ،١١٢د ﻗﺼﺎﺑۍ ﺳړﮎ ،ﻧﻮﯼ ښﺎر ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٨٨٢٧٥٥٠٤ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏcheragh_daily@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.cheraghdaily.af :
ﺣﺎﮐﺎ  -د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ښځﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﯥ
)(HAWCA
ﻋﺒﻴﺪ اﺣﻤﺪ )د ﭘﺮوګﺮام ﺁﻣﺮ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ،١١٣٧د ﺳﻴﻠﻮ د ﺗﻴﻠﻮ د ټﺎﻧﮏ ﺳړﮎ ۵ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ،
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﺎن ﻣﻴﻨﻪ  ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ١٢۶١
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠۶۶۶٢٣٢٧ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏuahmad@hawca.org :
hawca@hawca.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.hawca.org :
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ﺧﺎﻣﻪ ﭘﺮس )(KP
ﺧﻮﺷﻨﻮد ﻧﺒﯽ زادﻩ )ﻣﺴﻮول ﻣﺪﻳﺮ(
ﺗﺎﻳﻤﻨﯽ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٨٢٤٢٤۵۵ :
٠٧٩۵٢٧٢٦٨٦
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏkhushnood@khaama.com :
info@khaama.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.khaama.com :
ځﻮاﻧﺎن ﭘﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﯥ ټﻮﻟﻨﻪ )(YIAA
ﺳﻴﺪ اﮐﺮام اﻓﻀﻠﯽ )رﺋﻴﺲ(
د اﻓﻐﺎن ﻏﺎﻟۍ او ﺑﺪوﻧﮑﻮد ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﻼزﻩ ،ﭘﻨځﻢ ﭘﻮړ،
د ﺣﻀﻮري ﭼﻤﻦ ﺧﺘﻴځ ﺗﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٨٨٢٦٦٦٤۵ :
٠٧٠٠٢٦٦٦٤۵
٠٧٩٩٣٠١٩۵١
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏinfo@youthinaction.org.af :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.youthinaction.org.af :
د ﺁرﻣﺎن اف ام راډﻳﻮ )(Arman FM
ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺤﺴﻨﯽ )د ﺗﻮﺳﻌﯽ رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ ١٢ ،٣ﺳړﮎ ،وزﻳﺮ اﮐﺒﺮ ﺧﺎن ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ١٠۴۵ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٨١٣٩۵٣٠ :
٠٧٩٩٣٠۶٢٨۴
ﻓﮑﺲ٠٠١٨۶۵٣۴٢٢۵٧٧١ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏinfo@arman.fm :
sales@arman.fm
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.arman.fm :
د ﺁزادۍ راډﻳﻮ )(RFE/RL, Inc
رﺣﻴﻢ اﷲ ﺳﻤﻨﺪر )رﺋﻴﺲ(
ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ٢ ،١٠٠ﺳړﮎ ٩ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،ﺷﺶ درﮎ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ١۴٧١ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢١۴٧۴٨ :
٠٢٠٢٣٠٠١۴۴
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏsamandarr@rferl.org :
HaroonI@rferl.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.rferl.org/www.azadiradio.org :
د ﺁﺳﻴﺎ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﻧﮏ )(ADB
ﺟﻮﺟﯽ ﺗﻮﮐﯽ ﺷﯽ )ﻋﻤﻮﻣﯽ رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ،١٢٦دوﻳﻢ ﺳړﮎ ،د ﺣﺎﺟﯽ ﻳﻌﻘﻮب څﻠﻮړ ﻻرﯼ،
ﻧﻮﯼ ښﺎر ،آﺎﺑﻞ

پتی او تماسونه :کابل

ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ٣٠٧٠ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩۴٢٢۶٧٠٣ :
٠٧٩٩۶٢۴٢٨۶
٠٧٩۵٩٨٧٧٧٨
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏjtokeshi@adb.org :
samin@adb.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.adb.org/afghanistan :
د ﺁﺷﻴﺎﻧﻪ دﻓﺘﺮ )(ASCHIANA
ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ )رﺋﻴﺲ(
د ﮐﺎراوټﻮﻟﻨﻴﺰو ﭼﺎرو وزارت ﺗﺮ څﻨﮓ ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ١٨٢٧ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٧٧٢٨٠ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏaschiana@ymail.com :
yousefaschiana@yahoo.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.aschaina.com :
د ﺁﻏﺎﺧﺎن ﺑﻨﻴﺎد  -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AKF
اﺣﻤﺪ ﻣﺴﻠﻢ ﺧﺮم )د اړﻳﮑﻮ ﻣﺪﻳﺮ(
دﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ٢ ،٤١ﺳړﮎ ،ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ  ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ۵٧۵٣ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩١٩٨١٩١٠ :
٠٧٠٠٢٩٩١٧۴
٠٧٩٨۵٨٩٨۶٨
ﻓﮑﺲ٠٢٠٢٣٠١١٨٩ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏmuslim.khuram@akdn.org :
info.info@akdn.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.akdn.org/akf :
د ﺁﻏﺎﺧﺎن ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﺷﺒﮑﻪ )(AKDN
ﺣﻨﻴﻒ ﭘﺎﺑﺎﻧﯽ )د ﭘړوګﺮام ﺣﻤﺎﻳﺘﯽ ﻣﺪﻳﺮ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ ١٧ ،٢٩٧ﺳړﮎ ،وزﻳﺮ اﮐﺒﺮ ﺧﺎن ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٣٠٠٠٨٢ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏinfo.info@akdn.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.akdn.org :
د ﺁﻏﺎ ﺧﺎن ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ )(AKES, A
ﺳﻴﺪ ﮐﻴﻘﺒﺎد رهﮕﺬر )اداري ﻣﺪﻳﺮ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ ،٦٤٨ﺳړﮎ ١٠ ،B-9ﻧﺎﺣﻴﻪ ،ﺷﻴﺮﭘﻮړ ،ﻧﻮﯼ ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٥٢٩٤١١٤ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏsayed.qubad@akdn.org :
qubad.rahguzer@gmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.akdn.org :

د ﺁﻏﺎ ﺧﺎن ﮐﻠﺘﻮرﯼ ﺑﻨﻴﺎد )(AKTC
اﺟﻤﻞ ﻣﻴﻮﻧﺪﯼ )ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺪﻳﺮ(
د ﻣﻌﻴﻦ اﻓﻀﻞ ﺧﺎن ﮐﻼ  ،د ﺣﻤﻴﺮا ﺳﻠﺠﻮﻗﻲ ﺟﻮﻣﺎت ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ،
د داراﻻﻣﺎن ﺳړﮎ ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ۵٨٠۵ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٣۶۶۶٢٢٢ :
٠٧٩۶٢٢٢٨٢٨
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏaktc.afg@akdn.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.akdn.org :
afghanistan_cultural_development.asp
د ﺁﻟﻤﺎن ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﻧﮏ )(KfW-GDB
ﺳﻠﻮﻳﮓ ﺑﻞ )رﺋﻴﺲ(
ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ١ﮐﻴﻦ ﺧﻮا ﺗﻪ ۵ ،ﺳړﮎ ښﯽ ﺧﻮا ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٠٢٠٩٩١ :
٠٧٠٠٢٨١٤٤٧
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏSolveig.Buhl@kfw.de :
kfw.kabul@kwf.de
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.kfw.de :
د ﺁﻟﻤﺎن ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ )(GIZ
ﻣﻼﻟﯽ ﻃﺎهﺮ )د رﺋﻴﺲ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل(
دﮐﻮرﺷﻤﻴﺮﻩ  ،٣٣/٢د ﺻﺪارت څﻠﻮړﻻرﯼ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٣١٠٣٥٣ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏmalalai.taher@giz.de :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.giz.de :
د ﺁﻣﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ او ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(ARD
ﻧﺬﻳﺮﻣﺤﻤﺪ )رﺋﻴﺲ(
 ۴ﺳړﮎ  ،د ﺗﻴﻠﻮ ټﺎﻧﮏ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،ﺗﺎﻳﻤﻨﻲ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٧٧٣٧٧ :
٠٧٠٠٢٩٠٨٦١
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏengnazer_acl@yahoo.com :
د ﺁﻣﻮزﮔﺎر راډﻳﻮ )(RA
رﺣﻤﺖ اﷲ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ )رﺋﻴﺲ(
دهﻦ ﺑﺎغ ،ښځﻴﻨﻪ ﭘﺎرﮎ ﺗﻪ ﻧږدې ،د ﭘﻨﺠﺸﻴﺮ ﺳﻮداګﺮﻳﺰ ﻣﺮﮐﺰ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٢٩٢٩١١١ :
٠٧٧٢٩٢٩١١٢
٠٧٩٩٨٧٩٨٧٩
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏbegana001@yahoo.com :
info.amuzgar@gmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.amuzgarfm.com :
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ډاﮐﺎر -د ډﻧﻤﺎرﮎ ﮐﻤﻴټﻪ د اﻓﻐﺎن ﮐډواﻟﻮ د ﻣﺮﺳﺘﯽ ﻟﭙﺎرﻩ
)(DACAAR
ﺟﻴﺮﯼ ﮔﺎروﯼ )رﺋﻴﺲ(
د ﻧﺼﻮارو ﭘﺎﻳﮑﻮب ،وزﻳﺮ ﺁﺑﺎد ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ٢٠٨ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٨٨٢٣٢ :
٠٧٩٧١١٠٢١
٠٧٩٧٠١١٠٠٠
ﻓﮑﺲ٠٠٩٣٢٠٢٢٠١٧۵٠ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏdacaar@dacaar.org :
gerry.garvey@dacaar.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.dacaar.org :
د اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻮ او ﺣﺮﻓﻮﯼ زدﻩ ﮐړوﻣﻮﺳﺴﻪ )(BEST
ﻧﺬﻳﺮ اﺣﻤﺪ ﻣﻬﻤﻨﺪ )ﻋﻤﻮﻣﻲ رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ٧ ،١١ﺳړﮎ ،د ﺳﭙﻴﻦ ﮐﻠﯥ څﻠﻮړﻻرﯼ ٥ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ،
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﻴﻨﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٢٠٢۵٦٢٠١٨ :
٠٧٠٠٦٠٦٤٦٣
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏnamohmand@bestafg.org :
bestafg@bestafg.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.bestafg.com :
د اﺣﺼﺎﺋﻴﯥ ﻣﺮﮐﺰﯼ ادارﻩ )(CSO
اﻟﻴﺎس رﺳﻮﻟﯽ )د اړﻳﮑﻮ ﻣﺴﻮول(
د ﺁرﻳﺎﻧﺎ څﻠﻮړ ﻻرﯼ ،اﻧﺼﺎري واټ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٨٨٧٧١٦٦٧ :
٠٢٠٢١٠٤٠٩۵
٠٢٠٢١٠٠٣٢٩
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏalyas.hamed2008@yahoo.com :
mail@cso.gov.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.cso.gov.af :
د اداري اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ او ﻣﻠﻜﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاك آﻤﻴﺴﻴﻮن
)(IARCSC
ﻣﺂﻣﻮن رﺷﻴﺪﯼ )د ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﻮ رﺋﻴﺲ(
د ﺻﺪارت وداﻧۍ ،ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ،
ﺷﺎﻩ ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺎزي واټ  ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ۵٢۴١ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩۴٣۵٩۵۶ :
٠٢٠٢١٠٣٩۶٣
٠٢٠٢١٠٣٨١۴
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏmamoon_af@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.iarcsc.gov.af :
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د ادارﯼ ﻓﺴﺎد ﭘﺮ وړاﻧﺪﯼ د څﺎرﻧﯽ او ارزوﻧﯽ ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ
او ګډﻩ ﮐﻤﻴټﻪ )(MEC
ﺳﻴﻤﺎ ﻏﻨﯽ )اﺟﺮاﻳﯽ رﺋﻴﺴﻪ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ،٣٠د ﭘﺎرﮎ ﺳړﮎ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٢٠٢٢١٠٢٦٧ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏSeema@ghanis.org :
contact@mec.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.mec.af :
د اډوﻧټﺴټ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯼ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن )(ADRA
اﺣﻤﺪ ﻓﺮﻳﺪ )ﻣﺎﻟﯽ او ادارﯼ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ ١٠ ،٢٢۵ﺳړﮎ ،د ﻧﺼﻮارو ﭘﺎﻳﮑﻮب ،ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٧٣٢٨٤٠٢ :
٠٧٧٧٣٢٨٤٠٣
٠٧٧٧٣٢٨٤٠٤
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏadmin@adra-af.org :
v.nelson@adra-af.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.adra-af.org :
د ارﺷﺎد ،ﺣﺞ او اوﻗﺎﻓﻮ وزارت )(MoHRA
ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﻧﻴﺎزﯼ )وزﻳﺮ(
د ﺣﺎﺟﻲ ﻳﻌﻘﻮب څﻠﻮړﻻرﯼ  ،د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻟﺴﻤﯥ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺣﻮزې ﺗﻪ
ﻣﺨﺎﻣﺦ ،ﻧﻮﯼ ښﺎر ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٢٠٢٢٠١٣٣٩ :
٠٧٧٨٨٩٩٧١٧
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏniazi.my@gmail.com :
hashimi.my@gmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.mohia.gov.af :
د اړﻳﮑﻮ دﻓﺘﺮ )(TLO
ﻣﺴﻌﻮد ﮐړوﺧﻴﻞ )رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ٦ ،٩٥٩ﺳړﮎ ،ﺗﺎﻳﻤﻨﻲ ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ۵٩٣۴ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٠٣۵٢٧ :
٠٧٧۴٣١٨٧٧٩
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏmassod.karokhail@tlo-afghanistan.org :
info@tlo-afghanistan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.tlo-afghanistan.org :
د اﮐﺴﻔﺎم ﺟﻲ ﺑﻲ ﻣﺆﺳﺴﻪ )(Oxfam GB
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ ۵ ،١١٤١ﺳړﮎ ١٠ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ  ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ۶٨١ :

پتی او تماسونه :کابل

ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٨۴١٣٨۶٧ :
٠٧٩٨۴١٣٨٧٣
٠٧٠۵۶٧٨٩۴٢
٠٠٨٨٢١۶۶٨۴۴۴۵٠٠٧
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏoxfamkbl@oxfam.org.uk :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.oxfam.org.uk :
د اﮐﺴﻔﺎم ﻧﻮﻳﺐ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(Oxfam Novib
دﻳﻤﺘﺮﻳﺞ ﺗﻮدروﻳﮏ )رﺋﻴﺲ(
دﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ ۵ ،١١٤١ﺳړﮎ ،ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ۶٨١ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٧١١٠٠۶۵ :
٠٧٨٧٢٩١٧٨١
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏdimitrije.todorovic@oxfamnovib.nl :
kate.orourke@oxfamnovib.nl
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.oxfamnovib.nl :
د اﮐﺸﻦ اﻳډ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯽ )(ActionAid
ﭘﯽ .وﯼ ﮐﺮﺷﻨﺎن )ﻋﻤﻮﻣﻲ رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ۵ ،١١١٧ﺳړﮎ ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٢٠٢٢١٠٧٩٩ :
٠٧٩٧٠٧۵٩٧٩
ﻓﮑﺲ٠٠٩٣٠٢٠٢٢١٠٧٩٩ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏinfo.afghanistan@actionaid.org :
radioroom.kabul@actionaid.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.actionaidafg.org :
د اﮐﺸﻦ ﻓﻴﻢ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(ACF
ﺁرﻧﺪ ﭘﺎﻧﺖ )ﻋﻤﻮﻣﻲ رﺋﻴﺲ(
د هﺮاﺗﻲ ﺟﻮﻣﺎت ﺳړﮎ ،د اﺗﺼﺎﻻﺗﻮ وداﻧۍ ﺗﻪ ﻧږدې ،ﻧﻮﯼ ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٥٦٦١٢٨ :
٠٠٨٨٢١٦٢٣١٢٧٤٩١
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏhom@af.missions-acf.org :
kabul@af.missions-acf.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.actioncontrelafaim.org :
د ازﺑﮑﺴﺘﺎن ﺳﻔﺎرت )(Uzbekistan
ﻳﺎدﮔﺎر ﺧﻮﺟﻪ ﺷﺎدﻣﺎﻧﻮف )ﺳﻔﻴﺮ(
ﺣﺒﻴﺒﻴﯥ ﻟﻴﺴﯥ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،ښﻲ ﻟﻮړ ﺗﻪ دوﻳﻢ ﺳړﮎ ،درﻳﻤﻪ ﮐﺎرﺗﻪ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٢٠٢٥٠٠٤٣١ :
٠٧٩٦٠١٦٩٠٠
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏuzb_emb_kabul@hotmail.com :

د اﺳﻮﺷﻴﺘﻴﺪ ﭘﺮﻳﺲ ﺧﺒﺮي څﺎﻧګﻪ )(AP
رﺣﻴﻢ ﻓﺎﻳﺰ )ﺧﺒﺮﻳﺎل(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ١۵ ،١ﺳړﮎ ٧ ،ﮐﻮڅﻪ ،وزﻳﺮ اﮐﺒﺮ ﺧﺎن ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٢٤٤٣٢ :
٠٧٩٦٧۵٦٢٤٤
٠٢٠٢٣٠٠٣٣۵
ﻓﮑﺲ٠٢٠٢٣٠٢٨٧٨ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏapkabul@ap.org :
Rfaiez@ap.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.ap.org :
د اﺻﻼح ورځﭙﺎڼﻪ )(IDG
ﻣﺤﻤﺪ زﻣﺎن ﮐﻠﻤﺎﻧﯽ )ﻣﺴﻮول ﻣﺪﻳﺮ(
د ﺁزادﯼ ﻣﻄﺒﻌﻪ ٣ ،ﻣﮑﺮورﻳﺎن ٩ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٤٣٠٢١٤ :
٠٧٠٠٢٣٢۵۵٨
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏislah.daily@gmail.com :
د اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ او ﻓﺮهﻨګ وزارت )(MoIC
ﺳﻴﺪ ﻣﺨﺪوم رهﻴﻦ )وزﻳﺮ(
د ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻮ وزارت ﺗﺮﺷﺎ ،ﭘل ﺑﺎغ ﻋﻤﻮﻣﻲ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٢٠٢١٠١٣٠١ :
٠٧٠٠٢٩٠٣١٧
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏbk_nawabi2004@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.moic.gov.af :
د اﻓﺮن ﻣﻮﺳﺴﻪ )(AFRANE
ان ﮐﻠﻴﻎ ﻟﻤﻐﻴﻪ )د اﺳﺘﻮل ﺷﻮي ﭘﻼوي ﻣﺸﺮ(
 ١١ﺳړﮎ ﺗﺎﻳﻤﻨﯽ ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ٢٠٢٢۵ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩۴١٧٩٠۵٢ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏafrane.kaboul@gmail.com :
afrane.coorproj@gmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.afrane.asso.fr :
د اﻓﻐﺎن اﻳډ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(Afghanaid
ﻋﺪﻳﻞ اﺣﻤﺪ )ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اداري رﺋﻴﺲ(
دﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ،٩٤ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳړﮎ ،د ﭘﺮوان ﻣﻴﻨﯥ دوهﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٣١٠٤٩٨ :
٠٧٩٩٣٠٩٣٧٣
٠٧٩٤٦٨٤٠٠۵
٠٠٨٨٢١٦٨٤٤٠١٤٠
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ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏaahmed@afghanaid.org.uk :
abtariq@afghanaid.org.uk
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.afghanaid.org.uk :
داﻓﻐﺎن ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯽ ادارﻩ )(ABR
اﺣﻤﺪ اﺑﺮاهﻴﻢ ﺣﻴﺪرﯼ )رﺋﻴﺲ(
 ٨ﺳړﮎ ،ﻟﻮﻣړﯼ ﮐﻮر ښﯽ ﺧﻮاﺗﻪ ،ﺗﺎﻳﻤﻨﻲ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٩١١٠٤ :
٠٧۵٢٠١٩٦٤٢
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏabr.kabul@gmail.com :
abr_kabul1@yahoo.com
د اﻓﻐﺎ ن ښځﻮ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(AWO
اﻟﻴﻨﺎ رﺋﻴﺴﯽ )اﻧﺴﺠﺎم ورﮐﻮوﻧﮑﯥ(
دګﺬرګﺎﻩ ﺳړﮎ ،د ﭼﻤﭽﻪ ﻣﺴﺖ ﭘﻞ ،د ﭘﻮﻟﻨډ ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﺳﻔﺎرت
ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٩٢٤٦١ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏalinarassi@yahoo.com :

د اﻓﻐﺎن ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ د هﻤﻐږۍ ادارﻩ )(ANCB
ﺻﺪاﻗﺖ ﻋﻠﯽ )د ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ،هﻤﻐږﯼ ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ۴ ،٢٥٤ﺳړﮎ ٦ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ درﻳﻤﻪ ﮐﺎرﺗﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٠٠٢٦٦ :
٠٧٩٩٣٣٣٦٢١
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏancb@ancb.org :
admin@ancb.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.ancb.org :

د اﻓﻐﺎن ښځﻮ د ﻻﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻌﻮ ﺳﻮداګﺮﻳﺰﻩ ټﻮﻟﻨﻪ
)(AWHCA
ﺛﺮﻳﺎ وهﺎب )اﺟﺮاﻳﻲ رﺋﻴﺴﻪ(
دهﻮاﻳﻲ ډګﺮﺳړﮎ ،ﻗﻠﻌﻪ وﮐﻴﻞ ،د ﮐﻠﻴﻨﻴﮏ ﺳړﮎ ١٠ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٢١٠٢۵٩٧ :
٠٧٧٦٦٣١٤٢۵
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏgulsoom.awse@yahoo.com :
awhca_g06@yahoo.com

د اﻓﻐﺎن ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﺷﺒﮑﻪ )(AWN
ﻋﻔﻴﻔﻪ ﻋﻈﻴﻢ )ﻋﻤﻮﻣﯽ رﺋﻴﺴﻪ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ،٢٢ﻣﺎرﺷﺎل ﻓﻬﻴﻢ ﮐﻮرﺗﻪ ﻧږدې ،د ﭘﺮوان ﻣﻴﻨﯥ  ٢ﺑﺮﺧﻪ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٣٩٣٣٥٨٠ :
٠٧٠٠٢٨٦٥٩٨
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏafifaazim@hotmail.com :
awn.kabul@gmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.afghanwomensnetwork.org :

د اﻓﻐﺎن ښځﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺷﺒﮑﯥ ﻟﻴﺴﺖ )(NAW
اورﻳﻦ اوﺗﺲ
آﺎﺑﻞ
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏinfo@funders-afghan-women.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.funders-afghan-women.org :

د اﻓﻐﺎن ښځﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ اوﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(AWSE
ﮔﻠﺜﻮم ﺳﺘﺎرزﯼ )اﺟﺮاﻳﯽ رﺋﻴﺲ(
دهﻮاﻳﻲ ډﮔﺮ ﺳړﮎ ،ﻗﻠﻌﻪ وﮐﻴﻞ ،د ﮐﻠﻴﻨﻴﮏ ﮐﻮڅﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ) :د اﮐﺒﺮد دﻓﺘﺮ ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ(
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٣٢۶١٣٢ :
٠٧٧٢١٠٢۵٩٧
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏgulsoom.awse@yahoo.com :
awse.org@gmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.future4afghanwomen.net :
www.awse.info

د اﻓﻐﺎن د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(AHDS
ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﻳﺪ )د رﺋﻴﺲ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل(
ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  )٢ﻗﺎﺳﻤﯽ ګﺮوپ ﺟﻨﻮب ﺗﻪ( ٤ﻧﺎﺣﻴﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ۵٣ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٨۴٢٧۵ :
٠٧٠٠٣٠٠۴١٧
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏfareed@ahds.org :
info@ahds.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.ahds.org :
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د اﻓﻐﺎن د ﺧﺒﺮﻧﮕﺎراﻧﻮ د ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب ﮐﻤﻴﺘﻪ )(AJSC
ﻧﺠﻴﺐ ﺷﺮﻳﻔﯽ )اﻧﺴﺠﺎم ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
ﻟﻮﻣړﯼ ﺳړﮎ ،د ﺷﻬﻴﺪ څﻠﻮړﻻړﯼ ﻧﻮﯼ ښﺎر ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٣٤٠٧٨٧٠ :
٠٧٠٢۵٠٢٠٨٧
٠٢٠٢٢١١١٦۵
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏalami.ilias92@gmail.com :
info@ajsc.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.ajsc.af :

د اﻓﻐﺎن ښځﯥ ﻏږ راډﻳﻮ )(VAWR
ﺟﻤﻴﻠﻪ ﻣﺠﺎهﺪ )رﺋﻴﺴﻪ(
د  FCCSدﻓﺘﺮ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ځﺎﯼ ،د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ ،٨٣٩
ﻣﻠﯽ ﺁرﺷﻴﻒ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،ﺳﺎﻟﻨګ وات ،آﺎﺑﻞ

پتی او تماسونه :کابل

ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٧۵٠٨٩ :
٠٧٧٧٢٧٢٧٣٦
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏjmujahed@yahoo.com :
jamila_mujahed@yahoo.com

ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٦۵٦٨٣٧ :
ﻓﮑﺲ٠٠٣٣١٤٠٤٤٩٦٢٦ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏdirector@mrca-asso.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.mrca-asso.org :

د اﻓﻐﺎن ﮐﻮر ﻧﻴﻮ د ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ دﻓﺘﺮ )(CAF
ﻣﺤﻤﺪ ﻳﺎﺳﻴﻦ رﺣﻴﻤﻴﺎر )د رﺋﻴﺲ ﺗﺨﻨﻴﮑﯽ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ ،٢٥٤٦وزﻳﺮ ﺁﺑﺎد ،د ﺗﺎﻳﻤﻨﯽ ﭘﺮوژﻩ ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ۵٨٢٢ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٧٨٢٢٣٠۴ :
٠٧٠٠٧٠٩٣١٧
٠٧٧٧٨٢٢٣٠٣
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏcaf.pch@gmail.com :
tddcaf@gmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.caf.org.af :

د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺑﺮاﺑﺮول )(CoAR
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻌﻴﻢ ﺳﻠﻴﻤﯽ )ﻋﻤﻮﻣﯽ رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ۵ ،٣٧٣ﺳړﮎ ،د ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ ﻋﻠﯽ ﻣﺴﺘﻐﻨﯽ
ښﻮوﻧځﯽ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ۶ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،درﻳﻤﻪ ﮐﺎرﺗﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٨٦٩٦٨٨۵ :
٠٧٧٦٦٧۵٩٩۵
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏdirectorprogram.coar@gmail.com :
coar_kbl@yahoo.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.coar.org.af :

د اﻓﻐﺎن ﮐﻮرﻧۍ د ﻻرښﻮﻧﯽ ټﻮﻟﻨﻪ )(AFGA
ﻧﻌﻤﺖ اﷲ اﮐﺒﺮﯼ )اﺟﺮاﻳﯽ ﻣﺪﻳﺮ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ٢ ،١٤٣٤ﺳړﮎ ،د ﺷﺎداب ﻇﻔﺮ ﺑﻼﮐﻮﻧﻮ
ﻟﻮﻳﺪﻳځ ﺗﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﺎن ﻣﻴﻨﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧۵٢٠١٢٠٤٢ :
٠٧٩٩٠٢٣٦٢٧
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏnakbari@afga.org.af :
nakbari_2004@yahoo.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.afga.org.af :
داﻓﻐﺎن هﻤﮑﺎرﯼ او دوﺳﺘﯽ ﻣﺆﺳﺴﻪ )(AFCO
ﻟﻴﻼ ﻣﺴﺠﺪﯼ )رﺋﻴﺴﻪ(
د ﺗﺎﻳﻤﻨﯽ واټ ﻟﻮﻣړﯼ ﺳړﮎ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٠٠٣٣٨٧ :
٠٧٠٠٦٦١٩٢٣
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏliala_masm@yahoo.com :
afco1388@gmail.com
داﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮد ﻣﺮﺳﺘﻮ ﮐﻤﻴﺘﻪ )(ARC
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﺳﺘﺎﻧﮑﺰﯼ )رﺋﻴﺲ(
د ځﺎځﯽ ﺑﺎﺑﺎ ﺟﻮﻣﺎت ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،ﺷﺎﻩ ﺷﻬﻴﺪ ٨ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٢٣٣٢٠ :
٠٧٨٦٩٨٠١٢٠
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏarckabul@live.com :
د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ ﮐﻮرﺳﻮﻧﻪ )(MRCA
واﻟﻴﺮﯼ دوﭼﺮ )رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ٧ ،٣ﺳړﮎ ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،آﺎﺑﻞ

د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د هﺎﻟﻨډ ﮐﻤﻴټﻪ )(DCA
راﻣﻨﺪ ﺑﺮﻳﺴﮑﻮ )د ﭘﺮوﮔﺮام ﻋﻤﻮﻣﻲ رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ١ ،١٠ﺳړﮎ ،د ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن د ﺑﺮج ﺑﺮق ﺗﻢ ځﺎﯼ،
د ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﯥ د ﭘﺨﻮاﻧۍ ﻗﻮﻧﺴﻠګﺮۍ ﺗﺮ څﻨګ ،ﭘﺮوان ﻣﻴﻨﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٣٧۵۵۵٢ :
٠٢٠٢٢٠٠٦٤٣
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏbriscoe_raymond@yahoo.co.uk :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.dca-vet.nl :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ ﭘﻮهﻨﺘﻮن )(AUAF
رﺿﺎ ﺳﺮور )ﻟﻮړ رﺗﺒﻪ ﻣﺪﻳﺮ(
داراﻻﻣﺎن ،ﺳﻨﺎﺗﻮرﻳﻢ  ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ۴۵٨ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٧٢٠٠۴٠٠ :
٠٧٩۴٨٠٠۴٠٠
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏadmissions@auaf.edu.af :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.auaf.edu.af :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ )(DAB
ﻧﻮراﷲ دﻻورﯼ )رﺋﻴﺲ(
اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ واټ  ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ١٦٢٦:
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٢٠٢١٠٤١٤٦ :
ﻓﮑﺲ٠٠٩٣٢٠٢١٠٠٣٠۵ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏinfo@CentralBank.Gov.Af :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.centralbank.gov.af :

163

د الف څخه تر یا د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ټﺎﻳﻤﺰ ورځﭙﺎڼﻪ )(ATD
ﻋﺒﺪاﻟﺼﺒﻮر ﺳﺮﻳﺮ )ﻣﺴﻮول ﻣﺪﻳﺮ(
د ﮐﺎردان ﭘﻮهﻨﺘﻮن ﺗﺮ ﺷﺎ ،دوﻳﻢ ﭘﺮوان ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ٣٧١:
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٨٩۵٤٦٢٦ :
٠٧٧٢٣٦٤٦٦٦
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏsaboorsareer01@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.afghanistantimes.af :

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻗﻮ ﺳﺎزﻣﺎن )(AHRO
ﻟﻌﻞ ﮔﻞ ﻟﻌﻞ )رﺋﻴﺲ(
ﻣﺼﻄﻔﯽ هﻮټﻞ  ٣او  ۴ﭘﻮړد ﺻﺪارت څﻠﻮړﻻړﯼ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٠٣٨٦٦ :
٠٧٩٩٦٧٢٤٠٤
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏahro98@yahoo.com :
ahro.lal@gmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.ahro.af :

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ﺳﻼﮐﺎران )(ATC
آﻔﺎﻳﺖ اﷲ اﺑﻼغ )رﺋﻴﺲ(
دﮐﻮرﺷﻤﻴﺮﻩ ،٨ﮐﻴڼ ﻟﻮړﺗﻪ  ٣ﮐﻮڅﻪ ١٣ ،ﺳړﮎ ،وزﻳﺮ اﮐﺒﺮ ﺧﺎن
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٧٨٢٦١ :
٠٧٨٨٢٢٨١١١
٠٧٧٦٦٦۵۵۵٠
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏatc_kabul@yahoo.com :
ekefayatullah@yahoo.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.atcafghanistan.org :

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن )(AIHRC
ﺷﻤﺲ اﷲ اﺣﻤﺪزﯼ )د ﭘﺮوﮔﺮام ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ﺁﻣﺮ(
ﭘﻞ ﺳﺮخ ،درﻳﻤﻪ ﮐﺎرﺗﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ٨٢٩ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٢٠٢۵٠٠۶٧۶ :
٠٧٩۴۶٣١٨١۶
ﻓﮑﺲ٠٠٩٣٢٠٢۵٠٠۶٧٧ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏmahmodi@aihrc.org.af :
aihrc@aihrc.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.aihrc.org.af :

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻌﻠﻴﻤﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(AEPO
ﻣﺤﻤﺪ ﺁﺻﻒ ﻋﻤﺮ )رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ١ ،٢٧١ﺳړﮎ ،ﻗﻠﻌﻪ ﻧﺠﺎرا ،ﺧﻴﺮ ﺧﺎﻧﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٨۵٢٤٠ :
٠٢٠٢٤٠٠٤٩۵
٠٧٧۵٧٣٧٤٠٩
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏasef_omar@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.tajalla.af/www.aepo.af :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ او ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل ﺳﺎﺗﻨﯥ ﻣﻮﺳﺴﻪ
)(AOHREP
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ هﻮﺗﮑﯽ )رﺋﻴﺲ(
د ﺳﻴټﻲ ﺳﻨټﺮﻣﺨﺎﻣﺦ وداﻧۍ ٣ ،ﭘﻮړ ،اﻧﺼﺎري څﻠﻮړﻻرﯼ ،ﻧﻮﯼ ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٢٣٤٠٢۵ :
٠٧٠٠٢٦٠٢٣٦
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏaohrep@yahoo.com :
ar.hotaki@hotmail.com
داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮ دﺣﻘﻮﻧﻮ او ډﻣﻮﮐﺮاﺳۍ ﺳﺎزﻣﺎن )(AHRDO
هﺎدﯼ ﻣﻌﺮﻓﺖ )رﺋﻴﺲ(
د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﺣﻮزﯼ ﺷﺎﺗﻪ څﻠﻮړﻣﻪ ﮐﺎرﺗﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٨٤٨٦٧٨ :
٠٠٣١٦٨٦١٦٨٥٤٤
٠٧٨٥١١٧٢١٧
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏinfo@ahrdo.org :
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داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(CRAA
ﺳﻠﻴﻢ ﺑﻴﺪﻳﺎ )د اړﻳﮑﻮ ﻣﺴﻮول(
 ٢٣–Aﺑﻼﮎ  ۶٣ ،اﭘﺎرﺗﻤﺎن  ،درﻳﻢ ﻣﮑﺮورﻳﺎن ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٢٩٦٥٣٣ :
٠٧٩٣١٨٦٩٦
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏkabuloffice@craausa.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.craausa.org :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(RAFA
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺷﻴﺪ ﻏﻴﺎﺛﯽ )رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮرﺷﻤﻴﺮﻩ ٤ ،٣٠۵ﺳړﮎ ،ﺗﺎﻳﻤﻨﻲ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٧٧١٢٤ :
٠٧٠٠٢٩١٣٠٢
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏrafa_org@yahoo.com :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﻮزﻟﻮ ښځﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ښﻮوﻧﻴﺰ
او روزﻧﻴﺰ ﻣﺮﮐﺰ )(ECW
ﻣﻠﻜﻪ ﻗﺎﻧﻊ )رﺋﻴﺴﻪ(
ﺳﻴﻠﻮ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،د ﻏﺎﻟﯽ ﺧﺮڅﻮﻟﻮ ﺳړﮎ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﺎن ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٧٦٠٦۵ :
٠٧٩٧۵٣٨٨٧۵
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏecw_afghanistan@yahoo.com :
arezo_qanih@yahoo.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.ecw-af.org :

پتی او تماسونه :کابل

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺎرﻟﻤﺎن د ﭘﻴﺎوړﺗﻴﺎ ﭘﺮوژﻩ )(APAP
روﻣﻠﺪو ﻣﺎودزﻧﺞ )رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ ،۵٣٧د ﺷﻮرا  ٨ﺳړﮎ )د ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺗﺮڅﻨګ( ،
د داراﻻﻣﺎن ﺳړﮎ ٦ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،درﻳﻤﻪ ﮐﺎرﺗﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩١٠۵٦٦۵ :
٠٧٠٨٠٤٠١٠٦
٠٧٠٨١٣٣٠٧۵
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏinfo@sunyaf.org :
romualdomavedzenge@sunyaf.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.sunyaf.org :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺎﻧګﻮﻧﯥ د ﻣﻼﺗړ ادارﻩ )(AISA
وﻓﯽ اﷲ اﻓﺘﺨﺎر )رﺋﻴﺲ(
ﮐﻮر  ،٤٢ﮐﻤﭙﻴﻮﺗﺮ ﭘﻼزﻩ ﺳړﮎ ،د ﺣﺎﺟﯽ ﻳﻌﻘﻮب څﻠﻮړﻻرﯼ
ﻧﻮﯼ ښﺎر ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٢٠٢١٠٣٤٠٤ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏInfo@aisa.org.af :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.aisa.org.af :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻟﭙﺎرﻩ ﺧﻴﺮﻳﻪ ادارﻩ )(WADAN
ﻋﻨﺎﻳﺖ اﷲ ﻧﻴﺎزﯼ )د ﭘﺮوګﺮام ﺁﻣﺮ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ ،١٠د ﺗﺠﺎرت وزارت ﺳړﮎ ،د وزارت دروازﯼ
ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،د داراﻻﻣﺎن ﺳړﮎ ٣ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ١٠٠۴٣ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٨٨٩٩٢٨ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏinayatniazi2000@yahoo.com :
info@wadan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.wadan.org :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺗﺤﻠﻴﻠګﺮاﻧﻮ ﺷﺒﮑﻪ )(AAN
آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٨٣٩۴١۶٧ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏinfo@afghanistan-analysts.org :
info@afghanistan-analysts.net
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.aan-afghanistan.org :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺗﻌﺎون ﻣﺮﮐﺰ )(CCA
ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﺣﻤﺪﯼ )د ﭘﺮوګﺮام رﺋﻴﺲ(
دﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ ١ ، ١٥٠ﺳړﮎ ،د دهﺒﻮري څﻠﻮړﻻرﯼ،
د ﻣﻮټﺮو ﭘﻠﻮړﻧځﻲ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،دهﺒﻮري  ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ٢۶ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٩۴۶٩٣ :

ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏccakabul@hotmail.com :
ahmadi.cca@gmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.cca.org.af :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺟګړﯼ دﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮﻳﻲ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ
)(ROAWV
ﺷﺎﻩ ﺟﻬﺎن ﻣﻮﺳﯽ زﯼ )اﺟﺮاﻳﻴﺮﺋﻴﺲ(
 ٣ﺳړﮎ ٨ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،ﻧﻮﯼ ﮐﺎرﺗﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٤٧٥٣٦٢ :
٠٧٩۵٤٢۵١٨١
٠٧٨٦۵٦١٠٤١
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏroawv.org@gmail.com :
shahjahanmosazai@yahoo.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.roawv.org :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﻘﻮﻧﻮ او ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻨﺴټ )(ARSJF
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﻴﺮ ﺧﺎﺷﯽ )رﺋﻴﺲ(
د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ او د ﺑﺸﺮد ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺷﺒﮑﯥ ﻟﻪ دﻓﺘﺮﺳﺮﻩ ﻳﻮ ځﺎﯼ،
د  ٥ﻧﺎﺣﻴﯽ ﺳړﮎ ،درﻳﻤﻪ ﮐﺎرﺗﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ۵۶٠ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠١٨١۵١۴ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏarsjf.foundation@gmail.com :
m_munirkhashi@yahoo.com
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ځﺎﻳﻲ ټﻮﻟﻨﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﺳﺎزﻣﺎن )(ACDO
ﮔﻞ واﻋﻆ )اﺟﺮاﻳﻲ رﺋﻴﺲ(
ﭘﻨﺠﺸﻴﺮواټ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،دﺧﻴﺮﺧﺎﻧﯥ ﻣﻴﻨﯥ د ﺗﻴﻠﻮ ټﺎﻧﮏ ﺗﺮڅﻨګ
 ،د ﮐﺎﺑﻞ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮد اﮐﺎډﻣۍ ښﻮوﻧځﯽ ،ﻧﻮې ﭘﺮوژﻩ١١ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٨١٩٩١ :
٠٧٧٨٨٢١٠٦٣
٠٧٨٧٨٧٣١٨٨
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏacdo_ngo@yahoo.com :
داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د درﻣﻠﻴﺰو ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﻣﻠﯽ ټﻮﻟﻨﻪ )(ANMSO
ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ ځﺎځﯽ وﻃﻨﺪوﺳﺖ )اﺟﺮاﻳﯽ ﻟﻮړ رﺗﺒﻪ ﻣﺪﻳﺮ(
د ﭘﺮوان هﻮټﻞ دوﻳﻢ ﭘﻮړ ،د ﺧﻴﺮﺧﺎﻧﯽ درﻳﻤﻪ ﺣﺼﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٨٨٤٠۵٣٤٠ :
٠٧٧٢٢۵۵٩٩٤
٠٧٨١٨٠٨١٨١
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏanmso786@gmail.com :
zazai1973@yahoo.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.anmso.com :
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د زدﻩ ﮐړﯼ اﻧﺴﺘﻴﺘﻴﻮت )(AIL
ﺳﮑﻴﻨﻪ ﻳﻌﻘﻮﺑﯽ )اﺟﺮاﻳﯽ رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ،٦٣دوﻳﻢ ﺳړﮎ )د ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺮ ﺷﺎ،
د ﻣﻴﺮاﺣﻤﺪ ﺟﻮﻣﺎت ﺗﺮڅﻨګ( ﭘﺮوان ﻣﻴﻨﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٨٤٣٢٦ :
٠٧۵٢٠٠٠٨٩٤
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏail.kabul09@gmail.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.afghaninstituteoflearning.org :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳﻮداګﺮۍ او ﺻﻨﺎﻳﻌﻮ اﺗﺎق )(ACCI
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﺑﺎن ﺣﻖ ﺟﻮ )اﺟﺮاﻳﻲ ﻟﻮړ ﭘﻮړﯼ ﻣﺪﻳﺮ(
ﺣﻀﻮري ﭼﻤﻦ د ﮐﺎﺑﻞ ﻧﻨﺪارﯼ ﺗﺮڅﻨګ ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ٢٣٣ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٢٠٠٠٠٧٠ :
٠٧٧۵۵٩۶۶۶
٠٧٩٩٨١٠١٨۴
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏinfo@acci.org.af :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰو څﻴړﻧﻮ ﻣﺮﮐﺰ )(RCSA
ﻏﻔﻮر ﻟﻴﻮال )رﺋﻴﺲ(
اﻳﻤﺮﺟﻨﺴﯽ روﻏﺘﻮن ﺗﻪ ﻧږدﯼ ،ﺷﻴﺮﭘﻮړ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٩٢٤٦٣ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏghafoorlewal@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.rscaf.org :
داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ښځﻮ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﺮﮐﺰ )(AWEC
ﺣﺴﻴﻨﻪ ﺻﺎ ﻓﯽ )اﺟﺮاﻳﻲ رﺋﻴﺴﻪ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ،١٢٢٨د ﻟﻮړو زدﻩ ﮐړو وزارت ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ،
څﻠﻮړﻣﻪ ﮐﺎرﺗﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٨٢٩٦٠٦ :
٠٧٠٠٢٦٧٤٣٩
٠٧٠٠٢٦٣٧٩٤
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏsafi@awec.info :
hasina.safi@gmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.awec.info :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ښځﻮ ﺗﻮﻟﻨﻪ )(AWC
ﻓﺘﺎﻧﻪ اﺳﺤﺎق ﮔﻴﻼﻧﯽ )رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ،٦١د ﺑﺮج ﺑﺮق ﺗﻢ ځﺎﯼ ﮐﻠﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ١٩١٣ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٨٨٨١١٨ :
٠٧٠٠٠۴٩٩٨٠
٠٧٧٨۴٧٧٠٩٣
166

ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏawcafgh@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.afghanistanwomencouncil.org :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺻﺎدراﺗﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ادارﻩ )(EPAA
ﻧﺠﻼ ﺣﺒﻴﺒﻴﺎر )رﺋﻴﺲ او اﺟﺮاﻳﻲ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺪﻳﺮ(
د ﺳﻮرﻳﺎ د ﻋﺎﻟﻲ ﻟﻴﺴﯥ ﺗﺮﺷﺎ ،دوﻳﻢ ﺳړﮎ څﻠﻮړﻣﻪ ﮐﺎرﺗﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٢٠٢۵٠٤٨٣٧ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏinfo@epaa.org.af :
najla.habibyar@epaa.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.epaa.org.af :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻋﻠﻮﻣﻮ اﮐﺎډﻣﻲ )(ASA
د ﺷﺎﻩ ﺑﺒﻮ ﺟﺎن ﺟﻮﻣﺎت ﺗﻪ څﻴﺮﻣﻪ ،د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت
ﺗﺮ څﻨګ ،د ﺗﻴﻠﻮ ټﺎﻧﮏ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻧﻮﯼ ښﺎر ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٢٠٢٢٠١١٩۵ :
٠٧٠٠٩٧٩٨۵٦
٠٧٧٢٢٧٤٩١٦
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻏﻴﺮﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ادارو ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﺼﻮﻧﻴﺘﯽ دﻓﺘﺮ
)(ANSO
آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٣٢۵٣۴٩ :
٠٠٨٨٢١۶٢١٠١١٨٢٣
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏcentral.afg@ngosafety.org :
director.afg@ngosafety.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.afgnso.org :
د اﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎن د ﻗﺎﻧﻮن او ﻧﻈﻢ وﺟﻬﻲ ﺻﻨﺪوق )(LOTFA
ﻧﻮرﻣﺎن ﺳﺎﻧﺪرس )ﺗﺨﻨﻴﮑﯽ ﻣﺸﺎور او د ﭘﺮوګﺮام ﺁﻣﺮ(
د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو د وزارت دﻧﻨﻪ ،ﻧﻮﯼ ښﺎر ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ(UNDP) ,٥:
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩١۴٣۴٩٩ :
٠٧٠٠٢٧٧٠٨۴
٠٢٠٢٢٠٣٢۴۵
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏinfo@lotfa.org.af :
titus.moetsabi@undp.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.lotfa.org.af :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ ادارﻩ )(NPO/RRAA
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎرف ﻳﻮﺳﻔﺰﯼ )اداري ﺁﻣﺮ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ،٦٦٩د داراﻻﻣﺎن ﺳړﮎ  ،ﺁرﻳﺎﻧﺎ راډﻳﻮ ټﻠﻮﻳﺰﻳﻮن
ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ٧ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،اﻳﻮب ﺧﺎن ﻣﻴﻨﻪ ،آﺎﺑﻞ

پتی او تماسونه :کابل

ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٧١٠٤٨٨٢ :
٠٧٠٦٨٠٠٨٢٤
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏnporraa@hotmail.com :
info@nporraa.org.af
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﮐﻠﻴﻮد ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ او ﺳﻮﻟﯥ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(ARDPO
اﺟﻤﻞ ﺳﻮﻟﻪ ﻣﻞ )رﺋﻴﺲ(
د ﻣﻄﺒﻌﯥ ﺳړﮎ ،اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل رﺳﺘﻮراﻧﺖ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ۴۴۵ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠١٩٣۵۴٠ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏardp.org@gmail.com :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﮐﻠﻴﻮاﻟﻲ ﺻﻨﻌﺘﻮﻧﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻣﻠﻲ ﭘﺮوګﺮام
)(AREDP
ﻏﺰال ﺣﺎرث )اﺟﺮاﻳﻲ رﺋﻴﺴﻪ(
د ﻧﻴﻼ ﺑﺎغ ﺳړﮎ ،داراﻻﻣﺎن ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧۵٢٠٠٤۵٨٩ :
٠٧۵٢١٢٢٨٨٠
٠٧۵٢١٢٢٨٨١
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏinfo.aredp@mrrd.gov.af :
ghizaal.haress@mrrd.gov.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.aredp-mrrd.gov.af :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻧړﻳﻮال ﺻﻨﺪوق )(CFA
اﺣﻤﺪ اﷲ زاهﺪ )د ﭘﺮوګﺮام ﺣﻤﺎﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ١ ،١٦٣٤ﺳړﮎ ٣ ،ﻧﺎ ﺣﻴﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ۵٢۶۴ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٧٢٩٩۵١٩ :
٠٧٩٨٢٠۵٩۵٠
٠٧٩٨٢٠۵٩۵١
٠٠٨٨٢١۶۶٩٩٧٠٧٨١
ﻓﮑﺲ٠٠٩٣٠٢٠٢۵٠١٢٨٧ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏazhid@afghanistan.childfund.org :
erashid@afghanistan.childfund.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.childfund.org :
داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﮐﻮﭼﻨﻴﺎﻧﻮ ښﻮوﻧﻴﺰ روﻧﻴﺰ ﺳړﮐﺲ )(AECC
دﻳﻮﻳﺪ ﻣﺎﺳﻮن )رﺋﻴﺲ(
د داراﻻﻣﺎن  ٢ﺳړﮎ )ښﯽ ﻻس( د ﺣﺒﻴﺒﻴﯥ ﻟﻴﺴﯥ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ،
د ﺧﻮاﺟﻪ ﻣﻼ ﺟﻮﻣﺎت ﺗﺮﺷﺎ ،درﻳﻤﻪ ﮐﺎرﺗﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٢٩٩٧٥ :
٠٧٩٩٠١٠٩٨٦
٠٧٠٠٢٩١١٢٠

ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏAECC@afghanmmcc.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.afghanmmcc.org :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(HTAC
ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﻳﻒ )رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ٢ ،٧٠٨ﺳړﮎ ٦،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،د درﻳﻤﯽ ﮐﺎرﺗﻪ
ﭘﺎرﮎ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢۵٠١٠۵ :
٠٧٩٩٨٤٠٤٠٧
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏsharif.htac@yahoo.com :
osman.htac@yahoo.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.htac.org :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺎﻳﻦ ﭘﺎﮐۍ ﭼﺎرو د هﻤﻐږۍ ﻣﺮﮐﺰ )(MACCA
ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺪﻳﻖ راﺷﺪ )د ﭘﺮوګﺮام رﺋﻴﺲ(
 NDSﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،د ﺻﺪارت څﻠﻮړﻻرﯼ ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ۵٢٠ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠۵٩۶۶۴٠٠ :
٠٧٠۵٩۶۶۴٠٣
٠٧٠۵٩۶۶۵۵٠
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏmohammad.sediq@macca.org.af :
mohammad.wakil@macca.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.macca.org.af :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺪاﻓﻊ وﮐﻴﻼﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ ټﻮﻟﻨﻪ )(AIBA
روح اﷲ ﻗﺎرﯼ زادﻩ )رﺋﻴﺲ(
ﺳړﮎ  ،٣د ﻓﺎﻃﻤﻴﻪ ﺟﻮﻣﺎت دﻣﺨﯥ دروازې ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ،
ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٢٣۵٩۵ :
٠٧٩٩٧٢١٤٦٩
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏrqarizada@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.aiba.af :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ د ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺆﺳﺴﻪ )(ACSFO
ﻋﺰﻳﺰ رﻓﻴﻌﯽ )اﺟﺮاﻳﻲ رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ،٤٨ﺷﻬﺮﺁرا واټ ،ﻣﻼﻟۍ زﻳږﻧﺘﻮن ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ،
ﻧﻮﯼ ښﺎر ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٣٥٥٩٤٢٤ :
٠٧٧٦٢٧١٠٧٠
٠٧٠٠٢٧٧٢٨٤
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏpr@acsf.af :
info@acsf.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.acsf.af/www.acsf-rc.com :
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺮﮐﺰي ﺳﻴﻤﻮ د ﺳﻮﮐﺎﻟۍ ﮐﻤﻴټﻪ )(CAWC
ﻧﻴﮏ ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪﯼ )رﺋﻴﺲ(
د ﺑﺮج ﺑﺮق ﺗﻢ ځﺎۍ ،د ﻏﻼم ﺣﻴﺪر ﺧﺎن ﺳړﮎ ،د اﺗﻔﺎق
ﻓﺮﻋﻲ ﺳړﮎ ،ﮐﻠﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٣٠١٨٠٢ :
٠٧٧۵٠٧٠٤١٠
٠٧٧٧٣٤٤٣١١
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏcawckabul@yahoo.com :
Nikahmadi64@hotmail.com
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻮ اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯥ اﻧﺴټﻴټﻴﻮټ )(AIAS
ﻋﻤﺮ ﺷﺮﻳﻒ )رﻳﺲ(
ﮐﻮر )٢٥ﭘﻨځﻢ ﮐﻮرښﯽ ﺧﻮاﺗﻪ( ،ﻟﻮﻣړۍ ﮐﻮڅﻪ )ښﯽ ﻻس ﺗﻪ(
ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ١٧٠٨ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٨٣٢۴٢٠٩ :
٠٧٠٠٠٢٢۵٧٨
٠٧٠٠٢٠٣٠۶٩
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏsharifi.omar@yahoo.com :
AIAS.KBL@gmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.bu.edu/aias/ :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻌﺎ ﺻﺮو هﻨﺮوﻧﻮ ﻣﺮﮐﺰ )(CCAA
رهﺮوﻋﻤﺮزاد )رﺋﻴﺲ(
آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ١١:
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٠٢٩١٩۴ :
٠٧٠٠٢٨٢٩١٧
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏccaa_kabul@yahoo.com :
r_omarzad@yahoo.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.ccaa.org.af :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻨﻮ د ﭘﻴﻐﺎم رﺳﻮﻟﻮ اوﺑﻴﺎ رﻏﻮﻟﻮ ﻣﻮﺳﺴﻪ
)(ORMDA
ﻣﺤﻤﺪ اﻣﻴﻦ ذﮐﯽ )د اړﻳﮑﻮ ﻣﺴﻮول(
آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٨۵۴٧٠ :
٠٧٠٠٩٠٩۵٩٠
٠٧٠٠۴٨٠٠٠٩
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د اﻧﺴﺠﺎم ادارﻩ )(AIMS

ﻋﺒﺪاﻟﻮﻟﻴﺪ رﺣﻴﻤﯽ )د ﭘﺮوګﺮام رﺋﻴﺲ -ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اﺟﺮاﻳﻴﻮي رﺋﻴﺲ(

د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ،١٧ا ﺳړﮎ ،دﻏﺎزي ﻟﻴﺴﯽ ﺷﺎ ﺗﻪ څﻠﻮړﻣﻪ ﮐﺎرﺗﻪ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ۵٩٠۶ :
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ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٢١٠۴٣ :
٠٧٨۶٠١١۵۵۶
٠٧٠٠٢۴٨٨٢٧
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏinfo@aims.org.af :
abdul.majeed@aims.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.aims.org.af :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﮑﯽ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮت )(ACSI
ﻓﺮهﺎد ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ )رﺋﻴﺲ(
د ﻗﺮﻏﯥ ﺳړﮎ ،د ﺳړﻩ ﺻﻠﻴﺐ ټﻮﻟﻨﯽ ﺗﺮ څﻨګ ۵ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻓﺸﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٢٠٢۵٦١٩۵٦ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏmoe_farhad@yahoo.com :
moneir.mobbasher@gmail.com
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻧﻮﻳﺪ ﺻﺤﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(ANSO
ﻋﻠﯽ ﺟﻌﻔﺮﯼ )ﻣﺪﻳﺮ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ،٧۵٦ﺳړﮎ  ،١٤ﮐﺎرﺗﻪ ﺳﺨﻲ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٨١٧٤٩١۵ :
٠٧٩٩٠٧٤٠٤٨
٠٧٩٩٤١٨٣١٣
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏpayeshco@gmail.com :
wood2samt@yahoo.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.anso.af :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻋﺎﻣﻪ ﮐﺘﺎﺑﺘﻮن رﻳﺎﺳﺖ )(DPLA
ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ ﻧﺒﯽ زادﻩ )ﻋﻤﻮﻣﻲ رﺋﻴﺲ(
 ٢ﻧﺎﺣﻴﻪ ،د ﻣﻠﮏ اﺻﻐﺮ څﻠﻮړﻻرﯼ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٢٠٢١٠٣٢٨٩ :
٠٧٩٩۵٦٤٨١٨
٠٧٨٨٩١۵١٢٣
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏabdulhameed_nabizada@yahoo.com :
د اﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎن راﺗﻠﻮﻧﮑﯽ ﻧﺴﻠﻮﻧﻪ )(FGA
اﺟﻤﻞ ﺷﻴﺮزﯼ )ﻋﻤﻮﻣﻲ رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ١١٤د ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺘﻴﻦ ﺟﻮﻣﺎت ﺷﺎ ﺗﻪ ٢ ،ﭘﺮوان،
 ٤ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ٢٩٠ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٧٢٧٠٧٧٨ :
٠٧٩٩۶٨۶۶١٨
٠٢٠٢٢٣٠٨٣٨
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏshirzai@future.org :
afghanistan@future.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.future.org/www.future.edu :

پتی او تماسونه :کابل

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺒﺰ ﺳﺎزﻣﺎن )(GOA
ﻇﺎهﺮ ﻣﺤﺒﻮب )رﺋﻴﺲ(
ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺰاري واټ ،د ﭘﻞ ﺧﺸﮏ څﻠﻮړﻻرﯼ ،دﺷﺖ ﺑﺮﭼﻲ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩١٧٤٤١٩ :
٠٧٨٦١٧٧٢٢١
٠٧٨٦١٧٧٢٢١
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏmz_mehboob@yahoo.com :
ceo@acci.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.acci.org.af :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ څﺎر )(IWA
ﻳﻤﺎ ﺗﺮاﺑﯽ )رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ ،٦١د ﻗﻮﻣﻨﺪان ﮔﺪا ﺳړﮎ ،د ښﺎرواﻟۍ ﺑﻼﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ
ﻣﺨﺎﻣﺦ ،ﮐﻠﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٢٧١٦٢٤ :
٠٧٨٥٤٣١٠۵٤
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏyama.torabi@iwaweb.org :
info@iwaweb.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.iwaweb.org :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﯽ او ﺑﺸﺮﯼ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﻣﻮﺳﺴﻪ
)(DHSA
ﺷﻬﻴﺮ اﺣﻤﺪ ذهﻴﻦ )ﻋﻤﻮﻣﻲ رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ٦ ،٤٤٢ﺳړﮎ ،ﭼﻬﺎردهﻲ واټ  ،د ازﺑﮑﺎﻧﻮ
ﺟﻮﻣﺎت ﺗﻪ ﻧږدﯼ ٦ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،درﻳﻤﻪ ﮐﺎرﺗﻪ  ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ١٣٣:
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٢٠٢۵٠٠٧١٧ :
٠٧٧٣٣٣٣٦٠٠
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏshahir.zahine@dhsa.af :
info@dhsa.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.dhsa.af :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ او ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ ﻣﻮﺳﺴﻪ
)(SSRA
داﮐﺘﺮ ﮐﻨﺸﮑﺎ )رﺋﻴﺲ(
 ٢ﺳړﮎ ،ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﺎن ﻣﻴﻨﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٦٠٠٨١٨ :
٠٧٨٧١٦٢٧٨٨
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏssra_afg@yahoo.com :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﺳﻮﻳډن ﮐﻤﻴټﻪ )(SCA
اﻧﺪرس اﺳﺘﻔﻨﺴﻦ )ﻋﻤﻮﻣﻲ رﺋﻴﺲ(
د ﺟﻼل ﺁﺑﺎد ﺳړﮎ  ،ﭘﮑﺘﻴﺎ ﮐﻮټ ،ﮐﻴڼﻪ ﺧﻮا ،د ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ
د څﻠﻮړﻻرې ﭘﻪ  ٨ﮐﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮۍ ﮐﯥ ،آﺎﺑﻞ

ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ۵٠١٧ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٧٠٣۶۵٣ :
٠٢٠٢٣٢٠١۵٢
٠٧۵٢٠٢٣۵۶٧
ﻓﮑﺲ٠٠٩٣٠٢٠٢٣٢٠١۵۶ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏandreas.stefansson@sca.org.af :
info@sca.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.swedishcommittee.org :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﻓﺰﻳﻮﺗﺮاﭘﯽ ﻣﺮﺳﺘﯽ او ﺑﻴﺎروﻏﻮﻧﻪ
)(PARSA
ﻳﺎﺳﻴﻦ ﻓﺮﻳﺪ )رﺋﻴﺲ(
د ﮐﺎﺑﻞ ﻣﺮﺳﺘﻮن اﻧګړ ،د اﻓﺸﺎر ﺳړﮎ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٠٢٠۵٨٨ :
٠٧٠٠٢٨٤٢٨٦
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏmgustav@mac.com :
yasinfarid@gmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.afghanistan-parsa.org :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺮﺳﺘﯽ او ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(AADA
اﺷﺮف اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻴﻨﯽ )ﻋﻤﻮﻣﻲ رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ٣ ،١٥٢ﺳړﮎ ،د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻮهﻨﺘﻮن د ﻟﻴﻠﯽ ﻟﻮﻳﺪﻳځ
ﺗﻪ ﺟﻤﺎل ﻣﻴﻨﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ٢٠٠۶ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٩٩٣۶٩ :
٠٧٨۵٢٨۵۵٣٠
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏaaini@aada.org.af :
aada.kabul@gmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.aada.org.af :
داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻴډي د ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﺮﺳﺘﻮ ټﻮﻟﻨﻪ )(MESAA
ذﺑﻴﺢ اﷲ اﺣﻤﺪﻳﺎر )رﺋﻴﺲ(
د JIFFروﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﺮﻩ ﻳﻮځﺎﯼ ،د روﺳﻴﯥ ﺳﻔﺎرت ﺗﻪ
ﻧږدې د داراﻻﻣﺎن ﺳړﮎ ،اﻳﻮب ﺧﺎن ﻣﻴﻨﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٩٢٠٩۵ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏmesaa_afg@yahoo.com :
داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ دﻧﺎروې ﮐﻤﻴټﻪ )(NAC
ﺳﻴﺪ ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎﻩ )ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ -د ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ٣ ،١٤٨ﺳړﮎ ،ﻧﻮاﻳﻲ واټ ،د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ
د ﻟﺴﻤﯥ ﺣﻮزې ﺗﺮ ﺷﺎ ،ﻧﻮﯼ ښﺎر ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٨٤۵٢۵ :
٠٢٠٢٢٠١٦٩٦
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ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏprogdirector@nacaf.org :
nacadmin@nacaf.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.afghanistan.com :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﻧﺮﻳﻮاﻟﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(GPFA
ﺟﻮرج ﻣﻠﺘﻮن )اﺟﺮاﺋﯽ رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ،١١۴٣د ﺁزادۍ ﺳړﮎ ،دﺷﻴﺮ ﭘﻮړ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳړﮎ،
 ١٠ﻧﺎﺣﻴﻪ ،وزﻳﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﮐﺒﺮ ﺧﺎن
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٨٠١٨۶١۴٧ :
٠٧٨٠١٨٦١٣٩
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏgmelton@gpfa.org :
jahmad@gpfa.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.gpfa.org :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺳﺎزﻣﺎن )(GP
وﻳﺲ ﻓﺮﻳﺒﺮگ )ﻋﻤﻮﻣﻲ رﺋﻴﺲ(
آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٨٢٧٩۶٠٣ :
٠٧٩۶٩٠٠٧۴٧
٠٧٩۴٣٩٧٩٠
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏwfriberg@Globalpartnersca.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.Globapartners.org :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻠﯽ ﭘﺮﻣﺨﻨﻴﺎﻳﯽ ﺗﮕﻼرﻩ ،د ﺑﺮﻧﺎﻣﻮ د ﺗﻄﺒﻴﻘﻮﻟﻮ
ﻟﻮﯼ رﻳﺎﺳﺖ ،د ﭘﺎﻟﻴﺴﯽ ﻣﻌﻴﻨﻴﺖ ،د ﻣﺎﻟﻴﯽ وزارت )(ANDS
اﺣﻤﺪ ﺟﺎوﻳﺪ ﺟﻼﻟﯽ )ﻋﻤﻮﻣﻲ رﺋﻴﺲ(
د ﻣﺎﻟﻴﯽ وزارت ،ﭘښﺘﻮﻧﺴﺘﺎن واټ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٨٦٢٢٠٨١٢ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏnaheedsarabi@gmail.com :
info@thekabulprocess.gov.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.thekabulprocess.gov.af :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻠﻲ راډﻳﻮټﻠﻮﻳﺰﻳﻮن )(RTA
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ﭘﻨﺠﺸﻴﺮي )د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ اړﻳﮑﻮ رﺋﻴﺲ(
ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺴﻌﻮد ﺳړﮎ ،د ﻣﺴﻌﻮد څﻠﻮړﻻرﯼ ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ۵۴۴ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٢٠٢٣١٠٧٢٨٧ :
٠٧٩٩٣٢١٨٢٣
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏfr_rta@yahoo.com :
panjshiriar@yahoo.com
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﻣﻮﺧﯥ )(GPA
ﻓﺮﻳﺒﺎ ﻓﺮﻣﻠﯽ )رﺋﻴﺲ(
 ٢ﺳړﮎ ،ﭘﻞ ﺧﺸﮏ ١٣ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٤٨۵٤٠٣٠ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏgpa_org@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.globalpointafghanistan.org :
داﻓﻐﺎن ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ دﻻﺳﺮﺳﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(AOAD
ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ ځﺎځﯽ )اﺟﺮاﻳﻲ رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ،٢٢٣د ﻧﻨﺪارﺗﻮن ﺳړﮎ ،ﮐﺎﺑﻞ ﻧﻨﺪارې
ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ٨ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٣٣٠٢٢٢٢ :
٠٧٠٠١۵٧٤١٧
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏzazai.abdulkhaliq@gmail.com :
naqib.hamdard11@gmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.aoad-af.org :
د اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﻴﺮﻣﻨﯽ ﻟﭙﺎرﻩ دﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻗﻘﻮ د زدﻩ ﮐﺮﯼ ﻣﺮﮐﺰ
)(THRA
روﺷﻦ څﻴﺮن )رﺋﻴﺴﻪ(
 ١٠٣ﺑﻼﮎ  ،ﻟﻮﻣړﯼ اﭘﺎرﺗﻤﺎن ،دوﻳﻢ ﻣﮑﺮورﻳﺎن ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ١٢۵ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩١۵۵۵٣٢ :
٠٧٠٠٢٨۶٧٧۴
٠٧٩٩١۵۵۵٣٢
٠٢٠٢٣٠٢٧٢۴
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏroshan.sirran@gmail.com :
thra.rights@gmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.thra.org.af :
د اﻗﺘﺪار ﻣﻠﻲ اووﻧﻴﺰﻩ )(EM
ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ رﺿﻮاﻧﯽ )اډﻳټ ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ ،٢د وﮐﻴﻞ ﺻﻤﺪ ﮐﻮڅﻪ )ﮐﻴڼﻪ ﺧﻮا (،
د داراﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ څﻠﻮړﻻرﯼ ،درﻳﻤﻪ ﮐﺎرﺗﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٣٤٨٧٩١ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏAlirezvani2006@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.eqmweekly.com.af :
د اﻗﺘﺼﺎد وزارت )(MoEC
ﻋﺒﺪاﻟﻬﺎدﯼ ارﻏﻨﺪﻳﻮال )وزﻳﺮ(
د ﻣﻠﮏ اﺻﻐﺮ څﻠﻮړﻻرﯼ  ،د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ،
ﺷﺎﻩ ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺎزي واټ ،آﺎﺑﻞ
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ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٢٠٢١٠٠٣٩٤ :
٠٧٠٠٢٦٣٧٤٨
٠٧۵٢٠١٦١٨٨
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏkhalid.rahmani@gmail.com :
khalid.rahmani@moec.gov.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.moec.gov.af :
د اﻟټﺎﯼ ﻣﺸﻮرﺗﻲ دﻓﺘﺮ )(Altai
ارﻳﮏ دﻳﻮﻳﻦ )رﺋﻴﺲ(
ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٨٨٨١١١ :
٠٧٩٩٨٨٨٦٦٦
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏedavin@altaiconsulting.com :
info@altaiconsulting.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.altaiconsulting.com :
د ام ،اس ،ډي ﻣﻮﺳﺴﻪ )(MSD
ﮐﻴﻦ اﻳﺴﺮ )رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ،٧٥د ﻏﺎزي ﻟﻴﺴﯥ ﺗﺮ ﺷﺎ ،ﺟﻤﺎل ﻣﻴﻨﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٢٠٤٠٨٨٦ :
٠٧٩٧٨٣٨٨٩۵
٠٧٧٢٠٢٢٦٩٨
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏprophesser@cox.net :
ken@msdev.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.msdev.org :
د ام ،ډي ،ﺳﻲ د ﻣﺎﻳﻦ ﭘﺎﮐۍ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(MDC
ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻬﺎب ﺣﮑﻴﻤﯽ )رﺋﻴﺲ(
د ﻣﺮﻧﺠﺎن ﻏﻮﻧډۍ ﻟﻮﻳﺪﻳځﻪ ﺧﻮا ،د ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺮﻳښﻨﺎ دﻓﺘﺮ
ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،ﻟﻮﻣړﯼ ﻣﮑﺮورﻳﺎن ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٧٨۵٨٩٠٨ :
٠٧٠٠٢٢٢٨٧٧
٠٧۵٢٠٢١٨٠٨
ﻓﮑﺲ٠٠٩٣٢٠٢٣٠٠١٣۵ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏmdc_afghan@hotmail.com :
mdc_afghan@yahoo.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.mdcafghan.org :
د اﻣﺮﻳﮑﺎ ﺳﻔﺎرت/د ﻋﺎﻣﻪ اړﻳﮑﻮ څﺎﻧګﻪ )(USA
د ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺴﻌﻮد ﺳړﮎ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠١٠٧٢٧٩ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏkabulpdproposals@state.gov :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.kabul.usembassy.gov :

د اﻣﺮﻳﮑﺎ ﻏږ اﺷﻨﺎ راډﻳﻮ /د اﻣﺮﻳﮑﺎ ﻏږ اﺷﻨﺎ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن
)(VOA Ashna
ﻣﺤﻤﺪ اﮐﺮام ﺷﻴﻨﻮارﯼ )هﻤﻐږﯼ ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ ،١٠٠د ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺳړﮎ ،ﺷﺶ درﮎ ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ٢١۴ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧۵٢٠٠۴١۶۶ :
٠٧٩٩٧٧۴۴٧٧
٠٧٠٠٢٧٧١٩٨
ﻓﮑﺲ٠٠۴٢٢٢١١٢١٩١٣ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏeshinwari@yahoo.com :
eshinwari@vaonews.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.voanews.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.afghanistan.unfpa.org :
د اﻣﺮﻳﮑﯥ د ﺟﻴﻮﻟﻮﺟﻴﮑﻲ ﺳﺮوې د اړﻳﮑﻮ ادارﻩ
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯽ )(USGS
ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻬﻴﻢ ﻇﻬﻴﺮ )ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯽ د اړﻳﮑﻮ ﻣﺪﻳﺮ(
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺟﻴﻮﻟﻮﺟۍ د ﺳﺮوﯼ وداﻧۍ  ،د ﭘﻞ ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺎن
اوﺷﻬﻴﺪﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ د څﻠﻮړﻻري ﺗﺮﻣﻨځ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٨٦٧٠٠٤١١ :
٠٧٧٧٢١٧٧٧١
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏfahimzaheer@gmail.com :
fahimzaheer@yahoo.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.usgs.org :
د اﻣﺮﻳﮑﯥ ﺧﭙﺮﻧﺪوﯼ او ﺧﺒﺮي ﺳﺎزﻣﺎن )(ABCNews
ﻋﻠﻴﻢ ﺁﻗﺎ )ﭘﺮوډﻳﻮﺳﺮ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ١٥ ،١٠٢٤ﺳړﮎ ٦ ،ﮐﻮڅﻪ ،ﺷﻴﺮﭘﻮړ ،ﻧﻮﯼ ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩۵٦٩٦٩٢ :
٠٧٩٦٦٣٠٣٨٠
٠٢٠٢٣٠٠٨٢٦
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏaleem.agha@abc.com :
Muhammad.lila@abc.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.abcnews.com :
د اﻣﺮﻳﮑﯥ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﺳﻔﺎرت )(USA
ﺟﻴﻤﺰ ﮐﻨﻴﻨﮕﺎم )ﺳﻔﻴﺮ(
د ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺴﻌﻮد ﺳړﮎ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠١٠٨٠٠١ :
٠٧٠٠٢٠١٩٠٨
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏkabulpress@state.gov :
KabulPASExchange@state.gov
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.kabul.usembassy.gov :
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د زوا ﻣﻮﺳﺴﻪ )(ZOA
ﻳﻮﻟﻴﻦ وﻟﺪواﻳﮏ )ﻋﻤﻮﻣﻲ رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ٢ ،٢٦٦ﺳړﮎ ،د اﺣﻤﺪ ﺟﺎم ﺟﻮﻣﺎت ﺗﺮ څﻨګ،
 ٣ﻧﺎﺣﻴﻪ ،څﻠﻮړﻣﻪ ﮐﺎرﺗﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ١۵١۵ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٣۵٧٠٣٨٨ :
٠٧٠٠٢٣٩٨٢٣
٠٧٠٠٢١٣٩۴٩
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏpga-co@zoa-afg.org :
office-mgtcentral@zoa-afg.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.zoa-international.com :
د ﮐﻠﻴﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ وزارت ،د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮوﮔﺮام
)(MRRD/NSP
ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎرق ﻋﺼﻤﺘﯽ )ﻋﻤﻮﻣﯽ رﺋﻴﺲ(
د ﺗﺸﮑﻴﻼﺗﻮ ﺳړﮎ ،داراﻻﻣﺎن ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٣٠٦٣١٤ :
٠٧٩٩٢٣٤١٧٠
٠٧٩٩۵٧٢١٤٤
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏtariq.ismati@nspafghanistan.org :
a.rahman@nspafghanistan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.nspafghanistan.org :
د ﻧﻴﻮ ﻳﺎرﮎ ټﺎﻳﻤﺰ ورځﭙﺎڼﻪ )(NYT
اﺑﺮاهﻴﻢ اﮐﺒﺮﯼ )د دﻓﺘﺮ ﺁﻣﺮ(
آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٧٩۶۶٢۵٧۶٨ :
٠٢٠٢١٠١٠٨٨
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏnytkabul@yahoo.com :
nytkabul63@yahoo.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.nytimes.com :
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د وګړو ﺻﻨﺪوق )(UNFPA
ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﻧﺲ )د اﺳﺘﺎزﯼ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل(
د ﻳﻮﻧﺎﮐﺎ اﻧګړ ،ﺟﻼل ﺁﺑﺎد ﺳړﮎ ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ١۶٠٣٠ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٠٨٩۶۵٧ :
٠٧٠٠١٨١١۵٠
٠٧٠٠١٨١١۵٣
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏafghanistan.office@unfpa.org :
payab@unfpa.org
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د اﻧﺪوﻧﻴﺰﻳﺎ ﺟﻤﻬﻮرﯼ ﺳﻔﺎرت )(Indonesia
اﻧﺼﺎرﯼ ﺗﺎج اﻟﺪﻳﻦ )ﺳﻔﻴﺮ(
ﻣﻼﻟﯽ واټ ،ﻧﻮﯼ ښﺎر ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٢٠٢٢٠١٠٦٦ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏkbri.kabul@neda.af :
داﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ادارﻩ )(DFID
ﭘﺎوﻟﻴﻴﻦ هﺎﻳﺲ )د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎ ن د څﺎﻧګﯥ ﻣﺸﺮ(
د  ١۵ﺳړﮎ څﻠﻮړﻻرﯼ ،د اﻧګﻠﺴﺘﺎن ﺳﻔﺎرت ،وزﻳﺮ اﮐﺒﺮ ﺧﺎن
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ٣٣۴ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٨١٣٨٢٠٠ :
٠٧٩٨١٣٨٢١١
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏp-hayes@dfid.gov.uk :
e-stoves@dfid.gov.uk
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.dfid.gov.uk :
د اﻧﻴﺲ ورځﭙﺎڼﻪ )(AD
ﺣﻴﺎت اﷲ ﺑﺨﺸﯽ )ﺧﭙﺮووﻧﮑﯽ(
د ﺁزادۍ ﻣﻄﺒﻌﯥ وداﻧۍ ،درﻳﻢ ﭘﻮړ ،دوﻳﻢ ﻣﮑﺮورﻳﺎن ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٢٠٢٣٠١٣٤٢ :
٠٧٩٩٣١٣٦٨٢
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏanisdailypaper@gmail.com :
د اوﺑﻮ او اﻧﺮژۍ وزارت )(MoEW
اﺳﻤﻌﻴﻞ ﺧﺎن )وزﻳﺮ(
د داراﻻﻣﺎن ﺳړﮎ ،ﺳﻨﺎﺗﻮرﻳﻢ ،ﮐﺎﺑﻞ ﻣﻮزﻳﻢ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ،
 ٧ﻧﺎﺣﻴﻪ ،داراﻻﻣﺎ  ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧۵٢٠٢٣٣٩٤ :
٠٧٩٩٣٣٣٤٦٨
٠٧۵٢٠٠٤٨٢٠
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏFauzia_amin2003@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.mew.gov.af :
د اوﻣﺮ د ﻣﺎﻳﻦ ﭘﺎﮐۍ او ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(OMAR
ﻓﻀﻞ ﮐﺮﻳﻢ ﻓﻀﻞ )رﺋﻴﺲ(
ﻏﺎزي ﺳټﻴﺪﻳﻮم ﺗﻪ ﻧږدې ،ﺣﻀﻮري ﭼﻤﻦ ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ١۵٠ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٣٢٢١٢٧ :
٠٧٩٩٣٢٢١٢٩
٠٧٩٩٣٢٢١٢۶
٠٧٩٨۶٧٧٧٧٧١
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏfazel02@hotmail.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.omar.org.af :
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د اﻳﺮان د اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ ﺳﻔﺎرت )(Iran
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻇﻬﺮﻩ وﻧﺪ )ﺳﻔﻴﺮ(
د ﺳﻮﻟﯥ واټ ،د ﺷﻴﺮﭘﻮړ څﻠﻮړﻻرﯼ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٢٠٢١٠١٣٩١ :
٠٢٠٢١٠١٣٩٢
٠٢٠٢١٠١٣٩٣
٠٢٠٢١٠١٣٩۵
ﻓﮑﺲ٠٢٠٢١٠١٣٩٦ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏiranemb.kbl@mfa.gov.ir :
د اﻳﻤﺮﺟﻨﺴﯽ روﻏﺘﻮن )(Emergency
ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﻳﺪ )د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺁﻣﺮ(
د ﭘﺎرﮎ ﺳړﮎ ،د ګﻞ ﻓﺮوﺷﯽ ﮐﻮڅﯥ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،ﻧﻮﯼ ښﺎر ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٧٢١١٤٠٤ :
٠٧٠٠٢١١٤٠٤
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏemergency@emergency.it :
mohammadfarid@msn.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.emergency.it :
د اﻳټﺎﻟﻴﺎ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﻣﺮﺳﺘﻮ ادارﻩ )(IDCO
ادرﻳﺲ ﻋﺜﻤﺎن )د اړﻳﮑﻮ ﻣﺴﻮول(
ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺴﻌﻮد ﺳړﮎ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٢٠٢١٠٤٧۵١ :
٠٧٩٧٤٧٤٧٤۵
٠٧٩٧٤٧٤٧٤٦
ﻓﮑﺲ٠٠٩٣٠٢٠٢١٠٤٧۵٢ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏidress.osman@coopitafghanistan.org :
segreteria.utl.kabul@coopitafghanistan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.coopitafghanistan.org :

ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏambasciata.kabul@esteri.it :
segreteria.kabul@gmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.ambkabul.esteri.it :
د اﻳﮑﻮل اﮐﺴﺲ ﻣﻮﺳﺴﻪ-اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(EAA
اﻧﻮر ﺟﻤﻴﻠﯽ )ﻋﻤﻮﻣﻲ رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ،٥٨٥د ﺗﺎﻳﻤﻨﻲ  ٨ﺳړﮎ ،ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ﺳﺮﻩ ﻧښﺘﯽ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ١٤٤٩ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٨٦٨٤٤٣ :
٠٧٠٢٢٠٠٨٨٩
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏajamili@equalaccess.af :
anwarjamili@gmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.equalaccess.org :
د ﺑﺎﺑﺮ ﺑﺎغ د ﺳﺎﺗﻨﯽ او ﭘﺎﻟﻨﯽ ﻣﺆ ﺳﺴﻪ )(BBTO
اﻣﺎن اﷲ ﺻﺎﺣﺒﺰادﻩ )رﺋﻴﺲ(
ګﺬرګﺎﻩ ،د ﺑﺎﺑﺮ ﺑڼ ٧ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٢٦٤٣١ :
٠٧٩٩٣٠۵٩٣٤
٠٧٩٩٣٩٨١٤٠
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏamanullahsahibzada2010@hotmail,.com :
sahibzadaamanullah@yahoo.com
د ﺑﺎﺧﺘﺮ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺁژاﻧﺲ )(BNA
ﻋﺒﺪاﻟﺨﻠﻴﻞ ﻣﻴﻨﻪ وﯼ )ﻋﻤﻮﻣﯽ رﺋﻴﺲ(
د اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ او ﻓﺮهﻨګ وزارت دﻩ اﻓﻐﺎﻧﺎن ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٢٠٢١٠١٣٠٤ :
٠٧٧٧۵٢٩٢٩٢
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏmeenawy13@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.bakhtarnews.com.af :

د اﺋﺘﻼف د ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ګډې ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧۍ د ﻋﺎﻣﻪ اړﻳﮑﻮ
دﻓﺘﺮ )(ISAF
آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩۵١٣٩٩٩ :
٠٧٠١١٣٢٠٠٠
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏ :
ijc.media.operations@afghan.swa.army.mil

د ﺑﺎﺧﺘﺮ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﺷﺒﮑﻪ )(BDN
ﺷﻔﻴﻖ اﺣﻤﺪ ﻓﻀﻞ ﭘﻮړ )د روﻏﺘﻴﺎﻳﯽ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ رﺋﻴﺲ(
د ﺣﺎﺟﯽ ﻣﻴﺮ اﺣﻤﺪ د ﺣﻤﺎم ﺳړﮎ ،ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ،ﭘﺮوان ﻣﻴﻨﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٦٦٧٢٦۵٩ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏdr.shafiq.bdn@gmail.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.bdn.org.af/ www.bdnglobal.org :

د اﻳټﺎﻟﻴﯥ ﺳﻔﺎرت )(Italy
ﻟﭽﻴﻨﻮ ﭘﺰوﺗﯽ )ﺳﻔﻴﺮ(
د ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺴﻌﻮد ﺳړﮎ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٢٠٢١٠٣١٤٤ :
٠٧٩٨٦٠٦٠٦١/٢/٣/۴/

د ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﮐﻠﺘﻮرﯼ او ﺗﻌﻠﻴﻤﯽ ﻣﺮﮐﺰ )(BC
ﺟﺎن ﻣﻴﭽﻞ )رﺋﻴﺲ(
د ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﯥ د ﺳﻔﺎرت اﻧګړ ،د وزﻳﺮ اﮐﺒﺮﺧﺎن څﻠﻮړﻻرﯼ ١۵ ،ﺳړﮎ
وزﻳﺮ اﮐﺒﺮ ﺧﺎن ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠١٠٢٣٨٠ :
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ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏinfo.afghanistan@britishcouncil.org :
Sadiq.Qasimi@britishcouncil.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.britishcouncil.org/afghanistan :
د ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﯥ ﺷﺎهﻲ ﺳﻔﺎرت )(Britain
رﻳﭽﺎرد ﺳﺘﮓ )ﺳﻔﻴﺮ(
وزﻳﺮ اﮐﺒﺮ ﺧﺎن څﻠﻮړﻻري  ١٥،ﺳړﮎ ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ٣٣۴ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠١٠٢٢٧٣ :
٠٧٠٠١٠٢٠٠٠
٠٠٨٨٧٣٧٦٢٨۵٤٩٣٩
ﻓﮑﺲ٠٠٩٣٧٠٠١٠٢٢۵٠ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏbritishembassy.kabul@fco.gov.uk :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.ukinafghanistan.fco.gov.uk/en/ :
د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ دڅﻴﺮﻧﯽ او دﻓﺎع ډﻟﻪ )(HRRAC
روح اﷲ ﻋﺒﻴﺪﯼ )ادارﯼ ﺁﻣﺮ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ،٢٥ﺑﻼﺳﻢ روﻏﺘﻮن ﺗﻪ ﻧږدې،
د ﺣﻨﻈﻠﻪ ﺟﻮﻣﺎت ﺳړﮎ ،ﻧﻮﯼ ښﺎر ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧۵٢٠١٧٧٤٤ :
٠٧۵٢٠١٧٧٣٣
٠٧٩٧٠٤٨٣٤٤
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏdr.rohullah@afghanadvocacy.org.af :
hrrac@afghanadvocacy.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.afghanadvocacy.org.af :
د ﺑﺸﺮي ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ ﮐﻤﻴټﻪ )(IHSAN
راز ﻣﺤﻤﺪ )رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ٢ ،٤٥/٤٤ﺳړﮎ ،د ﺗﺎﻳﻤﻨﻲ ﭘﺮوژﻩ ،ﺗﺎﻳﻤﻨﻲ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٣٢٨٥٩٧ :
٠٧٠٠٢٨٣٨١٣
٠٧٧٧٦٠٣٠١٠
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏihsan_org@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.ihsan.org :
د ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻮ او اﺳﺎﻧﺘﻴﺎوو د ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮﺳﺎزﻣﺎن )(HAFO
اﻣﺎن ﺳﻬﺮاﺑﯽ )اﺟﺮاﻳﯽ رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ١ ،١٤٦ﺳړﮎ ٣ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،دهﻤﺰﻧﮓ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٧٩٧٦٣٦٣٦٣ :
٠٧٨٧٠٦٤٠٦٤
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏkabul@hafo.org :
sarabi@hafo.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.hafo.org :
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د ﺑﻠﺠﻴﻢ ﺳﻔﺎرت )(Belgium
ارﻧﻮت ﭘﺎوﻟﺲ )ﺳﻔﻴﺮ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮې  ٤٥او  ٣ ،٤٧ﺳړﮎ ،د ﺣﺎﺟﻲ ﻳﻌﻘﻮب
څﻠﻮړﻻرﯼ ﻧﻮﯼ ښﺎر ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٠٠١٣٥ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏFrederic.Henrard@diplobel.fed.be :
kabul@diplobel.fed.be
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.diplomatie.be/kabul :
د ﺑﻨګﻠﻪ دﻳﺶ د ﮐﻠﻴﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﮐﻤﻴټﻪ )(BRAC
ﻋﺎرف اﻻﺳﻼم )رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ٢ ،٤٧٢ﮐﻮڅﻪ  ،د ﺣﺎﺟﯽ ﻣﻴﺮ اﺣﻤﺪ ﮐﻮڅﻪ،
ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ﭘﺮوان ﻣﻴﻨﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٨٨٣٠٠ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏariful.ki@gmail.com :
ariful.ki@brac.net
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.brac.net :
د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت )(MoFA
زﻟﻤﯽ رﺳﻮل )وزﻳﺮ(
د ﻣﻠﮏ اﺻﻐﺮ څﻠﻮړﻻرﯼ ،ﺷﺎﻩ ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺎزي واټ ،آﺎﺑﻞ
٠٢٠٢١٠٠٣٦٣
٠٧٠٠١٠٤٠١٠
٠٧٠٠١٠٤٠٠٧
ﻓﮑﺲ٠٠١٨٦٦٨٩٠٩٩٨٨ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏzohranajwa@gmail.com :
mfa.mediarelations@gmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.mofa.gov.af :
د ﺑﻴﻤﻮﯼ ﭼﺎرو رﻳﺎﺳﺖ )(AIA
ﺑﺮﻳﺎﻟﯽ ﺑﺎرﮐﺰﯼ )د ﭘﺎﻧګﯽ اﭼﻮﻧﯥ د ﺑﺎزرﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺁﻣﺮ(
د ﻣﺎﻟﻴﯽ وزارت ،ﭘښﺘﻮﻧﺴﺘﺎن واټ  ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٥٢٠٠٥٤٣١ :
٠٧٨٣١٨١٤٠٠
٠٧٠٠١٨٤١٧٣
ﻓﮑﺲ٠٠٩٣٢٠٢١٠٣٢۵٨ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏbaryalai_barekzai@yahoo.com :
baryalai.barkzai@mof.gov.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.mof.gov.af :
د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ ﺳﻔﺎرت )(Pakistan
ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق )ﺳﻔﻴﺮ(
ﭘﺮوان ﻣﻴﻨﻪ ،آﺎﺑﻞ

پتی او تماسونه :کابل

ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٢٠٢٢٠٢٧٤۵ :
٠٢٠٢٢٠٢٧٤٦
٠٢٠٢٢٠٢٨٧٠
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏpakembkbl@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.pakembassykabul.com :
د ﭘﻮﻟﻲ ﺗﺨﻨﻴﮏ ﭘﻮهﻨﺘﻮن  -ﮐﺎﺑﻞ )(KPU
ﻋﺰت اﷲ ﺣﺎﻣﺪ )رﺋﻴﺲ(
د ﻣﺎﻣﻮرﻳﻨﻮﮐﺎرﺗﻪ  ٥ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،ﺑﺎغ ﺑﺎﻻ ﺳړﮎ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٥٢٠٠١٩٣٣ :
٠٧٩٩٢٠٠٤۵٢
٠٧٩٩٣٢٩٩٦٠
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏchancellor@kpu.edu.af :
it.director@kpu.edu.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.kpu.edu.af :
د ﭘﻮهﻨﯽ وزارت )(MoE
ﻓﺎروق وردﮎ )وزﻳﺮ(
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎن ﺧﺎن واټ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٢٠٢١٠٠٤٨٤ :
٠٧٩٦٨٠٠٢٠٠
٠٢٠٢١٠١٨٣٤
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏsifat.rahimee@moe.gov.af :
farooq.wardak@moe.gov.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.moe.gov.af :
د ﭘﯽ ﺁر ﺑﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(PRB
اﻧﺠﻨﻴﺮ ﻧﻮر ﺣﺴﻴﻦ )د ﭘﺮوګﺮام ﺁﻣﺮ/د رﻳﺎﺳﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ(
دﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ،٣٠٠د ﺑﺮج ﺑﺮق ﺗﻢ ځﺎﯼ ،ﮐﻠﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٨٠٩٩۵ :
٠٢٠٢٢٠٠٠١٢
٠٧٩٩٤١٩٧٠٠
ﻓﮑﺲ٠٠٩٣٢٠٢٢٠٠٠١٢ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏprbkabul@hotmail.com :
Kabul@prb.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.prb.org.af :
د ﭘﻴﺴﻮ ﻧړﻳﻮال ﺻﻨﺪوق )(IMF
واﺑﻞ ﻋﺒﺪاﷲ )هﺴﺘﻮګﻦ اﺳﺘﺎزﯼ(
د اﻓﻔﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ،ﭘښﺘﻮﻧﺴﺘﺎن څﻠﻮړﻻرﯼ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٧٤٩٦٠٨ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏkabdallah@imf.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.imf.org :

د ﺗﺎﺟﻴﮑﺴﺘﺎن ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ ﺳﻔﺎرت )(Tajikistan
اﻣﺎﻣﻮف ﺷﺮف اﻟﺪﻳﻦ )ﺳﻔﻴﺮ(
 ١۵ﺳړﮎ ٥ ،ﮐﻮڅﻪ ،وزﻳﺮ اﮐﺒﺮ ﺧﺎن ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٨٨٥٦١٩٥٦ :
٠٧٩۵٠١۵٠۵٠
٠٧٨١٩٩٣٧۵٣
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏinfo@tajembkabul.com :
د ﺗﺤﺮﮎ د هﻮﺳﺎﻳﻨﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(MOVE
دﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻮﮎ ﺧﻠﻴﻠﯽ )ﻋﻤﻮﻣﯽ رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮرﺷﻤﻴﺮﻩ  ٢ ،٣٥٣ﮐﻮڅﻪ ،د دهﺒﻮري ﺳړﮎ ﮐﻮټﻪ ﺳﻨګﯽ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢١٢٠۵٠ :
٠٧٩٨٤۵۵۵٤٧
٠٧٠٠٢٣٦٤٨٣
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏmovewelfare@yahoo.com :
move.hr@gmail.com
د ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮړت او هﻮاﻳﯽ ﭼﻠﻨﺪ وزارت )(MoTCA
داود ﻋﻠﯽ ﻧﺠﻔﯽ )وزﻳﺮ(
اد ﺁﻳﺴﺎف ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧۍ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،د ﻣﻠﻲ راډﻳﻮ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﺗﺮڅﻨګ
اﻧﺼﺎرﯼ واټ ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ١٦٥ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٢٠٢١٠١٠٢٩ :
٠٢٠٢١٠١٠٣٢
٠٧٠٠٢٣٢٩٢٢
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏkib.2009@hotmail.com :
dr_nomanhekmat@yahoo.com
د ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﺳﻔﺎرت )(Turkmenistan
ﺧﻤﺮﻩ ﭘﻮﮔﻠﮑﻮف )ﺳﻔﻴﺮ(
د ﺣﺒﻴﺒﯽ ﻟﻴﺴﯽ ﺗﺮ څﻨګ ،د داراﻻﻣﺎن ﺳړﮎ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٨۵٧٩٩ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏtmembkabul@gmail.com :
tmembkabul2@yahoo.com
د ﺗﺮﮐﻴﯥ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ ﺳﻔﺎرت )(Turkey
ﺑﺎﺳﻂ اوزﺗﺮﮎ )ﺳﻔﻴﺮ(
١٣ﺳړﮎ ﺷﺎﻩ ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺎزﯼ وات ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٢٠٢١٠١۵٨١ :
٠٢٠٢١٠٣٢۵٣
٠٧٩٩٣٣۵٣٠٣
ﻓﮑﺲ٠٠٩٣٢٠٢١٠١۵٧٩ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏkemal.dogan@mfa.gov.tr :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.kabul.emb.mfa.gov.tr :
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د ﺗﻞ ﭘﺎﺗﯽ ﭘﺮ ﻣﺨﺘګ او څﻴړﻧﯽ ادارﻩ )(OSDR
ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪي )رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮرﺷﻤﻴﺮﻩ ،٥٦٨ﮐﺎﺗﺐ ﭘﻮهﻨﺘﻮن ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،د ﺷﻮرا ﺳړﮎ٣ ،ﮐﺎرﺗﻪ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٩٣٤۵٠ :
٠٧٨٦٤۵١۵١٩
٠٧٠٠٢١٨٢١٦
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏosdr.kabul@gmail.com :
ahmadi.osdr@gmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.osdr.com :

د ډﻣﻮﮐﺮاﺳۍ ﻧﺮﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن )(DI
د ﺻﺪﻳﻖ ﺷﻬﻴﺪ ﭘﻼزﻩ ،د ﺷﻬﻴﺪ څﻠﻮړﻻرﯼ ﻧﻮﯼ ښﺎ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٦٢٠٩٩٣٤ :
٠٧٩٦٩٣٠٨٠٣
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏdi-afg@democracyinternational.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.democracyinternational.com :

د ټﻮﻟﻨﻴﺰ-اﻗﺘﺼﺎدﯼ او ﻋﺎﻣﻪ ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻮ د څﻴړﻧﻮ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﺮﮐﺰ
)(ACSOR Surveys
ﻣﺘﻴﻮ ورﺷﻮ )اداري رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ٢ ،٢١٧ﺳړﮎ ١٠ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٣٢٨٧١٤ :
٠٧٩٩٦٢٠٦٣٩
٠٧۵٢٠٢٣٤٣٢
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏmatthew.warshaw@acsor-surveys.com :
Ihsan.atai@acsor-surveys.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.acsor-surveys.com :

د ﺟﺎﭘﺎن د ﻧﻴﮑﻤﺮﻏۍاو دوﺳﺘۍ ﻧړﻳﻮال ﺑﻨﺴټ )(JIFF
اﺻﻐﺮ اﺣﻤﺪ ﻳﺎر )رﺋﻴﺲ(
د روﺳﻴﯥ ﺳﻔﺎرت ﺗﻪ ﻧږدې ،د داراﻻﻣﺎن ﺳړﮎ ،اﻳﻮب ﺧﺎن ﻣﻴﻨﻪ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٧٦٧٦٥ :
٠٧٠٠٢٩٣٥١٢
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏjiff02_kbl@yahoo.com :

د ټﻮﻟګټﻮ وزارت )(MoPW
ﻧﺠﻴﺐ اﷲ اوژن )وزﻳﺮ(
د ﻟﻮﻣړي ﻣﮑﺮورﻳﺎن ﻟﻮﻣړﯼ ﺳړﮎ ٩ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٢٠٢٣٠١٣٦١ :
٠٧٨٦١٤١٦١٤
٠٧٠٠٢١٠٢۵۵
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏEsmatullah_kohkan@mopw.gov.af :
hamayoon_h@hotmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.mopw.gov.af :

د ﺟﺎﭘﺎن ﺳﻔﺎرت )(Japan
هﻴﺮوﺷﯽ ﺗﮑﺎ ﺣﺎﺷﯽ )ﺳﻔﻴﺮ(
 ١۵ﺳړﮎ ،وزﻳﺮ اﮐﺒﺮ ﺧﺎن ﻣﻴﻨﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٣٦٣٨٢٧ :
٠٧٩٦٩٣٠٦١٩
٠٠٨٧٣٧٦٢٨۵٣٧٧٧
ﻓﮑﺲ٠٠٨٧٣٧٦١٢١٨٢٧٢ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏplt1@eoj-af.org :
plt2@eoj-af.org

دټﻴﺮي دﻳﺲ هﻮﻣﺰ دﻓﺘﺮ )(TdH
ان -ﻟﻮغ ﺑﻴﻮل )ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺘﺎزﯼ(
 ٨ﺳړﮎ ،د اﺗﺼﺎﻻﺗﻮ ﻣﻴﻠﻤﺴﺘﻮن ﺗﺮ ﺷﺎ ،ﺗﺎﻳﻤﻨﻲ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٧١٥٤٦٥٧ :
٠٠٨٨٢١٦٤٤٤١٢٥٤٥
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏannelaure.baulieu@tdh.ch :
anb@tdh.ch
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.tdh.ch :

د ﺟﺎن هﺎﭘﮑﻨﺲ د ﭘﻮهﻨﺘﻮن ﻳﻮﻩ څﺎﻧګﻪ )(Jhpiego
ﻧﺼﺮت اﻧﺼﺎرﯼ )رﺋﻴﺲ(
دﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ ٨ ، ٨ﺳړﮎ ١٠ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩١٦٦٧٨٦١ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏnasratansari@gmail.com :
nansari@jhpiego.net
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.jhpiego.net :

د ټﻴﺮﻓﻨډ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(TF
ﺳﻮدارﺷﺎن ردﯼ )رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ ٩ ،۵٠٨ﺳړﮎ ،ﺗﺎﻳﻤﻨﻲ ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ٣٨٣ :
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ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٨٩٠٢۶٠١١ :
٠٧٨٧۴١٨١٣
٠٧٩٩٣٣٧٢٣١
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏafghan-pd@tearfund.org :
afghan-dpd@tearfund.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.tearfund.org :

د ﺟﺬام اوﺳﻞ ﻧﺎروﻏﻴﻮ ﻣﺨﻨﻴﻮﯼ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯽ )(LEPCO
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد اﺣﻤﺪﯼ )رﺋﻴﺲ -ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ٤ ،١٥١ﺳړﮎ ،ﭘﺮوان ﻣﻴﻨﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ٦٠٥٧ :

پتی او تماسونه :کابل

ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٨٩٨٩۵١٠ :
٠٧٩٩٣٣٤٤٠١
٠٧٧٧٢٨٣٩۵٦
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏlepcokabul@yahoo.com :
د ﺟﺮﻣﻦ اګﺮو اﮐﺸﻦ دﻓﺘﺮ)وﻟﺖ هﻮﻧﮕﺮهﻴﻠﻔﻪ(
)(AgroAction GAA
ﮐﻼوس ﻟﻮﻣﺎن )رﺋﻴﺲ(
آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٨٨٧٧٣٩ :
٠٧٩٣٣٦٦٦١٨
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏKlaus.Lohmann@welthungerhilfe.de :
aziz.shah@welthungerhilfe.de
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.welthungerhilfe.de :
د ﺟﺮﻣﻨﻲ ﺳﻔﺎرت )(Germany
ﮐﻮﻧﻴﮏ رﻳﺪﮔﺮ )ﺳﻔﻴﺮ(
وزﻳﺮ اﮐﺒﺮ ﺧﺎن ،ﻣﻴﻨﻪ  ،۶آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ٨٣ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٢٠٢١٠١۵١٢/٣ :
٠٢٠٢١٠١۵١٤/۵
ﻓﮑﺲ٠٠٨٧٠٧٩٣١٨٨٣٩٦ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏinfo@kabul.diplo.de :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.kabul.diplo.de :
د ﺟﻨګ ځﭙﻠﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺧﻴﺮﻳﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(TCOW
ﻣﮋﮔﺎن ﻋﺰﻳﺰ )رﺋﻴﺲ(
د ﻣﺴﻌﻮد ﺳﻌﺪ ﮐﻮڅﻪ ٥ ،ﺳړﮎ ،ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٠١١٨١٩ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏinfo@thechildrenofwar.org :
tcpw_school@yahoo.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.thechildrenofwar.org :
د ﺟﻮارو او ﻏﻨﻤﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻠﻤﻠﯽ اﺻﻼﺣﯽ ﻣﺮﮐﺰ )(CIMMYT
ﺁر .ﮐﯽ ﺷﺮﻣﺎ )ﻟﻮړ رﺗﺒﻪ ﺳﺎﻳﻨﺲ ﭘﻮﻩ او د اړﻳﮑﻮ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺁﻣﺮ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ٢ ،١٥٧ﺳړﮎ ٣ ،ﮐﻮڅﻪ ،ﭘﺮوان ﻣﻴﻨﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ۵٢٩١ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٠۵٠٢٤٦ :
٠٢٠٢٢٠٤۵٦٣
٠٧٠۵٧١٦٨٧٦
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏrk.sharma@cgiar.org :
shakib_ameeri@yahoo.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.cimmyt.org :

د ﺟﻮهﺎﻧﻴﺘﺮ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(JIA
ﺳﺮدار ﺟﻬﺎﻧګﻴﺮ )ﻋﻤﻮﻣﻲ رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ ٢ ،١١٥ﺳړﮎ ،د ازﺑﮑﺴﺘﺎن ﺳﻔﺎرت ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ،
درﻳﻤﻪ ﮐﺎرﺗﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٧١٣٨٩٠٨ :
٠٧٠٧٤٢١٢١٨
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏsarder.jahangir@thejohanniter.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.thejohanniter.org :
د ﺟﻴﻮ دﻳﺰۍ او ﮐﺎرﺗﻮ ﮔﺮاﻓۍ ﻋﻤﻮﻣﻲ ادارﻩ )(AGCHO
ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺮﻳﻢ ﮐﺮﻳﻤﯽ )د ﻣﻴﺘﺎ دﻳﺘﺎ رﻳﺎﺳﺖ رﺋﻴﺲ(
ﭘښﺘﻮﻧﺴﺘﺎن واټ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٦٤٩۵۵ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏkarimi_agcho@yahoo.com :
eng-faiz@hotmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.agcho.org :
دﺟﻲ ﺁﯼ زﻳﺪ د ﺑﻨﺴټﻴﺰو زدﻩ ﮐړو ﭘﺮوګﺮام )(GIZ/BEPA
ﻟﻴﻼ هﺎﺷﻤﯽ
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ،۴ﺳﺮاﯼ ﻏﺰﻧﯽ ،د داراﻟﻘﺮان ﮐﺘﺎﺑﺘﻮن ﺳړﮎ ٣ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٧٢۵٨٧٦ :
٠٧٧٦٦٦٩٩٩١
ﻓﮑﺲ٠٧۵٢٠٠١٢٤٣ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏlaila.hashimi@giz.de :
emadudien.wejdan@giz.de
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.bepafg.com :
د ﭼﺎدرﯼ ﺑﻨﻴﺎد )(CF
ﻓﺮﺧﻨﺪﻩ زهﺮا ﻧﺎدرﯼ )اﺟﺮاﻳﯽ رﺋﻴﺲ(
د ﺣﮑﻴﻢ ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺴﺮو ﺑﻠﺨﯽ وداﻧﯽ ،د ﺳﺮﺳﺒﺰﯼ څﻠﻮړﻻرﯼ ﺗﺎﻳﻤﻨﯽ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٧٦٧٦٨١٠ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏinfo@chadari.af :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.chadari.af :
د ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل ﺳﺎﺗﻨﯽ ﻣﻠﯽ ادارﻩ )(NEPA
ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ ﻧﺴﻴﻤﯽ )د اړﻳﮑﻮ ﻣﺴﻮول(
د دوهﻢ ﭘﺮوان څﻠﻮړﻻرﯼ ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ٢٠٩:
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٧١٦٤٩٤٦ :
٠٧۵٢٠١٧٦٢٣
٠٧٠٠١٤٤٩٤٩
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏkhalidnaseemi@hotmail.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.nepa.gov.af :
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د ﭼﺎرو د ادارﯼ ﻟﻮﯼ رﻳﺎﺳﺖ او د وزﻳﺮاﻧﻮ ﺷﻮراء داراﻻﻧﺸﺎء
)(OAA/CMS
ﺣﺴﻦ ﺻﺎدق )دﻋﻤﻮﻣﻲ رﺋﻴﺲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل(
ﻣﺮﻣﺮﻳﻨﻪ ﻣﺎڼﯽ  ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ٢۴
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٢٠٢١٠١٧٥١ :
٠٢٠٢١٠١٧٧١-٧٩
٠٧٠٠٠٨۵٩٩٩
ﻓﮑﺲ٠٢٠٢١٠٠٠٣٣١ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏhassan.sadeq@gmail.com :
hassan.sadiq@oaa.gov.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.oaacoms.gov.af :
د ﭼﮏ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ ﺳﻔﺎرت )(Czech
ﻣﻴﺮﺳﻮﻻف ﮐﻮزﮎ )ﺳﻔﻴﺮ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ١٠ ،٣٣٧ﺳړﮎ ،وزﻳﺮ اﮐﺒﺮﺧﺎن ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٨٤١٧٤١٨ :
٠٧٨١٤١٧٤١٨
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏkabul@embassy.mzv.cz :
mahmodzia.mansoori@hotmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.mzv.cz/kabul :
د ﭼﻴﻦ ﺳﻔﺎرت )(China
ﺷﻮ ﻓﻴﻮهﺎﻧﮓ )ﺳﻔﻴﺮ(
ﺷﺎﻩ ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺎزي واټ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٢٠٢١٠٢۵٤۵ :
٠٢٠٢١٠٢٧٢٨
ﻓﮑﺲ٠٢٠٢١٠٢٧٢٨ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏchinaemb_af@mfa.gov.cn :
د څﺎرﻧﯥ او ارزوﻧﯥ روزﻧﻴﺰ ﺳﺎزﻣﺎن )(META
ﺧﻴﺮﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﻳﻒ )رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ١ ،٢ﮐﻮڅﻪ ،د ﺷﺶ درﮎ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳړﮎ،
ﭘﻞ ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺎن ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٢٠٢١٠٠٨٦۵ :
ﻓﮑﺲ٠٠٩٣٢٠٢١٠٠٨٦۵ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏmeta@neda.af :
sharif345@yahoo.com
د ﺣﮑﻮﻣﺖ د اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ او رﺳﻨﻴﻮ ﻣﺮﮐﺰ )(GMIC
ﺻﻔﺖ اﷲ ﺳﺎﭘﯽ )رﺋﻴﺲ(
د وزﻳﺮاﻧﻮ د ﺷﻮرا ﻣﺎڼۍ ،د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ،
ﺷﺎﻩ ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺎزي واټ ،د ﻣﻠﻚ اﺻﻐﺮ څﻠﻮړﻻرﯼ ،آﺎﺑﻞ
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ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٢٠٢٣٠٢٨١٧ :
٠٧٠٨١٩٨٣٩٩
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏinfo@gmic.gov.af :
sardar.wali@gmic.gov.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.gmic.gov.af :
د ﺧﭙﻠﻮاﮎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ټﻮﻟﻨﻪ )(AL
ﺻﻮﻓﯽ ﺗﺮن )د اﺳﺘﻮل ﺷﻮي ﭘﻼوي ﻣﺸﺮ(
د ﻧﺎدرﻳﻪ ﻟﻴﺴﯥ درﻳﻢ ﮐﻮڅﻪ ،ﭘﺮوان ﻣﻴﻨﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٨٢٩٦٧٦٠ :
٠٧٩٧٢٠٢٦١٦
٠٧٩٩٣٠٩٦٩٨
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏafghanistan.libre@gmail.com :
hom.afghanistan.libre@gmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.afghanistan-libre.org :
د ﺧﺮد ﺑﻨﻴﺎد )(Kherad
ﺳﻴﺪ وﺣﻴﺪ دادﮔﺮ )د اړﻳﮑﻮ ﻣﺪﻳﺮ(
آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ٤٠٢١ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٣٩٧۵٩٤٤ :
٠٧٧٢٠٠١٤٥٧
٠٧٨١٦٤٠٨٦٨
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏkherad_foundation@yahoo.com :
dadgarvahid@gmail.com
د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﭘﺎﻧګﻮﻧﯥ ﻧړﻳﻮال ﻣﺮﮐﺰ )(CIPE
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺼﻴﺐ )ﻋﻤﻮﻣﻲ رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ٢ ،٢ﺳړﮎ ٣ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،څﻠﻮړﻣﻪ ﮐﺎرﺗﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٣٧٣٧٠٤٠ :
٠٧٠٠٢٩۵٣١۵
٠٧٩٩٣٠٠٠٠٣
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏmnasib@cipe.org :
mnaim@cipe.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.cipe.org.af/www.cipe.org :
د ﺧﻮړو ﻧړﻳﻮال ﭘﺮوګﺮام )(WFP
ﻟﻮﻳﺲ اﻣﺒﻠﻮ )ﻋﻤﻮﻣﻲ رﺋﻴﺲ(
 ۴ﺳړﮎ ،ﮐﻮﺷﺎﻧﻲ واټ د ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺷﺎﺗﻪ ،ﻧﻮﯼ ښﺎر ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ١٠٩٣ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٧٦٦٢٠٠٠-٤ :
ﻓﮑﺲ٠٠٨٧٣٧٦٣٠٨٩۵٦٣ :

پتی او تماسونه :کابل

ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏwfp.kabul@wfp.org :
Kabul.reports@wfp.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.wfp.org/afghanistan :
د ځﻮاﻧﺎﻧﻮ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ ټﻮﻟﻨﻪ )(YMG
ﺣﻤﻴﺪﻩ اﻣﺎن )ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺪﻳﺮ(
د ﮐﻮرﺷﻤﻴﺮﻩ  ،٢٠د ﺷﻴﺮﭘﻮړ څﻠﻮړﻻﯼ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٨١٠٠١٠٠ :
٠٧٩٩٢٨١۵٢٨
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.youthmediagroup.af :
د ډﻧﻤﺎرﮎ ﺳﻔﺎرت )(Denmark
ﻧﻴﻠﺲ ﺑﻮوت اﺑﺮاهﻢ ﺳﻦ )ﺳﻔﻴﺮ(
د ﮐﻮرﺷﻤﻴﺮﻩ  ١٣ ،٣٦ﺳړﮎ ١ ،ﮐﻮڅﻪ،وزﻳﺮ اﮐﺒﺮ ﺧﺎن ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٢٠٢٣٠٠٩٦٨ :
٠٧٩٦٨٨٨١٠٠
ﻓﮑﺲ٠٠٩٣٢٠٢٣٠٢٨٣٨ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏkblamb@um.dk :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.ambkabul.um.dk/en :
د ډﻧﻤﺎرﮎ د ﻣﺎﻳﻦ ﭘﺎﮐۍ ډﻟﻪ )(DDG
ﺟﺎن ﻣﻮرس )د ﭘﺮوګﺮام ﺁﻣﺮ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ ، ٦٤درﻳﻢ ﺳړﮎ ،څﻠﻮړﻣﻪ ﮐﺎرﺗﻪ  ٣ ،ﮐﺎرﺗﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٧٠۵٨٤٨٢ :
٠٧٩٨١٧٩٦٣٨
٠٧٩٧٠۵٨٤٧٩
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏpm.afghanistan@drc.dk :
head.operations@drc.dk
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.drc.dk :
د ورﻳښﻤﻮد ﻻرې روزﻧﻴﺰﻩ او څﻴړﻧﻴﺰﻩ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(SRTRO
ﮐﻴﻬﺎن ﻧﺎﻃﻖ )رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ ١٠ ،٢١١ﺳړﮎ ،وزﻳﺮ اﮐﺒﺮﺧﺎن ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٨٠٠١٦٧٠١ :
٠٠١٢٠٢٦۵٧٤٤۵١
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏnatiq@srtro.org :
natiqk@gmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.srtro.org :
د روزﻧﯥ ﺳﻼﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎن )(ACT
ﻋﻠﻢ ﮔﻞ اﺣﻤﺪﯼ )اداري رﺋﻴﺲ(
ﻓﺎﺿﻞ ﺑﻴﮓ ،د ﮐﻤﭙﻨۍ ﺳړﮎ ،ﺁﺑﺮﺳﺎﻧۍ ﺗﻪ ﻧږدې ،د ﻏﺰﻧﻲ
هډې ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ٥ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،آﺎﺑﻞ

ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٧٣٦٢٩۵٣ :
٠٧٠٠٢٨١٤٩۵
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏact_afg@yahoo.com :
alamgul@brain.net.pk
د روﺳﻴﯥ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺳﻔﺎرت )(Russia
ﺁﻧﺪرﯼ اوﺗﺴﻴﺎن )ﺳﻔﻴﺮ(
د روﺳﻴﯽ ﭘﺨﻮاﻧﯽ ﺳﻔﺎرت ،داراﻻﻣﺎن ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٩٨٢٧٧ :
٠٧٧٣٧٨٦٣٦٧
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏrusembafg@multinet.af :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.afghanistan.mid.ru :
د روﻏﺘﻴﺎ اوټﻮﻟﻨﻴﺰې ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ادارﻩ )(SHDP
ﺧﻠﻴﻞ اﺣﻤﺪ ﻣﻮﻣﻨﺪ )ﻋﻤﻮﻣﻲ رﺋﻴﺲ(
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﺎن ﻣﻴﻨﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ٦٠١ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٦٢٧٢٤٩١ :
٠٧٧٧٨٢٢٤٤١
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏshdpkbl@gmail.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.shdp.org.af :
د روﻏﺘﻴﺎ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﯥ او ادارﯼ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(OHPM
ﻓﺮهﺎد ﭘﻴﻤﺎن )ﻋﻤﻮﻣﯽ رﺋﻴﺲ(
ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ١ ،٢ﺳړﮎ ،ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺁرﻳﻮب ﺗﻪ ﻧږدﯼ ،ﺑﺎغ ﺑﺎﻻ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢١٠٦٠٣ :
٠٧٧٧٢١٠٦٠٣
٠٧٩٨٦۵٦٠٠۵
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏOhpm.afg@gmail.com :
farhadpaiman@gmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.ohpm.org.af :
د روﻏﺘﻴﺎ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻋﻠﻮﻣﻮ ادارﻩ )(MSH
ﻣﺤﻤﺪ هﺎرون ﺑﺮهﺎﻧﯽ
)د اﺳﺘﻮل ﺷﻮي ﭘﻼوي ﻣﺸﺮ -اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ،١٢٤د داراﻻﻣﺎن ﺳړﮎ ،اﻳﻮب ﺧﺎن ﻣﻴﻨﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٦٩۵۵٩ :
٠٧٩٨٨٤٨٩٤٤
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏhburhani@msh.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.msh.org :
د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(PU-AMI
ﺷﻐﻠﺖ ﺑﻐﺘﻴﻪ )رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ۵ ،۵٩ﺳړﮎ ١٠ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،آﺎﺑﻞ
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ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ٧٤٧ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٩٩٠٠٧٨١ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏafg.hom@pu-ami.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.pu-ami.org :
د روﻳټﺮز ﺧﺒﺮي ﺁژاﻧﺲ )(RNA
ﺣﺎﻣﺪ ﺷﺎﻟﻴﺰﯼ )ﻟﻮړ ﭘﻮړﯼ ﺧﺒﺮﻳﺎل(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ١٥ ،١٢٥ﺳړﮎ ،وزﻳﺮ اﮐﺒﺮ ﺧﺎن ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٧٩٢٤٩٢٣ :
٠٧٩٩٣٩٠٦٩٣
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏhamid.shalizi@thomsonreuters.com :
reutersinkabul@hotmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.reuters.com :
د ژﻏﻮرﻧﯥ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﮐﻤﻴټﻪ )(IRC
روﻧﺎﻟﺪ رﻧﺘﻨﺎر )د ﭘﺮوګﺮام د رﺋﻴﺲ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل(
۴ﺳړﮎ ،ﺗﺎﻳﻤﻨﯽ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٠٣٠٠٨٠١ :
٠٧٩٣٤٠٠٨٠٨
٠٧٧٠٣٠٠٨٣٨
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏRonald.Rentenaar@rescue.org :
kblcomm@afghanistan.theirc.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.theIRC.org :
د ﺳﺮﺣﺪوﺗﻮ ،ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ او ﻗﺒﺎﻳﻠﻮ ﭼﺎرو وزارت )(MoBNTA
ﻣﺎﻟﮏ ﺻﺪﻳﻘﯽ )ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ(
د هﻮاﻳﻲ ډګﺮ ﺳړﮎ ،ﺳﺘﺮې ﻣﺤﮑﻤﯥ ﺗﻪ ﻧږدې ٩ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ،
درﻳﻢ ﻣﮑﺮورﻳﺎن ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٢٠٢٣٠١٧٦٨ :
٠٧٩٩٣٢٢١٣٧
٠٧٠٠٠١٢۵۵٠
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏbehrooz.nawabzada@gmail.com :
د ﺳﺮف روزﻧﻴﺰ او ﺑﻴړﻧﯽ دﻓﺘﺮ )(SERVE
ﻏﻼم ﻣﺠﺘﺒﯽ )د دﻓﺘﺮﺁﻣﺮ(
ﻧﻬﺮدرﺳﻦ ،دﺳﻴﻨﻤﺎ ﺑﺮﻳﮑﻮټ ﺳړﮎ ،څﻠﻮړﻣﻪ ﮐﺎرﺗﻪ  ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ٤٠١٥ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٦۵٣٠١۵ :
٠٧٠٠٢٨٠۵٠٦
٠٧٠٢٧٠٠١۵٦
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏmanagerkbl@serveafghanistan.org :
info@serveafghanistan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.serveafghanistan.org :
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د ﺳﺮﻩ ﺻﻠﻴﺐ او ﺳﺮې ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮټﻮﻟﻨﻮ ﻓﺪراﺳﻴﻮن )(IFRC
ﮐﺮﺳﺘﻮﻓﺮ ﺟﮑﺴﻦ )هﺴﺘﻮګﻦ اﺳﺘﺎزﯼ او د ﭘﻼوي ﻣﺸﺮ(
د اﻓﻐﺎﻧﻲ ﺳﺮې ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ اﻧګړ ،د ﻗﺮﻏﯽ ﺳړﮎ ،اﻓﺸﺎر ،ﺳﻴﻠﻮ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ٣٠٣٩
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٧۴٨٨١ :
٠٧۶٣۴٣۴٢۵
ﻓﮑﺲ٠٠٨٧٣٧۶٣٠۴٣۴٢۶ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏchris.jackson@ifrc.org :
Sayed.omershah@ifrc.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.ifrc.org :
د ﺳﺮﻩ ﺻﻠﻴﺐ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﮐﻤﻴټﻪ )(ICRC
ﺟﺮاردو ﭘﻮﻧﺖ راﻧﺪاوﻟﻔﯽ )د ﭘﻼوي ﻣﺸﺮ(
د ﺣﺎﺟﻲ ﻳﻌﻘﻮب څﻠﻮړﻻرﯼ ،ﻧﻮﯼ ښﺎر ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٧٩٠٧٨ :
٠٧٩٩۵۵٠٠۵۵
٠٧٠٠٢٩٧٧٧٧
٠٠٨٨٢١٦۵١١٠١٢٨٨
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏkabul@icrc.org :
kab_com@icrc.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.icrc.org :
د ﺳﻼم وﻃﻨﺪارراډﻳﻮ )(SWAO
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻴﻤﻨﻪ ﮔﯽ )ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺁﻣﺮ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ،١٤٣ﺳﻴټﻲ ﺳﻨټﺮ ﺗﻪ ﻧږدې ،ﻧﻮﯼ ښﺎر ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩١٣٠٠٤٠١ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏnasir.maimanagy@internews.af :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.salamwatandar.com :
د ﺳﻨﺎﻳﻲ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(SDO
راز ﻣﺤﻤﺪ دﻟﻴﻠﯽ )اﺟﺮاﻳﻲ رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ، ٣٧د ښﺎرواﻟۍ ﺑﻼﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،د ﮐﻠﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯥ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳړﮎ ،د ﺗﺮاﻓﻴﮏ څﻠﻮړﻻري ﺗﻪ ﻧږدې ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ١٨١ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٢٠۶٣٨ :
٠٢٠٢٢٠١۶٩٣
٠٧۵٢٠٢١۴٢٩
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏdalili.kabul@gmail.com :
sdokabul@gmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.sanayee.org.af :

پتی او تماسونه :کابل

د ﺳﻨﺪﻳګﺎل ﻣﻮﺳﺴﻪ  -د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﻠﮑﻮ هﻤﮑﺎر )(SGAA
ﻧﻌﻴﻢ اﮐﺒﺮﯼ )ﻣﺎﻟﻲ او اداري ﻣﺪﻳﺮ(
د ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪ داود ﺧﺎن روﻏﺘﻮن دﻧﻨﻪ ،د ﮐﺎﺑﻞ د اورﺗﻮﭘﻴﺪۍ ﻣﻮﺳﺴﻪ
 ،د وزﻳﺮ اﮐﺒﺮ ﺧﺎن ﻏﻮﻧډۍ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٣٣٨٩٧٣ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏsgaakabul@yahoo.com :
sgaakabul3@yahoo.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.sandygallsafghanistanappeal.org :
د ﺳﻮداﮔﺮﯼ او ﺻﻨﺎﻳﻌﻮ وزارت )(MoCI
اﻧﻮراﻟﺤﻖ اﺣﺪﯼ )وزﻳﺮ(
د داراﻻﻣﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳړﮎ ،د ﺷﻮرا ﺳړﮎ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٢٠٢۵٠٠٣۵٦ :
٠٧٩٩٣٠٢٣١١
٠٧٧٩۵٩۵٨٩٤
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏhamid.rahimi@moci.gov.af :
hamid_rahimiaf@yahoo.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.commerce.gov.af :
د ﺳﻮﻟﻲ او ﺗﺮﻗۍ ﻟﭙﺎرﻩ د هﻤﮑﺎرۍ ﻣﺆﺳﺴﻪ )(CPD
ﻋﺒﺪاﻟﺴﻤﻴﻊ ژﻣﻦ )ﻋﻤﻮﻣﻲ رﺋﻴﺲ(
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٨۵٨۵٨٩٠ :
٠٧٠٠١٧٧٧۴٠
٠٧٨٢٩٠٠٩۴۶
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏcpd.afg@gmail.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.cpdo.blog.af :
د ﺳﻮﻟﯽ او ﺷﺨړﯼ د ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻮ ﻣﺮﮐﺰ )(CAPS
ﺻﻤﻴﻢ ﻳﻮﺳﻔﺰﯼ
د ﮐﻮرﺷﻤﻴﺮﻩ ٩ ،۵٧٧ﺳړﮎ ٦ ،ﻓﻴﺰ ،د داراﻻﻣﺎن ﺳړﮎ ٣ ،ﮐﺎرﺗﻪ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٧۵٠۵٣٠ :
٠٧۵٢٠٠٣٩١٧
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏcontact@caps.af :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.caps.af :
د ﺳﻮﻟﯥ اوﺟګړې ﭘﻪ اړﻩ د رﭘﻮټ ورﮐﻮﻟﻮ اﻧﺴﺘﻴﺘﻴﻮت )(IWPR
ﻧﻮررﺣﻤﺎن رﺣﻤﺎﻧﯽ )رﺋﻴﺲ(
ﺳﻠﻴﻢ ﮐﺎروان ﭘﻼزې ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،د ﺳﻠﻴﻢ ﮐﺎروان د څﻠﻮړﻻري ﺧﺘﻴځ
ﻟﻮړ ،ﮐﻴڼ ﻟﻮړ ﺗﻪ  ٢ﮐﻮڅﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٠٢۵٦٣۵ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏNoorrahman@iwpr.net :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.iwpr.net :

دﺳﻮﻟﯽ ﻟﭙﺎرﻩ روزﻧﻴﺰﻩ اوڅﻴړ ﻧﻴﺰﻩ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(PTRO
ﻣﻴﺮوﻳﺲ وردﮎ )رﺋﻴﺲ(
ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ،١١٥د ﺗﺨﻨﻴﮏ ﺳړﮎ ،د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ  ٣رﻳﺎﺳﺖ ﺗﻪ ﻧږدﯼ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٢٦١٨٦٤ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏmirwais.wardak@ptro.org.af :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.ptro.org.af :
د ﺳﻮﻟﯥ ﺑﻨﻴﺎد )(RoP
ﺷﺮﻳﻒ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ )ﻋﻤﻮﻣﻲ رﺋﻴﺲ(
د اﻳﻮب ﺧﺎن ﻣﻴﻨﯥ ﺳړﮎ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٣١٣۵٤٧
:
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏsharif.osmani@rootsofpeace.org :
gary.kuhn@rootsofpeace.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.rootsofpeace.org :
دﺳﻮﻳډن د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ او هﻤﮑﺎرۍ ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن )(SIDA
اﻧﺪرس اورﺳﺘﺮوم )د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ او هﻤﮑﺎرۍ ﻋﻤﻮﻣﻲ رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت ﺳړﮎ ،د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت
ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،ﻧﻮﯼ ښﺎر ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٢٠٢١٠٤٩١٢ :
٠٢٠٢١٠٤٩١٣
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏanders.ohrstrom@foreign.ministry.se :
ambassaden.kabul@foreign.ministry.se
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.sida.se/www.swedenabroad.com :
د ﺳﻮﻟﯥ او ﻳﻮواﻟﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د هﻤﮑﺎرﻳﻮ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(CPAU
ادرﻳﺲ زﻣﺎن )ادارﯼ رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ ٢ ،۵٦٧ﺳړﮎ ،د ﺣﺎﺟﯽ ﻳﻌﻘﻮب څﻠﻮړﻻړﯼ،
ﻧﻮﯼ ښﺎر ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ١٣٠٣٢
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٧٨٨٩١ :
٠٧٩٨١٠٢۵٢١
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏinfo@cpau.org.af :
Idrees.Zaman@cpau.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.cpau.org.af :
د ﺳﻮﻳﺲ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ او هﻤﮑﺎرﻳﻮ ادارﻩ )(SDC
ﻣﺎرﻳﺎﻧﯽ هﺒﺮ )د هﻤﮑﺎرﯼ رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮې  ۵۵او  ٣ ،٥٦ﮐﻮڅﻪ ١٣ ،ﺳړﮎ )ښﯽ ﻻس(،
وزﻳﺮ اﮐﺒﺮ ﺧﺎن ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٢٠٢٣٠١۵٦۵ :
٠٧٠٠٢٧٤٩٠٢
٠٧٩٩٢٠٣٤٧۵
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ﻓﮑﺲ٠٠٩٣٢٠٢٣٠٢٢٩٩ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏkabul@sdc.net :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.sdc.org.af :
د ﺳﻮﻳﻠﻲ ﺁﺳﻴﺎ د ﺁزادو رﺳﻨﻴﻮ ټﻮﻟﻨﻪ  -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(SAFMA
ﻣﺤﻤﺪ ﺿﻴﺎ ﺑﻮﻣﻴﺎ )د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﺎﻧګﯥ رﺋﻴﺲ(
د ﺳﻴﻠﻮ  ۴ﺳړﮎ ،ﻧﻮرﻳﻦ ﺗﻠﻮﻳﺰون ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ دهﺒﻮرﯼ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٥٢٠٢٤١٠٧ :
٠٧٠٨١٩٨٤٣٨
٠٧۵٢٠٢٤١٠٧
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏsafma.afghanistan@gmail.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.safma.net :
د ﺳﻮﻳډن ﺳﻔﺎرت )(Sweden
ﭘﻴﺘﺮ ﺳﻤﻨﺒﯽ )ﺳﻔﻴﺮ(
د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو د وزارت ﺳړﮎ ،ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ،
ﻧﻮﯼ ښﺎر ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٢٠٢١٠٤٩١٢ :
٠٢٠٢١٠٤٩١٣
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏambassaden.kabul@foreign.ministry.se :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.swedenabroad.se :
د ﺳﯽ ،ﺁر ،اس ﻣﻮﺳﺴﻪ )(CRS
وﻳﻠﻴﺎم ﺷﻤﻴﺖ )رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ،١۵٦٣ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳړﮎ ،د ﺑﺮښﻨﺎ ﺑﺮج ٤ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ،
ﮐﻠﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩۵٧٩٧١٠٢ :
٠٧٩٠٨٤٧٧٨٤
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏferoz.arian@crs.org :
william.schmitt@crs.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.crs.org :
د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰو ارګﺎﻧﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ رﻳﺎﺳﺖ )(IDLG
ﻋﺒﻴﺪاﷲ اﺧﻼص )اﺟﺮاﻳﯽ ﻣﺪﻳﺮ(
د ﺁرﻳﺎﻧﺎ څﻠﻮړ ﻻرﯼ ،د اﻳټﺎﻟﻴﯥ ﺳﻔﺎرت ﺗﺮڅﻨګ ٩ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ،
آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٣٠٠٠١٩ :
٠٢٠٢١٠٤٧٠٣
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏobaid.ekhlas@idlg.gov.af :
obaidekhlas@yahoo.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪWWW.idlg.gov.af :
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دﺷﻨﯽ زرﻏﻮﻧﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(RBO
ﮔﻠﺸﻦ ﻣﺼﻠﺢ )رﺋﻴﺲ(
داراﻻﻣﺎن ،د اوﺑﻮ او ﺑﺮﻳښﻨﺎ ورارت ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺳﻨﺎﺗﻮرﻳﻢ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٢٠٦٣۵٣ :
٠٧٧٧٢٠٦٣۵٣
٠٧٨٩٩٧٩١١٤
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏgulshan.moslih@gmail.com :
rb2019.org@gmail.com
د ښﺎرﺟﻮړوﻟﻮ د ﭼﺎرو وزارت )(MoUDA
ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯽ )وزﻳﺮ(
دﺁزادۍ ﻣﻄﺒﻌﯥ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ٩ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،درﻳﻢ ﻣﮑﺮورﻳﺎن ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٢٠٢٣٠٠٣٣٩ :
٠٧٩٩٧٩٠٩٩٢
٠٢٠٢٣٠٠٣٣٩
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏmoud@moud.gov.af :
abdulrahim.zareen@gmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.muda.gov.af :
د ښﻮوﻧﯥ او روزﻧﯥ ﭘﻮهﻨﺘﻮن  -ﮐﺎﺑﻞ )(KEU
اﻣﺎن اﷲ ﺣﻤﻴﺪ زﯼ )رﺋﻴﺲ(
د اﻓﺸﺎر ﺳړﮎ  ،د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د اﮐﺎډﻣۍ ﺗﺮ څﻨګ ٥ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،اﻓﺸﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٣٤٢٩٠٤ :
٠٧٩٩٠٦٧۵۵۵
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏnahmadzai@indiana.edu :
د ښځﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺣﻘﻮﻗﯽ او ﻓﺮهﻨګﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ
)(LCSAWC
ﭘﺮواﻧﻤﺎﻩ ﻳﻮﺳﻒ )رﺋﻴﺲ(
د ﻧړﻳﻮال هﻮاﻳﻲ ډګﺮ ﺳړﮎ ،ﻗﻠﻌﻪ وﮐﻴﻞ ،د ﮐﻠﻴﻨﻴﮏ ﺳړﮎ،
ﺑﯽ ﺑﯽ ﻣﻬﺮو ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٢٢٠٤٢ :
٠٧٧٦٣۵٢٢٧٩
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏparwanma@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.lcsawc-af.org :
د ښځﻮ ﭼﺎرو وزارت )(MoWA
ﺣُﺴﻦ ﺑﺎﻧﻮ ﻏﻀﻨﻔﺮ )وزﻳﺮ(
د زﻳﻨﺐ ﻧﻨﺪارې ﺗﺮ څﻨګ ،ﻧﻮﯼ ښﺎر ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٢٠٢٢٠١٣٧٨ :
٠٧٠٠٢٨٨٠٨٤
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏministry.mowa@hotmail.com :
hussnbanu@hotmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.mowa.gov.af :

پتی او تماسونه :کابل

د ښځﻮ ﻓﺮهﻨګﻲ ،روزﻧﻴﺰﻩ او ټﻮﻟﻨﻴﺰﻩ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(AWRC
ﻣﺮﻳﻢ رﺣﻤﺎﻧﯽ )ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺘﺎزې(
دﻩ ﻧﻮ دهﺒﻮري ٣ ،ﺳړﮎ ،ﺁرﻳﺎﻧﺎ ﮐﺎﺑﻞ هﻮټﻞ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،د ﮐډواﻟﻮ
د راﺳﺘﻨﻴﺪو) ﻋﻮدت ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ( رﻳﺎﺳﺖ ﺗﻪ ﻧږدې ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ٣۶٢ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٨٠١٧٩ :
٠٧٩٩٢٠٣٠۵۶
٠٧۵٢٠١٢٩۵٨
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏinfo@theawrc.net :
awrckabul@gmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.theawrc.net :
د ښځﻮ ﻧړﻳﻮال دﻓﺘﺮ د ښځﻮ ﭘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﯽ )(WfWI
ﺳﻮﻳﺘﺎ ﻧﻮرﯼ )ﻋﻤﻮﻣﻲ رﺋﻴﺴﻪ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ ٤ ،١٧١ﺳړﮎ ،ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٠٦٨٠٣ :
٠٧٩٩٤١۵٤٩٠
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏsnoori@womenforwomen.org :
mnader@womenforwomen.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.womenforwomen.org :
د ﻃﻠﻮع ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ او ﻓﺮهﻨګﻲ ﻣﺆﺳﺴﻪ  /د ﻟﻴﺮې ﭘﺮﺗﻮ ﮐﻠﻴﻮ
د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﺑﻨﺴټ )(TSCO/SFRRD
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﺿﻴﺎ اﻳﻮﺑﯽ )د ﭘﺮوګﺮام ﺁﻣﺮ(
دﮐﺮهڼﯥ وزارت ﺗﺮ ﺷﺎ ،د ﺟﺮﻣﻨﻲ رواﻧﻲ ﮐﻠﻴﻨﻴﮏ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ
د ﺳﺨﻲ ﮐﺎرﺗﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ١۵٩٠:
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٣٠١٢۴٧ :
٠٧٧٨٨٢٣٧٠۵
٠٧٠٧۵٩٣٧٢٧
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏtsco_org@yahoo.com :
ahmadshahir.zia@gmail.com
د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﻴﺎ وزارت )(MoPH
ﺛﺮﻳﺎ دﻟﻴﻞ )وزﻳﺮ(
د اﻣﺮﻳﮑﺎ ﺳﻔﺎرت ﺗﻪ ﻧږدې ١٠ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﻴﺎ څﻠﻮړﻻرﯼ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٢٠٢٣٠١٣٧٧ :
٠٢٠٢٣٠١٣۵١
٠٧٩٩٣١١٩٣٤
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏminister.office@moph.gov.af :
moph.tdd@gmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.moph.gov.af :

د ﻋﺪﻟﻴﯥ وزارت )(MoJ
ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﻏﺎﻟﺐ )وزﻳﺮ(
د ﭘښﺘﻮﻧﺴﺘﺎن څﻠﻮړ ﻻرﯼ ٢ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،ﭘښﺘﻮﻧﺴﺘﺎن واټ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٢٠٢١٠٠٣٢٢ :
٠٧٠٦٢٠٢٠٩٣
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏab.qayum@gmail.com :
info@moj.gov.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.moj.gov.af :
دﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺷﺎهﯽ ﺳﻔﺎرت )(Saudi Arabia
ﻣﻨﺼﻮر ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺼﺎﻓﯽ )ﺳﻔﻴﺮ(
د ﺁﻳﺴﺎف ﺷﺎ ﺗﻪ ،ﺷﺶ درﮎ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٢٠٢٣٠٤١٩٢ :
٠٢٠٢٣٠٤١٨٤
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏksa_kamb@hotmail.com :
د ﻋﻠﻤﻲ څﻴړﻧﻮ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ټﻮﻟﻨﻪ )(ORCD
ﺻﺪﻳﻖ اﷲ ﺻﺪاﻓﺖ )رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ ،٨٨٦اﻧټﺮ ﮐﺎﻧټﻴﻨﻨﺘﺎل ﺳړﮎ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٧١٠٣٠٩٠ :
٠٧٧۵٤٨٨٤٨٤
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏorcd@orcd.org.af :
info@orcd.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.orcd.org.af :
د ﻏﺰﻧﻲ ﮐﻠﻴﻮال ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ﭘﺮواګﺮاﻣﻮﻧﻪ )(GRSP
ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺤﻖ زﻳﺮﮎ )رﺋﻴﺲ(
ﺳړﮎ  T- ٣د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ، ٢٠٨ﭘﻞ ﺳﺮخ  ،درﻳﻤﻪ ﮐﺎرﺗﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٣٢٠۵٨٤ :
٠٧٧٧٩٠٠٣٠١
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏmzeerak@gmail.com :
e_zeerak@yahoo.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.grsp.af :
د ﻓﺮاﻧﺴﯥ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ادارﻩ )(AFD
ﭘﺎﺳﮑﺎل ﺑﻐﻮﻳﻪ )د رﺋﻴﺲ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل(
د ﻓﺮاﻧﺴﯥ ﺳﻔﺎرت ،د ﺷﻴﺮﭘﻮړ ﺳړﮎ ﻧﻮﯼ ښﺎر ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٢٢٤٦۵٦۵ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏbrouilletp@afd.fr :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.afd.fr :
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د ﻓﺮاﻧﺴﯥ ﺧﺒﺮي ﺁژاﻧﺲ )(AFP
ﻻورﻧﺲ ﺑﺎرت ﻟﺖ )د ﮐﺎﺑﻞ دڅﺎﻧګﯥ رﺋﻴﺲ(
آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ٧١٠ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٨٢۶۶۶ :
٠٧٩٩٢١۵٠٢٧
٠٧٠٠٢٢۴٣٣٨
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏafpkabul@afp.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.afp.com :
د ﻓﺮاﻧﺴﯥ ﺳﻔﺎرت )(France
ﺑﺮﻧﺎرد ﺑﺠﻮﻟﺖ )ﺳﻔﻴﺮ(
د ﺷﻴﺮ ﭘﻮړ ﺳړﮎ ،ﻧﻮﯼ ښﺎر ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ١۵٥٩٦:
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٨٤٠٣٢ :
٠٢٠٢١٨۵٢٩۵
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏ:

secretariat.kaboul-amba@diplomatie.gouv.fr

وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.ambafrance-af.org :

د ﻓﺮهﻨګ او ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ ﺑﻨﺴټ )(FCCS
ټﻴﻤﻮر ﺣﮑﻴﻤﻴﺎر )اﺟﺮاﻳﯽ رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ، ٨٣٩ﻣﻠﻲ ﺁرﺷﻴﻒ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،ﺳﺎﻟﻨګ واټ،
دﻩ اﻓﻐﺎﻧﺎن  ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٧۶۶٣٧ :
٠٧٠٠٢٧٨٩٠۵
٠٧٩٩٢۴٣۵٨٧
ﻓﮑﺲ٠٠٩٣٧۵٢٠٢٣۵٧٨ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏhakimyar.t@gmail.com :
mir_joyenda@yahoo.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.afghanfccs.org :
د ﻓﺮﻳﺪرﻳﮏ اﻳﺒﺮت ټﻮﻟﻨﻪ )(FES
ادرﻳﻦ واﻟﺘﺮﺳﺪروف )رﺋﻴﺲ(
د اﻧﺼﺎري څﻠﻮړﻻرﯼ ،ﻳﻔﺘﻠﻲ واټ ،د ﺳﺘﺎرې هﻮټﻞ ﺗﺮﺷﺎ،
ﻧﻮﯼ ښﺎر ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٨٠٤٤١ :
٠٧٩٩٣٣٨٠٩٤
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏinfo@fes-afghanistan.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.fes-afghanistan.org :
د ﻓﺮﻳﻨډ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(FRIEND
ﺳﻴﺪ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻇﺎهﺮ )اﺟﺮاﺋﻴﻮي رﺋﻴﺲ(
 ۴٠٢اﭘﺎرﺗﻤﺎن ،درﺑﺎز ﭘﻼزﻩ ،ﺑﺎغ زﻧﺎﻧﻪ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،آﺎﺑﻞ
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ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٣۵٣٩٣۵ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏmujtabazahir@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.dustdaran.webs.com :
د ﻓﻨﻠﻨډ ﺳﻔﺎرت )(Finland
ﭘﺎﻟﯽ ﺟﺎرزوﻧﭙﺎ )ﺳﻔﻴﺮ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ١ ،٣٩ﮐﻮڅﻪ ١٠ ،ﺳړﮎ ،وزﻳﺮ اﮐﺒﺮ ﺧﺎن ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٢٠٢١٠٣٠٥١ :
٠٠٨٨٢١٦٢١١٥٣٨٦٤
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏsanomat.kab@formin.fi :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.finland.org.af :
د ﻓﮑﺮ د اروا ﭘﻮهﻨﯥ څﻴړﻧﻴﺰﻩ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(FPRO
ﻋﺒﺎس ﭘﺎﻳﻨﺪﻩ ﻧﻴﮏ )رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ٢ ،٢ﺳړﮎ  ،د ﺣﻮزې ﺳړﮎ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩۵٦٨٦٢١٦ :
٠٧٨۵٢٧٨٦٤۵
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏfekerpro@gmail.com :
د ﻓﻴﺮوز ﮐﻮﻩ ﺑﻨﻴﺎد )(TMT
ﺷﻮﺷﺎﻧﺎ ﮐﻠﺮﮎ )اداري رﺋﻴﺲ(
 ٢ﻧﺎﺣﻴﻪ ،ﻣﺮاد ﺧﺎﻧﻲ ،د ﻣﺎﻟﻴﯥ وزارت ﺗﺮ ﺷﺎ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٦٧٧٧١٠٠ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏshoshana@turquoisemountain.org :
waheed@turquoisemountain.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.turquoisemountain.org :
د ﻗﺎﻧﻮن د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن )(IDLO
رﻳﻨﯽ ﮐﺮﻳﮑﻮ )د اﺳﺘﻮل ﺷﻮي ﭘﻼوي ﻣﺸﺮ(
د ﺳﺘﺎرﻩ ښﻮوﻧځﯽ ﺷﺎ ﺗﻪ ،د ﻧﺎﻧﻮاﻳﯽ ﺳړﮎ ﺷﺶ درﮎ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٢٧٤٢٦٢ :
٠٧٩٩٧٣٧٩۵٩
٠٧٩٩٤٣٢٠١٦
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏrcarrico@idlo.int :
mismail@idlo.int
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.idlo.int :
د ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ﺳﻔﺎرت )(Kazakhstan
ﻋﻤﺮﺗﺎﯼ ﺑﻴﺘﻤﻮف )ﺳﻔﻴﺮ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ ١٣ ،٥٣٦ﺳړﮎ ،وزﻳﺮ اﮐﺒﺮ ﺧﺎن ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٢٠٢٣٠٠۵۵٢ :
٠٧٩٦۵٨٠١٩۵
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏkabul@mfa.kz :

پتی او تماسونه :کابل

د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻮهﻨﺘﻮن )(KU
ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺣﺒﻴﺐ )د ﭘﻮهﻨﺘﻮن رﺋﻴﺲ(
د ﺟﻤﺎل ﻣﻴﻨﯥ ﺳړﮎ ٣ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠۵٣۵٣۵٠ :
٠٢٠٢۵٠٠٣٢٦
٠٧٧٧۵٣۵٣۵٠
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏHabib.BU@gmail.com :
Habib_78620@yahoo.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.ku.edu.af :
د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻮهﻨﺘﻮن د ﭘﺎﻟﻴﺴۍ د څﯧړﻧﻮ ﻣﻠﻲ ﻣﺮﮐﺰ )(NCPR
ﺣﻤﻴﺪ اﷲ ﻧﻮر ﻋﺒﺎد )رﺋﻴﺲ(
ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻮهﻨﺘﻮن ،ﺟﻤﺎل ﻣﻴﻨﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٢٠٢۵٠٠٣٩٠ :
٠٢٠٢۵٠٠٣٩١
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏadmin@ncpr.af :
ncpr@ceretechs.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.ncpr.af :
د ﮐﺎﺑﻞ د ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﮑﻮ څﻴړﻧﻮﻣﺮﮐﺰ )(KCSS
وﻟﯽ اﷲ رﺣﻤﺎ ﻧﯽ )اﺟﺮاﻳﻲ رﺋﻴﺲ(
ﭘﻞ ﺳﺮخ ،درﻳﻤﻪ ﮐﺎرﺗﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٤٠٠٠٠٧٧ :
٠٧۵٢٠٩١٣٦٤
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏrahmani@kabulcenter.org :
hussieni@kabulcenter.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.kabulcenter.org :
د ﮐﺎﺑﻞ ﻃﺒﻲ ﭘﻮهﻨﺘﻮن د زړﻩ څﻴړﻧﻴﺰ ﻣﺮﮐﺰ )(KCRC
ﻋﺼﻤﺖ اﷲ ﻧﺎﻳﺐ ﺧﻴﻞ )رﺋﻴﺲ(
د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻮهﻨﺘﻮن ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳړﮎ ،د هﻠﮑﺎﻧﻮ ﻟﻴﻠﻴﯽ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ،
د ﻃﺐ ﭘﻮهﻨﺘﻮن ﺧﺘﻴځ ﺗﻪ ،ﺟﻤﺎل ﻣﻴﻨﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٨٧٣٣٤٤٦٨ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏasmatn1@gmail.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.kcrc-af.ca :
د ﮐﺎﺑﻞ ښﺎرواﻟﯽ )(KM
ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﻧﺲ ﻧﻮاﻧﺪﻳﺶ )ښﺎروال(
د ﭘﻮهﻨﯥ وزارت ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،د زرﻧګﺎر ﭘﺎرﮎ ،دﻩ اﻓﻐﺎﻧﺎن ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٢٠٢١٠١٣۵٠ :
٠٧٩٩٨٧٨٧١٢
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏinfo@km.gov.af :
m.aziz@km.gov.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.km.gov.af :

د ﮐﺎر ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن )(ILO
هﺎروﯼ ﺑﺮﺟﺮ)ﻟﻮړرﺗﺒﻪ اﻧﺴﺠﺎم ﮐﻮوﻧﮑﯽ/داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دڅﺎﻧګﯥ اﺳﺘﺎزﯼ(
UNDPﮐﻤﭙﺎوﻧډ  ،ﺗﺮﮐﻴﯽ ﺳﻔﺎرت ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،ﺷﺎﻩ ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺎزي واټ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٢٠٢١٢٤٥٠١ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏanwari@ilo.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.ilo.org :
د ﮐﺎر ،ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﭼﺎرو ،ﺷﻬﻴﺪاﻧﻮ او ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻨﻮ وزارت
)(MoLSAMD
ﺁﻣﻨﻪ اﻓﻀﻠﯽ )وزﻳﺮ(
د ﻟﻮﻣړي ﻣﮑﺮورﻳﺎن ﻣﺎرﮐﻴټ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧۵٢٠٠٣٦٧١ :
٠٧۵٢٠٨٦٨٩١
٠٧۵٢١٠٦٤٣٧
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏaminaafzali@yahoo.com :
info@molsamd.gov.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.molsamd.gov.af/about-ministry.php :
د ﮐﺎﻧﺎډا د ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ د ﻣﻼﺗړ دﻓﺘﺰ )(CPSU
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ )ادارﯼ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ١۵ ،٧٣٠ﺳړﮎ  ،د  ۵او  ٦ﺳړﮎ ﺗﺮﻣﻴﻨځ
)ﮐﻴڼﻪ ﺧﻮا( ،وزﻳﺮ اﮐﺒﺮ ﺧﺎن ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٢٨٢٨١٣۵ :
٠٧٧٢٨٢٨١۵٦
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏali@cpsu.org.af :
nisar@cpsu.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.cpsu.org.af :
د ﮐﺎﻧﺎډا ﺳﻔﺎرت )(Canada
ﮔﻠﻦ دﻳﻮدﺳﻦ )ﺳﻔﻴﺮ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ ١۵ ،٢۵٦ﺳړﮎ ،وزﻳﺮ اﮐﺒﺮ ﺧﺎن ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠١١٠٨٨٠٠ :
٠٧٠١١٠٨٨٠۵
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏkabul@international.gc.ca :
Muhammad.Hanif@international.gc.ca
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.afghanistan.gc.ca :
د ﮐﺎﻧﺴﺮن ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن )(CWW
ﻓﻴﻮﻧﺎ ﻣﮑﻠﺴﺎت )ﻋﻤﻮﻣﻲ رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ ٤ ،٤٧١ﺳړﮎ ،ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ﺧﺎن ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٤٨٩۵٠٧ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏFiona.mclysaght@concern.net :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.concern.net :
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د ﮐﺎﻧﻮﻧﻮ وزارت )(MoM
وﺣﻴﺪ اﷲ ﺷﻬﺮاﻧﯽ )وزﻳﺮ(
د ﭘښﺘﻮﻧﺴﺘﺎن څﻠﻮړ ﻻرﯼ ٢ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،ﭘښﺘﻮﻧﺴﺘﺎن واټ  ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٣٠٠١٢٣ :
٠٢٠٢١٠٠٣٠٩
٠٧٨٢٠٩٢٩٨٩
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏwshahrani@yahoo.com :
tamim.asey@mom.gov.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.mom.gov.af :

د ﮐﻠﻴﺪ راډﻳﻮ )(Radio Killid
ﻟﻌﻞ ﺁﻗﺎ ﺷﺮﻳﻦ )ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ  -اﺟﺮاﻳﻲ رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ٦ ،٤٤٢ﺳړﮎ ،ﭼﻬﺎردهﻲ واټ،د ازﺑﮑﺎﻧﻮ
ﺟﻮﻣﺎت ﺗﻪ ﻧږدې ،درﻳﻤﻪ ﮐﺎرﺗﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٢٠٢۵٠٠٧١٧ :
٠٧٧٢١٢٨١١٦
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏl.shirin@tkg.af :
info@tkg.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.tkg.af :

د ﮐﺎوﻧټﺮﭘﺎرت اﻧﺘﺮﻧﺸﻨﻞ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(CPI
ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق )دﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﺁﻣﺮ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ١۵ ،٣٧۵ﺳړﮎ B -۵ ،ﮐﻮڅﻪ  ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠١۵۴٩٣٣ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏinfo@counterpart-afg.org :
counterpart.ipacs@gmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.counterpart-afg.org :

د ﮐﻠﻴﺪ ګﺮوپ )(TKG
ﻧﺠﻴﺒﻪ اﻳﻮﺑﯽ )اﺟﺮاﻳﻲ رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ٦ ،٤٤٢ﺳړﮎ. ،ﭼﻬﺎردهﻲ واټ  ،د ازﺑﮑﺎﻧﻮ
ﺟﻮﻣﺎت ﺗﻪ ﻧږدې ٦ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،درﻳﻤﻪ ﮐﺎرﺗﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٢٠٢۵٠٠٧١٧ :
٠٧٩٩٣٢٩٨٣٢
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏn.ayubi@tkg.af :
info@tkg.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.tkg.af :

دﮐډواﻟﻮ او راﺳﺘﻨﻴﺪوﻧﮑﻮ ﭼﺎرو وزارت)(MoRRA
ﺟﻤﺎهﻴﺮ اﻧﻮرﯼ )وزﻳﺮ(
د ﺟﻨګﻠﮏ ﻓﺎﺑﺮﻳﮑﯽ ﺷﺎﺗﻪ ٧ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،واﺻﻞ ﺁﺑﺎد  ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ۵٨٠۶ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٩٩٩٠۵٠ :
٠٧٠۵١٨١٩٠۵
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏinfo@morr.gov.af :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.morr.gov.af :
د ﮐﺮﻧﯽ ،اوﺑﻮﻟﮕﻮﻟﻮ او ﻣﺎﻟﺪارﯼ رﻳﺎﺳﺖ )(DAIL
ﺣﺸﻤﺖ اﷲ )رﺋﻴﺲ(
آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠۴٢٩٨٩٨ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏpdkabul@mail.gov.af :
د ﮐﺮهڼﯥ ،اوﺑﻮ ﻟګﻮﻟﻮ او ﻣﺎﻟﺪارۍ وزارت )(MAIL
ﻣﺤﻤﺪ ﺁﺻﻒ رﺣﻴﻤﯽ )وزﻳﺮ(
ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻮهﻨﺘﻮن ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ٣ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،ﺟﻤﺎل ﻣﻴﻨﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ١٠٠٠۴ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٢٠٢۵٠٠٣١۵ :
٠٧۵٢٠٣۴٢٠۴
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏinfo@mail.gov.af :
asif.rahimi@mail.gov.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.mail.gov.af :
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د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ )(DRRD
ﻋﺒﺪاﻟﺮب ﻧﻮرﯼ
د ﭘﻠﭽﺮﺧﻲ ﺳړﮎ ،د ﻓﻮﻧﻴﮑﺲ ﮐﻤﭗ ﺗﺮ څﻨﮓ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩١٠۵٧٤٧ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏAbdulrab_005@yahoo.com :
د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ وزارت )(MoRRD
وﻳﺲ اﺣﻤﺪ ﺑﺮﻣﮏ )وزﻳﺮ(
د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ وزارت اﻧګړ ،ﻧﻴﻼ ﺑﺎغ،
د ﺗﺸﮑﻴﻼﺗﻮ ﺳړﮎ ،داراﻻﻣﺎن ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٢٠٢۵٢٠٢١٦ :
٠٢٠٢۵٢٠٤٠٧
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏinfo@mrrd.gov.af :
yasin.mohammad@mrrd.gov.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.mrrd.gov.af :
د ﮐﻠﻴﻮاﻟﻲ ﻻر ﺟﻮړوﻧﯥ ﻣﻠﻲ ﭘﺮوګﺮام )(NRAP
ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر ﺳﻠﻴﻢ )اﻧﺴﺠﺎم ورﮐﻮوﻧﮑﯽ(
ﺑﻼﮎ ﺷﻤﻴﺮﻩ ٤ ،١ﻣﻨﺰل ،درﻳﻢ ﻣﮑﺮورﻳﺎن ،د ﻓﻮاﻳﺪ ﻋﺎﻣﯥ
وزارت ،ﻣﮑﺮورﻳﺎن ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٢٠٢٣٠١٨٧١ :
٠٧٩٩٣٠٦١٧٣
٠٧٨٦٣٩٢۵۵٩

پتی او تماسونه :کابل

ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏinfo@nrap.org :
salim@nrap.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.nrap.gov.af :
د ﮐﻤﭙﺮي-اﯼ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(COMPRI-A
ﮐﻨﻠﻴﻦ ﺳﻴﺮس )ټﻴﻢ ﻟﻴډر(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ ، ١٢٤د اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻩ ﻣﺴﻌﻮد ښﻮوﻧځﯽ ﺳړﮎ،
 ١٠ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩۵٤٤٠٤۵٩ :
٠٧٠٠١٧٧٨٠٩
٠٧٧٧٤٤٠٢٧٣
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏKSears@futuresgroup.com :
OSayedi@futuresgroup.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.futuresgroup.com :
د ﮐﻨﺪز د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ ﺳﺎزﻣﺎن )(KRA
ﻏﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻘﺘﺎش
دﺷﺎداب ﻇﻔﺮد ﺑﻼﮐﻮﻧﻮ ﺷﺎ ﺗﻪ ٥ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﺎن ﻣﻴﻨﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٧٨٧٦٠١٥ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏaqtash08@gmail.com :
kra_afg@yahoo.com
د ﮐﻨﺮاد ﺁدﻳﻨﺎور ﺑﻨﺴﺖ )(KAS
ﺗﻴﻨﮑﻮ واﻳﺒﺴﺎل )رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ١٠ ،٣٧٠ﺳړﮎ ،وزﻳﺮ اﮐﺒﺮ ﺧﺎن ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٢٤٨٠٠ :
٠٧٩٥٤١٧١٠٥
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏbanwal.abdulbaqi@kas.de :
tinko.weibezahl@kas.de
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.kas.de :
د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت )(MoI
ﻣﺠﺘﺒﯽ ﭘﺘﻨﮓ )وزﻳﺮ(
ﻣﻼﻟۍ واټ ،ﻧﻮﯼ ښﺎر ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٢٠٢٢٠١٣٤٠ :
٠٧٠٠٢٠٧٤٧٤
٠٧٩٩٢٢٩٧٨٨
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏmoiafghanistan@gmail.com :
af.moi.press@gmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.moi.gov.af :

د ﮐﻮرﻳﺎ د ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ ﺳﻔﺎرت )(Korea
ﺁن ،ﺳﻴﻮﻧﮓ -دو )ﺳﻔﻴﺮ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ١٠ ،٣۴ /Bﺳړﮎ ،وزﻳﺮ اﮐﺒﺮ ﺧﺎن ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٢٠٢١٠٢٤٨١ :
٠٢٠٢١٠٢٤٨٢
ﻓﮑﺲ٠٩٣٢٠٢١٠٢٧٢٥ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏkabul@mofat.go.kr :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.afg.mofat.go.kr :
د ﮐډواﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻧﺎروې ﭘﻼوﯼ )(NRC
ﭘﺮﺷﺎﻧﺖ ﻧﺎ ﺋﻴﮏ )رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ ،١٣٩٧د ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻮ د رﻳﺎﺳﺖ ﺳړﮎ  ،د داراﻻﻣﺎن
څﻠﻮړﻻري ﺗﻪ ﻧږدې ٣ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،څﻠﻮړﻣﻪ ﮐﺎرﺗﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ۵٨٣٠ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٩٣۴٢٧ :
٠٧٠٠٠٨٢٠٠٧
٠٠٨٨٢١۶۶٧٢٢٣٣۴۶
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏprasant.naik@afg.nrc.no :
afarhad.reshad@afg.nrc.no
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.nrc.no :
د ﮐډواﻟۍ ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن )(IOM
هﻨﻴﺮا ﮐﺮدزاﻟﻴﮏ )د ﭘﺮوګﺮام ﺁﻣﺮ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ،١٠٩٣د اﻧﺼﺎري څﻠﻮړ ﻻرﯼ ،د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ
د ﻣﻴﻠﻤﺴﺘﻮن ﺗﺮ ﺷﺎ ،ﻧﻮﯼ ښﺎر ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٢٠٢٢٠١٠٢٢ :
٠٧٩٣٢٠۶٠٧۶
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏiomkabul@iom.int :
iomspokesperson@gmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.iom.int/jahia/Jahia/afghanistan :
د ﮐړﮐﻴﭻ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ډﻟﻪ )(ICG
ﮔﺮهﺎم ﺳﻤﻴﺖ )اﺳﺘﺎزﯼ(
 ۵ﺳړﮎ ،د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ  ١٠ﺣﻮزﻩ ،ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٠٦٦٠٢٨٩ :
٠٧٩٠٦٩٠٨٥٧
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏgsmith@crisisgroup.org :
rsorush@crisisgroup.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.crisisgroup.org :
د ﻟﻮړو زدﻩ ﮐړو وزارت )(MoHE
ﻋﺒﻴﺪ اﷲ ﻋﺒﻴﺪ )وزﻳﺮ(
د ﻣﺨﺎﺑﺮات ﮐﻮڅﯽ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ )د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻮهﻨﺘﻮن ﺗﺮ ﺷﺎ(
درﻳﻤﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ،څﻠﻮړﻣﻪ ﮐﺎرﺗﻪ ،آﺎﺑﻞ
187

د الف څخه تر یا د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود

ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٢٠٢٥٠٠٠٤٩ :
٠٢٠٢٥٠٠٣٢٥
٠٢٠٢٥٠٠٣٢١
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏazim.noorbakhsh@gmail.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.mohe.gov.af :
دﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(SCI
ﭘﺎول ﺑﺎرﮐﺮ )ﻋﻤﻮﻣﻲ رﺋﻴﺲ(
د داراﻻﻣﺎن ﺳړﮎ ،ﺁرﻳﺎﻧﺎ ټﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ اﻳﻮب ﺧﺎن ﻣﻴﻨﻪ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ٦٢٤ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٨٠٣١٦٥ :
٠٧٩٧٥٩٥٩٩١
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏPaul.Barker@savethechildren.org :
MohammadAmin.Anwaree@savethechildren.org

وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.savethechildren.net :

دﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ګﺮځﻨﺪ ﮐﻮﭼﻨﯽ ﺳړﮐﺲ )(MMCC
ﺑﺮﻳﺖ ﻣﻴﻮﻟﺤﻮﺳﻦ )اﺟﺮاﻳﯽ رﺋﻴﺲ(
د داراﻻﻣﺎن  ٢ﺳړﮎ) ،ښﯽ ﻻس( ﻟﻪ ﺣﺒﻴﺒﻴﯥ ﻟﻴﺴﯥ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ،
د ﺧﻮاﺟﻪ ﻣﻼ ﺟﻮﻣﺎت ﺗﺮ ﺷﺎ ،درﻳﻤﻪ ﮐﺎرﺗﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٢٩٩٧۵ :
٠٧٠٠٢٨٠١٤٠
٠٧٠٠٢٢٩٩٨٧
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏcircus@afghanmmcc.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.afghanmmcc.org :
دﻣﺮﺳﯽ ﮐﻮر ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(MC
دﻳﻮﻳﺪ ﺣﺎﻧﻴﺲ )ﻋﻤﻮﻣﯽ رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ٢ ،٣٩ﺳړﮎ ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٣۵٠٦۵٠٧ :
٠٠٨٨٢١٦٨٤٤٤١٦١٦
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏdhaines@af.mercycorps.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.mercycorps.org :
د ﻣﺎﻟﻴﯽ وزارت )(MoF
ﻋﻤﺮ زا ﺧﻴﻞ وال )وزﻳﺮ(
د ﭘښﺘﻮﻧﺴﺘﺎن څﻠﻮړ ﻻرﯼ ٢ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،ﭘښﺘﻮﻧﺴﺘﺎن واټ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٢٠٢١٠٣١۵٧ :
٠٧٩٩٢٤٠١٤٢
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏinfo@mof.gov.af :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.mof.gov.af :
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د ﻣﺎﻳﻦ ﭘﺎﮐۍ او ﭘﻼن ﺟﻮړوﻟﻮ ﺳﺎزﻣﺎن )(MCPA
ﺣﺎﺟﯽ ﻋﺘﻴﻖ اﷲ )رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ ) ،٥ﮐﻴڼﻪ ﺧﻮا( ،د ﺷﺮﮐﺖ ﺳړﮎ ،د داراﻻﻣﺎن
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳړﮎ ،ﺣﺒﻴﺒﯥ ﻟﻴﺴﯥ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٧٦٠٠٦ :
٠٧٠٠٢٧٤٦٨٢
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏhajiattiqullah@hotmail.com :
noorulhaq1968@gmail.com
د ﻣﺎﻳﻦ د ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ او ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوګﺮام )(IMMAP
ﺟﻮ ﮐﺮوﻟﯽ )رﺋﻴﺲ(
آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩۴٣١۵١۵٩ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏafghanistan@immap.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.immap.org :
د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ادارﻩ )(USAID
د اﻣﺮﻳﮑﯥ ﺳﻔﺎرت د ﺧﺘﻴځ اﻧګړ ﺧﻮا ﺗﻪ ،د ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺴﻌﻮد ﺳړﮎ
ﭘﺴﺖ ﺑﭙﺴﺖ ﺑﮑﺲ٦١٨٠:
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٧۶٢۶٣٧۶ :
٠٧٠٧۶٢۶٣٧۶
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏKabulUSAIDInformation@usaid.gov :
KabulAIDDOC@usaid.gov
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.afghanistan.usaid.gov :
د ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻋﺮب اﻣﺎراﺗﻮ ﺳﻔﺎرت )(UAE
ﻳﻮﺳﻒ ﺣﻼﻟﯽ )ﺳﻔﻴﺮ(
د زﻧﺒﻖ څﻠﻮړﻻرﯼ ،ﺷﺎﻩ ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺎزي واټ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٨٦٨٦٨٦٨٧ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏkabul@mofa.gov.ae :
uaemkbl@hotmail.com
د ﻣﺘﻮدﻳﺴﺖ د ﻣﺮﺳﺘﻮ د ﻳﻮواﻟﻲ ﮐﻤﻴټﻪ )(UMCOR
روﯼ ﻣﮕﺮوارﺗﯽ )د اﺳﺘﻮل ﺷﻮي ﭘﻼوي ﻣﺸﺮ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ۵ ،٢۴٧ Pﺳړﮎ  ،ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٨٣٧٠٣٥٩٧ :
٠٧٩٣۵٠٢٨٤٨
٠٧٨٤٦١٧٦٩٠
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏrmcgroarty@umcor-afghanistan.org :

program.coordinator@umcor-afghanistan.org

وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.umcor-ngo.org :

پتی او تماسونه :کابل

د ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻮ او ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ټﮑﻨﺎﻟﻮژۍ وزارت )(MoCIT
اﻣﻴﺮ زﯼ ﺳﻨﮕﻴﻦ )وزﻳﺮ(
د  ١٨ﭘﻮړﻳﺰې وداﻧۍ درﻳﻢ ﭘﻮړ ،ﭘﻞ ﺑﺎغ ﻋﻤﻮﻣﻲ ٢ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ،
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎن ﺧﺎن واټ ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ۵۴٢٨ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٢٠٢١٠١١٠٠ :
٠٢٠٢١٠١١١٣
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏcontact@mcit.gov.af :
akram.sarwary@mcit.gov.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.mcit.gov.af :
د ﻣﺨﺪرﻩ ﺗﻮﮐﻮ او ﺟﺮم ﭘﺮ ﺿﺪ د ﻣﻠﮕﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ادارﻩ )(UNODC
ژان ﻟﻮﮎ ﻟﻤﺨﻴﻮ
)ﺧﺎص ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯽ د ﻣﺨﺪرﻩ ﺗﻮﮐﻮ ځﺎﻧګړﯼ ﺳﻼﮐﺎراو اﺳﺘﺎزﯼ(

د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ ١۴٩ ،٨٧٦ﺳړﮎ ،څﻠﻮړﻣﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ،ﮐﻠﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﻪ  ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ۵ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩۶۵٢٠٨٣۶ :
ﻓﮑﺲ٠٠۴٣١٢۶٠۶٠٧۴٧۴٣ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏjean-luc.lemahieu@unodc.org :
murtaza.mohammadi@unodc.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.unodc.org :
د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ او ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺷﺒﮑﻪ )(CSHRN
ﻧﻌﻴﻢ ﻧﻈﺮﯼ )اﺟﺮاﻳﯽ اﻧﺴﺠﺎم ورﮐﻮوﻧﮑﯽ(
د ښﺎرواﻟۍ د ﺷﭙږﻣﯥ ﻧﺎﺣﻴﯽ ﺳړﮎ ،درﻳﻤﻪ ﮐﺎرﺗﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٣٥٣٤٨١ :
٠٧٠٠٢٦٠٩٤٢
٠٧٩٩٣١۵٨٧۵
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏnn_cshrn@yahoo.com :
wazirahmad_khorami@yahoo.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.cshrn.af :
د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻣﺮﮐﺰ )(CSDC
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﻧﻴﺎزﯼ )رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ١ ،٣ﺳړﮎ ،د ﺻﻔﺎ ﺳﻴټﻲ ﺳﻨټﺮ ﺗﺮﺷﺎ  ٤ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ،
د ﻟﺐ ﺟﺮ څﻠﻮړﻻرﯼ ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ١٠٣٥:
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٠٢٠٣٢٠ :
٠٧٠٨١٩٨٣٣١
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏniazi@afghancsdc.org :
m_s_niazi@yahoo.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.afghancsdc.org :

د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ ﻣﺠﻠﻪ )(CSM
ﺣﺸﻤﺖ رادﻓﺮ )رﺋﻴﺲ(
ﻣﻼﻟۍ روﻏﺘﻮن ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،ﺷﻬﺮ ﺁرا ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٠٦١٢١٣ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏh_a_radfar@yahoo.com :
magazine@acsf.af
د ﻣﺪﻳﺮا ﻣﻮﺳﺴﻪ )(MADERA
هﻠﻦ وﻳﺪون )ﻋﻤﻮﻣﯽ رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ٧ ،١٣٣ﺳړﮎ ،ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٦٤٩٨٢٨١ :
٠٧٩٨٠١٨٦١٦
٠٧٠٠٢٨١٨٦٩
٠٠٨٨٢١٦٨٤٤٤٢٩٣
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏcontact.kbl@madera-afgha.org :
countrydirector@madera-afgha.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.madera-asso.org :
د ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ،روزﻧﯥ او د ﻣﻠﻲ ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻮ د ﻟﻮړوﻟﻮاﻓﻐﺎﻧﯽ اﻧﺴﺘﻴﺘﻴﻮت
)(AIMTEIC
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻈﻴﻢ )د رﺋﻴﺲ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ،٧٠٨د ﺳﻴﻠﻮ  ٤ﺳړﮎ ﮐﻮټﻪ ﺳﻨګﯽ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩١٩٠٠١۵ :
٠٧٠٠١۵۵٤١٠
ﻓﮑﺲ٠٧۵٢٠٢٣٩٨٦ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏaimteic@yahoo.com :
azimq@hotmail.com
د ﻣﺮﺳﺘﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻟﭙﺎرﻩ د هﺎﻟﻨډ د ﮐﻮرډ اﻳډ ﻣﻮﺳﺴﻪ
)(CordAid
روح اﷲ اﻣﻴﻦ )د ﭘﺮوګﺮام ﺁﻣﺮ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ،٣٣٨اﻟﺒﻴﺮوﻧﻲ واټ  ،د زرﻏﻮﻧﯥ ﻟﻴﺴﯥ ﺗﺮ ﺷﺎ،
١٠ﻧﺎﺣﻴﻪ ،ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٣١٣٨۵٩ :
٠٧٠٠٢٢٣٤٣٦
٠٧٩٧٨٢٣٧٩٨
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏmaiwand.farhat@cordaid.net :
rohullah.amin@cordaid.net
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.cordaid.nl :
د ﻣﺮﻳﺴﺘﻮﭘﺲ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ  -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(MSI
ﻓﺮهﺎد ﺟﺎوﻳﺪ )ﻋﻤﻮﻣﻲ رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮرﺷﻤﻴﺮﻩ٤ ،٢٢٠ﺳړﮎ ،د ﺣﺎﺟﯽ ﻣﻼ واټ ٦ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ٣ ،ﮐﺎرﺗﻪ
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ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ۵٨۵٨:
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٣٢٩٠٩٢ :
٠٧٨٧٨٨٩۵٠٠
٠٧٨٤٢٩٩٨٦١
ﻓﮑﺲ٠٧٧۵١٠١٠٢٠ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏpd@msi-afg.org :
admin@msi-afg.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.mariestopes.org :
د ﻣﺼﺮ د ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ ﺳﻔﺎرت )(Egypt
ﻣﺎﺟﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن )ﺳﻔﻴﺮ(
١۵ﺳړﮎ ،ﻟﻮﻣړۍ ﮐﻮڅﻪ ﺷﻴﺮﭘﻮړ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٢٠٢٣٠٤٢٩٦ :
٠٧٩٤۵٠٠۵١۵
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏegypt_kabul@mfa.gov.eg :
rafi.kaleem@gmail.com
د ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د اړﻳﮑﻮﻣﺮﮐﺰ )(CCD
ﺳﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ )رﺋﻴﺲ(
د ﻋﻤﺮا ﺟﺎن ﻗﻨﺪهﺎرﯼ ﺟﻮﻣﺎت ﺳړﮎ ،د ﭘﻞ ﺳﺮخ ګﻮﻻﯼ۶ ،
ﻧﺎﺣﻴﻪ درﻳﻢ ﮐﺎرﺗﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٢١۵٨٢٠ :
٠٧٨٩٠٧٧٤٠۵
٠٧٩٨٢٧۵٣٨٨
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏccd_kabul@yahoo.come :
ccd.kabul@gmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪWWW.CCD.ORG.AF :
د ﻣﻼﻟﯽ ﻣﺠﻠﻪ )(Malalai
ﺟﻤﻴﻠﻪ ﻣﺠﺎهﺪ )رﺋﻴﺲ(
ﺟﻮﯼ ﺷﻴﺮ ،اﻣﻨﻴﻪ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﯽ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٧٢٧٢٧٣٦ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏmalalai_magazine@yahoo.com :
admin@vawr.org
د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﺳﻤﻮن ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن )(CSRC
ﻧﻮرﻣﺤﻤﺪ زرﻣﺘﯽ )د رﺗﺒﻮ او ﻣﻌﺎﺷﻮﻧﻮ ﻋﻤﻮﻣﻲ رﺋﻴﺲ(
د ﺻﺪارت وداﻧﯽ ،ﺷﺎﻩ ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺎزي واټ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٣٣٦۵٩۵ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏzurmati_prr@yahoo.com :
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د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮ ﻧﻮ د ﮐﺮهڼﯥ او ﺧﻮراﮎ ﻧړﯦﻮاﻟﻪ ادارﻩ ،داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
دﻓﺘﺮ )(FAO
ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﮔﻴﻨﺪو )اﺳﺘﺎزﯼ(
د ﮐﺮهڼﯥ ،اوﺑﻮ ﻟګﻮﻟﻮ او ﻣﺎﻟﺪارۍ وزارت ﺳﺮﻩ ﻳﻮځﺎﯼ ،ﮐﺎﺑﻞ
ﭘﻮهﻨﺘﻮن ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،ﺟﻤﺎل ﻣﻴﻨﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧۵٢٠٤١٨٤٨ :
٠٧٩٣٧٧٩٠٩٧
٠٧٩٧٢۵٦٨٤٠
ﻓﮑﺲ٠٠٩٣٢٠٢۵١٠٤٢٨ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏOusmane.Guindo@fao.org :
FAO-AF@fao.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.fao.org :
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ اﻣﻨﻴﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن )(UNDSS
ﮐﺮﻳﺲ ﺗﻮﻳﺖ )اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺳﻼﮐﺎر(
د ﻳﻮﻧﺎﮐﺎ دﻓﺘﺮ اﻧﮕړ ،د ﺟﻼل ﺁﺑﺎدﺳړﮎ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٨١٦٧٣ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏdutoitc@un.org :
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ادارﻩ )(UNDP
ﺳﻴﺪ ﻓﺮهﺎد زﻟﻤﯽ )داړﻳﮑﻮ د څﺎﻧګﯥ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل(
د  UNDPﮐﻤﭙﺎوﻧډ  ،ﺗﺮﮐﻴﯽ ﺳﻔﺎرت ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،ﺷﺎﻩ ﻣﺤﻤﻮد
ﻏﺎزي واټ ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ۵ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٢٠٢١٢۴٠٩٨ :
ﻓﮑﺲ٠٠٨٨٧٣٧۶٣۴۶٨٨٣۶ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏfarhad.zalmai@undp.org :
registry.af@undp.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.undp.org.af :
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺑﺸﺮي او هﻮاﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ دﻓﺘﺮ )(UNHAS
ﺟﺎرد ﮐﻮﻣﻮﻧﻮ )رﺋﻴﺲ(
د UNHASاﻧګړ١ ،ﺳړﮎ ،ﺁﻳﻴﻨﻪ ټﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﺗﻪ ﻧږدې ،ﺷﻴﺮﭘﻮړ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٧٦٦٢٠٢٣ :
٠٧٩٧٦٦٢٠٢٥
٠٧٩٧٦٦٢٠٣٢
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏUNHAS-AFG.RESERVATION@WFP.ORG :
khalilullah.kakar@wfp.org
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﭘﺮوژو د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ دﻓﺘﺮ )(UNOPS
ﭘﻴﺘﺮ ﮐﺮوگ ﺳﻮرﻧﺴﻦ )رﺋﻴﺲ او اﺳﺘﺎزﯼ(
UNOPSﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ دﻓﺘﺮ ،د ﻳﻮﻧﺎﮐﺎ اﻧګړ ،د ﺟﻼل ﺁﺑﺎد ﺳړﮎ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ١٧٧٢ :

پتی او تماسونه :کابل

ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٢۵٧۵٨۴ :
٠٧٩٩٠٢٠٠٠٢
ﻓﮑﺲ٠٠٩٣٠٧٠٠۶۶٧٧٨٨ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏPeterS@UNOPS.ORG :
kirkb@unops.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.unops.org/agoc :
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺟﻨﺴﻴﺖ د ﻳﻮواﻟﻲ او د ښځﻮ
د واﮐﻤﻨﻮﻟﻮ ادارﻩ )(UNWOMEN
ﭘﺎﻣﻴﻼ ﺣﺴﻴﻦ )دﻋﻤﻮﻣﯽ رﺋﻴﺲ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎﻟﻪ(
د ﻳﻮﻧﺎﮐﺎ د دﻓﺘﺮ اﻧﮕړ ،د ﺟﻼل ﺁﺑﺎد ﺳړﮎ ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ۵۵ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧۵١۴١١٧٨ :
٠٧٨۶٢٧٨٢٧۵
٠٧٠٠٢٨۵۴۵۴
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏingibjorg.gisladottir@unwomen.org :
pamela.husain@unwomen.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.unwomen.org :
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل ﭘﺮوګﺮام )(UNEP
اﻧﺪرﻳﻮ ﺳﮑﻨﻠﻮن )د ﭘﺮوﮔﺮام ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺁﻣﺮ(
د  UNEPﻣﺮﮐﺰﯼ دﻓﺘﺮUN Alpha ،اﻧګړ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩۶۶٣٠۴١٢ :
٠٧٩٩۵۶۵٨٣٧
٠٠٨٨٢١۶۵١٠٧٩١۴٠
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏandrew.scanlon@unep.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.unep.org/disastersandconflicts :
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د رﺿﺎﮐﺎراﻧﻮ دﻓﺘﺮ )(UNV
ﻧﻌﻴﻢ ﺳﺎدات )د ﭘﺮوګﺮام ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل(
د ﻳﻮﻧﺎﮐﺎ اﻧﮕړ ،ﺟﻼل ﺁﺑﺎد ﺳړﮎ  ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٨٢٥٢١ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏNaeem.sadat@undp.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.unv.org :
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺻﻨﻌﺖ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﭘﺮوګﺮام )(UNIDO
ﻓﺨﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻋﺰﻳﺰ )اﺟﺮاﻳﻲ رﺋﻴﺲ(
ﺷﺎﻩ ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺎزي واټ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٢٠٢١٢٤١٣٥ :
٠٧٩٩٣٠٦٣١١
٠٧٠٠٨٠٨٤٠٤
ﻓﮑﺲ٠٠٨٧٣٧٦٣٤٦٨٨٣٦ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏF.Azizi@unido.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.unido.org :

د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﮐډواﻟﻮ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﻤﻴﺸﻨﺮﯼ )(UNHCR
ﻧﻴﮑﻮﻻس ﭘﻴﺘﺮ )اﺳﺘﺎزﯼ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ،٤١د ﺳﻮﻟﯥ ﺳړﮎ ،ﻧﻮﯼ ښﺎر  ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ٣٢٣٢ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠۴١٢٢٧٣٩٧۵٠٠ :
٠٧٩۴۶٠٠۴۴۴
٢-٠٢٠٢٢٠٠٣٨١
٠٠٨٨٢١۶۵١١٢١۶٧۵
ﻓﮑﺲ٠٠۴١٢٢٧٣٩٧٠٠۶ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏnicolaus@unhcr.org :
AFGKA@unhcr.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.unhcr.org :
د ﻣﻠﯽ ﺁرﻣﺎن ورځﭙﺎڼﻪ )(AMN
ﻣﻴﺮ ﺣﻴﺪر ﻣﻄﻬﺮ )ﺧﭙﺮووﻧﮑﯽ(
آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٨٢۶٧٣ :
٠٧٠٠١٨٩۴٩۴
د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮوګﺮام –وﻻﻳﺘﯽ ادارﯼ واﺣﺪ )(NSP/PMU
ﻣﺤﻤﺪ هﻤﺎﻳﻮن اﮐﺴﻴﺮ )وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
د څﻠﻮړﻣﯥ ﮐﺎرﺗﯥ څﻠﻮړﻻرﯼ ٣ ،ﺳړﮎ ،د ﺳﻮرﻳﺎ او راﺑﻌﻪ ﺑﻠﺨﻲ
ﻟﻴﺴﻮ ﺗﺮ ﻣﻴﻨځ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩١٧٨٢٩٤ :
٠٧٠٠٢٠١٣٠٩
٠٧٧٧٧٤١٠٧٤
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏkabul@nspafghanistan.org :
f.hamid@nspafghanistan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.nspafghanistan.org :
د ﻣﻠﯽ دﻓﺎع وزارت )(MoD
ﺑﺴﻢ اﷲ ﻣﺤﻤﺪﯼ )وزﻳﺮ(
د ﺟﻤﻬﻮري رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺎڼۍ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ٢ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،ﭘښﺘﻮﻧﺴﺘﺎن واټ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٢٠١٠٠٤٥١ :
٠٧٩٩٥٠٤٠٣٠
٠٢٠١٠٠٤٥٨
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏinfo@mod.gov.af :
abdulhai.waheed@mod.gov.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.mod.gov.af :
د ﻣﻨﻮټﺎﻳټﺲ د اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ټﻮﻟﻨﻪ )(MEDA
ﮐﻴﺸﺎ ﺗﻮﻣﺎس )ﻋﻤﻮﻣﻲ رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ ٩ ،٥٦٠ﻧﺎﺣﻴﻪ ،ﺷﺸﺪرﮎ ،آﺎﺑﻞ
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ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٨٧٢١٣٢٢ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏkeishatmas@hotmail.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.meda.org :
د ﻣﻴﺪ-اﻳﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(MEDAIR
ﮐﻠﻴﺮ ﺳﮑﻨﺮ )ﻋﻤﻮﻣﯽ رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ٥ښﯽ ﺧﻮا١ ،ﺳړﮎ  ،د ﺗﺎﻳﻤﻨﻲ ﭘﺨﻮاﻧۍ
څﻠﻮړﻻرﯼ )د ﻗﺎﺳﻤﻲ وﻳﻦ هﺎوس ﺗﺮﺷﺎ(  ٤ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ۵٩۵١ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٩۶٧٧٨ :
٠٠٨٨٢١۶۵٢٠٣٠٣٣۴
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏcd-afg@medair.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.medair.org :
د ﻣﻴﺸﻦ اﻳﺴﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(ME
ﺑﻨﯽ ورگ )ﻋﻤﻮﻣﻲ رﺋﻴﺲ(
دﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ٣ ،١٦٤ﺳړﮎ ،ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ  ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٣١١۴:ﻧﻮﯼ ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٨۴۴۴٣۴ :
٠٧٩٩٢٩٧۵۶٢
٠٧٠٨٧۴٩۴٢٢
٠٠٨٨٢١۶۵۴٢٠٩٧٨١
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏcd.afg@missioneast.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.missioneast.org :
د ﻧﺎروﯼ ﺷﺎهﯽ ﺳﻔﺎرت )(Norway
ﻧﻴﻠﺲ ﺣﻮﮔﺲ ﺗﻔﺎﻳﺖ )ﺳﻔﻴﺮ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ٤ ،٣ﮐﻮڅﻪ )ښﯽ ﻟﻮړﺗﻪ(  ١٥ﺳړﮎ ،وزﻳﺮ اﮐﺒﺮ ﺧﺎن
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠١١٠۵٠٠٠ :
٠٧٠١١٠۵٠٠٨٣
٠٠٨٧٠٧۶٢۵٩۶٩٢۵
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏemb.kabul@mfa.no :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.norway.org.af :
د ﻧﺎټﻮ ﻣﻠﮑﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ګﻲ )(NATO
دوﻣﻨﻴﮏ ﻣﺪﻟﯽ )د رﺳﻨﻴﻮ ﻣﺸﺎور(
د ﺁﻳﺴﺎف ﻣﺮﮐﺰي ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻲ )د اﻣﺮﻳﮑﯥ ﺳﻔﺎرت ﺗﻪ ﻧږدې(،
د ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺴﻌﻮد ﺳړﮎ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٣٣٨٤٠٠٨ :
٠٧٩٩٥١١٧٦٠
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏdominic.medley@hq.isaf.nato.int :
alexandra.taylor@hq.isaf.nato.int
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.nato.int :
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د ﻧﻮر د وړﺗﻴﺎ د ﻟﻮړوﻟﻮ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(NECDO
ﺟﻤﻴﻠﻪ اﻓﻐﺎﻧﯽ )رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ،٤د  ١٠ﻧﺎﺣﻴﯽ د دﻓﺘﺮ ﺷﺎ ﺗﻪ د ﻗﺼﺎﺑﯽ ﮐﻮڅﻪ ﻧﻮﯼ ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٣٣٧٦٦٧ :
٠٧٩٩٨٢٤۵٧٠
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏnoor_en2001@yahoo.com :
jamila_afghani@yahoo.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.necdo.org.af :
د ﻧﻮي زﻳﻼﻧﺪ ﺳﻔﺎرت )(New Zealand
ﺟﺴﺘﻴﻦ ﻓﭙﻴﻮﻟﻴﺎﯼ )ﺳﻔﻴﺮ(
د  ١۵ﺳړﮎ څﻠﻮړﻻرﯼ  ،وزﻳﺮ اﮐﺒﺮﺧﺎن ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٦٦٦٦١٠١ :
٠٧٠٠١٠٢٣٧٦
٠٧٩٨٧٢٢٦١٧
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏmea@mfat.govt.nz :
shakoor.sangar@fco.gov.uk
د ﻧﻮې ﮐﻴﺪوﻧﮑﯥ اﻧﺮژۍ ،ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل او ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ډﻟﻪ )(GERES
اووﯼ ﺑﺮﻳﻞ )رﺋﻴﺲ(
 ٢ﺳړﮎ ،ﺳﺮاﯼ ﻏﺰﻧﯽ ٣ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩١١٨٣٠٤ :
٠٧٩٩١٩٧٠٨٣
٠٠٨٨٢٦٦٧٢٢۵٩٩٧
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏafghanistan@geres.eu :
r.rameen@geres.eu
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.geres.eu :
د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺳﻮﻟﻪ ﺳﺎﺗﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﻋﺎﻣﻪ اړﻳﮑﻮ دﻓﺘﺮ)(ISAF
ﺳﭙﻮړﺗﯽ او ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻠﻮپ ،د ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺴﻌﻮد ﺳړﮎ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠١٣٢١١٤ :
٠٧٩٩۵١١٧١٣
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏpressoffice@hq.isaf.nato.int :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.isaf-jq/nato.int :
د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(RI
اﻧﮕﯽ دﺗﻠﻔﺴﻦ )ﻋﻤﻮﻣﻲ رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ،٢٣د ﺗﺎﻳﻤﻨﻲ ﭘﺨﻮاﻧۍ ﭘﺮوژﻩ ،د ﻧﻞ ګﻮﻻﻳﻲ،
 ١٠ﻧﺎﺣﻴﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٧٧٢١۵٧١ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏInge.detlefsen@ri.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.ri.org :

پتی او تماسونه :کابل

دﻧﺸﻪ ﺋﯽ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﺮ ﺧﻼف د ﻣﺒﺎرزﯼ وزارت )(MoCN
ﺿﺮار اﺣﻤﺪ ﻣﻘﺒﻞ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ )وزﻳﺮ(
د ﺟﻼل ﺁﺑﺎد ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳړﮎ )د ﺗﺮاﻓﻴﮑﻮ رﻳﺎﺳﺖ ﺗﻪ ﻧږدې(
ﺑﻨﺎﻳﻲ ٩ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،درﻳﻢ ﻣﮑﺮورﻳﺎن ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٤٤٧٥٠١۵ :
٠٧٨٩٧٨٩٧٧٩
٠٧٧۵٤٠٣١٦٨
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏzararahmad_osmani@hotmail.com :
mcn.directorate@gmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.mcn.gov.af :
د ﻧﯽ د ګړﻧﺪۍ وﻳﺸﻨۍ دﻓﺘﺮ )(Nye
ﻳﺎر ﻣﺤﻤﺪﻋﻄﺎﻳﯽ )ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ ﺁﻣﺮ(
د ﮐﻮرﺷﻤﻴﺮﻩ ٤٤٤،٦ﺳړﮎ ،دازﺑﮑﺎﻧﻮ ﺟﻮﻣﺎت ﺗﻪ ﻧږدې ٣ ،ﮐﺎرﺗﻪ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٨٢٨٤٨٨٨ :
٠٧٧٢٨١٣٠٣٢
٠٧٨٦٩٨٠٩٨٠
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏatayee@nyeexpress.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.nyeexpress.com :
د هﺎﻟﻨډ د ﺟﻨګ ځﭙﻠﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(WCH
اﻧﺠﻠﺲ ﻣﺎرﺗﻴﻨﺰ )ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺘﺎزې(
 ٨ﺳړﮎ ،ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٤٢۵٦٢٠ :
٠٧٧٢٠٦٧٠٧٤
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏinfo.kabul@warchild.nl :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.warchild.nl :
د هﺎﻟﻨډ ﺷﺎهﻲ ﺳﻔﺎرت )(Netherlands
ج .ﭘﯽ .م  .ﭘﻴﺘﺮس )ﺳﻔﻴﺮ(
د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو د وزارت ﺳړﮎ ،ﻣﻼﻟۍ واټ ،ﻧﻮﯼ ښﺎر ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٨٦٦٤١ :
٠٧٩٨٠٠٢١٧٨
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏkab@minbuza.nl :
Mary.Sarwary@minbuza.nl
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.minbuza.nl :
د هﺰارﻩ ﺟﺎت ﻣﻴﺎﺷﺘﻨﯽ ﺧﺒﺮﭘﺎڼﻪ )(HAN
ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﻧﺲ اﺧﺘﺮ )رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ ) ٥ښﯽ ﻻس ﺳړﮎ( ١۵ ،ﺳړﮎ ،د ﻋﻼواﻟﺪﻳﻦ
درې ﻻرﯼ ،د اﺳﺘﻘﻼل روﻏﺘﻮن ﺷﻤﺎل ﺗﻪ ۶ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٢٤٥٥٨ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏyonos_akhtar@yahoo.com :
ertebatteam@yahoo.com

د هﺴﭙﺎﻧﻴﯥ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ او هﻤﮑﺎرﯼ ادارﻩ )(AECID
دﻳﻮﻳﺪ ﮔﺮوﻳﻼ )اﻧﺴﺠﺎم ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
 ٣ﺳړﮎ ښﻲ ﻻس ﺗﻪ ،ﺷﻴﺮﭘﻮړ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٢٠٢٣١٠٤٠۵ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏdavid.gervilla@aecid.es :
adjunto.otc.afganistan@aecid.es
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.aecid.es :
د هﺴﮑﻮ د ﺧﻴﺮښﻴګڼﯥ ټﻮﻟﻨﻪ )(HASCO
ﺣﻔﻴﻆ اﷲ ﺧﺎﻟﺪ )رﺋﻴﺲ(
د ﺟﻮﻣﺎت ﺳړﮎ ،ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﺎن ﻣﻴﻨﻪ  ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ۵٩٨٤:
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٨٤٢٣٦٦۵٢ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏhasco@chello.at :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.help-afghan-school-children.org :
د هﻔﺖ ټﻠﻮﻳﺰﻳﻮن )(TV٧
ﻟﻄﻒ اﷲ رﺷﻴﺪ )ﺳﺮ دﺑﻴﺮ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ،٢٥٢د ﮐﻠﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯥ  ٥ﺳړﮎ ،هﺎﻟﻨډ ﺳﻔﺎرت
ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ  ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٨٢٢٤٤٣٤ :
٠٧٠٠١٦٢٩٤۵
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏinfo@awanama.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.channelseven.com :
د هﻨﺪ ﺳﻔﺎرت )(India
ﮔﺎﺗﻢ ﻣﺨﭙﺎ داﻳﺎ )ﺳﻔﻴﺮ(
ﻣﻼﻟۍ واټ ،ﻧﻮﯼ ښﺎر ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٢٠٢٢٠٠١٨۵ :
٠٢٠٢٣٠٢٨٢٩
٠٠٨٧٣٧٦٣٠۵۵٦٠
ﻓﮑﺲ٠٠٩٣٢٠٢٢٠٣٨١٨ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏembassy@indembassy-kabul.com :
amb.kabul@mea.gov.in
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.meakabul.nic.in :
د هﻨﺪوﮐﺶ ﺧﺒﺮي ﺳﺎزﻣﺎن )(HNA
ﺳﻴﺪ ﻧﺠﻴﺐ اﷲ هﺎﺷﻤﯽ )رﺋﻴﺲ(
د ﻗﺼﺎﺑۍ ﮐﻮڅﻪ ١٠ ،ﻧﺎﺣﻴﯥ ﺗﻪ ﻧږدې  ،ﻧﻮﯼ ښﺎر ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٤٤٧٤٨٢١ :
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د هﻨﮕﺮﯼ ﺟﻤﻬﻮرﯼ ﺳﻔﺎرت )(Hungary
ﮐﺎروﻟﯽ ﭘﻴﻤﻠﯽ )ﺳﻔﻴﺮ(
د ﺟﺮﻣﻨﻲ هﻴﻮاد ﻟﻪ ﺳﻔﺎرت ﺳﺮﻩ ﻳﻮځﺎﯼ ،وزﻳﺮ اﮐﺒﺮ ﺧﺎن ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ٨٣ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٢٠٢١٠١۵١٢ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏhuembkbl@gmail.com :

ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٧۶۴١١ :
٠٧٠٠٢۴۴٣١۴
٠٧٠٠٢۴۴٢٩٩
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏcduafghan@yahoo.com :
cdcafghan@gmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.cduafghan.org :

د هﻨډﻳﮑﭗ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(HI
ﮔﻐﻮرﯼ ﻻ ﺑﻼن )ﻋﻤﻮﻣﯽ رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ٥ ،٥٤٨ﺳړﮎ ،ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩١٤٩٦٤٢ :
٠٧٧٩٣٧٤٨١۵
٠٠٨٨٢١٦٢١٠١٤٠۵١
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏcdafgha@hiafgha.org :
supservcoordo@hiafgha.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.handicap-international.org :

د وﺣﺸﯽ ژوو د ﺳﺎﺗﻨﯽ ﻣﺆﺳﺴﻪ )(WCS
دﻳﻮﻳﺪ ﻻوﺳﻦ )ﻋﻤﻮﻣﻲ رﺋﻴﺲ(
آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٨٩٨١٩۶٧ :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.wcsafghanistan.org :

د هﻴﻠﻮ ټﺮﺳﺖ د ﻣﺎﻳﻦ ﭘﺎﮐۍ دﻓﺘﺮ )(HALOTrust
ﻓﺮﻳﺪ هﻤﺎﻳﻮن )ﻋﻤﻮﻣﻲ رﺋﻴﺲ(
د ﺧﻴﺮﺧﺎﻧﯥ ﻣﻴﻨﯥ د ﮐﻮﺗﻞ ﺳﺮ ١٧ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،آﺎﺑﻞ ﺧﻴﺮ ﺧﺎﻧﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ٣٠٣۶ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠۴٧٧٣٩۵ :
٠٧٩۶۵٧١٩٨۶
٠٧٠٠٢٢٨۴٩۶
٠٠٨٧٣٧۶١٩٣١٨١٧
ﻓﮑﺲ٠٠٨٧٣٧۶١٩٣١٨١٨ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏHalo@haloafg.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.halotrust.org/ www.halousa.org :
د هﻴﻮاد د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ،روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ او ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻮ ټﻮﻟﻨﻪ
)(HEWAD
اﻣﺎن اﷲ ﻧﺼﺮت )رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ١ ،١١٨ﺳړﮎ )ﮐﻴڼﻪ ﺧﻮا( ،د ﺗﺎﻳﻤﻨﻲ ﭘﺮوژﻩ  ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ۵١٣٨ :
ﺘﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠۶٧٠٧١٠ :
٠٧٠٠۶٣٢٣٣٠
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏhewad_af@yahoo.com :
hewad_Kabul@yahoo.com
د هﻴﻮاد د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ادارﻩ )(CDU
ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر )رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ ،١٢در راﺑﻌﻪ ﺑﻠﺨﯽ ﺳړﮎ ،څﻠﻮړم ﮐﺎرﺗﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ۵۵١٠ :
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د وﺧﺖ ﺧﺒﺮﯼ ﺁژاﻧﺲ )(WNA
ﻓﺮﻳﺪﻩ ﻧﻴﮑﺰاد )رﺋﻴﺲ او ﻣﺴﻮول ﻣﺪﻳﺮ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ،٣د ﮐﺎﺑﻞ  -دوﺑﯽ د ودوﻧﻮ ﺳﺎﻟﻮن ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ،
د داراﻻﻣﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳړﮎ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٩٣٧۵٦ :
٠٧٠٨١٩٨٣٨٤
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏnewswakht@gmail.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.wakht.af :
د وړﺗﻴﺎ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(DAO
ﺣﺎﺟﯽ ﻋﻤﺮاﺧﺎن ﻣﻨﻴﺐ )رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ١ ،٢ﺳړﮎ ،د ﺗﺎﻳﻤﻨﻲ ﭘﺮوژﻩ  ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٦٠٠٩٦٠ :
٠٧۵٢٠٢٤۵٢۵
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏdirector@daoafghanistan.org :
info@daoafghanistan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.daoafghanistan.org :
د وړﺗﻴﺎوو د روزﻧﯥ او ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ټﻮﻟﻨﻪ )(STARS
زهﺮﻩ اﻣﺎن )اداري رﺋﻴﺴﻪ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ٩ ،٥٦٨ﺳړﮎ ،د ﮐﺎﺗﺐ ﭘﻮهﻨﺘﻮن ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ٦ ،
ﻧﺎﺣﻴﻪ ،درﻳﻤﻪ ﮐﺎرﺗﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٨٤٠١٢٧٧٤ :
٠٧٩٦٠٨٠٦١٤
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏstars@stars.org.af :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.stars.org.af :
د وﻟﺲ ﻣﺸﺮ دﻓﺘﺮ )(PO
ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزﯼ )وﻟﺲ ﻣﺸﺮ(
د ﺟﻤﻬﻮرﯼ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺎڼۍ ،د ګﻠﺨﺎﻧﯥ ﻣﺎڼۍ ،آﺎﺑﻞ
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ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٢٠٢١٤١١٣۵ :
٠٧٠٠٢٢٢٣٢٣
٠٧٠٨٠٩۵٣٨٣
ﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏaimal.faizi@arg.gov.af :
Hamed.elmi@arg.gov.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.president.gov.af :
دهﺎﻳﻨﺮش ﺑُﻞ ﺑڼﺴټ )(hbs
ﻧﻴﻼب ﺣﮑﻴﻢ )د ﻋﺎﻣﻪ اړﻳﮑﻮ ﻣﺪﻳﺮﻩ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ۵ ،٢٣٨ﺳړﮎ  ،ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٨٩٠٩٠٩ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏneelab.hakim@af.boell.org :
info@af.boell.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.af.boell.org :
راډﻳﻮ ﺻﺒﺢ ﺑﺨﻴﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(GMAR
ﺑﺎرﯼ ﺳﻼم )ﻋﻤﻮﻣﯽ رﺋﻴﺲ(
 ۵ﺳړﮎ ،ﮐﻠﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٨٢٢٤٤٣٤ :
٠٧٠٠٢٧۵٧۵١
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏinfo@awanama.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.gma.com.af/www.awanama.com :
زر دوزﯼ  -د اﻓﻐﺎن ﺻﻨﻌﺘګﺮاﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﺎرﮐﻴټ )(ZMAA
ﮐﺮﯼ ﺟﻴﻦ وﻳﻠﺴﻦ )اﺟﺮاﻳﯽ رﺋﻴﺲ(
 ٨ﺳړﮎ ،ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ )ﻣﺮﮐﺰﯼ دﻓﺘﺮ( ،د اﻧﺼﺎف هﻮټﻞ
د ﺳړﮎ ﺗﺮ څﻨګ ،د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت ﺳړﮎ،
د اﻧﺼﺎري څﻠﻮړﻻرﯼ )ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰﻩ څﺎﻧګﻪ( ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ١١١٩:
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩۶٣۴٨٣١۵ :
٠٧٠٠٢٨٧٩۶٣
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏkjw@brain.net.com :
contact.zardozi@gmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.afghanartisans.com :
ﺳﺘﺮﻩ ﻣﺤﮑﻤﻪ )(SC
ﭘﻮهﺎﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﻋﻈﻴﻤﯽ )ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎت(
دﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﻴﺎ څﻠﻮړﻻرﯼ ٩ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،د ﻣﺴﻌﻮد ﺳړﮎ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٢٠٢٣٠٠٣٦١ :
٠٢٠٢٣٠٠٣٤۵
ﻓﮑﺲ٠٠٩٣٢٠٢٣٠٠٣٤۵ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏafgcourt@hotmail.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.supremecourt.gov :

ﺳﻮزو )(SOZO Int
ﻋﺒﺪاﻟﻮﮐﻴﻞ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺰادﻩ )رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ ٥ ،٢٣ﺳړﮎ ،ﺗﺎﻳﻤﻨﻲ ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ۵١١٠ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧۵٢٠٠١١٢٠ :
٠٢٠٢٢٠۴۵٢٢
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏwakil@sozointernational.org :
khan@sozointernational.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.sozointernational.org :
ﺳﻬﺎر ﭘﻪ ﺧﻴﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻠﻮﻳﺰون )(GMAT
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ،٢۵٢د ﮐﻠﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯥ  ٥ﺳړﮎ ،هﺎﻟﻨډ ﺳﻔﺎرت
ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٨٢٢٤٤٣٤ :
٠٧٠٠١٦٢٩٤۵
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏinfo@awanama.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.gma.com.af :
ﺳﻴﻮرﯼ -د اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺮﺳﺘﻮ اوﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ادارﻩ )(SHADE
اﺣﻤﺪ اﻣﻴﻦ زﯼ )د ﭘﺮوګﺮام ﺁﻣﺮ(
 ٣ﺳړﮎ ۵ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﺎن ﻣﻴﻨﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٨٢٩٦٢٩ :
٠٧٨۵٩٢٠٩٧٠
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏshade_afg@yahoo.com :
aminzay1@gmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.shade.org.af :
ﺻﻒ  -داﻓﻐﺎن ﮐﻮرﻧﻴﻮﭘﻴﻮﺳﺘﻮن )(SAF
ﺟﻤﻌﻪ ﺧﺎن ﻧﺎﺻﺮ ﺧﻴﺮ زادﻩ )دﻋﻤﻮﻣﻲ رﺋﻴﺲ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ ،٥٤د ﺑﺎدام ﺑﺎغ ﺳړﮎ ،د ﭘﺮوان ﻣﻴﻨﯥ
د دوهﻤﯥ ﺑﺮﺧﯥ څﻠﻮړﻻري ﺗﻪ ﻧږدې  ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ۶٠٨۴ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٠۴٢۶١١ :
٠٧٧٧٠۴٢۶١١
٠٧٠٠٠۴٢۶١١
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏgeneral_director@saf.org.af :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.saf.org.af :
ﻃﻠﻮع ټﻠﻮﻳﺰﻳﻮن )(Tolo
ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺤﺴﻨﯽ )د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ١٢ ،٣ﺳړﮎ ،وزﻳﺮ اﮐﺒﺮ ﺧﺎن ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ٢٢۵ :
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ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٨١٣۶٩٨٠ :
٠٧٩٩٣٢١٠١٠
٠٧٩٩٣٠۶٢٨۴
ﻓﮑﺲ٠٠٩٧١۴۴٢٩٠٩۶۴ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏinfo@tolo.tv :
sales@tolo.tv
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.tolo.tv :

ﻓﻴﻨﮑﺎ  -د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺑﻨﻴﺎد )(FINCA
زار وردﮎ )ﻋﻤﻮﻣﻲ رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ٨ ،١٠٠ﺳړﮎ ،ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٤٧٧۵٨٠٧ :
٠٧٩٦۵۵٣٤١٧
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏZar.Wardak@finca.org :
salim.khan@fincaaf.org

ﻋﺎﺟﻞ ﻃﺒﯽ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﻬﻮﻟﺘﻮﻧﻪ )(MERLIN
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﮐﺮﻳﻢ )ﻋﻤﻮﻣﻲ رﺋﻴﺲ(
آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩۶۵١۶٢٢ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏcd@merlin-afghanistan.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.merlin.org.uk :

آﺎﺑﻞ ټﺎﻳﻤﺰ )(KBT
ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻔﻴﻖ اﺣﻤﺪزﯼ )ﺧﭙﺮووﻧﮑﯽ(
د ﺁزادۍ ﻣﻄﺒﻌﻪ ،دوﻳﻢ ﻣﮑﺮورﻳﺎن ١٦ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٢٠٢٣٠١٦٧۵ :
٠٢٠٢٣٠١٧٦٦
٠٧٠٠٢٠٤٠٦٤
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏshafiq_a2007@yahoo.com :
thekabultimes@yahoo.com

ﻓﺮﺣﺖ  -د اﻧﺠﻨﻴﺮۍ او ﻣﻬﻨﺪﺳۍ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(FAER
وﮐﻴﻞ ﻋﺰﻳﺰﯼ )رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ،٤٢٢ﻣﻠﻲ ﻣﺎرﮐﻴټ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ  ،ﻣﺮوارﻳﺪ
رﺳﺘﻮراﻧﺖ ﺗﻪ ﻧږدې ،ﮐﻠﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﻪ  ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٧٨٧٨٤ :
٠٧٨١٢٧٨٧٨٤
٠٧٧٧٣١٨١٩٨
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏfearazizi@yahoo.com :
fear.awa@gmail.com
ﻓﻼح -د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ ﺟﻮړوﻧﯥ او ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ ﻣﻮﺳﺴﻪ
)(ARRAF
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺣﺎذق )اداري رﺋﻴﺴﻪ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ٧ ،٨٤٠ﺳړﮎ ،ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ٢٨٩ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧۴١١٠٠١١ :
٠٧٧۴۵٧٨۵٣١
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏarrafafg@yahoo.com :
freshta_sayed@hotmail.com
ﻓﻮﮐﺲ -د ﺑﺸﺮﯼ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺳﺎزﻣﺎن )(FOCUS
ﻣﻼﺣﺖ ﺷﻮﻳﻨﺒﻮدوا )د اړﻳﮑﻮ ﺁﻣﺮ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ٧ ،٥٨٣ﺳړﮎ ،ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٥٢٠٧٩٠٢٦ :
٠٧٩٩٣٤٥٠١٠
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏ :
malohat.shoinbodova@focushumanitarian.org
focusafghanistan@focushumanitarian.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.akdn.org/focus :
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ﮐﺎﻧﺎډاﻳﻲ ښځﯥ د اﻓﻐﺎن ښځﻮ ﻟﭙﺎرﻩ )(CW4WAfghan
ﻣﺮوارﻳﺪ ﺿﻴﺎﻳﯽ )ﻋﻤﻮﻣﻲ رﺋﻴﺴﻪ(
١١١۴ﺷﻤﻴﺮﻩ ﮐﻮر ۵ ،ﺳړﮎ ،ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٢٢٩۵٦٤٢ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏcountrydirector@cw4wafghan.ca :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.cw4wafghan.ca :
ﮐﺮاﻣﻪ د ﺣﻤﺎﻳﯥ اود ﺑﺸﺮد ﺣﻘﻮﻗﻮﻧﻮ ﺗﻮﻟﻨﻴﺰ اﻧﺠﻤﻦ )(KNAHR
ﺟﻤﻴﻠﻪ اﻓﻐﺎﻧﯽ )رﺋﻴﺴﻪ(
ﮐﻮر ،۴د  ١٠ﻧﺎﺣﻴﯽ رﻳﺎﺳﺖ ﺗﺮ ﺷﺎ ،د ﻗﺼﺎﺑﯽ ﮐﻮڅﻪ ،ﻧﻮﯼ ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٣٣٧٦٦٧ :
٠٧٩٩٨٢٤۵٧٠
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏjamila_afghani@yahoo.com :
noor_en2001@yahoo.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.necdo.org.af :
ﮐﺮﻳټﺎس ﺟﺮﻣﻨﻲ  -د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﭘﺮوژو د ﻣﻼﺗړ دﻓﺘﺮ
)(Caritas Germany
ﭘﺘﺮﻳﮏ ﮐﻴﻮﺑﺎرت )ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺘﺎزﯼ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ٥ ،٢٣٣ﺳړﮎ ،ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ٣٠٦١:
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٧٣٩٤٤٨٠ :
٠٧٥٢١١٨٥٦٥
٠٧٠٦٠٥٦٤٧٢
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏcaritasgermany.coa@gmail.com :
CR-afghanistan@caritas.de
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.caritas-germany.org/54607.html :
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ﮐﻮﭼﻨﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺪﻣﺎت اوﭘﻪ اړﻩ ﻳﯽ ﮐﻴﺪوﻧﮑﯽ ﭘﻮښﺘﻨﯽ )(MISFA
ﮐﺎ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﻘﻴﺮﯼ )اداري رﺋﻴﺴﻪ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ،١٩٥د ﻋﺼﻤﺖ ﻣﺴﻠﻢ ﮐﻮڅﻪ ،ﻧﻮﯼ ښﺎر ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٤٩٩۵٠۵ :
٠٧٠٠٢٩۵٤٧٤
٠٧٩٧١٩٢٧٠٤
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏinfo@misfa.org.af :
jamil.danish@misfa.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.misfa.org.af :
ﮐﻮرﻳﺎ -د ﮐﻮرﻳﺎ دﻧړ ﻳﻮاﻟﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ ادارﻩ )(KOICA
ﺳﺎﻧﮓ ﮐﯽ ﺟﻮﻧﮓ )هﺴﺘﻮګﻦ اﺳﺘﺎزﯼ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ١١ ،١٤ﺳړﮎ ،وزﻳﺮ اﮐﺒﺮ ﺧﺎن  ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٢٠٢٣٠٢٩٣٦ :
٠٧٠٠٢٧٦٧٧٢
٠٧٠٠١۵٧٩٨٩
ﻓﮑﺲ٠٢٠٢٣٠٢٩٣٧ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏkjsong@koica.go.kr :
ezat@koica.go.kr
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.koica.go.kr :
ګﺎهﻨﺎﻣﻪ هﻨﺮ )(GH
رهﺮو ﻋﻤﺮزاد )رﺋﻴﺲ(
ﮐﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٨٢٩١٧ :
٠٧٧۶۵٠٣۶٠٨
٠٧٠٠٠٢٩١٩۴
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏr_omarzad@yahoo.com :
ccaa_kabul@yahoo
ګﺮﻳﻦ ﺳﺘﭗ )(GS
ﻧﻮراﻟﺤﻖ هﺎﺷﻤﯽ )د رﺋﻴﺲ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ،٥ﮐﻴڼﻪ ﺧﻮا ،د ﺷﺮﮐﺖ ﺳړﮎ ،د دارﻻﻣﺎن
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳړﮎ ،ﺣﺒﻴﺒﻴﯥ ﻟﻴﺴﯥ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٧٤٦٨٢ :
٠٧٩٧۵١۵١۵١
٠٧٩٩٣٤٩٣٠٩
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏNoorulhaq1968@gmail.com :
info@gmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.greenstep.com.af :

ګﻠﻮﺑﻞ هﻮپ  -د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ هﻴﻠﻮ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﺷﺒﮑﻪ )(GHNI
اﺳﺘﻴﻔﻦ زﮔﻠﺮ )رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ١٨ ،٨٢٢ﺳړﮎ ٦ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،درﻳﻤﻪ ﮐﺎرﺗﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ٣٠٢٣
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧۵٢٠٠٣٢٩۶ :
٠٢٠٢۵٠۴١٨۵
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏstefan.ziegler@ghni.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.ghni.org :
ګﻠﻮﺑﻞ راﻳټﺲ  -د ﻋﺪاﻟﺖ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻠګﺮﯼ )(GR
ﺟﺴﺘﻴﻦ ام ﺑﺎﺑﺎزﯼ )د ټﻮﻟﻮړﺋﻴﺲ(
 ٩ﺳړﮎ ﺗﺎﻳﻤﻨﯽ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٧٧۵٣٩۵۵ :
٠٧٩٧٧۵٣٩۵۵
٠٧٨٢٩٠٠٢٩٠
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏjustinm@glboalrights.org :
Eshaqf@globalrights.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.globalrights.org :
ګﻮﻳﺘﻪ اﻧﺴﺘﻴﺘﻴﻮت )د ﺁﻟﻤﺎن ﻓﺮهﻨګﯽ ﻣﺮﮐﺰ) )(Goethe
ﺗﻮرﺳﺘﻦ ارﺗﻞ )رﺋﻴﺲ(
د ﺷﺎﻩ ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺎزي واټ ﺳړﮎ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٢٠٢١٠۵٢٠٠ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏil@kabul.goethe.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.goethe.de/kabul :
ﻟﻤﺮ ټﻠﻮﻳﺰﻳﻮن )(Lemar TV
ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺤﺴﻨﯽ )ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﯽ رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ١٢ ،٣ﺳړﮎ ،وزﻳﺮ اﮐﺒﺮ ﺧﺎن  ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ٢٢۵ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٨١٣۶٩٨٠ :
٠٧٩٩٣٢١٠١٠
٠٧٩٩٣٠۶٢٨۴
ﻓﮑﺲ٠٠٩٧١۴۴٢٩٠٩۶۴ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏinfo@lemar.tv :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.lemar.tv :
ﻟﻪ ادارﯼ ﻓﺴﺎد ﺳﺮﻩ دﻣﺒﺎرزې ﻋﺎﻟﯽ ادارﻩ )(HOOAC
هﻤﺎﻳﻮن هﻤﺪرد )د ﻋﻤﻮﻣﯽ رﺋﻴﺲ اﺟﺮاﻳﯽ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل(
د ﺑﺎدام ﺑﺎغ ﺳړﮎ  ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠١۵٤٠۵٨ :
٠٧٠٦٧٢٠٢٠٠
٠٧۵٢٠٩٢٢٩٤
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ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏamini@anti-corruption.gov.af :
hamdardhomayoun@gmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.anti-corruption.gov.af :
ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮﻩ د ﺑﻠﺠﻴﻢ د ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ادارﻩ )(SAB
رﻓﻴﻖ ﺷﺮﻳﻔﯽ )اﺟﺮاﻳﻲ رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ،١٥٨٩د رﺣﻤﻦ ﺑﺎﺑﺎ د ﻟﻴﺴﯥ ﺳړﮎ ،دهﺒﻮرﯼ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٨٦١٤٧٣ :
٠٧٨٩٦٢١١٦٢
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏsab.exdir@gmail.com :
sab_adm@yahoo.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.assosab.be :
ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮﻩ د ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﻣﻮﺳﺴﻪ )(SI
هﻠﻦ ﭘﺎﺳﮑﻴﻪ )ﻋﻤﻮﻣﻲ رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ ١٢ ،٤١ﺳړﮎ ،ﭘﺎﻳﮑﻮب ﻧﺼﻮار ﺗﻪ ﻧږدې،
ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٣٠٣٦٣٣ :
٠٧٧١٩٣٩۵٢٣
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏafg.cdm@solidarites-afghanistan.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ:

afg.adm.coo@solidarites-afghanistan.org

www.solidarites.org

ﻟﻮﻳﻪ څﺎرﻧﻮاﻟﻲ )(AGO
ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺤﻖ اﻟﮑﻮ )ﻟﻮﯼ څﺎرﻧﻮال(
١٠ﻧﺎﺣﻴﻪ ،ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٢٠٢٢٠٠٠١٧ :
٠٧٠٠٢٦٠٤٤٠
٠٧٧۵۵١۵٤٦٩
ﻓﮑﺲ٠٠٩٣٠٢٠٢٢٠٠٠١٩ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏago.afg@gmail.com :
agadviser@yahoo.com
ﻟﻮﻳﻪ ﺁﺳﻴﺎ ،د ﺁرﻣﺎن ﺷﻬﺮ ﺑﻨﻴﺎد )(Armanshahr
ﮔﻴﺴﻮ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮﯼ )اﺟﺮاﻳﻴﻮﯼ رﺋﻴﺲ(
ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ٥ ،١٩٥ﺳړﮎ ،ﮐﻴڼ ﻻس ﺗﻪ )د رﺷﻴﺪ ﺳړﮎ(،
د ﻗﺼﺎﺑۍ ﮐﻮڅﻪ ،د ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ﺳﻴﻨﻤﺎ ،ﭘﺮوان ﻣﻴﻨﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٦٤٤٢٧٨٨ :
٠٧٠٠٠٤٧۵٢٣
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏ :
armanshahrfoundation.openasia@gmail.com
guissoujahangiri@gmail.com
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ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن د ﺧﻄﺮ ﭘﻪ ﻣﻌﺮض ﮐﯽ )(CiC
ټﻴﻤﻮرﺷﺎﻩ ادﻳﺐ )ﻋﻤﻮﻣﻲ رﺋﻴﺲ(
د ﺗﺎﻳﻤﻨﻲ څﻠﻮړﻻرﯼ  ،د ﺁﻏﺎ ﺳﻴﺪ ﻧﺎدري ﮐﻮرﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٨٦١١٦٠٠ :
٠٧٩٩٣٢٤٣٢۵
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏcdcic@ceretechs.com :
omcic@ceretechs.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.childrenincrisis.org.uk :
ﻣﺪﻳﮑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن – د ښځﻮ د ﻣﻼﺗړ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(WSO-MA
ﺣﻤﻴﺮا اﻣﻴﺮ رﺳﻮﻟﯽ )رﺋﻴﺴﻪ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ، ٦٠د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﻟﺴﻤﯥ ﺣﻮزې ﺗﺮ ﺷﺎ ،د ﺷﻬﻴﺪ
څﻠﻮړﻻرﯼ ،ﻧﻮﯼ ښﺎر ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢١١٤۵٦ :
٠٧٠٠٢٤٤٦٧٤
٠٧٩٣٢٠٠۵٣٣
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏhumaira.rasuli@medica-afghanistan.org :
info@medica-afghanistan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.medicamondiale.org :
ﻣﻠﯽ ارﻣﻐﺎن )(AM
ﻣﺤﻤﺪ داود ﺳﻴﺎووش )د اﻣﺘﻴﺎز ﺧﺎوﻧﺪ او ﻣﺴﻮول ﻣﺪﻳﺮ(
آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ٧۶٧:
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٨٧۴٣٠۶١۵ :
٠٧٧٣٣۴٣٢۵٠
٠٧٨۶٢٠٩٧٧٢
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏdsiawash@gmail.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.armaghan-e-melli.af :
ﻣﻠﯽ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰﻩ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ )(NABDP
اﺣﺴﻦ ﺳﺎدات )د رﺳﻨﻴﻮ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل(
د ﻧﻴﻼ ﺑﺎغ ﺳړﮎ ،د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ وزارت
اﻧګړ ،د داراﻻﻣﺎن ﺳړﮎ ،درﻳﻤﻪ آﺎرﺗﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٣٢٦٨٩ :
٠٧٧٧٧٢٤٤٤٤
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏinfo.nabdp@mrrd.gov.af :
mrrd-nabdp@hotmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.mrrd-nabdp.org :
ﻣﻴﻨﺪې د ﺳﻮﻟﯥ ﻟﭙﺎرﻩ )(MFP
ﺁﺻﻒ ﻓﻮﻻدﯼ )اﺟﺮاﻳﻴﻮﯼ ﺁﻣﺮ(
د ﺧﻴﺎﻃﺎﻧﻮ ﺳړﮎ ،د ﺷﻬﻴﺪ څﻠﻮړﻻرﯼ ،ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،آﺎﺑﻞ
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ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩۵٦٤٠٧۵۵ :
٠٧٩٤٩٠٩٩٠٠
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏrazia.arefi@yahoo.com :
aseffoladi@gmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.mothersforpeace.be :
ﻧړﻳﻮال ﺑﺎﻧﮏ )(WB
راﺑﺮت ﺟﯽ ﺳﺎم )ﻋﻤﻮﻣﯽ رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ١۵ ،١٩ﺳړﮎ ،وزﻳﺮ اﮐﺒﺮ ﺧﺎن ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٧٦٠٠٢ :
٠٧٠٠٢٤٠٩٢٤
٠٧٠٠٢٨٠٨٠٠
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏazia@worldbank.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.worldbank.org.af :
ﻧړﻳﻮال روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﭘﻼوﯼ )(IMC
هﻠﻦ ﮔﺮﻳﻨﻮﯼ )ﻋﻤﻮﻣﻲ رﺋﻴﺲ(
د هﺎﻟﻨډ ﺳﻔﺎرت ﺳړﮎ ،د ﺑﻼﺳﻢ روﻏﺘﻮن ﺗﺮﺷﺎ ،د ﻣﻠﮕﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ
ﺳﺎزﻣﺎن د وداﻧۍ ﺗﺮ څﻨﮓ ،څﻠﻮړﻣﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ،ﮐﻠﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﻪ د هﺎﻟﻨډ
ﺳﻔﺎرت د وداﻧۍ ﺗﺮ څﻨﮓ ،څﻠﻮړﻣﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ،ﮐﻠﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﻪ  ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٧٣٧٩۵٤ :
٠٧٩٩۵٦٦١٢٠
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏ :
agreenway@internationalmedicalcorps.org
hazizi@internationalmedicalcorps.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.internationalmedicalcorps.org :
ﻧﺮﻳﻮاﻟﻪ روﻏﺘﻴﺎﻳﯽ ﺳﺎزﻣﺎن )(UNWHO
اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻩ دل )ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺘﺎزﯼ(
د ﻳﻮﻧﺎﮐﺎ اﻧګړ ،د ﺟﻼل ﺁﺑﺎد ﺳړﮎ ،ﭘﻞ ﭼﺮﺧﻲ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٧٦١٠٦٦ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏregistry@afg.emro.who.int :
Nazarm@afg.emro.who.int
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.emro.who.int/countries/afg/ :
ﻧړﻳﻮاﻟﻪ روﻏﺘﻴﺎﻳﯽ ﺷﺒﮑﻪ او رواﻧﯽ ټﻮﻟﻨﻴﺰﻩ ادارﻩ
)(HealthNet-TPO
ﺣﺴﻴﺐ اﷲ ﺷﻤﺲ )د اﺳﺘﻮل ﺷﻮﯼ رﺋﻴﺲ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل(
د ﮐﻮرﺷﻤﻴﺮﻩ  ۵ ،٣ﺳړﮎ ،دﻩ ﻧﻮ دهﺒﻮرﯼ ٣ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ٧٦٨:
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٨٩٨٨٤١٦٤ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏpsm@healthnettpoaf.org :
office@healthnettpoaf.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.healthnettpo.org :

ﻧړﻳﻮال ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯼ ﭘﻼوﯼ )(IAM
درﻳﮏ ﺁر .ﻓﺮﻧﺰ )اﺟﺮاﻳﻲ رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ٧ ،٤٧٢ﺳړﮎ ،درﻳﻤﻪ ﮐﺎرﺗﻪ  ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ۶٢۵ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٢٠٢۵٠١١٨۵ :
٠٧٠٠٣٩۴٣٩٠
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏea@iam-afghanistan.org :
hq@iam-afghanistan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.iam-afghanistan.org :
ﻧﯽ -د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺁزادو رﺳﻨﻴﻮ ﻣﻼﺗړ ﮐﻮوﻧﮑﯽ )(Nai SOMA
ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﻴﺐ ﺧﻠﻮﺗﮕﺮ )اﺟﺮاﺋﻴﻮﯼ رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ ،٩٩د ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻢ ځﺎﯼ ،د داراﻻﻣﺎن ﺳړﮎ ٣ ،ﮐﺎرﺗﻪ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٤٤٠٩٩٢٣ :
٠٧٩۵٩١٩٦١٣
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏmujeeb@nai.org.af :
info@nai.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.nai.org.af :
وﺣﺪت ﮐﺘﺎﺑﺘﻮن )(WL
اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻩ وﺣﺪت )د اړﻳﮑﻮ ﻣﺴﻮول(
د ﮐﻤﭙﻨۍ ﺳړﮎ ،ﮐﻮټﻪ ﺳﻨګﯽ ،ﻧﻴﺎز ﺑﻴګ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢۵٢۵٩٨ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏahmadshahwahdat@fastmail.fm :
هﺎﺟﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(HAGAR Afghanistan
ﺑﺮاوﻧﻮﻳﺎن ﮔﺮاهﻢ )رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ٤ ،٢٤٩ﺳړﮎ ٦ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،ﺻﺒﺎ ﻣﻴډﻳﺎ ګﺮوپ
ﺗﻪ ﻧږدې ،درﻳﻤﻪ ﮐﺎرﺗﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ٣۴٩ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٢٠٢۵٠٠۶۵٨ :
٠٧٩٩٣٣٩٩۶٩
٠٧٨۴۴۴٩٣۴٠
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏafghanistan@hagarinternational.org :
info@hagar.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.hagarinternational.org :
هﺒﻴﺘﺎت  -د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮد ﺑﺸﺮ ﻣﻴﺸﺘﻴﺪﻧﯽ ﭘﺮوګﺮام
)(UN-Habitat
ﺟﺎن ﺗﺮﮐﺴﺘﺮا ) OICاﺳﺘﺎزﯼ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ٨ ،٤٣١ﺳړﮎ ،ﺗﺎﻳﻤﻨﻲ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩١٦١١٠١١ :
٠٧٩١٦١١٠١٩
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ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏjan.turkstra@unhabitat-afg.org :
info@unhabitat-afg.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.unhabitat-afg.org :
هﻤﺘﺎ  -د ټﻮﻟﻨﻴﺰې ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻣﻠګﺮې )(PSD
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯽ )رﺋﻴﺲ(
درﻳﻢ ﭘﻮړ ،ﻏﺮﻳﺐ زادﻩ ﺑﻼﮎ ،ﻣﻮﻻ ﻋﻠﻲ روﻏﺘﻮن ﺗﻪ ﻧږدې
 ،د درﻣﻠﺘﻮن ﮔﻮﻻﻳﻲ ﮐﻮټﻪ ﺳﻨﮕﯽ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٨۵١٢٢ :
٠٧٩٩٣٢٩١١٣
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏpsdkabul@gmx.net :
abdullahi@csc.gmail.com
هﻤﮑﺎري  -د ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻮ د هﻤﻐږۍ ادارﻩ )(CHA
ﻏﻼم ﻳﺤﻴﯽ ﻋﺒﺎﺳﯽ )اداري رﺋﻴﺲ(
اﻣﻨﻴﺘﻲ روزﻧﻴﺰ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،د ﻗﻨﺒﺮ د څﻠﻮړﻻرې ﺳړﮎ،
د ﺟﻴﻢ ﺑﺮﺧﻪ  ٥ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﺎن ﻣﻴﻨﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٩١٧٢٢ :
٠٧٩٩٤٤٦٠۵۵
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏabbasy@cha-net.org :
info@cha-net.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.cha-net.org :
هﻴﻠﻮﻳﺘﺎس ﺳﻮﻳﺲ اﻧټﺮﮐﻮاﭘﺮﻳﺸﻦ )(Helvetas
ﻓﻀﻞ اﮐﺒﺮ
د ﺗﺎﻳﻤﻨﻲ ﭘﺮوژﻩ ،ﻟﻮﻳﺪﻳځ ﺗﻪ  ٤ﺳړﮎ ٤ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٦۵٢٠٠٤ :
٠٧٧۵٩٨۵٦١٩
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏfazal.akbar@helvetas.org :
hamid.nadeem@helvetas.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.helvetas.org :
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  -ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯼ ﭘﻼوﯼ
)(UNAMA
ﮔﺒﺮﻳﻼ اﻳﺮﻳﺒﺎرﻧﯽ )د دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺮ(
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  Bﮐﻤﭙﺎوﻧډ ،د ﻓﺮاﻧﺴﯥ او ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻋﺮﺑﻲ اﻣﺎراﺗﻮ د
ﺳﻔﺎرﺗﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻴﻨځ ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ٣٢٠۵ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٢٠٢٩٧۶٣۵۴ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏiribarne@un.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.unama.unmissions.org :
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ﻳﻮﻧﺴﮑﻮ -دﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﺗﻌﻠﻴﻤﯽ او ﮐﻠﺘﻮرﯼ دﻓﺘﺮ
)(UNESCO
ﺣﺪﮔﺎر ﺷﺎرﺋﮏ )رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮرﺷﻤﻴﺮﻩ ، KB-۶۴٧د ﻋﺼﻤﺖ ﻣﺴﻠﻢ د ﺳړﮎ ﺗﺮﺷﺎ،
 ١٠ﻧﺎﺣﻴﻪ ،ﻧﻮﯼ ښﺎر ،آﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٧٣٠٩٣٨٩ :
٠٧٩٧۵٠٧٨٧٤
٠٧٠٠١۵٦٠٠۵
٠٠٨٨٢١٦۵۵۵٨٧۵٣٣
ﻓﮑﺲ٠٠٨٣٧٧٦٣٤٦٨٨٣٦ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏkabul@unesco.org :
e.sharuk@unesco.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.unesco.org/kabul :
ﻳﻮﻧﻴﺴﻒ – د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻧړﻳﻮال ﺻﻨﺪوق )(UNICEF
ﭘﻴﺘﺮ ﮐﺮوﻟﯽ )اﺳﺘﺎزﯼ(
د ﻳﻮﻧﺎﮐﺎ اﻧګړ ،د ﺟﻼل ﺁﺑﺎد ﺳړﮎ ،ﭘﻞ ﭼﺮﺧﯽ ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ۵۴ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٠۵٠٧٠٠٢ :
٠٧٩٠۵٠٧٠٠٣
٠٧٩٨۵٠٧٠٠٢
ﻓﮑﺲ٠٠٨٧٠٧۶۴٠۴٢۵٣٠ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏpcrowley@unicef.org :
Kabul@unicef.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.unicef.org :

پتی او تماسونه :والیتونه

ارزګﺎن

اﻓﻐﺎن ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﯽ ټﻮﻟﻨﻪ )(ADA
ﺧﺎن ﻣﻴﺮ ﺧﺎن )وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
 ٣ﺳړﮎ ،ﮐﺎم اﻳﺮ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺗﺮﻳﻨﮑﻮټ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٧٣١١٤٨٩ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏada.headoffice@ada.org.af :
ada.uruzgan@ada.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.ada.org.af :
د اﻓﻐﺎن د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﻣﻮﺳﺴﻪ
)(AHDS
ﻋﺠﺐ ﻧﻮر ﺻﻤﻴﻢ )وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
ﺗﺮﻳﻨﮑﻮټ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٨٢٩٧٤٦٢ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏajabnoor.sameem@yahoo.com :
info@ahds.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.ahds.org :
د ﺳﺮﻩ ﺻﻠﻴﺐ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﮐﻤﻴټﻪ )(ICRC
ﺁﺧﻨﺪ زادﻩ ﺣﺸﻢ ﺳړﮎ ﺗﺮﻳﻨﮑﻮټ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٨٢٩٧٠٤٣ :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.icrc.org :

ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٨٢٦۵٠٩٢ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏuruzgan@nspafghanistan.org :
kabul@nspafghanistan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.nspafghanistan.org :
دﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(SCI
ﻋﺒﺪاﻟﺒﺼﻴﺮ ﺷﻴﺮزاد )د اﻋﺰاﻣﯽ هﻴﺎت ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل(
د ﺣﻮزﯼ ﺳړﮎJACK ،دﻓﺘﺮ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺗﺮﻳﻨﮑﻮټ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩١٨٠٢۵٢ :
٠٧٩٤٦٢٩١٢٢
٠٧٩١٦١١٧٢٠
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏAbdulbasir.Shirzad@savethechildren.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.savethechildren.net :

ﺑﺎدﻏﻴﺲ

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳﻮداګﺮۍ او ﺻﻨﺎﻳﻌﻮ اﺗﺎق )(ACCI
ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺤﻖ دروﻳﺶ )ﻣﻨﻄﻘﻮﯼ ﺁﻣﺮ(
ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٢٨٨٤٧٤۵ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏbadqis.cci@gmail.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.acci.org.af :

د ﮐﺮﻧﯽ ،اوﺑﻮﻟﮕﻮﻟﻮ او ﻣﺎﻟﺪارﯼ رﻳﺎﺳﺖ )(DAIL
ﺣﺎﺟﯽ ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪ )رﺋﻴﺲ(
ﺗﺮﻳﻨﻜﻮټ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٧٢٠١۵٧١ :
٠٧٠٠٣٢۵٤١٤
٠٧٩٨٤٤٨٨٤١

د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺑﺮاﺑﺮول )(CoAR
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﻴﺪ )وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ٣ ،٢٠١ﺳړﮎ ،د ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮ ﺑﺎزار ،ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩۵٢٢١١٨٣ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏamed_mojab@yahoo.com :
coar_kbl@yahoo.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.coar.org.af :

د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ )(DRRD
ﻣﺤﻤﺪ هﺎﺷﻢ
ﺗﺮﻳﻨﻜﻮټ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٨٢۶٣٠٣٧ :
٠٧٠٠٢۶٢٠۶٢
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏengmhashim@yahoo.com :

د ﺑﻨګﻠﻪ دﻳﺶ د ﮐﻠﻴﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﮐﻤﻴټﻪ )(BRAC
اﺣﻤﺪ ﺳﻬﻴﻞ ﻧﻮرﯼ )وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٨٨٠٩٠٤٧ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏbracnsp_badghis@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.brac.net :

د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮوګﺮام –وﻻﻳﺘﯽ ادارﯼ واﺣﺪ )(NSP/PMU
اﻣﻴﺮ ﺧﺎن )وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
د ﺣﺎﺟﯽ ﺣﻴﺎت اﷲ ﮐﻮر ،ﺗﺮﻳﻨﮑﻮټ وﻟﺴﻮاﻟﯽ ،ﻣﻨﺎر څﻠﻮړﻻري،
د ﺧﺎص ارزګﺎن وﻟﺴﻮاﻟﻲ ﺳړﮎ ښﻲ ﺧﻮا ،ﻟﻮﻣړي ﺳړﮎ ښﻲ
ﺧﻮاﺗﻪ ،ﭘﻨځﻤﻪ وداﻧﻲ ﺧﺘﻴځ ﺧﻮا ،د آﺮﻧﻲ رﻳﺎﺳﺖ ﺗﻪ ﻧږدي

د ﺗﺤﺮﮎ د هﻮﺳﺎﻳﻨﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(MOVE
ﮔﻞ رﺣﻤﺎن ﻧﻘﺸﺒﻨﺪﯼ )د ﭘﺮوژﯼ ﺁﻣﺮ(
د څﺎرﻧﻮال اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮐﻮر ،د ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮ ﻟﻮﻣړۍ ﻧﺎﺣﻴﻪ ،د ﺑﺮﻳښﻨﺎ
دﻓﺘﺮ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩۵۵٧٧۵٤٣ :
٠٧٧٣۵٠۵٦٠٨
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ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏdr.gl.rahman@gamil.com :
azizkhamush@yahoo.com
د ﺳﺮﻩ ﺻﻠﻴﺐ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﮐﻤﻴټﻪ )(ICRC
د ﻋﻴﺪ ګﺎﻩ ځﺎﯼ ،د ﻣﻼ ﺑﺸﺮ د ﺗﻴﻠﻮ ټﺎﻧﮏ ﺗﺮ ﺷﺎ ،ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩١٦١٤٠٩ :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.icrc.org :
د ﮐﺮﻧﯽ ،اوﺑﻮﻟﮕﻮﻟﻮ او ﻣﺎﻟﺪارﯼ رﻳﺎﺳﺖ )(DAIL
ﺣﻔﻴﻆ اﷲ ﺑﻴﻨﺶ )رﺋﻴﺲ(
ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٤٧١۵٤٩ :
٠٧٩۵٩٣٦١٤٧
٠٧٩۵٣١٢٧٧٦
د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ )(DRRD
ﺳﻴﺪ رﺳﻮل اﮐﺒﺮﯼ
ﻣﺤﮑﻤﯥ ﺗﻪ ﻧږدﯼ ،د ﺑﺎدﻏﻴﺲ ښﺎر ،ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٠٧٨٦٩٢ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏRasull.akbari@mrrd.gov.af :
د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮوګﺮام –وﻻﻳﺘﯽ ادارﯼ واﺣﺪ )(NSP/PMU
اﻧﺠﻨﻴﺮ هﺎرون اﻧﻴﺲ )وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
د ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮ وﻟﺴﻮاﻟﯽ ،د وﻻﻳﺖ ﻟﻮﻣړۍ ﺳړﮎ ،د اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻮ
د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د دﻓﺘﺮﺗﺮڅﻨګ ،ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٧٧۵٣٦۵ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏBadghis@nspafghanistan.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.nspafghanistan.org :

ﺑﺎﻣﻴﺎن

ﺁﻟﺴﻮ -ﻟﻪ ﻣﺎﻳﻦ څﺨﻪ داﻏﻴﺰﻣﻦ ﺷﻮواﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻣﺆﺳﺴﻪ )(ALSO
د ښﻮﻧﯽ او روزﻧﯽ ﺳړﮎUN-Habitat،دﻓﺘﺮ ﺗﻪ ﻧږدﯼ،
د ﺑﺎﻣﻴﺎن ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٦١٣٩٧١٩ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏalso.bamyaan@gmail.com :
info@afghanlandminesurvivors.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.afghanlandminesurvivors.org :
اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺮﺳﺘﯥ -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(IRA
ﻳﺤﻴﯽ
د ﺑﺎﻣﻴﺎﻧﻮ ﻣﺮﮐﺰ ،ﻋﻴﺴﯽ ﺧﺎن دښﺘﻪ ،د ﺑﺎﻣﻴﺎﻧﻮ هﻮاﻳﯽ ډګﺮ ﺷﺎﺗﻪ،
د ﺑﺎﻣﻴﺎﻧﻮ ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٧۵٣٧٢۵٠ :
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ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏyahya_ghaznawi@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.islamic-relief.com :
www.irafghanistan.org
ﭘﮋواﮎ ﺧﺒﺮي ﺁژاﻧﺲ )(PAN
هﺎدﯼ ﻏﻔﺎرﯼ
د ﺑﺎﻣﻴﺎﻧﻮ ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٣٦٩٩٤٣ :
٠٧٠٨١٩٨٢٠٦
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏghafari_herat@yahoo.com :
news@pajhwok.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.pajhwok.com :
ﺣﺎﮐﺎ  -د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ښځﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﯥ
)(HAWCA
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﭘﻼزﻩ ﺗﺮ څﻨګ ،د ﺑﺎﻣﻴﺎن ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٦٤٤٢٦٦٩ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏsmohammadi@hawca.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.hawca.org :
د ﺁﻏﺎﺧﺎن ﺑﻨﻴﺎد  -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AKF
ﻣﻌﺮاج ﺧﺎن )ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ رﺋﻴﺲ(
هﻮاﻳﯽ ډګﺮ ﺗﻪ ﻧږدﯼ ،ﺳﺮ ﺁﺳﻴﺎب ،د ﺑﺎﻣﻴﺎﻧﻮ ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٤١٨٠٦٠ :
٠٧٨٦٦٠٠٨٨٢
٠٧٩٨۵٨٩٨٦٨
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏMuslim.khuram@akdn.org :
info.info@akdn.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.akdn.org/akf :
د اﻓﻐﺎن ښځﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ اوﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(AWSE
اﻣﻴﻨﻪ ﺣﺴﻦ ﭘﻮړ )د ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻣﺴﻮول(
د ﺑﺎﻣﻴﺎﻧﻮ ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٢٩٢٤٢١ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏfinance.awse2012@gmail.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.future4afghanwomen.net :
www.awse.info
د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺑﺮاﺑﺮول )(CoAR
ﺣﺎﺟﯽ ﺣﻔﻴﻆ اﷲ )وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
ﻋﺰﻳﺰﯼ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،د ﻋﻠﯽ داد ﺣﻤﺎم ﺗﺮ ﺷﺎ ،د ﺑﺎﻣﻴﺎﻧﻮ ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٧٤١٠٣٧١ :

پتی او تماسونه :والیتونه

ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏcoar_bamyan@yahoo.com :
coar_kbl@yahoo.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.coar.org.af :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن )(AIHRC
ﻋﺒﺪاﻻﺣﺪ ﻓﺮزام )د ﭘﺮوګﺮام ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ﺁﻣﺮ(
ﭼﺎوﻧﯽ ،د ﮔﺮځﻨﺪوﯼ هﻮټﻞ ﺗﺮ څﻨګ ،د ﺑﺎﻣﻴﺎﻧﻮ ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٤٧٣٨٦١ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏahad.farzam@gmail.com :
bamyan@aihrc.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.aihrc.org.af :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺗﻌﺎون ﻣﺮﮐﺰ )(CCA
ﺳﻴﺪ اﺣﻤﺪ )ﺁﻣﺮ(
ﻏﻠﻐﻠﯽ ﺗﻪ ﻧږدﯼ ،ﻧﻮﯼ ښﺎر ،د ﺑﺎﻣﻴﺎﻧﻮ ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٠٣٦٦۵٣ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏccakabul@hotmail.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.cca.org.af :
داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺗﻌﺎون ﻣﺮﮐﺰ )(CCA
رﺣﻴﻢ )ﺁﻣﺮ(
د اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻮرا دﻓﺘﺮ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻧﻮﯼ ښﺎر ،ﻳﮑﺎوﻟﻨﮓ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٠٨٨٢١٦٢١١٣٨٢٤٤ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏccakabu@hotmail.com :
ahmadi.cca@gmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.cca.org.af :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳﻮداګﺮۍ او ﺻﻨﺎﻳﻌﻮ اﺗﺎق )(ACCI
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺣﺴﻦ زادﻩ )ﻣﻨﻄﻘﻮﯼ ﺁﻣﺮ(
د ﺑﺎﻣﻴﺎن ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٠٠٠٨٩٧١ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏbamyancci@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.acci.org.af :
داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺮﺳﺘﯽ او ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(AADA
ﻣﺤﻤﺪ ﺛﻤﻴﻦ ﻧﻴﮏ ﻓﺮ )د ﭘﺮوژﯼ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰﺁﻣﺮ(
ﺳﺮﺁﺳﻴﺎب ،هﻮاﻳﯽ دګﺮﺟﻨﻮب ﺗﻪ ،د ﺑﺎﻣﻴﺎن ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٢٤٢٢٠٢ :
٠٧٧٠١٧٦٢٩٨
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏmnikfar@aada.org.af :
samin_nikfar@yahoo.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.aada.org.af :

داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ د ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺆﺳﺴﻪ )(ACSFO
ﺣﺴﻴﻦ داد اﺣﻤﺪﯼ )ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ﺁﻣﺮ(
د ﺑﺎﻣﻴﺎﻧﻮ ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧١٠٢٣٩٨٣ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏhussaindad@gmail.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.acsf.af/www.acsf-rc.com :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺮﮐﺰي ﺳﻴﻤﻮ د ﺳﻮﮐﺎﻟۍ ﮐﻤﻴټﻪ )(CAWC
ﻣﺤﻤﺪ داوود )د اړﻳﮑﻮ ﻣﺴﻮول(
ﺟﻮﮔﺮﻩ ﺧﻴﻞ ،د ﺑﺎﻣﻴﺎﻧﻮ ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٢٣٦٨٧٢ :
٠٧٧٠٠٠٩٨٧٢
٠٧٩٩٤١٠٤٤٦
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏnikahmadi64@hotmail.com :
cawcbamyan@yahoo.com
د ﺑﺎﻣﻴﺎﻧﻮ ﭘﻮهﻨﺘﻮن )(BU
ﺳﺨﯽ داد ﺳﻠﻴﻢ )د ﭘﻮهﻨﺘﻮن رﺋﻴﺲ(
د ﺑﺎﻣﻴﺎﻧﻮ ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠۵٨٩٨٠٠ :
٠٧٨۵٧٠٧۵٧٣
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏjoyam@indiana.edu :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.bu.edu.af :
د ﺑﻨګﻠﻪ دﻳﺶ د ﮐﻠﻴﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﮐﻤﻴټﻪ )(BRAC
ﻧﺬراﻻﺳﻼم )د ﭘﺮوژﯼ ﺁﻣﺮ(
ﺳﺮﺁﺳﻴﺎب ،هﻮاﻳﯽ ډګﺮ ﺗﻪ ﻧږدﯼ  ،د ﺑﺎﻣﻴﺎﻧﻮ ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٠٤٢۵٨٠ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏnazrul.stup@gmail.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.brac.net :
د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯽ ﺳﭙﺮﻟﯽ  -ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ،ﻓﺮهﻨګﯽ او ټﻮﻟﻨﻴﺰﻩ ﻣﻮﺳﺴﻪ
)(SCRCSO
ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ داﻧﺶ )رﺋﻴﺲ(
ﮐﻮر  ،٣٣٢ﺻﻔﺎ ښﺎرګﻮټﯽ ،د ﺑﺎﻣﻴﺎﻧﻮ ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٤٧٢٤٨٣ :
٠٧٩٤٤١٨۵٢٦
٠٧٧٢٨٩٨۵٣٦
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏscrcso@yahoo.com :
danesh211@yahoo.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.baharaf.org :
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د ﭘﻴﻮﻧﺪ راډﻳﻮ -ﺑﺎﻣﻴﺎن )(RP
اﮐﺒﺮ داﻧﺶ )رﺋﻴﺲ(
ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ،٢٠٢د ﺻﻔﺎ ښﺎرګﻮﺗﯽ ،د ﺑﺎﻣﻴﺎن ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٤٧٢٤٨٣ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏradio.paiwand@gmail.com :
دځﻤﮑﯽ د ﺗﻨﻈﻴﻢ ﭘﺎﻳﺪاراﻧﺴﺘﻴﺘﻴﻮت )(SLMIO
ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاهﻴﻢ اﺑﺮار )اﺟﺮاﻳﯽ رﺋﻴﺲ(
ﻧﻮﯼ ښﺎر ،د ﭘﯽ .ﺁر .ﺗﯽ اډې ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،د ﺑﺎﻣﻴﺎﻧﻮ ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٨٣٦٤٣۵۵ :
٠٧٩٣۵٦٣٩٣٣
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏmibrahim.abrar@slmi.org.af :
faizagha.karimi@slmi.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.helvetas.org :
د ﺳﺮﻩ ﺻﻠﻴﺐ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﮐﻤﻴټﻪ )(ICRC
ﺳﺮ ﺁﺳﻴﺎب ،د هﻮاﻳﯽ دګﺮ ﺷﻤﺎل ﺗﻪ ،د ﺑﺎﻣﻴﺎن ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٢٠٩٣٧٠٥ :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.icrc.org :
د ﺳﯽ ،ﺁر ،اس ﻣﻮﺳﺴﻪ )(CRS
اﮐﺒﺮ اﺣﻤﺪﯼ )ﺣﻤﺎﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
د ﻧﺠﻮﻧﻮ ﻟﻴﺴﯽ ﺗﺮ څﻨګ ،ﺳﻴﺪ ﺁﺑﺎد ﮐﻠﯽ ،د ﺑﺎﻣﻴﺎﻧﻮ ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٤٣٠٤٧٠٧ :
٠٧٧٤٨١٢٧٦٤
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏakbar.ahmadi@crs.org :
akbar.saighani@crs.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.crs.org :
د ﮐﺮﻧﯽ ،اوﺑﻮﻟﮕﻮﻟﻮ او ﻣﺎﻟﺪارﯼ رﻳﺎﺳﺖ )(DAIL
ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎهﺮ ﻋﻄﺎﻳﯽ )رﺋﻴﺲ(
د ﺑﺎﻣﻴﺎﻧﻮ ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٣۵٤٠۵٩ :
٠٧٧٤۵٤٨٦٧٠
٠٧٧٨٠٩١٤٠٠
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏatayeebayan@yahoo.com :
dr.musa500@yahoo.com
د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ )(DRRD
ﻳﻮﻧﺲ ﺑﺼﻴﺮ )رﺋﻴﺲ(
د ﺑﺎﻣﻴﺎﻧﻮ ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٣١۵٦۵۵ :
٠٧٧٨٤١٧١٧٠
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏBaser_bamyanrrd@yahoo.com :
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دﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(SCI
ﻋﺒﺪاﻟﺠﻤﻴﻞ ﺗﺎﺑﺶ )وﻻﻳﺘﯽ ﻟﻮړ رﺗﺒﻪ ﺁﻣﺮ(
ﺟﮕﻮرﻩ ﺧﻴﻞ ﮐﻠﯽ ﺑﺎﻣﻴﺎن ،د ﺑﺎﻣﻴﺎﻧﻮ ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٨٤۵٤۵٩٠ :
٠٧٩٨٤۵٤٥٩٣
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏabduljamil.tabish@savethechildren.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.savethechildren.net :
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮ ﻧﻮ د ﮐﺮهڼﯥ او ﺧﻮراﮎ ﻧړﯦﻮاﻟﻪ ادارﻩ ،داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
دﻓﺘﺮ )(FAO
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺳﯽ اﻃﻬﺮ )د اړﻳﮑﻮ ﻣﺴﻮول(
د ﺑﺎﻣﻴﺎﻧﻮ ﻣﺮﮐﺰ ،د ﻣﻼ ﻏﻼم ﮐﻠﯽ ،ﺳﻮﻟﯽ ﮐﺎرﺗﯥ ﺗﻪ ﻧږدﯼ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٢٠٨٨۵٣ :
٠٧٧٩١٤٩٤٢٩
٠٧٨٧٤٢٩٤۵١
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏMohammadmusa.athar@fao.org :
Sayedali.hashemyan@fao.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.fao.org :
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﮐډواﻟﻮ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﻤﻴﺸﻨﺮﯼ )(UNHCR
اﺣﻤﺪ ﺟﻮاد وﻓﺎ )د دﻓﺘﺮ رﺋﻴﺲ(
د هﻮاﻳﯽ ډګﺮ ﺷﻤﺎل ﺧﺘﻴځ ﺳړﮎ ،ﺳﺮﺁﺳﻴﺎب ،د ﺑﺎﻣﻴﺎﻧﻮ ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩١٩٩٠٠٨٦ :
٠٧٩١٩٩٠٠٨٢
٠٧٩١٩٩٠٠٨٨
٠٠٨٧٠٣٧٦٣٠٣٣٣٢٠
ﻓﮑﺲ٠٠٨٧٠٣٧٦٣٠٣٣٣٢١ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏwafa@unhcr.org :
naqib@unhcr.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.unhcr.org :
د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮوګﺮام –وﻻﻳﺘﯽ ادارﯼ واﺣﺪ )(NSP/PMU
اﻧﻮر )وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
ﺑﺎزار ﺁﺧﺮﻩ ﺑﺮﺧﻪ ،ﺣﻤﺎم ﺻﻔﺎ ﺗﻪ ﻧږدي ،د ﺑﺎزار ﺧﺘﻴځ ﺧﻮا ﻧﻪ
ﻟﻮﻣړۍ ﻓﺮﻋﻲ آﻮڅﻪ ښﻲ ﺧﻮاﺗﻪ ،د ﺑﺎﻣﻴﺎﻧﻮ ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٣٩٣٠٢٣ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏbamyan@nspafghanistan.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.nspafghanistan.org :
ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮﻩ د ﺑﻠﺠﻴﻢ د ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ادارﻩ )(SAB
رازق هﺎﺷﻤﯽ )وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
ICRCدﻓﺘﺮ ﺗﻪ ﻧږدﯼ ﺳﺮاﺳﻴﺎب ،د ﺑﺎﻣﻴﺎن ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩۵٠١٠٢٧ :
٠٧٧٧۵٠١٠٢٧

پتی او تماسونه :والیتونه

ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏsab.bamyan@gmail.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.assosab.be :
هﺒﻴﺘﺎت  -د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﺑﺸﺮ ﻣﻴﺸﺘﻴﺪﻧﯽ ﭘﺮوګﺮام
)(UN-Habitat
ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﺒﺎرز )وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
د ﻣﻌﺎرف ﺳړﮎ ،ﺗﻠﻮارﻩ ،د ﺑﺎﻣﻴﺎن ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩١٦١١٣٢٢ :
٠٧٧٤٣٢٠٢٧٢
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏsmobariz@yahoo.com :
sayed.mobariz@unhabitat-afg.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.unhabitat-afg.org :
هﻴﻠﻮﻳﺘﺎس ﺳﻮﻳﺲ اﻧټﺮﮐﻮاﭘﺮﻳﺸﻦ )(Helvetas
هﻤﺎﻳﻮن اﻓﺸﺎر
د ﺑﺎﻣﻴﺎﻧﻮ ﻣﺮﮐﺰ ،د هﻮاﻳﯽ ډګﺮ ﺷﻤﺎل ﺗﻪ ،ﻋﻴﺴﯽ ﺧﺎن دښﺘﻪ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧١٠٠٦٠۵١ :
٠٧٧٨٠١٣٨٢۵
٠٧٧٨١۵٩٧١٢
٠٠٨٨٢١٦٢١٠١١٢۵٩
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏhomayoun.afshar@helvetas.org :
keshar.sthapit@helvetas.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.helvetas.org :
هﻴﻠﻮﻳﺘﺎس ﺳﻮﻳﺲ اﻧټﺮﮐﻮاﭘﺮﻳﺸﻦ )(Helvetas
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ
د ﺳﻴﻐﺎن وﻟﺴﻮاﻟﯽ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٤۵٧٤٢٤٣ :
٠٧٧٦٣٨٢٣٢٠
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏabdul.latif@helvetas.org :
mmd.hemmat@gmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.helvetas.org :
هﻴﻠﻮﻳﺘﺎس ﺳﻮﻳﺲ اﻧټﺮﮐﻮاﭘﺮﻳﺸﻦ )(Helvetas
ﻣﺤﻤﺪ اﺻﻴﻞ
ﮐﻬﻤﺮد وﻟﺴﻮاﻟﯽ ،ﮐﻬﻤﺮد
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٥٣٦٩٧٩٤ :
٠٧٧٢٩٩٤٦٩٠
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏmohammad.asil@helvetas.org :
amir.khan@helvetas.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.helvetas.org :

ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  -ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯼ ﭘﻼوﯼ
)(UNAMA
د واﻟﯽ د دﻓﺘﺮ ﺗﺮ څﻨګ ،دﻋﻴﺴﯽ ﺧﺎن دښﺘﻪ ،ﻧﻮﯼ ښﺎر ،د ﺑﺎﻣﻴﺎﻧﻮ ښﺎر
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ٣٢٠۵ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٢٩٧۶۵۵ :
٠٧٩٠٠٠٢٠۶١
ﻓﮑﺲ٠٠٩٣٩٠٨٣١٢۶۴۵٩ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏunamabamyan@un.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.unama.unmissions.org :
ﻳﻮﻧﻴﺴﻒ  -دﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻧړﻳﻮال ﺻﻨﺪوق )(UNICEF
د ﺑﺎﻣﻴﺎﻧﻮ ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٨۵٠٧۵٧٢ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏkabul@unicef.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.unicef.org :

ﺑﺪﺧﺸﺎن

اﮐﺘﻴﺪ  -د ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ هﻤﮑﺎرﻳﻮ ادارﻩ )(ACTED
دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ روﮐﯽ )ﺁﻣﺮ(
ﻣﻴﻮﻧﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻪ ﻧږدﯼ ﻧﻮﯼ ښﺎر ،ﻓﻴﺾ ﺁﺑﺎد
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٧٠١٤۵٩ :
٠٧٨٨٤٣٠١٩۵
٠٠٨٨٢١٦٤٤٩٤٢٠۵١
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏdost.rokai@acted.org :
Faizabad.administration@acted.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.acted.org :
د ﺁﺷﻴﺎﻧﻪ دﻓﺘﺮ )(ASCHIANA
ﻋﻤﺮ ﺟﺎن ﺿﻴﺎ
د ﻓﻴﺾ ﺁﺑﺎد وﻟﺴﻮاﻟۍ ﻣﺮﮐﺰ ،د  OXfam GBدﻓﺘﺮ ﺗﻪ ﻧږدﯼ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٢۵٦١٦٠١ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏomarzia1956@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.aschaina.com :
د ﺁﻏﺎﺧﺎن ﺑﻨﻴﺎد  -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AKF
ﻧﺠﻢ اﻟﺪﻳﻦ ﻧﺠﻢ )ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰرﺋﻴﺲ(
دﻓﺘﺮ اﻧګړ AKDNﻧﻮﯼ ښﺎر ،ﻓﻴﺾ ﺁﺑﺎد
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٦٨٨٩١٧٧ :
٠٧٨٦٦٠٠٨٨٢
٠٧٩٨۵٨٩٨٦٨
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏinfo.info@akdn.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.akdn.org/akf :
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د اﻓﻐﺎن اﻳډ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(Afghanaid
ﻓﻀﻞ هﺎدﯼ ﻋﻤﺮزﯼ )د ﭘﺮوګﺮام وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ-ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ(
د ﻓﻴﺾ ﺁﺑﺎد ښﺎ ر ،ﻓﻴﺾ ﺁﺑﺎد
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٣٨١٤٤۵١ :
٠٧٩٣٨١٤٤٦١
٠٠٨٨٢١٦٨٤٤٠٠١٤٢-۴۴
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏhomarzai@afghanaid.org.uk :
esultanzi@afghanaid.org.uk
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.afghanaid.org.uk :
د اﻓﻐﺎن ﮐﻮر ﻧﻴﻮ د ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ دﻓﺘﺮ )(CAF
ﻣﺤﻤﺪ ﻳﺎﺳﻴﻦ رﺣﻴﻤﻴﺎر )د رﺋﻴﺲ ﺗﺨﻨﻴﮑﯽ رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻮرﺷﻤﻴﺮﻩ  ،٢٩د اﻣﺎم ﺑﺨﺎرﯼ ﺟﻮﻣﺎت ﺳړﮎ ٣ ،ﺣﺼﻪ ،ﻧﻮﯼ ښﺎر
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ٥٨٢٢:
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٧٨٢٢٣٩۵ :
٠٧٧٧٨٢٢٣٩٦
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏhc.caf.bdk@gmail.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.caf.org.af :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻗﻮ ﺳﺎزﻣﺎن )(AHRO
ﺟﺎهﺪ اﷲ )اﺳﺘﺎزﯼ(
ﺣﺒﻴﺐ اﷲ درﻣﻠﺘﻮن ﺗﺮ څﻨګ ،دوﻳﻢ ﺳړﮎ ﻧﻮﯼ ښﺎر ،ﻓﻴﺾ ﺁﺑﺎد
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٨٨٠٩٩١٦٦ :
٠٧٠٠٦٧۵٢٣۵
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏwajed_m@yahoo.com :
achr98@yahoo.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.ahro.af :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن )(AIHRC
وﺣﻴﺪ اﻟﺪﻳﻦ ارﻏﻮن )د ﭘﺮوﮔﺮام وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
 ٣ﺣﺼﻪ ٥ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،ﺳﭙﻮړﺗﯽ ﺳﺘﻴډﻳﻮم ﺗﻪ ﻧږدﯼ ،ﻧﻮﯼ ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٣٩٨٨٩٩ :
٠٧٩٩٢٨٤٧٤۵
٠٧٩٨٥٢٧٠۵٨
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏwarghun@yahoo.com :
aihrc_bdn@yahoo.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.aihrc.org.af :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻟﭙﺎرﻩ ﺧﻴﺮﻳﻪ ادارﻩ )(WADAN
ﻏﻼم دﺳﺘﮕﻴﺮ )د ﭘﺮوژﯼ اﻧﺴﺠﺎم ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ ، ٢ﻧﻮﯼ ښﺎر ،ﻓﻴﺾ ﺁﺑﺎد
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٤٦٢٠۵۵ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏinayatniazi2000@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.wadan.org :
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺗﻌﺎون ﻣﺮﮐﺰ )(CCA
ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ )ﺁﻣﺮ(
ﻓﻴﺾ ﺁﺑﺎد
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٠٨٨٢١٦٢١١٣٨٢٤٤ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏahmadi_ab@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.cca.org.af :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳﻮداګﺮۍ او ﺻﻨﺎﻳﻌﻮ اﺗﺎق )(ACCI
ﺟﺎوﻳﺪ ﻋﺠﺰي )ﻣﻨﻄﻘﻮﯼ ﺁﻣﺮ(
ﻓﻴﺾ ﺁﺑﺎد
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٨٦۵٠٠٠٧١ :
٠٧٩٨١١٢٨٠٠
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏajzi.jawid1390@gmail.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.acci.org.af :
داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ دﻧﺎروې ﮐﻤﻴټﻪ )(NAC
ﻓﻘﻴﺮ ﺧﺎن )د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ دﻓﺘﺮ ﺁﻣﺮ(
د ﮐﻮرﺷﻤﻴﺮﻩ  ،۶ﻧﻮاﻳﯽ واټ  ٣ﺳړﮎ ،واﺧﺎن هﻮټﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳړﮎ
ﺗﻪ ﻧږدﯼ (١٤٨ )،د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺎ ﺗﻪ ،ﻧﻮﯼ ښﺎر ،ﻓﻴﺾ ﺁﺑﺎد
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٥٦٣١٠٤٤٣ :
٠٧٩٩٤٩٩٧٥٢
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏbroedu@nacaf.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.afghanistan.com :
ډاﮐﺎر -د ډﻧﻤﺎرﮎ ﮐﻤﻴټﻪ د اﻓﻐﺎن ﮐډواﻟﻮ د ﻣﺮﺳﺘﯽ ﻟﭙﺎرﻩ
)(DACAAR
داداﷲ )ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ﺁﻣﺮ(
ﻣﺎﻟﻪ ﺑﺎزار ،د ﮐﺸﻢ وﻟﺴﻮاﻟﯽ ،ﻓﻴﺾ ﺁﺑﺎد
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٣٤٠٧٩٠٢ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏnortheast.rm@dacaar.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.dacaar.org :
د اﮐﺴﻔﺎم ﺟﻲ ﺑﻲ ﻣﺆﺳﺴﻪ )(Oxfam GB
ﻧﺴﻴﻤﻪ ﺳﺤﺮ )د ﭘﺮوﮔﺮام اﻧﺴﺠﺎم ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
ﻧﻮﯼ ښﺎر ٣ ،ﺣﺼﻪ ،ﻟﻮﻣړﯼ ﭘﺎرﮎ ،ﻓﻴﺾ ﺁﺑﺎد
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧۵٦٣١٠٦۵٣ :
٠٧٩٩٨٣٠۵٧٦
٠٧٩٩٨٣٠۵٧٤
٠٠٨٨٢١٦٨٤٤٠٠٤٣٠
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏnsahar@oxfam.org.uk :
ahadi@oxfam.org.uk
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.oxfam.org.uk :

پتی او تماسونه :والیتونه

د ﺑﺪﺧﺸﺎن ﭘﻮهﻨﺘﻮن )(BU
ﺧﺴﺮو ﻧﻈﺮﯼ )د ﭘﻮهﻨﺘﻮن رﺋﻴﺲ(
د ﻣﻠﯽ اﻣﻨﻴﺖ ﺗﺮ څﻨګ ،ﻧﻮﯼ ښﺎر ،ﻓﻴﺾ ﺁﺑﺎد
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩١١١٧١٨ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏkhisrow.nazari@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.Badakhshan-in.edu.af :
د ﭘﯽ ﺁر ﺑﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(PRB
ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺼﻴﺮ )ادارﯼ ﻣﺪﻳﺮ(
ﻧﻮﯼ ښﺎر ،ﻓﻴﺾ ﺁﺑﺎد
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٧٢٤۵٨٤ :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.prb.org.af :
دﺟﻲ ﺁﯼ زﻳﺪ د ﺑﻨﺴټﻴﺰو زدﻩ ﮐړو ﭘﺮوګﺮام )(GIZ/BEPA
ﺻﻴﻮر ﻣﺤﻤﻮد زادﻩ )ﻣﺎﺳﺘﺮ ﺗﺮﻳﻨﺮ(
ﻓﻴﺾ ﺁﺑﺎد TTC
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩١٢٨۴٨٢ :
٠٧٧٧۴٨۴٢۵۶
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏsaboor.mahmoodzada@giz.de :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.bepafg.com :
د روﻏﺘﻴﺎ اوټﻮﻟﻨﻴﺰې ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ادارﻩ )(SHDP
هﻤﺎﻳﻮن ﭘﻮﭘﻞ )ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ﺁﻣﺮ(
ﻧﻮﯼ ښﺎر ،ﻓﻴﺾ ﺁﺑﺎد
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٧٨٢٢٤١٢ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏshdpbadakhshan.pm@gmail.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.shdp.org.af :
د ﮐﺎﻧﺴﺮن ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن )(CWW
ﻋﻈﻴﻤﻪ روﻳﺎ )د ﭘﺮوګﺮام ﻟﻮړ رﺗﺒﻪ اﻧﺴﺠﺎم ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
د ﻓﻴﺾ ﻋﻼف ﺟﻮﻣﺎت ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ٥ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،ﻧﻮﯼ ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٥٧٦٠٥٥١ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏazima.roya@concern.net :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.concern.net :
د ﮐﺮﻧﯽ ،اوﺑﻮﻟﮕﻮﻟﻮ او ﻣﺎﻟﺪارﯼ رﻳﺎﺳﺖ )(DAIL
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻢ ﻋﻠﻴﻤﯽ )رﺋﻴﺲ(
ﻓﻴﺾ ﺁﺑﺎد
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٢٧٢٩٦١ :
٠٧٩٩٠٦٨٠١٤
٠٧٩٩٨٤١٣۵٧
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏm.alim_alimi@yahoo.com :

د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ )(DRRD
ﭘﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻔﺘﻠﯽ
ﻓﻴﺾ ﺁﺑﺎد
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩۴٧٧٢١١ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏpeer.mohammad@mrrd.gov.af :
د ﻣﺨﺪرﻩ ﺗﻮﮐﻮ او ﺟﺮم ﭘﺮ ﺿﺪ د ﻣﻠﮕﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ادارﻩ )(UNODC
اﻟﻄﺎف ﺣﺴﻴﻦ ﺟﻮﻳﺎ )ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ اﻧﺴﺠﺎم ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
ﻟﻮﻣړﯼ ﺳړﮎ ،ﻧﻮﯼ ښﺎر ،ﻓﻴﺾ ﺁﺑﺎد
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٢٢٦٤٣٤ :
٠٧٩٩٢٦٨۵٩٦
٠٧٩٦۵٢٠٨٧٣
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏAltaf-hussain.joya@unodc.org :
masouveer1@gmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.unodc.org :
دﻣﺮﺳﯽ ﮐﻮر ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(MC
ﻧﻮرﺧﺎن اﮐﺒﺮﯼ )ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ ﺁﻣﺮ(
ﻓﻴﺾ ﺁﺑﺎد
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٣۵٠٦٧٢١ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏnakbary@af.mercycorps.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.mercycorps.org :
د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮوګﺮام –وﻻﻳﺘﯽ ادارﯼ واﺣﺪ )(NSP/PMU
ﻋﺒﺪاﻟﻮﻟﯽ )وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
ﻧﻮﯼ ښﺎر ۵ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،ﻓﻴﺾ ﺁﺑﺎد
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢۵٩١٠٠ :
٠٧٩١٦٣۵١٠٠
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏbadakhshan@nspafghanistan.org :
kabul@nspafghanistan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.nspafghanistan.org :
د ﻣﻴﺸﻦ اﻳﺴﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(ME
ﮔﻴﺮت ﮐﻮﻣﭙﻠﻤﻦ )د ﭘﺮوﮔﺮام وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
د اﺣﻤﺪ ﻣﻐﺎزﻩ ﺳړﮎ ،ﻧﻮﯼ ﻓﻴﺾ ﺁﺑﺎد
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٧٩٦٣٠٤٤ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏppm.bdk@miseast.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.missioneast.org :
ﻓﻼح -د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ ﺟﻮړوﻧﯥ او ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ ﻣﻮﺳﺴﻪ
)(ARRAF
دﻣﺸﻬﺪ ښﺎر ،ﮐﺸﻢ وﻟﺴﻮاﻟﯽ ،ﻓﻴﺾ ﺁﺑﺎد
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٤١١٠٠١١ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏarrafafg@yahoo.com :
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ﻓﻮﮐﺲ -د ﺑﺸﺮﯼ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺳﺎزﻣﺎن )(FOCUS
ﻏﻼم ﺻﻔﺪر ﻇﻬﻴﺮ )د ﭘﺮوﮔﺮام ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ اﻧﺴﺠﺎم ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
 GIZدﻓﺘﺮ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،ﻧﻮﯼ ښﺎر ﻓﻴﺾ ﺁﺑﺎد
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٣٤۵٠٠٢ :
٠٧۵٤٦۵٣٩۵
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏsafdar.zaheer@focushumanitarian.org :
Rahim.rashid@focushumanitarian.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.akdn.org/focus :
ﻧړﻳﻮاﻟﻪ روﻏﺘﻴﺎﻳﯽ ﺳﺎزﻣﺎن )(UNWHO
ﺳﻴﺪ ﻣﺰارﯼ ﻧﺎﺻﺮﯼ )اﻧﺴﺠﺎم ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
 ٠۵ﺣﺼﻪ LDG ،دﻓﺘﺮ ﺗﻪ ﻧږدﯼ ﻧﻮﯼ ښﺎر ،ﻓﻴﺾ ﺁﺑﺎد
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٣٢٢١٣٤ :
٠٧٩٩٤١٧٠٧١
٠٠٨٨٢١٦٣٣٣٣٠٧٤٠
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏmazarinasiris@afg.emro.who.int :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.emro.who.int/countries/afg/ :
ﻧړﻳﻮال ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯼ ﭘﻼوﯼ )(IAM
ﺟﺎن ﻣﻴﺮس )د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ټﻴﻢ ﻟﻴډر(
د ﺳﻴﻒ ﺷﻬﻴﺪ ﻟﻴﺴﯽ ﻧﻪ ﻻﻧﺪﯼ ) د آﻠﻴﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ ﺗﺮ څﻨګ(
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ۶٢۵ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٧۴٧٠٧١٠ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏrtl.badakhshan@iam-afghanistan.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.iam-afghanistan.org :
ﻧﻮﺷﺎق اﻧټﺮ ﻧﺸﻨﻞ )(NI
ﺳﻴﺪ اﮐﺒﺮ )ادارﯼ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل(
ﻟﻮﻣﺮﯼ ﺣﺼﻪ ٢ ،ﺳړﮎ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺮ څﻨګ ،ﻧﻮﯼ ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٨٤٤٧٠٣٧ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏSaidakbar@noshaq.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.noshaq.org :
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  -ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯼ ﭘﻼوﯼ
)(UNAMA
ﺗﻮﻣﻮﮐﻮ ﮐﻮﺑﻴﺘﺎ )د دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺮ(
د ﮐﻠﻴﻮد ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ اوﭘﺮاﺧﺘﻴﺎرﻳﺎﺳﺖ ﺷﺎ ﺗﻪ ٥ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،ﻧﻮﯼ ښﺎر ﭘﺴﺖ
ﺑﮑﺲ٣٢٠۵ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢۵٠٣۵٩ :
٠٧٩٩٨٢٢٣٣٧
٠٧٩٧٣۴٣٣٠۶
٠٠٨٨٢١۶٢١١١١٣٣۶
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ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏkobuta@un.org :
hakim@un.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.unama.unmissions.org :
ﻳﻮﻧﻴﺴﻒ  -دﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻧړﻳﻮال ﺻﻨﺪوق )(UNICEF
ﻣﺤﻤﺪ ﻇﺎهﺮ ﻓﻀﻞ )د ﭘﺮوﮔﺮام وﻻﻳﺘﯽ ﻣﺪﻳﺮ(
ﻓﻴﺾ ﺁﺑﺎد
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٨۵٠٧٣٨٤ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏkabul@unicef.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.unicef.org :

ﺑﻐﻼن

اﮐﺘﻴﺪ  -د ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ هﻤﮑﺎرﻳﻮ ادارﻩ )(ACTED
اﺣﻤﺪ ﻃﺎﻟﺐ ﺷﻴﻨﻮارﯼ )ﺁﻣﺮ(
د ﺷﻴﺮداد ﮐﻮر ٣ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ۶٠٠ﮐﻮټﯽ ،ﭘﻠﺨﻤﺮﯼ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٠١٠١٤٧ :
٠٧٠٠٧٠٧١٨٢
٠٠٨٨٢١٦٤٤٩٤٢٠۵١
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏahmad.talib@acted.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.acted.org :
د ﺁﻏﺎﺧﺎن ﺑﻨﻴﺎد  -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AKF
راﮔﺎ وﻧﺪرا ﭘﺮﺗﺎب ﺳﻨﮓ )ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ رﺋﻴﺲ(
 ۵ﺳړﮎ ٦٠٠ ،ﮐﻮﺗﯽ ،د ﺣﺎﺟﯽ ﻧﺬﻳﺮﮐﻮر ،د ﻣﻌﺪن رﻳﺎﺳﺖ ﻻﻧﺪﯼ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩١۵٨٤٢٤ :
٠٧٠٠٧٠۵٨۵٢
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏMuslim.khuram@akdn.org :
info.info@akdn.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.akdn.org/akf :
د ﺁﻏﺎ ﺧﺎن ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ )(AKES, A
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻴﺮازﻳﯽ )ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ادارﯼ او ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ٢ ،٣٨٤ﺳړﮎ ،ﺳﻴﻠﻮ ٢ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،ﭘﻠﺨﻤﺮﯼ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٣١١٤٠٠٦ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏsabiq.mirzahi@akdn.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.akdn.org :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻗﻮ ﺳﺎزﻣﺎن )(AHRO
زرﻣﻴﻨﻪ وﻃﻨﭙﺎل )ﺁﻣﺮ(
 ۶٠٠ﮐﻮﺗﯽ ،ﭘﻠﺨﻤﺮﯼ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٣٤٨٨٢٠٨ :
٠٧٩٢٤۵٧۵٧٨

پتی او تماسونه :والیتونه

ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏzarminz-watanpal@yahoo.com :
achr98@yahoo.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.ahro.af :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺗﻌﺎون ﻣﺮﮐﺰ )(CCA
د ﺁﻏﺎ ﺧﺎن ﺑﻨﻴﺎد ﺗﻪ ﻧږدﯼ ﺑﻐﻼن ،ﭘﻠﺨﻤﺮﯼ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٠٨٨٢١٦٢١١٣٨٢٤٤ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏccakabul@hotmail.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.cca.org.af :
د ﺑﺎﺧﺘﺮ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﺷﺒﮑﻪ )(BDN
ﺳﻴﺎووش ﻋﺰﻳﺰﯼ )د ﭘﺮوګﺮام ﺗﺨﻨﻴﮑﯽ ﺁﻣﺮ(
ﻗﻤﻨﺪان ﻓﻴﺾ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻴﺎرﮐﻮر ،د  ۶٠٠ﮐﻮﺗﯽ ﻧﻮﯼ ﺳړﮎ،
د اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻴﻠﻤﺴﺘﻮن ﺷﺎ ﺗﻪ ،ﭘﻠﺨﻤﺮﯼ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٠٠٧۵٦٤ :
٠٧٠٠٧٠٦٢٦٢
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏbaghalan.gavi.pm@gmail.com :
dr.shafiq.bdn@gmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.bdn.org.af/ www.bdnglobal.org :
د ﺑﻐﻼن ﭘﻮهﻨﺘﻮن )(BU
اﻣﺎن اﻟﺪﻳﻦ ﺿﻴﺎﻳﯽ )د ﭘﻮهﻨﺘﻮن رﺋﻴﺲ(
د ﺑﻐﻼن ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٧٤١١۵٨١ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏamann_ziai@web.de :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.Baghlan-un.edu.af :
د ﻋﻠﻤﻲ څﻴړﻧﻮ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ټﻮﻟﻨﻪ )(ORCD
ﺻﺪﻳﻖ اﷲ ﺻﺪاﻗﺖ )د ﭘﺮوژﯼ ﺁﻣﺰ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ٥ ،٢ﺳړﮎ ،ﮐﺎﺑﻞ -ﺑﻐﻼن ﺳړﮎ ﺳﻴﻠﻮﻣﻴﻨﻪ ،ﭘﻠﺨﻤﺮﯼ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٨٦٦٠٩٦٨٠ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏbaghlan@orcd.org.af :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.orcd.org.af :
د ﻏﺰﻧﻲ ﮐﻠﻴﻮال ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ﭘﺮواګﺮاﻣﻮﻧﻪ )(GRSP
ﺑﻨﻴﺎد ﻋﻠﯽ ﮐﺮﻳﻤﯽ )وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
د ﻣﻌﺪن د ﮐﻠﻮپ ﺳړﮎ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،د ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﻴﺎ ﺟﻮﻣﺎت ﺳړﮎ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٧٩٠٠٢٦٨ :
٠٧٠٨٤٣٤١٠٠
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏgrspbaghlan@gmail.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.grsp.af :

د ﮐﺮﻧﯽ ،اوﺑﻮﻟﮕﻮﻟﻮ او ﻣﺎﻟﺪارﯼ رﻳﺎﺳﺖ )(DAIL
ﻋﺰﻳﺰ اﷲ اﻳﻤﺎق )رﺋﻴﺲ(
د ﺑﻐﻼن ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٩۵٨٨٦ :
٠٧٩٩٤٠٦٨٤۵
٠٧٠٠٨٧٦١٣٣
د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ )(DRRD
ﺷﻔﻴﻖ ﻋﻠﻤﻴﺎر
د ﺑﻐﻼن ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٧٠٦٤٩٣ :
٠٧٠٢٤٦٠٤٦٠
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏShafiq_alamyar@yahoo.com :
دﻣﺮﺳﯽ ﮐﻮر ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(MC
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻠﻴﻢ ﺷﺎﻳﺎن )د ﭘﺮوﮔﺮام د ﺁﻣﺮ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل(
 ۶٠٠ﮐﻮﺗﯽ ١٠ ،ﺳړﮎ ،ﭘﻠﺨﻤﺮﯼ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٤٩٢١٧٢٠ :
٠٧٧٧٧٢٣٢٣٢
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏmshayan@af.mercycorps.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.mercycorps.org :
د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮوګﺮام –وﻻﻳﺘﯽ ادارﯼ واﺣﺪ )(NSP/PMU
ﺣﺴﻴﺐ اﷲ ﺳﻴﺪ ﺧﻴﻠﯽ )وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
د  ٣٢ﮐﻮﺗﯽ ﺳړﮎ ،د اﻓﻐﺎن ﻧﺴﺎﺟﯽ ﮐﻠﻮپ ﺗﺮ څﻨګ ،ﭘﻠﺨﻤﺮﯼ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٧١۵٠٨ :
٠٧٩٩٤٢٦٢٨٠
٠٧٨٦٤٤٣٤٤٢
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏbaghlan@nspafghanistan.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.nspafghanistan.org :
د هﻴﻠﻮ ټﺮﺳﺖ د ﻣﺎﻳﻦ ﭘﺎﮐۍ دﻓﺘﺮ )(HALOTrust
ﺣﻤﻴﺪ اﷲ )ﻟﻮړرﺗﺒﻪ ﺁﻣﺮ(
اﻓﺴﻮټﺮاﻧګړ ،ﭘﻠﺨﻤﺮﯼ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠۵٣٣۵٩٣٤ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏhalo@haloafg.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.halotrust.org/ www.halousa.org :
هﺒﻴﺘﺎت  -د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺑﺸﺮ ﻣﻴﺸﺘﻴﺪﻧﯽ ﭘﺮوګﺮام
)(UN-Habitat
ﺳﻴﺪ ﻓﺎﻳﺰ اﺣﻤﺪﯼ )وﻻﻳﺘﯽ اﻧﺴﺠﺎم ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
 ١ﺳړﮎ ،دوﻳﻢ ﺑﻨﺪ ،د ﻗﺒﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷﺎ ﺗﻪ ،ﺑﻐﻼن ،ﭘﻠﺨﻤﺮﯼ
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ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩١٦١١٢٢٦ :
٠٧٨٩٧٢٨٢٧٢
٠٧٩٩٤٢١٧٤٠
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏsfaiz_ahmadi@yahoo.com :
info@unhabitat-afg.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.unhabitat-afg.org :
هﻴﻠﻮﻳﺘﺎس ﺳﻮﻳﺲ اﻧټﺮﮐﻮاﭘﺮﻳﺸﻦ )(Helvetas
ﻣﺠﻴﺐ رﺣﻤﻦ ﺣﺒﻴﺐ زﯼ
ﺗﺎﻟﻪ و ﺑﺮﻓﮏ وﻟﺴﻮاﻟﯽ ،د ﺑﻐﻼن ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٣٧٤٣١۵۵ :
٠٧٧٣٨٣٨١٣٢
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏMujib.habibzai@helvetas.org :
Sayedtajdar.Anis@helvetas.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.helvetas.org :
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  -ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯼ ﭘﻼوﯼ
)(UNAMA
ﺑﻮﺟﻴﺪﻟﺮ دﻳﻤﻴﺘﺮوف )د دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺮ(
د ﻗﻬﻮﻩ ﺧﺎﻧﯽ ﺑﺎغ ،درﻳﺎ ﺗﺮ ځﻨګ ،ﭘﻠﺨﻤﺮﯼ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ٣٢٠۵ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩۶٨٢٧۶٧٣:
٠٧٠٠٢٢٢٧۶٣
٠٧٩٨٧٩۶٨١١
٠٧٠٢٩۵٩١٧٢
٠٠٨٨٢١۶۵٠٢٠٢٨٧۵
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏdimitrovb@un.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.unama.unmissions.org :

ﺑﻠﺦ
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ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏehsan@ir-afg.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.islamic-relief.com :
www.irafghanistan.org
اﮐﺒﺮ  -د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺮﺳﺘﻮ د اﻧﺴﺠﺎم ادارﻩ )(ACBAR
ﻋﺒﺪاﻟﺮوف ﻗﺎدرﯼ )ﺁﻣﺮ(
 ۴ﺳړﮎ ،د ﺳﻴﺪ ﺁﺑﺎد ﺳړﮎ ،ﻣﻮﻻ ﻋﻠﯽ ﮐﺎرﺗﻪ ،ﻣﺰار ﺷﺮﻳﻒ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠۵٠٠٤٩٩ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏmazarareamanager@acbar.org :
acbarmazar@yahoo.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.acbar.org :
اﮐﺘﻴﺪ  -د ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ هﻤﮑﺎرﻳﻮ ادارﻩ )(ACTED
ﺧﻠﻴﻞ اﺣﻤﺪ )ﺁﻣﺮ(
د ﻣﺮﻣﻮل ګﺬر ،د ﻣﺎﻟګﯽ ﮐﺎن ﺳړﮎ،د ﺳﻠﻄﺎن راﺿﻴﯽ ﻟﻴﺴﯽ ﺧﺘﻴځ ﺗﻪ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠۵٠٢٣٧۶ :
٠٧٠٠۵٠١٣١٠
٠٠٨٨٢١۶۴۴٩۴٢٠۵١
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏkhalil.ahmad@acted.org :
mazar.administration@acted.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.acted.org :
اﻧﺴﺎن ﭘﻪ ﺗﻨګﺴﻪ ﮐﻲ )(PIN
ﺗﻮﻣﺎس ﺣﺮﻳﺴﻦ ﭘﺮﻧﺘﻴﺲ )ﻋﻤﻮﻣﯽ رﺋﻴﺲ(
د ﺑﺎﺑﻪ ﻗﻤﺒﺮ ﮐﻮڅﻪ ٨٢ ،ﮐﻮر  ،ﻣﺰار ﺷﺮﻳﻒ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠۵٨٩٩١١١ :
٠٧٧٧٨٩٩١٠١
٠٧٧٧٨٩٩١٠٠
٠٠٨٨٢١٦٢١٠١٦٣٠۵
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏcountrydirector.afg@peopleinneed.cz :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.peopleinneed.cz :

ﺁﻟﺴﻮ -ﻟﻪ ﻣﺎﻳﻨﻮﻧﻮ څﺨﻪ داﻏﻴﺰ ﻣﻦ ﺷﻮواﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻣﺆﺳﺴﻪ )(ALSO
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ١ ،١٠ﺳړﮎ  ،د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﯽ ،د ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﯥ ﮐﺎرﺗﻪ،
د اﻟﮑﻮزﯼ څﻠﻮړﻻرﯼ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٤٨٧٧۵٩٨ :
٠٧٨٧٨٤١١٣٦
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏalso.mazar@gmail.com :
info@afghanlandminesurvivors.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.afghanlandminesurvivors.org :

ﭘﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﭼﺎروﮐﯥ ﻣﻠﯽ ډﻣﻮﮐﺮاټﻴﮏ اﻧﺴﺘﻴﺘﻴﻮت )(NDI
ﻣﺤﻤﺪ اﮐﺒﺮ )د ﭘﺮوﮔﺮام ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ﺁﻣﺮ(
ﮐﻮر  ١ ،٢ﺳړﮎ ،اﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﺗﻪ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٦٠٧٤٦٨٠ :
٠٧٩٩٤٤٤١٠٦
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏmakbarq@yahoo.co.uk :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.ndi.org :

اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺮﺳﺘﯥ -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(IRA
ﻣﺤﻤﺪ اﺣﺴﺎن )د ﭘﺮوژﯼ اﻧﺴﺠﺎم ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
د ﺗﻮﻗﯽ ﮐﻠﯽ ،ﺷﻮر ﺗﻴﭙﻪ وﻟﺴﻮاﻟﯽ ،ﻣﺰار ﺷﺮﻳﻒ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٧٠١٢٦٣١ :

د ﺁﺷﻴﺎﻧﻪ دﻓﺘﺮ )(ASCHIANA
ﺷﺎهﭙﻮړ ﻣﺎهﻴﺎر )اﻧﺴﺠﺎم ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
د ﻏﺎزﻳﺎﻧﻮ ﻗﻠﻌﻪ ٤ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠۵٠٩٤٠٢ :

پتی او تماسونه :والیتونه

ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏaschianamazar@yahoo.com.au :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.aschaina.com :
د ﺁﻟﻤﺎن ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ )(GIZ
ﻣﺎﻳﮑﻞ ﻟﻮﺳﻨﺮ )ددﻓﺘﺮ ﻣﺸﺮ(
د ﻣﺰار ﻣﻠﮑﯽ روﻏﺘﻮن ﺳړﮎ او ﺳﻪ دﮐﺎن ﮔﺬر ،ﻣﺰار ﺷﺮﻳﻒ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩۵٠٨٧٣٣٢ :
٠٧٠۵٨۵٣٣٦۵
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏwolfgang.flache@giz.de :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.giz.de :
د اداري اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ او ﻣﻠﻜﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاك آﻤﻴﺴﻴﻮن
)(IARCSC
ﮐﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﻣﻴﻨﯽ )ﻣﻨﻄﻘﻮي رﺋﻴﺲ(
د ﺑﻠﺦ ﭘﻮهﻨﺘﻮن ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،د ﺗﻔﺤﺼﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﯽ ،ﻣﺰار ﺷﺮﻳﻒ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٥٠٠٤٢۵ :
٠۵٠٢٠٤٢٣٩۵
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏamini_kamal@yahoo.com :
amini_kamal@yahoo.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.iarcsc.gov.af :
د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ښﻮوﻧﻪ او روزﻧﻪ )(ASET
د ﺑﺎﺑﺎ ﻗﻤﺒﺮ ګﺬر )ﺁرزوﯼ ﺷﻬﺮ ﮐﻠﻮپ ﺗﻪ ﻧږدﯼ( ﻣﺰار ﺷﺮﻳﻒ
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏaset.cd@gmail.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.aset-uk.org :
د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺑﺮاﺑﺮول )(CoAR
اﺳﺪ اﷲ )ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ اﻣﺮ(
د ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺖ ﺳړﮎ )د ﻣﺤﻤﺪ ګﻞ ﺧﺎن ﺟﻮﻣﺎت ﺗﻪ ﻧږدﯼ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٢٢٨۴٣۴۴ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏcoar_balkh@yahoo.com :
coar_kbl@yahoo.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.coar.org.af :
د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د هﺎﻟﻨډ ﮐﻤﻴټﻪ )(DCA
ﻣﺤﻤﺪ ﺿﻴﺎ ﻓﻮرﻣﻮﻟﯽ )د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ رﺋﻴﺲ(
د ﻗﺎﺑﻠﻪ ﭘﺮوﻳﻦ ﺳړﮎ ،د ﺗﻔﺤﺼﺎﺗﻮ ﺗﺮ ﺷﺎ ،ﻣﺰار ﺷﺮﻳﻒ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩١٨٤١٢۵ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏziaformuly@dca-af.org :
ziaformuly@hotmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.dca-vet.nl :

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻗﻮ ﺳﺎزﻣﺎن )(AHRO
ﻓﺮﻳﺒﺎ اﮐﺒﺮﯼ )ﺁﻣﺮ(
ﮐﻮر ،٢٥٧د دﻗﻴﻘﯽ ﺑﻠﺨﯽ ﻟﻴﺴﯽ ﺗﻪ ﻧږدﯼ ،د ﺻﻠﺤﯥ ﮐﺎرﺗﻪ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٨١٠٢٩٣٦ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏferebaakbari@yahoo.com :
achr98@yahoo.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.ahro.af :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن )(AIHRC
ﻗﺎﺿﯽ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻤﻴﻊ )د ﭘﺮوګﺮام ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ﺁﻣﺮ(
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻴګ ﺳﺎﺣﻪ ،د اﻳﺮان ﭘﺨﻮاﻧۍ ﻗﻮﻧﺴﻠﮕﺮﯼ ،ﻟﻮﻣړﯼ ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠۵١١٢٤٦ :
٠٧٩٩١۵٤٤٦٢
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏq.s.same@gmail.com :
aihrcmzr@gmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.aihrc.org.af :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺎﻧګﻮﻧﯥ د ﻣﻼﺗړ ادارﻩ )(AISA
ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺪﻳﻖ ﻣﺮادﯼ )وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
د  ACCIدﻓﺘﺮ وداﻧﯽ ،درﻳﻢ ﭘﻮړ ،د واﻟﯽ ﮐﻮر ﺳړﮎ ۵ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٦٥٦٨٢١ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏsiddiq_muradi@aisa.org.af :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.aisa.org.af :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺗﻌﺎون ﻣﺮﮐﺰ )(CCA
ﺣﺎﻣﺪ )ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ﺁﻣﺮ(
د  ICRCدﻓﺘﺮ ﺗﻪ ﻧږدﯼ ﺑﺨﺪﯼ ﮐﺎرﺗﻪ  ،ﻣﺰار ﺷﺮﻳﻒ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠۵٠٠٧٣٧ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏcca_mazar-i-sharif@hotmail.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.cca.org.af :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳﻮداګﺮۍ او ﺻﻨﺎﻳﻌﻮ اﺗﺎق )(ACCI
ﻧﺼﻴﺮ ﻗﺎﺳﻤﯽ )ﻣﻨﻄﻘﻮﯼ ﺁﻣﺮ(
ﻣﺰارﺷﺮﻳﻒ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٧١٨۵٤٠٠ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏnasir.qasimi@balkh.org.a :
ceo@balkhcci.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.acci.org.af :
داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ښځﻮ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﺮﮐﺰ )(AWEC
ﻣﺰار ﺷﺮﻳﻒ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٧٧٦١٤٠٤ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏawec.kabul@awec.info :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.awec.info :
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ ادارﻩ )(NPO/RRAA
داﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺴﺘﺎر ﺳﻴﺪ )ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ﺁﻣﺮ(
 ۴ﮐﻮڅﻪ ،د ﺳﻴﺪ ﺁﺑﺎد ﺳړﮎ ﮐﺎرﺗﻪ ﻣﻮﻻ ﻏﻠﯽ ،ﻣﺰار ﺷﺮﻳﻒ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠۵٠٠٤٤١ :
٠٧٩٩١۵٢٠٣٦
٠٧٠٠٧٠٢٤٧٤
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏnpomazar@hotmail.com :
szia@nporraa.org.af
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ د ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺆﺳﺴﻪ )(ACSFO
ﻧﺬﻳﺮﻩ اﺣﻤﺪﯼ )ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ﺁﻣﺮ(
ﻣﺰار ﺷﺮﻳﻒ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٨٧۴٠۶٧٩٨ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏnazira456@gmail.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.acsf.af/www.acsf-rc.com :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﺳﻮﻳډن ﮐﻤﻴټﻪ )(SCA
ﻋﻨﺎﻳﺖ اﷲ ﻏﻔﺎرﯼ )ادارﯼ ﻣﺴﻮول(
ﮐﻮر  ٢ ،٧٢٢ﺳړﮎ ،ﮐﺎرﺗﻪ ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ ،ﻣﺰار ﺷﺮﻳﻒ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٩٩٣٠٦ :
٠٧٠٠۵١٠٧٦۵
٠٠٨٨٢١٦۵٤٢۵٠٣۵٦
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏenayat.ghafari@sca.org.af :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.swedishcommittee.org :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺮﺳﺘﯽ او ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(AADA
ﺷﺎﻩ ﮔﻞ )د ﭘﺮوژﯼ ﻣﺪﻳﺮ(
د ﺳﻴﺎﻩ ګﺮد ﺳړﮎ ،د ﺁرﺗﯽ ﻗﻞ ﻓﺮﻋﯽ ﺳړﮎ ،د وﻳﺲ ﻗﺮﻧﯽ ﺟﻮﻣﺎت ﺗﺮ
څﻨګ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٢٢١٧٠٧ :
٠٧٩٨٠٢٥١٧٦
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏdrshagul.hamidy@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.aada.org.af :
ډاﮐﺎر  -د ډﻧﻤﺎرﮎ ﮐﻤﻴټﻪ د اﻓﻐﺎن ﮐډواﻟﻮ د ﻣﺮﺳﺘﯽ ﻟﭙﺎرﻩ
)(DACAAR
ﻋﺒﺪاﻟﻮﻟﯽ )ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ﺁﻣﺮ(
د ﻗﺎرﻏﺎن ﺳړﮎ ،ﺣﺎﺟﯽ اﻳﻮب څﻠﻮړﻻړﯼ ،ﻣﺰار ﺷﺮﻳﻒ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٣٤٠٧٩٠٦ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏnorth.rm@dacaar.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.dacaar.org :
د اﮐﺸﻦ اﻳډ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯽ )(ActionAid
ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮدﻳﻦ )د ﭘﺮوګﺮام ﺁﻣﺮ(
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 ٣ﺳړﮎ ،ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ دروازﻩ ،ﻓﺮدوﺳﯽ ﮐﺘﺎﺑﺘﻮن ﺳړﮎ ،ګﻤﺮګ
رﻳﺎﺳﺖ ﺷﺎ ﺗﻪ ،ﻣﺰار ﺷﺮﻳﻒ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٦١٦١٧١۵ :
٠٧٩٠٧٦١۵١٣
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏfardin.raez@actionaid.org :
Lina.Bayat@actionaid.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.actionaidafg.org :
د ﺑﻠﺦ ﭘﻮهﻨﺘﻮن )(BU
ﻣﮑﻤﻞ اﻟﮑﻮزﯼ )د ﭘﻮهﻨﺘﻮﻧﺮﺋﻴﺲ(
ﻣﺰار ﺷﺮﻳﻒ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٠٠۵٠٠٣ :
٠٧٩٩٣٤٤٢٣٠
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏbalk_university@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.ba.edu.af :
د ﺑﻨګﻠﻪ دﻳﺶ د ﮐﻠﻴﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﮐﻤﻴټﻪ )(BRAC
ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻤﺲ اﻟﺰﻣﺎن )د روزﻧﻴﺰو ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ﺁﻣﺮ(
د ﺑﺨﺪﯼ ﮐﺎرﺗﻪ ،د ﺳﺮﻩ ﺻﻠﻴﺐ دﻓﺘﺮ ﺗﻪ ﻧږدﯼ ﺑﻠﺦ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠۵۵٠١٤٩ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏmshzaman@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.brac.net :
د ﭘﯽ ﺁر ﺑﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(PRB
ډاﮐﺘﺮ ﮐﺎﻇﻢ )د دﻓﺘﺮ ﻣﺪﻳﺮ(
د ﺷﺒﻬﺎ هﻮټﻞ ﺳړﮎ ،دﻣﺰار ﺷﺮﻳﻒ د ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻮ ﺗﺮ ﺷﺎ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٧٦٠٠٢٢ :
٠٧٠٠۵٠٠٤٦٣
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏprbmazar@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.prb.org.af :
د ﺟﺬام اوﺳﻞ ﻧﺎروﻏﻲ ﻣﺨﻨﻴﻮﯼ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯽ
)(LEPCO
ﻧﻮروز )د ﮐﻠﻨﻴﮏ ﺁﻣﺮ(
 ٣ﺳړﮎ ،د ﻧﻮﺷﺎد ﭘﺮوژﻩ ،دﺷﺖ ﺷﻮر
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ۶٠۵٧ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٨٩٨۵١٢ :
٠٧٧٨٩٨٩۵١٣
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏlepcokabul@yahoo.com :
د ﺟﻮهﺎﻧﻴﺘﺮ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(JIA
ﺁﺷﻮﺗﻮش دﯼ )د ﭘﺮوژﯼ اﻧﺴﺠﺎم ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
ﮐﻮر ٦ ،١٣۵ﺳړﮎ ٢ ،ﺑﻼﮎ ١٠ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،د ﺁرﻳﺎﻧﺎ ﮐﺎرﺗﻪ

پتی او تماسونه :والیتونه

ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٧٨٨١٠٣٩ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏashutosh.dey@thejohanniter.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.thejohanniter.org :
دﺟﻲ ﺁﯼ زﻳﺪ د ﺑﻨﺴټﻴﺰو زدﻩ ﮐړو ﭘﺮوګﺮام )(GIZ/BEPA
وﮐﻴﻞ اﺑﺮاهﻴﻤﯽ )ﻣﺎﺳﺘﺮ ﺗﺮﻳﻨﺮ(
ﺑﻠﺦ، TTCد زراﻋﺖ ﮐﺎرﺗﻪ  ،ﭘﺮوژﻩ ، Sﻣﺰار ﺷﺮﻳﻒ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩۵٠۵٨٢٣ :
٠٧٧٢٩٩۵۶٣۴
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏwakil.ebrahimi@giz.de :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.bepafg.com :
د ډﻧﻤﺎرﮎ د ﻣﺎﻳﻦ ﭘﺎﮐۍ ډﻟﻪ )(DDG
ﻣﺤﻤﺪ ﮔﻞ )د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﻣﺪﻳﺮ(
2ﺳړﮎ٣ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،ﺗﻔﺤﺼﺎت ﺗﺮښﺎ ،د ﮐﺎﻣګﺎر ﮐﻮر ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٨٠٧٣٧٤ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏm.guladil@yahoo.com :
pm.afghanistan@drc.dk
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.drc.dk :
د ﺳﺮﻩ ﺻﻠﻴﺐ او ﺳﺮې ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮټﻮﻟﻨﻮ ﻓﺪراﺳﻴﻮن )(IFRC
ﻣﺤﻤﺪ وﺣﻴﺪ )د ﭘﺮوګﺮام ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ اﻧﺴﺠﺎم ﮐﻮوﻧﮑﯽ او د دﻓﺘﺮ ﺁﻣﺮ(
د  ARCSدﻓﺘﺮ اﻧګړ ،د اﺑﻮذرﻏﻔﺎرﯼ ﺟﻮﻣﺎت ﺗﺮ څﻨګ د ﺁرﻳﺎﻧﺎ
ﮐﺎرﺗﻪ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠۵٠١٩٩۵ :
ﻓﮑﺲ٠٠٨٧٣٧٦٣٠٤٣٤٢٦ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏmohammadwahid.nawabi@ifrc.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.ifrc.org :
د ﺳﺮﻩ ﺻﻠﻴﺐ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﮐﻤﻴټﻪ )(ICRC
 ١ﺳړﮎ ،ﺑﺨﺪﯼ ﻣﻴﻨﻪ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٧٩٠٨٢ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏmazar@icrc.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.icrc.org :
د ﺳﻨﺎﻳﻲ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(SDO
ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ،٤د هﻮاﻳﯽ ﭘﻞ ﺳړﮎ ،د ﻣﻠﯽ اﻣﻨﻴﺖ دﺑﻼﮐﻮﻧﻮ ﺗﺮ څﻨګ،
د ﺗﺎﺷﻘﺮﻏﺎن او ﻓﺮدوﺳﯽ ﭘﺎرﮎ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳړﮎ ،ﻣﺰار ﺷﺮﻳﻒ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٢٣٧٦٠٧ :
٠٧٠٠٠٣٦٤٠۵
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏdalili.kabul@gmail.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.sanayee.org.af :

د ښځﻮ ﻧړﻳﻮال دﻓﺘﺮ د ښځﻮ ﭘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﯽ )(WfWI
زﻳﻨﺐ رﺿﺎ )ددﻓﺘﺮ ﺁﻣﺮ(
ﮐﻮر ،١٩ﺳﻠﻄﺎن ﻏﻴﺎث اﻟﺪﯼ ﮔﺬر ،د ﻗﺎﺑﻠﻪ ﭘﺮوﻳﻦ ﮐﻮڅﻪ ،
ﻣﺰار ﺷﺮﻳﻒ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ٣۵ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٢٩٠٢۶٣۵ :
٠٧٩٩۴١۵۴٩٠
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏinfo.afghanistan@womenforwomen.org :
reza@wfwi.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.womenforwomen.org :
د ﮐډواﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻧﺎروې ﭘﻼوﯼ )(NRC
ﺳﻴﺪ ﻓﺮﻳﺪ ﻣﻘﻴﻢ )ادارﯼ ﻣﺴﻮول(
د زاړﻩ ﻣﺤﺒﺲ ﺳړﮎ ،ﻣﺎرﮐﻮﭘﻮﻟﻮ هﻮټﻞ ﺷﺎ ﺗﻪWFP ،ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٤١٤٣٠٢ :
٠٠٨٨٢١٦٤٤٤١٣٨٤٢
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏsfarid.moqim@afg.nrc.no :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.nrc.no :
د ﮐﺮﻧﯽ ،اوﺑﻮﻟﮕﻮﻟﻮ او ﻣﺎﻟﺪارﯼ رﻳﺎﺳﺖ )(DAIL
ﮐﺎﺗﺐ ﺷﻤﺲ )رﺋﻴﺲ(
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢١٥٧٧٣ :
٠٧٠٠٥٠٧٨٢٠
٠٧٩٦١١٠٢٢۵
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏkateb_shams@yahoo.com :
as.stagh@yahoo.com
د ﮐﻠﻴﺪ راډﻳﻮ )(Radio Killid
ﻧﺎﺻﺮاﺣﻤﺪ اﻣﻴﻦ )ﻣﺴﻮول ﻣﺪﻳﺮ(
د ﻣﺮزا ﻗﺎﺳﻢ د ګﺬر ﺑﺎغ ٣ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،ﻣﺰار ﺷﺮﻳﻒ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠۵٠٢٠٤١٠٤١ :
٠٧٧٤٤١٩٧٠٠
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏn.amin@killid.com :
info@tkg.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.tkg.af :
د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ )(DRRD
ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﺳﻂ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٠٣٩١٢٨ :
٠٧٠٠٥٠١٩٨٣
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏeng_basit@yahoo.com :
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دﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(SCI
هﺎدﯼ اﻃﻬﺮ )ﻟﻮړ رﺗﺒﻪ وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
زراﻋﺖ ﮐﺎرﺗﻪ ،ﻗﻠﻌﻪ ﻣﻴﺮ ،ﻣﺰار ﺷﺮﻳﻒ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩١٢۵٠١٢ :
٠٧٩٩٠۵٧٨٠۵
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏ :
Mohammadhadi.Athar@savethechildren.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.savethechildren.net :
د ﻣﺨﺪرﻩ ﺗﻮﮐﻮ او ﺟﺮم ﭘﺮ ﺿﺪ دﻣﻠﮕﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ادارﻩ )(UNODC
ﻟﻄﻒ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻟﻄﻔﯽ )وﻻﻳﺘﯽ اﻧﺴﺠﺎم ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
ﮐﻮر ٨٧٦ﻣﺰار ﺷﺮﻳﻒ ،ﻣﺰار ﺷﺮﻳﻒ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٧٦٤٧٠٣ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏLutf.rahman@unodc.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.unodc.org :
د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ او ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺷﺒﮑﻪ )(CSHRN
ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ اﺑﺮاهﻴﻤﯽ
ﻣﺰار ﺷﺮﻳﻒ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٤۵١١٠٠۵ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏMano_ebranimi@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.cshrn.af :
د ﻣﺮﻳﺴﺘﻮﭘﺲ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ  -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(MSI
رﺣﻤﺖ اﻟﺪﻳﻦ )وﻻﻳﺘﯽ اﻧﺴﺠﺎم ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
ﻣﺮﻣﻮل ګﺬر ،د ﺳﻠﻄﺎن راﺿﻴﻪ ﻟﻴﺴﯽ ﺷﺎ ﺗﻪ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ٥٨٥٨:
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٨٧٨٨٩۵٠٣ :
ﻓﮑﺲ٠٧٧۵١٠١٠٢٠ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏbalkh.pc@msi-afg.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.mariestopes.org :
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﮐډواﻟﻮ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﻤﻴﺸﻨﺮﯼ )(UNHCR
ﻣﺎرﺗﻴﻦ ﺑﻮﮐﻴﻤﯽ )د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺮ(
ﮐﺎرﺗﻪ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ،د ﻣﻨﺪوﯼ ﺗﺮﺷﺎ ،ﻣﺰار ﺷﺮﻳﻒ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩١٩٩٠٠٣١ :
٠٠٤١٢٢٧٣٩٧۵٠٤
٠٠٨٨٢١٦۵١١٢١۵٩٨
ﻓﮑﺲ٠٠٤١٢٢٧٣٩٧۵٠۵ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏbucumi@unhcr.org :
AFGMA@unhcr.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.unhcr.org :
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د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮ ﻧﻮ د ﮐﺮهڼﯥ او ﺧﻮراﮎ ﻧړﯦﻮاﻟﻪ ادارﻩ ،داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
دﻓﺘﺮ )(FAO
اﺣﻤﺪ ﺿﻴﺎ ﺁرﻳﺎ )ﻣﺪﻳﺮ(
د ﮐﺮﻧﯽ رﻳﺎﺳﺖ ،ﮐﻔﺎﻳﺖ هﻮټﻞ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٨٤٤٣١ :
٠٧٠٠۵٠٠٧٨٢
٠٧٩٩٨٦٣٢٠١
٠٠٨٨٢١٦٤٣٣٣٩٣٧۵
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏAhmadzia.aria@fao.org :
Najia.ahmadi@fao.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.fao.org :
د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮوګﺮام –وﻻﻳﺘﯽ ادارﯼ واﺣﺪ )(NSP/PMU
ﺣﻤﺪ هﻤﺎﻳﻮن ﻋﺠﻢ )وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
ﮐﻮر٣ ،٢ﺳړﮎ ،ﺁرﻳﺎﻧﺎ ﻣﻴﻨﻪ ،د ﺁرﻳﺎﻧﺎ ﭘﺎرﮎ ﻟﻮﻳﺪﻳځ ﺗﻪ ،ﻣﺰار ﺷﺮﻳﻒ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٢٦٣٦٠٠ :
٠٧٧٨٩٠٨٨٦٨
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏbalkh@nspafghanistan.org :
eng_humayoon@yahoo.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.nspafghanistan.org :
د ﻧﯽ د ګړﻧﺪۍ وﻳﺸﻨۍ دﻓﺘﺮ )(Nye
اﺳﺤﻖ ﺣﻨﻴﻔﯽ )د دﻓﺘﺮ ﺁﻣﺮ(
ﻣﺮزا ﻗﺎﺳﻢ ګﺬر ،ﺑﺎﺧﺘﺮ ښﻮوﻧځﯽ ﺗﻪ ﻧږدﯼ ،راډﻳﻮ ﮐﻠﻴﺪ د ﺑﻠﺦ دﻓﺘﺮ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٤٢٠٠٠٠٠ :
٠٧٨٦٦٨٠٦٨٠
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏishaq_hanifi@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.nyeexpress.com :
د هﻴﻠﻮ ټﺮﺳﺖ د ﻣﺎﻳﻦ ﭘﺎﮐۍ دﻓﺘﺮ )(HALOTrust
ﻧﻌﻤﺖ اﷲ )د ﺳﻴﻤﯽ ﺁﻣﺮ(
د ﺟﻤﻌﻪ اڅﮏ ﺳړﮎ ،ﻧﻬﺮ ﺗﻮپ ،د ﻗﻮﻩ ﮐﺎر ﺑﻼﮐﻮﻧﻪ ٦ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٧٠٠٠٨٧ :
٠٧٩٩٧٠٠٠٨٧
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏhalo@haloafg.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.halotrust.org/ www.halousa.org :
ﺻﻒ  -داﻓﻐﺎن ﮐﻮرﻧﻴﻮﭘﻴﻮﺳﺘﻮن )(SAF
ﻋﺒﺪاﻟﺒﺼﻴﺮ ﻣﻮﻟﻮﯼ زادﻩ )د ﭘﺮوګﺮام ﺁﻣﺮ(
د ﮐﻮرﺷﻤﻴﺮﻩ  ،٣٨ګﺬر ﻋﺰﻳﺰ ﺁﺑﺎد ﺑﺎﻻ )زوړ ﺳړﮎ(  ۵ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ٦٠٨٤:
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٣٠٠١٠١٢ :
٠۵٠٢٠٤٢٤٧٧

پتی او تماسونه :والیتونه

ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏbalkh@saf.org.af :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.saf.org.af :
ﻣﺪﻳﮑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن – د ښځﻮ د ﻣﻼﺗړ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(WSO-MA
هﻴﻠۍ ﺳﻬﺎﮎ )د اړﻳﮑﻮ ﻣﺴﻮول(
ﺟﻐﺪ ﮎ ،د رﺳﻮل ﺑﺮات ﺟﻮﻣﺎت ﺳړﮎ ،ﻣﺰار ﺷﺮﻳﻒ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٣٢٠٠۵۵١ :
٠٧٩٣٢٠٠۵٢٤
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏhumaira.rasuli@medica-afghanistan.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.medicamondiale.org :
ﻧړﻳﻮال روﻏﺘﻴﺎﻳﯽ ﺳﺎزﻣﺎن )(UNWHO
ﻣﻴﺮ اﺣﻤﺪ ﻏﻔﺎرﯼ )اﻧﺴﺠﺎم ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
ﻋﺰﻳﺰ ﺁﺑﺎد ﻋﻠﻴﺎ ۵ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،د ﻳﻮﻧﺴﻴﻒ دﻓﺘﺮ اﻧګړ ،ﻣﺰار ﺷﺮﻳﻒ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٨٨٤٠١ :
٠٧٨٢٢٠٠٣۵١
٠٧٠٠٠٤٤٨٦٤
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏGhaffarim@afg.emro.who.int :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.emro.who.int/countries/afg/ :
ﻧړﻳﻮال ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯼ ﭘﻼوﯼ )(IAM
رﻳﺘﺎ رﻳﺪﻳﻨﮓ )ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ټﻴﻢ ﻟﻴډر(
د ﻣﺮﻣﻮل ﮐﻮڅﻪ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ٢٥ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩١٩٩٦٢٢ :
٠٧٠٠٥٠٤٣٩٣
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏrtl.balkh@iam-afghanistan.org :
balkh.om@iam-afghanistan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.iam-afghanistan.org :
هﺒﻴﺘﺎت  -د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺑﺸﺮ ﻣﻴﺸﺘﻴﺪﻧﯽ ﭘﺮوګﺮام
)(UN-Habitat
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﮑﻴﻢ ﺣﻔﻴﻈﯽ )ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
دهﺪادﯼ ﺳړﮎ ،داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻠﯽ اردوﺟﻠﺐ ﺟﺪب ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺮﺷﺎ٤ ،
ﻧﺎﺣﻴﻪ ،ﻣﺰار ﺷﺮﻳﻒ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩١٦١١٣٠٩ :
٠۵٠٢٠٤٤٣٣٦
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏhakim_hafizi@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.unhabitat-afg.org :
هﻤﮑﺎري  -د ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻮ د هﻤﻐږۍ ادارﻩ )(CHA
ﻣﺤﻤﺪ رﺷﻴﺪ ﺳﮑﻨﺪرﯼ )د دﻓﺘﺮ ﺁﻣﺮ(
د ﻣﺎرﮐﻮﭘﻮﻟﻮ ﮐﻠﻮپ ﺷﺎ ﺗﻪ ﺳړﮎ WFP ،دﻓﺘﺮ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ

ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٦٦١٨٩۵۵ :
٠٧٩٨٤٢۵٦٦٩
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏmazar@cha-net.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.cha-net.org :
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  -ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯼ ﭘﻼوﯼ
)(UNAMA
ﻧﺎهﻴﺪ اﺑﺎﮐﺎر )د دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺮ(
د ﺟﻴﻦ و ﭘﺮس ﻓﺎﺑﺮﻳﮑﯽ ﺷﺎﺗﻪ ،د ﺳﻴﻠﻮ ﻟﻮﻳﺪﻳځ ﺧﻮا ،د ﺷﺎدﻳﺎﻧﻮﺳړﮎ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ٣٢٠٥ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٤٠٠١٣١۵ :
٠٧٩٧٣٤٣٣٠٨
٨٠٧٩٩٨٢٢٣٢٨
٠٠٨٨٢١٦۵٠٢٠٢٩٨۵
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏabuakar@un.org :
akbarim@un.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.unama.unmissions.org :
ﻳﻮﻧﻴﺴﻒ – د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻧړﻳﻮال ﺻﻨﺪوق )(UNICEF
ﺳﻴﺪ اواداﷲ )د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ دﻓﺘﺮرﺋﻴﺲ(
ﻣﺰار ﺷﺮﻳﻒ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٨٥٠٧٣٦٠ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏsawadalla@unicef.org :
kabul@unicef.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.unicef.org :

ﭘﺮوان

اﺑﺮار  -د اﻓﻐﺎن ﻣﻌﻴﻮﺑﻴﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ ﭼﻠﻮﻟﻮ او ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ
ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(AABRAR
ﺳﻬﻴﻞ )ﺳﺎﺣﻮﯼ اﻧﺴﺠﺎم ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
ﭼﺎرﻳﮑﺎر ،د ﭘﺮوان ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٨۵٨۵٤٩١ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏAhmadsohail@aabrar.org.af :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.aabrar.org.af :
اﻓﻐﺎن ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﯽ ټﻮﻟﻨﻪ )(ADA
ﻋﺒﺪاﻟﺼﺒﻮر )ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ﺁﻣﺮ(
ﮐﻮر  ،٢د دهﻘﺎﻧﺎﻧﻮ ګﺬر ،ﺻﺎدﻗﯽ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﮐﻮڅﻪ ٣ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭼﺎرﻳﮑﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩١٤٦٦٣٠ :
٠٧٠٠٠٤١٦٩٨
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏada.headoffice@ada.org.af :
saboor.hadi@gmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.ada.org.af :
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د اﻓﻐﺎن ښځﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ اوﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(AWSE
ﺧﺎﺗﻮل )د ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻣﺴﻮول(
د ﭘﺮوان ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٦٨١٧٩٦١ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏawse.org@gmail.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.future4afghanwomen.net :
www.awse.info

د ښځﻮ ﻧړﻳﻮال دﻓﺘﺮ د ښځﻮ ﭘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﯽ )(WfWI
ﻣﻘﺼﻮد ﻣﺒﺎرزﯼ )د دﻓﺘﺮ ﺁﻣﺮ(
اووﻣﻪ ﭘﺎرﭼﻪ ۴٠ ،ﻣﺘﺮﻩ ﺳړﮎ ﭼﺎرﻳﮑﺎر ،د ﭘﺮوان ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٠٦٨٠٣ :
٠٧٩٩٤١۵٤٩٠
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏinfo.afghanistan@womenforwomen.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.womenforwomen.org :

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳﻮداګﺮۍ او ﺻﻨﺎﻳﻌﻮ اﺗﺎق )(ACCI
ﻋﺒﻴﺪاﷲ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎر )ﻣﻨﻄﻘﻮﯼ ﺁﻣﺮ(
د ﭘﺮوان ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٨٦١٤٦١٢٦ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏObaidullah_pcci@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.acci.org.af :

د ﮐﺮﻧﯽ ،اوﺑﻮﻟﮕﻮﻟﻮ او ﻣﺎﻟﺪارﯼ رﻳﺎﺳﺖ )(DAIL
ﻋﺒﺪاﻟﮑﺒﻴﺮ ﻓﺮزان )رﺋﻴﺲ(
د ﭘﺮوان ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٤٠۵٧٧٨٢ :
٠٧٩٩٣٢۵٤١٣
٠٧٠٠٢۵٣٣٣٨
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏAbdulk.farzam@yahoo.com :

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳﻮداګﺮۍ او ﺻﻨﺎﻳﻌﻮ اﺗﺎق )(ACCI
ﻋﺒﺪاﻟﻨﺼﻴﺮ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎر )ﻣﻨﻄﻘﻮﯼ ﺁﻣﺮ(
د ﺣﺎﺟﯽ اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻩ ﻣﺎرﮐﻴټ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٤٨٣٣٧ :
٠٧٧٦٧١٧٠٠٣
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏabdulnasir.alamyar@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.acci.org.af :

د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ )(DRRD
ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺳﻊ
د ﭘﺮوان ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢١٣٧٠٩ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏaziziwassy@gmail.com :

د ﺑﻨګﻠﻪ دﻳﺶ د ﮐﻠﻴﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﮐﻤﻴټﻪ )(BRAC
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﻴﺐ اﷲ )د روزﻧﻴﺰو ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ﺁﻣﺮ(
 ۶ﺣﺼﻪ ،د ګﻠﻐﻨډۍ ﺳړﮎ ،د ﺁرﻳﺎﻧﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ ښﻮوﻧځﯽ ﺗﻪ ﻧږدﯼ
ﭼﺎرﻳﮑﺎر ،د ﭘﺮوان ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٨٣٧٣٦٠٨٩ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏnajbullah555@gmail.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.brac.net :

د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮوګﺮام –وﻻﻳﺘﯽ ادارﯼ واﺣﺪ )(NSP/PMU
ذﮐﯽ اﺣﻤﺪ رﺳﻴﺲ )وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
د ﭼﺎرﻳﮑﺎرو وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﺳړﮎ ،د ﭘﺮوان روﻏﺘﻮن ﺷﺎ ﺗﻪ ،ﻟﻮﻣړﯼ
ﺳړﮎ ،د ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺮ ﺷﺎ ﭼﺎرﻳﮑﺎر ،د ﭘﺮوان ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٠٢٢٢٤٦ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏparwan@nspafghanistan.org :
kabul@nspafghanistan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.nspafghanistan.org :

د ﭘﺮوان د ﻟﻮړو زدﻩ ﮐړو اﻧﺴﺘﻴﺘﻴﻮت )(PIHE
ﻋﻄﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮﻳﺎ )د اﻧﺴﺘﻴﺘﻴﻮت رﺋﻴﺲ(
د ﭘﺮوان ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢١١١٣٣ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏatta.poia@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪParwan-in.edu.af :

ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮﻩ د ﺑﻠﺠﻴﻢ د ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ادارﻩ )(SAB
ﻧﺴﻴﻢ ﻇﺎهﺮ )وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
اووﻣﻪ ﭘﺎرﭼﻪ ٤٠ ،ﺳړﮎ ،د ﻧﻮﻣﺎﻧﻴﻪ ﺟﻮﻣﺎت ﺗﺮ څﻨګ ﭼﺎرﻳﮑﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٨٧٦١٣١٩٦ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏsab.parwan@gmail.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.assosab.be :

د ﺳﺮﻩ ﺻﻠﻴﺐ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﮐﻤﻴټﻪ )(ICRC
د ﺟﺒﻞ اﻟﺴﺮاج وﻟﺴﻮاﻟۍ ،دګﻠﺒﻬﺎر ﺑﺎزار ،د ﭘﺮوان ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٦٣٢٩٦٨٤ :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.icrc.org :

هﺒﻴﺘﺎت  -د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺑﺸﺮ ﻣﻴﺸﺘﻴﺪﻧﯽ ﭘﺮوګﺮام
)(UN-Habitat
ﻣﻴﺮوﻳﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﺻﻴﻔﯽ )وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ،٣٠د ﻣﻨﺪوﯼ ﺳړﮎ ،ﺁﮐﺎﺷﻪ وﻟﯽ ﺟﻮﻣﺎت ﺗﺮ څﻨګ
ﭼﺎرﻳﮑﺎر ،د ﭘﺮوان ښﺎر

پتی او تماسونه :والیتونه

ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩١٦١١٣۵۵ :
٠٧٩٩٣٣٧٧٨٨
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏmirwais.saifi@unhabitat-afg.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.unhabitat-afg.org :
هﻤﮑﺎري  -د ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻮ د هﻤﻐږۍ ادارﻩ )(CHA
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﯽ ﺑﻬﺎدرﯼ )د دﻓﺘﺮ ﺁﻣﺮ(
د وﻻﻳﺖ ﺳړﮎ ،ګﺮﻳﻦ ﭘﺮوان هﻮټﻞ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،ﭼﺎرﻳﮑﺎر ﭼﻮﮎ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٨٨٧٩١١ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏparwan@cha-net.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.cha-net.org :

ﭘﮑﺘﻴﺎ

اﺑﺮار  -د اﻓﻐﺎن ﻣﻌﻴﻮﺑﻴﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ ﭼﻠﻮﻟﻮ او ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ
ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(AABRAR
ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ )ادارﯼ ﻣﺴﻮول(
ګﺮدﻳﺰښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٢٨٢٨٦٧٨ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏmuhammadkhalid@aabrar.org.af :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.aabrar.org.af :
اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ – د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ
)(IbnSina-PHPA
ﻓﻬﻴﻤﻪ ﺳﻬﺎﮎ )د ﭘﺮوژﯼ ﺁﻣﺮ(
د ﭘﮑﺘﻴﺎ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ دﻓﺘﺮﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٧٨٩٧٢٠ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏfahimask64@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.ibnsina.org.af :
د ﺁﺷﻴﺎﻧﻪ دﻓﺘﺮ )(ASCHIANA
د دوﺑﯽ هﻮټﻞ ﺷﺎ ﺗﻪ ،د ګﺮدﻳﺰ ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٧٧٢٨۵١٩ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏaschiana@ymail.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.aschaina.com :
د اداري اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ او ﻣﻠﻜﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاك آﻤﻴﺴﻴﻮن
)(IARCSC
ﻏﻼم ﻋﻠﯽ ﺟﻮﺷﺎن )ﻣﻨﻄﻘﻮي رﺋﻴﺲ(
د وﻻﻳﺖ ﻣﻘﺎم ﭘﻪ وداﻧﯽ ﮐﯽ ،ﮔﺮدﻳﺰ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٧٩٩٢٠٢١٦٢ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏghulamali_joshan2000@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.iarcsc.gov.af :

داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ښځﻮ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﺮﮐﺰ )(AWEC
ﭘﮑﺘﻴﺎ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٧٧٦١٣١٢ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏawec.kabul@awec.info :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.awec.info :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ د ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺆﺳﺴﻪ )(ACSFO
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺒﺎح اﻟﺪﻳﻦ )ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ﺁﻣﺮ(
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٣٣٢١٣٩ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏpaktia@acsf.af :
info@acsf.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.acsf.af/www.acsf-rc.com :
د ﭘﮑﺘﻴﺎ ﭘﻮهﻨﺘﻮن )(PU
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ ﻓﺮاهﯽ )د ﭘﻮهﻨﺘﻮن رﺋﻴﺲ(
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٨٩٠٨١١٢ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏpaktia.un@gmail.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.pu.edu.af :
د ژﻏﻮرﻧﯥ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﮐﻤﻴټﻪ )(IRC
ﺣﻔﻴﻆ اﷲ زرﻣﺘﯽ )ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ اﻧﺴﺠﺎم ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ٣ ، ٣ﺳړﮎ )روﻏﺘﻮن ﺗﺮڅﻨګ( ﻧﻮﯼ ښﺎر ،ﮔﺮدﻳﺰ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٠٣٠٠٧۵٣ :
٠٧٧٠٣٠٠٧۵٠
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏHafiz.Zurmati@afghanistan.theirc.org :

asadullah.nazaree@afghanistan.theirc.org

وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.theIRC.org :

د ﮐﺮﻧﯽ ،اوﺑﻮﻟﮕﻮﻟﻮ او ﻣﺎﻟﺪارﯼ رﻳﺎﺳﺖ )(DAIL
ﻧﻴﺎز ﻣﺤﻤﺪ ځﺪران )رﺋﻴﺲ(
ﭘﮑﺘﻴﺎ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩١٣٣٢٣۵ :
٠٧٧٢٨٦۵۵٣٧
٠٧٩٧١٧٤٠٣٦
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏpma.paktia@mail.gov.af :
د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ )(DRRD
رﺣﻤﺖ اﷲ ﺳﺮورﯼ
ﮔﺮدﻳﺰ ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٤۵۵٦٠٦ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏrahmatuulah.sarwary@yahoo.com :
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د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﮐډواﻟﻮ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﻤﻴﺸﻨﺮﯼ )(UNHCR
اﺳﺪ اﷲ اﻣﻴﻦ )ﻣﺪﻳﺮ(
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ دﻓﺘﺮ اﻧګړ ،ﮔﺮدﻳﺰ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩١٩٩٠٠٧١ :
٠٧٩١٩٩٠٠٧٢
٠٧٩١٩٩٠٠٧٦
٠٠٨٨٢١٦۵١١٢١٦٧٢
ﻓﮑﺲ٠٠٤١٢٢٧٣٩٧۵١٣ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏamin@unhcr.org :
AFGGA@unhcr.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.unhcr.org :
د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮوګﺮام –وﻻﻳﺘﯽ ادارﯼ واﺣﺪ )(NSP/PMU
ﺳﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ )وﻻﻳﺘﯽ(
د ﻏﺰﻧﯽ ﺳړﮎ ،رﺣﻴﻢ ګﺮدﻳﺰﯼ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٤٩١٨١٣١ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏpaktya@nspafghanistan.org :
kabul@nspafghanistan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.nspafghanistan.org :
د ﻧﯽ د ګړﻧﺪۍ وﻳﺸﻨۍ دﻓﺘﺮ )(Nye
وﺣﻴﺪ اﷲ
ګﺮدﻳﺰ ﭼﻮﮎ ،ﺳﻴﺪ ﮐﺮم
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٦۵٦٧٢٢ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏatayee@nyeexpress.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.nyeexpress.com :
ﻧړﻳﻮال روﻏﺘﻴﺎﻳﯽ ﺳﺎزﻣﺎن )(UNWHO
ﻣﺨﺘﻴﺎر ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻬﺎﻳﻮ )ﻃﺒﯽ ﻣﺪﻳﺮ(
٠١ﺣﺼﻪUN ،ﮐﻤﭙﺎوﻧډ دﻧﻨﻪ ،د واﻟﯽ دﻓﺘﺮ ﺗﻪ ﻧږدﯼ ،ﮔﺮدﻳﺰ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٢٢٦١۵٢ :
٠٧٠٠٢٨٢٣٦١
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏbhayo_6@hotmail.com :
bhayom@afg.emro.who.int
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.emro.who.int/countries/afg/ :
هﺒﻴﺘﺎت  -د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺑﺸﺮ ﻣﻴﺸﺘﻴﺪﻧﯽ ﭘﺮوګﺮام
)(UN-Habitat
ﮔﻞ ﺿﻤﻴﺮ ﺣﻖ ﺑﻴﺎن )وﻻﻳﺘﯽ اﻧﺴﺠﺎم ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
ﺣﻀﺮت ﺑﻼل ﺟﻮﻣﺎت ﺗﺮڅﻨګ ،ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ دﻓﺘﺮ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩١٦١١٢٤٢ :
٠٧٩٦١٠٠٦٨٠
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏGulzamir.haqbayan@unhabitat-afg.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.unhabitat-afg.org :
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ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  -ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯼ ﭘﻼوﯼ
)(UNAMA
ﮐﺮﺳﺘﻮف ﺳﻴﻮﻳﻮن )د دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺮ(
ﭘﻴﺮ ﺑﺎغ ،د زﻳﺮات ﭘﺮوژﻩ ،د ﭘﮑﺘﻴﺎ ﻣﻠﯽ اﻣﻨﻴﺖ رﻳﺎﺳﺖ ﺗﻪ ﻧږدﯼ،
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ اﻧګړ ،ﮔﺮدﻳﺰ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ٣٢٠۵:
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩۵۵۴٢٠٢ :
ﻓﮑﺲ٠٠٣٩٣٩٠٨٣١٢۴٧٠۴٩ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏUNAMAGARDEZ@UN.ORG :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.unama.unmissions.org :
ﻳﻮﻧﻴﺴﻒ  -دﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻧړﻳﻮال ﺻﻨﺪوق )(UNICEF
ﻣﺤﻤﺪ وزﻳﺮ ﺻﺎدﻗﯽ )د ﭘﺮوګﺮام وﻻﻳﺘﯽ ﻣﺪﻳﺮ(
ﮔﺮدﻳﺰ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٨٥٠٧٢٨٥ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏkabul@unicef.org :
abkhalil@unicef.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.unicef.org :

ﭘﮑﺘﻴﮑﺎ

اﺑﺮار  -د اﻓﻐﺎن ﻣﻌﻴﻮﺑﻴﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ ﭼﻠﻮﻟﻮ او ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ
ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(AABRAR
ﻧﻘﻴﺐ اﷲ ﻣﻴﺎ ﺧﻴﻞ )ادارﯼ او ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺴﻮول(
ښﺮﻧﯥ ښﺎر ،د ارګﻮن وﻟﺴﻮاﻟﯽ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٧٧٨٠٩١١ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏnaqeebullah@aabrar.org.af :
abdulbaseer@aabrar.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.aabrar.org.af :
اﻓﻐﺎن ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﯽ ټﻮﻟﻨﻪ )(ADA
ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪ اورﻳﺎ ﺧﻴﻞ )وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
د ﺣﺎﺟﯽ ﻣﺤﻤﺪ زﻣﺎن ﻣﺎرﮐﻴټ ،ښﺮﻧﻪ څﻠﻮړ ﻻرﯼ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٠٠٨٤٥٦ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏada.headoffice@ada.org.af :
zamirahmad22@yahoo.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.ada.org.af :
د ﮐﺮﻧﯽ ،اوﺑﻮﻟﮕﻮﻟﻮ او ﻣﺎﻟﺪارﯼ رﻳﺎﺳﺖ )(DAIL
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺬﻳﺮ )رﺋﻴﺲ(
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٢٠٦١٢٣٢ :
٠٧٩٥١٥٣٤٠٣
٠٧٠٠٦٦٥٦٩٠
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏsohbat.rahimi@yahoo.com :

پتی او تماسونه :والیتونه

د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ )(DRRD
ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪ )ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ(
ښﺮﻧﻪ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧۵۴۴٠۶٠۵ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏpaktikamrrd@yahoo.com :

د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ )(DRRD
ﻋﻈﻴﻢ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺮﻣﯽ )رﺋﻴﺲ(
د ﭘﻨﺠﺸﻴﺮ ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٨١١٠٠٠٩ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏkhurami_mrrd@yahoo.com :

د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮوګﺮام –وﻻﻳﺘﯽ ادارﯼ واﺣﺪ )(NSP/PMU
ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻔﻴﻖ )وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
ښﺮﻧﻪ وﻟﺴﻮاﻟﯽ ،د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ او ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ رﻳﺎﺳﺖ ﺗﺮ څﻨګ ،د واﻟﯽ
دﻓﺘﺮ اﻧګړ ،ﺷﺮﻧﻪ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٧١٠٣٤٠٠ :
٠٠٨٨٢١٦٨٤٤٠١٠٢۵
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏpaktika@nspafghanistan.org :
kabul@nspafghanistan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.nspafghanistan.org :

د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮوګﺮام –وﻻﻳﺘﯽ ادارﯼ واﺣﺪ )(NSP/PMU
ﻏﻼم ﻣﺤﻔﻮظ )وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
ﻋﻨﺎﺑﻪ وﻟﺴﻮاﻟﯽ ،د ﻗﻠﻌﻪ ﻣﻴﺮاﻧﺸﺎﻩ ﮐﻠﯽ ،د اﻧﺠﻨﻴﺮ ﻋﺎرف ﮐﻮر ﺗﺮ څﻨګ،
د ﭘﻨﺠﺸﻴﺮ ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٤٨۵٨٠ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏpanjshair@nspafghanistan.org :
kabul@nspafghanistan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.nspafghanistan.org :

ﻧړﻳﻮال روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﭘﻼوﯼ )(IMC
ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﺑﺎورزﯼ )د ﭘﺮوژﯼ ﺁﻣﺮ(
د ﻋﺒﺪاﻟﻤﺘﻴﻦ ﻣﺎرﮐﻴټ ،د ښﺮﻧﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭼﻮﮎ ،د ارګﻮن ﺳړﮎ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٦٣٦٤٤٦ :
٠٧٧٢٢٣۵٣٨٩
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏ :
Paktika_PM@InternationalMedicalCorps.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.internationalmedicalcorps.org :

ﭘﻨﺠﺸﻴﺮ

د اﻳﻤﺮﺟﻨﺴﯽ روﻏﺘﻮن )(Emergency
اﮐﺒﺮ ﺟﺎن )د روﻏﺘﻮن ﺁﻣﺮ(
ﻋﻨﺎﺑﻪ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٢٨۵٧٤ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏemergency@emergency.it :
akbarjan@emergency.it
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.emergency.it :
د ﮐﺮﻧﯽ ،اوﺑﻮﻟﮕﻮﻟﻮ او ﻣﺎﻟﺪارﯼ رﻳﺎﺳﺖ )(DAIL
ﺷﺎﻩ ﻣﻴﺮ اﻣﻴﺮﯼ )رﺋﻴﺲ(
د ﭘﻨﺠﺸﻴﺮ ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٩٧٣٠۵ :
٠٧٠٦٢٠٣١٩١
٠٧٩٦١١٠١٧٧
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏtkhallilallah@yahoo.com :

هﺒﻴﺘﺎت  -د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮد ﺑﺸﺮ ﻣﻴﺸﺘﻴﺪﻧﯽ ﭘﺮوګﺮام
)(UN-Habitat
دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺮﻣﯽ )وﻻﻳﺘﯽ ﻟﻮړرﺗﺒﻪ ﺁﻣﺮ(
ﻣﺎﻟﺴﭙﻪ ﮐﻠﯽ ،ﺑﺎزارﮎ وﻟﺴﻮاﻟﯽ ،د ﭘﻨﺠﺸﻴﺮ ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٢٢٢٣٣ :
٠٧٩١٦١١٠٩٨
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏdost.khurami@unhabitat-afg.org :
info@unhabitat-afg.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.unhabitat-afg.org :

ﺗﺨﺎر
اﻓﻐﺎن ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﯽ ټﻮﻟﻨﻪ )(ADA
ﻣﻠﻨګ ﺻﺎﻓﯽ )وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
وﻻﻳﺘﯽ روﻏﺘﻮن  ٢ ،ﺳړﮎ ٣ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،د ﺗﺨﺎرښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٧٩١٩٦٣١ :
٠٧٠٠٣١٧٩۵٤
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏada.headoffice@ada.org.af :
malang.safi2@yahoo.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.ada.org.af :
اﮐﺘﻴﺪ  -د ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ هﻤﮑﺎرﻳﻮ ادارﻩ )(ACTED
ﻋﺒﺪاﻟﻘﻬﺎر )د ﺳﺎﺣﻮﯼ اﻧﺴﺠﺎم ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل(
د ﻣﺨﺎﺑﺮات ﮐﻮڅﻪ ،د ﺗﺨﺎرښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٧٠٦٧٤٢ :
٠٠٨٨٢١٦٤٤٩٤٢٠۵١
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏqahar@acted.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.acted.org :
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د ﺁرﻳﺎﻣﻬﺮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(ARE
ﻋﺒﺪاﻻﺣﺪ ﺣﺎرث )رﺋﻴﺲ(
ﺷﺮﻗﯽ ﭘﺮوژﻩ ،د ﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪاﷲ ﺷﻬﻴﺪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ،زﻳﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺟﻮﻣﺎت
ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،ﺗﺎﻟﻘﺎن
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٠٣٦۵٤ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏare_afghanistan@yahoo.com :

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳﻮداګﺮۍ او ﺻﻨﺎﻳﻌﻮ اﺗﺎق )(ACCI
ﻣﺤﺮاب اﻟﺪﻳﻦ )ﻣﻨﻄﻘﻮﯼ ﺁﻣﺮ(
د ﺗﺨﺎرښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٧٠٦٨۵٢ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏkefayetullahjahid@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.acci.org.af :

د ﺁﻏﺎﺧﺎن ﺑﻨﻴﺎد  -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AKF
ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ دﺷﺘﯽ )ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰرﺋﻴﺲ(
د ﺷﺮﮐﺖ ﺳړﮎ ،ﻣﺸﺘﺎﻧﯽ هﺎﯼ ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺎﻟﻘﺎن ،د ﺗﺨﺎرښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩١٥٨٤٢٥ :
٠٧٨٦٦٠٠٨٨٢
٠٧٩٨۵٨٩٨٦٨
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏMusilm.khuram@akdn.org :
info.info@akdn.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.akdn.org/akf :

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﺳﻮﻳډن ﮐﻤﻴټﻪ )(SCA
ﺷﺎﻩ ﺟﻬﺎن ﺳﻨﺠﺮ )ادارﯼ ﻣﺴﻮول(
1ﺳړﮎ ،ﻣﺮﮐﺰﯼ روﻏﺘﻮن ،ﺗﺎﻟﻘﺎن
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٨٧٤١٣٠٦٩ :
٠٧٠٨۵٤٨٧٠١
٠٠٨٨٢١٦٣۵۵٣٢٧٧٦
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏsanjar@sca.org.af :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.swedishcommittee.org :

د اﻓﻐﺎن ښځﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ اوﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(AWSE
ﻣﺮﻳﻢ ﺳﺰاوار )د ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻣﺴﻮول(
ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺖ ﺳړﮎ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ  ،د ﺗﺨﺎرښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٣٦١٧٠۵ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏawse.org@gmail.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.future4afghanwomen.net :
www.awse.info
د اﻓﻐﺎن ﮐﻮر ﻧﻴﻮ د ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ دﻓﺘﺮ )(CAF
ﻣﺤﻤﺪ ﻳﺎﺳﻴﻦ رﺣﻴﻤﻴﺎر )د رﺋﻴﺲ ﺗﺨﻨﻴﮑﯽ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ ،۵۵٩ﭼﻬﺎر ﺳړﮎ ﺷﻬﻴﺪﯼ ﺗﺎﻟﻘﺎن ،د ﺗﺨﺎرښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٧٠٤٨٦١ :
٠٧٧٧٨٢٢٣٢٦
٠٧٧٧٢٠٠٩٩٨
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏpm.takhar.caf@gmail.com :
pch.tm.tkr@gmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.caf.org.af :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻗﻮ ﺳﺎزﻣﺎن )(AHRO
ﺻﺎﺣﺐ اﷲ ﻋﺰﻳﺰ )ﺁﻣﺮ(
ﺑﯽ ﺑﯽ ﻣﺮﻳﻢ ﻟﻴﺴﯽ ﺗﻪ ﻧږدﯼ ،د ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻮ ﮐﻮڅﻪ ۴ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،ﺗﺎﻟﻘﺎن
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٥٨٥٢١٢ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏsahebullah@gmail.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.ahro.af :
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د ﺑﻨګﻠﻪ دﻳﺶ د ﮐﻠﻴﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﮐﻤﻴټﻪ )(BRAC
اﺣﻤﺪ ﺷﻌﻴﺐ )د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﺁﻣﺮ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ٢ ،٤۵٦ﺳړﮎ ،د ﺗﺨﺎرښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٦٦٠٩١٠٠ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏbractakhar@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.brac.net :
د ﺗﺨﺎر ﭘﻮهﻨﺘﻮن )(TU
ﻣﺤﺒﻮب اﷲ ﺣﺎﻣﺪ )د ﭘﻮهﻨﺘﻮن رﺋﻴﺲ(
ﺗﺎﻟﻘﺎن
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠۵٠٢٤١١۵ :
٠٧۵۵٦١١٦٩٨
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏm.hamid1391@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.tu.edu.af :
دټﻴﺮي دﻳﺲ هﻮﻣﺰ دﻓﺘﺮ )(TdH
ﺷﺮﻳﻒ ﺷﺎرﻳﭙﻮف )د ﭘﺮوګﺮام اﻧﺴﺠﺎم ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
د ﺟﺎﻣﻊ ﺟﻮﻣﺎت ﺗﺮ ﺷﺎ ،ﻧﻮﯼ ښﺎر ،رﺳﺘﺎق ،ﺗﺨﺎرښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٣٦٣٨٧٠ :
٠٠٨٨٢١٦٨٤٤٣٠۵٧٢
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏsharif.sharipov@tdh.ch :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.tdh.ch :
دﺟﻲ ﺁﯼ زﻳﺪ د ﺑﻨﺴټﻴﺰو زدﻩ ﮐړو ﭘﺮوګﺮام )(GIZ/BEPA
ﺣﻤﻴﺪ اﷲ ﺣﻤﻴﻢ )روزﻧﻴﺰ ﻣﺪﻳﺮ(
ﺗﺨﺎر ،TTCد ﭘﻮهﻨﯽ د رﻳﺎ ﺳﺖ ﺳړﮎ ،د ﺗﺨﺎرښﺎر

پتی او تماسونه :والیتونه

ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٠٢٨٣١٦ :
٠٧٧٧٩٠٠٤٣١
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏhamidullah.hamim@giz.de :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.bepafg.com :
د ﮐﺎﻧﺴﺮن ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن )(CWW
هﻤﺎﻳﻮن ﺷﻴﺮزاد )د ﭘﺮوګﺮام ﻟﻮړ رﺗﺒﻪ اﻧﺴﺠﺎم ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
د ﻓﺮﺧﺎر وﻟﺴﻮاﻟﯽ ښﺎر ،ﺗﺨﺎرښﺎر
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ،٢٠١۶ :ﮐﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٣٢٧٣١۴۵ :
٠٧٠٠۴٣۴٠٩٣
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏhamayoon.shirzad@concern.net :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.concern.net :
د ﮐﺎﻧﺴﺮن ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن )(CWW
ﻓﺮخ ﺳﻌﺪ اﻟﺰادﻩ )ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺁﻣﺮ(
د وﮐﻴﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻈﺮ ﺳړﮎ ،د وﮐﻴﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻈﺮﺟﻮﻣﺎت ﺗﺮ څﻨګ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ،٢٠١۶ :ﮐﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٨٢٣٨۶۴٠٣ :
٠٧٩٩١١۶۵٢٧
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏfarrukh.sadullozoda@concern.net :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.concern.net :
د ﮐﺎﻧﺴﺮن ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن )(CWW
اﻧﻌﺎم اﷲ ﻗﺎﺿﯽ زادﻩ )د ﭘﺮوګﺮام اﻧﺴﺠﺎم ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
د ﺁهﻨګﺮﯼ ﺳړﮎ ،رﺳﺘﺎق وﻟﺴﻮاﻟﯽ ،ﻧﻮﯼ ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٧٠٨٥٤٥ :
٠٧٧٠٧٠١١٤٠
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏenamullah.qazizadah@concern.net :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.concern.net :
د ﮐﺮﻧﯽ ،اوﺑﻮﻟﮕﻮﻟﻮ او ﻣﺎﻟﺪارﯼ رﻳﺎﺳﺖ )(DAIL
ﺳﻠﻴﻢ ﺳﺎﻋﯽ )رﺋﻴﺲ(
ﺗﺨﺎرښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧۵٢۵١۵٦٧ :
٠٧٧٩٨٦٣٢٦۵
٠٧٠٠٧١٢٠٧٨
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏmsaalimsaaie@yahoo.com :
د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ )(DRRD
راز ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻴﺾ )ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ(
ﺗﺨﺎرښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٧١٢٤٧٤٧ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏFaiz1390@yahoo.com :

دﻣﺮﺳﯽ ﮐﻮر ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(MC
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻌﻴﻢ رﺳﻮﻟﯽ )ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ ﺁﻣﺮ(
د اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻩ ﻣﺴﻌﻮد د ﺑﻨﻴﺎد ﺳړﮎ ﺷﺎﻩ ﺗﻪ ،ﺗﺨﺎرښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩١۵٣٠٦٨۵ :
٠٧٨٥١۵١٦٧۵
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏmrasooli@af.mercycorps.org :
mohammad.naim.r@gmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.mercycorps.org :
د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮوګﺮام –وﻻﻳﺘﯽ ادارﯼ واﺣﺪ )(NSP/PMU
اﺳﻤﻌﻴﻞ )وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
 ۶ﺳړﮎ ،ﺳﺮاﯼ ﺳﻨﮓ ،ښﯽ ﻻس ﺗﻪ ،د ﺳﺘﺮﮔﻮﮐﻠﻨﻴﮏ ﺗﺮ څﻨﮓ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٢٢٩٢٤٨ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏTakhar@nspafghanistan.org :
kabul@nspafghanistan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.nspafghanistan.org :
د ﻣﻴﺸﻦ اﻳﺴﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(ME
ﻧﺎدر ﻓﻴﺎض )د ﭘﺮوګﺮام وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
د وﮐﻴﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻈﺮ ﺳړﮎ  ،ﺗﺎﻟﻘﺎن
ﺗﻴﻠﻔﻮن٧٠١ ٠٩٩ ٠٧٩٩ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏppm.tak@miseast.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.missioneast.org :
د هﻴﻠﻮ ټﺮﺳﺖ د ﻣﺎﻳﻦ ﭘﺎﮐۍ دﻓﺘﺮ )(HALOTrust
ﻣﻴﺮوﻳﺲ )د ﺳﻴﻤﯽ ﺁﻣﺮ(
د ﺑﺎغ ذﺧﻴﺮﻩ ګﻮﻻﻳﻲ ،د ﺗﻴﻠﻮ ﻣﺎرﮐﻴټ ﺗﺮڅﻨګ ٣ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،ﺗﺎﻟﻘﺎن
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٧٧٣٢٧٧٩ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏhalo@haloafg.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.halotrust.org/ www.halousa.org :
هﺒﻴﺘﺎت  -د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮد ﺑﺸﺮ ﻣﻴﺸﺘﻴﺪﻧﯽ ﭘﺮوګﺮام
)(UN-Habitat
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻤﻴﻊ ﺳﮑﻨﺪر )وﻻﻳﺘﯽ اﻧﺴﺠﺎم ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
 ٣ﺳړﮎ ،ﺳﺮاﯼ ﺳﻨګ ،دﻏﻼم ﺣﻀﺮت ﻗﺼﺎب د ﮐﻮرﺗﺮ څﻨګ،
ﺗﺎﻟﻘﺎن ،د ﺗﺨﺎرښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩١٦١١٢٣١ :
٠٧٨٦٧٠٠٦٤۵
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏsikandar_o@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.unhabitat-afg.org :
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ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  -ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯼ ﭘﻼوﯼ
)(UNAMA
ﺳﺮﮔﯽ ﺳﺒﻴﺴﺘﻴﺎﻧﺴﮑﯽ )ددﻓﺘﺮرﺋﻴﺲ(
دډاﮐﺘﺮ ﻣﺸﺎهﺪ ﮐﻮر ١ ،ﺳړﮎ ،ﺳﺮاﯼ ﺳﻨګ ،ﺗﺎﻟﻘﺎن
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ٣٢٠۵ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠١٧٩۴٩٠ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏsobistiyanskyy@un.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.unama.unmissions.org :

ﺟﻮزﺟﺎن

اﻓﻐﺎن ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﯽ ټﻮﻟﻨﻪ )(ADA
ﻗﺎﺿﯽ دﻳﺎن )د ﭘﺮوژﯼ ﺁﻣﺮ(
د ﺗﻔﺤﺼﺎﺗﻮ ﺷﺮﻗﯽ ﺳړﮎ ١ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،ﺷﺒﺮﻏﺎن
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٣٠١٧٦٦ :
٠٧٠٠٠٣٩٧۵٨
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏada.headoffice@ada.org.af :
dr.sadiqi@gmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.ada.org.af :
د اﻓﻐﺎن ښځﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ اوﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(AWSE
ﺣﺎﺟﯽ ﻋﻠﯽ ﺷﻴﺮ اﻧﺘﻈﺎر ﺟﻮزﺟﺎﻧﯽ )د ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻣﺴﻮول(
دﮐﺎﺑﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺷﻤﺎل ﺗﻪ ،ﺷﺒﺮﻏﺎن
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٠٤٣٧٨۵ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏawse.org@gmail.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.future4afghanwomen.net :
www.awse.info
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻗﻮ ﺳﺎزﻣﺎن )(AHRO
ﻣﻐﻔﺮت ﺻﻤﻴﻤﯽ )د اړﻳﮑﻮ ﻣﺴﻮول(
د ښﺎرواﻟﯽ وداﻧﯽ ،ﺷﺒﺮﻏﺎن
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٤١٠٤١٣ :
٠٧٨٨٨٨٦٩٩٠
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏachr98@yahoo.com :
juz.ahro@yahoo.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.ahro.af :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳﻮداګﺮۍ او ﺻﻨﺎﻳﻌﻮ اﺗﺎق )(ACCI
اﷲ ﺑﺮدﯼ ﺳﺮﺧﯽ )ﻣﻨﻄﻘﻮﯼ ﺁﻣﺮ(
ﺷﺒﺮﻏﺎن
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٦۵٠٤٨١ :
٠٧٠٠٢٢٨٦٠٤
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏallahberdysurkhy@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.acci.org.af :
222

د ﺑﺎﺧﺘﺮ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﺷﺒﮑﻪ )(BDN
ﺧﻠﻴﻞ اﺣﻤﺪ )د ﭘﺮوژﯼ ﺁﻣﺮ(
ﺷﺒﺮﻏﺎن
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ،۶۵٧:ﻣﺮﮐﺰﯼ ﭘﺴﺘﻪ ﺧﻮﻧﻪ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠۵١٠٣٩۴ :
٠٧٩٩٠٠٧۵۶۴
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏkhalil.bdn@gmail.com :
dr.shafiq.bdn@gmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.bdn.org.af/ www.bdnglobal.org :
د ﺑﻨګﻠﻪ دﻳﺶ د ﮐﻠﻴﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﮐﻤﻴټﻪ )(BRAC
ﻣﺎرﻳﺎ )د روزﻧﻴﺰو ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮد ټﻴﻢ ﻟﻴډر(
د ﺳﺮﭘﻞ ﺑﻨﺪرﺳړﮎ ،زرګﺮﯼ ﮐﻮڅﻪ ،ﺷﺒﺮﻏﺎن
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٨٦٧٣٦١٤٧ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏmariajan@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.brac.net :
د ﺗﺤﺮﮎ د هﻮﺳﺎﻳﻨﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(MOVE
ﻏﻼم اﺣﻤﺪ ادﻳﺐ )د ﭘﺮوژﯼ ﺁﻣﺮ(
د ﻧﺴﻮان ﻟﻴﺴﻪ  ٢ﺳړﮎ ،ﺷﻴﻦ ﮐﻮت وﻟﺴﻮاﻟﯽ ،ﺷﺒﺮﻏﺎن
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٠٢۵١٨٦ :
٠٧٨٧١٣٠١٣۵
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏstep.jawzjan@gmail.com :
shamsuddin.400@gmail.com
د ﺟﺮﻣﻦ اګﺮو اﮐﺸﻦ دﻓﺘﺮ)وﻟﺖ هﻮﻧﮕﺮهﻴﻠﻔﻪ(
)(AgroAction GAA
ﻣﺴﻌﻮد ﺳﻌﺪ )د ﭘﺮوژﯼ ﺁﻣﺮ(
اﮐﺒﺮﺟﻮزﺟﺎن ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ دﻓﺘﺮ ﺳﺮﻩ ﻳﻮځﺎﯼ ،د ﺳﺮ ﭘﻞ ﺑﻨﺪر ،د ﮐﻮر
ﺷﻤﻴﺮﻩ  ،٣ﺷﺒﺮﻏﺎن
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٢٣٩٩٨٢ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏmasuod.saad@welthungerhilfe.de :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.welthungerhilfe.de :
د زوا ﻣﻮﺳﺴﻪ )(ZOA
ﮐﻮرﻧﻠﺲ ﻓﺮدﻳﺠﻦ )د ﭘﺮوژﯼ ﺁﻣﺮ(
د اﻧﺪﺧﻮﯼ ﺑﻨﺪ ﺷﺒﺮﻏﺎن
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٨٩٩٦٢٣٧ :
٠٧٠٠٢٨٢٨٠٩
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏpga-co@zoa-afg.org :
osm-north@zoa-afg.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.zoa-international.com :

پتی او تماسونه :والیتونه

د ﮐﺮﻧﯽ ،اوﺑﻮﻟﮕﻮﻟﻮ او ﻣﺎﻟﺪارﯼ رﻳﺎﺳﺖ )(DAIL
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺷﻴﺪ )رﺋﻴﺲ(
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩١٠٢٨٧٩ :
٠٧٠٠۵١٦۵٧٠
٠٧٨٩٧١٦٥٨٧
د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ )(DRRD
ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﺳﻴﺪ
د ﺷﺎﻩ رخ ﻣﻴﺮزا ﮐﺎرﺗﻪ ﺷﺒﺮﻏﺎن ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٨٤١٧٠٦٠٨ :
٠٧٥٥٧١٠٠٧٥
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏYosuf.uraz@mrrd.gov.af :
دﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(SCI
ﺳﻴﺪ اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻩ ﻗﺮار )ﻟﻮړرﺗﺒﻪ وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ -ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ(
د ﻣﺮوارﻳﺪ د ودﻧﻮ ﺳﺎﻟﻮﯼ ﺳړﮎ ،ﺁﻏﭽﻪ ﺑﻨﺪر ﺷﺒﺮﻏﺎن
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٧٤٥٠٢٠٦ :
٠٧٨٦٧١٩٩٢٠
٠٧٩٩٤۵٣٣٣١
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏ :
sayedahmadshah.qarrar@savethechildren.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.savethechildren.net :
د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮوګﺮام –وﻻﻳﺘﯽ ادارﯼ واﺣﺪ )(NSP/PMU
ﻋﺒﺪاﻟﺒﺸﻴﺮ ﮐﺮﻳﻤﯽ )وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
د ﺳﺮ ﭘﻞ ﺑﻨﺪر ،د ګﻠﺒﻬﺎرد ودوﻧﻮﺳﺎﻟﻮن ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،ﺷﺒﺮﻏﺎن
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٧٣٦٨٧٢٦ :
٠٧٨٦٩١٩٠٣٧
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏjawzjan@nspafghanistan.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.nspafghanistan.org :
ﺻﻒ -داﻓﻐﺎن ﮐﻮرﻧﻴﻮﭘﻴﻮﺳﺘﻮن )(SAF
ﺣﻔﻴﻆ اﷲ ﺟﻤﺸﻴﺪﯼ )د ﭘﺮوﮔﺮام ﺁﻣﺮ(
ﺳﺮﭘﻞ ﺑﻨﺪر ،د وﻻﻳﺘﯽ ﺷﻮراﯼ د دﻓﺘﺮ ﺷﺎ ﺗﻪ ،ﺷﺒﺮﻏﺎن
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٤١٢٣٨٩ :
٠٧٧٧٧٢٧٤١۵
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏjawzjan@saf.org.af :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.saf.org.af :
هﺒﻴﺘﺎت  -د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮد ﺑﺸﺮ ﻣﻴﺸﺘﻴﺪﻧﯽ ﭘﺮوګﺮام
)(UN-Habitat
ﻋﺰﻳﺰ اﷲ هﺎﺷﻢ ﭘﻮړ )وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
دﺳﺮﭘﻞ ﺑﻨﺪر ،دﻏﻠﯥ ﻣﻨﺪوﯼ ﺷﺎﺗﻪ ،ﺷﻴﻦ ﮐﻮت ﺳړﮎ ،دﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﮐﻮر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩١٦١١٢١٦ :

ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏaziz.hashimpur@unhabitat-afg.org :
hashimpur@gmai.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.unhabitat-afg.org :
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  -ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯼ ﭘﻼوﯼ
)(UNAMA
ﮐﻮر  ،٢ﻟﻮﻣړﯼ  ،١ﻣﻴﺮوﻳﺲ ﻣﻴﻨﻪ ٢ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺒﺮﻏﺎن
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ٣٢٠۵ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٨١٣٩٠٠٣ :
٠٠٨٨٢١۶۵٠٢٠٢٨٨٩
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏunamasheberghan@un.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.unama.unmissions.org :

ﺧﻮﺳﺖ

ﭘﮋواﮎ ﺧﺒﺮي ﺁژاﻧﺲ )(PAN
ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎن ﻳﻌﻘﻮﺑﯽ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٢٠٢٢٠١٨١۴ :
٠٧٩٩۶۴۴٨٣۴
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏyaqubi.khost@gmail.com :
news@pajhwok.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.pajhwok.com :
ﭘﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﭼﺎروﮐﯥ ﻣﻠﯽ ډﻣﻮﮐﺮاټﻴﮏ اﻧﺴﺘﻴﺘﻴﻮت )(NDI
ﻧﻴﺎز ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺪوزﯼ )د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮﺁﻣﺮ(
د ﺧﻮﺳﺖ ښﺎرﺣﻠﻘﻮﯼ ﺳړﮎ ،ﻣﺎﺗﻮن ﻏﻮﻧډﯼ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩١٣٥٦٥٦ :
٠٠٨٨٢١٦٨٤٤٠٠٠٢٠
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏnmandozai@ndi.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.ndi.org :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺎﻧګﻮﻧﯥ د ﻣﻼﺗړ ادارﻩ )(AISA
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻴﺴﯽ )وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
د ﺑﺮج اﻓﻐﺎن ﻟﻮﻣړﯼ ﭘﻮړ ،ﻋﺎرف اﷲ څﻠﻮړﻻرﯼ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٨٩٩٨٠١٠ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏeisa@aisa.org.af :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.aisa.org.af :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻟﭙﺎرﻩ ﺧﻴﺮﻳﻪ ادارﻩ )(WADAN
ﻧﺴﻴﻢ )د ﭘﺮوژﯼ اﻧﺴﺠﺎم ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
د ﻗﺒﺎﻳﻠﻮ د رﻳﺎﺳﺖ ﻟﻮﻳﺪﻳځ ﺗﻪ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٥٧٧٧٤٢ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏnasim.amin50@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.wadan.org :
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳﻮداګﺮۍ او ﺻﻨﺎﻳﻌﻮ اﺗﺎق )(ACCI
ﻓﻴﺾ ﺁﻗﺎ ﻳﻮﺳﻔﺰﯼ )ﻣﻨﻄﻘﻮﯼ ﺁﻣﺮ(
ﺧﻮﺳﺖ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩١١٤٨١٣ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏfaizaqa.usefzai@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.acci.org.af :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺮﺳﺘﯽ او ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(AADA
ﻋﺒﺪاﻟﻮﻟﯽ زړﻩ ﺳﻮاﻧﺪ )ﺗﺨﻨﻴﮑﯽ ﺁﻣﺮ(
ﻣﺎﺗﻮن ﺗﭙﻪ ٦ ،ﺳړﮎ ،د هﻴﻠﺖ ﻧﺖ ﺗﯽ ﭘﯽ او ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ دﻓﺘﺮ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٦٣۵٣٠٨١ :
٠٧٩٩٤١٨٧٧٩
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏdrawalizraswand@gmail.com :
aaini@aada.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.aada.org.af :
د ﺧﻮﺳﺖ ﭘﻮهﻨﺘﻮن )(KU
رﺳﻮل ﺑﺎورﯼ )د ﭘﻮهﻨﺘﻮن رﺋﻴﺲ(
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٧۴۴۵۵٧٠ :
٠٧٠٠٨٣۵٢٣٨
٠٧۵۶٨٠٢۶٩۶
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏchancellor@szu.edu.af :
bawary1@hotmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.szu.edu.af :
د ژﻏﻮرﻧﯥ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﮐﻤﻴټﻪ )(IRC
ﺳﻠﻄﺎن ﮐﺮﻳﻢ )ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ  -ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ اﻧﺴﺠﺎم ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
د ﺧﻮﺳﺖ ښﺎر ﺷﻤﺎﻟﯽ دروازﯼ ﺗﻪ ﻧږدﯼ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٠٣٠٠٧٧٤ :
٠٧٧٠٣٠٠٨٧٩
٠٧٩٩١١٤٦٧۵
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏSultan.Karim@afghanistan.theirc.org :
Aziz.Rahman@afghanistan.theirc.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.theIRC.org :
د ﺳﺮﻩ ﺻﻠﻴﺐ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﮐﻤﻴټﻪ )(ICRC
د ﺑﺎغ ﭘﺮوژﻩ ،ﺁزادﯼ ﻣﻴﻨﻪ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠۵٧٤٠٦٦٤ :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.icrc.org :
د ﮐﺮﻧﯽ ،اوﺑﻮﻟﮕﻮﻟﻮ او ﻣﺎﻟﺪارﯼ رﻳﺎﺳﺖ )(DAIL
ﺣﻔﻴﻆ اﷲ )رﺋﻴﺲ(
ﺧﻮﺳﺖ
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ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٤١٨١١٣٣ :
٠٧٧٦٣٧٣٠٧٣
٠٧٩٩١٣۵۵٦٤
د ﮐﻠﻴﺪ راډﻳﻮ )(Radio Killid
ﻧﻘﻴﺐ اﷲ ﻣﺎﺗﻮﻧﻮال )ﻣﺴﻮول ﻣﺪﻳﺮ(
ﺳړﮎ  ،١ﺷﻤﺎﻟﯽ دروازﯼ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،ﺧﻮﺳﺖ ﻳﻌﻘﻮﺑﯽ ﺟﻮﻣﺎت
هډﯼ ﺗﻪ ﻧږدﯼ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩١١٠٢١٤ :
٠٧٠٧٠٠٤٦٤٦
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏn.matoonwal@tkg.af :
info@tkg.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.tkg.af :
د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ )(DRRD
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎن ﻣﻬﺪﯼ )رﺋﻴﺲ(
ﻣﺎﺗﻮن ﺗﭙﻪ ،واﻟﯽ ﮐﻮرﺗﻪ ﻧږدﯼ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٢٢٢٨٤٨۵ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏKhost.mrrd@yahoo.com :
د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ او ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺷﺒﮑﻪ )(CSHRN
ﺑﻮﺳﺘﺎن وﻟﯽ زﯼ )اﻧﺴﺠﺎم ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٩٢٧٣٧٠ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏAhsas_walizai@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.cshrn.af :
د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮوګﺮام –وﻻﻳﺘﯽ ادارﯼ واﺣﺪ )(NSP/PMU
ﻋﺒﺪاﻟﺒﺼﻴﺮ )وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
اﻣﻴﺮ ﮐﺮوړوات ،د ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﻴﻠﻤﺴﺘﻮن او د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻴﺘﻪ ﻧږدﯼ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٤٢٢٥٤٠ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏkhost@nspafghanistan.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.nspafghanistan.org :
د ﻧﯽ د ګړﻧﺪۍ وﻳﺸﻨۍ دﻓﺘﺮ )(Nye
ﻣﻄﻴﻊ اﷲ ﻓﻀﻠﯽ )د دﻓﺘﺮ ﺁﻣﺮ(
د ﻣﺠﺎهﺪ ﮐﺘﺎب ﭘﻠﻮړﻧځﯽ ،ﺧﻮﺳﺖ ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩١۵۵٩٨٨ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏatayee@nyeexpress.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.nyeexpress.com :
ﻧړﻳﻮال روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﭘﻼوﯼ )(IMC
راﺑﻌﻪ ﺣﻠﻴﻤﻪ )ادارﯼ او د اړﻳﮑﻮ ﺁﻣﺮ(
د ﻣﺎﺗﻮن ﺗﭙﻪ

پتی او تماسونه :والیتونه

ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠۵٨١٤٧٠ :
٠٧٨٨٤٦١٧١٦
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏrabia_halim@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.internationalmedicalcorps.org :
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  -ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯼ ﭘﻼوﯼ
)(UNAMA
ﻣﻴﭽﻴﮑﻮ ﺳﻮزوﮐﯽ )د دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺮ(
د ﺑﺎغ ﭘﺮوژﻩ ،د ﭘﻮهﻨﺘﻮن ﺳړﮎ ،د ﺧﻮﺳﺖ د اﻗﺘﺼﺎد او ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻨﻮ
رﻳﺎﺳﺖ ﺗﻪ ﻧږدﯼ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ٣٢٠۵ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩١٣۴۵٢۵ :
٠٧٩۶٩۵٩١٢۶
٠٧٩٩٧٧٢۵٨٢
٠٠٨٨٢١۶۵٠٢٠٢٨٨۵١
ﻓﮑﺲ٠٠٣٩٠٨٣١٢۴۶٢۴٩ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏsuzukim@un.org :
khan114@un.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.unama.unmissions.org :

داﻳﮑﻨﺪﯼ

ﺣﺎﮐﺎ  -د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ښځﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﯥ
)(HAWCA
واﻟﯽ دﻓﺘﺮﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،د زراﻋﺖ د ګﺪام ﺗﺮ څﻨګ ،د ﭼﻬﺎردل ﺳړﮎ،
ﻧﻴﻠﯽ ،د داﻳﮑﻨﺪﯼ ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٨٣٨٢٣٧٣ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏmfazili@hawca.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.hawca.org :
د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺑﺮاﺑﺮول )(CoAR
ﻋﺒﺪاﻟﻮﮐﻴﻞ )وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
د ﭼﭙﺮاﺳﮏ ﮐﻠﯽ ،د ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن وﻟﺴﻮاﻟﯽ ،د داﻳﮑﻨﺪﯼ ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٢٦٢٣٦٣٣ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏcoar_kbl@yahoo.com :
ab.wakil2011@gmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.coar.org.af :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن )(AIHRC
ﻧﻴﻠﯽ ،ﺧﺎوﻟﮏ UNAMA ،دﻓﺘﺮ ﺗﺮ څﻨګ  ،د داﻳﮑﻨﺪﯼ ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٣٤٣٩٧٠ :
٠٧٩٠٦٩٠۵١۵
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏdaikundi_aihrc@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.aihrc.org.af :

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺗﻌﺎون ﻣﺮﮐﺰ )(CCA
ﺿﻴﺎ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ )ﺁﻣﺮ(
د ښﺎر ﻣﺮﮐﺰ ،ﻧﻴﻠﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ،د داﻳﮑﻨﺪﯼ ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٦٠١١٩٨٠ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏsarwarhussaini@aol.com :
ahmadi.cca@gmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.cca.org.af :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺮﮐﺰي ﺳﻴﻤﻮ د ﺳﻮﮐﺎﻟۍ ﮐﻤﻴټﻪ )(CAWC
ﻣﺤﻤﺪ هﺎﺷﻢ )د اړﻳﮑﻮ ﻣﺴﻮول(
ﻧﻴﻠﯽ ،د داﻳﮑﻨﺪﯼ ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٨٣٦٢٢١٢ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏNikahmadi64@hotmail.com :
cawckabul@yahoo.com
د اﮐﺴﻔﺎم ﺟﻲ ﺑﻲ ﻣﺆﺳﺴﻪ )(Oxfam GB
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﻌﻪ )د ﭘﺮوګﺮام اﻧﺴﺠﺎم ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
د اوﻟﻴﺎ ﺟﺎﻣﻊ ﺟﻮﻣﺎت ﺗﻪ ﻧږدﯼ ،ﻧﻴﻠﯽ ،د داﻳﮑﻨﺪﯼ ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٨٢٩٤٢٠١ :
٠٧٠٨٢٩٤٢٠٤
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏmjuma@oxfam.org.uk :
gwafayee@oxfam.org.uk
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.oxfam.org.uk :
د اﮐﺸﻦ ﻓﻴﻢ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(ACF
ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ )ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ اﻧﺴﺠﺎم ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
د زرد ﻧﯽ ﮐﻠﯽ ،د ﻧﻴﻠﯽ وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻣﺮﮐﺰ ،د داﻳﮑﻨﺪﯼ ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٦٦٩٨٤٤ :
٠٠٨٨٢١٦٤٤٩٠٦٢١
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏfieldco-dk@af.missions-acf.org :
hom@af.missions-acf.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.actioncontrelafaim.org :
د ﺗﺤﺮﮎ د هﻮﺳﺎﻳﻨﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(MOVE
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎرف ﺗﺎﺑﺶ )د ﭘﺮوژﯼ ﺁﻣﺮ(
ﻧﻴﻠﯽ ښﺎر ،د داﻳﮑﻨﺪﯼ ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٢٢٩٩۵١٧ :
٠٧٧٧٨٧٦٦١٣
٠٧٠٤٨٢٣٢٩٩
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏdrtabesh@yahoo.com :
masooma _khawary@yahoo.com
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د ﻋﻠﻤﻲ څﻴړﻧﻮ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ټﻮﻟﻨﻪ )(ORCD
ﺿﻴﺎاﻟﺤﻖ )وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
 AWCCدﻓﺘﺮ ﺗﺮ څﻨګ ،ﻧﻴﻠﯽ ،د داﻳﮑﻨﺪﯼ ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٨٨٩٦٠٩٣٠ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏdaikundi@orcd.org.af :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.orcd.org.af :
د ﻏﺰﻧﻲ ﮐﻠﻴﻮال ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ﭘﺮواګﺮاﻣﻮﻧﻪ )(GRSP
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺳﯽ )د ﭘﺮوﮔﺮام ﺁﻣﺮ(
د ﭼﭗ راﺳﮏ ﺑﺎزار ،د ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن وﻟﺴﻮاﻟﯽ ،د داﻳﮑﻨﺪﯼ ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٧٩٠٠٢٧۵ :
٠٧٧٧٩٠٠٢۵٧٢
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏgrsponline@yahoo.com :
m.malistani@yahoo.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.grsp.af :
د ﮐﺮﻧﯽ ،اوﺑﻮﻟﮕﻮﻟﻮ او ﻣﺎﻟﺪارﯼ رﻳﺎﺳﺖ )(DAIL
ﻣﻬﺪﯼ ﻣﻮاﺣﺪﯼ )رﺋﻴﺲ(
د داﻳﮑﻨﺪﯼ ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٨٣٠٢٠٠٥ :
٠٧٧٢٢٩٩٢٣۵
٠٧٠٣١٩۵۵۵٣
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏmowahedi_mahdi@yahoo.com :
د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ )(DRRD
ﺳﻠﻤﺎن ﻋﻠﯽ ﺻﺎدﻗﯽ )رﺋﻴﺲ(
ﻧﻮﯼ ښﺎر ،ﻧﻴﻠﯽ ،د داﻳﮑﻨﺪﯼ ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٨٩٣٢١٧٨ :
٠٧٩٩٣٠٦٦٦٨
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏprforg@yahoo.com :
د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮوګﺮام –وﻻﻳﺘﯽ ادارﯼ واﺣﺪ )(NSP/PMU
ﻋﻠﯽ ﺟﺎن ﻧﻮرﯼ )وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳړﮎ ،د واﻟﯽ دﻓﺘﺮ او ﻧﻴﻠﯽ ﺑﺎزار ﺗﺮ ﻣﻴﻨځ ،ﮐﺎﺑﻞ
ﺑﺎﻧﮏ اود  MOVEدﻓﺘﺮوﻧﻮ ﺗﺮڅﻨګ ،د داﻳﮑﻨﺪﯼ ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٢٨٨۵۵٠١ :
٠٧٠٧٩١١٩٦٩
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏdaikundi@nspafghanistan.org :
kabul@nspafghanistan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.nspafghanistan.org :
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ﮐﺮﻳټﺎس ﺟﺮﻣﻨﻲ  -د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﭘﺮوژو د ﻣﻼﺗړ دﻓﺘﺮ
)(Caritas Germany
رﺣﻤﺖ اﷲ ﺣﺴﻴﻨﯽ )د اړﻳﮑﻮ ﻣﺴﻮول(
ﻧﻴﻠﯽ ،د داﻳﮑﻨﺪﯼ ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٨٠٣٣٨٠١ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏrahmatullah_caritas@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.caritas-germany.org/54607.html :
ﻳﻮﻧﻴﺴﻒ  -دﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻧړﻳﻮال ﺻﻨﺪوق )(UNICEF
ﺑﺴﻢ اﷲ ﻋﻨﺎﻳﺖ )د ﭘﺮوﮔﺮام وﻻﻳﺘﯽ ﻣﺪﻳﺮ(
ﻧﻴﻠﯽ ،د داﻳﮑﻨﺪﯼ ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٨۵٠٧٢٧٣ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏkabul@unicef.org :
benayat@unicef.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.unicef.org :

زاﺑﻞ

اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ – د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ
)(IbnSina-PHPA
ﻗﻴﻮم زﻳﺎرﻣﻞ )د ﭘﺮوژﯼ ﺁﻣﺮ(
دوﻟﺘﯽ روﻏﺘﻮن ﺗﻪ ﻧږدﯼ ،د زاﺑﻞ ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٧٤٠١٢٢٣ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏibnsin_zabul@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.ibnsina.org.af :
اﻓﻐﺎن ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﯽ ټﻮﻟﻨﻪ )(ADA
ﻣﺤﻤﺪ ﺛﻤﻴﻦ )وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
د ﺳﺮﻩ ﺻﻠﻴﺐ دﻓﺘﺮ ﺗﻪ ﻧږدﯼ ،ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳړﮎ ﻗﻼت،
د زاﺑﻞ ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٨٨٩٦٨٣٠ :
٠٧٠٧٠١٢٤٢٢
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏada.headoffice@ada.org.af :
ada.zabul@gmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.ada.org.af :
د ﮐﺮﻧﯽ ،اوﺑﻮﻟﮕﻮﻟﻮ او ﻣﺎﻟﺪارﯼ رﻳﺎﺳﺖ )(DAIL
ﺑﺴﻢ اﷲ )رﺋﻴﺲ(
د زاﺑﻞ ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٧٩٤٧٣٠٦ :
٠٧٠٧٤٢٧۵١٦
٠٧٠٠٦٧١٢٣٦

پتی او تماسونه :والیتونه

د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ )(DRRD
رﺣﻴﻢ داد
د  PRTﻣﺮﮐﺰ ﺗﻪ ﻧږدﯼ ،د زاﺑﻞ ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٧٠٦٠٤٨٧٢٠ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏZabul_rrd@yahoo.com :
د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮوګﺮام –وﻻﻳﺘﯽ ادارﯼ واﺣﺪ )(NSP/PMU
ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻧﻴﮑﺒﻴﻦ )وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
د ﺣﻤﺎم ﺳړﮎ ،د  PMUدﻓﺘﺮ  ،د ﻗﻼت ښﺎر ،زاﺑﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٣۵٨٠٤۵ :
٠٧۵٣٨٢٠٣٣٠
٠٧٩٦٢٨١٥١٧
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏzabul@nspafghanistan.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.nspafghanistan.org :
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  -ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯼ ﭘﻼوﯼ
)(UNAMA
ﻇﺎهﺮ ﺷﺎﻩ رﺷﻴﺪﯼ )د دﻓﺘﺮد رﺋﻴﺲ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل(
ﺣﺎذرﯼ ﮐﻠﯽ ،ﻋﻴﺪ ګﺎﻩ ﺟﻮﻣﺎت ﺗﻪ ﻧږدﯼ،د ﮐﺎﺑﻞ -ﮐﻨﺪهﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺳړﮎ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻗﻼت ،د زاﺑﻞ ښﺎر
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ٣٢٠۵ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٠٣١۴١٠ :
٠٧٠٠۴٧۶۴٣٠
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏrasheedi@un.org :
zahirrasheedi@yahoo.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.unama.unmissions.org :

ﺳﺮﭘﻞ

اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺮﺳﺘﯥ -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(IRA
ﻏﻼم دﺳﺘﮕﻴﺮ ﻓﺮﻳﺪ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧۴٣١١٧٢۴ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏfarid@ir-afg.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.islamic-relief.com :
www.irafghanistan.org
د اﻓﻐﺎن ښځﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ اوﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(AWSE
ﻧﺴﻴﻤﻪ ﺁرزو )د ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻣﺴﻮول(
 ٢ﻧﺎﺣﻴﻪ ،د ښځﻮ ﭼﺎرو رﻳﺎﺳﺖ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٨٨۵۵١٠۵٠ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏawse.org@gmail.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.future4afghanwomen.net :
www.awse.info

دﺟﻲ ﺁﯼ زﻳﺪ د ﺑﻨﺴټﻴﺰو زدﻩ ﮐړو ﭘﺮوګﺮام )(GIZ/BEPA
ذﺑﻴﺢ اﷲ ﻗﺎرﯼ زادﻩ )ﻣﺎﺳﺘﺮ ﺗﺮﻳﻨﺮ(
ﺳﺮﭘﻞ ٢ ، TTCﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﻮﯼ ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٧٩٠٠٤٠٢ :
٠٧٩٥٩٩١٨٩٨
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏzabihullah.qarizada@giz.de :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.bepafg.com :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﺳﻮﻳډن ﮐﻤﻴټﻪ )(SCA
ﻧﻮر اﺳﺤﺎق زﯼ )ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ادارﯼ ﻣﺴﻮول(
دﻋﺰﻳﺰﯼ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺮڅﻨګ ،ﻧﻮﯼ ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٤٦٧۵٣٦ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏnor.isaqzai@sca.org.af :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.swedishcommittee.org :
د ﮐﺮﻧﯽ ،اوﺑﻮﻟﮕﻮﻟﻮ او ﻣﺎﻟﺪارﯼ رﻳﺎﺳﺖ )(DAIL
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﻴﺮزاد )رﺋﻴﺲ(
ﺳﺮﭘﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٦٩١٦٦٨١ :
٠٧٧٣١٣١٩٧٩
٠٧٩٩٢٨٧٦١٧
د ﮐډواﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻧﺎروې ﭘﻼوﯼ )(NRC
ﻧﺬراﷲ ﻗﺎﺳﻤﯽ )ادارﯼ ﻣﺴﻮول(
 ٢ﻧﺎﺣﻴﻪ ،د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩١٢٣٧٢٠ :
٠٧٨٦٤۵۵۵٨٦
٠٠٨٨٢١٦٤٤٤١٣٨٤٢
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏnazrullah.qasimi@afg.nrc.no :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.nrc.no :
د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ )(DRRD
ﺟﺎوﻳﺪ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩١۵٨۶٩۶ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏahmad.jawid@mrrd.gov.af :
دﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(SCI
اﺳﻤﻌﻴﻞ ﻳﻮﺳﻔﯽ )وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺳړﮎ ٢ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮﭘﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٧٩٦٩١٨٩ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏ :
Mohammadismail.Yousofi@savethechildren.org

وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.savethechildren.net :
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د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮوګﺮام –وﻻﻳﺘﯽ ادارﯼ واﺣﺪ )(NSP/PMU
اﻧﺠﻨﻴﺮ اﺣﻤﺪ ذﮐﯽ وهﺎج )وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
ﻧﻮﯼ ښﺎر ،د ﺣﺎﺟﯽ ګﺎدﯼ ﺑﺎﯼ د ﺟﻮﻣﺎت ﮐﻮڅﻪ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩١۵١٣٤٠ :
٠٧٨٨٨٧٨٨٥٩
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏsarepul@nspafghanistan.org :
kabul@nspafghanistan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.nspafghanistan.org :
هﺒﻴﺘﺎت  -د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺑﺸﺮد ﻣﻴﺸﺘﻴﺪﻧﯽ ﭘﺮوګﺮام
)(UN-Habitat
ﻃﺎﻟﺐ ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮﻳﺎ  ٢ﺳړﮎ ٢ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩١٦١١١٠٧ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏtalib.hussain@unhabitat-afg.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.unhabitat-afg.org :

ﺳﻤﻨګﺎن

د اﻓﻐﺎن اﻳډ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(Afghanaid
ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺧﺎﻟﺼﻴﺎر )د ﭘﺮوګﺮام وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ،٢٧٧د ﮐﺎرﺗﻪ ﻣﺎﻣﻮرﻳﻨﻮ ﺳړﮎ اﻳﺒﮏ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩١٧٢٨٠٩ :
٠٧٩٩٣٩١٣۵٨
٠٠٨٨٢١٦٨٤٤٠٠١٤٨ -۵١
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏskhalisyar@afghanaid.org.uk :
mmrasoli@afghanaid.org.uk
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.afghanaid.org.uk :
د اﻓﻐﺎن ښځﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ اوﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(AWSE
ﺣﺎﺟﯽ ﻓﻬﻴﻢ ﺳﺎﻟﮏ )دﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻣﺴﻮول(
 ۴ﺳړﮎ ،د ﭘﺎرﮎ ﺷﻤﺎل ﺗﻪ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٤٦٩٣١٢٣ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏawse.org@gmail.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.future4afghanwomen.net :
www.awse.info
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻗﻮ ﺳﺎزﻣﺎن )(AHRO
ﺳﮑﻴﻨﻪ ﻃﺎهﺮﯼ )ﺁﻣﺮ(
 ٣ﺳړﮎ ،د ﺳﻮﻟﯽ ﮐﺎرﺗﻪ ،ﺟﺎﻣﯽ ﺟﻮﻣﺎت ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ٢ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٧۵٤۵٢٤١ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏsakina.tahire@yahoo.com :
achr98@yahoo.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.ahro.af :
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ د ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺆﺳﺴﻪ )(ACSFO
ﻧﺠﻴﺐ اﷲ داﻧﺶ )ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ﺁﻣﺮ(
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٨٠٠٨٩٧۴ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏsamangan@acsf.af :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.acsf.af/www.acsf-rc.com :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﺳﻮﻳډن ﮐﻤﻴټﻪ )(SCA
ﻧﺼﻴﺮ اﺣﻤﺪ ﻧﻮرﯼ )ادارﯼ ﻣﺴﻮول(
د ﺑﺎغ ذﮐﺮﻳﺎ ګﺬر ،د ﺑﺎغ ذﮐﺮﻳﺎ ﺟﻮﻣﺎت ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ اﻳﺒﮏ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٧٧٧۵٠٩٠ :
٠٧٨١٧٧٧۵٠٩٠
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏnasir.noori@sca.org.af :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.swedishcommittee.org :
د اﮐﺸﻦ ﻓﻴﻢ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(ACF
ﺷﻮﮐﺖ اﷲ )ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ اﻧﺴﺠﺎم ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
داﻳﺒﮏ وﻟﺴﻮاﻟﯽ ،ﺑﺎﻧﺪﻧۍ درﻩ ﺻﻮف
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٨٣٥٥٨٣ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏfieldco-sa@af.missions-acf.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.actioncontrelafaim.org :
د ﺳﻤﻨﮕﺎﻧﻮ ﭘﻮهﻨﺘﻮن )(SU
اﺣﻤﺪ ﺷﻌﻴﺐ ﻣﺴﻠﻤﻴﺎر )رﺋﻴﺲ(
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠۵۴٢٢١١ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏmuslimyar.786@gmail.com :
د ﮐﺮﻧﯽ ،اوﺑﻮﻟﮕﻮﻟﻮ او ﻣﺎﻟﺪارﯼ رﻳﺎﺳﺖ )(DAIL
ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻠﻢ داﻧﺎ )رﺋﻴﺲ(
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٦٠٢٢٦٠ :
٠٧٠٠٧٣٠٨٧٩
٠٧٩٩١۵٨١٢۵
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏaghafour@nais-af.org :
د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ )(DRRD
ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٧٠٣١۵٣ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏsayedmohdm@yahoo.com :
د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮوګﺮام –وﻻﻳﺘﯽ ادارﯼ واﺣﺪ )(NSP/PMU
ﻓﻀﻞ ﺣﻖ )وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
د اﻳﺒﮏ ﻟﻴﺴﻪ ﺳړﮎ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،د RRDدﻓﺘﺮ اﻧګړ PMU ،دﻓﺘﺮ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٤١٧٦۵٠ :
٠٧٧٧١٨٤٩٠٠

پتی او تماسونه :والیتونه

ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏsamangan@nspafghanistan.org :
w.shahrokhi@nspafghanistan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.nspafghanistan.org :
هﻴﻠﻮﻳﺘﺎس ﺳﻮﻳﺲ اﻧټﺮﮐﻮاﭘﺮﻳﺸﻦ )(Helvetas
ﻓﺮهﺎد ﻧﺬﻳﺮﯼ
روﯼ دو ﺁب وﻟﺴﻮاﻟﯽ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧١٠٠٢٠٩٠ :
٠٧٧٤٢٤۵٠١۵
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏfarhad.naziri@helvetas.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.helvetas.org :
هﻴﻠﻮﻳﺘﺎس ﺳﻮﻳﺲ اﻧټﺮﮐﻮاﭘﺮﻳﺸﻦ )(Helvetas
اﺣﻤﺪ ﮔﻞ اﺣﻤﺪﯼ
اﻳﺒﮏ ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٤٠٧٦٨١٠ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏahmadgul.ahmadi@helvetas.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.helvetas.org :

ﻏﺰﻧﯽ

د اﻓﻐﺎن ښځﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ اوﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(AWSE
زﻳﻦ اﻟﺮب )د ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻣﺴﻮول(
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٦٦٠٤٩٨ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏfinance.awse2012@gmail.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.future4afghanwomen.net :
www.awse.info
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳﻮداګﺮۍ او ﺻﻨﺎﻳﻌﻮ اﺗﺎق )(ACCI
ﻣﺤﻤﺪ اﺣﺴﺎن ﺑﻴﺎت )ﻣﻨﻄﻘﻮﯼ ﺁﻣﺮ(
د ﻏﺰﻧﯽ ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٢٢٧٦٦٢ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏacci_ghazni2008@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.acci.org.af :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ښځﻮ د ﻣﻼﺗړ او ښﻮوﻧﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(AWEEO
ﻧﺎهﻴﺪ )رﺋﻴﺴﻪ(
 ٣ﭘﻼن ،د ﻏﺰﻧﯽ ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٣١٣٣٩٨٩ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏaweeo_af_org@yahoo.com :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﺳﻮﻳډن ﮐﻤﻴټﻪ )(SCA
ﺣﺒﻴﺐ ﺟﺎن )ادارﯼ ﻣﺴﻮول(
وﺣﺪت ﺳړﮎ ،د ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ )ﮐﺮم اﷲ وﺟﻪ ( ﺟﻮﻣﺎت ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ

ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٣٨٤٣٩۵ :
٠٧٩٩٣٨٤٣٩٣
٠٠٨٨٢١٦٤٤٤٤۵٩٧٨
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏhabib.jan@sca.org.af :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.swedishcommittee.org :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺮﺳﺘﯽ او ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(AADA
ﻣﻴﺮوﻳﺲ ﺻﺪﻳﻘﯽ )د ﭘﺮوژﯼ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ﺁﻣﺮ(
٣ﭘﻼن ،د ﻣﺤﻤﺪﯼ ﺟﻮﻣﺎت ﻣﺨﺎﻣﺦ ،د ﻏﺰﻧﯽ ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٣٣٧٨٩۵ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏmsidiqi@aada.org.af :
msediqi@gmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.aada.org.af :
داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ دﻧﺎروې ﮐﻤﻴټﻪ )(NAC
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻴﺪر ﻧﻮﻳﺪ )د ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ ﻣﺪﻳﺮ(
د ﺟﻬﺎن ﻣﻠﮑﻪ د ﻧﺠﻮﻧﻮﻟﻴﺴﯽ ﺳړﮎ ٤٠،ﭘﺴﺘﻪ )ﻓﺮﺧﯽ رﺳﺘﻮراﻧﺖ ﺗﺮﺷﺎ(
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٠٧٧٩۴٢ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏhaidar@nacaf.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.afghanistan.com :
داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ دﻧﺎروې ﮐﻤﻴټﻪ )(NAC
هﺎﺷﻢ رواب )د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ دﻓﺘﺮ ﺁﻣﺮ(
ﺷﻬﺪا روﻏﺘﻮن ﺗﺮ څﻨﮓ ،ﻣﺎﺷﺎ ﺳﻨﮓ ﺟﺎﻏﻮرﯼ ،ﺟﺎﻏﻮرﯼ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٤٦۵٣٦٤ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏjfofieldofficer@nacaf.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.afghanistan.com :
د ﺑﺎﺧﺘﺮ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﺷﺒﮑﻪ )(BDN
ﻣﺤﻤﺪ ﻇﺎهﺮ ﻓﻴﺎض )د ﭘﺮوژﯼ ﺁﻣﺮ(
ﭘﺨﻮاﻧﯽ ﺗﻴﻠﻮ ټﺎﻧﮏ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،د ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺳړﮎ ،د ﻏﺰﻧﯽ ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٧٣٦٧٢٧٣ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏghazni.pm.bdn@gmail.com :
qnasrat@gmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.bdn.org.af/ www.bdnglobal.org :
د ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻮ او اﺳﺎﻧﺘﻴﺎوو د ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮﺳﺎزﻣﺎن )(HAFO
ﺳﻴﻒ ﻋﻠﯽ ﻧﺪرت )د دﻓﺘﺮ ﺁﻣﺮ(
د ﻓﻴﺾ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﺗﺐ ﮐﺎرﺗﻪ ،د هﻮاﻳﯽ ډګﺮ ﺷﺎ ﺗﻪ ،د ﻏﺰﻧﯽ ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٠٢۵٦١٠ :
٠٧٨٧٤٣٣٠٠٧
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏghazni@hafo.org :
sarabi@hafo.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.hafo.org :
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د ﺳﺮﻩ ﺻﻠﻴﺐ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﮐﻤﻴټﻪ )(ICRC
 ۴ﻧﺎﺣﻴﻪ ،د ﻏﺰﻧﯽ ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٦١٦٣٩١٩ :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.icrc.org :
د ﺳﻨﺎﻳﻲ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(SDO
ﻋﺒﺪاﻟﺮوف راﻣﮑﯽ )ﺁﻣﺮ(
د ﺑﻼل هﻮټﻞ ﺷﺎ ﺗﻪ ،د ﻗﻨﺪ ﻣﻨﺪوﯼ ،د ﻗﺮﻩ ﺑﺎغ د ﻣﻮټﺮو ﺗﻢ ځﺎﯼ ،د
ﺳﻮﻳډن د ﮐﻤﻴټﯽ ﺳﺎﺣﻮﯼ دﻓﺘﺮ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،د ﻏﺰﻧﯽ ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٠٠٣١٢٩ :
٠٧٩٩٠٠٣٠٢٨
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏengineerramakee@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.sanayee.org.af :
د ﻏﺰﻧﯽ ﭘﻮهﻨﺘﻮن )(GU
ﻋﺒﺪاﻟﻘﺪﻳﺮ ﺧﻤﻮش )رﺋﻴﺲ(
د ﻏﺰﻧﯽ ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٢٠١٧١٧٣ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏab.qadirkhamosh@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.ghi.edu.af :
د ﻏﺰﻧﻲ ﮐﻠﻴﻮال ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ﭘﺮواګﺮاﻣﻮﻧﻪ )(GRSP
ﻋﻨﺎﻳﺖ اﷲ )ﻣﺪﻳﺮ(
ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﺎزار ،د ﻣﺎﻟﺴﺘﺎن وﻟﺴﻮاﻟﯽ ،د ﻏﺰﻧﯽ ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٢٨٦٣٢١٢ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏgrsponline@yahoo.com :
abmatin.sina@gmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.grsp.af :
د ﻏﺰﻧﻲ ﮐﻠﻴﻮال ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ﭘﺮواګﺮاﻣﻮﻧﻪ )(GRSP
ﻋﻮض ﻋﻠﯽ )ﻣﺪﻳﺮ(
د ﺳﻨﮓ ﻣﻴﺶ ﺑﺎزار ،ﺟﺎﻏﻮرﯼ وﻟﺴﻮاﻟﯽ ،ﺟﺎﻏﻮرﯼ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٨٨١٤٩٢٣ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏe_zeerak@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.grsp.af :
د ﮐﺮﻧﯽ ،اوﺑﻮﻟﮕﻮﻟﻮ او ﻣﺎﻟﺪارﯼ رﻳﺎﺳﺖ )(DAIL
ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ )رﺋﻴﺲ(
د ﻏﺰﻧﯽ ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٢٢٧۵۵٠ :
٠٧٠٠٦٩١١٢٤
٠٧٩٨٢٦٩٤١٦
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏshabasyar@yahoo.com :
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د ﮐﻠﻴﺪ راډﻳﻮ )(Radio Killid
ﻧﺜﺎر اﺣﻤﺪ ﺁزادزوﯼ )ﻣﺴﻮول ﻣﺪﻳﺮ(
 ٣ﭘﻼن ،د ﺷﻤﺲ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ ﻟﻴﺴﯽ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ،د ﻣﻬﺘﺎب ﺳړﮎ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٠٥٥٦٥٠٠ :
٠٧٨٦٧٤٠٣٠٦
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏn.ahmad@tkg.af :
info@tkg.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.tkg.af :
د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ )(DRRD
ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ )دﭘﺮوګﺮام ﺁﻣﺮ -ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ(
د ﻏﺰﻧﯽ ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩١٩٠۶٠٣ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏengineer.sherzad@yahoo.com :
د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮوګﺮام –وﻻﻳﺘﯽ ادارﯼ واﺣﺪ )(NSP/PMU
داد ﻣﺤﻤﺪ )وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
درﻳﻤﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ،ﮐﺎﺑﻞ ﻗﻨﺪهﺎر ﺳړﮎ ،د ﺳﺮې ﻣﻴﺎﺷﯥ ﺳړﮎ ښﻲ ﺧﻮا ،د
ﺧﻮاﺟﻪ اﺣﻤﺪ ﺳړﮎ آﻴڼ ﺧﻮا ،د ﺧﻮاﺟﻪ اﺣﻤﺪ ښﻮوﻧځﻲ ﺗﺮڅﻨګ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٣٧١٠٠٨ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏghazni@nspafghanistan.org :
kabul@nspafghanistan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.nspafghanistan.org :
د ﻧﻮر د وړﺗﻴﺎ د ﻟﻮړوﻟﻮ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(NECDO
درﻳﻢ ﭘﻼن ﮐﺎﺑﻞ د ﺳﺘﺮګﻮ ﮐﻠﻨﻴﮏ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،د ﻏﺰﻧﯽ ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٩٠٩٢٩٠ :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.necdo.org.af :

ﻏﻮر

د اﻓﻐﺎن اﻳډ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(Afghanaid
هﻤﺎﻳﻮن ﺑﺎرﮎ )د ﭘﺮوګﺮام وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
دﻓﺎﻣﻴﻠﻴﺎﻧﻮ ﻟﻮﻳﺪځ ﺗﻪ،د هﺮﻳﺮود ﺳﻴﻨﺪ ﺗﻪ ﻧږدﯼ ،د ﻏﻮرـ هﺮات ﺳړﮎ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٨٤٠۵٦٠٩ :
٠٧٩٨٤٠۵٦١٠
٠٠٨٨٢١٦٨٤٤٠٠١٢٨-٣٠
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏhbarak@afghanaid.org.uk :
amahdi@afghanaid.org.uk
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.afghanaid.org.uk :

داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ښځﻮ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﺮﮐﺰ )(AWEC
ﭼﻐﭽﺮان ،د ﻏﻮر ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٧٧٦١٣٨٦ :

پتی او تماسونه :والیتونه

ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏawec.kabul@awec.info :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.awec.info :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ د ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺆﺳﺴﻪ )(ACSFO
ﺧﺪا ﻳﺎر واﻗﻒ )ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ﺁﻣﺮ(
د ﻏﻮر ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٨٠٠٨٩٧۴ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏwaqif.ghor@gmail.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.acsf.af/www.acsf-rc.com :
د ﺳﯽ ،ﺁر ،اس ﻣﻮﺳﺴﻪ )(CRS
ﺑﺮﻧﯽ اف ﭼﺎوﻳﺰ )د دﻓﺘﺮ رﺋﻴﺲ(
ﮐﻮر ،٢١٢د ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳړﮎ ﺟﻨﻮب ﺗﻪ ،د ﻓﺎﻣﻠﻴﺎﻧﻮ ﻟﻮﻳﺪﻳځﻪ ﺧﻮا،
د ﻏﻮر ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٣٩١۵٨٣٢ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏbenie.chaves@crs.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.crs.org :
د اﮐﺸﻦ ﻓﻴﻢ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(ACF
ﻋﺒﺪاﻟﻮﮐﻴﻞ )ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ اﻧﺴﺠﺎم ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
ﭼﻐﭽﺮان ،د ﻏﻮر ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٧٥٩٥٤٠۵ :
٠٧٠٤٤٤٠٢٧٦
٠٠٨٨٢١٦۵٠٢٠٦٣٩٠
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏfieldco-gh@af.missions-acf.org :
hom@af.missions-acf.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.actioncontrelafaim.org :
د ﮐﺮﻧﯽ ،اوﺑﻮﻟﮕﻮﻟﻮ او ﻣﺎﻟﺪارﯼ رﻳﺎﺳﺖ )(DAIL
ﻓﺮﻳﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺎﺑﺪ )رﺋﻴﺲ(
د ﻏﻮر ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٨٧٦٨٢٠٦٠ :
٠٧٩٧٠٦٩٨١٧
٠٧٩٧٠٧٤٧۵٢
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏniazi.2009@yahoo.cm :
د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ )(DRRD
ﺗﺎج ﻣﺤﻤﺪ زﻻل
د ﻏﻮر ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٣٦٠١٨٠ :
٠٧۵٤٨٠٠٠٧٢
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏTaj.zolal@mrrd.gov.af :

د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮوګﺮام –وﻻﻳﺘﯽ ادارﯼ واﺣﺪ )(NSP/PMU
ﮔﻞ زﻣﺎن ﻧﺎﻳﺐ )وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
د هﺮﻳﺮود ﺳﻴﻨﺪ ﺷﻤﺎل ﺗﻪ ،د ﺟﺎم ﺳړﮎ ،د دهﻦ ﮐﺎﺳﯽ ﭘﻞ څﻨګ ﺗﻪ،
دﻋﺒﺪاﻟﺴﺘﺎر ﮐﻮر ﭼﻐﭽﺮان ،د ﻏﻮر ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٦٩٣٩٨٩١ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏghor@nspafghanistan.org :
kabul@nspafghanistan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.nspafghanistan.org :
ﻧړﻳﻮال ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯼ ﭘﻼوﯼ )(IAM
هﻨﻨﻠﻮړ ﺳﺘﻴﻦ )ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰټﻴﻢ ﻟﻴډر(
د ﻟﻌﻞ او ﺳﺮﺟﻨګﻞ ،د ﻟﻌﻞ وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻣﺮﮐﺰ ،د داﻧﻪ ﺳﺎﻗﻮﺑﻪ ﮐﻠﯽ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٦١٩٩٢٨۵ :
٠٧٧٤٧۵٤٧٩٣
٠٠٨٨٢١٦۵۵۵٨٩٢٨۵
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏrtl.lal@iam-afghanistan.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.iam-afghanistan.org :
هﺒﻴﺘﺎت  -د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮد ﺑﺸﺮ د ﻣﻴﺸﺘﻴﺪﻧﯽ ﭘﺮوګﺮام
)(UN-Habitat
ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻄﻴﻒ ﻧﻮﺑﻬﺎرﯼ )وﻻﻳﺘﯽ اﻧﺴﺠﺎم ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
د ﻗﺎﺿﯽ درﻩ ،د رﺋﻴﺲ ﺳﻼم ﺧﺎن د ﺗﻴﻠﻮ د ټﺎﻧګ ﺗﺮﺷﺎ ،دﻏﻮر ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩١٦١١٢٢١ :
٠٧٠٣٢٠٢٠٠۵
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏm.latif_nowbahari@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.unhabitat-afg.org :
هﻤﮑﺎري  -د ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻮ د هﻤﻐږۍ ادارﻩ )(CHA
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎدر ﺣﻔﻴﻈﯽ )د دﻓﺘﺮ ﺁﻣﺮ -ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ(
د ﻏﺎزﯼ درﻩ ﺳړﮎ ،د ﭼﻐﭽﺮان ښﺎر ﻟﻮﻳﺪﻳځ ،ﭼﻐﭽﺮان
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٧٦٣٣٨٧٠ :
٠٧٠٣٧١٢٦٠۵
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏghore@cha-net.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.cha-net.org :

ﻓﺎرﻳﺎب

اﻓﻐﺎن ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﯽ ټﻮﻟﻨﻪ )(ADA
ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاهﻴﻢ ﻣﻨﮕﻞ )وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
 ٣ﻧﺎﺣﻴﻪ ،دﺳﺘﺎرﻩ ﻟﻴﺴﯽ ﺳړﮎ ،ﻣﻴﻤﻨﻪ روﻏﺘﻮن ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،
د ﻓﺎرﻳﺎب ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٤٦١٢٣٦ :
٠٧٠٧۵٢٤٩٩٧
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ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏada.headoffice@ada.org.af :
dr.sadiqi@gmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.ada.org.af :
اﻧټﺮﺳﺎس  -د ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺳﺎزﻣﺎن )(INTERSOS
ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﮑﻮ ﭘﻴﺮاﻧﮕﻴﻠﻮ )د ﭘﺮوژﯼ ﺁﻣﺮ(
 ٣ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،د اﺑﻮﻣﺴﻠﻢ ﻟﻴﺴﯽ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻣﻴﻤﻨﻪ ،د ﻓﺎرﻳﺎب ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩۵٣٣٧٨٩۵ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏheart.afghanistan@intersos.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.intersos.org :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳﻮداګﺮۍ او ﺻﻨﺎﻳﻌﻮ اﺗﺎق )(ACCI
ﻋﺒﺪاﻟﻘﻴﻮم )ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ﺁﻣﺮ(
اﻧﺪﺧﻮﯼ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٨٨٩٠١۵۵٠ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏabdul.qayom2010@gmail.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.acci.org.af :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳﻮداګﺮۍ او ﺻﻨﺎﻳﻌﻮ اﺗﺎق )(ACCI
ﺣﻴﺎت اﷲ )ﻣﻨﻄﻘﻮﯼ ﺁﻣﺮ(
د ﻓﺎرﻳﺎب ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٨٩٤٩٩٨ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏzabih_fcci2008@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.acci.org.af :
د اﻓﻐﺎن ښځﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ اوﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(AWSE
ﻧﺠﻴﺒﻪ ﺑﻴﻨﻮا )د ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻣﺴﻮول(
د دوﻳﻤﯥ اﻣﻨﻴﺘﯽ ﺣﻮزﯼ ﺗﺮ څﻨګ ٣ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،د ﻓﺎرﻳﺎب ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٧٠٠٨١٩١ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏfinance.awse2012@gmail.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.future4afghanwomen.net :
www.awse.info
د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺑﺮاﺑﺮول )(CoAR
ﻏﻼم ﻋﻠﯽ ﻓﮑﺮت
ﺑﻠﻮچ ﺧﺎﻧﻪ ،د ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ ﺷﻬﻴﺪ ښﻮوﻧځﯽ ﺷﺎ ﺗﻪ ،د ﻓﺎرﻳﺎب ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٣٠٦٠٧٢۵ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏcoar_kbl@yahoo.com :
maimanafaryab@yahoo.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.coar.org.af :

232

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن )(AIHRC
ﺳﻴﺪ ﺣﻔﻴﻆ اﷲ ﻓﻄﺮت )د ﭘﺮوﮔﺮام وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
هﻮاﻳﯽ ډګﺮ ﺳړﮎ ،د ﻧﺴﻮان ﻧﻤﺒﺮ  ٣ﻟﻴﺴﯽ ﺗﺮ څﻨﮏ ،د ﻓﺎرﻳﺎب ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٢۵٠۵۵٣ :
٠٧٧٧٢۵٠۵۵٣
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏfetrat_aihrc@yahoo.com :
maimana_adm@yahoo.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.aihrc.org.af :
داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ښځﻮ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﺮﮐﺰ )(AWEC
ﺧﺎﻟﺪﻩ اﻳﻤﺎق )د ﭘﺮوژﯼ ﺁﻣﺮ(
د ﻓﺎرﻳﺎب ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٧٧٦١٤٠٦ :
٠٧٩٩٣۵٩۵٤٣
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏkhaleda_aemaq@yahoo.com :
awec.kabul@awec.info
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.awec.info :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺮﺳﺘﯽ او ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(AADA
ﻗﻤﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﺨﺮﯼ )د ﭘﺮوژﯼ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ﺁﻣﺮ(
د هﻮاﻳﯽ ﻣﻴﺪان ﺳړﮎ)د اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﻴﻔﻪ ﺟﻮﻣﺎت ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ( ﻣﻴﻤﻨﻪ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٢٧١۵٢٦ :
٠٧٨٨٥٦٣٧٧۵
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏqfakhri@aada.org.af :
qamaruddinfakhri@yahoo.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.aada.org.af :
ډاﮐﺎر  -د ډﻧﻤﺎرﮎ ﮐﻤﻴټﻪ د اﻓﻐﺎن ﮐډواﻟﻮ د ﻣﺮﺳﺘﯽ ﻟﭙﺎرﻩ
)(DACAAR
ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ )ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ﺁﻣﺮ(
د اﻗﺘﺼﺎد رﻳﺎﺳﺖ ﺳړﮎ ،د اﻓﺴﺮاﻧﻮ ﮐﺎرﺗﻪ ،ﻣﻴﻤﻨﻪ ،د ﻓﺎرﻳﺎب ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٧٠١١٠٢٠ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏnorthwest.rm@dacaar.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.dacaar.org :
د ﭘﯽ ﺁر ﺑﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(PRB
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎرف )ادارﯼ ﺁﻣﺮ(
اﺧﻼص ﺟﻮﻣﺎت ﺗﻪ ﻧږدﯼ ﻧﻮﯼ ښﺎر ،اﻧﺪﺧﻮﯼ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٤٤٨٣٢٨ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏprbmazar@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.prb.org.af :

پتی او تماسونه :والیتونه

د ﺳﺮﻩ ﺻﻠﻴﺐ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﮐﻤﻴټﻪ )(ICRC
ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ،٤٤٩د ﺑﻠﻮچ ﺧﺎﻧﻪ ګﺬر ،د زاړﻩ ﺗﻴﻠﻮ ټﺎﻧﮏ ﺳړﮎ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٨٣٦٧٨٤٦ :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.icrc.org :

ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩١٩٩٠١١١ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏsediqyar@unhcr.org :
AFGMN@unhcr.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.unhcr.org :

د ﺳﻨﺎﻳﻲ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(SDO
ﺑﻬﺮوز روزﺑﻪ )ﺁﻣﺮ(
د هﻮاﻳﯽ ډګﺮ ﺳړﮎ ،د ﻣﻌﻠﻢ ﺟﻼل ﺳړﮎ ،د اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﻳﻖ ﺟﻮﻣﺎت
ﺗﺮ څﻨګ ٣ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻴﻤﻨﻪ ،د ﻓﺎرﻳﺎب ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧۵٤۵٢٠٤٦٠ :
٠٧٩٩٢٨٠٣٦٢
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏdalili.kabul@gmail.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.sanayee.org.af :

دﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(SCI
ﺳﻬﻴﻞ ﻋﻈﻴﻤﯽ )ﻟﻮړرﺗﺒﻪ وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
ﻋﺮب ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎرﻳﺎب
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٤١٧٦٩۵ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏSohail.Azami@savethechildren.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.savethechildren.net :

د ﻓﺎرﻳﺎب د ﻟﻮړو زدﻩ ﮐړو اﻧﺴﺘﻴﺘﻴﻮت )(FIHE
ﻓﻴﺾ اﷲ ﺣﺒﻴﺒﯽ )د ﭘﻮهﻨځﯽ رﺋﻴﺲ(
ﻟﻮدﻳﻦ ﺟﺎدﻩ ،ﻣﻴﻤﻨﻪ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٢٧٤٧١٢ :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.fi.edu.af :
د ﮐډواﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻧﺎروې ﭘﻼوﯼ )(NRC
ﻣﺴﻌﻮد ﺻﺪﻳﻘﯽ
 ۴ﻧﺎﺣﻴﻪ ،ﻋﺮب ﺧﺎﻧﻪ ،د ﻓﺎرﻳﺎب ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٨٨٧٩٤٠٧٩ :
٠٧٩٩١٤٨٠٦٤
٠٠٨٨٢١٦٦٧٢٢٣٣٤٦
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏmasoud.sedeqi@afg.nrc.no :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.nrc.no :
د ﮐﺮﻧﯽ ،اوﺑﻮﻟﮕﻮﻟﻮ او ﻣﺎﻟﺪارﯼ رﻳﺎﺳﺖ )(DAIL
اﺳﺪ اﷲ ﺑﻬﺎر )رﺋﻴﺲ(
د ﻓﺎرﻳﺎب ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٢٦٨٨۵٧ :
٠٧٧٠٩٨٢٠٠١
٠٧٩٣١٧٦٤٣٧
د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ )(DRRD
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺮات
د ﻓﺎرﻳﺎب ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩١٨٧٩۶۵ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏeng.alim.mt@gmail.com :
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﮐډواﻟﻮ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﻤﻴﺸﻨﺮﯼ )(UNHCR
ﻋﺒﺪ اﻟﺼﺪﻳﻖ ﺻﺪﻳﻘﻴﺎر )د ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻟﻮړ رﺗﺒﻪ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل(
 ۴ﻧﺎﺣﻴﻪ ،د ﻋﺮب ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻠﯽ ﻣﻴﻤﻨﻪ

ﺻﻒ -داﻓﻐﺎن ﮐﻮرﻧﻴﻮﭘﻴﻮﺳﺘﻮن )(SAF
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻌﻴﻢ ﻣﺼﻤﻢ )د ﭘﺮوګﺮام ﺁﻣﺮ(
ﮐﻮر  ،٣٠٨د ﺗﻨﺪورﮎ ګﺬر ،څﻠﻮړم ﺳړﮎ ،د ﻓﺎرﻳﺎب ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩١۵٨٨٤۵ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏfaryab@saf.org.af :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.saf.org.af :
ﻧړﻳﻮال ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯼ ﭘﻼوﯼ )(IAM
هﻤﺎﻳﻮن )د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ دﻓﺘﺮ ﺁﻣﺮ(
ﻣﻴﻤﻨﻪ ،د ﻓﺎرﻳﺎب ښﺎر
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ۶٢۵ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٧٢١٠٩٢٠ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏrtl.faryab@iam-afghanistan.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.iam-afghanistan.org :
هﻤﮑﺎري  -د ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻮ د هﻤﻐږۍ ادارﻩ )(CHA
ﺣﻴﺎت اﷲ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ )د دﻓﺘﺮ ﺁﻣﺮ -ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ(
د ﻋﺒﺪاﻟﺮوف ﺳﻮرﯼ ﮐﻮر)د ﻗﻴﺼﺮ او اﻟﻤﺮ ﺗﻢ ځﺎﯼ ﺗﻪ ﻧږدﯼ(
د ﻣﻴﻤﻨﯥ ښﺎر ،د ﻓﺎرﻳﺎب ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٦٧٩٧٩٦ :
٠٧٠٣٧١٢٦٠۵
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏfaryab@cha-net.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.cha-net.org :
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  -ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯼ ﭘﻼوﯼ
)(UNAMA
ﺳﺮﮔﯽ ﺳﺒﺴﺘﻴﺎﻧﺴﮑﯽ )د دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺮ(
دﻣﺮﮐﺰﯼ ښﺎرﯼ ﭘﺎرﮎ ﺷﻤﺎل ،ﭘښﺘﻨﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺮ څﻨﮓ ،ﻋﺮب ﺧﺎﻧﻪ
ﻓﺎرﻳﺎب ښﺎر ،ﻣﻴﻤﻨﻪ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ٣٢٠۵ :
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ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠١٧٩۴٩٩٠ :
٠٧٩٧۶۶٢۵٠٠
٠٧٩٩٨٢٢٣٢٧
٠٠٨٨٢١۶٢١١١٢٨۴٩
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏsobistiyanskyy@un.org :
sakhipejouhish@yahoo.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.unama.unmissions.org :
ﻳﻮﻧﻴﺴﻒ ـ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻧړﻳﻮال ﺻﻨﺪوق
)(UNICEF
ﻓﻀﻞ اﺣﻤﺪ )د ﭘﺮوﮔﺮام وﻻﻳﺘﯽ ﻣﺪﻳﺮ(
د ﻓﺎرﻳﺎب ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٨۵٠٧٣٨٧ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏfaahmad@unicef.org :
kabul@unicef.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.unicef.org :

ﻓﺮاﻩ

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻟﭙﺎرﻩ ﺧﻴﺮﻳﻪ ادارﻩ )(WADAN
ﺣﻤﻴﺪ ﺧﺪﻣﺖ )د ﭘﺮوژﯼ اﻧﺴﺠﺎم ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ٣ ، ٢ﺳړﮎ ،زراﻋﺘﻲ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻪ ﻧږدﯼ ٩ ،ﮐﻮڅﻪ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٧٤٨٢٩٨٣ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏinayatniazi2000@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.wadan.org :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳﻮداګﺮۍ او ﺻﻨﺎﻳﻌﻮ اﺗﺎق )(ACCI
ﺣﺸﻤﺖ اﷲ )ﻣﻨﻄﻘﻮﯼ ﺁﻣﺮ(
ﻓﺮاﻩ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٨١٩٣٠٨٢ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏhashmat.nor18@gmail.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.acci.org.af :
د ﺳﺮﻩ ﺻﻠﻴﺐ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﮐﻤﻴټﻪ )(ICRC
د ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻮ ﺳړﮎ ،د ﺳﺮې ﻣﻴﺎﺷﯥ ﮐﻮڅﻪ ٢ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٣٧٣٤٣٠٤ :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.icrc.org :
د ﮐﺮﻧﯽ ،اوﺑﻮﻟﮕﻮﻟﻮ او ﻣﺎﻟﺪارﯼ رﻳﺎﺳﺖ )(DAIL
ﻋﺒﺪاﻟﻤﻨﺎن )ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ(
ﻓﺮاﻩ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٦٠٢٢٦٠ :
٠٧٠٠٢١٨٩٤٣
٠٧٩٩٦٨٣٠٢٨
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ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏesmael.nowbhary@yahoo.com :
anbar_gul@yahoo.com
د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ )(DRRD
ﻋﺒﺪاﻟﺮوف )رﺋﻴﺲ(
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٠٩۵۴٩٩ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏeng.ab_rauf@yahoo.com :
د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮوګﺮام –وﻻﻳﺘﯽ ادارﯼ واﺣﺪ )(NSP/PMU
ﺳﻴﻒ اﷲ ﻗﺎﺿﯽ زادﻩ )وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
د ډاﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﻮر ٤ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ٨ ،ﺳړﮎ ،د ﻓﺮاﻩ ﻣﺤﺒﺲ ﺗﻪ ﻧږدي
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٦١٧١٨٤ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏfarah@nspafghanistan.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.nspafghanistan.org :
هﺒﻴﺘﺎت  -د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮد ﺑﺸﺮ د ﻣﻴﺸﺘﻴﺪﻧﯽ ﭘﺮوګﺮام
)(UN-Habitat
ﻓﺮوزان ﻋﺒﺪاﷲ )وﻻﻳﺘﯽ ﻟﻮړ رﺗﺒﻪ ﺁﻣﺮ(
ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﺎﻧﺎل ﺷﺎﺗﻪ ،د ﻧﺎزو اﻧﺎ ﻧﻮﯼ ښﻮوﻧځﯽ ﺗﻪ ﻧږدﯼ ١ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٦٠٠٣٨٤ :
٠٧٩١٦١١٢٩٤
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏfrozanabdullah@yahoo.com.au :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.unhabitat-afg.org :
هﻤﮑﺎري  -د ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻮ د هﻤﻐږۍ ادارﻩ )(CHA
ﻣﻠﮏ اﻓﻐﺎن وﮐﻴﻠﯽ )د دﻓﺘﺮ ﺁﻣﺮ(
ﮐﻮر  ،٢٧٧د ﺑﺎغ ﭘﻞ ﺳړﮎ )د ﺑﺮق اﺳﺘﻴﺸﻦ ﺟﻨﻮب ﺧﻮا ﺗﻪ(
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩۶١۵٣٨٩ :
٠٧٠٨۶٠۶٠٨۶
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏfarah@cha-net.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.cha-net.org :
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ـ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯼ ﭘﻼوﯼ
)(UNAMA
اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر ﮐﺎرﺗﯽ )رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ(
د ﭘﻮهﻨﯥ رﻳﺎﺳﺖ ﺷﺎ ﺗﻪ ،د روﻧﻘﻪ ﻟﻴﺴﯽ ﺳړﮎ ،د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ دﻓﺘﺮ اﻧګړ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٧٢۵٦٦٢٤ :
٠٧٩٨١٣٨٩٦١
٠٧٩٣٤١١١٨٩
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏcarette@un.org :
Siddigui5@un.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.unama.unmissions.org :

پتی او تماسونه :والیتونه

ﮐﺎﭘﻴﺴﺎ

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳﻮداګﺮۍ او ﺻﻨﺎﻳﻌﻮ اﺗﺎق )(ACCI
ﻧﺎﺻﺮ اﺣﻤﺪ ﺳﺎدات )ﻣﻨﻄﻘﻮﯼ ﺁﻣﺮ(
ﮐﺎﭘﻴﺴﺎ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٨٦٧٣٣١٤١ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏnasirsadat@gmail.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.acci.org.af :
د اﻟﺒﻴﺮوﻧﯽ ﭘﻮهﻨﺘﻮن )(AU
ﺑﺮﻧﺎ ﻳﺎر )د ﭘﻮهﻨﺘﻮن رﺋﻴﺲ(
د ﮔﻠﺒﻬﺎر ﻧﺴﺎﺟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ،ﻣﺤﻤﻮد راﻗﯽ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٣٠٢٤٢٩ :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.au.edu.af :
د ﺑﻨګﻠﻪ دﻳﺶ د ﮐﻠﻴﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﮐﻤﻴټﻪ )(BRAC
اﺣﻤﺪ ﻓﺮهﺎد )د روزﻧﻴﺰو ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ﺁﻣﺮ(
ﻣﺤﻤﻮد راﻗﯽ ،دﻩ ﺑﺎﻻ ،د ﻣﺴﺘﻮ ﺧﺮڅﻮﻟﻮ ﮐﻮڅﻪ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٨٣٧٣٦٠٨٧ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏayar400@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.brac.net :
د ﮐﺮﻧﯽ ،اوﺑﻮﻟﮕﻮﻟﻮ او ﻣﺎﻟﺪارﯼ رﻳﺎﺳﺖ )(DAIL
ﺳﻴﺪ ﻣﺴﮑﻴﻦ ﺻﻴﻔﯽ )رﺋﻴﺲ(
ﮐﺎﭘﻴﺴﺎ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٨٩٩١٤ :
٠٧٨٧٤٤۵٩٠٦
٠٧٩۵٧٦٩٠٧٣
د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ )(DRRD
ﺣﻴﺎت اﷲ ﻓﺮهﻨﮓ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩۴٣۵۵٨٢ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏeng.hayatullah@yahoo.com :
د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮوګﺮام –وﻻﻳﺘﯽ ادارۍ واﺣﺪ )(NSP/PMU
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺟﺎوﻳﺪ )وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
د ﮐﻮهﺴﺘﺎن ﻟﻮﻣړۍ وﻟﺴﻮاﻟﯽ ،ﮔﻠﺒﻬﺎر ﺷﺮﮐﺖ  ،د ﻟﻮﻣﺮﯼ وﻟﺴﻮاﻟﯽ
ﺟﻨﻮب ﺧﻮاﺗﻪ ،د واﻟﯽ دﻓﺘﺮ ،د ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳړﮎ ﺗﺮ څﻨﮓ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٤٢٣٣٤ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏkapisa@nspafghanistan.org :
kabul@nspafghanistan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.nspafghanistan.org :

هﺒﻴﺘﺎت  -د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺑﺸﺮ د ﻣﻴﺸﺘﻴﺪﻧﯽ ﭘﺮوګﺮام
)(UN-Habitat
ﺳﻴﻒ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺣﺎرث )وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
دﻟﻮﻣړﯼ ﮐﻮهﺴﺘﺎن وﻟﺴﻮاﻟﯽ دﻓﺘﺮ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،ﻣﺤﻤﻮد راﻗﯽ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٧٣٩٠٣٠٦ :
٠٧٩١٦١١٣٤٥
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏharisafgan@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.unhabitat-afg.org :

ﮐﻨﺪز

اﺑﺮار  -د اﻓﻐﺎن ﻣﻌﻴﻮﺑﻴﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ ﭼﻠﻮﻟﻮ او ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ
ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(AABRAR
ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ )ﺳﺎﺣﻮﯼ اﻧﺴﺠﺎم ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
د ﮐﻨﺪز ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٦٢٠٠٢۵ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏkhalid.aabrar@gmail.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.aabrar.org.af :
اِرﻳﺎ  -ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ دﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او داﻧﺮﺟۍ د ﺳﺎﺗﻨﯥ ادارﻩ
)(AREA
ذﺑﻴﺢ اﷲ زﻣﺎن )ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰﺁﻣﺮ(
د ښﻮوﻧﯽ او روزﻧﯽ اﻧﺴﺘﻴﺘﻴﻮت ﺷﺎﺗﻪ ،دﺣﻮادﺛﻮ رﻳﺎﺳﺖ ﺳړﮎ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٧٨١٠٨۵٢ :
٠٧٨٨٨١٠٨۵٢
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏzabi.area@yahoo.com :
اﻓﻐﺎن ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﯽ ټﻮﻟﻨﻪ )(ADA
ﻏﻼم ﺟﻴﻼﻧﯽ ﮔﻠﺰار )وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
ﮐﻮر  ،١١٥٩د اوﺑﻮ رﺳﻮﻟﻮ ﺳړﮎ ،ﺳﭙﻴﻦ زر هﻮټﻞ ﺗﺮ ﺷﺎ ،ﺣﻀﺮت
ﻋﻠﯽ ﮐﺮم اﷲ وﺟﻪ ﺟﻮﻣﺎت ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ٢ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٦٩٧١٠٠ :
٠٧٨٧٨٩٣٢٢٢
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏada.headoffice@ada.org.af :
khanzarin.afg@gmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.ada.org.af :
اﮐﺘﻴﺪ  -د ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ هﻤﮑﺎرﻳﻮ ادارﻩ )(ACTED
د ﮐﻼﻟﯽ ﮐﻮڅﻪ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٧٠٦٧٤٢ :
٠٧٧٣٨١۵٢٩١
٠٠٨٨٢١٦۵٠٦٠١۵٢٧
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏqahar@acted.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.acted.org :
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ﭘﮋواﮎ ﺧﺒﺮي ﺁژاﻧﺲ )(PAN
ﻋﺒﺪاﻟﻤﺘﻴﻦ ﺳﺮﻓﺮاز
ﮐﻨﺪز
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٣٩۵٠٠۵ :
٠٧٠٨١٩٨٢٢٠
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏsarfraz.afghan@gmail.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.pajhwok.com :
ﭘﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﭼﺎروﮐﯥ ﻣﻠﯽ ډﻣﻮﮐﺮاټﻴﮏ اﻧﺴﺘﻴﺘﻴﻮت )(NDI
ﻣﺤﻤﺪ هﺎرون ﻧﺼﺮت )د ﭘﺮوګﺮام ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰﺁﻣﺮ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ،١١د ﮐﻨﺪز ﺗﻠﻮﻳﺰون ﭘﺨﻮاﻧﯽ ﺳړﮎ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ،
ﻓﻴﺮوز ﮐﻮهﯽ ﺳړﮎ ښﯽ ﺧﻮا ﺗﻪ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٨١٨٤٨٢٠ :
٠٧٩٩٢٠٩٣٦٨
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏhnasrat@ndi.org :
nyarash@ndi.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.ndi.org :
د اداري اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ او ﻣﻠﻜﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاك آﻤﻴﺴﻴﻮن
)(IARCSC
ﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﻴﻞ ﺣﺎﻣﺪ )ﻣﻨﻄﻘﻮﯼ رﺋﻴﺲ(
د ﺳﺮدورﻩ ﭘﺮوژﻩ ،د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ راډﻳﻮ ﺗﻠﻮﻳﺰون ﺁﻣﺮﻳﺖ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩۵٤٧٩١٧ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏjalil.hamid1@gmail.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.iarcsc.gov.af :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻗﻮ ﺳﺎزﻣﺎن )(AHRO
ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ اﺻﻮﻟﯽ )د اړﻳﮑﻮ ﻣﺴﻮول(
څﻠﻮړم ﭘﻮړ ،ﻗﺎﻟﻴﻦ ﻓﺮوﺷﯽ ﻣﺎرﮐﻴټ ،د ﭼﺎﯼ ﺧﺮڅﻮﻟﻮ ﺳړﮎ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٤٦۵١٩٠١ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏusuly2011@gmail.com :
achr98@yahoo.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.ahro.af :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن )(AIHRC
ﺣﻴﺎت اﷲ اﻣﻴﺮﯼ )د ﭘﺮوﮔﺮام ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ﺁﻣﺮ(
ﺳﺮدورﻩ ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٢١٢٨٤۵ :
٠٧٩٠٦٩٠٢٢٩
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏhayatullah_amiry@yahoo.com :
kunduz@aihrc.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.aihrc.org.af :
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﻮزﻟﻮ ښځﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ښﻮوﻧﻴﺰ او
روزﻧﻴﺰ ﻣﺮﮐﺰ )(ECW
ﻣﺤﻤﺪ ﻇﻬﻴﺮ ﻣﺼﻠﺢ )رﺋﻴﺲ(
د ﻗﻬﻮﻩ ﺧﺎﻧﯽ ﮐﻮڅﻪ ،د ﮐﺎﺑﻞ ﺑﻨﺪر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٢٠٦٦٠٤ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏarezo_qanih@yahoo.com :
ecw.kunduz@yahoo.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.ecw-af.org :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺎﻧګﻮﻧﯥ د ﻣﻼﺗړ ادارﻩ )(AISA
ﺳﻴﺪ اﮐﺮام اﻟﺪﻳﻦ واﺻﻞ )وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
د ﺷﻴﺮ ﺧﺎن ښﻮوﻧځﯽ ﺳړﮎ ٢ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠۵٣٨٣٩١٢ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏsayedekram@aisa.org.af :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.aisa.org.af :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻟﭙﺎرﻩ ﺧﻴﺮﻳﻪ ادارﻩ )(WADAN
)ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ اﻧﺴﺠﺎم ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
د اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻴﻠﻤﺴﺘﻮن ﺗﻪ ﻧږدﯼ ،د ﺗﻠﻮﻳﺰون ﺳړﮎ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٢١٤٦٨٢ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏghurband55@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.wadan.org :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺗﻌﺎون ﻣﺮﮐﺰ )(CCA
ﻣﻮﺳﯽ ﮐﺎﺷﻔﯽ )ﺁﻣﺮ(
د ښﺎر ﻣﺮﮐﺰ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٠٨٨٢١٦٢١٢٨٠٦۵٩ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏsarwarhussaini@aol.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.cca.org.af :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳﻮداګﺮۍ او ﺻﻨﺎﻳﻌﻮ اﺗﺎق )(ACCI
ﻋﺒﺪاﻟﺴﻤﻴﻊ )ﻣﻨﻄﻘﻮﯼ ﺁﻣﺮ(
ﮐﻨﺪز
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٨۵١٨٤٩٦ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏacci_kundoz@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.acci.org.af :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻧړﻳﻮال ﺻﻨﺪوق )(CFA
ﻣﺤﻤﺪ هﺎﺷﻢ )د ﭘﺮوژﯼ ﺁﻣﺮ(
ﮐﻮر ٢ ،٧٣٢ﮐﻠﯽ ،د ﺗﺨﺎرﺳﺘﺎن ﻟﻴﺴﯽ ﺳړﮎ ،د ﻧﺠﻮﻧﻮ ﻟﻴﻠﯽ ﺗﺮ ﺷﺎ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ۵٢۶۴ :

پتی او تماسونه :والیتونه

ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩١٧٣٣٣٢ :
٠٧٩٨٢٠۵٩۵٠
٠٧٩٧٢٩٩۵١٩
٠٠٨٨٢١۶۶٩٩٧٠٧٨١
ﻓﮑﺲ٠٠٩٣٠٢٠٢۵٠١٢٨٧ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏazahid@afghanistan.childfund.org :
mhashim@afghanistan.childfund.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.childfund.org :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ د ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺆﺳﺴﻪ )(ACSFO
اﺣﻤﺪ ﺟﻮاد )ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ﺁﻣﺮ(
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٧٠١٠١۴ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏjawad.aiazy@hotmail.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.acsf.af/www.acsf-rc.com :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﺳﻮﻳډن ﮐﻤﻴټﻪ )(SCA
ذﺑﻴﺢ اﷲ ﻋﺰﻳﺰ )د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ دﻓﺘﺮ ادارﯼ ﻣﺴﻮول(
د ﮐﻮرﺷﻤﻴﺮﻩ  ،٢٣٥١د ﻳﺦ ﺟﻮړوﻟﻮ ﻓﺎﺑﺮﻳﮑﯽ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،ﺳﻴﺪ ﺁﺑﺎد
ﺳړﮎ ١ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٢١۵٤٢٤ :
٠٧۵۵۵٠۵٣٨٦
٠٠٨٨٢١٦٨٤٤٠٠٣۵٤
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏzabiullah.aziz@sca.org.af :
obaid.faqir@sca.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.swedishcommittee.org :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺮﺳﺘﯽ او ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(AADA
ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﻴﺮزاﻳﯽ )د ﭘﺮوژﯼ ﺁﻣﺮ(
د ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ،د ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺖ ﭘﺨﻮاﻧۍ وداﻧﯽ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٤٩٤٢٦٩ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏmanochehr.mirzay@gmail.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.aada.org.af :
دﺟﻲ ﺁﯼ زﻳﺪ د ﺑﻨﺴټﻴﺰو زدﻩ ﮐړو ﭘﺮوګﺮام )(GIZ/BEPA
ﻣﺤﻤﺪ اﻳﻮب ﺁرﻳﺎﻳﯽ )روزﻧﻴﺰ ﻣﺪﻳﺮ(
ﮐﻨﺪز ،TTCد ﭘﻮهﻨﺘﻮن ﺳړﮎ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٣٩٤٦٨٤ :
٠٧٧٧٩٠٠٣٨٠
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏayub.aryayee@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.bepafg.com :

د ﺳﺮﻩ ﺻﻠﻴﺐ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﮐﻤﻴټﻪ )(ICRC
 ١ﻧﺎﺣﻴﻪ ،ﺣﺎﺟﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻢ ﺟﻮﻣﺎت ﺗﻪ ﻧږدﯼ ،
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٧٣٥٨١٥٧ :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.icrc.org :
د ﻏﺰﻧﻲ ﮐﻠﻴﻮال ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ﭘﺮواګﺮاﻣﻮﻧﻪ )(GRSP
ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻌﻤﺘﯽ )وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
ﮐﻮر  ،١٨٠٤د ﺣﺎﺟﯽ ﺳﻨګﯽ ﺳړﮎ  ٣ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٢٠۵١١۵ :
٠٧٧٧٩٠٠٢٦٧
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏgrspkunduz14@gmail.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.grsp.af :
د ﮐډواﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻧﺎروې ﭘﻼوﯼ )(NRC
ﺣﻴﺎت اﷲ )ادارﯼ ﻣﺴﻮول(
د ﻓﻴﺮوز ﮐﻮﻩ ﺳړﮎ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٦٣٩٠٦٦ :
٠٧٠٢٤١٩٠٣٤
٠٠٨٨٢١٦٣٣٣٤٠١١١٨
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏhayatullah.sobman@afg.nrc.no :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.nrc.no :
د ﮐﺮﻧﯽ ،اوﺑﻮﻟﮕﻮﻟﻮ او ﻣﺎﻟﺪارﯼ رﻳﺎﺳﺖ )(DAIL
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﯽ روﻓﯽ )رﺋﻴﺲ(
ﮐﻨﺪز
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٧٠٦۵٤٢٧ :
٠٧٩٩٢٨١٤٦٨
٠٧٩٩٦۵١٤٩٦
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏnabi.raufi@yahoo.com :
m.haleem-haleem@yahoo.cm
د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ )(DRRD
ﻋﺒﺪاﻟﺮب ﺣﮑﻴﻤﯽ )رﺋﻴﺲ(
ﮐﻨﺪز
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٨۵٤٢۵٧٣ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏeng.abdulrab_hakimi@yahoo.com :
د ﮐﻨﺪز ﭘﻮهﻨﺘﻮن )(KU
ﻗﺎﺿﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺪوس )د ﭘﻮهﻨﺘﻮن رﺋﻴﺲ(
ﺳﻪ درﮎ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٢١٢٩٨٠ :
٠۵١٢٠٠١٤١٤
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏabdulqudus.zarifi@yahoo.com :
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د ﮐﻨﺪز د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ ﺳﺎزﻣﺎن )(KRA
روح اﷲ )د اړﻳﮑﻮ ﻣﺴﻮول(
د ﻧﻮ ﺁﺑﺎد د ﻓﺎﻣﻴﻠﻴﻮو ﭘﺮوژﻩ ١ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ٥٩٥٣:
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٧٨٧٦٠١۵ :
٠٧٨٩٨٧٦٠١۵
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏkra_afg@yahoo.com :
aqtash08@gmail.com
دﻣﺮﺳﯽ ﮐﻮر ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(MC
ﻧﻘﻴﺐ اﷲ ﭘﻴﻤﺎن )ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ ﺁﻣﺮ(
د ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺳړﮎ ،ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺳړﮎ ﮐﻨﺪز
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٣۵٠٦٤٦٢ :
٠٧٠٠٢٢٠٠٢۵
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏnpaiman@af.mercycorps.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.mercycorps.org :
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮ ﻧﻮ د ﮐﺮهڼﯥ او ﺧﻮراﮎ ﻧړﯦﻮاﻟﻪ ادارﻩ ،داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
دﻓﺘﺮ )(FAO
ﻏﻼم ﻣﺴﻌﻮد )د اړﻳﮑﻮ ﻣﺴﻮول(
د اﻟﺤﺎج ﭘﺮوﻓﻴﺴﺮ ﻋﺰﻳﺮ اﷲ ﺳﻔﺮ روﻏﺘﻮن ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،ﺳﻪ درﮎ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٧٤٠٤٧٤٨ :
٠٧٠٠٠٤٩۵١٩
٠٧٩٧١٧٣٦٠٨
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏghulam.masood@eirp-afg.org :
Abdul.Ghafar@fao.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.fao.org :
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﮐډواﻟﻮ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﻤﻴﺸﻨﺮﯼ )(UNHCR
داود ﺳﻠﻴﻤﯽ )ارﺷﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﻮﯼ ﻣﻌﺎون(
ﺳﺮﺣﻮض ﺳړﮎ ،د اﻣﺎم ﺻﺎﺣﺐ ﺑﻨﺪر ٤ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ﮐﻨﺪز
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩١٩٩٠١٢١ :
٠٧٠٠٧١٢٣٠٠
٠٠٨٨٢١٦۵١١٣٩٨٩۵
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏsalimi@unhcr.org :
AFGIS@unhcr.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.unhcr.org :
د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮوګﺮام –وﻻﻳﺘﯽ ادارﯼ واﺣﺪ )(NSP/PMU
ﺳﻴﺪ ﻗﺮﺑﺎن )وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
 ٣ﻧﺎﺣﻴﻪ RRD ،اﻧﮕﺮ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٣٢٧٥٢٧ :

238

ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏkunduz@nspafghanistan.org :
kabul@nspafghanistan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.nspafghanistan.org :
د ﻧﯽ د ګړﻧﺪۍ وﻳﺸﻨۍ دﻓﺘﺮ )(Nye
ﺳﻴﺪ ﮐﺒﻴﺮ ﻓﻘﻴﺮﯼ )د دﻓﺘﺮ ﺁﻣﺮ(
دﻧﻮﯼ ﭘﺮوژﯼ د ﺳړﮎ ﺁﺧﺮ ،ﻧﻮ ﺁﺑﺎد ،ﺧﻮاﺟﻪ ﻣﺸﻬﺪ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩١۵١٤۵١ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏs_kabir106@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.nyeexpress.com :
ﻧﺮﻳﻮاﻟﻪ روﻏﺘﻴﺎﻳﯽ ﺳﺎزﻣﺎن )(UNWHO
ﻋﺒﺪاﻟﻨﻈﺮاﺣﻤﺪﯼ )د ﭘﻮﻟﻴﻮ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ﻣﺪﻳﺮ(
د ﭘﻴﺪاګﻮژﯼ ﺳړﮎ ،د اوﺑﻮ ﻟګﻮﻟﻮ رﻳﺎﺳﺖ ﺗﺮ څﻨګ ،ﻟﻮﻣړﯼ ﺣﺼﻪ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٢١١٠٨٣ :
٠٧٠٧٢٤٨١٤٩
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏ,AhmadiA@afg.emro.who.int :
Nazarahmadi@yahoo.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.emro.who.int/countries/afg/ :
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  -ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯼ ﭘﻼوﯼ
)(UNAMA
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ،٩٥٤دﭼﺎﯼ ﺧﺮڅﻮﻟﻮ ﺳړﮎ ٣،ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ٣٢٠۵ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٨٢۵٩۵۵ :
٠٧٠٠٢٢٨٨٣۵
٠٠٨٨٢١۶۵٠٢٠٢٨٧۶
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏunamakunduz@un.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.unama.unmissions.org :

ﻳﻮﻧﻴﺴﻒ – د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻧړﻳﻮال ﺻﻨﺪوق )(UNICEF
ﻋﺒﺪاﻟﻨﺼﻴﺮ اﻣﻴﻦ )د ﭘﺮوﮔﺮام ﻣﺘﺨﺼﺺ او د دﻓﺘﺮرﺋﻴﺲ(
ﮐﻨﺪز
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٨۵٠٧٣٩١ :
٠٧٨٦٢۵٤٣٤٧
٠٠٨٨٢١٦٣٣١١١٣٨
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏanamin@unicef.org :
anamin25@hotmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.unicef.org :

پتی او تماسونه :والیتونه

ﮐﻨﺪهﺎر

اﺑﺮار  -د اﻓﻐﺎن د ﻣﻌﻴﻮﺑﻴﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ ﭼﻠﻮﻟﻮ او
ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(AABRAR
روښﺎن ﭘﺴﺮﻟﯽ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٧٧٨٠٩٠۴ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏkabul@aabrar.org.af :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.aabrar.org.af :
اﻓﻐﺎن ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﯽ ټﻮﻟﻨﻪ )(ADA
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻌﻴﻢ ﻣﻬﻤﻨﺪ )وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
 ١ﻧﺎﺣﻴﻪ ،ﮐﺎﺑﻠﯽ ﺷﺎﻩ ،د ﮐﺮﻧﯽ رﻳﺎﺳﺖ ﺳړﮎ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٢٩٣۵٠ :
٠٣٠٢٠٠٤٠٣٠
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏada.headoffice@ada.org.af :
naim.mohmand@yahoo.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.ada.org.af :
ﭘﮋواﮎ ﺧﺒﺮي ﺁژاﻧﺲ )(PAN
ﺑﺸﻴﺮ اﺣﻤﺪ ﻧﺎدم
ﮐﻨﺪهﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٨٠٦۵٠٨ :
٠٧٠٨١٩٨٤٥٩
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏbashir.naadim@googlemail.com :
news@pajhwok.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.pajhwok.com :
ﭘﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﭼﺎروﮐﯥ ﻣﻠﯽ ډﻣﻮﮐﺮاټﻴﮏ اﻧﺴﺘﻴﺘﻴﻮت )(NDI
ﻋﺒﺪاﻟﺨﻠﻴﻞ ﺣﻠﻤﻴﺎر )د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮﺁﻣﺮ(
د ﺳﺮﻩ ﺟﻮﻣﺎت ﺳړﮎ ٦ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٠٢٧٢٦١١ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏahalimyar@ndi.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.ndi.org :
د اداري اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ او ﻣﻠﻜﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاك آﻤﻴﺴﻴﻮن
)(IARCSC
اﺑﺮاهﻴﻢ ﺻﺎﻓﯽ )ﻣﻨﻄﻘﻮﯼ رﺋﻴﺲ(
د هﺮات دروازﻩ ،د ﮐﻠﺘﻮر او ځﻮاﻧﺎﻧﻮد رﻳﺎﺳﺖ ﺗﺮڅﻨګ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٨٨٧٩٦٩٤٨ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏibrahim.safi123@gmail.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.iarcsc.gov.af :

د اﻓﻐﺎن د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(AHDS
ﻓﻀﻞ رﺣﻤﻦ رﺣﻤﺎﻧﺰﯼ )وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
ﭘﺎﺗﻮ ﮔﺎﻻ ﺳړﮎ ﮐﺎﺑﻞ ﺷﺎﻩ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٦٠٦٦٩٧ :
٠٧٩٩٣٣١٧٢٨
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏdrf_r@yahoo.com :
info@ahds.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.ahds.org :
د اﻓﻐﺎن ښځﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ اوﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(AWSE
ﻣﺤﻤﺪ داوود ﻣﺤﺐ )د ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻣﺴﻮول(
ﻣﻴﺮوﻳﺲ روﻏﺘﻮن ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،د ﺣﺎﺟﯽ ﻋﻤﺮ د دوﮐﺎﻧﻮﻧﻮ ﺗﺮ
ﺷﺎ ،ﻧﻮﯼ ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٧٨۵٢٣٣ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏawse.org@gmail.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.future4afghanwomen.net :
www.awse.info
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻗﻮ ﺳﺎزﻣﺎن )(AHRO
ﻣﺤﻤﺪ زﻣﺎن روﻓﯽ )د اړﻳﮑﻮ ﻣﺴﻮول(
ﮐﻮر ،١٢دﻣﻠﮑﻪ ﺛﺮﻳﺎ ﺳړﮎ )د زرﻏﻮﻧﯥ اﻧﺎ ﻟﻴﺴﯽ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ(  ۶ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٨٨٨٨٦٩٣۵ :
٠٧٠٠٠٦٢٦٣٧
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏachr@yahoo.com :
zaman.raofi@gmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.ahro.af :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن )(AIHRC
ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﻧﻮرزﯼ )د ﭘﺮوﮔﺮام ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ﺁﻣﺮ(
د ﺷﻬﻴﺪ داود ﺳړﮎ ،د ﻣﻴﺮوﻳﺲ روﻏﺘﻮن ﻟﻮﻳﺪﻧﺢ ﺗﻪ ٦ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٠٠٠٨٢٨ :
٠٧٩٠٦٩٠٣٤٠
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏaihrc_k@yahoo.com :
kandahar@aihrc.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.aihrc.org.af :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺎﻧګﻮﻧﯥ د ﻣﻼﺗړ ادارﻩ )(AISA
ﺣﻴﺎت اﷲ رﺣﻤﺘﯽ )وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
د ﻣﻴﺮوﻳﺲ روﻏﺘﻮن ﺳړﮎ ،ﻳﻮﻧﺴﻴﻒ دﻓﺘﺮ ﺗﻪ ﻧږدﯼ ،د ﻏﻨﯽ ﺁﺧﻨﺪزادﻩ
ﺟﻮﻣﺎت ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ۶ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﻮﯼ ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٣٠٨٥٠٥ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏhedayet.rahmati@aisa.org.af :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.aisa.org.af :
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻟﭙﺎرﻩ ﺧﻴﺮﻳﻪ ادارﻩ )(WADAN
ﻧﺠﻴﺐ ﺷﻴﺮزاد )د ﭘﺮوژﯼ اﻧﺴﺠﺎم ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
ﮐﻮر  ،٣د ﻏﺎزﯼ ﭘﺎرﮎ ﻋﻤﻮﻣﯽ دروازﯼ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٨٤١۵٩٦١ :
٠٧٨٩١٣٦٧٦١
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏdr.najibs@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.wadan.org :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺟﻨﻮب ﻟﻮﻳﺪﻳځ ﺣﻮزﯼ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺮﺳﺘﻮ د اﻧﺴﺠﺎم ادارﻩ
)(SWABAC
ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ )اﺟﺮاﻳﯽ اﻧﺴﺠﺎم ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
د هﺮات ﺳړﮎ ،ﺳﺮﻩ ﺟﻮﻣﺎت ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ،د ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ د ودوﻧﻮ
ﺗﺎﻻر ﺗﻪ ﻧږدﯼ ،ﻧﻮﯼ ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٠٨٨٠٣٦ :
٠٧٠٠٣٠١١٠۵
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏswabac@yahoo.com :
swabac@gmail.com
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳﻮداګﺮۍ او ﺻﻨﺎﻳﻌﻮ اﺗﺎق )(ACCI
ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﻗﻲ )ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻨﻄﻘﻮﯼ ﺁﻣﺮ(
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٣٠٠٦۵٠ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏkandaharacci@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.acci.org.af :
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ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏkandahar@icrc.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.icrc.org :
د ﮐﺮﻧﯽ ،اوﺑﻮﻟﮕﻮﻟﻮ او ﻣﺎﻟﺪارﯼ رﻳﺎﺳﺖ )(DAIL
اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻩ )رﺋﻴﺲ(
ﮐﻨﺪهﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٤٠٢١٨٥ :
٠٧٠٣٥٠٣٦٢١
٠٧٠٠٣٧٧٤٢٣
د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ )(DRRD
ﮐﺮﻳﻢ اﷲ )ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ(
ﮐﻨﺪهﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٣٠٨٧٠٢ :
٠٧٩٧٩٩٠٩٣۵
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏrrd_kandahar@mrrd.gov.af :
د ﮐﻨﺪهﺎر ﭘﻮهﻨﺘﻮن )(KU
ﻣﻴﺮ ﺣﻀﺮت ﻃﻮﻃﺎﺧﻴﻞ )رﺋﻴﺲ(
ﻇﺎهﺮ ﺷﺎهﯽ ﮐﺎﻧﺎل ،د ﻋﻴﺪګﺎﻩ ﺟﻮﻣﺎت ﺗﺮ څﻨګ ١٠ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٣٠۵٤٧٨ :
٠٧٠٠٣١٨٩٣٢
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏhtotakhail06@gmail.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.Kundoz-in.edu.af :

د ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻮ او اﺳﺎﻧﺘﻴﺎوو د ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮﺳﺎزﻣﺎن )(HAFO
ذﺑﻴﺢ اﷲ اﻣﻴﻦ )ادارﯼ ﻣﺴﻮول(
ﮐﺎرﺗﻪ ﻣﻌﻠﻤﻴﻦ ،ﻣﻨﺰل ﺑﺎغ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٧٩٧٩۵٣ :
٠٧٨٩٢٢٨٧٧٢
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏkandahar@hafo.org :
sarabi@hafo.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.hafo.org :

دﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(SCI
ﻋﺰت اﷲ ﻣﻮﺛﺮ )ﻟﻮړ رﺗﺒﻪ وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
ﺳﺮﻩ ﺟﻮﻣﺎت ﺗﻪ ﻧږدﯼ ٦ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،ﻧﻮﯼ ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٣٤٣٣٠٦٠ :
٠٧٩٣٤٣٣٠٧٤
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏEzatullah.Mosser@savethechildren.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.savethechildren.net :

د ﺳﺮﻩ ﺻﻠﻴﺐ او ﺳﺮې ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮټﻮﻟﻨﻮ ﻓﺪراﺳﻴﻮن )(IFRC
ﺳﻴﺪ ﻋﻤﺮ ﺷﺎﻩ )د دﻓﺘﺮ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ(
د ﻋﻴﺪګﺎﻩ ﺟﺎدﻩ ،ﮐﻨﺪهﺎر ﻣﺮﺳﺘﻮن ،د  ARCSدﻓﺘﺮ اﻧګړ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٣٠٣۵٩٧ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏSayed.omershah@ifrc.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.ifrc.org :

د ﻣﺨﺪرﻩ ﺗﻮﮐﻮ او ﺟﺮم ﭘﺮ ﺿﺪ د ﻣﻠﮕﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ادارﻩ )(UNODC
ﻓﻀﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻀﻠﯽ )وﻻﻳﺘﯽ اﻧﺴﺠﺎم ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
ﻣﺴﻠﻢ ﭼﻮﮎ ﺗﻪ ﻧږدﯼ ٦ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﻮﯼ ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٧٢٢٣٣٣۵ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏFazal.mohammad@unodc.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.unodc.org :

د ﺳﺮﻩ ﺻﻠﻴﺐ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﮐﻤﻴټﻪ )(ICRC
ﻧﻮﯼ ښﺎر ١ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٨۵١٩١ :

د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﮐډواﻟﻮ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﻤﻴﺸﻨﺮﯼ )(UNHCR
دﻳﻤﺘﺮ ﺟﻠﻒ )د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ دﻓﺘﺮرﺋﻴﺲ(
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎن ﺧﺎن واټ ،دﻳﻮﻧﻴﺴﻒ دﻓﺘﺮﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ٢ ،ﺳﮑﺘﻮر ،ﻧﻮﯼ ښﺎر

پتی او تماسونه :والیتونه

ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩١٩٩٠٠٦١ :
٠٠٨٨٢١٦۵١١٢١٦٢٤
ﻓﮑﺲ٠٠٤١٢٢٧٣٩٧۵١١ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏjelev@unhcr.org :
BIBISH@unhcr.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.unhcr.org :

دټﻴﺮي دﻳﺲ هﻮﻣﺰ دﻓﺘﺮ )(TdH
ﻣﻄﻴﻊ اﷲ )د ﭘﺮوژﯼ اﻧﺴﺠﺎم ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
ﺳﻮر ﺟﻮﻣﺎت ،د ﻣﻴﻮې ﻣﺎرﮐﻴټ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ٦ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٣٠٠٧٢٧ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏbaryalai.tdh@gmail.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.tdh.ch :

د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮ ﻧﻮ د ﮐﺮهڼﯥ او ﺧﻮراﮎ ﻧړﯦﻮاﻟﻪ ادارﻩ ،داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
دﻓﺘﺮ )(FAO
ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﺧﺎن )ﻣﺪﻳﺮ(
د ﺳﺮﻩ ﺟﻮﻣﺎت ﺧﺘﻴځ ﮐﯽ ٦ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٨٨٩۵٨٠٨ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏSalahuddin.Khan@fao.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.fao.org :

د هﻨډﻳﮑﭗ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(HI
ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل )د ﺣﻤﺎﻳﺘﯽ ﭼﺎرو رﺋﻴﺲ(
١ﻧﺎﺣﻴﻪ ،د ﺳﺮﻩ ﺟﻮﻣﺎت ﺷﻤﺎل ﺗﻪ ﻧﻮﯼ ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠۵٨١٣٤١٤ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏkdh-hss@hiafgha.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.handicap-international.org :

د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮوګﺮام –وﻻﻳﺘﯽ ادارﯼ واﺣﺪ )(NSP/PMU
ټﻴﻤﻮر ﺷﺎﻩ اﻳﻮﺑﯽ )وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
ﺷﭙږﻣﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ،آﺎﺑﻞ ﺷﺎﻩ ،آﻨﺪهﺎر هﻮټﻞ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٧٢٢٦٠٣ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏkandahar@nspafghanistan.org :
kabul@nspafghanistan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.nspafghanistan.org :
د ﻧﯽ د ګړﻧﺪۍ وﻳﺸﻨۍ دﻓﺘﺮ )(Nye
اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن )د دﻓﺘﺮ ﺁﻣﺮ(
دﻩ ﺧﻮاﺟﻪ ،د ﺣﺎﺟﯽ ﺣﺒﻴﺐ ﺟﻮﻣﺎت ﺳړﮎ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٦٢١٨٠٠١ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏamanullah_nawabi@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.nyeexpress.com :
د وړﺗﻴﺎ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(DAO
ﺣﻔﻴﻆ ﻋﺒﺪاﻟﻄﻴﻒ )ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺪﻳﺮ(
ﺳﮑﺘﻮر ،١د ﺧﺮﻗﯥ ﻣﺒﺎرﮐﯥ ﺧﻮاﺗﻪ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٨٨٣٦٦٤١٤ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏinfo@daoafghanistan.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.daoafghanistan.org :
دﻣﺮﺳﯽ ﮐﻮر ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(MC
اﺣﺴﻦ اﷲ ﺟﺎوﻳﺪ ﺷﻔﻖ )د دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺮ(
د ﻣﺴﻠﻢ ﭼﻮﮎ ﮐﻨﺪهﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٣۵٠۵٧٠٢ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏjshafaq@af.mercycorps.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.mercycorps.org :

ﻧﺮﻳﻮال روﻏﺘﻴﺎﻳﯽ ﺳﺎزﻣﺎن )(UNWHO
رﺣﻤﺖ اﷲ ﮐﺎﻣﻮاﮎ )اﻧﺴﺠﺎم ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
 ٠١ﺣﺼﻪ ،ﻣﻴﺮوﻳﺲ روﻏﺘﻮن ﺗﻪ ﻧږدﯼ ﻧﻮﯼ ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٩٠١٧۵ :
٠٧٠٠٣٠٠٣٦۵
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏKamwakr@afg.emro.who.int :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.emro.who.int/countries/afg/ :
هﺒﻴﺘﺎت  -د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺑﺸﺮ د ﻣﻴﺸﺘﻴﺪﻧﯽ ﭘﺮوګﺮام
)(UN-Habitat
ﺳﻴﺪ ﻧﺎدر ﺷﺎﻩ )وﻻﻳﺘﯽ ﻟﻮړ رﺗﺒﻪ ﺁﻣﺮ(
ﺷﺎدﻳﺎﻧﻮ ﭼﻮﮎ ،اﻟﺨﺪﻣﺖ ﮐﻠﻨﻴﮏ ﺷﺎ ﺗﻪ ،ګﻠﺴﺘﺎن ﻧﺎزﻧﻴﻦ ﭘﻼزﻩ
ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ١ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩١٦١١٢٦٢ :
٠٧٠٠٣٠١٠۵١
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏmustafa_zagham@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.unhabitat-afg.org :
هﻤﮑﺎري  -د ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻮ د هﻤﻐږۍ ادارﻩ )(CHA
ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎهﺮ ﺑﺎرﮐﺰﯼ )د دﻓﺘﺮﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺁﻣﺮ(
ﮐﻮر ،٥٨٣٠د ﺣﺎﺟﯽ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺟﻮﻣﺎت ﺗﻪ ﻧږدﯼ ﮐﺎﺑﻞ ﺷﺎﻩ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٣٠٨٤٧٠ :
٠٧٨٧١٠٢۵۵۵
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏqandahar@cha-net.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.cha-net.org :
هﯧﻨﺪارﻩ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ او د ځﻮاﻧﺎﻧﻮ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(HMYDO
ﻏﻮث اﻟﺪﻳﻦ ﻓﺮوﺗﻦ )رﺋﻴﺲ(
ﮐﻮرﺷﻤﻴﺮﻩ  ٣ ،۵ﭘﻮړ ،اﻋﺘﻤﺎد ﭘﻼزﻩ ،د ﺷﻬﻴﺪاﻧﻮ څﻠﻮړﻻرﯼ
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ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٣٠٣٠۵٤ :
٠٧٧٧٣٠٣٠۵٤
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏfrotan@hindara.org :
frotan1919@gmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.hindara.org :
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  -ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯼ ﭘﻼوﯼ
)(UNAMA
ﻋﻴﻨﻮ ﻣﻴﻨﯥ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،د ﮐﺎﺑﻞ ﻟﻮﻳﻪ ﻻر
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ٣٢٠۵
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٠٣٩٠٨٣١٢۴٣۴٠٠ :
٠٠٨٧٣٧۶٢٨٧٣٠٨۵
٠٠٨٨٢١۶۵٠۶٠٠٣٨٣
ﻓﮑﺲ٠٠٨٧٣٧۶٢٨٧٠٨۶ :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.unama.unmissions.org :
ﻳﻮﻧﻴﺴﻒ – د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻧړﻳﻮال ﺻﻨﺪوق )(UNICEF
ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﺣﺴﻦ دﻳﻨﯽ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٨۵٠٧۵٧٠ :
ﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏkandahar@unicef.org :
ahdini@unicef.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.unicef.org :

ﮐﻨﺮ

اﺑﺮار  -د اﻓﻐﺎن ﻣﻌﻴﻮﺑﻴﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ ﭼﻠﻮﻟﻮ او ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ
ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(AABRAR
زار ﻋﻠﻢ )د څﻴړﻧﯽ ﻣﺪﻳﺮ(
د اﺳﻌﺪ ﺁﺑﺎد ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٢١۵٩٤٨٧ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏabdulnasir@aabrar.org.af :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.aabrar.org.af :
ﭘﮋواﮎ ﺧﺒﺮي ﺁژاﻧﺲ )(PAN
ﺧﺎن وﻟﯽ ﺳﺎﻻرزﯼ
د اﺳﻌﺪ ﺁﺑﺎد ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٧٨٠۶١٧٢ :
٠٢٠٢٢٠١٨١۴
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏkhanwali30@yahoo.com :
news@pajhwok.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.pajhwok.com :
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳﻮداګﺮۍ او ﺻﻨﺎﻳﻌﻮ اﺗﺎق )(ACCI
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻼل )ﻣﻨﻄﻘﻮﯼ ﺁﻣﺮ(
د اﺳﻌﺪ ﺁﺑﺎد ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٤٧٢٠٧٧ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏmohammad.jalal@acci.org.af :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.acci.org.af :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ ادارﻩ )(NPO/RRAA
ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاهﻴﻢ ﻗﺎدرﯼ )ﺁﻣﺮ(
ﮐﻮر  ،۴د ﺳﺮﻩ ﺻﻠﻴﺐ دﻓﺘﺮ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،اﺳﻌﺪ ﺁﺑﺎد
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٧٧٣٠٣٦٠ :
٠٧٧٧٦٣٦٩٢٩
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏrlpkunarero@gmail.com :
mikaihan@hotmail.com
د ﺳﺮﻩ ﺻﻠﻴﺐ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﮐﻤﻴټﻪ )(ICRC
د ﭼﻐﺎن دوﺳړﮐﻪ ،د درﻩ ﭘﻴﭻ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳړﮎ ،د اﺳﻌﺪ ﺁﺑﺎد ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٥٧٨٨٣٣٥ :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.icrc.org :
د ﻋﻠﻤﻲ څﻴړﻧﻮ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ټﻮﻟﻨﻪ )(ORCD
ﻋﺰﻳﺰ اﻟﺮﺣﻤﻦ )وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
د ﮐﻮرﺷﻤﻴﺮﻩ  ،١۵د وﻻﻳﺖ ﺳړﮎ ،اﺳﻌﺪ ﺁﺑﺎد
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٦٠٠٢٦١٣ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏkunar@orcd.org.af :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.orcd.org.af :
د ﮐﺮﻧﯽ ،اوﺑﻮﻟﮕﻮﻟﻮ او ﻣﺎﻟﺪارﯼ رﻳﺎﺳﺖ )(DAIL
ﻏﺎﻟﺐ )ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ(
د اﺳﻌﺪ ﺁﺑﺎد ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٨٢٤٢٠٧٣ :
٠٧٠٠٦٤٠٧١٤
٠٧٠٠٦٤٣٦٦۵
د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ )(DRRD
اﻣﻴﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻴﺪار
د وﻻﻳﺖ دﻓﺘﺮ ﺷﺎ ﺗﻪ ،د اﺳﻌﺪ ﺁﺑﺎد ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٢٠٨٩٤٦ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏAminuddin.baidar@mrrd.gov.af :

پتی او تماسونه:والیتونه

د ﮐﻨﺮ ﭘﻮهﻨﺘﻮن )(KU
ﻣﻴﺮ اﺣﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ )رﺋﻴﺲ(
د اﺳﻌﺪ ﺁﺑﺎد ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠۶٠٣٩٧٧ :
٠٧٧٨٠٨٩٧١٢
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏmirahmadhamid@yahoo.com :
mirahmadhamid@gmail.com
د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮوګﺮام –وﻻﻳﺘﯽ ادارﯼ واﺣﺪ )(NSP/PMU
زﻣﺎن ﻣﻬﻤﻨﺪ )وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
ﻣﻨﺪوﺧﻴﻞ ﺳړﮎ ،دد  RRDدﻓﺘﺮ وداﻧۍ دﻧﻨﻪ ،د اﺳﻌﺪ ﺁﺑﺎد ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٦١٣٣١۵ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏkunar@nspafghanistan.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.nspafghanistan.org :
د وړﺗﻴﺎ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(DAO
ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻔﻴﻆ ﺻﺪﻳﻘﯽ )د ﭘﺮوژﯼ ﺁﻣﺮ(
ﻣﻨﺪوﺧﻴﻞ ﺳړﮎ RTA ،ﺗﺮ څﻨګ ،د اﺳﻌﺪ ﺁﺑﺎد ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٨٦٣۵٣٤٠٧ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏrehab@daoafghanistan.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.daoafghanistan.org :

ﻟﻐﻤﺎن

اﺑﺮار  -د اﻓﻐﺎن ﻣﻌﻴﻮﺑﻴﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ ﭼﻠﻮﻟﻮ او ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ
ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(AABRAR
ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ )ﺳﺎﺣﻮﯼ اﻧﺴﺠﺎم ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
د ﻣﻬﺘﺮﻻم ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٦٠٤١٩١ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏazatsahil@aabrar.org.af :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.aabrar.org.af :
اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ – د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ
)(IbnSina-PHPA
ﻓﻬﻴﻤﻪ ﺟﻌﻔﺮﻳﺎر )د ﭘﺮوژﯼ ﺁﻣﺮ(
ﻗﺮﻏﻪ ﻳﻲ )د ﻗﺮﻏﻪ ﻳﻲ وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﺗﺮڅﻨګ( ،ﻣﻬﺘﺮﻻم
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠۶۵٠٧٨۵٧ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏhjafaryar@yahoo.com :
drsahak@yahoo.co.uk
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.ibnsina.org.af :

اﻓﻐﺎن ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﯽ ټﻮﻟﻨﻪ )(ADA
رﺣﻴﻢ اﷲ ﻋﻠﯽ ﺧﻴﻞ )وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
ﮐﻮر ٢٣او٢ ،٢٤ﺳړﮎ ،د ﻟﻮﻣړۍ ﻧﺎﺣﻴﯽ ﻣﺮﮐﺰ ،ﻧﻮﯼ ښﺎر ،ﻣﻬﺘﺮﻻم
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٢٧٠٦٩٦ :
٠٧٨٦٧٦٣١٩٨
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏada.headoffice@ada.org.af :
rahim.alikhil@gmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.ada.org.af :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﺳﻮﻳډن ﮐﻤﻴټﻪ )(SCA
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎرف ﻋﺪﻳﻞ )ادارﯼ ﻣﺴﻮول(
ﮐﻮر ،٢٢١ﺑﺎغ ﺳﺮاج ﺷﺎ ﺗﻪ ،ﺷﺎهﯽ ﺳړﮎ ﻣﻬﺘﺮﻻم
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٨٩٨١٨٦٨٨ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏarif.adil@sca.org.af :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.swedishcommittee.org :
د ﮐﺮﻧﯽ ،اوﺑﻮﻟﮕﻮﻟﻮ او ﻣﺎﻟﺪارﯼ رﻳﺎﺳﺖ )(DAIL
ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﻌﻴﻞ داودزﯼ )رﺋﻴﺲ(
ﻣﻬﺘﺮﻻم
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٦٠٣٩٧٠ :
٠٧٩٨٩٩٧٦٩٩
٠٧٧٢٨٩٠٦٠٢
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏismail_dawlatzai@yahoo.com :
jahangir_af@yahoo.com
د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ )(DRRD
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﺟﺒﺎر ﺧﻴﻞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٦٤٢٤٢٦ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏjaffarjabarkhail@yahoo.com :
د ﻟﻐﻤﺎن ﭘﻮهﻨﺘﻮن )(LU
ﻋﺒﺪاﻟﺼﺒﻮر ﻏﻔﻮرزﯼ )رﺋﻴﺲ(
ﻣﻬﺘﺮﻻم
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧۴١۴٢٣٩۴ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏghafoorzai@yahoo.com :
د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮوګﺮام –وﻻﻳﺘﯽ ادارﯼ واﺣﺪ )(NSP/PMU
ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻇﺮﻳﻔﯽ )وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
د ﮐﺎرﺗﻪ ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ ﺳړﮎ ،ﻗﻠﻌﻪ ﺳﺮاج ﺑﺎغ ﺗﻪ ﻧږدﯼ ،ﻣﻬﺘﺮﻻم ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٦۵٠٤٨٨٠ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏlaghman@nspafghanistan.org :
kabul@nspafghanistan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.nspafghanistan.org :
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هﺒﻴﺘﺎت  -د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺑﺸﺮ ﻣﻴﺸﺘﻴﺪﻧﯽ ﭘﺮوګﺮام
)(UN-Habitat
ذﮐﯽ اﷲ ﺳﺘﻮرﯼ )وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
د ګﺪاﻣﻮﻧﻮ وداﻧۍ ﺗﺮ ﺷﺎ ،ﻣﻬﺘﺮﻻم
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧۵٤٨٣٧٧٤ :
٠٧٩١٦١١٢٣٦
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏzakiullah.storay@unhabitat-afg.org :

د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ ﮐﻮرﺳﻮﻧﻪ )(MRCA
ﻓﻘﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﻘﻴﺎر )د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ دﻓﺘﺮرﺋﻴﺲ(
د واﻟﯽ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،ﭘﻞ ﻋﻠﻢ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٨٣٤۵٨۵ :
٠٧٠٠٩٢٩٦۵٦
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏfkhaliqyar@gmail.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.mrca-asso.org :

abdulrasheed.rasheedi@unhabitat-afg.org

وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.unhabitat-afg.org :

ﻟﻮګﺮ
اﺑﺮار  -د اﻓﻐﺎن ﻣﻌﻴﻮﺑﻴﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ ﭼﻠﻮﻟﻮ او ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ
ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(AABRAR
اﻧﻮراﻟﺤﻖ )ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ اﻧﺴﺠﺎم ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
ﭘﻞ ﻋﻠﻢ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٢٢٧٩۵١٠ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏanwarulhaq@aabrar.org.af :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.aabrar.org.af :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻟﭙﺎرﻩ ﺧﻴﺮﻳﻪ ادارﻩ )(WADAN
ﮔﻞ اﺣﻤﺪ )اﻧﺴﺠﺎم ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
د ﻟﻮدﻳﻦ ﻣﺎرﮐﻴټ ﺗﺮ ﺷﺎ ،ﭘﻞ ﻋﻠﻢ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٠۵٨٠٧٤ :
٠٧٩٩٨٨٩٩٢٨
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏinayatniazi2000@yahoo.com :
info@wadan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.wadan.org :
داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ښځﻮ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﺮﮐﺰ )(AWEC
ﭘﻞ ﻋﻠﻢ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٧٧٦١٣٨١ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏawec.kabul@awec.info :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.awec.info :
د اﻓﻐﺎن ښځﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ اوﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(AWSE
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺳﯽ )د ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻣﺴﻮول(
د ﻣﺤﻤﺪ ﺁﻏﯽ وﻟﺴﻮاﻟﯽ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٧٦٨۵۵١٠ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏawse.org@gmail.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.future4afghanwomen.net :
www.awse.info
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د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺑﺮاﺑﺮول )(CoAR
ﻃﺎووس ﺳﻠﻴﻤﯽ )وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ،۴د ﻣﻼﺧﻴﻞ ﺟﻮﻣﺎت ﻣﺨﺎﻣﺦ ﭘﻞ ﻋﻠﻢ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٤٩٧٠٣٠٧ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏcoar_kbl@yahoo.com :
coar.logar@gmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.coar.org.af :
د ژﻏﻮرﻧﯥ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﮐﻤﻴټﻪ )(IRC
ﻧﻮراﻟﺤﻖ ﺛﺎﻗﺐ )ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ﺁﻣﺮ(
هﻮﻧﯽ ﺳﻔﻠﯽ ،ﻟﮑﺮﯼ ﺧﺮڅﻮﻟﻮ ﺳړﮎ ،ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ اﻣﻨﻴﺘﯽ دﻓﺘﺮﺗﻪ ﻧږدﯼ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٣٤٠٠٨٥٣ :
٠٧٩٩١٤٧١٦٦
٠٧٧٠٣٠٠٧٩٤
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏNoorulhaq.Saqib@afghanistan.theirc.org :
Karima.Ghafury@afghanistan.theirc.org

وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.theIRC.org :

د ﮐﺮﻧﯽ ،اوﺑﻮﻟﮕﻮﻟﻮ او ﻣﺎﻟﺪارﯼ رﻳﺎﺳﺖ )(DAIL
هﻤﺎﻳﻮن ﻋﻤﺮ )رﺋﻴﺲ(
ﻟﻮﮔﺮ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠۵٩٧٤٦٩٠ :
٠٧٧٠٤٢١۵٤٨
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏomarhumayun@yahoo.com :
omarhumayun@mail.gov.af
د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ )(DRRD
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن رﺣﻤﺎﻧﯽ ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ:
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٠۶٨٧٠٠ :
د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮوګﺮام –وﻻﻳﺘﯽ ادارﯼ واﺣﺪ )(NSP/PMU
ﻇﻔﺮ ﺧﺎن )وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
ﭘﻞ ﻋﻠﻢ ،ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮﻓﺎروق ﻟﻴﺴﯽ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ،د ﮐﺒﻴﺮ ځﺪران
ﻣﺎرﮐﻴټ ﺗﺮڅﻨګ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٣٧١٠٠٤ :
٠٧٨٦١٢٧٣٤٤

پتی او تماسونه:والیتونه

ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏlogar@nspafghanistan.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.nspafghanistan.org :

وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ:

د هﻴﻮاد د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ادارﻩ )(CDU
ﺳﻴﺪ هﻤﺎﻳﻮن
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٨۶۵٠٠۶٢۵ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏcduafghan@yahoo.com :
cdcafghan@gmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.cduafghan.org :

اﻓﻐﺎن ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﯽ ټﻮﻟﻨﻪ )(ADA
ﺣﻠﻴﻢ هﻤﺖ )وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ ٣ ،٩٧ﺳړﮎ ،ﺷﻬﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻖ ﻣﻴﻨﻪ  ٥ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٠٤٣۵۵٤٦ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏada.headoffice@ada.org.af :
shigalaf@gmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.ada.org.af :

هﺒﻴﺘﺎت  -د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺑﺸﺮ ﻣﻴﺸﺘﻴﺪﻧﯽ ﭘﺮوګﺮام
)(UN-Habitat
ﻧﺼﻴﺮ ﺧﺎن )وﻻﻳﺘﯽ اﻧﺴﺠﺎم ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ٣ ،٢٣۵ﺳړﮎ ،هﻮﻧﯽ ﺳﻔﻠﯽ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩١٦١١٢٤٧ :
٠٧٩٧٧٤١٦٠٩
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏnasir.khan@unhabitat-afg.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.unhabitat-afg.org :

ﻧﻨګﺮهﺎر

اﺑﺮار  -د اﻓﻐﺎن ﻣﻌﻴﻮﺑﻴﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ ﭼﻠﻮﻟﻮ او ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ
ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(AABRAR
ﻋﺒﺪاﻟﻨﺼﻴﺮ )درﺋﻴﺲ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل(
د  ARCSدﻓﺘﺮ ﺗﻪ ﻧږدﯼ ،ﺟﻼل ﺁﺑﺎد
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠۶١١٩١٧ :
٠٧٧٧۶١١٩١٧
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏabdulnasir@aabrar.org.af :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.aabrar.org.af :

اِرﻳﺎ  -ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ دﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او داﻧﺮﺟۍ د ﺳﺎﺗﻨﯥ ادارﻩ
)(AREA
ﻃﻬﻤﺎس ﺣﻔﻴﻈﯽ )ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ﺁﻣﺮ(
ﮐﻮر  ،٦٦٤د ﭼﭙﻬﺮ هﺎر زړﻩ اډﻩ ،دﻧﻮ درﻣﺴﺎل ﮐﻮڅﻪ ،ﺟﻼل ﺁﺑﺎد
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٨٨٦٩٩٦١ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏmontazer_shah@hotmail.com :
اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺮﺳﺘﯥ -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(IRA
زﻳﺎرﻣﻞ
ﺟﻮﯼ هﻔﺖ ٥ ،زون ﺗﻪ ﻧږدﯼ ،د ﺣﺎﺟﯽ ﻓﺎروق د ﻳﺦ ﺟﻮړوﻟﻮ
ﻓﺎﺑﺮﻳﮑﯽ ﺗﻪ ﻧږدﯼ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٨٤١٠٤١١ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏziarmal@ir-afg.org :

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

اﻓﻐﺎن ښځﯥ ،داﻓﻐﺎن ښځﻮ ﻟﭙﺎرﻩ )(WAW
ﺣﻴﺎت اﷲ ﻃﺎﻟﺐ زادﻩ
 ۴٠ﻣﺘﺮﻩ ﺳړﮎ ،د ﻓﻀﻞ ﺣﻖ ﻣﺠﺎهﺪ ﮐﻮر ،ﺟﻼل ﺁﺑﺎد
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٢٤٦٣٣٨٣ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏhayatullah_talibzada@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.womenforafghanwomen.org :
اﮐﺒﺮ  -د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺮﺳﺘﻮ د اﻧﺴﺠﺎم ادارﻩ )(ACBAR
ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮف ﺷﺮﻳﻔﯽ )ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ﺁﻣﺮ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ،٣د  NRCدﻓﺘﺮ ﺗﺮڅﻨګ ،څﻠﻮړم ﺳړﮎ،
څﻠﻮړم زون ،د ﺳﻴﺪ آﻴﻬﺎن دوآﺎﻧﻮﻧﻪ ،ﺟﻼل ﺁﺑﺎد
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٦٠١٩١٧ :
٠٧٨٦٠٧٠١١٧
٠٧٠٠٦٦٢٦۵٠
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏjalmanager@acbar.org :
drsharaf_ahmad@yahoo.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.acbar.org :
ﭘﮋواﮎ ﺧﺒﺮي ﺁژاﻧﺲ )(PAN
ﻣﺤﺒﻮب ﺷﺎﻩ ﻣﺤﺒﻮب
ﺟﻼل ﺁﺑﺎد
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٨۵٨١٣٨٠ :
٠٧٨٦۵٠٠۵١٧
٠٢٠٢٢٠١٨١٤
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏmahbobshahmahbob@yahoo.com :
news@pajhwok.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.pajhwok.com :
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯽ د ﺗﻮﺑﺮﮐﻠﻮز ﭘﻪ وړاﻧﺪﯼ د ﻣﺒﺎرزﯼ ﭘﺮوګﺮام
)(ATA-AP
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ ﻗﺮﻳﺸﯽ )ﻃﺒﯽ اﻧﺴﺠﺎم ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
ﮐﻮر  ،١٣٢٠زړﻩ څﺎرﻧﻮاﻟﯽ  ٤ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،ﺗﻮرﺧﻢ اډﻩ ،ﺟﻼل ﺁﺑﺎد
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ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٣٣۵٢٦٠ :
٠٧٩٩٣٦٢٦٨٠
٠٧٩٩٣٦٢٦٦٩
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏhamid_qurishee@yahoo.com :
ataap@brain.net.pk
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪataap.cjb.net :
ﭘﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﭼﺎروﮐﯥ ﻣﻠﯽ ډﻣﻮﮐﺮاټﻴﮏ اﻧﺴﺘﻴﺘﻴﻮت )(NDI
ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﮑﻮزﯼ )ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ﺁﻣﺮ(
ﮐﻮر  ،١٢٦٧ﻋﺠﺐ ﺷﺎﻩ ﺳړﮎ ٤ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،ﺟﻼل ﺁﺑﺎد
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٣٨٢۵٩٧ :
٠٧٩٦٠٧٤۵٩٨
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏayousof@ndi.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.ndi.org :
ﺣﺎﮐﺎ  -د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ښځﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﯥ
)(HAWCA
ﺷﻨﻪ دروازﻩ ،د ﺧﻴﺒﺮ اﺣﻤﺪزﯼ د ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻮ رهﻨﻤﺎ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ،
١٦ﺳړﮎ ،د ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﯥ څﻠﻮړﻻړﯼ ٣ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٢٨٣٨٣٢٣ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏlgharzai@hawca.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.hawca.org :
د اداري اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ او ﻣﻠﻜﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاك آﻤﻴﺴﻴﻮن
)(IARCSC
ﻧﻔﻴﺴﻪ ﻣﻨﺼﻒ )ﻣﻨﻄﻘﻮﻳﺮﺋﻴﺲ(
 ۴ﺳړﮎ ۴ ،ﺣﺼﻪ ،روﺷﻦ ﻣﻴﻨﻪ  ،ﺟﻼل ﺁﺑﺎد
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٧٠٣٠١٣٣ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏnafisa_munsif@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.iarcsc.gov.af :
د اﻓﻐﺎن ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ د هﻤﻐږۍ ادارﻩ )(ANCB
ﺷﻴﺮ ﻋﻠﯽ )د اړﻳﮑﻮ ﻣﺴﺆل(
ﮐﻮر  ٣ ،١٥١٧ﺳړﮎ ٣ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،د ﻣﻴﻮې ﻣﺎرﮐﻴټ ﺗﺮ څﻨګ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩۵٧٨٧٦٣٧ :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.ancb.org :
د اﻓﻐﺎن ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﺷﺒﮑﻪ )(AWN
ﺧﺎن ﺁﻗﺎ ﻏﺮﻣﻞ )د دﻓﺘﺮ ﺁﻣﺮ(
ﺳړﮎ  ١ﻋﻠﯽ ﺧﻴﻞ ،د ﻋﺎﻣﯽ روﻏﺘﻴﺎ ﮐﻠﻨﻴﮏ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ  ،ﺟﻼل ﺁﺑﺎد
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٦٠٢٣٧٣ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏawn.hamdard@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.afghanwomensnetwork.org :
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻗﻮ ﺳﺎزﻣﺎن )(AHRO
ﻣﻨﻴﺮ )ﺁﻣﺮ(
ﮐﻮر  ٢ ،٧١٦ﺳړﮎ ،دوهﻤﻪ ﺣﺼﻪ ٤ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،ﺟﻼل ﺁﺑﺎد
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٨٨٨٨٦٩٦٠ :
٠٧٩٩٦٧٢٤٠٤
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏachr98@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.ahro.af :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن )(AIHRC
رﻓﻴﻊ اﷲ ﺑﻴﺪار )د ﭘﺮوﮔﺮام ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ﺁﻣﺮ(
ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﯥ څﻠﻮړﻻرﯼ ،د ﺑﺎﺑﺮﻳﺎﻧﻮ ﮐﻮڅﻪ ،ﺟﻼل ﺁﺑﺎد
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٣٩٤٢٨٤ :
٠٧٩٠٦٩٠٣٨١
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏrb_humanrights@yahoo.com :
aihrc.jalalabad@gmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.aihrc.org.af :
داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(CRAA
ﺳﺒﺤﺎن اﷲ ﺷﺎهﺰادﻩ )د اړﻳﮑﻮ ﻣﺴﻮول(
ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ٢ ،٩ﺳړﮎ ١ ،ﺑﺮﺧﻪ ،ﭼﺸﻤﻪ ﺧﺎﻧﺠﯽ ،ﺟﻼل ﺁﺑﺎد
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٣٢٢٤٩٣ :
٠٧٠٠٦٨٦٩۵١
٠٧٧٤٨٤٩٣۵٠
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏsancraa@brain.net.pk :
sanashefa@hotmal.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.craausa.org :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺎﻧګﻮﻧﯥ د ﻣﻼﺗړ ادارﻩ )(AISA
ﻏﻼم ﻧﺒﯽ رﺣﻤﺎﻧﺰﯼ )وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
د ﮐﺎﺑﻞ د ﻣﻮټﺮو ﺗﻢ ځﺎﯼ ،د ﻣﺨﺪرﻩ ﻣﻮادو ﭘﺮ ﺿﺪ ﻣﺒﺎرزﯼ رﻳﺎﺳﺖ ﺗﻪ
ﻧږدﯼ ،ﺟﻼل ﺁﺑﺎد
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٦٠٢٠٠٠١٤٧ :
٠٧٠٠٠٠٦۵٧۵
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏnabi.rahmanzai@aisa.org.af :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.aisa.org.af :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻟﭙﺎرﻩ ﺧﻴﺮﻳﻪ ادارﻩ )(WADAN
ﺷﻴﺮ ﻋﻠﯽ )د ﭘﺮوژﯼ ﺁﻣﺮ(
ﮐﻮر  ٣ ،١۵١٧ﺳړﮎ ٣ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،ﺟﻼل ﺁﺑﺎد
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٠٤۵٣٣٤ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏalimohmand43@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.wadan.org :

پتی او تماسونه :والیتونه

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳﻮداګﺮۍ او ﺻﻨﺎﻳﻌﻮ اﺗﺎق )(ACCI
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﻳﻮﺳﻔﯽ )ﻣﻨﻄﻘﻮﯼ ﺁﻣﺮ(
 ۵ﺳړﮎ ،روﺷﻦ ﻣﻴﻨﻪ ،ﺟﻼل ﺁﺑﺎد
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٢١٠٦٠٠ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏmohammad.qasim@acci.org.af :
ceo@acci.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.acci.org.af :
داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ښځﻮ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﺮﮐﺰ )(AWEC
ذﮐﻴﻪ ﮐﺎﮐړ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٧٧٦١٣٠١ :
٠٧٠٠٦٠١٩٤٣
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏawec.kabul@awec.info :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.awec.info :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ښځﻮ ټﻮﻟﻨﻪ )(AWC
ﻟﻴﻠﻤﺎ ﻓﻬﻴﻢ
ﺟﻮﯼ هﻔﺖ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٨٨٨١١٨ :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.afghanistanwomencouncil.org :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ښځﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د هﻮﺳﺎﻳﻨﯽ ﻣﻮ ﺳﺴﻪ )(AWWD
ﺟﻤﻴﻠﻪ اﮐﺒﺮزۍ )اﺟﺮاﻳﯽ رﺋﻴﺲ(
ﻟﻮﻣړﯼ ﺳړﮎ ،د ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﻪ څﻠﻮړ ﻻرﯼ ﻋﻠﯽ ﺧﻴﻞ ،ﺟﻼل ﺁﺑﺎد
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٦٣٤٠۵٤ :
٠٠٩٢٩٢۵٨٤١
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏawwd@brain.net.pk :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮﺳﺘﻮ د هﻤﻐږﯼ ادارﻩ )(AGHCO
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺒﻮب
ﮐﻮر ٢ ،٢ﺳړﮎ ،ﭘﻮهﻨﺘﻮن ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،ﺟﻼل ﺁﺑﺎد
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ٩٩٤:
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٦٠١۵٣٤ :
٠٧٩٩٨٠٠٢٧٠
٠٧٠٠٢٠٨۵٣٤
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏaghco_kbl@yahoo.com :
aghco_kbl@hotmail.com
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ ادارﻩ )(NPO/RRAA
اﻧﺠﻨﻴﺮ ﺷﺎﻩ وﻟﯽ اﻟﮑﻮزﯼ )ﺁﻣﺮ(
ﮐﻮرﺷﻤﻴﺮﻩ  ،٨٦١د ﺷﻬﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺪﻳﺮ واټ ،ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎ ﻟﻤﻴﺘﺪ ﺗﻪ ﻧږدﯼ

ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٦٠١٨۵٣ :
٠٧٩٩٨۵۵٤٦٩
٠٧٠٠٦٣١٧٤٠
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏjro_npo@hotmail.com :
eng_shah_wali@yahoo.com
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻧړﻳﻮال ﺻﻨﺪوق )(CFA
ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﺟﺎوﻳﺪ )د ﭘﺮوژﯼ ﺁﻣﺮ(
ﮐﻮر  ،٤١٩٦د ﻧﻨګﺮهﺎر دﻋﺎﻣﯽ روﻏﺘﻴﺎ روﻏﺘﻮن ﺷﺎ ﺗﻪ ،ﻣﺮﺳﺘﻮن
څﻠﻮړﻻرﯼ  ،ﺟﻼل ﺁﺑﺎد
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ۵٢٦٤:
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٧٢٩٩۵١٩ :
٠٧٩٨٢٠۵٩۵٠
٠٧٠٠٦٠٦٠٩٤
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏmjavid@afghanistan.childfund.org :
azahid@afghanistan.childfund.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.childfund.org :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ د ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺆﺳﺴﻪ )(ACSFO
اﺣﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺗﺴﻞ )ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ﺁﻣﺮ(
ﺟﻼل ﺁﺑﺎد
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠١۵٧٢۶٢ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏahmadmtasal@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.acsf.af/www.acsf-rc.com :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﯽ ﻃﺒﯽ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(ANMSO
اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻩ )رﺋﻴﺲ(
د ﺁﮐﺎﺧﻴﻞ ﻣﺎرﮐﻴټ ،درﻳﻢ ﭘﻮړ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٧٦٠٧٧٧۵ :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.anmso.org.af :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﺳﻮﻳډن ﮐﻤﻴټﻪ )(SCA
ﻧﺠﻴﺐ اﷲ )ادارﯼ ﻣﺴﻮول(
د زړې څﺎرﻧﻮاﻟﯽ ﺳړﮎ ،د ﻳﻮﻧﺴﻒ دﻓﺘﺮ ﺗﻪ ﻧږدﯼ ،ﺟﻼل ﺁﺑﺎد
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ۵٧١٧:
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٧٠٦٩١٦٩ :
٠٧٩٦٩٩٩٠۵٦
٠٧٠٠٢٦٣٢٨٣
٠٠٨٨٢١٦۵٤٢۵٠٢٩٣
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏnajeebullah@sca.org.af :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.swedishcommittee.org :
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د اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﻴﺮﻣﻨﯽ ﻟﭙﺎرﻩ دﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻗﻘﻮ د زدﻩ ﮐړﯼ ﻣﺮﮐﺰ
)(THRA
روﺷﻦ څﻴړن )رﺋﻴﺴﻪ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ،٨١٩د ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﯽ روﻏﺘﻮ ﺷﺎﺗﻪ ٣ ،ﺣﺼﻪ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٣٢٦٦٦١ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏibrahimi_27@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.thra.org.af :
ډاﮐﺎر  -د ډﻧﻤﺎرﮎ ﮐﻤﻴټﻪ د اﻓﻐﺎن ﮐډواﻟﻮ د ﻣﺮﺳﺘﯽ ﻟﭙﺎرﻩ
)(DACAAR
ﺣﺎﺟﯽ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﻴﻦ )د اوﺑﻮ او ﺗﺤﻔﻆ وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٣٤٠٧٩٠١ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏeast.rm@dacaar.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.dacaar.org :

د ﺟﺮﻣﻦ اګﺮو اﮐﺸﻦ دﻓﺘﺮ)وﻟټ هﻮﻧﮕﺮهﻴﻠﻔﻪ(
)(AgroAction GAA
دﻻور ﺣﻘﻤﻞ )د ﭘﺮوژﯼ ﺁﻣﺮ(
اﮐﺒﺮ ،ﺟﻼل ﺁﺑﺎد ﺳﺎﺣﻮﯼ دﻓﺘﺮ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ځﺎﯼ ،د اﻧګﻮرو ﺳړﮎ
ﻟﻮﻳﺪﻳځ ﺗﻪ ،ﺟﻼل ﺁﺑﺎد
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٩٦٣٨٣٨٣ :
٠٧٠٠٦٣٨٣٨٣
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏdelawer.haqmal@Welthungerhilfe.de :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.welthungerhilfe.de :
د ژﻏﻮرﻧﯥ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﮐﻤﻴټﻪ )(IRC
ډاﮐﺘﺮ ﻣﺠﺮوم )ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰاﻧﺴﺠﺎم ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
ﻟﻮﻣړﯼ ﮐﻮر ،د ﻓﻀﻞ اﻟﺤﻖ ﻣﺠﺎهﺪ ﺳړﮎ ٤ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،ﻧﻮﯼ درﻣﺴﺎل
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٠٣٠٠٨٩۵ :
٠٧٩٣٤٠٠٨٩۵
٠٧٨٩٤٨٩٢٣٠
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏMajroom@rescue.org :

د ام ،ډي ،ﺳﻲ د ﻣﺎﻳﻦ ﭘﺎﮐۍ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(MDC
ﺧﺪاﯼ ﻧﻈﺮ ﺷﻴﻨﻮارﯼ )ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ﻣﺪﻳﺮ(
ﻋﻴﺪګﺎﻩ ﺟﻮﻣﺎت ﺟﻨﻮب ﺗﻪ ،ﺟﻼل ﺁﺑﺎد
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٨٨٨٨١٣٤۵ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏkhudainazarsheenwari@yahoo.com :
mdc_afghan@hotmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.mdcafghan.org :

وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.theIRC.org :

د اوﻣﺮ د ﻣﺎﻳﻦ ﭘﺎﮐۍ او ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(OMAR
اﻧﺠﻨﻴﺮ ﺑﺴﻢ اﷲ )ﺳﺎﺣﻮﯼ ﺁﻣﺮ(
ﻟﻮﻣړﯼ ﮐﻮر )ﭼﭙﺮهﺎر اډﯼ ﺗﻪ ﻣﺨﺎخ( درﻳﻢ ﺳړﮎ ،ﺟﻼل ﺁﺑﺎد
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٣١٢٩٤٨ :
٠٧٧٦٦٠١٤٠١
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏomar.jalalabad@gmail.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.omar.org.af :

د ﺳﺮف روزﻧﻴﺰ او ﺑﻴړﻧﯽ دﻓﺘﺮ )(SERVE
ﻋﺒﺪاﻟﻮﺣﻴﺪ ﻣﻴﺎﺧﻴﻞ
رﻳګﯽ ﺷﺎﻩ ﻣﺮد ﺧﺎن ،ﺟﻼل ﺁﺑﺎد
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧۵٢٨٦۵٩٤ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏregionalofficejlb@serveafghanistan.org :
info@serveafghanistan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.serveafghanistan.org :

د ﺑﻨګﻠﻪ دﻳﺶ د ﮐﻠﻴﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﮐﻤﻴټﻪ )(BRAC
ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻴﺮوز ارﺷﺎد )د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
اﻟﺘﻘﻮﯼ ښﻮوﻧځﯽ ﺗﻪ ﻧږدﯼ ﺟﻼل ﺁﺑﺎد
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠۵٨١٨٣١٦ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏfiroz.anam@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.brac.net :

د ﺳﺮﻩ ﺻﻠﻴﺐ او ﺳﺮې ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮټﻮﻟﻨﻮ ﻓﺪراﺳﻴﻮن )(IFRC
ﻗﻴﺎم اﻟﺪﻳﻦ رﺣﻴﻤﯽ )د وﻻﻳﺘﯽ هﻴﺄت رﺋﻴﺲ(
د  ARCSاﻧګړ ،د ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﯽ رﻳﺎﺳﺖ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ٣ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٣٣١٨٢١ :
٠٧٠٨٨٠١٠۵۵
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏafghanistan.jalalabad@ifrc.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.ifrc.org :

دټﻴﺮي دﻳﺲ هﻮﻣﺰ دﻓﺘﺮ )(TdH
ﺣﺴﻦ ﺧﺎن )ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰرﺋﻴﺲ(
ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ،۵٣٠ﻓﻴﺮ  ١ ،١ﺑﺨﺶ ،ﻃﻼﻳﯽ ښﺎرګﻮټﯽ ،ﺟﻼل ﺁﺑﺎد
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٠۵٣٦١٠ :
٠٠٨٨٢١٦۵٢٠٣١۵٧۵
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ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏhassan.khan@tdh.ch :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.tdh.ch :

ardalan.zamani@afghanistan.theirc.org

د ﺳﺮﻩ ﺻﻠﻴﺐ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﮐﻤﻴټﻪ )(ICRC
د ﭘﻮهﻨﺘﻮن ﺳړﮎ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩۵٧٨٨٣٣۵ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏjalalabad@icrc.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.icrc.org :

پتی او تماسونه :والیتونه

دﺳﻮﻟﯽ اووﻟﺴﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮټﻮﻟﻨﻪ )(PCSO
ﺳﻴﺪ اﻧﻮر ﻋﺎﺑﺮ )رﺋﻴﺲ(
د ﺁﮐﺎ ﺧﻴﻞ ﻣﺎرﮐﻴټ ،درﻳﻢ ﭘﻮړ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٢٠١١١٦٣ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏsanwarmomand@gmail.com :
د ښځﻮ ﻧړﻳﻮال دﻓﺘﺮ د ښځﻮ ﭘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﯽ )(WfWI
اﺳﺪ اﷲ ﻋﺮﻓﺎن
 ٣ﻧﺎﺣﻴﻪ ،ﺟﻼل ﺁﺑﺎد
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٢٩٠٢٦٣۵ :
٠٧٩٩٤١۵٤٩٠
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏinfo.afghanistan@womenforwomen.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.womenforwomen.org :
د ﻋﻠﻤﻲ څﻴړﻧﻮ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ټﻮﻟﻨﻪ )(ORCD
ﺷﻔﻴﻖ اﷲ )وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
ﮐﻮر  ،٢٣٠ﻗﺎرﯼ ﺟﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﺳړﮎ ،ﻧﻨګﺮهﺎر ،ﺟﻼل ﺁﺑﺎد
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٨٦٦٢٢٦٦٥ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏningarhar@orcd.org.af :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.orcd.org.af :
دﻗﺎﻧﻮن ﻏﻮښﺘﻮﻧﮑﻮټﻮﻟﻨﻪ )(DQG
ﺣﻤﺪ اﷲ ﮐﺎﮐړ
د ﻏﻼم ﻣﺤﻤﺪ څﻠﻮړﻻړﯼ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٨٢٣٦٩٤٤ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏhilal_qadeer@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.dqg.org.af :
د ﮐډواﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻧﺎروې ﭘﻼوﯼ )(NRC
ﺳﻤﻴﻊ اﷲ هﻤﺖ )ادارﯼ ﻣﺴﻮول(
رﻳګﯽ ﺷﺎﻩ ﻣﺮد ﺧﺎن ٤ ،زون ٤ ،ﺳړﮎ ،د ﺳﻴﺪ ﮐﻴﻬﺎن دوﮐﺎﻧﻮﻧﻪ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٠٣٠٤٢٢ :
٠٠٨٨٢١٦٦٧٢٢٣٣٤٦
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏsamiullah.himat@afg.nrc.no :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.nrc.no :
د ﮐﺮﻧﯽ ،اوﺑﻮﻟﮕﻮﻟﻮ او ﻣﺎﻟﺪارﯼ رﻳﺎﺳﺖ )(DAIL
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺻﺎﻓﯽ )رﺋﻴﺲ(
ﻧﻨﮕﺮهﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٣٩۵٤٦۵ :
٠٧٧٨٣۵٦٤٩٠
٠٧٠٠٦٢۵٢٤٩
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏh_safi1@hotmail.com :

د ﮐﻠﻴﺪ راډﻳﻮ )(Radio Killid
ﻳﺤﻴﯽ ﻳﻌﻘﻮﺑﯽ )ﻣﺴﻮول ﻣﺪﻳﺮ(
دﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ ٦ ،٥٦٥ﺳړﮎ ،ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﯽ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ،
د ﮐﺎﺑﻞ -ﺟﻼل ﺁﺑﺎد ﺳړﮎ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧۵٦٠١٣٠٢٠ :
٠٧٠٠٠٩٧٨٩٣
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏy.yaqubi@killid.com :
info@tkg.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.tkg.af :
د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ )(DRRD
ﺣﻀﺮت ﺑﻼل ﻧﻮرﺳﺘﺎﻧﯽ
ﻧﻨګﺮهﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩١١١٠٠٠ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏHomayoon.faqiry@mrrd.gov.af :
د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ )(DRRD
هﻤﺎﻳﻮن ﻓﻘﻴﺮﯼ )رﺋﻴﺲ(
ﺟﻼل ﺁﺑﺎد
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٣١٤٠٨٧٥ :
دﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(SCI
ﻋﺒﺪاﻻﺣﺪ ﺳﻤﻮن )وﻻﻳﺘﯽ ﻟﻮړرﺗﺒﻪ ﺁﻣﺮ(
 ٣ﺳړﮎ ،د ﻣﺮﺳﺘﻮن څﻠﻮړﻻرﯼ ٣ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﻼل ﺁﺑﺎد
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٨٤۵٤۵٤٤ :
٠٧٩٨٤۵٤٥٣۵
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏabdulahad.samoon@savethechildren.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.savethechildren.net :
د ﻣﺨﺪرﻩ ﺗﻮﮐﻮ او ﺟﺮم ﭘﺮ ﺿﺪ د ﻣﻠﮕﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ادارﻩ )(UNODC
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﻏﺎﻟﺐ )وﻻﻳﺘﯽ اﻧﺴﺠﺎم ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
ﺣﺎﺟﯽ ﺣﻴﺎت اﷲ ﮐﻮر ،ﮐﻮر  ،١٥٦٤درﻳﻤﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ،درﻳﻢ ﺳﮑټﻮر ،د
ﺣﻀﺮت اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﺟﻮﻣﺎت ﺗﻪ ﻧږدﯼ ،د ﻣﺮﺳﺘﻮن څﻠﻮړﻻرﯼ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٧٢٢٣٣٤١ :
٠٧٠٠٦٠٥٠٠٧
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏMohammad.Alam.Ghaleb@unodc.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.unodc.org :
د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ او ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺷﺒﮑﻪ )(CSHRN
ﻧﻌﻤﺖ اﷲ هﻤﺪرد )اﻧﺴﺠﺎم ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٦٢٠٩٧٦ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏNiamat.h@hotmail.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.cshrn.af :
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د ﻣﺪﻧﯽ ټﻮﻟﻨﻮدﻳﻮواﻟﯽ ﺷﻮرا )(CSUC
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺗﺴﻞ
ﺁﮐﺎ ﺧﻴﻞ ﻣﺎرﮐﻴټ ٣ ،ﭘﻮړ ٨ ،ﺁﭘﺎرﺗﻤﺎن ،ﻧﻨګﺮهﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٣٠٢٨٤٤ :
٠٧٩٤٧٠٠١٠٧
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏcsucngr@gmail.com :
د ﻣﺪﻳﺮا ﻣﻮﺳﺴﻪ )(MADERA
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻴﺴﯽ )وﻻﻳﺘﯽ اﻧﺴﺠﺎم ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
ﻋﺎﻣﻪ روﻏﺘﻮن ﺗﻪ ﻧږدﯼ،د ﺳﺮﻩ ﺻﻠﻴﺐ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻪ ﻧږدﯼ ٣ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٣٨١٦٧٦ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏpc.nangarhar@madera-afgha.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.madera-asso.org :
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮ ﻧﻮ د ﮐﺮهڼﯥ او ﺧﻮراﮎ ﻧړﯦﻮاﻟﻪ ادارﻩ ،داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
دﻓﺘﺮ )(FAO
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺁﺻﻔﯽ )ﻣﺪﻳﺮ(
 ۴زون ،ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰﻩ ﻓﺎرم ،د ﺗﻮرﺧﻢ د ﻣﻮټﺮوزوړ ﺗﻤځﺎﯼ ﺗﻪ ﻧږدﯼ،
ﺷﻴﺸﻢ ﺑﺎغ ،ﺟﻼل ﺁﺑﺎد
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٨٤١٠۵٧٢ :
٠٧٠٠٦١٣٨٦٨
٠٧٠٠٦٠٠١٣٦
٠٠٨٨٢١٦٤٣٣٩٣٦٤
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏkhushal.asifi@fao.org :
Israrullah.Hamkar@fao.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.fao.org :
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺻﻨﻌﺖ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﭘﺮوګﺮام )(UNIDO
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻌﻴﻢ ﭘﺨﻼ )ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ﻣﺪﻳﺮ(
د ﻧﺒﺎﺗﺎﺗﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯽ رﻳﺎﺳﺖ ،د ﻧﻨګﺮهﺎر د ﮐﺮﻧﯽ ،اوﺑﻮﻟګﻮﻟﻮ او ﻣﺎﻟﺪارﯼ
رﻳﺎﺳﺖ ،ﻧﺼﺮت ﻟﻴﺴﯽ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٦٠٥٥٦٠ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏF.Azizi@unido.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.unido.org :
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﮐډواﻟﻮ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﻤﻴﺸﻨﺮﯼ )(UNHCR
اﻳﻠﻴﺎ ﺗﻮدوروﻳﮏ )دﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺮ(
د ﻋﺎﻣﯽ روﻏﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ ﺗﺮﺷﺎ ٣ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،ﺟﻼل ﺁﺑﺎد
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٠٤١٢٢٧٣٩٧۵٠٨ :
٠٧٩١٩٩٠٠۵١
٠٠٨٨٢١٦۵١١٢١٦٣٩
ﻓﮑﺲ٠٠٤١٢٢٧٣٩٧۵٠٩ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏtodorovi@unhcr.org :
AFGJA@unhcr.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.unhcr.org :
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د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮوګﺮام –وﻻﻳﺘﯽ ادارﯼ واﺣﺪ )(NSP/PMU
ﺣﺒﻴﺐ اﻟﺮﺣﻤﻦ )وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
د ﻣﺮﺳﺘﻮن څﻠﻮړﻻرﯼ ،ﺟﻼل ﺁﺑﺎد
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٦٤٢٢٧٩ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏnangarhar@nspafghanistan.org :
enghabib123@gmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.nspafghanistan.org :
د ﻧﻨګﺮهﺎر ﭘﻮهﻨﺘﻮن )(NU
ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﺑﺮ )د ﭘﻮهﻨﺘﻮن رﺋﻴﺲ(
دروﻧټﻪ ،ﺟﻼل ﺁﺑﺎد
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٨٦٣۵٨٤٢٦ :
٠٧٧٤۵٦٠٨٧٣
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏchancellor@nu.edu.af :
mohammadsaber@hotmail.de
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.nu.edu.af :
د ﻧﻮر د وړﺗﻴﺎ د ﻟﻮړوﻟﻮ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(NECDO
ﺟﻮﯼ هﻔﺖ ،راهﻨﻤﺎﯼ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺣﺴﻦ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،ﺟﻼل ﺁﺑﺎد
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٣٣٧٦٦٧ :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.necdo.org.af :
د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(RI
ﻣﻬﺮ اﷲ ﭘﺮدﻳﺲ )دﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ﭘﺮوﮔﺮام اﻧﺴﺠﺎم ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
 ۴ﻧﺎﺣﻴﻪ ،ﻳﻮﻧﺴﻴﻒ دﻓﺘﺮ ﺗﻪ ﻧږدﯼ ،ﺟﻼل ﺁﺑﺎد
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٧٠١١٣٦٧ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏmehrullah.perdes@ri.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.ri.org :
د ﻧﯽ د ګړﻧﺪۍ وﻳﺸﻨۍ دﻓﺘﺮ )(Nye
ﮔﻠﺪاد ﻣﻬﻤﻨﺪ )ددﻓﺘﺮ ﺁﻣﺮ(
ﺟﻼل ﺁﺑﺎد راډﻳﻮ ﮐﻠﻴﺪ ﺳﺮﻩ ﻳﻮځﺎﯼ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٧٠١٤٠٣١ :
٠٧٠٠٦٨٤٤٤٧
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏguldad_momand2008@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.nyeexpress.com :
ﺷﺎﻳﻖ ﻧﻴټ ورﮎ )(SN
ﺟﻮﯼ هﻔﺖ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٦٠٠۵٥٣١ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏsharqradiotv@gmail.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.shaiqnetwork.com :

پتی او تماسونه :والیتونه

ﻧﺮﻳﻮاﻟﻪ روﻏﺘﻴﺎﻳﯽ ﺳﺎزﻣﺎن )(UNWHO
ﺟﺎوﻳﺪ اﻗﺒﺎل )ﻃﺒﯽ ﻣﺪﻳﺮ(
زړﻩ ﻟﻮﯼ څﺎرﻧﻮاﻟﯽ ،د ﻳﻮﻧﺴﻒ دﻓﺘﺮ ﺗﻪ ﻧږدﯼ ،ﺟﻼل ﺁﺑﺎد
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٣٠٩٩٥٩٦ :
٠٧٩٦٧٢٦٣٣٢
٠٧٠٠٢٨١١٣١
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏiqbalj@afg.emro.who.int :
javediqbaldr@gmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.emro.who.int/countries/afg/ :
ﻧړﻳﻮال روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﭘﻼوﯼ )(IMC
ﻣﺤﻤﺪ ﻇﻬﻴﺮ ﺧﺎن )د ﭘﺮوګﺮام اﻧﺴﺠﺎم ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
ﮐﻮر  ٣ ،٤٩٤ﺳﮑﺘﻮر ،داراﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺗﻪ ﻧږدﯼ ،ارزاﻗﻮ ﺳړﮎ ،د
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ زوړ دﻓﺘﺮ ،د ﮐﺎﺑﻞ  -ﺟﻼل ﺁﺑﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳړﮎ ،ﺟﻼل ﺁﺑﺎد
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٦٦٩٩٤٧ :
٠٧٩٩١١٢١٢٨
٠٧٨٦٨٣٠٠٨٣

ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏsusman@internationalmedicalcorps.org :
mzahir@internationalmedicalcorps.org

وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.internationalmedicalcorps.org :

هﺒﻴﺘﺎت  -د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮد ﺑﺸﺮ ﻣﻴﺸﺘﻴﺪﻧﯽ ﭘﺮوګﺮام
)(UN-Habitat
ﻧﻌﻤﺖ اﷲ رﺣﻴﻤﯽ )وﻻﻳﺘﯽ ﻟﻮړرﺗﺒﻪ ﺁﻣﺮ(
د ﮐﻮرﺷﻤﻴﺮﻩ  ٣ ،١٣٨٣ﺳړﮎ ۴ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،زرﻩ څﺎرﻧﻮاﻟﯽ،
ﺟﻼل ﺁﺑﺎد
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩١٦١١١١۵ :
٠٧٩١٦١١٣٧٠
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏdrniamat.rahimi@unhabitat-afg.org :
noorullah.noor@unhabitat-afg.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.unhabitat-afg.org :
هﻴﻠﻪ ټﻮﻟﻨﻴﺰﻩ ټﻮﻟﻨﻪ )(HAS
ﻧﺠﻴﺐ اﷲ ﺻﺎﺣﺒﺰادﻩ )رﺋﻴﺲ(
ﺟﻮﯼ هﻔﺖ ،درﻳﻢ ﭘﻮړ ،ﺷﺎﻳﻖ ﻧﻴټ وړﮎ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٧٦١١۵٢٠ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏheelanargis@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.shaiqnetwork.com :

ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ٣٢٠۵ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٨٢٢٣٢٩ :
١٢١٢٩۶٣٢۶۶٨
ﻓﮑﺲ٠٠٩٣٠٨٣١٢۴٢٣۵٩ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏsongh@un.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.unama.unmissions.org :
ﻳﻮﻧﻴﺴﻒ – د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻧړﻳﻮال ﺻﻨﺪوق )(UNICEF
اﻣﻴﻨﻪ ﻣﺤﻤﺪ )د دﻓﺘﺮ رﺋﻴﺴﻪ(
د ﻋﻴﺪ ﮔﺎﻩ ﺟﻮﻣﺎت ﺗﺮﺷﺎ ،د ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺎس ﮐﻮر ٤ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٨۵٠٧٤٦٠ :
٠٧٩٨۵٠٧٤٦٨
٠٧٩٨۵٠٧٤٦١
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏamohamed@unicef.org :
jalalabad@unicef.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.unicef.org :

ﻧﻮرﺳﺘﺎن

د ﮐﺮﻧﯽ ،اوﺑﻮﻟﮕﻮﻟﻮ او ﻣﺎﻟﺪارﯼ رﻳﺎﺳﺖ )(DAIL
ﻋﻨﺎﻳﺖ اﷲ )ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ(
د ﻧﻮرﺳﺘﺎن ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٦٩٣٤٤٩٩ :
٠٧٧٤٧٠٧٩۵٧
٠٧٩۵٤٢٣٥١٨
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏdr.musa500@yahoo.com :
د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ )(DRRD
ﺳﻴﺪ ﻣﻌﺼﻮم ﺳﻴﺪﯼ )ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ(
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٧۵٦٤٧١٧ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏrrdnuristan@yahoo.com :
د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮوګﺮام –وﻻﻳﺘﯽ ادارﯼ واﺣﺪ )(NSP/PMU
ﻋﻴﺴﯽ وﺣﺪت )وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
ﭘﺎﺷﺎﮐﯽ ﮐﻠﯽ ،ﭘﺎرون  ،د ﻧﻮرﺳﺘﺎن ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٨١٢٨۵۵ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏnoristan@nspafghanistan.org :
kabul@nspafghanistan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.nspafghanistan.org :

ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  -ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯼ ﭘﻼوﯼ
)(UNAMA
هﺮن ﺳﺎﻧﮓ )د دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺮ(
د واﻟﯽ د دﻓﺘﺮ ﺗﺮ څﻨګ ،د ﭘښﺘﻮﻧﺴﺘﺎن څﻠﻮړﻻړﯼ ،ﺟﻼل ﺁﺑﺎد
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د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺑﺮاﺑﺮول )(CoAR
ﻣﺤﻤﺪ ﺁﺻﻒ )وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
د اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻩ اﺑﺪاﻟﯽ د ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮړﺗﯽ ﮐﻤﭙﻨۍ ﺳړﮎ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ،
 AWCCﺗﺮ څﻨګ ،د ﺣﺎﺟﯽ اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻩ ﮐﻮر ،زرﻧﺞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٤٤٧٠٦٤٩ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏcoar_nimrooz@yahoo.com :
coar_kbl@yahoo.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.coar.org.af :

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳﻮداګﺮۍ او ﺻﻨﺎﻳﻌﻮ اﺗﺎق )(ACCI
ﺷﻴﺮ اﺣﻤﺪ ﭼﺨﺎﻧﺴﻮرﯼ )ﻣﻨﻄﻘﻮﯼ ﺁﻣﺮ(
زرﻧﺞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩۵٩٧٧١٣ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏotaqetejarat_nimrooz@yhoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.acci.org.af :
د ﺑﻨګﻠﻪ دﻳﺶ د ﮐﻠﻴﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﮐﻤﻴټﻪ )(BRAC
ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻬﺰاد ﺣﺴﻴﻦ )د روﻏﺘﻴﺎﻳﯽ ﭘﺮوګړاﻣﻮﻧﻮ ﻣﺘﺨﺼﺺ(
د اﺑﻮ داود ﺳﺠﺴﺘﺎﻧﯽ  ،ﻣﺮﮐﺰﯼ زﻧﺪان ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،زرﻧﺞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠۵١٣٠٦٧٠ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏsazzadrima@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.brac.net :
د ﮐﺮﻧﯽ ،اوﺑﻮﻟﮕﻮﻟﻮ او ﻣﺎﻟﺪارﯼ رﻳﺎﺳﺖ )(DAIL
ﻣﺤﻤﺪ اﮐﺒﺮ ﺷﺮﻓﯽ )رﺋﻴﺲ(
زرﻧﺞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٥٩٨١٣١ :
٠٧٩٩٦٥٣٢٧٦
٠٧٩٩٦٥٩٦٠٨
د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ )(DRRD
ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﺳﺪ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩۵٧٧۴۴٢١ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏeng.khalil_rahman@yahoo.com :
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﮐډواﻟﻮ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﻤﻴﺸﻨﺮﯼ )(UNHCR
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻌﻴﻢ ﺧﺎن )ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل(
ﻣﻌﺎرف آﻮڅﻪ ،زرﻧﺞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩١٩٩٠١٠١ :
٠٧٠٨۵٧۵٨٩٨
٠٠٨٨٢١٦۵١١٢٢٣٩٧
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ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏNAEEM@unhcr.org :
AFGZA@unhcr.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.unhcr.org :
د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮوګﺮام –وﻻﻳﺘﯽ ادارﯼ واﺣﺪ )(NSP/PMU
ﺧﻠﻴﻞ ﺑﻬﺎدرﯼ )وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
د زرﻧﺞ ښﺎر ﻣﺮآﺰ ،د ﺣﺎﺟﻲ ﻧﻔﺲ وداﻧﻲ ،ﺣﺎﺟﻲ ﺑﺮآﺖ څﻠﻮړﻻري
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٤٧٩٦٠٣ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏnimroz@nspafghanistan.org :
kabul@nspafghanistan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.nspafghanistan.org :
د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(RI
ﻧﺼﻴﺮ ﺳﺮورﯼ )د ﭘﺮوﮔﺮام وﻻﻳﺘﯽ اﻧﺴﺠﺎم ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
ﮐﻮر  ،٢٣٣٣هﺎﻣﻮن  ١٠ﺳړﮎ ﻧﻴﻤﺮوز ،زرﻧﺞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٧٠١١٣۵٤ :
٠٧٩٩٣٢٧٦٨٣
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏnasir.sarwari@ri.org :
nasir.sarwari@gmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.ri.org :
ﻳﻮﻧﻴﺴﻒ – د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻧړﻳﻮال ﺻﻨﺪوق )(UNICEF
ﺳﺮدار ﭘﻮﭘﻞ )د ﭘﺮوﮔﺮام ﺁﻣﺮ(
زرﻧﺞ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٨۵٠٧۵٨٨ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏspopal@unicef.org :
kabul@unicef.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.unicef.org :

هﺮات

ﺁﻟﺴﻮ -ﻟﻪ ﻣﺎﻳﻨﻮﻧﻮ څﺨﻪ داﻏﻴﺰ ﻣﻦ ﺷﻮواﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻣﺆﺳﺴﻪ )(ALSO
د ﻗﻮل اردو ﺳړﮎ ،د ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻧﺼﺎر څﻠﻮړﻻړﯼ،
د ﺑﺎغ ﻣﺮاد ﻟﻮﻣړﯼ ﮐﻮڅﻪ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٧٣٢٠٠۵١ :
٠٧٩٩٢٢٩٨١٤
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏalso.hadihrt@gmail.com :
info@afghanlandminesurvivors.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.afghanlandminesurvivors.org :
اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ – د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ
)(IbnSina-PHPA
ﻧﺠﻴﺐ اﷲ ﺑﺮﻳﺎل )دﭘړوژﯼ ﺁﻣﺮ(
هﺮات ښﺎر ،د اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ دﻓﺘﺮ

پتی او تماسونه :والیتونه

ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٨۵١٩٩١١٢ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏibnsinaherat@googlemail.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.ibnsina.org.af :
اِرﻳﺎ  -ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ دﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او داﻧﺮﺟۍ د ﺳﺎﺗﻨﯥ ادارﻩ
)(AREA
ﻋﺒﺪ اﻟﺮﻗﻴﺐ )ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰرﺋﻴﺲ(
ﺟﺎدﻩ ﻣﺨﺎﺑﺮات ،د داﮐﺘﺮ ﻋﻨﺎﻳﺖ اﷲ ﻣﻨﺼﻮر ﺳړﮎ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٧١٨٢٩٦٠ :
٠٧٠٠٤٠٨٠٦٤
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏherat_area@yahoo.com :
ghafarrashad@yahoo.com
اﮐﺒﺮ  -د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺮﺳﺘﻮ د اﻧﺴﺠﺎم ادارﻩ )(ACBAR
ﻓﺮﻳﺪ ﻧﻴﺎزﯼ )ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰﺁﻣﺮ(
د ﺑﻼﮐﻮﻧﻮ د ﺳړﮎ ﺁﺧﺮNPO/RRA ،دﻓﺘﺮ ﺗﺮ څﻨګ ٨ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٤٠٣٢٠٠ :
٠٧٠٠٤٠٣٢٠٠
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏheratareamanager@acbar.org :
faridniazy@gmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.acbar.org :
اﻧټﺮﺳﺎس  -د ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺳﺎزﻣﺎن )(INTERSOS
ﻓﻠﻴﭙﻮ زﻧﺪرﯼ )ادارﯼ رﺋﻴﺲ(
د ﺁزادي ﺑﺎغ ،اﻧﻘﻼب ﻟﻴﺴﻲ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ١ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٩٩٨٠٦٩٤۵ :
٠٧٧٧٨٢٤٩۵٤١
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏadmin.afghanistan@intersos.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.intersos.org :
ﭘﮋواﮎ ﺧﺒﺮي ﺁژاﻧﺲ )(PAN
اﺣﻤﺪ ﻗﺮﻳﺸﯽ
هﺮات
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٢٤١١٢٨ :
٠٧٠٨١٩٨٦٣٤
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏnews@pajhwok.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.pajhwok.com :
ﭘﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﭼﺎروﮐﯥ ﻣﻠﯽ ډﻣﻮﮐﺮاټﻴﮏ اﻧﺴﺘﻴﺘﻴﻮت )(NDI
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺻﻤﻴﻢ )د ﭘﺮوﮔﺮام ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ﺁﻣﺮ(
دﺑﻠﻨﺪ ﺁب څﻠﻮړﻻرﯼ ،دﻋﺎرف ﺧﺎن ﺑﺎرﮐﺰﯼ ﺟﺎدﻩ٢،ﺳړﮎ)ښﯽ ﺧﻮاﺗﻪ(
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٢٠۵۶١٨ :
٠٠٨٨٢١۶٨۴۴٠٠٠٢٩

ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏasamim@ndi.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.ndi.org :
ﺣﺎﮐﺎ  -د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ښځﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﯥ
)(HAWCA
ﮐﻮر  ٢ ،٢ﺳړﮎ ،د ﻣﺤﺒﺲ ﻟﻮﻳﺪﻳځ ﺗﻪ ،ﻣﺤﺒﺲ څﻠﻮړﻻرﯼ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠۴٢۶٢۴٣۴ :
٠٧٠٣۴٩١٠٢٩
٠٧٩۵٠۶٢٠٧٢
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏfsharifi@hawca.org :
hawca@hawca.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.hawca.org :
د ﺁﺷﻴﺎﻧﻪ دﻓﺘﺮ )(ASCHIANA
ﻧﻌﻴﻢ ﺑﻬﺮﻩ )اﻧﺴﺠﺎم ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
د ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺳړﮎ ٣ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٢٠٨٤١١ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏNaimbahra_as@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.aschaina.com :
د ﺁﺷﻴﺎﻧﻪ ﻣﻮﺳﺴﯽ ﺧﭙﻠﻮاﮐﯥ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺮﺳﺘﯽ )(ICAN
اﻧﺼﺎرﯼ ﺳړﮎ ،د هﻼل اﺣﻤﺮ ﺳړﮎ ۶ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٠٢٢٥٠٠ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏehsan022500@gmail.com :
icanorganization@gmail.com
د اداري اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ او ﻣﻠﻜﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاك آﻤﻴﺴﻴﻮن
)(IARCSC
ﺣﺎﺟﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم )ﻣﻨﻄﻘﻮﻳﺮﺋﻴﺲ(
د وﻻﻳﺖ ﻣﻘﺎم ﭘﻪ ادارﯼ وداﻧﯽ ﮐﯽ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٣٣٩٢۵٦ :
٠٧٠٠٠٣٨٤۵٧
٠٧٥٤٨٠٠١٣٣
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏsalam_afherat@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.iarcsc.gov.af :
د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د هﺎﻟﻨډ ﮐﻤﻴټﻪ )(DCA
ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﻓﺨﺮﯼ )د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ﭘﺮوګﺮام رﺋﻴﺲ(
د ﻗﻮل اردو ﺳړﮎ ،د اﻣﻴﺮ ﻋﻠﯽ ﺷﻴﺮ ﻧﻮاﺋﯽ ښﻮوﻧځﯽ ﮐﻮڅﻪ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ٤٠٧ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٤٠٦٢٩٧ :
٠٤٠٤٤١٤٨٤

253

د الف څخه تر یا د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود

ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏdrqader_fakhri@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.dca-vet.nl :
د اﻓﻐﺎن ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﺷﺒﮑﻪ )(AWN
ﺣﺴﻴﻨﻪ ﻧﻴﮑﺰاد )ﺁﻣﺮ دﻓﺘﺮ(
د ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻮ ﻟﻮﻣړﯼ ﺳړﮎ ،ﮐﻴڼﯥ ﺧﻮاﺗﻪ  ٢ﮐﻮڅﻪ ،د اﻓﻐﺎن ﻟﺒﻨﻴﺎﺗﻮ
ﺗﺮ څﻨګ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٤٠٢٦١٠٤٨ :
٠٧٩٧٧٨۵٩٧٣
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏparnaian5@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.afghanwomensnetwork.org :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻗﻮ ﺳﺎزﻣﺎن )(AHRO
اﻣﺮ اﻟﺤﻖ اﻳﻮﺑﯽ
د اﻣﻨﻴﻪ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﯽ ﺗﺮڅﻨګ ،دروازﻩ ﺧﻮش
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٣١٨٨۵٠٦ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏayubyamen@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.ahro.af :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن )(AIHRC
ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر رﺣﻴﻤﯽ )د ﭘﺮوﮔﺮام ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ﺁﻣﺮ(
رودﮐﯽ ﺳړﮎ ،ﺑﺎغ ﻣﻠﺖ ﻟﻮﻳﺪﻧﺢ ﺗﻪ ،د ﻣﻠﯽ اردوﻣﺮﮐﺰ ﺗﺮڅﻨﮓ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٠١٢٠١٨ :
٠٧٩٠٦٩٠٢٠٠
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏrahimiqader@hotmail.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.aihrc.org.af :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺎرﻩ د ډﻧﻤﺎرﮎ ﮐﻤﻴټﻪ )(DAC
ﺳﻤﻴﺘﺮا ﻣﻮﮐﺮﺟﯽ )د ﭘﺮوژﻳﺮﺋﻴﺲ(
د ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺳړﮎ ،ﺁب ﺑﺨﺶ ﺑﺎدﻣﺮﻏﺎن ،د ګﻠﻮﻧﻮ د ﺑﺎغ ﺳړﮎ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٤٠٢٢٠٤۵٦ :
٠٧٨٧٠٠٧٦٥٦
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏdac@afghan.dk :
director@afghan.dk
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.afghan.dk :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺎﻧګﻮﻧﯥ د ﻣﻼﺗړ ادارﻩ )(AISA
ﺷﻔﻴﻖ اﺣﻤﺪ )وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
د ﺑﺎغ ﻣﻠﺖ ﺳړﮎ ،د ﻣﻠﯽ اردو اﻧګړ ﺷﺎ ﺗﻪ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٤٠٢٣٤۵٤٨ :
٠٧٠٠٤٣٣٢۵٠
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏshafiq.ah@aisa.org.af :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.aisa.org.af :
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻟﭙﺎرﻩ ﺧﻴﺮﻳﻪ ادارﻩ )(WADAN
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﻮﻟﻮﯼ زادﻩ
ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ،٤ښﯽ ﺧﻮا ﺗﻪ ،د ﻣﺮاد ﺳړﮎ دﻧﻨﻪ ،ﻗﻮل اردو ﺳړﮎ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٨٦٤٣٠٠٣٣ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏinayatniazi2000@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.wadan.org :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د زدﮐړﯼ اﻧﺴﺘﻴﺘﻴﻮت )(AIL
ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ زرﻳﻦ )د دﻓﺘﺮ ﻣﺴﻮول(
د ﭘﺎرﮎ ﻣﻠﺖ ﺳړﮎ ،د ﺑﺸﺮد ﺣﻘﻮﻗﻮ دﻓﺘﺮ ﻟﻮﻳﺪﻳځ ﺧﻮا ،د ﻣﻠﯽ
اردو د ﺟﻠﺐ و ﺟﺬب دﻓﺘﺮ ﺷﺎ ﺗﻪ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٤٠١٧٧١ :
٠٧۵٤٠١٣١٢٢
٠٧٠٨٢٦٧٠٧٦
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏail.herat@gmail.com :
ail.heratfin@gmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.afghaninstituteoflearning.org :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳﻮداګﺮۍ او ﺻﻨﺎﻳﻌﻮ اﺗﺎق )(ACCI
ﺧﻠﻴﻞ اﺣﻤﺪ ﻳﺎرﻣﻨﺪ )ﻣﻨﻄﻘﻮﯼ ﺁﻣﺮ(
هﺮات
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٢٠١٤٣٣ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏcci_herat@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.acci.org.af :
داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ښځﻮ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﺮﮐﺰ )(AWEC
هﺮات
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٧٧٦١٤١٩ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏawec.kabul@awec.info :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.awec.info :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ ادارﻩ )(NPO/RRAA
ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﮑﻴﻢ )ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ﺁﻣﺮ(
دﻣﻠﯽ اﻣﻨﻴﺖ ﺑﻼﮐﻮﻧﻮ ﮐﻮڅﻪ ،د ﻣﻠﯽ اﻣﻨﻴﺖ ﮐﺮهﻨﻴﺰﻳﻴﺰوځﻤﮑﻮﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٦٠١٨۵٣ :
٠٤٠٤٤١٩۵٦
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏs_abdulhakum@yahoo.com :
rraawest@yahoo.com
ډاﮐﺎر  -د ډﻧﻤﺎرﮎ ﮐﻤﻴټﻪ د اﻓﻐﺎن ﮐډواﻟﻮ د ﻣﺮﺳﺘﯽ ﻟﭙﺎرﻩ
)(DACAAR
ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﮐﻴﻬﺎﻧﯽ )ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ﺁﻣﺮ(
ﻟﻮﻣﺮﯼ ﺗﻼﺷﯽ ﭘﺴﺘﻪ ،ﺳﭙﻴﻨﻪ ادﯼ ﺳړﮎ ،ﮐﺎروﺑﺎر ﭘﻞ ﺗﺮڅﻨګ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٧٩٨٧٠٤٩ :

پتی او تماسونه :والیتونه

ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏwest.rm@dacaar.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.dacaar.org :
د ﺑﺎﺧﺘﺮ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﺷﺒﮑﻪ )(BDN
ﻓﺮﻳﺪون ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ )د ﭘﺮوژﯼ اﻧﺴﺠﺎم ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
د هﺮات د ﻧﻮﯼ ښﺎر ﭘﺎرﮎ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٧٣٤٢٢٦۵ :
٠٧٩٩٠٠٧۵٦٤
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏdr.shafiq.bdn@gmail.com :
bdn.sultani@gmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.bdn.org.af/ www.bdnglobal.org :
د ﺑﻨګﻠﻪ دﻳﺶ د ﮐﻠﻴﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﮐﻤﻴټﻪ )(BRAC
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ )د روزﻧﻴﺰو ﭘړوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ﺁﻣﺮ(
ﺟﺎدﻩ ﻣﻬﺘﺎب ،ﺳړﮎ وﻟﻴﺪ ﺣﻤﻴﺪ ﺷﻬﻴﺪ ،ﭘﯽ .ﺁر.ټﯽ ﺗﻪ ﻧږدﯼ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٢٢٣٦١٢٦ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏbracaziz@gmail.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.brac.net :
د ژﻏﻮرﻧﯥ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﮐﻤﻴټﻪ )(IRC
ﺣﻠﻴﻢ ﻓﻴﻀﯽ )ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ اﻧﺴﺠﺎم ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
ﻣﺤﺒﺲ ﺟﺎدﻩ ١ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٠٣٠٠٨٦٦ :
٠٧٧٠٣٠٠٨٨٢
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏAlem.Faizi@afghanistan.theirc.org :
Soraiya.Saddiqi@rescue.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.theIRC.org :
د ﺳﺮﻩ ﺻﻠﻴﺐ او ﺳﺮې ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮټﻮﻟﻨﻮ ﻓﺪراﺳﻴﻮن )(IFRC
ﺑﺼﻴﺮ اﺣﻤﺪ اﻣﻴﺮﯼ )د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ﭘﻼوﯼ رﺋﻴﺲ(
د  ARCSدﻓﺘﺮ اﻧګړ ٨ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،ﺗﺨﺖ ﻇﻔﺮ ﺗﻪ ﻧږدﯼ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٤٠٠٩٨٦ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏAfghanistan.Herat@ifrc.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.ifrc.org :
د ﺳﺮﻩ ﺻﻠﻴﺐ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﮐﻤﻴټﻪ )(ICRC
د وﻳﻨﻮ د ﺑﺎﻧﮏ ﺳړﮎ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٨۵٩٤٩ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏherat@icrc.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.icrc.org :
د ﺳﻨﺎﻳﻲ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(SDO
ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ اﺳﺘﺎﻧﮑﺰﯼ )ﺁﻣﺮ(
د ﺣﻤﻞ  ٢٩څﻠﻮړﻻړﯼ ،د ﺳﻮﻟﯽ ﮐﻮڅﻪ

ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٤٠٠٧٦٥ :
٠٤٠٢٢٢٠٩٤
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏherat_sdf@hotmail.com :
stanikzai_hrt@yahoo.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.sanayee.org.af :
د ﺳﯽ ،ﺁر ،اس ﻣﻮﺳﺴﻪ )(CRS
ﻋﺒﺪاﻟﺒﺼﻴﺮ ﺻﺎﻣﺖ )د دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺮ(
د ﺣﺎﺟﯽ ﻏﻼم ﻧﺒﯽ ﺣﻠﻴﻢ ﻳﺎر ﮐﻮر ،ﺁﺑﮑﺶ ﺧﺘﻴځ ،دﺑﺎد ﻣﺮﻏﺎن ﺳړﮎ،
د ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻮ ﺳړﮎ ٣ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٧٤٨٠٤٩٠ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏbasir.samit@crs.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.crs.org :
د ښځﻮ ﭼﺎرو ټﻮﻟﻨﻴﺰ دﻓﺘﺮ )(WASSA
ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ ﺳﺨﯽ )رﺋﻴﺴﻪ او ﺑﻨﺴﺖ اﻳښﻮدوﻧﮑﯽ(
د ﻧﻈﺮ ﻗﻠﻌﻪ ﺳړﮎ ﺁﺧﺮﻩ ،ﻣﻬﺘﺎ ب ﺳړﮎ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٦١٣۵٩۵٨ :
٠٧٩٩٤٤٣٣۵٠
٠٤٠٢٢٩٩٠٤
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏnsakhi@gmail.com :
sw.sayedi@gmail.com
د ﮐډواﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻧﺎروې ﭘﻼوﯼ )(NRC
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻋﻈﻴﻤﯽ )ادارﯼ ﻣﺴﻮول(
د وﻻﻳﺖ ﺟﺎدﻩ ،د ﮐﺮﻧﯽ رﻳﺎﺳﺖ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،ﮐﻮڅﯽ دﻧﻨﻪ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٨٩١٦٨٢٢٦ :
٠٠٨٨٢١٦٢١٣٣٠٢١٤
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏmustafa.azimi@afg.nrc.no :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.nrc.no :
د ﮐﺮﻧﯽ ،اوﺑﻮﻟﮕﻮﻟﻮ او ﻣﺎﻟﺪارﯼ رﻳﺎﺳﺖ )(DAIL
ﻓﻘﻴﺮ اﺣﻤﺪ )ﺳﺮ ﭘﺮﺳﺖ(
هﺮات
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩١۵٤٠٩٢ :
٠٧٩٩٢٩٦٦٦٨
٠٧٩٩٨٢٧١٧٧
د ﮐﻠﻴﺪ راډﻳﻮ )(Radio Killid
ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ هﺎﺷﻤﯽ )ﻣﺴﻮول ﻣﺪﻳﺮ(
١ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،د ﺁزادﯼ د ﺑﺎغ ﺳړﮎ .ﮐﺞ ﺳړﮎ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٤٠٢٢٥٠٧٠ :
٠٧٧٢٠٣٨١٧٥
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د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﮐډواﻟﻮ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﻤﻴﺸﻨﺮﯼ )(UNHCR
ﻧﻴﮏ ﻣﺤﻤﺪ اﻋﻈﻤﯽ )ﻟﻮړرﺗﺒﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل(
ﮔﻤﺮگ اﻧﮕﺮ دﻧﻨﻪ ،اﺳﻼم ﻗﻠﻌﻪ ﺳﺮﺣﺪ اﺳﻼم ﻗﻠﻌﻪ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩١٩٩٠٠٩١ :
٠٠٩٨٩١۵٣١٤٤١١٣
٠٠٨٨٢١٦۵١١٢١٦١٨
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏAZAMY@unhcr.org :
AFGIS@unhcr.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.unhcr.org :

ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏm.reza@tkg.af :
info@tkg.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.tkg.af :
د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ )(DRRD
ﺁﻗﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺪﻳﻘﯽ )رﺋﻴﺲ(
وﻻﻳﺖ ﺑﺎغ ﮐﯥ دﻧﻨﻪ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٤٠١٠٧١ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏAqa_mohamad@yahoo.com :
د ﻣﺨﺪرﻩ ﺗﻮﮐﻮ او ﺟﺮم ﭘﺮ ﺿﺪ د ﻣﻠﮕﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ادارﻩ )(UNODC
اﺣﻤﺪ وﺣﻴﺪ ﻓﺎﻳﺪ )وﻻﻳﺘﯽ اﻧﺴﺠﺎم ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
د ﻣﻠﮕﺮو ﻣﻠﺘﻮ ﻧﻮ د دﻓﺘﺮ اﻧﮕﺮ ،HMAC ،ﭘﺸﺘﻮن ﭘﻞ ،هﻮاﻳﯽ ډګﺮ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٨٢٩٣٧٩٩ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏfayeed@unodc.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.unodc.org :
د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ او ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺷﺒﮑﻪ )(CSHRN
ﻋﺰﻳﺰﻩ ﺧﻴﺮاﻧﺪﻳﺶ )اﻧﺴﺠﺎم ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٤٠٢٢٦١ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏAzizakhairandesh22@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.cshrn.af :
د ﻣﺮﻳﺴﺘﻮﭘﺲ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ  -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(MSI
ﻋﺰﻳﺰ اﷲ )وﻻﻳﺘﯽ اﻧﺴﺠﺎم ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
د ﺗﺮﻗﯽ د ﭘﺎرﮎ ګﺮدۍ )ﺟﻤﻨﺎزﻳﻢ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ(
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ۵٨۵٨:
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٨٧٨٨٩۵٠۴ :
ﻓﮑﺲ٠٧٧۵١٠١٠٢٠ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏhpc@msi-afg.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.mariestopes.org :
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﮐډواﻟﻮ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﻤﻴﺸﻨﺮﯼ )(UNHCR
اﻳﻨﮕﻪ ﮐﻮﻟﻴﻦ )دﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺮ(
د ﭘﺎرﮎ ګﺮدۍ ﺗﻪ ﻧږدﯼ ،د ﻣﺎﺟﺪﯼ ﺳړﮎ ﺁﺧﺮ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٤٠٤٤٧٠٤١ :
٠٤٠٤٤٧٠٤٢
٠٧٩١٩٩٠٠٤١
٠٠٨٧٠٧٦٣٠٩٧٢٣٦
ﻓﮑﺲ٠٠٤١٢٢٧٣٩٧۵٠٦ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏcolijn@unhcr.org :
AFGHE@unhcr.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.unhcr.org :
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د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮ ﻧﻮ د ﮐﺮهڼﯥ او ﺧﻮراﮎ ﻧړﯦﻮاﻟﻪ ادارﻩ ،داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
دﻓﺘﺮ )(FAO
ﻧﺒﯽ ﮔﻞ ﺷﻬﻴﺪ زوﯼ )ﻣﺪﻳﺮ(
د وﻻﻳﺖ ﺳړﮎ ،د ﮐﺮﻧﯽ رﻳﺎﺳﺖ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٤١٢٦٦٢ :
٠٧٩٩٠٢٧۵٤٣
٠٧٠٧٠٤٦۵٩٤
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏNabi.Gul@fao.org :
Mohammadbaher.hashimi@fao.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.fao.org :
د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮوګﺮام –وﻻﻳﺘﯽ ادارﯼ واﺣﺪ )(NSP/PMU
ﻋﺘﻴﻖ اﷲ ﺳﺮوش )وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
 ۵ﻧﺎﺣﻴﻪ ،د ښﺎرواﻟﯽ څﻠﻮړﻻرﯼ ،ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮ ﺗﻪ ﻧږدﯼ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٧٧۵٣٦۵ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏherat@nspafghanistan.org :
kabul@nspafghanistan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.nspafghanistan.org :
د ﻧﺎﺗﻮ د ﻣﻠﮑﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ګﯽ دﻓﺘﺮ ﭘﻪ ﻟﻮﻳﺪﻳځ ﮐﯽ -هﺮات )(NATO
ﺁﻧﺪرا روﻣﻮﺳﯽ )د ﻧﺎﺗﻮ ﻟﻮړ رﺗﺒﻪ اﺳﺘﺎزﯼ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎ ن ﭘﻪ
ﻟﻮﻳﺪﻳځ ﮐﯽ( ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ځﺎﯼ ،RCد ﻟﻮﻳﺪﻳځ ﻣﺮﮐﺰﯼ دﻓﺘﺮ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٦٨۵٦٠١٣ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏandrea.romussi@esteri.it :

د ﻧﯽ د ګړﻧﺪۍ وﻳﺸﻨۍ دﻓﺘﺮ )(Nye
ﮐﻤﺎل ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻠﮕﺮﯼ )د دﻓﺘﺮ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ(
د ﺑﺎغ ﺁزادﯼ ﺳړﮎ ،ﺟﺎدﻩ ﮐﺞ ،راډﻳﻮ ﮐﻠﻴﺪ ﺳﺮﻩ ﻳﻮځﺎﯼ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٣٣٣٣٦٢٣ :
ﺑﺮﯼ ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ kamalnaser_2011@yahoo.com :
kamalnaser_2006@yahoo.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.nyeexpress.com :

پتی او تماسونه :والیتونه

د هﺮات ﭘﻮهﻨﺘﻮن )(HU
ﻋﺒﺪاﻟﻈﺎهﺮ ﻣﺤﺘﺴﺐ زادﻩ )د ﭘﻮهﻨﺘﻮن رﺋﻴﺲ(
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٨٢۶۶٧۶ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏheratuniversity@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.hu.edu.af :
د هﻨډﻳﮑﭗ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(HI
زاهﺪ ﺣﺴﻴﻦ )اﻧﺴﺠﺎم ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
ﺑﺎد ﻣﺮﻏﺎن ،د ﺣﻀﺮت ﺑﻼل دوهﻢ ﺳړﮎ ٣ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩۵٤١۵٠١ :
٠٧٩٩٠٣٣١١٩
٠٧٩٩٨٧٣١٤٨
٠٠٨٨٢١٦٨٤٤٤٢٤٦٣
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏhrtcoordinator@hiafgha.org :
hrt-hss@hiafgha.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.handicap-international.org :
د هﻴﻠﻮ ټﺮﺳﺖ د ﻣﺎﻳﻦ ﭘﺎﮐۍ دﻓﺘﺮ )(HALOTrust
ﻋﺒﺪاﻟﻄﻴﻒ رﺣﻴﻤﯽ )د ﻟﻮﻳﺪﻳځ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ دﻓﺘﺮ(
د هﺮات-اﺳﻼم ﻗﻠﻌﻪ ﺳړﮎ ،د ﻟﻮﻳﺪﻳځ ﺑﺮاﻧﺴﭙﻮړت ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ،
ﺷﻤﺎل ﻟﻮړې ﺗﻪ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٦٦۵٧۵٠ :
٠٧٩٩٠١٦١٤٤
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏhalo@haloafg.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.halotrust.org/ www.halousa.org :
د وارﭼﺎﻳﻠﺪ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(WC-UK
هﻠﻦ ﮔﻴﻠﺮﻣﻮ )ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ رﺋﻴﺲ(
د ﺑﺎغ ﺁزادﯼ ﻟﻮﻳﺪﻳځ ،ﻧﻈﺮ ﮐﻮڅﻪ ،ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮﯼ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩۵٦٦٣٦١۵ :
٠٧٩٩۵٦٥٤١٧
٠٤٠٢٤٠٠٨٥
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏhelen@warchild.org.uk :
karima@warchild.org.uk
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.warchild.org.uk :
د ورﻟﺪ وﻳﮋن ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن )(WVI
واﻳﻦ ﻓﻠﺘﻦ )رﺋﻴﺲ(
د وﻻﻳﺖ ﺳړﮎ ،د ﺁﻣﺮﻳﺖ ﺧﻴﺎﺑﺎن ،د  UNICEFﮐﻮڅﻪ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٤٠٢٢٤٥٦٨ :
٠٧٩٩٢٥٢٨٩٦
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏwynn_flaten@wvi.org :
faisal_danesh@wvi.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.afghanistan.worldvision.org :

ﻣﺪﻳﮑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن – د ښځﻮ د ﻣﻼﺗړ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(WSO-MA
زﻳﻨﺐ ﺑﻬﺮوزﻳﺎن )د دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺮﻩ(
د ﺷﻤﻴﺮﻩ ﮐﻮر ،٦د ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻮد رﻳﺎﺳﺖ ﺷﻤﺎﻟﯽ دروازﯼ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٣٢٠٠۵٣٣ :
٠٧٩٣٢٠٠۵١٩
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏhumaira.rasuli@medica-afghanistan.org :
info@medica-afghanistan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.medicamondiale.org :
ﻧﺪاﯼ زن ﻣﻮﺳﺴﻪ )(VWO
ﺛﺮﻳﺎ ﭘﺎ ﮐﺰاد )اﺟﺮاﻳﯽ رﺋﻴﺲ(
ﺑﺎد ﻣﺮﻏﺎن )د رﺿﺎ ﺟﻮﻣﺎت ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ(
ﺗﻴﻠﻔﻮن٧٠٠٢٩٨٧٣٢ :
٠٧٩٩٢٠٩٣٨۶
٠۴٠٢٢۶٠۶١
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏvwo_afg@yahoo.com :
vwo_pt.adviser@yahoo.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.vwo.org.af :
ﻧړﻳﻮال روﻏﺘﻴﺎﻳﯽ ﺳﺎزﻣﺎن )(UNWHO
اﺑﻮﺑﮑﺮ رﺳﻮﻟﯽ )اﻧﺴﺠﺎم ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
د ﺑﺎغ ﻣﺮاد ﺳړﮎ ،ﺑﺎغ ﻣﺮاد ﺟﻮﻣﺎت ﺗﻪ ﻧږدﯼ ،اﻓﻐﺎن ﻣﺎرﮐﻴټ ،د
دﻓﺘﺮوﻧﻮ اﻧګړWHO/UNICEF/OCHA ،دوﻳﻢ ﭘﻮړ اﺻﻠﯽ وداﻧۍ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٠٨٨٢٢٢ :
٠٧٠٠٠٤٤٨٦٤
٠٧٧٤٦٥١٧٣٣
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏrasoolis@afg.emro.who.int :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.emro.who.int/countries/afg/ :
ﻧړﻳﻮال ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯼ ﭘﻼوﯼ )(IAM
ﺟﻮﺣﺎﻧﯽ ﻣﺎﮐﻴﻠﻪ )ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ټﻴﻢ ﻟﻴډر(
د ﺑﺎد ﻣﺮﻏﺎن ﮐﻮڅﻪ ،د زﻣﺎن ﺟﺎن څﻠﻮړﻻرﯼ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ٩:
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٢٠۵٩٠۵ :
٠٧٠٠۴٠٠١٣٩
٠۴٠٢٣١٧١۴
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏrtl.herat@iam-afghanistan.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.iam-afghanistan.org :
هﺒﻴﺘﺎت  -د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮد ﺑﺸﺮ ﻣﻴﺸﺘﻴﺪﻧﯽ ﭘﺮوګﺮام
)(UN-Habitat
ﺳﻴﺪ ﺳﻌﺪاﷲ وهﺎب )وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
د ﮐﻮرﺷﻤﻴﺮﻩ  ٣ ،٢ﺳړﮎ  ،د ﻗﻮل اردو ﺳړﮎ ،ﻧﻮر ﺟﻮﻣﺎت ﺗﺮ
څﻨګ ٨ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ
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ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩١٦١١٢٨٢ :
٠٧٩٩٤١٦٢٣٧
ﻳښﻨﺎﻟﻴﮏwahab@unhabitat-afg.org :
habitat_hrt@hotmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.unhabitat-afg.org :
هﻤﮑﺎري  -د ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻮ د هﻤﻐږۍ ادارﻩ )(CHA
ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻤﻴﻤﯽ )د ﺳﺎﺣﻮﯼ دﻓﺘﺮ ﺁﻣﺮ(
د ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻧﺼﺎر ﺳړﮎ) ،د ﻣﻌﻠﻢ ﻏﻨﯽ ﺳړﮎ ﺗﻪ ﻧږدﯼ(،
د دﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺮوﺧﯽ ﮐﻮڅﻪ ،هﺮات ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٨۵٨۵٧٣۵ :
٠٤٠٤٤١١٢٣
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏm_samimi@hotmail.com :
herat@cha-net.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.cha-net.org :
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  -ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯼ ﭘﻼوﯼ
)(UNAMA
اﻧﺪرﻳﻮ ﻣﮑﮕﺮوﮔﺮ )د دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺮ(
ﭘښﺘﻮن ﭘﻞ ،د هﻮاﻳﯽ ډګﺮ ﺳړﮎ HMAC
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ٣٢٠۵ :
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩١۴٠٠٠٨٣ :
٠٧٩٩٨٢۵٩۵٧
ﻓﮑﺲ٠٠٩٠٨٣١٢۴٢۶۵٩ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏmacgregor@un.org :
akuzmin@un.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.unama.unmissions.org :
ﻳﻮﻧﻴﺴﻒ –د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻧړﻳﻮال ﺻﻨﺪوق )(UNICEF
ﺑﻬﺎﻧﻮ ﭘﺎﺗﮏ )د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ دﻓﺘﺮﻣﺸﺮ(
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٨۵٠٧٦٦٠ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏbpathak@unicef.org :
kabul@unicef.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.unicef.org :

هﻠﻤﻨﺪ

اﺑﺮار  -د اﻓﻐﺎن ﻣﻌﻴﻮﺑﻴﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ ﭼﻠﻮﻟﻮ او ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ
ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(AABRAR
ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻢ
ﻟښﮑﺮ ﮔﺎﻩ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٧٧٨٠٩٠٣ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏkabul@aabrar.org.af :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.aabrar.org.af :
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ﭘﮋواﮎ ﺧﺒﺮي ﺁژاﻧﺲ )(PAN
زﻳﻦ اﷲ ﺳﺘﺎﻧﮑﺰﯼ
ﻟښﮑﺮ ﮔﺎﻩ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩۶٩۴٨٨١ :
٠٢٠٢٢٠١٨١۴
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏzianullah.s@gmail.com :
news@pajhwok.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.pajhwok.com :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺎﻧګﻮﻧﯥ د ﻣﻼﺗړ ادارﻩ )(AISA
ﺳﻴﺪ ﻓﻴﺮوز )وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
د ﺳﻴﻨﺪ ﺳړﮎ ،د اﻣﻨﻴﺖ دﻓﺘﺮ رﻳﺎﺳﺖ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،ﻟښﮑﺮ ﮔﺎﻩ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٨٧١٣٩٠١١ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏferoozahmadzai@aisa.org.af :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.aisa.org.af :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻟﭙﺎرﻩ ﺧﻴﺮﻳﻪ ادارﻩ )(WADAN
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ﻇﻬﻴﺮ )ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ﺁﻣﺮ(
د رﺳﻨﻴﻮ او اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ رﻳﺎﺳﺖ ﺗﺮ ﺷﺎ ،ﻟښﮑﺮګﺎﻩ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٨١٩۵۵٣ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏarzaheer@wadan.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.wadan.org :
د اﻳﻤﺮﺟﻨﺴﯽ روﻏﺘﻮن )(Emergency
ﻟښﮑﺮګﺎﻩ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٥٨٧٠٨٠٩ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏemergency@emergency.it :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.emergency.it :
د ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻮ او اﺳﺎﻧﺘﻴﺎوو د ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮﺳﺎزﻣﺎن )(HAFO
ﻓﺎروق ﻧﺪﻳﻢ )ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ﺁﻣﺮ(
د روﻏﺘﻮن ﺳړﮎ ١ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻟښﮑﺮ ګﺎﻩ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٨٦۵٠٠٧٩٤ :
٠٧٠٠٨٣٨٥٩٤
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏlashkargah@hafo.org :
sarabi@hafo.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.hafo.org :
د ﺑﻨګﻠﻪ دﻳﺶ د ﮐﻠﻴﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﮐﻤﻴټﻪ )(BRAC
ﺣﺴﻦ ﺳﺮدار )د روﻏﺘﻴﺎﻳﯽ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻣﺘﺨﺼﺺ(
د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﮐﻮڅﯽ ﺗﻪ ﻧږدﯼ ،ﻟښﮑﺮ ګﺎﻩ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٦٠٦٩٠٧٧ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏhassan.brac1040@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.brac.net :

پتی او تماسونه :والیتونه

د ﺳﺮﻩ ﺻﻠﻴﺐ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﮐﻤﻴټﻪ )(ICRC
د ﻟﻐﻤﺎن ﺳړﮎ ،۵۴-۵۵-٢ Dﻧﺎﺣﻴﻪ  ،٢ﻟښﮑﺮ ﮔﺎﻩ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٧٣٤٧٨٤١ :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.icrc.org :

ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏmanan2009durani@yahoo.com :
manan.durani@unhabitat-afg.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.unhabitat-afg.org :

وردﮎ

د ﮐﺮﻧﯽ ،اوﺑﻮﻟﮕﻮﻟﻮ او ﻣﺎﻟﺪارﯼ رﻳﺎﺳﺖ )(DAIL
ﻋﺒﺪاﷲ اﺣﻤﺪﯼ )رﺋﻴﺲ(
ﻟښﮑﺮ ﮔﺎﻩ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٧۵٣٤٩٤١ :
٠٧٠٦٠۵٠٩۵٢
٠٧٩٩٧٦٦٢٣۵
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏabdullahjan_ahmadzai@yahoo.cm :
rareullahqalam@yahoo.com

د اﻓﻐﺎن ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ د هﻤﻐږۍ ادارﻩ )(ANCB
ﻓﻀﻞ وﺣﻴﺪ )داړﻳﮑﻮ ﻣﺴﻮول(
د اﻃﻼﻋﺎﺗﻮاوﻓﺮهﻨګ رﻳﺎﺳﺖ ﺗﺮڅﻨګ ،د ﻣﻴﺪان وردﮎ روﻏﺘﻮن ﺗﺮﺷﺎ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٨٨١٨٩٤١١٤ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏancb@ancb.org :
admin@ancb.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.ancb.org :

د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ )(DRRD
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﻗﺎﻧﻊ
ﻟښﮑﺮ ﮔﺎﻩ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٣٣٧۴٧٣ :

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺗﻌﺎون ﻣﺮﮐﺰ )(CCA
ﻣﻌﻠﻢ اﻣﻴﻦ )ﺁﻣﺮ(
ﺁب ﺷﻴﺮوم ،د ﺗﺨﻨﻴﮏ ښﻮوﻧځﯽ دوﻳﻢ ﺑﻬﺴﻮد ،ﻣﻴﺪان ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٢٩٤٦٩٣ :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.cca.org.af :

دﻣﺮﺳﯽ ﮐﻮر ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(MC
ﻣﺤﻤﺪ اﺷﺮف واﺣﺪﯼ )د ﭘﺮوګﺮام ﺁﻣﺮ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل(
ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻪ ﻧږدﯼ ﻟښﮑﺮ ګﺎﻩ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٣٥٠٦٣٦٣ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏmawahidi@af.mercycorps.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.mercycorps.org :
د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮوګﺮام –وﻻﻳﺘﯽ ادارﯼ واﺣﺪ )(NSP/PMU
ﻋﺒﺪاﻟﻬﺎدﯼ )وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
دآﻮرﺷﻤﻴﺮﻩ ٢،٢٣٢ﺑﻼك ،د ډاآﺖ ﻋﻨﺎﻳﺖ آﻠﻨﻴﻚ ﺗﺮڅﻨګ ،ﻟﻮګﺮﺳړﮎ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٦٨٠٢٨٠٠ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏhelmand@nspafghanistan.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.nspafghanistan.org :
د هﻠﻤﻨﺪ ﭘﻮهﻨﺘﻮن )(HU
ﺳﻮرﮔﻞ )رﺋﻴﺲ(
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٨٢١٢١٣٣ :
٠٧٩۵۶٣۴٣۶٧
هﺒﻴﺘﺎت  -د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﺑﺸﺮ ﻣﻴﺸﺘﻴﺪﻧﯽ ﭘﺮوګﺮام
)(UN-Habitat
ﻋﺒﺪاﻟﻤﻨﺎن دراﻧﯽ )وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
ﮐﻮر ٣ ،٩٣ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻟښﮑﺮ ګﺎﻩ
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩١٦١١٢٥٢ :
٠٧٠٦٢۵٨٠٧٠

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻟﭙﺎرﻩ ﺧﻴﺮﻳﻪ ادارﻩ )(WADAN
ﻧﺠﻴﺐ اﷲ )د ﭘﺮوژې اﻧﺴﺠﺎم ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
د اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ او ﻓﺮهﻨګ رﻳﺎﺳﺖ ﺗﺮ څﻨګ ،د ﻣﻴﺪان وردﮎ ﻋﺎﻣﻪ
روﻏﺘﻮن ﺗﺮ ﺷﺎ ،ﻣﻴﺪان ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠١٥٤٨٨٧ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏdrnajeebullahshinwary@yahoo.com :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.wadan.org :
داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ښځﻮ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﺮﮐﺰ )(AWEC
ﻣﻴﺪان ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٧٧٧٦١٣۵٣ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏawec.kabul@awec.info :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.awec.info :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﺳﻮﻳډن ﮐﻤﻴټﻪ )(SCA
ﻏﻼم ﻧﺒﯽ )ادارﯼ ﻣﺴﻮ.ل(
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺮ ﺷﺎ ﻣﻴﺪان ښﺎر ،ﻣﻴﺪان ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩١۵٣٣٣٩ :
٠٧٩٩٣٩٩۵١٦
٠٧٧٨٣٩٩٠٩٨
٠٠٨٨٢١٦٨٤٤٤۵٣١۵
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏghlamnabi.wbphs@sca.org.af :
waheedullah.waheed@sca.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.swedishcommittee.org :
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د ﮐﺮﻧﯽ ،اوﺑﻮﻟﮕﻮﻟﻮ او ﻣﺎﻟﺪارﯼ رﻳﺎﺳﺖ )(DAIL
ﻓﻀﻞ ﻋﻤﺮ )رﺋﻴﺲ(
ﻣﻴﺪان ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٨٦٧٢٨۵ :
٠٧۵٢٨٠٠٠۵١
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏwaseems17@yahoo.com :
د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ )(DRRD
ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺣﮑﻤﺖ ﺟﻮ )رﺋﻴﺲ(
ﻣﻴﺪان ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٩٩٧٦٠٣٠٨ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏJanhekmatjoo@yahoo.com :
د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮوګﺮام –وﻻﻳﺘﯽ ادارﯼ واﺣﺪ )(NSP/PMU
دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ دوﺳﺖ )وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
د ﻣﻴﺪان ښﺎرﻣﺮآﺰ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎن ﺧﺎن واټ ،د  DABﺗﺮڅﻨګ RRD،
وداﻧﻲ رﻳﺎﺳﺖ ،ﻣﻴﺪان ښﺎر
ﺗﻴﻠﻔﻮن٠٧٠٠٣٨٩٩١٤ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏwardak@nspafghanistan.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.nspafghanistan.org :
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د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره
دحاجي یعقوب له څلور الری څخه د شهید د څلورالري په لور،
کین اړخ ته دریمه کوڅه 144 ،کور ،نوی ښار ،کابل ،افغانستان
تیلفون+93 )0( 799 608 584 :
بریښناليکareu@areu.org.af :
ویب پاڼهwww.areu.org.af :

