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  ج

 (AREU)د افغانستان د څيړنى او ارزونى ادارى په هكله 

 پاليسى آګاه  اداره ده چې د عمل او زده كړې وړ څيړنې تر سره كوي چېناپايېلىدافغانستان د څيړنې او ارځونې اداره يوه 
فغا نستا ن كې نوموړي اداره په ا . كوى، عمل سموى او په افغانستان كې د بشرى او پرمختګ پروګرامونو اغيزه زياتوى

،  (UN)  مديره هيت يي له ملگرو ملتونو په مساوى استازى توب سره ده چېشوىمنځته  راد مرسته كونكې ټولنې په مرسته
د دې اداري بنيا دي لرليد دادى چې د نوموړي مركز .  څخه نما ينده گۍ كوياو نا حكومتى سازمانونوتمويلوونكو ادارو، 

  . توپير ومومىغا نا نو ژوند  د ا فبهد كار په نتيجه كې 

 په پرمختګ متمركز څيړنيزه مركز دى چى عمومى دفتر يې په افغانستان كې ځاي پر ځاي دى نو له دى كبله  يوازنۍدغه
 ته د ارزښتمنده څيړنو د تر سره كولو توان وركوى چې موندنى يې په عملى ادارىسارى ګټه ور په برخه ده چې دغى بى  يې

  . وذ او اغيزه ولرىبدلون باندى نف

 كال د 1385د : پرۍ كړۍ، لكهخ ادارى د زياتو راز راز موضوعاتو په هكله څيړنيزه موندنى ىتير كال، نوموړى څيړنيز
قضايې تاكنو، سيمه ييزه حكومت دارى، عامه ادارى سمون، د منطقى د نفوس تګ راتګ، ترياك، د اوبو اداره، د 

زارونه او خصوصى كول، د غير رسمى قرضو پروسه، ښارى معيشتونه، او په  شتمنى، باځمكوڅارويو توليدات، د 
ه معيشتونه  څيړنيزو پروزو كې د اوبو اداره، ترياك او څاروى؛ كليوالود نوموړى ادارى اوسني. ښوونځيو كې نوم ليكنه
م نسل؛ سيمه ييزه يانانو دو قانون؛ كورنى دايناميزم او پاريدنه؛ په ګاونډيو هيوادونو كې د افغاو كوچنى قرضه؛ عرفى

  . حكومت دارى او روغتيا، څيړنى شاملى دى

له الف څخه د افغانستان به هكله معلوماتو ته د الس رسى لپاره مرستندويه ټولنى او نورو سره د مرستى لپاره، دغه اداره 
خپروى، او يوه   د څيړنو خبر پاڼهد افغانستانهر كال او درى مياشتنى  كتاب لپاره مرستندوى الرښود افغانستان د :تر يا

او يو څيړنيزه كتابتون ساتى چې د افغانستان او د شاه و خوا منطقى په هكله راز راز په   www.areu.org.af بريښنا پاڼه
  . زرهاوو عنوانونه لرى

لتونود مهاجرينو ملگروم ،(UNAMA) مرستو هيأت  دد ملگرو ملتونو ،(EC) د نوموړي ادارې اوسني بودجه د اروپا كميسون
او د كانا دا، سويدن، نوروى،  سويتزرلند،  دنمارك هيوادونو له خوا ، (WB) نړيوال بانك او ،(UNHCR) عالى كميشنرى
   .وركول كيږي

بريښنا پاڼه كې د راښكته كولو لپاره او چاپ شوى كاپيانې د دغه ادارى    www.areu.org.af  ادارى ټولى څپرونى پهى دغد
 .كابل كې موجودى دىفتر، په د
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 (CF) ځواكونه ائتالفي
  كال راپديخوا په افغانستان كې 1380يږي چې د د ائتالفي ځواكونو اصطالح په عمومي توګه هغو پوځي ادارو ته كارول ك

 د كال 1382كه څه هم دوي ته اوس هم ائتالفي ځواكونه ويل كيږي خو د  .د متحده اياالتو تر قوماندي الندې كار كوي
 . مياشت كې دغه ځواكونه بيا تنظيم او په افغانستان كې د متحدو ځواكونو د قوماندي په نامه ونومول شولسلواغى په

د .  مياشت كې د طالبانو رژيم وپرزاوهلړم په د كال 1380 د  د عملياتو په ترځ كېائتالفي ځواكونو د شمالي اتحاد سره په ګډه
آزادي په نامه د دغو عملياتو تر سرليك الندې دغو ځواكونو په افغانستان كې د طالبانو او القاعده غړو پسې خپل لټون ته 

ت ځواكونه يې په نوى بڼه چمتو كړل څو په افغانستان كې يو اوږد مهال ثبات رفاع د وزادوام وركړ او د افغانستان د د
  .رامنځته كړي

 كوم چې په افغانستان كې د سوله ساتو ځواكونو سره په غاړه درلود،ائتالفي ځواكونو د آزادي تر نامه الندې عمليات 
خو بيا . هل كومرسته  ګټلو له عملياتو او هم يې له آيساف سرهد پنځه ويشتو هيوادونو څخه زياتو يې هم د آزادي . لريتوپير

 انتقال قوماندى الندې راشي چې د سيمه ايزې قوماندىداسې تصميم ونيول شو چې دغه دواړه ځواكونه دې د يوې مركزي 
 آيساف ته هقوماند كې د افغانستان د شمال او لويديځ سيمه ايزه لونو ك1383-1384د .د دغې پروسې لومړي مرحله وه

 نيټه د مه13 په تلى كال د 1385 او باآلخره د قومانده كې د جنوبي واليتونو چنګاښ په مياشت د  كال 1385د . وسپارل شوه
چې پدې سره آيساف ته د ټول افغانستان د امنيت دنده ور په غاړه .  هم آيساف ته وسپارل شوهقوماندهافغانستان د ختيځ 

 دباندي دي چې په روزنيزو چارو او د تروريزم قوماندىالفي ځواكونو اته زره سرتيري د آيساف تر دا مهال يواځي د ائت .شوه
  .ضد عملياتو په برخه كې كار كوي

د آزادي د پوځي عملياتو تر څنګ ائتالفي ځواكونه د بيارغوني په چارو كې هم د واليتي بيا رغونې ډلو په چوكاټ كې كار 
ائتالفي ځواكونه د افغانستان له حكومت سره د .  كې مرسته كويسمون د امنيتي سيكټور په كوي او دغه راز له دولت سره

امنيتي ځواكونو او د قانون د پلي كيدلو ځواكونو په روزنه كې هم مرسته كوي څو وتوانيږي په سيمه كې ناامني ختمه او د 
  . ټينګي كړيريښيمركزي حكومت 

ى او د متحدو آياالتو د مركزي قوماندي لخوا چې د امريكا په فلوريډا كې ده د ائتالفي ځواكونو مركز په كابل كې د
  :ى دىجودمورى سترى فرعي ډلي ود ائتالفي ځواكونو د. كنټروليږي

 دى او د ائتالفي ځواكونو د امنيت او بيا رغوني ى چې د بګرام په هوايې ډګر كې پرتقواوىد ائتالفي ځواكونو كاري  •
  .د علمياتو مسؤليت لري

دوي د افغانستان د دفاع په . كمپ په نامه نومول شويايګر  مركز چې په كابل كې د قوماندىد ګډ امنيت د انتقالي  •
 .نظارت كوىر كې د ائتالفي ځواكونو سكټو

او د ځانګړو عملياتو كاري ځواك چې دا هم په بګرام كې دى او دوي د ځانګړو عملياتو مسؤليت لري چى په هغې كې  •
  . ديتونه شاملعمليا  او د وړو ګروپونو جګړييزمنظمې ګزمي
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 (DBER)انكشافى بودجه او د بهرنيو اړيكو څانګه 
www.mof.gov.af 

  وركولو او د ملي انكشافي بودجي د تنظيم، اجرا او راپور موقعيت لرىدغه څانګه د ماليې وزارت د بودجې په اداره كې
 پر مخ هم غږى مقامفغانستان د مرستو د تنظيم په اداره كې د مرستو د دغه دنده تر دې مخكې د ا.  په غاړه لريمسؤليت

 د ستراتيژۍ د اتو سكټورونو سره يوځاي انكشافد انكشافي بودجې او د بهرنيو اړيكو څانګه د افغانستان د ملي . ولهيب
 دغې څانګې د. ركړيجوړه شوي او هدف يې دا دى څو حكومت پدې وتوانوي چې خپلې حقيقې او ثابتې بودجې ته وده و

 هم چمتو كړ په كوم كې چې د )ډيټابيس ( د مرستو يو معلوماتبسپنه وركوونكو د  كال د غبرګولى په مياشت كې1381
 په هكله پكې  تحقيق پروژو د موقعيت، پيسو او د كاراضاقى بودجى پورى اړوندملي انكشافي بودجې او د ځينو 

  .څرګندوني شوي وي

 او ملكى ژوندانه مى خدمت څخه ترخيصول د نظا، كولبى وسلى
 (DDR) ولته بيرته ګرځ

www.undpanbp.org 

 وسپارلىيو پروګرام و چې په هغه كې افغان پوځي ځواكونو، شمالي ټلوالى او نورو وسله والو ګروپونو خپلې وسلي دغه 
 ټوكيو په كنفرانس كې وويل چې  د كال د سلواغى په مياشت كې1381 حكومت د. او ملكي ژوندانه ته بيرته راوګرځيده

د ډى ډى آر  . په ستراتيژۍ كې په خپله خوښه د ملي ډى ډى آر پروسه تشويق كړيسموندوي به د خپل امنيتي سكټور د 
  .  ته ورسيدلى پا كال د غبرګولى په مياشت كې1385  پيل او د كال د غويې په مياشت كې1383 فعاليتونه د

د افغانستان د .  لخوا اداره كيده ملګرو ملتو د انكشافى پروګرامپيل د پروګرام په لړ كې دډى ډى آر د افغانستان د نوي 
 ه چې په دريو كلونو كې به سل زره سرتيري بې وسلي كړي خو دغه شميرونوي پيل د پروګرام په قانوني موده كې ويل شوي و

په افغانستان كې د ملګرو ملتو د مرستو هيات او د آر پروسه تعقيبوله او د دفاع وزارت د ډى ډى  .ه شوهبيا وروسته كم
د ډى ډى آر لپاره زياته مرسته له جاپان څخه راتله او نور اضافي  . لخوا يې مالتړ كيدهملګرو ملتو د انكشافى پروګرام

  .  اروپا كميسون، نډرلنډ، ناروي، سويس، برتانيې او متحدو آياالتو هم وركولي دپيسي ورته كاناډا،

دغه راز د دوي لپاره د . يرو ته چې د ډى ډى آر پروسې ته يې خپلي وسلي سپارلي وي يو مډال او يو سند وركړ شوهغو سرت
مسلكي روزنې، زراعتي روزنې :  ستنيدو برخه كې يو شمير ګټي هم په پام كې نيول شوي وي لكهبيرتهملكي ژوندانه ته د 

 كال د 1384د ې كولو او غير فعاله كولو برخه نوي پيل پروګرام د بې وسلد افغانستان د  .او د كوچنيو تجارتونو په برخه كې
  كال د غبرګولى تر مياشتى پورې1385  ملكي ژوندانه ته د راستنيدو لړۍ يې دبيرته بشپړه شوه او غبرګولى په مياشت كې

 100،000وسله والي ډلي چې تر  1،800 ابوككله چې د ډى ډى آر پروسه بشپړيدو ته نږدي شوه نو بيا هم غير مسؤلي . دوام وكړ
نو ځكه وروسته بيا د غيرو مسؤلو كسانو څخه د وسلو راټولولو پروګرام يا ډاياګ پيل . پورې سرتيري يې لرل ال پاتي وي

   .شو په كوم كې چې غير مسؤلي مليشي هم بې وسلې كيدي
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 63380ځي ځواك ډى ډى آر كې د افغان پو د وروستي راپور پر اساس په (UNDP) ملګرو ملتو د انكشافى پروګرام د
 55،804 واحدو څخه يې اختيار واخستل شو، د د غو جنګياليو زيات شمير، 259 او له ې وسلې شولبافسران او سرتيري 

 كسانو ته ګټه ور ورسوله، او 53،415الر خپله ګړه، چې دغه الرى د هغو څخه د ملكي ژوندانه ته د بيرته راستنيدو كسانو، 
 . شول يې د افغانستان ملي پوځ سره يوځاي ٪2,3 بيا يواځي  داسى چې. يې پر ځاي پريښودل2،759

 (ELJ)بيړنى لويه جرګه 
دغې .  ونيول شوه نيټى پورى29 څخه تر 21 كال د غبرګولى مياشتى 1381د د غوښتنې مطابق بيړنۍ لويه جرګه د بن د تړون 

 چې دغې ادارې بايد بيا د پريكړه كولهنسټه انتقالي اداره شامله وه جرګې د انتقالي حكومت په هكله چې پكې پراخ ب
د بيړنۍ لويې جرګې او د منتخب . آزادانه او منصفانه ټاكنو او د منتخب حكومت تر رامنځته كيدو پورې كار كړي وي

سمو او د هغه له خوا د بيړنۍ لويه جرګه د حامد كرزي د تحليف په مرا .حكومت تر منځ موده يواځې دوه كاله ټاكل شوي وه
   .كابينې د شوي پيشنهاد په تصويب كې څو افغان حكومت جوړ شي په بريالي توګه خپل كار ترسره كړ

 استازو لپاره 1501د لويې جرګې ځانګړي خپلواك كميسون د بيړنې لويې جرګې لپاره اصول او قواعد وضعه كړل چې بايد 
 زياتو ښځو 200استازو ګډون وكړ او تر  1،650 چې باآلخره په دغه جرګه كې.  بايد ښځو ته وركړل شي160څوكۍ ولري او 

او د نتيجو په هكله چې كومې انديښنې موجودي وي هغه په الندې پرمختګ د بيړنۍ لويې جرګې د . پكې برخه واخيسته
 جوړښت او د كابينې د غړو د استازو لپاره د شرايطو ټاكل، په نوي اداره كې د جنګ ساالرانو رول، د حكومت: برخو كې وي

 د اساسي قانون د لويې جرګې د استازو  كال كېلمريز 1382  په.  خبره وهنشتوالىپه اړه، د استازو تهديدونه او د شفافيت د 
   .په شمير باندې د بيړنۍ لويې جرګې لپاره زياتوالى راغي او دغه راز د تهديدونو او ډارولو لږ راپورونه تر السه شول

  نستان كې د كوچنيو پانګو او د هغوى د مالتړپه افغا
 (MISFA)  اداره

www.misfa.org.af 

دغه اداره د .  كې رامنځته شوه كاللمريز 1382  ټولنې لخوا په ګډه پهبسپنه وركونكىدغه اداره د افغانستان د حكومت او 
زيان و بانكي خدماتو په توګه غريبو او كوچنيو پانګو ادارو ته پيسي برابروي چې بيا دوي يې د كوچنيو قرضو او د نور

په دې پروګرام سره د هغو غريبو كسانو مالتړ او تشويق كيږي كوم چې له دې پرته د هيڅ ډول .  خلكو ته وركويمنونكو
  .  نلريامكاناتاقتصادي آسانتياوو او كارو بار 

ميدونكي كمپني په توګه راجستر شوي او يو  د يوې خپلواكې او نه تقسي كال د كب په مياشت كېلمريز 1384 دغه اداره د
 لري چې په هغې كې د حكومت مسلكي كسان او د خصوصي سكټور او د كوچنيو پانګو نړيوال ماهرين كار جوړښتآزاد 
دغه اداره د كليو د پراختيا  .سرته رسوىدا په افغانستان كې د كوچنيو پانګو لومړنۍ اداره ده چې دغه ډول خدمات . كوي
 سره د مرستو مشورتي ګروپ، اوكسفام نويب، كاناډا، برتانيې، بى وزله خلكوغونې د وزارت، نړيوال بانك، او بيار

  . متحدو آياالتو، سويډن او ډنمارك په مرسته كار كوي
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 كال د غبرګولى به مياشت كې دغې ادارې د قرضونو د وركړى او 1385د دغې ادارې د دريو كالو د كار په نتيجه كې يعنې د 
 19دغو غړو ادارو بيا د افغانستان په .  مليونه ډالره چمتو كړل53د مفته وركړى په برخه كې خپلو ديارلسو غړو ادارو ته 

د دغې ادارې د .  فيصده يې ښځي وي د قرضو په وركړه كې مرسته وكړه72 زياتو كسانو سره چې 200،000واليتونو كې تر 
په .  ده٪99 كابوريكايې ډالره ده چې د قرضونو د بيرته اخيستلو اندازه يې هم  ام230غړو تر منځ د قرضو متوسطه اندازه 

 34د دغې ادارې هدف دا دى چې د افغانستان .  برخه يې ښځي تشكيلوي كار كوي3 پر 2 افغانان چې 2،000 دغه اداره كې
   .شتريان ولري مليون م1 ه ب كال تر پايه پورېلمريز 1386 واليتونو ته د خپل كار لمن وغځوى او د

دغى ادارى د خپل د فعاليتونو په لومړيو كلونو كې د ناحكومتى سازمانونو د كوچنيو پانګو نهادونو څخه مالتړ كړي او 
 اندازى له الرى كار وكړى، په شمول ىاتحاديو ته يې قرضى وركړى، خو بيا هم دغه اداره غواړى چې د سپارنى سيسټم د يو

 .يف او د بيمى كمپنيو، چې د بازارونو د ټيټو عايداتو د بيال بيلو برخو لپاره خدمت كوىد سوداګرى بانكونو، كوپرات

 (MAPA)په افغانستان كې د ماين پاكۍ پروګرام 
www.af/cg/mineaction 

ادارې  (UNOCA)  د ملګروملتونو دفتركېبشري او اقتصادي مرستو د تنظيم په برخه كال كې د لمريز  1368 دا پروګرام په
دا مهال په  .ه الرښوونه رامنځته شو ترڅو افغانستان د ماين او د نورو چاوديدونكو موادو له ګواښ څخه وژغوريپ

افغانستان كې د ماين پر ضد ټول پروګرامونه په ملګرو ملتونو كې د ماين پاكې د پروګرام لخوا تنظيميږي خو داسې پالن 
   .فغانستان حكومت ته وسپارل شيپر مخ اچول شوي څو په راتلونكي كې دغه دنده د ا

 كسان 10،000ابو كد ماين پاكې په پروګرام كې يوولس غړي دي چې زيات يې كورنۍ او نړيوالې نا حكومتى موسسى دي او 
د ملګرو ملتونو د ماين . دفترونه لري سيمه ييز 7د ملګرو ملتو د ماين پاكۍ مركزي دفتر په كابل كې دى او . پكې كار كوي
دفترونه بيا مسؤليت لري ترڅو سيمه ييزد ماين پاكۍ  . سره په تفاهم كار كويمرستندويانوګرام حكومت او نورو پاكۍ پرو

 مؤسسې د ماين پاكۍ په برخه كې ملى او بين المللى. په خپلو سيمو كې د ماين پاكۍ فعاليتونه كنټرول او تنظيم كړي
و معلولينو وزارتونه بيا د ماينونو د خطر څخه د پوهاوي او له زيات فعاليتونه كنټرولوي او د پوهنې او د شهيدانو ا

   .قربانيانو سره د مرستو په برخه كې كار كوي

 په دې كې بايد د.  د حكومت لخوا د ماين پاكۍ ستراتېژۍ تر څيړلو وروسته تصويب شوه كال وروستيو ته نږدى1384د 
السته راوړنې ځانګړې نيټې پورې د پام وړ  11 ورى د مياشتى تر  كال د1388  څخه د نيټې12 كال د ورى د مياشتى د 1385
 84ابو كه پيسي د ملي انكشافي بودجې څخه  ميالدي كال كې د افغانستان د ماين پاكۍ پروګرام ت2006 او 2005په . وشي

  .مليونه ډالره ځانګړي شوي دي
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 (UNAMA)په افغانستان كې د ملګرو ملتونو د مرستو هيات 
www.unama-afg.org 

يوناما مسؤله ده چې په افغانستان كې د بن د .  پر اساس جوړه شوهپريكړى  شميره1401  د امنيت د شورا دكال 1381د يوناما 
تړون مطابق د ملګرو ملتونو تعهدونه پوره كړي او دغه راز د افغان حكومت سره يوځاى د بيا رغونې، بيا جوړونې او د 

  .ستو په اداره كولو كې مرسته وكړيملګرو ملتونو لخوا د بشري مر

 كال 1383 كال په لومړيو كې او 1383  او كال1382چې د  ځله 4 د امنيت شورا لخوا د يوناما قانوني موده د ملګرو ملتونو
له .  تمديد كړاى شوه مياشتو لپاره12 د  شميره پريكړى1662  كال د كب په مياشت كې1384 بيا د او د كب په مياشت كې

 يوناما ته الرښوونه وشوه څو د سولي د پروسو سره په سياسي او ستراتيژيكو برخو كې مرسته  سمي تمديد سرهوروست
وكړي، ښه دفترونه جوړ كړي، د افغانستان حكومت سره د افغانستان دتړون په عملي كيدو كې مرسته وكړي، بشري 

و ملتونو لخوا د ټولو بشري مرستو، بيا جوړونې او د  ته وده وركړي، تخنيكي مرستي چمتو كړي او دغه راز د ملګرحقوقو
   .بيا رغونې په برخو كې د افغانستان له حكومت سره خپلو مرستو ته دوام وركړي

.  دىTom Koenigs  ټام كوينګزيوناما د ملګرو ملتونو د سر منشي د ځانګړي استازي لخوا رهبري كيږي چې دا مهال هغه
دغه ځانګړى استازې دوه  . كښيناستي پر ځاJean Arnault  جين ارنولټ داشت كې په ميكب كال د 1384 نوموړى د

مرستياالن هم لري چې هر يو يې بيا د يوناما د ځانګړو عملياتو مشري كوي يعنې يو يې د سياسي چارو او بل يې د مرستو 
  .او بيا رغونو د چارو

دغه راز له حكومت، ائتالفي .  كې مسؤليت لريپريكړوې په د ځانګړي استازي دفتر د پاليسيو په الرښوونه او د لوړي كچ
 په برخه كې، جنډر، مخدرو موادو، د قانون د حقوقوځانګړى استازې د بشر د  .ځواكونو او آيساف سره په تفاهم عمل كوي

 معلوماتو دفتر په وياند بيا د عامه. رول، پوليسو، پوځ او په يو شمير نورو برخو كې ځانګړي مشاورين او يو وياند هم لري
  . مخ بيايي

 دفترونو كوم چې خپله په كابل، باميانو، ګرديز، هرات، جالل آباد، كندهار،  سيمه ييزو يوناما د كابل مركزي دفتر د اتود
 كال كې يې فرعي دفترونه د كونړ په اسد آباد او د زابل په قالت 1385 دغه راز په. كندز او مزار شريف كې دي كنټرول كوي

  .  هم پرانيستلكې

   :د سياسي چارو څانګه يې په الندې برخو كې مسؤليت لري
تحليل او د راپور جوړونه او د افغانستان د تړون عملي   په حاالتو باندې څارنه،حقوقوپه ټولو سياسي او د بشري  •

  . كول
  .ه استازو سره د اړيكو ټينګولد افغاني رهبرانو، سياسي ډلو، د مدنې ټولنې د ګروپونو او ادارو او د مركزي ادارو ل •

 .د نړيوالي ټولنې له استازو سره د اړيكو ټينګول •

 .د يوناما د نورو فعاليتونو په هكله د سياسي چارو په اړه د معلوماتو چمتو كول •

 . څخه د سرغړونكو تحقيق او د اړتيا مطابق د يوه صحيح عمل سپارښتنهحقوقواو د بشر له  •
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  :خه يې الندې مسؤليتونه لريد مرستو او بيا رغونې بر
  د ملګرو ملتونو د مرستې او د بيا رغونې د فعاليتونو اداره كول •
  د اوږد مهاله بيا رغونې په اړه د ادارو جوړول •
  د زياتو كافي او اغيزناكو مرستو چمتو كول •
  څانګې د تنظيم ناورينو او د حاكميتد پوليسو، د قانون د  •
   وجهي صندوقىد ادار •

  . بيا مسؤليت لري چې د دغه دواړو ماموريتونو په برخه كې د يوناما د ساحوي دفترونو سره مرسته وكړيد يوناما مشر

د دې ټولو تر څنګ يوناما د اساسي قانون په هكله په مشورتي پروسو او د اساسي قانون په لويې جرګې كې هم ستر رول 
  .لوبولى دى

له . نو او د واليتي شورا ټاكنو لپاره د راجستر ټوله پروسه پر مخ بيولهدغه راز يوناما د ولس مشرۍ ټاكنو، پارلماني ټاك
دغه راز يوناما له حكومت . دغو ټاكنو څخه راوروسته يوناما د نوي حكومت او ملي شورا څخه د مالتړ په برخو كې كار كوي

  . سره كوىتر  كې هم په ځانګړې توګه د ډاياګ په برخه كې مهم رول سمونسره د امنيتي سكټور په 

 وكړه چې پدې اساس بيا ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د ونهكال كې ملګرو ملتونو د هيواد عمومي ارز لمريز 1383په 
 په څير كار نودغه چوكاټ لكه د نورو ستراتيژيكو چوكاټو.  د مرستو كاري چوكاټ وړاندې كړانكشافىملګرو ملتونو د 

  :په الندې څلورو برخو كې مرستې كويپورى   1387 – 1385له ، كوي او په يوى درى كلنه دوره كې

  حقوقاداره، د قانون پلي كيدل او د بشر  •
 نورى الرىمعيشت د  •

 روغتيا او تعليم •

 چاپيريال او طبيعي منابع •

وه  )UNSMA( افغانستان لپاره د ځانګړي ماموريت اداره  ديوناما د ملګرو ملتونو له دوو ادارو څخه رامنځته شوه، يوه
 كار پيل كړي وه او بله اداره د افغانستان لپاره د بشري مرستو د تنظيم  كال د چنګاښ په مياشت كې1375 كومې چې د

دغو دواړو ادارو سياسي او د مرستو او .  كار پيل كړى وه د مرغومى په مياشت كې1371 اداره يا يونيكا وه چې دې بيا د
 د ملګروملتونو دفتر يا كېبشري او اقتصادي مرستو د تنظيم په برخه د  تر دې مخكې. نې ماموريت درلودبيا رغو

(UNOCA) په افغانستان كې د ملګرو ملتونو د  مخ جدول راتلونكېد . په افغانستان كې د بيا رغونې هڅې تنظيمولي
 . ارزونه كوىفعاليتونو 
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 1386-1376په افغانستان كې د ملګرو ملتونو د تنظيم اداره 
 

     

 

 

 

 

 
  

 
 

 

 (ANSO)په افغانستان كې د ناحكومتى سازمانونو د امنيت دفتر 
www.afgnso.org 

نا حكومتى  د كې په افغانستان چې جوړ شو كې  كال1382  د امنيت دفتر پهناحكومتى موسسو د كېپه افغانستان 
وپايي كميسيون د بشري له دغه دفتر سره د ار. د ټولني د ضرورت وړ وړيا امنيتي مشورتي خدمات وړاندي كويموسسو

 د جرمن اګرو اكشن  مياشت كېد زمرى په كال 1385 دغه دفتر د. مرستو د دفتر او د سويس اداري لخوا مالي مرسته كيږي
   .پوري تړاو درلودژغورنى بين المللى كميتى تر چتر الندل راغي او تر دي مخكي يي بيا د 

يز دفترونه يي بيا هم خپله په كابل، مزارشريف، هرات، جالل اباد او ه يمي دي او سكېددغي اداري مركزي دفتر په كابل 
  : ر څنګ الندي كارونه هم ترسره كوي  د امنيتي منظمو غونډو تكېپه دغو سيمو  . ديكېكندهار 

   امنيتي معلومات، روزمره بيداري او د مشورو ځانګړي ځايونهاوونيز •
 ات لپاره د هيواد په كچه معلومنا حكومتى موسسىد  •

رى
چا

ى 
اس
سي

 
رى
چا

رى 
بش

 

د افغانستان لپاره د 
ملګرو ملتونو 
 ځانګړى ماموريت

(UNSMA)  
 

د سر منشى خاص 
 استازى

په افغانستان كې د 
 سرمنشى دفتر

(OSGA) 

د سر منشى دفتر په 
افغانستان او 
  پاكستان كې
(OSGAP) 

 
د سر منشى خاص 
 استازى

په افغانستان او 
پاكستان كې د ملګرو 

ملتونو د غوره 
  .دفترونوماموريت
(UNGOMAP) 

  
استازي د سر منشي د 
  دفتر

 

 د  د ملګرو ملتود افغانستان لپاره
   بشري مرستو د تنظيم اداره

(UNCO) په UNOCHAندى بدل شو با 

 

 د افغانستان لپاره د اقتصادي او بشري 
  مرستو  د تنظيم دفتر

(UNOCA) 

  مرغومى1371 –  لومړيو1367  كب1380 –  مرغومى1371

چنګاښ1375–ليندۍ1373 ورى1381-چنګاښ 1375  ورى1369 – غويى 1367 ليندۍ1373–ورى1369

 

په افغانستان كې 
د ملګرو ملتو د 

  هياتمرستو 
(UNAMA) 

 سياسى چارى •

مرسته، رغول  •
 او بيا رغونه

د سر منشى خاص 
 استازى

 

– ورى1381
 ورى1387
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 مشورىشخصي امنيتي منظيمي او م •

 د عملياتو د سيمو سروي •
 د بيړنيو مرستو اسانتياوي  •

 د امنيتي پيښو تحليل •

 د امنيت په هكله د روزنيزو پروګرامونو تنظيم •
   استازيتوبنا حكومتى موسسو د كېاو په ملي او نړيوالو امنيتي ادارو  •

له دغي اداري سره د اړيكو .  ځانګړي مهارت لريكېا التو او ساتني د دغي اداري ټول ملي او نړيوال پرسونل په امنيتي ح
  . ى برخه و ګورو ددي كتاب اړيكنيولو لپاره

  (LOTFA)په افغانستان كې د قانون او نظم وجهى صندوق 
 ونسم د قانون او نظم وجهي صندوق يا لوتفا چې د ملګرو ملتو د انكشافى پروګرام لخوا د پوليسو د كې افغانستان په

 كال د كب تر مياشتى پورى فعاليت لمريز 1384 كال د غويې له مياشتى څخه يې د 1381 او د ولپاره د پيسو يو ميكانيزم و
له دغو پيسو څخه په ملي كچه د پوليسو په معاشونو، نه وژونكو وسايلو، د پوليسو د آسانتياوو او مركزونو په بيا . درلود

لوتفا . و كې كار اخيستل كيده خو بيا هم د دغو پيسو زياته برخه په معاشونو كې لګيدهرغونو او د ادارو او ظرفيت جوړول
 نيټى پورى 12 كال د ورى تر 1383 كال د لړم له لومړى نيټى څخه د 1381لومړى دوره يې د . په دريو دورو كې فعاليت وكړ

 نيټى پورى او دريمه دوره يې د 10 د غبرګولى تر  كال1384 نيټى څخه د 13 كال د ورى د مياشتى له 1383دويمه دوره د . وه
 164,5 نيټى پورې وه چې دريمې دورى يې 11 كال د ورى د مياشتى تر 1385 نيټه څخه د 12 كال د ورى د مياشتى له 1384

  . مليونه بودجه درلوده

د .  استازې شامل ووركونكوبسپنه ولوتفا د يوې داسې كميټې لخوا كنټرول كيده چې په هغې كې د اړوندو وزارتونو او 
 اداري يې په عملي چارو كې UNOPSد ماليې وزارت او د ملګرو ملتونو د . څارنې كميټې د لوتفا د فنډ مالي كنټرول كاوه

 اداري ورسره د پوليسو UNOPSپه داسې حال كې چې د ماليې وزارت ورته معاشونه او نور لګښتونه برابرول د . مرسته كوله
   . په امنيت كې هم ورسره مرسته كولهثبتولورابرولو او د ټاكنو د د وسايلو په ب

 (CSO)مركزى دفتر احصايې د 
www.cso.gov.af 

 دغه دفتر له ټول افغانستان څخه احصايې راټولوي او د خپلو جوړ شوى دى، كال كې لمريز 1352د مركزى احصايې دفتر په 
خړو په كلونو كې د معلوماتو په راټولولو كې يو لړ ستونزي وي او په د جنګ او ش .پلټنو پر بنسټ بيا چاپي خپروني كوي

د همدې له امله . دې وروستيو كې د مركزي احصايې دفتر كار د بشري، مالي او تخنيكي منابعو د كمښت له امله زيانمن شو
 احصائيو د كلنيو كتابونو د نه دغه راز د طالبانو د كلونو پر مهال د. د دوي په معلوماتو كې لويه نيمګړتيا رامنځته شوى
   .چاپ له امله د معلوماتو يو بشپړ كمبود رامنځته شوى
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 كاركوونكي لري چې ځينې په كابل او نور بيا په هر واليت كې په فرعي دفترونو كې كار 800د مركزي احصايې دفتر دا مهال 
 د جمهوري  كال كب مياشت كې1384 يد خو د د اقتصاد د وزرات جز وګرځ كال كې1383 د مركزي احصايې دفتر په. كوي

پخوا دغه دفتر د يوه خپلواك كميسون په توګه كار كاوه او مشر يې  .رياست د يو فرمان پر اساس خپلواك پروګرام وګڼل شو
 د افغانستان جمهور رئيس ته راپور وركوه، خو اوس د دغه دفتر سكرتريت ملي مدني كميتي ته راپور وركوي نيغ په نيغه

  .ه كومه كې چې د اقتصاد، ماليې، د ښځو د چارو او د عامې روغتيا د وزارتونو استازي ديپ

 داسې په هغه كې نوموړي دفتر ملي مدني كميټي ته د يوه احصايوي ماسټر پالن مسوده وړاندې كړه كال كې  لمريز1383 په
رفيت لوړ كړي څو د حكومت او د هغه د پروګرام  چې په ترڅ كې به يې د مركزي احصايوي دفتر ظويو پروګرام ډيزاين شوي و

، د د پيسو سرمايهاحصايوي ماسټر پالن د نړيوال بانك، آسيايى بانك، د نړيوال  .لخوا د اړتيا وړ معلومات راغونډ كړي
 په  لپاره د برتانيې ډيپارټمنت او د آسيا پسفيك لپاره د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنيز كميسونانكشافنړيوالي 

 د ملي مدني كميټي لخوا تصويب او ورسره جوښت د مركزي  د وږى په مياشت كې1384دغه پالن بيا د .مرسته وليكل شو
احصايوي دفتر لپاره د قانون مسوده وړاندي شوه څو د دغه دفتر د چارواكو دندي معلومي شي چې په لړ كې به يې شفافيت 

  .انون ځاي ونيسي كوم چې د شوروي اتحاد د واكمني د وخت څخه راپاتي دىدغه راز به د احصايې د اوسني ق .رامنځته شي

دا مهال د مركزي احصايې دفتر په دريو مهمو برخو كې كار كوي چې هغه اقتصادي احصائيه، ډيموګرافيك او ټولنيزه 
 كال 1384 د .زيه وكړيد پخوانيو دوو څانګو دنده دا ده چې د وروستيو معلوماتو تحليل او تج .احصائيه او معلومات دي

 د مركزي احصايې دفتر د ملي سروي د سيسټم سره يوځاي شو څو داسې يو كاري ګروپ رامنځته كړي چې د په لومړيو كې
   .ملي سروي د سيسټم لپاره د ملي خطرونو او ناوړو پيښو په ارزونه كې معلومات راټول كړي

بسپنه  د اندازې احصائيه تياروي او بيا يې حكومتي چارواكو، مياشتني نرخنامه او د سوداګرۍ :د مركزي احصايې دفتر
كابل، كندهار، جالل آباد، هرات، : نرخنامه البته د شپږو ښارونو.  او نورو ډلو ته چې ورته اړتيا ولري وركويوركوونكو

ني كتابونه هم دغه راز د احصايې مركزي دفتر د عمومي احصايې او د سوداګري د احصايې كل .خوست او مزار شريف وي
  .عامه خلكو ته هم د دفتر د مشر په اجازه احصايوي معلومات وركول كيداى شي .چمتو كوي

   . كارونو كار كويلومړنيوپه شميرنى  كال راهيسي د مركزي احصايې دفتر د بن د تړون پر اساس د نفوس لمريز 1382 د
 واليتونو كې د كورنيو 34په ټولو  كې ال ك لمريز1384په  د نفوسو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق په مالي مرسته

  مليونو ډالرو او تر50ابو ك كې به پيل شي  لمريز كال1387 چې په سر شميرنههغه عامه  .اصلي لسټونه بشپړ شوي دي
مات د نفوس شماري څخه دمخه موده كې به د مركزي احصايې دفتر هغه معلو . زياتو كاركوونكو ته اړتيا لري25،000

  .وڅيړي كوم چې يې د نفوس شماري څخه دمخه فعاليتونو كې ترالسه كړي دي
   . او د نفوس شماري پرسونل به وروزىطرح كړىدغه راز د كورنيو د نفوس شماري لسټونه به 

 (OAA)د ادارى چارو دفتر 
اسالمي جمهوريت د جمهور رئيس د ادارې چارو دفتر په اجرايوي كچه د تنظيم او مشورې يوه اداره ده چې د افغانستان د 
 1950په اصل كې دغه اداره په . سره د حكومت د مشر په توګه په خپل رول او د وزيرانو د شورا له مشر سره مرسته كوي

يوه د فزيكي اداري بنسټونو :  دندې يې درلودي2 يعنې د ظاهر شاه د واكمنې پر مهال جوړه شوي وه او ونو كېكل ميالدي
  . هوده وه او بله د پاليسيو د تنظيم يقيني كول و) ورټ، معلوماتي ټكنالوژۍ، بشري منابعو او ماليېلكه د ټرانسپ(
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دغه اداره په غير قسمي توګه ترتيب شوي وه، په دې توګه چې پاليسۍ يې نه جوړولي بلكې د پاليسيو د ودې د تنظيم په 
له د كومو مسوده چې د وزارتونو لخوا چمتو كيده او دا يې دغې ادارې د هغو پاليسيو بيا كتنه كو. برخه كې يې كار كاوه

او واضحه او مشخصه بودجه يې .  د مؤقتې ستراتيژۍ سره يې مطابقت درلودانكشافثابتوله چې د افغانستان د ملي 
نې او كله چې به يوځل مسوده د دغې ادارې لخوا تصويب شوه نو بيا به جمهور رئيس او كابينې ته د وروستې كت .درلوده

ممكنه تصويب لپاره وړاندې كيده او كله به چې پاليسى تصويب شوه نو بيا به همدغه اداره د دغې پاليسې د عملي كولو د 
   .څارنې په برخه كې مسؤليت درلود

 900په مالي مالتړ دغې ادارې د  د ملګرو ملتو د انكشافى پروګرام  د ايشيا فاونډيشن او په لومړيو كې كاللمريز 1384 د
  .مامورينو روزنه پيل كړه او د دوي فزيكي زير بنا يې هم بيا تازه كړه

 (IARCSC)د ادارى سمون او ملكى خدماتو خپلواك كميسيون 
www.iarcsc.gov.af 

وروسته بيا د دغه كميسون .  جوړ شو پربنسټ د بن د تړون د غوښتنې كال د غويې په مياشت كې1381د نوموړي كميسون 
 د جمهوري رياست د دوو فرمانونو په واسطه تعديل او كاري موده  كال د غبرګولى په مياشت كېلمريز 1382 مسؤليتونه د

په . باندې بدل شو د ادارى سمون او ملكى خدماتو خپلواك كميسون دغه راز د كميسون نوم هم. يې اوږده كړي شوه
  ټاكل شويسمونې د ملكي خدماتو تنظيم او ادارې فرمانونو كې نوموړى كميسون يوه دايمي اداره ګڼل شوي او مسؤليت ي

  .  دى

، )په كومه كې چې د روزنې او ظرفيت جوړولو بخشونه دي(د ملكي خدماتو اداره : دغه كميسون څلور اساسي څانګي لري
ارې كميټې د دغه كميسون كار د وزارتونو د سالك، مديره هياتسكرتريت يا دار االنشا، د آزادو غوښتنو او د آزادو ټاكنو 

و د بهرنيو چارو، كورنيو چارو، ماليې، عدليې او د كار او ټولنيزو چار( دايمي غړي دي 5لخوا كنټروليږي په كومه كې چې 
  . غړي هم لرينوبتىاودغه راز درى ) وزارتونه

 څخه تر 1383 له. اتو او ادارې چارو مسؤليت لري د ټولو عمومي ملكي خدمچېاداره د نوموړى كميسيون د ملكى خدماتو
 د دې ادارې په كارونو كې د ملكي خدماتو د نوي قانون د مسودې جوړول، د تقاعد د نوي پالن جوړولو او د  پورى1385

 كال د تلى 1385 دغه قانون د كابينې پواسطه تصويب او د .نويو معاشونو وده او د درجه بندې د ميكانيزم رامنځته كول وه
دغې ادارې د ستراتيژيو او د دغه كميسون د پروژو د كاري . وي قانون سره بيا وكتل شو د كارګرانو د نپه مياشت كې

 جوړښت  بيا او دسمون ګړنده پروسه او د هغې فرعې پروژې، سمونكړنالرو د پرمختګ مسؤليت درلود لكه د عامه اداري 
 او د جوړښت د بدلون له امله د السه سموند دغه راز دغې اداري هغو كسانو ته چې خپلې دندې يې  .د بيا جوړولو په برخه كې

   .ى ش بوختوركړي وي يو شمير روزنيز پروګرامونه چمتو كړل څو وروزل شي او بيرته په كار

د دغه كميسون د روزني او ظرفيت جوړولو واحد د افغانستان د ثبات د پروګرام په څير د رهبرۍ، اداري چارو او د دفتر په 
 دغه راز.  ملكي مامورينو ته د روزني پروګرامونه په كابل، بلخ، پروان او هرات كې چمتو كړل1،400 عمومي مهارتونو كې

د ملكي خدماتو د نوي انسټيټيوټ او د حكومتي مامورينو لپاره د دايمي روزنو د پروګرام پالن  لمريز كال كې 1384 په
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په   به لمريز كال كې1387په و خپل كار پيل اكې ال  كلمريز 1386 په دغه انسټيټيوټ به اټكل شوى وه چې .جوړول پيل شول
  . بشپړه توګه په خپلو پښو ودريږي

 ادارو سره چې د ملكي خدماتو، ظرفيت و مسؤليت دا دى چې خپله د كميسون په دننه او له نورو هغد داراالنشا د مقام
 سره يوځاي كار كوي چې د دغه نه وركوونكوبسپ د  داراالنشا. په برخه كې كار كوي فعاليتونه تنظيم كړيسمونجوړولو او 

سكرتريت د تنظيم واحد، د څارني واحد او يو واليتي واحد هم لري كوم چې د  .كميسون د هڅو لړۍ واليتونو ته هم وغځوي
   .يزو دفترونو كار په ګرديز، هرات، جالل آباد، قندهار، كندز او مزار شريف كې كنټرولويينوموړي كميسون د شپږو سيمه 

 بستونو كې او يا په ټيټو څو د ملكي خدماتو په دويمه درجه، دريمه درجه،  د دې لپاره جوړ شومديره هياتد آزادو ټاكنو 
د آزادو غوښتنو مجلس بيا داسې يو جوړښت دى په كوم كې چې ملكي مامورين كوالى شي خپل  .وړ كسان وټاكي

سونه كه څه هم دغه دواړه مجل.  د تصميمونو په هكله ويمديره هيات شكايتونه وړاندي كړي كه څه هم خپله د آزادو ټاكنو د
  . الندې دي خو بيا هم خپلواكه دي او په خپلواكه توګه كار كويپاملرنىد كميسون تر 

 نوموړي كميسون د روزنې يو دوه مياشتنې پروګرام پيل كړ څو د افغانستان د ملي  كال د غويې په مياشت كې1384 د
د دغې ارزونې له امله په . تيژۍ او ملي شورا د اړتياو لپاره د راتلونكو اولويتونو په هكله تجديد نظر وكړي د ستراانكشاف

اداري جوړښت كې ځينې بدلونونه رامنځته شول، له نوموړي كميسون سره مالي او تخنيكي مرسته د آسيايې بانك، 
نړيوالو مرستو اداري او يو شمير نورو خواوو څخه ترسره نړيوال بانك، د متحدو آياالتو پراختيايې ادارې، د كوريا د 

 .كيږي

 (CLJ)د اساسى قانون لويه جرګه 
 د اساسي قانون د مسودې د  كال د تلى په مياشت كې1381د اسي قانون باندې د موافقي پروسه د افغانستان په نوي اس

 د اساسي قانون د لويې جرګې لخوا تصويب يو كې كال په وروست1382 دغه مسوده بيا د. كميسون په جوړيدو سره پيل شوه
  . شوه

د اساسي قانون د مسودې په كميسون كې نهه غړي وو چې مشري يې د جمهور رئيس مرستيال شهراني كوله او په رسمي 
 د اساسي قانون د مسودې  كال د ورى په مياشت كې1382 د .پرانيستل شوي وه كال د لړم په مياشت كې 1381 توګه د
د اساسي قانون د څيړني . ون د اساسي قانون مسوده جوړه كړه چې بيا د اساسي قانون د كتلو كميسون ته وړاندې شوهكميس

دوي داسې يو قانوني مهلت درلود چې د دغې مسودې په هكله د .  ښځي وي7 غړي وو چې 35او كتنو په كميسون كې 
د اساسي قانون د مسودې د . و تر منځ نظر پوښتنې وكړي او ان په ايران او پاكستان كې د مهاجركچهافغانستان په 

كميسون، د بيا كتلو كميسون او باآلخره د لويې جرګې سره يې د يوې داسې اداري لخوا مرسته كېده چې دوي ته يې اداري، 
   .تخنيكي او لوژستيكي مرستي برابرولي

 وروسته له هغې پيل شوه كله چې د مدني،  نيټه17 كال د غبرګولى د مياشتى په 1382 د عوامو سره د مشورو پروسه د
كسانو برخه  178،000 ابوكيوناما اټكلوي چې په دغو مشورتي پروسو كې . تعليمي فعاليتونو څخه يوه مياشت تيره شوه

 كال د لړم 1382 د اساسي قانون د تكرار او كتلو كميسون د . فيصده يې ښځې وي19اخيستي وه د كومو له ډلي څخه چې 
 لپاره د اساسي قانون لويه بحث د اساسي قانون وروستۍ مسوده چاپ كړه، وروسته بيا د دغې مسودې د  نيټه12شت په ميا
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د اساسي قانون په لويه جرګه كې .  ورځي يې دوام وكړ22 پرانيستل شوه او  نيټه23 ليندۍ په جرګه د خپل وخت سره سم د
 نور يې د جمهور رئيس حامد كرزي لخوا 52ه انتخاب شوي وو او  يې د محلي ټاكنو په واسط450 استازي وو چې 500

 څوكي پكې د خاصو كټګوريو استازو لپاره ځانګړي شوي وي چې په دوي كې ښځې، د پاكستان او 106. نومول شوي وو
   . بيځايه شوي كسان، كوچيان، هندوان او سكان شامل وودننه هيواد دايران مهاجر، 

مشري صبغت اهللا مجددي ته وسپارله، څلور يې ورته مرستياالن وټاكل چې يوه يې ښځه وه او  لويې جرګې ياستازو د دغ
استازې په لسو كاري كميټو باندې وويشل شول په كومو كې چې د  .درى ورته سكرټري وټاكلي چې دوه يې ښځې وي
ه بيا پيشنهاد شوي بدلونونه بيرته د هر ګروپ ځانته يو مشر وټاكه چې ده ب. اساسي قانون په هر فصل باندې مناقشې كيدلي
د . د روغي كميټي به بيا دغه متن د پيشنهادونو مطابق اصالح كاوه .لراساسي قانون د لويې جرګي ټاكلو مشرانو ته وسپا

 تنو غړيتوب لره چې په دې كې د كاري كميټو مشران، د يوناما څارونكي، د اساسي قانون د 38روغي په كميټه كې 
   .ټې استازي او د اساسي قانون د لويې جرګې ټاكل شوي مشران هم شامل وومسودې د كمي

په هرې النجمنې مادي باندې رايه اچول كيده لكه د حكومت په بڼه، د اسالم په رول، ملي ژبو، ملي بيرغ او د وزيرانو په دوه 
 كال د 1382 د  خبري وشوي خو باآلخرهپه خبرو اترو كې قهرجن بحثونه، بايكاټونه او نورې ډول ډول .ګوني تابعيت باندې
د يوناما د كاركوونكو او په افغانستان كې د متحده اياالتو د سفير په منځګړيتوب او هڅو  نيټه 14مرغومى مياشت په 
  .  او د لويې جرګې د پايلى مراسم هم ولمانځل شووموافقه رامنځته شوه

دغه قانون .  توګه د جمهور رئيس حامد كرزي لخوا السليك شو په رسمي نيټه6 كال د سلواغى په 1382 اساسي قانون د
په دغه قانون .  جرګګيو ته وسپارل شوومنتخب جمهور رئيس او د ده دوه مرستياالنو، د كابينې وزيرانو او د ملي شورا دواړ

 ته په درناوي حقوقوكې افغان سړو او ميرمنو ته مساوي حقوق وركړل شوي او پكې ژمنه شوي چې افغانستان به د نړيوالو 
په دې قانون كې ويل شوي دي چې افغانستان يو اسالمي جمهوريت دى او هيڅ قانون پكې د اسالم د دين . كې هم ژمن وي

  .سره مخالفت نشي كوالى

   .مخونه وګورى 99 څخه تر 73د اساسى قانون لپاره 

 (ATA)د افغانستان انتقالى حكومت 
 يعني د افغانستان د موقتي اداري كې غبرګولى مياشت كال په 1381ي جرګي لخوا د د افغانستان انتقالي حكومت د لوي

د افغانستان د انتقالي حكومت .  جوړه شوي وهكې كنفرانسد افغانستان موقتي اداره  د بن په  .څخه وروسته رامنځته شو
ومت ته د لويي جرګي د غړو د نموړې انتقالي حك .و تردي مخكي د موقتي اداري مشر وچېجمهور ريس حامد كرزي وه 

  .  و ټاكل شوكېرايو په نتيجه 

 لويي جرګي د افغانستان اسالمي جمهوريت كې مياشت مرغومى كال 1382 د كېد افغانستان د انتقالي حكومت په دوران 
 ام كاوه اورا منځته كيدو پوري دو  انتقالي حكومت د منتخب حكومت كېپه دغه قانون  .هته د اساسي قانون تصميم ونيو

 كې مياشت ليندۍ كال په 1383 د په پاى كې چې . رامنځته كيدهكې حكومت به د ازادو او منصفانه ټاكنو په ترڅ ټاكل شوى
 سره د افغانستان انتقالي دولت د لودغي نوي دوري په پرانست د .حامد كرزې په ډيموكراټه توگه جمهور ريس و ټاكل شو
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ټاكني  د ملي شوري كې وږى په مياشت  دكال 1384 بيا وروسته د .لت باندي بدل شوافغانستان په اسالمي جمهوري دو
 . ترسره شوي

 ليك د افغانستان تړون
 مخونه وګورى 116 څخه تر 101  متن لپارهد افغانستان د تړون ليك د بشپړ

 د لندن په كې مرغومى په كال 1384 د موقتي ستراتيژي سره يوځاي د انكشاف د افغانستان د ملي ليكد افغانستان تړون
 د راتلونكو پنځو كلونو لپاره د افغانستان د حكومت، كې په حقيقت ليك تړونهدغ . تر بحث الندي راغيكې كنفرانس

 مشورو را الس د همدغو خواو په چې تر منځ د مرستو د تنظيم يو كاري چوكاټ دي بسپنه وكونكوملګروملتونو او نورو 
 د يوه نيكمرغه او پايداره افغانستان د جوړيدو لپاره د افغان حكومت او د نړيوالي ټولني ژمني كېپه دغه تړون  .منځته شو

   . ساتنه وشيحقوقو  د بشري كې يوه ښه اداره رامنځته او د قانون په رڼا كېيو ځل بيا تازه شوي څو پدغه هيواد 

  به كاركېدف د السته راوړلو په برخه  ګډ ه راتلونكى خپل ځان ژمن بولي څو ددغهكېافغان حكومت پدغه تړون 
 ژمن كېدغه راز نړيواله ټولنه هم په خپل نوبت خپل ځان  ددغه هدف او لرليد د مالتړ او مرستي په برخه  .وكړى
   .بولي

 د كې په مياشت وږىكال د  1384 وروستي نيټه يي د چېدغه تړون د بن د تړون د رسمي پاي ته رسيدو څخه وروسته 
 د كې په راتلونكي موده چې به كېدغه تړون داسي يو ميكانيزم جوړ كړ د كوم په لړ  .ا ټاكني وي رامنځته شوواليتي شور

 د افغانستان د انكشاف ملى ستراتيژى سره .افغان حكومت او د نړيوالي ټولني لخوا د بيارغوني كارونه تنظيم كړاي شي
د ( كال كې څرګند شوى دى 1384 د زريزى د انكشافى اهدافو د سم او اهداف چې د افغانستان دولت له خوا د دغه هيواد

د حكومت دارى،  )2  امنيت،) 1..  ديى د فعاليت دري مهمي برخي نغښتلكېپدغه تړون ) كال لپاره لرليد] 2020 [1399
 ساحه د هوه بله مهم د فعاليت يكېددي سربيره پدغه تړون  .ي ودهد ټولنيزه او اقتصا)3   او د قانون پلي كيدل او،حقوقبشر 

 خپله د افغانستان خلكو، حكومت، سيمي، او نړي ته د يوه ستر ګواښ په ېي چمنشي موادو د كاروبار له منځه وړل دي كو
  .بڼه پاتي ده

، د فعاليتونو د سپارنى دغه تړون د افغانستان د انكشاف په ملى سټراټيژۍ كې د لوړى كچې ټاكل شويو اهدافو سره سم
 كال د زمرى په مياشت كې د تنظيم او څارنى ګډى ادارى 1385د . ى نتيجې، معيارونه او زمانى چوكاټ ټاكىللپاره مفس

ته خبر وركړ شو چې د دغه تړون تر سره كولو ميكانيزمونه، د مشورتى ډلو سيسټم، تخنيكى كارى ګروپ، او فرعى كارى 
  . ګروپونو سره ځاي پر ځاي شوى وو، بشپړ او فعاله شو

 (AIHRC)انستان د بشرى حقوقو خپلواك كميسيون د افغ
www.aihrc.org.af 

 د كې كال 1382 و خپلواك كميسيون د بن د تړون د يوي برخي په توګه جوړشو او بالخره پهق حقوىد افغانستان د بشر
ړيدو له نيټي څخه  د جوكېپه نوموړي كميسيون  . د يوه دايمي ملي انسټيټيوت په بڼه وپيژندل شوكېاساسي قانون په رڼا 
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 مركزي دفتر يي چې كاركونكو كار پيل كړ 500 كې دفترونو 12 مياشتي راهيسي په  كال د غبرګولى1381 ديخوا يعني دپرا
پكتيا او دغه راز واليتي  كندهار، ننګرهار، كندز، هرات، باميان، يز دفترونه يي په بلخ،ه يمي دي او نور سكېپه كابل 

  .  ديكېاب ي دايكنډي او فاردفترونه يي په بدخشان ،

  :اساسي قانون داسي ليكي كال 1382 ددغه كميسيون د دندو په هكله د

 له دغه ډول چېهر هغه څوك  . او ژغورنه كويانكشاف  څارنه،حقوقو د بشر د كېدغه كميسيون به په افغانستان 
او دغه كميسيون بيا .الي شي څخه سرغړونه كوي په هكله يي نوموړي كميسيون ته راپور يا شكايت كوحقوقو

 حقوقو څخه د سرغړونكو دوسيي قانوني ادارو ته ورسوي څو له دوي سره د خپلو حقوقو د بشر له چېكوالي شي 
   .دغه راز خپله ددغه كميسيون دندي بيا د قانون پواسطه تنظيم كيږي . مرسته وكړيكېپه دفاع 

 كې د حاالتو ښه څارنه وكړي په خپل هر دفتر حقوقو د بشري چېره  خپلواك كميسيون ددي لپاحقوقود افغانستان د بشري 
 تعليم، انتقالي عدالت، د حقوقو، د بشري حقوق، د ښځو حقوقڅار او تحقيق، د كوچنيانو  :په ګڼ شمير اداري لري لكه

ني اود پلټنو او  بيا په ملي كچه خبري رسني ، چاپي خپروكېدغه راز په كابل  . ساحوي څارنه او معيوبينحقوقوبشري 
   .پاليسي اداري هم شته

د پارلماني  .ګه ديدغه تو هغه په چې كار كاوه كې نوموړي كميسيون په يو شمير ځانګړو برخو  كلونو كې1385 او 1384په 
 حقوقو د بشري  د ځوانانو ځورونه،ټاكنو په هكله سياسي حقوق، جندر او حقوق، د ښځو په وړاندي كورني تاوتريخوالي،

 او د ملي او نړيوالو قوانينو په پرتله د حقوق مواد، د شكنجو قربانيان، مزدور كوچنيان، ټولنيز او اقتصادي ىعليمد ت
   .حقوقكوچنيانو 

 د كابيني لخوا پاس او د جمهور ريس لخوا كې په مياشت  كال د غويې1384 ددغه كميسيون د فعاليتونو د تنظيم قانون د
 : الندي توكي ديكېپدي پالن  . كړپيل بيا دغه كميسيون خپل دري كلن ستراتيژيك پالن  له هغي وروستهچېالسليك شو 
 كې په تعليماتو حقوقو لومړيتوبونه روښانه شي، د بشري حقوقو النجو په ميكانيزمونو باندي كار كوي څو د بشري دوديزو
پدي .( كاري پالن رامنځنه كويكېلت په برخه  مرسته او د انتقالي عداكې په برخه سمون روزنه، د قضايي ښوونكود زياتو 

 كې په هاگ  پورى17مى نيټى څخه تر 16 كال د غبرګورى له 1384 دچې بحثونه هم شوي كوم كې په هغه كنفرانس كېبرخه 
   .و سوله،عدالت او پخال كيدل وكېنيول شوي وه ددغه كنفرانس سرليك په افغانستان 

 باندي حقوقو د كاركونكو ډلو تر منځ د يوه الرښود په بڼه كار كوي او په بشري ېك په برخه حقوقودغه كميسيون د بشري 
 كال د 1384 د . كړيتر سره يو رغنده رول كې په ستراتيژي انكشافتاكيد او سپارښتنه كوي څو د افغانستان د ملي 

رو سره د غړيتوت قراردادونه  مدني ټولنو له ادا15 كميسيون د نوموړي مياشتو تر منځ  كال د غويې1385غبرګولى او 
  .السليك كړ

د ملګرو ملتو انكشافى  د ملګروملتونو د اعلي كميشنر دفتر، كې حقوقو مخكي په بشري چېله دغه كميسيون سره 
نيټه مه 12 كال د ورى په 1385د كومه بنيادي مرسته كوله هغه پروګرام او په افغانستان كې د ملګرو ملتو د مرستو هيات 

 به يي په كې په لړ چېځكه پدغه مهال نوموړي كميسيون داسي يو دري كلن كاري پالن جوړ كړ  .وګه بنده شوهپه رسمي ت
دغه بدلون دداسي يوي كميټي لخوا تنظيم كيده  . او ادارو سره په مستقيمه توګه اړيكي ټينګي كړيبسپنه وكوونكوخپله 
  .او د مالي وزارت شامل وه استازي ، ملګري ملتونه بسپنه وركوونكو د كې په هغي چې



 د افغانستان لپاره مرستندوى الرښود: الف څخه تر يا

17 

يالند، ناروي، سويتزرالند، برتانيه، او متحده زدا مهال له دغه كميسيون سره كاناډا، ډنمارك، فنلنډ، لوګزامبورګ، نيو
  .اياالت د پام وړ مرستي كوي

 (ARTF)د افغانستان د بيا رغونى وجهى صندوق 
www.worldbank.org/artf 

ميكانيزم په توګه يي افغانستان  جوړ شو او د يو كال د ورى په مياشت كې 1381 صندق دد افغانستان د بيارغوني وجهي 
 بسپنه وركوونكو نړيوالو 24له دغي اداري سره مالي مرسته  .م په غاړه درلودو انتقال تنظي د مرستبسپنه وركوونكوته 

، او اسيايي بانك د څارني الندي نړيوال ، اسالمي بانكد ملګرو ملتو انكشافى پروګرامكوله او د تنظيم چاري يي بيا 
دغه راز  . كسر له منځه وړيهم ځل د هيواد د بودجي دوچېدغه اداره يو له هغو اساسي منابعو څخه ده  .بانك پر مخ وړلي

يعني ځيني پيسي د حكومت د عملياتو په . كار كويكېجي په برخه دنوموړي اداره د پانګوالي په پروژو او د حكومت د بو
   . د مالي د وزارت لخوا تصديق شوي ويچېول كيږي كومي ګـښتونو او ځيني نوري بيا په ځانګړي توګه په هغو پروژو للګ

 380 يي كې 1383په،  ميليونه ډالره286 يي كې 1382په .  ميليونه ډالره تر السه كړل185 دغي اداري كې لمريز كال 1381په 
 24  نيټه31 كال د غويې په 1385 دغه راز د.. ميليونه دالره تر السه كړي دي404،05 يي بيا كې 1384او په ، ميليونه ډالره

 ميليارد يې تر السه شوى 1،3 ډالرو مرستى ژبه وركړى وه، چې تر اوسه  ميليارده1،6 اداري ته د نوموړي بسپنه وركوونكو
 ميليونه بيا د پانګوني پروژو ته 214 ميليونه ډالرو څخه زياتي يي د افغانستان حكومت ته وركړل شوي او 814تر . دى

   .وركول شويدي

نا  هڅوي څو خپلي مرستي د افغانستان د بيارغوني د پانګي د اداري لخوا مصرف كړي نه د  بسپنه وكوونكىحكومت
 دغي اداري ته پيسي وركوي نو دوي بسپنه وركوونكو چېكله . له لياري څو ښه شفافيت رامنځته شيحكومتى موسسو

 دوي چې د پيسو د وركړي تر څنګ هغه مشخصي پروژي يا حكومتي پروګرامونه هم ورته په ګوته كړي چې كوالي شي
  . لګوىغواړي خپلي پيسي پري و

 د  كال د ورى په مياشت كې1384  وشوه او پايلي يي بيا دونهددغي اداري يوه دري مياشتني خپلواكه ارز كال كې 1384 په
 د مالي وزارت او د يوي اداري كميټي كېددغه صندق په اداره كولو  . اعالن شويېك په جوړښت انكشافافغانستان د 

  .څارونكي شامل دي

 ته به د دوي د بسپنه وركوونكو چې داسي يو پروګرام پيل كړي ارزونيق د كړنو د و به دغه صندپه منځ كې  كال1385 د 
 په هكله په پاليسيو او دغه راز په مالي انكشاف به د موړي پروګراموهمدارنګه ن .پيسو او د پرمختګ ترمنځ ارتباط وښي

 . ىكې هم كار وكړ) روغتيا او تعليملكه (او يو شمير نورو برخو 

 (AETF)د افغانستان د بيړنيو چارو وجهى صندوق 
لو څخه ي اتحاد د پوځونو له وتو د ملګرو ملتونو د سر منشي لخوا جوړه شوه څو د شوركې كال لمريز 1367دغه اداره په 

ه وروستيو پ كال 1380 د .ي مرستو لپاره مختص شوي پانګي سره تنظيم كړيدوروسته له افغانستان سره د بشري او اقتصا
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مخه  دغه اداره د افغانستان لپاره د بشري او اقتصادي مرستو د تنظيم په  او يوناما څخه دد افغانستان له موقتي اداريكې 
 د ملګرو كې د مرستو د تنظيم په برخه حقوقو او د افغانستان لپاره د بشري (UNOCA) د ملګروملتونو دفتر يا كېبرخه 

   . اداره كوله(UNOCHA)ملتونو دفتر 

 دندي بيا د يوناما دوهم (UNOCHA) د ملګرو ملتونو دفتر كې د مرستو د تنظيم په برخه حقوقود افغانستان لپاره د بشري 
 د كېظيم نوروسته بيا په بشري او د بيارغوني په ت . مرستى وىى او بيارغونىن بياسمود هغه چې  ته وسپارل  شومالتړ

 مخكي د ملګروملتونو د ماين پاكي چېافغانستان د بيړنيو چارو پانګه د يوناما لخوا مصرف كيده او دغه راز هغه پيسي 
  .  ته وركړ شوي(UNMAS) پروګرام ته وركول كيدي د ملګروملتونو د ماين پاكي خدماتو

 هغه بيړني پروژي، د ناوړو پيښو تنظيم، د كابل د عامه كتابتون بيارغونه، او د چې تنظيم شوي وه كېپه پنځو برخو 
 كې كال 1383  پيسي په د تنظيمو پيښو ناوړبالخره د بيړنيو پروژو . برخي وي2 او 1 شميره افغانستان د بيړنيو چارو فنډ

 انكشاف د ملګروملتونو فعاليتونه له بيړنيو چارو څخه په بيارغوني او كېن  په افغانستاچېهغه مهال و درول شوي كله 
 دغه نيټه د بسپنه وركوونكوبندي شي خو كال  1384  پيسي هم دتون د كابل د عامه كتابچېدغه راز ټاكل شوي وه . بدل شو

   .نيټي پوري وځنډوله 10  ترمرغومى كال د 1385

 لخوا وركول كيدي او په بيال بيلو برخو لكه تعليم، هالنډ ادارى ته پيسي د 1شميره د افغانستان لپاره د بيړنيو پانګو 
  په كال د وږى1384ټاكل شوي وه د غه پروګرام د .  مصرف كيديكې او د رسنيو په برخه د معيشت د نورو الروروغتيا، 

د . ه پاتى پيسو باندى فعاليت كاوو كال د وږى په مياشت كې يوازى يوه پروژه پ1385څنګه چې د .  وتړل شيكېمياشت 
، ناوړو پيښو ته د  د ظرفيت جوړوني په پروژوچې فنډ يا پيسي وي كوم بسپنه وركوونكود زياتو :  اداره2نوموړى شميره 

دامهال د . ول كيديګ لكې ، د معلوماتو د راټولولو او د پروګرامونو د تنظيم د مالتړ په برخو كې په برخه غبرګونامادګي او 
  .زياته شوهمياشت پوري د وږى تر كال  1385موړي پروګرام وخت د ون

 (ADF) د بحث جلسهد افغانستان د انكشاف 
www.adf.gov.af 

 پالنونه او د منابعو په انكشاف د حكومت د بيا رغوني او چې داسي يو ميكانيزم دي د بحث جلسه انكشافد افغانستان د 
 يو ځل د افغان حكومت، مرستندويه ادارو، ملګرو ملتونو، نا كېړښت په كال دغه جو. تيارولو باندي پكي بحث كيږي

 دري ځله جلسىد بن د تړون څخه را پديخوا تر اوسه دغه . حكومتى موسسو او خصوصي سكتور استازي سره راټولوي
 1385 بايد په ېچ څلورمه غونډه به يي كومه چېاو ټاكل شويده . كلونو كې غونډي كړي1384 او 1383، 1382يعني په 

  . وهمرغومى تر مياشتي پوري و ځنډول شكال د همدغه  نيول شوي وايي د كېكال 

 پوري جوړه شوي وه، جمهور 17 نيټي څخه تر 15 كال د ورى د مياشتي له 1384 د چې كېددغه جوړښت په دريمه غونډه 
 كېپدغه غونډه .  سره وكتلبسپنه وركوونكوو  د لومړي ځل لپاره له ټولو نړيوالكېريس حامد كرزي او د هغه كابيني په 

د .  په بنيادي ستونزو باندي بحث وكړكې په لومړيتوبونو او د بيارغوني په برخه انكشافاړوندو خواو د افغانستان د 
   . د ستراتيژي د ودي په سر توافق وشوانكشاف د ملي چې تر ټولو مهمه خبره داوه كې كال پدغه غونډه 1384
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 (ASP) ان د ثبات پروګرامد افغانست
ددغه  . د افغان حكومت د يوه  ملي اوليت د پروګرام په پڼه پيل شويدي كال د ورى په مياشت كې1383موړي پروګرام دون

او ) پوليس، محكمه، اداره او نورو سره(زو ادارو د بنيادي زيربنا په رغولو ه ييمي د سملى كچه په چېپروګرام هدف دادي 
 طرح څه نا څه د يوى پروژى دغه پروګرام د .زي مدني اداري د ظرفيت په لوړولو سره حكومت غښتلي كړي ييهمدغه راز د سي

انى پروژه چې د ملګرو ملتو حبيا نښلونى، بيا رغونى، بيا يو موټى كولو په نامه يوه امت: له خوا چې د افغانستان
   .، را پورته شوهمويليږي له خوا تيونامامرستندويه هيات  يا 

دغه ځواك  په . تر سره كيږي او د كورنيو چارو وزارت په مشرتابه د وزارتونو  تر منځ د يوه كاري ځواك پواسطهدغه پروګرام
 د سمون خدماتو د كميسيون او د اداري ملكى وزارتونو، د مخابراتو د مالي، كليواوپراختيا، د ښارجوړولو، اقتصاد، كې

 په داسى حال كې چې د دغه پروګرام په مشرتابه كې د كورنيو چارو وزارت دى .خپلواك كميسيون استازي پكي شامل دي
زنيزه مديريت او اجرا د دغه پروګرام د ادارى واحد له خوا كيږى، چې كار كوونكې يې د ګډونكو وخو د دغه ادارى ر

  :تي شعبي لرياپروګرام دري عمليد افغانستان د ثبات . وزارتونو استازى او همدارنګه بهرنى تړونكې دى

دغه شعبه د ولسواليو . ) پخوا د ولسواليو د بنيادي چارو شعبه ګڼل كيدهچې( شعبه نىد پالن جوړولو او د ارزو •
 1385 د .اداري دفترونه، د پوليسو دفترونه، حكومتي د فترونه د ولسواليو محكمي او د ټولني جوماتونه جوړوي

 13 له دغي ډلي څخه د چې پروژو باندي كار پيل كړي 93رغوني په هيسي نوموړي شعبي د كال د زمرى د مياشتى را 
  . تصويب شويكې نورو كار پدي وروستيو 16كار بشپړ او د 

 پيسي وركړي څو په پالن جوړولو، پروګرام جوړولو نيغ په نيغه واليتونو ته چېددي لپاره ده : هجد واليتي ثبات بود •
 فعاليتونو د اداري په ظرفيت لوړولو باندي پرمختګنيولو سره يي د  كېلويتونو په پام واو د مركزي دولت د ا

  .خو دغه لړي د پرسونل د كمبود او د بوديجي د كمښت له امله وځنډيده .ويګول

 پروسه تيزه كړي او ټولو سمون په واليتي او د ولسواليو په كچه د چېددي لپاره ده  : شعبهسموند روزني او د اداري  •
راهيسي د پيسو د كمښت له امله د  كال د زمرى د مياشتى 1385 د . روزنه وركړيكېامه اداري چارو چارواكو ته په ع

  . شعبي يواځي يو څو فعاليتونه ترسره شويدينوموړي

 پروګرام زياتي پيسي د نوموړي پر مخ درومي او له همدي امله د ورولنډه داچه په عمومي توګه د افغانستان ثبات پروګرام 
 پروګرام سره برتانيي، نيدرلينډ، جاپان، متحدو اياالتو، كاناډا، دغهد  . نورو فعاليتونو ته اړول شويديسمونري عامه ادا
 يوناما مالي مرسته كوله چي ځيني له دغو مرستو څخه د افغانستان  په افغانستان كې د ملګرو ملتونو د مرستو هيات يااو

 . وا نوموړي پروګرام ته وركول كيدي لخبسپنه وركوونكود  په نيغه يغند بيارغوني د وجهي صندق او ځيني نوري بيا 

 (SAF)د افغانستان د راتلونكې ژغورنه 
  م مخ30 پردى هكله د برلين ناسته او توضيحات وګورى
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 (ACSF)د افغانستان د مدنى ټولنى جوړښت 
www.acsf.af 

 بيا په سياسي تصميم چېګروپونو يوه مجموعه ده كومه  د مدني تولني د كېد افغانستان د مدني ټولني جوړښت په حقيقت 
د مدني ټولني د جوړښت بنسټ د مدني  .ي او د خبرو اترو لپاره زمينه برابرويو د مدني تولني رول ته وده ورككېګيري 

د  .ه سره همزمان جوړ شوي وكنفرانس د بن د كې كال په وروستيو 1380 دچې كيښودل شو كوم كې كنفرانسټولني په هغه 
 دغه جوړښت د سويس پيس يا د سويس د سولي اداري لخوا تمويل كيده خو كېافغان مدني ټولني د غوښتني په ځواب 

 د افغانستان د كې مياشت مرغومى د همدغه كال په رسماً و دريده او كې په مياشت زمرى كال د لمريز 1384دغه مرسته د 
  .مدني ټولني جوړښت په بشپړه توګه خپلواك شو

 يواځي هغه كې په مدني ټولنه چې ټول موافق دي  سرهغه جوړښت د مدني ټولني راز راز تعريفونه كوي خو په يوه خبرهد
 سياسي او نوري ګټي په –  شخصي چې د ګډو اهدافو لپاره بي لدي كې په افتخاري توګه په مدني چارو چېكسان ځاي لري 

 كا ل تر نږدى وروستيو 1385  غړيتوت  لري او تمه ده دتى موسسىنا حكوم 15 كېپه جوړښت  . و نيسي كار كويكېپام 
 د بيالبيلو وزارتونو، ادارو، خصوصي كېدغه راز په دغه جوړښت  . نوري ټولنيزي اداري هم برخه واخلي29 به پكي پورى

تنو افغانانو د يوي ددغه جوړښت اداره د لسو  . تنه نور هم شامل دي80زو شوراګانو څخه پكي كابو ه ييميسكتورونو او س
بسپنه  د سترو كېپه كلني غونډه  . ټاكل شويديكې د همدغه جوړښت په كلني غونډه چې ده كومه كېشوري په الس 
  . څلور استازي هم شامل ويوركوونكو

  : پدغو موادو رامنځ ته كړيانكشاف د مدني ټولني وده او چېددغه جوړښت ستر هدف دادي 

 . د ټولو افغاني ټولنو او سكتورونو ونډه زياته كړيېوسي په پر مختګ كپه بيارغونه او د سولي د پر •

 . خپل نظر شريك كړيكېمدني ټولنه پدي قادره كړي څو په هره مهمه موضوع  •
  . ته قوت وربخښلي ټولني د شبكي او د مدن •

برواترو او خپل منځي  د خچې د افغانستان د مدني ټولني د جوړښت لومړني كار داوه كې ونو كل1383 څخه تر 1381په 
  1383 – 1382د  .اعتماد لپاره زمينه برابره كړي او د سولي د پروسي او د بيارغوني په هكله ليكني ډيزاين او خپري كړي

 يي تعليمي او كېدغه راز د اساسي قانون د جوړيدو په برخه  .پوري دغه جوړښت د بن د تړون د عملي كيدو مالتړ كاوه كال
 په . مرسته كولهكېكال د جمهوري رياست ټاكنو لپاره د رايه اچونكو په پوهاوي  1383 او هم يي د. قانوني هڅي كولي

 د پارلماني ټاكنو لپاره د رايه ا چونكو د پوهاوي او د راجستر كيدو په مياشت) سپټمبر(وږى  دغه جوړښت د كې كال 1384
 ټاكنو څخه وروسته نوموړى جوړښت خپل فعاليتونه او  كال1384 د. ل د هغوي لپاره ستر پروګرامونه جوړ كړكېبرخه 

ا مهال دغه جوړښت د د. وڅكيږدلهشيوى داسى بدلى كړى چې له عامه مساعدت څخه د نهادونو جوړښت په لور 
  . كار كويكېد مدني ټولني په حاكميت د سولي په ټينګښت او د اجتماعي تعليماتو په برخه  قانون، مطبوعاتو،

دغه راز   په نامه يوه مجله چاپوي،)جامعه مدني(مدنى ټولنى   منظمه توګه په دواړو دري او پښتو ژبو دموړي جوړښت پهون
 د افغانستان د كېدغه جوړښت په حقيقت . انګليسي او نورو محلي ژبو باندي هم مياشتني خپروني لري دري، په پښتو،

په سترو .  په هكله كلني جوړښتانكشاف افغانستان د مدني ټولنو څخه په بيال بيلو بڼو باندي استازيتوب كوي لكه د
   . د متحدو اياالتو پر مختيايي اداره، اكسفوم نويب، او د سويس اداره شامله دهكې بسپنمه وركوونكو
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 (ANSF)د افغانستان د ملى ا منيت ځواكونه 
  .سرحدونو ساتونكي شامل دي د افغانستان ملي پوځ ، ملي پوليس او د كېد افغانستان د ملي امنيت په ځواكونو 

 (I-ANDS)د افغانستان د ملى انكشاف لنډمهاله سټراټيژى 
 . د ستراتيژۍ تر سرليك الندې وګورئانكشافپدې هكله د افغانستان د ملي 

 (ANDS)د افغانستان د ملى انكشاف ستراتيژى 
www.ands.gov.af 

 پرمختګ، د ډيموكراټيكو پروسو او بنسټونو د ودي په ،انكشاف ستراتيژي د افغانستان د انكشافد افغانستان د ملي 
 د انكشافد افغانستان د ملي . يوه مركزي كاري كړنالره بلل كيږي كې  بى وزلى او ز يان من كيدو په كمښتمالتړ او د

يژي په ددغي سترات . په عامه توګه پيشنهاد شوهكې د افغانستان د پرمختګ په جوړښت كېكال  1384 ستراتيژي  نظريه په
 ميكانيزمونه وموندل شي او دغه راز انكشاف د ودي او كې حكومت ته په ډيرو برخو  په لومړيو كې1387  سره بهبشپړيدو

   .لوبوى هم يو مثبت رول كې ولوبه د هيواد د فقر په كم

 كال د همدغه د د حكومت لخوا تصويب او كې كال لمريز 1384  د ستراتيژي لومړي برخه پهانكشافد افغانستان د ملي 
له هغي راوروسته حكومت داسي يو سيستم او پروسه رامنځ ته  . وړاندي شوهكېن په كنفرانس ډ د لنكې مياشت مرغومى په

ددغي ستراتيژي پلي  . دغه ستراتيژي  پلي شي او په يوي بشپړي ستراتيژي باندي يي بدله كړيچې به كېكړه د كومي په لړ 
   . بشپړ شيكې كالو 5 بايد په راتلونكو چېلي كيدو سره يو طبعي تړاو درلود كيدل د افغانستان د تړون د پ

، مدني ټولني او نړيوالي ټولني نا حكومتى موسسوخصوصي سكتور،   به اوس د حكومت،كېددغي ستراتيژي په لړ 
 يوه تر كې كموالي  د فقر پهچېددغو ژورو او پراخو بحثونو څخه هدف دادي  .استازي په يوه مشورتي ميكانيزم كاركوي
 چې اكثره تر ښه آګاه وى، ټوليزه ملكيت وى، او بالخره داسى سټراټيژ وى چې په .ټولو غوره ملي ستراتيژي را منځ ته شي

  ). لكه د منابعو، پاليسيو ټاكنو، نهادى سمون او د پروژو او برنامو اجرا باندى(ګړنو باندى نفوذ ولرى 

دغه كاري ګروپ بيا د . ىي جوړي شوي كميټي لخوا رهبري كيږنو ترمنځ د يوددغي ستراتيژي كاري ګروپ د وزيرا
سره مرسته كوي، دوي ته د كارونو وروستي نيټي ښايي او دوي پدي ) لكه ملي شوري(وزارتونو او د نورو حكومتي ادارو

   سمي صالمشوري شويدي او كه څنګه؟چېباوري كوي 

حكومت د ارى، د قانون حاكميت ) 2   امنيت،) 1  . كار كويكېو اساسي برخو  ستراتيژي په دريانكشافد افغانستان د ملي 
دغه هره برخه بيا د يوه او يا زياتو سكتورونو او د مشورتي او كاري ګروپونو  .اقتصادي او ټولنيزه وده) 3  ،او بشر حقوق

نا حكومتى ، ملګرو ملتونو، ونكوبسپنه وركو بيا د مركزي يا واليتي حكومت، كې پدغو ګروپونو چېلخوا حمايه كيږي 
 هغه چې نور ګروپونه هم شته 5دغه راز  .، مدني ټولنو او د تخنيكي چارو د ماهرينو څخه استازي پكي شامل ديموسسو

 كار كېيزو همكاريو او د فساد پر ضد او د چاپيريال په برخه ه يمي پر ضد مبارزي، سه يى توكوبيا د جندر د مساوات، د نش
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 كې په برخه پريكړو مشوري وركوي او د تنظيم او څارني ګډي اداري سره د سالبه مشورتي او كاري ګروپونو ته دوي  .كوي
  .مرسته كوي

 د ستراتيژي له تصويب څخه د مخه د حكومت پاليسي او د پرمختګ او بيارغوني لپاره د انكشافد افغانستان د ملي 
 . راپور لخوا رهنمايي كيده امنيتو د افغانستان د راتلونكي د كاري چوكاټ اانكشافمنابعو تخصيص بيا د ملي 

 (SEAL)د افغانستان د مقننه قوى د جوړيدو د مالتړ پروژه 
www.undp.org.af/seal 

 او د افغاني حكومت لخوا پيل (UNDP)  ملګرو ملتو د انكشافى پروګرام د كال د سلواغى په مياشت كې1383 دغه پروژه د
  : دا دى موخى د دغى پروژى  چېشوه

يو داسې اغيزناكه او بشپړ كاري پارلمان په جوړيدو كې مرسته وكړي چې ټول افغانان يې د خپلو استازو او د د 
د دې لپاره چې دغه اهداف . او د حكومت او خلكو تر منځ د يو ارتباط په بڼه كار وكړي. شفافيت يوه اداره وګڼي

  :نه تر سره كړيتر السه شي نو دغه پروژه بايد الندې كارو

  :د نوموړو ټوليزو اهدافو تر سره كولو لپاره دغه پروژه

  د ملي شورا څخه د فعاليتونو د مالتړ يو اغيزناكه تنظيم رامنځته كړي •

  د ملي شورا د غړو او د اداري او تخنيكي پرسونل ظرفيت لوړ شي •

  د يو اړين قانوني چاپيريال جوړول څو د ملي شورا لومړنې غونډه وشي •
ي ټكنالوژۍ د لوازمو تر منځ غوره اړيكي ټينګي شي ي خدماتو او د معلوماتي او مفاهمد فزيكي زير بنا، معلومات •

  څو خپله پرسونل، رسنيو او له عوامو سره مرسته وشي
  د عامه پوهاوي او خبرتيا د يوې اغيزناكې ستراتيژۍ رامنځته كول •

  اوري شي چې لګښتونه او جوړښتونه سره سمون لريد ملي شورا د فعاليتونو په لومړنې كال كې دا ب •

. د دغې پروژې په لومړۍ مرحله كې ملي شورا ته د منابعو، لوازمو، اداري جوړښتونو او د اداري مالتړ په برخه كې كار وشو
 د  كال1385  د ملي شورا د غونډيدو سره يوځاى پيل شوه د كال د ليندۍ په مياشت كې1384 دويمه مرحله كومه چې د
د افغانستان د ملي شورا د جوړيدو د مالتړ پروژې خپل فعاليتونه زيات او د ملي  . به دوام وكړيسلواغى تر مياشتى پورى

 پوره وشورا د غړو او پرسونل په ظرفيت جوړولو باندې يې چې پدې كې اضافي روزنې، سامان آالت او د دفتر د نورو اړتياو
  .كول شامل و زيات تمركز وكړ

فرانسي چې د پارلمان په مالتړ كې تر . په غاړه وه ملګرو ملتو د انكشافى پروګرام پروژې د عملي كولو مسؤليت دد دغې 
دغه راز د پارلمان يو كاري ځواك هم رامنځته شو څو په منظمه توګه د دغې . ټولو مخكې وه د پام وړ مرستي چمتو كړي

متي ادارو، د ملګرو ملتونو د ادارو، فرانسي او د نورو سترو پدې ځواك كې د حكو. پروژې كنټرول او رهنمايې وكړي
دغه كاري ځواك د پروژې د اداره كوونكي ټيم كنټرول هم كوي كوم ټيم چې  . هيوادونو استازي شامل ديبسپنه وركوونكو

  . په برخه كې مسؤليت لريمديريت د دغې پروژې د اداري چارو او
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،  ملګرو ملتو د انكشافى پروګرامه اټكل شوي او دغې بودجې سره مرستي د ميليونه ډالر15,5د دغې پروژې بودجه 
 .فرانسي، اروپايې كميسون، جرمني، ډنمارك، كاناډا او سويډن لخوا ترسره شوي

 (ANBP)د افغانستان د نوى پيل پروګرام 
www.undpanbp.org 

 بى وسلى او ملكى ه شو څو د افغان حكومت رامنځتكېپه مياشت  كال د ورى 1382 د افغانستان د نوي پيل پروګرام د
و د ملګرو ملتو د انكشافى  ا ملګرو ملتونو د مرستو هيات د پخوانيو جنګياليو لپاره جوړ شوي وه دچې كې پروګرام كولو

ته  يو لك سرتيري بيرته عادي ژوند كې بايد د دريو كلونو په دوران كېددغه پروګرام په لړ  .ه يوه وسيله شيپروګرام لپار
   . راكمه شوهكېراګرځيدلي وي كه څه هم دغه شميره بيا په وروستيو 

دامهال د افغانستان د .  په رسمي توګه پاي ته ورسيده كال په غبرګولى مياشت كې1385  پروسه دبى وسلى، ملكى كولود 
روژي يي بيا د ماينونو او  مرسته كوي او دوه غټي پكېنوي پيل پروګرام له حكومت سره د درنو وسلو او مهماتو په سروي 

د تمه ده دغه دواړه پروژي به هم  .ياگ دهالو كسانو څخه د وسلو راټولوو پروژه يا ډؤمهماتو د تخريب پروژه او بله د نا مس
   . ته ورسيږيىپايتوب سره  بريال كال د ليندۍ په مياشت كې په1386

 هم تر السه كې پاڼه بريښنا په چېه او اونيز لنډ راپورونه چاپوي  پروګرام مياشتني خبر پاڼ ددغه راز د افغانستان د نوي پيل
ددغه پروګرام سره مرسته د جاپان، كاناډا، برتاني، متحده اياالتو، نيدرلينډ، ناروي، سويتزرلينډ، او . كيداي شي

 . روپايي كميسيون لخوا تر سره كيږيا

 (AWN)د افغانى ميرمنو سازمان 
www.afghanwomensnetwork.org  

 كار كوي څو افغان نا حكومتى موسسىى اشخاص او دكې انفرا  پدي چېد افغاني ميرمنو سازمان داسي يوه اداره ده 
 او ى دكېپه كابل ددغه سازمان مركز  . ورته د برابر ګډون زمينه برابره كړيكېحقوق وركړي، او په ټولنه   اوميرمنو ته واك،

 د پام وړ پراختيا و مونده كېدغه سازمان د تيرو څو كلونو په موده .  ديكېنور فرعي دفترونه يي په جالل اباد او پيښور 
دغه سازمان په دريو اساسي  . په انفرادي توګه كار كوياشخاصزيات  3،000  او ترنا حكومتى موسسى 92 دا مهال په چې

 ، سازمان دهي) كونكو روزنه دهر د كاكې د ښځو د چارو په وزارت كې پدي چې ( ظرفيت جوړونهد .لري فعاليت كېبرخو 
 كې، او د قانون په برخه ) كار كويكې د ښځو په چارو چې كار كوي كومي كې په تنظيم نا حكومتى موسسويعني د هغو (
 ميرمنو سازمان يوه خبر پاڼه او د ارتقا په نامه د افغاني ). پروګرام هم شامل ديحقوقو د ښځو لپاره د قانوني كې پدي چې(

     . لپاره يوه كتابخانه او د انټرنيټ اسانتياوي هم لرينا حكومتى موسسومجله هم چاپوي او دغه راز د ښځو د 

 كې كنفرانس د ښځو په هكله د ملګروملتونو په هغه نړيوال كې كال 1374د افغاني ميرمنو د سازمان مفكوره لومړي پال په 
دغه سازمان په  . د ښځو تر منځ په هماهنګي او تنظيم خبري كوليكې ګډونوالو په افغانستان چې كېراپورته شوه په كوم 

 يي د كار له پلوه مهاجرو ميرمنو لپاره په بشري مرستو، كې په لومړي سر چې رسماً په خپل كار پيل وكړ كې كال 1375
د طالبانو د رژيم تر را نسكوريدو  .كوڅو د ماشومانو لپاره په مرستو تمركز درلودكمپيوټري زده كړو او د  تعليم، ادبياتو،
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 كار پيل كړ او  دغه راز په كې څخه د دفاع او ساتني په برخه  حقوقو د ښځو له كېوروسته دغه سازمان په افغانستان 
 او د ښځو او كوچنيانو لپاره په قانون د ښځو لپاره د رهبري د زده كړو روزني  يي روزنيز پروګرامونه،كېحكومتي ادارو 
   .باندي كار وكړ

 يوه كلنه اجرائيوي كميټه كېدغه غړي بيا په خپلو منځنو . ددغي اداري د عمومي شوري غړي هره مياشت جلسي لري
نو، د دوي يوه مشاورتي كميټه هم لري څو په ستراتيژيكو پالن جوړو .پريكړى كوى بيا ددغي اداري لپاره چېجوړوي كومه 

 د افغانى ميرمنو . زيار باسيكې او خپله  د اجرائيوي كميټي ته په صالمشورو همغږۍ سره په نا حكومتى موسسونړيوالو 
 د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو د انكشاف وجهى صندوق، په افغانستان كې د جرمنى  د خپلو پروژو لپاره پيسيسازمان

 . يو شمير نورو څخه ترالسه كوي اومانتخنيكى مرسته، د مهاجرينو بين المللى ساز

 (ANCB)  ادارهپيوستون موسسو د  نا حكومتىىد افغان
www.ancb.org 

 جوړه شوه او مقصد يي داوه څو د افغاني موسسو كې كال لمريز 1370  اداره پهپيوستون موسسو د  ناحكومتىد افغاني
د افغاني مرستو د تنظيم د اداري يا اكبر پر خالف يواځي دغه اداره .  كړي او د هغوي ظرفيت لوړ كړيهمغږىفعاليتونه 

دا مهال د افغاني موسسو د تنظيم په  . دفترونه لريكېافغاني موسسو ته مختص شوي او په كابل ، جال ل اباد او پيښور 
اره كې د ه دغه ادپ . له اكبر سره هم راجستر ديكې ځيني يي په عين حال چې. غړيتوت لريى موسس330 كابو كېاداره 

 موسسه يا اداره بايد له چېد غړيتوت شرايط يي دادي . ئت لخوا كتل كيږيي د مديره هغوښتن ليكونهغړيتوب لپاره 
 لخوا ورته بودجه  بسپنه وركوونكو دچېي، لږتر لږه يوه داسي پروژه بانكي حساب ولر حكومت سره قانوني تماس ولري،

  . نور غړي وپيژني5 كېو د تنظيم په اداره وركړل شوي وي ولري او خپله د افغاني موسس

  مسوده پرپاره د قانون د افغاني موسسو ل(ANCB) اداري يا پيوستون د افغاني موسسو د  لمريز كلونو كې1384او  1383 په
ل د  اوس مهاچېدغي اداري دغه راز د هغه مهال د پالن د وزارت سره  .كار كاوه كړنالرى پهاو د افغاني ناحكومتى موسسو 

 نا 1900د كابو   لمريز كال كې1383 په چېحل كې كار كاوه د كومي له امله غي ستونزي په د هم د  دهبرخهاقتصاد د وزارت 
 هره مياشت د د افغانى نا حكومتى موسسو د تنظيم ادارهددي ټولو سره سره  . شوي وهه موسسو د بنديدو خبرحكومتى
دغه راز دوي په  .ارغوني په هكله په يو شمير موضوګانو باندي غونډي جوړوياوبو رسوني او بي راعت، زتعليم، روغتيا،

 تر منځ هماهنګي پياوړي بسپنه وركوونكومنظمه توګه ساحوي غونډي جوړوي څو د موسسو د غړو حكومتي ادارو او 
 اكثره په چېيروي والي په خاطر روزنيز كورسونه او سيمنارونه هم داړدغه راز د موسسو غړو د كاري ظرفيت د لو .شي

ددي سره سره دوي يوه اوونيزه هم چاپوي څو د وركشاپونو غونډو او سيمينارونو  . ويكېاداري چارو او د كمپيوټر په برخه 
 د پيوستون په نامه يوه مجله او كې همدارنګه په هر و دريو مياشتو  نوموړى اداره. پاليسيو خبر كړيلهگډونوال د حكومت 
   .ايريكټري هم چاپويد خپلو ټولو غړو ډ

موړي اداره د مدني ودغه راز ن. ه غړي د ده، په جينيوا كېچې كومه (ACVA) د رضاكارانه ادارو د نړيوالي شوري دغه ادراه
 غړو مديره 11ددغي اداري د . ني ټولني په جوړښت كې هم شامل ديټولني د نړيوال جوړښت غړي هم دي او د افغاني مد

دغي اداري ته پيسي د خپلو غړو تر منځ د پيسو اچولو او دغه  .اسطه د يوه كال لپاره ټاكل كيږينډي پووئت د عمومي غيه
  .  لخوا وركول كيږيبسپنه وركوونكوز د را
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 (ACBAR) اداره يا اكبر همغږۍد افغانستان لپاره د مرستو د 
www.acbar.org 

 تر منځ تنظيم رامنځته كوي او د ملګرو ملتونو، كورنيو او بهرنيو نا حكومتى ناحكومتى موسسو  د چېاكبر داسي يوه اداره ده 
 لمريز 1367اكبر په  . او د افغان حكومت تر منځ د معلوماتو د انتقال د يوي وسيلي په توګه كار كويبسپنه وركوونكوموسسو، 

    . له افغان مهاجرو سره كار كاوهكې په پاكستان چې كومو ه پواسطه رامنځ ته شوموسسوناحكومتى  د هغو كېكال 

ط په ي د غړيتوب د تر السه كولو لپاره  شراكېپه اكبر  . كورني او بهرني نا حكومتى موسسى غړيتوت لري94 كېد امهال په اكبر 
لږ تر لږه يي د يوه كال لپاره له افغانانو  سره بشري مرستى كړي ) 2  . ژمن ويكې شريكوهمغږۍبايد د معلوماتو د ) 1  :دي توګه دي

) 5   وي  ثبتد اړوندو چارواكو سره) 4   لخوا د پيسو د وركړي ثبوت، بهرني حساب او لږه بودجه ولريبسپنه وركوونكود  ) 3  وي
دوو نورو نا حكومتى موسسو لخوا يي او د ) 6  د اقتصاد وزارت او نورو اړوندو وزارتونو كلني يا نيمه كلني راپور وركړي

 ه جوړكې په مياشت  د غويې1384  دچې ه كومكړنالر ټول غړي بايد د افغانستان د نا حكومتى موسسو كېپه اكبر  تصديق وشي
  .  السليك كړي همشوي

د خپرولو، د غونډو د  دوي د معلوماتو چېيو د انفوكورډ ډله ده  . تنظيمويكې خپل كارونه په دوو اساسي برخو  موسسهاكبرد 
 بله . مسوليت لريكېتنظيم ، د اونيزي د چاپولو، د نا حكومتى موسسو سره د اړيكو د لست په چمتو كولو او يو شمير نورو برخو 

 مرسته كوي څو په كليدي كې دوي د نا حكومتى موسسو تر منځ د معلوماتو او نظريو په تبادله چېد قانون او پاليسي ډله ده يې 
ددغو غونډو ترڅنګ  . هره مياشت د نا حكومتى موسسو د تنظيم غونډي لري موسسهاكبرد دغه راز .  په يوه غږ كار وكړيكېبرخو 

اكبر د نا حكومتى موسسو د استازو او د حكومت تر رهبري الندي د ادارو تر منځ د تنظيم له ميكانيزم سره د ليده كاتو وختونه هم 
 د نا حكومتى موسسو استازيتوب هم كې په جوړښت انكشاف اكبر د افغانستان د كې كلونو 1384 او 1383 دغه راز په .برابروي
   .ووكړ

 كافي معلومات لري هم د پاكستان په پيښور او چې كال راهيسي اكبر يو كتابتون او د اكبر په هكله د معلوماتو يو مركز 1368 د
 1385  پرانستل شو او دكېموړۍ مركز د كابل په پوهنتون و ن مياشت كېكال د وږى په لمريز 1384 د . رامنځته كړكېهم په كابل 

 اكبر د افغانستان د اداري كېپه دي وروستيو كلونو  .يي د پيښور څانګه په دايمي توګه وتړل شوهكال د غبرګولى په مياشت كې 
  معلوماتى موسسو د فعاليتونو په هكله د نا حكومت په ټول افغانستان كېمعلوماتو د خدماتو مركز سره هم مرسته پيل كړه څو

  . “څوك، چيرته ، او څه كوي ”،راټول كړي

كلونو ترمنځ اكبر نا حكومتى موسسو ته دا زمينه برابره كړه څو د نا حكومتى موسسو د قانون او د كاري چوكاټ  1385 – 1384د 
 د افغاني مدني ټولني د كېراتيژي په پروسه  د ستانكشافدغه راز اكبر د افغانستان د ملي  . برخه واخليكېپه جوړيدو 

 . پر ضد د مبارزي تر برخي هم و غزيدليه يې توكواستازيتوب لپاره يوه څانګه پرانسته او خپلي هڅي يي ان د ټولني امنيت او د نش
يسيو په هكله د  لپاره، د پوځي چارو، او ټولنيزو اقتصادي او سياسي برخو د پالانكشاف د افغانستان د كېاكبر پدي برخه 

   . هم كار كويكېمعلوماتو په ټولولو 

 دوه ځله سره راټوليږي څو د ستراتيژي په پراخو حاالتو باندي بحث وكړي او د خپلو كېد اكبر د عمومي اسامبلي غړي په كال 
 دا كميټه بيا مياشت په چېاكي  كسيزه كميټه هم ټ12هر كال دغه غړي يوه  . رايه واچويكېفعاليتو بيا كتنه او د نويو غړو په ټاكنه 

 يي دواړه كورني او بهرني استازي راتالي كېددغي كميټي مشران تل افغانان وي كه څه هم په غړو  . سره ګوريكېمياشت په كابل 
 تنه 76 كېپه اكبر  . هم فرعي دفترونه لريكې د خپل مركزي دفتر ترڅنګ په هرات، جالل اباد، او مزارشريف كېاكبر په كابل  .شي

  . يو نړيوال او يو اضافي نړيوال پرسونل هم لري داړتيا پر بنسټ دي كار كوي دغه رازكې يي په كابل 42 چېافغانان 
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 (ANP)د افغانستان ملي پوليس 
 حكومت د افغانستان د د انكشاف او په ځانګړي توګه د افغانستان د ملي پوليسو را منځته كيدل او سموند پوليسو 
 د كورنيو چارو د كې په دغه ستراتيژي سموند  .ى څخه د)محورونو(ستنو  د سترايژي يو له پنځو سمونور د امنيتي سكت

   . پروګرامونه شامل ديهجنايي تحقيق او روزنيز ، د سرحدي پوليسو روزنه او د هغوي يونيفورم،سمونوزارت 

به ډلى ته او د پوليسو د انسجام الندى د سكتورونو كارى ډلى معلومات او سپارښتنى د پوليسو د سمون د مشرتا
 كميټى ته راپور  كارىڅوسازمانيزه فعاليتى ډلى ته و رسوى اونوموړى ګروپ يا ډله هره مياشت سره غونډه كوى او يوى

  . وركوى چې د پوليس د سمون د پاليسى او فعاليت د څارنى لپاره جوړه شوى ده

  .د پوليسو افسران وروزي 62،000 مياشت پوري كال ليندۍ 1384 د چې د افغان حكومت پروګرام داوه كېپه اصل 
به يي ځانګړي پوليس  3،400 به يي د سرحدونو پوليس، 12،000  به يي عادي پوليس،45،000   له دغه شمير څخه كابوچې
 د ناوخته پيل له د پوليسو د روزني د پروګرام.  به كار كويكې پر ضد مبارزه او په جنايي تحقيقاتو توكوي ه ي د نشچېوي 

اچيزه دي او ان نروزنيز پروګرامونه بشپړ نه دي، معاشونه كم دي وسايل .  ستونزي شته ديكېامله تر اوسه پوري پدي برخه 
 د متحدو اياالتو په مالتړ د افغان ملي پوليسو كې  لمريز كال1384 خو په . الزمي دي هغسي نه ديچېوسلي يي هم څرنګه 

پوري په ښو معاشونو، غوره روزل شوي  1387 پدي سره به د چېتر عنوان الندي يوه لړي پيل شوه  د پروګرام انكشافد 
 زياتو 55،000  تر مياشتي پوري ترزمرى كال د 1385 د كېددغه پروګرام په لړ  .كسان د ښو وسايلوسره پر دندو وګمارل شي
   .پوليسو ابتدايي روزنيز پروګرامونه بشپړ كړي

 تخنيكي مرسته ورسره جرمني او چې وروزل شول كې پوليس د كابل د پوليسو په اكاډيمي رتبىمنځني  او بلخوا د لوړي
دري كلن روزنيز كورسونه بشپړ كړل او منځني كچي ) څارن( د لوړي كچي افسرانو توګهپه عمومي  .نورو هيوادونو كوله

 د ځينو افسرانو لپاره ځانګړي روزنيز كېداري چارو دغه راز په ا . د نهو مياشتو روزنيز كورسونه وويل)ساتنمن (افسرانو
 .  او هنګري لخوا په مخ بيول كيږيپروګرامونه هم د ناروي

 . ددوي د سواد اندازي پوري تړاو لريچېيو عادي ساتونكي يواځي يوه مياشتني يا دوه مياشتني روزنيزه دوره پوره كوي  
كندز  كندهار، جالل اباد، هرات، ګرديز،  مركزونو لكه باميان،ويزه يميو س په اوو نور د روزلودغه ډول كسان په كابل او يا

 د نړيوالو قرارداديانو چېټول روزنيز كورسونه د هغو افغانانو لخوا پر مخ بيول كيږي كوم .  روزل كيږيكېاو مزارشريف 
  . شي هم وركول كيږي غواړي جنايي تحقيق كونكي جوړ چېدغه راز اضافي تعليمات هغو ته  .لخوا روزل شويدي

 مرسته او  كې د پوليسو په اداروكېساحوي روزونكي ډلي هم جوړي شوي څو په روزمره فعاليتونو  كېكال  لمريز 1384په 
 هيوادونو لخوا د پوليسو با تجربه  افسران ځاي پر ځاي شوي او د افغا ن بسپنه وركوونكو كېپه دغو ډلو  .كار وكړي

   .تو باندي بوخت ديپوليسو سره په وظيفوي مرس

 د ملګرو ملتونو د پراختيايي اداري په رڼا ې په مياشت كغويې كال د 1381يدونكي پانگه د ګ باندي لسموند پوليسو په 
 د افغانستان د قانون او تنظيم چې شوي وه پتيل . د افغانستان د قانون او تنظيم د پانګي د  اداري لخوا تنظيم شويدهكې

روزنيزوچارو او يو شمير نورو برخو باندي   د ظرفيت په لوړوالي، د پوليسو د امكاناتو په بيارغونه،پانګه به  د پوليسو
   . استفاده شويدهې تر اوسه له دغي پانګي څخه يواځي د پوليسو د معاشونو په برخه كچېول شي خو داسي ښكاري ګول
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 (ANA)د افغانستان ملى پوځ 
 : پدي توګه ديچېپوځ د جوړيدو په هكله يو پراخ كاري چوكاټ جوړ شوي دي  د افغانستان د ملي كېد بن په تړون 

 د موقتي كېد قدرت تر انتقاله پوري به ټول مجاهدين، افغان وسلوال ځواكونه او وسلوالي ډلي په هيواد 
 بياخي  د اړتيا له مه بهټرول او قوماندي الندي راشي او د افغانستان د امنيت او وسلوال ځواكونناداري تر ك
 .تنظيم شي

د ملي پوځ په  . د طرحي يو له پنځو پايو څخه دهسمون د امنيتي سكتور د كېد افغانستان د ملي پوځ جوړيدنه په حكومت 
 .يږكې كار  اخيستل كي دفاع په برخه ۍد قانون په پلي كيدو او د بهرن بشپړيدوسره به له دوي نه د ملي امنيت په ساتنه،

 د ځمكني ځواك په 43،000 له دغه شميري څخه  به كابو. سرتيري وروزي 70،000 پوري غواړيكاله لمريز  1386  ترحكومت
 د . كار كويكېبڼه خدمت كوي او پاتي نور به د ظرفيتونو په ساتلو لكه د جلب و جذب په پروسه او په لوجيستيكي برخه 

  . مت و ګمارل شونه بشپړه او په خدسرتيرو روز 27،000 د  وروستيو لمريز كال تر1385

 هم دوي كې  متحده اياالت تر ټولو زياته مرسته كوي او په تخنيكي او مالي ډګر كېد افغانستان د ملي پوځ په روزنه 
 نو پوځوكې د كابل  پهچېملي پوځ ته د جذبيدونكو كسانو روزنه لس اوني وخت نيسي كوم  .اړتياوي پوره كوي

ملي پوځ په . يږخوا روزل كيه ستان، فرانسي او دغه راز د افغان روزونكو ل  د متحدو اياالتو، انګلكېروزنيزمركز 
 كېدغه راز په هر كنډك . يدوجود مو سرتيري او افسران 800 څخه تر 700 د بيا كې په هر كنډك چې تنظيم شوي كېكنډكونو 

  . متحدواياالتو افسران كار كوي د مرستي لپاره د ائتالفي ځواكونو په ځانګړي توګه دكېد روزني او عملياتو په برخه 

 چېنو ددي لپاره  . ديكې د شمالي اتحاد كسان پكي زيات او په واك چې په ملي پوځ باندي دا تورونه وه په لومړى پړاو كې
جالل   ونيول شي ملي اردو ته د جلبو جذب مركزونه په باميانو،كې جغرافيايي او قومي جوړښتونه په نظر كېپه ملي پوځ 

 كېكندز، او مزارشريف  كابل،  په هرات،چېملي پوځ دا مهال پنځه ستري قرار ګاه لري .  جوړ شويكېيز دندز او گرك اباد،
ر امنيتي او چاڼيزو يو نوي روزل شوي كنډك زيات كارونه كوي لكه د سختو جګړو او عملياتو څخه نيولي بيا ت. دي

  . عملياتو پوري

  د شمالي اتحاد او د چې نوم دي ټوليز ته هم استعماليژي دا هغه و ځواكونهشافغان پوځي ځواكونه كله كله افغان ملي
 له دغو چې له منځه والړل كېپه لړ بى وسلى كولو پروګرام دغه ډول كسان د  .يږطالبانو د وخت وسلوالو ډلو ته كارول كي

  . د ملي پوځ سره يو ځاي شول٪2،3ي كسانو څخه يواځ

 دوه نور ځواكونه يو ملي پوليس او بل د سرحد كېريمه برخه جوړوي ځكه په امنيتي پوځ ملي پوځ د افغان امنيتي پوځ د
 قومانده په خپل كېد افغانستان ملي امنيتي ځواكونه د ائتالف ځواكونو سره په ګډو عملياتو  .ساتونكي هم شامل دي 

  . لريكېالس 

 (AIA)د افغانستان لنډ مهاله حكومت 
 . ئ مخ كې وګور13تر سرليك الندى په قالى حكومت پدى هكله د انت
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 (ISAF))آيساف(د امنيتى همكاريو نړيوال ځواك 
www.jfcbs.nato.int/ISAF 

د آيساف ماموريت دا دى چې افغانانو ته د يو با ثباته او با امنه چاپيريال په جوړيدو كې له افغان حكومت سره مرسته 
 29 كال د ليندۍ په 1380  لخوا رامنځته شوي د شميره پريكړى1386  د شورا امنيتىآيساف چې د ملګرو ملتونو د. وكړي
 څو مليتىآيساف د ملګرو ملتونو .  د بن د تړون مطابق او د افغانستان د مؤقتي حكومت په بلنه افغانستان ته راغىنيټه

ځواك دى، نه د ملګرو ملتونو سوله ساتى ځواك، ځكه د آيساف لګښتونه خپله په آيساف كې د ورګډو هيوادونو لخوا 
   .وركول كيږي نه د ملګرو ملتونو لخوا

 تر دې مخكې په هرو شپږو قوماندهد آيساف .  ناټو په غاړه واخيسته كال د زمرى په مياشت كې1383 د آيساف مشرۍ د
د آيساف د رهبرۍ لومړنۍ درى دورې، برتانيې، تركيې، جرمنې او هالينډ په رضاكاره . دوراني توګه بدليدهمياشتو كې په 
  لمريز كال د زمرى په مياشت كې1384  آيساف د تركيې لخوا، ده وروستيو كېپ لمريز كال 1384 يعنې د. توګه رهبري كړي
   . لخوا رهبري كيده د برتانيې كال د غويې په مياشت كې1385 د ايټاليا او د

په دې معنى چې دوي د طالبانو پر ضد او د طالبانو د پاتي شونو او . آيساف او عمليات يې د ائتالفي ځواكونو څخه جال دي
 كال له 1382لمريز كال له وروستيو او د  1381 په هر صورت د .القاعده غړو پر ضد د آزادۍ تر نامه الندې عمليات كوي

.  مهاله هدف دا دى چې آيساف ته پراخوالى وركړل شي او دواړه ځواكونه د يوې قومندى الندې راشيراهيسې اوږدلومړيو 
 په خپله قومانده كال كې آيساف د افغانستان په شمال كې د واليتې بيا رغوني د ډلو لمريز 1383د همدې هدف لپاره په 
 هم قومانده د افغانستان د لويديځ غويې په مياشت كې كال د 1384د .  په واليتي كچه امنيت تامين شيغاړه واخيسته څو

 د  نيټه13 كال د تلى په 1385  او باآلخره دقومانده د جنوب  كال د چنګاښ په مياشت كې1385 آيساف ته وسپارل شوه، د
 8،000 دا مهال يواځي . هم دوي ته وسپارل شوه يعنې د افغانستان د امنيت عمومي مسؤل آيساف وټاكل شوقوماندهختيځ 

ائتالفي سرتيري د آيساف له چوكاټ څخه بهر پاتي دي چې دوي بيا په روزنيزو چارو او د تروريزم ضد عملياتو كې كار 
   .كوي

 څخه زيات 31،000  توګه ده يې د ناټو غړي وو آيساف ته په ټوليز26  هيوادونو چې37  كال د تلى په مياشت كې1385 د
البانيا، اسټراليا، اسټريا، اذربايجان، بلجيم، بلغاريا، كاناډا، كرويشيا، د : ت دي لهدغه هيوادونه عبار. سرتيري وركړل

ټوانيا، يټويا، ليچك جمهوريت، ډنمارك، ايستونيا، فنلنډ، فرانسه، جرمنې، يونان، هنګري، آيسلنډ، آيرلنډ، ايټاليا، ل
كيا، سلوينيا، هسپانيا، سويډن، انيا، سلووي، پولنډ، پرتګال، رومالنډ، ناريلوګسومبرګ، مسيډونيا، هالينډ، نيوز

   .سويټزرلنډ، تركيه، برتانيه او متحدو آياالتو څخه

او د غير ناټو مرستندويه هيوادونو سره كوم چې دغه ځواك ته . د ناټو تصميم نيونكي اداره بيا آيساف ته سياسي الري ښيي
ره په برونسم كې د ګډو ايتالفى قواوو د قوماندى  د آيساف عملياتى كچې ادا. مشوري كويساليې سرتيري ليږلي هم 

  . مركزى دفتر لخوا كيږى كوم چې په اروپا كې د ناتو اصلى ستر ايتالفى قدرت الندى راځى

ناټو په كابل كې د لوړ رتبه ملكي استازي يو دفتر هم لري په كوم كې چې سياسي او پوځي صالكاران كار كوي او دوي بيا د 
ت او په افغانستان كې د نړيوالي ټولني او د آيساف او ناټو تر منځ سياسي او ډپلوماټيكې اړيكې افغانستان له حكوم
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نوموړي كنډك د آيساف . د آيساف مركزي دفتر په كابل كې دى په كوم كې چې د كابل كثير القومي كنډك كار كوي .ټينګوي
  . دييليو ګزمي هم شامل ولسوا16روزمره امنيتي عمليات ترسره كوي چې په دې كې د كابل د 

دغه .  د پروسې سره، د ملي اردو او ملي پوليسو د روزنې له الري مرسته كويسمونآيساف د حكومت د امنيتي سكټور د 
پورې ګزمي كوي چې د موقعيت پورې تړاو لري او دريمه برخه يې ملي اردو ترسره كوي او د  100 – 20 راز آيساف هره ورځ د
 كال د چنګاښ په مياشت كې بشپړه شوه په كابل كې راټولي شوي وسلې د 1385 ترڅ كې كوم چې د ډى ډى آر د پروسې په

 . آيساف په مرسته له كابل څخه وويستل شوي

 (SSR)د امنيتى سكتور سمون 
ه  د پروګرامونو په مخ كې اوس هم كمزورى امنيت د لومړنيو خنډونو په توګانكشافپه افغانستان كې د بيا رغونې او د 

 كال د 1381 د . كې د حكومت د ستراتيژۍ څخه هدف دا دى چې دغه ستونزې وڅيړيسموند امنيتي سكټور په  .پاتي دى
 د ټوكيو د غونډې پر اساس چې په افغانستان كې د سولي د ټينګښت په هكله به د امنيتي سكټور سلواغى په مياشت كې

  : پنځه برخې لريسمون

 ، د افغان ملي پوځ جوړيدنه •

 ، افغان ملي پوليسو جوړيدنهد  •

 سمون، د عدلي سكټور  •

 بى وسلى، ملكى كولو او عادى ژوندانه ته د راستنيدو پروګرام يا ډى ډى آر، او  •

  د نشه يى توكو پر ضد مبارزه •

 له ډي ډي آر څخه عالوه دا نورى پايې د حكومت يو شمير وزارتونو پورې تړاو لري لكه د دفاع وزارت، د كورنيو چارو، د
په امنيتي سكټور كې د زياتو ادارو ګډون، په هيواد كې د مركزي  .عدلي او د نشه اي موادو پر ضد د مبارزې وزارتونه

 په وړاندې د مقاومت موجوديت ټول هغه څه دي چې د امنيتي سكټور سموندولت د واك محدوديت او د دغو ادارو لخوا د 
  .اليتوب پكې مشكوك تر سترګو كيږي پنځو پايو ته رسيدل متاثره كوي او بريسموند 

 د ډي ډي آر د پروسې په بشپړيدو سره د نا مسؤلو كسانو څخه د وسلو د راټوليدو  كال د غبرګولى په مياشت كې1384 د
په دغه پروسه كې به ټولې هغه وسله والي ډلي چې د مركزي دولت د كنټرول څخه دباندې كار كوي  .پيل شوه) ډاياګ(لړۍ 

  .  امنيتي سكټور د سمون جز ندى ډاياګ يو مستقل پروګرام دى او د.بې وسلې شي

 د ستراتيژۍ د يوې سموند بن او ټوكيو په غونډو كې ګڼ شمير مرستندويه هيوادونو موافقه وكړه چې د امنيتي سكټور د 
، جاپان ډي سمونټم امريكا، ملي پوځ، جرمني، ملي پوليس، ايټاليا د عدلي سيس. ځانګړې پايې مشري به په غاړه واخلي

دغه راز يو شمير مرستندويه هيوادونو په  . پر ضد د مبارزې مشري په غاړه واخيستهد نشه يې توكوډي آر او برتانيې 
 بيا په بيالبيلو اندازو او په بسپنه وركوونكينور . انفرادي توګه په ځينو ځانګړو برخو كې د كنټرول او مرستو ژمنه وكړه

  .خو يوازې امريكا ده چې تقريباً تر يوه حده په دغو ټولو برخو كې مرسته كوي. سته كويبيالبيلو برخو كې مر
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 د ملي  كال د غبرګولى په مياشت كې1383 د. په بڼه پاتي ديګواښ  د فعاليتونو تنظيم د يوه سموند امنيتي سكټور د 
نو د عمومي تنظيم مسؤليت په غاړه واخيست  د فعاليتوسمونامنيت شورا او د ملي امنيت د شورا دفتر د امنيتي سكټور د 

 د سمون دوه كميټې يې جوړي كړي چې په دواړو كې نړيوال استازي شامل دي چې يو يې د امنيتي سكټور د همغږىاو د 
   . و)فوريم (تنظيم كميټه او بله د امنيتي تنظيم جوړښت

ل شوه چې بيا د واليتي تنظيم ادارو، د واليتي بيا خو په سيمه ايزه توګه د امنيت د تنظيم دنده مركزي حكومت ته وسپار
 . رغونې ډلو او د افغانستان د ثبات پروګرام ورسره مرسته كوله

بلخوا . د ائتالفي ځواكونو، آيساف او افغان امنيتي ځواكونو تر منځ ځينې وخت تنظيم سخت او جدې پاملرنې ته اړتيا لري
ه هم په افغانستان كې زياته كړي په داسې حال كې چې د داسې يو قانون د امنيتي خصوصي كمپنيو هم دغه ستونزه نور

  .مسوده هم ترتيب شوي په كومه كې چې د هغوي كار تشريح او د خپلو عملياتو جواز بايد راجستر كړي

 ناسته او توضيحاتد برلين 
www.af/recosting/berlinconference.html 

 پكي ګډون بسپنه وركوونكو  ستروچې كېد برلين په غونډه  نيټى پورى 13خه تر  نيټى څ12 كال د ورى د مياشت له 1383د 
 تر سرليك الندي د يوه ستري مرستي د راخپلولو لپاره ښه امنيتكړي وه د افغانستان حكومت د افغانستان د راتلونكي 

افغانستان تر جوړيدو پوري د  خپلو پښو والړ ر د يو باثبات او پ چې راغلي وهكېپدغو اسنادو  .اسناد برابر كړي وه
 كال د 1380  دچې ده كېدا پداسي حال  . ميلياردو ډالرو ته اړتيا ده27،4 كابو كې كلونو 7بيارغوني لپاره په راتلونكو 
 ميليارده ډالرو غوښتنه 15 د وزيرانو د غونډي په مهال د راتلونكو لسو كلونو لپاره د كې په ټوكيو مرغومى په مياشت كې

   .شوي وه

 2،4  چېميلياردو ډالرو ژمنه وكړه 8،2  دكې د راتلونكو دريو كلونو په دوران بسپنه وركوونكو كېد برلين په غونډه 
 بيړني اړتيا  پورى1384 تر 1383 د افغانستان دولت )ميليارد ډالره يې متحدو اياالتو وركړل 2،2 چې(  يېميلياردو ډالرو

ړي په هكله څه نه دي تائيد شوي ځكه زيات هيوادونه يواځي كوالي شي په نسبي خو د پيسو د اوږد مهالي ورك .كړهپوره 
   .توګه د لنډي مودي لپاره پيسي وركړي

 د افغانستان حكومت ته ددي كې په هكله د اسنادو تر بحث سره سره د برلين پدي غونډه امنيتد افغانستان د راتلونكي 
افغان حكومت  .ه هكله راپور واوروي او خپل نوي كاري پالن روښانه كړيچانس وركړل شو څو د بن د تړون د عملي كيدو پ

، د ټاكنو په اړه فعاليتونه، د سمي اداري لپاره الري چاري، عامه (DDR)بى وسلى او ملكى كولو  كېپدغه  كاري پالن 
 او د نشي موادو پرضد سيت پلي كيدل، جنحقوقو، د قانون او د بشر د انكشافاداره، مالي اداره،اقتصادي اوټولينزه 

   .مبارزه ياده شوي وه

  د افغانستان حكومت سره به د بن چې نړيوالي ټولني ژمنه كړي چې كېد غونډي ګډونوالو د برلين تړون السليك كړ په كوم 
 برلين د د . خپلو مرستو ته دوام وركړي څو امنيت بهتره او د ترقى اجندا نوره هم پر مخ والړه شىكېد تړون په عملي كيدو 

دغه تړون توكى خصوصاً د مخدر موادو پر ضد د مبارزى په برخه كى خپله د افغانستان، چين، ايران، پاكستان، 
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د بشر د انكشاف ملى راپور په لومړى 
افى هيوادونو لخوا د پړاو كې د انكش

ملګرو ملتو د انكشافى پروګرام په مالتړ 
رامنځته شو، تر څو د بشر د انكشافى 
شاخصونو د څارنى د ميخانيزم په بڼه كار 

كال څخه را په دى خوا،  1371له . وكړى
 135 سيمه ييزه راپورونو، 21سر بيره پر 

 450بيال بيلو هيوادونو په هكله 
 . راپورونه موجود وو

افغانستان له خپلو ګاونډيو هيوادونو سره په دې خبره موافقه .ازبكستان، تركمنستان او تاجكستان لخوا السليك شول
 . په لمنځه وړلو كې به خپلى هڅى ال تنظيم كړيوكړه چې د مخدره موادو د كر، توليد او قاچاقو

 (DAD)د بسپنه وركوونكو د مرستو معلومات 
www.af/dad 

 ملګرو ملتو د انكشافى د په مالي مرسته او دن د ايټاليا، متحدو آياالتو او نډرل كال د غبرګولى په مياشت كې1381 د
د  . د مرستو په هكله معلومات چمتو شولبسپنه وركوونكوړ د ، انكشافي بودجې او بهرنيو اړيكو د څانګې په مالتپروګرام

. دې هدف دا و څو د ملي انكشافي بودجې او دغه راز د ځينو نورو بودجوي پروژو په هكله تازه او نوي معلومات آماده شي
مې ادارې برخه څوك ورسره مالي مرسته كوي او په عملي كولو كې يې كو دا چې په دغو معلوماتو كې د پروژې د موقعيت،

دغه راز د پروژو ادارې چارواكې كوالي شي چې د انټرنټ له ليارې هم خپل اسناد او معلومات دغه  . څرګندوني شوياخلى
   .پروګرام ته وليږدوي چې بيا وروسته كيداې شي په دواړو پښتو او دري ژبو كې تر السه شي

.  پروژو وده ثبت كړاي شيانكشافىانه او په هيواد كې د بشري او دا پروګرام د دې لپاره ډيزاين شوي څو د مرستو بهير روښ
څرنګه چې د افغانستان حكومت كار كوي ترڅو خپلې كمزوري بودجې ته وده وركړي نو له دغه پروګرام څخه د بودجوي د 

  .دې زياته تكيه لري بودجه اوس په همدغه پروګرام بانانكشافد ملي . معامالتو د تر السه كولو لپاره هم كار اخستل كيږي

 (NHDR)د بشر د انكشاف ملى راپور 
www.undp.org.af/nhdr_04/NHDR04.htm 

 په ملي راپور كې د انسان په ډول ډول اړتياوو باندې انكشافد بشر د 
تاكيد شوي لكه عايدات، علم ته الس رسى، تغذيه او روغتيا، امنيت، 

   .اخيستنهسياسي او كلتوري آزادي او په ټولنه كې برخه 

 كال د 1383 ملي راپور د انكشافكال د بشر د  1383 په افغانستان كې د
سلواغى په مياشت كې خپور شو چې دا د دې هيواد په تاريخ كې لومړنۍ 

دغه راپور د ملګرو ملتو د انكشافى پروګرام په مرسته د كابل .  راپور وو
يتوب چمتو پوهنتون لخوا د افغانستان د اسالمي جمهوريت په استاز

دغه راپور په دوو كالونو كې بشپړ او موضوع يې د امنيت او . شوي و
دغه راپور د ملي مشوري د منصفه هيئت او د .  تر منځ اړيكه وهانكشاف

د بشر د . نړيوالو پوهانو د يوې كميټې د كار پر اساس جوړ او د يو شمير ملي څيړونكو څيړنې پكې را اخيستل شوي دي
   ، نړيوال بانك او كاناډا كړي دي UNDPومړنې ملي راپور په چمتو كولو كې مالي مرستې  د دغه لانكشاف

چې دا به هم د كابل په پوهنتون كې د پاليسيو او بشري . كال كې خپور شي 1386كال راپور به په  1385ټاكل شوي ده چې د 
  .افغانستان كې د قانون پر رول باندې ويد دغه راپور تمركز به په .  د نوي جوړ شوي مركز لخوا وړاندي شيانكشاف
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 (HRRAC)د بشرى حقوقو د څيړنى او دفاع كميټه 
www.afghanadvocacy.org 

 . په بحثونو كې د افغانستان د خلكو د غږ پورته كول غواړىحقوقو چې د بشري هدا په تحقيقاتو والړه يوه دفاعي اداره د
 د نړيوالو معيارونو لپاره د حكومتي پاليسيو د حقوقوتان كې د بشري په افغانس  كې كال1382 دغې كميټې خپل كار د

 2 نړيوالي ادارې او 7 افغان، 6پدغه كميټه كې  .ودې په هكله د افغان او نړيوالو ادارو د ګډو هڅو په برخه كې كار پيل كړ
   .سالكار غړي كار كوي

انګړي توګه د امنيت، د ښځو د چارو، تعليم او په انتخاباتو  او په ځحقوقودغه كميټه په يو لړ ټولنيزو سياسي او اقتصادي 
دوي د خپلو الس ته راوړنو د پايلو په هكله خپله حكومت او د ټولنې مشرانو ته راپور . كې د ګډون په برخه كې كار كوي

  .وركوي او په هكله يې راډيوي او سينمايې پروګرامونه جوړوي

توب لري چې په هرو څلورو يا شپږو اونيو كې سره كښينې څو د نوموړي كميټې  ادارې غړي15د دوي په مديره هيئت كې 
مديره هيئت بيا سكرتريت ته الرښونه كوي په كومه كې . صالكار غړى د رايه اچوني حقوق نلري. ستراتيژيك لوري وټاكي

 او د غړو د كلنې فيس څخه نويب اكسفام  كار كوي او دغې كميټې ته پيسي دچې د نوموړي كميټې دوه يا درى دايمي غړي
 .راټوليږي

 د بن تړون
www.af/resources/research/Bonn%20Agreement.pdf 

د بڼ تړون په افغانستان كې د حكومتى دايمى ادارو په بيا جوړولو برخه كې د يوى مهمى نقشى په توګه كار كړي او دغه راز 
يستى څو دايمى اداره رامنځته ا په رامنځته كيدو كې هم زيار يې د مؤقتى پرواګرامونو د جوړيدو لپاره د يوه مهال ويش

   .السليك شو) پرته له طالبانو(د افغانانو د بيالبيلو ډلو له خوا  نيټه 14 كال د ليندۍ په 1380  تړون دند ب .شي

ومي په لړ كې چې بيا د بن په تړون كې بيالبيلى پروسى ځاى شوى وى لكه بيړنى لويه جرګه او د اساسى قانون لويه جرګه د ك
د افغانستان  .قدرت د وخت په تيريدو او د آزادو او منصفانه ټاكنو په پايله كې يو انتخابي حكومت ته ورانتقال شو
   .حاكميت بيا په دې كې وه چې لومړى مؤقتى حكومت ولرى بيا انتقالى او باآلخره يو ملي منتخب حكومت

حكومت او ملګرو ملتونو په . تاثره كړل خو بيا هم د بن تړون په پراخه كچه عملي شوكه څه هم امنيتى حاالتو ټاكلي وختونه م
خو په استثنا د يوى موضوع او هغه دا چې . بريالى توګه زيات هغه مؤقتي پروګرامونه عملي كړل د كومو غوښتنه چې كيده

د  .چې د ملګرو ملتونو ځواكونه پراته ووبايد پوځى قطعات له كابل او نورو هغه ښارونو څخه ويستل شوي وي په كومو كې 
 كال دتلى په مياشت 1383د ټاكني وي چې هغه هم په سمه توګه نه د جمهوري رياست او پارلمان وبن د تړون وروستي پړاو

 د افغانستان په  كال د مرغومى په مياشت كې1384 دغه تړون بيا د ، ترسره شو كال د وږى په مياشت كې1384د او كې 
  .نامى او يا تړون باندې بدل شوموافقت
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 (JCMB)د تنظيم او څارنى ګډه اداره 
www.ands.gov.af/ands/jcmb 

نوموړي اداره د افغانستان د تړون د عملي كولو لپاره د افغان حكومت او د نړيوالي ټولنې لخوا جوړه شوي څو په عمومي 
 د لندن په كنفرانس كې د افغانستان د ملي  مياشت كې كال د مرغومي په1384 دغه اداره د .توګه ستراتيژۍ تنظيم كړي

 كې د تر سره كولو د مؤقتي ستراتيژۍ او د تړون تر السليك كيدو وروسته رامنځته شوه څو د تړون د اهدافو انكشاف
   :د دغې ادارې مهم مسؤليتونه په الندې ډول دي .افغان حكومت او نړيوالي ټولنې هڅې سره منسجمي كړي

 غانستان د تړونليك د سياسى مسؤليت د بشپړونى د پروسى د لوړى كچې لرليد برابر كړى، تر څو د اف •
تر څو په تړونليك كې د وختى چوكاټ او معيارونو لپاره د انسجام، بشپړونى او پيسو برابرولو خاصو مسايلو ، او  •

 .ته كولو لپاره الر ښود تيار كړيهر موانع يا خنډ چې د دولت او يا بين المللى ټولنى له خوا وپيژندل شى، په ګو
ړون د عملي كولو راپور  او عوامو ته د تبسپنه وركوونكوجمهور رئيس، ملي شورا، د ملګرو ملتونو سر منشي، او  •

  .  كړىچمتو

 استازي چې پدې كې د يوناما، آيساف، نړيوال بانك، آسيايې 21 استازي، د نړيوالي ټولني 7په دغه اداره كې د كنټرول 
، متحدو آياالتو، برتانيې، جاپان، جرمني، اروپايې كميسون، هند، پاكستان، ايران، چين، سعودي عربستان، بانك

ۍ لپاره د افغانستان دولتي ادارې، د وندغه اداره د خپلې ارز .تركيه، روسيه، كاناډا، هالينډ، ايټاليا او فرانسه شامله ده
  . نه سره يوځاى كويمشورتي ګروپ ميكانيزم او يو شمير نور هم له ځا

 كال د كب تر مياشتى 1389 كال د ورى مياشت څخه تر 1385 كالو لپاره يعنې د 5د افغانستان د تړون مطابق دغه اداره به د 
 مياشتو كې يوه ناسته لري او په كال كې به په دوو ژبو ليكل شوي راپورونه 3دغه راز دوي به په هرو . پورى كار كوي

  .امو ته به نور اضافي راپورونه هم چمتو كويهمدارنګه عو. جوړوي

 د تنظيمد جنوبى او لويديځ افغانستان او بلوچستان 

 (SWABAC) اتحاديه 
دغه اتحاديه د افغانستان په جنوب كې د افغاني او نړيوالو نا حكومتى موسسو لپاره د تنظيم يوه اداره ده چې مركزي دفتر 

  . يې په كندهار كې دى

 نا حكومتى موسسو لخوا رامنځته شوه كومو چې په بلوچستان 12 د هغو  كال د وږى په مياشت كېلمريز 1367 دغه اداره د
په دغې اتحاديه كې د ورګډيدو لپاره بايد نا حكومتى . او د افغانستان په دننه كې د افغان مهاجرو سره مرستې كولې

 نورو نا 5 لخوا د بودجې ثبوت ولري او د ه وركوونكوبسپن دولت سره راجستر وي، د  د كېجنوبموسسه د افغانستان په 
دغه راز هغه نا حكومتى موسسى چې د دغې اتحاديې غړيتوب لري بايد اتحاديې ته . شي  تصديقاومتى موسسو لخوحك

مي غونډې، د عمومي ظدغه اتحاديه د غړيتوب من.  غړي دي30دا مهال په دغې اتحاديه كې  .كلنې پيسي هم وركړي
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د دې تر څنګ د . ياشتنې غونډي او په هرو دوو اونيو كې د مشورتي كميټې لپاره د منصفه هيئت غونډي جوړوياسمبلي م
  . اړتيا مطابق نورې غونډې هم لري

دغه . ، او د ظرفيت جوړونه دهحمايت، همغږىرخو باندې ويشل كيږي چې هغه د دغې اتحاديې دندې په دريو سترو ب
 كې د تنظيم د ودې لپاره خپلو غړو ته داسې يو جوړښت چمتو كوي څو د مرستو د ليږد لپاره اتحاديه د افغانستان په جنوب

يې د افغانستان د ددغې اتحا.  مشوري وشيسالد پاليسيو د انديښنو په هكله او په نورو عملياتي حاالتو كې بحث او 
او .  وكړه كال تر وروستيو پورى 1379خه د  كال له وروستيو څ1378 يزې اداري مشري هم ديجنوب لپاره د تنظيم د سيمه 

  د افغانى ناحكومتى موسسو د تنظيم دفتر د مسودې په جوړيدو كې له اكبر اود كړنالرودغه راز يې د نا حكومتى موسسو 
  .سره مرسته وكړه

 (IEC)د ټاكنو خپلواك كميسيون 
www.iec.org.af 

 ريفرنډم لپاره په چمتوالى، تنظيم، اداره او د كنټرول په برخه كې د ټاكنو خپلواك كميسون په افغانستان كې د ټاكنو او
د . د دغه كميسون اداره، غړي او مسؤليتونه د اساسي قانون او د انتخاباتي قانون لخوا تعريف شوي. دنده په غاړه لري

و اداره كوونكي دغه كميسون ي. ټاكنو خپلواك كميسون د حكومت له نورو څانګو او اداري جوړښت څخه خپلواكه دى
سكرتريت بيا د  .هيئت لري چې پكې نهه كمشنران دي او يو اجرا كوونكى هيئت لري چې د سكرتريت په بڼه فعاليت كوي

  . د ټاكنو خپلواك كميسون په هر واليت كې دايمي حضور لري. ټاكنو د لوړ افسر لخوا رهبري كيږي

 چوكاټ جوړول، د كانديدانو راجستر كول، د شكاياتو راټولول، د د ټاكنو د خپلواك كميسون په دندو كې د يو منظم كاري
دغه راز . ټاكنو د څارلو لپاره د ملي او نړيوالو څارونكو رابلل او عادالنه او منصفانه ټاكنو لپاره د خلكو تشويقول شامل دي

   .نوموړي كميسون د ټاكنو نتايج هم اعالنوي او د قدرت انتقال ته زمينه برابروي

 9اكنو د خپلواك كميسون لپاره يې  كال د تلى په مياشت كې كله چې جمهور رئيس حامد كرزي انتخاب شو نو د ټ1383د 
د لومړي كال لپاره نوموړي كميسون له خپلې پخواني كاري ادارې يعنې د ټاكنو د . غړي د يوې درى كلنې دورې لپاره وټاكل

 د پارلماني ټاكنو د ترسره كولو سره پاى ته  كال د وږى په مياشت كې1384 د كوم قانوني مهلت چې د(تنظيم د ګډ دفتر سره 
د جمهوري رياست ټاكنو لپاره هم ټول پالنونه او ترتيب د ټاكنو د خپلواك كميسون  كال 1388 دغه راز د. كار كاوه) ورسيد
 . ى برابريږلخوا

 (JEMB)د ټاكنو د تنظيم ګډ دفتر 
www.jemb.org 

 د چنګاښ په مياشت كې د جمهوري رياست د دوو فرمانونو پر اساس جوړ شو چې د ملي ټاكنو لپاره  كال1382دغه دفتر د 
پدې دفتر كې د جمهور رئيس حامد كرزي لخوا د ټاكنو د شپږو غړو لنډ . به د رايه اچوونكو په راجستر كيدو كې كار كوي

 په دغه  كال د سلواغى په مياشت كې1382 د. ر كوي نړيوال صالكاران چې د يوناما لخوا تعين شوي كا5مهال كميسون او 
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دفتر كې دوه غير ټاكل شوي غړي چې يو د ټاكنو د كميسون د سكرتريت مشر او بل په ټاكنو كې د يوناما صالكار دى ورګډ 
) و څارنه، تنظيم اتيارىد ټاكنو لپاره (دغه راز د دغې ادارې قانوني مهلت هم اوږد كړى شو څو ټول مسؤليتونه . كړى شول
  . ترسره شي

 ماده كې د ټاكنو د دايمي خپلواك كميسون د جوړيدو غوښتنه شوي چې 159 او 156 د اساسي قانون په  كاللمريز 1382 د
دا نو بيا هغه وخت و چې د طالبانو تر . دغه كميسون به د انتقالي دوري څخه وروسته د دغې ادارې دندې پر مخ بوځي

 كال د تلى په 1383 وروسته له دې چې د. است او پارلمان لومړنۍ ټاكنې ترسره شوي ويپرځيدو وروسته د جمهوري ري
 9 د جمهورى رياست د ټاكنو په ترڅ كې جمهور رئيس حامد كرزى وټاكل شو نو د ټاكنو خپلواك كميسون يوه مياشت كې

 كال د وږى 1384 و خپلواك كميسون دواړو دد ټاكنو د تنظيم ګډ دفتر او د ټاكن. كسيزه اداره د درى كالو لپاره رامنځته شوه
 پارلماني ټاكنو ته كار كاوه چې باآلخره د دغو ټاكنو د وروستيو نتايجو سره سم د ټاكنو د تنظيم د ادارې په مياشتى د

 .قانوني مهلت يا وخت پاى ته ورسيد

 د ټوكيو كنفرانس
ې د بيا رغونې د كومكونو د يوه نړيوال كنفرانس په بڼه په ټوكيو كې د وزيرانو غونډه چې په رسمي توګه په افغانستان ك

پيژندل كيږي په حقيقت كې د افغانستان د بيا رغونې د اداره كوونكي ګروپ يوه غونډه وه په كومه كې چې د طالبانو 
د سلواغى  كال 1380 دا غونډه د .راوروسته د افغانستان له بيا رغونې سره پكې د مرستندويه هيوادونو لخوا ژمنې وشوي

.  باندې وشوه چې مشري يې جاپان، امريكا، اروپايې كميسون او سعودي عربستان كولهد مياشت په لومړى او دوهمه نيټه
دغه راز په دغه مهال نا حكومتى موسسو هم يوه .  نړيوالو ادارو استازو ګډون كړى و21 هيوادونو او 61پدغه كنفرانس كې د 

   .بيا د وزيرانو غونډې ته وسپارل شوهغونډه درلوده د كومې نتيجه چې 

په دغو غونډو كې د افغانستان د بيا رغونې په هكله ژور بحثونه وشول او په دغه برخه كې د راتلونكو لسو كالونو لپاره د 
 د برلين په كنفرانس كې نورې هم زياتيمياشت كې په  د ورى 1383 دغه اندازه پيسي بيا د.  ملياردو ډالرو خبره وشوه15
  .  ملياردو ډالرو ته ورسيده27,4 او اندازه يې شوى

دغه غونډه بيا په افغانستان كې د سولې اوثبات تر .  بله غونډه هم په ټوكيو كې وشوه كال د سلواغى په مياشت كې1381 د
 سمونر د او د امنيتي سكټو.  په هكله بحث وشوسمونپدې غونډه كې د افغانستان د امنيتي . عنوان الندې جوړه شوي وه

  .پنځه فقريزه ستراتيژي يې رامنځته كړه

 (PRSP)ۍ د كموالى سټراټيژى پاڼه بى وزلد 
 ته د عملياتو كاري چوكاټ بسپنه وركوونكو هيوادونو حكومتونو او بى وزله شوي څو د ى د دې لپاره جوړپاڼېدغه 

   : چې لريو والړ دىدي اصولو شمير بنياي  په خونرمښت لرى د دغو پاڼو جوړښت كه څه هم .رامنځته كړي

  د هيواد شخصي پروګرام وي او د مدني ټولنې او د خصوصي سكټور عايدات له ځانه سره ولري •
 د غريبو د فايدې لپاره ښكاره نتيجې ولري •
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 .  په هكله پراخه معلومات لريطبيعت د څو اړخيزو د غريبى •

 اړيكي ولري) كوونكو سرهدوه جانبه، څو جانبه او له غير دولتي كار (د نورو غړو سره  •
 د غريبى د لمنځه وړلو لپاره په يوه اوږد مهاله ستراتيژۍ باندې كار وكړي •

 دغه هيوادونه د داسې يو بشپړ پروګرام منلو ته ال چمتو  خود دغه پروګرام مؤقتي بڼه د يو شمير هيوادونو لخوا ومنل شوه
 كال د برلين په غونډه كې افغانستان دا منلي وه چې 1380 د .نه دي، دوي اكثره وخت كمي مشوري كوي او يا هيڅ نه كوي

د دغه پروګرام لومړنې شكل  كال د غبرګولى په مياشت كې 1384 داسې يو پروګرام چمتو كړي چې له همدې امله يې له
تان د ملي چې د افغانسپريكړه وشوه  كې مجلس په انكشاف مياشتې د افغانستان د ملي  كال د ورى د1384 د .رامنځته كړ
 د پرمختګ ستراتيژۍ به د دغه پروګرام د انكشاف په جوړښت كې دا تصميم ونيول شو چې د افغانستان د ملي انكشاف

 لنډ مهالې ستراتيژۍ په خپل انكشاف د افغانستان د ملي  كال د مرغومى په مياشت كې1384 د .موادو سره مطابقت ولري
 د لمنځه وړلو د  خوارۍجه كې ديموده كې پرې ځانګړې مشوري وشوي چې په نت مياشتو د آمادګې په 9كار پيل وكړ او د 

   .ستراتيژۍ د بشپړ پروګرام تر نيمايې پورې پرمختګ وشو

 نو بيا به دغه نوى پايلى كښيښوول شى د ستراتيژۍ انكشاف كې د افغانستان د ملي  كال په لومړيو1387 كله چې د
او كه چيرې بيا دغه پروګرام تصويب شو نو بيا به .  ته وړاندې شي(IMF) وجهى صندوق بين المللى پروګرام نړيوال بانك او

نړيوال بانك د افغانستان لپاره د هيوادنى مرستو يوه ستراتيژي جوړه كړي چې په دغه ډول ستراتيژي كې به بيا په يو 
 او دغه راز به د قرضو د پروسي، څارنې .مشخص هيواد كې د دريو كلونو لپاره د بانك د كاري پالن په هكله ليكل شوي وى

   .او تحليل او تخنيكي مرستو په هكله هم يو جوړښت ولري

نو مرستو د ستراتيژۍ له جوړيدو څخه دمخه نړيوال بانك يوه مؤقته ستراتيژي جوړه كړي وه كومې وافغانستان ته د هيواد
راتيژي كې دوه انتقالي ستراتيژۍ هم وي كومې چې د په دغه ست.  كال د غويې تر مياشت پورى كار وكړلمريز 1385چې د 
كال ستراتيژي د لومړنيو  لمريز 1381د .  كال د كب په مياشت كې خپري شوي وي1381 كال د كب په مياشت كې او 1380
 1382 او د.  او آسيايې بانك مرسته كوله د ملګرو ملتو انكشافى پروګرامې په هكله وه كومې سره چې بياون د ارزواړتياو
 .  د كاري چوكاټ په رڼا كې كار كاوهانكشافكال ستراتيژي بيا د حكومت د ملي لمريز 

 (MDG)د زريزى د انكشاف اهداف 
www.un.org/millenniumgoals 

 اهداف راخپل كړى كوم چې په انكشاف چې د زريزى د و كال كې د افغانستان انتقالي حكومت اعالن كړ لمريز1383په 
 اهدافو نه مقصد دا دى چې انكشافد زريزى د .  كې د ملګرو ملتونو په زريزى سرمشريزه كې رامنځته شو لمريز كال1379

حكومت د زريزى . د ملي پاليسيو او د نړۍ په كچه د بيا رغوني د اولويتونو د ودې لپاره يو كاري چوكاټ په بڼه كار كوي
  . وژۍ له الرې يوځاي شوى و د ستراتيانكشاف د اهدافو سره د افغانستان د ملي انكشاف

  : اته اهداف په الندې توګه ديانكشافد زريزى د 

  د زياتي ولګي او غريبى له منځه وړل •
 په نړيواله توګه د لومړنيو زده كړو حاصلول •
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 اختيارات لوړولجنډر مساوات او د ښځو د  •

 د ماشومانو د مړينې د كچې كمول •
 د حاملګۍ پر مهال د ميندو د روغتيا ښه والى •

 له اچ آى وي ايډز، مالريا او نورو ناروغيو سره مبارزه •

 چاپيريال ساتنهد  •
  په برخه كې په نړيواله توګه همغږيانكشافاو د  •

 كال د 1384 د. ودغه لسټ سره افغان حكومت خاص د خپل ځان لپاره نهمه ماده هم اضافه كړه چې هغه د امنيت ښه كول و
 له اهدافو سره ځان انكشافابل كې يو كنفرانس جوړ كړ چې څرنګه د زريزى د  افغان حكومت په كغبرګولى په مياشت كې

 كال د لرليد يو راپور چمتو شو 1399په دغه كنفرانس كې د افغانستان په هكله د . عيار كړي او په دغه برخه كې بريالي شي
تونزو له امله هغه اهداف چې بايد په كوم كې چې ويل شوي دي چې په دغه هيواد كې د ظرفيت د محدوديت او د امنيت د س

   . كال كې به تر السه شي1399 كال كې تر السه شوي وي په 1394په 

 (VAU) ادارهد زيان منلو د تحليل 
دغه څانګه د كليو د پراختيا او د بيا رغونې د چارو د وزارت په چوكاټ كې د دې لپاره رامنځته شوي څو د ملي څارنې د 

  .ظيم او كنټرول كړياداري لپاره معلومات تن

 (NABDP)د سيمى د ملى انكشاف پروګرام 
 په مالي مرسته د افغانستان د كليو د پراختيا او بيا رغونې د (UNDP)  د ملګرو ملتو د انكشافى پروګرامدغه پروګرام

ويتونو په برخه  كال كې پيل شوي هدف يې دا دى چې د اول لمريز1381 دغه پروګرام چې په .وزارت لخوا پر مخ وړل كيږي
بيړنۍ رغونه، د  :د دغه پروګرام درى مهمې برخې عبارت دي له . رامنځته شيانكشافكې بيړنۍ بهبود او د اوږدې مودې 

  . مې اقتصادي ودهيظرفيت لوړول او د س

  :د دغه پروګرام عمومي اهداف بيا په الندې توګه دي

يزى ييا له وزارت سره مرسته وشي چې د ملي او د سيمه د افغانستان له حكومت او د كليو د بيا رغوني او پراخت •
 . او غريبي وركه شيى زياتد معيشت نورى الرى ستراتيژي عملي كړي ترڅو انكشاف

يزو دفترونو د تنظيم او ادارې ظرفيت لوړ شي ترڅو د ملي او د يد كليو د پراختيا او بيا رغونې وزرات او د سيمه  •
  .ه توګه عملي شييزى ودې ستراتيژي په غوريسيمه 

د افغانستان حكومت او د كليو د بيا رغونې او پراختيا وزارت سره مرستو ته دوام وركړل شي څو د كليوالو ټولنو  •
 . يزې ستراتيژيو د مالتړ پروژو ته وده وركړيياړتياوو ته په بيړه ځواب وركړي او د خپلو ملي او سيمه 

، د ملګرو ملتونو د زراعت (UNOPS) د پروژو د خدماتو دفتر د ملګرو ملتونو د پروګرام په غړو كې انكشافد سيمې د ملي 
كه څه هم د دغه پروګرام ځينې .  او شخصي قرارداديان شامل دينا حكومتى موسسې، يو ان هبيتات، )FAO( اداره خواړواو 
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م ځينې فعاليتونه په ځانګړې  لخوا عملي كيږي د دغه پروګرا ملګرو ملتونو انكشافى پروګرامبرخې په مستقيمه توګه د
 په تخنيكي مرسته خپله د كليو د بيا  د ملګرو ملتونو انكشافى پروګرام او ستر اقتصادي پروژېلوړونهيت توګه د ظرف

   .رغونې او پراختيا وزارت له خوا سرته رسيږي

زيات كډوال، بيرته راستانه په اصل كې دغه پروګرام بايد په لسو جغرافيايې سيمو كې تطبيق شوي واي په كومو كې چې 
خو اوس دغه پروګرام .  له امله زيات ځپل شوي ديناورينوشوي، زيات بيځايه شوي كسان او د جګړو او يو شمير طبيعي 

د دغه پروګرام په لومړۍ دوره كې د بيړنۍ رغونې مالتړ، .  واليتونو كې پروژې لري34ډير خپور شوي او تقريباً په ټولو 
ږى مياشتى څخه د  كال د و1381ټاكل شوي وه دغه پروګرام به د .  د سترو اقتصادي برخو بيا جوړونه وهظرفيت جوړونه او

 كال تر وروستيو پورې د دويمې دورې مسوده نه وه چمتو لمريز 1383 تر مياشتى پورې وچليږي خو د  كال د ليندۍ1383
 كال د ليندۍ تر مياشت پورې به دوام 1387ت كې پيل او د  كال د سلواغى په مياش1384لنډه دا چې دويمه دوره بيا د . شوي
په دويمه دوره كې دغه پروګرام د بيړنۍ رغونې د مرستو څخه خپله توجه و زياتو ستراتيژيكو او انكشافي پروژو ته . وكړي
  . واړوله

بسپنه . م شامل دى د پرواګرمونو څخه دى په ملي انكشافي بودجه كې هانكشافدغه پروګرام چې يو د حكومت د ملي 
   . مليونو ډالرو مرسته وكړي237,7 ژمنه كړي چې د دغه پروګرام تر بشپړيدو پورې به ورسره د وركوونكو

 (JSR)د عدلى سكټور سمون 
 لخوا شريكانو پايو څخه دى چې د زياتو 5 د ستراتيژۍ يو له سمون د حكومت د امنيتي سكټور د سموند عدلي سكټور 

 او له ښكته نه پورته د پراختياښكته لوړ پوړو مقاماتو څخه  كې له سموند عدلي سكټور په .  سره لرىد ځانهزياتي پروژې 
  :  باندې كار كيږي لكهنوښتونوسي عوامو د الس ر

 .د عدلي ادارو د زير بنا رغول او بيا رغول او د عدلي سكټور د مامورينو د ظرفيت لوړول او روزنه •

 . بيا كتنه وشيليمى نصابتعد پوهنتون په سطحه د عدلي  •

 .د عدلي قانون مسوده چمتو شي •
 . شيتو او د عامه پوهاوي كمپاين پراخد قانوني مرس •

ته وده وركړل شي څو باوري شي چې دوي له ملي ) محلي جرګي او شوراګانو(رواجي او سنتي عدلي ميكانيزم ته  •
 .ي له نړيوالو معيارونو سره مطابقت لرحقوقوعدلي نظم او د بشر د 

 سره يو سمونو مكځ پر ضد مبارزې، د فساد پر ضد مبارزې او د د نشه يې توكواو د حكومت له نورو اولويتونو لكه  •
  .تنظيم او هماهنګي ولري

 په پالن كې په ګڼ نفوسه مركزونو كې د عدلي سكټور فزيكي بيا رغونه او په ملي كچه د دغه سموند عدلي سيسټم د 
واليتي عدلي بنسټيزي پروژې هڅه كوي چې دغه پالن په واليتونو كې د افغان روزونكو په .  دهسكټور كاري پراختيا شامله
 عدلي پرسونل روزنه ده په راتلونكو درى يا 10،000 ابوكپه نورو اضافي پالنونو كې بيا د  .ګومارلو باندې مخې ته يوسي

   ). تر پايه به بشپړ شي كاللمريز 1385 ټاكل شوي ده دچې (څلورو كالونو كې او د يو ملي قانوني روزنيز مركز جوړونه ده 



 ستان لپاره مرستندوى الرښودد افغان: الف څخه تر يا

40 

دغه پروګرام .  پيل شو كال كېلمريز 1385 يو نوي پروګرام چې د ولسواليو په كچه عدلي سيسټم ته الس رسۍ ګڼل كيږي په
ه دې پروګرام پ.  لخوا تنظيميږي ملګر ملتو د انكشافى پروګرامته ايټاليا مالي مرسته وركوي او د عملي كولو چاري يې د

هدف دا دى څو د سنتي عدلي . كې په ولسواليو او د ټولنې په كچه عدلي چارو ته د الس رسۍ په زياتوالي باندې كار كيږي
 عناصر نور هم باخبره كړي، د ټولنې او مذهبې مشرانو معلومات لوړ كړي، د رسنيو له ليارې كمپاين نه منونكيسيسټم 

   .شيوشي او په ښوونځيو كې تعليم و

 د څو كليدي قوانينو پاس سمون څخه تر السه شوي هغه د عدلي سكټور د سمونهغه الس ته راوړني چې د عدلي سكټور د 
دغه راز تر سلو زياتو د  ).، د محكمو د تنظيم او د جزا قوانينقانون، د ځوانانو نوي ه كړنالرمؤقت  پروسوجنايېد (كيدل دي 

ې پدې كې د قاضيانو روزنه، قضايې پوليس، څارنواالن، د دفاع وكيالن، د قانون نورو قوانينو مسودې هم جوړي شوي چ
، د يو شمير محكمو، د څارنواالنو د دفترونو، زندانونو او د عدلي سكټور د دفترونو رغونه هم شامله نصاباو عدل علمي 

  . ده

 دايمى توګه د عدلى سكتو په ه څارنوالىد دغه پروګرام سره د افغانستان حكومت، د عدليې وزارت، ستره محكمه او لوي
ره مالي مرسته ايټاليا، متحده آياالت، ت د پروګرام سسموند عدلي سكټور د  . يوځاي كار كويد سمون په نوښتونو كې

په افغانستان كې د ملګرو ملتو د مرستو هيات د ملګرو ملتونو يو شمير ادارې لكه . كاناډا، جرمني او بريتانيا كوي
(UNAMA)،  د ملګرو ملتو انكشافى پروګرام(UNDP) د ملګرو ملتو د نشه يى توكو او جرايمو دفتر ،(UNODC) د ملګرو ،

هم ورسره مرسته  (UNIFEM)د ښځو لپاره د ملګرو ملتو انكشافى صندوق ، او (UNICEF)ملتو د ماشومانو وجهى صندوق 
  .كوي

د پام وړ ميكانيزمونه جوړ شوي دي لكه يو هم قضايې كميسون دى د دغو ټولو فعالينو د تنظيم او كنټرول لپاره يو شمير 
 د  كال د لړم په مياشت كې1381 دغه كميسون د.  جوړ شو كال د غويې په مياشت كې1381 كوم چې د بن د تړون مطابق د

 كميسون سموند عدلي  . د كميسون په نامه ونومول شوسمون تازه او د قضايې د سرهجمهور رئيس د فرمان پر اساس بيا 
   . په يوې دايمې قضايې ادارې باندې بدله شوه كال په وروستيو كې1383 يوه انتقالي اداره ده چې د

 د ملي تنظيم دنده د قانون د پلي كيدلو د كاري ګروپ اداري او د سمون كال د تلى په مياشت كې د عدلي سكټور د 1385د 
 د ستراتيژۍ د انكشافپ ته وسپارل شوه كوم چې د افغانستان د ملي  مشورتي ګروحقوقوقانون د پلي كيدلو او د بشري 

كاري ګروپ چې د عدليې وزرات لخوا يې مشري كيده د عدلي سكټور د مشورتي ګروپ كوم چې د ملي . وپروسۍ يو جز و
ړى، د دې كاري ګروپ دندي دا دي چې معلومات يوځاى ك.  په كاري چوكاټ كې رامنځته شوي وه ځاي ونيوهانكشاف

تحليل او تجزيه وكړي او د ستراتيژيو، پاليسو او پروګرامونو وده رامنځته كړي كوم چې د افغانستان د تړون د مادو پورې 
د تنظيم دغه جوړښت چې د ستراتيژيك كاري جوړښت . دغه راز په تنظيم، څارنه او ارزيابي كې هم مرسته كوي. ارتباط لري

 د كابينې لخوا تصويب شو چې د دواړو په  كال د تلى په مياشت كېلمريز 1384 ده دتر څنګ د زياتو خواو لخوا تمويل كي
   . يوه رغنيزه او مرستندويه اداره رامنځته كړهسمونګډه د عدلي سكټور د 

  .مخونه وګورى پورى 69 څخه تر 67 په افغانستان كې د عدلى سيسټم په هكله د ال زياتو معلوماتو لپاره
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 د لنډن كنفرانس
www.afghanistanconference.gov.uk 

د برتانيې په لندن ښار كې د افغانستان په هكله يوه ستره نړيواله غونډه  نيټه 12 او 11 كال د سلواغى مياشتى په 1384د 
 هيوادونو او نړيوالو 70پدغه كنفرانس كې د نړۍ . وشوه چې د افغانستان حكومت او ملګرو ملتونو يې ګډه مشري كوله

 د راتلونكي مرحلې په هكله بحث او خبرې اترې انكشاف استازو ګډون كړى وو چې پكې د افغانستان د 200 ادارو څخه
په رسمي توګه د افغانستان د تړون پيلول، د افغانستان حكومت ته د دې اجازه : موخى درلودلىدغه كنفرانس درى . وشوي

نډ مهالي ستراتيژي وړاندې كړي او دا خبره باوري شي چې د  لانكشافوركړل شي څو نړيوالي ټولنې ته د افغانستان د ملي 
افغانستان حكومت كافي داسې منابع لري چې د راتلونكو څو كلونو په دوران كې خپلو كورنيو غوښتنو او نړيوالو ژمنو ته 

   .ځواب ووايې

 لومړنۍ انكشافافغانستان د ن په كنفرانس سره د بن د تړون موده پاى ته ورسيده كومه چې د طالبانو وروسته د ډد لن
په دغه . پدغه مرحله كې كليدي سياسي اداري بيا فعاله او په آزاده توګه يو منتخب حكومت رامنځته شو. مرحله وه

سي او مادي  كنفرانس كې نړيوالې ټولنې ته د هغوي د برياوو اندازه ولګيده او د افغانستان په بيا رغونه كې د هغوي سيا
 .كړىژمنتيا بيا تازه 

 (CG)مشورتى ګروپ ميكانيزم د 
www.ands.gov.af/ands/cgs/index.asp?id=11 

، د ملګرو ملتونو د ادارو او نا حكومتى بسپنه وركوونكوجوړ شو څو د حكومت،   لمريز كال كې1382 پهدغه ميكانيزم 
 مشورتي ګروپ  دكال كېلمريز  1385 په.  د پروګرامونو په برخه كې يو تفاهم رامنځته شيانكشافموسسو تر منځ د ملي 

  .  د ستراتيژۍ د پروسې او د افغانستان د تړون سره سم بيا له سره جوړ شوانكشافميكانيزم د افغانستان د ملي 

 د ستراتيژۍ رهبريت په انكشاف د افغانستان د ماليې وزارت او د افغانستان د ملي  كال د غويې په مياشت كې1385 د
دا مهال د  . غونډه يې بيا د جون په مياشت كې ترسره شوهلومړۍي ګروپ ساختمان رامنځته كړ چې  يو مشورت درسمي توګه

 مشورتي ګروپي ډلي دي چې د امنيت، ادارې، زير بنا، تعليم، 8 د ستراتيژۍ په برخه كې انكشافافغانستان د ملي 
 خصوصي سكټورونو د ودې په برخه كې كار روغتيا، زراعت، د كليو د پراختيا، اجتماعي ژغورنو، اقتصادي اداري او د

   :د دوي مسؤليتونه په الندې ډول دي .كوي

  د ستراتيژۍ په لړ كې د افغانستان د تړون د عملي كيدو څارنه او تنظيمانكشافد افغانستان د ملي  •
 د ملي بودجي د فارمول جوړونې په پروسه كې مرسته •

 كولو په برخه كې د و كميټې ته د افغانستان د تړون د مادو د عملي د ستراتيژۍ د مشرانانكشافد افغانستان د ملي  •
 رپرمختګ راپو

  د مرستو د اغيزمنتوب څارنه په اړوندو سكټورونو كې •
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 كاري ډلي دي چې هره يوه يې د افغانستان د تړون د يوى او يا زياتو برخو 22په ګروپي مشورتي ميكانيزم كې په ټوليزه توګه 
ي ګروپونه معلومات راټول او تحليلوى، د ستراتيژيو او پاليسيو وده غواړي، د تړون په مادو كې دغه كار .مسؤليت لري

دغه كاري . پرمختګ څاري او د بودجي د پروسې پورې تړلو پروګرامونو ته وده وركوي او د هغوي مؤثريت باوري كوي
   .غونډه وي سره ناسته كويګروپونه بيا په مياشت كې يوځل مخكې له دې چې د مشورتي ګروپ ميكانيزم 

 د ستراتيژۍ د مشرانو د كميټي د كارونو څخه مالتړ كوي لكه د ګډ انكشافمشورتي ګروپي ميكانيزم د افغانستان د ملي 
خپله د افغانستان د ماليې وزارت د مشرانو د دغه كميټې . تنظيم او څارنې اداره چې د افغانستان د تړون پروګرامونه څاري

او دغه راز په ټولو مشورتي كاري ګروپونو كې . م چې د مشورتي ګروپ ساختمان په اداره كې ستر رول لوبوييو غړى دى كو
د ماليې . ره كړيپد مشورتي ګروپي ميكانيزم يوه السته راوړنه همدا ده چې د بودجي پروسه خ. خپل خپل استازي لري

 همدې هكله فعاليت كوي او كه ي ګروپونه په سمه توګه پهوزارت به بيا دا يقيني كړي چې مشورتي ګروپي ساختمان او كار
 . هڅنګ

 (AL)د معيشت نورى الرى 
ددغه  . پرضد د مبارزي يو كليدي عنصر ديد نشه يې توكو پروګرام د افغان حكومت د معيشت د نورو الرو د رامنځته كولو

 د نورو غلو تخمونه، د قرضي سيستم، د سوداګري  د كوكنارو بزګرانو او مزدورانو ته د كوكنارو پر ځايكېپروګرام په لړ 
د  كاري ګروپ د معيشت د نورو الرو . نيول شويكېمالتړ، د ماركيټ موندني اسانتياوي او نوري ټولنيزي ساتني په پام 

د معيشت د يو داچه دغه ګروپ  . د الندي موضوګانو په هكله سره بحث كويكې پر ضد د مبارزي په وزارت نشه يې توكو
 د  كال د چنګاښ په مياشت كې1384  بيا دچې د عملي كيدو پالن ډيزاين كړ كوم ورو الرو د رامنځته كولو د پروګرامن

   .جمهور ريس حامد كرزي لخوا تصويب شو

د برتانيې  او (EC)د اروپا كميسيون  زياته مرسته د متحدو اياالتو پراختيايي اداره، كې په برخه د معيشت د نورو الرو
 پر ضد د مبارزي، زراعت، د نشه يې توكو ښكيل دي هغه كې پدغه پروګرام چېدغه راز هغه وزارتونه  . كويهيواد

دوي د افغانستان د ترياكو تر ټولو  . وزارتونه ديبريښنامالداري، دكليو د پراختيا، د كار او د ټولنيزو چارو او د اوبو او 
   .ار، لغمان، كندهار، هلمند، او بدخشان كار كوي لكه ننګرهكېزياتو توليدونكو واليتونو 

 پر ِضد د مبارزي له وزارت سره په يوه مشورتي رول د نشه يې توكو او جرمونو په هكله د ملګرو ملتونو دفتر د نشه يې توكو
د معيشت د نورو  كېكال لمريز  1384دغه دفتر په .  وزارت د ظرفيت جوړوني هڅي بريالي شينوموړي كار كوي څو د كې
 ټولي پروژي د معيشت د نورو الرو اجازه وركړل شوي وه څو كې په هغي چې په هكله يو داسي ډاټا بيس جوړ كړي وه روال

 . دي عملي او د هغوي عملي كيدنه دي و څارل شي

ادو  په توانايي او غوښتنو باندي باور لري په منظمه توګه معلومات نوي كوي او د نشي موبسپنه وركوونكو د چېدغه منبع 
 د كارپوهانو يوه شبكه د معيشت د نورو الرو پوري به  كال تر منځ1385 تمه ده د. پرضد د مبارزي د وزارت لخوا اداره كيږي

 . په خپل كار پيل وكړيكېپه هرات، جالل اباد، كندهار، مزارشريف، او فيض اباد 
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 (CSC) كميسيون نود ملكى خدمتو
   .و د ملكي خدماتو د كميسون تر سرليك الندې وګورئ برخه اسمونپدې هكله د خپلواكو اداري 

 (NPP)د ملى اولويتونو پروګرامونه 
 كال د وروستيو او 1380 په افغانستان كې د بيا رغوني د هڅو د اولويتونو د تنظيم په لومړنيو هڅو كې افغان مشرانو د

  .نځته كړ مادو د ملي اولويتونو يو پروګرام رام12د  كال د وروستيو تر منځ 1382

د ملي  . كارونه تنظيم كړيانكشاف چې په مربوطه سكټورونو كې د ود ملي اولويتونو له پروګرامونو څخه هدف دا و
 د كاري چوكاټ د يو جز په بڼه انكشاف د ملي  كال د ورى په مياشت كېلمريز 1381 ام در مادو پروګ6اولويتونو لومړنې د 

دغه راز جمهور رئيس حامد . ود انتقالي دولت اولويتونو ته انعكاس وركړل شوي واعالن شو په كوم كې چې د افغانستان 
  .  مادو يو بل پروګرام هم اعالن كړ6 په جوړښت كې د انكشاف د افغانستان د  كال د ورى په مياشت كېلمريز 1383 كرزي د

د ملي اولويتونو د پروګرامونو څخه .  د جوړښت په دريو پايو كې ترتيب شوي ووانكشاف پروګرامونه د ملي 12دغه ټول 
  .  د پروګرامونو، د عامه پانګوني پروګرامونه او مشورتي ګروپونه ټول سره جوړ راشيانكشافهدف دا و چې د ملي 

  : اساسي د لومړيتوب پروګرامونه پدې توګه دي6د ملي تعليم او د روغتيايې ستراتيژيو تر څنګ 

  (NEEP) د بيړنيو مقررولو ملي پروګرام •
  (NSP)  ملي پروګرام ملى پيوستوند •
  (NTSP)  پروګرام ملىد سكټورد ټرانسپورټ  •
  (NIPP) د اوبو رسولو او بريښنا ملي پروګرام •
  ASP)  ثبات پروګرام دد افغانستان •
  (FSP) د ممكنه مطالعې پروګرام •

  : و پدې توګه و اعالن شوي كال د ورى په مياشت كې1383 د شپږو مادو د ملي اولويتونو هغه پروګرام چې د

 (NSD & LMP)  پروګرامبازار مهارتونو د ودي او د كارګرانو د  ملىد •

 (NVP)د ملى زيان منلو پروګرام  •

 (NAP) د زراعت ملي پروګرام •
 ونه پروګرام حاكميت او د قانون دتلا عد ملىد •

 (NUP)  ملي پروګرامښارونود  •

  (NPSP)  پروګرام ملىخصوصي سكټورد  •

 خپلواكه ثبات پروګرام په ديتونو ځينې پروګرامونه لكه د ملي همبستګې پروګرام او د افغانستان كه څه هم د ملي اولو
د ملي .  د ستراتيژۍ تر چتر الندې كار كويانكشافتوګه كار كوي خو زيات پروګرامونه بيا د اړوندو وزارتونو او د ملي 
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 د ستراتيژۍ له پروسې سره زياته انكشافانستان د ملي  د افغ لمريز كال كې1385 اولويتونو د پروګرامونو ستراتيژي په
 . اولويتونه وپيژندلانكشاف د مشورتي ګروپي ميكانيزم په رڼا كې د ملي شريكانوخالصه او د بيالبيلو 

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

 له پروګرامونو څخه شميرل بونومت د لومړيتوكې ځاي لري او د حكو په كاري چوكاټ انكشافدغه پروګرام هم د ملي 
 په چارو كې د عوامو انكشاف په چارو كنټرول رامنځته شي او د انكشافد دغه پروګرام اساسي هدف دا دى چې د . كيږي

   :په ځانګړى توګه د دغه پروګرام دوه لومړنې اهداف په الندې توګه دي. برخه اخيستنه زياته شي

 خوا د  ته د يوه كاري چوكاټ رامنځته كول څو يو خوا خپله د ټولنو تر منځ او بلريكړوپ مشورتي كچهد كليو په  •
  .يو تفاهم رامنځته شيمرستندويه ادارو تر منځ 

 وركړل شي چې په لړ كې به يې د غريبي كچه هم انكشافپه محلي توګه به بيا رغونې، ودې او ظرفيت جوړولو ته  •
  .راكمه شي

  :وس غواړي دغو اهدافو ته په الندې توګه ځان ورسويد ملي پيوستون پروګرام ا

يزه توګه د ټولنيزو انكشافي شوراګانو رامنځته كول چې دغو شوراګانو ته به د پټو رايو اچولو له ليارې يپه سيمه  •
  .استازي وټاكل شي څو خپل اولويتونه معرفي كړي او په هكله يې د بيا رغونې د پروژو وړانديز وكړي

  انو د غړو د ظرفيت لوړولد دغو شوراګ •

  په مستقيمه توګه بيا دغو شوراګانو ته د پيسو وركول څو خپلې پروژې پرې پيل كړي •

  يزو بنسټونو، حكومتي ادارو او د مرستندويه ادارو تر منځ د اړيكو رامنځته كوليد سيمه  •

د ملي  .باندې زيات تاكيد كيږيپه دغه پروګرام كې مصيبت ځپلو خلكو لكه ښځو، داخلي بيځايه شويو او اقليتونو 
 زرو 24پيوستون د پروګرام هدف دا دى چې په هيواد كې هر كلي ته ورسيږي چې د دغه پروګرام د معلوماتو پر بنسټ ټولو 

 274 زره كلي تصويب شول او د هيواد په 17  كال د زمرى په مياشت كې1385 د.  كاله پورې ورسيږي1386 كلو ته به دوي تر
 مليونه ډالر وركړل 200,9 زرو څخه زياتو كليو كې پروژې پيل شوي او دغو ټولنو ته په مستقيمه توګه 14ې د ولسواليو ك
   .شوي دي

 په پالنونو كې ځاي لري د ټولنې د انكشافي شوراګانو، د ملي پيوستون انكشافد ملي پيوستون پروژې چې د ټولنې د 
 پالنونو ته بيا خپله د انكشافد ټولنې د  .تى موسسو لخوا ډيزاين كيږي محلي نا حكوم23 او نورو UN-Habitat همكارانو،

ټاكل شوي ده د ملي پيوستون پروګرام به .  زرو ډالرو پورې وركول كيږي60محلي منابعو او د ملي پيوستون له پيسو څخه تر 
پيل سره  لمريز كال 1386 كې چې د همدغه كال په وروستيو  تر پايه پورې خپل لومړنۍ پړاو پاي ته ورسوي او د كال1385 د

په دغه موده كې به دغه پروګرام سمبالي ټولنې تر خپل بشپړ .  كلن پړاو ته ورننوځي3 يو نوي  به دغه پروګرامسمون خورى
   .پوښښ الندې راولي
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 انكشاف الندې د د دغو ټولو پروژو تنظيم او اداره د كليو د پراختيا او بيا رغونې د چارو په وزرات كې د ټولنې تر مشرۍ
دغه راز د پروګرام د پاليسۍ او د تنظيم په برخه كې د . شعبه پر مخ وړي او مشاورين ورسره د وزارت په كار كې مرسته كوي
د ملي پيوستون د پروګرام لپاره لومړنۍ پيسي د . وزارتونو تر منځ يو كاري ځواك او يوه اداره كوونكي كميټه كار كوي

 لكه اروپايې كميسون، امريكا، برتانيه، كاناډا، جاپان، ناروي، بسپنه وركوونكيول كيږي او نور نړيوال بانك لخوا ورك
 . يارك او جرمني هم ورسره مرسته كوډنم

 (NDP)د ملى انكشاف پروګرامونه 
  . ئ عنوان الندى وګور يعنى د وروستنى د ملى انكشاف د كارى چوكاټپدې هكله

  (NDF)د ملى انكشاف كارى چوكاټ 
 انكشاف د افغانستان د مؤقتي ادارې لخوا په افغانستان كې د  كال په وروستيو كې1380  كاري چوكاټ دانكشافد ملي 

 پروګرامونه د دريو غټو پايو الندې راټول 16 انكشافپدې كې د ملي . او د بيا رغونې د پروسي لپاره رامنځته شوي دى
دغه راز د ملي .  لپاره د چاپيريال جوړونهانكشاف او د )3،  ي زير بنا فزيك)2،   ټولنې ساتنه د اوى د انسان)1  :شوي

 نور 6 كال كې پرې 1383همدارنګه په .  نور پروګرامونه هم شامل دي6 په كاري چوكاټ كې د ملي اولويتونو انكشاف
 پروګرامونه د 16 افانكشد ملي .  څخه وولومړيتوبو كوم چې د حكومت د پاليسيو له سترو زيات شولپروګرامونه هم ور 

  . يوه مشورتي ګروپ لخوا كنټروليږي

 د هرې پروژې په انكشاف پروګرامونه د يو جوړښت په بڼه كار كوي په كوم كې چې د بيا رغوني او د 16توګه دغه نظرى په 
 د پروګرام له نىاچوهر مشورتي ګروپ بيا د خپل سكټور د پالن د عملي كولو لپاره د عامه پانګه  .هكله پكې بحثونه راغلي

  . ځانګړو حاالتو څخه هر يوه ته يې يو مشورتي ګروپ هم كار كوي6دغه راز د  .ليارې ملي انكشافي بودجې ته وړانديز كوي

 د پالن بسپنه وركوونكوو چې د حكومت او و كاري چوكاټ د ماليې وزارت تر كنټرول الندې لومړنۍ مركز انكشافد ملي 
 انكشاف د دې ځاي د افغانستان د ملي  كال د مرغومى په مياشت كې1384 كاوه خو بيا دجوړولو په برخه كې يې كار 

  .ستراتيژي ونيوه

 (NRVA)د ملى خطر او زيان منلو ارزونه 
www.mrrd.gov.af/vau 

 د  افغانستان څانګه دسر شميرنىدا يو له هغو لومړنيو وسيلو څخه ده په كوم كې به چې د مركزي احصايوي دفتر د ملي 
 كلونو لمريز 1384 او 1382دغه ډول ارزيابي دوه پال مخكې يعنې په . معلومات راټولويخلكو د زيان منلو د كچې په هكله 

  .كال كې ترسره شي لمريز 1386ي به په ونكې ترسره شوي او ټاكل شوي ده چې بله دغه ډول ارز



 ستان لپاره مرستندوى الرښودد افغان: الف څخه تر يا

46 

 د : لكه،عيشت په هكله الښه پوهاوى تر السه كړى د مد سروي اصلي هدف دا دى چې په افغانستان كې د كليوالو خلكو
، روغتيايې حالت، تعليم، اوبو ته الس رسى، زراعت او ه لګښتوند خواړوستراتيژي، جايداد، عايداتو د السته راوړو 

د دغى ارزيابۍ .  ته الس رسي، د مهاجرت تاريخچې او د خطرونو او ناخوالو په هكلهبازارمالداري، ټرانسپورټ او 
دنى چې د خوارى د طبيعت او د ګچې، خطر او زيان منلو به هكله معلومات څرګندوى، د جارى ټولنيزو پروګرامونو له مون

كليواله او ښارى كورنى په بر كې نيسى كوالى شى چې د ټولو  34،000 نوموړى پراخه سروى چې. طرحى سره يوځاي كيږى
  . له تر ټولو ال ښه احصايېه برابره كړىوالياتو، كوچيانو او لسو تر ټلو لويو ښارونو په هك

ى د ادارى د فعاليتونو نتيجى او راپورونه د كليو د پراختيا او بيا رغونې چارو د وزارت وند ملى خطر او د زيان منلو د ارز
ت هم د دغه راز به د دغې ادارې په واسطه  د ټولو سرويګانو نخشي او نور معلوما. په بريښنا پاڼه كې تر السه كوالى شئ

همدارنګه كه غواړئ د نويو پرمختګونو او سرويګانو څخه خبر شئ نو دغه بريښنا ليك ته . انټرنيټ له الرې خپاره شي
  afghhan_cso@yahoo.com: ليك واستوئ

 (NSS)د ملى نظارت سيسټم 
www.mrrd.gov.af/vau 

 د رسولو د نظارت سيسټم شامل دى چې د دې خواړو او د زيان منلو، بى وزلىكې د هيواد په كچه د ملي نظارت په سيټم 
د ملي نظارت سيستم .  په اړه معلومات د يوه چتر تر الندې راټول كړيزيان منلو رسولو، او د خواړو دلپاره جوړ شوي څو د 

 لخوا بسپنه وركوونكو كال كې د لمريز 1381كله چې په كړ ه پيل  وروسته له هغ كال د وږى په مياشت كې1382 خپل كار د
  . په يو وركشاپ كې د اروپايې كميسون لخوا ومنل شو

 كړي ترڅو د پاليسې د ودې او د پروګرام جوړولو په برخه كې ترې راټولد ملي نظارت د سيستم اهداف دا دي چې معلومات 
باوري كړي چې دوي دا ظرفيت لري څو د ملي نظارت د سيستم كار واخيستل شي او د حكومت اړوندو ادارو ته دا خبره 

   : سترې برخې لري4د ملي نظارت سيستم  .فعاليتونه په راتلونكي كې عملي كړي

   په كال كې دوه ځلهونه سروي او ارززيان منلود ملي خطرونو او  •

  د بيړنيو اړتياو ارزيابي •

 ؛ اومخكې تر مخكې د خبرداري او د معلوماتو سيستم •
   څيړنې او ځانګړې مطالعه •

 كال د سلواغى تر مياشتى 1383د  نيولي بيا  كال د وږى له مياشت څخه1382د دغه سيستم لومړنۍ مرحله كومه چې د 
 نړيوال سازمان، د روغتيا وزارت، يونسف خواړوپورې وه د كليو د پراختيا او بيا رغونې د وزارت لخوا رهبري كيده او د 

د تحليل څانګه د كليو د پراختيا او بيا رغونې د زيان منلو د  .رۍ د وزارتونو سره په تفاهم مخكې تلهاو د زراعت او مالدا
د دغه سيستم دويمه دوره كومه . چارو په وزارت كې د دې لپاره رامنځته شوه څو د ملي نظارت د سيستم توكي عملي كړي

 دوام لري د مركزي احصايوي دفتر تر څنګ يوه شتى پورى كال د وږى تر ميا1387  څخه د كال د كب له مياشت1383 چې د
   .يو معلومات چمتو كچېاضافي څانګه ده 
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د ملي نظارت د سيستم له اهدافو څخه يو دا دى چې د مركزي احصايوي دفتر په دننه كې ظرفيت لوړ كړي څو د كورنيو د 
سولو او زيان منلو لپاره وروستي معلومات و رخواړ، خوارۍسروي په هكله معلومات ډيزاين، عملي او تحليل كړي او د 

د مصيبت ځپلو د تحليل څانګه د كليو د پراختيا . لو لپاره هم اغيزناكه دهود دې ټولو تر څنګ د دولتي پالن جوړ. نوي كړي
ري كوي او بيا رغونې د وزارت لپاره د پاليسيو په توليداتو باندې ځانګړې معلومات او تحليل چمتو كوي او دا خبره باو

پر چې د مركزي احصايوي دفتر راتلونكي سروي به د كليو د پراختيا او بيا رغونې د چارو د وزارت د پروګرام د اړتياوو 
 . ويبنسټ

 (NPSO) د ملى پروګرام د مالتړ دفتر
كې  وستيو كال په ور1384  په جوړښت كې اعالن شو او دانكشاف كال كې د افغانستان د  لمريز1384نوموړي پروګرام په 
 انكشافد دغه دفتر مشري د جمهور رئيس پخواني اقتصادي صالكار كوي او د افغانستان د ملي . يې دفتر پرانيستل شو

   .د ستراتيژۍ او د تنظيم او څارنې د ګډ مجلس سره په تفاهم كار كوي

اولويتونو د پروګرامونو او پروژو  د ستراتيژۍ په رڼا كې د انكشافد دغه پروګرام ماموريت دا دى چې د افغانستان د ملي 
دا  .په عملي كولو كې آسانتياوي برابري كړي او وزارتونو ته اړين متخصصين او د پاليسۍ په هكله مشوري چمتو كړي

بلكې د يوې خدمتي ادارې په بڼه به له اړوندو . پدې معنى نه چې د كنټرول او د څارنې د ميكانيزم په بڼه به كار كوي
  .  د اولويتونو د پروګرامونو او د پروژو په عملي كولو كې مرسته كويوزارتونو سره

له دغه دفتر سره مالي مرسته د . يز دفترونه به يې ښايې په راتلونكي كې جوړ شييد دغه پروګرام دفتر كابل كې دى او سيمه 
 كال كې په يوى خپلواكې او دايمې ريز لم1388دغه دفتر به په . نړيوالو قرارداديانو، امريكا، او كاناډا لخوا ترسره كيږي
 .اداري بدل شي چې كاركوونكي به يې يواځې افغانان وي

 د نا حكومتى سازمانونو قانون او كړنالر
 غير انتفاعى نا حكومتى سازمان وييل كيږى  ترڅو روښانه كړي چې څه تهدوه ستر نوښتونه وو كال راهيسي  لمريز1381له 

 هم قانون لومړى .تان كې د نا حكومتى موسسو په فعاليتونو كې حساب او شفافيت رامنځته كړي او په افغانساو څه ته نه،
نا حكومتى د .  فعاليتونه څه شي ديمجاز څه شي ده او د هغوي نا حكومتى موسسهو چې پدې سره دا ښودل كيږي چې 

، او  څخه د راغلو راپورونو وضاحت د جوړيدو لپاره د يو شمير ځانګړتياو برابرول، او له نا حكومتى موسسوىموسس
 . او شفافيت زيات كړياعتبار تر څو د نا حكومتى موسسو انتفاعى ادارى دى ته وهڅوى تر څو ځانونه تجارتى جوړ كړى،

 څو د حساب ه شوى چې خپله د افغان نا حكومتى موسسو د ټولنې لخوا جوړكړنالردويمه خبره د نا حكومتى موسسو 
   .مسلكي معيارونو كې ځان ژمن وښاييوركولو، شفافيت او 

له نا حكومتى موسسو سره په مشوره او د نا حكومتى موسسو لپاره د قانون د نړيوال مركز په تخنيكي مرسته د نا حكومتى 
 ناحكومتى موسسو هم د .كال كې د عدليې وزارت ته وړاندې شوه لمريز 1382موسسو د قانون لومړنۍ مسوده په 

 كال د ورى د مياشت په مجلس لمريز 1384 كال د ورى د مياشت په انكشافى مجلس كې او هم د لمريز 1383افغانستان د 
 كال د 1384  چې باآلخره د نا حكومتى موسسو قانون دكې د ناحكومتى موسسو د قانو د پايلى ايښودو غوښتنه وكړه،
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ى د قرارداديانو په واسطه له راجستر شويو نا په دې قانون سره واقعي نا حكومتى موسس.  پاس شوغبرګولى په مياشت كې
 اداري د نا 2،400  تر منځ كابو كال وروستيولمريز 1383 كال وروستيو او لمريز 1380 د. حكومتى موسسو څخه بيلي شوي

پاره يې هيڅ ډول شرايط نه حكومتى موسسو په نوم له حكومت سره راجستر شوي داسې حال كې چې د دغه راجستر كيدو ل
  . ودلدرل

 نا 120 كال د چنګاښ په مياشت كې د نا حكومتى موسسو د قانون لومړنۍ مسوده حكومت ته چمتو شوه نو 1382كله چې د 
 باندې بحث ىحكومتى موسسو په داسې يو وركشاپ كې ګډون وكړ چې په افغانستان كې د نا حكومتى موسسو كړنالر

اكبر، د افغانستان د ناحكومتى موسسو د :  سترو تنظيمونكو ادارو4د دغه كړنالرى مسوده د نا حكومتى موسسو د . كيده
.  لخوا چمتو شوي وهميرمنو د سازمان ىتنظيم اداره، د افغانستان د جنوب لويديځ او بلوچستان د تنظيم اداره او د افغان

 كړي چې باالخره قطعى جوړ شو څو مسوده تنظيم او سكرتريت د اكبر د مؤسسې تر مراقبت الندې كړنالرىدغه راز د دغه 
 كال د غبرګولى د لمريز 1384  باالخره دكړنالرد نا حكومتى موسسو .  كال د غويې په مياشت كې بشپړه شوه1383بيا د 

 سره د يوځاي كيدو لپاره بايد دغى كړنالرى. ه شوه په عامه توګه د نا حكومتى موسسو د ټولنې لخوا خپر نيټه9مياشت په 
سو د خپلو نا حكومتى موسسو په هكله يو شمير اسناد حاضر كړي واى چې په دې كې د قانوني ټولو نا حكومتى موس

 1385 د. غړيتوب، مالي ريكارډ او اړوندو وزارتونو ته د راپورونو يوه كاپيمديره هيات راجستر كيدو اسناد، د تنظيم د 
اني او نړيوالو نا حكومتى موسسو غړيتوب تر  افغ100 سره كابو كړنالرى  د نا حكومتى موسسوكال د تلى په مياشت كې

  . ړالسه ك

  .   مخونه وګورى127 - 117د ناحكومتى موسسو د كړنالر د پوره متن لپاره  

 (DIAG)د نا مسؤلو وسله والو ډلو د انحالل پروګرام 
www.diag.gov.af 

دوام په توګه پيل شو پدې معنى كله چې د  د ډى ډى آر د پروسې د  كال د غبرګولى په مياشت كې1384 د ډاياګ پروګرام د
دا هغه . ابو سلو زرو وسله والو مليشو د بې وسلې كولو پروګرام پيل شوكډى ډى آر پروسه بشپړيدو ته نږدي شوه نو د 

دا هم د بن د تړون مطابق عمل و، ځكه دغلته . مليشي وي چې د افغانستان د پوځي ځواك څخه د باندې يې فعاليت درلود
 ادارې تر واك الندې د لنډ مهالهل ځواكونه او وسلوالي ډلي ټولي وي وو چې بايد ټول مجاهدين، افغان وسله واويل ش
  . راشي

پداسې حال كې چې د ډى ډى آر د بې وسلې كولو پروګرام په خپله خوښه وه خو د ډاياګ پروګرام په هكله بيا د جمهوري 
لي قانون كې يوه ماده هم راغلي وه، ځكه ډاياګ د غير قانوني ډلو سره معامله رياست فرمان او د وسلو د كنټرول په اړه په م

ير ملكي ژوندانه ته د بيرته ستنيدو كوم امتياز نشته او د فردي ګټو پر ځاي ډاياګ د څپدې كې لكه د ډى ډى آر په . كوي
  .ټولنې د ګټو لپاره كار كوي

دغه پروګرام د بې . ر لپاره يې يوولس مليونه ډالر ځانګړي كړي ديد ډاياګ سره هم زياته مرسته جاپان كوي او د دې كا
پدغه كميسون كې بيا د دفاع وزارت، . وسلې كولو او ملكي ژوندانه ته د بيرته ستنيدو د كميسون لخوا عملي كيږي
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د ډاياګ پروګرام تر دې مهاله . كورنيو چارو وزارت، د ملي امنيت ادارې، يوناما، ائتالف او د آيساف استازې ګډون لري
  . بشپړ شي كال تر پاى پورىلمريز 1386  وسلې سپارل شوي او ټاكل شوي ده چې د ډاياګ پروګرام به ده ميل24،000 ته تر

 (CNTF)د نشه يې توكو پر ضد د مبارزى وجهى صندوق 
افغان حكومت د غوښتنې  لخوا د (UNDP) ملګرو ملتو د انكشافى پروګرام  د كال د تلى په مياشت كې1384 دغه اداره د

 پر ضد د مبارزې په برخه كې حكومت ته زياتې د نشه يې توكود دغې ادارې غټ اهداف دا وو چې . په ترڅ كې جوړه شوه
د نشه يې . منابع برابري كړي، د دغو منابعو په استعمال او تخصيصونو كې د حساب او شفافيت څخه كار واخستل شي

   .كې حكومت برالسى شي او په دغه برخه كې د فعاليتونو تر منځ يو انسجام رامنځته شي پر ضد د مبارزې په برخه توكو

 د كنټرول د ملي ستراتيژۍ له اهدافو سره د نشه يې توكوهغه پروژې چې غواړي د دغې پروژې څخه پيسي واخلي بايد 
زارتونو او ادارو ته خپل كاري مې كې د اړتياوو وضاحت وكړى او اړوندو ويهمغږي وي، په يوې ځانګړې جغرافيايې س

 او برتانيه  د ملګرو ملتو انكشافى پروګرامد دغه صندوق په مجلس كې حكومت، يوناما، آسيايي بانك،. ظرفيت وښي
 . ىك پكې د څارونكې په توګه كار كوشامل دي او نړيوال بان

 (CN)د نشه يې توكو پر ضد مبارزه 
www.mcn.gov.af 

ثباتي او بي امنيتي د  مله بيد ترياكو د اقتصاد له ا
.  په وړاندې يو ستر خنډ رامنځته كړىانكشافافغانستان د 

 پر ضد د مبارزې هڅې د د نشه يې توكونو د دې لپاره 
 برخه د پروګرامونو انكشافافغانستان د بيا رغوني او د 

، د سموندا د حكومت د امنيتي سكټور د . ګڼل كيږى
 د انكشافتان د ملي افغانستان د تړون او د افغانس

 كال 1380 په .ستراتيژۍ يو له پنځو پايو څخه شميرل كيږي
 د نشه يې توكود طالبانو د راپرځيدو وروسته حكومت كې 

 كال د ليندۍ په 1383 د. كر، توليد او قاچاق منعه اعالن كړ
 پر ضد د مبارزې د ملي كنفرانس د نشه يې توكو مياشت كې

د نشه هور رئيس حامد كرزي په ترڅ كې نوي ټاكل شوي جم
 پر ضد مبارزه د خپل حكومت د لومړيتوبونو څخه يې توكو
  . ياده كړه

 پر ضد د مبارزې په برخه كې ټول فعاليتونه منظم او د نورو اړوندو د نشه يې توكو پر ضد د مبارزې وزارت توكو يېد نشه 
  .ه ادارې سره په يوه غږ كار كوي او جرمونو پر ضد د ملګرو ملتونو لد نشه يې توكووزارتونو او 

 1384او جرايمو دفتر د د نشه يې توكود ملګرو ملتو 
روى پر بنسټ، په تير كال كې د كوكنار كر په كال س

 فيصده زيات شوى دى چې يوازى د 59ټوليزه توګه 
.  فيصده زياتى موندلى دى162هلمند په واليت كې يې 

 92 ټنه كوكنار كيږى، او د نړى 6،100چې حاصل يې 
 34په اوس مهال كې له . فيصده اندازه څرګندوى

وكنارو څخه پاك  واليتونه د ك6واليتونو څخه يوازى 
د كوكنارو د كرنى لږول او د ترياكو د اقتصاد له كبله . دى

چې كومى نا امنى رامنځته شوى د كوكنارو پر ضد د 
مبارزى د ټولو كوښښونو لپاره د يو ړومبيتوب په بڼه 

 . پاتى كيږى
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 پر ضد د مبارزې د د نشه يې توكو او  كال د ليندۍ په مياشت كې جوړ شو1383 پر ضد د مبارزې وزارت دد نشه يې توكو
 پر ضد د مبارزې توكو يېد نشه  . راهيسي فعاليت كاوه كال د تلى مياشتى1381 اداري ځاي يې ونيوه كومې ادارې چې د

 جوړه شوه  كال د مرغومى په مياشت كې1384  د كنټرول د نوى ملي ستراتيژۍ په واسطه چې د نشه يې توكودپروګرامونه 
 د افغانستان د انتقالي حكومت پر مهال جوړ شوي كې لمريز كال 1382 د دغې ستراتيژۍ لومړى جوړښت په .پر مخ درومي

ومت د هڅو د مالتړ لپاره يو ستراتيژيك كاري چوكاټ  د مبارزې په برخه كې د حكد نشه يې توكووه چې په رڼا كې يې 
  :په دغه ستراتيژۍ كې څلور كليدي اولويتونه ذكر شوي دي .ووچمتو او په مستقيمه توګه د منابعو تخصيص ښودل شوى 

 د تجارت لمنځه وړل او خپله د د نشه يې توكو د قاچاقچيانو او د هغوي د مالتړو په نښه كولو سره د نشه يې توكو •
  دغه ډول تجارت لپاره د مركزونو يا هډو تخريبول

  د پروګرام غښتلي كولد معيشت د نورو الرو •
 د دغه ډول بې قانونه موادو لپاره د غوښتنو كمول او د معتادينو درملنه •

  غښتلى كول ادارو په مركز او واليتونو كې د حكومتي •

 د نشه يې توكو پروګرامونه دي په كوم كې چې د نورو الرود معيشت  پر ضد د مبارزې د طرحې يو مهم عنصر ونشه يې توكد 
 د ه امنكرونكو بزګرانو او مزدورانو ته عوضي تخمونه، د قرضو وركړه، د سوداګرۍ مالتړ، ماركيټ موندلو او د ټولنيز

ندي لمنځه  او جرمونو پر ضد د ستراتيژۍ په لړ كې تر اوسه زيات كوكنار د نشه يې توكو .شبكو رامنځته كول شامل دي
 هغه د كورنيو چارو د وزارت په چوكاټ كې رامنځته شوي او هغه تر سره شوىچې وړل تللي بلكې د كوكنارو محدود لمنځه 

 بيا  له منځه وړلود كوكنارو .په تخنيكي مرسته ترسره شوي) متحدو آياالتو، برتانيې او ملګرو ملتونو(هم د نړيوالي ټولنې 
   . ترسره شوىپه واسطه ملي پوليسو له خپله د واليانو او د افغان

 د  پر ضد د قانون لخوا حمايه كيږي كوم چېد نشه يې توكو او جرمونو پر ضد د مبارزې ستراتيژي خپله د نشه يې توكو
مه ماده كې و د اساسي قانون په او كاللمريز 1382  د جمهوري رياست په فرمان او د كال د ليندۍ په مياشت كې1384

 پر ضد د مبارزې د اغيزمنتوب لپاره يو قانوني كاري د نشه يې توكوبل خوا د عدليې وزارت كار كوي څو  .راغلي وه
 پر ضد د مبارزې او د د نشه يې توكو  كال د سلواغى په مياشت كې1383 دغه راز نوموړي وزارت د. چوكاټ رامنځته كړي

 په د نشه يې توكو مبارزې په پيښو كې كار وكړي، او  پر ضد دد نشه يې توكوجنايې محكمې يو كاري ځواك جوړ كړ څو 
   .برخه كې قاضيان، څارنواالن او تحقيق كوونكي وروزي

د نشه  پر ضد د مبارزې د قانون په پلي كيدو كې دوه ادارې هم جوړې شوي دي كومې چې دواړه د نشه يې توكوهمدارنګه 
 ده په راتلونكو څو تمهدغه راز .  الندې كار كويقوماندىرستيال تر  پر ضد د مبارزې په برخه كې د كورنيو چارو د ميې توكو

د دوي به لومړني كسان وي چې . ابو دوه زره افسران هم وروزل شيك پر ضد د ځانګړو ځواكونو د نشه يې توكوكلونو كې به 
د نشه يې  افغانستان كې په  ځانګړى ځواك بهد نشه يې توكود افغانستان  . د قاچاقو په هكله به پلټني كوينشه يې توكو

همدارنګه افغان ملي پوليسو، سرحدي پوليسو او د لوى الرې پوليسو ته به .  پر ضد د پوليسو سره يوځاى كار كويتوكو
   . پر ضد روزنه وركول كيږيد نشه يې توكوهم 

 د يوه دويم ملي كنفرانس  پر ضد د مبارزې وزارت په همدې موضوعد نشه يې توكو نيټه 31 كال د زمرى مياشت په 1385 د
 پر ضد مبارزه د ټولو وزارتونو او په د نشه يې توكوكوربتوب وكړ په كوم كې چې جمهور رئيس حامد كرزي وويل چې 
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 كال مخكې تر كركيلى يو كمپاين هم پيل شو چې  لمريز1385په دغه كنفرانس كې د . افغانستان كې د ټولو ادارو كار دى
   .څو كوكنار ونه كري او پر ځاي يې نورې قانوني غلي وكريپكې بزګران تشويقيدل تر

 پر د نشه يې توكو پر ضد د مبارزې لپاره پيسي د يو شمير منابعو څخه وركول كيدى خو اوس دغه پيسي د نشه يې توكو
تان د  د افغانس كال د ورى په مياشت كې1384  مركزي وجهي صندوق ته وركول كيږي د كوم په هكله چې د د مبارزىضد

 ضد د مبارزې په برخه كې كميټې هره مياشت دوه ځله غونډه كوي ر پد نشه يې توكو. و جوړښت كې اعالن شوى وانكشاف
دغه راز د افغانستان د .  استازي او ملګري ملتونه برخه اخليبسپنه وركوونكوچې پكې اړونده وزارتونه، د سفارتونو او 

  .موجود دىبارزې يو مشورتي ګروپ هم  پر ضد د مكود نشه يې تو په ستراتيژۍ كې انكشافملي 

 (PC)د والياتو تنظيم 
 د تنظيم لپاره ډول ډول انكشاف كال راهيسې په افغانستان كې د واليتونو په كچه د بيا رغونې په هڅو او د  لمريز1381د 

ستازو، د عملي كولو په برخه كې چې په دې كې د واليتونو واليانو، د اړونده وزارتونو ا. ميكانيزمونه كارول شوي دي
   . شامل دياستازى بسپنه وركوونكوشريكانو او د نړيوالو ادارو او د 

كال كې د يوه داسې ميكانيزم په بڼه كار پيل كړ چې يواځې په واليتونو كې يې بشري  لمريز 1381د واليتي تنظيم ادارو په 
واليتونو كې شته دي خو د وظيفو او تګالرې له امله سيمې نه تر اوسه هم دغه ډول ادارى په زياتو  .مرستي تقسيمولي
 پكې ۍ كال كې راپورته شوه خو ځينې غلط فهم لمريز1384 د كميټې اصطالح په انكشافد واليتي . سيمې ته فرق كوي

يې وړانديز د تنظيم هغه ډيزاين چې د ماليې وزارت لخوا : ، لكهبيلو ميكانيزمونو ته پكارول كيدهدغه اصطالح بيال. وي
د معيشت د شوي و، هغه ميكانيزم چې د واليتي بيا رغونې د ډلې لخوا يې ډيزاين شوي و او د تنظيم هغه وسايل كوم چې 

   . د پروګرامونو لخوا جوړ شوي وونورو الرو

ؤليت چې د  يوه كميټه او د اداره كولو يو كاري ګروپ جوړ كړ د كوم مسانكشافكال كې حكومت د واليتي  لمريز 1384په 
  كال د زمرى په مياشت كېلمريز 1384 كاري ګروپ بيا د. واليتي تنظيم په هكله د حكومت د پاليسيو راټولول او يووالي و

 دغه ګروپ د خپلو پالنونو په هكله  كال د لړم په مياشت كېلمريز 1384 د. د اقتصاد د وزرات تر كنټرول الندې راوستل شو
 مشورو او تكرار ته وسپارل سال او د عملي كوونكو شريكانو تر منځ بسپنه وركوونكوچې بيا د يو پروګرام وړاندې كړ كوم 

 به دوي د افغانستان په ټولو واليتونو كې د واليتي تنظيم  كال په پاى كېلمريز 1386 اوس حكومت په پام كې لري چې د. شو
 . يو متحد پروګرام ولري

 (PRT)د والياتو د بيا رغونى ټيمونه 
دوي امنيت ټينګوي او په واليتي . غه ډلي كوچنۍ اداري دي په كومو كې چې دواړه ملكي او نظامي كاركوونكي كار كويد

كې د ائتالفي ځواكونو او د امريكا د  كال په لومړيو  لمريز1381 دغه پروګرام د. كچه د بيا رغونې كارونه ترسره كوي
په ) چې د جګړې مرحله وه(دۍ تر نامه الندې د عملياتو دريمه مرحله سفارت لخوا هغه مهال پيشنهاد شو كله چې د آزا

 د  كال د لړم په مياشت كې1381د باالخره  .د بدليدو په سر بحثونه روان و) چې د بيا رغونې مرحله وه(څلورمې مرحلې 
چې . و رسمي اعالن وشو پى آر ټي د جوړيد والياتو د بيا رغونى ټيمونه ياجمهور رئيس كرزي لخوا تر تصديق وروسته د
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پدې سره د نا حكومتى موسسو لخوا يو لړ انديښنې راوپاريدي او هغه داسې چې په بشري مرستو كې د پى آر ټي په برخه 
   .اخيستو سره به د پوځي او مرستندويه سكټورونو تر منځ جال والې او توپير لمنځه والړ شي

آيساف . كې جوړې شوي چې د ائتالفي ځواكونو لخوا اداره كيدىروستيو  كال په و1382د د واليتي بيا رغونې لومړنې ډلې 
 1382  كال كې د افغانستان په شمال او لويديځ كې نوي پى آر ټي وروسته له هغې جوړې كړي كله چې د لمريز1382بيا په 

و د كابل څخه د باندې هم  د ملګرو ملتونو د امنيت د شورا په مسوده كې دوي ته اجازه وركړل شوه څكال د تلى په مياشت
.  هم له ائتالفي ځواكونو څخه آيساف ته انتقال شوهقومانده كال كې د جنوب او ختيځ  لمريز1385باالخره په . كار وكړي
 الندې قوماندىيزې يه م د پي آر ټي ډلې د آيساف د سي25د افغانستان  كال د لړم د مياشت په لومړيو كې 1385 يعنې د

   .كې راغلي) ، غرب او مركزشمال، جنوب، شرق(

 كاركوونكي كار كوي چې پوځي پرسونل يې د ملكي 200-100 د موقعيت په نظر كې نيولو سره د د والياتو په بيا رغونه كې
په ځينو پي . كسانو لپاره امنيت ټينګوي په كوم كې چې د بهرنيو چارو استازي، انكشافي افسران او مرستندويان كار كوي

 انكشافبلخوا د بيا رغوني او د . د زراعت او ويترنرۍ مشاورين او دغه راز د پوليسو روزونكي هم كار كويآر ټي ډلو كې 
   .د كارونو تنظيم بيا ملكي پرسونل پر مخ وړي چې د سيميك په نامه ياديږي

ې د كورنيو چارو  د اجرائيوي كميټې لخوا څارل كيږي چې مشري يدغى ډلى فعاليتونه د و اليتونو د بيارغونى د ډلود 
په دغه كميټه كې د ماليې وزارت، د كليو د پراختيا وزارت، ائتالفي ځواكونو، . وزارت او د آيساف د قومندان پر غاړه ده

 كاري ګروپ په هرو دوه  د والياتو د بيا رغونى د ډلې.آيساف، يوناما او د سرتيرو سره مرستندويه هيوادونه شامل دي
  . د اداره كوونكي كميټې د كار مالتړ وكړياونيو كې غونډه كوي څو 

   : اداره كوونكي كميټې لخوا چې ښودل شوى پدې توګه دىهمدغې ډلى د ماموريت لكه د دغه ډلىد 

د افغانستان د اسالمي جمهوريت سره د قدرت په پراختيا كې مرسته وكړي څو يو با ثباته او با امنه چاپيريال 
دا خو يو جامع تعريف دى خو د پي آر ټي يو واحد موډل يا . ال ګړندې شيرامنځته شي او د بيا رغونې هڅې 

  .نمونه نشته بلكې د هر واليت د حاالتو سره سم دوي ځانګړي فعاليتونه كوي

 پراخه څرګندونى تر شاه مفصل قيموميت موجود ندى او د كليو د بيا رغونى د ىدغدد كليو د بيا رغونى د ډلو د ماموريت 
 حاالتو پورى اړه لرى او همدارنګه د موجودهلو پروګرام په والياتو كې د مونه هم نشته، بلكه د دغو ډډلو ځانګړۍ ن

  . نظاميانو په الرښود پورى اړه لرى

 (PAR)عامه ادارى سمون 
 پروګرام د يو شمير پروژو، كاري چوكاټ دى چې هدف يې په افغانستان كې د اغيزناكو، كافي او عامه ادارى سموند 
د عامه ادارى سمون چې د عامه ادارى سمون او ملكى خدماتو د او يا خپلواك .  خدماتو چمتو كول ديفو ملكيشفا

 له  د مؤقتې ستراتيژۍانكشافاو د افغانستان په ملي ليك د افغانستان په تړونلخوا اداره كيږى  (IARCSC)كميسيون 
   :ره جوړه شوي دهدغه اداره د الندې ستونزو د حلولو لپا. اولويتونو څخه دى

  ؛د حكومتي جوړښتونو او د دوي د ګډو وډو دندو تر منځ د نه تفكيك او د ادارو تر منځ د تنظيم نه موجوديت •
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 شتوالى؛يتونو تر منځ د ارتباط ناو وال) كابل(د مركز  •

 ؛  مغشوشي الرې او د بيا قوي كولو كمزوري ميكانيزمونهد اعتبار •
 ؛ د پاليسۍ د اداري كمزوري ظرفيت •

 ؛  د اجرا كولو د قوت اړتيامديريتد اجرائيوي  •

 ؛ د مسلكي او با تجربه كاركوونكو كموالي •
 ؛ د جلب او جذب لپاره د يوه قوي پروسيجر نه موجوديت او د استعداد مطابق د مقررې نشتوالى •

 د تنخاوو او رتبو د جوړښت اړتيا چې ملكى خدمت كوونكې جلب، تشويق او وساتى؛  •

 ؛  زير بناكمزوري فزيكي •

  ؛ زوړ او سست اداري سيسټم •

دګړنده سمون او تشكيالتو په پام كې وه . دى (PRR)د ګړنده سمون او د تشكيالتو تجديد  مركزي عنصر د عامه ادارى سمون
 چې په كليدي وزارتونو كې د كليدې شعبو اداري ظرفيت لوړ شي او معاشونه و پروسه مؤقتې وى او هدف يې دا وتجديد
دغه پروګرام د دې لپاره هم جوړ شوى و څو په وزارتونو كې ثبات رامنځته شي چې په دې برخه كې هم  .ه زيات شييې هم څ

  . ، چې راز راز شيوى يې درلودى مرسته وكړهبسپنه وركوونكويالبيلو ب

راهيسې ټولو   كال د چنګاښ له مياشتى سره سمون خورى له دى مهاللمريز 1383 چې د  ميالدي كال له نيمايې2004د 
د  وزارتونو كليدي شعبو 15د .  پيشنهاد وكړلپاره د ګړنده سمون او د تشكيالتو د تجديدوزارتونو په استثنا له دريو څخه 

 لپاره په سموند واليانو د دفترونو د  . پيشنهادونه تيار كړل او د تصويب رسمي پروسې ته وړاندې شوتشكيالتو د تجديد
په دغه لړ . د لياقت پر بنسټ د مقرريو معيارونه او تګالرې چمتو شوي .نمونه يې توګه كار پيل شو كې هم په دهدادىبلخ او 
كاركوونكي د لياقت پر بنسټ مقرريو ته معرفي شول او دغه راز په راتلونكي كې د لياقت پر بنسټ مقرريو لپاره  7،500 كې
  .  پوسټونه وروپيژندل شول30،000 كابو

 كړ  كالونو لپاره كاري چوكاټ جوړ1389-1385او د . پروګرام بيا ترتيب شوعامه ادارى سمون  د  كال كې لمريز1384په 
 دغه نوى پروګرام په پنځو برخو كې سموند  . پروسه پكې له مركز څخه واليتونو او ولسواليو ته هم وغزول شيسمونچې د 

د لياقت پر بنسټ د مقرريو ) 4،  لكي خدماتو ادارهد م) 3،  معاشونه او امتيازونه) 2،  سموناداري ) 1  :جوړ شوى دى
  . او د ظرفيت لوړول) 5،  باوري كول او پراخوالى

 (PRR)ګړنده سمون او د تشكيالتو تجديد
  . په برخه كې وګورئ(PAR) پدې هكله د عامه اداري سمون

 پوځي اړيكې-ملكى
 پوځ، حكومت او ملكي ادارې ځينې وخت په ګډو برخو له جګړو وروسته د بيا رغونې په يوه چاپيريال لكه افغانستان كې

نو بايد په داسې حاالتو كې تنظيم او د ټولو خواوو تر منځ تفاهم . او ان د يو بل په فعاليت كې مداخله هم كيږي. كې كار كوي
فغانستان كې د دغو اړتياوو د پوره كولو لپاره په ا . پروګرامونه په سمه توګه عملي شيانكشافرامنځته شي ترڅو د 
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نړيوالو پوځي ځواكونو يعنې سوله ساته ځواكونو او ائتالفي ځواكونو داسې ډلي جوړي كړي دي چې هغه د بهرنيو ټولنو 
آيساف او ائتالفي ځواكونه كه څه هم په نوم او دندو كې توپيروالى لري خو دواړه غواړي د پوځ،  .سره اړيكي ټينګوي

، د مدني ټولني د ډلو او د عادي ملكي كسانو سره مثبتي اړيكي باوري او موسسونا حكومتى حكومت، نړيواله ټولنه، 
  .  و ويشىمعلومات سره 

 اصطالح د ناټو يوه اصطالح ده چې آيساف يې كاروي څو پرې خپل ملكي پوځي (CIMIC) د ملكي او پوځي همكاريو
 ده چې د آيساف او ملكي چارواكو، ادارو، د آيساف په مركز كې د سيميك څانګه د دې لپاره .فعاليتونه تشريح كړي

عمليات او تنظيم،  :دا څانګه په دريو برخو ويشل شوي ده. تنظيمونو او عامه خلكو تر منځ د همكاريو اړيكي ټينګي كړي
ن ملكي چاپيريال ارزونه، د ملكي ادارو سره د ګډ پالسيمه ييزچې پدې كې بيا د . پالن جوړولو او د ارتباطاتو ټينګول دي

  .جوړونه او د ملكي فعاليتونو سره په مناسبه توګه د اړيكو پالل شامل دي

 تر لسو كسانو پوري كار څخهدا مهال په كابل كې د آيساف ټولې د سيميك يوولس ډلي لري چې په هره يوه كې يې له شپږو 
 رسولو او د داخلي بيځايه شويو دغه ډلي د ملكي چارواكو او كسانو سره په ګډه د تعليم، روغتيا، امنيت او اوبو .كوي

دغه راز دوي د هغو انكشافي پروژو څارنه هم كوي كومو ته چې ملي او نړيوال مرستندويان  .كسانو په برخه كې كار كوي
د آيساف د واليتي بيا رغونې ډلي يا پي آر ټي له كابل څخه دباندې په عمومي توګه ټول د سيميك افسران  .پيسي وركوي
كه څه هم د دوي د كړنو په طرز كې به د پي آر ټي د خپل رهبري كوونكي هيواد له خوا څه . رته دندي ترسره كويلري كوم چې و

  .خاصه ځانګړتيا موجوده وي

د ائتالفي ځواكونو په چوكاټ كې هم د ملكي، پوځي ارتباطاتو مسؤليت د ملكي چارو اداره پر غاړه لري چې پكې د شپږو 
دوي له دولتي ادارو سره په تفاهم هڅه كوي څو ومومي چې څه . اطاتو د تنظيم افسران كار كوينه تر دولسو پورې د ارتب

نا دوي د آيساف د سيميك پر خالف د ملكي ګروپونو او  .ډول امنيت، روزنه او د زير بناؤ جوړولو او مالتړ ته اړتيا ده
 د  كال د تلى په مياشت كې1385  ډلي بيا دغونىد والياتو د بيا ر سره ورته اړيكي نلري خو د ائتالف حكومتى موسسو

ي د م او د سينا حكومتى موسسودوي د  . الندې راغلي او په ملكي، پوځي عملياتو كې مرسته كويقوماندىآيساف تر 
 د يادونې وړ ده چې دغه ډلي بيا . تر لسو پورې افسران موجود ويڅخهخلكو سره اړيكي نيسي او په هره ډله كې يې د څلورو 
  .په مستقيمه توګه د ائتالف لخوا نه رهبري كيږي

يوناما هم د ملكي، پوځي ارتباطاتو برخه لري چې پكې د پوځي اړيكو په افغانستان كې د ملګرو ملتو د مرستو هيات يا 
تر منځ دغه افسران د پوځي او غير پوځي ادارو  .يزو دفترونو كې كار كوييافسران د يوناما مركز كابل او په نورو سيمه 

دغه راز دوي د پي آر ټي ډلو سره  .معلومات تبادله كوي او د پوځ سره د يوناما د خپلو عملياتي هڅو په هكله هم تفاهم كوي
   .كه څه هم آيساف خپل پالن جوړول او عمليات د ملكي پوځي ارتباطاتو له هڅو جال ساتي. د تفاهم او تنظيم مسؤليت لري

 ملى بودجه
www.af/mof/budget 

بهرنۍ بودجه هغو پيسو ته وايې چې . د افغانستان په ملي بودجه كې خپله مركزي يا اصلي بودجه او بهرنۍ بودجه شامله ده
دا هغه پيسي دي چې مرستندويان يې په مستقيمه توګه . د وركړي خبر يې شته خو خپله كنټرول يې د حكومت سره نشته
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 .ه بيا ټوله د مركزي خزانې څخه وركول كيږي او حكومت پرې كنټرول لريمركزي بودج. خپلو قراردادي شريكانو ته وركوي
افغان حكومت مرستندويان .  ميليارده2,2 مليارده وه او مركزي بودجه 3 بهرنى بودجه كابو  كال كېلمريز 1385 په

 د مصرف دوه مركزي بودجه .تشويقوي څو پيسي د مركزي بودجې له ليارې وليږول شي په كوم چې حكومت كنټرول لري
  .الرې لري چې يو يې ملي انكشافي بودجه او بله يې عملياتي بودجه ده

 فيصده يې 63 ميليارده ډالره وه كومه چې د مركزي بودجې 1,37 لمريز كال كې 1385ملي انكشافي بودجه په  •
مې كمه بودجه  فيصده وه، پدې معنى چې تر ني44 لمريز كال كې د ملي انكشافي بودجې مصرف 1384په  .جوړوله

  .مصرف شوي وه
 لمريز كال كې يې 1385له عملياتي بودجې څخه په معاشونو، اداري عملياتو او څارنه كې كار اخيستل كيږي چې په  •

  .  فيصده تشكيلوي37 مليونه ډالره وه كومه چې د مجموعي مركزي بودجې 830اندازه 

 د ستراتيژۍ له پروسې سره د ملي اولويتونو انكشافن د ملي دغه بودجې بايد ټولې د افغانستان د تړون او د افغانستا
 د افغانستان دولت مرسته كوونكې دى ته هڅوى چې سرمايې د مركزى بودجى له الرى اجرا كړى تر .لپاره عيارى كړاي شي

 . څو د بيا رغونى په بهير باندى د افغانستان مالكيت زيات كړى
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  هپيژندن
ه وروسته، افغان مشران د جرمنى په بن ښار كې په يو كال كې د طالبانو د حكومت د له منځه تلو څخ) 2001 (لمريز 1380په 

 كړ السليك يې، سره را غونډ شول، چې د بن تړون ليك نو په غاړه اخيستى ووكنفرانس كې چې لګښتونه يې ملګرو ملتو 
 په او د افغانستان لنډ مهاله دولت يې وټاكلو او داسى مهال ويش يې جوړ كړو چې د دوه نيمو كلونو په اوږدو كې يې

 كال د 1381د . افغانستان كې يو دايمى او پراخ، د جنسيت حساس، څو نژادى او په بشپړه توګه نماينده حكومت جوړ كړو
، او واړاوواضطرارى لويې جرګې د افغانستان لنډ مهاله حكومت په انتقالى حكومت باندى ) 2002(غبرګولى مياشت 

ى قوى د نشتون سره سره يې د حكومت لنډ مهاله مشر يعنى د حامد كرزي يې د دغه حكومت د مشرتابه او د قضاي
  . افغانستان اسالمى انتقالى حكومت د ولس مشر  په حيث وګمارلو

 كال د ليندۍ 1382لويه جرګه، چې د ) د دغه كتاب د اسنادو برخه وګورى(د بن له مهال ويش سره سره، د اساسى قانون 
مى نيټى پورى روانه وه، پر نوى اساسى قانون باندى مباحثې وكړى او 14 مى نيټى څخه د مرغومى مياشت تر23مياشت 

هغۍ دوه مرستياالن او ملى شورا چې له دوو جرګو /نوى اساسى قانون د ولس مشر او د هغه. دا قانون يې تصديق هم كړو
ليو او كليو د انتخابى او په سيمه ييزه كچه د ولسوا. شرانو له جرګي څخه به جوړه شويږىڅخه ، د ولسى جرګى او د م

  . شوراګانو او د ښارواليو د شوراګانو او حاكمانو لپاره امكانات برابروى

 فيصده رايو په وړلو سره حامد كرزى د 55مه نيټه وشوه، او د 18 كال د تلى د مياشتى په 1383په يوه ټول ټاكنه كې چې د 
تى كابينى  شورا تر ټاكنو او راغونډيدو پورى د موقولس مشر كرزى د ملى. افغانستان لمړى ټاكل شوى ولس مشر شو

داسى فرض كيدو چې تقنينى، واليتى او د ولسواليو ټاكنى د ولس مشرى ټاكنو سره يوځاى تر . مشرتابه په غاړه واخسته
د بالخره، د ولسى جرګى او د واليتى شوراګانو ټاكنى . سره شى، خو د امنيتى او تخنيكى ستونځو له كبله وځنډيدلى

مه نيټه ولمانځل شوى په داسى حال كې چې د ولسواليو د شوراګانو ټاكنى تر هغو 27 كال د وږى د مياشتى په 1384
  . پورى وځنډول شوى تر څو چې د ولسواليو د سرحدى كرخو ستونځى د ولسى جرګى لخوا حل شى

 ورسوله، خو  ته دوره په رسمى توګه پاى كال د تقنينى او واليتى شوراګانو ټاكنو د افغانستان انتقالى)2005 (1383د 
ځنى نهادونه چې په دغه برخه كې ذكر شوى دى فعاله دى او زيات سمون . حكومت ال تر اوسه هم په ډير زيات بدلون كې دى

په دولتى څانګو كې زيات پراخ . نيسى تر څو دغه سيسټم چڼ كړى او والياتو او ولسواليو ته ورسيږىوخت وبه اوږد 
او د نويو دولتى نماينده ګيانو رامنځته كول او د . ون پروسې د عامه ادارى سمون د پروګرام له الرى،  روانې دېادارى سم

  .  نيول او يا تر بحث الندى دى پالنو لپارهوزارتونو يو ځاي كول

 كې احتماالْ زيات كه څه هم د افغانستان انتقاليدل په رسمى توګه پاى ته رسيدلى خو دغه هيواد به په راتلونكې كلونو
  . بدلونونه ووينى
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 په د سيمه ييزه حكومت دارۍ
  رسميت پيژندل شوى واحدونه

  واليتونه34 •

 ولسوالۍ، په هر واليت كې 364 •
 27 څخه تر 4د ولسواليو شمير 
 پورى توپير لرى

د واليتونو ښاروالۍ، په اصل  •
  ښاروالۍ لرىكې هر واليت يوه

كليواله ښاروالۍ، هره ولسوالۍ  •
 يوه ښاروالۍ لرى زيات نه زيات

 . حتى هيڅ نلرى يېاو څنى

   سكتورعامه
  جوړښت

د (د افغانستان عامه سكتور د مركزى حكومت، واليتونه، ښاروالي 
د والياتو كليواله فرعى (او ولسوالي ) والياتو ښارى فرعى واحدونه

عمومى او د اكثره خلكو (، او همدارنګه دولتى تصدى ګانې )واحدونه
د مركزى حكومت وزارتخانو (دولتى اداري . څخه عبارت دي) ملكيت

د هغوى له خپلو بودجو سره د لمړنيو بودجوى ) او موسسو سره سره
  . ادارو په توګه ګڼل شوى دې

دولتى قدرت : د مفكورى له مخى افغانستان يو نا ويشلى حكومت دي
د والياتو او . ټول په مركزى حكومت كابل كې ځاي پر ځاي شوى دي

د منځه (ارى قدرت او مسؤليتونه د مركزى حكومت لخوا ولسواليو د اد
كه څه هم واليتونه او ولسوالي قانوناً د . څرګنديږى) وړل كيږى او هم

سيمه ييزه ادارى واحدونه ګڼل كيږى، خو هغوى د خپلى پاليسى 
اړوندو پريكړو كې خپلواكه نه دى، يوازى دا چې هغوى د مركز لخوا 

سره له .  بشپړولو كې يو څه نرمى ساتېڅرګنده شويو پروګرامونو په
دى، تريخ حقيقت دا دي چې يو لړ واليتونه د خپلو د پريكړو په كولو كې د پام وړ صالحيت لرى، د مثال په توګه ځنى 

  . وماندانانو قدرت چې په عايداتو او نظامى قدرت باندى كنټرول لرىقمحلى 

ال كې چې د مركزيت د پرنسيپ ين حعدولت، په "ه وركوى څنګه چې اساسى قانون په ښكاره توګه د قدرت د ويشنى اجاز
پلوى هم كوى،  قانوناً ځنې خاص صالحيتونه لكه اقتصادى، ټولنيزه او فرهنګې چارى به د ګړنده كولو او پرمختګ 

دوهم بند،  ("لپاره، او د ملت په پرمختګ كې د خلكو د ونډه اخيستنى د زياتولو لپاره، سيمه ييزه ادارو ته ور وسپارى
د اتم فصل دريم بند څرګندوى چې په هر واليت كې دى يوه واليتى شورا چې غړى يې ټاكل شوى وى جوړه شى، ). اتم فصل

  . او د اتم فصل پنځم بند څرګندوى چې د ولسواليو او كليو شوراګانى دى وټاكل شى

ه كچه ستره اجراييه قوه د واليت والى دى چې د د محلى ادارى اساسى واحدونه دى؛ د والياتو پ 1 واليتونه34د هيواد 
قانوناً واليتونه كوم ښكاره سياسى ماهيت نه لرى، لكه د خپلو د جوړښتونو، د لوړ رتبه . كيږىولس مشر لخوا ټاكل 

خه مامورينو د ګومارلو، د ادارى او د كارى قوي د جوړولو د پريكړو په ا ړوند په رسمى توګه يوه ډيره زياته متواضع بر
د والياتو د تشكيالتو په هكله ټولى پريكړې . په رښتيا سره هر واليت د مركزى حكومت د وزارتونو د څانګو غونډه ده. لرى

په كابل كې د ادارى چارو له دفتر سره د مزاكرى، او د ادارى سمون او مدنى خدماتو د ناپايېلى كميسيون د مشرتابه د 
 
 شميره فرمان كې طرح شو چې د ولسى جرګى د ټول 36،5 د مياشت په  كال د غبرګولى1384 د والياتو او ولسواليو تر ټولو وروستنى ترسيم د 1

  . او زيات شمير ولسوالۍ شاملى وى) ىپنجشير او دايكند(په دغه ليست كې دوه نوى واليات .  يې د انتخاباتو ناحيه څرګندولهلپارهټاكنو 
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له شپږمى رتبى څخه تر ټيټى (كه څه هم والى د ټيټيورتبو د مامورينو . لخوا كيږىنظارت الندى، او د اړونده وزارتونو 
ګمارل او تبديلى تصويبوې، او اړونده ) رتبى پورى د دايمى مامورينو، او د اجيرانو له دريمى او له هغه څخه ټيټى رتبې

، او لوړ رتبه )ه تر پنځمى رتبى پورىد دايمى كارمندانو له دريمى څخ(وزارت د منځنى رتبه لرونكو ګمارنه تصويبوى 
 كال په پيل كې خاص بستونه د ادارى 1386د . د ولس مشر لخوا ګمارل كيږى) دوهم رتبه او له هغه څخه پورته(مامورين 

  . سمون او ملكى خدماتو د ناپايېلى كميسيون د ګمارنو د ناپايېلى كميټى لخوا د تصويبيدو اړتيا لرى

اليو باندى ويشل شوى دى، او واليت او د هغه د ولسواليو تر منځ ادارى ترتيب د مركزى واليتونو د و اليتونه بيا په ولسو
په كابل كې مركزى همدارنګه په داسى حال كې چې، د والياتو ادارى د ولسواليو په پرتله لږ واك لرې او . اړيكو په شان ده

  . ت د ولسواليو د تشكيالتو تخصيص څرګندوىروزا

سره له دې چې په ځنو والياتو كې والى هم په ښارواليو (ې د كورنيو چارو وزارت ښارواليو څخه څارنه كوې  په كابل ك
له دى حقيقت سره چې ښارواليو ته دا صالحيت وركړل شوى دى چې خپل ماليات راغونډ كړى او ). باندى يو څه نفوذ لرى

په ځنو والياتو .  كې د كاركوونكو شميره او بودجه تصويبوىساتنه ترى وكړى، خو د كورنيو چارو وزارت په هره ښاروالۍ
كې، لكه كندهار او هرات، د كليو ښاروالي هم د والياتو له ښارواليو سره د راپور وركولو اړيكې لرى، كه څه هم دغه 

  . مساله د دولتې جوړښت په خالف ده

 شوى دى، د بودجى لمړنې واحدونه دى، په ىګندد مركزى دولت وزارتونه او ادارى د خاصو بودجو سره چې قانوناً څر
د واليتې څانګو لپاره . داسى حال كې چې د مركزى حكومت د وزارتونو د والياتو څانګې د بودجى دويم واحدونه دى

د هغوى د : ولسوالي د بودجې دريم واحدونه دى، او ځكه خود ال زياتى بيوروكراسى الندى دې. خاصى بودجى نشته
د كابل د وازرت واليتى څانګه د . (په هكله پريكړى د وزارت په اړونده واليتى څانګه پورى تړلى دېبودجي تخصيص 

په عمل كې هم د واليتى تشكيالتو كچه او هم بودجه په زياته كچه  د تعاملونو پر .) هغوى د بودجې په هكله پريكړه كوى
  . څرګنديږى تر دى چې په منطقى ډول څرګنده شىاساس 

لحاظ، دغه سيستم مركزى حكومت ته د والياتو د لګښتونو په پاليسى باندى د پام وړ سياسى صالحيت ور په په نظرى 
قانون داسى څرګندونه كوې چې ټول عايدات چې واليتونه او ولسوالۍ يې راغونډوې ملى عايدات دې، او . برخه كوې

ه اليتونه ټول عايدات مركزى دولت ته سپارى، هغواليتونه يې يوازى د راغونډولو دنده په غاړه لرې، څنګه چې لږ و
كله نا كله د مركزى حكومت له صالحيت څخه بهر ځى او خپلواكه ) مركى عايداتلكه ګ(واليتونه چې عايدات لر ى 

  . څي په تيرو كلونو كې زياتى شوى دىهپه داسى حال كې چې، دغه . اوسيږى

د مثال په توګه، د ډبرو د سكارو د كان مشرتابه به د .  راپور وركوىدولتى تصدۍ د خپل د سكتور وزارت او يا رياست ته
هيڅ ډول . كانونو او صنايعو رياست ته په واليت كې او همدارنګه د كانونو او صنايعو وزارت ته په كابل كې راپور وركوى

  .  موجود ندىواليتى تصديانى

شورا د . نه لرى خو په والياتو كې سيمه ييزه نفوذ لرىټولنيزه شوراګانى او جرګي، كه څه هم رسمى قدرت په الس كې 
دغه شوراګانى د خاصو كارونو لپاره راغونډيږى او كله ناكله خاص . ير پخواني شكل ديډافغانستان د سياسى ټولنى 
و د د علماوو او مشرانو شوراګانې اكثره په والياتو كې وې، كه څه هم هغوى هر كله محلى ا. شتون او دايمى غړى لرى

څنګه چې د . ولسواليو شوراګانو سره سيالى كوى، چې ځنى يې د نه ټاكل شويو زورمنده كسانو لخوا اداره كيږى
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.  خپلو كارونو كې د شوراګانو څخه استفاده كوىپهولسواليو شوراګانى ال تر اوسه ټاكل شوى ندى، اكثره ولسواالن 
  . ى دى چې د ګډو منابعو سيمو سره مطابقت لرىزياتره ولسوالۍ په موثر ډول په منطقو باندى ويشل شو

موجودي دې، ) زون(د والياتو او ولسواليو د رسمى ادارى جوړښت سر بيره، په افغانستان كې په تاريخى توګه حوزى 
وماندان قهغه فرمان چې د افغانستان ملى پوځ جوړوى، ولس مشر د دغه پوځ د سر اعال . خصوصاً د نظامى مقصدو لپاره

دغه فرمان په رسمى توګه پوځ د .  نه پيژنى يېګه مقرروې، او هيڅ كوم بل پوځ چې د ملى پوځ څخه نه وى په رسميتپه تو
په داسى حال كې  2 .څلورو سيمه ييزه فرمانونو پر بنسټ پيژنى، كه څه هم په څرګنده نه ښكاروى چې دغه سيمى كومى دى

تابه څارنه كوى، د پوځ هغه څانګې چې په والياتو كې ځاي پر ځاي دى چې د واليت والى د مدنى ادارى او د پوليسو د مشر
  . د افغانستان ملى پوځ لخوا اداره كيږى، او د سيمه ييزه جوړښت له الرى د دفاع وزارت ته په كابل كې راپور وركوى

و او ښارواليو په شان د  دغه زونونه او يا حوزي د ادارى سيستم په چوكاټ كې د يو واحد په بڼه او د والياتو، ولسوالي
سربيره پر دى په يو زمانه كې د ادارى سيستم د .  كال په اساسى قانون كې، ذكر شوې نه دي1382 كال او د  لمريز1343
) زونې/حوزه يې(د مثال په توګه د روغتيا په سكتور كې، اصلى ملى سيمه ييزه . ې لپاره ترى كار اخستل كيدونهوساي

كال كې د ماالريا پروګرام د يوې برخي په شكل منځ ته راغي، او وروسته له هغه د چيچك د دانې  لمريز 1344جوړښت په 
د وركولو په پروګرام كې، د واكسيناسيون په پراخ پروګرام كې او د توبر كلوز پر ضد د مبارزى په پروګرام كې، ترى كار 

 نه لرى، ولس مشر حامد كرزى زيار ايستلى دى جوړښت اوس رسمى شتون) زونې/حوزه يې(دغه سيمه ييزه . واخستل شو
په داسى حال كې چې د والياتو تر منځ انسجام او سكتورى . چې دغه د ادارى سيستم غير رسمى ويشنى له منځه يوسى

  . پر بنسټ په مخكې ځى) حوزو/زون(فعاليتونو د سيمو 

وى په نظامى او ملكى مقامونو كې داسى تر يو حده چې ځنى واليان هم په سيمه كې خاص شخصيت لرى، ښايې چې هغ
په داسى حاالتو كې چې په سيمه كې د والى څخه بغير يو . برخه واخلى چې د اوسنې اساسى قانون له نظام سره برابر نه وې

د مثال په . پياوړى شخصيت موجود وې، نو د مليشاوو قوه هم كيداى شى چې له سياسى جوړښت سره نږدى اړيكې ولرى
ه ليدل شوى وو، په داسى حال كې چې پمال كې، د والى او نورو لوړ رتبه مقامونو په ګمارنه كې نظامې نفوذ توګه په ش

  . غرب كې، واليانو پرته د نظامى مقام څخه په سيمه كې د وسله واله پوځ د مشر په توګه فعاليت كړى دى

  تنخا او بستونه
 يو د دايمى 3،ىچې په دوه ډوله د. يوه رتبه لرى) مامور( مستخدم  هر  عام–د كابل، واليتونو، او د ولسواليو په كچه 

كارمند د دولت دايمې . مامور يا كارمند او بل د اجيرانو، چې په ټول افغانستان كې په مساوى توګه تطبيقيږې

 
 څخه، په څلورو ندىاقوم ته د كابل د مركزى اوسنى تشكيل به پرپوځد ": فرمان يادونه كوى چېمى نيټى 11 لمريز كال د ليندۍ د 1381 د 2

د افغانستان انتقالى اسالمى .  واړول شې، د پاتې شويو فرمانونو ځاي به د ستراتيزيكې او جغرافيايې عاملونو پر بنسټ څرګند شېفرمانونو
 د دغه فرمان د ".ت بيا ځاي پر ځاي كړىدولت مسؤليت دا دي چې امنيت، د قانون حاكميت، او په ټول افغانستان كې د بشرى حقوقو بشپړ مراعا

  . پيژندنو برخه داسى وايې چې د افغانستان د انتقالى اسالمې حكومت رسمى غړى د ملى لښكر په بستونو كې كار نشى كوالى
نوى كولو باندى كار  كال څخه را په دى خوا د ادارى سمون او مدنى خدماتو نا پايېلى كميسيون  د حكومت د تنخاوو او د رتبو په 2004له   3

 شميره فرمان يو 143 كال 1356 كال د قانون په واسته د دولتى مامورينو په موقف او وضع كې څرګنده شوي دى، او د 1349كاوو، چې اوس  د 
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په اصل كې . كاركوونكې ته وايې او اجير هغه كاركوونكي دي چې د رسمى قرارداد له الرى د يو مهال لپاره استخداميږې
زياتره اجيران په دولت كې د زياتو كلونو لپاره پاتى كيږې او د يو كارمند په شان كار كوى، او په دغه حال كې د دواړو 

  .   اندازه وېهتنخا ان يو

  :د كارمندانو او اجيرانو تر منځ اساسى توپيرونه په دغه ډول دې

بستونه وركول )  ټر چلوونكې، اشپز، رنګوونكې او داسى نورلكه، د مو(اجيرانو ته د ټيټ مهارت او السى كارونو  •
 . كيږې

د مثال په توګه موټر چلوونكو ته له څلورمى (د زياتره اجيرانو د تنخا او د رتبو ترفيع تر يو خاص حده پورى دې  •
 چې د ؛ په داسى حال كې چې د لوړ مهارت اجير كار كوونكې كيداى شې)درجى څخه پورته ترفيع نه وركول كيږې

 . رتبى مافوق ته هم ترفيع وكړى
 . اجيرانو ته پرته له تنخا څخه هيځ كوم مسلكى امتياز نه وركول كيږى •

د تنخاوو سيستم د بستونو د . په افغانستان كې د ټولو دولتى كاركوونكو د تنخاوو پاليسى له مركز څخه ټاكل كيږى
چې (د كارمندانو پر ځاي د ويش په ترتيب ټينګار كوى ) كيږىچې له ترفيع سره سره نوى دندى هم وركول (ويش د ترتيب 

نوځكه خو، د كلونو خدمت په اوږدو كې او څو ځلى ). كارمندانو ته د بست له بدليدو څخه پرته لوړه رتبه وركول كيږى
ه لوړى  آمرينو څخلرونكې بستونو كاركوونكې د خپلو، د ټيټ صالحيت )په درى كلونو كې يو ځل(ترفيع اخستلو سره 

  . راز راز مسلكى ګروپونو ته له يو خاص حد څخه زياته ترفيع نه وركول كيږې. اخلې) او زياته تنخا(رتبى 

 كال د قانون په واسته د دولتى كاركوونكود حالت او وضع په 1349د تنخاوو ميزان چې اوس د الس الندى دي، چې د 
يو څه ښه والى ور بخښلى دى، د اساسى تنخاوو لپاره يو  شميره فرمان 143 كال 1356هكله تاسيس شوى دي،او  د 

سره له دى چې د دولتى كاركوونكو د تنخاوو رښتنى اندازه ټيټه ده، خو د . مناسب او د ښه جوړښت ميزان وړاندى كوى
اب كې  فيصده څخه زيات په حس90د مياشتنى تنخا له ) چې ټولو كاركوونكو ته په يوه اندازه وركول كيږې(خواړو پيسى 

د ملكى خدماتو او ادارى سمون ناپايېلى كميسيون د مدنى خدماتو يو نوى قانون پيشنهاد كړى دي، چې . راځې
 كال د زمرى مياشتى سره سم، په داسى حال 1385وروستنى تنخاوى او د درجو ميزان به له اوسنى ژوند سره، نوى كړې، د 

 د پارلمان لخوا د كار د قانون د پاسيدو لپاره ستون وو مخكى له دى كې چې نوموړى قانون ال د بيا كتنى په حال كې وو،
  . چې كابينى ته بيا وركړ شى

د دولت د عامه ادارى د سمون په پروګرام كې، چې د مدنى خدماتو او ادارى سمون ناپايېلى كميسيون لخوا رهبرى 
ه ځانګړو دولتى ځانګو او ادارو كې د ګړنده پ. كيږې، د مدنى خدماتو د برابرولو لپاره يو كارى چوګاټ جوړ شوې وو

كار او جوړښت منظم او عصرې ) رياستونو(سمون او د تشكيالتو د تجديد د پروسى له الرى چې غواړې د اساسى څانګو 
هغو كاركوونكو ته چې د ګړنده سمون او د تشكيالتو د . كړې، بيې ټيټى كړې، او چلند الښه كړې، عملى سمون روان دي

  . ، اضافه تنخا وركول كيږېكړىه رياست كې كار كوى تر څو چې د تنخاوو او رتبو نوى جوړښت فعاله تجديد پ

                                                                                                                                     
وو، د پارلمان مياشتى سره سم، په داسى حال كې چې نوموړى قانون ال د بيا كتنى په حال كې  كال د زمرى 1385 د. څه ښه والى ور بخښلى دى

  .  ستون وو مخكى له دى چې كابينى ته بيا وركړ شىلپاره د كار د قانون د پاسيدو لخوا
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  د افغانستان ديموكراتيك سيسټم
  اجرايېه قوه

 وزيران او 25د افغانستان د مركزى حكومت ادارى څانګه د ولس مشر دفتر، د ولس مشر دوه مرستياالن، لوى څارنوال، 
ديرش وزارتونه د افغانستان د . شخاصو او مركزى حكومت د نورو نمايندګيو څخه جوړه شوى دههمدارنګه د مستقلو ا
 كال كې دڅو وزارتونو دندى  لمريز1385 كال كې او بيا نږدى په  لمريز1383ى رامنځ ته شوى مګر په انتقالى ادارى الند

  .غم شوى او به نتيجه كې ترينه يو ډيره كارى كابينه جوړه شوهمدسره 

ولس مشر په مستقيمه توګه د پټو رايو له الرى پنځه كلنى دورى لپاره وټاكل شو، او كوالى شى د دوه دورو لپاره خدمت 
ولس مشر په . د جمهورى رياست لپاره دوه كانديدان چې د ولس مشر مرستياالن نوميږى په يو وخت سره معرفى شو. وكړى

 رايې الس ته نه وى راوړى نو پدى صورت كې به د 50يد په سلو كې او كه هيڅ كاند. يو غوڅ اكثريت سره انتخاب شو
  . نتيجى معلومولو لپاره د دوو كانديدانو تر منځ چې ډيرى رايې ګټلى بيا د سره انتخابيدل

ولس مشر وزيران، لوى . اعلى قوماندان دى) مسلحو قوا(ولس مشر د دولت او حكومت ريس او د وسله وال پوځ 
  . بانك ريس، د سترى محكمى غړى او داسى نور مختلف پوسټونه د اولسى جرګى په تاييد سره ټاكىڅارنوال، د مركزى

   مخونو كې وګورى70،71 او نورو حكومتى مقاماتو ليست په د وزيرانو

  مقننه قوه
ت وركول چې په عمومى توګه پارلمان ته يې نسب) ملى شورا( كال د اساسى قانون په نسبت ملى اسامبله 1382څنګه چې د 

د لومړى ځل ) ملى شورا(له بنوى اسام. يوه يې د مشرانو جرګه او بله يې اولسى جرګه. كيږى، د دوه جرګو څخه جوړيږى
  .  كال د مقننى قوى د ټاكنو په تعقيب دايره شوه1384 كال كې د وږى 1384دپاره د ليندۍ

اوس . يو په واليتى انتخاباتى حوزه كې ټاكل كيږىد ولسى جرګى غړى د پنځو كلو د پاره په ازاده، مستقيمه او پټو را
كرسى د والياتو په منځ كې .  دى250 شمير اعظمى په اساسى قانون كې د كرسيو.  كرسى دى249مهال په ولسى جرګه كې 

 كرسۍ چې په منځنۍ اندازه دوه دوه كرسۍ د 69). مخ په جدول كې وګورى 65د (د نفوسو د شمير په مطابق ويشل كيږى، 
 كرسۍ د كوچيانو د نفوسو لپاره بيلى شودى چې درى كرسۍ د هغو نه د ښځو 10. ر واليت نه د ښځو دپاره بيلى شوى دىه

  .دپاره تعين شوى دى

د هغو انتخاباتو له  غړى لرى چې هم د جمهورى رياست لخوا ټاكل كيږى او هم په غير مستقيم ډول 102د مشرانو جرګه 
 د غير .، ټاكل كيږىتر سره كيږى شوراګانو لپاره ولسواليو جرګى لپاره او واليتى او  چې په عمومى ډول د ولسىالرى

غړى په الندى ډول انتخابى او انتصابى اساسى قانون د مشرانو جرګى .  دى2:1  تر منځ تناسب ټاكنوانتصابى مستقيم او
  ). ماده84:( قيد ګړى دى

 ګى په انتخاب د څلورو كلونو لپارهد هرى واليتى جرګى له غړيو څخه يو تن د مربوطى جر •
 د هر واليت د ولسواليو د جرګو له غړيو څخه يو تن د مربوطه جرګو په انتخاب د درى كلونو لپاره •
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 تجربه  پاتى دريمه برخه غړى، د معلولينو او معيوبينو د دوه تنو د كوچيانو د دوه تنو استازيو په ګډون د هيواد  •
و لپاره د جمهور ريس لخوا ټاكل كيږى او جمهور ريس د ى اشخاصو څخه په سلو لرونكو كسانو څخه د پنځه كلون

 . كې پنځوس ښځى ټاكى

واليتى : څنګه چې د ولسواليو د جرګو ټاكنى د يو نا معلوم وخت لپاره و ځنډول شوى نويو موقتى حل يې رامنځ كړ
 د درى كالو  يېد څلور كلنى دورى لپاره او دوهم يېچې يو(شوراګانى دوه نفره د خپلو غړيو څخه مشرانو جرګى ته  ټاكى 
 د انتصابى كرسيو لپاره 2:1، په دى ترتيب پاتى تناسب )شىلپاره او يا د هغه وخت پورى چې د ولسواليو انتخابات تر سره 

  .  شورا ګانى جوړى شىتر څو چې د ولسواليو

او د .  كاله عمر ولرى25ن حد اقل د تاكنو په نيټه د ولسى جرګى كانديدا. د ملى شورا غړى بايد د افغانستان تبعه وى
دا ممكنه نده چې د مشرانو جرګى او د ولسى جرګى د غړو د ټاكنى عمر .  كاله عمر ولرى35مشرانو د جرګى كانديدان بايد 

  . ىا كيد پاتىد ملى شورا غړى د جرايمو له تعقيب مصؤن نشى.ولرى

غونډى په آزاده توګه دايريږى او كه .  مياشتى دههنهپه كال كې ى او دوره يې ملى شورا په كال كې دوه عادى غونډى دايرو
  .  تضمين كيږىيې د هغه د اسامبلى لخوانوحد اقل لس غړى د پټى غونډى وړانديز وكړى ) اسامبلى(چيرى د جرګى 

  : مادى مطابق ملى شورا دا الندى واكونه لرى90د اساسى قانون د 

 .ونو تصويب، تصديق يا لغوه كولد قوانينو او مقننى فرمان •

 .د ټولنيزو، فرهنګى، اقتصادى او تكنالوژيكى پرمختيايې پروګرامونو تصويب •

 .د دولتى بودجى تصويب د پور اخستو يا وركولو اجازه •
 .د ادارى واحدونو منځ ته راوړل، تعديل او يا لغو كول •

 .و يا له هغو څخه د افغانستان بيلولد دولتونو تر منځ د تړونونو او بين المللى ميثاقونو تصديق ا •

 .په دى اساسى قانون كې نور مندرج واكونه •

پاليسى ګانى او قوانين د ولس مشر دفتر، هر وزارت او يا دملى اسامبلى لخوا جوړيږى چې د پارلمان دواړو جرګو له 
  : ه ماده داسى وايېم94د اساسى قانون . تيريدو نه وروسته، ولس مشر هغه توشيح كوى او په قانون بدليږى

قانون هغه مصوبه ده چې د ملى شورا د دواړو جرګو لخوا تصويب او جمهور ريس لخوا توشيح شوى وى، مګر  •
 . شوى وىه بل ډول څرګند كې پهداچې په دى اساسى قانون

 كه داسى وى چې ولس مشر له هغه څه سره چې ملى شورا تصويب كړى وى موافقت ونلرى، كوالى شى چې نوموړى •
 .  ورځو كې بيرته واستوى15رګى ته د هغه د تسليميدو په جاسناد منصفانه دليل سره ولسى 

د دغى دورى په تيريدو سره او يا دا چې ولسى جرګه يوه خاصه قضيه د دوو په دريو رايو سره تصويب كړى نو  •
 . نوموړى قضيه تصديق او تعميليږى

ترتيب شوى . كيداى شى هر وزير په خپله صادر كړى) رى، او داسى نورلكه قواعد، مقررات، كړنال(واقعى تقنينى اسناد 
  .وړانديز او يا امضا شوى فرمان بايد د ملى شورا لخوا د هغى د وركولو نه د يوى مياشتى په دننه كې تير شى
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  واليتى شوراګانى
پورى اړه لرى او په واليتى  پورى غړى لرى چې دا د واليت د نفوسو اندازى 29 تر 9څلور ديرش واليتى شوراګانى د 
والړ دى، او نشى پكى كانديدان بايدپه هغه واليت كې ثبت شى چې هغوى د ټاكنو دپاره . انتخاباتى حوزو كې ټاكل كيږى

د ټاكنو قانون څرګندوى چې څلورمه برخه . كوالى چې په يو وخت كې دواړو جرګو ولسى او هم واليتى جرګى ته وټاكل شى
  .  شوراګانو كې بايد د ښځو دپاره بيلى شىد كرسيو په واليتى

 كال د تلى د مياشتى د 1385څنګه چې د .  د واليتى شوراګانو د دقيق رول په هكله تر اوسه باقى پاتى دىبعضى تيروتنى
  : تر اوسه پورى د واليتى شوراګانو رول داسى وو. تقنين ادارى كار په ملى شورا كې په مخالفتونو كې دى

 .  غړيو منځ څخه د مشرانو جرګى لپاره نماينده د په ټاكلو سرهد غوڅ اكثريت •

 او. د واليتونو پرمختيايې پروګرامونو كې ګډون او په ادارى چارو كې واكونه •
  . د واليتى ادارو په مختلفو مسايلو كې ددى جملى نه پرمختيايې پالنګزارى كې مشوره او همكارى •

  د ولسواليو شوراګانى
په كومو ولسواليو .  پورى غړى لرى او دا د ولسواليو د نفوسو په اندازى پورى اړه لرى15 څخه 5ى د د ولسواليو شوراګان

د ولسواليو جرګى دريمه برخه د مشرانو . د ټاكنى لپاره والړ دى بايد په همغه ولسوالۍ كې ميشت وىاستاذى  چې كې
 په هكله اختالفات په اولسى جرګه كې حس نشى،  د ولسواليو ټاكنى تر څو چې د سرحدى ولسواليو اوجرګى اعضا ټاكى

مګر د لړم د .  كال د وږى په مياشت كې تر سره شوه1385يو تخنيكى كتنه په سرحدى ولسواليو باندى د . وځنډيدل
  . مياشتى په لومړيو كې دا سرحدونه د ملى شورا او يا د ريس جمهور لخوا تصويب شوى نه ده

  د كليو او ښارواليو شوراګانى
 او مستقيمو ټاكنو واساسى قانون د كليو ټاكنو لپاره ښارى شوراګانو او ښارواالنو لپاره، آزاده، عمومى، پټمدارنګه ه

 دوره تر اوسه يو شوراګانى او د ښاروال د ټاكنىد ښاروال. د كليو شوراګانى د دريو كلونو دپاره ټاكل كيږى. غوښتنه كوى
ددى . راګانو واكونه په اساسى قانون او يا د انتخاباتو په قانون كې روښانه نه دىاو د كليو او ښارواليو شو. مشخصه نه ده

  .  د څو كلونو دپاره وځنډيږىټاكنى مقامونو لپاره ممكن

 وڅنګه چې پورته ذكر شوه، د ښارواليو، ولسواليو او كليو دشوراګانو رول بيا هم په بشپړه توګه تعريف شى، دلته د نوي
 پرمختيايې شوراګانى چې د ملى پيوستون د برنامى لخوا او غير  ى ټولنيزلكه  موجوده عامه اداره،موجوده شوراګانو او

  . رسمى شوراګانى شروع شوى دى، د دغو تر منځ يو ډول همغږى ته اړتيا موجوده ده

  د ټاكنو سيسټم
  . وركولو حق لرىيېى د راپورته و څخه  كاله او يا د هغه18په افغانستان كې په عام ډول نر او ښځه چې عمر يې 

 1383 كرزى لخوا د  حامدپه افغانستان كې د لومړى ځل لپاره وروسته د جنګ نه د انتخاباتو قانون د موقتى ولس مشر
 كال 1384 نسخه د جمهورى رياست د فرمان په اساس د ىد قانون تجديد شوى متن. كال د غويې په مياشت كې توشيح شو
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او بيا  چې د ولسى جرګى د استاذو د ټاكلو په هكله ډير اوږده بحثونه وشول هه تصويب شو نيټ9د غويې د مياشتى په 
  .وروسته پاى ته ورسيدل

په انفرادى توګه  .(SNTV) په انفرادى توګه غير قابل د انتقال دى پكى د ټاكنو سيسټم په استثنايې توګه غوره شو چې رايې
د دى سيسټم د اصولو ګټى دادى چې .  مستحق د يوى رايې دىافغانه/ افغان رايه وركوونكىهغير قابل انتقال رايه چې هر

په اسانه سره راى وركوونكو ته توضيح، او ساده شميرل كيږى، همدارنګه د مستقلو استازو د پاره تضمين وړاندى كوى 
 افغانى پهسره له دى ) الندى وګورى(چې دا په هيواد كې د سياسى ګوندونو د بد ګمانيو لپاره كيداى شى مهمه اوسى 

 انفرادى غير د انتقال وړ رايه. ې سيسټم په كار اچول د توجه وړ مهمه مساله دهانفرادى غير د انتقال وړ رايانتخاباتو كې د 
سياسى شخصيتونه او څيرى هڅوى او د سياسى احزابو نقش ضعيفوى، ځكه چې ټولى راى انفرادى اشخاصو ته اچول 

 رايې په يو واليت كې وګټى مګر ال تر اوسه صرف يو اقليت زياتو نه زياتىدان كوالى شى كيږى او د ګوندونو كاندي
 كوالى شى يو منفى اثر د يو موثر پارلمان سياست په انكشاف انفرادى غير د انتقال وړ رايههمدارنګه . كرسۍ وګټى

 راشى نسبت دى ته چې يوه ملى اجندا باندى ولرى چې د كانديدانو لخوا محلى، نژادى او قبيلوى مسايل د فشار الندى
   . تشويق كړى كېپه منځ د نژادى او منطقوى ګروپونووړاندى او تبليغ كړى، اتحاد منځ ته راوړى او همكارى 

 مناسب وى كه نه خبرى اترى كړى موډلونه د ټاكنو نور  كې به په دى هكله چې آيا په افغانستانكارپوهانود ټاكنو د سيسټم 
 چې په نتيجه كې به ىو د متناسبى نماينده ګۍ يو ال ښه سيسټم  بهاتو كارپوهان استدالل كوى چې آزاد لست د انتخاب.دى

د رايو شفافه انتقال په كرسيو، د څو ګوندونو چې په قومى بنسټ والړ دى د هغوى هڅونه او د ښځو د نماينده ګيو 
  . رغونكى مالتړ دى

  د كرسيو ويش
 په منځ كې د هغوى د نفوسو د اندازى پر بنسټ يو ويشل د والياتود ولسى جرګى كرساساسى قانون تو ضيح كوى چې 

ابته شوى ده ځكه چې نه يواځى په ځنى ولسواليو كې او سرحدى واليتونو كې  په مناقشه كې پاتى ثدغه شان ونډه . كيږى
لمريز  1358 كې ممكن سر شميرنه پهپه افغانستان . وه، مګر هلته د نفوسو موثق او دقيق معلومات په الس كې نشته دى

د نوى سر .  كال پورى كوم پالن نشته لمريز1387او د نوى سر شميرنى لپاره تر .  خو بشپړه نه شوهتر سره شوكال كې 
د كرسيو ويش د ولسى .  كال كې اجرا شوه2005-2004شميرنى لپاره تيارى سره د دى چې د كورنيو د ليست نوينى سروى په 

 د سر شميرنى د ارقامو چې د  لمريز كال كې1358 نى د منځنى حد پر بنسټ او دبد كورنيو د وروستنى لست نوجرګى لپاره 
  .  ده، په كار وړى1,92نفوس د ودى لپاره تنظيم كړى  چې كلنى نفوس د ودى اندازه 

 نفوس واليات د واليتى شورا كورسۍ د ولسى جرګى كورسۍ
 د ښځو ټولى د ښځو ټولى

 124 420 65 249 21،677،700 ټولى

 4 15 2 9 790،200 بدخشان

 3 9 1 4 412،400 بادغيس

 4 15 2 8 748،000 بغالن

 5 19 3 11 1،052،500 بلخ

 3 9 1 4 371،900 باميان
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 3 9 1 4 383،600 دايكندى

 3 9 1 5 420،600 فراه

 4 15 3 9 824،500 فارياب

 5 19 3 11 1،020،400 غزنى

 4 15 2 6 574،800 غور

 4 15 2 8 767،300 هلمند

 5 19 5 17 1،515،400 هرات

 3 9 1 5 443،300 جوزجان

 8 29 9 33 3،013،200 كابل

 4 15 3 11 971،400 كندهار

 3 9 1 4 367،400 كاپيسا

 3 9 1 5 478،100 خوست

 3 9 1 4 374،700 كنړ

 4 15 2 9 817،400 كندز

 3 9 1 4 371،000 لغمان

 3 9 1 4 326،100 لوګر

 5 19 4 14 1،237،800 ننګرهار

 3 9 1 2 135،900 نيمروز

 3 9 1 2 123،300 نورستان

 3 9 1 5 458،500 پكتيا

 3 9 1 4 362،100 پكتيكا

 3 9 1 2 127،900 پنجشير

 4 15 2 6 550،200 پروان

 3 9 1 4 321،500 سمنګان

 3 9 1 5 463،700 سرپل

 4 15 2 9 811،700 تخار

 3 9 1 3 291،500 رزګانوا

 3 9 2 5 496،700 وردك

 3 9 1 3 252،700 زابل

 نه بوديدونكۍ نه بوديدونكۍ 3 10 د كوچيانو لپاره 
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  د ټاكنو مهال ويش
  اساسى قانون د ټاكنو مهال ويش په الندى ډول توضيح كوى

 تكرار ټول ټاكنى
 هر پنځه كاله د ولس مشرى

 ر پنځه كالهه )انتصابى(د مشرانو جرګه 
 هر څلور كاله )د واليتى شورا نماينده ګان(د مشرانو جرګه 
 هر درى كاله ) د ولسوالۍ نماينده ګان(د مشرانو جرګه 
 هر پنځه كاله ولسى جرګه

 هر څلور كاله واليتى شوراګانى
 هر درى كاله د ولسواليو شوراګانى
 هر درى كاله د كليو شوراګانى

 نا څرګنده د ښارواليو شوراګانى
 نا څرګنده ښاروال

، د ارځښتد ټول ټاكنو د ناپايېلې كميسيون د ټيټ ظرفيت او لږو منابعو، په افغانستان كې د ټول ټاكنو د لمانځلو لوړ 
ځنو ټاكل شويو ادارو نا څرګنده قيموميت، په نظر كې نيولو سره، ښايې چې د ټاكنو مهال ويش په منځنى موده كې بيا 

  . وكتل شى

  ياسى ګوندونهس
 ى اغيزمن دپه پراخه سره څرګنده ده چې په يو ديموكراتيك سيسټم كې په موثر ډول د اتباعو د ګټو د وړاندى كولو،

سره له دى چې په افغانستان كې، د سياسى . پاليسى جوړولو او حكومت دارى لپاره  سياسى ګوندونه ضرورى دى
له يوى خوا د كمونستانو ګوند او د روسانو تعرض، د . وه ستونځه ده چې د خلكو په ذهن كې دى يانځوروندونو كوم ګ

زياتره بى ثباتى او  كلونو 1370  سره يو ځاى دى او له بلى خوا د اسالمى مليشاوو ډلى چې شخړو يې دانځورګوندونو 
ې هغوى د خپلو خاصو كوالى شو ووايو چې، زياتره افغانان په ګوندونو باندى باور نلرى او وايې چ. وژنى رامنځته كړى

حقيقت دا دى چې، د افغانستان د ټول ټاكنى د غير .  پاليسيو جوړولو په لټه كى دى دنژادى ډلو، قومونو او قبيلو په ګټه
  . معمول سيسټم ټاكنى تر شاه دليل په انفرادى كانديدانو باندى تمركز دى نه په ګوندونو باندى

په داسى حال . ځاي دى چې پخوا يې په افغانستان كې د اعمالو معافيت درلودوسياسى ګوندونه اكثره له مليشاوو سره يو 
كې چې په افغانستان كې اكثره ستر ګوندونه له نظامى ډلو سره نږدى اړيكى درلودلى او اوس يې هم لرى، داسى نوى 

ته دا اجازه نه وركوى اساسى قانون سياسى ګوندونو . ګوندونه هم شته چې غيرنظامى ريښى او ديموكراتيك مقاصد لرى
چې نظامى اړخ ولرى، او د عدلى وزارت لخوا د سياسى ګوندونو د ثبتولو يو رياست رامنځته شوى وو تر څو هغه 

 ګوندونه د عدليې 84 كال د وږى په مياشت كې 1385د .  قانون له اړتياوو سره سم وىىګوندونه تصويب كړى چې د اساس
  . وزارت لخوا تصويب او ثبت شول

پلو ټاكنو پاڼو كې سياسى ګونديزه اړيكى څرګنده كړى، او خ پ كال د انتخاباتو لپاره ډيرو لږو كانديدانو لمريز 1384 د
سره له دى چې دغه كار د رايو پاڼى ساده كولى، . و كې هم نه وى ښكاره شوىڼونديزى اړيكى د رايو په پاګهمدارنګه 

 .  ګوندونو پورى تړلى دىونديدانو ته چې رايه وركوى په كومممكن رايه وركوونكى په دى پوه نشى چې هغو كا
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  4قضايېه
خو عدلى سكتور په . ارنوالې او د عدلي وزارت سترى دايمى قضايې اداري دېڅپه افغانستان كې ستره محكمه، لوى 

د عدلى . ڼه لرى او يا تحميلى بساختګىمخالفت لرونكو ګروپونو باندى ويشل شوى دي، او د عدلى ادارو تر منځ اړيكې 
  . سكتور سمون د لومړيتوبونو څخه دى

قضايې څانګه د افغانستان د اسالمى جمهوريت د دولت يو ناپايېلي ارګان ": چېئ  كال اساسى قانون څرګندو1382د 
د قضايې څانګه له سترى محكمى، عالى محكمو، د استيناف محكمو، او ابتدايې محكمو څخه جوړه شوې ده، چې . ئد

و نوى قانون چې قضا او  كال د غبرګولى په مياشت كې ي1384د . او صالحيتونه يې د قانون په واسته څرګنديږېجوړښت 
تر دغه وخته پورى، نوموړى سيستم د افغانستان د محكمو د قانونى . موى د كابينى لخوا پاس شوينظمحكمې يې ت

دغه نوى قانون محكمې په دريو كتارونو باندى . دوقانون لخوا اداره كي)  شميره63 كال 1369د (صالحيت او سازمان 
او د ضرورت په محال كې ګرځنده محكمې هم په نظر كې . ستره محكمه، د استيناف محكمې او ابتدايې محكمې: ويشې

  . نيسى او دغه شان محكمې د ولس مشر لخوا تصويبيږې

رمانونو، بين المللى تړونونو، او بين المللى د دغې محكمې دنده د قوانينو، ف. بيان پراخ قدرت لرى ستره محكمه د
  .  او تعقيبولو مسؤليت په غاړه لرېڅيړنودغه اداره د . موافقو څارنه ده ترڅو د اساسى قانون مطابق تطبيق شې

 ليك يا د افغانستان له تړونچې د بن له ( كال اساسى قانون او نور ميشته قوانين  لمريز1343د بن موافقت ليك په ويناد 
به يو انتقالى قانونى كارى چوكاټ جوړ كړى تر څو چې نوى اساسى قانون ) بين المللى تعهدونو سره ناسازګاره نه وو

په هر .  كال اساسى قانون اوس په كار دي او راز راز فرمانونه او قوانين د هغه  پر بنسټ فعاله شوي دي1382د . پاسيږى
ز راز رژيمونو لخوا فعاله شوې وو پر ځاي پاتى كيږې، چې موقف يې هال، يوډير زيات شمير قوانين چې پخوانيو را

د عدلى وزارت هغه څانګه چې د قوانينو د .  دى او الزمه ده چې بيا وكتل شېنقيضدغه قوانين اكثره . څرګنده نه دې
نو پر ځاي راځى،  قوانين يې ليكلې دې، چې زياتره يې د زړو قوانيګونومسوده كولو مسؤليت په غاړه لري، نژدى په سل

  . خو ال اوس هم، هم غاړى  كوښښونو ته ډيره كلكه اړتيا ليدل كيږې

په افغانستان كې د مناقشو يوه زياته برخه د محكمى له . په هيواد كې د رسمى قضايې سيستم رسيدنه خاص توپير لرې
ميكانيزمونه، لكه شورا او  دوديزرسمى سيستم څخه بهر سرته رسيږې، مخصوصاُ په كلي واله سيمو كې، د قضايې 

نو ځكه خو قضايې سيستم . جرګې ، اكثره دشريعت او مرسومى قوانينو په استفاده ټولنيزه او جنايې مناقشى سرته رسوې
په دغو . د څو بيالبيلو قانونې ادارو، سره د دولتى يا ټولنيزه قانون، شريعت او مرسومې قوانينو، لخوا اداره كيږې

م عناصر دې لكه ځمكه او مالكيت، خو هغوى په ناڅاپه ډول د جنايې موضوعاتو او د رټنې د رول سيسټمونو كې ځنې عا
  . او ماهيت په اړوند له يو بل څخه جال كيږې

 
 سمون معيار او فعاليتونو ته پاملرنه، د قضايې لپارهد قضايې سيستم د قوى كولو . د افغانستان د راتلونكې د امنيت ساتل، تخنيكى ضميمه 4

 د كميسيون مشاور؛ سمونالكس تيَر د قضايې :   كال2004لى اداره، د ايتاليا د بهرنيو چارو وزارت، د افغانستان عد:   كال2004كميسيون، 
 2005د تشكيالتو قانون او د افغانستان د اسالمې جمهوريت د محكمو صالحيت د : د ولس مشر دفتر/ احمد وحيد شكيب، د ادارى چارو دفتر

  ). مسوده(كال 
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 كال كې د قضايې ټوټه ټوټه  لمريز1381  ليك كې څرګنده شوه، د قضايې سمون كميسيون پهتړونڅنګه چې د بن په 
دغه كميسيون ته د قضايې سيستم د فزيكې او د رغښت د بيا جوړولو، د . ره تاسيس شوسكتور د سمون او بيا كتني لپا

وته كولو، او د قضايې څانګى د راز راز برخو د دندو ګعصرى او اسالمې قانون ميزانولو، د قانونې اورګانونو اكثريت په 
د . اله موسسه وههغه كميسيون يو لنډ مد. او د راپور وركولو د شكلونو د څرګندولو،  د تنظيم وظيفه ورپه غاړه شوه

قضايې سمون كميسيون د ملى كچى انسجام اوس په حكومت دارى كې د قانون د حاكميت د كارى ډلى، د افغانستان د 
  .  دى، مسؤلملى انكشافى ستراتيژى د پروسى د بشر د حقوقو او د قانون د حاكميت د مشورتى ډلى

قاضى نشى كوالى چې . ا كې زده كړه وكړىرڼى چې يا د مدنى او يا اسالمى قانون په اساسى قانون قاضيانو ته اجازه وركو
  . سى حزب غړيتوب ولرىد خپلى وظيفى په اوږدو كې د سيا

  ستره محكمه
 غړى لرى چې د ولس مشر لخوا د لسو كلو لپاره ګومارل شوى او ولسى جرګې 9د اساسى قانون پر بنسټ، ستره محكمه 

ستره محكمه . د دغو غړو څخه يو شخص د ولس مشر لخوا د محكمى ريس ټاكل كيږې. ىپرى موافقت كړى د
  . پرسونل، بودجى، او د ټولو ملى، منطقوى او محلى محكمى سيسټم اداره كوى

 ورځو كې يو ځل منظمې جلسې راغونډوې، خو خاصې جلسى د غوښتنې پر بنسټ 15ستره محكمه لږ تر لږه په 
.  د بشپړيدو لپاره لږ تر لږه سپږو كسانو ته اړتيا ده، او د اكثريت رايو پر اساس پريكړه كيږېد يوى غونډى. راغونډيږې

او . عمومى جنايې، عامه امنيت، ټولنيزه او كورنى قضيې، او سوداګرۍ: ستره محكمه په څلورو ديوانونو ويشل شوى ده
  . هره محكمه يو ريس لرى

نوى .  نويو غړيو باندى د تحليف مراسم اجرا شول9 د سترى محكمى لپاره مه نيټه،14 كال د زمرى د مياشت په 1385د 
 شوى ده، د خپلو وړاندنيو محافظه حصيالتو لرونكو ګڼل، تخنوكراتيكه، او د لوړو تمحكمه متعادله

   .كارو پر بنياد خوځى

  د استيناف محكمى
په . غړو او د ديوانونو له ريسانو څخه جوړيږىد استيناف محمكې په ټولو والياتو كې، او د محكمې د ريس، نور قضايې 

، عامه )چې د ترافيكې قوانينو څخه غاړه غړونى سره هم معامله كوې( د عمومى جناياتو – ديوانه وي 6هره محكمه كې به 
ت  چې په دغو كې له شپږو څخه زيا–امنيت، ټولنيزه او د كورونو، د عوامو د حقوقو، د سوداګرۍ او د كوچنيانو ديوان 

د استيناف محكمې يوازى د ابتدايې محكمو قانون او پريكړې څارى او د هغو د سمولو، له منځه . قضايې غړې نه وې
او همدارنګه هغوى د قضايې . وړلو، ښه كولو، تاييدولو او يا د دغو قوانينو او پريكړو د استيناف صالحيت لرى

  . حيت هم په غاړه لرېصالحيت د حدودو د مخالفتونو په هكله د پريكړه كولو صال

  ابتدايې محكمې
د والياتو د مركز محكمې، د كوچنيانو محكمې، د سوداګري : د استيناف محكمو په سيمو كې ابتدايې محكمې وى

په هر واليت كې بايد لږ تر لږه له هر ډول څخه يوه . ابتدايې محكمې، د فاميلى مسايلو او د ولسواليو ابتدايې محكمې
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د عمومې جناياتو، ټولنيزه، د عامه حقوقو، د عامه امنيت او د : اليتو مركزى محكمې پنځه ديوانه لرىد و.  موجوده وى
په هر واليت كې بايد د دغو ابتدايې محكمو ټول ډولونه موجود وې، او د ولسواليو محكمې به د . ترافيكې جرايمو ديوان
  . ولسواليو به كچه جوړيږې

او كه د ابتدايې محكمې د قانون او يا . د لمړى په اړونده ابتدايې محكمه كې حل شىتولى جنايې او ټولنيزه قضيې باي
او د استيناف محكمې يې بيا سترى . كړنالرى په هكله كوم شكايت وى، نو بيا قضيه د استيناف محكمې ته استول كيږې

د قضيو يو . ړيتوب واخلىقاضى نشى كوالى چې د خپلى وظيفى په اوږدو كې د سياسى حزب غ. محكمې ته راجع كوې
د اغيزمنه قضايې  وايې چې دغه كار كارپوهانزيات شمير په معمول ډول د استيناف محكمى ته استول كيږى او ځنى 

  .  يو خاص خنډ دىفعاليتونو په مخ كې

   كال د چنګاښ مياشت1384، د وزارت خانى او وزيران: جدول
 رسمى بريښنا پاڼه انوزير ونهوزارت
 www.agriculture.gov.af عبيداهللا رامين مالدارى او خواړوى او ند كر

 — عبدالكريم براهوى د سرحداتو، اقوامو او قبايلو چارو

 www.commerce.gov.af مير محمد امين فرهنګ د سوداګرى او صنايعو

 www.moc.gov.af امير زى سنګين د مخابراتو

 www.mcn.gov.af حبيب اهللا قادرى د نشه يې توكو پر ضد د مبارزى

 — ريم خرملكعبدا د كلتور او ځوانانو 

 — عبدالرحيم وردك  د دفاه

 — محمد جليل شمس د اقتصاد كار او 

 www.moe.gov.af محمد حنيف اتمر  د معارف

 — محمد اسمعيل  اوبو او  انرژىد

 www.mof.gov.af انورالحق احدى د مالى

 www.afghanistan-mfa.net رنګين دادفر سپنتا د بهرنيو چارو 

 — نعمت اهللا شهرانى د حج او اوقافو

 www.mohe.gov.af محمد اعظم دادفر  د لوړو زده ګړو 

 — انجنير ضرار احمد مقبل د كورنيو چارو 

 www.moj.gov.af سرور دانش د عدليې 

 — نور محمد قرقين د كار او ټولنيزو چارو او د شهيدانو او معلولينو

 — محمد ابراهيم عادل او صنايعود كانو 

 www.moph.gov.af محمد امين فاطمى د عامه روغتيا

 — سهراب على سفرى د عامه فوايدو 

 — استاد محمد اكبر د مهاجرينو او راستنيدونكو
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 رسمى بريښنا پاڼه انوزير ونهوزارت

 www.mrrd.gov.af محمد احسان ضيا د كليو د پراختيا او بيا رغونى

 — نعمت اهللا احسان جاويد د ټرانسپورت او هوايې خدماتو

 — يوسف پشتون د ښارونو د پرمختګ او د كور جوړونو 

 www.mowa.gov.af حسن بانو غضنفر د ښځو چارو

   كال د تلى مياشت1385، د نورى دولتى ادارى: جدول

 رسمى بريښنا پاڼه انتخابى او يا انتصابى مقامات دفتر

 www.president.gov.af حامد كرزى ولس مشر

  احمد ضيا مسعود لومړى مرستيال

  محمد كريم خليلى دوهم مرستيال

  زلمى رسول د ملى امنيت مشاور

  عبدالمحمود دقيق لوى څارنوال

  عبدالسالم عظيمى د سترى محكمى ريس

 www.nationalassembly.af محمد يونس قانونى د ولسى جرګى ريس

 www.nationalassembly.af حضرت صبغت اهللا مجددى د مشرانو جرګى ريس

د افغانستان دبشرى حقوقو نا پايېلى 
 كميسيون

 www.aihrc.org.af مرثسيما 

 www.diag.gov.af محمد كريم خليل د ملكى كولو او بى وسله كولو كميسيون

د ادارى سمون او ملكى خدماتو نا پايېلى 
 كميسيون

 www.iarcsc.gov.af هداحمد مشا

 www.iec.org.af )انتخابيږى( د انتخاباتو نا پايېلى كميسيون

د ملى روغى جوړى دسولى او ثبات 
 كميسيون

  حضرت صبغت اهللا مجددى

  فاروق وردك د ادارى چارو دفتر ريس
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  د افغانستان اساسى قانون
   كال1382

  د لوى او بښونكې خداي په نامه

  امحتو
  سريزه

  ) مادې21(         دولت  :لومړى فصل
  ) مادې38(  و وجايت  د اتباعو اساسي حقوق ا  :دوهم فصل
  ) مادې11(      ءيس جمهور ر  : دريم فصل
  ) مادې10(        حكومت  : څلورم فصل
  ) مادې29(       ملى شورى  : پنځم فصل
  ) مادې6(      لفويه جرګه  : شپږم فصل
  ) مادې20(        قضاء  : اووم فصل
  ) مادې7(        اداره   :اتم فصل
  )مادې6(      د اضطرارت حالت   : نهم فصل
  )مادې2(        عديلت   : لسم فصل

  )مادې7(      متفرقه حكمونه  : يوولسم فصل
  )مادې5(      انتقالى حكمونه  : دوولسم فصل

  

  د لوى او بښونكې خداي په نامه

  سريزه
  : موږ د افغانستان خلكو

پر سپيڅلي ذات په ټينګ ايمان، د حق تعالي په مشيت پر توكل او د اسالم په سپيڅلى دين پر ) ج(د لوى خداى  .1
 اعتقاد؛

 د تيرو بى عدالتيو او ناخوالو په درك او زموږ پر هيواد راغليو بى شميره مصيبتونو ته پاملرنه؛  .2
د افغانستان د ټولو خلكو د سر ښندنو، تاريخى مبارزو، جهاد او بر حق مقاومت د ستايلو او د وطن د آزادۍ د الرې  .3

 شهيدانو لوړ مقام ته په ارزښت وركولو؛
 او يو موټى افغانستان ددې خاورې په ټولو قومونو او خلكو اړه لري؛ په دې درك سره چې واحد  .4
 د ملګرو ملتو د منشور به رعايت او د بشر د حقوقو نړيوالې اعالميې ته په درناوي؛ .5
 د ملى وحدت د ټينګښت او د هيواد د استقالل، ملى حاكميت او زمكنۍ بشپړتيا د ساتنى په منظور؛  .6
 ې والړ نظام د تاسيس لپاره؛د خلكو پر اراده او دموكراس .7
د انساني حقوقو او كرامت پر : له ظلم، استبداد، تبعيض او تاوتريخوالي پاكي؛ پر قانونيت؛ اجتماعې عدالت .8

 خوندي تابه والړې مدني ټولني د جوړولو او د خلكو د اساسى حقوقو او آزاديو د تأمين په منظور؛ 
 ى بنسټونو د پياوړي كولو لپاره؛د هيواد د سياسى، اجتماعى، اقتصادى او دفاع .9
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 د دې خاورې ټولو اوسېدونكيو ته د يو هوسا ژوندانه او د ژوند د سالم چاپيريال د تأمين په منظور؛ .10
او باالخره په نړيواله كورنۍ كې د افغانستان لپاره د وړځاي د تثبيت په منظور؛ د هيواد تاريخى، فرهنګې او  .11

وښتنو سره سم مو دغه اساسى قانون د خپلو استازيو له الرې د يو زرو درې سوه ټولنيزو واقعيتونو او د زمان له غ
 . دوه اتيا لمريز هجرى كال د مرغومي د مياشتى په څوارلسمه نيټه د كابل په ښار كې تصويب كړ

  دولت :لومړى فصل
 .افغانستان، خپلواك،واحد، او نه بېلېدونكى اسالمي جمهوري دولت دى •

 .المي جمهوري دولت دين، د اسالم سپيڅلى دين دىد افغانستان د اس •
د نورو اديانو پيروان د خپل دين په پيروۍ او د خپلو ديني مراسمو په اجراء كې د قانون د حكمونو  •

 .په حدودو كې آزاد دي

په افغانستان كې هيڅ قانون نشي كوالى چې د اسالم د سپيڅلي دين د معتقداتو او احكامو  •
 .مخالف وي

انستان كې ملي حاكميت په ملت پورې اړه لري چې په مستقيم ډول يې په خپله يايې استازيو په افغ •
 .له الرې عملي كوي

 .د افغانستان ملت عبارت دى له هغو ټولو افرادو څخه چې د افغانستان تابعيت ولري •
ق، د افغانستان ملت له پښتون، تاجك، هزاره، ازبك، تركمن، بلوچ، پشه يي، نورستاني، ايما •

 .عرب، قرغېز، قزلباش، ګوجر، براهوي او نورو قومونو څخه جوړ دى
 .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 تابعب او پناه وركولو پورى مربوطى چارى د قانون له ليارى تنظيميږى •

ون او نورو قوانينو د حكمونو تطبيق، له استقالل، ملي واكمنۍ او زمكنۍ ددې اساسي قان •
، د دولت له اساسي وظايفو څخه  بشپړتيا څخه دفاع او د هېواد د امنيت او دفاعي قابليت تاءمين

  .دي

دولت، د انساني كرامت د ساتلو، بشري حقوقو د مالتړ، د دموكراسۍ د تحقق، ملي وحدت او  •
قومونو او قبايلو تر منځ د برابرۍ او د هېواد په ټولو سيمو كې د متوازنې پراختيا او تاءمين، د ټولو 

 .ټولينېز عدالت، پربنسټ د يوې هوسا او پرمختللې ټولنې په جوړولو مكلف دى

دولت د ملګروملتونو د منشور، د بين الدول معاهدو، د نړېوالو ميثاقونو چې افغانستان له هغو  •
 .بشري حقوقو د نړيوالې اعالميې رعايت كويسره تړاو لري او د 

كراتو دتوليد او سدولت د هر راز تروريستي اعمالو، د مخدره موادو د كرلو او قاچاق او م •
  .استعمال مخنيوى كوي

  مادهلومړۍ

  مادهمه2

 مه ماده6

 مه ماده7

 مه ماده3

 مه ماده5
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دولت د هېواد خارجي سياست د خپلواكۍ، ملي ګټو او زمكني بشپړتيا په ساتلو، نه مداخلې ښه  •
  .حقوقو د برابرۍ پرپڼسټ تنظيمويګاونډيتوب، متقابل احترم او د 

 .كانونه او نوري تر زمكې الندې زيرمې او لرغوني آثار د دولت ملكيت دى •
د دولت د ملكيتونو ساتنه او اداره او له طبيعي زېرمو او نورو عامه ملكيتونو څخه د سمې  •

  .استفادې ډول د قانون له ليارې تنظيميږي

 تشبثات د بازار د اقتصاد د نظام پربڼسټ د قانون له دخصوصي پانګې اچونې او خصوصي دولت، •
  .حكمونو سره سم هڅوي، مالتړ يې كوي او مصونيت يې تضمينوي

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

  .ي او مستقل بانك دىد دولت مركز. د افغانستان بانك •
د پېسو نشرول، د هېواد د پولي سياست طرح او تطبيق، د قانون له حكمونو سره سم د مركزي بانك  •

  .صالحيت دى
  .مركزي بانك د پېسو د چاپ په برخه كې د ولسي جرګې له اقتصادي كميسيون سره مشوره كوي •
  .د دې بانك تشكيل او د كار ډول د قانون له ليارې تنظميږي •

 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 تطبيقوي

دولت د كرنې او مالدارۍ د پراختيا، د بزګرانو او مالدارانو د اقتصادي، ټولنيزو او د ژوند د  •
چيانو د ميشتولو او د دوى د ژوند د سمون لپاره د دولت د مالي توان په شرايطو د ښه كولو او د كو

  .حدودو كې اغېزمن پروګرامونه طرح او تطبيقوي
دولت مستحقو اتباعو ته د استوګنځي د برابرولو په منظور او د عامه ملكيتونو د وېش لپاره، د  •

  .تدبيرونه نيسيم زقانون له حكمونو سره سم او دمالي امكاناتو په حدودو كې ال

دولت مكلف دى چې د ځنګلونو او د چاپيريال د خوندى كولو او ښه والي لپاره الزم تدبيرونه  •
  ونيسى

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

 چې د خلكو اكثريت له ازبكي، تركمني، بلوڅي، پشه يي، نورستاني او پاميري په هغو سيمو كې •
ژبو څخه پريوې خبرې كوي له پښتو او دري سربيره هغه ژپه درېمه رسمي ژپه ده، د تطبيق ډول يي د 

  .قانون له ليارې تنظيميږي
  .ه طرح او تطبيقويدولت د افغانستان د ټولو ژبو د پياوړتيا او پراختيا لپاره اغېزمن پروګرامون •
  .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 •

 مه ماده8

 مه ماده9

 مه ماده10

 مه ماده11

 مه ماده14

 مه ماده13

مه ماده12  

 مه ماده16

 مه ماده15



 نستان لپاره مرستندوى الرښود افغاد: الف څخه تر يا

77 

دولت په بېالبېلو سطحو كې د معارف د ودې او د ديني زده كړو د پراختيا، د جوماتونوٌ مدرسو او  •
  .زونو د وضعې د ښه والي او تنظيم لپاره الزم تدبيرونه نيسيديني مرك

  .پر هجرت والړ دى) ص(دهېواد د تقويم مبداء د پيغمبر اكرم •
  .د دولتي ادارو د كار بنسټ هجري لمريز كال دى •
 دي، نورې رخصتي د قانون له ليارې  عمومي رخصتي8 او د ثور 28د جمعې ورځې، د اسد  •

  .تنظيميږي

دريو تور، سور او زرغون رنګه ټوټو څخه جوړ دى درې واړه ټوټې په مساوي :  بيرغ لهد افغانستان •
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
ن رنګي محراب او منبر څخه جوړ دى چې په دوو څنډو كې يې د افغانستان د دولت ملي نښان له سپي •

دوه بيرغونه او د منځ په برنۍ برخه كې يې دوه بيرغونه او د منځ په برنۍ برخه كې يې د ال اله اال اهللا 
محمد رسول اهللا مباركه كلمه او اهللا اكبر او د راختونكي لمر وړانګې او په الندينۍ برخه كې يې د 

ي تاريخ او د افغانستان كلمه راغلې چې له دوو خوا وو د غنمو وږي پرې  هجري شمس1298
  .راګرځول شوي دي

  .له بېرغ او ملي نښان څخه د استفادې څرنګوالى د قانون له ليارې تنطيميږي •

  .د افغانستان ملي سرود په پښتو ژبه دى، اهللا اكبر او د افغانستان د قومونو نومونه به پكې راځي •

  . پاېتخت د كابل ښار دىد افغانستان •

  د اتباعو اساسى حقوق او وجايت: م فصل يدو
  .د افغانستان د اتباعو ترمنځ هر راز تبعيِض او امتياز منع دى •
  .د افغانستان د اتباعو ښځې او نارينه د قانون په وړاندې مساوي حقوق او وجايب لري •

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

آزادي د انسان طبيعي حق دى، دا حق د نورو له آزادۍ او له عامه مصالحو پرته چې د قانون له ليارې  •
  .تنظيميږي حدود نه لري

  .د انسان آزادي او كرامت له تيري خوندي دى •
  .په ساتنه او درناوي مكلف دىدولت د انسان د آزادۍ او كرامت  •

د ذمې برائت اصلي حالت دى ترهغې چې د باصالحيته محكمې په قطعي حكم متهم محكوم عليه  •
  .ثابت نشي، بې ګناه ګڼل كيږي

  .جرم يو شخصي عمل دي •

 مه ماده18
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  .د متهم تعقيبول، نيول يا توقيفول او پر هغه باندې د جزا تطبيق بل هيچاته سرايت نه كوي •

  .م نه ګڼل كيږي خو دهغه قانون له مخې چې د جرم تر ارتكاب دمخه نافذشوى ويهيڅ يو عمل جر •
 .هيڅوك د قانون له حكمونه پرته تعقيبېداى، نيول كېداى او يا توقيفېداى نه شي •
يچاته سزا نشي وركول كېداى مګر، د با صالحيته محكمې په حكم او د هغه قانون له احكامو سره ه •

  . ارتكابه مخكې نافذ شوى ويسم چې د اتهام وړ فعل تر

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 بين الدول تړونونو له مخې چې افغانستان ور سره تړاو لري

  . په شړل كېدو نه محكوميږيهيڅ افغان د تابعيت په سلبېدو او په افغانستان كې دننه يا بهر •

  .د انسان تعذيب منع دى •
هيڅوك نه شي كوالى چې له بل شخص څخه حتى د حقايقو د تر السه كولو لپاره كه څه هم تر تعقيب،  •

، يايې د نيونې يا توقيف الندې وي او يا په جزا محكوم وي، دهغه د تعذيب لپاره اقدام وكړي
  .تعذيب امر وكړي

  .لفې جزا ټاكل منع ديد انساني كرامت مخا •

  .له متهم يا بل شخص څخه په زور تر السه شوې څرګندونې، اقرار يا شهادت اعتبار نلري •
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

 سره سم له ځانه د اتهام د لرې كولو او يا د حق د ثابتولو لپاره هر څوك كوالى شي چې له نيول كېدو •
  .مدافع وكيل وټاكي

متهم حق لري چې له نيولو سره سم له منسوب اتهامه ځانه خبر كړي او د هغې مودې دننه چې قانون  •
  .يې ټاكي، محكمه كې حاضر شي

  . متهم لپاره مدافع وكيل ټاكييدولت په جنايي پېښو كې د بيوزل •
  . متهم او د هغه د وكيل ترمنځ مكالمات، مراسال او مخابرات له هر ډول تعرضِ څخه خوندي ديد  •
  .دمدافع وكيالنو وظايف او واكونه د قانون له ليارې تنظيميږي •

  .پور دپوروړي د آزادۍ د سلبېدو محدوديدو سبب كېداي نشي •
  .تنظيميږيد پور د بېرته اخيستلو الرې چارې او وسايل د قانون له ليارې  •

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

 . د بيان آزادي له تيري څخه خوندي ده •
هر افغان حق لري چي خپل فكر د وينا، ليكنې، انځور او يا نورو وسيلو له الرې، په دې اساسي  •

  .نون كې د راغلو حكمونو په رعايت، څرګند كړيقا

  مه ماده27
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هر افغان حق لري د قانون له حكمونو سره سم مطالب، بې له دې چې هغه مخكې له مخكې دولتي  •
  .مقامونو ته وښايي، خپاره او نشر كړي

د مطبعو، راډيو او ټلويزيون، د مطبوعاتو د خپرولو او دجمعي ارتباط په نورو و سايلو پورې  •
  .مونه د قانون له ليارې تنظيميږيمربوط حك

د افغانستان اتباع حق لري چې د خپلو مادي او يا معنوي غوښتنو د تاءمين 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

ساسنامه د اسالم د سپيڅلي دين د احكامو او په دې اساسي قانون كې د د ګوند مرامنامه او ا .1
 و او ارزښتونو مخالف نه وي،صراغلو نصو

 د ګوند تشكيالت او مالي منابع څرګند وي، .2
 نظامي او نظامي ډوله تشكيالت او هدفونه ونه لري، .3
 له بهرنيو سياسي ګوندونو  يا نورو بهرنيو منابعو سره تړلي نه وي، .4

 . سيمې، ژبې او فقهې مذهب پر بنسټ د ګوند جوړول او فعاليت كول، جواز نه لريد قوم، •
ا صالحيتي بهغه جمعيت او ګوند چې د قانون له حكمونو سره سم جوړيږي د قانوني موجباتو او  •

  .محكمې له حكمه پرته نه منحل كيږي

 پاره له قانون سره سم بې وسلېد افغانستان اتباع حق لري چې د روا او سوله ييزو غوښتنو د تاءمين ل •
  .غونډې او مظاهرې 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

  .سره سمدولت د اشخاصو د مخابرو او ليكونو د پلټنې حق نه لري مګر د قانون له حكمونو  •

  .د شخص استوګنځى له تيري څخه خوندي دى •
هېڅوك د دولت په ګډون نشي كوالى د استوګن له اجازې يا واكمنې محكمې له قراره پرته او بې له  •

 .هغو حاالتو او الرو چې په قانون كې ښوول شوي، د چا كور ته ورننوزي يا يې وپلټي
محكمې له مخكينۍ اجازې پرته د شخص د څرګند جرم په مورد كې مسؤل مامور كوالى شي د  •

كورته ورننوزي يا هغه وپلټي، نوموړى مامور مكلف دى كورته له ننوتو يا پلټنې وروسته، په هغه 
  .موده كې چې قانون يې ټاكي د محكمې قرار تر السه كړي

منع هر افغان حق لري د هېواد هر ګوټ ته سفروكړي او استوګن شي خو له هغو سيمو پرته چې قانون  •
  .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 بهر د افغانستان د اتباعو د حقوقو ساتنه كوي •

  مه ماده35

  مه ماده36

مه ماده37  

مه ماده38  

مه ماده39  



 د افغانستان اساسى قانون: اسناد

80 

  .ملكيت له تيري څخه خوندي دى •
ع كيږي، مګر د قانون د هېڅوك د ملكيت د ترالسه كولو او په هغه كې د تصرف كولو څخه نه من •

  .احكامو په حدودو كې
  .د هېچا ملكيت د قانون د حكم او د باصالحيته محكمې له پرېكړې پرته نه مصادره كيږي •
د شخص د ملكيت استمالك يوازې دعامه ګټو د تاءمين په مقصد، د مخكيني او عادالنه بدل په  •

  .وركولو، د قانون له مخې مجاز دى
  . او اعالن يوازې د قانون په حكم كېداى شيد شخص د شتمنۍ پلټنه •

  .بهرني اشخاص په افغانستان كې د عقاري مالونو د ملكيت حق نه لري •
  .د عقارې اجاره د پانګې اچونې په منظور د قانون له حكمونو سره سم جواز لري •
ړيتوب د بهرنيو ملكونو پر سياسي نمايندګيو او پر هغو بين المللي مؤسسو چې افغانستان پكې غ •

  .لري د عقاري مالونو پلورل د قانون له حكمونو سره سم جواز لري

  .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 •
عايت د قانون په وسيله ښوول د ماليې او محصول اندازه اود وركړې ډول يې د ټولنيز عدالت په ر •

  .كيږي
  .دا حكم د بهرنيو كسانو او مؤسسو په برخه كې هم تطبيقيږي •
  .هر ډول وركړه شوې ماليه، محصول او عايدات، دولتي واحد حساب ته تحويليږي •

زده كړه د افغانستان د ټولو اتباعو حق دى چې د ليسانس تر درجې پورې وړيا د دولت له  •
  .خواتاءمينږي

ت مكلف دى چې په ټول افغانستان كې د متوازن معارف د عامولو او دمنځنيو اجباري زده كړو دول •
د تاءمين لپاره اغېزمن پروګرام طرح او تطبيق كړي او د مورنيو ژبو د تدريس لپاره په هغو سيمو كې 

  .چې پرې خبرې كيږي الره هواره كړي

د ايجاد په منظور، د كوچيانو د زده كړو د ښه دولت مكلف دى د ښځو د زده كړو د پراختيا او توازن  •
  .والي او په هېواد كې د بې سوادۍ د له منځه وړلو لپاره اغېزمن پروګرامونه طرح او تطبيق كړي

دولت د اسالم د سپيڅلي دين د حكمونو او ملي فرهنګ پر بنسټ او له علمي اصولو سره سم، واحد  •
يو د ديني مضمونونو نصاب په افغانستان كې د شتو تعليمي نصاب طرح او تطبيقوي او د ښوونځ

  .اسالمي مذهبونو پر بنسټ تدوينوي

  .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  •

  .كړوموسسې جوړې كړي
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ولت كوالى شي بهرنيو كسانو ته هم د قانون له حكمونو سره سم د لوړو، عمومي او اختصاصي زده د •
  .كړو د مؤسسو د جوړولو اجازه وركړي

د لوړو زده كړو په دولتي مؤسسو كې شاملېدو شرطونه او له هغو سره نورې مربوطې چارې، د قانون  •
  .له ليارې تنظيميږي

  .ر د پرمختګ لپاره اغېزمن پروګرامونه طرح كويدولت د علم، فرهنګ، ادب او هن •
ف، مخترع او كاشف حقوق تضمينوي او په ټولوبرخو كې علمي څېړنې هڅوي او مالتړ لدولت د مؤ •

  .يې كوي او د هغو له نتيجو څخه د اغېزمنې ګټې اخيستل د قانون له حكمونو سره سم عاموي

  .كار، د هر افغان حق دى •
ا معاشه رخصتي، د كار او كارګر حقوق او له هغو سره نورې مربوطې ب دكار د ساعتونو ټاكل، او •

  .چارې د قانون له ليارې تنظيميږي
  .د قانون د حكمونو په حدودو كې د كار او كسب انتخاب آزاد دى •

  .ٰد جبري كار تحميل منع دى •
 برخه دجګړې، آفتونو او نورو داسې حاالتو كې چې عامه ژوند او هوساينه تهديد كړي فعاله •

  .اخيستنه د هر افغان ملي وجيبه ده
  .پر ماشومانو د كار تحميل جواز نه لري •

دولت مكلف دى چې د يوې سالمې ادارې او د هېواد په اداري سيستم كې د سمون د رامنځ ته كېدو  •
  .لپاره، الزم تدبيرونه ونيسي

  . كوياداره خپل اجراآت په بشپړه بې طرفۍاو د قانون له حكمونو سره سم عملي •
د افغانستان اتباع حق لري د قانون د حكمونو په حدودو كې له دولتي ادارو څخه اطالعات تر السه  •

  .كړي، دا حق د نورو حقوقو او عامه امنيت ته له زيان رسولو پرته، حدود نه لري
د دولت د افغانستان اتباع د اهليت له مخې او له هر ډول توپير څخه پرته د قانون له حكمونو سره سم  •

  .خدمت ته منل كيږي

هر څوك چې له ادرې 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 نشي كوالى د باصالحيته محكمې له حكمه پرته د  •
  . تر السه كولو لپاره اقدام وكړيخپلو حقوقو د

دولت د افغانستان د ټولو اتباعو لپاره د ناروغيو د مخنيوي او د وړيا عالج وسيلې او روغتيايي  •
  .مينويأياوې د قانون له حكمونو سره سم تاسانت

دولت له قانون سره سم د خصوصي طبي خدمتونو او روغتيايي مركزونو جوړول او پراختيا هڅوي  •
  . يې كوياو مالتړ
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دولت د سالمې بدني روزنې د پياوړتيا او د ملي او سيمه ييزو ورزشونو د پراختيا لپاره الزم  •
  .تدبيرونه نيسي

دولت د شهيدانو او مفقودينو له پاتې كسانو، د معلولينو او معيوبينو د بيا ځواكمنۍ او په ټولنه  •
 روغتيايي خدمتونو د تنظيم لپاره د كې د هغوى د فعالې ونډې اخيستنې په خاطر د مالي مرستو او

  .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

  .د دولت تر پاملرنې الندې دهكورنۍ د ټولنې اساسي ركن دى او  •
دولت د كورنۍ او په ځانګړې توګه د مور او ماشوم د جسمي او روحي روغتيا د تاءمين، د  •

ماشومانو د روزنې او د اسالم د سپيڅلي دين له احكامو سره دمغايرو رسومو د له منځه وړو لپاره 
  .الزم تدبيرونه نيسي

  .تباعو وجيبه دهله هېواد څخه دفاع د افغانستان د ټولو ا •
  .د عسكري مكلفيت د دورې د تېرولوشرطونه د قانون له ليارې تنظيميږي •

د اساسي قانون د حكمونو پيروي، د قوانيو اطاعت او د عامه نظم او امنيت رعايت د افغانستان د  •
  .ټولو خلكووجيبه ده

  .د قانون له حكمونو څخه بې خبري عذر نه ګنل كيږي •

دا كسان د بين . ې د خارجي اتباعو حقوق او آزادي له قانون سره سم تضمينويدولت په افغانستان ك •
  .المللي حقوقو د قواعدو په حدودو كې د افغانستان د دولت د قوانينو په رعايت مكلف دي

دولت په افغانستان كې د بشر د حقوقو د رعايت د څارنې، ښه والي او مالتړ لپاره، دافغانستان د  •
  .اك كميسيون جوړويبشر د حقوقو خپلو

  .هر څوك كوالى شي د خپلو بشري حقوقو د نقض په صورت كې دې كميسيون ته شكايت وكړي •
كميسيون كوالى شي د افرادو د بشري حقوقو د نقض موارد مربوطو قانوني څانګو ته راجع كړي او  •

  .د هغوى له حقوقو څخه په دفاع كې مرسته وكړي
  .يې د قانون له ليارې تنظيميږيددې كميسيون جوړښت او د كار ډول  •

هيڅوك نشي كوالى په دې اساسي قانون كې له راغلو آزاديو او حقوقو څڅه په ناوړه استفادې د  •
  .هېواد د خپلواكي، زمكنۍ بشپړتيا، ملي واكمنۍ او ملي وحدت پر ضد عمل وكړي

  رئيس جمهور: دريم فصل
سر كې دى چې خپل واكونه اجرائيه، مقننه جمهور رئيس د افغانستان د اسالمي جمهوري دولت په   •

  .او قضائيه برخو كې ددې اساسي قانون له حكمونو سره سم عملي كوي
  .جمهوررئيس دوه، لومړى او دويم مرستياالن لري •
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د جمهوري رياست كانديد د خپلو مرستياالنو نومونه د ځان له كانديدولو سره يو ځاى ملت ته  •
  .اعالموي

ئيس د غياب، استعفاء او يا مړينې په حاالتو كې ددې ٰرستيال د جمهور رد جمهور رئيس لومړى م •
  .اساسي قانون له مندرجو حكمونو سره سم كاركوي

د جمهور رئيس دلومړي مرستيال په غياب كې، دويم مرستيال د اساسي قانون له مندرجو احكامو  •
  .سره سم عمل كوي

و او مستقيمو رايو له الرې په سلو كې تر جمهور رئيس د راى وركوونكيو د آزادو، عمومي، پټ •
  .پنځوسو زياتو رايو په تر السه كولو انتخابيږي

  .د جمهور رئيس وظيفه تر انتخاباتو وروسته د پنځم كال د غبرګولي په لومړۍ نېټه پاى ته رسيږي •
دېرشو د جمهور رئيس د كار تر پاى ته رسېدو دمخه د نوي جمهور رئيس د ټاكلو لپاره انتخابات، له  •

  .تر شپېتو ورځو پورې، موده كې كيږي
كه چيرې په لومړي پړاو كې له كانديدانوڅخه يو هم ونه كړاى شي چې په سلو كې تر پنځوسو زياتې  •

رايې تر السه كړي، انتخابات د دوهم ځل لپاره د انتخاباتو نتايجو د نېټې تر اعالن وروسته د دوو 
 يوازې هغه دوه تنه كانديدان په انتخاباتو كې برخه اخلي دا ځل. اوونيو په اوږدو كې تر سره كيږي

  .چې په لومړي پړاو كې يې تر ټولو زياتې رايې ترالسه كړي وي
  .دانتخاباتو په دويم پړاو كې هغه څوك چې د رايو اكثريت تر السه كړي، جمهور رئيس ګڼل كيږي •
م پړاو په جريان او يا تر كه چيرې د جمهوري رياست يو كانديد د راى ګيرۍ د لومړي يا دوي •

انتخاباتو وروسته او يا د انتخاباتو دنتايجو له اعالن څخه پخوا مړ شي، نوي انتخابات د قانون له 
  .حكمونو سره سم كيږي

  :څوك چې جمهوري رياست ته كانديديږي، بايد د الندنيوشرطونو لرونكى وي •
ږېدلى وي او د بل هېواد تابعيت د افغانستان تبعه، مسلمان، له افغان مور او پالر څخه زې .1

 ونلري،
 د كانديدېدو په ورځ يې عمر تر څلوېښتو كلونو لږ نه وي، .2

د محكمې له خوا د بشري ضد جرمونو، او جنايت په ارتكاب او يا له مدني حقوقو څخه په  .3
 .محرومۍ محكوم شوى نه وي

  .هيڅ شخص نشي كوالى له دوو دورو زيات د جمهور رئيس په حيث وټاكل شي •
  .په دې ماده كې راغلى حكم د جمهور رئيس د مرستياالنو په برخه كې هم تطبيقيږي •

جمهور رئيس د كار تر پېل دمخه، د ځانګړې كړنالرې سره سم، چې د قانون له ليارې تنظيميږي دا  •
  :الندې لوړه يادوي

  بسم اهللا ارحمن الرحيم

د اساسي قانون او .  دين پيروي او ساتنه وكړمپه نامه لوړه كوم چې د اسالم د سپيڅلي) ج( د لوى خداى”
نورو قوانينو رعايت او د تطبيق څارنه وكړم، د افغانستان د خپلواكۍ، ملي واكمنۍ، زمكنۍ بشپړتيا 
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له دربار څخه د مرستې په ) ج(ساتنه او د افغانستان د خلكو حقوق او ګټې خوندي كړم او د لوى خداى 
ه الره كې خپلې هڅې جاري انستان د خلكو د پرمختګ او هوسايۍ پغوښتلو او د ملت په مالتړ د افغ

  “.وساتم

  :جمهور رئيس الندې واكونه او وظيفې لري •
 د اساسي قانون د اجرا څارل، .1
 د ملي شوراى په تصويب د هېواد د سياست د اساسي كرښو ټاكل، .2

 و ځواكونو ستر مشرتوب،لد افغانستان د وسله وا .3
 ګړې او متاركې اعالنول،د ملي شوراى په تائيد د ج .4
 دزمكنۍ بشپړتيا او د خپلواكۍ د ساتنې د دفاع په حالت كې د الزم تصميم نيول، .5
 د ملي شوراى په تائيد له افغانستان څخه بهر ته د وسله والو ځواكونو د ټولګيو لېږل، .6
 ،ماده كې له راغلي حالت پرته، د لويې جرګې راغوښتل) نهه شپېتمه( ددې اساسي قانون په  .7
 د ملي شوراى په تائيد د اضطراري حالت اعالن او د هغه پاى ته رسول، .8
 ٰد ملي شوراى او لويې جرګې د غونډو پرانستل، .9
 ى منل،ٰد جمهوري رياست د مرستياالنو د استعف .10
د ولسي جرګې په تائيد د وزيرانو، لوى څارنوال، د مركزي بانك، د ملي امنيت او سرې  .11

 ى منل،ٰ هغوى عزلول او د استعفمياشتې د رئيسانو ټاكل او د
 د ولسي جرګې په تائيد د سترې محكمې د رئيس او غړيو ټاكل، .12

د قانون له حكمونو سره سم د قاضيانو، د وسله والو ځواكونو، پوليسو، د ملي امنيت د  .13
 ى منل او عزلول،ٰمنصبدارانو او دلوړ رتبه مامورينو ټاكل، تقاعد وركول، د استعف

نو او نړيوالو مؤسسو كې د افغانستان د سياسي نمايندګيو د مشرانو په بهرنيو هېوادو .14
 ټاكل،

 په افغانستان كې د بهرنيو سياسي نمايندګانو د باور ليكونو منل، .15
 و او تقنيني فرمانونو توشيح كول،ند قواني .16
 دقانون له حكمونو سره سم د دولتونو تر مينځ د معاهدو د عقد لپاره د باور ليكونو وركول، .17
 انون له حكمونو سره سم د جزاګانو تخفيف او بخښل،د ق .18
 د قانون له حكمونو سره سم د مډالونو، نښانونو او افتخاري لقبونو وركول، .19
 د هېواد د ادارې د سمون په منظور، د قانون له مخې، دكميسيونونو جوړول، .20
 .په دې اساسي قانون كې نور راغلي واكونه او وظايف .21

مهموملي، سياسي، ټولنيزو او يا اقتصادي چارو كې د افغانستان د جمهور رئيس كوالى شي په  •
  خلكو ټولپوښتنې ته مراجعه وكړي،

  .ټولپوښتنه بايد ددې اساسي قانون د حكمونو مخالفه او د هغه د تعديل مستلزم نه وي •

جمهور رئيس په دې اساسي قانون كې د راغلو واكونو د عملي كولو په برخه كې د افغانستان د  •
  .كو لوړ مصلحتونه په پام كې نيسيخل
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جمهور رئيس نشي كوالى چې د قانون له حكمه پرته دولتي ملكيتونه او شتمنۍ وپلوري او يا  •
  .وبخښي

جمهور رئيس نشي كوالى د خپل كار په دوران كې له خپل مقام څخه په ژبنيو، سيمه ييزو،  •
  .قومي،مذهبي او ګوندي ملحوظاتو ګټه واخلي

ى، عزل، مړينې او يا په صعب العالجه ناروغۍ د اخته كېدلو په صورت ٰ استعفد جمهور رئيس د •
كې چې د وظيفې د اجراء مخه نيسي دجمهور رئيس لومړى مرستيال د جمهور رئيس واكونه او 

  .وظايف په غاړه اخلي
  .ى په خپله ملي شوراى ته اعالمويٰجمهور رئيس خپله استعف •
  .  طبي هيئت له خوا كيږي چې ستره محكه يې ټاكيد صعب العالجه ناروغۍ تثبيت د هغه •
په داسې حاالتو كې د نوي جمهور رئيس د ټاكلو لپاره په درې مياشتو كې دننه ددې اساسي قانون د  •

  .يو شپېتمې مادې له حكم سره سم انتخابات كيږي
لو په موده د جمهور رئيس لومړى مرستيال د لنډ مهاله جمهور رئيس په توګه، د وظيفې د تر سره كو •

  :كې الندې چارې نشي تر سره كوالى
 د اساسي قانون تعديل، .1
 د وزيرانو عزل، .2

 ټولپوښتنه، .3
د جمهور رئيس مرستياالن ددې اساسي قانون له حكمونو سره سم كوالى شي ځان جمهوري رياست  •

  .ته كانديد كړي
  .كيږيد جمهور رئيس په غياب كې د لومړي مرستيال وظايف د جمهور رئيس په واسطه  •

ى وكړي او يا مړ شي د هغه پر ځاى بل شخص د جمهور ٰكه چيرې د جمهور رئيس يو مرستيال استعف •
  .رئيس له خوا د ولسي جرګې په تائيد ټاكل كيږي

د جمهور رئيس او د هغه د لومړي مرستيال د يو ځايي مړينې په صورت كې په ترتيب سره دويم  •
ګې رئيس او د بهرنيو چارو وزير يو په بل پسې ددې مرستيال، د مشرانو جرګې رئيس د ولسي جر

  .مادې له حكم سره سم دجمهور رئيس وظيفې په غاړه اخلي) اووه شپېتمې( اساسي قانون د 

  .جمهور رئيس دملت او ولسي جرګې په وړاندې ددې مادې د احكامو مطابق مسؤل دي •
اب تور لګول د ولسي جرګې د پر جمهور رئيس د بشري ضد جرمونو، ملي خيانت يا جنايت د ارتك •

  . ټولو غړيو د درييمې برخې له خوا غوښتل كېداى شي
كه چيرې دا غوښتنه د ولسي جرګې د ټولو غړيو له دريو څخه د دوو برخو د رايو له خوا تائيد شي،  •

  .ولسي جرګه د يوې مياشتې دننه لويه جرګه دايروي
و څخه د دوو برخو د رايو په اكثريت تصويب كه لويه جرګه منسوب شوى اتهام د ټولو غړيو له دري •

ځانګړې . كړي، جمهور رئيس له وظيفې څخه ګوښه او موضوع ځانګړې محكمې ته سپارل كيږي
محكمه د ولسي جرګې له دريو غړيو، دسترې محكمې له دريو غړيو چې لويه جرګه يې ټاكي او د 
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ې دلويې جرګې له خوا ټاكل دعوى د هغه شخص له خوا چ. مشرانو جرګې له رئيس څخه جوړيږي
  .كيږي، اقامه كيږي

  .ماده كې راغلي حكمونه تطبيقيږي) اووه شپېتمه(په دې حالت كې ددې اساسي قانون له  •

  .د جمهور رئيس تنخوا او لګښتونه د قانون له ليارې تنظيميږي •
ې موده كې جمهور رئيس دخدمت د دورې تر ختمېدو وروسته دعزل له حالته پرته د خپل ژوند په پات •

  .د جمهوري رياست د دورې له مالي حقوقو څخه د قانون له حكمونو سره سم، ګټه اخلي

  حكومت: څلورم فصل
  .چې د جمهور رئيس تر رياست الندې كاركوي حكومت له وزيرانو څخه جوړ دى •
  .د وزيرانو شمېر اووظايف دقانون له ليارې تنظيميږي •

  : النديني شرطونه ولريڅوك چې دوزير په توګه ټاكل كيږي بايد •
 .يوازې د افغانستان تابعيت لرونكى وي .1

كه چيرې د كوم وزارت كانديد د بل هېواد تابعيت هم ولري ولسي جرګه د هغه د تائيد يا رد   •
  صالحيت لري،

 لوړ تحصيالت، كاري تجربه او ښه شهرت ولري، .2
 عمر يې تر پنځه دېرش كلونو لږ نه وي، .3
جرمونو او جنايت په ارتكاب او يا له مدني حقوقو څخه په دمحكمې له خوا د بشري ضد  .4

 .محرومۍمحكوم شوى نه وي
  .كېداى شي وزيران د ملي شوراى له غړيو او يا له هغو د باندې وټاكل شي •
كله چې دملي شوراى غړى د وزير په توګه وټاكل شي، په شوراى كې خپل غړيتوب له السه وركوي  •

  .ن له حكم سره سم ټاكل كيږياو دهغه پر ځاى بل شخص د قانو

  :وزيرانو وظيفې له پېله مخكې د جمهور رئيس په وړاندې، الندينۍ لوړه كوي •

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

په نامه لوړه كوم چې د اسالم د سپيڅلي دين د حكمونو حمايت، د اساسي قانون او ) ج(د لوى خداى ”
وقو حفاظت، دافغانستان د خپلواكۍ، زمنكنۍ دافغانستان د نورو قوانينو رعايت، د اتباعو د حق

حاضر وګڼم او خپلې ) ج(بشپړتيا او د خلكو د ملي وحدت ساتنه وكړم او په خپلو ټولو اعمالو كې خداى
  “. وظيفې په رښتينولۍ سرته ورسومراسپال شوې

  :حكومت الندينۍ وظيفې لري •
 ي پرېكړو عملي كول،ددې اساسي قانون او نورو قوانينو د احكامو او د محكمو د قطع .1
د خپلواكۍ ساتل، له زمكنۍ بشپړتيا څخه دفاع او په نړيواله ټولنه كې د افغانستان د  .2

 حيثيت او ګټو ساتل،
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 د عامه نظم او امن ټينګول او د هر راز اداري فساد له منځه وړل، .3
  ترتيبول، د دولت د مالي وضعې تنظيمول او د عامه شتنمۍ ساتل،بودجېد  .4
 رهنګي، اقتصادي او تكنالوژي د پرمختيايي پروګرامونو طرح او تطبيق،د ټولنيزو، ف .5
ملي شوراى ته د مالي كال په پاى كې د سر ته رسېدلو چارو او د نوي مالي كال د مهمو  .6

 پروګرامونوپه باب ګزارش وركول،
د هغو نورو وظيفو تر سره كول چې ددې اساسي قانون او نورو قوانينو له مخې د حكومت له  .7

 .ظيفو څخه ګنل شويديو

حكومت د هېواد د سياست د اساسي كرښو د تطبيق او دخپلو وظيفو د تنظيمولو لپاره مقررات  •
  .دا مقررات بايد د هيڅ قانون له نص يا روح سره مناقض نه وي. وضع او تصويبوي

ون او وزيران خپل وظايف د اداري واحدونو د آمرينو په توګه په هغو حدودو كې چې د اساسي قان •
  .نور قوانين يې ټاكي، سرته رسوي

  .وزيران له خپلو ټاكلو وظايفو څخه د جمهور رئيس او ولسي جرګې په وړاندې مسؤليت لري •

كه چيرې وزير په بشري ضد جرمونو، ملي خيانت او يا په نورو جرمونو متهم شي، موضوع ددې  •
  . محكمې ته سپارل كيږيمادې په رعايت ځانګړې) يو سل څلور دېرشمې(  قانون د اساسي

 او مالي چارو پرته، د بيړنۍ بودجېحكومت كوالى شي د ولسي جرګې دتعطيل په حالت كې له  •
  .اړتيا پر اساس تقنيني فرمانونه ترتيب كړي

تقنيني فرمانونه بايد . تقنيني فرمانونه د جمهور رئيس تر توشېح وروسته د قانون حكم پېدا كوي •
  .تر جوړېدو وروسته د دېرشو ورځو په اوږدو كې هغې ته وړاندې شيملي شوراى د لومړۍ غونډې 

  .او كه د ملي شوراى له خوا رد شي، اعتبار نلري •

وزيران نشي كوالى د خپل كار په دوران كې له خپل مقام څخه په ژبنيو، سيمه ييزو، قومي، مذهبي  •
  . ګوندي ملحوظاتو ګټه واخلياو

  ملي شوراى: پنځم فصل
د اسالمي جمهوري دولت ملي شوراى، د ستر تقنيني ارګان په توګه د افغانستان د د افغانستان  •

  .خلكو د ادارې ښكارندويه ده او د ټول ملت نمايندګي كوي
د شوراى هر غړى د رايې د څرګندونې په وخت كې، د افغانستان د خلكو عمومي مصلحتونه او ستر  •

  .ګټې د خپل قضاوت محور ټاكي

  .ولسي جرګې او مشرانو جرګې څخه جوړه ده: مجلسونوملي شوراى له دوو  •
  .هيڅوك نشي كوالى په يوه وخت كې د دواړو مجلسونو غړى وي •

  .د ولسي جرګې غړي د خلكو د آزادو، عمومي، پټو او مستقيمو انتخاباتو له الرې انتخابيږي •
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تيجو د اعالن څخه د ولسي جرګې د كار دوره د پنځم كال د چنګاښ په لومړۍ نېټه د انتخاباتو د ن •
  .وروسته پاى ته رسيږي او نوې شوراى په كار پيل كوي

د ولسي جرګې د دورې تر ختمېدو دمخه له دېرشو څخه تر شپېتو ورځو پورې موده كې د ولسي  •
  .جرګې د غړيو انتخابات كېږي

سانو ك) 250(د ولسي جرګې د غړيو شمېر د هرې حوزې د نفوسو د شمېر په تناسب زيات نه زيات تر  •
  .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 ټولو  •

ر واليت څخه خلكو لپاره عمومي او عادالنه استازيتوب تاءمين كړي او د نفوسو په تناسب دې له ه
  .په اوسط ډول لږ تر لږه دوه ښځينه وكيلې په اولسي جرګه كې غړيتوب تر السه كړي

  :د مشرانو جرګې غړي په الندې ډول انتخاب او ټاكل كيږي •
 د هرې واليتي جرګې له غړيو څخه يو تن د مربوطې جرګې په انتخاب، د څلورو كلونو لپاره، .1
و يو تن، د مربوطو جرګو په انتخاب، د دريو كلونو د هر واليت د ولسواليو د جرګو له غړي .2

 لپاره،
پاتې دريمه برخه غړي د معلولينو او معيوبينو د دوو تنو او كوچيانو د دوو تنو استازيو په  .3

 او تجربه لرونكو كسانو څخه د پنځو كلونو لپاره دجمهور رئيس له رويخبګډون د هېواد له 
 .خوا ټاكل كيږي

  .اصو څخه په سلو كې پنځوس ښځې ټاكيجمهور رئيس له دې اشخ •
هغه شخص چې د مشرانو جرګې د غړي په توګه انتخابيږي په مربوطه جرګه كې خپل غړيتوب له  •

  .السه وركوي او دده پر ځاى د قانون له حكمونو سره سم بل شخص ټاكل كيږي

و سربېره، دا هغه څوك چې د ملي شوراى غړيتوب ته كانديد يا ټاكل كېږي، د ټاكونكو پر شرطون •
  :الندې صفتونه هم بايد ولري

د افغانستان تبعه وي يا لږ تر لږه دكانديدېدو يا تعين تر نېټې لس كاله پخوا يې د افغانستان  .1
 د دولت تابعيت تر السه كړى وي،

دمحكمې له خوا د بشر ضد جرمونو، او جنايت په ارتكاب او يا له مدني حقوقو څخه په  .2
 ي،محرومۍ محكوم شوى نه و

  د د عمر پنځه ويشت كاله او د مشرانو جرګې غړيوپه ورځ د ولسي جرګې غړيو د كانديدېد .3
  . عمر پنځه دېرش كاله بشپړ كړي وي په ورځ ديا ټاكنېكانديدېدو او 

د ملي شوراى د غړيو انتخاباتي وثيقې، د انتخاباتو د څارنې د خپلواك كميسيون له خوا د قانون له  •
  . كيږيحكمونو سره سم څېړل
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د ملي شوراى له دواړو جرګو څخه هره يوه د كار د دورې په پيل كې له خپلو غړيو 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
  .او مشرانو جرګې اداري هيئت جوړويدا اشخاص د ولسي جرګې  •
  .د اداري هيئت وظيفې د هرې جرګې د داخلي وظايفو په اصولو كې ټاكلې كيږي •

د ملي شوراى له دواړو جرګو څخه هره يوه د بحث وړ موضوعاتو د كتنې لپاره د داخلي وظايفو  •
  .داصولو له مخې كميسيونونه جوړوي

ې په پيشنهاد، د حكومت د اعمالو د څيړنې او كتنې ولسي جرګه واك لري د غړيو د دريمې برخ •
  .لپاره، يو ځانګړى كميسيون وټاكي

  .ددې كميسيون جوړښت او كړنالره د ولسي جرګې د داخلي وظايفو په اصولو كې تنظيميږي •

  :ملي شوراى دا الندې واكونه لري •
 د قوانينو او تقنيني فرمانونو تصويب، تعديل يا لغو كول، .1
 هنګي، اقتصادي او تكنالوژي پرمختيايي پروګرامونو تصويب،د ټولنيزو، فر .2

  تصويب او د پور اخيستو يا وركولو اجازه،بودجېد دولتي  .3
 د اداري واحدونو منځته راوړل، تعديل او يا لغو كول، .4
د دولتونو تر منځ د تړونونواو بين المللي ميثاقونو تصديق او يا له هغو څخه د افغانستان  .5

 بېلول،
 .ساسي قانون كې نور مندرج واكونهپه دې ا .6

  :ولسي جرګه الندې ځانګړي واكونه لري •
له هر يوه وزير څخه د استيضاح په برخه كې ددې اساسي قانون دوه نوي يمې مادې له حكم  .1

 سره سم تصميم نيول،
  په باب تصميم نيول،بودجېد پرمختيايي پروګرامونو او دولتي  .2

  د مقرريو تائيد يا ردول،ددې اساسي قانون له حكمونو سره سم .3

ولسي جرګه د ټولو غړيو د شلو فيصدو په پيشنهاد كوالى شي، له هر يوه وزير څخه استيضاح  •
  .وكړي

  .كه وړاندې شوې توضيح د قناعت وړ نه وي، ولسي جرګه دنه باور د رايموضوع څيړي •
ړه وي، دغه رايه د ولسي په وزير باندې د نه باور رايه بايد صريحه، مستقيمه او پر پخو داليلو وال •

  .جرګې د ټولو غړيو د رايو په اكثريت صادريږي

د ملي شوراى د دواړو جرګو هر يو كميسيون كوالى شي له هر يوه وزير څخه په ټاكلو موضوعاتو كې  •
  .پوښتنې وكړي

  .هغه څوك چې پوښتنه ترې شوې كوالى شي شفاهي يا ليكلى ځواب وركړي •

مه ماده87  

مه ماده88  

مه ماده89  

مه ماده90  

مه ماده91  

مه ماده92  

مه ماده93  



 د افغانستان اساسى قانون: اسناد

90 

لي شوراى د دواړو جرګوله خوا تصوب او د جمهور رئيس له خوا قانون هغه مصوبه ده چې د م •
  .توشېح شوې وي، مګردا چې په دې اساسي قانون كې بل ډول څرګنده شوې وي

كه جمهور رئيس د ملي شوراى له مصوبې سره موافقه ونه لري كوالى شي چې د وړاندې كېدو تر  •
سره ملي شوراى ته مسترده كړي، ددې نېټې وروسته يې په پنځلسو ورځو كې د داليلو له ښوولو 

وخت په تېرېدو او يا دا چې ولسي جرګه يو ځل بيا هغه د ټولو غړيو له دريو برخو څخه په دوو برخو 
  .ېح شوې ګڼله كېږي او نافذيږيشرايو تصويب كړي، مصوبه تو

 برخه كې د د قانون د طرحې د پيشنهاد د حكومت يا د شوراى د غړيو او د قضايي چارو د تنظيم په •
  .سترې محكمې له خوا د حكومت له ليارې وړاندې كېداى شي

   او مالي چارو په برخه كې د قانون د طرحې پيشنهاد يوازې د حكومت له خوا كيږيبودجېد  •

كه د قانون د طرحې پيشنهاد پر دولت د نوي تكليف يادعائيدتو د لږولو لرونكي وي، په دې شرط د  •
  .يږي چې د پيشنهاد په متن كې د جبرانولو مدرك هم پيشيني شوى ويكار په فهرست كې نيول ك

  .د حكومت له خوا د قانون د طرحې پيشنهاد لومړى ولسي جرګې ته وړاندې كيږي •
 او مالي چارو په شمول د قانون د طرحې پيشنهاد او د پور اخيستو يا وركولو بودجېولسي جرګه د  •

  . يا ردويويبضت پيشنهاد له بحث وروسته د يو كل په توګه
  .ولسي جرګه نشي كوالى وړاندې شوې طرح تر يوې مياشتې زيات وځنډوي •
  .ولسي جرګه د پيشنهاد شوي قانون طرح تر تصويب وروسته مشرانو جرګې ته سپاري •
  .مشرانو جرګه د پنځلسو ورځو په اوږدو كې د هغه په باره كې تصميم نيسي •
او پرمختيايي پروګرامونو په باره كې تصميم نيولو ته ملي شوراى د دولت د هغو قوانينو، معاهدو  •

  .لومړيتوب وركوي چې د حكومت وړانديز په بنسټ د عاجل غور غوښتنه كوي
كه چيرې د قانون د طرحې پيشنهاد له دواړو جرګو څخه د يوې د لسو غړيو له خوا وشي، پيشنهاد د  •

د هماغې جرګې د كار په فهرست كې نوموړي جرګې د يو پر پنځمې برخې غړيو تر تائيد وروسته 
  .نيول كيږي

 او د حكومت پرمختيايي پروګرام د مشرانو جرګې له ليارې دددې جرګې له مشورتي بودجهد دولت  •
  .نظريې سره يو ځاى ولسي جرګې ته سپارل كيږي

د ولسي جرګې تصميم د جمهور رئيس تر توشيح وورسته، مشرانو جرګې ته تر وړاندې كېدو پرته،  •
  . كيږي ګڼلذناف

 تر بودجې تصويب نشي، د نوې بودجهكه چيرې د ځينو عواملو له مخې د مالي كال تر پيل مخكې  •
   تطبيقيږيبودجهتصويب پورې، د تېر كال 

 له بودجېحكومت د مالي كال د څلورمې ربعې په اوږدو كې د راتلونكي كال بودجه د روان كال د  •
  .ياجمالي حساب سره ملي شورى ته وړاندې كو

 قطعي حساب د راتلونكي كال د شپږو مياشتو په موده كې د قانون له بودجېد تېر مالي كال د  •
  .حكمونو سره سم ملي شوراى ته وړاندې كيږي
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 تصويب له يوې مياشتې څخه زيات او د هغه پور د اخيستو او بودجېولسي جرګه نشي كوالى د  •
  . ورځو زيات وځنډويوس كې شامل نه وي، تر پنځلبودجهوركولو اجازه چې په 

كه چيرې ولسي جرګه په دغه موده كې د پور د اخيستو او وركولو د پيشنهاد په اړه تصميم ونه  •
  .نيسي،پيشنهاد تصويب شوى ګڼل كيږي

 يا پرمختيايي پروګرام يا له عامه امنيت، د بودجهكه چيرې د ملي شوراى په اجالس كې كلنۍ  •
يا سره مربوطه موضوع تر خبرو الندې وي، د شوراى داجالس هېواد له خپلواكۍ او زمكنۍ بشپړت

  .موده د هغې تر تصويب مخكې پاى ته نشي رسېدالى

كه چيرې د يوې جرګې مصوبه د بلې جرګې له خوا رد شي، داختالف د له منځه وړو لپاره د دواړو  •
 ټاكل كيږىجرګو د غړيو له خوا په برابر شمير ګډ هيئت 

ونه كړاى شي د نظر كه ګډ هيات .   تر توشيح وروسته نافذه ګڼل كېږيئيسردجمهور د هيات پريكړه  •
  .اختالف له منځه يوسي، تصوب رد شوى ګڼل كيږي

په دې حالت كې ولسي جرګه كوالى شي په خپله ورپسې غونډه كې هغه د خپلو ټولو غړيو له دريو  •
  .څخه د دوو برخو د رايو په اكثريت تصويب كړي

 چې مشرانو جرګې ته وړاندې شي، د جمهور رئيس تر توشېح وروسته نافذ ګڼل دا تصويب يې له دې •
  .كيږي

د ملي شوراى هيڅ غړى د هغې رايې يا نظريې له امله چې د وظيفې د اجرا په وخت كې يې  •
  .څرګندوي، تر عدلي تعقيب الندې نه نيول كيږي

څخه هغې جرګې ته چې متهم كه د ملي شوراى غړى په يوه جرم متهم شي، مسؤل مامور له موضوع  •
  .يې غړى دى ، خبر وركوي او متهم تر عدلي تعقيب الندې راتالى شي

د مشهود جرم په مورد كې، مسؤل مامور كوالى شي متهم د هغې جرګې له اجازې پرته چې دى يې  •
  .غړى دى تر عدلي تعقيب الندې راولي او ويې نيسي

ه مخې د توقيف ايجاب وكړي، مسؤل مامور مكلف په دواړو حاالتو كې كه عدلي تعقيب د قانون ل •
  .دى چې له موضوع څخه يې له ځنډه نوموړې جرګې ته خبر وركړي او تصويب يې تر السه كړي

كه اتهام د شوراى د رخصتۍ په وخت كې رامنځ ته شي، د نيولو او توقيف اجازه د مربوطې جرګې له  •
 جرګې لومړنۍ غونډې ته د تصميم نيولو لپاره  د نوموړېاداري هيئت څخه تر السه كيږي او موضوع

  .وړاندې كيږي

  .وزيران كوالى شي د ملي شوراى له دوو جرګو څخه د هرې يوې په غونډو كې ګدون وكړي •
  . د ملي شوراى هره جرګه كوالى شي خپلې غونډې ته د وزيرانو د حاضرېدو غوښتنه وكړي •

  . مجلسونه كويد ملي شوراى دواړې جرګې په عين وخت كې، بېل بېل •
  :د دواړو جرګو ګډې غونډې په الندې حاالتو كې جوړېدالى شي •

 كله چې تقنينيه دوره يا كلنۍ غونډه د جمهور رئيس له خوا پرانيستل كيږي، .1
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 .په همدې صورت كې چې جمهور رئيس يې ضروري تشخيص كړي .2
  .د ولسي جرګې رئيس د ملي شوراى د ګډو غونډو مشري كوي •

ې علني دي، مګر دا چې د مجلس رئيس يا لږ تر لږه د ملي شوراى لس تنه غړي د ملي شوراى غونډ •
  . سري توب پيشنهاد وكړي او جرګه دا پيشنهاد ومنييې د

  .هېڅوك نشي كوالى چې په زور د ملي شوراى ودانۍ ته ننوزي •

د ملي شوراى د هر مجلس نصاب د رايو اخيستو په وخت د هر مجلس نصاب د رايو اخيستو په  •
وخت كې د هرې جرګې د غړيو د اكثريت په حضور پشپړيږي او تصميمونه يې د حاضرو غړيو د رايو 

  .په اكثريت نيول كيږي، مګر په هغو مواردو كې چې دې اساسي قانون بل ډول تصريح كړې وي

  .ملي شوراى په كال كې دوې عادي غونډې دايروي •
كال كې نهه مياشتې ده، د اړتيا په وخت كې د ملي شوراى د دواړو جرګو د غونډو د كار موده په  •

  .شوراى كوالى شي دا موده اوږده كړي
  .فوق العاده غونډې د جمهور رئيس په امر دايرېداى شي د رخصتيو په ورځو كې د ملي شوراى •

د ملي شوراى د غړي د مړينې، استعفى، عزل او يا د داسې معلولېدو او معيوبېدو په صورت كې  •
ه د وظيفې د اجراء خنډ شي، د پاتې تقنينه دورې لپاره د نوي استازي تعين د چې په دايمي توګ

  .قانون له حكمونو سره سم تر سره كيږي
د ملي شوراى د غړيو د حاضرېدو يا نه راتلو سره مربوطې چارې د داخلي وظايفو په اصولو كې  •

  .تنظيميږي

ن د بدلېدو پيشنهاد د ملي شوراى د كار د تقنينيه دورې په وروستني يو كال كې د انتخاباتو د قانو •
  .په فهرست كې نشي نيول كېدالى

  لويه جرګه: شپږم فصل
  .لويه جرګه د افغانستان د خلكو د ارادې تر ټولو ستر مظهر دى •
  :لويه جرګه •

 د ملي شوراى له غړيو، .1
 .د واليتونو او ولسواليو د جرګو له رئيسانو جوړيږي .2

غړي او لوى څارنوال كوالى شي د لويې جرګې په غونډو كې بې وزيران، د سترې محكمې رئيس او  •
  .له دې چې د رايې وركولو حق ولري، ګډون وكړي

  :لويه جرګه په الندنيو حاالتو كې دايريږي •
د هېواد د خپلواكۍ، ملي حاكميت، زمكنۍ بشپړتيا او سترو مصلحتونو پورې د  .1

 مربوطوچارو په باب تصميم نيول،
 كمونو تعديل،ددې اساسي قانون د ح .2
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 .مادې له مخې د جمهور رئيس محاكمه كول) نهه شپېتمې(ددې اساسي قانون  .3

لويه جرګه په لومړۍ غونډه كې، د غړيو له منځه يو تن د رئيس، يو تن د مرستيال او دوه تنه د منشي  •
  .په توګه ټاكي

  .د لويې جرګې نصاب د رايې اخيستو په وخت كې د غړيو په اكثريت سره بشپړيږي •
د لويې جرګې تصميمونه، له هغو مواردو پرته چې په دې اساسي قانون كې صريحاًِ ذكر شوي، د  •

  .ټولو غړيو د رايو په اكثريت، نيول كيږي

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

مادې ) يوسلو دويمې(او ) يو سلويوومې( په وخت كې د دې اساسي قانون د د لويې جرګې د جريان •
  .مندرج احكام د هغې د غړيو په باب تطبيقيږي

  قضاء: م فصلواو
  .قضائيه قوه د افغانستان د اسالمي جمهوري دولت خپلواك ركن دى •
ړه ده چې قضائيه قوه له يوې سترې محكمې، د استيناف له محكمو او ابتدائيه محكمو څخه جو •

  .تشكيالت او واكونه يې د قانون له ليارې تنظيميږي
ستره محكمه د ستر قضايي ارګان په توګه د افغانستان د اسالمي جمهوريت د قضائيه قوې په سر  •

  .كې ځاى لري

ستره محكمه نهه تنه غړي لري چې د جمهور رئيس له خوا د ولسي جرګې په تائيد او ددې اساسي  •
مادې د حكمونو په رعايت په ) يو سلو اتلسمې( مادې د وروستۍ فقرې او د )پنځوسمې(قانون د 

  :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 غړيو ټاكل د دوهم ځل لپاره جواز نه لري •
  .جمهور رئيس د سترې محكمې يو غړى د سترې محكمې د رئيس په توګه ټاكي •
مادې كې له راغلي حالت پرته، ) يو سلو اوه ويشتمې(د سترې محكمې غړي ددې اساسي قانون په  •

  .د خدمت د دورې تر پايه له خپلو وظيفو څخه نه عزليږي

  :د سترې محكمې غړى بايد النديني شرايط ولري •
 وخت كې د رئيس او غړو عمر تر څلوېښتو كلو لږ نه وي،د ټاكلو په  .1
 د افغانستان تبعه وي، .2

په حقوقي يا فقهي علومو كې لوړې زده كړې او د افغانستان په قضايي نظام كې تخصص او  .3
 كافي تجربه ولري،
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 د ښه سيرت او نېك شهرت لرونكى وي، .4
 له مدني حقوقو څخه په د محكمې له خوا د بشري ضد جرمونو او جنايت په ارتكاب او يا .5

 محرومۍ محكوم شوى نه وي،
 .د وظيفې د تصدۍ په وخت كې په هېڅ سياسي ګوند كې غړيتوب ونه لري .6

  :د سترې محكمې غړي د وظيفې تر پېل مخكې، د جمهور رئيس په وړاندې دا لوړه كوي •

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

څلي دين له احكامو، په دې اساسي قانون او نورو په نامه لوړه كوم چې د اسالم د سپي) ج(د لوى خداى ”
 او تقوانينو كې له راغلو نصوصو سره سم حق او عدالت تاءمين او د قضاء وظيفه په بشپړ امانت، صداق

  “.ء كړمبې طرفۍ اجرا

د قضائيه قوې په صالحيت كې په ټولوهغو دعوو غور شامل دى، چې د دولت په شمول د حقيقي يا  •
 خوا دمدعي يا مدعي عليه په حيث د قانون له حكمونو سره سم د محكمې په حكمي اشخاصو له
  .وړاندې اقامه شي

له اساسي قانون سره د قوانينو تقنيني فرمانونو، بين الدول معاهدو او بين المللي ميثاقونو د  •
ترې مطابقت څېړل د حكومت يا محاكمو په غوښتنه او د هغو تفسير د قانون له حكمونو سره سم د س

  .محكمې صالحيت دى

هيڅ قانون نشي كوالى په هيڅ حال كې، كومه قضيه يا ساحه په څه ډول چې په دې فصل كې تحديد  •
  .شوې د قضائيه قوې له صالحيت څخه وباسي او بل مقام ته يې وسپاري

نهه شپيتمې، اته اويايمې او يو سلو او (دا حكم د هغو خاصو محكمو چې ددې اساسي قانون په  •
  .مادو كې راغلې او په مربوطو قضيو كې د نظامي محكمو د تشكيل مانع نه ګرځي) مېويشت

  .ددې ډول محكمو تشكيل او صالحيت د قانون له ليارې تنظيميږي •

ددې اساسي قانون د حكمونو په رعايت د محكمو په تشكيل، صالحيت او اجراآتو پورې مربوط  •
  . له ليارې تنظيميږيقواعد او قاضيانو پورې مربوطې چارې د قانون

د قضائيه قوې د مامورينو او نورو اداري كار كوونكيو په برخه كې، د دولت د مامورينو او نورو  •
اداري كار كوونكيو د مربوطو قوانينو حكمونه نافذ دي خو تقرر، انفكاك، ترفېع، تقاعد، 

  .يمجازات او مكافات يې د سترې محكمې له خوا له قانون سره سم تر سره كيږ

 د بودجې مشوره د سترې محكمې له خوا ترتيبيږي او د دولت د  پهد قضائيه قوې بودجه د حكومت •
  .يوې برخې په توګه دحكوت له خوا ملي شوراى ته وړاندې كيږي

  . تطبيق د سترې محكمې صالحيت دىبودجېد قضائيه قوې د  •
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تې ژوند په موده كې د د سترې محكمې غړي، دخدمت د دورې تر پاى ته رسېدو وروسته، د پا •
خدمت د دورې له مالي حقوقو څخه برخمن كيږي، په دې شرط چې په دولتي او سياسي چارو بوخت 

  .نشي

كه چيرې د ولسي جرګې تر دريېمې برخې زيات غړي، د سترې محكمې د رئيس يا غړيو محاكمه د  •
ه دا غوښتنه د ټولو غړيو وظيفوي جرم يا د جنايت د ارتكاب د اتهام پر اساس وغواړي او ولسي جرګ

له دريو برخو څخه د دوو برخو په اكثريت تصويب كړي، متهم له وظيفې څخه عزل او موضوع خاصې 
  .محكمې ته سپارل كيږي

  .د محكمې تشكيل او د محاكمې طرز العمل د قانون په وسيله تنظيميږي •

ق لري د قانون له حكمونو  په محكمو كې محاكمه په علني ډول دايريږي او هر څوك حافغانستاند  •
  .سره سم په هغې كې ګډون وكړي

محكمه كوالى شي، په داسې حاالتو كې چې په قانون كې څرګند شوي يا د محاكمې سري توب  •
  .ضروري وګڼل شي، سري غونډې دايرې كړي خو د حكم اعالن بايد علني وي

  . مكلفه ده د خپل صادر كړي حكم اسباب په فيصله كې ذكر كړيمحكمه •
 د ټولو قطعي فيصلو عملي كول واجب دي خو د شخص د مرګ د حكم په حالت كې د محكمود  •

  .جمهور رئيس منظوري شرط ده

  .و كې ددې اساسي قانون او نورو قوانينو حكمونه تطبيقوياو تر غور الندې قضايمحكمې •
رو قوانينو كې كه دغور الندې قضاياوو له جملې څخه د كومې قضيې لپاره په اساسي قانون او نو •

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 تاءمين 

  .كړي

 حكمونه محكمې د اهل تشيع لپاره په شخصيه احوالو پورې مربوط قضاياوو كې د تشيع د مذهب •
  .د قانون له احكامو سره سم تطبيقوي

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

  . د سترې محكمې په پيشنهاد او د جمهور رئيس په منظورۍ ټاكل كيږيقاضيان •
تبديلي، ترفېع، مواخذه او د تقاعد پيشنهاد د قانون له حكمونو سره سم د  مقرري، قاضيانود  •

  .سترې محكمې صالحيت دى
ستره محكمه داجرائي او قضايي چارو د ښه تنظيم او د الزمو اصالحاتو د تاءمين لپاره، د قضائيه  •

  .قوې، عمومي اداري آمريت تاءسيسوي

 د قانون له حكمونو سره سم د قاضي په حالت كه قاضي دجنايت په ارتكاب متهم شي ستره محكمه •
 جمهور ريس ته يې د كه ستره محكمه دده د دفاع تر اورېدو وروسته اتهام وارد وبولي. غور كوي
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جمهور رئيس له منظورۍ وروسته متهم قاضي له وظيفې څڅه عزل او د قانون د  غزل پيشنهاد كوى،
  .له حكمونو سره سم جزا وركول كيږي

شف د پوليس په وسيله او د جرمونو تحقيق او په محكمه كې په متهم باندې د دعوا د جرمونو ك •
  .اقامه د څارنوالۍ له خوا، د قانون له احكامو سره سم كيږي

  .څارنوالي د اجرائيه قوې برخه ده او په خپلو اجراآتو كې استقالل لري •
  .ارې تنظيميږيد څارنوالۍ تشكيل، صالحيت او د اجراآتو څرنګوالى د قانون له لي •
د وسله والو ځواكونو، پوليسو او د ملي امنيت كار كوونكيو د وظيفوي جرمونو كشف او تحقيق د  •

  .خاص قانون له ليارې تنظيميږي

كه د دعوې لورى په هغه ژبه چې محاكمه پرې كېږي ونه پوهيږي، د قضيې پر موادو او اسنادو د  •
  .خبرو كولو حق د ترجمان په وسيله ورته تامينيږياطالع او په محكمه كې په خپله مورنۍ ژبه د 

  اداره: اتم فصل
د افغانستان د اسالمي جمهوريت اداره د مركزي ادارې او محلي ادارو د واحدونو په اساس له  •

  .قانون سره سم تنظيميږي
  .مركزي اداره پر ځينو داري واحدونو وېشل كيږي چې د هرې يوې په سر كې يو وزير وي •
  .رې واحد واليت دىد محلي ادا •
د واليتونو او مربوطه ادارو شمېر، ساحه، برخې او تشكيالت د نفوسو د شمېر، ټولنيزې او  •

  .اقتصادي وضعې او جغرافيايي موقعيت پر اساس د قانون له ليارې تنظيميږي

 حكومت د مركزيت د اصل په ساتلو سره د اقتصادي، ټولنيزو او فرهنګي چارو د ګړندي كولو او ښه •
والي او د ملي ژوند په پرمختګ كې د خلكو د الزياتې ونډې اخيستو په منطور، الزم صالحيتونه د 

  .قانون له حكمونو سره سم محلي ادارې ته سپاري

  .يوه واليتي جرګه جوړيږي په هر واليت كې •
نو د واليتي جرګې غړي له قانون سره سم د نفوسو په تناسب، دآزادو عمومي، پټو او مستقيمو ټاك •

  .له مخې د واليت داوسېدونكو له خوا دڅلورو كلونو لپاره ټاكل كيږي
  .واليتي جرګه له خپلو غړيو څخه يو تن د رئيس په توګه ټاكي •

واليتي جرګه د دولت د پرمختيايي هدفونو په تاءمين او د واليت دچارو په ښه كولو كې لكه څنګه  •
واليت پورې د مربوطو چارو په باب مشوره چې په قوانينو كې څرګنده شوې، برخه اخلي او په 

  .وركوي
  .واليتي جرګه خپلې وظيفې د محلي ادارې په مرسته سرته رسوي •

د محلي ادارې د چارو د سمون او په هغې كې د خلكو د فعالې ونډې اخيستو دتاءمين په مقصد، په  •
  .ولسواليو او كليو كې د قانون له حكمونو سره سم جرګې جوړيږي
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غړي د آزادو، عمومي، پټو او مستقيمو ټاكنو له مخې د سيمې د اوسېدونكو له خوا د ددې جرګې  •
  .دريو كلونو لپاره ټاكل كيږي

  .په محلي جركو كې د كوچيانو ګډون د قانون له حكمونو سره سم تنظيميږي •

  .د ښاري چارو د ادارې لپاره ښاروالي تشكيليږي •
  .مي، پټو او مستقيمو انتخاباتو له الرې انتخابيږيښاروال او د ښاري مجلسونو غړي د آزادو، عمو •
  .په ښارواليو پورې مربوطې چارې د قانون له ليارې تنظيميږي •

دولت ددې اساسي قانون د حكمونو د تعميل او دمندرجو ارزښتونو د تاءمين لپاره الزمې ادارې  •
  .جوړوي

  اضطراري حالت: نهم فصل
 طبيعي آفاتو او يا ورته حالت له امله دخپلواكۍ او كه دجګړې، دجګړې دخطر، وخيم اعتشاش او •

ملي ژوند ساتنه په هغه طريقه چې په اساسي قانون كې ټاكل شوې، ناشونې وګرځي دجمهور رئيس 
  .له خوا د ملي شوراى په تائيد د هېواد په ټولو او يا ځينې برخو كې اضطراري حالت اعالنيږي

وام ومومي، د اوږدولو لپاره يې د ملي شوراى موافقه كه اضطراري حالت تر دوو مېاشتو زيات د •
  .شرط ده

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

 سترې محكمې د رئيسانو تر په اضطراري حالت كې جمهور رئيس كوالى شي چې د ملي شوراى او د •
  :تائيد وروسته د اساسي قانون النديني حكمونه وځنډوي او يا قيود پرې ولګوي

 د اوه وېشتمې مادې دويمه فقره، .1
 شپږ دېرشمه ماده .2

 د اوه دېرشمې مادې دويمه فقره، .3
 .د اته دېرشمې مادې دويمه فقره .4

  . په حالت كې اساسي قانون نه تعديليږياضطرارد  •

 دجمهوري رياست دوره او يا دملي شوراى تقنيني دوره د اضطرار په حالت كې پاى ته كه چيرې •
ورسيږي، د نويو انتخاباتو تر سره كېدل ځنډېږي او د جمهور رئيس او ملي شوراى د غړيو د خدمت 

  .موده تر څلورو مياشتو پورې، تمديديږي
دجمهور رئيس له خوا راغوښتله كه اضطراري حالت تر څلورو مياشتو زيات اوږد شي، لويه جرګه  •

  .كيږي
  .د اضطراري حالت تر پاى ته رسېدو وروسته، د دوو مياشتو دننه انتخابات كيږي •
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يوسلو څلور (د اضطراري حالت په پاى ته رسېدو سره هغه اقدامات چې ددې اساسي قانون د  •
  .اره لوېږيمادې په مخې شوي، بې له ځنډه له اعتب) څلوېښتمې او يو سلو پنځه څلوېښتمې

  تعديل: لسم فصل
  . اسالم د سپيڅلي دين له حكمونو څخه د پيروۍ اصل او اسالمي جمهوري نظام نه تعديليږيد •
  .د اتباعو د اساسي حقوقو تعديل يوازې د هغوى د حقوقو د ښېګڼې په منظور جواز لري •
دې اساسي قانون د ددې اساسي قانون د نورو موادو تعديل د زمان د غوښتنو او تجربو له مخې، دد •

يا د ملي  اوه شپېتمې او يو سلو شپږ څلوېښتمې مادې د احكامو په رعايت سره، د جمهور رئيس
  .شوراى د اكثريت په پيشنهاد كيږي

د تعديل د پشنهاد لپاره د جمهور رئيس په فرمان دحكومت، ملي شوراى او سترې محكمې د غړيو  •
  . تيارويله منځه، يو هيئت جوړيږي او د تعديل طرح

د تعديل د تصويب لپاره، د جمهور رئيس په فرمان او د لويې جرګې د فصل له حكمونو سره سم لويه  •
  .جرګه دايريږي

كه لويه جرګه د ټولو غړيو له دريو برخو څخه د دوو برخو په اكثريت د تعديل طرح تصويب كړي، د  •
  .جمهور رئيس تر توشېح وروسته نافذيږي

  كمونهمتفرقه ح: يوولسم فصل
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 وظيفې په وخت كې 
  .نشي كوالى له دولت سره هېڅ ډول انتفاعي معامله تر سره كړي

الن، وزيران، د ملي شوراى او سترې محكمې رئيسان او جمهور رئيس، د جمهور رئيس مرستيا •
  .غړي، لوى څارنوال او قاضيان نشي كوالى د وظيفې د تصدۍ په موده كې نور مشاغل ولري

، څارنواالن، د وسله والو ځواكونو او پوليسو منصبداران او د ملي امنيت كار كوونكي قاضيان •
  . ګوندونو كې غړيتوب ولرينشي كولى د وظيفې د تصدۍ په موده كې په سياسي

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 اورګان په وسيله چې قانون يې ټاكي ثبت، 

  .څېړل كيږي او خپريږي

وراى رئيسانو او غړيو، د سترې محكمې غړيو او د جمهور رئيس مرستياالنو، وزيرانو، د ملي ش •
  .لوى څارنوال ته د قانون له حكمونو سره سم، مناسب معاش ټاكل كېږي

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

مه ماده148  

مه ماده149  

ه ماده150  

مه ماده151  

مه ماده152  

مه ماده153  

مه ماده154  

مه ماده155  

مه ماده156  
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  . قانون پر تطبيق د څارنې خپلواك كميسيون د قانون له حكم سره سم تشكيليږياساسي د •
  . غړي دجمهور رئيس له خوا د ولسي جرګې په تائيد تعينيږيكميسيونددې  •

  انتقالي حكمونه: لدولسم فص
   هجري شمسي كال د اضطراري لويې جرګې له خوا د1381د ملت د بابا لقب او هغه امتيازونه چې 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

 قانون له نافذېدو څخه د ملي شوراى د افتتاح تر نېټې پورې موده د انتقال دوره ګڼل اساسيددغه  •
  .كيږي

  :اسالمي دولت دانتقال په دوره كې الندينۍ وظيفې سرته رسويد افغانستان انتقالي  •
د شپږو مياشتو دننه جمهوري رياست، ملي شوراى و محلي جرګو دانتخاباتو په اړه د تقنيني  .1

 فرمانونو صادرول،
له يوه كال څخه په كمه موده كې د محكمو د صالحيتونو او تشكيالتو او د اساسي  .2

 ر د پېل په اړه د فرمانونو صادرول،تشكيالتو پر قانون باندې د كا
 د انتخاباتو د خپلواك كميسيون جوړول، .3
 د اجرايې اوقضايې چارو د غوره تنظيم په منظور د الزمو اصالحاتو سرته رسول، .4
 .ددې اساسي قانون دحكمونو د تطبيق په برخه كې د زمينې د برابرولو لپاره تدبيرونه نيول .5

اباتو د نتايجو تر اعالن دېرش ورځې وروسته ددغه اساسي لومړنى منتخب جمهور رئيس د انتخ •
  .قانون له حكمونو سره سم په كار پيل كوي

  .هر اړخيزې هڅې كيږي چې دجمهور رئيس او ملي شوراى انتخابات په يوه وخت كې تر سره شي •
د ملي شوراى واكونه د هغې د تاءسيس تر مودې پورې په دې اساسي قانون كې حكومت ته سپارل  •

  .كيږي او مؤقته ستره محكمه دجمهور رئيس په فرمان جوړيږي

ملي شوراى له تاسيس سره سم خپل واكونه او وظايف ددې اساسي قانون د حكمونو مطابق عملي  •
  .كوي

دملي شوراى له لومړنۍ غونډې وروسته د دېرشو ورځو په موده كې حكومت او ستره محكمه ددې  •
  .ليږياساسي قانون له حكمونو سره سم تشكي

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 يو سلو نه پنځوسمې مادې د څلورمې فقرې د حكم په رعايت، د دولت اجرايې  •
  .رې خپلو وظايفو ته ادامه وركوياو قضايې ارګانونه د حكومت او سترې محكمې تر تشكيل پو

هغه تقنيني فرمانونه چې د مؤقتې دورې له پېل څخه وروسته نافذ شوي دي د ملي شوراى لومړنۍ  •
  .غونډې ته راجع كيږي

مه ماده157  

مه ماده158  

مه ماده159  

مادهمه 160  

مادهمه 161  
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  .دا فرامين تر هغه وخته پورې چې د ملي شوراى له خوا لغوه شوې نه وي نافذ ګڼل كيږي •

روسته نافذ او د افغانستان د انتقالي اسالمي د اساسي قانون د لويې جرګې له تصويب څخه و •
  .دولت د رئيس لخوا توشېح او اعالميږي

 .په نافذېدو سره يې ددې اساسي قانون له حكمونو مغاير قوانين او تقنيني فرمانونه لغوه كېږي •
  

مادهمه 162  
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 تړون ليك د افغانستان
  رىمخ وګو15ړوند د ال زياتو معلوماتو لپار ه د افغانستان د تړون ليك په ا

  سريزه
  :  د افغانستان اسالمي جمهوريت او نړيواله ټولنه

د افغانستان د خلكو د ژوندانه د كچې د ښه والي په موخه د خپلو مشاركتونو د پياوړتيا د سولې ملي او نړيوال 
  . امنيت سره د مرستې پر بنسټ هوډمن دى

واكمنۍ الندې د ټولو لپاره د بشر د حقونو په د يوه با ثباته، سوكاله او سالم حكومت درلودونكې او د قانون تر 
پيروۍ يو ژمن افغانستان د برياليتوب په موخه د بن، توكيو او برلين د كنفرانسونو په رڼا كښې د كار د دوام لپاره 
په خپلو ګډو ژمنو او دغه راز پدغې تړون ليك كښې د ټاكل شوې مودې سره سم اوله هغې څخه په پراخه توګه د 

  . د ساتنې او پياوړتيا په موخه ټينګاركويدغو ژمنو

د افغانانو هغه ميړانه او اراده چې په زړورتيا سره يې د ناوړي افراطپالنې او د زيږنده مصيبتونو په وړاندې، د 
  .اسالم په اصولو والړ ديو دموكراتيك، سوله پال، پراخ بنسټه او نيكمرغه حكومت بنسټ ايښى، تصديقوي

 كال د تلې په مياشت كښې  د 1383ي په مياشت كې  ديو نوي اساسي قانون د تصويبولو د  كال د مرغوم1383د 
 كال د وږي په مياشت كښې دولسي جرګه او واليتي شوراګانو د ټولټاكنو د 1384ولسمشرۍ د ټولټاكنو او د 

ې په نړيواله  ټولنه ترسره  كولو له الرې د بن د تړون ليك بشپړ پلي كول چې افغانستان يې په دې ځواكمن كړ چ
  .كښې خپل روا دريځ بيا ترالسه كړي، تائيدوي

دغه مسله چې د افغانستان د سولې او ثبات بهير تر اوسه پورې بشپړ شوى ندى اودا چې د هغو ستونزو په لرې 
 كولو كښې چې تر اوسه پورې هم پاتې دي، ځواكمنې نړيوالې ونډې اخيستنې  ته اړتياشته د مناسبو شرايطو د

ټينګولو له الرې په افغانستان كښې د دوامدارې اقتصادي ودې او پرمختيا، دحكومتي مركزونو اومدني ټولنې 
د پياوړتيا، د پاتې تروريستي ګواښونو د لرې كولو له نشه يي توكوسره په مبارزه كښې دستونزو د له منځه وړلو، 

و دتاوتريخوالو اوكشالو د ميراث دله منځه وړلو دوړتياونو اوبنسټونو دبياجوړولو، دبيوزلۍ دله منځه وړلو ا
  .لپاره د بنسټيزو بشري اړتياو دټينګولو په مقصد هوډمن دې

  .دافغانستان د تړون ليك په هكله، موافقه كوي

  موخه
كال په رپورټ كښې په راتلوونكو 1384د افغانستان حكومت د ملت سوكالۍ ته د رسيدو لپاره خپلې عمده موخې د 

له دغو موخو سره سم دغه مهم او يو له . وړاندې كړي دي) ام ډي جي(ونو كښې د افغانستان پرمختيايي موخې پنځلسو كل
بل سره اړين درې ركنيزه تړون ليك د پنځو كلونو لپاره د دغه تړون ليك له تصويبولو څخه وروسته په الندې ډول 

  :څرګندوي
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  امنيت، .1
  حكومت كول، د قانون واكمني او د بشرحقونه، .2

  .اقتصادي او ټولنيزه پرمختيا .3

يو حياتي او هر اړخيز كاري ډګر د نشه يي توكو د توليد له منځه وړل دي چې تر اوسه پورې هم د افغانستان د خلكو او 
  .حكومت، سيمې او نړۍ په وړاندې د يو جدي ګواښ په توګه پاتي دې

 ژمن كيږي، او د دې په وړاندې نړيواله ټولنه هم ژمنه دغه ګډ لرليد د تحقق په موخه په دغه توګه د افغانستان حكومت، د
دغه  د. پوره واك وركولو په الره كښې مسووليت ادا كړي دغه آند د تحقق له پاره د الزمو سرچينو او مالتړو د كوي چې د

د دغه تړون ليك لومړنۍ ګڼه ضميمه د افغانستان په ملي پرمختيايي تګالرې كښې د لوړو ټاكل شويو موخو سره سم 
دغه راز د افغانستان حكومت او نړيواله ټولنه ژمنه . تړون ليك د بشپړتيا لپاره مفصلې پايلې، معيارونه او مودې بيانوي

كوي، چې د نړيوالو مرستو اغيزمنتوب او حساب وركونه څرنګه چې په دويمه ګڼه ضميمه كښې يې بيان شوې دې ښه 
  .كړي

  دمرستو اصول
  .واله ټولنه به د دغه تړون ليك په پلي كولو كښې النديني ټكي په پام كښې ونيسيد افغانستان حكومت اونړي

  .د اسالم پربنسټ د افغانستان پراخ بنسټه كلتور، ارزښتونواوتاريخ ته درناوې •
د افغانستان د حكومت او د نړيوالې ټولنې تر منځ همكاري، د هغه مشاركت له مخې چې په هغه كښې به د افغانستان  •

بشپړ مالكيت ولري او د نړيوالې ټولنې د همغږۍ، محوري او ناپييلى رول به ملګروملتونو سازمان په غاړه حكومت 
  .ولري

  .د مالكيت په حق كښې د ونډې اخيستنې اوهڅونې په موخه د افغانستان د خلكو لرغونو دودونو ته  ډېر درناوې •
  .ام تعقيبولد ژوندانه د چاپيريال ساتنې د مالي بنسټيز او د ثبات د دو •
د افغانانو ترمنځ د دوامدارو وړتياونو رامنځ ته كول، يوشان د ښځو او نارينوو په بشري وړتياو باندې په ځانګړي  •

  ټينګار سره د اغيزمنو حكومتي او مدني ټولنو د مركزونو جوړول
والو منابعو د انډوليز او د نيكمرغه او سوكاله راتلوونكي د ټينګولو لپاره په ټول افغانستان كښې د كورنيو اونړي •

  .  منصفانه تخصيص په هكله د ډاډ ترالسه كول
  په ټولو پاليسيو او پروګرامونو كښې د نارينه او ښځو په برابرو حقونو او دندو باندې ټينګار •
  .د سيمه ييزې همكارۍ لوړتيا او •
  .ونهد اداري فساد سره مبارزه او په دولتي ادارو كښې د شفافيت ټينګول اوحساب ورك •

  :امنيت 
امنيت يواځې د پوځي . شرط دې ريښتينې امنيت په افغانستان كښې ثبات او پرمختيا ته د رسيدو لپاره اړين او بنسټيز

الرې نشي تأمينېدالئ، بلكې د امنيت ټينګښت سالمې واكمنۍ، عدالت او د قانون واكمنۍ ته اړتيا لري، چې د بيا 
د نړيوالې ټولنې په همكارۍ د افغانستان حكومت به د ټولو ناقانونه وسله والو . يرغونې او پرمختيا له الرې پياوړې كيږ
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د افغانستان حكومت او نړيواله ټولنه به د افغاني مركزونو د پياوړتيا له الرې . ډلو د ړنګولو له الرې سوله ټينګه كړي
  . بسيا كړيخوندي شرايط برابركړي چې د مالي ځواكمنۍ او دوام له پلوه امنيتي اړتياوې

، د امريكا په مشرۍ دتل پاتي )ايساف(په دې الره كښې به د ناټو په مشرۍ له امنيت سره د مرستې نړيوال ځواكونه 
او د امنيتي سكټور په اصالح كښې مرستندويه هيوادونه، د مرستندويو )  او اي اف(خپلواكي د عملياتو ځواك 

ولو په شرط په خپل پياوړي مالتړسره به، په هيواد كښې د امنيت او هيوادونو د تصويب شويو ملي الرښودونو د مراعت
دوى به د ځواكونو د كړنو په هكله د بشپړ ډاډ . ثبات د ټينګولو او دوام لپاره د افغانستان د حكومت مالتړ ته دوام وركړي

  . وركړيد ترالسه كولو په موخه د كورنيو امنيتي ځواكونو د وړتيا، پياوړتيا او لوړتيا ته دوام

د تل پاتي خپلواكۍ د عملياتو ځواكونه به د افغانستان له حكومت او د ايساف له ځواكونو سره په نږدې همكارۍ كښې د 
د ايساف ځواكونه په ټول افغانستان كښې له دې جملې، د واليتي . ډار اچوونكو پرخالف ګډ عمليات ترسره كړي

 ځاى پر ځاى كيدو ته پراختيا وركوي، ترڅو د خپل د فعاليت الندې سيمو له الرې  خپل) پي اّر ټي(بيارغاونې د ټيمونو 
  .كښې به د ثبات پياوړتيا او د امنيتي سكټور د اصالحاتو مالتړ ته دوام وركړي

د افغانستان واكمنۍ ته بشپړه درناوي او د افغانستان او د ګاونډيو هيوادونو ترمنځ يې د خبرو اترو او همكارۍ 
نړيواله ټولنه به د . فغانستان اوسيمه كښې د امنيت  د ټينګښت په الره كښې يو بنسټيز ضمانت بلل كيږيپياوړتيا، په ا

  .دغې موخې په ترالسه كولو كښې د باور د رامنځ ته كولو په موخه د ځانګړو اقداماتو مالتړ وكړي

  :حكومت كول، دقانون واكمني او د بشر حقونه
بنسټ حكومت په افغانستان كښې د يو دوامداره سياسي  پرمختګ  رعايتولو پرحقونو د  بشر د د ډيموكراسۍ او د

د افغانستان حكومت به په ټول هيواد كښې خلكو ته د بنسټيزو خدمتونو د وړاندې كولو په خاطر خپل .  بنسټ جوړوي
لكي، كفايت وړتيا په چټكۍ سره لوړوي،  حكومت به د ملكي خدماتو په ادارو كښې د غوره والي له مخې د مس

حكومت به په ټولو اړخونو كښې يوه اغيزمنه، ځواب وركوونكې او . درلودونكي او د باور وړ اشخاص په دندو ګماري
شفافه اداره جوړه كړي، له فساد سره به د مبارزې په كار كښې د ارزونې وړ اصالحات ترسره كوي، دعدالت او د قانون د 

  . د حقونو رعايتول به پياوړې كويواكمنۍ مالتړ كوي او د ټولو افغانانو

د افغانستان حكومت به په هر واليت كښې د همغږو او كارندو مركزونو جوړولو ته لومړيتوب وركړي، په دغو مركزونو 
  .كښې به د ملكي، پوليسو زندانونو ادارې اوعدلي مركزونه شامل وي

ګمارلو الرښودونه كافي معاشونه، الزمې بنسټيزې  و دد روزل شويو مامورين دغه مركزونه به مناسب قانوني چوكاټونه او
د افغانستان د . سرچينې او د څارنې وړتيا ولري حكومت به د ټولټاكنې يوه اداره چې له مالي او بنسټيز پلوه دوام ولري
  .ټولټاكنو د خپلواك كميسيون تر څارنې الندې د راتلوونكو ټولټاكنو د ترسره كولو په موخه جوړ كړي

هدف دا دى چې د ټولو افغانانو په . ي سكټور اصالح كول د افغانستان حكومت او نړيوالې ټولنې ته لومړيتوب لريد عدل
عدالت او د عملي كولو وړ حكموتونو باندې په برابره، عادالنه او شفاف ډول الس برې د ليكلو قوانينو او عادالنه 

په حكومتي اوخصوصي : كله به ونيول شي، عبارت دې لههغه تدبيرونه چې په دې ه. محاكمو پربنسټ تحقق ومومي
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سكټورونو كښې د قانوني اصالحاتو بشپړتيا ْ، په عدلي مركزونو او پرسونل كښې د وړتيا رامنځ ته كول، د بشر د حقونو 
  . ښه والى او د عدلي بنسټونو بيا رغولىاو حقوقي پوه

التړ او لوړتيا پر بنسټ چې په اساسي قانون او مروجو نړيوالو د افغانستان حكومت او نړيواله ټولنه د هغو حقونو د م
قوانينو كښې له دې جملې څخه د بشر د حقونو نړيوال ميثاقونه او نور السليك شوي تړونونه او د افغانستان له لورې هم 

 چې جګړې يې ژوند تباه كړې دې د هغو وګړو ترمنځ د باور د اعاده كولو په موخه. اټكل شوي دي، خپله ژمنه بيا څرګندوي
او دغه راز د وګړو او د زغم او پراخ بنسټي  كلتور د ګډ احساس د رامنځ ته كولو او د قانون واكمني  او د افغانستان 

  .حكومت ته د درناوۍ په موخه به د نړيوالې ټولنې په مرسته به د سولې، عدالت او روغې جوړې پروګرام پلي كړي

  :پراختيااقتصادي اوټولنيز 
د افغانستان حكومت به د نړيوالې ټولنې په مالتړ، د لوږې، بيوزلۍ او وزګارتيا د كمښت په موخه د اقتصادي ودې لوړ 

حكومت د خصوصى سكټور بالقوه رول او استعداد ته د نورو حكومتي او نورو . پړاوونه په متداومه توګه تعقيب كړي
د نشه يي توكو توليد كنترولوي، د ستر اقتصاد ثبات ټينګوي، او د هيواد غيرانتفاعي سكتورونو تر څنګ وده وركوي، 

د بشري، ټولنيز اوفزيكي پانګو پراختيا ته رغون او وده وربخښي چې له دې الرې د نوي نسل، مشرانو او مسلكي افرادو 
و او پخوانيو جګړه مارانو بيا لپاره يو سالم بنسټ كيږدي، مدني ټولنه پياوړې كړي او د راستنو شويو داخلى بې ځايه شوي

  .ميشته كيدل بشپړكړي

عامه پانګه اچونه به د افغانستان د پرمختيايي تګالرې پر اقتصادي او ټولنيزې پرمختيا باندې د شپږو ستنو پر بنسټ 
  :والړ وي

  بنسټونه او طبعيي زيرمې، .1
  پوهنه، .2

  روغتيا، .3
  كرهنه او د كليو پراختيا، .4
  ټولنيز خونديتوب، او .5
  . واكمني او د خصوصي سكتور پراختيااقتصادي .6

يدونكى الس ته راوړنې ولرى، چې د سوس كښې له دغو بنسټونو څخه موخه دا ده چې يو دا شان محه برخه هرهپه دغ
اقتصاد د انډوليزې ودې د ټينګولو په موخه، چې بيوزلي له منځه وړي، د كار او كسب زمينې زياتوى، د خصوصي 

  .ه برخه كښې فرصتونه لوړوي او د ټولو اقغانانو د سوكالۍ المل وګرځىتصديو د رامنځ ته كيدو پ

  يو څو اړخيز لومړيتوب: د نشه يي توكو سره مبارزه
له هغه ګواښ سره چې د نشه يي توكو توليد يې د ملي، سيمېز او نړيوال امنيت او هم يې د هيواد، او د حكومت د پرمختيا 

د دغې . پروت دې مقابله د حكومت اونړيوالې ټولنې لپاره لومړيتوب ګڼل كېږياو د افغانانو د سوكالۍ پر وړاندې، 
لومړني او . مقابلې موخه د كوكنارو د كركيلې او نشه يي توكو د قاچاق په ښكاره توګه كمښت او بشپړ له منځه وړل دي
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د نشه يي . ښه والې موندلې دېاړين عناصرو كښې د جرمونو څخه مخنيوې، د قانون نافذيدل، او د قضا د وړتيا لوړتيا، 
توكو د بندولو لپاره د افغانستان، ګاونډيو هيوادونو او نړيوالې ټولنې تر منځ د همكارۍ زياتوالې، په كليو كښې د هر 
اړخيزې پرمختيا په بڼه كښې د بزګرانو او كارګرانو لپاره د پراخو اقتصادي  بديلونو برابرول او د هيواد او د واليتونو په 

دغه راز د اداري فساد او د نشه يي توكو دله منځه وړلو په .  له نشه يي توكو سره د مبارزې د مركزونو جوړول ديكچه
د دغه پيغام خپرول چې د نشه يي توكو توليدول او سوداګري، .  وړاندې د نه زغم د سياست پلي كونه ضروري ګڼل كيږي
 پاى كښې په دې الره كښې هلې ځلې چې د نشه يي توكو ناقانوني غير اخالفي او د اسالمي قوانينو پر خالف دي او په
  .غوښتنې ته دې كمښت وركړ شي، د حكومت موخې دي

  :سمون او څارنه
د افغانستان حكومت او نړيواله ټولنه به هغو سياسي ژمنو د پلي كولو لپاره چې په دغه تړون ليك كښي شامل دي، د 

 دريمې ګڼې  د ضميمې د تفصيالتو له مخې به دغه كميټه د افغانستان د اسالمي د. سمون او څارنې ګډه كميټه جوړه كړي
حكومت او ملګرو ملتونو د سازمان تر ګډې مشرۍ الندې وي او يوه كوچنۍ  داراالنشا به ورسره مرسته وكړي ــ دغه 

اتو هلوځلو د سمون سبب شي كميټه به د دغې تړون ليك په پلي كولو كښې د افغانستان د حكومت او نړيوالې ټولنې د زي
  .او دغه راز د خپلو كړنو په هكله، منظم او پر خپل وخت عمومي رپوټ وړاندې كړي

  معيارونه او زماني مودې : د لومړۍ ګڼې ضميمه
  .  په ټاكل شويو مودو كښې تحقق ومومي بهد افغانستان حكومت د نړيوالې ټولنې په مالتړ ژمنه كوي، چې دغه معيارونه

  امنيت
 :ړيوال امنيتي ځواكونهن

پورې به د افغانستان د حكومت په مادي مالتړ او نږدې همكارۍ سره د ناټو په )   ميالدي كال ترپايه2010د ( كال 1389د 
) پي اّر ټي (او بيا جوړونې واليتي ټيمونو ) او اي ايف(مشرۍ د ايساف نړيوال ځواكونه به د دوامدارې خپلواكۍ عمليات 

  .غانستان په ټولو سيمو كښې د افغاني ځواكونو پياوړتيا له الرې امنيت او ثبات ټينګ كړيسره يوځاۍ د اف

  :د افغانستان ملي اردو
، مسلكي، د قومى پلوه په لوړه كچه پيژندل شوىترپايه پورې به يو په ملى توګه )  ميالدي كال2010د ( كال 1389د 

، منظمه تربيه او سمبال شوې وي، تر څو وشي كوالئ د و ژمنوراتيك ديموك په ملي اردو به را منځ ته شي، چېهانډوليز
. هيواد امنيتى اړتياوې پوره كړي او د افغانستان د زياتيدونكيو عوايدو څخه د ملي اقتصادى توان سره سم به تمويليږې

بن په كنفرانس كښي ورباندې  لكه څنګه چې د - تنو ته د افغانستان د ملي اردو د پراختيا په موخه 70000نړيواله ټولنه به 
د پراختيا الرې چارې داسې تنظيمږي چې د خدمت پر .  له افغانستان سره خپلو مرستو ته به دوام وركړي-خبرې شوې وې 

مودې او پر كيفيت والړو ګډو څېړنو پر بنسټ وي چې د افغانستان د حكومت او نړيوالې ټولنې له خوا د موافقه شويو 
  .ه اوسنيو شرايطو سره سم په پام كښې نيول كيږيمعيارونو په اړوند پ
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  : سرحدي پوليساو د افغانستان ملي
تر پايه پورې به د افغانستان ملي پوليس او سرحدي پوليس په بشپړ كاري او مسلكي  )  ميالدي كا ل2010د (1389د  

كښې، چې په اغيزمن ډول د هيواد د  تنو په تركيب 62000تشكيل سره چې له قومي پلوه يې انډول برابر وي د څه نا څه 
  .امنيتي اړتياوو د پوره كولو وس ولري او له مالي پلوه دوام ولري، رامنځ ته شي

  :د ناقانوني وسله والو ډلو له مينځه وړل
  .كال ترپايه پورې له مينځه الړې شي)  ميالدي2007(  _1386په ټولو واليتونو كښې به ناقانوني وسله والې ډلې د  

  : ه يي توكو سره مبارزهله نش
تر پايه پورې د مركز او واليتونو په كچه د قانون د نافذولو وړتيا )  ميالدي2010( هجري لمريز كال1389حكومت به د 

پياوړې كړي چې د نشه يي توكو د ضبطولو او له منځه وړلو او د دغو توكو د پروسس، د آسانتياو د ويجاړولو په كچه 
وګرځي او د كوكنارو د كركيلې د له منځه وړلو په ګډون به د اغيزمنو تدبيرونو د نيولو المل كښې د ښكاره كمښت سبب 

تر پايه پورې د همغږۍ ) 2010( كا ل 1389د افغانستان حكومت او د ګاونډيو او د سيمې د هيوادونو حكومتونو به د . شي
 كار وكړي چې د نشه يي توكو د نيولو او له منځه وړلو  د زياتوالې او د ګډو استخباراتي هلوځلو په الره كښې له يو بل سره

كچه، چې د افغانستان له پولو څخه قاچاق كيږي، زياته شي او د نشه يي توكو د قاچاق وړونكو پر وړاندې ګټور اقدامات 
  .تر سره شي

  :  له ماينونو او مهماتو سره مبارزه
او د اوټاوا له تړون سره د ) ام ډي جي(ختيايي موخو په الره كښې په راتلوونكو پنځلسو كلونو كښې به د افغانستان د پرم

. افغانستان له ژمنو سره سم به په ماينونو او ناچاوديدلو مهماتو باندې ككړه ځمكه په سلو كښې اوويا كمښت ومومي
ه يوړل شي او په دغه كا ل ترپايه پورې به د پرسونل ضد زيرمه شويوماينونو ټولې ساحې تثبيت او له منځ)  م2007 (1386د

  .پورې له منځه يوړل شي) 2010( هجري لمريز كال 1389ډول ټول ناخوندي د نه ترميم وړ او اضافي مهمات به د  

  قحقوحكومت كول، د قانون واكمني  او د بشر
  : د حكومت اداري اصالحات  

يوه   دستګاه اصالح او بيا جوړه شي څوكال تر پايه پورې به د يو شمير وزارتونو په ګډون د حكومت)  م2010 (1389د 
داسې حكومتي اداره رامنځ ته شي چې له مالي پلوه دوام ولري، د ملكي خدمتونوكميسيون به پياوړې شي، د ملكي 
خدمتونو د سكتور دندې به داسې تنظيم كړائ شي چې اصالحات د اصلي دندو او مسووليتونو ښكارندوى وي، د 

 د لوړ پوړو چارواكو او د واليتونو واليانو، امنيه، قوماندانانو او د واليتونو د امنيت مركزي حكومت او عدلي سكټور
رئيسانو د ټاكلو په اړوند به يو هراړخيز څرګند او شفاف ميكانيزم په شپږو مياشتو كښې رامنځ ته شي، په دوولسو 

  . شيمياشتو كې به عملى كيږي او په څلورويشتو مياشتو كښې به په بشپړ ډول پلي

مرستې په موخه ټول اداري واحدونه او د هغوى حدود وڅيړل شي او  پايه پورې به له ملي ثبات سره د  كال تر1385 د
  .تجديد نظر به پرې وشي
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كال تر پايه پورې د مركزي حكومت  او د عدلي سكټور او پوليسو په ګډون د حكومت په ټولو سطحو )  م2010(1389د 
ه څوكيو كې د كار د اجرا كولو په اړوند ټولې ټاكنې د وړتيا، لياقت او د كار د سوابقو له مخې كښې به د ملكي خدمتونو پ

چې سكټورونه په اغيزمن او . تر سره شي او د ملكي خدمتونو د سكټور د وړتيا د لوړتيا لپاره به الزم مالتړ برابر كړائ شي
كاله پورې  به د دويمې اوله هغې څخه د لوړې رتبې  د ) دي ميال2007اوتر( هجري لمريز 1386تر. ګټور ډول فعاليت وكړي

  .ټولو كاركوونكو د يوه كال كړنې وڅيړل شي

  : له اداري فساد سره مبارزه
تر پايه پورې تصويب شي چې له )  ميالدي2006( هجري لمريزكال 1385د اداري فساد په اړوند به د ملګروملتونو مسوده د 

 هجري 1387د . كال تر پايه پورې بدلون ومومي)  ميالدي2007( هجري كال 1386 قوانين د هغې سره سم به د هيواد كورني
  .تر پايه پورې به د دغو قوانينو د څيړنې لپاره يو څارنيز ميكانيزم رامنځ ته شي)  م2008(لمريز كال

  :   د وګړو سرشميرنه او احصائيه 
تر پايه پورې تر سره شي او د هغې بشپړي پايلې به خپرې ) دي ميال2008( هجري لمريزكا ل 1387د وګړو سرشميرنه به د

  .شي

ترمنځ رامنځته او )  م كا ل2007( هجري لمريز كا ل 1386د ټولو كمى معيارونو لپاره د احصائيې اعتبار لرونكي بنسټونه د 
  .د هغوى د پرمختګ لپاره به د احصائيو وړتيا لوړ كړائ شي

  : ولسي جرګه
په منځ كښې پوره اداري او تخنيكي مالتړ مساعد كړائ شي )  كال2006( هجري لمريز كال 1385به د د ولسي جرګې لپاره 

  .ترڅو هغه دندې چې دغې شورا ته د اساسى قانون له خوا ورسپارل شوي دې په اغيزمنه توګه يې ترسره كړي

  : ټول ټاكنې
)  م2008( هجري لمريزكال 1387 او منابع به ولري د د افغانستان د ټولټاكنو خپلواك كميسيون چې بشپړ واك، الزم وړتيا

د . تر پايه پورې به يو داسې دريځ غوره كړي چې وكړاۍ شي د مالي له پلوه په دوامداره توګه ټولټاكنې ترسره كړي
كي د مل. افغانستان حكومت به د راتلوونكي ټولټاكنو لګښتونه د امكان تر پولې پورې، له خپلو منابعو څخه برابر كړي

 هجري لمريز كال 1388احوالو د ثبتولو دايمي فهرست او د رايو وركوونكو فهرست به د ملي هويت له واحد سند سره د 
  .تر پايه پورې برابر كړائ شي)  م2009(

  ) :  جندر(د ټولنيز جنسيت برابري 
ي پروګرام په بشپړه توګه پلي كړائ تر پايه پورې به د افغانستان د ښځو لپاره ملي كار)  م2010( هجري لمريز كال 1389د 
د افغانستان د ام ډي جي موخو په الره كښې به د ملكي خدمتونو د سكټور د انتخابي او انتصابي ادارو په ګډون، په . شي

  .ټولو حكومتي ادارو كښې د ښځو ګډون زياتوالى ومومي

  :   د قانون واكمني
 د مدني، جنائي او تجارتي قانون په ګډون  د اساسي قانون له حكمونو تر پايۍ پورې به)  م2010(  هجري لمريز كال1389د 

سره سم د اړتيا وړ حقوقي چوكاټ رامنځ ته شي او په ټولو قضايي او تقنيني ارګانونو وويشل شي او د ټول ملت په واك 
  .كښې به وسپارل شي
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ولو واليتونو كښې مسؤل عدلي مركزونه په ترپايه پورې به د افغانستان په ټ)  ميالدي2010(  هجري لمريز كال1389د 
بشپړه توګه فعال او د وګړو تر منځ له تړونونو څخه را پيدا شويو ستونزو د حل كولو لپاره د وخت اوسط تر يوې اندازې 

  .پورې كموالى ومومي

 الرښونو څيړل او په اداري فساد ،د مناسب عدلي بهير په نشتوالي او د عدالت په ناوړه كړنو پورې د اړوندو څارنيزو
ترپايه پورې به )  ميالدي2010( هجري لمريز1389تر پايه پورې پيل او د)  ميالدي2006( هجري كال 1385اصالحات به د 

د عدليې وزارت، قضا، لوى (دغه اصالحات به د عدلي  نظام د كليدي مركزونو او . په بشپړه توګه پلي كړائ شي
  . مسلكي والې اعتبار او اصالت پياوړې كړي)  او د ملي امنيت رياستڅارنوالۍ دفتر، د كورنيو چارو وزارت

ترپايه پورې به د عدلي سكټور بنسټ رامنځ ته شي او د ښځو او تنكيو ځوانانو )  ميالدي2010( هجري لمريزكال 1389د 
  . كښې د بند بيالبيل ځايونه جوړ كړائ شيزندانونولپاره به په 

  : د ځمكو ثبتول 
 1385ي واحدونو كښې به د ځمكې د ثبتولو بهير او په مهمو ښاري ساحو كښې د ملكيت د حقونو ثبتول د په ټولو ادار

تر پايه پورې )  م2008( هجري لمريز كا ل 1387تر پايه پورې او په نورو سيمو كښې به د )  ميالدي2006(هجري لمريزكال 
د . د ځمكو د النجو د حل لپاره يو عادالنه نظام پرانيستل شيتر پايه پورې به )  م2007( هجري لمريز كال 1386پيل شي او 

  . تر پايه پورې تر الس الندي ونيول شي)  م2007( هجري لمريز 1386كليو د ځمكو ثبتول به د 

  :  له نشه يي توكو سره مبارزه 
نيونې او قانوني تعقيب ترپايه پورې د قاچاق وړونكو او مفسدو مامورينو ) م2010( هجري لمريز كال 1389حكومت به د 
او دغه راز د هغو كسانو په هكله چي د نشه يي توكو په سوداګرۍ كښي ښكيل دي د خپلو اطالعاتو بنسټ . زيات كړي
په دې نيت چې په مركزي او واليتي ادارو كښې د ټاكنو لپاره د انتخاب الرې چارې د ټاكنې د هغه ميكانيزم . پياوړې كړي

  .مخكښې په دې ضميمه كښې ياده شوې لوړې كړائ شيد يوې برخې په توګه چې 

  : قد بشر حقو
ترپايه پورې به د بشر د حقونو په اړوند د خپلو ژمنو د رپورټ وركولو لپاره د )  ميالدي2010( هجري لمريزكال 1389د 

و بندي كولو، په دولت كښې به د قانون او امنيت د نافذولو ادارې د په خپل سر نيونو ا. حكومت وړتيا پياوړې شي
ځورونې او د باج اخيستلو څخه د مخنيوي په موخې او د امالكو د غيرقانوني مصادرې لپاره به نوې الرې چارې او 

د رسنيو د خپلواكيو په ګډون د بيان خپلواكي  به پياوړې . الرښودنې وضع كړي چې د دغه شان عملونو رېښې ؤويستل شي
 تعليمي نصاب كښې شامل شي او د قانون جوړونكو، عدلي كاركوونكو، نورو شي، د بشر له حقونو څخه پوهاوي به په

ډول د   د بشر د حقونو څارنه به د دولت په غاړه وي، او دغه كار به په خپلواك . حكومتي ادارو او د خلكو ترمنځ به خپور شي
ه د بشر د حقونو د ساتنې لپاره افغانستان د بشر د حقونو د خپلواك كميسيون له خوا تر سره شي او ملګري ملتونه ب

د افغانستان د بشر د حقونو خپلواك كميسيون د بشر د حقونو د څارنې، څيړنې، ساتنې او ښه . اغيزمن تدبيرونه وڅيړي
  .والي په هكله د خپلو اهدافو د تحقق لپاره پلوي او مالتړ شي

  .كال تر پايه پورې بشپړشي)  م2008( لمريز  هجري1387 د  به  د كاري پالن پلى كولروغى جوړېد سولي، عدالت او 
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  اقتصــادي اوټولنيــزه پراختيـــا
  بنسټونه او طبيعي زېرمې 

  سړكونه
ترپايه پورې به په بشپړه توګه يو پرمختللي حلقوي مناسب سړك او )  ميالدي2008( هجري لمريز كال 1387د   افغانستان:

 هجري لمريز 1386او همدا راز  د .  له ګاونډيو هيوادونو سره نښلويهمدغه راز هغه سړكونه ولري چې دغه حلقوي سړك 
تر پاۍ پورې به افغانستان د سړكونو د ساتنې او څارنې لپاره به يو پياوړي او دوامداره مالي نظام درلودونكې )  م2007(
  .وي

  :  هوايي ټرانسپورټ
ل هوائي ډګر او د هرات هوايي ډګر په بشپړه توګه د ملكي تر پايه پورې به د كابل نړيوا)  م2010( هجري لمريز كال 1389د 

 آباد او قندهار د هوايى ډګرونو كيفيت به د جاللد مزارشريف، . هوايي چلند د نړيوال سازمان معيارونه ترالسه كړي
 ښه والى د حريق او ژغورنى او مخابروى وسايلو په سمبالولو سره الوتنې د كرښو په ترميمولو، د الوتنو د الرښوونو

دغه اووه نور كورني هوايي ډګرونه به د هوايي ټرانسپورت په ښه والي كښې د اسانتياو د برابرولو لپاره ښه كړائ . لوړشى
  .د هوايي ټرانسپورت خدمتونه او لګښتونه به د نړيوال بازار له معيارونو او ارزښتونو سره د سيالۍ وړ وګرځي. شي

  : انرژي
 كورنيو ته په 65تر پايه پورې به د بريښنا د انرژۍ اسانتياوې، په سلو كښي څه ناڅه )  م2010( هجري لمريز كال 1389د 

سترو ښارونو كښې، او په سلو كښې نوي نا استوګنو تاسيساتو ته، او په سلو كښې څه ناڅه پنځه ويشتو كورنيو ته به په 
شبكې په سلو كښې له څه نا څه پنځه اويا لګښت د انرژۍ لګښتونه به د بريښنا د انرژۍ د ملي . كليو كښې ورسول شي
 وړ انرژيو څخه د كار اخيستنې او كولوتر پايه پورې به د نوي )  م2007( هجري لمريز كال 1386د . كوونكو څخه ترالسه شي

  .پراختيا په موخه يوه تګالره رامنځته شي

  : طبيعي كانونه او زېرمې
 پايه پورې به د افغانستان د ګټورو كانونو او طبيعي منابعو د كيندنې لپاره تر)  ميالدي2006(  هجري لمريز كال 1385د 

تر پايه پورې به په دې الره كښې د كورنيو او )  م2010( هجري لمريزكال 1389يوه مساعده انتظامي فضا برابره شي او د 
  .ا ښه والى وموميبهرنيو مستقيمو پانګې اچوونو د جذبولو لپاره د پانګې اچونې او بنسټ ايښودنې فض

  : اداره) زېرمو(د اوبو د منابعو 
 پكښې شامل وي، د  يا زخيره كول اوبو ټينګولخړوبې كولود اوبو د سرچينو د ادارې لپاره چي د روغتيايي اوبو او د 

خه كښي د اوبو لګولو په بر. تر پايه پوري به، دايمي تګالرې او پالنونه جوړ كړائ شي)  م2006( هجري لمريز كال 1385
تر پايه پوري به د اوبو رسولو له سترو شبكو )  م2010( هجري لمريز كال 1389پانګه اچوونه به د دي المل وګرځي چي د 

  .څخه په سلو كښي ديرش ټينګ شي

  :  ښاري پراختيا
 د ښارونو تر پايه پوري به د ښارواليو د ادارو وړتيا لوړ كړائ شي چې وكوالي شي)  م2010( هجري لمريز كال 1389د 

د افغانستان د ام دي جي موخو د . پراختيا اداره كړي او په اغيزمن، ګټور او شفاف ډول ښاري خدمتونه وړاندې كړائ شي
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ترسره كولو لپاره به د اوبو رسولو او عامې روغتيا په برخو كښې د پانګې اچوونې زمينه برابره كړائ شي، ترڅو چې په 
ۍ او په نورو سترو ښارونو كښې په سلو كښې ديرش كورنۍ د نلونو له اوبو څخه كابل كښي په سلو كښې پنځوس كورن

  .كار واخلي

  :  د استوګنې چاپيريال
تر پايه پورې به د افغانستان د ام ډي جي د موخو ترسره كولو لپاره د هوا او اوبو د )  م2010( هجري لمريز كال 1389د 

 ككړتيا د څارنې په موخه د استوګنې د چاپيريال ساتنې د خدماتو اداره او كيفيت د ساتني د فاضله موادو د ليږدوني او د
د طبيعي زيرمو سياستونه به پراختيا ومومي او په ټولو حكومتي او سيمه ييزو اړخونو . تقنيني چوكاټونه رامنځته شي

  .ترپايه پورې پيل كړائ شي)  م2007(هجري لمريز كال 1386كښې به د هغو د پلي كول به د 

  پوهنه

  : لومړني او ثانوي زده كړې 
تر پايه پورې به د افغانستان د ام ډي جي موخو د ترسره كولو په الره كښي، په )  ميالدي2010( هجري لمريز كال 1389د 

په ټولو . لومړينو ښوونځيو كښې د نجونو او د هلكانو خالص ګډون په ترتيب سره په سلو كښي شپيته او پنځه اويا وي
ونځينو كښي به يو نوې تعليمي نصاب د كارونې وړ ورګرځي، د ښځينه زده كوونكو شمير به په سلو كښې منځنيو ښو

پنځوس وي او د افغانستان په سلو كښي اويا ښوونكي به د سويې آزموينې وركړي، د زده كوونكو لپاره به د ملي آزموينې 
  .رابره كړائ شيپه توګه د پرمختګ د درجي د څيړني لپاره يوه څانګړي تګالره ب

  : لوړي زده كړي
تنو ته ورسيږي، چي په سلو ) 100000(تر پايه پوري به د پوهنتونونو د زده كوونكيو شمير)  م2010( هجري لمريز كال 1389د 

د حكومتي پوهنتونونو په تعليمي نصاب كښي به د هيواد د . كښي څه ناڅه پنځه ديرش به يي نجوني زده كوونكي وي
 . ياو او خصوصي سكټور د پراختيا په پام كښي نيولو سره به تجديد نظر وشيپراختيا د اړت

  : د كسبونو پراختيا
ښځې او نارينه به ) 150000(تر پايه پورې بشپړه شي او )  م2006( هجري لمريز كال 1385د بشري منابعو په اړوند څېړنه به د 

كال تر پايه پورې د )  م2010( هجري لمريز 1389ره د د حكومتي او خصوصي سكتورونو له امكاناتو څخه په كارونې س
  .مسلكي كسبونو په برخه كښي زده كړې وكړي

  : د افغانستان كلتوري ميراثونه
تر پايه پوري به تيار كړائ )  م2010( هجري لمريز كال 1389 لوي فهرست به د ى مجموع ميراسونو دد افغانستان د كلتوري

، د كلتوري آثارو د  بيا احيا كلولوتر پايه پوري به د كلتوري ميراثونو د راستنولو)  م2010( هجري لمريز كال 1389شي او د 
  .توليدونو د اعادې لپاره اړين تدبيرونه ونيول شياثارو قاچاقو د بندولو او د زيانمن شويو تاريخي 
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  روغتياروغتيا

  : روغتيا او خواړه
غانستان د ام ډي جي د موخو د تر سره كولو په الره كښې روغتيايي تر پايه پورې به د اف)  م2010( هجري لمريزكال 1389د 

د ميندو مړينه به په سلو كښي پنځلسو . بنسټيز خدمتونه پراخه شي چې په سلو كښي نوي وګړي به تر اغيزي الندي ونيسي
په وړاندي به واكسين ته كموالي ومومي او هغه ټول ماشومان چي عمر يي د پنځو كلونو څخه كم وي، د وقايې وړ ناروغيو 

  .شي او د مړيني شمير به يې په سلو كښي شلو ته كمښت ومومي

  كرنه او د كليو پراختياكرنه او د كليو پراختيا

  : كرنه او مالداري
 تر پايه پوري د توليداتو او حاصالتو د زياتوالي په موخه به بنسټيز، تقنيني او تشويقي)  م2010( هجري لمريزكال 1389د 

ه هكله د مشروعې كرهنې او كليوالې صنايعو لپاره مساعده چاپيريال رامنځته كړائ چوكاټ جوړشي، تر څو د كرهنې پ
دغه راز د كركېلې په سكتور كښې پانګه اچونه به په سلو كښې ديرش لوړه شي او په دغو برخو كښې ځانګړې پاملرنه . شي
 د څارويو روغتيايي مسلې او د خوړو د  له الريد ځانګرو نماينده ګيو او نهادونو د وړاندى كولودايمي بڼ والې، : كيږي

 يا مارك خونديتوب موضوع ګانې  د مالي خدماتو ميكانيزمونه د بزګرانو د ټولنې مالتړ د ملي توليداتو په نښه كول
 او تخنيكي ، هوا پورى اړوند معلومات او احصايې چې ستراتيژيكې څيړنى تاينوىپر خپل وخت د بيو اعالن، وحل

  . اوبو د رسولو ټينګښت او د اوبو د سمون الرې چارېمرستو برابرول، د

  :  د كليو پراخه پراختيا 
تر پايه پوري به د كليو پراختيا په پراخه توګه پياوړي شي، چې له اسانتياو څخه يي، په )  م2010( هجري لمريزكال 1389د 

 داوطلبې 14000كښې د سيمه ييزې پراختيا د دغه كار به په ټولو پاتي كليو .   مليونه تنه كار واخلى19 كليو كښي 38000
په كليو كښې په سلو . شورا، د سيمه ايزې شورا پياوړتيا او سيمه ايزو ټولنو ته د واكونو د سپارلو له الرې  ترسره شي

په سلو كښي . كښې نوي د روغتيايي اوبو برابرول او روغتيايي امكانات په سلو كښي پنځوسو ته پراختيا مومي
كليو لپاره به مواصالتي اړيكي ټينګ كړائ شي، ترڅو دغه موضوع په بازارونو، كارونو او ټولنيزو خدمتونو څلويښتو 

 كورنۍ 800000كابو . په سلو كښي اوه څلويښت كلي به له اوبو څخه په لږه پيمانه ګټه پورته كړي. باندي الس برې زيات كړي
په سلو كښى پنځلسو وګړو .  له ښو مالي خدمتونو څخه كار واخلىبه) د افغانستان په سلو كښي دوه ويشت ټولې كورنۍ(

  .ژوند  د يو نوي مليونو دندو د برابرولو له الري، مالتړ وشي

  : له نشه يي توكو سره مبارزه
تر پايه پورې به حكومت هغه پروګرامونه طرحه او پلى كړي، چې د كوكنارو د كرهنې د )  م2010( هجري لمريز كال 1389د 

 په ساحه او نورو نشه يې توكو كښې، يوثابت كمښت رامنځ ته شي، تر څو دا كار د مشروعو معاشونو د ترالسه كولو ځمكو
د الرو د ډولونو پياوړتيا او له نشه يي توكو سره  د مبارزي له نورو تدبيرونو سره د حكومت د ام ډي جي له موخو سره سم د 

ازي د كمولو په اړوند د حكومت د عمومي موخو د يوې برخې په توګه او له نشه يي توكو د اقتصاد د غوڅي او نسبي اند
  .نشه يي توكو سره د مبارزې د نورو تدبيرونو په توګه ترسره كيږي
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  ټولنيز خونديتوب ټولنيز خونديتوب   

  : د بې وزلۍ له منځه وړل
لو په الره كښې د هغو وګړو تر پايه پورې به د افغانستان د ام ډي جي موخو د تر السه كو)  م2010( هجري لمريزكال 1389د 

شمير چې په يوه ورځ كښې يې عايد تر يوه ډالره لږ دې، په كال كښې په سلو كښې درېو ته او د هغو وګړوشميرچې د لوږې 
  .له امله ځورېږي، هر كال په سلو كښي پنځو ته كمښت ومومي 

  : بشري مسلي او د ناوړه پيښو په وړاندي غبرګون
تر پايه پورې به د ناوړه پيښو په وړاندې د تيارۍ او غبرګون يو اغيزمن نظام رامنځته ) م2010( هجري لمريزكال 1389د 

  .كړائ شي

  : معيوبين
 په موخه چې په ټولنې كښې  تامينولوتر پايه پوري به د معيوبو وګړو د ځانګړو اړتياو د)  م2010( هجري لمريزكال 1389د 

  .صيلي فرصتونو او ګټورو كارونو له الرې زياتې مرستې برابرې كړائ شيد دوۍ ونډه اخيستل هم پكښي شامل دي، د تح

  : ځوانانو او ملكي شويو سرتېروته د كار موندنه
تر پايه پورې د يو خاص او ځانګړي پروګرام له الرې به ځوانانو او ملكي شويو )  ميالدي2010( هجري لمريز كال 1389د 

  .ئ شيسرتېرو ته د كار موندنې زميني زياتې كړا

  : مهاجرين او داخلي بې ځايه شوي خلك 
تر پايه پورې به هغه ټول مهاجرين چې راستنيږي او هم داخلي بې ځايه شوي كورنۍ د )  م2010( هجري لمريز كال 1389د 

ي هغوى د ژوند د شرايطو د بيا برابرولو او په اصلي سيمو كښې د هغوى د ځاى پر ځاى كولو لپاره له مرستو څخه برخمن ش
  .او د ملي پراختيا د پروګرامونو له الرې به په ټولنه كښې او په تيره بيا عمومي سيمو ته د هغوى د ورتګ مالتړ وشي

  :    ښځيزيان منونكى
تر پايه پورې به د هغو كورنيو شمير چې سر پرستي يې د ښځو په غاړه ده او له )  ميالدي2010( هجري لمريز كال 1389د 

ه مخامخ دي، په سلو كښې شلو ته را ټيټ كړائ شي او د هغوى د كار موندلو زمينه به په سلو كښې سختۍ او بې وزلۍ سر
  .شلو ته زياته كړائ شي

  : له نشه يي توكو سره مبارزه 
تر پايه پورې به حكومت د نشه يي توكو لپاره د غوښتني د كمښت او دروږدو )  ميالدي2010( هجري لمريز كال 1389د 

  . ښې درملنې د امكاناتو د ټينګولو لپاره پروګرامونه پلي كړيكسانو لپاره د

  اقتصادي واكمني او د خصوصي سكتور پرمختيااقتصادي واكمني او د خصوصي سكتور پرمختيا

  : مالي اداره
تر پايه پورې به حكومت د مالي ادارې لپاره د څرګندو موخو د رامنځ ته كولو او )  ميالدي2007( هجري لمريزكال 1386د 

په دغو . او واليتونو په كچه، په مالي ادارو كښې ښه والې او شفافيت ټينګ كړيتر السه كولو له الرې د هيواد د مركز 
موخو كښې چې د نړيوالې ټولنې په موافقې او د هغې تر څارنې الندې تر سره شول، د بې وزلۍ  د له منځه وړولو په هكله د 
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به مرستندويان زياتې هلې ځلې د حكومت د ښه حساب وركولو په وړاندي او چوكات كښې . ودې پروګرام هم شامل دې
  .وكړي، ترڅو د افغانستان سره د بهرنيو مرستو ونډه چي د حكومت اصلي بودجې ته ورځي زياته كړي

  : كورني عوايد
كښې په سلو كښي څلور ) ميالدي2004( هجري لمريز كال 1383د افغانستان د بودجې ټول كورني عوايد به چې په 

پوري به دغه توليدات په تدريجي )  ميالدي2010( هجري لمريز كال 1389وليدات ؤ، د اعشاريه پنځه كورني نا خالص ت
اټكل كيږي چې په اصلي بودجه او بهرني پرمختيايي بودجه كښې د عادي لګښتونو په . توګه په سلو كښي اتو ته ورسيږي

 څخه په 28كښي په سلو كښي له )  ميالدي2004( هجري لمريز كال 1383ګډون په ټول عادي لګښتونو باندي عوايد به په 
په پايله كښي به د دويمي ګڼې ضميمه د .  ته زيات كړائ شي58كښي په سلو كښي )  ميالدي2010( هجري لمريز كال 1389

په ) 2(د اصلي بودجي لپاره بهرني مرستې، او ) 1. (مندرجو اصولو له مخې په دغو برخو كښې پر له پسې اړتيا موجوده وي
  .ې د بيو اغيزمن زياتوالې چې د بهرنۍ پرمختيايي بودجې له الرې عادي لګښوته تمويلويهغو مرستو كښ

  :   او سوداګري پرمختياد خصوصي سكتور
تر پايه پورې به د پانګي اچونې په اړوند ټول قوانين، مقررې او الرښودنې ساده )  ميالدي2006(هجري لمريز كال 1385د 

د سوداګريزو ادارو نوي قوانين . تر پايه پورې به پلي كړائ شي)  ميالدي2007(يز كال  هجري لمر1386او همغږې شي، او د 
تر پايه پورې په ولسي جرګه كښې طرحه كړائ شي، او د حكومتي تصديو د )  ميالدي2006( هجري لمريز كال 1385به د 

  .يه پورې بشپړه شيتر پا)  ميالدي2009( هجري لمريزكا ل 1388پلورلو په هكله د حكومت تګالره به د 

  :  مالي خدمتونه او ماركيټونه
 هجري 1386د ټولو مهمو سكټورونو او بانكي او غيربانكي مالي موسسو لپاره منل شوي نړيوال احتياطى مقررې د 

تر پايه پوري د مركزي )  ميالدي2007( هجري لمريز كال 1386تر . تر پايه پورې تدوين كيږي)  ميالدي2007(لمريز كال 
ترپايه پورې به د حكومتي تجارتي )  ميالدي2007( هجري لمريز كال 1386نك د څارني رول ال پياوړې كيږي او د با

 هجري 1385هغه حكومتي بانكونه چې بيا يې جواز نه دې تر السه كړې د . بانكونو بيا سمبالښت او جوړښت بشپړ شي
  .تر پايه پورې به منحل كيږي)  ميالدي2006(لمريز كال 

  :  ه ييزى همكارىسيم
تر پايه پورى به افغانستان او ګاونډي هېوادونه يى د سرحدونو د ګډى ادارى او )  ميالدى2010( هجرى لمريز كال 1389د 

دوه يا څو اړخيزو سوداګرۍ او ټرانزيټي نورو تړونونو له الرى داسې الره هواره كړي چې په ډير لنډ وخت كښې د 
افغانستان د بريښنا د دوه اړخيزې پېرودنې له الرې په هيواد . و توكو ټرانزيټ تر سره شيافغانستان له الرې د مالونو ا

افغانستان او ګاونډيان به يى داسې تړون ليكونه السليك كړي چې له مخې به . كښې د بريښنا اوسنۍ ا ندازه به زياته كړي
ران راولى او په عين حال كښې به گ مسلكي كاريې افغانستان وكوالئ شي چې له خپلو ګاونډيو هيوادونو څخه هيواد ته

  .افغانان دا امكان ولري، چې د سيمى په هېوادونو كښې د كار زمينه پيدا كړي او د خپل الس ګټه هېواد ته و ليږدوي

   له افغانستان سره د مرستو د اغيزمنتيا ښه والې: ضميمههدويم
له وروستيو وختو راهيسې، په افغانستان كښى د ډيموكراسۍ )  ميالدى2001دسمبر د ( هجري كال 1380نړيوالې ټولنې د 

د افغانستان .  دىتاءيدپر بنسټ د حكومت د راتلونكي لپاره د يادونې وړ پانګه اچولې ده، چې دا تړون ليك پر دغو ژمنو 
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 افغانستان سره د ولو سره د پاريس د اعالميې له مخې دسوسحكومت او نړيواله ټولنه د افغانستان د خاصو اړتياو په مح
  .مرستو او د مرستندويو د مالتړ لپاره د هغو د پايلو په الاغيزمنتوب ژمن دې

حكومت او نړيواله مرستندويه : د پاريس د اعالميې او په دغه تړون ليك كښې د مندرجې همكارۍ د اصولو له مخې
  : اغيزمنتوب د ښه والي اصول دا ديټولنه له افغانستان سره تړون كوى چې له دغه تړون ليك سره سم د مرستو د

 د افغانستان حكومت د لومړيتوبونو د ټاكلو، د پرمختيايى تګالرې او د هغې په چوكاټ كښې د هيواد د اړتياو د :الف 
  .ټاكلو او د مرستندويو هيوادونو د مرستو همغږي كولو، الر ښوونه كوي

ه كيږى، هم د حكومت او هم د مرستندويو مراجعو له خوا شفافيت  د هغو نړيوالو مرستو په اړوند چى له افغانستان سر: ب
  .او حسا ب وركول

  :د دغو اصولو له مخى او له افغانستان سره د مرستو د اغيزمنتوب د پياوړتيا په موخه حكومت به دغه چارې تر سره كړي

شوې ده، د افغانستان د ام، ډى، د افغانستان د ملى پراختيا د تګالرې برابرول چى په مفصله توګه لومړيتوب بندى  •
  جي، د موخو د معيارونو په ګډون د څارنې له معيارونو سره 

دګمركى عوايدو او مالياتو له الرى او د عامه هوساينې او حمل او نقل د خدمتونو د لګښتونو د اخيستلو له الرې د  •
 كورنيو عوايدو په توليد كښې د حكومت د ځواكمنۍ پياوړتيا

لي بودجې له الرې د مرستو د ليږدولو د معيارونو په هكله له تمويلوونكو، نړيوالو مالي موسسو د حكومت د اص •
 .او د ملګرو ملتونو د ادارو سره تړون او له دغو معيارونو سره سم له مرستو څخه كارونه او پر كړنو باندى څارنه

راجعو له مرستو څخه د كار اخيستنې او د د دغه تړون ليك مندرجو معيارونو ته د رسيدو په موخې د مرستندويو م •
تر سره شويو كړنو په هكله د افغانستان د پرمختيائى ټولنې له الرې ولسي جرګه او د افغانستان ټولو خلكو او 

  .مرستندويو مراجعو ته د منظم رپورټ وركول

  : به دغه چارى تر سره كړي بسپنه وركوونكى

 په پروژو  چوكاټ كښى د مرستو برابرول له حكومت سره د پروګرامونو اود افغانستان د ملى پراختيا د تګالرې په •
 همغږۍ رامنځ ته كېږى، تر څو پر لومړيتوبونو باندې تمركز شي، د تكرار څخه مخنيوي وشي او په  بهبرخه كښى
  . كښې سپما را منځ ته شي او د مرستندويو مراجعو د فعاليتونو پرځاۍ، د منلو وړ او مدلل ويمصرف

زياتو څو كلنو مرستو او مالي ژمنو برابرول چې د اټكل وړ وي چې حكومت وكوالۍ شي د خپلې ملى تګالرې پلي د  •
  .كول په ښه توګه تر سره كړي، او په اړينو وختونو كښې له شرط پرته مرستې برابرې كړي

رستو د اندازى زياتوالې له هر يوه مرستندوۍ سره د افغانستان د حكومت د دوه اړخيزو موافقو له مخې، د هغو م •
چې د اصلي بود جې له الرې لګيږي او دغه راز د هغو مرستو د اندازى زياتوالې د اټكل وړ په هغو الرو چارو سره 
چې د افغانستان حكومت پكښې ونډه لري لگېږي، لكه د افغانستان د بيا جوړولو امانتي صندوق، د افغانستان 

  و له نشه يى توكو سره د مبارزى امانتي صندوق لپاره د نظم او قانون وجهي صندوق ا
د حكومتى لګښتونو د اداري سيستم له پرمختيا سره مرسته چې له مرستندويو منابعو څخه په كار اخيستلو كښې  •

  .د شفافيت او حساب وركولو د ښه والي لپاره اړينه ده او له اداري فساد سره مبارزه
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ياو ته پاملرنه د هغو مرستو لګښت چې د بهرنۍ بودجې له الرې تامين د افغانانو د ظرفيت په لوړتيا كښې اړت •
كيږى، پكار ده چې  داسې تر سره شي چې په حكومتي ادارو، خصوصي سكتور او په غيرا نتفاعى سكتورونو 

  .كښې وړتيا رامنځته كړي
ه ګډون پرمختيايي پاليسي  په برخه كښې د پاليسيو پونو تقويتدنها ملي  اود هغه ډاډ ترالسه كول چې د معاشونو •

ګانې چې د منځمهالو او اوږدمهالو تر منځ دوام كوي، د حكومت له خوا د پروګرامونو په تر سره كولو كښې پياوړې 
 .كوي

 :د هغو مرستو په برخه كښې چې د اصلي بودجې له الرې نه لګيږې مرستندويان به دغه هلې ځلې و كړي •

لو او فعاليتونو د تكرارولو له امله په لګښتونو كښې د كمښت په موخه د لومړيتوبونو ته د پاملرنې او د معام .1
 .حكومت له اړياو سره د تخنيكي مرستو همغږي كول

 په ادارو او د پروژو په بشپړولو كښې د افغانستان د خصوصي سكتور د وړتيا د لوړتيا په موخه د بهرنيو  .2
 .ادارو په لګښت او د  پروژو په ثابت لګښت كښې كمښت

د پلى كونكو موسسو په توګه له افغاني موسسو څخه زيات كار اخيستنه او په بهر او هيواد كښې د ازمويل  .3
 .شويو افغانانو په كار ګمارل

 .په افغانستان كښې د ملكي او پوځي فعاليتونو لپاره د اړتيا وړ موادو د پيرودلو زياتوالې او .4
  پروژو لپاره له افغاني موادو څخه كار اخيستنهد پروژو په پلى كولوكښې په تيره بيا د بنسټيزو .5

د سيالۍ داوطلبۍ به د نړيوالو اصولو په چوكاټ كښى، د داوطلبۍ په بهير كښې د افغانستان د خصوصي سكتور  •
 باندې د بري په موخه د بې وزلو  محدودو كارى ظرفيتونود ونډې پياوړتيا او د پروژو د لګښتونو د كمښت او د

 .يو پياوړتياهيوادو د همكار
په ګډون د بهرنيو مرستو د بهير په هكله، پر خپل وخت د شفافو او هر ) پرداخت( د تړوونونو د ژمنو او وركړو  •

اړخيزو معلوما تو برابرول، په داسې الرو چارو سره چې د افغانستان حكومت ولسي جرګې ته د خپلو فعاليتونو د 
په دغه كار كښې به د هغو مرستو ماهيت او اندازه . ړاندې كړائ شيتر سره كولو او هر اړخيزه بودجوي رپوټونه و

 .چې د اصلي بودجې او د افغانستان د بهرني بودجې له الرې وړاندې كېږي، سره يوځاۍ وي
د پيسو، د كارونې، كيفيت او اغيزمنتوب څخه يې په كارونې سره د بهرني بودجې د مرستې او هم له هغو څخه د  •

 .و په هكله حكومت ته د رپورټ وړاندې كولترالسه شويو پايل

د دغو دوه اړخيزو ژمنو موخه داده چې افغانستان حكومت ته د مرستندويو مراجعو مرستې په اغيزمنه او ګټوره توګه 
وكارولې شي او زيات شفافيت او حسا ب وركول پكښې شامل وي او افغانان او د تمويلوونكو هيوادونو ماليه 

  .وهيږى، چې د پيسو د لګښت په وړاندې ارزښتونه ترالسه شوي ديوركوونكي په دې وپ

  څارنه او همغږى :دريمې ضميمه
د افغانستان حكومت او نړيواله ټولنه په دې باور دي چې د افغانستان دتړون  ليك برياليتوب په ټاكل شويو مودو كښى د 

دغه راز د دغې تړون .  پياوړي او كلكې ژمنې غواړيپاملرنې وړ معيارونو د ترالسه كولو لپاره سياسى، امنيتى او مالى
  . د يوه اغيزمن ميكانيزم د را منځته كولو اړتيا شته تهليك د بر ياليتوب لپاره د همغږۍ او څارنې
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په همدى ډول د سكتورى نظم په اوسنيو ميكانيزمونو بر سيره د افغانستان حكومت او نړيواله ټولنه د افغانستان د 
تبه مقاماتو چې د ولسمشر له خوا ټاكل كيږى او دغه راز د نړيوالې ټولنې د استازو په ګډون د هماهنګى حكومت د لوړ ر

د هماهنګۍ دغه كميټه د افغانستان د حكومت د يوه لوړ پوړي مقام چې د ولسمشر او په . او څارنې يوه ګډه كميټه جوړوى
موخه به يې د . خوا ټاكل كيږي، تر ګډې مشرۍ الندې ويافغانستان كښې د ملګرو ملتونو دسرمنشى د خاص استازي له 

  . او تحقيق وىدغې تړون ليك عمومى سمون

دغه كميټه به د افغانستان د حكومت او ملګرو ملتونو د كاركوونكو په ګډون يوه كوچنۍ داراالنشا ولري چې د اړتيا پړ 
  .وخت به د تخنيكي كارپوهانو له خوا ور سره مرسته وشي

 به د دغې تړون ليك د پلي كېدو د څيړلو او د الزمو اصالحي وړانديزونو د وړاندې كولو لپاره دوره يي او د  دغه كميټه
  .اړتيا پر وخت به خاصې غونډې جوړوي

 او د همغږۍ سكتوري ميكانيزمونه به، چې د افغانستان د ملي پراختيا د تګالرې په  نهادونهد افغانستان دغه حكومتي
پر دې برسيره، دغه كميټه به د . ل دې، د تړون ليك د پلي كولو په برخه كښى خپل آندونه وړاندې كړيپلي كولو كښى شام

، د مرستندويو سازمانونو د نړيوالو امنيتي  موسسىڅيړنو د ترسره كولو لپاره د ملګروملتونو د ادارې، د نړيوالو مالي
 د استازو په ګډون د نړيوالې ټولنې نظريې د پاملرنې وړ ځواكونو او د اړوندو غيرحكومتي سازمانونو او د مدنى ټولنې

  .وګرځوى

 د دغه تړون ليك د پلي كولو د بهير د پرمختګ په هكله منظم رپورټونه به د همغږۍ او څارنې د ګډې كميټي له خوا عامو 
  .خلكو ته وړاندې كړائ شي

   د افغانستان په هكله د لندن د كنفرانس برخه وال د افغانستان په هكله د لندن د كنفرانس برخه وال:: ضميمه ضميمهههڅلورمڅلورم
  )كنفرا نس ته د رابلل شويو كسانو لست وروسته  بشپړ كيږيغه د(

  :برخه وال هيوادونه

  فنلند تاجكستان اتريش
  قرغزستان تركمنستان اردن

  قطر تركيه ازبكستان 
  كاناډا جاپان استراليا

  كويټ جنوبى كاريا )ګډه مشرى(افغانستان 
  لكسمبورګ چين المان

  ليتوانيا دراتيف جمهوريتد روسيى ف )ګډ مشرتوب(انګلستان 
  ماليزيا د امريكا متحده اياالت ايسلند
  متحده عربى امارات د ايران اسالمى جمهوريت ايتاليا
  مصر د چك جمهوريت بحرين
  ناروى ډنمارك برازيل

  نوى زيالند رومانيا بروناى دارالسالم
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  هالند سعودى عربستان  بلجيم
  هسپانيا سويټزرلند بلغاريا
  هندوستان سويډن پاكستان
  هنګرى فرانسه پولنډ
  يونان فنلند  پراګ

  :بر خه والى مو سسى
 دجنو بى اسيا دسيمه ايزو همكاريو ټو لنه دارو پا ټولنه

 داسيا پرمختيايى بانك اسالمى پر مختيا ئى بانك
 د اغاخان مركز نړيوال بانك

 نس سا زماناسال مى هيوادو نو د كنفرا   )ناټو(دشمالى اتالنتيك تړون 
 داقتصادى او پرمختيا ئى همكارى سا زمان  داقتصادى همكارى سا زمان
 دپيسو نړيوال صندوق دشانګ هاى دهمكارى سا زمان
 )ګده مشري(ملګري ملتو نه  دافغانستان د مدنى ټولنى مركز

    دارو پا كميسيون 

  : كتونكي
 ارجنټاين ايرلند
 چيلى استو نيا

 سلوا كيا همكارى سا زماندارو پا د امنيت او 
 سوريه سلوانيا
 قبرس عمان
 لتويا كروشيا

 مالتا لوګزامبورګ
    مكسيكو 
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 په بشردوستانه، دبيا رغونې او پرمختيايي په افغانستان كې
  كړن الره  مؤسسولپاره حكومتىنا  فعاليتونوباندې بو ختو

  ئوګور م  48ه  هكله د ال زياتو معلوماتو لپارپه دى

  سريزه

افغانستان په خپل تاريخ كې په يو بې ساري حالت كې  قرار لري او دا ئې وخت دى چې داوږدې مودې  ې چددې لپاره 
  ثبات، اقتصادي برياليتوب او دبشر دحقوقوددرناوي په لوري وخوځېږي،  

نادولتي مؤسسې د مدني ټولنې فعا لين دي او ديو افغان پايېدونكي دولت او ملت دجوړېدو لپاره قوي   چېپارهددې ل
  مدني ټولنه ضروري ده،

  نادولتي مؤسسې د افغانستان دپرمختيا اود افغانانو دظرفيتونو داوچتولو لپاره ژمنې دي،                                     چېددې لپاره

اومسئووليت لرلو )  حساب وركونې(چې دنوي اساسي قانون انفاذ او د افغانستان تقنيني جوړښت د ذمه وارۍ اره ددې لپ
  سلوك د ودې دپاره الره اواره كړې ده،                                                                       

ستو او پرمختيايي پروگرامونو پلي كونكو په توګه خپلوبا نادولتي مؤسسې د مدني ټولنې دبيړنيومر  چېددې لپاره
  ارزښته مرستوته دافغانانوپه ګډون ددوى دپاره ادامه وركوي،                                                                              

 او په پاى كې نادولتي مؤسسې دنادولتي مؤسسو خصوصيت او نقش په ښه توگه نه دى پيژندل شوى  چېددې لپاره
  دپيسوڅخه په ناوړه ګټه اخيستنې تورنې دي، فكر كېږي چې اسراف كوونكې  دي اود ځان لپاره كاركوي ،

راز راز انتفاعي او سياسي كړۍ دخپلو تجارتي اوسياسي ګټود ودې په خاطر دنادولتى مؤسسود   چېددې لپاره
  چترڅخه نا وړه ګته اخلي،

 د پرله پسې غوښتنو سره مخامخ دي چه په نتيجه كې ددوى لورئ راز راز خواوو ته ېولتي موسس ناد چېددې لپاره
  اوړي او دمدني ټولنې د فعالينو په توګه ددوى ظرفيت او خپلواكۍ ته ګواښ دى، او                                                                          

يو داسې ميكانيزم دي په كوم سره چه نادولتي مؤسسې كوالى شي خپل لوړ ) رزالعملونهط( كړنالرې چېددې لپاره 
  .او ذمه وارۍ په شمول يقيني كړي ) شفافيت(معيارونه د روڼوالى 

ږ په افغانستان كې دنادولتي مؤسسو واكمن استازي په خپله خوښه دا كړنالره السليك كوو او خپلې  مؤسسې مو
  .كې ژمنې بولودكړنالرې په پلي كولو 
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  تعريفونه

 مؤسسو داعتباراو نا حكومتى د هغو گډو معيارونو پرنسيپونو او ارزښتونو مجموعه ده چې موخه يې د  عبارتكړنالره
  .شهرت ښه والى او چتول دي

 او مستقل سازمانونو يا ټولنوڅخه دي چې دعامه خير  بى طرفهعبارت له غير انتفاعي ، رضاكار،  مؤسسېحكومتىنا
 مؤسسې كيداى شي چې داخلي ، بين المللي، په يومذهبي اعتقاد باندې والړې نا حكومتى. كوي) فعاليت(اره هڅې لپ
  .، خو مذهبى فعاليتونه نه كوي، غړي لري  اويا يې نه لري يا والړې نويوي

  . رضاكار دنادولتي مؤسسې د آزادې ارادې  او دټولنې د غړودگډو همكاريو په مانا ده •
البته نا . عى پدې مانا چه نادولتي مؤسسه نشي كوالى خپله شتمني او عايد  هيڅ يو شخص ته وركړيغير انتفا •

دولتى مؤسسه كوالى شي خپلو كاركونكو ته معاش وركړي او يا دخپلو ځينې فعا ليتونو څخه عايد الس ته راوړى 
  .چه دا عايد يوازى دمؤسسى داهدافو د پلي كولو لپاره استعماليداى شي

 اومستقل پدې مانا چې نادولتي مؤسسه د خپل رهبرۍ هيئت له خوا د يوې كړنالرې په اساس اداره كېږي نه طرفهبى  •
  .  كومې ډلې ټپلې او قدرت په واسطهد

 مؤسسو د صالحيت لرونكو استازو څخه عبا رت دى چې دا كړنالره ئي  السليك كړې نا حكومتىد السليك كوونكي
  .او منلې وي

  .ې  ټو لوالسليك كوونكو ته اطالق كيږي، د كړنالرموږ

 نا حكومتى. ټولې رسمي او غير رسمي ډلې او ټولنې چه په دولتي او خصوصي سكتورونو پورې اړه ونه لري مدني ټولنه 
  .مؤسسې دمدني ټولنې يوه برخه ده

ې او غوښتنې په مساوي هيل) رويه(  يعنې دا چه د ښځې او نر ټولو راز راز حقوق لكه كړه وړه تساوي)جندر(د جنسيت
خو دا مانا وركوي چه . د نر او ښځې برابري دا مانا نه لري چې ګواكي ښځې او نر د يو شانته شي. توگه په نظر كى نيول كېږي

  .او فرصتونه په نارينتوب او ښځينتوب پورې هيڅ اړه نلري) مسؤليتونه (ددوى حقوق ، ذمه واري 

چه . و نارينه و د غوښتنو په وخت كې د عدالت او انصاف  د روښ په اساس ويپدې مانا چه د ښځو ا د جنسيت برابري
كيداى شي دا رويه يوشان يا راز راز وي خو كله چه حقوق، گټې، مسؤوليتونه او فرصتونه مطرح وي، نو بيا ښايي چه 

  .يوشان وي

نه او ټولنې خپل ظرفيتونه توتيو داسې يوه پروسه ده چه په هغې كې افراد ، ډلې ،مؤسسې، انستيدظرفيتونو اوچتول
  : لوړوي تر څو

  . دندې په ښه توګه سره اجرا ،مشكالت حل او خپلې موخې وټاكي او عملي ئې كړي اصلىخپلې .1
  . په كلي  توګه سره خپلې پرمختيايي غوښتنې په ګوته او په دايمى توګه يې سره حل كړي .2
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 هغه فعاليتونه شامل دي كوم چې دانساني كړاونو د ډيرېدلو  په بشردوستانه فعاليتونو كې ټولبشردوستانه فعاليتونه
دا رنګ . يا نښتې ، بحرانونواو بدمرغيو څخه سر چينه اخلي مخنيوى وكړي اويا يې كم كړي) اخ اوډب( لكه تشنج 

  :كړاوونه دا دي

  .رخه و نه لريدهغوكسانوژوند ته زيان رسول او دژوند له السه وركول كوم چه دتشنج په وخت كې په شخړه كې ب .1
دبشري قوانينو يا د بشر له حقوقو څخه جدي سرغړونه، په خاصه توګه سره په سياسي بحرانونو كې د غير نظامي  .2

  . خلكو په مقابل كې  دداسې اعمالو مرتكب كېدل

   مؤسسورسالتحكومتىدنا
ې توګه دهغو خلكو دحقوقو په غانستان كې دنادولتي مؤسسوپه توګه زمونږرسالت په كلي توګه دادى چه په ځانگړ په اف

پام كې نيولو سره چې زيانمن شويدي اوپه ناوړه حالت كې قرارلري، په افغانستان كې دبشردوستانه، بيا رغونې 
  . يعنې دولت،  تمويل كونكي او عام خلك په ګډه سره كاركووموږ. اودوامداره پرمختيايي اړتياوو په نښه كول دي

  )مقصد(دكړنالرې نيت 
  : دالندينيوموخو لپاره منځ ته راغلې دهكړنالره

دنادولتي مؤسسو اوددوى دفعاليتونو، موخو او الس ته راوړنو په هكله د دولت، تمويل كونكو، رسنيواو عامو  •
  .خلكو سم پوهاوى

دمؤسسوغوره اداره، روڼوالۍ او ذمه واري دهغو اصولو له الرې چې دوى په خپله خوښه سره طرح او منځ ته راوړي  •
  .دي

  .دكړنالرې دمعيارونو په واسطه سره د نادولتي مؤسسو دفعاليتونو دكيفيت لوړول •

 د روښ اصول

 زمونږمؤسسې د خلكو په منځ كې دي .1
زمونزبنيادي وفا داري، حساب وركونه او مسئووليتونه په هغه : د هغه چاپه منځ كې چه مونږئي په چوپړكې يو   1. 1

زمونږ پروگرامونه دخلكو اړتياوو ته دځواب وركولو په اساس . ې يوچاباندې متمركزدي چه مونږيې په چوپړ ك
  .پالن او ترتيب شويدي

 هڅه كووچې د ولس اوخلكو سره داسې مرسته وكړو چه دوى موږ: په خپل ځان باور او د څښتنتوب احساس   2. 1
و اومونږ په هغو چارو   خلك په ځان باورته هڅوو او هغه ته پراختيا وركوموږ. خپلې ستونزې په خپله حل كړي

  .  كې دخلكودتصميم نيولو دګډون حق  چې ددوى په ژوند اغيز لري سپارښتنه كوو
مونږهڅه كوو چې دبشرحقوقوته درناوئ وكړو، خوندي كړو يې اوهغوي دافغانانو دحقوقو : د بشر حقوق   3. 1

  . تقويه كړواووجايبو په نظر كى نيولو او دنړيوالو قوانينو په مطابقت سره مراعات او
  .مونږزيارباسو ترڅو دهغو ولسنو باوراو اعتماد الس ته راوړو دكومو سره چې كاركوو: باور    4. 1
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مونږترممكنه اوچتې كچې پورى هڅه كوو چې د اړوندو : څخه ډډه كول) تبعيض(برخه اخيستنه او له توپير    5. 1
كې گډون ) ارزيابى(  طرح، تطبيق او ارزونه ټولنو نارينه، ښځې او ماشومان دخپلو پروگرامونو او پروژوپه

  . په هغه ځايونو كې چه كاركوو په دې هڅه كې يو چې د هير شوو ډلو ونډه ډاډ منه كړوموږ. وكړي
مونږد افرادو او ټولنو حيثيت، هويت، فطري زيركي، دود او دستور، مذهبى : محلي ارزښتونوته درناوئ   6. 1

خو داپه هيڅ وجه پدې مانا نه ده چې هر هغه څه چې ديو فرد يا د يوې ډلې . وعقايدو اوارزښتونو ته درناوى كو
  . بشري حقوق تر پښو الندې كوي، مونږحمايه كوو

   دي زمونږ مؤسسې د مثبتو او پايېدونكو اغيزو په راوړلوهوډمنې .2
ړلو باندې هوډمن يو او مونږترلوړې كچې پورې د خپلو پروگرامونو د مؤثريت او مثبتو اغيزو په راو: مؤثريت   1. 2

  .په يوفعاليت باندې د څو مؤسسو له بوختېدلوڅخه مخنيوى كوو
 تر هغه پورې چه امكان ولري خپل پروگرامونه پداسې شكل سره طرح اوعملي كوو چه د موږ: پايداري   2. 2

 احساس خلكودستونزو د پايداره حل المل اوپه هغه باندې دمصرف ارزښت ولري، په افغانانو كې دملكيت
  . پرمختيايي موخو په خاطرلوړه كړىمهالوجوړ ترڅو دوى خپله كاري وړتيا دټولنې داوږد

مونږخپل فعاليتونه په مسئووالنه توګه طرح او سرته رسوو ترڅو دفزيكي، طبيعي : په چاپيريال باندې اغيز   3. 2
  .په صحيح توګه سره تنظيم كړو 1چاپيريال ساتندوى او دافغانستان ايكوسيستم

 دخپلو پروگرامونو نظارت او داغيزو ارزونه  كوو او خپلې الس ته راوړنې د اړوندو موږ: نظارت او ارزونه   4. 2
  .خواووسره لكه دولت، تمويل كونكو، عاموخلكو او ټولنو په شمول چې مونږئي په چوپړ كې يو شريكوو

  :او شفافيت ته ژمنې دي) حساب وركونه(زمونږ مؤسسې ذمه وارۍ  .3
 په خپلو معاملوكې ددولت، ټولنو، تمويل كونكو، او نورو ذيدخلو اړخونوپه مقابل كې ذمه وار اوشفاف موږ   1. 3

  .يو
 پاليسۍ او سيستمونه جوړو اوساتويې، اوخپلې  مالى دحسابونو دښه تنظيم په خاطرسالمېموږ: ذمه واري   2. 3

و قوانينواومقرراتو په پام كې نيولو سره كوو ، دافغانستان داساسي قانون اوټول) آډيت( محاسبې تفتيش 
 په ټولو مالي اړخونوكې لكه موږ. فعاليت كوو او داړتيا په وخت كى د پاليسيود بدلون په خاطركار كوو

 سالم مالي، محاسبوي، موږ. دپيسوالس ته راوړنه، په كارول او محسابه كې صادق او رښتيني يو
نه ساتو تر څو هغه منابع چې په الس كي ئي لرو داستخدامولو، ترانسپورت او اداري سيستمو

 .مونږخپلوموخوته ورسوي
مونږدخپلوموخو اوفعاليتونو په هكله معلومات دهغوذيدخلو عالقه لرونكو خواوو چه ): شفافيت(روڼوالۍ   3. 3

زمونږدكارسره عالقه لري په اختياركى وركوو اوددوي دغوښتنې سره سم دخپلو فعاليتونو مالي اوكاري 
 خپل ټول هغه فرصتونو په كار وړو تر څو خلك زمونږ د شتمنيود سرچينواودهغه د موږ. پوټونه دوى ته وركوور

  .مصرف په هكله وپوهوو

  زمونږمؤسسې د  ښې اومناسبې داخلي اداره كولو ته ژمنې دي .4

 
    په يوه ساحه كې د نباتاتو او ژويو ټولنه، ددوى ترمنځ او د چاپيريال سره ددوى اړيكي - 1
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و تشكيالتى مونزليكلي قوانين اواساسنامې لروچه زمونږرسالت، موخې ا: د اداره كولو سندونوساتنه   1. 4
  .جوړښت په څرګنده توګه تعريفوى

مونږدخپلوكاركوونكود مقررۍ اوددوى دپرمختګ په هكله ليكلې كړنالرې، پاليسۍ او : انډول فرصتونه      2. 4
  .مقررات جوړوو تر څو زمونږ ژمنې دانډول كاري فرصتونو په هكله سرته ورسېږي

فرادو دټاكلو دحق دآزادۍ په احترام اودنورو ذيدخلو اړخونو د مونږخپل كاركوونكي دا: داستخدام كړه وړه     3. 4
مونږافراد ددوى دوړتيا په اساس استخدام . بشري منابعوداړتياووپه پام كې نيولو سره استخدام اوعزل كوو

كوو، مناسب معاشونه وركوو، ددوى دوړتيا اوظرفيت په اساس متناسب مسئووليتونه ورسپارو، د استعفى 
دخپلوكاركوونكو څخه مناسب كافي وخت غواړواوددوى د بې سببه انفكاك په صورت كې كافي په حالت كى 

 .مخكينۍ خبرتيا وركوو
زمونږدمؤسسوټولې اړوندې معاملې به خالي له شخصي او مسلكي گټوڅخه : دشخصي ګټوپه نظركې نه نيول     4. 4

روري مصارف به چې د دندې رسولو په دمديره هيئات به په خپله خوښه وړيا كار كوي، خوددوى هغه ض. وي
  وخت كې منځ ته راځي جبران كېږي 

  .زمونږمؤسسې صداقت، ايماندارۍ اودپروگرامونوپه داسې شكل طرح كولوته چه دمصارفو ارزښت ولري ژمنې دي .5
  . په خپلو ټولو مسلكي فعاليتونو كې رښتيني او صادق يوموږ: صداقت    1. 5
غو داخلي اوباندنيو اجراآتو څخه چې زمونږ دمؤسسو اخالقي ايماندارۍ ته زيان  دټولو هموږ:  ايمانداري   2. 5

 په غال، اداري فساد، دخپلوانو دطرفدارۍ، رشوت او دغيرقانوني موادو دراكړې او موږ. رسوي، ډډه كوو
، مونږمرستې او منابع يوازې له هغو تمويل كوونكو څخه منوچې زمونږ د رسالت. وركړې كې نه بوخت كيږو

  .موخو، دندو، اوكاري وړتيا سره سمون ولري اوزمونږ استقالليت او شهرت ته زيان ونه رسوى
 دهغومنابعوڅخه چه په اختياركې ئې لرو پداسې طريقه سره كاراخلو چه زمونږ رسالت موږ: د مصارفو ارزښت     3. 5

رڅو ضايعات اوغيرضروري  زيارباسو تموږ. اوستراتژيكې موخې سرته ورسېږي او د مصارفو ارزښـت ولري
 موږمصارف كم كړو اوټول هغه منابع چې په الس كې ئي لرو دهغو خلكود ژوند د هوساينې لپاره وقف كړو چې 

  .ئي په چوپړ كې يو

زمونږ مؤسسې و انصاف، تنوع اود هغوډلوپه مقابل كې چه دنظر څخه لرې دي دتبعيض څخه د مخنيوي سالمو او  .6
  .موجه اجراآتوته ژمنې دي

 دداسې كاركوونكوپه لټه كې يو چې په افغانستان او هغوځايونو كې چه كار كووپه مناسبه توګه سره موږ: تنوع        1. 6
  . دجنس، توكم ،  جغرافيايي موقعيت اومذهب دتنوع ښكارندوى وي

 كې عدالت ته وده  په دې هڅه كې يوچې په خپلومؤسسوكې ډېرتوازن برقرار او په داخلي اړيكوموږ: برابري       2. 6
مونږكوښښ كوو هغه . وركړو او همدارنګه زمونږ د مؤسسو تر منځ فرصتونوته په عادالنه توګه الس رسى ولرو

خلك چې لږخدمت ورته شويدئ، ناخوندي خلكو، معيوبين او نورې هغى ډلې چه له نظر څخه لوېدلې دي په 
  .خپلوټولوابتكارونوكې داخل كړو

 دنراوښځې راز راز روښونو ، هيلو، اړتياوو او حقوقو ته په مساوي توګه ارزښت موږ:  برابري)جندر ( دجنس       3 .6
كيداى شي چه داچال چلند يوشان او يا بل ډول وي خوكله چه په حقوقو، ګټو ، مكلفيتونواو . وركوو
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 اوفرصتونوته حقونو، مسئووليتونو. فرصتونوپورې اړه ولري نو بايد  دعدالت او انصاف په بنسټ باندې وي
  .الس رسئ په نارينتوب اوښځينتوب پورې اړه نه لري

 دهغه تطبيق  اوزمونږ كادري پاليسۍ اوكړه وړه:  د نظر څخه لرې ډلوپه مقابل كې دتبعيض څخه مخنيوى      4. 6
پداسې شكل سره طرح كېږي چې دكاركوونكودتربيې، جلب، استخدام اوكاري شرايطو پروسه له هرډول 

  .دخپلوۍ له اړيكوڅخه خوندي ويتبعيض او 
مونږزيارباسو چې دهغو ډلو استازيتوب اوچت كړو كوم چې د مركزي دفتر د لوړې : مناسب اومؤثرفعاليتونه      5. 6

كچې، سيمه ييزو دفترونو، د مديره هيئات، او مشورتي ډلو په تصميم نيونې پوره ونډه 
 شوى دى، ناخوندي، معيوبين اوهغه خلك چې د مونزهڅه كوو هغه خلك چې لږ خدمت ورته.اوحضورنلري

 كوښښ كوو چې دافغانو ښځو موقف د موږ.نظر څخه لويدلي دي په خپلو ټولو نوښتونوكې شامل كړو
  .خپلومؤسسو په د ننه اوبهركې تقويه كړو

  .زمونږمؤسسې دافغانانو دظرفيتونو لوړلو ته ژمنې دي .7
صت څخه استفاده كوو تر څو دافغانانوسره مرسته وكړوچې خپل مونږدهرمناسب فر: دظرفيتونو اوچتول       1. 7

ظرفيتونه داسې اوچت كړي چې په اړتياوواو لومړيتوبونو باندې ځان پوه كړي او په پايله كى دوى خپلې 
  .بشري، دبيا رغاونې او پرمختيايي اړتياوى پخپله پوره اوبرارې كړى

ه مشوره خپلې پروژې اوپروگرامونه طرح او تطبيق كوو ځكه  چه مونږدمحلى ټولنواوحكومت سره پ: مشوره       2. 7
  .ږدې مودې پرمختګ ته ژمن يووا مونږدافغانستان دپايېدونكې او

مونږپروژې په داسې شكل سره طرح كوو اوآسانتياوې پكې راولو ترڅو اړونده ټولنې او يا دولتي : پايښت     3. 7
  . ته ادامه وركړينهادونه وكوالى شي دهغه پايښت زيات اوهغوي

 د  استخدام، او روزنې موږدهغه پاليسيو په اساس چې ژمنه مو كړې تر څو ظرفيتونه اوچت كړو، : بشري منابع      4. 7
  .په وخت كې افغانانو ته ړومبيتوب وركوو

نابعو  په كومو ځايونو كې چه مناسب وي دځايى موجوده تخنيكي او فزيكي مموږ: فزيكي او تخنيكي منابع     5،7
  . څخه په لوړه كچه كاراخلو

  . مونږد هغه تكنالوجۍ  په كاروړل تشويق كوو چه ټولنه ئې خاونده شي او وئې ساتالى شي: مناسبه تكنالوجى      6. 7

  .زمونږ مؤسسې استقالليت ته ژمنې دي .8
خپلو ځانونوته اجازه . و ئېمونز خپلې پاليسۍ ، پروگرامونه او ستراتيژۍ پخپله جوړوواو تطبيق كو: خپلواكي       1. 8

نه وركوو چه داسې پروگرامونه تطبيق او يا حساس سياسي، نظامي، او اقتصادي معلومات راټول او ددولتي 
يا نورو ارگانونو په الس كې ئې وركرو چه مقصد ئې زمونز دانساني او پرمختيايي رسالتونو پرضد كار 

  . اخيستل وي
و چه دافغانستان اوبين المللي قوانينو په چوكاټ كې خپله آزادي وساتو او دهغو مونږزيارباس: خود مختاري      2. 8

 .شرايطو دتحميل په مقابل كې ودرېږو كوم چه زمونز رسالت او اصول په مخاطره كې اچوي
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  : ينيو اضافي اصولوباندې پابند يوپه حالت كې مونزپه النددبشردوستانه بيړنيومرستو
 د اړو كسانو سره پرته له توكميز، مذهبي، نژادي، موږ. تياوو په اساس مرستې برابرويوازې داړ موږ: بې تعصبي .9

مونږدانساني مرستو ويشل هيڅكله د چا د سياسي اومذهبي عقائدو . جنسي، ملي، اوسياسي اړيكوڅخه مرسته كوو
  .دمنلو په خاطر نه منو

 هيڅكله دمخالفو ډولوترمنځ موږ. ي په مخ نه بيايو حزبي اوسياسي اجنداګانې، كه ملي وي يا بين المللموږ: بې طرفي .10
  .طرف نه نيسو اوپلوي ئي نه كوو

 په بشري منشوراو د ناورينونو د غبرګون په حالت كى دحد اقل معيارونو په هكله SPHERE  دموږ:  عملي كولSPHEREد  .11
لو، ارزيابي اونظارت په وخت كې  پروژو د پلي كو دوستانه پوهيږو او په دې هڅه كې يو چه دخپلوپروګرامونو اوبشر

  . شاخصونه په پام كې ونيسو  SPHEREدغه معيارونه او د

 د كړنالرې نظارت

  :د  كړنالرې دنظارت كميټه .12

د كړنالرې دنظارت كميټه چې وروسته له دې به د كميټې په نامه يادېږي، په پاى كې د كړنالرې د رعايت او   1. 12
  .ساتنې مسئووليت په غاړه لري

  يټې جوړښت دكم .13

 .كميټه اوه غړي لري     1. 13
 مؤسسو دپاره د          نا حكومتى، دافغاني )ACBAR(دافغانانو دپاره دمرستو دانسجام اداره   1 . 1. 13

 به هريو دوه )SWABAC(، سهيل لوېديز افغانستان دپاره دهمآ هنګۍ اداره )ANCB(همآهنګۍ اداره 
                       .      دوه غړي كميټې ته ور پېژني

 . به يوغړئ كميټې ته ورپېژنيAWN)(دافغان ښځوټولنه   2. 1. 13
  .  د كميټى دفتر غړى د يو كال لپاره ټاكل كيږى.يو څوك د يوه كال لپاره دكميټې دغړيتوب لپاره ټاكل كيږي    2. 13
  .دكميټې يوغړئ يوازې ددريوپرله پسې دورو لپاره دنده سرته رسوالى شي  3. 13
  .كميټه له خپلو غړو څخه مشراو منشي ټاكي   4. 13

  :د كميټې دندې .14
  .كميټه د كړنالرې د څارونكي په توګه عمل كوي    1. 14
 فاهم، ويساكميټې لره ښايي ترڅو د خلكو، دولت، تمويل كونكو اوپخپله دنادولتي مؤسسو دسكتور ترمنځ ت   2. 14

  .اومتقابله همكاري تامين كړي
  .دينيو ټكو دغور په هكله په كال كې دوه ځله غونډه كويكميټه دالن   3. 14

كميټه به يوازې .  مؤسسو غوښتنليكونه ترغورالندې نيسينا حكومتىدكړنالرې دالسليك لپاره د   1. 3. 14
 مؤسسو ته د كړنالرې دالسليك اجازه وركړي چه ټول هغه مناسب اسناد تهيه كړي نا حكومتىهغه 

  . ګوته شويديه ماده كې په 15 كوم چه په
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دنادولتى مؤسې څخه، دكړنالرې په پام كى د نه نيولو اويانه رعايت كولو په اړوند عريضې   2. 3. 14
اوشكايتونه اخيستل، چې  كيداى شى دا عريضې  ددولت، تمويل كونكو، دټولنوله همكارانو، 

  . عاموخلكو اويا بلې نادولتې مؤسسې له خوا رارسېدلې وي
 منشي ټاكي چه دكميټې اداري مسئووليتونه په غاړه اخلي اوهغه به د نورو مسايلو ترڅنګ كميټه به يو   4. 14

  :الندينيوټكو ته هم پام كوي
  .دكړنالرې دالسليك كولو په هكله دنادولتي مؤسسود غوښتنليكونو اخيستل  1. 4. 14
ړخونوته دهغوى دالسليك كوونكو نادولتي مؤسسو داسنادو ددوسيو ساتل اوعمده ذيدخل ا   2. 4. 14

  .دغوښتنې په صورت كې  په واك كى وركول
د هغې نادولتي مؤسسې څخه د ليكلي رپوټ دبرابرولو غوښتنه كومه چې دكړنالرې د اصولو څخه   3. 4. 14

  .په سرغړونه تورنه شوې وي
السليك كوونكي ته دهغې شكايت تسليمول كوم چې دشخص يا داشخاصو ديوې ډلې څخه هغې ته   4. 4. 14

  .نسبت وركول كيږي
  .كميټه هڅه كوي چې دكړنالرې په اړه دالسليك كوونكو دپوهونې كچه لوړه كړي  5. 14

  دكړرنالرې دالس ليك كولوشرطونه .15
هغه نادولتي مؤسسه چې غواړى كړنالره السليك كړي ښايي چه النديني اسناد په ليكلې توګه منشي ته    1. 15

  .وروسپاري
  . دافغانستان ددولت سره د نادولتي مؤسسې دثبت دقانونى سند يو نقل:د ثبت قانونى سند  1. 1. 15
يوالسليك شوى رسمى سند چې په رسمي كاغذ ليكل شوى وي او د مؤسسې څه نا څه : دكارتجربه  2. 1. 15

  ديوكال فعاليت په ګوته كړى،
، سوابك او اې ان دهمغږۍ په يو يازياتو مؤسسو  لكه اكبر : دهمغږۍ په سازمانونوكې غړيتوب  3. 1. 15

  سي بي كې د نادولتي مؤسسې د غړيتوب د تصديق سند،
دنادولتي مؤسسې د ليكل شوې اساسنامې كاپي چې دهغې دندې، رسالت، : د اداره كولواسناد  4. 1. 15

  موخې او تشكيالتي جوړښت په روښانه توګه سره وښيي،
  وي،) آديت شوى( نقل چې په حسابي لحاظ كتل شوى ديوه تازه مالي كال كلنى رپوټ:  مالى اسناد       5. 1. 15
دكلني فعاليتونود يو تازه رپوټ نقل، دبين المللي نادولتى مؤسسو په اړه دكلني : د فعاليت اسناد        6. 1. 15

  عمومي رپوټ يونقل بسنه كوي، 
وقع وركړي چه دالس ته راوړنو مكمله سروې به سكرتريت ته  م: دالس ته راوړنو مكمله سروې  7. 1. 15

  دنادولتي مؤسسو سره ګډې الس ته راوړنو ارزونه وكړي اوابالغ يې كړي،او
  .دشپږ مياشتني رپوټونو كاپى كوم چې د اقتصاد وزارت يې غواړي: رپوټونه  8. 1. 15

  :شكايتونه .16
ڼه يا عريضه هرڅوك يا دافرادويوه ډله كوالى شي چې دكميټې منشي ته د رښتينو شواهدو په اساس شكايت پا   1. 16

  .وړاندې كړي
  :ليكلى شكايت بايد دا الندې برخې ولري    2. 16
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  دشكايت كوونكي نوم اوپته،  1. 2. 16
  دهغې مؤسسې ياكاركوونكى نوم اوپته په كوم چې تور لګول شوى دئ،  2. 2. 16
  دهغې مورد بيان چه ګومان كيږي د كړنالرې څخه سرغړونه شوې ده،  3. 2. 16
په صورت كې دكړنالرې د هغو معيارونويادونه كوم چه سرغړونه ور څخه شوې ) امكان(دشونتيا   4. 2. 16

  .ده
منشي ديوليكلى اوپوره مستند شكايت دالس ته راوړلوڅخه وروسته ښايي چې هغه ژرترژره ثبت او كاپى يې   3. 16

  .دكميټې ټولو غړوته واستوي

  دكميټې واكونه .17
ې سر غړونې په هكله څه واوري اوتصميم ونيسي چې كيداي شي دا به د ښايي چې كميټه دكړنالرې څخه د هر   1. 17

  .كړنالرې د السليك كوونكي له خوا وي يا د بل كس چې د ده يا دې څخه استازيتوب كوي
كه چېرې شكايت د شپاړسمي مادې په اساس صورت نيولئ وي نو كميټه ګوري كه د كړنالرې څخه سرغړونه نه    2. 17

  .ي اويا السليك كوونكي يا وهغه كاركونكي ته چې شكايت ورڅخه شوى دئ خبر ور كويوي شوې هغه نه من
  .په هغه صورت كي چې د كړنالرې څخه جدي سرغړونه شوې وي كميټه الندينۍ پريكړې عملي كوي   3. 17

( دمؤ سسې يا شخص چې دهغه په مورد شكايت شوى دى او د ډلې يا فرد چه شكايت يې كړى دئ   1. 3. 17
تر منځ دليدلو كتلو لپاره غونډه رابلل ترڅوموضوع ترغورالندي ونيول شي چې دا به )  رضعا

دكميټې په شپږ مياشتينې عادي غونډې په ترځ كې سرته رسيږي او كه چېرې سرغړونه جدي وي نو 
  .فوق العاده غونډه را بلل كېږي

رڅو دقضيې په هكله كافي شواهد داړونده السليك كوونكي يا كاركونكي  څخه غوښتنه كېږي ت  2. 3. 17
  .وړاندې كړي

هركله چې كميټه په دې پوه شي چې السليك كوونكي اويادهغه كاركوونكي د كړنالرې څخه جدي سرغړونه    4. 17
  .كړې ده په دي حالت كې يوه ياڅو الندينۍ الزمې پريكړې عملي كوي

  .سرغړوونكي ته الزمه الر ښوونه كېږي  1. 4. 17
  . بل السليك كوونكي څخه غوښتنه كېږي ترڅو د الرښوونې په  پروسه كې همكاري وكړيد يو  2. 4. 17
وتورن السليك كوونكي ته توصيه كېږي ترڅود خپل كاركوونكي په هكله كوم چې مستقيماً يې   3. 4. 17

  .سرغړونه كړې ده الزم اصالحي اقدامات سرته ورسوي
  .   وجه كويمؤسسه سرغړوونكي خپلې سړغرونې ته مت  4. 4. 17
  .د مؤسسې غړيتوب ځنډوي او يا يې فسخ كوي  5. 4. 17

  :په مؤقتي توګه د كميټې ديو غړي د غړيتوب ځنډول .18
دكميټې د يو غړي دارزونې او تصميم نيونې په پروسه كې چې په هغې كې دغړي خپله ګټه وي بايد برخه وانه   1. 18

  .خلي

  :د پلي كولو حدود .19
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و السليك كونكو نادولتي مؤسسوباندې چې په افغانستان كې په فعاليت باندې ددې روښ اصول په ټول   1. 19
  .بوختې دي د تطبيق وړدي

ددې روښ اصول دهغه نادولتي مؤسسو په ټولو كاركوونكو او مستخدمينو باندې د تطبيق وړدي كومو چې    2. 19
  .كړنالرې په رعايت كولو يې موافقه كړې ده

  : دكړنالرې رعايت .20
 السليك كوونكي او افراد اوياټولنې چې دالسليك كوونكو په استازيتوب كاركوي بايد چې كړنالره ټول   1. 20

  .رعايت كړي، احترام ورته ولري اودهغې معيارونه پلي كړي
نو له دې كبله هرالسليك كوونكئ مكلف دى ترڅوخپل كاركوونكي اومستخدمين ددې كړنالرې په    2. 20

  .باندې تطبيق يې كړيمعيارونوباندې وپوهوي او ور

  :د كړنالرې بيا كتنه .21
په كړنالرې باندې هغه وخت بيا كتنه كېږي چې د السليك كوونكو دوه په دريمه برخه استازي دهغه په پلوۍ   1. 21

  .رايه وركړي
كميټه كوالي شي په كړنالره باندې كله كله بيا كتنه و كړي اود بدلونونو په هكله دهمغږۍ اداروته   2. 21
 . يزوكړيوړاند

  تاريخي قرينه: ضميمه
 كال كې په افغانستان باندې دشوروي اتحاد دنظامي يرغل څخه وروسته ، كورنيو او بهرنيو )1357/58 (1979په 

نادولتي مؤسسوافغانانوته چې دهېواد په كليو، ښارونو او يايې په پاكستان كې دمهاجرينوپه كمپونوكى ژوند كاوه، 
  .اله ونډه درلودهدمرستې په برابرولوكې فع

  پورې 1988 څخه تر1979د 

په افغانستان باندې د شوروي اتحاد دنظامي يرغل څخه وروسته نادولتي مؤسسو په پاكستان كې ميشته افغان 
مهاجرينوته داسې پروګرامونه پيل كړل چې ددوى اړتياوې د اوسيدنې دمامن، روغتيا  اوخوراكي موادو له وجهې حل 

 مؤسسو د پولې دهغه خوا څخه دافغانستان په دننه كې داسې پروګرامونه پلي نا حكومتىپه پيل كې  لسيزې 1980د . كړي
كړل چې ترڅو دهغه افغانانواړتياوې چې دشوروي اتحاد دواك څخه دباندې سميو كې اوسېدل دروغتيا اودمعيشت 

كال كې ښوونه اوروزنه شامله شوه او ) 1362/63( 1984د پولې په هغه خوا په پروګرامونو كې په . دتامين په هكله حل كړي
د خوراك (ددې دورې په اوږدوكې د .   كال كې دكرنې او بنيادي ساختماني پروګرامونه پيل شول) 1364/65 (1986په 

پروژو څخه استفاده كېدله ترڅو هغه افغانان چې په افغانستان كې دننه په هغو سيمو كې چې په   ) دپاره نغدې پيسې
 لسيزى په اوږدوكې ډېرې ناولتي مؤسسې د لويدزوهېوادونو په 1980د . خت وو پخپل ځاى پاته شيمقاومت بو

  .مركزونوكې ديرغل د قربانيانو اودمهاجرينو د ناورين څخه دخلكو دخبرولو په هكله په مدافعه بوخت ؤ

   1995 څخه تر 1988د 
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 د بې ثباتۍ سره سره دبېړنيو مرستو سربېره د  مؤسسو، د سياسى او امننا حكومتى لسيزې په وروستيوكې 1980د 
 لسيزې په وروستيو كې په سياسي ډګر 1980د. پرمختيايي اصولو په نظركې نيولو سره پرمختيايى پروګرامونه پيل كړل

دافغاني . كې بدلونونه اودافغانستان لپاره د سرچينو زياتوالى، دنادولتي مؤسسو په سكتوركې دپرمختا المل شول
 مؤسسو په شمېركې چټك زياتوالى راغئ، دافغانانو دظرفيت د اوچتولودپاره دمرستو شتون، اود نادولتي نادولتي

، معيارونواودنادولتى مؤسسو دټولنې )حساب وركونې(مؤسسوپه منځ كې د همغږۍ ادارې جوړې شوې  چې ذمه وارۍ 
ړكړي اويوشانته فعاليت باندې ددوى دبوختتيا و حرفه ئي اجراآتو او همغږۍ ته ځير شول ترڅو ددوى دكارونو مؤثريت لو

په زرګونوافغانان اوزيات شمېر كورنيو نادولتي مؤسسو خپل حرفوي مهارتونه دحرفوي ښوونې . څخه مخه ونيول شي
دانستيتوتونو له الرې چې دنادولتي مؤسسو په واسطه سره تنظيم كېدل دنړيوالو نادولتي مؤسسو په مرسته سره اوچت 

  .كړل

  .نگړې توګه دروغتيا اوكرنې په سكتورونوكې دهمغږۍ معيارونه جوړ شولپه ځا

   پورې2001 څخه تر 1996د 

 پورې دطالبانو په دوران كې دسياسي محدوديتونو سره سره دهيواد په ډيرو سيموكې د امن 2001 څخه  بيا تر 1996د 
 ليرې پرتوكليوالو سيموكې مستقيماً دشتون له كبله نادولتي مؤسسودافرصت وموند ترڅو دټولنو سره يوځاى په

د پروګرامونو دلومړيتوبونو د تثبيت او د افغانانو لپاره د متمركزو او څرګندو مرستو دودې لپاره او دمنل شوو . كاروكړي
اصولو دوضع كولو لپاره نادولتي مؤسسو كوښښ وكړ ترڅو د ملګرو ملتونو او تمويلوونكوسره كارونه له نيږدې څخه 

 مؤسسو په شا او خواكې چه 20په دې دوران كې د كوچينيانو دغوره زده كړي دمعيارونو دوضع كولو لپاره د . يهمغږي كړ
  .ډ ېرې يې نادولتي مؤسسې وې يوځاي كاروكړ

او خلك دهېواد په .  كلنو پورې سختو وچكاليودليرې پرتوسيمو بشري اړتياوې ال هم زياتې كړې2001 څخه تر 1997د 
په داسې حال كې له يوې خوا نادولتي . سيمو ته والړل اويا په ايران او پاكستان كې كمپونوته اړشول دننه كې وښاري 

مؤسسو خپلو بيړنيو مرستو ته پراختيا وركړه ترڅو ددغو خلكو سره مرسته وشي اوله بلې خوا يې پرمختيايي 
  .پروګرامونوته ادامه وركړله

   : كال له ورستيو څخه تراوسه پوري2001د

 پېښو )11  كال دسپتمبر2001( مى نيټى20 كال د وږى د 1380  افغانستان كې دنادولتي مؤسسو په كاري چاپېريال كې دپه
 كال كې دګاونډيو هېوادونو څخه افغانستان ته دزيات شمېركډوالو راتګ ددې 2002په . څخه وروسته نا څاپه بدلون راغئ

دطالبانو دماتي څخه . موادو مرستي دبرابرولو پروګرامونه پلي  شي المل شو ترڅو دبيړنيو داوسېدنې خونې او غذايي 
وروسته ناد ولتي مؤسسو دافغانستان انتقالي دولتي مقامونو په همغږي سره د بيړنيو مرستو، او اوږدې مودې 

 رسميت دانتقالي حكومت منځ ته راتګ چې هغه نړيواله ټولنه په. دبيارغونې پرمختيايي پروګرامونه سره انډول كړل
پېژني نادولتي موسسوته فرصت وركړ ترڅو د بشري لوبغاړونقش د رسالتمنو مدني ټولنې د نهادونو په حيث بيا تنظيم 

   .كړي، نه د خدمتونو د قرارداديانو په توګه
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   د تماسونو د برخى په هكله 

خصوصى . تونو د تماس معلومات شامل دىئونه، دولتى موسسو او بهرنيو هيپه دغه برخه كې د مرستندويه ټولنى تماس
 .www.areu.org.af  دغه لسټ په دغه بريښنا پاڼه كې هم موجود دى. كمپنى په دغو كې شاملى ندى

اخيدلو  د ادارو د ځاي په بدليدو او يا پر. كال د غبرګولى او د تلى مياشتو تر منځ نوى شو1385 د د دغى ټولګى معلومات
 د لست شويو موسسو د رضاكارانه نوښتد دغه لسټ صحت او . سره، پتى، د ټلفون شميرى او بريښنا بتى بدلون مومى

. دغه بريښنا بتى ته را واستوى نوښت او يا بدلون وږ له هغو څخه هر كله غواړو چې هرم. مرستو پر بنسټ والړ دى
areu@areu.org.af  

د كابل واليت تر ټولو لومړى راغلى . اليتونو پر بنسټ د الف بى تورو له مخى ليسټ شوى دىټولو واليتونو تماسونه د ود 
او . په پاكستان كې افغانى تماسونه د لسټونو په پاى كې راغلى دى.  د تورو له مخى تنظيم شوى دىاليتونهدى او بيا نور و

هغه موسسى چې د انګريزى مخفف ؛  تنظيم شوى دىد هر واليت په لست كې تماسونه د موسسو د پوره نوم د تورو له مخى
پر سفارتونه د الف بى تورو له مخى د هغوى د هيوادونو د عام نوم .  په استسنا كې راځىله مخى په عامه توګه پيژندل كيږى

  .تنظيم شوى دىبنسټ 

 او يا 0700شميرى چې په افغانى . تبعيض ندى شوىد ګرځنده تلفون، سټاليټ او ډيجيټل ټلفون كرښو تر منځ هيڅ ډول 
 پيل 0092 پاكستانى ټلفون شميرى په . څرګندوى دىو د سټاليټ كرښ0088د ټلفون په بڼه ښكاره شوى  او  پيل كيږى 079

او له ټولو هيوادونو څخه افغانستان ته د ټلفون كولو . كيږى ځكه چې دغه شان له افغانستان نه ورسره تماس نيول كيږى
  . دى93+ كوډ لپاره
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  كابل
  

 )CFC-A( ځواكونهمشتركه عملياتى /ائتالف
  دفتر تر منځWFPد امانى ليسى او 

  كابل، نوى ښار
         ټلفون      057 066 0700

0700 298 184                        
  ccakabul@hotmail.com  بريښنا پته

روغتايى  افغانستان لپاره د –ابن سينا 
 )IbnSina(پروګرامونه

  )د بشرى منابعو آمر (يق اهللا عبادىعت محترم
 )د غازى محمد ايوب خان مكتب ته مخامخ(د درمسال سړك 

  كابل، خير خانه
         ټلفون     122 282 0700

0799 319 262                        
020 220 1731                        

0088 216 3330 4359                        
  ibnsinaphp@yahoo.com  بريښنا پته

 )AKHS(  آغاخان روغتيايى خدماتدافغانستان كى 
  )د پروګرام د ټولو ريس (داكتر نعمت شاه محترم

 ، نهم ب سړك، شيرپور، لسمه ناحيه648كور شميره 
  كابل، نوى ښار

         ټلفون     599 419 0799
0799 330 558                        

  Nayamat.Shah@akdn-afg.org  بريښنا پته
  www.akdn.org  بريښنا پاڼه

افغانستان كې د متحدو اياالتو د انكشافى سازمان 
 )REACH/USAID(روغتيايې پروګرام 

  )د اجراآتو ريس (William Schiffbauer محترم
 )حبيبيى ليسى ته نږدى(، د داراالمان سړك 24كور شميره  

  كابل، ايوب خان مينه
         ټلفون     302 224 0700

0799 320 508                        
  wschiffbauer@msh.org  بريښنا پته

  jsmith@jhpiego.org  
  www.msh.org/afghanistan  بريښنا پاڼه

 )ACBAR( د افغانانو لپاره د مرستى د انسجام ادره-اكبر 
  )هريس (Anja De Beer ميرمن

 ، د شهيد څلور الرى69كور شميره  
  كابل، نوى ښار

         ټلفون     464 276 0700

0799 755 001                        
0700 284 323                        

0700 286 144                        
  acbarkbl@acbar.org  بريښنا پته

  anja@acbar.org  
  www.acbar.org  بريښنا پاڼه

 )INTERSOS(  سازمانمرستوانټرساس د بشرى 
  )د اعزامى هيأت مشر (Frederic Maio ميرمن

 لومړى كور، اوومه كوڅه، د تايمنى سړك، لسمه ناحيه
  كابل، قلعه فتح اهللا

         ټلفون     945 806 0799
0799 806 943                        

0088 216 8985 2253                        
  afghanistan@intersos.org  بريښنا پته
  www.intersos.org  ڼهبريښنا پا

 )Internews-E(اروپا په افغانستان كى انټرنيوز 
  )د پروژى ريس (Agathe Dalisson محترم

د داراالمان عمومى سړك، د شركت ايستګاه، د آريانا تلويزيون 
 )خواجه مال جومات ته نږدى(كوڅه 
  كابل، كارته سه

         ټلفون       767 477 0799
  agathe@internews.fr  بريښنا پته

 )TAF( ايشيافونديشن
  )ريس (Jon L. Summers محترم

 ، لومړى سړك، اشرف واټ55كور شميره 
  كابل، نوى ښار

  )175پست بكس (
         ټلفون      830 337 0799

075 202 3558                         
  taf@ag.asiafound.org  بريښنا پته

  summersjonl@yahoo.com  
  www.asiafoundation.org  بريښنا پاڼه

 )ECHO( لپاره عمومى رياست مرستوايكو د بشرى 
  )د دفتر مشر (John Myers محترم

 ، د ابو حنيفه كوڅه، برج برق103كور شميره  
  كابل، كلوله پشته

         ټلفون     268 245 0700
0799 282 318                        

0700 282 318                        
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0088 216 8440 0037                        
         فكس     5683 248 376 0087

  program@echo-kabul.org  بريښنا پته
  info@echo-kabul.org  
  www.europa.eu.int/comm/echo  بريښنا پاڼه

 )BearingPoint( بييرنګ پاينټ
  )د بيرنګ پاينټ د دفتر مسؤل (Steve Lunceford محترم
 ، عمومى سړك562ميره كور ش

  كابل، وزير اكبر خان
          ټلفون     549 288 0700

0700 279 815                         
0070 3747 4545                         

  steve.lunaford@bearingpoint.com  بريښنا پته
  www.bearingpoint.com  بريښنا پاڼه

 )AKF( په افغانستان كى د آغاخان بنياد
  )اجرايى لوړ رتبه مدير (Chris Eaton محترم

 ، ديارلسم سړك43كور شميره  
  كابل، وزير اكبر خان

         ټلفون     122 211 0799
0799 710 454                        

020 230 1189                        
         فكس     1488 363 376 0087

  chris.eaton@akdn-afg.org  بريښنا پته
  tom.austin@akdn-afg.org  
  www.akdn.org  بريښنا پاڼه

 )CARE(په افغانستان كى د پاملرنى بين المللى موسسه
  )د ټولو ريس (Lex Kassenberg محترم

 )حنظله جومات تر څنګ(د حاجى يعقوب څلور الرى، د پارك سړك 
  كابل، نوى ښار

         ټلفون     1098 220 020
0700 277 247                        
0700 224 607                        

0088 737 6221 2630                        
         فكس     2631 6221 737 0088

  afghan@care.org  بريښنا پته
  kassenberg@care.org  
  www.care.org.af  بريښنا پاڼه

   انرجى ساتنىدافغانستان كى دبيارغونى او په 
 )AREA( اداره
  )ادارى ريس (انجينر خيال شاه محترم

  ته مخامخ، سنګى سړك، دريمه ناحيهپوهنځايد انجينرى 
  كابل، جمال مينه

         ټلفون     618 328 0799

0700 289 631                        
0700 283 837                        

  khialshah@yahoo.com  بريښنا پته
  arifazimi@yahoo.com  

 زدكړو لپاره  د بيارغونى او تخنيكى كې افغانستانپه
 )DAARTT( مرستى  هيوادد دنمارك
  )د پروګرام آمر (Palle Westergaard محترم

 پنځم كور، اتم سړك
  كابل، قلعه فتح اهللا

  )1699پست بكس (
         ټلفون     4414 200 075

0799 852 005                        
0799 855 493                        

         فكس     9649 133 870 0044
  info@daartt.org  بريښنا پته

  westergaard@daartt.org  

  د شرقى زون /په افغانستان كې د سويډن كميټه
 )SCA/ERO( دفتر
  )سيمه ييز ريس (Jorgen Holmstrom محترم

 ګاه، اتم سړك، د موى مبارك ايست138/130كور شميره  
  كابل، تايمنى

         ټلفون     1655 220 020
  kmo@sca.org.af  بريښنا پته

  shah.mahmood@sca.org.af  

په افغانستان كې د ملګرو ملتونو د مرستو 
 )UNAMA(هيات
  )ځانګړى استازى (Tom Koenigs محترم

  كمپاونډBد زمبق څلورالرى، 
  كابل، شاه محمود غازى واټ

           ټلفون   5000 297 020
020 297 6000                        
020 297 6121                        

0700 253 468                        
         فكس     6353 124 83 0039

  fscu-unama@un.org  بريښنا پته
  unama-spokesman@un.org  
  www.unama-afg.org  بريښنا پاڼه

 )ICARDA( څيړنو نړيوال مركزوزپه وچو سيمو كى د كرني
  )د ټولو ريس (حاجى عبدالرحمن منان محترم

 ، برج برق مخى ته، لومړى حصه262كور شميره  
  كابل، كارته پروان

         ټلفون     381 274 0700
0799 216 323                        
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0799 216 322                        
0799 791 521                        

  a.manan@cgiar.org  بريښنا پته
  g.bahram@cgiar.org  
  www.icarda.org  بريښنا پاڼه

 )Paiwaston (پيوستون
  )خپرونكى (د غير دولتى موسساتو د انسجام دفتر 
 د فاطمه سړكه كوڅه، ى كور، دريمړلوم

  كابل، قلعه فتح اهللا
              ټلفون     221 278 0700

 )JICA( مرستو سازمان وان د نړيوالد جاپ -جايكا 
  )ريس (Masataka Nakahara محترم

وزيراكبرخان جومات (، د وزيراكبرخان عمومى سړك 49كور شميره 
  )ته مخامخ

  كابل، وزير اكبر خان
         ټلفون     423 290 0700

  Nakahara.Masataka@jica.go.jp  بريښنا پته
  yasuda.tomoyuki@jica.go.jp  

  www.jica.go.jp  پاڼهبريښنا 

 )AABRAR( د ابرار موسسه
  )اجرايى ريس (داكتر عبدالبصير محترم

 دويم سړك
  كابل،  پروژهتايمنىد 

         ټلفون     986 284 0700
0700 288 219                        

0799 373 860                        
0088 216 2122 1855                        

  aabrar_kabul@yahoo.com.au  ښنا پتهبري
  www.aabrar.org  بريښنا پاڼه

 )MoEW( د ابو او انرژى وزارت
  )وزير (محمد اسماعيل خان جاللتماب  محترم

 اوومه ناحيه) كابل موزيم ته مخامخ(د داراالمان سړك، سناتوريم 
  كابل، داراالمان

         ټلفون     400 400 0700
0700 224 538                        

0700 283 979                        
  fouzia_amin2003@yahoo.com  بريښنا پته

  zakhail_momand@yahoo.com  

 )CSO(  دفترد احصائيى مركزى
  )د ټولو ريس (عبدالرشيد فخرى محترم

 د آريانا هوټل او ايټاليا سفارت تر منځ
  كابل، انصارى واټ

         ټلفون     0329 210 020
0700 284 601                        

0799 492 585                        
020 210 4095                        

         فكس     0329 210 20 0093
  afghan_cso@yahoo.com  بريښنا پته

  rashidfakhri@gmail.com  
  www.cso.gov.af  بريښنا پاڼه

 خپلواك وخدمات او ملكى سموند ادارى 
 )IARCSC(كميسيون
  )د مجلس ريس (داكتر احمد مشاهد محترم

 د صدارت تعمير
  كابل، شاه محمود غازى واټ

         ټلفون     3963 210 020
0799 095 561                        

020 210 2364                        
0700 184 306                        

         فكس     3518 210 20 0093
  ahmad.mushahed@csc.gov.af  بريښنا پته

  rashid.sidiqi@csc.gov.af  
  www.iarcsc.gov.af  بريښنا پاڼه

 )MoGPP( د ارشاد، حج او اوقافو وزارت
  )وزير (پوهاند نعمت اهللا شهرانى جاللتماب  محترم

 امنيتى حوزى ته ىد پوليس لسم(د حاجى يعقوب څلورالرى 
 )مخامخ
  كابل، رنوى ښا

         ټلفون     1339 220 020
020 220 1338                        

0799 302 193                        
0700 231 116                        

  javedbakhshi@yahoo.com  بريښنا پته

 )Arman( د آرمان اف ام راديو
  )د آمر مرستيال (Amir Shamil محترم

  )1045پست بكس  (
         ټلفون     530 139 0798

0799 321 010                        
         فكس     771 425 8653 001

  info@arman.fm  بريښنا پته
  sales@arman.fm  
  www.arman.fm  بريښنا پاڼه

 )DEC( د اروپايى كميسيون هيأت د افغانستان لپاره
  )رد نماينده ګانودهيأت مش (Karl Harbo محترم

 )د امانى ليسى تر شا(دويم كور، لومړى سړك 
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  كابل، وزير اكبر خان
         ټلفون     1692 210 020

0799 095 004                        
0799 095 005                        
0080 009 5006                        

  delegation-afghanistan@ec.europa.eu  بريښنا پته
  www.delafg.ec.europa.eu  ا پاڼهبريښن

 )AMAC(  مركزۍد آريا د ماين پاك
  )ساحوى آمر (حبيب الحق جاويد محترم

 ، څوارلسم سړك271كور شميره  
  كابل، وزير اكبر خان

         ټلفون     444 295 0700
0700 223 352                        

0087 0762 918 170                        
         فكس     8172 291 076 0087

  javed@unmaca.org  بريښنا پته

 )ARE( د آريامهر د بيارغونى موسسه
  )د پروګرام مدير (راضيه فضل ميرمن

 )د حاجى متين جومات ته مخامخ (220كور شميره  
  كابل، د كارته پروان دويمه حصه

         ټلفون     867 289 0700
0700 203 654                        
020 240 1548                        

  razia_faz@yahoo.com  بريښنا پته
  are١٥_٢@hotmail.com  
  www.ariameher.blogfa.com  بريښنا پاڼه

 )RFE/RL(  غږۍد آزاد
 ، ښى الس كى څلورمه كوڅه، پنځلسم سړك26كور شميره  
  كابل، وزير اكبر خان

 )Uzbekistan (د ازبكستان سفارت
  )د سفير مرستيال (Giyasov Nosir لتماب  محترمجال

 ، دريمه كوڅه، ديارلسم سړك14كور شميره  
  كابل، وزير اكبر خان

         ټلفون     0124 230 020
         فكس     0124 230 20 0093

 )VoF(  او ورځپاڼه راډيودۍ غږاد آز
  )د رسنيو ريس (Major Gernot Gierlinger محترم

 )نږدىد امريكا سفارت ته (زى قوماندانى د ايساف مرك
  كابل، د لوى مسعود سړك

         ټلفون     238 156 0799
0799 511 320                        

  gierlingerg@isaf-hq.nato.int  بريښنا پته

  www.sada-e-azadi.net  بريښنا پاڼه

 )AP(  دفتر د خبر رسولواسوشيتيد پريسد 

  )خبريال (Daniel Cooney محترم
  كابل، وزير اكبر خان

         ټلفون     290 278 0700
0799 320 482                        

  dcooney@ap.org  بريښنا پته
  www.ap.org  بريښنا پاڼه

 )ADB( د آسيايى انكشافى بانك
  )د ټولو ريس (Brian Fawcett محترم

 ، دويم سړك، د حاجى يعقوب څلور الرى126كور شميره  
  كابل، نوى ښار

         ټلفون     462 020 0799
020 210 3602                        

0063 2632 5525                        
  hramakdi@adb.org  بريښنا پته

  khabibi@adb.org  
  www.adb.org/afrm  بريښنا پاڼه

 )ASCHIANA( د آشيانه دفتر
  )ريس (انجنير محمد يوسف محترم

 چارو وزارت ترڅنګد ښځو د 
  كابل، نوى ښار

         ټلفون     280 277 0700
  aschiana@yahoo.com.au  بريښنا پته

 )AKES (د آغا خان تعليمى خدمات
  )ادارى مرستيال (عبدالصمد يوسفى محترم

  ناحيهه، د شيرپورنهم ب سړك، لسم648كور شميره 
  كابل، نوى ښار

         ټلفون     112 235 0799
  savita.sarin@akdn-afg.org  نا پتهبريښ

 )AKDN( د آغاخان انكشافى شبكه
  )ريس (Ali Mawji محترم

 ، اوولسم سړك297كورشميره 
  كابل، وزير اكبر خان

         ټلفون     082 300 0799
  aly.mawji@akdn.ch  بريښنا پته

  jo.grace@akdn.afg.org  
  www.akdn.org  بريښنا پاڼه

 )AKTC( دماتو بنيادد آغاخان د كلتورى خ
  )اجرايى لوړ رتبه مدير (Jolyon Leslie محترم
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د د حميرا سلجوقى جومات ته مخامخ، (د معين افضل خان كال 
 )ګذرګاه كوڅه

  كابل، د داراالمان سړك
  )5805پست بكس (

         ټلفون     003 300 0799
0799 335 675                        

075 202 3985                        
0088 216 8444 0846                        

         فكس     3985 202 75 0093
  sayed.muhibullah@aktc.akdn-afg.org  بريښنا پته

  jolyon.leslie@aktc.akdn-afg.org  
  www.akdn.org  بريښنا پاڼه

 )AFRANE( د افراين موسسه
  )همشرد اعزامى هيأت  (Xavier Duvauchelle ميرمن

 )بهارستان سينما ته نږدى(، د قصابى سړك 31كور شميره  
  كابل، كارته پروان

  )1216پست بكس (
         ټلفون     350 837 0799

0088 216 5068 3779                        
  afrane_kabul@hotmail.com  بريښنا پته

  afrane@epals.com  
  www.afrane.org  بريښنا پاڼه

 )Afghanaid(  موسسهد افغان ايډ
  )ادارى ريس (Anne Johnson ميرمن

 ، عمومى سړك، دويمه حصه94كور شميره  
  كابل، كارته پروان

  )6066پست بكس (
         ټلفون     498 310 0799
0799 310 497                        

0799 307 335                        
0088 216 8444 4222                        
         فكس     3344 255 207 0044

  md@afghanaid.org.uk  بريښنا پته
  melanie@afghanaid.org.uk  
  www.afghanaid.org.uk  بريښنا پاڼه

 )HAFO( د افغان بزګرو سره د كمك موسسه
  )ريس (انجنير جاويد محترم

 ، پل سرخ، جيم سړك211كور شميره 
  كابل، كارته سه

         لفون  ټ   326 280 0700
0700 279 752                        

0799 355 324                        
020 250 1266                        

  hafo_kabul@yahoo.com  بريښنا پته

  hafo99@yahoo.com  

 )ATCE( د افغان ترك د تعليمى خدماتو موسسه
  )د ريس مرستيال (Feti Karakoc محترم
 ل، د مخابراتو د وزارت تعميرنهم منز
  كابل، اميرپسينما

         ټلفون     511 285 0700
0700 218 255                        

020 210 0722                        
         فكس     0722 210 20 0093

  atce@turkiye.com  بريښنا پته

 )AGHCO(  د انسجام دفترغتنپالنىد افغان جرمن د رو
  )ريس (سيد فضل اهللا وحيدى محترم

 7، سړك شميره  7غروال جومات ته نږدى، كور شميره  
  كابل، تايمنى

  )994پست بكس (
         ټلفون     766 277 0700

0799 330 072                        
075 202 0632                        

  wahidi_aghco@hotmail.com  بريښنا پته

 )FSA( تحصيلى بورسونو بنيادد افغان د 
  )ادارى ريس (محمد شبير نظرى محترم

د ماشومانو پارك تر شا، د نجونو ليلى (ده بورى چوك، دريمه ناحيه 
 )ته نږدى
  كابل، ده بورى

         ټلفون     637 277 0700
020 250 0709                        

  shabir_nazary@yahoo.com  بريښنا پته
  mshabir_nazary@hotmail.com  
  www.mayhan.nl  بريښنا پاڼه

 )SZA( د افغان د ښځى غږ راديو
  )ريس (جميله مجاهد ميرمن

 46، اپارتمان شميره 140دريم مكروريان، بالك شميره  
  كابل، مكروريان

         ټلفون     089 275 0700
 jmujahed@yahoo.com  بريښنا پته

 )AC( د افغان كنكشن موسسه
  )د مجلس ريس (Sarah Fane محترم
  كابل، نوى ښار

         ټلفون     8841 3557 016
078 0191 5899                        

         فكس     750 578 635 001
  sarahfane@afghanconnection.org  بريښنا پته
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  www.afghanconnection.org  بريښنا پاڼه

 )AC( د افغان مركز
  )د عمومى ريس مرستيال (والفضل محمد بيداري محترم

 ، دريم سړك1441د سوريا ليسى تر شا، كور شميره  
  كابل، كارته چهار

         ټلفون     445 271 0700
0700 745 514                        
075 200 1799                        

  baidariwal@yhoo.com  بريښنا پته
  afghancenter@cs.com  
  www.ariseproject.org  بريښنا پاڼه

 )AWT (د افغان ميرمن او سوداګرى مجله
  )ريس (مينه شيرزوى ميرمن

         ټلفون     826 275 0700
0700 296 014                        

 )AW( د افغان ميرمن مجله
  )ريس (فتانه گيالنى ميرمن

 د نازو انا روغتون ته نږدى
  كابل، قلعه فتح اهللا

 )JACK(  دفترلوړولو او توان د پوهىد افغانانو د 
  )د ټولو ريس (داكتر عبدالغفور قادرى محترم

 د جاى رئيس ايستگاه، سيد كيان كور ته مخامخ
  كابل، د داراالمان سړك

         ټلفون     032 287 0700
0799 460 962                        

0700 028 322                        
  jack_afg2001@yahoo.com  بريښنا پته

  najib_sharrifi@yahoo.com  

د افغانانو لپاره د روغتايى بيارغونى 
 )MRCA(كورسونه
  )د ټولو ريس (داكتر هدايت اهللا استانكزاى محترم

 ، د برج برق ايستګاه، د كارته پروان لومړى حصه318كور شميره 
  كابل، كارته پروان

         ټلفون     449 151 0700
0700 277 435                        

0799 607 331                        
0799 610 152                        

  mrca_afg@yahoo.com  بريښنا پته
  www.mrca-asso.org  بريښنا پاڼه

  

 )CoAR( د افغانانو لپاره د مرستو برابرول
  )د ټولو ريس (انجنير محمد نعيم سليمى محترم

عبدالعلى مستغنى ليسى (، د آريانا تلويزيون كوڅه 24كور شميره 
 داراالمان سړك) ته مخامخ
  كابل، كارته سه

         ټلفون     727 280 0700
0700 242 180                        

0799 391 816                        
0700 222 338                        

  coar_kbl@yahoo.com  بريښنا پته
  coarkbl@brain.net.pk  
  www.coar.org  بريښنا پاڼه

 )DCA( د افغانانو لپاره د هالنډ كميټه
  )ادارى آمر (مالك محترم

 )د پارك لويديځ طرف كى لومړى كوڅه(د بهارستان سړك 
  كابل، كارته پروان

         ټلفون     564 375 0799
020 220 0708                        
020 220 0643                        

  dcakabul@uwnet.nl  بريښنا پته

 )AITM( د افغانستان انكشافى او تربيوى مركز
  )ادارى ريس (سردار محمد سمون محترم

 د انګلستان پخوانى سفارت ته مخامخ، كارته پروان، دويمه حصه
  كابل، كارته پروان

         ټلفون     117 252 0700
0799 334 370                        

  aitm786@yahoo.com  بريښنا پته

 )DAB( د افغانستان بانك
 د پشتونستان څلور الرى

  كابل، فروشګاه
  daafghanistan_centralbank@hotmail.com  بريښنا پته
  www.centralbank.gov.af  بريښنا پاڼه

 )ATC( د افغانستان تخنيكى مشاوران
  )ريس (كفايت اهللا ابالغ محترم

د تركمنستان ( الس كى دريمه كوڅه، ديارلسم سړك اتم كور، چپ
 )سفارت ته مخامخ
  كابل، وزير اكبر خان

         ټلفون     261 278 0700
0700 220 326                        

020 230 1308                        
  atc@atcafghanistan.org  بريښنا پته

  atc_kabul@yahoo.com  
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 )ADA( شاف ټولنهد افغانستان د انك
د حاجى مير احمد (، د حاجى مير احمد جومات 48كور شميره  

 )سراى ته مخامخ
  كابل، كارته پروان
  ada@neda.af  بريښنا پته

 )AMD( د افغانستان د بازارونو د انكشاف موسسه
  )د بازار د انكشاف متخصص (بهزاد نوبارى محترم
 )مخامخد لوى څارنوالى ( ښيښه اى تعمير  رنګهآسمانى
  كابل، نوى ښار

         ټلفون     609 079 0700
001 877 764 0400                        

         فكس     332 631 8776 001
  behzad@amdi-international.com  بريښنا پته

  info@amdi-international.com  
  www.amdi-international.com  بريښنا پاڼه

 )AHRO( وقو سازماند افغانستان د بشر د حق
  )د مجلس ريس (لعل گل محترم

 نصوار ، لسم سړك، پايكوب41كور شميره  
  كابل، قلعه فتح اهللا

         ټلفون     866 203 0700
0700 203 866                        

0799 672 404                        
0799 021 715                        

  ahro98@yahoo.com  بريښنا پته
  ahro98@hotmail.com  

و خپلواك قو حقىد افغانستان د بشر
 )AIHRC(كميسيون
  )اجرايى ريس (داكتر حسين راموز محترم
 پل سرخ
  كابل، كارته سه

         ټلفون     0676 250 020
0700 277 720                        

0799 012 018                        
020 2500 677                        

         فكس     0677 250 20 0093
  huramoz@aihrc.org.af  بريښنا پته

  aihrc@aihrc.org.af  
  www.aihrc.org.af  بريښنا پاڼه

 -د افغانستان د بيا جوړونى او بيارغونى موسسه 
 )ARRAF( فالح
  )اجرايى ريس (عزيز احمد بارز محترم

 )پسته خانى ته مخامخ(لسم سړك 
  كابل، لعه فتح اهللاق

  )289پست بكس (
         ټلفون     549 284 0700

0700 291 378                        
0088 216 2133 2812                        

  arrafafg@yahoo.com  بريښنا پته

 )RAfA( د افغانستان د بيارغونى موسسه
  )ريس (انجينر عبدالرشيد غياثى محترم

  څلورم سړك،305كورشميره 
  كابل، تايمنى

         ټلفون     124 277 0700
  rafa_org@yahoo.com  بريښنا پته

  لپاره تعليمى او نجونود افغانستان د بيوزلو ښځو او
 )ECW( تربيوى مركز

  )ريس (ملكه قانع ميرمن
 19څوارلسم بالك، اپارتمان شميره 

  كابل، د هوايى ميدان بالكونه
          ټلفون    065 276 0700

0799 323 309                        
  ecw_afghanistan@yahoo.com  بريښنا پته

  arezo_qanih@yahoo.com  

 )AISA( د افغانستان د پانګى اچونى د مالتړ اداره
  )د ريس مرستيال (محترم نسيم اكبر

  د بهرنيو چارو وزارت ته مخامخ
  كابل، شاه محمود غازى واټ

         فون  ټل   537 891 0799
0799 669 448                        
0799 652 153                        

0700 177 562                        
  naseema@aisa.org.af  بريښنا پته

  said.m@aisa.org.af  
  www.aisa.org.af  بريښنا پاڼه

د افغانستان د پرمختګ لپاره د مرستندويه 
 )WADAN(اداره
  )ادارى ريس (محمد نصيب رممحت

 نجونود كابل پوهنتون د (، د دهبورى څلورالرى 50كور شميره 
 )ليليى ته مخامخ

  كابل، دهبورى
  )10043پست بكس (

         ټلفون     315 295 0700
0799 330 140                        
0799 321 370                        
0799 131 707                        

  nasibahmadi@yahoo.com  بريښنا پته
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  nasibahmadi@wadan.org  
  www.wadan.org  بريښنا پاڼه

 د افغانستان د روغتيايى او انكشافى خدماتو
 )AHDS( موسسه
  )د ريس مرستيال (داكتر محمد فريد محترم

 څلورم سړك، پل سرخ
  كابل، كارته سه

  )1539پست بكس (
         ټلفون     275 284 0700
0700 285 693                        

0070 3848 9346                        
  fareed@ahds.org  بريښنا پته

  info@ahds.org  
  www.ahds.org  بريښنا پاڼه

د افغانستان د روغتيايى او ټولنيزو مرستو 
 )AHSAO(سازمان
  )د ريس مرستيال (عمر گل محترم

 ، احمد شاه بابا مينه، دولسمه ناحيه، شپږم بالك9461كور شميره  
  كابل، كارته مامورين

         ټلفون     664 320 0799
0799 218 880                        

0700 614 949                        
  ahsaongo@hotmail.com  بريښنا پته

  ahsao@hotmail.com  

 )AIL( د افغانستان د زدكړى انستيتيوت
  )هاجرايى لوړ رتبه ريس ( يعقوبىسكينه ميرمن

 ، دويم سړك، سينما بهارستان تر شا، دويمه ناحيه63كور شميره  
  كابل، كارته پروان

         ټلفون     326 284 0700
075 200 0894                        

  ail_acasst@yahoo.com  بريښنا پته
  sakenay@aol.com  
  www.creatinghope.org  بريښنا پاڼه

 )AICC(  نړيوال اتاقونهۍد افغانستان د سوداګر
  )د مجلس ريس (آذرخش حافظى محترم

 ، دويمه كوڅه، عمومى سړك91كور شميره  
  كابل، شش درك

         ټلفون     388 462 0799
0799 310 324                        

0700 065 913                        
020 210 4074                        

  aicckbl@yahoo.com  بريښنا پته
  info@aicconline.org  

  www.aicconline.org  بريښنا پاڼه

 )ACC( د افغانستان د طبعى منابعو د ساتنى هيأت
  )د پروژى مدير (Erin Hannan ميرمن

 2د شورا سړك څخه  (كې د چاپيريال د مركزى زون رياست په تعمير
 )ته مخامخسړكه وړاندى، موقتى داراالنشا 

  كابل، كارته سه
         ټلفون     126 201 0700

0700 263 400                        
  rafaelr@unopsmail.org  بريښنا پته

 )ASA (د افغانستان د علومو اكاډمى
  )د بشرى علومو د څانګى مرستيال (داكتر نصراهللا منگل محترم

 د شير پور څلور الرى
  كابل، نوى ښار

         ټلفون     2921 210 020
020 210 2919                        
020 210 3116                        

0799 216 387                        

د افغانستان د فرهنګى ميراثونو د ساتنى 
 )SPACH(ټولنه
  )د پروګرام انسجام كوونكى (Ana Rosa Rodriguez ميرمن

 ك، اكسفام دفتر ته مخامخ، لومړى سړ339كور شميره 
  كابل، تايمنى

         ټلفون     859 285 0700
0700 290 141                        

  spach@hotmail.com  بريښنا پته
  anarodriguez@spach.info  
  www.spach.info  بريښنا پاڼه

 )RAMP( د افغانستان د كرنى بازار د بيارغونى موسسه
  )ريس (Louis Faoro محترم

 د كرهنى او ابو لګولو وزارت
  كابل، كارته سخى

         ټلفون     206 211 0799
  ssultani@ramp-af.com  بريښنا پته
  www.ramp-af.com  بريښنا پاڼه

 )NPO/RRAA( د افغانستان د كليو بيارغونى اداره
  )ريس (داكتر محمد فاضل محترم

  دريمه ناحيه)د ابن سينا ليسى ترڅنګ(د سوريا او ابن سينا سړك 
  كابل، كارته چهار

         ټلفون     213 276 0700
0700 277 441                        

075 201 4254                        
0700 217 339                        
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  durmohammad@man.com  بريښنا پته
  nporraa@hotmail.com  
  www.rraa.net  بريښنا پاڼه

 )CAF( نستان د كورنيو د حمايت دفترد افغا -كف
  )د ټولو ريس (داكتر بشير احمد حميد محترم

 ، د كارته پروان دويمه حصه، څلورمه ناحيه220كور شميره 
  كابل، د كارته پروان دويمه حصه

         ټلفون     813 063 0700
0700 596 059                        
0799 311 619                        

0799 842 289                        
  caf_kbl@yahoo.com  بريښنا پته

  naimrassa@yahoo.com  
  www.caf.org.af  بريښنا پاڼه

 )APEP(  پروګرامزده ګړود افغانستان د لومړنى 
  )ريس (John Knight محترم

 )د حبيبيى عالى ليسى ته نږدى(، سړك اول 1578كور شميره 
  كابل، كارته چهار

         ټلفون     0435 250 020
020 250 0434                        

  jeremym@caii.com  بريښنا پته
  www.caii.com  بريښنا پاڼه

 )CFA( د افغانستان د ماشومانو بين المللى صندوق
  )د ټولو ريس (Richard Thwaites محترم

 ، دريمه كوڅه، د تايمنى عمومى سړك75كور شميره 
  بلكا، تايمنى

  )5264پست بكس (
         ټلفون     815 294 0700

075 202 1205                        
0088 216 3145 1748                        

  kabul@cfafghanistan.org  بريښنا پته
  www.christianchildrensfund.org  بريښنا پاڼه

د افغانستان د ماشومانو تعليمى او تربيوى 
 )MMCC(سړكس
  )اجرايى ريسان (David Mason & Berit Muhlhausen محترم

د داراالمان سړك، دويم سړك ښى الس كى د حبيبيى ليسى نه 
 )د خواجه مال جومات ترشا(وروسته 
  كابل، كارته سه

         ټلفون     975 229 0700
0700 280 140                        
0700 291 120                        

0700 229 987                        
  circus@afghanmmcc.org  بريښنا پته

  www.afghanmmcc.org  بريښنا پاڼه

د افغانستان د ماشومانو لپاره د مرستى 
 )HTAC(موسسه
  )د اجراآتو آمر (محمد يوسف جبارخيل محترم

 )د رخشانه ليسى ته مخامخ(د شورا سړك 
  كابل، كارته سه

         فون  ټل   462 296 0700
0799 619 647                        

  kabul@helptheafghanchildren.org  بريښنا پته
  sadeed@helptheafghanchildren.org  
  www.helptheafghanchildren.org  بريښنا پاڼه

 )ACSF( د افغانستان د مدنى ټولنى مجتمع
  )ادارى ريس (عزيز رفيع محترم

 )ماللى زيږنتون ته مخامخ( واټ ، شهرآرا45كور شميره  
  كابل، نوى ښار

         ټلفون     284 277 0700
0799 337 828                        

075 202 3787                        
020 220 1061                        

  azizrr@acsf.af  بريښنا پته
  info@acsf.af  
  www.acsf.af  بريښنا پاڼه

ان د مطالعاتو امريكايې د افغانست
 )TAIAS(انسټيټيوټ

  )ادارى آمر (روح اهللا امين محترم
 ، چپ الس كى لومړى كوڅه، پنځلسم سړك57كور شميره  
  كابل، وزير اكبر خان

  )1708پست بكس (
         ټلفون     251 252 0700

  rohullahamin@yahoo.com  بريښنا پته

 )AIMS( هد افغانستان د معلوماتو د انسجام ادار
  )د پروګرام آمر (Neal Bratschum محترم

 ) تعمير تر څنګود انحصارات(سالنګ واټ 
  كابل، سالنګ واټ

         ټلفون     751 233 0700
0700 105 482                        

0700 248 827                        
  neal.bratschun@aims.org.af  بريښنا پته

  info@aims.org.af  
  www.aims.org.af  بريښنا پاڼه

 )ADU( د افغانستان د معيوبينو اتحاديه
  )ريس (عمراخان منيب محترم
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 )د عزيزى د معامالتو الرښود دفتر تر څنګ(دريم سړك 
  كابل، د تايمنى پروژه

         ټلفون     759 175 0700
0700 308 028                        

0700 600 960                        
  omara_khan@yahoo.com  بريښنا پته

  info@aduafghanistan.org  
  www.aduafghanistan.org  بريښنا پاڼه

 )ANDS( ستراتيژى د افغانستان د ملى انكشاف
  )د دفتر مرستيال (احمد فهيم عبرت محترم

  په ودانۍ كېARDSدد ګلخانى ماڼى، 
  كابل، د صدارت څلورالرى

           ټلفون   652 538 0799
0700 731 928                        
020 210 3432                        

0799 074 917                        
         فكس     3431 210 20 0093

  fahim.ebrat@ards.org.af  بريښنا پته
  www.ands.gov.af  بريښنا پاڼه

 موسساتو د انسجام نا حكومتىد افغانستان د 
 )ANCB(اداره
  )د مجلس ريس (سيد فضل اهللا وحيدى محترم

 لومړى كور، دريم سړك
  كابل، قلعه فتح اهللا

  )981پست بكس (
         ټلفون     766 277 0700

0799 330 072                        
020 220 2656                        

  ancb_ch@yahoo.com  بريښنا پته
  chairman@ancb.org  

  www.ancb.org  ريښنا پاڼهب

  موسسو د امنيتحكومتىناد افغانستان د 
 )ANSO(دفتر
  )د اجراآتو انسجام كوونكى (Christian Willach محترم

  كابل، قلعه فتح اهللا
         ټلفون     362 248 0799

0700 011 064                        
0700 283 320                        

0088 216 6788 1671                        
  operations@afgnso.org  بريښنا پته

  central@afgnso.org  
  www.afgnso.org  بريښنا پاڼه

  

 )ACDO( د افغانستان د ټولنى د انكشاف موسسه
  )اجرايى ريس (Gul Waiz Kazar محترم

 )د روسيى سفارت ميلمستون ته مخامخ(نهم سړك 
  كابل، تايمنى

         ټلفون     991 281 0700
  acdo1232003@yahoo.com  بريښنا پته

د افغانستان د ښځو او ماشومانو لپاره بشرى 
 (HAWCA)مرستى
  )هسير (عرزاله اشرف ميرمن

 لومړى كوڅه، د لسمى ناحيى تر شا د شاروالى سړك
  كابل، شير پور

         ټلفون     864 308 0799
0700 277 031                        

  hawca@hawca.org  بريښنا پته
  www.hawca.org  بريښنا پاڼه

 )AWC( د افغانستان د ښځو جرګه
  )هريس (فتانه سيد گيالنى ميرمن

 ، د برج برق ايستگاه61كور شميره  
  كابل، كلوله پشته

         ټلفون     980 049 0700
0799 888 118                        

  awcafgh@yahoo.com  بريښنا پته
  www.afghanistanwomencouncil.org  بريښنا پاڼه

 )AWRC(  مركزود افغانستان د ښځو د منابع
  )هريس (پرتومينه هاشمى ميرمن

 )د غازى محمد ايوب خان مكتب ته مخامخ(د درمسال سړك 
  كابل، د كارته پروان دويمه حصه

         ټلفون     179 280 0700
0799 203 056                        
075 201 2958                        

  awrc.kabul@ceretechs.com  بريښنا پته
  awrckabul@yahoo.com  

د افغانستان د ښځو لپاره تعليمى او خدماتى 
 )AWSE(موسسه
  )ريس (گلثوم ستار زاى ميرمن

 وجستيك كوڅه، د هوايى ميدان سړكلد اته ويشتم بالك تر شا، د 
  كابل، د هوايى ميدان بالكونه

         ټلفون     132 326 0799
0799 188 762                        
075 200 8559                        

  awse_g@yahoo.com  بريښنا پته
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د افغانستان د ښځو لپاره د بشر د حقوقو د روزنى 
 )THRA( مركز
  )ريس (روشان سيران محترم

استانبول ( مكروريان ، دويم103لومړى اپارتمان، بالك شميره 
 )رستورانت ته نږدى

  كابل، مكروريان
  )125پست بكس (

         ټلفون     421 202 0700
0700 286 774                        

020 220 1678                        
  roshan_sirran@yahoo.com  بريښنا پته

  nargis_aini@yahoo.com  

 )AWWD(ساينى ادارهد افغانستان د ښځو لپاره د هو
  )هد دفتر مشر (سپوژمى فيض ميرمن

 ، اول سړك25كور شميره  
  كابل، مدينه بازار
  awwd@brain.net.pk  بريښنا پته

 )AWNF( د افغانستان د ښځو نوى بنياد
  )هريس (فريده شيرزوى ميرمن

 ، شلم بالك، څلورم مكروريان29اپارتمان شميره  
  كابل، مكروريان

         لفون  ټ   161 203 0700
0700 182 713                        

 )RTA( د افغانستان راديو تلويزيون
  ) اړيكو ريسود بهرني (انجنير عبدالرحمن پنجشيرى محترم

  كابل، د لوى مسعود سړك
  )544پست بكس (

         ټلفون     3204 210 020
020 210 2487                        

  panjshiriar@yahoo.com  بريښنا پته

 )SAB( د افغانستان سره د بلجيم د پيوستون اداره
  )د اعزامى هيأت مشر (Eric Vitale محترم

 ، لومړى سړك، دويمه حصه150كور شميره  
  كابل، كارته پروان

         ټلفون     1124 202 075
0799 410 575                        
0799 697 316                        

  sabkbl@yahoo.com  بريښنا پته
  headsab@yahoo.com  
  www.solidariteafgha.com  بريښنا پاڼه

 )SA( د افغانستان سره د پيوستون موسسه
  )هد اجراآتو ريس (Zoumana ميرمن

 ، دولسم سړك، پاى كوب نسوار ته نږدى41كور شميره 
  كابل، قلعه فتح اهللا

         ټلفون     128 257 0798
0700 282 704                        

0799 303 633                        
0799 764 971                        

  coordoagro@solaf.net  بريښنا پته
  assistcd@solaf.net  
  www.solidarites.org  بريښنا پاڼه

 )DHSA(د افغانستان لپاره بشرى او انكشافى خدمات 
  )د ټولو ريس (شهير احمد ذهين محترم

 )ازبكانو جومات ته نږدى(، د شورا سړك 423كور شميره 
  كابل، كارته سه

         ټلفون     707 341 0799
0700 024 705                        

0799 565 680                        
0799 730 806                        

  shahir.zahine@thekillidgroup.com  بريښنا پته
  shafiqullah.wardak@thekillidgroup.com  
  www.thekillidgroup.com  بريښنا پاڼه

 ځانګړى استازىد اروپايى ټولنى د د افغانستان لپاره 
 )EUSR( دفتر
  )ځانګړى استازى (Francesc Vendrell محترم

(  ، دريم سړك، د حاجى يعقوب څلور الرى 45-47كور شميره 
 )پاملرنى موسسه ته مخامخ

  كابل، نوى ښار
         ټلفون     204 279 0700

0700 293 841                        
  eusrkabul@yahoo.fr  بريښنا پته

  bj.stapleton@yahoo.co.uk  

-BBC(  پروژهروزنيزه د افغانستان لپاره د بى بى سى
AEP( 
  )ريس (شيرازالدين صديقى محترم

 ا، لومړى سړك، قلعه نجار271كور شميره  
  كابل، خير خانه

         ټلفون     093 278 0700
020 240 0495                        

  shirazuddin.siddiqi@bbc.co.uk  بريښنا پته
  bbcaep@pes.comsats.net.pk  

 )ABR (د افغانستان لپاره د بيارغونى اداره
  )سيمه ييز ريس (انجينير احمد ابراهيم حيدرى محترم

  اتم سړك، څلورمه ناحيه،428كور شميره  
  كابل، تايمنى
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         ټلفون     104 291 0700
075 201 9642                        

  abr_kabul@hotmail.com  بريښنا پته
  m_ajmal_r@yahoo.com  

 او بيا رغونى د مالتړ د فزيوتراپى لپاره د افغانستان
 )PRSA(دفتر 
  )هريس (Mary MacMakin محترمه

 دفتر ته مخامخ او د سوداګرى وزارت ته كسډفد (ك سړڅلورم 
 )نږدى

  كابل، كارته سه
  )3149پست بكس (

         ټلفون     813 224 0700
0700 239 683                        

  marymacmakin@yahoo.com  بريښنا پته
  www.parsa-afghanistan.com  بريښنا پاڼه

 انګې اچونې دد پ كوچنيو قرضود افغانستان لپاره د 
 )MISFA( مالتړ مركز

  )ادارى ريس (امجد ارباب محترم
 ، شپږمه كوڅه، ديارلسم سړك502كور شميره 
  كابل، وزير اكبر خان

         ټلفون     1626 200 075
0799 459 827                        

0700 295 474                        
  amjad.arbab@misfa.org.af  بريښنا پته

  rozikhan.zurmati@misfa.org.af  
  www.misfa.org.af  بريښنا پاڼه

 )ARC(  كميټهود افغانستان لپاره د مرست
  )د دفتر مشر (عبداهللا قدردان محترم

 )ملى سينما ته مخامخ(دريم منزل، د كټواز تعمير 
  كابل، سالنګ واټ

         ټلفون     606 287 0700
  arcpsh@psh.paknet.com.pk  بريښنا پته

د افغانستان لپاره د مرستى او پرمختګ 
 )AADA(موسسه
  )د پروګرام د انكشاف آمر (عبداهللا عابد محترم

 دريم كور، پل سرخ څلور الرى
  كابل، كارته سه

         ټلفون     5181 200 075
0799 410 391                        
0700 253 876                        
0700 054 433                        

  aabed@aada.org.af  بريښنا پته

  www.aada.org.af  بريښنا پاڼه

 )CCA( افغانستان لپاره د همكاريو مركزد 
  )اجرايى ريس (سرور حسينى محترم

 ، الف سړك، د ښځينه فاتحه خانى كوڅه98كور شميره 
  كابل، كارته چهار

  )26پست بكس (
         ټلفون     693 294 0700

  ccakabul@hotmail.com  بريښنا پته
  ahmadi_ab@yahoo.com  

 )GPFA(نړيوال ګډون  افغانستان لپارهد 
  )د ټولو ريس (Rupert Knowles محترم

 ، دولسم او ديارلسم سړك508كور شميره 
  كابل، وزير اكبر خان

         ټلفون     659 652 0799
0799 187 241                        

  rknowles@gpfa.org   پتهبريښنا
  zzamani@gpfa.org  
  www.gpfa.org  بريښنا پاڼه

 )AINA(  آينه،د افغانستان مطبوعاتى او كلتورى مركز
  )د ټولو ريس (Rod Craig محترم

 د ملك اصغر څلورالرى، د اقتصاد وزارت تر څنګ
  كابل، شاه محمود غازى واټ

         ټلفون     787 296 0700
0700 222 159                        

0700 292 365                        
  rod.craig@ainaworld.org  بريښنا پته

  info@ainaworld.org  
  www.ainaworld.org  بريښنا پاڼه

 )GPA (د افغانستان نړيوال هدف
  )ريس (انجنير رمضان زيب محترم

 بانګسيداران كوڅه، دويم كور، د پل سرخ سړك
  لكاب، كارته سه

         ټلفون     957 373 0799
075 200 1558                        

  gpa_org@yahoo.com  بريښنا پته
  ramzanzaib2002@yahoo.com  

 )OTF( د  او ټى اف ګروپ
  )ريس (Rob Henning محترم

 لسم سړك
  كابل، وزير اكبر خان
  rhenning@otfgroup.com  بريښنا پته
  www.otfgroup.com  بريښنا پاڼه
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 )AWN( د افغانى ميرمنو ټولنه
  )هد دفتر آمر (وژمه پوپل ميرمن

 سړك ترمنځ 9 او 8د تايمنى عمومى سړك په غاړه، ښى الس كى د 
 )د روسيى سفير د كور ترڅنګ(

  كابل، تايمنى واټ
         ټلفون     598 286 0700

0700 029 877                        
  awnkabul_q@yahoo.com  بريښنا پته

  awnkabul@hotmail.com  
  www.afghanwomensnetwork.org  بريښنا پاڼه

 )UWS( د افق ټولنه
  )د ټولو ريس (لياقت على محترم

         ټلفون     867 206 0700
  Ufuqorg@yahoo.com  بريښنا پته

  liaqut_n@yahoo.com  

 )EM( د اقتدار ملى ورځپاڼه
  )خپرونكى (سيد محمد على رضوانى محترم

 )غازى ليسى ته مخامخ(د پوهنتون سړك 
  كابل، كارته چهار

         ټلفون     396 290 0700
  eqtedaremelli@yahoo.com  بريښنا پته

 )MoEL( د اقتصاد او كار وزارت
  )وزير (محمد جليل شمس جاللتماب  محترم

 )د بهرنيو چارو وزارت ته مخامخ(د ملك اصغر څلورالرى 
  كابل ،شاه محمود غازى واټ

         ټلفون     311 302 0799
020 210 0394                        
020 210 0328                        

         فكس     0328 210 20 0093
  hamid_rahimiaf@yahoo.com  بريښنا پته

 )KU-Economy(  د كابل پوهنتون-د اقتصاد فاكولته 
  كابل، كارته سخى

         ټلفون     395 292 0700
  mrawosh@yahoo.com  بريښنا پته

 )Oxfam( د اكسفام موسسه
  )هد پروګرام د ټولو ريس (Anne Lancelot ميرمن

 ، لومړى سړك، لسمه ناحيه398كور شميره 
  كابل، قلعه فتح اهللا

  )681پست بكس (
         ټلفون     652 212 0700

0799 109 769                        
020 220 2663                        

020 220 2667                        
  oxfamkbl@oxfam.org.uk  بريښنا پته

  alancelot@oxfam.org.uk  
  www.oxfam.org.uk  بريښنا پاڼه

 )ActionAid( د اكشن ايډ موسسه په افغانستان كى
  )د ټولو ريس (اديكارى محترم

 )محمد داد جومات ته نږدىد حاجى (، پنځم سړك 132كورشميره  
  كابل، تايمنى

         ټلفون     656 043 0799
0799 205 324                        

0799 359 768                        
0700 277 337                        

  gb@actionaidafg.org  بريښنا پته
  paras@actionaidafg.org  

 )ACF( د اكشن فيم موسسه
  )د ټولو ريس (Thomas Loreaux ترممح

د اطفايى د رياست ترڅنګ، دريم مكروريان، د تيلوټانګ څلور 
 الرى

  كابل، مكروريان
         ټلفون     337 277 0700
0700 285 330                        
0700 224 694                        

  acfafghan@kbl.pactec.net  بريښنا پته
  acfafgha@yahoo.co.uk  
  www.actioncontrelafaim.org  بريښنا پاڼه

 )Ockenden( د اكينډن نړيواله موسسه
  )د ټولو ريس (Mark St Martin محترم

 دفتر ته IOMد (، د انصارى څلورالرى دريم سړك 107كور شميره  
 )نږدى

  كابل، نوى ښار
         ټلفون     196 401 0700

0799 327 683                        
0700 276 031                        

0799 321 018                        
  marc.st.martin@ockenden.org.uk  بريښنا پته

  nasir.sarwari@gmail.com  
  www.ockenden.org.uk  بريښنا پاڼه

 )KfW-GDB( د آلمان انكشافى بانك
  )د ټولو ريس (Alexander von Kap-herr محترم

 33/2شميره كور 
  كابل، د صدارت څلورالرى

         ټلفون     447 281 0700
0700 274 457                        
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  kfwkabul@gmx.de  بريښنا پته
  www.kfw.de  بريښنا پاڼه

 )GDS( د آلمان انكشافى خدمات
  )د ټولو ريس (Eberhard Koester محترم

  د انكشافى خدماتو تعميرآلماند 
  كابل، ورالرىد صدارت څل

         ټلفون     787 205 0700
0700 279 478                        
0700 291 975                        

0087 076 164 2430                        
  dedafg@web.de  بريښنا پته
  www.ded.de  بريښنا پاڼه

 )GTZ( د آلمان تخنيكى مرستى
  )لو ريسد ټو (Gisela Hayfa محترم

 د زرغونى ليسى تر شا
  كابل، قلعه فتح اهللا

         ټلفون     498 240 0799
0700 275 625                        

  gisela.hayfa@gtz.de  بريښنا پته
  meharia.nabi@gtz.de  
  www.gtz.de/international-services  بريښنا پاڼه

 )Germany( د آلمان جمهورى فډرالى سفارت
  مينهشپږمه

  كابل، وزير اكبر خان
  )83پست بكس (

         ټلفون     1512 210 020
020 210 2239                        

  zreg@kabu.auswaertigs-amt.de  بريښنا پته
  www.kabul.diplo.de  بريښنا پاڼه

 )GPPO( د آلمان د پوليس د روزنى دفتر
  )د دفتر مشر (Walter Dederichs محترم
 550ره  كور شمي
  كابل، شش درك

         ټلفون     865 142 0799
  buerokabul@t-online.de  بريښنا پته

 )MSD( د ام اس ډى  موسسه
  )ريس (Daniel Batchelder محترم

 ، د قلعه فتح اهللا عمومى سړك٥-  دكور شميره
  كابل، قلعه فتح اهللا

  

 )MM( د ام ام  موسسه
  )ههيأت مشرد اعزامى  (Angeles Martinez ميرمن

، د پوليس لسمى حوزى تر شا، نوروز زاده كمپنى تر 60كور شميره 
 څنګ، جامى واټ

  كابل، نوى ښار
         ټلفون     351 857 0799
0799 815 992                        

  angelmartinez17@yahoo.es  بريښنا پته
  masoodanawabi@hotmail.com  
  www.medicamondiale.org  بريښنا پاڼه

 )MDC(  موسسهپاكۍ ډى سى د ماين  د ام
  )ريس (محمد شهاب حكيمى محترم

  ته نږدىۍد مرنجان غونډ
  كابل، مكروريانلومړى 

  )2001پست بكس (
         ټلفون     899 222 0700
0700 222 877                        
075 202 1808                        

         سفك     0135 230 20 0093
  mdcafghan@hotmail.com  بريښنا پته

  mdcafghan@yahoo.com  

 )ABCN( د امريكا انتشاراتى موسسه
  )محلى خبريال (عليم آقا محترم

 ، لسم سړك526كور شميره 
  كابل، وزير اكبر خان

         ټلفون     456 300 0700
0799 569 692                        

0088 216 5201 2070                        
  aleemforabc@yahoo.com  بريښنا پته
  www.abcnews.com  بريښنا پاڼه

 )AFSC/QSA( د امريكا د دوستانه خدماتو كميټه
  )د ټولو ريس (Patricia Omidian محترم

 ، پنځلسم سړك36كور شميره  
  كابل، كارته سه

         ټلفون     465 277 0700
  yaqubikabul@hotmail.com  بريښنا پته

  pomidian@afsc.org  
  www.afsc.org  بريښنا پاڼه

 )USA( د امريكا د متحده اياالتو سفارت
  )كونسل (Addie Harchick ميرمن

  كابل، د لوى مسعود سړك
         ټلفون     001 108 0700
0700 108 002                        
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0700 108 398                        
0700 108 377                        

  usconsulkabul@state.gov  بريښنا پته
  www.kabul.usembassy.gov  بريښنا پاڼه

 )USA (د عامه روابطو څانګه/د امريكا سفارت
  )ريس (شاه منصور محترم

  كابل، د لوى مسعود سړك
         ټلفون     192 231 0700

0799 079 249                        
0700 108 001 (Ext. 4325)                        

  mansoorsx@state.gov  بريښنا پته
  gritzlj@state.gov  
  www.kabul.usembassy.gov  بريښنا پاڼه

 )IFES( د انتخاباتى نظامونو نړيوال سازمان
  )پروژى مدير IFES د (ىاز رحمانسميع  محترم

 )ت تر څنګد ازبكستان سفار ( كىدريمه كوڅه ښى ديارلسم سړك،
  كابل، وزير اكبر خان

         ټلفون     215 281 0700
0799 319 074                        

0700 215 170                        
0088 216 5552 3654                        

  sami@ifes.neda.af  بريښنا پته
  pwilliams@ifes.org  
  www.ifes.org  بريښنا پاڼه

 )Indonesia (يزيا سفارتد اندون
  )شارژدافير (Mohammad Assaruchin جاللتماب  محترم

د هندوستان سفارت (ماللى واټ، د كورنيو چارو د وزارت سړك 
 )ترڅنګ
  كابل، نوى ښار

 )532پست بكس (
  suhaswoto@applelinks.net  بريښنا پته

  maulanass@hotmail.com  

 )ARI( د انصار خيريه انستيتيوت
  )د بهرنى اړيكو مدير (رضا سدودينى محترم

سره صليب مركزى دفتر ته  (څخه وروسته د حاجى يعقوب څلور الرى
 )نږدى

  كابل، نوى ښار
         ټلفون     427 290 0700
0700 224 442                        

0098 511 606 5321                        
  tahami@emdadari.com  بريښنا پته

  sadodini@emdadari.com  
  www.emdadari.com  بريښنا پاڼه

 )Internews( د انټرنيوز دفتر په افغانستان كى
  )د سوداګرى اړيكو انسجام كوونكى (يما اكرم يار محترم

آريانا (، د داراالمان عمومى سړك تم ځاى، د شركت 99كور شميره 
 )تلويزيون ته نږدى

  كابل، كارته سه
         ټلفون     564 291 0700

0799 670 128                        
0799 216 513                        

  a_akramyar@hotmail.com  بريښنا پته
  yama.akramyar@internews.org  
  www.internews.org  بريښنا پاڼه

 )IR-UK( مرستىد انګلستان اسالمى 
  )د ټولو ريس (داكتر على محمد نور محترم

  سړك)ج(، د 1082كور شميره  
  كابل، قلعه فتح اهللا

         ټلفون     351 278 0700
075 200 1137                        

020 220 2600                        
0088 216 8980 0019                        

  alinoor@irafg.org  بريښنا پته
  islamic.relief@web-sat.com  
  www.islamic-relief.org.uk  بريښنا پاڼه

 )SC-UK(انګلستان ـ د ماشومانو خوندى ساتنى دفتر
  )د پروګرام ريس (Sandra Renew محترم

 ، د الف سړك، شپږمه ناحيه2127كور شميره  
  كابل، كارته سه

         ټلفون     592 339 0799
0700 267 416                        

  scukkbl@psh.paknet.com.pk  بريښنا پته

 )Britain (د انګلستان سفارت
  )ه مرستيالځانګړۍد سفير  (Anne-Marie Meconi ميرمن

 پنځلسم سړك نه مخكى، څلور الرى ته نږدى
  كابل، وزير اكبر خان

         ټلفون     696 031 0700
0700 102 273                        

020 295 2273                        
  Anne-Marie.meconi@fco.gov.uk  بريښنا پته

  britishembassy.kabul@fco.gov.uk  

 )Anis( د انيس ورځپاڼه
  )مدير مسؤل (سخى منير محترم

 دريم منزل، د آزادى مطبعى تعمير، دريم مكروريان
  كابل، مكروريان
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 )OMAR(  او بيارغونى موسسهۍد اومر د ماين پاك
  )ريس (فضل كريم فضل محترم

 غازى اسټيديوم ته نږدى
  كابل، حضورى چمن

         ټلفون     7942 201 075
075 201 8116                        

075 201 7783                        
075 201 7941                        

         فكس     2152 210 20 0093
  omarintl@ceretechs.com  بريښنا پته

  fazel02@hotmail.com  

 )ADRA (دادى او انكشافى سازماند اډونټسټ ام
  )د ټولو ريس (Marcel Wagner محترم

، د كلوله پشتى سړك دويمه كوڅه، د انصارى څلور 11كور شميره  
 الرى

  كابل، نوى ښار
         ټلفون     601 274 0700

0799 328 403                        
0088 216 5426 0530                        

  m.wagner@adra-af.org  پتهبريښنا 
  www.adra.org  بريښنا پاڼه

 )EMDH(  ډى اچ  موسسه د اى ام
  )داخلى مدير (انجنير حامد سرورى محترم

انتر كانتيننتل هوتل او پولى تخنيك ته (، لوړى سړك 60كور شميره 
 پنځمه ناحيه) نږدى

  كابل، كارته مامورين
  )5416پست بكس (

         ټلفون     969 339 0799
0700 293 392                        

0087 376 212 3596                        
  kabul@emdh.org  بريښنا پته
  www.emdh.org  بريښنا پاڼه

 )Iran( د ايران جمهورى اسالمى سفارت
  )سفير (محمد رضا بهرامى جاللتماب  محترم

  جاده صلح
  كابل، د شيرپور څلورالرى

  iranembassy-kbl@yahoo.com  بريښنا پته

 )IRIN(  شبكىى او سيمه ييزىد ايرين اطالعات
  )د ټولو آمر (Michael Dwyer محترم
  زيږنتون ته مخامخۍمالل

  كابل، د قواى مركز څلورالرى
         ټلفون     781 026 0799
0700 051 985                        

0700 215 109                        
0799 182 824                        

  michael.dwyer@irinnews.org  بريښنا پته
  afghanistan@irinnews.org  
  www.irinnews.org  بريښنا پاڼه

 )EA( د ايكلول اكسس موسسه
  )هد ټولو ريس (Michele Bradford ميرمن

 ، ښى الس كى څلورم سړك459كور شميره 
  كابل، قلعه فتح اهللا

         فون  ټل   310 041 0700
0799 731 838                        

0700 284 904                        
  mbradford@equalaccess.org  بريښنا پته

  mstfababak@equalaccess.org  
  www.equalaccess.org  بريښنا پاڼه

 )IC( د ايټاليا د همكاريو دفتر
 ، جامى واټ7كور شميره 
  كابل، نوى ښار

         ټلفون     1207 220 020
0700 282 677                        

 )Italy( د ايټاليا سفارت
  )سفير (Ettore Francesco Sequi جاللتماب  محترم

 آريانا څلورالرى، د مركزى احصايى دفتر ته نږدى
  كابل، انصارى واټ

         ټلفون     3844 210 020
020 210 3144                        

0799 609 941                        
  ambasciata.kabul@esteri.it  بريښنا پته

  connazionali.ambkabul@esteri.it  

 )ECI ( سى آى  موسسهى د ا
  )ساحوى ريس (Fredrick von Heckmann محترم

  مترى سړك نه لرى40دويم سړك، د 
  كابل، تايمنى

         ټلفون     519 274 0700
  heckmanv@ec-int.org   پتهبريښنا

 )ARD( د آمو انكشافى او بيارغونى موسسه
  )ريس (انجنير نظير محمد محترم

 ) مخامخ تهد تيلو ټانګ(څلورم سړك 
  كابل، تايمنى

         ټلفون     377 277 0700
0700 279 602                        

0088 216 8444 3536                        
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  engnazer_ard@hotmail.com  هبريښنا پت
  mustafa_z@msn.com  

 )BIA( د باختر اطالعاتى آژانس
 د كلتور او ځوانانو وزارت

  كابل، ده افغانان
         ټلفون     1304 210 020

 )BDN( د باختر انكشافى شبكه
  )ادارى ريس (احمد فريد فايق محترم

 د بهارستان لومړى سړك
  كابل، كارته پروان

  )1664پست بكس (
         ټلفون     961 288 0700
0700 693 572                        
0700 238 778                        
0799 007 564                        

  bakhtardf@yahoo.com  بريښنا پته
  qnasrat@gmail.com  

 )BC( د بريتش كونسول دفتر
  )ريس (Malcolm Jardine محترم
  پروان خواتهړكس چپ الس
  كابل، بركى

         ټلفون     311 102 0700
0799 568 425                        

  zia.zaher@fco.gov.uk  بريښنا پته
  www.britishcouncil.org/afghanistan  بريښنا پاڼه

 يموكراسى د پراختيا لپاره نړيوالډد بشر دحقوقو او د 
 )ICHRDD( مركز
  )د پروژى انسجام كوونكى (رويا رحمانى ميرمن

 )د تايمنى واټ چپ الس كى(، شپږم سړك 195كور شميره 
  كابل، قلعه فتح اهللا

         ټلفون     405 018 0700
020 220 1906                        

0799 190 344                        
0799 143 094                        

  rrahmani@dd-rd.ca  بريښنا پته
  wraf@ceretechs.com  
  www.wraf.ca  بريښنا پاڼه

 )HRRAC( د بشري حقوقو د څيړنې او مدافع ډله
  )هد پروژى ريس (حريه مصدق محترمه

 ) په انګړ كى دننهCPAUد (د قلعه فتح اهللا دولسم سړك 
  كابل، قلعه فتح اهللا

         ټلفون     233 057 0700

0799 315 334                        
  afghanadvocacy@yahoo.com  بريښنا پته

  afghan.advocacy@cpau.org.af  
  www.afghanadvocacy.org.af  بريښنا پاڼه

 )SHAD (د بشرى مرستو او انكشافى خدماتى دفتر
  )ريس (زى داكتر باختر امين محترم

 ، څلورمه طبقه، نجيب زراب ماركيټ104اتاق شميره 
  كابل، قواى مركز

         ټلفون     770 470 0700
0799 371 710                        

  mail@shade.org.af  بريښنا پته
  aminzay@shade.org.af  
  www.shade.org.af  بريښنا پاڼه

 )HAND(  شبكهمرستود بشرى او انكشافى 
  )ريس (سيد احرار عابدى محترم

 ، شپږم سړك، لسمه ناحيه263كور شميره  
  كابل، قلعه فتح اهللا

  )5318پست بكس (
         ټلفون     222 275 0700

  handkabul@yahoo.com  بريښنا پته
  www.geocities.com/handkabul  بريښنا پاڼه

 )IHSAN( د بشرى خدماتو خپلواكه كميټه
 ، دويم سړك، د تايمنى پروژه44/45كور شميره 
  كابل، تايمنى

         ټلفون     597 328 0799
0700 283 813                        

0799 309 767                        
  ihsan_org@hotmail.com  بريښنا پته

 )CHA( د بشرى مرستو انسجامى دفتر
  )ريس (داكتر محمد فريد وقفى محترم

 انوكش سنګ(دويم، دريم او څلورم كور، د مركزى سيلو پنځم سړك 
 )جومات ته نږدى
  كابل، كارته پروان

         ټلفون     722 291 0700
0799 335 320                        
0799 340 644                        

0088 216 2138 2885                        
  waqfi@cha-net.org  بريښنا پته

  fareed_waqfee@hotmail.com  
  www.cha-net.org  بريښنا پاڼه

 )Belgium( د بلجيم سفارت
  )د نمايندګى مشر (Pieter Leenknegt محترم
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 ، چپ الس كى دويمه كوڅه، يوولسم سړك96كور شميره 
  كابل، وزير اكبر خان

         ټلفون     135 200 0700
0700 200 258                        

0700 294 149                        
0087 376 362 7380                        

  kabul@diplobel.org  بريښنا پته
  islamabad@diplobel.org  
  www.diplomatie.be/islamabad  بريښنا پاڼه

 )Bulgaria( د بلغاريا سفارت
  )سفير (Krasimir Tulechki جاللتماب  محترم

 )شيرپور سړك(پنځلسم سړك 
  كابل، وزير اكبر خان

         ټلفون     789 278 0700
020 210 3257                        

         فكس     1089 210 20 0093
  bgembkabul@yahoo.com  بريښنا پته

 )BRAC( ديش د كليو د پرمختيا كميټهد بنګال
  )د ټولو مشر (جالل الدين احمد محترم

سينما بهارستان (، څلورمه كوڅه، د بهارستان سړك 45كور شميره  
 )تر شا

  كابل، كارته پروان
         ټلفون     530 276 0700

  jalaluddin_a2003@yahoo.com  ښنا پتهبري
  shahjahan_brac@yohoo.com  
  www.brac.net  بريښنا پاڼه

 د كابل ساحوى/ديش د كليو د پرمختيا كميټهد بنګال
 )BRAC( دفتر

 ، شپږم سړك، پنځمه ناحيه261كور شميره  
  كابل، خوشحال خان

         ټلفون     127 200 0700
  jalaluddin.a@brac.afg.org  بريښنا پته

 )MoFA( د بهرنيو چارو وزارت
  )وزير (داكتر رنگين دادفر سپنتا جاللتماب  محترم

 د ملك اصغر څلورالرى
  كابل، شاه محمود غازى واټ

         ټلفون     980 281 0700
0700 104 005                        
020 210 0366                        

         كسف     988 909 8668 001
  contact@afghanistan-mfa.net  بريښنا پته
  www.afghanistan-mfa.net  بريښنا پاڼه

 )BBC(د بى بى سى دفتر 
  )د دفتر مشر (آصف معروف محترم

 ، د پارك لويديځ سړك24كور شميره 
  كابل، نوى ښار

         ټلفون     470 274 0700
020 220 2300                        

  asif.marouf@bbc.co.uk   پتهبريښنا
  www.bbcpersian.com  بريښنا پاڼه

 ټولنيزه خدماتى، فرهنګى او -د بيارغونى سپرلى 
 )SRRCSO( موسسه
  )ريس (محمد رضا دانش محترم

 چپ الس د موتر شويى كوڅى منځ كى
  كابل، پل سوخته

         ټلفون     483 472 0799
0799 404 002                        

         فكس     6742 8444 216 0088
  scrcso@yahoo.com  بريښنا پته

  akbardanesh@hotmail.com  

 )CRAA( د بيارغونى كمكى موسسه د افغانستان لپاره
  انجينر سليم بيديا محترم

 63دريم مكروريان، درويشتم الف بالك، اپارتمان شميره  
  كابل، مكروريان

         ټلفون     696 318 0799
0700 006 850                        

  info@craausa.org  بريښنا پته
  www.craausa.org  بريښنا پاڼه

 د بيارغونى، انكشاف او اقتصادى پرمختګ
 )ORDER(موسسه
  )رضاكار ريس (گل افغان صالح محترم

 دريمه ناحيه) د غازى ليسى تر شا(، ب كوڅه 52كور شميره 
  لكاب، د جمال مينه لومړى سړك

         ټلفون     246 324 0799
0700 246 935                        
075 202 0559                        

  orderkabul@yahoo.com  بريښنا پته
  ga_saleh@yahoo.com  

 او مطالعاتو  سموند پارلمانى ښځو د
 )UNIFEM/WPRC(مركز
  )متخصص د جندر په سياست كى (Caroline Hames محترمه

 د شورا سړك، دريمه كوڅه
  كابل، كارته سه

         ټلفون     255 263 0799
  caroline.hames@unifem.org  بريښنا پته
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  www.afghanistan.unifem.org  بريښنا پاڼه

 )Pakistan( د پاكستان جمهورى اسالمى سفارت
  )سفير (رستم شاه مومن جاللتماب  محترم

 )دفتر ته مخامخ WHOد (لسم كور، د نجات واټ سړك 
  كابل، وزير اكبر خان

         ټلفون     0911 230 020
020 230 0913                        

 )PARWAZ( د پرواز د كوچنى قرضونو موسسه
  )ادارى ريس (Katrin Fakiri محترمه

 لومړى سړك) رابعى بلخى ليسى ته نږدى(د حجارى او نجارى كوڅه 
  كابل، كارته چهار

         ټلفون     848 234 0700
0799 157 444                        

0799 779 553                        
  katrin_fakiri@parwaz.org  بريښنا پته

  siddiquedurrani@yahoo.com  
  www.parwaz.org  بريښنا پاڼه

 )PHO( د پولنډ د بشرى مرستو سازمان
  )ام كوونكىد پروګرام انسج (Anna Boniewicz محترمه

 ، اتم سړك268كور شميره 
  كابل، تايمنى

         ټلفون     039 599 0799
0700 279 554                        
0799 526 715                        

  phoaf@pah.org.pl  بريښنا پته
  www.pah.org.pl  بريښنا پاڼه

 )PMM( د پولنډ د روغيايى خدماتو هيئت
  )د اعزامى هيأت مشر (Michal Matusiewicz محترم

 ، اتم سړك268كور شميره 
  كابل، تايمنى

         ټلفون     199 008 0799
0799 008 177                        

  michalmartin@yahoo.com  بريښنا پته
  sophie@poczta.fm  

 )MoE( د پوهنى وزارت
  )وزير (محمد حنيف اتمر جاللتماب  محترم
 ته مخامخ ۍكابل ښاروال
  كابل، ده افغانان

         ټلفون     256 302 0799
0799 321 517                        

020 210 3418                        

 )PRB( د پى آر بى موسسه
  )د رياست سرپرست/د پروګرام آمر (انجنير نور حسين محترم

 ، د برج برق ايستګاه300كور شميره  
  كابل، كلوله پشته

         ټلفون     995 280 0700
0799 391 820                        

0700 280 994                        
020 220 0012                        

         فكس     0012 220 20 0093
  prbkabul@hotmail.com  بريښنا پته

  Kabul@prb.org.af  
  www.prb.org.af  بريښنا پاڼه

 )TMF( ه يى غرونو بنيادد پيروز
  )اجرايى ريس (Rory Stewart محترمه

 د انګلستان پخوانى سفارت ترشا، د كارته پروان دويمه حصه
  كابل، كارته پروان

         ټلفون     173 149 0798
0799 143 362                        
0798 182 028                        

0088 216 5552 2508                        
  catch-all@turquoisemountain.org  بريښنا پته

  reception@turquoisemountain.org  
  www.turquoisemountain.org  بريښنا پاڼه

 )IMF( د پيسو نړيوال صندوق
  )استوګن ريس (Joshua Charap محترم

 پنځلسم سړك
  كابل، وزير اكبر خان
  mustafa_imf@yahoo.com  بريښنا پته

 )PIN( پين دفترد 
  )د اعزامى هيأت مشر (Marek Stys محترم

 پنځلسم كور، دويم سړك، دويمه حصه
  كابل، كارته پروان

         ټلفون     144 321 0799
0700 284 664                        

0799 635 126                        
         فكس     2450 3331 216 0088

  afghanistan@peopleinneed.cz  بريښنا پته
  marek.stys@peopleinneed.cz  
  www.peopleinneed.cz  بريښنا پاڼه

 )Tajikistan( د تاجكستان جمهورى سفارت
  )سفير (Farkhod Makhkamov جاللتماب  محترم

 لومړى كور، پنځلسم سړك
  كابل، وزير اكبر خان
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         ټلفون     1080 210 020
0700 282 008                        

0087 376 301 0311                        
         فكس     0313 301 376 0087

 -د تخنيكى او انكشافى همكاريو سازمان 
 )ACTED(اكتيد
  )هد ټولو ريس (Ziggy Garewal محترمه

 ، دقيق واټ403كور شميره  
  كابل، تايمنى

         ټلفون     539 282 0700
0700 198 445                        

0799 449 998                        
0799 553 563                        

  kabul@acted.org  بريښنا پته
  ziggy.garewal@acted.org  
  www.acted.org  بريښنا پاڼه

 )MoTCA( د ترانسپورت او ملكى هوانوردى وزارت
  )وزير (اويدانجينر نعمت اهللا احسان ج جاللتماب  محترم

 ايساف قومانداني ته مخامخ، د ملى راډيو تلويزيون ترڅنګ
  كابل، انصارى واټ

  )165پست بكس (
         ټلفون     1032 210 020

0799 807 241                        
020 210 1031                        

0700 226 781                        
  nejawid@yahoo.com  بريښنا پته

  s_a_hadi@hotmail.com  

 )Turkmenistan (د تركمنستان سفارت
  )سفير (Aman M.Yaranov جاللتماب  محترم

 ، دريمه كوڅه، ديارلسم سړك280كور شميره  
  كابل، وزير اكبر خان

         ټلفون     801 285 0700
020 230 2550                        

  kabulemb@neda.af  بريښنا پته

 )Turkey( د تركيى جمهورى سفارت
  )سفير (Bulent Tulun جاللتماب  محترم

 134كور شميره  
  كابل، شاه محمود غازى واټ

         ټلفون     1581 210 020
020 210 3253                        
020 210 1579                        

  kabil.be@mfa.gov.tr  بريښنا پته

 )AED(  اكاډمىوو پرمختياد تعليمى
  )هد ټولو ريس (Lisa Piper محترمه

 ، ديارلسم سړك446كور شميره  
  كابل، وزير اكبر خان

         ټلفون     2863 143 163 0088

 )META(  د روزنى سازماند څارنى او ارزونى 
  )ريس (احمد غنى اسلتى محترم

 دويم كور، لومړى كوڅه، د شش درك عمومى سړك
  ابلك، پل محمود خان

         ټلفون     0865 210 020
         فكس     0865 210 20 0093

  meta@neda.af  بريښنا پته
  sharif345@yahoo.com  

 )JEN( د جاپان اضطرارى سازمانونه
  )د دفتر مشر (Kiyotaka Tamari محترمه

 ، دريم سړك61كور شميره  
  كابل، قلعه فتح اهللا

         ټلفون     921 280 0700
0700 281 551                        

0088 216 5552 3097                        
0088 216 8985 2012                        

  tamari@jen-npo.org  بريښنا پته
  kabulfin@jen-npo.org  
  www.jen-npo.org  بريښنا پاڼه

 )SCJ( د جاپان د ماشومانو خوندى ساتنى دفتر
  )د ټولو ريس (Miho Wada محترم

د ( كښىودانۍد امريكا د ماشومانو خوندى ساتنى دفتر په 
 )داراالمان عمومى سړك، شركت ايستګاه، دريمه ناحيه

  كابل، ايوب خان مينه
         ټلفون     145 830 0799

0700 279 425                        
020 220 2948                        

0097 376 308 8241                        
  scj.admkabul@savechildren.or.jp  بريښنا پته

  scj.admkabul@savechildren.or.jp  

 )JCCP( وى مركزيد جاپان د مخالفت د مخن
  )ريس (Hayashi Yutaka محترم

  كابل، قلعه فتح اهللا
         ټلفون     684 029 0799

0087 376 305 2650                        
  kabul@jccp.gr.jp  بريښنا پته
  www.jccp.gr.jp  بريښنا پاڼه
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 )JIFF( د جاپان د نيكمرغى او دوستى نړيوال بنياد
  )ريس (داكتر اكبر احمد يار محترم

 روسيى سفارت ته نږدى، داراالمان سړك
  كابل، ايوب خان مينه

         ټلفون     765 276 0700
  jiff_kbl@yahoo.com  بريښنا پته

 )Japan( ن سفارتد جاپا
  )سفير (Norihiro Okuda جاللتماب  محترم
 پنځلسم سړك
  كابل، وزير اكبر خان

         ټلفون     451 224 0700
0799 363 827                        

  plt1@eoj-af.org  بريښنا پته
  plt2@eoj-af.org  

 )AgroAction( د جرمن اګرو اكشن دفتر
  )يز ريسسيمه ي (Theo Riedke محترم

 نهم كور،دريمه كوڅه، د تايمنى سړك
  كابل، قلعه فتح اهللا

         ټلفون     634 274 0700
0799 887 739                        

0799 821 175                        
0088 216 8985 3810                        

         فكس     8331 162 376 0087
  theo.riedke@dwhh.org  بريښنا پته

  gunda.wiegmann@dwhh.org  
  www.welthungerhilfe.de  بريښنا پاڼه

 )South Korea (د جنوبى كوريا جمهورى سفارت
  )لومړى سكرتر (Park Jong Han محترم

 B/10، سړك شميره  34كور شميره  
  كابل، وزير اكبر خان

         ټلفون     188 280 0700
0700 280 189                        

020 210 2481                        
0087 376 272 8479                        

  jhpark97@mofat.go.kr  بريښنا پته
  kabul@mofat.go.kr  

 )TCW(  ماشومانو خيريه موسسهځپلىد جنګ 
  )ريس (نجيب اهللا عزيزى محترم

 د مسعود سعد كوڅه، پنځم سړك
  كابل، قلعه فتح اهللا

         ټلفون     819 011 0700
  tcow94@msn.com  بريښنا پته

 )GHNI(  د نړيوال هيلو نړيواله شبكه-ګلوبال هوپ 
  )ريس (Michael Mueller محترم

، د پارك دروازى ته مخامخ، عالوالدين، د 626كور شميره 
 پرورشګاه كوڅه

  كابل، كارته سه
         ټلفون     867 211 0799
075 200 3296                        

  michael.mueller@ghni.org  بريښنا پته
  twoswing@gmx.net  
  www.ghni.org  بريښنا پاڼه

 )JI ( موسسههد جوهانيتر نړيوال
  )د پروژى انسجام كوونكى (Stephan Titze محترم

 )د ايكو دفتر ته نږدى (919كور شميره 
  كابل، كلوله پشته

 )JHBSPH(  بى سى  موسسه د جى اچ
  )ريس (Peter Hansen محترم

 دويمه كوڅه) مارون ګيټ (21كور شميره 
  كابل، شير پور

         ټلفون     576 209 0799
  phansen@jhsph.edu  بريښنا پته
  www.jhsph.edu  بريښنا پاڼه

 )GRO( د جى آر او  موسسه
  )ريس (انجنير محمد سخى محترم

 )دويم منزلد سابو ماركيټ ته مخامخ، (د ګلفروشى كوڅه 
  كابل، نوى ښار

         ټلفون     351 254 0700
0700 276 704                        

  gro_999@hotmail.com  بريښنا پته

 )China( د چين جمهورى خلق سفارت
  )سفير (Sun Yoxi جاللتماب  محترم

 شاه محمود غازى وات
 كابل، شاه محمود غازى واټ

  chinaemb_fa@mfa.gov.cn  بريښنا پته

 )AL( د خپلواك افغانستان ټولنه
  )د اعزامى هيأت مشر (Daoud Hachemi محترم

 عمومى سړك
  كابل، كلوله پشته

         ټلفون     209 281 0700
0700 295 700                        

0799 110 750                        
  afghanistanlibre@yahoo.fr  بريښنا پته
  www.afghanistan-libre.fr  بريښنا پاڼه
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 )DDG( د دنمارك د ماين پاكولو ګروپ
  )د پروګرام آمر (Steve Robinson محترم

 )عسكرى كلوپو ته نږدى (131كور شميره  
  كابل، شش درك

  )53پست بكس (
         ټلفون     638 179 0798

0798 179 640                        
0798 179 639                        

  stephen.robinson@drc.dk  بريښنا پته
  www.danishdemininggroup.dk  بريښنا پاڼه

 )DACAAR( ډاكار
  )ريس (Erik Toft محترم

 د نصوارو پايكوب
  كابل، وزير آباد

  )208پست بكس (
         ټلفون     232 288 0700

020 220 1750                        
020 2200 330                        

         فكس     1520 220 20 0093
  dacaar@dacaar.org  بريښنا پته

  mariam.alimi@dacaar.org  
  www.dacaar.org  بريښنا پاڼه

 )Russia( د روسى فدراسيون سفارت
  )سفير (Zamir Kabulov جاللتماب  محترم

 د روسيى پخوانى سفارت
  كابل، داراالمان

         ټلفون     277 298 0700
  rusembafg@neda.af  بريښنا پته

 )AMI(  موسسههد روغتايى مرستو نړيوال
  )د اعزامى هيأت مشر (Anne Dutrey kayser محترمه

 D 4/10 , A سړك )د(څوارلسم كور، په 
  كابل، كارته پروان

         ټلفون     754 799 0799
0799 799 759                        

0700 281 658                        
0088 216 5020 2550                        

  kabul.hom@amifrance.org  بريښنا پته
  amiafgha@amifrance.org  
  www.amifrance.org  بريښنا پاڼه

 )WHO(د روغتيا نړيوال سازمان 
  )د اعزامى هيأت مشر (موسى احمد محترم

UNكمپاونډ، د جالل آباد سړك  
  كابل، پلچرخى

         ټلفون     066 760 0799
         فكس     113 308 23 0047

  registry@afg.emro.who.int  بريښنا پته

 )IMC( د روغتيا نړيوال هيئت
  )د ټولو اجراآتو آمر (نيك محمد قريشى محترم

، جيم سړك، د كارته ولى دويمه حصه، نهمه 139 او 138كور شميره 
 ناحيه

  كابل، شش درك
         ټلفون     903 284 0700
0700 288 229                        

0799 343 905                        
  nmohammad@imcworldwide.org  بريښنا پته

  naik_mohammad1@hotmail.com  
  www.imcworldwide.org  بريښنا پاڼه

 )RNA( د رويترز د خبررسولو سازمان
  )رياللوړ رتبه خب (سيد صالح الدين محترم

 ، پنځلسم سړك125ګور شميره  
  كابل، وزير اكبر خان

         ټلفون     943 275 0700
0799 335 285                        

0087 376 306 8789                        
  reutersinkabul@hotmail.com  بريښنا پته

 )PO(  دفترد ولس مشر
  )ولس مشر (حامد كرزى جاللتماب  محترم

  ماڼى رياست جمهورىد
  كابل، د ګلخانى ماڼى

         ټلفون     5011 210 020
020 210 5000                        

0700 028 2622                        
  president@afghanistangov.org  بريښنا پته

  spokesperson@afghanistangov.org  
  www.president.gov.af  بريښنا پاڼه

 )ACT ( لپاره مشورتى سازماند زدكړى
  )ادارى ريس (انجنير علم گل احمدى محترم

 )د بهارستان پارك تر شا(دريم كور، دويم سړك 
  كابل، كارته پروان

         ټلفون     953 362 0799
0799 326 594                        

0700 281 495                        
075 202 3276                        

  act_afg@yahoo.com  بريښنا پته
  alamgul@brain.net.pk  
  www.pcpafg.org/organizations/act  بريښنا پاڼه
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 )IRC( د ژغورنى نړيواله كميټه
  )د ټولو ريس (Ciaran Donnelly محترم

 ، د افغانانو كوڅه، نهمه ناحيه61كور شميره  
  كابل، شش درك

         ټلفون     930 283 0700
0799 160 119                        

0700 294 359                        
0087 376 1351 925/6                        

  ciaran.donnelly@theirc.org  بريښنا پته
  mobeen_azizi@hotmail.com  
  www.theirc.org  بريښنا پاڼه

 )SFL( د ژوند لپاره د سرپنا موسسه
 )ك سړك ترڅنګد پار(د شورا سړك 
  كابل، كارته سه
  arshad@shelter.org  بريښنا پته

 )NABDP( د ساحوى انكشاف ملى پروګرام
  )د پروګرام انسجام كوونكى (Mizuho Yokoi محترمه

 دريم منزل، د كليو د بيارغونى او پراختيا وزارت
  كابل، شاه محمود غازى واټ

         ټلفون     791 068 0700
  mizuho.yokoi@mrrd.gov.af  بريښنا پته

 )Pactec(  مشتركين خدماتو هوانوردى او مخابراتىد
  )د پروازونو آمر (فريدون نسيمى محترم

 ښى الس ته دولسم كور، لومړى كوڅه، پنځلسم سړك
  كابل، وزير اكبر خان

         ټلفون     679 282 0700
0799 300 837                        

         فكس     1044 5426 216 0088
  bookingkbl@pactec.net  بريښنا پته
  www.pactec.org  بريښنا پاڼه

 )PSD(  ملګرىټولنيز پرمختګد  -همتا 
  )ريس (انجنير عبدالحى محترم

 )د شمامى مكتب دننه(انچى باغ بانان 
  كابل، دشت برچى

         ټلفون     122 285 0700
0799 329 113                        
0799 503 047                        

  psdkabul@gmx.net  بريښنا پته
  sameem@qta.paknet.com.pk  

د افغانستان د علمى څيړنو  كابل پوهنتون كى
 )ACKU(مركز
  )د ټولو آمر (گلزى محترم

 د كابل پوهنتون مركزى كتابتون
  كابل، جمال مينه

  )335پست بكس (
         ټلفون     415 281 0700

075 200 9547                        
0799 328 883                        
0799 328 885                        

  aric@brain.net.pk  بريښنا پته
  acku@brain.net.pk  
  www.afghanresources.org  بريښنا پاڼه

 )SC-USA(  دفتريېخوندى ساتنى امريكاد د ماشومانو 
  )د ټولو ريس (Leslie Wilson ميرمن

 د داراالمان عمومى سړك، شركت ايستګاه، دريمه ناحيه
  كابل، ايوب خان مينه

  )642پست بكس (
         ټلفون     578 276 0700
0700 298 230                        

075 201 4336                        
0087 376 291 5290                        

  affo@afg.savethechildren.org  بريښنا پته
  lwilson@savethechildren.org  
  www.savethechildren.org  بريښنا پاڼه

 )SNI ( د پناه وركولو نړيواله موسسه-شيلټر نو 
  )ريس (Georg Taubmann محترم

 ، څلورم سړك488كور شميره 
  كابل، قلعه فتح اهللا
  info@shelter.de  بريښنا پته

 )MoBNTA( بايلو چارو وزارتد سرحداتو، قومونو او ق
  )وزير (عبدالكريم براهوى جاللتماب  محترم

 د هوايى ميدان سړك، ستره محكمه ته نږدى، نهمه ناحيه
  كابل، 3مكروريان 

         ټلفون     448 212 0700
020 230 1768                        

0799 335 270                        

 )SERVE (ارى دفترد سرف تربيوى او اضطر
 د پل سرخ سړك
  كابل، كارته چهار

  )4015پست بكس (
         ټلفون     496 281 0700

  info@serveafghanistan.org  بريښنا پته
  www.serveafghanistan.org  بريښنا پاڼه
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 )IFRC( د سره صليب فدراسيون
  )د نماينده ګانودهيأت مشر (جميله ابراهيم محترمه

 احمر په انګړ كى، پنځمه ناحيهد افغانى حالل 
  كابل، افشار

  )3039پست بكس (
         ټلفون     218 016 0700

0087 338 228 0530                        
         فكس     0534 228 338 0087

  hod.kinshasdel@wireless.ifrc.org  بريښنا پته
  sailab.ayubi@ifrc.org  
  www.arcs.org.af  بريښنا پاڼه

 )ICRC( د سره صليب نړيواله كميټه
  )د نماينده ګانودهيأت مشر (Philip Spoerri محترم

 د حاجى يعقوب څلورالرى
  كابل، نوى ښار

         ټلفون     078 279 0700
0799 550 055                        

0700 297 777                        
0088 216 5110 1288                        

         فكس     0941 273 376 0087
  kabul.kab@icrc.org  بريښنا پته
  www.icrc.org  بريښنا پاڼه

 )Saudi Arabia( د سعودى عربستان شاهى سفارت
  )شارژدافير (Abdullah Fahad Al-Kahtani جاللتماب  محترم
 د سترګو د دفتر ترشا

  كابل، شش درك
         ټلفون     2064 210 020

0700 255 555                        

 )SDF( د سنائى انكشافى بنياد
  )اجرايى ريس (راز محمد دليلى محترم

محمد علم فيض زاد ليسى ته (پنځم سړك، د انصارى څلور الرى 
 )نږدى

  كابل، نوى ښار
         ټلفون     638 220 0700

0799 325 171                        
020 220 1693                        

  sdf@ceretechs.com  بريښنا پته
  sdfkabul@ceretechs.com  
  www.sanayee.org  بريښنا پاڼه

 )SDF(  د كابل ساحوى دفتر-د سنائى انكشافى بنياد 
پاملرنى دفتر ته (د جرمن كلپ سړك، حاجى يعقوب څلورالرى 

 )نږدى
  كابل، نوى ښار

         ټلفون     437 285 0700
  www.sanayee.org  ا پاڼهبريښن

 د افغانستان د خلكو -د سنديګال موسسه 
 )SGAA(همكار
  )هد پروژى مشاور (Fiona Gall محترمه

 )د پارلمان تر شا(، اتم سړك 43كور شميره  
  كابل، كارته سه

         ټلفون     056 285 0700
0799 338 973                        

  sgaakabul@yahoo.com  بريښنا پته
  sgaakabul2@yahoo.com  
  www.sandygallsafghanistanappeal.org  بريښنا پاڼه

 )MoCI(  صنعت وزارت اوۍد سوداګر
  )وزير (داكتر مير محمد امين فرهنگ جاللتماب  محترم

 داراالمان عمومى سړك، د شورا سړك
  كابل، داراالمان

         ټلفون     0335 250 020
0700 235 966                        

0799 359 794                        
         فكس     0356 250 20 0093

  sulimanbasir@yahoo.com  بريښنا پته
  sulimanbasir@commerce.gov.af  
  www.commerce.gov.af  بريښنا پاڼه

 )SOZO( د سوزو نړيوال دفتر
  )داخلى ريس (عبدالوكيل مهربانزاده محترم

حاجى مير احمد ) ښى الس(م كور، دريمه كوڅه څلورم او پنځ
 جومات

  كابل، كارته پروان
         ټلفون     1120 200 075

0799 021 766                        
0700 278 633                        

  wakil@sozointernational.org  بريښنا پته
  info@sozointernational.org  
  www.sozointernational.org  بريښنا پاڼه

 )Ertebat( د سولى او پرمختګ لپاره د مفاهمى ډله
  )ريس (انجينر يونس اختر محترم

 )د بجلى پخوانى رياست ته مخامخ(د محب زاده پالزا دريم منزل 
  كابل، دهمزنګ

         ټلفون     558 224 0700
0799 426 092                        

0088 2168 4443 483-84                        
  ertebatteam@yahoo.com  بريښنا پته

  yunus_akhtar@yahoo.com  
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 )IWPR( د سولى او جنګ د راپور وركولو انستيتيوت
  )د ټولو ريس (Jean Mackenzie محترمه

 )د سينما بهارستان تر شا(دويمه كوڅه د قصابانو سړك ته نږدى 
  كابل، كارته پروان

         ټلفون     630 266 0700
0799 278 872                        
075 200 3493                        

  jrmackenzie2004@yahoo.com  بريښنا پته

 )CPAU( د سولى او يوالى لپاره د همكاريو ټولنه
  )ادارى ريس (كنشكا نوابى محترم

 دولسم كور، د قلعه فتح اهللا عمومى سړك
  كابل، قلعه فتح اهللا

         ټلفون     296 136 0799
0700 278 891                        

0088 216 8444 1448                        
  cpaukabul@yahoo.com  بريښنا پته

 )RoP( د سولى د بنسټ سازمان په افغانستان كى
  )ريس (Zach Lea محترمه

 )د تخنيك ايستګاه ته نږدى(د كارته چهار سړك، 
  بلكا، كارته چهار

         ټلفون     246 403 0799
  zach@rootsofpeace.org  بريښنا پته

  jdzlea@hotmail.com  
  www.rootsofpeace.org  بريښنا پاڼه

 )SCS( د سويدن د ماشومانو خوندى ساتنى دفتر
 )د حبيبيى عالى ليسى ته نږدى(، د الف سړك 2425كور شميره  
  كابل، كارته سه
  scskbl@pes.paknet.com.pk  بريښنا پته

 )SCA( د سويدن كميټه د افغانستان لپاره
  )د رياست سرپرست (داكتر شاه محمود محترم

 ا كوټ، د نبراسكا د مطبعى تر شايد جالل آباد عمومى سړك، پكت
  كابل، پلچرخى

  )5017پست بكس (
         ټلفون     711 037 0700

0799 387 628                        
0700 299 299                        
075 202 3568                        

         فكس     1655 220 20 0093
  shah.mahmood@sca.org.af  بريښنا پته

  elisabeth.johansson@sca.org.af  
  www.swedishcommittee.org  بريښنا پاڼه

  

 )Switzerland( د سويزرلنډ سفارت
  )سفير (Denis Feldmeyer جاللتماب  محترم

 ، ښى الس ته دريمه كوڅه، ديارلسم سړك285كور شميره 
  كابل، وزير اكبر خان

         ټلفون     902 274 0700
0799 203 475                        

020 230 1565                        
0092 51 227 9291                        

  kabul@sdc.net  بريښنا پته
  www.sdc.org.af  اڼهبريښنا پ

 )SP( د سويس د سولى سازمان، سويس پيس
 ) زيږنتون ته مخامخۍد مالل (45كور شميره 
  كابل، شهر آرا واټ

 )CI (د سويس د نړيوال همكاريو دفتر
  )د ټولو ريس (مجيب الرحمن محترم

د كاردان پوهنتون (، دويمه كوڅه، د كلوله پشته سړك 5كور شميره  
 )ته مخامخ
  كابل، نوى ښار

         ټلفون     715 261 0798
  mujib.afg@intercooperation.org.pk  بريښنا پته

  mujibrahman_73@hotmail.com  
  www.intercooperation.ch  بريښنا پاڼه

 )SADC(  لپارهۍ او همكارپرمختګد سويس سازمان د 
  )د ټولو ريس (Andreas Huber محترم

  كوڅه، ديارلسم سړك، ښى الس ته دريمه285كور شميره 
  كابل، وزير اكبر خان

         ټلفون     902 274 0700
0799 203 475                        

020 230 1565                        
  kabul@sdc.net  بريښنا پته
  www.sdc.org.af  بريښنا پاڼه

 )Sweden( د سويډن سفارت
  )مشاور (Rolf Eriksson محترم

 ، لومړى كوڅه، ديارلسم سړك70كور شميره 
  كابل، وزير اكبر خان

         ټلفون     1416 230 020
  ambassaden.kabul@sida.se  بريښنا پته

 )SHDO( د سټيپ روغتيايى او انكشافى موسسه
  )د پروګرام انسجام كوونكى (داكتر عبدالطيف راشد محترم

 د پل سرخ جنوب خوا كى دويم سړك
  كابل، كارته سه

         ټلفون     095 223 0700
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  Irashed_step@yahoo.com  بريښنا پته

 )CiC-ETC(  مركزروزنيزد سى آى سى موسسى 
  )د ښوونى او روزنى مشاور (حميدى محترم

  ته نږدىد انګريزانو هديرىد شهيد څلورالرى د سړك پاى، 
  كابل، قلعه موسى

         ټلفون     901 302 0799
0799 334 964                        

  admincic@neda.af  بريښنا پته
  suecic@neda.af  

 )CHF( د سى، اچ، اف موسسه
  )هد ټولو ريس (Christine Mulligan محترمه

 )د فاطمه جومات ترڅنګ(، دريم سړك 3071كور شميره  
  كابل، قلعه فتح اهللا

         ټلفون     818 202 0700
0799 420 112                        
0700 236 039                        

  arajpoot@chfaf.org  بريښنا پته
  cmulligan@chfaf.org  
  www.chfhq.org  بريښنا پاڼه

 )CRS (د سى آر اس  موسسه
  )د ټولو ريس (Paul Hicks محترم

 ، د شهيد څلور الرى، لسمه ناحيه649كور شميره  
  كابل، نوى ښار

         ټلفون     093 111 0799
0700 283 481                        

020 220 0880                        
  phicks@crsherat.org  بريښنا پته

  sjayasuriya@crsafgrelief.org  
  www.catholicrelief.org  بريښنا پاڼه

 )SVA( د شانتى رضاكارى ټولنه
  كابل، نوى ښار
  ichikawa@sva.or.jp  بريښنا پته
  www.jca.apc.org/sva/english  بريښنا پاڼه

 )CIPE( د شخصى پانګى اچوونو نړيوال مركز
  )د عمومى ريس مرستيال (Timothy N. Bisbee محترم

         ټلفون     329 428 0799
  tbisbee@cipe.org  بريښنا پته
  www.cipe.org  بريښنا پاڼه

 )NATO( د شمالى اتالنتيك پيمان ملكى نماينده ګى
  )د ملكى خدماتو لوړرتبه ريس (Minister Hikmet محترم

 )د امريكا سفارت ته تژدى(د ايساف مركزى قوماندانى 
  كابل، د لوى مسعود سړك

         ټلفون     262 511 0799
0799 511 255                        
0799 511 263                        

  natoscr@yahoo.com  بريښنا پته
  luksikm@isaf-hq.nato.int  

 )SO( د شهيدا موسسه
  )ريس (عبدالروف نويد محترم

 پل سرخ، عمر جان قندهارى جومات ته نږدى
  كابل، كارته سه

         ټلفون     1247 250 020
0799 328 901                        

  shuhadakabul@hotmail.com  بريښنا پته

د شهيدانو، معلولينو او ټولنيزو چارو 
 )MoMDSA(وزارت

  )وزير (نور محمد قرقين جاللتماب  محترم
 د ماركيټ ايستادګاه

  كابل، مكروريانلومړى 
         ټلفون     561 059 0700
075 200 3671                        

  molsa_af@yahoo.com  بريښنا پته

 )MSH(  لپاره د علومو ادارهغتياورد 
  )ريس (داكتر مبارك شاه محترم

 ، د داراالمان سړك24كور شميره  
  كابل، ايوب خان مينه
  www.msh.org/afghanistan  بريښنا پاڼه

 )Tolo( د طلوع ټلويزيون
  )د آمر مرستيال (امير شامل محترم

  )225پست بكس  (
         ټلفون     530 139 0798

0799 321 010                        
         فكس     771 425 8653 001

  info@tolo.tv  بريښنا پته
  sales@tolo.tv  
  www.arman.fm  بريښنا پاڼه

 )MoPH( د عامى روغتيا وزارت
  )وزير (داكتر سيد امين فاطمى جاللتماب  محترم

 د امريكا سفارت ته نږدى، لسمه ناحيه
  كابل،  څلورالرىعامه روغتياد 

         ټلفون     1377 230 020
0799 311 934                        
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0700 281 111                        
         فكس     2326 230 20 0093

  moph_minister@yahoo.com  بريښنا پته
  info@moph.gov.af  
  www.moph.gov.af  بريښنا پاڼه

 )AHF( د عبدالحق بنياد
  )اجرايى ريس (نصراهللا بريالى ارساليى محترم

ښه كى، دريم د ګل فروشى كوڅى په ګو(د ترابازخان څلورالرى 
 )منزل

  كابل، نوى ښار
         ټلفون     170 202 0700

0799 301 408                        
0700 602 182                        

0088 216 2113 0784                        
  abdulhaqfoundation@hotmail.com  بريښنا پته
  www.abdulhaq.org  بريښنا پاڼه

 )MoJ( وزارتد عدليى 
  )وزير (سرور دانش جاللتماب  محترم

 د پشتونستان څلور الرى، دويمه ناحيه
  كابل، پشتونستان واټ

         ټلفون     0322 210 020
0700 287 121                        

0799 348 954                        
0700 227 056                        

  info@moj.gov.af  بريښنا پته
  www.moj.gov.af  بريښنا پاڼه

 )GRSP( پرواګرامونه مرستندويهكليوال د غزنى 
  )ريس (محمد اسحق زيرك محترم

  سړكT، دريم 208كور شميره  
  كابل، كارته سه

         ټلفون     584 320 0799
0799 024 061                        

0700 280 588                        
0088 261 8444 0861                        

  mzeerak@gmail.com  بريښنا پته
  e_zeerak@yahoo.com  
  www.grsponline.com  بريښنا پاڼه

 )IMWIC(  نړيوال مركزسموند غنم او جوارو د 
  )د ټولو انسجام كوونكى (داكتر محمود عثمانزى محترم

 )يځ طرف تهد بهارستان پارك لويد(، دريمه كوڅه 157كور شميره 
  كابل، كارته پروان

  )5291پست بكس (
         ټلفون     083 282 0700

075 202 2335                        
  m.osmanzai@cgiar.org  بريښنا پته

 )MDM(  ډاكټرانو موسسهود فرانسى نړيوال
 قلعه نجارا، د دويم حمام مخى ته

  كابل، خير خانه
  )224پست بكس (

         ټلفون     412 282 0700
0799 203 821                        

  mdm59@inmarsat.francetelecom.fr  بريښنا پته

 )AFP( د فرانسى خبرى سازمان
  كابل، وزير اكبر خان

         ټلفون     666 282 0700
0799 215 027                        

  afpkabul@afp.com  بريښنا پته

 )France( د فرانسى سفارت
 د شير پور سړك

  كابل، نوى ښار
         ټلفون     032 284 0700

0798 979 841                        
         فكس     9867 301 376 0087

  chancellerie.kaboul-amba@diplomatie.gouv.fr  بريښنا پته
  sebastien.duhaut@diplomatie.gouv.fr  
  www.ambafrance-af.org  بريښنا پاڼه

 د انجينرى او مهندسى بيارغونى -فرحت 
 )FAER(موسسه
  )ريس (انجنير وكيل عزيزى محترم

 د مرواريد رستورانت ته نږدى
  كابل، كلوله پشته

         ټلفون     784 278 0700
0799 318 198                        

0700 206 435                        
  faer-aw-aziz@hotmail.com  بريښنا پته

 )FCCS( د فرهنګ او مدنى ټولنى بنياد
  )ريس (مير احمد جوينده محترم

 سالنګ واټ) د ملى آرشيف مخامخ (839كور شميره 
  كابل، ده افغانان

  )5965پست بكس (
         ټلفون     637 276 0700
0700 278 905                        
075 200 4005                        

         فكس     3578 202 75 0093
  mir_joyenda@yahoo.com  بريښنا پته
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  www.afghanfccs.org  بريښنا پاڼه

 )FES(  ايبرت ټولنهفريدريكد 
  )استوګن ريس (Rolf Paasch محترم

 ) هوټل تر شاهد ستار(انصارى څلور الرى، يفتالى سړك 
  كابل، نوى ښار

         ټلفون     441 280 0700
0799 338 094                        
0799 394 455                        

0700 278 270                        
  rolf@fes.org.af  بريښنا پته

  rohullah@fes.org.af  
  www.fes.org.af  بريښنا پاڼه

 )Finland( د فنلنډ سفارت
  )سفير (Antti Koistinen محترم

 سړك، لومړى كوڅه، لسم 39كور شميره 
  كابل، وزير اكبر خان

         ټلفون     034 284 0700
0700 284 212                        
020 210 3051                        

  sanomat.kab@formin.fi  بريښنا پته
  www.finland.org.af  بريښنا پاڼه

 )MoPW( وزارتد عامه فوايدو 
  )وزير (داكتر سهراب على صفرى جاللتماب  محترم

  لومړى سړك، نهمه ناحيهمكروريان د لومړى
  كابل،  مكروريان لومړى

         ټلفون     0374 230 020
0700 066 217                        

0799 311 875                        
0088 216 8444 3171                        

         فكس     1361 230 20 0093
  mys_afghanistan@yahoo.com  بريښنا پته

  marzia_pmu@yahoo.com  

 )FOCUS( فوكس د بشرى مرستو سازمان
  )اجرايى مدير (احمد جواد يوسفى محترم

 ، دويم سړك42كور شميره 
  كابل، قلعه فتح اهللا

         ټلفون     001 345 0799
  jawad.yousufi@focus.akdn-afg.org  بريښنا پته

 )TLO (د قومونو د اړيكو دفتر
  )ريس (احسان احمد ذهين محترم

 ، لومړى سړك83كور شميره 
  كابل، قلعه فتح اهللا

         ټلفون     000 335 0799
0700 203 527                        

  info@tlo-afghanistan.org  بريښنا پته
  contact@tlo-afghanistan.org  
  www.tlo-afghanistan.org  بريښنا پاڼه

 )FINCA(  مرستو بنيادو ټولنيزو نړيوال د-فينكا 
 د زابلى جاده، د سيند ترغاړه، پل سرخ

  كابل، كارته چهار
         ټلفون     3146 202 075

0799 209 822                        
  adminkabul@fincaafghanistan.org  بريښنا پته
  www.villagebanking.org  بريښنا پاڼه

 )Kazakhstan (رتد قزاقستان جمهورى سفا
  )سفير (Agybay Smagulov جاللتماب  محترم
 يولسم سړك
  كابل، وزير اكبر خان

         ټلفون     2494 230 020
0700 277 450                        

  sher60@mail.ru  بريښنا پته

 )KU( د كابل پوهنتون
  )د پوهنتون ريس (پوهاند داكتر عبدالحى مصلح  محترم
 ، د كابل پوهنتون، دريمه ناحيهجمال مينه
  كابل، كارته سخى

         ټلفون     0326 250 020
020 250 0245                        
020 250 0238                        

  yama_ameri@yahoo.com  بريښنا پته
  kazian53@hotmail.com  

 )Polytechnic(  كابل-  نيك پوهنتونكد پولى ت
  )ريس (ال داكتر مير فخرالدينپوهنو محترم

 د افشار سړك، كارته مامورين، پنځمه ناحيه
  كابل، باغ باال

         ټلفون     1933 200 075
020 220 1114                        

0700 276 803                        

 )KEU(  كابل- د تعليم او تربيه پوهنتون 
  )ريس (حضرت مير طوطاخيل محترم
 پنځمه ناحيه) د پوليس اكادمى تر څنګ(فشار سړك د ا

  كابل، افشار
         ټلفون     478 305 0799

0700 277 780                        
0799 342 904                        
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  muslim780@hotmail.com  بريښنا پته

 )KPL( د كابل عمومى كتابخانه
  )د ريس مرستيال (نبى زاده محترم
  كابل، ك اصغر څلورالرىد مل

 )KM (د كابل ښاروالى
  )ښاروال (داكتر غالم سخى نورزاد محترم

 ښوونى او روزنى وزارت ته مخامخ، د زرنګار پارك
  كابل، ده افغانان

         ټلفون     155 570 0799
0799 330 283                        

020 210 1350                        

 )ILO(  سازماند كار نړيوال
  )ريس (Shengjie Li محترم

 )تركيى سفارت ته مخامخ(  كمپاونډ UNDPد  
  كابل، شاه محمود غازى واټ

         ټلفون     055 258 0700
0088 216 8980 1021                        

  shengjie.ilokabul@undp.org  بريښنا پته
  amin.ilokabul@undp.org  

 )CIDA/PSU (ونو د مالتړ څانګهد كاناډا د پروګرام
  )ادارى سرپرست (فضل قادر محترم

 ، پنځلسم سړك، ښى الس ته دويمه كوڅه543كور شميره  
  كابل، وزير اكبر خان

         ټلفون     203 843 0799
0799 344 163                        

  finance@psukabul.org  بريښنا پته
  mallila@psukabul.org  

  www.psukabul.org  پاڼهبريښنا 

 )Canada( د كاناډا سفارت
  )سفير (David Sproule جاللتماب  محترم

 ، پنځلسم سړك256كور شميره 
  كابل، وزير اكبر خان

         ټلفون     800 742 0799
0799 304 499                        

         فكس     805 742 799 0093
  kabul@international.gc.ca  بريښنا پته

  canadakabul2@yahoo.com  

 )Concern( د كانسرن نړيوال سازمان
  )د ټولو ريس (Luke Stephens محترم

 څلورم سړك

  كابل، قلعه فتح اهللا
         ټلفون     572 294 0700
0799 411 662                        

0799 489 507                        
  luke.stephens@concern.net   بريښنا پته
  www.concern.net  بريښنا پاڼه

 )MoMI( د كانو او صنايعو وزارت
  )وزير (انجنير محمد ابراهيم عادل جاللتماب  محترم

 ماليى وزارت ته مخامخ، د پشتونستان څلور الرى، دويمه ناحيه
  كابل، پشتونستان واټ

         ټلفون     0309 210 020
0700 009 527                        

0799 415 444                        
  mmiafg@hotmail.com  بريښنا پته

  mmiafg@gmail.com  

 )ICG( د كرايسس نړيوال ګروپ
  )لوړ رتبه تحليل كوونكى (Joanna Nathan محترمه

  كابل، كلوله پشته
         ټلفون     757 458 0799

0799 660 990                        
0799 409 570                        

  jnathan@crisisgroup.org  بريښنا پته
  sgdarwish@crisisgroup.org  
  www.crisisgroup.org  بريښنا پاڼه

 )MoAI( د كرنى او ابو لګولو وزارت
  )وزير (عبيداهللا رامين جاللتماب  محترم

 كابل پوهنتون ته مخامخ، دريمه ناحيه
  كابل، جمال مينه

  )10004پست بكس (
         ټلفون     0311 250 020
020 250 0315                        

0700 898 989                        
020 250 0146                        

         فكس     0315 250 20 0093
  info@agriculture.gov.af  بريښنا پته

  sohila@agriculture.gov.af  
  www.agriculture.gov.af  بريښنا پاڼه

 )CA( د كريسشن ايډ موسسه
  )د پاليسى د مدافعى مدير (سلطان مقصود فضل محترم

 ، پنځم سړك562كور شميره  
  كابل، قلعه فتح اهللا

  )5894پست بكس (
         ټلفون     1610 200 075
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0700 292 363                        
0799 565 799                        

0088 216 5110 0730                        
  ca-advocacy@io-global.com  بريښنا پته

  ca-advocacy@web-sat.com  
  www.christian-aid.org  بريښنا پاڼه

 )Caritas–Ireland( ايرلند موسسه-د كريټاس
  )د پروګرام مدير (Collette Kirwan محترمه

 يه، د شهيد څلور الرى، لسمه ناح649كور شميره  
  كابل، نوى ښار

         ټلفون     742 279 0700
0799 890 223                        

0700 068 916                        
  ckirwan@trocaire.ie  بريښنا پته

  zafar_trocaire@caritas.org  
  www.keepourword.org  بريښنا پاڼه

 )Caritas–Italy( ايټاليا موسسه-د كريټاس
  )د ټولو ريس (Luigi Biondi محترم

 ، د شهيد څلور الرى، لسمه ناحيه649كور شميره  
  كابل، نوى ښار

         ټلفون     746 371 0799
  caritas.italy.kabul@gmail.com  بريښنا پته

 )Caritas-Germany(  موسسهآلمان-د كريټاس
  )د ټولو ريس (Timo Christians محترم

 ور الرى، لسمه ناحيه، د شهيد څل649كور شميره  
  كابل، نوى ښار

  )3061پست بكس (
         ټلفون     632 014 0700
0700 280 231                        

  Caritas_Germany_PSOA@caritas.org  بريښنا پته
  timo-christians@caritas.org  
  www.caritas-international.de  بريښنا پاڼه

 )MoCY (د كلتور او ځوانانو وزارت
  )وزير (عبدالكريم خرم جاللتماب  محترم

 د مخابراتو وزارت تر شا
  كابل، ل باغ عمومىپ

         ټلفون     385 884 0799
  akrimkhurram@yahoo.com  بريښنا پته

 )Killid( د كليد راديو
  )خپرونكى (موسسه خدماتى انكشافى بشرى براى افغانستان 

 ، لومړى ايستګاه223كور شميره  
  كابل، وله پشتهكل

         ټلفون     0717 250 020
  www.thekillidgroup.com  بريښنا پاڼه

 )TKG-MO( د كليد ګروپ مطبوعاتى دفتر
  )اجرايى ريس (عزيز احمد حكيمى محترم

 د كلوله پشته لومړى حصه، د ابوحنيفه جومات ته نږدى
  كابل، كلوله پشته

         ټلفون     618 696 0799
0799 329 832                        

020 220 0573                        
         فكس     0574 220 20 0093

  aziz.hakimi@thekillidgroup.com  بريښنا پته
  najiba.ayubi@thekillidgroup.com  
  www.thekillidgroup.com  بريښنا پاڼه

 )CWS( پاكستان/ افغانستان-د كليسا نړيوال خدمات 
  )هريس (ماروين پرويز ترمهمح

 ، څلورم سړك، د انصارى څلورالرى236كور شميره  
  كابل، نوى ښار

         ټلفون     377 274 0700
  cwsisb@isb.comsats.net.pk  بريښنا پته

  cwskabul@cyber.net.pk  
  www.cwspa.org  بريښنا پاڼه

 )MRRD( د كليو د بيارغونى او پراختيا وزارت
  )وزير (محمد احسان ضيا رمجاللتماب  محت

 )د باندينى چارو وزارت ته مخامخ(شاه محمود غازى واټ 
  كابل، شاه محمود غازى واټ

         ټلفون     5128 210 020
020 210 1347                        

0700 281 352                        
0799 302 255                        

  info@mrrd.gov.af  بريښنا پته
  ehsan_zia@mrrd.gov.af  
  www.mrrd.gov.af  بريښنا پاڼه

 )COMPRI-A( د كمپرى اى موسسه
  )هد عمومى ريس مرستيال (Mary McCabe محترمه

 شهاب الدين واټ) د انصاف هوټل تر څنګ (852كور شميره 
  كابل، نوى ښار

         ټلفون     820 683 0700
0798 119 738                        
0799 015 649                        

  mmccabe@constellagroup.com  بريښنا پته
  www.constellagroup.com  بريښنا پاڼه
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 )MoI( د كورنيو چارو وزارت
  )وزير (انجنير زرار احمد مقبل جاللتماب  محترم

 شاه محمود غازى وات
  كابل، نوى ښار

         ټلفون     818 320 0799
020 220 0159                        

 )KICA(  همكاريو سازمانود كوريا د نړيوال
  )د ټولو ريس (Hyun Jun Rho محترم

 ، پنځمه كوڅه، ديارلسم سړك345كورشميره 
  كابل، وزير اكبر خان

         ټلفون     645 277 0700
0700 202 372                        

  janyejaney1@yahoo.com  بريښنا پته

 )MoRRA( د كډوالو او راستنيدونكو چارو وزارت
  )وزير (استاد محمد اكبر جاللتماب  محترم

 د جنګلك فابريكى شاته، اوومه ناحيه
  كابل، ويسل آباد

  )5806پست بكس (
         ټلفون     949 474 0700

0700 285 091                        
0700 278 234                        

  info@morr.gov.af  بريښنا پته
  www.morr.gov.af  بريښنا پاڼه

 )MoHE( و زده كړو وزارتړد لو
  )وزير (داكتر محمد اعظم دادفر جاللتماب  محترم

 دريمه ناحيه) د كابل پوهنتون تر شا(د مخابرات كوڅى ته مخامخ 
  كابل، كارته چهار

         ټلفون     0049 250 020
0700 502 298                        

0799 007 554                        
0799 276 952                        

  afmohe@hotmail.com  بريښنا پته
  mohe@hotmail.com  

 )AGO(لوى څارنوالى 
  )لوى څارنوال (څارنپوه الحاج عبدالمحمود دقيق محترم

 ايمنى واټ، لسمه ناحيه
  كابل، قلعه فتح اهللا

         ټلفون     0017 220 020
0700 290 940                        

         فكس     3421 202 75 0093

 )Libya (د ليبيا سفارت
  )شارژدافير (Mohammad Hassan Elayeb جاللتماب  محترم

 دريم كور، د ذنبق سړك
  كابل، د ذنبق څلورالرى

         ټلفون     1084 210 020

 )MoF( د ماليى وزارت
  )وزير (داكترانورالحق احدى جاللتماب  محترم

 د پشتونستان څلور الرى، دويمه ناحيه
  كابل، پشتونستان واټ

         ټلفون     0387 210 020
020 210 2837                        
020 210 0390                        

         فكس     3439 210 20 0093
  bis_kammawie@hotmail.com  بريښنا پته

  razique.samadi@mof.gov.af  
  www.mof.gov.af  بريښنا پاڼه

 )MCPA(  او پالن جوړولو سازمانۍد ماين پاك
  )ريس (انجنير حاجى عتيق اهللا محترم

د محمود خان پله څخه د شش لومړى كور، ښى الس كى لومړى كوڅه 
 درك په لور
  كابل، شش درك
  mcpa@mail.com  بريښنا پته

  attiqulah@mcpa_net.org  

 )MAG( مشورتى ډله د ماين
  )د تخنيكى اجراآتو آمر (John R. Kirby محترم

 د غازى استديوم تر شا
  كابل، حضورى چمن

         ټلفون     001 837 0799
0700 058 148                        

0088 216 2111 8483                        
  jabbamines1@hotmail.com  بريښنا پته

 )USGS(  اياالتو د جيولوجيكى سروى ادارهود متحد
  )د پروژى د ريس مرستيال (محمد فهيم ظهير محترم

د كابل (د اګرومټ د پروژى دفتر، د كرهنى او ابولګولو وزارت 
 )پوهنتون ته مخامخ

  كابل، جمال مينه
         ټلفون     334 193 0799

0700 156 738                        
075 200 9848                        

  fahim.zaheer@agriculture.gov.af  بريښنا پته
  fahimzaheer@yahoo.com  
  www.usgs.org  بريښنا پاڼه

 )UAE ( سفارتد متحدو عربى اماراتو
  )سفير (Ali Moh bin Hummad Alshamsi جاللتماب  محترم
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 د زنبق څلور الرى
  لكاب، شاه محمود غازى واټ

 )MoC( د مخابراتو وزارت
  )وزير (انجينر اميرزى سنگين جاللتماب  محترم

 پل باغ عمومى، دويمه ناحيه
  كابل، محمد جان خان واټ

  )5428پست بكس (
         ټلفون     1113 210 020
020 210 1104                        

0799 230 067                        
020 210 2680                        

         فكس     1137 210 20 0093
  contact@moc.gov.af  بريښنا پته

  khalid.saleem@moc.gov.af  
  www.moc.gov.af  بريښنا پاڼه

 )CS (د مدنى ټولنى مجله
  )خپرونكى (د افغانستان د مدنى ټولنى مجتمع

 د ماللى زيږنتون ته مخامخ
  كابل، شهر آرا

         ټلفون     470 297 0700
020 210 1610                        

 )MADERA( د مديرا موسسه
  )د ټولو ريس (Franck Lefebvre محترم

 ، اووم سړك133كور شميره  
  كابل، قلعه فتح اهللا

         ټلفون     869 281 0700
0087 376 2658                        

  madera_kaboul@yahoo.fr  بريښنا پته
  maderaadp@yahoo.fr  

 )MC(  موسسههد مرسى كراپس  نړيوال
  )د ټولو ريس (Nigel Pont محترم

 ښى الس كى دويم كور) د كابل لندن ماركيټ ته مخامخ(پنځم سړك 
  كابل، قلعه فتح اهللا

  )838پست بكس (
         ټلفون     725 300 0700

0799 218 894                        
  npont@mercycorpsfield.org  بريښنا پته
  www.mercycorps.org  بريښنا پاڼه

 )CADA (د مركزى آسيا انكشافى سازمان
  )د دفتر مشر (Greg Spackman محترم

 د شورا سړك، دريمه كوڅه
  كابل، كارته سه

  info@mercy.se  بريښنا پته
  www.mercy.se  بريښنا پاڼه

  
 )MERLIN( د مرلين موسسه

  ) آمرسيمه ييز (Jacob Hughes محترم
 د مسلم څلور الرى

  كابل، نوى ښار
  kabul.rep@merlin-afghanistan.org  بريښنا پته

  cm@merlin-afghanistan.org  

 )MSI(  افغانستان-د مريستوپس نړيواله موسسه 
  )د ټولو ريس (فرهاد جاويد محترم

  ناحيهدوهمهڅلورم كور، دويم سړك، د كارته پروان لومړى حصه، 
  لكاب، كارته پروان

         ټلفون     616 277 0700
0799 856 459                        
0799 568 383                        

  msafghan1@hotmail.com  بريښنا پته
  msafghan@hotmail.com  

د مطبوعاتو، پاليسى او مدنى ټولنى 
 )IMPACS(انستيتيوت

  )هاستوګن ريس (Jane McElhone محترمه
 ، نهم سړك، لسمه ناحيه60كور شميره 
  كابل، تايمنى واټ

         ټلفون     383 566 0799
0799 397 507                        

  impacskabul@hotmail.com  بريښنا پته
  sayedmalang@yahoo.com  
  www.impacs-afghanistan.org  بريښنا پاڼه

 )Malalai( د ماللى مجله
  )هريس (جميله مجاهد محترمه
 يم مكرورياندر

  كابل، مكروريان

 )UNFPA(  صندوق وجهىد وگرو د ملگرو ملتونو
  )ريس (Alain Sibenaler محترم

  انګړ، د جالل آباد سړكUNOCAد 
  كابل، د جالل آباد سړك

  )16030پست بكس (
         ټلفون     100 263 0700

0700 181 149                        
0700 181 150                        

  momand@unfpa.org  بريښنا پته
  www.afghanistan.unfpa.org  بريښنا پاڼه
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 )FAO(  او كرني ادارهخوراكى توكوملتونو د د ملګرو 
  )ريس (Serge Verniau محترم

 )كابل پوهنتون ته مخامخ (يد كرهنى او ابو لګولو وزارت سره يوځا
  كابل، جمال مينه

         ټلفون     154 288 0700
0799 311 535                        

0700 274 515                        
  serge.verniau@fao.org  بريښنا پته

  fao-afg@fao.org  
  www.fao.org  بريښنا پاڼه

 )UNDSS(  ملتونو امنيتى سازمانود ملګر
 )تركيى سفارت ته مخامخ(  كمپاونډ UNDPد  

  كابل، شاه محمود غازى واټ
         ټلفون     673 281 0700
0700 281 285                        
0700 218 882                        

0088 216 5420 0320                        
  lausberg@un.org  بريښنا پته

  waisy@un.org  

 )UNSECOORD(  ملتونو امنيتى كوآرديناتورود ملګر
  )مشرد دفتر  (Jean Lausberg محترم

 )تركيى سفارت ته مخامخ(  كمپاونډ UNDPد  
  كابل، شاه محمود غازى واټ

  desmond.charles@undp.org  بريښنا پته

  
 ملتونو انكشافى ود ملګر د ښځو لپاره
 )UNIFEM(بودجه
  )هد دفتر مشر (Meryem Aslan محترمه

 )تركيى سفارت ته مخامخ(  كمپاونډ UNDPد  
  كابل، شاه محمود غازى واټ

         ټلفون     454 285 0700
0700 282 446                        

0087 376 166 0769                        
  registry.unifem@undp.org  بريښنا پته
  www.afghanistan.unifem.org  بريښنا پاڼه

 )UNDP(  ملتونو انكشافى پروګرامود ملګر
  )هرپرستد عمومى رياست س (Anita Nirody محترمه

 )تركيى سفارت ته مخامخ(  كمپاونډ UNDPد  
  كابل، شاه محمود غازى واټ

  )5پست بكس (
         ټلفون     4000 212 020

020 212 4076                        
0700 691 985                        

         فكس     8836 346 676 0087
  anita.nirody@undp.org  بريښنا پته

  registry.af@undp.org  
  www.undp.org.af  بريښنا پاڼه

 )UNDP( د ملګرى ملتونو انكشافى پروګرام
  )د عامه اړيكو مدير (اكمل داوى محترم

 )تركيى سفارت ته مخامخ(  كمپاونډ UNDPد  
  كابل، شاه محمود غازى واټ

  )5پست بكس (
         ټلفون     4098 212 020

0700 294 287                        
         فكس     8836 346 376 0087

  akmal.dawi@undp.org  بريښنا پته
  www.undp.org.af  بريښنا پاڼه

د ملګرى ملتونو د ماين پاكى د پروګرام مركز د 
 )UNMACA( افغانستان لپاره

  )د بهرنيو اړيكو انسجام كوونكى (Patrick Fruchet محترم
  سړك)ج(، 95كورشميره  
  كابل، ر خانوزير اكب

  )520پست بكس (
         ټلفون     645 276 0700

0799 343 767                        
0700 043 447                        

0087 076 291 8170                        
         فكس     871 291 076 0087

  patrick@unmaca.org  بريښنا پته
  info@unmaca.org  

 ملتونو د بشرى او هوايى خدماتو ود ملګر
 )UNHAS(دفتر
  )د هوايى عملياتو ريس (Philippe Martou محترم

 )د فرانسى سفارت ته مخامخ (103د صولى سړك، كور شميره  
  كابل، وزير اكبر خان

         ټلفون     070 284 0700
  kabul.unhas@wfp.org  بريښنا پته

 )UNOPS( فتر خدماتو دد پروژو دد ملګرى ملتونو 
  )د ټولو انسجام كوونكى (Gary King Helseth محترم

  انګړ، د جالل آباد سړكUNOCAد 
  كابل، د جالل آباد سړك

         ټلفون     052 761 0799
0700 282 484                        

         فكس     064 990 142 0097
  garyh@unops.org  بريښنا پته

  unopskabul@unopsmail.org  
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  www.unops.org.af  بريښنا پاڼه

 )UNEP(  ملتونو د چاپيريال پروګرامود ملګر
  )د پروګرام آمر (داكتر آصف على زيدى محترم

 د ملګرى ملتونو د چاپيريال پروګرام سره يو ځاى 
  كابل، د داراالمان سړك

         ټلفون     837 565 0799
  ajmal.nikzad@unep.ch  بريښنا پته
  www.postconfilict.unep.ch   پاڼهبريښنا

 )UNICEF(  ملتونو د ماشومانو د مالتړ صندقود ملګر
  )د ټولو ريس (Bernt Aasen محترم

  انګړ، د جالل آباد سړكUNOCAد 
  كابل، پل چرخى

  )54پست بكس (
         ټلفون     000 507 0799
0799 607 102                        

0799 607 605                        
0087 376 192 4995                        
         فكس     4996 192 376 0087

  ayusefi@unicef.org  بريښنا پته
  mrafi@unicef.org  
  www.unicef.org  بريښنا پاڼه

 )UNV( دفترد رضاكارانو ملتونو ود ملګر
  )هريس (Monica E. Villarindo محترمه

 )ركيى سفارت ته مخامخت(  كمپاونډ UNDPد  
  كابل، شاه محمود غازى واټ

         ټلفون     520 282 0700
  information@unvolunteers.org  بريښنا پته

  monica.villarindo@undp.org  
  www.unv.org  بريښنا پاڼه

 -  ملتونو د بشر د استوګنو پروګرام ود ملګر
 )UN-Habitat(هبيتات
  )ريس (Graham Lowe محترم
 ، اتم سړك235ر شميره كو

  كابل، تايمنى
         ټلفون     000 279 0700
0700 161 136                        

0799 339 483                        

 )UNHCR ( ملتونو د مهاجرينو عالى كميشنرىود ملګر
  )ريس (Jacques Mouchet محترم

  سړكصولى، د 41كور شميره  
  كابل، نوى ښار

  )3232 بكس پست(

         ټلفون     049 279 0700
0700 234 809                        
0700 279 229                        

0088 216 5110 0504                        
         فكس     501 397 227 0041

  jensen@unhcr.org  بريښنا پته
  shahidy@unhcr.org  
  www.unhcr.org  بريښنا پاڼه

 ملتونو علمى، كلتورى او تعليمى ود ملګر
 )UNESCO(موسسه
  )همدير (Brigitte Denis محترمه

 )تركيى سفارت ته مخامخ(  كمپاونډ UNDPد  
  كابل، شاه محمود غازى واټ

         ټلفون     229 344 0799
  malama.meleisea@undp.org  بريښنا پته

 )AMN( د ملى آرمان ورڅپاڼه
  )ستر چلونكى (حيدر مطهرمير  محترم

 دريم منزل، د آزادى مطبعى تعمير، دريم مكروريان
  كابل، مكروريان

 )NDA (د ملى پرمختياو ټولنه
  )هريس (نظيفه محترمه

 11څلورم مكروريان، دولسم بالك، اپارتمان شميره  
  كابل، مكروريان

         ټلفون     603 354 0799
0700 255 196                          

 )OC/NSP(  كميټه مشورتىپروګرام د ملى پيوستون
  )د ملى پيوستون پروګرام ادارى مرستيال (عبدالرحمن محترم

 د تشكيالت سړك، د داراالمان عمومى سړك
  كابل، داراالمان

         ټلفون     057 269 0700
0799 234 170                        
0799 327 025                        

  a.rahman@nspafghanistan.org  بريښنا پته
  andreas.schild@nspafghanistan.org  
  www.nspafghanistan.org  بريښنا پاڼه

 )MoD( د ملى دفاع وزارت
  )وزير (جنرال عبدالرحيم وردك جاللتماب  محترم

 د جمهورى رياست ماڼى ته مخامخ، دويمه ناحيه
  كابل، پشتونستان واټ

         ټلفون     0457 210 020
020 210 4200                        

0700 268 888                        
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  info@mod.gov.af  بريښنا پته
  www.mod.gov.af  بريښنا پاڼه

د مهاجرت او انكشافى همكاريو د متخصصينو 
 )AGEF( سازمان
  )اجرايى ريس (خالد نورزاد محترم

 ) تر څنګ دفترTHWد (د حبيبيى ليسى چوك 
  كابل، د داراالمان سړك

         ټلفون     506 300 0799
  returnee-uk@agef-afghnistan.org  بريښنا پته
  www.agef.net  بريښنا پاڼه

 )IOM( د مهاجرت نړيوال سازمان
  )د هيأت د ريس مرستيال (Peter Krogh Sorensen محترم

ونو د ، د انصارى څلور الرى، د ملګرى ملت1093كور شميره 
 ميلمستون تر شا

  كابل، نوى ښار
         ټلفون     820 278 0700

020 220 1022                        
0700 185 960                        

  psorensen@iomkabul.net  بريښنا پته
  publicinformation@iomkabul.net  
  www.iom.int/afghanistan  بريښنا پاڼه

 )ORA(  موسسهمرستو سره د د مهاجرو يتيمانو
  )د ټولو ريس (Joop Teeuwen محترم

 د حبيبيى ليسى ترڅنګ
  كابل، حاجى ايوب مينه

  )2013پست بكس (
         ټلفون     930 331 0799

0799 311 678                        
0799 582 812                        

  director@oracentralasia.org  بريښنا پته
  info@oracentralasia.org  
  www.oracentralasia.org  بريښنا پاڼه

 )UMCOR( كميټه د متديست متحده لپاره ود مرست
  )د اعزامى هيأت مشر (Vince Steur محترم

 ، د شاه بوبوجان سړك)حج وزارت ته نږدى (57كور شميره 
  كابل، نوى ښار

         ټلفون     953 201 0799
0799 230 835                        

0799 667 657                        
  vince@umcor-afghanistan.org  بريښنا پته

  hameed@umcor-afghanistan.org  
  /http://gbgm-umc.org/umcor/ngo  بريښنا پاڼه

 )MEDAIR( د ميداير موسسه
  )د ټولو ريس (Eric Sinclair محترم

 حيه، لسمه نا7، سړك شميره 812كور شميره 
  كابل، قلعه فتح اهللا

         ټلفون     778 296 0700
0799 337 581                        

0700 274 501                        
0087 376 294 5643                        

         فكس     643 945 362 0087
  cd-afg@medair.org  بريښنا پته

  admin-afg@medair.org  
  www.medair.org  نا پاڼهبريښ

 )ME( موسسه ايسټ ميشن د
د ستاره هوتل (، فاريابى واټ، د انصارى څلور الرى 412كور شميره  
 )جنوب خوا كى
  كابل، نوى ښار

         ټلفون     121 344 0799
0799 865 699                        

0088 216 5420 0532                        
         فكس     0531 6420 216 0088

  afghanistan@miseast.org  بريښنا پته
  www.miseast.org  بريښنا پاڼه

 )NCA( و مرستى د كليساو هيوادد ناروى
  )استوګن ريس (Gry Synnevaag محترم

 سراى غزنى) د هنر مسلكى ليسى ته نږدى(، 1071كور شميره 
  كابل، كارته چهار

         ټلفون     683 324 0799
0700 201 421                        

  ncakabul@online.no  بريښنا پته
  ncakabul@brain.net.pk  

 )NRC( د ناروى د مهاجرينو شورا
  )هد دفتر مدير (نسرين ولى محترمه

 دريمه ناحيه) د مخابراتو دفتر ته مخامخ (127كور شميره  
  كابل، كارته چهار

         ټلفون     365 284 0700
0799 257 408                        
0700 198 935                        

  af.offasst@nrcafpk.org  بريښنا پته
  regspecialasst@nrcafpk.org  
  www.nrc.no  بريښنا پاڼه

 )Norway( د ناروى شاهى سفارت
  څلورمه كوڅه، پنځلسم سړكتهدريم كور، ښى الس 
  كابل، وزير اكبر خان
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         ټلفون     026 201 0700
0700 297 476                        
020 230 0899                        

0087 076 259 6925                        
         فكس     1156 006 060 0087

  helene.sand.andresen@mfa.no  بريښنا پته
  emb.kabul@mfa.no  
  www.norway.org.af  بريښنا پاڼه

 )NAC(  افغانستان لپاره د ناروى كميټهد
  )د ټولو ريس (زمرى احمدزاى محترم

 ، دريم سړك، د انصارى څلور الرى206كور شميره 
  كابل، نوى ښار

         ټلفون     525 284 0700
0799 320 667                        

020 220 1696                        
  nacadmin@neda.af  بريښنا پته

 د ملګرو ملتونو د نشه يې توكو او جرايمو پر ضد د
 )UNODC(مبارزى دفتر 

  )هريس (Doris Buddenberg محترمه
 )ښى الس ته(، پنځلسم سړك، څلورمه كوڅه 51/49كور شميره  
  كابل، وزير اكبر خان

  )5پست بكس (
         ټلفون     698 279 0700
020 230 2233                        
0799 002 806                        

0088 216 5552 1909                        
         فكس      8836 346 376 0087

  doris.buddenberg@unodc.org  بريښنا پته
  fo.afghanistan@unodc.org  
  www.unodc.org  بريښنا پاڼه

 )MoCN (د نشه يى توكو پرضد د مبارزى وزارت
  )وزير (انجينر حبيب اهللا قادرى جاللتماب  محترم

 بنايى) د ترافيكو رياست ته نږدى(د جالل آباد عمومى سړك 
  كابل، 3مكروريان 

         ټلفون     904 201 0700
0799 097 759                        
0798 982 531                        

0700 480 513                        
  k.hamid@mcn.gov.af  بريښنا پته

  zulmay_k@mcn.gov.af  
  www.mcn.gov.af  بريښنا پاڼه

 )ISRA( د نړيوال اسالمى مرستو سازمان
  )د ټولو ريس (عبدالعزيز عباكار محترم

 ، د شاه بوبوجان سړك)ستاره هوتل ته نږدى (57كور شميره 
  كابل، نوى ښار

         ټلفون     729 328 0799
0088 216 8980 0758                        

  isra_afg@yahoo.com  بريښنا پته
  www.isra-relief.org  بريښنا پاڼه

د متحدو اياالتو   پرمختياوو لپارهود نړيوال
 )USAID(سازمان
  )د اعزامى هيأت ريس (Alonzo Fulgham محترم

 )د امريكا سفارت ته مخامخ انګړ(كف 
  كابل، د لوى مسعود سړك

         ټلفون     236 234 0700
0799 825 907                        

  kabulusaidinformation@usaid.gov  بريښنا پته
  andreherna@gmail.com  
  www.usaidafghanistan.org  بريښنا پاڼه

 )WFP( د خواړو نړيوال پروګرام
  )د دفتر مشر (Charles Vincent محترم

 )د فرانسى سفارت ته مخامخ( د صولى سړك 103
  كابل،  اكبر خانوزير

  )1093پست بكس (
         ټلفون     0216 210 020

0088 216 111 0189                        
         فكس     4966 304 376 0087

  wfp.kabul@wfp.org  بريښنا پته
  www.wfp.org/afghanistan  بريښنا پاڼه

 )RI(  مرستو دفترود نړيوال
  ) ريسد ټولو (Flouran Walli محترمه

 )عمومى حمام ته مخامخ(د حاجى مير احمد جومات سړك 
  كابل، كارته پروان

         ټلفون     752 316 0799
0700 283 991                        

  kabul@ri.org  بريښنا پته
  flouran@ri.org  
  www.ri.org  بريښنا پاڼه

 )IAM(  ساحوى دفتر- نړيوال مرستندوى هيات
  )سيمه ييز آمر (Len Clift محترم
  كابل، كارته سه

  )625پست بكس (
         ټلفون     295 277 0700

0799 337 611                        
  kblreg@iamafg.org  بريښنا پته
  www.iam-afghanistan.org  بريښنا پاڼه
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 )Nye ( ويشنى دفترګړندهد نى د 
  )د دفتر مسؤل (سيد جان جواد محترم

  د ازبكانو جومات ته نږدى،424كور شميره  
  كابل، كارته سه

         ټلفون     701 201 0700
  jawad1383@yahoo.com  بريښنا پته
  www.thekillidgroup.com  بريښنا پاڼه

 )Nai(  د آزادو خپرونو مالتړ كوونكى-د نى شبكه 
  )اجرايى ريس (مجيب خلوتگر محترم

يانا تلويزيون كوڅه ، د آرتم ځايد داراالمان عمومى سړك، د شركت 
 )خواجه مال جومات ته نږدى(

  كابل، كارته سه
         ټلفون     297 220 0700

0799 412 777                        
  mujeeb@nai.org.af  بريښنا پته
  www.nai.org.af  بريښنا پاڼه

 )NYT( د نيو يورك ټايمز ورځپاڼه
  )ريس (سلطان محمد منادى محترم

  كابل، وزير اكبر خان
         ټلفون     1088 210 020

0700 276 594                        
0700 279 339                        

0087 376 264 0225                        
         فكس     0438 226 077 0087

  nytkabul@yahoo.com  بريښنا پته
  munadi2@yahoo.com  

 )CORDAID( د هالند كورډ ايډ موسسه
  )د ټولو ريس (Allard Jansen محترم

د زرغونى ليسى تر (، البيرونى واټ، لسمه ناحيه 338كور شميره  
 )شا

  كابل، قلعه فتح اهللا
         ټلفون     4245 201 075
0700 277 689                        

0799 213 936                        
0088 216 5110 0144                        

  allard.jansen@caritas.org  بريښنا پته
  habib.marwat@caritas.org  
  www.cordaid.nl  بريښنا پاڼه

 )WCH(  ماشومانو موسسهځپلىد هالنډ د جنګ 
  )د اعزامى هيأت مشر (Julian Smith محترم
 اتم سړك

  كابل، قلعه فتح اهللا
         ټلفون     819 209 0799

075 202 2250                        
0031 638 246 473                        

  juliansmith_wch@yahoo.com  بريښنا پته
  www.warchild.nl  بريښنا پاڼه

 )HAN( د هزاره جات مياشتنى خبرپاڼه
 د ميوند روغتون ته مخامخ، د تميم خالد د درملتون دويم پوړ

  كابل، چنداول
         ټلفون     558 224 0700

 )Netherlands(  سلطنتى سفارتد هالنډ
  )سفير (Roeland van der Geer جاللتماب  محترم

 دويم او دريم كور، څلورم سړك، غياث الدين او انصارى واټ
  كابل، نوى ښار

         ټلفون     641 286 0700
0700 286 847                        

020 220 1601                        
         فكس     1601 200 20 0093

  kab-az@minbuza.nl  بريښنا پته
  kab@minbuza.nl  
  www.kabul.nlembassy.org  بريښنا پاڼه

 )Hamkary-CHA( د همكارى مجله
 ، د برج برق ايستادګاه81كور شميره 
  كابل، كلوله پشته

 )India( د هندوستان سفارت
  )دتشه (Jeetandra N Brahmi محترم
  واټماللى
  كابل، نوى ښار

         ټلفون     0185 220 020
0799 326 092                        

0799 843 907                        
0087 376 309 5560                        

         فكس     5561 309 376 0087
  indembkabul@nic.in  بريښنا پته

  cons@indembassy-kabul.com  

 )HNA( هندوكش د خبررسولو سازماند 
  )ريس (سيد نجيب اهللا هاشمى محترم

 ، د مسلم كوڅه)1158 (3كور شميره 
  كابل، نوى ښار

         ټلفون     988 280 0700

 )HI-Belgium(  بلجيم- د هنډيكپ بين المللى موسسه
  )د ټولو ريس (Thierry Hergault محترم
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 پنځم سړك
  كابل، قلعه فتح اهللا

         ټلفون     540 274 0700
0799 566 734                        

0700 277 314                        
  hikabul@yahoo.fr  بريښنا پته

  hiafgha_adm@yahoo.fr  
  www.handicap-international.org  بريښنا پاڼه

 )HI-France( فرانسه -د هنډيكپ بين المللى موسسه 
  )د پروګرام ريس (Thierry Hergault محترم

 ، پنځم سړك133كور شميره 
  كابل، قلعه فتح اهللا

         ټلفون     540 274 0700
0799 566 734                        

0799 320 051                        
0799 209 983                        

  hikabul@yahoo.fr  بريښنا پته
  firoz_hi@yahoo.com  

  www.handicap-international.org  ښنا پاڼهبري

 )HOPE(  موسسهنړيوالهد هوپ 
  )د ټولو ريس (Daniel R. Allison محترم

د كابل ( ليسى ته مخامخ نجونو، د صوفى اسالم د 104كور شميره  
 )پوهنتون د ګاډو د ايستادګاه ته نږدى

  كابل، ده بورى
         ټلفون     168 275 0700

  daniel_allison@hopeww.org  بريښنا پته
  mary_allison@hopeww.org  
  www.af.hopeww.org  بريښنا پاڼه

-HealthNet ( روغتايى سازمان-د هيلت نيټ ټى پى او 
TPO( 
  )د اعزامى هيأت مشر (داكتر عبدالمجيد صديقى محترم

 ) مخامخ تهد قندهارى جومات(دريم كور، لومړى سړك 
  كابل، كارته چهار

         ټلفون     096 332 0799
020 250 1195                        

0700 294 627                        
0088 216 8985 6377                        

  hom_hn_tpo@yahoo.com  بريښنا پته
  hni_kabul@neda.af  
  www.healthnetinternational.org  بريښنا پاڼه

 )HaloTrust (د هيلو ټرست د ماين پاكى دفتر
  )د ټولو ريس (داكتر َفريد همايون محترم

 )يوناما كمپاونډ ته نږدى(هوتك خيل بازار، د جالل آباد سړك 

  كابل، پلچرخى
  )3036پست بكس (

         ټلفون     149 281 0700
0799 351 541                        

075 200 4047                        
0087 376 193 1817                        

         فكس     1818 193 376 0087
  haloafg@neda.af  بريښنا پته
  www.halogoestothepole.com  بريښنا پاڼه

 )CDU( د هيواد د ودانوولو ادره
  )ريس (انجينر عبدالقادر محترم

 ، د حاجى داد محمد څلورالرى، د تايمنى سړك88كور شميره 
  كابل، نوى ښار

  )5510س پست بك(
         ټلفون     411 276 0700

0700 244 314                        
0700 244 299                        

0799 234 465                        
  cduafghan@yahoo.com  بريښنا پته
  www.cduafghan.org  بريښنا پاڼه

 )WCS( د وحشى حيواناتو د ساتنى ټولنه
  )د ټولو ريس (Alex Dehgan محترم

         ټلفون     967 981 0798
0088 216 5558 2607                        

         فكس     3456 315 20 0093
  alexdehgan@gmail.com  بريښنا پته

 )WVI( د ورلد ويژن نړيوال سازمان
  )د ټولو ريس (Graham Strong محترم

 ناحيهد هراتيانو جومات ته مخامخ، څلورمه 
  كابل، نوى ښار

         ټلفون     869 334 0799
0799 252 799                        

  graham_strong@wvi.org  بريښنا پته
  thomas_tanguis@wvi.org  
  www.wvi.org  بريښنا پاڼه

 )URD(  ډى  ګروپ د يو آر
 ، اووم سړك333كورشميره 
  كابل، قلعه فتح اهللا

          ټلفون    254 023 0799

 )ACD (د ټولنى د پرمختګ سازمان
  )ريس (اكمل نويد محترم
  كابل، نوى ښار
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  acdtbafg@psh.paknet.com.pk  بريښنا پته

 )COOPI( د ټولنيزو مرستو موسسه
  )د ټولو انسجام كوونكى (فيصل احمد گيالنى محترم

)  ميلمستون ته نږدى2د فرينډز (، د قصابانو سړك 131كور شميره  
 احيهلسمه ن
  كابل، نوى ښار

         ټلفون     287 277 0700
0700 297 027                        

0088 216 5110 1255                        
  gilani@coopi.org  بريښنا پته

  kabul@coopi.org  

 )TF (د ټيرفنډ موسسه
  )ريس (Douwe Dijkstra محترم

 ، نهم سړك508كور شميره 
  كابل، تايمنى

  )5533پست بكس (
         ټلفون     219 278 0700

0799 868 597                        
0087 376 294 5487                        

  dmt-kabul-pio@tearfund.org  بريښنا پته
  www.tearfund.org  بريښنا پاڼه

 )YAAR (د ځوانانو ټولنه د افغانستان بيارغونى لپاره
 اتم سړك، 144كور شميره  
  كابل، تايمنى

  )5980پست بكس (

 )Denmark( د ډنمارك سفارت
  )شارژدافير (Jens Haarlov محترم

 ، لومړى كوڅه، ديارلسم سړك36كور شميره 
  كابل، وزير اكبر خان

         ټلفون     0968 230 020
0700 279 424                        
0700 280 275                        

  kblamb@um.dk  ښنا پتهبري
  jenhaa@um.dk  

 )MoUD( د ښارى پراختيا وزارت
  )وزير (انجنير محمد يوسف پشتون جاللتماب  محترم

 د آزادى مطبعى ته مخامخ، نهمه ناحيه
  كابل، 3مكروريان 

         ټلفون     072 282 0700
0700 154 040                        

020 230 0339                        
020 230 0340                        

  moud@moud.gov.af  بريښنا پته
  aryanzai22@yahoo.com  
  www.moud.gov.af  بريښنا پاڼه

 )CNFA( د بهرنيو چارو لپاره د ښاروندانو شبكه
  )د ټولو ريس (Richard Hicks محترم

 د عبدالعلى مستغنى ليسى ته مخامخ، د شورا سړك
  لكاب، كارته سه

         ټلفون     639 225 0700
0799 183 810                        

  hicksrw2001@yahoo.com.au  بريښنا پته
  cnfa_afghanistan@yahoo.com  
  www.cnfa.org  بريښنا پاڼه

 )EDC (د ښونى انكشافى مركز
  )د دفتر مشر (Richard Williamson محترم

 اووم سړك، څلورمه ناحيه
  لكاب، تايمنى

         ټلفون     881 280 0700
0799 319 918                        

  rwilliamson@edc.org  بريښنا پته
  www.edc.org  بريښنا پاڼه

 )FRDO( د ښځو انكشافى موسسه
  )هريس (شريفه محترمه

  مترى سړك40، د ترافيك څلور الرى، 260كور شميره 
  كابل، كلوله پشته
  frdo@psh.paknet.pk  بريښنا پته

 )MoWA( د ښځو چارو وزارت
  )وزير (داكتر حسن بانو غزنفر هجاللتماب  محترم

 د سينما زينب تر څنګ
  كابل، نوى ښار

         ټلفون     4543 200 075
075 200 4542                        
075 200 4546                        

  ministrymowa@hotmail.com  بريښنا پته
  info@mowa.gov.af  
  www.mowa.gov.af  بريښنا پاڼه

 )WAA( د ښځو د مرستى ټولنه
  )هريس (فهيمه كاكر محترمه

 د شهيد څلورالرى، د زرغونى ليسى سړك
  كابل، نوى ښار

         ټلفون     125 322 0799
  waakbl@hotmail.com  بريښنا پته
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 )WM( د ښځى هنداره
  )هريس (شكريه باركزى محترمه
 ، دولسم سړك186  كور شميره
  كابل، وزير اكبر خان

د نوى كيدونكى انرژۍ، د ژوند چاپيريال او پيوستون 
 )GERES( ګروپ

 )بهارستان سينما ته نږدى( قصابى سړك  د،31كور شميره 
  كابل، كارته پروان

         ټلفون     684 224 0700
0799 118 304                        

075 202 1970                        
  afghanistan@geres.eu  بريښنا پته
  www.geres.free.fr  بريښنا پاڼه

 )GOAL( د ګول موسسه
  )د پروګرام آمر (سيد حامد جعفرى محترم

  ، كابلقلعه زمان خان، سمنت خانه
         ټلفون     492 285 0700

0799 343 572                        
  shamid@goalafg.com  بريښنا پته

 )GNI ( افغانستان-د ګوډنايبورز نړيواله موسسه 
  )د ټولو ريس (Lee Byounghee محترم

 ، د بهارستان لومړى سړك164كور شميره  
  كابل، كارته پروان

  )5774پست بكس (
         ټلفون     392 355 0799

  kabulgni@hotmail.com  بريښنا پته
  mazinga@goodneighbors.org  

 )EA( سسهد يورون ايډ مو
 221كور شميره  

  كابل، د البيرونى سړك
         ټلفون     881 280 0700

  cso.afghanistan@euronaid.nl  بريښنا پته

 )AWEC( دافغانستان د ښځو تعليمى مركز
  )ريس (ناجيه حنيفى محترمه

 )د لوړو زده كړو وزارت ته مخامخ (1228كور شميره 
  كابل، كارته چهار

         لفون  ټ   794 263 0700
075 202 3209                        

  awec@ceretechs.com  بريښنا پته
  awec_kabul@yahoo.com  
  www.awec.info  بريښنا پاڼه

 )DFID(  پرمختيايي چارو دفترودانگلستان د نريوال

  )هد دفتر مشر (Lindy Cameron محترمه
 پنځلسم سړك، د انګلستان سفارت سره يوځاى

  كابل، كبر خانوزير ا
         ټلفون     652 277 0700

  l-cameron@dfid.gov.uk  بريښنا پته
  f-rahimi@dfid.gov.uk  
  www.dfid.gov.uk  بريښنا پاڼه

 )SIDA( دسويډن بين المللى انكشافى سازمان
  )د دفتر مشر (Rolf Eriksson محترم

 ، لومړى كوڅه، ديارلسم سړك70كور شميره 
  بلكا، وزير اكبر خان

         ټلفون     1416 230 020
  ambassaden.kabul@sida.se  بريښنا پته

 )TdH( دټير ديس هوميس دفتر
  )د ټولو ريس (انجينير روح اهللا شينوارى محترم

 ، د زرغونى ليسى مخامخ103كور شميره 
  كابل، قلعه فتح اهللا

         ټلفون     645 071 0799
0700 277 202                        
020 220 1290                        

  tdhkabul@tdhafghanistan.org  بريښنا پته
  roohullah.shinwari@tdh.ch  
  www.tdhafghanistan.org  بريښنا پاڼه

 )SC( ستره محكمه
  )قاضي القضات (فضل هادى شينوارى جاللتماب  محترم

 څلور الرى، نهمه ناحيهد عامه روغتيا 
  كابل، كد لوى مسعود سړ

         ټلفون     0326 230 020
020 230 0345                        

0700 162 407                        
         فكس     0345 230 20 0093

  afgcourt@hotmail.com  بريښنا پته
  sheenwary@hotmail.com  

 )Shokhak( شوخك
  )ريس (عبدالبصير مختارزاده محترم

 د كابل د واليت سړك
  كابل، د ملك اصغر څلورالرى

 )Sabah-CHA( صبا
 ، د برج برق ايستادګاه81كور شميره 
  كابل، كلوله پشته
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 )Farda( فردا
  )د دفتر مشر (عبدالغفار اعتقاد محترم

 ، دويم منزل، د ابن سينا ماركيټ30بالك شميره 
  كابل، ده افغانان

 )KT( كابل تايمز
  )مدير مسؤل (عبدالحق واال محترم

 3د آزادى مطبعه، مكروريان 

 )CI( كاونترپارت انترنشنل
پارلمان ماڼى (، داراالمان عمومى سړك د مغزن سړك 47كور شميره 
 )ته نژډى
  كابل، كارته سه

         ټلفون     933 154 0700
0700 060 489                        

0088 216 2113 3473                        
  admin@counterpart-afg.org  بريښنا پته

  info@counterpart-afg.org  
  www.counterpart-afg.org  بريښنا پاڼه

 )GH( گاهنامه هنر
  )ريس (عبدالواسع محترم

 د كابل د واليت سړك، د سراى كوڅه
  كابل، د ملك اصغر څلورالرى

 )GR(  د عدالت لپاره ملګرى- گلوبل رايتس 
  )ولو ريسد ټ (شاهين رسول محترم

د جرمن مډيكل (، دريم سړك، د انصارى څلورالرى 200كور شميره  
 )كلينك مخامخ

  كابل، نوى ښار
         ټلفون     035 269 0700

0799 328 558                        
  shaheenr@globalrights.org  بريښنا پته
  www.globalrights.org  بريښنا پاڼه

 )CiC( ماشومان په معرض د خطر كى
  )هد پروګرام ريس (Sylvi Hill محترمه

 ، انصارى واټ41كور شميره 
  كابل، نوى ښار

         ټلفون     260 314 0799
0700 243 929                        

  sylvicic@ceretechs.com  بريښنا پته
  www.childrenincrisis.org.uk  بريښنا پاڼه

 )GMA/GEA (ماښام پخير افغانستان
  )ادارى چلونكى (بارى سالم ممحتر

 د كابل راديو پخوانى تعمير
  كابل، ل باغ عمومىپ

         ټلفون     434 224 0700
0799 652 383                        
0799 326 534                        

020 210 1077                        
         فكس     1082 210 20 0093

  barrysalaam@hotmail.com  بريښنا پته
  raminbmc@hotmail.com  
  www.gma.com.af  بريښنا پاڼه

 )MM(ملى مشاركت 
  )د دفتر مشر (محمد سروان جوادى محترم

 د برج برق سړك
  كابل، ده بورى

 )NDI( ملى ډيموكراټيك انستيتيوت
  )د ټولو ريس (Allan Freedman محترم

 د شورا سړك او دوستى پارك تر منځ
  كابل، هكارته س

         ټلفون     983 381 0799
0799 013 594                        
0799 573 862                        

0798 137 024                        
  afreedman@ndi.org  بريښنا پته

  oren.ipp@ndi.org  
  www.ndi.org  بريښنا پاڼه

 )MP(  په لټهميندى د سولى
  )د پروژى انسجام كوونكى (Camille Wauters محترمه

 د شهيد څلور الرى، د خياطانو كوڅه، د بسم اهللا خياطى ترڅنګ
  كابل، قلعه فتح اهللا

         ټلفون     225 684 0799
0799 313 847                        

  mfp_kabul@yahoo.com  بريښنا پته
  www.mothersforpeace.be  بريښنا پاڼه



  ، اروزګان، بادغيسكابل: پتى او تماسونه

182 

ليمى مرستو ټولنه د افغانستان  د تع-ميډى 
 )MESAA(لپاره
  )ريس (ذبيح اهللا احمديار محترم

) روسيى سفارت ته نږدى( روغتيايى مركز سره يوځاى JIFFد 
 داراالمان

  كابل، ايوب خان مينه
         ټلفون     095 292 0700

  mesaa_afg@yahoo.com  بريښنا پته

 )TAIO(  افغانستان كښى نړيوال سازمانپه -نن 
  كابل، نوى ښار
  bajimuhammadayub@hotmail.com  بريښنا پته

  stanagull@yahoo.com  

 )ISAF( سوله ساتى ځواكونهنړيوال 
 سپورتى او نظامى كلوپ
  كابل، د لوى مسعود سړك

         ټلفون     155 511 0799
0799 558 291                        

  presoffice@isaf-hq.nato.int  بريښنا پته
  www.jfcbs.nato.int/isaf  بريښنا پاڼه

 )IRD( نړيوال مرستى او پرمختياوى په افغانستان كى
 د كلوله پشته عمومى سړك

  كابل، نوى ښار
  bburroughs@afghanreconstruction.org  بريښنا پته

  mnia@afghanreconstruction.org  

 )GP( و مرستو سازماننړيوال  دافغانستان لپارهد
  )د ټولو ريس (Randal Paul محترم

 پنځلسم كور، لسم سړك
  كابل، تايمنى

         ټلفون     813 246 0799
  randyp@iname.com  بريښنا پته

 )WB( نړيوال بانك
  )د ټولو آمر (Jean Mazurelle محترم

 ، پنځلسم سړك، كاناډا سفارت ته نږدى19كور شميره 
  كابل، وزير اكبر خان

         ټلفون     002 276 0700
0700 240 924                        
0700 280 800                        

  jmazurelle@worldbank.org  بريښنا پته
  azia@worldbank.org  
  www.worldbank.org/af  بريښنا پاڼه

 )EZM( ملى مجله د هكتارزار
  )خپرونكى (سيد محمد على رضوانى محترم

 ) عالى ليسى ته مخامخد حبيبيى(د داراالمان سړك 
  كابل، داراالمان
  rezvani_222@yahoo.com  بريښنا پته

 Heywad)(  دولتى مطبعه-هيواد 
 دويم مكروريان
  كابل، مكروريان

 )WWI ( لپاره نړيوال سازمانو د ښځېښځ
 د دريمى امنيتى حوزى مخامخ

  كابل، كارته چهار
         ټلفون     974 224 0700
0700 224 973                        

  snoori@womenforwomen.org  بريښنا پته
  www.womenforwomen.org  بريښنا پاڼه

 )GI( ګويته انستيتيوت د آلمان فرهنګى مركز
  )ريس (Lien Heidenreich محترم

 د شاه محمود سړك
  كابل، وزير اكبر خان

         ټلفون     606 274 0700
0799 313 922                        

  il@kabul.goethe.org  بريښنا پته
  program@kabul.goethe.org  
  www.goethe.de/kabul  بريښنا پاڼه

  انګزوار
 خدماتو ى او انكشافيىايد افغانستان د روغت

 (AHDS) موسسه
   ښارنكوتيترد 

         ټلفون     00515 2119 216 0088
0032 271 6116                          

  urozgan@ahds.org  هبريښنا پت
 www.ahds.org  بريښنا پاڼه

  بادغيس
 (Ockenden)  موسسهوالهړي ننډنيد اك
  ) آمرىتي والرامګد پرو ( تواب ظفرريانجن محترم

 )ګنڅ شركت تر ولوړد تختو د جو( كمپ ىتيرانزټ IOMد 
  قلعه نو، باال مرغاب

         ټلفون      0027 8980 216 0088
 ocken2@inmarsat.francetelecom.fr  بريښنا پته
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 (BRAC) هيټ كماي د پرمختوي د كلشي دالګ بند
  قلعه نو

           ټلفون     7082 2113 216 0088

  باميان
 روغتيايې د افغانستان لپاره – نايابن س
 (IbnSina-PHPA)رامونهګپرو
  ) آمرىد پروژ (داكتر محمد صابر محترم

 ) بت ته مخامخىلو (ىد تلواره كل
  ارښ انيم باد

         ټلفون      436 371 0799
0799 311 096                          

0088 216 2113 3828                         

 سازمان ى د انكشافاالتوي د متحدو اې كافغانستان
 (REACH) رامګ پرويېايروغت
  ) مشاوريىايروغت ( سهاكبيداكتر حب محترم
 )ىدږدفتر ته ن ونامايد  (ى كلابيد سرآس
  ارښ اني بامد

         ټلفون      259 144 0799
  hsahak@msh.org  بريښنا پته

 (CCA)  مركزويافغانستان لپاره د همكار
 ارښ ى نو،ىدږ ته نىغلغل
  ارښ اني بامد

         ټلفون      653 036 0799
  ccakabul@hotmail.com  بريښنا پته

 (CCA)  مركزويافغانستان لپاره د همكار
 ىدږدفتر ته ن CHF د
  كاولنگي، ارښ ىنو

         ټلفون      8244 2113 216 0088
  ccakabu@hotmail.com  بريښنا پته

 (AKF) ادي د آغاخان بنىپه افغانستان ك
  ) آمررامګد پرو (Tim Holmes محترم
  ابيسرآس

         ټلفون      132 400 0799
0799 040 926                          

0082 162 2113 4448                          
         فكس      1746 273 376 0087

  zulfi.haider@akdn-afg.org  بريښنا پته
  joanna.buckley@akdn-afg.org  
 www.akdn.org  بريښنا پاڼه

   ملتونو د مرستو روګ د ملېپه افغانستان ك
 (UNAMA) اتيه

  )ستد دفتر سرپر (Christine Kuhn محترم
  د سرك بازارداني ميىد هوا) ډ كمپاونونامايد  (ى كلابي سرآسد
  ارښ اني بامد

         ټلفون      460 106 0700
  unamabamyan@un.org  بريښنا پته

  hermes@un.org  
 www.unama-afg.org  بريښنا پاڼه

   حقونو خپلواك ىد افغانستان د بشر
 (AIHRC) ونيسيكم
  ارښ اني بامد، ارښ ىنو

         ټلفون      506 410 0799
0088 216 2123 1536                          
0088 216 5117 1903                          

  bamyan@aihrc.org.af  بريښنا پته
  sultanimusa@gmail.com  
 www.aihrc.org.af  بريښنا پاڼه

 - موسسه ىارغوني او بىونړ جوايد افغانستان د ب
 (ARRAF) فالح
  )هريمد (ىمي كرديناه محترمه
 ابيسرآس
  ارښ اني بامد

         ټلفون      455 049 0799
 arraf_bamyan@yahoo.com  بريښنا پته

   هي لپاره مرستندوګد افغانستان د پرمخت
 (WADAN) اداره
  )ى انسجام كوونكزيي مهيس (الف خان محترم
 ىدږ ته نلمستوني موناماي د

  ارښ اني بامد، ابيسرآس
         ټلفون      240 506 0799

  alifkhan@wadan.org  بريښنا پته
  alif_khan2005@yahoo.com  
 www.wadan.org  بريښنا پاڼه

 (SA)  موسسهوستونيد افغانستان سره د پ
  )سي رولوټ د (Clement Bourse محترم
 )ىدږ ته نوډي راانيد بام( بازار ىنو
  ارښ اني بامد

         ټلفون      633 303 0799
0700 282 704                          

  cdm@solaf.net  بريښنا پته
 www.solidarites.org  بريښنا پاڼه
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   ګ او پرمختىد افغانستان لپاره د مرست
 (AADA) موسسه
  ) آمرىد پروژ (ىمي اهللا نعبينج محترم
  هوتل ته مخامخكاي بومد

  ارښ اني بامد، ابيسرآس
         نټلفو      838 010 0799

 drnajibnaimi@gmail.com  بريښنا پته

 (Oxfam) د اكسفام موسسه
 )ىدږ ته ناستي رىوونښد ( پست رافګد تل
  پنجاو

         ټلفون      846 293 0700
0087 376 201 5379                          

  swali@oxfam.org.uk  بريښنا پته
 www.oxfam.org.uk  بريښنا پاڼه

 (ADRA)  سازمانى او انكشافىداد امټسټونډد ا
  )سي رىد پروژ (Konrad Juszkiewicz محترم
  پنجاو

         ټلفون      852 828 0799
  k.juszkiewicz@adra-af.og  بريښنا پته
 www.adra.org  بريښنا پاڼه

 (AMAC)  مركزى پاكني د ماايد آر
  ) مسؤلكوړي اد (تيعاشق اهللا هدا محترم
 ) تهى لوريځ ختى د ودانتيد وال(كز  مراني د باماب،يسرآس
  ارښ اني بامد

         ټلفون      0305 5112 216 0088
 ashoqullah@yahoo.com  بريښنا پته

 (BRAC) هيټ كماي د پرمختوي د كلشي دالګ بند
 )ىدږ ته نرډګ يى هواانيد بام (ى الرلورڅ ابيد س
  ارښ اني بامد

         ټلفون      809 409 0799
0088 216 2113 0194                          

 زهيولنټ او ګى فرهن،ى خدمات- ى سپرلىارغوني بد
 (SRRCSO) موسسه 

  )سير (محمد رضا دانش محترم
 ګنڅ دفتر ترتاتي هبد

  ارښ اني بامد، ىد تلواره كل
         ټلفون      483 472 0799

0799 404 002                          
  scrsco@yahoo.com  بريښنا پته

  akbardanesh@hotmail.com  

 (MSH)  لپاره د علومو ادارهايغتود ر
  ) مشاوريىاي روغتىتيوال ( اهللا سهاكبيحب محترم
  ارښ اني بامد

         ټلفون      259 144 0799

 (WHO)  سازمانوالړي نايد روغت
  )الي مرستىادار (ى رحمانديحم محترم
  ارښ اني بامد

 (IMC) ئتيه والړي ناي روغتد
  ) آمرىد پروژ (رزاديداكتر تور خان ش محترم

 ىد تلواره كل
  ارښ اني بامد

         ټلفون      390 410 0799
  tshirzad@imcworldwide.org  بريښنا پته

 (SCJ)  جاپان- دفتر ى ساتنىد ماشومانو د خوند
  )سي رولوټ د (Miho Wada محترم
  ارښ اني بامد

         ټلفون      281 393 0799
0087 376 349 1444                          

  scjbamyan2@web-sat.com  بريښنا پته

 (FAO)  توكو او كرني ادارهى ملتونو د خوراكروګد مل
  ) رتبه مشاورړ لوىكيتخن (Karim Merchant محترم
 ګړدفتر ان UNECIF د

  ارښ اني بامد، ابيسرآس
         ټلفون      793 027 0799

  faoaf-bamiyan@fao.org  ښنا پتهبري
 www.fao.org  بريښنا پاڼه

 (UNHCR)  ىشنري كمى عالمهاجرو ملتونو د روګ ملد
  )د دفتر مشر (Jeddy Namfua محترم
  ارښ اني بامد

         ټلفون      242 016 0799
0799 016 245                          

0088 216 5110 0860                          

 (UNICEF) صندوق ړ ملتونو د ماشومانو د مالتروګد مل
  ارښ اني بامد

      ټلفون              0557 2111 216 0088
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 (NSP/OC) هيټ كمى مشورترامګ پرووستوني پى ملد
  ) مشرىلډ د ( انورريانجن محترم
 ) دفتر ترشاىتيد وال (ى وداناستي راي او پراختىارغوني د بويد كل
  راښ اني بامد

         ټلفون      005 371 0799
0088 216 2113 4040                          

 bamyan@nspafghanistan.org  بريښنا پته

 (IOM)  سازمانوالړيد مهاجرت ن
  ارښ اني بامد، ابيسرآس

         ټلفون      719 236 0799
0088 216 8980 0579                          

  iom.bamyan@eikmail.com  بريښنا پته
 www.iom.int/afghanistan  بريښنا پاڼه

 (NDI) وتيتي انستكيموكراتډي ىمل
  )آمر (ىميجواد حك محترم
  ارښ اني بامد

         ټلفون      918 384 0799
 jhakimi@ndi.org  بريښنا پته

 (BU)  پوهنتونواني بامد
  )سيد پوهنتون ر (ىوسفي محمد عارف سوريپروف محترم
  ارښ انيم باد

              ټلفون      656 304 0799

  بدخشان
   روغتيايې د افغانستان لپاره – نايابن س
 (IbnSina-PHPA)   رامونهګپرو
  ) آمررامګد پرو (قي شفديداكتر س محترم
 ټىوګارښ ى حصه، نوړىلوم
   آبادضيف

         ټلفون      0716 631 075
0088 213 2129 6237                               

   وي همكارى او انكشافىكي تخند - دياكت
 (ACTED)سازمان 
  ) آمرىتيوال (ىنوراهللا باق محترم

 هي ناحمهځ پن،ىدږ دفتر ته نACLUد 
   آبادضيف، ارښ ىنو

         ټلفون      976 021 0799
  faizabad.nsp@acted.org  بريښنا پته

  faizabad.administration@acted.org  
 www.acted.org   پاڼهبريښنا

 (CCA)  مركزويافغانستان لپاره د همكار
   آبادضيف

         ټلفون      8244 2113 216 0088
  ahmadi_ab@yahoo.com  بريښنا پته

 (AKF) ادي د آغاخان بنىپه افغانستان ك
  ) آمرزيي مهي سرامګد پرو (ىفرمان عل محترم
   آبادضيف، ارښ ىنو

         فونټل      2480 265 376 0087
         فكس     1489 363 376 0087

  farman.ali@akdn-afg.org  بريښنا پته
 www.akdn.org  بريښنا پاڼه

 (Afghanaid)  موسسهيډد افغان ا
  ) آمررامګد پرو (ىمحمد آغا مجدد محترم
   آبادضيف
  )، د كارته پروان پسته خانه6066پست بكس (

         ټلفون      0019 631 075
0088 216 8985 1522                          

         فكس     3344 225 207 0044
  afghanaid@ceretechs.com  بريښنا پته
 www.afghanaid.org.uk  بريښنا پاڼه

 ونيسي حقونو خپلواك كمىد افغانستان د بشر
(AIHRC) 

   آبادضيف
         ټلفون      1046 631 075

0088 216 2113 9562                          
  badakhshan@aihrc.org.af  بريښنا پته
 www.aihrc.org.af  بريښنا پاڼه

 - موسسه ىارغوني او بىونړ جوايد افغانستان د ب
 (ARRAF) فالح
  )ريمد (ىكامل صاف محترم
 ى دفتر په سرك كوناماي د
   آبادضيف، ارښ ىنو

         ټلفون      0629 631 075
  arraf_faizabad@yahoo.com  بريښنا پته

 (Oxfam) د اكسفام موسسه
  حصهمهي پارك، درمي كور، دوى رباننيد استاد برهان الد

   آبادضيف، ارښ ىنو
         ټلفون      365 294 0700

0087 376 227 9436                          
 www.oxfam.org.uk  بريښنا پاڼه
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 (AKES)  خدماتىميد آغا خان تعل
  ) آمرى ملرامګد پرو (وق رحمت اهللافار محترم
 ى كلدي سد
   آبادضيف

         ټلفون      254 010 0799
  faruq.remtulla@akdn-afg.org  بريښنا پته

 (BU) د بدخشان پوهنتون
  )سي رځى پوهند ( محانريعبدالقد محترم
   آبادضيف

              ټلفون      263 454 0799

 (PRB)  موسسهى آر بى پد
  )ري مدىادار (عبدالصبور محترم
   آبادضيف، ارښ ىنو

         ټلفون      0699 631 075
 www.prb.org.af  بريښنا پاڼه

 (GRO)  آر، او  موسسه،ىد ج
  )د دفتر مشر (دي حمىمرتض محترم
   آبادضيف

              ټلفون      961 413 0799

 (HNI)  سازمانوالړي نايد روغت
  ) آمرامرګد پرو (ىازي نبيحب محترم
 هي ناحمهځپن
   آبادضيف، ارښ ىنو

         ټلفون      2893 890 216 0088
  habeeb_niazi@yahoo.com  بريښنا پته
 www.healthnetinternational.org  بريښنا پاڼه

 (WHO)  سازمانوالړي نايد روغت
   آبادضيف

         ټلفون      0814 631 075
075 631 0811                          

0088 216 3333 0740                          
  mazarin@afg.emro.who.int  بريښنا پته

 (CPAU) ولنهټ وي لپاره د همكارىووالي او ى سولد
  ) مسؤلكوړي اد (ى قدرت اهللا دورخانىحاج محترم
 )ګنڅ ترسره مياشت ىد افغان (ى كلمځ حصه، پنۍړلوم
   آبادضيف، ارښ ىنو

         ټلفون      0578 631 075

 (Concern)  سازمانوالړيد كانسرن ن
  )ى انسجام كوونكرامګد پرو (Istvan Vukovich محترم

   آبادضيف
         ټلفون      0515 5426 216 0088

  istvanvukovich@yahoo.com  بريښنا پته
 www.concern.net  بريښنا پاڼه

 (FAO)  توكو او كرني ادارهى ملتونو د خوراكروګد مل
  )رهيد جندر مد ( ناطقفهينظ محترمه
 استي رىد كرن
   آبادضيف

         ټلفون      937 431 0799
0799 725 786                          

  Nazifa.natique@fao.org  بريښنا پته
 www.fao.org  بريښنا پاڼه

 (UNICEF) صندوق ړ ملتونو د ماشومانو د مالتروګد مل
   آبادضيف

              ټلفون      0421 8980 216 0088

 پر ضد د موي توكو او جرايې ملتونو د نشه روګد مل
 (UNODC)  دفترىمبارز 

  )ى انسجام كوونكىتيوال (ىعقوبيمحمد عالم  محترم
 )د الفتح جومات مخامخ( حصه مهيدر
   آبادضيف، ارښ ىنو

         ټلفون      332 438 0799
  malsapa@yahoo.com  بريښنا پته

 www.unodc.org  ښنا پاڼهبري

 (NSP/OC) هيټ كمى مشورترامګ پرووستوني پى ملد
  )ه مشرىلډ د (رهي نظريانجن محترم

  تر شاانكټ لويد بدخشان د ت
   آبادضيف، ارښ ىنو

         ټلفون      773 139 0799
0799 139 660                          

 badakhshan@nspafghanistan.org  بريښنا پته

 (IOM)  سازمانوالړي مهاجرت ند
  سركړى محب اهللا كور، لومىد حاج
   آبادضيف، ارښ ىنو

         ټلفون      128 215 0799
0088 216 2113 8385                          

  iomfaizabad@eikmail.com  بريښنا پته
 www.iom.int/afghanistan  بريښنا پاڼه
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 (ORA) سسه سره د مرستو مومانويتيد مهاجرو 
  ) مشرىد پروژ (Alex Duncan محترم
 ۍد والكان ولسوال) ى كورو كل20 د باًيتقر( خان زګ
   آبادضيف
  )594پست بكس (

         ټلفون      930 331 0799
  director@oracentralasia.org  بريښنا پته

 (MEDAIR)  موسسهريداي مد
 هي ناحمهي درار،ښ ىنو
   آبادضيف، تهښ دګى سند

         ټلفون      644 336 0799
0088 216 5112 1090                          

 badakshan-afg@medair.org  بريښنا پته

 (ME)  موسسهټسي اشني مد
  )ى انسجام كوونكرامګد پرو (Ulla Mogensen محترمه

 د دو آب سرك
  بهارك

         ټلفون      2970 5420 216 0088
 ulla.mogensen@miseast.org  بريښنا پته

 (ME)  موسسهټسي اشني مد
  )ى انسجام كوونكرامګد پرو (Ulla Mogensen محترمه
   آبادضيف، ارښ ىنو

         ټلفون      927 431 0799
075 631 0577                          

0088 216 5420 2970                          
 ulla.mogensen@miseast.org  بريښنا پته

 (NAC)  د افغانستان لپارههيټ كمىارود ن
  )د دفتر آمر ( محمدرزايم محترم
   آبادضيف، ارښ ىنو

         ټلفون      0443 631 075
0799 020 478                          

0088 216 5060 1235                          
 nacbad@eikmail.com  بريښنا پته

 (NAC) ره د افغانستان لپاهيټ كمىد نارو
  ) آمراليري ژوندانه چاپد ( محمدرزايم محترم

 د كشم بازار
  آبادضيف

 (CAF)  دفترړ د مالتوي د افغانستان د كورن-كف 
  سركرامګ پرووالړي، د خوراك ن189 رهيكور شم
   آبادضيف، ارښ ىنو

  بغالن
 (CCA)  مركزويافغانستان لپاره د همكار

 ىدږ ته ناديد آغا خان بن
  ىپلخمر

         ټلفون      8244 2113 216 0088
 ccakabul@hotmail.com  بريښنا پته

 (AKF) ادي د آغاخان بنىپه افغانستان ك
  ) آمرزيي مهي سرامګد پرو (لي كاكاخليشك محترم

 رمداي ز،ىټ كو600
  ىپلخمر

         فكس     1489 363 376 0087
  shakeel.kakakhel@akdn-afg.org  بريښنا پته
 www.akdn.org  بريښنا پاڼه

 (AHRO)  حقونو سازمانىد افغانستان د بشر
  ) مسؤلكوړي اد (عبداالحد محترم
 )ىدږ ته نىلااروښ ىد پلخمر( منزل مي دول،ټ هوديد جاو
  ىپلخمر

         ټلفون      389 025 0700
  achr98@yahoo.com  بريښنا پته

  achr98@hotmail.com  

 (EPIC) رامګ پروى د مرستو اضطراراياليټ اد
 )ىدږ ته نىمحكم( باغ ىد قهوه خان
  ىپلخمر

         ټلفون      100 287 0700
0700 286 272                          

0088 216 3332 4414                          

 (AKES)  خدماتىميد آغا خان تعل
  )الي مرستىادار ( قبادديس محترم
 )ىدږ ته نلوي سىرد پل خم( سرك ړى، لوم297/84 رهيكور شم
  ىپلخمر

      ټلفون              892 045 0799

 (BDN)  شبكهىد باختر انكشاف
  ) آمررامګد پرو (ريجمعه خان نص محترم
 ىدږ ته نى حوزىتي امنىلورمڅ

  ىپلخمر
         ټلفون      507 216 0700

0700 238 778                          
  nasaidi.bdf@gmail.com  بريښنا پته

  jkhan.bdf@gmail.com  



 بغالن، بلخ: پتى او تماسونه

188 

 (BIHE) وتيتي انستوړ زده كوړد بغالن د لو
  )سي رځى پوهند (ىميرح محترم

  ارښد بغالن 
         ټلفون      0292 591 075
0700 037 997                               

 (BRAC) هيټ كماي د پرمختوي د كلشي دلهګ بند
 ىدږ ته نى ودانتي والد

  ىپلخمر
         ټلفون      163 010 0700

0088 216 2117 5951                               

  سازمانوي همكارى او انكشافىكي تخند -د ياكت
(ACTED) 
  )ى انسجام كوونكرامګد پرو (Daler Javod محترم
 ىدږ قل اردو ته نىلورمڅ

  ىپلخمر، ټى كوششصد
         ټلفون      182 707 0700

0799 173 332                          
0088 216 5020 8386                          

  daler.javod@acted.org  بريښنا پته
  pik@acted.org  
 www.acted.org  بريښنا پاڼه

 (FCCS) ادي بنىولنټ ى او مدنګ فرهند
  )د دفتر مشر ( مهرنيبر محترم
  ىپلخمر

         ټلفون      2799 3335 216 0088
  afghan_foundation@yahoo.com  نا پتهبريښ

 www.afghanfccs.org  بريښنا پاڼه

 (UNHCR)  ىشنري كمى عالمهاجرو ملتونو د روګ ملد
  ىپلخمر

         ټلفون      930 707 0700
0700 703 734                          

0088 216 5110 0693                          
  afgpk@unhcr.ch  بريښنا پته

  pul-i-khumri@unhcr.euraf.net 

 (NSP/OC) هيټ كمى مشورترامګ پرووستوني پى ملد
  ) مشرىلډ د (سيوني ىحاج محترم

 ىتيد وال (استي راي او پراختىارغوني د بويد كندز دوسركه، د كل
 )ىدږ مركز ته نمټي ىارغونيب

  ىپلخمر
         ټلفون      884 047 0799

 baghlan@nspafghanistan.org  بريښنا پته

 (Nye)  دفترىشني وندهګړ د ى ند
  )د دفتر سرپرست (ري عبدالكبديس محترم
 ىدږ كندز بندر ته ن،ګانټ لوي مردان، د احمد شاه د تواريد

  ىپلخمر
         ټلفون      451 151 0799

 www.thekillidgroup.com  بريښنا پاڼه

 (CAF)  دفترړ د مالتوي د افغانستان د كورن-كف 
 ټى كو600 سرك، تيوال د
  ىپلخمر، ارښ ىنو

              ټلفون      2878 8444 216 0088

  بلخ

   روغتيايې د افغانستان لپاره – نايابن س
 (IbnSina-PHPA)   رامونهګپرو
  ) آمررامګد پرو (كانيداكتر فدا محمد پ محترم
 اناي آركارته
  في شرمزار

         ټلفون      366 509 0700
0700 507 034                          

  ibnsinamazar@yahoo.com  بريښنا پته

 (CCA)  مركزويافغانستان لپاره د همكار
 ىدږدفتر ته ن ICRC د

  في شرمزار، ى بخدكارته
         ټلفون      373 500 0700

 cca_mazar-i-sharif@hotmail.com  بريښنا پته

  م  د انسجاى د افغانانو لپاره د مرست-اكبر 
 (ACBAR) اداره
  )آمر (ى عبدالروف قادرريانجن محترم
 هڅ كونياسي دروازه، د اكه تي جمهورد

  في شرمزار
         ټلفون      499 500 0700

0799 445 000                          
0799 652 000                          

  qadri@acbar.org  بريښنا پته
  acbarmazar@yahoo.com  

 www.acbar.org  ښنا پاڼهبري
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  خدمات افغانستان لپارهى او انكشافىبشر
(DHSA/TKG) 

  )د دفتر آمر (ىدي حمى عبدالبارريانجن محترم
 ) هوتل ترشافيد مزارشر (هڅد بابه قلندر كو

  في شرمزار
         ټلفون      237 508 0700

0799 807 571                          
  dhsa_mazar@yahoo.com  بريښنا پته

  abdulbari.hamidi@yahoo.com  
 www.thekillidgroup.com  بريښنا پاڼه

  ادارهى ساتنى او دانرجىارغوني دبىپه افغانستان ك
(AREA) 

 ى كفي دفتر په مزار شرى اكبر ساحود
    في شرمزار، هڅ كونياسي دروازه، د اكه تي جمهورد

 اتي ملتونو د مرستو هروګ د ملېپه افغانستان ك
(UNAMA) 
  )د دفتر مشر (Guang Cong محترم
  سركى مترتيښلوڅ دروازه، اني شادد

  في شرمزار
         ټلفون      910 106 0700

  unamamazar@un.org  بريښنا پته
  cong@un.org  
 www.unama-afg.org  بريښنا پاڼه

 (PSD) - ىرګ ملپرمختګ  د ټولنيز– همتا
  ) آمررامګد پرو (ى اهللا سلطانحيذب محترم
 استي چارو د رويسرك د بهرن (ذرګ قاسم رزاي، د م276 رهيكور شم

 هي ناحمهيدر) ىپه چپ طرف ك
  في شرمزار

         ټلفون      128 505 0700
0799 254 938                          

 psdmazar@hotmail.com  بريښنا پته

   خدمتونو خپلواك ى او ملكسمون ى ادارد
 (IARCSC) ونيسيكم

  )سير (عبدالرحمن راسخ محترم
 ىد بلخ پوهنتون ته مخامخ، د تفحصاتو په محل ك

  في شرمزار
         ټلفون      845 404 0799

 www.iarcsc.gov.af  بريښنا پاڼه

 (Afghanaid)  موسسهيډد افغان ا
 ى كفي دفتر په مزار شرى اكبر ساحود
 في شرمزار، هڅ كونياسي دروازه، د اكه تي جمهورد

 (HAFO)  سره د كمك موسسهروګافغان بزد 
  ) آمرزيي مهيس ( ندرتى علفي سريانجن محترم

 )ىدږ دفتر ته نونامايد ( دروازه انوي ته، د شاديځ ختفيد روضه شر
  في شرمزار

         ټلفون      752 567 0799
 hafo_mazar-i-sharif@yahoo.com  بريښنا پته

 (CoAR) د افغانانو لپاره د مرستو برابرول
  ) آمرىد پروژ (ىقي صدىغالم نب محترم
 )ىدږ خان جومات ته نلګد محمد ( سرك تيد مستوف
  في شرمزار

         ټلفون      986 520 0700
  coar_mazar@yahoo.com  بريښنا پته

  coar_kbl@yahoo.com  
 www.coar.org  بريښنا پاڼه

 (DCA) هيټ كمډد افغانانو لپاره د هالن
 ى كفير په مزار شر دفتى اكبر ساحود
  في شرمزار، هڅ كونياسي دروازه، د اكه تي جمهورد
     )1107پست بكس (

   حقونو خپلواك ىد افغانستان د بشر
 (AIHRC) ونيسيكم

 )ىدږ جومات ته نرخواهيخ (ذرګ رخواهي تر شا، د خىاروالښد 
  في شرمزار

         ټلفون      665 502 0700
  aihrcmzr@yahoo.com  بريښنا پته
 www.aihrc.org.af  بريښنا پاڼه

 (AHRO)  حقونو سازمانىد افغانستان د بشر
  ) مسؤلكوړي اد (ىداكتر عبدالصمد لقمان محترم
 ګنډ منزل، اشرف بلميدو
  في شرمزار،  چوكاري قي صدد

         ټلفون      850 504 0700
  achr98@yahoo.com  بريښنا پته

  achr98@hotmail.com 

 - موسسه ىارغوني او بىونړ جوايبد افغانستان د 
 (ARRAF) فالح
  )ريمد ( عبداالحدري مريانجن محترم
  سركميدو
  في شرمزار

         ټلفون      717 378 0799
0700 504 041                          

 arraf_mazar@yahoo.com  بريښنا پته
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 (RAfA)  موسسهىارغونيد افغانستان د ب
 ى كفيمزار شر دفتر په ى اكبر ساحود
  في شرمزار، هڅ كونياسي دروازه، د اكه تي جمهورد
     ) پسته خانهى، مركز1515 بكس پست(

   هي لپاره مرستندوګد افغانستان د پرمخت
 (WADAN) اداره
  )ى انسجام كوونكزيي مهيس (امان اهللا محترم
 )ى خوا كيځ تر شا، د روضه شرف په ختىاروالښد ( سرك نيد پلك
  في شرمزار

         ټلفون      810 639 0799
0799 506 231                          

  amanullah@wadan.org  بريښنا پته
  aman_amin73@yahoo.com  
 www.wadan.org  بريښنا پاڼه

 ىتي ادارو لپاره مصونىرحكومتيد افغانستان د غ
 (ANSO) دفتر
  ) مشاورىتي امنموي سى شمالد (Amu Wais محترم

  دفترموي سى د شمال)ANSO(د 
  في شرمزار

         ټلفون      414 511 0700
0700 030 064                          

0799 404 617                          
0088 216 2112 4672                          

  north@afgnso.org  بريښنا پته
  north2@afgnso.org  
 www.afgnso.org  بريښنا پاڼه

 (NPO-RRAA)  ادارهىارغوني بوي افغانستان د كلد
  سركړى بالك، لومميدر
  في شرمزار، اناي آركارته

         ټلفون      441 500 0700
  npomazar@hotmail.com  بريښنا پته
 www.rraa.net  بريښنا پاڼه

 (NPO-RRAA)  ادارهىارغوني بويد افغانستان د كل
 ى كفي دفتر په مزار شرى اكبر ساحود
  في شرمزار، هڅ كونياسي دروازه، د اكه تي جمهورد

 (CFA)  صندوقى المللنيد افغانستان د ماشومانو ب
 ى كفي دفتر په مزار شرى اكبر ساحود
 في شرمزار، هڅ كونياسي دروازه، د اكه تي جمهورد

 (AIMS) د افغانستان د معلوماتو د انسجام اداره
  )ري مدىساحو (وندي ممليا محترم

 ى كګړ دفتر په انفي د مزارشروناماي د
  في شرمزار

         ټلفون      915 515 0700
  aimal.maiwand@aims.org.af  بريښنا پته

  maiwand@un.org 

 (ActionAid) ى موسسه په افغانستان كيډد اكشن ا
 ى كفي دفتر په مزار شرى اكبر ساحود
 في شرمزار، هڅ كونياسي دروازه، د اكه تي جمهورد

 (AMAC)  مركزى پاكني ما دايد آر
  ) آمرىساحو ( ځاځى خانبيحب محترم
 )ګنڅ دفتر ترICRCد ( سرك ړىلوم
  في شرمزار، ى بخدكارته

         ټلفون      710 502 0700
  habibzazai@yahoo.com  بريښنا پته

 (ASCHIANA)  دفترانهيد آش
 هڅد شارتكزار كو

  في شرمزار
         ټلفون      404 375 0799

 aschianamazar@yahoo.com.au  يښنا پتهبر

 (BDN)  شبكهىد باختر انكشاف
  ) آمرىد پروژ (غي بلبيداكتر محمد نج محترم

 هي ناحمهيد پاسپورت سرك، در
  في شرمزار

         ټلفون      619 260 0700
0700 693 572                          
0700 238 778                          
0799 112 813                          

  nbalegh.bdf@gmail.com  بريښنا پته
  rahila.bdf@gmail.com 

 (CHA)  دفترى مرستو انسجامى بشرد
  )د دفتر آمر (ى سكندرديمحمد رش محترم
  سركميدو
  في شرمزار، اناي آركارته

         ټلفون      830 104 0799
0089 216 5113 4074                          

  mazar@cha-net.org  بريښنا پته
 www.cha-net.org  بريښنا پاڼه

 (BU) د بلخ پوهنتون
  )سيد پوهنتون ر (بي اهللا حببيحب محترم
  في شرمزار
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         ټلفون      255 517 0700

 (BRAC) هيټ كماي د پرمختوي د كلشي دلهګ بند
 ىدږ ته نلټ هوتي سرك، كفافي مزار شر- شبرغان د

  في شرمزار
         ټلفون      019 240 0700

0088 216 5026 9663                                

 (PRB)  موسسهى آر بى پد
  ) مسؤلكوړي اد ( اسداهللاريانجن محترم
 )ىدږد بلخ پوهنتون ته ن( سرك ړىلوم
  في شرمزار، كميتخن

         ټلفون      463 500 0700
050 411 27                          

0799 045 233                          
  mazar@prb.org.af  بريښنا پته

  eng.assadullah@yahoo.com  
 www.prb.org.af  بريښنا پاڼه

 (PIN)  دفترني پد
 82 هڅد بابه قمبر كو

  في شرمزار
         ټلفون      639 696 0700

  afghanistan@peopleinneed.cz  بريښنا پته
 www.peopleinneed.cz  بريښنا پاڼه

   وي همكارى او انكشافىكي تخند
 (ACTED) دي اكت-سازمان 
  )ى انسجام كوونكىساحو (Robert Anderson محترم
 ) ته مخامخىسي ليىد سلطان راض( كان سرك ګىد مال
  في شرمزار

         ټلفون      310 501 0700
  robert.anderson@acted.org  بريښنا پته

  mazar@acted.org  
 www.acted.org  بريښنا پاڼه

 (Turkmenistan) في مزارشر،ىرګد تركمنستان كنسول
  )كونسل (Kabayev Bazarbai محترم
  احمد شاه مسعود سركديد شه
  في شرمزار

         ټلفون      382 501 0700
0799 569 311                              

 (AgroAction)  اكشن دفترروګد جرمن ا
 ى كفي دفتر په مزار شرىر ساحو اكبد
  في شرمزار، هڅ كونياسي دروازه، د اكه تي جمهورد

 (GRO)  آر، او  موسسه،ىد ج
  )د دفتر مشر (عي محمد رفريانجن محترم
  في شرمزار

         ټلفون      694 150 0799
0799 433 759                          

 rafia_11467@hotmail.com  بريښنا پته

 (DDG) روپګ ۍ پاكنينمارك د ماد د
 ) ترشاى خانى بندىد پخوان( سرك ىدي، شه62-63-3 رهيكور شم

  في شرمزار، كارته پروان
         ټلفون      2256 8980 216 0088

 ddgmazar@hotmail.com  بريښنا پته

 (AMI)  موسسهوالهړي مرستو نروغتيايې د
 ى كفي دفتر په مزار شرى اكبر ساحود
 في شرمزار، هڅ كونياسي دروازه، د اكه تي جمهورد

 (HNI)  سازمانوالړي نايد روغت
  )ى انسجام كوونكىكيتخن (ىداكتر صمد حام محترم

 ) دفتر جنوب طرف تهICRCد  (ىلسم سرك، كارته بخد
  في شرمزار

         ټلفون      810 504 0700
  tc_hnimazar@yahoo.co.uk  بريښنا پته
 www.healthnetinternational.org  بريښنا پاڼه

 (WHO)  سازمانوالړي نايد روغت
  )د دفتر مشر (ى احمد غفارريداكتر م محترم

  سركاروساد بلخ دروازه، د 
  في شرمزار، ني ماموركارته

              ټلفون      401 288 0700

 (IFRC) وني فدراسبيد سره صل
 ى بخدكارته
  في شرمزار

         ټلفون      008 500 0700
0087 376 304 3435                          

 fin.mazar-i-sharifoff@wireless.ifrc.org  بريښنا پته

 (SCA)  د افغانستان لپارههيټ كمدنيد سو
  ) آمررامګد پرو (زدپناهي اهللا ابينج محترم

 )ګنڅ جومات ترړىد لوم (ذرګد مرمول 
  في شرمزار

         ټلفون      756 510 0700
  najibullah.yazdanpanah@sca.org.af  ا پتهبريښن

  mso@sca.org.af  
 www.swedishcommittee.org  بريښنا پاڼه
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 (Concern)  سازمانوالړيد كانسرن ن
 ى كفي دفتر په مزار شرى اكبر ساحود
  هڅ كونياسي دروازه، د اكه تي جمهورد

  في شرمزار
       )، كابل2016پست بكس (

 (ZAO)  موسسهىارنڅ د مهاجرود 
  )الي مرستسي رى عمومد (Mannu Pereira محترم

 د بابه قمبر سرك
  في شرمزار

         ټلفون      353 150 0799
0700 502 435                          

 mazar@zoaweb.org  بريښنا پته

 (LEPCO)  دفترپكويد ل
 ى كفي دفتر په مزار شرى اكبر ساحود
 في شرمزار، هڅكو نياسي دروازه، د اكه تي جمهورد

 (SC-USA) كاي امر- دفتر ى ساتنى ماشومانو د خوندد
 ى كفي دفتر په مزار شرى اكبر ساحود
 في شرمزار، هڅ كونياسي دروازه، د اكه تي جمهورد

 (SC-UK) لستانګ ان- دفتر ى ساتنىد ماشومانو د خوند
  ) آمررامګد پرو (Manish محترم
 هي دوهمه ناحن،ي كارته مامور،ىوډمن
  في شرمزار

         ټلفون      637 500 0700
0700 510 623                          

  scukmzr@psh.paknet.com.pk  بريښنا پته
  manishjain@gawab.com  

 (UNDSS)  سازمانىتي ملتونو امنروګد مل
  في شرمزار

         ټلفون      653 257 0700
0700 500 927                          

0088 216 5110 7775                          
  corluka@un.org  بريښنا پته

  safi@un.org 

 (UN-Habitat) رامګ پرونګ ملتونو د بشر د استوروګد مل
  )سي رولوټ د (Stephen J. Kutzy محترم
  افغان سركشهيد عا
  في شرمزار

         ټلفون      396 501 0700
  stephenkutzy@yahoo.com  بريښنا پته
 www.habitat.org  بريښنا پاڼه

 (FAO)  توكو او كرني ادارهى ملتونو د خوراكروګد مل
  )ريمد (رزادي مني الدعيشف محترم
 استي رىد كرن
  في شرمزار

         ټلفون      211 501 0700
  faoaf-mazar@fao.org  بريښنا پته
 www.fao.org  بريښنا پاڼه

 (UNHCR)  ىشنريم كى عالمهاجرو ملتونو د روګ ملد
  )د دفتر مشر (Anne Mary Campbell محترم
  في شرمزار

         ټلفون      938 500 0700
0700 500 810                          

0088 216 5112 1598                          
  campbela@unhcr.ch  بريښنا پته

  mazar@unhcr.euraf.net 

 (UNICEF) صندوق ړد مالت ملتونو د ماشومانو روګد مل
  في شرمزار

              ټلفون      25535 7629 00873

 پر ضد د موي توكو او جرايې ملتونو د نشه روګد مل
 (UNODC)  دفترىمبارز 

  )ى انسجام كوونكىتيوال (ىلطف الرحمن لطف محترم
 )ګنڅ پله مخامخ، د بلخ پوهنتون تر يىد هوا( سرك ړىلوم
  في شرمزار، كميتخن

         ټلفون      752 212 0799
0700 293 035                          

  lutf65@yahoo.com  بريښنا پته
  lutf.rahman@unodc.org  
 www.unodc.org  بريښنا پاڼه

 (NSP/OC) هيټ كمى مشورترامګ پرووستوني پى ملد
  ) مشرىلډ د ( هارونريانجن محترم

 استي راي او پراختىارغوني د بويد مخابراتو مركز تر شا، د كل
  في شرمزار

         ټلفون      430 516 0700
0799 354 203                          

 balkh@nspafghanistan.org  بريښنا پته

 (NSP/OC) هيټ كمى مشورترامګ پرووستوني پى ملد
  ) آمرزيي مهيس (Patrick Crofskey محترم
 )خهڅد قمبر دوكان وروسته ( سرك انوي باغ، د شادنهښځي
في شرمزار
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 (CAFE)  آزاده معاوضهاي آسىنځ مند
  )سي رزيي مهيس (Rob Graves محترم

 ) جومات ته مخامخړىلوم (ذرګد مرمول 
  في شرمزار

         ټلفون      252 509 0700
0799 239 988                          

  robgraves@mail.com  بريښنا پته
 www.cafengo.org  بريښنا پاڼه

 (IOM)  سازمانوالړيد مهاجرت ن
  سركمي، دو7 رهيكور شم
  في شرمزار، ني ماموركارته

         ټلفون      895 224 0700
0088 216 2112 9197                          

  iommazar@mazar.iomkabul.net  بريښنا پته
 www.iom.int/afghanistan  بريښنا پاڼه

 (MM) سه موسالي موندكاډي مد
  )د دفتر مشر (Gurcharan Virdee محترم

د ( سرك، كارته شفاخانه مي دو،ى كفي دفتر په مزار شرUNHCRد 
 ) تر شايټ ماركابو دس
  في شرمزار

         ټلفون      351 857 0799
0799 355 841                          

  gurcharan8@hotmail.com  بريښنا پته
 www.medicamondiale.org  بريښنا پاڼه

 (NRC)  شورامهاجرو د ى نارود
 ى كفي دفتر په مزار شرى اكبر ساحود
 في شرمزار، هڅ كونياسي دروازه، د اكه تي جمهورد

 (Nye)  دفترىشني وندهګړ د ى ند
  )د دفتر سرپرست (ىفيمحمد اسحق حن محترم

 ) هوتل ترشافيد مزارشر (هڅد بابه قلندر كو
  في شرمزار

         ټلفون      760 507 0700
 www.thekillidgroup.com  بريښنا پاڼه

 (NDI) وتيتي انستكيموكراتډي ىمل
  )آمر (ى حكمتليخل محترم
  في شرمزار

         ټلفون      485 389 0799
0700 509 766                          

 khekmati@ndi.org  بريښنا پته

 (IAM) اتي هى مرستندووالړين
  ) آمرزيي مهيس (Len Clift محترم

 ) ترشاىسي لهيد سلطان مرز (هڅد مرمول كو
  في شرمزار

  )وريښ، پ1167پست بكس (
         ټلفون      111 500 0700

050 410 41                          
0088 216 8983 1824                          

  mazarreg.office@iamafg.org  بريښنا پته
 www.iam-afghanistan.org  بريښنا پاڼه

  (WWI)  سازمانوالړي لپاره نوښځ د ښځې
 ى كفي دفتر په مزار شرى اكبر ساحود
  في شرمزار، هڅ كونياسي دروازه، د اكه تي جمهورد
       )35پست بكس (

 (JDAI) ى مرستى انكشافىوالړي نىګډ
  )ى انسجام كوونكرامګد پرو (Mark J. Henning محترم
  سركىش، د كاه فرو2 رهي شمكور
  في شرمزار

         ټلفون      035 506 0700
0088 216 2127 6131                          

0099 897 130 5971                          
 jda_mazar@jdapost.com  بريښنا پته

 پروان

 (ASCHIANA)  دفترانهيد آش
  كاريچار

              ټلفون      208 224 0700

 (CHA)  دفترىو انسجام مرستى بشرد
  )د دفتر آمر (ى بهادرىمحمد نب محترم
  چوككاري سرك، د چارتي والد
  كاريچار

 www.cha-net.org  بريښنا پاڼه
 

 (BRAC) هيټ كماي د پرمختوي د كلشي دلهګ بند
  بند ته مخامخنايښپارچه نو، د بر

  كاريچار
         ټلفون      055 236 0700

0088 216 2113 9690                               

 (PIHE) وتيتي انستوړ زده كوړد پروان د لو
  )سي رځى پوهند (ىصابر صابر محترم

  ارښد پروان 
              ټلفون      286 225 0700
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 (JEN)  سازمانونهىد جاپان اضطرار
 هي كور ته مخامخ، دوهمه ناحىد وال
  كاريچار

         ټلفون      921 280 0700
  tamari@jen-npo.org  ښنا پتهبري

 www.jen-npo.org  بريښنا پاڼه
 

 (GRO)  آر، او  موسسه،ىد ج
  )د دفتر مشر (ى محسن سنگرريانجن محترم
  كاريچار

              ټلفون      627 286 0700

 (NSP/OC) هيټ كمى مشورترامګ پرووستوني پى ملد
  ) مشرىلډ د ( محفوظريانجن محترم
 ترشا روغتون كاري چارد
  كاريچار

         ټلفون      580 248 0700
0088 216 2113 4058                          

  parwan@nspafghanistan.org  بريښنا پته

 پكتيا

   رامونهګ پروروغتيايې د افغانستان لپاره – نايابن س
(IbnSina-PHPA) 

  ) آمرىد پروژ (ميداكتر محمد فه محترم
 ىدږ بانك ته ناي پكتد
  زيردگ

         ټلفون      007 237 0799
0799 237 006                          

0088 216 5020 5583                          
 ibnsinapaktia@yahoo.com  بريښنا پته

 سازمان ى د انكشافاالتوي د متحدو اې كافغانستان
 (REACH) رامګ پرويېايروغت
  ) مشاورلنىد روغتنپا (داكتر احمداهللا محترم
  دوسركهتي والد
  زيگرد

         ټلفون      804 314 0799
  aahmadullah@msh.org  بريښنا پته

  سازمانوي همكارى او انكشافىكي تخند دياكت
(ACTED) 
  )د دفتر آمر (نيشاه محمود حقب محترم

 ګنڅد مخابراتو دفتر تر 
  زيگرد

         ټلفون      783 138 0799
  gardez@acted.org  بريښنا پته
 www.acted.org  بريښنا پاڼه

 اتي ملتونو د مرستو هروګ د ملېپه افغانستان ك
(UNAMA) 
  )د دفتر سرپرست (Anne Falher محترم

  پروژهراتي د زن،يدارالمعلم
  زيگرد

         ټلفون      200 106 0700
  unamagardez@un.org  بريښنا پته

  illarionov@un.org  
 www.unama-afg.org  بريښنا پاڼه

   خدمتونو خپلواك ى او ملكسمون ى ادارد
 (IARCSC) ونيسيكم

  )سير ( جوشانىغالم عل محترم
 ى كى مقام په ودانتي والد
  زيگرد

         ټلفون      062 407 0799
 www.iarcsc.gov.af  بريښنا پاڼه

 ونيسي حقونو خپلواك كمىد افغانستان د بشر
(AIHRC) 
  زيگرد

         ټلفون      284 394 0799
0088 216 2123 0058                          

  gardez@aihrc.org.af  بريښنا پته
 www.aihrc.org.af  بريښنا پاڼه

  ادارههي لپاره مرستندوګد افغانستان د پرمخت
(WADAN) 
  )ىانسجام كوونك (ىداكتر سردار ول محترم
 ىدږ ته نلټ هوىدوب
  زيگرد، ارښ ىنو

         ټلفون      299 045 0700
0799 142 870                          

  drsardar@wadan.org  بريښنا پته
  drsardar24@yahoo.com  
 www.wadan.org  بريښنا پاڼه
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 (AMAC)  مركزى پاكني د ماايد آر
  )الي مرستيىاجرا (ى حسنسيرويم محترم
 )ګنڅ تراستي راي او پراختىارغوني د بويد كل (ى ودانىد كرن
  زيگرد

         ټلفون      567 012 0799
0088 216 5112 0307                          

 mirwais_h@hotmail.com  بريښنا پته

 (SHAD)  دفترى خدماتى مرستو او انكشافى بشرد
  )ىونكټ پلىد پروژ (وميداكتر ق محترم

 )ىدږ كور ته نىد وال (ى ودانى نظامىد دارالشفا روغتون، پخوان
  زيگرد

         ټلفون      270 188 0799
  mail@shade.org.af  بريښنا پته
  www.shade.org.af  بريښنا پاڼه

 (PU)  پوهنتوناي پكتد
  )سيد پوهنتون ر (ازيداكتر نور محمد ن محترم
  زيگرد

         ټلفون      887 231 0799

 (PIN)  دفترني پد
  زيگرد

         ټلفون      023 142 0799
  afghanistan@peopleinneed.cz  پتهبريښنا 

 www.peopleinneed.cz  بريښنا پاڼه

 (MSH)  لپاره د علومو ادارهايد رغت
  ) مشاوريىاي روغتىتيوال (احمداهللا محترم
  زيگرد

              ټلفون      804 314 0799

 (IRC) هيټ كموالهړي نى ژغورند
  )ى انسجام كوونكىساحو (ىحضرت گل باركز محترم
 )ګنڅ ترګىانڅ ىتيد افغانستان بانك د وال( سرك تيد وال
  زيگرد

         ټلفون      082 394 0799
  gardezfc@afghanistan.theirc.org  بريښنا پته

  info@afghanistan.theirc.org  
 www.theirc.org  بريښنا پاڼه

 (UMCOR) هيټ متحده كمستيد مرستو لپاره د متد
  ) مشرد دفتر (Michel Kersten محترم
  زيگرد

         ټلفون      883 393 0799
0799 393 885                          

  garlog@umcor-afghanistan.org  بريښنا پته
 www.umcor-ngo.org  بريښنا پاڼه

 (UNDSS)  سازمانىتي ملتونو امنروګد مل
  زيگرد

         ټلفون      470 037 0700
0799 371 963                          

0088 216 5110 8836                          
  mahmood@un.org  بريښنا پته

  massart@un.org 

 (UNHCR)  ىشنري كمى عالمهاجرو ملتونو د روګ ملد
  زيگرد

         ټلفون      088 341 0799
0700 295 028                          

0088 216 5112 1666                          
  Milambo@unhcr.ch  بريښنا پته

  shinwarf@unhcr.ch 

 (NSP/OC) هيټ كمى مشورترامګ پرووستوني پى ملد
  ) مشرىلډ د ( اهللامي كلريانجن محترم
د ( سرك ىغزن-اي د پكت،ګړ اناستي راي او پراختىارغوني د بويد كل
 )ىدږ ته نګړ دفتر انUNHCR او وناماي
 زيگرد

 (IOM)  سازمانوالړيد مهاجرت ن
 ګړ ملتونو د سازمان انروګد مل
  زيگرد

         ټلفون      838 004 0799
0088 216 8980 0576                          

  iomgardez@eikmail.com  بريښنا پته
  www.iom.int/afghanistan  بريښنا پاڼه

  پكتيكا
 (BRAC) هيټ كماي د پرمختوي د كلشي دلهګ بند
  شرن

         ټلفون      579 477 0799
0088 216 3331 2130                          

 (CDU) اداره د ودانوولو واديد ه
  ) آمرزيي مهيس ( محب اهللا خانريانجن محترم
  شرن

         ټلفون      905 065 0700
0088 216 2122 7723                          

  cduafghan@yahoo.com  بريښنا پته
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 www.cduafgan.org  بريښنا پاڼه

         پنجشير

 (NSP/OC) هيټ كمى مشورترامګ پرووستوني پى ملد
  ) مشرىلډ د (لي جمريانجن محترم

  د عاجل روغتون تر شا،ىد اونابا ولسوال
  ارښ ري پنجشد

         ټلفون      3590 8444 216 0088
  panjshair@nspafghansitan.org  بريښنا پته

 تاجكستان

 (RI)  دفتر مرستووالوړي ند
 ، پولوه18 رهيسرك شم

  ارښد دوشنبه 
  taj_office@schoolsonline.org  بريښنا پته

  garth@schoolsonline.org  

 تخار

 (ARE)  موسسهىارغوني د بامهريد آر
  ) مسؤلكوړي اد (مسعود سرور محترم
  سركوډد كمان
  تالقان

         ټلفون      654 203 0700

 (TU) د تخار پوهنتون
  )سيد پوهنتون ر (ىصاحب نظر دشت محترم
  تالقان

         ټلفون      539 709 0700

 دي اكت- سازمان وي همكارى او انكشافىكي تخند
(ACTED) 
  )الي مرستى انسجام كوونكى ساحود ( عبدالقهارريانجن محترم
 هڅ كوهي مشتاند

  تالقان
         ټلفون      742 706 0700

0088 216 5060 1527                          
  qahar@acted.org  بريښنا پته
 www.acted.org  بريښنا پاڼه

 (AAR-Japan) هيد جاپان د مرستو او كمك رسولو اتحاد
  ) آمررامګد پرو (Masato Tabe محترم
  سركمي احمد دوري ماضي، د ر88 رهيكور شم

  تالقان،  پاركىلي فام300 د
         ټلفون      076 007 0700

0799 876 570                          
0087 376 121 6487                          

  aar-taloqan@k9.dion.ne.jp  بريښنا پته
 www.arrjapan.gr.jp  بريښنا پاڼه

 (MSH)  لپاره د علومو ادارهايد رغت
  ) مشاوريىاي روغتىتيوال (ىاحمد ول محترم
  تالقان

         ټلفون      861 704 0700

 (SCA)  د افغانستان لپارههيټ كمدنيد سو
  ) آمررامګد پرو (داهللاي حمديداكترس محترم
  سركګ سنى د سراه،څاوومه كو
  تالقان

         ټلفون      0078 561 075
0700 706 659                          

  dr.hamidullah@sca.org.af  بريښنا پته
 www.swedishcommittee.org  بريښنا پاڼه

 (Concern)  سازمانوالړي كانسرن ند
  )ى انسجام كوونكرامګد پرو (محمد اسلم محترم
  رستاق

  )، كابل2016پست بكس (
         ټلفون      0289 228 376 0087

  mohammad.aslam@concern.net  بريښنا پته
 www.concern.net  بريښنا پاڼه

 (Concern)  سازمانوالړيد كانسرن ن
  )الي مرستسي رولوټ د (Luke Stephens محترم
  محمد نظر سرك، د جامع جومات تر شاليد وك
  تالقان

  )، كابل2016پست بكس (
         ټلفون      753 707 0700
0700 707 752                          

0087 376 249 8470                          
  luke.stephens@concern.net  بريښنا پته

  kwanli.kladstrup@concern.net  
 www.concern.net  بريښنا پاڼه
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 (Concern)  سازمانوالړيد كانسرن ن
  )ى انسجام كوونكرامګد پرو (Jess Garana محترم
  ورسج

         ټلفون      0509 5426 216 0088
  jess.garana@concern.net  بريښنا پته
 www.concern.net  بريښنا پاڼه

 (NSP/OC) هيټم كى مشورترامګ پرووستوني پى ملد
  ) مشرىلډ د (لي اسمعريانجن محترم
 ىدږ ته نى زر كمپننيد سپ
  تالقان

         ټلفون      248 229 0799
0700 705 045                          

 takhar@nspafghanistan.org  بريښنا پته

 (ME)  موسسهټسي اشني مد
  )سي رولوټ د (Mark Grewcoe محترم
 رك محمد نظر سليد وك
  تالقان

         ټلفون      699 865 0799
0088 216 5420 0531                          

 mark.grewcoe@miseast.org  بريښنا پته

 (RI)  مرستو دفتروالوړي ند
  ) مسؤلكوړي اد ( اهللابي نجريم محترم
 )تر منځرډګ يىد هوا او د تالقان د مركز نه( سرك مځپن

  تالقان
         ټلفون      788 708 0700

 (TdH)  ديس هوميس دفتريرټد
  )ى انسجام كوونكىد پروژ (فضل محمود محترم
  رستاق

         ټلفون      2379 570 91 0092
 tdhswepesh@brain.net.pk  بريښنا پته

 (CAF)  دفترړ د مالتوي د افغانستان د كورن-كف 
ه  جومات تىد بجاور( سرك ىسي د له،څ كوړى كور، لومړىلوم
 )ىدږن

  تالقان
         ټلفون      0362 5559 216 0088

 شبرغان

 (AHRO)  حقونو سازمانىد افغانستان د بشر
  )ه مسؤلكوړي اد (ىميمغفرت صم محترمه
 ى ودانىلااروښ منزل، د ميدو

  شبرغان
         ټلفون      413 410 0799

  achr98@yahoo.com  بريښنا پته
  achr98@hotmail.com 

 (ADRA)  سازمانى او انكشافى امدادټسټونډد ا
  )د دفتر آمر (Denis Baratov محترم
  شبرغان

         ټلفون      516 411 0799
  d.baratov@adra-af.org  بريښنا پته
 www.adra.org  بريښنا پاڼه

 (BRAC) هيټ كماي د پرمختوي د كلشي دلهګ بند
  شبرغان، د بند سرپل سرك

         ټلفون      005 112 0799
0088 216 2117 6393                          

 (JIHE) وتيتي انستوړ زده كوړد جوزجان د لو
  )سي رځى پوهند (بي اهللا حببيحب محترم
  شبرغان

         ټلفون      0204 751 075
0799 411 499                          

 (GRO)  آر، او  موسسه،ىد ج
  )فتر مشرد د ( اهللابي حبريانجن محترم
  شبرغان

         ټلفون      694 150 0799
 habib_5253@hotmail.com  بريښنا پته

 (SC-USA) كاي امر- دفتر ى ساتنى ماشومانو د خوندد
  )ه آمررامګد پرو (Lynn Robson محترمه
  شبرغان

         ټلفون      988 476 0799
0087 376 269 2745                          

  lrobson@savechildren.org  تهبريښنا پ
  shibgenacct@savechildren.org  
 www.savethechildren.org  بريښنا پاڼه

 (SC-UK) لستانګ ان- دفتر ى ساتنىد ماشومانو د خوند
  ) آمررامګ پرويىاي روغتد (Santa محترم
  سركزونيلوټ اناي بندر، د آرى آقچد

  شبرغان
         ټلفون      639 500 0700
0700 500 639                          

  stamang@psh.paknet.com.pk  بريښنا پته
  santa165@gawab.com 
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 (UNHCR)  ىشنري كمى عالمهاجرينو ملتونو د روګ ملد
  ) مسؤلكوړي اد (مزادهي كرريمحمد قد محترم
  شبرغان

         ټلفون      160 023 0799
0799 435 394                          

0088 216 5110 0857                          
  afgjj@unhcr.ch  بريښنا پته

  jawzjan@unhcr.euraf.net 

 (NSP/OC) هيټ كمى مشورترامګ پرووستوني پى ملد
  ) مشرىلډ د (داهللاي عبريانجن محترم
كهنه  (ى لوررانوګ سرك، د زراشتي كور، د سره مدي رشىد حاج
 ) ته مخامخىفروش
  شبرغان

         ټلفون      885 047 0700
  jawzjan@nspafghanistan.org  بريښنا پته

 خوست

  خدمات افغانستان لپارهى او انكشافىبشر
(DHSA/TKG) 

  )د دفتر آمر ( اهللاقي صدىحاج محترم
  ترشالمستوني مى دولتد

  ارښد خوست 
         ټلفون      346 137 0799

  dhsa_khost@yahoo.com  بريښنا پته
 www.thekillidgroup.com  نا پاڼهبريښ

 (BEA) ړى زده كىد افغانانو لپاره اساس
  )د دفتر سرپرست (نور پادشاه شاكر محترم
 باغ پروژه

  د خوست بازار
         ټلفون      115 137 0799

 noorbaadshahshakir_agbased@yahoo.com  بريښنا پته

 (BAHIR)  مرستو دفترى او بشرىارغونيد افغانستان د ب
  )الي مرستسيد ر ( جانمينع محترم
 ) ترشانمايد خوست س (تي ماركى منزل، د جاللړىلوم

  ارښد خوست 
         ټلفون      689 210 0799

0799 110 212                          

 (KU) د خوست پوهنتون
  )سيد پوهنتون ر (اضي محمد فضيف محترم

  ارښد خوست 
         ټلفون      230 249 0799

 (IMC) ئتي هوالړي ناي روغتد
  ) آمرىد پروژ ( محمد عاطفضيداكتر ف محترم
 ىدږ كور ته نى والد

  ارښد خوست 
         ټلفون      614 350 0799

 drfaizmatif@yahoo.com  بريښنا پته

 (IRC) هيټ كموالهړي نى ژغورند
  )ى انسجام كوونكىساحو (سالمت خان محترم

 ىدږ ته نىاز دروى د شمالارښد خوست 
  ارښد خوست 

         ټلفون      190 135 0799
0088 216 2144 7655                          

  irckhost@afghanistan.theirc.org  بريښنا پته
  info@afghanistan.theirc.org  
 www.theirc.org  بريښنا پاڼه

 (FCCS) ادي بنىولنټ ى او مدنګ فرهند
  ) مشرد دفتر ( محمدرينظ محترم

  ارښد خوست 
         ټلفون      5700 5551 216 0088

 www.afghanfccs.org  بريښنا پاڼه

 (NDI) وتيتي انستكيموكراتډي ىمل
  )آمر ( محمدازين محترم

  ارښد خوست 
         ټلفون      656 135 0799

  nmandozai@ndi.org  بريښنا پته

  دايكندى
 (CCA)  مركزويافغانستان لپاره د همكار
 ىد چپرك بازار، د القان ولسوال

  شهرستان
         ټلفون      8007 2113 216 0088

 sarwarhussaini@aol.com  بريښنا پته

  خدمات افغانستان لپارهى او انكشافىبشر
(DHSA/TKG) 

  )د دفتر سرپرست (ىدي حمى عبدالولريانجن محترم
 ىدږ د ولسوال دفتر ته ن،ىد الغان كل
  الغان

         ټلفون      2658 8980 216 0088
  dhsa_daikondi@yahoo.com  بريښنا پته

  e_a_wali@yahoo.com  
 www.thekillidgroup.com  بريښنا پاڼه



  دايكندى، زابل، سرپل، سمنګان: پتى او تماسونه

199 

 (CoAR) د افغانانو لپاره د مرستو برابرول
  ) آمرىد پروژ (مي محمد عظريانجن محترم

 ىد القان ولسوال
  ارښ ىكندي داد، ىد چپراسك كل

         لفونټ      246 223 0799
  coar_kbl@yahoo.com  بريښنا پته
 www.coar.org  بريښنا پاڼه

   حقونو خپلواك ىد افغانستان د بشر
 (AIHRC) ونيسيكم
  ارښ ىكندي داد

         ټلفون      8556 8444 216 0088
 www.aihrc.org.af  بريښنا پاڼه

 (UWS) ولنهټد افق 
 ى ولسوالاموري مد
  ارښ ىكندي داد

         ټلفون      1863 3335 216 0088

 (Oxfam) د اكسفام موسسه
 د دهان تاق جومات دره

   ريكد، ى كلى اشترلد

 (ACF)  موسسهميد اكشن ف
  ارښ ىكندي داد

         ټلفون      5450 215 376 0087
 www.actioncontrelafaim.org  بريښنا پاڼه

 (NSP/OC) هيټ كمى مشورترامګ پرووستوني پى ملد
  ) مشرىلډ د ( جانى علريانجن محترم
 )ى خوا كيځدي دفتر په لوUNOPSد ( مركز ىليد ن
  ارښ ىكندي داد

 زابل

   روغتيايې د افغانستان لپاره – نايابن س
 (IbnSina-PHPA)   رامونهګپرو
  ) سرپرستىد پروژ (داكتر فضل رحمان محترم
 ىدږ ته نى ودانتي والد

  ارښد زابل 
             فونټل      3930 3331 216 0088

   سرپل

   روغتيايې د افغانستان لپاره – نايابن س
 (IbnSina-PHPA)   رامونهګپرو

  ) آمرىد پروژ (ىداكتر محمد جواد عثمان محترم
 )ىدږروغتون ته ن(رحمت آباد 

  ارښد سرپل 
         ټلفون      384 149 0799
0799 149 385                          

0088 216 3332 9441                          
 jawadosmani@yahoo.com  بريښنا پته

 (CoAR) د افغانانو لپاره د مرستو برابرول
  ) آمرىساحو (ى اهللا نعمانعيرف محترم
 ىدږ ته نى وداننماي سد
  سرپل، ارښ ىنو

         ټلفون      335 127 0799
  coar_kbl@yahoo.com  بريښنا پته
 www.coar.org  بريښنا پاڼه

 (SC-USA) كاي امر- دفتر ى ساتنى ماشومانو د خوندد
  ارښد سرپل 

         ټلفون      961 043 0799
0799 043 962                          

0087 376 291 5295                          
  sarigenacct@savechildren.org  بريښنا پته
 www.savethechildren.org  بريښنا پاڼه

 (NSP/OC) هيټ كمى مشورترامګ پرووستوني پى ملد
  ) مشرىلډ د (ى نبريانجن محترم

  دار جومات ته مخامخدامګ دفتر سرك، د ونامايد 
  سرپل، ارښ ىنو

         ټلفون      430 151 0799
  sarepul@nspafghanistan.org  بريښنا پته

 سمنګان

  خدمات افغانستان لپارهى او انكشافىبشر
(DHSA/TKG) 

  )د سرپرست قائم مقام (مي قسديس ترممح
 ىدږ ته ننماي سړزو
  بكيا

         ټلفون      884 553 0700
 www.thekillidgroup.com  بريښنا پاڼه
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 (Afghanaid)  موسسهيډد افغان ا
  ) آمررامګد پرو (عبدالصمد محترم

 ) ته مخامختيمستوف( سرك نيد قطب الد
  بكيا

         ټلفون      0200 8444 216 0088
         فكس      3344 225 207 0044

  afghanaid@ceretechs.com  بريښنا پته
 www.afghanaid.org.uk  بريښنا پاڼه

 (ADRA)  سازمانى او انكشافى امدادټسټونډد ا
  بكيا

 www.adra.org  بريښنا پاڼه

 (BRAC) هيټ كماي د پرمختوي د كلشي دلهګ بند
 د رستم د تخت سرك

  بكيا
         ټلفون      348 216 0799

0088 216 2115 6255                          

 (PIN)  دفترني پد
 د صوف دره

  بكيا، ى ولسوالني پوئد
         ټلفون      850 995 0798

  afghanistan@peopleinneed.cz  بريښنا پته
 www.peopleinneed.cz  بريښنا پاڼه

 (AMI)  موسسهوالهړي مرستو نروغتيايې د
  ) آمركي لوجستد (Herve Boudin محترم
  سركمځپن

  بكيا، ني ماموركارته
         ټلفون      851 403 0700

 amisamangan@amifrance.org  بريښنا پته

 (NSP/OC) هيټ كمى مشورترامګ پرووستوني پى ملد
  ) مشرىلډ د ( فضل الحقريانجن محترم
  سركىسي لىعال د بكي د ااست،ي راي او پراختىارغوني د بوي كلد
  بكيا

         ټلفون      645 150 0799
  samangan@nsapafghanistan.org  بريښنا پته

 غزنى

 (HAFO)  سره د كمك موسسهروګد افغان بز
  ) آمرزيي مهيس ( احسانريانجن محترم
 )ىدږ ته نىسي لى عالنيد شمس العارف( پالن ميدر
  ارښ ى غزند

         ټلفون      219 234 0799
0799 227 468                          

 hafo_ghazni@yahoo.com  بريښنا پته

 (CoAR) د افغانانو لپاره د مرستو برابرول
  ) آمرىد پروژ ( گل زادهريانجن محترم

 هڅ كوىسيد جهان ملكه د نجونو ل
  ارښ ى غزند

         ټلفون      400 363 0700
0799 391 814                          

  coar_kbl@yahoo.com  بريښنا پته
 www.coar.org  بريښنا پاڼه

 (UWS) ولنهټد افق 
 د نوآباد بازار

  ارښ ى غزند
              ټلفون      890 330 0799

 (Ockenden)  موسسهوالهړي ننډنيد اك
  ) آمرىتي والرامګد پرو (غوث محمد محترم
 )ګنڅ آخند جومات تر ىد حاج( پالن ړىلوم
  ارښ ى غزند

         ټلفون      567 003 0799
0088 216 8980 0110                          

 afgocken@brain.net.pk  بريښنا پته

 (BDN)  شبكهىد باختر انكشاف
  ) آمرىد پروژ (ىقي صدسيرويداكتر م محترم
  ارښ ى غزند

         ټلفون      895 337 0799
0700 019 782                          

  msidiqi.bdf@gmail.com  بريښنا پته
  mamehrzad.bdf@gmail.com 

 (BRAC) هيټ كماي د پرمختوي د كلشي دلهګ بند
 )ىدږ ته نرډګ يىهوا( آباد دريح
  ارښ ى غزند

         ټلفون      993 077 0700

 (GRO)  آر، او  موسسه،ىد ج
  )د دفتر مشر ( عمراندي سريانجن محترم
  ارښ ى غزند

         ټلفون      258 152 0799

 (MSH)  لپاره د علومو ادارهايد رغت
  ) مشاوريىاي روغتىتيوال (ى صافونيهما محترم
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  ارښ ى غزند
         ټلفون      566 027 0799

 (SDF) ادي بنى انكشافى سنائد
 )ىدږ ته نىسي لى عالنيد شمس العارف( پالن ميدر
  ارښ ى غزند

         ټلفون      129 003 0799
0799 394 897                          

 www.sanayee.org  بريښنا پاڼه

 (CPAU) ولنهټ وي لپاره د همكارىووالي او ى سولد
  ) مسؤلكوړي اد ( جواد باهنرريانجن محترم
  مركزى ماش، د جاغورګسن

 ىجاغور

 (SCA)  د افغانستان لپارههيټ كمدنيد سو
  )الي مرستسي رزيي مهي سد ( جانبيحب محترم

 هډ، د قره باغ ا56نمبر 
  ارښ ى غزند

         ټلفون      395 384 0799
075 361 0339                          

  habib.jan@sca.org.af  بريښنا پته
  sro@sca.org.af  
 www.swedishcommittee.org  بريښنا پاڼه

 (NSP/OC) هيټ كمى مشورترامګ پرووستوني پى ملد
  ) مشرىلډ د (عبداهللا محترم
 ته ىاځد كندهار تم  (ى وداناستي راي او پراختىارغوني د بويد كل
 )ىدږن
  ارښ ى غزند

         ټلفون      008 371 0799
0088 216 2113 4073                          

 ghazni@nspafghanistan.org  بريښنا پته

 (NAC)  د افغانستان لپارههيټ كمىد نارو
  ) آمررامګ دفتر د پرود (داكتر جالل محترم

 رستورانت ىد فرخ (40 سرك، پوسته ىسيد جهان ملكه د نجونو ل
 )ترشا
  ارښ ى غزند

         ټلفون      494 437 0799
0700 016 706                          

 gro@nacaf.org  بريښنا پته

 (Nye)  دفترىشني وندهګړ د ى ند
  )د دفتر سرپرست (عبدالرووف محترم
 )ىدږ ته نىسي لى عالنيد شمس العارف(پالن  ميدر

  ارښ ى غزند
         ټلفون      722 656 0700

  www.thekillidgroup.com  بريښنا پاڼه

 غور

 (Afghanaid)  موسسهيډد افغان ا
  ) آمررامګد پرو (حيمحمد فص محترم
  چغچران

         ټلفون      1724 8980 216 0088
         فكس      3344 225 207 0044

  afghanaid@ceretechs.com  بريښنا پته
 www.afghanaid.org.uk  بريښنا پاڼه

 (UWS) ولنهټد افق 
  سركى قومانداند

  ارښد غور 
 ufuqorg@yahoo.com  بريښنا پته

 (Oxfam) د اكسفام موسسه
 ىدږ دفتر ته نيډ افغان اد

 لګلعل و سرجن

 (ACF)  موسسهميد اكشن ف
  وارهيتا

         ټلفون      3543 252 376 0087
 www.actioncontrelafaim.org  بريښنا پاڼه

 (CHA)  دفترى مرستو انسجامى بشرد
  )د دفتر آمر (ىميمحمد نادر رح محترم

  د مركز شمال خوا تهىد تولك ولسوال
  تولك

         ټلفون      0956 5115 216 0088
  ghore@cha-net.org  بريښنا پته
 www.cha-net.org  بريښنا پاڼه

 (MADERA)  موسسهرايد مد
  ) آمرىساحو (Cedric Fleury محترم
  او پس آبادوارهيتا

  ارښد غور 
         ټلفون      4064 2116 216 0088

 madghor2@inmarsat.francetelecom.fr  بريښنا پته
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 (NDA) ولنهټ اوي پرمختى ملد
  ) مسؤلكوړي اد ( غفورريانجن محترم
  چغچران

          ټلفون      6703 5110 216 0088

 (NSP/OC) هيټ كمى مشورترامګ پرووستوني پى ملد
  ) مشرىلډ د (ري نصريانجن محترم
 شمال ندي سرودي د هر،ىدږ دفتر ته نUNOPSد  (ډى غوندانويد شه
 )طرف ته
 چغچران

 (IAM) اتي هى مرستندووالړين
  )ه مشرىد پروژ (Sue Porter محترمه

  بازارلګد لعل او سرجن
  لګل و سرجنلع

  )9پست بكس (
         ټلفون      053 315 0799

0088 216 5420 1028                          
  mch.lal@iamafg.org  بريښنا پته
  www.iam-afghanistan.org  بريښنا پاڼه

  فارياب

   وي همكارى او انكشافىكي تخند -د ياكت
 (ACTED) سازمان
  )ىجام كوونك انسىساحو (Robert Anderson محترم
  خانه سركى كور، د كوهيګد شراب ب

  منهيم
         ټلفون      840 173 0799

0088 216 5060 1538                          
  robert.anderson@acted.org  بريښنا پته

  maymana@acted.org  
 www.acted.org  بريښنا پاڼه

 سازمان ى د انكشافاالتوي د متحدو اې كافغانستان
 (REACH) رامګ پرويېايغترو

  ) مشاوريىايروغت (ىداكتر كامران حكمت محترم
 ، د چهار سماوار سرك45 / 1-87 رهيكور شم

  منهيم
         ټلفون      196 108 0799

  ahdkamran@yahoo.com  بريښنا پته

   حقونو خپلواك ىد افغانستان د بشر
 (AIHRC) ونيسيكم
  منهيم

         نټلفو      0264 2128 216 0088

 www.aihrc.org.af  بريښنا پاڼه

 (CHA)  دفترى مرستو انسجامى بشرد
  )د دفتر آمر (ىميمحمد خان صم محترم

 )ىدږ ته نىاځ او المر تم صريد ق( كور ىد عبدالروف سور
  منهيم

         ټلفون      783 169 0799
0088 216 5113 4098                          

  faryab@cha-net.org  بريښنا پته
 www.cha-net.org  بريښنا پاڼه

 (PRB)  موسسهى آر بى پد
  ) آمرىادار (محمد عارف محترم

 ىدږاخالص جومات ته ن
  ىاندخو، ارښ ىنو

         ټلفون      328 448 0799
 www.prb.org.af  بريښنا پاڼه

 (MSH)  لپاره د علومو ادارهايد رغت
  )مشاور يىاي روغتىتيوال (كامران حكمت محترم
  منهيم

         ټلفون      196 108 0799

 (SC-USA) كاي امر- دفتر ى ساتنى ماشومانو د خوندد
  ىاندخو

         ټلفون      249 643 0799
0087 376 287 3055                          

  andgenacct@savechildren.org  بريښنا پته
 www.savethechildren.org  بريښنا پاڼه

 (SC-USA) كاي امر- دفتر ى ساتنىمانو د خوند ماشود
  )ه آمررامګد پرو (Lisa Piper محترمه

  منهيم
         ټلفون      462 124 0799

0087 376 286 9810                          
  maigenacct@savechildren.org  بريښنا پته

  lpiper@savechildren.org  
 www.savethechildren.org  بريښنا پاڼه

 (UNHCR)  ىشنري كمى عالمهاجرو ملتونو د روګ ملد
  )ريمد (Xhemil Shahu محترم
  منهيم

         ټلفون      155 023 0799
0799 568 750                          

0088 216 5110 0657                          
  maimana@unhcr.euraf.net  بريښنا پته
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  afgmn@unhcr.ch 

 (NSP/OC) هيټ كمى مشورترامګ پروونوستي پى ملد
  ) مشرىلډ د ( اهللالي خلريانجن محترم
  منهيم

         ټلفون      454 123 0799
 faryab@nspafghanistan.org  بريښنا پته

 (IOM)  سازمانوالړيد مهاجرت ن
 دفتر ته رامګ پرووالړيد خوراك ن( كور ىمي رحى خانه، د حاجىكوه

 )مخامخ
  منهيم

         ټلفون      262 251 0700
0088 216 2113 1260                          

  iom.faryab@eikmail.com  بريښنا پته
 www.iom.int/afghanistan  بريښنا پاڼه

 (IAM) اتي هى مرستندووالړين
  ) مشرىد پروژ (Viktor Thiessen محترم
  روغتونابي فارد
  منهيم
  )625پست بكس (

         نټلفو      319 431 0799
0088 216 2129 5321                          

  owpc@iamafg.org  بريښنا پته
 www.iam-afghanistan.org  بريښنا پاڼه

   ګ او پرمختىد افغانستان لپاره د مرست
 (AADA) موسسه
  ) آمرىد پروژ (فيعبداهللا حن محترم
 ) جومات ته مخامخفهيد امام ابوحن( سرك داني ميى هواد

  ارښ ابي فارد، دنوآبا
         ټلفون      815 033 0700

 ahanif.aada@gmail.com  بريښنا پته

 (FIHE) وتيتي انستوړ زده كوړ د لوابي فارد
  )سي رځى پوهند ( محمد احسانريش محترم
  منهيم

         ټلفون      711 274 0799

 فراه

 (Ockenden)  موسسهوالهړي ننډنيد اك
  ) آمرىتيوال (ني محمد امريانجن محترم
 هي ناحړى، اووم سرك، لوم132 رهيكور شم

  ارښد فراه 

         ټلفون      0804 8980 216 0088
  oifarah@brain.net.pk  بريښنا پته

  oifarah@inmarsat.francetelecom.fr 

 (CHA)  دفترى مرستو انسجامى بشرد
  )د دفتر آمر (ىليملك افغان وك محترم
 )ى جنوب خوا كىاځد برق تم (پل سرك ، د باغ 277 رهيكور شم

  ارښد فراه 
         ټلفون      389 615 0799

0088 216 5551 8015                          
  farah@cha-net.org  بريښنا پته
 www.cha-net.org  بريښنا پاڼه

 (NSP/OC) هيټ كمى مشورترامګ پرووستوني پى ملد
  ) مشرىلډ د (ى عبدالخالق فكورريانجن محترم
  ارښد فراه 

         ټلفون      4050 2113 216 0088
  farah@nspafghanistan.org  بريښنا پته

 كاپيسا

 (AU)  پوهنتونىروني البد
  )سيد پوهنتون ر (محب برش محترم
  ى راقمحمود

         ټلفون      504 284 0700
0799 200 884                          

 (BRAC) هيټ كمايرمخت د پوي د كلشي دلهګ بند
 ى كلى د بابا علل،ي خعبداهللا
  ى راقمحمود

         ټلفون      054 236 0700

 (GRO)  آر، او  موسسه،ىد ج
  )د دفتر مشر (نيشجاع الد محترم
  ()ى راقمحمود

         ټلفون      548 153 0700

 (NSP/OC) هيټ كمى مشورترامګ پرووستوني پى ملد
  ) مشرىلډ د (ىد عبدالهاريانجن محترم
   بهارلګ

         ټلفون      168 234 0799
0088 216 2113 4059                          

  kapisa@nspafghanistan.org  بريښنا پته
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  كندز

   وي همكارى او انكشافىكي تخند -د ياكت
 (ACTED) سازمان
  )الي مرستى انسجام كوونكى ساحود ( عبدالقهارريانجن محترم
 ى جاده آزاده،څ كوى خانى مسترد

  ارښد كندز 
         ټلفون      742 706 0700

  qahar@acted.org  بريښنا پته
  kundez.administration@acted.org  
 www.acted.org  بريښنا پاڼه

 (CCA)  مركزويافغانستان لپاره د همكار
  مركزارښد 

  ارښد كندز 
         ټلفون      0659 2128 216 0088

 sarwarhussaini@aol.com  پتهبريښنا 

   ملتونو د مرستو روګ د ملېپه افغانستان ك
 (UNAMA) اتيه

  )هد دفتر سرپرست ( اباكارديناه محترمه
  د امام صاحب بندره،څ كوى فروشىد چا

  ارښد كندز 
         ټلفون      400 106 0700

0799 113 016                          
0799 825 961                          

  unamakunduz@un.org  بريښنا پته
  limal@un.org  
 www.unama-afg.org  بريښنا پاڼه

   خدمتونو خپلواك ى او ملكسمون ى ادارد
 (IARCSC) ونيسيكم

  )سير ( حامدليعبدالجل محترم
 ته مخامخ، د چهل دخترانو ى زر سرك، تخارستان مدرسنيسپ
 هڅكو

  ارښد كندز 
         ټلفون      917 547 0799

 www.iarcsc.gov.af  بريښنا پاڼه

   حقونو خپلواك ىد افغانستان د بشر
 (AIHRC) ونيسيكم
 ى روغتون په جنوب خوا كPRT پخته، د داني مه،څ كوليد ذاخ

  ارښد كندز 
         ټلفون      895 212 0799

0088 216 2123 0047                          
0088 216 5026 8966                          

  kunduz@aihrc.org.af  بريښنا پته

  aihrc_kunduz@yahoo.com  
 www.aihrc.org.af  بريښنا پاڼه

 (AHRO)  حقونو سازمانىد افغانستان د بشر
  ) مسؤلكوړي اد (داهللايحم محترم

 ى كويلي زر فامنيد كابل بندر، د سپ
  ارښد كندز 

         ټلفون      495 264 0799
  achr98@yahoo.com  نا پتهبريښ

  achr98@hotmail.com 

 - موسسه ىارغوني او بىونړ جوايد افغانستان د ب
 (ARRAF) فالح
  )ريمد ( اهللاميرح محترم
 هڅ د سردره كون،اديد كابل م

  ارښد كندز 
         ټلفون      870 270 0799

 arraf_kunduz@yahoo.com  بريښنا پته

   هيمرستندو لپاره ګد افغانستان د پرمخت
 (WADAN) اداره
  )ى انسجام كوونكزيي مهيس (خان محمد محترم

  سركمځ جومات، پنقيد ابوبكر صد
  ارښد كندز ، نوآباد، خواجه مشهد

         ټلفون      682 214 0799
  kmohammad@wadan.org  بريښنا پته

  javedahmadikbl@yahoo.com  
 www.wadan.org  بريښنا پاڼه

 (AIMS) علوماتو د انسجام ادارهد افغانستان د م
  )د دفتر آمر (الياسداهللا س محترم
 ى كګړ د كندز دفتر په انوناماي د

  ارښد كندز 
  )UNDP، 005پست بكس (

         ټلفون      816 243 0799
  siyall@un.org  بريښنا پته
 www.aims.org.af  بريښنا پاڼه

  ى او نجونو لپاره د روزنوښځد افغانستان د 
 (ETC) مركز
  )هسير (ملكه قانع محترمه
  د كابل بندره،څ كوىد قهوه خان

  ارښد كندز 
         ټلفون      309 323 0799

0799 206 604                          
 arezo_qanih@yahoo.com  بريښنا پته
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 (AMAC)  مركزى پاكني د ماايد آر
  )الي مرستيىاجرا (قي آقا عتديس محترم

  مخامخوډي د زهره را،ىدږ دفتر ته نIOMد 
  ارښد كندز ، هڅ كوى كاساند

         ټلفون      274 226 0799
0088 216 2113 3246                          

 said_agha2000@yahoo.com  بريښنا پته

 (GDS)  خدماتىد آلمان انكشاف
 جرمن هاوس د كابل سرك

  ارښد كندز 
  )25پست بكس (

         ټلفون      2440 164 076 0087
         فكس      2431 164 076 0087

  dedafg@web.de  بريښنا پته
 www.ded.de  بريښنا پاڼه

 (IHSAN) هيټ خدماتو خپلواكه كمى بشرد
  خواجان سرك، د خان آباد بندرديد س

  ارښد كندز 
         ټلفون      087 390 0799

 (BRAC) هيټ كماي د پرمختوي د كلشي دلهګ بند
  سركىمام شاه اد

  ارښد كندز 
         ټلفون      654 713 0700

 (PRB)  موسسهى آر بى پد
  )ى انسجام كوونكىريرنټ ود (ايداكتر محمد ض محترم
 ى ته مخامخ، د سارندوىسينسوان قندوز ل( سرك، باغ ناشر ميدر

 )ګنڅروغتون تر 
  ارښد كندز ، نوآباد

         ټلفون      283 050 0700
0799 015 213                          

0799 184 125                          
  Kundez@prb.org.af  بريښنا پته

  ziaformuly@yahoo.com  
 www.prb.org.af  بريښنا پاڼه

 (PIN)  دفترني پد
 د خواجه مشهد سرك، نوآباد

  ارښد كندز 
         ټلفون      805 398 0799

  afghanistan@peopleinneed.cz  بريښنا پته
 www.peopleinneed.cz  بريښنا پاڼه

 (HNI)  سازمانوالړي نايد روغت
  ) آمررامګد پرو ( محمدضيداكتر ف محترم

 د چهل دختران سرك
  ارښد كندز 

         ټلفون      765 211 0799
0087 376 361 9919                          

  hinkunduz@yahoo.com  بريښنا پته
 www.healthnetinternational.org  ڼهبريښنا پا

 (WHO)  سازمانوالړي نايد روغت
  )الي مرستىادار (ىدري حريعبدالبص محترم

 )ىدږ ته ننمايس(د خان آباد بندر 
  ارښد كندز 

         ټلفون      339 321 0799

 (SCA)  د افغانستان لپارههيټ كمدنيد سو
  ) سرپرستىد پروژ (ىنواريداكتر عصمت ش محترم
  سركىد محكم

  ارښد كندز 
         ټلفون      756 389 0799
0799 389 755                          

  dresmat@sca.org.af  بريښنا پته
  kunduz@sca.org.af  
 www.swedishcommittee.org  بريښنا پاڼه

 (KRA)  سازمانىارغونيد كندز د ب
  )ري د ارتباط مدرامګد پرو (ديعبدالحم محترم
 )ګنڅ جومات تر ىد حضرت عل( سرك ىكمد مح

  ارښد كندز 
         ټلفون      488 270 0799
0799 309 779                          

  info@kra-af.org  بريښنا پته
  abdul@kra-af.org  
 www.kra-af.org  بريښنا پاڼه

 (KIHE) وتيتي انستوړ زده كوړد كندز د لو
  )سي رځىوهن پد ( عبدالقدوس تالشىقاض محترم

  ارښد كندز 
         ټلفون      980 212 0799

 (MC)  موسسهوالهړي كراپس  نىد مرس
  )د دفتر آمر (ديمحمد فر محترم

  د كابل بندرسه،ي لىد فاطمة الزهرا عال
  ارښد كندز 

         ټلفون      592 207 0799
0097 376 280 1856                          

 www.mercycorps.org  بريښنا پاڼه
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 (FAO)  توكو او كرني ادارهى ملتونو د خوراكروګد مل
  ) مسؤلكوړي اد (ىبياسداهللا حب محترم
 دامګ PPQP د

  ارښد كندز 
         ټلفون      357 016 0799

  faoaf-kunduz@fao.org  بريښنا پته
 www.fao.org  بريښنا پاڼه

 (UNHCR)  ىشنري كمى عالمهاجرو ملتونو د روګ ملد
  ) مسؤلكوړي اد (اري اهللا عزتديحم محترم

  ارښد كندز 
         ټلفون      073 012 0799

0700 712 300                          
0088 216 5110 0486                          

  kunduz@unhcr.euraf.net  بريښنا پته
  afgku@unhcr.ch 

 (UNICEF) صندوق ړ ملتونو د ماشومانو د مالتروګد مل
  ارښد كندز 

         ټلفون      0560 2111 216 0088

 (NSP/OC) هيټ كمى مشورترامګ پرووستوني پى ملد
  ) مشرىلډ د ( زمانريانجن محترم

 ىدږ ته نىد زار كمپن
  ارښد كندز 

         ټلفون      236 405 0799
0799 047 883                          

 kunduz@nspafganistan.org  بريښنا پته

 (IOM)  سازمانوالړيد مهاجرت ن
 ) ته مخامخنيدارالمعلم( سرك ىد پهلوان غفور كور، د محكم

  ارښد كندز 
         ټلفون      311 568 0799

0088 216 2112 9192                          
  iomkunduz@eikmail.com  بريښنا پته
 www.iom.int/afghanistan  بريښنا پاڼه

 (CDU) رها د ودانوولو اددوايد ه
  ) آمرزيي مهيس ( پادشاهديس محترم

  ته مخامخځىوونښد خواجه مشهد 
  ارښد كندز ، د خان آباد بندر

         ټلفون      869 394 0799
0799 359 453                          

  cduafghan@yahoo.com  بريښنا پته
 www.cduafgan.org  بريښنا پاڼه

 (NDI) وتيتي انستكيموكراتډي ىمل
  )آمر (ريعبدالبص محترم

  ارښد كندز 
         ټلفون      531 206 0799

  abostany@ndi.org  بريښنا پته

 ړكن
 (BEA) ړى زده كىد افغانانو لپاره اساس

  )د دفتر سرپرست (غالم اهللا  وقار محترم
  كرمارىهجرت كل
  اسد آباد

         ټلفون      0028 652 075
0700 643 593                          
0700 643 594                          

0088 216 5026 3536                          
 najeebnur@hotmail.com  بريښنا پته

 (IHSAN) هيټ خدماتو خپلواكه كمى بشرد
  بازارلګنور

 اسد آباد

 (IMC) ئتي هوالړي ناي روغتد
  ) آمرىد پروژ (ىرنوايداكتر احسان اهللا ش محترم
  اسد آباد

         ټلفون      210 604 0700
 ishinwari@imcworldwide.org  بريښنا پته

 (MADERA)  موسسهرايد مد
  )ري مدىساحو (عبدالرحمن محترم
  اسد آباد، ساالر باغ

         ټلفون      4325 5025 216 0088

 (NSP/OC) هيټ كمى مشورترامګ پرووستوني پى ملد
  ) مشرىلډ د ( الرحمنبي حبريانجن محترم
 ګړ اناستي راي او پراختىارغوني د بويد كل

  اسد آباد
         ټلفون      4060 2113 216 0088

  kunar@nspafghanistan.org  بريښنا پته

  كندهار
 سازمان ى د انكشافاالتوي د متحدو اې كافغانستان
 (REACH) رامګ پرويېايروغت
  ) مشاوريىايوغتر ( عمرديداكتر جاو محترم
 هي ناحمهږ، مسلم چوك، شپ4945 رهيكور شم
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  كندهار، ارښ ىنو
         ټلفون      286 283 0700

  jomar@msh.org  بريښنا پته
 www.msh.org/afghanistan  بريښنا پاڼه

 (CCA)  مركزويافغانستان لپاره د همكار
  سرك، د مدد چوكىعموم

  ارښد كندهار 
         ټلفون      916 415 0799

 sarwarhussaini@aol.com  بريښنا پته

 (INTERSOS)  مرستو سازمانى د بشر- رساسټان
  )د دفتر سرپرست (Marco Rotelli محترم
 هي ناحمهږشپ)  ته مخامخاستي چارو رويد بهرن( سرك وميديد است
  كندهار، ارښ ىنو

         ټلفون      557 305 0700
0088 216 8985 2249                          

 kandahar@intersos.org  بريښنا پته

   ملتونو د مرستو روګ د ملېپه افغانستان ك
 (UNAMA) اتيه

  )د دفتر مشر (Talatbek Masadykov محترم
 )ىدږمسلم چوك ته ن( جان كور ى موسىد حاج
  كندهار، ارښ ىنو

         ټلفون      700 106 0700
  unamakandahar@un.org  بريښنا پته

  masadykov@un.org  
 www.unama-afg.org  بريښنا پاڼه

   خدمتونو خپلواك ى او ملكسمون ى ادارد
 (IARCSC) ونيسيكم

  )سير (ريگل احمد نذ محترم
 ګنڅ تراستي روانانوځد هرات دروازه، د كلتور او 

  ارښد كندهار 
         ټلفون      029 193 0799

 www.iarcsc.gov.af  بريښنا پاڼه

 (HAFO)  سره د كمك موسسهروګ بزد افغان
  ) آمرزيي مهيس ( فاروقريانجن محترم

  منزل باغن،يكارته معلم
  ارښد كندهار 

         ټلفون      797 303 0700
 hafo_kandahar@yahoo.com  بريښنا پته

   حقونو خپلواك ىد افغانستان د بشر
 (AIHRC) ونيسيكم

 مهږشپ) ىدږك ته ند افغان فلز مخامخ، مسلم چو( سرك ميدټيد س
 هيناح

  ارښد كندهار 
         ټلفون      086 307 0700

0700 303 133                          
0088 216 2123 0089                          

  kandahar@aihrc.org.af  بريښنا پته
  aihrckdh@yahoo.com  
 www.aihrc.org.af  بريښنا پاڼه

   هيره مرستندو لپاګد افغانستان د پرمخت
 (WADAN) اداره
  ) آمرزيي مهيس (ى خان الكوزىزمر محترم
 هي ناحمهږشپ) د جامعه عمر مخامخ( سرك مي، دو3 رهيكور شم
  ارښد كندهار ،  بازارزيكرا

         ټلفون      150 024 0799
0799 448 117                          

0700 306 841                          
  fazalrabi@wadan.org  ښنا پتهبري

  faridahmad205@yahoo.com  
 www.wadan.org  بريښنا پاڼه

 لپاره د مرستو د ى حوزيځديد افغانستان د جنوب لو
 (SWABAC) انسجام اداره

  )ى انسجام كوونكيىاجرا (ىمي اهللا نعمينع محترم
د هرات سرك، سور جومات نه وروسته، د خوشبخت د ودونو تاالر 

 ىدږته ن
  كندهار، ارښ ىنو

         ټلفون      098 300 0700
0799 240 021                          
0700 302 312                          

0799 447 390                          
  swabac@yahoo.com  بريښنا پته

  swabac@hotmail.com 

 خدماتو ى او انكشافيىايد افغانستان د روغت
 (AHDS) هموسس

  ارښد كندهار 
         ټلفون      1422 300 030

  kandahar@ahds.org  بريښنا پته
 www.ahds.org  بريښنا پاڼه
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 ىتي ادارو لپاره مصونىرحكومتيد افغانستان د غ
 (ANSO) دفتر
  ) مشاورىتي امنموي سى جنوبد (David Richards محترم

  دفترموي سى د جنوبآنسود 
  ارښد كندهار 

         ټلفون      395 294 0700
0799 011 524                          

0087 386 356 4140                          
0088 216 2113 7056                          

  south@afgnso.org  بريښنا پته
  south2@afgnso.org  
 www.afgnso.org  بريښنا پاڼه

 (AIMS) ام ادارهد افغانستان د معلوماتو د انسج
 ى كګړ د كندهار دفتر په انوناماي د

  ارښد كندهار 
  )UNDP، 005پست بكس (

         ټلفون      915 515 0700
  sharikhan@un.org  بريښنا پته
 www.aims.org.af  بريښنا پاڼه

 (ADU) هي اتحادنويوبيد افغانستان د مع
  )د دفتر مشر (قيمحمد رف محترم

 هيناح مهږمدد خان چوك، شپ
  ارښد كندهار 

         ټلفون      028 308 0700
0799 639 434                          

  dunion_jal@hotmail.com  بريښنا پته
  info@aduafghanistan.org  
 www.aduafghanistan.org  بريښنا پاڼه

 (Oxfam) د اكسفام موسسه
  )ى انسجام كوونكرامګد پرو (مي اهللا فهقيصد محترم
 )ګنڅ دفتر ترسفيونيد  (389 رهي شمكور
  كندهار، ارښ ىنو

         ټلفون      837 278 0700
  sfahim@oxfam.org.uk  بريښنا پته
 www.oxfam.org.uk  بريښنا پاڼه

 (IR-UK) ى مرستى اسالملستانګد ان
  )ى انسجام كوونكىادار ( اهللابينق محترم

  هي ناحمهږشپ،  ته مخامخىسيد افغان ترك ل
  ارښار د كنده

         ټلفون      297 300 0700
0088 216 5115 0701                          

  naqeeb@irafg.org  بريښنا پته
  islamic.relief@web-sat.com  

 www.islamic-relief.org.uk  بريښنا پاڼه

 (AMAC)  مركزى پاكني د ماايد آر
  ) آمرىساحو (عيعبدالسم محترم
 ګنڅ تركي كلناي او لشمانايد مالر ترشا، لټ كندهار هود
  كندهار، ارښ ىنو

         ټلفون      037 302 0700
0088 216 5112 0302                          

 abdul_samy@yahoo.com  بريښنا پته

 (CHA)  دفترى مرستو انسجامى بشرد
  )د دفتر آمر (ى اهللا مشكاناتيح محترم
 )ىدږ جومات ته ن اهللابي حبىد حاج (5830 رهيكور شم
  ارښد كندهار ، كابل شاه

         ټلفون      657 201 0700
0090 216 5113 4068                          

  qandahar@cha-net.org  بريښنا پته
  hayatullah_mushkani@hotmail.com  
 www.cha-net.org  بريښنا پاڼه

 (BRAC) هيټ كماي د پرمختوي د كلشي دلهګ بند
  سركوميدي استد
  ارښد كندهار ،  پاركمځ پنارښ ىد نو

              ټلفون      665 214 0799

 (MSH)  لپاره د علومو ادارهايد رغت
  ) مشاوريىاي روغتىتيوال ( عمرديجاو محترم

  ارښد كندهار 
         ټلفون      286 283 0700

 (HNI)  سازمانوالړي نايد روغت
  )ر آمرامګد پرو (ىفضل اله محترم

 هي ناحمهږ دفتر تر شا، شپسفيونيد 
  ارښ ىنو

         ټلفون      383 306 0700
0087 376 185 8249                          

 www.healthnetinternational.org  بريښنا پاڼه

 (WHO)  سازمانوالړي نايد روغت
  )د دفتر مشر ( پوپلىداكتر شاه ول محترم
 ) اتاقونو تر شا دۍرګد سودا (2757 رهيكور شم
  ارښ ىنو

         ټلفون      402 288 0700
0700 303 356                          

  



  كندهار: پتى او تماسونه

209 

 (IFRC) وني فدراسبيد سره صل
  كندهار سرك-د هرات 
  ارښ ىنو

         ټلفون      266 300 0700
0087 376 304 3385                          

 fin.kandaharoff@wireless.ifrc.org  بريښنا پته

 (CRS)  آر، اس  موسسه،ىد س
  )اليمرست (ىعبدالنافع علوم محترم

 هي ناحمهږ شپت،يد عمر مارك
  ارښ ىنو

         ټلفون      439 303 0700
0700 303 441                          

0088 216 5026 0826                          
  nuloomi@crskandahar.org  بريښنا پته

  qabid@crskandahar.org  
 www.catholicrelief.org  بريښنا پاڼه

 (KU) د كندهار پوهنتون
  )سيد پوهنتون ر (ىفي صني قمرالدسوريپروف محترم

  ارښد كندهار 
         ټلفون      302 018 0700

 (SC-UK) لستانګ ان- دفتر ى ساتنىد ماشومانو د خوند
  )ىك انسجام كوونرامګد پرو (ديمحمد سع محترم

 هي ناحمهږ شپ،ىدږسور جومات ته ن
  ارښ ىنو

         ټلفون      245 306 0700
 mohdsaeed@psh.paknet.com.pk  بريښنا پته

 (MC)  موسسهوالهړي كراپس  نىد مرس
  )ى انسجام كوونكىساحو (ىجيحضرت عمر خل محترم
 )ىدږمسلم چوك ته ن( كور ى كندهارلي اسماعىد حاج
  ارښ ىنو

         ټلفون      061 448 0799
0087 376 264 1443                          

 www.mercycorps.org  بريښنا پاڼه

 (UNDSS)  سازمانىتي ملتونو امنروګد مل
  ارښد كندهار 

         ټلفون      954 224 0700
0700 300 184                          

0088 216 5110 7773                          
  cocks@un.org  بريښنا پته

  hainoory@un.org 

 (FAO)  توكو او كرني ادارهى ملتونو د خوراكروګد مل
  )ريمد (گل احمد محترم

 )ىدږ ته نډيى منوويد م(سارا جوامات 
  ارښد كندهار 

         ټلفون      022 299 0700
  faoaf-kandahar@fao.org  بريښنا پته
 www.fao.org  بريښنا پاڼه

 (UNHCR)  ىشنري كمى عالمهاجرو ملتونو د روګ ملد
 هي ناحمهږشپ) ىدږ ته نوميدياست( جان كور ىد موس

  ارښد كندهار 
         ټلفون      267 301 0700

0700 302 873                          
  afgkd@unhrc.ch  بريښنا پته

  compaore@unhcr.ch 

 (UNICEF) صندوق ړ ملتونو د ماشومانو د مالتروګد مل
  ارښد كندهار 

         ټلفون      0370 8980 216 0088

 پر ضد د موي توكو او جرايې ملتونو د نشه روګد مل
 (UNODC)  دفترىمبارز 

  )ى انسجام كوونكىتيوال (ىفضل محمد فضل محترم
  ارښد كندهار 

         ټلفون      069 300 0700
  fazli606@yahoo.com  بريښنا پته
 www.unodc.org  بريښنا پاڼه

 (NSP/OC) هيټ كمى مشورترامګ پرووستوني پى ملد
  ) آمرزيي مهيس (Dan Hallett محترم
 سرك، د ى د پوز،ګړ اناستي راي او پراختىارغوني د بويد كل

  الرههي هرات لو-كندهار
  ارښد كندهار 

         ټلفون      229 494 0799
 d.hallett@nspafghanistan.org  بريښنا پته

 (IOM)  سازمانوالړي مهاجرت ند
 )ګنڅ روغتون ترسيرويد م (ى ولسوالندډد 
  ارښ ىنو

         ټلفون      549 301 0700
0088 216 2112 9191                          

  hsokandahar@eikmail.com  بريښنا پته
 www.iom.int/afghanistan  بريښنا پاڼه
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 (MM)  موسسهالي موندكاډي مد
  )د دفتر مشر (Anou Borrey محترم

  ارښد كندهار 
         ټلفون      585 211 0700
0700 211 933                          

  anou@global.net.pg  بريښنا پته
 www.medicamondiale.org  بريښنا پاڼه

 (Nye)  دفترىشني وندهګړ د ى ند
  )د دفتر سرپرست (امان اهللا خان محترم
 ګنڅ ترګانټ لوي جومات سرك، د تبيب حى خواجه، د حاجده

  ارښد كندهار 
         ټلفون      704 697 0799

 www.thekillidgroup.com  بريښنا پاڼه

 (CORDAID)  موسسهيډ اډد هالند كور
  ) مسؤلكوړي اد (Janepher Odenyo محترم

 هي ناحمهږشپ) ىدږ محمد عمر جومات ته نىحاج(د هرات سرك 
  ارښ ىنو

         ټلفون      481 304 0700
0700 234 781                          
0700 305 293                          

0700 300 380                          
  janepher.odenyo@caritas.org  بريښنا پته

  caritas.kandahar@caritas.org  
 www.cordaid.nl  بريښنا پاڼه

 (HI-Belgium) ميبلج - موسسه ى المللني بكپډيد هن
  ) آمريىاځ (ونيهما محترم

 هي ناحمهږ تر شا، شپىكي فابرخيد 
  ارښد كندهار 

         ټلفون      647 240 0700
 hibafgha01@yahoo.fr  بريښنا پته

 (HOPE)  موسسهنړيوالهد هوپ 
  ) مسؤلكوړي اد (اختر محد محترم
 هي ناحمهږشپ) ىدږ پارك ته نىد غاز( سرك ى پارك عمومىد غاز
  ارښ ىنو

         ټلفون      387 301 0700

 (TF)  موسسهډرفنټيد 
 هي ناحمهږشپ

  ارښد كندهار ، كابل شاه
         ټلفون      673 304 0700

0087 376 302 0071                          
  dmt-kandahar@tearfund.org  بريښنا پته

 (TdH)  ديس هوميس دفتريرټد
  )ى انسجام كوونكىد پروژ (اج محمدداكتر ت محترم
 سره جامه
  ارښد كندهار 

         ټلفون      677 302 0700
0087 076 163 8760                          

 tdhsat1@les-raisting.de  بريښنا پته

 (NDI) وتيتي انستكيموكراتډي ىمل
  )آمر (ىقي اهللا رفاتيح محترم

  ارښد كندهار 
         فونټل      725 307 0700

  hrafiqi@ndi.org  بريښنا پته

 لغمان

   روغتيايې د افغانستان لپاره – نايابن س
 (IbnSina-PHPA)   رامونهګپرو
  ) آمرىد پروژ (داكتر ثنا اهللا ثنا محترم
 )ګنڅ ترى ولسوالىد قرغه ا (ىقرغه ا
  مهترالم

         ټلفون      675 600 0700
0700 606 958                          

 (MADERA)  موسسهرايد مد 
  )ري مدىساحو (ىنياسداهللا ام محترم

  تر شادامونوګد مهترالم 
  مهترالم، ارښ ىنو

  )1464پست بكس (
              ټلفون      844 032 0799

 (NSP/OC) هيټ كمى مشورترامګ پرووستوني پى ملد
  ) مشرىلډ د (ري اكسوني هماريانجن محترم
 دفتر ته IMCد  (ى ودانى نواستي راي او پراختىارغوني د بويد كل
 )ىدږن
  مهترالم، ارښ ىنو

         ټلفون      294 178 0799
  laghman@nspafghanistan.org  بريښنا پته

 لوګر

  كورسونهىارغوني بيىايد افغانانو لپاره د روغت
(MRCA) 
  )ى انسجام كوونكىتيوال ( عالمبيداكترعبدالحب محترم
 مخامخ كور ته ى والد

  پل علم



  ګر، ننګرهارلو: پتى او تماسونه

211 

         ټلفون      414 399 0799

 (CoAR) د افغانانو لپاره د مرستو برابرول
  ) آمرىد پروژ ( وردكميمحمد رح محترم
  تر شاى قوماندانيى امند

  پل علم
         ټلفون      120 832 0799

0700 260 453                          
  coar_kbl@yahoo.com  بريښنا پته
 www.coar.org  ا پاڼهبريښن

  ادارههي لپاره مرستندوګد افغانستان د پرمخت
(WADAN) 
  )ىانسجام كوونك (ىداكتر سردار ول محترم
  د خواجه افضل كاله،ډد كابل ه
  پل علم

         ټلفون      299 045 0700
0799 142 870                          

  amir@wadan.org  بريښنا پته
  drsardar24@yahoo.com  
 www.wadan.org  بريښنا پاڼه

 (BRAC) هيټ كماي د پرمختوي د كلشي دلهګ بند
 )ى شمال خوا كىسي لىد عمر فاروق د عال( صفله ىاون

  پل علم
              ټلفون      219 206 0700

 (GRO)  آر، او  موسسه،ىد ج
  )د دفتر مشر ( احمداهللاريانجن محترم

 ى ولسوالىد محمد آغ
  پل علم

         ټلفون      097 182 0799
0799 153 025                               

 (IRC) هيټ كموالهړي نى ژغورند
 ى تر شا، د مخابرات او زراعت ودانىاځ برك تم ىد برك
  پل علم

         ټلفون      491 260 0700
0088 216 3335 1530                          

  memu06@dial.pipex.com  بريښنا پته
  info@afghanistan.theirc.org  
 www.theirc.org  بريښنا پاڼه

 (NSP/OC) هيټ كمى مشورترامګ پرووستوني پى ملد
  ) مشرىلډ د ( ظفر خانريانجن محترم
  پل علم

         ټلفون      004 371 0799
 logar@nspafghansitan.org  بريښنا پته

 (CDU) اداره د ودانولو واديد ه
  ) آمرزيي مهيس ( محبوبريانجن محترم
 داني سعىاون

  پل علم
         ټلفون      749 019 0700

  cduafghan@yahoo.com  بريښنا پته
  www.cduafgan.org  بريښنا پاڼه

 ننګرهار

   رامونهګ پروروغتيايې د افغانستان لپاره – نايابن س
(IbnSina-PHPA) 
 ى دفتر په جالل آباد كىد اكبر ساحو

   سركىمي سيځ د خت،ىاځ تمروټمو د ىد كام
 جالل آباد

 اداره د انسجام ى د افغانانو لپاره د مرست-اكبر 
(ACBAR) 
  )آمر (رحمت اهللا محترم
 ى الرلورڅ سرك، د صحت عامه ړىلوم
  جالل آباد، لي خىعل

         ټلفون      917 601 0700
0700 157 003                          

0799 859 814                          
  rahmatullah@acbar.org  بريښنا پته

  alem@acbar.org  
 www.acbar.org  بريښنا پاڼه

 ى د مبارزىاندړ د تبركلوز په وىپه افغانستان ك
 (ATA) رامګپرو

 ى دفتر په جالل آباد كىد اكبر ساحو
   سركىمي سيځ د خت،ىاځ تمروټ د موىد كام

 جالل آباد

  ادارهى ساتنى او دانرجىغوناري دبىپه افغانستان ك
(AREA) 

 ى دفتر په جالل آباد كىد اكبر ساحو
   سركىمي سيځ د خت،ىاځ تمروټ د موىد كام

 جالل آباد
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 اتي ملتونو د مرستو هروګ د ملېپه افغانستان ك
(UNAMA) 
  )د دفتر مشر (حسن الحق محترم
  زون، د ارزاق سركميدر

  جالل آباد
         ټلفون      500 106 0700

  unamajalalabad@un.org  بريښنا پته
  elhag@un.org  
 www.unama-afg.org  بريښنا پاڼه

 (AABRAR) د ابرار موسسه
  ) مسؤلكوړي اد (ريعبدالنص محترم

  روغتونايد عامه روغت
  جالل آباد

         ټلفون      917 611 0700
0700 600 961                          

  aabrar_jalalabad@yahoo.com  بريښنا پته
 www.aabrar.org  بريښنا پاڼه

   خدمتونو خپلواك ى او ملكسمون ى ادارد
 (IARCSC) ونيسيكم

  )سير (لي جبارخىگالل محترم
 ګنڅ تر ىرګ مخامخ، د پاكستان كونسلهاردو روغتون ت
  جالل آباد

         ټلفون      365 070 0700
 www.iarcsc.gov.af  بريښنا پاڼه

 (AFRANE) وسسه منيد افرا
 ى دفتر په جالل آباد كىد اكبر ساحو

   سركىمي سيځ د خت،ىاځ تمروټ د موىد كام
 جالل آباد

 (Afghanaid)  موسسهيډد افغان ا
 ى دفتر په جالل آباد كىد اكبر ساحو

 جالل آباد،  سركىمي سيځ د خت،ىاځ تمروټ د موىد كام

 (BEA) ړى زده كىد افغانانو لپاره اساس
  )سير (بيحمد نجنورم محترم
  نهرى بهسود پله، ماسد

  جالل آباد
         ټلفون      1508 600 075

0799 490 167                          
0700 280 666                          

  najeebnur@hotmail.com  بريښنا پته
  nurista@brain.net.pk 

 (ADA) ولنهټد افغانستان د انكشاف 
 ىدفتر په جالل آباد ك ىد اكبر ساحو

   سركىمي سيځ د خت،ىاځ تمروټ د موىد كام
 جالل آباد

   حقونو خپلواك ىد افغانستان د بشر
 (AIHRC) ونيسيكم

  جالل آباد
  )UNDP، 005پست بكس (

         ټلفون      558 352 0799
0088 216 2123 0095                          

 www.aihrc.org.af  بريښنا پاڼه

 (AHRO)  حقونو سازمانىفغانستان د بشرد ا
  ) مسؤلكوړي اد (ميمحمد رح محترم
 ى باربرى الرلورڅ د اي روغتىد عام

  جالل آباد
         ټلفون      559 600 0700

  achr98@yahoo.com  بريښنا پته
  achr98@hotmail.com  

 - موسسه ىارغوني او بىونړ جوايد افغانستان د ب
 (ARRAF) فالح
  )ريمد (مليكتر ادا محترم
  اسلم پالزهايد م

  جالل آباد
         ټلفون      378 605 0700

  arraf_jalalabad@yahoo.com  بريښنا پته

  ادارههي لپاره مرستندوګد افغانستان د پرمخت
(WADAN) 
  ) آمرزيي مهيس ( احمد مهمندرينظ محترم
  باغ، د ماشكو سركورګان

  جالل آباد
         ټلفون      901 113 0799

0799 407 386                          
  nazm@wadan.org  بريښنا پته

  namohmand@hotmail.com  
 www.wadan.org  بريښنا پاڼه

  مرستو سازمانزويولنټ او يىايد افغانستان د روغت
(AHSAO) 
 ى دفتر په جالل آباد كىد اكبر ساحو

   سركىمي سيځ د خت،ىاځ تمروټ د موىد كام
 ادجالل آب
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 ىتي ادارو لپاره مصونىرحكومتيد افغانستان د غ
 (ANSO) دفتر
  ) مشاورىتي امنموي سيځ ختد (خسرو شوار محترم

  دفترموي سيځ د ختآنسود 
  جالل آباد

         ټلفون      601 606 0700
0799 362 734                          
0799 407 309                          

0088 216 2116 4140                          
  east@afgnso.org  بريښنا پته

  east2@afgnso.org  
 www.afgnso.org  بريښنا پاڼه

 (NPO-RRAA)  ادارهىارغوني بويد افغانستان د كل
 هي ناحمهيدر) ىدږ روغتون ته نىد طب فاكولت (هڅد حضرتانو كو
  جالل آباد

         ټلفون      853 601 0700
  jro_npo@hotmail.com  تهبريښنا پ
 www.rraa.net  بريښنا پاڼه

 (AIMS) د افغانستان د معلوماتو د انسجام اداره
  )ري مدىساحو ( غالبديس محترم
 ى كګړ د جالل آباد دفتر په انوناماي د

  جالل آباد
  )UNDP، 005پست بكس (

         ټلفون      916 604 0700
  sayed.ghalib@aims.org.af  بريښنا پته

  ghalib@un.org  
 www.aims.org.af  بريښنا پاڼه

 (SAB)  ادارهوستوني د پميد افغانستان سره د بلج
 ى دفتر په جالل آباد كىد اكبر ساحو

   سركىمي سيځ د خت،ىاځ تمروټ د موىد كام
 جالل آباد

 ىارغوني خدماتو او بزويولنټد افغانستان لپاره د 
 (SSRA) موسسه
  )سير (شكايداكتر كن محترم

 ) ترشاىسي لى عمر عالايد م (ىاځ تم روټد چپرهار د مو
  جالل آباد

         ټلفون      729 600 0700
0700 625 970                          

 ssra_afg@yahoo.com  بريښنا پته

 (ANCB)  ادارهوستوني مؤسسو د پى دولتري غىد افغان
  ) مسؤلكوړي اد (ىدي فضل اهللا وحديس محترم
 )د پوهنتون روغتون ته مخامخ( سرك ړىور، لوم كړىلوم

  جالل آباد
 )1041پست بكس (

 (MDC)  موسسهى پاكني د ماى س،ډى ام، د
 ى دفتر په جالل آباد كىد اكبر ساحو

   سركىمي سيځ د خت،ىاځ تمروټ د موىد كام
 جالل آباد

 (OMAR)  موسسهىارغوني او بۍ پاكنيد اومر د ما
  ) آمرىوساح ( بسم اهللاريانجن محترم
  سركميدر)  ته مخاخډىچپرهار ا( كور ړىلوم

  جالل آباد
         ټلفون      948 312 0799

 omar.jalalabad@gmail.com  بريښنا پته

 (AMAC)  مركزى پاكني د ماايد آر
  ) آمرىساحو (مال جان محترم

 ) ته مخامخلمستوني ملتونو مروګد مل( سرك ىد چشمه خانج
  جالل آباد

         ټلفون      802 230 0700
0088 216 5112 0301                          

 mullah_jan@yahoo.com  بريښنا پته

 (AGHC) د آلمان د مرستو د انسجام دفتر
 ى دفتر په جالل آباد كىد اكبر ساحو

   سركىمي سيځ د خت،ىاځ تمروټ د موىد كام
 جالل آباد

 (IHSAN) هيټ خدماتو خپلواكه كمى بشرد
 ) ته مخامخنيدارالمعلم( حصه مهي، در2 رهيشمكور 

  جالل آباد
         ټلفون      591 600 0700
0700 603 050                          

 (BRAC) هيټ كماي د پرمختوي د كلشي دلهګ بند
 )ىدږد پاكستان نشنل بانك ته ن( سرك ري عبدالقدىد حاج

  جالل آباد
         ټلفون      923 602 0700

  د افغانستان لپاره د بيارغونى مرستندويه 
 (CRAA) موسسه
  ) مسؤلكوړي اد ( سبحان اهللا شاهزادهريانجن محترم
 ى برخه، چشمه خانجړى سرك، لوممي، دو6 رهي شمكور

  جالل آباد
  )، د كابل پوهنتون پسته خانه785پست بكس (

         ټلفون      493 322 0799
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0700 686 951                          
0088 216 8980 2320                          

  sancraa@brain.net.pk  بريښنا پته
  sanashefa@hotmal.com  
 www.cr fg.org  بريښنا پاڼه

 (AgroAction)  اكشن دفترروګد جرمن ا
 ى دفتر په جالل آباد كىد اكبر ساحو

   سركىمي سيځ د خت،ىاځ تمروټ د موىد كام
 جالل آباد

 (GRO)  آر، او  موسسه،ىد ج
  )د دفتر مشر ( روح اهللاديس محترم
  جالل آباد

         ټلفون      694 150 0799
0799 233 142                               

 (DACAAR) ډاكار
 ى دفتر په جالل آباد كىد اكبر ساحو

   سركىمي سيځ د خت،ىاځ تمروټ د موىد كام
 جالل آباد

 (AMI)  موسسهوالهړي مرستو نيىاي روغتد
  )ه آمرىد پروژ (Valerie Brunel محترمه
 ى الرلورڅ د غالم محمد ه،ي ناحمهيدر

  جالل آباد
         ټلفون      390 208 0799

0700 635 258                          
  amijalalabad@hotmail.com  بريښنا پته

 (HNI)  سازمانوالړي نايد روغت
  ) آمرد دفتر ( عربريمن محترم

  ترشاىاځ تم روټ د تورخم د مو،ىارنوالڅزال 
  جالل آباد

         ټلفون      807 383 0799
0700 606 183                          

0087 376 361 9919                          
  hni_ja_office@hotmail.com  بريښنا پته
 www.healthnetinternational.org  بريښنا پاڼه

 (WHO)  سازمانوالړي نايتد روغ
  )د دفتر مشر (ىداكتر عبدالشكور واثق محترم

  تر شاىاځ تم ى د نوروټد كابل د مو
  جالل آباد

              ټلفون      131 281 0700

 (IMC) ئتي هوالړي ناي روغتد
  )ى انسجام كوونكىد پروژ (لي اهللا ماتيداكتر عنا محترم
 ) ته مخامخځى روشن پلورن د،ګنڅ ترنيدارالمعلم( سرك ىعموم

  جالل آباد
         ټلفون      186 216 0799

 emayel@imcworldwide.org  بريښنا پته

 (IRC) هيټ كموالهړي نى ژغورند
  )ى انسجام كوونكىساحو (عبداالحد سمون محترم
 هي ناحلورمهڅ كور، د فضاللحق مجاهد سرك، ړىلوم
  جالل آباد،  درمسالىنو

         ټلفون      207 021 0799
0700 600 885                          

  jlbfc@afghanistan.theirc.org  بريښنا پته
  info@afghanistan.theirc.org  
 www.theirc.org  بريښنا پاڼه

 (SERVE)  دفترى او اضطرارىوي سرف تربد
 ى دفتر په جالل آباد كىد اكبر ساحو

  ك سرىمي سيځ د خت،ىاځ تمروټ د موىد كام
 جالل آباد

 (IFRC) وني فدراسبيد سره صل
 د بانك سرك
  جالل آباد

         ټلفون      574 603 0700
0087 376 304 3395                          

 fin.jalaloff@wireless.ifrc.org  بريښنا پته

   د افغانستان د خلكو - موسسه اليګد سند
 (SGAA) همكار
  ) آمرزيي مهي سرامګد پرو ( صابرني الدعيسم محترم

  روغتونايد عامه روغت
  جالل آباد

         ټلفون      083 603 0700
0700 263 283                          

  sgaajal@yahoo.com  بريښنا پته
 www.sandygallsafghanistanappeal.org  بريښنا پاڼه

 (SCA)  د افغانستان لپارههيټ كمدنيد سو
  )د دفتر آمر( محمد طاهر عصمت محترم

  سركىارنوالڅ ړ اهللا كور، د زوفي شراكترډد 
  جالل آباد

         ټلفون      984 604 0700
0799 864 045                          

  ismat@sca.org.af  بريښنا پته
  jo@sca.org.af  
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 www.swedishcommittee.org  بريښنا پاڼه

 (AHF) ) دفترىمركز (اديد عبدالحق بن
  )سي ريىاجرا (يى ارسالىالينصراهللا بر محترم
 )ىدږ ته نىلورالرڅد مخابراتو ( سرك هډ اىد كام

  جالل آباد
         ټلفون      182 602 0700

0799 323 931                          
  abdulhaqfoundation@hotmail.com  بريښنا پته
 www.abdulhaq.org  بريښنا پاڼه

 (CWS) پاكستان/فغانستان ا- خدمات والړي نسايد كل
 )ىدږ ته نىسيد نجونو ل (سهي د نسوان دوهمه ل،ى قوماندانيىد امن

  جالل آباد
         ټلفون      519 331 0799

0088 216 8980 0210                          
         فكس      3172 210 51 0092

 www.cwspa.org  بريښنا پاڼه

 (SCS) نيډ سو-فتر  دى ساتنى ماشومانو د خوندد
 ى دفتر په جالل آباد كىد اكبر ساحو

   سركىمي سيځ د خت،ىاځ تمروټ د موىد كام
       جالل آباد

 (MCPA)  سازمانولوړ او پالن جوى پاكنيد ما
 ى دفتر په جالل آباد كىد اكبر ساحو

   سركىمي سيځ د خت،ىاځ تمروټ د موىد كام
 جالل آباد

 (MADERA)  موسسهرايد مد
  )ري مدىساحو (عجب خان ممحتر
  چوكى سرك، د تالشمي، دو16 رهي شمكور

  جالل آباد، د هوا پارك
         ټلفون      591 601 0700

0088 216 5060 1094                          
  madera_jalalabad@yahoo.fr  بريښنا پته

  alaindebures@yahoo.fr 

 (UNDSS)  سازمانىتي ملتونو امنروګد مل
   ښارجالل آبادد 

         ټلفون      010 608 0700
0700 603 351                          

0088 216 5110 7774                               

 (FAO)  توكو او كرني ادارهى ملتونو د خوراكروګد مل
  )ريمد (ىدزوي گل شهىنب محترم

 ىدږ مركز ته نىنڅيړ باغ د شميد ش
  ىاځ تمورټد تورخم د مو
  جالل آباد

         ټلفون      616 056 0700
  faoaf-jalalabad@fao.org  بريښنا پته
 www.fao.org  بريښنا پاڼه

 (UNHCR)  ىشنري كمى عالمهاجرو ملتونو د روګ ملد
  )د دفتر مشر (John Andrew محترم
  جالل آباد

         ټلفون      631 611 0700
0799 345 464                          

0088 216 5110 0868                          
  andrew@unhcr.ch  بريښنا پته

  habibis@unhcr.ch 

 (UNICEF) صندوق ړ ملتونو د ماشومانو د مالتروګد مل
  جالل آباد

              ټلفون      1990 273 376 0087

 پر ضد د موي توكو او جرايې ملتونو د نشه روګد مل
 (UNODC) فتر دىمبارز 

  )ى انسجام كوونكىتيوال (محمد عالم غالب محترم
 )ىدږد حضرت انس بن مالك جومات ته ن( اهللا كور اتي حىد حاج

  ى الرلورڅد مرستون 
  جالل آباد

         ټلفون      007 605 0700
  mohammad.ghaleb@unodc.org  بريښنا پته
 www.unodc.org  بريښنا پاڼه

 (NSP/OC) هيټ كمى مشورتمراګ پرووستوني پى ملد
  )ه آمرزيي مهيس (Bentzien محترمه
 ى الرلورڅد مرستون ( سرك ى فرعمي دوه،څ كوړى، لوم2 رهيكور شم
 ) ترشاىرګ او  د پاكستان د قونسلى طرف كيځخت

  جالل آباد
         ټلفون      165 234 0799

 e.bentzien@nspafghanistan.org  بريښنا پته

 (NRC)  شوراومهاجر د ى نارود
 ى دفتر په جالل آباد كىد اكبر ساحو

  جالل آباد،  سركىمي سيځ د خت،ىاځ تمروټ د موىد كام
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 (NAC)  د افغانستان لپارههيټ كمىد نارو
  )ري مديىايروغت (داكتر نصرت اهللا محترم

 د مهمند روغتون ته مخامخ
  جالل آباد

         ټلفون      345 605 0700

 (NU)  پوهنتونرهارګد نن
  )سيد پوهنتون ر (ىدزيامان اهللا حم محترم
  جالل آباد

         ټلفون      460 640 0700

 (ISRA)  مرستو سازمانى اسالمووالړي ند
 ى دفتر په جالل آباد كىد اكبر ساحو

       جالل آباد،  سركىمي سيځ د خت،ىاځ تمروټ د موىد كام

 (RI)  مرستو دفتروالوړي ند
  ) آمررامګد پرو (Randhir Singh محترم

 )ى الرلورڅد مرستون ( زاده كور ى آصف قاضاكترډد 
  جالل آباد

         ټلفون      448 331 0799
 randhir@ri.org  بريښنا پته

 (Nye)  دفترىشني وندهګړ د ى ند
  )د دفتر سرپرست (گل داد خان محترم
 ى الرلورڅ اربان، د مرستون يىوالګ سرك، مي، در3 رهيكور شم
  ل آبادجال

         ټلفون      031 014 0799
0700 684 447                          

  guldad_momand@yahoo.com  بريښنا پته
 www.thekillidgroup.com  بريښنا پاڼه

 (CDU) اداره د ودانوولو واديد ه
  ) آمرزيي مهيس (دي عبدالحمريانجن محترم
 د چپرهار سرك) ىدږ ته نى حوزىتي امنىميدو (هڅ كويىد اطفا
  جالل آباد

         ټلفون      972 684 0799
0700 028 972                          

  cduafghan@yahoo.com  بريښنا پته
 www.cduafgan.org  بريښنا پاڼه

 (NDI) وتيتي انستكيموكراتډي ىمل
  )آمر (غالم گل محترم
  جالل آباد

         ټلفون      598 382 0799
  ghulam@ndi.org  تهبريښنا پ

 نورستان

 (Afghanaid)  موسسهيډد افغان ا
  ) آمررامګد پرو ( عثمانديس محترم
 ى ولسوالشي د كامد،ى كامو كلد

  ارښد نورستان 
  )، د كارته پروان پسته خانه6066پست بكس (

         ټلفون      9765 8444 216 0088
         فكس      3344 225 207 0044

  afghanaid@ceretechs.com  بريښنا پته
 www.afghanaid.org.uk  بريښنا پاڼه

 (BEA) ړى زده كىد افغانانو لپاره اساس
  )د دفتر سرپرست (محمد عبداهللا محترم

 ى بازار، د وانت ولسوالىد وانت عموم
  ارښد نورستان 
 nuristan@brain.net.pk  بريښنا پته

 (IHSAN) هيټ خدماتو خپلواكه كمى بشرد
 بابه كال

  ارښ نورستان د
        )625پست بكس (

 نيمروز

 (Ockenden)  موسسهوالهړي ننډنيد اك
  ) آمرىتي والرامګد پرو ( امان اهللاريانجن محترم
 هڅ كواستي د رى او روزنىوونښ سرك، د نهم
  زرنج

  )، كابل2013پست بكس (
         ټلفون      0104 8980 216 0088

 oinimroz@inmarsat.francetelecom.fr  بريښنا پته

 (NSP/OC) هيټ كمى مشورترامګ پرووستوني پى ملد
  ) مشرىلډ د (ىسي عديس محترم
 )ىدږ دفتر ته نى نوUNOPSد ( د كور سرك ىد وال
  زرنج

 هرات

 سازمان ى د انكشافاالتوي د متحدو اې كافغانستان
 (REACH) رامګ پرويېايروغت
  ) مشاوريىايروغت (ديداكتر غالم رش محترم

  سرك5 د مخابراتو ه،څ باد مرغان كود آب بخش
  ارښد هرات 

         ټلفون      070 141 0799
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  grashed@msh.org  بريښنا پته
 www.msh.org/afghanistan  بريښنا پاڼه

   د انسجام ى د افغانانو لپاره د مرست-اكبر 
 (ACBAR) اداره
  )آمر (ىازي نديفر محترم
 ملتونو روګ د مل،ګنڅ تر ىسيد انقالب ل( باغ سرك ىد آزاد
 ) ته مخامخلمستونيم

  ارښد هرات 
         ټلفون      901 346 0799

0799 474 746                          
0700 402 062                          

  niazi@acbar.org  بريښنا پته
  acbarherat@yahoo.com  
 www.acbar.org  بريښنا پاڼه

   ى ساتنىاو دانرج ىارغوني دبىپه افغانستان ك
 (AREA) اداره
  )سي رزيي مهيس (شيراندي اهللا خنيام محترم
 ، جاده كج386 رهيكور شم

  ارښد هرات ، ى الرلورڅ وبي اى حاجد
         ټلفون      190 400 0700
040 220 843                          

  aminullahkhairandish@yahoo.com  بريښنا پته

   ملتونو د مرستو روګمل د ېپه افغانستان ك
 (UNAMA) اتيه

 ډ كماونى سازمانوڅ كندهار سرك، د هرات -د هرات 
  ارښد هرات ، ى ولسوالذرهګد 

         ټلفون      657 106 0700
  unamaherat@un.org  بريښنا پته

  diek@un.org  
 www.unama-afg.org  بريښنا پاڼه

   خدمتونو خپلواك ى او ملكسمون ى ادارد
 (IARCSC) ونيسيكم

  )سير ( عبدالسالمىحاج محترم
 ى كى ودانى مقام په ادارتي والد

  ارښد هرات 
         ټلفون      256 339 0799

 www.iarcsc.gov.af  بريښنا پاڼه

 (ABS) ى خدماتو موسسه په افغانستان كىد اساس
  )سير (ى احمد نورديجاو محترم

 ) ترشاانكټ ولي د تدوستيد هر (هڅ سرك، د اتحاد كوى متر64د 
  ارښد هرات 

         ټلفون      838 404 0700

040 446 296                          
  abs_afg@yahoo.com  بريښنا پته

  janoori1@hotmail.com 

 (Afghanaid)  موسسهيډد افغان ا
  ) مسؤلكوړي اد (اري وري كبديس محترم

 ى دفتر په هرات كىد اكبر ساحو
د هرات ، ) ته مخامخلمستوني مړ زوUNICA د( باغ سرك ىد آزاد
 ارښ

 (HAFO) موسسهمرستو  سره د روګد افغان بز
  )د دفتر آمر (اياحمد ض محترم
 ) ته مخامخلمستوني دفتر مونامايد  (هڅ كوړىلوم

  ارښد هرات 
         ټلفون      752 567 0799

040 226 121                          
 hafo_herat@yahoo.com  بريښنا پته

 (CoAR) د افغانانو لپاره د مرستو برابرول
  )د دفتر آمر (ىفي صبيداكتر احمد شك محترم

 ) تر شاى كمپنىد نور صاف( سرك ىد قمر تاالر، شمال
  هرات، ارښ ىنو

         ټلفون      108 409 0700
0700 404 352                          
040 229 973                          

  coarherat@yahoo.com  بريښنا پته
  coar_kbl@yahoo.com  
 www.coar.org  بريښنا پاڼه

 (DCA) هيټ كمډد افغانانو لپاره د هالن
  ) مسؤلكوړي اد (ىداكترعبدالودود گلستان محترم

 ى دفتر په هرات كىد اكبر ساحو
د هرات ، ) ته مخامخلمستوني مړ زوUNICAد ( باغ سرك ىد آزاد
 ارښ

   حقونو خپلواك ىستان د بشرد افغان
 (AIHRC) ونيسيكم
  الره، د عامه روغتون تر شاهى خانىد بند

  ارښد هرات 
         ټلفون      800 226 040

0700 400 689                          
0088 216 2122 7751                          

  herat@aihrc.org.af  بريښنا پته
  nasir_farahmand@yahoo.com  
www.aihrc.org.af  بريښنا پاڼه
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   مرستندويه لپاره ګد افغانستان د پرمخت
 (WADAN) اداره
  )ى انسجام كوونكزيي مهيس ( رود والىفضل هاد محترم
 الره، د خواجه عبداهللا ىسي ليىرنواي شى علري د امه،څ قل اردو كود

  سركىانصار
  ارښد هرات 

         ټلفون      224 506 0799
  fazalhadi@wadan.org  نا پتهبريښ

  frodwal@yahoo.com  
 www.wadan.org  بريښنا پاڼه

 (AIL) وتيتي انستړىد افغانستان د زدك
  ) مسؤلكوړي اد (محمد اسحق حراد محترم
 ى الرلورڅ وبي اى بانك خون سرك، د حاجد

  ارښد هرات 
         ټلفون      503 222 040

  sakena_herat@yahoo.com  بريښنا پته
 www.creatinghope.org  بريښنا پاڼه

  دفترموسسو د امنيت ىحكومت كې د نا  افغانستانپه
(ANSO) 
  ) مشاورىتي امنموي سيځدي لود (Daniel St Pierre محترم

  دفترموي سيځدي د لوآنسود 
  ارښد هرات 

         ټلفون      697 405 0700
0799 322 192                          

0087 376 358 4425                          
0088 216 2112 4811                          

  west@afgnso.org  بريښنا پته
  west2@afgnso.org  
 www.afgnso.org  بريښنا پاڼه

 (NPO-RRAA)  ادارهىارغوني بويد افغانستان د كل
  ) آمرىمي سيځديد لو (ىاري قيداكتر محمد شف محترم
 ) شركت مخامخديد توح (هي ناحمهځره، پن الىسي لىد مهر

  ارښد هرات 
         ټلفون      354 358 0799

040 224 469                          
0700 406 252                          

  rraawest@yahoo.com  بريښنا پته
  mohd_shafiq_yari@yahoo.com  
 www.rraa.net  بريښنا پاڼه

 (AIMS) وماتو د انسجام ادارهد افغانستان د معل
  )د دفتر آمر (ىعبدالقاهر محمود محترم
 ى كګړ د هرات دفتر په انوناماي د

  ارښد هرات 

  )UNDP، 005پست بكس (
         ټلفون      841 246 0700

  mahmoodi@aims.org.af  بريښنا پته
 www.aims.org.af  بريښنا پاڼه

 (UWS) ولنهټد افق 
  باغىاد سرك، د آزى متر30 د

  ارښد هرات 
         ټلفون      455 414 0700

040 228 730                               

 (Ockenden)  موسسهوالهړي ننډنيد اك
  )ى انسجام كوونكزيي مهيس (ى عالمى غالم سخريانجن محترم
 هي ناحمهږ پارك، شپى سرك، د ترقىديد مج

  ارښد هرات 
         ټلفون      959 414 0700
0799 210 484                          

040 224 059                          
  ehsan.haider@gmail.com  بريښنا پته

  ocken4@inmarsat.francetelecom.fr 

 (MDC)  موسسهى پاكني د ماى س،ډى ام، د
  ) مسؤلكوړي اد (بيمحمد نج محترم

 ى دفتر په هرات كىد اكبر ساحو
د هرات ، ) ته مخامخلمستوني مړ زوUNICAد ( سرك  باغىد آزاد
 ارښ

 (OMAR)  موسسهىارغوني او بى پاكنيد اومر د ما
  ) آمرىساحو ( محمدكي نريانجن محترم

 هي ناحمهځ كور، جاده كج، پنمځد عبدالرزاق پن
  ارښد هرات ، د مهتر باغچه

         ټلفون      042 223 040
 omarherat@yahoo.com  بريښنا پته

 ى ملكلوډ ىارغوني بىتي سفارت، د والاياليټ اد
 (Italy) هګانڅ

  ) مشررامګد پرر (Minister Counselor Carlo Ungaro محترم
 ى دفتر په هرات كمټي ىارغوني بىتيد وال

  ارښد هرات 
         ټلفون      0569 2119 216 0088
0039 06 4691 3666                          

         فكس      8673 4735 06 0039

 (AMAC)  مركزى پاكني د ماايد آر
  ) آمرىساحو (قيمحمد شف محترم
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 دفتر رامګ پرووالړي نواړود خو (هڅ كوى خانى، د بند176 رهيكور شم
 )ىدږته ن

  ارښد هرات 
         ټلفون      434 404 0700

0799 418 382                          
0088 216 5110 9511                          

 yousfi@hotmail.com  بريښنا پته

 (AKTC) ادي خدماتو بنىد آغاخان د كلتور
  )ري مدى او ادارىمال ( احمد اسالم زادهليخل محترم
 هي طرف ته، اوومه ناحيځدي كال لوني الداريد اخت

  ارښد هرات 
         ټلفون      526 387 0799
0799 360 458                          

0021 655 598 034                          
  information@aktc.akdn-afg.org  بريښنا پته
 www.akdn.org  بريښنا پاڼه

 (GTZ) ى مرستىكيد آلمان تخن
  ) مسؤلكوړي اد (Bo Olsson محترم

 ى دفتر په هرات كىد اكبر ساحو
ات د هر، ) ته مخامخلمستوني مړ زوUNICAد ( باغ سرك ىد آزاد
 ارښ

 (CHA)  دفترى مرستو انسجامى بشرد
  )د دفتر آمر (ىداكتر احمد شاه احمد محترم

 )ىدږ سرك ته نىد معلم غن(د خواجه عبداهللا انصار سرك 
  ارښد هرات ، هڅ كوى معلم غند

         ټلفون      299 661 0799
0799 429 123                          

0088 216 2112 4916                          
  herat@cha-net.org  بريښنا پته
 www.cha-net.org  بريښنا پاڼه

 (BRAC) هيټ كماي د پرمختوي د كلشي دلهګ بند
 جاده مهتاب

  ارښد هرات 
         ټلفون      219 416 0700

 (Turkmenistan) ىرګد تركمنستان كنسول
  )كونسل (Gurbanov Ahmet محترم
 ى انصارجاده

  ارښد هرات 
         ټلفون      718 223 040

0700 402 803                          
0799 329 305                               

 (DACAAR)  ډاكار
  )ه مسؤلكوړي اد (Charlotte Olsen محترمه

 ى دفتر په هرات كىد اكبر ساحو
د هرات ، ) ته مخامخلمستوني مړ زوUNICAد ( باغ سرك ىد آزاد
 ارښ

 (MSH)  لپاره د علومو ادارهايغتود ر
  ) مشاوريىاي روغتىتيوال (دي رشديغالم س محترم

  ارښد هرات 
              ټلفون      070 141 0799

 (WHO)  سازمانوالړي نايد روغت
  )د دفتر مشر (ىداكتر ابوبكر رسول محترم
 هي ناحمهيدر)  روغتون ته مخامخايد عامه روغت (325 رهيكور شم
  ارښرات د ه

              ټلفون      750 286 0700

 (WHO)  سازمانوالړي نايد روغت
  )ه آمررامګد پرو (Mary Troutman محترمه

 د مخابراتو سرك
  ارښد هرات 

         ټلفون      569 205 0799
0088 216 314 5155                          

 worldadvocatesherat@fastmail.fm  بريښنا پته

 (IRC) هيټ كموالهړي نى ژغورند
  )ى انسجام كوونكىساحو (ىني احمد امريداكتر بص محترم

 هي ناحمهيجاده مخابرات، در
  ارښد هرات 

         ټلفون      331 565 0799
0700 452 785                          

040 227 640                          
  hrtfc@afghanistan.theirc.org  بريښنا پته

  info@afghanistan.theirc.org  
 www.theirc.org  بريښنا پاڼه

 (IFRC) وني فدراسبيد سره صل
 ىلورالڅد بهزاد سرك، دوهمه 

  ارښد هرات 
         ټلفون      986 400 0700

0087 376 292 9355                          
 fin.Heratoff@wireless.ifrc.org  بريښنا پته

 (SDF) ادي بنىشاف انكى سنائد
  ) مسؤلكوړي اد (ىعبدالخالق استانكز محترم

 هڅ عاشق كورزايجاده مهتاب، د م



 هرات: پتى او تماسونه

220 

  ارښد هرات 
         ټلفون      765 400 0700

040 222 627                          
  herat_sdf@hotmail.com  بريښنا پته
 www.sanayee.org  بريښنا پاڼه

 (CRS)  آر، اس  موسسه،ىد س
  )د دفتر مشر (Paul Hicks ترممح

د مخابراتو سرك ته ( سرك ى د قوماندانه،څ كاتب كواكترډد 
 )مخامخ

  ارښد هرات 
         ټلفون      093 111 0799

040 223 083                          
  phicks@crsherat.org  بريښنا پته

  phicks.crs@gmail.com  
 www.catholicrelief.org  بريښنا پاڼه

 (CA)  موسسهيډ اسشني كرد
  )سي رولوټ د (Joz van Mierlo محترم

 جاده مهتاب، د مهتر باغچه
  ارښد هرات 

  )1362پست بكس (
         ټلفون      837 407 0700
0799 416 256                          

040 227 852                          
0088 216 5110 2689                          

  ca-country-rep@web-sat.com  بريښنا پته
  eoca-general@web-sat.com  
 www.christian-aid.org  بريښنا پاڼه

 (ARV)  موسسهىارغوني د بويد كل
  )د دفتر مشر (ىقي صدديعب محترم

  ارښد هرات ، د بندى خانى الره
         ټلفون      031 202 0799
0700 404 147                          

0088 216 5026 6223                          
 arv_herat@yahoo.com  بريښنا پته

 (MCPA)  سازمانولوړ او پالن جوى پاكنيد ما
  ) مسؤلكوړي اد (مال جان محترم

 ى دفتر په هرات كىد اكبر ساحو
د هرات ، ) ته مخامخلمستوني مړ زوUNICAد ( باغ سرك ىد آزاد
 ارښ

  

  ف لپاره د متحدو اياالتو د نړيواله انكشا
 (USAID)سازمان 
  )هري مدى ساحورامګد پرو (Kim Pease محترمه
  ارښد هرات 

  )ارښ ى، نو3211پست بكس (
         ټلفون      673 230 0700

040 222 213                          
 usaidherat@yahoo.com  بريښنا پته

 (MADERA)  موسسهرايد مد
  ) آمرىساحو (Cedric Fleury محترم

  عطا تر شا سركىد كاروانسرا
  ارښد هرات ،  باغى آزادد

         ټلفون      282 405 0799
0799 035 563                          

0088 216 2116 4064                          
  madera_amwest@yahoo.fr  بريښنا پته

  madera_herat@yahoo.fr 

   ىنګشر د استو ملتونو د بروګد مل
 (UN-Habitat) رامګپرو
  ) آمرىتيوال ( سعداهللا وهابديس محترم
 هي ناحمهځپن) ىدږ ته نىلورالڅد مهتاب ( بانك سرك ىنيد و

  ارښد هرات 
         ټلفون      237 416 0799

040 226 090                          
  habitat_hrt@hotmail.com  بريښنا پته

  waliherat@hotmail.com 

 (FAO)  توكو او كرني ادارهى ملتونو د خوراكروګد مل
  )ريمد (نياالدي ضمانيپ محترم
 استي رىد كرن

  ارښد هرات 
         ټلفون      527 400 0700

0799 443 222                          
  faoaf-herat@fao.org  بريښنا پته
 www.fao.org  بريښنا پاڼه

 (UNHCR)  ىشنري كمى عالمهاجرو ملتونو د روګ ملد
  )د دفتر مشر (Bernard Doyle محترم

  ارښد هرات 
         ټلفون      089 400 0700
0700 402 157                          

0088 216 5110 0921                          
  afghe@unhcr.ch  بريښنا پته

  yousofi@unhcr.ch 
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 (UNICEF) صندوق ړت ملتونو د ماشومانو د مالروګد مل
  ارښد هرات 

             ټلفون      0050 236 376 0087

 پر ضد د موي توكو او جرايې ملتونو د نشه روګد مل
 (UNODC)  دفترىمبارز 

  )ى انسجام كوونكىتيوال (اي جونيالطاف حس محترم
  ارښد هرات 

         ټلفون      434 226 0799
  masouveer1@yahoo.com  بريښنا پته
 www.unodc.org  بريښنا پاڼه

 (NSP/OC) هيټ كمى مشورترامګ پرووستوني پى ملد
  ) آمرزيي مهيس (Simon Burdett محترم
 ) ته مخامخاستي راي او پراختىارغوني د بويد كل (ګړ انتيد وال

  ارښد هرات 
         ټلفون      602 137 0799

  s.burdett@nspafghanistan.org  بريښنا پته
  a.adib@nspafghanistan.org 

 (IOM)  سازمانوالړيد مهاجرت ن
 هي ناحړى لمه،څ كوى خانى، د بند1095 رهيكور شم
  ارښد هرات 

         ټلفون      278 400 0700
040 220 143/4                          

0087 176 288 1825                          
  iomherat@herat.iomkabul.net  بريښنا پته
 www.iom.int/afghanistan  بريښنا پاڼه

 (MM)  موسسهالي موندكاډي مد
  )هد دفتر مشر ( راشدنينازن محترمه
  باغ سركى، جاده كج، د آزاد6 رهي شمكور

  ارښد هرات 
         ټلفون      351 857 0799
0799 355 842                          

  nazanenrashid@hotmail.com  بريښنا پته
 www.medicamondiale.org  يښنا پاڼهبر

 (ISRA)  مرستو سازمانى اسالمووالړي ند
  ) مسؤلكوړي اد (بينج محترم

 ى دفتر په هرات كىد اكبر ساحو
د ، ) ته مخامخلمستوني مپخوانى UNICAد ( باغ سرك ىد آزاد
 ارښهرات 

 (Nye)  دفترىشني وندهګړ د ى ند
  )د دفتر سرپرست ( توابديس محترم

 اتو سركد مخابر
  ارښد هرات 

         ټلفون      971 301 0799
0799 022 601                          

  imnooristani@yahoo.com  بريښنا پته
 www.thekillidgroup.com  بريښنا پاڼه

   د ىولنټ د ى مرستوالړي نپانيد ن
 (NICCD) انكشاف لپاره

  )د دفتر مشر (Yoshitaka Mrakami محترم
 جاده كج
  هرات، ارښ ىنو

         ټلفون      533 431 0700
040 230 676                          

0087 376 308 8347                          
  herat2@kyoto-nicco.org  بريښنا پته

  mashhad@kyoto-nicco.org  
 www.kyoto-nicco.org  بريښنا پاڼه

 (WCH)  ماشومانو موسسهىپلځ ګ د جنډد هالن
 )د مهتاب تاالر ته مخامخ(جاده مهتاب 

  ارښد هرات 
         ټلفون      635 223 040

 www.warchild.nl  بريښنا پاڼه

 (HU) د هرات پوهنتون
  )سيد پوهنتون ر (ميداكتر نع محترم

  ارښد هرات 
         ټلفون      168 566 0799

 (HI-Belgium) )ميبلج( موسسه ى المللني بكپډيد هن
  ) آمريىاځ ( عاطفريداكتر عبدالبص محترم
 علومو ىاسيد حقوقو او س( خواته سرك يځ پارك ختتيد وال
 )ىدږ ته نىفاكولت
  ارښد هرات ، هي ناحلورمهڅ

         ټلفون      119 033 0799
040 221 670                          

040 225 639                          
 hibafgha04@yahoo.fr  بريښنا پته

 (HI-France) )فرانسه( موسسه ى المللني بكپډيد هن
  ) مسؤلكوړي اد (Yann محترم
 ى الرلورڅ وبي اى حاجد

  ارښد هرات 
         ټلفون      363 226 040

www.handicap-international.org  بريښنا پاڼه
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 (HaloTrust)  دفترى پاكني د مارستټ لويد ه
  سركى آباد، د فرقديجد

  ارښ د هرات
         ټلفون      469 998 0798

040 444 515                          
  hayat.baheer@googlemail.com  بريښنا پته
 www.halogoestothepole.com  بريښنا پاڼه

 (CDU) اداره د ودانولو واديد ه
  ) آمرزيي مهيس ( احمدري شريانجن محترم

  پلهتوښد مالوچو شرك، پ
  ارښد هرات 

         ټلفون      087 239 0799
0700 169 472                          

  cduafghan@yahoo.com  بريښنا پته
 www.cduafgan.org  بريښنا پاڼه

 (WVI)  سازمانوالړي نژنيد ورلد و
  ) مسؤلكوړي اد (Graham Strong محترم

 ى دفتر په هرات كىد اكبر ساحو
د هرات ، ) ته مخامختونلمسي مړ زوUNICAد ( باغ سرك ىد آزاد
 ارښ

 (DAC)  د افغانستان لپارههيټ كمنماركډد 
  )هسي رىد پروژ (Eva Sovre محترمه
  الرهى خانىد بند

  ارښد هرات 
         ټلفون      375 400 0700

0088 216 8985 4373                          
 dacherat@web-sat.com  بريښنا پته

   خدماتو وزيلنوټ او تونوي د فعالوښځد 
 (WASSA) انجمن
  )هسي ريىاجرا (Hulan Khatibi محترمه
 لستانګ باغ سرك، جاده ىد آزاد

  ارښد هرات 
         ټلفون      660 407 0799

040 22 638                          
  wassa2010@yahoo.com  بريښنا پته

  wassaherat@yahoo.com 

 (FINCA) اديبن مرستو زويولنټ والوړي د ن- نكايف
  سركتي والد

  ارښد هرات 
         ټلفون      851 225 040

  admin@fincaafghanistan.org  بريښنا پته
 www.villagebanking.org  بريښنا پاڼه

 (NDI) وتيتي انستكيموكراتډي ىمل
  )آمر (زيعبدالعز محترم

  ارښد هرات 
         ټلفون      618 205 0799

 asamim@ndi.org  بريښنا پته

 (IAM) اتي هى مرستندووالړين
  )ه آمرهزيي مهيس (Lucy Monk محترمه
  الرهى خانىد بند

  ارښد هرات 
  )625پست بكس (

         ټلفون      905 205 0799
0700 400 139                          

0087 076 345 5820                          
         فكس      5820 345 076 0087

  heratreg.office@iamafg.org  بريښنا پته
  www.iam-afghanistan.org  بريښنا پاڼه

 هلمند

   روغتيايې د افغانستان لپاره – نايابن س
 (IbnSina-PHPA)   رامونهګپرو
  ) آمرىد پروژ (ىبي حبفي شرديداكتر س محترم

 هڅد كندهار سرك، د لغمان كو
  اهګلشكر

         ټلفون      164 136 0799
0700 297 423                          

0088 216 2117 5271                          
 said_sharif@hotmail.com  بريښنا پته

 (INTERSOS)  مرستو سازمانى د بشر- رساسټان
  )د دفتر سرپرست (Michele Ungaro محترم

 ) دفتر ته مخامخىمرجنسيد ا(د بانك سرك 
  اهګلشكر

         ټلفون      195 431 0799
0088 216 8985 2254                          

 helmand@intersos.org  بريښنا پته

   مرستندويه لپاره ګد افغانستان د پرمخت
 (WADAN) اداره
  )ىانسجام كوونك (ىداكتر سردار ول محترم

 ) ته مخامخاستي روانانوځ او ګد فرهن(د بوست سرك 
  اهګلشكر

         ټلفون      299 045 0700
0799 142 870                          

  drsardar@wadan.org  بريښنا پته
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  drsardar24@yahoo.com  
 www.wadan.org  بريښنا پاڼه

 (BRAC) هيټ كماي د پرمختوي د كلشي دلهګ بند
 ىدږ ته نشني استوډي راد

  اهګلشكر
         ټلفون      640 007 0799

0088 216 3331 2211                               

 (MC)  موسسهوالهړي كراپس  نىد مرس
  )د دفتر آمر ( آزادىزمر محترم

 )ىدږروغتون ته ن (هښوګد شماالن او اغمان سرك 
  اهګلشكر

         ټلفون      3116 397 0076
0075 391 0766                          

 www.mercycorps.org  بريښنا پاڼه

 (NSP/OC) هيټ كمى مشورترامګ پروتونوسي پى ملد
  ) مشرىلډ د ( اول خانريانجن محترم
 او د قوماندان ګنڅ درملتون ترىدريد ح( سرك UN- صباوډيد را

 )خان كور ته مخامخ
  اهګلشكر

         ټلفون      055 179 0799
0799 164 382                          

  helmand@nspafghanistan.org  بريښنا پته

 وردك

 (CCA)  مركزويافغانستان لپاره د همكار
 سودي بمي دوروم،يآب ش
 ارښ دانيم

 (HAFO)  موسسهمرستو سره د روګد افغان بز
  )ري مدىادار (جمعه گل خان محترم
 لي بابا خسادات
 جغتو

 (CoAR) د افغانانو لپاره د مرستو برابرول
  ) آمرىد پروژ ( گل زادهريانجن محترم
  سركى عمومى كلنيد الى قلعه، د محشش
  ارښ دانيم، ى آباد ولسوالديد س

         ټلفون      400 363 0700
0799 391 816                          

  coar_kbl@yahoo.com  بريښنا پته
 www.coar.org  بريښنا پاڼه

 (BRAC) هيټ كماي د پرمختوي د كلشي دلهګ بند
 ى كويلي فامارښ دانيد م
  ارښ دانيم

              ټلفون      419 115 0799

 (CPAU) ولنهټ وي لپاره د همكارىووالي او ى سولد
  ) مسؤلكوړي اد ( اهللامياستاد رح محترم
 ىدږ ته نكي كلنيىاي آباد مركز، روغتدي سد
  آبادديسع

 (SCA)  د افغانستان لپارههيټ كمدنيد سو
  )الي د آمر مرستىد پروژ (اري زليداكتر وك محترم
  روغتونراښ دانيد م
  ارښ دانيم

         ټلفون      181 425 0799
0799 030 874                          

  wakil.ziar@sca.org.af  بريښنا پته
  enayatullah.mayar@sca.org.af  
 www.swedishcommittee.org  بريښنا پاڼه

 (MADERA)  موسسهرايد مد
  ) آمرىساحو (اري ىرمضان مهد محترم
 سودي ب11 داني د مروم،ي آب شوال،يردندګ ودسي بړى لومد

  هزاه جات
         ټلفون      1413 8983 216 0088

 madera_behsud@yahoo.fr  بريښنا پته

 (NSP/OC) هيټ كمى مشورترامګ پرووستوني پى ملد
  ) مشرىلډ د (ري نصريانجن محترم
 ى كارښ داني په مى وداناستي راي او پراختىارغوني د بويد كل
  ارښ انديم

         ټلفون      720 170 0799
0799 170 721                          

0088 216 2113 4073                          
 wardag@nspafghanistan.org  بريښنا پته
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 پاكستان
   روغتيايې د افغانستان لپاره – نايابن س
 (IbnSina-PHPA)   رامونهګپرو
  )ريرتباط مدد ا (كپتان فضل محترم
 زي فمي دوه،ي ناحG-2 سرك، مږ، شپ81 رهيكور شم

  وريښپ
         ټلفون      5442 582 91 0092
0092 91 581 6380                          
         فكس      5516 582 91 0092

 ibph@brain.net.pk  بريښنا پته

  خدمات افغانستان لپارهى او انكشافىبشر
(DHSA/TKG) 

  )د دفتر آمر (ىسي عديس ممحتر
8 A -رودى ملبر  
  وريښپ، اونټ ټىورسيوني

         ټلفون      4239 570 91 0092
0092 91 585 1378                          

  dhsapesh@pes.comsats.net.pk  بريښنا پته
 www.thekillidgroup.com  بريښنا پاڼه

 (HAFO)  سره د كمك موسسهروګد افغان بز
  )ى انسجام كوونكرامګد پرو (صرخانيق محترم

53-Bتاونىورستيوني ه،څ، د پارك كو  
  وريښپ

         ټلفون      4086 922 333 0092
0092 91 584 4674                          

 hafo99@yahoo.com  بريښنا پته

 (BEA) ړى زده كىد افغانانو لپاره اساس
  ) آمرى او ادارىمال (ري مصليف محترم
  عمارت، د پوهنتون سركزي د عزه،څ كوړىملو
  وريښپ، اونټ نيشاه

         ټلفون      3470 584 91 0092
0092 91 585 0725                          
0092 91 585 0725                          

         فكس      2693 584 91 0092

 (AHRO)  حقونو سازمانىد افغانستان د بشر
 ، د پارك سركB 38 رهيكور شم

  وريښپ، اونټ ټىورسيوني
  ) پوهنتونوريښ، د پ1494پست بكس (

         ټلفون      0336 901 300 0092
0092 91 570 4255                          

  achr98@yahoo.com  بريښنا پته
  achr98@hotmail.com 

   مرستو زويولنټ او يىايد افغانستان د روغت
 (AHSAO) سازمان
  پالزه د جمرود سركى حاجلګ، 305 رهياپارتمان شم

  وريښپ
         ټلفون      6629 959 300 0092
0092 91 585 3495                          

  ahsaongo@hotmail.com  بريښنا پته
  ahsao2002@yahoo.com 

 (ANCB)  ادارهوستوني مؤسسو د پى دولتري غىد افغان
  ) مسؤلكوړي اد (ىدي فضل اهللا وحديس محترم
 1 زي برخه، فE/2، 12 رهي، سرك شم399 رهي شمركو
  وريښپ،  آباداتيح

         ټلفون      2503 581 91 0092
         فكس      2503 581 91 0092

 (AGHC) د آلمان د مرستو د انسجام دفتر
 1 زي برخه، فE/2، 12 رهي، سرك شم399 رهيكو شم
  وريښپ،  آباداتيح
  )، د كارته پروان پسته خانه6066پست بكس (

         ټلفون      7709 591 91 0092
0092 333 910 709                                

 (SHAD)  دفترى خدماتى مرستو او انكشافى بشرد
  )د دفتر آمر ( الرحمناضير محترم
  باغ سركري د نصاون،ټ سرك، كانال مي، دو13 رهيكور شم

  وريښپ
         ټلفون      3008 585 91 0092
0092 91 584 4390                          

  mail@shade.org.af  بريښنا پته
 www.shade.org.af  بريښنا پاڼه

 (CRAA)  موسسه د افغانستان لپارهى كمكىارغونيد ب
  )سير (ىداكتر ثنا الحق احمدز محترم
  پالزه، د پوهنتون سركى حاجلګ، 309 رهيكور شم

  وريښپ
  )، كابل2016پست بكس (

         ټلفون      3220 585 91 0092
0092 320 520 6896                          

         فكس      0169 584 91 0092
  sancraa@brain.net.pk  بريښنا پته

  sanashefa@yahoo.com  
 www.cr fg.org  بريښنا پاڼه

 (DDG) روپګ ى پاكنيد دنمارك د ما
 F-10/4، 40 رهي شمڅى، د كو283 رهيكور شم
  اسالم آباد
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         ټلفون      4632 210 51 0092
0092 51 210 4634                          
         فكس      4635 210 51 0092

 ddgisb@appollo.net.pk  بريښنا پته

 (WHO)  سازمانوالړي نايد روغت
  ) مسؤلكوړي اد (قيمحمد شف محترم
  چك شهزادوت،يتيست انايد روغت

  اسالم آباد
         ټلفون      1940 510 333 0092

0092 51 224 5584                          
         فكس      5587 224 51 0092

 ziaies@afg.emro.who.int  بريښنا پته

 (SDF) ادي بنى انكشافى سنائد
10-Fد رحمان بابا سرك  
  وريښپ، اونټ ټىورسيوني

         ټلفون      2165 584 91 0092
         فكس      5139 584 91 0092

 (SCA)  د افغانستان لپارههيټ كمدنيد سو
  )د دفتر آمر (امجد بابر محترم

 اونټ ىونيد رحمان بابا سرك، 
  وريښپ
  )689پست بكس (

         ټلفون      3095 584 91 0092
0092 302 593 5772                          

         فكس      0519 584 91 0092
  scanalst@brain.net.pk  بريښنا پته
 www.swedishcommittee.org  بريښنا پاڼه

 (CWS) پاكستان/ افغانستان- خدمات والړي نسايد كل
 برخه F-11/1، اووم سرك، 137 رهيكور شم
  اسالم آباد

         ټلفون      3171 210 51 0092
0092 51 210 2293                          

  cwskabul@cyber.net.pk  بريښنا پته
  cwsisb@isb.comsats.net.pk 

 (MADERA)  موسسهرايد مد
  )ريد ارتباط مد (عباس خان محترم

  پالزه د جمرود سركى حاجلګ، 306 رهياپارتمان شم
  وريښپ

         ټلفون      2237 584 91 0092
0092 91 584 0234                          
         فكس      0234 584 91 0092

 madera@brain.net.pk  بريښنا پته

 (UNICEF) صندوق ړ ملتونو د ماشومانو د مالتروګد مل
  اسالم آباد

              ټلفون      0128 280 51 0092

 (ORA)  سره د مرستو موسسهمانويتيد مهاجرو 
  )ىك انسجام كوونرامګد پرو (ريشهزاد بش محترم

27-Fسرككټ د خوشحال خان خ  
  وريښپ، اونټ ټىورسيوني

         ټلفون      1280 584 91 0092
         فكس      1089 570 91 0092

  hivdirector@oracentralasia.org  بريښنا پته
 www.ora-centralasia.org  بريښنا پاڼه

 (RI)  مرستو دفتروالوړي ند
 هي ناح111 سرك، دي، د سر سZB 436/1 محمود كور، د

  اسالم آباد، ډى پنراول
         ټلفون      1561 651 303 0092

0092 300 530 7989                          
  mahmud@ri.org  بريښنا پته

  mahmud26@yahoo.cim 

 (TdH)  ديس هوميس دفتريرټد
  )ى انسجام كوونكىد پروژ (فضل محمود محترم
 با سرك، د رحمان باE 84 رهيكور شم

  وريښپ، اونټ ټىورسيوني
         ټلفون      2379 570 91 0092

 tdhswcpesh@brain.net.pk  بريښنا پته

 (IAM) اتي هى مرستندووالړين
  )د دفتر آمر (ارشد محترم
  وريښپ، اونټ ټىورسيوني

         فكس      2634 584 91 0092
  iampwr@pactec.net  بريښنا پته
  www.iam-afghanistan.org  بريښنا پاڼه
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  د تورو له مخى فهرستبى  لفد ا

 CFC-A( 141 (ځواكونهمشتركه عملياتى /ائتالف

 3 (CF) ځواكونه ائتالفي

  69ابتدايې محكمه 
   روغتايى افغانستان لپاره د –ابن سينا 

  62اجرايېه قوه 
، IbnSina( 141 ،183 ،185 ،188 ،194 ،199( پروګرامونه

210 ،211 ،222 ،224 

 AKHS( 141 ( آغاخان روغتيايى خدماتدافغانستان كى 

افغانستان كې د متحدو اياالتو د انكشافى سازمان 
، 141 ،183 ،194 ،202 ،206 (REACH) روغتيايې پروګرام

216 

، 152 ،183 ،185 (CCA) افغانستان لپاره د همكاريو مركز
198 ،204 ،207 ،223 

 (ACBAR)  د مرستى د انسجام اداره د افغانانو لپاره-اكبر 
141 ،188 ،211 ،217 

 (ACTED)د تخنيكى او انكشافى همكاريو سازمان  - اكتيد
160 ،185 ،188 ،191 ،194 ،196 ،202 ،204 

 4 (DBER)انكشافى بودجه او د بهرنيو اړيكو څانګه 

، 141 ،207 (INTERSOS)  د بشرى مرستو سازمان-انټرساس 
222 

 Internews-E( 141 ،154(پا په افغانستان كىارو انټرنيوز 

 TAF( 141 (ايشيافونديشن

 ECHO( 141 (لپاره عمومى رياست مرستوايكو د بشرى 

 (DHSA/TKG) بشرى او انكشافى خدمات افغانستان لپاره
151 ،188 ،198 ،199 ،224 

بى وسلى كول، د نظامى خدمت څخه ترخيصول او ملكى 
 4 (DDR) ژوندانه ته بيرته ګرځول

 5 (ELJ)بيړنى لويه جرګه 

 BearingPoint( 142 (بييرنګ پاينټ

، 142 ،183 ،185 (AKF) په افغانستان كى د آغاخان بنياد
187 

 CARE( 142(په افغانستان كى د پاملرنى بين المللى موسسه

  په افغانستان كى د تبركلوز په وړاندى د مبارزى 

  211 (ATA) پروګرام

  غونى او دانرجى ساتنىپه افغانستان كى دبيار
 142 ،189 ،211 ،217 (AREA)  اداره

د  زدكړو لپاره  د بيارغونى او تخنيكى كې افغانستانپه
 DAARTT( 142( مرستى  هيواددنمارك

د شرقى زون /په افغانستان كې د سويډن كميټه
، SCA/ERO( 142 ،165 ،191 ،196 ،201 ،205 ،214(دفتر
223 ،225 

  10 (LOTFA)نون او نظم وجهى صندوق په افغانستان كې د قا
په افغانستان كې د كوچنيو پانګو او د هغوى د مالتړ 

 5 ،152 (MISFA)اداره

 6 (MAPA)په افغانستان كې د ماين پاكۍ پروګرام 

 1386-1376په افغانستان كې د ملګرو ملتونو د تنظيم اداره 
9 

 10 ،143 (CSO)د احصايې مركزى دفتر 

 (UNAMA) ملګرو ملتونو د مرستو هياتپه افغانستان كې د 
7 ،142 ،180 ،189 ،194 ،204 ،207 ،212 ،217  

  9) جدول(په افغانستان كې د ملګرو ملتونو د تنظيم اداره 
  موسسو د امنيتحكومتى  كې د نا  افغانستانپه
 9 ،150 ،190 ،208 ،213 ،218 (ANSO)  دفتر

 )ICARDA( څيړنو نړيوال مركزوپه وچو سيمو كى د كرنيز
142 

 Paiwaston(143 (پيوستون

 JICA( 143( مرستو سازمان ود جاپان د نړيوال -جايكا 

 OTF( 152 (د  او ټى اف ګروپ

 143 ،212 (AABRAR) د ابرار موسسه

 MoEW( 143 (د ابو او انرژى وزارت

 163 ،189 (PSD) د اجتماعى پرمختياو ملګرى  - همتا

 CSO( 10 ،143 ( دفترد احصائيى مركزى

 11 (OAA)د ادارى چارو دفتر 

  د ادارى سمون او ملكى خدماتو خپلواك 
، 12 ،143 ،189 ،194 ،204 ،207 ،212 (IARCSC) كميسيون

217 
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 MoGPP( 143 (د ارشاد، حج او اوقافو وزارت

 Arman( 143 (د آرمان اف ام راديو

 DEC( 143 (د اروپايى كميسيون هيأت د افغانستان لپاره

، 144 ،184 ،190 ،195 (AMAC)  پاكى مركزد آريا د ماين
204 ،208 ،213 ،218 

 144 ،194 (ARE) د آريامهر د بيارغونى موسسه

 RFE/RL( 144 ( غږۍد آزاد

 Uzbekistan( 144 (د ازبكستان سفارت

 VoF( 144 ( او ورځپاڼه راډيودۍ غږاد آز

 217 (ABS) د اساسى خدماتو موسسه په افغانستان كى

 13 (CLJ)لويه جرګه د اساسى قانون 

 14 (ATA)د افغانستان انتقالى حكومت 

  69د استيناف محكمه 
 AP( 144 ( دفتر د خبر رسولواسوشيتيد پريسد 

 ADB( 144 (د آسيايى انكشافى بانك

 144 ،190 ،193 (ASCHIANA) د آشيانه دفتر

 144 ،184 ،187 (AKES) د آغا خان تعليمى خدمات

 AKDN( 144 (د آغاخان انكشافى شبكه

 144 ،219 (AKTC) د آغاخان د كلتورى خدماتو بنياد

 145 ،212 (AFRANE) د افراين موسسه

، 145 ،185 ،189 ،200 (Afghanaid) د افغان ايډ موسسه
201 ،212 ،216،217 

، 145 ،188 (HAFO) د افغان بزګرو سره د كمك موسسه
200 ،207 ،217 ،223 ،224 

 ATCE( 145 (سسهد افغان ترك د تعليمى خدماتو مو

 AGHCO( 145 ( د انسجام دفترغتنپالنىد افغان جرمن د رو

 FSA( 145 (د افغان د تحصيلى بورسونو بنياد

 SZA( 145 (د افغان د ښځى غږ راديو

 AC( 145 (د افغان كنكشن موسسه

 AC( 146 (د افغان مركز

 كال د چنګاښ 84 13د افغانستان مركزى حكومت د 
  72. مياشت
 AWT( 146 (رمن او سوداګرى مجلهد افغان مي

 AW( 146 (د افغان ميرمن مجله

 JACK( 146 ( دفترلوړولو او توان د پوهىد افغانانو د 

، 145 ،198 ،206 (BEA) د افغانانو لپاره اساسى زده كړى
212 ،216 ،224 

 )MRCA(د افغانانو لپاره د روغتايى بيارغونى كورسونه
146 ،210 

، 146 ،189 ،199 (CoAR) تو برابرولد افغانانو لپاره د مرس
200 ،211 ،217 ،223 

 146 ،189 ،217 (DCA) د افغانانو لپاره د هالنډ كميټه

  74د افغانستان اساسى قانون 
 AITM( 146 (د افغانستان انكشافى او تربيوى مركز

 DAB( 146 (د افغانستان بانك

 ATC( 146 (د افغانستان تخنيكى مشاوران

 101، 15  ليكد افغانستان تړون

 18 (ADF)د افغانستان د انكشاف د بحث جلسه 

 147 ،212 (ADA) د افغانستان د انكشاف ټولنه

 AMD( 147 (د افغانستان د بازارونو د انكشاف موسسه

، AHRO( 147 ،187 (و سازمانند افغانستان د بشر د حقو
189 ،197 ،204 ،212 ،224 

 (AIHRC)ن د افغانستان د بشرى حقوقو خپلواك كميسيو
15 ،147 ،183 ،185 ،189 ،194 ،199 ،202 ،204 ،208 

  فالح-د افغانستان د بيا جوړونى او بيارغونى موسسه 
(ARRAF) 147 ،183 ،185 ،189 ،204 ،212 

 17 (ARTF)د افغانستان د بيا رغونى وجهى صندوق 

 (BAHIR) د افغانستان د بيارغونى او بشرى مرستو دفتر
147 ،198 

 147 ،189 (RAfA) ستان د بيارغونى موسسهد افغان

  لپاره تعليمى او نجونود افغانستان د بيوزلو ښځو او
 ECW( 147 (تربيوى مركز

 17 (AETF)د افغانستان د بيړنيو چارو وجهى صندوق 

 AISA( 147(د افغانستان د پانګى اچونى د مالتړ اداره 

 (WADAN) د افغانستان د پرمختګ لپاره مرستندويه اداره
147 ،183 ،190 ،194 ،204 ،207 ،211 ،212 ،217 ،222 

 19 (ASP) د افغانستان د ثبات پروګرام

 19 (SAF)د افغانستان د راتلونكې ژغورنه 

 د افغانستان د روغتيايى او انكشافى خدماتو موسسه
(AHDS) 148 ،182 ،207 
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 د افغانستان د روغتيايى او ټولنيزو مرستو سازمان
(AHSAO) 148 ،212 ،223 

 148 ،218 (AIL) د افغانستان د زدكړى انستيتيوت

 AICC( 148 ( نړيوال اتاقونهۍد افغانستان د سوداګر

 ACC( 148 (د افغانستان د طبعى منابعو د ساتنى هيأت

 ASA( 148 (د افغانستان د علومو اكاډمى

 )SPACH(د افغانستان د فرهنګى ميراثونو د ساتنى ټولنه
148 

 )RAMP (كرنى بازار د بيارغونى موسسهد افغانستان د 
148 

، NPO/RRAA( 148 (د افغانستان د كليو بيارغونى اداره
190 ،213 ،218 

، CAF( 149 ،187 (د افغانستان د كورنيو د حمايت دفتر
188 ،197 

 APEP( 149 ( پروګرامزده ګړود افغانستان د لومړنى 

، 149 (CFA) د افغانستان د ماشومانو بين المللى صندوق
190 

 د افغانستان د ماشومانو تعليمى او تربيوى سړكس
)MMCC( 149 

 )HTAC(د افغانستان د ماشومانو لپاره د مرستى موسسه
149 

 ACSF( 20 ،149 (د افغانستان د مدنى ټولنى مجتمع

 )TAIAS( د افغانستان د مطالعاتو امريكايې انسټيټيوټ
149 

، 149 ،190 (AIMS) د افغانستان د معلوماتو د انسجام اداره
204 ،208 ،213 ،218 

 149 ،208 (ADU) د افغانستان د معيوبينو اتحاديه

 (SEAL)د افغانستان د مقننه قوى د جوړيدو د مالتړ پروژه 
22 

 21 (ANSF)د افغانستان د ملى ا منيت ځواكونه 

  ANDS( 21 ،150 (ستراتيژى د افغانستان د ملى انكشاف

 (I-ANDS) لنډمهاله سټراټيژى د افغانستان د ملى انكشاف
21 

 23 (ANBP)د افغانستان د نوى پيل پروګرام 

 ACDO( 150 (د افغانستان د ټولنى د انكشاف موسسه

د افغانستان د ښځو او ماشومانو لپاره بشرى 
 150 (HAWCA)مرستى

 150 (ETC) د افغانستان د ښځو او نجونو لپاره د روزنى مركز

 AWC( 150 (د افغانستان د ښځو جرګه

 AWRC( 150 ( مركزود افغانستان د ښځو د منابع

د افغانستان د ښځو لپاره تعليمى او خدماتى 
 AWSE( 150(موسسه

د افغانستان د ښځو لپاره د بشر د حقوقو د روزنى 
 THRA( 151(مركز

 AWWD( 151(د افغانستان د ښځو لپاره د هوساينى اداره

 AWNF( 151 (د افغانستان د ښځو نوى بنياد

  62د افغانستان ديموكراتيك سيستم 
 RTA( 151 (د افغانستان راديو تلويزيون

 151 ،213 (SAB) د افغانستان سره د بلجيم د پيوستون اداره

 151 ،183 (SA) د افغانستان سره د پيوستون موسسه

، DHSA( 151(د افغانستان لپاره بشرى او انكشافى خدمات 
188 ،198 ،199 ،224 

ځانګړى استازى د اروپايى ټولنى د پاره د افغانستان ل
 EUSR( 151(دفتر

 )BBC-AEP ( پروژهروزنيزه د افغانستان لپاره د بى بى سى
151 

 ABR( 151 (د افغانستان لپاره د بيارغونى اداره

 (CRAA) د افغانستان لپاره د بيارغونى مرستندويه موسسه
158 ،213 ،224 

 رغونى د مالتړ  او بياد فزيوتراپى لپاره د افغانستان
 PRSA( 152(دفتر

مالتړ  د پانګې اچونې د كوچنيو قرضود افغانستان لپاره د 
 MISFA( 5 ،152 (مركز

 (ACBAR)د افغانستان لپاره د مرستو د همغږۍ اداره يا اكبر 
25 ،141 ،188 ،211 ،217 

 ARC( 152 ( كميټهود افغانستان لپاره د مرست

 (AADA) مختګ موسسهد افغانستان لپاره د مرستى او پر
184 ،152 ،203 

، CCA( 152 ،183 (افغانستان لپاره د همكاريو مركزد 
185 ،187 ،188 ،198 ،204 ،207 ،223 

  د افغانستان لپاره د ټولنيزو خدماتو او بيارغونى 
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 213 (SSRA) موسسه

 GPFA( 152(نړيوال ګډون  افغانستان لپارهد 

 29 (AIA)د افغانستان لنډ مهاله حكومت 

 AINA( 152(  آينه،د افغانستان مطبوعاتى او كلتورى مركز

 27 (ANP)د افغانستان ملي پوليس 

 28 (ANA)د افغانستان ملى پوځ 

 GPA(152 (د افغانستان نړيوال هدف

 AWN( 23 ،152 ( د افغانى ميرمنو ټولنه

، 24 (ANCB)  ادارهپيوستون موسسو د ى نا حكومتىد افغان
150 ،213 ،224 

 153 ،199 ،200 ،201 ،218 (UWS) ټولنهد افق 

 EM( 153 (د اقتدار ملى ورځپاڼه

 MoEL( 153 (د اقتصاد او كار وزارت

 KU-Economy( 153 ( د كابل پوهنتون-د اقتصاد فاكولته 

، 153 ،184 ،185 ،199 ،201 (Oxfam) د اكسفام موسسه
208  

، 153 (ActionAid) د اكشن ايډ موسسه په افغانستان كى
190 

 153 ،199 ،201 (ACF) د اكشن فيم موسسه

، 153 ،182 ،200 (Ockenden) د اكينډن نړيواله موسسه
203 ،216 ،218 

 203 (AU) د البيرونى پوهنتون

 KfW-GDB( 153 (د آلمان انكشافى بانك

 154 ،205 (GDS) د آلمان انكشافى خدمات

 154 ،219 (GTZ)د آلمان تخنيكى مرستى 

 Germany( 154 (ى سفارتد آلمان جمهورى فډرال

 GPPO( 154 (د آلمان د پوليس د روزنى دفتر

 213 ،224 (AGHC) د آلمان د مرستو د انسجام دفتر

 MDC( 154 ،213 ،218 ( موسسهپاكۍ ډى سى د ماين  د ام

 MSD( 154 (د ام اس ډى  موسسه

 MM( 158 ،181 ،193 ،210 ،221 (د ام ام  موسسه

 154 ،213 ،218 (MDC) وسسهد ام، ډى، سى د ماين پاكى م

 ABCN( 154 (د امريكا انتشاراتى موسسه

 AFSC/QSA( 154 (د امريكا د دوستانه خدماتو كميټه

 USA(154 (د امريكا د متحده اياالتو سفارت

 USA( 155 (د عامه روابطو څانګه/د امريكا سفارت

 30 (SSR)د امنيتى سكتور سمون 

 29 ،182 (ISAF))فآيسا(د امنيتى همكاريو نړيوال ځواك 

 ARD( 156 (د آمو انكشافى او بيارغونى موسسه

 IFES( 155 (د انتخاباتى نظامونو نړيوال سازمان

 Indonesia( 155 (د اندونيزيا سفارت

 ARI( 155 (د انصار خيريه انستيتيوت

 Internews( 141 ،155 (د انټرنيوز دفتر په افغانستان كى

 155 ،208 (IR-UK) د انګلستان اسالمى مرستى

 )SC-UK (د انګلستان د ماشومانو خوندى ساتنى دفتر
155 ،192 ،197 ،209 

 Britain( 155 (د انګلستان سفارت

 Anis( 155 (د انيس ورځپاڼه

  152 (OTF) د او ټى اف ګروپ
، 156 (OMAR) د اومر د ماين پاكى او بيارغونى موسسه

213 ،218 

، 156 (ADRA) د اډونټسټ امدادى او انكشافى سازمان
184 ،197 ،200 

 ECI( 156 ( سى آى  موسسهى د ا

 EMDH( 156 ( ډى اچ  موسسه د اى ام

 Iran( 156 (د ايران جمهورى اسالمى سفارت

 IRIN( 156 ( شبكىى او سيمه ييزىد ايرين اطالعات

 EA( 156 ،180 (د ايكلول اكسس موسسه

 187 (EPIC) د ايټاليا د مرستو اضطرارى پروګرام

 IC( 156 (ا د همكاريو دفترد ايټالي

 Italy( 156 (د ايټاليا سفارت

  د ايټاليا سفارت، د واليتى بيارغونى ډلو ملكى 
 218 (Italy) څانګه

 BIA( 157 (د باختر اطالعاتى آژانس

 157 (BDN) د باختر انكشافى شبكه

 185 (BU) د باميان پوهنتون

 186 (BU) د بدخشان پوهنتون

 31 تد برلين ناسته او توضيحا

 BC( 157 (د بريتش كونسول دفتر

 32 (DAD)د بسپنه وركوونكو د مرستو معلومات 

 32 (NHDR)د بشر د انكشاف ملى راپور 
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 يموكراسى د پراختيا لپاره نړيوالډد بشر دحقوقو او د 
 ICHRDD( 157(مركز

 HAND( 157 ( شبكهمرستود بشرى او انكشافى 

 33 ،157 (HRRAC)د بشرى حقوقو د څيړنى او دفاع كميټه 

، 157 ،205 ،206 (IHSAN) د بشرى خدماتو خپلواكه كميټه
213 ،216 

، 157 ،177 ،190 (CHA) د بشرى مرستو انسجامى دفتر
193 ،201 ،202 ،203 ،208 ،219 

، 157 (SHAD) د بشرى مرستو او انكشافى خدماتى دفتر
198 ،224 

 188 (BIHE) د بغالن د لوړو زده كړو انستيتيوت

 Belgium( 157 (يم سفارتد بلج

 190 (BU) د بلخ پوهنتون

 Bulgaria( 158 (د بلغاريا سفارت

 34 د بن تړون

، BRAC( 158 ،183 (ديش د كليو د پرمختيا كميټهد بنګال
184 ،188 ،191 ،193 ،195 ،197 ،200 ،203 ،205 ،208 ،

211 ،213 

 د كابل ساحوى/ديش د كليو د پرمختيا كميټهد بنګال
  BRAC( 158 ،185(دفتر

  CNFA( 179 (د بهرنيو چارو لپاره د ښاروندانو شبكه
 MoFA( 158 (د بهرنيو چارو وزارت

 BBC( 158(د بى بى سى دفتر 

 37 (PRSP)د بى وزلۍ د كموالى سټراټيژى پاڼه 

  ټولنيزه  خدماتى، فرهنګى او -سرلى پد بيارغونى 
 SRRCSO( 158 ،184( موسسه

   دى پرمختګد بيارغونى، انكشاف او اقتصا
 ORDER( 158( موسسه

 او مطالعاتو  سموند پارلمانى ښځو د
 UNIFEM/WPRC( 159(مركز

 Pakistan( 159 (د پاكستان جمهورى اسالمى سفارت

 PARWAZ( 159 (د پرواز د كوچنى قرضونو موسسه

 193 (PIHE) د پروان د لوړو زده كړو انستيتيوت

 195 (PU) د پكتيا پوهنتون

 PHO( 159 (مرستو سازماند پولنډ د بشرى 

 PMM( 159 (د پولنډ د روغيايى خدماتو هيئت

 Polytechnic( 168 ( كابل- نيك پوهنتونكد پولى ت

 MoE( 159 (د پوهنى وزارت

 159 ،186 ،191 ،202 ،205 (PRB) د پى آر بى موسسه

 TMF( 159 (د پيروزه يى غرونو بنياد

 IMF( 159 (د پيسو نړيوال صندوق

 159 ،191 ،195 ،200 ،205 (PIN) د پين دفتر

  Tajikistan( 159 (د تاجكستان جمهورى سفارت

 196 (TU) د تخار پوهنتون

، MoTCA( 160 (د ترانسپورت او ملكى هوانوردى وزارت
185 ،188 ،191 ،194 ،196 ،202 ،204 

 Turkmenistan( 160 (د تركمنستان سفارت

 219 (Turkmenistan) د تركمنستان كنسولګرى

 (Turkmenistan) تركمنستان كنسولګرى، مزارشريفد 
191 

 Turkey( 160 (د تركيى جمهورى سفارت

 KEU( 168 ( كابل-د تعليم او تربيه پوهنتون 

 AED( 160 ( اكاډمى پرمختياوود تعليمى

 34 (JCMB)د تنظيم او څارنى ګډه اداره 

د تنظيم لپاره د جنوبى او لويديځ افغانستان او بلوچستان 
 35 ،207 (SWABAC)يه اتحاد

  64د ټاكنو سيسټم 
  64د ټاكنو مهال ويش 

 35 (IEC)د ټاكنو خپلواك كميسيون 

  36 (JEMB)د ټاكنو د تنظيم ګډ دفتر 
  36د ټوكيو كنفرانس 

  180 ،197 ،210 ،225 (TdH) دټير ديس هوميس دفتر
 160 ،194  (JEN) د جاپان اضطرارى سازمانونه

 SCJ( 160 ،184 (تنى دفترد جاپان د ماشومانو خوندى سا

 JCCP( 160 (وى مركزيد جاپان د مخالفت د مخن

 (AAR-Japan) د جاپان د مرستو او كمك رسولو اتحاديه
194 

 JIFF( 161 (د جاپان د نيكمرغى او دوستى نړيوال بنياد

 Japan( 161 (د جاپان سفارت

 161 ،191 ،216 (AgroAction) د جرمن اګرو اكشن دفتر

 South Korea( 161 (يا جمهورى سفارتد جنوبى كور

 TCW( 161 ( ماشومانو خيريه موسسهځپلىد جنګ 
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 197 (JIHE) د جوزجان د لوړو زده كړو انستيتيوت

 JI( 161 ( موسسههد جوهانيتر نړيوال

 JHBSPH( 161 ( بى سى  موسسه د جى اچ

، 161 ،186 ،191 ،194 ،197 (GRO) د جى، آر، او  موسسه
200 ،203 ،213 ،219 

 China( 161 (د چين جمهورى خلق سفارت

 AL( 161 (د خپلواك افغانستان ټولنه

 WFP( 176 (د خواړو نړيوال پروګرام

 198 (KU) د خوست پوهنتون

 162 ،191 ،224 (DDG)  ګروپۍد دنمارك د ماين پاك

، 166 ،184 ،195 ،196 (MSH) غتيا لپاره د علومو ادارهود ر
200 ،202 ،208 ،219 

 ، Russia( 162 ( فدراسيون سفارتد روسى

، AMI( 162 ،191 ،200 ( موسسههد روغتايى مرستو نړيوال
214 

 186 ،191 ،205 ،208 ،214 (HNI) د روغتيا نړيوال سازمان

، 162 ،184 ،186 ،191 (WHO) د روغتيا نړيوال سازمان
205 ،208 ،214 ،219 ،225 

، 162 ،184 ،198 ،206 ،210 (IMC) د روغتيا نړيوال هيئت
214 

 RNA( 162 (د رويترز د خبررسولو سازمان

 ACT( 162 (د زدكړى لپاره مشورتى سازمان

 38 (MDG)د زريزى د انكشاف اهداف 

 38 (VAU)د زيان منلو د تحليل اداره 

 163 ،198 ،211 ،214 ،219 (IRC) د ژغورنى نړيواله كميټه

 SFL( 163 (د ژوند لپاره د سرپنا موسسه

 NABDP( 163 (اف ملى پروګرامد ساحوى انكش

 )MoBNTA( د سرحداتو، قومونو او قبايلو چارو وزارت
163 

 163 ،214 (SERVE) د سرف تربيوى او اضطرارى دفتر

 164 ،191 ،209 ،214 ،219 (IFRC) د سره صليب فدراسيون

 ICRC( 164 (د سره صليب نړيواله كميټه

 Saudi Arabia( 164 (د سعودى عربستان شاهى سفارت

 SDF( 164 ( د كابل ساحوى دفتر-د سنائى انكشافى بنياد 

 164 ،201 ،219 ،225 (SDF) د سنائى انكشافى بنياد

 (SGAA)  د افغانستان د خلكو همكار-د سنديګال موسسه 
164 ،214 

 MoCI( 164 ( صنعت وزارت اوۍد سوداګر

 SOZO( 164 (د سوزو نړيوال دفتر

 Ertebat( 164 (همى ډلهد سولى او پرمختګ لپاره د مفا

 IWPR( 165 (د سولى او جنګ د راپور وركولو انستيتيوت

، CPAU( 165 ،186 (د سولى او يوالى لپاره د همكاريو ټولنه
201 ،223 

 RoP( 165 (د سولى د بنسټ سازمان په افغانستان كى

 SCS( 165 ،215 (د سويدن د ماشومانو خوندى ساتنى دفتر

، 165 ،191 ،196 (SCA) تان لپارهد سويدن كميټه د افغانس
201 ،205 ،214 ،223 ،225 

 Switzerland( 165 (د سويزرلنډ سفارت

 SP( 165 (د سويس د سولى سازمان، سويس پيس

 CI( 165 (د سويس د نړيوال همكاريو دفتر

 SADC( 165 ( لپارهۍ او همكارپرمختګد سويس سازمان د 

 Sweden( 165 (د سويډن سفارت

 SHDO( 165 (يايى او انكشافى موسسهد سټيپ روغت

 CRS( 166 ،209 ،220 (د سى آر اس  موسسه

 CiC-ETC( 166 ( مركزروزنيزد سى آى سى موسسى 

 CHF( 166 (د سى، اچ، اف موسسه

 166 ،209 ،220 (CRS) د سى، آر، اس  موسسه

 38 ،163 (NABDP)د سيمى د ملى انكشاف پروګرام 

 SVA( 166 (د شانتى رضاكارى ټولنه

  CIPE( 166 (د شخصى پانګى اچوونو نړيوال مركز

  NATO( 166 (د شمالى اتالنتيك پيمان ملكى نماينده ګى

  SO( 166 (د شهيدا موسسه

د شهيدانو، معلولينو او ټولنيزو چارو 
  MoMDSA(166(وزارت

  Tolo( 166 (د طلوع ټلويزيون

 MoPW( 168 (وزارتد عامه فوايدو 

 MoPH( 166 (د عامى روغتيا وزارت

 AHF( 215 (د عبدالحق بنياد

 40 (JSR)د عدلى سكټور سمون 

 MoJ( 167 (د عدليى وزارت

 GRSP( 167 ( پرواګرامونهمرستندويهد غزنى كليوال 
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 IMWIC( 167 ( نړيوال مركزسموند غنم او جوارو د 

 203 (FIHE) د فارياب د لوړو زده كړو انستيتيوت

 AFP( 167 (د فرانسى خبرى سازمان

 France( 167 (د فرانسى سفارت

 MDM( 167 ( ډاكټرانو موسسهود فرانسى نړيوال

 167 ،188 ،198 (FCCS) د فرهنګ او مدنى ټولنى بنياد

 FES( 168 ( ايبرت ټولنهفريدريكد 

 Finland( 168 (د فنلنډ سفارت

 Kazakhstan( 168 (د قزاقستان جمهورى سفارت

 TLO( 168 (د قومونو د اړيكو دفتر

 KU( 168 (بل پوهنتوند كا

 KPL( 169 (د كابل عمومى كتابخانه

 KM( 169 (د كابل ښاروالى

 ILO( 169 (د كار نړيوال سازمان

 CIDA/PSU( 169 (د كاناډا د پروګرامونو د مالتړ څانګه

 Canada( 169 (د كاناډا سفارت

، 169 ،186 ،192 ،196 (Concern) د كانسرن نړيوال سازمان
197 

 MoMI( 169 (عو وزارتد كانو او صناي

 ICG( 169 (د كرايسس نړيوال ګروپ

  MoAI( 169 (د كرنى او ابو لګولو وزارت

 169 ،220 (CA) د كريسشن ايډ موسسه

 Caritas-Germany( 170 ( موسسهآلمان-د كريټاس

 Caritas–Ireland( 170 (ايرلند موسسه-د كريټاس

 Caritas–Italy( 170 (ايټاليا موسسه-د كريټاس

  MoCY( 170 (تور او ځوانانو وزارتد كل

 Killid( 170 (د كليد راديو

 TKG-MO( 170 (د كليد ګروپ مطبوعاتى دفتر

، 170 (CWS) پاكستان/ افغانستان-د كليسا نړيوال خدمات 
215 ،225 

 MoRRD( 170 (د كليو د بيارغونى او پراختيا وزارت

 220 (ARV) د كليو د بيارغونى موسسه

 COMPRI-A( 170 (د كمپرى اى موسسه

 205 (KRA) د كندز د بيارغونى سازمان

 205 (KIHE) د كندز د لوړو زده كړو انستيتيوت

 209 (KU) د كندهار پوهنتون

 MoI( 171 (د كورنيو چارو وزارت

 KICA(171 ( همكاريو سازمانود كوريا د نړيوال

 MoRRA( 171 (د كډوالو او راستنيدونكو چارو وزارت

 41 د لنډن كنفرانس

 MoHE( 171 (و زده كړو وزارتړد لو

 Libya( 171 (د ليبيا سفارت

 192 (LEPCO) د ليپكو دفتر

 )SC-USA ( دفتريېخوندى ساتنى امريكاد د ماشومانو 
163 ،192 ،197 ،199 ،202 

 (SC-UK)  انګلستان-د ماشومانو د خوندى ساتنى دفتر 
155 ،192 ،197 ،202 ،209 

 184 (SCJ)  جاپان-فتر د ماشومانو د خوندى ساتنى د

 165 ،215 (SCS)  سويډن-د ماشومانو د خوندى ساتنى دفتر 

 MoF( 171 (د ماليى وزارت

، 171 ،215 (MCPA) د ماين پاكى او پالن جوړولو سازمان
220 

 MAG( 171 (مشورتى ډله د ماين

 USGS( 171 ( اياالتو د جيولوجيكى سروى ادارهود متحد

 UAE( 171 (رت سفاد متحدو عربى اماراتو

 MoC( 172 (د مخابراتو وزارت

 CS( 172 (د مدنى ټولنى مجله

، 172 ،201 ،206 ،210 ،215 ،220 (MADERA) د مديرا موسسه
223 ،225 

، 175 (UMCOR) د مرستو لپاره د متديست متحده كميټه
195 

 172 ،205 ،209 ،223 (MC) د مرسى كراپس  نړيواله موسسه

 CADA( 172 (زماند مركزى آسيا انكشافى سا

 MERLIN( 172 (د مرلين موسسه

 MSI( 172 ( افغانستان-د مريستوپس نړيواله موسسه 

 42 (CG)د مشورتى ګروپ ميكانيزم 

   د مطبوعاتو، پاليسى او مدنى ټولنى 
 IMPACS( 172( انستيتيوت

 42 (AL)د معيشت نورى الرى 

 Malalai( 173 (د ماللى مجله

 43 (CSC)د ملكى خدماتو كميسيون 

 UNFPA( 172 ( صندوق وجهىد وگرو د ملگرو ملتونو
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 173 ،192 ،195 (UNDSS) د ملګرو ملتونو امنيتى سازمان

 UNSECOORD( 173 ( ملتونو امنيتى كوآرديناتورود ملګر

 UNDP( 173 ( ملتونو انكشافى پروګرامود ملګر

 (UN-Habitat) د ملګرو ملتونو د بشر د استوګن پروګرام
174 ،192 ،220 

 )UNHAS( ملتونو د بشرى او هوايى خدماتو دفترود ملګر
173 

 UNEP( 174 ( ملتونو د چاپيريال پروګرامود ملګر

، 173 (FAO) د ملګرو ملتونو د خوراكى توكو او كرني اداره
184 ،186 ،192 ،206 ،209 ،215 ،220 

 UNV( 174( دفترد رضاكارانو ملتونو ود ملګر

 )UNICEF (و د مالتړ صندق ملتونو د ماشومانود ملګر
174 ،184 ،186 ،192 ،206 ،209 ،215 ،221 ،225 

، 174 (UNHCR)  د ملګرو ملتونو د مهاجرو عالى كميشنرى
184 ،188 ،192 ،195 ،198 ،202 ،206 ،209 ،215 ،220 

مبارزى  د ملګرو ملتونو د نشه يې توكو او جرايمو پر ضد د 
 176 ،186 ،192 ،209 ،215 ،221 (UNODC) دفتر

 ملتونو علمى، كلتورى او تعليمى ود ملګر
 UNESCO( 174(موسسه

 UNOPS( 173 ( خدماتو دفترد پروژو دد ملګرى ملتونو 

د ملګرى ملتونو د ماين پاكى د پروګرام مركز د افغانستان 
 UNMACA( 173 (لپاره

 AMN( 174 (د ملى آرمان ورڅپاڼه

 45 (NDP)د ملى انكشاف پروګرامونه 

  45 (NDF)انكشاف كارى چوكاټ د ملى 
 43 (NPP)د ملى اولويتونو پروګرامونه 

 174 ،202 (NDA) د ملى پرمختياو ټولنه

 74 (NPSO)د ملى پروګرام د مالتړ دفتر 

 44 (NSP)د ملى پيوستون پروګرام 

، 174 (NSP/OC) د ملى پيوستون پروګرام مشورتى كميټه
185 ،186 ،188 ،192 ،194 ،195 ،196 ،197 ،198 ،199 ،

200 ،201 ،202 ،203 ،206 ،209 ،210 ،211 ،215 ،216 ،221 ،
223  

 46 (NRVA)د ملى خطر او زيان منلو ارزونه 

 MoD( 174 (د ملى دفاع وزارت

 46 (NSS)د ملى نظارت سيسټم 

 193 (CAFE) د منځنى آسيا آزاده معاوضه

  د مهاجرت او انكشافى همكاريو د متخصصينو 
 AGEF( 175( سازمان

، 175 ،185 ،186 ،193 (IOM) د مهاجرت نړيوال سازمان
195 ،203 ،206 ،209 ،221 

 192 (ZAO) د مهاجرو د څارنى موسسه

، 175 ،178 (ORA) د مهاجرو يتيمانو سره د مرستو موسسه
225 

 193 ،210 ،221 (MM) د مډيكا مونديال موسسه

 175 ،178 (MEDAIR) د ميداير موسسه

 175 ،187 ،197 (ME) د ميشن ايسټ موسسه

 118، 47 د نا حكومتى سازمانونو قانون او كړنالر

 48 (DIAG)د نا مسؤلو وسله والو ډلو د انحالل پروګرام 

 175 ،193 ،215 (NRC) د ناروى د مهاجرو شورا

 Norway( 175 (د ناروى شاهى سفارت

، 176 ،187 ،201 (NAC) د ناروى كميټه د افغانستان لپاره
216 

 NCA( 175 (و مرستى د كليساويواد هد ناروى

 MoCN( 176 (د نشه يى توكو پرضد د مبارزى وزارت

 49 (CNTF)د نشه يې توكو پر ضد د مبارزى وجهى صندوق 

 49 (CN)د نشه يې توكو پر ضد مبارزه 

 216 (NU) د ننګرهار پوهنتون

د نوى كيدونكى انرژۍ، د ژوند چاپيريال او پيوستون 
 GERES( 180(ګروپ 

 ISRA( 176 ،216 ،221 (ړيوال اسالمى مرستو سازماند ن

 (USAID)د نړيواله انكشاف لپاره د متحدو اياالتو سازمان 
141 ،176 ،220 

 176 ،216 ،221 (ISRA)  اسالمى مرستو سازمانود نړيوال

 176 ،192 ،197 ،216 ،225 (RI) د نړيوالو مرستو دفتر

 177 ،188 ،193 ،201 ،210 (Nye) د نى د ګړنده ويشنى دفتر
216 ،221 

 Nai( 177 ( د آزادو خپرونو مالتړ كوونكى-د نى شبكه 

 (NICCD) د نيپان نړيوال مرستى د ټولنى د انكشاف لپاره
221 

 NYT( 177 (د نيو يورك ټايمز ورځپاڼه
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 177 ،210 (CORDAID) د هالند كورډ ايډ موسسه

 177 ،221 (WCH) د هالنډ د جنګ ځپلى ماشومانو موسسه

 Netherlands( 177 ( سلطنتى سفارت هالنډد

 221 (HU) د هرات پوهنتون

 HAN( 177 (د هزاره جات مياشتنى خبرپاڼه

 EZM( 182( ملى مجله د هكتارزار

 Hamkary-CHA( 177 (د همكارى مجله

 India( 177 (د هندوستان سفارت

 HNA( 177 (د هندوكش د خبررسولو سازمان

، 177 (H-Belgium) بلجيم -د هنډيكپ بين المللى موسسه 
210 ،221 

، HI-France( 178 (فرانسه -د هنډيكپ بين المللى موسسه 
221 

 Pactec( 163 ( مشتركين خدماتو هوانوردى او مخابراتىد

 176 ،210 (HOPE)  موسسهنړيوالهد هوپ 

   روغتايى -د هيلت نيټ ټى پى او 
 HealthNet-TPO( 178 (سازمان

 178 ،222 (HaloTrust)  دفترد هيلو ټرست د ماين پاكى

، 178 ،195 ،206 ،211 ،216 (CDU) د هيواد د ودانولو اداره
222 

 WCS( 178 (د وحشى حيواناتو د ساتنى ټولنه

 178 ،222 (WVI) د ورلد ويژن نړيوال سازمان

 51 (PC)د والياتو تنظيم 

 51 (PRT)د والياتو د بيا رغونى ټيمونه 

 PO( 162 ( دفترد ولس مشر

 URD( 178 ( ډى  ګروپ و آرد ي

  ACD( 178 (د ټولنى د پرمختګ سازماند 
 COOPI( 179 (د ټولنيزو مرستو موسسه

 179 ،210 (TF) د ټيرفنډ موسسه

 YAAR( 179 (د ځوانانو ټولنه د افغانستان بيارغونى لپاره

 META( 160 ( د روزنى سازماند څارنى او ارزونى 

 Denmark(179( د ډنمارك سفارت

 222 (DAC) ارك كميټه د افغانستان لپارهد ډنم

 MoUD( 179 (د ښارى پراختيا وزارت

 EDC( 179 (د ښونى انكشافى مركز

 FRDO( 179 (د ښځو انكشافى موسسه

 MoWA( 179 (د ښځو چارو وزارت

 (WASSA)  خدماتو انجمنود ښځو د فعاليتونو او ټولنيز
222 

 WAA( 179 (د ښځو د مرستى ټولنه

 )UNIFEM( ملګرى ملتونو انكشافى بودجهد د ښځو لپاره
158 ،173 

 WM( 180 (د ښځى هنداره

  65د كورسيو ويش 
  64د كليو او ښارواليو شوراګانى 

 GOAL( 180 (د ګول موسسه

 GNI( 180 ( افغانستان-د ګوډنايبورز نړيواله موسسه 

 EA( 189 (د يورون ايډ موسسه

 AWEC( 180 (دافغانستان د ښځو تعليمى مركز

 GP( 187( و مرستو سازماننړيوال  دغانستان لپارهافد

 DFID( 180 ( پرمختيايي چارو دفترودانگلستان د نريوال

 SIDA( 180 (دسويډن بين المللى انكشافى سازمان

  64د ولسواليو شوراګانى 
 SC( 69 ،180 (ستره محكمه

  67سياسى ګوندونه 
 Shokhak( 180 (شوخك

 SNI( 163 ( موسسه د پناه وركولو نړيواله-شيلټر نو 

 Sabah-CHA( 180( صبا

 52 (PAR)عامه ادارى سمون 

 )FAER( د انجينرى او مهندسى بيارغونى موسسه-فرحت 
162 

 Farda( 181 (فردا

 FOCUS( 168 (فوكس د بشرى مرستو سازمان

  168 ،222 (FINCA)  د نړيوالو ټولنيزو مرستو بنياد-فينكا 
 68 قضايې قوه

 )ACKU(غانستان د علمى څيړنو مركزد اف كابل پوهنتون كى
163 

 KT( 181 (كابل تايمز

 CI( 181 (كاونترپارت انترنشنل

، 149 ،187 (CAF)  د افغانستان د كورنيو د مالتړ دفتر-كف 
188 ،198 

 GHNI( 161 ( د نړيوال هيلو نړيواله شبكه-ګلوبال هوپ 
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 GI( 182 (ګويته انستيتيوت د آلمان فرهنګى مركز

 193 (JDAI)  انكشافى مرستىى نړيوالىګډ

 53 (PRR)ګړنده سمون او د تشكيالتو تجديد

 GH( 181 (گاهنامه هنر

 GR( 181 ( د عدالت لپاره ملګرى-گلوبل رايتس 

 AGO( 171(لوى څارنوالى 

 CiC( 181 (ماشومان په معرض د خطر كى

 GMA/GEA( 181 (ماښام پخير افغانستان

  62مقننه قوه 
 53 پوځي اړيكې-ملكى

 54 ى بودجهمل

 MM( 181(ملى مشاركت 

، 181 ،185 ،193 (NDI) ملى ډيموكراتيك انستيتيوت
198 ،206 ،210 ،216 ،222 

 MP( 181 ( په لټهميندى د سولى

 )MESAA(  د تعليمى مرستو ټولنه د افغانستان لپاره-ميډى 
182 

 TAIO( 182 ( افغانستان كښى نړيوال سازمانپه -نن 

 WB( 182 (نړيوال بانك

 ISAF( 182 ،29 (سوله ساتى ځواكونهنړيوال 

 IAM( 176 ( ساحوى دفتر- نړيوال مرستندوى هيات

 193 ،202 ،203 ،222 ،225 (IAM) نړيوال مرستندوى هيات

 IRD( 182 (نړيوال مرستى او پرمختياوى په افغانستان كى

 PSD( 163 ،189 ( ملګرىټولنيز پرمختګد  -همتا 

 Heywad( 182 ( دولتى مطبعه-هيواد 

 DACAAR( 162 ،214 ،219 ،162 ،214 (ډاكار

  182 ،193 (WWI) ښځې د ښځو لپاره نړيوال سازمان
  64واليتى شوراګانى 

.  كال د چنګاښ مياشت1384وزارت خانى او وزيران د 
70  
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 بريښنا پاڼى

په .  يو ډير پراخ لسټ ندىدادلته په افغانستان كې د مرستندويه ټولنى لپاره د بريښنا پانو يو ټاكل شوى لسټ دى؛ 
 .  تماسونو برخه وګورى پتو اوافغانستان كې د ځانګړو موسسو د برښنا پتو لپاره د

  د افغانستان د مدنى ټولنى جوړښت
www.acsf.af 

 (AIHRC)  خپلواك كميسيونحقوقو ى د بشرافغانستاند 

www.aihrc.org.af 

 افغان لينك

www.afghanlinks.org 

 د افغانستان خبرونه

www.afghannews.net 

 (ANCB)  ادارهپيوستون موسسو د  نا حكومتىد افغاني

www.ancb.org 

  كې د پيرودلو الرښود كتابافغانستانپه 

www.procurementdirectory.af 

 (AWN)رمينو سازمان يد افغانى م

www.afghanwomensnetwork.org 

  د افغانستان د علمى څيړنو كابل پوهنتون كى
 (ACKU) مركز 

www.afghanresources.org 

 د افغانستان تړون ليك

www.afghanistanconference.gov.uk 

 (ADF)د افغانستان د انكشاف جوړښت 

www.adf.gov.af 

 څيړنه افغانستاند 

www.academicinfo.net/afghan.html 

 (AIMS) د افغانستان د معلوماتو د انسجام اداره

www.aims.org.af 

 (AISA)د افغانستان د پانګى اچونى د مالتړ اداره 

www.aisa.org.af 

 (ANDS)لى انكشاف ستراتيژى د افغانستان د م

www.ands.gov.af  

 (ANBP)د افغانستان د نوى پيل پروګرام 

www.undpanbp.org 

 د افغانستان د خبرونو د مركز د خدمتونو ليست

afghanistannewscenter-
subscribe@yahoogroups.com 

  انالينستانافغان

www.afghan-web.com    

 (AREU)د افغانستان د څيړنى او ارزونى اداره 

www.areu.org.af 

 (ARTF)د افغانستان د بيا رغونى وجهى صندوق 

www.worldbank.org/artf 

 د افغانستان د بشر د انكشاف راپور

www.undp.org.af/nhdr_04/NHDR04.htm 

د افغانستان لپاره د مرستو د همغږۍ اداره يا اكبر 
(ACBAR) 

www.acbar.org 

 د آريانا افغان رسنۍ

www.e-ariana.com 

  د برلين ناسته او توضيحات

www.af/recosting/berlinconference.html 

 د افغانستان لپاره د برتانيې د موسساتو ډله

www.baag.org.uk/index.htm 

 (CSO)د احصايې مركزى دفتر 

www.cso.gov.af 

  افغانستان د څيړنو مركزد نبراسكا په پوهنتون كې د

www.unomaha.edu/~world/cas 
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 (CFC-A)ځواكونه مشتركه عملياتى /ائتالف

www.cfc-a.centcom.mil 

 د افغانستان د انكشاف په هكله معلومات

http://topics.developmentgateway.org/afghanist
an 

 (DAD)د بسپنه وركوونكو د مرستو معلومات 

 www.af/dad/index.html 

 د افغانستان پروژه

www.eafghanistan.gov.af 

 د افغانستان حكومت

www.af 

د ادارى سمون او ملكى خدماتو خپلواك كميسيون 
(IARCSC) 

www.iarcsc.gov.af 

 (IEC)د ټول ټاكنو خپلواك كميسيون 

www.iec.org.af 

 وتد افغانستان د څيړنو انستيت

www.institute-for-afghan-studies.org 

 د بين المللى قوانينو سازمان، افغانى قوانين

www.idlo.org/afghanlaws 

 (ISAF)) آيساف(نړيوال سوله ساتى ځواكونه 

www.jfcbs.nato.int/ISAF 

 د ايرين د خبرونو اداره

www.irinnews.org 

 (JCMB)د تنظيم او څارنى ګډه اداره 
www.ands.gov.af/ands/jcmb 

 د كابل الرښود

www.kabulguide.net 

 (MAAHF)كرنى، څارويو او خواړو وزارت د 

www.agriculture.gov.af 

 (MoC)د مخابراتو وزارت 

www.moc.gov.af 

 (MCN)كو پر ضد د مبارزى وزارت د نشه يې تو

 www.mcn.gov.af 

 (MoF)د مالى وزارت 

www.mof.gov.af 

 (MoFA)د بهرنيو چارو وزارت 

www.afghanistan-mfa.net 

 (MRRD)د كليو د بيارغونى او پرمختګ وزارت 

www.mrrd.gov.af 

 (MoWA)د ښځو چارو وزارت 

www.mowa.gov.af 

 تد موبى كاپيتال خبر رسولو ليس

info@mobycapital.com  

 ) اسامبله(د افغانستان ملى شورا 

www.nationalassembly.af 

 ملى بودجه

www.af/mof/budget 

 (NSP)د ملى پيوستون پروګرام 

www.nspafghanistan.org 

 د پژواك خبرى آژانس

www.pajhwak.com 

 د مرستو بريښنا پاڼه

www.reliefweb.int 

ملتونو مرستندوى هيات په افغانستان كې د ملګرو 
(UNAMA)  

www.unama-afg.org 

په افغانستان كې د ملګرو ملتونو انكشافى پروګرام 
(UNDP) 

www.undp.org.af 

 نړيوال بانك، د افغانستان

www.worldbank.org.af  

 يلو پيجس، افغانستان

www.yellowpages.com.af 
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