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، او يا كوالى شو ووايو چې د هغو د نومونو ترمنځ توپير راغلى يشو ژباړل  يوه نپه سمه توګه  سازمانونو نومونه 
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 (AREU)په هكله  ېادار د ېاو ارزون ېد افغانستان د څيړن

ادارې  ددغې. موقعيت لريسسه ده چې په كابل كې ؤم خپلواكه څېړنيزهونې اداره يوه زافغانستان د څيړنې او ار د
او اغېزمنه  كړنالره آګاهماموريت د لوړ كيفيت لرونكو څېړنو په الره اچول دي، ترڅو د څېړنې له الرې پاليسي او 

كولو له الرې د څيړنې او زده كړې كلتور ته  ېتان كې د تحليلي ظرفيت د پياوړهمدارنګه، دغه اداره په افغانس. كړي
. ستونزو په هكله فكرونو او مباحثو ته الر هوارويشتوپه فعاله توګه وده وركوي او دغه راز په سيمه كې د 

د افغانانو ژوند كې كار او فعاليت بايد  ېبنسټيز ليد دادى چې ددغه ادار ېدافغانستان د څيړنې او ارزونې د ادار
  . ښه والى رامنځته كړي

،  بشري ثباتاو  ه، جندر، حكومتداري، روغتيا، معيشتونپوهنه : دغه اداره د زياتو راز راز سرليكونو الندى، لكه
دغه اداره . ړنې تر سره  كويېسياسي اقتصاد او بازارونو، په موضوعي ساحو كې څ د او مديريت،د طبيعې سرچينو 

د پاليسۍ د اړوندو توضيح پاڼو څخه تر سترو موضوعي او تركيبي رپوټونو خپرونې  ېڅيړنيز 25 وكابهر كال 
 الرښود ۍكلن مرستندوى الف څخه تر يا داره لپافغانستان  دد څيړنيزو خپرونو سربيره، دغه اداره  .پورې، خپروي

او يو څيړنيز  (www.areu.org.af)ڼه او يوه ويب پا ،هم خپروي د افغانستان د څيړنو درى مياشتنۍ خبر پاڼهاو 
همدارنګه دغه اداره د پاليسي جوړوونكو . په كې موجود ديمواد  ګونهچې د افغانستان په هكله په زر لريكتابتون 

په الره وركشاپونه او كنفرانسونه  ته د الر هوارولو په موخه مباحثو ترمنځ د هڅولو او د هغوى او نورو فعالينو
  . اچوي

 1380په  رسته چې په افغانستان كې فعاليت كوي،ټولنې په مندويه د مرستتان د څېړنې او ارزونې اداره د افغانس
هراړخيزو ، (UN)ددغې ادارې په مديره هيأت كې د بسپنه وركوونكو، د ملګرو ملتونو . هرامنځته شوكال كې 

د اروپا د كميسيون؛ د : خپلې مالي مرستې دغه اداره اوس مهال. ي برخه لري سازمانونو استاز دولتيناد او ادارو، 
دنمارك، برتانيې، سويتزرلنډ، ناروې او سويډن د حكومتونو؛ د كډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي كميشنرۍ 

)UNHCR( د ماشومانو لپاره د ؛ د افغانستان حكومت د كرهنې، اوبولګولو او مالدارۍ د وزارت؛ نړيوال بانك؛
؛ د آغا خان بنياد؛ او د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق )UNICEF( صندوق ملګرو ملتونو د وجهي

)UNIFEM (څخه ترالسه كوي.  
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  د افغانستان د څېړنې او ارزونې د ادارې كتابتون
د څېړنې او ددغه كتابتون اصلي  دنده د افغانستان . كې جوړ شو 1381د افغانستان د څېړنې او ارزونې د ادارې كتابتون په 

په ) كتابونه 9000اوس مهال (ارزونې د ادارې د څېړنيزو فعاليتونو سره مرسته كول دي؛ په نوموړې كتابتون كې موجوده ټولګه 
ي توګه د اوږدمهالو څېړنو لپاره غوره بنيادد نوموړې ټولګې مواد په . بشپړ ډول د خلكو د استفادې لپاره د الس رسې وړ ده

هغه معاصر مواد چې . توګه د افغانستان او چار چاپېره سيمې په اړوندو موضوع ګانو باندې تمركز كويشوي، چې په ځانګړې 
دغه كتابتون هڅه كوي ترڅو هغه مواد چې . په افغانستان كې دننه توليدېږي او په افغاني ژبو خپرېږي، په خاصه توګه غونډېږي

په نوموړې ټولګې كې هر راز مواد شامل دي . س رسې وړ  وګرځويله افغانستان څخه بهر توليد شوې دي، د عامو خلكو د ال
، چې يواځې په كتابتون كې دننه د استفادې )كتابونه، مجلې، نخشې، سي ډي ګانې، ډي وي ډي ګانې، ډيتابيس، او داسى نور(

په انترنټي پاڼه كې لست شوي د ټولګې ټول مواد . د كتابتون د موادو پورول يا په امانتي  توګه اخيستل، مجاز نه دي –وړ دي 
  ).ئپاڼه وګور“ كتابتون”د دغې ادارې په ويب پاڼه كې د (دي 

د څېړونكو څخه هيله او تود هركلى كېږي چې په كابل كې ددغې ادارې له كتابتون څخه كتنه وكړي يا د معلوماتو د ترالسه كولو 
ددغې ادارې د كتابتون كار كوونكې په كابل كې د نورو . واستويبريښنا ليك را library@areu.org.af: لپاره مونږ ته په دې پته

ډېرو كتابتونونو سره په ګډه همكارۍ كار كوي او كوالى شي چې كوم مواد چې ددې ادارې په كتابتون كې موجود نه وي، له نورو 
بجو او د  12بجو څخه تر  9نوموړۍ كتابتون له يكشنبې څخه تر پنجشنبې پورې د سهار له . سرچينو څخه يې غوښتنه وكړي

د جمعې، شنبې او د عمومي تعطيل په ورځو (دقيقو پورې پرانيستى وي  30بجو او  3دقيقو څخه تر  30بجو او  12ماسپښين له 
 .  بجو پورې پرانستۍ وي 2بجو څخه د ماسپښين  تر  8، د روژې د مياشتې په بهير كې د سهار له )كې تړلۍ وي

 
  په هكله  ف څخه تر يا د مرستندوى الرښودد افغانستان لپاره د ال

ددغه الرښود كتاب موخه دا ده چې . د افغانستان لپاره د الف څخه تر يا مرستندوى الرښود كتاب هر كال نوى كېږي
د فعالينو، د حكومت او د هغې د جوړښتونو په هكله چې په هيواد كې د مرستې او بيارغونې د اړوندو هڅو سره 

دغه الرښود د مرستو اصطالحات، د افغانستان حكومت د سيستم بيا كتنه، د . وهاوي زياته كړيتړلې دي، عامه پ
هيواد او د ښارونو د نخشو يوه لړۍ، غوره لومړني اسناد، او د پتو او اړيكو يو پراخ لړ ليك لري چې حكومتي 

دغه كتاب په انګرېزي او دري . ريارګانونه، نادولتي سازمانونه، بسپنه وركوونكي او نړيوال فعالين پكې  برخه ل
  .ژبو هم خپرېږي

د ”كال كې خپره شوه، موخه يې لكه څنګه چې اوس ده  1380كله چې د الف څخه تر يا د الرښود كتاب لومړۍ ګڼه په 
اصطالحاتو، جوړښتونو، ميكانيزمونو او همغږې كوونكو سازمانونو ته چې د افغانستان د ښېګڼې او بيارغونې 

ډېر ارزښتناك دي، د يو الرښود چمتو كول ؤ، ترڅو د يو ګډ قاموس او په عمومي كچه د لغتونو د يو  په برخه كې
برخه  زياته “  افغانستان حكومت”د دغه كتاب په پرله پسې ګڼو كې د “ .شان پوهاوي د يقيني كولو سره مرسته وكړي

و سره كار كول د مرستو په مديريت كې شوه چې موخه يې ددى موضوع تصديقول ؤ چې د افغان حكومت د ارګانون
كال ګڼه د الف  1387د . ډېر اړين دي او همدارنګه ددې خبرې په اهميت پوهېدل ؤ چې حكومت څنګه اداره كېږي

 دا ګڼه  د تېرو ګڼو په څېر يوه بريالۍ  بيلګه ده او په دې ګڼه كې هم هڅه شوې. څخه تر يا د الرښود كتاب اوومه ګڼه ده

 ج
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شويو ځانګړتياوو لكه د نخشو لويول، په افغانستان كې د مرستندويه سازمانونو د ادارو د مخففاتو د ترڅو د بدل 
  . لست، د افغانستان حكومت تشكيل ته د يو نظر، د تازه او نوي كتاب له الرې د لوستونكو نظريو ته ځواب ووايي

ان كې د بوختو ادارو او سازمانونو د خپل هغه معلومات چې په دغه الرښود كتاب كې وړاندې شوي دي، په افغانست
لكه څنګه چې په افغانستان كې حاالت په چټكۍ سره بدلون مومي، نو د . خوښې مرستې له الرې ترالسه شوې دي
ددغه الرښود له كاروونكو څخه هيله كېږي چې د كومې برخې د زياتولو، . خپل خوښې مرستې زياته اړتيا ليدل كېږي

له الرې   publications@areu.org.af: ي لپاره خپل وړانديزونه او نظريې ددغې  بريښنا پتېاصالحاتو يا ښه وال
     .موږ ته راواستوي
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  هد څيړنې او ارزونې ادار د افغانستان

 

 

 خپرونې 1387او  1386 د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارې د

 او كې موجودې دي،  www.areu.org.af :په دغه ويب پاڼه لپاره كولو راښكتهخپرونې په دغه پاڼه كې د  ېټول
 . ئڅخه ترالسه كوالى شادارې له دفتر  ېپه كابل كې  ددغيې كاپيانې  ېشو خپرې

ايرنا د څيړنه،  يموضوع يكلد يو  د بلخ په واليت كې: او كليواله معيشت پورونه ير رسمي، غ ي پورونهكوچن •
 ) كال د ليندۍ مياشت 1387( او امندا سيم ليكنه اندرسن

د برياليتوب ماتې؟، د ديويد مينسفيلد او ادم پين ليكنه : په افغانستان كې د نشه يي توكو پروړاندې مبارزه •
 )كال د ليندۍ مياشت 1387(

د بلخ په واليت كې د كوكنارو د كر كيلى د سيمې بندول او د هغې پايلې، د : “پرېږده چې خپلې ژمنې ترسره كړي” •
 )دۍ مياشتكال د لين 1387(ادم پين ليكنه 

كال د لړم  1387(ته وده وركول، د انا الرسن ليكنه  ۍپه افغانستان كې د جندر برابر: د جندر د پرمختګ په لور •
 )مياشت

 شرايطيپه افغانستان كې د دموكراسۍ د رامنځته كولو په وړاندې تخنيكي او  : ټاكنې كال ټول 1388د  •
 )اشتكال د لړم مي 1387(ننګونې، د ګرانت كيپن ليكنه 

راستنېږي، د مميكو  تهد هغو افغان ځوانانو تجربې چې د پاكستان او ايران څخه كور: څخه تر هيلې ناهيلۍد  •
 )كال د لړم مياشت 1387(سايتو ليكنه 

كال د لړم  1387(د طبيعي سرچينو مديريت، د فارمونو سيستمونه او كليوالي معيشتونه، د الن روى ليكنه  •
 )مياشت

كال د  1387(د مسكنو درملو ناسمه كارونه، د ديويد مكدونالډ ليكنه : د پټو درملو ستونزهپه افغانستان كې  •
 )تلې مياشت

 )كال د تلې مياشت 1387(كوكنار او غيررسمي پور، د ادم پين ليكنه  •

په هرات كې د بېوزلو كورنيو په اړه يوه : كوي اغيزمنېپه كار ګمارلو پريكړې د هغه عوامل چې د ماشومانو  •
 )كال د زمري مياشت 1387(، د امندا سيم او مېري لوويس ليكنه څيړنه  ضوعي مو

د بدخشان په واليت كې د بېوزلو كورنيو : كوي اغيزمنېپه كار ګمارلو پريكړې د هغه عوامل چې د ماشومانو  •
 )شتكال د زمري ميا 1387(، د پاميال هنت او انستسيا هوزاينووا ليكنه څيړنه  په اړه يوه موضوعي 

 خ
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كال د  1387(په افغانستان كې د اوبو لګولو د سيستمونو ډولونه، د باب رټ ليكنه : اوبه څنګه بهېږي •
 )مياشت ېغبرګول

كلونو په بهير كې د ننګرهار او غور په واليتونو كې د  1375او  1384د : د كوكنارو د كچې لوړېدل او ټيټېدل •
 )كال د غويي مياشت 1387(ينسفيلد ليكنه كوكنارو د كر د بدلېدونكو كچو توضيح، د ديويد م

د څيړنه،  يموضوعي كلد يو  د باميانو په واليت كې: او كليواله معيشت پورونه ير رسمي، غپورونه  يكوچن •
 ) كال د وري مياشت 1387( ، پاوال كانتور او امندا سيم ليكنهايرنا اندرسن

بياراستنېدل، د محمد جالل عباسى شوازى ايت ال او  پېژند، ۍوال يو : په ايران كې د افغانانو دوهم نسل •
 )كال د وري مياشت 1387(ليكنه 

 )كال د وري مياشت 1387(په افغانستان كې د سيمه ييز حكومت جوړونه، د هيمش نيكسن ليكنه  •

په كابل كې د بېوزلو كورنيو په اړه يوه : كوي اغيزمنېپه كار ګمارلو پريكړې د هغه عوامل چې د ماشومانو  •
 )كال د وري مياشت 1387(، د پاوال كانتور او انستسيا هوزاينووا ليكنه څيړنه ضوعيمو

 1386(د افغانستان په ملي پاليسۍ كې د جندر موضوع شاملول، د انا وردسورټ ليكنه : حالت ته تكل يښتلغ •
 )كال د سلواغې مياشت

ګ شورا ګانې، د هيمش نيكسن د محلي حكومتدارۍ بدلېدونكې څېره؟ په افغانستان كې د ټولنې د پرمخت •
 )كال د سلواغې مياشت 1386(ليكنه 

، د ديبرا جې سميت ليكنه ۍتاوتريخوال په افغاني كورنيو كې د ماشومانو پروړاندې : مينه، ويره او دسپلين •
)كال د سلواغې مياشت 1386(

 د
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  (CF) ځواكونه ائتالفي
www.cjtf82.com, www.cstc-a.com 

كال راهيسې په افغانستان كې د امريكا تر مشرۍ الندې د پوځي  1379ائتالفي ځواكونه هغه اصطالح ده چې د 
كال د زمري په  1380همكارۍ د ائتالفي ځواكونو د شمالي ټلوالې د ځواكونو په . سازمانونو لپاره كارول كېږي

د ماموريت پربنسټ همدارنګه ) OEF(دغه سرتيري د تلپاتې خپلواكۍ د عملياتو . مياشت كې د طالبانو رژيم وپرزاوه
دوى په افغانستان كې د طالبانو او د القاعده د غړو د موندلو او د افغان دفاعي ځواكونو د جوړولو هڅه كوي، ترڅو 

ائتالفي ځواكونه د امنيتي سكتور د سمون . په افغانستان كې تلپاتې سوله رامنځته كړيلدې الرې وكوالى شي 
)SSR ،42 په برخه كې دافغان دولت د لويو همكارانو څخه دي) مخ .  

په نوم ونومول ) USFOR-A(په مياشت كې په افغانستان كې د امريكا د ځواكونو  تلىكال د  1387ائتالفي ځواكونه د 
ځواكونه د متحده  ييپه افغانستان كې امريكا. څخه بېل ګڼل كېږي) ISAF(والو سوله ساتو ځواكونو شول او د نړي

و تر امر الندې كار تدا پداسې حال كې ده چې  آيساف د نا ،تر امر الندې دي )CENTCOM(اياالتو د مركزي قوماندانۍ 
 يوې قوماندانۍ الندې راغلل او جنرال ډيويډ راهيسې دغه دواړه ځواكونه ترتلى كال د  1387كه څه هم چې د . كوي
 1387لوړپوړى پوځي افسر په افغانستان كې د امريكا د ځواكونو او وروسته يې د  نومك كيرنن د متحده اياالتو دي

  . كې د آيساف قومانداني په غاړه واخيسته غبرګوليكال په 

ريت په اړه د همغږۍ د پياوړتيا او د امريكا د ګټور په افغانستان كې د امريكا ځواكونه د آيساف د ځواكونو د مامو
د دغه ځواكونو موخه د قوماندانۍ د يو كولو او په افغانستان كې د امريكايي ځواكونو د . مالتړ لپاره رامنځته شول

په  راهيسې لړم د مياشتېكال د  1387د . دي اغيزمنولكنټرول له الرې د آيساف  او د امريكا تر مشرۍ الندې د هڅو 
  . سرتيري ګمارل شوي دي 15000افغانستان كې د امريكايي ځواكونو كابو 

  : په افغانستان كې امريكايي ځواكونه دوه فرعي قوماندانۍ لري

  ګډ رزمي ځواكونه، د بګرام په هوايي اډه كې ميشت او د تروريزم سره د مبارزې او د بيارغونې دندې لري؛ او  101

، او د هپه كابل كې د ايګيرس په كمپ كې ميشت د) CSTC-A(ت ګډه قومانداني د افغانستان د امنيت د اوښ
اكونو پر روزلو څارنه ود افغان امنيتي ځاو همدارنګه افغانستان په امنيتي سكټور كې د ائتالف د ځواكونو پر ونډې 

  . كوي

كال  1382اكونه بلل كېږي، اما د كه څه هم چې په افغانستان كې د آيساف پرته نور امريكايي ځواكونه هم ائتالفي ځو
كلونو كې  1383-1382په . په نوم ونومول شول) CFC-A(د سلواغې په مياشت كې د افغانستان د ګډو رزمي ځواكونو 

دغه ځواكونه د آيساف سيمه ييزو قوماندانيو ته چې د افغانستان په لويديځ او شمال كې ميشت وو، ولېږدول شول، 
د هېواد وروستۍ اډه په ختيځ كې د . په مياشت كې د سهيلي واليتونو اډې ته ولېږدول شولكال د چنګاښ  1387او د 

. كال د تلې په مياشت كې تحويل شوه او آيساف په ټول افغانستان كې د امن د ټينګښت دنده په غاړه واخيسته 1385
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ځواكونو د آيساف سره په همغږۍ د  ييراهيسې په افغانستان كې امريكا تلې د مياشتېكال د  1387كه څه هم چې د ( 
د افغانستان د ګډو رزمي ځواكونو فعاليت آيساف ته په ). دنده په غاړه اخيستې ده OEFهېواد په ختيځو سيمو كې د 

چې وروسته (څخه وروسته ودرول شو؛ او د آيساف څخه بغير پاتې نور امريكايي سرتيري  د سپارلوكال كې  1384
په چوكاټ كې كار ) CSTC-A(و او يا د افغانستان د امنيت د اوښت د ګډې قوماندانۍ ګډو رزمي ځواكون 76يې د 
  . تر امر الندې راغلل) CENTCOM(د متحده اياالتو د مركزي قوماندانۍ ) هوكا

   (ANP)افغان ملي پوليس
ــي  ــان ملـ ــارو د وزارت        افغـ ــو چـ ــې د كورنيـ ــان دي چـ ــي ارګـ ــتر پوليسـ ــو سـ ــت ترټولـ ــان دولـ ــوليس د افغـ ــر  )MoI( پـ تـ

ــان ملــــي پــــوليس د ملــــي پــــوځ  . واك النــــدې كــــار كــــوي  د  ســــره يوځــــاى) مــــخ 8 (د افغانســــتان ملــــي پــــوځ، ( افغــ
د افغـــان ملـــي پوليســـو دنـــدې . تشـــكيلوي) د افغانســـتان د ملـــي امنيـــت ځـــواك( افغانســـتان د ملـــي امنيـــت ځـــواك

ې، د ســــرحدونو د ړنــــيكــــول، د نظــــم ټينګــــول، جنــــايي څ ىد امنيتــــي چــــارو يــــوه پراخــــه لــــړۍ ده چــــې د قــــانون پلــــ
پــه افغــان  .  دي ىشــاملپكــې  وړانــدې مبــارزه  رمبــارزه او د تروريــزم پ پروړانــدى ټينګــول، د نشــه يــي توكــو     يــتامن

  : شامل دي هځواكون ىملي پوليسو كې الندې پوليس

د پوليســـــو د زيـــــاتره ورځنيـــــو دنـــــدو  :) AUP(پـــــوليس  ىافغـــــان يونيفـــــورم لرونكـــــملـــــي پـــــوليس يـــــا  •
شـــوي  ګمـــارلســـيمه ييـــزو قومومانـــدانيو لپـــاره   اوولســـواليو  ،او د واليتونـــومســـئوليت پـــه غـــاړه لـــري  

ــان  دي؛ ــي د افغـ ــپږ   ملـ ــول شـ ــدې ټـ ــر پوښـــښ النـ ــو تـ ــارو   پوليسـ ــو چـ ــه د كورنيـ ــه  زونونـ ــر تـ ــتيال وزيـ مرسـ
 .كسه ده 82000پوليسو تر ټولو لوړه مجازه شمېره  ووركوي؛ د دغ ټرپو

، د چټـــك غبرګـــون  ىد لـــوړې كچـــې روزنـــې لرونكـــ  :) ANCOP(د افغانســـتان د ټـــولنيز نظـــم ملـــي پـــوليس   •
ــمبال ځـــواك د  ــه سـ ــه يـــې د  او ښـ ــه وړانـــدى )) پوليســـي وضـــعيت پېچلـــي((ى چـــې موخـ ــهچـــې پـ بـــې  عامـ

اقـــدام كـــول ، پـــه بركـــې لـــرينـــور  داســـى ، ســـازمان شـــوې بلـــواګري اوبرمتـــه كـــولنظمـــي، لـــوټ كېدنـــه، 
 . دي) لوا ګانې 20(كسه  5442؛ ټول مجاز ځواك يې دي

دا پـــوليس پـــه نړيوالـــو ســـرحدونو او هېـــواد تـــه د راننوتلـــو پـــه         :)ABP(تان ســـرحدي پـــوليس  د افغانســـ •
ــې         ــول ځــواك ي ــري؛  ټ ــده ل ــو دن ــي كول ــانون د پل ــو كــې     ىكســه د18000ځــايونو كــې د ق ــه پنځــو زونون چــې پ

  . تنظيم شوي دي

ــي د  • ــه يـ ــوليس     نشـ ــارزې پـ ــدې د مبـ ــر وړانـ ــو پـ ــو مخك   –) CNPA(توكـ ــي كولـ ــانون د پلـ ــوليس د قـ ــه دا پـ ښـ
ټـــول .  د غيـــر قـــانوني درملـــو د توليـــد او قاچـــاق د مخنيـــوي دنـــده لـــري   اداره ده چـــې پـــه افغانســـتان كـــې  

 . كسه دى 2958مجاز ځواك يې 

چــې پــه افغانســـتان كــې د جنـــايي تخلفــاتو پــه اړه د څېړنـــو دنــده لـــري او        –) CID(د جنــايي څېړنــو څانګـــه    •
  . كسه ده 4148مجازه شمېره يې 
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 ىدا پـــــوليس د افغانســـــتان ګمركـــــي قـــــوانين او مقـــــررات پلـــــ -) ACP( پـــــوليسد افغانســـــتان ګمركـــــي  •
  .  كوي؛ د دغه پوليسو عمليات د ماليې وزارت تر واك الندې ترسره كېږي

وړانــــدې د رو پندا پــــوليس د بلــــواګرو او تروريســــتا –) CTP(د مبــــارزې پــــوليس پرړوانــــدى د ترهګــــرۍ  •
  . كسه ده 406ه شمېره يې مخ بيايي او مجازپر ېمبارزې اړوند پوليسي چار

ــائيې رياســـت   • ــي اطفـ ــتان د ملـ ــو  -د افغانسـ ــړه كولـ ــه ،دا رياســـت د اور مـ ــوځيدو لـ ــه د  سـ ــوڅخـ او  يمخنيـ
ــان منونكــو كســانو    ــار كــوي او د           د ژغــورنې د زي ــواد كــې ك ــه ټــول هې ــه رياســت پ ــاړه لــري؛ دغ ــده پــه غ دن

  . ىكسيز ځواك څخه برخمن د 882

ــوليس    ــتندويه پــ ــي مرســ ــتان ملــ ــخ ANAP ،37(د افغانســ ــه  ) مــ ــې پــ ــو د     1384چــ ــي پوليســ ــان ملــ ــې د افغــ ــال كــ كــ
كـــال كـــې د هغـــه جوړښـــت  1386چـــې پـــه  تشـــكيل شـــوى ؤپياوړتيـــا لپـــاره د يـــوه لنډمهالـــه ټـــولنيز ځـــواك پـــه توګـــه 
  . منحل شو نو وروسته لدې يو رسمي پوليسي ځواك ندى

د بشـــپړ افغـــاني، مســـلكي،   ورى كـــال پـــ  1388د اټكـــل پـــه توګـــه تـــر    ) مـــخ 22(كـــال تـــړون   1384د افغانســـتان د 
ــور او  ــ دګټـ ــوه قوميـ ــه پلـ ــډول ت لـ ــوړ    62000د  يزانـ ــه جـ ــانو څخـ ــو كسـ ــى    د يـ ــت منلـ ــواك جوړښـ ــي ځـ ــي پوليسـ د . ؤملـ

يل كــې  هد افغانســتان پــه ســ  )  مــخ  JCMB ،72( تيــأه ګــډ ږۍاو همغــ  ېارنڅــد كــال د اپريــل پــه مياشــت كــې      1385
بســـپنه ځينـــې . تـــه لـــوړه كـــړ   تنـــو 82000غـــه شـــمېره  دپـــه موخـــه   غبرګـــونر وړانـــدى د پـــ ترهګـــرۍ د زيـــاتې شـــوې 
ــا دا       وركـــوونكي ــور بيـ ــالي ثبـــات پـــه اړه انديښـــمن دي؛ ځينـــې نـ ــمېر د مـ ــان ملـــي پوليســـو د زياتېـــدونكي شـ د افغـ

اندېښــنه لــري چــې د غيرنظــامي پوليســي ځــواك د جوړښــت څخــه پاملرنــه د شــبه نظــامي يــا د بلــواوو ضــد ځــواك              
ــتې ده  ــه اوښـ ــتان . جوړښـــت تـ ــدانۍ   د افغانسـ ــداني،   (د امنيـــت د اوښـــت ګـــډې قومانـ ــډه قومانـ د امنيـــت د اوښـــت ګـ

د افغـــان ملـــي پوليســـو د ځواكونـــو شـــمېره      ىتـــر مياشـــتې پـــور   لـــړمكـــال د  1387د ) مـــخ 41ځواكونـــه،  يائتالفـــ
  . كسه اټكل كړېده 76000

ــ(پــــوليس د افغــــان دولــــت د امنيتــــي ســــكتور د اصــــالحاتو    ژۍ د يد ســــترات) مــــخ 42،  ســــمونســــكتور  يد امنيتــ
پــر   بنســټونو، د وســايلو او ه او څارنــه روزنــه پــچــې پــه لــومړي ســركې د پوليســو      دى ركــن پنځــو ركنونــو څخــه يــو   

 د افغانســـتان. يكـــوتمركـــز  ،د معاشـــونو او رتبـــو پـــر اصـــالح لكـــه  جوړښـــتبنســـټيز بيا پـــر ، همدارنګـــهچمتـــووالي
 پـــه موخـــهيســـو د معاشـــونو د پوښـــښ د افغانســـتان د ملـــي پول) مـــخ LOTFA ،28(صـــندوق وجهـــي  نظـــماو  قـــانوند 
ــو  د  ــپنه وركوونكــ ــري   بســ ــده لــ ــلي دنــ ــو اصــ ــږ كولــ ــتو د همغــ ــره   . د مرســ ــكتور ســ ــو د ســ ــتان د پوليســ  25د افغانســ

ــت  ــه مرسـ ــتندويه هېوادونـ ــر       همرسـ ــه تـ ــه توګـ ــوونكي پـ ــان د همغږكـ ــه هغـــوي كـــې آلمـ ــورې   1385كـــوي چـــې پـ ــال پـ كـ
 بشـــريد ميليـــارډ ډالـــرو پـــه مرســـتې ســـره  2.5د  وتكـــال راپـــدېخوا متحـــده ايـــاال 1382د . اصـــلي همكـــار ګڼـــل كېـــده

ــالي قــــوا ــتان د امنيــــت د   1383د . دى ىمرســــته وركــــوونك ســــرچينو ترټولــــو لــــوى  او مــ ــال راهيســــې د افغانســ كــ
لخـــــوا د پوليســـــو اصـــــالحي هڅـــــې او همدارنګـــــه د   نود متحـــــده ايـــــاالتو) CSTCA-A(اوښـــــت ګـــــډه قومانـــــداني  

ــو د روزنـــې او پرمخ   ــتان د ملـــي پوليسـ ــايي  افغانسـ ــخ بيـ ــر مـ ــارې پـ ــا چـ ــي   . تيـ ــتان د ملـ ــدانۍ  د افغانسـ دغـــې قومانـ
  . كسه پرسونل او قرارداديان ځانګړي كړي دي 2500پوليسو د ماموريت په اړه كابو 
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كلونـــو تـــرمنځ د اروپـــايي ټـــولنې د غـــړو هېوادونـــو لـــه ډلـــې آلمـــان د افغانســـتان ملـــي پوليســـو تـــه    1385او  1381د 
ــان د پوليســـو د پـــروژې    .وركـــړل شـــوې مرســـتې همغـــږې كـــړې دي   ــه د آلمـ ــه ) GPPO(دغـــه هېـــواد همدارنګـ ــر لـ د دفتـ

ــره    ــه ملـــي پوليســـو سـ ــتان لـ ــت  80الرې د افغانسـ ــره مرسـ ــون ډالـ ــ. هكـــړې د هميليـ ــه دورې  ېد دغـ ــوه برخـ ــه يـ د (( كـــې  پـ
ــې    ــاري ډلـ ــو كـ ــږي كولـ ــو د همغـ ــرمنځ د پوليسـ ــو د     )) ادارو تـ ــوا د پوليسـ ــولنې لخـ ــوالې ټـ ــې د نړيـ ــتان كـ ــه افغانسـ پـ

پـــه افغانســـتان كـــې د (( كـــې  غبرګـــوليكـــال پـــه  1386د . همغـــږي كـــوونكي ارګـــان پـــه توګـــه كـــار ترســـره كـــړ  اصـــلي 
ــالوي    ــو پـ ــولنې د پوليسـ ــايي ټـ ــو      )EUPOLاروپـ ــو كولـ ــړنالرو د يـ ــرمنځ د كـ ــو تـ ــړو هېوادونـ ــولنې د غـ ــايي ټـ ، د اروپـ

دغــه پــالوي كــم تــر كمــه د  . پــه موخــه د پوليســو پــه ســمون كــې د آلمــان اصــلي ونــډه پــه خپــل پروګــرام كــې شــامله كــړه     
 270كـــې د اروپـــايي ټـــولنې د پوليســـو پـــالوي   لومړيـــوپـــه  تلـــېكـــال د  1387د . دريـــو كلونـــو لپـــاره جـــوړ كـــړاي شـــو 

ــه             ــو او عــدلي چــارو متخصصــين شــامل وو، پ ــانون د پلــي كول ــه كچــه د پوليســو، د ق ــه لوي كســه غــړي، چــې پكــې پ
كســـو تـــه د   400څخـــه وروســـته   لينـــدۍكـــال د  1387ټـــول افغانســـتان كـــې وګمـــارل، او پـــدې ســـال وشـــوه چـــې د        

  . پرسونل د زياتولو پالنونه پلي شي

ــې  د  ــه منځكـ ــو پـ ــپنه  وركوونكـ ــمون   بسـ ــو د سـ ــالرد پوليسـ ــه  تګـ ــه پراخـ ــه ې پـ ــ كچـ ــري او ددغـ ــوپير لـ ــ وتـ الرو د تګـ
او افغــان دولــت د    بســپنه وركونكــو كــال كــې    1385پــه  . كولــو لپــاره هڅــې هــم ټكنــۍ دي    ځــاى كولــو او يوخيــل   يو
ــو     اف ــو د يــ ــولنې د هڅــ ــوالې ټــ ــاره د نړيــ ــمون لپــ ــو د ســ ــتان دپوليســ ــه د    اليغانســ ــمون څخــ ــدې ســ ــه لــ او همدارنګــ

پـــدې پـــالوي .  جـــوړ كـــړ) IPCB(لپـــاره د پوليســـو د همغـــږۍ نړيـــوال پـــالوى   وافغانـــانو د برخمنتيـــا د كچـــې د لوړولـــ 
ــډ     ــتون ګـ ــت د اوښـ ــتان د امنيـ ــارو وزارت، د افغانسـ ــو چـ ــې د كورنيـ ــدانۍ، د ارو هكـ ــو   قومانـ ــولنې د پوليسـ ــايي ټـ پـ

ــا ــا  پـــالوي، د اروپـ ــيون، د اروپـ ــ كميسـ ــاالتو  هټولنـ ــده ايـ ــام كـــې ده    نواو د متحـ ــه پـ ــامل دي، او پـ ــتازي شـ د چـــې اسـ
  . كې نور مرستندويه هېوادونه هم له دې پالوي سره يو ځاي شي وروستيوكال په  1387

كـــال د جزايـــي  1382يســـو قـــانون او د كـــال د پول 1383د افغانســـتان پـــر ملـــي پوليســـو اصـــلي څـــارګر قانونونـــه، د   
ــول دي  ــاكمو اصـ ــانون د   . محـ ــي قـ ــه د اساسـ ــه قانونونـ ــ   134او ) 3( 75، 56دغـ ــادې پـ ــو  رمـ ــوړ شـ ــه . ىد ىبنســـټ جـ پـ

ــانون د     1384 ــو د قـ ــارو وزارت د پوليسـ ــو چـ ــې د كورنيـ ــال كـ ــو  4كـ ــادې د لغـ ــړ    همـ ــو لـ ــو د يـ ــم او د پوليسـ ــو حكـ كولـ
ــديل   ــانونو د تعـ ــديز وفرمـ ــړوړانـ ــو. كـ ــړۍ  ىنـ ــدې ډول دهلـ ــر؛   -1: پـ ــارو وزيـ ــو چـ ــې    -2د كورنيـ ــارو كـ ــه چـ ــت پـ د امنيـ

د ولســــواليو امنيــــه    -5د واليتونــــو امنيــــه قومانــــدانان؛ او     -4ســــيمه ييــــز قومانــــدانان؛    -3مرســــتيال وزيــــر؛   
د كابـــل واليـــت، شـــمال، : اوســـمهال د افغانســـتان د ملـــي پوليســـو تـــر پوښـــښ النـــدې شـــپږ ســـيمې دي  . قومانـــدانان
  . لويديځ او د افغانستان مركز ل،هيختيځ، س

فـــارغ او د كابـــل د پوليســـو  پـــه    څخـــه ټـــولګي 12بايـــد لـــه ) څـــارن ( د افغانســـتان د ملـــي پوليســـو يـــو دايمـــي افســـر  
 9بايـــد د ښـــوونځۍ لـــه ) ســـاتنمن(يـــو غيـــر دايمـــي افســـر يـــا ضـــابط  . نـــه روزنـــه بشـــپړه كـــړياكـــاډمۍ كـــې درۍ كال

 ســاتونكي . دوره بشــپړه كــړي  نۍمياشــته وليســو پــه اكــاډمۍ كــې نهــ    فــارغ او همدارنګــه د كابــل د پ   څخــه ټــولګي
ــاد، كنــدهار،            بايــد پــه كابــل يــا هــم پــه ســيمه ييــزو روزنيــزو مركزونــو كــې چــې پــه باميــانو، ګرديــز، هــرات، جــالل آب

  . دي، روزنيزه دوره بشپړه كړي موجود كندز او مزار شريف كې



د افغانسان لپاره مرستندوي الرښوداتر ي الف څخه  

8 

پــــه متمركــــز ډول د  (( ت د نوښــــتونو څخــــه يــــو هــــم    د پوليســــو د ســــمون پــــه برخــــه كــــې د كورنيــــو چــــارو د وزار      
دغـــــه پروګـــــرام د . كـــــال د لينـــــدۍ پـــــه مياشـــــت كـــــې پيـــــل شـــــو 1386دى چـــــې د  )FDD()) ولســـــواليو پرمختـــــګ

ــتان       افغانســـتان د يونيفـــورم لرونكـــو پوليســـو د روزنـــې لپـــاره د غـــوره كـــړنالرې پـــه توګـــه عمـــل كـــوي او د افغانسـ
پــــه متمركــــز ډول د ولســــواليو د پرمختــــګ پروګــــرام د  . نيســــي د ملــــي پوليســــو زياتــــه برخــــه تــــر پوښــــښ النــــدې  

ولســــواليو پــــه كچــــه د ظرفيــــت د لــــوړوالي او د قــــانون د حاكميــــت پــــه موخــــه پــــه ټاكــــل شــــوى ولســــوالۍ كــــې د    
پوليســو د ارزونــې، روزنـــې، دوه واري تنظــيم، بيــا ســـمبالتيا او څــارنې لپــاره يـــوه تګــالر چــې شـــپږ مرحلــى لـــري،          

ــاروي ــورم . كــ ــل يونيفــ ــوليس د   د كابــ ــي پــ ــري     )jump-start(لرونكــ ــده لــ ــو دنــ ــي كولــ ــرام د پلــ ــز پروګــ ــه . د روزنيــ پــ
ــې د     ــرام چـ ــايي پروګـ ــز پرمختيـ ــرحدونو متمركـ ــه        1387سـ ــتان پـ ــو، د افغانسـ ــل شـ ــې پيـ ــت كـ ــه مياشـ ــې پـ ــال د تلـ كـ

  . ختيځو او سهيل ختيځو سرحدونو كې د فعاليت كوونكو پوليس ځواكونو د روزنې دنده لري

  (ANA) افغان ملي پوځ
. شو جوړبنسټ ر نېټه د ولسمشر حامد كرزي د فرمان پ لسمهد مياشتې په  ليندۍكال د  1381د ) ANA(افغان ملي پوځ 

افغان ملي پوځ چې د افغانستان د ملي دفاع د وزارت تر څارنې الندې كار كوي، د افغانستان د ملي امنيت د 
افغان ملي پوځ چې د . يد) مخ ANP ،5(ستان ملي پوليس يوه برخه جوړوي او بله برخه يې د افغان) ANSF(ځواكونو 
او په پام كې ؤ چې په  دى شوى غړو څخه په بشپړه داوطلبانه توګه جوړ لهد ټولو قومي او ټولنيزو ډلو  ستانافغان

د بنسټ  له الرى) مخ 46(كال كې د بن د تړون  1381دغه پوځ په . څخه جوړ شي خدمتي غړو 70000 بنيادي ډول له
 د پنځو ركنونو څخه د يوه )مخ SSR 42( ژۍيسترات سمونور د تو وروسته د افغانستان دولت د امنيتي سكلښوداې
د سرحدونو د امنيت ټينګول او د بهرنيو ګواښونو  -1: د افغانستان د ملي پوځ دندې دادي. شو لپه توګه وپېژند ركن

د  -4انونه وسله والو بياراستنول يا زنداني كول؛ او بې وسلې كول، د ناق -3ته ماتې وركول؛  هګروتر -2مخنيوى؛ 
  .مخه نيولافغان ملي پوليسو سره په همكارۍ د امنيتي ګواښونو او ناڅاپو پېښو 

 ،)مخ CSTC-A،41( ۍقومندان ېګډد  تيد امن االتويد متحده ا لپارهافغانستان  د( كې مياشتپه  لړمكال د  1387 د
برخه يې جګړه ييز  يمهچې كابو دوه پر در ؤسرتېرو په شاوخواكې  70900د  پرسونل د افغان ملي پوځ عملياتي سره سم

د افغان بنسټ او  رګواښونو د ارزونې پ روان امنيتي حاالتو او د .سلنۍ يې هوايي ځواكونه دي 30ځواكونه او 
ولوبوي، د حكومت  پراخ رول په برخه كې ښتد ټينګ د ټيكاوپه افغانستان كې حكومت د هيلى سره سم چې غواړي 

عملياتي سرتېرو ته  122000سرتېرو څخه  80000كال پورى د پالن شويو  1391هغه غوښتنه چې افغان ملي پوځ بايد تر 
دغه د . صويب شوهلخوا ت) مخ JCMB،72( تيأه ګډ د ږۍاو همغ ېارنڅد كې  وږيكال په  1387د زياتوالى ومومي، 

د دغه . تنو ته ورسوي 134000ېرو يوځاي كېدل هم ومنل شول چې دا شمېره به تر روزنې الندې سرت 12000د  سرهشمېرې 
د  امنيت د قوماندانيود ، يوه واله پياده ، يوه زغره 18(و څخه تشكيل شي فرق 21به بيا له  افغان ملي پوځ پالن له مخې
د امنيت د ساتنې دنده  زي دولتپايتخت او مركد  به برخهقومندانۍ مركزي د كابل د  ؛)او يوه كمانډو ټينګښت لپاره
په  زمريكال د  1387د . د افغان ملي پوځ فرقو ته الزمې هوايي مرستې رسوي به؛ او هوايي ځواكونه پغاړه ولري



 الف څخه تر يا

9 

مياشت كې افغان ملي پوځ د افغان پوليسو ترڅنګ د كابل د امن د ټينګولو دنده له نړيوالو سوله ساتو ځواكونو 
  ). مخ 79 نړيوال سوله ساتي ځواكونه. (واخيستهڅخه په خپله غاړه ) آيساف(

چې د جوړولو موخه يې د بلواګرو سره  ىپياده ځواك د لرونكى او د سپكې وسلې دوديز جوړښت لريافغان ملي پوځ 
د ځمكني مانور پنځه ګوني ځواكونه د سيمه . مقابله او د افغانستان د ملي حاكميت او د ځمكنۍ بشپړتيا دفاع ده

د افغانستان د ملي پوځ كنډكونه د . دانيو په بڼه په كابل، ګرديز، هرات او مزار شريف كې وېشل شوي ديييزو قومان
د افغانستان هوايي ځواكونه چې د شوروي پر جوړو شويو الوتكو سمبال . ، ضابطان او افسران لريېريسرت 700-800

د مړو  او مرستو چمتو كول طبيد ايي لېږد، دي، اوسمهال د هوايي ماموريتونو په برخه كې چې پكې د ولسمشر هو
، اكتشافي الوتنې، هوايي هدايت او كنټرول، او سپك هوايي بريدونه شامل دي، روزنه ترالسه او ژوبلو لېږدول

  . كوي

واليتونو كې د جلب او  34په موخه د افغانستان په  ډاډمنولوافغان ملي پوځ د قومي او جغرافيايي تنوع د اصل د 
نوي غړي د كابل په . په شاوخوا كې نوي غړي له ملي پوځ سره يوځاي كېږي 2500هره مياشت د . ونه لريجذب مركز

د افغان ملي پوځ ټول روزونكي افغانان دي چې د متحده . بشپړوي هدور يزهروزن هاوونيز 12پوځي روزنيز مركز كې 
د افغانستان د ملي پوځ . ورسره مرسته كېږياياالتو، برتانيا، فرانسې او نورو هېوادونو د پوځي روزونكو لخوا 

ري د دغه روزنيزې دورې څخه د فراغت نه وروسته او په اړونده ځواكونو كې د ګمارل كېدو مخكې  د روزنې او ېسرت
 ىچې پكې د اړونده برخې له افسرانو او غيردايمي افسرانو سره يوځا( ه كې رسمبالتيا په يوه بله شپږ اوونيزه دو

ملي پوځ تكړه افسران د افغانستان د د كال كې د افغان  1387په پام كې ده چې په  ىبرسېره پرد. ډون كويهم ګ) كېږي
كدر غړي درۍ كلن تړونونه د ملي پوځ د د افغان . ، فارغ شيى دهكال كې جوړه شو 1382پوځي اكاډمۍ څخه چې په 

  .كاله ده 25موده  ظمياعد خدمت . السليك كوي چې كېداي شي په داوطلبانه توګه تمديد شي

بيا تر قول اردو  ىد متحده اياالتو روزنيزې ډلې د افغانستان د ملي پوځ په زيات شمېر څانګو كې له كنډك څخه نيول
له الرې هم د افغان ملي پوځ په ټاكل )) عملياتي مربي او ارتباطي ډلې د پروګرام(( آيساف د . مېشت كېږي ىپور

  . شويو څانګو كې روزونكي ګماري
چــې د اړينــو تخنيكــي او مــالي    اصــلي همكــار دى  پــه روزلــو او تجهيزولــو كــې    ملــي پــوځ  افغــان متحــده ايــاالت د  

د افغانســتان د ملــي پــوځ    ال پــورىكــ 1391كــال څخــه تــر    1386متحــده ايــاالتو د  . مرســتو زياتــه برخــه چمتــو كــوي    
  .ميليارډ ډالرو د لګولو ژمنه كړېده 17د روزنې او سمبالولو لپاره د 

  بــــــودجه
    كې ملي بودجه وګورئم مخ 76په 
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بې وسلې كول، له پوځي خدمت څخه ترخيصول او ملكي ژوندانه 
  (DDR) ته بېرته راګرځول

  . د افغانستان د نوي پيل پروګرام وګورئ كېم مخ 30 په

  (ELJ) بېړنۍ لويه جرګه
 جوړه موخه پدې نېټې 29 تر څخه 21 له مياشتې د كال د غبرګولي 1381د  )ELJ(د بن د تړون سره سم بېړنۍ لويه جرګه 

 پراخ د پورې راتګ ته نځيم تر دولت شوي ټاكليو  د الرې له ټاكنو منصفانه او آزادو د  كې افغانستان په٫٫ چې شوه
 څخه جوړېدو د جرګې لويې بېړنۍ د بايد ټاكنې ،پرمخ بوځي چارې افغانستان د الرې له حكومت انتقالي بنسټه
 د توګه په ولسمشر د كې دندو خپلو په جرګه لويه بېړنۍ “.شي ترسره كې موده هكم پهڅخه   كلونو ودو تر وروسته
 د همدارنګه او وركولو لوړه په ته هغه او ټاكلو په) ؤ رئيس ادارې لنډمهالې د افغانستان د مخكې چې(  كرزي حامد
  . كړ ترالسه برياليتوب پراخ  كېجوړولو په) مخ 22( حكومت انتقالي د توګه پدې او تصويب په كابينې د هغه

ــو ــانګړ يـ ــواك ۍځـ ــيون خپلـ ــويې د( كميسـ ــې لـ ــيون جرګـ ــۍ د) كميسـ ــويې بېړنـ ــې لـ ــاره جرګـ ــول لپـ ــړنالرې او اصـ  كـ
 1650 كـــېى پـــا پـــه .ېو ښـــځې تنـــه 160 كـــې هغـــوى پـــه چـــې ولـــري څـــوكۍ لپـــاره اســـتازو 1501 د بايـــد چـــې وټـــاكلې،
 او بهيـــر د جرګـــې لـــويې بېړنـــۍ د . و برخـــه درلـــودهښـــځ وزيـــات 200 تـــر كـــې ىهغـــو پـــه چـــې وكـــړ ګـــډون اســـتازو تنـــو
 د او جوړښـــت د دولـــت د معيارونـــه، ټـــاكلو د اســـتازو د: ېو ىموجـــود كـــې برخـــو النـــدې پـــه اندېښـــنې اړه پـــه پـــايلو
ــابينې ــاكلو د غــړو د ك ــاره ټ ــونې  را منصــفانه د لپ ــه ورك ــګ، پــاتېي ــه او ،ګواښــول اســتازو د رات پــام د كــې پروســه پ
ــتوال ېلروڼـــوا وړ ــرپـــه عمـــومي توګـــه     .ۍنشـ ــانون اساســـي د پـــه بيړنـــۍ لويـــه جرګـــه كـــې   چـــې كېـــده فكـ  ېلـــوي د قـ
 ،وكې يوپرمختــګ ؤكړنــپــه  اســتازو دجــوړه شــوه   كــې پــه وروســتيو  كــال 1382 د پــه پرتلــه چــى    )مــخ م18( ېجرګــ
  .لږ وو  هرپوټون ځورولو او نوګواښو د ځكه

  پراختيايي بودجه
  . ورئي بودجه وګكې مل مخم 76په 

  (UNAMA) تأهي مرستندوى ملتونو ملګرو د كې افغانستان په
www.unama-afg.org  

 1401مه د 8د مياشتې په  يكال د ور 1381د امنيت د شورا د  مرستندوى هيأتپه افغانستان كې د ملګرو ملتونو 
سم د ملګرو ملتونو د ژمنو د  سره )م مخ46(تړون يوناما په افغانستان كې د بن د . شمېره پرېكړې پر بنسټ جوړه شوه
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پوره كولو دنده لري او همدارنګه  له افغان دولت سره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو، بيارغنيزو مرستو او همغږۍ 
  . مسئوليت هم لري

د : ېشوي و ېجذب كړي چې مخكې تر هغه جوړ نمايندګۍدوه  ماموريتيوناما د ملګرو ملتونو د مرستو د 
 1996د ( كال د چنګاښ په مياشت  1375ؤ او د ماموريت ، چې يو سياسي ماموريت ىځانګړافغانستان لپاره 

دفتر چې د مرستو او بيارغونې يو هيات ؤ  ۍؤ؛ او د افغانستان لپاره د بشري مرستو د همغږ ىكې پيل شو)  جوالي
غانستان لپاره د بشري مرستو د اف. په مياشت كې خپل كارونه پيل كړل) د جنوري 1993د (كال د مرغومې  1371او د 

څخه مخكې د افغانستان لپاره د بشري او اقتصادي پروګرامونو د همغږۍ دفتر په افغانستان كې د  د همغږۍ د دفتر
الندينې جدول په افغانستان كې د ملګرو ملتونو د همغږۍ تدريجي تكامل . بيارغونې د همغږۍ دنده درلوده

  .څرګندوي

كال د  1382پرېكړې، د  1471د كب د مياشتې د  1381 :نو د امنيت شورا له خوا پنځه ځله ديونمادنده د ملګرو ملتود
 1662 كال د كب د مياشتې د  1384د  ،پرېكړې 1589كال د كب د مياشتې د  1383پرېكړې، د  1536كب د مياشتې د 

كال د كب  1387د  دندېوناما پريكړې د ي ىوروستن. وغځيدهبنسټ  رپوپرېكړ 1806كال د كب د مياشتې د 1386او د 
مشورې  يېژيكټد سولې د پروسې لپاره سياسي او سترا: ، او يوناما ته الرښوونه كوي چېوغځولېتر مياشتې پورې 

كړي؛ ښه دفترونه جوړ كړي؛ د افغانستان د تړون په پلي كولو كې د افغان دولت سره مرسته وكړي؛ بشري برابرې 
ستې چمتو كړي؛ او د افغان دولت سره په همغږۍ د ملګرو ملتونو د بشري مرستو، و ته وده وركړي؛ تخنيكي مرنحقو

  . كړيسمون ور چارو تهبيارغنيزو مرستو او پراختيايي 

هيأت په افغانستان كې د ملګرو ملتونو د بشپړ سيستم لپاره د اړيكو په افغانستان كې د ملګرو ملتونو د مرستو 
ره ده چې په هيواد كې د سياسي نا امنيو په اړه د ملګرو ملتونو په استازيتوب  دغه هيأت يواځنۍ ادا. اصلي ټكى دى

كال د كب  1386د  .لخوا كېږي سرمنشي د ځانګړي استازيد خبرو كولو واك لري، چې مشري يې د ملګرو ملتونو د 
ې او د لوړې كچې د ځانګړي استازي دفتر د پاليسۍ د الرښوون .په مياشت كې، كاى ايدي دغې دندې ته وټاكل شو

 )م مخ79(ځواكونو او نړيوالو سوله ساتو  )مخ م4(ځواكونو دغه راز له حكومت، ائتالفي  او پرېكړو د كولو دنده لري
، د قانون د حاكميت، پوليسو، و، جنسيت، درملوند سرمنشي د ځانګړي استازي دفتر د بشري حقو. لري اړيكېسره 
رخو كې ځانګړي سالكاران لري، او همدارنګه يو وياند لري چې د اړيكو او ملكي كولو او قانوني مسئلو په ب ،پوځ

  . عامه پوهاوي د دفتر د مخته بېولو دنده لري

) 2سياسي چارې، او ) 1: دوه برخې مخته بيايي عملياتو دوه مرستياالن د يوناما د  ېد سرمنشي د ځانګړي استاز
او په كابل،  د بشپړولودواړو برخو ماموريت دنكو مشر د يوناما دد يوناما د كاركوو. مرستې، پرمختيا او بيارغونه

بلخ، كندز، غور، هرات، ننګرهار، باميانو، پكتيا، خوست، نيمروز، بادغيس، هرات،  فارياب، بدخشان، 
   .سيمه ايزو دفترونو لپاره د مرستې برابرولو دنده لري 17دايكندي، كندهار او زابل كې د 

، د پاليسۍ د )مخ JCMB ،72( تيأه ګډ ږۍاو همغ ېارنڅد : كې د يوناما فعاليتونو پر لونوكا 1387او په  1386 د
او نړيوالو سوله ساتو ځواكونو له الرې د بسپنه وركوونكو او دولت تر منځ همغږۍ ته په وده ) م مخ48( ډلهعمل 
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؛ ې ودهپروس د تصديقد مړينو د  وركولو؛ په واليتي كچه د شخړو حل كول؛ د ملكي مړينې د مسئلې راپورته كول او
و د سرغړونو په اړه پلټنه د نپه دننه كې د لوړ پوړو افسرانو د جنايي او بشري حقو) مخ م5(د افغان ملي پوليسو 
  . تمركز درلودپه توګه؛ او د كورنيو چارو د وزارت سمون ته په مشوره وركولو  دبرخې معاش او رتبې د سمون

په ملي او واليتي كچه فعاليت كاوه، ترڅو د افغانستان د ملي پرمختګ د ستراتيژۍ په  كال كې، دغه هيأت 1387په 
دغه هيأت د دوهم كال لپاره د سولې په نړيواله ورځ او همدا راز د ځوانانو په . پلى كولو كې ښه والى رامنځته كړي

ږدې همكارۍ كې د افغانستان د ټاكنو دغه اداره به د ټاكنو د خپلواك كميسيون سره په ن. ملي ورځ كې برخه واخيسته
كلونو د ټولټاكنو په بهير كې يې د ټاكنو د  1384 – 1383لكه څنګه چى د . له پروسې سره خپله مرسته جاري وساتي

سره مرسته كوله، د ټاكنو خپلواك كميسيون ته به د مشاورينو او چارواكو ته به يې  )م مخJEMB ،71( تنظيم د ګډ دفتر
  .ديز وكړي،د روزنې وړان

د افغانســـتان لپـــاره د ملګـــرو ملتونـــو د  دچـــارو الرښـــوونهدفترونـــو  20د ملګـــرو ملتونـــو دټولـــوپـــه افغانســـتان كـــې 
ــاټ    ــاري چوكـ ــتو د كـ ــايي مرسـ ــيله   (UNDAF)پراختيـ ــه وسـ ــږيپـ ــاټ د  كيـ ــاتي چوكـ ــو عمليـ ــې يـ ــرو   ى، چـ ــې د ملګـ چـ

ــو د  ــال  1383ملتونـ ــوميكـ ــ  د عمـ ــې پـ ــو   رارزونـ ــټ جـــوړ شـ ــاټ . ىد ېبنسـ ــه چوكـ ــل كـــې د     دغـ ــه اصـ ــې پـ -1385چـ
دغـــه چوكـــاټ د دې مـــودې لپـــاره د مالتـــړ او  . وغځيـــدوكـــال لپـــاره هـــم  1388د  وو ىكلونـــو لپـــاره جـــوړ شـــو  1387
باثباتـــه ) 2؛ نـــهحكومـــت كـــول، د قـــانون حاكميـــت او د بشـــر حقو) 1: پـــه ګوتـــه كـــويڅلـــور بحرانـــي برخـــې  مكـــارۍه

افغانســــتان لپــــاره د ملګــــرو  ا مهــــال د. ســــرچينې بيعــــيطچاپېريــــال او ) 4روغتيــــا او پوهنــــه؛ او ) 3معيشــــتونه؛ 
ــا    ــوي چوكـ ــو نـ ــتو يـ ــايي مرسـ ــو د پراختيـ ــتان د ملـــي ټ ملتونـ ــپړې پرمختـــګ  د افغانسـ ــتراتيژى  د بشـ ــخ م36(سـ  )مـ

  .د جوړيدو په حال كې دىپر بنسټ 
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  1387-1367په افغانستان كې د ملګرو ملتونو همغږي،

  

  

  

  (ANSO) دفتر امنيت د سوسؤم نادولتي د كې افغانستان په
كـال كـې جـوړ شـو، چـې پـه افغانسـتان كـې د نـادولتي           1382سسـو د امنيـت دفتـر پـه     ؤپه افغانسـتان كـې د نـادولتي م   

كميسيون  ا دمالي مرسته د اروپ دغه دفتر سره له .وړاندې كوي ونهسسو د ټولنې د اړتيا وړ امنيتي مشورتي خدمتؤم
، او د نـاروى د بهرنيـو چـارو د    )SDC( ادارې د كارۍ او پرمختګ لپـاره د سـويس  د هم، )ECHO(مرستو د دفتر  يد بشر

له الندې راغئ؛ مخكې ادارې كال د زمري په مياشت كې د جرمن اګرو اكشن تر  1385دغه دفتر د . لخوا كېږيوزارت 
  .د نظر او څارنې الندې خپلې چارې پرمخ بيولېدغه دفتر د ژغورنې د نړيوالې ټولنې دى، 

تر مرغومي پورې 1372دلومړيو څخه د  1367د 

UNOCA 
 له افغانستان سره د بشري او

  اقتصادي مرستو د همغږۍ لپاره 
  دفتر ملتونو د ملګرو 

 

د افغانستان اړوند بشري او اقتصادي مرستو د 
  وګرامونو همغږي كولپر

 وري 1387 -وري 1381

 
UNAMA 

په افغانستان كې د 
ملګرو ملتونو د 
  مرستو هيئت

د سياسي چارو (
) مرسته، بيارغونه  

منشي د عمومي 
 ځانګړي استازى

 وري 1369غويي د  1367

UNGOMAP 
 

په افغانستان او 
پاكستان كې د ملګرو 
ملتونو د  ښو دفترونو 

  اداره
 منشي د عمومي

  ځانګړي استازي

 ليندۍ 1373-وري  1369

OSGAP 
 

په افغانستان او 
پاكستان كې د عمومي 
  رئيس دفتر
 منشي د عمومي

  ځانګړي استازي
 

 1375 -ليندۍ 1373
 چنګاښ

OSGA 
 

 په افغانستان كې
  د عمومي رئيس 

  دفتر 

 وري 1381 - چنګاښ 1375

UNSMA 
 

د افغانستان لپاره د 
ملګرو ملتونو ځانګړي 

  داره ا
 ځانګړي استازي،
وروسته شخصي 

استازي،  وروسته د 
ځانګړى  منشي عمومي

  استازي 

 تر كب پورې 1380مرغومي څخه د  1372د 

UNOCHA (UNCO) 
له افغانستان سره د بشري مرستو د همغږۍ لپاره 

نومول شوي د ملګرو (د ملګرو ملتونو دفتر 
  )غږي كوونكي دفترمملتونو د ه

 

ره د بېړنيو بشري مرستو د د افغانستان لپا
  پروګرامونو همغږي كوونكي 
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او سيمه ييز دفترونه يې په كابل،  مزار شـريف، هـرات،جالل آبـاد او كنـدهار      ىغه ادارې مركزي دفتر په كابل كې دد د
نــادولتي ســازمانونه چــې د دغــه دفتــر ســره ثبــت دي، هغــو خــدمتونو تــه السرســي لــري چــې پــه منظمــه توګــه        . كــې دي
   :دغه خدمتونه په الندې ډول دي. تنظيمېږي

او همدارنګـه د دوه اوونيـزه او درى    اوونيز امنيتي معلومات، رى او امنيتي خبرتياوى، تهديد خبردا ورځنيد  •
  مياشتني رپوټونه چې امنيتي وضعيت تحليل او د امنيتي حالت تګالرې طرح كوي؛

  اوونيزې سيمه ييزې امنيتي غوندې؛ •

 د نادولتي سازمانونو د كاركوونكو لپاره مياشتنۍ الرښوونې؛ او •

 .سسو استازيتوبؤيوالو امنيتي ادارو كې د نادولتي مپه ملي او نړ •

همدارنګه د غوښتنې په اساس او د دفتر موجوده ظرفيت سره سم، سسو د امنيت دفتر ؤپه افغانستان كې د نادولتي م
  . هم چمتو كوي نور خدمتونه چې په الندې ډول دي،

 ي معلومات؛د نادولتي سازمانونو د تګ او راتګ لپاره د هيواد په كچه امنيت •

 سازمانونو ته محدود امنيتي سال مشورې؛ •

 د نادولتي سازمانونو د امنيتي پالنونو او د موقعيت د امنيت بياكتل او ارزول؛  •

 چمتو كول او د هغوى تجزيه كول؛) ډاټا(يوي لومړنيو معلوماتو ئد امنيت اړوند د احصا •

 د بحران پروړاندې د غبرګون خدمتونه؛ او  •

 .امنيتي زده كړو همغږي د خونديتوب او د •

لـدې ادارې سـره د اړيكـې    . د دغه ادارې ټول ملي او نړيوال پرسونل په امنيتي حاالتو او خوندي كولو كې مهـارت لـري  
  .لپاره د كتاب د اړيكو برخه وګورئ

 (CSO) دفتر يمركز احصائيې د
www.cso.gov.af 

ــز  ــائيې مركــ ــډولو او خپرو   يد احصــ ــمېرو د راغونــ ــمي شــ ــر د رســ ــي اداره ده دفتــ ــزي دولتــ ــو مركــ ــه  . لــ ــه اداره لــ دغــ
پـــه اړه معلومـــات راغونـــډوي او  ونـــورو دولتـــي مقامـــاتو څخـــه د ملـــي شـــمېرو، بيـــو، بهرنـــۍ ســـوداګرۍ، او نفوســـ 

  .ترې ګټه واخلي پارهل فعاليتونو نورو اقتصادي، مالي، جوړښتي پاليسيو او دتحليلوي يې ترڅو 
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احصــــائيوي كتــــاب، د مياشــــتني مصــــرف كوونكــــو مقيــــاس      مركــــزي دفتــــر د افغانســــتان كلنــــى     د احصــــائيې 
)CPI(   ــاب ــتنى كتــ ــو مياشــ ــائيې يــ ــوداګرۍ د احصــ ــل   ، د ســ ــو اټكــ ــتان د نفوســ ــاري  (، او د افغانســ ــدر او ښــ  –د جنــ

مركـــزي دفتـــر  احصـــائيېكـــې، د  1386پـــه كـــال  .خپـــروي ))ډاټـــا(كليـــوالي اوســـېدونكو پـــه اړه لـــومړني معلومـــات 
پــه پښـــتو او  ) كـــال پــورى خپرېــده   1375كــال څخــه تــر     1354چـــې پخــوا د  (خپلــه درى مياشــتنۍ احصــايوي مجلــه     

 افغـــــان انفـــــواو د  )UNICEF(دري ژبـــــو پېـــــل كـــــړه، او د ماشـــــومانو لپـــــاره د ملګـــــرو ملتونـــــو د وجهـــــي صـــــندوق 
)AfghanInfo ( د مركـــــزي دفتـــــر ټـــــول د اقتصـــــادي، جغرافيـــــايي او احصـــــايوي   احصـــــائيېد ادارې پـــــه مرســـــته د

  . كلنى ډيټابيس نوى كړ) ډاټا(لومړنيو معلوماتو 

ــه    ــار پـ ــر كـ ــزي دفتـ ــائيې د مركـ ــو د احصـ ــو   )9(نهـ ــل شـ ــانګو وېشـ ــو څـ ــائيه : ىد ىلويـ ــادي احصـ ــو او  ؛اقتصـ د نفوسـ
ــائيه  ــولنيزه احصـ ــوړونې او د      ټـ ــالن جـ ــتراتيژيك پـ ــو؛ د سـ ــو او خپرولـ ــاتو؛ د خپرونـ ــې؛ د عمليـ ــواب وينـ ــي ځـ ؛ د ملـ

ــې؛ د تطبيــــق؛ د داخلــــي   ــره د اړيكــ ــپنه وركوونكــــو ســ ــأ    بســ ــوه داراالنشــ ــفيې؛ او يــ ــابونو د تصــ ارزونــــې او د حســ
ــري ــا     .لـ ــزو احصـ ــې د كرهنيـ ــه يـ ــې موخـ ــه چـ ــور پالنونـ ــر    ئنـ ــتل دي، تـ ــانګې پرانيسـ ــالوجۍ څـ ــاتي تكنـ يو او د معلومـ

ــائيې   1384د . الس النـــدې دي ــه لومړيـــو كـــې د احصـ ــال پـ ــر د  كـ ــمركـــزي دفتـ ــارنې دملـ ــټم  ي څـ ) مـــخ NSS ،63(سيسـ
ــه كــې د د    ــدو هــوكړه وكــړه  چــې د ملــي     ســره د دغــه دفتــر دنن ــر جوړې ګواښــونو  سيســټم د ملــي د  څــارنې اســې واحــد پ

  . لپاره د معلوماتو د راغونډولو مسئول وي )مخم 63( ېادار د د ارزونې ېاو زيانمنن

ــا ــز ېئيد احصـ ــه    يمركـ ــې پـ ــر چـ ــو    1352دفتـ ــوړ شـ ــې جـ ــال كـ ــز كـ ــې د      1384وو د  ىلمريـ ــت كـ ــه مياشـ ــب پـ ــال د كـ كـ
ــ   ــه بنســـټ يـ ــان پـ ــه واووښـــت  ولسمشـــرۍ د فرمـ ــان تـ ــواك ارګـ ــر  . و خپلـ ــه دفتـ ــه    500د دغـ ــاركوونكي د كابـــل پـ ــه كـ تنـ

مســتقيماً ولسمشـــر   دفتـــرد احصـــائيې مركــزي  . مركــزي او پــه هـــر واليــت كـــې پــه فرعـــي دفترونــو وېشـــل شــوي دي      
د ملــــي سرشــــمېرنې د پلــــى (او د ملــــي سرشــــمېرنې د كميټــــې  كميټــــې د ملــــي احصــــائيې تــــه رپــــوټ وركــــوي او د

پـــه دغـــه دواړو كميټـــو كـــې د ډېـــر . لخـــوا ورتـــه ســـال وركـــول كېـــږي) لنـــډمهال لپـــاره جـــوړه شـــوې كولـــو پـــه موخـــه د
   .شمېر وزارتونو او خصوصي سكتور څخه استازي شامل دي

د نړيــــوال بانــــك، د اســــيا پراختيــــايي بانــــك، د پيســــو نړيــــوال   مركــــزي دفتــــر  كــــال كــــې د احصــــائيې  1382پــــه 
ــوالى   ــانيې حكومـــت د د نړيـ ــندوق، او د بريتـ ــا د ادارې صـ ــته  ) DFID(پراختيـ ــه مرسـ ــائيې پـ ــود احصـ ــټر پـــالن   يـ ماسـ

پـــه  احصـــائيېكـــال كـــې تصـــويب شـــو، يـــو پروګـــرام چـــې د  1383ماســـټر پـــالن چـــې پـــه  احصـــائيېدغـــه د . كـــړ جـــوړ
ــر كـــې د ظرفيـــت لوړلـــو پـــه موخـــه طـــرح شـــوې دى، پـــه ګوتـــه كـــوي، ترڅـــو لـــه دې الرې پـــه ملـــي كچـــه         مركـــزي دفتـ

كـــال كـــې  1384پـــه . دولـــت تـــه د پروګـــرام جـــوړونې لپـــاره اړيـــن دي، راغونـــډ كـــړي  چـــې) ډاټـــا(لـــومړنې معلومـــات 
د نومـــوړې  ،ې تشـــخيص او توضـــيح كـــړيمركـــزي دفتـــر رســـمي دنـــدد د احصـــائيې يـــو نـــوى قـــانون وضـــع شـــو چـــې 

  . نه يقيني كړياو شفافيت او حساب وركو ى راولىزياتوالمننه كې  انعطافادارې 

كــال كــې د اســانتياوو يــوه ســروى      1385ې د انفــرادي معيوبيونــو لپــاره پــه     مركــزي دفتــر پــه كابــل كــ     احصــائيېد 
ــه ــه الره واچولـ ــديخوا د   1387د . پـ ــال د لينـــدۍ د مياشـــتې راپـ ــائيېكـ ــركتونو   احصـ ــوداګريزو شـ ــر د سـ مركـــزي دفتـ

ــډول        ــات راغونـ ــومړني معلومـ ــه اړه لـ ــډون پـ ــځو د ګـ ــې د ښـ ــو كـ ــړه كولـ ــه پريكـ ــه پـ ــې د   . او همدارنګـ ــروژې چـ ــه پـ هغـ
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ــال 1387 ــتونو او      كـــ ــداتو او لګښـــ ــاري ځـــــواك، د كورنيـــــو د عايـــ ــتان د كـــ ــويز شـــــوي دي، د افغانســـ ــاره تجـــ لپـــ
  . همدارنګه د كابل د مخكينۍ يا مقدماتي سرشمېرنې په اړه سروى په بركې لري

كــال پـــه منځيـــو كــې د نفوســـو ملــي سرشـــمېرنه چــې حكـــم يـــې د      1389مركـــزي دفتــر پـــالن لــري چـــې د    احصــائيې د 
ــړون   ــه تـ ــن پـ ــخ م 46(بُـ ــه       ) مـ ــه پـ ــت بـ ــين وخـ ــمېرنې معـ ــې سرشـ ــوي؛ ددغـ ــه الره واچـ ــوى ؤ، پـ ــې شـ ــې   1387كـ ــال كـ كـ
كــال كــې پېــل شــوې وه، امــا هــيڅ كلــه هــم ســرته نــده           1357د دغــه نوښــت مخكينــۍ سرشــمېرنه پــه     . مشــخص شــي 
ــېدلې ــائيېد . رسـ ــر د   احصـ ــزي دفتـ ــت دى؛      1381مركـ ــې بوخـ ــاليتونو كـ ــه فعـ ــمېرنې پـ ــديخوا د سرشـ ــه راپـ ــال څخـ كـ

 21 كـــابو عامـــه سرشـــمېرنه. كـــال كـــې اعـــالن شـــول 1384واليتونـــو لپـــاره د كورنيـــو لـــومړني لســـتونه پـــه  34د ټولـــو 
پـــه  1386د . كـــاركوونكو تـــه اړتيـــا لـــري 37000ډالـــره لګښـــت او  ه امريكـــاييميليونـــ 62 ىورځـــې وخـــت، اټكـــل شـــو

ــه          ــه خنډونـ ــو هغـ ــړه ترڅـ ــل كـ ــمېرنه پيـ ــتي سرشـ ــوه آزمايښـ ــر يـ ــزي دفتـ ــائيې مركـ ــې د احصـ ــو كـ ــه   منځنيـ ــې دوي بـ چـ
د سرشـــمېرنې يـــوه نـــوې ازمايښـــتي پـــروژه پـــالن شـــوې چـــې د . كـــړي پـــه ګوتـــهكـــال كـــې مـــخ شـــي،  1387ورســـره پـــه 

  .بشپړې سرشمېرنې د پلى كولو څخه دوه تر دريو مياشتو مخكې به په الره واچول شي

د قـــانون پـــه وي څېړنـــې پـــه الره واچـــوي، احصـــائيټـــول هغـــه ســـازمانونه چـــې پـــالن لـــري ترڅـــو پـــه افغانســـتان كـــې    
  .        د مركزي دفتر سره تنظيم كړي احصائيېاساس اړ دي چې خپل فعاليتونه د 

 عمومې رياست او دوزيرانو شورا دارالنشاه اداري چارو د
(OAA/CMS)  
په اجرائيوي كچه د همغږۍ او مشورې يوه اداره ده چې د افغانستان  ،او د وزيرانو شورا دارالنشأه د اداري چارو دفتر

د په اصل كې . اسالمي جمهوريت له ولسمشر سره د حكومت د مشر او د وزيرانو شورا د رئيس په توګه مرسته كوي د
كال كې بيا جوړه  1380په  همهال رامنځته شو، دغه اداررلسيزه كې د ظاهر شاه د واكمنۍ پ 1950په  اداري چارو دفتر

د  دندې ياساسد اداري چارو د دفتر . شوهرياست په توګه جوړه كال كې د يو  1381د وزيرانو شورا دارالنشأه په : شوه
برابرول مرستو اداري، لوژستيكي او مالي د مشاورينو دفترونو ته د نو، او د ولسمشر يولسمشر، د ولسمشر معاون

څارنه  ، او د ولسمشر د احكامو او د وزيرانو د شورا د پريكړو د پلى كولويهمغږ ۍدغه اداره د پاليس ازدي، همدار
اښتونو آماده كول  د د كابينې د غونډو د اجندا او يا ې،د وزيرانو شورا د دارالنشأه له دندو څخه ځنې دند. پرمخ بيايي

  . او دغه شورا ته د اړتيا وړ دندو تسهيلول دي

چې بې طرفه داسې طرح شوې  او،اورګان دىاجرائيوي  دارالنشأه د او د وزيرانو شورا دفتر د اداري چاروله دى كبله 
د اداري چارو . په برخه كې مرسته كوي يوو د همغږيي بلكه د پاليسودغه اداره پاليسي نه جوړ ده چې لدې كبله. وي

شي چې دغه مسودې د افغانستان د لنډمهالې ملي  معلومهدفتر د وزارتونو لخوا چمتو شوې مسودې ګوري ترڅو 
كله چې مسوده . بودجه لري دقيقهرګندوي او يوه روښانه او سره سمون لري، مهمې مسئلې څ ييژتستراپراختيايي 

ولسمشر او كابينې ته د وروستۍ كتنې او احتمالي تصويب په  بيا دغه مسوده شي تاييديوځل د دغه ادارې لخوا 
   .كله چې يوه پاليسي تصويب شي، د اداري چارو دفتر د هغه د پلي كېدو پر بهير څارنه كوي. موخه لېږل كېږي
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اداره خپله د كابينې او د كابينې د اقتصادي، ټولنيزو او كلتوري چارو د كميټو منظمې اوونيزې غوڼدې دغه 
كال كې د دولت د نورو سازمانونو په مرسته دغې ادارى يو شمېر مراسم، غونډې او كنفرانسونه  1386په . تنظيموي

ه جرګه او ملت ته د افغانستان حكومت د حساب په الره واچول، چې په هغو كې د افغانستان او پاكستان د سولې ګډ
 . وركونې د پروسې غوندې شاملې وې

  (IARCSC) خپلواك كميسيون نود اداري سمون او ملكي خدمتو
پـــه مياشـــت كـــې پـــدې موخـــه جـــوړ شـــو چـــې د افغـــان   غـــوييكـــال د  1381دغـــه كميســـيون د بـــن د تـــړون ســـره ســـم د   

د دغــــه كميســــيون دنــــدې وروســــته  تعــــديل . لــــوري تــــه بــــوزي )مــــخ PAR ،74( ســــمون يدولــــت چــــارې د عامــــه ادار
  . شوې، او د كميسيون نوم په اوسني نامه بدل شو ىفرمانونو په وسيله پراخ وشوې او د ولسمشرۍ د دو

ــر         ــئولې، غيـ ــوونكې، مسـ ــاب وركـ ــې، حسـ ــورې، روڼـ ــالۍ، ګټـ ــوې بريـ ــې د يـ ــتان كـ ــه افغانسـ ــدې پـ ــيون دنـ د كميسـ
  : د دغه كميسيون ستراتيژيكې موخې دادي. كول ديادارې رامنځته ناپيېلى سياسي او 

ــي • ــويدولد پاليسـ ــانوني    و تسـ ــاره د قـ ــولو لپـ ــرته رسـ ــالحاتو د سـ ــېاو د اداري اصـ ــول او   اليحـ ــه كـ رامنځتـ
  د رتبو او معاشونو د سيسټم تعديلول؛

  كول؛ والى رامنځته ښه كې  سازماني جوړښتپه  •

  او طبقه بندي كول؛  مشخصولپه ملكي خدمتونو كې د رتبو تعديل، د دندو  •

  د وړتيا پر بنسټ استخدام؛  •

ختيـــا لپـــاره د بشـــري ســـرچينو د مـــديريت ښـــه كـــول، پـــالن جـــوړول او اروزونـــه، ظرفيـــت     اد ســـازماني پر •
  جوړول؛ او

د پلــــي كولــــو د پرمختــــګ ارزونــــه او د بــــدلون او پرمختــــګ د   پروســــوروانــــو او مخكينيــــو ســــمون د  د •
  . پېلولراتلونكې مرحلې 

) مــــارلوګ(د ملكــــي خــــدمتونو مــــديريت، داراالنشــــاء، د تقــــرر : دى جــــوړ څخــــه برخــــو لــــه النــــدې كميســــيون دغــــه
ــالوى او د   ــواك پــ ــېخپلــ ــالوى  ارزونــ ــواك پــ ــولو     .  خپلــ ــرته رســ ــدو د ســ ــه دنــ ــديريت د دغــ ــدمتونو مــ ــي خــ د ملكــ

ــئول د ــو    : ىمسـ ــويد او د هغـ ــيو تسـ ــده پاليسـ ــرچينو د اړونـ ــري سـ ــ  ىد بشـ ــر پلـ ــر    ىپـ ــدمتونو پـ ــي خـ ــدو او  د ملكـ كېـ
ــا ــه      كــ ــاره روزنــ ــو لپــ ــرچينو كــــې د ظرفيــــت جوړولــ ــري ســ ــه بشــ ــد؛ او پــ ــرر او تقاعــ ــوونه، تقــ ــه، ښــ . ركوونكو څارنــ

داراالنشـــاء لـــه كميســـيون ســـره پـــه اجرايـــي، مـــالي او اداري برخـــو كـــې مرســـته كـــوي اوپـــه ملكـــي خـــدمتونو كـــې  د  
  . د همغږۍ دنده لري اصالحاتوټولو پروګرامونو، پروژو  او 
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ــد   ــرر پـــالوى د ملكـــي خـ ــارلو     د تقـ ــر ګمـ ــارواكو پـ ــارلو او د منځنـــۍ كچـــې د چـ ــاركوونكو د ګمـ ــوړو كـ متونو د لوړپـ
. لو پـــه اړه د شـــكايتونو د اخيســـتلو دنـــده لـــري    يپـــالوى د ګمـــارلو او نـــورو مســـا    ارزونـــېد . د څـــارنې دنـــده لـــري  

پـــه  خـــودواړه پـــالوي كـــه څـــه هـــم چـــې د اداري ســـمون او ملكـــي خـــدمتونو د كميســـيون تـــر نظـــر النـــدې كـــار كـــوي     
  . پلواكه توګه عمل كويخ

د اداري ســــــمون او ملكــــــي خــــــدمتونو خپلــــــواك كميســــــيون پــــــدې وروســــــتيو كــــــې د مــــــديريت، معلومــــــاتي   
ــز  ــالوژۍ او انګريـــ ــتن   ۍټكنـــ ــپږ مياشـــ ــو شـــ ــه اړه يـــ ــرام ېژبـــــې پـــ ــپ پروګـــ ــړېېـــ ــدمتونو   دى، ل كـــ او د ملكـــــي خـــ

ــاركوونكي د  ــررهبـــرۍ او كـ ــه مشـ ــه موخـ ــړو پـ ــاره بهرنيـــو   تابه زده كـ ــفرونو لپـ ــه لېـــږي د علمـــي سـ ــه . هېوادونـــو تـ دغـ
  . سيمه ييز دفترونه لري 7كميسيون 

، د آســـــيا ملګـــــرو ملتونـــــو د پراختيـــــايي پروګـــــرام    د دغـــــه كميســـــيون مـــــالي او فنـــــي لګښـــــت د    اوس مهـــــال 
ــاالتو       ــك، اروپــــايي ټــــولنې، د متحــــده ايــ ــايي بانــــك، نړيــــوال بانــ پرمختيــــايي دفتــــر او د برتانيــــا،    د پرمختيــ

 س او جرمنـــــي هېوادونـــــو او د افغانســـــتان د بيـــــارغونې د وجهـــــي صـــــندوق كوريـــــا، اســـــتراليا، نـــــاروې، ســـــوي 
)ARTF ،25لخوا وركول كېږي)  م مخ .  

  (CLJ) د اساسي قانون لويه جرګه
 . ىكې موجود د مخونو 109څخه تر  83 دد اساسي قانون متن د دغه كتاب 

د اساســي . ټولــو لــوړه كچــه وه  اساســي قــانون پــر ســر د مــوافقې تر     ېد اساســي قــانون د لــويې جرګــې جوړېــدل د نــو     
. ورځــو لپــاره يــې ادامــه درلـــوده     22مــه نيټـــه پرانيســتل شــوه او د    23ل كــال د لينــدۍ پــه     1382قــانون لويــه جرګــه د    

غـــوره  ېتنـــه د حامـــد كـــرزي لـــه لـــور 50او  ،تنـــه د ســـيمه ايـــزو ټـــاكنو لـــه الرې وټاكـــل شـــول 450څخـــه  اســـتازو 500د 
خـــه زيـــاتې د ځـــانګړې كټګـــورۍ اســـتازو لپـــاره ځـــانګړې شـــوې وې،  څ پنځمـــې برخـــېيـــو پـــر   څوكيـــود . كـــړل شـــول

پــه كــې برخــه    ، كوچيــان، هنــدوان او ســكان  ېښــځې، پــه پاكســتان او ايــران كــې كــډوال، كــورني بېځايــه شــو         چــى
  . لري

خوا ه د كميسيون ل نېد اساسي قانون پر مسوده د اساسي قانون د تسويد د كميسيون او د اساسي قانون د بياكت
فعاليتونو څخه وروسته، د اساسى قانون  يزده كړو د يو مياشتن ، د مدنېپه نيمايي كېكال  1382د . وشوې مباحثې

 كې نځيكډوالو ټولنو په م په ايران او پاكستان كې د يوه مسوده د عامه نظرياتو د راغونډولو لپاره په افغانستان او
پدې  پر بنسټاټكل  د )UNAMA( ونو مرستندوى هيأتپه افغانستان كې د ملګرو ملت. هيوادوالو ته وړاندى شوه

وروستنۍ  د اساسي قانون. وېپه سلو كې ښځينه  19 څخه چې د هغوي له ډلې ؤ ىتنو ګډون كړ 178000پروسه كې 
  .شوهنېټه خپره  مه12ل كال د لړم د مياشتې په  1382د  له خواكميسيون د نېبياكت اساسى قانون د  د مسوده 

ــ پـــه كـــاري ډلـــو   لپـــارهبحـــث  د د اساســـي قـــانون د مســـودې پـــر مـــتن  اســـتازېه لويـــه جرګـــه كـــې  د اساســـي قـــانون پـ
د روغـــې جـــوړې يـــوې كميټـــې پـــه مســـوده كـــې د كـــاري ډلـــو د وړانـــديزونو د ځـــاي پـــه ځـــاي كولـــو  . وو ېوېشـــل شـــو
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پــه بحثونــو كــې جــذباتي مــذاكرې، تحريمونــه، او تــودې خبــرې رامــنځ تــه          . پــه موخــه د  مســودې مــتن تصــحيح كــړ     
ــو النجمنــو مــادو  . وېشــ ــر ســر د يــوې  دټول ــاتره يــې د دولــت  هكېــد ګومــان  ى اخيســتنېراپ ــه  ، چــې زي ــه بڼ ، د اســالم پ
تــر  اخيســتنه ىكــه څــه هــم چــې را   . نو پــه اړه وېتــابيعتو ودوه ګونــداو د وزيرانــو ســرودونــډې، ملــي ژبــو، ملــي     پــر

جرګــې د پــاي تــه رســېدلو مراســم جــوړ       نېټــه د لــويې مــه  14ل كــال د مرغــومې د مياشــتې پــه     1382، د ســره نــه شــوه  
  . كړاعالن يې و تصويبد متن يوروستندد اساسي قانون  استازې په پښو ودريدل اوشول چې هلته 

ــه     1382اساســي قــانون پــه رســمي توګــه د      ــ  نېټــه د ولسمشــر حامــد   مــه6كــال د ســلواغې د مياشــتې پ خــوا ه كــرزي ل
ــو  ــليك شـ ــانون . السـ ــه قـ ــوي   دغـ ــر ټاكـــل شـ ــهولسمشـ ــ تـ ــان دوه جر  ن،تياالدوه مرسـ ــه او د پارلمـ ــو كابينـ ــد وزيرانـ ه ګـ

ــ  هولســـي جرګـــ (ۍ ګـــ  نـــهدغـــه قـــانون افغـــان نارينـــه او ښـــځو تـــه مســـاوي حقو      . رامنځتـــه كـــړې ) هاو مشـــرانو جرګـ
دغــه قــانون بيــانوي چــې    . تــه ژمــن كــوي  څخــه مالتړ  مكلفيتونــوو د نړيوالــو  نــ او افغانســتان د بشــر د حقو  ،وركــوي

  . ىكېدا ېپل قانون نه شيبل هېڅ  ضداو د اسالم سره  ىدولت د افغانستان يو اسالمي جمهوري

  (ACSF) د افغان مدني ټولنې مجتمع 
www.acsf.af   

د افغان مدني ټولنې د ډلو او فعالينو يوه شبكه ده چې خبرو اترو ته يې )ACSF(د افغانستان د مدني ټولنې مجتمع 
دغه مجتمع د افغانستان . لنې د ونډې د زياتولو هڅه كويوني ټفضا برابره كړې او د سياسي پرېكړو په بهير كې د مد

د . په ترڅ كې داير شو، جوړه شوه) مخ 46(كې د بن د كنفرانس  منځيوكال په  1380د مدني ټولنې په كنفرانس كې چې د 
د بنياد  )Swisspeace(د سويس د سولى سازمان مدني ټولنې مجتمع د افغانستان د مدني ټولنې د مشرانو په غوښتنه 

  . د مياشتې راپدېخوا د بشپړې خپلواكۍ درلودونكې ده مرغومىكال د  1384دغه مجتمع د . لخوا تمويلېده

د هغو اشخاصو څخه جوړه ټولنه ده چې په خپله خوښه او د )) مدني ټولنه((د مدني ټولنې د مجتمع د تعريف له مخې 
 137دغه مجتمع . له ايزه توګه د ټولو د ګټو لپاره كار كويپرته په سو څخه شخصي يا سياسي ګټو په پام كې نيولو

او همدارنګه دغه مجتمع د ظرفيت جوړونې، مدني  ،دي انفرادي وګړي 52سازمانونه او  85چې له ډلې يې   غړي لري
والو نړي 2افغانو او  7د دغه مجتمع مديره پالوى له . همكاران لري 315رسنيو په برخو كې د زده كړو او مالتړ او 

د دغه . استازو څخه جوړ دى چې د دوه كلونو لپاره د مدني ټولنې د مجتمع د كلنۍ غونډې د غړو لخوا ټاكل كېږي
  :د مدني ټولنې د پرمختيا چټكول دي په كار اخستو سره الندې الرو څخه ې دمجتمع موخ

  د مدني ټولنې د شبكو همغږي كول، پراختيا او رواجول؛ كې په افغانستان او بهر •

  د مفهوم خپرول؛)) فعال استوګن(( و ترمنځ د ينه واو ښځ نارينهد افغانستان د  •

 د مدني ټولنې او عامه ارګانونو سازماني ظرفيت جوړونه؛ او  •

په  ووختيااد ليدلورو راغونډول، شننه، روښانول او د افغانستان د سياسي، ټولنيزې او اقتصادي پر •
  . شاملول ىپروسو كې د هغو
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په پلي كولو كې مرسته وكړه؛ د اساسي ) مخ 46(د بن د تړون  په بهير كېكلونو  1383-1380ې مجتمع د د مدني ټولن
قانون د جوړولو په پروسه كې يې ښوونيزې، رسنيزې او د مالتړ چارې ترسره كړې؛ او همدارنګه يې د ولسمشرۍ او 

 ټاكنو ولسي جرګې دكال كې د  1383په .  كړل ټاكنو لپاره د مدني زده كړو او مبارزو پروګرامونه پلي ولسي جرګې د
د سازمان  رهتګال هاو د عمومي مرستې كولو څخه يې خپل ىكړ ىكړنالرې بدل ىوروسته دغه مجتمع خپل څخه

لپاره خپله د پاموړ كړنالره پر همغږي كولو،  1389- 1387د افغانستان مدني ټولنې د . ولهجوړونې د مالتړ په لور واړ
  . كړه ىړنې د تمركز كولو په موخه نوياو څ ېمدني زده كړظرفيت جوړونې، 

په افغانستان كې د مدني ټولنې د لوړتيا د )(( IPACS( كال راپدېخوا د افغانستان د مدني ټولنې مجتمع 1383د 
لپاره دى چې د جنسيت پر مفهوم په ټينګار كولو سره د يوې  ىدغه نوښت دد. سازمان دى ىپلي كوونك)) نوښت

كال كې د افغانستان د مدني ټولنې مجتمع د  1384په . مدنې ټولنې د رامنځته كېدو پروسه پلې كړيفعالې 
كړه  يوه څانګه جوړه)) رامنځته كولوسولى د (( د بيارغونې سره د مرستې په موخه د  بنسټونوافغانستان د ټولنيزو 

اصل چې پر )) زيان مه رسوئ(( ونو كې به د وركشاپ ىپد. كومه به چې پدې اړه  د وركشاپونو د جوړولو دنده ولري
كال كې دغې  1384په  يادولو وړ ده چېنړيوالو مرستو او له جنګ څخه د سولې په لور پر اوښت ټينګار كوي، د 

د همغږۍ لپاره يوه كړنالره جوړه  چارود  سره او نورو ونډه اخيستونكو فعالينو ولسي جرګېمجتمع د مدني ټولنې د 
ژوند چاپېريال؛ د د ښځې؛ : په پنځو برخو كې تنظيم شوېده رستې او مالتړاوس هم دوام لري او د م ړۍلدغه . ې دهكړ

كال په منځنيو كې دغې مجتمع په جالل  1385د . او حساب وركونه؛ او ځوانان ىمعلوليت اړوند مسائل؛ روڼوال
اوسمهال د دغه مجتمع د سولې د رامنځته آباد، مزار شريف، باميان او ګرديز كې سيمه ييز دفترونه پرانيستل؛ چې 

په  غبرګوليكال د  1387د . كولو، ظرفيت جوړولو او مدني زده كړو وركشاپونه په دغو ټولو سيمو كې جوړېږي
كال په  1386د . كې د استازي په توګه ګډون وكړ) م مخ49(د افغانستان مدنې ټولنې د پاريس په كنفرانس  مياشت كې
يلي، سهيل ختيځو او ختيځو سيمو كې د دولت د همع  او همكارانو يې د هېواد په سكې دغې مجت وروستيو

 . مرسته كړېده كې كولو ىمامورينو د ظرفيت جوړولو د پراخ پروګرام په پل

او ) په پښتو او دري(مجله “ جامعه مدني”كتابتون لري او د   د زېرمو مركزيد افغانستان د مدني ټولنې مجتمع 
جرګه دغه مجتمع په زيات شمېر .  خپروي) په انګريزي، پښتو او دري ژبو( مياشتنۍ خبرپاڼه همدارنګه يوه 

د دغه . د افغانستان د مدني ټولنې استازيتوب كوي كې )مخ ADF ،27( د پرمختګ مجتمع كې لكه د افغانستانځايونو
االتونو د نړيوالې پراختيا اداره د متحده اي ،اداره سويسپرمختګ او همغږۍ لپاره د د : مجتمع مرستندويان دادي

)USAID( آكساف نوويب، د ملګرو ملتونو د پراختيايي پروګرام اداره ،)UNDP( د انګلستان د نړيوالو پرمختيايي ،
، )OSI(د مدني ټولنې بنياد ، د افغانستان لپاره د سويس كميټه، )Asia Foundation(د اسيا بنياد  ،)DFID(چارو اداره 

د ټاكنيزو نظامونو نړيوال سازمان  سسه،ؤو او ډيموكراسۍ من، د حقو)DED(مؤسسه خدمتونو  ختياييپرمد  آلماند 
)IFES(، د كريشن ايډ مؤسسه )Christian Aid(،  د هنريش بُل بنياد)Heinrish Boell Foundation(،  د آلمان د تخنيكي

وا مركز، او د ييك كنټرول لپاره د جنتيموكرادو د ، د وسله والو ځواكوند پراختيا د بديل اداره ،)GTZ( مرستو اداره
   .برتانيې سفارت
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  (AWN) د افغان مېرمنو سازمان
www.afghanwomensnetwork.org  

ــادولتي م   ــازمان د نــ ــو ســ ــان مېرمنــ ــان    ؤد افغــ ــې د افغــ ــبكه ده چــ ــوه شــ ــانو يــ ــرادي كســ ــاتو او انفــ ــوسســ د  ي مېرمنــ
ــا، حقو ــوپياوړتيـ ــډون د     نـ ــاوي ګـ ــې د مسـ ــه كـ ــه ټولنـ ــوي  او پـ ــار كـ ــاره كـ ــا لپـ ــازمان   . پراختيـ ــو د سـ ــاني مېرمنـ د افغـ

ــه لـــري       ــاد كـــې فرعـــي دفترونـ ــرات او جـــالل آبـ ــور، هـ ــه پېښـ ــه كابـــل كـــې دي او پـ ــه پـ ــه . مركـــزي دفترونـ ــازمان دغـ سـ
ــال  ــادولتي م 64اوس مهـ ــې او ؤنـ ــري   3000سسـ ــړي لـ ــرادي غـ ــت   .  انفـ ــازمان د ظرفيـ ــو سـ ــاني مېرمنـ ــود افغـ ، د لوړولـ

ــائلو د   ــر مسـ ــوښـــځو پـ ــا بوختـ ــومانو د حقو   نـ ــږۍ، او د ښـــځو او ماشـ ــنځ د همغـ ــر مـ ــو تـ ــدولتي موسسـ ــه  نـ ــاع پـ و د دفـ
  . كويڅانګو كې فعاليت 

كــال كــې د ښــځو پــه اړه د ملګــرو ملتونــو پــه كنفــرانس كــې راپورتـــه           1374د افغــاني مېرمنــو د ســازمان نظريــه پــه      
ــډون    ــې ګـ ــه چـ ــوه، هلتـ ــو شـ ــا        كوونكـ ــارۍ اړتيـ ــرمنځ د همكـ ــځو تـ ــې د ښـ ــتان كـ ــه افغانسـ ــه پـ ــوه تـ ــده شـ ــه . څرګنـ دغـ

ــ دكـــال كـــې رســـمي بڼـــه غـــوره كـــړه، او   1375ســـازمان پـــه  بشـــري  پـــه :چـــېپـــه جملـــه كـــې شـــامل شـــو   وسســـؤم وهغـ
او  بانـــدې تمركـــز كـــوي، مهـــارتونو اړونـــد كمپيـــوټر پـــهد او  زده كـــړو مســـلكي ښـــوونه او روزنـــه، ســـواد،مرســـتو، 

  .كې كار كوي په برخو كوڅو د ماشومانو لپاره د مرستو د برابرولوهمدارنګه د 

پــــه ) م مــــخANDS 36(كلونــــو كــــې، د افغانســــتان د ملــــي پرمختــــګ د ســــتراتيژۍ  1385او  1384دغــــه ســــازمان پــــه 
د هغـــه وخـــت راهيســـې، . پروســـو كـــې د جنـــدر د برابـــرۍ د اړونـــدو موضـــوع ګـــانو پـــه پياوړتيـــا كـــې برخـــه واخســـته  

لپـــاره د عامـــه پوهـــاوي كمپاينونـــه پـــه دغـــه ســـازمان پـــه اتـــو واليتونـــو كـــې د جنـــدر اړونـــد تـــاوتريخوالي د كمښـــت 
ــړى دي        ــورې وركـ ــال مشـ ــوقي سـ ــې حقـ ــاره يـ ــانو لپـ ــاوتريخوالي د قربانيـ ــه راز تـ ــولي دي، او د دغـ ــورى . الره اچـ نومـ

كـــال كـــې  پـــه    1387تـــر نامـــه النـــدې د ځوانـــانو مجلـــه چـــاپ تـــه رســـوي او پـــالن لـــري چـــې پـــه            ارتقـــاســـازمان د 
كـــال څخـــه تـــر  1384يخوالي او زيـــاتي پـــه هكلـــه يـــو رپـــوټ چـــې د افغانســـتان كـــې د ماشـــومانو پروړانـــدې د تـــاوتر

دغـــه ســـازمان د ښـــځو پـــه چـــارو كـــې د بوختـــو نـــادولتي   . كـــال مـــوده تـــر پوښـــښ النـــدې نيســـي، خپـــور كـــړي   1386
  .     سازمانونو د استفاده لپاره يو كتابتون او يو د انټرنټ مركز پرانيستى دى

ــه  ــازمان د    1386پــ ــو ســ ــان مېرمنــ ــې، د افغــ ــال كــ ــرتابه او    كــ ــاى د مشــ ــره يوځــ ــارانو ســ ــو همكــ ــى كوونكــ ــل پلــ خپــ
مـــديريت وركشـــاپونه، مســـلكي او حقـــوقي زده كـــړې، او د افغـــان نـــادولتي ســـازمانونو لپـــاره د عامـــه پوهـــاوى           

د غــــړو پــــه منځكــــې د خپــــل منځــــي اړيكــــو د پياوړتيــــا پــــه موخــــه، د دغــــه ســــازمان    . كورســــونه پــــه الره واچــــول 
ړو ســـازمانونو تـــه الر هـــواره كـــړې ترڅـــو د خپـــل فعـــاليتونو پـــه اړه رپـــوټ  بيـــارغول شـــوې ويـــب پاڼـــه اوس خپـــل غـــ 

ــړه نيـــزو مـــوادو او نـــورو ســـرچينو تـــه السرســـي ومـــومي      ــه زده كـ پـــه مـــدافعي . وړانـــدې كـــړي، او د انټرنـــټ پـــه ليكـ
فعـــاليتونو كــــې، غـــړو اســــتازو تـــه د ښــــځو پروړانـــدې د هــــرراز تبعـــيض د لمنځــــه وړلـــو پــــه هكلـــه د الرښــــوونې        

دغــــه ســــازمان همدارنګــــه د افغانســــتان ولســــي جرګــــې تــــه د ښــــځو پروړانــــدې د تــــاوتريخوالي د . وړانــــديز كــــوي
  . مخنيوي اړوند يو قانون د تسويد لپاره پروپوزل وړاندې كړ
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ــډه كــوي           ــه مياشــت كــې يــو ځــل غون ــه غــړو څخــه جــوړه شــوې عمــومي اســامبله پ غــړي . د افغــان مېرمنــو د ســازمان ل
ــ       اكي ترڅــو د افغــان مېرمنــو د ســازمان لپــاره د پرېكــړه كولــو د لــويې مرجــع        پــه كــال كــې يوځــل اجرائيــوي كميټــه ټ

پـــه ســـتراتېژيك پـــالن چـــې رمنـــو ســـازمان همدارنګـــه يـــوه ســـالكاره كميټـــه لـــري  ېد افغـــان م. پـــه توګـــه كـــار وكـــړي
جوړولـــو، د نړيوالـــو نـــادولتي موسســـاتو ســـره د همغـــږۍ، د مـــالي مرســـتو د مونـــدلو د هڅـــو پـــه برخـــو كـــې لـــه              

  . يكوميټې سره مرسته اجرائيوي ك

ــوي، د هغـــو       ــه كـ ــه ترالسـ ــرچينو څخـ ــو سـ ــه مختلفـ ــه لـ ــانګړې بودجـ ــروژو ځـ ــازمان د پـ ــان مېرمنـــو سـ ــه ډلـــې  ىد افغـ لـ
م نويـــب او ا، آكســـف) GTZ(  يـــونيفم، د ملګـــرو ملتونـــو پراختيـــايي اداره، د آلمـــان د تخنيكـــي همكـــاريو ســـازمان       

  . ىال سازمان دود ښځو نړي

  (ATA) تد افغانستان انتقالي حكوم
كـــال د غبرګـــولي پـــه مياشـــت كـــې د بېړنـــۍ   1381يـــو حاكمـــه اداره وه چـــې د ) ATA(د افغانســـتان انتقـــالي حكومـــت 

چـــې يـــو لنـــډمهالي حاكمـــه   څخـــه دا د افغانســـتان د لنـــډمهالې ادارې. لخـــوا رامـــنځ تـــه شـــوه ) م مـــخ 10(لـــويې جرګـــې 
ــرانس اداره  ــن د كنفـ ــخ 46( وه او د بـ ــوه   ) م مـ ــه شـ ــنځ تـ ــيله رامـ ــه وسـ ــې  پـ ــت   . وه، مخكـ ــالي حكومـ ــتان د انتقـ د افغانسـ

مشـــر حامـــد كـــرزى ؤ چـــې وروســـته د افغانســـتان د لنـــډمهالې ادارې رئـــيس شـــو چـــې د بېړنـــۍ لـــويې جرګـــې د غـــړو  
  . د پټو رايو په بنسټ ټاكل شوي ؤ

كـــال د مرغـــومې پـــه مياشـــت كـــې د اساســـي قـــانون لويـــه جرګـــه   1382د افغانســـتان د انتقـــالي حكومـــت پـــه وخـــت د 
ــخ 18( ــړه      ) م مـ ــړه وكـ ــدو پرېكـ ــانون د جوړېـ ــي قـ ــوي اساسـ ــاره د نـ ــت لپـ ــوري دولـ ــتان د جمهـ ــال د  1383د . د افغانسـ كـ

ــپړ            ــې د بشـ ــي چـ ــداي شـ ــاتې كېـ ــاكم پـ ــه حـ ــه وختـ ــت ترهغـ ــالي حكومـ ــتان انتقـ ــټ د افغانسـ ــر بنسـ ــانون پـ ــي قـ اساسـ
مياشـــت كـــې حامـــد  كـــال د تلـــې  پـــه 1383د . اســـتازيتوب حكومـــت د آزادو او مناســـبو ټـــاكنو لـــه الرې وټاكـــل شـــي 

كــې د نومــوړي   د لينــدۍ پــه مياشــت   كــال  1383كــرزى پــه ديموكراتيــك ډول د ولسمشــر پــه توګــه وټاكــل شــو؛ د        
پـــه پرانيســـتنه ســـره د افغانســـتان انتقـــالي حكومـــت د افغانســـتان پـــه اســـالمي جمهـــوري دولـــت تبـــديل شـــو، ســـره   

  . ل شوېپورې وځنډود وږي تر مياشت كال  1384لدې چې د پارلمان ټاكنې د 

  د افغانستان تړون ليك
   .وګورئم مخ  22د افغانستان د تړون ليك د بشپړ متن لپاره 

ــتان د ملــــي پر   ــال د مختــــګد افغانســــتان تــــړون ليــــك د افغانســ ــتراتيژ ىلنــــډ مهــ ــا)  م مــــخ 36( ۍســ ــره يوځــ د  ىســ
 )م مـــخ 59(انس پـــه مياشـــت كــې د لنـــدن پـــه كنفـــر ) كـــال جنـــوري يږديــز ز2006د (لمريــز هجـــري كـــال د مرغـــومې    1384

ــپنه وركوونكــــو هېوادونــــو تــــر مــــنځ د    . كــــې تــــر بحــــث النــــدې راغــــئ   ــان دولــــت، د ملګروملتونــــو او بســ دا د افغــ
ــاټ د     ــاري چوكـ ــن كـ ــه كلـ ــو پنځـ ــيم يـ ــارۍ د تنظـ ــورو پ   ىهمكـ ــورو د سالمشـ ــه لـ ــو  راو د همدغـ ــه شـ ــنځ تـ ــټ رامـ  .بنسـ
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ــورا د     ــو د امنيـــت د شـ ــرو ملتونـ ــړون د ملګـ ــه تـ ــو  1746، او 1662، 1659دغـ ــوبوګڼـ ــو رپ مصـ ــديق شـ ــوم . بنســـټ تصـ كـ
ــا           ــل بيـ ــې يوځـ ــولنې ژمنـ ــوالې ټـ ــت او نړيـ ــان حكومـ ــاره د افغـ ــو لپـ ــتان د جوړولـ ــه افغانسـ ــه او باثباتـ ــې د نېكمرغـ چـ

  : دغه تړون بيانوي. و ساتنه وشينتازه كړې، ترڅو ښه اداره رامنځته او د قانون په رڼاكې د بشري حقو

ــې ترڅــو        ــن ګڼ ــړون كــې ځــان ژم ــون  افغــان حكومــت پدغــه ت ــه راتل ــاره     كد دغ ــو لپ ــوخې د ترالســه كول ې ګــډې م
ــل وار       ــه ټولنــه هــم پــه خپ ــار وكــړي؛ دغــه راز نړيوال او د  د دغــه لرليــد د ترالســه كولــو لپــاره د ســرچينو      ســره ك

  . ځان ژمن بولي كې كولوچمتو  مالتړ په

ــايي او بيـــارغونې د هڅـــو د همغـــږۍ يـــو    ــانيزم دى چـــې د  دغـــه تـــړون د افغـــان او نړيوالـــو ســـازمانونو د پراختيـ ميكـ
پـــه مياشـــت كـــې د ولســـي جرګـــې او     ) كـــال ســـپتمبر  2005(كـــال د وږي  1384پســـې چـــې د  ) م مـــخ46(تـــړون د بُـــن د 

ملـــي د افغانســـتان د . واليتـــي شـــوراګانو د ټـــاكنو څخـــه وروســـته پـــه رســـمي توګـــه پـــاى تـــه ورســـېد، رامنځتـــه شـــو  
 )م مـــخ 51(كـــې د زريـــزې پـــه پراختيـــايي موخـــو رپـــوټ د هيـــواد پـــهكـــال  1384او د  يپرمختـــګ لنـــډ مهالـــه ســـتراتيژ

، د تـــړون د فعاليـــت درې ]كـــال لپـــاره لرليـــد) 2020( 1399[كـــې د افغـــان دولـــت لخـــوا د ذكـــر شـــويو موخـــو ســـره ســـم 
ــره تړلـــې برخـــې تشـــريح كـــوي   ؛ بشـــري حقونـــهحكومـــت، د قـــانون حاكميـــت او  ) 2امنيـــت؛ ) 1: حساســـې او يوبـــل سـ

د نشــه يــي توكــو د    هفعاليــت بلــه مهمــه او د پــام وړ ســاح     تــړون كــې راغلــې د   پــه. اقتصــادي او ټــولنيزه پراختيــا  ) 3
  . ىخلكو او دولت ته سترګواښ دستان افغان د كاروبار له منځه وړل دي، كوم چې

كـــوم  پـــه ګوتـــه كـــوي مهـــال ويـــشمعيارونـــه او اټكلـــي مفصـــلې پـــايلې، د پلـــى كولـــو لپـــاره د تـــړون لمـــړۍ ضـــميمه  
دوهمـــه ضــــيمه . لخـــوا د ترتيـــب شـــويو لـــوړو موخـــو ســـره ســـم دي  ۍيژتګ د ســـتراچـــې د افغانســـتان د ملـــى پرمختـــ

د نړيوالــــو مرســــتو د حســــاب وركــــونې او اغېزمنتيــــا د زيــــاتوالي لپــــاره د افغــــان دولــــت او د نړيــــوالې ټــــولنې           
ــانوي  ــا بيـ ــ. ژمنتيـ ــالينو  ودغـ ــه فعـ ــد همدارنګـ ــ ېارنڅـ ــډ ږۍاو همغـ ــأه ګـ ــخJCMB ،72( تيـ ــو  ) م مـ ــه راوړ ترڅـ د منځتـ

   .په اړه منظم رپوټونه چمتو كړي دپلي كېدو ۍو د افغانستان د ملى پرمختګ ستراتيژتړون ا

د افغانســـتان د ملـــى پرمختـــګ ســـتراتيژې ســـره ســـم د افغانســـتان د تـــړون ليـــك د پلـــي كولـــو پـــه اړه  د همغـــږۍ او    
ډلـــو  د مشـــورتي. كـــال د غـــويي پــه مياشـــت كــې وړانـــدې كــړ     1386د  ټخپـــل لمړنــى كلنـــى رپــو   پــالوي څــارنې ګـــډ  

درې مياشـــــتنۍ  هيـــــأت ګـــــدد ، د تخنيكـــــي كـــــارونو ډلـــــې، او د همغـــــږۍ او څـــــارنې پياوړتيـــــاد كـــــار  )م مـــــخ 76(
  : بيانوي چې، او وړاندې پراته خنډونه ارزويهغه پر او د اټكلي معيارونود تړون د  دغه رپوټغونډې، 

و ټـــولنيز پرمختـــګ د پـــايې د د اقتصـــادي ا. ىد ىد تـــړون د شـــرايطو د پلـــي كولـــو پـــه اړه د پـــام وړ كـــار شـــو ...
ــا او    ــوهنې، روغتيـ ــه اړه د پـ ــرايطو پـ ــوېدي        د شـ ــه شـ ــاوي ترالسـ ــويې بريـ ــې لـ ــو كـ ــه برخـ ــا پـ ــو د پراختيـ د . كليـ

ــه وزارت كــې د ســمون پروســه پلــ         ــه برخــه كــې، د كورنيــو چــارو پ ــايې پ ، كــه څــه هــم چــې   ده شــوې يامنيــت د پ
 ناقانونـــه وســــله والـــو ډلـــو انحــــالل  او    د نشــــه يـــي توكـــو پــــر وړانـــدې مبـــارزه او د    . ډېـــرې چـــارې پـــاتې دي   

هڅــــــې د امنيتــــــي ســــــكتور د پراخــــــه ســــــمون د اړونــــــده ســــــرچينو د پروړانــــــدې د ترهګــــــرۍ  همدارنګــــــه
ــره مـــخ دي     ــه مهمـــو ننګونـــو سـ ــره لـ ــبه برخـــې پـــه نيولـــو سـ ــاد دمخنيـــو. نامتناسـ ــم  يد فسـ ــانوني نظـ ، د نـــوي قـ

ــا ال       ــي پراختيـ ــې او سياسـ ــې د پخالينـ ــت كـ ــه حكومـ ــول، او پـ ــه كـ ــت، او د   رامنځتـ ــانون حاكميـ ــوونه، د قـ رښـ
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تـــرمنځ د سمالســـي خوځښـــت د رامـــنځ تـــه كولـــو پـــر ارزښـــت    فعـــالينوو پايـــه د ملـــي او نړيوالـــو نـــبشـــري حقو
  . ټينګار كوي

تـــر څـــو وكـــوالي شـــي د      دي ېوړانـــدې كـــړ نومـــوړي رپـــوټ د تـــړون د پياوړتيـــا پـــه موخـــه ځـــانګړې سپارښـــتنې        
  .واد كې د ټولنو ترمنځ د پام وړ السته راوړنې ولرياو په هې كړي خلكو غوښتنې پورهستان د افغان

  (AIHRC) و خپلواك كميسيونند افغانستان د بشري حقو
www.aihrc.org.af  

د بـــن د تـــړون د يـــوې برخـــې پـــه توګـــه جـــوړ كـــړل شـــو،     )AIHRC(د افغانســـتان د بشـــري حقوقـــو خپلـــواك كميســـيون  
د كميســـيون د رول د روښـــانتيا پـــه . ګـــان وګڼـــل شـــوكـــال د اساســـي قـــانون پـــر بنســـټ يـــو دايمـــي ملـــي ار  1383او د 

  : برخه كې اساسي قانون داسې څرګندتيا لري

ــتان د       ــه موخـــه بايـــد د افغانسـ ــا او ژغـــورنې پـ ــارنې، پراختيـ ــتان كـــې د بشـــري حقوقـــو د څـ ــه افغانسـ دولـــت پـ
د  هـــر چـــا پـــه حقوقـــو د تيـــري پـــه مهـــال نومـــوړي كـــوالي شـــي  . بشـــر د حقوقـــو خپلـــواك كميســـيون جـــوړ كـــړي

ــا شــــكايت وكــــړي    ــرغړاوي   . دغــــه كميســــيون تــــه راپــــور وركــــړي يــ كميســــيون د بشــــر د حقوقــــو څخــــه د ســ
دوســيې قــانوني مراجعــو تــه راجــع كــوالي شــي،  او لــه شــكايت كوونكــو ســره د هغــوي د حقوقــو د دفــاع پــه              

  . د كميسيون جوړښت او دندې د قانون له الرې تنظيمېږي. برخه كې مرسته كوالي شي

ــ د بشـــر د حقوقـــو پـــه كـــاري ډلـــه كـــې  ) م مـــخ 75(ري حقوقـــو خپلـــواك كميســـيون د مشـــورتي ډلـــې  د افغانســـتان د بشـ
كـــې د داخلېـــدو لپـــاره د بشـــري    ) م مـــخ 36( ســـتراټيژۍ  پرمختـــګ پـــه ملـــي   دد رهبـــرۍ رول لوبـــوي، د افغانســـتان   

ــه او سپارښــــتنې كــــوي   ــيون يــــو در  .حقوقــــو پــــه اړه نظرونــ ــتان د بشــــر دحقوقــــو خپلــــواك كميســ كلــــن  ېد افغانســ
ــه كــې     ســ ــه هغ ــړ چــې پ ــالن جــوړ ك ــه موخــه د شــخړو د       : تراتېژيك پ ــو پ ــو د ترالســه كول ــو د لومړيتوبون د بشــري حقوق

ــزو         ــه روزنيــ ــوونكو د پراخــ ــه اړه د ښــ ــړې پــ ــو د زده كــ ــري حقوقــ ــارول؛ د بشــ ــانيزمونو كــ ــل الرو د ميكــ ــزو حــ دوديــ
ــكتور د ســـمون      ــو جـــوړول؛ د عـــدلي سـ ــخ 55(پروګرامونـ ــته كـــول؛ او    ) م مـ د انتقـــالي عـــدالت د   پـــه برخـــه كـــې مرسـ

  . نوښت په اړه د عملي پالن جوړول شامل دي

كـــې د هغـــه د فعـــال كېـــدو راهيســـې د افغانســـتان د بشـــري حقوقـــو ) كـــال پـــه جـــون 2002د  ( كـــال د غبرګـــولي  1381د 
او نـــور  ىكـــاركوونكي لـــري، چـــې مركـــزي دفتـــر يـــې پـــه كابـــل كـــې د   560دفترونـــو كـــې  13خپلـــواك كميســـيون پـــه 

رونـــه يـــې پـــه بلـــخ ، باميـــانو، هـــرات، كابـــل، ننګرهـــار، كنـــدز، كنـــدهار، غـــور او پكتيـــا او دغـــه راز   ســـيمه ايـــز دفت
پـــه افغانســتان كــې د بشـــري حقوقــو د ښــې څـــارنې     . پــه بدخشــان، ډايكنـــډي او فاريــاب كــې واليتـــي دفترونــه لــري      

جـــوړې كـــړې  پـــه موخـــه د افغانســـتان د بشـــر ي حقوقـــو خپلـــواك كميســـيون پـــه خپلـــو دفترونـــو كـــې النـــدې څـــانګې 
ــالي عـــدالت، د بشـــري     : دي څارنـــه او څېړنـــه، د ماشـــومانو حقـــوق، د ښـــځو حقـــوق، د بشـــري حقوقـــو زده كـــړه، انتقـ
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دغـــه راز پـــه كابـــل كـــې بيـــا پـــه ملـــي كچـــه د خبـــري رســـنيو، چـــاپي خپرونـــو او     . حقوقـــو ســـاحوي څـــار او معيـــوبين 
  . څېړنې او پاليسۍ څانګې هم شته

ــه ) 2007-2006(1385-1384د  ــو پـ ــاوه       كلونـ ــار كـ ــو كـــې كـ ــانګړو برخـ ــمېر ځـ ــو شـ ــه يـ ــيون پـ ــوړي كميسـ بهيركـــې نومـ
ــه  ــارت دي لـ ــورنى       : چـــې عبـ ــدې كـ ــر وړانـ ــځو پـ ــوق، د ښـ ــيت او حقـ ــوق، جنسـ ــي حقـ ــد سياسـ ــاكنو اړونـ ــاني ټـ د پارلمـ

تــــاوتريخوالى، د ځوانــــانو ځورونــــه، د شــــكنجې قربانيــــان، مــــزدور كوچنيــــان، ټــــولنيز او اقتصــــادي حقــــوق او د   
ــو قوا  ــي او نړيوالـــ ــوق   ملـــ ــومانو حقـــ ــه د ماشـــ ــه پرتلـــ ــو پـــ ــه دادي   . نينـــ ــدافعوي كمپاينونـــ ــيون مـــ ــه كميســـ :  د دغـــ

ــيمنارونه،  ــاپونه او ســ ــتندوركشــ ــډون او    مســ ــاتو ګــ ــادولتي موسســ ــنيو خپرونــــې، د نــ ــه، د رســ ــوفلمونــ د . خپرونــ
م  8(دغـــه كمپـــاينونو موخـــه رســـمي او نارســـمي قضـــايي سيســـټمونه، ماليـــان او دينـــي عالمـــان، افغـــان ملـــي پـــوځ    

د بشــــري حقوقــــو . ، اكاډميكــــه ټولنــــه، عــــام خلــــك او دولتــــي مــــامورين دي )م مــــخ 5(افغــــان ملــــي پــــوليس  ،)مــــخ
ــر مـــخ                ــو پـ ــې د عـــامو خلكـ ــوم چـ ــز چلـــوي كـ ــز مركـ ــرچينه ايـ ــې يـــو سـ ــل كـ ــه پـــه كابـ ــيون همدارنګـ ــواك كميسـ خپلـ

كـــړه ايـــزه  كـــال كـــې د دغـــه كميســـيون لويـــه الســـته راوړنـــه د هېـــواد د ثـــانوي دورې پـــه زده  1386پـــه . ىد ېپرانيســـت
دوره كـــې د دغـــه كميســـيون لخـــوا د بشـــري حقوقـــو د طـــرح شـــويو توكـــو شـــاملول دي چـــې د پـــوهنې د وزارت ســـره د  

  . مياشتو مذاكرو پايله ده-مياشتو 

ــر ، د              ــنر د دفتـ ــي كمېشـ ــو د اعلـ ــرو ملتونـ ــې د ملګـ ــه كـ ــه برخـ ــو پـ ــري حقوقـ ــې د بشـ ــره مخكـ ــيون سـ ــه كميسـ ــه دغـ لـ
ــايي ادارې او   ــو پراختيـــ ــرو ملتونـــ ــهملګـــ ــتندويه    پـــ ــو مرســـ ــرو ملتونـــ ــې د ملګـــ ــتان كـــ ــ افغانســـ ــخ 10(ت أهيـــ ) م مـــ

ــولې، د   ــتې كــ ــټيزې مرســ ــه   1385بنســ ــتې پــ ــال د وري د مياشــ ــوې    مــــې12كــ ــدې شــ ــه بنــ ــمي توګــ ــه رســ د . نېټــــې پــ
بســــپنه وركوونكــــو څخــــه مرســــته   يــــو شــــميرافغانســــتان د بشــــري حقوقــــو خپلــــواك كميســــيون اوس مهــــال لــــه   

  . ترالسه كوي

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

په مياشت كې د افغان دولت د بېرته راګرځېدونكو  وريكال د  1383 د افغانستان د بيارغونې وجهي صندوق د
دا صندوق د افغانستان د  .كولو په موخه جوړ شو ږىلګښتونو لپاره د بسپنه وركوونكو هېوادونو د مرستو د همغ

ته د مرستو د لېږد لپاره نه يوازې د معاشونو او لګښتونو لپاره بلكه د ) مخ وګورئ م76(حكومت اصلي بودجې 
   .ىاو ملي پرمختيايي موخو ته د رسېدو لپاره، تر ټولو ارزښتناك ميكانيزم د ،لومړيتوب لرونكو پروګرامونو لپاره

ميليارډ ډالرو د زياتو  3ق سره تر مرستندويه هېوادونو لخوا لدې صندو 30د مياشتې راهيسې د  لړمكال د  1387د 
مديره كميټې لخوا  ىد افغانستان د بيارغونې وجهي صندوق د دغه غړو څخه د جوړې يو. مرستو ژمنې شوې دي

د ، )ADB(، د آسيا پرمختيايي بانك )IDB(؛  اسالمي پرمختيايي بانك )اداره كوونكي(نړيوال بانك : داره كېږيا
كال په اوږدو ) 2008- 2007( 1386د ).  UNDP(او د ملګرو ملتونو پرمختيايي اداره  تأهي مرستندويهملګرو ملتونو 
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دغه ژمنې كې ) ز 09- 2008(ل كال  1387 او په. ميليون ډالره له مرستندويانو څخه ترالسه كړل 634كې وجهي صندوق 
  . ميليون ډالرو ته ورسېدې 687

او وروسته د پانګې  ىدرجه كې د حكومت اصلي بودجپه لومړۍ  ،دغه صندوق د پيسو په لګولو كې لومړيتوب
افغان حكومت ته د ) ىپورتلى كال تر  1387د ( ل راهيسې ېوجهي صندوق د كار د پ دغه د .وياچونې پروژو ته ورك

ميليون ډالره د پانګې اچونې پروژو ته  720ميليارډ ډالره وركړل شوي او  1.5هغه د لګښتونو د پوره كولو لپاره 
  . كړل شوي ديځانګړي 

سسو ؤدولت مرستندويان هڅوي چې د افغانستان د بيارغونې د وجهي صندوق له الرې مرستې وكړي نه د نادولتي م
صندوق د بيارغونې د بهير د مالكيت د زياتولو، د مرستو د همغږۍ او د روڼوالي د چې ځكه  .او نورو مراجعو له الرې
شي مشخص دولتي پروګرام غوره  ىمهال كوالرندوق سره د مرستې پمرستندويان له ص. زياتوالي يوه وسيله ګڼي

  . سلنۍ پورې شونې ده 50كړي؛ دغه غوره كونه د كلنۍ مرستې تر 

، د )مخ NSP ،61( د بيارغونې وجهي صندوق د ملي پرمختيا د ګڼ شمېر پروګرامونو لكه د ملي پيوستون پروګرام
د ، د مخابراتو بېړنۍ پروژه، ) EQUIP(يز انډول د لوړوالي پروژه ، د ښوون)NEEP(بېړنۍ كارموندنې ملي پروګرام 

ى او د كليوالي او ښاري اوبو رسولو پروژ) مخ مMISFA  ،33( پانګې اچونې د مالتړ اداره ۍافغانستان لپاره د كوچن
هغو  لور مرستېخپل د مالي پدې وروستيو كې د افغانستان د بيارغونې وجهي صندوق .  سره مالي مرسته كړې ده

او د ملكي خدمتونو د اداري  ستراتيژۍ برخه تشكيلويد ) مخ مJSR ،55( د سمون د عدلي سكټورپروژو ته چې 
چې د بسيا  افغانان وړ په وزارتونو كې د شرايط هڅه كوي چې او همدارنګهته اړولى  ظرفيت د لوړوالي پروګرام

  . يګماركوونكى وړتيا څخه برخمن وي، په كار و

ان د بيارغونې وجهي صندوق د دوه خپلواكو بهرنيو مراجعو لخوا و ارزول شو او په هغه كې ځينې د افغانست
كال د مفصلې ارزونې وروسته د صندوق اداري جوړښت بدلون وموند او د ماليې وزارت د  1383د . بدلونونه راغلل

د ارزونې بهير هم د صندوق د پيسو د  اجرأتود . اداري كميټې په مياشتنيو غونډو كې د څارونكي په توګه شامل شو
لګولو په اړه د دواړو لورو د حساب وركولو لپاره د يوه پياوړي محور د رامنځته كولو او د مرستندويانو د رول د 

كې ترسره شوه چې په پايله كې يې د زمري په مياشت كال  1387دوهمه بهرنۍ ارزونه د . ل وكړېپياوړتيا لپاره په كار پ
ا وړاندې كړه ترڅو د افغانستان د ملي دنو ميكانيزم ته د صندوق د بڼې د بدلولو لپاره يوه منځمهاله اجند پروګرامو

 پام دې ټكي ته تدغه ارزونه د مرستندويانو او حكوم. كړي ىكېدل پياوړ ىژۍ د لومړيتوبونو پليپرمختيايي سترات
د داسى يو بودجې مالتړ كم كړي او  عاديد  شي د وخت په اوږدو كې د دولت ىاړوي چې صندوق څه ډول كوال هم

  . ۍ ته الر پرانيزي او د مالي منبع له پلوه باثباته اوسيپاليسكاري چوكاټ د رامنځته كېدو په لور كار وكړي چې 

اروپايي  15نور مرستندويان يې . هيوادونه ديبرتانيا، متحده اياالت او كاناډا د مرستندويان  ىد دغه صندوق لو
  . خليج هېوادونه دي د ، اروپايي كميسيون، هند، ايران، تركيه، استراليا اوهېوادونه
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  (ADF) مجتمعاختياپرد افغانستان د  
www.adf.gov.af 

د افغــان دولــت د بيــارغنيزو او پراختيــايي پالنونــو د مــذاكرې او د ســرچينو د   )ADF(مجمتــع  پراختيــاد افغانســتان د 
افغـان دولـت ، د دوه اړخيـزه او څـو اړخيـزه بسـپنه وركوونكـو، د ملګـرو          غه مجتمعد. ىسمبالتيا لپاره يو ميكانيزم د

د بــن د تــړون د الســليك . سســو  او د خصوصــي ســكتور اســتازي ســره يوځــاي كــويؤد  نــادولتي م دفترونــو، ملتونــو د
پــه الره ې څلــور غونــډ مجتمــعد افغانســتان د پراختيــا  لمريــز كلونــو كــې د 1386او  1384، 1382،1383راهيســې پــه 
  . اچول شوى دي

افغان حكومت د . نېټو جوړه شوې وه 10-9كال د غويي د مياشتې په  1386څلورمه غونډه په كابل كې د د د غه مجتمع 
ا، واليتـي پراختيـايي   يـ ژۍ وړانـدې كـړې او د مرسـتو د اغېزمنت   يروغتيا، انرژۍ او پوهنې په برخـو كـې خپلـې سـترات    

تـه د يـوې   كوونكـو   ګـډون  مجتمـع د افغانسـتان د پراختيـا   . ي په اړه اسناد وړاندې شولپالنونو، او د ظرفيت د لوړوال
ته كورودانى ووايه، او د روغتيا، پـوهنې، د   همكارانوولسمشر حامد كرزي د افغانستان نړيوالو  ،بيانيې په ترڅ كې

د مبارزې، انرژي، امنيت او  ېندوړا رپظرفيت د لوړوالي، د مرستو د همغږۍ، د فساد سره د مبارزې، د نشه يي توكو 
كـومې سپارښـتنې چـې د    . ېاو لومړيتوبونو په اړه اندېښـنې څرګنـدې كـړ    پرمختګسيمه ايزو همكاريو په برخو كې د 

 36(سـتراتيژى   پـه  مختـګ د افغانستان د ملـي پر  ه كې تجويز شوې،غونډ پهكال  1386د  مجتمعافغانستان د پراختيا 
   .دي يوش ىپه ځا ىې ځاك) مخ

  (ASP) د افغانستان د ثبات پروګرام
 77(كـاري چوكـاټ    مختـګ كال د وري په مياشت كې د افغان  حكومت د ملي پر 1383د افغانستان د ثبات پروګرام د 

د افغانسـتان د ثبــات پروګـرام د كورنيـو چــارو    . د ملـي لومړيتوبونــو د پروګرامونـو څخـه د يــوه پـه توګـه پيــل شـو      )  مـخ 
لپاره د اړينو بېخبناوو  د رامـنځ تـه كولـو لـه     )  پوليس، محكمې، ادارې او نور خدماتو(ومت وزارت لخوا د ځايي حك

د دغه . الرې  په ملي كچه د دولت د حاكميت د ټينګښت او د ځايي ملكي ادارو د ظرفيت د لوړوالي په موخه پلي كېږي
ــرام طرحــه څــه ناڅــه    ــه افغانســتان كــې د  پروګ ــو مرســت   پ ــ ندويهملګــرو ملتون ــدونكي ) UNAMA(ت أهي  لخــوا د تمويلې

ــووالي   : پــروژې څخــه چــې د افغانســتان   آزمايښــتي ــه  او بيــا ي ــده،  ســرچينه   ) ARRR(بيانښــلونه، بيارغون ــوم يادې ــه ن پ
  . اخيستې ده

په هر حال د افغانستان د ثبـات پروګـرام پـدې موخـه جـوړ شـوئ چـې د ولسـواليو ځينـې دولتـي دفترونـه، د ولسـواليو             
د پلي كولو بهير ډېر ټكنى و او كمې پايلې يې درلـودې، لـدې كبلـه د    . وماتونه جوړ او مجهز كړيمحكمې او د ټولنو ج

د افغانستان . ته وركړل شوې فعاليتونو)م مخ 74(د مرستو زياته برخه د عامه ادارو د سمون پروګرام افغانستان د ثبات 
مـت، هالنـډ، جاپـان، د امريكـې متحـده ايـاالت،       د ثبات د پروګرام لپاره مرستې د ځينـو سـرچينو لكـه د برتـانيې حكو    

  . كاناډا او يوناما څخه ترالسه كېدي
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  (SAF) د افغانستان د راتلونكي خوندي كول
 .كې د برلين غونډه او اعالميه وګورئ م مخ43په 

  (LOTFA) د افغانستان د قانون او نظم وجهي صندوق
 وركوونكو بسپنه نړيوالو د چې دى ميكانيزم يو لووركو بسپنې د صندوق وجهي نظم او قانون د افغانستان د

 ىشو جوړ كې كال ل 1381 په. كېږي كارول لپاره كولو مرستې د موخه په اصالحاتود  پوليسو ملي د افغان لخوا
د اداره كولو د واحد د پلى  ېاو د پروژ ېصندوق د كورنيو چارو د وزارت لخوا پلى كېږي، چې د پروژ دغه وجهي

د فعاليتونو په پلى كولو كې د وزارت د مالتړ لپاره  ېد اداره كولو واحد د پروژ ېپه غاړه لري، د پروژ كولو مسؤليت
 ېچې د بسپنه وركوونكو، په شمول د مالي يكېږ يدغه پروژه د يو اداره كوونكې كميټې لخوا رهبر. جوړ شوى دى

 ياييهيأت دفتر او د ملګرو ملتونو د پرمخت هيووزارت د استازو او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستند
  ږي؛ كې كارولول ډپه الندى  هد دغه صندوق لګښتون. دهشوى  هپروګرام څخه جوړ

 معاشونه؛ پوليسو د .1

 پراختيا  بنسټيزه .2

 ساتنه؛ او اداره چمتوكول، وسايلو وژونكو نه د پوليسو د .3

 څارنه؛ او عمليات بيارغونه، رغونه، تسهيالتو د پوليسو د .4

 او روزل؛ او ګمارل ټاكنه، پوليسو د  .5

 په خاطرزندانونو د رياست لخوا د خاصو مرستو  يچې د مركز معاشونه پرسونل ييونيفورم لرونكد  .6
  .شوى دى ګومارل

ميلويونه ډالره مرسته  553كلونو ترمنځ د افغانستان د قانون او نظم له وجهي صندوق سره كابو  1386او  1380د 
 د صندوق وجهي د. هد پوليسو د معاشونو او تخصيصونو لپاره كارول شوى د ډېره برخه يېڅه  شوې ده، چې څه نا

اياالت او  متحده ېامريك د اوسمهال ؛ؤ كميسيون اروپا د ىوركوونك د هغه تر ټولو ستر بسپنه راهيسې جوړېدو
  . يد يبسپنه وركوونك سترد اروپا كميسيون د دغه صندوق ترټولو 

مې 12د مياشتې تر  يكال د ور 1387څخه د  ټېنې ېم12 دد مياشتې  يكال د ور 1385( همرحل هرمود دغه صندوق څل
ال زيات  چې مخكې ذكر شوى، ساحو كېپه  لومړيتوبونود ترڅو  كاوهد پروګرامونو پر پلى كولو تمركز ) ټې پورىېن

حسابونه جوړ  يبانك يې نل لپارهپوليسو د پرسو 33،000په هيواد كې د . شفافيت او حساب وركونه رامنځته كړي
ز سيستم يمياشتې څخه وروسته پانګې اساساْ د بريښناي كب دكال د  1387چې د  ددى نوښت څخه موخه دا وهكړل، 
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. رپوټونو استول پيل كړي دي يوز سيستم د خپلو مياشتنيواليتونو په بريښناي 28همدارنګه . واستول شي ېله الر
د كې وزارت په په پام كې نيولو سره، په برياليتوب سره يې د كورنيو چارو  لومړيتوب اړونددغه صندوق خپل د جندر 

  . كړه ىروزنه پل ېغوښتنه وكړه او په دغه وزارت كې يې د جندر د خبرتيا د ظرفيت جوړون څانګې د چارو دجندر 

شـرايطو   پـه  روسـتۍ مرحلـې  تمديـدى مـودى پـه دوران كـې د و     يد څلرمې مرحلې له پايلو څخه وروسته، د يوې انتقـال 
ميليونـه   454، او ټـوليزه بودجـه يـې    هپه مياشت كې پيل شو يكال د وږ 1387د  چې پنځمه مرحله. باندى خبرى وشوى

دغـه  . يشـ  جـوتى پـه مياشـت كـې بـه يـې پـايلې        يكال د وږ 1389امريكايې ډالره وه، او مهال ويش يې داسى دى چې د 
پرمختـګ بانـدى پـه پراخـه توګـه تمركـز        يد كورنيـو چـارو د وزارت پـه سـازمان     مرحله به د پوليسو د تنخاوو سـره سـره  

چې د پوليسو د تنخاوو په تاديه كې شفافيت او حساب وركونـه   يهڅه وش به سربيره پر دى به په دغه مرحله كې. وكړي
 .زياته شي

 (SEAL) د افغانستان د مقننه ځواك د جوړېدو د مالتړ پروژه
www.undp.org.af/WhoWeAre/UNDPinAfghanistan/Projects/dcse/prj_seal.htm 

كال د سلواغې په مياشت كې افغان دولت او د ملګرو ملتونو پراختيايي ادارې د افغان مقننه قوې د جوړېدو  1383د 
په  ولسي جرګېكاري  ېاو بشپړ ېداسې اغېزناك ېد يو“د دغه پروژې موخې دادي چې . د مالتړ پروژه پيل كړه

 ې په څيرادار ېشفافاو  ېونكوي، ځواب ېاستاز و لپاره دټولنچې ټول افغانان يې د خپلو  وكړي كې مرسته جوړېدو
  “.كړي ټينګېاو د حكومت او خلكو ترمنځ اړيكې  وپيژني،

برخه  يكال د ليندۍ په مياشت كې د افغانستان د ملي شورا يا پارلمان په پرانيستلو كې مركز 1384د  هدغه پروژ
دغه پروژې د دوه لومړيو كلونو په بهير كې د اړين پارلماني تقنيني چاپېريال او اداري مالتړ په ګډون د بشري  د. لرله

كې مرسته كړېده، كوم چې د ملي شورا د لومړنيو  اتوتنظيم بنيادي، تجهيز او برابرلواړتياوو په  اصغريسرچينو د 
روژې خپل پ ېسره دغ لواشت كې د ملي شورا په پرانيستكال د ليندۍ په مي 1384د . فعاليتونو لپاره اړين وو
څو د ملي شورا د غړو او كاركوونكو د ظرفيت پر جوړولو تمركز وكړي او په خپلو فعاليتونو فعاليتونه پراخه كړل تر

ه پ موخو دپروژې  ېد دغ. كې اضافي روزنيز پروګرامونه، تجهيز او د دفتر د نورو اړتياوو پوره كول پكې شامل كړي
ي رامنځته همغږ هاغيزمنكې  فعاليتونو ومرستندويته په اړوند ملي شورا ، د پروژې يوه موخه دا هم ده چې كې لړ

  . همدارنګه ډاډ ترالسه كړي چې د ملي شورا اساسي ورځني لګښتونه په بسيا كوونكې توګه پوره دي اوكړي 

 د افغانستان د مقننه ځواك د جوړيدو د مالتړ پروژهخپل نوم   – كاله قيموميت لري 4ې دوهمه مرحله چې پروژ ېدغد 
په  ېكال د سلواغ 1386څخه وروسته چې د  ېمود يد اصل ېكب په مياشت  كې د دغه پروژكال د  1386د  ايښې دى،

  : چېپدى هڅه كې ده دوهمه مرحله  ېد دغه پروژ. مياشت كې بشپړه شوه، پيل شوه

 ؛ يمسؤليتونه تر سره كړ يړي ترڅو خپل قانونسناتورانو ظرفيت لوړ ك/د ټاكل شويو غړو •

  ؛مالتړ وكړي د ملي شورا د غړود فعاليتونو د څارلو لپاره  ېقو يئيود اجرا •
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 د ملي شورا او ښاروندانو ترمنځ دوه اړخيزې اړيكې پياوړى كړي؛  •

د بودجې د . توګهد بيلګې په (رفيت ښه كړي ظجوړولو لپاره د ټاكل شويو غړو  و داو پاليس د اغيزمنو پريكړو •
 ؛ او )پرمختګ سره د بيوزلۍ كمول، امنيت او نړيواله اړيكې ملي، ېپروس

 . يرامنځته كولو سره مرسته وكړد جوړښتونو او پروسو  يد اغيزمنو ادار •

، او يمتمركز د ېظرفيت په پرمختګ باند يلومړيتوبونه په زياته كچه د پارلمان د غړو د مسلك ېپروژ ېد دغ
چې پدى كې له نورو پارلمانونو سره ( پام اړول ديركز يې پارلمانى دود او عمل ته د دغو غړو زيات همدارنګه تم
ظرفيت پياوړى   ېكار څخه مالتړ، د حكومت د څارن د جوړولو ي، د هيأتونو د قانون او پاليس)يد ىاړيكې شامل

ته  غوښتنو عامو خلكو د تيا سره مرسته لكهكول، د پارلمان له ښځينه غړو څخه هدفمند مالتړ او د ښاروندانو له بوخ
  ). د ټاكل شويو غړو استازيتوب او حساب وركونه(و څخه كتنه زحو يل او د انتخاباتنيوغوږ 

ملګرو ې او پروژ ېچې ټوليزه الرښود د دغپروژې د پلي كولو دنده لري،  ېد ملګرو ملتونو پراختيايي اداره د دغ
 ياو د بسپنه وركونكو پخوان يچې د ملي شورا غړ څخه مديره هيأتې له وژپروګرام د پر اختياييملتونو د پر
د  ړخونود مديريت او ادارى ا ېپروژ ېد مديريت ډله د دغ ېژوپر ېددغ. ي، ترالسه كويپكې شامل د يګډونكوونك

 توګه ټوليزه ورته ده چې په مرحلى ته لومړۍداټكل له مخى  ،دوهمه مرحله ېد پروژ. پلى كولو مسؤليت په غاړه لري
يې د ملګر ملتونو د  ې تمهمرست د كېكلونو  1388او  1387په  ميليونه امريكايې ډالره بودجه لري، چې 15.3
  . كيږي و څخهبسپنه وركوونك وپروګرام، دنمارك، سويدن او نور اختياييپر

مرستو  يستان د پارلماند افغان: ې په موخه هڅو كېمرستد ، د افغانستان د ملي شورا سره ې سربېرهپروژ ېد دغ
صندوق، ملي ديموكراتيك سازمان او د  يپروژه او همدارنګه د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو د پرمختګ وجه

 .شامل دي نړيوال سازمان ي غوښتونكوجمهور

 

  (ANSF) د افغانستان د ملي امنيت ځواكونه
  . څخه عبارت دي )ANP(او افغان ملي پوليسو  )ANA( له افغان ملي پوځ ) ANSF(د افغانستان د ملي امنيت ځواكونه 

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

كال د  1382ل پروګرام د ملګرو ملتونو د پرمختيايي ادارې لخوا تمويلېدونكې پروژه ده چې د ېپ نويد افغانستان د 
ه اړه د افغان دولت د موخې د پلي كولو لپاره جوړه پ ملكي كولواو  ترخيصولوپه مياشت كې د بې وسلې كولو،  وري
خوښې د پروسې د اوږدولو لپاره خپله موخه د  ىدولت د لومړي ځل لپاره د بې وسلې كولو او ملكي كولو د خپل. شوه
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م SSR ،42( كې د امنيتي سكتور د سمون د ستراتېژۍ) مخ 71(  وكيو په غونډهټپه مياشت كې د  سلواغېكال د  1381
 - )AMF( د افغانستان پوځي ځواكونهد بى وسلى كولو او ملكي كولو له الرى، . د يوې برخې په توګه اعالن كړه )مخ
د خپلو سالوو د  -ى ډلې يې په بركې لرلي وسله وال وخت داو د طالبانو  ود جګړه مارو مليش ،د شمالي ټلوالې چې

  .  شول ىوركړې او ملكي ژوند ته په  راستنېدومكلف كړا

غو وسله والو ته چې خپلې وسلې يې د بې وسلې كولو، ملكي كولو او بېرته راستنېدو د پروسې له الرې تحويل كړې ه
او يو لړ نورې ګټې لكه مسلكي زده كړې، د كرنې زده كړې او د كوچنۍ  شوه ىدي، يو مډال او يوه شهادت پاڼه وركړا

ل پروګرام د بې وسلې كولو، ملكي كولو ېپ نويستان د د افغان. په واك كې وركړل شول ىسوداګرۍ فرصتونه د دو
 غبرګولىكال د  1385يې د  ىتر مياشتې پاي ته ورسولې، او د بېرته راستنولو چار غبرګولىكال د  1384ې د پروس

ل وسله وا 100000ل پروګرام پدې هڅه كې ؤ چې د دريو كلونو په ترڅ كې ېپنوي د افغانستان د . درلوده دوامتر مياشتې 
كال په  1385د  كله چې. بياراوستنوي، كه څه هم چې دغه شمېره وروسته كمه شوهيې او ټولنې ته  بې وسلى كړي
كې د بې وسلې  كولو، ملكي كولو او د بياراستنولو پروسه په رسمي توګه پاي ته ورسېده، د افغانستان د  غبرګولى

د . شول تنقيصواحدونه  259او د افغانستان د پوځ شول  ىافسران او سرتيري بې وسلې  كړا 63380پخواني پوځ 
څخه برخمن شول له ګټې  كسه د هغه 53415چې  الر غوره كړهد بياراستنېدو ) 55804(دغو جنګياليو يو زيات شمېر 

افغان (په سلو كې پخواني جنګيالي د افغانستان له ملي پوځ  2.3 يوازې. ځينې منصرف شول نورو يې 2759 پاتى او
  . كېدو پرېكړه وكړه ىسره د يو ځا) مخ م8،ملي پوځ

پيل پروګرام دا ځل نوي د بې وسلې  كولو ، ملكي كولو او بېرته راستنولو د پروګرام په بشپړېدو سره د افغانستان د 
نيمه  100000دغه نوښت د هغه . لىد دولت نوښت ته واړو چارېخپل تګلوري د ناقانونه وسله والو د بې وسلې  كولو 

. كاوهفعاليت و د بې وسلې كولو لپاره ؤ چې د افغانستان د پخوانيو پوځي ځواكونو د جوړښت څخه يې بهر پوځيان
، پداسى پداسې حال كې چې د بې وسلې كولو، ملكي كولو او بياراستنولو پروګرام يوه د خپلې خوښې پروسه وه

همدارنګه د د فرمان او  چې د ولسمشر وه وسهد ناقانونه وسله والو د بې وسلې  كولو نوښت يوه اجباري پر حالكې چې
لكه څرنګه چې دغه نوښت د ناقانونه وسله والو سره سروكار لري، د بياراستنېدو د . كېده مالتړلخوا يې  ملي قوانينو
پروګرام په  ى، د دوهپروګرام له الرې وړاندې كېدد د بې وسلې  كولو، ملكي كولو او بيا راستنولو چې  امتيازاتو لړۍ

، د يوه ىدغه نوښت قوماندانانو يا وسله والو ډلو ته د انګېزو وركولو يا د خوشحاله كولو په ځا. لرينكې ځاى 
  . كولو هڅه كوي ىخوندي چاپېريال او د ټولنو لپاره د ګټورو پروژو د پل

، د بې وسلې  ىه دل د پروګرام مالتړ ورسرېپنوي د ناقانونه وسله والو د بې وسلې  كولو نوښت چې د افغانستان د 
كولو او د بيا راستنولو د كميسيون تر واك الندې يوه دولتي پروژه ده او مشري يې د ولسمشر د دوهم مرستيال 

د ناقانونه وسله والو د بې وسلې  كولو ستراتيژي، مخته بېول او د نوښت عمليات د . لخوا كېږيښاغلي كريم خليلي 
دغه . بېول كېږي پرمخلخوا )) ى داراالنشأوسله والو ډلو د بې وسلې  كولو د ګډناقانونه (( دغه كميسيون لخوا  او د 

او د نړيوالو سوله ) مخ 10(د ملي امنيت د رياست، د ملي دفاع د وزارت او د كورنيو چارو د وزارت، يوناما  داراالنشأ
د پلى كولو په  د ډاياګل پروګرام ېپنوي د افغانستان د . هشوى د هله استازو څخه جوړ) مخ 79آيساف، (ساتو ځواكونو 
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پروسه كې د پرسونل، پاليسۍ، تخنيكي او لوجستيكي مرستې د چمتو كولو سربېره د ګدې داراالنشأ سره هم 
 . مرسته او مالتړ كوي

. دي يزياتې سالوې سپارل شو 42000د ناقانونه وسله والو د بې وسلې كولو ډلې ته تر  ىل راهيسېد دغه پروګرام د پ
ته په  حالتپه مياشت كې پاي ته ورسېږي؛ مګر اوسنۍ امنيتي  كال د كب 1387پروګرام د پالن له مخې بايد د  دغه
  . ښايي تمديد كړاي شي يې وړاندوينه كېږي چې وخت كې لرلو سره، پام

  (AREU) د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره
www.areu.org.af 

  .مخ وګورئ ج د د دغه كتاب

 ن د كليواله صنايعو د پرمختګ ملي پروګرامد افغانستا
)AREDP(  

http://www.mrrd.gov.af/AREDP 
 وړانديز شوى د كليو د پراختيا د وزارت يو نوښت او يوه د افغانستان د كليواله صنايعو د پرمختګ ملي پروګرام

د دغه پروګرام په ترڅ كې به نړيوال بانك د افغانستان . ل شيېكال كې پ 1387شي په  ىپنځه كلنه پروژه ده چې كېدا
  . مرسته وكړي وميليون ډالر 40تر  30په كليوالي سيمو كې د خصوصي سكتور د ودې لپاره له 

د كليوالي ژوندون د ښه كولو په موخه د كوچنيو اقتصادي  د افغانستان د كليواله صنايعو د پرمختګ ملي پروګرام
  . د بدلولو هڅه كوي ىسسو د هغوؤكولو او په لويو او ګټورو م ىموسسو، ډلو او ټولنيزو ټولنو د يوځا

د دغه . شي چې كليوالي اقتصاد له سيمه ييزو بازارونو سره ونښلوي ىدغه رامنځته شوې لويې موسسې به وكوال
د اقتصادي موسسو د مالتړ د خدمتونو لكه د  د ټولنې په كچه د ډلو جوړول او پراختيا؛ :  پروګرام اصلي عناصر دادي

دولتي شركتونو جوړول؛  د  -واليتي او سيمه ييزو سوداګريزو مركزونو لخوا د فني مرستو چمتو كول؛ د خصوصي
مالي خدمتونو وړاندې كول او د اعتباري خدمتونو له موسسو سره د كوچنيو اقتصادي موسسو او سوداګريزو 

  . بانكونو نښلول

د افغانستان د كليواله صنايعو د پرمختګ يات طرح شوي او ئوروستي جز پديخواد مياشتې را ليندۍكال د  1387د 
واليتونو  په ځنواوسني پالنونه پدې ډول دي چې دغه پروګرام لومړى .  كاري چوكاټ هم ټاكل شوى دى د ملي پروګرام

 . ږيزېل شي او وروسته بيا ټول هېواد ته وغېكې پ
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  (MISFA) پاره د كوچني پانګې اچونې د مالتړ ادارهد افغانستان ل
www.misfa.org.af 
پانګې اچونې د مالتړ اداره د افغان دولت او د بسپنه وركوونكو د ټولنې لخوا په ګډه پـه   ۍد افغانستان لپاره د كوچن

خلكـو تـه د    زيانمنوكواو دغه اداره د كوچنيو پانګو هغه ادارو  ته پيسې برابروي چې بېوزلو . كال كې جوړه شوه 1382
بـانكې آسـانتياوو تـه    بېوزلـو خلكـو لپـاره چـې      ډيـرو دغـه اداره د  . كوي وړاندې هاو نور بانكي خدمتون هپورون كوچني

  . په برخه كې كار كوي نې او مالتړد هڅو چارواو اقتصادي سرچينه نلري، د عايد توليدوونكو الس رسي 

خپلـواكې   ويشـل كيـدونكې  كـال د كـب پـه مياشـت كـې د نـه        1384تړ اداره د كوچنيو پانګو د مالافغانستان لپاره د د 
چـې د دولـت او خصوصـي سـكتور د اسـتازو او همدارنګـه د كوچنيـو         كميټـه  هخپلواك هكمپنۍ په توګه ثبت شوه او يو

پـه  ولودغـه اداره پـه افغانسـتان كـې د كوچنيـو پـانګو اچ      . لـري  هشـوې د پانګو اچونو د نړيوالو متخصصينو څخه جـوړ  
ــومړنۍ    برخــه كــې   ــو ل ــر ټول ــه خپــل ډول كــې ت د بســپنه وركوونكــو د مرســتو  چــې ډول ډول اداره ده،  نكېپــور وركــو  پ

 .د كوچنيو پانګو اچونكو ادارو مالتړ ته   په يو ساده او موثر او انعطاف منونكې ډول سره يو ځاى كـوي  ميكانيزمونه 
د كاناډانړيوالـه پراختيـايي    ،)CGAP(سـره د مرسـتې مشـورتي ډلـه      نړيوال بانك، د بيوزلو ماليې وزارت، دغه اداره د
ــه   )CIDA(اداره ــا څانګـ ــوالې پراختيـ ــتان د نړيـ ــوالې پراختيـــا     )DFID(،د انګلسـ ــاالتونو د نړيـ ــدو ايـ ، دامريكـــا د متحـ
  .سرته رسوي چارې ېپه مرسته خپل د فنلند، هالنداو ډنمارك سفارتونو آكسفام نووېب،، )USAID(اداره

د (همكـارو ادارو  15كوچنيو پانګو د مالتړ ادارې د خپلـو  افغانستان لپاره د د مياشتې راهيسې د  وږېل د كا 1386د 
 ېدغــه پلــي كــوونك . دي ېكــړبرابــر ميليونــو ډالــرو څخــه زيــات پورونــه   518 لــه )MFIs (كوچنيــو پــانګو اچولــو ادارې 

ډلـه ايـز پورونـه، كليـوالي بانكونـه او د اعتبـار       انفـرادي او   -همكاران د كوچنيو پانګو اچونو يو لـړ ميتودونـه كـاروي   
د كوچنيو پانګو . ښځې دي يې په سلو كې 63لري چې  ېمراجعه كوونكزيات  447000واليتونو كې تر  24او په  -ټولنې

دغـه  . پـه سـلو كـې ده    95ډالـره ده او د پـور د اداينـې كچـه      311منځنـۍ كچـه   د پـور  اچولو د مالتـړ د ادارې د همكـارانو   
  .په سلو كې يې ښځې دي 40څخه زيات افغانان ګمارلي چې  5000ر تر سكتو

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

تي سـازمانونو  دولداسې يوه اداره ده چې په افغانسـتان كـې  د نـا   ) ACBAR(د افغانستان لپاره د مرستو د همغږۍ اداره 
ــوال پــه منځكــې  ــ، حســاب وركوىروڼ ــادولتي ســازمانونو، بســپنه    . تســهيلوياو همغــږۍ  هن ــو، ن اكبــر د ملګــرو ملتون

لمريـز   1366پـه  اداره دغـه   .منځ د معلوماتو د لېږد د وسـيلې پـه توګـه كـار كـوي     وونكو هېوادونو او افغان دولت ترورك
 .لپـاره كـار كـاوه    لوكـډوا سسو لخوا جوړه شوه چې په پاكستان كې يې د افغـان  ؤكې د هغه نادولتي مپه وروستيو  كال

ــپنه وركـــوونكي   ــې ادارې بسـ ــويس   : ددغـ ــګ لپـــاره د سـ ــارۍ او پرمختـ ــاروې او دنمـــارك  )SDC(ه ادار د د همكـ ، د نـ
  .حكومتونه، او د اروپا كميسيون دى
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  پــه اكبــر كــې د نــادولتي، غيــر انتفــاعي  . غړيتــوب لــري وسســؤم ينــادولت وملــي او نړيوالــ 100 اوس مهــال پــه  اكبركــې
 سسـو ؤم يتدولټـول غـړي بايـد د افغانسـتان د نـا     . پرانيسـتې دى  غړيتوبپوره، چې ځانګړي شرايط  ارهلپسازمانونو 
د اكبـر عمـومي اسـامبله پـه     . السليك كړي  ،شو كال د غويې په مياشت كې نافذ 1384چې د ) م مخ 46( الركړن قانون او

د . ه مياشت كې يو ځل په كابل كې غونډه كويكميټه پ مشرتابهغړو څخه جوړه د  12، او د غونډه كويكال كې دوه ځلې 
سسو استازي ؤد نړيوالو او افغاني نادولتي م يې مشرتابه د كميټې رئيس تل افغان وي، پداسې حال كې چې نور غړي

جـالل آبـاد، او مـزار شـريف كـې سـاحوي دفترونـه         هـرات،  سسه پهؤدفتر سربېره دغه م يپه كابل كې د اكبر د مركز. دي
  . لري

، د غونــډو د لــود معلومــاتو د همغــږۍ ډلــه د معلومــاتو د خپر :خپــل كارونــه پــه دوه بنســټيزو برخــو كــې تنظيمــوياكبــر 
د نـورو ارتبـاطي نوښـتونو  دنـده     او   ،سسـو د الرښـود د جوړولـو   ؤتنظيم، د اوونيزې خبرپاڼې د خپرولو او د نادولتي م

يو او معلوماتو تبادلـه تسـهيلوي ترڅـو لـه هغـوى سـره       نظرمنځ د و ترسسؤد پاليسۍ او مدافعې ډله د نادولتي م ؛لري
   “.د ګډو غوره موضوع ګانو په اړه ساحوي كارونه، رامنځته او هغوى ته دوام وركړي”مرسته وكړي چې 

اكبر د نادولتي موسسو ترمنځ د همغږۍ غونډې جوړوي كومې چې ځينـې وخـت د عـامو خلكـو پـر وړانـدې پرانيسـتې        
اكبـر پـه منظمـه توګـه پـه كابـل،       . په الره اچـول كېـږي  په اړه  ع ګانوغونډې د ځانګړو موضو وي؛ د اكبر نورې مياشتنۍ

.  په الره اچويد تشريح په موخه وركشاپونه  كړندودمزار شريف، هرات او جالل آباد كې د نادولتي موسسو د قانون او 
ازمانونو د ظرفيــت لــوړول دي، ترڅــو  د فعــاليتونو موخــه د مــدني ټــولنې د ســازمانونو او د نــادولتي ســ   دغــه ادارې د 

همدارنګـه اكبـر د دولـت    . ته د مرستې د بېلګو او د قـانون جـوړونې د اړتيـاوو پـه اړه معلومـات وركـړي       ذيربطو خواوو
 اكبـر  . لخوا د سازمان مينځي همغږۍ د ميكانيزمونو او د نادولتي موسسو د استازو د كتنو لپاره الرې چارې برابروي

كـې  د نـادولتي موسسـو د     پـه بهيـر   كلونـو  1386او  1384، 1383 دكـې  ) م مـخ  27( مجتمـع په رمختګ د پد افغانستان 
اكبـر همدارنګـه د ملـي پرمختـګ د سـتراتيژۍ پـه پروسـه كـې د افغانسـتان د مـدني ټـولنې د            . وكـړ ټولنې اسـتازيتوب  

مـدني ټـولنې او پـوځي فعـالينو      سـربېره پـردې، اكبـر د   . وړاندې كولو پـه موخـه د يـوې داراالنشـأ كوربـه تـوب كـړې دى       
  .  ترمنځ د همغږۍ رول لوبولى دى

ګډه سيا د پراختيايي بانك سره په همكارۍ د افغانستان د بېوزلۍ اكال كې د مدني ټولنې او د  1386اكبر په 
، بدخشان، ننګرهار دارزونه  ه ازمايښتيد افغانستان د بېوزلۍ ګډ. په الره واچوله )APPPA( ارزونه ازمايښتي

دا وه چې د بېوزلۍ په اړه د بېوزلو لرليدونه  موخهددغې ارزونې . ترسره شوهواليتونو كې په ارزګان، او هرات 
راغونډ، مستند، خپاره او پلوي يې وكړي؛ او په پام كې وه چې پايلې يې د افغانستان د ملي پرمختګ په ستراتيژۍ 

كال د وري په مياشت كې د يو  1387ې پاې د ارزونايښتي ې ازمګډد د افغانستان د بېوزلۍ  . كې ځاى په ځاى شي
د د مدافعې يو شمېر پاڼې چې . شمېر فعاليتونو له الرې چې د مرستو د اغېزمنتيا موضوع ته پام را اړوي، په نښه شو

د  كال په منځيو كې د بېالبېلو سرليكونو لكه 1387ې پايلې ارزوي د ارزون ې ازمايښتيګډد افغانستان د بېوزلۍ 
  .مرستو اغېزمنتيا، كرهنه او ټولنيز خونديتوب ترنامه الندې تسويد شوې
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پوهاوي سره د مبارزې لپاره يو مطبوعاتي كمپاين پيل كړ چې  منفيكال كې اكبر د نادولتي موسسو په اړه د  1386په 
چـې پـه افغانسـتان كـې د     دغه ادارې همدا ډول يو كتاب ډيزاين كـړ  . خپرېدي ېد هغه له الرې معلوماتي راډيويي ډرام

د افغانسـتان د   اكبـر  .د پېژنـدلو پـه برخـه كـې مرسـته وكـړي       ىشته مختلفو نادولتي موسسـو پـه اړه د خبرتيـا او د هغـو    
 ســره پــه افغانســتان كــې د نــادولتي موسســو پــه اړه د معلومــاتو د راټولولــو او د   )AIMS( ېادار د معلومــاتو د انســجام

  .ديوه الرښود په جوړولو كې همكاري وكړه ندېال نامه تر “څوك، چېرې، څه كوي”

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

كـال كـې پـه     1368پروګرام پـه   ى، په نړۍ كې د ماين پاكۍ تر ټولو لو)MAPA(د افغانستان لپاره د ماين پاكۍ پروګرام 
تـر الرښـوونې النـدې جـوړ شـو       )UNOCA(د دفتر  ۍمرستو د همغږ ياداو اقتص يبشر ملګرو ملتونو دافغانستان كې د

  . ترڅو افغانستان د ماينونو او ناچاوده مهماتو د ګواښونو څخه خوندي كړي

حال داچـى پخـواتر دې د مـاين    .  همغږي په بدلون كې دهاو  د افغانستان لپاره د ماين پاكۍ د پروګرام څارنهاوس مهال 
د دغه پروګرام كنټرول په . په غاړه درلود) MACA( لپاره د ملګرو ملتونو د ماين پاكۍ د مركزپاكۍ چارې د افغانستان 

د افغانسـتان لپـاره د مـاين پـاكۍ مركـز او د مـين پـاكۍ څانګـه چـې نـوې           . تدريجى توګه ملي مالكيت ته بدلون مومي
كـاري ګـروپ د الرښـونې النـدې      رامنځته شوې، د افغانستان د ملي پرمختګ د سـتراتيژۍ د پروسـې د مـاين پـاكۍ د    

د مـين پـاكۍ      .كار كوي، ترڅو ستراتيژۍ ته وده وركړي او د ماين پاكۍ فعاليتونه اومـوخې پلـې او څارنـه يـې وكـړي     
د مـاين پـاكۍ د    د هېـواد پـه كچـه   ددوامدار  مالتړ سـره  ) MACA(دافغانستان لپاره د ماين پاكۍ د مركز  )DMC(څانګه  

پـه كابـل، هـرات، كنـدهار، مـزار شـريف، كنـدز،        اوه سـيمه ايـزو مـاين پـاكۍ دمركزونـو لـه الرې       د  فعاليتونـه   روګرامپ
په دغه سيمه ايزو مركزونو كې په بشپړ ډول افغانـان ګمـارل شـوي، چـې پـه سـيمه       . كوي ېګرديز او جالل آباد كې همغږ

پلـي   24لپـاره د مـاين پـاكۍ پروګـرام      د افغانسـتان .  ايزه كچه د ماين پاكۍ د فعاليتونو د همغږۍ او څارنې دنـده لـري  
كوونكي همكاران لري،چې زياتره يې ملي او نړيوال نادولتي سازمانونه دي، كوم چې د ماين پاكۍ او سروې، د ماين 

   .، مدافعې، څارنې او روزنې چارې مخته بياييلوړولود ګواښونو د كموالي، د قربانيانو سره د مرستې، ظرفيت 

او دجګړې نه پاتې چاوديـدونكو توكـو    مربع ځمكه د پرسونل او ټانك ضد ماينونو همتر كيلو 697كابو  د افغانستان 
واليتوونـو كـې  ځـاى پـه ځـاى       12واليتونو نه يـواځې پـه    34په سلوكې برخه يې د  75؛ چى ددې پوښل شوېده وسيلهه پ

نـه    700د پرسـونل ضـد ماينونـه، د     69000كال تر وږۍ  مياشتى پـورې نـږدې    1387كال دسلواغې او  1386د .  شوې دي
د پـوهنې د  . زيات د ټانـك ضـد ماينونـه، او ددوو ميليونـو نـه زيـات د جګـړې پـاتې چاوديـدونكې تـوكې ويجـاړ شـول            

وزارت په الرښونه، د ماين د ګواښونو د روزنې پروګرامونه د هيواد په كچه دوام لري؛ چى ددې  نوښت پـه پايلـه كـې د    
د افغانسـتان لپـاره د مـاين پـاكۍ پروګـرام  كـار كـوي چـى د مـاين            .   انو ته معلومات برابـر كـړل  يو ميليون نه زياتو كس

او د افغانسـتان    پاكۍ دپاره د اوټاوا د تړون  هغه  معيارونه چى د هغې پـر بنسـټ ځمكنـي ماينونـه منـع كـړى شـوې دي       
شـوې خـاوره بـه د مـاينونو نـه پاكـه شـي او تـر         په سلو كې دماينونو په واسطه پوښـل   70پورې  به  1390تړون كوم چى تر 

  .په سلو كې سيمه د پرسونل ضد ماينونه پاكه شي پر ځاى كړي 100كال پورې به  1392
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  (AIA) دافغانستان لنډمهاله اداره
   .وګورئ) ATA(حكومت انتقالي د افغانستان مخ  م22

  (I-ANDS) يپرمختګ لنډ مهاله ستراتيژ يد افغانستان د مل
  . وګورئګ ستراتيژى ختمملي پر د د افغانستان خ كېم م36په 

  (ANDS) يستراتيژ ګملي پرمختد د افغانستان 
www.ands.gov.af 

د افغانستان د پرمختګ لپاره مركزي كاري چوكاټ ګڼل كېږي، چې موخه  د افغانستان ملي پرمختيايي ستراتيژي
سره ټيكو پروسو او ارګانونو د جوړېدو او پرمختيا ، د ډيموكراته پراختيا وركول)) ىود بېوزلو په ګټه ((د يې 

د افغانستان ملي پرمختيايي ستراتيژي پدې هڅه كې ده چې . دي زيانمنني كمول او د بېوزلۍ او مرسته كول،
بيوزلۍ د (( ستراتيژيك لومړيتوبونه او ټوليز پرمختيايي ليد ته د رسېدو لپاره ميكانيزمونه وضع كړي او د هېواد د 

چې د مرستندويه پور د تر السه كولو لپاره د هېوادونو د په څير فعاليت وكړي )  مخ مPRSP ،47( ىكړنالر د كمولو
 د تسويدد دغه ستراتېژۍ  .ول كېږيونډې د ارزولو لپاره د نړيوال بانك او د پيسو د نړيوال صندوق لخوا كار

د افغانستان .  كې  وشو)  مخ ADF ،27( ګ په مجتمعد پرمختكال كې د افغانستان  1383په  لپاره لومړي ځل دوړانديز 
كرزي لخوا منظوره حامد د ولسمشر مه نېټه 2په  غوييكال د  1386د  مسودهوروستۍ  د ملي پرمختيايي ستراتېژۍ

كولو لپاره د نړيوالې ټولنې د مالتړ د  ىكې د پل) مخ 49(شوه او وروسته د هماغه كال په جون كې د پاريس په كنفرانس 
  . رالسه كولو په موخه وړاندې شوهت

د دولت پالن دادى چې د افغانستان پرمختيايي ستراتيژي  د هغو ګټورو پروګرامونو لپاره چې سمالسي او 
پاره لكولو  ىيو چوكاټ او هم  د ستراتيژيكو لومړيتوبونو د پلد د پاليسۍ  او همدارنګهاوږدمهاله پايلې لري، 
كړي  سره همغاړې) مخ م22(بشپړه ستراتيژي د افغانستان د تړون  ملي پرمختګان د د افغانست. الرښوونې چمتو كړي

 . ميموې ود تحقق لپاره الر) مخ 51د زريزې موخې، ( كال پورې د افغانستان د زريزې د موخو  1398تر  او

شوه   ىوسته وړاندژۍ څخه وريختيا د وروستۍ ستراتاختيا لنډمهاله ستراتيژي د افغانستان د پراد افغانستان د پر
كال  1384سره يو ځاي د ) مخ م22(كې منظوره او د افغانستان د تړون  ليندۍ په مياشت دكال  1384او د دولت لخوا د 

 كال كې دولت او د هغه نړيوالو همكارانو د افغانستان د 1384په . شوه ىوړاندته كې د لندن كنفرانس  مرغومىپه 
د بېوزلۍ پيل وكړ ترڅو د يوى بشپړې ستراتيژۍ بڼه غوره كړي او  ۍ په پلي كولوژيختيايي ستراتاملي پرلنډمهالى 

 1388څخه تر  1384ختيا لنډمهاله ستراتيژي د اد افغانستان د ملي پر. شرايط پوره كړي اړين ژۍيد كمولو د سترات
 ىمعيار پداټكلي ون هر تر پوښښ الندې نيسي او د افغانستان د تړون د پلي كولو سره تړاو لري؛ د دغه تړ هكلون
  . ى دىشو ىپه ځا ىپنځه كلنې ستراتيژيكې موخې په توګه ځا ىژۍ كې د يويسترات
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ژۍ د تيد چمتـــو كولـــو پروســـه د افغانســـتان د ملـــي پرمختيـــايي ســـترا ژۍيد افغانســـتان د ملـــي پرمختيـــايي ســـترات
و څخـه تشـكيل شـوى    وزيرانـ  تنـو  اوود ت د څارنې د كميټې لخوا چې د دولـ  ستراتيژۍاو د دغه  تنظيملخوا  داراالنشأ

كېدو تـر ټولـو لـوړ ارګـان      ىچې د افغانستان د تړون پر پل) مخ مJCMB ،72( تيأه ګډ ږۍاو همغ ېارنڅد . ، څارل كېدهوه
  .ژۍ د چمتو كولو په اړه ځينې الرښوونې وكړېيدى، د دغه سترات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، د سكټوري ى دهشو هكال تر پايه بشپړ 1385چې د  يژيستراتسكتوري  ۍژيختيايي ستراتاد افغانستان د ملي پر
 استازيد ماليې وزارت و او د هراړخيزه موضوع ګانو په اړه سكټوري وزارتوند ستراتيژيو د جوړولو د ډلې لخوا چې 

  . ىتسويد شو، شامل دي پكې

وړاندې شوه، د  اتيژيو يوه نمونهد سترلخوا  داراالنشأد  ژۍيوروسته لدې چې د افغانستان د ملي پرمختيايي سترات
 43د چمتو كولو لپاره لمړنى ګام د ټولو وزارتونو او دولتي ادارو لخوا د  ژۍيافغانستان د ملي پرمختيايي سترات

، د تدقيق او ىشو ىكې بشپړ لومړيوكال په  1386چې د  ژۍيدغه سترات. ژيو چمتو كول او تنظيم ؤيسكټوري سترات
له الرې تنظيم  وتراتيژيك لومړيتوبونه او د هغوي اختصاصي بودجې د پراخه سالمشورس ىپلټنې وروسته د هغو

، د مرستندويانو سره د غونډو او )مخ م75(ډلو  مشورتيژۍ د يد وزراتونو او ادارو لخوا چمتو شوې سترات.  ىشو
ننې له الرې د سكټوري په بنسټ د بېوزلۍ د ش) م مخ63( خبرو اترو، او د ملي ګواښونو او زيان مننې د ارزونې

 ننګونېلمړيتوبونه او د افغانستان د ملي پرمختيايي ستراتيژۍ د وروستۍ مصوبى د افغانستان د تړون سره سم 
) 3؛ نهحقو يحكومت، د قانون حاكميت او بشر) 2امنيت؛ ) 1: شوي دي ركنونو كې تنظيماساسي  په دريو

  . يز پرمختګاقتصادي او ټولن

دغو اتو  چې تر ستراتيژۍ تسويدويسكټورونو لپاره  17پرمختيا وروستۍ ستراتيژي د  ملي د افغانستان د
ښوونه او روزنه او  -4او طبيعي سرچينې؛  نسټونهب -3؛داريښه حكومت - 2امنيت؛  - 1: فرعي اركانو الندې راځي

اقتصادي اداره او د  -8ټولنيز خونديتوب؛ او  -7ا؛ پرمختي هكرنه او كليوال -6روغتيا او خواړه؛  - 5كلتور؛ 
  . خصوصي سكتور پرمختګ

ظرفيت : هراړخيزه موضوع ګانو په اړه نورى ستراتيژۍ هم په بركې لري، لكه شپږو غه ستراتيژي دهمدارنګه د
ارزه او د ، د فساد پروړاندې مبۍهمكار سيمه ييزېبرابري، د نشه يي توكو پروړاندې مبارزه،  د جندرجوړونه، 

  .ژوند چاپېريال

. تر پوښښ الندې نيسي مودهكلونو ترمنځ ) 2013- 2012څخه تر  2008-2007( 1391-1387ژۍ د يسكټوري سترات
.  www.ands.gov.af/ands/ands_docs/index.aspكوالي شئ  ) ډانلوډ(څخه ښكته  ىد الندې پتي ژيدغه سترات

  . ړښت په اړه د معلوماتو لپاره الندې ولولئد جو ستراتيژۍد افغانستان د ملي پرمختيايي 
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يوه پراخه مشورتي . دي ستراتيژيو د مسودې په چوكاټ كې د وړاندې كولو څخه مخكې تدقيق او اصالح شوې
په افغاني ) مخ م81( كې يې د واليتونو پرمختيايي پالنونه  ىواليتونو كې ترسره شوه چې په پا 34پروسه د هېواد په 

  . اړه د نظر د يووالي د انعكاس د ډاډمنولو په موخه چمتو شول ټولنه كې د پرمختيايي لومړيتوبونو په

ژۍ د دفتر د يختيايي ستراتاد افغانستان د ملي پر ، دغه ستراتيژيڅخه وروسته بشپړولود سكټوري ستراتيژيو د 
نو په كميټې لخوا د تاييدي معيارونو څخه په ګټې اخيستنې د پنځو راتلونكو كلونو لپاره د اجرايي سرچيد څارنې 
ونه لومړيتوب) اقتصادي چوكاټ په وسيله وپېژندل شول ىچې د افغانستان د ملي پرمختيايي ستراتېژۍ د لو(شمول 

شوې؛ د  ىپه ځا ىكال په ملي بودجه كې ځا)  2009-2008( 1387ژۍ د ييو ډېر كم شمېر سكټوري سترات. په نښه شول
  . شي ىپه ځا ىپه كلنۍ بودجه كې ځا) 2010-2009( 1388وه چې يو زيات شمېر يې د  دغه كار موخه دا

ژۍ د يد اړونده وزارتونو په همكارۍ سكتوري ستراتاراالنشأ ژۍ ديد افغانستان د ملي پرمختيايي سترات
ژۍ تر ټولو يد افغانستان د ملي پرمختيايي سترات. كړې ىژۍ كې شامليافغانستان په ملي پرمختيايي سترات

ړل شوه او د منظورۍ لپاره د افغانستان د ملي يد سالكارو ډلو لخوا وڅ ېمسوده هغه مسوده وه چوروستۍ 
ژۍ د دفتر د څارنې كميټې ته ولېږل شوه ترڅو تضمين كړي چې دغه ستراتيژي په بشپړ ډول د يپرمختيايي سترات

  . دولت د لومړيتوبونو او د افغانستان د تړون د معيارونو سره همغږې ده

ايي ستراتېژۍ په وروستي كولو سره دولت اوسمهال د سكتوري سـتراتيژيو پـه پلـى كولـو     د افغانستان د ملي پراختي
د افغانســتان د ملــي پرمختيــايي ســتراتيژۍ د دفتــر د څــارنې كميټــه د دولــت د همغــږۍ د كميټــې . او څارنــه بوخــت دى

)GCC(             سـتراتيژۍ د پروسـې د   په بڼه نوى جـوړه شـوېده چـې دغـه كميټـه پـه لـوړه كچـه د افغانسـتان د ملـي پرمختيـايي
همغږي كولو او همدارنګه د هغې د څارنې او د دغه ستراتيژۍ د پلـى كولـو د څرنګـوالي پـه اړه د رپـوټ وركولـو دنـده        

د دولت د همغږۍ په كميټه كې اته وزيران، د ملي امنيت په چـارو كـې د ولسمشـر سـالكار، د ولسمشـر لوړپـوړى       . لري
پـه  . خپلواك رياست عمومي رئيس او د ماليې مرسـتيال وزيـر پكـې شـامل دي     اقتصادي سالكار، د محلي ارګانونو د

پام كې ده چې يوه داراالنشأ لدې كميټې سره مرسته وكړي، پداسې حال كې چـې اړونـد وزارتونـه د افغانسـتان د ملـي      
ت او څارنې اصلي د ماليې او اقتصاد وزيران د دغه پروسې د مديري. پرمختيايي ستراتېژۍ د پلى كولو لويه دنده لري

د څـارنې او همغـږۍ د ګـډ هيـأت     . د وزارتونو ترمنځ كميټې كوالي شي پدې اړه پراخـه ونـډه ولـري   . دندې په غاړه اخلي
  .جوړښت هم د دغه ستراتيژۍ د پلى كولو په برخه كې د ستونزو د حل لپاره بدل كړاى شوى دى) م مخ72(

 )APAP(  پروژهولسي جرګې د پياوړتيا د افغانستان د 
http://www.sunyaf.org 

) USAID(ادارې  د د نړيوالې پراختيا نوچې د متحده اياالتو) APAP( پروژهولسي جرګې د پياوړتيا د افغانستان د 
و كې مرسته په جوړول ولسي جرګې ۍبريال ىكال كې يې پدې موخه په كار پيل وكړ چې د يو 1382لخوا  تمويلېږي په 
 ېد دغ. خپلواكې، واكمنې او ګټورې شورايي مرجع په توګه عمل وكړي ىچې د يو ه ولسي جرګهوكړي،  داسې يو

  : پروژې اصلي موخې دادي
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  كول؛  ىد جوړېدو او پرمختيا لپاره د يو پروګرام پل ې ولسي جرګېځانګړتياوو لرونك ل شويود پورته يادو •

  ژۍ طرح كول؛ يسترات ىه د يود قانون جوړونې د پياوړتيا لپار •

  د ملي شورا د كميسيونونو او كميټو لپاره د فني مرستو چمتو كول؛  •

  د ملي شورا د عامه السرسي د ظرفيت پياوړتيا؛ او  •

  . ښوونيز انسټيټيوټ جوړول او مالتړ ولسي جرګې دبودجوي دفتر او د  ولسي جرګې دد  •

ملي شورا د داراالنشاء د سازماني ظرفيت د لوړولو په هڅه كې ده د  پروژهولسي جرګې د پياوړتيا د افغانستان د 
ولسي جرګې د د افغانستان د . الرې په ګټوره توګه د قانون جوړولو په برخه كې د شورا د غړو مالتړ وكړي ىترڅو لد

ړونې، د غړو كاري ظرفيت ته پراختيا وركړي ترڅو خپلى د قانون جو پروژه هڅه كوي چې د ملي شوراپياوړتيا 
كوښښ كوي  سره د كار كولو له الرېدغه پروژه د ملي شورا  . استازيتوب او څارنې دندې په سمه توګه ترسره كړي

  . د قانون جوړولو پر پروسې د عامه ډاډ كچه لوړه كړي ترڅو

 رګې دولسي جپروژه ګڼ شمېر سرچينې لكه يوه تقنيني خبرپاڼه چې پكې د ولسي جرګې د پياوړتيا افغانستان د د 
  . ، د نړيوالو سازمانونو په واك كې وركويخپرېږيفعاليتونو په اړه تر ټولو نوي راپورونه 

له ) SUNY-CID( پروژه د نيويارك د ايالتي پوهنتون د نړيوالې پرمختيا د مركزولسي جرګې د پياوړتيا افغانستان د د 
د : هڅې هم كېږي ىي شورا سره د مرستې لپاره نوربرسېره د مل ېپروژد ولسي جرګې د پياوړتيا د . اداره كېږي ىلور

 ښځو لپاره د ملګرو ملتونو د انكشافي بودجى ، د)مخ مSEAL ،29( پروژه ړد مالت دوړېد جو واكځافغانستان د مقننه 
)UNIFEM( چارې،  ملي ډيموكراټيكه موسسه، او د جمهوري غوښتونكو نړيواله موسسه ىتر سره شو ىله لور. 

  (ANAP) ملي مرستندويه پوليسد افغانستان 
كال كې د لنډمهالي، پر ټولنې والړ د ساكن پوليسي ځواك په  1385په  )ANAP(د افغانستان ملي مرستندويه پوليس 

سره مرسته كوي رامنځ ته شو، ترڅو د افغـان ملـي پوليسـو د جوړېـدو پـه بهيـر       ) م مخ 5(توګه چې له افغان ملي پوليسو 
د افغــان ملــي مرســتندويه پوليســو قومانــده او كنټــرول پــه . يتــي اړتيــاوو تــه ځــواب ووايــيكــې پــه افغانســتان كــې امن

  . ساحوي، واليتي او دولسواليو په كچه د افغان ملي پوليسو د مشرانو په الس كې دي

د افغان ملي مرستندويه پوليسو بېړني جوړښت د بلواوو د زياتوالي په مهـال زيـات كسـان ګـډون تـه وهڅـول، ځكـه د        
ه موخه داوه چې په بلوا ضد عملياتو كې د شبه نظامي ځواك په توګه خدمت وكړي، نه د يوه ملكي پوليسي ځـواك  هغ

نـه   “په مياشت كې افغان ملي مرسـتندويه پـوليس د    غبرګوليكال د  1386د كورنيو چارو وزارت كه څه هم د . په توګه
التړ لپاره د كارول كېـدونكي ځـواك پـه توګـه معرفـي      مېشت كېدونكي فعاله ځواك؛ يوازې د افغان ملي پوليسو د م

، شـو ولسواليو د پوښښ لپـاره جـوړ كـړل     124واليتونو او  21چې افغان ملي مرستندويه پوليس د پداسى حالكې .”كړ
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پر روزنه، تجهيز او د افغانستان په شپږو سهيلي او ختيځو واليتونـو كـې پـر مېشـت      لمړې ددغه مرستندويه پوليسو
كال د تلې په مياشت كې په زابـل كـې فـارغ     1385د افغان ملي مرستندويه پوليسو لمړى ټولګې د . ار كېدهكېدو ټينګ

  . پروګرام په الره اچول شوي ؤآزمايښتي چې  چيرتهشول، 

پنځـه ورځـې نظـري او پنځـه      -د افغان ملي مرستندويو پوليسـو نـوي سـرتيرې پـه لومړيـو كـې لـس ورځـې روزنـه اخلـي          
چــې د دوي د يــوه كــال تــړون پــه بهيــر كــې پــه هــرو دريــو مياشــتو كــې د يــوې اوونــۍ   . كــول تمرينــوي ډزېورځــي عملــي 

د لنډو روزنو پـه بشـپړولو سـره نويـو عسـكرو تـه د حملـې يـوه وسـله او د افغـان ملـي            . بشپړوونكې روزنې ترالسه كوي
دوي تـه د افغـان ملـي    . كېـږي  وركـول  پـاچ پوليسو معيـاري يونيفـورم او همدارنګـه د افغـان ملـي مرسـتندويه پوليسـو        

  . امريكايي ډالره معاش وركول كېږي 70پوليسو د ګرځندوي په شان په مياشتنۍ توګه 

پــه شــپږو لومړنيــو واليتونــو كــې مېشــت شــوي شــمېره . تنــه ده 11271د افغــان ملــي مرســتندويو پوليســو مجــازه شــمېره 
نورو واليتونـو كـې پيـل شـوي      15جلب او جذب په  تنه وو، پداسې حال كې چې 5461كال د وري په مياشت كې  1386د
د افغان ملي مرستندويه پوليسو نومانـدي د هغـوي پـه ځـايي واليتونـو او ولسـواليو كـې لـدې څخـه د ډاډ د ترالسـه           . ؤ

د افغـان  . كولو په موخه چې افغان ملي مرستندويه پوليس د خپلې ټـولنې، تـوكم او كلتـور اسـتازيتوب كـوي، ګمـاري      
  . يه پوليسو لپاره ښځينه نوماندې نه ټاكل كېږيملي مرستندو

معياري موده د پوليسو د واليتي يا د ولسوالۍ په كچه د پوليسو  ۍد افغان ملي مرستندويه پوليسو د خدمت يو كلن
د دغـه ترټولـو زيـاتې دوه كلنـې دورې پـه پـاي كـې د افغـان ملـي          . د مشر پـه تاييـد سـره د يـوه كـال لپـاره اوږدېـداي شـي        

د . دويه پوليسو ګرځندوي پوليس د افغان ملي پوليسـو سـره د يوځـاي كېـدو غوښـتنليك وړانـدې كـوالي شـي        مرستن
كـم تـر   : افغان ملي پوليسو سره د افغان ملي مرستندويو پوليسو د ګرځندوي د يوځاي كېدو لپاره معيارونه داسې دي

پـه فسـاد او بـډې    ؛ نـدى پـر مهـال ښـه فعاليـت     د دپه سلو كې حاضري؛ په اداري يـا جنـايي جرمونـو نـه ككړتيـا؛       90كمه 
 ىګرځنـدو  ىكه چېرې د افغان ملـي پوليسـو سـره د افغـان ملـي مرسـتندو      . اخستنې متهم نوي، ښه اخالقي خصوصيت

تـه اوونيـز روزنيـز كـورس بشـپړ      ا معيـاري  بايد د افغان ملي پوليسوپوليس  يكېدل ومنل شي، نوموړ ىپوليس يو ځا
  . كړي

  (ANCB) سسو د همغږۍ ادارهؤم دولتينا يد افغان
www.ancb.org 

كال كـې د افغـان نـادولتي سـازمانونو او     ) زېږديز 1991(ل  1370په  ) ANCB(سسو د همغږۍ اداره ؤم دولتيد افغاني نا
دولت، ملګرو ملتونو، نړيوالو سازمانونو او بسپنه وركوونكو هېوادونو ترمنځ د فعاليتونو د همغږي كولو په موخـه  

غړو سازمانونو ظرفيت ته د وركشاپونو، سيمينارونو او ګډون له الرې وده  خپلدغه اداره هڅه كوي چې د . جوړه شوه
  . وركړي
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ــا  ــاني نـ ــږ ؤم دولتيد افغـ ــو د همغـ ــدود دى    ادارد  ۍسسـ ــه محـ ــو تـ ــادولتي مؤسسـ ــاني نـ ــوب، افغـ ــانيد  .ې غړيتـ  افغـ
ــا ــږۍ اداره ؤم دولتينــ ــو د همغــ ــاوخوا سســ ــري،   200 شــ ــړي لــ ــې غــ ــې د  چــ ــې يــ ــتان لاځينــ ــتو د  فغانســ ــاره د مرســ پــ

ادارې د غړيتـــوب غوښـــتنليكونه د مشـــرتابه     ېد دغـــ. يلـــر هـــم   تـــوبغړي )مـــخ م  ACBAR ،33 اكبـــر (همغـــږۍ د ادارې 
غونـــډه كـــې  ۍدرى مياشـــتن پـــه د غـــړو -پـــالوي لخـــوا پـــه پـــام كـــې نيـــول كېـــږي او وروســـته بيـــا پـــه عمـــومي غونـــډه

كــــال څخــــه راپــــديخوا د يــــوه نــــوي      1386ي، چــــې د غــــړ 11د ادارې د مــــديره هيــــأت   .پــــرې رايــــې اچــــول كېــــږي   
 دولتيد افغـــاني نـــا . ميكـــانيزم لـــه الرې رهبـــري كېـــږي، د عمـــومي غونـــډې لخـــوا د يـــو كـــال لپـــاره ټاكـــل كېـــږي           

ې مركــزي دفترونــه پــه كابــل كــې موقعيــت لــري؛ او خــدمتي دفترونــه يــې پــه جــالل آبــاد              ادارد  ۍسســو د همغــږ  ؤم
   .   او پيښور كې دي

ــادولتي م  1384-1383پـــه  ــه اداره د نـ ــانون د ؤكلونـــو كـــې دغـ ــړنسســـو د قـ ــامله  ) م مـــخ 64(الر كـ ــه تصـــويب كـــې شـ پـ
ټـــاكنو لپـــاره د د  ولســـي جرګـــېدغـــه ســـازمان همدارنګـــه د اساســـي قـــانون د لـــويې جرګـــې او د ولسمشـــرۍ او د   . وه

ــه   ــا كمپاينونــ ــره كــــړيعامــــه خبرتيــ ــال   .دي ترســ ــازمانونو تــــه   1387نومــــوړې ادارې پــــه كــ ــه كــــې، غــــړو ســ د عامــ
   . وركشاپونه چمتو كړل 13پوهاوي، د ښځو د حقونو او بشري حقونو په اړه 

او د  ونې، بيـــــارغحفـــــظ الصـــــحېنـــــې، هسســـــو د همغـــــږۍ اداره د روغتيـــــا، پـــــوهنې، كرؤم دولتينـــــا يد افغـــــان
د مــــديريت، مــــالي، اداري  پــــه الره اچــــوي، اودولــــت د پاليســــيو تــــر ســــرليك النــــدې د غــــړو مياشــــتنۍ غونــــډې 

ــ رپـــوټ او ،پرمختـــګ او كمپيـــوټر پـــه برخـــو كـــې د غـــړو موسســـو د ظرفيـــت د لـــوړوالي پـــه موخـــه    هپروپـــوزل ليكنـ
ــونه   ــز كورســ ــيمينارونه او روزنيــ ــډون      ســ ــې د ګــ ــوي چــ ــې، كوښــــښ كــ ــرڅ كــ ــه تــ ــاليتونو پــ ــو فعــ ــوي؛ ددغــ تنظيمــ

ــه    ــاتي، او همدارنګـ ــيالنس وسـ ــدر بـ ــه منځكـــې د جنـ ــو پـ ــر كـــې د انټرنـــټ     كوونكـ ــه خپـــل دفتـ ــاره پـ ــړو لپـ ــو غـ  د خپلـ
مياشــــتنۍ مجلــــه او د  ىدرتــــر نامــــه النــــدې  )پيوســــتون( او دغــــه راز د يــــوه اوونيــــزه خبرپاڼــــها برابــــروي، يآســــانت

 . الرښود خپروي په اړه خپلو ټولو غړو

سســــو د ؤمجتمــــع، او د ملــــي مد ، د نړيــــوالې مــــدني ټــــولنې ىادارو د نړيــــوالې شــــور وخپــــل خوښــــيزدغــــه اداره د 
كـــې  پـــه فعالـــه توګـــه ) م مـــخ 19( مجتمـــعهمدارنګـــه د افغـــان مـــدني ټـــولنې پـــه   دغـــه اداره. ده ېپيوســـتون د ډلـــې غـــړ

او د  ، د كوچنيــــو پــــروژو د تمويلوونكــــوحــــق العضــــويتغړيتــــوب د ادارې مــــالي ســــرچينې د  ېد دغــــ. ونــــډۀ لــــري
  . د ادارې لخوا تمويلېږي )NED( ېملي هديد يموكراسۍ لپاره د

   ډه قومنـــدانېد متحـــده ايـــاالتو د امنيـــت ګـــ  لپـــارهافغانســـتان د 
(CSTC-A)   

 
  .ائتالفي ځواكونه وګورئ مخ كې م4په 



د افغانسان لپاره مرستندوي الرښوداتر ي الف څخه  

42 

  (SSR) د امنيتي سكتور سمون
د . ىخنډ د ىكمزورى امنيت التراوسه هم په افغانستان كې د بيارغونې او پراختيا د پروګرامونو په وړاندې يو لو

دغه پروسه په . په ګوته كړينزه موخه داده چې دغه ستو كاري چوكاټحكومت د لپاره د  سمون دامنيتي سكتور 
ټوكيو په غونډه كې  اعالن شوه، د  مياشت د دكال د سلواغې  1381 دافغانستان كې د سولې د ټينګښت په اړه 
  : امنيتي سكتور سمون پنځه برخې لري

 جوړونه؛  )م مخ 8(پوځ د افغان ملي  .1

 جوړونه؛ ) م مخ 5(د افغان ملي پوليسو  .2

 ؛ )مخم 55( ور سمونتد عدلي سك .3

 ؛ او)م مخ 10(كول، ملكي كول او عادي ژوند ته د راستنولو پروګرام  ېبې وسل .4

 .)م مخ 66(د نشه يي توكو پروړاندې مبارزه  .5

كال د غبرګولي په مياشت كې د بې وسلې كولو او ملكي ژوندانه ته د راګرځولو د پرګرام په بشپړېدو سره د  1384د 
وسله والو ډلو د انحالل پروګرام ددې لپاره طرح  هقانونناد . پيل شو) م مخ 65(وګرام پروسله والو ډلو د انحالل  هقانوننا
 اماډالې بې وسلې او منحل كړي چې د مركزي دولت د ولكې څخه بهر كار كوي،  والى وسله هقانونناترڅو هغه  ىشو

  .دغه پروګرام په رسمي توګه د امنيتي سكتور د سمون يو عنصر ندي

د په ښكاره توګه دغه برخې  په استثنأملكي كولو او عادي ژوند ته د بېرته راګرځولو د پروګرام  د بې وسلې كولو،
د دفاع وزارت، د كورنيو چارو وزارت، د عدليې وزارت او  -مطابقت لري سره دولت د وزارتونو د سمون او جوړښت 

په غونډو كې، پنځه بسپنه وركوونكو ) م مخ 71(او ټوكيو  )م مخ 46(د بن . د نشه يي توكو پروړاندې د مبارزې وزارت
د ملي پوځ؛ آلمان د ملي  ونوموافقه وكړه چې هر يو د امنيتي سكتور د سمون يوه برخه په غاړه واخلي؛ متحده اياالت

؛ ايټاليا د عدلي سكټور؛ جاپان د بې وسلې كولو، ملكي كولو )چې اوس مهال اروپايي ټولنه پرې كار كوي(پوليسو 
 هدغ. د نشه يي توكو پروړاندې د مبارزې برخې په غاړه واخيستېتانيې ژوند ته د راستنولو پروګرام؛ او براو عادي 
سكتورونو د  ځانګړو خپلود  برخه اخستونكي دغه غوره. په توګه پېژندل كېدل“ وبسپنه وركوونك يولو”د ه هېوادون

لويو ”ې د مالي مرستې ډېره برخه تمويل كړي؛ د دوى په قطعي شكل اړ نه وو چچې كه څه هم  درلوده،څارنې دنده 
نور بسپنه وركوونكي په بېالبېلو برخو . اصطالح نور نه كارول كېږي“ د غوره برخه اخستونكو”يا   “بسپنه وركوونكو

  . په ټولو سكتورونو كې برخه اخلي ونه تر يو حدهكې په مختلفو كچو برخه لري، مګر متحده اياالت

پروړاندې ، په هېواد كې د دولت د واګو محدوديت، د سمون هشمېرښكيلو فعالينو پراخه د  په امنيتي سكتور كې
غبرګون، او د پاليسۍ د ځينو غوره تګالرو په اړه د ذيدخله خواوو په منځكې نه توافق د امنيتي سكتور په سمون 

شمېر فعاليتونو اداره هم يوه د امنيتي سكتور د سمون د زيات . كې د پرمختګ پروړاندې خنډونه رامنځته كړي دي
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او د ملي امنيت د شورا دفتر د امنيتي سكتور د سمون د  (NSC)كال راهيسې د ملي امنيت شورا 1383د  .ننګونه ده
د : يې نړيوال استازيتوب لري هعمومي همغږۍ دنده په غاړه لري او د همغږۍ دوه كميټې يې جوړې كړې چې دواړ

، د نړيوالو سوله ساتو )م مخ 4(ځواكونو  يد ائتالف. د امنيت د همغږۍ مجتمع امنيتي سكټور د سمون كميټه او
په افغانستان كې د خصوصي . او د افغان امنيتي ځواكونو ترمنځ همغږي ځينې وخت ستونزمنه ده )م مخ 79(ځواكونو 

ه قانون طرح شوې ا ال زياتوي؛ د خصوصي امنيتي شركتونو لپارپېچلتي مسايلوامنيتي شركتونو حضور د امنيتي 
دى ترڅو د هغوى د فعاليتونو حدود وټاكي، ثبت يې كړي او د عملياتو جواز ورته كړي، اما دا موضوع د ذيدخله 

   .خواوو په منځكې د پاموړ مخالفت نښه وه

 ىپه ځا ىژي ځاييوه نوې سترات . )م مخ 42( ورتد امنيتي سك كې ۍستراتيژوروستنۍ پرمختګ په  يد مل د افغانستان
  . د ولسمشر حامد كرزي لخوا تصويب شوهپه مياشت كې  وريكال د  1387د  دغه ستراتيژي وهش

  د برلين غونډه او اعالميه 
نېټې پورې د افغانستان لويو بسپنه وركوونكو هېوادونو او  13نېټې څخه تر 12كال د وري د مياشتې له  1383د 

د په هغه كې د افغانستان دولت د افغانستان د راتلونكي . د برلين په غونډه ګې ګډون وكړ فعالينوپرمختيايي 
پدې اسنادو كې . خونديتوب تر سرليك الندې د يوې سترې مرستې د ترالسه كولو لپاره ښه اسناد چمتو كړي وو

 راتلونكو اوو، نو په خپلو پښو ودرېږيه پ او چې باثباته دولت ولريمقام ته رسېدل  داسې راغلي وو چې د افغانستان
په مياشت كې د ې كال د مرغوم 1380داپداسې حال كې ده چې د . ليدل كېږيميليارد ډالرو ته اړتيا  27.4كلونو كې 

ډالرو غوښتنه  دوميليار 15مهال د راتلونكو لسو كلونو لپاره د رپ كې د وزيرانو د غونډې)  م مخ 71( ټوكيو په كنفرانس
ميليارد ډالرو د وركړې  8.2هېوادونو په راتلونكو دريو كلونو كې د  د برلين په غونډه كې بسپنه وركوونكو. شوې وه
  . ميليارډ ډالره وركړل 4.2مالي كال لپاره   1383او د دولت د سمالسي اړتيا د پوره كولو په موخه يې د  هژمنه وكړ

كومت ته ددې فرصت د افغانستان د راتلونكي د خونديتوب پر اسنادو برسېره د برلين پدې غونډه كې د افغانستان ح
د : وروسته بيا”. پلي كېدو په اړه خپل رپوټ او خپل اوسنى كاري پالن وړاندې كړي وركړل شو ترڅو د بن د تړون د

 وولځرګرا رتهېبد او ملكي ژوندانه ته  وترخيصولد  خهڅخدمت  يځ، له پووكول ېوسل ېبد  “افغان دولت كاري پالن
، د عامه ادارو لپاره نوښتونه، اقتصادي مديريت، ټولنيز او اقتصادي پرمختګ، ، د ټاكنو اړوند فعاليتونو)م مخ 10(

و لپاره يوه پياوړې اجنډا ترتيب نجنسيت، د نشه يي توكو پروړاندې د مبارزې، د قانون د حاكميت او د بشري حقو
  . كړه

چې د دولت  ده لنې ژمنه كړېپه غونډه كې ګډون كوونكو د برلين اعالميه السليك كړه، په كومه كې چې نړيوالې ټو
په ښه والي او د هغه د پرمختيايي اجنډا سره مخته خوځښت كې  يتسره د بن د تړون په پلي كولو، د امنيتي وضع

چين،  يو بل تړون ليك د نشه يي توكو پروړاندې د مبارزې په اړه د برلين تړون ليك د افغانستان،. مرسته وكړي
هغه  پدې اعالميه كې افغانستان او د. منستان، او تاجكستان لخوا السليك شوايران، پاكستان، ازبكستان، ترك
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توكو د كښت، توليد او قاچاق د له منځه وړلو په برخوكې د هڅو  ه نشه ييقانونناګاونډيانو موافقه وكړه چې د 
  . همغږۍ ته پراختيا وركړي

  (DAD) د بسپنه وركوونكو د مرستو د معلوماتو سرچينه
http://dad.synisys.com/dadafghanistan/  

كال د غبرګولي په مياشت كې د بسپنه وركوونكو  1381افغان دولت د ملګرو ملتونو د پراختيايي ادارې په مرسته د 
ملي  سرچينې موخه داده چې د افغانستان د يد بسپنه وركوونكو د معلومات. د مرستو د معلوماتوسرچينه جوړه كړه

له الرې د ټولو پلي كېدونكو پروژو او نورو بودجوي پروژو په اړه وروستني معلومات ) خم م 72(بودجې  پراختيايي
 يادو شويو پروژوسازمانونو په اړه چې د  ود معلوماتو زېرمه د پروژو د موقعيت، مرسته كوونكو او هغ. چمتو كړي

د زېرمې د وېب پاڼې له الرې د  د بسپنه وركوونكو د معلوماتو. په پلي كولو كې ګډون لري، تفصيلي معلومات ساتي
ګرځي، په دري او انګريزي ژبو د السرسي وړ  بيا پروژو مديران كوالي شي اسناد او نور معلومات چې وروسته

   .كړي وړاندې

چـــې پـــه هېـــواد كـــې د مرســـتو د   وه ىد بســـپنه وركوونكـــو د معلومـــاتو زېرمـــه پـــه اصـــل كـــې پـــدې موخـــه طـــرح شـــو  
ــان څــرك تعقيــب كــړ   ــروژو بهيــر ثبــت كــړي    او د پر يجري ــا او بشــري پ ــروژه ال تراوســه پــ     . اختي ه كــه څــه هــم چــې دغــه پ

ــه كمــزورې بودجــه پيــاوړې كــړي،          همــ ــه چــې افغــان دولــت هڅــه كــوي خپل ــه كومــه ځاي دې موخــه خــدمت كــوي، خــو ل
ــه        ــه توګــ ــرچينې پــ ــاتو د ســ ــو د معلومــ ــارمول جوړولــ ــودجې د فــ ــم د بــ ــه هــ ــاتو زېرمــ ــو د معلومــ ــپنه وركوونكــ د بســ

دا تګـــالر . لـــدې كبلـــه اوســـنۍ ملــي پراختيـــايي بودجـــه پـــه پراخـــه كچــه پـــر همدغـــه پروګـــرام والړه ده  . كــارول كېـــږي 
ــومي،       ــدلون وم ــو كــې ب ــه راتلونكــو كلون ــي     ښــايي پ ــم، چــې مل ــه څــه ه ــايي پرك ــاختي ــه   بودج ــو پ ه د هغــو لومړيتوبون

  .شوي ديكې تشخيص  )م مخ36(يژۍ تستراپه  مختګد افغانستان د ملي پر يوځاى كولو پېل كوي چې

 (NHDR) د بشري پراختيا ملي رپوټ
www.cphd.af/nhdr/nhdr07/nhdr07.html  

 تـــوپيروم والړ دي، چـــې د انســـاني اړتيـــاوو پـــر هـــبشـــري پراختيـــا رپوټونـــه د بشـــري پراختيـــا پـــر عمـــومي مفملـــي  د 
نــه كــې پــر   رســي، تغذيــه او روغتيــا، امنيــت، سياســي او كلتــوري خپلــواكي او پــه ټول        تــه الس ېلكــه عايــد، پــوه  

زيــات د بشـــري پراختيـــا ملــي رپوټونـــه پـــه لمړنــۍ بڼـــه د مـــخ پـــر     500كــال راهيســـې تـــر   1371د . ګــډون ټينګـــار كـــوي 
  . ودې هېوادونو لخوا د ملګرو ملتونو د پراختيايي ادارې په مرسته جوړ شوي دي

ــړ    ــا لمـ ــري پراختيـ ــتان د بشـ ــوټ د   ۍد افغانسـ ــي رپـ ــ      1383ملـ ــور شـ ــې خپـ ــت كـ ــه مياشـ ــلواغې پـ و، دغـــه كـــال د سـ
ــايي ادارې   چـــى د. كـــاوهاړيكـــو تمركـــز پر رپـــوټ د امنيـــت او پراختيـــا  كابـــل پوهنتـــون او ملګـــرو ملتونـــو د پراختيـ

اســـنادو پـــر بنســـټ چـــې د  ســـكتوري او موضـــوعي ســـابقه لرونكـــو  لخـــوا د افغـــان دولـــت پـــه اســـتازيتوب د يـــو لـــړ   
  . شوملي څېړونكو لخوا مجاز ګڼل شوي، چمتو 
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كــــې خپــــور شـــو، چــــې د ملګــــرو   وروســـتيو كــــال پــــه  1386پراختيــــا دوهــــم رپـــوټ د  بشـــري  ملــــي د افغانســـتان د  
ــز     ــا د مركـ ــري پراختيـ ــۍ او بشـ ــايي ادارې د پاليسـ ــو د پراختيـ ــې     (CPHD)ملتونـ ــون كـ ــه پوهنتـ ــل پـ ــته د كابـ ــه مرسـ پـ

ــوى ؤ ــوي      . جوړشـ ــز كـ ــو تمركـ ــر اړيكـ ــا پـ ــري پراختيـ ــانون د حاكميـــت او د بشـ ــوټ د قـ ــه رپـ ــوړدغـ ــه   ى، نومـ ــوټ پـ رپـ
ــتان  ــه كــــوي،    افغانســ ــه وړانــــدې كليــــدي ننګــــونې پــــه ګوتــ ــوالي پــ ــانون د حاكميــــت د پراخــ ــولنيز  كــــې د قــ او د ټــ

   .اصولو وړانديز كوي دوددستور تر مينځ د اړيكو درامينځ ته كيدو داو  عصرى كيدلوكې د  لټهعدالت په 

  : دغه رپوټ الندى مسايل وړاندى كوي

 .بيا كتنه پرمختګ ته يوهو موخ ييد افغانستان د زريزې پراختيا •

تېــرې ســرغړونې، د ښــځو    نــه ونــتــه د لويــو ګواښــونو لكــه شخصــي نــاامني، د بشــري حقو       د قــانون حاكميــت  •
ــر د          ــر سـ ــې پـ ــاد او د ځمكـ ــوداګري، اداري فسـ ــو سـ ــي توكـ ــه يـ ــدالتي، د نشـ ــې عـ ــدې بـ ــر وړانـ ــومانو پـ او ماشـ

  .شخړو  يوه ارزونه

 .تجزيه او تحليلپوليسو د نه برياليتوب  د افغانانو د اړتياوو په پوره كولو كې د قضائيه، مققنه او •

ــالي     • ــوه انتقـ ــدالت يـ ــتان د عـ ــهد افغانسـ ــت      دورګـ ــانون د حاكميـ ــا او د قـ ــري پراختيـ ــې د بشـ ــه چـ ــه وده بېلګـ پـ
 .اسالمي سيسټمونه يوځاي كوي او ياوسن يپخوان كې

بايــــد د  دى بــــاور دى چــــې د قــــانون د حاكميــــت دوديــــز ارګانونــــه ه كــــال رپــــوټ پــــ1386د ملــــي بشــــري پراختيــــا د 
ــي  ــتان د ملـ ــګ  افغانسـ ــتراټيژۍ پرمختـ ــخ36(سـ ــده       )م مـ ــور د اړونـ ــه لـ ــټم پـ ــري سيسـ ــه، عصـ ــدالت د اغيزناكـ او د عـ

ــوه بشــپړه برخــه شــي    ــانو حقــ    ” دا پريكــړه وشــوه چــى  . هڅــو ي ــه وخــت چــې د افغان ــواځې هغ ــې    وقي ــامين شــي او خپل ت
د دوامـــداره ســـولې لپـــاره    بـــه ه كـــېســـيم  شـــاوخوا پـــه هيـــواداو  شـــي او جـــاري ، عـــدالت بـــه   ذمـــه وارې وســـاتي 

  “.كېږدي ونهبنسټ

ــز او       ــا د مركـ ــايي ادارې د ســـولې او بشـــري پراختيـ ــا دريـــم رپـــوټ د ملګـــرو ملتونـــو د پراختيـ د ملـــي بشـــري پراختيـ
كـــال د لـــړم پـــه مياشـــت كـــې   1388پـــه پـــالن كـــې ده چـــې دغـــه رپـــوټ د  . د كابـــل پوهنتـــون پـــه مرســـته چمتـــو كېـــږي 

ــور شـــي  ــ  . خپـ ــأله د رپـــوټ موضـ ــو مسـ ــدني     د اوبـ ــته چـــې مـ ــه وروسـ ــورتي پروســـې څخـ ــوې مشـ ــوړوي چـــى د يـ وع جـ
ــوه        ــويد شـ ــود، تسـ ــډون درلـ ــينو پكـــې ګـ ــورو متخصصـ ــړو او نـ ــولنې غـ ــې، د علمـــي ټـ ــولنې، ولســـي جرګـ  1387د . ټـ

ــې وه       ــړاو كـ ــه پـ ــې پـ ــروژه د طرحـ ــه پـ ــورې، دغـ ــتې پـ ــدۍ د مياشـ ــر لينـ ــه د     . تـ ــو اړخونـ ــو څـ ــې د اوبـ ــوټ كـ ــه رپـ ــه دغـ پـ
روغتيـــا، كرهنـــه، چاپيريـــال، او پـــه افغانســـتان كـــې دننـــه او د افغانســـتان : ږيارزونـــې لپـــاره پـــه پـــام كـــې نيـــول كېـــ

  .څخه بهر د پولو نه هاخوا سيمو ترمينځ د اوبو شريكول
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  د بُـــن تـــــــــړون 
http://www.mfa.gov.af/Documents/ImportantDoc/The%20Bonn%20Agreement.pdf  

 ، اوىوېـــش ترتيـــب كـــړى د د بيـــاجوړولو لپـــاره يـــو مهـــال ومتي ادارد بـــن تـــړون پـــه افغانســـتان كـــې د تلپـــاتې حكـــو
د لنـــډمهالو پروګرامونــو د جوړولــو لپــاره د مهــال وېــش پــه جوړولـــو        د دايمــي ادارو تــر رامنځتــه كېــدو پــورى يــې      

ــړې    ــې كـ ــم هڅـ ــې هـ ــړون د  . دي كـ ــن تـ ــه     1380د بـ ــتې پـ ــدۍ د مياشـ ــال د لينـ ــو د     14كـ ــو ډلـ ــانو د بېالبېلـ ــه د افغانـ نېټـ
  . السليك شو) پرته له طالبانو(خوا استازو ل

ــد  ــړون كـــې بېالبېلـــې پروســـې ترتيـــب    بُـ ــه تـ ــون پـ ــه   يشـ ــه جرګـ ــه بېړنـــې لويـ ــه  ) م مـــخ 10(، لكـ ــانون لويـ او د اساســـي قـ
ــه  ــخ 18(جرګـ ــدرت    ) م مـ ــيله قـ ــه وسـ ــه پـ ــې د هغـ ــلچـ ــه      تعميـ ــاكنو پـ ــفانه ټـ ــدو د آزادو او منصـ ــه تېرېـ ــت پـ ــو او د وخـ شـ

 ۍچــې لمــړ  شــوهحاكميــت  لپــاره دا زمينــه برابــره    د د افغانســتان . وخــتاحكومــت تــه و  ييــو ټاكــل شــو   ،پايلــه كــې 
  . ولري حكومتخره يو ټاكلي الاب او) م مخ 22(وروسته انتقالي حكومت  اداره، ىلنډمهال

ــ ــه ن د بُ ــړونل ــه كچــه   څخــه ت ــه پراخ ــده  پ ــوي كې ــم چــې امنيتــي وضــع    پل ــه ه ــه څ ــزه     يت، ك ــال وېــش اغې ــر مه ــودهپ . درل
ــرو مل  ــان دولـــت او ملګـ ــړل     افغـ ــه عملـــي كـ ــډمهالي پروګرامونـ ــتل شـــوي لنـ ــاتره غوښـ ــره زيـ ــاليتوب سـ ــه بريـ ــو پـ . تونـ

مګـــر پـــه اســـتثنا ددې چـــې لـــه كابـــل او نـــورو هغـــو ښـــارونو يـــا ســـيمو څخـــه چـــې هلتـــه د ملګـــرو ملتونـــو ځواكونـــه     
ــوي وا     ــتل شـ ــات وېسـ ــوځي قطعـ ــد پـ ــوي وو، بايـ ــت شـ ــرۍ او د    ىمېشـ ــه د ولسمشـ ــتي پړاوونـ ــړون وروسـ ــن د تـ ، د بـ

كــــال د وږي پــــه مياشــــت كــــې ترســــره  1384كــــال د تلــــې پــــه مياشــــت او د  1383ټــــاكنې وې چــــې د  ولســــي جرګــــې
  . ونېو )م مخ 22(ليك  د افغانستان تړون ىتړون ځابُن د  كال د مرغومى په مياشت كې د 1384د . ېشو

  (HRRAC) د څېړنې او مدافعې كميټه نود بشري حقو
www.afghanadvocay.org.af 

ــري حقو ــد بشـ ــې او و د څېړنـ ــدانـ ــاعي     ېفعمـ ــزه دفـ ــوه څېړنيـ ــه يـ ــه   ادارهكميټـ ــې موخـ ــې ده چـ ــري حقويـ ــد بشـ ــه نـ و پـ
 يكــې پــدې موخــه جــوړه شــوه چــې افغــان       كــال 1381دغــه كميټــه پــه   . د غــږ پورتــه كــول دي   انوبحثونــو كــې د افغانــ  

ى بانـــد  ودهكولـــو پـــه    ېاو نړيوالـــه موسســـې چـــې د دولـــت د پاليســـيو او ټـــولنيزو فعـــاليتونو د پرمختـــګ او پلـــ        
  . و نړيوال معيارونه وساتل شىنحقو ي، تر څو په افغانستان كې د بشري، سره يو ځاي كړيكار كو

ــه كميټـــې  ــارېد دغـ ــرچينو او پرمختـــګ كـــې د      چـ ــادي سـ ــه اقتصـ ســـولې او فزيكـــي امنيـــت، سياســـي ګـــډون، او پـ
ډول پـــر  ېګړد دغـــه كميټـــې وروســـتنۍ څېړنيـــزې پـــروژې پـــه ځـــان  . و تمركـــز لـــرينـــټولـــو افغانـــانو د ګـــډون پـــر حقو 

ــوهنې ا   ــئلو، پـ ــر مسـ ــډون   وامنيـــت، د ښـــځو پـ ــر ګـ ــاكنو كـــې پـ ــه ټـ ــړې پـ ــز كـ ــه كميټـــې د  . ىد تمركـ ــر  د دغـ ــدافعې پـ مـ
دولــــت او د ټــــولنې مشــــرانو تــــه رپوټونــــه، راډيــــويي پروګرامونــــه، فلمونــــه او د تيــــاتر    ېمونــــدنبنســــټ د څيړنــــو 

  . نندارې دي
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د  . نو څخــه جــوړه شــوېده، او دوه مشــورتي غــړي لــري     نومــوړې كميټــه لــه پنځــو افغــانو او شــپږو نړيوالــو ســازمانو       
د مشـــرتابه پـــالوى جـــوړوي، كـــوم چـــې پـــه هـــره مياشـــت كـــې يوځـــل د دغـــه كميټـــې د    ېغـــړو ســـازمانونو اســـتاز 14

ــوي      ــډه كـ ــه غونـ ــه موخـ ــارنې پـ ــيم او څـ ــوري د تنظـ ــتراتيژيك لـ ــري     . سـ ــې د بشـ ــه چـ ــاء تـ ــالوى داراالنشـ ــرتابه پـ د مشـ
ــحقو ــا  نـ ــه دوه يـ ــاع لـ ــې او دفـ ــوي      و د څېړنـ ــوره وركـ ــوې، مشـ ــوړه شـ ــه جـ ــاركوونكو څخـ ــو كـ ــو دايمـ ــاء . دريـ داراالنشـ

ــووال  ــولې او يـ ــت   ېمخكـــې د سـ ــه دفتركـــې مېشـ ــارۍ پـ ــاره د همكـ ــر د  هلپـ ــري    1386وه، مګـ ــر كـــې د بشـ ــه بهيـ ــال پـ كـ
ــحقو ــه او ادارې پرانيســــتې   نــ ــاع كميټــــې خپــــل شخصــــي دفترونــ د بشــــري حقوقــــو د څېړنــــې او  . و د څېړنــــې او دفــ

 .بودجه د آكسفام نووېب او د كلني حق العضويت څخه السته راځيدفاع د كميټې اصلي 

  (PRSP) ژي پاڼهيد بېوزلۍ د كموالي سترات
پاڼې ددې لپاره طرحه شوې چې د بسپنه وركوونكو هېوادونو او د بېوزلو هېوادونو  ستراتيژۍد بېوزلۍ د كموالي د 

هيوادونه ددى لپاره چې د مرستو د  يعوايدو لرونكد كمو . د حكومتونو لپاره د عمل يو كاري چوكاټ رامنځته كړي
 يبايد چې د ځنې بسپنه وركوونكو لپاره د بېوزلۍ د كموال يپورونو او نور امتيازاتو لپاره وړتيا څرګنده كړ

د . دي ىمګر پر يو شمېر اصولو والړ بدلون منونكىكه څه هم چې د دغه پاڼو جوړښت . يكړ چمتوستراتيژي پاڼه 
  : ژي بايديوالي ستراتبېوزلۍ د كم

 ؛د هېواد شخصي پروګرام وي ىپه مرسته جوړ شو يود مدني ټولنې او خصوصي سكتور د نظر •

  ؛و څرګندويي وكړيد بېوزلو د ګټ •

 ؛امكانات ولريد بېوزلۍ د څو اړخيزه طبيعت د پېژندلو  •

 وي؛ او ىوسره جوړ ش) د دوه اړخيزه، څو اړخيزه او نادولتي موسساتو په همغږۍ( ګډه توګهپه  •

 ؛د بېوزلۍ د كموالي لپاره په اوږدمهال كې د ګټې اخيستنې وړ وي •

اوسه د  شوي چې الترتسويد پروګرامونه د هغه شمېر هېوادونو لخوا  هلنډمهال ستراتيژۍد بېوزلۍ د كمولو د 
كې  )م مخ 43( غونډه كال د برلين په 1380د . ته چمتو ندي رامنځته كولود بشپړ پروګرام  ستراتيژۍبېوزلۍ د كمولو د 

 هلنډمهالهغه  ستراتيژۍد بېوزلۍ د كمولو د  بېرهسر ڼېپا ييژتوزلۍ د كمولو د ستراېد بافغانستان دا ومنله چې 
د افغانستان د پرمختګ د . برابره شوى واىې پورى مياشت ي تركال د غبرګول 1384د  بايد چېچمتو كړي،  پاڼه

رامنځته  يداسى پريكړه وشوه چې د افغانستان د ملي پرمختګ ستراتيژكال د ورى د مياشتې په جلسه كې  1384
 يد افغانستان د ملي پرمختګ لنډمهاله ستراتيژ. ې معيارونه تر سره كړيڼپا يكول به د بيوزلۍ د كموالى د ستراتيژ

يې د  ته هيواد، كال د مرغومى په مياشت كې په الره واچول شوه 1384څخه وروسته د  تياريو مياشتو 9 د چې
  . د عملي كېدو الره خالصه كړهپاڼې  ييژتسترا ېوزلۍ د كمولو د بشپړېب
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او نړيوال ، شو ودلښېك ۍ بنسټيژتسترا ېبشپړد  ختيامپرا يد افغانستان د ملپه مياشت كې  يد ور كال 1387د 
كه . توګه وسپارل شو پاڼې په يد افغانستان د بيوزلۍ د كمولو د ستراتيژ بانك او د پيسو نړيوال وجهې صندوق ته

 تسويدژي يسترات د مرستو يوهنړيوال بانك به د افغانستان لپاره د هېواد په كچه  ،تصويب شي ژيتيستراچېرې دغه 
، څارنې د پورونواو  يبه پالن شوي كارونه د يو معين وخت په دوره كې په مفصله توګه بيان كړ ژييدغه سترات. كړي

  .  كوي ېمعلومات وړاند به پروسو په هكلهمرستو د ي او تحليل او د تخنيك

  (PAG) د پاليسۍ د عمل ډله
په مياشت كې  غبرګوليكال د  1385، چې د ىد ځواك مديريتد پاليسۍ د عمل ډله يوه لوړ پوړي كاري او د بحران د 
 ،شوه تاسيسه قوماندان ډيويډ ريچارډز په وسيل و د هغه مهالد ولسمشر حامدكرزي او د نړيوالو سوله ساتو ځواكون

  .كې د زياتېدونكو بلواوو ګواښ په ګوته كړي واليتونوترڅو د افغانستان په سهيلي 

د افغان تر څو ظرفيت ته وده وركړي،  اداري لوړ پوړيد افغانستان  د اړوندد دغه ډلې موخه داده چې د بحران په 
د . ي زياته كړيو مسايلو همغږروندو نوعملياتو او په امنيت پورى اړ يټولنې ترمنځ د امنيت ېاو نړيوالدولت 

د مشرانو په (دغه غونډه كې د ملي امنيت سالكاران كې يو ځل غونډه كوي، چې په  مياشتپاليسۍ د عمل ډله په 
؛ د دفاع، كورنيو چارو، د كليو د بيا رغونې او پراختيا، د مخابراتو او معلوماتو د تكنالوژى، د نشه يې توكو )توګه

يس، په افغانستان كې د ملګرو ئى او د معارف وزيران، د سيمه ييزه حكومت دارى خپلواك رياست رپر ضد د مبارز
او د افغانستان لپاره د امريكى د امنيت د  لوړ رتبه استازې، نړيوال سوله ساتى ځواك، مرستندوى هيأتملتونو 

امريكې متحده اياالت، آستراليا، كانادا، د يې، ناو د برتا )ئځواكونه وګور يتالفئمخ كې ا م5په ( ؤقتي قوماندانىم
  . يپكې ګډون كو استازىټولنې خاص  يدنمارك، او هالند سفيران سره د اروپاي

ت، چې د حكومتدارۍ د لوړى كچې يوه اداره ده، أكال كې د همغږۍ او څارنې ګد مديره هي 1386وروسته لدى چې په 
هيأت د امنيت فعاله كميټې  وړيپه مياشت كې دنوم تلىل د كا 1387، د پاليسۍ د عمل ډلې غړو د هشو هبيا جوړ

د عمل ډله د  ۍد پاليسدى توګه به مسايلو د بحث لپاره په كار اخيستلو باندى هوكړه وكړه، په  ۍ اړوندڅخه د پاليس
 دنده كې به ې پهد عمل ډل ۍهمدارنګه هوكړه وشوه چې د پاليس. عملياتي مسايلو د بحث لپاره پكار واچول شي

امنيت، بيارغونه، : ډلوي كار 6 واوسمهال دغه ډله د خپل. امنيتي مسايل چې په ټول هيواد پورى اړه لري، شامل وي
سره د اړيكو د  ېمبارزوړاندى توكو پر ياو د نشه ي يستراتيژيكه مفاهمه، د استخباراتو ايتالف، حكومتدار

  . څخه كتنه كوي يله څرنګوال تياپياوړ

ي زياتول؛ د افغانستان د ملد لېږلو مرستو  ې دسهيلى سيمو ته د بيارغون: نو كېبرياليتوبو اساسي په د دغه ډلې
يو ګډ امنيتي پالن د بهير لپاره  ې دترمنځ د راى وركوونكو د نوم ليكنپوځيانو  وامنيت د ځواكونو او د نړيوال

همكارانو ترمنح  ولت او د هغه نړيوالچې د دو ي،شامل د ملي مركز پرانيستلۍ د رامنځته كول؛ او د اړيكو د همغږ
دغه ، او له هغه وخت را په دى خوا د دولت د رسنيو او معلوماتو نوى مركز. ږد بنياد جوړ كړېږد رالېيې د معلوماتو د ل

 .دنده په غاړه اخيستى ده
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  د پاريس كنفرانس
http://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files_١٥٦/afghanistan_٤٩٨/international-

conference-in-support-of-afghanistan-paris-١٢th-june-٦٣٦٦_٢٠٠٨/index.html 

دغه كنفرانس د . يد افغانستان د مالتړ نړيوال كنفرانس چې په عامه توګه د پاريس كنفرانس په نامه پيژندل كېږ
مون په ي بان ك يملتونو سرمنشفرانسى ولسمشر نيكوالس سركوزې، د افغانستان ولسمشر حامد كرزى او د ملګرو 

د  ې كېغونډ ېنړيوال ېستر دىپ. شو پرانيستله ټمه نې23مياشتې په د  يكال د غبرګول 1387ګډ مشرتابه د 
د افغانستان د حكومت د ټوليز  ي، دغه ستراتيژافتتاح شوهپه رسمي توګه ي افغانستان د ملي پرمختګ ستراتيژ
د له مينځه وړلو  ۍو او ميكانيزمونو په موخه طرح شوى ده، او د هيواد د بى وزلليد د ترسره كولو لپاره د لومړيتوبون

 انو دټولنې لخوا د افغان ېدغه كنفرانس د افغانستان حكومت او د نړيوال. يكېږ كارولپاڼې په توګه  يستراتيژد 
په موخه د همكارۍ څرګندوى د مالتړ لپاره د الندى ګډ كار  ۍمشرتابه الندى د افغانستان د ملي پرمختګ د ستراتيژ

  . يادونه وشوه، چې بيا د دغه كنفرانس د پايلى په اعالميه كې يې ؤ

د دغه كنفرانس اعالميې بيا تاييد كړه چې د افغانستان تړونليك به د دغه هيواد د پرمختګ د اساس په توګه پاتى 
او بريښنا په  ېلو لپاره په تيره بيا د كرنوړتيا د پياوړى كو يشي؛ همدارنګه دغه اعالميې د سازمانونو او اقتصاد

يو ګډ مسؤليت په بڼه د مرستو د كيفيت او د همدارنګه دغه كنفرانس . كړي ېكې، د لومړيتوبونو الرى څرګند برخه
د منابع  ېټولنې هوكړه وكړه چې ال زيات ېنړيوال. په اړه د ژمنو په نوى كولو كې مرسته وكړهاغيزمنتيا د پياوړى كولو 

په . ګړنده كړياو سياسي سمون  يبرابرى كړي، او د افغانستان حكومت ژمنه وكړه چې اقتصاد په موخه ۍښه همغږال 
كال د ټولټاكنو لپاره د  1388د  او همدارنګهد پلى كولو  ۍدغه كنفرانس كې د افغانستان د ملي پرمختګ د ستراتيژ

 .ميلياردو ډالرو ژمنه وشوه 20په موخه د  ۍتيار

  ) ELECT( لوړتيا ونوظرفيت يزواو ټاكن حقوقيكي لپاره د د راتلون
http://www.undp.org.af/WhoWeAre/UNDPinAfghanistan/Projects/dcse/prj_elect.htm 

ختيايي ادارې لخوا مخته اپروژه چې د ملګرو ملتونو د پر لوړتيا ونو دظرفيت زوياو ټاكن حقوقيد راتلونكي لپاره د 
بنسټ په كار ركلونو د ټاكنو د ارزولو څخه د السته راغلو سپارښتنو پ 1383او  1382كال كې د  1384بېول كېږي په 
خپل  سره سم يېسيس تادا پروژه د ټاكنو په خپلواك كميسيون كې د ظرفيت د جوړولو هڅه كوي چې د . پيل وكړ

كولو لپاره د سازمان مينځي موافقت  ىد دې پروژې يوه بنسټيزه برخه دهغو فعاليتونو د همغږ. فعاليت پېل كړې دى
د ظرفيت  پياوړتيا ده چې د هغوي له الرې سازمانونه كوالي شي د ټاكنو د خپلواك كميسيون د مالتړ لپاره ځانګړې 

  . چارې سرته ورسوي

ليكنې وركوونكو د نوم  ىد را: ې د ظرفيت د پياوړتيا پروژه نورو بنسټيزو موخو ته هم ورسېدهكال ك 1385په 
د ملي پروګرام سره چې وګړو د احوال د ثبت د ليكنې يې  وركوونكو نوم ېزمايښتي پروژې چې د هېواد په كچه د رايا

  . بشړى كړى، ېتر سره شو يوځاى په كابل، باميانو او ننګرهار كې
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 1386پروژه اوسمهال د ملګرو ملتونو د امنيت د شورا د  لوړتيا ونو دظرفيت يزواو ټاكن حقوقيونكي لپاره د د راتل
په پرېكړه ليك اجرايي بڼه ده چې افغانستان ته نړيوالې ټاكنيزې مرستې ) مه 20ۍ د مياشتې كال د فبرور 2008د ( كال

استازي  ځانګړي او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د) مخ UNAMA، 10( تأهي مرستندويهافغانستان كې د ملګرو ملتونو 
  : دغه پرېكړه ليك.  له الرې رالېږدوي

، ېفني مرست د پروسېد ټاكنو ) د ټاكنو د خپلواك كميسيون له الرې توګهپه ځانګړي (ه ند افغان چارواكو په غوښت
د مالتړ لپاره د اړينې ې پروسې د دغ، او هڅې تنظيموي، دفترونو او سازمانونو بسپنه وركوونكود نړيوالو چې 

  بودجې په چمتو كولو  كې خپل مالتړ مشخص كوي؛ او 

د راتلونكو ټاكنو لپاره د افغاني ارګانونو د لويې ونډې يادونه كوي او افغان دولت دې ته هڅوي چې د نړيوالې ټولنې 
وركوونكو د يوه  هسره سم د راي) مخ 22( يكل ال چټك كړي او د افغانستان د تړون ىاو چمتووال هپه مالتړ پالن جوړون

  . دايمي نوم لړ د چمتو كولو پر اړتيا ټينګار كوي

يوه هر اړخيزه څارنيزه دنده لري، د  تأهي مرستندويهپه افغانستان كې د ملګرو ملتونو پداسې حال كې چې 
او د  ىددستور پلى كوونكى مټ  دپروژه د ملګرو ملتونو  لوړتيا ونو دظرفيت يزواو ټاكن حقوقيراتلونكي لپاره د 
ټاكنو د  ، دفعاليتونو د تنظيمهمغاړې كولو، د د ، د مرستندويانو د پانګې اچونې د طرحى او ادارى پروژې د پروګرام

  . مالتړ لپاره د مالي مرستو د تخصيصولو، او رپوټ وركوونې چارى پرمخ بيايي

كال كې د  1388په . پروسو د مالتړ لپاره وغزول شوه كې د ټاكنيزود زمري په مياشت كال  1387دا پروژه د 
او واليتي شوراګانو ټاكنو ته په پام سره دغه  ولسي جرګېكال كې د  1389ولسمشرۍ او واليتي شوراګانو او په 

 كال د تلې په مياشت 1387په بهير كې چې د ليكنې وركوونكو د نوم  ىپروژه د ټاكنو د خپلواك كميسيون سره د را
د هغې مرستې سربېره چې اوسمهال د ټاكنو د خپلواك كميسيون په مركزي دفترونو . ، فني مرسته كويهل شوېكې پ

كميسيون واليتي دفترونو ته د خپل فعاليت د غزولو  ټاكنو د خپلواك پروژه په ټول هېواد كې دغه دتمركز كوي، 
د كميسيون د واليتي دفترونو و د ترسره كولو لپاره كې د ټاكن په بهير دوو راتلونكو كلونو دپالن لري ترڅو لدې الرې 

  . كړي لوړظرفيت د چارواكو تخنيكي 

كال د  1388نوى كاري چوكاټ د . كې د دغه پروژې د فعاليتونو تمديد تصويب شود ليندۍ په مياشت كال  1387د 
ډلو لكه مدني ټولنه، رسنۍ، د  او د پراخه ټاكنيزو) له ډلې د ټاكنو د شكايتونو كميسيون ىد هغو( ټاكنو د پروسې 

  . پراخې لړۍ مالتړ كوي ىټاكنو كورني څارونكي او امنيتي فعالينو سره د فعاليتونو د يو

كې پاي د تلې په مياشت كال  1389د راتلونكي لپاره د حقوقي او ټاكنيزو ظرفيتونو د لوړتيا پروژه چې وخت  يې د 
  .يې رهبري كوي د ملګرو ملتونو پرمختيايي ادارهېږي او د ته رسېږي د ګڼ شمېر مرستندويانو لخوا تمويل
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  (BPHS) بنسټيزه ټولګه نود روغتيايي خدمتو
 1381د روغتيا وزارت لخوا د لويو بسپنه وركوونكو په همكارۍ په  (BPHS)ټولګه  هبنسټيز نود روغتيايي خدمتو

په  چې چمتو كوليوه معياري ټولګه  نوتوخدم د روغتيايي) 1: دا پروګرام دوه موخې لري. كال كې په كار پيل وكړ
د اوسېدونكو د شمېر ) 2د وړاندې كولو بنسټ جوړوي، او  نوكونو كې د روغتيايي خدمتويلمړنيو روغتيايي كلين

  . بيا توزيع كول نوته د برابر السرسي د چمتو كولو له الرې د روغتيايي خدمتو نوروغتيايي خدمتو په اساس

وړاندې كوي او د ناروغتيا او د مړينې اصلي  ونهبنسټيزه ټولګه په ټيټه بيه روغتيايي خدمت نود روغتيايي خدمتو
د افغانستان . دغه پروګرام پر هغه حاالتو چې پر ښځو او ماشومانو اغېزه كوي زيات تمركز لري. الملونه په ګوته كوي

ټيزې ټولګې موخه داده چې ټولو افغانانو د بنس نوسره سم د روغتيايي خدمتو )م مخ51(د زريزې د پرمختيايي موخو
وړاندې كړي، په ځانګړي ډول هغو كسانو ته چې بېوزله دي او په ليرې پرتو كليوالو سيمو كې  ونهته روغتيايي خدمت

  . ژوند كوي

 اروپاد او  ونهپه لومړي سر كې نړيوال بانك، د امريكې متحده اياالت -دغه پروګرام دخپل سترو بسپنه وركوونكو
بنسټ د عامې روغتيا وزرات د نادولتي موسسو سره تړون وكړ چې په زياتره واليتونو رميسيون، سره د موافقې پك

بنسټيزې ټولګې د نادولتي موسسو لخوا، او په يو كم شمېر واليتونو كې د خپلو واليتي  نوتوكې د روغتيايي خدم
خصوصي شركت ته د -عامه دغهپه لومړيو كې  كه څه هم زياتره خلكو. روغتيايي دفترونو له الرې توزيع كړي

د روغتيا سكتور يې په وو السته راوړنو له الرې ښ وډېر اما نوموړې ټولګې د خپلوبدګمانۍ په سترګه كتل، 
  .اغېزمنو سكتورونو په ډله كې راوست وزياتد  ترټولويو افغانستان كې 

بنسټيز روغتيايي مركزونه،   ) 2روغتيايي پستونه،  )1: ټولګه د آسانتياوو په څلورو مرحلو كې وړاندې كېږي دغه
د بنسټيزه ټولګه همدارنګه  نود روغتيايي خدمتو. د ولسواليو روغتونونه) 4 او هر اړخيز روغتيايي مركزونه،) 3

 .  بيارغونې لپاره معيارونه ټاكي ېكاركوونكو د روزلو او ددغه اسانتياوو د بنسټيز

د  ېټولګ ېبنسټيز نود تلې د مياشتې د احصائيې له مخې د روغتيايي خدمتوكال  1386وزارت د د د عامې روغتيا 
   .روغتيايي لومړني خدمتونه چمتو كړي دي چې په كليو كې اوسېږيخلكو ته  هغو په سلو كې 82افغانستان  

  (MDG) د زريزې پرمختيايي موخې
www.un.org/millenniumgoals 

 (MDGs) ي حكومت اعالن وكړ چې د ملګرو ملتونو د زريزې پرمختيايي موخېكال كې د افغانستان انتقال 1383په 
د زريزې پرمختيايي موخې . سرته ورسوي نځ ته شول،يكال كې رام 1379چې د ملګرو ملتونو د سرمشريزې لخوا په 

نو لپاره د كاري چې په ټوله نړۍ كې د ملي پرمختيايي پاليسيو او د بيارغونې د لومړيتوبو ېته شو نځيددې لپاره رام
د زريزې پرمختيايي . يد ېكلونو لپاره ټاكل شو 1399او  1394چوكاټ په توګه كار وكړي، چې معيارونه يې د 
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اته . كې منظور شوې دهتړون ليك  پهاو د افغانستان  ،)م مخ36( يژۍتسترا په پرمختګ يمل د افغانستان دموخې 
  :پرمختيايي موخې دادي

 نځه وړل؛يلۍ له مد بى سارى لوږې او بېوز .1

 ؛د لومړنيو عمومي زده كړو سرته رسول .2

 او د ښځو پياوړيتوب؛ ودهد جندر د برابرۍ  .3

 د ماشومانو د مړينې د كچې كمول؛ .4

 ؛ښه كولد روغتيا  ميندود  .5

 يا او نورو ناروغيو سره مبارزه؛رايډز، مال/ د ايچ آي وي .6

 ؛ اوثبات ډاډمنول د د چاپيريال .7

 .نځ ته كوليګډون رامد پرمختګ لپاره د نړيوال  .8

د . كړه هد امنيت ښه كول، ور زيات: دغه لست كې افغان دولت د خپلو نوښتونو د پرمختګ لپاره يوه نهمه موخه په
كال د غبرګولي په مياشت كې افغان دولت د زريزې د پراختيايي موخو پر پلي كولو او د هغه په پرمختګ د  1384

د هغه په ترڅ كې د رپوټ ؤ چې ” كال   1399افغانستان لرليد په  “ د ډې پايلهد غون. بحث لپاره يو كنفرانس جوړ كړ
، دهېواد د پرمختګ لپاره د ظرفيت كال كى به تر سره شي بيا كتنه وشوه 1399كال زياتره موخو ته چى په  1394

  .پيژندل او د هيواد د پرمختګ په الره د  امنيتي ستونزو جوړولو پر وړاندې د شته خنډونو

 ادارهسهيلي او لويديځ افغانستان او بلوچستان د همغږۍ  د
(SWABAC)  

 ېد دغ. دغه ټولنه د افغانستان په سهيل كې د افغاني او نړيوالو نادولتي موسسو د همغږۍ په موخه جوړه شوېده
  .پرانيزي ؛ او پالن لري چې په نږدې راتلونكي كې په كابل كې يو ساحوي دفترلنې مركزي دفتر په كندهار كې ديټو

نادولتي موسسو لخوا رامنځته شوه چې په بلوچستان او  12ل كال د وږي په مياشت كې د هغه 1367دغه ټولنه د 
ټولنې د غړيتوب د السته راوړلو لپاره نادولتي موسسه  ېد دغ. ه د افغان كډوالو سره مرسته كويافغانستان كې دنن

ه لېوالتيا ولري او همدارنګه د بودجې ثبوت ولري، د پنځو بايد په سهيلي افغانستان كې كار وكړي، همغږۍ ت
كال د وږي د مياشتې راهيسې دغه  1386د . نادولتي موسسو لخوا تصديق شوي د سازمان په اړه معلومات ولري

دغه ټولنه د غړيتوب منظمې غونډې، د عمومي اسامبلې مياشتنۍ غونډې او د مشورتي كميټې . غړي لري 38ټولنه 
  .په الره اچويهرو دوو اوونيو كې  ګردئ مېز جوړوي، برسېره پردې د اړتيا په وخت كې غونډې  لپاره په
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همغږي، : د سهيلي او لويديځ افغانستان او د بلوچستان د همغږۍ د  ټولنې فعاليتونه په دريو برخو وېشل كېږي
د مرسته رسولو لپاره د پاليسۍ د څو تردغه ټولنه خپل غړو ته يو جرګه ځاى برابروي  .او ظرفيت جوړونه مدافعه

او په سهيلي افغانستان كې د مرستندويه ټولنو په  ئلوالرښوونكو كرخو، د سرچينو مديريت او نورو عملياتي مس
د  ټولنهدغه . منځكې د همغږۍ د پياوړتيا د وروستنۍ موخې په اړه د خپلو انديښنو په هكله څرګندونې وكړي

د افغانستان  ،)م مخ 40(سسو د همغږۍ د ادارې ؤنادولتي م يد افغان په تسويد كې) مخم 64( الركړنسسو د ؤنادولتي م
د خپلو غړو  .په ګډون، برخه درلوده) م مخ 21(او د افغان مېرمنو سازمان  )م مخ33اكبر، (لپاره د مرستو د همغږۍ اداره 

افغانستان د ملي پرمختګ ستراتيژۍ نادولتي مؤسسو په مشرۍ او د سهيلي زون د استازي په توګه، دغې ټولنې د 
)ANDS، 36 د كرهنې او د كليو د پراختيا د سكتورونو په پرمختګ كې اغېزمن رول لوبولى) مخ.  

غړې هم ده او د كندهار د واليتي پرمختيايي  )م مخACSF ،19(مجتمع د  ېولنټد افغان مدني دغه ټولنه همدارنګه 
  . پاره د مشرتابه اژانس نوم وركړل شوى دىكميټې د محلي مرستې او همغږۍ د سكتور ل

په راتلونكې كې د ټولنې ګډ پالنونه به تر ډېره حده د وركشاپونو، زده كړې او د منابعو د يو مركز د پرانستلو له الرې 
د ټولنې مالي منابع د حق العضويت له الرې تأمنېږي؛ او د . د مدني ټولنې د ظرفيتونو په لوړولو باندې تمركز كوي

  .  څارنې او ارزونې پروژې يې د ملګرو ملتونو لخوا تمويلېږي

  (IDLG) د سيمه ايز حكومت خپلواكه اداره
ه چې په دد يو فرمان پر بنسټ پرانستل شو، او دنده يې دا  ولسمشرۍد  ټهمه نې8په  وږيكال د  1386دغه رياست د 

همدارنګه دغه دفتر د واليانو او ولسواالنو، د  .او ثبات رامنځته كړي والى ښه ۍ كېحكومتدارپه سيمه ييزه كچه 
د دوهم فرمان  ېد مياشت غويېكال د  1387د . دنده په غاړه لري څارنېد ) كابل پرته له(واليتى شوراګانو او ښارواليو 

د رامنځته كولو د پروسې  ۍپاليس ىڅخه وروسته، دغه رياست ته د افغانستان لپاره د سيمه ييزه حكومتدارۍ د يو
  . سازمانونه شامل وو يوزارتونه او حكومت 23رهبرۍ دنده وركړل شوه، په دغه پروسه كې  د

پروسو او نهادونو له  وديموكراتيك او عادالنه ۍ،حكومتدار ښېپه سيمه ييزه كچه د ”د دغه رياست دنده داده چې 
كې  چوپړ په وړاندى كولوو د رامنځته كړي، ا ودهاقتصادي  يالرى  ثبات او سوله پياوړى كړي، پرمختګ او مساو

مړيتوبونه، لود دغه رياست  “.يتوګه د افغان ښاروندو د ژوند كيفيت ښه كړ ېپه د ترڅو ي،ښه والى رامنځته كړ
، د دغه رياست پنځه كلن شاملى دي چوكاټ كې يد دغه رياست په ستراتيژيك كار، او دندې يستراتيژ

او د سيمه ييزه حكومتداري د ) يكلونه تر پوښښ الندى راول 1391څخه تر  1386 د چې(پالن  يستراتيژيك كار
كلونو په اوږدو كې به پلې  1391او  1388د  او) ه شوىبشپړكال په وروستيو كې  1386چې د (پاليسې په مسوده كې 

  . دي ى، راغلشي
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 :ددغه رياست موخې په الندې ډول دي

حكومتدارۍ مالتړ  ېچوكاټ د ښ يافغانستان كارچې د سيمه ييزه حكومتدارۍ لپاره د  ترڅو يقيني كړي •
ې په سيمه چ، جامع حكومتدارۍ ې، همغاړاغېزمنې، ګډى، ى، مسؤلى، شفافىد آزاد ګډون، په يكو

 . يوه حاكميت او عامه توافق پربنسټ والړد ييزه كچه د قانون 

سازمانونه  يتپه سيمه ييزه كچه حكوم يقيني شي،ددى لپاره چې په حكومتدارۍ كې د خلكو ګډون  •
وړ پرمختګ  نظرد  ه كېساتن په كولو او د حقونو ىپه وړاند خدمتونو ترڅو د يكړ يې او تقويه يپرانيز
 . يش السيباندى بر

ي، او بيا له دغو فرصتونو څخه مالتړ وكړ يلپاره فرصتونه رامنځته كړ ذيدخله مراجعود ښاروندانو او  •
 . يارۍ كې ګډون وكړپه سيمه ييزه حكومتد يهغوى وكوالى ش ترڅو

پروګرامونو او فعاليتونو په تسهيل او  يد هغوى د مل ،حكومتدارۍ سازمانونهې د سيمه ييز ترڅو •
  . يفعال ګډون لري، ڼې په موخه په الره اچول كېږېګوړاندى كولو كې چې د افغانانو د ښ

 چارو كې ، سياسيښوونه او روزنه په چې ښځې ډاډ ترالسه شيكې دا دنده هم شامله ده چې  پروګرامد دغه رياست په 
 . عدالت څخه مساوي ګټه واخليد ګډون او 

دغه رياست د يو لړ دندو او فعاليتونو مسؤليت په غاړه لري چې په دغو دندو او فعاليتونو كې يوه ابتدايې دنده د 
 . يوه ټوليزه پاليسۍ جوړول او دهغې نظارت او مشرتوب دىسيمه ييزه حكومتدارۍ لپاره د 

 :د لمړي كال فعاليتونه دا دي) كال د وږي په مياشت كې 1387( په اساسرپوټ  يد دغه رياست د كلن

د واليتونو، ولسواليو، كليو، (كچې كاري ګروپونو جلسى يې تر سره كړي  ېد لوړ: يحكومتدار •
؛ د )ىمايېلزاو  يې ټولنو، او په سيمه ييزه كچه مالي او پالن جوړونې يښارواليو، ښځو، ځوانانو، مدن

مالي  ياو واليت يو، ښارواليود كليو، ولسوال ې؛مسوده يې بشپړه كړ ۍد پاليس ۍزه حكومت داريسيمه ي
 . برابر كړي دي ونهكاري چوكاټ يې سيستم لپاره

د دندو  ي، د والاچولىالرښودونه په الره  يپه لسو ولسواليو كې يې عمليات: اصالحات يعامه ادار •
پروګرام د سيمه ييزه ادارو كې يې د بودجې د سمون په ، ى دىې رامنځته كړصندوق ي يوجه ياتيعمل

 ، ى دىنوښت رامنځته كړ

 يزه جوړښتونو لپاره د ظرفيتونو د لوړواليد دغه رياست د مركزى دفترونو او سيمه ي: د ظرفيتونو لوړوالى •
 . اچولى دهپه الره يې  ۍپاليس



 الف څخه تر يا

55 

چې د  و كامپلكسونو سرهد اتلسو نوراو امپلكسونو رغونه د پنځلسو ولسواليو د ك: بنسټونهزه يسيمه ي •
چې د حكومت د ملي لومړيتوبونو د  موخه پروګرامد د افغانستان د ثبات  ،دو په حال كې ديېرغ

ترسره كړى تفتيش  د حسابي چارو د بيالنس د افغانستان د ثبات د پروګرام لپاره يېى، پروګرامونو څخه د
زه يد سيمه ي ېد بيا رغولو او د پرمختګ د ظرفيتونو له الر بنسټونو يد اساس وټولنيزه ادار ي، د محلدى

 . دي حكومتدارۍ پياوړى كول

د عايداتو د  .ى دهد يو شمېر ښارواليو لپاره يې اداري طرحو ته توسعه وكړ: له ښارواليو څخه مالتړ •
او د سلو ميليونو امركايې ډالرو په تو د ادارى لپاره يې پالنونه جوړ كړل، ارامنځته كولو لپاره او د كثاف

 . ى دىكړ هكچه يې د سركونو د بيا رغولو يو پروګرام طرح

واليتي 1581چې د  )م مخPDP ،81( پالنونو ياييپرمخت يد واليت: اړخ پرمختيايي ۍد حكومتدار •
د وزارتونو  مرسته په بركې لري، ترڅوسره د طرحى د فرمان  پرمختيايي پالنونو د پروژو په اړه د ولسمشر

محلي اقتصاد د پرمختګ د د پروژو بودجه ورګډه كړي، او  ونوپالن ياييپرمخت يپه بودجه كې د واليت
 . اچولى دىپروګرام يې په الره 

 ېتوكو پروړاندى د مبارز يد نشه ي يې په واليتونو كې:  مبارزه وړاندىپه واليتونو كې د نشه يې توكو پر •
 . وړه كړى دهج يلپاره د دغه رياست ستراتيژ

و ته واليت كې عمليات ګو پهورد د مدني پوهاوي پروګرام لپاره يې د د افغانستان: و دخيلولادار واستازد  •
شوراګانو د  ييې د دوديز مشرتابه د سيستمونو او ډلو پياوړى كول دي؛ د واليت موخه، چې هواره كړه هالر

 . رامونه په الره واچولغړو لپاره يې د كاري هداياتو او د ظرفيت جوړولو پروګ

لپاره يې د ناوروينو  ه استولو د چمتوواليد مرستد طبيعي يا فزيكي پېښو په حالت كې : د ملي پروګرامونو تسهيلول
  .د ادارى د عكس العمل سيستم طرح كړ

  (JSR) د عدلي سكتور سمون
يو جز څخه  جزوپنځو له تيژۍ سترا د د اصالحاتود افغانستان د حكومت د امنيتي سكتور  لد عدلي سكتور سمو

 اخستلپغاړه فعالينو لخوا  ګڼ شمېر چې په مساوي توګه د شامله ده د پروژو يوه پراخه لړۍ پدغه سكتور كې. دى
نوښتونو كې بوخت او  په سموند نه چې د عدلي سكتور ود افغانستان حكومت په دننه كې دايمى سازمان. كېږي

، د ايتاليا، د امريكې متحده ي؛ د عدليې سكتور ستر بسپنه وركوونكپخپله د سمون تر هدف الندى دى هغه
د ملګرو ملتونو يو لړ سازمانونه هم د عدلي سكتور . يروى او جرمنى او د برتانيې هيوادونه دا، كانادا، ننهاياالتو

نشه يي  ام، دپروګريايي هيأت، د ملګرو ملتونو د پرمخت ه، لكه د ملګرو ملتونو مرستندوييسمون سره مرسته كو
 سكتور يد عدل. صندوق ي، د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهاداره ملګرو ملتونو توكو او جرمونو پروړاندى د

  :، لكهيامل دشنوښتونه  ۍعامه السرسد پرمختګ او له كښته نه پورته  يسمون كې له پورته نه كښته سازمان په
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غونه او د عدليې سكتور د كاركوونكو روزل او د ظرفيتونو رغونه او بيار اورګانونو د بنسټونود عدلي  •
 لوړوالى؛ 

 د روزلو كورسونه؛  نوپه ځنو پوهنتونونو كې د مدافع وكيال •

 ؛د قانون مسوده ليكل •

 .اكامپاينونو پراختي د د عامو خلكو د خبرولو په اړه قانوني او حقوقي مسايلود  •

چې هغوى  يقيني شيتر څو ) جرګې او شوراګانې يې محلسر ك يپه لومړ(د دوديزه ميكانيزمونو ښه والى  •
 ؛ اويد ملي حقوقي نظام او د بشري حقونو د نړيوالو معيارونو سره سمون خور

د فساد پر ضد مبارزه  وړاندى مبارزه،توكو پر يلكه د نشه ي ي،د حكومت له نورو لومړيتوبونو سره همغږ •
 . او د ځمكو ريفورم

كې د يو شمېر غوره قوانينو د تصويبولو له الرې اصالحات او برياليتوبونه دلي سكتور ع پهكال را پديخوا  1379 د
، د څارنواالنو او مدافع وكيالنو روزنه؛ او د يو شمېر محكمو، وپوليس ييد قاضيانو، د قضاترالسه شوى دي؛ 
عدلي د مشرتابه الندى د واليتونو  ترهيواد د د ايتاليا . رغونه و ارګانونوسكتور نور ياو د عدل وڅارنواليو، زندانون

افغان مربيان وروزل او په ټول هيواد كې يې په سيمه ييزه كچه د  ،كې پيل شو 1382لومړيتوب په نامه پروګرام چې په 
ل په بكال كې د كا 1385ملي خپلواك مركز په  روزنيزد حقوقو . وګمارل وپه دند ي په موخهحقوقي ظرفيت د لوړوال
دغه مركز فارغينو، حقوقي مسلكي اشخاصو او د افغانستان د عدلي سكتور د . يستل شوپوهنتون كې پران

د افغانستان د حقوقو لومړى بشپړ كتابتون  كې دغه مركزپكال كې  1386؛ په يكورو ېكاركوونكو ته حقوقي روزن
  . لوتپرانيس

 په پرتلهنورو سكتورونو  دګرام سمون پرود د عدلې سكتور  ،چې فكر كېدهكلونو په اوږدو كې،  1383 - 1379د 
 ونو په سمونسكتور  دسكتور په افغانستان كې ي عدل ،كال كې 1385په داسى حال كې چې په . پاتې ديوروسته 
د نړيوالى همغږۍ په مرسته عدلي اصالحات كال د تلې په مياشت كې  1385د . ؤد مشرتابه مقام ته رسيدلى  لمړى كې

كال د ليندۍ د مياشتې د قانون د حاكميت كنفرانس، او په افغانستان كې د عدالت او  1385په دوبۍ كې د  .پيل شول
كې سمون له سكتور  يعدل په سم نګاښ د مياشتې د روم كنفرانس سرهچكال د  1386حاكميت په هكله د د قانون د 

 .  سره پيل شوى

يو لړ ګډو په  –ټولنې  ېكوونكو او نړيوالد افغانستان حكومت استازو، بسپنه ور –رانس ګډون كوونكو فكند د روم 
د اساسي فعاليتونو پلى كول له كنفرانس څخه . سره سال شوياهدافو، اساسي پرنسبونو او فعاليتونو باندى 

بسپنه د ، او د پروګرام يوروسته پيل شو چې په هغو كې؛ د ملي قضايي پروګرام، د ملي قضايي سكتور ستراتيژ
 ېپانګ ته د و پروژومالتړ او اوږدمهال ته بېړنېپروژو  وچې لنډ مهال شوهئيدهم تا ه،وركوونكو ګډه پانګه اچون
دارنګه د روم كنفرانس ګډون كوونكو پدى هوكړه وكړه چې د افغانستان د ملي م، هيكو اچونې په خاطر مرسته
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اره د افغانستان په سكتور لپ يالندى د عدل ترنظر پرمختګ د ستراتيژۍ او د همغږى او څارنې د ګډ مديره هيأت
 . او ارزونې يو سيستم پرانيستل شي ېد څارن ۍمشر

عدليې هر سازمان، لكه؛ د د افغانستان د ملي پرمختګ د ستراتيژۍ د پروسې د يوى برخې په توګه، د افغانستان 
بيا د  ۍراتيژدغه ست. جوړه كړه ي، د سمون لپاره پنځه كلنه ستراتيژۍستره محكمه، د عدليې وزارت او لوى څارنوال

كال كې د  1385سره په  ېمرست يدفتر د الرښود او تخنيكد هيأت د قانون د حاكميت  هملګرو ملتونو د مرستندوي
د د افغانستان د ملي پرمختګ  ي، د عدلي سكتور ستراتيژه دهكې ور ګډ تيژۍسمون په يوه ستراد عدلي سكتور 
ملي پروګرام او د د د عدليې . يږېتوګه څرګنده پ ۍستراتيژ ېزياته پرمختلل نه راتيژيو كې ترټولوتسكتور په س

ملي پروګرام او د سكتور  ېد عدلي. دي كال د مرغومې په مياشت كې بشپړ شوى 1386دواړه د  يسكتور ستراتيژ
، دغه كميټه به د افغانستان حكومت د لوړپوړو يپرانيستلو شاهد ود به د پروژى د څارنې د يوې كميټې  يستراتيژ
مشورى  به د پروګرام د مالتړ له يو واحد څخه همدارنګه او د يو نړيوال مديره هيأت او ،رواكو څخه جوړه شيچا

د فعاليتونو ځاى نيول دي، چې د عدلي سكتور سره يې كار  ېډل يي؛ له دغو ټولو څخه موخه د مشورتوترالسه ك
  . له منځه الړهيدو څخه وروسته له بشپړ ېد پروس ۍاو د افغانستان د ملي پرمختګ د ستراتيژ هكاو

او  يربنسټ رامنځته كېږپ ونود نړيوال بانك د الرښو (AJSPR)اوسمهال د افغانستان د عدلي سكتور د سمون پروژه 
چې د دغه  يبه د عدلي سكتور لومړى پروژه وپروژه د افغانستان د بيارغونې د وجهي صندوق لخوا تمويليږي؛ دغه 

ترڅو د حقوقي  ده، نوموړى د عدلي سكتور د سمون پروژه د دى لپاره طرح شوى. يوجهي صندوق څخه تمويليږ
بشري سرچينو او د  نوموړى پروژه. په وړاندى كولو كې د افغانستان د عدلي سازمانونو ظرفيت لوړ كړي خدمتونو

و د پروژو د ا ووااو حقوقي خبرتي ېحقوقي مرستد ؛ ۍتكنالوژپه ، د معلوماتو او اړيكو بڼسټونو په ادارىفزيكي 
  . تمركز كوي په ښه والي ادارى د) PSU(د د پروګرام د مالتړ واح همدارنګه او )POC(ې كميټې په څارن

 ؛ يپرمختګونه په الندى ډول د ركال نو 1386په دغه سكتور كې د 

دغه لي؛ غه د روم له كنفرانس څخه ريښه اخېغ په نېميكانيزم پرانيستل چې ند  ۍد واليتونو د عدلي همغږ •
په  او  د ملګرو ملتونو د پرمختګ پروګرام، په مياشت كې پيل شو كال د چنګاښ 1387چې د  نوښت

 همكارانود اساسي د عدلي سكتور  په ګډه توګههيأت لخوا  هملګرو ملتونو د مرستندوي افغانستان  كې د
سره مرسته وكړي ترڅو  حكومتد د افغانستان چې  دى ، ددى لپاره طرح شوىسره يوځاى پرمخ بيول كېږي

په سيستماتيك ډول له كابل څخه بهر ته د قانون حاكميت پراخ كړي او په واليتونو كې د عدلي مرستو 
 . يته ښه والى ور وبخښ وړاندى كولو

 ؛ اوتاسيس يرسم ټولنېو د ناليكې د افغان وك د چنګاښ په مياشت •

د حقوقي  څخه وروسته، ه د تصويبېدوپه مياشت كې په رسمي توګ د حقوقي مرستو قانون د چنګاښ •
د حقوقي  په وسيلهبهرنيو مرستو او  مالتړ  په مياشت كې پرانيستل شو؛ د مرستو مديره هيأت د ليندۍ

  .كې پيل شي كال 1387ښايې په  سيستم چې د دولت لخوا اداره كېږي، مرستو هغه
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  د قضاء او د قانون د حاكميت په اړه د روم كنفرانس
  .ې د عدلي سكتور سمون وګورئمخ ك م55په 

  (ACKU) د كابل په پوهنتون كې د افغانستان پېژندنې مركز
org.ackuaf.www  

د السرسي چې سرچينې راغونډوي او  ىد كابل په پوهنتون كې د افغانستان پېژندنې مركز يو غير انتفاعي سازمان د
 17000دغه مركز له   .ې په ګوته كويملي جوړښت ننګوند د افغانستان ې تسهيل كړي چې ړنڅېهغه وړ يې ګرځوي ترڅو 

و د د سرچين )م مخ33(ادارې كې د افغانستان لپاره د مرستو د همغږۍ د  ىڅخه زيات لست شوي توكي لري چې په هغو
نډولو ترټولو پراخه ټولګه چمتو دغه مركز په سيمه كې د افغانستان د اړونده توكو د راغو. مركز توكي هم شامل دي

   .كال د وږي په مياشت كې په خپلواك ډول تأسيس شو 1384دغه مركز د  .كوي

د افغان دولت، د ملګرو ملتونو د دفترونو،  – ژبو، انګرېزي او نورو توكي په پښتو، دريد يادى شوې ټولګې 
دغه ټولګې د روغتيا او كرهنې د ښو . توليدېږي نادولتي موسسو او نړيوالو پوهانو او څارونكو لخوا په پراخه كچه

لپاره مبارزه ښيي، وروستني قوانين، د  نو، بې ساري كورني اسناد چې د ښځو د حقوتحليلسياسي كړنالرو، 
و په اړه عملي كارونه په زيات شمېر كاروند مجاهدينو كميابې خپرونې، ميراثي كلتوري مسائل او د افغاني ادبياتو 

   .بركې لري

و كوټه زده كوونكو، محصلينو او پاليسي جوړوونكو ته له انټرنټ سره تړلي د كمپيوټر ونكمركز د لوست ينوموړ د
بصري څانګه كې د اوسنيو خبرونو - په سمعي. چمتو كوي) ډيټا بېس(آسانتيا او د دغه مركز د معلوماتو سرچينه 
د  ،وروستي تاريخ پېښې ديډيوګانې، د افغانستان و په هكله راز راز رپوټونه او د نادولتي موسسو د پروګرامونو

د لوست كوټې اوس مهال د كابل  د دغه مركز د كتابونو كوټې او. توكم د پېژندنې او كلتوري فلمونه پكې شامل دي
كې خپله  ساحهخره د كابل پوهنتون په مركز موخه داده چې باال دغهكتابتون كې واقع دي، مګر د مركزي پوهنتون په

كال تر لومړيو  1388ميليون امريكايي ډالرو په لګښت يوه نوې ودانۍ د  2په پالن كې ده چې د  .كړي جوړه ۍودان
د افغانستان د حكومت لخوا تمويلېدونكې دغه نوې ودانۍ به د كابل پوهنتون په ساحه كې . پورى بشپړه شي
   .   موقعيت ولري

تېرو، اوسنيو او  پهكړي كومه چې د افغاني ټولنې تسهيل سرسي لويه موخه داده ترڅو هغه پوهې ته ال مركز يد نوموړ
ځانګړې . ټولنيزو، اقتصادي، سياسي او كلتوري خوځښتونو په پوهېدو كې مرسته كوي وختونو كې د راتلونكو
  : ديپه الندې ډول  موخې

 ؛ ته الر هواره كړي د معلوماتو د زېرمې چمتو كول ترڅو په افغانستان او بهر كې څېړنې •
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ســــرچينې او مســــلكي كتــــابتون پــــه توګــــه كــــار وكــــړي، د   ښــــه ســــمبالېد پــــه اړه د افغــــاني چــــارو د څېړلــــو  •
او  جۍ، معلومـــــاتي ټكنـــــالوتونـــــهلكـــــه د ټولګـــــو مـــــديريت، د لوســـــتونكو خدم  نوبشـــــپړوونكو خـــــدمتو

 پراختيايي پروګرامونه، سيمينارونه، نندارې، خپرونې او د رسنيو پلورنځۍ لرونكي وي؛

ــتان ا • ــديتوب او      د افغانسـ ــدو، خونـ ــنادو د راغونډېـ ــتناكو اسـ ــو ارزښـ ــو د ټولـ ــه اړه د څېړنـ ــو پـ ــه د خلكـ و د هغـ
ــو  د        ــه خلكـ ــازمانونو او عامـ ــولنې د سـ ــدني ټـ ــولنې، د مـ ــتندويه ټـ ــلينو، مرسـ ــينو، محصـ ــه د اكاډميسـ ــه تـ هغـ

 . السرسي څخه ډاډ تر السه كول

ــابېس(د معلومـــــاتو د ســـــرچينې  • ــاڼې، ) ډيټـــ ــاتي    CD-ROMs، او PDFs، ويـــــب پـــ پـــــه ګـــــډون د نـــــوي معلومـــ
 په كارولو سره اسنادو ته د زيات السرسي چمتو كول؛ او   جۍټكنالو

ــابتونونو       • ــون د كتـ ــه او د پوهنتـ ــي عامـ ــې د واليتـ ــتان كـ ــول افغانسـ ــه ټـ ــره او پـ ــه    سـ ــې لـ ــر كـ ــه بهـ ــه پـ همدارنګـ
 .علمي سازمانونو سره د اړيكو ټينګول

د ادارې لخوا د ) NEH(همكارۍ او د بشريت لپاره د ملي هديې  كال كې، دغه مركز د اريزونا د پوهنتون په 1385په 
مالي مرستې له الرې يوه پروژه چې موخه يې د دغه مركز ټولى سرچينې د انټرنټ په ليكه د ديجيتل لستونو په توګه د 

لوي چې په چ )ABLE( د افغانستان پېژندنې مركز همدارنګه د اريك ګرځنده كتابتون. السرسي وړ وګرځول ؤ، پېل كړه
د ښوونكو، د نادولتي موسسو . شوى دىواليتونو كې د ټولنو او ليسو لپاره د كتابتونونو د چمتو كولو په موخه جوړ 

 )خوندى كوونكو يا سرايدارانو(، او په كليو او بانډو كې د موجودو څارونكو د كاركوونكو، هټيوالو او ماليانو
كورنۍ ادارې څخه تر ښو د د تاريخ څخه تر چاپېريال، ،ابتونونهګرځنده كت 150لخوا اداره كېدونكي د اريك 

واليتونو ته د  33چې د هيواد  د اريك ګرځنده كتابتون. كتابونه لري راز راز زيات پورې روغتيايي كړنالرو
 لپاره د مور او ماشوم د ساتنې، د ژوو د هوساينې او اسالم تر نكود نوو لوستو كتابتونونو چوپړ وړاندې كوي،

  . خپرويهم  عنوانونو الندې په زړه پورې د لوستلو آسانه كتابونه

  د لندن كنفرانس
نړيوال  ىنېټه د برتانيې حكومت د لندن په ښار كې د افغانستان په اړه د يو لو مه12او  11كال د سلواغې په  1384د 

 70پدغه كنفرانس كې د . كنفرانس چې مشري يې د افغان دولت او ملګرو ملتونو لخوا كېده، كوربه توب وكړ
زياتو استازو ګډون وكړ، او د افغانستان پر راتلونكي پراختيا بحث  200تر  څخه هېوادونو او نړيوالو سازمانونو

رسمي پيلول، نړيوالې تولنې ته د افغان ) م مخ22(د افغانستان د تړون ليك : دغه كنفرانس درۍ موخې درلودې. وشو
ډاډ ترالسه كول چې د  وړاندې كول او )م مخ36( ستراټيژۍلنډمهالې د پرمختګ  ملى دولت لخوا د افغانستان د

   .د پوره كولو لپاره بسياكوونكې سرچينې لري نړيوالو ژمنود غوښتنو او  نيكور افغانستان دولت د

اختيا لمړۍ او د طالبانو د نسكورېدو وروسته د افغانستان د پر پروسه) م مخ46( تړوند كنفرانس سره د بن  دد لندن 
. ټاكل كېدل پكې ترسره شولد ملي حكومت  ډول يكتيموكراداو په  لسياسي ارګانونو بياجوړېد غورهمرحله چې د 
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دغه كنفرانس د نړيوالې ټولنې غړو ته فرصت وركړ چې د افغانستان د بيارغونې په اړه خپلې سياسي او مالي ژمنې 
  .كړييوځل بيا په رسمي شكل اعالم 

  (AL) الرې د معيشت نورې
ايي فعاليتونو لپاره چې بزګرانو او نورو يد معيشت نورې الرې يوه اصطالح ده چې د هغه شمېر كليوالي پرمخت

الرې چمتو كوي،او د ترياكو پر كښت د تكيې كولو څخه يې  ېكليوالي كاركوونكو ته مشروع اقتصادي نور
كې د افغان حكومت يو  يژۍتستراد مبارزې په  ړاندېود معيشت نورې الرې د نشه يي توكو پر. ژغوري، كارول كېږي
د نشه يي توكو پر وړاندې د مبارزې وزرات، د معيشت نورو الرو ته ځانګړې شوې څانګه لري، . ىكليدي عنصر د

پر ام رد غه پروګياده شوى څانګه د. هكال د چنګاښ په مياشت كې د حامد كرزي لخوا تصويب شو 1384كومه چې د 
ښې بوختيا، له بسپنه وركوونكو څخه د معيشت د نورو الرو د ”دغه څانګه همدارنګه د . څارنه كويپالن  تطبيقي

  “په برخو كې كار كوياو په ښه توګه د مرستو د توزيع پروګرام لپاره د مالي او تخنيكي مالتړ، 

معيشت يې د كرنې څخه د د معيشت د نورو الرو پروګرامونه په لنډ مهال كې هڅه كوي ترڅو هغه كسانو سره چې خپل 
وي يا محصوالت يې په اجباري توګه لمنځه وړل شوې وي مرسته  ىډډې پوسيله له السه وركړ/خپل ځاني مخنيوي

بيارغوي، عايد زياتوي او  بنسټونهدا پروګرامونه د كار پر وړاندې د پيسو پروژې لري كومې چې كليوالي . وكړي
په اوږدمهال كې د بديل معيشت پروګرامونه ښايي د كليوالي . ه برابرويبېوزلو كورنيو ته د مسلك زده كولو زمين

او كاركوونكو ته د كښت نور بديلونه، د  ګړو ،هډكرونپرمختګ جامع نوښتونه وي، چې د هغوي موخه د ترياكو 
  . وياعتبار ميكانيزمونه، د سوداګرۍ مالتړ، بازارونو ته السرسي او د ټولنيزې ساتنې پروګرامونه وړاندې ك

د معيشت د نورو الرو د پروګرام اصلي كارونه د كليدي وزارتونو  لكه د نشه يي توكو پر وړاندې د مبارزې وزارت، د 
 اوبو او بريښناكرنې، مالدارۍ او خوړو وزارت، د كليو د بيارغونې او پراختيا وزارت، د ټول ګټو وزارت او د 

ړه اخيستي چې د امريكې د متحده اياالتو، اروپايي ټولنې او وزارتونو  سره په شريكه هغه تړون كوونكو په غا
د دوي كار په پراخه كچه په هغه واليتونو تمركز كړئ چې ترياك پكې زيات كرل . برتانيې د هېوادونو لخوا تمويلېږي

د كر مګر، لكه څنګه چې د كوكنارو . بلخ اوكېږي لكه ننګرهار، لغمان، كندهار، هلمند، بدخشان، ارزګان، غور 
كيلى كچې بى ثباته او بدلون موندونكي دي، له دى كبله، پراختيايي مرستې هغو سيمو ته اختصاص شوي، چېرته د 

د بديل معيشت  آيا پدې خبره ال تر اوسه بحثونه شته چې. كوكنارو كرل مركزيت لري، په ځانګړې توګه په سهيل كې
هغه سيمې چې د  كهترياكو كر پكې نوي رواج موندلي، پروګرامونه بايد لمړئ په هغه سيمو تمركز وكړي چې د 

  .ترياكو كر پكې اوږد تاريخ لري

د كليوالي پراختيا ډېر پروګرامونه سره له دى چې موخه يې په افغانستان كې په ځانګړې توګه د كوكنارو د كر كيلى 
په نوښت ) م مخ61(د پروګرام  كمښت ندى، خو بياهم د كوكنارو د كمښت لپاره شرايط مساعدوي؛ دا د ملي پيوستون

نور پروګرامونه لكه باغداري، مالداري او د كليواله السرسي ملي پروګرام، ددى لپاره طرح شوي چې . كې شامل دي
په هر حال، دغه پروګرامونه د معيشت د نورو الرو په . د نشه يي توكو پروړاندى د مبارزې د پايلو اغېزه زياته كړي



 الف څخه تر يا

61 

د كوكنارو د كر كيلى كمښت ته اړوند ندي؛ ډېر وختونه دا موضوع څرګنده نه وي چې ايا دا د څېر، په ځانګړې توګه 
معيشت د نورې الرې په لګښت كې چې د افغان حكومت او همدارنګه د دوه اړخيزو او څو اړخيزو سازمانونو لخوا 

  .    ذكر شوې، شامل وي

  د ملكي خدمتونو كميسيون
  وګورئ ) م مخIARCSC ،17(خپلواك كميسيون  نوتود اداري سمون او ملكي خدم

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

ملي لومړيتوبونو د د او التراوسه ىدې چوكاټ كې تعريف شو مختګ كارىپه ملي پر )NSP(د ملي پيوستون پروګرام 
په پام كې لري څو د الندنيو الرو د كليو د  پروګرام د ملي پيوستون. ىد يو فعال پروګرام  پروګرامونو له ډلې څخه

  .بيوزلۍ كچه را ټيټه او د حكومتدارۍ د ښه كولو لپاره يوبنسټ را منځته كړي

نځ او له بل يد كليو په كچه مشورتي پرېكړو ته د يوه كاري چوكاټ جوړول ترڅو له يوې خوا خپله د ټولنو تر م •
  .ته كړي نځيرام ۍد مرستندويه ادارو تر منځ يو پوهاو ېلور

د بېوزلۍ كچه هم به  كې  پايلهڅو چې د هغه په  د كچې وده په سيمه ايزه كچه د بيارغونې، پراختيا او ظرفيت  •
 . راټيټه شي

د ټولنيزو ) 1: ورسېږي ېالر برخو له څلوروپروګرام دد ملي پيوستون پروګرام هڅه كوي چې دغه موخو ته د
چې د  و استازيتوبهيئتون نكو، او د پرېكړه كوې د آسانتيا رامينځ ته كولښت په برخه كجوړدپراختيايي شوراګانو 

د ټولنيزو پراختيايي ) 2ټاكل شوي وي؛  چى ښځې او نارينه دواړه په كې شامل وي پټو او منصفانه ټاكنو له الرې
كوي او د  روښانه شوراګانو سره د ټولنې د پراختيا د پالن په جوړولو كې مرسته، كوم چې د پراختيا لومړيتوبونه

له ) 4د پيسو مستقيمه وركړه؛ او د ټولنې پرمختيايې پالن لومړيتوبونو ته ) 3وړانديز كوي؛  وپروژد بيارغونې  
او  نوومتدولتي ارګانونو، نادولتي سازمانونو او بسپنه وركوونكو سره د ټولنې د پراختيايي شوراګانو تړل ترڅو خد

 28او  د ملګرو ملتونو هبيتات - د شريكانو تياد ملي پيوستون د آسان پروګرام دغه. رسي زياته شي سرچينو ته الس
د ملى پيوستون ). كال د لړم  ترمياشت پورې 1387د ( .كېږي ۍنړيوالو او سيمه ايزو نادولتي سازمانونو په مرسته پل

غړو ته اداري  روزنه او همدا شان  د پروګرام  فعاليتونه له يو خوا د بشري پانګو پراختيا، د ټولنيزې پراختيايي شورا 
  .د لوست او معيشت روزنه چى پاملرنه يې د ټولنې ښځينه غړو ته وي

ټولنيزو پراختيايي شوراګانو د ټاكنو لپاره  21600كال د تلې د مياشتې  راهيسې د ملي پيوستون پروګرام د  1387د 
ټولنيزو پراختيايي پالنونو د الرښوونې چارې سرته  21400كې يې د  او واليتونوولسواليو 351الره برابره كړې او په 

 25100له ، يلګول شو پر كليوالي ټولنو ميليونو ډالرو زياتې پيسې 535د پروګرام د پيل راهيسې تر . رسولې دي
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په علمي توګه د پروژې د اوبو رسولو او زياتره . نورې تصويب شوېدي 19000پروژې بشپړې شوې او  څخه زياتې
ه په برخو كې پد پوهنې  بريښنا رسولو او او ورانسپورټ، د اوبو لګولت، )Sanitation(د خپرويدو مخنيوى ناروغيو 

د ملى پيوستون پروګرام د هيواد په زيات شمير لرو پرتو سيمو كې ددولت يواځنۍ فعال  .دي اخيستېغاړه 
  .پراختيايي پروګرام دى

اداري مشاورين د . د كليو د بيارغونې او پراختيا د وزارت په غاړه دهد ملي پيوستون پروګرام د ادارې او څارنې دنده 
سربيره پر دى د نړيوال بانك يوه كاري ډله د څارنې دنده ،سره پدې كار كې مرسته كوي ملى پيوستون له پروګرام

او د ملي  ؛ لرى لري؛ د بسپنه وركولو يو كارى ګروپ په منظمه توګه د ملى پيوستون د پروګرام  له ادارې سره اړيكې
پيوستون د مشرتابه كميټه او د وزارت مينځي كاري ډله د پروګرام د پاليسۍ، پلي كولو او همغږۍ د مشورتي 

  . ظرفيت په توګه كار كوي

دغه پروګرام به . تعقيبيږي كې پيل شو وريكال په  1387د  پروګرام ددوهم پړاو په واسطه چى ملي پيوستون لومړنۍ
پراخ  تر پوښښ الندې نه وې راغلې چې دملي پيوستون  په لومړي پړاو كې  تهوګرام هغه ټولنو د ملي پيوستون پر

ددرى كلونو پر ځاى ددوكلونو   په لومړني ملى پيوستون پروګرام  كې جوړ شو، مګر  .دنده لري  نهكلې ، او دركړي
كال په  1387د . ريو مشورې برابرې كړيآسانتياوې برابروي  او د ملى پيوستون پروګرام دفتر  ته د اداري  ذمه وا

چى . وروستيو كې افغان دولت او د ملى پيوستون د پروګرام بسپنه وركونكو د پروګرام ددريم پړاو په امكان وغږيدل
دا كار كوالى شي چى دملى  پيوستون د پروګرام د ملى دندو تر سره كولو ته  پاتې ضرورى بودجه ؛ دټولنيزو 

په  و پياوړې كول او ددوى د دوام  تضمين؛  او په كليوالي ټولنو كې د بيا رغونې ضروري اسبابپراختيايې شورا ګان
كال د لړم تر مياشتې ، د ملى پيوستون پروګرام په پام كې درلود چى يو آزمايښتي پروګرام په درې  1387د . نښه كړي

د ملي پيوستون د . ه برابره كړي په الره واچويواليتونو كې چى د ټولنيزو پراختيايې شورا ګانو د غونډيدلو بودجه ب
، متحده اياالتو، انګلستان، )م مخ25(د نړيوال بانك، د افغانستان د بيارغونې وجهي صندوق  بودجهپروګرام لپاره 

لخوا  ، او سويډن دولتونود چك جمهوريتنوې زيالند، كاناډا، جاپان، ناروې، ډنمارك، سويزرلنډ، هالنډ 
  .تمويليږي

 (NSS) ي څارنې سيسټمد مل
http://www.mrrd.gov.af/nss-vau/ 

www.cso-af.net 
د دې لپاره  )NSS(د څارنې ملي سيسټم، يا په ساده وينا د څارنې ملي سيسټم  د ثباتد بېوزلۍ، زيان مننې او خوړو 

د دغه پروګرام . كړي او زيان مننې په اړه معلومات راغونډ ثبات، بېوزلۍچې تر يوه چتر الندې د خوړو د  ىطرح شو
د دغه پروګرام موخې دادي چې هغه معلومات راغونډ كړي چې د پرمختللې . كال كې پيل شوې 1382چارې په 

او لدې څخه د ډاډ ترالسه كولو لپاره چې اړونده  په برخه كې مرسته كوي، جوړولو پروګرامد پاليسۍ په پراختيا او 
د ملي څارنې . فعاليتونه سرته ورسوي سيسټم نكي كې دملي څارنېدولتي ادارې د دې ظرفيت لري چې په راتلو

  : سيسټم څلور لويې برخې لري
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 په اړه شپږمياشتنۍ سروې او ارزونه؛ مننې د ملي ګواښونو او زيان .1

 د بېړنيو اړتياوو ارزونه؛ .2

 د مخكيني خبر وركولو او معلوماتو سيسټم؛ او  .3

 او ځانګړې مطالعې؛ يزېڅېړن .4

، د عامې روغتيا د وزارت، )WFP(د بيارغونې او پراختيا د وزارت لخوا د خوړو د نړيوال پروګرام  دغه پروژه د كليو
او د كرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ د وزارت سره په  (UNICEF)د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق 

يو د بيارغونې او پراختيا په وزارت كې د كل (VAU)اداره  تجزيېد زيان مننې د  .نږدې همكارۍ مخته بېول كېږي
كال كې د ملي څارنې سيسټم د  1384په . كړي ىنوښتونه پل د ادارې تاسيس شوه ترڅو د ملي څارنې سيسټم

 د ملي څارنې د سيسټم څانګه يې مركزي دفتر كې ل كړه او د احصائيې پهېمركزي دفتر سره همكاري پ احصائيې د
د ملي څارنې سيسټم  .راغونډول په غاړه واخلي معلوماتود  و او بېوزلۍ د ارزونېد ملي ګواښون څوتر پرانيستله
د دولت د اړتيا وړ  مهالرشديدو سيالبونو پد هغه ميتودونو ته چې په بحراني حاالتو لكه زلزله او  څوترهڅه كوي 

نه ړنيو ارزونو خدمتواو د بې هخبر وركولو سيسټموند پراختيا وركړي، او مخكې له مخكې ، معلومات چمتو كوي
  .منځته راوړي

 (NRVA)ه رننې د ارزونې ادامد ملي ګواښونو او زيان
www.mrrd.gov.af/nss-vau 

www.cso-af.net  
دمركـــزې دفتـــر  احصـــائيېد ملـــى ګواښـــونو او زيـــانمننې د ارزونـــې اداره يـــوه اصـــلى آلـــه ده د كـــومې لـــه الرى چـــې د  

ــ  ــارنې ملـ ــانو   يد څـ ــه د افغانـ ــيتم څانګـ ــديتوب او  د ب سيسـ ــوړو د خونـ ــوزلۍ، د خـ ــات    ېـ ــه معلومـ ــه هكلـ ــانمننې پـ زيـ
ــډو ــه ادارې. يراغونــ ــه د   د دغــ ــي رپوټونــ ــېدل    1384او  1382دوه لمړنــ ــرته ورســ ــې ســ ــرڅ كــ ــه تــ ــو پــ ــ. كلونــ ې د دغــ

ــار چــې    1386ادارې د  ــال ســاحوي ك ــې ك ك ــد پل ــه موخــه  دوې ــهمياشــتو  12د  پ ــر پ ــال  1387، د ؤكــې طــرح شــوى    څت ك
ــ كـــې د زمـــري پـــه مياشـــت  كـــال د لينـــدۍ پـــه مياشـــت كـــې   1387تمـــه كېـــږي چـــې معلومـــات بـــه د   .اى تـــه رســـېږيپـ

ــي  ــالن شـ ــتنليكونه د       . اعـ ــري، غوښـ ــا لـ ــه  اړتيـ ــاتو تـ ــو معلومـ ــو لومړنيـ ــې دغـ ــاره چـ ــو لپـ ــو خلكـ ــائيېد هغـ ــه  احصـ پـ
   .  مركزي دفتر كې موجود دي

دولـــت او مرســـتندويه  پـــه وخـــت او د اعتبـــار وړ معلومـــات چـــې د پـــدې اړه خـــدمت كـــوي چـــې ىادارې ســـرو ېد دغـــ
فعـــالينو لخـــوا د ټـــولنيز خونـــديتوب د پروګرامونـــو، پاليســـيو او ســـتراتيژيو پـــه طـــرح كـــې كـــارول كېـــږي، لكـــه د     

ې د ادارې ارزونـــ د د ملـــي ګواښـــونو او بېـــوزلۍ  . ، چمتـــو كـــړي )ANDS(افغانســـتان د ملـــي پرمختـــګ ســـتراتيژي    
ى ســـــتوګن ځـــــاد اســـــتوګنې او ااو روغتيـــــا؛ پـــــوهنې د : بـــــه كلونـــــو راغونـــــډ شـــــوي معلومـــــات 1386او  1385د 

د څــــارويو  داو  كــــړنالرو ې دكرنــــد ؛ ېاو حفــــظ الصـــح  واوبــــ د ؛وســــانتياويـــو د ا او د كورن اړونـــد موضــــوع ګــــانو 
د ، و، لګښــــتون وســــرچين اتو د؛ د كورنيــــو د عايــــد وشــــبك ولېــــږد او ټــــولنيز د ، د پيســــو كــــډواليتوب؛ ېســــاتن
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؛ او د ګواښـــــونو، زيـــــانونو او د وفعـــــاليتوند لګښـــــت؛ د ښـــــځو  و دكورنيـــــد السرســـــي؛  د تـــــه پـــــوراو  يو،شـــــتمن
  . وي هكلهپه  يوژيستراتد مبارزې 

ــد  ــه مخــــې    ادارې ېدغــ ــويې بېلګــــې لــ ــه  –د لــ ــر   1383پــ ــال كــــې تــ ــاتد  31000كــ ــوكورن وزيــ ــه  يــ  1386-1385او پــ
ــې   ــو كـ ــروى كورن 21000 دكلونـ ــو سـ ــ     -يـ ــا لـ ــې اداره ددې وړتيـ ــانمننې د ارزونـ ــونو او زيـ ــي ګواښـ ــو  د ملـ ــې د ټولـ ري چـ

پــــه توګــــه تشــــخيص  مركزونــــود كوچيــــانو او  ښــــاري ، د يوولســــو واليتــــي مركزونــــو پــــه اړه چــــې د واليتونــــو 34
لـــــومړني  د ملـــــي ګواښـــــونو او بېـــــوزلۍ د ارزونـــــې د ادارې .پـــــه الره واچـــــوي د لـــــوړ كيفيـــــت احصـــــائيېشـــــوي، 

د  .يـــت پـــه كچـــه رامنځتـــه كېـــږيد هغـــو بـــدلونونو د ښـــودلو لپـــاره كـــارول كېـــداى شـــي چـــې د وال ) ډاټـــا(معلومـــات 
ــاتو   ــو معلومـ ــا(لومړنيـ ــايلې او ) ډاټـ ــې ادارې ددپـ ــه   دغـ ــاليتونو رپوټونـ ــو فعـ ــائيېد  ټولـ ــه    احصـ ــر پـ ــزي دفتـ د مركـ

  ).ئپاسنۍ ويب پاڼې وګور(ويب پاڼه كې به د السرسي وړ وګرځي 

  الرهسسو قانون او كړنؤم دولتيد نا
شوي ترڅو روښانه كړي چې كومو سازمانونو ته غير انتفاعي  ل كال راهيسې دوه ستر نوښتونه رامنځ ته 1381د 

او حساب  ىسسو په فعاليتونو كې روڼوالؤنادولتي سازمان وايي او كومو ته نه، او په افغانستان كې د نادولتي م
اره د مجازو فعاليتونو د پېژندلو لپ ىو او د هغوسسؤت هغه قانون ؤ چې د نادولتي ملومړى نوښ. وركونه زياته كړي

نادولتي مؤسسو لپاره د رپوټ  برابرول، د ويو شمېر معياروند سسې د جوړولو لپاره ؤاستعمالېږي، د نادولتي م
سسو په بڼه ؤچې اوس مهال د نادولتي م پياوړې كول سسېؤډله انتفاعي مهغه  ، اووركوونې د شرايطو څرګندول

او حساب وركونه  ىسسو په كارونو كې روڼوالؤي متدولد نااو ځان په سوداګريزه بڼه جوړ كړي،  ترڅو ثبت شوېدي
د ټولنې پوسيله چې په  سسوؤم نادولتي ود هغوه چې  كړندودو سسؤدوهم نوښت د نادولتي م. كولرامنځته 

څو د روڼوالي، حساب وركونې او ترافغانستان كې په فعاليت بوخت دي د يو خودمختاره ميكانيزم په څير طرح شو 
  .اړه د ټولو السليك كوونكو هوډ باوري كړيمسلكي معيارونو په 

سسو د ؤسسو لپاره د نړيوال مركز په تخنيكي مرسته د نادولتي مؤي مدولتسسو سره په سال او د ناؤد نادولتي م
سسو د افغانستان  په پراختيايي ؤنادولتي م. ل كال كې د عدليې وزارت ته وړاندې شوه 1382قانون لمړۍ مسوده په 

و د سسؤكال د وري د مياشتې په غونډو كې د نادولتي م 1384ل كال د وري د مياشتې او هم د 1383 غونډو كې هم د
كال د غبرګولي په  1384خره د سسو قانون باالؤد نادولتي ماو رسېدو غوښتنه وكړه، پروخت د سرته قانون جوړونې 

 د توپير سسېؤرښتنې نادولتي مچې  د يوه داسې تګالر چمتو كوي، د كوم له الرې دغه قانون . مياشت كې پاس شو
 1383 او 1380د : قراردادي مؤسسو څخه تشخيص شي چې د نادولتي سازمانونو په توګه ثبت شوې دي ډېرو هغو

ثبتونې چې د  سره لدى ، ي ديحكومت سره ثبت شو په توګه د سسوؤادارې د نادولتي م 2400 كلونو ترمنځ شاوخوا
  .ه وولپاره كوم رسمي شرايط موجود ن

نو  ،قانون لمړۍ مسوده حكومت ته وړاندې شوه سسو دؤكال د چنګاښ په مياشت كې د نادولتي م 1382كله چې د 
ددغه . سسو د كړندود په محتوا بحث وكړيؤڅو د نادولتي مترپه يو وركشاپ كې ګډون وكړ  سسوؤمنادولتي  120
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 دولتينا ي، د افغان)م مخ33( اكبر: ظيموونكو اداروسترو تن 4سسو د ؤي مدولتد ناپه افغانستان كې مسوده  كړندود
او د افغان ) م مخ 52(اداره  همغږۍافغانستان او بلوچستان د  ځسهيلې او لويدي ، د)م مخ40( ادارههمغږۍ سسو د ؤم

داراالنشاء د اكبر تر څارنې الندې جوړه شوه ترڅو  كړندودد دغه . شوې وه طرحهلخوا ) م مخ21(مېرمنو د سازمان 
و سسؤد نادولتي م. كال د غويي په مياشت كې بشپړه شوه 1383 د مسوده تنظيم او وروستنۍ كړي، كومه چې

د . سسو لخوا خپره شوهؤنېټه په عمومي ډول د نادولتي م مه9ل كال د غبرګولي د مياشتې په  1384خره د باال كړندود
ل نادولتي توب په هكله ځينې اسناد حاضر سسې بايد د خپؤم ،شي السليك كوونكې كړندوددې لپاره چې د دغه 

او اړونده وزارت ته د  ،سند، د همغږۍ د ادارو غړيتوب، مالي ريكارډقانوني ثبتونې كړي چې پدغه اسنادو كې د 
  .السليك كوونكي لري افغاني او نړيوال 100 كړندودسسو ؤد نادولتي م. رپوټ وركولو ثبوت شامل دي

  .ته مراجعه وكړئ پاڼې 128كتاب  الرښود شپړ متن لپاره د دغهد ب كړندودد  وسسؤمنادولتي د 

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

  . م مخ كې د افغانستان د نوي پيل پروګرام وګورئ 30په 

  (CNTF) د نشه يي توكو پر وړاندې د مبارزې وجهي صندوق
 اختياييكال د تلې په مياشت كې د ملګرو ملتونو د پر 1384ې وجهي صندوق د د نشه يي توكو پروړاندې د مبارز

په د پلي كولو  (NDCS)ژۍ يد كنټرول د ملي سترات نشه يي توكود  اساسلخوا د افغان حكومت د غوښتنې په  پروګرام
برابرې كړي، په  زياتې سرچينې: د دغه ادارې لويې موخې دادي چې. جوړ شو لپاره لوړولوظرفيت د دولت د  موخه

تخصيصاتو كې روڼوالي او حساب وركول ډاډمن كړي، د نشه يي توكو پر وړاندې د مبارزې په هڅو كې د دولت 
برالسيتوب زيات كړي او د نشه يي توكو پروړاندې د مبارزې فعاليتونو ته د بسپنه وركونې په برخه كې ښه 

  . همغاړيتوب رامنځته كړي

ملګرو ملتونو پراختيايي پروګرام لخوا پرمخ وړل كېږي، او د افغانستان حكومت د  د دغه صندوه مالي مديريت د
خپل ټاكل شويو ارګانونو، د ماليې او د نشه يي توكو پروړاندې د وزارتونو له الرې د نشه يي توكو پروړاندې د 

نګه د كرهنې د وزارت په د كليو د پراختيا او بيارغونې د وزارت او همدار. وجهي صندوق بشپړ مسؤليت پغاړه لري
ګډون، لسو نورو وزارتونو د پلى كوونكو همكارانو په توګه د هغو پروژو سره مرسته كړې چې د نشه يي توكو 
پروړاندې د وجهي صندوق لخوا تمويلېږي؛ هغوى د نشه يي توكو پروړاندې د مبارزې له وزارت سره په نږدې 

ې د مبارزې اړونده فعاليتونه او هغه پروژې چې د هغوى د ادارى همكارۍ كار كړى ترڅو د نشه يي توكو پروړاند
 1387سره له دى چې، ددغه صندوق بودجه په بنسټيز ډول د . الندې ساحو كې دي، مشخص، رامنځته او پلى كړي

مې نېټې تر پايه پورى تسويد شوى وه، اما ددغه خپرونې پرمهال د نشه يي توكو 11كال د مرغومې د مياشتې د 
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د ملګرو ملتونو د نشه يي توكو پر وړانـدې د مبـارزې او جرايمـو دفتـر     
(UNODC)    د كلنــۍ ســروې پــه بنســټ، پــه افغانســتان كــې د نشــه يــي

تـر  . كال كـې ترټولـو لـوړې كچـې تـه رسـېدلي دي       1385توكو توليد په 
كال  1384چې په (ې دي هكتارو ته  رسېدل 193000كښت الندې سيمې

ټـن تـه رسـېدلي     8200  محصـول ، او د تريـاكو  ) هكتاره وې 165000كې 
په سلو كې خاشخاش د پاكسـتان   80كابو ). ټن 6100كې  1384په (  دي

سره سرحد ته نږدې پرتو ځينـو واليتونـو كـې كـرل كېـږي، چـې لـه هغـې         
پـه يـوه    .هكټاره يواځې د هلمند په واليت كې كرل شوي دي 102000ډلې 

خوشحاله كوونكې ليكنه كې دافغانستان په مركزي او شـمالي سـيمو   
كې له ترياكو څخه د خالصو واليتونو شـمېر لـه دوه برابـره څخـه زيـات      

تـــه  13كـــال كـــې  1385وه او پـــه  6كـــې  1384شـــوي، دغـــه شـــمېره پـــه 
  .ورسېده

د مالي مرستې دوهمه . ړاندې د مبارزې د موجوده وجهي صندوق لخوا تمويلېدونكې پروژې تربحث الندې ويپرو
  .مرحله پالن شوى نده، ليكن نوموړي وجهي صندوق ته ممكن د يو شمېر نورو منابعو لخوا مالي مرسته تمويل شي

د يوه نوي ) GPI(ې د ښه اجرأتو نوښت كال په منځيو ك 1386د نشه يي توكو پروړاندې د مبارزې وجهي صندوق د 
د دغه نوښت موخه هغو واليتونو ته د پرمختيايي مرستو وركول دي چې كوكنارو نه . ميكانيزم په توګه رامنځته كړ

  .كري يا د كوكنارو په كر كيلى كې د پام وړ كمښت په ډاګه كړي

ونو امريكايي ډالرو د مرستې ژمنه شوې، چې ميلي 100د نشه يي توكو پروړاندې د مبارزې وجهي صندوق ته نږدې د 
ددغه وجهي صندوق په مديره هيأت كې د . بسپنه وركوونكي لري 17كال د ليندۍ د مياشتې راپديخوا  1387

، د اسيا د پراختيايي )م مخUNAMA 10(افغانستان حكومت، په افغانستان كې د ملګرو ملتونو مرستندويه هيأت 
اختيايي پروګرام د ادارې، د اروپا د كميسيون او د بريتانيې د حكومت استازي شامل بانك، د ملګرو ملتونو د پر

  .  دي، او د نړيوال بانك استازي يې څارنه كوي

  (CN) د نشه يي توكو پر وړاندې مبارزه
af.gov.mcn.www 

د نشه يي توكو سره د مبارزې لپاره هڅې 
ان كې د پرمختيا د نوښتونو په افغانست

سره نه شلېدونكې اړيكې لري، لكه 
څرنګه چې د ترياكو د اقتصاد اړوند بې 
ثباتي او ناامني د پرمختګ پروړاندې 

د نشه يي توكو  .ىيو لوي خنډ د
پروړاندې مبارزه د امنيتي سكتور د 

د پنځو پايو )  م مخ42(ژۍ يسمون د سترات
ل كېږي چې د ڼګ پايه څخه يوه

د  غانستان په تړون او د افغانستاناف
كې د يوې  يژۍتسترا په ملى پرمختګ
ع په وموض او هراړخيزې ارزښتناكې

كال كې د  1381په . توګه راغلې ده
اعالن  هد نشه يي درملو كښت، توليد، استعمال او قاچاق ناقانون حكومتطالبانو د نسكورېدو څخه وروسته افغان 

نوي ټاكل شوي  كې ياشت كې د نشه يي توكو پر ضد د مبارزې په ملي كنفرانسكال د ليندۍ په م 1383د . كړ
  .  د يوه  لومړيتوب په توګه اعالن كړه حكومتمبارزه د  وړاندېولسمشر حامد كرزي د نشه يي توكو پر
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كورنيو د او د نشه يي توكو پروړاندې د مبارزې وزارت د دغو توكو پر وړاندې د مبارزې ټول كارونه همغږي كوي، 
پر وړاندې د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو  او جرمونو چارو، كرنې، او د عامې روغتيا له وزارتونو او د نشه يي توكو

د كنټرول د ملي  نشه يي توكونوښتونه د  نشه يي توكو پروړاندې د مبارزې .د دفتر سره په نږدې همكارۍ كار كوي
د  نشه يي توكود . الرښوونه كېږي، غومي په مياشت كې نوې شوهكال د مر 1384لخوا چې د  (NDCS)ژۍ يسترات

ژيك پالن په يد نشه يي توكو پروړاندې د مبارزې په برخه كې د دولت د هڅو لپاره د سترات يژيكنټرول ملي سترات
  :لومړيتوبونه وړاندې كوي غورهتوګه څلور 

ملـــــو د ســـــوداګرۍ ختمـــــول او د د قاچاقچيـــــانو او د هغـــــوي د مالتـــــړ كوونكـــــو پـــــه نښـــــه كولـــــو ســـــره د در .1
 سوداګرۍ د بنسټونو له منځه وړل؛

 معيشتونو پياوړي كول او متنوع كول؛ مشروعد كليوالي  .2

 ، او كول كمول او د معتادينو درملنه تقاضاد ناقانونه درملو د  .3

 . په مركز او والياتو كې د دولتي ارګانونو پياوړي كول .4

 عامه: كوي په ګوته “ېاته پاي ونوفعاليت”ژي د تيد كنټرول ملي سترا ونشه يي توك، د سربيرهد دغه لومړيتوبونو 
كمول، د قانون پياوړتيا، جنايي  تقاضانشه يي توكو د خبرتيا، نړيواله او سيمه ايزه همكاري، بديل معيشت، د 

  .بنسټ پالنهعدالت، ريښې ايستل، او 

بزګرانو او كارګرو ته د بديل  كوكنارو كرونكوموخه  امددغه پروګر. شوېد بديل معيشت پروګرامونو ته زياته پاملرنه 
د ميكانيزمونو، د سوداګرۍ دمالتړ، بازارونو ته السرسي او د كار فرصتونه چمتو  پورمعيشت د پروګرامونو، د 

  .كول دي

يعني د تر نن ورځې پورې د نشه يي توكو پر وړاندې د مبارزې هڅې په افغانستان كې د نشه يي توكو د ريښې ايستلو 
كوكنارو له ريښه ايستنه چې د كورنيو چارو په  د. كومه ښه السته راوړنه نه لري برخه كېپه  ويجاړونېكښت فزيكي 

وزارت كې د كوكنارو له ريښه ايستنې د مركزي پالن جوړونې او څارنې څانګې لخوا طرحه شوې ده او د كوكنارو د له 
د ريښې ايستلو ځينې نور پروګرامونه د  .ټولنې په مرسته تر سره شوه ريښه ايستنې د مركزي ځواك پوسيله د نړيوالې

  . په مرسته سرته رسېدلي دي )م مخ5(پوليسو واليانو لخوا د افغان ملي 

 1384چې د  وسيلهه پ د مبارزې د قانون توكو پروړاندېد نشه يي  مالتړ ۍژيملي ستراتد د كنټرول  نشه يي توكود 
شو،  نافذ پر بنسټمادې په  مې7او د اساسي قانون د   په اساس د ولسمشرۍ د فرمان كال د ليندۍ په مياشت كې

دولت د هر ډول ترهګريز عمل، د نشه يي درملو د كښت او قاچاق، او د الكولي ”دا قانون داسى بيانوي چې . ږيېك
د مبارزې د يوه اغيزمن د عدليې وزارت  د نشه يي توكو سره  “.مشروباتو د توليد او مصرف  د مخنيوي دنده لري

كال د سلواغې په مياشت كې د جنايي عدالت كاري ډله  جوړه كړه تر څو د  1383كاري چوكاټ د جوړولو په لړ كې د 
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په برخه كې  قاضيان،  كړنالرونشه يي توكو سره د مبارزې دوسيې وڅېړي او د نشه يي توكو سره د مبارزې د 
  . څارنواالن، او څېړونكي وروزي

يي توكو سره دمبارزې د قانون جوړولو د پياوړتيا لپاره دوه ارګانونه شته، دواړه يې د نشه يي توكو پر وړاندې  د نشه
د نشه يي توكو پر وړاندې د مبارزې . د مبارزې په برخه كې د كورنيو چارو د مرستيال وزير تر مشرۍ الندې كار كوي

يو مسلكي  څخه جوړ افسرانو 2000ه څو راتلونكو كلونو كې د چې تمه كېږي چې پ (CNPA)لپاره د افغانستان پوليس 
د نشه يي توكو لپاره د . لمړنۍ اداره ده چې د درملو د قاچاق اړوند جرايم كشفوي او څيړي دا. او متخصص ځواك شي

كو افغانستان ځانګړي ځواك چې په ټول افغانستان كې د نشه يي توكو د مخنيوي عمليات سرته رسوي، د نشه يي تو
افغان ملي پوليسو ته د نشه يي . پر وړاندې د مبارزې لپاره د افغانستان د پوليسو سره په نږدې همكارۍ كار كوي

  . هم وركول كېږي توكو پر وړاندې د مبارزې روزنه

سرچينو څخه تر السه كېږي، چې ځينې يې د  رېيو شمد  بودجهد نشه يي توكو پر وړاندې د مبارزې د نوښتونو لپاره 
د . كال كې جوړ شو 1384له الرې وركول كېږي چې په ) م مخ 65( شه يي توكو پر وړاندې د مبارزې د وجهي صندوقن

نشه يي توكو پر وړاندې د مبارزې لپاره د كابينې يوه فرعي كميټه په مياشت كې دوه ځله غونډه كوي؛ پدغه كميټه 
همدارنګه د نشه يي توكو پر وړاندې د . ازي شامل ديكې اړونده وزارتونه، سفارتوونه او د بسپنه وركوونكو است

ا و  د نشه يي توكو پر وړاندې ) م مخ 75(كې يوه مشورتي ډله  يژۍتستراپه پرمختګ ملي  مبارزې لپاره د افغانستان د
د نشه يي توكو پر وړاندې . د مبارزې د وزارت تر مالتړ الندې مسئلو ته ځانګړي شوي څو كاري ګروپونه  هم شته

  . په اجنډا كې هم راځي) م مخ 48( ډلهمبارزه د پاليسۍ د عمل 

هغه كليدي مسائل چې پلي كوونكي له هغوي سره د نشه يي توكو پر وړاندې د مبارزې په سكتور كې مخ دي عبارت 
منۍ د نشه يي توكو پر وړاندې د مبارزې د فعاليتونو ګډول او لومړيتوب بندي؛ د ترياكو د اقتصاد او ناا: دي له

؛ څه ډول د نشه يي توكو پر وړاندې د مبازرې فعاليتونه د نورو پراختيايي فعاليتونو له ىترمنځ د اړيكو پراخوال
بله لويه پوښتنه داده چې . الرې سرته ورسوي؛ او د ترياكو د له منځه وړلو او پراختيايي مرستو ترمنځ تنظيم او تړون

افغانستان د جوړولو لنډمهالې موخه چې په هېواد كې د ترياكو د اقتصاد څه ډول كېداي شي د يوه سوكاله او باثباته 
  . باثباته كمښت رامنځته كوي،  ترالسه شي

  (PRT) د واليتي بيارغونې ډله
پكې كار كوي چې په واليتي  ملكي كاركوونكيهم پوځي او  هم د واليتي بيارغونې ډلې هغه كوچني مركزونه دي چې

 يدغه پروګرام د لمړي ځل لپاره د ائتالف. دنده په غاړه لري د تسهيلولو بيارغونېد  كچه د امنيت د ټينګښت او
كال په لومړيو كې د خپلواكۍ تر نامه الندې د عملياتو د  1381د سفارت لخوا د  نوځواكونو او د متحده اياالتو

ته د اړولو لپاره ) ې مرحلېوند بيارغ(څخه د خپلواكۍ د عملياتو څلورمې مرحلې ) ېد جګړې له مرحل( ېدريمې مرحل
كال د لړم په مياشت كې د ولسمشر كرزي  1381د واليتي بيارغونې د ډلو جوړښت په رسمي توګه د . ؤ ىشو ېوړاند

  .لخوا اعالن شو
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 نېسوله ساتد په داسى حال كې چې . ىځواكونو لخوا پرانستل شو يتالفئد واليتي بيارغونې ډلې په اصل كې د ا
كې نوى  ويديځاو ل لكال كې يې د افغانستان په شما 1382په غاړه واخيسته او په  يد دغو ډلو مشر نړيوال ځواكونه
ف اپه مياشت كې د ملګرو ملتونو د امنيت شورا د آيس ېكال د تل 1382دا وروسته لدى وو چې د . ېډلې جوړى كړ

نده په اومق )د واليتي بيارغونې د ډلو( ډلوكې د دغو  وسيم ياو سهيل ځپه ختي. كړهپراخه له كابل څخه بهرته  يواكمن
ډلو  25د ټولو  ېكال كې آيساف ته ور وسپارل شوه، چې په دغه ډول آيساف په هغه وخت كې د واليتى بيارغون 1384
  . ډلو دنده تر سره كوله 26كال د لړم په مياشت كې په هيواد كې  1387د . واخيستلهپه غاړه  يمشر

، ې ديې لخوا بيان شوېټتو د مشرتابه كمأماموريت لكه څرنګه چې د واليتي بيارغونې اجر د واليتي بيارغونې د ډلو
  : دادې

ترڅو د عملياتو په ځانګړو سيمو كې د باثباته او  وكړي سره مرسته جمهوريت ستان اسالمي افغاند
بيارغونې خوندي پرمختګ د آسانتيا لپاره خپله واكمني پراخه كړي، او د امنيتي سكتور د سمون او 

  . هڅې پياوړې كړي

، او همدارنګه ىبيان شو هد كوم تفصيلي فرمان په واسطه ند د ماموريت اعالميهدغه په هر اړخيزه توګه تعريف شوې 
ې د ځانګړو د واليتي بيارغونې ډلچې  ېره پر دېبرس. كومه واحده بېلګه هم نشتهو په خاطر د واليتي بيارغونې د ډل
جوړښت او د دغو ډلو . ده ېامر الند ترومندانانو قيساف د آبرخه د  يلو نظامډږي، خو د دغو ېك يهيوادونو لخوا رهبر

سره سم كې د حاالتو او همدارنګه د سرتېرو وركوونكو هېوادونو د رايو او الرښوونو  نوعمليات په ځانګړو والياتو
سرچينې او د همغږۍ نشتوالي زياتره وخت ، محدودې نه روښانتيا په اړهد لومړيتوبونو  خالصه دا چې،. بدلون مومي

   .كوي امخد واليتي بيارغونې د ډلو هڅې له خنډ سره مخ

ړو اړوندو ساحو د خاو د ش ېمشرانو سره د مذاكراتو له الر وزيد سيمه ي: چې يدا د ېدند ېد دغه ډلې ځينې ځانګړ
رهبرانو ته د افغانستان د حكومت  ييزوسيمه  ؛يد افغانستان د خلكو لپاره د امنيت چاپيريال ښه كړ ېكرارولو له الر

خپل حضور څرګند  سره د خپلو د پريكړو او پاليسيو په رسولو كې مرسته وكړي؛ د عملياتو په ټاكل شويو ساحو كې
 ېنړيوالد ملكي ادارې په سمون كې د ؛ وكړيحاالتو څارنه او ارزونه ملكي يا غېرنظامي ، او ي، سياسيد نظام او

 ىږد تسهيل كړي؛ او د واليتېالرږد ېسازمانونو ترمنځ د معلوماتو ل ونيزلرسته وكړي؛ د حكومت او ټوټولنې سره م
 ). يمالتړ، انجنير ټيد بيلګې په توګه ترانسپور(بيارغونې د ډلو له ټولنيزو عناصرو سره مرسته وكړي 

پوځي پرسونل يې . و څخه جوړې شوېديكاركوونك 200 -100 د كې نيولو سره موقعيت په پامد د واليتي بيارغونې ډلې 
شامل  بسپنه وركوونكيچې د بهرنيو چارو استازي، پراختيايي مامورين او  كې په كوم ساتيد ملكي كسانو امنيت 

 ي، حكومتد ملكي پوليسو روزونكي ،د واليتي بيارغونې په ځينو ډلو كې د كرنې او ويترنرۍ سالكاران. دي
د . هم كاركوي متخصصين ېد مبارز وړاندىتوكو پر يد نشه ي او همدارنګهمشاورين،  يمشاورين، پرمختياي

  . همغږي د دغه ډلو د ملكي كاركوونكو په غاړه دهفعاليتونو  يبيارغونې او پرمختيايواليتي بيارغونې د ډلو د 
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رنيو چارو د د دغه ډلو د اجرائي كميټې لخوا څارل كېږي چې مشري يې په ګډه د كو دندې د واليتي بيارغونې ډلې
په دغه كميټه كې د ماليې د وزارت، د كليو د بيارغونې او . وزارت او د ائتالف او آيساف د قوماندانانو په غاړه ده

د . ري وركوونكو هېوادونو استازي شامل ديېسرتد ځواكونو، آيساف، يوناما او  يائتالفد پراختيا د وزارت،
  . په كارونو كې مرسته كوي ىتابه د كميټې سره د هغوواليتي بيارغونې د ډلې يو كاري ګروپ د مشر

نادولتي موسسې پدې اړه انديښمنې دي چې په بشري مرستو كې د واليتي بيارغونې د ډلو ورګډېدل د پوځي ډېرې 
واليتي استدالل كوونكي دا دليل راوړي چې د . او توپير له منځه وړي ىاو مرستندويه سكتورونو ترمنځ جالوال

لې لدې كبله چې وسلې او يونيفورم لري، كوالي شي د خطر څخه ډكو او د مرستندويه ادارو لپاره د نه ډ بيارغونې
  .السرسي وړ سيمو كې د بيارغونې پروژې پلې كړي

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

، تياريلپاره د  )ريفرنډم (ولو د ولس په رايه فيصله ك په افغانستان كې د ټاكنو او (IEC)د ټاكنو خپواك كميسيون 
د ټاكنو د خپلواك كميسيون غړيتوب، تنظيم، . اداره ده ه واكمنهتنظيم، جوړولو او څارلو لپاره ترټولو لوړ

د ټاكنو خپلواك كميسيون د . څرګندې شوې ديد اساسي قانون او د ټاكنو د قانون په وسيله  دندېمسئوليتونه، او 
رسمي كاري چوكاټونو جوړول، په اداره كې پر داراالنشاء  د .ىارګانونو څخه خپلواك د دولت د نورو څانګو او اداري

، د ټاكنو د بهير د څارنې ول يا راجع كولحل بحثونو، د شكايتونو او نوم ليكنهڅارنه او د ټاكنو دايرول، د نوماندو 
سرته رسولو لپاره د سالمشورو وركول د څارونكو رابلل، او د منصفانه او آزادو ټاكنو د  او كورنيولپاره د بهرنيو

د ټاكنو خپلواك كميسيون همدارنګه دنده لري چې د ټاكنو پايلې . ټاكنو د خپلواك كميسيون له دندو څخه دي
 .تصديق او اعالن كړي او د قدرت لېږد ته الره برابره كړي

مشري  أد داراالنش. لري )مشنرانك( يغړ پنځهاو   رئيس، د رئيس مرستيال،يو عمومي  د ټاكنو خپلواك كميسيون
د  ئيسد داراالنشأ ر. كېږي او دوو مرستياالنو لخوا يې سيئداراالنشأ د ر د ې كميسيون  پلى كونكۍ مټ دى،ددچې 

  . ې چارې په غاړه لري او د كميسيون د ورځنيو فعاليتونو د مديريت لپاره مسؤل ګڼل كېږيحساب وركوون

د درى  ېه مياشت كې د ټاكل كېدو څخه وروسته د ټاكنو د خپلواك كميسيون غړكال د تلې پ 1383د  يولسمشر كرز
د ټاكنو د (له خپلې مخكينۍ كاري ادارې  په خپل لمړني كال د ټاكنو خپلواك كميسيون. كلنۍ دورې لپاره وټاكل

په سره ) ه ورسيدكال د وږي په مياشت كې د پارلماني ټاكنو سره پاي ت 1384تنظيم ګډ دفتر چې قانوني مهلت يې د 
دغه . لري ېكال د چنګاښ په مياشت كې جوړ او افغان او بهرني غړ 1382د ټاكنو د تنظيم ګډ دفتر د . كار كاوه ګډه

، تنظيم، دايرولو او څارلو دنده تياريټاكنو د  د ولسي جرګېكال  د  1384د ولسمشرۍ او په  كال 1383دفتر د 
منحل او ټولې دندې يې د ټاكنو خپلواك كميسيون ته  دغه ګډ دفترسته د سرته رسېدو ورو دغو ټاكنودرلوده، د 
  .وسپارل شوې
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كال په  1389كال په منې كې د ولسمشرۍ او واليتي شورا ټاكنې، او په  1388ددغه كميسيون په مهال ويش كې  د 
انګړې نيټه ورته نه ده ټاكل اوړې  كې د پارلمان او ولسوالى د شوراګانو ټاكنې په پام كې لري او ال تر اوسه كومه ځ

د ټاكنو خپلواك كميسيون اوس مهال هڅه كوي چې خپل فعاليتونه ښه كړي او د افغانستان د راتلونكو ټاكنود .شوې
د ټاكنو خپلواك كميسيون  اوس مهال د راى وركونكو د نوم ليكنوبيا پيلوي،   .لپاره خپل ظرفيت لوړ كړي د تياري

كلنۍ عمرته رسيږي د نوم ليكنې؛او په خوا تر دې يې نوم ليكنه نه  18كال په وږې كې  1388د : او د هغه افغانانوچى
وي كړې؛بل واليت ته كډوال شوې او يا هيواد ته راستون شوې وي؛او يا پخواني د ټاكنې كارتونه ورځينې ورك او يا 

د يو تصديق كوونكى ميكانيزم  همدا راز د ټاكنو خپلواك كميسيون . ويجاړ شوې وي  نوم ليكنه په پام كې لري
به څو ځليزې نوم ليكنې به دراى ) د ګوتې نښه او د څيرې پيژندنه( جوړوي چى د بايومتريك سيستم په په كارولو 
  . وركونكو له داتا بيز نه تشخيص او لرې ګړي

نوموړې . د ټاكنو خپلواك كميسيون  دټاكنو د شكايتونو او رسنيوته د كميسيونونو په جوړولوپيل كړې
  .  كميسيونونه به د افغان مامورينو او بهرنيو مامورينو نه جوړ او د يو تخنيكي مشورتي ظرفيت سره كار كوي

د ټاكنوخپلواك كميسيون  د سرچينو او د معلوماتو يو مركز په كار اچولۍ، او په پام كې لري چى د رسنيو يو مركز 
د  لوړتياد د راتلونكي لپاره د حقوقي او ټاكنيزو ظرفيتونو م د چې د ملګرو ملتونو د پرمختيايى پروګرا. جوړ كړي
 .له خوا به يې مالتړ كېږي پروژې

  

  (JEMB) د ټاكنو د تنظيم ګډ دفتر
  .مخ كې د ټاكنو خپلواك كميسيون وګورئم 70په 

  د ټوكيو غونډه 
مرستو د يوه نړيوال كنفرانس په د ټوكيو د وزيرانو په غونډه كې چې په رسمي توګه په افغانستان كې د بيارغونې د 

يو كنفرانس ؤ كوم چې  )ARSG(ډلې  ېپه حقيقت كې د افغانستان د بيارغونې د اداره كوونك ،توګه پېژندل كېږي
د  هدا غونډ. افغانستان له بيارغونې سره ژمنې وكړيڅخه وروسته د  وهڅول چې د طالبانو يې مرستندويه هېوادونه

د  اروپاد مشري يې د جاپان، امريكا، او ې په لومړۍ او دوهمه نېټه جوړه شوه، كال د سلواغې د مياشت 1380
نړيوالو  21او  وزيرانو او استازو هېوادونو 61په دغه غونډه كې د . لخوا كېده، او سعودي عربستان اتحاديې

ې ته وړاندې كړل سسو يوه ګوښې غونډه جوړه كړه چې پايلې يې د وزيرانو غونډؤنادولتي م. سازمانونو ګډون وكړ
  . شوې

او په راتلونكو  باندې تمركز كاوهچوكاټ پراخ كاري په كې د بيارغونې  په اوږدو اوږدمهال د بحثونو په غونډه كې
. امريكايي ډالرو غوښتنه وكړه دميليار 15د اړتياوو د پوره كولو لپاره د  بيارغونېكلونو كې يې د افغانستان د  لسو
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ميليارد ډالرو ته  27.4كال د وري په مياشت كې جوړه شوه،  1384د غونډې په رپوټ كې چې د دغه شمېره بيا د برلين 
  . ورسېده

په افغانستان كې د سولې د ټينګښت په : بله غونډه جوړه شوهيوه كال د سلواغې په مياشت كې په ټوكيو كې  1381د 
په اړه جوړه شوې وه او پايله يې د امنيتي سكتور  د سمون دغه غونډه په افغانستان كې د امنيت. اړه د ټوكيو كنفرانس

  . ژي وهيسترات اركانيزهدسمون پنځه 

  (CDC) د ټولنې پراختيايي شوري
  .مخ كې د ملي پيوستون پروګرام وګورئم  61په 

  )ACSP( د ټول افغانستان د ثبات انځوروونكي
ــول د ــرو    ټـ ــا د پـ ــارغونې او پرمختيـ ــوروونكي د بيـ ــات انځـ ــتان د ثبـ ــتندويه   افغانسـ ــڼ مرسـ ــانګړي ډول  د ګـ ــه ځـ ژو پـ

ــه شــــوي دي    ګــــڼ اداڼــــياو  ــاره طرحــ ــاتو د وركــــړې لپــ ــه د مالومــ ــاليتونو پــــه هكلــ ــتان د ثبــــات  . فعــ د ټــــول افغانســ
ــوروونك ــو د  يانځـ ــو  نړيوالـ ــاتو ځواكونـ ــوله سـ ــاف، (سـ ــو نوښـــت د ) مـــخ م79آيسـ ــاتي    ىيـ ــزه معلومـ ــر اړخيـ ــوه هـ چـــې يـ

. ګرافيكـــي توګـــه د نخشـــې، ګـــراف او جـــدول پـــه بڼـــه رســـم شـــي  ســـرچينه لـــري او د هغـــه مالومـــات كېـــداي شـــي پـــه   
څخـــه د زيـــاتو پـــروژو پـــه هكلـــه چـــې د افغـــان دولـــت، مرســـتندويانو، د واليتـــي بيـــارغونې   87000دغـــه ســـرچينه لـــه 

  . كوي ىسرچينو لخوا تمويلېږي، مالومات وړاند 140او نړيوالو سازمانونو په ګډون د ) مخ PRT ،68(د ډلو

ګڼه ده چې د  مه15يې  ىپه بڼه خپرېږي چې تر ټولو نو DVDپه دوره يي ډول د  يثبات انځوروونك د ټول افغانستان د
ګڼه يې لومړنۍ ګڼه وه چې د مه  6د مياشتې  كبكال د  1385د . د مياشتې راپدېخوا موجوده ده لړمكال د  1387

ي سازمانونه كوالي شي دغه ډيټابيس په رسميت پېژندل شوي نادولت. آيساف لخوا نادولتي سازمانونو ته وركړل شوه
  . ته د السرسي لپاره غوښتنه وړاندې كړي

  (JCMB) تأد څارنې او همغږۍ ګډ هي
www.ands.gov.af/ands/jcmb 

تر څو  ،نيستل شوهاكال كې پر 1384د حكومتدارۍ يوه لوړ پوړى اداره ده چې په  هيأتد همغږۍ او څارنې ګډ مديره 
كال د  1384د  هيأتدغه مديره . كړيبرابر  ميكانيزمپلى كولو ټوليز ستراتيژيك  د افغانستان د تړون ليك د

دو څخه كېد السليك  ۍستراتيژ لنډمهالىپرمختګ د  مليمرغومى په مياشت كې د تړونليك او د افغانستان د 
د افغانستان د  څخه ده چې موخوله  هيأتد دغه . وروسته د افغانستان د حكومت او د نړيواله ټولنې لخوا جوړ شو

كال  1387موخې او د ى ، تر څو په تړونليك كې راغلكړي تأمينټولنې د هڅو الزاياته اړوندتيا  ىحكومت او د نړيوال
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د . كړي سپارښتونه پلى وينيټې د پاريس له كنفرانس څخه رامنځته ش) 12كال د جون  2008د (مې 23د غبرګولى د 
  : دي مسؤليتونه په الندى ډول اصلي هيأتدغه 

 ؛ نه په لوړه كچه څارنه وكړيبهير  هللو كېدپلى د مسؤليت  سياسيتر څو د افغانستان د تړونليك د  •

د پاموړ  لويتم د مالي او مهالويش معيارونو ، د اټكليد همغږۍ، پلى كولوپه تړونليك كې تر څو  •
 ېټولن نړيوالىحكومت او يا چې د  په اړه نډ او يا بندشد هر ډول خپه اړه او همدارنګه  مسأيلو د تشخيص 

 او؛ . كړيالرښونې برابرى  ي،ش په ګوتهلخوا 

پنه وركوونكو او عامو خلكو ته د س، بيمنششورا، د ملګرو ملتونو سر مليولسمشر،  پدى توګه •
 . وركړي رپوټدو په اړه كېړونليك د پلى ت

لخوا او د  استازيد خاص  شيسرمند افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د  هيأتاو څارنې ګډ مديره  ۍد همغږ
ږي، د افغانستان د حكومت د كېمعاونت لخوا  رئيسې د يټت د كابينى د كچې د همغږۍ د كمافغانستان د حكوم

د پلى كولو  ۍپرمختګ ستراتيژ مليد څارنې او د افغانستان د  هيأته د دغه مديره ټميكابينى د كچې د همغږۍ ك
د نړيوالې ټولنې له استازو څخه چې دداسى  هيأتستازو سره سره نومړى مديره ا 12د دغه كميټې د . لريمسؤليت 

په  استازيتوب ييزهسيمه د او همدارنګه  سرتېرو نظاميمرستو او  پرمختياييمعيار پر بنسټ ټاكل شوى دى چې د 
ناتو، د افغانستان ، هيأتپه دغو استازو كې د ملګرو ملتونو مرستندوى . ړى دهكتر ټولو ال زياته مرسته  برخه كې

 يبانك، بسپنه وركوونك پراختيايي، نړيوال بانك، د آسيا انىنداقومګډه  د ټينګښتلپاره د امريكې د امنيت 
 . شامل دي هيوادونه، د اروپا اتحاد او د ګاونډيو هيوادونو دولتونه

ه له افغانستان څخه بهر تر سره چې اكثره په كابل كې او كله نا كل يغونډى كو ارو په كال كې څلور هيأتدغه مديره 
 ۍيوه نوى بڼه خپله كړه چې موخه يې د پريكړو اغيزمنه كول او د همغږ هيأتكال كې دغه مديره  1386ږي، په كې

 . لوړوالى دى

، حكومتداريچې امنيت،  يدنده اوسمهال د دريو فعالو كميټو څخه تسهيليږ هيأتد همغږۍ او څارنې د ګډ مديره 
د  برخې يدغه موضوع. ياو ټولنيز پرمختګ د پوښښ الندى راول ديد قانون حاكميت، او اقتصااو  هحقون يبشر

نو د فعالو  يارزونه تر سره كو هيأتكله چې دغه . سره سم تسويد شوى ديپرمختګ د ستراتيژى  مليافغانستان د 
 ځانګړواو همدارنګه د  ارانوهمكافغانستان حكومت او اړوندو نړيوالو  د چې ينشر په پام كې نيس يې كميټو څخه
 كيتخني ي، ترڅو ځانګړيچې د فعالو كميټو لخوا رامنځته شوى، استازى پكې موجود د څخه ځواكونو يمسلك

د عمل ډله، د امنيت، بيا رغونې او پرمختګ  ۍمونه لكه د پاليسزميكاني ۍنور زيات د همغږ. كړيمسايل په ګوته 
او داسى نور  رپوټ ىيو كلن هيأتدغه . يوركو رپوټته كله نا كله  يأتهپه هكله د همغږۍ او څارنې ګډ مديره 

 . ، خپرويديلپاره  يالسرسد ونه چې د عامو خلكو رپوټ
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د وري لـــه مياشـــتې كـــال  1384د (لپـــاره  ېمـــود د يـــوى پنځـــه كلنـــې هيـــأتد افغانســـتان تړونليـــك ســـره ســـم دغـــه  
ــه د  ــال  1389څخـ ــتې  كـ ــر مياشـ ــب تـ ــوى دى   )د كـ ــوړ شـ ــورى جـ ــ. پـ ــأته ددغـ ــه د      هيـ ــديخوا هغـ ــه را پـ ــل څخـ ــه پيـ لـ

  .دي ىكړ ې چمتولپاره الرښوون ۍپرمختګ د ستراتيژ مليافغانستان د 

  (PAR) عامه اداري سمون
چـــې پـــه افغانســـتان كـــې ګټـــور، اغېزنـــاك   ىد حكومـــت د عامـــه ادارو د ســـمون  كـــاري چوكـــات پـــدې هڅـــه كـــې د  

ــړي   ــه كـ ــدمات رامنځتـ ــي خـ ــم  . او روڼ ملكـ ــه د اداري سـ ــه پروسـ ــدمتو ون ادغـ ــي خـ ــيون   نوو ملكـ ــواك كميسـ د خپلـ
كـــې وضـــع  يژۍتســـترا پرمختـــګ پـــه ملـــيد  لخـــوا څـــارل كېـــږي، او د افغانســـتان پـــه تـــړون ليـــك او د افغانســـتان 

   .ىتوب دېيو لومړ ىشو

شــو د دولتــي جوړښــتونو  : لــه ډلــې  ىد دغــه پروســې موخــه داده چــې د مختلفــو ســتونزو څېړنــه وكــړي چــې د هغــو         
، او همــداراز د ادارو تــرمنځ د همغـــږۍ   )يــو د بــل ســره ســمون نـــه درلــودل     (ليتونو مغـــايرت فعــا او د  پــه شــو حالــت   

د حســــاب وركــــونې ناڅرګنــــده  ؛او كــــم ارزښــــته اړيكــــې ېاو واليــــاتو تــــرمنځ نيمګــــړ) كابــــل(د مركــــز  ؛ىكمــــوال
ــوال     ــاركوونكو كمـ ــو كـ ــه لرونكـ ــلكي او تجربـ ــه؛ د مسـ ــزوري ميكانيزمونـ ــا كمـ ــ ىكرښـــې او د پياوړتيـ ــا پـ ر ؛ د وړتيـ

ــاره د    ــارلو لپــ ــټ  د ګمــ ــتليوبنســ ــړنالرو غښــ ــتوال كــ ــه      ىنشــ ــارلو زمينــ ــټ د ګمــ ــه بنســ ــطې پــ ــې د واســ ــوم چــ ، كــ
ــاتنې او           ــذب، سـ ــاركوونكو د جـ ــدني كـ ــې د مـ ــا چـ ــه اړتيـ ــت تـ ــې جوړښـ ــو داسـ ــې وركولـ ــاش او رتبـ ــروي؛ د معـ برابـ

  . سيسټمونه ي؛ او بى سيكه او پخواني اداربنسټونوهڅولو المل كېږي؛ كمزورې فزيكي 

ــ ، چـــې موخـــه يـــې ىپروګـــرام دتجديـــد د ګړنـــده ســـمون او د تشـــكيالتو عنصـــر د  يه اداري ســـمون يـــو مركـــزد عامـ
هـــم  پروګـــرام پـــدې موخـــه   دغـــه. ىد ىزيـــاتوال معـــاش وړ پـــه وزارتونـــو كـــې د اداري ظرفيـــت جوړښـــت او د پـــام     

ــه ــو بســپنه ورك          ى دىشــو طرح ــات څخــه ډاډ ترالســه شــي چــې د مختلف ــرمنځ د ثب ــو ت ــه وزارتون وونكــو پــه  چــې د هغ
  . مرسته سمون مومي

كلونــــو لپــــاره يــــو كــــاري  1389-1385كــــال كــــې د عامــــه اداري ســــمون پروګــــرام لــــه ســــره طرحــــه او د  1383پــــه 
ــو څخــه د        ــه كوچنيــو پروګرامون ــه مخــې تمركــز ل ــه جــوړ شــو، چــې د هغــه ل ــه   ال زيــات پــراخ ســمون  چوكــاټ ورت ــور ت ل

ــت،  ــې   واوښـ ــه كـ ــه هغـ ــې پـ ــولچـ ــ  وزارت ټـ ــواك سـ ــور خپلـ ــه او نـ ــال ونـ ــل مـ ــه د    يازمانونه خپـ ــه نيغـ ــغ پـ ــيص نيـ تخصـ
او همدارنګـــه ســـمون  ؛)يبودجـــوي ســـازمانونه هـــم ورتـــه وايـــ يچـــې د ابتـــداي( يمـــاليې وزارت څخـــه تـــر الســـه كـــو

ــم وغــزول شــو        ــو او ولســواليو تــه ه ــه مركــز څخــه واليتون ــه پــه پنځــو برخــو     ېد عامــه اداري ســمون دغــه نــو   . ل مرحل
د وړتيــــا ) 4د ملكـــي خـــدماتو اداره؛   ) 3معاشـــونه او امتيازونـــه؛   ) 2 ؛اصـــالحات اداري ) 1: ده كـــې جـــوړه شـــوې   
كــــال څخــــه را پــــديخوا د عامــــه  1380 لــــه .ىد ظرفــــت لــــوړوال) 5؛ ىاو پراخــــوال تيــــاډاډمن نېپــــر بنســــټ د ګمــــار

ــه دادي   ــرام پرمختګونـــ ــمون د پروګـــ ــدمتو  ) 1: اداري ســـ ــي خـــ ــمون او ملكـــ ــيون   نود اداري ســـ ــواك كميســـ د خپلـــ
د دنـــدې د ) 3د نـــوي قـــانون تصـــويب؛   نوكـــال د ملكـــي خـــدمتو  1384پـــه ) 2انګو فعـــالول؛ جـــوړول او د هغـــه د څـــ

ــزي كچــه         ــه مرك ــه پرمختــګ چــې پ ــو څ ــه اړه ي ــو پ ــه الر    پلټن ــرام ل ــد د پروګ ــده ســمون او د تشــكيالتو د تجدي  ېد ګړن
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ــورهد  ــو غـ ــازمانونو  وزارتونـ ــورو سـ ــاره   او نـ ــتونو لپـ ــو جوړښـ ــتند د نويـ ــو(و غوښـ ــه ) پروپوزلونـ ــوارزونـ د ) 4 ي؛كـ
ــه؛     ــر جوړښـــت د پاليســـۍ لمړنـــي كارونـ ــونو او رتبـــو پـ ــمون او ) 5نويـــو معاشـ ــاره د  د تشـــكيالتو د تجديـــدد سـ لپـ

ــګ؛ او       ــې پرمختـ ــه كـ ــه برخـ ــت پـ ــود د جوړښـ ــاټ او ميتـ ــاري چوكـ ــوي كـ ــوړ   ) 6نـ ــه دواړو لـ ــاركوونكو پـ ــي كـ د ملكـ
  .رتبه او مينځ رتبه ټاكنو كې د وړتيا پر بنسټ د ټاكلو په برخه كې پرمختګ

ــكيالتو     ــمون او د تشـ ــده سـ ــانګړي ډول د ګړنـ ــه ځـ ــرام او پـ ــمون د پروګـ ــه اداري سـ ــه انـــد   نـــوى كـــولد عامـ ــو پـ د ځينـ
ــاليتوب د  ــو بري ــه كچــه د              ىي ــوده او پــه زيات ــراخ ډول يــوه ظــاهري بڼــه درل ــوي چــې ســمون پــه پ ــور شــكايت ك مګــر ن

  .عاشونو پر كچې متمركز ؤبنسټيز بدلون او د وړتيا پر بنسټ د ټاكلو د غوښتنليكونو  په پرتله د م

  (CG) مشورتي ډلې
ــانګړ   ــكتورونو ځــ ــې د ســ ــورتي ډلــ ــپنه       ېمشــ ــت، بســ ــږي، او دولــ ــوا كېــ ــت لخــ ــې د دولــ ــري يــ ــې مشــ ادارې دي چــ

كېـــدو څارنـــه   ىكـــوي ترڅـــو د افغانســـتان د تـــړون د شـــرايطو پـــر پلـــ       ىوركـــوونكي، او مـــدني ټولنـــه ســـره يوځـــا    
دغــــه ادارې همدارنګــــه پــــر .  ئوګــــور بيــــا) مــــخم ANDS ،36(پراختيــــايي ســــتراتيژي ملــــي وكـــړي او د افغانســــتان  

ــئلو او ننګونـــو د حـــل پـــه برخـــه كـــې خـــدمت كـــوي، او پـــه افغانســـتان كـــې پرمخت      ايي يـــســـكتور پـــورې د تړلـــو مسـ
ــوي   ــده      . هڅــې همغــږې ك ــرمنځ د همغــږۍ دن ــولنې ت ــوالې ټ ــت او نړي ــوه برخــه وه      –د دول ــې د هغــې ي  -چــې مشــورتي ډل

ــه اړونـــده مـــو   ــ ېارنڅـــد اردو كـــې د پاليســـۍ د بحـــث پـ ــأه ګـــډ ږۍاو همغـ ــه  ) مـــخ مJCMB ،72( تيـ ــه كميټـــو تـ او د هغـ
  . هلېږدول شوي د) چې د جوړېدو په حال كې دي( او په اجرايي برخه كې د وزارتونو تر منځ كميټو ته 

يي پرمختيا 16د ) مخ مNDF ،77(چوكاټ  ګكې د ملي پرمخت وروستيوكال په  1381مشورتي ډلې د لومړي ځل لپاره د 
د د متقابل عمل پروژو په اړه  د دولت، مرستندويانو، د ملګرو ملتونو د دفترونو او نادولتي سازمانونو تر منځ 

كال كې د مشورتي ډلو ميكانيزم د افغانستان د تړون او ملي پرمختيايي  1384په . ى ديآسانولو لپاره رامنځته شو
ډلې د ملي پرمختيايي سټراتېژۍ د اته سكټورونو سره  مشورتي اته. ستراتېژۍ سره د همغږۍ لپاره تعديل شو

. 7كرنه او د كليو پراختيا، . 6روغتيا، . 5، او روزنه ښوونه. 4، بڼسټونه. 3حكومت، . 2امنيت، . 1: شوې ىكړا ږىهمغ
  .  اقتصادي اداره او د خصوصي سكتور پرمختيا. 8ټولنيز خونديتوب، او 

  : يو لويې دندې دا ىد دو

 ىژۍ له الرې د افغانستان د تړون پر پلي كېدو څارنه ا و د هغه همغږيختيايي ستراتان د ملي پرد افغانستا •
  كول؛ 

  د ملي بودجې د تدوين په پروسه كې مرسته كول؛  •

  څارنه؛ او  اغېزمنتيا مرستو پر سكټور كې دپه اړوند  •
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ختيا د اه هكله د ملي پرد افغانستان د تړون د معيارونو د السته راتلو په برخه كې د پرمختګونو پ •
   .ته راپور وركول) OSC(ژۍ د رياستي څارنې كميټې يسترات

د مشورتي ډلو ميكانيزم په خپله دنده كې د همغږ كوونكي او څارونكي په توګه د ستراتيژۍ د څارنې د كميټې مالتړ 
 .تر څو د افغانستان د تړون د معيارونو پر تحقق څارنه وكړي. كوي

  ملي بودجه 
www.af/mof/budget 

بهرنـــۍ بودجـــه هغـــه بودجـــه ده  . د افغانســـتان ملـــي بودجـــه د اصـــلي بـــودجې او بهرنـــۍ بـــودجې څخـــه جـــوړه شـــوېده   
 تــړون لرونكــو هغــه بســپنې چــې د بســپنه وركوونكــو لخــوا د       -چــې ژمنــه يــې شــوې مګــر د دولــت پــه واك كــې نــده        

دي چــې د دولــت پــه واك   شــاملى  ګېپــان پــه اصــلي بودجــه كــې ټــولې هغــه     .  همكــارانو پــه واك كــې وركــول كېــږي    
ــې دي؛ د ــانګې اكـ ــږي    پـ ــږدول كېـ ــه الرې لېـ ــې لـ ــالي1387د . د خزانـ ــاب      مـ ــه كـ ــۍ بودجـ ــې بهرنـ ــل كـ ــه پيـ ــال پـ  4.8و كـ

ــه  ــلي بودجـ ــره او اصـ ــارد ډالـ ــارد 2.6ميليـ ــره وه ميليـ ــه  اد( ډالـ ــم  هغـ ــتى رقـ ــدو دى وروسـ ــه څرګنـ ــلي بودجـ ي، چـــې اصـ
ــه ل  1386د كــه څــه هــم چــې    ــودجې ل شــوى ګــوكــال د ن ــهد كــال او ب ــودجې د  نيمــاي پ ــا ي كــې د ملــي ب ــه، كتنبي ــه كبل  ې ل

  ). ميليارده ډالره شوه 3.73د كال په اوږدو كې 

ــپنه وركــــوونكي هڅــــوي    ــان دولــــت بســ ترڅــــو د  ،كــــړيرخپلــــې مرســــتې د اصــــلي بــــودجې لــــه الرې و   ترڅــــوافغــ
ــر      ــت الس بـ ــان دولـ ــې د افغـ ــه كـ ــه پروسـ ــارغونې پـ ــړي  ىبيـ ــات كـ ــارغونې و . زيـ ــتان د بيـ ــندوق د  د افغانسـ ــي صـ جهـ

؛ دا د بســـپنه وركوونكـــو لپـــاره د مالتـــړ داســـې ميكـــانيزم چمتـــو كـــوي چـــې د ى دىهمـــدې مـــوخې لپـــاره جـــوړ شـــو
د حســاب لــه مخــې د مرســتو زياتــه برخــه د اصــلي بــودجې لــه         . ىنړيــوال امــانتي سيســټم لــه معيــارونو ســره ســم د      

وركوونكــو تـــه د اصـــلي بـــودجې   يـــا بســـپنه ،لګښــت  ىالرې لګــول كېـــږي، مګـــر دا ښــايي د اصـــلي بـــودجې نيمګـــړ  
ــتو     ــه د اوښـ ــودجې تـ ــه بهرنـــۍ بـ ــوټ     د څخـ ــت رپـ ــه وخـ ــا پـ ــپړ يـ ــه اړه بشـ ــروژو پـ ــه   د پـ ــه املـ ــو لـ ــه وركولـ ــوشنـ  مغشـ

  . وي كوونكې

  ): عملياتي بودجه(اصلي بودجه د لګښت دوه الرې لري، پراختيايي بودجه او عادي بودجه 

 مـــالي كـــال كـــې د دغـــه بـــودجې كچـــه  1387پـــه . پراختيـــايي بودجـــه پـــر لويـــو پـــروژو يـــا پانګـــه اچونـــو لګېـــږي  .1
 . ميليارد ډالره وه 2.25

مـــالي  1387پـــه . عـــادي بودجـــه پـــه لـــومړي ســـر كـــې د معاشـــونو، اداري چـــارو او ســـاتنې لپـــاره كـــارول كېـــږي    .2
 .وه ه امريكايي ډالره ميليارد 1.47كال كې دغه بودجه 

ــه     ــه پـ ــر ال تراوسـ ــدو بهيـ ــي كېـ ــودجې د پلـ ــدلوند بـ ــې د بـ ــه؛ ىكـ ــال   1386 پـ ــالي كـ ــې مـ ــوازې كـ ــې   54يـ ــلو كـ ــه سـ پـ
ــه مصــرف رســېدلې وه     ــه پ ــايي بودج ــال كــې         . پراختي ــه چاپېري ــې ثبات ــه يــوه ب ــم لګښــت ښــايي پ د پــروژو د بــودجې ك
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، لـــه حـــده زيـــاتې غوښـــتنې او د وزارتونـــو د مصـــرف د لګښـــت متفـــاوتو وړتيـــاوو تـــه          د پلـــى كولـــو د ســـتونځو  
  .شي منسوب

وركونـــه د مـــاليې وزارت د بـــودجې د څـــانګې لخـــوا، د ملګـــرو ملتونـــو   د ملـــي بـــودجې جوړښـــت، اجـــراء او رپـــوټ 
)  د بودجـــو جوړولـــو او د كـــار پـــه وړانـــدې دمرســـتو د پروګـــرام (د پراختيـــايي ادارې لخـــوا د تمويـــل شـــوې پـــروژې  

پـــه  يژۍتســـترامختـــګ ملـــي پرد ملـــي بودجـــه د افغانســـتان د تـــړون ليـــك او د افغانســـتان . تنظيمېـــږي رســـتهمپـــه 
خص شــــويو پروګرامونــــو ســــره انــــډول كېــــږي لــــدې كبلــــه د بــــودجې رياســــت د افغانســــتان د ملــــي مشــــد وســــيله 

د دې رياســـت موخـــه داده چـــې پراخـــه، پـــر پاليســـۍ . ى دىد ســـكتورونو ســـره ســـم جـــوړ شـــو يژۍتســـتراپرمختـــګ 
ــړي    ــوړه كـ ــه جـ ــه بودجـ ــووالړه او باثباتـ ــتو د      ترڅـ ــايي مرسـ ــو پراختيـ ــدۍ او د نړيوالـ ــروپ بنـ ــږۍ، ګـ ــورې همغـ د ګټـ

  .غېزمنتيا لپاره د يوې وسيلې په توګه هم وكارول شيا

  (NDP) ملي پراختيايي پروګرامونه
  . وګورئچوكاټ  يپرمختګ كار يد مل م مخ كې77په 

  (NDF) كاري چوكاټ پرمختګملي د 
كـــال پـــه وروســـتيو كـــې   1381لخـــوا د ) م مـــخ36(لنـــډمهالې ادارې  ســـتان دكـــاري چوكـــاټ د افغان مختـــګملـــي پرد 

ملـــي  16دغـــه چوكـــاټ . تان كـــې د پراختيـــا او بيـــارغونې د پروســـې د كـــړنالرې پـــه توګـــه رامـــنځ تـــه شـــو  پـــه افغانســـ
ــو   ــر دريــ ــه او تــ ــايي پروګرامونــ ــو پراختيــ ــايو النــــدې  پراخــ ــپږ پــ ــزه شــ ــئلې تشخيصــــوي  هراړخيــ ــاني د ) 1: مســ انســ

ملــــي د . ريــــالچاپې ىكــــوونك ىد پراختيــــا لپــــاره پيــــاوړ) 3، او بنســــټونهفزيكــــې ) 2كرامــــت او ټــــولنيزه ســــاتنه، 
ــارى  پر ــوب   مختـــګ كـ ــپږ د لومړيتـ ــدا راز شـ ــاټ همـ ــاليتونو      وړچوكـ ــورو فعـ ــر نـ ــړي چـــې تـ ــه مشـــخص كـ پروګرامونـ

كـــال كـــې شـــپږ نـــور د لومړيتـــوب پروګرامونـــه پـــرې زيـــات كـــړل شـــول   1383همدارنګـــه پـــه . غـــوره وګڼـــل شـــيبايـــد 
  .چې د دولت لپاره د پاليسۍ لوي لومړيتوبونه وو

ــملـــي پراخت 16د  ــو   ايي پروګيـ ــورتي ډلـ ــه د مشـ ــو څارنـ ــخ75(رامونـ ــده ) م مـ ــوا كېـ ــه . لخـ ــورتي ډلـــي  16دغـ ــه   مشـ ــې پـ چـ
د دغــو مشــورتي ډلــو پــه مــنځ كــې پــه هــر    . اوهكــار كــيــې د يــوه مجتمــع پــه توګــه   تيــوري شــكل يــې مشــورې وركــولې، 

كـــه څـــه هـــم چـــې د انفـــرادي مشـــورتي  ،دهپـــه تفصـــيالتو بحـــث كېـــ ود پراختيـــايي او بيـــارغنيزې پـــروژســـكتور كـــې 
ملــــي پراختيــــايي  خپــــل ســــكتور پالنونــــه، هــــرې مشــــورتي ډلــــې دوروســــته بيــــا . درلــــود و اغېزمنتيــــا تــــوپيرډلــــ

ــه پانګــ   ــه د عام ــودجې ت ــرام   هب ــد  (PIP)اچــونې د پروګ ــه وړان ــي كــ   ىپ ــو ســره پل ــردې . لوكول ــې  برســېره پ ، مشــورتي ډل
   .هريو د شپږو هر اړخيزو موضوع ګانو لپاره موجودى وې
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چوكـــاټ د دولـــت او بســـپنه وركوونكـــو د پـــالن جوړولـــو پرمختـــګ كـــارى  ملـــي د النـــدېوزارت تـــر مالتـــړ  ېد مـــالي
ــاره د  ــت    1384لپـ ــر مياشـ ــومى تـ ــال د مرغـ ــاتې     كـ ــه پـ ــه توګـ ــټ پـ ــومړني بنسـ ــورې د لـ ــوپـ ــه   شـ ــدې د دغـ ــته لـ ، وروسـ
  .ونيو) م مخ36( يژۍتسترالنډمهالې پرمختګ  يد مل د افغانستان ىچوكاټ ځا

  (NABDP) پروګرام ييز پراختياياملى سيمه 
www.mrrd.gov.af/nabdp  

ــرام د     ــدونكي پروګـ ــوا تمويلېـ ــايي ادارې لخـ ــو د پراختيـ ــرو ملتونـ ــارغونې    ىدا د ملګـ ــا او بيـ ــو د پراختيـ ــې د كليـ چـ
د افغــــــــان دولــــــــت د ملــــــــى    كــــــــال كــــــــې  1381پــــــــه  نومــــــــوړى پروګــــــــرام  . د وزارت لخــــــــوا پلــــــــي كېــــــــږي  

ــى    ــه چـ ــه توګـ ــي پر دلومړيتوبونودپروګرامونوپـ ــاملـ ــارى   ګختـ ــه كـ ــاټ چپـ ــخ77(وكـ ــې ) م مـ ــفكـ ــو تعريـ ــل  ې ؤشـ پيـ
  .شو

مـــوخې دا دي چـــې د كليـــو د پراختيـــا د لومړيتوبونـــو پـــه برخـــه كـــې پـــه مشـــخص شويوســـيمو كـــې     دغـــه پروګـــرام د 
چټكـــو بيـــارغونواو اوږد مهالـــه پراختيـــا  تـــه وده وركـــړي او همدارنګـــه د دولـــت د ظرفيـــت كچـــه لـــوړه كـــړي ترڅـــو      

   .ګډې همغږۍ اداره په غاړه واخليپه ټول هيواد كې د پراختيا په لور د 

ــرام د ــيمو كـــې      دغـــه پروګـ ــه كـــې پـــه مشـــخص شويوسـ ــا د لومړيتوبونـــو پـــه برخـ مـــوخې دا دي چـــې د كليـــو د پراختيـ
چټكـــو بيـــارغونواو اوږد مهالـــه پراختيـــا  تـــه وده وركـــړي او همدارنګـــه د دولـــت د ظرفيـــت كچـــه لـــوړه كـــړي ترڅـــو      

ــډې هم     ــور د ګـ ــه لـ ــا پـ ــواد كـــې د پراختيـ ــول هيـ ــه ټـ ــاړه واخلـــي  پـ ــه غـ ــړاو د   . غـــږۍ اداره پـ ــومړي پـ ــرام د لـ ــه پروګـ د دغـ
كـــال د ســـلواغې پـــه مياشـــت     1385د پروګـــرام دوهـــم پـــړاو د   ) 1384- 1383تـــر 1381(بشـــپړېدو څخـــه وروســـته   

ــاره د             ــو لپـ ــا د پروګرامونـ ــو د پراختيـ ــړ د كليـ ــه مالتـ ــو پـ ــرو ملتونـ ــت او د ملګـ ــې د دولـ ــه يـ ــې موخـ ــو چـ ــل شـ ــې پيـ كـ
اوســـنۍ پـــړاو پـــر بنســـټيزه پراختيـــا، د ظرفيـــت پـــر . ور ميكـــانيزم پـــه توګـــه كـــار كـــول ووهمغـــږۍ د يـــو غـــوره او ګټـــ

ــي           ــز او محلـ ــيمه ايـ ــان د سـ ــږۍ، او همداشـ ــر همغـ ــكتور پـ ــورني سـ ــه د كـ ــي كچـ ــزه او واليتـ ــيمه ايـ ــه سـ ــو، او پـ لوړولـ
  : نوموړى پروګرام پنځه اساسي برخې لر ي. اقتصاد دبيارغونې په فعاليتونو باندې تمركز كوي

د ولســـواليو او واليتونـــو پـــه كچـــه د ګـــډ مشـــورتي ميكـــانيزمونو رامنځتـــه كـــول چـــى پـــه     : نې پياوړتيـــاد ټـــول .1
 . پايله كى به يې د كليو د پراختيا پروسه يو الس شي

ــهاقتصــــادي  .2 ــتراتيژيو د بيــــارغونې پــــه ســــمون او د    : بيارغونــ ــاد د پاليســــيو او ســ ــيمه ييــــز اقتصــ د پــــراخ ســ
ــ      ــد د دولـ ــو كېـ ــه برابرولـ ــم پـ ــره سـ ــت سـ ــاره د ودې وړ     وخـ ــو لپـ ــه اچولـ ــادي پانګـ ــوړول؛ د اقتصـ ــت لـ ت د ظرفيـ

 اقدامات، د بېوزلۍ د كمولو او د معيشت دښه والې په نښه كول؛

د كليــــــو د پراختيـــــا او بيـــــارغونې د وزارت او د ســــــتراتيژيكو همكـــــارانو د بنســــــټيز    : پراختيـــــا  بنســـــټيزه   .3
رغونې او پرمختللـــي معيشـــت د ښـــه   ظرفيـــت او تخنيكـــي وړتيـــا لـــوړول ترڅـــو پـــدې توګـــه د كليوالـــه بيـــا       

 . والي حكم پرځاى كړي
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ــړ  .4 ــي مالتــ ــارغونې  : تطبيقــ ــا او بيــ ــو د پراختيــ ــ د وزارت دد كليــ ــت  ىپلــ ــو ظرفيــ ــى او   كولــ ــوړول، د خصوصــ لــ
ــه       ــانيزم پـ ــارانو او ذيربطـــو ډلـــو پـــه منځكـــې د پلـــى كولـــو د اړونـــد ميكـ ــمبالول، او د همكـ ــه ســـرچينو سـ عامـ

  يزې كليواله پروژې پلى كړي؛اړه همغږي رامنځته كول ترڅو بنسټ

د پروګـــــرام پيـــــل د دولـــــت د ) ERDA(د افغانســـــتان د كليـــــو د پراختيـــــا لپـــــاره د بريښـــــنا : كليـــــوالي بريښـــــنا .5
ځــــانګړو موخــــو او د ټــــولنې د ظرفيــــت د پراختيــــا، د پاليســــۍ د بيــــا كتنــــې، او د نــــوې كېــــدو وړ بريښــــنا د 

 . تړلې دى) پروژې او كليو ته د بريښنا رسول د بيلګې په ډول مايكرو هايدرو( آزمايښتي پروژو سره 

څخـــه زيـــاتې د ولســـواليو د پراختيـــا ټـــولنې، چـــې كـــابو د   300تـــردې دمـــه، ملـــى ســـيمه ايـــز پراختيـــايي پروګـــرام د  
هــرې ټــولنې د ولســواليو د پراختيــا پالنونــه       . پــه ســلو كــې تــر پوښــښ النــدې نيســي، تأســيس كــړې دي          75هيــواد  

ددغـــه . نســـټيزو پـــروژو د پـــالن جوړولـــو پـــه برخـــه كـــې پـــه نظـــر كـــې نيـــول شـــوي دي  جـــوړ كـــړي دي، چـــى د كليـــو د ب
څخـــه زيـــاتو پـــروژو بانـــدې   325پـــروژې بشـــپړې شـــوې دي او تـــر   500پروګـــرام د دوهـــم پـــړاو پـــه بهيـــر كـــې، نـــږدې   

ــار روان دى ــه          . كـ ــه الرې پـ ــو لـ ــت د منلـ ــړ او د لګښـ ــالن د مالتـ ــوادګريز پـ ــرام د سـ ــايي پروګـ ــز پراختيـ ــيمه ايـ ــي سـ ملـ
د ملـــي ســـيمه ايـــز پراختيـــايي . و واليتونـــو كـــې د كوچنيـــو او متوســـطو شـــركتونو د ودې ســـره مرســـته هـــم كـــوي لســـ

كـــال پـــه  1388تمـــه كېـــږي چـــې دغـــه پـــړاو بـــه د  . پروګـــرام ددريـــم پـــړاو لپـــاره  پنځـــه كلنـــۍ پـــالن جوړونـــه روانـــه ده  
  .لومړيو كى پيل شي

  (ISAF) نړيوال سوله ساتي ځواكونه
www.jfcbs.int/ISAF 

د افغانستان د ملي امنيت د ځواكونو په بشپړې مرستې او  وريت دادى چېځواك يا آيساف مام ساتينړيوال سوله  د
چاپيريال په رامنځته كولو او ساتلو كې د افغانستان له حكومت سره  او خوندي ؤنصمپه افغانستان كې د  مالتر
    .كړيمرسته و

 2001( 29كال د ليندۍ په  1380د  كال د مصوبى لخوا 1386د  نيت شورالپاره د ملګرو ملتونو د ام ځل يآيساف د لومړ
 لنډمهالىضميمه كې د افغانستان د  ۍتړون په لومړ او د بن د، منځته راغې )هټنېمه  20كال د ديسمبر د مياشتې په 

دى، نه د ملګرو  ځواك يتيزملد ملګرو ملتونو لخوا واكمن شوى څو  آيساف. په پام كې ونيول شو وړانديزادارى په 
هيوادونو لخوا  د بسپنه وركوونكو ځواكڅو مليتيز  دغه دلګښتونه  يد آيساف مال .ځواك نېسات هملتونو د سول
 . نه د ملګرو ملتونو لخوا ي،تمويليږ

په غاړه واخيست، چې بيا د دغه  وبپه مياشت كې ناتو د آيساف مشرت) كال د اګست 2003( يكال د زمر 1382د 
په مياشت كې د ملګرو ) كال د اكتوبر 2003(اموريت د كابل واليت لپاره محدوده شو او د همدغه كال د تلې مشرتابه م

كال  2007(كال د سلواغى  1385د . واك وركړ يملتونو د امنيت شورا له كابل څخه بهر ته د ناتو د ماموريت د پراخوال
 كې د ګډو هيوادونو تر منځ په دوران كې وه؛ د آيسافب په دغه ځواك وتر مياشتې پورى د آيساف مشرت) ۍفبرورد 
هريو  د آيساف د مشرتابه. او هالند هيوادونو لخوا وشوه يې، تركيې، جرمننيد برتا يلومړيو ماموريتونو مشر د
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كال د سلواغى په مياشت كې د آيساف د لسم ماموريت د  1385د . يږېو په ډول څرګندشمېردوران د التين  پرلپسې
هيواد ته  ييو ځانګړد ماموريت دنده  ، نسبت دى ته چېته واوښت” دفتر يمركب مركز“و سره سم آيساف يو بشپړيد

مناسبه يې چې هر هيواد د خپلو بستونو ټاكل شوى برخه په رضاكاره ډول څنګه چې خپله  هددا پدى مانا . وسپارل شي
جنرال ديويد دى مكيرنن د  نوت كې د متحده اياالتوپه مياش) كال ديسمبر 2008(كال د ليندۍ  1387د . ېكړډكه  ي،ګڼ

 . ؤومندان قآيساف 

و طالباند ځواكونو څخه چې  يئتالفد مشرتابه الندى د ا نوخپله آيساف او د هغه فعاليتونه د امريكې د متحده اياالتو
غړو لټون ته ادامه  دهطالبانو او القاع تلپاتى سولى او ازادۍ د راوستولو په موخه يې د او د حكومت يې وپرزاوه

، په داسى حال كې ساتلو دنده درلوده ښار كې د امنيت په كابل ځې دسر كې يوا يآيساف په لومړ. ىجال دوركوې، 
 1381 دچې  څرنګه. درلودى په غاړه ېچارټينګښت  كې د امنيت د په پاتى نورو برخو هيواد دځواك  يتالفچې، ائ

 ىنداومقځواكونه د يوې  ياو دواړه نظام پراختيا وموميه دا وه چې آيساف كال څخه را په دى خوا اوږدمهاله موخ
كې اوږدو كلونو په  1383 - 1382نده د اومقزه يبيارغونې د ټيمونو سيمه ي يلدى كبله د واليت. ستل شيالندى راو

لورمه وروستۍ څ په بشپړولو سره، د هيوادتيا يساف د ماموريت د جغرافيايې پراخآد . آيساف ته ور وسپارل شوه
و آيساف ته ور وسپارل شوه، چې په دى توګه آيساف د واليتون هټنېمه 13كال د تلې د مياشتې په  1385برخه د  شرقي

توګه په ټول افغانستان كې د امنيت مسؤليت ور  يشوه چې په عملد دندو په اړه مسؤله ډلو  25د بيا رغونې د ټولو 
، چې مربيانو ته د لريډلې د پروګرام پلى كول هم په غاړه  ياو ارتباط يمرب واتمليهمدارنګه آيساف د ع. پغاړه شو

مياشت كې، آيساف د كابل د  ي پهزمر دكال  1387د . يوركو ىپوځ په ټاكل شويو كنډكونو كې ځا مليافغانستان د 
  . هامنيت ځواكونو ته ور وسپار مليامنيت د مشرتابه مسؤليت د افغانستان د 

 51،350 د آيساف ته په ټوليزه توګه) دي ييې د ناتو غړ 26چې (هيوادونو  41سره سم،  ېمياشت د تلېكال د  1385د 
د ا، شيآلبانيا، آستراليا، آستريا، آذربايجان، بلجيم، بلغاريا، كانادا، كرو :دغه هيوادونه. وه كړيمرسته  سرتېرو

، آيسلند، آيرلند، ايتاليا، ي، يونان، هنګريچك جمهوريت، دنمارك، ايستونيا، فينلند، فرانسه، جورجيا، جرمن
روى، پولند، پرتګال، رومانيا، سنګاپور، امبرګ، مسيدونيا، هالند، نيوزيلند، نيجوردن، ليتويا، ليتوانيا، مكس

. ت ديامارات، برتاينا او د امريكې متحده اياال عرب سلواكيا، سلوانيا، اسپانيا، سويدن، تركيه، اوكراين، متحده
سرتېرو د كارولو د آيساف الرښود او  اخطار، هد هغوى فلسف لريكې برخه  ۍپه داوطلب سرتېروچې د  هادونهيو ههغ

 . يمحدوديتونه وضع كو په څرنګوالي باندې

ــه   ــارت دى ل ــل كــې ميشــت مركــز   : آيســاف عب ــه كاب ــر؛ د هــواي  يپ ــدو ځــواك چــې د هــواي   يدفت ــه  مليــع يدن ــده پ اتو دن
؛ د مالتـــړ پـــر )مركـــز، شـــمال، غـــرب، جنـــوب، شـــرق(ومنـــده قزه يـــپـــاره ســـيمه يل زونونـــو؛ د ټولـــو پنځـــو لـــريغـــاړه 

ــونې ډلـــې   ــا رغـ ــو د بيـ ــاوى؛ او د واليتونـ ــاتو. وړانـــدى پايګـ ــورا، د نـ ــاتو  د شـ ــړنـ ــو هپريكـ ــاتو   ونكېكـ ــر نـ اداره د غيـ
د . يالرښــوونه كــو  سياســي، د آيســاف ځــواك تــه   كــړي ور ســرتېريهيوادونــو ســره پــه مشــوره چــې آيســاف تــه يــې        

لخـــوا چـــې پـــه اروپـــا كـــې د  انۍنـــدامي قوځـــواك د مركـــز يتالفـــئګـــډ اد كچـــې اداره د برونســـم  ياتمليـــد عآيســـاف 
ــاتو د ا ــئن ــاتو پــه كابــل كــې د ملكــ  . يږكېــجــز دى، مركــز  يعــال يقــدرت د اصــل  يتالف ــه اســتازو يــو دفتــر    ين ــوړ رتب ل
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غانســـتان حكومـــت او او پـــه افغانســـتان كـــې د اف يمشـــاورين كـــار كـــو ياو نظـــام سياســـي، چـــې پـــه هغـــه كـــې لـــري
  .ياو ديپلوماتيكې اړيكې تسهيلو سياسيټولنې سره د ناتو او آيساف  ېنړيوال

  (PDP) واليتي پراختيايي پالن
په افغانستان كې د  موخه يې واليتونو لپاره د واليتونو پرمختيايې پالن د جوړولو پروسه چې 34د هيواد د ټولو 

لخوا پيل  ۍ، د افغانستان د ملي پرمختګ د ستراتيژيافق ډاډه كول دتو ټوليزپرمختګ په لومړيتوبونو باندى د 
ټولنوچې په هر واليت كې د پروژو د لومړيتوبونو او وړانديزونو د پيژندلو لپاره  يپالنونه له محل يړونوم. وه ىشو

: نيسيى تر پروښښ الند هاساسي سكتورون 8دغه پالنونه . زه سال مشورو پايلې ديي، د سيمه ييتنظيم شوى د
سكتور رامنځته كول؛ كرهنيزه او كليواله پراختيا؛  ياداره او د خصوص يسرچينې؛ اقتصاد ياو طبيع بنسټونه

سال مشورې  ۍوروست. حقونه يبشراو  ؛ امنيت؛ او د قانون حاكميتيمعارف؛ روغتيا؛ ټولنيزه ساتنه؛ حكومت دار
چې دغه  جوته شيله استازو سره وشوى تر څو  وسازمانونبسپنه وركوونكو د ټولنې او  يد واليتونو له ادارې، مدن

 . تطابق لريپالنونه د دولت د اړوندو وزارتونو له ستراتيژيو سره 

د محلي حكومتدارۍ د خپلواك رياست پربنسټ د واليتي پراختيايي پالن پروسه د هغو هڅو د جملې څخه ده چې د 
لخوا تر سره شي، نسبت دى ته چې د واليتونو لپاره پالن او بودجه په واليتونو بودجه او پالن جوړونه بايد د واليتونو 

  . برابره شي) په كابل كې د وزارتونو لخوا(مركز كې 
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  شاليد
لو رهبرانو د ډ يافغان سياس وروسته، د څخهدو يله نسكورد طالبانو د رژيم  ال د لړم په مياشت كېم لمريز ك1380 د

 سره راغونډ ،السليك شو )م مخ129( ليك تړونپه جرمنى كې د بن  مالتړه پد ملگرو ملتونو  چې كې ډهنغوبن په 
او افغانستان ته يې د يوه تلپاتې، پراخ وټاكله ) م مخ36(دغه موافقه ليك د افغانستان لنډمهاله اداره . شوي وو

په وېش د دوه نيمو كالو  استازي حكومت د بيا جوړولو مهال ه توګهبشپړپه بنسټه، جنسيت مننونكي، څو مليتي او 
، د )م مخ10بيړنې لويه جرګه (جرګې  لويې لمريز كال د غبرګولې د مياشتې بيړنۍ 1381د . ترتيب كړاوږدو كې 
او د  رئيسكړ او حامد كرزى يې د دولت د موقت ود لنډمهالې ادارې ځايناستى  حكومت يلانتقا د افغانستان

  .دولت د مقننه هيات په نه شتون كې د حكومت د الرښود په حيث وټاكه يانتقال يافغانستان د اسالم

په  اسنادوښود د بشپړ متن د دغه الرقانون  سيد اسا(د بن له مهال وېش سره سم، په يوه نوي اساسي قانون باندې 
كال د ليندۍ له  1382د لخوا چې  )م مخ18( خبرې اترې وشوې او اساسي قانون د لويې جرګې )موجود دىبرخه كې 

اكل شوى ولسمشر، دوه ټاساسي قانون يو . يې دوام درلود تصويب شو مې نيټې پورې14مې څخه د مرغومې تر 23
په سيمه ييزه . ي او مشرانو جرګې څخه جوړېږي، وړاندې كويشورا چې له ولس يمرستياالن او يوه مل ينومول شو
، اساسي قانون د واليتي، ولسواليو، كليو او د ښارواليو شوراګانو ټاكنې، همدا شان د ولسمشر لخوا د كچه

  .يواليانو او ښارواالنو د ټاكلو وړانديز كو

لو سره ترالسه كو رايو په ٪55حامد كرزى د  ،ىسره شو ټه ترېمه ن18كال د تلې په  1383 ه هغو ټولټاكنو كې چې دپ
تحليف پرځاى كړ چې له هغه  نېټهمه 17كال د ليندۍ په  1383 هغه د. وټاكل شوپه توګه  رئيسجمهور  د د افغانستان

كرزي د موقتې  رئيسجمهور . سره سم انتقالي دولت په رسمي توګه د افغانستان اسالمي جمهوري دولت ته واوښت
دو او غونډېدو پورې اغيزمن عمل كېفغانستان د قانون جوړونې په حيث يې د ملي شورا تر ټاكل كابينې چې د ا
  . كاوه، رياست وكړ

واليتي او د ولسواليو ټولټاكنې به د جمهوري رياست له ټولټاكنو  ې اوقانون جوړون د چې هشوي و نهداسې انګير
باالخره، د ولسي جرګې او . ېو له كبله وځنډول شوسره سم په الره واچول شي خو، د امنيتي او تخنيكي ستونز

، پداسې حال كې چې د ولسواليو د ېپه الره واچول شو نېټهمه 27په  يكال د وږ 1384 واليتي شورا ګانو ټولټاكنې د
لكه څرنګه چې . ې، د ولسي جرګې لخوا د ولسواليو د پولو د شخړو تر حل پورې ځنډول شوې وېنشوراګانو ټولټاك

   .ېيا پالن شوي نه و ىل شوود ولسواليو د شورا ګانو ټولټاكنې په الره اچ كال تر سلواغې پورې 1386 د

د مياشتې ټولټاكنو د افغانستان انتقالي دوره په رسمي توګه پاى ته ورسوله، خو  يكال د وږ 1384كه څه هم چې د 
ترونه چې پدې برخې كې بحث پرې شوى ځينې حكومتي دف. ال تر اوسه هم ددغه هيواد دولت ډېر په انتقال كې دى

يواځې رسمي شتون لري او ډېر سمونونه به يو د پاموړ اوږد وخت ونيسي چې د حكومتي سيستم لخوا چاڼ يا 
لخوا د حكومتي دفترونو د اداري سمون د يوې )  م مخ74(د عامه ادارې سمون . واليتونو او ولسواليو ته ورسيږي
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د نوو حكومتي آژانسونو جوړول او د وزارتونو يو ځايول هم روان دي او داسې  .پراخې ټولګې ېه حيث بهير لري
  .ښكاري چې حكومتي دفترونه به د راتلونكو څو كلونو لپاره پدريجي توګه پرمختګ ته دوام وركړي

  عامه سكتور
  جوړښت

د افغانستان عامه سكتور له مركزي حكومت، 
او له  )د واليتونو ښاري ناحيې(واليتونو، ښارواليو 

چې په (ولسواليو، همدا شان له دولتي تصديو څخه 
. ىجوړ د )ت لريكيعمده ډول او ډېرى دولت پرې مل

مركزي دولت، وزارتونو او د ، اورګانونه دولتي
انستيتيوتونو په ګډون د هغوى له جال جال بودجو 
رل ېسره د لومړنيو بودجوي واحدونو په توګه انګ

  . ږيكې

ټول : دى هيواد يو اتحاديستان افغانپه نظري توګه، 
د . ىسياسي ځواك په كابل كې له حكومت سره د
خو . )ږيكېهمدا شان لرې (ليت د مركزي حكومت له خوا تعيينيږي ؤواليتونو او د ولسواليو د ادارې قدرت او مس

 خپلو پاليسيو په د ږي ، هغوىكېبيا هم واليتونه او ولسوالۍ د سيمه ييز حكومت د قانوني واحدونو په څير پيژندل 
قدرت په پامكې نيولو  او پوځي سيځينو سيمه ييزو ځواك لرونكو د سيا د .كې خپلواك ندي لووه ككړېپر اړه په
  . د پام وړ صالحيت لري كې پرېكړه كولو پهځينې واليتونه بى له شكه  دا دى چې،ت قيكې حق ، په عملسره

سره د حكومت د مركزيت د اصل په ساتلو ” داتلو يو اقدام ته قانون په واضيحه توګه، د مركزيت د نه س سياسا
په پرمختګ كې د خلكو د الزياتې  ملتد  همدارنګه او پراخولو او ښه كولوچارو د  كلتورياقتصادي، ټولنيزو او 

دويمه ماده اتم ( ونډې اخيستو په منطور، الزم صالحيتونه د قانون له حكمونو سره سم محلي ادارې ته سپاري
وروسته به  غړو سره به په هر واليت كې جوړه شي اوكوي چې يوه واليتي شورا له ټاكل شوو  ړېځانګدا ماده  “.)صلف

  . د ولسواليو او كليو شورا ګانې وټاكل شي

ږي، د واليت كېلخوا ګمارل  رئيسوالي چې د جمهور . واليتونه د سيمه ايزې ادارې اساسي واحدونه دي 34د هيواد 
، په پرېكړو كې په هره قانوني مانا، واليتونه جال سياسي اجزاوې ندي او رسماً. رائيه ځواك استازى دىپه كچه د اج

. رول لريڅه نا څه هغوى د خپل جوړښت، د لوړرتبه كاركوونكو ګمارل او د كار د ځواك د اندازې او تركيب په اړوند
د واليتي كاركوونكو د ګمارنې . څانګو ټولګه دهپه حقيقت كې، د هر واليت اداره د مركزي حكومت د وزارتونو د 

او ملكي خدمتونو د سمون په تفاهم او د اداري  دفترد چارو  يادار رى پرېكړې په كابل كې د آمر وزارت لخوا ديډ
د ادارى ځينې مهم پوستونه  ل سره سم بهېپد لمريز كال  1386 د .)م مخ17( ږيكېخپلواك كميسيون په څارنې تر سره 

  په قانوني توګه د حكومت پېژندل شوي واحدونه
  واليتونه څلور ديرش •
د هر واليت ولسوالۍ د  - ولسوالۍ 384و كاب •

 . په منځ كې توپير كوي 27او  4شمير له مخې د 

د اصولو له مخې هر واليت  -د واليتونو ښاروالۍ •
 . يوه ښاروالۍ لري

تر ډېره حده هره ولسوالۍ  -د ولسواليو ښاروالۍ •
  . يوه ښاروالۍ لري خو ځينې يې بيا نه لري
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د سيمه ييزې حكومتدارۍ لپاره خپلواك رياست . ږيكېموافقې تر سره د ګمارنې د خپلواكې شورا په  دفترچارو 
)IDLG 53كال د زمري په مياشت كې جوړ  1386د سيمه ييزې ادارې په منظور د يو حكومتي ارګان په توګه د  )م مخ
بات رامنځته كول دي، او همدارنګه د د دغه رياست موخه په سيمه ييزه كچه د اغېزمنې حكومتدارۍ او ث. شو

  .   د څارنې لپاره  مسؤل ګڼل كېږي) د كابل د ښاروالۍ په استثنأ(واليانو، ولسواالنو، ښارواليو 

اداري چارې د واليت او د  د واليت او د هغه د اړوندو ولسواليو. ږيكېواليتونه په ولسواليو او ښارواليو وېشل 
په كابل كې مركزي وزارت د ولسواليو كاركوونكي ګماري او بودجه يې . يمركز ترمنځ د اړيكې په څير د

ښاروالۍ په كابل  .يته په دى برخه كې څه نا څه  واك وركو واليتي چارواكو په رسمي توګه، يوازى تخصيصوي، خو
پام وړ نفوذ لخوا او په ځينو واليتونو كې د والي لخوا چې د سيمه ييزې حكومتدارۍ لپاره د خپلواك رياست كې د 

ر او بودجه ېپه هره ښاروالۍ كې د كاركوونكو شم سيمه ييزې حكومتدارۍ لخوا خپلواك رياستد . ږيكېلري څارل 
په ځينو واليتونو لكه . دي ىاو ساتلو مكلف شو لوتصويبوي، كه څه هم چې ښاروالۍ خپله د خپلو ماليو په راټولو

وركولو اړيكه لري كه څه هم  رپوټشان له واليتي ښارواليو سره د  ښارواالۍ همدا كليوالهپه هرات او كندهار كې، 
  . چې دا كار د جوړ شوي حكومت د جوړښت سره په ټكر كې دى

بودجې لومړني واحدونه  ځانګړې بودجې په لرلو سره د د مركزي حكومت وزارتونه او سازمانونه د قانون له مخې د
رتونو واليتي څانګې د بودجې د دويمې درجې واحدونه دي او دي، په داسې حال كې چې د مركزي حكومت د وزا

د واليتي بودجې ځانګړې ديپارتمنت . خپل تخصيصونه د بودجې د لومړى درجې واحدونو په صالحيت تر السه كوي
چې د  پورى ولسوالۍ د بودجې دريمه درجه واحدونه دي، د دوى د بودجو تخصيص د واليتي كچې رياستونو. نشته

ږي ملي عوايد ېټول عوايد چې د واليتونو او ولسواليو لخوا راټول. ، اړه لريكېږيوزارتونو څخه رهبري كابل له 
له دې سره، د واليتونو او ولسواليو د كاركوونكو او د بودجې . يولو دنده لرراټولد واليتونه يوازې د ماليو  او دي،
دغه سيستم كابل ته د واليتونو د لګښت د . ن له مخېږي نه د يوه منطقي پالېپه زاړه معيار باندې ترتيبير ډ كچه

صالحيت وركوي كه څه هم چې واليان او ولسواالن له يوه اغيزمن صالحيت  سيلپاره ډېر سيا پاليسى د كنټرول
   .څخه برخمن دي

سكرو د مثال په توګه، د تيږو د . وركوي رپوټدولتي تصدۍ پخپل اړونده سكتور كې خپل وزارت يا ديپارتمنت ته 
هيڅ داسې . وركوي رپوټد كان رئيس د كانو د وزارت واليتي رياست همدا شان په كابل كې د كانو وزارت ته 

  . چې په واليت پورې اړه ولري شتون نه لري ديتص

واك ځكه څه هم چې هغوى رسمي  ،واوسي زه نفوذ لرونكې نهادونهشوراګانې يا جرګې هم كوالى شي سيمه يي محلې
ږي او د څانګړو ېسره راټول ځانګړې توګه هغوى په. ټولنې له ډېره راپاتې دود دى سيد افغان سيا نېشوراګا. نلري

و شوراګانې د مشرانو او سپين ږيرو د شورا ګانو په ود علما. يتوګه نداستازو په تركيب كې د تلپاتې ارګانونو په 
يز او د ولسواليو شورا ګانې شتون لري چې توګه د واليت په كچه منځته راځي، كه څه هم چې ډېرى سيال سيمه ي

پدې چې د ولسواليو شوراګانې بايد ال . ږيكېځينې يې د ځينو زبرځواكو لخوا چې ټاكل شوي هم ندي په مخ بيول 
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ډېرى ولسوالۍ همداشان په . وټاكل شي، يو شمير زيات ولسواالن پخپلو فعاليتونو كې له شوراګانو څخه كار اخلي
  .سيمو چې د سرچينو له ګډو سيمو سره اړخ لګوي ويشل شوي ديهغو اغيزمنه توګه په 

يو ] حوزو[تاريخي نظره د سيمو يا زونونو  لهپه افغانستان كې ونو برسيره جوړښت يادار د واليتي او د ولسواليو د
پايښت  كوم قانوني توګهدغه حوزې د اداري واحدونو په . لپارهره بيا د پوځي مقصدونو ېتعريف شتون لري په ت

 سيكال په نوي اسا 1382قانون يا د  سيكال په اسا 1342د  چې په څيريو او ښاروالليو ولسواواليتونو،  د او نلري،
په رسمي . د اداري آسانتيا لپاره كارول شوي دي كله نا كله كه څه هم. ذكر شوي ندي رسمي موقف لري، قانون كې

ه والياتو كې دننه ځينې همغږۍ او سكتوري فعاليتونه د زونونو توګه، دغه د زونونو جوړښت نور شتون نلري خو پ
  . پربنسټ دوام لري

، او حكومت كوم بل پوځ يا )م مخ8 د افغانستان ملي پوځ(اعلى قوماندان دى  سر د افغانستان د ملي پوځ ولسمشر
د افغانستان ملي پوليس ( د افغانستان ملي پوځ او د افغانستان ملي پوليس. د مليشې واحدونه په رسميت نه پيژني

 د. دواړه په كابل، ګردېز، هرات، مزار شريف او كندهار كې د پنځو سيمه ييزو قوماندو الندې دي )م مخ5
وركوي او د  په اړه رپوټ افغانستان د ملي پوځ سيمه ييز قوماندانان په كابل كې د ملي دفاع وزارت ته د خپل كار

  .وركوي رپوټپه كابل كې د كورنيو چارو وزارت ته  افغانستان د ملي پوليسو قوماندانان

  او بستونه  ېتنخاو
په ټول افغانستان دولتي تشكيل . لريبست  هر حكومتي كاركوونكى په كابل، واليتونو او د ولسواليو په كچه خپل

 مامورين .يې قراردادي يا اجيران دياو بل يې دايمي ملكي مامورين ، يو و برخو كې درجه بندي كېږيدو په كې
دي، پداسې حال كې چې اجيران د قرارداد له مخې د پوره دور لپاره په رسمي  كاركوونكي دايمي دولتي او منظم

ږي او په يوه كېكاركوونكي د ډېرو كلونو لپاره په حكومت كې پاتې په عملي توګه ډېرى اجير . ږيكېتوګه نيول 
  . يرنګه د هغوى تنخا هم څه نا څه يو شان وهمدا. ته ورته دنده تر سره كوي مامورڅانګه كې يوه 

  : د يوه اجير او رسمي مامور مهم توپيرونه دا دي

چلوونكي، موټر لكه (ږى، كېكارونو لپاره ګمارل  يد ټيټې كچې د مهارتونو او زيات فزيك اجير كاركوونكي •
 ). پخلنكاران، رنګماالن او داسې نور

چلوونكي له موټر په توګه،  بيلګېد ( يتقا تر يو خاص حد پورى ود زياتو اجير بستونو د رتبې او تنخاوو ار •
 )مافوق رتبه( خو، د مهارت اعلى درجه اجيران تر لوړې درجې )كوالى شينپورته ارتقا څلورمې درجې څخه 

 او . پورې پرمختګ كوالي شي

 . تر السه كوالي هكاركوونكي د تنخا تر څنګ حرفه يى اضافي امتيازات ناجير   •

د تنخا د تاديې سيستم د . يړيږجوكې  مركزپه  يپاليس وركړې تنخا د غانستان كې ټولو دولتي كاركوونكو ته دپه اف
د بياهم د رتبوي  شيكه كاركوونكي په عين بست كې پاتې ان تر دى چې -رتبو باندې ټينګار كوي كاركوونكو په
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 .ږيكېترفيع د نوى دندې سره رامنځته معموالً  چې باندى ترفيعنه دا چې رتبې د بست په  يارتقا كو پروګرام له مخې
د صالحيت د ټيټې كچې  )په دريو كلونو كې يوه ترفيع(همدا شان، د كلونو چوپړ په ترڅ كې او منظم ترفيعات 

چې  شته مامورين يمسلكل ېالبېب. اخليوې كاركوونكي يوې لوړې درجې ته رسيږي او تر خپلو مديرانو لوړې تنخا
  . څكله هم ترفيع نشي كوالىاو هي يه يو حد لرد ترفيع لپار

په  ، اوكال د قانون او د دولتي كاركوونكو د وضعيت او حالت له مخې جوړه 1349 كچه دوو اوسنۍ د تنخا
د دولتي كاركوونكو د . د اصلى تنخا مناسبه كچه ده چې شوه، فرمان له مخې تعديل شميره 143د  1356كال

د ټولې تنخا  )ږيكېچې ټولو دولتي كاركوونكو ته په مساوي توګه وركول (ماكوالت  ريښتينې تنخا كچه ټيته ده،
د ) م مخ17( او ملكي خدمتونو خپلواك كميسيون سمونڅخه راهيسې، د اداري  2004له كال . برخه جوړوي 90٪

څو پر بنسټ چې رجه بندي د جوړښت په نوى كولو باندې كار كوي، د دولت د مهمو هبستونو د  حكومت د تنخا او د
د ملكي خدمت يو نوى قانون په . يغواړي وړ كاركوونكي جذب او د ملكي خدمت په ترڅ كې د فساد كچه راټيټه كړ

 وولرونكى چوكاټ طرح شو چې دغو اتو درجو ته د تنخا رتبوكې يو د اتو  1385تصويب شو او په  كال كې 1384
د دغه سمون د تر . امريكايى ډالره ده 800ريكايى ډالره او لوړه يې ام 80چې ټيټه تنخا يې  هشو هبرابر درجه بندينوى 

 . له يوه وزارت څخه بل ته وغزيږيو رتبو ته ټيټل او بيا به ېپ) 2او  1رتبه ( لوړو دولتي پوستونوسره كول به لومړې له 

ونو د خپلواك او ملكي خدمت سمونچې د اداري  ىيو عنصر د سموند عامه اداري وو او بستونو سمون تنخاد 
چې د ملكي خدمتونو د بيا جوړښت او د  )مخ74سمون  يعامه ادار( ږيكېكميسيون په چوكاټ كې پر مخ بيول 

كلونو كې په ځينو دولتي دفترونو او آژانسونو كې  1385او  1384 په. ګمارنې هڅه كوي هپربنسټ د بيطرفوړوالي 
چې د مهمو څانګو جوړښت او كار  تر سره شو، له الرې بهيرګړنده سمون او د تشكيالتو تجديدد  د سمونعملي 
  .، لګښتونه كموي او اغيزمنتوب منځته راوړييوترتيب

او نړيوالو سازمانونو د مقاماتو،  ړون كوونكوچې د مرستندويه ت ياغيزمنتوب ښاي سموند  رتبوو او ود تنخا
  .شيرا ېالند ې، د اغيزيكو له امله، كوم چې لوړې تنخاوى تر السه ملكي مامورينومشاورينو او 

  د افغانستان دموكراتيك نظام 
  اجرائيه

 او وزيرانو 25څارنوالۍ،  ېد افغانستان د مركزي حكومت اجرائيه څانګه د ولسمشر د دفتر، دوو مرستياالنو، لوي
پر  )م مخ22( حكومتد افغانستان د انتقالي . دىجوړ او نور دولتي آژانسونو څخه  وادار وخپلواك زياتوهمدا شان 

په لومړيو كې د څو وزارتونو فعاليتونه سره مدغم كال  1384او بيا د  1382وزارتونو شتون درلود خو، په  30مهال 
  . زياته منسجمه كابينه جوړه شوه شول چې په پايله كې يوه

دوه دورې خدمت ږي او كوالى شي حد اعظم كېلپاره ټاكل  غه د پټو رايو له الرى د پنځو كلونوېن هغ پېولسمشر ن
هم په  خپل دوه مرستياالن په همغه وخت كې ځان نوماند كوي بايدكې په ټولټاكنو  ۍڅوك چې د ولسمشر. وكړي
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څخه زياتې  ٪50ږي چې د ېږي، كه چيرې هيڅ نوماند ونتوانكېد غوڅ اكثريت لخوا ټاكل  ولسمشر. ډاګه او ونوموي
  .ږيكېوي ټولټاكنې په الره اچول  ىنځ چې ډېرې رايې يې ګټلرايې يوسي د دويم ځل لپاره د دوو نوماندانو ترم

وزيران، لوى څارنوال، د  ، او دولسمشر د دولت او د كابينې مشر او د مسلح قواوو اعلى سرقوماندان دى
ل پوستونه ېال بېر نور بېافغانستان د بانك رئيس، د سترې محكمې غړي او د ملي شورا په تصويب سره يو شم

  .ټاكي

  .وګورئ مخونه 98 – 97 كې پاڼولړنوم په  درانو او نورو دولتي چارواكو د لست لپاره د وزي

   مقننه
د   –ږي كېقانون لخوا تصويب شو، ملي شورا چې عموماً ولسي جرګې ته راجع  سيكال د اسا 1382 لكه څرنګه چې د

مشرانو جرګه چې غړي يې (ا مجلس او د سن) د خلكو لخوا د ټاكل شويو استازو شورا(ولسي جرګه  -دوه جرګو څخه 
د  ولسي جرګېنوى . جوړه ده) ږيكېد ولسمشر، واليتي شورا او ولسواليو شوراګانو لخوا په انتصابي ډول ټاكل 

  د وروسته څخه ټولټاكنو ولسي جرګې او واليتي شوراګانو د كال د زمرې د مياشت د 1384د  لومړي ځل لپاره
  . ونډه وكړهغ كال د ليندۍ په مياشت كې 1384

په ولسي جرګې . ږيكېد ولسي جرګې غړي د پنځو كلونو لپاره د آزادو او پټو رايو پوسيله په واليتي حوزو كې ټاكل 
ټولې كرسۍ د واليتونو . كرسيو باندې ټينګار كوي 250 حد اكثر كرسۍ شته، اساسي قانون په 249 مهال اوس كې

په منځنۍ توګه دوه كرسۍ له هر واليت څخه چې ټولګه يې . )ورئګكې جدول و م مخ92(ږي كېوېشل  په كچهد وګړو 
ږي چې درې كرسۍ يې بايد كېسپمول  كرسۍ د كوچيانو لپاره 10. ږي د ښځو لپاره ځانګړې شوي ديكېكرسۍ  68

   .شيښځو ته وركړل 

نو څخه وروسته د غړي لري چې د ولسي جرګې، د واليتونو او ولسواليو د شورا ګانو له ټولتاك 102ګه رد مشرانو ج
دوه  له دريو څخه د مشرانو جرګې غړي  .، د واليتي او د ولسواليو د شوراګانو لخوا ټاكل كېږي)ولسمشر(حكومت 
ږي او له دريو څخه يوه كېټاكل  د واليتي شوراګانو او د ولسواليو د شوراګانو لخوا په نامستقيمه توګه يې برخې
قانون يادونه كوي چې د مشرانو جرګې غړى په الندې توګه ټاكل او  سياسا. ږيېانتصاب يې د ولسمشر لخوا برخه
  .  ږيېانتصاب

 . د هرې واليتي شورا د غړو له منڅ څخه، اړونده شورا يو كس د څلورو كلونو لپاره ټاكي •

 . ، اړونده شوراګانې يو كس د دريو كلونو لپاره ټاكيڅخهد هر واليت د ولسواليو د شوارګانو  •

ي او نور زنو او تجربه لرونكو، د معلولينو د دوو استازو په ګډون او دوه د كوچيانو استارئيس د متخصصي •
 ٪50نتصاب شوي غړو كې االبته د جمهوري رياست په . مه برخه د پنځو كلونو لپاره انتصابويېپاتې د غړو در
  . ښځې دي
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لپاره ځنډول شوي دي، يوه لنډمهاله حل د ولسواليو د شورا ګانو ټولټاكنې د يوه نامالومه وخت له كومه ځايه چې 
هره واليتي شورا خپل دوه غړي مشرانو جرګې ته ټاكي چې يو د څلورو كلونو او بل د دريو . الره په كار اچول شوې ده

 ينسبت په پام كې نيولو سره د دغه جرګې غړ 2:1د . ږيكېد ولسواليو ټولټاكنې په الره اچول  هغه چېتر  كلونو لپاره
  . ږىكېلسواليو د شوراګانو تر جوړيدو پورې، ټاكل وډول، د  يابپه انتص

 كاله 25مهال نوماند بايد لږ تر لږه رجرګې ته د نوماندۍ پ سياو ول. سيوستان اتباع اافغاند ملي شورا غړي بايد د 
 په يو. ولريكاله يا تر هغې زيات عمر  35غړي بايد  مشرانو جرګې يا تر هغې زيات عمر ولري، پداسى حالكې چې د

  . شونې ندىغړيتوب هيڅ  )ولسي جرګې او مشرانو جرګې(وخت كې د دواړو جرګو 

آزادې او د  غونډې. مياشتې ده 9 كېپه كال د كار موده يې  ملي شورا په كال كې دوه ځلې عادي غونډې كوي او
وا يا د شورا د لسو تنو د ملي شورا د رئيس لخغونډو ګوښې توب او پټوالى مخ خالصې دي تر هغه چې د رخلكو پ

  . غړو له خوا وغوښتل شي او شورا يې تفويض كړي

  : مې مادې په اساس، ملي شورا الندې صالحيتونه لري90قانون د  سيد اسا

 كول، هد قوانينو او تقنيني فرمانونو تصويب، تعديل يا لغو •

 ، اقتصادي او تكنالوژي پرمختيايي پالنونو تصويب،كلتوريد ټولنيزو،  •

 لتي بودجې تصويب او د پور اخيستو يا وركولو اجازه،د دو •

 د اداري واحدونو منځته راوړل، تعديل او يا لغو كول، •

 د دولتونو تر منځ د تړونونواو نړيوالو ميثاقونو تصديق او يا له هغو څخه د افغانستان بېلول، او •

 .هغه واك او صالحيتونه چې د اساسي قانون په وثيقه كې څرګند شوي نور •

داى شي د ولسمشر د دفتر، انفرادي وزارتونو  يا د ملي شورا لخوا ترسره شي، چې كېاو قانون جوړونه هم  اليسۍپ
  :مه ماده بيانوي چې94قانون  سيد اسا. يږكېتوشيح  خوا بيا د ملي شورا د دواړو جرګو د تصويب او د ولسمشر له

دا  صوب او د جمهور رئيس له خوا توشېح شي، مګرقانون هغه مصوبه ده چې د ملي شورا د دواړو جرګوله خوا ت •
  .چې په اساسي قانون كې بل ډول څرګنده شوې وي

كه جمهور رئيس د ملي شوراله مصوبې سره موافقه ونه لري كوالى شي چې د وړاندې كېدو تر نېټې وروسته يې  •
 .په پنځلسو ورځو كې د داليلو له ښوولو سره ملي شورى ته مسترد كړي

د  د دريو څخه –ريدو سره يا په هغه صورت كې چې ولسي جرګه يوه ځانګړې موضوع د اكثريت ېه تددغه وخت پ •
  . ږي او تعميليږيكېبرخو په رايو بيا تصويب كړي، نوموړې مسوده توشيح ګڼل  ؤدو
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يحه يا يوه ال. دى شيېد انفرادي وزارتونو لخوا هم صادر )نظامنامې، اليحې او الرښوونې(ي اسناد لكه تقنينځينې 
په ولسي . ږد څخه د يوې مياشتې په ترڅ كې تصويب كړاى شيېتوشيح شوى فرمان بايد د ملى شورا لخوا د هغه د ل

  . كميسيونونه شته 14كې  هاو د مشرانو په جرګ 18جرګه كې 

 هچې ټول هغ تصويب كړه، يوه اليحه د ټوليزه بخښنې كې، د افغانستان ملي شوراد كب په مياشت كال  1385د 
قانون ته د  هاليح هدغ. يو بخښ يږدكېغاړه  ړومبي جنګيالي چې د افغانستان اساسي قانون او نورو قوانينو ته

   .بلل كېږي سزاوار ود دغه اليحې پر اساس د مجازاتي د چې تر تحقيق الندې د ملي شورا غړي ،هاوښتو ترمهال

  واليتي شوراګانې
پورې غړي لري او د هر واليت  29څخه تر  9د شمېر په اساس له  ړووګواليتي شوراګانې د واليتونو د  34 ېټول

نوماندي بايد د همهغه واليت اوسيدونكي وي په كوم كې چې هغوى ټاكنو . ږىكېنوماندې په همغه واليت كې ټاكل 
ټولټاكنو د . واليتي شورا ته ځانونه ونوموي هم كې هم ملي شورا او يوه وختاو دوى نشي كوالى چې په ، ته اودريږي

له هرې واليتي شورا څخه . ښځو ته وسپارل شيقانون بيانوي چې د واليتي شوراګانو د كرسيو څلورمه برخه بايد 
د به دو سره ېدو او تشكيلكېپه ټاكل  ګانور د ولسواليو د شوراېچې دغه شم(دوه تنه مشرانو جرګې ته خدمت كوي 

  . )شيكم  ته يو غړيهر واليتي شورا څخه 

كال د واليتي شورا ګانو قانون د دغو شوراګانو د مسئوليتونوپه هكله ناڅرګنده ده او د دوى د دقيق او م 1385د 
واليتي استازي د : برخهد واليتي شوراګانو  تر دغه مهاله پورى .اړوند د پام وړ مغشوشتيا موجوده ده څرګند رول په

او د  ؛كې ګډون او د اداري چارو په ښه والي كې مرسته د واليتونو په پراختيا ؛له خپله منځه مشرانو جرګې ته ټاكل
لو موضوعاتو په اړه سال مشورې وركول او ېالبېواليتي چارواكو سره يوځاى د پرمختيايي پالنونو په ګډون د ب

  . پدى لړ كې مرسته كول

  د ولسواليو شوراګانې 
په اندازه له پنځو څخه تر پنځلسو تنو پورې  ولسواليو شوراګانې به د ولسواليو د وګړو ، داساسپه  د اساسي قانون
كله چې د  .ږيېردكانديدان بايد د هم هغه ولسوالۍ اوسيدونكي اوسي په كوم كې چې هغوى ټاكنو ته او. غړي ولري

د ولسواليو د شوراګانو . د مشرانو د جرګې له دريو برخو يوه برخه وټاكيبيا به  شيولسواليو شوراګانې جوړى 
 1386د . غو چې ولسي جرګې د ولسواليو د پولو په سر پرتې شخړې نه وي حل كړي ځنډول شوي ديټولټاكنې تر ه

  . ال د ولسواليو ټولټاكنې په الره اچول شوي يا پالن شوي نديكال تر مرغومې پورې 

  د كليو او ښارواليو شوراګانې
كليو د شوراګانو، د ښارواليو د  د آزادو، عمومي، پټو او نيغو ټولټاكنو له الرې دهمدارنګه  اساسي قانون

د ښارواليو د . د كليو شوراګانې به د دريو كلونو لپاره وټاكل شي. شوراګانو او د ښارواالنو د ټاكنو غوښتنه كوي
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شوراګانو او د ښارواالنو دورې ال مالومې ندي، او د ولسواليو او د ښارواليو د شوراګانو احكام په اساسي قانون يا 
په راتلونكو څو كلونو  به ګانونو تولټاكنېورداسې نه ښكاري چې ددغه ا. قانون كې ترتيب شوي ندي د ټولټاكنو په

  . كې په الره واچول شي

په بشپړه توګه ال تر اوسه لكه څرنګه چې يادونه وشوه، د واليتي، ولسواليو او د كليو د شوراګانو احكام او رول 
موجودو ارګانونو په منځ كې لكه د عامه ادارو، نارسمي شوراګانو او د دغو نويو شوراګانو او د . شوى ندى تعريف

  . ږيكېليدل اړتيا  ۍد همغږ د ټولنې د پراختيا شوراګانو چې د ملي پيوستون د پروګرام له خوا رامنځته شوى،

  د ټولټاكنې سيستم 
  . يوركولو حق لر ېد راي، ښځه او نارينه دواړه، ياو يا له هغه څخه پورته عمر ولر 18هر افغان چې 

حامد كرزي  هغه مهال د لنډمهالې ادارې د مشر، د افغانستان له جګړې څخه وروسته لومړنى د ټولټاكنو قانون د
د  نېټهكال د غويې په نهمه  1384 د قانون يو نوى شوى ټوك د. السليك شو كال د غويې په مياشت كې 1382 لخوا د

ولسي جرګې د استازو د ټاكلو د سيستم لپاره يې د يوې اوږدې مودې د فرمان له مخې تصويب شو چې د  ولسمشرۍ
  . كېښود ىبحث ته د پاى ټك

يوازى  ىچې يو رايه وركوونك. ؤواحدې رايې سيستم   ېږديدونكېنه لد  وره شوې بڼهد ټولټاكنوغد افغانستان لپاره 
ي ګټې دادي چې په هكله يې رايه اساسد دغه سيستم . شيپه يوه حوزه كې د يو نوماند لپاره رايه وركوالى 

همداشان دغه سيستم د خپلواكه  نوماندونو . وركوونكو ته د مالوماتو وركول آسانه او شمېرل يې ساده دي
شكمن وي، ) ئالندى معلومات وګور(استاريتوب ډاډمنوي، چې كوالى شي په يو هيواد كې چې سياسي ګوندونه 

   .اړين ثابت شي

د سياسي ګوندونو رول او د ټاكنيزو حوزو دريځ او كړنالرې  او يونه تشويقوياستس يفرددغه سيستم  له بل پلوه،
ځكه چې ټولې رايې انفرادي نوماندو ته لوېږي، په يوه واليت كې د يوه ګوند نوماند ښايى چې د رايو  .كمزورې كوي

په ولسي جرګې د سياست  د همداشاندغه سيستم . اكثريت وګټي خو بيا هم يواځې د كرسيو اقليت ترالسه كوي
د دى ، يووهو ته لمن نسيمه ييزو، نژادي يا قومي موضوع ګانوماندى به  ،شياغيزمنه پرمختګ منفى اغيزه لرالى 

يوه ملي اجندا جوړه كړي او د قومونو او سيمه ييزو ګروپونو ترمنځ د ائتالفونو او همكاريو جوړول چې  ىپر ځا
وضوع چې كه چېرې بل ډول ټولټاكنې چې افغانستان ته ډېرې مناسبې وي د ټولټاكنو متخصصينو پدې م. وهڅوي

ځينې حساسيتونه هم تر بحث الندې نيول شوي دي چې د نسبتي استازيتوب بربنډه دغه سيستم  د. بحثونه كړي دي
وره او ښه لست كرسيو ته د رايو د اړلو له لحاظه او په ملي كچه د څو مليتي ګوندونو د هڅونې له لحاظه ښايي يو غ

  . سيستم وي
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  كرسيو ويش د
. اساسي قانون روښانه كوي چې د ولسي جرګې كرسۍ دې په واليتونو د هغوى د وګړو د شمېر په اساس وويشل شي

د پولو د تثبيت په هكله  ترمنځ دغه شرط ستونزمن ثابت شوى دى ځكه چې د ځينو واليتونو او ولسواليوخو 
په افغانستان كې د نفوسو وروستۍ  .نشته هم معلومات يقيق او باور، او د وګړو ديموجود د همخالفتون
 نيمايي دكال  1387سرشمېرنه د  ىيوه نو. هېڅكله هم بشپړه نشوه كال كې پيل شوه خو لمريزم 1357رنه په ېسرشم

په  ىسرو سرشمېرنې د چمتوالي لپاره، د كورنيو د شمېرنې د لړنوم يوه ىد نو. )ئم مخ وګور 14(ږي كېلپاره طرحه 
كال كې د ولسي جرګې په ټولټاكنو كې د كرسيو ويش د كورنيو ددغه  1384په . كې تر سره شوه كلونو 1383 - 1382

 ىكلن 1.92رنې د ارقامو په اساس چې د نفوسو د ودې په سلو كې ېكال د سرشم 1358وروستي لست د اوسط او د 
  .ګوته كوي، ترسره شو اټكل په

 واليت رېد وګړو شم جرګې كرسۍ سيد ول          ۍكرسد واليتي شوراګانو 

   ټولګه ښځې ټولګه ښځې

 ټولګه 21,677,700 249 68 420 124

 بدخشان 790,200 9 2 15 4

 بادغيس 412,400 4 1 9 3

 بغالن 748,000 8 2 15 4

 بلخ 1,052,500 11 3 19 5

 باميان 371,900 4 1 9 3

 دايكندي 383,600 4 1 9 3

 راهف 420,600 5 1 9 3

 فارياب 824,500 9 3 15 4

 غزني 1,020,400 11 3 19 5

 غور 574,800 6 2 15 4

 هلمند 767,300 8 2 15 4

 هرات 1,515,400 17 5 19 5

 جوزجان 443,300 5 1 9 3

 كابل 3,013,200 33 9 29 8

 كندهار 971,400 11 3 15 4

 كاپيسا 367,400 4 1 9 3

 وستخ 478,100 5 1 9 3

 ړكن 374,700 4 1 9 3
 كندز 817,400 9 2 15 4

 لغمان 371,000 4 1 9 3

 لوګر 326,100 4 1 9 3
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 ننګرهار 1,237,800 14 4 19 5

 نيمروز 135,900 2 1 9 3

 نورستان 123,300 2 1 9 3

 پكتيا 458,500 5 1 9 3

 پكتيكا 362,100 4 1 9 3

 پنجشير 127,900 2 1 9 3

 پروان 550,200 6 2 15 4

 سمنګان 321,500 4 1 9 3

 سرپل 463,700 5 1 9 3

 تخار 811,700 9 2 15 4

 اروزګان 291,500 3 1 9 3

 وردك 496,700 5 2 9 3

 زابل 252,700 3 1 9 3

 كوچيانو ته ساتل شوى 10 3 د اجرا وړ ندي د اجرا وړ ندي

  د ټولټاكنو مهال وېش
 :مهال وېش سپارښتنه كوياساسي قانون د ټولټاكنو دغه الندې 

 ټولټاكنې وار 

 د جمهوري رياست  هر پنڅه كاله

 )انتصابي(ګه رمشرانو ج هر پنځه كاله 

 )د واليتي شوراګانو استازي(مشرانو جرګه  هر څلور كاله 

 )د ولسواليو د شوراګانواستازي(مشرانو جرګه  هر درې كاله

 ولسي جرګه  هر پنځه كاله 

 يتي شوراګانېوال هر څلور كاله

 د ولسوليو شوراګانې هر درې كاله

 د كليو شوراګانې هر درې كاله

 د ښارواليو شوراګانې څرګندې ندي 

 ښارواالن ىڅرګند ند
  

، لوړ لګښت او په افغانستان كې د ټولټاكنو د ټيټ ظرفيت او لږو سرچينو  )م مخ70( د ټاكنو د خپلواك كميسيون
د ته په پام سره ښايې و امنيت نشتوالي او د ځينو ټاكنيزو ارګانونو ناڅرګنده احكامستونزه، په ځينو سيمو كې د 

ټولټاكنې د كال په لومړيو كې، د جمهوري رياست  1386لكه د . همدغه شان بدلون مومې وېش به ټولټاكنو مهال
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ټولټاكنو ته كومه نېټه ، پداسې حال كې چې د ملي شورا او د واليتي شوراګانو ىكال په منځ كې پالن شوي و 1387
  .په ګوته شوې نده

  سياسي ګوندونه
په پراخه توګه منل شوې ده چې په يو دموكراتيك نظام كې، سياسي ګوندونه د وګړو د ګټو اغيزمن استازيتوب او 

ډېرى افغانان، په هر حال، له سياسي ګوندونو . د حكومت او پاليسۍ د تكوين پرمختګ او مالتړ لپاره اړين دي
نو او د شوروي اتحاد له يرغل سره تړي پخپلو ذهنونو كې يو منفي انځور وكوم چې دوى يې له كمونستو ګوندڅخه 

ناكراريو او وينې توييدو  كې د لسيزه 1990جګړو په لري، همدا شان د مجاهدينو هغه ډلې چې د دوى خپلمنځي 
اعتماد نكوي، بلكه هغوى ته په داسې  لدى كبله په عامه توګه، افغانان په سياسي ګوندونو باندې. سبب شول

د افغانستان د ټاكنيز . ګوري ،و پسې ګرځيټسترګو لكه چې يوازې خپلو ځانګړو توكميزو، قومي او د لږكيو ګ
په انفرادي نوماندو باندى سيستم د غيرعادي خوښونې  لپاره يو معقول او منطقي وړانديز د ګوندونو په نسبت 

   .، كويټينګار

پداسې حال كې، چې په . يو ګڼېسره  ه وومليش پخوانيو معافيت لرونكو راًسياسي ګوندونه لهاكث افغانان
، نور ]چې ځينې يې ال اوس هم لري[افغانستان كې ډېرى لويو سياسي ګوندونو له پوځي ډلو سره نږدې تړاو درلود 

ګوندونه د پوځي څانګو له اساسي قانون، سياسي . سياسي واړه ګوندونه ملكي ريښې او دموكراتيكې موخې لري
لرلو څخه په كلكه منع كوي او د عدليې په وزارت كې د سياسي ګوندونو د ثبتولو څانګه منځته راغله څو هغه 

لمريز كال تر  1386 لكه څنګه چې د. ګوندونه چې په اساسي قانون كې وړاندې شوي شرطونه پوره كوي تصويب كړي
د دغو ګوندونو يو لست د . ارت لخوا تصويب او ثبت كړاى شوي ووګوندونه د عدليې وز 84پورې،  يغبرګول

  .تر السه كېداى شي www.moj.gov.af/polpartieslist.htmlكې  ويب پانهعدليې وزارت په 

، ډيرو لږو كانديوانو د خپلو نوماندۍ په اسنادو كې د سياسي ګوندونو سره تړاو څرګند په ټولټاكنو كې 1383د 
چې دا ښايي رايه  ،ېدغه كار راى پاڼې ساده كړ كه څه هم چې. ه راى پاڼو كې برسيره نشوكړ، او دغه تړاو پ

  . وركوونكي د هغه كانديدانو د ګوندي تړون په اړه د پوهيدو څخه مخنيوې كړى وي كومو ته چې دوى رايه وركړه

  يهئقضا
عدلي . دفتر او د عدليې وزارت دىستره محكمه، د لوى څارنوالۍ  په افغانستان كې ستر تلپاتې عدلي ارګانونه

 ،كال كې 1385په خو . ادارو سره يې بى سيكه اړيكې لرلى عدلي لپاره ګونديزه بڼه او له نورو ډېرې مودېد سكتور 
رګانونو، افغان حكومت او د نړيوالې مرستندويه ټولنې په وچې د افغان عدلي ا )م مخ55( سمونعدلي سكتور  د

 .صويب او پلي شو، د پام وړ پرمختګ وكړاو بشپړه همكارۍ ت ۍهمغږ
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قضائيه قوه له . قضائيه د افغانستان د اسالمي دولت يوه خپلواكه څانګه ده :چې بيانوي كال اساسي قانون 1382د 
سترې محكمې، عالي محكمې، استيناف او لومړنيو محكمو څخه جوړه ده چې جوړښت او صالحيتونه يې د قانون 

  .له مخې ټاكل كېږي

ددغه . كې، يو نوى قانون چې قضائيه او محكمې اداره كوي د كابينې له خوا تصويب شو غبرګوليكال په  1384د  
د افغانستان د قانون جوړونې او سازمانونو د لمريز كال  1368دو وړاندى، دغه سيستم د كال كېقانون تر رامنځته 

ستره : قانون محكمې په دريو درجو باندې وېشينوى . )الكلمريز  1369 ،مه ګڼه63(مخې  تنظيم كېده قانون له 
د اړتيا په وخت او په څانګړو پېښو كې دغه قانون د ګرځنده . محكمه، د استيناف محكمه، او لومړنۍ محكمې

  . شيمحكمو د جوړولو حكم هم كوي چې بايد د ولسمشر لخوا تصويب كړاى 

دندو كې د قوانينو، فرمانونو، نړيوالو تړونونو او د  د دغه ارګان په: بنسټه ځواك لري-ستره محكمه د تفسير پراخ
د لوى . نړيوالو قراردادونو بياكتنه او څيړل شامل دي څو د اساسي قانون سره ددغه موادو تطابق ډاډمن كړي

 .څارنوال دفتر يوه خپلواكه اداره چې د اجرائيه قوې يوه برخه ده او د څيړنو او پلټنو مسئوليت لري

ليك يا د افغانستان  فقهچې د بن له موا(كال اساسي قانون او نور موجوده قوانين  1342ګندوي چې د څر هد بن پرېكړ
د نوي اساسي قانون تر جوړېدو پورې به يو موقت قانوني  )له نړيوالو قانوني مكلفيتونو سره په تناقض كې نه وي

تر رڼا الندې يو ډېر شمېر فرمانونه او  كې پلي شو او د هغه 1382دغه نوى اساسي قانون په كال . چوكاټ جوړوي
د عدليې وزارت د تقنين د تسويد رياست تر اوسه له سلو څخه زيات قوانين تسويد كړي دي . قوانين صادر شوي دي

ر هغه متناقض قوانين چې د ړومبنيو بېالبېلو رژيمونو څخه ېډېر شم يو. چې ډېرو يې زاړه قوانين پرزولي دي
  .خت ونيسيه هر حال، د دغو قوانينو د همغږي كولو هڅې به څو كاله وتصويب شوي پاتې دي، پ

د قضايي شخړو يوه لويه برخه په . واد په كچه د قضايي رسمي سيستم خپرول په څرګند ډول توپير لرييد ه
د عدل دوديز . ړېتوګه په كليوالو سيمو كې حل كېږيګافغانستان كې د رسمي قضايي سيستم څخه بهر په ځان

اغلبا ملكي او جزايي پېښې څيړي او د اسالمي او دوديزو قوانينو پر بنسټ يې حل ] شوراګانې او جرګې[يزم ميكان
چې دولتي يا ملكي قانون، شريعت او دوديز  هڅو بېالبېل قانوني چوكاټون كې تمعدلي سيسپه له دې كبله، . كوي

ضوع ګانو په ارتباط د دغو سيستمونو په منځ د ځمكې او ملكيت د مو. پر مخ بيول كېږى ي،قانون هم پكې شامل د
ماتيكه توګه دغه سيستمونه د جرمي پيښو او د جزا د رول او طبيعت  له پلوه ارډكې داسې عام عناصر شته خو په 

اساسي قانون اجازه وركوي چې قاضيان يا د ملكي قوانينو  او يا د اسالمي قوانينو په اساس وروزل . توپير كوي
  .ضيان د سياسي كوندونو د غړيتوب حق نلريقا برحاله. شي

 كال د لړم په مياشت كې 1381 دكميسيون  سمون يلكه څرنګه چې د بن موافقه ليكونو ځانګړې كړې ده، د قضاي
ته د قضايي سيستم د دغه كميسيون  .سيستم سم او بيا كتنه پرې وكړي ىچې د عدلي ټوټې ټوتې شو ىمنځته راغ
او اسالمي قوانين سره انډول كړي، د قانوني  ينوڅو : شوى وه لد دنده وركړالرښو د واو فزيكي پرځايول يجوړښت
 .او د عدلي څانګې د بېالبېلو برخو د رول او د رپوټ وركولو جوړښت واضيح كړيكول اكثريت په ګوته  نوانوګروا
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 .وسپارل شوتيتيوتونو ته په لومړيو كې يې رول د عدلي تلپاتې انس 1383چې، د  ؤكميسيون  هيو لندمهالنوموړى 
منځ كې د قانون د حاكميت د كاري ډلې، د قانون د  د ملي كچې همغږي، اوس د حكومت پهد دغه كميسيون 

  . حاكميت او د افغانستان د ملي پرمختګ ستراتيژۍ د  بشري حقونو د سكتور دنده ده

  ستره محكمه
س كلنې دورې لپاره د ولسمشر لخوا نومول او د لد يوى غړي لري چې  9 پر بنسټ ستره محكمه د اساسي قانون

ستره . غړو له منځه يو غړى د قاضى القضات په توګه ټاكي 9ولسمشر د . ږيكېولسي جرګې په تصويب ټاكل 
پريكړو ۍ په اساس د پاليسركوونكو، بودجې او د د كا او سيمه ييزو محكمو د سيستم يمحل، يمل ومحكمه د ټول
  . يمديريت كو

ه لږ ترلږه په دوو اونيو كې يو ځلې منظمې ناستې دايروي خو، فوق العاده غونډې د غوښتنې په اساس ستره محكم
د سترې محكمې د نصاب لپاره كم تر كمه د شپږو غړو حضور اړين دى او پريكړې د رايو په اكثريت سره . ږيكېرابلل 
ملي امنيت، مدني او كورني موضوع /لكه جزايى، عامه ويشل شوى دهدېوانونو ستره محكمه په څلورو . ږيكې

  . ږيكېله خوا اداره  د قضات چې هر يو يې د سترې محكمې ،ګانې او سوداګريز ديوان

نوې محكمه په منځالرو، تكنوكراتانو . تحليف پرځاى كړ نېټهمه 14كال د زمرى په  1385د غړو  9د سترې محكمې 
  . محكمې په نسبت سمباله شوې دهاو د زدكړې د لوړي درجې درلودونكو باندې د ړومبنۍ 

  محكمېاستيناف د
رئيس، نور قضايي  كې محكمې هدغپ .واليتونو كې جوړې شوي دي ټولو د استيناف محكمې د هيواد په
عمومي جرايمو د لكه  يدديوانونه  6د استيناف په هره محكمه كې . يشامل د كاركوونكي او د ديوانونو رئيسان

او د ماشومانو  ۍسوداګرد ديوان، عامه حقوق،  ى، عامه امنيت، مدني او كورن)چې ترافيكي پيښې هم څيړي(
د استيناف محكمې د لومړنيو محكمو له كار او پريكړو . غړي نلري يديوان چې هر ديوان د شپږو څخه زيات قضاي

ونه او پريكړې څخه څارنه كوي او دا صالحيت لري چې د هغوى كار او پريكړې سمې، تعديل، تاييد او  يا دغه حكم
  . يدوى په قضايي شخړو د نفوذ او پريكړو صالحيت هم لر. باطل او لغوه كړي

  لومړنۍ محكمې
د محكمې،  ماشومانو، د محكمې يد واليتونو مركز: ه لومړنۍ محكمې شتون لريځد حقوقى حوزو لپاره پن

له هرې څخه لږ تر لږه ت كې بايد په هر والي. محكمې، او د ولسواليو محكمې مسايلومحكمې، د كورني   ۍسوداګر
، مدني، عامه حقوق، د عامو جرايمو -و ديوانونو څخه جوړې ديځله پن د واليتونو مركزى محكمې .يوه موجوده وى

  . يږد ولسواليو محكمې د ولسواليو په كچه جوړې. ديوانونه عامه امنيت او ترافيك
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كه چيرې شكايت د لومرنۍ . مړنيو محكمو له الرې حليږيقضيې دلومړي ځل لپاره د مناسبو لو يټول جرايم او مدن
محكمې د كړنالرې يا حكمونو په اړه وي، نو قضيه د استيناف محكمې ته ځي چې ښايي دوسيې له هغه ځايه سترې 

پوهان وايي چې دغه رځينې كا. ږيكېږل ېر زياتې قضيې په منظمه توګه استيناف ته لېيو شم. شيږل ېمحكمې ته ول
 .ىيزمنو قضايي فعاليتونو لپاره يو د پام وړ خنډ دعمل د اغ

  
  دۍ مياشتنكال د لي 1387د  ،د افغان حكومت وزارتونه او وزيران

 ڼېايب پرسمي و وزير وزارت 

  www.agriculture.gov.af محمد آصف رحيمى د كرهنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت
 

  اسد اهللا خالد د قبايلو او سرحدونو د چارو وزارت

 www.commerce.gov.af )سرپرست(وحيد اهللا شهرانى  وزارت ايعود سوداګرۍ او صنع

 www.mcit.gov.af اميرزى سنګين د مخابراتو او معلوماتى تكنالوژۍ وزارت

 www.mcn.gov.af جنرال خدايداد  رتاارزې وزد نشه يي توكو پر وړاندى د مب

  عبدالكريم خرم د كلتور او د ځوانانو د چارو وزارت
www.culturalprofiles.net/
Afghanistan/Units/1.html 

  عبدالرحيم وردك د ملى دفاع وزارت

  محمد جليل شمس  د اقتصاد وزارت 

 www.moe.gov.af غالم فاروق وردك روزنې وزارت د ښوونې او

  محمد اسمعيل خان د اوبو او بريښنا وزارت

  www.mof.gov.af  عمر زاخيل وال  د ماليې وزارت

 www.mfa.gov.af رنګين دادفر سپنتا د بهرنيو چارو وزارت

  نعمت اهللا شهراني د حج او مذهبى چارو وزارت

  www.mohe.gov.af اعظم دادفرډاكټر  د لوړو زدكړو وزارت

  محمد حنيف اتمر د كورنيو چارو وزارت

 www.moj.gov.af سرور دانش د عدليې وزارت

  نور محمد قرقين د كار، ټولنيزو چارو، شهيدانو او معلولينو وزارت

  ابراهيم عادل د كانو وزارت

 www.moph.gov.af محمد امين فاطمى د عامې روغتيا وزارت

  سفرىسهراب على   فوايد عامې وزارت د 

  براهوىعبدالكريم  د چارو وزارت او راستنيدونكو كډوالود

 www.mrrd.gov.af محمد احسان ضيا د كليو د بيا رغونې او پراختيا وزارت
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 www.motca.gov.af حميداله فاروقى هوا نوردۍ وزارت كيد ترانسپورت او مل

  يوسف پښتون د ښارى پراختيا او كور جوړونې وزارت

 www.mowa.gov.af حسن بانو غضنفر د ښځو د چارو وزارت

   انور جګدلك  په پارلماني چارو كې ددولت وزير 

  

  

 دۍ مياشتينكال د ل 1387،د او چارواكي ادارېحكومت نورې  د

  څانګه
ټاكل شوي يا ګومارل شوى 

  چارواكي 
 رسمى ويب پاڼه

 www.president.gov.af حامد كرزى ولسمشر

  احمد ضيا مسعود رياست لومړى مرستيال يد جمهور

   محمد كريم خليلى رياست دويم مرستيال يد جمهور

  يت امين ارسالهدا د كابينې لوړ پوړې وزير

  زلمى رسول د ملى امنيت سالكار

 www.ago.gov.af محمد اسحق الكو لوى څارنوال

 www.supremecourt.gov.af عبدالسالم اعظيمى د سترې محكمې قاضي القضات

 www.nationalassembly.af محمد يونس قانونى جرګې رئيس سيد ول

 www.nationalassembly.af حضرت صبغت اهللا مجددى د مشرانو جرګې رئيس

 www.centralbank.gov.af عبدالقدير فطرت د افغانستان بانك

 www.aihrc.org.af سيما ثمر د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون

 www.diag.gov.af محمد كريم خليلى كميسيون او ملكي كولود وسلې ټولونې 

خدمتونو خپلواك  كيد ادارى سمون او مل
  احمد مشاهد نكميسيو

 www.iec.org.af عزيزاهللا لودين د ټاكنو خپلواك كميسيون

 ثبات د ټينګښت او  د ملى پخالينې اوسولې
 كميسيون

  حضرت صبغت اهللا مجددى

  ډاكټر صديق مدبر د اداري چارو رياست

د افغانستان او پاكستان د سولى د ګډې جرګې 
   ډاكټر عبد اهللا عبد اهللا  كميسيون
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   فاطمه ګيالنى  اني سره مياشتى ټولنه د افغ

د فساد ضد ستراتيژۍ په پلى كولو باندى د څارنې 
   محمد ياسين عثمانى  عالي دفتر 

   جيالنى پوپل  د سيمه ييزې حكومتدارۍ لپاره خپلواك رياست

   عبدالرؤف يارى  د جيودوزۍ او كارتوګرافۍ څانګه

   المتين ادراكعبد  د طبيعي پيښو پروړاندى د چمتووالي څانګه

   ښاغلى پوپل زى  د معيارونو خپلواك رياست

   مصطفى ظاهر  د چاپيريال ساتنې خپلواك رياست

  www.cso.gov.af  ښاغلى غفورى  د احصاييې مركزي دفتر 
   امر اهللا صالح  دملي امنيت رياست

   محمد خان سليمان خيل  د كوچيانو خپلواك رياست

   يف شريفىمحمد شر  د تفتيش او كنترول دفتر

   عبداالحد صاحبى  د كابل ښاروالى

     د بدني روزنې او سپورت عمومي رياست

   ښاغلى راشد  د علومو اكاډمي

   محمد عمر داود زى  يسئد ولسمشر د دفتر ر
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  انستان اساسى قانوند افغ
  كال 1382

  د لوى او بښونكې خداي په نامه

  محتوا
  سريزه

  )مادې 21(        دولت   :لومړى فصل
  )مادې 38(  د اتباعو اساسي حقوق او وجايت    :دوهم فصل
  )مادې 11(      ءيس جمهور ر  : دريم فصل
  )مادې 10(        حكومت  : څلورم فصل
  )مادې 29(        ملى شورى  : پنځم فصل
  )مادې 6(      لفويه جرګه  : لشپږم فص
  )مادې 20(        قضاء  : اووم فصل
  )مادې 7(        اداره   :اتم فصل
  )مادې6(      د اضطرارت حالت   : نهم فصل
  )مادې2(        تعديل   : لسم فصل

  )مادې7(      متفرقه حكمونه  : يوولسم فصل
  )مادې5(      انتقالى حكمونه  : دوولسم فصل

  

  د لوى او بښونكې خداي په نامه

  هسريز
  : 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
و، تاريخى مبارزو، جهاد او بر حق مقاومت د ستايلو او د وطن د آزادۍ د الرې د افغانستان د ټولو خلكو د سر ښندن .3

 شهيدانو لوړ مقام ته په ارزښت وركولو؛
 په دې درك سره چې واحد او يو موټى افغانستان ددې خاورې په ټولو قومونو او خلكو اړه لري؛  .4
 ې ته په درناوي؛د ملګرو ملتو د منشور به رعايت او د بشر د حقوقو نړيوالې اعالمي .5
 د ملى وحدت د ټينګښت او د هيواد د استقالل، ملى حاكميت او زمكنۍ بشپړتيا د ساتنى په منظور؛  .6
 د خلكو پر اراده او دموكراسې والړ نظام د تاسيس لپاره؛ .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؛ 
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 د هيواد د سياسى، اجتماعى، اقتصادى او دفاعى بنسټونو د پياوړي كولو لپاره؛ .9
 د دې خاورې ټولو اوسېدونكيو ته د يو هوسا ژوندانه او د ژوند د سالم چاپيريال د تأمين په منظور؛ .10
باالخره په نړيواله كورنۍ كې د افغانستان لپاره د وړځاي د تثبيت په منظور؛ د هيواد تاريخى، فرهنګې او  او .11

ټولنيزو واقعيتونو او د زمان له غوښتنو سره سم مو دغه اساسى قانون د خپلو استازيو له الرې د يو زرو درې سوه 
 . نيټه د كابل په ښار كې تصويب كړ دوه اتيا لمريز هجرى كال د مرغومي د مياشتى په څوارلسمه

  دولت :لومړى فصل
 .افغانستان، خپلواك،واحد، او نه بېلېدونكى اسالمي جمهوري دولت دى •

 .د افغانستان د اسالمي جمهوري دولت دين، د اسالم سپيڅلى دين دى •
ون د حكمونو د نورو اديانو پيروان د خپل دين په پيروۍ او د خپلو ديني مراسمو په اجراء كې د قان •

 .په حدودو كې آزاد دي

په افغانستان كې هيڅ قانون نشي كوالى چې د اسالم د سپيڅلي دين د معتقداتو او احكامو  •
 .مخالف وي

په افغانستان كې ملي حاكميت په ملت پورې اړه لري چې په مستقيم ډول يې په خپله يايې استازيو  •
 .له الرې عملي كوي

 .له هغو ټولو افرادو څخه چې د افغانستان تابعيت ولريد افغانستان ملت عبارت دى  •
د افغانستان ملت له پښتون، تاجك، هزاره، ازبك، تركمن، بلوچ، پشه يي، نورستاني، ايماق،  •

 .عرب، قرغېز، قزلباش، ګوجر، براهوي او نورو قومونو څخه جوړ دى
 .د افغان كلمه د افغانستان د ملت پر هر فرد اطالق كيږي •
 .يو فرد د افغانستان له تابعيت څخه نه محروميږي د ملت هيڅ •
 . په تابعب او پناه وركولو پورى مربوطى چارى د قانون له ليارى تنظيميږى •

ددې اساسي قانون او نورو قوانينو د حكمونو تطبيق، له استقالل، ملي واكمنۍ او زمكنۍ  •
، 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  •
تاءمين، د ټولو قومونو او قبايلو تر منځ د برابرۍ او د هېواد په ټولو سيمو كې د متوازنې پراختيا او 

 .ټولنې په جوړولو مكلف دى ټولينېز عدالت، پربنسټ د يوې هوسا او پرمختللې

دولت د ملګروملتونو د منشور، د بين الدول معاهدو، د نړېوالو ميثاقونو چې افغانستان له هغو  •
 .سره تړاو لري او د بشري حقوقو د نړيوالې اعالميې رعايت كوي

 ماده لومړۍ

ماده مه2  

 مه ماده6

 مه ماده7

 دهمه ما3

 مه ماده5

 مه ماده4
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كراتو دتوليد او سدولت د هر راز تروريستي اعمالو، د مخدره موادو د كرلو او قاچاق او م •
  .عمال مخنيوى كوياست

دولت د هېواد خارجي سياست د خپلواكۍ، ملي ګټو او زمكني بشپړتيا په ساتلو، نه مداخلې ښه  •
  .ګاونډيتوب، متقابل احترم او د حقوقو د برابرۍ پرپڼسټ تنظيموي

 .كانونه او نوري تر زمكې الندې زيرمې او لرغوني آثار د دولت ملكيت دى •
و اداره او له طبيعي زېرمو او نورو عامه ملكيتونو څخه د سمې د دولت د ملكيتونو ساتنه ا •

  .استفادې ډول د قانون له ليارې تنظيميږي

دخصوصي پانګې اچونې او خصوصي تشبثات د بازار د اقتصاد د نظام پربڼسټ د قانون له  دولت، •
  .حكمونو سره سم هڅوي، مالتړ يې كوي او مصونيت يې تضمينوي

ودا ګرۍ پورې تړلې چارې، د هېواد له اقتصادي غوښتنو او د خلكو له ګټو په كورنۍ او بهرنۍ س •
  .سره سمې د قانون له ليارې تنظيميږي

  .د دولت مركزي او مستقل بانك دى. 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
  .انك د پېسو د چاپ په برخه كې د ولسي جرګې له اقتصادي كميسيون سره مشوره كويمركزي ب •
  .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 •
 .نه طرح او تطبيقويفعاليتونو د مالتړ لپاره اغېزمن پروګرامو

دولت د كرنې او مالدارۍ د پراختيا، د بزګرانو او مالدارانو د اقتصادي، ټولنيزو او د ژوند د  •
شرايطو د ښه كولو او د كوچيانو د ميشتولو او د دوى د ژوند د سمون لپاره د دولت د مالي توان په 

  .حدودو كې اغېزمن پروګرامونه طرح او تطبيقوي
باعو ته د استوګنځي د برابرولو په منظور او د عامه ملكيتونو د وېش لپاره، د دولت مستحقو ات •

  .م تدبيرونه نيسيزقانون 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

تركمني، بلوڅي، پشه يي، نورستاني، پاميري او په هيواد كې د نورو  د پښتو، دري، ازبكي، •
  .مروجو ژبو له جملې څخه پښتو او دري د دولت رسمي ژبې دي

 مه ماده8

 مه ماده9

 مه ماده10

 مه ماده11

 مه ماده14

 مه ماده13
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په هغو سيمو كې چې د خلكو اكثريت له ازبكي، تركمني، بلوڅي، پشه يي، نورستاني او پاميري  •
ېمه رسمي ژپه ده، د تطبيق ډول يي د ژبو څخه پريوې خبرې كوي له پښتو او دري سربيره هغه ژپه در

  .قانون له ليارې تنظيميږي
  .دولت د افغانستان د ټولو ژبو د پياوړتيا او پراختيا لپاره اغېزمن پروګرامونه طرح او تطبيقوي •
  .په هېواد كې د مطبوعاتو، راډيو او تلويزيون خپرونې د هېواد پرټولو مروجو ژبو آزادې دي •
  .علمي او اداري مصطلحات ساتل كيږيپه هېواد كې موجود ملي،  •

دولت په بېالبېلو سطحو كې د معارف د ودې او د ديني زده كړو د پراختيا، د جوماتونوٌ مدرسو او  •
  .ديني مركزونو د وضعې د ښه والي او تنظيم لپاره الزم تدبيرونه نيسي

  .پر هجرت والړ دى) ص(دهېواد د تقويم مبداء د پيغمبر اكرم •
  .و د كار بنسټ هجري لمريز كال دىد دولتي ادار •
دي، نورې رخصتي د قانون له ليارې  عمومي رخصتي 8او د ثور  28د جمعې ورځې، د اسد  •

  .تنظيميږي

دريو تور، سور او زرغون رنګه ټوټو څخه جوړ دى درې واړه ټوټې په مساوي : د افغانستان بيرغ له •
او د هر رنګ سور د هغه د اوږدو نيمايي دى  ډول له كيڼ نه ښي لور ته په عمودي ډول سره پرتې وي

  .چې په منځ كې يې د افغانستان ملي نښان ځاى پر ځاى شوى دى
د افغانستان د دولت ملي نښان له سپين رنګي محراب او منبر څخه جوړ دى چې په دوو څنډو كې يې  •

ه كې يې د ال اله اال اهللا دوه بيرغونه او د منځ په برنۍ برخه كې يې دوه بيرغونه او د منځ په برنۍ برخ
محمد رسول اهللا مباركه كلمه او اهللا اكبر او د راختونكي لمر وړانګې او په الندينۍ برخه كې يې د 

هجري شمسي تاريخ او د افغانستان كلمه راغلې چې له دوو خوا وو د غنمو وږي پرې  1298
  .راګرځول شوي دي

  .د قانون له ليارې تنطيميږي له بېرغ او ملي نښان څخه د استفادې څرنګوالى •

  .د افغانستان ملي سرود په پښتو ژبه دى، اهللا اكبر او د افغانستان د قومونو نومونه به پكې راځي •

  .د افغانستان پاېتخت د كابل ښار دى •

  د اتباعو اساسى حقوق او وجايت: م فصلهدو 
  .د افغانستان د اتباعو ترمنځ هر راز تبعيِض او امتياز منع دى •
  .افغانستان د اتباعو ښځې او نارينه د قانون په وړاندې مساوي حقوق او وجايب لري د •

بخښنه او د انسان طبيعي حق دى، هيڅوك له قانوني مجوزه پرته له دې حقه بې ) ج(ژوند د خداى •
  .برخې كېداي نشي
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عامه مصالحو پرته چې د قانون له ليارې  آزادي د انسان طبيعي حق دى، دا حق د نورو له آزادۍ او له •
  .تنظيميږي حدود نه لري

  .د انسان آزادي او كرامت له تيري خوندي دى •
  .دولت د انسان د آزادۍ او كرامت په ساتنه او درناوي مكلف دى •

د ذمې برائت اصلي حالت دى ترهغې چې د باصالحيته محكمې په قطعي حكم متهم محكوم عليه  •
  .ه ګڼل كيږيثابت نشي، بې ګنا

  .جرم يو شخصي عمل دي •
  .د متهم تعقيبول، نيول يا توقيفول او پر هغه باندې د جزا تطبيق بل هيچاته سرايت نه كوي •

  .هيڅ يو عمل جرم نه ګڼل كيږي خو دهغه قانون له مخې چې د جرم تر ارتكاب دمخه نافذشوى وي •
 .يا توقيفېداى نه شيهيڅوك د قانون له حكمونه پرته تعقيبېداى، نيول كېداى او  •
يچاته سزا نشي وركول كېداى مګر، د با صالحيته محكمې په حكم او د هغه قانون له احكامو سره ه •

  .سم چې د اتهام وړ فعل تر ارتكابه مخكې نافذ شوى وي

د افغانستان هيڅ يو تبعه په جرم باندې د متهم كېدو له امله، بهرني دولت ته نه سپارل كيږي، مګر د  •
  .معاملې او د هغو بين الدول تړونونو له مخې چې افغانستان ور سره تړاو لريورته 

  .هيڅ افغان د تابعيت په سلبېدو او په افغانستان كې دننه يا بهر په شړل كېدو نه محكوميږي •

  .د انسان تعذيب منع دى •
تر تعقيب،  هيڅوك نه شي كوالى چې له بل شخص څخه حتى د حقايقو د تر السه كولو لپاره كه څه هم •

، يايې د نيونې يا توقيف الندې وي او يا په جزا محكوم وي، دهغه د تعذيب لپاره اقدام وكړي
  .تعذيب امر وكړي

  .د انساني كرامت مخالفې جزا ټاكل منع دي •

  .له متهم يا بل شخص څخه په زور تر السه شوې څرګندونې، اقرار يا شهادت اعتبار نلري •
اعتراف ته وايي چي په بشپړه خوښه او د عقلي روغتيا په حالت كې يې د با په جرم اقرار د متهم هغه  •

  .صالحيته محكمې په وړاندې كړى وي

هر څوك كوالى شي چې له نيول كېدو سره سم له ځانه د اتهام د لرې كولو او يا د حق د ثابتولو لپاره  •
  .مدافع وكيل وټاكي

ه ځانه خبر كړي او د هغې مودې دننه چې قانون متهم حق لري چې له نيولو سره سم له منسوب اتهام •
  .يې ټاكي، محكمه كې حاضر شي

  .متهم لپاره مدافع وكيل ټاكي يدولت په جنايي پېښو كې د بيوزل •
  . د متهم او د هغه د وكيل ترمنځ مكالمات، مراسال او مخابرات له هر ډول تعرضِ څخه خوندي دي •
  .له ليارې تنظيميږيدمدافع وكيالنو وظايف او واكونه د قانون  •

مه ماده24  
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  .پور دپوروړي د آزادۍ د سلبېدو محدوديدو سبب كېداي نشي •
  .د پور د بېرته اخيستلو الرې چارې او وسايل د قانون له ليارې تنظيميږي •

  .د افغانستان اتباع د انتخابولو او د انتخابېدلو حق لري •
  .ميږيله دې حق څخه د ګټې اخيستو شرايط او الرې د قانون له ليارې تنظي •

 . 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  •

  .قانون كې د راغلو حكمونو په رعايت، څرګند كړي
 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  •

  .مربوط حكمونه د قانون له ليارې تنظيميږي

د افغانستان اتباع حق لري چې د خپلو مادي او يا معنوي غوښتنو د تاءمين لپاره، د قانون له  •
  .سره سم ټولنې جوړې كړيحكمونو 

د افغانستان اتباع حق لري د قانون له حكمونو سره سم، سياسي ګوندونه جوړ كړي، په دې شرط  •
  :چې

د ګوند مرامنامه او اساسنامه د اسالم د سپيڅلي دين د احكامو او په دې اساسي قانون كې د  .1
 و او ارزښتونو مخالف نه وي،صراغلو نصو

 نابع څرګند وي،د ګوند تشكيالت او مالي م .2
 نظامي او نظامي ډوله تشكيالت او هدفونه ونه لري، .3
 له بهرنيو سياسي ګوندونو  يا نورو بهرنيو منابعو سره تړلي نه وي، .4

 .د قوم، سيمې، ژبې او فقهې مذهب پر بنسټ د ګوند جوړول او فعاليت كول، جواز نه لري •
ا صالحيتي بي د قانوني موجباتو او هغه جمعيت او ګوند چې د قانون له حكمونو سره سم جوړيږ •

  .محكمې له حكمه پرته نه منحل كيږي

 د افغانستان اتباع حق لري چې د روا او سوله ييزو غوښتنو د تاءمين لپاره له قانون سره سم بې وسلې •
  .غونډې او مظاهرې وكړي

ن او تلګراف يا د اشخاصو د مخابرې او ليكونو آزادي او محرميت كه په ليكلي ډول وي يا د ټيليفو •
  .نورو وسيلو له الرې، له تيري څخه خوندي دي

  .دولت د اشخاصو د مخابرو او ليكونو د پلټنې حق نه لري مګر د قانون له حكمونو سره سم •

  .د شخص استوګنځى له تيري څخه خوندي دى •
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و بې له هېڅوك د دولت په ګډون نشي كوالى د استوګن له اجازې يا واكمنې محكمې له قراره پرته ا •
 .هغو حاالتو او الرو چې په قانون كې ښوول شوي، د چا كور ته ورننوزي يا يې وپلټي

د څرګند جرم په مورد كې مسؤل مامور كوالى شي د محكمې له مخكينۍ اجازې پرته د شخص  •
كورته ورننوزي يا هغه وپلټي، نوموړى مامور مكلف دى كورته له ننوتو يا پلټنې وروسته، په هغه 

  .كې چې قانون يې ټاكي د محكمې قرار تر السه كړي موده

هر افغان حق لري د هېواد هر ګوټ ته سفروكړي او استوګن شي خو له هغو سيمو پرته چې قانون منع  •
  .كړې وي

  .هر افغان حق لري د قانون له حكمونو سره سم له افغانستان څخه بهر سفر وكړي او بېرته راستون شي •
  .د افغانستان د اتباعو د حقوقو ساتنه كويدولت له هېواد څخه بهر  •

  .ملكيت له تيري څخه خوندي دى •
هېڅوك د ملكيت د ترالسه كولو او په هغه كې د تصرف كولو څخه نه منع كيږي، مګر د قانون د  •

  .احكامو په حدودو كې
  .د هېچا ملكيت د قانون د حكم او د باصالحيته محكمې له پرېكړې پرته نه مصادره كيږي •
ص د ملكيت استمالك يوازې دعامه ګټو د تاءمين په مقصد، د مخكيني او عادالنه بدل په د شخ •

  .وركولو، د قانون له مخې مجاز دى
  .د شخص د شتمنۍ پلټنه او اعالن يوازې د قانون په حكم كېداى شي •

  .بهرني اشخاص په افغانستان كې د عقاري مالونو د ملكيت حق نه لري •
  .اچونې په منظور د قانون له حكمونو سره سم جواز لريد عقارې اجاره د پانګې  •
د بهرنيو ملكونو پر سياسي نمايندګيو او پر هغو بين المللي مؤسسو چې افغانستان پكې غړيتوب  •

  .لري د عقاري مالونو پلورل د قانون له حكمونو سره سم جواز لري

  .محصول وركړيهر افغان مكلف دى د قانون له حكمونو سره سم دولت ته ماليه او  •
  .هيڅ راز ماليه او محصول، د قانون له حكمه پرته نه وضع كيږي •
د ماليې او محصول اندازه اود وركړې ډول يې د ټولنيز عدالت په رعايت د قانون په وسيله ښوول  •

  .كيږي
  .دا حكم د بهرنيو كسانو او مؤسسو په برخه كې هم تطبيقيږي •
  .دات، دولتي واحد حساب ته تحويليږيهر ډول وركړه شوې ماليه، محصول او عاي •

زده كړه د افغانستان د ټولو اتباعو حق دى چې د ليسانس تر درجې پورې وړيا د دولت له  •
  .خواتاءمينږي

دولت مكلف دى چې په ټول افغانستان كې د متوازن معارف د عامولو او دمنځنيو اجباري زده كړو  •
كړي او د مورنيو ژبو د تدريس لپاره په هغو سيمو كې  د تاءمين لپاره اغېزمن پروګرام طرح او تطبيق

  .چې پرې خبرې كيږي الره هواره كړي
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دولت مكلف دى د ښځو د زده كړو د پراختيا او توازن د ايجاد په منظور، د كوچيانو د زده كړو د ښه  •
  .كړي والي او په هېواد كې د بې سوادۍ د له منځه وړلو لپاره اغېزمن پروګرامونه طرح او تطبيق

دولت د اسالم د سپيڅلي دين د حكمونو او ملي فرهنګ پر بنسټ او له علمي اصولو سره سم، واحد  •
تعليمي نصاب طرح او تطبيقوي او د ښوونځيو د ديني مضمونونو نصاب په افغانستان كې د شتو 

  .اسالمي مذهبونو پر بنسټ تدوينوي

  .و اداره كول، د دولت وظيفه دهد لوړو، عمومي او اختصاصي زده كړو دمؤسسو جوړول ا •
د افغانستان اتباع كوالى شي د دولت په اجازه د لوړو، عمومي، اختصاصي اود سواد د زده  •

  .كړوموسسې جوړې كړي
دولت كوالى شي بهرنيو كسانو ته هم د قانون له حكمونو سره سم د لوړو، عمومي او اختصاصي زده  •

  .كړو د مؤسسو د جوړولو اجازه وركړي
ړو زده كړو په دولتي مؤسسو كې شاملېدو شرطونه او له هغو سره نورې مربوطې چارې، د قانون د لو •

  .له ليارې تنظيميږي

  .دولت د علم، فرهنګ، ادب او هنر د پرمختګ لپاره اغېزمن پروګرامونه طرح كوي •
تړ ف، مخترع او كاشف حقوق تضمينوي او په ټولوبرخو كې علمي څېړنې هڅوي او ماللدولت 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 بدكار د ساعتونو ټاكل، او  •

  .چارې د قانون له ليارې تنظيميږي
  .د كار او كسب انتخاب آزاد دىد قانون د حكمونو په حدودو كې  •

  .ٰد جبري كار تحميل منع دى •
دجګړې، آفتونو او نورو داسې حاالتو كې چې عامه ژوند او هوساينه تهديد كړي فعاله برخه  •

  .اخيستنه د هر افغان ملي وجيبه ده
  .پر ماشومانو د كار تحميل جواز نه لري •

اداري سيستم كې د سمون د رامنځ ته كېدو دولت مكلف دى چې د يوې سالمې ادارې او د هېواد په  •
  .لپاره، الزم تدبيرونه ونيسي

  .اداره خپل اجراآت په بشپړه بې طرفۍاو د قانون له حكمونو سره سم عملي كوي •
د افغانستان اتباع حق لري د قانون د حكمونو په حدودو كې له دولتي ادارو څخه اطالعات تر السه  •

  .ه امنيت ته له زيان رسولو پرته، حدود نه لريكړي، دا حق د نورو حقوقو او عام
د افغانستان اتباع د اهليت له مخې او له هر ډول توپير څخه پرته د قانون له حكمونو سره سم د دولت  •

  .خدمت ته منل كيږي
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هر څوك چې له ادرې څخه بې موجبه زيانمن شي د تاوان اخيستلو مستحق دى او كوالى شي د تاوان  •
  .لپاره په محكمه كې دعوا اقامه كړي د تر السه كولو

له هغو حاالتو پرته چې قانون ښوولي، دولت نشي كوالى د باصالحيته محكمې له حكمه پرته د  •
  .خپلو حقوقو د تر السه كولو لپاره اقدام وكړي

دولت د افغانستان د ټولو اتباعو لپاره د ناروغيو د مخنيوي او د وړيا عالج وسيلې او روغتيايي  •
  .مينويأتياوې د قانون له حكمونو سره سم تاسان

دولت له قانون سره سم د خصوصي طبي خدمتونو او روغتيايي مركزونو جوړول او پراختيا هڅوي  •
  .او مالتړ يې كوي

دولت د سالمې بدني روزنې د پياوړتيا او د ملي او سيمه ييزو ورزشونو د پراختيا لپاره الزم  •
  .تدبيرونه نيسي

او مفقودينو له پاتې كسانو، د معلولينو او معيوبينو د بيا ځواكمنۍ او په ټولنه  دولت د شهيدانو •
كې د هغوى د فعالې ونډې اخيستنې په خاطر د مالي مرستو او روغتيايي خدمتونو د تنظيم لپاره د 

  .قانون له حكمونو سره سم الزم تدبيرونه نيسي
بې سرپرسته ښځو، معيوبينو او معلولينو او دولت د متقاعدينو حقوق تضمينوي او له زړو كسانو،  •

  .بې وسه يتيمانو سره د قانون له حكمونو سره سم الزمې مرستې كوي

  .كورنۍ د ټولنې اساسي ركن دى او د دولت تر پاملرنې الندې ده •
دولت د كورنۍ او په ځانګړې توګه د مور او ماشوم د جسمي او روحي روغتيا د تاءمين، د  •

او د اسالم د سپيڅلي دين له احكامو سره دمغايرو رسومو د له منځه وړو لپاره  ماشومانو د روزنې
  .الزم تدبيرونه نيسي

  .له هېواد څخه دفاع د افغانستان د ټولو اتباعو وجيبه ده •
  .د عسكري مكلفيت د دورې د تېرولوشرطونه د قانون له ليارې تنظيميږي •

او د عامه نظم او امنيت رعايت د افغانستان د  د اساسي قانون د حكمونو پيروي، د قوانيو اطاعت •
  .ټولو خلكووجيبه ده

  .د قانون له حكمونو څخه بې خبري عذر نه ګنل كيږي •

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

دولت په افغانستان كې د بشر د حقوقو د رعايت د څارنې، ښه والي او مالتړ لپاره، دافغانستان د  •
  .بشر د حقوقو خپلواك كميسيون جوړوي

  .هر څوك كوالى شي د خپلو بشري حقوقو د نقض په صورت كې دې كميسيون ته شكايت وكړي •
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ري حقوقو د نقض موارد مربوطو قانوني څانګو ته راجع كړي او كميسيون كوالى شي د افرادو د بش •
  .د هغوى له حقوقو څخه په دفاع كې مرسته وكړي

  .ددې كميسيون جوړښت او د كار ډول يې د قانون له ليارې تنظيميږي •

هيڅوك نشي كوالى په دې اساسي قانون كې له راغلو آزاديو او حقوقو څڅه په ناوړه استفادې د  •
  .لواكي، زمكنۍ بشپړتيا، ملي واكمنۍ او ملي وحدت پر ضد عمل وكړيهېواد د خپ

  رئيس جمهور: دريم فصل
جمهور رئيس د افغانستان د اسالمي جمهوري دولت په  سر كې دى چې خپل واكونه اجرائيه، مقننه  •

  .او قضائيه برخو كې ددې اساسي قانون له حكمونو سره سم عملي كوي
  .يم مرستياالن لريجمهوررئيس دوه، لومړى او دو •
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 ٰد جمهور رئيس لومړى مرستيال د جمهور ر •

  .اساسي قانون له مندرجو حكمونو سره سم كاركوي
لومړي مرستيال په غياب كې، دويم مرستيال د اساسي قانون له مندرجو احكامو د جمهور رئيس د •

  .سره سم عمل كوي

جمهور رئيس د راى وركوونكيو د آزادو، عمومي، پټو او مستقيمو رايو له الرې په سلو كې تر  •
  .پنځوسو زياتو رايو په تر السه كولو انتخابيږي

  .پنځم كال د غبرګولي په لومړۍ نېټه پاى ته رسيږيد جمهور رئيس وظيفه تر انتخاباتو وروسته د  •
د جمهور رئيس د كار تر پاى ته رسېدو دمخه د نوي جمهور رئيس د ټاكلو لپاره انتخابات، له دېرشو  •

  .تر شپېتو ورځو پورې، موده كې كيږي
تې كه چيرې په لومړي پړاو كې له كانديدانوڅخه يو هم ونه كړاى شي چې په سلو كې تر پنځوسو زيا •

رايې تر السه كړي، انتخابات د دوهم ځل لپاره د انتخاباتو نتايجو د نېټې تر اعالن وروسته د دوو 
دا ځل يوازې هغه دوه تنه كانديدان په انتخاباتو كې برخه اخلي . اوونيو په اوږدو كې تر سره كيږي

  .چې په لومړي پړاو كې يې تر ټولو زياتې رايې ترالسه كړي وي
  .دويم پړاو كې هغه څوك چې د رايو اكثريت تر السه كړي، جمهور رئيس ګڼل كيږيدانتخاباتو په  •
كه چيرې د جمهوري رياست يو كانديد د راى ګيرۍ د لومړي يا دويم پړاو په جريان او يا تر  •

انتخاباتو وروسته او يا د انتخاباتو دنتايجو له اعالن څخه پخوا مړ شي، نوي انتخابات د قانون له 
  .ره سم كيږيحكمونو س

  :څوك چې جمهوري رياست ته كانديديږي، بايد د الندنيوشرطونو لرونكى وي •
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د افغانستان تبعه، مسلمان، له افغان مور او پالر څخه زېږېدلى وي او د بل هېواد تابعيت  .1
 ونلري،

 د كانديدېدو په ورځ يې عمر تر څلوېښتو كلونو لږ نه وي، .2
جنايت په ارتكاب او يا له مدني حقوقو څخه په  د محكمې له خوا د بشري ضد جرمونو، او .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 •

ره سم، چې د قانون له ليارې تنظيميږي دا جمهور رئيس د كار تر پېل دمخه، د ځانګړې كړنالرې س •
  :الندې لوړه يادوي

  بسم اهللا ارحمن الرحيم

د اساسي قانون او . په نامه لوړه كوم چې د اسالم د سپيڅلي دين پيروي او ساتنه وكړم) ج( د لوى خداى“
بشپړتيا  نورو قوانينو رعايت او د تطبيق څارنه وكړم، د افغانستان د خپلواكۍ، ملي واكمنۍ، زمكنۍ

له دربار څخه د مرستې په ) ج(ساتنه او د افغانستان د خلكو حقوق او ګټې خوندي كړم او د لوى خداى 
غوښتلو او د ملت په مالتړ د افغانستان د خلكو د پرمختګ او هوسايۍ په الره كې خپلې هڅې جاري 

  ”.وساتم

  :جمهور رئيس الندې واكونه او وظيفې لري •
 څارل، د اساسي قانون د اجرا .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
 د ملي شوراى په تائيد د جګړې او متاركې اعالنول، .4
 دزمكنۍ بشپړتيا او د خپلواكۍ د ساتنې د دفاع په حالت كې د الزم تصميم نيول، .5
 ستان څخه بهر ته د وسله والو ځواكونو د ټولګيو لېږل،د ملي شوراى په تائيد له افغان .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،ٰمرستياالنو د استعف د جمهوري رياست د .10
د ولسي جرګې په تائيد د وزيرانو، لوى څارنوال، د مركزي بانك، د ملي امنيت او سرې  .11

 ى منل،ٰمياشتې د رئيسانو ټاكل او د هغوى عزلول او د استعف
 د ولسي جرګې په تائيد د سترې محكمې د رئيس او غړيو ټاكل، .12

له والو ځواكونو، پوليسو، د ملي امنيت د د قانون له حكمونو سره سم د قاضيانو، د وس .13
 ى منل او عزلول،ٰمنصبدارانو او دلوړ رتبه مامورينو ټاكل، تقاعد وركول، د استعف
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په بهرنيو هېوادونو او نړيوالو مؤسسو كې د افغانستان د سياسي نمايندګيو د مشرانو  .14
 ټاكل،

 نل،په افغانستان كې د بهرنيو سياسي نمايندګانو د باور ليكونو م .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
 د قانون له حكمونو سره سم د جزاګانو تخفيف او بخښل، .18
 د قانون له حكمونو سره سم د مډالونو، نښانونو او افتخاري لقبونو وركول، .19
 ادارې د سمون په منظور، د قانون له مخې، دكميسيونونو جوړول، د هېواد د .20
 .په دې اساسي قانون كې نور راغلي واكونه او وظايف .21

جمهور رئيس كوالى شي په مهموملي، سياسي، ټولنيزو او يا اقتصادي چارو كې د افغانستان د  •
  خلكو ټولپوښتنې ته مراجعه وكړي،

  .كمونو مخالفه او د هغه د تعديل مستلزم نه ويټولپوښتنه بايد ددې اساسي قانون د ح •

جمهور رئيس په دې اساسي قانون كې د راغلو واكونو د عملي كولو په برخه كې د افغانستان د  •
  .خلكو لوړ مصلحتونه په پام كې نيسي

جمهور رئيس نشي كوالى چې د قانون له حكمه پرته دولتي ملكيتونه او شتمنۍ وپلوري او يا  •
  .وبخښي

ور رئيس نشي كوالى د خپل كار په دوران كې له خپل مقام څخه په ژبنيو، سيمه ييزو، جمه •
  .قومي،مذهبي او ګوندي ملحوظاتو ګټه واخلي

ى، عزل، مړينې او يا په صعب العالجه ناروغۍ د اخته كېدلو په صورت ٰد جمهور رئيس د استعف •
ل د جمهور رئيس واكونه او كې چې د وظيفې د اجراء مخه نيسي دجمهور رئيس لومړى مرستيا

  .وظايف په غاړه اخلي
  .ى په خپله ملي شوراى ته اعالمويٰجمهور رئيس خپله استعف •
  . د صعب العالجه ناروغۍ تثبيت د هغه طبي هيئت له خوا كيږي چې ستره محكه يې ټاكي •
قانون د  په داسې حاالتو كې د نوي جمهور رئيس د ټاكلو لپاره په درې مياشتو كې دننه ددې اساسي •

  .يو شپېتمې مادې له حكم سره سم انتخابات كيږي
د جمهور رئيس لومړى مرستيال د لنډ مهاله جمهور رئيس په توګه، د وظيفې د تر سره كولو په موده  •

  :كې الندې چارې نشي تر سره كوالى
 د اساسي قانون تعديل، .1
 د وزيرانو عزل، .2

 ټولپوښتنه، .3
نون له حكمونو سره سم كوالى شي ځان جمهوري رياست د جمهور رئيس مرستياالن ددې اساسي قا •

  .ته كانديد كړي
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  .د جمهور رئيس په غياب كې د لومړي مرستيال وظايف د جمهور رئيس په واسطه كيږي •

ى وكړي او يا مړ شي د هغه پر ځاى بل شخص د جمهور ٰكه چيرې د جمهور رئيس يو مرستيال استعف •
  .اكل كيږيرئيس له خوا د ولسي جرګې په تائيد ټ

د جمهور رئيس او د هغه د لومړي مرستيال د يو ځايي مړينې په صورت كې په ترتيب سره دويم  •
مرستيال، د مشرانو جرګې رئيس د ولسي جرګې رئيس او د بهرنيو چارو وزير يو په بل پسې ددې 

  .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 •
پر جمهور رئيس د بشري ضد جرمونو، ملي خيانت يا جنايت د ارتكاب تور لګول د ولسي جرګې د  •

  . ټولو غړيو د درييمې برخې له خوا غوښتل كېداى شي
خه د دوو برخو د رايو له خوا تائيد شي، كه چيرې دا غوښتنه د ولسي جرګې د ټولو غړيو له دريو څ •

  .ولسي جرګه د يوې مياشتې دننه لويه جرګه دايروي
كه لويه جرګه منسوب شوى اتهام د ټولو غړيو له دريو څخه د دوو برخو د رايو په اكثريت تصويب  •

ځانګړې . كړي، جمهور رئيس له وظيفې څخه ګوښه او موضوع ځانګړې محكمې ته سپارل كيږي
ولسي جرګې له دريو غړيو، دسترې محكمې له دريو غړيو چې لويه جرګه يې ټاكي او د  محكمه د

دعوى د هغه شخص له خوا چې دلويې جرګې له خوا ټاكل . مشرانو جرګې له رئيس څخه جوړيږي
  .كيږي، اقامه كيږي

  .ماده كې راغلي حكمونه تطبيقيږي) اووه شپېتمه(په دې حالت كې ددې اساسي قانون له  •

  .مهور رئيس تنخوا او لګښتونه د قانون له ليارې تنظيميږيد ج •
جمهور رئيس دخدمت د دورې تر ختمېدو وروسته دعزل له حالته پرته د خپل ژوند په پاتې موده كې  •

  .د جمهوري رياست د دورې له مالي حقوقو څخه د قانون له حكمونو سره سم، ګټه اخلي

  حكومت: څلورم فصل
  .چې د جمهور رئيس تر رياست الندې كاركوي جوړ دىحكومت له وزيرانو څخه  •
  .د وزيرانو شمېر اووظايف دقانون له ليارې تنظيميږي •

  :څوك چې دوزير په توګه ټاكل كيږي بايد النديني شرطونه ولري •
 .يوازې د افغانستان تابعيت لرونكى وي .1

غه د تائيد يا رد كه چيرې د كوم وزارت كانديد د بل هېواد تابعيت هم ولري ولسي جرګه د ه  •
  صالحيت لري،

 لوړ تحصيالت، كاري تجربه او ښه شهرت ولري، .2
 عمر يې تر پنځه دېرش كلونو لږ نه وي، .3
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دمحكمې له خوا د بشري ضد جرمونو او جنايت په ارتكاب او يا له مدني حقوقو څخه په  .4
 .محرومۍمحكوم شوى نه وي

  .د باندې وټاكل شيكېداى شي وزيران د ملي شوراى له غړيو او يا له هغو  •
كله چې دملي شوراى غړى د وزير په توګه وټاكل شي، په شوراى كې خپل غړيتوب له السه وركوي  •

  .او دهغه پر ځاى بل شخص د قانون له حكم سره سم ټاكل كيږي

  :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(ى خداى د لو“
دافغانستان د نورو قوانينو رعايت، د اتباعو د حقوقو حفاظت، دافغانستان د خپلواكۍ، زمنكنۍ 

و خپلې حاضر وګڼم ا) ج(بشپړتيا او د خلكو د ملي وحدت ساتنه وكړم او په خپلو ټولو اعمالو كې خداى
  ”.راسپال شوې وظيفې په رښتينولۍ سرته ورسوم

  :حكومت الندينۍ وظيفې لري •
 ددې اساسي قانون او نورو قوانينو د احكامو او د محكمو د قطعي پرېكړو عملي كول، .1
د خپلواكۍ ساتل، له زمكنۍ بشپړتيا څخه دفاع او په نړيواله ټولنه كې د افغانستان د  .2

 حيثيت او ګټو ساتل،
 نظم او امن ټينګول او د هر راز اداري فساد له منځه وړل،د عامه  .3
 د بودجې ترتيبول، د دولت د مالي وضعې تنظيمول او د عامه شتنمۍ ساتل، .4
 د ټولنيزو، فرهنګي، اقتصادي او تكنالوژي د پرمختيايي پروګرامونو طرح او تطبيق، .5
وي مالي كال د مهمو ملي شوراى ته د مالي كال په پاى كې د سر ته رسېدلو چارو او د ن .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

 .وظيفو څخه ګنل شويدي

حكومت د هېواد د سياست د اساسي كرښو د تطبيق او دخپلو وظيفو د تنظيمولو لپاره مقررات  •
  .ررات بايد د هيڅ قانون له نص يا روح سره مناقض نه ويدا مق. وضع او تصويبوي

وزيران خپل وظايف د اداري واحدونو د آمرينو په توګه په هغو حدودو كې چې د اساسي قانون او  •
  .نور قوانين يې ټاكي، سرته رسوي

  .وزيران له خپلو ټاكلو وظايفو څخه د جمهور رئيس او ولسي جرګې په وړاندې مسؤليت لري •
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رې وزير په بشري ضد جرمونو، ملي خيانت او يا په نورو جرمونو متهم شي، موضوع ددې كه چي •
  .مادې په رعايت ځانګړې محكمې ته سپارل كيږي) يو سل څلور دېرشمې( قانون د  اساسي

حكومت كوالى شي د ولسي جرګې دتعطيل په حالت كې له بودجې او مالي چارو پرته، د بيړنۍ  •
  .فرمانونه ترتيب كړياړتيا پر اساس تقنيني 

تقنيني فرمانونه بايد . تقنيني فرمانونه د جمهور رئيس تر توشېح وروسته د قانون حكم پېدا كوي •
  .ملي شوراى د لومړۍ غونډې تر جوړېدو وروسته د دېرشو ورځو په اوږدو كې هغې ته وړاندې شي

  .او كه د ملي شوراى له خوا رد شي، اعتبار نلري •

خپل كار په دوران كې له خپل مقام څخه په ژبنيو، سيمه ييزو، قومي، مذهبي  وزيران نشي كوالى د •
  .ګوندي ملحوظاتو ګټه واخلي او

  ملي شوراى: پنځم فصل
د افغانستان د اسالمي جمهوري دولت ملي شوراى، د ستر تقنيني ارګان په توګه د افغانستان د  •

  .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: ملي شوراى له دوو مجلسونو •
  .هيڅوك نشي كوالى په يوه وخت كې د دواړو مجلسونو غړى وي •

  .د آزادو، عمومي، پټو او مستقيمو انتخاباتو له الرې انتخابيږي د ولسي جرګې غړي د خلكو •
د ولسي جرګې د كار دوره د پنځم كال د چنګاښ په لومړۍ نېټه د انتخاباتو د نتيجو د اعالن څخه  •

  .وروسته پاى ته رسيږي او نوې شوراى په كار پيل كوي
ځو پورې موده كې د ولسي د ولسي جرګې د دورې تر ختمېدو دمخه له دېرشو څخه تر شپېتو ور •

  .جرګې د غړيو انتخابات كېږي
كسانو ) 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 •
تدبيرونه ونيول شي چې انتخاباتي نظام د افغانستان د ټولو  د انتخاباتو په قانون كې بايد داسې •

خلكو لپاره عمومي او عادالنه استازيتوب تاءمين كړي او د نفوسو په تناسب دې له هر واليت څخه 
  .په اوسط ډول لږ تر لږه دوه ښځينه وكيلې په اولسي جرګه كې غړيتوب تر السه كړي

  :او ټاكل كيږي د مشرانو جرګې غړي په الندې ډول انتخاب •
 د هرې واليتي جرګې له غړيو څخه يو تن د مربوطې جرګې په انتخاب، د څلورو كلونو لپاره، .1
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د هر واليت د ولسواليو د جرګو له غړيو يو تن، د مربوطو جرګو په انتخاب، د دريو كلونو  .2
 لپاره،

تنو استازيو په پاتې دريمه برخه غړي د معلولينو او معيوبينو د دوو تنو او كوچيانو د دوو  .3
او تجربه لرونكو كسانو څخه د پنځو كلونو لپاره دجمهور رئيس له  رويخبګډون د هېواد له 
 .خوا ټاكل كيږي

  .جمهور رئيس له دې اشخاصو څخه په سلو كې پنځوس ښځې ټاكي •
هغه شخص چې د مشرانو جرګې د غړي په توګه انتخابيږي په مربوطه جرګه كې خپل غړيتوب له  •

  .وي او دده پر ځاى د قانون له حكمونو سره سم بل شخص ټاكل كيږيالسه ورك

هغه څوك چې د ملي شوراى غړيتوب ته كانديد يا ټاكل كېږي، د ټاكونكو پر شرطونو سربېره، دا  •
  :الندې صفتونه هم بايد ولري

تان د افغانستان تبعه وي يا لږ تر لږه دكانديدېدو يا تعين تر نېټې لس كاله پخوا يې د افغانس .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
 محرومۍ محكوم شوى نه وي،

 د د عمر پنځه ويشت كاله او د مشرانو جرګې غړيو په ورځ د ولسي جرګې غړيو د كانديدېد .3
  .ېرش كاله بشپړ كړي ويعمر پنځه د په ورځ د يا ټاكنېكانديدېدو او 

د ملي شوراى د غړيو انتخاباتي وثيقې، د انتخاباتو د څارنې د خپلواك كميسيون له خوا د قانون له  •
  .حكمونو سره سم څېړل كيږي

د ملي شوراى له دواړو جرګو څخه هره يوه د كار د دورې په پيل كې له خپلو غړيو څخه يو تن د رئيس  •
لپاره، دوه تنه د لومړي نايب او دويم نايب او دوه تنه د منشي او د  په توګه د يوې تقنيني دورې

  .منشي د نايب په توګه، د يو كال لپاره انتخابوي
  .دا اشخاص د ولسي جرګې او مشرانو جرګې اداري هيئت جوړوي •
  .د اداري هيئت وظيفې د هرې جرګې د داخلي وظايفو په اصولو كې ټاكلې كيږي •

جرګو څخه هره يوه د بحث وړ موضوعاتو د كتنې لپاره د داخلي وظايفو  د ملي شوراى له دواړو •
  .داصولو له مخې كميسيونونه جوړوي

ولسي جرګه واك لري د غړيو د دريمې برخې په پيشنهاد، د حكومت د اعمالو د څيړنې او كتنې  •
  .لپاره، يو ځانګړى كميسيون وټاكي

  .اخلي وظايفو په اصولو كې تنظيميږيددې كميسيون جوړښت او كړنالره د ولسي جرګې د د •

  :ملي شوراى دا الندې واكونه لري •
 د قوانينو او تقنيني فرمانونو تصويب، تعديل يا لغو كول، .1
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 د ټولنيزو، فرهنګي، اقتصادي او تكنالوژي پرمختيايي پروګرامونو تصويب، .2
 د دولتي بودجې تصويب او د پور اخيستو يا وركولو اجازه، .3
 نځته راوړل، تعديل او يا لغو كول،د اداري واحدونو م .4
د دولتونو تر منځ د تړونونواو بين المللي ميثاقونو تصديق او يا له هغو څخه د افغانستان  .5

 بېلول،
 .په دې اساسي قانون كې نور مندرج واكونه .6

  :ولسي جرګه الندې ځانګړي واكونه لري •
وه نوي يمې مادې له حكم له هر يوه وزير څخه د استيضاح په برخه كې ددې اساسي قانون د .1

 سره سم تصميم نيول،
 د پرمختيايي پروګرامونو او دولتي بودجې په باب تصميم نيول، .2

 ددې اساسي قانون له حكمونو سره سم د مقرريو تائيد يا ردول، .3

ولسي جرګه د ټولو غړيو د شلو فيصدو په پيشنهاد كوالى شي، له هر يوه وزير څخه استيضاح  •
  .وكړي

  .وې توضيح د قناعت وړ نه وي، ولسي جرګه دنه باور د رايموضوع څيړيكه وړاندې ش •
په وزير باندې د نه باور رايه بايد صريحه، مستقيمه او پر پخو داليلو والړه وي، دغه رايه د ولسي  •

  .جرګې د ټولو غړيو د رايو په اكثريت صادريږي

وزير څخه په ټاكلو موضوعاتو كې  د ملي شوراى د دواړو جرګو هر يو كميسيون كوالى شي له هر يوه •
  .پوښتنې وكړي

  .هغه څوك چې پوښتنه ترې شوې كوالى شي شفاهي يا ليكلى ځواب وركړي •

قانون هغه مصوبه ده چې د ملي شوراى د دواړو جرګوله خوا تصوب او د جمهور رئيس له خوا  •
  .توشېح شوې وي، مګردا چې په دې اساسي قانون كې بل ډول څرګنده شوې وي

جمهور رئيس د ملي شوراى له مصوبې سره موافقه ونه لري كوالى شي چې د وړاندې كېدو تر  كه •
نېټې وروسته يې په پنځلسو ورځو كې د داليلو له ښوولو سره ملي شوراى ته مسترده كړي، ددې 
وخت په تېرېدو او يا دا چې ولسي جرګه يو ځل بيا هغه د ټولو غړيو له دريو برخو څخه په دوو برخو 

  .ېح شوې ګڼله كېږي او نافذيږيشرايو تصويب كړي، مصوبه تو

د قانون د طرحې د پيشنهاد د حكومت يا د شوراى د غړيو او د قضايي چارو د تنظيم په برخه كې د  •
  .سترې محكمې له خوا د حكومت له ليارې وړاندې كېداى شي

  د حكومت له خوا كيږي د بودجې او مالي چارو په برخه كې د قانون د طرحې پيشنهاد يوازې •

كه د قانون د طرحې پيشنهاد پر دولت د نوي تكليف يادعائيدتو د لږولو لرونكي وي، په دې شرط د  •
  .كار په فهرست كې نيول كيږي چې د پيشنهاد په متن كې د جبرانولو مدرك هم پيشيني شوى وي
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  .كيږي د حكومت له خوا د قانون د طرحې پيشنهاد لومړى ولسي جرګې ته وړاندې •
ولسي جرګه د بودجې او مالي چارو په شمول د قانون د طرحې پيشنهاد او د پور اخيستو يا وركولو  •

  .يا ردوي ويبضت پيشنهاد له بحث وروسته د يو كل په توګه
  .ولسي جرګه نشي كوالى وړاندې شوې طرح تر يوې مياشتې زيات وځنډوي •
  .سته مشرانو جرګې ته سپاريولسي جرګه د پيشنهاد شوي قانون طرح تر تصويب ورو •
  .مشرانو جرګه د پنځلسو ورځو په اوږدو كې د هغه په باره كې تصميم نيسي •
ملي شوراى د دولت د هغو قوانينو، معاهدو او پرمختيايي پروګرامونو په باره كې تصميم نيولو ته  •

  .لومړيتوب وركوي چې د حكومت وړانديز په بنسټ د عاجل غور غوښتنه كوي
قانون د طرحې پيشنهاد له دواړو جرګو څخه د يوې د لسو غړيو له خوا وشي، پيشنهاد د  كه چيرې د •

نوموړي جرګې د يو پر پنځمې برخې غړيو تر تائيد وروسته د هماغې جرګې د كار په فهرست كې 
  .نيول كيږي

تي د دولت بودجه او د حكومت پرمختيايي پروګرام د مشرانو جرګې له ليارې دددې جرګې له مشور •
  .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 ګڼل نافذ

كه چيرې د ځينو عواملو له مخې د مالي كال تر پيل مخكې بودجه تصويب نشي، د نوې بودجې تر  •
  تطبيقيږيتصويب پورې، د تېر كال بودجه 

حكومت د مالي كال د څلورمې ربعې په اوږدو كې د راتلونكي كال بودجه د روان كال د بودجې له  •
  .اجمالي حساب سره ملي شورى ته وړاندې كوي

د تېر مالي كال د بودجې قطعي حساب د راتلونكي كال د شپږو مياشتو په موده كې د قانون له  •
  .يحكمونو سره سم ملي شوراى ته وړاندې كيږ

ولسي جرګه نشي كوالى د بودجې تصويب له يوې مياشتې څخه زيات او د هغه پور د اخيستو او  •
  .ورځو زيات وځنډوي ووركولو اجازه چې په بودجه كې شامل نه وي، تر پنځلس

كه چيرې ولسي جرګه په دغه موده كې د پور د اخيستو او وركولو د پيشنهاد په اړه تصميم ونه  •
  .ب شوى ګڼل كيږينيسي،پيشنهاد تصوي

كه چيرې د ملي شوراى په اجالس كې كلنۍ بودجه يا پرمختيايي پروګرام يا له عامه امنيت، د  •
هېواد له خپلواكۍ او زمكنۍ بشپړتيا سره مربوطه موضوع تر خبرو الندې وي، د شوراى داجالس 

  .موده د هغې تر تصويب مخكې پاى ته نشي رسېدالى

بلې جرګې له خوا رد شي، داختالف د له منځه وړو لپاره د دواړو  كه چيرې د يوې جرګې مصوبه د •
 ټاكل كيږىجرګو د غړيو له خوا په برابر شمير ګډ هيئت 
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ونه كړاى شي د نظر كه ګډ هيات .  تر توشيح وروسته نافذه ګڼل كېږي ئيسد هيات پريكړه دجمهور ر •
  .اختالف له منځه يوسي، تصوب رد شوى ګڼل كيږي

ولسي جرګه كوالى شي په خپله ورپسې غونډه كې هغه د خپلو ټولو غړيو له دريو په دې حالت كې  •
  .څخه د دوو برخو د رايو په اكثريت تصويب كړي

دا تصويب يې له دې چې مشرانو جرګې ته وړاندې شي، د جمهور رئيس تر توشېح وروسته نافذ ګڼل  •
  .كيږي

ې د وظيفې د اجرا په وخت كې يې د ملي شوراى هيڅ غړى د هغې رايې يا نظريې له امله چ •
  .څرګندوي، تر عدلي تعقيب الندې نه نيول كيږي

كه د ملي شوراى غړى په يوه جرم متهم شي، مسؤل مامور له موضوع څخه هغې جرګې ته چې متهم  •
  .يې غړى دى ، خبر وركوي او متهم تر عدلي تعقيب الندې راتالى شي

ى شي متهم د هغې جرګې له اجازې پرته چې دى يې د مشهود جرم په مورد كې، مسؤل مامور كوال •
  .غړى دى تر عدلي تعقيب الندې راولي او ويې نيسي

په دواړو حاالتو كې كه عدلي تعقيب د قانون له مخې د توقيف ايجاب وكړي، مسؤل مامور مكلف  •
  .دى چې له موضوع څخه يې له ځنډه نوموړې جرګې ته خبر وركړي او تصويب يې تر السه كړي

اتهام د شوراى د رخصتۍ په وخت كې رامنځ ته شي، د نيولو او توقيف اجازه د مربوطې جرګې له  كه •
د نوموړې جرګې لومړنۍ غونډې ته د تصميم نيولو لپاره  اداري هيئت څخه تر السه كيږي او موضوع

  .وړاندې كيږي

  .ن وكړيوزيران كوالى شي د ملي شوراى له دوو جرګو څخه د هرې يوې په غونډو كې ګدو •
  .د ملي شوراى هره جرګه كوالى شي خپلې غونډې ته د وزيرانو د حاضرېدو غوښتنه وكړي  •

  .د ملي شوراى دواړې جرګې په عين وخت كې، بېل بېل مجلسونه كوي •
  :د دواړو جرګو ګډې غونډې په الندې حاالتو كې جوړېدالى شي •

 رانيستل كيږي،كله چې تقنينيه دوره يا كلنۍ غونډه د جمهور رئيس له خوا پ .1
 .په همدې صورت كې چې جمهور رئيس يې ضروري تشخيص كړي .2

  .د ولسي جرګې رئيس د ملي شوراى د ګډو غونډو مشري كوي •

د ملي شوراى غونډې علني دي، مګر دا چې د مجلس رئيس يا لږ تر لږه د ملي شوراى لس تنه غړي  •
  .سري توب پيشنهاد وكړي او جرګه دا پيشنهاد ومني يې د

  .وك نشي كوالى چې په زور د ملي شوراى ودانۍ ته ننوزيهېڅ •

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 

  .ې چې دې اساسي قانون بل ډول تصريح كړې ويپه اكثريت نيول كيږي، مګر په هغو مواردو ك
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  .ملي شوراى په كال كې دوې عادي غونډې دايروي •
د ملي شوراى د دواړو جرګو د غونډو د كار موده په كال كې نهه مياشتې ده، د اړتيا په وخت كې  •

  .شوراى كوالى شي دا موده اوږده كړي
  .د جمهور رئيس په امر دايرېداى شيفوق العاده غونډې  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  •
چې په دايمي توګه د وظيفې د اجراء خنډ شي، د پاتې تقنينه دورې لپاره د نوي استازي تعين د 

  .قانون له حكمونو سره سم تر سره كيږي
يو د حاضرېدو يا نه راتلو سره مربوطې چارې د داخلي وظايفو په اصولو كې د ملي شوراى د غړ •

  .تنظيميږي

د تقنينيه دورې په وروستني يو كال كې د انتخاباتو د قانون د بدلېدو پيشنهاد د ملي شوراى د كار  •
  .په فهرست كې نشي نيول كېدالى

  لويه جرګه: شپږم فصل
  .تر ټولو ستر مظهر دىلويه جرګه د افغانستان د خلكو د ارادې  •
  :لويه جرګه •

 د ملي شوراى له غړيو، .1
 .د واليتونو او ولسواليو د جرګو له رئيسانو جوړيږي .2

وزيران، د سترې محكمې رئيس او غړي او لوى څارنوال كوالى شي د لويې جرګې په غونډو كې بې  •
  .له دې چې د رايې وركولو حق ولري، ګډون وكړي

  :و كې دايريږيلويه جرګه په الندنيو حاالت •
د هېواد د خپلواكۍ، ملي حاكميت، زمكنۍ بشپړتيا او سترو مصلحتونو پورې د  .1

 مربوطوچارو په باب تصميم نيول،
 ددې اساسي قانون د حكمونو تعديل، .2

 .مادې له مخې د جمهور رئيس محاكمه كول) نهه شپېتمې(ددې اساسي قانون  .3

يو تن د رئيس، يو تن د مرستيال او دوه تنه د منشي لويه جرګه په لومړۍ غونډه كې، د غړيو له منځه  •
  .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
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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(د لويې جرګې د جريان په وخت كې د دې اساسي قانون د  •
  .مندرج احكام د هغې د غړيو په باب تطبيقيږي

  قضاء: م فصلواو
  .قضائيه قوه د افغانستان د اسالمي جمهوري دولت خپلواك ركن دى •
قضائيه قوه له يوې سترې محكمې، د استيناف له محكمو او ابتدائيه محكمو څخه جوړه ده چې  •

  .تشكيالت او واكونه يې د قانون له ليارې تنظيميږي
د قضائيه قوې په سر ستره محكمه د ستر قضايي ارګان په توګه د افغانستان د اسالمي جمهوريت  •

  .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 اووكلونو لپاره او درې تنه د لسو كلونو لپارهدرې تنه د څلورو 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 •
 د ټاكلو په وخت كې د رئيس او غړو عمر تر څلوېښتو كلو لږ نه وي، .1
 د افغانستان تبعه وي، .2

په قضايي نظام كې تخصص او  په حقوقي يا فقهي علومو كې لوړې زده كړې او د افغانستان .3
 كافي تجربه ولري،

 د ښه سيرت او نېك شهرت لرونكى وي، .4
د محكمې له خوا د بشري ضد جرمونو او جنايت په ارتكاب او يا له مدني حقوقو څخه په  .5

 محرومۍ محكوم شوى نه وي،
 .د وظيفې د تصدۍ په وخت كې په هېڅ سياسي ګوند كې غړيتوب ونه لري .6

  :ي د وظيفې تر پېل مخكې، د جمهور رئيس په وړاندې دا لوړه كويد سترې محكمې غړ •
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

په نامه لوړه كوم چې د اسالم د سپيڅلي دين له احكامو، په دې اساسي قانون او نورو ) ج(د لوى خداى “
او  تانت، صداققوانينو كې له راغلو نصوصو سره سم حق او عدالت تاءمين او د قضاء وظيفه په بشپړ ام

  ”.بې طرفۍ اجراء كړم

د قضائيه قوې په صالحيت كې په ټولوهغو دعوو غور شامل دى، چې د دولت په شمول د حقيقي يا  •
حكمي اشخاصو له خوا دمدعي يا مدعي عليه په حيث د قانون له حكمونو سره سم د محكمې په 

  .وړاندې اقامه شي

مانونو، بين الدول معاهدو او بين المللي ميثاقونو د له اساسي قانون سره د قوانينو تقنيني فر •
مطابقت څېړل د حكومت يا محاكمو په غوښتنه او د هغو تفسير د قانون له حكمونو سره سم د سترې 

  .محكمې صالحيت دى

هيڅ قانون نشي كوالى په هيڅ حال كې، كومه قضيه يا ساحه په څه ډول چې په دې فصل كې تحديد  •
  .له صالحيت څخه وباسي او بل مقام ته يې وسپاريشوې د قضائيه قوې 

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) ويشتمې

  .نظيميږيددې ډول محكمو تشكيل او صالحيت د قانون له ليارې ت •

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

د قضائيه قوې د مامورينو او نورو اداري كار كوونكيو په برخه كې، د دولت د مامورينو او نورو  •
كيو د مربوطو قوانينو حكمونه نافذ دي خو تقرر، انفكاك، ترفېع، تقاعد، اداري كار كوون

  .مجازات او مكافات يې د سترې محكمې له خوا له قانون سره سم تر سره كيږي

مشوره د سترې محكمې له خوا ترتيبيږي او د دولت د بودجې د  په د قضائيه قوې بودجه د حكومت •
  .وراى ته وړاندې كيږييوې برخې په توګه دحكوت له خوا ملي ش

  .د قضائيه قوې د بودجې تطبيق د سترې محكمې صالحيت دى •

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

  .نشي

جرګې تر دريېمې برخې زيات غړي، د سترې محكمې د رئيس يا غړيو محاكمه د  كه چيرې د ولسي •
وظيفوي جرم يا د جنايت د ارتكاب د اتهام پر اساس وغواړي او ولسي جرګه دا غوښتنه د ټولو غړيو 

مه ماده120  

مه ماده121  

مه ماده122  

مه ماده123  

مه ماده124  

مه ماده125  

مه ماده126  

مه ماده127  



 د افغانستان اساسي قانون: اسناد

124 

 

له دريو برخو څخه د دوو برخو په اكثريت تصويب كړي، متهم له وظيفې څخه عزل او موضوع خاصې 
  .كيږي محكمې ته سپارل

  .د محكمې تشكيل او د محاكمې طرز العمل د قانون په وسيله تنظيميږي •

په محكمو كې محاكمه په علني ډول دايريږي او هر څوك حق لري د قانون له حكمونو  افغانستاند  •
  .سره سم په هغې كې ګډون وكړي

سري توب  محكمه كوالى شي، په داسې حاالتو كې چې په قانون كې څرګند شوي يا د محاكمې •
  .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 كړي محكمه •
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 تطبيقوياوقضاي تر غور الندې محكمې •
كه دغور الندې قضاياوو له جملې څخه د كومې قضيې لپاره په اساسي قانون او نورو قوانينو كې  •

حكم موجود نه وي، محكمه د حنفي فقهي د احكامو له مخې او په هغو حدودو كې دننه چې دې 
اسې ډول حل او فصل كوي چې عدالت په ډېره ښه توګه تاءمين اساسي قانون ټاكلي، قضيه په د

  .كړي

محكمې د اهل تشيع لپاره په شخصيه احوالو پورې مربوط قضاياوو كې د تشيع د مذهب حكمونه  •
  .د قانون له احكامو سره سم تطبيقوي

قضيه  په نورو دعوو كې هم كه په دې اساسي قانون يا نورو قوانينو كې حكم موجود نه وي، محكمې •
  .ددې مذهب له حكمونو سره سم حل او فصل كوي

  .د سترې محكمې په پيشنهاد او د جمهور رئيس په منظورۍ ټاكل كيږي قاضيان •
مقرري، تبديلي، ترفېع، مواخذه او د تقاعد پيشنهاد د قانون له حكمونو سره سم د  قاضيانود  •

  .سترې محكمې صالحيت دى
د ښه تنظيم او د الزمو اصالحاتو د تاءمين لپاره، د قضائيه ستره محكمه داجرائي او قضايي چارو  •

  .قوې، عمومي اداري آمريت تاءسيسوي

كه قاضي دجنايت په ارتكاب متهم شي ستره محكمه د قانون له حكمونو سره سم د قاضي په حالت  •
ې د جمهور ريس ته ي كه ستره محكمه دده د دفاع تر اورېدو وروسته اتهام وارد وبولي. غور كوي

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

د جرمونو كشف د پوليس په وسيله او د جرمونو تحقيق او په محكمه كې په متهم باندې د دعوا  •
  .كيږي اقامه د څارنوالۍ له خوا، د قانون له احكامو سره سم
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  .څارنوالي د اجرائيه قوې برخه ده او په خپلو اجراآتو كې استقالل لري •
  .د څارنوالۍ تشكيل، صالحيت او د اجراآتو څرنګوالى د قانون له ليارې تنظيميږي •
د وسله والو ځواكونو، پوليسو او د ملي امنيت كار كوونكيو د وظيفوي جرمونو كشف او تحقيق د  •

  .يميږيخاص قانون له ليارې تنظ

كه د دعوې لورى په هغه ژبه چې محاكمه پرې كېږي ونه پوهيږي، د قضيې پر موادو او اسنادو د  •
  .اطالع او په محكمه كې په خپله مورنۍ ژبه د خبرو كولو حق د ترجمان په وسيله ورته تامينيږي

  اداره: اتم فصل
و د واحدونو په اساس له د افغانستان د اسالمي جمهوريت اداره د مركزي ادارې او محلي ادار •

  .قانون سره سم تنظيميږي
  .مركزي اداره پر ځينو داري واحدونو وېشل كيږي چې د هرې يوې په سر كې يو وزير وي •
  .د محلي ادارې واحد واليت دى •
د واليتونو او مربوطه ادارو شمېر، ساحه، برخې او تشكيالت د نفوسو د شمېر، ټولنيزې او  •

  .ايي موقعيت پر اساس د قانون له ليارې تنظيميږياقتصادي وضعې او جغرافي

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 

  .ته سپاريقانون له حكمونو سره سم محلي ادارې 

  .يوه واليتي جرګه جوړيږي په هر واليت كې •
د واليتي جرګې غړي له قانون سره سم د نفوسو په تناسب، دآزادو عمومي، پټو او مستقيمو ټاكنو  •

  .له مخې د واليت داوسېدونكو له خوا دڅلورو كلونو لپاره ټاكل كيږي
  .واليتي جرګه له 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  •
چې په قوانينو كې څرګنده شوې، برخه اخلي او په واليت پورې د مربوطو چارو په باب مشوره 

  .وركوي
  .واليتي جرګه خپلې وظيفې د محلي ادارې په مرسته سرته رسوي •

سمون او په هغې كې د خلكو د فعالې ونډې اخيستو دتاءمين په مقصد، په  د محلي ادارې د چارو د •
  .ولسواليو او كليو كې د قانون له حكمونو سره سم جرګې جوړيږي

ددې جرګې غړي د آزادو، عمومي، پټو او مستقيمو ټاكنو له مخې د سيمې د اوسېدونكو له خوا د  •
  .دريو كلونو لپاره ټاكل كيږي

  .وچيانو ګډون د قانون له حكمونو سره سم تنظيميږيپه محلي جركو كې د ك •
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  .د ښاري چارو د ادارې لپاره ښاروالي تشكيليږي •
  .ښاروال او د ښاري مجلسونو غړي د آزادو، عمومي، پټو او مستقيمو انتخاباتو له الرې انتخابيږي •
  .په ښارواليو پورې مربوطې چارې د قانون له ليارې تنظيميږي •

ون د حكمونو د تعميل او دمندرجو ارزښتونو د تاءمين لپاره الزمې ادارې دولت ددې اساسي قان •
  .جوړوي

  اضطراري حالت: نهم فصل
كه دجګړې، دجګړې دخطر، وخيم اعتشاش او طبيعي آفاتو او يا ورته حالت له امله دخپلواكۍ او  •

مهور رئيس ملي ژوند ساتنه په هغه طريقه چې په اساسي قانون كې ټاكل شوې، ناشونې وګرځي دج
  .له خوا د ملي شوراى په تائيد د هېواد په ټولو او يا ځينې برخو كې اضطراري حالت اعالنيږي

كه اضطراري حالت تر دوو مېاشتو زيات دوام ومومي، د اوږدولو لپاره يې د ملي شوراى موافقه  •
  .شرط ده

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

په اضطراري حالت كې جمهور رئيس كوالى شي چې د ملي شوراى او د سترې محكمې د رئيسانو تر  •
  :تائيد وروسته د اساسي قانون النديني حكمونه وځنډوي او يا قيود پرې ولګوي

 ه،د اوه وېشتمې مادې دويمه فقر .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 تعديليږي اضطرارد  •

كه چيرې دجمهوري رياست دوره او يا دملي شوراى تقنيني دوره د اضطرار په حالت كې پاى ته  •
د جمهور رئيس او ملي شوراى د غړيو د خدمت ورسيږي، د نويو انتخاباتو تر سره كېدل ځنډېږي او 

  .موده تر څلورو مياشتو پورې، تمديديږي
كه اضطراري حالت تر څلورو مياشتو زيات اوږد شي، لويه جرګه دجمهور رئيس له خوا راغوښتله  •

  .كيږي
  .د اضطراري حالت تر پاى ته رسېدو وروسته، د دوو مياشتو دننه انتخابات كيږي •

يوسلو څلور (ه پاى ته رسېدو سره هغه اقدامات چې ددې اساسي قانون د د اضطراري حالت پ •
  .مادې په مخې شوي، بې له ځنډه له اعتباره لوېږي) څلوېښتمې او يو سلو پنځه څلوېښتمې
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  تعديل: لسم فصل
  .اسالم د سپيڅلي دين له حكمونو څخه د پيروۍ اصل او اسالمي جمهوري نظام نه تعديليږي د •
  .سي حقوقو تعديل يوازې د هغوى د حقوقو د ښېګڼې په منظور جواز لريد اتباعو د اسا •
ددې اساسي قانون د نورو موادو تعديل د زمان د غوښتنو او تجربو له مخې، دددې اساسي قانون د  •

يا د ملي  اوه شپېتمې او يو سلو شپږ څلوېښتمې مادې د احكامو په رعايت سره، د جمهور رئيس
  .هاد كيږيشوراى د اكثريت په پيشن

د تعديل د پشنهاد لپاره د جمهور رئيس په فرمان دحكومت، ملي شوراى او سترې محكمې د غړيو  •
  .له منځه، يو هيئت جوړيږي او د تعديل طرح تياروي

د تعديل د تصويب لپاره، د جمهور رئيس په فرمان او د لويې جرګې د فصل له حكمونو سره سم لويه  •
  .جرګه دايريږي

د ټولو غړيو له دريو برخو څخه د دوو برخو په اكثريت د تعديل طرح تصويب كړي، د  كه لويه جرګه •
  .جمهور رئيس تر توشېح وروسته نافذيږي

  متفرقه حكمونه: يوولسم فصل
جمهور رئيس، د جمهور رئيس مرستياالن، وزيران او د سترې محكمې رئيس او غړي، لوى  •

ن، واليان اوښارواالن د خپلې وظيفې په وخت كې څارنوال، د مركزي بانك او ملي امنيت رئيسا
  .نشي كوالى له دولت سره هېڅ ډول انتفاعي معامله تر سره كړي

جمهور رئيس، د جمهور رئيس مرستياالن، وزيران، د ملي شوراى او سترې محكمې رئيسان او  •
  .ريغړي، لوى څارنوال او قاضيان نشي كوالى د وظيفې د تصدۍ په موده كې نور مشاغل ول

، څارنواالن، د وسله والو ځواكونو او پوليسو منصبداران او د ملي امنيت كار كوونكي قاضيان •
  .نشي كولى د وظيفې د تصدۍ په موده كې په سياسي ګوندونو كې غړيتوب ولري

د جمهور رئيس، د جمهور رئيس د مرستياالنو، وزيرانو او سترې محكمې د غړو اولوى څارنوال  •
تر دورې وړاندې او وروسته، د هغه اورګان په وسيله چې قانون يې ټاكي ثبت،  شتمني، د خدمت

  .څېړل كيږي او خپريږي

د جمهور رئيس مرستياالنو، وزيرانو، د ملي شوراى رئيسانو او غړيو، د سترې محكمې غړيو او  •
  .لوى څارنوال ته د قانون له حكمونو سره سم، مناسب معاش ټاكل كېږي

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

  .قانون پر تطبيق د څارنې خپلواك كميسيون د قانون له حكم سره سم تشكيليږي اساسيد  •
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  .په تائيد تعينيږي غړي دجمهور رئيس له خوا د ولسي جرګې كميسيونددې  •

  انتقالي حكمونه: لدولسم فص
هجري شمسي كال د اضطراري لويې جرګې له خوا د   1381د ملت د بابا لقب او هغه امتيازونه چې د  •

افغانستان پخواني پاچا اعليحضرت محمد ظاهرشاه ته وركړل شوي دي، ددې اساسي قانون د 
  .لپاره محفوظ دي حكمونو له رعايت سره سم د ژوند تر پايه د دوى

قانون له نافذېدو څخه د ملي شوراى د افتتاح تر نېټې پورې موده د انتقال دوره ګڼل  اساسيددغه  •
  .كيږي

  :د افغانستان انتقالي اسالمي دولت دانتقال په دوره كې الندينۍ وظيفې سرته رسوي •
ه اړه د تقنيني د شپږو مياشتو دننه جمهوري رياست، ملي شوراى و محلي جرګو دانتخاباتو پ .1

 فرمانونو صادرول،
له يوه كال څخه په كمه موده كې د محكمو د صالحيتونو او تشكيالتو او د اساسي  .2

 تشكيالتو پر قانون باندې د كار د پېل په اړه د فرمانونو صادرول،
 د انتخاباتو د خپلواك كميسيون جوړول، .3
 صالحاتو سرته رسول،د اجرايې اوقضايې چارو د غوره تنظيم په منظور د الزمو ا .4
 .ددې اساسي قانون دحكمونو د تطبيق په برخه كې د زمينې د برابرولو لپاره تدبيرونه نيول .5

لومړنى منتخب جمهور رئيس د انتخاباتو د نتايجو تر اعالن دېرش ورځې وروسته ددغه اساسي  •
  .قانون له حكمونو سره سم په كار پيل كوي

  .س او ملي شوراى انتخابات په يوه وخت كې تر سره شيهر اړخيزې هڅې كيږي چې دجمهور رئي •
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

و مطابق عملي ملي شوراى له تاسيس سره سم خپل واكونه او وظايف ددې اساسي قانون د حكمون •
  .كوي

دملي شوراى له لومړنۍ غونډې وروسته د دېرشو ورځو په موده كې حكومت او ستره محكمه ددې  •
  .اساسي قانون له حكمونو سره سم تشكيليږي

د افغانستان د انتقالي اسالمي دولت رئيس تر هغه وخته پورې وظيفه سرته رسوي چې منتخب  •
  .جمهور رئيس په كار پيل نه وي كړى

اساسي قانون د يو سلو نه پنځوسمې مادې د څلورمې فقرې د حكم په رعايت، د دولت اجرايې  ددې •
  .او قضايې ارګانونه د حكومت او سترې محكمې تر تشكيل پورې خپلو وظايفو ته ادامه وركوي

هغه تقنيني فرمانونه چې د مؤقتې دورې له پېل څخه وروسته نافذ شوي دي د ملي شوراى لومړنۍ  •
  .ه راجع كيږيغونډې ت
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  .دا فرامين تر هغه وخته پورې چې د ملي شوراى له خوا لغوه شوې نه وي نافذ ګڼل كيږي •

د اساسي قانون د لويې جرګې له تصويب څخه وروسته نافذ او د افغانستان د انتقالي اسالمي  •
  .دولت د رئيس لخوا توشېح او اعالميږي

 .مغاير قوانين او تقنيني فرمانونه لغوه كېږيپه نافذېدو سره يې ددې اساسي قانون له حكمونو  •
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 تړون ليك د افغانستان
  مخ وګورى18د افغانستان د تړون ليك په اړوند د ال زياتو معلوماتو لپار ه 

  سريزه
  :  د افغانستان اسالمي جمهوريت او نړيواله ټولنه

نو د پياوړتيا د سولې ملي او نړيوال د افغانستان د خلكو د ژوندانه د كچې د ښه والي په موخه د خپلو مشاركتو
  . امنيت سره د مرستې پر بنسټ هوډمن دى

د يوه با ثباته، سوكاله او سالم حكومت درلودونكې او د قانون تر واكمنۍ الندې د ټولو لپاره د بشر د حقونو په 
رڼا كښې د كار د دوام لپاره پيروۍ يو ژمن افغانستان د برياليتوب په موخه د بن، توكيو او برلين د كنفرانسونو په 

په خپلو ګډو ژمنو او دغه راز پدغې تړون ليك كښې د ټاكل شوې مودې سره سم اوله هغې څخه په پراخه توګه د 
  .دغو ژمنو د ساتنې او پياوړتيا په موخه ټينګاركوي

مصيبتونو په وړاندې، د د افغانانو هغه ميړانه او اراده چې په زړورتيا سره يې د ناوړي افراطپالنې او د زيږنده 
  .اسالم په اصولو والړ ديو دموكراتيك، سوله پال، پراخ بنسټه او نيكمرغه حكومت بنسټ ايښى، تصديقوي

كال د تلې په مياشت كښې  د  1383كال د مرغومي په مياشت كې  ديو نوي اساسي قانون د تصويبولو د  1383د 
اشت كښې دولسي جرګه او واليتي شوراګانو د ټولټاكنو د كال د وږي په مي 1384ولسمشرۍ د ټولټاكنو او د 

ترسره  كولو له الرې د بن د تړون ليك بشپړ پلي كول چې افغانستان يې په دې ځواكمن كړ چې په نړيواله  ټولنه 
  .كښې خپل روا دريځ بيا ترالسه كړي، تائيدوي

شوى ندى اودا چې د هغو ستونزو په لرې  دغه مسله چې د افغانستان د سولې او ثبات بهير تر اوسه پورې بشپړ
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 

تي ګواښونو د لرې كولو له نشه يي توكوسره په مبارزه كښې دستونزو د له منځه وړلو، د پياوړتيا، د پاتې تروريس
دوړتياونو اوبنسټونو دبياجوړولو، دبيوزلۍ دله منځه وړلو او دتاوتريخوالو اوكشالو د ميراث دله منځه وړلو 

  .لپاره د بنسټيزو بشري اړتياو دټينګولو په مقصد هوډمن دې
  .ه هكله، موافقه كويدافغانستان د تړون ليك پ

  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(پنځلسو كلونو كښې د افغانستان پرمختيايي موخې 
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ن ليك د پنځو كلونو لپاره د دغه تړون ليك له تصويبولو څخه وروسته په الندې ډول بل سره اړين درې ركنيزه تړو
  :څرګندوي

  امنيت، .1

  حكومت كول، د قانون واكمني او د بشرحقونه، .2

  .اقتصادي او ټولنيزه پرمختيا .3

ان د خلكو او يو حياتي او هر اړخيز كاري ډګر د نشه يي توكو د توليد له منځه وړل دي چې تر اوسه پورې هم د افغانست
  .حكومت، سيمې او نړۍ په وړاندې د يو جدي ګواښ په توګه پاتي دې

دغه ګډ لرليد د تحقق په موخه ژمن كيږي، او د دې په وړاندې نړيواله ټولنه هم ژمنه  په دغه توګه د افغانستان حكومت، د
دغه  د. لو په الره كښې مسووليت ادا كړيپوره واك وركو دغه آند د تحقق له پاره د الزمو سرچينو او مالتړو د كوي چې د

تړون ليك لومړنۍ ګڼه ضميمه د افغانستان په ملي پرمختيايي تګالرې كښې د لوړو ټاكل شويو موخو سره سم د دغه 
دغه راز د افغانستان حكومت او نړيواله ټولنه ژمنه . تړون ليك د بشپړتيا لپاره مفصلې پايلې، معيارونه او مودې بيانوي

ې د نړيوالو مرستو اغيزمنتوب او حساب وركونه څرنګه چې په دويمه ګڼه ضميمه كښې يې بيان شوې دې ښه كوي، چ
  .كړي

  دمرستو اصول
  .د افغانستان حكومت اونړيواله ټولنه به د دغه تړون ليك په پلي كولو كښې النديني ټكي په پام كښې ونيسي

  .ښتونواوتاريخ ته درناوېد اسالم پربنسټ د افغانستان پراخ بنسټه كلتور، ارز •
د افغانستان د حكومت او د نړيوالې ټولنې تر منځ همكاري، د هغه مشاركت له مخې چې په هغه كښې به د  •

افغانستان حكومت بشپړ مالكيت ولري او د نړيوالې ټولنې د همغږۍ، محوري او ناپييلى رول به 
  .ملګروملتونو سازمان په غاړه ولري

ونډې اخيستنې اوهڅونې په موخه د افغانستان د خلكو لرغونو دودونو ته  ډېر د مالكيت په حق كښې د  •
  .درناوې

  .د ژوندانه د چاپيريال ساتنې د مالي بنسټيز او د ثبات د دوام تعقيبول •
د افغانانو ترمنځ د دوامدارو وړتياونو رامنځ ته كول، يوشان د ښځو او نارينوو په بشري وړتياو باندې په  •

  سره د اغيزمنو حكومتي او مدني ټولنو د مركزونو جوړول ځانګړي ټينګار
د نيكمرغه او سوكاله راتلوونكي د ټينګولو لپاره په ټول افغانستان كښې د كورنيو اونړيوالو منابعو د  •

  .  انډوليز او منصفانه تخصيص په هكله د ډاډ ترالسه كول
  برو حقونو او دندو باندې ټينګارپه ټولو پاليسيو او پروګرامونو كښې د نارينه او ښځو په برا •
  .د سيمه ييزې همكارۍ لوړتيا او •
  .د اداري فساد سره مبارزه او په دولتي ادارو كښې د شفافيت ټينګول اوحساب وركونه •
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  :امنيت 
امنيت يواځې د پوځي . شرط دې ريښتينې امنيت په افغانستان كښې ثبات او پرمختيا ته د رسيدو لپاره اړين او بنسټيز

نشي تأمينېدالئ، بلكې د امنيت ټينګښت سالمې واكمنۍ، عدالت او د قانون واكمنۍ ته اړتيا لري، چې د بيا  الرې
د نړيوالې ټولنې په همكارۍ د افغانستان حكومت به د ټولو ناقانونه وسله والو . رغونې او پرمختيا له الرې پياوړې كيږي
ن حكومت او نړيواله ټولنه به د افغاني مركزونو د پياوړتيا له الرې د افغانستا. ډلو د ړنګولو له الرې سوله ټينګه كړي

  .خوندي شرايط برابركړي چې د مالي ځواكمنۍ او دوام له پلوه امنيتي اړتياوې بسيا كړي

، 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(د عملياتو ځواك خپلواكي 

هيوادونو د تصويب شويو ملي الرښودونو د مراعتولو په شرط په خپل پياوړي مالتړسره به، په هيواد كښې د امنيت او 
دوى به د ځواكونو د كړنو په هكله د بشپړ ډاډ . م وركړيثبات د ټينګولو او دوام لپاره د افغانستان د حكومت مالتړ ته دوا

  .د ترالسه كولو په موخه د كورنيو امنيتي ځواكونو د وړتيا، پياوړتيا او لوړتيا ته دوام وركړي

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 . نكو پرخالف ګډ عمليات ترسره كړيډار اچوو

له الرې  خپل ځاى پر ځاى كيدو ته پراختيا وركوي، ترڅو د خپل د فعاليت الندې سيمو ) پي اّر ټي(بيارغاونې د ټيمونو 
  .ته دوام وركړي كښې به د ثبات پياوړتيا او د امنيتي سكټور د اصالحاتو مالتړ

د افغانستان واكمنۍ ته بشپړه درناوي او د افغانستان او د ګاونډيو هيوادونو ترمنځ يې د خبرو اترو او همكارۍ 
نړيواله ټولنه به د . پياوړتيا، په افغانستان اوسيمه كښې د امنيت  د ټينګښت په الره كښې يو بنسټيز ضمانت بلل كيږي

  .د باور د رامنځ ته كولو په موخه د ځانګړو اقداماتو مالتړ وكړيدغې موخې په ترالسه كولو كښې 

  :حكومت كول، دقانون واكمني او د بشر حقونه
بنسټ حكومت په افغانستان كښې د يو دوامداره سياسي  پرمختګ  حقونو د رعايتولو پر بشر د د ډيموكراسۍ او د

ته د بنسټيزو خدمتونو د وړاندې كولو په خاطر خپل  د افغانستان حكومت به په ټول هيواد كښې خلكو.  بنسټ جوړوي
وړتيا په چټكۍ سره لوړوي،  حكومت به د ملكي خدماتو په ادارو كښې د غوره والي له مخې د مسلكي، كفايت 

حكومت به په ټولو اړخونو كښې يوه اغيزمنه، ځواب وركوونكې او . درلودونكي او د باور وړ اشخاص په دندو ګماري
ه جوړه كړي، له فساد سره به د مبارزې په كار كښې د ارزونې وړ اصالحات ترسره كوي، دعدالت او د قانون د شفافه ادار

  .واكمنۍ مالتړ كوي او د ټولو افغانانو د حقونو رعايتول به پياوړې كوي

دغو مركزونو  د افغانستان حكومت به په هر واليت كښې د همغږو او كارندو مركزونو جوړولو ته لومړيتوب وركړي، په
  .كښې به د ملكي، پوليسو زندانونو ادارې اوعدلي مركزونه شامل وي

ګمارلو الرښودونه كافي معاشونه، الزمې بنسټيزې  د روزل شويو مامورينو د دغه مركزونه به مناسب قانوني چوكاټونه او
د افغانستان د . نسټيز پلوه دوام ولريسرچينې او د څارنې وړتيا ولري حكومت به د ټولټاكنې يوه اداره چې له مالي او ب

  .ټولټاكنو د خپلواك كميسيون تر څارنې الندې د راتلوونكو ټولټاكنو د ترسره كولو په موخه جوړ كړي
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هدف دا دى چې د ټولو افغانانو په . د عدلي سكټور اصالح كول د افغانستان حكومت او نړيوالې ټولنې ته لومړيتوب لري
وړ حكموتونو باندې په برابره، عادالنه او شفاف ډول الس برې د ليكلو قوانينو او عادالنه عدالت او د عملي كولو 

په حكومتي اوخصوصي : هغه تدبيرونه چې په دې هكله به ونيول شي، عبارت دې له. محاكمو پربنسټ تحقق ومومي
ړتيا رامنځ ته كول، د بشر د حقونو سكټورونو كښې د قانوني اصالحاتو بشپړتيا ْ، په عدلي مركزونو او پرسونل كښې د و

  .ښه والى او د عدلي بنسټونو بيا رغول ىاو حقوقي پوه

د افغانستان حكومت او نړيواله ټولنه د هغو حقونو د مالتړ او لوړتيا پر بنسټ چې په اساسي قانون او مروجو نړيوالو 
سليك شوي تړونونه او د افغانستان له لورې هم قوانينو كښې له دې جملې څخه د بشر د حقونو نړيوال ميثاقونه او نور ال

د هغو وګړو ترمنځ د باور د اعاده كولو په موخه چې جګړې يې ژوند تباه كړې دې . اټكل شوي دي، خپله ژمنه بيا څرګندوي
نستان 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 افغا
  .حكومت ته د درناوۍ په موخه به د نړيوالې ټولنې په مرسته به د سولې، عدالت او روغې جوړې پروګرام پلي كړي

  :اقتصادي اوټولنيز پراختيا
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 . مه توګه تعقيب كړيپړاوونه په متداو
غيرانتفاعي سكتورونو تر څنګ وده وركوي، د نشه يي توكو توليد كنترولوي، د ستر اقتصاد ثبات ټينګوي، او د هيواد 

دې الرې د نوي نسل، مشرانو او مسلكي افرادو د بشري، ټولنيز اوفزيكي پانګو پراختيا ته رغون او وده وربخښي چې له 
لپاره يو سالم بنسټ كيږدي، مدني ټولنه پياوړې كړي او د راستنو شويو داخلى بې ځايه شويو او پخوانيو جګړه مارانو بيا 

 .ميشته كيدل بشپړكړي

ندې د شپږو ستنو پر بنسټ عامه پانګه اچونه به د افغانستان د پرمختيايي تګالرې پر اقتصادي او ټولنيزې پرمختيا با
 :والړ وي

  بنسټونه او طبعيي زيرمې، .1
  پوهنه، .2

  روغتيا، .3
  كرهنه او د كليو پراختيا، .4
  ټولنيز خونديتوب، او .5
  .اقتصادي واكمني او د خصوصي سكتور پراختيا .6

د يدونكى الس ته راوړنې ولرى، چې سوسكښې له دغو بنسټونو څخه موخه دا ده چې يو دا شان مح هبرخ ههر هپه دغ
اقتصاد د انډوليزې ودې د ټينګولو په موخه، چې بيوزلي له منځه وړي، د كار او كسب زمينې زياتوى، د خصوصي 

  .تصديو د رامنځ ته كيدو په برخه كښې فرصتونه لوړوي او د ټولو اقغانانو د سوكالۍ المل وګرځى
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  يو څو اړخيز لومړيتوب: د نشه يي توكو سره مبارزه
د نشه يي توكو توليد يې د ملي، سيمېز او نړيوال امنيت او هم يې د هيواد، او د حكومت د پرمختيا له هغه ګواښ سره چې 

د دغې . او د افغانانو د سوكالۍ پر وړاندې، پروت دې مقابله د حكومت اونړيوالې ټولنې لپاره لومړيتوب ګڼل كېږي
لومړني او . ه توګه كمښت او بشپړ له منځه وړل ديمقابلې موخه د كوكنارو د كركيلې او نشه يي توكو د قاچاق په ښكار

د نشه يي . اړين عناصرو كښې د جرمونو څخه مخنيوې، د قانون نافذيدل، او د قضا د وړتيا لوړتيا، ښه والې موندلې دې
ې د هر توكو د بندولو لپاره د افغانستان، ګاونډيو هيوادونو او نړيوالې ټولنې تر منځ د همكارۍ زياتوالې، په كليو كښ

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 . كچه له نشه يي توكو سره د مبارزې د مركزونو جوړول دي

د دغه پيغام خپرول چې د نشه يي توكو توليدول او سوداګري، .  كونه ضروري ګڼل كيږي وړاندې د نه زغم د سياست پلي
غير اخالفي او د اسالمي قوانينو پر خالف دي او په پاى كښې په دې الره كښې هلې ځلې چې د نشه يي توكو ناقانوني 

  .غوښتنې ته دې كمښت وركړ شي، د حكومت موخې دي

  :سمون او څارنه
ومت او نړيواله ټولنه به هغو سياسي ژمنو د پلي كولو لپاره چې په دغه تړون ليك كښي شامل دي، د د افغانستان حك

د دريمې ګڼې  د ضميمې د تفصيالتو له مخې به دغه كميټه د افغانستان د اسالمي . سمون او څارنې ګډه كميټه جوړه كړي
كوچنۍ  داراالنشا به ورسره مرسته وكړي ــ دغه حكومت او ملګرو ملتونو د سازمان تر ګډې مشرۍ الندې وي او يوه 

كميټه به د دغې تړون ليك په پلي كولو كښې د افغانستان د حكومت او نړيوالې ټولنې د زياتو هلوځلو د سمون سبب شي 
  .او دغه راز د خپلو كړنو په هكله، منظم او پر خپل وخت عمومي رپوټ وړاندې كړي

 ماني مودې معيارونه او ز: د لومړۍ ګڼې ضميمه
 .په ټاكل شويو مودو كښې تحقق ومومي به د افغانستان حكومت د نړيوالې ټولنې په مالتړ ژمنه كوي، چې دغه معيارونه

  امنيت
 :نړيوال امنيتي ځواكونه

پورې به د افغانستان د حكومت په مادي مالتړ او نږدې همكارۍ سره د ناټو په ) ميالدي كال ترپايه  2010د (كال  1389د 
) پي اّر ټي (او بيا جوړونې واليتي ټيمونو ) او اي ايف(مشرۍ د ايساف نړيوال ځواكونه به د دوامدارې خپلواكۍ عمليات 

  .سره يوځاۍ د افغانستان په ټولو سيمو كښې د افغاني ځواكونو پياوړتيا له الرې امنيت او ثبات ټينګ كړي

 : د افغانستان ملي اردو
، مسلكي، د قومى پلوه په لوړه كچه پيژندل شوىترپايه پورې به يو په ملى توګه ) كالميالدي  2010د (كال  1389د 

، منظمه تربيه او سمبال شوې وي، تر څو وشي كوالئ د و ژمنوديموكراتيك په ملي اردو به را منځ ته شي، چې هانډوليز
. ملي اقتصادى توان سره سم به تمويليږېهيواد امنيتى اړتياوې پوره كړي او د افغانستان د زياتيدونكيو عوايدو څخه د 

لكه څنګه چې د بن په كنفرانس كښي ورباندې  -تنو ته د افغانستان د ملي اردو د پراختيا په موخه  70000نړيواله ټولنه به 
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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 

  .معيارونو په اړوند په اوسنيو شرايطو سره سم په پام كښې نيول كيږي

  :سرحدي پوليس او د افغانستان ملي
ملي پوليس او سرحدي پوليس په بشپړ كاري او مسلكي   تر پايه پورې به د افغانستان) ميالدي كا ل 2010د( 1389د  

تنو په تركيب كښې، چې په اغيزمن ډول د هيواد د  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

  :ه مينځه وړلد ناقانوني وسله والو ډلو ل
  .كال ترپايه پورې له مينځه الړې شي) ميالدي 2007( _ 1386په ټولو واليتونو كښې به ناقانوني وسله والې ډلې د  

  : له نشه يي توكو سره مبارزه
تر پايه پورې د مركز او واليتونو په كچه د قانون د نافذولو وړتيا ) ميالدي 2010(هجري لمريز كال 1389حكومت به د 

وړې كړي چې د نشه يي توكو د ضبطولو او له منځه وړلو او د دغو توكو د پروسس، د آسانتياو د ويجاړولو په كچه پيا
كښې د ښكاره كمښت سبب وګرځي او د كوكنارو د كركيلې د له منځه وړلو په ګډون به د اغيزمنو تدبيرونو د نيولو المل 

تر پايه پورې د همغږۍ ) 2010(كا ل  1389هيوادونو حكومتونو به د د افغانستان حكومت او د ګاونډيو او د سيمې د . شي
د زياتوالې او د ګډو استخباراتي هلوځلو په الره كښې له يو بل سره كار وكړي چې د نشه يي توكو د نيولو او له منځه وړلو  

نكو پر وړاندې ګټور اقدامات كچه، چې د افغانستان له پولو څخه قاچاق كيږي، زياته شي او د نشه يي توكو د قاچاق وړو
  .تر سره شي

  :  له ماينونو او مهماتو سره مبارزه
او د اوټاوا له تړون سره د ) ام ډي جي(په راتلوونكو پنځلسو كلونو كښې به د افغانستان د پرمختيايي موخو په الره كښې 
. مكه په سلو كښې اوويا كمښت وموميافغانستان له ژمنو سره سم به په ماينونو او ناچاوديدلو مهماتو باندې ككړه ځ

كا ل ترپايه پورې به د پرسونل ضد زيرمه شويوماينونو ټولې ساحې تثبيت او له منځه يوړل شي او په دغه ) م 2007( 1386د
  .پورې له منځه يوړل شي) 2010(هجري لمريز كال  1389ډول ټول ناخوندي د نه ترميم وړ او اضافي مهمات به د  

  ققانون واكمني  او د بشرحقوحكومت كول، د 
  : د حكومت اداري اصالحات

يوه  كال تر پايه پورې به د يو شمير وزارتونو په ګډون د حكومت دستګاه اصالح او بيا جوړه شي څو) م 2010( 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 
مركزي حكومت او عدلي سكټور د لوړ پوړو چارواكو او د واليتونو واليانو، امنيه، قوماندانانو او د واليتونو د امنيت 

ف ميكانيزم په شپږو مياشتو كښې رامنځ ته شي، په دوولسو رئيسانو د ټاكلو په اړوند به يو هراړخيز څرګند او شفا
  .مياشتو كې به عملى كيږي او په څلورويشتو مياشتو كښې به په بشپړ ډول پلي شي
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مرستې په موخه ټول اداري واحدونه او د هغوى حدود وڅيړل شي او  پايه پورې به له ملي ثبات سره د كال تر 1385 د
  .تجديد نظر به پرې وشي

كال تر پايه پورې د مركزي حكومت  او د عدلي سكټور او پوليسو په ګډون د حكومت په ټولو سطحو ) م 2010(1389د 
كښې به د ملكي خدمتونو په څوكيو كې د كار د اجرا كولو په اړوند ټولې ټاكنې د وړتيا، لياقت او د كار د سوابقو له مخې 

چې سكټورونه په اغيزمن او . لوړتيا لپاره به الزم مالتړ برابر كړائ شيتر سره شي او د ملكي خدمتونو د سكټور د وړتيا د 
كاله پورې  به د دويمې اوله هغې څخه د لوړې رتبې  د ) ميالدي 2007اوتر(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 ) ميالدي 2006(هجري لمريزكال  1385ه اړوند به د ملګروملتونو مسوده د د اداري فساد پ

هجري  1387د . كال تر پايه پورې بدلون ومومي) ميالدي 2007(هجري كال  1386هغې سره سم به د هيواد كورني قوانين د 
  .لپاره يو څارنيز ميكانيزم رامنځ ته شي تر پايه پورې به د دغو قوانينو د څيړنې) م 2008(لمريز كال

  :   د وګړو سرشميرنه او احصائيه 
تر پايه پورې تر سره شي او د هغې بشپړي پايلې به خپرې ) ميالدي 2008(هجري لمريزكا ل  1387د وګړو سرشميرنه به د

  .شي

ترمنځ رامنځته او ) م كا ل 2007(كا ل  هجري لمريز 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 ) كال 2006(هجري لمريز كال  1385د ولسي جرګې لپاره به د 

  .وا ورسپارل شوي دې په اغيزمنه توګه يې ترسره كړيترڅو هغه دندې چې دغې شورا ته د اساسى قانون له خ

  : ټول ټاكنې
) م 2008(هجري لمريزكال  1387د افغانستان د ټولټاكنو خپلواك كميسيون چې بشپړ واك، الزم وړتيا او منابع به ولري د 

د . كنې ترسره كړيتر پايه پورې به يو داسې دريځ غوره كړي چې وكړاۍ شي د مالي له پلوه په دوامداره توګه ټولټا
د ملكي . 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 
  .كړائ شي تر پايه پورې برابر) م 2009(

  ) :  جندر(د ټولنيز جنسيت برابري 
تر پايه پورې به د افغانستان د ښځو لپاره ملي كاري پروګرام په بشپړه توګه پلي كړائ ) م 2010(هجري لمريز كال  1389د 
ون، په د افغانستان د ام ډي جي موخو په الره كښې به د ملكي خدمتونو د سكټور د انتخابي او انتصابي ادارو په ګډ. شي

  .ټولو حكومتي ادارو كښې د ښځو ګډون زياتوالى ومومي
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  :   د قانون واكمني
تر پايۍ پورې به د مدني، جنائي او تجارتي قانون په ګډون  د اساسي قانون له حكمونو ) م 2010( هجري لمريز كال 1389د 

ګانونو وويشل شي او د ټول ملت په واك سره سم د اړتيا وړ حقوقي چوكاټ رامنځ ته شي او په ټولو قضايي او تقنيني ار
  .كښې به وسپارل شي

ترپايه پورې به د افغانستان په ټولو واليتونو كښې مسؤل عدلي مركزونه په ) ميالدي 2010( هجري لمريز كال 1389د 
يوې اندازې  بشپړه توګه فعال او د وګړو تر منځ له تړونونو څخه را پيدا شويو ستونزو د حل كولو لپاره د وخت اوسط تر

  .پورې كموالى ومومي

په اداري فساد ،د مناسب عدلي بهير په نشتوالي او د عدالت په ناوړه كړنو پورې د اړوندو څارنيزو الرښونو څيړل او 
ترپايه پورې به ) ميالدي 2010(هجري لمريز 1389تر پايه پورې پيل او د) ميالدي 2006(هجري كال  1385اصالحات به د 
د عدليې وزارت، قضا، لوى (دغه اصالحات به د عدلي  نظام د كليدي مركزونو او . ه پلي كړائ شيپه بشپړه توګ

  . مسلكي والې اعتبار او اصالت پياوړې كړي) څارنوالۍ دفتر، د كورنيو چارو وزارت او د ملي امنيت رياست

ځ ته شي او د ښځو او تنكيو ځوانانو ترپايه پورې به د عدلي سكټور بنسټ رامن) ميالدي 2010(هجري لمريزكال  1389د 
  .كښې د بند بيالبيل ځايونه جوړ كړائ شي زندانونولپاره به په 

  : د ځمكو ثبتول 
 1385په ټولو اداري واحدونو كښې به د ځمكې د ثبتولو بهير او په مهمو ښاري ساحو كښې د ملكيت د حقونو ثبتول د 

تر پايه پورې ) م 2008(هجري لمريز كا ل  1387په نورو سيمو كښې به د  تر پايه پورې او) ميالدي 2006(هجري لمريزكال 
د . تر پايه پورې به د ځمكو د النجو د حل لپاره يو عادالنه نظام پرانيستل شي) م 2007(هجري لمريز كال  1386پيل شي او 

  . ل شيتر پايه پورې تر الس الندي ونيو) م 2007(هجري لمريز  1386كليو د ځمكو ثبتول به د 

  :  له نشه يي توكو سره مبارزه 
ترپايه پورې د قاچاق وړونكو او مفسدو مامورينو نيونې او قانوني تعقيب ) 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

  .د يوې برخې په توګه چې مخكښې په دې ضميمه كښې ياده شوې لوړې كړائ شي

  : قد بشر حقو
لو ژمنو د رپورټ وركولو لپاره د ترپايه پورې به د بشر د حقونو په اړوند د خپ) ميالدي 2010(هجري لمريزكال  1389د 

په دولت كښې به د قانون او امنيت د نافذولو ادارې د په خپل سر نيونو او بندي كولو، . 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 . د دغه شان عملونو رېښې ؤويستل شيالرښودنې وضع كړي چې 
شي، د بشر له حقونو څخه پوهاوي به په تعليمي نصاب كښې شامل شي او د قانون جوړونكو، عدلي كاركوونكو، نورو 

ډول د   ت په غاړه وي، او دغه كار به په خپلواك د بشر د حقونو څارنه به د دول. حكومتي ادارو او د خلكو ترمنځ به خپور شي
افغانستان د بشر د حقونو د خپلواك كميسيون له خوا تر سره شي او ملګري ملتونه به د بشر د حقونو د ساتنې لپاره 
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 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) م 2008(هجري لمريز  1387د  به د كاري پالن پلى كول  روغى جوړېد سولي، عدالت او 

  اقتصــادي اوټولنيــزه پراختيـــا
  بنسټونه او طبيعي زېرمې 

  سړكونه
ترپايه پورې به په بشپړه توګه يو پرمختللي حلقوي مناسب سړك او ) ميالدي 2008(كال هجري لمريز  1387د  افغانستان :

هجري لمريز  1386او همدا راز  د .  همدغه راز هغه سړكونه ولري چې دغه حلقوي سړك له ګاونډيو هيوادونو سره نښلوي
پياوړي او دوامداره مالي نظام درلودونكې تر پاۍ پورې به افغانستان د سړكونو د ساتنې او څارنې لپاره به يو ) م 2007(
  .وي

  :  هوايي ټرانسپورټ
تر پايه پورې به د كابل نړيوال هوائي ډګر او د هرات هوايي ډګر په بشپړه توګه د ملكي ) م 2010(هجري لمريز كال  1389د 

هوايى ډګرونو كيفيت به د آباد او قندهار د  جاللد مزارشريف، . هوايي چلند د نړيوال سازمان معيارونه ترالسه كړي
د حريق او ژغورنى او مخابروى وسايلو په سمبالولو سره ښه والى  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
  .نسپورت خدمتونه او لګښتونه به د نړيوال بازار له معيارونو او ارزښتونو سره د سيالۍ وړ وګرځيد هوايي ټرا. شي

  : انرژي
كورنيو ته په  65تر پايه پورې به د بريښنا د انرژۍ اسانتياوې، په سلو كښي څه ناڅه ) م 2010(هجري لمريز كال  1389د 

سيساتو ته، او په سلو كښې څه ناڅه پنځه ويشتو كورنيو ته به په سترو ښارونو كښې، او په سلو كښې نوي نا استوګنو تا
د انرژۍ لګښتونه به د بريښنا د انرژۍ د ملي شبكې په سلو كښې له څه نا څه پنځه اويا لګښت . كليو كښې ورسول شي
ه د كار اخيستنې او وړ انرژيو څخ كولوتر پايه پورې به د نوي ) م 2007(هجري لمريز كال  1386د . كوونكو څخه ترالسه شي

  .پراختيا په موخه يوه تګالره رامنځته شي

  : طبيعي كانونه او زېرمې
تر پايه پورې به د افغانستان د ګټورو كانونو او طبيعي منابعو د كيندنې لپاره ) ميالدي 2006( هجري لمريز كال  1385د 

تر پايه پورې به په دې الره كښې د كورنيو او ) م 2010(هجري لمريزكال  1389يوه مساعده انتظامي فضا برابره شي او د 
  .بهرنيو مستقيمو پانګې اچوونو د جذبولو لپاره د پانګې اچونې او بنسټ ايښودنې فضا ښه والى ومومي

  : اداره) زېرمو(د اوبو د منابعو 
پكښې شامل وي، د  كوليا زخيره  اوبو ټينګول خړوبې كولود اوبو د سرچينو د ادارې لپاره چي د روغتيايي اوبو او د 

د اوبو لګولو په برخه كښي . تر پايه پوري به، دايمي تګالرې او پالنونه جوړ كړائ شي) م 2006(هجري لمريز كال  1385



 د افغانستان لپاره مرستندوى الرښود: الف څخه تر يا

139 

تر پايه پوري به د اوبو رسولو له سترو شبكو ) م 2010(هجري لمريز كال  1389پانګه اچوونه به د دي المل وګرځي چي د 
  .ټينګ شيڅخه په سلو كښي ديرش 

  :  ښاري پراختيا
تر پايه پوري به د ښارواليو د ادارو وړتيا لوړ كړائ شي چې وكوالي شي د ښارونو ) م 2010(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
به د اوبو رسولو او عامې روغتيا په برخو كښې د پانګې اچوونې زمينه برابره كړائ شي، ترڅو چې په ترسره كولو لپاره 

كابل كښي په سلو كښې پنځوس كورنۍ او په نورو سترو ښارونو كښې په سلو كښې ديرش كورنۍ د نلونو له اوبو څخه 
  .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 ) م 2010(هجري لمريز كال  1389د 

كيفيت د ساتني د فاضله موادو د ليږدوني او د ككړتيا د څارنې په موخه د استوګنې د چاپيريال ساتنې د خدماتو اداره او 
ي او په ټولو حكومتي او سيمه ييزو اړخونو د طبيعي زيرمو سياستونه به پراختيا وموم. تقنيني چوكاټونه رامنځته شي

  .ترپايه پورې پيل كړائ شي) م 2007(هجري لمريز كال 1386كښې به د هغو د پلي كول به د 

  پوهنه
  : لومړني او ثانوي زده كړې 

ښي، په تر پايه پورې به د افغانستان د ام ډي جي موخو د ترسره كولو په الره ك) ميالدي 2010(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

منځنيو ښوونځينو كښي به يو نوې تعليمي نصاب د كارونې وړ ورګرځي، د ښځينه زده كوونكو شمير به په سلو كښې 
كي به د سويې آزموينې وركړي، د زده كوونكو لپاره به د ملي آزموينې پنځوس وي او د افغانستان په سلو كښي اويا ښوون

  .په توګه د پرمختګ د درجي د څيړني لپاره يوه څانګړي تګالره برابره كړائ شي

  : لوړي زده كړي
په سلو تنو ته ورسيږي، چي ) 100000(تر پايه پوري به د پوهنتونونو د زده كوونكيو شمير) م 2010(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
 . پراختيا د اړتياو او خصوصي سكټور د پراختيا په پام كښي نيولو سره به تجديد نظر وشي

  : د كسبونو پراختيا
ښځې او نارينه به ) 150000(تر پايه پورې بشپړه شي او ) م 2006(يز كال هجري لمر 1385د بشري منابعو په اړوند څېړنه به د 

كال تر پايه پورې د ) م 2010(هجري لمريز  1389د حكومتي او خصوصي سكتورونو له امكاناتو څخه په كارونې سره د 
  .مسلكي كسبونو په برخه كښي زده كړې وكړي

  : د افغانستان كلتوري ميراثونه
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تر پايه پوري به تيار كړائ ) م 2010(هجري لمريز كال  1389لوي فهرست به د  ىمجموع ميراسونو د وريد افغانستان د كلت
، د كلتوري آثارو د بيا احيا كلولو تر پايه پوري به د كلتوري ميراثونو د راستنولو) م 2010(هجري لمريز كال  1389شي او د 

  .يدونو د اعادې لپاره اړين تدبيرونه ونيول شيتولاثارو قاچاقو د بندولو او د زيانمن شويو تاريخي 

  روغتياروغتيا
  : روغتيا او خواړه

تر پايه پورې به د افغانستان د ام ډي جي د موخو د تر سره كولو په الره كښې روغتيايي ) م 2010(هجري لمريزكال  1389د 
ندو مړينه به په سلو كښي پنځلسو د مي. بنسټيز خدمتونه پراخه شي چې په سلو كښي نوي وګړي به تر اغيزي الندي ونيسي

ته كموالي ومومي او هغه ټول ماشومان چي عمر يي د پنځو كلونو څخه كم وي، د وقايې وړ ناروغيو په وړاندي به واكسين 
  .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 مالداريكرنه او مالداري

 تر پايه پوري د توليداتو او حاصالتو د زياتوالي په موخه به بنسټيز، تقنيني او تشويقي) م 2010(هجري لمريزكال  1389د 
چوكاټ جوړشي، تر څو د كرهنې په هكله د مشروعې كرهنې او كليوالې صنايعو لپاره مساعده چاپيريال رامنځته كړائ 

رش لوړه شي او په دغو برخو كښې ځانګړې پاملرنه دغه راز د كركېلې په سكتور كښې پانګه اچونه به په سلو كښې دي. شي
له الري د څارويو روغتيايي مسلې او د خوړو د  د ځانګرو نماينده ګيو او نهادونو د وړاندى كولودايمي بڼ والې، : كيږي

ارك يا م خونديتوب موضوع ګانې  د مالي خدماتو ميكانيزمونه د بزګرانو د ټولنې مالتړ د ملي توليداتو په نښه كول
او تخنيكي  پر خپل وخت د بيو اعالن، هوا پورى اړوند معلومات او احصايې چې ستراتيژيكې څيړنى تاينوى، وحل

  .مرستو برابرول، د اوبو د رسولو ټينګښت او د اوبو د سمون الرې چارې

  :  :  د كليو پراخه پراختياد كليو پراخه پراختيا
پراخه توګه پياوړي شي، چې له اسانتياو څخه يي، په تر پايه پوري به د كليو پراختيا په ) م 2010(هجري لمريزكال  1389د 

داوطلبې  14000دغه كار به په ټولو پاتي كليو كښې د سيمه ييزې پراختيا د .  مليونه تنه كار واخلى 19كليو كښي  38000
كښې په سلو  په كليو. 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
څلويښتو كليو لپاره به مواصالتي اړيكي ټينګ كړائ شي، ترڅو دغه موضوع په بازارونو، كارونو او ټولنيزو خدمتونو 

كورنۍ  800000كابو . ويښت كلي به له اوبو څخه په لږه پيمانه ګټه پورته كړيپه سلو كښي اوه څل. باندي الس برې زيات كړي
په سلو كښى پنځلسو وګړو . به له ښو مالي خدمتونو څخه كار واخلى) د افغانستان په سلو كښي دوه ويشت ټولې كورنۍ(

  .ژوند  د يو نوي مليونو دندو د برابرولو له الري، مالتړ وشي

  : رزهرزهله نشه يي توكو سره مباله نشه يي توكو سره مبا
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تر پايه پورې به حكومت هغه پروګرامونه طرحه او پلى كړي، چې د كوكنارو د كرهنې د ) م 2010(هجري لمريز كال  1389د 
ځمكو په ساحه او نورو نشه يې توكو كښې، يوثابت كمښت رامنځ ته شي، تر څو دا كار د مشروعو معاشونو د ترالسه كولو 

يي توكو سره  د مبارزي له نورو تدبيرونو سره د حكومت د ام ډي جي له موخو سره سم د د الرو د ډولونو پياوړتيا او له نشه 
نشه يي توكو د اقتصاد د غوڅي او نسبي اندازي د كمولو په اړوند د حكومت د عمومي موخو د يوې برخې په توګه او له 

  .نشه يي توكو سره د مبارزې د نورو تدبيرونو په توګه ترسره كيږي

  نديتوب نديتوب ټولنيز خوټولنيز خو  
  : : د بې وزلۍ له منځه وړلد بې وزلۍ له منځه وړل

تر پايه پورې به د افغانستان د ام ډي جي موخو د تر السه كولو په الره كښې د هغو وګړو ) م 2010(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 

  .مله ځورېږي، هر كال په سلو كښي پنځو ته كمښت ومومي له ا

  : : بشري مسلي او د ناوړه پيښو په وړاندي غبرګونبشري 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

  : : معيوبينمعيوبين
په موخه چې په ټولنې كښې  تامينولو پايه پوري به د معيوبو وګړو د ځانګړو اړتياو د تر) م 2010(هجري لمريزكال  1389د 

  .د دوۍ ونډه اخيستل هم پكښي شامل دي، د تحصيلي فرصتونو او ګټورو كارونو له الرې زياتې مرستې برابرې كړائ شي

  : : ځوانانو او ملكي شويو سرتېروته د كار موندنهځوانانو او ملكي شويو سرتېروته د كار موندنه
تر پايه پورې د يو خاص او ځانګړي پروګرام له الرې به ځوانانو او ملكي شويو ) ميالدي 2010(هجري لمريز كال  1389د 

  .سرتېرو ته د كار موندنې زميني زياتې كړائ شي

  : : مهاجرين او داخلي بې ځايه شوي خلك مهاجرين او داخلي بې ځايه شوي خلك 
وي كورنۍ د تر پايه پورې به هغه ټول مهاجرين چې راستنيږي او هم داخلي بې ځايه ش) م 2010(هجري لمريز كال  1389د 

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 شي 
  .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

  :   :   ښځيښځي  زيان منونكىزيان منونكى
تر پايه پورې به د هغو كورنيو شمير چې سر پرستي يې د ښځو په غاړه ده او له ) ميالدي 2010(جري لمريز كال ه 1389د 

سختۍ او بې وزلۍ سره مخامخ دي، په سلو كښې شلو ته را ټيټ كړائ شي او د هغوى د كار موندلو زمينه به په سلو كښې 
  .شلو ته زياته كړائ شي

  : : له نشه يي توكو سره مبارزه له نشه يي توكو سره مبارزه 
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تر پايه پورې به حكومت د نشه يي توكو لپاره د غوښتني د كمښت او دروږدو ) ميالدي 2010(هجري لمريز كال  1389د 
  .كسانو لپاره د ښې درملنې د امكاناتو د ټينګولو لپاره پروګرامونه پلي كړي

  اقتصادي واكمني او د خصوصي سكتور پرمختيااقتصادي واكمني او د خصوصي سكتور پرمختيا
  : مالي ادارهمالي اداره

تر پايه پورې به حكومت د مالي ادارې لپاره د څرګندو موخو د رامنځ ته كولو او ) ميالدي 2007(هجري لمريزكال  1386د 
په دغو . تر السه كولو له الرې د هيواد د مركز او واليتونو په كچه، په مالي ادارو كښې ښه والې او شفافيت ټينګ كړي

سره شول، د بې وزلۍ  د له منځه وړولو په هكله د  موخو كښې چې د نړيوالې ټولنې په موافقې او د هغې تر څارنې الندې تر
د حكومت د ښه حساب وركولو په وړاندي او چوكات كښې به مرستندويان زياتې هلې ځلې . ودې پروګرام هم شامل دې

  .وكړي، ترڅو د افغانستان سره د بهرنيو مرستو ونډه چي د حكومت اصلي بودجې ته ورځي زياته كړي

  : : كورني عوايدكورني عوايد
كښې په سلو كښي څلور )ميالدي 2004(هجري لمريز كال  1383ستان د بودجې ټول كورني عوايد به چې په د افغان

پوري به دغه توليدات په تدريجي ) ميالدي 2010(هجري لمريز كال  1389اعشاريه پنځه كورني نا خالص توليدات ؤ، د 
بهرني پرمختيايي بودجه كښې د عادي لګښتونو په اټكل كيږي چې په اصلي بودجه او . توګه په سلو كښي اتو ته ورسيږي

څخه په  28كښي په سلو كښي له ) ميالدي 2004(هجري لمريز كال  1383ګډون په ټول عادي لګښتونو باندي عوايد به په 
په پايله كښي به د دويمي ګڼې ضميمه د . ته زيات كړائ شي 58كښي په سلو كښي ) ميالدي 2010(هجري لمريز كال  1389
په ) 2(د اصلي بودجي لپاره بهرني مرستې، او ) 1. (درجو اصولو له مخې په دغو برخو كښې پر له پسې اړتيا موجوده ويمن

  .هغو مرستو كښې د بيو اغيزمن زياتوالې چې د بهرنۍ پرمختيايي بودجې له الرې عادي لګښوته تمويلوي

  :  :  د خصوصي سكتور پرمختيا او سوداګريد خصوصي سكتور پرمختيا او سوداګري
تر پايه پورې به د پانګي اچونې په اړوند ټول قوانين، مقررې او الرښودنې ساده ) ميالدي 2006(هجري لمريز كال 1385د 

د سوداګريزو ادارو نوي قوانين . تر پايه پورې به پلي كړائ شي) ميالدي 2007(هجري لمريز كال  1386او همغږې شي، او د 
ي جرګه كښې طرحه كړائ شي، او د حكومتي تصديو د تر پايه پورې په ولس) ميالدي 2006(هجري لمريز كال  1385به د 

  .تر پايه پورې بشپړه شي) ميالدي 2009(هجري لمريزكا ل  1388پلورلو په هكله د حكومت تګالره به د 

  :  :  مالي خدمتونه او ماركيټونهمالي 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 ) ميالدي 2007(هجري لمريز كال  1386تر . تر پايه پورې تدوين كيږي) ميالدي 2007(لمريز كال 
ترپايه پورې به د حكومتي تجارتي ) ميالدي 2007(هجري لمريز كال  1386بانك د څارني رول ال پياوړې كيږي او د 
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) ميالدي 2006(لمريز كال 

  



 د افغانستان لپاره مرستندوى الرښود: الف څخه تر يا

143 

  :  سيمه ييزى همكارىسيمه ييزى همكارى
تر پايه پورى به افغانستان او ګاونډي هېوادونه يى د سرحدونو د ګډى ادارى او ) ميالدى 2010(هجرى لمريز كال  1389د 

اړخيزو سوداګرۍ او ټرانزيټي نورو تړونونو له الرى داسې الره هواره كړي چې په ډير لنډ وخت كښې د دوه يا څو 
افغانستان د بريښنا د دوه اړخيزې پېرودنې له الرې په هيواد . افغانستان له الرې د مالونو او توكو ټرانزيټ تر سره شي

ګاونډيان به يى داسې تړون ليكونه السليك كړي چې له مخې به  افغانستان او. كښې د بريښنا اوسنۍ ا ندازه به زياته كړي
ران راولى او په عين حال كښې به گيې افغانستان وكوالئ شي چې له خپلو ګاونډيو هيوادونو څخه هيواد ته مسلكي كار

  .ه و ليږدويافغانان دا امكان ولري، چې د سيمى په هېوادونو كښې د كار زمينه پيدا كړي او د خپل الس ګټه هېواد ت

  له افغانستان سره د مرستو د اغيزمنتيا ښه والې :ضميمه هدويم
له وروستيو وختو راهيسې، په افغانستان كښى د ډيموكراسۍ ) ميالدى 2001دسمبر د (هجري كال  1380نړيوالې ټولنې د 

د افغانستان . دى تاءيدو ژمنو پر بنسټ د حكومت د راتلونكي لپاره د يادونې وړ پانګه اچولې ده، چې دا تړون ليك پر دغ
ولو سره د پاريس د اعالميې له مخې د افغانستان سره د سوسحكومت 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 : جې همكارۍ د اصولو له مخېد پاريس د اعالميې او په دغه تړون ليك كښې د مندر

  :ټولنه له افغانستان سره تړون كوى چې له دغه تړون ليك سره سم د مرستو د اغيزمنتوب د ښه والي اصول دا دي
و د د افغانستان حكومت د لومړيتوبونو د ټاكلو، د پرمختيايى تګالرې او د هغې په چوكاټ كښې د هيواد د اړتيا: الف 

  .ټاكلو او د مرستندويو هيوادونو د مرستو همغږي كولو، الر ښوونه كوي
د هغو نړيوالو مرستو په اړوند چى له افغانستان سره كيږى، هم د حكومت او هم د مرستندويو مراجعو له خوا شفافيت : ب 

  .او حسا ب وركول
:ياوړتيا په موخه حكومت به دغه چارې تر سره كړيد دغو اصولو له مخى او له افغانستان سره د مرستو د اغيزمنتوب د پ  

د افغانستان د ملى پراختيا د تګالرې برابرول چى په مفصله توګه لومړيتوب بندى شوې ده، د افغانستان د ام، ډى،  •
  جي، د موخو د معيارونو په ګډون د څارنې له معيارونو سره 

او حمل او نقل د خدمتونو د لګښتونو د اخيستلو له الرې د دګمركى عوايدو او مالياتو له الرى او د عامه هوساينې  •
 كورنيو عوايدو په توليد كښې د حكومت د ځواكمنۍ پياوړتيا

د حكومت د اصلي بودجې له الرې د مرستو د ليږدولو د معيارونو په هكله له تمويلوونكو، نړيوالو مالي موسسو او  •
 .ارونو سره سم له مرستو څخه كارونه او پر كړنو باندى څارنهد ملګرو ملتونو د ادارو سره تړون او له دغو معي

د دغه تړون ليك مندرجو معيارونو ته د رسيدو په موخې د مرستندويو مراجعو له مرستو څخه د كار اخيستنې او د  •
او تر سره شويو كړنو په هكله د افغانستان د پرمختيائى ټولنې له الرې ولسي جرګه او د افغانستان ټولو خلكو 

 .مرستندويو مراجعو ته د منظم رپورټ وركول

  :به دغه چارى تر سره كړي  بسپنه وركوونكى
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په  پروژو د افغانستان د ملى پراختيا د تګالرې په چوكاټ كښى د مرستو برابرول له حكومت سره د پروګرامونو او •
تكرار څخه مخنيوي وشي او په  همغږۍ رامنځ ته كېږى، تر څو پر لومړيتوبونو باندې تمركز شي، د به برخه كښى
 .كښې سپما را منځ ته شي او د مرستندويو مراجعو د فعاليتونو پرځاۍ، د منلو وړ او مدلل وي مصرف

د زياتو څو كلنو مرستو او مالي ژمنو برابرول چې د اټكل وړ وي چې حكومت وكوالۍ شي د خپلې ملى تګالرې پلي  •
 .وختونو كښې له شرط پرته مرستې برابرې كړي كول په ښه توګه تر سره كړي، او په اړينو

له هر يوه مرستندوۍ سره د افغانستان د حكومت د دوه اړخيزو موافقو له مخې، د هغو مرستو د اندازى زياتوالې  •
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 

ستان حكومت پكښې ونډه لري لگېږي، لكه د افغانستان د بيا جوړولو امانتي صندوق، د افغانستان چې د افغان
 ؛لپاره د نظم او قانون وجهي صندوق او له نشه يى توكو سره د مبارزى امانتي صندوق

په  پروژو د افغانستان د ملى پراختيا د تګالرې په چوكاټ كښى د مرستو برابرول له حكومت سره د پروګرامونو او •
همغږۍ رامنځ ته كېږى، تر څو پر لومړيتوبونو باندې تمركز شي، د تكرار څخه مخنيوي وشي او په  به برخه كښى
 .كښې سپما را منځ ته شي او د مرستندويو مراجعو د فعاليتونو پرځاۍ، د منلو وړ او مدلل وي مصرف

مرستندويو منابعو څخه په كار اخيستلو كښې  د حكومتى لګښتونو د اداري سيستم له پرمختيا سره مرسته چې له •
 .د شفافيت او حساب وركولو د ښه والي لپاره اړينه ده او له اداري فساد سره مبارزه

د افغانانو د ظرفيت په لوړتيا كښې اړتياو ته پاملرنه د هغو مرستو لګښت چې د بهرنۍ بودجې له الرې تامين  •
حكومتي ادارو، خصوصي سكتور او په غيرا نتفاعى سكتورونو  كيږى، پكار ده چې  داسې تر سره شي چې په

 .كښې وړتيا رامنځته كړي
په برخه كښې د پاليسيو په ګډون پرمختيايي پاليسي  نهادونو تقويتملي  او د هغه ډاډ ترالسه كول چې د معاشونو •

په تر سره كولو كښې پياوړې ګانې چې د منځمهالو او اوږدمهالو تر منځ دوام كوي، د حكومت له خوا د پروګرامونو 
 .كوي

 :د هغو مرستو په برخه كښې چې د اصلي بودجې له الرې نه لګيږې مرستندويان به دغه هلې ځلې و كړي •

لومړيتوبونو ته د پاملرنې او د معاملو او فعاليتونو د تكرارولو له امله په لګښتونو كښې د كمښت په موخه د  .1
 .همغږي كولحكومت له اړياو سره د تخنيكي مرستو 

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
 .افغانانو په كار ګمارلشويو 

 .په افغانستان كښې د ملكي او پوځي فعاليتونو لپاره د اړتيا وړ موادو د پيرودلو زياتوالې او .4
 د پروژو په پلى كولوكښې په تيره بيا د بنسټيزو پروژو لپاره له افغاني موادو څخه كار اخيستنه .5
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لبۍ په بهير كښې د افغانستان د خصوصي سكتور د سيالۍ داوطلبۍ به د نړيوالو اصولو په چوكاټ كښى، د داوط •
باندې د بري په موخه د بې وزلو  محدودو كارى ظرفيتونو د ونډې پياوړتيا او د پروژو د لګښتونو د كمښت او د

 .هيوادو د همكاريو پياوړتيا
د شفافو او هر په ګډون د بهرنيو مرستو د بهير په هكله، پر خپل وخت ) 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 . تر سره كولو او هر اړخيزه بودجوي رپوټونه وړاندې كړائ شي

 .بودجې له الرې وړاندې كېږي، سره يوځاۍ ويچې د اصلي بودجې او د افغانستان د بهرني 
د پيسو، د كارونې، كيفيت او اغيزمنتوب څخه يې په كارونې سره د بهرني بودجې د مرستې او هم له هغو څخه د  •

 .ترالسه شويو پايلو په هكله حكومت ته د رپورټ وړاندې كول

دويو مراجعو مرستې په اغيزمنه او ګټوره توګه د دغو دوه اړخيزو ژمنو موخه داده چې افغانستان حكومت ته د مرستن
وكارولې شي او زيات شفافيت او حسا ب وركول پكښې شامل وي او افغانان او د تمويلوونكو هيوادونو ماليه 

  .وركوونكي په دې وپوهيږى، چې د پيسو د لګښت په وړاندې ارزښتونه ترالسه شوي دي

  څارنه او همغږى: ضميمه هدريم
ومت او نړيواله ټولنه په دې باور دي چې د افغانستان دتړون  ليك برياليتوب په ټاكل شويو مودو كښى د د افغانستان حك

دغه راز د دغې تړون . پاملرنې وړ معيارونو د ترالسه كولو لپاره سياسى، امنيتى او مالى پياوړي او كلكې ژمنې غواړي
  .من ميكانيزم د را منځته كولو اړتيا شتهد يوه اغيز ته ليك د بر ياليتوب لپاره د همغږۍ او څارنې

په همدى ډول د سكتورى نظم په اوسنيو ميكانيزمونو بر سيره د افغانستان حكومت او نړيواله ټولنه د افغانستان د 
حكومت د لوړ رتبه مقاماتو چې د ولسمشر له خوا ټاكل كيږى او دغه راز د نړيوالې ټولنې د استازو په ګډون د هماهنګى او 

د هماهنګۍ دغه كميټه د افغانستان د حكومت د يوه لوړ پوړي مقام چې د ولسمشر او په . رنې يوه ګډه كميټه جوړوىڅا
موخه به يې د . افغانستان كښې د ملګرو ملتونو دسرمنشى د خاص استازي له خوا ټاكل كيږي، تر ګډې مشرۍ الندې وي

 .او تحقيق وى دغې تړون ليك عمومى سمون

د افغانستان د حكومت او ملګرو ملتونو د كاركوونكو په ګډون يوه كوچنۍ داراالنشا ولري چې د اړتيا پړ دغه كميټه به 
 .وخت به د تخنيكي كارپوهانو له خوا ور سره مرسته وشي

دغه كميټه به د دغې تړون ليك د پلي كېدو د څيړلو او د الزمو اصالحي وړانديزونو د وړاندې كولو لپاره دوره يي او د  
 .اړتيا پر وخت به خاصې غونډې جوړوي

او د همغږۍ سكتوري ميكانيزمونه به، چې د افغانستان د ملي پراختيا د تګالرې په  نهادونه د افغانستان دغه حكومتي
پر دې برسيره، دغه كميټه به د . پلي كولو كښى شامل دې، د تړون ليك د پلي كولو په برخه كښى خپل آندونه وړاندې كړي

، د مرستندويو سازمانونو د نړيوالو امنيتي موسسى ترسره كولو لپاره د ملګروملتونو د ادارې، د نړيوالو ماليڅيړنو د 
ځواكونو او د اړوندو غيرحكومتي سازمانونو او د مدنى ټولنې د استازو په ګډون د نړيوالې ټولنې نظريې د پاملرنې وړ 

  .وګرځوى
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ختګ په هكله منظم رپورټونه به د همغږۍ او څارنې د ګډې كميټي له خوا عامو د دغه تړون ليك د پلي كولو د بهير د پرم 
  .خلكو ته وړاندې كړائ شي

  د افغانستان په هكله د لندن د كنفرانس برخه وال :ضميمه هڅلورم
  )دغه كنفرا نس ته د رابلل شويو كسانو لست وروسته  بشپړ كيږي(

  :برخه وال هيوادونه
  فنلند تاجكستان اتريش
  قرغزستان تركمنستان دنار

  قطر تركيه ازبكستان 
  كاناډا جاپان استراليا

  كويټ جنوبى كاريا )ګډه مشرى(افغانستان 
  لكسمبورګ چين المان

  ليتوانيا د روسيى فدراتيف جمهوريت )ګډ مشرتوب(انګلستان 
  ماليزيا د امريكا متحده اياالت ايسلند
  عربى اماراتمتحده  د ايران اسالمى جمهوريت ايتاليا
  مصر د چك جمهوريت بحرين
  ناروى ډنمارك برازيل

  نوى زيالند رومانيا بروناى دارالسالم
  هالند سعودى عربستان  بلجيم
  هسپانيا سويټزرلند بلغاريا
  هندوستان سويډن پاكستان
  هنګرى فرانسه پولنډ
  يونان فنلند  پراګ
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  :بر خه والى مو سسى
 ا دسيمه ايزو همكاريو ټو لنهدجنو بى اسي دارو پا ټولنه

 داسيا پرمختيايى بانك اسالمى پر مختيا ئى بانك
 د اغاخان مركز نړيوال بانك

 اسال مى هيوادو نو د كنفرا نس سا زمان  )ناټو(دشمالى اتالنتيك تړون 
 داقتصادى او پرمختيا ئى همكارى سا زمان  داقتصادى همكارى سا زمان
 دپيسو نړيوال صندوق ندشانګ هاى دهمكارى سا زما
 )ګده مشري(ملګري ملتو نه  دافغانستان د مدنى ټولنى مركز

    دارو پا كميسيون 

  : كتونكي
 ارجنټاين ايرلند
 چيلى استو نيا

 سلوا كيا دارو پا د امنيت او همكارى سا زمان
 سوريه سلوانيا
 قبرس عمان
 لتويا كروشيا

 مالتا لوګزامبورګ
    مكسيكو 
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 په بشردوستانه، بيارغونې او پرمختيايي په افغانستان كې
   هكړنالر مؤسسو دولتينا بوختو و كې دفعاليتون

  ئوګور  مخ م 50ه په دى هكله د ال زياتو معلوماتو لپار

  سريزه

ه خپل تاريخ كې په يو بې ساري حالت كې  قرار لري او دا ئې وخت دى چې داوږدې مودې افغانستان پ ېچ ددې 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  چې ددې لپاره
  ه ضروري ده،مدني ټولن

  نادولتي مؤسسې د افغانستان دپرمختيا اود افغانانو دظرفيتونو داوچتولو لپاره ژمنې دي،                                    چې ددې لپاره

اومسئووليت لرلو )  حساب وركونې(چې دنوي اساسي قانون انفاذ او د افغانستان تقنيني جوړښت د ذمه وارۍ ددې لپاره 
  دې دپاره الره اواره كړې ده،                                                                       سلوك د و

نادولتي مؤسسې د مدني ټولنې دبيړنيومرستو او پرمختيايي پروگرامونو پلي كونكو په توګه خپلوبا  چې ددې لپاره
                                                                                ارزښته مرستوته دافغانانوپه ګډون ددوى دپاره ادامه وركوي،

دنادولتي مؤسسو خصوصيت او نقش په ښه توگه نه دى پيژندل شوى او په پاى كې نادولتي مؤسسې  چې ددې لپاره
  ره كاركوي ،دپيسوڅخه په ناوړه ګټه اخيستنې تورنې دي، فكر كېږي چې اسراف كوونكې  دي اود ځان لپا

راز راز انتفاعي او سياسي كړۍ دخپلو تجارتي اوسياسي ګټود ودې په خاطر دنادولتى مؤسسود  چې ددې لپاره
  چترڅخه نا وړه ګته اخلي،

د پرله پسې غوښتنو سره مخامخ دي چه په نتيجه كې ددوى لورئ راز راز خواوو ته  ېنادولتي موسس چې ددې لپاره
  الينو په توګه ددوى ظرفيت او خپلواكۍ ته ګواښ دى، او                                                                          اوړي او دمدني ټولنې د فع

يو داسې ميكانيزم دي په كوم سره چه نادولتي مؤسسې كوالى شي خپل لوړ ) طرزالعملونه( كړنالره چېددې لپاره 
  .ذمه وارۍ په شمول يقيني كړي او ) شفافيت(معيارونه د روڼوالى 

د ږ په افغانستان كې دنادولتي مؤسسو واكمن استازي په خپله خوښه دا كړنالره السليك كوو او خپلې  مؤسسې مو
  .په پلي كولو كې ژمنې بولو كړنالرې

  



 د افغانستان لپاره مرستندوى الرښود: الف څخه تر يا

149 

  تعريفونه

مؤسسو داعتباراو  ومتىنا حكد هغو گډو معيارونو پرنسيپونو او ارزښتونو مجموعه ده چې موخه يې د  عبارت كړنالره
  .شهرت ښه والى او چتول دي

دي چې دعامه خير  عبارت او مستقل سازمانونو يا ټولنوڅخه بى طرفه غير انتفاعي ، رضاكار، د مؤسسې حكومتىنا
مؤسسې كيداى شي چې داخلي ، بين المللي، په يومذهبي اعتقاد باندې والړې  نا حكومتى. كوي) فعاليت(لپاره هڅې 

  .، خو مذهبى فعاليتونه نه كوي، غړي لري  اويا يې نه لريړې نوييا وال وي

  . رضاكار دنادولتي مؤسسې د آزادې ارادې  او دټولنې د غړودگډو همكاريو په مانا ده •
البته نا . غير انتفاعى پدې مانا چه نادولتي مؤسسه نشي كوالى خپله شتمني او عايد  هيڅ يو شخص ته وركړي •

ي خپلو كاركونكو ته معاش وركړي او يا دخپلو ځينې فعا ليتونو څخه عايد الس ته راوړى دولتى مؤسسه كوالى ش
  .چه دا عايد يوازى دمؤسسى داهدافو د پلي كولو لپاره استعماليداى شي

په اساس اداره كېږي  كړنالرېاومستقل پدې مانا چې نادولتي مؤسسه د خپل رهبرۍ هيئت له خوا د يوې  غير حزبي •
  . لې ټپلې او قدرت په واسطهكومې ډ نه د

مؤسسو د صالحيت لرونكو استازو څخه عبا رت دى چې دا كړنالره ئي  السليك كړې  نا حكومتىد السليك كوونكي
  .او منلې وي

  .ټو لوالسليك كوونكو ته اطالق كيږي  كړنالرې، د موږ

 نا حكومتى. تورونو پورې اړه ونه لريټولې رسمي او غير رسمي ډلې او ټولنې چه په دولتي او خصوصي سك مدني ټولنه 
  .مؤسسې دمدني ټولنې يوه برخه ده

هيلې او غوښتنې په مساوي ) رويه( يعنې دا چه د ښځې او نر ټولو راز راز حقوق لكه كړه وړه تساوي )جندر(د جنسيت
خو دا مانا وركوي چه . نته شيد نر او ښځې برابري دا مانا نه لري چې ګواكي ښځې او نر د يو شا. توگه په نظر كى نيول كېږي

  .او فرصتونه په نارينتوب او ښځينتوب پورې هيڅ اړه نلري) مسؤليتونه (ددوى حقوق ، ذمه واري 

چه . پدې مانا چه د ښځو او نارينه و د غوښتنو په وخت كې د عدالت او انصاف  د روښ په اساس وي د جنسيت برابري
و كله چه حقوق، گټې، مسؤوليتونه او فرصتونه مطرح وي، نو بيا ښايي چه كيداى شي دا رويه يوشان يا راز راز وي خ

  .يوشان وي

نه او ټولنې خپل ظرفيتونه توداسې يوه پروسه ده چه په هغې كې افراد ، ډلې ،مؤسسې، انستيتيو دظرفيتونو اوچتول
  : لوړوي تر څو

  .ي او عملي ئې كړيدندې په ښه توګه سره اجرا ،مشكالت حل او خپلې موخې وټاك اصلى خپلې .1
  . په كلي  توګه سره خپلې پرمختيايي غوښتنې په ګوته او په دايمى توګه يې سره حل كړي .2
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په بشردوستانه فعاليتونو كې ټول هغه فعاليتونه شامل دي كوم چې دانساني كړاونو د ډيرېدلو  بشردوستانه فعاليتونه
دا رنګ . سر چينه اخلي مخنيوى وكړي اويا يې كم كړي يا نښتې ، بحرانونواو بدمرغيو څخه) اخ اوډب( لكه تشنج 

  :كړاوونه دا دي

  .دهغوكسانوژوند ته زيان رسول او دژوند له السه وركول كوم چه دتشنج په وخت كې په شخړه كې برخه و نه لري .1
نظامي دبشري قوانينو يا د بشر له حقوقو څخه جدي سرغړونه، په خاصه توګه سره په سياسي بحرانونو كې د غير  .2

  . خلكو په مقابل كې  دداسې اعمالو مرتكب كېدل

  رسالت مؤسسو دولتيدنا
غانستان كې دنادولتي مؤسسوپه توګه زمونږرسالت په كلي توګه دادى چه په ځانگړې توګه دهغو خلكو دحقوقو په  په اف

ردوستانه، بيا رغونې پام كې نيولو سره چې زيانمن شويدي اوپه ناوړه حالت كې قرارلري، په افغانستان كې دبش
  .يعنې دولت،  تمويل كونكي او عام خلك په ګډه سره كاركوو موږ. اودوامداره پرمختيايي اړتياوو په نښه كول دي

  )مقصد(نيت  كړنالرېد
  :كړنالره دالندينيوموخو لپاره منځ ته راغلې ده

ت، تمويل كونكو، رسنيواو عامو دنادولتي مؤسسو اوددوى دفعاليتونو، موخو او الس ته راوړنو په هكله د دول •
  .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

  .دمعيارونو په واسطه سره د نادولتي مؤسسو دفعاليتونو دكيفيت لوړول كړنالرېد •

 د روښ اصول

 نځ كې ديزمونږمؤسسې د خلكو په م .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 . چاباندې متمركزدي چه مونږيې په چوپړ كې يو
  .پالن او ترتيب شويدي

هڅه كووچې د ولس اوخلكو سره داسې مرسته وكړو چه دوى  موږ: د څښتنتوب احساسپه خپل ځان باور او     2. 1
خلك په ځان باورته هڅوو او هغه ته پراختيا وركوو اومونږ په هغو چارو   موږ. 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 : وقد بشر حق    3. 1

  .اووجايبو په نظر كى نيولو او دنړيوالو قوانينو په مطابقت سره مراعات او تقويه كړو
  .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( ټولنو نارينه، ښځې او ماشومان دخپلو پروگرامونو او پروژوپه طرح، تطبيق او ارزونه 

  .ډلو ونډه ډاډ منه كړوپه هغه ځايونو كې چه كاركوو په دې هڅه كې يو چې د هير شوو  موږ. 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 . عقايدو اوارزښتونو ته درناوى كوو
  . ه كووبشري حقوق تر پښو الندې كوي، مونږحماي

   دي زمونږ مؤسسې د مثبتو او پايېدونكو اغيزو په راوړلوهوډمنې .2
مونږترلوړې كچې پورې د خپلو پروگرامونو د مؤثريت او مثبتو اغيزو په راوړلو باندې هوډمن يو او : مؤثريت    1. 2

  .په يوفعاليت باندې د څو مؤسسو له بوختېدلوڅخه مخنيوى كوو
ې چه امكان ولري خپل پروگرامونه پداسې شكل سره طرح اوعملي كوو چه د تر هغه پور موږ: پايداري    2. 2

خلكودستونزو د پايداره حل المل اوپه هغه باندې دمصرف ارزښت ولري، په افغانانو كې دملكيت احساس 
  .پرمختيايي موخو په خاطرلوړه كړى مهالوجوړ ترڅو دوى خپله كاري وړتيا دټولنې داوږد

مونږخپل فعاليتونه په مسئووالنه توګه طرح او سرته رسوو ترڅو دفزيكي، طبيعي : دې اغيزپه چاپيريال بان    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
  .اووسره لكه دولت، تمويل كونكو، عاموخلكو او ټولنو په شمول چې مونږئي په چوپړ كې يو شريكووخو

  :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 خاطرسالمې موږ: ذمه واري    2. 3

كوو ، دافغانستان داساسي قانون اوټولو قوانينواومقرراتو په پام كې نيولو سره ) 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
داستخدامولو، ترانسپورت او اداري سيستمونه ساتو تر څو هغه منابع چې په الس كي ئي لرو 

 .مونږخپلوموخوته ورسوي
اليتونو په هكله معلومات دهغوذيدخلو عالقه لرونكو خواوو چه مونږدخپلوموخو اوفع): 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. رپوټونه دوى ته وركوو

  .له وپوهوومصرف په هك

  زمونږمؤسسې د  ښې اومناسبې داخلي اداره كولو ته ژمنې دي .4

                                                 
   ددوى اړيكيپه يوه ساحه كې د نباتاتو او ژويو ټولنه، ددوى ترمنځ او د چاپيريال سره    1
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مونزليكلي قوانين اواساسنامې لروچه زمونږرسالت، موخې او تشكيالتى : د اداره كولو سندونوساتنه    1. 4
  .جوړښت په څرګنده توګه تعريفوى

، پاليسۍ او كړنالرېه هكله ليكلې مونږدخپلوكاركوونكود مقررۍ اوددوى دپرمختګ پ: انډول فرصتونه       2. 4
  .مقررات جوړوو تر څو زمونږ ژمنې دانډول كاري فرصتونو په هكله سرته ورسېږي

مونږخپل كاركوونكي دافرادو دټاكلو دحق دآزادۍ په احترام اودنورو ذيدخلو اړخونو د : داستخدام كړه وړه     3. 4
مونږافراد ددوى دوړتيا په اساس استخدام . عزل كووبشري منابعوداړتياووپه پام كې نيولو سره استخدام او

كوو، مناسب معاشونه وركوو، ددوى دوړتيا اوظرفيت په اساس متناسب مسئووليتونه ورسپارو، د استعفى 
په حالت كى دخپلوكاركوونكو څخه مناسب كافي وخت غواړواوددوى د بې سببه انفكاك په صورت كې كافي 

 .مخكينۍ خبرتيا وركوو
زمونږدمؤسسوټولې اړوندې معاملې به خالي له شخصي او مسلكي گټوڅخه : دشخصي ګټوپه نظركې نه نيول     4. 4

دمديره هيئات به په خپله خوښه وړيا كار كوي، خوددوى هغه ضروري مصارف به چې د دندې رسولو په . وي
  وخت كې منځ ته راځي جبران كېږي 

  .داسې شكل طرح كولوته چه دمصارفو ارزښت ولري ژمنې دي زمونږمؤسسې صداقت، ايماندارۍ اودپروگرامونوپه .5
  .په خپلو ټولو مسلكي فعاليتونو كې رښتيني او صادق يو موږ: صداقت    1. 5
دټولو هغو داخلي اوباندنيو اجراآتو څخه چې زمونږ دمؤسسو اخالقي ايماندارۍ ته زيان  موږ:  ايمانداري    2. 5

اد، دخپلوانو دطرفدارۍ، رشوت او دغيرقانوني موادو دراكړې او په غال، اداري فس 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

زيارباسو ترڅو ضايعات اوغيرضروري  موږ. اوستراتژيكې موخې سرته ورسېږي او د مصارفو ارزښـت ولري
 موږكړو چې مصارف كم كړو اوټول هغه منابع چې په الس كې ئي لرو دهغو خلكود ژوند د هوساينې لپاره وقف 

  .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

ره دداسې كاركوونكوپه لټه كې يو چې په افغانستان او هغوځايونو كې چه كار كووپه مناسبه توګه س موږ: تنوع        1. 6
  . دجنس، توكم ،  جغرافيايي موقعيت اومذهب دتنوع ښكارندوى وي

په دې هڅه كې يوچې په خپلومؤسسوكې ډېرتوازن برقرار او په داخلي اړيكو كې عدالت ته وده  موږ: برابري        2. 6
و هغه مونږكوښښ كو. 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
ال چلند يوشان او يا بل ډول وي خوكله چه په حقوقو، ګټو ، مكلفيتونواو كيداى شي چه داچ. وركوو
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حقونو، مسئووليتونو اوفرصتونوته . فرصتونوپورې اړه ولري نو بايد  دعدالت او انصاف په بنسټ باندې وي
  .الس رسئ په نارينتوب اوښځينتوب پورې اړه نه لري

دهغه تطبيق  او زمونږ كادري پاليسۍ اوكړه وړه:  ه مخنيوىد نظر څخه لرې ډلوپه مقابل كې دتبعيض څخ       4. 6
پداسې شكل سره طرح كېږي چې دكاركوونكودتربيې، جلب، استخدام اوكاري شرايطو پروسه له هرډول 

  .تبعيض او دخپلوۍ له اړيكوڅخه خوندي وي
م چې د مركزي دفتر د لوړې مونږزيارباسو چې دهغو ډلو استازيتوب اوچت كړو كو: مناسب اومؤثرفعاليتونه       5. 6

كچې، سيمه ييزو دفترونو، د مديره هيئات، او مشورتي ډلو په تصميم نيونې پوره ونډه 
مونزهڅه كوو هغه خلك چې لږ خدمت ورته شوى دى، ناخوندي، معيوبين اوهغه خلك چې د .اوحضورنلري

دافغانو ښځو موقف د كوښښ كوو چې  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
مونږدهرمناسب فرصت څخه استفاده كوو تر څو دافغانانوسره مرسته وكړوچې خپل : دظرفيتونو اوچتول        1. 7

اندې ځان پوه كړي او په پايله كى دوى خپلې ظرفيتونه داسې اوچت كړي چې په اړتياوواو لومړيتوبونو ب
  .بشري، دبيا رغاونې او پرمختيايي اړتياوى پخپله پوره اوبرارې كړى

مونږدمحلى ټولنواوحكومت سره په مشوره خپلې پروژې اوپروگرامونه طرح او تطبيق كوو ځكه  چه : 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
  .نهادونه وكوالى شي دهغه پايښت زيات اوهغوي ته ادامه وركړي

د  استخدام، او روزنې  موږاوچت كړو،  دهغه پاليسيو په اساس چې ژمنه مو كړې تر څو ظرفيتونه: بشري منابع      4. 7
  .په وخت كې افغانانو ته ړومبيتوب وركوو

په كومو ځايونو كې چه مناسب وي دځايى موجوده تخنيكي او فزيكي منابعو  موږ: فزيكي او تخنيكي منابع     5،7
  . څخه په لوړه كچه كاراخلو

  . تشويق كوو چه ټولنه ئې خاونده شي او وئې ساتالى شيمونږد هغه تكنالوجۍ  په كاروړل : مناسبه تكنالوجى      6. 7

  .زمونږ مؤسسې استقالليت ته ژمنې دي .8
خپلو ځانونوته اجازه . مونز خپلې پاليسۍ ، پروگرامونه او ستراتيژۍ پخپله جوړوواو تطبيق كوو ئې: خپلواكي        1. 8

اقتصادي معلومات راټول او ددولتي نه وركوو چه داسې پروگرامونه تطبيق او يا حساس سياسي، نظامي، او 
يا نورو ارگانونو په الس كې ئې وركرو چه مقصد ئې زمونز دانساني او پرمختيايي رسالتونو پرضد كار 

  . اخيستل وي
مونږزيارباسو چه دافغانستان اوبين المللي قوانينو په چوكاټ كې خپله آزادي وساتو او دهغو : خود مختاري      2. 8

 .په مقابل كې ودرېږو كوم چه زمونز رسالت او اصول په مخاطره كې اچويشرايطو دتحميل 
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  :ينيو اضافي اصولوباندې پابند يو په حالت كې مونزپه النددبشردوستانه بيړنيومرستو
د اړو كسانو سره پرته له توكميز، مذهبي، نژادي،  موږ. يوازې داړتياوو په اساس مرستې برابرو موږ: بې تعصبي .9

مونږدانساني مرستو ويشل هيڅكله د چا د سياسي اومذهبي عقائدو . اوسياسي اړيكوڅخه مرسته كوو جنسي، ملي،
  .دمنلو په خاطر نه منو

هيڅكله دمخالفو ډولوترمنځ  موږ. حزبي اوسياسي اجنداګانې، كه ملي وي يا بين المللي په مخ نه بيايو موږ: 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 د موږ: لي كولعم SPHEREد  .11
پروژو د پلي كولو، ارزيابي اونظارت په وخت كې   دوستانه پوهيږو او په دې هڅه كې يو چه دخپلوپروګرامونو اوبشر

  .شاخصونه په پام كې ونيسو   SPHEREدغه معيارونه او د

 نظارت رېكړنالد 

  :د  كړنالرې دنظارت كميټه .12

د رعايت او  كړنالرېدنظارت كميټه چې وروسته له دې به د كميټې په نامه يادېږي، په پاى كې د  كړنالرېد   1. 12
  .ساتنې مسئووليت په غاړه لري

  دكميټې جوړښت  .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 ورپېژني AWN)(دافغان ښځوټولنه   2. 1. 13
  . د كميټى دفتر غړى د يو كال لپاره ټاكل كيږى .څوك د يوه كال لپاره دكميټې دغړيتوب لپاره ټاكل كيږي يو    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
  .ونكي په توګه عمل كويد څار كړنالرېكميټه د     1. 14
 كميټې لره ښايي ترڅو د خلكو، دولت، تمويل كونكو اوپخپله دنادولتي مؤسسو دسكتور ترمنځ تفاهم، ويسا    2. 14

  .اومتقابله همكاري تامين كړي
  .كميټه دالندينيو ټكو دغور په هكله په كال كې دوه ځله غونډه كوي    3. 14

كميټه به يوازې . مؤسسو غوښتنليكونه ترغورالندې نيسي حكومتى نادالسليك لپاره د  كړنالرېد  1. 3. 14
مؤسسو ته د كړنالرې دالسليك اجازه وركړي چه ټول هغه مناسب اسناد تهيه كړي  نا حكومتىهغه 

  .ه ماده كې په ګوته شويدي 15 كوم چه په
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په اړوند عريضې  په پام كى د نه نيولو اويانه رعايت كولو كړنالرېدنادولتى مؤسې څخه، د  2. 3. 14
اوشكايتونه اخيستل، چې  كيداى شى دا عريضې  ددولت، تمويل كونكو، دټولنوله همكارانو، 

  . عاموخلكو اويا بلې نادولتې مؤسسې له خوا رارسېدلې وي
كميټه به يو منشي ټاكي چه دكميټې اداري مسئووليتونه په غاړه اخلي اوهغه به د نورو مسايلو ترڅنګ     4. 14

  :وټكو ته هم پام كويالنديني
  .دالسليك كولو په هكله دنادولتي مؤسسود غوښتنليكونو اخيستل كړنالرېد  1. 4. 14
دالسليك كوونكو نادولتي مؤسسو داسنادو ددوسيو ساتل اوعمده ذيدخل اړخونوته دهغوى     2. 4. 14

  .دغوښتنې په صورت كې  په واك كى وركول
د اصولو څخه  كړنالرېكلي رپوټ دبرابرولو غوښتنه كومه چې دد هغې نادولتي مؤسسې څخه د لي  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
  .كړيپه اړه دالسليك كوونكو دپوهونې كچه لوړه  كړنالرېكميټه هڅه كوي چې د  5. 14

  دالس ليك كولوشرطونه كړنالرېد .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
يك شوى رسمى سند چې په رسمي كاغذ ليكل شوى وي او د مؤسسې څه نا څه يوالسل: دكارتجربه  2. 1. 15

  ديوكال فعاليت په ګوته كړى،
دهمغږۍ په يو يازياتو مؤسسو  لكه اكبر ، سوابك او اې ان : 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، : دد اداره كولواسنا  4. 1. 15

  موخې او تشكيالتي جوړښت په روښانه توګه سره وښيي،
  وي،) آديت شوى(ديوه تازه مالي كال كلنى رپوټ نقل چې په حسابي لحاظ كتل شوى :  مالى اسناد       5. 1. 15
نود يو تازه رپوټ نقل، دبين المللي نادولتى مؤسسو په اړه دكلني دكلني فعاليتو: د فعاليت اسناد        6. 1. 15

  عمومي رپوټ يونقل بسنه كوي، 
دالس ته راوړنو مكمله سروې به سكرتريت ته  موقع وركړي چه : 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
هرڅوك يا دافرادويوه ډله كوالى شي چې دكميټې منشي ته د رښتينو شواهدو په اساس شكايت پاڼه يا عريضه     1. 16

  .وړاندې كړي
  :ليكلى شكايت بايد دا الندې برخې ولري    2. 16
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  ي نوم اوپته،دشكايت كوونك  1. 2. 16
  دهغې مؤسسې ياكاركوونكى نوم اوپته په كوم چې تور لګول شوى دئ،  2. 2. 16
  څخه سرغړونه شوې ده، كړنالرېدهغې مورد بيان چه ګومان كيږي د   3. 2. 16
د هغو معيارونويادونه كوم چه سرغړونه ور څخه شوې  كړنالرېپه صورت كې د) امكان(دشونتيا   4. 2. 16

  .ده
ديوليكلى اوپوره مستند شكايت دالس ته راوړلوڅخه وروسته ښايي چې هغه ژرترژره ثبت او كاپى يې  منشي  3. 16

  .دكميټې ټولو غړوته واستوي

  دكميټې واكونه .17
ښايي چې كميټه دكړنالرې څخه د هرې سر غړونې په هكله څه واوري اوتصميم ونيسي چې كيداي شي دا به د     1. 17

  .خوا وي يا د بل كس چې د ده يا دې څخه استازيتوب كويكړنالرې د السليك كوونكي له 
كه چېرې شكايت د شپاړسمي مادې په اساس صورت نيولئ وي نو كميټه ګوري كه د كړنالرې څخه سرغړونه نه     2. 17

  .وي شوې هغه نه مني اويا السليك كوونكي يا وهغه كاركونكي ته چې شكايت ورڅخه شوى دئ خبر ور كوي
  .صورت كي چې د كړنالرې څخه جدي سرغړونه شوې وي كميټه الندينۍ پريكړې عملي كويپه هغه     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 )  عارض
ه شپږ مياشتينې عادي غونډې په ترځ كې سرته رسيږي او كه چېرې سرغړونه جدي وي نو دكميټې پ

  .فوق العاده غونډه را بلل كېږي
داړونده السليك كوونكي يا كاركونكي  څخه غوښتنه كېږي ترڅو دقضيې په هكله كافي شواهد   2. 3. 17

  .وړاندې كړي
نكي اويادهغه كاركوونكي د كړنالرې څخه جدي سرغړونه هركله چې كميټه په دې پوه شي چې السليك كوو    4. 17

  .كړې ده په دي حالت كې يوه ياڅو الندينۍ الزمې پريكړې عملي كوي
  .سرغړوونكي ته الزمه الر ښوونه كېږي  1. 4. 17
  .د يو بل السليك كوونكي څخه غوښتنه كېږي ترڅو د الرښوونې په  پروسه كې همكاري وكړي  2. 4. 17
ن السليك كوونكي ته توصيه كېږي ترڅود خپل كاركوونكي په هكله كوم چې مستقيماً يې وتور  3. 4. 17

  .سرغړونه كړې ده الزم اصالحي اقدامات سرته ورسوي
  .   مؤسسه سرغړوونكي خپلې سړغرونې ته متوجه كوي  4. 4. 17
  .د مؤسسې غړيتوب ځنډوي او يا يې فسخ كوي  5. 4. 17

  :د غړيتوب ځنډول په مؤقتي توګه د كميټې ديو غړي .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



 د افغانستان لپاره مرستندوى الرښود: الف څخه تر يا

157 

ددې روښ اصول په ټولو السليك كونكو نادولتي مؤسسوباندې چې په افغانستان كې په فعاليت باندې     1. 19
  .يبوختې دي د تطبيق وړد

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
ټول السليك كوونكي او افراد اوياټولنې چې دالسليك كوونكو په استازيتوب كاركوي بايد چې كړنالره     1. 20

  .عايت كړي، احترام ورته ولري اودهغې معيارونه پلي كړير
نو له دې كبله هرالسليك كوونكئ مكلف دى ترڅوخپل كاركوونكي اومستخدمين ددې كړنالرې په     2. 20

  .معيارونوباندې وپوهوي او ورباندې تطبيق يې كړي

  :د كړنالرې بيا كتنه .21
السليك كوونكو دوه په دريمه برخه استازي دهغه په پلوۍ  په كړنالرې باندې هغه وخت بيا كتنه كېږي چې د  1. 21

  .رايه وركړي
كميټه كوالي شي په كړنالره باندې كله كله بيا كتنه و كړي اود بدلونونو په هكله دهمغږۍ اداروته   2. 21

 . وړانديزوكړي

  تاريخي قرينه: ضميمه
ظامي يرغل څخه وروسته ، كورنيو او بهرنيو كال كې په افغانستان باندې دشوروي اتحاد دن )1357/58( 1979په 

نادولتي مؤسسوافغانانوته چې دهېواد په كليو، ښارونو او يايې په پاكستان كې دمهاجرينوپه كمپونوكى ژوند كاوه، 
  .دمرستې په برابرولوكې فعاله ونډه درلوده

  پورې 1988څخه تر 1979د 

وروسته نادولتي مؤسسو په پاكستان كې ميشته افغان په افغانستان باندې د شوروي اتحاد دنظامي يرغل څخه 
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 حكومتىلسيزې په پيل كې  1980د . كړي
ړل چې ترڅو دهغه افغانانواړتياوې چې دشوروي اتحاد دواك څخه دباندې سميو كې اوسېدل دروغتيا اودمعيشت ك

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 . ي پروګرامونه پيل شولكال كې دكرنې او بنيادي ساختمان  ) 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 . مقاومت بوخت وو پخپل ځاى پاته شي

  .زونوكې ديرغل د قربانيانو اودمهاجرينو د ناورين څخه دخلكو دخبرولو په هكله په مدافعه بوخت ؤمرك

   1995څخه تر  1988د 
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مؤسسو، د سياسى او امن د بې ثباتۍ سره سره دبېړنيو مرستو سربېره د  نا حكومتىلسيزې په وروستيوكې  1980د 
لسيزې په وروستيو كې په سياسي ډګر  1980د. روګرامونه پيل كړلپرمختيايي اصولو په نظركې نيولو سره پرمختيايى پ

دافغاني . كې بدلونونه اودافغانستان لپاره د سرچينو زياتوالى، دنادولتي مؤسسو په سكتوركې دپرمختا المل شول
لتي نادولتي مؤسسو په شمېركې چټك زياتوالى راغئ، دافغانانو دظرفيت د اوچتولودپاره دمرستو شتون، اود نادو

، معيارونواودنادولتى مؤسسو دټولنې )حساب وركونې(مؤسسوپه منځ كې د همغږۍ ادارې جوړې شوې  چې ذمه وارۍ 
و حرفه ئي اجراآتو او همغږۍ ته ځير شول ترڅو ددوى دكارونو مؤثريت لوړكړي اويوشانته فعاليت باندې ددوى دبوختتيا 

كورنيو نادولتي مؤسسو خپل حرفوي مهارتونه دحرفوي ښوونې په زرګونوافغانان اوزيات شمېر . څخه مخه ونيول شي
دانستيتوتونو له الرې چې دنادولتي مؤسسو په واسطه سره تنظيم كېدل دنړيوالو نادولتي مؤسسو په مرسته سره اوچت 

  .كړل

  .په ځانگړې توګه دروغتيا اوكرنې په سكتورونوكې دهمغږۍ معيارونه جوړ شول

  پورې 2001څخه تر  1996د 

پورې دطالبانو په دوران كې دسياسي محدوديتونو سره سره دهيواد په ډيرو سيموكې د امن  2001څخه  بيا تر  1996 د
دشتون له كبله نادولتي مؤسسودافرصت وموند ترڅو دټولنو سره يوځاى په ليرې پرتوكليوالو سيموكې مستقيماً 

و لپاره د متمركزو او څرګندو مرستو دودې لپاره او دمنل شوو د پروګرامونو دلومړيتوبونو د تثبيت او د افغانان. كاروكړي
اصولو دوضع كولو لپاره نادولتي مؤسسو كوښښ وكړ ترڅو د ملګرو ملتونو او تمويلوونكوسره كارونه له نيږدې څخه 

خواكې چه  مؤسسو په شا او 20په دې دوران كې د كوچينيانو دغوره زده كړي دمعيارونو دوضع كولو لپاره د . همغږي كړي
  .ډ ېرې يې نادولتي مؤسسې وې يوځاي كاروكړ

او خلك دهېواد په . كلنو پورې سختو وچكاليودليرې پرتوسيمو بشري اړتياوې ال هم زياتې كړې 2001څخه تر  1997د 
لتي په داسې حال كې له يوې خوا نادو. دننه كې وښاري سيمو ته والړل اويا په ايران او پاكستان كې كمپونوته اړشول 

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 پوري 2001د

پېښو  )11 سپتمبركال د 2001(مى نيټى 20كال د وږى د  1380 په افغانستان كې دنادولتي مؤسسو په كاري چاپېريال كې د
كال كې دګاونډيو هېوادونو څخه افغانستان ته دزيات شمېركډوالو راتګ ددې  2002په . څخه وروسته نا څاپه بدلون راغئ

دطالبانو دماتي څخه . المل شو ترڅو دبيړنيو داوسېدنې خونې او غذايي موادو مرستي دبرابرولو پروګرامونه پلي  شي 
نستان انتقالي دولتي مقامونو په همغږي سره د بيړنيو مرستو، او اوږدې مودې وروسته ناد ولتي مؤسسو دافغا

دانتقالي حكومت منځ ته راتګ چې هغه نړيواله ټولنه په رسميت . دبيارغونې پرمختيايي پروګرامونه سره انډول كړل
دونو په حيث بيا تنظيم پېژني نادولتي موسسوته فرصت وركړ ترڅو د بشري لوبغاړونقش د رسالتمنو مدني ټولنې د نها

   .كړي، نه د خدمتونو د قرارداديانو په توګه
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  د تماسونو د برخې په هكله 
. شامل ديتونو د تماس معلومات ئپه دغه برخه كې د مرستندويه ټولنى تماسونه، دولتى موسسو او بهرنيو هي

 .www.areu.org.af دغه لسټ په دغه بريښنا پاڼه كې هم موجود دى . خصوصي كمپنى په دغو كې شاملى ندي

د ادارو د ځاى په بدليدو او يا . كال د غبرګولي او د تلى مياشتو تر منځ نوى شو 1385د دغى ټولګى معلومات د 
د دغه لسټ صحت او نوښت د لسټ شويو . مومي پراخيدلو سره، پتى، د ټلفون شميرى او بريښنا پتى بدلون

موږ له هغو څخه هر كله غواړو چې هر نوښت او يا بدلون دغه بريښنا . موسسو د رضاكارانه مرستو پر بنسټ والړ دى
  areu@areu.org.af. پتى ته را واستوي

د كابل واليت تر ټولو لومړى . د ټولو واليتونو تماسونه د واليتونو پر بنسټ د الف بى تورو له مخى ليسټ شوى دي
په پاكستان كې افغانى تماسونه د لسټونو په پاى كې . راغلى دى او بيا نور واليتونه د تورو له مخى تنظيم شوى دي

او د هر واليت په لسټ كې تماسونه د موسسو د پوره نوم د تورو له مخى تنظيم شوى دي؛ هغه موسسى . راغلى دى
سفارتونه د الف بى تورو له مخى د . په عامه توګه پيژندل كيږى په استثناء كې راځيچې د انګريزى مخفف له مخى 

 . هغوى د هيوادونو د عام نوم پر بنسټ تنظيم شوى دى

او  0700افغانى شميرى چې په . د ګرځنده تلفون، سټاليټ او ډيجيټل ټلفون كرښو تر منځ هيڅ ډول تبعيض ندى شوى
پاكستانى ټلفون شميرى په . د سټاليټ كرښو څرګندوى دى 0088ه ښكاره شوي  او پيل كيږى د ټلفون په بڼ 079يا 

او له ټولو هيوادونو څخه افغانستان ته د . نيول كيږي پيل كيږي ځكه چې دغه شان له افغانستان نه ورسره تماس 0092
  .دى 93+ټلفون كولو لپاره كوډ 

  

  

  

  

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 ضميمه 

 2

  كابل   
  

 )CFC-A(  ګدو عمليا تو ځواكونه د/ى پوځونو ائتالف
 ځيدفتر تر مخوړو د نړيوال او ىسيل ىد امان
 كابل  ،ارښ ىنو

         ټلفون      057 066 0700
0700 298 184                          

 
د افغان معيوبينو لپاره د بايسكل چلولو او بيا 

 )AABRAR(  ابرار -  موسسه ىتفريح ىرغون
 )سير يىاجرا( ىاليلبصير تورعبدا رټاكډ ښاغلۍ
 كړس ميدر
 كابل  ،پروژه ىمنيد تا

         ټلفون      986 284 0700
0700 611 917                          

0700 273 558                          
0088 216 5026 5570                          

  aabrar_kabul@yahoo.com.au  بريښنا پته
  aabrar.jalalabad@gamil.com  
 www.aabrar.org  بريښنا پاڼه

 
 يىروغتا د ابن سينا دفتر  د افغانستان لپاره

 )IbnSina-PHPA(    رامګپرو
 )منابعو آمر ىد بشر( ىاهللا عباد قيعت ښاغلۍ

 )خان مكتب ته مخامخ وبيمحمد ا ىد غاز(د درمسال سرك 
 كابل  ،خير خانه

         ټلفون      122 282 0700
0799 319 262                          

020 220 1731                          
0088 216 3330 4359                          

  ibnsinaphp@yahoo.com  بريښنا پته
 

 )ACCI(  خونې عوياو صنا ىرګد افغاننستان د سودا
 )ريمد پوړۍ ړلو يىاجرا( قربان حق جو محمد ښاغلۍ
 )ګنڅتر ىد كابل نندار(چمن  ىحضور
 كابل

   )233پست بكس (
         ټلفون      905 345 0799

0799 810 184                          
0706 150 010                          

075 202 5854                          
  info@acci.org.af  بريښنا پته

  ceo@acci.org.af  
 www.acci.org.af  بريښنا پاڼه

 
د  ىاو دانرج ىارغونيدب په افغانستان كى – اياِر
 )AREA(  اريا - اداره ىساتن

 )سير ىادار( شاه اليخ انجينر ښاغلۍ
 هيناح مهيسرك، در ګىته مخامخ، سن ىفاكولت ىريانجن د

 كابل  ،نهيم جمال
         ټلفون      618 328 0799

0700 289 631                          
077 720 7879                          
0799 307 147                          

  khialshah@yahoo.com  بريښنا پته
  arifazimi@yahoo.com  

 
د  االتويمتحدو ا امريكا د د ېافغانستان كپه 

 )REACH(  رامګپرو يېايسازمان روغت پرمختيايي
 )سير( رديبا سيدن محترمه

 هيناح لورمهڅ، سرك  مي، در 585شمېره كورد
 كابل  ،ارښ ىنو

         ټلفون      448 779 0799
0799 878 691                          

  dbyrd@jhpiego.net  بريښنا پته
  nansari@jhpiego.net  
 www.jhpiego.org  بريښنا پاڼه

 
  ۍستازا ۍګړانځ ىولنټ يىافغانستان لپاره د اروپاد
)EUSR( 

 )ۍستاز ۍ اګړانځ( ىسكو هتور ښاغلۍ
  ىالر لورڅ عقوبي ىسرك، د حاج مي، در47او  45 شمېره كورد
 )ته مخامخ ېموسس ىپاملرن(  
 كابل  ،ارښ ىنو

         ټلفون      204 279 0700
0799 300 104                          
0700 293 841                          

  eusrkabul@yahoo.fr  بريښنا پته
  bj.stapleton@yahoo.co.uk  

 
 )CCA(  مركز ويافغانستان لپاره د همكار

 )سير يىاجرا( ىنيحس سرور ښاغلۍ
 اخيستنې دصالونفاتحه  نهښځي، الف سرك، د 98شمېرهكور د
 هڅكو
 كابل  ،چهار كارته

   )26پست بكس (
         ټلفون      693 294 0700
0799 331 251                         

  ccakabul@hotmail.com  بريښنا پته
  ahmadi.cca@gmail.com  
 www.cca.org.af  بريښنا پاڼه

 
 )GPFA(  ىهمكار والهړيافغانستان لپاره ن

 )سير ىاجرائ( هاردستر روجر ښاغلۍ
 )الس ته يښ( هڅك، دوهمه كوړس لسمځ، پن128شمېره كورد
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 كابل  ،اكبر خان ريوز
         ټلفون      659 652 0799

0799 187 241                          
  rhardister@gpfa.org  بريښنا پته

  zzamani@gpfa.org  
 www.gpfa.org  بريښنا پاڼه

 
 د افغانانو د پاره د مرستو د انسجام اداره-اكبر 

)ACBAR( 
 )سير( ريبيد ايآن آغلې
 ىلورالرڅ دي، د شه69 شمېرهكور د
 كابل  ،ارښ ىنو

         ټلفون      464 276 0700
0799 755 001                          
0700 284 323                          

0700 286 144                          
  anja@acbar.org  بريښنا پته

  pc@acbar.org  
 www.acbar.org  بريښنا پاڼه

 
 )Al-Jazeera(  الجزيره
 )ىدږدوكان ته ن قيعق ىد كاش( هڅكو ۍد قصاب
 كابل  ،ارښ ىنو

         
 )PIN(ړ خلك ا

 )د پروگرامونو  مشر( ىپرزدلك كليما ښاغلۍ
 برخهوهمه كارته پروان د ك، دړس مي، دو61شمېرهكورد

 كابل  ،كارته پروان
         ټلفون      805 398 0799

0799 114 648                          
  afghanistan@peopleinneed.cz  بريښنا پته

  vera.exnerova@peopleinneed.cz  
 www.peopleinneed.cz  بريښنا پاڼه

 
 )INTERSOS(  مرستو سازمان ىد بشر - رساسټان

 )مشر أتيه ىد اعزام( ىپولتران ويمت ښاغلۍ
 هيسرك، لسمه ناح ىمنيد تا ه،څكور، اوومه كو ۍړلوم
 كابل  ،فتح اهللا قلعه

         ټلفون      945 806 0799
0799 806 943                          

0088 216 8985 2253                          
  afghanistan@intersos.org  بريښنا پته
 www.intersos.org  بريښنا پاڼه

 
  افغانستان- خبرى آژانس وزيرنټاند اروپا د

)Internews-E( 
 )سير ىد پروژ( سنيدال اگت ښاغلۍ

 ونيزيولټ انايد آر ،ىاځسرك، د شركت تم  ىداراالمان عموم د
 )ىدږخواجه مال جومات ته ن( هڅكو

 كابل  ،كارته سه
         ټلفون      767 477 0799

  agathe@internews.fr  بريښنا پته
 

 )TAF(  )شنيافونديشيا(آسيايى بنياد 
 )ىستازا( گسيور جورجښاغلۍ

 ارښ ىنو ،ټك، جوزجان واړسړۍ، لوم55شمېرهكور د
 كابل  ،ارښ ىنو

   )175بكس  پست(
         ټلفون      453 335 0799

075 202 4196                          
0799 600 711                          

0088 216 4444 6184                          
  taf@ag.asiafound.org  بريښنا پته

  taf@asiafound.org  
 www.asiafoundation.org  بريښنا پاڼه

 
 ىمرستوعموم ىد بشر ن د اروپايى كميسيو-كويا

 )ECHO(  اداره
 )د دفتر مشر سرپرست( لوك ورنا ښاغلۍ

 هڅكوجومات   فهي، د ابو حن103 شمېره كورد
 كابل  ،پشته كلوله

         ټلفون      318 282 0700
0799 282 318                          

0700 282 501                          
0087 176 308 5358                          

         فكس      5683 248 376 0087
  program@echo-kabul.org  بريښنا پته

  admin@echo-kabul.org  
 www.ec.europa.eu/echo  بريښنا پاڼه

 
  رنيا-د ملګروملتونو د خبر ونو او اطال عاتو اداره 

)UNOCHA IRIN( 
 )آمر رامګد پرو( ىاكمل داوښاغلۍ
چارو  ويد كورن( ۍدفتر ودان دپژواك د خبررسولود  ،ړپو دويم

 )مخامخته وزارت 
 كابل  ،ىلورالرڅد صدارت 

         ټلفون      124 281 0700
0799 182 824                          

0088 216 8980 0043                          
  akmal@irinnews.org  بريښنا پته

  masoud@irinnews.org  
 www.irinnews.org  پاڼهبريښنا 

 
 تونوخدمپر مختيا يى او  ىبشرد افغانستان لپاره د 

 )DHSA/TKG(  گروپ ديكل
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 )سير ولوټد ( احمد ذهين شهير ښاغلۍ
 مهږپش) ىدږازبكانو جومات ته ن(سرك  مږ، شپ442شمېرهكور د
 هيحنا

 كابل  ،سه كارته
         ټلفون      600 333 0773

0773 333 609                          
0779 565 680                          

020 250 0717                          
  shahir.zahine@killid.com  بريښنا پته

  shafiq.wardak@dhsa.af  
 www.dhsa.af / www.killid.com  بريښنا پاڼه

 
 )BBC(  ىس ىب ىب

 )د دفتر مشر( زاده ىداود قار ښاغلۍ
 سرك يځدي، د پارك لو24شمېرهكور د
 كابل  ،ارښ ىنو

   )1بكس  پست(
         ټلفون      2300 220 020

0700 274 470                          
0799 021 251                          

020 220 3200                          
  daud.qarizadah@bbc.co.uk  بريښنا پته

  Zia.Zahak@bbc.co.uk  
 www.bbcpersian.com  ا پاڼهبريښن

 
 )BBC N(  وزين ىس ىب ىب

 )اليخبر( نسيپت نيمارت ښاغلۍ
 هڅالس ته دوهمه كو ښىسرك،  ارلسمي، د526 شمېره كورد
 كابل  ،اكبر خان ريوز

         ټلفون      064 606 0799
0799 341 917                          
0797 472 174                          

0088 216 6749 0141                          
  martin.patience@bbc.co.uk  بريښنا پته

  mahfouz.zubaide@bbc.co.uk  
 www.news.bbc.co.uk  بريښنا پاڼه

 
 )BearingPoint(  ټنيپا ګرنييب

 )د دفتر سرپرست ټنيپا ګرنيد ب( لونس فورد فيست ښاغلۍ
 كړس ى، عموم562شمېره كورد
 كابل  ،خاناكبر  ريوز

         ټلفون      549 288 0700
0799 401 540                          

007 074 474 545                          
  steve.lunaford@bearingpoint.com  بريښنا پته
 www.bearingpoint.com  بريښنا پاڼه

  
 )Patta Khazana(  خزانه ټهپ

 )سير( ۍالكوز اليسه محترمه
 )ته مخامخ ىسيل ىعال هيد نادر(ه پروان كارت

 كابل  ،كارته پروان
   )6047پست بكس (

         ټلفون      854 307 0799
020 220 2407                          

  patta_khazana@yahoo.com  بريښنا پته
  s_alekozai2003@yahoo.com  
 www.pattakhazana.tk  بريښنا پاڼه

 
 )Pajhwok(  آژانس ىپژواك خبر
 )سير( دانش ښاغلۍ
 چارو د وزارت سرك ويته مخامخ، د كورن ىپسته خان

 كابل  ،ارښ ىنو
   )3129پست بكس (

         ټلفون      351 568 0799
0700 237 747                          
0700 225 375                          

020 220 1814                          
  pajhwok@gmail.com  پتهبريښنا 

  pajhwokadv@gmail.com  
 www.pajhwok.com  بريښنا پاڼه

  
 ىمرست ېوالړينيي او ايپرمخت په افغانستان كې

)IRD( 
 )سير ولوټد ( ديهومل نيد ښاغلۍ
 )خوا ته ښى( هڅسرك، اوومه كو لسمځپن
 كابل  ،اكبر خان ريوز

         ټلفون      086 110 0796
0797 331 331                          

  asafi@ird-af.org  بريښنا پته
 

 تونهخدم يىايد آغاخان روغت ىپه افغانستان ك
)AKHS( 

 )سير ولوټد  رامګد پرو( نعمت شاه رټاكښاغلۍډ
 هيلسمه ناح رپور،ي، نهم ب سرك، ش648شمېرهكور د
 كابل  ،ارښ ىنو

   )5753پست بكس (
         ټلفون      599 419 0799
0799 330 558                          

  Nayamat.Shah@akdn-afg.org  بريښنا پته
 www.akdn.org  بريښنا پاڼه

  
 )Internews(  دفتر وزيرنټد ان ىپه افغانستان ك

 )ىكوونكورانسجام  كوړيا ىرګد سودا( ارياكرم  ماي ښاغلۍ
سرك  ىد داراالمان عموم ،ىاځ، د شركت تم 99شمېره كورد
 )ىدږته ن ونيزيتلو انايآر(

 كابل  ،كارته سه
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         ټلفون      564 291 0700
0777 291 564                          

  a_akramyar@hotmail.com  بريښنا پته
  yama.akramyar@internews.org  
 www.internews.org  بريښنا پاڼه

 
  موسسه ىالملل نيب ىد پاملرن ىپه افغانستان ك

)CARE( 
 )سير ولوټد ( نبرگيكس كسيل ښاغلۍ
د حنظله جومات تر ( د پارك سرك  ،ىالر لورڅ عقوبي ىد حاج
 )ګنڅ
 كابل  ،ارښ ىنو

   )433پست بكس (
         ټلفون      1098 220 020

0700 277 247                          
0700 224 607                          

0088 737 6221 2630                          
         فكس      1036 220 20 0093

  afghan@care.org  بريښنا پته
  kassenberg@care.org  
 www.care.org.af  بريښنا پاڼه

 
 ىد مبارز ىاندړپه و نري رنځد  ىپه افغانستان ك

 )ATA(  رامګپرو
 كابل  ،ارښ ىنو

  ataap@brain.net.pk  بريښنا پته
  
 

او  ىوققانو حاو ما شوم وښځد  ىپه افغانستان ك
 )WCLRF(  نهاد زيرنڅي

د  كوړيد مطبوعات او عامه ا( ېمزيمه عبدالرحږو محترمه
 )هآمر رامګپرو
د كابل پوهنتون ) مركزته مخامخ ىويد ارمغان ترب(سرك  ړىلوم
 خوا ته يځديلو

 كابل  ،ىدهبور
         ټلفون      191 649 0700
0700 076 557                          
075 200 2614                          

  wclrf@yahoo.com  بريښنا پته
  wazhma_amiry@yahoo.com  
 www.wclrf.org.af  بريښنا پاڼه

 
 وړزدك ىكياو تخن ىارغونيد ب ېپه افغانستان ك
 )DAARTT(   ىمرست واديلپاره د دنمارك ه

 )آمر رامګد پرو( سترگارديپال وښاغلۍ 
 كور، اتم سرك مځپن

 كابل  ،فتح اهللاقلعه 
   )1699بكس  پست(

         ټلفون      4414 200 075
0799 855 493                          

         فكس      9649 133 870 0044
  info@daartt.org  بريښنا پته

  westergaard@daartt.org  
  

  دفتر موسسود امنيت  ىحكومتناافغانستان د په 
)ANSO( 

 )ىد اجراآتو انسجام كوونك( د سنرونال ناتن ښاغلۍ
 كابل  ،قلعه فتح اهللا

         ټلفون      017 165 0797
0799 323 792                          

0088 216 6788 1671                          
  operations@afgnso.org  بريښنا پته

  central@afgnso.org  
 www.afgnso.org  بريښنا پاڼه

 
  وتيتيانست كيدموكرات ىمل ېچاروك ووالړيپه ن

)NDI( 
 )سير ولوټد ( كارندف. ىب سوزان محترمه

 هيناح مهږحصه، شپ مي، د خواجه مال سرك، در159 شمېرهكورد
 كابل  ،سه كارته

         ټلفون      315 348 0796
0797 821 792                          
0798 137 023                          

  scarnduff@ndi.org  ريښنا پتهب
  oamiri@ndi.org  
 www.ndi.org  بريښنا پاڼه

 
  او بيارغونې مالتړ ىوتراپيفزپه افغانستان كې د

)PARSA( 
 )سير ولوټد ( ديفر نياسي ښاغلۍ

 د افشار سرك ،ګړكابل مرستون ان د
 كابل

         ټلفون      588 020 0799
0700 284 286                          

0798 154 366                          
  mgustav@mac.com  بريښنا پته

  yasinfarid_2006@yahoo.com  
 www.afghanistan-parsa.org  بريښنا پاڼه

 
  مركز والړين نوڅيړ زويد كرن ىك مويپه وچو س

)ICARDA( 
 )آمر ولوټد ( ىحسن رضو ديجاو ديداكتر س ښاغلۍ

 برخه ړىلومدكارته پروان  ، ه مخامخت، برج برق 165 شمېرهكور د
 كابل  ،كارته پروان

   )1355پست بكس (
         ټلفون      381 274 0700
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0799 216 322                          
0799 216  324                          

  J.Rizvi@cgiar.org  بريښنا پته
  S.Gilani@cgiar.org  
 www.icarda.org  بريښنا پاڼه

 
 )Paiwaston(  وستونيپ

 )ىخپرونك(دنا دولتى  موسسو د همغږۍ اداره 
 سرك يېد فاطم ه،څكو مهيكور، در ړىلوم

 كابل  ،قلعه فتح اهللا
         ټلفون      221 278 0700

        
 )JICA(  مرستو اداره والوړيد جاپان د ن - كايجا

 )اليد دفتر مرست( تانويك كزوتوښاغلۍ
دفاع وزارت  ىد مل(سرك  ىشش درك عموم، د 179 شمېرهكور د

 )ترشا
 كابل  ،شش درك

   )، كابل461پست بكس (
         ټلفون      505 095 0700

0799 540 836                          
0799 540 823                          

0087 376 342 2572                          
         فكس      2573 342 376 0087

  kitano.Kazuto@jica.go.jp  بريښنا پته
  an_oso_rep@jica.go.jp  
 www.jica.go.jp  بريښنا پاڼه

 
    هيټكم نماركډ افغان كډوالو دمرستې  لپاره د د
)DACAAR( 

 )سير( نيقر رعارفټاكډ ښاغلۍ
 كوبيدولسم سرك، د نصوارو پا

 كابل  ،فتح اهللا قلعه
   )208پست بكس (

         ټلفون      232 288 0700
020 220 1750                          

020 220 0330                          
         فكس      1520 220 20 0093

  dacaar@dacaar.org  بريښنا پته
  akbari@dacaar.org  
 www.dacaar.org  بريښنا پاڼه

 
 )MoEW(  وزارت بريښناابو او ود 

 )ريوز( خان ليعمحمد اسما ښاغلۍ جاللتماب
 هياوومه ناح) ته مخامخ ميكابل موز( ميد داراالمان سرك، سناتور

 كابل  ،داراالمان
         ټلفون      400 400 0700

0700 224 538                          
075 202 3394                          

  fouzia_amin2003@yahoo.com  بريښنا پته
 

 )CSO(  ارهاد ىمركز يىد احصائ
 )سير ولوټد ( ىغفور عبدالرحمن ښاغلۍ
 ځسفارت ترمن اياليټاو ا لټهو انايد آر
 كابل  ،ټوا ىانصار

         ټلفون      149 432 0776
020 210 0329                          

077 544 7101                          
         فكس      0329 210 20 0093

  ghafoori_99@yahoo.com  بريښنا پته
  afghan_cso@yahoo.com  
 www.cso.gov.af  بريښنا پاڼه

 
دشوراء  رانوياو د وز استيرعمومى چارو  ىادار د

 )OAA/CMS(  داراالنشاء
 )اليمرست سيد ر( اهللا فرهاد فرهاد ښاغلۍ
 ڼۍما نهيمرمر
 كابل

         ټلفون      1772 210 020
0798 223 228                          

020 210 1773                          
  info@oaa.gov.af  بريښنا پته

  Farhadullah.farhad@oaa.gov.af  
 www.oaa.gov.af  بريښنا پاڼه

 
د ادارى فساد او بډو پر وراندى د مبارزى خپلواكه  

 )GIAAC( اداره
الس  ښىپه طرف  ىلورالرڅ دينه د شه ىلورالرڅ عقوبي ىد حاج
 هڅه كودوهم ىك
 كابل  ،ارښ ىنو

         ټلفون      3317 202 075
0799 183 468                          
0799 232 367                          

  giaac002@yahoo.com  بريښنا پته
 

د اداري اصالحاتو او ملكي خدمتونو خپلواك 
 )IARCSC(  كميسيون
 )سير( احمد مشاهد رټاكښاغلۍډ
 )چارو وزارت ته مخامخ ويد بهرن( ۍداند صدارت و

 كابل  ،ټوا ىشاه محمود غاز
   )5241پست بكس (

         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
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  rahela.seddiqi@csc.gov.af  
 www.iarcsc.gov.af  بريښنا پاڼه

 
 )MoGPP(  د ارشاد، حج او اوقافو وزارت

 ىرسرپرست او ادا( يچكر قيمحمد صد ښاغلۍ جاللتماب
 )نيمع
ته  ىحوز ىتيامن ىلسم سيد پول( ىلورالرڅ عقوبي ىد حاج
 )مخامخ
 ابلك  ،ارښ ىنو

         ټلفون      1339 220 020
020 220 1338                          

0799 302 193                          
0700 231 116                          

  javedbakhshi@yahoo.com  بريښنا پته
 
  أتيه ونيسيكم يىاروپا افغانستان لپاره د د
)EU/DEC( 

 )مشر أتيد ه( رچميكر ورگيحانس ښاغلۍ
 )چارو وزارت ته مخامخ ىد داخل( ىلورالرڅدصدارت  

 كابل  ،ارښ ىنو
         ټلفون      004 095 0799

020 210 1692                          
0032-2 473 0045                          

         فكس      0046 2473 0032-2
  delegation-afghanistan@ec.europa.eu  بريښنا پته
 www.delafg.ec.europa.eu  بريښنا پاڼه

 
 )Uzbekistan(  د ازبكستان سفارت

 )ريسف( فيال. ام زيپرو ښاغلۍ جاللتماب
 )خواه ښىدوهم سرك ( ته مخامخ  ىسيل يىبيد حب

 كابل  ،كارته سه
         ټلفون      0431 250 020

0798 152 478                          
0700 282 447                          

  shokirjon74@rambler.ru  بريښنا پته
  mirsobit54@mai.ru  

 
  دولت سفارت په افغانستان ىد شاه ايد اسپان

)Spain( 
 )ريسف( نيخوسه تورپ ښاغلۍ جاللتماب

 )الس ته ښى(سرك  ىفرع ميسرك، در ىپور عموم ريد ش
 كابل  ،ارښ ىنو

020 220aa3787      ټلفون         
0797 649 695                          
0799 077 718                          

0777 210 817                          
  sabersayeed@gmail.com  بريښنا پته

  emb.kabul@maec.es  

 
 رامګپروافغانستان لپاره  د اساسى زدكړو د
)GTZ/BEPA( 

 )مشر رامګد پرو( هرت كليماښاغلۍ
 ، نهم  سرك558شمېرهكور د

  كابل  ،كارته سه
         ټلفون      1243 200 075

0799 312 481                          
0088 216 2112 9857                          

         فكس      1243 200 75 0093
  Michael.Hirth@gtz.de  بريښنا پته

  Emadudien.Wejdan@gtz.de  
 www.gtz.de  بريښنا پاڼه

 
 )AP(  د خبر رسولو دفتر پرسد اسوشيتيد 

 )اليخبر( زيفا ميرح ښاغلۍ
 كابل  ،اكبر خان ريوز

         ټلفون      290 278 0700
0799 320 482                          

020 220 3200                          
  apkabul@ap.org  بريښنا پته
 www.ap.org  بريښنا پاڼه

 
 )IDG(  هڼپاځد اصالح ور

 انيمطبعه، مكرور ىآزاد د
 كابل  ،انيمكرور

       
 )AFRANE(  موسسه ند افر
 )مشر أتيه ىد اعزام( دووشل يىكسويا ښاغلۍه

 )ىدږته ن نمايبهارستان س(سرك  ى، د قصاب31 شمېرهكور د
 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

 
 )LOTFA(  وجهي صندوق نظم او قانوند افغا نستان د 

 )ريمد رامګپرو ىد  داخل( ميق رح مشتا ښاغلۍ
 چارو د وزارت دننه ويد كورن
 كابل  ،ارښ ىنو

         ټلفون      4074 212 020
0799 003 404                          

  mushtaq.rahim2@undp.org  بريښنا پته
 www.undp.org.af  بريښنا پاڼه

 
 )AITM(  مركز ىوياو ترب پرمختياييد افغان 
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 )سير ىادار( محمد سمون سردار ښاغلۍ
وهمه كارته پروان د سفارت ته مخامخ، د ىپخوان لستانګد ان
 هبرخ

 كابل  ،كارته پروان
         ټلفون      1253 220 020

0799 334 370                          
0700 252 117                          

  aitm786@yahoo.com  بريښنا پته
 

 )Afghanaid(  موسسه يډد افغان ا
 )هسير ىادار( استاكر - ىفاروق فرحانه همحترم
 سرك، دوهمه حصه ى، عموم94 شمېرهكور د

 كابل  ،كارته پروان
   )6066پست بكس (

         ټلفون      498 310 0799
0799 309 373                          

0088 216 8440 0140                          
  ffstocker@afghanaid.org.uk  بريښنا پته

  sgupta@afghanaid.org.uk  
 www.afghanaid.org.uk  بريښنا پاڼه

 
 )ATCE(  خدماتو موسسه ىميد افغان ترك د تعل

 )اليمرست سيد ر( اونل هالل ښاغلۍ
 ګنڅجومات تر  رهيد شاه دو شمش

 كابل  ،اميرپ سينما
         ټلفون      511 285 0700
0700 218 255                          

0700 272 999                          
020 210 0722                          

         فكس      0722 210 20 0093
  info@atce.edu.af  بريښنا پته

  halilunal@atce.edu.af  
 

  موسسه ىساتن اليريد افغان د بشر د حقوقو او د چاپ
)AOHREP( 

 )سير( ىهوتك عبدالرحمن ښاغلۍ
 شاتر ځىونښ نيجماالد ديد س

 كابل  ،كارته چهار
         ټلفون      026 234 0799

020 250 1229                          
  aohrep@yahoo.com  بريښنا پته

  admin.aohrep@gmail.com  
 

 )FSA(  اديبورسونو بن ىليد افغان د تحص
 )سير ىادار( ىنظر ريشب محمدښاغلۍ
ر شا، د نجونو د ماشومانو پارك ت( هيناح مهيچوك، در ىدهبور
 )ىدږته ن ىليل

 كابل  ،ىدهبور

         ټلفون      637 277 0700
020 250 0709                          

  shabir_nazary@yahoo.com  بريښنا پته
  mshabir_nazary@hotmail.com  
 www.mayhan.nl  بريښنا پاڼه

 
  خدماتو موسسه يى ايختااو پر يىايد افغان د روغت

)AHDS( 
 )اليمرست سيد ر( ديمحمد فر رټاكښاغلۍ ډ

 د قلعه فتح اهللا چوك ،ټ، ظفر خان وا72 شمېرهكور د
 كابل  ،ارښ ىنو

   )53پست بكس (
         ټلفون      275 284 0700

0700 238 374                          
0700 300 417                          

  fareed@ahds.org  بريښنا پته
  naim@ahds.org  
 www.ahds.org  بريښنا پاڼه

 
 )AGHCO( مرستو د همغږۍ اداره ىد افغان د عموم

 )سير( ىديفضل اهللا وح ديس ښاغلۍ
 ىلي، د پنجصد فام33شمېره، سرك 21242شمېرهكور د
 حصه ميدر ،ىلورالرڅ

 كابل  ،خير خانه
   )994پست بكس (

         ټلفون      891 224 0700
0799 338 316                          

0700 277 766                          
0799 330 072                          

  aghco_kbl@yahoo.com  بريښنا پته
  aghco_kbl@hotmil.com  

 
 )FNAW(  شبكه ېلوونكيتمو وښځ ود افغان
 )ىانسجام كوونك( اوتس نياور همحترم
 كابل

         ټلفون      592 299 0708
  info@funders-afghan-women.org  بريښنا پته
 www.funders-afghan-women.org  بريښنا پاڼه

 
  موسسه ښوونيزهاو ىلپاره  خدمات وښځ د افغان 

)AWSE( 
 )سير يىاجرا( ىستارز گلثوم هښاغلۍ
د  تيامنملي  بالكونه، د دګر يىهواد بالك تر شا،  ړىد لوم
 )څڼګردرملتون ت ګد ملن(سرك  استير يړلوم
 كابل  ،مهرو ىب ىب

         ټلفون      132 326 0799
0799 188 762                          

  awse_g@yahoo.com  بريښنا پته



د افغانستان لپاره مرستندوى الرښود : الف څخه تر يا  

169 

  awhca_g06@yahoo.com  
 

 )AC(  د افغان كنكشن موسسه
 )سير( فن سارا محترمه
 كابل  ،ارښ ىنو

         ټلفون      841 578 635 001
007 801 915 899                          

  sarahfane@afghanconnection.org  بريښنا پته
 www.afghanconnection.org  بريښنا پاڼه

 
 )SAF(  ىواليلپاره  ويد افغان كورن

 )سير( منصور ريعبدالبصښاغلۍ
 ړىلورالڅ ىاځتم  ى، د پوهنتون د آخر1 شمېره كورد

 كابل
         ټلفون      1978 507 077

  saf_afghanistan@yahoo.com  ا پتهبريښن
 

 )AC(  د افغان مركز
 )اليمرست سير ىد عموم( واليداريمحمد ب فضل ښاغلۍ
 سرك مي، در1441 شمېرهكور دتر شا،  ىسيل ايد سور

 كابل  ،كارته چهار
         ټلفون      1799 200 075

  baidariwal@yahoo.com  بريښنا پته
  acafghanistan@yahoo.com  

 www.ariseproject.org  نا پاڼهبريښ
 

 )AWT(  مجله ىرګاو سودا ورمنيد افغان م
  )سير( ىرزويش نهيم همحترم
 كابل

         ټلفون      014 296 0700
 

 )AW(  مجله رمنيد افغان م
 )سير( ىالنيگ فتانه هښاغلۍ

 ىدږد نازو انا روغتون ته ن
 كابل  ،فتح اهللا قلعه

 
 )AWN(  شبكه رمنويد افغان م
 )ست سر پرست ايد ر( ىعقوبي دايل همحترم

 )ګنڅد هما روغتون تر(نهم سرك 
 كابل  ،ټوا ىمنيتا

         ټلفون      598 286 0700
0799 689 079                          

  awn.kabul@gmail.com  بريښنا پته
  awn@brain.net.pk  
 www.afghanwomensnetwork.org  بريښنا پاڼه

 
  مركز يىاياو پراخت روعتيايي ولپارهښځد افغان 

)HDCAW( 

 )سير يىاجرا( اري ديمج هيقدس همحترم
 د ودونو تاالر تر شا ديد مروار
 كابل  ،پروان سه

         ټلفون      600 220 0708
0700 498 979                          

0797 474 857                          
  hdcaw1994@yahoo.com  بريښنا پته

  hdcaw1994@gmail.com  
 

 )JACK(  ړتيا د كچې لوړولپياواو  ىد افغانانو د پوه
 )سير ولوټد ( ىعبدالغفور قادر رټاكډ ښاغلۍ
 كور ته مخامخ انهيك ديس ،ىاځتم  سيرئ ىد جا

 كابل  ،د داراالمان سرك
         ټلفون      998 051 0795

0799 460 962                          
0707 819 855                          

  jack_afg2001@yahoo.com  بريښنا پته
 

  كورسونه ىارغونيب يىد افغانانو لپاره د روغتا
)MRCA( 

 )مشر أتيه ىد اعزام( كمليپ نيجست همحترم
 سرك يځ،د بهارستان پارك خت94شمېرهكور د

 كابل  ،كارته پروان
         ټلفون      698 281 0700
0700 656 837                          

0799 129 364                          
00882 165 552 2961                          

  mrca_afg@yahoo.com  بريښنا پته
 www.mrca-asso.org  بريښنا پاڼه

 
 )CoAR(  د افغانانو لپاره د مرستو برابرول

 )سير ولوټد ( ىمحمد نعيم سليم ريانجن ښاغلۍ
ته  ىسيل ىمستغن ىعبدالعل(سرك  مځ، پن373شمېرهكور د

 )مخامخ
 كابل  ،كارته سه

         ټلفون      727 280 0700
0700 280 726                          

0700 280 725                          
  coar_kbl@yahoo.com  بريښنا پته

  coarkbl@neda.com  
 www.coar.org.af  بريښنا پاڼه

 
 )DCA(  هيټكم ډد افغانانو لپاره د هالن

 )آمر ىادار( مالك ښاغلۍ
 )هڅكو ړىلوم ىطرف ك يځديد پارك لو(بهارستان سرك  د

 كابل  ،كارته پروان
         ټلفون      564 375 0799

020 220 0708                          
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020 220 0643                          
  dcakabul@uwnet.nl  بريښنا پته

 
 )DAB(  بانك مركزي د افغانستان

 )سير( فطرت ريدالقدبعښاغلۍ
 ىالر لورڅد پشتونستان 

 كابل  ،اهګفروش
         ټلفون      0303 210 020
020 210 0302                          
020 210 0301                          

  governor.office@centralbank.gov.af  بريښنا پته
  fdgoverner.office@centralbank.gov.af  
 www.centralbank.gov.af  بريښنا پاڼه

 
 )HAFO(  موسسه ىسره د مرست روګد افغانستان بز

 )سير( ديجاو ريانجن ښاغلۍ
 سرك مي، پل سرخ، ج211شمېرهكور د

 كابل  ،كارته سه
         ټلفون      326 280 0700

0700 279 752                          
0799 355 324                          

020 250 1266                          
  hafo_kabul@yahoo.com  بريښنا پته

  hafo99@yahoo.com  
 )ATC(  مشاوران ىكيد افغانستان تخن

 )سير( اهللا ابالغ كفايتښاغلۍ
د تركمنستان (سرك  ارلسميد ه،څكو مهيدر ىاتم كور، چپ الس ك

 )فارت ته مخامخس
 كابل  ،اكبر خان ريوز

         ټلفون      261 278 0700
0700 220 326                          

020 230 1308                          
  atc@atcafghanistan.org  بريښنا پته

  atc_kabul@yahoo.com  
 www.atcafghanistan.org  بريښنا پاڼه

 
 )ADA(  ولنهټ ياد پراختد افغانستان د 

 )سيد بورد ر( حسن ديس ښاغلۍ
 د بانك سرك ندي، د كابل س265او  264 شمېره كورد

 كابل  ،كارته چهار
         ټلفون      619 695 0795
0799 320 693                          

  sayed.hassan@ada.org.af  بريښنا پته
  steph.houdayer@hotmail.fr  
 www.ada.org.af  بريښنا پاڼه

 
 )AMD(   موسسه پرمختګد افغانستان د بازارونو د 

 )د انكشاف متخصص يټد مارك( ىبهزاد نوبار ښاغلۍ

 )مخامخ ۍ تهارنوالڅ ىلو( ىودان ىا هښيښ هګرن
 كابل  ،ارښ ىنو

         ټلفون      609 079 0700
001 877 764 0400                          

         فكس      1332 663 877 001
  behzad@amdi-international.com  بريښنا پته

  info@amdi-international.com  
 www.amdi-international.com  بريښنا پاڼه

 
  سازمان خپلواك ونحقو ىد افغانستان د بشر

)AHRO( 
 )سير( گل لعل لعل ښاغلۍ

 كوبي، لسم سرك، د نصوارو پا41 شمېرهكور د
 كابل  ،فتح اهللا قلعه

         ټلفون      866 203 0700
0799 672 404                          

  ahro98@yahoo.com  بريښنا پته
  ahro.lal@gmail.com  
 www.ahro.af  بريښنا پاڼه

 
  ونيسيحقونو خپلواك كم ىد افغانستان د بشر

)AIHRC( 
 )سير يىاجرا( ىاهللا ببرك ز بيجښاغلۍ ن
 سرخ پل

 كابل  ،كارته سه
         ټلفون      0676 250 020
0700 277 720                          

0799 012 018                          
0700 298 642                          

         فكس      0677 250 20 0093
  nzadranbabrakzai@hotmai.com  بريښنا پته

  aihrc@aihrc.org.af  
 www.aihrc.org.af  بريښنا پاڼه

 
 -موسسه  ىارغونياو ب ىونړجو ايد افغانستان د ب

 )ARRAF(  فالح
 )سير( الودود حاذق عبد ښاغلۍ

 ، اووم سرك840 شمېرهكور د
 كابل  ،قلعه فتح اهللا

   )289پست بكس (
         ټلفون      069 698 0777
0797 228 904                          

  arrafafg@yahoo.com  بريښنا پته
  arraf_mazar@yahoo.com  

 
 )RAFA(  موسسه ىارغونيد افغانستان د ب

 )سير( ىاثيغ ديعبدالرش ريانجنښاغلۍ 
 سرك لورمڅ، 305شمېرهكورد
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 كابل  ،ىمنيتا
         ټلفون      124 277 0700

  rafa_org@yahoo.com  بريښنا پته
 

 ښوونيزاو نجونو لپاره  وښځ وزلويد افغانستان د ب
 )ECW(  مركزروزنيز او 

 )سير( قانع ملكه همحترم
 19شمېرهبالك، اپارتمان  وارلسمڅ

 كابل  ،بالكونه دګر يىد هوا
         ټلفون      065 276 0700

0799 323 309                          
  ecw_afghanistan@yahoo.com  بريښنا پته

  arezo_qanih@yahoo.com  
 

 )APAP(  هپروژ مرستندويهد افغانستان د پارلمان 
 )سير( گوارا والتر ښاغلۍ

، د ) ګنڅپارلمان تر(،  اتمه سرك د شورا  537Bشمېرهكورد
 هيناح مهږداراالمان سرك، شپ

 كابل  ،سه كارته
         ټلفون      0940 250 020

0795 975 919                          
0799 490 989                          

  walterguevara@sunyaf.org  بريښنا پته
  info@sunyaf.org  
 www.sunyaf.org  بريښنا پاڼه

 
 )AISA(  اداره ړد مالت ىاچون ګىد افغانستان د پان

 )اليمرست سيد ر( اكبر مينس ښاغلۍ
 چارو وزارت ته مخامخ ويد بهرن

 كابل  ،ټوا ىشاه محمود غاز
         ټلفون      304 288 0700

0799 336 526                          
020 210 3408                          
020 210 3404                          

  naseema@aisa.org.af  بريښنا پته
  said.m@aisa.org.af  
 www.aisa.org.af  بريښنا پاڼه

 
  اداره  مرستندويه لپاره ګد افغانستان د پرمخت

)WADAN( 
 )سير ىادار( بينص محمد ښاغلۍ

 سرك ى، لومر6 ېرهشمكور د
 كابل  ،نهيخوشحال م

   )10043پست بكس (
         ټلفون      315 295 0700
0799 142 870                          

0799 889 928                          
  nasibahmadi@wadan.org  بريښنا پته

  drsardar@wadan.org  
 www.wadan.org  بريښنا پاڼه

 
  مرستو سازمان زويولنټاو  يىايوغتد افغانستان د ر

)AHSAO( 
 )اليمرست سيد ر( ىغزنو عبدالصمد ښاغلۍ

 انيمكرو لورمڅاپارتمان، 15، 15شمېرهبالك د
 كابل  ،مامورين كارته

         ټلفون      664 320 0799
0799 218 880                          

0700 614 949                          
0799 163 999                          

         فكس      745 207 0700
  ahsaongo@hotmail.com  بريښنا پته

  ahsao@hotmail.com  
 asghaznavi@gmail.com  بريښنا پاڼه

 
 )AIL(  وتيتيانست ړىد افغانستان د زدك

 )سير يىاجرا( ىعقوبي نهيسك سوريپروف همحترم
بهارستان تر شا، د  نمايد س(سرك  مي، دو63 شمېره كورد
 )ګنڅجومات تر راحمديم

 كابل  ،كارته پروان
         ټلفون      326 284 0700

0700 293 579                          
0700 167 135                          

  ail_acasst@yahoo.com  بريښنا پته
  ail_kabul@yahoo.com  
 www.creatinghope.org/aboutail  بريښنا پاڼه

 
 )EPAA(  اداره ايد افغانستان د صادراتو د پراخت

 )يىاجرا ىعموم سير( ىفاطم مانيسل ديس ښاغلۍ
 سرك ميترشا، دو ىسيل ىعال ايد سور

 كابل  ،كارته چهار
         ټلفون      6331 200 075
075 200 6332                          

0700 248 a458                          
  info@epaa.org.af  ريښنا پتهب

 www.epaa.org.af  بريښنا پاڼه
 

 )ACC(  أتيه ىمنابعوو د ساتن ىعيد افغانستان د طب
 )آمر ىد پروژ( نوراهللا ملنگ ښاغلۍ

 )تر شا ىسيل ىعال ىغاز(كابل دفتر  NEPA د
 كابل  ،كارته چهار

         ټلفون      126 201 0700
0798 846 906                          

  noorullahm@unops.org  بريښنا پته
 

 )ASA(  ىمډد افغانستان د علومو اكا
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 )اليمرست ګىانڅعلومو د  ىد بشر( نصراهللا منگل رټاكډ ښاغلۍ
 ىالر لورڅپور  ريش د
 كابل  ،ارښ ىنو

         ټلفون      2921 210 020
020 210 2919                          
020 210 3116                          

   
  ولنهټ ىد ساتن راثونويم ګىد افغانستان د فرهن

)SPACH( 
 )ىانسجام كوونك رامګد پرو( گسيروسا رودر انا هښاغلۍ

 سرك، اكسفام دفتر ته مخامخ ړى، لوم339شمېره كورد
 كابل  ،ىمنيتا

         ټلفون      859 285 0700
  info@spach.info  بريښنا پته

  anarodriguez@spach.info  
 www.spach.info  بريښنا پاڼه

 
  موسسه ىارغونيبازار د ب ىد افغانستان د كرن

)RAMP( 
 )سير( ورويف سيلو ښاغلۍ
 وزارت ولوګاو ابو ل ىد كرن

 كابل  ،ىكارته سخ
         ټلفون      206 211 0799

  ssultani@ramp-af.com  بريښنا پته
 www.ramp-af.com  بريښنا پاڼه

 
 )NPO/RRAA(  اداره ىارغونيد ب وينستان د كلد افغا
 )سير( محمد فاضل دُرښاغلۍ

ته  زونياو تلو ويراد انايد آر(، د داراالمان سرك 669شمېرهكور د
 هياوومه ناح) مخامخ

 كابل  ،نهيخان م وبيا
         ټلفون      4254 201 075

0700 276 213                          
0707 104 882                          

  nporraa@hotmail.com  بريښنا پته
  durmohammad@msn.com  

 
 )APEP(  رامګپرو وړزده ك ىنړد افغانستان د لوم

 )سير( د ارلالنو - رسيرام ويجول ښاغلۍ
 )ىدږته ن ىسيل ىعال يىبيد حب(، سرك اول 1578شمېره كورد

 كابل  ،كارته چهار
         ټلفون      0435 250 020
020 250 0434                          

  JulioR@caii.com  بريښنا پته
 www.caii.com  بريښنا پاڼه

 
 )CFA(  صندوق ىالملل نيد افغانستان د ماشومانو ب

 )سير ولوټد ( نزومو جورج ښاغلۍ

ته مخامخ ،  ځىونښ نيځمن نيجمال الد دي، د س115شمېرهكور د
 هينا ح ميدر
 كابل  ،چهار كارته

   )5264ست بكس پ(
         ټلفون      399 758 0799

0789 205 952                          
0088 216 3145 1748                          

  kabul@cfafghanistan.org  بريښنا پته
  george@cfafghanistan.org  
 www.christianchildrensfund.org  بريښنا پاڼه

 
  سركس  روزنيزاو ښوونيزد افغانستان د ماشومانو 

)MMCC( 
 )سانير يىاجرا( ولحوسنيم تيو بر سنيم ديويد ښاغلۍ

نه  ىسيل يىبيد حب ىالس ك ښىسرك  ميد داراالمان سرك، دو
 )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

 
  موسسه ىد افغانستان د ماشومانو لپاره د مرست

)HTAC( 
 )سير ولوټد ( ليجبارخ وسفي مدحم ښاغلۍ

 )ته مخامخ ىسيل ېد رخشان(سرك  مږ، شپ629 شمېرهكور د
 كابل  ،كارته سه

         ټلفون      462 296 0700
0799 619 647                          

  kabul@helptheafghanchildren.org  بريښنا پته
  sadeed@helptheafghanchildren.org  
 www.htac.org  بريښنا پاڼه

 
 )ACSF(  مجتمع ىولنټ ىد افغانستان د مدن

 )سير ىادار( ىرفيع عزيززيانجن ښاغلۍ
 )ته مخامخ نتونيږز ىمالل( ټ، شهرآرا وا48 شمېرهكور د
 كابل  ،ارښ ىنو

         ټلفون      3787 202 075
020 220 1061                          

0700 277 284                          
0799 337 828                          

  azizrr@acsf.af  بريښنا پته
  info@acsf.af  
 www.acsf.af  بريښنا پاڼه
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  هټكمي ىد سوكال مويس ىد افغانستان د مركز
)CAWC( 

 )سير( ىمحمد احمد كين ښاغلۍ
 د غالم حيدر خان سرك ،ۍاځبرج برق تم  د

 كابل  ،كلوله پشته
         ټلفون      802 301 0799
075 202 1729                          
0700 279 306                          

  cawckabul@yahoo.com  بريښنا پته
  Nikahmadi64@hotmail.com 

  
 )AIAS(  ټوټيټيانس يېكايامر څيړنود افغانستان د 

 )آمر ىادار( نيروح اهللا ام ښاغلۍ
 سرك لسمځپن ه،څكو ړىلوم ىالس ك كيڼ، 57 شمېرهكور د
 كابل  ،اكبر خان ريوز

   )1708بكس  پست(
         ټلفون      251 252 0700

  rohullahamin@yahoo.com  بريښنا پته
  AIAS.KBL@gmail.com  
 /www.bu.edu/aias  بريښنا پاڼه

  
 )AIMS(  د افغانستان د معلوماتو د انسجام اداره

 )آمر رامګد پرو( مارتن كين ښاغلۍ
خوا  نيك هڅكو ىفرع ىنړلوم(سرك  لسمځ، پن1070 شمېرهكور د
 )ته
 كابل  ،نخا راكبريوز

         ټلفون      751 233 0700
0700 105 482                          

0700 248 827                          
  info@aims.org.af  بريښنا پته
 www.aims.org.af  بريښنا پاڼه

 
او  غږۍد هم پرمختګ ستراتيژي ىد افغانستان د مل

 استير ىژياو استرات ىسيمركز، د پال پراختيا
 )ANDS(  استير ىعموم ىجي،دبود
 )سير ىژياو استرات ىسيد پال( ىسياهللا و ديوح ښاغلۍ

 وزارت يىمال د
 كابل  ،ټپشتونستان وا

         ټلفون      657 053 0799
0700 182 623                          

0700 201 266                          
  waissian@gmail.com  بريښنا پته

  info@ands.gov.af  
 www.ands.gov.af  بريښنا پاڼه

 
 )ANSO(  صحت موسسه ديد افغانستان د نو

 )ريمد( ىجعفر ىعل ښاغلۍ
 كور مځپن

 كابل  ،ىكارته سخ
         ټلفون      915 174 0798
077 541 3741                          

0799 418 313                          
  payeshco@yahoo.com  بريښنا پته

  wood2samt@yahoo.com  
 

 )ACDO(  موسسه پراختياد  ىولنټد افغانستان د 
 )سير يىاجرا( كزر زيوا گلښاغلۍ

 )ته مخامخ لمستونيسفارت م يىد روس(نهم سرك 
 كابل  ،ىمنيتا

         ټلفون      991 281 0700
  acdo1232003@yahoo.com  بريښنا پته

 
 ىشومانو لپاره بشراو ما وښځد افغانستان د 

 )HAWCA(  ىمرست
 )سير( غفار ىليس همحترم
ك، ړانك سټد  لويد ت لوي، دوهم بالك،  س47شمېرهكور د

 )الف(خوشحال خان 
 كابل  ،نهيخوشحال م

   )419بكس  پست(
         ټلفون      864 308 0799

0708 216 566                          
0797 075 976                          

  hawca@hawca.org  بريښنا پته
  selaykhan@gmail.com  
 www.hawca.org  بريښنا پاڼه

 
 )AWC(  شورا وښځد افغانستان د 

 )سير( ىالنياسحاق گ فتانه همحترم
 ىاځ، د برج برق تم 61 شمېرهكور د

 كابل  ،پشته كلوله
   )1913پست بكس (

         ټلفون      118 888 0799
0700 049 980                          

         فكس      1625 220 20 0093
  awcafgh@yahoo.com  بريښنا پته
 www.afghanistanwomencouncil.org  بريښنا پاڼه

 
  موسسه ىوونښاو  ړد مالت وښځد افغانستان د 

)AWEEO( 
 )سير( ديفر احمد ښاغلۍ
 وزارت ته مخامخ وړزده ك وړد لو

 كابل  ،كارته چهار
         ټلفون      4270 635 077

077 313 3989                          
0799 047 332                          

  aweeo_af_org@yahoo.com  بريښنا پته



 ضميمه 

 4

  farid_ahmad9@yahoo.com  
 

  مو سسه ىنيلپاره د هوسا وښځد افغانستان د 
)AWWD( 

 )سير يىاجرا( ىاكبرز لهيجم همحترم
 وات ري، پنحش7056هشمېركور د

 كابل  ،خيرخانه
         ټلفون      494 282 0700

0777 282 494                          
075 201 6708                          

  awwd@brain.net.pk  بريښنا پته
  jamilaakberzai@yahoo.com  

 
 )AWNF(  اديبن ىنو وښځد افغانستان د 

 )سير( ىشيرزو فريده همحترم
 انيرمكرو لورمڅ، شلم بالك، 29 شمېره اپارتماند

 كابل  ،انيمكرور
         ټلفون      161 203 0700

0700 182 713                          
  

 )SAB(  اداره وستونيد پ ميد افغانستان سره د بلج
 )مشر أتيه ىد اعزام( دمولدر نسنتيو ښاغلۍ

 برخهدوهمه ه پروان د كارت سرك،  ړى، لوم150 شمېرهكور د
 كابل  ،كارته پروان

         ټلفون      1124 202 075
0799 410 575                          

0799 193 486                          
         فكس      9331 4237 0032

  sabkbl@yahoo.com  بريښنا پته
  headsab@yahoo.com  
 www.assosab.be  بريښنا پاڼه

 
 )SA(  موسسه وستونيفغانستان سره د پد ا

 )سير ولوټد ( باركا اراي ښاغلۍ
 ىدږوار ته نصكوب ن ى، دولسم سرك، پا41شمېرهكور د

 كابل  ،فتح اهللا قلعه
         ټلفون      732 607 0777

0797 863 934                          
0799 303 633                          

  afg.cdm@solidarites-afghanistan.org  بريښنا پته
  afg.adm.coo@solidarites-afghanistan.org  
 www.solidarites.org  بريښنا پاڼه

 
-BBC(   پروژه زهيروزن   ىس ىب ىد افغانستان لپاره د ب

AEP( 
 )سير( احسان نيالد كمال ښاغلۍ

 سرك، قلعه نجارا ړى، لوم271 شمېرهكور د
 كابل  ،خير خانه

         ټلفون      093 278 0700
020 240 0495                          

  bbc_aph@yahoo.com  بريښنا پته
 

 )ABR(  اداره ىارغونيد افغانستان لپاره د ب
 )سير زيي مهيس( ىاحمد ابراهيم حيدر انجنيرښاغلۍ

 سرك  ولسمي، 2608 شمېرهكور د
 كابل  ،ىمنيتا

         ټلفون      104 291 0700
075 201 9642                          

  abr_kabul@hotmail.com  بريښنا پته
  m_ajmal_r@yahoo.com  

 
 ېاچون ګېد پان   پورونو ويد افغانستان لپاره د كوچن

 )MISFA(  زمرك ړمالت د 
 )سير ىادار( ىريفق نيتر كا همحترم
 هڅ، د عصمت مسلم كو195شمېرهكور د
 كابل  ،ارښ ىنو

         ټلفون      505 499 0799
0700 295 474                          

  sultan.massoodi@misfa.org.af  بريښنا پته
  rozikhan.zurmati@misfa.org.af  
 www.misfa.org.af  بريښنا پاڼه

 
  موسسه ګاو پرمخت ىد افغانستان لپاره د مرست

)AADA( 
 )سير ولوټد ( ديجاو نيالد جمالښاغلۍ

 ىالر لورڅپل سرخ  ،192 شمېرهكورد
 كابل  ،سه كارته

         ټلفون      730 068 0700
0798 043 533                          

0700 068 730                          
  jjawaid@aada.org.af  بريښنا پته
 www.aada.org.af  بريښنا پاڼه

 
 )ARC(  هيټكم ىد افغانستان لپاره د مرست

 )د دفتر مشر( دردانعبداهللا ق ښاغلۍ
 )ته مخامخ نمايس ىمل( ۍودان وازټ، د كپوړ ميدر
 كابل  ،ټوا ګسالن

         ټلفون      606 287 0700
  arckabul@hotmail.com  بريښنا پته

 
 )GP(  مرستو سازمان والوړيد افغانستان لپاره د ن

 )سير ولوټد ( پال راندل ښاغلۍ
 كور، لسم سرك لسمځپن
 كابل  ،ىمنيتا

         ټلفون      813 246 0799
  randyp@iname.com  بريښنا پته
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  نهيآ - مركز  ىاو كلتور ىد افغانستان مطبوعات

)AINA( 
 )سير ولوټد ( ورما براجشښاغلۍ
 لورڅ عقوبي ىد حاج ه،څسرك، د حج و اوقاف وزارت كو ميدو
 ىالر
 كابل  ،ارښ ىنو

         ټلفون      955 238 0700
0799 333 888                          

  info@ainaworld.org  بريښنا پته
  travis@argusphotography.com  
 www.ainaworld.org  بريښنا پاڼه

 
 )RTA(  ونيزيتلو وډيرا ىد افغانستان مل

 )سير كوړيا والوړيد پالن او ن( رزاديش فيحن ښاغلۍ
 ګنڅقومانداني ته مخامخ، د ترانسپورت وزارت تر سافيا
 كابل  ،ټوا ىصاران
   )كابل ى، پسته خانه مركز544بكس  پست(

         ټلفون      2487 210 020
0799 749 602                          

0700 277 519                          
  rta_afg@yahoo.com  بريښنا پته

  hanifsherzad@yahoo.com  
 www.rta.org.af  بريښنا پاڼه

 
 )GPA(  هدف واليړد افغانستان ن

 )سير( بيرمضان ز ريانجن ښاغلۍ
 هيناح ارلسمهيد ،ىاځسرك د روغتون تم  ىعموم
 كابل

         ټلفون      957 373 0799
077 882 0988                          

  gpa_org@yahoo.com  بريښنا پته
  ramzanzaib2002@yahoo.com  
 www.globalpointafghanistan.org  بريښنا پاڼه

 
 )AT(  هڼپاځور مزياټد افغانستان 

 ىاهللا عالم تيعنا ښاغلۍ
 )ته مخامخپنۍكم ىمخابرات بايد ار( هڅعصمت مسلم كو د
 كابل  ،ارښ ىنو

         ټلفون      050 572 0799
  afgtimes@yahoo.com  بريښنا پته

  anayat1@hotmail.com  
 

  اداره وستونيمؤسسو د پ ىدولت ريغ ىد افغان
)ANCB( 

 )سير( ىليخل مسعود ښاغلۍ
 سرك ميكور، در ۍړلوم

 كابل  ،قلعه فتح اهللا

   )981پست بكس (
         ټلفون      621 333 0799
0700 285 738                          

0700 224 681                          
0700 200 266                          

  ancb@ancb.org  بريښنا پته
  ancb_ch@yahoo.com  
 www.ancb.org  بريښنا پاڼه

 
 )VAWR(  ويراد ږغ ښځى ىد افغان
 )سير( مجاهد لهيجم همحترم
 ګنڅشركت تر ىزيردګ ميرح د

 كابل  ،ټوا ګسالن
         ټلفون      089 275 0700

  jmujahed@yahoo.com  بريښنا پته
  jamila_mujahed@yahoo.com  

 
 )UWS(  تولنه ىنيد افق دهوسا

 )سير ولوټد ( ىعل اقتيل ښاغلۍ
 هيناح ارلسميپل خشك، د

 كابل  ،ىبرچ دشت
         ټلفون      867 206 0700

  Ufuqorg@yahoo.com  بريښنا پته
  liaqut_n@yahoo.com  

 
 )EM(  زهياون ىد اقتدار مل
 )ىكوونك ډيټا( ىرضوان ىمحمد عل ديس ښاغلۍ
 سرك، قلعه فتح اهللا لورمڅ

 كابل  ،قلعه فتح اهللا
         ټلفون      791 348 0799

0799 211 341                          
  eqtedaremelli@yahoo.com  بريښنا پته

  alirezvani2006@yahoo.com  
 www.eqmweekly.com.af  بريښنا پاڼه

 
 )MoEC(  د اقتصاد وزارت

 )ريوز( شمس ليمحمد جل ښاغلۍ جاللتماب
 )چارو وزارت ته مخامخ ويد بهرن( ىلورالرڅد ملك اصغر 
 كابل  ،ټوا ىشاه محمود غاز

         ټلفون      748 263 0700
020 210 0394                          

         فكس      0328 210 20 0093
  khalid.rahmani@gmail.com  بريښنا پته

  ahmadkhalid_rh@yahoo.com  
 

 )Oxfam GB(  موسسه ىب ىد اكسفام ج
 )سير ولوټد ( عمر سيگر همحترم
 هيسرك، لسمه ناح ړى، لوم398شمېرهكور د
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 كابل  ،فتح اهللا قلعه
   )681پست بكس (

         ټلفون      769 109 0799
0700 212 653                          
020 220 2667                          

0087 376 294 5671                          
  oxfamkbl@oxfam.org.uk  هبريښنا پت

  gommer@oxfam.org.uk  
 www.oxfam.org.uk  بريښنا پاڼه

  
 )Oxfam Novib(  موسسه بيد اكسفام نو

 )آمر رامونوګد پرو( ىليرا سايل هښاغلۍ
 هيسرك، لسمه ناح ړى، لوم398شمېرهكور د

 كابل  ،فتح اهللا قلعه
   )681پست بكس (

        ټلفون      510 519 0797
  lisa.reilly@oxfamnovib.nl  ا پتهبريښن

 www.oxfamnovib.nl  بريښنا پاڼه
 

 )ActionAid(  ىموسسه په افغانستان ك يډد اكشن ا
 )سير ولوټد ( ىكارياد ښاغلۍ

 ، نهم سرك705 شمېرهكورد
 كابل  ،ىمنيتا

         ټلفون      656 043 0799
0799 205 324                          

0799 758 687                           
0798 253 872                          

         فكس      3771 220 20 0093
  gb@actionaidafg.org  بريښنا پته

  Zarrena.Vasquez@actionaid.org  
 www.actionaidafg.org  بريښنا پاڼه

 
 )ACF(  موسسه ميد اكشن ف
 )مشر أتيه ىد اعزام( اليان گر همحترم
 )ىدږته نۍد اتصاالت ودان(جومات سرك  ىراتد ه
 كابل  ،ارښ ىنو

         ټلفون      128 566 0799
0799 182 227                          
0700 224 694                          

  hom@af.missions-acf.org  بريښنا پته
  kabul@af.missions-acf.org  
 www.actioncontrelafaim.org  بريښنا پاڼه

  
 ))ARRI((  د البيرونى د بياجورونى او رغونى مؤسسه

 )سير يىاجرا( ىوفا سرور حانيابور ښاغلۍ
 )د داكار دفتر ته مخامخ(لسم سرك، قلعه فتح اهللا   ودو

 كابل  ،شهر نو
         ټلفون      459 276 0700

077 201 0336                          
077 526 3404                          

  aboraihan_arri@yahoo.com  بريښنا پته
  shakib_masjede@yahoo.com  
 www.arri.org.af  بريښنا پاڼه
 )Altai(  دفتر ىمشورت ىاټد ال

 )سير( بودو غودوف ښاغلۍ
 سرك لورمڅ، 1057شمېرهكور د

 كابل  ،قلعه فتح اهللا
         ټلفون      111 888 0799

0799 888 666                          
  rbaudeau@altaiconsulting.com  بريښنا پته

  info@altaiconsulting.com  
 www.altaiconsulting.com  بريښنا پاڼه

 
 )MSD(  موسسه  ډىد ام، اس، 
 )سير( لدريبچ اليدانښاغلۍ

 سرك ى، د قلعه فتح اهللا عموم5-د  شمېرهكور د
  كابل  ،قلعه فتح اهللا

   
 )MDC(  موسسه ىپاك نيد ما ىس ،ډىد ام، 
 )سير( ىميشهاب حك محمد ښاغلۍ

 ىدږته ن ډىد مرنجان غون
 كابل  ،انيمكرور ړۍلوم

   )2001پست بكس (
         ټلفون      899 222 0700
0700 222 877                          
075 202 1808                          

         فكس      0135 230 20 0093
  mdcafghan@hotmail.com  ا پتهبريښن

  mdcafghan@yahoo.com  
 )ABCNews(  موسسه ىانتشارات كايد امر
 )اليخبر ىمحل( آقا ميعل ښاغلۍ

 سرك يځدي، د پارك لو24 شمېرهكور د ،ىاځسره يو  ىس ىب ىب
 كابل  ،ارښ ىنو

         ټلفون      692 569 0799
0799 893 909                          

0700 300 456                          
0044 773 944 8038                          

  aleemforabc@yahoo.com  بريښنا پته
  gretchen.peters@abc.com  
 www.abcnews.com  بريښنا پاڼه

 
 )AFSC/QSA(  هيټكم تونود دوستانه خدم كايد امر
 )ندهينما ىعموم( انيدياوم شايپتر ښاغلۍ

 هڅروغتون كو رزادي، د پواټقرب ع ميدر د
 كابل  ،چهار كارته

         ټلفون      465 277 0700
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0797 284 828                          
  yaqubikabul@hotmail.com  بريښنا پته

  pomidian@afsc.org  
 www.afsc.org  بريښنا پاڼه

 
 )USA(  سفارت االتويد متحده ا كايد امر
 )كونسل( نيبرندن اوبرا ښاغلۍ
 كابل  ،مسعود سرك ىد لو

         ټلفون      001 108 0700
0700 108 002                          

0700 201 908                          
0700 108 377                          

  usconsulkabul@state.gov  بريښنا پته
 www.kabul.usembassy.gov  بريښنا پاڼه

 
  )USA(  هګانڅ اړيكود عامه /سفارت اكيد امر
 كابل  ،مسعود سرك ىلو د

         ټلفون      278 108 0700
0700 108 277                          

  mansoorsx@state.gov  بريښنا پته
 www.kabul.usembassy.gov  بريښنا پاڼه

 
  ىپه افغانستان ك ونيزيلوټ وډيآشنا را ،ږغ كايد امر

)VOA Ashna( 
 )ىانسجام كوونك( ىنوارياكرم ش محمد ښاغلۍ

 سرك لسمځ، پن26شمېرهكور 
 كابل  ،اكبر خان ريوز

   )214بكس  پست(
         ټلفون      4166 200 075

0799 774 477                          
0700 277 198                          

0088 216 8985 0499                          
         فكس      913 121 221 0042

  eshinwari@yahoo.com  بريښنا پته
  eshinwari@hotmail.com  
 www.voanews.com  بريښنا پاڼه

 
 )IFES(  سازمان والړينظامونو ن ىد انتخابات
 )ىآمر ادار( واثق شادمان محمد ښاغلۍ

 الس ښى، لسم سرك،  325 شمېرهكور د
 كابل  ،اكبر خان ريوز

         ټلفون      215 281 0700
0700 215 170                          

0777 215 170                          
0088 216 5552 3654                               

  wshadman@ifes.org  بريښنا پته
  srahamanzai@ifes.org  
 www.ifes.org  بريښنا پاڼه

 
 )Indonesia(  سفارت ايزيد اندون

 )سكرتر ميدر( اتيافان مهداغلۍښ
 هيچارو د وزارت سرك، لسمه نا ح ويد كورن
 كابل  ،ارښ ىنو

   )532پست بكس (
         ټلفون      1066 220 020

0797aa733 168                          
         فكس      1735 220 020

  kbrikabul@neda.af  بريښنا پته
  imahdiyat@yahoo.com  

 
 )CHA(  مرستو د برابرولو اداره بشريد 

 )سير( ىاهللا سلجوق ديحم داكتر ښاغلۍ
 ګسن(سرك  مځپن لويس ىكور، د مركز لورمڅاو  ميدر م،يدو

 )ىدږكشانو جومات ته ن
 كابل  ،كارته پروان

         ټلفون      639 298 0700
077 454 5945                          

0088 216 6444 3261                          
  hamidsaljuqi@cha-net.org  بريښنا پته

  hamidullah_2004@hotmail.com  
 www.cha-net.org  بريښنا پاڼه

 
 )ARI(  وتيتيانست هيريد انصار خ
 )ريمد كوړيا ىد بهرن( ىنيسدود رضا ښاغلۍ

دفتر  ىمركز بيسره صل(وروسته  خهڅ   ىالر لورڅ عقوبي ىحاج د
  )ىدږته ن 
 كابل  ،ارښ ىنو

         ټلفون      427 290 0700
0700 224 442                          

0098 511 606 5321                          
  tahami@emdadari.com  بريښنا پته

  sadodini@emdadari.com  
 www.emdadari.com  بريښنا پاڼه

 
 
 )IR-UK(  ىمرست ىاسالم لستانګد ان

 )سير ولوټد ( مد نورمح ىعل داكتر ښاغلۍ
 سرك) ج(، د 1082 شمېره كورد

 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
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 )Britain(  سفارت لستانګد ان
 )ريسف( كولس -كوپر رارديش ښاغلۍ
 ىدږته ن ىلورالرڅسرك،  لسمځپن
 كابل  ،اكبر خان ريوز

   )334پست بكس (
         ټلفون      273 102 0700

0700 102 000                          
0087 376 285 4939                          

         فكس      2250 010 70 0093
  britishembassy.kabul@fco.gov.uk  بريښنا پته
 /www.ukinafghanistan.fco.gov.uk/en  بريښنا پاڼه

 
 )AD(  هڼپاځور سيد ان

 )ىخپرونك( منير ىسخ ښاغلۍ
 انيمكرو ميدر ،ىودان ىمطبع ى، د آزادپوړ ميدر
 كابل  ،انيكرورم

    
 )Ukraine(  سفا رت نيداوكرا
 )د دفتر مشر( متسكو كتوريوښاغلۍ 
 رپوريش  ه،يلسم ناح
 كابل  ،نو شهر

         ټلفون      469 866 0798
  vmatsko@ua.fm  بريښنا پته

 
 )OMAR(  موسسه ىارغونياو ب ىپاك نيد اومر د ما
 )سير( فضل ميكر فضل ښاغلۍ
 ىدږته ن وميدټياس ىغاز
 كابل  ،چمن ىحضور

   )150پست بكس (
         ټلفون      126 322 0799
0799 322 127                          
0799 322 129                          

         فكس      2152 210 20 0093
  fazel@omar.org.af  بريښنا پته

  info@omar.org.af  
 www.omar.org.af  بريښنا پاڼه

 
  سازمان پرمختيايىاو  مرستندوى ټسټونډد ا

)ADRA( 
 )سير ولوټد ( نلسن نوديوښاغلۍ 

 ىد انصار ه،څسرك دوهمه كو ى، د كلوله پشت11 شمېرهكور د
 ىالر لورڅ
 كابل  ،ارښ ىنو

         ټلفون      402 328 0777
0777 328 404                          
0777 328 403                          

0799 328 403                          
  v.nelson@adra-af.org  بريښنا پته

  admin@adra-af.org  
 www.adra.euroafrica.org  بريښنا پاڼه

 
 )EMDH(  اچ  موسسه ،ډىام،  ،ىد ا

 )ريمد ىداخل( ىحامد سرور ريانجن ښاغلۍ
 ىاځتم   روغتوند 

 كابل  ،ىبرچ دشت
   )5416پست بكس (

         ټلفون      969 339 0799
0700 293 392                          

0087 376 212 3596                          
  kabul@emdh.org  بريښنا پته

  mhamed.sarwary@yahoo.com  
 www.emdh.org  بريښنا پاڼه

 
 )Iran(  سفارت ىاسالم ىجمهور رانيد ا

 )ريسف( ىجعفر ىمالك نيفدا حس ښاغلۍ جاللتماب
 د سولې جاده

 كابل  ،ىلورالرڅ رپوريد ش
         ټلفون      1396 210 020
020 210 1391                          
0700 282 001                          

0799 566 883                          
  iranembassy-kbl@yahoo.com  بريښنا پته

 
 )EA(  اكسس موسسه كوليد ا
 )سير ولوټد ( ميفه عبداهللا ۍښاغل
 سرك لورمڅ ىالس ك ښى، 459شمېرهكور د

 كابل  ،قلعه فتح اهللا
         ټلفون      310 041 0700

0799 731 838                          
  mbradford@equalaccess.org  بريښنا پته
 www.equalaccess.org  بريښنا پاڼه

 
 )Emergency(  روغتون ىمرجنسيد ا
 )ته مخامخ څىكو ىفروش لګد (پارك سرك  د
 كابل  ،ارښ ىنو

         ټلفون      966 565 0799
  emergency@emergency.it  بريښنا پته
 www.emergency.it  بريښنا پاڼه

 
 )IC(  دفتر ويد همكار اياليټد ا
 ټوا ى، جام7شمېرهكور د
 كابل  ،ارښ ىنو

         ټلفون      1207 220 020
0700 282 677                          

 
 )Italy(  سفارت اياليټد ا



د افغانستان لپاره مرستندوى الرښود : الف څخه تر يا  

179 

 )ريسف( وگلنتزريكِلود ښاغلۍ جاللتماب
 كابل  ،مسعود سرك ىد لو

         ټلفون      3144 210 020
075 202 307                          

0700 028 942                          
  ambasciata.kabul@esteri.it  بريښنا پته

  connazionali.ambkabul@esteri.it  
 
 )ECI(  موسسه  ىآ ،ىس ،ېد ا

 )سير ىساحو( فان حكمن كيفدر ښاغلۍ
 ىسرك نه لر ىمتر 40سرك، د  ميدو
 كابل  ،ىمنيتا

         ټلفون      519 274 0700
  heckmanv@ec-int.org  بريښنا پته

 
 )Arman(  ويد آرمان اف ام راد

  )اليمر مرستد آ( شامل ريام ښاغلۍ
 كابل

   )1045بكس  پست(
         ټلفون      530 139 0798

0799 321 010                          
         فكس      5771 342 865 001

  info@arman.fm  بريښنا پته
  sales@arman.fm  
 www.arman.fm  بريښنا پاڼه
 )AMAC(  مركز ىپاك نيد ما ايد آر
 )آمر ىساحو( ديالحق جاو بيحب ښاغلۍ

 سرك وارلسمڅ، 271 شمېرهكور د
 كابل  ،اكبر خان ريوز

         ټلفون      444 295 0700
0700 223 352                          

0087 076 291 8170                          
         فكس      8172 291 076 0087

  javed@unmaca.org  بريښنا پته
 
 )ARE(  موسسه ىونارغيد ب امهريد آر
 )سيرئ( حارث عبداالحد ښاغلۍ
 بالك 46اپارتمان،  21 ان،يمكرو ىلومر
 كابل  ،انيمكرور

         ټلفون      654 203 0700
020 240 1548                          

  are2_15@hotmail.com  بريښنا پته
  are_afghanistan@yahoo.com  

 
 )RFERL(  ويراد ىد آزاد
 )سير( مدقق نيام ښاغلۍ

 سرك لسمځپن ه،څكو لورمهڅ ىالس ك ښى، 26 شمېرهكور د
 كابل  ،اكبر خان ريوز

   )1471بكس  پست(
         ټلفون      871 295 0700

020 210 2719                          
  mudaqiqa@rferl.org  بريښنا پته
 www.rferl.org  بريښنا پاڼه

 
 )VoF(  هڼپاځاو ور وډيرا ږغ ۍد آزداد
 )سير ويد رسن( نگريرليگ رنوتيگ ښاغلۍ

 )ىسفارت ته تژد كايد امر( ىقوماندان ىمركز سافيا د
 كابل  ،مسعود سرك ىد لو

         ټلفون      238 156 0799
0799 511 320                          

  gierlingerg@isaf-hq.nato.int  بريښنا پته
 www.sada-i-azadi.net  بريښنا پاڼه

 
 )ADB(  بانكپرمختيايي ايد آس
 )سير ولوټد ( استفنسن. ام  كرگ ښاغلۍ

 ىالر لورڅ عقوبي ىسرك، د حاج مي، دو126 شمېرهكور د
 كابل  ،ارښ ىنو

   )3070پست بكس (
         ټلفون      488 191 0799

0700 283 748                          
0799 020 462                          

  csteffensen@adb.org  ريښنا پتهب
  afrm@adb.org  
 www.adb.org/afrm  بريښنا پاڼه

 
 )ASCHIANA(  دفتر انهيد آش
 )سير( محمد يوسف ريانجن ښاغلۍ

 ګنڅد چارو وزارت تر وښځد 
 كابل  ،ارښ ىنو

   )1827پست بكس (
         ټلفون      280 277 0700

0700 243 591                          
0777 243 591                          

  aschiana@yahoo.com.au  بريښنا پته
 www.aschaina.com  بريښنا پاڼه

 
 )AKES(  متونهخد ىميد آغا خان تعل

 )اليمرست ىادار( ىوسفي عبدالصمد ښاغلۍ
 هيب سرك، لسم ناح رپورنهمي، د ش648شمېرهكور د
 كابل  ،ارښ ىنو

         ټلفون      112 235 0799
  savita.sarin@akdn-afg.org  بريښنا پته
 www.akdn.org  بريښنا پاڼه

 
 )AKTC(  اديبن ىكلتور د آغا خان 
 )ريرتبه مد ړلو يىاجرا( ىسليل انيجول ښاغلۍ
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جومات ته مخامخ،  ىسلجوق رايد حم(افضل خان كال  نيد مع
 )هڅكو اهګذرګ

 كابل  ،د داراالمان سرك
   )5805بكس  پست(

         ټلفون      685 015 0799
0799 335 675                          

0088 216 8444 3402                          
  abdul.azim@aktc.akdn-afg.org  بريښنا پته

  jolyon.leslie@aktc.akdn-afg.org  
 www.akdn.org  بريښنا پاڼه

 
 )AKDN(  شبكه ىد آغاخان انكشاف

 )ىستاز نګاستو( ىموج ىعل ښاغلۍ
 ، اوولسم سرك297شمېرهكورد
 كابل  ،اكبر خان ريوز

         ټلفون      082 300 0799
  aly.mawji@akdn.ch  بريښنا پته

  info@akdn-af.org  
 www.akdn.org  بريښنا پاڼه

 
 )AKF(  افغانستان - اديد آغاخان بن

او د  ېكړيد بسپنه وركوونكو سره د ا( چيپ شالهيم همحترم
 )سجام آمرد ان نويسرچ
 سرك ىسرك، عموم ارلسمي، د43 شمېرهكور د
 كابل  ،اكبر خان ريوز

   )5753پست بكس (
         ټلفون      280 981 0798

0799 330 554                          
         فكس      1189 230 20 0093

  Michaela.peach@akdn-afg.org  بريښنا پته
  amin.masood@akdn-afg.org  

 www.akdn.org  يښنا پاڼهبر
 

 )GAF(  اديد آلمان افغان بن
 كابل  ،ارښ ىنو

  gaf_kabul@yahoo.com  بريښنا پته
 
  

 )KfW-GDB(  بانك ىد آلمان انكشاف
 )سير ولوټد ( گروبر كليما ښاغلۍ

 33/2شمېرهكور د
 كابل  ،ىلورالرڅد صدارت 

         ټلفون      991 020 0799
0700 274 456                          
0700 281 447                          
0700 274 457                          

  kfwkabul@gmx.de  بريښنا پته
  michael.gruber@kfw.de  

 www.kfw.de  بريښنا پاڼه
 

 )GTZ(  ىمرست ىكيد آلمان تخن
 )سير ولوټد ( ورنو انگولف ښاغلۍ

 2/33 شمېرهكورد
 كابل  ،ىلورالرڅد صدارت 

         ټلفون      986 716 0707
0797 774 042                          
0798 149 109                          

  elise.vigier@gtz.de  بريښنا پته
 /www.gtz.de/en  بريښنا پاڼه

 
 )Germany(  سفارت تيجمهورد فډرالي  د آلمان 

 كابل  ،اكبر خان ريوز
   )83پست بكس (

         ټلفون      1512 210 020
         فكس      7510 0071 3050 0049

  zreg@kabu.auswaertigs-amt.de  بريښنا پته
 www.kabul.diplo.de  بريښنا پاڼه

 
 )DED(  موسسه نوخدمتو پرمختيايىد آلمان د 
 )سير زيي مهيس( دريشنا اسياندر ښاغلۍ

 ىودانخدماتو  ىد انكشاف ى، د جرمن10/33 شمېرهكورد
 كابل  ،ىلورالرڅصدارت  د

         ټلفون      3451 202 075
075 202 3448                          

0087 076 164 2430                          
         فكس      2431 164 076 0087

  dedafg@web.de  بريښنا پته
  dedafg-IBA@web.de  
 www.afghanistan.ded.de  بريښنا پاڼه

 
 )ARD(  موسسه ىارغونياو ب پرمختيايى دد آمو
 )سير( نظير محمد ريانجن ښاغلۍ
 )مخامخ ك تهانټ لويد ت(سرك  لورمڅ
 كابل  ،ىمنيتا

         ټلفون      377 277 0700
0700 279 602                          

0088 216 8444 3536                          
  engnazer_ard@hotmail.com  بريښنا پته

  mustafa_z@msn.com  
 
 ىادار زهيي مهياو س ګپرمخت زيولنټد  ىآر د ىد آ

 ))ARD/LGCD (USAID(  پروژه
 )آمر ىادار( ايمحمد ن ښاغلۍ

 سرك ىسرك، عموم مي، در103شمېرهكور د
 كابل  ،شش درك

         ټلفون      207 165 0797
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  mnia@ardinc.com.af  بريښنا پته
 www.ardinc.com  بريښنا پاڼه

 
 )BIA(  آژانس ىد باختر اطالعات

 )سير( ريشب ريبش ښاغلۍ
 وزارت وانانوځد كلتور او 
 كابل  ،ده افغانان

         ټلفون      1304 210 020
  bashirshabir@yahoo.com  بريښنا پته

 
 )BDN(  شبكه پرمختيايىد باختر 
 )سير ىادار( قيفا ديفر احمد ښاغلۍ

 سرك ۍړد بهارستان لوم
 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  
 www.bdn.org.af  بريښنا پاڼه

 
 )BC(  كونسول دفتر تشيد بر
 )سير( لونيدا تليساښاغلۍ

 )ترشا ىسيل ىعال ې ديد نادر(17-15 شمېرهكورد
 كابل  ،كارته پروان

         ټلفون      130 000 0790
0790 000 150                          

  zia.zaher@fco.gov.uk  بريښنا پته
  info.afghanistan@britishcouncil.org  
 www.britishcouncil.org/afghanistan  بريښنا پاڼه

 
  

 )THRA(  مركز ىو د روزنند بشر د حقو
 )سير( رنڅي روشن همحترم
 انيمكرور مي، دو103شمېرهاپارتمان، بالك  ۍړلوم

 كابل  ،انيمكرور
   )125پست بكس (

         ټلفون      422 202 0700
0700 286 774                          

0700 202 421                          
020 230 2724                          

  roshan_sirran@yahoo.com  بريښنا پته
  rainbow_malal@yahoo.co.in 

  
لپاره  ايد پراخت ىموكراسډو او د ند بشر دحقو

 )ICHRDD(  مركز والړين

 )سير ولوټد ( حسن پلوشه همحترم
 ىاځرج برق تم د ب ،الس  ښىكور  ميدر

 كابل  ،پشته كلوله
         ټلفون      344 190 0799

0700 281 104                          
0799 829 326                          
0796 138 728                          

  phassan@dd-rd.ca  بريښنا پته
  wraf@ceretechs.com  
 www.wraf.ca  بريښنا پاڼه

 
 )HRRAC(  لهډ ېاو مدافع ېنړيڅو د ني حقود بشر
 )سرپرست ىادار( ىوميشاه پورق ښاغلۍ

 مهږشپ) شاتر وزارت  ىد سودا گر(، اووم سرك 458شمېرهكورد
 هيناح
 كابل  ،سه كارته

         ټلفون      590 503 0797
0700 205 341                          

  hrrac@afghanadvocacy.org.af  بريښنا پته
 www.afghanadvocacy.org.af  بريښنا پاڼه
 )HAND(  مرستو شبكه پراختيايياو  ىد بشر
 )سير( ىاحرار عابد سيد ښاغلۍ

 هيسرك، لسمه ناح مږ، شپ263 شمېرهور د
 كابل  ،فتح اهللا قلعه

   )5318پست بكس (
         ټلفون      222 275 0700

  handkabul@yahoo.com  بريښنا پته
 www.geocities.com/handkabul  بريښنا پاڼه

 
 )IHSAN(  هيټخپلواكه كم نوخدمتو ىد بشر
 پروژه ىمنيسرك، د تا مي، دو44/45شمېره كورد
 كابل  ،ىمنيتا

         ټلفون      597 328 0799
0700 283 813                          

0799 309 767                          
  ihsan_org@hotmail.com  بريښنا پته
 )SHAD(  دفتر تونوخدم پراختيايىمرستو او  ىد بشر
 )سير( ىز نيباختر ام داكتر ښاغلۍ
 يټزراب مارك بي، نجپوړ لورمڅ، 104شمېره د كوټې
 كابل  ،مركز ىقوا

         ټلفون      770 470 0700
0799 371 710                          

  mail@shade.org.af  بريښنا پته
  aminzay@shade.org.af  
  www.shade.org.af  بريښنا پاڼه

  
 )Belgium(  سفارت ميد بلج
 )مشر ګىنديد نما( ون بال سيجن لو ښاغلۍ



 ضميمه 

 2

 )سرك ىعموم(وات ىمني، تا3او 1شمېرهكور د
 كابل  ،قلعه فتح اهللا

         ټلفون      135 200 0700
0700 294 149                          

  kabul@diplobel.org  بريښنا پته
 www.diplomatie.be/kabul  بريښنا پاڼه

 
 )Bulgaria(  سفارت ايد بلغار
 )ريسف( ىارزنتنسك ىولر ښاغلۍ جاللتماب

 )سرك رپوريش(سرك  لسمځپن
 كابل  ،اكبر خان ريوز

         ټلفون      789 278 0700
020 210 3257                          

         فكس      1089 210 20 0093
  bgembkabul@yahoo.com  بريښنا پته

 
 )BRAC(  هيټكم ايد پرمخت ويد كل شيد لهګد بن

انسجام  ولوټد  رامګد پرو( فضل اللحق محمد ښاغلۍ
 )ىكوونكور
 نمايس(سرك  ىد قصاب ه،څكو لورمهڅ، 45 شمېره كورد

 )بهارستان تر شا
 كابل  ،كارته پروان

         ټلفون      300 288 0700
  fazlul1957@yahoo.com  ا پتهبريښن

 www.bracafg.org  بريښنا پاڼه
 

 )CNFA(  شبكه يانوارښچارو لپاره د  ويد بهرن
 )سير ولوټد ( نيتورب ىريج ښاغلۍ

ته  ىسيل ىمستغن ىسرك، د عبدالعل مي، در12 شمېرهكور د
 مخامخ، د شورا سرك

 كابل  ،كارته سه
         ټلفون      3131 201 075
0700 077 586                          

0798 203 580                          
  jerry@cnfaafghanistan.org  بريښنا پته

  kakar@cnfaafghanistan.org  
 www.cnfa.org  بريښنا پاڼه

 
 )MoFA(  چارو وزارت ويد بهرن

 )ريوز( دادفر سپنتا نيداكتر رنگ ښاغلۍ جاللتماب
 ىلورالرڅد ملك اصغر 

 كابل  ،ټوا ىحمود غازم شاه
         ټلفون      980 281 0700

0700 104 005                          
020 210 0366                          

         فكس      9988 890 866 001
  contact@afghanistan-mfa.net  بريښنا پته
 www.afghanistan-mfa.net  بريښنا پاڼه

 
 )CRAA( كميته ىارغونيب تى او د مرس د افغانستان

 ايديب ميسل ريانجن ښاغلۍ
 63 شمېرهاپارتمان دالف بالك،  شتميدرو ان،يمكرو ميدر

 كابل  ،انيمكرور
         ټلفون      696 318 0799

0700 006 850                          
  info@craausa.org  بريښنا پته
 www.craausa.org  بريښنا پاڼه

 
 پراختيا ىاو اقتصاد پرمختګ ،ىارغونيد ب

 )ORDER(  موسسه
 )سيرضاكار ر( افغان صالح گلښاغلۍ

 هيناح مهيدر) تر شا ىسيل ىد غاز( هڅ، ب كو52شمېرهكور د
 كابل  ،سرك ړىلوم نهيجمال م د

         ټلفون      246 324 0799
0700 246 935                          
075 202 0559                          

  orderkabul@yahoo.com  بريښنا پته
  ga_saleh@yahoo.com  

 
 )Pakistan(  سفارت ت يجمهور ىد پاكستان اسالم

 )ريسف( محمد صادق ښاغلۍ جاللتماب
 )دفتر ته مخامخ WHOد (سرك  ټلسم كور، د نجات وا

 كابل  ،اكبر خان ريوز
         ټلفون      0911 230 020

020 230 0913                          
  zainkohat@gmail.com  بريښنا پته

  pakembkbl@yahoo.com  
 )CPHD(  مركز ايپراخت ىاو بشر ىسيد پال
 )ىانسجام كوونك ىد پروژ( ړكاك هږخو هښاغلۍ

 د كابل پوهنتون
 كابل  ،نهيجمال م

         ټلفون      971 815 0708
0798 238 595                          

  Khwaga.kakar@undp.org  ښنا پتهبري
  fazel.stanekzai@undp.org  
 www.cphd.af  بريښنا پاڼه

 
 )DAO(  موسسه ايتړاو و ګد پرمخت
 )سير( بيعمراخان من ىحاج ښاغلۍ

 سرك وولسمي، 924 شمېرهكور د
 كابل  ،ىمنيتا

         ټلفون      960 600 0700
0700 175 759                          

0700 175 760                          
  director@daoafghanistan.org  بريښنا پته

  admin@daoafghanistan.org  
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 www.daoafghanistan.org  بريښنا پاڼه
 

 )PARWAZ(  موسسه پورونو ىد پرواز د كوچن
 )آمر رامګد پرو( ىقيمحمد امان صد ښاغلۍ
 ۍړلوم) ىدږته ن ىسيل ىبلخ ىرابع( هڅكو ۍاو نجار ۍد حجار
 سرك

 كابل  ،كارته چهار
         ټلفون      848 234 0700

0798 235 962                          
  maman_seddiqi@yahoo.com  بريښنا پته
 www.parwaz.org  بريښنا پاڼه

 
 

 )PMM(  ئتيه نوخدمتو يىايد روغ ډد پولن
 )مشر أتيه ىد اعزام( جيو ايمتوش خاويم ښاغلۍ
 ، اتم سرك268هشمېر كور
 كابل  ،ىمنيتا

         ټلفون      199 008 0799
0799 008 177                          

  michalmartin@yahoo.com  بريښنا پته
  sophie@poczta.fm  

 
 )Polytechnic(  كابل - پوهنتون  كينخت ىد پول
 )سير( اهللا حامد عزت ښاغلۍ

 هيحنا مهځپن ن،يد افشار سرك، كارته مامور
 كابل  ،باال باغ

         ټلفون      1933 200 075
020 220 1114                          

0700 276 803                          
 )MoE(  وزارت ىد پوهن
 )ريوز( فاروق وردك ښاغلۍ جاللتماب

 ته مخامخ ىاروالښكابل 
 كابل  ،ده افغانان

         ټلفون      256 302 0799
0799 321 517                          

020 210 3418                          
          
 )PRB(  موسسه ىآر ب ىد پ

 )سرپرست استيد ر/آمر رامګد پرو( نينور حس ريانجن ښاغلۍ
 ىاځ، د برج برق تم 300 شمېرهكور د

 كابل  ،پشته كلوله
         ټلفون      995 280 0700

0799 391 820                          
0799 419 700                          

020 220 0012                          
         فكس      0012 220 20 0093

  prbkabul@hotmail.com  بريښنا پته
  Kabul@prb.org.af  

 www.prb.org.af  بريښنا پاڼه
 
 )IMF(  صندوق والړين سويد پ

 )ىستاز نګاستو( عبداهللا وابل ښاغلۍ
 سرك لسمځپن
 كابل  ،اكبر خان ريوز

         ټلفون      976 210 0799
0799 749 608                          

  kabdallah@imf.org  بريښنا پته
  ahmadnaser_imf@yahoo.com  
 www.imf.org  بريښنا پاڼه

 
 )Tajikistan(  سفارت ىد تاجكستان جمهور

 )كونسل( موفيكر نيصالح الدښاغلۍ
 سرك لسمځ، پن41 شمېرهكورد
 كابل  ،اكبر خان ريوز

         ټلفون      744 327 0799
0700 275 135                          
0799 001 920                          

  kabultj@tojikistan.com  بريښنا پته
  fathullo@saturn.tj  

 
 )MOVE(  موسسه ىنيد تحرك د هوسا

 )سير رامګد پرو( ىليعبدالملوك خل داكتر ۍښاغل
 سرك ىد دهبور ه،څ، دوهمه كو353 شمېرهكور د
 كابل  ،ګىسن ىكوت

         ټلفون      050 212 0700
0799 040 912                          
0798 010 795                          

  movewelfare@yahoo.com  بريښنا پته
  azeemruhani@yahoo.com  
  دياكت - اداره  ويهمكار يىاياو پرمخت ىكيد تخن

)ACTED( 
 )سير ولوټد ( گروال ىگيز هښاغلۍ

 سرك ىمنيوات، د تا ىقي، دق 403شمېره كورد
 كابل  ،ارښ ىنو

         ټلفون      539 282 0700
0799 611 775                          

0700 202 806                          
0088 216 506 01460                          

  kabul@acted.org  بريښنا پته
  ziggy.garewal@acted.org  
 www.acted.org  بريښنا پاڼه

 
 )MoTCA(  وزارت ىهوانورد ىد ترانسپورت او ملك

 )ريوز( ىاهللا فاروق ديحم ښاغلۍ جاللتماب
 ګنڅتر ونيزيتلو وډيرا ىقومانداني ته مخامخ، د مل سافيا

 كابل  ،ټوا ىانصار
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   )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
 )ريسف( موالموف اتا جان ښاغلۍ جاللتماب

 سرك ارلسميد ه،څكو مهي، در280 شمېرهكور د
 كابل  ،اكبر خان ريوز

         ټلفون      801 285 0700
020 230 2550                          

          
 )Turkey(  سفارت ىجمهور يىد ترك

 )ريسف( ريتوكدم ميات ښاغلۍ جاللتماب
 134 شمېره كورد

 كابل  ،ټوا ىشاه محمود غاز
         ټلفون      1581 210 020

020 210 3253                          
0799 335 303                          

  kabil.be@mfa.gov.tr  بريښنا پته
  kacar33@gmail.com  

 
 )Trocaire(  موسسه رييد تروك
 )استازۍ ىعموم( ىگر ويمات ښاغلۍ

 هيسرك، لسمه ناح ملورڅ، 34 شمېرهكور د
 كابل  ،ىمنيتا

         ټلفون      676 209 0797
0088 216 5201 9725                          

  mgray@trocaire.ie  بريښنا پته
 www.trocaire.org  بريښنا پاڼه

 
 )KEU(  كابل -پوهنتون  ښوونې او روزنېد 

 )سير( ليطوطاخ ريم حضرت ښاغلۍ
 هيناح مهځپن) ګنڅتر  ىاكادم سيد پول(فشار سرك د ا

 كابل  ،افشار
         ټلفون      478 305 0799

0700 277 780                          
0799 342 904                          

  muslim780@hotmail.com  بريښنا پته
 

 )AED(   ىمډاكا اوويپرمخت ىميد تعل
 )سير ولوټد ( پريپا سايل هښاغلۍ

 سرك ارلسمي، د446 شمېره كورد
 كابل  ،اكبر خان ريوز

         ټلفون      2863 143 163 0088

  lisakaypiper@yahoo.com  بريښنا پته
 

 )JEN(  سازمانونه بيړنيد جاپان 
 )د دفتر مشر( ىتامار وتاكايك همحترم
 سرك مي، در61 شمېرهكور د

 كابل  ،قلعه فتح اهللا
         ټلفون      921 280 0700

0088 216 5552 3097                          
0088 216 8985 2012                          

  tamari@jen-npo.org  بريښنا پته
  kabulfin@jen-npo.org  
 www.jen-npo.org  بريښنا پاڼه

 
 )JIFF(  اديبن والړين ىاو دوست ىكمرغيد جاپان د ن
 )سير( ارياكبر احمد  رټاكډ ښاغلۍ
 داراالمان سرك ،ىدږسفارت ته ن يىروس
 كابل  ،نهيخان م وبيا

         ټلفون      765 276 0700
  jiff_kbl@yahoo.com  بريښنا پته

 
 )Japan(  د جاپان سفارت

 )ريسف( ساتو دويه ښاغلۍ جاللتماب
 سرك لسمځپن
 كابل  ،اكبر خان ريوز

         ټلفون      451 224 0700
0799 363 827                          

0087 376 285 3777                          
         فكس      8272 121 376 0087

  plt1@eoj-af.org  بريښنا پته
  plt2@eoj-af.org  

 
 )د ولت هونگرهيلفه دفتر(اكشن دفتر روګد جرمن ا

)AgroAction GAA( 
 )سير ىلند محال عموم( پوستما هنكجن ښاغلۍ

 سرك ىمنيد تا ه،څكو مهي، در9شمېرهكور د
 كابل  ،ىمنيتا

         ټلفون      244 260 0798
0799 291 000                          

  henkjan.postma@dwhh.org  بريښنا پته
  karim.mirzazada@welthungerhilfe.de  
 www.welthungerhilfe.de  بريښنا پاڼه

 
 )TCW(   موسسه هيريماشومانو لپاره خ ىپلځ ګد جن
 )سير( ىزياهللا عز بينج ښاغلۍ

 سرك مځپن ه،څد مسعود سعد كو
 كابل  ،قلعه فتح اهللا

         ټلفون      819 011 0700
  info@thechildrenofwar.org  بريښنا پته
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 www.thechildrenofwar.org  بريښنا پاڼه
 

 )JI(  موسسه والهړين تريد جوهان
 )ىانسجام كوونك ىد پروژ( تزيت فنيستښاغلۍ

 )ىدږدفتر ته ن كويد ا( 919شمېرهكور د
 كابل  ،كلوله پشته

   
 )JHBSPH(  موسسه  ىس ،ىاچ، ب ،ىد ج

 )سير( هانسن تريپ ښاغلۍ
 هڅدوهمه كو) ګيټمارون ( 21شمېرهكور د
 كابل  ،پور ريش

         ټلفون      576 209 0799
  phansen@jhsph.edu  بريښنا پته
 www.jhsph.edu  بريښنا پاڼه

  
 )GRO(  آر، او  موسسه ،ىد ج

 )سير( محمد ىسخ  ريانجن ښاغلۍ
 هڅكو ىلفروشګد 
 كابل  ،ارښ ىنو

         ټلفون      351 254 0700
0700 276 704                          

  gro_999@hotmail.com  بريښنا پته
 
 )China(  سفارت تيجمهور د خلكود نيد چ

 )ريسف( هوالن انگي ښاغلۍ جاللتماب
 وات ىشاه محمود غاز
 كابل  ،ټوا ىشاه محمود غاز

         ټلفون      2548 210 020
020 210 2549                          
0700 276 670                          
0700 203 300                          

         فكس      50874 001 706 008
  chinaemb_fa@mfa.gov.cn  بريښنا پته

  yang_houlan@mfa.gov.cn  
 

 )BEST(  كارو بار اداره ىزده كرو او كوچن ىد حرفو
 )سير ولوټد ( احمد مهمند رينذ ښاغلۍ
 )د امام رضا جومات سرك(   ىلورالرڅ ىكل نيسرك، د سپ ړىلوم

 كابل  ،خوشحال خان
         ټلفون      901 113 0799

0799 856 660                          
0777 016 352                          

  namohmand@bestafg.org  بريښنا پته
  kzhuanday@bestafg.org  
 www.bestafg.com  بريښنا پاڼه

 
 )IDLO(  سازمان والينر ايو د پراختقد حقو
 )آمر رامګد پرو( كريب زيجم ښاغلۍ

د كلوله پشته ) خوا نيك(سرك   ړىخوا،  لوم نيك 2شمېرهر كود
 سرك
 كابل  ،ىانصار ىچهارراه

         ټلفون      262 274 0799
0799 737 959                          

0786 567 182                          
0799 737 959                          

  jbaker@idlo.int  بريښنا پته
  sansary@idlo.int  
 www.idlo.int  بريښنا پاڼه

 )AL(  ولنهټد خپلواك افغانستان 
 )مشر أتيه ىد اعزام( ىداوود هاشم ښاغلۍ
 سرك ىعموم

 كابل  ،كلوله پشته
         ټلفون      209 281 0700
0700 295 700                          

0799 110 750                          
  afghanistanlibre@yahoo.fr  بريښنا پته
 www.afghanistan-libre.fr  بريښنا پاڼه

 
 )Kherad(  اديد خرد بن
 )سير( ىعلو نيحس محمدښاعلۍ

 د پسته خانه سرك
 كابل  ،كارته چهار

   )4021بكس  پست(
         ټلفون      508 154 0700

077 203 9642                          
077 203 3829                          

  kherad_foundation@yahoo.com  بريښنا پته
 

 )CIPE(  مركز والړياچوونو ن ګىپان ىد خصوص
 )آمر IT او ىادار( بيرضا حب ښاغلۍ

 هيناح مهي،  دوهم  سرك، در2 شمېرهكور د
 كابل  ،چهار كارته

         ټلفون      361 250 0700
  rhabib@cipe.org  بريښنا پته

  cipe@cipe.org  
 www.cipe.org.af/www.cipe.org  بريښنا پاڼه

 
 )WFP(  رامګپرو والړين ړود خو
 )سير ولوټد ( ىنو پورات استفا ښاغلۍ
 )كابل بانك ترشاد(وات  ىسرك، كوشان لورمڅ
 كابل  ،ارښ ىنو

   )1093بكس  پست(
         ټلفون      000-04 662 0797

0797 662 116                          
         فكس      9561 308 376 0087

  wfp.kabul@wfp.org  بريښنا پته
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  Susannah.Nicol@wfp.org  
 www.wfp.org/afghanistan  بريښنا پاڼه

 
 )DDG(  روپګ ىپاك نيد دنمارك د ما

 )آمر رامګد پرو( سمت نتنيكل ښاغلۍ
 سرك مي، در 64شمېره كورد

 كابل  ،كارته چهار
         ټلفون      482 058 0797
0798 179 638                          

0798 179 640                          
  Clinton.smith@drc.dk  بريښنا پته

  vivian.veromaa@drc.dk  
 www.drc.dk  بريښنا پاڼه

 
 )MSH(  لپاره د علومو اداره ايغتود ر

 )آمر ىوياو اجرا ىمال( مورگن فنيست ښاغلۍ
 االمان سرك، د دار24 شمېرهكور د
 كابل  ،نهيخان م وبيا

         ټلفون      782 241 0700
  smorgan@msh.org  بريښنا پته

  communications@msh.org.  
 www.msh.org/afghanistan  بريښنا پاڼه

  
 )Russia(  سفارت ونيفدراس ىيد روس
 )ريسف( كابلوف ريزم ښاغلۍ جاللتماب
 سفارت ىپخوان يىد روس

 لكاب  ،داراالمان
         ټلفون      277 298 0700

  rusembafg@neda.af  بريښنا پته
 

 )AMI(  موسسه والهړيمرستو ن يىد روغتا
 )ىانسجام كوونك( نارديال  ىستفن محترمه

 برخه ړىلوم دكارته پروان  سرك، ړى، لوم43 شمېرهكور د
 كابل  ،كارته پروان

   )747پست بكس (
         ټلفون      760 799 0799

0088 216 5026 0504                          
  kabul.log@amifrance.org  بريښنا پته

  kabul.hom@amifrance.org  
 www.amifrance.org  بريښنا پاڼه

 
 )SHDP(  پروگرام ايپرمخت ىزياو تولن ايد روغت
 )سير ولوټد ( ىفيخالد شر داكتر ښاغلۍ

 هيناح لورمهڅسرك،  57، 497شمېرهكور د
 كابل  ،پروان كارته

   )601پست بكس (
         ټلفون      863 247 0700

  shdpkbl@gmail.com  بريښنا پته

 www.shdp.org.af  بريښنا پاڼه
 

 )UNWHO(  سازمان والړين ايد روغت
 )ندهينما ىعموم( گرف ترجانيپ ښاغلۍ

 د جالل آباد سرك ،ګړان وناكايد 
 كابل  ،ىپل چرخ

         ټلفون      010 279 0700
0799 761 066                          

0700 281 116                          
0799 409 996                          

  registry@afg.emro.who.int  بريښنا پته
  haidarib@afg.emro.who.int  
 www.emro.who.int/Afghanistan  بريښنا پاڼه

 
 )IMC(  ئتيه والينر ييايروغت
 )اجراآتو آمر ولوټد ( ىشيمحمد قر كيناغلۍښ
 )ګنڅتر ىسيل ېد ستار) (الف(،  سرك 1 شمېره كورد

 كابل  ،شش درك
         ټلفون      905 343 0777

0700 288 229                          
  nmohammad@imcworldwide.org  بريښنا پته

  Naik_mohammad1@hotmail.com  
 www.imcworldwide.org  بريښنا پاڼه

 
 )RNA(  ى آژانسخبر ترزيد رو
 )اليرتبه خبر ړلو( نيصالح الد ديسښاغلۍ
 سرك لسمځ، پن125 شمېره وردك
 كابل  ،اكبر خان ريوز

         ټلفون      943 275 0700
0799 335 285                          

  reutersinkabul@hotmail.com  بريښنا پته
 www.reuters.com  بريښنا پاڼه

 
 )ACT(  سازمان ىلپاره مشورت ړىد زدك
 )سير ىادار( ىعلم گل احمد ريانجن ښاغلۍ

 هيناح مهځپن ر،يسرك، قلعه وز مي، در3 شمېرهكور د
 كابل  ،خان خوشحال

         ټلفون      953 362 0799
077 736 2953                          

0700 281 495                          
0799 326 594                          

  act_afg@yahoo.com  بريښنا پته
  alamgul@brain.net.pk  

 
 )IRC(  هيټكم والهړين ىد ژغورن

 هينهمه ناح ه،څ، د افغانانو كو61 شمېره كورد
 كابل  ،درك شش

         ټلفون      930 283 0700
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0700 283 929                          
0700 281 081                          

  nicole.walden@thirc.org  بريښنا پته
 www.theIRC.org  بريښنا پاڼه

 
 )SFL(  د ژوند لپاره د سرپنا موسسه

 )ګنڅد پارك سرك تر(د شورا سرك 
 كابل  ،كارته سه
  arshad@shelter.org  بريښنا پته

  چارو وزارت لويد سرحداتو، قومونو او قبا
)MoBNTA( 

 )ريوز( اسد اهللا خالد ښاغلۍ بجاللتما
 هينهمه ناح ،ىدږسرك، ستره محكمه ته ن دګر  يىد هوا
 كابل  ،انيمكرور ميدر

         ټلفون      448 212 0700
020 230 1768                          

0799 335 270                          
 

 )SERVE(  دفتر ىاو اضطرار ىويد سرف ترب
 )سير يىاجرا( جيكر. ىا فنياست ښاغلۍ
 سرك، كارته چهار كوتيبر  نمايدس

 كابل  ،كارته چهار
   )4015پست بكس (

         ټلفون      714 327 0799
0799 653 015                          

0700 280 506                          
  director@serveafghanistan.org  بريښنا پته

  info@serveafghanistan.org  
 www.serveafghanistan.org  بريښنا پاڼه

 
 )ICRC(  هيټكم هوالړين بيد سره صل
 )مشر أتيد ه( نيفرانز روشنستا  ښاغلۍ

 ىلورالرڅ عقوبي ىحاج د
 كابل  ،ارښ ىنو

         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
  com.kab@icrc.org  
 www.icrc.org  بريښنا پاڼه

 
ولنو نريوال ټمياشتي  ېد سره صليب او سر

 )IFRC(  فدراسيون
 )مشر أتيد ه( ميابراه لهيجم همحترم
 هيناح مهځپن ،ىكړګپه ان سرې مياشتې ىد افغان
 كابل  ،افشار

   )3039پست بكس (
         ټلفون      218 016 0700

0087 338 228 0530                          
         فكس      0534 228 338 0087

  sailab.ayubi@ifrc.org  بريښنا پته
  hod.kinshasdel@wireless.ifrc.org  
 www.arcs.org.af  بريښنا پاڼه

 
 )Saudi Arabia(  سفارت ىعربستان شاه ىد سعود
 )ريشارژداف( ملحان ديغرم س ښاغلۍ جاللتماب

 دفتر ته مخامخ سافيا
 كابل  ،شش درك

         ټلفون      2064 210 020
0799 349 198                          

 
 )SW(  ويد سالم وطندارراد

 )آمر ىعموم( وريمسعود فر ښاغلۍ
 )ىدږته ن زونيتلو انايآر( شن،يشركت بس ست ، 99شمېره كورد

 كابل  ،داراالمان
         ټلفون      846 253 0797
0786 947 784                          

  Masood.Farivar@internews.af  بريښنا پته
  hajimasood@yahoo.com  
 www.salamwatandar.com  بريښنا پاڼه

 
 )SDO(  موسسه ىختيائاپر ىد سنائ
 )سير يىاجرا( ىمحمد دليل راز ښاغلۍ
 نهم سرك

 كابل  ،قلعه فتح اهللا
   )73پست بكس (

         ټلفون      638 220 0700
020 220 1693                          

0795 759 833                          
  dalili_kabul@hotmail.com  بريښنا پته

  sdfkabul@ceretechs.com  
 www.sanayee.org  بريښنا پاڼه

 
  د افغانستان د خلكو همكار -موسسه  اليګد سند

)SGAA( 
 )مشاور( گال ونايف همحترم
 هيناح مهږسرك،  شپ مږ،  شپ434 شمېرهكور د

 كابل  ،سه كارته
         ټلفون      056 285 0700

0799 338 973                          
0797 070 987                          

  sgaakabul@yahoo.com  بريښنا پته
  sgaakabul2@yahoo.com  
 www.sandygallsafghanistanappeal.org  بريښنا پاڼه
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 )MoCI(  وزارت ايعواو صن ىرګد سودا

 )سرپرست( ىاهللا شهران ديوح ښاغلۍجاللتماب 
 سرك، د شورا سرك ىداراالمان عموم
 كابل  ،داراالمان

020 250 0335          ټلفون      
020 250 0356                          
0700 203 870                          

         فكس      0356 250 20 0093
 www.commerce.gov.af  بريښنا پاڼه

 
 )SOZO(  دفتر والړيد سوزو ن
 )سير ىداخل( مهربانزاده ليعبدالوك ښاغلۍ

 سرك مځ، پن23شمېرهكور 
 كابل  ،ىمنيتا

         ټلفون      1120 200 075
0799 021 766                          

0700 278 633                          
  wakil@sozointernational.org  بريښنا پته

  khan@sozointernational.org  
 www.sozointernational.org  بريښنا پاڼه

 
و وركول پوټد ر هړپه ا ىګړد سولى او ج

 )IWPR(  ټيوټيټانس
 )سير ولوټد ( ىكانزيم نيج همحترم
 )ىودان ىد اكبردفتر پخوان( هڅعصمت مسلم كو د
 كابل  ،ارښ ىنو

         ټلفون      635 025 0700
0799 278 872                          

  jrmackenzie2004@yahoo.com  بريښنا پته
  Noorrahman@iwpr.net  
 www.iwpr.net  بريښنا پاڼه

 
 )Ertebat(  لهډ ىلپاره د مفاهم ګاو پرمخت ىد سول
 )سير( اختر ونسي ريانجن ښاغلۍ

 )ته مخامخ استير ىپخوان رښناد ب(منزل  ميمحب زاده پالزا در د
 كابل  ،ګدهمزن

         ټلفون      558 224 0700
0799 426 092                          

0088 216 8444 3483/84                          
  ertebatteam@yahoo.com  بريښنا پته

  yunus_akhtar@yahoo.com  
 

 )CPAU(  ولنهټ ويلپاره د همكار ىووالياو  ىد سول
 )سير ىادار( ىنواب كنشكا ښاغلۍ
د داراالمان ) هڅكو ىريد اوبود ذخ( سرك  ړى، لوم17شمېرهكور
 سرك

 كابل  ،كارته سه

   )13032بكس  پست(
         ټلفون      296 136 0799

0700 278 891                          
0798 037 183                          

0088 216 8444 1448                          
  Kanishka.Nawabi@cpau.rog.af  بريښنا پته
 www.cpau.org.af  بريښنا پاڼه

 )RoP(  سازمان ټد بنس ىد سولپه افغانستان كې 
 )سير يىاجرا( كان ىگر لۍښاغ
 )ىدږته ن ىاځتم  كيد تخن(كارته چهار سرك،  د

 كابل  ،كارته چهار
         ټلفون      246 403 0799

  zach@rootsofpeace.org  بريښنا پته
  jdzlea@hotmail.com  
 www.rootsofpeace.org  بريښنا پاڼه

 
 )SCA( هيټكم دنيسو افغانستان لپاره د

 )سير ولوټد ( فنگه اندرس ښاغلۍ
 ټا كويپكت) تر شا ىد نبراسكا د مطبع(د جالل آباد سرك 

 كابل  ،ىپلچرخ
   )5017پست بكس (

         ټلفون      711 037 0700
0799 387 628                          

020 220 1655                          
         فكس      3567 202 75 0093

  anders.fange@sca.org.af  بريښنا پته
  Shah.mahmood@sca.org.af  
 www.swedishcommittee.org  بريښنا پاڼه

 
 )SCO(  اداره هياو مرستندو يىايپرمخت سيد سو
 )سير ولوټد ( گراف ىليو ښاغلۍ

 )خوا ښى(سرك  ارلسمي، د486او  485شمېرهكور د
 كابل  ،اكبر خان ريوز

         ټلفون      902 274 0700
0799 203 475                          

020 230 1565                          
0700 295 390                          
         فكس      2299 230 020

  (willi.graf@sdc.net  بريښنا پته
  kabul@sdc.net  
 www.sdc.org.af  بريښنا پاڼه

 
 )SDC(  اداره وياو همكار ګد پرمخت سيد سو
 )سير ولوټد ( گراف ىليو ښاغلۍ

 سرك ارلسميد ه،څكو مهي، در285شمېرهكور د
 كابل  ،اكبر خان ريوز

         ټلفون      1565 230 020
0700 274 902                          
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0799 203 475                          
0700 284 703                          

         فكس      2299 230 20 0093
  kabul@sdc.net  بريښنا پته

  sayed.qasim@sdc.net  
 www.sdc.org.af  بريښنا پاڼه
 )SP(  سيپ سيسوسازمان،  ىد سول سيد سو
 )ته مخامخ نتونيږز ىد مالل(  45شمېره كورد

 كابل  ،ټشهر آرا وا
 

  او پرمختگ دفتر ويهمكار ىوالړيد ن سيد سو
)Intercooperation IC( 

 )استازۍ ىعموم( منالرح بيمج ښاغلۍ
 ىد كلوله پشته سرك، د انصار ه،څ، دوهمه كو5 شمېرهكور د
 ىلورالرڅ
 كابل  ،ارښ ىنو

         ټلفون      715 261 0798
0798 699 606                          

0798 206 206                          
  afghanistan@intercooperation.net  بريښنا پته

  mujib.afg@intercooperation.org.pk  
 www.intercooperation.ch  بريښنا پاڼه

 
  افغانستان - ولنهټ ويد آزادو رسن ايآس يليد سو

)SAFMA( 
 كابل  ،كارته سهىز نياحسان اهللا آر ښاغلۍ

         ټلفون      667 278 0799
700 802 003                          

0700 214 748                          
075 202 4107                          

  safma.afghanistan@gmail.com  بريښنا پته
  mailaryanzai@yahoo.com  
 www.southasianmedia.net  بريښنا پاڼه

 
 )Sweden(  سفارت نيډد سو
 )كونسل( هنس لند كوست ښاغلۍ

 سرك لسمځپن ه،څكو ىړ، لوم70شمېرهكور د
 كابل  ،اكبر خان ريوز

         ټلفون      773 186 0707
0799 300 061                          

0088 216 8440 0045                          
  ambassaden.kabul@sida.se  بريښنا پته

  hans.lundquist@sida.se  
 www.swedenabroad.se  بريښنا پاڼه

 
 )CiC-ETC(   مركز زيروزن ىموسس ىس ىآ ىد س

 )مشاور ىاو روزن ىوونښد ( ىدحمي ښاغلۍ
 ىدږته ن ىريهد زانويرګد ان ،ىد سرك پا ىلورالرڅ ديد شه

 كابل  ،ىموس قلعه
         ټلفون      901 302 0799

  admincic@neda.af  بريښنا پته
  suecic@neda.af  

 
 )CHF(  اچ، اف موسسه ،ىد س

 )سير ولوټد ( ىزداني ىعل محمد ښاغلۍ
ته   ىارنوالڅ ىلو(وات  ىرونيالب حانير، ابو1064 شمېرهكور د

 )مخامخ
 كابل  ،شهر نو

         ټلفون      580 380 0700
0799 420 113                          

  mali@chfaf.org  بريښنا پته
  mali@chfaf.org  
 www.chfhq.org  بريښنا پاڼه

 
 )CRS(  آر، اس  موسسه ،ىد س

 )استازۍ ىعموم( ىمكگار تويم ښاغلۍ
 هيسرك، لسمه ناح لورمڅ، 34 شمېرهكور د
 كابل  ،ىمنيتا

         ټلفون      731 568 0796
0700 283 481                          
0700 235 981                          

  rohulla@crsofgrelief.org  بريښنا پته
 www.catholicrelief.org  بريښنا پاڼه

 
 )IDLG(  اداره هخپلواك زحكومتيا مهيد س

 )اليمرست يىاجرا( اخالص داهللايعب ښاغلۍ
  هينهمه ناح) ګنڅسفارت تر ايتاليد ا( ىالر لورڅ انايد آر
 كابل

         ټلفون      019 300 0799
0799 405 717                          

020 210 4703                          
  Barna.karimi@gmail.com  بريښنا پته

  obaidullah.ekhlas@undp.org  
 

 )SVA(  ولنهټ هرضاكار ىد شانت
 كابل  ،ارښ ىنو

  ichikawa@sva.or.jp  بريښنا پته
 www.jca.apc.org/sva/english  بريښنا پاڼه

 
 يملكاو  ېړ پوړلو مانيپ كياتالنت ىد شمال
 )NATO( - ګى ندهينما

 )ۍستاز ړپوړۍلو نووتخدم ىد ملك( حكمت 
 )ىسفارت ته تژد كايد امر( ىندانقوما ىمركز سافيا د
 كابل  ،مسعود سرك ىد لو

         ټلفون      262 511 0799
0799 511 255                          
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0799 511 263                          
  natoscr@yahoo.com  بريښنا پته

  luksikm@isaf-hq.nato.int  
 
 )SO(  موسسه داهد شِ

 )سير ولوټد ( دينو عبدالروف ښاغلۍ
 ىدږجومات ته ن ىپل سرخ، عمر جان كندهار

 كابل  ،سه كارته
         ټلفون      901 328 0799

0799 315 201                          
0776 951 736                          

  shuhadakabul@hotmail.com  بريښنا پته
  rnaveed@shuhada.org  
 www.shuhada.org.af  بريښنا پاڼه

 
د  ويكل ىد لر/ مؤسسه  ګىاو فرهن ىد طلوع خدماب

 )TSCO/SFRRD(  ټبنس زيلپاره تولن ايپراخت
 )آمر رامګد پرو( ىوبيا ايمحمد محسن ض ښاغلۍ
 )ترشا ىسيل ىد رحمان بابا عال( هڅكو ۍد فلزكار
 كابل  ،ىدهبور

   )1590بكس  پست(
         ټلفون      247 301 0799

077 882 3705                          
0707 593 727                          

  tsco_org@yahoo.com  بريښنا پته
  ahmadshahir.zia@gmail.com  

 
 )MoPW(  وزارتعامې  ديد فوا

 )ريوز( ىفرس ىداكتر سهراب عل ښاغلۍ جاللتماب
 هيسرك، نهمه ناح ړىلوم انيمكرور ړىد لوم
 كابل  ،انيمكرور ړىلوم

         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  
 

 )MoPH(  وزارت ايروغت ىد عام
 )ريوز( ىفاطم نيام ديداكتر س ښاغلۍ جاللتماب
 هيلسمه ناح ،ىدږسفارت ته ن كايد امر
 كابل  ، ىلورالرڅ ايروغت ېعام د

         ټلفون      340 276 0700
0798 931 886                          

  fatimiea@moph.gov.af  بريښنا پته
  info@moph.gov.af  
 www.moph.gov.af  بريښنا پاڼه

 
 )AHF(  اديد عبدالحق بن

 )سير يىاجرا( يىارسال ىاليبر نصراهللا ښاغلۍ
 ميدر ،ىك هښوګپه  څىكو ىفروش لګد ( ىلورالرڅبازخان ه رط د
 )پوړ
 كابل  ،ارښ ىنو

         ټلفون      170 202 0700
0799 301 408                          

0700 602 182                          
  abdulhaqfoundation@hotmail.com  بريښنا پته
 www.abdulhaq.org  بريښنا پاڼه

 
 )MoJ(  وزارت يىد عدل

 )ريوز( سرور دانش ښاغلۍ جاللتماب
 هيدوهمه ناح ،ىالر لورڅد پشتونستان 
 كابل  ،ټوا پشتونستان

         ټلفون      0320 210 020
020 210 0321                          
020 210 0322                          

  info@moj.gov.af  بريښنا پته
  hidayatr@moj.gov.af  
 www.moj.gov.af  بريښنا پاڼه

 
 )GRSP(   رامونهګپروا هيمرستندو واليكل ىد غزن
 )سير( ركياسحق ز محمد ښاغلۍ

 سرك، پل سرخ T مي، در208 شمېره كورد
 كابل  ،كارته سه

         ټلفون      584 320 0799
0700 280 588                          
0799 024 061                          
0798 020 071                          

  mzeerak@gmail.com  بريښنا پته
  e_zeerak@yahoo.com  
 www.grsp.af  بريښنا پاڼه

 
 )IMWIC(  مركز والړيد غنم او جوارو د سمون ن

 )ىكوونكورانسجام  ولوټد ( ىمحمود عثمانز اكترد ښاغلۍ
طرف  يځديد بهارستان پارك لو( هڅكو مهي، در157شمېرهكور د
 )ته

 كابل  ،كارته پروان
   )5291پست بكس (

         ټلفون      2335 202 075
  m.osmanzai@cgiar.org  بريښنا پته

 
 )MDM(  موسسه رانوټاكډ والوړين ې دد فرانس

 مخامخ حمام ته ميدو قلعه نجارا، د
 كابل  ،خير خانه

   )224پست بكس (
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         ټلفون      412 282 0700
0799 203 821                          

  mdm59@inmarsat.francetelecom.fr  بريښنا پته
 www.medecinsdumonde.org  بريښنا پاڼه

 
 )AFD(  آژانس يرمختيايي ىد فرانس
 )سير زيي مهيس( تغَكول فيا ښاغلۍ

 3پارك پالزه، 
 كابل  ،ارښ ىنو

         ټلفون      235 323 0797
0799 731 499                          

0797 562 211                          
  TERRACOLy@groupe-afd.org  بريښنا پته

  NASIRIp@groupe-afd.org  
 www.afd.fr  بريښنا پاڼه

 
 )AFP( آژانس ىخبر ىد فرانس

 كابل  ،اكبر خان ريوز
   )710پست بكس (

         ټلفون      666 282 0700
0799 215 027                          
0700 284 350                          

  afpkabul@afp.com  بريښنا پته
 www.afp.com  بريښنا پاڼه

 
 )France(  سفارت ىد فرانس
 )ريسف( كوتسچت گسير ښاغلۍ جاللتماب

 پور سرك ريد ش
 كابل  ،ارښ ىنو

         ټلفون      032 284 0700
0799 215 053                          

0799 617 262                          
-chancellerie.kaboul  بريښنا پته

amba@diplomatie.gouv.fr  
 www.ambafrance-af.org  بريښنا پاڼه

 
 )FCCS(  اديبن ىولنټ ىاو مدن ګد فرهن
 )سير( ندهياحمد جو ريم ښاغلۍ

 ټوا ګسالن) مخامخته   فيآرش ىمل( 839شمېرهكور د
 كابل  ،افغانان ده

   )5965بكس  پست(
         ټلفون      637 276 0700
0700 278 905                          
075 200 4005                          

         فكس      3578 202 75 0093
  timor_hakimyar@yahoo.com  بريښنا پته

  mir_joyenda@yahoo.com  
 www.afghanfccs.org  بريښنا پاڼه

 
 )FES(   ولنهټايبرت  كيدريد فر
 )سير( بلوغم ىريم نايت همحترم
 )تر شا لټد ستاره هو(سرك  ىفتالي ،ىالر لورڅ ىانصار
 كابل  ،ارښ ىنو

         ټلفون      441 280 0700
0799 338 094                          

  info@fes.org.af  بريښنا پته
 www.fes.org.af  بريښنا پاڼه

 
 )FRIEND(  موسسه ډنيد فر
 )اليمرست سيد ر( پرتو نيام محمد ښاغلۍ
 كابل  ،نهيخوشحال م

         ټلفون      919 420 0799
075 202 3595                          

0088 216 8444 8715                          
  mujtabazahir@yahoo.com  بريښنا پته

  lolengecom@yahoo.com  
 

 )Finland(  سفارت ډد فنلن
 )ريشارژداف( اوال مويتا ښاغلۍ

 لسم سرك ه،څكو ړى، لوم39شمېرهكور د
 كابل  ،اكبر خان ريوز

         ټلفون      034 284 0700
020 210 3051                          

         فكس      504 581 00358-9-160
  sanomat.kab@formin.fi  بريښنا پته
 www.finland.org.af  بريښنا پاڼه

 
 )TMF(  اديكوه بن روزيد ف

 )سير يىاجرا( وارتيست ىرار ښاغلۍ
 هبرخسفارت ترشا، د كارته پروان دوهمه  ىپخوان لستانګان د

 كابل  ،كارته پروان
         فونټل      028 182 0798

0799 143 362                          
0798 149 173                          

0088 216 5552 2508                          
  reception@turquoisemountain.org  بريښنا پته

  contact@turquoisemountain.org  
 www.turquoisemountain.org  بريښنا پاڼه

 
 )Kazakhstan(  سفارت يتجمهورد قزاقستان 
 )ريسف( اگيباي سمگولوف ښاغلۍ جاللتماب

 سرك ي، د اندراگاند11 شمېرهكور د
 كابل  ،اكبر خان ريوز

         ټلفون      663 083 0700
0797 403 900                          

  kazembaf@asdc.kz  بريښنا پته
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   بريښنا پاڼه
 )TLO(  دفتر كوړيد قومونو د ا

 )سير( احمد ذهين احسان ښاغلۍ
 سرك ړى، لوم83شمېرهكور د

 كابل  ،قلعه فتح اهللا
         ټلفون      000 335 0799

0700 203 527                          
  info@tlo-afghanistan.org  بريښنا پته

  massod.karokhail@tlo-afghanisan.org  
 www.tlo-afghanistan.org  بريښنا پاڼه

 
 )Kabul Weekly(  زهيكابل اون د

 )اليخبر ىړلورپو( قيذل قيمحمد صد ريم ښاغلۍ
 )خوا ته ښى( ړىلورالڅ عفوبي ىسرك، د حاج دوهم
 كابل  ،ارښ ىنو

         ټلفون      638 269 0700
  zaliq_s@yahoo.com  بريښنا پته

 
 )KU(  د كابل پوهنتون

 )سيتون رد پوهن( داكتر عبدالرحمن اشرف ښاغلۍ جاللتماب
 هيناح مهيسرك، در نهيجمال م
 كابل  ،نهيم جمال

         ټلفون      0326 250 020
020 250 0245                          

0799 733 856                          
0799 143 352                          

         فكس      0326 250 20 0093
  chancellor@ku.edu.af  بريښنا پته

  yama_ameri@yahoo.com  
 www.ku.edu.af  بريښنا پاڼه

 
 )KU-Library(  د كابل پوهنتون كتابتون

 كابل  ،ىكارته سخ
 

 )KCSS(  مطالعاتومركز كويژيد كابل د استرات
 )سير يىاجرا( ىاهللا رحما ن ىول ښاغلۍ
 )ىدږته ن ىرسالت مدرس( هڅكو ريد قلعه وز
 كابل  ،كارته سه

         ټلفون      884 421 0700
075 209 1364                          

  director@kabulcenter.org  بريښنا پته
  wrahmani@yahoo.com  
 www.kabulcenter.org  بريښنا پاڼه

 
 )KPL(  كتابخانه ىد كابل عموم

 )اليمرست سيد ر( زاده ىنب ښاغلۍ
 كابل  ،ىلورالرڅد ملك اصغر 

       

 )KM(  ىاروالښد كابل 
 )اروالښ( ىصاحب رعبداالحديم ښاغلۍ
 پارك ارګوزارت ته مخامخ، د زرن ىاو روزن ىوونښ

 كابل  ،ده افغانان
         ټلفون      155 570 0799

0799 330 283                          
020 210 1350                          

         
 )ILO(  سازمان والړيد كار ن
 )د دفتر مشر( ىل ىگجنيش ښاغلۍ

 )سفارت ته مخامخ يىترك( ډكمپاون  UNDPد  
 كابل  ،ټوا ىشاه محمود غاز

         ټلفون      055 258 0700
0088 216 8980 1021                          

  shengjie.ilokabul@undp.org  بريښنا پته
  amin.ilokabul@undp.org  

 
  وزارت نويمعلول او دانويچارو، شه زويد كار، تولن

)MoLSAMD( 
 )ريوز( نينور محمد قرق ښاغلۍ جاللتماب
 ىاځتم  يټد مارك
 كابل  ،انيمكرور ړىلوم

         ټلفون      561 059 0700
075 200 3671                          

075 201 7338                          
  molsa_af@yahoo.com  بريښنا پته

 
 )CPSU(  ردفت ړد مالت رامونوګد پرو اډد كانا
 )سير( ىدياكبر حم محمد ښاغلۍ

 هڅكو مهږالس ته شپ نيسرك، ك لسمځ، پن730 شمېرهكور د
 كابل  ،اكبر خان ريوز

         ټلفون      0767 204 075
0700 294 028                          

  akbar@cpsu.org.af  بريښنا پته
  majeed@cpsu.org.af  
 www.cpsu.org.af  هبريښنا پاڼ

 
 )Canada(  سفارت اډد كانا

 )ريسف( عارف الالنى ښاغلۍ جاللتماب
 سرك لسمځ، پن256شمېرهكور د
 كابل  ،اكبر خان ريوز

         ټلفون      800 742 0799
0799 304 499                          

  kabul@international.gc.ca  بريښنا پته
  canadakabul2@yahoo.com 

  
 )Concern(  سازمان والړيد كانسرن ن
 )سير ولوټد ( تيسا ىكاليم ونايف ښاغلۍ
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 سرك لورمڅ
 كابل  ،قلعه فتح اهللا

         ټلفون      572 294 0700
0799 411 662                          

0799 489 507                          
  fiona.mclysaght@concern.net  بريښنا پته
 www.concern.net  پاڼه بريښنا

 
 )Concern(  رامګسازمان، د كابل پرو والړيد كانسرن ن
 )ىكوونكورانسجام  رامګد پرو( ىحامد جعفر ديس ښاغلۍ
 سرك كوز
 كابل  ،داديده خدا

         ټلفون      572 343 0799
  hamid.jafferi@concern.net  بريښنا پته
 www.concern.net  بريښنا پاڼه

 
 )MoM(  رتد كانو وزا
 )ريوز( عادل ميمحمد ابراه ريانجن ښاغلۍ جاللتماب

 هيدوهمه ناح ،ىالر لورڅوزارت ته مخامخ، د پشتونستان  يىمال
 كابل  ،ټوا پشتونستان

         ټلفون      0309 210 020
0700 222 813                          

0799 415 444                          
0088 216 5020 3746                          

         فكس      4364 293 20 0093
  mmiafg@gmail.com  بريښنا پته

  mmiafg@hotmail.com  
 www.mom.gov.af  بريښنا پاڼه

 
 )NRC(  ئتيد كدوالو لپاره د ناروي ه

 )سير زيي مهيس( مورنهان فين محترمه
 هيناح هميدر) د مخابراتو دفتر ته مخامخ( 127 شمېره كورد

 كابل  ،چهار كارته
         ټلفون      509 228 0700

0799 147 831                          
0796 982 007                          

0088 216 2134 4164                          
  sa@nrcafpk.org  بريښنا پته

  af.pd@nrcafpk.org  
 www.nrc.no  بريښنا پاڼه

 
 )ICG(  روپګ والړين سسيد كرا
 )ىكوونك ليتحل پوړې ړلو( ناتن جوانا همحترم
 كابل  ،پشته كلوله

         ټلفون      757 458 0799
0799 660 990                          

0799 412 743                          
  jnathan@crisisgroup.org  بريښنا پته

  sdarwish@crisisgroup.org  
 www.crisisgroup.org  اڼهبريښنا پ

  
 )MAIL(  وزارت  ىاو مالدار ولوګابو ل ،ىد كرن

 )ريوز( ىميآصف رح ريانجن ښاغلۍ جاللتماب
 هيناح مهيكابل پوهنتون ته مخامخ، در

 كابل  ،نهيم جمال
   )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(  موسسه يډا سشنيد كر
 )ريمد ىد مدافع ىسيد پال( مقصود فضل سلطان ښاغلۍ

 سرك مځ، پن562 شمېرهكور د
 كابل  ،قلعه فتح اهللا

   )5894پست بكس (
         ټلفون      1610 200 075

0799 565 799                          
0088 216 5110 0730                          

  ca-advocacy@io-global.com  بريښنا پته
  ca-advocacy@web-sat.com  

 www.christian-aid.org  ښنا پاڼهبري
 

 )MoCY(  وزارت وانانوځد كلتور او 
 )ريوز( خرم ميعبدالكر ښاغلۍ جاللتماب

 د مخابراتو وزارت تر شا
 كابل  ،ىباغ عموم لپ

         ټلفون      385 884 0799
  akrimkhurram@yahoo.com  بريښنا پته

 
 )DHSA/TKG(  ويراد ديد كل
 )سير ىعموم( نياحمد ذه ريشه ښاغلۍ

 )ىدږد ازبكانو جومات ته ن(، 423 شمېره كورد
 كابل  ،كارته سه

         ټلفون      0717 250 020
0799 329 832                          

0799 341 707                          
077 333 3600                          

  n.ayubi@thekillildgroup.com  بريښنا پته
  shahir.zahine@thekillidgroup.com  
 www.thekillidgroup.com  بريښنا پاڼه
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 )TKG-MO(  دفتر ىمطبوعات روپګ ديد كل
 )سير يىاجرا( ىاحمد حكيم عزيز ښاغلۍ

 ىدږجومات ته ن فهيه، د ابوحنبرخ ړىد كلوله پشته لوم
 كابل  ،پشته كلوله

         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

 
  پاكستان/افغانستان - ونهخدمت والړين سايكلد 

)CWS( 
 )ندهينما ىعموم( زيپرو نيمارو ښاغلۍ

 )ګنځبالكونو تر  ىاروالښد (سرك  فهي، د ابوحن61 شمېرهكورد
 كابل  ،كلوله پشته

         ټلفون      377 274 0700
  cwskabul@hotmail.com  بريښنا پته
 www.cwspa.org  بريښنا پاڼه

 
 )MoRRD(  وزارت اياو پراخت ىارغونيد ب ويد كل

 )ريوز( ايمحمد احسان ض لۍښاغ جاللتماب
 د داراالمان سرك ،ګړوزارت ان اياو پراخت ىارغونيد ب ويد كل

 كابل  ،كارته سه
         ټلفون      466 879 0799
0799 755 750                          

0700 281 352                          
0700 234 629                          

  info@mrrd.gov.af  بريښنا پته
  ehsan.zia@mrrd.gov.af  
 www.mrrd.gov.af  بريښنا پاڼه
 )COMPRI-A(  موسسه ىا-ىد كمپر
 )سير( روسل ريفورت ښاغلۍ

 رپوريسرك، ش ړى،لوم 2شمېرهكور د
 كابل  ،اكبر خان ريوز

         ټلفون      742 149 0798
0799 890 317                          

0700 201 108                          
  rfortier@constellagroup.com  بريښنا پته

  awafa@constellagroup.com  
 www.constellagroup.com  بريښنا پاڼه

 
 )MoI(  چارو وزارت ويد كورن
 )ريوز( اتمر فيمحمد حن ښاغلۍ جاللتماب

 ټوا ىمالل
 كابل  ،ارښ ىنو

         ټلفون      818 320 0799

020 220 0159                          
  

 )Korea(  سفارت تيجمهور ايد كور
 )ريسف( وبي -سونگ ونگ ښاغلۍ جاللتماب

 B/10 شمېره، سرك 34 شمېرهكور د
 كابل  ،اكبر خان ريوز

         ټلفون      188 280 0700
0700 280 189                          

020 210 2481                          
  khlee95@mofat.go.kr  ريښنا پتهب

  kabul@mofat.go.kr  
 
 )MoRRA(  چارو وزارت دونكوياو راستن والوډد ك

 )ريوز( ىبراهو ميعبدالكر ښاغلۍ جاللتماب
 هيشاته، اوومه ناح ىكيفابر لكګد جن
 كابل  ،آباد لاصو
   )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(  وزارت وړزده ك وړد لو

 )ريوز( داكتر محمد اعظم دادفر ښاغلۍ جاللتماب
 هيناح مهيدر) د كابل پوهنتون تر شا(ته مخامخ  څىد مخابرات كو

 بلكا  ،چهار كارته
         ټلفون      0049 250 020

0700 502 298                          
0799 007 554                          
0799 276 952                          

  afmohe@hotmail.com  بريښنا پته
  mohe@hotmail.com  

 
 )Libya(  سفارت ايبيد ل

 )ريافشارژد( بيمحمد حسن ال ښاغلۍ جاللتماب
 كور، د ذنبق سرك ميدر

 كابل  ،ىلورالرڅد ذنبق 
         ټلفون      1084 210 020

       
 )LEPCO(  دفتر پكويد ل

 )آمر ىادار( ىمحمد جواد احمد ښاغلۍ
 )د درمسال تر شا(سرك  لورمڅ، 151 شمېرهكور د

 كابل  ،كارته پروان
   )6057پست بكس (

         ټلفون      956 283 0700
077 202 4271                          

  lepcokabul@yahoo.com  بريښنا پته
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-SC(  كايامر -دفتر  ىساتن ىد ماشومانو د خوند

USA( 
 )سير سرپرست( ښاغلۍ باب ګرامبن
 هيناح مهيدر ،ىاځسرك، د شركت تم  ىد داراالمان عموم

 كابل  ،نهيخان م وبيا
   )642بكس  پست(

         ونټلف      578 276 0700
0700 298 230                          
١٦٥ ٨٠٣ ٠٧٩٩                  

 0087 376 291 5290                          
  affo@afg.savethechildren.org  بريښنا پته

  rgrabman@savechildren.org  
 www.savethechildren.org                بريښنا پاڼه

 
-SC(  لستانګان -دفتر  ىساتن ىد ماشومانو د خوند

UK( 
 )قواوو آمر ىد بشر( ىوسفزي روزياحمد ف ښاغلۍ

 ېكيفابر ۍاو نجار ۍارجد ح(، دنهرسن سرك 346 شمېره كورد
 )تر شا

 كابل  ،كارته سه
         ټلفون      592 339 0799

0700 267 416                          
  scukkblaho@gmail.com  بريښنا پته
 www.savethechildren.org.uk  بريښنا پاڼه

 
 )SCJ(  جاپان -دفتر  ىساتن ىد ماشومانو د خوند

 )استازۍ ىعموم( واده حويم ښاغلۍ
د ( ښىك ىدفتر په ودان ىساتن ىد ماشومانو خوند كايد امر

 )هيناح هميدر ،ىاځسرك، د شركت تم  ىداراالمان عموم
 كابل  ،نهيخان م وبيا

         ټلفون      145 830 0799
0700 279 425                          
020 220 2948                          

0097 376 308 8241                          
  scj.admkabul@savechildren.or.jp  بريښنا پته
 www.savechildren.or.jp  بريښنا پاڼه

 -دنيموسسه سو ىساتن ىد ماشومانو د خوند
 )SCS-N(  ىنارو
 )سير ولوټد ( براند رَپ پاول ښاغلۍ

ته  ىريهد لستانګد ان(  ړىال لورڅ دي، د شه134 شمېره كورد
 هيلسمه ناح) ىدږن
 كابل  ،ارښ ىنو

         ټلفون      510 454 0798
0798 454 501                          
0798 454 500                          

  afghanistan@sca.savethechildren.se  بريښنا پته
  fazel.jalil@sca.savethechildren.se  

 www.rb.se/eng  بريښنا پاڼه
 

 )MoF(  وزارت يىد مال
 )ريوز( وال ليعمر زا خ ښاغلۍ جاللتماب

 هيدوهمه ناح ،ىالر لورڅد پشتونستان 
 كابل  ،ټوا پشتونستان

         ټلفون      0387 210 020
020 210 2837                          
020 210 0390                          

075 202 9442                          
         فكس      3439 210 20 0093

  razique.samadi@mof.gov.af  بريښنا پته
  arian.sharifi@gmail.com  
 www.mof.gov.af  بريښنا پاڼه

 
 )MCPA(  سازمان ولوړاو پالن جو ىپاك نيد ما
 )سير( عتيق اهللا ىحاج انجينير ښاغلۍ
د  خهڅد محمود خان پله  هڅكو ړىلوم ىالس ك ښىكور،  ړىلوم

 شش درك په لور 
 كابل  ،شش درك
  mcpa@mail.com  بريښنا پته

  attiqulah@mcpa_net.org  
 
 )MAG(  لهډ ىمشورت نيد ما
 )اجراآتو آمر ىكيد تخن( ىربجان ك ښاغلۍ

 تر شا ومياستد ىغاز د
 كابل  ،چمن ىحضور

         ټلفون      001 837 0799
0700 058 148                          

0088 216 2111 8483                          
  jabbamines1@hotmail.com  بريښنا پته

 
 )USGS(  اداره ىسرو ىكيولوجيد ج االتويد متحدو ا
 )مسؤلپه افغانستان كې د اړيكو  ( ريظه ميفه محمد ښاغلۍ

د پل محمود خان او د ( ىودان ىسرو ىولوجيد افغانستان د ج
 )ځنيترم ىلورالرڅعبدالحق 
 كابل

         ټلفون      334 193 0799
0786 700 411                          

0777 217 771                          
  fahimzaheer@gmail.com  ا پتهبريښن

  fahimzaheer@yahoo.com  
 www.usgs.org  بريښنا پاڼه

يي ايپرمختامريكې دمتحدو ايالتونو نړيواله   د
 )USAID(اداره 
 )سير أتيه ىد اعزام( فولگم االنزو ښاغلۍ

 )ګړسفارت ته مخامخ ان كايد امر(كف 
 كابل  ،مسعود سرك ىد لو
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         ټلفون      236 234 0700
0799 825 907                          

  kabulusaidinformation@usaid.gov  بريښنا پته
  andreherna@gmail.com  
 www.usaidafghanistan.org  بريښنا پاڼه

 
 )UAE(   اماراتو سفارت ىد متحدو عرب
 )ريشارژداف( محمد احمد العثمان ښاغلۍ جاللتماب

 ىالر لورڅد زنبق 
 كابل  ،ټوا ىزمحمود غا شاه

         ټلفون      2389 210 020
0700 278 342                          

         فكس      575 104 202 0093
  uaemkbl@hotmail.com  بريښنا پته

 
 )MoCIT(  وزارت ىتكنالوژ ىد مخابراتو او معلومات

 )ريوز( نيسنگ ىرزيام ريانجن ښاغلۍ جاللتماب
 هيمه ناحدوه ،ىپل باغ عموم

 كابل  ،ټجان خان وا محمد
   )5428پست بكس (

         ټلفون      1113 210 020
020 210 3700                          

0799 230 067                          
075 203 0508                          

         فكس      3700 210 20 0093
  contact@moc.gov.af  بريښنا پته
 www.mcit.gov.af  بريښنا پاڼه

  
 )JCCP( جاپان مركز لپاره د  ىويمخنمخالفتونو د  د

 )ىستاز( وتاكاي ىاشيح ښاغلۍ
 كابل  ،قلعه فتح اهللا

         ټلفون      684 029 0799
0087 376 305 2650                          

  kabul@jccp.gr.jp  بريښنا پته
 www.jccp.gr.jp  بريښنا پاڼه

 
 )CS(  مجله ىولنټ ىد مدن

 )ىخپرونك( افغانستان ىجامعه مدن اجتماع 
 ته مخامخ نتونيږز ىد مالل
 كابل  ،شهر آرا

         ټلفون      470 297 0700
020 210 1610                          

  partaw@acsf.af  بريښنا پته
 

 ظرفيتونو د لورتيا  ىاو د مل ىد مديريت، روزن
 )AIMTEIC(  ستتيوتان ىافغان
 )سير( ىاصالت ىالغن عبد ښاغلۍ

كابل د  انايدآر(سرك  لويسرك، د س لورمڅ، 708 شمېرهكور د
 )ودونوتاالرته مخامخ

 كابل  ،ګىسن ىكوت
         ټلفون      015 190 0799

0700 155 410                          
077 201 0001                          

         فكس      3986 202 075
  aimteic@yahoo.com  بريښنا پته

  azimq@hotmail.com  
 

 )MADERA(  موسسه رايد مد
 )سير ولوټد ( ارتوذ پاسكال ښاغلۍ

 ، اووم سرك113 شمېرهكور د
 كابل  ،قلعه فتح اهللا

         ټلفون      869 281 0700
0798 018 616                          

0088 216 2116 4067                          
  contact.kbl@madera-afgha.org  بريښنا پته

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

 
 )UMCOR(  هيټمتحده كم ستيمرستو لپاره د متدد 

 )مشر أتيه ىد اعزام( ىجانتن بارتولوز ښاغلۍ
 5 شمېره كورد

 كابل  ،فتح اهللا قلعه
         ټلفون      458 314 0799

0799 201 953                          
  jonathan@umcor-afghanistan.org  بريښنا پته

  jonathanbartolozzi@gmail.com  
 /www.gbgm-umc.org/umcor/ngo  بريښنا پاڼه

 
  

 )MC(  موسسه والهړيكارپس  ن ىد مرس
 )سير ولوټد ( مالگن نايكرست هښاغلۍ

 )عبدالغفور كور ىد حاج(، دوهم سرك 39 شمېره كورد
 كابل  ،قلعه فتح اهللا

   )838پست بكس (
         ټلفون      066 211 0700

0799 218 894                          
0799 399 582                          

  cmulligan@af.mercycorps.org  بريښنا پته
  qmoor@sield.mercycorps.org  

 www.mercycorps.org  يښنا پاڼهبر
 

 )CADA(  سازمان ىانكشاف ايآس ىد مركز
 )سير ولوټد ( بوچرت الفرد ښاغلۍ

 سرك ولسمي، 655 شمېرهكورد
 كابل  ،كارته سه
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0799 a327 715      ټلفون         
  info@mercy.se  بريښنا پته

  director.afg@mercy.se  
 www.mercy.se  بريښنا پاڼه

 
 )MERLIN(  سهموس نيد مرل
 )ىانسجام كوونك ىوياجرا( ببوس ناليمر همحترم
 ، اتم سرك563 شمېرهكور د
 كابل  ،ىمنيتا

         ټلفون      622 651 0799
0797 a186 931                          

0799 119 659                          
  opsco@merlin-afghanistan.org  بريښنا پته

  Marinella.bebos@merlin.org.uk  
 www.merlin.org.uk  بريښنا پاڼه

 
 )MSI(  افغانستان -موسسه  والهړين ستوپسيد مر
 )سير ولوټد ( ديجاو فرهاد ښاغلۍ

 ىميدر سيد پول( سرك  ىه چهار عمومت، د كا ر193شمېرهكور د
 )ته مخامخ ىحوز

 كابل  ،كارته چهار
         ټلفون      616 277 0700

0799 372 597                          
0799 568 383                          

  pd@msi-afg.org  بريښنا پته
  admin@msi-afg.org  
 www.mariestopes.org  بريښنا پاڼه

 
 )Egypt(  سفارت يتجمهور ىد مصرعرب
 )ريشارژداف( شرف ميكر ښاغلۍ
 سرك لسمځپن
 كابل  ،اكبر خان ريوز

         نټلفو      1901 202 075
075 202 1903                          

         فكس      4064 210 020
  Egypt_Kabul@MFA.GOV.EG  بريښنا پته

 
 )Malalai(  مجله ىد مالل
 )سير( مجاهد لهيجم همحترم
 انيمكرور ميدر

        كابل  ،انيمكرور
  )CSRC(  ونيسيكم سمونخدماتو د ىد ملك
 ىصدارت ودان د
 كابل  ،ټوا ىود غازمحم شاه

 
 )UNFPA(  صندوق ىوجه وګړد ملگرو ملتونو د و

 )آمر رامګد پرو( پرسانا گنسكرا ښاغلۍ
 د جالل آباد سرك ،ګړان وناكايد 

 كابل  ،د جالل آباد سرك
   )16030پست بكس (

         ټلفون      100 263 0700
0700 181 149                          
0700 181 150                          

  prasannagunaseakera@unfpa.org  بريښنا پته
  momand@unfpa.org  
 www.afghanistan.unfpa.org  بريښنا پاڼه

 
-UN(  پروگرام استوګند ملگرو ملتونو دبشر د

Habitat( 
 )د دفتر مشر( ىاوري نينوش محترمه

 ، اتم سرك235شمېرهكور د
 كابل  ،ىمنيتا

         ټلفون      464 282 0700
0798 265 392                          

0707 461 126                          
  nouchine.yavari@unhabitat-afg.org  بريښنا پته

  hashmat.sayedi@unhabitat-afg.org  
 
 )UNDSS(  سازمان ىتيملتونو امن روګد مل
 () ىوريل ديويد ښاغلۍ

 )رت ته مخامخسفا يىترك( ډكمپاون  UNDPد  
 كابل  ،ټوا ىشاه محمود غاز

         ټلفون      673 281 0700
0700 281 285                          
0700 218 882                          

0088 216 5420 0320                          
  lausberg@un.org  بريښنا پته

  waisy@un.org  
 
 )UNSECOORD(  ناتوريوآردك ىتيملتونو امن روګد مل
 )د دفتر مشر( الوزبرگ نيج ښاغلۍ

 )سفارت ته مخامخ يىترك( ډكمپاون  UNDP  د
 كابل  ،ټوا ىشاه محمود غاز
  desmond.charles@undp.org  بريښنا پته

 
 )UNDP(  رامګپرو ىملتونو انكشاف روګد مل
 )سير ولوټد ( اتيبَسن منوج ښاغلۍ

 )رت ته مخامخسفا يىترك( ډكمپاون  UNDPد  
 كابل  ،ټوا ىشاه محمود غاز

   )5بكس  پست(
         ټلفون      4000-5000 212 020

020 212 4100                          
0700 281 593                          

         فكس      8836 346 676 0087
  manoj.basnyat@undp.org  بريښنا پته

  registry.af@undp.org  
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 www.undp.org.af  بريښنا پاڼه
 
 )UNDP(  رامګپرو ىملتونو انكشاف روګد مل
 )ريمد يېاو مدافع كوړيد عامه ا( ىنيحس فضه همحترم

 )سفارت ته مخامخ يىترك( ډكمپاون  UNDPد  
 كابل  ،ټوا ىشاه محمود غاز

   )5بكس  پست(
         ټلفون      4098 212 020
0700 475 714                          

         فكس      8836 346 376 0087
  fezeh.hosseini@undp.org  بريښنا پته
 www.undp.org.af  بريښنا پاڼه

 
  دفتر نووتخدم يىاو هوا ىملتونو د بشر روګد مل

)UNHAS( 
 )سير اتويعمل يىد هوا( مغتو پيفل ښاغلۍ

 )سفارت ته مخامخ ىد فرانس( 103 شمېرهكور دسرك،  ىولسد 
 كابل  ،اكبر خان ريوز

         ټلفون      070 284 0700
  kabul.unhas@wfp.org  بريښنا پته

 
 )UNOPS(  دفتر نوملتونو د پروژو د خدمتو روګد مل
 )ىانسجام كوونك ولوټد ( لستيه نگيك ىگار ښاغلۍ

 د جالل آباد سرك ،ګړان وناكايد 
 كابل  ،د جالل آباد سرك

         ټلفون      052 761 0799
0700 282 484                          

         فكس      064 990 142 0097
  garyh@unops.org  بريښنا پته

  unopskabul@unopsmail.org  
 www.unops.org.af  بريښنا پاڼه

 
 )UNEP(  رامګپرو اليريملتونو د چاپ روګد مل
 )آمر رامګد پرو( بلندا بولنگ همحترم
 ىمنيرك، تا، اتم س432 شمېره كورد
 كابل  ،ىمنيتا

         ټلفون      721 208 0799
  /belinda.bowling@unep.ch  بريښنا پته

  khalid.azim@unep.ch  
 www.postconflict.unep.ch  بريښنا پاڼه
  او كرني اداره ى توكوملتونو د خوراك روګد مل

)FAO( 
 )ىستاز( ىتكا ىجبر تكست ښاغلۍ
كابل پوهنتون ته ( ىاځويسره وزارت  ولوګاو ابو ل ىد كرن
 )مخامخ
 كابل  ،نهيجمال م

         ټلفون      154 288 0700
0700 295 711                          

0700 274 515                          
0088 216 5112 1284                          

  Tekeste.Tekie@fao.rog  بريښنا پته
  FAO-AF@fao.org  

 www.fao.org  نا پاڼهبريښ
 
 )UNV(  ملتونو د رضاكارانو دفتر روګد مل
 )سير( لراندويو كايمون همحترم

 )سفارت ته مخامخ يىترك( ډكمپاون  UNDPد  
 كابل  ،ټوا ىشاه محمود غاز

         ټلفون      520 282 0700
  information@unvolunteers.org  بريښنا پته

  monica.villarindo@undp.org  
 www.unv.org  ريښنا پاڼهب

 
  رامګپرو اويملتونو د صنعت  د پراخت روګد مل

)UNIDO( 
 )سير يىاجرا( زيعز نيفخرالد ښاغلۍ
 كابل  ،ټوا ىمحمود غاز شاه

         ټلفون      4135 212 020
0799 306 311                          
0700 808 404                          

         فكس      8836 346 376 0087
  F.Azizi@unido.org  بريښنا پته
 www.unido.org  بريښنا پاڼه

 
  
 )UNHCR(   ىشنريكم ىعال والوډملتونو د ك روګد مل
 )ست سر پرست ايد ر( كلوديم وني ښاغلۍ

 سرك سولې ، د 41 شمېرهكور د
 كابل  ،ارښ ىنو

   )3232بكس  پست(
         ټلفون      210 279 0700

0700 279 231                          
020 220 381                          
020 220 382                          

         فكس      501 397 227 0041
  Macleod@unhcr.org  بريښنا پته

  cogan@unhcr.org  
 www.unhcr.org  بريښنا پاڼه

 
د  ىكپا نيملتونو د ما روګد ملدافغانستان لپاره  

 )UNMACA(مركز  رامګپرو
 )ىانسجام كوونك كوړيا ويد بهرن( تيفروش كيپتر ښاغلۍ

 سرك) ج(، 95 شمېرهكورد
 كابل  ،اكبر خان ريوز

   )520پست بكس (
         ټلفون      645 276 0700
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0799 343 767                          
0700 043 447                          

0087 076 291 8170                          
         فكس      871 291 076 0087

  patrick@unmaca.org  بريښنا پته
  info@unmaca.org  

 
  موسسه ىمياو تعل ىكلتور ،ىملتونو علم روګد مل

)UNESCO( 
 )سير( ىآووگ رگرويش ښاغلۍ

 ډكمپاون  UNDPد  
 كابل  ،ټوا ىمحمود غاز شاه

         نټلفو      008 283 0700
0798 162 339                          
077 303 0330                          

         فكس      8836 346 776 0083
  c.gyeltshen@unesco.org  بريښنا پته

  s.aoyagi@unesco.org  
 www.unesco.org  بريښنا پاڼه

 
 )AMN(  هڼپاځآرمان ور ىد مل
 )ىنكخپرو( حيدر مطهر مير ښاغلۍ
 انيرمكرو ميدر ،ۍودان ىمطبع ې، د آزادپوړ ميدر

 كابل  ،انيمكرور
 
 )NSP/OC(  هيټكم ىمشورت رامګپرو وستونيپ ىد مل
 )اليمرست ىادار( الرحمن بدع ښاغلۍ

 سرك ىسرك، د داراالمان عموم التيتشك د
 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

 
 )NEPA(  سازمان ىساتن اليريچاپ ىد مل
 )د اوزون آمر( زاهداهللا ښاغلۍ

 د داراالمان سرك
 بلكا  ،داراالمان

         ټلفون      458 565 0799
  zahid@ozone-afghan.gov.af  بريښنا پته
 www.ozone-afghan.gov.af  بريښنا پاڼه

 
 )MoD(  دفاع وزارت ىد مل

 )ريوز( جنرال عبدالرحيم وردك ښاغلۍ جاللتماب
 هيته مخامخ، دوهمه ناح ۍڼما استير ىد جمهور

 كابل  ،ټوا پشتونستان

         ټلفون      0457 210 020
020 210 4200                          

0700 268 888                          
  info@mod.gov.af  بريښنا پته
 www.mod.gov.af  بريښنا پاڼه

  
 )NABDP(  رامګپرويمه ايز پراختيا يى سملى 
 )آمر رامګد پرو( گرافس ىميج ښاغلۍ

د داراالمان   ،ډمپاونوزارت ك اياو پراخت ىارغونيد ب ويكل د
 سرك

 كابل  ،كارته سه
         ټلفون      229 236 0700

0797 889 674                          
  ramin.sharify@mrrd.gov.af  بريښنا پته

  contact.nabdp@mrrd.gov.af  
 www.mrrd-nabdp.org  بريښنا پاڼه

 
 نويد متخصص ويهمكار ىد مهاجرت او انكشاف

 )AGEF(  سازمان 
 )سير ولوټد ( شوت ادولف ښاغلۍ
 ىاځ، د برج برق تم 95 شمېرهكور
 كابل  ،پشته كلوله

         ټلفون      506 300 0799
799 300 511                          
799 300 501                          

  dadm@afghanistan.agef.net  بريښنا پته
  kabul@agef-afghanistan.org  

 www.agef.net  يښنا پاڼهبر
 

 )IOM(  سازمان والړيد مهاجرت ن
 )معاون ئتيه ىداعزام( وانيداواالس هوز آ ښاغلۍ

ملتونو د  روګد مل ،ىالر لورڅ ى، د انصار1093شمېرهكور د
 تر شا لمستونيم
 كابل  ،ارښ ىنو

         ټلفون      063 185 0707
020 220 1022                          

0700 185 960                          
  ahaid@iom.int  بريښنا پته

  idavalos@iom.int  
 www.iom.int/afghanistan  بريښنا پاڼه

 )ORA(  سره د مرستو موسسه مانويتيد مهاجرو 
 )سير ولوټد ( نيويت جوپ ښاغلۍ
 ګنڅتر ىسيل يىبيد حب
 كابل  ،نهيم وبيا ىحاج

   )2013پست بكس (
         ټلفون      930 331 0799
0799 582 812                          

  director@oracentralasia.org  بريښنا پته
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  office@oracentralasia.org  
 www.oracentralasia.org  بريښنا پاڼه

 
 )MEDAIR(  موسسه ريدايد م

 )سير ولوټد ( ريآ مزيج ښاغلۍ
 )ون هاوس ترشا ىد قاسم( 2شمېره، سرك 3شمېرهكور د
 كابل  ،ىمنيتا

   )5951پست بكس (
         ټلفون      778 296 0700

0799 337 581                          
0700 093 125                          

0088 216 5113 9402                          
         فكس      643 945 362 0087

  cd-afg@medair.org  بريښنا پته
  basemgr-kabul@medair.org  
 www.medair.org  بريښنا پاڼه

 
 )ME(  موسسه ستيا شنيد م

 )سير ىاو ادار ىمال( نواز آصف ښاغلۍ
 سرك، قلعه فتح اهللا مي، در163 شمېرهكور د

 كابل  ،قلعه فتح اهللا
   )، پسته خانه شهرنو3114پست بكس (

         ټلفون      562 297 0799
0799 344 121                          

0088 216 5420 0532                          
  afghanistan@miseast.org  بريښنا پته

  asif.nawaz@miseast.org  
 
  ولنهټمرستو  ىميتعل يډىم افغانستان لپاره د د
)MESAA( 

 )سير( ارياهللا احمد حيذب ښاغلۍ
) ىدږسفارت ته ن يىروس( ىاځويمركز سره  يىايروغت JIFFد 
 الماندارا
 كابل  ،نهيخان م وبيا

         ټلفون      095 292 0700
 mesaa_afg@yahoo.com  بريښنا پته

  
 )NCA(  ىمرست سايد كل ىد نارو
 )ىستاز نګاستو( ماسترسن ان همحترم
 ىغزن ىسرا) ىدږته ن ىسيل ىمسلك ونود هنر(، 1071شمېره كورد

 كابل  ،چهار كارته
         ټلفون      3183 204 075

0777 334 986                          
  anne.masterson@nca.no  بريښنا پته

  nca-afg-office@nca.no  
 www.nca-af.org  بريښنا پاڼه

 
 )Norway(  سفارت ىشاه ىد نارو

 )ريسف( آ س.آر ىكار ښاغلۍ جاللتماب
 سرك لسمځپن ه،څكو لورمهڅالس ته  ښىكور،  ميدر
 كابل  ،اكبر خان ريوز

         ټلفون      5000 110 070
020 230 0899                          

         فكس      5090 110 070
  emb.kabul@mfa.no  بريښنا پته
 www.norway.org.af  بريښنا پاڼه

 
 دفتر ىمبارز پر ضد د  مويتوكو او جرا يېد نشه 
 )UNODC(  ملتونو روګمل

 )ىستاز( اوگز نايكرست همحترم
د كلوله پشته  ه،يناح لورمهڅسرك، 149،  257 شمېرهكور د

 سرك ىعموم
 كابل  ،كلوله پشته

   )5پست بكس (
         ټلفون      818 202 0799
0799 129 291                          

         فكس      8836 346 376 0087
  fo.afghanistan@unodc.org  ريښنا پتهب

  nafisa.hamid@unodc.org  
 www.unodc.org  ښنا پاڼهبري
 

 )MoCN(  وزارت ىكو پرضد د مبارزوت يىد نشه 
 )ريوز( داديجنرال خدا ښاغلۍ جاللتماب

 ،يىبنا) ىدږته ن استير كويد تراف(سرك  ىد جالل آباد عموم
 هينهمه ناح
 كابل  ،انيمكرور ميدر

         ټلفون      837 242 0798
0799 097 759                          
0798 982 531                          

0700 480 513                          
  spokesman@mcn.gov.af  بريښنا پته

  zulmay_k@mcn.gov.af  
 www.mcn.gov.af  بريښنا پاڼه

 
 )NEC(  مركز ىميد نورتعل
 )سير( ىافغان لهيجم همحترم
 ىريانحند ( ىدږجومات ته ن ېنيسرك، د جمال م ېنيد جمال م
 )ته مخامخ ىدرواز ېيځخت ځىپوهن
 كابل  ،نهيجمال م

         ټلفون      667 337 0799
0799 824 570                          

  nec_en2001@yahoo.com  بريښنا پته
  nec.admin@gmail.com  
 www.NEC.org.af  بريښنا پاڼه
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او  اليريد ژوند چاپ ،ۍانرژ ىدونكيك ىد نو
 )GERES(  وپرګ وستونيپ

 )سير ولوټد ( اوسپتل جف ښاغلۍ
 )الس ته ښى(دوهم سرك،  ،ىغزن ىسرا
 كابل  ،ىدهبور

         ټلفون      809 182 0799
0799 118 304                          

  afghanistan@geres.eu  بريښنا پته
 www.geres.free.fr  بريښنا پاڼه

 
 )ISRA(  مرستو سازمان ىاسالم والړيد ن

 )سير ولوټد ( عباكار عبدالعزيز ښاغلۍ
 ، د شاه بوبوجان سرك)ىدږستاره هوتل ته ن( 57شمېرهكور د
 كابل  ،ارښ ىنو

         ټلفون      729 328 0799
0088 216 8980 0758                          

  isra_afg@yahoo.com  بريښنا پته
 www.isra-relief.org  بريښنا پاڼه

 )RI(  ستو موسسهمر والوړيد ن
 )سير ولوټد ( جانسن الرد ښاغلۍ
 هيسرك، لسمه ناح مځپن
 كابل  ،فتح اهللا قلعه

         ټلفون      650 287 0777
0794 010 650                          

  allard.jansen@ri.org  بريښنا پته
 www.ri.org  بريښنا پاڼه

 
 )Nye(  دفتر ىشنيو ندهګړد  ىد ن

 )د دفتر سرپرست( ان جوادج ديس ښاغلۍ
 ىدږ، د ازبكانو جومات ته ن444 شمېرهكور د

 كابل  ،سه كارته
         ټلفون      701 201 0700

020 220 0573                          
020 220 0574                          

  jawad1383@yahoo.com  بريښنا پته
 www.thekillidgroup.com  بريښنا پاڼه

 
 )NYT(  هڼپاځور مزياټ ركيا وين د

 )د دفتر آمر( وفا ديعبد الوح ښاغلۍ
 كابل  ،اكبر خان ريوز

         ټلفون      1088 210 020
0700 276 440                          

0700 279 339                          
0087 376 264 0225                          
         فكس      0438 226 077 0087

  nytkabul@yahoo.com  بريښنا پته
  abdulwaheedwafa@yahoo.com  
 www.nytimes.com  بريښنا پاڼه

 
 )WCH(  ماشومانو موسسه ىپلځ ګد جن ډد هالن
 )سير ولوټد ( ىشاه زمان نيرام ښاغلۍ
 اتم سرك

 كابل  ،قلعه فتح اهللا
         ټلفون      112 895 0795

0031 618 969 151                                
  info.kabul@warchild.nl  بريښنا پته

 www.warchild.nl  بريښنا پاڼه
 

 )Netherlands(  سفارت ىشاه ډد هالن
 )ريسف( حنس بلنكن بَغ ښاغلۍ جاللتماب

 ټوا نيالد اثيسرك، غ لورمڅ، 3او  2شمېرهكور د
 كابل  ،ارښ ىنو

         ټلفون      641 286 0700
0700 286 645                          

0798 715 509                          
  kab@minbuza.nl  بريښنا پته

  Nasreen.Khadimi@minbuza.nl  
 www.minbuza.nl  بريښنا پاڼه

 
 )HAN(  هڼخبرپا ىاشتنيد هزاره جات م

 ړپو ميخالد د درملتون دو ميروغتون ته مخامخ، د تم ونديم د
 كابل  ،چنداول

         ټلفون      558 224 0700
       

 )India(  د هندوستان سفارت
 )ريسف( آنت پراساد ىج ښاغلۍ

 ټوا ىمالل
 كابل  ،ارښ ىنو

         ټلفون      0185 220 020
020 220 3934                          

020 220 0181                          
0087 376 309 5560                          

         فكس      818 203 202 0093
  fsamb@indembassy-kabul.com  بريښنا پته

  amb.kabul@mea.gov.in  
 meakabul.nic.in  بريښنا پاڼه

 
 )HNA(  ى آژانسد هندوكش خبر

 )سير( ىاهللا هاشم بينج ديس ښاغلۍ
 هڅ، د مسلم كو)1158( 3شمېرهكور د
 كابل  ،ارښ ىنو

         ټلفون      988 280 0700
       

 )HBS(  اديبُل بن شيد هنر
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 )آمر رامګد پرو( ىقا سم نيميس همحترم
 هيسرك، لسمه ناح ړى، لوم25شمېره كورد

 كابل  ،فتح اهللا قلعه
         ټلفون      972 295 0700

  officekabul@hbfasia.org  بريښنا پته
  semin.qasmi@hbfasia.org  
 www.boell-afghanistan.org  بريښنا پاڼه

 
 )Hungary(  سفارت ىد هنگر
 )ريسف( سيساندر مات ښاغلۍ جاللتماب
  ،ىاځويسفارت سره  تيجمهور ىرالډد آلمان ف
 كابل  ،اكبر خان ريوز

   )83پست بكس (
         ټلفون      375 035 0797

0088 216 512 04035                          
         فكس      518  177 228 0049

  huembkbl@gmail.com  بريښنا پته
 )HI(  ميبلج -موسسه  ىالملل نيب كپډيد هن
 )سير ولوټد ( ىروگ جن ښاغلۍ

 سرك  مځ، پن548 شمېره كورد
 كابل  ،قلعه فتح اهللا

         ټلفون      540 274 0700
0799 566 734                          

0700 277 314                          
0799 149 642                          

         فكس      790 426 0700
  mfaizi@hiafgha.org  بريښنا پته

  bnuria@hiafgha.org  
 www.handicapinternational.org  بريښنا پاڼه

 
   نيمشترك نوخدمتو ىاو مخابرات ىد هوانورد

)Pactec( 
 )د پروازونو آمر( ىمينس دونيفر ښاغلۍ
 سرك لسمځپن ه،څكو ړىالس ته دولسم كور، لوم ښى
 كابل  ،اكبر خان ريوز

         ټلفون      679 282 0700
0799 300 837                          

         فكس      1044 5426 216 0088
  bookingkbl@pactec.net  بريښنا پته
 www.pactec.org  بريښنا پاڼه

 
 )HOPE(   موسسه والهړيد هوپ ن
 )سير ولوټد ( سنيال. آر ليدن ښاغلۍ
 كابل

   )100048پست بكس (
         ټلفون      168 275 0700
0700 296 213                          

077 203 2632                          

  daniel_allison@hopeww.org  بريښنا پته
  mary_allison@hopeww.org  
 www.hopeafghanistanblog.blogspot.com  بريښنا پاڼه

 
  سازمان يىروغتا -او  ىپ ټى يټن لتيد ه

)HealthNet-TPO( 
 )مشر أتيه ىد اعزام( ىقيصد ديداكتر عبدالمج ښاغلۍ
 )مخامخ ته جومات ىد كندهار(سرك  ړىكور، لوم ميدر

 كابل  ،كارته چهار
         ټلفون      096 332 0799

020 250 1195                          
0700 294 627                          

  hom_hn_tpo@yahoo.com  بريښنا پته
 www.healthnettpo.org  بريښنا پاڼه

 
 )HaloTrust(  دفتر ىپاك نيد ما رستټ لويد ه

 )سير ولوټد ( ونيهما ديَفر داكتر ښاغلۍ
 )ىدږته ن ډكمپاون ونكاي(بازار، د جالل آباد سرك  ليخدهو

 ابلك  ،ىپلچرخ
   )3036پست بكس (

         ټلفون      356 152 0700
0799 351 541                          

0700 276 051                          
0087 376 193 1817                          
         فكس      1818 193 376 0087

  Halo@haloafg.org  بريښنا پته
 www.halotrust.org  بريښنا پاڼه

  
مرستو  ىاو بشر د روغتيايى اودانولو،يد ب واديد ه
 )HEWAD(  ولنهټ

 )سير( اهللا نصرت امان ښاغلۍ
 )خوا ڼهيك(سرك  ړى، لوم118شمېرهكور د
 كابل  ،پروژه ىمنيد تا

   )5138بكس  پست(
         ټلفون      920 323 0799

0700 632 330                          
0700 670 710                          
0700 670 710                          

  hewad_af@yahoo.com  بريښنا پته
  hewad_Kabul@yahoo.com  

 
 )CDU(  پرمختيايى ادارهواديهد 

 )سير( عبدالقادر ريانجن ښاغلۍ
ته  كوتيبر نمايتر شا، س تيد محب زاده مارك( ،17شمېرهكور د

 )مخامخ
 كابل  ،ګمزنهد
   )5510بكس  پست(

         ټلفون      411 276 0700
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0700 244 314                          
0700 244 299                          

0799 234 465                          
  cduafghan@yahoo.com  بريښنا پته
 www.cduafghan.org  بريښنا پاڼه

 
 )WCS(  ولنهټ ىد ساتن واناتويح ىد وحش
 )سير ولوټد ( سمال ود تريپ ښاغلۍ
د كلوله   ،خلورالرى ىانصار) كور ميخوا ته دو ڼېيك(سرك،  ميدر
 الس ته ښىسرك ،  ىمومع ېپشت

 كابل  ،كلوله پشته
         ټلفون      967 981 0798

0088 216 5558 2607                          
         فكس      3456 315 20 0093

  psmallwood@wcs.org  هبريښنا پت
   بريښنا پاڼه
 )WVI(  سازمان والړين ژنيد ورلد و
 )سير ولوټد ( سترانگ گراهم ښاغلۍ
 هيناح لورمهڅجومات ته مخامخ،  انويد هرات
 كابل  ،ارښ ىنو

         ټلفون      869 334 0799
0799 252 799                          

  graham_strong@wvi.org  بريښنا پته
  thomas_tanguis@wvi.org  
 www.wvi.org  بريښنا پاڼه

 )PO(   د ولس مشر دفتر
 )ولس مشر( ىحامد كرز ښاغلۍجاللتماب 
  ۍڼما استير ىد جمهور

 كابل  ،ۍڼما ىلخانګ د
         ټلفون      508 282 0700

0797 163 355                          
  president@afghanistangov.org  بريښنا پته

  spokesperson@afghanistangov.org  
 www.president.gov.af  بريښنا پاڼه

 
 )ACD(  سازمان ګد پرمخت ىولنټد 

 )سير( دينو اكمل ښاغلۍ
  كابل  ،ارښ ىنو

  acdtbafg@psh.paknet.com.pk  بريښنا پته
 
 نوڅيړد  وونواو عامه نظر اقتصادى—زيولنټد 

 )ACSOR Survey(  مركز ىافغان
 )سير ىادار( رشوو مت ښاغلۍ

 ،ىلورالرڅ عقوبي ىسرك، حاج فيفا ى، د لك112شمېرهكور د
 هيلسمه ناح

 كابل  ،ارښ ىنو
         ټلفون      714 328 0799
0797 540 234                          

  matthew.warshaw@acsor-surveys.com  بريښنا پته
  will.hayes@d3systems.com  
 www.acsor-surveys.com  بريښنا پاڼه

 
 )SRI(  مركز ونوڅيړ وزيولنټد 

 )سير( ىاريبخت زيعز ښاغلۍ
 )ګنڅرستورانت تر نيد شاه(  ګىسن ىكوت
 كابل

         ټلفون      526 389 0797
0799 301 248                          

  social_researches@yahoo.com  بريښنا پته
  bakhtiari.aziz@gmai.com  

 
 )COOPI(  ستو موسسهمر زويولنټد 

 )ىكوونكورانسجام  ولوټد ( ىاحمد گيالن فيصل ښاغلۍ
ته  لمستونيم 2 زډنيد فر(، د قصابانو سرك 131 شمېرهكور د
 هيلسمه ناح) ىدږن
 كابل  ،ارښ ىنو

         ټلفون      287 277 0700
0700 297 027                          

0088 216 5110 1255                          
  gilani@coopi.org  بريښنا پته

  kabul@coopi.org  
 )TF(  موسسه ډرفنټيد 

 )سير( نيهفنستا جول ښاغلۍ
 ، نهم سرك508شمېرهكور د
 كابل  ،ىمنيتا

   )383پست بكس (
         ټلفون      219 278 0700

0799 868 597                          
  dmt-afghan-pd@tearfund.org  بريښنا پته

  dmt-kabul-pio@tearfund.org  
 www.tearfund.org  بريښنا پاڼه

 
 )YAAR(  لپاره ىارغونيد افغانستان ب ولنهټ وانانوځد 
 ، اتم سرك144 شمېرهكور د
 كابل  ،ىمنيتا

   )5980پست بكس (
       

 )META(   سازمان ىد روزن  ىاو ارزون ىارنڅد 
 )سير( فيشر رمحمديخ ښاغلۍ
 سرك ىد شش درك عموم ه،څكو ړىمكور، لو ميدو

 كابل  ،پل محمود خان
         ټلفون      0865 210 020

         فكس      0865 210 20 0093
  meta@neda.af  بريښنا پته

  sharif345@yahoo.com  
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 )Denmark(  سفارت په افغانستان نماركډد 
 )ريسف( لسنيهولد ن نيمررايرا ښاغلۍ

 سرك ارلسميد ه،څكو ړى، لوم36شمېرهكور د
 كابل  ،اكبر خان ريوز

         ټلفون      0968 230 020
0797 888 112                          

0700 279 424                          
020 230 0968                          

         فكس      0968 230 20 0093
  kblamb@um.dk  بريښنا پته

  MURSAF@UM.DK  
 /WWW.AFGHANISTAN.UM.DK  ريښنا پاڼهب

 
 )MoUD(  وزارت ايپراخت ىارښد 

 )ريوز( پشتون وسفيمحمد  ريانجن ښاغلۍ جاللتماب
 هيته مخامخ، نهمه ناح ىمطبع ىآزاد
 كابل  ،انيمكرور ميدر

         ټلفون      072 282 0700
0799 790 960                          
020 230 0339                          

020 230 0340                          
  moud@moud.gov.af  بريښنا پته

  aryanzai22@yahoo.com  
 www.moud.gov.af  بريښنا پاڼه

 
 )EDC(  مركز پرمختيايي ىنووښد 

 )د دفتر مشر( سن ميليو چردير ښاغلۍ
 هيناح لورمهڅاووم سرك، 

 كابل  ،ىمنيتا
         ټلفون      881 280 0700

0799 319 918                          
  rwilliamson@edc.org  بريښنا پته
 www.edc.org  بريښنا پاڼه

 
 )FRDO(  موسسه پراختيايى وښځد 

 )سير( شريفه همحترم
 سرك ىمتر 40 ،ىالر لورڅ كي، د تراف260شمېرهكور د

         كابل  ،كلوله پشته
  frdo@psh.paknet.pk  بريښنا پته

 
 )MoWA(  چارو وزارت وښځد 

 )ريوز( داكتر حُسن بانو غضنفر همحترم جاللتماب
 ګنڅتر  نبيز نمايد س
 كابل  ،ارښ ىنو

         ټلفون      1378 220 020
075 200 1976                          

075 200 4546                          
075 200 4542                          

  ministrymowa@hotmail.com  ا پتهبريښن
  info@mowa.gov.af  
 www.mowa.gov.af  بريښنا پاڼه

 
 )WAA(  همؤسس يوالېد  وښځد 

 )سير( كاكر مهيفه همحترم
 سرك ىسيل ىد زرغون ،ىلورالرڅ ديشه د
 كابل  ،ارښ ىنو

         ټلفون      350 354 0799
0799 328 734                          

  waakbl@hotmail.com  پتهبريښنا 
  waa.afg@gmail.com  

 
 )AWRC(  موسسه هزيتولن اوه زيروزن ،ګىفرهن وښځد 

  )استازې ىعموم( ىرحمان ميمر همحترم
 كابل

   )362پست بكس (
         ټلفون      179 280 0700

0799 203 056                          
075 201 2958                          

  awrc.kabul@ceretechs.com  نا پتهبريښ
  Awrc.finance@ceretechs.com  
 www.awrc.org.af  بريښنا پاڼه

 
  بودجه پرمختياييملتونو  روګلپاره د مل وښځد 

)UNIFEM( 
 )سير ولوټد ( كسمه ىونن همحترم

 )سفارت ته مخامخ يىترك( ډكمپاون  UNDPد  
 كابل  ،ټوا ىشاه محمود غاز

   )5پست بكس (
         ټلفون      446 282 0700

0700 277 206                          
020 212 4706                          

0087 376 3467 625                          
         فكس      8836 346 376 0087

  registry.unifem.af@unifem.org  بريښنا پته
  ziad.sheikh@unifem.org  
 www.afghanistan.unifem.org  هبريښنا پاڼ

 
 )WM(  هنداره ښځىد 

 )سير( ىباركز هيشكر همحترم
 ، دولسم سرك186 شمېرهكور د
 كابل  ،اكبر خان ريوز
 
 )GNI(  افغانستان -موسسه  والهړين ښو ګاونډيانود 

 )سير ولوټد ( ىانگهيب ىل ښاغلۍ
 سرك ړى، د بهارستان لوم164 شمېرهكور د

 كابل  ،كارته پروان
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   )5774پست بكس (
         ټلفون      392 355 0799

  kabulgni@hotmail.com  بريښنا پته
  mazinga@goodneighbors.org  

 
 )EA(  موسسه يډا ورونيد 
 221 شمېرهكور د
 كابل  ،سرك ىرونيد الب

         ټلفون      881 280 0700
  cso.afghanistan@euronaid.nl  بريښنا پته

 
 )AOAD(  موسسه ىلپاره د الس رس ونيدافغان معلول

 )سير يىاجرا( ځىاځ عبدالخالق ښاغلۍ
 سنگ اهيس(سرك  ىپالزه، د كارته نوعموم ىد شاهپور احمدز

 برخه مهيدر ديد شاه شه) ته مخامخ ېينقل
 كابل  ،ديشاه شه

         ټلفون      317 157 0700
077 831 5600                          

  zazai.abdulkhaliq@gmail.com  بريښنا پته
   

 )AWEC(  مركز ىميتعل وښځدافغانستان د 
 )سير( ىصا ف نهيحس همحترم
 )وزارت ته مخامخ وړزده ك وړد لو( 1228شمېرهكور د

   )كابل  ،كارته چهار
         ټلفون      794 263 0700

  awec@ceretechs.com  بريښنا پته
  awec_kabul@yahoo.com  
 www.awec.info  بريښنا پاڼه

 
 )NAC(  تهيكم ىدافغانستان لپاره دنارو

 )سير ولوټد ( ىاحمدز ىزمر ښاغلۍ
 وات يىسرك، نوا مي، در148شمېره كورد
 كابل  ،ارښ ىنو

         ټلفون      525 284 0700
0799 320 667                          

020 220 1696                          
  nacadmin@neda.af  بريښنا پته

  nacdirector@neda.af  
 .www.afghanistan.com  بريښنا پاڼه

 
 )DFID(  چارو دفتر ايييدانگلستان د نريوالو پرمخت

 )د دفتر مشر( تيما رشال ال ښاغلۍ
 ىاځويسفارت سره  لستانګسرك، د ان لسمځپن
 كابل  ،اكبر خان ريوز

   )334پست بكس (
         ټلفون      322 401 0799
0797 222 003                          

  z-puya@dfid.gov.uk  بريښنا پته

  f-ritchie@dfid.gov.uk  
 www.dfid.gov.uk  بريښنا پاڼه

 
 )SIDA(  سازمان پرمختيايي والړين نيډدسو
 )رهسكرت همياو دو هريمد( ستروم ديل اتايانگ همحترم
 سرك لسمځپن ه،څكو ړى، لوم70شمېرهكور د
 كابل  ،اكبر خان ريوز

         ټلفون      1416 230 020
0700 284 210                          

  ambassaden.kabul@sida.se  بريښنا پته
  agneta.lejdstrom@sida.se  
 www.sida.se  بريښنا پاڼه

 
 )NRAP(  رامګملي پرو ېونړجو والر ددكليو
 )ىكوونك ور انسجام( ميالستار سل عبد ښاغلۍ

 عامې  ديد فوا ان،يمكرور ميمنزل، در  لورمڅ ،1شمېره بالكد
 وزارت
 كابل  ،انيمكرور

         ټلفون      1871 230 020
  salim@nrap.org  بريښنا پته

  info@nrap.org  
 www.nrap.gov.af  بريښنا پاڼه

 
 )ALSO(  شووافغانانو مؤسسه من زيداغ خهڅ نيدما

 )سير رامګد پرو( ىنيام مانيسل ښاغلۍ
 )ځان آنتن او اسد اهللا غالب جومات ترمن-ىت-د ام(ك لسم سرودو

 كابل  ،قلعه فتح اهللا
         ټلفون      253 316 0799

0799 353 669                          
  afghan.lso@gmail.com  بريښنا پته

  sulimanaminy@gmail.com  
 www.afghanlandminesurvivors.org  بريښنا پاڼه

 
  لپاره اياو پرمخت مرستېموسسه د  يډا ډكور ډدهالن

)CordAid( 
 )ريد ارتباط مد(روح اهللا امين  ښاغلۍ

لسمه ) تر شا ىسيل ىد زرغون( ټوا ىروني، الب338 شمېرهكور د
 هيناح
 كابل  ،فتح اهللا قلعه

         ټلفون      637 339 0799
0700 223 436                          

0799 313 859                          
0088 216 5110 0144                               

  maiwand.farhat@cordaid.net   بريښنا پته
 www.cordaid.nl  بريښنا پاڼه

 
 )TdH(  ديس هوميس دفتر يرټد

 )ندهينما ىعموم( مندير مارسل ښاغلۍ



د افغانستان لپاره مرستندوى الرښود : الف څخه تر يا  

271 

 )ګترخن تيد كابل لندن مارك( سرك،  مځپن
 كابل  ،قلعه فتح اهللا

         ټلفون      990 379 0700
0797 477 027                          

0700 277 202                          
202 201 290                          

  tdhkabul@tdhafghanistan.org  بريښنا پته
  marcel.reymond@tdh.ch  
 www.tdhafghanistan.org  بريښنا پاڼه

 
  موسسه  ىاو فرهنگ ىماتاو ماشومانو خد وښځد
)LCSAWC( 

 )سير( وسفي پروانماه همحترم
 سرك كيد كلن ل،يسرك، قلعه وك رګد يىهوا واليد نر
 كابل  ،مهرو ىب ىب

         ټلفون      042 222 0700
0700 292 671                          

0707 380 766                          
  legal.org.lcsawc@gmail.com  بريښنا پته

  parwanma@yahoo.com  
 

 )GMA(  يوډرا خير افغانستانه سهار پ
 )سير ولوټد ( سالم ىبار ښاغلۍ

 ، د مسلم سرك29 شمېرهكور د
 كابل  ،شهر نو

         ټلفون      434 224 0700
0700 277 113                          

0700 275 751                          
  barrysalaam@awanama.com  هبريښنا پت

  info@gma.com.af  
 www.gma.com.af  بريښنا پاڼه

 
  تيلپاره مارك ورګد افغان صنعت - ىزر دوز

)Zardozi( 
 )سيد پروگرامونو ر( لسنيو نيج ىكر همحترم
 چارو وزارت سرك ويانصاف هوتل سرك ته مخامخ، د كورن د

 كابل  ،ىلورالرڅ ىد انصار
         لفونټ      623 195 0799

0700 287 963                          
0799 336 691                          

  kjw@brain.net.com  بريښنا پته
  marzardozi@gmail.com  
 www.afghanartisans.com  بريښنا پاڼه

 
 )ZOA(  دفترمالترد  والوډد ك -زوا 
 )سيموقت ر( وجنيورد كور ښاغلۍ

 مهيدر) ګنڅد احمد جام جومات تر(هم سرك ، دو266شمېرهكور د
 هيناح

 كابل  ،چهار كارته
   )1515پست بكس (

         ټلفون      825 239 0700
0799 121 000                          

0799 373 759                          
0799 150 353                          

  cdafghanistan@zoa-afg.org  بريښنا پته
  office-mgtcentral@zoa-afg.org  
 www.zoa.nl  بريښنا پاڼه

 
 )SC(  ستره محكمه

قاضي ( ىميعظ سورعبدالسالميپروف ښاغلۍجاللتماب 
 )القضات
 هينهمه ناح ،ىالر لورڅ ايروغت ېد عام
 كابل  ،مسعود سرك ىلو د

         ټلفون      0326 230 020
020 230 0345                          

0700 162 407                          
         فكس      0345 230 20 0093

  afgcourt@hotmail.com  بريښنا پته
 
 )STEP(  موسسه پرمختيايياو  يىايروغت - پټيس

 )سير ولوټد ( ديرش فيلط ښاغلۍ
 خواته، رحمان وات سويلد پل سرخ 
 كابل  ،كارته سه

         ټلفون      483 236 0700
0700 294 193                          
0700 223 095                          

0798 012 572                          
  step_kabul@yahoo.com  بريښنا پته

  maroofbehzad@yahoo.com  
 )SNI(  موسسه والهړيد پناه وركولو ن -  رنوټليش

 )سير( ورير جان ښاغلۍ
 سرك ورملڅ، 488شمېرهكور د

 كابل  ،قلعه فتح اهللا
   )5648پست بكس (

         ټلفون      814 279 0700
0799 272 922                          

  kabul@shelter-afghanistan.de  بريښنا پته
 www.shelter.de  بريښنا پاڼه

 
 )WWI(  سازمان والړيلپاره ن وښځد  ښځې
 )سير ولوټد ( ىنور تايسو همحترم
 سرك لورمڅ، 171مېرهشكورد

 كابل  ،قلعه فتح اهللا
         ټلفون      803 206 0700
0700 206 790                          

  snoori@womenforwomen.org  بريښنا پته
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  Afghanistan@womenforwomen.org  
 www.womenforwomen.org  بريښنا پاڼه
 )WP&G/ UNIFEM(  يسوله او حكومتدار ،ښځې
 () سيلنگ ىد سايتر همحترم
ته مخامخ د حج وزارت ته  وزيباخترن(عصمت مسلم سرك،  د
 )ىدږن
 كابل  ،ارښ ىنو

         ټلفون      451 095 0796
0707 106 043                          

  Theresa.delangis@unifem.org  بريښنا پته
  asya.tawqeer@unifem.org  
 www.afghanistan.unifem.org  بريښنا پاڼه

 
 )Tolo(  ونيزيلوټطلوع 
 )اليد آمر مرست( شامل ريام ښاغلۍ
 كابل

   )225بكس  پست(
         ټلفون      530 139 0798

0799 321 010                          
0700 287 226                          

         فكس      5771 342 865 001
  info@tolo.tv  بريښنا پته

  sales@tolo.tv  
 www.arman.fm  بريښنا پاڼه

 
  موسسه ىارغونيب ىاو مهندس ىريد انجن -فرحت 

)FAER( 
 )سير( ىزيعز ليوك ريانجن ښاغلۍ
 ىدږرستورانت ته ن ديد مروار
 كابل  ،پشته كلوله

         ټلفون      784 278 0700
0799 318 198                          

0700 206 435                          
 faer-aw-aziz@hotmail.com  بريښنا پته
 )Farda(  فردا
 )د دفتر مشر( عبدالغفار اعتقاد ښاغلۍ

 يټمارك ناي، د ابن سپوړ مي، دو30شمېرهبالك 
 كابل  ،افغانان ده

   
 )FOCUS(  مرستو سازمان ىفوكس د بشر

 )ريمد يىاجرا( ىكارمل ناشر ښاغلۍ
 سرك مي، دو42شمېرهكور د

 كابل  ،اهللا قلعه فتح
         ټلفون      001 345 0799

  nashir.karmali@focushumanitarian.org  بريښنا پته
  noor.kashani@focushumanitarian.org  
 www.akdn.org/focus  بريښنا پاڼه

 

  
 )FINCA(  اديمرستو بن زويولنټ والوړيد ن - نكايف

 )سير ولوټد ( بلوچ طارق ښاغلۍ
 سرك ورملڅ، 1132 شمېرهكورد
 كابل  ،پور ريش

         ټلفون      3146 202 075
0799 209 822                          

  adminkabul@fincaafghanistan.org  بريښنا پته
  sayedalem_shah@yahoo.com  
 www.villagebanking.org  بريښنا پاڼه

 
 )KT(  كابل تايمز
 )ىخپرونك( واال عبدالحق ښاغلۍ
 انيه، مكرورمطبع ىد آزاد
     كابل  ،انيمكرور

  
  مركز نوڅيړ ىد افغانستان د علم ىكابل پوهنتون ك

)ACKU( 
 )آمر رامګد پرو( ىريجزا اليل محترمه

 كتابتون ىد كابل پوهنتون مركز
 كابل  ،نهيجمال م

   )335پست بكس (
         ټلفون      538 745 0797

0700 281 415                          
  info@ackuaf.org  ښنا پتهبري

  leila@ackuaf.org  
 www.ackuaf.org  بريښنا پاڼه

 
 )CPI(  كاونترپارت انترنشنل

 )ريمد ىادار( ستور ريبش محمد ښاغلۍ
پارلمان (سرك د مغزن سرك  ى، داراالمان عموم47شمېرهكور د
 )ږدېته ن ۍڼما

 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

 
 ړد افغانستان لپاره د پروژو د مالت - ىجرمن اسيټكر
 )Caritas Germany(  دفتر
 )استازې ىعموم( وردبر نهيصب همحترم
 كابل  ،ىمنيتا

   )3061پست بكس (
         ټلفون      632 014 0700

0798 250 735                          
0088 216 5110 1940                          
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  yaqobi@caritas.org  بريښنا پته
  sabine.verderber@tiscali.de  
 www.caritas-international.de  بريښنا پاڼه

 
 )CAF(  دفتر ړد مالت ويد افغانستان د كورن -كف 
 )سير ولوټد ( رسول رينذ ښاغلۍ

د )جومات ته مخامخ نيعبدالمت ىد  حاج(  497شمېرهكور د
 هيناح لورمهڅ، برخهكارته پروان دوهمه 

 كابل  ،برخه مهيكارته پروان دو د
         ټلفون      813 063 0700

0700 596 059                          
0799 311 619                          

0799 842 289                          
  cafkbl@gmail.com  بريښنا پته

  naimrassa@gmail.com 
  ګىنديمرستو نما والوړيد ن ايد كور - كايكو

)KOICA( 
 )ىستاز نګاستو( كوان نيج ميك ښاغلۍ

 سرك وولسمي، 525شمېره كورد
 كابل  ،اكبر خان ريوز

         ټلفون      7102 201 075
0700 157 989                          

0700 276 772                          
0087 076 319 0274                          
         فكس      0276 319 076 0087

  kimjk27@koica.go.kr  بريښنا پته
  ezat.maher@gmail.com  
 www.koica.go.kr  بريښنا پاڼه

 
 )GH(  اهنامه هنرګ

 )سير( عبدالواسع ښاغلۍ
 هڅكو ىسرك، د سرا تيد كابل د وال

 كابل  ،ىلورالرڅملك اصغر  د
 

 )URD( روپګ ډىيو آر 
 )سير ولوټد ( ىانيمار ريكل همحترم
 كابل  ،ىمنيتا

         ټلفون      254 023 0799
0799 344 887                          

  vdegeoffroy@urd.org  بريښنا پته
  aprince@urd.org  
 www.urd.org  بريښنا پاڼه

 
 
 )GHNI(  شبكه والهړين لويه والړيد ن -هوپ  للوبګ

 )سير( ولريم كليما ښاغلۍ
 ىاځتم  ىپخوان ىغزن ىد سرا
 كابل  ،ىدهبور

   )3023پست بكس (
         ټلفون      867 211 0799
075 200 3296                          

  michael.mueller@ghni.org  بريښنا پته
 www.ghni.org  بريښنا پاڼه

 
 )GR(  ىرګد عدالت لپاره مل -  سيټرا لوبلګ

 )سير ولوټد ( فروغ مهږو همحترم
جرمن ( ،ىلورالرڅ ىسرك، د انصار مي، در200 شمېره كورد
 )ته مخامخ نكيكل كلډيم
 كابل  ،ارښ ىنو

         ټلفون      035 269 0700
0797 753 955                          

020 220 3767                          
0700 070 148                          

  wazhmaf@globalrights.org  بريښنا پته
  nazirn@globalrights.org  
 www.globalrights.org  بريښنا پاڼه

 
 )Goethe(  (مركزكلتورى مان د آل- وتيتيانست تهيوګ

 )سير( توسانت ىسچس تاير همحترم
 )سفارت ته مخامخ نيد چ(د شاه محمود سرك 

 كابل  ،اكبر خان ريوز
         ټلفون      606 274 0700

         فكس      6052 8129 373 0049
  il@kabul.goethe.org  بريښنا پته
 www.goethe.de/kabul  بريښنا پاڼه

 
 )Armanshahr(  اديد آرمان شهر بن ا،يآس ىلو

 )اليمرست سيد ر( دهزاد سيق ديس ښاغلۍ
 سرك مي، دو5 شمېره كورد

 كابل  ،قلعه فتح اهللا
         ټلفون      802 233 0700

0799 367 277                          
  armanshahrfoundation@gmail.com  بريښنا پته

  guissoujahangeri@gmail.com  
  
 
 )AGO(  ىارنوالڅ ىلو

 )ارنوالڅ ىلو( اسحق الكو محمد ښاغلۍ
 هيلسمه ناح ،ټوا ىمنيتا
 كابل  ،فتح اهللا قلعه

         ټلفون      0017 220 020
0700 290 940                          

         فكس      3421 202 75 0093
  L_saranwal@yahoo.com  بريښنا پته

 
 )CiC(  ىك خطر پهماشومان 
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 )سير ولوټد ( ىامالن زنيف همحترم
كورته  ديد آغا س(هوتل سرك  ريد افغان پام ،ىلورالرڅ ىمنيتا د

 )مخامخ
 كابل  ،ارښ ىنو

         ټلفون      828 826 0700
0799 283 468                          

0700 243 929                          
  omcic@ceretechs.com  بريښنا پته

  cdcic@ceretechs.com  
 www.childrenincrisis.org.uk  بريښنا پاڼه

 
  متحد سازمان لپاره ىرغون ايد افغانستان د ب

)UARA( 
  كابل  ،ارښ ىنو

         ټلفون      952 224 0700
 
 )MM(  اليمو ند كايمد

 )مشر أتيه ىد اعزام( نا پكلرزا سو همحترم
تر شا، نوروز  ىحوز ىسمل سيد پول( ټوا ى، جام60شمېرهكور د

 )ګنڅتر  ىزاده كمپن
 كابل  ،ارښ ىنو

   )1197بكس  پست(
         ټلفون      351 857 0799

0700 997 586                          
0088 216 8444 2908                          

  spaklar@medicamondiale.org  بريښنا پته
  mm_Afghanistan@yahoo.com  

 www.medicamondiale.org  پاڼه بريښنا
 

 )MM(  ىمشاركت مل
 )د دفتر مشر( ىمحمد سروان جواد ښاغلۍ

 برج برق سرك د
 كابل  ،ىدهبور

   
 )MP(    هټپه ل ىد سول ىنديم

 )ىكوونكورانسجام  ىد پروژ( واوترز كامل همحترم
 ګنڅتر ىاطيد بسم اهللا خ ه،څكو اطانويد خ ،ىالر لورڅ ديد شه
 كابل  ،فتح اهللا قلعه

         ټلفون      225 684 0799
0799 313 847                          

  mfp_kabul@yahoo.com  بريښنا پته
 www.mothersforpeace.be  بريښنا پاڼه

 
  

 )TAIO(  سازمان والړين ېافغانستان ك په -نن 
 كابل  ،ارښ ىنو

  bajimuhammadayub@hotmail.com  بريښنا پته
  stanagull@yahoo.com  

 
 )WB(  بانك يوالړن

 )هآمر ولوټد ( رمنيش ميمر همحترم
 )ګنڅسفارت تر اډد كانا(سرك،  لسمځ، پن19شمېرهكور د
 كابل  ،اكبر خان ريوز

         ټلفون      002 276 0700
0700 240 924                          
0700 280 800                          

  msherman@worldbank.org  بريښنا پته
  azia@worldbank.org  
 www.worldbank.org.af  بريښنا پاڼه

 
 )ISAF(  واكونهځ ىسوله سات والړين

 كلوپ ىاو نظام ىسپورت
 كابل  ،مسعود سرك ىد لو

         ټلفون      155 511 0799
0799 558 291                          

  presoffice@isaf-hq.nato.int  بريښنا پته
 www.jfcbs.nato.int/isaf  بريښنا پاڼه

 
 )IAM(   دفتر ىساحو - اتيه ىمرستندو والړيند

 )سير يىاجرا( فرنز. آر كيدر ښاغلۍ
 كارته سه ،ټرحمان وا
 كابل  ،كارته سه

   )625پست بكس (
         ټلفون      1185 250 020

0799 343 849                          
0700 276 417                          

         فكس      1461 284 376 0087
  hq@iamafg.org  بريښنا پته

  ed@iamafg.org  
 www.iam-afghanistan.org  بريښنا پاڼه

 
  ىكوونك ړمالت ويد افغانستان د آزادو رسن - ىن
)Nai( 

 )ريمد( ىزمان مليا ښاغلۍ
 سرك، د داراالمان سرك لورمڅ،208شمېرهكورد

 بلكا  ،كارته سه
         ټلفون      777 412 0799
077 440 9923                          
0795  919 613                          

0700 242 661                          
  emal.zamani@nai.org.af  بريښنا پته

  mujeeb@nai.org.af  
 www.nai.org.af  بريښنا پاڼه

 
 )HAGAR Afghanistan(  هاجر افغانستان

 )ندهينما ىعموم( سپرو فل ښاغلۍ
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 )سرك ګنڅتر ىسيل ىعال يىبيد حب(د داراالمان سرك 
 كابل  ،نهيخان م وبيا
   )394پست بكس (

         ټلفون      014 189 0796
  afghanistan@hagarinternational.org  بريښنا پته

  info@hagar.af  
 www.hagarinternational.org  بريښنا پاڼه

 
 )EZM(  ىهكتار زار مل

 )ىكوونك ډيټا( ىرضوان ىمحمد عل ديس ښاغلۍ
 )ته مخامخ ىسيل ىعال يىبيد حب(داراالمان سرك  د

 كابل  ،داراالمان
  rezvani_222@yahoo.com  بريښنا پته

 
 )PSD(    ىرګمل ګپرمخت زيولنټد  -همتا 
 )سير( ىعبدالح ريانجن ښاغلۍ
 )مكتب دننه ىد شمام(بانان غبا ىانچ

 كابل  ،ىدشت برچ
         ټلفون      122 285 0700

0799 329 113                          
0799 503 047                          

  psdkabul@gmx.net  بريښنا پته
  sameem@qta.paknet.com.pk  

 
ملتونو د مرستو  روګد مل ېپه افغانستان ك - وناماي
 )UNAMA(  اتيه
 )و عامه معلوماتو دفترا كوړيد ا (  
 ىلورالرڅد زمبق  ،ډكمپاون B وناماي د
 كابل  ،ټوا ىمحمود غاز شاه

         ټلفون      6121 000 079
001 212 963 6121                          

0039 083 124 6121                          
         فكس      6353 124 083 0039

  unama-spokesman@un.org  بريښنا پته
 /www.unama.unmissions.org  بريښنا پاڼه

 
 ړملتونو د ماشومانو د مالت روګد مل - ونسفي

 )UNICEF(  صندق
 )ىستاز( بنگوه نيكاتر همحترم

 د جالل آباد سرك ،ګړان وناكايد 
 كابل  ،ىپل چرخ

   )54پست بكس (
         ټلفون      100 507 0790
0790 507 102                          

790 507 110                          
0087 076 a404 2530      فكس         

  cmbengue@unicef.org  بريښنا پته
  Kabul@unicef.org  

 www.unicef.org  بريښنا پاڼه
 
 )ALH( لږ مرسته   

 )سير( ستاسك ىروزمر همحترم
 دوهم سرك
 كابل  ،قلعه فتح اهللا

         فونټل      411 455 0799
  rosemary@stasek.com  بريښنا پته
 www.alittlehelp.org  بريښنا پاڼه

 
 )IFHOPE( د هوپ نړيوال بنياد 

 )سير يىاجرا( ىليد بر جم ښاغلۍ
 )شركت  ته مخامخ ريبغالن پن(سرك  ىعموم ېد كلوله پشت
 كابل  ،كلوله پشته

         ټلفون      705 605 0700
0700 293 916                          

  jim@ifhope.org  بريښنا پته
  mahajer@ifhope.org  
 www.ifhope.org  بريښنا پاڼه

 
 )KAS( د كونراد اديناور بنياد 

 )سير( ىخلعت بار بابك ښاغلۍ
 ، لسم سرك291 شمېرهكور د
 كابل  ،اكبر خان ريوز

         ټلفون      241 327 0799
  kas.kabul@ceretecs.com  بريښنا پته
 www.kas.de  بريښنا پاڼه

د مبارزې وجهي  نشه يي توكو پروړاندېد    
 )CNTF(صندوق
 )سير( ىواحد ميعبدالحل ښاغلۍ
 ىجالل آباد عموم ان،يمكرور مي، درپوړ لورمڅ ىودان يىد بنا
 سرك
 كابل  ،انيمكرور

         ټلفون      161 292 0700
0700 152 874                          
0700 172 696                          

       
  najibullah.malik@undp.org  بريښنا پته

  Haleem.wahidi@gmail.com  
 www.mcn.gov.af/cntf  بريښنا پاڼه

 
 د منونايتس د اقتصادي پرمختګ د همكارۍ اداره   
)MEDA( 

 )سير ىعموم( سوبرفگا نهيكتر همحترم
 سرك مڅ، پن582 شمېرهكورد

 كابل  ،اهللا قلعه فتح
         ټلفون      712 419 0799

0700 295 103                          
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0700 184 502                          
0799 419 624                          

  csobrevega@meda.org  بريښنا پته
  csobrevega@meda.org.af  
 www.meda.org  بريښنا پاڼه

   
ليواله صنايعو د پرمختګ ملي د افغانستان د ك

 )AREDP( پروګرام 
 )ىانسجام كوونك رامګد پرو( ركيز ديجاو احمد ښاغلۍ
د داراالمان   ،ډوزارت كمپاون اياو پراخت ىارغونيد ب ويد كل
 سرك

 كابل  ،كارته سه
         ټلفون      2310 202 075

077 362 4214                          
0700 157 590                          

  javaid.zeerak@mrrd.gov.af  بريښنا پته
  haroon.chakhansuri@mrrd.gov.af  
 www.mrrd.gov.af/aredp  بريښنا پاڼه

 
 )PHO( د پولند بشري اداره  

 محترمه  مګدلنا بابل :   موقتي عمومي ريس 
 ، اتم سرك521شمېرهكورد
 كابل  ،ىمنيتا

         ټلفون      536 472 0797
0799 599 039                          

0700 283 334                          
       فكس      
  phoaf@pah.org.pl  بريښنا پته

  przemyslaw.kapuscinski@pah.org.pl  
 www.pah.org.pl  بريښنا پاڼه

 
 )ACSP(د ټول افغانستان د ثبات  انځور     

 )سير ګىانڅد ( د سانتِس فرانسسكو ښاغلۍ
 CJ9 ىقوماندان د پوځونو سافيد ا

 كابل  ،د مسعود سرك
         ټلفون      283 512 0799
0797 752 297                          

0798 202 626                          
  necmi.koksal@hq.isaf.nato.int  بريښنا پته

  francesco.desantis@hq.isaf.nato.int  
 

   بنيادعدالت  ټولنيزنستان د حقونو او دافغا   
)ARSJF( 

 )سير يىاجرا( سوله مل اجمل ښاغلۍ
 هيروس( سرك  ى، دوهم سرك، د دارالمان عموم4شمېرهكورد

  )ګنڅسفارت تر
 كابل  ،كارته سه

         ټلفون      724 446 0707

0700 193 540                          
  arsjf.foundation@gmail.com  بريښنا پته

  ajmalsolamal@yahoo.com  
 
  نور واليتونه  
  

 ارزګان
 نوخدمتو پراختيايياو  يىايد افغان د روغت

  )AHDS(  موسسه
 نكوتيتر 

         ټلفون      0515 2119 216 0088
032 271 6116                          

  urozgan@ahds.org  بريښنا پته
 www.ahds.org  بريښنا پاڼه

  
 بادغيس

  )BRAC(  هيټكم ايختاد پر ويد كل شيد لهګد بن
 نو قلعه

         ټلفون      7082 2113 216 0088
 www.bracafg.org  بريښنا پاڼه

  
 باميان
    رامونهګپرو يىد افغانستان لپاره روغتا – نايابن س

)IbnSina-PHPA( 
  )آمر ىد پروژ( داكتر محمد صابر ښاغلۍ

  )خبت ته مخام ىلو( ۍكل رهاولتد 
 ارښ انيد بام

         ټلفون      436 371 0799
0799 311 096                          

0088 216 2113 3828                          
 

 پراختياييد  ولتونايد متحدو ا ېافغانستان ك
 )REACH(  رامګپرو يېايسازمان روغت

  )مشاور يىايروغت( سهاك بيداكتر حب ښاغلۍ
 )ىدږدفتر ته ن ونامايد ( ىلك ابيسرآس د

 ارښ انيد بام
         ټلفون      259 144 0799

  hsahak@msh.org  بريښنا پته
 www.msh.org/afghanistan  بريښنا پاڼه

 
  )CCA(  مركز ويافغانستان لپاره د همكار

 ىدږدفتر ته ن CHFد 
 كاولنگي ،ارښ ىنو

         ټلفون      8244 2113 216 0088
  ccakabu@hotmail.com  هبريښنا پت

 
 )CCA(  مركز ويافغانستان لپاره د همكار
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 ارښ ىنو ،ىدږته ن ېغلغل
 ارښ انيبام د

         ټلفون      653 036 0799
  ccakabul@hotmail.com  بريښنا پته

 
 )AKF(  اديد آغاخان بن ىپه افغانستان ك

  )آمر رامګد پرو( هومز ميت ښاغلۍ
 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

 
  ونيسيكمحقونو خپلواك  ىد افغانستان د بشر

)AIHRC( 
  )آمر زاي مهيس رامګد پرو( ىسلطان ىموس ښاغلۍ

 هتښكارته، د مال غالم د سولېد 
 ارښ انيد بام

         ټلفون      845 304 0799
075 272 002 30                          

  sultanimusa@gmail.com  بريښنا پته
  bamyan@aihrc.org.af  
 www.aihrc.org.af  بريښنا پاڼه

 
 -موسسه  ىارغونياو ب ېونړجو ايد افغانستان د ب

 )ARRAF(  فالح
  )هريمد( ىميكر ديناه همحترم
 ابيسرآس
 ارښ انيبام د

         ټلفون      455 049 0799
  arraf_bamyan@yahoo.com  بريښنا پته

 
  اداره مرستندويه لپاره ګد افغانستان د پرمخت

)WADAN( 
  )ۍكوونكورجام انس زيا مهيس( خان الف ښاغلۍ

 ىدږته ن لمستونيم ونامايد 
 ارښ انيبام د ،ابيسرآس

         ټلفون      240 506 0799
  alifkhan@wadan.org  بريښنا پته

  alif_khan2005@yahoo.com  
 www.wadan.org  بريښنا پاڼه

 
 )SA(  موسسه وستونيد افغانستان سره د پ

  )سير ولوټد ( بورس منتيكل ښاغلۍ
  )ىدږته ن وډيرا انيد بام(بازار  ىنو

 ارښ انيد بام
         ټلفون      633 303 0799

0700 282 704                          
  cdm@solaf.net  بريښنا پته
 www.solidarites.org  بريښنا پاڼه

 
  موسسه ګاو پرمخت ېد افغانستان لپاره د مرست

)AADA( 
  )آمر ىد پروژ( داود ښاغلۍ
 مخامخ هوتل ته كايد بوم
 ارښ انيبام د ،ابيسرآس

         ټلفون      082 660 0799
  daud.aada@gmail.com  بريښنا پته
 www.aada.org.af  بريښنا پاڼه

 
 )Oxfam GB(  موسسه يب يد اكسفام ج

 )ىدږته ن استير ىوونښد (پست  رافګد تل
 پنجاو

         ټلفون      846 293 0700
0087 376 201 5379                          

  swali@oxfam.org.uk  بريښنا پته
 www.oxfam.org.uk  بريښنا پاڼه

 
  سازمان پراختيايياو  مرستندوى ټسټونډد ا

)ADRA( 
  )سير ىد پروژ( چياويوشكي كونرد ښاغلۍ
 پنجاو

         ټلفون      852 828 0799
  k.juszkiewicz@adra-af.og  بريښنا پته
 www.adra.org  بريښنا پاڼه

  
 )BU(  پوهنتون وانيد بام
  )سيد پوهنتون ر( ىوسفيمحمد عارف  سوريپروف ښاغلۍ
 ارښ انيد بام

         ټلفون      656 304 0799
 
 )BRAC(  هيټكم ايختپراد  ويد كل شيد لهګد بن
 )ىدږته ن رډګ يىهوا انيد بام( ىالر لورڅ ابيس د

 ارښ انيد بام
         ټلفون      809 409 0799

0088 216 2113 0194                          
 www.bracafg.org  بريښنا پاڼه

 
  زو خدمتونويولنټاو  كلتوري ،ىارغونيب، رغونېد 

 )SCRCSO(  موسسه 
  )سير( اكبر دانش محمد ښاغلۍ
 ارښ انيد بام ،بازار ړزو

         ټلفون      483 472 0799
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0796 843 427                          
077 481 3456                          

  scrsco@yahoo.com  بريښنا پته
  akbardanesh@hotmail.com  
 www.baharaf.org  بريښنا پاڼه

 
 )MSH(  لپاره د علومو اداره ايغتود ر

  )مشاور يىايروغت ىتيوال( اهللا سهاك بيحب ښاغلۍ
 ارښ انيد بام

         ټلفون      259 144 0799
 www.msh.org/afghanistan  بريښنا پاڼه

 
 )WHO(  سازمان واليړن ايد روغت
  )اليمرست ىادار( ىرحمان ديحم ښاغلۍ
       ارښ انيد بام

 www.emro.who.int/Afghanistan  بريښنا پاڼه
 

 )IMC(پالوى والړين ايد روغت
  )آمر ىد پروژ( رزاديداكتر تور خان ش ښاغلۍ

 ۍوره كلايت د
 ارښ انيبام د

         ټلفون      390 410 0799
  tshirzad@imcworldwide.org  بريښنا پته
 www.imcworldwide.org  بريښنا پاڼه

 
 )SCJ(  جاپان -دفتر  ىساتن ىد ماشومانو د خوند

  )سير ولوټد ( واده حويم ښاغلۍ
 ارښ انيد بام

         ټلفون      281 393 0799
0087 376 349 1444                          

  scjbamyan2@web-sat.com  ښنا پتهبري
 
  اداره ېتوكو او كرن يملتونو د خوراك روګد مل

)FAO( 
  )مشاور لوړپوړۍ ىكيتخن( مرچنت ميكر ښاغلۍ

 ړګدفتر اند UNECIFد 
 ارښ انيبام د ،ابيسرآس

         ټلفون      793 027 0799
  faoaf-bamiyan@fao.org  بريښنا پته
 www.fao.org  بريښنا پاڼه

 
 )UNHCR(   ىشنريكم ىعال والوډملتونو د ك روګملد 

  )د دفتر مشر( نامفوا ىجد ښاغلۍ
 ارښ انيبام د

         ټلفون      242 016 0799
0799 016 245                          

0088 216 5110 0860                          
 www.unhcr.org  بريښنا پاڼه

 
 )NSP/OC(  هيټكم ىمشورت رامګپرو وستونيپ ىد مل
  )مشر ىلډد ( انور ريانجن ښاغلۍ

دفتر  ىتيد وال( ۍودان استير اياو پراخت ىارغونيد ب ويكل د
 ارښ انيد بام )ترشا

         ټلفون      005 371 0799
0088 216 2113 4040                          

  bamyan@nspafghanistan.org  بريښنا پته
 www.nspafghanistan.org  بريښنا پاڼه

 
 )IOM(  سازمان والړين كډوالۍد 

 ارښ انيبام د ،ابيسرآس
         ټلفون      719 236 0799

0088 216 8980 0579                          
  iom.bamyan@eikmail.com  بريښنا پته
 www.iom.int/afghanistan  بريښنا پاڼه

 
 )NDI(  وتيتيانست كيموكراتډي ىمل

  )آمر( ىميد حكجوا ښاغلۍ
 ارښ انيبام د

         ټلفون      918 384 0799
  jhakimi@ndi.org  بريښنا پته
 www.ndi.org  بريښنا پاڼه

 
ملتونو د مرستو  روګد مل ېپه افغانستان ك - وناماي

 )UNAMA(  پالوى
  )د دفتر سرپرست( كون نيستيكر ښاغلۍ

 بازار كړد س ډګر يىد هوا) ډكمپاون ونامايد ( ۍكل ابيسرآس د
 ارښ انيد بام

         ټلفون      460 106 0700
  unamabamyan@un.org  بريښنا پته

  hermes@un.org  
 www.unama-afg.org  بريښنا پاڼه

 
 ړملتونو د ماشومانو د مالت روګد مل - ونسفي

 )UNICEF(  صندق
 ارښ انيد بام

         ټلفون      0557 2111 216 0088
 www.unicef.org  بريښنا پاڼه

 
 )CRS(  آر، اس  موسسه ،ىد س

 كلۍ ابيد سرآس. ګنڅدفتر تر  UNHCRد 
 ارښ انيبام د ،نوآباد

 www.catholicrelief.org  بريښنا پاڼه
 
 )MSI(  افغانستان -موسسه  والهړين ستوپسيد مر
  )سير ولوټد ( ديجاو فرهاد ښاغلۍ
 انيبام
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         ټلفون      616 277 0700
0799 856 459                           

0088 216 5552 7194                          
  pd@msi-afg.org  بريښنا پته

  msafghan1@hotmail.com  
 www.mariestopes.org  بريښنا پاڼه

 
 )AWSE(  موسسه ىمياو تعل  ىخدمات وښځدافغان 
  )سير يىاجرا( ىستارز گلثوم همحترم
 ارښ  انيد بام

         ټلفون      132 326 0799
0799 188 762                          

  awse_g@yahoo.com  بريښنا پته
 

  بدخشان
    رامونهګپرو يىد افغانستان لپاره روغتا – نايابن س

)IbnSina-PHPA( 
  )آمر رامګد پرو( قيشف ديداكتر س ښاغلۍ
 ټىوګارښ ى، نوبرخه ړۍلوم
 آباد ضيف

         ټلفون      0716 631 075
0088 213 2129 6237                          

 
 )CCA(  مركز ويافغانستان لپاره د همكار

 آباد ضيف
         ټلفون      8244 2113 216 0088

  ahmadi_ab@yahoo.com  بريښنا پته
 

 )AKF(  اديد آغاخان بن ىپه افغانستان ك
  )آمر زيا مهيس رامګد پرو( ىفرمان عل ښاغلۍ
 آباد ضيف ،ارښ ىنو

         ټلفون      2480 265 376 0087
         فكس      1489 363 376 0087

  farman.ali@akdn-afg.org  بريښنا پته
 www.akdn.org  بريښنا پاڼه

 
 )Afghanaid(  موسسه يډد افغان ا
  )آمر ىتيوال رامګد پرو( اهللا بينج ښاغلۍ

 ر اښد بدخشان 
 آباد ضيف
   )پسته خانه وان د كارته پر،6066پست بكس (

         ټلفون      780 185 0798
0799 452 909                          

0088 216 8440 0147                          
  bdkproad@afghanaid.org.uk  بريښنا پته

  bdkppm@afghanaid.org.uk  
 www.afghanaid.org.uk  بريښنا پاڼه

 

  ونيسياك كمحقونو خپلو ىد افغانستان د بشر
)AIHRC( 
 آباد ضيف

         ټلفون      1046 631 075
0088 216 2113 9562                          

  badakhshan@aihrc.org.af  بريښنا پته
 www.aihrc.org.af  بريښنا پاڼه

 
 -موسسه  ىارغونياو ب ىونړجو ايد افغانستان د ب

 )ARRAF(  فالح
  )ريمد( ىصاف كامل ښاغلۍ

 ىك كړدفتر په س ناماويد 
 آباد ضيف ،ارښ ىنو

         ټلفون      0629 631 075
   arraf_faizabad@yahoo.com  بريښنا پته

 
 )Oxfam GB(  موسسه ىب ىد اكسفام ج

 برخه مهيپارك، در ميكور، دو ىربان نيد استاد برهان الد
 آباد ضيف ،ارښ ىنو

         ټلفون      365 294 0700
0087 376 227 9436                          

 www.oxfam.org.uk  بريښنا پاڼه
 )AKES(  ونهخدمت ىميد آغا خان تعل

  )آمر ىلام رامګد پرو( فاروق رحمت اهللا ښاغلۍ
 ىكل ديد س
 آباد ضيف

         ټلفون      254 010 0799
  faruq.remtulla@akdn-afg.org  بريښنا پته
 www.akdn.org  بريښنا پاڼه

 
 )BU(  خشان پوهنتوند بد
  )سير ځىد پوهن( محان ريعبدالقد ښاغلۍ

 آباد ضيف
         ټلفون      263 454 0799

 
 )PRB(  موسسه ىآر ب ىد پ

  )ريمد ىادار( عبدالصبور ښاغلۍ
 آباد ضيف ،ارښ ىنو

         ټلفون      0699 631 075
 www.prb.org.af  بريښنا پاڼه

 
  دياكت -سازمان  ويهمكار پراختيايياو  ىكيد تخن

)ACTED( 
  )آمر ىتيوال( ىنوراهللا باق ښاغلۍ

 هيناح مهځپن ،ىدږدفتر ته ن ACLU د
 آباد ضيف ،ارښ ىنو

         ټلفون      976 021 0799
  faizabad.nsp@acted.org  بريښنا پته
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  faizabad.administration@acted.org  
 www.acted.org  بريښنا پاڼه

 
 )GRO(  آر، او  موسسه ،ىد ج

  )د دفتر مشر( ديحم ىمرتض ښاغلۍ
 آباد ضيف

         ټلفون      961 413 0799
 
 )HNI(  سازمان والړين هيلت نت د

  )آمر رامګد پرو( ىازين بيحب ښاغلۍ
 هيناح مهځپن
 آباد ضيف ،ارښ ىنو

              ټلفون      2893 890 216 0088
  habeeb_niazi@yahoo.com  بريښنا پته
 www.healthnetinternational.org  پاڼه بريښنا

 
 )WHO(  سازمان والړين ايد روغت

 آباد ضيف
         ټلفون      0814 631 075
075 631 0811                          

0088 216 3333 0740                          
  mazarin@afg.emro.who.int  بريښنا پته
 www.emro.who.int/Afghanistan  بريښنا پاڼه

 
 )WHO(  سازمان والړين ايد روغت

 آباد ضيف
 www.emro.who.int/Afghanistan  بريښنا پاڼه

 
 )CPAU(  ولنهټ ويلپاره د همكار ىووالياو  ىد سول
  )مسؤل كويړد ا( ىقدرت اهللا دورخان ىحاج ښاغلۍ
 )ګنڅتر سرې مياشتې ىد افغان( ۍكل مځ، پنبرخه ړىلوم
 آباد ضيف ،ارښ ىنو

         ټلفون      0578 631 075
 

 )Concern(  سازمان والړيد كانسرن ن
  )ۍكوونكورانسجام  رامګد پرو( چيوكو ستوانيا ښاغلۍ

 آباد ضيف
         ټلفون      0515 5426 216 0088

  istvanvukovich@yahoo.com  بريښنا پته
 www.concern.net  بريښنا پاڼه

 
  رني ادارهتوكو او ك ىملتونو د خوراك روګد مل

)FAO( 
  )رهيد جندر مد( ناطق فهينظ همحترم
 استير ىد كرن
 آباد ضيف

         ټلفون      937 431 0799
0799 725 786                          

  Nazifa.natique@fao.org  بريښنا پته
 www.fao.org  بريښنا پاڼه

 
پر ضد د  نوموتوكو او جر يېملتونو د نشه  روګد مل

 )UNODC(  دفتر ىمبارز 
  )ۍكوونكورانسجام  ىتيوال( ىعقوبيعالم  محمد ښاغلۍ
 )د الفتح جومات مخامخ( برخه مهيدر
 آباد ضيف ،ارښ ىنو

         ټلفون      332 438 0799
  malsapa@yahoo.com  بريښنا پته
 www.unodc.org  بريښنا پاڼه

 
 )NSP/OC(  هيټكم ىمشورت رامګپرو وستونيپ ىد مل

  )همشر ىلډد ( رهيذن رينانج محترمه
 تر شا انكټ لويبدخشان د ت د
 آباد ضيف ،ارښ ىنو

         ټلفون      773 139 0799
0799 139 660                          

  badakhshan@nspafghanistan.org  بريښنا پته
 www.nspafghanistan.org  بريښنا پاڼه

 
 )IOM(  سازمان والړين كډوالۍد 

 كړس ړىاهللا كور، لوممحب  ىد حاج
 آباد ضيف ،ارښ ىنو

         ټلفون      128 215 0799
0088 216 2113 8385                          

  iomfaizabad@eikmail.com  بريښنا پته
 www.iom.int/afghanistan  بريښنا پاڼه

 
 )ORA(  سره د مرستو موسسه مانويتيو كډوالد 

  )مشر ىد پروژ( الكس دنكن ښاغلۍ
 ىد والكان ولسوال) ىكورو كل 20د  باًيتقر(خان  زګ
 آباد ضيف
   )594پست بكس (

         ټلفون      930 331 0799
  director@oracentralasia.org  بريښنا پته
 www.oracentralasia.org  بريښنا پاڼه

 
 )MEDAIR(  موسسه ريدايد م
 هيناح مهيدر ار،ښ ىنو
 آباد ضيف ،تهښد ګىسن د

         ټلفون      644 336 0799
0088 216 5112 1090                          

  badakshan-afg@medair.org  بريښنا پته
 www.medair.org  بريښنا پاڼه

  
 )ME(  موسسه ستيا شنيد م
  )ىكوونكورانسجام  رامګد پرو( موگنسن ىاول همحترم
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 آباد ضيف ،ارښ ىنو
         ټلفون      927 431 0799

075 631 0577                          
0088 216 5420 2970                          

  ulla.mogensen@miseast.org  بريښنا پته
 www.miseast.org  بريښنا پاڼه

 
 )ME(  موسسه ستيا شنيد م
  )ىكوونكورانسجام  رامګد پرو( موگنسن ىاول همحترم

 كړد دو آب س
 بهارك

         ټلفون      2970 5420 216 0088
  ulla.mogensen@miseast.org  بريښنا پته
 www.miseast.org  بريښنا پاڼه

 
 )NAC( هيټكم ىناروافغانستان لپاره د د 

  )ريمد( خان ريفق ښاغلۍ
 آباد ضيف ،ارښ ىنو

         ټلفون      0443 631 075
0799 499 752                          

  broedu@nacaf.org  بريښنا پته
 www.afghanistan.no  بريښنا پاڼه

 
 )NAC( هيټكم ىنارو افغانستان لپاره دد

  )ريمد( شاه راحمديم ښاغلۍ
 د كشم بازار

 آباد ضيف
         ټلفون      876 403 0707
0522 811 818                          

 www.afghanistan.no  بريښنا پاڼه
 
 )GTZ/ BEPA(  رامګپرو وړزده ك ىد اساس ديز ىت ىدج

زده  ىداساس تونويوال ځويدشمال خت( مياهللا حم ديحم ښاغلۍ
  )ريمدړوك
 ارښ ړآباد زو ضيف هكهنه د ،ځىونښ ى، تورگنTTCآبا د  ضيف
 آباد ضيف

         ټلفون      316 028 0799
  Hamidullah11@yahoo.com  بريښنا پته
 www.gtz.de  بريښنا پاڼه

 
 )CAF(  دفتر ړمالتد  ويد افغانستان د كورن -كف 
 كړس رامګپرو والړي، د خوراك ن189 رهيكور شمد
       آباد ضيف ،ارښ ىنو

 www.caf.org.af  بريښنا پاڼه
 
 )IAM(پالوى  ىمرستندو والړين

  )آمر زيا مهيس( نلندريمرجم ره ښاغلۍ
 آباد ضيف

   )626بكس  پست(
         ټلفون      710 470 0707

  Bro@gmx.com  بريښنا پته
 www.iam-afghanistan.org  يښنا پاڼهبر
 
 ړملتونو د ماشومانو د مالت روګد مل - ونسفي

 )UNICEF(  صندق
 آباد ضيف

         ټلفون      0421 8980 216 0088
 www.unicef.org  بريښنا پاڼه

  
 بغالن

 )CCA(  مركز ويافغانستان لپاره د همكار
   ىدږته ن اديد آغا خان بن
 ىپلخمر

         ټلفون      8244 2113 216 0088
  ccakabul@hotmail.com  بريښنا پته
   بريښنا پاڼه

 
 )AKF(  اديد آغاخان بن ىپه افغانستان ك

  )آمر زيا مهيس رامګد پرو( ليكاكاخ ليشك ښاغلۍ
 رمدايز ،ىكوت 600

 ىپلخمر
         ټلفون      1489 363 376 0087

  shakeel.kakakhel@akdn-afg.org  بريښنا پته
 www.akdn.org  ريښنا پاڼهب

 
 )AHRO(  حقونو سازمان ىد افغانستان د بشر

  )مسؤل كوړيد ا( عبداالحد ښاغلۍ
 )ىدږته ن ۍلااروښ ىد پلخمر(منزل  ميدو ل،ټهو ديد جاو
 ىپلخمر

         ټلفون      389 025 0700
  achr98@yahoo.com  بريښنا پته

  achr98@hotmail.com  
 
 )EPIC(  رامګپرو ۍبيړند مرستو  اياليټد ا
 )ىدږته ن ىمحكم(باغ  ىقهوه خان د

 ىپلخمر ،ىپلخمر
         ټلفون      100 287 0700

0700 286 272                          
0088 216 3332 4414                          

 
 )AKES(  ونهخدمت ىميد آغا خان تعل

  )اليمرست ىادار( قباد ديس ښاغلۍ
 )ىدږته ن لويس ىخمرلد پ( كړس ړى، لوم297/84 رهيكور شمد

 ىپلخمر
         ټلفون      892 045 0799

 www.akdn.org  بريښنا پاڼه
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 )BDN(  شبكه پرمختياييد باختر 
  )آمر رامګد پرو( ىدياهللا س بينج ديداكتر س ښاغلۍ
 ىدږته ن ىحوز ىتيامن ىلورمڅ

 ىپلخمر
         ټلفون      507 216 0700

0700 238 778                          
  nasaidi.bdf@gmail.com  بريښنا پته

  jkhan.bdf@gmail.com  
 

 )BIHE(  وتيتيانست وړزده ك وړد بغالن د لو
  )سير ځىد پوهن( ىميرح ښاغلۍ

 ارښبغالن  د
         ټلفون      0292 591 075
0700 037 997                          

 
 )BRAC(  هيټكمد پراختياد بنګله ديش د كليو 

 ېدږته ن ۍودان تيوال د
 ىپلخمر

         ټلفون      163 010 0700
0088 216 2117 5951                          

 www.bracafg.org  بريښنا پاڼه
 

  دياكت -سازمان  ويهمكار پراختيايياو  ىكيد تخن
)ACTED( 

  )ىكوونكورانسجام  رامګد پرو( جاوود لريد ښاغلۍ
 ىدږل اردو ته نوق لورمڅ

 ىپلخمر ،ټىكو ششصد
         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(  دايبن ىولنټ ىاو مدن ګد فرهن
  )د دفتر مشر( مهر نيبر ښاغلۍ
 ىپلخمر

         ټلفون      2799 3335 216 0088
  afghan_foundation@yahoo.com  بريښنا پته
 www.afghanfccs.org  بريښنا پاڼه

 
 )UNHCR(   ىشنريكم ىعال والوډملتونو د ك روګد مل
 ىپلخمر

         ټلفون      930 707 0700
0700 703 734                          

0088 216 5110 0693                          
  afgpk@unhcr.ch  بريښنا پته

  pul-i-khumri@unhcr.euraf.net  
 www.unhcr.org  بريښنا پاڼه

 
 )NSP/OC(  هيټكم ىمشورت رامګپرو وستونيپ ىد مل
  )مشر ىلډد ( سنوي ىحاج ښاغلۍ

 ىتيد وال( استير ايو پراختا ىارغونيد ب ويد كل كه،ړكندز دوس د
 )ىدږمركز ته ن مټيد ىارغونيب

 ىپلخمر
         ټلفون      884 047 0799

  baghlan@nspafghanistan.org  بريښنا پته
 www.nspafghanistan.org  بريښنا پاڼه

 
 )Nye(  دفتر ىشنيو ندهګړد  ىد ن

  )د دفتر سرپرست( ريعبدالكب ديس ښاغلۍ
 ىدږكندز بندر ته ن ،ګانټ لويه د تمردان، د احمد شا واريد

 ىپلخمر
         ټلفون      451 151 0799

 www.thekillidgroup.com  بريښنا پاڼه
 

 )CAF(  دفتر ړد مالت ويد افغانستان د كورن -كف 
 ټىكو 600 ك،ړس تيد وال
 ىپلخمر ،ارښ ىنو

         ټلفون      2878 8444 216 0088
 www.caf.org.af  بريښنا پاڼه

 
 )HBAid(  اچ  بى ايد
  )آمر رامګد پرو( زولتن ونسزل ښاغلۍ
 ګنڅد دوهم نهر په ( ټىسا حه، ششصد كو مهيدر ك،ړس تيد وال
  )ېك

 ىپلخمر
         ټلفون      158 192 0797

  venczel.zoltan@gmail.com  بريښنا پته
  hbaid@hbaid.org  
 www.hbaid.org  بريښنا پاڼه

  
  بلخ
    رامونهګپرو يىستان لپاره روغتاد افغان – نايابن س

)IbnSina-PHPA( 
  )آمر رامګد پرو( كانيداكتر فدا محمد پ ښاغلۍ
 انايكارته آر
 فيشر مزار

         ټلفون      366 509 0700
0700 507 034                          

  ibnsinamazar@yahoo.com  بريښنا پته
 
د  ۍانرج او ىارغونيدبپه افغانستان كې   - اياِر
 )AREA(اداره  ېساتن
 ىك فيدفتر په مزار شر يمه ايزاكبر س د
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  فيشر مزار ،هڅكو نياسيدروازه، د اكه  تيجمهور د
 )CCA(  مركز ويافغانستان لپاره د همكار

 ىدږدفتر ته ن ICRCد 
 فيشر مزار ،ىبخد كارته

         ټلفون      373 500 0700
  cca_mazar-i-sharif@hotmail.com  بريښنا پته

 
  پاره د مرستو د انسجام ادرهلد افغانانو  -اكبر 

)ACBAR( 
  )آمر( ىعبدالروف قادر ريانجن ښاغلۍ
 هڅكو نياسيدروازه، د اكه  تيد جمهور
 فيشر مزار

         ټلفون      499 500 0700
0799 445 000                          

  qadri@acbar.org  بريښنا پته
  emmad_ilhom@yahoo.com  
 www.acbar.org  بريښنا پاڼه

 
 ونهخدمت پرمختيايياو  ىبشرد افغانستان لپاره  
)DHSA/TKG( 

  )د دفتر آمر( ىديحم ىعبدالبار ريانجن ښاغلۍ
 )هوتل ترشا فيد مزارشر( هڅد بابه قلندر كو

 فيمزار شر
         ټلفون      237 508 0700

0799 807 571                          
  dhsa_mazar@yahoo.com  يښنا پتهبر

  abdulbari.hamidi@yahoo.com  
 www.thekillidgroup.com  بريښنا پاڼه

 
خپلواك  نوخدمتو ىسمون او ملك ىد ادار
 )IARCSC(    ونيسيكم

  )سير( راسخ عبدالرحمن ښاغلۍ
 ىد بلخ پوهنتون ته مخامخ، د تفحصاتو په محل ك

 فيشر مزار
         ټلفون      845 404 0799

 www.iarcsc.gov.af  بريښنا پاڼه
 

 )Afghanaid(  موسسه يډد افغان ا
 دفتر  يمه ايزد اكبر س ىك فيپه مزار شر

فيشر مزار ،هڅكو نياسيدروازه، د اكه  تيجمهور د
    
 www.afghanaid.org.uk  بريښنا پاڼه

  
 )CoAR(  د افغانانو لپاره د مرستو برابرول

  )آمر ىژد پرو( ىقيصد ىغالم نب ښاغلۍ
 )ىدږخان جومات ته ن لګد محمد ( كړس تيد مستوف
 فيمزار شر

         ټلفون      986 520 0700

  coar_mazar@yahoo.com  بريښنا پته
  coar_kbl@yahoo.com  
 www.coar.org  بريښنا پاڼه

 
 )DCA(  هيټكم ډد افغانانو لپاره د هالن

 ىك فيدفتر په مزار شر سمه ايزد اكبر س
 فيشر مزار ،هڅكو نياسيدروازه، د اكه  تيجمهور د
   )1107بكس  پست(

 
 )HAFO(  موسسه ىسره د مرست روګد افغانستان بز

  )آمر زيا مهيس( ندرت ىعل فيس ريانجن ښاغلۍ
دفتر ته  ونامايد (دروازه  انويته، د شاد يځخت فيشر ىد روض
 )ىدږن

 فيمزار شر
         ټلفون      752 567 0799

  hafo_mazar-i-sharif@yahoo.com  بريښنا پته
  ونيسيحقونو خپلواك كم ىد افغانستان د بشر

)AIHRC( 
  )آمر زيا مهيس رامګد پرو( عيمحمد سم ديس ىقاض ښاغلۍ

 يګمحمد ب ذرګسرك،   ى، د ابومسلم خراسان30 شميرهكورد
 يقونسلگر ۍپخوان رانيد ا ،ګسرهن
 فيشر مزار

         ټلفون      462 154 0799
0700 511 246                          
0700 502 665                          

  q.s.same@gmail.com  بريښنا پته
 www.aihrc.org.af  بريښنا پاڼه

 
 )AHRO(  حقونو سازمان ىد افغانستان د بشر

  )مسؤل كوړيد ا( ىداكتر عبدالصمد لقمان ښاغلۍ
 ګنډ، اشرف بلپوړ ميدو
 فيشرمزار  ،چوك اري قيصد د

         ټلفون      850 504 0700
  achr98@yahoo.com  بريښنا پته

  achr98@hotmail.com  
 

 -موسسه  ىارغونياو ب ىونړجو ايد افغانستان د ب
 )ARRAF(  فالح
  )ريمد( عبداالحد ريم ريانجن ښاغلۍ
 كړس ميدو
 فيشر مزار

         ټلفون      717 378 0799
0700 504 041                          

  arraf_mazar@yahoo.com  بريښنا پته
 

 )RAfA(  موسسه ىارغونيد افغانستان د ب
 ىك فيدفتر په مزار شر يمه ايزاكبر س د
 فيشر مزار ،هڅكو نياسيدروازه، د اكه  تيجمهور د
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   )نهوخ تپسمركزي  ، 1515پست بكس (
         

 )WADAN(  اداره هيريلپاره خ ګد افغانستان د پرمخت
  )ۍكوونكورانسجام  زاي مهيس( اهللا امان غلۍښا
 )لورته يځف ختيشر ېتر شا، د روض ىاروالښد ( كړس نيد پلك
 فيمزار شر

         ټلفون      810 639 0799
0799 506 231                          

  amanullah@wadan.org  بريښنا پته
  aman_amin73@yahoo.com  
 www.wadan.org  بريښنا پاڼه

 
 د خوندي ساتنېادارو  ىرحكومتيد افغانستان د غ

 )ANSO(  دفتر
  )مشاور ىتيامن مويس ىد شمال( سيآمو وا ښاغلۍ

 دفتر مويس ىد شمال) ANSO(د 
 فيمزار شر

         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(  اداره ىارغونيب دويد افغانستان د كل

 كړس ړىبالك، لوم ميدر
 فيشر مزار ،انايآر كارته

         ټلفون      441 500 0700
  npomazar@hotmail.com  بريښنا پته
 www.rraa.net  بريښنا پاڼه

 
 )NPO-RRAA(  اداره ىارغونيب دويد افغانستان د كل

 ىك فيدفتر په مزار شريمه ايزد اكبر س
 فيشر مزار ،هڅكو نياسيدروازه، د اكه  تيجمهور د
       

 )CFA(  صندوق نړيوالد افغانستان د ماشومانو 
 ىك فيدفتر په مزار شر يمه ايزد اكبر س

      فيشر مزار ،هڅكو نياسيدروازه، د اكه  تيرجمهو د
 www.christianchildrensfund.org  بريښنا پاڼه

 
 )AIMS(  د افغانستان د معلوماتو د انسجام اداره

  )ريمد ىساحو( ونديم مليا ښاغلۍ
 ىك ړګدفتر په ان فيد مزارشر ونامايد 
 فيشر مزار

         ټلفون      915 515 0700
  aimal.maiwand@aims.org.af  بريښنا پته

  maiwand@un.org  

 www.aims.org.af  بريښنا پاڼه
 

 )ActionAid(  موسسه يډد اكشن ا
  )آمر ىمال( محمد اجمل ښاغلۍ
 كړس ميدو
 فيمزار شر ،لپ يىهوا

         ټلفون      907 372 0777
0798 025 308                          

 www.actionaidafg.org  بريښنا پاڼه
 
 )ASCHIANA(  دفتر انهيد آش

 هڅد شارتكزار كو
 فيشر مزار

         ټلفون      404 375 0799
  aschianamazar@yahoo.com.au  بريښنا پته

 
 )BDN(  شبكه پراختيايىد باختر 
  )آمر ىد پروژ( غيبل بيداكتر محمد نج ښاغلۍ

 هيناح مهيدر ك،ړد پاسپورت س
 فيشر مزار

         ټلفون      619 260 0700
0799 217 125                          
0700 238 778                          
0799 112 813                          

  nbalegh.bdf@gmail.com  بريښنا پته
  QNASRAT@gmail.com  

 
 )CHA(  انسجام دفتر دمرستو ىد بشر
  )د دفتر آمر( ىسكندر ديمحمد رش ښاغلۍ
 كړس ميدو
 فيشر مزار ،انايآر رتهكا

         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( بياهللا حب بيحب ښاغلۍ
 فيمزار شر

         ټلفون      255 517 0700
 
 )BRAC(  هيټكم ايختاد پر ويد كل شيد لهګد بن
 ىدږته ن لټهو تيكفا ك،ړس فيمزار شر -شبرغان  د

 فيشر مزار
         ټلفون      019 240 0700

0088 216 5026 9663                          
 www.bracafg.org  بريښنا پاڼه
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 )PRB(  موسسه ىآر ب ىد پ
  )مسؤل كويړد ا( اسداهللا ريانجن ښاغلۍ
 )ىدږد بلخ پوهنتون ته ن( كړس ړىلوم
 فيشر مزار ،كميتخن

         ټلفون      463 500 0700
  mazar@prb.org.af  بريښنا پته

  eng.assadullah@yahoo.com  
 www.prb.org.af  بريښنا پاڼه

 
 )PIN(  دفتر نيد پ

 82 هڅد بابه قمبر كو
 فيمزار شر

         ټلفون      639 696 0700
  afghanistan@peopleinneed.cz  ښنا پتهبري

 www.peopleinneed.cz  بريښنا پاڼه
 

  دياكت -سازمان  ويهمكار پراختيايياو  ىكيد تخن
)ACTED( 

  )ىكوونكورانسجام  يمه ايزس( اندرسن رابرت ښاغلۍ
 )ته مخامخ ىسيلى يسلطان راض( كړكان سد  ګىمال د

 فيمزار شر
         ټلفون      310 501 0700

  robert.anderson@acted.org  بريښنا پته
  mazar@acted.org  
 www.acted.org  بريښنا پاڼه

 
  فيمزارشر ،ىرګد تركمنستان كنسول

)Turkmenistan( 
  )كونسل( ىبازر با فيكبا ښاغلۍ

 كړاحمد شاه مسعود س ديشه د
 فيشر مزار

         ټلفون      382 501 0700
0799 569 311                          

 
 )AgroAction(  اكشن دفتر روګد جرمن ا
 ىك فيدفتر په مزار شر يمه ايزد اكبر س

 فيشر مزار ،هڅكو نياسيدروازه، د اكه  تيجمهور د
 www.welthungerhilfe.de/home_eng.html  بريښنا پاڼه

 
 )GRO(  آر، او  موسسه ،ىد ج

  )د دفتر مشر( عيمحمد رف ريانجن ښاغلۍ
 فيمزار شر

         ټلفون      694 150 0799
0799 433 759                          

  rafia_11467@hotmail.com  بريښنا پته
 

 )DDG(  روپګ ۍپاك نيد دنمارك د ما

 ىخان ىبندۍد پخوان( كړس ىدي، شه62- 63-3 رهيشم كورد
 )ترشا

 فيمزار شر ،كارته پروان
         ټلفون      2256 8980 216 0088

  ddgmazar@hotmail.com  پته بريښنا
 www.drc.dk  بريښنا پاڼه

 
 )AMI(  موسسه والهړيمرستو ن يىد روغتا
 ىك فيدفتر په مزار شر يمه ايزد اكبر س

 فيشر مزار ،هڅكو نياسيدروازه، د اكه  تيجمهور د
 www.amifrance.org  بريښنا پاڼه

 
 )HNI(  سازمان والړين هيلت نت د

  )ىكوونكورانسجام  ىكينتخ( ىصمد حام داكتر ښاغلۍ
 )ته لوردفتر جنوب  ICRCد ( ىكارته بخد ك،ړلسم س
 فيمزار شر

         ټلفون      810 504 0700
  tc_hnimazar@yahoo.co.uk  بريښنا پته
 www.healthnetinternational.org  بريښنا پاڼه

 
 )WHO(  سازمان والړين ايد روغت
  )رد دفتر مش( ىاحمد غفار ريداكتر م ښاغلۍ

 كړس روسانود بلخ دروازه، د 
 فيشر مزار ،نيمامور كارته

         ټلفون      401 288 0700
 www.emro.who.int/Afghanistan  بريښنا پاڼه

 
 )IFRC(  ونيفدراس بيد سره صل
 ىبخد كارته
 فيشر مزار

         ټلفون      008 500 0700
0087 376 304 3435                          

  fin.mazar-i-sharifoff@wireless.ifrc.org  ښنا پتهبري
 www.arcs.org.af  بريښنا پاڼه

 
 )SCA( هيټكم دنيسو افغانستان لپاره د د

  )آمر رامګد پرو( زدپناهياهللا ا بينج ښاغلۍ
 )ګنڅجومات تر ړىد لوم( ذرګرمول اد م

 فيمزار شر
         ټلفون      756 510 0700

  najibullah.yazdanpanah@sca.org.af  بريښنا پته
  mso@sca.org.af  
 www.swedishcommittee.org  بريښنا پاڼه

 
 )Concern(  سازمان والړيد كانسرن ن
 ىك فيدفتر په مزار شر يمه ايزد اكبر س

 فيشر مزار ،هڅكو نياسيدروازه، د اكه  تيجمهور د
       )، كابل2016پست بكس (
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 www.concern.net  بريښنا پاڼه
 
 )ZAO(  موسسه ىارنڅد  والوډد ك

  )اليمرست سير ىد عموم( رايپر منو ښاغلۍ
 كړد بابه قمبر س

 فيشر مزار
         ټلفون      353 150 0799

0700 502 435                          
  mazar@zoaweb.org  بريښنا پته

 
 )LEPCO(  دفتر پكويد ل

  )د دفتر آمر( ىبيحب ښاغلۍ
 دشت شور سرك، د نوشاد پروژه، ميدر

 فيمزار شر
   )6057پست بكس (

         ټلفون      297 184 0799
077 115 1010                          

  lepcomazar@yahoo.com  بريښنا پته
 

-SC(  كايامر -دفتر  ىساتن ىد ماشومانو د خوند
USA( 
 ىك فيدفتر په مزار شر يمه ايزاكبر س د
  فيشر مزار ،هڅكو نياسيدروازه، د اكه  تيجمهور د

 www.savethechildren.org  بريښنا پاڼه
 

-SC(  لستانګان -دفتر  ىساتن ىد ماشومانو د خوند
UK( 

  )آمر رامګد پرو( شيمن ښاغلۍ
 هيدوهمه ناح ن،يكارته مامور ،ىوډمن
 فيشر مزار

         ټلفون      637 500 0700
0700 510 623                          

  scukmzr@psh.paknet.com.pk  بريښنا پته
  manishjain@gawab.com  

 
 )UNDSS(  سازمان ىتيملتونو امن روګد مل
 فيمزار شر

         ټلفون      653 257 0700
0700 500 927                          

0088 216 5110 7775                          
  corluka@un.org  بريښنا پته

  safi@un.org  
 
  رامګپرو نګملتونو د بشر د استو روګملد 

 )UN-Habitat( 
  )سير ولوټد ( ىكتس فنيست ښاغلۍ

 كړافغان س شهيعا د
 فيشر مزار

         ټلفون      396 501 0700
  stephenkutzy@yahoo.com  بريښنا پته
 www.habitat.org  بريښنا پاڼه

 
  توكو او كرني اداره ىملتونو د خوراك روګد مل

)FAO( 
  )ريمد( رزاديم نيالد عيشف ښاغلۍ
 استير ىد كرن
 فيشر مزار

         ټلفون      211 501 0700
  faoaf-mazar@fao.org  بريښنا پته
 www.fao.org  بريښنا پاڼه

 
 )UNHCR(   ىشنريكم ىعال والوډملتونو د ك روګد مل
  )د دفتر مشر( كمبل ىآن مر ښاغلۍ
 فيشر مزار

         ټلفون      938 500 0700
0700 500 810                          

0088 216 5112 1598                          
  campbela@unhcr.ch  بريښنا پته

  mazar@unhcr.euraf.net  
 www.unhcr.org  بريښنا پاڼه

 
پر ضد د  نوومتوكو او جر يېملتونو د نشه  روګد مل

 )UNODC(  دفتر ىمبارز 
  )ىكوونكورانسجام  ىتيوال( ىالرحمن لطف لطف ښاغلۍ
 )ګنڅمخامخ، د بلخ پوهنتون تر  ته پله يىهوا( كړس ړىلوم
 فيشر مزار ،كميتخن

         ټلفون      752 212 0799
0700 293 035                          

  lutf65@yahoo.com  بريښنا پته
  lutf.rahman@unodc.org  
 www.unodc.org  بريښنا پاڼه

 
 )NSP/OC(  هيټكم ىمشورت امرګپرو وستونيپ ىد مل
  )آمر زيا مهيس( ىكروفسك كيپاتر ښاغلۍ
 )وروسته خهڅدوكان له د قمبر ( كړس انويباغ، د شاد نهښځي

 فيمزار شر
 www.nspafghanistan.org  بريښنا پاڼه

 
  هيټكم ىمشورت رامګپرو وستونيپ ىد مل

)NSP/PMU( 
  )آمر ىتيوال( عجم ونيهما ريانجن ښاغلۍ

 استير اياو پراخت ىارغونيد ب ويمركز تر شا، د كلمخابراتو  د
 فيشر مزار

         ټلفون      339 505 0700
0799 263 600                          

077 826 7595                          
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  balkh@nspafghanistan.org  بريښنا پته
  eng_humayoon@yahoo.com  
 www.nspafghanistan.org  بريښنا پاڼه

 
 )CAFE(  آزاده معاوضه ايآس ىنځد من
  )سير زيي مهيس( فسيگر راب ښاغلۍ

 )جومات ته مخامخ يړلوم( ذرګد مرمول 
 فيمزار شر

         ټلفون      252 509 0700
0799 239 988                          

  robgraves@mail.com  بريښنا پته
 www.cafengo.org  بريښنا پاڼه

 
 )IOM(  سازمان والړين كډوالۍد 
 كړس مي، دو7 رهيكور شمد

 فيشر مزار ،نيمامور كارته
         ټلفون      895 224 0700

0088 216 2112 9197                          
  iommazar@mazar.iomkabul.net  بريښنا پته
 www.iom.int/afghanistan  بريښنا پاڼه

 
 )NRC(  كميټه والوډد ك ىد نارو
  )آمر يمه ايزس( ترسنيد پفر ښاغلۍ
 هيسرك، اوومه ناح ېخان ىبندړې د ز
 فيمزار شر ،)دفترته مخا مخ  WFP(شا ، ترماركوپولو هوتل  د

         ټلفون      716 229 0799
0799 414 302                          

  ilac.mazar@nrcafpk.org  بريښنا پته
 www.nrc.no  بريښنا پاڼه

  
 )Nye(  دفتر ىشنيو ندهګړد  ىد ن

  )د دفتر سرپرست( ىفيمحمد اسحق حن ښاغلۍ
 )هوتل ترشا فيد مزارشر( هڅد بابه قلندر كو

 فيمزار شر
         ټلفون      760 507 0700

 www.thekillidgroup.com  بريښنا پاڼه
 
 )GTZ/ BEPA(  رامګپرو وړزده ك ىد اساس ديز ىت ىدج

او  ىوونښخدمتونو د يىايدآلمان دپراخت( هانس كپسر ښاغلۍ
  )كارپوه ىروزن
 )ىدږكورته ن هانيك ديد س(، دشت شورTTC بلخ
 بلخ

         ټلفون      958 885 0799
  hans@kapser.de  بريښنا پته
 www.gtz.de  بريښنا پاڼه

 
 )MM(  اليمو ند كايمد

  )د دفتر مشر( ىگورچران ورد ښاغلۍ

د (ه شفاخانه كارت ك،ړس ميدو ،ىك فيدفتر په مزار شر UNHCR د
 )تر شا يټماركبودس

 فيمزار شر
         ټلفون      351 857 0799
0799 355 841                          

  gurcharan8@hotmail.com  بريښنا پته
 www.medicamondiale.org  بريښنا پاڼه

 )NDI(  وتيتيانست كيموكراتډي ىمل
  )آمر( ىحكمت ليخل ښاغلۍ
 فيشر مزار

         ټلفون      485 389 0799
0700 509 766                          

  khekmati@ndi.org  بريښنا پته
 www.ndi.org  بريښنا پاڼه

 
 )IAM(  پالوى ىمرستندو والړين

  )آمر زيي مهيس( نگيدير تاير همحترم
 )ترشا ىسيل ېيسلطان رضد ( هڅد مرمول كو
 فيمزار شر

   )، پشاور1167بكس  پست(
         ټلفون      622 199 0796

0799 835 263                          
  iammazar@hotmail.com  بريښنا پته
 www.iam-afghanistan.org  بريښنا پاڼه

 
 )PSD(    ىرګمل ګپرمخت زيولنټد  -همتا 
  )آمر رامګد پرو( ىاهللا سلطان حيذب ښاغلۍ

و د چار ويد بهرن كړس( ذرګقاسم  رزاي، د م276 رهيكور شمد
 هيناح مهيدر) كيڼ لور ته استير

 فيشر مزار
         ټلفون      128 505 0700

0799 254 938                          
  psdmazar@hotmail.com  بريښنا پته

 
 )WWI(  سازمان والړيلپاره ن وښځد  ښځې
 ىك فيدفتر په مزار شر يمه ايزد اكبر س

 فيشر مزار ،هڅكو نياسيدروازه، د اكه  تيجمهور د
   )35پست بكس (

 www.womenforwomen.org  بريښنا پاڼه
 
 )JDAI(  ىمرست پراختيايي ېوالړين ېګډ

  )ىكوونكورانسجام  رامګد پرو( ننگيح مارك ښاغلۍ
 كړس ى، د كاه فروش2 رهيشم كورد

 فيشر مزار
         ټلفون      035 506 0700

0088 216 2127 6131                          
0099 897 130 5971                          

  jda_mazar@jdapost.com  بريښنا پته
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ملتونو د مرستو  روګد مل ېپه افغانستان ك - وناماي

 )UNAMA(  پالوى
  )د دفتر مشر( گوانگ كانگ ښاغلۍ

 كړس ىمتر تيښلوڅدروازه،  انيشاد د
 فيشر مزار

         ټلفون      910 106 0700
  unamamazar@un.org  بريښنا پته

  cong@un.org  
 www.unama-afg.org  بريښنا پاڼه

 
 ړملتونو د ماشومانو د مالت روګد مل - ونسفي

  ) UNICEF(  صندق
 فيمزار شر

         ټلفون      5535 292 376 0087
 www.unicef.org  بريښنا پاڼه

 
 )PWJ(د جاپان د سولې وږمه  

  )سير ولوټد ( وجويم  ايتتسو ښاغلۍ
 فيمزار شر
  pwjmazar@zah.att.ne.jp  بريښنا پته

  meet@peace-winds.org  
 www.peace-winds.org/en  بريښنا پاڼه

  
 پروان
 )ASCHIANA(  دفتر انهيد آش
 كاريچار

         ټلفون      208 224 0700
 

 )CHA(  انسجام دفتر دمرستو ىد بشر
  )د دفتر آمر( ىبهادر ىمحمد نب ښاغلۍ
 چوك كاريد چار ك،ړس تيد وال
 كاريچار

 www.cha-net.org  بريښنا پاڼه
 

 )BRAC(  هيټپراختياكمد بنګله ديش د كليو د 
 بند ته مخامخ نايښنو، د بر پارچه
 كاريچار

         ټلفون      055 236 0700
0088 216 2113 9690                          

 www.bracafg.org  بريښنا پاڼه
 

 )PIHE(  وتيتيانست وړك زده وړد پروان د لو
  )سير ځىد پوهن( ىصابر صابر ښاغلۍ

 ارښپروان  د
         ټلفون      286 225 0700

 )JEN(  سازمانونه بيړنيد جاپان 
 هيكور ته مخامخ، دوهمه ناح ىد وال

 كاريچار
         ټلفون      921 280 0700

  tamari@jen-npo.org  بريښنا پته
 www.jen-npo.org  بريښنا پاڼه

 
 )GRO(  آر، او  موسسه ،ىد ج

  )د دفتر مشر( ىمحسن سنگر ريانجن ښاغلۍ
 كاريچار

         ټلفون      627 286 0700
 
 )NSP/OC(  هيټكم ىمشورت رامګپرو وستونيپ ىد مل
  )مشر ىلډد ( محفوظ ريانجن ښاغلۍ

 روغتون ترشا كاريچار د
 كاريچار

         ټلفون      580 248 0700
0088 216 2113 4058                          

  parwan@nspafghanistan.org  بريښنا پته
 www.nspafghanistan.org  بريښنا پاڼه

 
 )AWSE(  موسسه ىمياو تعل  ىخدمات وښځدافغان 
  )سير يىاجرا( ىستارز گلثوم همحترم
 )دننه ګىانڅچارود  ودښځد (ارښكاريد چار
 ارښ كاريد چار

         ټلفون      132 326 0799
0799 188 762                          

  awse_g@yahoo.com  بريښنا پته
  

  پكتيا
د افغان معيوبينو لپاره د بايسكل چلولو او  -ابرار 
 )AABRAR(  موسسه ىتفريح ىبيا رغون
  )سرپرست( ميمحمد نس ښاغلۍ
  نوګار

         ټلفون      558 273 0700
  Mohdnaseem_naseem@yahoo.com  بريښنا پته
 www.aabrar.org  بريښنا پاڼه

  
    رامونهګپرو يىد افغانستان لپاره روغتا – نايابن س

)IbnSina-PHPA( 
  )آمر ىد پروژ( ميداكتر محمد فه ښاغلۍ
 ىدږبانك ته ن ايد پكت
 زيگرد

         ټلفون      007 237 0799
0799 237 006                          

0088 216 5020 5583                          
  ibnsinapaktia@yahoo.com  بريښنا پته

 پراختياييد  نوتولايد متحدو ا ېافغانستان ك
 )REACH(  رامګپرو يېايسازمان روغت

  )مشاور يىايروغت( داكتر احمداهللا ښاغلۍ
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 كهړدوس تيوال د
 زيگرد

         ټلفون      804 314 0799
  aahmadullah@msh.org  بريښنا پته
 www.msh.org/afghanistan  بريښنا پاڼه

 
خپلواك  نووتخدم ىسمون او ملك ىد ادار
 )IARCSC(    ونيسيكم

  )سير( جوشان ىعل غالم ښاغلۍ
 ىكۍمقام په ودان تيد وال
 زيگرد

         ټلفون      062 407 0799
 www.iarcsc.gov.af  بريښنا پاڼه

 
  ونيسيحقونو خپلواك كم ىد 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

 
 )WADAN(  اداره هيريلپاره خ ګد افغانستان د پرمخت

  )ىكوونكورانسجام ( ىسردار ول داكتر ښاغلۍ
 ىدږنته  لټهو ىدوب
 زيگرد ،ارښ ىنو

         ټلفون      299 045 0700
0799 142 870                          

  drsardar@wadan.org  بريښنا پته
  drsardar24@yahoo.com  
 www.wadan.org  بريښنا پاڼه

 
 )SHAD(  دفتر ىخدمات پراختيامرستو او  ىد بشر
  )ۍونكټپل ىد پروژ( وميق داكتر ښاغلۍ
كور ته  ىد وال( يودان ىنظام ۍفا روغتون، پخواند دارالش

 )ىدږن
 زيگرد

         ټلفون      270 188 0799
  mail@shade.org.af  بريښنا پته
 www.shade.org.af  بريښنا پاڼه

  
 )PU(  پوهنتون ايد پكت
  )سيد پوهنتون ر( ازينور محمد ن داكتر ښاغلۍ
 زيگرد

        ټلفون      887 231 0799
 )PIN(  فترد نيد پ
 زيگرد

         ټلفون      023 142 0799

  afghanistan@peopleinneed.cz  بريښنا پته
 www.peopleinneed.cz  بريښنا پاڼه

 
  دياكت -سازمان  ويهمكار پراختيايياو  ىكيد تخن

)ACTED( 
  )د دفتر آمر( نيشاه محمود حقب ښاغلۍ

 ګنڅمخابراتو دفتر تر  د
 زيگرد

         ټلفون      783 138 0799
  gardez@acted.org  بريښنا پته
 www.acted.org  بريښنا پاڼه

  
 )GTZ/ BEPA(  رامګپرو وړزده ك ىد اساس ديز ىت ىدج

  )مسئوول انويدسر مرب يډز ټى ىدج( عبد الملك همت ښاغلۍ
 )ګنڅ تردفتر  تيد امن( ىدږپوهنتون ته ن ايپكت  ن،يل ىغزن د
 ايپكت

         ټلفون      311 582 0796
  abdulmalik.hemmat@yahoo.com  بريښنا پته
 www.gtz.de  بريښنا پاڼه

 
 )MSH(  لپاره د علومو اداره ايد رغت
  )مشاور يىايروغت ىتيوال( احمداهللا ښاغلۍ
 زيگرد

         ټلفون      804 314 0799
 www.msh.org/afghanistan  بريښنا پاڼه

 
 )IRC(  هيټكم والهړين ىد ژغورن
  )ىكوونكورانسجام  سيمه ايز( ىگل باركز حضرت ښاغلۍ

 )ګنڅتر ګىانڅ ىتيد افغانستان بانك د وال( كړس تيوال د
 زيگرد

         ټلفون      082 394 0799
  gardezfc@afghanistan.theirc.org  بريښنا پته

  info@afghanistan.theirc.org  
 www.theirc.org  بريښنا پاڼه

 
 )UMCOR(  هيټمتحده كم ستيد مرستو لپاره د متد

  )د دفتر مشر( ستنيكر شليم ښاغلۍ
 زيگرد

         ټلفون      883 393 0799
0799 393 885                          

  garlog@umcor-afghanistan.org  بريښنا پته
 www.umcor-ngo.org  بريښنا پاڼه

 
  
 )UNDSS(  سازمان ىتيملتونو امن روګد مل
 زيگرد

         ټلفون      470 037 0700
0799 371 963                          
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0088 216 5110 8836                          
  mahmood@un.org  بريښنا پته

  massart@un.org  
 
 )UNHCR(   ىشنريكم ىعال والوډملتونو د ك روګد مل
 زيگرد

         ټلفون      088 341 0799
0700 295 028                          

0088 216 5112 1666                          
  Milambo@unhcr.ch  بريښنا پته

  shinwarf@unhcr.ch  
 www.unhcr.org  بريښنا پاڼه

 
 )NSP/OC(  هيټكم ىمشورت رامګپرو وستونيپ ىد مل
  )مشر ىلډد ( اهللا ميكل ريانجن ښاغلۍ

 ىغزن-ايتد پك ،ګړان استيرد اياو پراخت ىارغونيد ب ويكل د
 )ىدږته ن ګړدفتر ان UNHCRاو  ونامايد ( كړس
 زيگرد

 www.nspafghanistan.org  بريښنا پاڼه
 
 )IOM(  سازمان والړين كډوالۍد 
 ګړملتونو د سازمان ان روګد مل
 زيگرد

         ټلفون      838 004 0799
0088 216 8980 0576                          

  iomgardez@eikmail.com  بريښنا پته
 www.iom.int/afghanistan  بريښنا پاڼه

 
ملتونو د مرستو  روګد مل ېپه افغانستان ك - وناماي

 )UNAMA(  پالوى
  )د دفتر سرپرست( آن فالر ښاغلۍ
 پروژه راتيد ز ن،يدارالمعلم
 زيگرد

         ټلفون      200 106 0700
  unamagardez@un.org  بريښنا پته

  illarionov@un.org  
 www.unama-afg.org  ريښنا پاڼهب

  
 پكتيكا

 )BRAC(  هيټكمد بنګله ديش د كليو د پراختيا
 شرنه 

         ټلفون      579 477 0799
0088 216 3331 2130                          

 www.bracafg.org  بريښنا پاڼه
 )CDU(  هاد ودانوولو ادر واديد ه

  )آمر ايز مهيس( محب اهللا خان ريانجن ښاغلۍ
 شرنه

         ټلفون      905 065 0700

0088 216 2122 7723                          
  cduafghan@yahoo.com  بريښنا پته
 www.cduafgan.org  بريښنا پاڼه

 
  پنجشير

 )Emergency(  روغتون ىمرجنسيد ا
  )د روغتون آمر( اكبر جان ښاغلۍ
 عنابه

         ټلفون      574 228 0700
  emergency@emergency.it  يښنا پتهبر

 www.emergency.it  بريښنا پاڼه
 
 )NSP/OC(  هيټكم ىمشورت رامګپرو وستونيپ ىد مل
  )مشر ىلډد ( ليجم ريانجن ښاغلۍ

 روغتون تر شا ايمرجنسيد  ،ىعنابه ولسوال د
 ارښ ريد پنجش

         ټلفون      3590 8444 216 0088
  panjshair@nspafghansitan.org  بريښنا پته
 www.nspafghanistan.org  بريښنا پاڼه

 
  تخار
 )ARE(  موسسه ىارغونيد ب امهريد آر
  )مسؤل كوړيد ا( مسعود سرور ښاغلۍ
 كړس وډد كمان
 تالقان

         ټلفون      654 203 0700
 

 )TU(  د تخار پوهنتون
  )سيد پوهنتون ر( ىنظر دشت صاحب ښاغلۍ
 تالقان

         لفونټ      539 709 0700
 

  دياكت -سازمان  ويهمكارپراختيايي او  ىكيد تخن
)ACTED( 

 ىكوونكورانسجام  يمه ايزد س( عبدالقهار ريانجن ښاغلۍ
  )اليمرست
  هڅكو هيمشتان د

 تالقان
         ټلفون      742 706 0700

0088 216 5060 1527                          
  qahar@acted.org  بريښنا پته

 www.acted.org  ښنا پاڼهبري
  ټولنه هوساينېد جاپان د مرستو او 

  )AAR-Japan( 
  )آمر رامګد پرو( مساتو تابه ښاغلۍ

 كړس مياحمد دو ريم اضي، د ر88 رهيشم كورد
 تالقان ،پارك ىليفام 300 د

         ټلفون      076 007 0700
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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 اداره ايغتود ر

  )مشاور يىايروغت ىتيوال( ىاحمد ول ښاغلۍ
 تالقان

         ټلفون      861 704 0700
 www.msh.org/afghanistan  بريښنا پاڼه

 
 )SCA( هيټكم دنيسو لباره د  افغانستاند

  )آمر رامګد پرو( داهللايحم ديداكترس ښاغلۍ
  كړس ګسن ىد سرا ه،څاوومه كو
 تالقان

         ټلفون      0078 561 075
0700 706 659                          

  dr.hamidullah@sca.org.af  بريښنا پته
 www.swedishcommittee.org  بريښنا پاڼه

 
 )Concern(  سازمان والړيد كانسرن ن
  )ۍكوونكورانسجام  رامګد پرو( اسلم محمد ښاغلۍ
 رستاق

   )، كابل2016پست بكس (
         ټلفون      0289 228 376 0087

  mohammad.aslam@concern.net  بريښنا پته
 www.concern.net  بريښنا پاڼه

 
 )Concern(  سازمان والړيد كانسرن ن
  )اليمرست سير ولوټد ( فنسياست لوك ښاغلۍ
 د جامع جومات تر شا ك،ړمحمد نظر س ليد 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  
 oncern.netپwww.c  بريښنا پاڼه

 
 )Concern(  سازمان والړيد كانسرن ن
  )ۍكوونكورانسجام  رامګد پرو( گرانا جس ښاغلۍ
 ورسج

         ټلفون      0509 5426 216 0088
  jess.garana@concern.net  بريښنا پته
 www.concern.net  بريښنا پاڼه

 
 )ME(  موسسه ستيا شنيد م

  )سير ولوټد ( گروكو ركما ښاغلۍ
  كړمحمد نظر س ليد وك
 تالقان

         ټلفون      699 865 0799
0088 216 5420 0531                          

  mark.grewcoe@miseast.org  بريښنا پته
 www.miseast.org  بريښنا پاڼه

 
 )RI(  مرستو موسسه والوړيد ن

  )مسؤل كوړيد ا( اهللا بينج ريم ښاغلۍ
 )ىپه لور الره ك رډګ يىد تالقان د مركز نه د هوا( كړس مځپن

 تالقان
         ټلفون      788 708 0700

 www.ri.org  بريښنا پاڼه
 

 )AWSE(  موسسه ىمياو تعل  ىخدمات وښځدافغان 
  )سير يىاجرا( ىستارز گلثوم همحترم
 )دننه ګىانڅچارود  ودښځد (ارښد تخار 
 ارښتخار

         لفونټ      132 326 0799
0799 188 762                          

  awse_g@yahoo.com  بريښنا پته
 
 )GTZ/ BEPA(  رامګپرو وړزده ك ىد اساس ديز ىت ىدج

  )سالكار ولوړلود تونويدظرف( يىايآر وبيمحمد ا ښاغلۍ
 كړست س ايد ر ى، د پوهنTTCتخار
 تخار

         ټلفون      684 394 0799
  ayub.aryayee@yahoo.com  بريښنا پته
 www.gtz.de  بريښنا پاڼه

 )TdH(  ديس هوميس دفتر يرټد
  )ۍكوونكورانسجام  ىد پروژ( محمود فضل ښاغلۍ
 رستاق

         ټلفون      379 702 915 0092
  tdhswepesh@brain.net.pk  بريښنا پته
 www.tdhafghanistan.org  بريښنا پاڼه

 
 )CAF(  دفتر ړمالتد  ويد افغانستان د كورن -كف 
جومات ته  ىد باجور( كړس ىسيد ل ه،څكو ړىكور، لوم ړىلوم
 )ىدږن

 تالقان
         ټلفون      0362 5559 216 0088

 www.caf.org.af  بريښنا پاڼه
 

 )NSP/PMU(  د ملى بيوستون پرګرام مشورتى كميته 
  )آمر ىتيوال( ىفيظر ليمحمد اسمع ريانجن ښاغلۍ
 تالقان

         ټلفون      248 229 0799
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0700 705 045                          
  Takhar@nspafghanistan.org  بريښنا پته
 www.nspafghanistan.org  بريښنا پاڼه

 
 جوزجان  

 )AHRO(  حقونو سازمان ىد افغانستان د بشر
  )همسؤل كوړيد ا( ىميمغفرت صم همحترم
 ىودان ىلااروښمنزل، د  ميدو

 شبرغان
         ټلفون      413 410 0799

  achr98@yahoo.com  بريښنا پته
  achr98@hotmail.com  

 
  سازمان پراختيايياو  مرستندوى ټسټونډد ا

)ADRA( 
  )د دفتر آمر( براتاو نسيد ښاغلۍ
 شبرغان

         ټلفون      516 411 0799
  d.baratov@adra-af.org  بريښنا پته
 www.adra.org  بريښنا پاڼه

 
 )BRAC(  هيټكمنګله ديش د كليو د پراختياد ب
 شبرغان ،كړبند سرپل س د

         ټلفون      005 112 0799
0088 216 2117 6393                          

 www.bracafg.org  بريښنا پاڼه
 

 )MOVE(  موسسه ىنيد تحرك د هوسا
  )آمر ىد پروژ( روف ديس ښاغلۍ
ته مخا  جوماتاتفاق ( كړس زونيتلو نهييكور، د آ ميكر ىد حا ج
 )مخ

 شبرغان
         ټلفون      013 266 0799

  move.jawzjan@gawab.com  بريښنا پته
 

 )JIHE(  وتيتيانست وړزده ك وړد جوزجان د لو
  )سير ځىد پوهن( بياهللا حب بيحب ښاغلۍ
 شبرغان

         ټلفون      0204 751 075
0799 411 499                          

 
 )GRO(  آر، او  موسسه ،ىد ج

  )د دفتر مشر( اهللا بيحب ريانجن ښاغلۍ
 شبرغان

         ټلفون      694 150 0799
  habib_5253@hotmail.com  بريښنا پته

 

-SC(  كايامر -دفتر  ىساتن ىد ماشومانو د خوند
USA( 
  )هآمر رامګد پرو( رابسن نيل همحترم
 شبرغان

         ټلفون      988 476 0799
0087 376 269 2745                          

  lrobson@savechildren.org  بريښنا پته
  shibgenacct@savechildren.org  
 www.savethechildren.org  بريښنا پاڼه

 
-SC(  لستانګان -دفتر  ىساتن ىد ماشومانو د خوند

UK( 
  )آمر رامګپرو يىايد روغت( سنتا ښاغلۍ

 كړس زونيلوټ انايآربندر، د  ىآقچ د
 شبرغان

         ټلفون      639 500 0700
0700 500 639                          

  stamang@psh.paknet.com.pk  بريښنا پته
  santa165@gawab.com  

 
 )UNHCR(   ىشنريكم ىعال والوډملتونو د ك روګد مل
  )مسؤل كوړيد ا( مزادهيكر ريمحمد قد ښاغلۍ
 شبرغان

         ټلفون      160 023 0799
0799 435 394                          

0088 216 5110 0857                          
  afgjj@unhcr.ch  بريښنا پته

  jawzjan@unhcr.euraf.net  
 www.unhcr.org  بريښنا پاڼه

  
 )NSP/OC(  هيټكم ىمشورت رامګپرو وستونيپ ىد مل
  )مشر ىلډد ( داهللايعب ريانجن ښاغلۍ

كهنه ( ىلور رانوګد زر ك،ړس ېاشتيم ېكور، د سر ديرش ىحاج د
 )ته مخامخ ىفروش
 شبرغان

         ټلفون      885 047 0700
  jawzjan@nspafghanistan.org  بريښنا پته
 www.nspafghanistan.org  بريښنا پاڼه

 
 )TF(  موسسه ډرفنټيد 

  )آمر ىد پروژ( مثمر ليمحمد اسمع ښاغلۍ
 )ىدږسرف دفتر ته ن(سرك  نمايكور، دس نيام ىد قار

 ارښد آقچه 
         ټلفون      560 745 0797
0799 721 526                          

0088 216 5119 0481                          
  dmt-jawzjan-pm@tearfund.org  بريښنا پته

  dmt-jawzjan-ac@tearfund.org  
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 www.tearfund.org  بريښنا پاڼه
 
 )STEP(  موسسه پراختيايياو  يىايروغت - پټس

  )سيزريا مهيس( زاده ىمولو ريعبدالبص ښاغلۍ
 هڅكو ۍمساريد س
 ارښشبرغان   د

         ټلفون      943 202 0799
0786 270 286                          

  step.jawzjan@gmail.com  بريښنا پته
  

 خوست
 ونهخدمت پراختيايياو  ىبشرد افغانستان لپاره 

)DHSA/TKG( 
  )د دفتر آمر( اهللا قيصد ىحاج ښاغلۍ
 ترشا لمستونيم ىد دولت

 ارښد خوست 
         ټلفون      346 137 0799

  dhsa_khost@yahoo.com  بريښنا پته
 www.thekillidgroup.com  بريښنا پاڼه

 
 )BEA(  ړىزده ك ىد افغانانو لپاره اساس

  )د دفتر سرپرست( نور پادشاه شاكر ښاغلۍ
 پروژه باغ

 ارښد خوست  ،د خوست بازار
         ټلفون      115 137 0799

بريښنا پته
  

noorbaadshahshakir_agbased@yahoo.com  
 

  مرستو دفتر ىاو بشر ىارغونيد افغانستان د ب
)BAHIR( 

  )اليمرست سيد ر( جان مينع ښاغلۍ
 )شاتر نمايد خوست س( تيمارك ى، د جاللپوړ ړىلوم

 ارښد خوست 
         ټلفون      689 210 0799

0799 110 212                          
  

 )KU(  د خوست پوهنتون
  )سيد پوهنتون ر( اضيمحمد ف ضيف ښاغلۍ

 ارښد خوست 
         ټلفون      230 249 0799

 
 )MSH(  لپاره د علومو اداره ايد رغت
  )شاورم يىايروغت ىتيوال( سردار ىسخ ښاغلۍ
 خوست

         ټلفون      091 889 0708
  sakhisardar@yahoo.com  بريښنا پته

 

 )IMC(  پالوى والړين ايد روغت
  )آمر ىد پروژ( محمد عاطف ضيداكتر ف ښاغلۍ

 ىدږكور ته ن ىوال د
 ارښخوست  د

         ټلفون      614 350 0799
  drfaizmatif@yahoo.com  بريښنا پته
 www.imcworldwide.org  بريښنا پاڼه

  
 )IRC(  هيټكم والهړين ىد ژغورن
  )ۍكوونكورانسجام  يمه ايزس( خان سالمت ښاغلۍ

 ىدږته ن ىدرواز ىشمال ارښخوست  د
 ارښخوست  د

         ټلفون      190 135 0799
0088 216 2144 7655                          

  irckhost@afghanistan.theirc.org  بريښنا پته
  info@afghanistan.theirc.org  
 www.theirc.org  بريښنا پاڼه

 
 )FCCS(  اديبن ىولنټ ىاو مدن ګد فرهن
  )د دفتر مشر( محمد رينظ ښاغلۍ

 ارښخوست  د
         ټلفون      5700 5551 216 0088

 www.afghanfccs.org  بريښنا پاڼه
 

 )AWSE(  موسسه ىمياو تعل  ىخدمات وښځدافغان 
  )سير يىاجرا( ىستارز گلثوم همحترم

 ارښد خوست 
         ټلفون      132 326 0799
0799 188 762                          

  awse_g@yahoo.com  بريښنا پته
  
 )NDI(  وتيتيانست كيموكراتډي ىمل

  )آمر( محمد ازين ښاغلۍ
 ارښخوست  د

         ټلفون      656 135 0799
  nmandozai@ndi.org  بريښنا پته
 www.ndi.org  بريښنا پاڼه

  
 دايكندى

 )CCA(  مركز ويافغانستان لپاره د همكار
 ىان ولسوالغد چپرك بازار، د ال

 شهرستان
         ټلفون      8007 2113 216 0088

 sarwarhussaini@aol.com  بريښنا پته
  

 ونهخدمت پراختيايياو  ىبشردافغانستان لپاره  
)DHSA/TKG( 

  )د دفتر سرپرست( ىديحم ىولعبدال ريانجن ښاغلۍ



 ضميمه 

 4

 ىدږد 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

 
 )CoAR(  د افغانانو لپاره د مرستو برابرول

  )آمر ىد پروژ( ميظمحمد ع ريانجن ښاغلۍ
 ىان ولسوالغد ال
 ارښ ىكنديدا د ،ىچپراسك كل د

              ټلفون      246 223 0799
  coar_kbl@yahoo.com  بريښنا پته
 www.coar.org  بريښنا پاڼه

 
  ونيسيحقونو خپلواك كم ىد افغانستان د بشر

)AIHRC( 
 ارښ ىكنديدا د

         ټلفون      8556 8444 216 0088
 www.aihrc.org.af  بريښنا پاڼه

 
 )UWS(  ولنهټد افق 
 ىولسوال اموريم د
 ارښ ىكنديدا د

         ټلفون      1863 3335 216 0088
 

 )Oxfam GB(  موسسه ىب ىد اكسفام ج
 د دهان تاق جومات دره

 ريكد ،ىكل ىد اشترل
 www.oxfam.org.uk  بريښنا پاڼه

 
 )ACF(  موسسه ميد اكشن ف

 ارښ ىكنديد دا
         ټلفون      5450 215 376 0087

 www.actioncontrelafaim.org  بريښنا پاڼه
 

 )BDN(  شبكهپراختيايي د باختر 
  )آمر ىد پروژ( ىوسفزياهللا  سيو ښاغلۍ

 سنتر ىلين ،ىد خاولك كل
         ټلفون      2596 432 077
0796 584 711                          
077 209 0413                          

  ,Whasam.bdf@gmail.com  بريښنا پته
  hafiz_faqiree@gmail.com  
 www.bdn.org.af  بريښنا پاڼه

 
 )NSP/OC(  هيټكم ىمشورت رامګپرو وستونيپ ىد مل
  )مشر ىلډد ( جان ىعل ريانجن ښاغلۍ

 )لورته يځديدفتر لو UNOPSد (مركز  ىلين د
 ارښ ىكنديد دا

 www.nspafghanistan.org  بريښنا پاڼه
  

 زابل
    رامونهګپرو يىد افغانستان لپاره روغتا – نايابن س

)IbnSina-PHPA( 
  )سرپرست ىد پروژ( داكتر فضل رحمان ښاغلۍ
 ىدږته ن ىودان تيد وال
 ارښزابل  د

         ټلفون      3930 3331 216 0088
  

 سرپل
    رامونهګپرو يىد افغانستان لپاره روغتا – نايابن س

)IbnSina-PHPA( 
  )آمر ىد پروژ( ىداكتر محمد جواد عثمان ښاغلۍ

  )ىدږروغتون ته ن(رحمت آباد 
 ارښد سرپل  

         ټلفون      384 149 0799
0799 149 385                          

0088 216 3332 9441                          
  jawadosmani@yahoo.com  بريښنا پته

 
 )CoAR(  و لپاره د مرستو برابرولد افغانان
  )آمر سيمه ايزس( ىاهللا نعمان عيرف ښاغلۍ
 ىدږته ن ۍودان نمايد س
 ارښسرپل  د ،ارښ ىنو

         ټلفون      335 127 0799
  coar_kbl@yahoo.com  بريښنا پته
 www.coar.org  بريښنا پاڼه

 
 )PWJ( وږمه ىد سولد جاپان 
  )سير ولوټد ( ىرايه كوير همحترم
 ارښسرپل  د ،ارښ ىنو

         ټلفون      837 264 0798
  pwjsarep@zah.att.ne.jp  بريښنا پته

  pwjmazar@zah.att.ne.jp  
 www.peace-winds.org/en  بريښنا پاڼه

 
-SC(  كايامر -دفتر  ىساتن ىد ماشومانو د خوند

USA( 
 ارښسرپل  د

         ټلفون      961 043 0799
0799 043 962                          

0087 376 291 5295                          
  sarigenacct@savechildren.org  بريښنا پته
 www.savethechildren.org  بريښنا پاڼه
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 )NSP/OC(  هيټكم ىمشورت رامګپرو وستونيپ ىد مل
  )مشر ىلډد ( ىنب ريانجن ښاغلۍ

 مخامخدار جومات ته  دامګد  ك،ړدفتر سد وناماي د
 ارښسرپل  د ،ارښ ىنو

         ټلفون      430 151 0799
  sarepul@nspafghanistan.org  بريښنا پته
 www.nspafghanistan.org  بريښنا پاڼه

  
  

 سمنګان
 ونهخدمت پراختيايياو  ىبشرد افغانستان لپاره  
)DHSA/TKG( 

  )د سرپرست قائم مقام( ميقس ديس ښاغلۍ
 ىدږته ن نمايس ړېز
 بكيا

         ټلفون      884 553 0700
 www.thekillidgroup.com  بريښنا پاڼه

 
 )Afghanaid(  موسسه يډد افغان ا
  )آمر رامګد پرو( عبدالصمد ښاغلۍ
  )ته مخامخ تيمستوف( كړس 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

 
  سازمان پراختيايياو  مرستندوى ټسټونډد ا

)ADRA( 
 بكيا

 www.adra.org  بريښنا پاڼه
  

 )BRAC(  هيټكمد بنګله ديش د كليو د پراختيا
 كړرستم د تخت س د
 بكيا

         ټلفون      348 216 0799
0088 216 2115 6255                          

 www.bracafg.org  بريښنا پاڼه
 
 )PIN(  دفتر نيد پ

 د صوف دره
 بكيا ،ىولسوال نيد پوئ

         ټلفون      850 995 0798
  afghanistan@peopleinneed.cz  بريښنا پته
 www.peopleinneed.cz  بريښنا پاڼه

  
 )AMI(  موسسه والهړيمرستو ن يىايد روغت
  )آمر كيلوجست د( نيحرف بود ښاغلۍ

 كړس مځپن
 بكيا ،نيمامور كارته

         ټلفون      851 403 0700
  amisamangan@amifrance.org  بريښنا پته
 www.amifrance.org  بريښنا پاڼه

 
 )NSP/OC(  هيټكم ىمشورت رامګپرو وستونيپ ىد مل
  )مشر ىلډد ( فضل الحق ريانجن ښاغلۍ

 ىسيل ىد عال بكيد ا ،استير اياو پراخت ىارغونيد ب ويكل د
 كړس
 بكيا

         ټلفون      645 150 0799
  samangan@nsapafghanistan.org  بريښنا پته
 www.nspafghanistan.org  بريښنا پاڼه

  
 غزنى

د افغان معيوبينو لپاره د بايسكل چلولو او  -ابرار 
 )AABRAR(  موسسه ىتفريح ىبيا رغون
  )سرپرست( نياطهر الد ښاغلۍ
 ارښ ىد غزن

         ټلفون      5585 858 077
  aabrar_kabul@yahoo.com.au  بريښنا پته
 www.aabrar.org  بريښنا پاڼه

 
 )CoAR(  د افغانانو لپاره د مرستو برابرول

  )آمر ىد پروژ( گل زاده ريانجن ښاغلۍ
 هڅكو ىسيل دد نجونو ېد جهان ملك

 ارښ ىغزن د
         ټلفون      400 363 0700

0799 391 814                          
  coar_kbl@yahoo.com  بريښنا پته
 www.coar.org  بريښنا پاڼه

 
 )HAFO(  موسسه ىسره د مرست روګد افغانستان بز

  )آمر زيا مهيس( احسان ريانجن ښاغلۍ
 )ىدږته ن ىسيل ىعال نيد شمس العارف(پالن  ميدر
 ارښ ىد غزن

         ټلفون      219 234 0799
0799 227 468                          

  hafo_ghazni@yahoo.com  بريښنا پته
 

 )UWS(  ولنهټد افق 
 نوآباد بازار د

 ارښ ىد غزن
         ټلفون      890 330 0799

 
 )BDN(  شبكه پراختياييد باختر 
  )آمر ىد پروژ( ىقيصد سيرويداكتر م ښاغلۍ
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 ارښ ىد غزن
         ټلفون      895 337 0799

0700 019 782                          
  msidiqi.bdf@gmail.com  بريښنا پته

  mamehrzad.bdf@gmail.com  
 

 )BRAC(  هيټكمد بنګله ديش د كليو د پراختيا
 )ىدږته ن رډګ يىهوا(آباد  دريح

 ارښ ىد غزن
         ټلفون      993 077 0700

 www.bracafg.org  بريښنا پاڼه
 
 )GRO(  ، او  موسسهآر ،ىد ج

  )د دفتر مشر( عمران ديس ريانجن ښاغلۍ
 ارښ ىد غزن

         ټلفون      258 152 0799
 
 )MSH(  لپاره د علومو اداره ايغتود ر

  )مشاور يىايروغت ىتيوال( ىصاف ونيهما ښاغلۍ
 ارښ ىد غزن

         ټلفون      566 027 0799
 www.msh.org/afghanistan  بريښنا پاڼه

 
 )SDO(  موسسه پراختيايي ىد سنائ
 )ىدږته ن ىسيل ىعال نيد شمس العارف(پالن  ميدر
 ارښ ىد غزن

         ټلفون      129 003 0799
0799 394 897                          

 www.sanayee.org  بريښنا پاڼه
 

 )CPAU(  ولنهټ ويلپاره د همكار ىووالياو  ىد سول
  )مسؤل كوړيد ا( رجواد باهن ريانجن ښاغلۍ
 مركز ىماش، د جاغور ګسن

      ىجاغور
 
 )SCA(  هيټكم دنيسو افغانستان لپاره د د

  )اليمرست سير ايز مهيد س( جان بيحب ښاغلۍ
 هډ، د قره باغ ا56نمبر 
 ارښ ىغزن د

         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(  هيټكم ىمشورت رامګپرو وستونيپ ىد مل
  )آمر ىتيوال( ىعبداهللا آزاد زو ښاغلۍ
 ىاځتم  روټ، د كندهار د مو3 پالن

 ارښ ىغزن د
         ټلفون      008 371 0799

0088 216 2113 4073                          
  ghazni@nspafghanistan.org  بريښنا پته
 www.nspafghanistan.org  بريښنا پاڼه

 
 )NAC( هيټكم ىنارو افغانستان لپاره د د

  )آمر رامګد دفتر د پرو( ىقاسم نور ښاغلۍ
 ىد فرخ( 40پوسته  ك،ړس ىسيلدد نجونو ې د جهان ملك

 )رستورانت ترشا
 ارښ ىد غزن

         نټلفو      191 898 0777
0786 571 574                          

  qnoori@nacaf.org  بريښنا پته
 www.afghanistan.no  بريښنا پاڼه

 
 )Nye(  دفتر ىشنيو ندهګړد  ىد ن

  )د دفتر سرپرست( عبدالرووف ښاغلۍ
 )ىدږته ن ىسيل ىعال نيد شمس العارف(پالن  ميدر
 ارښ ىد غزن

         ټلفون      722 656 0700
 www.thekillidgroup.com  بريښنا پاڼه

 
 )AWSE(  موسسه ىمياو تعل  ىخدمات وښځدافغان 
  )سير يىاجرا( ىستارز گلثوم همحترم
 مبارك ىمو
 ارښ ىغزن

         ټلفون      132 326 0799
0799 188 762                          

  awse_g@yahoo.com  بريښنا پته
  awhca_g06@yahoo.com  
 غور

 )Afghanaid(  موسسه يډد افغان ا
  )آمر ىتيوال رامګد پرو( ىاحمد ايمحمد ض ښاغلۍ
 چغچران

         ټلفون      169 069 0797
0798aa405 611                          

0088 216 8440 0129                          
  ghorppm@afghanaid.org.uk  بريښنا پته

  ghorproad@afghanaid.org.uk  
 www.afghanaid.org.uk  بريښنا پاڼه

 )UWS(  ولنهټد افق 
 كړس ىقوماندان د
 ارښغور  د

  ufuqorg@yahoo.com  بريښنا پته
 

  )Oxfam GB(  موسسه ىب ىد اكسفام ج
 ىدږدفتر ته ن يډد افغان ا
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      لګو سرجن لعل
 www.oxfam.org.uk  بريښنا پاڼه

 
 )ACF(  موسسه ميد اكشن ف

 وارهيتا
         ټلفون      3543 252 376 0087

 www.actioncontrelafaim.org  بريښنا پاڼه
 

 )CHA(  دفتر انسجام دمرستو ىد بشر
  )د دفتر آمر( ىميمحمد نادر رح ښاغلۍ

  د مركز شمال خوا ته ىد تولك ولسوال
 تولك 

         ټلفون      0956 5115 216 0088
  ghore@cha-net.org  بريښنا پته
 www.cha-net.org  ڼهبريښنا پا

 
 )CRS(  آر، اس  موسسه ،ىد س
 212خوا، كور   هيځديلو انويد فامل

      ارښد چغچران 
 www.catholicrelief.org  بريښنا پاڼه

 
 )MADERA(  موسسه رايد مد
  )آمر يمه ايزس( ىسدرك فلور ښاغلۍ
 او پس آباد وارهيتا

 ارښد غور 
         ټلفون      4064 2116 216 0088

  madghor2@inmarsat.francetelecom.fr  بريښنا پته
 
 )NDA(  ولنهټ ايختاپر ىد مل
  )مسؤل كوړيد ا( غفور ريانجن ښاغلۍ
 چغچران

         ټلفون      6703 5110 216 0088
 
 )NSP/OC(  هيټكم ىمشورت رامګپرو وستونيپ ىد مل
  )مشر ىلډد ( رينص ريانجن ښاغلۍ

 نديس روديد هر ،ىدږر ته ندفت UNOPSد ( ډىغون دانويشه د
 )شمال طرف ته
 چغچران
 www.nspafghanistan.org  بريښنا پاڼه

 
 )IAM(  پالوى ىمرستندو والړين

  )همشر ىد پروژ( نيهننلور ست همحترم
 بازار لګد لعل او سرجن
 لګلعل و سرجن

   )9بكس  پست(
         ټلفون      285 199 0796

0088 216 2125 6733                          
  rtl.lal@iamafg.org  بريښنا پته

 www.iam-afghanistan.org  بريښنا پاڼه
  

 فارياب
 پراختياييد  نوتولايد متحدو ا ېافغانستان ك
 )REACH(  رامګپرو يېايسازمان روغت

  )مشاور يىايروغت( ىداكتر كامران حكمت ښاغلۍ
 كړ، د چهار سماوار س45/  1-87 رهيشم كورد
 منهيم

         ټلفون      196 108 0799
  ahdkamran@yahoo.com  بريښنا پته
 www.msh.org/afghanistan  بريښنا پاڼه

 
  ونيسيحقونو خپلواك كم ىد افغانستان د بشر

)AIHRC( 
 منهيم

         ټلفون      0264 2128 216 0088
 www.aihrc.org.af  بريښنا پاڼه

 
 )CHA(  انسجام دفتر دمرستو ىد بشر
  )د دفتر آمر( ىميحمد خان صمم ښاغلۍ

 )ىدږته ن ىاځاو 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(  موسسه ىآر ب ىد پ

  )آمر ىادار( ارفمحمد ع ښاغلۍ
 ىدږاخالص جومات ته ن

 ىاندخو ،ارښ ىنو
         ټلفون      328 448 0799

 www.prb.org.af  بريښنا پاڼه
 

  دياكت -سازمان  ويهمكار پراختيايياو  ىكيد تخن
)ACTED( 

  )ىكوونكورانسجام  سيمه ايز( اندرسن رابرت ښاغلۍ
 كړخانه س ىكور، د كوه يګشراب ب د
 منهيم

         ټلفون      840 173 0799
0088 216 5060 1538                          

  robert.anderson@acted.org  بريښنا پته
  maymana@acted.org  
 www.acted.org  بريښنا پاڼه

 
 )MSH(  لپاره د علومو اداره ايغتود ر

  )مشاور يىايروغت ىتيوال( كامران حكمت ښاغلۍ
 منهيم
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         لفونټ      196 108 0799
 www.msh.org/afghanistan  بريښنا پاڼه

 
-SC(  كايامر -دفتر  ىساتن ىد ماشومانو د خوند

USA( 
  )آمر رامګد پرو( پريپا سايل همحترم
 منهيم

         ټلفون      462 124 0799
0087 376 286 9810                          

  maigenacct@savechildren.org  بريښنا پته
  lpiper@savechildren.org  
 www.savethechildren.org  بريښنا پاڼه

 
-SC(  كايامر -دفتر  ىساتن ىد ماشومانو د خوند

USA( 
 ىاندخو

         ټلفون      249 643 0799
0087 376 287 3055                          

  andgenacct@savechildren.org  بريښنا پته
 www.savethechildren.org  بريښنا پاڼه
 )UNHCR(   ىشنريكم ىعال والوډملتونو د ك روګد مل
  )ريمد( شاهو ليكشم ښاغلۍ

 منهيم
         ټلفون      155 023 0799
0799 568 750                          

0088 216 5110 0657                          
  maimana@unhcr.euraf.net  بريښنا پته

  afgmn@unhcr.ch  
 www.unhcr.org  ا پاڼهبريښن

 
 )NSP/OC(  هيټكم ىمشورت رامګپرو وستونيپ ىد مل
  )مشر ىلډد ( اهللا ليخل ريانجن ښاغلۍ

 منهيم
         ټلفون      454 123 0799

  faryab@nspafghanistan.org  بريښنا پته
 www.nspafghanistan.org  بريښنا پاڼه

 
  )IOM(  سازمان والړين كډوالۍد 
دفتر  رامګپرو والړيد خوراك ن(كور  ىميرح ىحاجخانه، د  ىكوه

 )ته مخامخ
 منهيم

         ټلفون      262 251 0700
0088 216 2113 1260                          

  iom.faryab@eikmail.com  بريښنا پته
 www.iom.int/afghanistan  بريښنا پاڼه

 
 )IAM(  پالوى ىمرستندو والړين

  )همشر ىروژد پ( مارك الن همحترم

 روغتون ابيد فار
 منهيم
   )625بكس  پست(

         ټلفون      781 188 0799
  mmncdpnorth@gmail.com  بريښنا پته
 www.iam-afghanistan.org  بريښنا پاڼه

  موسسه ګاو پرمخت ىد افغانستان لپاره د مرست
)AADA( 

  )آمر ىد پروژ( فيعبداهللا حن ښاغلۍ
 )جومات ته مخامخ فهيم ابوحند اما( كړس دانيم يىد هوا
 ارښ ابيد فار ،نوآباد

         ټلفون      580 878 0799
  ahanif.aada@gmail.com  بريښنا پته
 www.aada.org.af  بريښنا پاڼه

 
 )FIHE(  وتيتيانست وړزده ك وړد لو ابيد فار
  )سير ځىد پوهن( محمد احسان ريش ښاغلۍ

 منهيم
         ټلفون      711 274 0799

 
 )MSI(  افغانستان -موسسه  والهړين ستوپسيد مر
  )سير ولوټد ( ديجاو فرهاد ښاغلۍ

 )درملتون ترشا ديد س( ىدږدفتر ته ن وناماي ،يځخت ارپاركښد 
 ارښ منهيد م

         ټلفون      616 277 0700
0799 856 459                          

0088 216 5552 7194                          
  pd@msi-afg.org  بريښنا پته

  msafghan1@hotmail.com  
 www.mariestopes.org  بريښنا پاڼه

  
 فراه

 
 )CHA(  انسجام دفتر د مرستو ىد بشر
  )د دفتر آمر( ىليملك افغان وك ښاغلۍ

 )ر تهوسويل ل ىاځد برق تم ( كړ، د باغ پل س277 رهيكور شمد
 ارښد فراه 

         ټلفون      389 615 0799
0088 216 5551 8015                          

  farah@cha-net.org  بريښنا پته
 www.cha-net.org  بريښنا پاڼه

 
 )NSP/OC(  هيټكم ىمشورت رامګپرو وستونيپ ىد مل
  )مشر ىلډد ( ىعبدالخالق فكور ريانجن ښاغلۍ

 ارښفراه  د
         ټلفون      4050 2113 216 0088

  farah@nspafghanistan.org  بريښنا پته
 www.nspafghanistan.org  بريښنا پاڼه
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  كاپيسا
 )AU(  پوهنتون ىرونيد الب
  )سيد پوهنتون ر( برش محب ښاغلۍ

 ىمحمود راق
         ټلفون      504 284 0700

0799 200 884                          
 

 )BRAC(  هيټكمد بنګله ديش د كليو د پراختيا
 ىكل ىد بابا عل ل،يخ عبداهللا
 ىراق محمود

         ټلفون      054 236 0700
 www.bracafg.org  بريښنا پاڼه

  
 )TF(  موسسه ډرفنټيد 

  )آمر ىد پروژ( زييعبد الظاهر پا ښاغلۍ
ته  ىسيل ىمسجد ريم(د اشترگرام سرك،  ركور،يدعبدالبش

 )ىدږن
         ټلفون      073 048 0799

  dmt-kapisa-admin@tearfund.org  بريښنا پته
  dmt-kapisa-pm@tearfund.org  
 www.tearfund.org  بريښنا پاڼه
 )GRO(  آر، او  موسسه ،ىد ج

  )د دفتر مشر( نيشجاع الد ښاغلۍ
 ىمحمود راق

         ټلفون      548 153 0700
  
 )MSI(  افغانستان -موسسه  والهړين ستوپسيد مر
  )سير ولوټد ( ديجاو فرهاد ښاغلۍ
 برخه ړىد كوهستان لوم ل،يخان خانور
 سايكاپ

         ټلفون      616 277 0700
0799 856 469                          

0088 216 5552 7194                          
  pd@msi-afg.org  بريښنا پته

  msafghan1@hotmail.com  
 www.mariestopes.org  بريښنا پاڼه

 
 )NSP/OC(  هيټكم ىشورتم رامګپرو وستونيپ ىد مل
  )مشر ىلډد ( ىعبدالهاد ريانجن ښاغلۍ

 بهارلګ
         ټلفون      168 234 0799

0088 216 2113 4059                          
  kapisa@nspafghanistan.org  بريښنا پته
 www.nspafghanistan.org  بريښنا پاڼه

  
 كندز

 )CCA(  مركز ويافغانستان لپاره د همكار

 مركز ارښد 
 ارښد كندز 

         ټلفون      0659 2128 216 0088
 sarwarhussaini@aol.com  بريښنا پته

  
خپلواك  نوخدمتو ىسمون او ملك ىد ادار
 )IARCSC(    ونيسيكم

  )سير( حامد ليعبدالجل ښاغلۍ
ته مخامخ، د چهل دخترانو  ىتخارستان مدرس ك،ړزر س نيسپ
 هڅكو
 ارښكندز  د

         ټلفون      917 547 0799
 www.iarcsc.gov.af  بريښنا پاڼه

 
  ونيسيحقونو خپلواك كم ىد افغانستان د بشر

)AIHRC( 
 خوا سويلي  روغتون  PRTپخته، د  دانيم ه،څكو ليذاخ د
 ارښكندز  د

         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 سازمان ىد افغانستان د بشر

  )مسؤل كوړيد ا( داهللايحم ښاغلۍ
 ىك ويليزر فام نيد كابل بندر، د سپ

 ارښكندز  د
         ټلفون      495 264 0799

  achr98@yahoo.com  بريښنا پته
  achr98@hotmail.com  

 
 -موسسه  ىارغونياو ب ىونړجو ايد افغانستان د ب

 )ARRAF(  فالح
  )ريمد( اهللا ميرح ښاغلۍ
 هڅكو ېد سردر دن،يد كابل م

 ارښكندز  د
         ټلفون      870 270 0799

  arraf_kunduz@yahoo.com  بريښنا پته
 

 )WADAN(  اداره هيريلپاره خ ګختد افغانستان د پرم
  )ىكوونكورانسجام  زيا مهيس( محمد خان ښاغلۍ

 كړس مځجومات، پن قيد ابوبكر صد
 ارښد كندز  ،خواجه مشهد نوآباد،

         ټلفون      682 214 0799
  kmohammad@wadan.org  بريښنا پته

  javedahmadikbl@yahoo.com  
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 www.wadan.org  بريښنا پاڼه
 

 )AIMS(  نستان د معلوماتو د انسجام ادارهد افغا
  )آمر زاي مهيس( الياسداهللا س ښاغلۍ

 د كندزپوهنتون ته مخامخ ،ىك ګړدفتر په ان UNDPد 
 ارښد كندز 

   )د ملګرو ملتونو پراختيايي اداره، 005پست بكس (
         ټلفون      816 243 0799

0700 721 992                          
  asadullah.siyall@undp.org  پتهبريښنا 

  asadullah.siyall@aims.org.af  
 www.aims.org.af  بريښنا پاڼه

  مركز ىاو نجونو لپاره د روزن وښځد افغانستان د 
)ETC( 

  )هسير( قانع ملكه همحترم
 د كابل بندر ه،څكو ىد قهوه خان

 ارښد كندز 
         ټلفون      309 323 0799

0799 206 604                          
  arezo_qanih@yahoo.com  بريښنا پته

 
 )GDS/ DED(  ونهخدمت پراختياييد آلمان 

 كړجرمن هاوس د كابل س
 ارښكندز  د
   )25پست بكس (

         ټلفون      470 455 0799
  dedafg@web.de  بريښنا پته
 www.ded.de  بريښنا پاڼه

 
 )IHSAN(  هيټخپلواكه كمنوتوخدم ىد بشر
 د خان آباد بندر ك،ړخواجان س ديس د

 ارښد كندز 
         ټلفون      087 390 0799

 
  )BRAC(  هيټكمد بنګله ديش د كليو د پراختيا

 كړس ىامام شاه د
 ارښكندز  د

         ټلفون      654 713 0700
 www.bracafg.org  بريښنا پاڼه

 
 )PRB(  موسسه ىآر ب ىد پ

  )ىكوونكورانسجام  ىريرنټود ( ايمحمد ض داكتر ښاغلۍ
 ىارندوڅته مخامخ، د  ىسيندز لكنسوان (باغ ناشر  ك،ړس 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(  دفتر نيد پ

 نوآباد ك،ړد خواجه مشهد س
 ارښد كندز 

         ټلفون      805 398 0799
  afghanistan@peopleinneed.cz  بريښنا پته
 www.peopleinneed.cz  بريښنا پاڼه

 
  دياكت -سازمان  ويهمكار پراختيايياو  ىكيد تخن

)ACTED( 
 ىكوونكورانسجام  سيمه ايزد ( عبدالقهار ريانجن ښاغلۍ
  )اليمرست
 ىجاده آزاد ه،څكو ىخان ىمستر د
 ارښكندز  د

         ټلفون      742 706 0700
  qahar@acted.org  بريښنا پته

  kundez.administration@acted.org  
 www.acted.org  بريښنا پاڼه

  
 )GTZ/ BEPA(  رامګپرو وړزده ك ىد اساس ديز ىت ىدج

  )سالكار ولوړلود تونويدظرف( يىايآر وبيمحمد ا ښاغلۍ
 كړو سړ،  د لورو زده كTTCكندز
 كندز

         ټلفون      684 394 0799
  ayub.aryayee@yahoo.com  بريښنا پته
 www.gtz.de  بريښنا پاڼه

 
 )HNI(  سازمان والړينهيلت نت د

  )آمر رامګد پرو( محمد ضيداكتر ف ښاغلۍ
 كړچهل دختران سد 
 ارښكندز  د

         ټلفون      765 211 0799
0087 376 361 9919                          

  hinkunduz@yahoo.com  بريښنا پته
 www.healthnetinternational.org  بريښنا پاڼه

 
 )WHO(  سازمان والړين ايد روغت
  )اليمرست ىادار( ىدريح ريعبدالبص ښاغلۍ

 )ىدږته ن نمايس(ندر د خان آباد ب
 ارښد كندز 

         ټلفون      339 321 0799
 www.emro.who.int/Afghanistan  بريښنا پاڼه

 
 )SCA(  هيټكم دنيسوافغانستان لپاره د د 

  )سرپرست ىد پروژ( ىنواريداكتر عصمت ش ښاغلۍ
 كړس ىد محكم
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 ارښكندز  د
         ټلفون      756 389 0799
0799 389 755                          

  dresmat@sca.org.af  بريښنا پته
  kunduz@sca.org.af  
 www.swedishcommittee.org  بريښنا پاڼه

 
 )KRA(  سازمان ىارغونيد كندز د ب
  )ريمد ړيكود ا رامګد پرو( ديعبدالحم ښاغلۍ
 )ګنڅجومات تر  ىد حضرت عل( كړس ىد محكم

 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(  وتيتيانست وړزده ك وړد كندز د لو

  )سير ځىد پوهن( عبدالقدوس تالش ىقاض ښاغلۍ
 ارښكندز  د

         ټلفون      980 212 0799
 

 )MC(  موسسه والهړين  ارپسك ىد مرس
  )د دفتر آمر( ديمحمد فر ښاغلۍ

 د كابل بندر سه،يل ىد فاطمة الزهرا عال
 ارښد كندز 

         ټلفون      592 207 0799
0097 376 280 1856                          

 www.mercycorps.org  بريښنا پاڼه
 
  توكو او كرني اداره ىملتونو د خوراك روګد مل

)FAO( 
  )مسؤل كوړيد ا( ىبياسداهللا حب ښاغلۍ

 دامګ PPQPد 
 ارښكندز  د

         ټلفون      357 016 0799
  faoaf-kunduz@fao.org  بريښنا پته
 www.fao.org  بريښنا پاڼه

 
 )UNHCR(   ىشنريكم ىعال والوډملتونو د ك روګد مل
  )مسؤل كوړيد ا( ارياهللا عزت ديحم ښاغلۍ

 ارښكندز  د
         ټلفون      073 012 0799

0700 712 300                          
0088 216 5110 0486                          

  kunduz@unhcr.euraf.net  بريښنا پته
  afgku@unhcr.ch  
 www.unhcr.org  بريښنا پاڼه

 
 )NSP/OC(  هيټكم ىمشورت رامګپرو وستونيپ ىد مل
  )مشر ىلډد ( زمان ريانجن ښاغلۍ

 ىدږته ن ىزار كمپن د
 ارښكندز  د

         ټلفون      236 405 0799
0799 047 883                          

  kunduz@nspafganistan.org  بريښنا پته
 www.nspafghanistan.org  بريښنا پاڼه

 
 )IOM(  سازمان والړين كډوالۍد 

 )ته مخامخ نيدارالمعلم( كړس ىد پهلوان غفور كور، د محكم
 ارښكندز  د

         ټلفون      311 568 0799
0088 216 2112 9192                               

  iomkunduz@eikmail.com  بريښنا پته
 www.iom.int/afghanistan  بريښنا پاڼه

 
 )CDU(  رهاد ودانوولو اد واديد ه

  )آمر زيا مهيس( پادشاه ديس ښاغلۍ
 ته مخامخ ځىوونښد خواجه مشهد 

 ارښد كندز  ،خان آباد بندرد 
         ټلفون      869 394 0799
0799 359 453                          

  cduafghan@yahoo.com  بريښنا پته
 www.cduafgan.org  بريښنا پاڼه

 
 )NDI(  وتيتيانست كيموكراتډي ىمل

  )آمر( ريعبدالبص ښاغلۍ
 ارښكندز  د

         ټلفون      531 206 0799
  abostany@ndi.org  يښنا پتهبر

 www.ndi.org  بريښنا پاڼه
ملتونو د مرستو  روګد مل ېپه افغانستان ك - وناماي

 )UNAMA(  پالوى
  )د دفتر سرپرست( اباكار ديناه همحترم
 د امام صاحب بندر ه،څكو ىفروش ىچا د

 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

 
 ړملتونو د ماشومانو د مالت روګد مل - ونسفي

  )UNICEF(  صندق
 ارښد كندز 
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         ټلفون      0560 2111 216 0088
 www.unicef.org  بريښنا پاڼه

  
  كنر

د افغان معيوبينو لپاره د بايسكل چلولو او  -ابرار 
 )AABRAR(  موسسه ىتفريح ىبيا رغون
  )سرپرست( الرحمن فيس ښاغلۍ

 ارښد اسعد آباد 
         ټلفون      8318 926 077

  aabrar.jalalabad@gmai.com  بريښنا پته
 www.aabrar.org  بريښنا پاڼه

  
 )BEA(  ړىزده ك ىد افغانانو لپاره اساس

  )د دفتر سرپرست( غالم اهللا  وقار ښاغلۍ
 كرمار ىكل هجرت

 اسعد آباد
         ټلفون      0028 652 075

0700 643 593                          
0700 643 594                          

0088 216 5026 3536                          
 najeebnur@hotmail.com  بريښنا پته

  
 )IHSAN(  هيټخپلواكه كم نوخدمتو ىد بشر
 بازار لګنور

 اسعد آباد
 

 )IMC(  پالوى والړين ايد روغت
  )آمر ىد پروژ( ىنواريداكتر احسان اهللا ش ښاغلۍ
 آباد اسعد

         ټلفون      210 604 0700
  ishinwari@imcworldwide.org  بريښنا پته
 www.imcworldwide.org  بريښنا پاڼه
 )MADERA(  موسسه رايد مد
  )ريمد يمه ايزس( عبدالرحمن ښاغلۍ
 اسعد آباد ،ساالر باغ

         ټلفون      4325 5025 216 0088
 
 )NSP/OC(  هيټكم ىمشورت رامګپرو وستونيپ ىد مل
  )مشر ىلډد ( الرحمن بيحب ريانجن ښاغلۍ

 ګړان استير اياو پراخت ىارغونيد ب ويكل د
 آباد اسعد

         ټلفون      4060 2113 216 0088
  kunar@nspafghanistan.org  بريښنا پته
 www.nspafghanistan.org  بريښنا پاڼه

 
 )IMC(  ئتيه والړين يىايروغت
  )آمر ىد پروژ( داكتر احمد شاه نورزاده ښاغلۍ

 )ىدږته ن ىولسوال(قره باغ روغتون  د

 باغ قره ،ىد قره باغ ولسوال
         ټلفون      613 350 0799

  noor_noorzada400@hotmail.com  بريښنا پته
 www.imcworldwide.org  بريښنا پاڼه

  
  كندهار

 پراختياييد  نوولتايد متحدو ا ېافغانستان ك
 )REACH(  رامګپرو يېايسازمان روغت

  )مشاور يىايروغت( عمر ديداكتر جاو ښاغلۍ
 هيناح مهږ، مسلم چوك، شپ4945 رهيشم كورد
 ارښكندهار  د ،ارښ ىنو

         ټلفون      286 283 0700
  jomar@msh.org  بريښنا پته
 www.msh.org/afghanistan  بريښنا پاڼه

 
 )CCA(  مركز ويافغانستان لپاره د همكار

 د مدد چوك ك،ړس ىعموم
 ارښد كندهار 

         ټلفون      916 415 0799
  sarwarhussaini@aol.com  بريښنا پته

 
خپلواك  نوخدمتو ىسمون او ملك ىد ادار
 )IARCSC(    ونيسيكم

  )سير( رياحمد نذ گل ښاغلۍ
 ګنڅتر استير وانانوځد هرات دروازه، د كلتور او 

 ارښكندهار  د
         ټلفون      029 193 0799

 www.iarcsc.gov.af  بريښنا پاڼه
 

 نوخدمتو پراختيايياو  يىايد افغان د روغت
 )AHDS(  موسسه
 ارښد كندهار 

         ټلفون      1422 300 030
  kandahar@ahds.org  بريښنا پته
 www.ahds.org  بريښنا پاڼه

 
 )ADU(  ولنهټ نويوبيد افغان د مع

  )د دفتر مشر( قيمحمد رف ښاغلۍ
 هيناح مهږخان چوك، شپ مدد
 ارښكندهار  د

         ټلفون      028 308 0700
0799 639 434                          

  dunion_jal@hotmail.com  پته بريښنا
  info@aduafghanistan.org  
 www.aduafghanistan.org  بريښنا پاڼه

 
 )HAFO(  موسسه ىسره د مرست روګد افغانستان بز

  )آمر زيا مهيس( فاروق ريانجن ښاغلۍ
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 منزل باغ ن،يكارته معلم
 ارښد كندهار 

         ټلفون      797 303 0700
  hafo_kandahar@yahoo.com  بريښنا پته

 
  ونيسيحقونو خپلواك كم ىد افغانستان د بشر

)AIHRC( 
 مهږشپ) ىدږافغان فلز مخامخ، مسلم چوك ته ن( كړس ميدټيس د
 هيناح
 ارښكندهار  د

         ټلفون      086 307 0700
0700 303 133                          

0088 216 2123 0089                          
  kandahar@aihrc.org.af  نا پتهبريښ

  aihrckdh@yahoo.com  
 www.aihrc.org.af  بريښنا پاڼه

 
لپاره د مرستو  ىحوز ېيځديلو سويلد افغانستان د 
 )SWABAC(  د انسجام اداره

  )ىكوونكورانسجام  يىاجرا( جان محمد ريانجن ښاغلۍ
سور جومات نه وروسته، د خوشبخت د ودونو  ك،ړد هرات س

 ىدږنتاالر ته 
 ارښكندهار  د ،ارښ ىنو

         ټلفون      036 088 0799
0700 301 105                          

0799 147 400                          
  swabac@yahoo.com  بريښنا پته

  swabac@gmail.com  
 

  اداره اياو پرمخت ښيګڼى ريد افغانستان د خ
)WADAN( 

  )آمر زيا مهيس( ىخان الكوز ىزمر ښاغلۍ
 هيناح مهږشپ) د جامعه عمر مخامخ( كړس مي، دو3 رهيكور شمد
 ارښد كندهار  ،بازار زيكرا

         ټلفون      150 024 0799
0799 448 117                          

0700 306 841                          
  fazalrabi@wadan.org  بريښنا پته

  faridahmad205@yahoo.com  
 www.wadan.org  بريښنا پاڼه

 
 د خوندي ساتنېادارو  ىرحكومتيد افغانستان د غ

 )ANSO(  دفتر
  )مشاور ىتيامن مويس سويليد ( چردزير ديويد ښاغلۍ

 دفتر مويس سويليد ) ANSO(د 
 ارښد كندهار 

         ټلفون      395 294 0700
0797 414 100                          

0087 386 356 4140                          
0088 216 2113 7056                          

  south@afgnso.org  بريښنا پته
  south2@afgnso.org  
 www.afgnso.org  بريښنا پاڼه

 
 )AIMS(  د افغانستان د معلوماتو د انسجام اداره

 ىك ګړد كندهار دفتر په ان ونامايد 
 ارښكندهار  د
   )ملګرو ملتونو پراختيايي اداره د،005پست بكس (

         ټلفون      915 515 0700
  sharikhan@un.org  بريښنا پته
 www.aims.org.af  بريښنا پاڼه

 
 )Oxfam GB(  موسسه ىب ىد اكسفام ج

  )ىكوونكورانسجام  رامګد پرو( مياهللا فه قيصد ښاغلۍ
 )ګنڅدفتر تر سفيونيد ( 389 رهيكور شمد
 ارښر كندها د ،ارښ ىنو

         ټلفون      837 278 0700
  sfahim@oxfam.org.uk  بريښنا پته
 www.oxfam.org.uk  بريښنا پاڼه

 
 )IR-UK(  ىمرست ىاسالم لستانګد ان

  )ىكوونكورانسجام  ىادار( اهللا بينق ښاغلۍ
 ته مخامخ ىسيافغان ترك ل د
 ارښكندهار  د ،هيناح مهږشپ

         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

 
 )CHA(  انسجام دفتر دمرستو ىد بشر
  )د دفتر آمر( ىاهللا مشكان اتيح ښاغلۍ

 )ىدږاهللا جومات ته ن بيحب ىد حاج( 5830 رهيكور شمد
 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(  هيټكمد بنګله ديش د كليو د پراختيا

 كړس وميدياست د
 ارښد كندهار  ،پارك مځپن ارښ ىنو د

         ټلفون      665 214 0799
 www.bracafg.org  بريښنا پاڼه
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 )MSH(  لپاره د علومو اداره ايد رغت
  )مشاور يىايروغت ىتيوال( عمر ديجاو ښاغلۍ

 ارښد كندهار 
         ټلفون      286 283 0700

 www.msh.org/afghanistan  بريښنا پاڼه
 
 )HNI(  سازمان والړين هيلت نتد

  )آمر رامګد پرو( ىفضل اله ښاغلۍ
 هيناح مهږدفتر تر شا، شپ سفيونيد 
 ارښكندهار  د ،ارښ ىنو

         ټلفون      383 306 0700
0087 376 185 8249                          

 www.healthnetinternational.org  بريښنا پاڼه
 

 )WHO(  سازمان والړين ايد روغت
  )د دفتر مشر( پوپل ىداكتر شاه ول ښاغلۍ

 )نو تر شاخود  ۍرګد سودا( 2757 رهيكور شمد
 ارښكندهار  د ،ارښ ىنو

         ټلفون      402 288 0700
0700 303 356                          

 www.emro.who.int/Afghanistan  بريښنا پاڼه
 

 )IFRC(  ونيفدراس بيد سره صل
 كړس كندهار -هرات  د
 ارښكندهار  د ،ارښ ىنو

         ټلفون      266 300 0700
0087 376 304 3385                          

  fin.kandaharoff@wireless.ifrc.org  بريښنا پته
 www.arcs.org.af  بريښنا پاڼه
 )CRS(  آر، اس  موسسه ،ىد س

  )اليمرست( ىعلوم عبدالنافع ښاغلۍ
 هيحنا مهږشپ ت،يد عمر مارك

 ارښكندهار  د ،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( ىفيس نيقمرالد سوريپروف ښاغلۍ
 ارښد كندهار 

         ټلفون      302 018 0700
 

-SC(  لستانګان -دفتر  ىساتن ىد ماشومانو د خوند
UK( 

  )ىكوونكورانسجام  رامګد پرو( ديسع محمد ښاغلۍ

 هيناح مهږشپ ،ىدږجومات ته ن سور
 ارښكندهار  د ،ارښ ىنو

         ټلفون      245 306 0700
  mohdsaeed@psh.paknet.com.pk  بريښنا پته

 
 )MC(  موسسه والهړين  كارپس ىد مرس
  )ىكوونكورانسجام  يمه ايزس( ىجيعمر خل حضرت ښاغلۍ
 )ىدږمسلم چوك ته ن(كور  ىكندهار لياسماع ىد حاج
 ارښكندهار  د ،ارښ ىنو

         ټلفون      061 448 0799
0087 376 264 1443                          

 www.mercycorps.org  بريښنا پاڼه
  
 )UNDSS(  سازمان ىتيملتونو امن روګد مل

 ارښد كندهار 
         ټلفون      954 224 0700

0700 300 184                          
0088 216 5110 7773                          

  cocks@un.org  بريښنا پته
  hainoory@un.org  

 
  توكو او كرني اداره ىملتونو د خوراك روګد مل

)FAO( 
  )ريمد( احمد گل ښاغلۍ

 )ىدږته ن ډيىمن وويد م(سارا جوامات 
 ارښد كندهار 

         ټلفون      022 299 0700
  faoaf-kandahar@fao.org  بريښنا پته
 www.fao.org  بريښنا پاڼه

 
 )UNHCR(   ىشنريكم ىعال والوډملتونو د ك روګد مل
 هيناح مهږشپ) ىدږته ن وميدياست(جان كور  ىموس د
 ارښكندهار  د

         ټلفون      267 301 0700
0700 302 873                          

  afgkd@unhrc.ch  بريښنا پته
  compaore@unhcr.ch  
 www.unhcr.org  بريښنا پاڼه

 
پر ضد د  نوموتوكو او جر يېملتونو د نشه  روګد مل

 )UNODC(  دفتر ىمبارز 
  )ىكوونكورانسجام  ىتيوال( ىمحمد فضل فضل ښاغلۍ

 ارښد كندهار 
         ټلفون      069 300 0700

  fazli606@yahoo.com  بريښنا پته
 www.unodc.org  بريښنا پاڼه
 )NSP/OC(  هيټكم ىمشورت رامګپرو وستونيپ ىد مل
  )آمر زاي مهيس( دن هالت ښاغلۍ
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د  ك،ړس ىد پوز ،ګړان استير اياو پراخت ىونارغيد ب ويكل د
 الره هيهرات لو -كندهار

 ارښد كندهار 
         ټلفون      229 494 0799

  d.hallett@nspafghanistan.org  بريښنا پته
 www.nspafghanistan.org  بريښنا پاڼه

 
 )IOM(  سازمان والړين كډوالۍد 
 )ګنڅروغتون تر سيرويد م( ىولسوال ندډد 
 ارښكندهار  د ،ارښ ىنو

         ټلفون      549 301 0700
0088 216 2112 9191                          

  hsokandahar@eikmail.com  بريښنا پته
 www.iom.int/afghanistan  بريښنا پاڼه

 
 )Nye(  دفتر ىشنيو ندهګړد  ىد ن

  )د دفتر سرپرست( امان اهللا خان ښاغلۍ
 ګنڅتر ګانټ لويد ت ك،ړجومات س بيحب ىده خواجه، د حاج

 ارښكندهار  د
         ټلفون      704 697 0799

 www.thekillidgroup.com  بريښنا پاڼه
 
 )H-Belgium(  ميبلج -موسسه  نړيواله كپډيد هن
  )آمر يىاځ( ونيهما ښاغلۍ

 هيناح مهږتر شا، شپ ىكيفابر خي د
 ارښكندهار  د

         ټلفون      647 240 0700
  hibafgha01@yahoo.fr  ريښنا پتهب

 www.handicap-international.org  بريښنا پاڼه
 

 )HOPE(   موسسه والهړيد هوپ ن
  )مسؤل كوړيد ا( دماختر مح ښاغلۍ
 مهږشپ) ىدږپارك ته ن ىد غاز( كړس ىد پارك عموم ىد غاز
 هيناح
 ارښكندهار  د ،ارښ ىنو

         ټلفون      387 301 0700
 www.af.hopeww.org  هبريښنا پاڼ

 
 )TF(  موسسه ډرفنټيد 
 هيناح مهږشپ
 ارښد كندهار  ،شاه كابل

         ټلفون      673 304 0700
0087 376 302 0071                          

  dmt-kandahar@tearfund.org  بريښنا پته
 www.tearfund.org  بريښنا پاڼه

 
 )TGM(  اډكانا - هڼپاځمِيل ور ډاين لوبلګد 

  )اليخبر( سمت گرام ښاغلۍ

 ارښكندهار  د
         ټلفون      164 988 0798

0700 498 423                          
  graeme.smith@globeandmail.com  بريښنا پته

  smithg@gmail.com  
 www.globeandmail.com  بريښنا پاڼه

 
  لپاره اياو پرمخت مرستىموسسه د  يډا ډكور ډدهالن

)CordAid( 
  )مسؤل كوړيد ا( ويجنفر اودن ښاغلۍ
 هيناح مهږشپ) ىدږمحمد عمر جومات ته ن ىحاج( كړد هرات س

 ارښكندهار  د ،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

 
 )TdH(  ديس هوميس دفتر يرټد

  )ىكوونكورانسجام  ىد پروژ( تاج محمد داكتر ښاغلۍ
 سره جامه
 ارښد كندهار 

         ټلفون      677 302 0700
0087 076 163 8760                          

  tdhsat1@les-raisting.de  بريښنا پته
 www.tdhafghanistan.org  بريښنا پاڼه
 )MM(  اليمو ند كايمد

  )د دفتر مشر( ىانو بور ښاغلۍ
 ارښكندهار  د

         ټلفون      585 211 0700
0700 211 933                          

  anou@global.net.pg  بريښنا پته
 www.medicamondiale.org  پاڼهبريښنا 

  
 )NDI(  وتيتيانست كيموكراتډي ىمل

  )آمر( ىقياهللا رف اتيح ښاغلۍ
 ارښكندهار  د

         ټلفون      725 307 0700
  hrafiqi@ndi.org  بريښنا پته
 www.ndi.org  بريښنا پاڼه

 
 )IAM(  پالوى ىمرستندو والړين

  )هآمره  زيا مهيس( نيهننلور ست همحترم
 ارندهك
   )625بكس  پست(

         ټلفون      285 199 0796
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0799 732 644                          
  rtl.kandahar@iamafg,org  بريښنا پته
 www.iam-afghanistan.org  بريښنا پاڼه

  
ملتونو د مرستو  روګد مل ېپه افغانستان ك - وناماي

 )UNAMA(  پالوى
  )رد دفتر مش( مسادوكوف گيتلت ب ښاغلۍ

 )ىدږمسلم چوك ته ن(جان كور  ىموس ىحاج د
 ارښكندهار  د ،ارښ ىنو

         ټلفون      700 106 0700
  unamakandahar@un.org  بريښنا پته

  masadykov@un.org  
 www.unama-afg.org  بريښنا پاڼه

 
 ړملتونو د ماشومانو د مالت روګد مل - ونسفي

  ) UNICEF(  صندق
 ارښد كندهار 

         ټلفون      0370 8980 216 0088
 www.unicef.org  بريښنا پاڼه

  
 

  لغمان
د افغان معيوبينو لپاره د بايسكل چلولو او  -ابرار 
 )AABRAR(  موسسه ىتفريح ىبيا رغون
  )سرپرست( اهللا تيعنا ښاغلۍ
 ارښ ترالميد م

         ټلفون      8290 282 077
  inayat.aabrar@gmail.com  بريښنا پته

 www.aabrar.org  يښنا پاڼهبر
 

    رامونهګپرو يىد افغانستان لپاره روغتا – نايابن س
)IbnSina-PHPA( 

  )آمر ىد پروژ( داكتر ثنا اهللا ثنا ښاغلۍ
 )ګنڅتر ۍولسوال ىد قرغه ا( ىقرغه ا
 مهترالم

         ټلفون      675 600 0700
0700 606 958                          

  
 )IHSAN(  هيټخپلواكه كم نوخدمتو ىد بشر
 مهترالم بازار د

 مهترالم
 

 )MADERA(  موسسه رايد مد
  )ىانسجام كوونك ىتيوال( ليخان عمرخ عجب ښاغلۍ

 تر شا دامونوګدد مهترالم 
 مهترالم ،ارښ ىنو

   )1464پست بكس (
         ټلفون      844 032 0799

 
 )NSP/OC(  هيټكم ىمشورت رامګپرو وستونيپ ىد مل
  )مشر ىلډد ( رياكس ونيهما ريانجن اغلۍښ
دفتر ته  IMCد ( ۍودان ىنو استير اياو پراخت ىارغونيد ب ويكل د
 )ىدږن
 مهترالم ،ارښ ىنو

         ټلفون      294 178 0799
  laghman@nspafghanistan.org  بريښنا پته
 www.nspafghanistan.org  بريښنا پاڼه

  
 لوګر

 )AWSE(  موسسه ىمياو تعل  ىخدمات وښځدافغان 
  )هسير يىاجرا( ىستارز گلثوم همحترم

 ىد ده نوكل ،ىولسوال ىد محمد آغ
 رګلو

         ټلفون      132 326 0799
0799 188 762                          

  awse_g@yahoo.com  بريښنا پته
 

 )MRCA( 
  )ىكوونكورانسجام  ىتيوال( عالم بيداكترعبدالحب ښاغلۍ
 ته مخامخ كور ىد وال
 پل علم ،پل علم

         ټلفون      414 399 0799
 www.mrca-asso.org  بريښنا پاڼه

 
 )CoAR(  د افغانانو لپاره د مرستو برابرول

  )آمر ىد پروژ( وردك ميمحمد رح ښاغلۍ
 تر شا ىقوماندان يىد امن
 پل علم ،پل علم

         ټلفون      120 832 0799
0700 260 453                          

  coar_kbl@yahoo.com  بريښنا پته
 www.coar.org  بريښنا پاڼه

 
 )WADAN(  اداره هيريلپاره خ ګد افغانستان د پرمخت

  )ىكوونكورانسجام ( ىسردار ول داكتر ښاغلۍ
 د خواجه افضل كال ه،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(  هيټكمد بنګله ديش د كليو د پراختيا

 )ىشمال خوا ك ىسيل ىد عمر فاروق د عال(صفله  ىاون
 پل علم
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         ټلفون      219 206 0700
 www.bracafg.org  بريښنا پاڼه

 
 )GRO(  موسسه  آر، او ،ىد ج

  )د دفتر مشر( احمداهللا ريانجن ښاغلۍ
 ىولسوال ىد محمد آغ

 علم پل
         ټلفون      097 182 0799
0799 153 025                          

 
 )IRC(  هيټكم والهړين ىد ژغورن

 ۍاو زراعت ودان وتر شا، د مخابرات ىاځبرك تم  ىبرك د
 علم پل

         ونټلف      491 260 0700
0088 216 3335 1530                          

  memu06@dial.pipex.com  بريښنا پته
  info@afghanistan.theirc.org  
 www.theirc.org  بريښنا پاڼه

 
 )NSP/OC(  هيټكم ىمشورت رامګپرو وستونيپ ىد مل
  )مشر ىلډد ( ظفر خان ريانجن ښاغلۍ
 علم پل

         ټلفون      004 371 0799
  logar@nspafghansitan.org  بريښنا پته
 www.nspafghanistan.org  بريښنا پاڼه

 
 )CDU(  رهاد ودانوولو اد واديد ه

  )آمر زيا مهيس( محبوب ريانجن ښاغلۍ
 دانيسع ىاون
 پل علم ،علم پل

         ټلفون      749 019 0700
  cduafghan@yahoo.com  بريښنا پته
 www.cduafgan.org  بريښنا پاڼه

  
  

 ننګرهار
د افغان معيوبينو لپاره د بايسكل چلولو او  -ابرار 
 )AABRAR(  موسسه ىتفريح ىبيا رغون
  )مسؤل كوړيد ا( ريعبدالنص ښاغلۍ
 روغتون ايروغت ېد عام

 جالل آباد
         ټلفون      917 611 0700

  aabrar.jalalabad@gmail.com  بريښنا پته
 www.aabrar.org  بريښنا پاڼه

 
    رامونهګپرو يىد افغانستان لپاره روغتا – نايابن س

)IbnSina-PHPA( 
 ىدفتر په جالل آباد ك يمه ايزد اكبر س

 آباد جالل ،كړس ىميس ېيځد خت ،ىاځ تم روټد مو ىكام د
 
اداره په  ىد ساتن ىاو دانرج ىارغونيدب - اياِر

 )AREA(  ىافغانستان ك
 ىد كدفتر په جالل آبا سيمه ايزاكبر  د
آباد جالل ،كړس ىميس ېيځد خت ،ىاځ تم روټد مو ىكام د

   
 

  رهاپاره د مرستو د انسجام ادلد افغانانو  -اكبر 
)ACBAR( 

  )آمر( رحمت اهللا ښاغلۍ
 ىالر لورڅ ېد صحت عام ك،ړس ړىلوم
 آباد جالل ،ليخ ىعل

         ټلفون      917 601 0700
0700 157 003                          

  rahmatullah@acbar.org  بريښنا پته
  alem@acbar.org  
 www.acbar.org  بريښنا پاڼه

  
 )IFHope(  د هوپ نړيوال بنياد

  )سير يىاجرا( ىليد بر جم ښاغلۍ
 اووم  بالك ، د تورخم سرك

 جالل آباد
         ټلفون      705 605 0700
0700 605 703                          

  jim@ifhope.org  بريښنا پته
  ahmadsaid7@yahoo.com  
 www.ifhope.org  بريښنا پاڼه

 
 ىد مبارز ىاندړپه و نري رنځد  ىپه افغانستان ك

 )ATA(  رامګپرو
 ىدفتر په جالل آباد ك يمه ايزاكبر س د
 آباد جالل ،كړس ىميس ېيځد خت ،ىاځ تم روټد مو ىكام د
 

خپلواك  نوخدمتو ىسمون او ملك ىد ادار
 )IARCSC(    ونيسيكم

  )سير( ليجبارخ ىگالل ښاغلۍ
 ګنڅتر  ىرګمخامخ، د پاكستان كونسل هاردو روغتون ت

 آباد جالل
         ټلفون      365 070 0700

 www.iarcsc.gov.af  بريښنا پاڼه
 

 )AFRANE(  موسسه ند افر
 ىدفتر په جالل آباد ك يمه ايزد اكبر س

 آباد جالل ،كړس ىميس ېيځد خت ،ىاځ تم روټد مو ىكام د
 www.afrane.org  بريښنا پاڼه

 
 )AWWD(  مو سسه ىنيلپاره د هوسا وښځد افغان  



 ضميمه 

 

  )هسير يىاجرا( ىاكبرز لهيجم همحترم
 ىالر لورڅ ېد صحت عام ك،ړس ړىلوم
 آباد جالل ،ليخ ىعل

         ټلفون      054 634 0700
  awwd_jalalabad@hotmail.com  بريښنا پته

  awwd@brain.net.pk  
 

  )Afghanaid(  موسسه يډد افغان ا
 ىدفتر په جالل آباد ك يمه ايزد اكبر س

آباد جالل ،كړس ىميس ېيځد خت ،ىاځ تم روټد مو ىكام د
    
 www.afghanaid.org.uk  بريښنا پاڼه

 
 )AGHCO(  د انسجام دفتر مرستو ىد افغان د عموم

 ىدفتر په جالل آباد ك يمه ايزد اكبر س
 آباد جالل ،كړس ىميس ېيځد خت ،ىاځ تم روټد مو ىكام د
 

 )BEA(  ړىزده ك ىد افغانانو لپاره اساس
  )سير( بينج نورمحمد ښاغلۍ

 نهر ى، ماسبهسود پل د
 جالل آباد

         ټلفون      1508 600 075
0799 490 167                          

0700 280 666                          
  najeebnur@hotmail.com  بريښنا پته

  nurista@brain.net.pk  
 )ADA(  ولنهټپراختياد افغانستان د 

 ىدفتر په جالل آباد ك يمه ايزاكبر س د
 آباد جالل ،كړس ىميس ېيځد خت ،ىاځ تم روټد مو ىكام د
 

  ونيسيحقونو خپلواك كم ىد افغانستان د بشر
)AIHRC( 

 جالل آباد
   )اداره  د ملګرو ملتونو پراختيايي، 005بكس  پست(

         ټلفون      558 352 0799
0088 216 2123 0095                          

 www.aihrc.org.af  بريښنا پاڼه
 

 )AHRO(  حقونو سازمان ىد افغانستان د بشر
  )مسؤل كوړيد ا( ميمحمد رح ښاغلۍ
 ىباربر ىالر لورڅد  ايروغت ىد عام
 آباد جالل

         ټلفون      559 600 0700
  achr98@yahoo.com  بريښنا پته

  achr98@hotmail.com  
 

 -موسسه  ىارغونياو ب ىونړجو ايد افغانستان د ب
 )ARRAF(  فالح

  )ريمد( مليا داكتر ښاغلۍ
 اسلم پالزه ايد م

 جالل آباد
         ټلفون      378 605 0700

  arraf_jalalabad@yahoo.com  بريښنا پته
 

 )WADAN(  اداره هيريلپاره خ ګد افغانستان د پرمخت
  )آمر زيا مهيس( احمد مهمند ريذن ښاغلۍ
 كړباغ، د ماشكو س ورګان

 آباد جالل
         ټلفون      901 113 0799

0799 407 386                          
  nazm@wadan.org  بريښنا پته

  namohmand@hotmail.com  
 www.wadan.org  بريښنا پاڼه

 
  مرستو سازمان زويولنټاو  يىايروغت د افغانستان د

)AHSAO( 
 ىدفتر په جالل آباد كيمه ايزد اكبر س

 آباد جالل ،كړس ىميس ېيځد خت ،ىاځ تم روټد مو ىكام د
 

 د خوندي ساتنېادارو  ىحكومتناد افغانستان د 
 )ANSO(  دفتر
  )مشاور ىتيامن مويس ويځد خت( خسرو شوار ښاغلۍ

 ردفت مويس ويځد خت) ANSO(د 
 جالل آباد

         ټلفون      601 606 0700
0799 248 362                          
0799 407 309                          

0088 216 2116 4140                          
  east@afgnso.org  بريښنا پته

  east2@afgnso.org  
 www.afgnso.org  بريښنا پاڼه

 )NPO-RRAA(  اداره ىارغونيبد ويد افغانستان د كل
 هيناح مهيدر) ىدږروغتون ته ن پوهنځيد طب ( هڅد حضرتانو كو

 آباد جالل
         ټلفون      853 601 0700

  jro_npo@hotmail.com  بريښنا پته
 www.rraa.net  بريښنا پاڼه

 
 )AIMS(  د افغانستان د معلوماتو د انسجام اداره

  )ريمد يمه ايزس( غالب ديس ښاغلۍ
 ىك ګړد جالل آباد دفتر په ان ونامايد 

 آباد جالل
   )د ملګرو ملتونو پراختيايي اداره، 005پست بكس (

         ټلفون      916 604 0700
  sayed.ghalib@aims.org.af  بريښنا پته

  ghalib@un.org  



د افغانستان لپاره مرستندوى الرښود : الف څخه تر يا  

309 

 www.aims.org.af  بريښنا پاڼه
 

 )SAB(  اداره وستونيد پ ميد افغانستان سره د بلج
 ىدفتر په جالل آباد ك يمه ايزد اكبر س

 آباد جالل ،كړس ىميس ېيځد خت ،ىاځ تم روټد مو ىكام د
 www.solidariteafgha.com  بريښنا پاڼه

 
 ىارغونياو ب نوخدمتو زويولنټد افغانستان لپاره د 

 )SSRA(  موسسه
  )سير( شكاكن داكتر ښاغلۍ

 )ترشا ىسيل ىعمر عال ايد م( ىاځتم  روټد چپرهار د مو
 جالل آباد

         ټلفون      729 600 0700
0700 625 970                          

  ssra_afg@yahoo.com  بريښنا پته
 

  اداره همغږۍد مؤسسو  نا حكومتى   ىد افغان
)ANCB( 
 )د پوهنتون روغتون ته مخامخ( كړس ړىكور، لوم ړىلوم

 جالل آباد
   )1041پست بكس (

 www.ancb.org  بريښنا پاڼه
 

 )MDC(  موسسه ۍپاك نيد ما ىس ،ډىد ام، 
 ىدفتر په جالل آباد ك يمه ايزد اكبر س

 آباد جالل ،كړس ىميس ېيځد خت ،ىاځ تم روټد مو ىكام د
   
 )OMAR(  موسسه ىارغونياو ب ىپاك نيد اومر د ما
  )آمر يمه ايزس( بسم اهللا ريانجن ښاغلۍ
 كړس ميدر) ته مخاخ ډىهچپرهار (كور  ړىلوم
 آباد جالل

         ټلفون      948 312 0799
  omar.jalalabad@gmail.com  بريښنا پته

 
 

 )IHSAN(  هيټخپلواكه كم نوخدمتو ىد بشر
 )ته مخامخ نيدارالمعلم( برخه مهي، در2 رهيشم كورد

  جالل آباد
         ټلفون      591 600 0700
0700 603 050                          

 
 )BRAC(  هيټكم ايختاد پر ويد كل شيد لهګد بن
 )ىدږد پاكستان نشنل بانك ته ن( كړس ريعبدالقد ىحاج د

 جالل آباد
         ټلفون      923 602 0700

 www.bracafg.org  بريښنا پاڼه
 

 افغانستان لپاره د بيا رغونې مرستندويه موسسه د
)CRAA( 

  )سؤلم كوړيد ا( سبحان اهللا شاهزاده ريانجن ښاغلۍ
 ىبرخه، چشمه خانج ړىلوم ك،ړس مي، دو6 رهيكور شمد

 آباد جالل
   )، پوهنتون كابل785پست بكس (

         ټلفون      493 322 0799
0700 686 951                          

0088 216 8980 2320                          
  sancraa@brain.net.pk  بريښنا پته

  sanashefa@hotmal.com  
 www.cr fg.org  بريښنا پاڼه

 
 )AgroAction(  اكشن دفتر روګد جرمن ا
 ىدفتر په جالل آباد ك يمه ايزد اكبر س

 آباد جالل ،كړس ىميس ېيځد خت ،ىاځ تم روټد مو ىكام د
 www.welthungerhilfe.de/home_eng.html  بريښنا پاڼه

 
 )GRO(  آر، او  موسسه ،ىد ج

  )ر مشرد دفت( روح اهللا ديس ښاغلۍ
 جالل آباد

         ټلفون      694 150 0799
0799 233 142                          

 
 )AMI(  موسسه والهړيمرستو ن يىايد روغت
  )هآمر ىد پروژ( برونل ىوالر همحترم
 ىالر لورڅد غالم محمد  ه،يناح مهيدر
 آباد جالل

         ټلفون      390 208 0799
0700 635 258                          

  amijalalabad@hotmail.com  بريښنا پته
 www.amifrance.org  بريښنا پاڼه

 
 )HNI(  سازمان والړين هلت نت د

  )د دفتر آمر( عرب ريمن ښاغلۍ
 ترشا ىاځتم  روټد تورخم د مو ،يارنوالڅ زړه 

 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(  سازمان والړين ايد روغت
  )د دفتر مشر( ىداكتر عبدالشكور واثق ښاغلۍ

 تر شا ىاځتم  ىد نو روټد كابل د مو
 جالل آباد

         ټلفون      131 281 0700



 ضميمه 

 

 www.emro.who.int/Afghanistan  بريښنا پاڼه
 

 )IMC(  پالوى والړين ايد روغت
  )ىكوونكورانسجام  ىد پروژ( لياهللا ما تيعنا داكتر ښاغلۍ
ته  ځىد روشن پلورن ،ګنڅتر نيدارالمعلمد( كړس ىعموم
 )مخامخ
 جالل آباد

         ټلفون      186 216 0799
       

  emayel@imcworldwide.org  بريښنا پته
 www.imcworldwide.org  بريښنا پاڼه

 
 )IRC(  هيټكم والهړين ىد ژغورن
  )ىكوونكورانسجام  يمه ايزس( سمون عبداالحد ښاغلۍ
 هيناح لورمهڅ ك،ړلحق مجاهد سا كور، د فضل ړىلوم
 جالل آباد ،درمسال ىنو

         ټلفون      207 021 0799
0700 600 885                          

  jlbfc@afghanistan.theirc.org  بريښنا پته
  info@afghanistan.theirc.org  
 www.theirc.org  بريښنا پاڼه

 
 )SERVE(  دفتر بيړنۍاو  روزنيز د سرف 
 ىدفتر په جالل آباد كيمه ايزد اكبر س

  آباد جالل ،كړس ىميس ېيځد خت ،ىاځ تم روټد مو ىكام د
 www.serveafghanistan.org  پاڼهبريښنا 

 
 )IFRC(  ونيفدراس بيد سره صل

 كړبانك س د
 آباد جالل

         ټلفون      574 603 0700
0087 376 304 3395                          

  fin.jalaloff@wireless.ifrc.org  بريښنا پته
 www.arcs.org.af  بريښنا پاڼه
  خلكو همكار د افغانستان د -موسسه  اليګد سند

)SGAA( 
  )آمر زيا مهيس رامګد پرو( صابر نيالد عيسم ښاغلۍ
 روغتون ايروغت ېد عام

 جالل آباد
         ټلفون      083 603 0700
0700 263 283                          

  sgaajal@yahoo.com  بريښنا پته
 www.sandygallsafghanistanappeal.org  بريښنا پاڼه

 
 )SCA( هيټكم دنيسوان لپاره دافغانست د 

  )د دفتر آمر( محمد طاهر عصمت ښاغلۍ
 كړس ۍارنوالڅ ړېاهللا كور، د ز فيشر اكترډد 

 آباد جالل

         ټلفون      984 604 0700
0799 864 045                          

  ismat@sca.org.af  بريښنا پته
  jo@sca.org.af  
 www.swedishcommittee.org  بريښنا پاڼه

 
 )AHF(  دفتر ىمركز اد،يد عبدالحق بن

  )سير يىاجرا( يىارسال ىاليبر نصراهللا ښاغلۍ
 )ىدږته ن ىلورالرڅد مخابراتو ( كړس ېډده ىد كام

 جالل آباد
         ټلفون      182 602 0700

0799 323 931                          
  abdulhaqfoundation@hotmail.com  بريښنا پته

 www.abdulhaq.org  يښنا پاڼهبر
 
  پاكستان/افغانستان -خدمات  والړين سايد كل

)CWS( 
ته  ىسيد نجونو ل( سهيد نسوان دوهمه ل ،ىقوماندان يىد امن
 )ىدږن

 جالل آباد
         ټلفون      519 331 0799

0088 216 8980 0210                          
         فكس      172 103 512 0092

 www.cwspa.org  بريښنا پاڼه
 

 )SCS(  نيډسو -دفتر  ىساتن ىد ماشومانو د خوند
 ىدفتر په جالل آباد ك يمه ايزاكبر س د
        آباد جالل ،كړس ىميس ېيځد خت ،ىاځ تم روټد مو ىكام د
 
 )MCPA(  سازمان ولوړاو پالن جو ىپاك نيد ما
 ىدفتر په جالل آباد ك يمه ايزد اكبر س

 آباد جالل ،كړس ىميس ېيځد خت ،ىاځ تم روټمود  ىكام د
 

 )MADERA(  موسسه رايد مد
  )ريمد يمه ايزس( ىستارز عبدالرحمن ښاغلۍ

 چوك ىد تالش ك،ړس مي، دو16 رهيكور شمد
 جالل آباد ،د هوا پارك

         ټلفون      591 601 0700
0088 216 5060 1094                          

  madera_jalalabad@yahoo.fr  بريښنا پته
  alaindebures@yahoo.fr  

 
 )UNDSS(  سازمان ىتيملتونو امن روګد مل

 جالل آباد
         ټلفون      010 608 0700

0700 603 351                          
0088 216 5110 7774                          
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  توكو او كرني اداره ىملتونو د خوراك روګد مل
)FAO( 

  )ريمد( ىدزويگل شه ىنب ښاغلۍ
 ىدږمركز ته ن ىنڅيړباغ د  شميد ش
 آباد جالل ،ىاځ تم روټتورخم د مو د

         ټلفون      616 056 0700
  faoaf-jalalabad@fao.org  بريښنا پته
 www.fao.org  بريښنا پاڼه

 
 )UNHCR(   ىشنريكم ىعال والوډملتونو د ك روګد مل
  )دفتر مشرد ( زايجوس بلل ښاغلۍ
 آباد جالل

         ټلفون      631 611 0700
0799 345 464                          

0088 216 5110 0868                          
  habibis@unhcr.ch  بريښنا پته
 www.unhcr.org  بريښنا پاڼه

 
پر ضد د  نوموتوكو او جر يېملتونو د نشه  روګد مل

 )UNODC(  دفتر ىمبارز 
  )ۍكوونكورانسجام  ىتيوال( عالم غالب محمد ښاغلۍ
 )ىدږد حضرت انس بن مالك جومات ته ن(اهللا كور  اتيح ىد حاج

 آباد جالل ،ىالر لورڅد مرستون 
         ټلفون      007 605 0700

  mohammad.ghaleb@unodc.org  بريښنا پته
 www.unodc.org  بريښنا پاڼه
 )NSP/OC(  هيټكم ىمشورت رامګپرو وستونيپ ىد مل
  )هآمر هزاي مهيس( نيبنتز همحترم
 لورڅد مرستون ( كړس ىفرع ميدو ه،څكو ړى، لوم2 رهيشم كورد
 )ترشا ىرګد پاكستان د قونسل  لورته يځخت ىالر

 جالل آباد
         ټلفون      165 234 0799

  e.bentzien@nspafghanistan.org  بريښنا پته
 www.nspafghanistan.org  بريښنا پاڼه

 
 )NRC(  كميټه والوډد ك ىد نارو
  )آمر يمه ايزس( ديويد ورياول ښاغلۍ

 ييوالګ، د داكتر جمعه خان سرك، د عربانو R-7 شميره كورد
 آباد جالل

         ټلفون      933 029 0707
  ilac.jalalabad.tl@nrcafpk.org  بريښنا پته
 www.nrc.no  بريښنا پاڼه
 )NU(  پوهنتون رهارګد نن

  )سيد پوهنتون ر( ىدزياهللا حم امان ښاغلۍ
 جالل آباد

         ټلفون      460 640 0700
 
  )ISRA(  مرستو سازمان ىاسالم ووالړيد ن

 ىدفتر په جالل آباد ك يمه ايزد اكبر س
 آباد جالل ،كړس ىميس ېيځد خت ،ىاځ تم روټد مو ىكام د

 www.isra-relief.org  بريښنا پاڼه
  
 )RI(  ستو موسسهمر والوړيد ن

  )آمر رامګد پرو( سنگ ريرنده ښاغلۍ
 )ىالر لورڅد مرستون (زاده كور  ىآصف قاض اكترډد 

 جالل آباد
         ټلفون      448 331 0799

  randhir@ri.org  بريښنا پته
 www.ri.org  بريښنا پاڼه

 
 )Nye(  دفتر ىشنيو ندهګړد  ىد ن

  )د دفتر سرپرست( گل داد خان ښاغلۍ
 ىالر لورڅاربان، د مرستون  يىوالګ ك،ړس مي، در3 رهيشم كورد

 آباد جالل
         ټلفون      031 014 0799
0700 684 447                          

  guldad_momand@yahoo.com  بريښنا پته
 www.thekillidgroup.com  بريښنا پاڼه

 
 )CDU(  رهاد ودانوولو اد واديد ه

  )آمر زيا مهيس( ديعبدالحم ريانجن ښاغلۍ
 كړد چپرهار س) ىدږته ن ىحوز ىتيامن ېميدو( هڅكو يىد اطفا
 آباد جالل

         ټلفون      972 684 0799
0700 028 972                          

  cduafghan@yahoo.com  بريښنا پته
 www.cduafgan.org  بريښنا پاڼه

 
 )NDI(  وتيتيانست كيموكراتډي ىمل

  )آمر( گل غالم ښاغلۍ
 آباد جالل

         ټلفون      598 382 0799
  ghulam@ndi.org  بريښنا پته
 www.ndi.org  بريښنا پاڼه

 
 نماركډد  لپاره ىد مرست والوډد افغان ك - اكارډ
 )DACAAR(    هيټكم

 ىدفتر په جالل آباد ك يمه  ايزد اكبر س
 آباد جالل ،كړس ىميس ېيځد خت ،ىاځ تم روټد مو ىكام د

 www.dacaar.org  بريښنا پاڼه
 
ملتونو د مرستو  روګد مل ېپه افغانستان ك - وناماي

 )UNAMA(  پالوۍ
  )د دفتر مشر( حسن الحق ښاغلۍ
 كړس وزون، د ارزاق ميدر
 آباد جالل
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         ټلفون      500 106 0700
  unamajalalabad@un.org  بريښنا پته

  elhag@un.org  
 www.unama-afg.org  بريښنا پاڼه

 
 ړملتونو د ماشومانو د مالت روګد مل - ونسفي

 )UNICEF(  صندق
 جالل آباد

         ټلفون      1990 273 376 0087
 www.unicef.org  بريښنا پاڼه

  
 نورستان

د افغان معيوبينو لپاره د بايسكل چلولو او  -ابرار 
 )AABRAR(  موسسه ىتفريح ىبيا رغون
  )سرپرست( اهللا تيعنا ښاغلۍ
 مه نورستانوا
 وامه

         ټلفون      8290 282 077
  inayat.aabrar@gmail.com  بريښنا پته
 www.aabrar.org  بريښنا پاڼه

 
 )Afghanaid(  موسسه يډد افغان ا
  )آمر رامګد پرو( عثمان ديس ښاغلۍ
 ىولسوال شيد كامد ،ىد كامو كل

 ارښنورستان  د
   )د كارته پروان پسته خانه، 6066پست بكس (

         ټلفون      9765 8444 216 0088
         فكس      3344 225 207 0044

  afghanaid@ceretechs.com  بريښنا پته
 www.afghanaid.org.uk  بريښنا پاڼه

 
 )BEA(  ړىزده ك ىد افغانانو لپاره اساس

  )د دفتر سرپرست( محمد عبداهللا ښاغلۍ
 ىبازار، د وانت ولسوال ىوانت عموم د
 ارښرستان نو د

  nuristan@brain.net.pk  بريښنا پته
 

 )IHSAN(  هيټخپلواكه كم نووتخدم ىد بشر
 بابه كال

 ارښد نورستان 
   )625بكس  پست(

 
  نيمروز
 )NSP/OC(  هيټكم ىمشورت رامګپرو وستونيپ ىد مل
  )مشر ىلډد ( ىسيع ديس ښاغلۍ

 )ىدږدفتر ته ن ىنو UNOPSد ( كړد كور س ىوال د
 زرنج

 www.nspafghanistan.org  پاڼهبريښنا 

  
 هرات
د  ۍاو دانرج ىارغونيدبپه افغانستان كې   - اياِر
 )AREA(اداره  ىساتن
  )سير زاي مهيس( شيراندياهللا خ نيام ښاغلۍ

 ، جاده كج386 رهيشم كورد
 ارښهرات  د ،ىالر لورڅ وبيا ىد حاج

         ټلفون      190 400 0700
040 220 843                          

  aminullahkhairandish@yahoo.com  بريښنا پته
 

 پراختياييد  نوتولايد متحدو ا ېافغانستان ك
 )REACH(  رامګپرو يېايسازمان روغت

  )مشاور يىايروغت( ديداكتر غالم رش ښاغلۍ
 كړس 5د مخابراتو  ه،څآب بخش باد مرغان كو د
 ارښهرات  د

         ټلفون      070 141 0799
  grashed@msh.org  ښنا پتهبري

 www.msh.org/afghanistan  بريښنا پاڼه
 

  رهاپاره د مرستو د انسجام ادلد افغانانو  -اكبر 
)ACBAR( 

  )آمر( ىازين ديفر ښاغلۍ
ملتونو  روګد مل ،ګنڅتر  ىسيد انقالب ل( كړباغ س ىد آزاد
 )ته مخامخ لمستونيم

 ارښد هرات 
         ټلفون      901 346 0799

0799 474 746                          
  niazi@acbar.org  بريښنا پته

  riazi@acbar.org  
 www.acbar.org  بريښنا پاڼه

 
خپلواك  نوخدمتو ىسمون او ملك ىد ادار
 )IARCSC(    ونيسيكم

  )سير( عبدالسالم ىحاج ښاغلۍ
 ىك نۍودا ىمقام په ادار تيد وال
 ارښهرات  د

         نټلفو      256 339 0799
 www.iarcsc.gov.af  بريښنا پاڼه

 )ABS(  موسسه نوخدمتو ىد اساسپه افغانستان كې  
  )سير( ىاحمد نور ديجاو ښاغلۍ

 )ترشا انكټ لويد ت دوستيد هر( هڅد اتحاد كو ك،ړس ىمتر 64 د
 ارښد هرات 

         ټلفون      838 404 0700
040 446 296                          

  abs_afg@yahoo.com  ا پتهبريښن
  janoori1@hotmail.com  
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 )Afghanaid(  موسسه يډد افغان ا
  )مسؤل كوړيد ا( اريو ريكب ديس ښاغلۍ
 ىدفتر په هرات ك يمه ايزد اكبر س

د هرات  ،)ته مخامخ لمستونيم ړزو UNICAد ( كړباغ س ىآزاد د
 ارښ

 www.afghanaid.org.uk  بريښنا پاڼه
 
  

 )CoAR(  د مرستو برابرول د افغانانو لپاره
  )د دفتر آمر( ىفيس بيداكتر احمد شك ښاغلۍ

 )تر شا ىكمپن ىد نور صاف( كړس ىد قمر تاالر، شمال
 ارښهرات  د ،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(  هيټكم ډد افغانانو لپاره د هالن

  )مسؤل كوړيد ا( ىداكترعبدالودود گلستان ښاغلۍ
 ىدفتر په هرات ك يمه ايزاكبر س د
د هرات  ،)ته مخامخ لمستونيمړزو UNICAد ( كړباغ س ىآزاد د
 ارښ
 

 )HAFO(  موسسه ىد مرست سره روګد افغانستان بز
  )د دفتر آمر( اياحمد ض ښاغلۍ
 )ته مخامخ لمستونيدفتر مد ونامايد ( هڅكو ړىلوم

 ارښد هرات 
         ټلفون      752 567 0799

040 226 121                          
  hafo_herat@yahoo.com  بريښنا پته

 
  ونيسيحقونو خپلواك كم ىد افغانستان د بشر

)AIHRC( 
 الره، د عامه روغتون تر شاه ىخان ىبند د

 ارښد هرات 
         ټلفون      800 226 040

0700 400 689                          
0088 216 2122 7751                          

  aihrc_hrt@yahoo.com  بريښنا پته
  nasir_farahmand@yahoo.com  
 www.aihrc.org.af  بريښنا پاڼه

 
 )WADAN(  اداره هيريلپاره خ ګافغانستان د پرمختد 

  )ىكوونكورانسجام  زيي مهيس( رود وال ىهاد فضل ښاغلۍ
الره، د خواجه  ىسيل د يىرنوايش ىعل ريد ام ه،څاردو كو ولېد ق

 كړس ىعبداهللا انصار

 ارښهرات  د
         ټلفون      224 506 0799

  fazalhadi@wadan.org  بريښنا پته
  frodwal@yahoo.com  
 www.wadan.org  بريښنا پاڼه

 
 )AIL(  وتيتيانست ړىد افغانستان د زدك

  )مسؤل كوړيد ا( محمد اسحق حراد ښاغلۍ
 ىالر لورڅ وبيا ىد حاج ك،ړبانك سوينې د د
 ارښهرات  د

         ټلفون      503 222 040
  sakena_herat@yahoo.com  بريښنا پته
 www.creatinghope.org  بريښنا پاڼه

 
 د خوندي ساتنېادارو  ىحكومتناد افغانستان د 

 )ANSO(  دفتر
  )مشاور ىتيامن مويس ويځديد لو( رييسنت پ اليدان ښاغلۍ

 دفتر مويس ويځديد لو) ANSO(د 
 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(  اداره ىارغونيب ويد افغانستان د كل

  )آمر ىميس ېيځديد لو( ىاري قيداكتر محمد شف ښاغلۍ
 )مخامخته  شركت  ديحد تو( هيناح مهځالره، پن ىسيل ىد 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(  رهد افغانستان د معلوماتو د انسجام ادا
  )زآمراي مهيس( ىرمحمود عبدالقها ښاغلۍ

 كړس اهګذرګد  ،ىك ګړدفتر په ان UNDPد 
 ارښهرات  د
   )د ملګرو ملتونو پراختيايي اداره، 005پست بكس (

         ټلفون      841 246 0700
  qahar.mahmoodi@aims.org.af  بريښنا پته
 www.aims.org.af  بريښنا پاڼه

 
 )UWS(  ولنهټد افق 
 باغ ىد آزاد ك،ړس ىمتر 30 د
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 ارښد هرات 
         ټلفون      455 414 0700

040 228 730                          
 

 )OMAR(  موسسه ىارغونياو ب ۍپاك نيد اومر د ما
  )آمر يمه ايزس( محمد كين ريانجن ښاغلۍ

 هيناح مهځكور، جاده كج، پن مځد عبدالرزاق پن
 ارښات د هر ،مهتر باغچه د

         ټلفون      042 223 040
  omarherat@yahoo.com  بريښنا پته

 
 ىملك لوډ ىارغونيب ىتيسفارت، د وال اياليټد ا
 )Italy(  هګانڅ

  )مشر رامګد پرر( كارلو انگارو ښاغلۍ
 ىدفتر په هرات ك مټي ىارغونيب ىتيوال د
 ارښهرات  د

         ټلفون      0569 2119 216 0088
0039 064 691 3666                          

         فكس      8673 735 064 0039
 )AKTC(  اديبن نوخدمتو ىد آغاخان د كلتور

  )ريمد ىاو ادار ىمال( احمد اسالم زاده ليخل ښاغلۍ
 هيته، اوومه ناحلور يځديكال لو نيالد ارياخت د
 ارښهرات  د

         ټلفون      526 387 0799
0799 360 458                          

0021 655 598 034                          
  information@aktc.akdn-afg.org  بريښنا پته
 www.akdn.org  بريښنا پاڼه

 
 )GTZ(  ىمرست ىكيد آلمان تخن

  )مسؤل كوړيد ا( بو اولسن ښاغلۍ
 ىدفتر په هرات ك يمه ايزاكبر س د
د هرات  ،)ته مخامخ لمستونيم ړوز UNICAد ( كړباغ س ىآزاد د
 ارښ

 www.gtz.de  بريښنا پاڼه
 

 )CHA(  انسجام دفتر دمرستو ىد بشر
  )د دفتر آمر( ىداكتر احمد شاه احمد ښاغلۍ

 )ىدږته ن كړس ىد معلم غن( كړس ىد خواجه عبداهللا انصار
 ارښهرات  د ،هڅكو ىد معلم غن

         ټلفون      299 661 0799
0799 429 123                           

0088 216 2112 4916                          
  herat@cha-net.org  بريښنا پته
 www.cha-net.org  بريښنا پاڼه

 
 )BRAC(  هيټكم ايختاد پر ويد كل شيد لهګد بن
 مهتاب جاده

 ارښد هرات 
         ټلفون      219 416 0700

 www.bracafg.org  بريښنا پاڼه
 
 )MOVE(  موسسه ىنيحرك د هوساد ت

  )آمر ىد پروژ( ىمورياحمد ت ريقد ښاغلۍ
 )يځپارك خت ىد ترق(دوهم پارك  ىدعل زاده كور، فيد شر

 ارښد هرات 
         ټلفون      750 386 0799

  movewelfare.hrt@gmail.com  بريښنا پته
 

 )Turkmenistan(  ىرګد تركمنستان كنسول
  )ونسلك( گوربانوف احمت ښاغلۍ
 ىانصار جاده
 ارښهرات  د

         ټلفون      718 223 040
0700 402 803                          

0799 329 305                          
 
 )MSH(  لپاره د علومو اداره ايغتود ر

  )مشاور يىايروغت ىتيوال( ديرش ديغالم س ښاغلۍ
 ارښد هرات 

         ټلفون      070 141 0799
    بريښنا پته
 www.msh.org/afghanistan  بريښنا پاڼه

 
 )WHO(  سازمان والړين ايد روغت
  )د دفتر مشر( ىداكتر ابوبكر رسول ښاغلۍ

 مهيدر) روغتون ته مخامخ ايروغت ېد عام( 325 رهيكور شمد
 هيناح
 ارښهرات  د

         ټلفون      750 286 0700
 www.emro.who.int/Afghanistan  بريښنا پاڼه

 
 )WHO(  سازمان والړين ايد روغت
  )آمر رامګد پرو( تراوتمن ىريم همحترم

 كړد مخابراتو س
 ارښهرات  د

         ټلفون      569 205 0799
0088 216 314 5155                          

  worldadvocatesherat@fastmail.fm  بريښنا پته
 www.emro.who.int/Afghanistan  بريښنا پاڼه

 
 )IRC(  هيټكم والهړين ىد ژغورن
  )ىكوونكورانسجام  يمه ايزس( ىنياحمد ام ريبص داكتر ښاغلۍ
 هيناح مهيمخابرات، در جاده
 ارښهرات  د

         ټلفون      331 565 0799
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0700 452 785                          
040 227 640                          

  hrtfc@afghanistan.theirc.org  بريښنا پته
  info@afghanistan.theirc.org  
 www.theirc.org  بريښنا پاڼه

 
 )IFRC(  ونيفدراس بيد سره صل

 ىرلورالڅدوهم  ك،ړبهزاد س د
 ارښهرات  د

         ټلفون      986 400 0700
0087 376 292 9355                          

  fin.Heratoff@wireless.ifrc.org  بريښنا پته
 www.arcs.org.af  بريښنا پاڼه

 
 )SDO(  موسسه پراختيايى ىد سنائ
  )مسؤل كوړيد ا( ىعبدالخالق ستانكز ښاغلۍ

 هڅعاشق كو رزايجاده مهتاب، د م
 ارښهرات  د

         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( كسيپال ح ښاغلۍ
ته  كړد مخابراتو س( كړسۍد قوماندان ه،څكاتب كو اكترډد 

 )مخامخ
 ارښد هرات 

         ټلفون      093 111 0799
040 223 083                          

  phicks@crsherat.org  بريښنا پته
  phicks.crs@gmail.com  
 www.catholicrelief.org  بريښنا پاڼه

 
 )CRS(  آر، اس  موسسه ،ىد س
خوا  يځكور، د آبكش باد مرغان جاده خت اريعلم ىغالم نب ىد حاج
 هيناح مهيته، در
 ارښهرات  د

 www.catholicrelief.org  بريښنا پاڼه
 
 )CA(  موسسه يډا سشنيد كر
  )سير ولوټد ( ورلويوان م جوز ښاغلۍ
 ه مهتاب، د مهتر باغچهجاد

 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(  موسسه ىارغونيد ب ويد كل
  )د دفتر مشر( ىقيصد ديعب ښاغلۍ

 ارښد هرات  ،جاده محبس
         ټلفون      031 202 0799
0700 404 147                          

0088 216 5026 6223                          
  arv_herat@yahoo.com  بريښنا پته

 
 )MCPA(  سازمان ولوړاو پالن جو ىپاك نيد ما
  )مسؤل كوړيد ا( مال جان ښاغلۍ

 ىدفتر په هرات ك ىد اكبر ساحو
  )ته مخامخ لمستونيم ړزو UNICAد ( كړباغ س ىآزاد د

 ارښد هرات 
 
امريكې د  متحدو ايالتونو نړيواله پراختيايي  د

 )USAID(اداره 
  )ريمد يمه ايزس رامګد پرو( سيپ ميك هښاغلۍ
 ارښد هرات 

   )، شهرنو3211پست بكس (
         ټلفون      673 230 0700

040 222 213                          
  usaidherat@yahoo.com  بريښنا پته
 www.usaidafghanistan.org  بريښنا پاڼه

 
 )MADERA(  موسسه رايد مد
  )آمر يمه ايزس( ىسدرك فلور ښاغلۍ
 كړعطا تر شا س ىسراد كاروان

 ارښد هرات  ،باغ ىآزاد د
         ټلفون      282 405 0799

0799 035 563                          
0088 216 2116 4064                          

  madera_amwest@yahoo.fr  بريښنا پته
  madera_herat@yahoo.fr  

 
 )MSI(  افغانستان -موسسه  والهړين ستوپسيد مر
  )سير ولوټد ( ديجاو فرهاد ښاغلۍ
 )ته مخامخ ميجمناز( ۍردګد پارك  ىد ترق

 ارښد هرات 
         ټلفون      616 277 0700

0799 856 459                          
0088 216 5552 7194                          

  pd@msi-afg.org  بريښنا پته
  msafghan1@hotmail.com  
 www.mariestopes.org  هبريښنا پاڼ
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-UN(  رامګپرو نګملتونو د بشر د استو روګملد 

Habitat( 
  )آمر ىتيوال( سعداهللا وهاب ديس ښاغلۍ

 هيناح مهځپن) ىدږته ن ىلورالڅد مهتاب ( كړبانك س ىنيو د
 ارښهرات  د

         ټلفون      237 416 0799
040 226 090                          

  habitat_hrt@hotmail.com  بريښنا پته
  waliherat@hotmail.com  
   بريښنا پاڼه

 
  اداره ېتوكو او كرن ىملتونو د خوراك روګد مل

)FAO( 
  )ريمد( نياالديض مانيپ ښاغلۍ
 استير ىد كرن
 ارښهرات  د

         ټلفون      527 400 0700
0799 443 222                          

  faoaf-herat@fao.org  بريښنا پته
 www.fao.org  بريښنا پاڼه
 )UNHCR(   ىشنريكم ىعال والوډملتونو د ك روګد مل
  )د دفتر مشر( برند دول ښاغلۍ

 ارښهرات  د
         ټلفون      089 400 0700
0700 402 157                          

0088 216 5110 0921                          
  afghe@unhcr.ch  بريښنا پته

  yousofi@unhcr.ch  
 www.unhcr.org  بريښنا پاڼه

 
پر ضد د  نوموتوكو او جر يېملتونو د نشه  روګد مل

 )UNODC(  دفتر ىمبارز 
  )ۍكوونكورانسجام  ىتيوال( ايجو نيحس الطاف ښاغلۍ
 ارښد هرات 

         ټلفون      434 226 0799
  masouveer1@yahoo.com  بريښنا پته
 www.unodc.org  بريښنا پاڼه

 
 )NSP/OC(  هيټكم ىمشورت رامګپرو وستونيپ ىد مل
  )آمر زيي مهيس( بردت منيسا ښاغلۍ

 )ته مخامخ استير اياو پراخت ىارغونيد ب ويد كل( ګړان تيوال د
 ارښد هرات 

         ټلفون      602 137 0799
  s.burdett@nspafghanistan.org  بريښنا پته

  a.adib@nspafghanistan.org  
 www.nspafghanistan.org  ريښنا پاڼهب

 

 )IOM(  سازمان والړين كډوالۍد 
 هيناح ړىلم ه،څكو ىخان ى، د بند1095 رهيكور شمد
 ارښهرات  د

         ټلفون      278 400 0700
040 220 143                          
040 220 144                          

0087 176 288 1825                          
  iomherat@herat.iomkabul.net  بريښنا پته
 www.iom.int/afghanistan  بريښنا پاڼه

 
  )NRC(  كميټه ىناروكډوالو لپاره د د 

 ارښد هرات 
         ټلفون      272 138 0795
0799 205 560                          

  ilac.herat@nrcafpk.org  بريښنا پته
 www.nrc.no  بريښنا پاڼه

 
 )ISRA(  مرستو سازمان ىاسالم والړيد ن

  )مسؤل كوړيد ا( بينج ښاغلۍ
 ىدفتر په هرات ك يمه ايزد اكبر س

د هرات  ،)ته مخامخ لمستونيم ړزو UNICAد ( كړباغ س ىآزاد د
 ارښ

 www.isra-relief.org  بريښنا پاڼه
 
 )Nye(  دفتر ىشنيو ندهګړد  ىد ن

  )ستد دفتر سرپر( تواب ديس ښاغلۍ
 كړد مخابراتو س

 ارښهرات  د
         ټلفون      971 301 0799

0799 022 601                          
  imnooristani@yahoo.com  بريښنا پته
 www.thekillidgroup.com  بريښنا پاڼه

  لپاره پرمختياد  ىولنټد  ىمرست ېوالړين پانيد ن
)NICCD( 

  )مشر د دفتر( ىكا مرا كام تايوشي ښاغلۍ
 جاده كج
 ارښهرات  د ،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 موسسه ىپلځ ګد جن ډد هالن

 )د مهتاب تاالر ته مخامخ(جاده مهتاب 
 ارښد هرات 

         ټلفون      635 223 040
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 www.warchild.nl  بريښنا پاڼه
 

 )HU(  د هرات پوهنتون
  )سيد پوهنتون ر( مينع داكتر ښاغلۍ
 ارښد هرات 

         ټلفون      168 566 0799
 
 )H-Belgium(  ميبلج -موسسه  نړيواله كپډيد هن
  )آمر يىاځ( عاطف ريداكتر عبدالبص ښاغلۍ

علومو  ىاسيد حقوقو او س( كړته سلور يځپارك خت تيوال د
 )ىدږته ن پوهنځي

 ارښهرات  د ،هيناح لورمهڅ
         ټلفون      119 033 0799

040 221 670                          
040 225 639                          

  hibafgha04@yahoo.fr  ښنا پتهبري
 www.handicap-international.org  بريښنا پاڼه

  
 )HI-France(  فرانسه -موسسه  نړيواله كپډيد هن
 ىالر لورڅ وبيا ىد حاج
 ارښهرات  د

         ټلفون      363 226 040
 www.handicap-international.org  بريښنا پاڼه

 
 )HaloTrust(  دفتر ىپاك نيد ما رستټ لويد ه
 كړس ىآباد، د فرق ديجد
 ارښهرات  د

         ټلفون      469 998 0798
040 444 515                          

  hayat.baheer@googlemail.com  بريښنا پته
 www.halogoestothepole.com  بريښنا پاڼه

 
 )CDU(  رهاد ودانوولو اد واديد ه

  )مرآ زيا مهيس( احمد ريش ريانجن ښاغلۍ
 پله توښ، پتد مالوچو شرك

 ارښد هرات 
         ټلفون      087 239 0799

0700 169 472                          
  cduafghan@yahoo.com  بريښنا پته
 www.cduafgan.org  بريښنا پاڼه

 
 )WC-UK(  موسسه لديد وارچا
  )هسير يمه ايزه س( دالي ىما وات پاد همحترم

 متره سرك ىدر ،ګنڅ څىد باغ مراد كو
 ارښد هرات 

         ټلفون      802 919 0797
0799 327 683                          

040 220 815                          

  padma@warchild.org.uk  بريښنا پته
  Nasir@warchild.org.uk  
 www.warchild.org.uk  بريښنا پاڼه

 
 )WVI(  سازمان والړين ژنيد ورلد و
  )مسؤل كوړيد ا( گرام سترانگ ښاغلۍ
 ىدفتر په هرات ك يمه ايزد اكبر س

د هرات  ،)ته مخامخ لمستونيم ړزو UNICAد ( كړباغ س ىآزاد د
    
 www.wvi.org  بريښنا پاڼه

 
 )DAC( هيټكم نماركډ افغانستان لپاره د د

  )هسير ىد پروژ( اون زايل - اِنگه همحترم
 الره ىخان ىد بند

 ارښد هرات 
         ټلفون      761 106 0798

  dac@afghan.dk  بريښنا پته
  aaen99@gmail.com  
 www.afghan.dk  بريښنا پاڼه

 
  ټولنه نوخدمتو زيولنټاو  تونويد فعال وښځد 

)WASSA( 
  )هسير يىاجرا( ىخاطب حولن همحترم
 لستانګجاده  ك،ړباغ س ىد آزاد
 ارښهرات  د

         ټلفون      660 407 0799
040 22 638                          

  wassa2010@yahoo.com  بريښنا پته
  wassaherat@yahoo.com  

 
 )FINCA(  اديمرستو بن زويولنټ والوړيد ن - نكايف
 كړس تيوال د
 ارښهرات  د

         ټلفون      851 225 040
  admin@fincaafghanistan.org  بريښنا پته
 www.villagebanking.org  بريښنا پاڼه

 
 )MM(  اليمو ند كايمد

  )هد دفتر مشر( راشد نينازن همحترم
 كړباغ س ى، جاده كج، د آزاد6 رهيشم كورد
 ارښهرات  د

         ټلفون      351 857 0799
0799 355 842                          

  nazanenrashid@hotmail.com  بريښنا پته
 www.medicamondiale.org  بريښنا پاڼه

 
 )NDI(  وتيتيانست كيموكراتډي ىلم

  )آمر( زيعبدالعز ښاغلۍ



 ضميمه 

 

 ارښهرات  د
         ټلفون      618 205 0799

  asamim@ndi.org  بريښنا پته
 www.ndi.org  بريښنا پاڼه

 
  )IAM(  پالوۍ ىمرستندو والړين

 الره ىخان ىد بند
 ارښد هرات 

   )625بكس  پست(
         ټلفون      905 205 0799

0700 400 139                          
         فكس      5820 345 076 0087

  herat.office@iamafg.org  بريښنا پته
 www.iam-afghanistan.org  بريښنا پاڼه

 
 نماركډد  لپاره ىد مرست والوډد افغان ك - اكارډ
 )DACAAR(    هيټكم

  )همسؤل كوړيد ا( شارلت اولسن همحترم
 ىفتر په هرات كد يمه ايزد اكبر س

د هرات  ،)ته مخامخ لمستونيم ړزو UNICAد ( كړباغ س ىآزاد د
 ارښ

 www.dacaar.org  بريښنا پاڼه
 
ملتونو د مرستو  روګد مل ېپه افغانستان ك - وناماي

 )UNAMA(  پالوۍ
 ډكماون ىسازمان وڅد هرات  ك،ړكندهار س -هرات  د
 ارښهرات  د ،ىولسوال ذرهګ د

         ټلفون      657 106 0700
  unamaherat@un.org  بريښنا پته

  diek@un.org  
 www.unama-afg.org  بريښنا پاڼه

 
 ړملتونو د ماشومانو د مالت روګد مل - ونسفي

 )UNICEF(  صندق
 ارښد هرات 

         ټلفون      0050 236 376 0087
 www.unicef.org  بريښنا پاڼه

 
  )VWO( 

  )هسير يىاجرا( پا كزاد ايثر همحترم
 د رضا جومات ته مخا مخ(باد مرغان 

 ارښد هرات 
         ټلفون      732 298 0700

0799 209 386                          
040 226 061                          

  vwo_afg@yahoo.com  بريښنا پته
  vwo_suraya@hotmail.com  
 www.vowo.org  بريښنا پاڼه

  
 هلمند
    رامونهګپرو يىافغانستان لپاره روغتاد  – نايابن س

)IbnSina-PHPA( 
  )آمر ىد پروژ( ىبيحب فيشر ديداكتر س ښاغلۍ

 هڅد لغمان كو ك،ړد كندهار س
 اهګلشكر

         ټلفون      164 136 0799
0700 297 423                          

0088 216 2117 5271                          
  said_sharif@hotmail.com  بريښنا پته

 
 )WADAN(  اداره هيريلپاره خ ګد افغانستان د پرمخت

  )ىكوونكورانسجام ( ىسردار ول داكتر ښاغلۍ
 )ته مخامخ استير وانانوځاو  ګد فرهن( كړد بوست س
 اهګلشكر

         ټلفون      299 045 0700
0799 142 870                          

  drsardar@wadan.org  بريښنا پته
  drsardar24@yahoo.com  
 www.wadan.org  بريښنا پاڼه

 
 )Emergency(  روغتون ىمرجنسيد ا

  )د روغتون آمر( ىفيرحمت اهللا حن ښاغلۍ
 اهګلشكر

         ټلفون      154 778 0707
  emergency@emergency.it  بريښنا پته
 www.emergency.it  بريښنا پاڼه
 )BRAC(  هيټكم ايختاد پر ويد كل شيد لهګد بن
 ىدږته ن شنياست وډيرا د

 اهګلشكر
         ټلفون      640 007 0799

0088 216 3331 2211                          
 www.bracafg.org  بريښنا پاڼه

  
 )MC(  موسسه والهړيس  نپراك ىد مرس
  )د دفتر آمر( آزاد ىزمر ښاغلۍ

 )ىدږروغتون ته ن( هښوګ كړد شماالن او اغمان س
 اهګلشكر

         ټلفون      3116 397 0076
0075 391 0766                          

 www.mercycorps.org  بريښنا پاڼه
 
 )NSP/OC(  هيټكم ىمشورت رامګپرو وستونيپ ىد مل
  )مشر ىلډد ( اول خان ريانجن ښاغلۍ

او د قوماندان  ګنڅدرملتون تر ىدريد ح( كړس UN-صبا وډيرا د
 )ر ته مخامخخان كو
 اهګلشكر
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         ټلفون      055 179 0799
0799 164 382                          

  helmand@nspafghanistan.org  بريښنا پته
 www.nspafghanistan.org  بريښنا پاڼه

  
 وردك

 )CCA(  مركز ويافغانستان لپاره د همكار
 سودهب ميدو روم،يآب ش
 ارښ دانيم
 

 )CoAR(  د مرستو برابرولد افغانانو لپاره 
  )آمر ىد پروژ( گل زاده ريانجن ښاغلۍ

 كړس ىعموم ىكل نيالد ىشش قلعه، د مح
 ارښ دانيم ،ىآباد ولسوال ديس د

         ټلفون      400 363 0700
0799 391 816                          

  coar_kbl@yahoo.com  بريښنا پته
 www.coar.org  بريښنا پاڼه

 
 )HAFO(  موسسه ىسره د مرست روګنستان بزد افغا
  )ريمد ىادار( گل خان جمعه ښاغلۍ

 ليسادات بابا خ
 جغتو

 
 )BRAC(  هيټكم ايختاد پر ويد كل شيد لهګد بن
 ىك ويليفام ارښ دانيم د
 ارښ دانيم

         ټلفون      419 115 0799
 www.bracafg.org  بريښنا پاڼه

 
 )CPAU(  ولنهټ ويرلپاره د همكا ىووالياو  ىد سول
  )مسؤل كوړيد ا( اهللا مياستاد رح ښاغلۍ

 ىدږته ن كيكلن يىايآباد مركز، روغت ديس د
 آباد ديس
  
 )SCA( هيټكم دنيسو افغانستان لپاره دد

  )اليد آمر مرست ىد پروژ( اريز ليوك داكتر ښاغلۍ
 روغتون ارښ 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(  موسسه رايد مد
  )آمريمه ايزس( اري ىرمضان مهد ښاغلۍ
 سودهب 11 دانيد م روم،يآب ش وال،يردندګ سودهب يړد لوم

 جات هرهزا
         ټلفون      1413 8983 216 0088

  madera_behsud@yahoo.fr  بريښنا پته
 
 )NSP/OC(  هيټكم ىمشورت رامګپرو وستونيپ ىد مل
  )مشر ىلډد ( رينص ريانجن ښاغلۍ

 ىك ارښ دانيپه م ۍودان استير اياو پراخت ىارغونيد ب ويكل د
 ارښ دانيم

         ټلفون      720 170 0799
0799 170 721                          

0088 216 2113 4073                          
  wardag@nspafghanistan.org  بريښنا پته
 www.nspafghanistan.org  بريښنا پاڼه

 
  

  پاكستان
    رامونهګپرو يىد افغانستان لپاره روغتا – نايابن س

)IbnSina-PHPA( 
  )ريمد ړيكود ا( فضل كپتان ښاغلۍ

 زيف ميدو ه،يناح G-2 ك،ړس مږ، شپ81 رهيكور شمد
 وريښپ

         ټلفون      442 825 915 0092
0092 915 816 380                          
         فكس      516 825 915 0092

  ibph@brain.net.pk  بريښنا پته
 ونهخدمت پراختيايياو  ىبشردافغانستان لپاره  
)DHSA/TKG( 

  )د دفتر آمر( ىسيع ديس ښاغلۍ
8 A - رود ىملبر 
 وريښپ ،اونټ ټىورسيوني

         ټلفون      239 704 915 0092
0092 915 851 378                          

  dhsapesh@pes.comsats.net.pk  بريښنا پته
 www.thekillidgroup.com  بريښنا پاڼه

 )AGHCO(  د انسجام دفتر مرستو ىد افغان د عموم
 1 زيبرخه، ف E/2، 12 رهيشم كړ، س399 هريشم ركود
 وريښپ ،آباد اتيح
   )، پسته خانه كارته پروان6066پست بكس (

         ټلفون      709 917 915 0092
0092 333 910 709                          

 
 )BEA(  ړىزده ك ىد افغانانو لپاره اساس

  )آمر ىاو ادار ىمال( ريم صليف ښاغلۍ
 كړعمارت، د پوهنتون س زيد عز ه،څكو ړىلوم
 وريښپ ،اونټ نيشاه

         ټلفون      470 843 915 0092
0092 915 --850 725                          

0092 915 850 725                          
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         فكس      693 842 915 0092
 

 )HAFO(  موسسه ىسره د مرست روګد افغانستان بز
  )ىكوونكورانسجام  رامګد پرو( صرخانيق ښاغلۍ

53-Bتاون ىورستيوني ه،څ، د پارك كو 
 وريښپ

         ټلفون      4086 922 333 0092
                                                            0092 915 844 674                          

  hafo99@yahoo.com  بريښنا پته
 

  )AHRO(  حقونو سازمان ىبشرد افغانستان د 
 كړ، د پارك سB 38 رهيكور شمد
 وريښپ ،اونټ ټىورسيوني
   )، پوهنتون پشاور1494پست بكس (

         ټلفون      0336 901 300 0092
0092 915 704 255                          

  achr98@yahoo.com  بريښنا پته
  achr98@hotmail.com  

 
  مرستو سازمان زويولنټاو  ىيايد افغانستان د روغت

)AHSAO( 
 كړپالزه د جمرود س ىحاج لګ، 305 رهياپارتمان شمد
 وريښپ

         ټلفون      6629 959 300 0092
0092 915 853 495                          

  ahsaongo@hotmail.com  بريښنا پته
  ahsao2002@yahoo.com  

 
  اداره وستونيمؤسسو د پ ىدولت ريغ ىد افغان

)ANCB( 
 1 زيبرخه، ف E/2، 12 رهيشم كړ، س399 رهيشم ركود
 وريښپ ،آباد اتيح

         ټلفون      503 812 915 0092
         فكس      503 812 915 0092

 www.ancb.org  بريښنا پاڼه
 )SHAD(  دفتر ىخدمات پراختيامرستو او  ىد بشر
  )د دفتر آمر( الرحمن اضير ښاغلۍ

 كړباغ س ريد نص اون،ټكانال  ك،ړس مي، دو13 هريكور شمد
 وريښپ

         ټلفون      008 853 915 0092
0092 915 844 390                          

  mail@shade.org.af  بريښنا پته
 www.shade.org.af  بريښنا پاڼه

 
  موسسهمرستندويه  ىارغونيب افغانستان لپاره د  د
)CRAA( 

  )سير( ىالحق احمدزثنا  داكتر ښاغلۍ
 كړپالزه، د پوهنتون س ىحاج لګ، 309 رهيكور شمد

 وريښپ
   )، كابل2016پست بكس (

         ټلفون      220 853 915 0092
0092 320 520 6896                          

         فكس      169 840 915 0092
  sancraa@brain.net.pk  بريښنا پته

  sanashefa@yahoo.com  
 www.cr fg.org  بريښنا پاڼه

 
 )DDG(  روپګ ىپاك نيد دنمارك د ما

 F-10/4، 40 رهيشم څى، د كو283 رهيشم كورد
 اسالم آباد

         ټلفون      632 104 512 0092
0092 512 104 634                          
         فكس      635 104 512 0092

  ddgisb@appollo.net.pk  بريښنا پته
 www.drc.dk  بريښنا پاڼه

 
 )WHO(  سازمان والړين ايد روغت
  )مسؤل كوړيد ا( قيمحمد شف ښاغلۍ
  چك شهزاد وت،يتيانست ايد روغت

 اسالم آباد
         ټلفون      1940 510 333 0092

0092 512 245 584                          
         فكس      587 245 512 0092

  ziaies@afg.emro.who.int  بريښنا پته
 www.emro.who.int/Afghanistan  بريښنا پاڼه

 
 )SDO(  موسسه پراختيايي ىد سنائ

10-F كړد رحمان بابا س 
 وريښپ ،اونټ ټىورسيوني

         ټلفون      165 842 915 0092
         فكس      139 845 915 0092

 www.nawidefarda.com/sanayee.org  بريښنا پاڼه
 
 )SCA( هيټكم دنيسونستان لپاره د افغاد 

  )د دفتر آمر( امجد بابر ښاغلۍ
 اونټ ىوني ك،ړد رحمان بابا س

 وريښپ
   )689پست بكس (

         ټلفون      095 843 915 0092
0092 302 593 5772                          

         فكس      519 840 915 0092
  scanalst@brain.net.pk  بريښنا پته
 www.swedishcommittee.org  بريښنا پاڼه

 
  پاكستان/افغانستان - ونهخدمت والړين سايد كل

)CWS( 
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 برخه F-11/1 ك،ړ، اووم س137 رهيكور شمد
 اسالم آباد

         ټلفون      171 103 512 0092
0092 512 102 293                          

  cwskabul@cyber.net.pk  بريښنا پته
  cwsisb@isb.comsats.net.pk  
 www.cwspa.org  بريښنا پاڼه

  
 )MADERA(  موسسه رايد مد
  )ريمد ړيكود ا( خان عباس ښاغلۍ

 كړپالزه د جمرود س ىحاج لګ، 306 رهياپارتمان شمد
 وريښپ

         ټلفون      237 842 915 0092
0092 915 840 234                          
         فكس      234 840 915 0092

  madera@brain.net.pk  بريښنا پته
 
 )ORA(  موسسه ېسره د مرست مانويتيكډوالو د 

  )ىكوونكورانسجام  رامګد پرو( ريبش شهزاد ښاغلۍ
27-F كړس كټد خوشحال خان خ 
 وريښپ ،اونټ ټىورسيوني

         ټلفون      280 841 915 0092
         فكس      089 701 915 0092

  hivdirector@oracentralasia.org  بريښنا پته
 www.ora-centralasia.org  بريښنا پاڼه

 
  )RI(  مرستو موسسه والوړيد ن

 هيناح 111 ك،ړس دي، د سر سZB 436/1د محمود كور، 
 آباد اسالم ،ډىپن راول

         ټلفون      1561 651 303 0092
0092 300 530 7989                          

  mahmud@ri.org  بريښنا پته

  mahmud26@yahoo.cim  
 www.ri.org  بريښنا پاڼه

 
 )TdH(  ديس هوميس دفتر يرټد

  )ۍكوونكورانسجام  ىد پروژ( محمود فضل ښاغلۍ
 كړ، د رحمان بابا سE 84 رهيكور شمد
 وريښپ ،اونټ ټىورسيوني

         ټلفون      379 702 915 0092
  tdhswcpesh@brain.net.pk  بريښنا پته

 www.tdhafghanistan.org  ريښنا پاڼهب
 
 )IAM(  پالوى ىمرستندو والړين

  )د دفتر آمر( ارشد ښاغلۍ
 وريښپ ،اونټ ټىورسيوني

         ټلفون      634 842 915 0092
  iampwr@pactec.net  بريښنا پته
 www.iam-afghanistan.org  بريښنا پاڼه

 
 ړملتونو د ماشومانو د مالت روګد مل - ونسفي
 )UNICEF(  دقصن

 اسالم آباد
         ټلفون      128 800 512 0092

 www.unicef.org  بريښنا پاڼه
  

  
  تاجكستان

 )RI(  مرستو موسسه والوړيد ن
 ، پولوه18 رهيشم كړسد
 ارښد دوشنبه  

  taj_office@schoolsonline.org  بريښنا پته
  garth@schoolsonline.org  
 www.ri.org  بريښنا پاڼه
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 د الف بې فهرست
 مخففات

        )ABP(    افغان سرحدي پوليس
        )ACBAR(        اداره همغږۍپاره د مرستو د لد افغانانو 

                                                                                                                                       )ACKU(                     مركز نوڅيړ ىد افغانستان د علم ىكابل پوهنتون كپه 
                                                                                                                                          ) ACP(د ګمركونو پوليس                                                                         ستاند افغان

                                                                                                                                        )ACSF(                                                                 مجتمع ىولنټ ىد افغانستان د مدن
                                                                             )ACSP(                                                       دافغانستان د سيمې د ثبات انځور          

            )                                                            ADB(                                                                      د آسيا پراختيايي بانك                   
                                                                         )ADF(د افغانستان د پرمختيا ټولنه                                                                             

                                                               )AIA(                                                      افغان انتقالي اداره                                             
                                                                                           )AIHRC(     د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون                               

                                                                                                                                         )AIMS(                                                    د افغانستان د معلوماتو د انسجام اداره
                                                                                                                                               )AL(د معيشتونو بديل                                                                                                      

                                                                                                                                          )AMF(ځواكونه                                                                               ستان نظامي دافغان
                                                                                                                                           )ANA(            افغان ملي اردو                                                                                                

                                                                                                                                       )ANAP(                                                                           پوليس مرستندويهافغان ملي 
           )                                                                                                                            ANBP(پيل پروګرام                                                                        د افغانستان د نوې

          )                                                                                                                            ANBC(                                            د همغږۍ ډله        سازمانونود افغان نادولتي 
      )                                                                                                                            ANCOP(            عامه نظم پوليس                                                 يمل د ستاند افغان

            )                                                                                                                           ANDS(                                                     ستراتيژي د ملي پرمختګد افغانستان 
                                                        )                                                                                   ANP(                   افغان ملي پوليس                                                                                 

                                                                                      )                                                 ANSF(       دافغان ملي امن ځواكونه                                                                               
                                                                             )                                                         ANSO(       خوندى ساتنې دفتر        د سازمانونود افغانستان د نادولتي 

                                                                                )                                                       APAP(                                        پروژه ولسي جرګې د پياوړتياد افغانستان د 
                                                                  )                                                                 APPPA(                          ارزونه ګډه ازمايښتيد افغانستان د بېوزلۍ 

                                                                                                                                   )AREDP(    د افغانستان د كليو د پانګې اچونې پراختيايي پروګرام           
                                                                )                                                                     ARSG (                    د افغانستان د بيا رغونې  الرښود ګروپ                               

                                                                                    )                                                     ARIC(     د اكبر د معلوماتو او سرچينو مركز                                                          
                                                                                                )                                       ARTF(       دافغانستان د بيا رغونې  وجهى صندوق                                             

                                                                                                                )                      ASOP(                                                             د افغانستان د ټولنيزې ودې پروګرام



د افغانستان لپاره مرستندوى الرښود : الف څخه تر يا  

323 

                                                         )                                                                                 ATA(    د افغانستان انتقالي حكومت
   

                                                                      )                                                                     AUP(       افغان يونيفورم  لرونكې پوليس                                                               
                                                                                                                             )AWN(                                                      مېرمنو سازمان د افغان 

                     )                                                                                                                      CDC(       ټولنې د پرمختګ شوراد 
                                                   )                                                                                       CDP(                                                                                    پالن         ييټولنيز پراختيا

                          )                                                                                            CENTCOMM(                                     اياالتونو مركزى  قومنداني هد امريكې د متحد
                                                         )                                                                                     CF(            ځواك                                                                                                   يتالفئا

                                      )                                                                                               CFC-A(                             ي       قوماندان ګډه ځواكونو تالفيئاافغانستان ـ  د 
                                                              )                                                                                CG(         مشورتي ډله                                                                                                          

           )                                                                                                                            CGAP(    وزلو سره د مرستې مشورتي ډلهېد ب
               )                                                                                                                            CID(                                                                                              د جنايي څېړنو څانګه

            )                                                                                                                            CIDA(د كاناډا نړيواله پرمختيايي اداره                                                                    
             )                                                                                                                            CLJ(نو ن لويه جرګه                                                                                    د اساسي قا

           )                                                                                                                            CMS(      داراالنشأد وزيرانو د شورا 
                                                                     )                                                                    CN(      د نشه يي توكو پروړاندې مبارزه 

                       )                                                                                                              CNTF(                         مبارزې وجهي صندوق     د نشه يي توكو پروړاندېد 
      )                                                                                                                            CNPA(               د مبارزې پوليس   نشه يي توكو پروړاندېد افغانستان د 

  )                                                                                                                            CPHD(                                                                د بشري پراختيا او پاليسۍ مركز    
  )                                                                                                                            CRC(                               كميسيون                               د اساسي قانون د بياكتنې

                                                                                                                               )CSO(              دفتر                                                                            ييې مركزئد احصا
                                                                                   )                                     CSTC-A(            يقومندان هګډ تيد امن االتويد متحده ا لپارهافغانستان  د

                                                   )                                                                           CTP(مبارزې پوليس                                                                  د ترهګرۍ پر ضد د
                                                                                                                      )D&RC(وسلو د راغونډولو او ملكي كولو كميسيون                                         د

                                                                                                                                         ) DAD(     سپنه وركوونكو د مرستو د معلوماتو سرچينهد ب
                              )                                                                                                                            DAI(   د پرمختګ د بديلونو نړيواله كميټه                                         
                                                                                                                                         ) DDR(  بى وسلې كول، ترخيصول  او  ملكي ژوندانه ته  راګرځول

                                                                                                                                           )DED(   ي خدمتونو مؤسسهد آلمان د انكشاف
                                                                                                                                         ) DFID(                             د انګلستان  د نړيوالې پراختيا څانګه                            
             )                                                                                                                            DIAG(                            د غير قانوني وسله والو ډلو  له مينځه وړل                   

              )                                                                                                                            DMC(د ماين پاكۍ څانګه                                                                                                  
  )EC( اروپا كميسيون                                                                                                       د 

                                                                                                                             )       ECHO(                          كميسيون د بشري مرستو دفتر                           د د اروپا
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                                                                                                                      )               ELECT(             د سبا لپاره د قانوني او ټاكنيز ظرفيت لوړول                              
                                                                                                                                            )ELJ(     بيړنۍ لويه جرګه                                                                                                    

        )                                                                                                                            EQUIP(         دښوونې د كيفيت د لوړولو پروژه                                                           
             )                                                                                                                            ERW(     د جګړې نه پاتې چاوديدونكې توكې                                                       

  )EU(                                    اروپايي  ټولنه                                                                           
                                                                                                                                    )EUPOL(د اروپايي ټولنې د پوليسو ماموريت په افغانستان كې                   

                                                                                                                                           )FDD(    اداره پرمختګد په متمركز ډول د ولسواليو 
                                                                                                                                          )GAA(                                                                        جرمن اګرو اكشن                                
         )                                                                                                                            GIAAC(ه اداره                                                            دفساد پر ضد عمومي خپلواك

)                                                                                                                   GOFORGOLD(                                                   د ځايي پرمختيا لپاره ښه حكومت داري 
                                                                                                                                             )GPI(                                                    تو  نوښت                                              أد ښو اجرا

                                                                                                                                       )GPPO(                                                د جرمني د پوليسو د پروژې دفتر                    
                                                                                                                                          )GTZ(   لمان د تخنيكي همكاريو سازماند ا

  )HRRAC(   كميټه ېفعمداو د څېړنې او ند بشري حقو
                                                                                                                                   )I-ANDS(    د ملي پرمختګ لنډ مهاله ستراتيژي  دافغانستان

  )IARCSC(                     او ملكي خدمتونو خپلواك كميسيون سموندادارى 
  )ICNL(                                                              ر انتفاعي مدافعې نړيوال مركزېد غ

                                                                                                                                             )IDB(اسالمي پراختيايي بانك                                                                                     
                                                                                                                                    )IDLG(                                                 خپلواكه اداره ۍد سيمه ايز ې حكومتدار

                                                                                                                                           )IDPs(                                                                                 يوګړ ې ځايه شويب كورني
                                                                                                                                              )IEC(         اكنو خپلواك كميسيون                                                                         د ټ

                                                                                                                                 )IFES(                                                           نړيوال سازمانزو سيستمونو د ټاكني
                                                                                                                                              )IMF(                                                                        دپيسو نړيوال صندوق                   

                                                                                                                                           )IPCS(                                                          ټولنې د ودې  نوښت        يد افغان مدن
                                                                               )IPCAG(                                       د داخلي ادارو  دهمغږۍ كاري ګروپ                    

                                                                                                                                           )IPCB(     د نړيوالو پوليسو د همغږۍ شورا                                                              
  )I-PRSP(                         لنډمهاله ستراتيژي پاڼهبيوزلۍ د كمولو د 

                                                   )IRC(                                                     د ژغورنې نړيواله كميټه
                      )ISAF(                                                 ځواكونه ينړيوال سوله سات

                                                )JCMB(                                               د ګډې څارنې او همغږۍ شورا
                                                                                                                                        )JEMB(                                                                         د ټاكنو د تنظيم ګډ دفتر

                                                                                                                                            )JSR( د عدلي سكتور سمون                                                                                           
                                                                                                                                       )KMTC(د كابل د پوځي روزنې مركز                                                                                 
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                                                                                                                                          )KPA(د كابل د پوليسو اكاډمي                                                                                      
                                                                                                                                    )LOTFA(دافغانستان د نظم او قانون وجهى صندوق                                               

                                                                                                                                       )MACA(ولو مركز                                                        د افغانستان لپاره د ماين پاك
                                                                                                                                     )MAPA(                                       پروګرام              ۍد افغانستان لپاره د ماين پاك

                                                                                                                                          )MCN(      د مبارزى وزارت                                          وړاندېد نشه يي توكو پر
                                                                                                                                       )MDGs(       د زريزې  پرمختيايى موخې                                                                          

                                                                                                                                         )MFIs(   د وړو پورونوموسسې                                                                                          
                                                                                                                                     )MISFA(په افغانستان كې د وړو پورونو د پانګې اچونې د مالتړ  اداره     
                                                                                                                                          )MOI(د كورنيو چارو وزارت                                                                                             
                                                                                                                                    )MOPH(د عامې روغتيا وزارت                                                                                           

                                                                                                                                    )MRRD(     د كليو د پراختيا او بيا رغونې وزارت                                                     
                                                                                                                                      )NATO(   دشمالي اتالنتيك د تړون اداره                                                                     

  )NDCS(   ژۍ يد كنټرول د ملي سترات نشه يي توكود 
                                                                                                                                        )NDF(       دملي پراختيا كاري چوكاټ                                                                         

                                                                                                                                        )NDP(د ملي پراختيا پروګرام                                                                                            
                                                                                                                                         )NDS(د امنيت ملى اداره                                                                                                      
                                                                                                                                       )NED(د دموكراسۍ لپاره د ملي هديې اداره                                                           
                                                                                                                                      )NEEP(دبيړنۍ  ګمارنې ملي پروګرام                                                                             

                                                                                                                                       )NGO(                  دولتي سازمانونه                                                                                  نا
                                                                                                                                    )NHRD(د بشري پراختيا ملي رپوټ                                                                                  

                                                                                                                                        ) NPP(لومړيتوب پروګرامونه                                                                                يدمل
                                                                                                                                     )NRVA(د خطر او زيانمننې ملي ارزونه                                                                            

                                                                                                                                        )NSP(پروګرام                                                                                          پيوستوندملي  
                                                                                                                                          )NSS(دملي څارنې سيستم                                                                                                  
                                                                                                                                         )OAA(داداري چارو دفتر                                                                                                       

                             )OEF(                                                                                 د دوامدارو عملياتو اختيار
                                                                                                                                          )PAG(     د پاليسۍ كاري ګروپ                                                                                       

                                                                                                                                         )PAR(        عامه اداري سمون                                                                                               
                                                                                                                                        (PDP)      واليتي پراختيايي پالن                                                                                     

                                                    )PIP(                                                د عامه پانګې اچونې پروګرام
                        )PRSP(                     )د عدلي سكتور سمون( د پروژې د څارنې كميټه
                                                                                                                                          )PRT(                    ډله                                                                         د واليتي بيارغونې

                                                                                                                                            )PSU()                                  د عدلي سكتور سمون(د پروګرام د مالتړ واحد
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                                                                                                                                            )SAF(  تضمين                                                                    د افغانستان د راتلونكې
                                                                                                                                            )SDC(مكارۍ اداره                                                          د سويس د پرمختيا او ه

                                                                                                                                    )SEAL(I)(                پروژه ړد مالت دوړېد جو واكځد افغانستان د مقننه 
                             )SNTV(                                  نه لېدېدونكې واحده رايه                                                  

                                                                                                                                         )SRSG(                      ىاستاز ىځانګړ يسرمنش يد ملګرو ملتونو د عموم
                                                                                                                                             )SSR(  د امنيتي سكتور سمون                                                                                       

                                                                                                                            )SUNY-CID( د نړيوالې پراختيا مركز                       -د نيويارك  ايالتي پوهنتون 
                                                                                                                                )AWABAC(افغانستان او بلوچستان د همغږۍ ټولنه        ځيلي اولويديهد س

                                                                                                                                                )SY(  )                                     دافغانستان كليزه دې وليدل شي(  لمريز كال 
                                                                                                                                               )UK( د انګلستان  شاهي هيواد                                                                                    
                                                                                                                                                )UN(ملګرې ملتونه                                                                                                             

                                                                                                                                   )UNAMA(                        مرستندويه هيأتپه افغانستان كې د ملګرو ملتونو 
                                                                                                                                   )UNDAF(  د ملګرو ملتونو د پراختيايي مرستو كاري چوكاټ                          

                                                                                                                                       )UNDP(                                                           د ملګرو ملتونو پراختيايي پروګرام   
                                                                                                                                   )UNHCR(                                د ګډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي كميشنري   

                                                                                                                             )UNICEF(صندوق                               وجهي د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو 
                                                                                                                               )UNIFEM(د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو پراختيايي صندوق                                
                                                                                                                                )UNOCA(د ملګرو ملتونو د بشري او اقتصادي مرستو د هم غږۍ دفتر      
                                                                                                                          )UNOCHA(د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هم غږۍ دفتر                                    

                                                                                                                                   )UNODC(           د ملګرو ملتونو ادارهنشه يي توكو او جرمونو پروړاندې د 
                                                                                                                                   )UNSMA(د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړۍ ماموريت                      
                  )                                                                                                                            US(د امريكې متحده ايالتونه                                                                                     

                                                                                                               )                      USAID(تونو نړيواله  پراختيايي  اداره                    د امريكې د متحدو اياال
                                                                                                                   )UFOR-A(   په افغانستان كې د متحده اياالتونو ځواكونه                                      

                                                                                                                                          )UXO(  نه چاوديدلې مهمات                                                                                              
                                                                                                                                           )VAU(  د زيانمننې د تحليل واحد                                                                                   

          )WFP(نړيوال خوراكي پروګرام                                                                                         
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  افغانستان كې په كاريدونكې كليزې په
  :تان كې درې ډوله كليزې په كاريږيپه افغانس 

كليزه، د افغانستان رسمي كليزه په اساسي قانون كې منل شوې، او د ) اسالمي لمريزه( هجري لمريزه •
د مياشتو نومونه يې له ايراني او فارسى نومونو څخه توپير ( كال راهيسې ترې استفاده كېږي  1336
كال د  2009چې د ( ه پيل شوكال د وري په لومړۍ نېټ 1388كال د  په افغانستان كېكال كې  2009په ). لري

په الف څخه تر ى الرښود كتاب كې، په ځينو ځايونو كې لمريز كال ). مې نيټې سره سمون لري21مارچ د 
كال تر مارچ پورې؛  2009كال د مارچ څخه د  2008د  SY 1387د بيلګې په توګه ( ښوودل شوې دى SYپه

SY1388  مارچ پورې 2010ه تر مارچ څخ 2009د.( 

 .كليزه،  د مذهبى پيښو او رخصتيو لپاره په كاريږي) اسالمي سپوږميزه( هجري سپوږميزه •

 .،  په نړيوالو اړيكو كې په كاريږي)زېږديزه كليزه(ميالدي كليزه  •

ويب پاڼې له الرې د افغانستان د رسمي كليزو نسخې د السرسي   www.nongnu.org/afghancalender د
  .ديوړ 

الندينۍ ويب پاڼې ) او يا په فارسي نېټو د ايراني نومونو نه په استفادې( د سپوږميز او زېږديز كلونو د بدلولو لپاره 
  :ئوګور

  
             www.fourmilab.ch/documents/calendar  

  
               www.iranchamber.com/calendar/iranian_calender_converter.php  
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ضميمه
  الف

، 4 ،6 ،11 ،41 ،43 ،68 ،69 (CF)ائتالفي ځواكونه 
70 ،80   

د افغان معيوبينو لپاره د بايسكل چلولو او بيا  -ابرار 
، AABRAR (168،231(نى تفريحى موسسه رغو

238،245،249،251،255  

  د افغانستان لپاره روغتايى پروګرامونه  –ابن سينا 
)IbnSina-PHPA (

168،214،219،221،225،231،237،249،251،262،  
263 

  ، 71اجرائيه قوه  
دبيارغونى او دانرجى د ساتنى اداره په  - اِريا 

 AREA (168،185(افغانستان كى 

   5،30 (ANP)افغان ملي پوليس 
   8،30(ANA)افغان ملي پوځ 

افغانستان كې د متحدو اياالتو د انكشافى سازمان 
) REACH(روغتيايې پروګرام 

168،219،231،240،245،252 

افغانستان لپاره د متحده اياالتو د امنيت ګډه 
  4،5،6،8،41 (CSTC-A) قومندانې

) CCA(افغانستان لپاره د همكاريو مركز 
168،219،221،224،225،237،242،246،263 

د افغانانو د پاره د مرستو د انسجام ادره  -اكبر 
)ACBAR (33،41،196،225،251،256 

 INTERSOS (169(د بشرى مرستو سازمان  - انټرساس 

) Internews-E(انټرنيوز  اروپا په افغانستان كى 
169،171  

 TAF (169(ايشيافونديشن 

يسيون د بشرى كمكونو اداره د اروپايى كم -ايكو 
)ECHO (13،169  

 Al-Jazeera (129(الجزيره 

  

 ب
بشرى او انكشافى خدمات افغانستان لپاره 

)DHSA/TKG (170،200،226،236،237،238،263 

 UNOCHA(ليلونه ـ آيرن حبشردوستانه خبرونه او ت

IRIN (13،169 

 BBC (170،180(بى بى سى 

 BearingPoint (170(بييرنګ پاينټ 

بې وسلې كول، له پوځي خدمت څخه ترخيصول او 
  10 (DDR)ملكي ژوندانه ته بېرته راګرځول 

  10  (ELJ)بېړنۍ لويه جرګه 
  پ

 Pajhwok (170(پژواك خبرى آژانس 

 )AKF( په افغانستان كى د آغاخان بنياد
168،219،224،221  

) AKHS(په افغانستان كى د آغاخان روغتيايى خدمات 
170 

ن كى د پاملرنى بين المللى موسسه په افغانستا
)CARE (171 

په وړاندى د مبارزى  نري رنځپه افغانستان كى د 
 ATA (22،171،251(پروګرام 

په افغانستان كې د بيارغونى او تخنيكى زدكړو لپاره 
 DAARTT (271(  د دنمارك هيواد مرستى

د شرقى زون دفتر /په افغانستان كې د سويډن كميټه
)SCA/ERO (195 

په افغانستان كې د ملګرو ملتونو د مرستو هيات 
(UNAMA) 

10،18،27،217،221،230،233،245،249،255،262  
) IRD(په افغانستان كې پرمختيا او نړيوالې مرستې 

170  
  13په افغانستان كې د ملګرو ملتونو همغږي،

په افغانستان كې د نادولتي موسسو د امنيت دفتر 
(ANSO) 13،171،179،226،246،252،257  
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مالتړ  درملنېپه افغانستان كې د فزيوتراپې او 
)PARSA( 171  

  
په وچو سيمو كى د كرنيزو څيړنو نړيوال مركز 

)ICARDA (172 

 Paiwaston (172(پيوستون 

په سياست كې بوختو ښځو لپاره د معلوماتو د سرچينو 
 RCWP/ UNIFEM( 214(مركز 

  ج
 JICA (172( د جاپان د نړيوالو مرستو اداره -جايكا 

  د
  84د حكومت جوړښت 

 OTF (174(د  او، ټى، اف ګروپ 

  91د كرسيو ويش  
 MoEW (172(د ابو او انرژى وزارت 

  CSO( 14،172(د احصائيى مركزى دفتر 
 OAA (16،172(د ادارى چارو دفتر 

  د ادارى سمون او ملكى خدماتو خپلواك كميسيون 
)IARCSC (17،173،226،232،242،246،251،256  

 MoGPP (173(د ارشاد، حج او اوقافو وزارت 

 Arman (185(د آرمان اف ام راديو 

 AMAC (185(د آريا د ماين پاكى مركز 

  ARE( 185،233(د آريامهر د بيارغونى موسسه 
 RFE/RL (186(د آزادى غږ 

 Uzbekistan (173(د ازبكستان سفارت 

 VoF (186(د آزادۍ غږ راډيو او ورځپاڼه 

  18 (CLJ)نون لويه جرګه د اساسي قا
 )ABS( د اساسى خدماتو موسسه په افغانستان كى

256  
د اساسى زده كړو پروګرام د افغانستان لپاره 

)GTZ/BEPA (
20،22،173،187،224،230،234،244،258 

  AP( 173(د اسوشيتيد پريس د خبر رسولو دفتر 
 ADB (186(د آسيايى انكشافى بانك 

  ASCHIANA (186،227،231(د آشيانه دفتر 
 IDG (173(د اصالح ورځپاڼه 

 AKES (186،222،224( د آغا خان تعليمى خدمات

 AKDN (186(د آغاخان انكشافى شبكه 

  AKF (219،221،224(افغانستان  -د آغاخان بنياد 
 ، AKTC (186،258(د آغاخان د كلتورى خدماتو بنياد 

 AFRANE (173،251(د افراين موسسه 

 AITM (174(تربيوى مركز  د افغان انكشافى او

) Afghanaid( د افغان ايډ موسسه
174،222،226،238،240،255،256،  

  ATCE ( 174(د افغان ترك د تعليمى خدماتو موسسه 
كال د  1386د  ،د افغان حكومت وزارتونه او وزيران

 97ليندۍ مياشت، 

د افغان د بشر د حقوقو او د چاپيريال ساتنى موسسه 
)AOHREP (174 

 FSA (174(فغان د تحصيلى بورسونو بنياد د ا

د افغان د روغتيايى او انكشافى خدماتو موسسه 
)AHDS (174،219،246 

   )AGHCO(د افغان د عمومى كومكونو د انسجام دفتر 
174،251،264  

 ، ADU( 246( د افغان د معيوبينو ټولنه

 AC (175(د افغان كنكشن موسسه 

  19،179 (ACSF)د افغان مدني ټولنې مجتمع 
 AC (175(د افغان مركز 

 AWT (175(د افغان ميرمن او سوداګرى مجله 

 AW  (175(د افغان ميرمن مجله 

  21،175 (AWN)د افغان مېرمنو سازمان 
 JACK (175(  د افغانانو د پوهى او توان د لوړولو دفتر

) BEA( د افغانانو لپاره اساسى زده كړى
236،245،251،256،264  

اره د روغتيايى بيارغونى كورسونه د افغانانو لپ
)MRCA (175،250 

) CoAR(د افغانانو لپاره د مرستو برابرول 
176،226،237،238،250،256،263  

 DCA (176،226،257(د افغانانو لپاره د هالنډ كميټه 
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  102د افغانستان اساسى قانون 
  22،251 (ATA)د افغانستان انتقالي حكومت 

 DAB (176(د افغانستان بانك 

، )APAP( د افغانستان د ولسي جرګې د پياوړتيا پروژه
38  

) HAFO( د افغانستان بزګرو سره د مرستى موسسه
176،226،246،249،257،263،264  

 ATC (176(د افغانستان تخنيكى مشاوران 

  22د افغانستان تړون ليك 
 82د افغانستان حكومت  

 ADA (176،251( د افغانستان د انكشاف ټولنه

 AMD (176(  ستان د بازارونو د انكشاف موسسهد افغان

د افغانستان د بشر ي حقوقو خپلواك كميسيون 
(AIHRC) 

24،176،219،222،226،232،237،240،242،246،25
1،257 

) AHRO( د افغانستان د بشرى حقونو سازمان
224،226،235،243،252،264،276 

  25 (ARTF)د افغانستان د بيارغونې وجهي صندوق 
 فالح -ستان د بيا جوړونى او بيارغونى موسسه د افغان

)ARRAF (177،222،226،243،252 

 د افغانستان د بيارغونى او بشرى مرستو دفتر
)BAHIR (236 

 RAfA (177(د افغانستان د بيارغونى موسسه 

د افغانستان د بيوزلو ښځو او نجونو لپاره تعليمى او 
 ECW (226،177(تربيوى مركز 

) AISA(انګى اچونى د مالتړ اداره د افغانستان د پ
177 ، 

 د افغانستان د پرمختګ لپاره مرستندويه اداره
)WADAN (

220،226،232،243،246،250،252،257،262 

  27 (ADF)د افغانستان د پرمختګ مجتمع 
  27 (ASP)د افغانستان د ثبات پروګرام 

يديځ افغانستان او بلوچستان د همغږۍ ود سهيلې ل
 SWABAC( 52،246( ټولنه

 28 (SAF)د افغانستان د راتلونكي خوندي كول 

 د افغانستان د روغتيايى او ټولنيزو مرستو سازمان
)AHSAO (177،252،264 

 AIL (257( د افغانستان د زدكړى انستيتيوت

 ACCI (168( خونې ېد افغانستان د سوداګرۍ نړيوال

 EPAA (178(د افغانستان د صادراتو د پراختيا اداره 

) ACC( پالوىعى منابعوو د ساتنى يغانستان د طبد اف
178 

 ASA (178(د افغانستان د علومو اكاډمى 

 موسسو د امنيت دفترحكومتى ناد كې افغانستان  په
)ANSO  (13،246،252 

د افغانستان د فرهنګى ميراثونو د ساتنى ټولنه 
)SPACH (178 

 (LOTFA)د افغانستان د قانون او نظم وجهي صندوق 
28  
) RAMP(افغانستان د كرنى بازار د بيارغونى موسسه  د

178 

د افغانستان د كليواله صنايعو د پرمختګ ملي 
  AREDP( ،32( پروګرام

د افغانستان د كليو بيارغونى /د ناروى پروژې دفتر
 NPO-RRAA  (178،227،252،257( اداره

 APEP (178(د افغانستان د لومړنى زده كړو پروګرام 

) CFA( ماشومانو بين المللى صندوق د افغانستان د
178،227 

سركس  ښوونيز او روزنيزد افغانستان د ماشومانو 
)MMCC (178 

د افغانستان د ماشومانو لپاره د مرستى موسسه 
)HTAC (179 

 ACSF (19،179(د افغانستان د مدنى ټولنى مجتمع 

) CAWC(د افغانستان د مركزى سيمو د سوكالى كميټه 
179 

) AIMS( ان د معلوماتو د انسجام ادارهد افغانست
35،179،227،243،247،252،257 



 ضميمه

 

د افغانستان د مقننه ځواك د جوړېدو د مالتړ پروژه 
(SEAL) 29  

  30 (ANSF)د افغانستان د ملي امنيت ځواكونه 
) ANDS( ستراتيژي  پراختياد افغانستان د ملى 

36،179 

د افغانستان د ملې پرمختګ لنډ مهاله 
  ANDS) (I-36يستراتيژ

  30 (ANBP)د افغانستان د نوي پيل پروګرام 
 ACDO (179(د افغانستان د ټولنى د انكشاف موسسه 

  32، ج (AREU)د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره 
د افغانستان د ښځو او ماشومانو لپاره بشرى مرستى 

)HAWCA (179 

 د افغانستان د ښځو او نجونو لپاره د روزنى مركز
)ETC (243 

 AWC (180(د افغانستان د ښځو شورا 

د افغانستان د ښځو د مالتړ او ښوونى موسسه 
)AWEEO (180 

 AWRC (212(مركز  سرچينود افغانستان د ښځو د 

د افغانستان د ښځو لپاره تعليمى او خدماتى موسسه 
)AWSE (221 

) AWWD(د افغانستان د ښځو لپاره د هوساينى اداره 
251 

  AWNF( 180(د ښځو نوى بنياد د افغانستان 
  87...  د افغانستان دموكراتيك نظام

) SAB( د افغانستان سره د بلجيم د پيوستون اداره
180،252 

 SA (220( د افغانستان سره د پيوستون موسسه

 ۍستاز ۍد افغانستان لپاره د اروپايى ټولنى ځانګړ
)EUSR (168 

-BBC(  ژهروزنيزه پرو   د افغانستان لپاره د بى بى سى

AEP (180 

 ABR (180(د افغانستان لپاره د بيارغونى اداره 

پانګې اچونې د مالتړ  ۍد افغانستان لپاره د كوچن
  33،181 (MISFA)اداره 

  35 (MAPA)د افغانستان لپاره د ماين پاكۍ پروګرام 

 (ACBAR)د افغانستان لپاره د مرستو د همغږۍ اداره 
33،225،251،256،269  

 لپاره د مرستى او پرمختګ موسسه د افغانستان
)AADA (181،220،241 

 ARC (181(د افغانستان لپاره د مرستى كميټه 

د افغانستان لپاره د ټولنيزو خدماتو او بيارغونى 
 SSRA (252( موسسه

) AINA(آينه  -د افغانستان مطبوعاتى او كلتورى مركز 
181 

  37 (ANAP)د افغانستان ملي مرستندويه پوليس 
 RTA (181(غانستان ملى راډيو تلويزيون د اف

 GPA (181( موخه هد افغانستان نړيوال

 AT (181(د افغانستان ټايمز ورځپاڼه 

) HAFO( بزګرو سره د مرستى موسسه ود افغان
226،238،246،257،263،264 

) ANCB( اداره همغږۍمؤسسو د  نا حكومتېد افغانى 
40،181،252،264 

 AWN (21،157(د افغانى ميرمنو ټولنه 

 UWS (182،237،239،240،257( د افق ټولنه

 EM (182(د اقتدار ملى ورځپاڼه 

 MoEL( 182(د اقتصاد او كار وزارت 

) Oxfam GB( د اكسفام جى بى موسسه
182،220،222،237 

 Oxfam Novib (182(د اكسفام نويب موسسه 

) ActionAid( په افغانستان كې د اكشن ايډ موسسه
182،227 

 ACF (237،240( ن فيم موسسهد اكش

 AU (242( د البيرونى پوهنتون

 GAF (186(د آلمان افغان بنياد 

 KfW-GDB (186(د آلمان انكشافى بانك 

 GDS (243( د آلمان انكشافى خدمات

  GTZ( 187،258( د آلمان تخنيكى مرستى
 Germany (187(سفارت  تجمهوري د آلمان فډرالى

 DED (187(موسسه  نوخدمتو د پراختياييد آلمان 

 Altai (182(د الټاى مشورتى دفتر 
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 MSD (183(د ام، اس، ډى  موسسه 

  MDC( 183،252( د ام، ډى، سى د ماين پاكى موسسه
 ABCNews (183(د امريكا انتشاراتى موسسه 

) AFSC/QSA(كميټه  نود امريكا د دوستانه خدمتو
183 

 USA (183(د امريكا د متحده اياالتو سفارت 

 USA (183(څانګه  اړيكود عامه /ريكا سفارتد ام

د امريكا غږ، آشنا راډيو ټلويزيون په افغانستان كى 
)VOA Ashna (183 

  42 (SSR)د امنيتي سكتور سمون 
  ARD( 187(د آمو انكشافى او بيارغونى موسسه 
 IFES (183(د انتخاباتى نظامونو نړيوال سازمان 

 Indonesia (183(د اندونيزيا سفارت 

  ARI( 184(انصار خيريه انستيتيوت  د
 Internews (184(د انټرنيوز دفتر په افغانستان كى 

 IR-UK (184،247( اسالمى مرستى د بر تانيې

  Britain( 184(د انګلستان سفارت 
 Anis (184(د انيس ورځپاڼه 

) OMAR( د اومر د ماين پاكى او بيارغونى موسسه
184،252،257  

) ADRA(انكشافى سازمان د اډونټسټ مرستندوى او 
184،220،235،238 

د آى آر دى د ټولنيز پرمختګ او سيمه ييزه ادارى 
 LGCD (178(پروژه 

 EMDH (185(د اى، ام، ډى، اچ  موسسه 

 Iran (185(د ايران اسالمى جمهوريت سفارت 

 EA (185(د ايكلول اكسس موسسه 

 Emergency (185،262( د ايمرجنسى روغتون

 EPIC (224( پروګرام بيړنۍرستو د ايټاليا د م

 IC (185(د ايټاليا د همكاريو دفتر 

  Italy( 185(د ايټاليا سفارت 
 د ايټاليا سفارت، د واليتى بيارغونى ډلو ملكى څانګه

)Italy (257  

 ECI (185(د اې، سى، آى  موسسه 

 BIA (187(د باختر اطالعاتى آژانس 

 BDN (187،224،227،237( شبكه پراختياييد باختر 

 BU (220( د باميان پوهنتون

 BU (222( د بدخشان پوهنتون

  43د برلين غونډه او اعالميه 
 BC (187(د بريتانيا كلتورى مركز په افغانستان كې 

د بسپنه وركوونكو د مرستو د معلوماتو سرچينه 
(DAD) 44  

 THRA (187(د بشر د حقوقو د روزنى مركز 

راختيا لپاره نړيوال د بشر دحقوقو او د ډيموكراسى د پ
 ICHRDD (188(مركز 

 44 (NHDR)د بشري پراختيا ملي رپوټ 

 (HRRAC)د بشري حقوقو د څېړنې او مدافعې كميټه 
46،188  

 HAND (188(مرستو شبكه  پراختياييد بشرى او 

 خپلواكه كميټه نود بشرى خدمتو
)IHSAN(188،243،245،249،253،256  

) CHA( انسجام دفتر د د بشرى مرستو
184،227،240،242،258 

) SHAD( خدماتى دفتر پراختياد بشرى مرستو او 
188،232،264 

 BIHE (224( د بغالن د لوړو زده كړو انستيتيوت

 Belgium (188(د بلجيم سفارت 

 BU (227( د بلخ پوهنتون

 Bulgaria (188(د بلغاريا سفارت 

  46د بُـــن تـــــــــړون 
 )BRAC( تيا كميټهد بنګله ديش د كليو د پرمخ

188،219،220،224،227،231،233،235،238،239
،242،243  

 CNFA (188(شبكه  يانود بهرنيو چارو لپاره د ښار

 MoFA (189(د بهرنيو چارو وزارت 

 مرستندويه كميټهبيارغونى  د افغانستان لپاره  د
)CRAA( 189،253،264  
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د بيارغونى، انكشاف او اقتصادى پرمختګ موسسه 
)ORDER( 189  

  47 (PRSP)ستراتېژي پاڼه  ې دد بېوزلۍ د كموال
  ACSP( ،72( د ټول افغانستان د ثبات انځوروونكي

  49د پاريس كنفرانس، 
 Pakistan (189(د پاكستان جمهورى اسالمى سفارت 

  48 (PAG)د پاليسۍ د عمل ډله 
 DAO (189(د پرمختګ او وړتيا موسسه 

چنيو د پرواز، د ښځو د پرمختګ لپاره د كو
 PARWAZ (189(موسسه پورونو

 PIHE (231( د پروان د لوړو زده كړو انستيتيوت

 PU (232( د پكتيا پوهنتون

 PHO (218(د پولنډ د بشرى مرستو سازمان 

 PMM (189( پالوى نود پولنډ د روغيايى خدمتو

 Polytechnic (189(كابل  -د پولى تكنيك پوهنتون 

 MoE (189(د پوهنى وزارت 

 PRB (190،222،227،241،243( بى موسسه د پى آر

  IMF( 190(د پيسو نړيوال صندوق 
 PIN (169،227،232،238،243( د پين دفتر

 Tajikistan (190(د تاجكستان جمهورى سفارت 

 MOVE (190(د تحرك د هوساينى موسسه 

 TU (233( د تخار پوهنتون

 اكتيد -د تخنيكى او انكشافى همكاريو سازمان 
)ACTED (190,222,225 

) MoTCA(د ترانسپورت او ملكى هوانوردى وزارت 
190 

 Turkmenistan (190(د تركمنستان سفارت 

) Turkmenistan( ، هراتد تركمنستان كنسولګرى
258 

 د تركمنستان كنسولګرى، مزارشريف
)Turkmenistan (228 

 Turkey (190(د تركيى جمهورى سفارت 

 Trocaire (190(د تروكيير موسسه 

 KEU (191(كابل  -تعليم او تربيه پوهنتون د 

 AED (191(  د تعليمى پرمختياوو اكاډمى

  JEN (191،231( سازمانونه بيړنيد جاپان 
 PWJ (237،231( وږمه ېد جاپان د سول

 JCCP (203(د جاپان د مخالفت د مخنيوى مركز 

-AAR( د جاپان د مرستو او كمك رسولو اتحاديه

Japan (234 

 JIFF (191(كمرغى او دوستى نړيوال بنياد د جاپان د ني

  Japan( 191(د جاپان سفارت 
 )AgroAction( د جرمن اګرو اكشن دفتر

191،228،253  
 South Korea (201(د جنوبى كوريا جمهورى سفارت 

) TCW(  د جنګ ځپلى ماشومانو لپاره خيريه موسسه
191 

 JIHE (235( د جوزجان د لوړو زده كړو انستيتيوت

 JI (191(انيتر نړيواله موسسه د جوه

 JHBSPH (191(موسسه   اسد جى، اچ، بى، 

) GRO( د جى، آر، او  موسسه
191،222،231،239،242،250،253 

 China (191(سفارت  د خلكو د جمهوريتد چين 

كال د  1387،د حكومت نورې څانګې او چارواكى د
 98 تليندۍ مياش

 AL (192(د خپلواك افغانستان ټولنه 

 Kherad (192(رد بنياد د خ

 CIPE (192(د خصوصى پانګى اچوونو نړيوال مركز 

 WFP (192(د خوړو نړيوال پروګرام 

 KU (232( د خوست پوهنتون

 DDG (192،228،264( د دنمارك د ماين پاكى ګروپ

 غتيا لپاره د علومو ادارهود ر
)MSH(192،232،234،236،239،241،247،258   

 Russia (193(د روسى فدراسيون سفارت 

) AMI( د روغتايى مرستو نړيواله موسسه
193،228،238،253،  
  51 (BPHS)بنسټيزه ټولګه  نود روغتيايي خدمتو

 SHDP (193(ولنيزى پرمختيا پروگرام ټد روغتيا او 

 HNI (222( نړيوال سازمان هيلت نيټد 

 UNWHO (222(د روغتيا نړيوال سازمان 
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) WHO( د روغتيا نړيوال سازمان
222،228،244،247،253،258،264،193 

) IMC( د روغتيا نړيوال هيئت
193،220،236،245،253 

د راتلونكي لپاره د حقوقي او ټاكنيزو ظرفيتونو د 
  ELECT( ،49( لوړتيا پروژه

 RNA (193(د رويترز خبرى سازمان 

 ACT (193(د زدكړى لپاره مشورتى سازمان 

  51 (MDG)د زريزې پرمختيايي موخې 
) IRC( نى نړيواله كميټهد ژغور

193،232،236،250،253،258 

 SFL (193(موسسه  هد ژوند لپاره د سرپنا

و، قومونو او قبايلو چارو وزارت وند سرحد
)MoBNTA( 193 

 SERVE( 194،253( دفتر بيړنۍد سرف تربيوى او 

 )IFRC( فدراسيون نړيوال د سره صليب
194،228،247،253،258 

 ICRC( 194(ټه د سره صليب نړيواله كمي

 )Saudi Arabia(د سعودى عربستان شاهى سفارت 
194 

 )SDO( موسسهپراختيايي د سنائى 
194،239،259،264 

 د افغانستان د خلكو همكار -د سنديګال موسسه 
)SGAA( 194،254 

 MoCI( 194(وزارت  ايعود سوداګرى او صنع

 SOZO( 194(د سوزو نړيوال دفتر 

راپور وركولو انسټيټيوټ د سولى او جګړى په اړه د 
)IWPR( 194  

 )Ertebat(د سولى او پرمختګ لپاره د مفاهمى ډله 
195  

 )CPAU( د سولى او يووالى لپاره د همكاريو ټولنه
195،223،239،263 

 RoP( 195(د سولى د بنسټ سازمان په افغانستان كى 

 )SCA( د سويدن كميټه د افغانستان لپاره
195،228،234،239،244،255 

 SDC( 195(سويس د پرمختګ او همكاريو سازمان  د

 SP( 195(د سويس د سولى سازمان، سويس پيس 

 IC( 195(د سويس د نړيوال همكاريو دفتر 

  Sweden( 196(د سويډن سفارت 
  53 (IDLG)د سيمه ايز حكومت خپلواكه اداره 
  CiC-ETC( 196(  د سى آى سى موسسى روزنيز مركز

 CHF( 196(د سى، اچ، اف موسسه 

 CRS( 196،221،240( د سى، آر، اس  موسسه

 SVA( 196(ټولنه  هد شانتى رضاكار

 )NATO(نماينده ګى  يملك تړوند شمالى اتالنتيك 
196 

 SO( 197(د شهدا موسسه 

د شهيدانو، معلولينو او ټولنيزو چارو وزارت 
)MoMDSA( 199 

  VAWR( 181(د صداى زن افغان راديو 
 MoPW( 197(وزارت عامې  د فوايد

  AHF( 197،254(د عبدالحق بنياد 
 AHF( 254( د عبدالحق بنياد، مركزى دفتر

  55 (JSR)د عدلي سكتور سمون 
 MoJ( 197(د عدليى وزارت 

  GRSP( 197(  د غزنى كليوال مرستندويه پرواګرامونه
 IMWIC( 197(او جوارو د سمون نړيوال مركز  ود غنم

 FIHE( 241( د فارياب د لوړو زده كړو انستيتيوت

 MDM( 197(د فرانسوى نړيوالو ډاكټرانو موسسه 

 AFP( 197(د فرانسى خبرى سازمان 

 France( 197(د فرانسى سفارت 

 FCCS( 198،225،236( د فرهنګ او مدنى ټولنى بنياد

 FES( 198(  د فريدريك ايبرت ټولنه

 FRIEND( 198(د فرينډ موسسه 

  Finland( 198(د فنلنډ سفارت 
 TMF( 198(كوه بنياد  د فيروز

 Kazakhstan( 198(د قزاقستان جمهورى سفارت 
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د كابل په پوهنتون كې د افغانستان پېژندنې مركز 
(ACKU) 58،215  

 KU( 199(د كابل پوهنتون 

 KU-Library( 199(د كابل پوهنتون كتابتون 

 KPL( 199( توند كابل عمومى كتاب

 KM( 199(د كابل ښاروالى 

 ILO( 199(زمان د كار نړيوال سا

 CIDA/PSU(57(د كاناډا د پروګرامونو د مالتړ څانګه 

 Canada( 199(د كاناډا سفارت 

 )Concern( د كانسرن نړيوال سازمان
200،223،228،234 

 MoMI( 194(د كانو او صنايعو وزارت 

 ICG( 200(د كرايسس نړيوال ګروپ 

 MoAIL( 200(وزارت  او مالدارۍد كرنى او ابو لګولو

 CA( 200،259( كريسشن ايډ موسسهد 

 MoCY( 200(د كلتور او ځوانانو وزارت 

 Killid( 200(د كليد راديو 

 TKG-MO( 201(دفتر  د رسنيود كليد ګروپ 

 )CWS( پاكستان/افغانستان -د كليسا نړيوال خدمات 
201،254،265 

 MRRD( 201(د كليو د بيارغونى او پراختيا وزارت 

 ARV( 259( سهد كليو د بيارغونى موس

 COMPRI-A( 201(اى موسسه - د كمپرى

 KRA( 244( د كندز د بيارغونى سازمان

 KIHE( 244( د كندز د لوړو زده كړو انستيتيوت

 KU( 247( د كندهار پوهنتون

  MoI( 201(د كورنيو چارو وزارت 
  MRRA( 201(د كډوالو او راستنيدونكو چارو وزارت 

 ZAO( 228( د كډوالو د څارنى موسسه

  59 د لندن كنفرانس
 MoHE( 201(د لوړو زده كړو وزارت 

 Libya( 201(د ليبيا سفارت 

 LEPCO( 202،229( د ليپكو دفتر

 )SC-USA( امريكا -د ماشومانو د خوندى ساتنى دفتر 
229،235،238،241 

-SC( انګلستان -د ماشومانو د خوندى ساتنى دفتر 

UK( 202،229،235،247 

 )SCJ( جاپان -اتنى دفتر د ماشومانو د خوندى س
202،220 

، SCS( 181( سويډن -د ماشومانو د خوندى ساتنى دفتر 
202،245 

 MoF( 220(د ماليى وزارت 

 )MCPA( د ماين پاكى او پالن جوړولو سازمان
202،254 

 MAG( 202(د ماين مشورتى ډله 

 )USGS(د متحدو اياالتو د جيولوجيكى سروى اداره 
202 

د متحدو اياالتو سازمان  اوو لپارهپرمختي ود نړيوال
)USAID( 203،259 

 UAE( 203(  د متحدو عربى اماراتو سفارت

  MCIT( 203(د مخابراتو وزارت 
 CS( 203(د مدنى ټولنى مجله 

 )MADERA( د مديرا موسسه
203،240،245،249،254،259،263،265 

 )UMCOR( د مرستو لپاره د متديست متحده كميټه
203،232 

 )MC( رپس  نړيواله موسسهاد مرسى ك
203،244،247،262 

 CADA( 204(سازمان  پراختياييد مركزى آسيا 

 MERLIN( 204(د مرلين موسسه 
 MSI( 204(افغانستان  -د مريستوپس نړيواله موسسه 

 Egypt( 204(د مصر سفارت 

  60 (AL)د معيشت نورې الرې 
  61 د ملكي خدمتونو كميسيون

 CSRC( 240(يسيون كم سموند  نود ملكى خدمتو

 UNFPA( 204(د ملگرو ملتونو د وگړو وجهى صندوق 

  61 (NSP)د ملي پيوستون پروګرام 
  62 (NSS)د ملي څارنې سيسټم 

 63 (NRVA)د ملي ګواښونو او زيانمننې د ارزونې ادراه 

 UNDP( 205(د ملګرو ملتونو انكشافى پروګرام 
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-UN( د ملګرو ملتونو د بشر د استوګن پروګرام

Habitat( 204،229،259 

دفتر  نووتد ملګرو ملتونو د بشرى او هوايى خدم
)UNHAS( 205 

 )UNOPS(دفتر  نود ملګرو ملتونو د پروژو د خدمتو
205 

 UNEP( 205(د ملګرو ملتونو د چاپيريال پروګرام 

 )FAO( د ملګرو ملتونو د خوراكى توكو او كرني اداره
205،220،223،229،244،248،254،260 

 UNV( 205(ګرو ملتونو د رضاكارانو دفتر د مل
 )UNHCR(  د ملګرو ملتونو د كډوالو عالى كميشنرى

205،221 
د ملګرو ملتونو د ماين پاكى د پروګرام مركز د 

 UNMACA( 206(افغانستان لپاره 

پر ضد د  نود ملګرو ملتونو د نشه يې توكو او جرمو
 )UNODC( مبارزى دفتر 

207،223،229،245،248،260  
د ملګرو ملتونو علمى، كلتورى او تعليمى موسسه 

)UNESCO( 206 

 AMN( 206(د ملى آرمان ورڅپاڼه 

 NDA( 240( د ملى پرمختياو ټولنه

 )NSP/OC( د ملى پيوستون پروګرام مشورتى كميټه
229،231،233،235،237،238،239،240،241،24

2،244،245،248،250،254،256،260،262،263 

 NEPA( 206(تنى سازمان د ملى چاپيريال سا

 MoD( 206(د ملى دفاع وزارت 

 CAFE( 229( د منځنى آسيا آزاده معاوضه

همكاريو د متخصصينو  پراختيايياو  كډوالۍد 
 AGEF( 206(سازمان  

 )IOM( نړيوال سازمان كډوالۍد 
207،221،223،230،233،241،244،248،260  

 )ORA( و يتيمانو سره د مرستو موسسهمډوالود 
207،223،265 

 MEDAIR( 207،223( د ميداير موسسه

 Norway( 207(د ناروى شاهى سفارت 

 ، 65 (DIAG)د ناقانونه وسله والو ډلو د انحالل پروګرام 

د نشه يي توكو پر وړاندې د مبارزې وجهي صندوق 
(CNTF) 65 ، 

 66 (CN)د نشه يي توكو پر وړاندې مبارزه 

 NU( 255( د ننګرهار پوهنتون

 NYT( 208(يورك ټايمز ورځپاڼه د نيو  

 )WCH( د هالنډ د جنګ ځپلى ماشومانو موسسه
208،260 

 Netherlands( 208(د هالنډ شاهى سفارت 

 HU( 260( د هرات پوهنتون

 HAN( 209(د هزاره جات مياشتنى خبرپاڼه 

 India( 209(د هندوستان سفارت 

 HNA( 209( ى اژانسد هندوكش  خبر

 )H-Belgium( بلجيم -موسسه د هنډيكپ بين المللى 
248،261 

   )HI-France( فرانسه -د هنډيكپ بين المللى موسسه 
261 

 )Pactec(  او مخابراتى خدماتو مشتركين بازۍد هوا
209 

 HOPE( 248،251(  د هوپ نړيواله موسسه

-HealthNet(روغتايى سازمان  - د هيلت نيټ ټى پى او 

TPO( 209 ، 

، HaloTrust( 188( دفترد هيلو ټرست د ماين پاكى 
209،261 ، 

او بشرى مرستو روغتيايي  دد هيواد د بياودانولو،
 HEWAD( 210(ټولنه 

 )CDU( رهاد هيواد د ودانوولو اد
210،233،245،250،255 

 WCS( 210(د وحشى حيواناتو د ساتنى ټولنه 
 WVI( 210( د ورلد ويژن نړيوال سازمان

  68 (PRT)د واليتي بيارغونې ډله 

  PO( 210(  ولس مشر دفتر د
 ACD( 210(د ټولنى د پرمختګ سازمان 
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 COOPI( 210(د ټولنيزو مرستو موسسه 

 TF( 211،236،242،248( د ټيرفنډ موسسه

 )YAAR(د ځوانانو ټولنه د افغانستان بيارغونى لپاره 
211 

 Denmark( 211(د ډنمارك سفارت 

 DAC( 261( د ډنمارك كميټه د افغانستان لپاره

 MoUD( 211(ښارى پراختيا وزارت د 

 EDC( 211(مركز  پراختياييد ښونى 

 FRDO( 211(موسسه  پراختياييد ښځو 

 MoWA( 211(د ښځو چارو وزارت 

 نوخدمتو ود ښځو د فعاليتونو او ټولنيز
 WASSA( 261(ټولنه

 WAA( 211(د ښځو د مرستى ټولنه 

بودجه  پراختياييد ښځو لپاره د ملګرو ملتونو 
)UNIFEM( 211 

 TGM( 249( كاناډا -د ګلوبل اينډ مِيل ورځپاڼه 

 GNI( 212(افغانستان  -د ګوډنايبورز نړيواله موسسه 

 EA( 212(د يورون ايډ موسسه 

 AWEC( 212(دافغانستان د ښځو تعليمى مركز 

يوالو پرمختيايي چارو دفتر ړد نبرتانيا حكومت د
)DFID( 212 

 SIDA( 212(سازمان  پراختياييدسويډن نړيوال 

 دهالنډ كورډ ايډ موسسه د كمك او پرمختيا لپاره
)CordAid( 213،249 

 TdH( 213،234،249،265( دټير ديس هوميس دفتر

 URD (215(د يو ار ډى ډله 

ډنمارك افغان كډوالو سره د مرستې لپاره د  –ډاكار 
 DACAAR (255،262،272( كميټه

  ر
 GMA( 213(راډيو سهار پخير افغانستان 

  ز
د افغان صنعتګرانو لپاره ماركيت  -ر دوزى ز
)Zardozi( 213  

 ZOA(213(د كډوالو د څارنى دفتر  -زوا 

  س
 SC( 95(ستره محكمه 

 STEP( 214(روغتيايى او انكشافى موسسه  -سټيپ 

  ش
 SNI( 214(د پناه وركولو نړيواله موسسه  -شيلټرنو 

  ط
 Tolo( 214(طلوع ټلويزيون 

  ع
 74 (PAR)سمون  ېعامه ادار

  84عامه سكتور  
  ف

د انجنيرى او مهندسى بيارغونى موسسه  -فرحت 
)FAER( 214 

 FOCUS( 214(فوكس د بشرى مرستو سازمان 

، FINCA( 214( د نړيوالو ټولنيزو مرستو بنياد -فينكا 
261 

  ق
  88 .. يه قوهئقضا
  ك

كابل پوهنتون كى د افغانستان د علمى څيړنو مركز 
)ACKU( 215 

 KT( 215(كابل تايمز 

 CI(215(كاونترپارت انترنشنل 
د افغانستان لپاره د پروژو د مالتړ  -كريټاس جرمنى 

 Caritas Germany( 215(دفتر 

 )CAF( د افغانستان د كورنيو د مالتړ دفتر -كف 
215،224،225،234  

 )KOICA(د كوريا د نړيوالو مرستو نمايندګى  - كويكا 
215  
  ګ

) GHNI(نړيواله شبكه  د نړيوالو هيلو -ګلوبال هوپ 
225 

 GR (225(د عدالت لپاره ملګرى  -ګلوبل رايټس 
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) Goethe( (د آلمان فرهنګى مركز(ګويته انستيتيوت 
216  
 JDAI (230( مرستى پراختيايي ېنړيوال ېګډ

  ل
  96محكمې   ړنۍلوم

 Armanshahr( 216(لوى آسيا، د آرمان شهر بنياد 
  AGO ( 216(لوى څارنوالى 

  م
  CiC( 216(په خطر كى  ماشومان

متحد سازمان د افغانستان د بيا رغونى لپاره 
)UARA(216 

 mm( 216،230،249،261( مديكا مو نديال

 75 (CG)مشورتي ډلې 

 75ملي بودجه 

  77 (NDP)ملي پراختيايي پروګرامونه 
 78،206 (NABDP)ملى سيمه ايز پراختيايې پروګرام 

) NDI( ملى ډيموكراتيك انستيتيوت
171،221،230،236،245،249،255،261  

 MP (216(   كې ميندى د سولى په لټه

د تعليمى مرستو ټولنه د افغانستان لپاره  -ميډى 
)MESAA (207 

 EZM (217(ملى هكتار زار 

  ن
    64،146...موسسو لپاره كړنالره دولتينا

 TAIO (216(نړيوال سازمان  ېد افغانستان ك -نن 

 WB (217(نړيوال بانك 

 ISAF (79،217(ال سوله ساتى ځواكونه نړيو

) IAM(  )ساحوى دفتر( –نړيوال مرستندوى هيات 
224،230،240،241،249،261،265 

 GPFA (169(افغانستان لپاره دنړيوال ګډون 

) Nai(د افغانستان د آزادو رسنيو مالتړ كوونكى  - نى 
217 

  و
  81 (PDP)واليتي پراختيايي پالن 

  90واليتي شوراګانې 
  ه
 PSD (217،230(  د ټولنيز پرمختګ ملګرى  -تا هم

  WWI( 214،230( ښځې د ښځو لپاره نړيوال سازمان
په افغانستان كې د ملګرو ملتونو د مرستو  -يوناما 
) UNAMA( هيات

10،217،221،230،233،245،249،255،262، 
 د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مالتړ صندق - يونسف 

)UNICEF (63،231،245،249،255،262،265 

 
 
 
 
 
 

   



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


