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واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

تحقیق برای افغانستان بهتر

خواننده گرامی،

آدرس ها و دیگر معلومات این کتاب از وزارت ها و ادارات ،سفارتخانه ها ،سازمان های انکشافی ،موسسات غیر دولتی داخلی
و خارجی و ادارات مربوط به کشور های تمویل کننده تهیه شده است .از آنجاییکه این اداره سعی می نماید تا معلومات موثق،
دقیق و به موقع را در نسخه های این کتاب تهیه و درج نماید ،ولی این معلومات و بخصوص آدرس های موسسات معموأل در
تغییر اند ،بن ًا از خواننده گان تقاضا بعمل می آید تا این اداره را از چنین تغییرات احتمالی از طریق آدرس ُپست برقیareu@ :
 areu.org.afمطلع سازند.
©  ،1389واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان دربعضی حقوق محفوظ است .این نشریه میتواند چاپ مجدد و تکثیر گردد ،و یا در
دستگاه های قابل بازیابی ذخیره ،و یا به هر شکل و توسط هر وسیله ی ،اعم از برقی ،ضبطی و دیگر وسایل با ذکر مشخصات
نویسنده و واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان انتقال گردد .هر گونه استفادهء تجارتی و خرید و فروش آن مجاز نیست .هرگاه
این نشریه چاپ مجدد شده و یا به صورت برقی به دسترس گذاشته میشود ،باید خط ارتباطی به سایت انترنتی واحد تحقیق و
ارزیابی افغانستان ( )www.areu.org.afدر آن چاپ و یا روی صفحهء انترنتی گذاشته شود .برای هرگونه استفاده ی که در
فوق مشخص نگردیده است ،باید اجازهء تحریری قبلی ناشر (واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان) از آدرس سایت انترنتی @areu
 areu.org.afو یا تماس با شماره  0093)0( 799 608 548بدست آید.
تحقیق و نوشته نسخه انگلیسی :پیتر ولسن
گرد آوری بخش آدرس ها و تماس ها :شیال ربانی ،نجیب اهلل یزدانی ،شاهپور امینی و تیم نشراتی این اداره
ویراستار :نجیب اهلل یزدانی ،مترجم سوسن فخری ،طرح و دیزاین :وکیل وسیم
نقشه ها :محمد َکریم و گروه نقشه سازی اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی افغان
تصاویر بخش های این راهنما( :از الف تا یا) شهر کابل تصویربرداران آئینه؛ (دولت) کارمند صحی در یک کلینیک والیت
جوزجان (متس لگنل)؛ (اسناد)  /جی لیمی از این اداره؛ (نقشه ها) پاکسازی ماین در والیت کندز/جیکب سمکن از مرکز ماین
پاکی؛ (آدرس ها و تماس ها) شاگردان مکتب نزدیک موتر این اداره که در گل فرو رفته/جی لیمی؛ (فهرست الفبایی) سرک
سازی در والیت بدخشان /متس لگنل
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان از مساعدت های مالی دولت های دنمارک ،ناروی ،سویدن ،سویزرلند ،فنلند و بریتانیا در تهیه
و چاپ نسخه نهم کتاب رهنمای از الف تا یا :کتاب رهنما برای کمک به افغانستان ،با ُمسرت اظهار سپاس می نماید.
در مورد رسام روی جلد

این اداره بمنظور انتخاب طراحی روی جلد این کتاب مسابقه هنری را براه انداخت .محمد الیاس بارکزی
که اثر وی تحت نام کار دسته جمعی برای آینده درخشان یاد میشود برنده این مسابقه گردید .وی که
 24سال عمر دارد از فاکولته هنرهای زیبای پوهنتون کابل در  1388فارغ گردیده است و عالقمند هنر
های معاصر بوده و از روش های سوررئالیزم ،واقع گرایی و حجم گری الهام میگیرد .او در موسسه افغانها
برای آینده منحیث مدیر مالی ایفای وظیفه مینماید و اوقات بیکاری را مشغول نقاشی های خویش
میباشد .او دارای یک نمایشگاه شخصی بوده که ساالنه حق الزحمه آنرا بدست میاورد .جهت معلومات
بیشتر میتوان با شماره تلیفون  077 249 5080و ایمیل ادرس m.barikzay@yahoomcom
با وی تماس گرفت.
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در باره واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان ()AREU

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان ،موسسهء مستقل پژوهشی مستقر در شهر کابل است که هدف آن انجام و عرضهء پژوهش با
کیفیت مرتبط به پالیسی و طرزالعمل بوده که و فعاالنه انتشار نتایج حاصله از آنها جهت آگهی دهی و تاثیر گذاری روی پالیسی
ها و فعالیت های گوناگون؛ و تقویت فرهنگ پژوهش و مطالعه میباشد .این اداره سعی مینماید تا با دخیل ساختن پالیسی سازان،
جامعه مدنی ،محققین و دانش آموزان زمینه های استفاده از تحقیقات و کتابخانهء این اداره را جهت تقویت ظرفیت پژوهشی
آنان ،و ایجاد فرصت ها برای بازتاب اندیشه ها ،مناظره ها و مباحث علمی در کشور فراهم سازد.

واحد تحقيق و ارزيابي روی موضوعات مختلف که شامل توضیح نامه و دیگر گزارش های موردی می باشد ،کار میکند .بعالوه،
این اداره همه ساله کتابی را تحت نام "از الف تا یا :کتاب رهنما برای کمک به افغانستان" و در هر سه ماه خبرنامه تحقیقات
افغانستان را نشر می نماید .پایگاه انترنتی این اداره ( )www.areu.org.afبوده و در کتابخانه آن چندین هزار جلد کتاب و
دیگر رساله ها در باره افغانستان و منطقه موجود است .با تدویر کنفرانس ها و سیمینار ها این اداره تالش می نماید تا زمینه
بحث و گفتگو را میان پالیسی سازان و دیگر فعالین مساعد سازد.
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در سال  1381خورشیدی با همکاری سازمان های امدادی که در این کشور فعالیت دارند
تأسیس گردیده و اعضای هیئت مدیرهء آنرا نماینده گان مراجع تمویل کننده ،سازمان ملل متحد ،ادارات غیر دولتی و دیگر
نهاد های که در امور مختلف در افغانستان مصروف فعالیت اند ،تشکیل میدهد .این اداره ،در حال حاضر ،عمدتأ از جانب کشور
های دنمارک ،فنلند ،ناروی ،سویدن ،سویس ،و انگلستان تمویل مالی گردیده و موسساتی مثل انستیتوت جامعه باز افغانستان
( ،)FOSIAبنیاد آسیایی ( ،)TAFکمیسیون اروپا ( ،)ECو مرکز بین المللی انکشاف تحقیقات ( )IDRCنیز بعضی از پروژه های
مشخص این اداره را حمایت مالی می نمایند.

در باره از الف تا یا کتاب راهنما برای کمک به افغانستان

"از الف تا یا :کتاب راهنما برای کمک به افغانستان" کتابی است که هدف آن باال بردن فهم ُکلی فعالین ،ساختار ها و پروسه
های دولتی مربوط به تالش های کمک و بازسازی در افغانستان است .هر سال نسخهء جدیدی از این رهنما به نشر میرسد.
این راهنما ،فهرست گسترده ی از اصطالحات مربوط به کمک و مساعدت ها؛ مرور کلی نظام دولت در افغانستان؛ سلسله ی از
نقشه های شهر ها و کشور؛ اسناد اصلی مهم ،و راهنمای بسیط ِ از آدرس ها و تماس هایی را فراهم می سازد که شامل ادارات
دولتی ،موسسات غیر دولتی ،تمویل کنندگان ،و فعالین بین المللی می گردد .راهنمای مذکور به زبان های پشتو و انگلیسی نیز
چاپ می شود.
زمانیکه اولین نسخه کتاب از الف تا یا در سال  1381نشر گردید ،هدف آن تهیه کتاب راهنمای اصطالحات مربوط به مساعدت
ها؛ ساختارها؛ طرز کار ها ،و نهاد های هماهنگ کننده که در عرصه تالش برای کمک و بازسازی افغانستان مهم پنداشته
میشوند ،به منظور تشریک واژه نامه و یا داشتن راهنمای اصطالحاتی که در این زمینه مورد استفاده قرار داشت ،بود .که این
هدف تا هنوز هم تعقیب میگردد .روی همرفته ،هدف کتاب راهنما برای کمک به افغانستان وسیعتر شده و حجم آن بیشتر
گردید ،اما همیشه مسیر اصلی موفق خودش را پیموده است .نسخه دستداشته ،شامل بخش فهرست ،شرح تفصیلی نظام
انتخاباتی در افغانستان ،و همچنان بازنگری و تحلیل ادوار انتخابات سالهای  1388و 1389؛ و نقشه های متنوعی که واحد
تحقیق و ارزیابی افغانستان برای اولین بار از اداره جیودوزی و کارتوگرافی افغانستان بدست آورد ،میباشد.
ب
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معلومات مندرج این کتاب را موسسات و ادارات ،داوطلبانه در اختیار ما گذاشته اند .چون وضعیت در افغانستان نیز به سرعت
رو به تغییر است بن ًا از استفاده کنندگان این راهنما تقاضا بعمل می آید که جهت افزایش ،تصحیح یا بهبود هر چه بیشتر این
کتاب راهنما ،نظریات و پیشنهادات خود را با این اداره از طریق ایمیل آدرس  publications@areu.org.afارایه نمایند.

کتابخانه واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

کتابخانه این اداره که در سال  1382خورشیدی تاسیس گردید فعالیت های تحقیقاتی این اداره را حمایت می کند وهزاران جلد
کتاب را در مورد افغانستان در دسترس همگان قرار می دهد .جمع آوری نشریات معاصر که در داخل افغانستان چاپ می شوند
و منابعی که به زبان های افغانستان می باشند با تاکید روی ارزش درازمدت پژوهشی متمرکز اند.

همچنان این کتابخانه هدفمند است تا پژوهش های را که روی مسایل منطقه صورت گرفته قابل دسترس سازد .این مجموعه
شامل هر نوع مطالب (کتاب ها ،مقاالت ،ژورنال ها ،نقشه ها ،پوستر ها ،دی وی دی ،سی دی ها ،وغیره) می شود که منابع
مذکور به عامه به قرض داده نمی شوند برای معلومات بیشتر می توان به صفحه کتابخانه وبسایت این اداره رجوع کرد .این
کتابخانه نسخه الکترونیکی نشریات را در مورد افغانستان به اندازه  50جی بی در دیتابیس کتابخانه مذکور قابل دسترس گذاشته
است که برای اهداف پژوهشی می توان از آن استفاده کرد بااجازه حق چاپ استفاده کرد.
از زمان آغاز کارمندان کتابخانه این اداره خبرنامه تحقیقاتی را نیز ساالنه در دلو ،ثور ،اسد و عقرب نشر می کند که هدف آن
توسعه دسترسی به منابع جدید درمورد افغانستان است .تمامی شماره های این خبرنامه در پایگاه انترنتی این اداره موجود است
و نشریات جدید در این خبرنامه در پایگاه معلوماتی کتابخانه موجود اند.
محققین می توانند از این کتابخانه دیدار نمایند و جهت معلومات به آدرس  library@areu.org.afتماس بگیرند .همچنان
کارمندان کتابخانه با دیگر کتابخانه ها در کابل نیز همکاری دارند.
موقعیت و اوقات کار این کتابخانه:
دفتر واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان ،کوچه گلفروشی (نبش سرک )2
یکشنبه الی پنج شنبه (در روز های جمعه ،شنبه و رخصتی عمومی بسته است)
 9الی  12و از  1الی  4بعد از ظهر (در ماه رمضان از  8الی  2بعد از ظهر) باز می باشد
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نشریات سال قبل این اداره

•سیاست های محلی در افغانستان :انتخابات و بی ثباتی ،نوها کوبرن
•انتخابات افغانها در سال  :1389داستانهای بدیل ،نوها کوبرن
•تاثیر برنامه های قرضه کوچک باالی زندگی زنان :مطالعه موردی در والیت پروان ،سوگل زند
•آیا ظرفیت ها ارتقا می یابند؟ مطالعه روند پالیسی سازی در سکتور ابتدایی و متوسطه ،سید محمد شاه
•ولسی جرگه در  :1389سیاست های قبل از انتخابات و ظهور مخالفین ،محمد حسن وفایی و انا الرسن
•دولت را فاسد میسازند ،یا دولت خود ،فساد پیشه میکند؟ استفسار پیوند میان فساد و حکومتداری محلی در افغانستان
•مرز های معیشتی افغانستان :شواهد از سر پل ،تام شا
•ارتباط با کابل :اهمیت انتخابات ولسی جرگه و شبکه های سیاسی محلی در افغانستان ،نوها کوبرن
•آنهمه گلها چه شدند؟ بررسی پایداری کاهش فعلی در تولید تریاک در افغانستان ،دیوید منسفیلد
•از روی شواهد :حکومتداری ،عدالت و توسعه (سلسله پالیسی نامه ها برای کنفرانس کابل)
•کاهش کشت و زرع تریاک ،علل و تاثیرگذاری ،جی لیمی
•بازتاب ها در مورد اعالمیه پاریس و موثریت کمک ها در افغانستان (پالیسی نامه) ربیکا رابرتس
•وضعیت عدالت انتقالی در افغانستان (سلسله پالیسی نامه) ایمیلی ونتربتم
•بهبودی تالش ها برای رشد منصفانه و کاهش فقر ،پاال کانتور
•خط سیر معیشت افغانستان :شواهد از کندهار ،ادم پین
•وضعیت عدالت انتقالی در افغانستان ،فعالین ،رویکرد ها و چالش ها ،نوشته ایمیلی ونتربتم
•خط سیر معیشت افغانستان :شواهد از بدخشان ،ادم پین
•از الف تا یا کتاب راهنما برای کمک به افغانستان نسخه هشتم
•قیمومیت و تمرد :نهضت دانشجویان در افغانستان نوشته انتونیو جیوستوزی
•خبرنامه تحقیقاتی افغانستان شماره 24
•ایجاد سکتور قابل اعتماد قرضه کوچک در افغانستان نوشته پاال کانتور و ایرنا اندرسن
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اتحاديه انسجام جنوب و غرب افغانستان و بلوچستان()SWABAC
اتحاديه انسجام جنوب و غرب افغانستان و بلوچستان يک سازمان غير دولتی انسجام برای سازمان های غير دولتی ملی و
بين المللی مي باشد که در مناطق جنوبی افغانستان کار مي نمايد .دفتر مرکزی این اتحادیه در کندهار بوده و در نظر است تا
دفتر ساحوی آن در کابل در آینده نزدیک آغاز به کار نماید.
این اتحاديه توسط  12سازمان غير دولتی در سنبله  1367تاسیس گردید که در بخش امداد رسانی و بازسازی به مهاجرين افغان
در بلوچستان و در داخل افغانستان فعالیت نموده است .بنا ًء آنعده سازمانهای غیر دولتی که در مناطق جنوب افغانستان فعالیت
دارند و رسم ًا ثبت و راجستر شده باشند؛ می توانند عضويت این اتحاديه را حاصل نمایند .این سازمان ها باید به اصل انسجام
متعهد بوده و اسناد دريافت بودجه و مساعدت و دیگر اسناد تشکيالتی خودشان راهمرابا تصدیق پنج سازمان غير دولتی دیگر
با خود داشته باشند .الی ماه سنبله  1389این اتحادیه  41عضو داشته که جلسات منظمی را در مورد پذيرش عضويت ،جلسات
عمومی ماهانه و جلسات دو هفته ای کميته مشورتی و همچنان نظر به ضرورت جلسات ديگر را داير مي نمايد.
فعاليت های اين اتحاديه به سه بخش عمده تقسیم میگردد :انسجام ،حمايت ،و ايجاد ظرفيت ها .اتحاديه انسجام جنوب و غرب
افغانستان و بلوچستان گردهمایی های را برای اعضایش برگزار میکند تا در آن ،نگرانی های خويش را در مورد دستور العمل
پاليسی جهت تحمیل کمک ها ،تنظيم منابع و ديگر مسايل مربوطه مورد بحث و گفتگو قرار دهند که هدف نهایی آن بهبود
هماهنگی ميان جامعه امداد در جنوب افغانستان مي باشد .این اتحادیه به همکاری موسسه اکبر ،اداره هماهنگی موسسات غیر
دولتی افغانی ،شبکه زنان افغان در پیشنویس قانون نامه موسسات غیر دولتی سهم داشته است .از طرف موسسات عضو آن و
منحیث نماینده مناطق جنوبی ،این اتحادیه در توسعه سکتور زراعتی و انکشاف روستایی در استراتژی انکشاف ملی افغانستان
نقش عمده ی را ایفا نمود .در سال  ،1389این اتحادیه در کنفرانس لندن اشتراک ورزید و به اعالمیه های جوامع مدنی در
راستای جرگه صلح و کنفرانس کابل کمک کرد
این اتحادیه مهمترین اداره برای سکتور همکاری و هماهنگی محلی شورای انکشاف والیتی کندهار نامیده شده است .منابع
تمویالتی اتحادیه مذکور شامل حق عضویت اعضای آن بوده و پروژه های ارزیابی و نظارتی آن توسط سازمان ملل تمویل
میگردد.

اداره حمایۀ سرمایه گذاری افغانستان (آیسا) ()AISA

www.aisa.org.af

اداره آیسا در سال  1382توسط حکومت افغانستان منحیث یک اداره کمک کننده به سرمایه گذاران تاسیس گردید ،و مسوول
ثبت نام ،جواز دهی و ترویج هر نوع سرمایه گذاری جدید در افغانستان میباشد .دفتر مرکزی آن در کابل و دفاتر ساحوی آن
در هرات ،کندهار ،مزارشریف ،کندز ،خوست و جالل آباد موقعیت دارند .این اداره در راستای جلب و تشویق سرمایه گذاری
در افغانستان نیز فعالیت دارد ،و تعدادی از بخش های آن به حمایت سرمایه گذاری وقف داده شده اند .خدمات آن شامل
ارائه حمایت به سرمایه گذاری انفرادی ،برگزاری جلسات داخلی و خارجی و نمایشگاه ها ،و ایجاد زمینه ها برای شرکت ها و
سرمایه گذاران میشود .اداره آیسا ساالنه رهنمای سرمایه گذاری را به نشر میرساند که در نسخه سال  1389آن لست تقریب ًا
 7500شرکت های داخلی و خارجی فعال در افغانستان درج است (نسخه سال  1390آن عنقریب به نشر خواهد رسید) .داشتن
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این معلومات به شرکت ها کمک میکند تا برای تجارت شان بازاریابی کنند و ارتباطات میان شرکت ها و مشتریان را آسانتر
میسازد .همچنان دارای بخش پژوهش و پالیسی است که مسایل انکشافی سکتور خصوصی را تحلیل و استراتژی های سکتور
خصوصی را میسازد ،مطالعات سکتوری را روی تجارت و زمینه های سرمایه گذاری انجام میدهد و از پالسی سکتور عملی در
شورای ملی و نهادهای دولتی مدافعه میکند .همچنان این اداره دارای بخش انکشاف پارک های صنعتی است که مسول اداره
پارک های صنعتی تحت مساعدت مالی  USAIDدر کابل ،مزارشریف و کندهار بوده و از اعمار دو پارک صنعتی دیگر در جالل
آباد و کابل نظارت میکند.

اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی افغان ()AGCHO

www.agcho.org

اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی افغان اداره دولتی است که مسوول نقشه برداری رسمی و فعالیت های مربوطه در افغانستان
میباشد .فعالیت های آن بر تهیه ،تولید و تکثیر نقشه های فزیکی ،توپوگرافیک ،سیاسی ،تیماتیکی (اختصاصی) ،کدستری و
منابع طبیعی؛ امور جیودیزی و اطلس متمرکز است .اداره مذکور مستقیم ًا به رئیس جمهور گزارش می دهد و دارای تقریب ًا تعداد
 700کارمند ،و دفاتر ساحوی در  16والیت میباشد .این اداره به پنج ریاست :میتادیتا و خدمات مشتریان،کارتوگرافی و سیستم
معلومات جغرافیایی( ،)GISدفتر ثبت و ممیزی امالک مزروعی و غیر منقول (کدستری) یا ( ،)cadastreفوتوگرامیتری (عکس
برداری هوایی) ،و جیودیزی تقسیم گردیده است.
قبل از تاسیس این اداره در سال  1337به گونه ی آژانس مستقل ،تمامی اینگونه نقشه برداری ها توسط نظامیان صورت می
گرفت .تا حمالت قشون شوروی در  1358این اداره  26فیصد کار تقسیم بندی جیودیتیک و  30فیصد خدمات کدستری را
تکمیل نمود .در جریان این زمان ،وسایل نقشه برداری و چاپ از کشور های سویزرلند ،آلمان و هالند وارد گردید .این وسایل
شامل کامره بزرگ لیکا و ماشین های چاپ دو رنگه بود که بسیاری از این وسایل هنوز هم برای تولید نقشه ها بکار برده می
شوند .از سال  1380بدینسو تالش های معاصر سازی این اداره ادامه دارد؛ اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی یک تعداد نقشه
های تیماتیکی را به ریاست های ادارات دولتی و موسسات خارجی تهیه نموده و زمینه های آموزش جی آی اس ( )GISرا نیز
فراهم می سازد .همچنان بخش های جغرافیایی و جی آی اس را در پوهنتون کابل و پوهنتون پولی تخنیک کابل تاسیس نموده
است .پالن ها برای سال 1390شامل چاپ نقشه سرک های کابل و اولین اطلس جامع افغانستان از سال  1358بدینسو است.
اداره مذکور به وزارت های دولت و موسسات غیر دولتی خدماتی عرضه میکند که در بعضی موارد به اسناد حمایوی نیاز می
داشته باشد .قانون ًا تمامی نقشه های که در افغانستان چاپ می شوند باید از جانب این اداره تایید گردند.

اداره کمک به سرمايه گذاری و حمايت از قرضه های
کوچک در افغانستان– مسفا ()MISFA
www.misfa.org.af

اداره کمک به سرمايه گذاری و حمايت از قرضه های کوچک در افغانستان بصورت مشترک توسط دولت و سازمان های تمویل
کننده در افغانستان در سال  1382ایجاد گردید .اين اداره سازمان های مالی را که برای طبقه فقير و آسيب پذير قرضه های
کوچک و ديگر خدمات بانکی عرضه می کنند ،تمویل مینماید .این اداره در قسمت تطبیق اصالحات در سکتور قرضه های
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کوچک کمک مینماید تا کیفیت رشد اهداف را متعادل سازد .این اداره در اوایل  1385بعنوان يك موسسه مستقل و غیر انتفاعی
ایجاد شد که بطور مستقل توسط هیئت مدیره رهبری می شود ،درین هیئت نماينده گان دولت ،سكتور خصوصي و متخصصين
خارجی در امور قرضه های کوچک ،حضور دارند .اين اداره به نوع خود نخستین برنامه برای عرضه خدمات قرضه های کوچک
در این کشور میباشد که طرز کار های متنوع مساعدت را به حمایت انعطاف پذیر و موثر جمع میکند .این اداره با مساعدت تمویل
کننده گان ،ادارات انکشافی بین المللی و دولت افغانستان از طریق صندوق وجهی بازسازی فعالیت میکند.
تا سرطان  1389این اداره بیشتر از  794مليون دالر امریکایی را براي  14سازمان همکار که شامل  12نهاد قرضه های کوچک،
یک بانک و یک اتحادیه قرضه دهی میباشد به شکل قرضه پرداخته است .اين سازمان های همکار با استفاده از روش هاي
متفاوت یعنی قرضه دهی برای گروه ها و افراد ،بانكداری در سطح قریه ،و اتحاديه هاي قرضه دهی فعالیت می کنند که اضافه
تر از  43600نفر مشتری در  26واليت دارد كه  60درصد آن زنان اند .بطور اوسط  411دالر برای مردم قرضه داده می شود
که تقريبًا  73.4درصد آن بازپرداخت میگردد .همچنان باید افزود که این سكتور ،بيشتر از  4000افغان را استخدام نموده است
که  37فیصد آن را زنان تشکیل می دهد.

اداره ماين پاکی در افغانستان ()MAPA
www.macca.org.af

اداره ماين پاکی در افغانستان که در سال  1368آغاز به کار کرد یکی از برنامه های بزرگ ماین پاکی در جهان میباشد تا این
کشور از تهدید و خطر ماين ها و مواد منفجر ناشده پاک سازی گردد.
مسووليت نظارت و هماهنگي كار هاي اين برنامه اخیراً روبه تغییر است .هرچند مسوولیت کنترول این برنامه را قب ً
ال مركز
عمليات ماين پاكي سازمان ملل براي افغانستان ( )UNMACAبه عهده داشت ،اما اکنون ،کنترول این برنامه تدریج ًا به قیمومیت
ملی سپرده می شود .مرکز ماین پاکی سازمان ملل و ریاست جدید التشکیل ماین پاکی ( )DMCتحت رهبری گروه کاری
عملیات ماین پاکی استراتیژی انکشاف ملی جهت توسعه استراتیژی و تطبیق و نظارت کار ها و اهداف مرکز عملیات ماین
پاکی سازمان ملل برای افغانستان فعالیت میکند .هرچند اساس ًا این اداره توسط دفتر سازمان ملل برای انسجام امور بشری براه
انداخته شد ،اما مرکز عملیات ماین پاکی و یک تعداد همکاران این اداره توسط اداره خدمات عملی ماین پاکی سازمان ملل
تسهیل می شوند.
ریاست ماین پاکی با حمایت مرکز عملیات ماین پاکی سازمان ملل در هفت والیت :كابل ،هرات ،کندهار ،مزار شريف ،کندز،
گرديز و جالل آباد فعال بوده و در زمینه هماهنگی فعالیت های ماین پاکی کار می کنند .درين دفاتر تمام ًا كارمندان افغان كار
نموده و مسوولیت هماهنگي و نظارت از فعاليت هاي منطقوي را بر عهده دارند .همکاران این اداره اکثراً سازمان های غير
دولتي داخلي و خارجي می باشند .کار های آنان در قسمت ماين پاكي و آموزش های خطرات ماين ،كمك به قربانيان ماين،
ظرفيت سازي ،حمایت از پاليسي ،نظارت و آموزش مي باشد .بعالوه ،این اداره با وزارت کار و امور اجتماعی ،شهدا و معلولین و
وزارت صحت عامه یکجا کار میکند تا به معیوبین و نجات یافته گان ماین های زمینی کمک کند.
در اوایل سرطان  1389به تعداد  6669خطر باقی ماند که در حدود  630متر مربع زمین و  2130اجتماع را متاثر ساخته بود .در
سال  1389این اداره فعالیت های ماین پاکی را در  282منطقه اجرا کرد؛ به تعداد  1229ساحه و  121مناطق جنگی از ماین
پاک و خنثی گردید و درحدود  50000ماين ضد پرسونل 700 ،ماين ضد تانك و بیش از یک میلیون مواد انفجاری باقی مانده
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از جنگ از بين برده شدند .این اداره برای رسیده گی به معیار های که توسط توافقنامه افغانستان که ایجاب میکند تا  70در صد
اراضی که با ماین گذاری شده اند تا اوایل سال  1390کاهش یابند و پیمان اوتاوا برای از بین بردن ماین ها بطور کلی در سال
 1392طرح شده اند ،کار میکند .مگر اینکه افزایش چشمگیری در چند سال آینده در قسمت تسهیل این برنامه صورت گیرد،
تخمین های فعلی بیان میکند که این اهداف مکمل نمی گردد .هرچند ناممکن است تا این اهداف برآورده شوند ،زیرا میزان این
مسایل اساس ًا دست کم گرفته شده اند .برنامه های آگاهی از جانب وزارت معارف در مورد خطرات ماین در سراسر کشور جریان
دارند؛ در حدود  40افغان هر ماه توسط ماین ها یا مواد باقیمانده از جنگ کشته یا زخمی میشوند.

اداره مرکزی احصائیه ()CSO
www.cso.gov.af

اداره مرکزی احصائیه یک اداره دولتی بوده و مسوول جمع آوری و نشر ارقام احصائیوی رسمی میباشد .این اداره معلومات
احصائیوی را از دیگر ادارات دولتی جمع آوری و مورد تحلیل قرار می دهد که ازین معلومات و ارقام در ارزیابی پالیسی های
مالی ،اقتصادی و ساختاری و دیگر ساحات استفاده میگردد .این ارقام و معلومات در زمینه های حساب های ملی ،قیمت ها،
تجارت خارجی ،نفوس و دموگرافیک (احصائیه) جمع آوری میگردد تا برای ارزیابی پالیسی های اقتصادی ،مالی و ساختاری ،و
همچنان فعالیت های دیگر از آن استفاده بعمل آید.
اداره مرکزی احصائیه در سال  1352تاسیس شد و در ماه حوت اوایل سال  1384فرمان رئیس جمهور به یک اداره مستقل
تبدیل گردید .مجموع ًا  800نفر کارمند در دفتر مرکزی و دفاتر والیتی آن کار می نمایند .این اداره بطور مستقیم به رئیس
جمهور گزارش می دهد و توسط کمیسیون ملی احصائیه و کمیسیون ملی مدنی (( )NCCکه طور موقتی سرشماری ملی را به
عهده دارد) رهنمایی می شوند .هردو کمیسیون شامل تعداد زیادی از نمایندگان وزارتخانه ها و سکتور های خصوصی میباشد.
فعالیت های این اداره به ده شعبه مهم تقسیم می شوند :آمار اقتصادی ،آمار اجتماعی و دموگرافیک (احصائیه) ،شعبه عملکرد،
حسابات ملی ،مرکز آموزش کارمندان ،نشریات و توزیعات ،پالنگذاری استراتژیک و ارتباطات تمویل کننده گان ،اداری ،ارزیابی
داخلی و حساب ها ،و سکرتریت.
سالنامه احصائیوی ،سالنامه گزارش قیمت ها ( ،)CPIسالنامه احصائیوی تجارت و تخمین نفوس افغانستان (با معلومات در مورد
جندر و سکونت در شهر و روستا) از جمله نشریات اداره مرکزی احصائیه میباشد .این اداره همچنان نسخه های سه ماهه احصائیه
تجارت خارجی ،گزارش ماهوار قیمت ها ،و گزارش روزانه قیمت ها را برای کابل و جالل آباد نشر میکند .نشریات اداره مرکزی
احصائیه بطور عموم به زبانهای دری ،پشتو و انگلیسی نشر میگردند وسایر معلومات تازه در وبسایت این اداره نشر میگردند.
اداره مرکزی احصائیه در سال  1383مسوده پالن ُکلی یا ماستر پالن احصائيوی را با کمک بانک جهانی ،بانک انکشاف آسیایی،
صندوق وجهي و بين المللي پول و اداره انکشاف بین المللی بريتانيا ایجاد نمود .در این مسوده پالن عمومی ،برنامه ای ساختن
ظرفیت ها و قابلیت های این اداره گنجانیده شده تا بتواند معلومات و ارقام احصائیوی را که دولت برای طرح برنامه های خود
به آن ضرورت دارد ،جمع آوری نماید .در  1387این اداره از تسهیالت که برای معیوبین در کابل مهیا اند سروی انجام داد و
در سال  1388سروی های دیگری را برای موسسات روی اشتراک زنان در تصمیم گیری ها به سطح ملی اجرا نمود .اداره
مرکزی احصائیه پالن دارد تا بر اساس موافقتنامه بُن ،سرشماری نفوس را اجراء نماید .آخرین سرشماری در افغانستان در سال
 1358براه افتاد ولی ناتمام باقی ماند .این اداره در فعالیت های آزمایشی برای اجرای این سرشماری از سال  1382به این طرف
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مصروف بوده است؛ در  1386اداره مذکور یک سرشماری مقدماتی را در رابطه با لست خانواده ها و تشخیص موانع ممکنه در
 34والیت آغاز نمود که در  1388تکمیل گردید .سرشماری ک ً
ال  21روز را در بر خواهد گرفت که  62ملیون دالر مصرف داشته
و در آن 37000نفر کار خواهند کرد که در سال  1390صورت خواهد گرفت.
اداره مرکزی احصائیه و وزارت احیا و انکشاف دهات با همکاری کمیسیون اروپا یافته های ارزیابی خطر و آسیب پذیری ملی
سال  87/1386را در قوس  1388نشر نمودند .ارزیابی اخیر از جمع آوری معلومات کوتاه مدت به یک استراتژی یک ساله
مبدل گردید .کار ساحوی آن از اسد  1386الی اسد  1387اجرا گردید ،که هدف آن تشخیص موسمی بودن مصارف جهت
بهبود کیفیت معلومات جمع شده و اجرای یک تعداد مصاحبه های کوچک میباشد .این ارزیابی روی تغییرات و ساختار نفوس،
مشخصات نیروی کاری ،زراعت ،فقر و تساوی ،تعلیم ،صحت ،مسکن ،موقف زنان و صدمات خانوادگی و ترجیعات اجتماعی
معلومات جمع کرد .در این ارزیابی ذکر گردید که میزان فقر در افغانستان  36فیصد است ،یعنی در حدود نه میلیون افغان
ضروریات و مصارف شانرا تامین نمیتوانند .بعالوه ،تعدادی زیادی مردم به سطح فقر نزدیک بوده و اندکی صدمه بسیاری از
دیگران را نیز به فقر مبتال میسازد .گزارشات فعالیت های ارزیابی خطر و آسیب پذیری ملی در وبسایت اداره مرکزی احصائیه
موجود است.
تمامی سازمان های که می خواهند تحقیقات احصائیوی را در افغانستان انجام دهند قانون ًا باید فعالیت های خود را با اداره
مرکزی احصائیه هماهنگ سازند.

اداره مشورت های امنیتی برای سازمان های غير
دولتی افغانستان– انسو ()ANSO
www.afgnso.org
این اداره در سال  1382تاسیس شد و مشورت های امنیتی را بطور مجانی برای اجتماع سازمان های غیر دولتی در این کشور
عرضه مینماید که دفتر خدمات بشری کمیسیون اروپا و نماینده گی انکشاف بین المللی سویس تمویل کننده گان این اداره
می باشند .در ماه اسد  ،1385انسو که قبأل تحت نظر کمیته نجات بین المللی فعالیت مینمود ،تحت اداره موسسه جرمن اگرو
اکشن درآمد .دفتر مرکزی آن در کابل و دفاتر ساحوی آن در شهر های مزارشريف ،هرات ،جالل آباد و کندهار فعالیت می
کنند .موسسات غیر دولتی که ثبت این اداره می باشند به خدمات مرتب زمانبندی شده دسترسی می داشته باشند که شامل
موارد ذیل می شود:
هشدار تهدید های روزمره و اطالع واقعات امنیتی ،فهرست بندی هفته وار واقعات ،و گزارشات تحلیل و طرح روند های امنیتی
که در هر هفته یکبار یا هر سه ماه یکبار میباشد؛

•جلسات هفته وار امنیت منطقوی؛
•برنامه های آشنا سازی ماهانه برای کارمندان موسسات غیر دولتی و
•نمايندگی از طرف سازمان های غير دولتی در جلسات نهاد های امنیتی داخلی و بین المللی.
همچنان انسو خدمات دیگری را نظر به تقاضا فراهم می سازد که به ظرفیت دستیابی به آن بستگی دارد .این خدمات شامل
موارد ذیل میباشد:
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•معلومات در باره وضع امنیتی از سرتاسر كشور براى سازمان های که می خواهند به آنجا سفر نمایند.
•مشورت های امنیتی برای افراد و سازمان ها؛
•ارزیابی و بررسی اوضاع در ساحات کاری؛
•تحلیل واقعات و حادثات امنیتی؛
•خدمات واکنش به بحران ها؛ و
•هماهنگی آموزش های امنیتی و ایمنی؛

اداره هماهنگی کمک ها برای افغان ها  -موسسه اکبر ()ACBAR

www.acbar.org

اداره هماهنگی کمک ها برای افغانها که اختصاراً بنام موسسه اکبر یاد میگردد ،نهاد چتری است که در راستای ترویج شفافیت،
حسابدهی و ایجاد هماهنگی ميان سازمان های غير دولتی فعالیت مینماید .این اداره که در سال  1367تاسیس شد منحيث
يک مرجع انتقال اطالعات ميان دفاتر سازمان ملل ،سازمان های غير دولتی ،مراجع تمویل کننده ،سازمان های تمویل کننده
و ادارات دولتی فعالیت میکند .این اداره توسط اتحادیه اروپا ،حکومت هالند ،بانک انکشاف آسیایی و سازمان های عضو آن
تمویل میگردد.
به تعداد  105سازمان داخلی و خارجی اعضای این اداره هستند و تمام اعضا با پذیرش بعضی معیار ها و مقررات این اداره
میتوانند با این اداره عضویت کسب نمایند و باید طرزالعمل برای سازمانهای غیر دولتی را امضا نمایند .جلسات مجمع عمومی
سازمانهای عضو این اداره دو بار در سال دایر میشود و جلسات  16کمیته رهبری ماهوار در کابل دایر میگردد .ریاست جلسات
همیشه توسط یک نفر عضو افغان رهبری شده در حالیکه اعضای دیگر آن متشکل از نمایندگان افغان و موسسات غیر دولتی
بین المللی میباشد.
در مجموع این اداره در چهار ساحه فعالیت دارد .تیم هماهنگی معلومات مسوولیت نشر و پخش معلومات ،تنظیم جلسات،
نگهداری ریکارد فعالیت های موسسات در سراسر کشور ،تهیه و نگهداری لست تمام سازمان های غیر دولتی و دیگر فعالیت
های ارتباطی را بر عهده دارد؛ تیم پالیسی و حمایت از پالیسی در راستای تبادله نظریات و معلومات میان سازمان های عضو
همکاری مینماید تا آنان بتوانند صدای واحد روی مسایل کلیدی که در ساحات ایجاد می شود داشته باشند؛ تیم طرزالعمل برای
موسسات غیر دولتی مسوول ترویج و نظارت از عملکرد های حکومتداری خوب میان موسسات غیر دولتی میباشد و تیم جامعه
مدنی و نهاد های دولتی با شبکه های جامعه مدنی یکجا کار مینماید تا روابط نهاد های جامعه مدنی را با پارلمان و حکومت
تقویت نمایند.
در بخش تعیین نماینده گان سازمان های غیر دولتی در چوکات مکانیزم های مشترک نیز این اداره همکاری می کند .اداره
مذکور اخیراً موسسات را در رابطه با مالیه عایدات و قانون کار مشورت داد .این اداره به نماینده گی از سازمان های غیر دولتی
در مجمع انکشاف افغانستان در سال های  1384 ،1383و  1386اشتراک نموده است .این اداره از موسسات غیر دولتی و جامعه
مدنی در کنفرانس پاریس  1387و کنفرانس هاگ  1388و در کنفرانس لندن سال  1389نماینده گی نمود .این اداره بعالوه
از دفتر مرکزی آن در کابل دارای دفاتر ساحوی در جالل آباد و مزارشریف میباشد .وبسایت آن شامل بخش معروف اعالنات
کاریابی میباشد.
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اداره هماهنگی موسسات غير دولتی افغانی ()ANCB

www.ancb.org

اداره هماهنگی موسسات غیر دولتی افغانی در سال  1370به منظور هماهنگی فعالیت های سازمان های افغانی با دولت
افغانستان ،دفاتر سازمان ملل ،سازمان های بین المللی و تمویل کننده گان تاسيس شد.
در این اداره تنها سازمان ها و موسسات افغانی عضویت داشته می توانند که دارای بیش از  200عضو است .درخواست های
عضويت این اداره توسط هيئت مديره بررسی گرديده و بعداً در مجمع عمومی رأی گيری مي شود .مجمع عمومی ،با حضور
نماينده گان موسسات و نهاد هاي عضو در هر سه ماه يکبار ،داير مي گردد .هیأت مدیره که  11عضو دارد در مجمع عمومی
برای دوره یک ساله انتخاب می شود.
دفتر مرکزی آن در کابل بوده و نمایندگی اداره مذکور در ننگرهار و میدان وردک موجود است .اداره هماهنگی موسسات غیر
دولتی افغانی ماهوار جلساتی را روی موضوعاتی چون صحت ،معارف ،زراعت ،بهداشتی ،بازسازی و پاليسي دولت داير مي نمايد.
اين اداره سيمينار ها ،ورکشاپ ها و کورس های آموزشي را جهت ارتقای ظرفيت سازمان های عضو در عرصه های اداری ،مالي،
توسعه اداره تهيه پيشنهاد/پروپوزل ،حقوق بشر ،دموکراسی و آگاهی حقوقی دایر مینماید .اين اداره خدمات استفاده از انترنت را
براي اعضا در داخل دفتر مساعد ساخته است و در هر هفته يك شماره خبرنامه را نشر مي نمايد .مجله سه ماهه پيوستون و
لست تمام اعضا توسط اين اداره نيز به نشر مي رسد.
این اداره عضويت موسسه اکبر ،شورای بين المللی موسسات داوطلب ،مجمع جهانی جامعۀ مدنی و ( )AGNAرا دارد و يكي از
اعضاي فعال مجتمع جامعۀ مدنی افغانستان مي باشد که با حق العضويت اعضاء ،مساعدت مالی اش را بدست می آورد.

اردوی ملی افغانستان ()ANA
www.mod.gov.af

اردوي ملي افغانستان در  10عقرب  1381با فرمان رئيس جمهور كرزي تشکیل گرديد .نیروی اردوی ملی که تحت اداره
وزارت دفاع کار میکند یک بخش از نیرو های ملی امنیتی افغانستان میباشد که بخش دیگر آنرا پولیس ملی تشکیل می دهد.
عضویت در آن داوطلبانه بوده و افغان ها از هر قوم و ملیت شامل آن می باشند و در ابتدا قرار بود که در آن  70000نفر جذب
گردد .در سال  1382بعد از تاسيس ،اردوی ملی توسط موافقتنامه بُن به حیث يكي از پنج اركان اصالحات سکتور امنيتي دولت
افغانستان پذیرفته شد .نقش اردوی ملي عبارت است از .1 :تامين امنيت سرحدات و جلوگیری از تهديد هاي خارجی؛  .2مبارزه
عليه تروريزم (ایجاد ترس و وحشت در مردم)؛  .3انحالل ،دستگيري و یا توقیف گروه هاي مسلح غير قانوني؛ و  .4اداره تهديد
هاي امنيتي داخلي و حاالت اضطراري با همكاري پوليس ملي افغانستان.
در جدی  1388تایید نمود که تعداد سربازان را الی میزان  1389از ( 134000که متشکل از  122000سرباز عملیاتی و 12000
سرباز در حال آموزش است) به  171000افزایش دهد .جدول کارمندان اردوی ملی در جدی  1388تقریب ًا به  138200سرباز
رسید ،که تقریب ًا دو سوم حصه آن نیرو های جنگی و سه فیصد آن نیرو های هوایی می باشند .طبق پالن قبلی نیروی 134000
که توسط بورد مشترک نظارت و انسجام در سنبله  1387تایید شده بود ،اردوی ملی افغانستان مشتمل خواهد بود بر 21 :فرقه
( 18نیروی پیاده ،یک پیاده زره پوش ،یک نفر برای کمک امنیتی به قرارگاه ها و یک کماندو)؛ بخش مرکزی مستقر در کابل
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که مسوول امنیت مقر و مرکز دولت میباشد؛ و نیروهای هوایی که کمک های هوایی الزم را در اختیار فرقه های اردوی ملی
افغانستان قرار می دهند .فراتر از تعداد  171000سرباز تایید شده ،افزایش این تعداد به  24000سرباز در سال 1388-1387
توسط جنرال مک کرستال و نیرو های حافظ صلح خالصه شده بود .بهبود نیروی اردوی ملی در مرکز استراتژی ایاالت متحده
و پالن های گذار برای افغانستان قرار دارد .در اسد  1387اردوی ملی همراه با پولیس ملی مسوولیت های عمده تامین امنیت
را از آیساف بدست آورد.
نیروی اردوی ملی طبق قرار داد رسمی ایجاد شده و مبتنی بر نیروی پیاده مجهز با اسلحه خفیفه میباشد .اردوی ملی ،اساس ًا
جهت مبارزه با شورش و دفاع از استقالل ملی و تمامیت ارضی افغانستان تشکیل گردیده است .شش نیروی زمینی اردوی ملی
به گونه فرماندهی های منطقوی در کابل ،گردیز ،کندهار ،هرات ،مزار شریف و لشکرگاه تقسیم شده اند .کندک های اردوی
ملی شامل  800-700نفر سرباز ،ضابط و افسر میباشد .نیرو های هوایی افغانستان با طیاره های بازسازی شده زمان اتحاد
شوروی مجهز اند .نیروی هوایی برای انجام ماموریت های متعددی آموزش یافته اند که این آموزش ها شامل نحوهء فعالیت
هنگام رفت و برگشت رئیس جمهور ،حمل و نقل وسایل طبی و آسیب دیده گان ،شناسایی اداره ،و حمل و نقل هوایی نظامی؛
و حمالت ُس ُبک هوایی میگردد .اردوی ملی افغانستان جهت تطبیق اصل تنوع قومی و جغرافیایی مراکز استخدامی در هر یک
از  34والیت افغانستان دارد .ماهانه حدود  4000عضو جدید به اردوی ملی افغانستان ملحق می شوند .اعضای جدید دوره های
آموزشی  12هفته ای را در مرکز آموزش نظامی کابل ( )KMTCتکمیل می کنند .کلیه مربیان افغان بوده و توسط مربیان نظامی
ایاالت متحده ،بریتانیا ،فرانسه و سایر کشورها حمایت می شوند .سربازان اردوی ملی افغانستان پس از فراغت از دوره های
آموزشی مذکور و قبل از استقرار در نیروهای ذیربط ،در یک دوره آموزش و تجهیز شش هفته ای دیگر (که در آن به افسران
واحد مربوطه خود و افسران غیر دایم ملحق می شوند) نیز اشتراک می کنند .بعالوه ،قرار است در سال  ،1388افسران ممتاز
اردوی ملی افغانستان از آکادمی نظامی ملی افغانستان که در سال  1383تاسیس شد ،فارغ شوند .کدر اردوی ملی افغانستان
قرارداد های سه ساله ای منعقد می کنند که می تواند به طور داوطلبانه تمدید شوند .حداکثر دوره خدمت  25سال است .با وجود
این همه مکانیزم های قراردادی ترک خدمت یکی از مشکالت جدی در اردوی ملی محسوب است .در یک گزارش آیساف
در اکتوبر  2010ذکر گردید درحالیکه میزان فرسایش اردوی ملی در یک ماه کاهش یافته است ،ماهانه این میزان تقریب ًا 1.6
فیصد میباشد .ایاالت متحده همکار اصلی اردوی ملی افغانستان در زمینه آموزش و تجهیز است و اکثر کمک های مورد نیاز
مسلکی و مالی را تامین میکند .ایاالت متحده متعهد به مصرف  17میلیارد دالر امریکایی در زمینه آموزش و تجهیز نظامی بین
سالهای  1387تا  1392میباشد .تیم های آموزشی ایاالت متحده در اکثر واحد های اردوی ملی افغانستان ،از کندک گرفته تا
اردو ،مستقر می شوند .آیساف از طریق “برنامه مربی عملیاتی و تیم ارتباطی” خویش نیز مربیانی در واحد های منتخب اردوی
ملی افغانستان مستقر میکند .هدف فعلی حکومت افغانستان تامین امینت سرتاسری افغانستان الی ختم  1392میباشد ،این هدف
توسط سران بین المللی در کنفرانس کابل مورد حمایت قرار گرفت و در جلسات ناتو در لزبون مجدداً مورد تاکید قرار گرفت.

استراتیژی انکشاف ملی افغانستان ()ANDS

www.ands.gov.af

استراتژي انكشاف ملي یک پالن اساسی انکشافی بوده که هدف آن رشد اقتصادی به نفع طبقه پایین دست ،کمک و حمایت
از نهاد های دموکراتیک و کاهش فقر و آسیب پذیری مردم افغانستان میباشد .بعنوان سند استراتژی کاهش فقر و آسیب پذیری
استفاده خواهد شد که از این سند مهم بانک جهانی و صندوق وجهی بین المللی برای ارزیابی توانایی کشور در راستای کاهش
قرضه ها استفاده می نمایند .ایجاد این سند در سال  1384در مجمع انکشافی افغانستان پیشنهاد شد .استراتژی انکشاف ملی
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افغانستان توسط رئیس جمهور حامد کرزی در  2ثور  1387تصویب شد و بعداً در کنفرانس پاریس در جوزای همان سال ارائه
گردید تا از جامعه بین المللی برای تطبیق آن مساعدت کسب کند.
هدف این استراتژی اینست تا از آن بعنوان سند پالیسی و رهنما برای تطبیق استفاده شود .این استراتژی یکجا با توافقنامه
افغانستان گام های منسجمی را جهت رسیدن به اهداف انکشافی هزاره افغانستان طی سال  1399برخواهد داشت.
استراتژی موقت انکشاف ملی در اواخر  1384توسط دولت تصویب شد و یکجا با توافقنامه افغانستان در جدی سال  1385در
کنفرانس لندن ارايه شد .در سال  1385دولت و جامعه بين المللي به تطبيق استراتژی موقت آغاز کرد و تالش دارد تا آنرا به سند
کاملی که بتوان از آن منحیث سند استراتژی کاهش فقر استفاده کرد ،انکشاف دهد .این استراتژی موقت که سالهای  1385الی
 1389را در بر می گیرد ،با تطبیق توافقنامه افغانستان ارتباط دارد که هر يك معیار های این توافقنامه بعنوان مقاصد استراتژيك
پنج ساله در استراتژی موقت معرفي شده است .تهيه استراتژی كامل توسط سكرتريت استراتژی انکشاف ملی هماهنگي شده
و توسط كميته بررسي نظارت ریاست جمهوری كه در تركيب آن هفت عضو كابينه حضور دارد ،نظارت مي شود .بورد مشترک
انسجام و نظارت يك نهاد بلند پايه براي نظارت از روند تطبيق توافقنامه افغانستان است و در تهيه و تكميل استراتژی انکشاف
ملی نيز همکاری میکند.
استراتژي هاي سكتوري كه در اواخر سال  1386تكميل شد ،توسط گروه هاي انكشاف استراتژي سكتوري ( )SSDGsتهيه
گرديد .كه درين گروه ها نماينده گان وزارت هاي سكتوري ،وزارت ماليه و نماينده گان سكتور هاي فرعي استراتژي سهم
داشتند .اولين گام در روند توسعه استراتژی انکشاف ملی عبارت از تهيه  43استراتژي منفرد توسط ادارات و وزارت هاي دولتي
بوده كه باید فورمي را كه سكرتريت استراتژی انکشاف ملی تهيه كرده بود تكميل مي نمودند .بعداز تکمیل در اوایل 1386
اين استراتژي ها از طريق مشورت هاي جامع و گسترده تكميل و اولويت هاي استراتژيك و تمويل آنها رديف بندی میگردد.
استراتژي هاي ادارات و وزارت ها پیش ازینکه به استراتژي هاي سكتوري ادغام گردند ،از طریق گروه هاي مشورتي ،بحث
ميان سازمانهای تمويل كننده ،تحليل هاي فقر توسط ارزیابی خطر و آسیب پذیری ملی مرور و در صورت نیاز اصالح میشدند.
پروسه مشورت خواهی که در  34والیت کشور در  1386تدویر یافت ،منتج به پالنهای انکشافی والیتی( )PDPگردید برای
تهیه این پالنها طوری طرح شده بود تا استراتژي كامل بطور وسیع درخواست های اولیه مردم را در بر گيرد.
به مجرد تکمیل شدن استراتژي هاي سكتوري ،كميته نظارت با استفاده از چارچوب اقتصاد کالن استراتژی انکشاف ملی با
موجوديت منابع الزم برای پنج سال ،تطبيق آن استراتژي ها را اولويت بندي می کرد .و بعداً سكرتريت استراتژی انکشاف ملی
به همكاري نزديك وزارتخانه ها ،استراتژي سكتوري را در استراتژی انکشاف ملی بطور پيشنويس ادغام مي نمايد .استراتژي در
نهايت توسط گروه هاي مشورتي بررسي شده و سپس جهت تصويب به كميته نظارت استراتژی انکشاف ملی فرستاده مي شود
و آن کمیته بررسی میکند تا آن استراتژي در كل با اولويت هاي دولت و معیار های معین در توافقنامه افغانستان مطابقت داشته
باشد .با تکمیل سند استراتژی ،دولت باالی تطبیق و ارزیابی استراتژی های سکتوری تمرکز مینماید .کمیته نظارت استراتژی
انکشاف ملی به کمیته هماهنگ سازی دولت ( )GCCمبدل گردیده است که مسوولیت هماهنگی پروسه استراتژی و همچنان
نظارت و گزارش دهی در مورد تطبیق استراتژی را دارد .در حالیکه وزارتخانه ها مسوولیت اساسی تطبیق استراتژی انکشاف
ملی را دارد ،وزارات مالیه و اقتصاد در قسمت مدیریت و نظارت نقش عمده را به عهده خواهد گرفت .کمیته ها در میان وزارات
درین راستا نقش بزرگتری را ایفا کرده می تواند .نخستین گزارش ساالنه این استراتژی در  1388ایجاد گردید .بعد بزودی یک
اقدام سیاسی و حکومتداری جدید روی کار شد که بار دیگر بر تطبیق این استراتژی تمرکز داشت.
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اصالحات ادارات عامه ()PAR
برنامه اصالحات ادارات عامه منحیث یک چارچوب کاری به هدف ارایه خدمات ملکی موثر ،با کفایت و شفاف ایجاد شده است.
این برنامه که توسط کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی نظارت می شود ،یکی از اولویت های کاری دولت است
که در توافقنامه افغانستان ،کنفرانس کابل و استراتژی انکشاف ملی طرح شده است.
این برنامه به منظور رسیده گی به این مشکالت طرح شده است :چند پارچگی در دستگاه حکومت و موجودیت تداخل کاری و
فقدان هماهنگی میان ادارات آن؛ ارتباط اندک میان مرکز و دیگر والیات؛ مبهم بودن خط حسابدهی و مکانیزم های ضعیف
کمکی و نبود کارمندان مسلکی با مهارت های الزمه؛ نبود شیوه های قوی برای استخدام و تعیین کارمندان بر اساس معیار
شایسته گی که اینکار باعث شده تا تمام ًا کارمندان بر اساس مسایل خویشاوندی انتخاب و استخدام گردند؛ ضرورت برای تعیین
معاشات و درجه بندی کارمندان تا اینکه کارمندان دولت تشویق شده و به وظایف شان صادق بمانند؛ ضعف زیربنا ها؛ و نظامهای
اداری و مدیریت قدیمی و بطی .یکی از عناصر اساسی برنامه اصالحات ادارات عامه عبارت از برنامه اصالحات عاجل و تجدید
تشکیالت است ،که هدف اساسی این برنامه تسریع روند اصالحات در ادارات دولتی ،ارتقای ظرفیت کاری کارمندان وزارت
ها ،و ازدیاد معاشات است .این برنامه ،طوری طراحی شده بود تا میان وزارت های که با کمک سازمان های تمویل کننده به
طرف اصالحات پیش می روند ،هماهنگی الزم ایجاد گردد .برنامه اصالحات ادارات عامه در سال  ،1384با آموخته های نوین،
مجدداً طرح و تدوین گردید که مبتنی بر آن یک چارچوب کاری برای سال  ،1385-1389انکشاف داده شد که در این مرحله
توجه از نو آوری ها و اقدامات تدریجی بطرف اصالحات جامع و گسترده که دربرگیرندۀ تمام وزارت ها ،معطوف گردیده است و
قرار براین شد تا روند ایجاد اصالحات از مرکز به سطح والیات و ولسوالی ها فراتر رود .باید افزود که این چارچوب کاری جدید
در پنج بخش ،بشمول ساحات عملی و برنامه ای ،تنظیم و خالصه شده است ،که شامل .1 :اصالحات اداری .2 ،معاشات و
امتیازات .3 ،اداره خدمات ملکی .4 ،گسترش روند استخدام کارمندان بر اساس ارزش های شایسته ساالری ،و  .5ارتقای ظرفیت
های کاری میباشد .بخش بعدی برنامه اصالحات ادارات عامه توسط واحد استراتژی و پالیسی ریاست خدمات ملکی در حال
آماده شدن است .این برنامه یکجا با تعهدات ذکر شده در کنفرانس کابل ،با پروژه اصالحات خدمات ملکی ربط خواهد داشت.
توقع میرود که برنامه جدید اصالحات ادارات عامه باالی تالش جاری غیر سیاسی سازی استخدام ،اصالحات در معاشت و
رتب تمرکز نماید و تضمین نماید که برنامه جدید با استخدام افغانها در مقامات بلند به سطح والیات پیش میرود .همچنان آرزو
میشود که این برنامه خال های اداری را میان مرکز و ادارات محلی از بین ببرد .این برنامه الی اخیر سال  1389تکمیل میشود.

اصالحات سکتور امنيتی ()SSR
استراتژی اصالحات سکتور امنيتی که در ماه حوت  1381در جلسه توکيو بمنظور انسجام پروسه صلح در افغانستان دایر شد،
مطرح گردید و دارای پنج رکن است:
•تاسیس اردوی ملی افغانستان؛
•تاسیس پوليس ملی افغانستان؛
•اصالحات سکتور عدلی؛
•خلع سالح و ملکی سازی ،و استقرار مجدد؛ و
•مبارزه علیه مواد مخدر.
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با تکمیل برنامه خلع سالح و ملکی سازی در جوزای  1384برنامه خلع سالح گروه های غیر مسوول آغاز شد .از طریق این
برنامه ،گروه های مسلح غیر مسوول که خارج از کنترول دولت مرکزی فعالیت می نمایند ،خلع سالح می شوند .این برنامه
رسم ًا جز از برنامه اصالحات سکتور امنیتی نمیباشد .به استثنای برنامه خلع سالح و ملکی سازی و استقرار مجدد دیگر ارکان
این استراتژی بطور واضح به اصالحات در چوکات وزارت های دفاع ،امور داخله و عدلیه و تشکیل وزارت مبارزه علیه مواد مخدر
تلقی می گردند .در جلسات بُن و توکيو کشور های کمک دهنده توافق کردند تا مشخص ًا در اصالحات سکتور امنيتی سهم
گيرند :امریکا در بخش اردوی ملی ،آلمان در بخش پوليس (اکنون از طریق کمیسیون اروپا) ،ايتاليا در بخش اصالحات قضایی،
جاپان در بخش خلع سالح و ملکی سازی و انگلستان در بخش مبارزه با مواد مخدر .هرچند کشور های منفرد کمک دهنده
مسوول نظارت بر سکتور خاص خود مي باشند ،اما سازمان های تمویل کننده ای ديگر تا حدود متفاوت در هر عرصه ذيدخل
بوده و اياالت متحده امريکا تا حدی در تمام اين عرصه ها ذيدخل مي باشد .از  1383شورای امنیت ملی و دفتر شورای امنیت
ملی مسوول اصلی انسجام فعالیت های این سکتور شده و در این زمینه دو کمیته را تحت نام کمیته هماهنگی اصالحات سکتور
امنیتی و مجمع هماهنگی امنیت تاسیس نمودند که در آن نماینده گان خارجی حضور دارند .استراتژی جدید سکتور امنیتی
در استراتژی انکشاف ملی شامل گردید که در اوایل  1387توسط رئیس جمهور تصویب گردید .هرچند پالیسی امنیتی ملی و
استراتژی اصالح سکتور امنیتی قابل دسترس نمی باشند.
در سال  1388نیروی امنیتی غیر دولتی به عنوان راه حل کوتاه مدت ایجاد گردید تا زمانیکه نیرو های واقعی دولت بوجود آیند.
برنامه مصونیت عامه افغان افراد محلی را آموزش داده و استخدام میکند تا منحیث نیرو های نگهبان اجتماعی در مناطق ناامن
فعالیت کنند .این برنامه هدفمند است تا به پولیس منحیث برنامه پیشرفته اجتماعی پولیس و نگهبانی کمک کند و اکنون یک
برنامه آزمایشی در والیت وردک میباشد .در سال  1389توقع میرفت که برنامه مذکور توسعه خواهد یافت؛ هرچند از جدی سال
 1388اینکار ناممکن بنظر میرسد .در عوض ،بنظر میرسد پولیس افغان که توسط رئیس جمهور کرزی در اسد  1389تصویب
گردید ،مظهر بعدی این اقدام محلی دفاع از خود خواهد بود .بعضی نگرانی ها وجود دارد که این تالش صالحیت دولت و
پیشرفت خلع سالح را تضعیف می تواند.

اصالحات سکتور عدلی ()JSR
اصالحات سکتور عدلی يکی از پنج بخش اصالحات سکتور امنيتی است .این اصالحات در چوکات پروژه های متعدد توسط
ادارات مختلف عملی میگردد .ادارات اصلی در چوکات حکومت افغانستان که در راستای سکتور عدلی کار می نمایند شامل ستره
محکمه ،وزارت عدلیه ،دفتر لوی څارنوالی میباشد .کشور های که عمدت ًا این سکتور را کمک می نمایند شامل ایتالیا ،امریکا،
کانادا ،ناروی ،آلمان و بریتانیا میباشد .یک تعداد دفاتر سازمان ملل نیز به روند اصالحات عدلی و قضایی همکاری می کنند
که شامل دفتر یوناما برنامه انکشافی سازمان ملل ،دفتر یونسف و یونفیم میباشد .فعالیت در زمینه اصالحات عدلی و قضایی
در بخش انکشاف شکل باال  -پائینی و در بخش دسترسی مردم شکل پائین  -باالئی را داشته که موارد زیر را در بر می گیرد:
•اعمار و بازسازی زیربنای دوایر عدلی و قضایی و ارتقای ظرفیت کاری کارمندان این سکتور؛
•تجدید نصاب آموزشی عدلی و قضایی در سطح پوهنتون ها؛
•تهیه مسوده قوانین؛
•گسترش عرضه خدمات حقوقی و کمپاین های آگاهی عامه؛
•بهبود مکانیزم محلی عدلی و قضایی (جرگه ها و شورا های محلی) تا با نورم های حقوقی ملی و معیار های بین المللی
حقوق بشر مطابقت پیدا نماید؛ و
•هماهنگی با دیگر اولویت های کاری حکومت مانند مبارزه علیه مواد مخدر ،مبارزه علیه فساد اداری و اصالحات ارضی
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دست آورد ها در زمینه اصالحات از سال  1380بدین سو شامل این موارد است :تصویب چندین قانون عمده؛ آموزش قضات،
پولیس قضایی ،څارنواالن و وکالی مدافع؛ تجدید نصاب تحصیلی عدلی و قضایی؛ و بازسازی بعضی محاکم ،دفاتر څارنوالی،
زندان ها و دیگر ادارات عدلی و قضایی .اقدام سکتور قضایی والیتی به رهبری ایتالیا در سال  1383مربیان افغان را آموزش
داده و آنها را جهت تقویت ظرفیت قضایی در سطح محلی در سراسر کشور مستقر ساختند .در سال  1386مركز ملي آموزش
حقوق در پوهنتون كابل افتتاح گردید .اين مركز براي محصلين فوق ليسانس ،كارمندان مسلكي حقوق و ادارات عدلي آموزش
هاي حقوقي عرضه می دارد و در سال  1387اولین کتابخانه حقوقی با خدمات کلی را در افغانستان تاسیس نمود.
با تاسيس گروه هماهنگي بين المللي اصالحات عدلي در اواسط  ،1385تدویر كنفرانس حاكميت قانون در اواخر همان سال
در دوبی ،برگزاری كنفرانس عدالت و حاكميت قانون در سرطان  1386در روم ،تعهدات برای اصالح سکتور عدلی و قضایی
افغانستان رنگ تازه گرفت.
اشتراك كننده گان در كنفرانس روم يعني نماينده های دولت افغانستان ،سازمان های تمويل كننده و جامعه بين المللي روي
يك سلسله اهداف مشترك ،اصول اساسی و اقدامات كليدي به موافقت رسیدند که تطبیق بعضی اقدامات كليدي بالفاصله
پس از ختم كنفرانس ،آغاز شد .این اقدامات شامل تاسيس برنامه ملي عدلی و قضایی ( ،)NJPمکانیزم براي تمويل آن برنامه
و پالن تطبيقي سازمان های تمويل كننده ( ،)DIPكه براي پروژه هاي كوچك كمك هاي فوري و براي پروژه هاي دراز مدت
تمويل هماهنگ شده را ارايه مي دارد .که اشتراک کننده گان در کنفرانس روم نیز توافق کردند که یک نظام ارزیابی و نظارت
که توسط افغانستان رهبری شود ،ایجاد گردد .این ساختار جدید در چوکات سکرتریت/دارالنشا استراتژی انکشاف ملی و بورد
مشترک انسجام و نظارت ایجاد میگردد.
ادارات عدلي و قضايي یعنی ستره محكمه ،وزارت عدليه ،دفتر لوي څارنوالی همه در روند توسعه استراتژی انکشاف ملی سهم
گرفته هر کدام استراتژي اصالحی پنج ساله خود را تهیه کردند .با همكاري تخنیکی و رهنمايي شعبه حاكميت قانون دفتر
يوناما اين استراتژي ها تا ماه عقرب  1386ک ً
ال به یک استراتژی عدلي و قضايي ادغام گردید كه وسیع ًا بعنوان یکی از کامل
ترین استراتژي هاي سكتوري انكشاف ملي به حساب می رود .برنامه ملی عدلی و قضایی و استراتژی سکتوری در حمل 1387
تکمیل گردیدند .این برنامه ها شاهد ایجاد کمیته بررسی پروژه ( )POCکه شامل کارمندان بلند رتبه دولتی بوده و توسط بورد
هیأت بین المللی توصیه می شوند و واحد حمایت برنامه ( )PSUخواهند بود.
پروژه اصالح سکتور قضایی افغانستان ( )AJSRPاخیراً تحت راهنمایی بانک جهانی توسعه یافته و سرمایه آن توسط صندوق
وجهی بازسازی افغانستان تهیه میگردد و اولین پروژه ایست که تحت رهبری این صندوق تطبیق میگردد .این پروژه باالی
تقویت منابع بشری و زیربنای فزیکی ،تکنالوژی معلوماتی و ارتباطی؛ کمک و آگاهی قانونی و حمایت کمیته بررسی پروژه و
واحد حمایت برنامه تمرکز مینماید.
برنامه اولویت ملی قانون و عدالت برای همه در کنفرانس کابل سال  1389اعالن گردید .این برنامه سعی دارد تا به اصالحات
سکتور عدلی که در برنامه عدالت ملی گنجانیده شده اولویت دهد و باالی بخش های از سیستم قانونی که با تجارب شهروندان
بیشتر نزدیک است و با حاکمیت قانون مرتبط است تمرکز نماید .مجموعه از اهداف این برنامه باید تا اوایل  1390تکمیل شوند
که شامل وضع تصویب مسوده قانون طرزالعمل جنایی ،تهیه قانون جزایی و ملکی ،تقویت پالیسی های دولت و توانایی های
قضایی آن جهت برگشتاندن اراضی غصب شده به مالکین آن و بهبودی در عرضه خدمات حقوقی میشود .همچنان تذکر یافته
بود که برنامه قانون و عدالت برای همه بر فعالیت های فعلی در این راستا مانند برنامه معاش و رتب و پروسه  PRRو به معیار
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های جدید مانند ایجاد محکمه وزرا و توسعه محاکم علیه فساد خواهد افزود.

اهداف انکشافی هزاره افغانستان()MDGs

www.un.org/millenniumgoals

دولت انتقالی افغانستان در سال  ،1383اهداف خود را مبنی بر رسیدن به اهداف انکشافی هشت گانه ای که در سال  1379در
مقر مرکزی سازمان ملل در نیویارک تصویب شد ،اظهار نمود .این اهداف انکشافی بحیث یک چارچوب کاری و رهنمود برای
انکشاف پالیسی های ملی و اولویت های بازسازی در سطح جهان ،مورد استفاده قرار می گیرد .رسیدن به معیار های این اهداف
الی سالهای  1394تا  1399سنجش گردیده است .این اهداف در چوکات استراتژی انکشاف ملی و توافقنامه افغانستان ادغام
گردیده است .هشت هدف انکشافی قرار زیراست:
•محو فقر مزمن و گرسنگی؛
•دسترسی به تعلیمات اولیه و جهانی؛
•توانمند ساختن زنان و تقویت برابری جندر؛
•کاهش مرگ و میر اطفال؛
•بهبود وضع صحی مادران؛
•مبارزه با ایدز ،مالریا و دیگر امراض؛
•حفاظت از آسيب پذيری های محیطی؛ و
•توسعه سهم گیری و اشتراک جهانی در روند انکشاف.
به این اهداف فقره نهم یعنی بهبود امنیت توسط حکومت افغانستان اضافه شد .در جوزای  1384حکومت افغانستان کنفرانسی را
جهت بررسی اهداف انکشافی ،نحوه پیشرفت و چگونگی دسترسی به آن در آینده ،در شهر کابل دایر کرد .بنابر عدم موجودیت
ظرفیت الزم و نا امنی در توسعه این کشور ،در آن جلسه توافق گردید تا گزارش “ديدگاه افغانستان تا سال  ”1399که در آن
تاریخ رسیدن به این اهداف از سال  1394به  1399تبدیل گردید.
ریاست پالن وزارت مالیه در سال  1389گزارش را نشر نمودند که در آن از پیشرفت های حکومت افغانستان در راستای تکمیل
از اهداف هزاره افغانستان یادآوری گردیده بود .طبق این گزارش در اهداف متفاوت بود ،میزان مرگ و میر نوزاد در کشور کاهش
یافت ،شاگردان دوباره به مکاتب آورده شدند و خالی جندر در بعضی از محدوده زندگی پر گردیدند .هرچند در بعضی از حاالت
دیگر از پیشرفت ها معلومات دقیق و حتی درک اندازه چالش ها وجود نداشت ،طور مثال ،گزارش مذکور بیان کرد که تا هنوز
شیوع مرض ایدز درست تخمین نگردیده است.
در این گزارش نگاشته شد که شواهدی اندکی وجود دارد که بسیاری از اهداف همکاری های جهانی برای انکشاف قابل اجرا
باشند .طبق این گزارش به کمک های بهتری نیاز است و ادعا کرد که عدم تخمین در مورد امور مالی تمویل کنندگان ،خال
میان تعهدات دونر ها و مصارف اصلی و عدم سازگاری سرمایه گذاری دونر ها با اولویت های اهداف هزاره در راستای اجرای
این اهداف مشکالت عمده میباشند .تقریب ًا تمام بودجه انکشافی از سوی مساعدت ها تمویل میگردد این گزارش ادعا میکند
“که کمک ها به افغانستان خیلی تجویزی بوده اند و طبق خواست های دونر ها به مصرف رسیده اند نه مطابق به نیازمندی
های افغانها”.
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برنامه آغاز نو افغانستان ()ANBP

www.undpanbp.org

برنامه آغاز نو در سال  1382برای کمک به دولت افغانستان در زمینه خلع سالح و ملکی سازی به کمک برنامه انکشافی سازمان
ملل شروع شد .از آن زمان بدینسو برنامه آغاز نو جهت شامل سازی خلع سالح گروه های غیر مسوول ( )DIAGو از بین بردن
ماین های ضد پرسونل و مهمات توسعه یافته است.
نخستین بار در جلسات توکیو که در اواخر دلو  1381دایر شد ،اهدافش را برای آغاز برنامه خلع سالح داوطلبانه افراد مسلح به
عنوان بخشی از اصالحات سکتور امنیتی خود اعالم داشت .نیرو های نظامی ( )AMFمربوط به اتحاد شمال ،جنگ ساالران و
طالبان می بایست سالح خود را از طریق این برنامه تسلیم نمایند و به زنده گی عادی و ملکی بر گردند .عساکر در برابر تسلیم
دهی سالح خود مدال و تصدیق نامه بدست آورده و دیگر تسهیالت از قبیل آموزش های مسلکی و زراعتی ،فرصت های کاری
نیز به آنان مهیا می شود.
الی جوزای  1384قسمت خلع سالح و ملکی سازی این برنامه تکمیل و قسمت نهایی آن یعنی سوق دهی افراد خلع سالح
شده به سوی زنده گی عادی و ملکی الی سرطان  1385همچنان ادامه یافت .در ابتدا قرار بود تا با این برنامه تقریب ًا 100000
نفر مسلح در مدت سه سال خلع سالح گردند اما بعداً این رقم کاهش یافت .در ماه سرطان  1385زمانیکه پروسه دی ،دی ،آر
تکمیل گردید در حدود  63 380نفر عسکر و افسر نیرو های نظامی خلع سالح و  259واحد نظامی (فرقه ها و قول اردو ها) لغو
گردید .اکثریت عمده این افراد یعنی  55 804نفر شامل کار های مسلکی شدند که به تعداد  53415آنها ازین برنامه ها مستفید
شدند و متباقی  2759تن از آن خارج شدند .فقط  2.3فیصد ازین جنگجویان به اردوی ملی افغانستان پیوستند.
با تكميل پروسه خلع سالح و ملکی سازی (دي ،دي ،آر) در سال  1384اين برنامه روي پروگرام خلع سالح گروه هاي مسلح
غير قانوني و خنثی سازی ماین های ضد پرسونل و انبار مهمات تمركز يافت .خنثی سازی ماین های ضد پرسونل و انبار مهمات
که توسط وزارت دفاع تطبیق گردید دولت را در اجرای وظیفه اش منحیث عضو توافقنامه جلوگیری استفاده ،جمع آوری ،تولید
و انتقال ماین های ضد پرسونل و خنثی سازی آنها (که بیشتر به نام نشست اوتاوا مشهور است) کمک کرد .در زمان ختم این
پروژه در دلو  1387در حدود  37000متریک تن مهمات را بررسی و تقریب ًا  20000متریک تن آنرا از بین برد .بعالوه بیش از
 500000ماین ضد پرسونل را تخریب نمود.
برنامه دایاگ که قرار است در حوت  1389به انجام برسد جهت غير قانوني ساختن  100000نفر جنگجو كه بیرون از چوکات
نيرو هاي نظامي مسلح بودند ،طرح گردیده بود .از آنجائيكه (دی ،دی ،آر) يك پروسه داوطلبانه بود ،داياگ يك پروسه اجباری
است که توسط فرمان رئيس جمهور و قوانين ملي حمایت می شود .پروسه داياگ زمينه ايجاد فضاي امن را براي تطيبق پروژه
ها كه همه مردم از آن مستفيد مي شوند ،مساعد مي سازد .برنامه آغاز نو در ولسوالی ها که دارای وضعیت پیچیده امنیتی اند
پروژه های کمک به معیشت را براه انداخته است ،پروژه های کمک به دایاگ جهت تشویق خلع سالح طرح شده اند و نمایندگی
از تعهدات دایاگ میکند که فرصت های معیشت بدیل بشمول آموزش مهارت ها مانند تولید لبنیات ،عسل خانگی و مرغداری
را به محالت مهیا میسازند.
دایاگ پروژه دولت بوده که توسط برنامه آغاز نو افغانستان مساعدت شده و تحت صالحیت کمیسیون همبستگی و خلع سالح
( )D&RCمیباشد .استراتژی ،توسعه و عملیات دایاگ توسط کمیسیون همبستگی و خلع سالح اداره شده و توسط سکرتریت
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مشترک دایاگ کمک می شود .سکرتریت مشترک شامل نمایندگان از ریاست امنیت ملی ( ،)NDSوزارت ،دفاع و وزارت امور
داخله ،دفتر یوناما و نیرو های آیساف میباشد .برنامه آغاز نو افغانستان بطور مستقیم در راستای تطبیق دایاگ کارمند ،پالیسی،
حمایت فنی و لوجیستیکی بشمول مساعدت به سکرتریت مشترک فراهم می سازد .در جدی  1387بخش از دایاگ در وزارت
داخله تاسیس گردید تا در عرصه تطبیق چنین فعالیت ها به این وزارت کمک کند.
از سنبله  1389بدینسو این برنامه تقریب ًا  51873سالح را جمع آوری نموده؛ به تعداد  140ولسوالی را مورد هدف قرار داده که از
آنجمله  98ولسوالی از اوامر دایاگ اطاعت نموده اند .در متباقی  42والیت دیگر عناصر ضد دولت خیلی زیاد بود که مانع اجرای
فرامین دایاگ میگردید .برنامه انکشافی سازمان ملل بیان میکند ،توقع میرود که برنامه صلح و پیوستن مجدد کار خلع سالح
جنگجویان را در ولسوالی های ناامن آسان سازد.
پالن های اولویت دهی و تطبیقی که در کنفرانس کابل ارائه شد بیان میکند که برنامه های دایاگ به ملکی سازی کمک
خواهد کرد و ساختار منسجمی بروز خواهد کرد که ظرفیت موجوده دایاگ را با برنامه صلح از طریق قدرت یکجا خواهد کرد
که هردوی آن میتوانند به برنامه صلح و پیوستن مجدد کمک کنند .در حال حاضر واضح نگردیده که چگونه این ساختار طی
 1390ایجاد خواهد شد؛ هرچند واضح است که برنامه آغاز نو به برنامه صلح حمایت تخنیکی فراهم میکند و دایاگ نیز در این
کار سهم خواهد داشت.

برنامه انکشاف صنایع روستایی افغانستان ()AREDP
		
www.mrrd.gov.af/AREDP

این برنامه پروژه پنج ساله ملی بوده که هدفمند است رشد سکتور خصوصی را در افغانستان آغاز نماید .این برنامه توسط دولت
از طریق دفتر مدیریت آن در وزارت احیا و انکشاف دهات اداره میگردد که هزینه آن  87.2میلیون دالر تخمین شده است .بانک
جهانی ،صندوق وجهی بازسازی افغانستان و تمویل کننده گان دیگر حمایت می شود .این برنامه در سرطان  1389رسم ًا آغاز
گردید.
این اداره در تالش جمع آوری شرکت های کوچک همچنان شرکت های گروهی و اجتماعی است که آنها به شرکت های
بزرگتر و موثر تر تبدیل کند تا منافع اقتصادی بدست آید این پروژه متشکل از سه بخش عمده است:
توسعه شرکت ها بر مبنای اجتماعی :این بخش هدفمند است تا گروه های پس انداز کننده  ،گروه های شرکت ها و شرکت
های قرضه ها و پس انداز در قریه ها را ایجاد کند .این نهاد ها کمک شده و آموزش خواهند یافت تا ظرفیت هایشانرا ارتقا
بخشند ،ارزش تجارت را افزایش دهند ،تضمین نمایند که تولیدات بسوی فرصت های معین بازار تنظیم می شوند و به قرضه
دسترسی یابند.
انکشاف شرکت های کوچک و متوسط :هدف این بخش تا ظهور سکتور شرکت های خورد و بزرگ را با بهتر ساختن روابط با
اقتصاد روستایی و دسترسی کافی به خدمات مالی حمایت کند .پروژه مذکور حلقه های مهم ارزش ،نقاط مسدود و خال های
مهارتی را در هر والیت مشخص نموده و شرکت های خورد و متوسط را قادر می سازد تا به حمایت تخنیکی الزم برای انکشاف
بازار دسترسی یابند .حمایت تطبیق پروژه :این بخش مدیریت  ،نظارت و ارزیابی پروژه وزارت احیا و انکشاف دهات ،طرح پالن
حسابدهی و حکومتداری ،طرح پالن جندر و تطبیق آن و حسابات شخص سوم را حمایت خواهد کرد.
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برنامه ملی انکشاف ساحوی ()NABDP
www.mrrd.gov.af/nabdp

این برنامه توسط برنامه انكشافي سازمان ملل تمويل و توسط وزارت احيا و انكشاف دهات تطبيق مي گردد که در سال 1381
بعنوان يكي از برنامه هاي عاجل ملي در چوکات پالن انكشاف ملي ایجاد گردید.
هدف اين برنامه توسعه بهبودی عاجل و انکشاف درازمدت در ساحات اولویت داده شده مشخص که در آن انکشاف روستایی
صورت گرفته میباشد درحالیکه ظرفیت دولت برای رهبری هماهنگ نمودن رویکرد های مشارکتی به انکشاف سراسر کشور
ایجاد می شود .مرحله دوم این برنامه در حوت  1385آغاز گردید که هدف آن خدمت به گونه یک مکانیزم هماهنگ سازی
برای دولت و برنامه های انکشاف روستایی که توسط سازمان ملل حمایت می شوند ،میباشد .این مرحله بیشتر باالی توسعه
سازمانی ،ظرفیت سازی ،و هماهنگی میان سکتور ها به سطح والیتی و منطقوی و همچنان ارتقای فعالیت های احیا و بازسازی
اقتصادی و منطقوی متمرکز میباشد.
بخش سوم و فعلی آن که در جوزای  1388آغاز گردید بر پایه سوم استراتژی انکشاف ملی که انکشاف اجتماعی و اقتصادی
است استوار است بودجه آن تا جوزای  1393مبلغ  294میلیون دالر در نظر گرفته شده است .این مرحله دارای سه بخش میباشد.
1 .1سازماندهی جلسات حکومتداری و توسعه ولسوالی :به تعقیب نقش قدم شورا های انکشاف محلی برنامه ملی انکشاف
ساحوی به سازماندهی چنین جلسات ادامه خواهد داد تا پوشش ملی راکسب کند.
2 .2معیشت پایدار از طریق خدمات زیربنایی روستایی :این بخش هدفمند است تا خال های زیربنای فزیکی را جهت ارتقای
تولیدات زراعیت و توسعه اقتصاد روستایی پر کند .این کار شامل سرک ها از مزرعه الی بازار ،کار های زراعتی ،تسهیالت
ذخیره مواد غذایی و بازار های محلی می شود.
3 .3ثبات از طریق معیشت اقتصادی تقویت شده :برنامه ملی انکشاف ساحوی به “قطعنامه کلی” در راستای حنگ و محیط
بعد از جنگ از طریق “نوآوری های که در برگیرنده یک تعداد نمونه ها و روش های ایجاد اقتصاد که باالی اجتماعات
محلی نفوذ داشته باشد کمک میکند” .این بخش همچنان فرصت های معیشت بدیل را برای دهاقین کوکنار ارتقا می دهد.

برنامه صلح و ادغام مجدد افغانستان ()APRP
این برنامه در سرطان  1389توسط رئیس جمهور کرزی به امضا رسید ،هدف آن ادغام مجدد مخالفین مسلح که خواهان ترک
خشونت و پذیرش قانون اساسی افغانستان اند به اجتماع است .هزینه آن  784میلیون دالر بوده که توسط حکومت های تمویل
کننده تمویل میشود .رهبری آنرا شورای عالی صلح بعهده دارد که اعضای آنرا رئیس جمهور در سنبله  1389تعیین نمود .این
برنامه توسط سکرتریت مشترک تحت راهنمایی رئیس اجرایی تطبیق میگردد و والیان و ولسوال ها حمایت وزارتخانه ها را به
سطح محلی هماهنگ میسازند .نیرو های امنیتی افغان با همکاری نیرو های ائتالف و آیساف مسولیت تامین امنیت والیات و
ولسوالی های را بعهده دارند که در این برنامه اشتراک میکنند.
استراتژی حکومت دارای سه رکن است .اولی تحکیم امنیت و نهاد های ملکی حکومتداری جهت ترویج صلح و اذعام مجدد
میباشد .دوم تسهیل شرایط سیاسی و حمایت مردم افغان در راستای تامین صلح عادالنه و پایدار میباشد .سوم افزایش حمایت
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ملی ،منطقوی و بین المللی جهت ترویج صلح و ثبات است .این تالش ها به دو دسته وسیع تقسیم شده اند تا همزمان فعالیت
نمایند:
ادغام مجدد استراتژیک :دسته سیاسی و استراتژیک باالی رهبری وشورش تمرکز میکند و مشکالت پناهگاه ها ،ایجاد معیار
های برطرفی از لست دستورات سازمان ملل ،تضمین قطع ارتباطات با القاعده و تامین مسکن سیاسی و تبعید به ممالک دیگر
را بررسی میکند.
صلح و ادغام مجدد به سطح تکتیکی و کاربردی :این بخش باالی ادغام عساکر پیاده ،گروه های کوچک و سران محلی که
اکثریت شورش را بمیان میاورند تمرکز مینماید .فعالیت آن ازین قرار است :ترویج اعتماد به نفس؛ عفو در حکومت ،جنگجویان
قبلی و اجتماع؛ حمایت به ملکی سازی؛ برطرفی اسامی از لست سیاه؛ موافقت با عفو عمومی؛ تضمین امنیت محلی و پروسه
های درازمدت آموزش های حرفوی؛ ارائه تعلیمات اسالمی و سواد آموزی؛ ایجاد فرصت های کاری و گزینه های مسکن؛ و
پیشنهاد برای میانجیگری و خدمات تسهیالتی نظر به تقاضا .بخش صلح و ادغام مجدد این برنامه به سه مرحله تقسیم شده
است.
1 .1فعالیت های توسعه اجتماعی ،اعتماد به نفس ،مباحثات بشمول حکومت ،موسسات غیر دولتی و ملکی سازی شورا های
محل جهت رسیدن به اجتماعات که خواهان اشتراک به پروسه صلح میباشند .بعالوه ،این برنامه تعهد میورزد که هزینه
تخنیکی و کاربردی ارتقای ظرفیت را به سطح ملی ،والیتی و ولسوالی ها ،ارزیابی و سروی های مناطق اولیه ،ارتباطات
استراتژیک ،بررسی ،نظارت و ارزیابی ،رسیده گی به شکایات ،ارزیابی حقوق بشر ،مکانیزم هشدار جهت کاهش منازعات
و مباحثات آزاد و جوابگو را پرداخت نماید .جامعه مدنی و مکانیزم های سنتی موجود (بشمول موسسات که در راستای
حل منازعات کار میکنند) ،سران مذهبی و اجتماعی ،اعضای شورای علما و وزارت امور قبیلوی و سرحدات در قسمت حل
شکایات این مرحله شامل اند.
2 .2پروسه  90روزه که بوسیله آن جنگجویان خلع سالح گردیده و در دیتابیس ارزیابی و پیگیری ادغام تحت اداره سکرتریت
مشترک ثبت میشوند ،و برایشان کارت هویت داده میشود .درحالیکه توقع میرود که بسیاری از جنگجویان به خانه بر
خواهند گشت ،این برنامه تعهد میورزد که به مسایل مسکن و موقعیت جدید رسیدگی کند .اجتماعات ادغام مجدد افراد را
با استفاده از سیستم که در انکشاف شورا های محل موجود است تضمین خواهند کرد.
3 .3این مرحله برای تحکیم صلح و بهبودی اجتماع طرح گردیده است و به مخالفین مسلح سابق بر اساس ظرفیت ،امنیت و
تنوع نیازمندی های اجتماع شان به آنها گزینه های ارائه میکند .اینکار شامل بهبودی دسترسی به خدمات اولیه ،تعلیم،
سواد ،تعلیمات حرفوی و تخنیکی و استخدام میشود .هیئت محافظت زراعت ،هیئت کار های عامه و پیوستن به نیرو های
ملی امنیتی افغانستان نیز شامل آن خواهد بود.

طبق اسناد این برنامه در والیات هلمند ،کندهار ،ننگرهار ،خوست ،بغالن ،بادغیس ،کندز و هرات بطور عاجل معرفی خواهد شد.
همچنان بیان شده که برنامه مذکور انعطاف پذیر بوده و فرصت های ظهور آن در هر والیت نظر به دسترسی به منابع و ظرفیت
پاسخ خواهد داد .این برنامه در مقایسه با تمامی برنامه های صلح و ادغام مجدد که در افغانستان تطبیق گردیده اند ،جامع ترین
است .تالش های قبلی شامل خلع سالح و ملکی سازی برنامه آغاز جدید افغانستان ،برنامه دایاگ ،و برنامه تحکیم صلح توسط
افغانها ( )PTSمیشود .ساختار فعلی دایاگ و تحکیم صلح افغانها در برنامه صلح و ادغام مجدد افغانستان گنجانیده خواهند شد.
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برنامه همبستگی ملی ()NSP

www.nspafghanistan.org

برنامه همبستگی ملی یک برنامه مهم انکشافی بوده که هدف اساسی آن بهبود دسترسی اجتماعات روستایی به خدمات و زیر
بنای تولیدی و اجتماعی و ایجاد بنیاد برای حکومتداری پیشرفته میباشد .مقاصد عمده این برنامه قرار ذیل است:
•ایجاد پالنیکه نماینده گان محل از آن در تصمیم گیری ها استفاده نمایند .تا این پالن از یکطرف بنای تأمین روابط میان
مردم و از جانب دیگر بنای روابط میان دولت و سازمان های امدادی قرار گیرد؛ و
•افزایش فعالیت های بازسازی و ارتقای ظرفیت ها و قابلیت ها در سطح محل تا میزان فقر کاهش یابد.

برنامه همبستگی ملی جهت رسیدن به مقاصد فوق از چهار اصل استفاده مینماید .1 :تسهیل در زمینه ایجاد شورا های انکشافی
محل ( ،)CDCتعیین نماینده گان و تصمیم گیرنده گان محل از طریق انتخابات؛  .2کمک به شورا های انکشافی محل در زمینه
توسعه پالن های انکشاف محل ()CDPکه در این پالنها نیازمندی های اولیه جوامع طرح گردیده و پروژه های مشخص مطرح
میگردد .3 ،تهیه وجوه پولی بی قیدوشرط برای تمویل این پروژه ها ،و  .4قایم ساختن ارتباط میان سازمان ها و یا نهاد های
محلی با دولت و دیگر سازمان های امدادی.
وزیر مالیه و وزیر احیا و انکشاف دهات در سال  1382برنامه همبستگی ملی را در ذهن پروراندند .از زمان آغاز و از اسد 1389
بدینسو این برنامه بیش از  70فیصد نفوس روستا ها را در برگرفته و بیش از  22455شورای انکشاف محل را در  361ولسوالی
از جمله تقریب ًا  400مرکز ولسوالی و والیات افغانستان تاسیس کرده است .در جریان این زمان برنامه مذکور به  400000تن از
اعضای شورا های انکشاف محل آموزش ارایه کرده و بیش از  713میلیون دالر را به روستا ها کمک کرده که تقریب ًا به 50000
پروژه های کوچک مساعدت نموده است .بیش از  42000این پروژه ها در راستای حمل و نقل ( ،)%25بهداشتی و عرضه آب
( ،)%24آبیاری ( ،)%18تهیه برق ( ،)%13معارف ( ،)%12معیشت ( )%5و سکتور های دیگر ()%3عملی شده اند .در بسیاری از
ساحات دوردست کشور ،برنامه همبستگی ملی یگانه برنامه انکشافی دولت میباشد.
مرحله نخست این برنامه در حمل  1388تکمیل گردید که  17300اجتماع را در بر گرفت .مرحله دوم این برنامه ()1390-1386
به تعداد  5900اجتماع دیگر را در بر میگیرد که در مجموع این برنامه  23180اجتماع را تحت پوشش قرار خواهد داد .حکومت
مرحله سوم آنرا (از  1389الی  )1393با مشورت دونر ها ،همکاران تسهیالتی ،اعضای اجتماع و سهمداران دیگر طرح نمود.
درحالیکه مرحله سوم آن دارای نوآوری ها خواهد بود ،یک برنامه انکشافی اجتماعی باقی میماند .هدف آن در کل ایجاد ،تقویت
و برقراری شورا های انکشاف محل به گونه یک نهاد موثر برای حکومتداری محلی و توسعه اقتصادی اجتماعی میباشد.

مرحله سوم این برنامه دارای سه شعبه است :ارتقای ظرفیت شورا های انکشاف محل ،وجوه پولی برای توسعه اقتصادی و
اجتماعی و حمایت به تطبیق پروژه بشمول نظارت و ارزیابی .نخست ،این مرحله وجوه پولی را به  10320اجتماع افزایش خواهد
داد تا تمامی روستا ها در افغانستان از آن مستفید شوند .دوم ،بخش دوم از وجوه پولی به  17400به شورا های توزیع خواهد شد
که پول شانرا استفاده کرده و پروژه های فرعی شانرا تکمیل کرده باشند (جهت اخذ وجوه مالی مکرر ،این اجتماعات باید مجدداً
انتخاب شوند ،پالن انکشاف محلی را تجدید کنند و پالن های عملی اجتماعی را تهیه کنند) .سوم ،این مرحله باالی بهبودی
کیفیت سازمانی ،پایداری و حکومتداری شورا ها تمرکز مینماید و توانایی شانرا در عرصه اشتغال با نهاد های دیگر منحیث
مدخل فعالیت های توسعوی محلی تقویت میدهد.
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مصارف پنج ساله مرحله سوم  1506میلیون دالر تخمین گردیده است .وجوه پولی بدون قید تقریب ٌا  73فیصد مصارف این برنامه
را دربرخواهد گرفت ،که شامل پول نقد از جانب اجتماعات (درحدود  11فیصد مجموعه مصارف) میشود .اجرای این پروژه های
که توسط وجوه پولی تمویل میشود باعث ایجاد کار از طریق بازسازی زیربنا ها میگردد.
رهبری و مدیریت برنامه همبستگی ملی در مجموع به دوش وزارت احیا و انکشاف دهات است؛ مشاورین حمایت مدیریتی
بعضی از بخش های آنرا بشمول مالی و سیستم های مدیریت اطالعات یاری می رساند .عالوه برآن ،تیم کاری بانک جهانی
وظیفه نظارت را دارد؛ گروه کاری تمویل کننده با مدیریت برنامه همبستگی ملی به ترتیب در ارتباط است؛ و کمیته رهبری این
برنامه و نیروی کاری وزارت ها در قسمت ظرفیت پالیسی برنامه ای ،تطبیق و هماهنگی عمل می نمایند.
تا اکنون تطبیق برنامه همبستگی ملی  1.1میلیارد دالر مساعدت حاصل کرده ،بشمول  358میلیون دالر از سوی بودجه کمک
های توسعوی 618 ،میلیون از سوی صندوق بازسازی افغانستان و  124میلیون دیگر از سوی دونر های چندگانه میباشد .ممالک
دیگری که به این برنامه کمک مالی میکنند شامل آسترالیا ،کانادا ،قبرس ،جمهوری چک ،دنمارک ،کمیسیون اروپا ،فرانسه،
آلمان ،ایتالیا ،جاپان ،هالند ،زیالند جدید ،ناروی ،هسپانیه ،سویدن ،سویزرلند ،بریتانیا و ایاالت متحده امریکا میشود.

بودجه ملي

www.budgetmof.gov.af

دولت افغانستان هر سال بودجه ملی را تشکیل می دهد .این بودجه مصارف عرضه خدمات همان سال را تخمین میکند و
مشخص می سازد که چگونه به این خدمات پول مصرف شود .بودجه ملی برای سال مالی  1389تقریب ًا  8.793میلیارد دالر
میباشد ،باید یاد آوری کرد که این رقم شامل فند های توسعوی بوده که خارج ازشبکه های حکومت به مصرف خواهند رسید.
مصارف نظر به اهداف آن تقسیم می گردند .مصرف عملی پولی است که به هزینه روزمره دولت مانند معاشات کارمندان ملکی،
معلمین و پولیس ،مصارف دفاتر و دیگر ادارات عملی ،و خریداری وسایل و ماشین ها مانند کمپیوتر ها و وسایط نقلیه بمصرف
می رسد .بسیاری از این مصارف از مالیات و دیگر منابع داخلی تمویل میگردد .مصرف عملی سال  1389مبلغ  2.397میلیارد
دالر میباشد.
بودجه انکشافی در کنار بودجه عملی قرار دارد .این پول باالی توسعه و بهبود عرضه خدمات به مردم بمصرف می رسد .بسیاری
از این مصارف بشکل پروژه های انکشافی یعنی اعمار مکاتب ،سرک های جدید ،روش های جدید انتقال آب و بهداشتی ،تقویت
ظرفیت قوای بشری وغیره میباشد.
بودجه انکشافی به دو دسته تقسیم گردیده است .بودجه انکشافی اصلی شامل مساعدت انکشافی است که توسط وزارت مالیه
از طریق طرزالعمل های حسابدهی دولت اداره می شود و بودجه انکشافی  1389مبلغ  2.284میلیارد دالر است .بودجه انکشافی
خارجی مبالغی اند که تمویل کننده گان آنرا کمک کرده و از طریق طرزالعمل های دولت بمصرف نمی رسد و مستقیم ًا توسط
تمویل کننده گان به شرکای قراردادی توزیع میگردد .بودجه انکشافی خارجی برای سال  1389مبلغ  112میلیارد دالر میباشد.
در مجموع بودجه انکشافی توسط مراجع بین المللی تمویل میگردد ،این مراجع در کنفرانس لندن  1389تعهد نمودند که 50
فیصد کمک های انکشافی را از طریق حکومت افغانستان الی اخیر  1391فراهم خواهد نمود .تعهد مذکور در کنفرانس کابل
مورد تاکید قرار گرفت ،اما بستگی دارد به اینکه حکومت تا چه حد میتواند این پول را اداره کند.
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ایجاد بودجه ساالنه یک پروسه مغلق و طویل میباشد .مسوولیت اداره این پروسه مطابق به قانون اساسی به وزارت مالیه سپرده
شده است .دوره آماده گی بودجه ساالنه مدت یک سال را دربر می گیرد و وزارت مالیه جدول زمانی آنرا ساخته و از آن نظارت
میکند.
فعالیت های بودجوی همیشه از پالن ملی -استراتژی انکشاف ملی آغاز میگردد .این یک برنامه پنج ساله بوده که مشخص
می سازد که دولت همراه با کمک اجتماع تمویل کننده در این مدت چه می خواهد بدست آورد و موارد عاجل را تعیین میکند.
مصارف اجرای این پالن و مقدار منابع در آمدی که برای تمویل آن نیاز است در چارچوب بودجه و مالی میانه مدت طرح میگردد
که به نوبه خود پروسه بودجه سازی ساالنه را آگاه می سازد.
وزارت مالیه قوانین آماده گی بودجه ساالنه را با صدور یک سلسله بخشنامه های به وزارات مربوطه وضع مینماید .این بخشنامه
ها قوانین بودجه را مشخص میکند و برای بودجه انکشافی و عملی حدود تعیین میکند .وزارات پیشنهادات بودجوی شانرا ایجاد
می نمایند و به وزارت مالیه تسلیم می کنند .تخمین بودجه تمام وزارات در سند بودجه ملی جمع آوری میگردد ،که بعداز
تصویب کابینه به جلسه ملی ارائه میگردد .جلسه ملی بودجه را تا  45روز مورد بحث قرار می دهد که بعد از آن بودجه های
الزم را تصویب میکند.
وزارت مالیه درسال  1388یک تعداد اقدامات را معرفی کرد تا بودجه ملی پیشرفت نماید و اصول حکومتداری خوب حمایت شود.
معرفی بودجه سازی بر اساس پالیسی که مصارف وزارات را مستقیم ًا با نیازمندی های استراتژی انکشاف ملی بشکل بودجه
های برنامه ای در میان این اقدامات قرار داشت .وزارت مالیه همچنان برای کمک وزارات با ارائه خدمات فنی ،ساده سازی
طرزالعمل های بودجوی و ارائه وقت بیشتر برای آمادگی بودجه گام های را برداشته است .هدف نهایی اینست که وزارات در
قسمت بهبودی کیفیت و پوشش عرضه خدمات شان به مردم افغانستان توانمند شوند.

بورد مشترک انسجام و نظارت()JCMB
www.ands.gov.af/ands/jcmb

بورد مشترک انسجام و نظارت نهاد بلند رتبه دولتی است که از طرف دولت افغانستان و جامعه بین المللی در سال  1385بمنظور
ایجاد هماهنگی در تطبیق توافقنامه افغانستان ،ایجاد گردید .این بورد پس از برگزاری کنفرانس لندن در حوت  1384و تصویب
توافقنامه افغانستان و استراتژی موقت انکشاف ملی تشکیل شد تا بین تالش های دولت و جامعه بین المللی برای رسیدن به
اهداف مطروحه آن توافقنامه ،زیادتر انسجام بوجود آید و اهداف که در توافقنامه و اعالمیه کنفرانس پاریس که در  23جوزا
 1387برگزار گردید درک گردند .مسوولیت های اساسی این بورد بدین قرار است:
•نظارت کلی و سراسری از روند تطبیق تعهدات سیاسی توافقنامه افغانستان؛
•ارایه رهنمایی جهت رسیده گی به مسایل عمده هماهنگی ،تطبیق و تمویل شاخص های مطروحه در توافقنامه و دیگر
موانع که توسط دولت و یا جامعه بین المللی تشخیص گردد؛ و
•گزارش دهی برای رئیس جمهور ،شورای ملی ،سرمنشی سازمان ملل ،سازمان های تمویل کننده و مردم از جریان تطبیق
این توافقنامه.
ریاست این بورد مشورتی را مشترک ًا نماینده ویژه سکرتر جنرال سازمان ملل برای افغانستان و رئیس کمیته هماهنگ سازی
کابینه دولت افغانستان که مسوول بررسی و تطبیق استراتژی انکشاف ملی میباشد بعهده دارند .بورد مشترک انسجام و نظارت
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همراه با  12نماینده از کمیته مذکور شامل  23نماینده از جامعه بین المللی میباشد که این نماینده ها بر اساس بیشترین مساعدت
که برای انکشاف و نیروی نظامی کرده اند و همچنان نماینده گی منطقوی انتخاب می شوند .این نماینده ها شامل دفتر یوناما،
قوماندانی نیرو های مشترک در افغانستان ،بانک جهانی ،نیرو های ائتالف ،بانک انکشاف آسیایی ،کمیسیون اروپا ،کشور های
تمویل کننده و دولت های کشور های همسایه حضور دارند .بورد مذکور در هر سال الی چهار بار جلسه مینماید.
اکنون کار این بورد توسط سه کمیته در برگیرنده امنیت ،حکومتداری ،حقوق بشر و حاکمیت قانون و انکشاف اقتصادی و
اجتماعی تسهیل میگردد .این گروه بندی موضوعی با پایه های استراتژی انکشاف ملی مطابقت دارد .جهت انجام ارزیابی هایش
این بورد منابع کمیته های پا برجا که حاوی نماینده گان دولت افغانستان و همکاران بین المللی مربوطه و همچنان نیرو های
کارشناس که توسط این کمیته ها به منظور رسیده گی به مسایل تخنیکی مشخص تاسیس شده اند ،در نظر می گیرد .مطابق
فرمان اصلی آن این اداره دو گزارش شش ماهه را تولید نمود ،و نیز گزارشات دیگری را به مردم عام تولید میکند.

پالن انکشاف ملی ()NDF
پالن انکشاف ملی توسط اداره موقت افغانستان در سال  1381بعنوان رهنما برای انکشاف و بازسازی افغانستان طرح شد .در این
پالن شانزده برنامه انکشاف ملی و شش برنامه مرتبط دیگر البته در چوکات سه رکن اساسی مطرح گردید .1 :سرمایه بشری
و حمایت اجتماعی؛  .2زیرساختار های واقعی؛  .3زمینه سازی و محیط مناسب برای انکشاف .در این پالن دوازده برنامه ملی و
عاجل طرح گردید که قرار بود برنامه های عاجل پالیسی برای دولت باشد.
تمام  16برنامه انکشاف ملی توسط گروه های مشورتی نظارت می شد .این گروه های مشورتی منحیث یک مجمع مشترک
کار کرده و در طرح و دیزاین پروژه های انکشافی باهم مشورت می کنند .بعداً هر یک گروه های مشورتی پالن سکتور مربوطه
را با پیشنهاد یک برنامه سرمایه گذاری عامه به بودجه انکشافی تطبیق مینماید .گروه های مشاورین نیز در چوکات هر یک از
برنامه های مرتبط مصروف بوده است.
پالن انکشاف ملی که تطبیق آن از طرف وزارت مالیه نظارت می شود الی اواخر  1384مبنای اصلی پالنگذاری های دولت و
سازمان های تمویل کننده بود که بعداً استراتژی موقت انکشاف ملی در عوض آن مورد استفاده قرار گرفت.

پالن انکشاف والیتی()PDP
روند ایجاد پالن انکشاف والیتی برای 34والیت کشور توسط استراتژی انکشاف ملی آغاز گردید ،که هدف آن تامین اتفاق
نظر در مورد اولویت های انکشافی در افغانستان میباشد .این پالن ها نتیجه مشورت های محلی با اجتماع بوده که در هر
والیت جهت شناسایی اولویت ها و پیشنهادات پروژه ها تنظیم گردید .هشت سکتور عمده شامل این پالن ها میباشد :زیربنا و
منابع طبیعی؛ حکومتداری اقتصادی و توسعه سکتور خصوصی؛ زراعت و انکشاف روستایی؛ معارف؛ صحت؛ مصؤنیت اجتماعی؛
حکومتداری؛ امنیت؛ و حاکمیت قانون یا حقوق بشر .مشورت های بعدی با نماینده گان ادارات والیتی ،جامعه مدنی و موسسات
تمویل کننده برگزار گردید تا از همکاری پالن های مذکور با استراتژی های وزارات دولتی مربوطه اطمینان حاصل گردد .طبق
ریاست مستقل ارگان های محل روند پالن انکشاف والیتی در میان تالش های قرار دارد که در آن بودجه سازی و پالنگذاری
والیتی توسط والیات صورت می گیرد ،نه برای والیات (توسط وزارات مرکزی در کابل).
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پالن عملی بشری ( )HAPو پروسه های درخواست های تلفیقی ()CAP
فعالین بشری در  1389برای اولین بار بعد از سال  1381گرد هم آمدند تا پالن منسجمی را جهت رسیده گی به نیازمندی های
شدید افغانها توسعه دهند .با کمک  47نهاد پالن عملی بشری پالن های استراتژی دسته جمعی اجتماعی را خالصه کرد .این
پالن باالی آسیب پذیری ها و نیازمندی های انکشافی ،بشری و بهبودی که از فقر مزمن ،ناامنی رو به افزایش ،آفات طبیعی
و حکومتداری ضعیف بوجود می آیند در قدم نخست تمرکز مینماید .پالن عملی بشری پیشنهاد  112پروژه را با درخواست
مجموعی برای  774میلون دالر ارائه نمود ،که  66.4فیصد آن الی  24عقرب  1389تمویل گردیدند.
تیم بشردوستی در افغانستان تعیین نمود که در سال  1390پروسه درخواست های تلفیقی( ،)CAPمکانیزم جهانی گردآوری
بودجه و پالنگذاری استراتژیک جاگزین پالن عملی بشری خواهند بود .پروسه های تلفیقی باالی آمادگی و رسیدگی به حاالت
اضطراری با ارائه پروژه های حمایت به بیجا شدگان داخلی بنابر آفات طبیعی و افراد متاثر از جنگ ،مهاجرین برگشته و همچنان
اجتماعات که بیشتر آسیب پذیر بوده و شدیداً به کمک های نجات زندگی نیاز دارند ،بیشتر توجه میکند .نیازمندی های حفظ
معیشت و نجات زندگی کمک دریافت خواهند کرد و با پالنگذاری ها برای آمادگی حاالت اضطراری و تامین استراتژی های
معمول تقویت خواهند شد .این پروژه ها به یازده دسته تقسیم شده اند :معارف ،پناه گاه عاجل ،ارتباطات عاجل ،مصونیت غذایی
و زراعت ،صحت ،لوجستیک ،سکتور چند گانه برای بیجا شدگان داخلی و برگشت کنندگان ،محافظت و آب و بهداشت.
برای سال  876 CAP 0931میلیون دالر برای  431پروژه در خواست مینماید که توسط  15نهاد بشر دوستی ( 32موسسه غیر
دولتی بین المللی 61 ،موسسه داخلی و  21ادارات سازمان ملل) با مشورت با حکومت افغانستان ارائه گردیده که دارای سه
هدف است:
•ارائه کمک های بشر دوستانه و محافظت به افراد متاثر از جنگ و آفات طبیعی
•رسیدگی به نیازمندی های بشردوستانه که از حاالت آسیب پذیر مزمن منتج شده اند
•پالنگذاری احتمالی روی خطرات شناسایی شده

پوليس ملی افغانستان ()ANP
پوليس ملي افغانستان نهاد عمده پوليس اين كشور بوده كه تحت رهبری وزارت امور داخله فعالیت مینماید .پولیس ملی یکجا
با اردوی ملی نیرو های ملی امنیتی افغانستان را می سازند .وظایف پولیس ملی فعالیت های زیاد امنیتی مانند انفاذ قانون،
برقراری نظم ،تحقیقات جنایی ،امنیت مرزی ،مبارزه علیه مواد مخدر و تروریزم را در بر می گیرد .پوليس ملی متشکل از این
نيرو ها میباشد:
•پولیس یونیفورم دار افغانستان ( - )AUPکه مؤظف به انجام فعالیت های روزمره پولیسی است و برای ولسوالی ها و
همچنین فرماندهی های والیتی و منطقوی اختصاص یافته است؛ فرماندهی ها در هر کدام از شش منطقه تحت پوشش
پولیس یونیفورم دار افغانستان ،به معاون وزیر امنیت؛ گزارش دهی میکند؛ نیروی مجاز این پولیس  82000نفر است.
•پولیس ملی نظم عامه افغانستان ( - )ANCOPاین نیرو ها که با اسلحه جدید مجهز بوده و تاکتیک های جدید را آموزش
دیده اند در عملیات های واکنش سریع مانند بی نظمی شهری ،سرقت ،گروگان گیری و شورش ها سهم می گیرند که
تعداد آن به  5442نفر (ممکن این رقم افزایش یابد) می رسد.
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•پولیس سرحدی افغانستان ( – )ABPدر قسمت انفاذ قانون در مرز های بین المللی و دیگر نقاط ورودی کشور گماشته
شده اند و دارای نیروی 18000نفر در  5حوزه موجود اند.
•پولیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان ( –)CNPAوظیفه این پولیس کاهش تولید مواد مخدر و توزیع آن در افغانستان
میباشد که دارای نیروی  2958نفر میباشد.
•بخش تحقیقات جنائی پولیس ( –)CIDمسوول تحقیقات جنائی مطابق به قوانین افغانستان با نیروی  4148میباشد
•پولیس گمرکی افغانستان ( –)ACPاین پولیس قوانین و مقررات گمرکی افغانستان را تطبیق میکند؛ عملیات این پولیس
تحت صالحیت وزارت مالیه میباشد.
•پولیس ضد تروریزم ( –)CTPاین پولیس ،فعالیت های پولیسی مبنی بر مبارزه با شورش و تروریزم را رهبری میکند و
دارای نیروی مجاز  406نفر میباشد.
•ریاست ملی اطفائیه افغانستان -که موظف به اطفایه و جلوگیری از آتش سوزی و نجات قربانیان حریق میباشد؛ این
ریاست در سراسر کشور فعالیت دارد و از یک نیروی  882نفری برخوردار است.
نیرو های کمکی پولیس ملی افغانستان که در سال  1385منحیث نیروی موقت و محلی جهت کمک به پولیس ملی ایجاد
گردیده بودند در سال  1387پیاده گردیدند .هرچند برنامه محافظت عامه افغان با برنامه نیرو های کمکی پولیس ملی افغانستان
( )ANAPمشابهت دارد .تکرار این برنامه بنام اقدام دفاع ملی /اقدام دفاع اجتماعی یوده که شامل کارمندان آموزش یافته از
سوی نیرو های نظامی بین المللی میباشد.
كامال منظم
ً
توافقنامه افغانستان سال1385معیاری را برای سال  1389وضع نمود که مطابق آن پولیس
مسلكي ،كارا و از نظر قومي متوازن که شامل  62000نفر میباشد ،ایجاد گردید .در حمل 1386براي پاسخ
به افزايش سطح حمالت شورشي در جنوب افغانستان ،بورد مشترك انسجام و نظارت اين تعداد را به 82000
نفر افزايش داد .در انتخابات  1388تعداد پولیس ملی به  96800افزایش داد و تقسیم بندی های فوق نیز بر
اساس این تعداد صورت گرفت .هرچند در دلو  1388بورد انسجام و نظارت این رقم را به  109000الی
میزان  1389و  134000الی میزان  1390تصویب کرد .بعضي از تمويل كننده گان در باره تداوم مالي
افزايش تعداد پوليس ملي ابراز نگراني كرده اند .و بعضي از تمويل كننده گان ديگر ازينكه پوليس مدنی به
نيروي ضد شورشي و نظامي مبدل میگردد نگران اند .نیرو های پولیس ملی در سپتمبر سال  2008به تعداد
 120500نفر بود.
اصالحات سکتور پولیس یکی از پنج رکن استراتژی سکتور امنیتی دولت افغانستان ،عمدت ًا باالی آموزش ،تهیه تجهیزات و
اعمار زیربنا ها و زیر ساختار های سازمانی مانند اصالح رتبه های اعضای پولیس و پرداخت معاشات تمرکز نموده است .صندوق
وجهی نظم و قانون در افغانستان ( )LOTFAمسوولیت اساسی هماهنگی کمک تمویل کنندگان را برای پرداخت معاشات پولیس
ملی به عهده دارد .سکتور پولیس در افغانستان توسط  25کشور تمویل کننده حمایت شده است که کشور آلمان تا سال 1386
“همکار اصلی” بود .از  1383بدینسو ایاالت متحده بزرگترین حامی منابع مالی و بشری جهت حمایت سکتور پولیس بوده
است که در سال  2007مساعدت آن  2.5میلیارد دالر تحمین گردید .در جون  2007هیئت پولیس اتحادیه اروپا در افغانستان
( )EUPOLنقش اساسی آلمان را در سكتور اصالحات پوليس ملي براي تركيب و تنظيم رويكرد مختلف ميان اعضاي جامعه
اتحاديه اروپا گنجانید .ایاالت متحده امریکا بزرگترین تمویل کننده منابع بشری و مالی برای سکتور پولیس میباشد ،مساعدت
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آنها الی مارچ  2009به  6.2میلیارد دالر رسیده بود . .از دیر زمان بدینسو ایاالت متحده بزرگترین حامی منابع مالی و بشری جهت
حمایت سکتور پولیس بوده است که در مارچ  2009مساعدت آن  6.2میلیارد دالر رسید .از  1384بدینسو قومانداني مشترك
امنيتي امريكا در افغانستان تالش های اصالح پولیس را توسط ایاالت متحده را با آموزش و انکشاف اردوی ملی اداره نموده
است .قوماندانی مذکور چندین هزار کارمند و سازمان های قراردادی دارد که به ماموریتش در راستای پولیس ملی اختصاص
داده شده است.
تمويل كننده گان رويكرد هاي بسيار متفاوت را در زمينه اصالحات پوليس ملي داشته و تالش ها براي تركيب و ادغام و انسجام
اين رويكرد ها به کندی پیش رفته است .در ماه دلو سال  1385تمويل كننده گان و دولت افغانستان هیئت بین المللی هماهنگی
پولیس ( )IPCBرا به منظور انسجام و تركيب تالش هاي بين المللي براي اصالح پوليس ملي و افزايش مالكيت افغانها روي
اين اصالحات ،ايجاد كرد .این هیأت شامل نمایندگان از وزارت داخله ،قوماندانی مشترک امنیتی امریکا ،هیئت پولیس اتحادیه
اروپا در افغانستان ،کمیسیون مستقل انتخابات ،اتحادیه اروپا و ایاالت متحده امریکا میگردد و بعضی از کشور های دیگر تمویل
کننده نیز قرار است در اوایل سال  2009اشتراک کنند.
قوانين عمده پوليس عبارت از قانون پوليس سال  1384و قانون موقت جنايي سال  1383مي باشد .اين قوانين بر اساس ماده
 56و ( 75 )3و  134قانون اساسي استوار است .اين مسير .1 :وزارت داخله و  .2معين امنيتي وزارت  .3قوماندانان منطقوي
پوليس  .4قوماندانان امنيه واليات ،و  .5قوماندان امنيه ولسوالي ها مي باشد .اخیراً شش حوزه پولیس ملی در والیت کابل،
مناطق شمال ،شرق ،جنوب ،غرب و مرکزی فعالیت می نمایند.
در چوكات پوليس سارنمن كسي است كه بايد از صنف  12فارغ و  3سال در اكادمي پوليس كابل آموزش ديده باشد .ساتنمن
كسي است كه بايد از صنف  9فارغ و  9ماه را در اكادمي پوليس كابل آموزش ديده باشد .ساتونكي آن افراد پوليس اند كه
كورس آموزشي را يا در مركز آموزشي كابل و يا در مراكز آموزشي باميان ،گرديز ،هرات ،جالل آباد ،کندهار ،کندز و مزار شريف
سپري كرده باشد.
اقدام عمده وزارت داخله برای اصالح پولیس انکشاف ولسوالی متمرکز ( )FDDمیباشد ،که در قوس  1386آغاز گردید .برنامه
مذکور به گونه یک استراتژی مسلط برای آموزش پولیس یونیفورم دار افغانستان که قسمت اعظمی پولیس ملی را تشکیل می
دهد ،ایفای وظیفه میکند .این برنامه هدفمند است تا قابلیت پولیس ولسوالی و حاکمیت قانون را افزایش دهد و از طرز العمل که
دارای شش مرحله است جهت ارزیابی ،آموزش ،تنظیم مجدد ،تجهیز مجدد و بررسی پولیس در ولسوالی های منتخب استفاده
میکند .پولیس یونیفورم دار که در کابل گماشته شده اند برنامه آموزشی را متقبل شدند که فوراً آغاز گردید .برنامه متمرکز
انکشاف سرحدی به پولیس سرحدی افغانستان آموزش می دهد.

تصویرگر ثبات سراسری افغانستان ()ACSP
تصویر ثبات سرتاسری افغانستان وسیله ای است که جهت تهیه معلومات سرتاسر کشور در مورد پروژه های بازسازی و انکشافی
بخصوص فعالیت های دارای چندین تمویل کننده ای و چندین اداره ای طراحی شده است .تصویرگر ثبات سراسری افغانستان،
یک ابتکار قوای آیساف بوده که مبتنی بر یک دیتابیس گسترده میباشد و معلومات آن می تواند به طور گرافیکی در قالب
اشکالی مانند نقشه ،گراف و جدول ترسیم گردد .این دیتابیس حاوی معلومات در مورد بیش از  119000پروژه از منابع متعددی
به شمول دولت افغانستان ،تمویل کنندگان ،تیم های بازسازی والیتی و سازمان های بین المللی میباشد .تصویر ثبات سرتاسر
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افغانستان دیتابیس زنده ایست که در وبسایت قوماندانی مشترک آیساف موجود است .درحالیکه وبسایت مذکور غیر سری بوده
و مردم قابل دسترس است ،استفاده کنندگان باید ثبت نام نمایند تا معلومات بدست آورند .موسسات که در افغانستان مستقر
اند و به انترنت دسترسی محدود دارند ،بنابر درخواست آنها دی وی دی داده میشود .موسسات که ثبت نام نموده اند همچنان
میتوانند مجموعه های معلوماتی و تصاویر گرافیکی را بدست آورند.
تالش ها برای بهبودی صحت و جامع بودن این تصویر جریان دارد .در حال حاضر این تصویر با وزارات متعدد که مشغول
فعالیت های بازسازی و انکشافی اند یعنی وزارت اقتصاد ،مالیه ،احیا و انکشاف دهات و وزارت مخابرات هماهنگی دارد .میخواهد
با همکاران دیگر بشمول موسسات داخلی و خارجی و نهاد های دولتی نیز کار کند .کسانیکه عالقمند تماس با  ACSPاند به
وبسایت یا آدرس تماس در بخش تماس های همین کتاب مراجعه کنند.

تقویم (جنتری) های مروج در افغانستان

در افغانستان سه نوع سیستم تقویم استفاده میگردد:
•هجری شمسی ،تقویم رسمی افغانستان بوده که در قانون اساسی وضع گردیده و از سال  1376بدینسو بطور رسمی مورد
استفاده قرار دارد( .اسامی ماه های آن از ماه های فارسی ایرانی متفاوت میباشد) 1 .حمل  1388مطابقت دارد با
 21مارچ .2009
•هجری قمری ،در آن ماه های اسالمی با روز های رخصتی و واقعات اسالمی درج میباشد.
•میالدی (عیسوی) ،برای ارتباطات بین المللی استفاده میگردد.
•جهت برگرداندن تاریخ ها از قمری به میالدی به وبسایت ذیل مراجعه کنید:
calendar

www.fourmilab.ch/documents/

توافقنامه افغانستان
متن کامل این توافقنامه در بخش اسناد این کتاب موجود است.
توافقنامه افغانستان یکجا با استراتژی موقت انکشاف ملی در جدی  ،1384در کنفرانس لندن ایجاد گردید .این توافقنامه به
همکاری و مشورت دولت ،سازمان ملل و سازمان های تمویل کننده تهیه شد و منحیث یک چارچوب کاری و هماهنگی میان
این نهاد ها در پنج سال آینده مورد استفاده قرار می گیرد .این توافقنامه که توسط قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل
( ،1662 ،1659و  )1746تائید گردید مجدداً نشان می دهد که دولت افغانستان و جامعه بین المللی برای ثبات و یک افغانستان
مرفه که در آن حقوق بشر مبتنی بر حاکمیت قانون و حکومت داری خوب رعایت گردد ،تاکید گردیده است .در این توافقنامه
آمده است که:
“بدین وسیله حکومت افغانستان ،برای تحقق این دور نمای مشترک آینده ،متعهد می شود .متقاب ً
ال جامعه بین المللی هم تعهد
میکند که در راستای به دسترس قرار دادن منابع و حمایت های الزم برای تحقق این دیدگاه ،ادای مسوولیت نماید”.
توافقنامه مکانیزمی برای ایجاد هماهنگی میان دولت افغانستان و دیگر برنامه های بین المللی انکشافی و بازسازی در این کشور
خواهد بود این توافقنامه پس ازینکه پروسه بُن رسم ًا ختم شد و قوه مقننه و انتخابات شورا های والیتی در ماه قوس 1384
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دایر شد ،روی کار آمد .و در دوره های بعدی .مطابق با استراتژی انکشاف ملی و اهداف دولت افغانستان که در گزارش ساالنه
 ،1384اهداف انکشافی افغانستان در پانزده سال ،دیدگاه الی سال 1399بیان شده ،این توافقنامه سه ساحه کاری مهم را که
باهم مرتبط است شناسایی مینماید  .1امنیت .2 ،حکومتداری ،حاکمیت قانون و حقوق بشر .3 ،انکشاف اقتصادی
و اجتماعی .درین توافقنامه باالی ساحه کاری بسیار مهم و اساسی یعنی محو صنایع مواد مخدر تاکید صورت گرفته که تهدید
جدی برای مردم و دولت افغانستان میباشد.
در ضميمه اول اين توافقنامه ،پیامد های مفصل ،شاخص ها ،زمان تحویل مطابق به اهداف اساسي استراتژي موقت انكشاف
ملي طرح گرديده است .ضميمه دوم اين توافقنامه تعهدات دولت افغانستان و جامعه بين المللي براي تقويت موثريت و حسابدهي
كمك هاي جامعه بين المللي ارايه مي دارد .اين فعاالن ،بورد مشترک نظارت و انسجام را نيز به منظور نظارت و ارايه گزارش
هاي عامه بطور منظم در مورد اين توافقنامه و استراتژي انكشاف ملي نيز ايجاد نموده اند.

تيم های بازسازی واليتی ()PRT
www.nato.int/isaf/topics/prt

تيم های بازسازی واليتی پایگاه های کوچک اند که در آن کارمندان نظامی و ملکی کار می نمایند که در سطح والیت مربوطه
تسهیالت امنیتی را فراهم ساخته و پروژه های بازسازی را تطبیق میکند .نظريه ایجاد تيم های بازسازی واليتی برای اولین
بار توسط نیروی ائتالف و سفارت امریکا در سرطان  1381هنگام بحث و گفتگو در زمینه گذار از مرحله سوم عملیات آزادی
جاویدان (مرحله محاربوی) به مرحله چهارم (مرحله بازسازی) طرح و اعالم گرديد .سپس رئيس جمهور حامد کرزی ایجاد این
تیم ها را در ماه قوس  1381رسم ًا تصویب کرد.
اساس ًا تیم های بازسازی والیتی در ابتدا توسط نیرو های ائتالف ایجاد گردید .پس از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل  ،در
عقرب  ،1382فعالیت های نیرو های آیساف نیز در دیگر ساحات افغانستان گسترش یافت که بعد از آن این نیرو ها به ایجاد
تیم های بازسازی والیتی در سمت شمال و غرب به کار آغاز کردند و رهبری بعضی از تیم های بازسازی والیتی مربوط به
نیرو ائتالف را بر عهده گرفتند .رهبری و قوماندانی تیم های بازسازی والیتی در سمت جنوب و شرق افغانستان در سال ،1385
از قوای ائتالف برای نیرو های آیساف واگذار شد .الی اخیر ماه عقرب  25 ،1385تیم بازسازی والیتی تحت فرماندهی پنج
قوماندانی منطقوی نیرو های آیساف قرار گرفت.
ماموریت تیم های بازسازی والیتی که توسط کمیته رهبری تصویب شده ازین قرار است:
“کمک به جمهوری اسالمی افغانستان تا بتواند صالحیت های حکومت به سطح والیات گسترش یافته و از آن طریق روند
انکشاف و ثبات در مناطق تضمین و بازسازی و برنامه اصالحات سکتور امنیتی تسریع یابد”.
ماموریت این تیم ها توسط یک هدف یا پالن واحد کاری حمایت نشده و ُمدل کاری واحد ندارند .ولی در عوض ،ساختار و طرز
کار این تیم ها ارتباط می گیرد به وضعیت و شرایط موجود در والیت ،و وضعیت و دستور العمل کاری کشور های که در چوکات
این نیرو ها به این کشور عسکر فرستاده اند.
هر تیم حدوداً دارای  80نفر است 60 ،متخصص در عرصه انجنیری یا زراعت و  20متخصص ملکی که با مراجع تمویل کننده
و شرکای افغان کار میکنند .مشاورین زراعت و وترنری و همچنان آموزگاران پولیس ،مشاورین حکومتداری ،مشاورین انکشافی
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و متخصصین مبارزه علیه مواد مخدر نیز در چوکات بعضی ازین تیم ها همکاری می نمایند.کارمندان نظامی امنیت کارمندان
ملکی را تامین میکنند در حالیکه هماهنگی فعالیت های انکشافی و بازسازی بعهده کارمندان ملکی است.
کميته رهبری و اجرایی که در رأس آن وزارت داخله و قوماندان نیرو های آیساف قرار دارد ،مسوولیت رهنمایی و ارزیابی کار
های این تیم ها را بر عهده دارد .اعضای اين کميته مشتمل است بر نماینده گان وزارت مالیه ،وزارت احیأ و انکشاف دهات،
قوای ائتالف ،نیرو های ايساف ،دفتر یوناما و کشور هایکه عساکر شان در چوکات این نیرو ها کار می نمایند .یک گروه کاری
مربوط به تیم های بازسازی به این کمیته در انجام امور همکاری میکند.
بسیاری از موسسات غیر دولتی نگران اند که دخالت این تیم ها در امور بازسازی و کمک های بشری ،تفاوت بین نیروی
نظامی و سکتور های امدادی را از بین می برد .طرفداران آن در پاسخ چنین می گویند که تیم های بازسازی والیتی پروژه های
مساعدتی را در ساحات پر خطر که معمو ًال ادارات کمک دهنده بدان رسیده گی نمی توانند می رساند.
الی دلو1389به تعداد  27تیم بازسازی والیتی در کشور فعالیت می کنند .دوازده آن توسط ایاالت متحده امریکا (بشمول یک
تیم مشترک ایاالت متحده با آسترالیا در والیت ارزگان) ،دو هریک توسط آلمان و دیگران هریک زیالند جدید ،کانادا ،بریتانیا،
جمهوری کوریا ،ایتالیا ،اسپانیا ،لتوانیا ،ناروی ،هنگری ،سویدن ،و جمهوری چک تمویل می گردند.

جرگه ملی مشورتی صلح ()NCPJ
جرگه صلح از  12الی  14جوزای  1389با اشتراک  1600نماینده در کابل برگزار گردید .این جرگه در خیمه لویه جرگه جائیکه
قانون اساسی افغانستان بعداز رژیم طالبان به تصویب رسیده بود برگزار گردید ،و هدف آن ایجاد زمینه مشورت حکومت با مردم
در مورد بحث های مصالحه با شورشیان بود.
این جرگه مشورتی بود و بنابراین به موضوع حقوقی توجه نداشت .برنامه صلح و ادغام مجدد افغانستان در آن به امضا رسید و
تعهدی را که حکومت افغانستان در کنفرانس لندن نموده بود برآورده ساخت .این جرگه با اشتراک نمایندگان پارلمان ،شوراهای
والیتی ،علمای کرام ،متنفذین قومی ،نهادهای جامعه مدنی ،نمایندگان مهاجرین ،معیوبین ،تجار و کوچی ها تدویر یافت ،تعداد
زنان به  400تن رسید که  20فیصد اشتراک کنندگان را تشکیل داد .طالبان و گروه های دیگر شورشیان و مخالفین دولت در
آن حضور نداشتند.

جلسات توکيو
جلسه وزیران در توکيو که اساس ًا بنام کنفرانس بين المللی برای بازسازی افغانستان ياد می شود ،جلسه گروه رهبری بازسازی
افغانستان ()ARSGاست که پس از رژیم طالبان نخستين تعهد اساسی کمک دهندگان را برای بازسازی افغانستان سازماندهی
کرد .اين جلسه بتاريخ  1و  2حوت  1380تدوير يافت و رياست آنرا جاپان ،اياالت متحده امريکا ،اتحاديه اروپا و عربستان
سعودی مشترک ًا بعهده داشتند .وزرأ و نمايندگان  61کشور و  21سازمان بين المللی در آن حضور يافتند .سازمان های غير دولتی
يک جلسه جداگانه را داير کرده که نتايج آن به جلسه عمومی ارایه شد .مباحثات بر يک چارچوب جامع برای بازسازی کشور طی
مدت بلند متمرکز بود که در آن ضرورت های احيای مجدد افغانستان را طی  10سال آينده به مصرف  15مليارد دالر امريکایی
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به تفصيل تشريح گرديدند .قابل ذکر است که در جلسه و اعالمیه برلین که در حمل  1383تدویر یافت ،و بنابر آن یک گزارش
تحت نام تضمین آینده افغانستان به نشر رسید این رقم به  27.4ملیارد دالر افزایش یافت.
در حوت  ،1381جلسه دیگری در توکیو ،کنفرانس توکیو برای تحکیم صلح در افغانستان ،تدویر شد .در آن جلسه روی تأمین
امنیت در افغانستان بحث شد .و استراتژی  5فقره ای اصالحات سکتور امنیتی تهیه گردید.

جلسه و اعالمیه برلين
به تاریخ  12حمل  1381تا  13حمل  ،1383سازمان های عمده تمویل کننده و انکشافی در افغانستان ،در جلسه برلین که در آن
حکومت افغانستان يک سند مهم را تحت عنوان سند تضمین آینده افغانستان ،ارایه کرد ،اشتراک نمودند .در این سند آمده است
تا بودجه الزم برای اعمار مجدد افغانستان ،الی مرحله ايکه این کشور بتواند به پای خود بیاستد و خود کفا گردد ،در حدود 27.4
مليارد دالر امريکایی طی هفت سال آينده نیاز خواهد بود .این رقم خیلی بیشتر از  15مليارد دالر است که در ماه جدی  1380در
جلسه وزرأ در توکيو برای  10سال بازسازی افغانستان درخواست گرديده بود .در جلسه برلین ،سازمان های تمویل کننده 8.2
ملیارد دالر را برای مدت سه سال تعهد کرده و برای سال مالی ،1384-1383مبلغ  4.2ملیارد را متعهد شدند.
بر عالوه بحث روي سند تضمین آینده افغانستان ( ،)SAFجلسه برلين اين فرصت را براي دولت افغانستان مساعد ساخت تا
گزارش پيشرفت كاري خود را در تطبيق موافقتنامه بُن و پالن كاري فعلي اش را ارايه بدارد“ .راه رو به پيش :پالن كاري
دولت افغانستان” اجنداي مستلزم کوشش را براي خلع سالح ،بسيج و ادغام مجدد دي دي آر ،فعاليت هاي مربوط به انتخابات
و برنامه هاي اداره عامه ،اداره مالي ،توسعه اقتصادي ،اجتماعي ،جندر ،مبارزه عليه مواد مخدر ،حاكميت قانون و حقوق بشر
روی کار کرده است.
اشتراك كننده گان اين جلسه ،اعالميه برلين را امضا كردند .كه در آن جامعه بين المللي تعهد كردند تا كمك خود را براي دولت
افغانستان به منظور تطبيق موافقتنامه بُن ،بهبود وضع امنيتي ،و پيشرفت و توسعه ،اعالن نمودند .موافقت ديگر يعني اعالميه
برلين براي مبارزه عليه مواد مخدر توسط افغانستان  ،چين ،ايران ،پاكستان ،ازبكستان ،تركمنستان ،و تاجكستان نيز به امضا
رسيد .درين اعالميه افغانستان و همسايه گانش موافقت كردند تا روند هماهنگي در تالش هاي شانرا جهت كاهش كشت ،
توليد و قاچاق مواد مخدر غير قانوني بهبود بخشند.

دولت انتقالی افغانستان ()ATA
دولت انتقالی افغانستان توسط لويه جرگه اضطراری در جوزای  1381البته پس از اداره موقت که بر اساس موافقتنامه بُن تاسیس
شده بود ،ایجاد گردید .حامد کرزی که رئیس اداره موقت بود توسط آرای سری نماینده گان این لویه جرگه به عنوان رئیس
دولت انتقالی انتخاب گردید.
در زمان دولت انتقالی لويه جرگه قانون اساسی در ماه جدی  1382دایر شده و قانون اساسی جدید برای جمهوري اسالمي
افغانستان تصویب شد .مطابق همین قانون اساسی دولت انتقالی الی انتخاب حکومتی که بطور منصفانه ،آزادانه و به شیوه
دموکراتیک انتخاب می گردید ،اداره امور کشور را بر عهده داشت .در عقرب  ،1383با تدویر انتخابات ریاست جمهوری ،حامد
كرزى به حیث رئيس جمهور انتخاب شد و حکومت انتخابی جای دولت انتقالی را گرفت .در آن زمان انتخابات شورای ملی و
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شوراهاى واليتي الی سنبله  1385به تعويق افتاد.

ریاست عمومی اداره امور و دارالنشای شورای وزیران ()OAA/CMS
اداره امور یک اداره اجرایی و مشورتی است که رئیس جمهور اسالمی افغانستان را در نقش اش به عنوان رئیس حکومت و
شورای وزیران ،همکاری مینماید .این اداره که اساس ًا در زمان سلطنت ظاهر شاه در سال های  1330شمسی تاسیس شد،
مجدداً در سال  1381فعال گردید و داراالنشای شورای وزیران و ریاست نظارت و ارزیابی به عنوان دو ریاست جداگانه در
سال  1382جهت تامین حمایت سیستماتیک به جلسات شورای وزیران تاسیس شد .این اداره دارای یک بخش برای نهاد های
دولتی است که عمدت ًا منحیث هماهنگ کننده میان قوای اجرائیه ،قضائیه و مقننه حکومت افغانستان فعالیت میکند .اداره امور
در راستای فراهم نمودن حمایت اداری ،لوجیستیکی و مالی به دفاتر رئیس جمهور ،معاونین و مشاورین رئیس جمهور میباشد.
اداره امور همچنان جهت پیروی از ماده  75و بند  6قانون اساسی گزارش دست آورد دولت را در اخیر سال مالی به شورای ملی
ارائه میکند .اداره امور همچنان هماهنگی و نظارت تطبیق فرامین ریاست جمهوری و تصامیم شورای وزیران را تامین مینماید.
تهیه و ترتیب اجندا ها و گزارشات جلسات کابینه و تسهیل این شورا با وظایف الزم از جمله عملکرد های داراالنشای شورای
وزیران میباشد .این اداره جلسات مرتب و فوری کابینه و همچنان کمیته های اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کابینه را دایر میکند
گرچه این اداره جزء از قوه اجرای حکومت است ولی قسمی دیزاین شده تا بی طرف باشد .این اداره خود پالیسی نساخته ولی
هماهنگی های الزم را در زمینه پالیسی سازی مهیا می سازد .اداره امور پالیسی های را که وزارت ها تهیه می نمایند ،مطالعه
کرده و سازگاری آن پالیسی ها را با استراتژی انکشاف ملی بررسی میکند و همچنین به دیگر مسایل از قبیل تعیین بودجه
مشخص و روشن برای این پالیسی ها کار مینماید .زمانيكه اين اداره مسوده پاليسي را تصويب میکند براي رئيس جمهور و
كابينه بخاطر مرور نهايي به تصويب مي فرستد .و اگر يك پاليسي به تصويب مي رسد .اين اداره مسووليت نظارت از روند
تطبيق آنرا دارا است.

رياست مستقل ارگان هاي محلي ()IDLG
این اداره به فرمان رئيس جمهور كرزي بتاريخ  8سنبله  1386تاسيس شد که هدف آن بهبود حكومتداري و ثبات در سطح
واليات و نهاد هاي دولتي مي باشد .و مسووليت نظارت از كار هاي والیان ،و ولسوال ها ،را در سطح محل و شورا هاي (بجز
از شاروالي كابل) را بر عهده دارد .بعداز فرمان دوم در ماه ثور  1387وظیفه رهبری از روند ایجاد پالیسی حکومتداری برای
افغانستان که شامل  23وزارت و ادارات دولتی میگردد به این اداره سپرده شد.
هدف عمده اين رياست عبارت از“ :تنظيم روند تحکیم صلح و ثبات ،دسترسي به انكشاف و رشد متوازن اقتصادي و ارايه
خدمات عادالنه از طريق نهاد ها و روند دموکراتیک كه یک حكومت خوب مي تواند در تمام سطح كشور ارايه کند ،میباشد
تا زنده گي شهروندان افغان بهبود يابد ”.اولویت های کاری ،استراتژی و فعالیت های این اداره در چارچوب استراتژیک ،پالن
کاری استراتژیک پنج ساله (در برگیرنده سال های  )1392 -1387و پالیسی حکومتداری محلی که بتاریخ  2حمل  1389توسط
شورای وزیران تصویب گردید ،خالصه شده است .دست آورد های این اداره قرار ذیل اند:
•انکشاف پالیسی حکومتداری محلی که به نقاط ضعف سیستم حکومتداری محلی فعلی رسیده گی خواهد کرد و توقع
دارد که وظایف و مسوولیت های فعالین متعدد را در والیات و ولسوالی ها بهبودی بخشد.
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•اصالح ادارات عامه در اکثریت دفاتر والیات و ولسوالی آغاز گردیده است.
•گروه کاری هماهنگی تیم بازسازی والیتی و کمیته رهبری اجرائیوی آن جهت ارائه راهنمایی پالیسی دولت به تیم
های بازسازی والیتی و نیرو های آیساف ایجاد گردید.
•استراتژی ضد فساد بر اساس استراتژی ملی ضد فساد تشکیل یافت.
•تسهیل زیربنا و وسایل برای ادارات والیتی و ولسوالی ،از طریق برنامه انکشاف تسهیالتی حکومتداری محلی که در
 1389از برنامه ثبات افغانستان تغییر نام نمود.
•الی جدی  1389برنامه گسترش اجتماعی افغانستان بیش از  72شورا را در  15والیت هر یک وردک ،لوگر ،کاپیسا،
غزنی ،کنر ،ننگرهار ،لغمان ،کندز ،بغالن ،خوست ،پکتیا ،هلمند ،کندهار ،دایکندی و ارزگان ایجاد نمود.
•این ریاست در  1389بودجه عملکرد والیان را بطور آموزشی آغاز نمود ،که مجموعه  25000دالر را به والی بمنظور
تقویت حکومتداری فراهم میاورد.
•در جدی  1389برنامه  DDPکه هدف آن بهبود حضور حکومت به سطح محلی در ولسوالی های امن بود14 ،
ولسوالی از  80ولسوالی مورد هدف آغاز گردید ،که از آنجمله هشت ولسوالی تصویب و یکی آن در ولسوالی ناد علی والیت
هلمند تکمیل گردید.
•برنامه شاروالی های منطقوی افغان  RAMP-UPکه یک برنامه ارتقای ظرفیت است و تمامی شاروالی های 34
والیت را در بر دارد بطور کلی مساعدت گردید و بودجه  600میلیون دالر را برای مدت سه سال بدست آورد.
شرکای عمده این ریاست شامل برنامه حکومتداری محلی افغانستان تحت برنامه انکشافی سازمان ملل ،بنیاد آسیایی ،و برنامه
انکشاف ظرفیت اداره انکشاف بین المللی ایاالت متحده امریکا میباشد.

سند استراتیژی کاهش فقر ()PRSP
اسناد استراتژی کاهش فقر به منظور استفاده سازمان های تمویل کننده و کشور های فقیر جهان به عنوان یک پالن کاری
برای کاهش فقر ،طرح و تهیه می گردند .چگونگی طرح و محتویات این اسناد قابل تغییر بوده و مبتنی بر نیازمندی های هر
کشور متفاوت میباشد .درین استراتژی ها اصول معین و مشترک مد نظر بوده که قرار آتی لست می گردند:
•هر کشور مالک طرح و تهیه این اسناد است و نظریات جامعۀ مدنی و سکتور خصوصی آن کشور در این اسناد منعکس
می یابد.
•در این استراتژی ها پیامد های مفید به نفع طبقه فقیر طرح می شود.
•فراگیر و جامع بوده تا همه ابعاد فقر را در بر گیرد.
•با سهم گیری و اشتراک مراجع مختلف دولتی و غیر دولتی تهیه شده باشد .و
•بر اساس دور نمای دراز مدت سبب کاهش فقر گردد.
کشور های که هنوز آماده نیستند تا این اسناد را تهیه نمایند می توانند استراتژی های موقت را برای کاهش فقر تهیه نمایند.
این استراتژی ها نیز زمینه تهیه استراتژی کامل را مساعد ساخته و به آسانی و بدون مشورت خواهی آماده می گردند .حکومت
افغانستان در جلسه و اعالمیه برلین توافق کرد تا استراتژی موقت کاهش فقر را الی جوزای سال  1384آماده سازد .لیکن در
مجمع انکشافی افغانستان که در حمل  1384دایر شد ،پیشنهاد شد که استراتژی انکشاف ملی شامل معیار های سند استراتژی
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کاهش فقر میباشد .استراتژی موقت انکشاف ملی که در ماه حوت  1384پس از مدت  9ماه مشورت خواهی و مطالعه دقیق،
اعالم گردید ،نصف دست آورد های یک سند کامل استراتژی کاهش فقر را در بر گرفت .استراتژی کامل انکشاف ملی در ثور
 1387نهایی شد و به بانک جهان و به صندوق وجهی و بین المللی پول منحیث سند کاهش فقر افغانستان تسلیم شد.

شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر ()CSHRN
www.cshrn.af
این شبکه میخواهد که از طریق جنبش حقوق بشر احترام به حقوق بشر در افغانستان بیشتر گردد .این اداره که توسط 25
موسسه افغان در اسد  1383تاسیس گردید ،اکنون به تعداد  70موسسه عضویت آنرا دارا است و دارای  100موسسه همکار
میباشد .اعضای بطور انفرادی و دسته جمعی برای حقوق بشر بشمول حقوق اطفال و زنان ،آزادی بیان ،آزادی مطبوعات و
حاکمیت قانون کار میکنند .این شبکه جهت تسهیل و برقراری بحث با نهاد های دولت ،مباحثات را میان موسسات عضو ،نهاد
های دولتی و سران سنتی برگزار میکند.
این شبکه دارای مربیان مجربی بوده که آموزش های متعددی را روی حقوق بشر ،دگرگونی منازعات ،عدالت انتقالی و حقوق
زنان فراهم نموده اند .از رسانه ها جهت ترویج حقوق بشر استفاده مینماید .برنامه صدا را که روی موضوع حقوق بشر میچرخد
در رادیو صبح بخیر افغان پیش میبرد و همچنان از رادیوی محلی در هرات و مزار شریف نیز استفاده مینماید .مجله انگارا مربوط
به این شبکه بوده و صفحه ای را روی حقوق بشر در مجله کلید نیز چاپ مینماید.
شبکه مذکور در کابل مستقر بوده و دفاتر ساحوی آن در جالل آباد ،مزار شریف ،بامیان و هرات موجود اند .اعضای آن جلسه
عمومی آنرا و پالیسی و تصمیم گیری این شبکه را بعهده دارند .هیئت رهبری با انتخاب یازده عضو تضمین مینماید که فعالیت
های این شبکه با استراتژی ها مطابقت داشته باشند.

شبکه زنان افغان ()AWN

www.afghanwomensnetwork.org

شبکه زنان افغان يک شبکه سازمان های غير دولتی بوده که در راستای توانمند سازی زنان کار کرده و مشارکت مساويانه آنها
را در جامعه تامین میکنند .همچنان این شبکه محافظت و تقویت اطفال را یکی از کار های اساسی خویش میخواند و در تالش
است تا موثریت اعضای خود را با ترویج مشارکت ها و همکاری میان آنها ،مدافعه از آنها و ارتقای شایستگی آنها افزایش دهد.
شبکه مذکور در  1995به تعقیب چهارمین جلسه سازمان ملل در مورد زنان در بیجینگ تاسیس گردید ،و اکنون بزرگترین نهاد
حقوق زنان در افغانستان است که از  66موسسه غیر دولتی با بیش از  3200عضو نمایندگی میکند.
در  1389این شبکه با دفتر یونیفم جهت حمایت چهار زن برای اشتراک در کنفرانس لندن فعالیت نمودند و یک نماینده ای این
شبکه در کنفرانس کابل اشتراک ورزید و اعالمیه جامعه مدنی را که بر دیدگاه های زنان افغان متمرکز بود ارائه کرد .همچنان
کنفرانس دو روزه را روی تحرک زنان و استفاده از رسانه ها در کمپاین هایشان برگزار نمود .شبکه زنان افغان همواره کوشیده
تا زنان در پروسه صلح و پیوستن مجدد اشتراک داشته باشند و مدیر مدافعه این شبکه اخیراً یک عضو شورای عالی صلح نیز
میباشد.
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اسامبله عمومي با حضور سازمان های عضو ،بطور ماهوار دایر میگردد .اعضای همه سال كميتۀ اجرائیه را انتخاب می کنند
که بعنوان قوه پاليسي ساز شبکه زنان افغان فعالیت میکند .و كميته مشورتي در زمینه های پالن گذاری استراتژکی ،همكاري
با سازمان های بين المللي ،دریافت کمک های مالي با کمیته اجرایی همکاری مینماید .سکرتریت یا دفتر مرکزی آن که در
کابل مستقر است به هیئت بورد پاسخ داده و مسولیت تطبیق برنامه ها و کمپاین هائیکه توسط بورد مساعدت میشوند بعهده
دارد .دفاتر ساحوی آن در جالل آباد و هرات فعالیت داشته و پروژه های والیات همجوار را نیز اداره میکنند .بعالوه از این دفاتر
یک دفتر ارتباطی آن در شهر پشاور پاکستان فعالیت دارد که به مهاجرین افغان در پاکستان کمک های لوجیستیکی میکند.
اين شبكه یک جلد مجلۀ جوانان را تحت عنوان “ارتقا” نشر میکند .تسهیالت کتابخانه و انترنت برای استفاده زنان موسسات
غیر دولتی از جانب این شبکه قرار دارد و نیز وبسایت این شبکه اکنون به موسسات عضو اجازه می دهد تا گزارشات فعالیت ها
را تسلیم نمایند و به آموزش ها و دیگر منابع از طریق انترنت دسترسی یابند.

صندوق وجهی بازسازی افغانستان ()ARTF
www.worldbank.org/artf

صندوق وجهی بازسازی افغانستان به عنوان وسیله برای هماهنگی در کمک های مالی سازمان های تمویل کننده و کمک به
مصارف و مخارج دولتی در حمل  1381بوجود آمد .این صندوق مکانیزم عمده ای است که از طریق آن کمک های مالی نه
تنها برای معاشات و مصارف کاری بلکه برای برنامه های هدفمند جهت کسب اهداف انکشاف ملی کشور اند در بودجه اصلی
دولت انتقال می یابد.
الی سنبله  1389مبلغ  4.52میلیارد دالر از جانب  32تمویل کننده بین المللی برای این صندوق تعهد گردید .کمیته مدیران
این صندوق متشکل از :مدیریت بانک جهانی ،بانک انکشاف آسیایی ،بانک انکشاف اسالمی ،هیئت معاونت سازمان ملل برای
افغانستان و برنامه انکشافی سازمان ملل اداره می شود .در سال  1388حدود  657ملیون دالر توسط این صندوق از کمک های
سازمان های تمویل کننده ،به مصرف رسید .و درخواست برای سال  1389به  890میلیون دالر رسیده است.
از آغاز ایجاد این صندوق (الی سنبله  ،)1389بیشتر از  2.1میلیارد دالر از طریق آن برای مصارف جاریه دولت و در حدود 1.15
میلیارد دالر برای پروژه های سرمایه گذاری به دولت افغانستان پرداخت شده است.
دولت سازمان های تمویل کننده را تشویق مینماید تا کمک های خود را از طریق این صندوق به افغانستان بپردازند .زیرا ازین
طریق دولت و مردم افغانستان در روند بازسازی بیشتر سهیم شده و با هماهنگی بهتر درین زمینه ،برای مردم شفافیت پیدا
میگردد .سازمان های تمویل کننده می توانند پروژه های دولتی را که ترجیح می دهند به آن پول بپردازند البته نهایت این
ترجیحات  50فیصد معاضدت ساالنه ادارات میباشد.
صندوق وجهی برای بازسازی برنامه های متعدد از قبیل تعدادی از برنامه های استخدام عاجل ،برنامه همبستگی ملی ،پروژه
توسعه میزان کیفیت آموزشی ( ،)EQUIPپروژه عاجل مخابراتی ،اداره کمک به سرمايه گذاری و حمايت از قرضه های کوچک
در افغانستان ( )MISFAو برنامه های آبیاری و بهداشت شهری و دهات سرمایه فراهم نموده است .اخیراً این صندوق پول را
تالش
منحیث بخشی از استراتژی اصالحات سکتور عدلیه به پروژه ها و برنامه مدیریت ظرفیت های کمیسیون خدمات ملکی (
ِ
جهت استخدام افغانهای واجد شرایط در وزاراتخانه ها) و پروژه بازسازی عاجل سکتور صحت انتقال میدهد.
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در سال  1384از فعالیت های این صندوق دو مراتبه ارزیابی بیرونی بطور مستقل صورت گرفت که منتج به برخی تعدیالت
گردید .به تعقیب ارزیابی بیرونی دوم که در اسد  1387تکمیل گردید برنامه کاری میان دوره ای را طرح نمود تا این صندوق
را به یک مکانیزم برنامه ای و سکتوری تبدیل نماید تا باشد از آن طریق اولویت های استراتژی انکشاف ملی افغانستان تطبیق
گردد .از جدی  1387بدینسو تمویل کنندگان این صندوق با حکومت افغانستان توافق نمودند تا برنامه  Incentiveرا در این
صندوق آغاز نمایند .هدف این برنامه کمک به اجندای اصالحات حکومت و پیشرفت بسوی ثبات مالی میباشد .پول به بودجه
حکومت بر اساس عملکرد های واقعی آن پرداخت میشود.
عمده ترین تمویل کنندگان آن بریتانیا ،ایاالت متحده و کانادا میباشد .دونر های دیگر آن شامل  15کشور اروپایی ،کمیسیون
اروپا ،هندوستان ،ایران ،آسترالیا میباشد.

صندوق وجهی نظم و قانون در افغانستان ()LOTFA
صندوق وجهی نظم و قانون افغانستان در سال  1381به عنوان مکانیزم تمویل برنامه توسط تمویل کننده گان بین المللی برای
انتقال مساعدت شان به اصالح سکتور امنیتی در افغانستان بخصوص پولیس ملی که معاشات آن بیشتر هزینه صندوق مذکور
را دربر می گیرد ،ایجاد شد .وزارت داخله تطبیق این صندوق را بعهده دارد و واحد حمایت مدیریتی برای حمایت وزارت داخله
در اجرای فعالیت های پروژه ای که مکانیزم فعلی دولت آنرا اجرا نمی توانند تاسیس گردید.
مرحله پنجم آن در  11سنبله  1387با بودجه  553میلیون دالر آغاز یافت که باالی توسعه سازمانی وزارت امور داخله بوسیله
افزایش شمولیت در پالنگذاری و تصمیم گیری صندوق مذکور تمرکز خواهد نمود .ضمن ًا پروژه مذکور قصد دارد تا اعتماد مردم
را به پولیس ملی برای برقراری ثبات و حفظ قانون و نظم تقویت نماید.

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

 1مصارف این صندوق به ترتیب اولویت های زیر صورت می گیرد:
2نیروی پولیس حمایت می شوند تا وظایف شانرا بدرستی اجرا نمایند
3ظرفیت مالی و اداره پروژه در وزارت داخله رشد می یابد
4نیروی پولیس با تجهیزات برای بهبود آماده گی شان طور مثال وسایط نقلیه و رادیو ها مجهز می شوند
5شرایط بهتر کاری و بود و باش برای پولیس که باعث بلند رفتن کارایی شان می شود
6ارتقای ظرفیت نیروی پولیس با در نظر داشت تعادل جندر
7کارمندان یونیفورم دار در ریاست زندان های مرکزی حمایت می شوند تا وظایف شانرا بدرستی اجرا نمایند

از قوس  1389بدینسو مسایل مرحله چهارم که در جنوری  2011آغاز و الی  31مارچ  2013دوام خواهد داشت شامل تعهدات
حکومت افغانستان برای پیشبرد مسایل مواد غذایی پولیس ملی و معاشات آن و همچنان کاهش در خدمات عمومی مدیریتی
برنامه انکشافی سازمان ملل میباشد.
بزرگترين تمويل كننده این صندوق کمیسیون اروپا ،اياالت متحده امريكا و جاپان يگانه و بزرگترين تمويل كننده اين صندوق
مي باشد .کمیته رهبری از این صندوق سرپرستی میکند و شامل نماینده گان از وزارت مالیه ،وزارت عدلیه ،دفتر یوناما و برنامه
انکشافی سازمان ملل می شود .برنامه انکشافی سازمان ملل مرتب ًا کیفیت ،کمیت و زمان پیشرفت بسوی نتایج را که در چارچوب
منابع و نتایج و پالن کاری این صندوق تشخیص شده است نظارت و ارزیابی میکند.
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طرز العمل برای موسسات غير دولتی
www.ngo-dept.gov.af
از سال  1381تالش شده تا موسسات غیر دولتی انتفاعی از موسسات غیر انتفاعی تشخیص و تفکیک گردند .و حسابدهی و
شفافيت فعاليت های این سازمان ها در افغانستان روشن تر گردد .اولین کار ،تهیه قانون این سازمان ها بود تا یک موسسۀ غیر
دولتی و غیر انتفاعی از هم تفکیک گردد و فعالیت های را که این سازمان ها انجام می دهند معین گردد و معیار های کاری
آنان مشخص شده و طرز گزارش دهی آنان برای دولت واضح شد؛ و اینکه آن موسساتی که بطور انتفاعی تحت نام موسسۀ غیر
دولتی کار می نمودند بتوانند در چوکات موسسات تجارتی و انتفاعی رسمیت یافته و بدین وسیله شفافیت و حسابدهی موسسات
غیر دولتی بلند برود .و اقدام دوم ،تهیه طرزالعمل برای موسسات غیر دولتی بود که توسط خود این موسسات تهیه شده تا از
طریق آن شفافیت ،حسابدهی و مسلکی بودن موسسات غیر دولتی تضمین شده بتواند.
قانون سازمان های غير دولتی توسط حکومت به مشورت سازمان های غير دولتی و با کمک تخنيکی مرکز بين المللی قوانين
غـير انتفاعی ( )INCLتسويد شده و اولین مسوده آن برای وزارت عدلیه در سال  1382تسلیم داده شد .در حمل  1383و حمل
 ،1384در مجمع انکشافی افغانستان سازمان های غير دولتی خواهان تدقيق نهایی قانون سازمان های غير دولتی گرديدند ،که
باالخره این قانون در ماه جوزای  ،1384تائید و تصویب گردید .زيرا اينکار وسايلی را مهيأ خواهد ساخت که توسط آن سازمان
های غير دولتی از شمار زياد پیمانکاران که بنام سازمان های غير دولتی ثبت شده اند ،تفکیک گردند .بین سالهای  1380الی
 1383تعداد  2400موسسه غیر دولتی بدون موجودیت کدام قانون و معیار رسمی ،توسط دولت ثبت و راجستر گردیده اند.
پس از آنکه اولین مسوده این قانون در اسد  1382برای دولت آماده شد ،يکصد و بيست موسسه غیر دولتی ورکشاپی را جهت
بررسی و ارزیابی طرز العمل این سازمان ها دایر نمودند .پس از آن موسسات عمده انسجام سازمان های غير دولتی از قبیل
اداره هماهنگی کمک ها برای افغان ها  ،اداره هماهنگی موسسات غیر دولتی افغانی ،اتحاديه انسجام جنوب و غرب افغانستان
و بلوچستان و شبکه زنان افغان پيش نويس متن این طرزالعمل را تهیه کردند .سپس کمیته کاری البته به سرپرستی اداره
هماهنگی کمک ها برای افغان ها برای نهایی ساختن این مسوده ایجاد شد و در فرجام در ماه ثور  1383این طرزالعمل تکمیل
گردید و اولین بار در  9جوزای  1384توسط این سازمان ها معرفی شد .موسسات غیر دولتی باید برای شمولیت و امضای این
طرزالعمل اسناد مختلف را از قبیل اسناد ثبت و راجستر ،اسناد وضعیت موسسه ،عضویت به یکی از نهاد های انسجام کننده،
اوراق مالی و دیگر اسناد حقوقی را در اختیار داشته و به وزارت مربوطه گزارش دهند .تقریب ًا  100موسسه افغانی و بین المللی
این طرزالعمل را امضا نموده اند.
قانون ًا موسسات غیر دولتی مکلف اند تا با وزارت اقتصاد ثبت شوند و تامی معلومات دارایی و مصارف ،گزارشات ساالنه و
گزارشات مالی ساالنه خود را در مورد پروژه های تکمیل شده به دولت ارائه کنند .ریاست موسسات غیر دولتی در وزارت اقتصاد
و وبسایت آن معلومات بیشتری را روی شرایط ثبت نام و گزارشات را ارائه میکنند.

قوانین افغانستان
منابع رسمی قوانین افغانستان عبارت از قوانین اسالمی ،قانون اساسی  ،1383احکام ،فرامین و قوانین ،پیمان و معاهدات بین
المللی و انواع مختلف مقررات و احکام دیگر میباشد .هیچ قانونی مغایر با عقاید و مقررات اسالم بوده نمی تواند (طبق ماده
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 3قانون اساسی) ،و بسیاری از قوانین و احکام کشور از اصول قانون اسالم پیروی میکند .یک تعداد قوانین اساسی در سال
های 1371 ،1369 ،1366 ،1359 ،1356 ،1343 ،1310 ،1302و  1383در افغانستان وجود داشته است .بمانند دیگر ممالک،
قوه مقننه افغانستان نباید با قانون اساسی در تضاد باشد .قوانین جدید و اصالحات در قوانین موجوده باید از طرف شورای ملی
تصویب و توسط رئیس جمهور امضا شود که بعداً می توان آنرا به دری و پشتو در جریده رسمی وزارت عدلیه نشر گردد .بعضی
مقررات مشخص الزم است تا در جریده رسمی نشر گردند ،درحالیکه قوانین که فقط باالی عملکرد های داخلی یک وزارت
مشخص اثر میکند نباید برای تصویب به شورای ملی و برای چاپ در وزارت عدلیه فرستاده شوند .از جدی  1342بدینسو جریده
رسمی به شماره های مسلسل نشر میگردد .قبل از آن هر قانون به شکل رساله چاپی نشر می گردید که نگهداری حساب آن
دشوار بود .شماره  787سال  1378شیوه و الزامات نشر و تصویب اسناد قانونی را مشخص می سازد.
اکنون کدام فهرست متحد قوانین موجود نبوده و همچنان سیستم فعال وجود ندارد که قضایا و تصامیم محاکم حتی ستره
محکمه را ثبت کند .پروژه حاکمیت قانون اداره انکشاف بین المللی ایاالت متحده امریکا مجموعه از شماره های جریده رسمی
را بطور پی دی اف در آورده اند که از وبسایت وزارت عدلیه  www.moj.gov.afبه زبان دری و پشتو می توان آنرا داونلود
کرد .متن کامل قوانین جریده رسمی در دیتابیس قابل تجسس به دری و پشتو در وبسایت وزارت عدلیه موجود است .نظام ها،
قوانین ،فرامین همه موضوعات خیلی مهم می باشند اما در هیچ جا تدوین و جمع آوری نگردیده اند (هرچند بسیاری از آن در
جریده رسمی نشر می گردند).
بسیاری از موسسات بین المللی به ترجمه قوانین قبلی و جدید نیاز دارند .اخیرا ً ترجمه های بعضی از قوانین در وبسایت www.
 afghanistantranslation.checchiconsulting.com؛ و ترجمه های رسمی دیگری در فهرست آنالین کتابخانه
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان ( )www.areu.org.afموجود اند .بعضی وزارات نیز فایل پی دی اف قوانین مربوطه را در
وبسایت آن نگهداری می کنند (طورمثال قوانین مالیات در وبسایت وزارت مالیه  www.mof.gov.afیا قوانین و مقررات در
رابطه با انتخابات در وبسایت کمیسیون مستقل انتخابات  www.iec.org.afموجود میباشند)

کدام طرح دقیق وجود ندارد که مراجع قوانین افغانستان را نشان دهد .جهت مشخص سازی قوانین بعد از  1342باید شماره
جریده رسمی را با تاریخ آن ذکر کرد (بهتر است تاریخ هجری شمسی و میالدی ذکر گردد) طور مثال ،قانون تدارکات (شماره
 865جریده رسمی  3عقرب  25 = 1384اکتوبر  .)2005برای دریافت قوانین قبل از  1342به تاریخ مکمل نشریه الزم است
طور مثال ،اصول اساسی.

کلستر ها و برنامه های اولویت ملی ()NPPs
حکومت افغانستان پیشنهاد تنظیم وزارتخانه ها را به کلستر ها (دسته) را بمنظور اولویت دهی به تطبیق استراتژی انکشاف ملی
در کنفرانس لندن  1389پیشکش کرد .موضوع متذکره با موضوعات دیگری چون ثبات ملی ،ایجاد وظایف و رشد اقتصاد و
حکومتداری حسابده که در کنفرانس مورد بحث قرار گرفتند ربط داشت.
حکومت جلساتی را به سطح وزارت ها دایر نمود تا کلستر ها و برنامه های اولویت ملی ایجاد گردد و پالن کاری کلستر های
متعددی را در کنفرانس کابل ارائه کرد .خالصه برنامه های اولویت ملی و اهداف آن در پالن تطبیق و اولویت دهی استراتژی
انکشاف ملی گنجانیده شده اند و ساختار ذیل در ان درج گردیده است.
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حکومتداری
ستره محکمه ،وزارت عدلیه ،دفتر لوی څارنوالی ،کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی ،ریاست مستقل ارگان های
محل ،دفتر عالی نظارت تطبیق استراتژی علیه فساد ،دفتر امور اداری ،کمیسیون مستقل حقوق بشر و وزارت مالیه .وزارت احیا
و انکشاف دهات ،وزارت داخله و اداره کنترول و تفتیش نیز در گروه های کاری موجود اند .برنامه های این بخش عبارت انداز:
1 .1برنامه های اصالحات مالی و اقتصادی
1 .1برنامه برای شفافیت و حسابدهی ملی
2 .2برنامه افغانستان برای حکومت موثر و شایسته
3 .3برنامه ملی در رابطه با حکومتداری محلی
4 .4برنامه ملی قانون و عدالت برای همه
5 .5برنامه ملی برای حقوق بشر و مسوولیت های مدنی
انکشاف زیربنا ها و اقتصاد
وزارت معادن ،وزارت ترانسپورت و هوانوردی ،وزارت امور عامه ،وزارت انرژی و آب ،ورازت تجارت و صنایع ،وزارت مخابرات و
تکنالوژی معلوماتی ،وزرات انکشاف شهری و شاروالی کابل .برنامه های آن قرار ذیل اند:
1 .1وصل نمودن افغانستان به منطقه و جهان
1 .1پیشرفت در استقالل مالی افغانستان از طریق صنعت استخراج
1 .1عرضه انرژی سود آور به صنایع و اجتماعات
1 .1ارتقای معیشت شهری
1 .1توسعه سکتور خصوصی بشمول افزایش مواقع کاری و تجارت
1 .1ترویج اجتماع باز معلوماتی
انکشاف دهات و زراعت

وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری ،وزارت احیا و انکشاف دهات ،وزارت انرژی و آب و وزارت مبارزه علیه مواد مخدر .برنامه های
آن قرار ذیل اند:

 .1انکشاف منابع آبی و طبیعی؛  .2انکشاف تولیدات زراعتی؛ .3دسترسی به روستا ها؛  .4تقویت نهاد های ملی و محلی

انکشاف قوای بشری
1 .1وزارت معارف ،وزارت تحصیالت عالی ،وزارت امور زنان ،وزارت کار و امور اجتماعی ،شهدا و معلولین و وزارت صحت
عامه .برنامه های این بخش قرار ذیل اند:
2 .2تسهیل کار شایسته از طریق انکشاف مهارت ها؛  .2مقررات؛  .3تحصیل برای همه؛  .4توسعه فرصت های تحصیالت
عالی  .5ارتقای ظرفیت بمنظور تسریع پالن عمل برای زنان افغانستان  .6قوای بشری برای صحت
امنیت
ساختار دقیق بخش امنیت در اسناد پروسه کابل تذکر نیافته است .هرچند اقدامات مربوط به امنیت که بعد از این پروسه بروز
کرد برنامه صلح و ادغام مجدد افغانستان و انتقال مسولیت امنیتی به نیرو های ملی امنیتی افغان میباشد.
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کمک انکشاف افغان ها ()ADA

www.ada.org.af
کمک انکشاف افغان ها یک سازمان غیر دولتی و غیر انتفاعی بوده که هدف آن از بین بردن فقر از افغانستان است .اساس ًا این
اداره در پاکستان در سال  1369تاسیس گردید ،که عمدت ًا در کمپ های مهاجرین افغان کار می نمود .مراکز جدید آن در کابل
قرار دارد که با  839کارمند در والیات کندهار ،ارزگان ،زابل ،دایکندی ،فراه ،لوگر ،وردک ،غزنی ،ننگرهار ،لغمان ،کابل ،کاپیسا،
پنجشیر ،فاریاب ،بغالن ،تخار و بدخشان فعالیت میکند.
این اداره پروژه های چندین سکتوری بازسازی و انکشافی را بمظور حمایت و تقویت افراد آسیب پذیر اجرا میکند .به سکتور
زراعتی و فعالیت های زراعتی که به معیشت پایدار و پرثمر به سطح مردمی کمک مینماید نیز توجه بخصوص صورت گرفته
است .اداره مذکور اشتراک اجتماعی را بخشی از پالنگذاری و تطبیقات پروژه خویش می داند.
اداره کمک به انکشاف افغان ها طبق پالن استراتژیک پنج ساله خویش ،به پنج دیپارتمنت تقسیم شده است :پالنگذاری ،ارتقای
ظرفیت ،معارف ،انکشاف همبسته روستایی و مالی میباشد .هر دیپارتمنت توسط رئیس رهبری شده و توسط کارمندان ،منابع و
تسهیالت حمایت میگردد .در  1389برنامه آزمایشی تسهیالتی اضطراری به واحد کاهش خطر مبدل گردید ،که به هریک از
پروژه های این اداره توسعه یافته است.

کميسيون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی ()IARCSC

www.iarcsc.gov.af
در ماه ثور  ،1381کمیسیون مستقل خدمات ملکی بر اساس موافقت نامه بن برای رهبری اصالحات ادارات عامه دولت تاسیس
شد .مسوولیت های این کمیسیون بعدا تعدیل شده و بواسطه دو فرمان رئیس جمهور در سرطان  1382گسترش یافته و نام آن
به کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی تغییر یافت.
کار کمیسیون ایجاد یک اداره دولتی موفق ،موثر ،شفاف ،کارآمد ،حسابده ،مسوول ،غیر سیاسی و بی طرف در افغانستان است.
اهداف استراتژیک این کمیسیون عبارتند از:
•تهیه پیش نویس پالیسی ها و ایجاد زیربنای قانونی برای انجام اصالحات اداری و تعدیل سیستم رتب و معاشات؛
•اصالح ساختار تشکیالتی اداره؛
•تعدیل رتبه بندی ها ،شناسایی و طبقه بندی وظایف در خدمات ملکی؛
•استخدام و تقرر به اساس رقابت آزاد؛
•بهبود مدیریت منابع بشری برای انکشاف سازمانی ،پالن گذاری و ارزیابی ،ظرفیت سازی؛ و
•ارزیابی پیشرفت اجرای روندهای اصالحات موجود و قبلی و انجام مرحله بعدی تغییر و انکشاف.
این کمیسیون متشکل از این بخش ها میباشد :اداره مدیریت و خدمات ملکی ،داراالنشاء خدمات ملکی(سکرتریت) ،بورد مستقل
تعیینات و بورد مستقل تجدید نظر و انستیتیوت خدمات ملکی .اداره مدیریت و خدمات ملکی مسوولیت پیش نویسی و نظارت
بر اجرای پالیسی های مربوط به منابع بشری ،ارائه آموزش و انکشاف را بعهده دارد .داراالنشاء برای کمیسیون مساعدت اجرایی،
مالی و اداری فراهم اورده و مسوول هماهنگی اجرای برنامه ها ،پروژه ها و اصالحات در خدمات ملکی میباشد .بخش انکشاف
و طرح پروژه ای در اداره مدیریت و خدمات ملکی پروسه اصالحات ادارات عامه را با استخدام کارمندان مسلکی ملی و بین
المللی جهت مشورت دهی به وزارات و دیگر ادارات دولتی حمایت میکند .انستیتوت خدمات ملکی در  1386آغاز و یک منبع
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آموزشی برای کارمندان ملکی در سراسر افغانستان میباشد .کورس های آن در بخش های مدیریت ،تکنالوژی معلوماتی و لسان
انگلیسی به سطح ملی و والیتی دایر میگردد.
بورد تقرر مسوول تقرر کارمندان ارشد خدمات ملکی و نظارت بر تقرر مسوولین سطح متوسط است .بورد تجدید نظر دریافت
کننده شکایات از جمله موارد مربوط به تقررها میباشد .هر دو بورد ،هر چند تحت نظر کمیسیون مستقل اصالحات اداری و
خدمات ملکی میباشد اما به شکل مستقل عمل میکنند.
کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی اخیرا یک دوره آموزشی شش ماهه در موضوعات مدیریت ،تکنالوژی
معلوماتی ،و لسان انگلیسی دایر کرده و کارکنان خدمات ملکی را به سفرهای علمی در مورد رهبری به کشورهای خارج فرستاده
است .این کمیسیون  7دفتر منطقه ای 34 ،دفتر والیتی و  27مراکز آموزشی دارد.
حمایت های مالی و فنی اخیر از کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی و ابتکارات آن توسط برنامه انکشافی سازمان
ملل ،بانک انکشاف آسیایی ،بانک جهانی ،اتحادیه اروپا ،دفتر انکشافی ایاالت متحده ،دولت های بریتانیا ،کوریا ،استرالیا ،ناروی،
سویس ،جرمنی ،و صندوق وجهی بازسازی افغانستان صورت گرفته است.

کميسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ()AIHRC

www.aihrc.org.af
کميسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تحت ماده  58قانون اساسی ایجاد گردیده است ،که چنین بیان میکند“ :دولت به منظور
نظارت بر رعايت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمایت از آن ،کميسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را تأسيس می نمايد.
هر شخص می تواند در صورت نقض حقوق بشری خود به اين کميسیون شکایت نماید .کميسیون مي تواند موارد نقض حقوق
افراد را به مراجع قانونی راجع سازد و در دفاع از حقوق آنها مساعدت نماید .تشکیل و طرز فعالیت این کميسیون توسط قانون
تنظيم میگردد”.
قانون ساختار ،وظایف و فرامین این کمیسیون توسط کابینه اتخاذ و توسط رئیس جمهور در ثور  1384تصویب گردید .طبق
این قانون ،کمیسیون مذکور بمنظور محافظت و ترویج حقوق و آزادی های که در قانون اساسی گنجانیده شده و موارد جهانی
حقوق بشر که افغانستان بخش آن است ایجاد گردیده است .ماده  6قانون کمیسیون مستقل حقوق بشر از حکومت ،موسسات
جامعه مدنی ،موسسات غیر دولتی و تمامی شهروندان افغان درخواست میکند که “در راستای اجرای اهداف که توسط قانون
مذکور طرح گردیده با این کمیسیون همکاری کنند”.
این کمیسیون توسط نه کمیشنر رهبری شده که با شرایط کاری پنج ساله توسط رئیس جمهور استخدام میشوند .از  1389داکتر
سیما ثمر رئیس این کمیسیون بوده و احمد فهیم حکیم معاون رئیس میباشد .رئیس جمهور مکلف است تا کمیشنر های را
استخدام نماید که مشخصات متفاوت لسانی ،نژادی ،مذهبی و جنسیتی افغانستان را بازتاب دهند و نمایندگی نهاد های علمی
و موسسات جامعه مدنی را بعهده گیرند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر پالن استراتژیک چهار ساله  92-1389را بعد از مشوره ها با سهمداران در سراسر کشور اتخاذ
کرد .این پالن ها توسط سکرتریت برهبری محمد موسی محمدی تطبیق میگردند .در نتیجه پالن های متذکره پنج هدف
استراتژیک این کمیسیون در رابطه با رهبری ،تعلیم ،توانمند سازی ،مدافعه و ارزیابی و تحقیق میباشد .جهت تامین گسترش
خدمات سرتاسری ،کمیسیون مذکور دارای هشت دفتر منطقوی (در هرات ،کندهار ،پکتیا ،بامیان ،ننگرهار ،کابل ،کندز وبلخ
میباشد) و شش دفتر والیتی در غور ،دایکندی ،هلمند ،ارزگان ،فاریاب و بدخشان است که دارای بیش از  600کارمند در آن
ایفای وظیفه مینماند.
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کنفرانس پاریس

کنفرانس حمایت از افغانستان که وسیع ًا بنام کنفرانس پاریس یاد می شود در  23جوزای سال  1387برگزار گردید و ریاست
آنرا رئیس جمهور فرانسه نیکوالس سرکوزی ،رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی و سرمنشی سازمان ملل بنکی مون مشترک ًا
بعهده داشتند .این نشست عمده بین المللی استراتژی انکشاف ملی افغانستان را رسم ًا افتتاح نمود که هدف از این استراتژی طرح
اولویت های استراتژیک و مکانیزم های کسب دیدگاه کلی انکشاف دولت افغانستان بوده و منحیث سند استراتژی کاهش فقر
فعالیت مینماید .این کنفرانس نشانگر “همکاری” میان دولت افغانستان و جامعه بین المللی“به منظور کار نزدیک تحت رهبری
افغان ها” جهت حمایت استراتژی انکشاف ملی قسمیکه در نتیجه گیری اعالمیه ذکر گردیده میباشد .تقریب ًا  20میلیارد دالر
جهت تمویل به تطبیق استراتژی انکشاف ملی بشمول حمایت برای آماده گی انتخابات سال  1388در این کنفرانس تعهد گردید.
اعالمیه کنفرانس مذکور مجدداً تصریح نمود که توافقنامه افغانستان اساس برای انکشاف افغانستان باقی خواهد ماند؛ و ساحات
مهم تقویت سازمان ها و رشد اقتصاد بخصوص در راستای زراعت و انرژی را مشخص مینماید .همچنان این کنفرانس منتج
به اعالمیه در مورد تعهد تقویت بخشیدن موثریت و کیفیت مساعدت منحیث یک مسوولیت مشترک گردید .جامعه بین المللی
موافقت نمودند تا منابع بیشتری را به شیوه های منسجم و هماهنگ فراهم نمایند در حالیکه دولت افغانستان تعهد نمود که

اصالح اقتصادی و سیاسی را پیشرفت دهد.

کنفرانس کابل

کنفرانس کابل در مورد افغانستان بتاریخ  29سرطان  1389برگزار گردید .در زمان کنفرانس کابل اصطالح پروسه کابل معرفی
گردید که داللت میکرد به اجندای اصالح و صلح که در سخنرانی رئیس جمهور کرزی در جدی  1388از آن ذکر گردیده بود.
این کنفرانس به ریاست رئیس جمهور کرزی و بنکی مون سرمنشی سازمان ملل برگزار شد ،و اولین کنفرانس بین المللی در
مورد افغانستان بود که با اشتراک سران بین المللی و وزرای خارجه در داخل کشور برگزار گردید .این اعالمیه که بر ملکیت و
رهبری افغانها بیشتر تاکید داشت بیان کرد که پروسه کابل تعهد حکومت افغانستان در رابطه با بهبودی امنیت ،حکومتداری و
اقتصاد را مجدداً تصریح میکرد .همچنان بر تعهدات جامعه جهانی در راستای حمایت به انتقال رهبری به افعانها و کمک های
اقتصادی و امنیتی تاکید ورزید.
کنفرانس کابل در دلو  1388و جرگه صلح در سرطان  1389مراحل عمده ارائه شرایط ،چارچوب ها و پالنهای توافق شده در
کنفرانس کابل بود .این پالنها قرار ذیل اند:
•سپردن مسوولیت امینت از نیرو های آیساف و ائتالف به نیرو های امنیتی ملی افغان
•انکشاف برنامه صلح و ادغام مجدد افغانستان
•استراتژی انکشاف ملی افغانستان بطور منظم و تجدید شده
اشتراک کنندگان این انتقال را الی اخیر  2014تایید نمودند .حکومت افغانستان تعهد نمود تا تعداد و کیفیت نیرو های امنیتی
افغان جهت پیشبرد این مسوولیت افزایش یابد ،درحالیکه اشتراک کنندگان بین المللی تعهد نمودند که آموزش ها ،تجهیزات
و امور مالی نیرو های امنیتی افغان را بعهده خواهند گرفت .همچنان برنامه صلح و ادغام مجدد از سوی همه در این کنفرانس
تایید گردیده و تعهد صورت گرفت که این برنامه از طریق صندوق وجهی صلح و ادغام مجدد حمایت گردد .حکومت وعده سپرد
که در چارچوب استراتژی انکشاف ملی باالی نهاد های عرضه کننده خدمات ،تصامیم پالیسی و تطبیق برنامه های ملی تمرکز
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صورت خواهد گرفت .رویکرد کلستر حکومت و هماهنگی میان وزارتخانه ها جهت کمک به تطبیق استراتژی انکشاف ملی مورد
استقبال قرار گرفت .حکومت تعهد نمود که برنامه های اولویت ملی را بشمول مبدا بودجه تقویت نموده و در اولویت قرار دهد.
جهت تضمین موثریت مدیریت حسابدهی پالن های مذکور اهداف  6و  12ماه و همچنان  3و  5ساله را در نظر گرفته است.
اشتراک کنندگان حمایت شانرا جهت انتقال  50فیصد مساعدت انکشافی از طریق بودجه حکومت افغانستان طی دو سال مجدداً
بیان کردند .هرچند تاکید صورت گرفت بر اینکه تعهدات متذکره بر اصالحات که حکومت در عرصه سیستم مدیریت مالی،
کاهش فساد و بهبودی در اجرای بودجه و افزایش در قسمت جمع آوری مالیات اجرا مینماید وابسته است .بعالوه ،اشتراک
کنندگان آمادگی شانرا جهت تنظیم برنامه های اولویت ملی اظهار نمودند و طی دو سال  80فیصد این برنامه ها تنظیم خواهند
شد.
جهت نظارت از اجرای استراتژی انکشاف ملی ،حکومت و جامعه جهانی اظهار نمودند که ساالنه به سطح وزارتخانه ها جلساتی
را دایر نمایند تا از پیشرفت در کار ها نظارت صورت گیرد و اولویت های جدیدی در پروسه کابل گنجانیده شوند .اشتراک
کنندگان توافق نمودند که بورد مشترک انسجام و نظارت در هر چهار ماه یکبار جهت بررسی ازاین پیشرفت ها خواهند دید.
بعالوه ،پروسه کابل جلسات ساالنه ای را با اشتراک حکومت ،جامعه جهانی و جامعه مدنی (بشمول موسسات خدمت رسانی)
برگزار خواهد کرد.

کنفرانس لندن 1384
به تاریخ  11و  12دلو  1384دولت بریتانیا کنفرانس لندن را دایر نمود که این جلسه بین المللی مشترک ًا توسط سازمان ملل و
دولت افغانستان رهبری گردید .این کنفرانس سه هدف عمده داشت :آغاز رسمی توافقنامه افغانستان ؛ ارایه استراتژی موقت
انکشاف ملی به جامعه بین المللی؛ و تضمین اینکه دولت افغانستان منابع کافی به دسترس دارد تا به مشکالت داخلی خود و
تعهدات بین المللی طی چند سال آینده رسیده گی نماید .کنفرانس لندن در واقع نقطه ختم موافقتنامه بُن و نخستین دور انکشاف
افغانستان پس از رژیم طالبان بود .درین دور اول نهاد های سیاسی و دولت ملی و منتخب ایجاد شد .این کنفرانس برای جامعه
بین المللی فرصتی بود تا آنان مجدداً تعهدات سیاسی و مالی خود را در زمینه بازسازی این کشور اعالم نمایند.

کنفرانس لندن 1389
کنفرانس دوم لندن در مورد افغانستان با اشتراک  60کشور ،به میزبانی رئیس جمهور حامد کرزی ،نخست وزیر بریتانیا گوردن
برون و سرمنشی سازمان ملل بنکی مون در  8دلو  1388برگزار گردید ،تا منابع نظامی و ملکی با استراتژیهای سیاسی برهبری
افغانها سازگار شوند .هدف این کنفرانس پیشبرد تالش های بین المللی بسوی سه موضوع امنیت ،حکومتداری و انکشاف و
حمایت منطقوی بود که از آنجمله در رابطه با امنیت و حکومتداری و انکشاف تعهدات چشمگیری صورت گرفت.
اشتراک کنندگان کنفرانس مذکور تعهد نمودند تا الی میزان  1390نیروی اردوی ملی و پولیس ملی را به ترتبب  171600و
 134000افزایش دهند .این افزایش به نیرو های نظامی مطابق به پالن های انتقال رهبری امنیتی به افغانها بر اساس هر
والیت تنظیم گردید که این پالن ها قبل از برگزاری کنفرانس کابل در جوالی گرفته شدند .تعهد حکومت افغانستان در رابطه
با دوباره نیرو بخشیدن تالش های پیوستن مجدد بواسطه تطبیق و انکشاف برنامه موثر ،جامع ،شفاف و پایدار صلح ملی در
مرکز این تالش ها قرار داشت .این تعهد شامل پالن های برگزاری جرگه صلح قبل از کنفرانس کابل در  1389و تعهد جامعه
جهانی در راستای تشکیل صندوق صلح و بازسازی جهت تامین امور مالی این برنامه میشد.
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حکومت دیدگاه انکشاف همبسته و منسجم را ارائه کرد ،این دیدگاه شامل تنظیم نمودن وزارات به کلستر های انکشافی و
حکومتداری ،تجدید اولویت های استراتژی انکشاف ملی افغانستان ،و ارائه تفصیالت کنفرانس کابل میشد .اشتراک کنندگان
تایید نمودند که  50فیصد کمک های انکشافی طی دو سال آینده از طریق بودجه ملی بمصرف برسند .همچنان یاد آوری گردید
که این کمک ها مشروط بر پیشرفت دولت در راستای تقویت بخشیدن به سیستم مدیریتی امور مالی و کاهش فساد میباشد.

کنفرانس هاگ در مورد افغانستان
در  11حمل  1388کشور هالند از کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان  :یک استراتژی جامع در منطقه در مجتمع جهانی شهر
هاگ میزبانی نمود .این کنفرانس کارمندان عالی رتبه را از  72کشور گرد هم جمع کرد و تعهدات آنها را در رابطه به افغانستان
دوباره مستحکم کرد .اشتراک کننده گان در بیانیه اخیر شان باالی نیاز برای همکاری بیشتر ،حکومتداری خوب ،توسعه اقتصاد
و امنیت قوی در افغانستان تاکید ورزیدند.

گزارش ملی انکشاف بشری ()NHDR

www.cphd.af/nhdr.html

گزارشات ملی انکشاف بشری بر مبنای نظريات انکشاف بشری استوار است که روی نیازمندی های متنوع بشری مانند عوايد،
دسترسی به دانش ،تغذيه و صحت ،امنيت ،آزادی سياسی و فرهنگی و اشتراک در امور اجتماعی تأکيد مي نمايد .از سال 1371
به این طرف اضافه تر از  500گزارش ملی انکشاف بشری به حمایت برنامه انکشافی سازمان ملل توسط کشور های رو به
انکشاف تهیه شده است .اولین گزارش مربوط به افغانستان در  1383تهیه شد که روی موضوع امنیت و انکشاف پرداخته است.
پوهنتون کابل و برنامه انکشافی سازمان ملل در تولید این گزارش سهم داشتند که بر اساس تعدادی از گزارشات موضوعی که
توسط محققین داخلی تهیه شده بود ،آماده گردید.
دومين گزارش ملي انكشاف بشري افغانستان در اواسط سال  1386بنام “ایجاد نوگرایی و سنت” منتشر شد ،كه توسط مركز
پاليسي و انكشاف بشري ()CPHDدر پوهنتون كابل تهیه گرديد .اين مركز توسط برنامه انكشافي سازمان ملل تمويل مي گردد.
اين گزارش روي حاكميت قانون و انكشاف بشري متمركز بوده و چالش هاي عمده كه در برابر گسترش حاكميت قانون در
افغانستان و رويكرد هاي ارتباط مدرنيته و سنت هاي جامعه وي ،افغانستان را پيشنهاد كرده تا عدالت اجتماعي تامين گردد.
سومین گزارش ملي انكشاف بشري افغانستان بنام چهره نادیده گرفته شده انکشافات :ناامنی آب و آسیب پذیری در افغانستان
در اواخر  2010آغاز گردید .در این نشریه نگاشته شده که چگونه دسترسی ناکافی به آب ،بهداشتی ضعیف ،نامساوات در تشریک
منابع آبی و آسیب پذیری شدید در قدرت داخلی و اجندای امنیتی جهانی نادیده گرفته میشوند .طبق این گزارش مصونیت آب
از موضوعات انکشافی و دیدگاه های صلح جدایی ناپذیر است.

لويه جرگه اضطراری ()ELJ
لويه جرگه اضطراری بر اساس طرح و موافقتنامه بُن بتاريخ  21الی  29جوزای  1381به هدف “اتخاذ تصميم در مورد
سازماندهی و تنظيم قدرت و ايجاد دولت انتقالی الی انتخاب يک حکومت نمایندگی کامل که از طريق انتخابات آزاد و عادالنه
انتخاب شده باشد” برگزار شد .لويه جرگه با انتخاب حامد کرزی سابق رئيس اداره موقت و با تصويب پيشنهادات وی در مورد
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کابينه ،بصورت عموم موفقانه تدوير يافت و در نتيجه آن دولت انتقالی تاسيس گرديد .جهت تدویر این لویه جرگه کميسيون
خاص لويه جرگه ایجاد شد .این کمیسیون طرزالعمل کاری را تعیین کرده و  1501کرسی را برای نماینده گان که شامل 160
نماینده زن می شد ،اختصاص داد .ولی در فرجام  1650نماینده بشمول بیش از 200نفر زن در آن جرگه اشتراک کردند .نگرانی
ها در خصوص جريان جلسات لويه جرگه و نتايج آن شامل مسايلی چون تعیین معيار برای انتخاب نماينده گان ،مشکالت رأی
گيری مناسب برای انتخاب ساختار حکومت و اعضای کابينه ،تهدید نماينده گان و فقدان شفافيت در جريان تدویر جرگه بوده
است .برگزاری لويه جرگه قانون اساسی در اواخر سال 1382بهتر صورت گرفت و گزارشات مبنی بر تهدید و اذيت نماينده گان
کمتر ديده شده است.

لويه جرگه قانون اساسی ()CLJ

برگزاری این جرگه در فرجام سبب تصویب قانون اساسی جدید برای افغانستان گردید .این جرگه بتاریخ  23قوس  1382آغاز
و تا  22روز ادامه یافت .از جمله  500نفر نماینده 450 ،نفر از طریق انتخابات در والیات و  50نفر توسط رئیس جمهور انتصاب
و انتخاب شدند و زیادتر از یک پنجم حصه این کرسی ها برای نماینده گان خاص اختصاص یافته بود که اینها شامل زنان،
مهاجرین در پاکستان و ایران ،بیجا شده گان داخلی ،کوچی ها ،هندو ها و سیک ها بوده است.
مسوده قانون اساسی که درین لویه جرگه پیشکش شد توسط کمیسیون تهیه پیشنویس قانون اساسی و کمیسیون بررسی قانون
اساسی ( )CRCتهیه شده بود .در اوایل  1382پس از یک ماه کار در زمینه آگاهی عامه ،پیشنویس این قانون اساسی به نظر
خواهی همه مردم در سراسر افغانستان به شمول مهاجرین در ایران و پاکستان گذاشته شد .دفتر يوناما سنجش کرد که طی
آن پروسه  178000نفر روی آن قانون نظر داده که شامل  19فیصد زنان می باشند .بالخره کمیسیون بررسی قانون اساسی
در  12عقرب  1382آخرین مسوده این قانون را آماده ساخت .نماينده گان در این جرگه به کميته های کاری تقسيم شده تا
متن قانون اساسی را مطالعه کرده و روی آن نظر بدهند .کميته حل و فصل ايجاد شد تا تغييرات و پيشنهادات این کمیته ها را
در قانون اساسی مد نظر گیرد .در جریان مجلس بحث های داغ روی مسایلی چون نظام حکومتداری ،نقش اسالم ،زبان های
ملي ،سرود ملي و تابعيت دوگانه وزرا صورت گرفت و قرار بود تا روی این مسایل رای گیری شود .با اینکه هیچ رای گیری
صورت نگرفت ،ولی بتاریخ  14جدی  1382که جلسه اخیر لویه جرگه قانون اساسی دایر شد ،نماینده گان برخاسته ،متن قانون
اساسی جدید را تائید کردند .بالخره قانون اساسی جدید بطور رسمی بتاريخ  6دلو  1382توسط رئيس جمهور کرزی توشیح شد.
مطابق به این قانون ،نظام افغانستان دارای رئيس جمهور منتخب با دو نفر معاون ،کابينه وزرا ،پارلمان به ترکیب ولسی جرگه
و مشرانو جرگه مي باشد .این قانون به مردان و زنان افغان حق برابری و شهروندی مي دهد و افغانستان را متعهد مي سازد که
مکلفيت های ملی و بين المللی خویش را در عرصه حقوق بشر انجام دهد .اين قانون اشعار مي دارد که افغانستان يک جمهوری
اسالمی بوده و هيچ قانونی مخالف دين اسالم در این کشور نافذ بوده نمی تواند .متن قانون اساسی کشور را در بخش اسناد
همین کتاب میتوانید مطالعه نمائید.

مبارزه علیه مواد مخدر ()CN

www.mcn.gov.af
در نخستین جلسه روی مبارزه علیه مواد مخدر در جدی  1383رئیس جمهور حامد کرزی که جدیداً منتخب شده بود مبارزه
علیه مواد مخدر را در صدر اولویت های حکومت قرار داد .زرع ،تولید ،سواستفاده و قاچاق مواد مخدر در افغانستان منع گردیده
است .مبارزه علیه مواد مخدر یکی از پنج رکن اصالحات سکتور امنیتی این کشور و یکی از بخش های مهم در استراتژی
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انکشاف ملی ،توافقنامه افغانستان ،پروسه کابل میباشد .وزارت مبارزه علیه مواد مخدر ( ،)MCNمسوولیت رهبری و هماهنگی
تمام فعالیت های مربوط به مبارزه علیه مواد مخدر را بر عهده دارد و از نزدیک با وزارت های داخله ،زراعت ،و صحت عامه و
دفتر مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل ( )UNODCهمکاری مینماید .فعالیت های این وزارت بوسیله استراتژی ملی
کنترول مواد مخدر ( ،)NDCSرهبری می شود .بنا به پالن استراتژی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر ،در این استراتژی چهار
اولویت اساسی شناسایی و تعیین شده است:
1 .1درهم گسیختن پروسه تجارت مواد مخدر از طریق هدف قرار دادن قاچاقبران و حامیان آنان و از بین بردن اساسات
تجارت مواد مخدر؛
2 .2تقویت و ایجاد تنوع در معیشت های روستایی بطور قانونی؛
3 .3کاهش تقاضا برای استفاده از مواد مخدر و تداوی معتادین مواد مخدر؛ و
4 .4تقویت ادارات دولتی هم در سطح مرکز و هم در سطح والیات.
بر عالوه این چهار اولویت اساسی در این استراتژی هشت ساحه فعالیت نیز شناسایی شده است :آگاهی عامه ،همکاری های
منطقوی و بین المللی ،معیشت بدیل ،کاهش تقاضا ،تنفیذ قانون ،عدالت جرایم ،تخریب اراضی کوکنار و نهاد سازی.
قانون مبارزه علیه مواد مخدر که با فرمان رئیس جمهور در جدی1384تصویب شد ،از استراتژی ملی کنترول مواد مخدر حمایت
میکند .همچنین ماده  7قانون اساسی که در سال  1383توشیح گردید نیز درین زمینه چنین می نویسد“ :دولت از هر نوع اعمال
تروریستی ،زرع و قاچاق مواد مخدر و تولید و استعمال مسكرات جلوگیری می كند ”.وزارت عدلیه در زمینه تهیه پالن برای
مبارزه علیه مواد مخدر ،تیم عدالت جزایی را در این زمینه در حوت  1384ایجاد کرد تا به قضایای مربوط به مواد مخدر رسیده
گی کرده و در قسمت آموزش قاضیان ،څارنواالن و محققین کمک نماید.
دو اداره دیگر نیز در خصوص انفاذ آن قانون تحت نظارت معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله فعالیت مینماید .پولیس
مبارزه علیه مواد مخدر که قرار است طی چند سال آینده به نیروی  2000نفری افزایش یابد ،اساس ًا مسولیت عمده هماهنگی
اجرای قانون مبارزه علیه مواد مخدر و تحقیق و پیگیری از تخطی های قاچاق مواد مخدر را بعهده دارند .دارای چندین واحد
مرکزی بوده که توسط نهاد های بین المللی مانند واحد منع ملی ( )NIUو مرکز تحقیقاتی حساس ( )SIUنظارت میشوند ،آژانس
مواد مخدر ایاالت متحده امریکا رهبری این واحد ها را بعهده دارد .نیروی ویژه افغان یکجا با پولیس مبارزه علیه مواد مخدر
عملیات منع مواد مخدر را در سراسر کشور اجرا مینمایند.
از جمله پایه های استراتژی ملی مبارزه علیه مواد مخدر به معیشت بدیل اهمیت بیشتر داده شده است .درین برنامه ها برای
دهاقین و کارگران فرصت کشت دیگر محصوالت ارتزاقی ،مکانیزم دریافت قرضه ،کمک های تجارتی ،دسترسی به بازار و ایجاد
فرصت های کاری میباشد .برنامه های معیشت بدیل در کوتاه مدت تالش میورزد تا کسانی را حمایت کند که معیشت شانرا
بنابر خودداری از کشت مواد مخدر و یا منع اجباری ان از دست داده اند .پروژه های پول نقد در برابر کار شامل آن میباشد که
باعث بازسازی زیربنا های روستایی میگردد ،عواید بیشتری را ایجاد میکند و فعالیت های ارتقای مهارت ها را برای خانواده های
آسیب پذیر ارائه میکند .اقدامات انکشاف جامع روستا ها در برنامه های دراز مدت آن گنجانیده شده اند .برنامه تسهیل انکشاف
جامع روستایی و زراعتی ( )CARD-Fدر میزان  1389آغاز گردید ،اهداف معیشت بدیل و مبارزه علیه مواد مخدر را پیش میبرد.
دو هدف آن از این قرار اند“،کاهش خطر احیای کشت کوکنار در مراکز عمده اقتصادی افغانستان توسط ایجاد بدیل های پایدار
و امکان پذیر برای دهاقین جهت امرار معاش مشروع” و “اقدامات عمده برای رسیدگی به تنگنا های معیشت قانونی از طریق
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منابع اضافی پر کننده خال ها” میباشد.
طبق اسناد پروسه کابل ،پیامد مورد هدف برای مرحله سه ساله این برنامه یک مکانیزم آزموده و تصدیق شده برای انکشاف
منسجم زراعتی و روستایی در والیات و ولسوالی های منتخب میباشد .الی میزان  1389برنامه ابتدایی آن با بودجه  60میلیون
دالر برای بسته های انکشاف اقتصادی ( )EDPsبه سطح  13ولسوالی آغاز یافت ،اما پالن دارد تا در بیشترین ولسوالی های
کشور گسترش یابد .برنامه تسهیل انکشاف جامع روستایی و زراعتی برنامه حکومت افغانها بوده که از سوی وزارت زراعت،
آبیاری و مالداری و وزارت احیا و انکشاف دهات حمایت میشود ،دستورات استراتژیک و پالن های ساالنه آن توسط کمیته بین
وزارتی برهبری وزارت مبارزه علیه مواد مخدر تصویب میشود.
الی سال  1387فعالیت های مبارزه علیه مواد مخدر در این کشور تا حد زیادی شامل تخریب اراضی کوکنار یعنی تخریب فزیکی
محصوالت نبوده است .تخریب که صورت گرفته است توسط مرکز پالنگذاری و تفتیش تخریب اراضی کوکنار در وزارت مبارزه
علیه مواد مخدر طرح و توسط نیروی مرکزی تخریب کوکنار ( )PEFبا کمک های جامعه بین المللی انجام یافت .بعضی از
تخریب ها نیز از طریق برنامه تخریب به رهبری والی ها ( )GLEبه همکاری پولیس ملی افغانستان و اردوی ملی افغانستان
اجرا گردید .در  1388نیروی مرکزی تخریب کوکنار منحل گردید و توجه بیشتر باالی برنامه تخریب به رهبری والی ها برای
 1389معطوف گردید .جلسه گروه کاری تخریب هفته وار در وزارت مبارزه علیه مواد مخدر برگزار می شود و نماینده گان دولت
افغانستان ،بریتانیا ،آیساف و سازمان ملل در آن حضور می داشته باشند.
کمیته فرعی کابینه در مورد مبارزه علیه مواد مخدر متشکل از وزیر های مربوطه و نماینده گان سفارت و تمویل کننده گان
می شود .یک تعداد گروه های کاری استراتژی ملی کنترول مواد مخدر تحت حمایت وزارت مبارزه علیه مواد مخدر قرار داشته
و مبارزه علیه مواد مخدر نیز در اجندای گروه پالیسی عمل قرار دارد .گروه مشورتی مبارزه علیه مواد مخدر در روند استراتژی
انکشاف ملی شامل گردید.
برنامه های متعدد مبارزه علیه مواد مخدر از سوی مراجع متفاوت تمویل میگردد .از  1384الی  1387صندوق وجهی مبارزه علیه
مواد مخدر در راستای اجرای اهداف استراتژی ملی مبارزه علیه مواد مخدر تعهد نمود .اخیراً اقدام عملکرد خوب قمستی از بودجه
آنرا فراهم میکند که این مساعدت توسط وزارت مبارزه علیه مواد مخدر اداره شده و به والیاتی اهدا میشود که عاری از کوکنار
باقی مانده یا بسوی کاهش کشت کوکنار گام های را نهاده اند.

مجتمع جامعۀ مدنی افغانستان ()ACSF
www.acsf.af

مجتمع جامعۀ مدنی افغانستان شبکه گروه ها و فعالین جامعۀ مدنی میباشد .اين مجتمع زمينه بحث و گفتگو را مساعد ساخته و
هدف آن توسعه نقش جامعۀ مدنی در تصمیم گیری سياسی مي باشد .اين مجتمع در کنفرانس جامعۀ مدنی افغانستان که متصل
به کنفرانس بُن در اواخر سال  3108در بدهونیف کشور آلمان دایر شد ،ایجاد گردید .به اساس تقاضاي رهبران جامعۀ مدني،
در ابتدا این مجتمع از طریق بنياد صلح سويس حمایت می شد ،ولی از اواخر  1384بدین سو این مجتمع كام ً
ال مستقل شده
است .اين مجتمع  137عضو ،كه شامل  90سازمان و 47فرد و  315عضو همكار در زمينه هاي ارتقاي توانمندي هاي كاري،
آموزش هاي مدني ،حمایوی و رسانه هاي خبري ،دارد .هيئت مديره این متشکل از نُه نماینده است که هریک برای مدت دو
سال در مجلس عمومي ساالنه این مجتمع انتخاب می شود .در جریان سالهای  1381الی  1384مجتمع جامعه مدني به تطبیق
46

از الف تا یا

موافقتنامه بُن کمک کرد؛ و در جریان پروسه تسوید قانون اساسی در عرصه برنامه های آموزشی و دیگر کار های رسانه ای
و مدافعه مصروف بوده است .برعالوه برنامه های آگاهی عامه از چگونگی ثبت نام و رای دهی در انتخابات ریاست جمهوری
و پارلمانی نیز براه انداخته است .پس از میزان  1384این مجتمع راستای کاری اش را از خدمات آگاهی عامه در زمینه تقویت
ظرفیت سازمانی ادارات تغییر داده است .استراتژی نهاد مذکور باالی هماهنگ سازی و شبکه سازی ،ظرفیت سازی ،حمایت،
آموزش مدنی و تحقیقات تمرکز مینماید .در سال  1389موضوعات حکومتداری خوب ،حاکمیت قانون ،شفافیت و حسابدهی،
اشتراک و انکشاف نیز بدان افزوده شده اند.
مجتمع متذکره یک کتابخانۀ آموزش مدنی را اداره میکند و در  0931در نظر دارد تا کتابخانه مشابه را در دفاتر ساحوی در
والیات جالل آباد ،مزارشریف ،بامیان و گردیز نیز تاسیس کند .این مجتمع همچنان مجله جامعه مدنی را به دو زبان دری و
پشتو و خبرنامه ای را به لسان های انگلیسی ،دری و پشتو نشر مینماید .این اداره از یک تعداد موسسات بین المللی ،ادارات و
دول تمویل کننده تمویل میگردد.

مجموعه خدمات اساسی صحی ()BPHS
وزارت صحت عامه با همكاري تعدادی از سازمان های تمويل كننده برنامه مجموعه خدمات اساسی صحی را از اوايل سال
 1381طرح و تطبیق نموده است .اين برنامه روی دو هدف عمده متمرکز است .1 :تهیه و ارايه خدمات معیاری صحی كه اساس ًا
در تمام مراکز اولیه صحی ارایه میگردد .2 .بهبود ارایه خدمات صحي با دسترسي مساوی و متناسب با تراكم نفوس در مناطق.
مجموعه خدمات اساسی صحی ازین طریق به قیمت پائین ارایه شده و به علل اساسي مرگ و مير رسيده گي مي نمايد .این
برنامه عمدت ًا روی موارد و مشکالتی که زیادتر زنان و اطفال را متاثر می سازد ،متمرکز است .مطابق به اهداف انكشافي هزاره
افغانستان  ،هدف این برنامه رسانیدن خدمات اولیه صحي براي تمام افغانها بخصوص آنانیکه فقیر اند و در ساحات دور دست
و روستایی زنده گی می نمایند ،میباشد.
الی جدی  1388با موافقت سازمان های عمده تمويل كننده مخصوص ًا بانك جهاني ،ديپارتمنت انكشاف بين المللي امريكا،
كميسيون اروپا این وزارت با موسسات غير دولتي جهت ارايه خدمات اساسي صحي در اكثر واليات و با رياست صحت عامه
واليات در يك تعدادي از واليات ،قرار داد نموده است.
مجموعه فوق الذکر از طریق این تاسیسات صحی ارايه می شود .1 :پست های اولیه صحی  .2مراكز خدمات اولیه صحي .3
مراكز خدمات وسیع صحي .4 ،شفاخانه های منطقوی و  .5شفاخانه های ولسوالی همچنان بوسیله تیم های سیار در مناطق
دور دست .در این برنامه ،رشد كارمندان و نوسازي و بازسازي زيربنا های مراكز متذکره نیز شامل است .مجموعه مذکور
متخصصین فزیکی و مشاورین اجتماعی روانی را به مراکز صحی مشخص افزوده و نیز تداوی چشم را در لست خدمات اساسی
خویش افزوده است .تقریب ًا  57فیصد افغانها به فاصله یک ساعته از نزدیکترین کلینیک صحی قرار دارند( .گزارش NRVA
)2008-2007

مرکز اطالعات و رسانه های حکومت ()GMIC

www.gmic.gov.af

مرکز اطالعات و رسانه های حکومت منحیث یک نهاد افغان بر اساس فرمان رئیس جمهور در  1386تاسیس شد تا به
47

از الف تا یا

نیازمندی های اطالعاتی افغانها ،رسانه ها ،و سهمداران ملی و بین الملی رسیده گی صورت گیرد .مرکز مذکور هدفمند است تا
اعتماد مردم و سهمداران دیگر را از طریق فراهم نمودن اطالعات مناسب و بموقع؛ توزیعات دوامدار و منسجم؛ تسهیل اشتراک
هماهنگی و اطالعاتی میان ادارات فعال در حکومت افغانستان و رسانه های آزاد و ارتقای ظرفیت برای مدخل ارتباطات و
اطالعات حکومت تحکیم دهد.
این مرکز دارای دو رکن است :یکی برنامه ها و دیگری اداره .در بخش برنامه ها ،سه بخش اهداف مرکز مذکور را پیش می برد.
بخش ارتقای ظرفیت ،با اجرای فعالیت های آموزشی نظر به نیاز دفاتر ارتباطی دولت ظرفیت شانرا بلند می برد .بخش ارتباطات
رسانه ها مکانیزم های را ایجاد و تطبیق میکند تا جریان اطالعات از و به مردم و سهمداران افزایش یابد .بخش ارتباط عامه که
بخش آگاهی دهی این مرکز است مجموعه اطالعات سراسری و شبکه های توزیع معلومات را توسعه می بخشد که از طریق
آن مردم عام روی فعالیت ها و پیشرفت های حکومت آگاهی یافته می توانند .رکن اداره برنامه های متذکره را از طریق بخش
های مالی ،تدارک ،قوای بشری و امنیتی حمایت میکند

مركز منبع معلومات افغانستان در پوهنتون كابل ()ACKU
www.ackuaf.org

مرکز منبع معلومات افغانستان یک سازمان غیر انتفاعی بوده که در راستای جمع آوری و عرضه منابع و معلومات در عرصه های
اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی اجتماع افغان در گذشته ،حال و آینده و تسهیل تحقیقات که به چالش های ملیت سازی
افغانستان رسیده گی میکند ،فعالیت میکند .این مرکز با اضافه تر از  22000اثر (و مجموعه  55000نسخه چاپی) مجموعه جامع
آثار در رابطه به افغانستان در سطح منطقه تهیه میکند .این مرکز در سنبله 1384ایجاد گردید و قب ً
ال بنام مرکز منابع معلوماتی
اکبر ( )ARICیاد می گردید.
کلیه این آثار به لسان دري ،پشتو و لسان هاي مختلف غربي است .اینها شامل كتب و نشريات دولتي ،دفاتر سازمان ملل،
موسسات غير دولتي ،دانشمندان و اشخاص بين المللي است كه کار های عملي در خصوص فعاليت هاي صحي و زراعتي،
تحليل هاي سياسي ،اسناد عمده بين المللي كه در خصوص تالش براي حقوق زنان صورت گرفته ،قوانين جديد ،نشريات
كمياب زمان مجاهدين ،آثار ميراث هاي فرهنگي و ديگر آثار ادبي افغانستان را در بر مي گيرد .این مرکز دارای مجموعه های
تحقیقاتی میباشد که قبل از دوره جنگ اجرا گردیده بودند و دارای  25سی دی موسیقی فولکلور که توسط لویس دوپری باستان
شناس در سال های  ،1354 ،1349 ،1348و  700سی دی موسیقی فولکلور و تاریخ که توسط مارگریت میلز در جریان دهه
 1349جمع آوری گردیده بود ،میباشد.
اتاق مطالعه اين مركز با كمپيوتر و سهولت انترنت تجهیز شده است .محصلين ،استادان و پاليسي سازان به آسانی می توانند
ازین طریق منابع و آثار مورد عالقه خود را جستجو و دریافت نمایند .در بخش آثار صوتی و تصویری مطالب جديد خبري،
كست هاي مختلف در باره برنامه هاي كاري موسسات غير دولتي ،فيلم هاي جديد تاريخی ،نفوس و فرهنگ این کشور ،موجود
است .تسهیالت و اتاق مطالعه این مرکز در کتابخانه مرکزی پوهنتون کابل موقعیت دارد .این مرکز با بودجه  2میلیون دالر در
صحن پوهنتون کابل در حال اعمار است و توسط حکومت افغانستان تمویل میگردد و الی اوایل  1390تکمیل خواهد گردید.
این مرکز كتابخانه های سيار ( )ABLEرا نيز فعال نموده است .كتابخانه های سیار به منظور عرضه خدمات کتابخانه ای برای
مکاتب و مردم والیات ساخته شده اند و با همكاري مردم محل ،معلمين ،كارمندان موسسات غير دولتي ،دكانداران و مالها
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(امامان مساجد) فعالیت می نمایند .در این  150كتابخانه سيار ،کتب و نشریات مختلف در باره تاريخ ،محيط زيست ،روابط
خانواده و صحت در افغانستان شامل است .این مرکز که کتابخانه ها را در  28والیت تامین میکند یک سلسله كتاب هاي
دیگری را که به آساني قابل خوانش است چاپ نموده و به دسترس نو آموزان قرار می دهد .این کتاب ها روی مسایل اسالمی،
مواظبت از مادر و نوزاد و مالداري مي باشد .تا اکنون ،مرکز کتابخانه های سیار بیشتر از  185کتاب را به لسان دری و پشتو
چاپ نموده و اضافه از  137750کتاب تقریب ًا به  175مکتب ،مراکز اجتماعی و کتابخانه های شورای والیتی عرضه نموده است.

منبع معلوماتی  -کمک سازمان های تمویل کننده ()DAD
dadafghanistan.gov.af

دولت افغانستان به کمک برنامه انکشافی سازمان ملل منبع معلوماتی  -کمک سازمان های تمویل کننده را در ماه سرطان
 1381ایجاد کرد .هدف ازین منبع عرضه معلومات تازه در باره تمام پروژه های بودجه انکشاف ملی و پروژه های که در بودجه
شامل نیست ،میباشد .موقعیت ،سازمان های تمویل کننده و تطبیق کننده پروژه های انکشافی درین منبع ذخیره میباشد .آمرین
پروژه های ذیربط معلومات و اسناد مربوط به پروژه ها را می توانند از طریق وبسایت تسلیم نمایند که بعداً این معلومات به زبان
های دری و انگلیسی تهیه و ارایه می شود .اص ً
ال این منبع معلوماتی طوری دیزاین شده بود تا جریان کمک های سازمان های
تمویل کننده و پروژه های انکشافی و بشری در افغانستان را ثبت نماید .از آن همچنان به همین مقصد استفاده می شود ،ولی
از آنجاییکه دولت افغانستان بودجه ملی را وسعت می بخشد ،ازین منبع جهت تشکیل بودجه نیز استفاده می شود.

موافقتنامه بُن
در موافقتنامه بُن جدول زمانی برای ایجاد ادارات دایمی دولت طرح گردید و از آن بعنوان راهبردی برای ایجاد تشکیالت الزم
استفاده شده است ،البته تا زمانیکه نهاد های دایمی تاسیس می شد .نماینده گان گروه های مختلف افغانستان (به جز از طالبان)
این موافقتنامه را بتاریخ  14قوس  1380در ختم کنفرانس بُن که توسط سازمان ملل در آلمان دایر شده بود ،امضا کردند.
برگزاری لویه جرگه اضطراری و لویه جرگه قانون اساسی درین موافقتنامه طرح شد تا از آن طریق این کشور الی انتخاب یک
حکومت منتخب که به رای مردم آزادانه انتخاب شده باشد ،اداره و رهبری گردد .بر اساس آن حاکمیت کشور به سه مرحله
تقسیم شد :اداره موقت؛ دولت انتقالی افغانستان و حکومت منتخب افغانستان .باوجودیکه نا امنی ها روی زمان تطبیق طرح ها
تاثیر گذاشت ،با آنهم هر یک از آن طرح ها تطبیق گردید .بجز از بیرون کشیدن واحد های نظامی از کابل و دیگر مراکز که در
آن قوای حافظ صلح سازمان ملل حضور دارند ،دولت افغانستان و سازمان ملل موافقتنامه همه احکام این موافقتنامه را تطبیق
کرده اند .برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در عقرب  1383و انتخابات پارلمانی در میزان  ،1384آخرین رویداد های مهم
بودند که درین موافقتنامه طرح شده بود .در دلو  ،1384توافقنامه افغانستان جاگزین موافقتنامه بُن گردید.

نیرو های ائتالف ()CF

www.cjtf101.com, www.cstc-a.com

نیروهای ائتالف اصطالحی است که در مورد سازمان های نظامی تحت رهبری امریکا در افغانستان از سال  1380به کار میرود.
آنها از نیرو های آیساف متفاوت اند .نیروهای ائتالف ،ائتالف شمال را در قسمت سرنگون سازی رژیم طالبان در عقرب 1380
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کمک کرد .این سربازان بر اساس ماموریت عملیات آزادی بادوام ( )OEFبه فعالیت شان در افغانستان ادامه میدهند نیروهای
دفاعی افغان را شکل میدهند تا از این طریق بتوانند ثبات پایدار را در افغانستان حاکم کنند .نیروهای ائتالف از همکاران عمده
دولت افغانستان برای اجرای اصالحات در سکتور امنیتی می باشند .هرچند نیرو های غیر آیساف مربوط به ایاالت متحده خارج
از محوطه نظامی بنام نیرو های ائتالف یاد میشوند ،در فبروری  2004مجدداً تنظیم شده و بنام قوماندانی نیرو های مشترک
در افغانستان ( )CSTC-Aیاد میگردد .در  1383-84قوماندانی منطقوی به آیساف واگذار گردید که از والیات غرب و شمال آغاز
و در جوزای  1385فرماندهی والیات جنوبی انتقال یافت .فرماندهی مناطق شرقی در میزان  1385به آیساف انتقال نمود که
بدین ترتیب ،نیرو های آیساف مسولیت تامین امنیت تمامی افغانستان را بعهده گرفت .از میزان  1387بدینسو نیرو های ایاالت
متحده با همکاری نیرو های آیساف مسولیت  OEFرا برای مناطق شرقی بعهده گرفت .بعداز انتقال مسولیت به آیساف در
 ،1385قوماندانی نیرو های مشترک منحیث مرکز فرماندهی ائتالف غیر فعال گردید؛ باقیمانده نیرو های غیر آیساف که تحت
نیرو های مشترک  76نفری قرار گرفتند از سوی فرماندهی مرکزی ایاالت متحده ( )CENTCOMنظارت میشوند.
نیروهای ائتالف اخیرا در میزان  1387تحت عنوان نیروهای امریکا در افغانستان ( )USFOR-Aیاد گردیدند .نیروهای امریکا
در افغانستان تحت نظارت فرماندهی مرکزی ایاالت متحده ( )CENTCOMهستند در حالیکه آیساف تحت رهبری ناتو میباشد.
هرچند از میزان  1387هر دوی این نیروها تحت فرماندهی واحد قرار گرفته اند و جنرال دیوید دی مک کرنن افسر ارشد نظامی
ایاالت متحده رهبری نیروهای امریکا در افغانستان و متعاقبا فرماندهی ایساف را در جوزای  1387به عهده گرفت .در حمل
 1388جنرال استنلی مک کرستال به جای جنرال مک کرنن موظف گردید که بعد از برطرفی وی در سرطان  1389جنرال
دیوید پتریوس فرمانده گردید.
نیروهای امریکا در افغانستان برای تقویت هماهنگی و حمایت موثر امریکا از ماموریت نیروهای ایساف بوجود آمدند .هدف
این نیروها بهبود وحدت ایساف و تالش های تحت رهبری امریکا از طریق توحید فرماندهی و کنترل نیروهای امریکایی در
افغانستان میباشد .در دلو  ،1388تقریبا  135000سرباز در نیروهای امریکا در افغانستان تقرر گردیده اند .نیروهای امریکایی در
افغانستان دارای دو قرارگاه عمده فرعی می باشند:
•نیروهای رزمی مشترک  ،101که در پایگاه هوایی بگرام مستقر است مسوول مبارزه با تروریزم و عملیات های بازسازی
هستند؛ و
قوماندانی نیرو های مشترک در افغانستان ( )CSTC-Aکه در کمپ ایگیرس در کابل مستقر است ،بر مشارکت نیروهای ائتالف
در سکتور امنیتی افغانستان از جمله آموزش نیروهای امنیتی افغانستان نظارت میکند.
•ماموریت فینکس تحت کنترول قوماندانی نیرو های مشترک میباشد که مسولیت آموزش و تدریس اردوی ملی و پولیس
ملی را بعهده دارد
کارمندان ( )CSTC-Aاز ایاالت متحده بوده و عساکر کشور های دیگر ،مشاورین و مربیان ملکی نیز مشمول آن است.

نیرو های بين المللی حافظ صلح در افغانستان  -آیساف ()ISAF

www.isaf.nato.int
ماموریت نیرو های بین المللی حافظ صلح در افغانستان یا ایساف اینست تا با حکومت در زمینه تامین امنیت و ایجاد فضای
امن برای مردم این کشور با شمولیت نیرو های امنیتی ملی افغانستان همکاری کند .این نیرو با قطعنامه شماره  1386شوراى
امنيت ،مورخ  18حمل  ،1382مبتنی بر موافقتنامه بُن و به درخواست اداره موقت ،ایجاد و تأسيس گردید .آيساف ،یک نيروی
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چند ملتی است که بنابر تصميم سازمان ملل ،ايجاد شده ولی در چوکات نیرو های حافظ صلح سازمان ملل شامل نیست .مخارج
و مصارف نیرو های ايساف را سازمان ملل نه بلکه کشور های عضو می پردازند.
سازمان پيمان اتالنتيک شمالی یا ناتو رهبری این نیرو ها در سنبله  1382بر عهده گرفت که در آن زمان این ماموریت الی کابل
محدود بود .در عقرب سال  1382شورای امنیت گسترش ماموریت ناتو را فراتر از کابل تصویب نمود .تا حوت  1385رهبری
این نیرو ها میان کشور های عضو بطور نوبتی انتقال می یافت .در ابتدا رهبری این نیرو ها بعهده کشور های بریتانیا ،آلمان،
تركيه و هالند بود .در اواخر  1385نیرو های تامین امنیت آیساف بطور مشترک توسط کشور های عضو رهبری میگردد .و هر
کشور طوری که خود الزم بداند داوطلبانه در این زمینه سهم می گیرد .در  1389جنرال دیوید پتریوس به جای جنرال استنلی
مک کرستال فرماندهی نیرو های آیساف را بعهده گرفت.
ماموریت نیرو های آیساف از نیرو های ائتالف متفاوت است .ائتالف که در چارچوب عمليات آزادی جاويدان باعث سقوط
رژیم طالبان شد ،در زمینه پیگیری و تعقیب بقایای طالبان و القاعده است .در آغاز آیساف تنها در تامین امنیت شهر کابل ولی
ائتالف امنیت دیگر ساحات کشور را بر عهده داشت .ولی از سال  1382هدف نهایی این بود تا با گسترش فعالیت های آیساف
و متحد ساختن این نیرو ها مرکز واحد رهبری بوجود آید .بنابرین در جریان سالهای  1383و  1385آیساف مسوولیت رهبری
تیم های بازسازی والیتی را بر عهده گرفت .در  13میزان  1385قوماندانی نواحی شرق نیز برای آیساف واگذار شد و مسوول
تامین امنیت سراسری شد و رهبری  25تیم باز سازی والیتی را به عهده گرفت .همچنین نیرو های آیساف برنامه تامین روابط
و عملیاتی را پیش می برد که یک نفر مشاور در کندک های اردوی ملی می فرستد .در سنبله  1387مسوولیت رهبری امنیت
کابل را به نیرو های امنیتی ملی سپرد.
ساختار کلی این نیرو ها شامل دو نماینده گی مستقر در کابل ،نیرو های هوایی که برای عملیات هوایی مسوول هستند،
قوماندانی های منطقوی برای پنج منطقه (مرکز ،شمال ،غرب ،جنوب و شرق) ،پایگاه های توزیع خدمات و تیم های بازسازی
والیتی میباشد .شورای اتالنتيک شمالی که مرجع تصميم گيرنده است ،به مشوره کشور های غـير عـضو که در نیروی آیساف
شامل اند ،به این نیرو ها مشورت های سیاسی ارائه میکند.
در میزان  1388سازمان پیمان اتالنتیک شمالی توافق نمود تا ساختار فرماندهی نیرو های آیساف را هماهنگ سازد تا با افرایش
مسوولیت های نیرو های آیساف همساز باشند .در جدی  1388نماینده گی جدید متوسط ایجاد گردید تا تالش های آیساف را
از طریق جدا ساختن عملیات نظامی سیاسی و عملکرد روزمره موثر سازد .فرماندهی جدید آیساف شامل یک نماینده گی فوقانی
استراتژیک مرکزی است .مرکز فرماندهی آیساف تحت رهبری جنرال پتریوس دارای چهار ستاره بوده و دو مرکز فرعی دیگر
با سه ستاره بنام ماموریت آموزشی ناتو در افغانستان ( )NTM-Aو قوماندانی مشترک آیساف ( )IJCمیباشد که هر سه مرکز در
کابل موقعیت دارد.
تحت ساختار جدید ،مرکز (( )COMISAFچهار ستاره) باالی جنبه های استراتژیک نظامی سیاسی ماموریت آیساف تمرکز
مینماید ،و عملیات آیساف را با فعالیت نهاد های افغان و بین المللی هماهنگی میسازد .این مرکز همزمان نقش رهبر آیساف
و نیرو های ایاالت متحده را در افغانستان بعهده دارد ،بنابراین عملیات آیساف و علیات تامین صلح ایاالت متحده را هماهنگ
میسازد .مرکز مذکور مسولیت فرماندهی  ،IJCقوماندانی ماموریت آموزشی ناتو و عملیات ویژه ناتو ( )SOEرا بعهده دارد.
قوماندانی مشترک  COMIJCتوسط جنرال سه ستاره دیوید م رودریگز رهبری میشود که مسول اجرای عملیات تکتیکی روزمره
سرتاسری در افغانستان میباشد .قوماندانی منطقوی ،تیم های بازسازی والیتی ،و مجرئین تیاتر تحت فرماندهی این مرکز قرار
دارند .بعالوه وی عملیات آیساف و نیرو های امنیتی افغانستان را هماهنگ میسازد و نقش فرمانده آیساف و ایاالت متحده را
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بعهده دارد .الی جدی  1389نیروی مجموعی آیساف تقریب ًا  130930سرباز بود 48 .کشور که به این ارتش مساعدت میکند
عبارت از :آلبانيا ،استرالیا ،اطریش ،آذربايجان ،بلجيم ،بوسنیا و هرزیگوینا ،بلغاريا ،کانادا ،کروايشيا ،جمهوری چک ،دنمارک،
استونيا ،فنلند ،فرانسه ،جورجیا ،آلمان ،يونان ،هنگری ،آيسلند ،آيرلند ،ايتاليا ،اردن ،کوریا ،التويا ،ليتوانيا ،لوکزامبورک ،ماسيدونيا،
مالیزیا ،منگولیا ،هالند ،زيالند جديد ،ناروی ،پولند ،پرتگال ،رومانيا ،سنگاپور ،سلواکیا ،سلوينيا ،اسپانيا ،سويدن ،ترکيه ،تونگا،
اکراین ،امارات متحده عرب ،بریتانیا و اياالت متحده امريکا.

هماهنگی کمک های بشری ()CHA

www.cha-net.org
هماهنگی کمک های بشری موسسه غیر انتفاعی ایست که در سال  1365تاسیس گردیده است .ماموریت عمده آن فراهم
نمودن کمک های عاجل برای قربانیان جنگ در منطقه میباشد تا به اصالح زنده گی شهری و روستایی کمک شود و با
اجتماعات بخاطر انکشاف پایدار در افغانستان کار صورت گیرد.
این اداره عملیات خویش را در دو ولسوالی والیت فراه آغاز نمود اما بزودی به هشت والیت دیگر کابل ،کندهار ،بلخ ،هرات،
غور ،فاریاب ،پروان و کاپیسا نیز گسترش یافت .این داراه تقریب ًا  2000کارمند استخدام نموده که یکی از بزرگترین موسسه های
داخلی را در افغانستان تشکیل نموده است .این موسسه اکنون دارای چهار بخش میباشد که ،معارف ،زراعت ،صحت وارتقای
ظرفیت میباشد .این اداره همراه با موسسه برای انکشاف قوای بشری ( )OHRDو موسسه رسانه ای سبا ( )SMOبخشی از
شبکۀ بنام همکاران انکشافی است (از نومبر  2010بدینسو که ثبت نام رسمی تا هنوز متاخر است).
فعالیت های این اداره در سال  1385شامل پروژه ارتقای ظرفیت برای انکشاف همبسته معیشت در فراه ،هرات ،پروان و غور
میشد و هدفمند بود تا خدمات اساسی صحی را در ساحات که برنامه ملی رسیده گی نمی تواند ،تطبیق کند .در سال 1386
اداره مذکور با گروه ایجاد سیستم های حمایوی به معلمین پیوست و مستقیم ًا با وزارت معارف جهت پیشرفت بخشیدن معلمین
مکاتب ابتدائیه و متوسطه در کندهار و هرات کار نمود .در سال  1387و  1388کار خویش را در بخش معارف توسط تمویل
نمودن معارف برای افغانستان ،تاسیس کمپاین معارف جهانی و تطبیق برنامه کیفیت تعلیم برای معلمین در کابل و پروان ادامه
می دهد.
در  1390با پیروی از گام های دیده بان معارف اداره مذکور همچنان دیده بان خدمات اجتماعی افغانستان را ایجاد خواهد کرد.
بحث های آغاز پروژه مشترک با موسسه رسانه ای سبا در رابطه با برنامه تحصیل از راه دور در مناطق روستایی/ناامن نیز جریان
دارد که بر تعلیم متوسطه دختران تمرکز خواهد داشت .این اداره از جانب آکساف نویب ،اداره انکشاف بین المللی ایاالت متحده،
اتحادیه اروپا ،كميشنري عالي سازمان ملل در امور پناهنده گان ،دفتر یونسف ،اداره انکشاف بین المللی کانادا ،دفتر اکتید ،دفتر
مدیرا ،جایکا ،سفارت جاپان ،کمک کلیسای ناروی ،دفتر ایکو ،وزارت صحت عامه ،و وزارت احیا و انکشاف دهات تمویل میگردد.

هیئت انکشاف و تحلیل پالیسی ()PADD

هیئت انکشاف و تحلیل پالیسی در ریاست پالن وزارت مالیه هدفمند است تا پژوهش و تحلیل های با کیفیتی را به دولت ارائه
کند تا رویکردی را در راستای حکومتداری حمایت کند که مبنی بر شواهد باشد .این هیئت در جوزای  1388تحت اداره وزیر
مالیه تاسیس گردید ،و خال ها و موانع را در راستای تطبیق پالیسی های حکومت بشمول استراتژی انکشاف ملی شناسایی
مینماید .توقعاتی وجود دارد که ایجاد چنین مقام باعث انکشاف برنامه ها ،پالیسی سازی و تطبیق و نظارت میگردد .جهت کسب
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این اهداف ،هیئت مذکور باید موارد ذیل را در نظر گیرد:
•اجرای مطالعات دقیق پالیسی در رابطه با انکشاف اجتماعی اقتصادی و اصالحات حکومتداری ،اصالح بودجه و مدیریت
مالی ،تدارکات ،گمرک و عواید عامه
•بازبینی از عرضه خدمات توسط وزارت مالیه به سطح مرکز و والیات
•ارائه پروپوزل ها جهت ثبات سیستم مالی
•ارائه گزارشات و بازنگری های عمده درمورد مسایل توسعوی در تمامی سکتور ها بشمول حکومتداری خوب در وزارت
مالیه
•پژوهش و تحلیل پالیسی های فعلی و آینده در رابطه با تطبیق استراتژی انکشاف ملی
•کمک به تحلیل و گزارشات تطبیق پیشرفت استراتژی انکشاف ملی مربوط به  22برنامه اولویت ملی و پالن های انکشاف
والیتی
•بازنگری از اصالحات جهت توانمند سازی کمک های بودجوی از طریق دولت قسمیکه در کنفرانس کابل تعهد گردید
•تبادله دانش و تسهیل بحث پالیسی عامه با همکاران عمده از نهاد های پژوهشی پالیسی/علمی ،سکتور خصوصی و جامعه
مدنی
•اجرای مطالعات جهت افزایش سرمایه گذاری سکتور خصوصی
•ارائه پیشنویس برای سازمانی ساختن پالیسی ها
معاونیت وزارت مالیه ،کمیته فرعی کابینه در مسایل اقتصادی ،کمیته هماهنگی دولت ،بورد مشترک انسجام و نظارت ،وزیر
مالیه ،و وزرای هماهنگی کلستر ها از جمله بهره برداران این هیئت میباشند.

هیئت پولیس اتحادیه اروپا در افغانستان ()EUPOL

www.eupol-afg.eu
هیئت پولیس اتحادیه اروپا در افغانستان برای کمک به دولت افغانستان در قسمت ایجاد نیروی پولیس که به حقوق بشر احترام
قایل است و همچنان برای اصالح وزارت های داخله و عدلیه تاسیس گردید .ماموریت آن همکاری به ترتیب دهی پولیس ملکی
پایدار و موثر است که بتواند با سیستم وسیعتر عدلی جرایم تحت ملکیت افغان ها به تماس باشد.
این اداره مقامات افغان را به سطح وزارت ها ،منطقه ،والیات و ولسوالی در شش بخش مشورت و آموزش می دهد :این بخش ها
عبارت از ترتیب پولیس استخبارات ،حلقه فرماندهی پولیس ،کنترول و ارتباطات ،تحقیقات جنایی ،استراتژی ضد فساد ،ارتباطات
پیگرد قانونی پولیس ،و حقوق بشر و توسعه جندر میان پولیس ملی افغان میباشد .خارج از کابل کارمندان این اداره به چندین
تیم های بازسازی والیتی منصوب گردیده اند .اساس ًا این ماموریت پروژه آزمایشی بود که در جوزا  6831توسط شورای اتحادیه
اروپا از طریق پالیسی عمومی امنیتی و دفاعی ( )CSDPآغاز بکار کرد ،که ممالک اروپایی را قادر می سازد که در قسمت مدیریت
بحران نظامی و ملکی بطور دسته جمعی فعالیت کنند.
اساس ًا فرمان این ماموریت برای سه سال الی جوزای  1389بود .در ماه می  2010اتحادیه اروپا فرمان ماموریت را الی 10جوزای
 1392تمدید نمود .اکنون این ماموریت تقریب ًا دارای  290کارمند بین المللی و  169کارمند داخلی است .بودجه آن الی سنبله
 1389به  54میلیون یورو (تقریب ًا  7.میلیون دالر) می رسید که توسط  23مملکت اتحادیه اروپا (که آلمان بزرگترین تمویل کننده
بود ) بشمول کانادا ،کروشیا ،ناروی و زیالند جدید تمویل شده بود .در سرطان  1389جنرال جوکا ساولنین از کشور فنلند بجای
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فرمانده پولیس کای وترپ از دنمارک رئیس این ماموریت گردید.

نیروهای ملی امنیتی افغانستان ()ANSF
نيروهاي ملي امنيتي افغانستان شامل اردوي ملي و پوليس ملي افغانستان است.

سازمان ملل در افغانستان

سیستم سازمان ملل در افغانستان توسط دفتر یوناما و بیش از  31اداره و برنامه های سازمان ملل پیش برده میشود .فعالیت های
بشر دوستانه و انکشافی سازمان ملل ،همچنین نهاد های بین المللی مالی دیگر چون بانک جهانی ،صندوق بین المللی پول و
بانک انکشاف آسیایی و موسسه بین المللی مهاجرت تحت چتر تیم سازمان ملل در کشور ( )UNCTقرار دارند .بودجه ساالنه
سازمان ملل در افغانستان در حدود  4میلیارد دالر میباشد.

هرچند سازمان ملل از دهه  1960بدینسو در افغانستان حضور دارند ،ماموریت اخیر آن از  2002بعد از موافقتنامه بن و تصویب
قطعنامه  1401شورای امنیت بتاریخ  8حمل  1381آغاز گردید .فرمان یوناما هفت بار تمدید گردیده است .این قطعنامه یوناما و
نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل را وامیدارد تا در قسمت امنیت ،حکومتداری ،و انکشاف اقتصادی ،و همکاری های منطقوی
و در راستای اجرای تعهدات ذکر شده در کنفرانس لندن و کنفرانس کابل حمایت نماید .این ماموریت به روند صلح در این کشور
مشوره های سیاسی و استراتژکی را ارایه نموده ،دفاتر ،حقوق بشر را ترویج و از لحاظ تخنیکی کمک نماید و تضمین کند که
فعالیت های انکشافی و بشردوستانه سازمان ملل با حکومت افغانستان هماهنگی داشته باشد.
در ضمن وظایف فوق الذکر یوناما تالش هایش را بر انتخابات ،صلح و ادغام مجدد ،هماهنگی منطقوی و انسجام کمک ها
متمرکز مینماید .در سال های گذشته این اداره در این ساحات فعالیت کرده است :بهبود هماهنگی میان سازمان های تمویل
کننده و دولت از طریق بورد مشترک انسجام و نظارت ،گروه پالیسی عمل و آیساف؛ حل و فصل مشکالت و منازعات در سطح
والیات ،ایجاد بحث در باره تلفات ملکی ،توسعه روند تشخیص تلفات ،تائید و یا عدم تائید استخدام افسران ارشد در پولیس
ملی افغانستان در زمینه های نقض حقوق بشر و جرایم که اینکار جز روند اصالحات معاش و رتبه بوده است ،و برای رفورم
در وزارت داخله و اجرا و ارتقای استراتژی انکشاف ملی .ضمن اینکه سازمان ملل در راستای اجرای اهداف هزاره انکشاف و
استراتژی انکشاف ملی تعهد نموده است ،ادارات انکشافی و بشردوستانه سازمان ملل طبق قطعنامه مربوطه در ساحات تخصصی
خویش فعالیت میکنند.
ماموریت سازمان ملل توسط ستیفن دی مستورا نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل که در ثور  1389به این سِ مت موظف گردید
رهبری میگردد .این دفتر مسولیت راهنمایی پالیسی و تصمیم گیری ها را برای بخش سیاسی این ماموریت بعهده دارد ،بعالوه
با حکومت ،نیرو های ائتالف و نیرو های آیساف ارتباط برقرار مینماید .دفتر نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل دارای دو معاون
و تعدادی از مشاورین ویژه در امور حقوق بشر ،جندر ،مواد مخدر ،حاکمیت قانون ،پولیس ،نظامی و مسایل حقوقی و ارتباطات
میباشد .معاونین دو بخش از فعالیت های یوناما را پیش میبرند که امور سیاسی و امور انکشافی و بشردوستانه میباشد .رئیس
کارمندان دفتر یوناما مسولیت انسجام دو بخش متذکره را بعهده دارد.
تیم سازمان ملل در کشور ( )UNCTتمامی ادارات سازمان ملل ،برنامه ها و فند های آنرا و ریاست های سکرتریت سازمان ملل
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را در افغانستان دور هم قرار میدهد .اینها شامل یک تعداد ادارات سازمان ملل میشود که از طریق برنامه ها وفعالیت های دیگر
در افغانستان مشغول کار اند اما دفتری در این کشور ندارند .دفتر سازمان ملل در رابطه با ایدز ،موسسه جهانی تجارت و کنفرانس
سازمان ملل در مورد تجارت و انکشاف مشمول آن است .ادارات ،برنامه ها و فند های سازمان بخش انکشافی و بشردوستانه
آنرا در افغانستان تشکیل میدهد و بخش انکشافی ،بازسازی و بشردوستانه فرمان یوناما را پیش میبرند.
دفاتر ساحوی سازمان ملل در  34والیت مستقر اند .تالش های مشترک کارمندان سازمان ملل ظرفیت سازی حکومت محلی
را حمایت میکنند و ایجاد صلح و ادغام مجدد و همچنان تقویت جامعه مدنی را به سطح ولسوالی ها تشویق میکند .دفاتر فرعی
و نمایندگان پروژه های یوناما و كميشنری عالی سازمان ملل در امور پناهنده گان ،سازمان غذایی جهان و دفتر یونسف در
والیات متعددی وجود دارد ،درحالیکه ادارات دیگر آن برنامه هایشانرا از طریق دوایر همکار در داخل کشور عملی میسازند .دفتر
یوناما برعالوه دفتر مرکزی آن در کابل دارای هشت دفتر ساحوی در کابل ،کندهار ،هرات ،مزارشریف ،جالل آباد ،کندز ،بامیان
و گردیز میباشدو  15دفتر والیتی آن در دایکندی ،جوزجان ،میمنه ،سرپل ،فیض آباد ،پلخمری ،تخار ،خوست ،ارزگان ،زابل،
نیمروز ،فراه ،بادغیس ،غور و کنر قرار دارد .دفتر دیگر آن در غزنی در نظر گرفته شده است .دفاتر ارتباطی آن در تهران و اسالم
آباد فعالیت های این ماموریت را در منطقه هماهنگ میسازد.
جهت پاسخ به چالش های انکشافی ،بشردوستی و سیاسی در افغانستان و حمایت حکومت UNCT ،در چارچوب همبسته
استراتژیک  ISFو چارچوب کمک های انکشافی سازمان ملل ( )UNDAFاز  2010الی  2013قرار دارد .چارچوب اول جهت
استراتژیک سازمان ملل را در افغانستان نشان میدهد ،و هماهنگی میان تمامی بخش های انکشافی ،بشردوستی و سیاسی
سازمان ملل را تامین میکند ISF .از جانب  UNDAFکه یک چارچوب پالنگذاری برنامه های سازمان ملل در افغانستان
است حمایت میشود .باید یادآوری کرد که چارچوب مذکور هرچند عملکرد های سیستم سازمان ملل را به سطح کشور شرح
میدهد ،جاگزین برنامه های مختص به هر اداره نمیباشد .جنبه های بشردوستانه برنامه های سازمان ملل توسط پروسه منسجم
درخواست اداره میشود.
چارچوب دومی که از  1389الی  1392ادامه خواهد داشت در قوس  1388آغاز گردید .سی و سه عضو تیم سازمان ملل مشترک ًا
با مشوره همکاران ملی و بین المللی چارچوب متذکره را آماده ساختند تا به ستراتژی انکشاف ملی افغانستان کمک کنند .این
چارچوب به سه بخش اولویت می دهد .1 :حکومتداری ،صلح و ثبات  .2معیشت پایدار ،زراعت ،مصونیت غذایی و فرصت های
در آمد  .3خدمات اساسی اجتماعی ،صحت ،تعلیم ،آب و حفظ الصحه.
دفتر یوناما و برنامه انکشافی سازمان ملل بخش اول را بعهده دارند و مركز عمليات ماين پاكي ،برنامه انکشاف صنعتی ملل
متحد ،دفتر هبیتات ،موسسه بین المللی مهاجرت ،یونیفم ،یونسف ،موسسه بین المللی کار ،صندوق وجهی نفوس سازمان ملل،
دفتر سازمان ملل برای جرایم و مواد مخدر نیز در آن مشغول اند .سازمان خوراکه و زراعت سازمان ملل بخش دوم را پیش
میبرد و موسسه بین الملی کار ،یونیفم ،یونسف ،برنامه انکشافی سازمان ملل نیز در بخش معیشت مشغول کار اند .این ساحه
کاری متمم تالش های حکومت در راستای حمایت سواد آموزی و آموزش های حرفوی ،مکاتب ابتدائیه ،ثانوی و عالی خواهد
بود .همچنان  UNCTبخش خدمات و سیستم های صحی و آب آشامیدنی و حفظ الصحه را پیش میبرد .طبق فرمان صندوق
وجهی نفوس سازمان ملل ،یونسف و یونسکو مشترک ًا روی این بخش کارمیکنند و سازمان صحی جهانی ،موسسه بین المللی
غذایی ،یونیفم و دفتر مهاجرت نیز در آن سهم میگیرند.
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 26اداره سازمان ملل که شامل این چارچوب اند قرار ذیل اند:
هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان ( ،)UNAMAسازمان زراعتی و مواد غذایی سازمان ملل ( ،)FAOبرنامه اسکان بشر
سازمان ملل ( ،)UN-HABITATموسسه کار بین المللی ( ،)ILOموسسه بین المللی مهاجرت ( ،)IOMصندوق وجهی و بین
المللی پول ( ،)IMFدفتر سازمان ملل برای انسجام کمک ها به افغانستان ( ،)UNOCHAبرنامه انکشافی سازمان ملل
( ،)UNDPبرنامه محیط زیست سازمان ملل ( ،)UNEPموسسه علمی ،فرهنگی و تعلیمی سازمان ملل (،)UNESCO
صندوق وجهی نفوس سازمان ملل ( ،)UNFPAکمیشنری عالی سازمان ملل برای امور مهاجرین ( ،)UNHCRصندوق
سازمان ملل برای حمایت اطفال ( ،)UNICEFبرنامه انکشاف صنعتی ملل متحد ( ،)UNIDOصندوق انکشافی سازمان
ملل برای زنان ( ، )UNIFEMشبکه معلومات منطقه منسجم سازمان ملل ( ،)UNIRINمركز عمليات ماين پاكي سازمان
ملل براي افغانستان ( ،)UNMACAدفتر سازمان ملل برای جرایم و موادمخدر ( ،)UNODCکمیشنری عالی سازمان
ملل برای حقوق بشر ( ،)UNOHCHRدفتر خدمات پروژه وي سازمان ملل ( ، )UNOPSبرنامه بین المللی مواد غذایی
( ،)WFPموسسه بین المللی صحی ( ،)WHOبانک جهانی ( ،)WBبانک انکشافی آسیایی ( ،)ADBکنفرانس سازمان ملل
روی تجارت و انکشاف ( ،)UNCTADبرنامه مشترک سازمان ملل در مورد HIV/AIDS
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مقدمه

پس از سقوط رژیم طالبان در سال  1380خورشیدی ،رهبران تنظيم ها و گروه های افغان در کنفرانسی که به میزبانی ملل متحد
در شهر بُن آلمان داير گردید ،دور هم جمع گرديدند که در آن موافقتنامه بُن به امضأ رسید .اين موافقتنامه اداره موقت افغانستان
را مبتنی بر جدول زمانی معین شده ،جهت تأسيس مجدد ادارات دايمی دولت (دولت منتخب ،دربر گیرنده جنسیت های مختلف،
چند ملیتی ،و کامأل مردمی) در جریان دو سال و نیم در افغانستان ،تعیین نمود .لويه جرگه اضطراری جوزای  1381با صالحیت
انتقال ،جایگزین اداره موقت افغانستان گردیده و حامد کرزی را به حیث رئیس دولت  -و در نبود قوه مقننه در افغانستان  -به
حیث رئيس مؤقت حکومت در دولت اسالمی انتقالی افغانستان انتخاب نمود.
مطابق جدول زمانی تعيين شده در بُن ،لويه جرگه قانون اساسی از تاريخ  23قوس  1382الی  14جدی  1383خورشیدی دایر و
پس از بحث و مذاکرات ،قانون اساسی جدید را تسوید و تصويب نمودند .در قانون اساسی آمده است که مقام رياست جمهوری با
دو نفر معاونین نامزد ،شورای ملی که شامل دو مجلس یعنی ولسی جرگه (مجلس نماينده گان) و مشرانو جرگه (مجلس اعيان)
است بطور آزاد انتخاب می شوند .درين قانون آمده است که در سطح والیات و ولسوالی ها انتخابات شورای والیتی ،ولسوالی،
قریه بطور آزاد داير شده و واليان و شاروال ها توسط رئيس جمهور انتصاب و تعيين مي گردند.

در انتخابات ریاست جمهوری که به تاریخ  18میزان  1383برگزار شد ،حامد کرزی با کسب  55فیصد رای ،بحیث اولین رئیس
جمهور منتخب مردم انتخاب شد .وی به تاریخ  16قوس  ،1383طئ مراسمی ،حلف مقام ریاست جمهوری را بجا آورد و
جمهوری اسالمی افغانستان بطور رسمی جایگزین دولت انتقالی افغانستان گردید .قرار شد انتخابات شورای ملی ،والیتی و شورا
های ولسوالی همزمان با انتخابات ریاست جمهوری دایر گردند اما بنابر مشکالت فنی و امنیتی به تاخیر افتاد .بالخره انتخابات
ولسی جرگه و شورا های والیتی در  27سنبله  ،1384تدویر یافت .انتخابات دیگر ریاست جمهوری و شورا های والیتی در سال
 1388با روند جنجال برانگیزی دایر گردید که منتج به ریاست جمهوری حامد کرزی برای بار دیگر شد.

دولت در افغانستان
قوه اجرائيه
قوه اجرائیه دولت مرکزی افغانستان شامل دفتر رئیس جمهور ،دو معاون رئیس جمهور ،لوی سارنوال 26 ،وزیر؛ و چندين ارگان
مستقل و دیگر ادارات دولت مرکزی است (به ساختار تشکیالتی صفحه ؟؟؟ مراجع کنید) .رئیس جمهور توسط آرای سری و
مستقیم مردم برای  5سال انتخاب مي گردد و مي تواند دو بار به اين سمت نامزد گردد .نامزد هاي رياست جمهوري اسامی دو
نفر از معاونین خود را قبل از انتخابات ریاست جمهوری ،اعالم مي نمايند .رئیس جمهور؛ رئیس دولت ،رئیس شورای وزیران ،و
سر قومندان اعلی قوای مسلح کشور است.
تشکیل دفتر رئیس جمهور شامل دفتر رئیس جمهور ،شورای امنیت ،دفتر مطبوعات؛ و ریاست اداره امور میگردد که در امور
خدمات تهیه و تدارکاتی و مالی حامی دفتر رئیس جمهور ،معاونین رئیس جمهور ،و مشاوران رئیس جمهور میباشد.
رئیس جمهور؛ وزیران ،داد ستان ُکل ،رئیس عمومی بانک مركزي ،اعضای ستره محکمه ،رئیس امنیت ملی رئیس سره میاشت
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را نامزد میکند .بعدأ نامزدان باید از شورای ملی رای بدست بیاورند ،و در صورت عدم اخذ رای اعتماد از شورای ملی قادر به اخذ
سمت شان نمیگردند .از جمله  24نامزد وزیر معرفی شده توسط رئیس جمهور در ماه جدی  ،1388تنها  7تن آن موفق به اخذ
رای اعتماد از شورای ملی گردیدند .و در مرحله بعدی ،از  17وزیر پیشنهادی  10تن آنها موفق به اخذ رای اعتماد نگردیدند.
بر اساس قانون اساسی افغانستان ،تمام دیگر سمت های اجرائیوی مشمول معاونین ریاست جمهوری ،شهردار کابل ،و روئسای
بیشتر کمیسیون ها توسط رئیس جمهور منصوب میگردند و نیاز به اخذ رای اعتماد از شورای ملی ندارند.

قوه مقننه
شورای ملی
مبتنی بر قانون اساسی سال  1383افغانستان ،شورای ملی یا پارلمان این کشور ،متشکل از دو مجلس – مجلس نماینده گان
(ولسی جرگه) و مجلس اعیان (مشرانو جرگه) است .شورای ملی جديد نخستين بار در ماه میزان  ،1384پس از انتخابات سنبله
همان سال ،گرد هم آمدند.
اعضای ولسی جرگه در حوزه های انتخاباتی والیات توسط مردم برای مدت  5سال انتخابات میشوند .اکنون در ولسی جرگه
 249کرسی وجود دارد و مبتنی بر قانون اساسی افغانستان حد اکثر کرسی ها در ولسی جرگه  250بوده می تواند .کرسی های
ولسی جرگه مربوط والیات بر اساس نفوس آن والیات توزیع می گردد (به جدول ص .؟؟؟ مراجعه کنید) .در قانون اساس آمده
است که اوسط  2کرسی در هر والیت ،مجموعأ  68کرسی ،برای زنان تخصيص يافته است .همچنان 10 ،کرسی برای کوچی
ها ،از جمله  3کرسی برای کوچی های زن ،اختصاص یافته است.
مشرانو جرگه داراي  102عضو بوده که بطور انتخابی البته بطور غیر مستقیم از میان اعضای منتخب شورای های والیتی و
ولسوالی ها و تعدادي هم بطور انتصابی توسط رئیس جمهور ،تعیین مي شود .اعضای منتخب دو حصه و اعضاي منتصب سومين
حصه اين مجلس را تشكيل مي دهد .قانون اساسی انتخاب و انتصاب اعضای مشرانو جرگه را قرار ذیل تصریح می نماید:
•	

هر شورای واليتی يک عـضو را برای مدت چهار سال انتخاب مي نمايد؛

•	

از ميان شوراهای ولسوالی در هر واليت يک عضو برای مدت سه سال انتخاب مي گردد؛ و

ثلث متباقی اعضأ را رئيس جمهور از ميان متخصصين و رجال برجسته برای مدت پنج سال انتصاب مي نمايد (به شمول دو
نماينده معيوبين و معلولين و دو نماينده کوچی ها) .پنجاه فيصد آنانيکه توسط رئيس جمهور انتصاب مي گردند ،زنان می باشند.
باوجودیکه در قانون اساسی افغانستان در مورد برگذاری انتخابات شورا های ولسوالی ذکر گردیده است اما تا هنوز این انتخابات
تدویر نیافته اند .بن ًا به منظور پر نمودن کرسی های که مربوط به اعضای این شورا ها می شود یک راه حل موقتی پیشنهاد
شده است .یعنی شورا های والیتی دو نفر از اعضای خود را برای مشرانو جرگه انتخاب می کنند ،یک نفر برای مدت  4سال و
یک نفر برای مدت  3سال با در نظرداشت حفظ نسبت  ،2:1یک سوم حصه اعضای این مجلس بطور انتصابی ،تعیین گرديده
اند .با اینکه پنج سال از این موضوع میگذرد مگر هنوز هم موضوع انتخابات شورا های ولسوالی ها مبهم مانده و هنوز هم به
تعویق افتاده است .این شکل موقت تشکیل مجل اعیان الی انتخابات بعدی شورای ملی ،و تشکیل و تدویر انتخابات شورا های
61

دولت افغانستان

ولسوالی ها برجا خواهد ماند.
اعضای شورای ملی باید افغان باشند .افراد در زمان نامزدي به انتخابات ولسی جرگه باید  25سال عمر داشته و نامزدان براي
مشرانو جرگه در زمان نامزدي باید  35سال عمر داشته باشند .در عين وقت ممكن نيست تا یک نفر عضويت هر دو مجلس
را دارا باشد.
در جريان یک سال ،شورای ملی دو بار جلسات عادی خود را دایر می نماید .یک دور این شورا  9ماه می باشد .جلسات شورای
ملی بروی عامه مردم باز است مگر اینکه حد اقل  10نفر از اعضای شورا و یا شخص رئیس شورا ،تقاضای تدویر سری مجلس
را نمایند.
بر اساس ماده  90قانون اساسی افغانستان ،شورای ملی دارای صالحیت های ذیل است:
•	

تصویب ،تعدیل یا لغو قوانین و یا فرامین تقنینی؛

•	

تصویب برنامه های توسعه وی اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،و فناوری؛

•	

تصویب بودجه دولتی و اجازه اخذ یا اعطای قرضه؛

•	

ایجاد واحد های اداری ،تعدیل و یا الغای آن؛

•	

تصدیق معاهدات و میثاق های بین المللی یا فسخ الحاق افغانستان به آنها؛ و

•	

سایر صالحیت های مندرج این قانون اساسی.

دفتر رئیس جمهور ،وزارت ها ،و شورای ملی می توانند گام های اولیه را برای طرح قوانین و پالیسی ها بردارند ،که بعداً با اخذ
تائید هر دو مجلس شورای ملی ،و تصویب و توشیح رئیس جمهور به قانون تبدیل می گردد .ماده  94قانون اساسی درین زمینه
چنین بیان داشته است:
قانون عبارت از مصوبه هر دو مجلس شورای ملی است كه به توشیح رئیس جمهور رسیده باشد ،مگر اینكه در این
•	
قانون اساسی طور دیگری تصریح گردیده باشد؛
در صورتیكه رئیس جمهور با مصوبه شورای ملی موافقه نداشته باشد می تواند آنرا در ظرف پانزده روز از تاریخ تقدیم
•	
با ذكر دالیل موجه به ولسی جرگه مسترد نماید؛ و
با سپری شدن این مدت و یا در صورتی كه ولسی جرگه آنرا مجدداً با دو ثلث آرای كل اعضا تصویب نماید ،مصوبه
•	
توشیح شده محسوب و نافذ می گردد.
دیگر قوانین (مقررات ،رهنمود ها وغیره) با فرمان وزرا نافذ شده مي تواند .هر پيشنهاد بايد پس از مدت يكماه به تصويب شوراي
ملي برسد 18 .كميسيون در چوكات ولسي جرگه و  14كميسيون در چوكات مشرانو جرگه فعاليت مي كنند.
در سال  1381خورشیدی ،اعالمیه بُن بیان داشت که قانون اساسی سال  1343خورشیدی و دیگر قوانین موجوده (مشروط بر
اینکه آنها در مغایرت با موافقتنامه بُن و یا مقتضیات قانونی بین المللی افغانستان نباشند) الی تصویب قانون اساسی جدید ،به
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حیث قانون اساسی معتبر شناخته خواهند شد .قانون اساسی جدید در سال  1383خورشیدی مرعی االجراء شناخته شد ،و فرامین
و قوانین متعددی با درنظرداشت مواد آن به تصویب رسیدند .ریاست تقنین وزارت عدلیه که مسئول تسوید قوانین است ،قوانین
متعددی را که جایگزین قوانین قبلی میگردیدند تسوید نمود .هرچند تالش های هماهنگ سازی و همسازی و توازن جریان
دارد ،اما هنوز قوانین متناقض تصویب شده توسط رژیم های گذشته به جای خود باقی مانده اند.
برای معلومات بیشتر در مورد قوانین افغانستان به صفحه ؟؟؟ مراجعه نمائید.

حمایت از شورای ملی
تعدادی از فعالین بین المللی ،شورای ملی یا قوه مقننه را از حمایت های تخنیکی شان بهره مند ساختند .از آنجمله میشود
از پروژه سیل « »SEALدفتر برنامه انکشافی ملل متحد « »UNDPنام برد که مخفف آن «Support to the
 »Establishment of the Afghan Legislatureیا حمایت از ایجاد قوه مقننه در افغانستان است .این پروژه در ماه
دلو  1383آغاز و در حوت سال 1386خورشیدی برای چهار سال دیگر تمدید گردید .این پروژه خدمات حمایت های تخنیکی را
در موارد قانونی ،فناوری معلوماتی ،توسعه برنامه های پارلمانی و آگاهی عامه ،مدیریت پروژه ها ،و آموزش های تخصصی برای
شورای ملی تهیه و ارائه میدارد .در این اواخر ،پروژه متذکره مصروف ترغیب و تشویق توسعه احزاب سیاسی در داخل شورای
ملی بوده است .اقدام عمده ای دیگر پروژه مساعدت پارلمان افغانستان است که توسط اداره انکشاف بین المللی ایاالت متحده
امریکا ( )USAIDتمویل میگردد در سال  1383با این هدف آغاز به کار کرد تا به شکل گیری یک پارلمان موفق مساعدت
کند ،پارلمانی که منحیث یک مرجع مستقل ،قدرتمند و موثر شورایی عمل میکند .پروژه مساعدت پارلمان افغانستان ،برای
بهبود ظرفیت نهادی داراالنشاء شورای ملی تالش میکند تا از این طریق به شکل موثرتر از اعضای شورا در ایفای وظایف قانون
گذاری شان حمایت کند .پروژه مساعدت پارلمانی برای تقویت ظرفیت خود نمایندگان در اجرای وظایف تقنینی ،نمایندگی و
نظارتی شان نیز تالش میکند .این تالش ها شامل کمک به شورای ملی برای افزایش ارتباط با موکلین و ایجاد رابطه با بخش
اجرایی حکومت ،سازمان های غیر دولتی ،و رسانه ها نیز میشود .پروژه مساعدت پارلمانی در صدد است از طریق کار با شورای
ملی اعتماد عامه را نسبت به روند تقنین افزایش دهد.
سازمان های دیگری که حامی برنامه توسعه شورای ملی اند ،در بر گیرنده انستیتوت بین المللی جمهوری خواهان ،انستیتوت ملی
دموکراتیک ،بنیاد جامعه جهانی برای نظام های انتخاباتی ( ،)IFESاف ای اس ( ،)FESحقوق جهانی (،)GlobalRights
و صندوق وجهی ملل متحد برای زنان ( )UNIFEMمیباشند.

شورا های والیتی
به تناسب نفوس اعضاي شورا های والیتی در  34والیت بین  9تا  29نفر بوده که در همان والیت انتخاب مي گردند .نامزدان
این انتخابات باید در همان والیت که از آن کاندید اند ،ساکن باشند و در عین زمان نمی توانند هم در ولسی جرگه و هم در
شورای والیتی نامزد گردند .قانون انتخابات تصریح می دارد که یک چهارم کرسی های این شورا ها باید برای زنان اختصاص
یابد .دو نفر از اعضای هر شورای والیتی در مشرانو جرگه خدمت می نمایند که با انتخابات شورا های ولسوالی این تعداد به
یک نفر کاهش خواهد یافت .تا حال دو دور انتخابات شورا های والیتی در سالهای  1384و  1388مبتنی بر مواد مندرج قانون
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اساسی قرار اینکه هر چهار سال بعد باید انتخابات شورا های والیتی برگزار گردند ،برگزار گردیده اند .از اینرو ،انتخابات بعدی
شورا های والیتی در سال  1392برگزار میگردد.
قانون شورا های والیتی سال  1384در قبال مسئولیت های شورا ها مبهم بوده و اغتشاش زیادی در مورد نقش آنها ،حال
آنکه فرمانی نیز موجود است ،وجود دارد و این مرجع را به حیث مرجع تصمیم گیرنده معرفی نمی کند .تا حال ،نقش شورا هاي
واليتي از اینقرار بوده اند :انتخاب دو نفر از ميان اعضاي شورا براي مشرانو جرگه ،سهم گيري در روند توسعه واليات و سازنده
گي امور اداري آن واليت ،مشورت دهي و همكاري با ادارات دولتي در واليات روي مسايل مختلف بشمول توسعه پالنگذاريها.
نقش آنها معموأل متکی به ارتباط میان شورا و والی است.

شورا های ولسوالی
مطابق قانون اساسي شورا هاي ولسوالی البته به تناسب نفوس ولسوالي ها ،بین  5تا  15نفر عضو مي داشته باشند .و هر سه
سال انتخاب میگردند .نامزدان این انتخابات باید در همان ولسوالی که از آن کاندید اند ،مقیم باشند .زمانيكه اين شورا ها ايجاد
گردند ،سوم حصه از تعداد اعضاي مشرانو جرگه را انتخاب خواهند كرد .انتخابات شوراهای ولسوالی تا حال براه انداخته نشده
اند و دالیل زیادی برای این موضوع موجود بوده اند .اول اینکه محدوده های ولسوالی ها مشخص نبوده اند و از اینرو نمیشد
تا نفوس ولسوالی ها مشخص گردند و مبتنی بر آن مشکل بوده تا تعداد کرسی ها را برای هر ولسوالی مشخص ساخت .این
مشکل از عدم موجودیت احصائیهء دقیق از تمام کشور تا هنوز ،نشأت میگیرد .دوم ،پروسه ثبت نام رای دهنده گان ،رای دهنده
گان را بر اساس ولسوالی ها به دلیل ابهام در مرز های ولسوالی ها ،ثبت نکرده بلکه بر اساس والیات ثبت کرده است .از اینرو
برای برگزاری انتخابات شورا های ولسوالی ،ضرورت به راه اندازی پروسه جدید ثبت نام رای دهنده گان است.
ماده  110قانون اساسی میگوید در صورتیکه (بطور مثال به منظور تعدیل در مواد قانون اساسی و یا بحث روی منافع معتبر ملی)
قرار شود که لویه جرگه تدویر یابد ،این لویه جرگه باید مشتمل از شورای ملی و روئسای شورا های والیتی و ولسوالی باشد .از
اینرو ،برای تدویر لویه جرگه ،موجودیت شورا های ولسوالی ها ضرورت پنداشته میشوند.

شورا های قریه ها و شاروالی ها
در قانون اساسی آمده است که شورا های قریه و شاروالی ها و شاروال ها نیز باید بطور آزاد ،سری و به رای مستقیم مردم انتخاب
گردند .شورا های قریه ها برای دور  3ساله انتخاب می گردند .ولی تا کنون شرایط شورا های شاروالی ها و انتخاب شاروال ها
معین نشده است ،و وظایف شورا های قریه و شاروالی ها در قانون اساسی و یا قانون انتخابات تصریح نگردیده است .احتمال
می رود که انتخابات این شورا ها برای مدت چند سال دیگر هم ،به تاخیر بیافتد.

قوه قضائیه
نهاد های عمده دايمی عدلی و قضایی در افغانستان ستره محکمه ،دفتر لوی سارنوالی و وزارت عـدليه مي باشند .در قانون
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اساسی آمده است“ :بخش قضائی يک ارگان مستقل دولت جمهوری اسالمی افغانستان مي باشد .بخش قضائی متشکل از
ستره محکمه ،محاکم عالی (محاکم استيناف) ،و محاکم ابتدائيه مي باشد که ساختار و صالحيت های آنها توسط قانون تعيين
مي گردد”.
در جوزای  1384خورشیدی ،قانون جدیدی برای تنظیم امور قضائی و محاکم توسط کابینه حکومت افغانستان تصویب گردید.
تا آنزمان ،این نظام توسط قانون قضائی و تنظیم محاکم افغانستان شماره  63سال  1369اداره می شد .قانون جدید ،محاکم را
به سه بخش تقسیم می نماید :ستره محکمه ،محاکم استیناف ،و محاکم ابتدایی .همچنین این قانون اجازه میدهد تا در صورت
ضرورت ،مبتنی بر تأیید و تصویب رئیس جمهور کشور ،محاکم سیار نیز ایجاد گردد.
ستره محکمه يك نهاد بسيار با صالحیت است :مسؤلیت های آن شامل مرور قوانین ،فرامین ،معاهدات و میثاق های بین المللی
جهت اطمینان از تطابق آن با مواد مندرج قانون اساسی افغانستان ،است .لوی سارنوالی اداره مستقلی است که بخشی از قوه
اجرائیه شمرده شده و مسؤل تحقیق و پیگیری مسایل می باشد.
حيطه نظام عدلی و قضايي در مناطق مختلف ،متفاوت است .بخش بزرگی از دعاوی در افغانستان مخصوص ًا در مناطق روستایی،
خارج از سيستم رسمی محاکم حل و فصل مي گردند .مکانیزم های سنتی مانند شورا ها و يا جرگه های اند که دعاوی مدنی
و جنائی را با استفاده از قوانين شرعی و يا عرفی حل و فصل مي نمايند و در بسياری مناطق کشور ،اينها يگانه مکانيزم های
فعال عدلي اند .بن ًا سيستم عدلی مشتمل از سیستم های رسمی و غیر رسمی عدلی و قضایی مثل قانون مدنی ،قانون شريعت،
و قانون عرفی میگردد .ميان اين سيستم ها در رابطه با مسايلی از قبيل زمين و ملکيت عناصر مشترک وجود دارند ،ولی اين
قوانين در مسايل جنائی و نقش و ماهيت جزا ها از همديگر متفاوت اند.
طوريکه در موافقتنامه بُن آمده است ،کميسيون اصالحات قضايي در ماه عقرب  1381خورشیدی جهت بررسی و اصالح سکتور
قضايی ايجاد گرديد .کميسيون اصالحات قضائی مؤظف به بازنگری و بازسازی فزيکی و ساختاری سيستم قضائی ،با ایجاد
توازن میان قوانين نوین و اسالمی ،گردید .مسئله تعدد ارگان های حقوقی را حل نمايد و نقش و ساختار های گزارشدهی ادارات
عدلي و قضايي را تصريح نمايد .کميسيون اصالحات قضايی منحيث يک نهاد مؤقت ايجاد شد و در اواخر  1383خورشیدی
مبدل به نهاد دايمي عدلي و قضايي گرديد .منحیث بخشی از روند استراتژی انکشاف ملی افغانستان  ،هماهنگي فعاليت هاي
عدلي و قضايي در سطح ملي به ُعهده گروه مشورتی سکتور عدلی در آمد .با نهایی نمودن استراتژی انکشاف ملی افغانستان،
کمیته نظارتی پروژه برنامه ملی عدلی و قضایی و واحد حمایت از برنامه ها در نظر دارند تا این فعالیت های هماهنگی را بر
عهده گیرند .قانون اساسی به قضات اجازه میدهد تا در قوانین شریعی و یا مدنی آموزش ببینند .قضات اجازه ندارند تا عضويت
احزاب سياسي را داشته باشند.

ستره محکمه
براساس قانون اساسی ،ستره محکمه متشکل از  9عضو بوده که از طرف رئیس جمهور برای یک دور  10ساله با تأییدی از
سوی ولسی جرگه ،تعیین می گردند .و رئیس جمهور از جمله این  9نفر اعضا ،یکی از آنان را منحیث قاضي القضات تعیین می
کند .ستره محکمه مسوولیت اداره محاکم والیتی و ولسوالی ها را از ناحیه کارمندان ،بودجه ،و تصامیم پالیسی به عهده دارد.
65

دولت افغانستان

ستره محکمه در هر پانزده روز یک بار جلسه عادی خود را دایر می نماید .جلسات فوق العاده براساس تقاضا دایر شده می توانند.
نصاب جلسه ستره محکمه با حضور شش نفر از اعضای آن تکمیل می باشد و تصامیم آن مبتنی بر رای بیشتر تصویب میگردد.
ستره محکمه متشکل از چهار بخش یا دیوان می باشد :دیوان جزای عمومی ،دیوان امنیت عامه ،دیوان مدنی و حقوق عامه و
دیوان تجاری .هر یک از این دیوان ها توسط یکی از قضات ستره محکمه رهبری می گردند.
به تاریخ  14اسد  ،1385اعضاء جدید ستره محکمه رسم ًا مراسم تحلیف را به جا آوردند .اکنون این دادگاه در مقایسه با ساختار
قبلی فرا سنتی آن ،از ساختار متعادل ،فن ساالر ،و کام ً
ال تحصیل یافته برخوردار است.

محاکم استیناف
این محاکم در سطح والیات فعال اند (با وجود آنکه این محاکم در بعضی والیات تعداد قضات مورد نیاز برای حل قضایا ندارند).
این محاکم شامل رئیس و اعضای قضایی می باشند .محاکم استیناف در والیات ُپر جمعیت دارای  5دیوان می باشد :دیوان
جزای عمومی (که به قضایای ترافیکی نیز رسیده گی می نماید) ،دیوان امنیت عامه ،دیوان مدنی و احوال شخصیه ،دیوان حقوق
عامه و دیوان تجاری .محاکم استیناف در والیات کم جمعیت دارای  4دیوان می باشند :دیوان محکمه ابتداییه شهری ،دیوان
جزای عمومی ،دیوان مدنی ،دیوان حقوق عامه و دیوان امنیت عامه .تنها محکمه استیناف در کابل دارای دیوان اطفال مخصوص ًا
برای رسیدن به قضایای مربوط به اطفال می باشد .در حالیکه در اکثریت والیات قضات هم وجود دارد که مخصوص ًا در قسمت
قضایای اطفال تجربه داشته و یا تربیه گردیده اند تا به قضایای مربوط اطفال رسیدگی نمایند .این محکمه به فیصله ها و
تصامیم محاکم ابتدایی والیات مربوطه که مورد اعتراض قرار گرفته باشند ،رسیدگی می کند .و می تواند تمام حاالت و کوایف
دعاوی را مجددأ تحت غور قرار داده و آنها را تصحیح ،نقص ،تعدیل ،تائید و یا لغو نماید .هرگاه در مورد صالحیت رسیدگی یک
قضیه جزائی بین دو محکمه اختالف بروز نماید ،تشخیص محکمه ذیصالح توسط هیئت از محکمه استیناف صورت می گیرد.

محاکم ابتدائيه
در سطح ولسوالی ،محکمه ابتدائیه شهری (که محکمه ابتدائیه در یک والیت می باشد) دارای  5دیوان می باشد :دیوان جزای
عمومی ،دیوان مدنی ،دیوان حقوق عامه ،دیوان امنیت عامه و دیوان جرایم ترافیکی .محاکم ابتدائیه در تمام ولسوالی های خارج
از مرکز والیت دارای  3دیوان می باشد :دیوان جزای عمومی ،دیوان امنیت عامه و دیوان مدنی و حقوق عامه .اکثریت ولسوالی
ها در حال حاضر عمدت ًا به نسبت مشکالت امنیتی محاکم ابتدائیه فعال ندارند .در بیشتر موارد ،قضات جلسات محاکم ابتدائیه
را در مرکز والیت مربوطه دایر می نمایند.
دفتر سارنوال ،قضایای جنايي را آغاز نموده و آنها را در محکمه ابتدائیه ثبت مینماید .قضایای حقوق مدنی در یکی از دفاتر
وزارت عدلیه ثبت می گردد .سپس ،قبل ازینکه محکمه ابتدائیه به کدام تصمیم برسد ،ممکن سلسلۀ از جلسات قضایی برگزار
گردد .در واقع منحیث بخش از قوانین عرفی ،اکثریت قضایای که از سوی محکمه ابتدائیه فیصله می گردد به محکمه استیناف
جهت استیناف راجع می گردد .قضات اغلب ًا بسیاری از قضایای که برای استیناف بعدی به ستره محکمه ارسال گردیده است را
دوباره به محکمه ابتدائیه برای بازرسی جدید می فرستند.
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سکتور عامه
ساختار
ادارات سكتور عامه متشکل از دولت مرکزی ،واليات ،شاروالی ها ،ولسوالی ها و همچنان تصدی های دولتی ملکيت عامه مي
باشند .ادارات حكومت بشمول وزارت ها و ادارات حکومت مرکزی ،واحد های اساسی بودجوی بوده و دارای بودجه معين مي
باشند.
از لحاظ نظری ،دولت افغانستان دارای مرکزيت اداری واحد بوده و تمام قدرت سياسی در حکومت مرکزی در کابل متمرکز
است .صالحيت و مسووليت ادارات حکومتی در واليات و ولسوالی ها توسط حکومت مرکزی تعـيين و يا سلب مي گردد .هر
چند واليات و ولسوالی ها از لحاظ قانونی واحد های رسمی ادارات محلي اند اما در تصميم گيری بر پاليسی های مربوطه
استقالليت ندارند .عليرغـم اين امر ،واقعيت اينست که بعضی از والیات ،با در نظر داشت قدرت سياسي و نظامي بعضي رهبران
محل صالحيت زياد در تصميم گيري دارند.
قانون اساسی جديد تا اندازه غیر متمرکز سازی را صريح ًا مجاز دانسته است و در آن آمده است“ :حکومت با حفظ اصل مرکزیت
– با درنظرداشت مواد مندرج این قانون -به منظور تسریع و بهبود امور اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و سهم گیری هرچه
بیشتر مردم در توسعه حیات ملی ،بعضی صالحیت های الزم را به ادارات محلی تفویض نماید( ”.ماده یکصدو سی و هفتم) .در
قانون اساسی آمده است كه در هر واليت شورا هاي واليتي ،ولسوالي و قريه وي انتخاب مي گردد.
 34واليت کشور ،واحد های ابتدایی اداره محلی اند .والي بعنوان رئيس اجرائيوی واليت ،توسط رئيس جمهور تعيين مي
گردد .واليات به هيچ وجه ،واحد های سياسی جداگانه نبوده و از لحاظ رسمی در ساختار ،استخدام کارمندان بلند رتبه ،وسعت
تشکيالت و ترکيب نيروی کار نقش اندکی دارند .در حقيقت ادارات واليتي شعـبات و ریاست های وزارت های حکومت مرکزی
اند .تمام تصاميم در زمينه استخدام كارمندان توسط وزارت در مشوره با رياست اداره امور و تحت نظارت رئيس کميسيون
مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی در کابل اتخاذ مي شوند .از آغاز سال  )2007-2008( 1386بعضي از ُپست هاي
کلیدی ،تائيدي بورد مستقل تعيينات كميسيون مستقل اصالحات اداري را نيز نياز دارند .در چوكات حكومت ،ارگان جديدی
براي ادارات محل بنام رياست مستقل ارگان هاي محلي در ماه سنبله  1386تاسيس گرديد .وظيفه اين رياست بهبود ادارات
حكومتي و تامين ثبات در سطح محل بوده و مسوول نظارت از كار هاي واليان ،ولسوال ها ،شورا هاي واليتي و شاروالي ها
(بجز از شاروالي كابل) مي باشد.
والیات به ولسوالی ها و شاروالي ها تقسيم گردیده اند .نظم و ترتیب اداری ميان واليت و ولسوالی ها همانند ارتباطات ميان
مرکز و واليات است .ولی مقامات واليت در ارتباط با ولسوالی ها اختيارات نسبت ًا اندکی دارند ،زيرا تخصيص کارمندان دوایر
حکومتی ولسوالی ها را نیز ،وزارت ها تعـيين مي نمايند .وزارت امور داخله بر کارکرد شاروالی ها نظارت مي نمايد( .هر چند در
برخی واليات واليان نفوذ زيادی بر شاروالی ها دارند ).وزير امور داخله در کابل تشکيل و بودجه هر شاروالی را منظور مي نمايد،
هر چند شاروالی ها صالحيت دارند که عوايد مالياتی را جمع آوری نموده و نزد خود نگهدارند .در برخی واليات مانند هرات و
کندهار شاروالی های ولسوالی ها به شاروالی واليت نيز گزارش مي دهند ،هر چند اين امر مغاير مقررات دولتی است.
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وزارت ها وادارات حکومت مرکزی واحد های مرکزی بوده و بودجه آنها بر اساس قانون تعیین می گردد .در حالیکه ادارات
والیتی وزارت های مرکزی واحد های فرعی بوده و تخصیص خود را نظر به لزوم دید واحد های اساسی بودجه دریافت می
نمایند .در ادارات والیتی بودجه ی مشخص وجود ندارد .ولسوالی ها واحد های ثالث بودجه اند و در نتيجه وابستگی بيشتری بر
تصاميم اداری داشته و تخصيص بودجه آنها به تصميم ادارات واليتی (واحد های فرعی بودجه) و وزارت های مرکزی در کابل
(واحد های اساسی بودجه) وابسته مي باشند .تمام عواید جمع آوری شده در والیات و ولسوالی ها عواید ملی بوده و والیات
صرف َا جمع کننده مالیات اند .در واقع رتبه بندی کارمندان و بودجه های والیتی نسبت به طرح ریزی منطقی ،بیشتر مبتنی بر
سابقه کاری آنها تعیین می گردد .اگرچه والی ها و ولسوال ها تا حد معینی صالحیت عملی و حقیقی دارند ،اما این سیستم در
قسمت پالیسی مصارف والیات ،قدرت قابل مالحظه ی سیاسی به کابل می دهد.
تصدی های دولتی به وزارت و يا رياست سکتور مربوطه خويش در آن وزارت گزارش مي دهند .بطور مثال ،مدیر معدن ذغال
به رياست معادن در آن واليت و همچنان به وزارت معادن در کابل گزارش مي دهد .در هیچ والیت ،تصدیی وجود ندارد که
تنها به والیت مربوطه گذارش بدهد.
شورا ها يا جرگه هاي محلي با اينكه قانونًا رسميت ندارند اما در سطح محل با نفوذ اند .در روند سياسي اين كشور ،شورا ها جاي
دايمي و هميشه گي داشته اند .اين جرگه ها و يا شورا ها بنابر اقتضاي وقت در زمان هاي مختلف داير شده و اعضاي آن دايمي
نيستند .در واليات معمو ًال شوراي علما و شوراي بزرگان موجود میباشند و غالب ًا شورا ها در سطح محل و واليات وجود دارند كه
توسط اشخاص با نفوذ منتخب نا شده به رقابت و فعاليت مي پردازند .از آنجائيكه شورا هاي ولسوالي ها هنوز انتخاب نشده اند،
بسياري از ادارات در ولسوالي ها از اين شورا ها در انجام و پيشبرد امور شان استفاده مي نمايند .چون شورا های ولسوالی ها تا
هنوز انتخاب نگردیده اند ،تعداد کثیری از ولسوالي ها از شورا ها و جرگه ها برای فعالیت های شان استفاده میکنند .بسیاری از
ولسوالی ها به گونه ی منظم به قریه ها تقسیم گردیده اند که از منابع مشترك استفاده مي نمايند.
بر عالوه ساختار های اداری والیتی و ولسوالی ها ،تعریفی از مناطق و حوزه های افغانستان اساس َا بخاطر اهداف نظامی شده
است .این حوزه ها منحیث واحد های اداری ،دارای موقف قانونی نیستند و مغایر والیات ،ولسوالی ها و شاروالی ها در قانون
اساسی سال  1343و یا در قانون اساسی سال  1382ذکر نگردیده اند .ولی آنها بعض َا جهت ایجاد سهولت اداری ،مورد استفاده
قرار گرفته اند .اکنون این ساختار های منطقه ی بطور رسمی دیگر وجود نداشته ،ولی هماهنگی بین الوالیتی و فعالیت های
منطقه یی مبتنی بر این ساختار ها ادامه دارد.
رئیس جمهور ،فرمانده ُکل اردوی ملی افغانستان است .اردوی ملی در چوکات وزارت دفاع ملی ،و پولیس در چوکات وزارت
داخله افغانستان خدمت مینمایند.

معاشات و رتبه بندی
کارمندان ادارات دولتی چه در سطح كابل ،واليات و یا ولسوالی ها داراي رتبه اند .برای استخدام کارمندان دو میزان مقیاس
وجود دارد :يکی برای کارمندان دايمی و ديگری برای اجیران یا کارمندان قراردادی که در سراسر کشور ،طور يکسان تطبيق مي
گردد .کارمندان ،مامورين منظم و دايمی ادارات دولتی بوده در حاليکه اجيران نظر به قرار داد ،برای مدت معین بصورت رسمی
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استخدام می شوند .ولی در عمل ،بسياری از اجيران برای چندين سال در ادارات حکومتی باقی مانده و وظایف خيلی مشابه به
وظایف کارمندان دایمی را ،پیش می برند .اندازه معاش اين دو نوع کارمندان دولت ،تقريب ًا مشابه مي باشد.
تفاوت های اساسی ميان کارمند و اجير شامل اينها است:
اجير در پست هايکه مستلزم مهارت کمتر است و يا کار فزیکی بیشتر الزم دارد ،استخدام می شوند ،طور مثال ،راننده
•	
گی،آشپزی ،رنگمالی وغیره؛
ارتقای درجه و ازدياد معاشات بسياری بست های اجيران الی يک سطح معين صورت مي گيرد (بطور مثال ،راننده گان
•	
ازدرجه 4باالتر ترفيع کرده نمي توانند) ،ولی اجيران ماهر مي توانند که به بلند ترين درجه (خارج از رتبه) نیز ترفيع نمايند؛ و
•	

اجير بغیر از معاش ،مستحق دریافت امتياز مسلکی و فنی ،نمی باشد.

پاليسی پرداخت معاشات برای همه کارمندان در مرکز تعیين مي گردد .سيستم معاشات بر اصل رتبه کارمند ،تأکيد مي نمايد
(کارمندان حتی در صورتيکه در عين پست باقی بمانند ،ترفيع کرده می توانند ).و اصل رتبه نظر به بست را که بيشتر معمول
است در نظر نمي گيرد (که در آن ترفيع عموم ًا با احراز وظيفه جديد صورت مي گيرد) .بدين ترتيب کارمندان بست های پائين
با سپری نمودن سال های خدمت و ترفيعات منظم (يک ترفيع هر سه سال بعد) مي توانند که نسبت به مديران شان رتبه های
بلند تر را احراز نمايند (و معاش بيشتری دريافت كنند) .برای گروه های متفاوت مسلکی حد اکثر رتبه های تعيين گرديده است
که باالتر از آن ترفيع كرده نمي توانند.
ميزان معاشات که توسط قانون “موقف و شرايط مامورين دولتی” سال  1349که با فرمان  143سال  1356در آن تعديل آمد،
که يک ميزان متناسب براي پرداخت معاشات مي باشد .ميزان واقعی معاشات پائين است و مأکوالت بيشتر از  90فيصد معاش
ماهانه آنان را تشکيل مي دهد (که برای تمام کارمندان ادارات دولتی بصورت يکسان پرداخت مي شود ).كميسيون مستقل
اصالحات اداری و خدمات ملکی از سال  1383به اين طرف روي تجديد سيستم و پرداخت معاشات كارمندان دولت كار نموده
است .اين كار در زمينه تالش هاي دولت براي جذب و حفظ كارمندان ورزيده و كاهش ميزان فساد در ادارات دولتي بسيار
مهم بوده است .قانون جديد خدمات ملكي در سال  1384تصويب و در سال  1386ساختار هشت رتبه یي پرداخت معاشات
طرح گرديد .كه با آن ،ميزان جديد معاشات ضميمه بوده و از  100دالر آمریکایی تا  650دالر آمریکایی مي رسد .عملي ساختن
اين اصالحات با تغيير رتبه در ابتدا از رتبه  1و  2و سپس با ديگر رتبه هاي پائين تر در هر يك از وزارت ها صورت مي گيرد.
اصالحات معاشات و رتبه ها يكي از بخش هاي روند اصالحات ادارات عامه كه توسط كميسيون مستقل اصالحات اداری و
خدمات ملکی پيش برده مي شود ،مي باشد كه در آن سعي مي گردد ادارات دولتي دوباره سازي گردند و استخدام كارمندان
بر اساس شايسته گي و لياقت صورت گيرد .برنامه جديد اصالحات عاجل و تجديد تشكيالت عم ً
ال اصالحات را در چوكات
تعدادي از ادارات دولتي تطبيق كرد .اين اصالحات روي چگونگي كاركرد و ساختار ادارات كليدي دولت ،كاهش مصارف و
بهبود موثريت كاري ادارات مي باشد.
موثريت اين اصالحات ممكن با موجوديت اداراتي كه در آن كارمندان بلند رتبه ،مشاورين ،كارمندان سازمان هاي قرار دادي و
نهاد هاي بين المللي كه اكثراً معاشات بلند دريافت مي دارند ،تحت تاثير قرار گیرد.
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ساختار تشکیالتی حکومت مرکزی افغانستان
دﻓﺘﺮ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري
ﻣﻌﺎون دوم

ﺳﺘﺮه ﻣﺤﻜﻤﻪ
ﻣﺤﺎﻛﻢ اﺳﺘﻴﻨﺎف
ﻣﺤﺎﻛﻢ اﺑﺘﺪاﺋﻲ

.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26

ﻣﻌﺎون اول

ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ
وﻟﺴﻲ ﺟﺮﮔﻪ

وزارت ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ

دﻓﺎع ﻣﻠﻲ
اﻣﻮرداﺧﻠﻪ
اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ
ﻣﺎﻟﻴﻪ
ﻋﺪﻟﻴﻪ
ﻣﻌﺎرف
اﻃﻼﻋﺎت وﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻋﺎﻟﻲ
زراﻋﺖ وآﺑﻴﺎري
ﻣﺨﺎﺑﺮات
اﻧﺮژي وآب
اﻗﺘﺼﺎد
ﺗﺠﺎرت وﺻﻨﺎﻳﻊ
ﻓﻮاﺋﺪ ﻋﺎﻣﻪ

 .1اﻧﻜﺸﺎف ﺷﻬﺮي
 .2ﻣﻌﺎدن
 .3ﺷﻬﺪآوﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ  ،ﻛﺎرواﻣﻮر
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 .4اﻣﻮرﺳﺮﺣﺪات
 .5اﻣﻮرزﻧﺎن
 .6ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﻪ
 .7ﺣﺞ واﻗﺎف
 .8ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
 .9ﻋﻮدت ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
 .10اﺣﻴ Ĥواﻧﻜﺸﺎف دﻫﺎت
 .11ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت

 .12دوﻟﺖ در اﻣﻮر ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ

ﻣﺸﺎورﻳﻦ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر
.1
.2
.3
.4
.5

.6

ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ

ﻫﺪاﻳﺖ اﻣﻴﻦ ارﺳﻼ وزﻳﺮ ارﺷﺪ رﻳﺎﺳﺖ ج.ا.ا
ﭘﻮﻫﺎﻧﺪ ﻧﻌﻤﺖ اﷲ ﺷﻬﺮاﻧﻲ ﻣﺸﺎور ارﺷﺪ ج.ا.ا
داﻛﺘﺮرﻧﮕﻴﻦ دادﻓﺮ ﺳﭙﻨﺘﺎ ﻣﺸﺎور اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ رﻳﺎﺳﺖ ج.ا.ا
ﭘﻮﻫﺎﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﺷﺮف وزﻳﺮ ﻣﺸﺎور در اﻣﻮر اﻧﺮژي وﻣﻌﺎدن
داﻛﺘﺮ ﻓﻴﺾ اﷲ ﻛﺎﻛﺮ وزﻳﺮ ﻣﺸﺎور دراﻣﻮر ﺻﺤﻲ ج.ا.ا
اﻧﺠﻨﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪﻳﻮﺳﻒ ﭘﺸﺘﻮن ﻣﺸﺎور در اﻣﻮر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ،ﺗﺨﻨﻴﻜﻲ ،
ﻣﻌﺎدن ،اﻧﺮژي وآب

منبع :ریاست عمومی اداره امور وداراالنشای شورای وزیران.

ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺟﺮﮔﻪ

ادارات و ﻧﻬﺎد ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17

اداره ﻟﻮي څﺎرﻧﻮاﻟﻲ
رﻳﺎﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻠﻲ اﻟﻤﭙﻴﻚ
رﻳﺎﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻛﺎدﻣﻲ ﻋﻠﻮم
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺻﻼﺣﺎت اداري وﺧﺪﻣﺎت ﻣﻠﻜﻲ
رﻳﺎﺳﺖ اداره ﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺳﺘﺮاﺗﻴﮋي ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﻓﺴﺎداداري
اداره ﻣﻠﻲ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎﺣﻮادث
اداره اﺣﺼﺎﻳﻴﻪ ﻣﺮﻛﺰي
اداره ﻛﻨﺘﺮول ﺗﻔﺘﺶ
اداره ﺟﻴﻮدﻳﺰي وﻛﺎرﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ
ﺷﺎرواﻟﻲ ﻛﺎﺑﻞ
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ اﻓﻐﺎﻧﻲ
داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﻚ
اداره ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
رﻳﺎﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ
رﻳﺎﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ اداره ﻣﺴﺘﻘﻞ ارﮔﺎﻧﻬﺎي ﻣﺤﻞ
رﻳﺎﺳﺖ اداره ﺣﻤﺎﻳﻪ ﺳﺮ ﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري
اداره ﻣﻠﻲ ﺳﺘﻨﺪرد

رﻳﺎﺳﺖ ﻫﺎ و ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ

.1
.2
.3
.4
.5

ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
رﻳﺎﺳﺖ اداره اﻣﻮر ودارﻻﻧﺸﺎي ﺷﻮراي وزﻳﺮان
رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻣﻮر ﻛﻮﭼﻴﻬﺎ
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺻﻠﺢ

.1

ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﻇﻒ
ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻠﻲ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺣﻮادث
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وزارت

نام وزیر

احیأ و انکشاف دهات
اطالعات و فرهنگ
اقتصاد و کار
امور خارجه
امور داخله
امور زنان
انرژی و آب
انکشاف شهری و مسکن
تجارت و صنايع
تحصیالت عالی
ترانسپورت و هوانوردی
حج و اوقاف
دفاع
دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی
زراعت ،آبياري و مالداری
سرحدات ،اقوام و قبایل
شهدا ،معلولین و امور اجتماعی
صحت عامه
عدلیه
فوايد عامه
مالیه
مبارزه علیه مواد مخدر
مخابرات و تكنولوژي معلوماتي
معادن
معارف
مهاجرین و عودت کننده گان

جاراهلل منصوری
سید مخدوم رهین
عبدالهادی ارغندیوال
زلمی رسول
بسم اهلل محمدی
حسن بانو غضنفر
محمد اسماعیل خان
یوسف پشتون
انور الحق احدی
سرور دانش
داود علی نجفی
آصف نیازی
عبدالرحیم وردک
داکتر محمد همایون عزیزی
محمد آصف رحیمی
اسداهلل خالد
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انتخابات در افغانستان
نظام انتخاباتی
هر شهروند افغان که  18سال و یا بیشر عمر داشته باشد ،از حق رای دهی برخوردار می باشد.
قانون اساسی تدویر انتخابات ذیل را تائید نموده است:
•	

انتخابات ریاست جمهوری (با دو نفر معاونین رئیس جمهور)،

•	

انتخابات شورای ملی که متشکل از ولسی جرگه و مشرانو جرگه است،

•	

انتخابات شورا های والیتی،

•	

انتخابات شورا های ولسوالی ها،

•	

انتخابات شورا های قریه ها،

•	

انتخابات شورا های شاروالی ها و شاروال ها.

تا به حال ،انتخابات برای سه مورد اول تدویر یافته اند.
رئیس جمهور با اکثریت آرا انتخاب گردیده و اگر هیچ یک از کاندیدان  50فیصد رای بدست نیاورند ،دو نفر از کاندیدان که
بیشترین رای را حاصل کرده باشند مجدداً در دور دوم به رقابت خواهند پرداخت (هرچند بادرنظرداشت اینکه یکی از نامزدان
از رقابت در دور دوم انتخابات دست کشید ،انتخابات به دور دوم نرفت) .انتخابات بعدی ریاست جمهوری قرار است در سال
 1393برگزار گردد.
نسخه بازنگری شدهء قانون انتخابات سال  1383افغانستان ،با فرمان مورخه  9ثور  1384رئیس جمهور به تصویب رسید و
نقطهء پایانی به مباحث و گفتگو ها روی چگونگی انتخابات نماينده گان ولسي جرگه گذاشت .نظام انتخاباتی که برای افغانستان
انتخاب گردید ،نظام انتخاباتی رای واحد غیر قابل انتقال بود که درین سیستم یک رای دهنده فقط برای یک نفر کاندید در یک
حوزه انتخاباتی رای داده می تواند .یکی از مزیت های این سیستم اینست که تشریح نمودن این سیستم برای رای دهنده گان
آسانتر بوده و بر عالوه ،شمارش آرا درین سیستم بسیار آسان است .درین نظام حضور نماینده گان مستقل نیز بیشتر بوده که
این مسئله برای کشوری مثل افغانستان که احزاب سیاسی پیهم به دیدهء شک و تردید نگریسته شده اند ،مهم پنداشته میشود.
از طرف ديگر این نظام انتخاباتی سبب تشویق سیاست های فردي شده و سیاست های حزبی و برنامه انتخاباتی را به ُکندی
مواجه می سازد ،چون رای ها بیشتر برای اشخاص و افراد داده می شوند .ممکن است نامزد هاي یک حزب سیاسی ،اکثریت
آرا را در یک والیت کسب نماید ،ولي هنوز هم حد اقل کرسی ها را بدست می آورد .این نظام انتخاباتی با تشویق نامزد ها
به ترجیح دادن و به دامن زدن به مسایل محلی ،منطقوی و قبیلوی ،نسبت به مسایل ملی ،و همکاری قومي میان گروه های
مختلف ،اثرات منفی روی توسعه سیاست های موثر پارلمانی خواهد داشت.
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متخصصین امور انتخاباتی در مورد اینکه نظام های دیگر انتخاباتی برای افغانستان مناسب اند بحث نموده اند .بعضی از
منتقدین نظام انتخاباتی رای واحد غیر قابل انتقال اظهار كرده اند که نظام انتخاباتی فهرست حزبی و تناسبی بنابر شفافیت آن
یعنی اینکه تعداد آراء متناسب به حصول تعداد کرسی ها است ،بهتر بوده و سبب ایجاد احزاب ملی و با حضور قوم هاي مختلف
مي گردد .پیشنهادات دیگری توسط یکتعداد از اعضای شورای ملی در سال  1387جهت تصدیق نقش رسمی و مفید احزاب
سیاسی ،خواستار روند مشتمل از ،و یا مرکب از هردو سیستم رای دهی میشوند .هرچند این پیشنهاد در همان مراحل اول طرح
با اکثریت آراء رد گردید ،اما ممکن دوباره مطرح گردد.
بر اساس قانون اساسی ،قانون انتخابات نمیتواند تا یک سال بعد از تطبیق آن تغییر کند .در سال  1387و  1388نظام انتخاباتی
رای واحد غیر قابل انتقال در ولسی جرگه مورد بحث قرار گرفته و انتخاب های دیگری مد نظر گرفته شدند .هرچند ،تصمیم بر
آن شد که نظام رای واحد غیر قابل انتقال در انتخابات سال  1388و  1389مرعی االجراء قرار گیرد.

زمان تدوير انتخابات
تقسیم اوقات انتخابات ،در قانون اساسی کشور چنین تسریح گردیده است:
هر  5سال
هر  5سال
هر  4سال
هر  3سال
هر  5سال

مدت یا دوره

هر  4سال
هر  3سال
هر  3سال
تعيين نگرديده
تعيين نگرديده

انتخابات

ریاست جمهوری
مشرانو جرگه (اعضای انتصابی رئیس جمهور)
مشرانو جرگه (نماینده گان شورا های والیتی)
مشرانو جرگه (نماینده گان شورا های ولسوالی ها)
ولسی جرگه
شورا های والیتی
شورا های ولسوالی ها
شورا های قریه ها
شورا های شاروالی ها
شاروال ها

مبتنی بر جدول زمانی فوق ،انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای والیتی در سال  1388و انتخابات پارلمانی این کشور در
سال  1389خورشیدی باید برگزار گردند .انتخابات ولسی جرگه الی سنبله  1389با تعویق افتاد .ممکن در آینده زمان تدویر
انتخابات بنابر ظرفیت و موانع در کمیسیون مستقل انتخابات ،مصارف گزاف برای برگزاری انتخابات ،عدم امنیت در برخی از
مناطق ،فرامین مبهم برخی از نهاد های انتخاباتی ،و شاخه بندی سیاسی انتخابات بی نظم  1388و  1389مورد مرور قرار گیرد.

تخصیص کرسی ها
قانون اساسی تصريح مي دارد که کرسی های ولسی جرگه باالی والیات به تناسب نفوس اختصاص مي يابد .این حکم مشکل
بنظر میرسید چون نه تنها باالی تعیین حدود مرزی بعضی ولسوالی ها در والیات منازعه وجود دارد بلکه معلومات دقیق در باره
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جمعيت افغانستان نیز موجود نیست .آخرین مرحله نفوس شماری در سال  1358انجام یافت اما هیچگاهی تكميل نگرديد .بعد
از تأخیر های متعدد ،پالن ها برای نفوس شماری ملی جریان دارد(اداره مركزي احصائيه) .به منظور آماده گی برای آن ،سروی
ثبت نام خانواده ها در سال های  1383و 1384انجام یافت .تخصیص کرسی های ولسی جرگه براساس ارقام و معلومات بدست
آمده ازین سروی خانواده ها و ارقام سرشماری سال  1358و با تعدیل تخمينی افزايش ساالنه به اندازه  1.92فیصد افزایش
نفوس صورت گرفته است.

تخصیص کرسی ها در سال  1384و  1389بر اساس نفوس
كرسي ها
ولسی جرگه
شورای های والیتی
مجموع
زنان
مجموع
زنان
249
68
420
124
3
1
9
3
4
1
9
3
4
1
9
3
9
2
15
4
8
2
15
4
11
3
19
5
6
2
15
4
5
1
9
3
4
1
9
3
2
1
9
3
9
2
15
4
5
1
9
3
5
1
9
3
4
1
9
3
3
1
3
9
5
1
3
9
4
1
3
9
11
3
19
5
6
2
15
4
9
3
15
4
5
1
9
3
11
3
15
4
33
9
29
8
4
1
9
3

نفوس
21 677 700
291 500
412 400
371 900
790 200
748 000
1 052 500
550 200
458 500
362 100
127 900
811 700
443 300
478 100
383 600
252 700
463 700
321 500
1 020 400
574 800
824 500
420 600
971 400
3 013 200
367 400

والیت
مجموع
ارزگان
بادغیس
بامیان
بدخشان
بغالن
بلخ
پروان
پکتیا
پکتیکا
پنجشیر
تخار
جوزجان
خوست
دایکندی
زابل
سرپل
سمنگان
غزنی
غور
فاریاب
فراه
قندهار
کابل
کاپیسا
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4
3
3
3
5
3
3
3
5
4
ندارد

15
9
9
9
19
9
9
9
19
15
ندارد

2
1
1
1
4
1
1
2
5
2
3

9
4
4
4
14
2
2
5
17
8
10

* ارقام نفوس در جدول فوق از مرکز احصاییه ملی اخذ گردیده است.

کندز
817 400
کنر
374 700
لغمان
371 000
لوگر
326 100
ننگرهار
1 237 800
نورستان
123 300
نیمروز
135 900
وردك
496 700
هرات
1 515 400
هلمند
767 300
کرسی های اختصاصی برای کوچیها

(منبع :اداره ایلیکت برنامه انکشافی ملل متحد ،و دیگر منابع)

فعالین کلیدی در انتخابات
کمیسیون مستقل انتخابات ()IEC-www.iec.org.af
کميسيون مستقل انتخابات یگانه نهاد با صالحیت و مسوول آماده گی عمومی ،سازماندهی ،پيشبرد و نظارت و همه پرسی
انتخابات در افغانستان میباشد .عضویت ،چگونگی سازماندهی ،مسوولیت ها و فعالیت های این کمیسیون ،توسط قانون
اساسی و قانون انتخابات تنظیم و تعیین شده است .کمیسیون مستقل انتخابات دارای نهاد رهبری کننده با رئیس ،معاون
رئیس و پنج عضو (کمیشنری) میباشد؛ این بست ها توسط رئیس جمهور جمهوری اسالمی افغانستان تعیین می شوند.
سکرتریت این کمیسیون عضو تطبیقی اش میباشد و توسط مدیر ارشد انتخاباتی ( )CEOو دو معاونیت رهبری میگردد.
مدیر ارشد انتخاباتی مدیر حسابداری بوده و مسوول تامین اداره موثر فعالیت های روزمره کمیسیون مذکور میباشد.
رئیس جمهور کرزی ،پس ازینکه در ماه عقرب  ،1383به سمت رئیس جمهوری انتخاب شد ،اعضای رهبری
این کمیسیون را برای مدت سه سال تعیین نمود .در اولین سال ایجاد کمیسیون مستقل انتخابات ،این کمیسیون
با دفتر مشترک تنظیم انتخابات یکجا فعالیت می کرد تا اینکه آن دفتر مسوولیت های قانونی اش را یعنی
تا تدویر انتخابات شورای ملی در میزان  ،1384تکمیل نمود .دفتر مشترک تنظیم انتخابات در سرطان سال
 1382تاسیس گردید که دارای اعضای افغان و بین المللی بود .این دفتر تمامی مسوولیت آمادگی ،سازماندهی،
اجرا و بررسی انتخابات ریاست جمهوری سال  1383و انتخابات پارلمانی سال  1384را به عهده داشت .بعد
از این انتخابات دفتر مذکور از بین رفت و مسوولیت آن به کمیسیون مستقل انتخابات سپرده شد.
انتخابات ریاست جمهوری و شورای والیتی  1387اساس ٌا توسط این کمیسیون با مساعدت فنی جامعه جهانی تنظیم گردید.
قبل از انتخابات ثبت نام جدید از جدی  1387الی جوزای  1388اجرا گردید .در جریان این روند ها کمیسیون مذکور ظرفیت
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های مالی و اداری خویش را توسعه بخشید ،دفاتر آن در بسیاری والیات گسترش یافت ،کتابخانه عامه آن ایجاد گردید ،و
این کمیسیون جهت تشکیل طرزالعمل ها و پالیسی ها ،طرح و عرضه آموزش ها و توضیح شکایات ظرفیت بیشتر کسب
نمود .در جریان دوره انتخابات این کمیسیون کمپاین ملی گسترش عامه جامع را طرح و اجرا کرد ،مرکز ملی شمارش را
ایجاد کرد ،مرکز عملیاتی را اداره نمود و کمیسیون رسانه ای انتخابات را گماشت .هرچند مشکالتی در آن دیده می شد،
پروسه ثبت نام و انتخابات  1388انکشاف این کمیسیون را نشاندهی نمود که شایستگی برگزاری فعالیت های لوجستیکی را
دارد .رویداد مهم برای این کمیسیون برگزاری انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی که در  1389برگزار خواهد گردید میباشد.
کمیسیون شکایات انتخاباتی ()ECC-www.ecc.org.af
کمیسیون شکایات انتخاباتی نهاد مستقل است که مسوولیت سمع و رسیده گی به شکایات پروسه انتخاباتی را بعهده دارد،
این اعتراضات و شکایات شامل لست کاندیدان و شکایات در مورد اجرای کمپاین ها و رای دهی می شود .این کمیسیون بر
اساس ماده  52قانون انتخابات تاسیس شد .کمیسیون شکایات انتخاباتی از کمیسیون مستقل انتخابات جدا و مستقل میباشد.
برای انتخابات ریاست جمهوری  1388کمیسیون شکایات انتخاباتی متشکل از دو کمیشنر ملی و سه کمیشنری بین المللی
بود .یک کمشنر افغان توسط کمیسیون حقوق بشر افغانستان و دیگر آن از طرف ستره محکمه گماشته شده اند .سه تن
کمشنری بین المللی از طرف نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد منصوب گردیده اند .هرچند قانون انتخابات نظر به
فرمان ریاست جمهور در  1389تغییر یافت ،تمامی اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی توسط رئیس جمهور منصوب میگردند
شخصی یا نهادیکه ادعا میکند از قانون انتخابات تخطی صورت گرفته حق دارد تا شکایت خویش را در کمیسیون
شکایات و یا دفاتر والیتی آن درج کند .تمامی رای دهنده گان و نماینده گان کاندید ها از چنین حق برخوردار می
باشند .کمیسیون مذکور منحیث یک نهاد مستقل معلومات مدعی را به نهاد های دیگر و مردم عام آشکار نمی سازد.
در ثور  1384کمیسیون شکایات انتخاباتی تقریب ًا به  7000قضیه از طریق پروسه شکایات و اعتراضات با
توجه به انتخابات سال  1384رسیده گی نمود .در سال  1388نقش مهمی را در تجسس در مورد اتهامات
فساد انتخابات ریاست جمهوری ایفا نمود .بعد از کسب بیش از  2600شکایات به  700آن اولویت داده
شد .این کمیسیون در حدود یک چهارم حصه تمامی آرا را محروم نموده و یافته هایشرا به کمیسیون
مستقل انتخابات تسلیم نمود که بعداً فرمان دور دوم انتخابات از جانب این کمیسیون داده شد.
تقویت ظرفیت قانون و انتخاباتی برای آینده ()ELECT-www.afghanelections.org
پروژه تقویت ظرفیت قانونی و انتخاباتی برای آینده که متعلق به برنامه انکشافی سازمان ملل است در سال 1385
بر اساس توصیه های بدست آمده از ارزیابی انتخابات در سال های  1383و  1384آغاز به کار کرد .پروژه تقویت
ظرفیت در حال حاضر بیان عملی اجرای قطعنامه شماره  1( 1806حوت  )1387شورای امنیت سازمان ملل است که
مساعدت بین المللی انتخاباتی به افغانستان توسط یوناما و نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل را هدایت میکند.
در حالیکه یوناما یک وظیفه نظارتی همه جانبه دارد ،پروژه تقویت ظرفیت بازوی اجرایی هماهنگی سازمان
ملل بوده و به پروژه ،طراحی برنامه و مدیریت ،بسیج سرمایه گذاری تمویل کنندگان ،هماهنگی فعالیت ها،
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هدایت بودجه حمایتی و گزارش دهی می پردازد .در سال  ،1386پروژه تقویت ظرفیت به اهداف اساسی دیگر
نیز دست یافت :تکمیل پروژه آزمایشی فهرست رای دهندگان که ثبت نام رای دهندگان در سطح کشور را با
برنامه ثبت ملی که در کابل ،بامیان و ننگرهار انجام شد ،ترکیب کرد .متعاقب ًا این پروژه در اجرای ثبت نام رای
دهندگان که در میزان  1387اغاز شده است به کمیسیون مستقل انتخابات مساعدت فنی ارائه نمود.
در سال های  1388و  1389پروژه مذکور بیشتر بر حمایت انتخابات ریاست جمهوری و شورای والیتی متمرکز
بود .این کار از طریق ارتقای ظرفیت کمیسیون مستقل انتخابات با ارائه کمک فنی و تخصصی به نهاد های
عمده انتخاباتی بشمول کمیسیون شکایات انتخابات و با حمایت فعالیت های سهمداران زیادی بشمول جامعه
مدنی ،رسانه ها ،ناظرین داخلی و فعالین امنیتی کسب گردید .یک بخش فرمان این پروژه ارائه هماهنگی برای
تمویل کننده گان عمده و موسسات حامی انتخابات میباشد .قرار است این پروژه در مارچ  2011ختم گردد.
بنیاد آزاد و عادالنه افغانستان ()FEFA
بنیاد انتخابات آزاد و عادالنه افغانستان یک موسسه مستقل حافظ است که توسط گروه
جامعه مدنی در حمل  1383تاسیس گردید .و اهداف آن قرار ذیل است:
•	

نظارت از انتخابات برای اینکه آزاد و عادالنه باشند

•	

ترویج دموکراسی در کشور

•	

ترویج اشتراک مردم در امور انتخابات

•	

کمک به تحکیم اعتماد مردم به دموکراسی و انتخابات

بنیاد مذکور یگانه نهاد داخلی ارزیابی دوامدار انتخابات در افغانستان میباشد .اولین تجربه آن مشاهده از
انتخابات ریاست جمهوری در  18میزان  1383میباشد در جریان آن از  100ولسوالی در افغانستان و پاکستان
مالحظه نمود .تجربه دوم آن نظارت از انتخابات شورای ملی و شورای والیتی سال  1384بود که در جریان
آن بنیاد مذکور از  217ولسوالی که  65فیصد تمامی مراکز رای دهی مشمول آن بود نظارت نمود.
اداره فیفا همچنان یکی از چند موسسه فعال انتخابات در دور موقتی میان دو انتخابات ( 84-1383و )89-1388
بود و نشریات متعددی را روی موضوعات مانند آزمایش کاندید ها و شفافیت سرمایه سیاسی نشر نموده است.
قبل از انتخابات ریاست جمهوری و شورای والیتی  1388این بنیاد از پروسه ثبت نام رای دهنده گان ارزیابی جامع
را اجرا نمود (قوس -1387دلو  )1387و مشکالت متعدد این پروسه را بیان کرد .در روز انتخابات ،این بنیاد مشاهدات
سراسر کشور را اجرا نمود .همچنان از مسایل شمارش دوباره و فساد در وبسایت خویش گزارش داده است.
شکایات و بررسی
در قانون اساسی افغانستان واضح گردیده که اعضای ولسی جرگه باید “از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری،
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جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشند ”.و چون تا کنون کسی به اتهام جرایم جنگی محاکمه نگردیده
و احتماأل نخواهد گردید ،از اینرو پنداشته میشود این حکم قانون اساسی در شرایط کنونی چندان موثر نیست.
مبتنی بر قانون انتخابات ،کاندیدان ولسی جرگه ،شورا های والیتی و شورا های ولسوالی از انجام اعمال ذیل منع میباشند:
•	

پیروی از اهدافی که مغایر دین مبین اسالم و قانون اساسی افغانستان باشد،

•	

استفاده از قدرت و تهدید ،و شایعهء افگنی استفاده از قدرت،

•	

تحریک تبعیضات و تنش های قومی ،زبانی ،منطقوی و مذهبی،

•	

ایجاد خطر واقعی به آزادی و حقوق فردی ،یا ایجاد عمدی اختالل به نظم عامه و امنیت کشور،

•	

وابستگی به نیرو های نظامی،

•	

اخذ حمایت مالی از طرف منابع خارجی ،و

•	

اخذ حمایت مالی از طرف منابع داخلی غیر قانونی.

نامزدان هنگامی نام نویسی خودشان ،دستور العملی را باید امضا نمایند که با امضاء آن نامزدان سوگند
یاد می کنند که در هیچ جرم و یا عملی که سبب سلب صالحیت آنها از نامزدی گردد ،دست نداشته
اند .و اگر بعداً از دست داشتن آنها به چنین اعمالی که سبب تخطی از سوگند در این دستور العمل
باشد ،آگاهی حاصل گردد ،از آنها خواسته خواهد شد تا کرسی های خود را ترک کنند.
کمیسیون شکایات انتخاباتی وظیفه دارد تا در مورد شکایات از مشکالت پروسه انتخابات و به امور مربوط
به واجد شرایط بودن کاندیدان انتخابات رسیده گی نماید .در صورت دریافت اسناد ارتکاب فعالیت های
غیر قانونی ،این کمیسیون صالحیت دارد تا اخطاریه ها و جریمه های الزم را وضع نماید و یا آنرا به
مسوولین ذیربط عدلی و قضایی راجع سازد .و حتی صالحیت دارد تا در صورت مشاهده هر نوع دستبرد
در جریان پروسه انتخابات و یا شمارش آراء ،به شمارش آرا و یا رای دهی مجدد فیصله نماید.

احزاب سیاسی
به طور گسترده ی باور به این است که در نظام دموكراسي ،برای حضور موثر منافع شهروندان و برای ایجاد پالیسی
ها و حکومتداری موثر ،موجودیت احزاب سیاسی الزم است .هرچند ،بسياري از افغانها تصور خوبي از احزاب سياسي
ندارند .آنان میپندارند که بسیاری از این احزاب با روند های کمونیستی سابق و تهاجم شوروی وابسته اند و يا با گروه
های مجاهدین که در جنگ های سال های  1371سبب خونریزی بسیار زیاد و بی ثباتی آشکار در این کشور شد،
تعلق دارند .بن ًا افغانها به احزاب سیاسی اعتماد ندارند و معتقد اند که این احزاب همیشه به منافع گروهی ،قبیلوی و
قومی خود می اندیشند .در واقع ،یکی از دالیلی که برای این کشور یک نظام انتخاباتی غیر معمول ،انتخاب گردید
نیز همین مسئله بوده تا ازین طریق برای نسبت به احزاب سیاسی ،به نامزد هاي مستقل بیشتر سهم داده شود.
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افغانها ،احزاب سیاسی را غالب ًا با ملیشه های که در گذشته غیر مسئول عمل کرده اند ،وابسته میدانند .هرچند ،بسیاری از
احزاب سیاسی با گروه های نظامی در گذشته وابسته بوده و یا هم وابستگی هایی دارند ،احزاب خورد و کوچک دیگری نیز
که ریشه های مدنی و مفکوره های دموکراتیک دارند ،موجود اند .قانون اساسی افغانستان ،ارتباط احزاب سیاسی با دسته
های نظامی را بطور قطع ممنوع قرار داده است و به همین منظور ریاست ثبت و راجستر احزاب سیاسی در سال 1382
خورشیدی در چوکات وزارت عدلیه ایجاد شد تا سعي شود احزاب سیاسی که با گروه های نظامی ارتباط نداشته باشند،
ثبت و راجستر گردند .به تعداد  100حزب سیاسی در وزارت عدلیه ،ثبت گردیده اند كه ليست اين احزاب سياسي در آدرس
سايت انترنتی وزارت عدليه افغانستان قابل دريافت است http://www.moj.gov.af/?lang=en&p=e16 :لیست
نامکمل این احزاب به زبان انگلیسی نیز از آدرس www.moj.gov.af/?lang=en&p=e16 :قابل دریافت است.
در انتخابات سال  ،1384نامزد ها اجازه نداشتند تا وابستگی حزبی خویش را در ورقه های رای دهی ذکر نمایند
(گرچه بعضی آنها بدون توجه به این ،وابستگی خویش را واضح ًا ذکر کردند) .هرچند این کار ورقه های رای را
ساده تر ساخته ،اما مانع این نیز شده است تا رای دهندگان وابستگی شخصی را که برایش رای میدهند ،بدانند.
قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال  ،1388کمیسیون مستقل انتخابات تصریح نمود که نامزدان انتخابات
میتوانند وابستگی خودشان را با احزاب ذکر نمایند .این مقرره برای انتخابات پارلمانی  1389قابل اجرا بود.

انتخابات 1388
معرفی
انتخابات ریاست جمهوری و شورا های والیتی بتاریخ  29اسد  1388خورشیدی با رای ثبت شدهء  31.4فیصد
(بعد از جدا ساختن رای های باطل) ،با تفاوت نزولی نسبت به انتخابات سال  1381که  70فیصد ثبت گردیده
بود ،برگزار گردید .تقلب و نا امنی برای به ستیزه و به بحث کشیدن انتخابات دوش به دوش گام برمیداشتند،
همراه با کمیسیون شکایات انتخاباتی که رای های زیاد حامد کرزی را (تا حدی که رای های قابل قبول حامد
کرزی به زیر  50فیصد رسید) باطل اعالن کرد و انتخابات را با نامزد پیشقدم دوم ریاست جمهوری ،داکتر عبداهلل
عبداهلل ،به دور دوم کشانید؛ هرچند ،بعد از کنار رفتن داکتر عبداهلل از مبارزه ،دوم برگزار نگردید ،و کمیسیون
مستقل انتخابات ،حامد کرزی را برنده اعالن کرد .کرزی بتاریخ  28عقرب  1388خورشیدی آغاز به کار کرد.
نتایج شورا های والیتی بتاریخ  5میزان  1388اعالم گردید اما به علل متعددی به نزاع کشیده شد و تا تاریخ 18
قوس  1388نهایی نشد (با وجودیکه در بعضی مناطق بعد از این تاریخ نیز ،نارضایتی هایی باقی ماند) .هرچند
انتخابات شورا های والیتی در مقایسه با انتخابات ریاست جمهوری ،برای جامعه جهانی از اهمیت خاصی برخوردار
نبود ،اما میان مردم به گونه ی جدی مورد بحث قرار گرفت ،و در بعضی مناطق با رقابت های جدی انجامید.
نامزدی کاندیدان انتخابات
پروسه نامزدی کاندیدان برای انتخابات ریاست جمهوری و شورا های والیتی از تاریخ  5الی  18ثور  1388ادامه
یافت .بعد از مالحظه کمیسیون مستقل انتخابات در مورد چگونگی نامزدی کاندیدان 41 ،نامزد به شمول  2زن
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واجد شرایط شناخته شدند و  3نامزد دیگر واجد شرایط نامزدی به انتخابات شناخته نشدند .این تعداد نامزدان ،به
مقایسه انتخابات سال  1383که تعداد نامزدان به  18نفر به شمول  1زن میرسید ،تزئید قابل مالحظه ی را رونما
ساخت .بطور مجموعی  3324نفر به شمول  342زن خودشانرا برای  420کرسی در شورا های والیتی نامزد کرده
بودند که در مقایسه با سال  1383هم در تعداد مجموعی و هم در تعداد زنان ،تزئید کمی را در بر داشت.
کمیسیون مستقل انتخابات ،و شکایات انتخاباتی برای بازنگری  3368نامزد انتخابات ریاست جمهوری و
شورا های والیتی و رسیده گی به شکایات مدت چهار هفته وقت داشتند .نامزدانی که به گروه های مسلح
ارتباط داشتند ،مقامات رسمی دولتی که از سمت های خودشان استعفاء نداده بودند ،و نامزدانی که امضاء های
خودشان را در فورمه های نامزدی ،جعل کرده بودند مورد بررسی قرار گرفتند .بتاریخ  5جوزا ،کمیسیون مستقل
انتخابات لیست مؤقت نامزدان را که چالش ها ،اصالحات و مطالبات را در بر داشت به دسترس قرار داد .میان
ِ مدت از  5الی  18جوزا ،کمیسیون رسیده گی به شکایات با برگزاری مجالس استماعیه در مورد چالش های
نامزدی به نتیجه رسید و لیستی از نامزدان نهایی بتاریخ  22جوزا از جانب آنان به دسترس گذاشته شد.
در والیاتی که دارای نامزدان بیشتری برای شورا های والیتی بودند ،مثل سال  ،1383اوراق رای دهی مشابه روزنامه
ی با صفحات زیادی از معلومات در مورد نامزدان به نظر میرسیدند که این امر نیز دریافت و انتخاب نامزد مورد نظر
را برای بیشتر مردم مشکل ساخته بود .به منظور آسان ساختن شناسایی نامزدان ،کمیسیون مستقل انتخابات دوباره،
عکس ها و نشان های انتخاباتی آنان را در اوراق رای دهی شامل ساخت .علیرغم آن ،در والیت کابل ،شناسایی
و نشانی کردن نامزد مورد نظر در میان  524نامزد در ورق رایدهی هنوز هم یک پروسه ُپر زحمت باقی ماند.
تعلیمات مدنی
تعریف سازمانهای جدید دموکراتیک افغانستان ،پروسه انتخابات ،و حقوق رایدهی؛ مخصوصأ
در یک کشوری که دارای ساختار های محدود زیربنایی ،قریه های دور دست ،و سطح پائین
سواد و تعلمیات رسمی است؛ یک تجربه پیچیده و ُپر چالش به نظر میرسد.

هرچند در سال  1383و  1384در جریان آماده گی های انتخابات ،تالش ها برای ترویج تعلیمات مدنی توسط
ارگانهای مختلف ،مثل بنیاد جامعه جهانی برای نظام های انتخاباتی ( )IFESو مجتمع جامعه مدنی افغانستان
( )ACSFانجام یافت ،اما کارهای عملی محدود در این مورد در طول مدت میان هردو انتخابات انجام یافتند.
باوجودیکه ارگانهای مثل هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان ( )UNAMAو برنامه ایلیکت
( )ELECTدفتر برنامه انکشافی ملل متحد ( ،)UNDPاز برنامه های تعلیمات مدنی که در جریان آماده گی ها
برای رایدهی در سال  1388توسط کمیسیون مستقل انتخابات راه اندازی میگردید حمایت کردند ،اما قبل از ماه میزان
1387بودجه ناچیزی از طرف جامعه جهانی برای این موضوع بدست آمد .علت آن ،قسم ًا ،نتیجه پالنگذاری ناوقت
و یا تنظیم دیرهنگام خود انتخابات ،و مرحله نهایی بود که حمایت تمویل کننده در آن مورد تأئید قرار گرفت.
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ثبت نام رایدهنده گان
تجربه ی بزرگی از پروسه ثبت نام در جریان آماده گی ها برای انتخابات  1384ریاست جمهوری به وقوع پیوست.
از تاریخ  10قوس  1382الی  29اسد 1383تعداد مجموعی  834,567,10کارت رایدهی توزیع گردید.
دور دیگر ثبت نام رایدهنده گان هنگام آماده گی برای انتخابات  1388آغاز گردید .این دور ثبت نام به منظور ثبت نام آنانیکه
تازه سن  18را تکمیل نموده بودند؛ آنانیکه از ایران ،پاکستان ،و دیگر کشورها برگشته بودند؛ و آنانیکه از والیتی به والیت
دیگر اقامت گزیده و یا کارتهای رایدهی قبلی شان مفقود گردیده بود راه اندازی گردید .این پروسه در ماه میزان  1387آغاز
گردید و در چهار مرحله پی در پی اجراء گردید .مراحل متذکره با درنظرداشت وضعیت اقلیمی و امنیتی در والیات مختلف
انجام یافت و این پروسه در ماه دلو  1387پایان یافت اما از درستی به دور بود .بر اساس گزارشی از بنیاد انتخابات آزاد و
عادالنه افغانستان موارد زیادی از تخطی مثل ثبت نام یک نفر به حیث نماینده چند نفر ،تقلب ،و ثبت نام خردساالن در
جریان پروسه ثبت گردیده است .به گونهء مثال ،ارقام ارائه شده اصلی توسط کمیسیون مستقل انتخابات نیز سؤال برانگیز بود
زیرا تعداد رایدهنده گان زن از مناطقی که مردم بسیار سنتی در آن زیست داشتند ،به طرز قابل توجهی بلند ثبت گردیده بود.
در مجموع ،به گزارش کمیسیون مستقل انتخابات ،تعداد  292,365,4نفر برای رایدهی رد سال 1387
و  ،1388بعالوهء آنانیکه در سال  1383و  1384ثبت گردیده بودند ،ثبت گردیده اند.
مراکز رایدهی و به کار گماری کارمندان آن
قبل از انتخابات  1388پنداشته میشد که ایجاد مراکز رایدهی در تعدادی از مناطق ،مخصوصأ در مناطق جنوبی و شرقی
کشور ،بخاطر وضعیت نامساعد امنیتی به مشکل مواجه شده و امکان پذیر نباشد که این امر باعث سلب حق رایدهی
بعضی از اتباع کشور میگردید .هرچند ،در مجموع ،کمیسیون مستقل انتخابات  28000مرکز رایدهی در  6800ساحه (در
مقایسه با  30000مرکز در  5000ساحه در سال  )1383با استخدام  160000کارمند انتخاباتی در کشور گزارش داده است.
و همچنان به تعداد 36میلیون اوراق رایدهی برای انتخابات ریاست جمهوری و شورا های والیتی به چاپ رسیده اند.
علیرغم آن ،تعدادی از مراکز رایدهی در بعضی از نقاط نا امن بسته شدند .همچنان ،مقامات مسئول کمیسیون انتخابات به
حدود  440مرکز دیگر به خاطر وقوع تقلبهای متوقعه در آنها ،هدایت دادند تا در روز انتخابات باز نشوند .مشکالت تهیه
و تدارکاتی  -کمبود اوراق رایدهی ،ناکارایی ماشین سوراخ کارت رایدهی ،اصل نبودن رنگ پاکنشدنی انگشتان که عم ً
ال
با شستن پاک شد؛ و تهدید (و در بعضی موارد ،حمالت) توسط شورشیان نیز توسط رایدهنده گان گزارش داده شد.
در سال  1388خورشیدی ،برای اولین بار ،اوراق رایدهی (به عوض مراکز والیتی) در
مراکز رایدهی شمار شدند و نتایج نخستین از روی آنها اعالم گردید.
مشاهدات و نظارت بر انتخابات
به علت وخیم شدن اوضاع امنیتی ،تعداد ناظران بین المللی در سال  1388به مقایسه سال  1383بطور قابل مالحظه ی
تقلیل یافت .بزرگترین گروه ناظران بین المللی که مشتمل از  67تحلیلگر کارشناس و  50ناظر کوتاه مدت میشد توسط
اتحادیهء اروپا به مراکز رایدهی در کشور فرستاده شد .قسمیکه در سال  1383اداره امنیت و همکاری اروپا ()OSCE
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تعداد  42ناظر را در ساحه فرستاد ،در سال  1388نیز گروه حامی انتخاباتی مشتمل از  20نفر را به منظور حمایت از
تالش های بین المللی و دولت افغانستان برای تهیه گزارش تأکیدات بعد از انتخابات ،که در کابل مستقر بودند فرستاد.
شبکه آسیایی برای انتخابات ( )ANFRELکه توسط بنیاد آسیایی ( )The Asia Foundationحمایت میشد نیز
ماموریت  20ناظر دراز مدت و  30ناظر کوتاه مدت را با گروه اصلی  5کارشناس داشت .بعالوه ،تعداد اندکی از ناظران
دیگر از ارگانهای دیپلوماتیک ،و دیگر ارگان های بین المللی مستقر در افغانستان نیز در مراکز رایدهی حضور داشتند.
بعالوه مشکل کمبود ناظران بین المللی ،مشکل انتقال آنها نیز محسوس بود .بیشتر آنان نمیتوانستند به مراکز والیات،
و بعضی حتی به اطراف والیت کابل ،سفر نمایند .در مقابل ،ارگان افغانی نظارت بر انتخابات ،بنیاد انتخابات آزاد و
عادالنهء افغانستان ( )FEFAقادر به انجام ماموریت فراگیری در روز انتخابات و در جریان ثبت نام رایدهنده گان
در والیات در جریان ماه های قبل از انتخابات بود .به حیث یکی از ارگانهای انتخاباتی فعال در جریان مدت مؤقت
میان انتخابات سال  1384و  ،1388نماینده گان خود را در تمام والیات برای نظارت از مراکز رایدهی داشت.
امنیت
وضعیت نامساعد امنیتی ،با وجود تالشهای قابل توجه برای تقلیل اثر آن بر این روند ،انتخابات سال  1388را
متأثر ساخت .تعداد  26000عسکر اضافی برای حمایت از این روند وارد افغانستان شدند .اما گزارشی از گروه
بحران بین المللی در عقرب  1388گفت که در هفته های قبل از انتخابات ماه سنبله ،بدترین وضعیت خشونت
ها از آغاز دخالت ها به رهبری آمریکا از سال  1380به مشاهده رسیده و حد اقل  4نامزد شورا های والیتی به
قتل رسیده اند .در مجموع  300واقعه گزارش شده و  31نفر قبل و بعد از روز انتخابات کشته شده اند .قسمأ
به شکل نتیجه ،تعداد رایدهنده گان به مقایسه سال  1383از  70فیصد به  31فیصد تقلیل یافته است.
اثر دیگری از وضعیت بد امنیتی از آغاز دور نخست انتخابات ،بدور ماندن رایدهنده گان بالقوه که در مناطق نا امن زنده گی
داشتند ،بود .این نگرانی قبل از روند رایدهی موجود بود و به نظر میرسد که نگرانی به جا بوده است .بیشتر مناطقی که حتی
امکان ایجاد مراکز رایدهی ،و یا گشایش مراکز رایدهی ایجاد شده را در روز انتخابات نا ممکن میساختند ،در جنوب و شرق
کشور قرار داشتند .عدم توانایی گشایش مراکز رایدهی در مناطق نا امن نیز باعث مساعد ساختن زمینه برای تقلب گردید.
تقلب
آراء سال  1388به سبب تقلب گسترده ،از شهرت خودش باز ماند .در عقرب  ،1388بعد از دریافت  2800شکایت که 726
آن روی نتایج انتخابات تاثیرگذار بودند ،کمیسیون مستقل انتخابات هدایت داد تا  10فیصد اوراق را به گونه ی انتخاب
تصادفی دوباره شمارش نمایند .روهمرفته 8,18 ،فیصد تمام اوراق توسط کمیسیون مستقل انتخابات باطل ساخته شدند
که باعث تقلیل نتیجه آراء به  4,31( 4597727فیصد) نسبت به ارقام اصلی ارائه شده توسط کمیسیون مستقل انتخابات
 7,38( 5662758فیصد) گردید .هرچند این فیصدی ها بر اساس ارقام اخیراً ارائه شده ثبت نام رایدهنده گان بوده که،
به گفته بنیاد انتخابات آزاد و عادالنه افغانستان ،آنهم درست نبوده و دستخوش تقلب های فراوان گردیده است .بالخره،
کمیسیون مستقل انتخابات آنقدر تعداد آراء را باطل ساخت که در نتیجه انتخابات به دور دوم رفت .تقلب ها در انتخابات
شورا های والیتی نیز موجود بوده اما به این روند ،از جانب کمیسیون مستقل انتخابات توجه چندانی صورت نگرفت.
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قابل تذکر است که موارد زیادی از تقلب در انتخابات  1383نیز گزارش داده شده بود ،اما
این تقلب ها توجه چندان جامعه جهانی و رسانه ها را به خود جلب ننمود.

انتخابات 1389
انتخابات برای  249کرسی ولسی جرگه بتاریخ  27سنبله  1389صورت گرفت .نتایج نهایی آن بتاریخ 3
قوس  1389توسط کمیسیون مستقل انتخابات اعالن گردید ،به استثنای والیت غزنی که نتایج نهایی آن بعد
از گذشت یک هفته اعالن گردید .از میان  249برنده به تعداد  88آن وکالی برحال پارلمان بودند.
نامزدی کاندیدان و بررسی

کاندیدان الی  15ثور  1389باید شخص ًا در دفتر کمیسیون مستقل انتخابات ثبت نام مینمودند .لست ابتدایی نامزدان بتاریخ 25
ثور توسط کمیسیون مستقل انتخابات به نشر رسید ،در اینمدت  48کاندید بطور داوطلبانه صرفنظر نمودند 21 ،تن از سوی
کمیسیون شکایات انتخاباتی و  31تن دیگر از سوی کمیسیون مستقل انتخابات حذف گردیدند .به تعداد  200درخواستی
های نامزدی مورد اصالحات قرار گرفت .لست نهایی  2577نامزد (بشمول  406زن) بتاریخ  1سرطان به نشر رسید.
ثبت نام رایدهنده گان

فعالیت های ثبت نام رایدهنده گان قبل از انتخابات  1388آغاز گردیده بود .در زمان آغاز انتخابات
ولسی جرگه پروسه ثبت نام دو ماهه اجرا گردید که بتاریخ  21اسد ختم گردید.
مشاهدات و نظارت بر انتخابات
بنیاد آزاد و عادالنه انتخابات افغانستان  400ناظر را در جریان دوره کمپاین ها و  6600ناظر دیگر را جهت نظارت از رایدهی
و شمارش آرا استخدام نموده بود .در انتخابات ریاست جمهوری  ،1388ناامنی بدین معنی بود که ماموریت های نظارتی
بین المللی در مقایسه با انتخابات  1384کمتر بود .بیشتر این ماموریت ها از سوی دموکراسی بین المللی صورت گرفت.
امنیت و تقلب
گروه های شورشی کسانی را که در انتخابات دخیل بودند تهدید نموده و به افغانها اخطار داده تا رای ندهند .طبق
گزارشات دفتر فیفا بیشتر از  20تن بشمول چند تن از نامزدان و کمپانگران بنابر خشونت های مربوط به انتخابات
به قتل رسیده اند .واقعات زیادی خشونت غیر کشنده و تهدید ها قبل و در روز انتخابات نیز دیده شد .در روز
انتخابات تقلب زیادی صورت گرفت و شک وجود دارد که در مراحل دیگر انتخابات نیز تقلب صورت گرفته بود.
در حدود  4200شکایت نزد کمیسیون شکایات انتخاباتی وجود داشت .بعداً این کمیسیون نتایج  587مرکز رای
را حذف و  25فیصد مجموعه آرا را منحل قرار داد .بدین ترتیب تقریب ًا  4.3میلیون رای مشروع پنداشته شد.
در ابتدا کمیسیون مستقل انتخابات  6835مرکز رای دهی را مدنظر گرفته بود .هرچند قبل از انتخابات
به تعداد  1019مرکز را در مناطق ناامن بستند .باوجود آن ،در بعضی از مراکز مردم نمیتوانستند یا هم
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نمیخواستند رای بدهند .این کار نتایج را نامتوازن نموده موجب نگرانی نمایندگان پارلمان گردید .نتایج
انتخابات بتاریخ  28میزان توسط کمیسیون مستقل انتخابات اعالن گردید ،اما  24برنده توسط کمیسیون
شکایات انتخاباتی حذف گردیدند و در لست نهایی که در  3قوس اعالن گردید شامل نبودند.
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مقدمه
ما مردم افغانستان:
با ایمان راسخ به ذات پاك خداوند “ج” و توكل به مشیت حق تعالی و اعتقاد به دین مقدس اسالم؛
•با درك بی عدالتی ها و نا بسامانی های گذشته و مصائب بی شماری كه بر كشور ما وارد آمده است؛
•با تقدیر از فداكاری ها ،مبارزات تاریخی ،جهاد و مقاومت بر حق تمام مردم افغانستان و ارج گذاری به مقام واالی شهدای
راه آزادی كشور؛
•با درك این كه افغانستان واحد و یكپارچه به همه اقوام و مردم این سر زمین تعلق دارد؛
•با رعایت منشور ملل متحد و با احترام به اعالمیه جهانی حقوق بشر؛
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1 .1به منظور تحكیم وحدت ملی و حراست از استقالل ،حاكمیت ملی و تمامیت ارضی كشور؛
2 .2به منظور تاسیس نظام متكی بر اراده مردم و دموكراسی؛
3 .3به منظور ایجاد جامعه مدنی عاری از ظلم ،استبداد ،تبعیض و خشونت و مبتنی بر قانونمندی ،عدالت اجتماعی ،حفظ كرامت
و حقوق انسانی وتأمین آزادی ها و حقوق اساسی مردم؛
4 .4به منظور تقویت بنیاد های سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و دفاعی كشور؛
5 .5به منظور تأمین زندگی مرفه و محیط زیست سالم برای همه ساكنان این سرزمین؛ و
6 .6سر انجام ،به منظور تثبیت جایگاه شایسته افغانستان در خانواده بین المللی؛
این قانون اساسی را مطابق با واقعیت های تاریخی ،فرهنگی و اجتماعی كشور و مقتضیات عصر ،از طریق نمایندگان
منتخب خود در لویه جرگه مؤرخ چهاردهم جدی سال یك هزار و سیصد و هشتاد و دو هجری شمسی در شهر كابل
تصویب كردیم.

فصل اول :دولت
ماده اول

ماده دوم
ماده سوم
ماده چهارم

•افغانستان ،دولت جمهورى اسالمي ،مستقل ،واحد و غيرقابل تجزيه مي باشد.
•دين دولت جمهورى اسالمي افغانستان ،دين مقدس اسالم است .پيروان ساير اديان در پيروى از
دين و اجراى مراسم ديني شان در حدوداحکام قانون آزاد مي باشند.
•در افغانستان هيچ قانون نمي تواند مخالف معتقدات و احکام دين مقدس اسالم باشد.
•حاکميت ملي در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقيم يا توسط نمايندگان خود آن را
اعمال مي کند.
•ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادى که تابعيت افغانستان را داراباشند.
• ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون ،تاجيک ،هزاره ،ازبک ،ترکمن ،بلوچ ،پشه يي ،نورستاني،
ايماق ،عرب ،قرغيز ،قزلباش ،گوجر ،براهوى وساير اقوام مي باشد.
• بر هر فرد از افراد ملت افغانستان کلمه افغان اطالق مي شود.
•هيچ فردى از افراد ملت از تابعيت افغانستان محروم نمي گردد.
•امور مربوط به تابعيت و پناهندگي توسط قانون تنظيم مي گردد

ماده پنجم

•تطبيق احکام اين قانون اساسي و ساير قوانين ،دفاع از استقالل ،حاکميت ملي و تماميت ارضي
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و تامين امنيت و قابليت دفاعي کشور از وظايف اساسي دولت مي باشد.
ماده ششم

•دولت به ايجاد يک جامعه مرفه و مترقي بر اساس عدالت اجتماعي ،حفظ کرامت انساني ،حمايت
حقوق بشر ،تحقق دموکراسي ،تامين وحدت ملي ،برابرى بين همه اقوام و قبايل و انکشاف
متوازن در همه مناطق کشور مکلف مي باشد.

ماده هفتم

•دولت منشور ملل متحد ،معاهدات بين الدول ،ميثاق هاى بين المللي که افغانستان به آن ملحق
شده است و اعالميه جهاني حقوق بشر را رعايت مي کند.
•دولت از هر نوع اعمال تروريستي ،زرع و قاچاق مواد مخدر و توليد واستعمال مسکرات جلوگيرى
مي کند.

ماده هشتم

•دولت سياست خارجي کشور را بر مبناى حفظ استقالل ،منافع ملي و تماميت ارضي و عدم
مداخله ،حسن همجوارى ،احترام متقابل و تساوى حقوق تنظيم مي نمايد.

ماده نهم

• معادن و ساير منابع زيرزميني و آثار باستاني ملکيت دولت مي باشند.
•حفاظت و اداره امالک دولت و طرز استفاده درست از منابع طبيعي
و ساير امالک عامه توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده دهم

•دولت ،سرمايه سرمايه گذاريها و تشبثات خصوصي را مبتني بر نظام اقتصاد بازار ،مطابق به احکام
قانون،تشويق ،حمايت و مصونيت آن ها را تضمين مي نمايد.

ماده يازدهم

•امور مربوط به تجارت داخلي و خارجي ،مطابق به ايجابات اقتصادی
کشور و مصالح مردم ،توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده دوازدهم

•در افغانستان بانک ،بانک مرکزى دولت و مستقل مي باشد .نشر پول و طرح و تطبيق سياست
پولي کشور ،مطابق به احکام قانون ،ازصالحيت بانک مرکزى مي باشد.
•بانک مرکزى در مورد چاپ پول با کميسيون اقتصادى ولسي جرگه مشوره مي نمايد.
•تشکيل و طرز فعاليت اين بانک توسط قانون تنظيم مي شود.

ماده سيزدهم

• دولت براى انکشاف صنايع ،رشد توليد ،ارتقاى سطح زندگي مردم و حمايت از فعاليتهاى پيشه
وران ،پروگرامهاى موثر طرح و تطبيق مي نمايد.

ماده چهاردهم

•دولت براى انکشاف زراعت و مالدارى ،بهبود شرايط اقتصادى،اجتماعي و معيشتي دهقانان و
مالداران و اسکان و بهبود زندگي کوچيان ،درحدود بنيه مالي دولت ،پروگرامهاى موثر طرح و
تطبيق مي نمايد.
•دولت به منظور تهيه مسکن و توزيع ملکيتهاى عامه براى اتباع مستحق،مطابق به احکام قانون
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و در حدود امکانات مالي ،تدابير الزم اتخاذ مي نمايد.
ماده پانزدهم

ماده شانزدهم

•دولت مکلف است در مورد حفظ و بهبود جنگالت و محيط زيست تدابير الزم اتخاذ نمايد.
•از جمله زبان هاى پشتو ،درى ،ازبکي ،ترکمني ،بلوچي و پشه يي ،نورستاني،پاميرى و ساير زبان
هاى رايج در کشور ،پشتو و درى زبانهاى رسمي دولت مي باشند.
•در مناطقي که اکثريت مردم به يکي از زبان هاى ازبکي ،ترکمني ،پشه يي،نورستاني ،بلوچي و
يا پاميرى تکلم مي نمايند ،آن زبان عالوه بر پشتو و درى به حيث زبان سوم رسمي مي باشد و
نحوه تطبيق آن توسط قانون تنظيم مي گردد.
• دولت براى تقويت و انکشاف همه زبانهاى افغانستان پروگرامهاى موثر طرح و تطبيق مي
نمايد.
•نشر مطبوعات و رسانه هاى گروهي به تمام زبانهاى رايج در کشور آزادمي باشد.
•مصطلحات (اصطالحات ) علمي و ادارى ملي موجود در کشور حفظ مي گردد.

ماده هفدهم

•دولت براى ارتقاى معارف در همه سطوح ،انکشاف تعليمات ديني ،تنظيم و بهبود وضع مساجد،
مدارس و مراکز ديني تدابير الزم اتخاذ مي نمايد.

ماده هجدهم

•مبدا تقويم کشور بر هجرت پيامبر اکرم (ص ) استوار است.
•مبناى کار ادارات دولتي تقويم هجرى شمسي مي باشد.
•روزهاى جمعه ۲۸ ،اسد و ۸ثور تعطيل عمومي است  .سايررخصتي ها توسط قانون تنظيم مي
گردد.

ماده نوزدهم

•بيرق افغانستان مرکب است از:سه قطعه با رنگهاى سياه ،سرخ و سبز که به صورت عمودى ،به
اندازه هاى مساوى ،از چپ به راست ،در کنار هم واقع شده،عرض هر رنگ برابر نصف طول آن
است و در وسط آن نشان ملي افغانستان قرار دارد.
•نشان ملي افغانستان عبارت از محراب و منبر به رنگ سفيد مي باشد که دردو گوشه آن دو بيرق و
در وسط آن در قسمت فوقاني ،کلمه مبارک الاله االاهلل محمد رسوالهلل و اهلل اکبر و اشعه خورشيد
در حال طلوع و در قسمت تحتاني آن تاريخ  ۱۲۹۸هجرى شمسي و کلمه افغانستان ،جا داشته و
از دو طرف باخوشه هاى گندم احاطه شده است .
•طرز استفاده از بيرق و نشان ملي توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده بيستم

•سرود ملي افغانستان به زبان پشتو و با ذکر اهلل اکبر و نام اقوام افغانستان مي باشد.
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ماده بيست و يکم

•پايتخت افغانستان شهر کابل مي باشد.

فصل دوم :حقوق اساسي و وجايب اتباع
ماده بيست و دوم

•هر نوع تبعيض و امتياز بين اتباع افغانستان ممنوع است.
•اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجايب مساوى مي باشند.

ماده بيست و سوم
ماده بيست و چهارم

•زندگي موهبت الهي و حق طبيعي انسان است  .هيچ شخص بدون مجوز قانوني ازاين حق
محروم نمي گردد.
•آزادى حق طبيعي انسان است  .اين حق جز آزادى ديگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظيم
مي گردد ،حدودى ندارد.
•آزادى و کرامت انسان از تعرض مصون است  .دولت به احترام و حمايت آزادى و کرامت انسان
مکلف مي باشد.

ماده بيست و پنجم

ماده بيست و ششم

•برائت ذمه حالت اصلي است.
•متهم تا وقتي که به حکم قطعي محکمه با صالحيت محکوم عليه قرار نگيرد ،بي گناه شناخته
مي شود.
•جرم يک عمل شخصي است.
•تعقيب ،گرفتارى يا توقيف متهم و تطبيق جزا بر او به شخص ديگرى سرايت نمي کند.

ماده بيست و هفتم

•هيچ عملي جرم شمرده نمي شود ،مگر به حکم قانوني که قبل از ارتکاب آن نافذ گرديده باشد.
•هيچ شخص را نمي توان تعقيب ،گرفتار و يا توقيف نمود ،مگر بر طبق احکام قانون.
•هيچ شخص را نمي توان مجازات نمود ،مگر به حکم محکمه با صالحيت و مطابق به احکام
قانوني که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گرديده باشد.

ماده بيست و هشتم

•هيچ يک از اتباع افغانستان به علت اتهام به جرم ،به دولت خارجي سپرده نمي شود ،مگر بر اساس
معامله بالمثل و پيمان هاى بين الدول که افغانستان به آن پيوسته باشد.
•هيچ افغان به سلب تابعيت و يا تبعيد در داخل يا خارج افغانستان محکوم نمي شود.

ماده بيست و نهم

•تعذيب انسان ممنوع است.
•هيچ شخص نمي تواند حتي به مقصد کشف حقايق از شخص ديگر ،اگر چه تحت تعقيب،
گرفتارى يا توقيف و يا محکوم به جزا باشد ،به تعذيب او اقدام کنديا امر بدهد.
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•تعيين جزايي که مخالف کرامت انساني باشد ،ممنوع است.
ماده سي ام

• اظهار ،اقرار و شهادتي که از متهم يا شخص ديگرى به وسيله اکراه به دست آورده شود ،اعتبار ندارد.
اقرار به جرم عبارت است از اعتراف متهم با رضايت کامل و در حالت صحت عقل ،در حضور
محکمه با صالحيت.

ماده سي و يکم

•هر شخص مي تواند براى دفع اتهام به مجرد گرفتارى و يا براى اثبات حق خود ،وکيل مدافع
تعيين کند.
•متهم حق دارد به مجرد گرفتارى ،از اتهام منسوب اطالع يابد و در داخل ميعادى که قانون تعيين
مي کند ،در محکمه حاضر گردد.
•دولت در قضاياى جنايي براى متهم بي بضاعت وکيل مدافع تعيين مي نمايد .محرميت مکالمات،
مراسالت و مخابرات بين متهم و وکيل آن ،از هر نوع تعرض مصون مي باشد.
•وظايف و صالحيت هاى وکالى مدافع توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده سي و دوم

•مديون بودن شخص موجب سلب يا محدود شدن آزادى وى نمي شود .طرز و وسايل تحصيل
دين توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده سي و سوم

•اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا مي باشند.
•شرايط و طرز استفاده از اين حق توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده سي و چهارم

•آزادى بيان از تعرض مصون است.
•هر افغان حق دارد فکر خود را به وسيله گفتار ،نوشته ،تصوير و يا وسايل ديگر ،با رعايت احکام
مندرج اين قانون اساسي اظهار نمايد.
•هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون ،به طبع و نشر مطالب ،بدون ارايه قبلي آن به مقامات
دولتي ،بپردازد.
•احکام مربوط به مطابع ،راديو و تلويزيون ،نشر مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي توسط قانون
تنظيم مي گردد.

ماده سي و پنجم

•اتباع افغانستان حق دارند به منظور تامين مقاصد مادى و يامعنوى ،مطابق به احکام قانون،
جمعيتها تاسيس نمايند.
•اتباع افغانستان حق دارند ،مطابق به احکام قانون ،احزاب سياسي تشکيل دهند ،مشروط بر
اينکه:
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•مرامنامه و اساسنامه حزب ،مناقض احکام دين مقدس اسالم و نصوص و ارزشهاى
مندرج اين قانون اساسي نباشد ،تشکيالت و منابع مالي حزب علني باشد،
•اهداف و تشکيالت نظامي و شبه نظامي نداشته باشد،
•وابسته به حزب سياسي و يا ديگر منابع خارجي نباشد.
•تاسيس و فعاليت حزب بر مبناى قوميت ،سمت ،زبان ،و مذهب فقهي جواز ندارد.
جمعيت و حزبي که مطابق به احکام قانون تشکيل مي شود ،بدون موجبات قانوني و حکم
محکمه با صالحيت منحل نمي شود.
ماده سي و ششم

•اتباع افغانستان حق دارند براى تامين مقاصد جايز و صلح آميز ،بدون حملسالح ،طبق قانون
اجتماع و تظاهرات نمايند.

ماده سي و هفتم

•آزادى و محرميت مراسالت و مخابرات اشخاص چه به صورت مکتوبباشد و چه به وسيله تلفن،
تلگراف و وسايل ديگر ،از تعرض مصون است .
•دولت حق تفتيش مراسالت و مخابرات اشخاص را ندارد ،مگر مطابق به احکام قانون .

ماده سي و هشتم

• مسکن شخص از تعرض مصون است .
•هيچ شخص ،به شمول دولت ،نمي تواند بدون اجازه ساکن يا قرار محکمه باصالحيت و به غير
از حاالت و طرزى که در قانون تصريح شده است ،به مسکن شخص داخل شود يا آن را تفتيش
نمايد.

ماده سي و نهم

•در مورد جرم مشهود ،مامور مسئول مي تواند بدون اجازه قبلي محکمه ،به مسکن شخص داخل
شود يا آن را تفتيش کند .مامور مذکور مکلف است بعد از داخلشدن يا اجراى تفتيش ،در خالل
مدتي که قانون تعيين مي کند قرار محکمه راحاصل نمايد.
•هر افغان حق دارد به هر نقطه کشور سفر نمايد و مسکن اختيار کند ،مگردر مناطقي که قانون
ممنوع قرار داده است.
•هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون به خارج افغانستان سفر نمايد وبه آن عودت کند.
•دولت از حقوق اتباع افغانستان در خارج از کشور حمايت مي نمايد.

ماده چهلم

•ملکيت از تعرض مصون است .
•هيچ شخص از کسب ملکيت و تصرف در آن منع نمي شود ،مگر در حدود احکام قانون.
•ملکيت هيچ شخص ،بدون حکم قانون و فيصله محکمه با صالحيت مصادره نمي شود.
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•استمالک ملکيت شخص ،تنها به مقصد تامين منافع عامه ،در بدل تعويض قبلي و عادالنه ،به
موجب قانون مجاز مي باشد.
•تفتيش و اعالن دارايي شخص ،تنها به حکم قانون صورت مي گيرد.
ماده چهل و يکم

•اشخاص خارجي در افغانستان حق ملکيت اموال عقارى را ندارند.
•اجاره عقار به منظور سرمايه گذارى ،مطابق به احکام قانون مجاز مي باشد.
•فروش عقار به نمايندگي هاى سياسي دول خارجي و به موسسات بين المللي که افغانستان عضو
آن باشد ،مطابق به احکام قانون ،مجاز مي باشد.

ماده چهل و دوم

•هر افغان مکلف است مطابق به احکام قانون به دولت ماليه و محصول تاديه کند.
•هيچ نوع ماليه و محصول ،بدون حکم قانون ،وضع نمي شود.
•اندازه ماليه و محصول و طرز تاديه آن ،بارعايت عدالت اجتماعي ،توسط قانون تعيين مي گردد.
•اين حکم در مورد اشخاص و موسسات خارجي نيز تطبيق مي شود.
•هر نوع ماليه ،محصول و عوايد تاديه شده ،به حساب واحد دولتي تحويل داده مي شود.

ماده چهل و سوم

•تعليم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجه ليسانس در موسسات تعليمي دولتي به صورت
رايگان از طرف دولت تامين مي شود.
•دولت مکلف است به منظور تعميم متوازن معارف در تمام افغانستان ،تامين تعليمات متوسطه
اجبارى ،پروگرام موثر طرح و تطبيق نمايدو زمينه تدريس زبانهاى مادرى را در مناطقي که به
آنها تکلم مي کنند ،فراهم کند.

ماده چهل و چهارم

•دولت مکلف است به منظور ايجاد توازن و انکشاف تعليم براى زنان ،بهبود تعليم کوچيان و
امحاى بي سوادى در کشور ،پروگرامهاى موثر طرح و تطبيق نمايد.

ماده چهل و پنجم

•دولت نصاب واحد تعليمي را ،بر مبناى احکام دين مقدس اسالم و فرهنگ ملي و مطابق با اصول
علمي ،طرح و تطبيق مي کند و نصاب مضامين ديني مکاتب را ،بر مبناى مذاهب اسالمي موجود
در افغانستان ،تدوين مي نمايد.

ماده چهل و ششم

•تاسيس و اداره موسسات تعليمات عالي ،عمومي و اختصاصي وظيفه دولت است .
•اتباع افغانستان مي توانند به اجازه دولت به تاسيس موسسات تعليمات عالي،عمومي ،اختصاصي
و سوادآموزى اقدام نمايند.
•دولت مي تواند تاسيس موسسات تعليمات عالي ،عمومي و اختصاصي را به اشخاص خارجي نيز
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مطابق به احکام قانون اجازه دهد.
•شرايط شمول در موسسات تعليمات عالي دولتي و ساير امور مربوط به آن،توسط قانون تنظيم
مي گردد.
ماده چهل و هفتم

•دولت براى پيشرفت علم ،فرهنگ ،ادب و هنر پروگرامهاى موثر طرح مي نمايد.
•دولت حقوق مولف ،مخترع و کاشف را تضمين مي نمايد و تحقيقات علمي را درتمام عرصه
ها تشويق و حمايت مي کند و استفاده موثر از نتايج آن را ،مطابق به احکام قانون ،تعميم مي
بخشد.

ماده چهل و هشتم

•کار حق هر افغان است.
•تعيين ساعات کار ،رخصتي با مزد ،حقوق کار و کارگر و ساير امور مربوط به آن توسط قانون
تنظيم مي گردد.
•انتخاب شغل و حرفه ،در حدود احکام قانون ،آزاد مي باشد.

ماده چهل و نهم

•تحميل کار اجبارى ممنوع است.
•سهم گيرى فعال در حالت جنگ ،آفات و ساير حاالتي که حيات وآسايش عامه را تهديد کند ،از
وجايب ملي هر افغان مي باشد.
•تحميل کار بر اطفال جواز ندارد.

ماده پنجاهم

•دولت مکلف است،به منظور ايجاد اداره سالم و تحقق اصالحات در سيستم ادارى کشور تدابير
الزم اتخاذ نمايد.
•اداره اجراآت خود را با بيطرفي کامل و مطابق به احکام قانون عملي مي سازد.
•اتباع افغانستان حق دسترسي به اطالعات از ادارات دولتي را در حدوداحکام قانون دارا مي باشند.
اين حق جز صدمه به حقوق ديگران و امنيت عامه حدودى ندارد.
•اتباع افغانستان بر اساس اهليت و بدون هيچ گونه تبعيض و به موجب احکام قانون به خدمت
دولت پذيرفته مي شوند.

ماده پنجاه و يکم

•هر شخص که از اداره بدون موجب متضرر شود ،مستحق جبران خساره مي باشد و مي تواند براى
حصول آن در محکمه دعوا اقامه کند.
•به استثناى حاالتي که در قانون تصريح گرديده است ،دولت نمي تواند بدون حکم محکمه با
صالحيت به تحصيل حقوق خود اقدام کند.
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ماده پنجاه و دوم

•دولت وسايل وقايه و عالج امراض و تسهيالت صحي رايگان را براى همه اتباع مطابق به احکام
قانون تامين مي نمايد.
•دولت تاسيس و توسعه خدمات طبي و مراکز صحي خصوصي را مطابق به احکام قانون تشويق
و حمايت مي کند.
•دولت به منظور تقويت تربيت بدني سالم و انکشاف ورزشهاى ملي و محلي تدابير الزم اتخاذ
مي نمايد.

ماده پنجاه و سوم

•دولت به منظور تنظيم خدمات طبي و مساعدت مالي براى بازماندگان شهدا و مفقودين و براى
بازتواني معلولين و معيوبين و سهم گيرى فعال آنان در جامعه  ،مطابق به احکام قانون ،تدابير
الزم اتخاذ مي نمايد.
•دولت حقوق متقاعدين را تضمين نموده ،براى کهنساالن ،زنان بي سرپرست ،معيوبين و معلولين
و ايتام بي بضاعت مطابق به احکام قانون کمک الزم به عمل مي آورد.

ماده پنجاه و چهارم

•خانواده رکن اساسي جامعه را تشکيل مي دهد و مورد حمايت دولت قرار دارد.
•دولت به منظور تامين سالمت جسمي و روحي خانواده باالخص طفل و مادر ،تربيت اطفال و براى
از بين بردن رسوم مغاير با احکام دين مقدس اسالم ،تدابير الزم اتخاذ مي کند.

ماده پنجاه و پنجم

•دفاع از وطن وجيبه تمام اتباع افغانستان است.
•شرايط اجراى دوره مکلفيت عسکرى توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده پنجاه و ششم

•پيروى از احکام قانون اساسي ،اطاعت از قوانين و رعايت نظم و امن عامه وجيبه تمام مردم
افغانستان است.
•بي خبرى از احکام قانون عذر دانسته نمي شود.

ماده پنجاه و هفتم

•دولت حقوق و آزاديهاى اتباع خارجي را در افغانستان ،طبق قانون تضمين مي کند .اين اشخاص
در حدود قواعد حقوق بين المللي به رعايت قوانين دولت افغانستان مکلف مي باشند.

ماده پنجاه و هشتم

•دولت به منظور نظارت بر رعايت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمايت از آن ،کميسيون
مستقل حقوق بشر افغانستان را تاسيس مي نمايد.
•هر شخص مي تواند درصورت نقص حقوق بشرى خود ،به اين کميسيون شکايت نمايد.
•کميسيون مي تواند موارد نقص حقوق بشرى افراد را به مراجع قانوني راجع سازد و در دفاع از
حقوق آنها مساعدت نمايد.
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•تشکيل و طرز فعاليت اين کميسيون توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده پنجاه و نهم

•هيچ شخص نمي تواند با سوءاستفاده از حقوق و آزاديهاى مندرج اين قانون اساسي ،بر ضد
استقالل ،تماميت ارضي ،حاکميت و وحدت ملي عمل کند.

فصل سوم :رييس جمهور
ماده شصتم

•رييس جمهور در راس دولت جمهورى اسالمي افغانستان قرار داشته ،صالحيتهاى خود را در
عرصه هاى اجراييه ،تقنينيه ،قضاييه ،مطابق به احکام اين قانون اساسي ،اعمال مي کند.
•رييس جمهور داراى دو معاون ،اول و دوم ،مي باشد.
•کانديد رياست جمهورى نام هر دو معاون را همزمان با کانديد شدن خود به ملت اعالم مي
دارد.
•معاون اول رييس جمهور در حالت غياب ،استعفا و يا وفات رييس جمهور،مطابق به احکام مندرج
اين قانون اساسي ،عمل مي کند.
•در غياب معاون اول رييس جمهور ،معاون دوم مطابق به احکام مندرج اين قانون اساسي عمل
مي کند.

ماده شصت و يکم

•رييس جمهور با کسب اکثريت بيش از پنجاه في صد آراى راى دهندگان از طريق راى گيرى
آزاد ،عمومي ،سرى و مستقيم انتخاب مي گردد.
•وظيفه رييس جمهور در اول جوزاى سال پنجم بعد ازانتخابات پايان مي يابد.انتخابات به منظور
تعيين رييس جمهور جديد در خالل مدت سي الي شصت روزقبل از پايان کار رييس جمهور
برگزار مي گردد.
•هرگاه دردور اول هيچ يک از کانديدان نتواند اکثريت بيش ازپنجاه درصد آرا را به دست آورد،
انتخابات براى دور دوم در ظرف دو هفته ازتاريخ اعالم نتايج انتخابات برگزار مي گردد و در
اين دور تنها دو نفر ازکانديداهايي که بيشترين آرا را در دور اول به دست آورده اند،شرکت مي
نمايد.
•در دور دوم انتخابات ،کانديدى که اکثريت آرا را کسب کند ،رييس جمهورشناخته مي شود.
•هر گاه يکي از کانديداهاى رياست جمهورى در جريان دور اول يا دوم راى گيرى و يا بعد از
انتخابات و قبل از اعالم نتايج انتخابات وفات نمايد،انتخابات مجدد مطابق به احکام قانون برگزار
مي گردد.

ماده شصت و دوم
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•تبعه افغانستان ،مسلمان و متولد از والدين افغان بوده و تابعيت کشور ديگرى را نداشته باشد،
• در روز کانديد شدن سن وى از چهل سال کمتر نباشد،
•از طرف محکمه به ارتکاب جرايم ضد بشرى ،جنايت و يا حرمان از حقوق مدني محکوم نشده
باشد.
•هيچ شخص نمي تواند بيش از دو دوره به حيث رييس جمهور انتخاب گردد.
•حکم مندرج اين ماده در مورد معاونين رييس جمهور نيز تطبيق مي گردد.
ماده شصت و سوم

•رييس جمهور قبل از تصدى وظيفه ،مطابق به طرزالعمل خاص که توسط قانون تنظيم مي گردد،
حلف (سوگند) آتي را به جا مي آورد:
بسم اهلل الرحمن الرحيم
به نام خداوند بزرگ (ج ) سوگند ياد مي کنم که دين مقدس اسالم را اطاعت و از آن حمايت کنم
قانون اساسي وساير قوانين را رعايت و از تطبيق آن مواظبت نمايم  .ازاستقالل ،حاکميت ملي و
تماميت ارضي افغانستان حراست وحقوق و منافع مردم افغانستان راحفاظت کنم و با استعانت از بارگاه
پروردگارمتعال و پشتيباني ملت ،مساعي خود را در راه سعادت و ترقي مردم افغانستان بکار برم

ماده شصت و چهارم

•رئيس جمهور داراى صالحيتها و وظايف ذيل مي باشد:
•مراقبت از اجراى قانون اساسي،
• تعيين خطوط اساسي سياست کشور به تصويب شوراى ملي،
• قيادت اعالى قواى مسلح افغانستان،
•اعالم حرب و متارکه به تاييد شوراى ملي،
• اتخاذ تصميم الزم در حالت دفاع از تماميت ارضي و حفظ استقالل،
• فرستادن قطعات قواى مسلح به خارج افغانستان به تاييد شوراى ملي،
• داير نمودن لويه جرگه به استثناى حالت مندرج ماده شصت و نهم اين قانون اساسي،
• اعالن حالت اضطرار به تاييد شوراى ملي و خاتمه دادن به آن،
• افتتاح اجالس شوراى ملي و لويه جرگه،
• قبول استعفاى معاونين رياست جمهورى،
• تعيين وزرا ،لوى څارنوال ،رييس بانک مرکزى ،رييس امنيت ملي و رييس سره مياشت (هالل
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احمر) به تاييد ولسي جرگه و عزل و قبول استعفاى آنها،
• تعيين رييس و اعضاى ستره محکمه (ديوان عالي قضايي ) به تاييد ولسي جرگه،
• تعيين و تقاعد ،قبول استعفا و عزل قضات ،صاحب منصبان قواى مسلح،پوليس و امنيت ملي و
مامورين عالي رتبه مطابق به احکام قانون،
•تعيين سران نمايندگي هاى سياسي افغانستان نزد دول خارجي و موسسات بين المللي،
• قبول اعتمادنامه هاى نمايندگان سياسي خارجي در افغانستان،
• توشيح قوانين و فرامين تقنيني،
•اعطاى اعتبارنامه به غرض عقد معاهدات بين الدول مطابق به احکام قانون،
•تخفيف و عفو مجازات مطابق به احکام قانون،
•اعطاى مدالها ،نشانها و القاب افتخارى مطابق به احکام قانون،
•تاسيس کميسيونها به منظور بهبود اداره کشور مطابق به احکام قانون
•ساير صالحيتها و وظايف مندرج اين قانون اساسي.
ماده شصت و پنجم

•رييس جمهور مي تواند در موضوعات مهم ملي سياسي ،اجتماعي و يا اقتصادى به آراى عمومي
مردم افغانستان مراجعه نمايد.
•مراجعه به آراى عمومي نبايد مناقض احکام اين قانون اساسي و يا مستلزم تعديل آن باشد.

ماده شصت و ششم

•رييس جمهور در اعمال صالحيتهاى مندرج اين قانون اساسي،مصالح علياى مردم افغانستان را
رعايت مي کند
•رييس جمهور نمي تواند بدون حکم قانون ملکيت هاى دولتي را بفروشد يا اهداکند.
•رييس جمهور نمي تواند در زمان تصدى وظيفه از مقام خود به ملحوظات لساني ،سمتي ،قومي،
مذهبي و حزبي استفاده نمايد.

ماده شصت و هفتم

•در صورت استعفا و عزل يا وفات رييس جمهور و يا مريضي صعبالعالج که مانع اجرا وظيفه شود،
معاون اول رييس جمهور صالحيتها و وظايف رييس جمهور را به عهده مي گيرد.
•رييس جمهور استعفاى خود را شخصا به شوراى ملي اعالم مي نمايد.
•تثبيت مريضي صعب العالج توسط هيات طبي با صالحيت که از طرف ستره محکمه تعيين مي
گردد ،صورت مي گيرد.
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•دراين حاالت در خالل مدت سه ماه انتخابات به منظور تعيين رييس جمهور جديد طبق ماده
شصت و يکم اين قانون اساسي برگزار مي گردد.
•معاون اول رييس جمهور در زمان تصدى به حيث رييس جمهور موقت امور ذيل را مي تواند
انجام دهد:
•تعديل قانون اساسي،
•عزل وزرا،
•مراجعه به آراى عامه.
•معاونينرييسجمهورميتوانندمطابقبهاحکاماينقانوناساسيخودرابهرياستجمهورىکانديدنمايند.
درصورت غياب رييس جمهور،وظايف معاون اول توسط رئيس جمهورتعيين مي گردد.
ماده شصت و هشتم

•هر گاه يکي از معاونين رييس جمهور استعفا و يا وفات نمايد ،عوض وى شخص ديگرى توسط
رييس جمهور به تاييد ولسي جرگه تعيين مي گردد.
•در صورت وفات همزمان رئيس جمهور و معاون اول وى ،بالترتيب معاون دوم،رييس مشرانو
جرگه ،رييس ولسي جرگه و وزير خارجه يکي بعد ديگرى مطابق به حکم مندرج ماده شصت و
هفتم اين قانون اساسي وظايف رييس جمهور را به عهده مي گيرند.

ماده شصت و نهم

•رييس جمهور در برابرملت و ولسي جرگه مطابق به احکام اين ماده مسئول مي باشد.
•اتهام عليه رييس جمهور به ارتکاب جرايم ضد بشرى ،خيانت ملي يا جنايت،از طرف يک ثلث
کل اعضاى ولسي جرگه مي تواند تقاضا شود .در صورتي که اين تقاضا از طرف دو ثلث کل آراى
ولسي جرگه تاييد گردد ،ولسي جرگه در خالل مدت يک ماه لويه جرگه را داير مي نمايد.
•هرگاه لويه جرگه اتهام منسوب را به اکثريت دو ثلث آراى کل اعضا تصويب نمايد ،رييس جمهور
از وظيفه منفصل و موضوع به محکمه خاص محول مي گردد.
•محکمه خاص متشکل است از رييس مشرانو جرگه ،سه نفر از اعضاى ولسي جرگه وسه نفر
ستره محکمه به تعيين لويه جرگه ،اقامه دعوى توسط شخصي که از طرف لويه جرگه تعيين مي
گردد صورت مي گيرد.
•در اين حالت احکام مندرج ماده شصت و هفتم اين قانون اساسي تطبيق مي گردد.

ماده هفتادم

•معاش و مصارف رييس جمهور توسط قانون تنظيم مي گردد.
•رييس جمهور بعد از ختم دوره خدمت به استثناى حالت عزل ،براى بقيه مدت حيات از حقوق
مالي دوره رياست جمهورى مطابق به احکام قانون مستفيد مي شود.
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فصل چهارم :حکومت
ماده هفتاد و يکم

•حکومت متشکل است از وزرا که تحت رياست رييس جمهوراجراى وظيفه مي نمايد.
•تعداد وزرا و وظايف شان توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده هفتاد و دوم

•شخصي که به حيث وزير تعيين مي شود ،واجد شرايط ذيل مي باشد:
• تنها حامل تابعيت افغانستان باشد،
•هرگاه کانديد وزارت تابعيت کشور ديگرى را نيز داشته باشد ،ولسي جرگه صالحيت تاييد و يا
رد آنرا دارد،
• داراى تحصيالت عالي ،تجربه کارى و شهرت نيک باشد،
• سن وى از سي و پنج سال کمتر نباشد،
• از طرف محکمه به ارتکاب جرايم ضد بشرى ،جنايت و يا حرمان از حقوق مدني محکوم نشده
باشد.

ماده هفتاد و سوم

•وزرا مي توانند از اعضاى شوراى ملي يا خارج از آن تعيين شوند .هرگاه عضو شوراى ملي به
حيث وزير تعيين شود ،عضويت خود را در شورا از دست مي دهد و در عوض وى شخص ديگرى
مطابق به حکم قانون تعيين مي گردد.

ماده هفتاد و چهارم

•وزرا قبل از تصدى وظيفه حلف آتي را به حضور رئيس جمهور ،به جا مي آورند:
بسم اهلل الرحمن الرحيم
به نام خداوند بزرگ (ج ) سوگند ياد مي کنم که دين مقدس اسالم راحمايت ،قانون اساسي و ساير
قوانين افغانستان را رعايت ،حقوق اتباع راحفاظت و از استقالل ،تماميت ارضي و وحدت ملي مردم
افغانستان حراست کنم و در همه اعمال خود خداوند (ج ) را حاضر دانسته،وظايف محوله را صادقانه
انجام دهم.

ماده هفتاد و پنجم

• حکومت داراى وظايف ذيل مي باشد:
• تعميل احکام اين قانون اساسي و ساير قوانين و فيصله هاى قطعي محاکم،
• حفظ استقالل ،دفاع از تماميت ارضي و صيانت منافع و حيثيت افغانستان در جامعه بين المللي،
• تامين نظم و امن عامه و از بين بردن هر نوع فساد ادارى،
•ترتيب بودجه ،تنظيم وضع مالي دولت و حفاظت دارايي عامه،
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• طرح و تطبيق پروگرامهاى انکشافي ،اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادى و تکنالوژيکي
• ارايه گزارش به شوراى ملي در ختم سال مالي درباره امور انجام شده و پروگرام هاى عمده سال
مالي جديد،
• انجام ساير وظايفي که به موجب اين قانون اساسي و قوانين ديگر ازوظايف حکومت دانسته
شده است.
ماده هفتاد و ششم

•حکومت براى تطبيق خطوط اساسي سياست کشور و تنظيم وظايف خود مقررات وضع و تصويب
مي کند .اين مقررات بايد مناقض نص يا روح هيچ قانون نباشد.

ماده هفتاد و هفتم

• وزرا وظايف خود را به حيث آمرين واحدهاى ادارى در داخل حدودى که اين قانون اساسي و
ساير قوانين تعيين مي کند ،اجرا مي نمايند.
•وزرا از وظايف مشخصه خود نزد رييس جمهور و ولسي جرگه مسئوليت دارند.

ماده هفتاد و هشتم

•هرگاه وزير به ارتکاب جرايم ضد بشرى ،خيانت ملي و يا ساير جرايم متهم گردد ،قضيه با رعايت
ماده يکصدوسي وچهارم اين قانون اساسي به محکمه خاص محول مي گردد.

ماده هفتاد و نهم

•حکومت مي تواند در حالت تعطيل ولسي جرگه درصورت ضرورت عاجل ،به استثناى امور مربوط
به بودجه و امور مالي ،فرامين تقنيني را ترتيب کند.
•فرامين تقنيني بعداز توشيح رئيس جمهورحکم قانون را حايز مي شود .فرامين تقنيني بايد در
خالل سي روز از تاريخ انعقاد نخستين جلسه شوراى ملي به آن تقديم شود و در صورتي که از
طرف شوراى ملي رد شود ،از اعتبارساقط مي گردد.

ماده هشتادم

•ورزا نمي توانند در زمان تصدى وظيفه از مقام خود به ملحوظات لساني،سمتي ،قومي ،مذهبي و
حزبي استفاده نمايند.

فصل پنجم :شوراى ملي
ماده هشتاد و يکم

•شوراى ملي دولت جمهورى اسالمي افغانستان به حيث عالي ترين ارگان تقنيني مظهر اراده مردم
آن است و از قاطبه ملت نمايندگي مي کند.
•هر عضو شورا در موقع اظهار راى ،مصالح عمومي و منافع علياى مردم افغانستان را مدار قضاوت
قرار مي دهد.

ماده هشتاد و دوم

•شوراى ملي متشکل از دو مجلس ،ولسي جرگه و مشرانو جرگه مي باشد .هيچ شخص نمي تواند
در يک وقت عضو هر دو مجلس باشد.
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ماده هشتاد و سوم

•اعضاى ولسي جرگه توسط مردم ازطريق انتخابات آزاد ،عمومي ،سرى و مستقيم انتخاب مي
گردند.
•دوره کار ولسي جرگه به تاريخ اول سرطان سال پنجم ،بعد ازاعالن نتايج انتخابات به پايان مي
رسد و شوراى جديد به کار آغاز مي نمايد.
•انتخابات اعضاى ولسي جرگه درخالل مدت سي الي شصت روز قبل از پايان دوره ولسي جرگه
برگزار مي گردد.
•تعداد اعضاى ولسي جرگه به تناسب نفوس هر حوزه حداکثر دو صد و پنجاه نفر مي باشد.
•حوزه هاى انتخاباتي و ساير مسايل مربوط به آن در قانون انتخابات تعيين مي گردد.
•در قانون انتخابات بايد تدابيرى اتخاذ گردد که نظام انتخاباتي،نمايندگي عمومي و عادالنه را براى
تمام مردم کشور تامين نمايد و به تناسبنفوس از هر واليت طور اوسط حداقل دو وکيل زن در
ولسي جرگه عضويت يابد.

ماده هشتاد و چهارم

•اعضاى مشرانو جرگه به ترتيب ذيل انتخاب و تعيين مي شوند:
•از جمله اعضاى شوراى هر واليت ،يک نفر به انتخاب شوراى مربوط براى مدت چهار سال،
•از جمله اعضاى شوراهاى ولسواليهاى هر واليت ،يک نفربه انتخاب شوراهاى مربوط براى مدت
سه سال،
•يک ثلث باقي مانده از جمله شخصيت هاى خبير و با تجربه به شمول دونفر از نمايندگان معلولين
و معيوبين و دو نفر نمايندگان کوچي ها به تعيين رئيس جمهور براى مدت پنج سال.
•رييس جمهور تعداد پنجاه في صد از اين اشخاص را از بين زنان تعيين مي نمايد.
•شخصي که به حيث عضو مشرانو جرگه انتخاب مي شود ،عضويت خود را در شوراى مربوطه از
دست داده ،به عوض او شخص ديگر مطابق به احکام قانون تعيين مي گردد.

ماده هشتاد و پنجم

•شخصي که به عضويت شوراى ملي کانديد يا تعيين مي شود ،عالوه بر تکميلشرايط انتخابکنندگان
واجد اوصاف ذيل مي باشد:
•تبعه افغانستان بوده يا حداقل ده سال قبل از تاريخ کانديد يا تعيين شدن ،تابعيت دولت افغانستان
را کسب کرده باشد.
•از طرف محکمه به ارتکاب جرايم ضد بشرى ،جنايت و يا حرمان از حقوق مدني محکوم نشده
باشد،
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• اعضاى ولسي جرگه سن بيست و پنج سالگي را در روز کانديد شدن و اعضاى مشرانو جرگه سن
سي وپنج سالگي را در روز کانديد يا تعيين شدن تکميل کرده باشند.
ماده هشتاد و ششم

•وثايق انتخاباتي اعضاى شوراى ملي توسط کميسيون مستقل انتخابات مطابق به احکام قانون
تدقيق مي گردد.

ماده هشتاد و هفتم

•هر يک از دو مجلس شوراى ملي ،در آغاز دوره کار ،يک نفر از اعضاى خودرا به حيث رييس
براى يک دوره تقنينيه و دو نفر را به حيث نايب رييس اول ونايب دوم و دو نفر را به حيث منشي
و نايب منشي براى مدت انتخاب مي کند.
•يک سال اين اشخاص هيات ادارى ولسي جرگه و مشرانو جرگه را تشکيل مي دهند.
•وظايف هيات ادارى در اصول وظايف داخلي هر مجلس تعيين مي شود.

ماده هشتاد و هشتم

•هر يک از دو مجلس شوراى ملي براى مطالعه موضوعات مورد بحث ،طبق اصول وظايف داخلي،
کميسيون ها تشکيل مي دهد.

ماده هشتاد و نهم

•ولسي جرگه صالحيت دارد به پيشنهاد يک ثلث اعضا جهت بررسي و مطالعه اعمال حکومت،
کميسيون خاص تعيين نمايد.
•ترکيب و طرزالعمل اين کميسيون در اصول وظايف داخلي ولسي جرگه تنظيم مي گردد.

ماده نودم

•شوراى ملي داراى صالحيتهاى ذيل مي باشد:
• تصويب ،تعديل يا لغو قوانين و يا فرامين تقنيني،
•تصويب پروگرامهاى انکشافي اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادى و تکنالوژيکي،
• تصويب بودجه دولتي و اجازه اخذ يا اعطاى قرضه،
• ايجاد واحدهاى ادارى ،تعديل و يا الغاى آن،
• تصديق معاهدات و ميثاقهاى بين المللي يا فسح الحاق افغانستان به آن،
•ساير صالحيتهاى مندرج اين قانون اساسي.

ماده نود و يکم

•ولسي جرگه داراى صالحيتهاى اختصاصي ذيل مي باشد:
•اتخاذ تصميم در مورد استيضاح از هر يک از وزرا مطابق به حکم ماده نود و دوم اين قانون
اساسي،
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• اتخاذ تصميم راجع به پروگرامهاى انکشافي و بودجه دولتي،
•تاييد يا رد مقرريها (انتصابها) مطابق به احکام اين قانون اساسي .
ماده نود و دوم

•ولسي جرگه به پيشنهاد بيست فيصد کل اعضا مي تواند از هر يک از وزرا استيضاح به عمل
آورد.
•هر گاه توضيح ارايه شده قناعت بخش نباشد ،ولسي جرگه موضوع راى عدم اعتماد را بررسي
مي کند.
•راى عدم اعتماد از وزير بايد صريح ،مستقيم و بر اساس داليل موجه باشد.
•اين راى به اکثريت آراى کل اعضاى ولسي جرگه صادر مي گردد.

ماده نود و سوم

•هر يک از کميسيونهاى هر دو مجلس شوراى ملي مي تواند از هر يک از وزرادر موضوعات معين سوال نمايد.
شخصي که از او سوال به عمل آمده ،مي تواند جواب شفاهي يا تحريرى بدهد.

ماده نود و چهارم

•قانون عبارت است از مصوبه هر دو مجلس شوراى ملي که به توشيح رييس جمهور رسيده باشد،
مگراينکه در اين قانون اساسي طور ديگرى تصريح گرديده باشد.
•در صورتي که رييس جمهور با مصوبه شوراى ملي موافقه نداشته باشدمي تواند آنرا در ظرف
پانزده روز از تاريخ تقديم با ذکر داليل به ولسي جرگه مستردنمايد .با سپرى شدن اين مدت و
يا در صورتي که ولسي جرگه آنرا مجددا با دو ثلث آراى کل اعضا تصويب نمايد ،مصوبه توشيح
شده محسوب و نافذ مي گردد.

ماده نود و پنجم

•پيشنهاد طرح قانون از طرف حکومت يا اعضاى شورا و در ساحه تنظيم امورقضايي از طرف ستره
محکمه توسط حکومت مي تواند صورت گيرد.
•پيشنهاد طرح قانون در مورد بودجه و امور مالي صرف ازطرف حکومت صورت مي گيرد.

ماده نود و ششم

•هر گاه پيشنهاد طرح قانون ،حاوى تکليف جديد يا تنقيص عايدات دولت باشد ،به شرطي در
فهرست کار داخل مي شود که در متن پيشنهاد ،مدرک جبران نيز پيش بيني شده باشد.

ماده نود و هفتم

•پيشنهاد طرح قانون از طرف حکومت نخست به ولسي جرگه تقديم مي گردد.
•ولسي جرگه پيشنهاد طرح قانون را ،به شمول بودجه و امور مالي و پيشنهاداخذ و يا اعطاى قرضه
را ،بعد از بحث به صورت يک کل تصويب يا رد مي کند.
•ولسي جرگه نمي تواند طرح پيشنهاد شده را بيش از يک ماه به تاخير اندازد.
•ولسي جرگه طرح قانون پيشنهاد شده را بعد از تصويب به مشرانو جرگه مي سپارد.
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•مشرانو جرگه در ظرف پانزده روز در مورد آن تصميم اتخاذ مي کند.
•شوراى ملي به اتخاذ تصميم در مورد طرح قوانين ،معاهدات و پروگرامهاى انکشافي دولت که به
اساس پيشنهاد حکومت ايجاب رسيدگي عاجل را نمايد،اولويت مي دهد.
•هرگاه پيشنهاد طرح قانون از طرف ده نفر از اعضاى يکي از دو مجلس صورت گيرد ،بعد از تاييد
يک پنجم اعضاى مجلسي که پيشنهاد به آن ارايه شده است،در فهرست کار آن مجلس داخل
مي گردد.
ماده نود و هشتم

•بودجه دولت و پروگرام انکشافي حکومت از طريق مشرانو جرگه توام با نظريه مشورتي آن به
ولسي جرگه تقديم مي شود .تصميم ولسي جرگه بدون ارايه به مشرانو جرگه بعد از توشيح رييس
جمهور نافذ شمرده مي شود.
•هرگاه نظر به عواملي تصويب بودجه قبل از آغاز سال مالي صورت نگيرد ،تا تصويب بودجه جديد،
بودجه سال گذشته تطبيق مي گردد.
•حکومت در خالل ربع چهارم سال مالي ،بودجه سال آينده را با حساب اجمالي بودجه سال جارى
به شوراى ملي تقديم مي نمايد .حساب قطعي بودجه سال مالي قبل ،در خالل مدت شش ماه
سال آينده ،مطابق به احکام قانون ،به شوراى ملي تقديم مي گردد.
•ولسي جرگه نمي تواند تصويب بودجه را بيش از يک ماه و اجازه اخذ و يااعطاى قرضه را که
شامل بودجه نباشد ،بيش از پانزده روز به تاخير اندازد.
•هرگاه ولسي جرگه دراين مدت راجع به پيشنهاد اخذ و يا اعطاى قرضه تصميم اتخاذ نکند،
پيشنهاد تصويب شده محسوب مي گردد.

ماده نود و نهم

•در صورتي که در اجالس شوراى ملي ،بودجه ساالنه يا پروگرام انکشافي يا موضوع مربوط به
امنيت عامه ،تماميت ارضي و استقالل کشور مطرح باشد ،مدت اجالس شورا قبل از تصويب آن
نمي تواند خاتمه يابد.

ماده صدم

•هر گاه مصوبه يک مجلس از طرف مجلس ديگر رد شود ،براى حل اختالف هيات مختلط به
تعداد مساوى از اعضاى هر دو مجلس تشکيل مي گردد.
•فيصله هيات بعد از توشيح رييس جمهور ،نافذ شمرده مي شود .در صورتي که هيات مختلط نتواند
اختالف نظر را رفع کند ،مصوبه رد شده به حساب مي آيد .دراين حالت ولسي جرگه مي تواند در
جلسه بعدى آنرا با دو ثلث آراى کل اعضا
•تصويب کند .اين تصويب بدون ارايه به مشرانو جرگه بعد از توشيح رييس جمهور نافذ شمرده
مي شود.
105

اسناد

ماده يکصد و يکم

•هيچ عضو شوراى ملي به علت راى يا نظريه اى که در هنگام اجراى وظيفه ابراز مي دارد ،مورد
تعقيب عدلي قرار نمي گيرد.

ماده يکصد و دوم

•هر گاه عضو شوراى ملي به جرمي متهم شود .مامور مسئوالز موضوع به مجلسي که متهم عضو
آن است ،اطالع مي دهد و متهم مي تواند تحت تعقيب عدلي قرار گيرد.
•در مورد جرم مشهود ،مامور مسئول مي تواند متهم را بدون اجازه مجلسي که او عضو آن مي
باشد ،تحت تعقيب عدلي قرار دهد و گرفتار نمايد.
•در هر دو حالت ،هرگاه تعقيب عدلي قانونا توقيف را ايجاب کند ،مامورمسئول مکلف است موضوع
را بالفاصله به اطالع مجلس مربوط برساند و تصويب آنراحاصل نمايد.

ماده يکصد و چهارم

•اگر اتهام در هنگام تعطيل شورا صورت بگيرد ،اجازه گرفتارى يا توقيف از هيات ادارى مجلس
مربوط حاصل مي گردد و موضوع به نخستين جلسه مجلس مذکورجهت اخذ تصميم ارايه مي
شود.

ماده يکصد و سوم

•وزرا مي تواند در جلسات هر يک از دو مجلس شوراى ملي اشتراک ورزند.
•هر مجلس شوراى ملي مي تواند حضور وزرا را در جلسه خود مطالبه کند.

ماده یکصد و چهارم

•هر دو مجلس شوراى ملي در وقت واحد به صورت جداگانه جلسه مي کنند.
•جلسات هر دو مجلس در موارد ذيل مي تواند به طورى مشترک داير شود:
•در موقعي که دوره تقنينيه يا اجالس ساالنه از طرف رييس جمهور افتتاح مي گردد،
•در صورتي که رييس جمهور ضرورى تشخيص دهد.
•رييس ولسي جرگه از جلسات مشترک شوراى ملي رياست مي نمايد.

ماده يکصد و پنجم

•جلسات شوراى ملي علني مي باشد مگر اينکه رييس مجلس يا حداقل ده نفر از اعضاى شوراى
ملي ،سرى بودن آنرا درخواست و مجلس اين خواست را بپذيرد.
•هيچ شخصي نمي تواند عنفا به مقر شوراى ملي داخل شود.

ماده يکصد و ششم

•نصاب هر يک از دو مجلس شوراى ملي ،هنگام راى گيرى با حضور اکثريت اعضا تکميل مي
گردد و تصاميم آن با شرکت اکثريت آراى اعضاى حاضر اتخاذ مي شود،مگر در مواردى که اين
قانون اساسي طور ديگرى تصريح نموده باشد.

ماده يکصد و هفتم

•شوراى ملي در هر سال دو اجالس عادى داير مي کند.
•مدت کار هر دو اجالس شورا ،در هر سال نه ماه مي باشد .در صورت ايجاب،شورا مي تواند اين
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مدت را تمديد کند.
جلسات فوق العاده شورا مي تواند در ايام تعطيل به امر رييس جمهور داير شود.
ماده يک صد و هشتم

•در حاالت وفات ،استعفا و عزل عضو شوراى ملي و يا معلوليت يا معيوبيتي که به طور دايم مانع
اجرايي وظيفه گردد ،تعيين نماينده جديد براى مدت باقي مانده دوره تقنينيه ،مطابق به احکام
قانون صورت مي گيرد.
•امور مربوط به حضور و غياب اعضاى شوراى ملي در اصول وظايف داخلي تنظيم مي گردد.

ماده يک صد و نهم

•پيشنهاد تعديل قانون انتخابات ،در يک سال اخر دوره تقنينيه ،نمي تواند در فهرست کار شوراى
ملي قرار گيرد.

فصل :ششم لويه جرگه
ماده يکصد و دهم

•لويه جرگه عالي ترين مظهر اراده مردم افغانستان مي باشد.

ماده يکصد و يازدهم

•لويه جرگه متشکل است از:
•اعضاى شوراى ملي،
•روساى شوراهاى واليات و ولسواليها ،وزرا ،رييس و اعضاى ستره محکمه و لوى ثارنوالي مي
توانند در جلسات لويه جرگه بدون حق راى شرکت ورزند.
•لويه جرگه در حاالت ذيل داير مي گردد:
•اتخاذ تصميم در مورد مسايل مربوطه به استقالل ،حاکميت ملي ،تماميت ارضي و مصالح علياى
کشور،
• تعديل احکام اين قانون اساسي،
• محاکمه رييس جمهور مطابق به حکم مندرج ماده شصت و نهم اين قانون اساسي.

ماده يکصد و دوازدهم

•لويه جرگه در اولين جلسه ،از ميان اعضا يک نفر را به حيث رييس و يک نفر را به حيث معاون
و دو نفر را به حيث منشي و نايب منشي انتخاب مي کند.

ماده يکصد و سيزدهم

•نصاب لويه جرگه هنگام راى دهي ،با حضور اکثريت اعضا تکميل مي گردد .تصاميم لويه جرگه،
جز در مواردى که در اين قانون اساسي صريحا ذکرگرديده ،با اکثريت آرا کل اعضا اتخاذ مي
گردد.

ماده يکصد و چهاردهم

•مباحثات لويه جرگه علني مي باشد ،مگر اينکه يک ربع اعضا سرى بودن آنرا درخواست نمايد و
لويه جرگه اين درخواست را بپذيرد.
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ماده يکصد و پانزدهم

فصل :هفتم قضا

ماده يکصد و شانزدهم

•در هنگام داير بودن لويه جرگه ،احکام مندرج در مواد يکصد و يکم و يکصدودوم اين قانون
اساسي ،در مورد اعضاى آن تطبيق مي گردد.

•قوه قضاييه رکن مستقل دولت جمهورى اسالمي افغانستان مي باشد.
•قوه قضائيه مرکب است از يک سترمحکمه ،محاکم استيناف و محاکم ابتداييه که تشکيالت و
صالحيت آنها توسط قانون تنظيم مي گردد.
•ستره محکمه به حيث عاليترين ارگان قضايي در راس قوه قضاييه افغانستان قرار دارد.

ماده يکصد و هفدهم

•سترمحکمه مرکب است از ۹عضو که از طرف رييس جمهور با تاييد ولسي جرگه و با ارعايت
احکام مندرج فقره آخر
•ماده پنجاهم و ماده يکصد و هجدهم اين قانون اساسي در آغاز به ترتيب ذيل تعيين مي
گردند:
•سه نفر براى مدت چهار سال ،سه نفر براى مدت مدت هفت سال و سه نفر براى مدت ۱۰
سال.
•تعيينات بعدى براى مدت ده سال مي باشد.
•تعيين اعضا براى دوبار جواز ندارد.
•رييس جمهور يکي از اعضا را به حيث رييس سترمحکمه تعيين مي کند.
•اعضاى ستره محکمه به استثناى حالت مندرج ماده يک صد و بيست و هفتم اين قانون اساسي،
تا ختم دوره خدمت از وظايف شان عزل نمي شوند.

ماده يکصد و هجدهم

•عضو سترمحکمه واجد شرايط ذيل مي باشد:
• سن رييس و اعضا در حين تعيين از چهل سال کمتر نباشد،
•تبعه افغانستان باشد،
•در علوم حقوقي و يا فقهي تحصيالت عالي و در نظام افغانستان تخصص وتجربه کافي داشته
باشد،
•داراى حسن سيرت و شهرت نيک باشد،
• از طرف محکمه به ارتکاب جرايم ضد بشرى ،جنايت و يا حرمان از حقوق مدني محکوم نشده
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باشد،
• در حال تصدى وظيفه در هيج حزب سياسي عضويت نداشته باشد.
ماده يکصد و نوزدهم

•اعضاى ستر محکمه قبل از اشغال وظيفه ،حلف آتي را در حضور رييس جمهور به جا مي آورند:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

به نام خداوند بزرگ (ج ) سوگند ياد مي کنم که حق وعدالت را برطبق احکام دين مقدس اسالم،
نصوص اين قانون اساسي وساير قوانين افغانستان تامين نموده ،وظيفه قضا را با کمال امانت،
صداقت و بي طرفي اجرا نمايم.

ماده يکصد و بيستم

•صالحيت قوه قضاييه شامل رسيدگي به تمام دعاوى است که از طرف اشخاص حقيقي يا
حکمي ،به شمول دولت ،به حيث مدعي يا مدعي عليه در پيشگاه محکمه مطابق به احکام
قانون اقامه شود.

ماده يکصد و بيست يکم

•بررسي مطابقت قوانين ،فرامين تقنيني ،معاهدات بين الدول و ميثاق هاى بين المللي با قانون
اساسي و تفسير آنها بر اساس تقاضاى حکومت و يا محاکم،مطابق به احکام قانون از صالحيت
سترمحکمه مي باشد.

ماده يکصد و بيست دوم

•هيچ قانوني نمي تواند در هيچ حالت ،قضيه يا ساحه يي را از دايره صالحيت قوه قضاييه به
نحوى که در اين فصل تحديد شده ،خارج بسازد و به مقام ديگرتفويض کند.
•اين حکم مانع تشکيل محاکم خاص مندرج مواد شصت و نهم ،هفتاد و هشتم ويکصد و بيست
و هفتم اين قانون اساسي و محاکم عسکرى در قضاياى مربوط به آن نمي گردد.
•تشکيل و صالحيت اين نوع محاکم توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده يکصد و بيست سوم

•با رعايت احکام اين قانون اساسي ،قواعد مربوط به تشکيل ،صالحيت و اجراآت محاکم و امور
مربوط به قضات توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده يکصد و بيست چهارم

•در مورد مامورين و ساير کارکنان ادارى قوه قضاييه ،احکام قوانين مربوط به مامورين و ساير
کارکنان ادارى دولت نافذ مي باشد ولي تقرر ،انفکاک،ترفيع ،تقاعد ،مجازات و مکافات شان
توسط ستره محکمه مطابق به احکام قانون صورت مي گيرد.

ماده يکصد و بيست پنجم

•بودجه قوه قضاييه به مشوره حکومت از طرف ستره محکمه ترتيب گرديده ،به حيث جزء بودجه
دولت ،توسط حکومت به شوراى ملي تقديم مي شود.
•تطبيق بودجه قوه قضاييه از صالحيت ستره محکمه مي باشد.
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ماده يکصد و بيست و ششم

• اعضاى ستره محکمه بعد از ختم دوره خدمت براى بقيه مدت حيات از حقوق مالي دوره
خدمت مستفيد مي شوند مشروط بر اينکه به مشاغل دولتي و سياسي اشتغال نورزند.

ماده يکصد و بيست و هفتم

•هر گاه بيش از يک ثلث اعضاى ولسي جرگه ،محاکمه رييس و يا عضو ستره محکمه را بر
اساس اتهام به جرم ناشي از اجراى وظيفه ياارتکاب جنايت تقاضانمايد و ولسي جرگه اين
تقاضا را با اکثريت دوثلث کل اعضا تصويب کند ،متهم از وظيفه عزل و موضوع به محکمه
خاص محول مي گردد.
•تشکيل محکمه و طرزالعمل محاکمه توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده يکصد و بيست و هشتم

•در محاکم افغانستان ،محکمه به صورت علني داير مي گردد و هر شخص حق دارد با رعايت
احکام قانون در آن حضور يابد.
•محکمه مي تواند در حاالتي که در قانون تصريح گرديده ،يا سرى بودن محاکمه ضرورى
تشخيص گردد ،جلسات سرى داير کند ،ولي اعالم حکم بايد به هر حال علني باشد.

ماده يکصد و بيست و نهم

•محکمه مکلف است اسباب حکمي را که صادر مي نمايد ،در فيصله ذکر کند.
•تمام فيصله هاى قطعي محاکم واجب التعميل است ،مگر در حالت حکم به مرگ شخص
که مشروط به منظور رييس جمهور باشد.

ماده يکصد و سي ام

ماده يکصد و سي و يکم

ماده يکصد و سي و دوم

•محاکم قضايي مورد رسيدگي،احکام اين قانون اساسي و ساير قوانين را تطبيق مي کنند.
•هرگاه براى قضيه يي ازقضاياى مورد رسيدگي ،در قانون اساسي و ساير قوانين حکمي
موجود نباشد ،محاکم به پيروى از احکام فقه حنفي و در داخل حدودى که اين قانون اساسي
وضع نموده ،قضيه را به نحوى حل و فصل مي نمايد که عدالت را به بهترين وجه تامين
نمايد.
•محاکم براى اهل تشيع ،در قضاياى مربوط به احوال شخصيه ،احکام مذهب تشيع را مطابق
به احکام قانون تطبيق مي نمايند.
•در ساير دعاوى نيز اگر در اين قانون اساسي و قوانين ديگر حکمي موجودنباشد ،محاکم
قضيه را مطابق به احکام اين مذهب حل و فصل مي نمايند.
•قضات به پيشنهاد ستره محکمه و منظورى رييس جمهور تعيين مي گردند.
•تقرر ،تبدل ،ترفيع ،مواخذه و پيشنهاد تقاعد قضات مطابق به احکام قانون از صالحيت ستر
محکمه مي باشد.
•ستر محکمه به منظور تنظيم بهتر امور اجرايي وقضايي وتامين اصالحات الزم ،آمريت
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عمومي ادارى قوه قضاييه را تاسيس مي نمايد.

ماده يکصد و سي و سوم

•هر گاه قاضي به ارتکاب جنايت متهم شود ،ستره محکمه مطابق به احکام قانون به حالت
قاضي رسيدگي نموده ،پس از استماع دفاع او ،در صورتيکه ستره محکمه اتهام را وارد بداند،
پيشنهاد عزلش را به رييس جمهور تقديم و بامنظورى آن از طرف رييس جمهور ،قاضي
متهم از وظيفه معزول و مطابق به احکام قانون مجازات مي شود.

ماده يکصد و سي و چهارم

•کشف جرايم ،توسط پليس و تحقيق جرايم و اقامه دعوا عليه متهم در محکمه از طرف
ثارنوالي مطابق به احکام قانون صورت مي گيرد.
•ثارنوالي جزء قوه اجراييه و در اجراآت خود مستقل مي باشد.
•تشکيل ،صالحيت و طرز فعاليت ثارنوالي توسط قانون تنظيم مي گردد.
•کشف و تحقيق جرايم وظيفه اى منسوبين قواى مسلح ،پليس و موظفين امنيت ملي ،توسط
قانون خاص تنظيم مي گردد.

ماده يکصد و سي و پنجم

فصل هشتم :اداره
ماده يکصد و سي و ششم

•اگر طرف دعوا زباني را که محکمه توسط آن صورت مي گيرد ،نداند ،حق اطالع به مواد
واسناد قضيه و صحبت در محکمه به زبان مادرى ،توسط ترجمان برايش تامين مي گردد.

•اداره جمهورى اسالمي افغانستان بر اساس واحدهاى اداره مرکزى و ادارات محلي ،طبق
قانون تنظيم مي گردد.
•اداره مرکزى به يک عده واحدهاى ادارى منقسم مي گردد که در راس هرکدام يک نفر
وزير قرار دارد.
•واحد اداره محلي ،واليت است .تعداد ،ساحه ،اجرا و تشکيالت واليات و ادارات مربوط ،بر
اساس تعداد نفوس ،وضع اجتماعي و اقتصادى و موقعيت جغرافيايي توسط قانون تنظيم
مي گردد.

ماده يکصد و سي و هفتم

•حکومت با حفظ اصل مرکزيت به منظور تسريع و بهبود اموراقتصادى ،اجتماعي و فرهنگي و
سهم گيرى هر چه بيشتر مردم در انکشاف حيات ملي ،صالحيتهاى الزم را مطابق به احکام
قانون ،به اداره محلي تفويض مي نمايد.

ماده يکصد و سي و هشتم

•در هر واليت يک شوراى واليتي تشکيل مي شود.
•اعضاى شوراى واليتي ،طبق قانون ،به تناسب نفوس ،از طريق انتخابات آزاد،عمومي ،سرى
و مستقيم از طرف ساکنين واليت براى مدت چهار سال انتخاب مي گردند.
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ماده يکصد و سي و نهم

•شوراى واليتي يک نفر از اعضاى خود را به حيث رييس انتخاب مي نمايد.
•شوراى واليتي در تامين اهداف انکشافي دولت و بهبود و امور واليت به نحوى که در قوانين
تصريح مي گردد ،سهم گرفته و در مسايل مربوط به واليت مشوره مي دهد.
•شوراى واليتي وظايف خود را با همکارى اداره محلي اجرا مي نمايد.

ماده يکصد و چهلم

•براى تنظيم امور و تامين اشتراک فعال مردم در اداره محلي،در ولسوالي هاو قريه ها ،مطابق
به احکام قانون شورا ها تشکيل مي گردند.
•اعضاى اين شوراها از طريق انتخابات آزاد ،عمومي ،سرى و مستقيم از طرف ساکنين محل
براى مدت سه سال انتخاب مي شوند.

ماده يکصد و چهل و يکم

•سهم گيرى کوچيان در شوراهاى محلي مطابق به احکام قانون تنظيم مي گردد.
•براى اداره امور شهرى ،شاروالي تشکيل مي شود .شاروال و اعضاى مجالس شاروالي ،از
طريق انتخابات آزاد ،عمومي ،سرى ومستقيم انتخاب مي شوند.
•امور مربوط به شارواليها توسط قانون تنظيم مي گردند.

ماده يکصد و چهل و دوم

•دولت به مقصد تعميل احکام و تامين ارزشهاى مندرج اين قانون اساسي ،ادارات الزم را
تشکيل مينمايد.

فصل :نهم حالت اضطرار

ماده يکصد و چهل و سوم

•هرگاه به علت جنگ ،خطر جنگ ،اغتشاش وخيم ،آفات طبيعي و يا حالت مماثل،حفظ
استقالل و حيات ملي از مجرايي که در قانون اساسي تعيين شده ،ناممکن گردد ،حالت
اضطرار از طرف رييس جمهور با تاييد شوراى ملي در تمام يا بعضي از ساحات کشور اعالم
مي شود.
•هرگاه حالت اضطرار بيش از دو ماه دوام نمايد ،براى تمديد آن ،موافقت شوراى ملي شرط
است .

ماده يکصد و چهل و چهارم

•در حالت اضطرار ،رييس جمهور مي تواند به مشوره روساى شوراى ملي و ستره محکمه،
بعضي از صالحيتهاى شوراى ملي را به حکومت انتقال دهد.

ماده يکصد و چهل و پنجم

•در حالت اضطرار ،رييس جمهور مي تواند بعد از تاييد روساى شوراى ملي وستره محکمه،
تنفيذ احکام ذيل را معطل بسازد و يا بر آنها قيود وضع نمايد:
•فقره دوم ماده بيست و هفتم،

112

اسناد

• ماده سي و ششم،
•فقره دوم ماده سي و هفتم،
•فقره دوم ماده سي و هشتم،
•ماده يکصد و چهل و ششم
•در حالت اضطرار ،قانون اساسي تعديل نمي شود.
ماده يکصد و چهل و هفتم

•هرگاه دوره رياست جمهورى و يا دوره تقنينيه شوراى ملي ،در حالت اضطرار ختم شود،
اجراى انتخابات جديد منتفي گذاشته شده ،مدت خدمت رييس جمهور واعضاى شوراى ملي
تا چهار ماه تمديد مي شود.
•هر گاه حالت اضطرار بيش از چهار ماه دوام نمايد،لويه جرگه از طرف رييس جمهور دعوت
مي شود.
•بعد از ختم حالت اضطرار ،در خالل مدت دو ماه ،انتخابات برگزار مي گردد.

ماده يکصد و چهل و هشتم

فصل :دهم تعديل

ماده يکصد و چهل و نهم

•در ختم حالت اضطرار ،اقداماتي که براساس مواد ماده يکصد و چهل و چهارم و يکصد و
چهل و پنجم اين قانون اساسي به عمل آمده ،بالفاصله ازاعتبار ساقط مي گردند.

•اصل پيروى از احکام دين مقدس اسالم و نظام جمهورى اسالمي تعديل نمي شوند.
•تعديل حقوق اساسي اتباع صرف به منظور بهبود حقوق آنان مجاز مي باشد.
•تعديل ديگر محتويات اين قانون اساسي ،نظر به تجارب و مقتضيات عصر ،بارعايت احکام
مندرج مواد شصت و هفتم و يکصد و چهل و ششم اين قانون اساسي،با پيشنهاد رييس
جمهور يا اکثريت اعضاى شوراى ملي صورت مي گيرد.

ماده يکصد و پنجاهم

•به منظور اجراى پيشنهاد تعديل ،هياتي از بين اعضاى حکومت ،شوراى ملي وستره محکمه
به فرمان رييس جمهور تشکيل گرديده ،طرح تعديل را تهيه مي کند.
•براى تصويب تعديل ،لويه جرگه بر اساس فرمان رييس جمهور و مطابق به احکام فصل
لويه جرگه داير مي گردد.
•هرگاه لويه جرگه با اکثريت دو ثلث کل اعضا طرح تعديل را تصويب کند ،بعداز توشيح رييس
جمهور نافذ مي گردد.
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فصل يازدهم :احکام متفرقه
ماده يکصد و پنجاه و يکم

•رييس جمهور ،معاونين رييس جمهور ،وزرا ،رييس و اعضاى ستره محکمه ،لوى سارنوال،
روساى بانک مرکزى و امنيت ملي ،واليان و شارواليها در مدت تصدى وظيفه نمي توانند
هيچ معامله انتفاعي را با دولت انجام دهند.

ماده يکصد و پنجاه و دوم

•رييس جمهور ،معاونين رييس جمهور ،وزرا ،روسا و اعضاى شوراى ملي و ستره محکمه ،لوى
ثارنوال و قضات نمي توانند در مدت تصدى وظيفه به مشاغل ديگرى اشتغال ورزند.

ماده يکصد و پنجاه و سوم

•قضات ،ثارنواالن ،صاحب منصبان قواى مسلح و پليس و منسوبين امنيت ملي،در مدت
تصدى وظيفه نمي توانند در احزاب سياسي عضويت داشته باشند.

ماده يکصد و پنجاه و چهارم

•دارايي رييس جمهور ،معاونين رييس جمهور ،وزرا ،اعضاى ستره محکمه و لوى ثارنوال قبل
و بعد از دوره خدمت ،توسط ارگاني که در قانون تعيين مي گردد،ثبت ،رسيدگي و نشر مي
شود.

ماده يکصد و پنجاه و پنجم

•کميسيون مستقل انتخابات براى اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات ومراجعه به آراى عمومي
مردم در کشور مطابق به احکام قانون تشکيل مي گردد.

ماده يکصد و پنجاه و ششم

•کميسيون مستقل انتخابات براى اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات ومراجعه به آراى عمومي
مردم در کشور مطابق به احکام قانون تشکيل مي گردد.
•کميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسي مطابق به احکام قانون تشکيل مي گردد.

ماده يکصد و پنجاه و هفتم

•اعضاى اين کميسيون ازطرف رييس جمهور به تاييد ولسي جرگه تعيين مي گردند.

فصل دوازدهم :احکام انتقالي
ماده يکصد و پنجاه و هشتم

•لقب باباى ملت و امتيازاتي که توسط لويه جرگه اضطرارى سال  1381هجرى شمسي به
اعليحضرت محمد ظاهرشاه ،پادشاه سابق افغانستان ،اعطا شده است ،با رعايت احکام اين
قانون اساسي مادام الحيات براى ايشان محفوظ مي باشد.

ماده يکصد و پنجاه و نهم

•مدت بعد از نفاذ اين قانون اساسي تا تاريخ افتتاح شوراى ملي ،دوره انتقال شمرده مي
شود.
•دولت انتقالي اسالمي افغانستان ،در دوره انتقال وظايف ذيل را انجام میدهد:
•اصدار فرامين تقنيني مربوط به انتخابات رياست جمهورى و شوراى ملي و شوراهاى محلي
در مدت شش ماه،
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•اصدار فرامين در مورد تشکيالت و صالحيت محاکم و آغاز کار روى قانون تشکيالت اساسي
در خالل مدت کمتر از يک سال،
• تشکيل کميسيون مستقل انتخابات،
• انجام اصالحات الزم به منظور تنظيم بهتر امور اجرايي و قضايي،
•اتخاذ تدابيرالزم جهت آماده ساختن زمينه براى تطبيق احکام اين قانون اساسي.
ماده يکصد و شصتم

•اولين رييس جمهور منتخب ،سي روز بعد از اعالم نتايج انتخابات ،مطابق به احکام اين قانون
اساسي به کار آغاز مي کند.
•کوشش همه جانبه صورت مي گيرد تا اولين انتخابات رييس جمهور و شوراى ملي با هم
در يک وقت صورت بگيرد.
•صالحيت هاى شوراى ملي مندرج در اين قانون اساسي تا زمان تاسيس اين شورابه حکومت
تفويض مي شود و ستره محکمه موقت به فرمان رييس جمهورتشکيلمي گردد.

ماده يکصد و شصت و يکم

•شوراى ملي ،وظايف وصالحيتهاى خود را به مجرد تاسيس ،مطابق به احکام اين قانون
اساسي ،اعمال مي کند.
•بعد از داير شدن اولين جلسه شوراى ملي ،در خالل مدت سي روز ،حکومت وستره محکمه
مطابق به احکام اين قانون اساسي تشکيل مي گردند.
•رييس دولت انتقالي اسالمي افغانستان تا زمانيکه رييس جمهور منتخب به کار آغاز کند،
اجراى وظيفه مي نمايد.
•ارگانهاى اجرايي و قضايي دولت با رعايت حکم فقره چهارم ماده يکصد وپنجاه و نهم اين
قانون اساسي ،الي تشکيل حکومت و ستره محکمه به وظايف خودادامه مي دهند.
•فرامين تقنيني که از آغاز دوره موقت به بعد نافذ گرديده است ،به اولين جلسه شوراى ملي
ارجاع مي گردند.
•اين فرامين تازمانيکه از طرف شوراى ملي لغو نگرديده باشند نافذمي باشند.

ماده يکصد شصت و دوم

•اين قانون اساسي از تاريخ تصويب لويه جرگه نافذ و از طرف رييس دولت انتقالي اسالمي
افغانستان توشيح و اعالم مي گردد.
•با نفاذ اين قانون اساسي ،قوانين و فرامين تقنيني مغاير احکام آن ملغي مي باشد.
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توافقنامه افغانستان

در مورد توافقنامه افغانستان ،در بخش نخست همین کتاب ،معلومات بیشتر گنجانیده شده است.

مقدمه

جمهوری اسالمی افغانستان و جامعه بین المللی:

نسبت به تقویت مشارکت های شان برای بهبود بخشیدن سطح زنده گی مردم افغانستان و کمک به صلح و امنیت ملی ،منطقه یی
و جهانی ،مصمم می باشند؛
بر تعهدات مشترک شان به منظور تداوم کار ،در روشنی کنفرانس های بُن ،توکیو و برلین برای نیل به یک افغانستان با ثبات و مرفه
و دارای حکومت سالم و متعهد به پیروی حقوق بشر برای همه ،تحت حاکمیت قانون و نیز به منظور حفظ و تقویت این تعهدات در
دایره زمانی این توافقنامه و فراتر از آن تاکید می نمایند؛
شهامت و اراده افغان های را که با دلیری در برابر افراط گرایی خشن و مصائب ناشی از آن ،اساس یک حکومت دموکراتیک ،صلح
دوست ،کلیت گرا و با سعادت مبتنی بر اصول اسالم را بنا نهاده اند ،تصدیق می نمایند؛
تطبیق کامل توافقنامه بُن را از طریق تصویب یک قانون اساسی جدید در ماه جدی سال  ،1383تدویر انتخابات ریاست جمهوری در
ماه میزان  ،1383و انتخابات شورای ملی و شورا های والیتی در ماه سنبله  ،1384که افغانستان را قادر ساخته است تا موقف بر حق
خود را در جامعه بین المللی بازیابد ،به نظر تائید می نگرند؛
این مسئله که روند صلح و ثبات افغانستان تا هنوز تکمیل نگردیده است و اینکه سهم گیری نیرومند جهانی در رفع چالش هایی که
هنوز هم باقیمانده ،ضرورت است ،از طریق تأمین شرایط مناسب برای رشد و انکشاف متداوم اقتصادی ،تقویت نهاد های حکومتی
و جامعه مدنی ،رفع تهدید های باقی مانده تروریستی ،رفع چالش ها در مبارزه با مواد مخدر ،اعمار مجدد ظرفیت ها و زیر بناها ،فقر
زدایی و تأمین نیازمندی های اساسی بشری برای از بین بردن میراث کشمکش ها و منازعات در افغانستان ،مصمم می باشند؛

در مورد توافقنامه افغانستان ،موافقت می کنند.
هدف

حکومت افغانستان اهداف عمده خود را و برای نیل به رفاه ملت ،در گزارش سال  ،1384اهداف انکشافی افغانستان در پانزده
سال آینده (ام .دی .جی) ارایه نموده است .در مطابقت با این اهداف ،این توافقنامه سه عرصه یا رکن مهم و به هم مرتبط را
برای پنج سال بعد از تصویب این توافقنامه ،ذی ً
ال مشخص می نمایند:
.1

1امنیت؛

2 .2حکومتداری ،حاکمیت قانون و حقوق بشر؛ و
3 .3انکشاف اقتصادی و اجتماعی.
یک عرصه کاری حیاتی و مشترک بعدی عبارت از محو صنعت مواد مخدر است که هنوز هم بحیث یک تهدید جدی در برابر
116

اسناد

مردم و حکومت افغانستان ،منطقه و فراتر از آن باقی مانده است.
بدین وسیله حکومت افغانستان ،برای تحقق این دور نمای مشترک آینده ،متعهد می شود .متقاب ً
ال جامعه بین المللی هم تعهد
می کند که در راستای به دسترس قرار دادن منابع و حمایت های الزم برای تحقق این دیدگاه ،ادای مسوولیت نماید .ضمیمه
اول این توافقنامه نتایج مفصل ،معیار ها و میعاد ها را برای تکمیل این توافقنامه ،در مطابقت با اهداف عالی تعیین شده در
استراتیژی انکشاف ملی افغانستان ،بیان می کند .همچنان حکومت افغانستان و جامعه جهانی متعهد میشوند که موثریت و
حسابدهی کمک های بین المللی را آنچنان که در ضمیمه دوم بیان گردیده است ،بهبود بخشند.
اصول همکاری

حکومت افغانستان و جامعه جهانی در تطبیق این توافقنامه ،موارد ذیل را رعایت خواهند نمود:
•احترام به فرهنگ کلیت گرا ،ارزش ها و تاریخ افغانستان مبتنی بر اسالم؛
•همکاری بین حکومت افغانستان و جامعه بین المللی بر اساس مشارکت که در آن حکومت افغانستان مالکیت کامل داشته
و نقش هماهنگ کننده ،محوری و بیطرفانه جامعه بین المللی را ملل متحد بعهده خواهد داشت؛
•احترام بیشتر به سنت های دیرینه مردم افغانستان برای سهم گیری و اشتیاق شان به حق مالکیت؛
•پیگیری تداوم مالی ،نهادی و ثبات محیط زیست؛
•ایجاد ظرفیت های متداوم در میان افغان ها ،اعمار نهاد های موثر حکومتی و جامعه مدنی ،با تاکید خاص بر ظرفیت های
بشری زنان و مردان بصورت یکسان؛
•حصول اطمینان از تخصیص متوازن و منصفانه منابع داخلی و بین المللی در سرتاسر افغانستان برای تأمین آینده با سعادت
و مرفه؛
•تاکید به حقوق و وظایف مساوی مرد و زن در تمام پالیسی ها و برنامه ها؛
•ارتقای همکاری منطقه یی؛ و
•مبارزه با فساد اداری و تأمین شفافیت و حسابدهی در ادارات دولتی.

امنیت

امنیت واقعی شرط الزم و بنیادی برای رسیدن به ثبات و انکشاف در افغانستان است .امنیت را نمی توان صرف با شیوه های
نظامی فراهم نمود ،بلکه تأمین امنیت مستلزم حاکمیت سالم ،عدالت و حاکمیت قانون است ،که توسط بازسازی و انکشاف
تقویت می شود .با همکاری جامعه جهانی ،حکومت افغانستان از طریق انحالل تمام گروه های مسلح غیر قانونی ،صلح را
تحکیم خواهد بخشید .حکومت افغانستان و جامعه بین المللی شرایط مصئون را از طریق تقویت نهاد های افغانی ،ایجاد خواهد
نمود تا نیازمندی های امنیتی را از لحاظ توانمندی و تداوم مالی ،برآورده سازند.
در این رستا ،ایساف یا نیرو های بين المللی تأمین امنيت در افغانستان ،تحت رهبری ناتو ،نیروی عملیات آزادی جاویدان تحت
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رهبری امریکا و کشور های همکار در اصالح سکتور امنیتی ،مشروط بر مراعات طرز العمل های ملی مصوب کشور های
همکار ،به حمایت قوی خویش از حکومت افغانستان در جهت تأمین و دوام امنیت و ثبات در کشور ،ادامه خواهند داد .آن ها به
تقویت و ارتقای ظرفیت نیرو های امنیتی داخلی به منظور حصول اطمینان از کارائی کامل این نیرو ها ،ادامه خواهند داد .نیرو
های ائتالف ،به انجام عملیات آزادی جاویدان در همکاری نزدیک با حکومت افغانستان و نیرو های ایساف ،به انجام عملیات
مشترک علیه دهشت افگنی ادامه خواهند داد .نیرو های ایساف حضور خویش را در سرتاسر افغانستان ،از جمله ،از طریق تیم
های بازسازی والیتی ،انکشاف بخشیده ،به تقویت ثبات و حمایت از اصالحات سکتور امنیتی در مناطق تحت فعالیت خویش
ادامه خواهند داد.
احترام کامل به حاکمیت افغانستان و تقویت گفتگو و همکاری بین افغانستان و کشور های همسایه آن ،یک تضمین اساسی در
راستای تأمین امنیت در افغانستان و منطقه به شمار میرود .جامعه بین المللی از اقدامات مشخص ایجاد اعتماد در نیل به این
مقصود ،حمایت خواهد نمود.
حکومتداری ،حاکمیت قانون و حقوق بشر

حکومتی مبتنی بر دموکراسی و رعایت حقوق بشر ،اساس پیشرفت متداوم سیاسی را در افغانستان تشکیل میدهد .حکومت
افغانستان ظرفیت خویش را جهت ارایه خدمات اساسی به مردم در سرتاسر کشور به طور سریع ،ارتقا خواهد بخشید .حکومت،
اشخاص مسلکی با کفایت و قابل اعتماد را ،در ادارات خدمات ملکی بر اساس شایسته گی ،استخدام می نمایند .یک اداره موثر
تر ،جوابده و شفاف را در همه سطوح ایجاد می کند ،اصالحات قابل ارزیابی را در امر مبارزه با فساد انجام میدهد .از عدالت و
حاکمیت قانون حمایت می کند و رعایت از حقوق تمام افغان ها را ،تقویت می بخشد.
حکومت افغانستان به ایجاد نهاد های هماهنگ و کارا در هر والیت ،اولویت خواهد داد .این نهاد ها شامل اداره های ملکی،
پولیس ،زندان ها و نهاد های عدلی می باشند .این نهاد ها دارای چارچوب های مناسب قانونی و طرزالعمل های استخدام
مامورین آموزش دیده ،معاشات کافی ،منابع زیر بنایی الزم و ظرفیت های نظارت ،خواهند بود .حکومت یک اداره انتخاباتی
را که از نظر مالی و نهادی تداوم داشته باشد ،تحت نظارت کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ،برای برگزاری انتخابات در
آینده ،تشکیل خواهد داد.

اصالح سکتور عدلی برای حکومت افغانستان و جامعه بین المللی اولویت دارد .هدف این است تا دسترسی مساویانه ،عادالنه و
شفاف به عدالت و احکام قابل تعمیل ،برای تمام افغان ها ،بر اساس قوانین کتبی و محاکمه های عادالنه تحقق یابد .تدابیر که
در این راستا اتخاذ خواهد شد ،عبارتند از :تکمیل اصالحات قانونی در سکتور حکومتی و خصوصی ،ایجاد ظرفیت در نهاد ها و
پرسونل عدلی ،بهبود حقوق بشر و آگاهی های حقوقی و احیأی مجدد زیر بنا های عدلی.
حکومت افغانستان و جامعه بین المللی تعهد خود را نسبت به حمایت و ارتقای حقوقی که در قانون اساسی و قوانین رایج بین
المللی ،از جمله میثاق های بین المللی حقوق بشر و دیگر معاهدات امضا شده ،و از جانب افغانستان نیز پیشبینی گردیده ،مجدداً
ابراز می نمایند .به منظور اعاده اعتماد میان کسانی که جنگ ،زنده گی شان را تباه ساخته است و نیز به منظور ایجاد احساس
مشترک شهروندی و فرهنگ تحمل ،کلیت گرایی و احترام به حاکمیت قانون ،حکومت افغانستان با همکار جامعه بین المللی
برنامه عمل صلح ،عدالت و مصالحه را تطبیق خواهد نمود.
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انکشاف اقتصادی و اجتماعی

حکومت افغانستان به حمایت جامعه بین المللی ،مدارج بلند رشد متداوم اقتصادی را با اهداف کاهش گرسنه گی ،فقر و بیکاری
تعقیب خواهد نمود .حکومت نقش و استعداد بالقوه سکتور خصوصی را ،در پهلوی سکتور های حکومتی و غیر انتفاعی ،ارتقا
میدهد ،صنعت مواد مخدر را کنترول می کند ،ثبات اقتصاد عظیم را تأمین می نمایند و انکشاف سرمایه بشری ،اجتماعی و
فزیکی کشور را احیأ و ارتقا میبخشد تا از این طریق یک اساس سالم را برای نسل جدید رهبران و افراد مسلکی ایجاد کند،
جامعه مدنی را تقویت نماید و اسکان مجدد عودت کننده گان ،بیجا شده گان داخلی و جنگجویان قبلی را تکمیل کند.

سرمایه گذاری های عامه بر شش بخش رکن های انکشاف اقتصادی و اجتماعی استراتژی انکشاف ملی افغانستان استوار
خواهد بود:
1 .1زیربنا و منابع طبیعی؛
2 .2معارف؛
3 .3صحت؛
4 .4زراعت و انکشاف دهات؛
5 .5مصئونیت اجتماعی؛ و
6 .6حاکمیت اقتصادی و انکشاف سکتور خصوصی.
در هر یک از این عرصه ها ،هدف این است تا نتایج قابل مالحظه یی بمنظور تأمین رشد متوازن اقتصادی که موجب فقر
زدایی ،افزایش مشاغل و ایجاد تصدی های خصوصی ،ارتقای فرصت ها در منطقه و بهبود رفاه تمام افغان ها می شود ،حاصل
گردد.
مبارزه با مواد مخدر یک اولویت چند بُعدی
مقابله با تهدیدی که صنعت مواد مخدر برای امنیت ملی ،منطقه یی و بین المللی و نیز برای انکشاف کشور ،حکومت و رفاه
افغان ها پدید می آورد ،یکی از اولویت های حکومت و جامعه بین المللی را تشکیل خواهد داد .هدف از این مقابله کاهش
مستمر و قابل مالحظه کشت خشخاش و قاچاق مواد مخدر ،با در نظر داشت امحای کامل آن ،می باشد .عناصر اساسی مشتمل
بر جلوگیری بهبود یافته ،انفاذ قانون و ارتقای ظرفیت قضایی ،افزایش همکاری بین افغان ها ،کشور های همسایه و جامعه
بین المللی ،در رابطه با قطع تجارت مواد مخدر ،تهیه بدیل های وسیعتر اقتصادی برای دهقانان و کار گران به شکل انکشاف
همه جانبه قریه ها به بنای نهاد های مبارزه با مواد مخدر در سطح کشور و والیات است .همچنان تطبیق سیاست عدم تحمل
در برابر فساد اداری ،امحای مواد مخدر ،ضروری پنداشته می شود .اشاعه این پیام که تولید و تجارت مواد مخدر غیر اخالقی
و ناقص قوانین اسالمی است ،و باالخر تالش در این راستا که تقاضای غیر قانونی به مواد مخدر کاهش داده شود ،از هدف
های حکومت است.
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انسجام و نظارت

حکومت افغانستان و جامعه بین المللی ،بورد مشترک انسجام و نظارت را ،به منظور تطبیق تعهدات سیاسی که شامل این
توافقنامه می باشد ،ایجاد خواهند نمود .حسب تفصیالت ضمیمه شماره  ،3این بورد تحت ریاست مشترک حکومت جمهوری
اسالمی افغانستان و ملل متحد قرار خواهد داشت و یک دار االنشای کوچک آن را کمک خواهد کرد .بورد یاد شده سبب انسجام
بیشتر مساعی حکومت افغانستان و جامعه بین المللی در تطبیق این توافقنامه خواهد شد .همچنان گزارش عمومی منظم و به
موقع از اجراآت خویش را ارایه خواهد نمود.

ضمیمه اول :معیار ها و میعاد های زمانی

حکومت افغانستان با حمایت جامعه بین المللی متعهد می گردد تا معیار های ذیل را در میعاد های مشخص شده به تحقق
برساند:

امنیت
 نیرو های امنیتی بین المللیتا پایان سال  ،1389با حمایت و همکاری نزدیک حکومت افغانستان ،ایساف  -نیرو های بين المللی تأمین امنيت در افغانستان
به رهبری ناتو ،عملیات آزادی جاویدان و تیم های باز سازی والیتی ،امنیت و ثبات بیشتر را در تمام مناطق افغانستان ،از جمله،
از طریق تقویت نیرو های افغانی ،تأمین خواهند نمود.

 اردوی ملی افغانستانتا پایان سال  ،1389یک اردوی ملی قابل احترام به مردم و مسلکی ،که از لحاظ قومی متوازن بوده ،ایجاد و اکمال می گردد.
این اردو باید بصورت دموکراتیک حسابده ،منظم و آموزش دیده ،جهت برآوردن نیازمندی های امنیتی کشور مجهز بوده و به
طور فزاینده از عواید حکومت تمویل گردد و با ظرفیت اقتصاد کشور متناسب باشد .جامعه بین المللی به منظور انکشاف اردوی
ملی افغانستان به 70.000نفر آنچنان که در مذاکرات بُن روی آن بحث صورت گرفته ،به کمک های خود به افغانستان ادامه
خواهد داد .شیوه انکشاف طوری تنظیم می گردد که بر اساس ارزیابی های مشترک استوار بر کیفیت و زمان خدمت باشد که
توسط حکومت افغانستان و جامعه بین المللی در رابطه به معیار های موافقه شده در شرایط موجود ،در نظر گرفته می شود.

 پولیس ملی افغانستان و پولیس سرحدیتا پایان سال  ،1389پولیس ملی و پولیس سرحدی افغانستان با تشکیل کامل ،مسلکی ،کارا و از لحاظ قومی متوازن ،مرکب از
حد اکثر 62.000نفر که بصورت موثر قادر به بر آورده ساختن نیاز های امنیتی کشور باشد و از نظر مالی تداوم خواهد داشت،
به میان خواهد آمد.
 انحالل گروه های مسلح غیر قانونی120
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تمام گروه های مسلح غیر قانونی تا پایان سال  ،1386در تمام والیات منحل خواهند شد.
 مبارزه با مواد مخدرتا پایان سال  ،1389حکومت ظرفیت تنفیذ قانون را در سطح مرکز و والیات تقویت خواهد نمود که باعث تزئید قابل مالحظه
یی در فیصدی ضبط و امحای مواد مخدر و تخریب تسهیالت پروسس مواد مخدر می گردد و باعث اتخاذ تدابیر موثر ،بشمول
امحای زرع خشخاش ،خواهد شد.
تا پایان سال  ،1389حکومت افغانستان و حکومت های همسایه و منطقه در راستای افزایش هماهنگی و تشریک مساعی
استخباراتی با هم کار خواهند نمود تا فیصدی ضبط و امحای مواد مخدری که از سرحدات افغانستان قاچاق می گردد ،افزایش
یابد و اقدامات موثر علیه قاقچیان مواد مخدر اتخاذ گردد.
 مبارزه با ماین ها و مهماتتا پایان سال  ،1389در راستای اهداف انکشافی افغانستان در پانزده سال آینده و تعهدات افغانستان به میثاق اوتاوا ،اراضی آلوده به
ماین ها و مواد منفجر ناشده تا  70فیصد کاهش خواهد یافت .محل تمام ماین های ذخیره شده ضد پرسونل تا سال  ،1386تثبیت و
منهدم خواهد شد .همچنان تمام مهمات غیر مصئون ،غیر قابل ترمیم و اضافی ،تا پایان سال  ،1389تخریب خواهند گردید.

حکومتداری ،حاکمیت قانون و حقوق بشر
 -اصالحات ادارات حکومتی

تا سال  ،1389دستگاه حکومت ،بشمول تعدادی از وزارت ها ،پروسه ساختار مجدد و اصالحات تطبیق خواهد شد ،تا یک اداره
حکومتی که از لحاظ مالی تداوم داشته باشد ،بوجود آید ،همچنان کمیسیون خدمات ملکی تقویت خواهد شد .وظایف سکتور خدمات
ملکی به نحوی تنظیم خواهد یافت که اصالحات انعکاس دهنده وظایف و مسئولیت های اصلی باشد.

یک میکانیسم واضح و شفاف سراسری در مورد تقرر مقامات بلند پایه حکومت مرکزی و سکتور عدلی ،والیان والیات ،قوماندان
های امنیه ،ولسوال ها و رؤسای امنیت والیات ،در طی شش ماه ایجاد ،در طی دوازده ماه تعمیل ،و در طی  24ماه ،بصورت
کامل ،تطبیق خواهد شد.
تا پایان سال  ،1385تعداد واحد های اداری و حدود اربعه آن ها ،با هدف کمک به ثبات مالی ،مورد بررسی و تجدید نظر قرار
خواهند گرفت.
تا پایان سال  ،1389تعیینات بر اساس شایسته گی و لیاقت ،سوابق کار و ارزیابی مبتنی بر اجرای کار در ُپست های خدمات
ملکی ،در تمام سطوح حکومت بشمول حکومت مرکزی ،سکتور عدلی و پولیس ،تطبیق خواهد شد و حمایت های الزم برای
ارتقای ظرفیت سکتور خدمات ملکی فراهم خواهد گردید تا این سکتور ها به طور موثر فعالیت نمایند .بررسی اجراآت ساالنه
تمام کارمندان بلند پایه (رتبه  2و باالتر آن) تا پایان سال  ،1386صورت خواهد پذیرفت.
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 مبارزه با فساد اداریمعاهده ملل متحد در مورد فساد اداری تا پایان سال  ،1385تصویب خواهد گردید که بر اساس آن قوانین مربوط داخلی کشور
تا اخیر سال  ،1386تعدیل خواهد شد و یک میکانیسم نظارتی برای بررسی تطبیق این قوانین تا پایان سال  ،1387ایجاد خواهد
گردید.
 نفوس شماری و احصائیهنفوس شماری تا پایان سال  ،1387اجرا خواهد شد و نتایج کامل آن به نشر خواهد رسید .اساسات با اعتبار احصائیه یی برای
همه معیار های کمیتی تا اواسط سال  ،1386ایجاد و برای پیگیری پیشرفت آن ها ،ظرفیت احصائیه یی ،ارتقا خواهد یافت.
 شورای ملیبرای شورای ملی تا اواسط  ،1385حمایت کافی اداری و تخنیکی فراهم خواهد گردید تا وظایفی را که قانون اساسی به این
شورا محول کرده است ،طور موثر ایفا نماید.
 انتخاباتکمیسیون مستقل انتخابات افغانستان که دارای صالحیت کامل ،ظرفیت و منابع الزم خواهد بود باید تا پایان سال  ،1387در
موقفی باشد که بتواند انتخابات را به شیوه دوامدار از لحاظ مالی راه اندازی نماید .حکومت افغانستان مصارف انتخابات آینده را
تا حد امکان ،از منابع خود تهیه خواهد نمود .فهرست دایمی ثبت احوال ملکی و فهرست رای دهنده گان همراه با سند واحد
هویت ملی تا پایان سال  ،1388آماده خواهد شد.
 تساوی جنسیت اجتماعی (جندر)تا پایان سال  ،1389برنامه کاری ملی برای زنان افغانستان ،به طور کامل ،تطبیق خواهد گردید .در راستای اهداف انکشافی
افغانستان در پانزده سال ،شرکت زنان در تمام ادارات حکومتی ،بشمول ادارات انتخابی و انتصابی سکتور خدمات ملکی ،افزایش
خواهد یافت.
 حاکمیت قانونتا پایان سال  ،1389چارچوب حقوقی مورد ضرورت مطابق احکام قانون اساسی ،بشمول قانون مدنی ،جنایی و تجاری ایجاد
خواهد گردید و برای تمام نهاد های قضایی و تقنینی توزیع و به دسترس کافه ملت قرار خواهد گرفت.
تا پایان سال  ،1389نهاد های عدلی مسوول در تمام والیات افغانستان کام ً
ال فعال گردیده و اوسط میعاد برای حل منازعات
ناشی از قرارداد ها بین افراد ،تا حد ممکن کاهش خواهد یافت.
بررسی و اصالح طرز العمل های نظارتی مربوط به فساد اداری ،عدم موجودیت پروسه عدلی مناسب و سو اجرای عدالت،
در پایان  1385آغاز و تا پایان سال  ،1389به طور کامل تطبیق خواهد گردید .این اصالحات ،مسلکی بودن ،اعتبار و اصالت
نهاد های کلیدی نظام عدلی (وزارت عدلیه ،قضا ،دفتر لوی څارنوالی ،وزارت امور داخله و ریاست امنیت ملی) را تقویت خواهد
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بخشید.
تا پایان سال  ،1389زیر بنای سکتور عدلی احیأ خواهد شد و در زندان ها برای زنان و نوجوانان مکان های حبس جداگانه،
فراهم خواهد گردید.
 ثبت زمینروند ثبت در تمام واحد های اداری و ثبت حقوق مالکیت در تمام ساحات عمده شهری ،تا پایان سال  1385و تا سال ،1387
در مناطق دیگر آغاز خواهد گردید .یک نظام عادالنه ،برای حل منازعات زمین تا پایان سال  1386ایجاد خواهد شد .ثبت زمین
های قریه ها در پایان سال  ،1386روی دست گرفته می شود.
 مبارزه با مواد مخدرتا پایان سال  ،1389حکومت تعداد دستگیری ها ،تعقیب قانونی قاچاقبران و مامورین مفسد را افزایش خواهد داد و همچنان
اساس اطالعات خود را در مورد کسانی که در تجارت مواد مخدر دخیل اند ،بهبود خواهد بخشید؛ با این نظر که شیوه انتخاب
را برای تعیینات در ادارات مرکزی و والیتی ،به مثابه بخشی از میکانیسم تعیینات ،که قب ً
ال در این ضمیمه تذکر یافته است،
ارتقا بخشد.
 حقوق بشرتا پایان سال  ،1389ظرفیت حکومت برای گزارش دهی تعهداتش در مورد حقوق بشر تقویت خواهد گردید .ادارات انفاذ قانون
و امنیت در دولت ،روش و طرزالعمل های را به منظور جلوگیری از دستگیری و حبس های خود سرانه ،شکنجه ،باج گیری و
مصادره غیر قانونی امالک ،وضع خواهند نمود تا این نوع اعمال ریشه کن گردند .آزادی بیان ،بشمول آزادی رسانه ها ،تقویت
خواهد گردید .آگاهی از حقوق بشر مشمول نصاب تعلیمی خواهد شد و در میان قانون گذاران ،کارمندان عدلی و دیگر ادارات
حکومتی و مردم پخش خواهد گردید .نظارت از حقوق بشر بر عهده حکومت خواهد بود و این کار مستقالنه از جانب کمیسیون
مستقل حقوق بشر افغانستان انجام خواهد شد و ملل متحد تدابیر موثری را به منظور حفاظت از حقوق بشر پیگیری خواهد
نمود .کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ،برای تحقق اهداف خویش ،در رابطه به نظارت ،تحقیق ،حفاظت و بهبود حقوق
بشر ،حمایت خواهد شد.
تطبیق پالن کاری صلح ،عدالت و مصالحه تا پایان سال  ،1387به پایه اکمال خواهد رسید.
انکشاف اقتصادی و اجتماعی
زیر بنا و منابع طبیعی
 -سرک ها

افغانستان تا سال  ،1387دارای یک سرک حلقه یی کام ً
ال پیشرفته و مناسب و همچنان سرک هایی که این سرک حلقه یی را
به کشور های همجوار وصل نماید ،خواهد بود .همچنان تا اوسط سال  ،1386افغانستان دارای یک نظام مالی توانمند و دوامدار
برای حفظ و مراقبت سرک ها خواهد بود.
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 حمل و نقل هواییتا پایان سال  ،1389میدان هوایی بین المللی کابل و میدان هوایی هرات ،معیار های مورد نظر سازمان جهانی هوانوردی ملکی
را بصورت کامل به دست خواهد آورد .کیفیت میدان هوایی مزار شریف ،جالل آباد و قندهار با ترمیم خط پرواز ،ایجاد رهنمای
پرواز ها ،بهبود تجهیزات آتش نشانی و به میان آوردن تدابیر نجات و مخابره ،ارتقا خواهد یافت .همچنان کیفیت هفت میدان
هوایی داخلی دیگر ،به منظور تسهیل حمل و نقل هوایی داخلی ،بهبود خواهد یافت .خدمات و مصارف حمل و نقل هوایی به
تدریج با معیار ها و ارزش های بازار بین المللی قابل رقابت خواهند بود.
 انرژیتا پایان سال  ،1389انرژی برق به دسترس حد اقل  65فیصد خانواده ها 90 ،فیصد تاسیسات غیر رهایشی در شهر های بزرگ
و حد اقل  25فیصد خانواده ها در دهات ،قرار خواهد گرفت .مصارف انرژی برق از حد اقل  75فیصد مصرف کننده گان شبکه
ملی نیروی برق اخذ خواهد گردید .یک استراتیژی به منظور انکشاف و استفاده از انرژی های قابل تجدید تا پایان سال ،1386
ایجاد خواهد شد.
 معادن و منابع طبیعییک فضای مساعد انتظامی جهت استخراج موثر معادن و منابع طبیعی افغانستان تا پایان سال  ،1385ایجاد خواهد گردید ،و
تا پایان سال  ،1389فضای سرمایه گذاری و زیربناها ،به منظور جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و داخلی در این راستا،
بهبود خواهد یافت.
 اداره منابع آباستراتیژی ها و پالن های دایمی برای اداره منابع آب که مشتمل بر تأمین آب صحی و آبیاری خواهد بود ،تا پایان سال ،1385
ایجاد خواهد شد .سرمایه گذاری در عرصه آبیاری باعث خواهد شد تا حد اقل  30در صد آب از شبکه های بزرگ آبرسانی تا
پایان سال  ،1389تأمین شود.
 انکشاف شهریتا پایان سال  ،1389ظرفیت ادارات شهرداری ها تقویت خواهند شد تا بتوانند روند انکشاف شهر ها را اداره کنند و خدمات
شهری را به طور موثر ،مثمر و شفاف ارایه نمایند .در راستای برآورده ساختن اهداف انکشافی افغانستان در پانزده سال ،زمینه
سرمایه گذاری در ساحات آبرسانی و صحت عامه فراهم خواهد گردید تا  50در صد خانواده ها در کابل و  30در صد خانواده ها
در سایر شهر های بزرگ به آب نل ،دسترسی داشته باشند.
 محیط زیستتا پایان سال  ،1389در راستای بر آورده ساختن اهداف انکشافی افغانستان در پانزده سال ،چارچوب های تقنینی و اداره خدمات
محیط زیست به منظور حفاظت کیفیت آب و هوا ،انتقال مواد فاضله و مراقبت آلوده گی ایجاد خواهند شد .سیاست های منابع
طبیعی انکشاف خواهند یافت و تطبیق آن ها در تمام سطوح حکومتی و محلی تا پایان سال  ،1386آغاز خواهد گردید.
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معارف
 آموزش ابتدایی و ثانویتا پایان سال  ،1389در راستای برآورده شدن اهداف انکشافی افغانستان در پانزده سال ،شمولیت خالص در مکاتب ابتدایی
برای دختران و پسران ،به ترتیب ،حد اقل  60فیصد و  75فیصد خواهد بود .یک نصاب تعلیمی جدید در تمام مکاتب متوسط
مورد استفاده قرار خواهد گرفت .تعداد آموزگاران زن  50فیصد افزایش خواهد یافت و  70فیصد آموزگاران افغانستان امتحان
سویه را سپری خواهند کرد .یک شیوه خاص برای ارزیابی درجه پیشرفت یاد گیری ،مانند امتحان ملی برای شاگردان ،ایجاد
خواهد گردید.
 تحصیالت عالیتا پایان سال  ،1389تعداد شاگردان پوهنتون ها به  100.000نفر خواهد رسید که حد اقل  35فیصد آن شاگردان اناث خواهند
بود .نصاب تعلیمی پوهنتون های دولتی ،با در نظرداشت نیازمندی های انکشاف کشور و انکشاف سکتور خصوصی ،مورد تجدید
نظر قرار خواهد گرفت.
 انکشاف مهارت هامطالعه در باره منابع بشری تا پایان سال  ،1385تکمیل خواهد گردید و به تعداد  150.000نفر مرد و زن با استفاده از امکانات
سکتور های حکومتی و خصوصی تا پایان سال  ،1389در بخش مهارت های مسلکی آموزش خواهند دید.
 میراث های فرهنگی افغانستانفهرست جامع گنجینه های فرهنگی افغانستان تا پایان سال  ،1386تهیه خواهد شد .تدابیر الزم برای برگردانیدن میراث های
فرهنگی ،توقف قاچاق آثار فرهنگی و اعاده صنعت های تاریخی آسیب دیده ،تا پایان سال  ،1389اتخاذ خواهد گردید.

صحت
 صحت و تغذیهتا پایان سال  ،1389در راستای برآورده شدن اهداف انکشافی افغانستان در پانزده سال ،مجموعه خدمات اساسی صحی انکشاف
خواهد یافت تا حد اقل  90فیصد نفوس را احتوا نماید .مرگ و میر مادران  15فیصد کاهش خواهد یافت و تمام کودکان کمتر از
 5سال در مقابل امراض قابل وقایه توسط واکسین مصئونیت حاصل خواهند کرد ،میزان تلفات  20فیصد کاهش خواهد یافت.
زراعت و انکشاف دهات
 -زراعت و مالداری

تا پایان سال  ،1389چارچوب نهادی ،تقنینی و تشویقی ضروری به منظور افزایش تولید و حاصلدهی ایجاد خواهد گردید تا
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محیط مساعدی برای زراعت مشروع و صنایع دهاتی متکی به زراعت ،ایجاد شود .همچنین سرمایه گذاری حکومتی در سکتور
کشاورزی  30در صد افزایش خواهد یافت .در عرصه های ذیل توجه ویژه مبذول می گردد :باغداری دایمی ،مسایل صحی
حیوانات و مصئونیت غذایی از طریق ایجاد نماینده گی های ویژه حمایتی و میکانیسم های عرضه خدمات مالی ،حمایت از
انجمن های دهقانان ،عالمت گذاری تولیدات ملی ،اعالن به موقع قیمت ها ،اطالعات جوی و احصائیه ها ،فراهم نمودن
تحقیقات استراتژیک و کمک تخنیکی ،تأمین دسترسی به آبیاری و شیوه های تنظیم آب.
 انکشاف گسترده دهاتتا پایان سال  ،1389انکشاف دهات بصورت جامع تقویت خواهد شد تا از مزایای آن  19ملیون نفر در بیشتر از  38.000دهکده
بهره مند شوند .این کار از طریق انتخاب حد اقل  14.000شورای داوطلب انکشاف محلی در تمام دهات باقیمانده ،تقویت اداره
محلی و اعطای اختیارات به جوامع محلی ،صورت خواهد گرفت .دسترسی به آب صحی به  90فیصد و امکانات صحی به 50
فیصد از قریه ها انکشاف مي یابد .ارتباط مواصالتی برای  40فیصد از قریه ها میسر خواهد شد که این مسئله دسترسی به بازار
ها ،اشتغال و خدمات اجتماعی را افزایش خواهد داد 47 .فیصد دهات از آبیاری به پیمانه کوچک بهره مند خواهند گردید .حدود
 800.000خانواده ( 22فیصد تمام خانواده های افغانستان) از خدمات بهتر مالی بهرمند خواهند گردید و معیشت  15فیصد مردم
دهات از طریق تأمین  91ملیون روز کار ،حمایت خواهد شد.
 مبارزه با مواد مخدرتا پایان سال  ،1389حکومت برنامه هایی را طرح و تطبیق خواهد نمود تا یک کاهش ثابت در ساحه زمین های زرع خشخاش
و دیگر مواد مخدر ،به وجود آید که این کار از طریق تقویت و تنوع راه های کسب معاش مشروع و دیگر تدابیر مبارزه با مواد
مخدر ،به مثابه قسمتی از اهداف عمومی حکومت مبتنی بر کاهش اندازه مطلق و نسبی اقتصاد مواد مخدر مطابق با اهداف ام.
ای .جی حکومت ،صورت خواهد گرفت.
مصئونیت اجتماعی
 -فقر زدایی

تا پایان سال  ،1389در راستای برآورده شدن اهداف انکشافی افغانستان در پانزده سال ،شمار افرادی که در آمد شان کمتر از یک
دالر امریکایی در روز است ،ساالنه سه فیصد و شمار افرادی که از گرسنه گی رنج می برند ساالنه پنج فیصد کاهش خواهد یافت.
 مسایل بشری و واکنش در برابر حوادث ناگوارتا پایان سال  ،1389یک نظام موثر آماده گی و واکنش در برابر حوادث ناگوار ،ایجاد خواهد گردید.
 معیوبینتا پایان سال  ،1389کمک های بیشتر به منظور تأمین نیازمندی های خاص افراد معیوب ،بشمول ورود ایشان در جامعه ،از
طریق فرصت های تحصیلی و کار مفید ،فراهم خواهد گردید.
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 اشتغال جوانان و عساکر ملکی شدهتا پایان سال  ،1389فرصت های اشتغال برای جوانان و عساکر ملکی شده از طریق برنامه های خاص افزایش خواهد یافت.
 مهاجرین و بیجا شده گان داخلیتا پایان سال  ،1389تمام مهاجرانی که عودت می نمایند و هم بیجا شده گان داخلی ،از مساعدت ها ،برای احیأی مجدد شرایط
زنده گی و جایگزین ساختن شان در محالت اصلی ،مستفید خواهند شد .ورود آنان در جامعه از طریق برنامه های انکشاف ملی
به ویژه در ساحات کلیدی ،حمایت خواهد گردید.
 زنان آسیب پذیرتا پایان سال  ،1389تعداد خانواده هایی که سر پرستی آنها به عهده زنان بوده است و ُدچار فقر مزمن هستند 20 ،فیصد کاهش
و میزان اشتغال آنها  20فیصد افزایش خواهد یافت.
 مبارزه با مواد مخدرتا پایان سال  ،1389حکومت برنامه هایی را به منظور کاهش تقاضا برای مواد مخدر و تأمین امکانات معالجه ای بهتر برای
استعمال کننده گان ،تطبیق خواهد نمود.
حاکمیت اقتصادی و انکشاف سکتور خصوصی
 -اداره مالی

تا پایان سال  ،1386حکومت بهبود و شفافیت در اداره مالی را ،در سطح مرکز و والیات کشور ،از طریق ایجاد و دستیابی به
اهداف مشخص برای اداره مالی تأمین خواهد نمود .این اهداف که با موافقه جامعه بین المللی و تحت نظارت آن تحقق خواهد
یافت ،مشمول برنامه “رشد اقتصادی به نفع طبقه نادار” نیز هستند .در مقابل و در راستای حساب دهی بهتر حکومت ،کمک
دهنده گان بیشتر سعی خواهند نمود تا سهم کمک های خارجی را به افغانستان که به بودجه اصلی حکومت میرود ،افزایش
دهند.
 عواید داخلیمجموع عواید داخلی بودجه افغانستان که در سال  ،1383معادل  5،4فیصد تولیدات نا خالص داخلی بود تا سال  ،1389به
تدریج به  8فیصد تولیدات نا خالص داخلی ،خواهد رسید .پیش بینی می شود که نسبت عواید بر مجموع مصارف عادی ،بشمول
مصارف عادی در بودجه اصلی و بودجه انکشافی خارجی ،از  28فیصد در سال  1383به  58فیصد در سال  ،1389افزایش یابد.
در نتیجه ،طبق اصول مندرج در ضمیمه دوم ضرورت مداوم در عرصه های ذیل وجود خواهد داشت:
کمک های خارجی برای بودجه اصلی؛ و
افزایش موثریت قیمت ها در کمک هایی که مصارف عادی را از طریق بودجه انکشافی خارجی ،تمویل می نمایند.
 انکشاف سکتور خصوصی و تجارت127
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تمام قوانین ،مقررات و طرزالعمل های مربوط به سرمایه گذاری تا پایان سال  ،1385ساده و هماهنگ خواهند گردید ،و تا
پایان سال  ،1386تطبیق خواهند شد .قوانین جدید ادارات تجاری ،تا پایان سال  ،1385در شورای ملی مطرح خواهند گردید.
استراتیژی حکومت در مورد فروش تصدی های حکومتی تا پایان  1388تکمیل خواهد شد.
 خدمات مالی و مارکیت هامقررات احتیاطی قبول شده بین المللی برای تمام سکتور های عمده و موسسات مالی بانکی و غیر بانکی تا پایان سال ،1386
تدوین می شوند .نقش نظارتی بانک مرکزی تا پایان سال  ،1386بیشتر تقویت می گردد .ساختار مجدد بانک های تجارتی
حکومتی تا پایان سال  ،1386به پایه اکمال خواهد رسید .آنعده از بانک های حکومتی که جواز دوباره دریافت نکرده اند ،تا
پایان سال  ،1385منحل می شوند.
 همکاری منطقه ییتا پایان سال  ،1389افغانستان و همسایه های آن از طریق اداره مشترک سرحدات و دیگر توافقات تجارتی و ترانزیت دو و یا
چند جانبه ،زمینه یی را فراهم خواهند آورد تا ترانزیت کاالها در مدت زمان کمتر از طریق افغانستان صورت گیرد .افغانستان از
طریق خریداری دو جانبه برق ،مقدار برق موجود در کشور را افزایش خواهد داد .افغانستان و همسایه های آن موافقتنامه هایی
را به امضأ خواهند رساند که به موجب این موافقتنامه ها ،افغانستان بتواند کار گران مسلکی را از کشور های همسایه خویش به
کشور وارد نماید و در عین حال افغان ها این امکان را داشته باشند تا در کشور های منطقه زمینه کار یابند و دستمزد خویش
را به وطن ارسال نمایند.

ضمیمه دوم :بهبود موثریت مساعدت ها به افغانستان

جامعه بین المللی از اواخر سال  ،1380تا اکنون برای آینده حکومت مبتنی بر دموکراسی در افغانستان ،سرمایه گذاری قابل
مالحظه یی نموده است .این توافقنامه تاکیدی بر آن تعهدات است .حکومت افغانستان و جامعه بین المللی در بهبود موثریت
کمک ها به افغانستان ،طبق اعالمیه پاریس با درک نیازمندی های خاص افغانستان و نتایج آن برای حمایت کمک دهنده
گان ،متعهد می باشند.
مطابق به اعالمیه پاریس و اصول همکاری مندرج در این توافقنامه ،حکومت و جامعه بین المللی کمک کننده به افغانستان
موافقه می نمایند که اصول بهبود موثریت کمک ها تحت این توافقنامه عبارتند از:
1 .1رهبری حکومت افغانستان در تعیین اولویت ها ،استراتیژی های انکشافی و در چارچوب آن ها ،تعیین نیازمندی های کشور
و هماهنگی مساعدت های کشور های کمک کننده؛ و
2 .2شفافیت و حسابدهی؛ هم از جانب حکومت و هم از جانب مراجع کمک کننده  -در ارتباط به مساعدت های بین المللی
که به افغانستان می شود.
تحت این اصول و به منظور ارتقای موثریت کمک ها به افغانستان ،حکومت امور ذیل را انجام خواهد داد:
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•تهیه استراتیژی انکشاف ملی افغانستان که بصورت مفصل اولویت بندی شده است .همراه با شاخص های نظارتی ،بشمول
شاخص های اهداف انکشافی افغانستان در پانزده سال؛
•بهبود توانمندی حکومت در تولید عواید داخلی؛ از طریق عواید گمرکی و مالیات و از طریق اخذ مصارف خدمات رفاهی
عامه و حمل و نقل؛
•توافق با تمویل کننده گان ،موسسات مالی بین المللی و ادارات ملل متحد در مورد معیار های انتقال کمک های از طریق
بودجه اصلی حکومت و استفاده از این کمک ها و نظارت بر اجراآت بر اساس آن معیار ها؛ و
•گزارش دهی منظم به شورای ملی و تمام مردم افغانستان مراجع کمک کننده ،از طریق مجمع انکشاف افغانستان در مورد
استفاده از مساعدت های مراجع کمک کننده و اجراآت انجام شده به منظور نیل به معیار های مندرج در این توافقنامه.
•سازمان های تمویل کننده امور ذیل را انجام خواهند داد:
•فراهم نمودن مساعدت ها در چارچوب استراتژی انکشاف ملی افغانستان در مورد برنامه ها و پروژه ها با حکومت هماهنگی
ایجاد می گردد تا روی اولویت ها تمرکز صورت بگیرد ،از تکرار جلوگیری شود و در قیمت ها صرفه جویی رونما گردد و
فعالیت های مراجع کمک کننده موجه ،قابل قبول و مدلل باشد.
•فراهم آوری تعهدات مالی و مساعدت های فزاینده چندین ساله که قابل پیشبینی باشد تا حکومت بتواند تطبیق استراتیژی
انکشاف ملی خود را بهتر برنامه ریزی کند و کمک های غیر مشروط را در مواقع الزم فراهم نماید.
•افزایش تناسب کمک هایی که از طریق بودجه اصلی مصرف می شود؛ بر حسب توافقات دو جانبه حکومت افغانستان با هر
یک از کمک کننده ها و همچنان افزایش تناسب کمک های که به شیوه های قابل پیشبینی تری که حکومت افغانستان
در آن سهیم است ،مصرف می شود؛ مانند صندوق وجهی بازسازی افغانستان ،صندوق وجهی نظم و قانون برای افغانستان
و صندوق وجهی مبارزه با مواد مخدر.
• کمک به انکشاف سیستم اداره مصارف حکومتی که برای بهبود شفافیت و حسابدهی در استفاده از منابع کمک کننده
الزم است ،و مبارزه با فساد اداری.
•با توجه به نیازمندی به ارتقای ظرفیت افغان ها ،مصرف کمک های که از طریق بودجه خارجی تأمین می گردند ،باید
طوری انجام شود تا در ادارات حکومتی ،سکتور خصوصی و سکتور غیر انتفاعی ظرفیت ایجاد نماید.
•حصول اطمینان ازینکه پالیسی های انکشافی ،بشمول پالیسی ها در عرصه معاشات ،نهاد های ملی را که در میان مدت
و دراز مدت متدوام هستند ،در انجام برنامه ها توسط حکومت تقویت می نمایند؛
•در قسمت مساعدت هایی که از طریق بودجه اصلی مصرف نمیشوند ،کمک کننده گان ،کوشش های ذیل را بخرج
خواهند داد:
•هماهنگ ساختن مساعدت های تخنیکی با نیازمندی های حکومت ،به منظور تمرکز روی اولویت ها و کاهش در مصارف
129

اسناد

ناشی از معامالت و تکرار فعالیت ها؛
•کاهش در مصارف اداره خارجی و مصارف ثابت پروژه ها ،به منظور ارتقای ظرفیت سکتور خصوصی افغانستان در اداره
و اجرای پروژه ها؛
•استفاده بیشتر از موسسات افغانی به مثابه موسسات تطبیق کننده و به کار گماشتن افغان های کار آزموده در داخل و
خارج از کشور؛
•افزایش خرید مواد ضرورت برای فعالیت های ملکی و نظامی از داخل افغانستان ،و
•استفاده از مواد افغانی در تطبیق پروژه ها ،بخصوص برای پروژه های زیربنایی.
•در چارچوب اصول بین المللی داوطلبی رقابتی ،ارتقای سهم گیری سکتور خصوصی افغانستان ،در روند داوطلبی و تقویت
همکاری های کشور های فقیر به منظور غلبه بر موانع ظرفیت و کاهش مصارف انجام پروژه ها.
•فراهم نمودن معلومات به موقع ،شفاف و جامع در مورد جریان مساعدت های خارجی ،بشمول قرار ها ،تعهدات و پرداخت
ها ،به شیوه یی که حکومت افغانستان را به برنامه ریزی فعالیت های خود و ارایه گزارش های جامع بودجوی به شورای
ملی ،قادر نماید .این امر شامل ماهیت و مقدار کمک های خواهد بود که از طریق بودجه اصلی و بودجه خارجی به
افغانستان ،ارایه می گردد ،و
•ارایه گزارش به حکومت در مورد مساعدت بودجه جاری با استفاده از وجوه ،کارایی ،کیفیت و موثریت آن و نیز نتایج به
دست آمده از آن.
هدف از این تعهدات دو جانبه آن است تا کمک های مراجع کننده به حکومت افغانستان ،به نحو موثر و مثمر مورد استفاده قرار
گیرند و از شفافیت و حسابدهی بیشتر برخودار باشند و افغان ها و مالیه دهنده گان در کشور های تمویل کننده ،دریابند که در
برابر مصرف پول ،ارزشهایی به دست آمده است.

ضمیمه سوم :نظارت و هماهنگی

حکومت افغانستان و جامعه بین المللی به این باور اند که مؤفقیت توافقنامه افغانستان مستلزم تعهدات نیرومند سیاسی ،امنیتی
و مالی به منظور حصول معیار های مورد نظر ،در میعاد موافقت شده ،می باشد .به همین ترتیب ،موفقیت این توافقنامه مستلزم
ایجاد یک میکانیسم موثر برای ایجاد هماهنگی و نظارت است.

به همین ترتیب ،عالوه بر میکانیسم های موجود انسجام سکتوری ،حکومت افغانستان و جامعه بین المللی یک بورد مشترک
انسجام و نظارت را ،به اشتراک مقامات بلند پایه حکومت افغانستان که توسط رئیس جمهور تعیین میشوند و همچنان نمایندگان
جامعه بین المللی ،ایجاد می نمایند .بورد هماهنگی تحت ریاست مشترک یک مقام بلند پایه حکومت افغانستان که توسط
رئیس جمهور و نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در افغانستان ،تعیین می گردد ،قرار خواهد داشت .هدف آن عبارت از انسجام
عمومی تطبیق این توافقنامه خواهد بود .این بورد دارای یک دار االنشای کوچک ،متشکل از کارمندان حکومت افغانستان و
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ملل متحد ،خواهد بود که در صورت ضرورت توسط کار شناسان تخنیکی کمک خواهند گردید .این بورد ،جلسات دوره یی و
در صورت ضرورت جلسات ویژه را برای بررسی تطبیق این توافقنامه و ارایه پیشنهاد های اصالحی الزم برگزار می نمایند .آن
نهاد های حکومتی افغانستان و میکانیسم های هماهنگی سکتوری که در تطبیق استراتیژی انکشاف ملی افغانستان دخیل اند
نظریات شان را ،در مورد تطبیق توافقنامه ،به بورد ارایه خواهند کرد .عالوه بر این ،بورد به خاطری اجرای ارزیابی ها ،نظریات
جامعه بین المللی را ،بشمول ادارات ملل متحد ،نهاد های مالی بین المللی ،سازمان های کمک کننده ،نیروهای امنیتی بین
المللی و موسسات غیر دولتی مربوط و نماینده های جامعه مدنی ،مورد توجه قرار خواهد داد .گزارش های منظم در مورد
پیشرفت روند تطبیق این توافقنامه ،توسط بورد مشترک انسجام و نظارت ،به اطالع مردم خواهد رسید.

ضمیمه چهارم :اشتراک کننده گان کنفرانس لندن در پیرامون افغانستان

کشور های اشتراک کننده
بلغاریا

پاکستان
پرتگال
پولند
تاجکستان
ترکمنستان
ترکیه
جاپان
جمهوری چک
چین
دنمارک
جمهوری فدراسیون روسیه
رومانیا
زیالند جدید
سویدن
سویس
عربستان سعودی

آسترالیا
آلمان
آیسلند
اتریش
اردن
ازبکستان
افغانستان (ریاست مشترک)
امارات متحده عرب
انگلستان (ریاست مشترک)
ایاالت متحده امریکا
ایتالیا
جمهوری اسالمی ایران
بحرین
برازیل
برونای
بلجیم

فرانسه

فنلند
قرغزستان
قزاقستان
قطر
کانادا
کوریای جنوبی
کویت
لیتوانیا
مالیزیا
مصر
ناروی
هالند
اسپانیا
هندوستان
هنگری
یونان
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موسسات اشتراک کننده
			
اتحادیه اروپا

انجمن همکاری منطقه یی آسیای جنوبی

بانک انکشاف اسالمی		

بانک انکشاف آسیای

			
بانک جهانی

بنیاد آغاخان

		
پیمان اتالنتیک شمالی (ناتو)

سازمان کنفرانس کشور های اسالمی

		
سازمان همکاری شانگ های

سازمان همکاری اقتصادی

سازمان همکاری اقتصادی و انکشافی

صندوق بین المللی پول

		
مجمع جامعه مدنی افغانستان

ملل متحد (ریاست مشترک)

کمیسیون اروپا
ناظرین

				
آیرلند

ارجنتاین

				
ایستونیا

چیلی

		
سازمان امنیت و همکاری اروپا

سلواکیا

				
سلوانیا

سوریه

				
عمان

قبرس

				
کروشیا

لتویا لوگزامبورک

				
مالتا

مکسیکو
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طرزالعمل برای موسسات غير دولتى

دخيل در فعاليت هاى بشردوستانه ،بازسازی و انكشافى در افغانستان

هرگاه می خواهید در مورد این طرزالعمل بیشتر معلومات کسب نمائید ،به صفحه  38مراجعه فرمائید.

مقدمه

از آنجائیكه افغانستان در یك مقطع بى نظیر تاریخی خود قرار دارد و فرصت آنرا دارد تا به سوى ثبات پایدار ،بهبود وضع
اقتصادى و رعایت به حقوق بشر حركت كند؛
از آنجائیكه موسسات غیر دولتی فعالین جامعه مدنى هستند و یك جامعه مدنى قوی براى تاسیس و فعال بودن یك حكومت
و ملت با ثبات افغان یك شرط حتمى است؛
از آنجائیكه موسسات غیر دولتی متعهد به انكشاف افغانستان و ظرفیت هاى افغان ها هستند؛
از آنجائیكه داشتن قانون اساسى و ساختار تقنینى كشور زمینه را براى ابراز و درك سلوك مسووالنه و مبنى بر احساس مسئولیت
فراهم ساخته است؛
از آنجائیكه موسسات غیر دولتی بحیث بخشی از جامعه مدنى و تطبیق كننده گان برنامه هاى امداد عاجل و انكشافى به
مساعدت هاى مهم خویش به اشتراک مردم افغانستان و براى شان ادامه می دهند؛
از آنجائیكه خصوصیت و نقش موسسات غیر دولتی به خوبى درك نشده و در نتیجه متهم به سؤ استفاده از وجوه مالى بوده،
مسرف و خود پرور می باشند؛
از آنجائیكه هسته هاى متعدد سیاسى و منفعت جو در زیر چتر موسسات غیر دولتی براى نیل به اهداف سیاسى و منفعت جویانه
شان فعالیت مي كنند؛
از آنجائیكه موسسات غیر دولتی به تقاضاهاى پی در پی مواجه می شوند كه آن ها را به جهات مختلف سوق نموده و ظرفیت
و استقالل شان را منحیث فعالین جامعه مدنى تهدید می كند؛ و
از آنجائیكه همچو طرز العمل در حقیقت یك میکانیسم است كه توسط آن موسسات غیر دولتی می توانند معیارهاى عالى را،
بشمول شفافیت و احساس مسوولیت بیشتر ،یقینى سازند.
ما ،نمایندگان با صالحیت موسسات غیر دولتی در افغانستان ،بصورت داوطلبانه طرز العمل را امضا نموده و موسسات مربوطه
خویش را متعهد به تطبیق اصول مندرج در این مجموعه می دانیم.
تعریفات

طرز العمل عبارت از یك سلسله نورم ها ،اصول ،و ارزش های می باشند كه هدفش بلند بردن اعتبار و شهرت؛ و بهتر شدن
روش موسسات غیر دولتی می باشد.
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موسسات غیر دولتی عبارت از موسسات یا انجمن های رضا كار یا داوطلب ،غیر انتفاعى مستقل و غیر جانبدار بوده که براى
تأمین رفاه عامه فعالیت مي كنند .موسسات غیر دولتی می توانند داخلی یا بین المللى باشند؛ مبنى بر یك اعتقاد مذهبى بوده
یا سروكارى با مذهب نداشته باشند؛ به اساس عضویت یا بدون عضویت تشكیل شده باشند.
مفهوم “داوطلبانه” اراده آزاد موسسه غیر دولتى و اعضاى جامعه که با هم تشریك مساعى می نمایند را تمثیل مينماید.
“غیر انتفاعى” به معنى آنست كه یك موسسه غیر دولتى دارائی ،عایدات و مفاد خود را به كسی توزیع كرده نمی تواند .البته،
یك موسسه غیر دولتى می تواند به كارمندان خود معاش بدهد ،و یا فعالیتى را انجام دهد كه منجر به تولید عاید شود .ولى
همچو عایدات تنها براى تحقق اهداف موسسه استعمال شده می تواند.
“غیر جانبدار و مستقل” به معنى آنست كه موسسه غیر دولتى توسط هیئت رهبرى اش به اساس خط مشی سوق و اداره می
شود نه توسط كدام قدرت یا گروه دیگر.
امضا كننده گان عبارت اند از موسسات غیر دولتی که نمایندگان با صالحیت شان این طرز العمل را امضا و قبول كرده باشند.
ما به همه امضا كننده گان این طرز العمل اطالق می شود.
جامعه مدنى عبارت از مجموع گروه ها و انجمن هاى رسمى و غیر رسمى می باشد كه به سكتورهای دولتی و خصوصى ارتباط
نداشته باشند .موسسات غیر دولتی یك جز از جامعه مدنى هستند.
تساوى جنس (جندر) یعنى در نظر داشتن و ارزش دادن مساویانه به سلوك ،نیازمندى ها ،توقعات ،و حقوق مختلف زن و مرد.
تساوى مرد و زن به معنى آن نیست كه مرد ها و زنها یكسان شوند ،بلكه به معنى آنست كه حقوق ،مسئولیت ها و فرصت هاى
شان هیچ ارتباطى به مرد بودن یا زن بودن شان نداشته باشد.
برابری جنس (جندر) یعنى تأمین انصاف و عدالت حین برخورد با زن و مرد مطابق به نیازمندى هاى نسبی شان .همچو برخورد
شاید یكسان یا متفاوت باشد ،ولى وقتیكه حقوق ،منافع ،مسوولیت ها و فرصت ها مطرح باشند ،باید متعادل باشند.
بلند بردن ظرفیت ها عبارت از یك پروسه است كه در ضمن آن افراد ،گروه ها ،موسسات ،ارگان ها و جوامع قابلیت هاى شان
را بلند می برند تا:
1 .1وظایف محوله شان را به وجه احسن انجام داده ،مشكالت شان را حل نمایند ،و اهداف شان را خود تعیین نموده به آن
ها تحقق بخشند؛ و
2 .2نیازمندى هاى انكشافى شان را بصورت كل تشخیص نموده و آن ها را طور پایدار رفع نمایند.
فعالیت بشر دوستانه :اقدامات بشر دوستانه مشتمل بر فعالیت هاى اند كه از شدت مصائب انسانى كه از تشنج ،حوادث ،و بدبختى
ها منشا ميگیرند ،بكاهند .همچو مصائب انسانى عبارت اند از:
1 .1صدمه رسیدن یا از دست دادن زندگی كسانیكه در جنگ دخیل نیستند؛ و یا
2 .2تخلف جدى از حقوق بشر یا قوانین بشرى ،خصوص ًا مرتكب شدن همچو اعمال در مقابل مردم غیر نظامى حین برخوردها
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و یا در جریان بحران سیاسى.
ماموریت موسسات غیر دولتی

ماموریت عمومى ما منحیث موسسات غیر دولتی در افغانستان عنوان نمودن نیازمندى هاى انسانى ،اعمار مجدد و انكشاف
پایدار و متكى به خود در افغانستان می باشد ،با عطف توجه خاص به حقوق آن هاى كه آسیب پذیر بوده و در وضع نامساعد
قرار دارند .ما با همدیگر ،دولت ،تمویل كننده گان و عموم مردم تشریك مساعى مي نمائیم.
مقصد طرز العمل

طرز العمل به منظور ذیل بمیان آمده است:
•بهبود درك همه جانبه عوام ،دولت ،تمویل كننده گان و وسایل اطالعات جمعى در مورد موسسات غیر دولتی ،مقاصد و
دست آورد های شان؛
•شفافیت ،حساب دهى و شیوه هاى بهتر اداره و تنظیم از طریق تطبیق قوانینى كه موسسات غیر دولتی به صورت داوطلبانه
براى خود طرح نموده اند؛ و
•بلند بردن كیفیت خدماتى كه موسسات غیر دولتی از طریق بلند بردن معیار های روشن عرضه می دارند.

اصول طرزالعمل
 .1موسسات ما متمركز به مردم اند

 1,1تمركز به مردمى كه ما در خدمت شان هستیم :وفادارى بنیادی ،حسابدهی و مسوولیت ما متمرکز به آن های است که
ما در خدمت شان قرار داریم .برنامه هاى ما طورى طرح و ترتیب شده اند كه جوابگوى نیازمندى هاى مردم اند.

 2,1اتكأ به خود و احساس مالكیت :تالش ما این است تا با مردم و جوامع طوری كمك كنیم كه مشكالت شانرا خود حل
كنند .ما اتكأ به خود را در بین جوامع و مردم تشویق نموده و به آن انكشاف میدهیم .ما به حق سهم گیری مردم و جوامع
كه در اتخاذ تصامیمى كه بر زنده گى شان اثر دارند ،تحقق می بخشیم.
 3,1حقوق بشر :ما سعى می ورزیم كه به حقوق بشر احترام كنیم و آن ها را با نظر داشت حقوق و وجایب افغان ها در
مطابقت به قوانین بین المللی محافظت و تقویت نمائیم.
 4,1اعتماد :ما همواره سعى مي ورزیم تا اعتماد جوامعى را كه با آن ها كار مي كنیم ،حاصل نمائیم.
 5,1مشارکت و جلو گیرى از تبعیض :ما مردها ،زن ها ،جوانان و اطفال جوامع مورد نظر را ،به حد اعظمى ممکنه اش ،در
طرح ،تطبیق و ارزیابى پروژه ها و برنامه هاى خود شامل می سازیم .ما همواره در تالش هستیم تا در محالتیکه كار مي
كنیم ،سهم گیرى گروه هاى در حاشیه گذاشته شده را یقینى سازیم.
 6,1احترام به ارزش هاى محلى :ما به هویت و اصالت افراد ،بصیرت بومی ،فرهنگ ،اعتقادات مذهبى و ارزش های مردم،
احترام قایل هستیم .ولى این ،به هیچ وجه ،به معنى آن نیست كه گویا ما هرآنچه را كه حقوق بشری یك فرد و یا گروهى
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از افراد را نفى می كند ،تقویت مي بخشیم.
 .2موسسات ما متعهد به وارد کردن تاثیر مثبت ،و پایدار می باشند

 1,2موثریت :ما متعهد به موثریت و واردکردن تاثیر مثبت از طریق برنامه هاى خود به حد اعظمى اش هستیم .ما از مصروف
شدن موسسات متعدد به عرضه خدمات مشابه جلوگیرى مي كنیم.
 2,2پایداری و متكى بودن به خود :تا حدى كه امكان دارد ،ما برنامه هاى خود را طوری طرح و تطبیق مي كنیم كه منجر
به حل پایدار مشكالت مردم شوند؛ ارزش مصارفى را كه به آن ها صورت ميگیرد داشته باشند؛ در افغان ها احساس مالكیت
را ایجاد نموده تا ظرفیت هاى شان را بلند ببرند؛ و مبنى بر اهداف طویل المدت انكشافى جوامع باشند.
 3,2تاثیر بر محیط :ما فعالیت هاى خویش را طوری انجام می دهیم كه مسووالنه طرح شده باشند؛ جوابگوى حفظ محیط
فزیكى و طبیعى بوده و ایکو سیستم 1افغانستان را طور درست ،تنظیم نماید.

 4,2نظارت و ارزیابى :ما موثریت برنامه هاى خود را مورد نظارت قرار داده و آن ها را ارزیابى نموده و یافته هاى خویش را
با جوانب ذیدخل ،بشمول دولت ،تمویل كننده گان ،عموم مردم و جوامعى كه در خدمت شان هستیم ،شریك می سازیم.
 .3موسسات ما متعهد به شفافیت و حسابدهى هستند

 1,3ما در معامالت خویش با دولت ،مردمی كه با ما تشریك مساعى دارند ،عوام ،تمویل كننده گان ،و سایر جوانب ذیدخل،
شفاف و حسابده می باشیم.

 2,3حسابدهى یا احساس مسوولیت :ما به منظور تنظیم بهتر حسابات ،سیستم ها و پالیسى هاى سالم مالى را طرح و حفظ
كرده ،همواره حسابات خویش را در معرض آدیت (بررسی) قرار می دهیم .ما با در نظر داشت احكام قانون اساسى ،سایر
قوانین و مقررات دولت افغانستان فعالیت مي كنیم و در صورت لزوم تعدیل پالیسى ها را به راه می اندازیم .ما در همه ابعاد
وجوه مالى از قبیل تدارك ،استعمال و صورت حساب آن ها از صداقت و صراحت كار می گیریم .ما سیستم هاى مناسب و
موثر را براى تنظیم امور مالى و حسابی سالم ،خریدارى ،ترانسپورت و ادارى خود طرح مي كنیم تا استعمال منابع دست داشته
ما را در جهت تحقق اهداف ما یقینى سازد.
 3,3شفافیت :ما معلومات را در مورد اهداف و فعالیت هاى خود در اختیار جوانب ذیدخل قرار میدهیم ،كه با كار ما دلچسپى
داشته باشند .ما راپورهاى كارى و مالى خود را در اختیار جوانب ذیدخل و ذیعالقه به اساس تقاضای شان قرار می دهیم .ما
از هر فرصت دست داشته استفاده مي كنیم تا مردم را از منابع وجوه مالى و به مصرف رسانیدن آن ها ،آگاه سازیم.
 .4موسسات ما متعهد به اداره مناسب و مطلوب داخلى می باشند

 1,4حفظ اسناد اداره :ما داراى قوانین و لوایح کتبی هستیم كه ماموریت ،اهداف ،و ساختار تشكیالتى ما را بصورت روشن
تعریف مي كنند.

1

 2,4فرصت هاى مساوى :ما در مورد تقرر و ارتقاى كارمندان خویش ،پالیسی ها ،مقررات و طرزالعمل هاى كتبى ترتیب می
نمائیم كه تعهد ما را در رابطه به فراهم ساختن فرصت كارى یكسان تصدیق مى نمایند.
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 3,4طرزالعمل استخدام :ما عزل و نصب كارمندان خود را به شیوه اى براه مى اندازیم كه مبتنى بر احترام به حق انتخاب
افراد ،با در نظر داشت نیازمندى دیگران به منابع بشرى باشد .ما افراد را بنابر اهلیت شان استخدام مي كنیم ،معاشات مناسب
می پردازیم ،به كارمندان مسوولیت هاى متناسب به اهلیت و ظرفیت شان را محول ميكنیم .در صورت استعفا از كارمندان
خود می خواهیم تا مدت اطالع قبلى كافى را درنظر داشته باشند و در صورت انفکاک بدون علت به كارمندان اطالع قبلى
كافى می دهیم.
 4,4مد نظر نداشتن منافع شخصی :همه معامالت مربوط به موسسات ما عاری از منافع شخصى و یا حرفوى خواهد بود.
خدمات اعضا هیئت مدیره على القاعده به استثنای جبران مصارف ضروری که حین انجام خدمت بوقوع می پیوندد ،بصورت
داوطلبانه و بدون معاوضه عرضه مى شوند.
 .5موسسات ما متعهد به صداقت ،اصول و موازین و طرح برنامه هاى هستند كه ارزش مصارف را
داشته باشند
 1,5صداقت :ما در همه فعالیت هاى تخصصى خود ،راستكار و صادق هستیم.
 2,5اصول و موازین :ما در همه اجرات داخلى و خارجى خود از ارتكاب به هر آنچه كه اصول و موازین اخالقى ما را خدشه
دار میسازد ،خود دارى مي كنیم .ما مرتكب دزدى ،فساد اداری ،اقارب پرورى ،رشوه ،یا داد و ستد مواد غیر مجاز و غیر قانونى
نمی شویم .ما كمك ها و منابع را از آنعده تمویل كننده گان قبول مي كنیم كه اهداف شان با ماموریت ،اهداف و ظرفیت
هاى کاری ما مطابقت داشته و به استقاللیت و هویت ما صدمه نرساند.
 3,5ارزش و موثریت مصارف :ما منابعى را كه در اختیار داریم به شیوه هاى استعمال ميكنیم تا منجر به تحقق ماموریت و
اهداف استراتژیک ما شود و ارزش مصارف را داشته باشند .ما همواره سعى مي ورزیم تا ضایعات و مصارف غیر ضروری را
به حد اقل آن تقلیل بخشیم و همه منابع دست داشته را در جهت بهبود زندگى و رفاه مردمى قرار دهیم كه ما در خدمت
شان هستیم.
 .6موسسات ما متعهد به تنوع ،انصاف ،و جلو گیرى از تبعیض در مقابل گروه هاى که در حاشیه گذاشته
شده اند و اجراآت سالم و موجه هستند
 1,6تنوع :ما در صدد آن هستیم تا كارکنان ما منعکس کننده تنوع جنس (جندر) ،قومیت ،موقعیت جغرافیایى ،و مذهب طور
مناسب در افغانستان و ساحاتیكه ما در آن كار مي كنیم باشند.

 6,2برابری :ما همواره در صدد تأمین توازن وسیع و ترغیب برابری در همه روابط داخلى ،و دسترسی به فرصت ها طور منصفانه
در موسسات مان هستیم .ما در صدد هستیم تا آن هائى را كه خدمات كمتری براى شان صورت گرفته ،آن هائى را كه آسیب
پذیر هستند ،معیوبین و آن هائى را كه در حاشیه گذاشته شده اند در همه برنامه های خویش شامل سازیم.
 3,6برابری جنس (جندر) :ما به سلوك هاى متفاوت ،توقعات ،نیازمندیها و حقوق زن و مرد ارزش یكسان قایل هستیم و آن
ها را على السویه مدنظر می گیریم .اساس همچو بر خورد شاید یكسان و یا هم متفاوت باشد ولى تا جائیکه به حقوق ،منافع،
مكلفیت ها و فرصت ها تعلق مي گیرد باید مبنى بر عدالت و انصاف باشد .حقوق ،مسوولیتها و دسترسی شان به فرصت ها به
مرد بودن یا زن بودن شان وابسته نمی باشد.
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 4,6خود دارى از تبعیض در مقابل گروه هاى در حاشیه گذاشته شده :طرح پالیسى هاى مربوط به منابع بشرى و تطبیق شان
در موسسات ما طورى صورت مي گیرد تا پروسه تدارك ،تربیت ،استخدام و آماده ساختن شرایط كارى براى كارمندان عارى
از هر نوع تبعیض باشد.
 5,6اقدامات درست و موجه :ما همواره سعى مي ورزیم تا نمایندگى و حضور آن های را كه نمایندگى و حضور متناسب ندارند،
در مقام های که صالحیت تصمیم گیرى دارند ،به سطح دفاتر مركزى و ساحوى ،در هیئت رهبرى و در گروه هاى مشورتى
ازدیاد بخشیم .ما در تالش هستیم تا همه آن هايرا كه براى شان خدمت كمتر صورت گرفته ،آن های را كه آسیب پذیر هستند،
آن های را كه در حاشیه گذاشته شده اند و آن های را كه معیوب هستند ،در همه برنامه هاى خود شامل كنیم .ما سعى به خرج
میدهیم تا موقف زنان افغان را چه در داخل موسسات و چه در بیرون از آن ،تقویت نمائیم.
 .7موسسات ما متعهد به بلند بردن ظرفیت هاى افغان ها هستند
 1,7بلند بردن ظرفیت ها :ما از هر موقع مناسب كار می گیریم تا در بلند بردن ظرفیت هاى افغان ها به منظور درک نیازمندى
ها و تثبیت اولویت های شان کمک نمائیم ،تا باالخره نیازمندى هاى بشرى ،اعمار مجدد و انكشافی شان را خود بر آورده سازند.
 2,7مشوره :ما برنامه هاى خویش را در مشوره با جوامع و حكومت های محلى طرح و تطبیق مي كنیم زیرا ما متعهد به انكشاف
پایدار و طویل المدت افغانستان هستیم.
 3,7پایداری :ما پروژه ها را طورى طرح و تسهیل مى نمائیم تا جوامع مورد نظر یا دولت آنها را بیشتر ادامه بدهند.
 4,7منابع بشرى :در روشنى پالیسى ما در مورد تعهد براى بلند بردن ظرفیت هاى کاری ،ما در استخدام و تربیه اشخاص روز
مزد و دایمی به افغان ها اولویت می دهیم.
 5,7منابع تخنیكى و فزیکی :تا جائیكه مناسب باشد ما از وسایل و منابع موجود تخنیکی و فزیکی محلى به حد اعظمی آن
ها ،كار می گیریم.
 6,7تکنولوژی مناسب :ما استعمال تکنولوژی مناسبی را كه جامعه مالک آن شده و آنرا حفظ و مراقبت کرده بتواند ،تشویق
می نمائیم.
 .8موسسات ما متعهد به استقال ليت شان هستند

 1,8استقالليت :ما پاليسى ها ،پروگرام ها و ستراتژى هاى خود را خود طرح و تطبيق مى كنيم .ما هيچوقت به خود اجازه نمى
دهيم تا پروگرام هاى را تطبيق كنيم و يا هم معلومات حساس و خطير سياسى ،اقتصادى و نظامى را جمع آورى كرده در اختيار
حكومات يا ساير ارگانها قرار بدهيم كه از آن براى تحقق مقاصدى كار بگيرند كه منافى مقاصد انسانى و انكشافى ما باشند.
 2,8خود مختارى :ما همواره در تالش هستيم تا خود مختارى خويش را در چوكات قوانين افغانى و بين المللى حفظ نمائيم.
در مقابل تحميل شرايطي که مغاير و منافى ماموريت و اصول ما باشد مقاومت مي نمائيم.
در چارچوب کمک های عاجل بشری ما به اصول اضافی ذیل پابند می باشیم.
 .9عدم تعصب :كمك هاى ما تنها به اساس ضرورت صورت مى گيرد  .ما با هر كسى كه نياز به كمك ما داشته باشد بدون در
نظرداشت نژاد ،مذهب ،قوميت ،جنس یت ،مليت ،و تعلقات سياسى اش كمك مى كنيم  .ما به هيچوجه وعده ،و توزيع كمك
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هاى انسانى را با قبول كردن يا اختيار کردن كدام عقيده يا مرام سياسى يا مذهبى مرتبط نميسازيم.
 .10غيرجانبداري :ما هيچگونه اجنداى گروهى محلى يا بين المللى را تشويق نمي نمائيم  .ما ازهيچ يك از جوانب درگير در
تشنج جانبداري نمى كنيم.
 .11تطبيق  :SPHEREما از منشور بشری SPHEREو حد اقل معيارها ي آن حين پاسخگوئي به مصايب آن آگاهى داريم ،و
در صدد هستيم تا معيارها و شاخص هاي  SPHEREرا در تطبيق ،نظارت و ارزيابى پروگرام ها و پروژه هاى بشردوستانه خود
مد نظر بگيريم.
نظارت بر طرز العمل
كميته نظارت بر طرز العمل
•كميته نظارت بر تطبيق طرز العمل (كه منبعد به نام “كميته” ياد خواهد شد) مرجع نهائى است که مسووليت يقينى ساختن
تطبيق طرز العمل را به عهده دارد.
تركيب كميته
•كميته داراى هفت عضو مي باشد:
•موسسه اکبر یا اداره هماهنگی کمک ها برای افغان ها ،اداره هماهنگی موسسات غير دولتی افغانی و اتحاديه انسجام
جنوب و غرب افغانستان و بلوچستان هر يكى دو عضو كميته را معرفى مي دارند.
•شبكه زنان افغان يك عضو كميته را معرفى مي كند.
• يك فرد براى مدت يكسال به عضويت كميته تعيين مي شود.
• يك عضو كميته تنها براى سه دور مسلسل عضو كميته بوده مي تواند.
• كميته رئيس و سكرترش را از بين اعضاي خود تعيين مى كند.
وظايف كميته
• كميته به حيث پاسدار طرز العمل عمل مى كند.
• كميته سعى مى ورزد تا حسن تفاهم ،اعتماد و همكارى متقابل را در ميان مردم ،دولت ،تمويل كننده گان ،سكتور
موسسات غيرد ولتى وهمکاران جامعه تأمين نمايد.
كميته سال دو مرتبه تشكيل جلسه مى نمايد تا موارد ذيل را بررسى نمايد:
•ورق درخواست موسسات غير دولتى براى امضاي طرز العمل را مورد غورقرار مى دهد .كميته در صورتي به موسسات غير
دولتي اجازه خواهد داد تا طرز العمل راامضا نمايند که اسناد مناسبيكه در تحت فقره  ١٤آتي به آ نها اشاره شده است را
تهيه نمايند.
•ادعا ها يا شكايات يكى از موسسات غير دولتى دال بر رعايت نکردن طرز العمل .همچو ادعا يا شكايات ميتواند توسط
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دولت ،تمويل كنندگان ،مستفيد شونده گان ،يكى از موسسات غير دولتى يا عوام درج شده باشد.
• کميته يك سكرتر را تعيين مى كند تا از امور و مسووليت هاى ادارى كميته وارسى كند .در پهلوى مسووليت هاى ديگر،
سكرتر كميته از مسايل ذيل وارسى مي كند:
•در خواست هاى موسسات غيرد ولتى را مبني برامضاى طرز العمل تسليم مي شود.
• دوسيه اسناد موسسات امضا کننده را حفظ كرده ،و بنا بر تقاضا در اختيار جوانب ذيربط کليدي قرار ميدهد.
• از موسسه غير دولتى ايكه متهم به تخلف از اصول روش شده است مي خواهد تا راپور كتبى قضيه را به كميته تقديم
كند.
•خود را مطمئن ميسازد كه ا مضا کننده كاپى شكايت يا اتهامى را بدست مى آورد كه از طرف شخص يا گروهي از اشخاص
به آن نسبت داده شده است.
•كميته سعى مى ورزد تا سطح آگاهى امضا کننده گان را در مورد طرز العمل بلند ببرد.
تکميل کردن شرايط براي امضا کردن طرز العمل
•موسسه غير دولتى ايكه مي خواهد طرز العمل را امضا نمايد ،بايد اسناد ذيل راطور کتبي به سكرتركميته تقديم بدارد:
•سند قانونى ثبت يا رجستريشن :يك نقل سند ثبت يا رجستريشن موسسه در نزد دولت.
•تجربه کار :يك سند ا مضاء شده رسمى كه نشاندهنده حداقل يك سال فعاليت موسسه مذكور باشد.
•عضويت در يکي از ارگانهاي همآهنگي سند يكه عضويت موسسه مورد نظر را در يكى ،يا اضافه تر از يكى از موسسات
هماهنگى از قبيل موسسه اکبر یا اداره هماهنگی کمک ها برای افغان ها ،اداره هماهنگی موسسات غير دولتی افغانی،
اتحاديه انسجام جنوب و غرب افغانستان و بلوچستان و شبکه زنان افغان تصديق مي کند.
•اسناد تنظيم اداره :كاپى كتبى اساسنامه ،كه ماموريت و ساختار تشكيالتى موسسه مذكور را طور واضح نشان دهد.
•اسناد مالى :يك نقل از تازه ترين راپور ساالنه مالي که بررسي (آديت) شده باشد.
•اسناد فعاليت :يک نقل از تازه ترين راپور ساالنه فعاليت .در مورد موسسات غير دولتى بين المللى،
•نقلى از راپور عمومي ساالنه كفايت مى كند.
•سروى مكمل دست آورد ها :يك سروى مكمل دست آوردها ئيکه به سكرتريت فرصت خواهد داد
•تا دست آوردهاي مرتبه موسسات غير دولتى را نظارت نموده و آنها را ابالغ نمايد.
•گزارش ها :ارسال راپور هاي شش ماهه که وزارت اقتصاد به آن ضرورت دارد.
شكايات
هر فرد يا گروهى از افراد ميتواند شكايت را نزد سكرتر كميته درج كند ،مشروط براينكه شواهد صحت آنرا تائيد كنند .شكايت
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كتبى بايد مشتمل بر اجزاى ذيل باشد:
•نام و اّدرس شكايت كننده

•نام و اّدرس موسسه يا کارمندي كه شكايت در مورد شان درج شده است.
•تفصيل حاالتى كه فكر مي شود از طرز العمل تخلف صورت گرفته است.
•در صورت امكان تذكر معيارات کود،كه فكر مي شود از آنها تخلف صورت گرفته است.

•سكرتر بايد به مجرد رسيدن يك شكايت كتبى کام َ
ال مستند ،آنرا درج نموده و كاپى اش را فوراَ به همه اعضای كميته
نظارت بفرستد.
حدود صالحيت كميته
كميته همه واقعات هر عضوي که از طرز العمل تخلف ورزيده باشد ،استماع نموده و تصميم اتخاذ مى نمايد .مرتكب همچو
تخلف مي تواند امضا کننده و يا كسى باشد كه از آن نمايندگى مي كند.
هرگاه شکايت مطابق فقره  ١٦صورت گرفته باشد،کميته يا واقعه را بنا بر اينکه تخلف از طرزالعمل صورت نگرفته است رد کرده
و يا امضا کننده ويا کارمندش را که شکايت عليه آن صورت گرفته است مطلع ميسازد.
در صورتيكه از طرز العمل تخلف جدى صورت گرفته باشد ،كميته اقدامات ذيل را مرعى االجراء قرار خواهد داد:
•زمينه مالقات را بين موسسه/فرديكه شكايت عليه شان صورت گرفته است و فرد/گروهي كه شكايت را درج كرده است
(عارض) ،مساعد مي سازد تا موضوع مورد بحث قرار گيرد .اين امر در جلسه شش ماهه و يا در حالت جدي بودن تخلف
جلسه فوق العاده در زمينه انعقاد مي يابد.
•از کارمند/امضا کننده مورد نظر تقاضاء كند تا شواهد كافى را در رابطه به قضيه تهيه بدارد.
• وقتيکه کميته در يابد که امضا کننده يا کارمندش از طرز العمل تخلف ورزيده است ،در زمينه يک يا اقدامات متعدد ذيل
را مرعي االجرا قرار ميدهد:
•به متخلف تر بيت الزم داده شود.
•از امضا کننده ديگر خواهش مى كند تا در پروسه تربيت همكارى كند.

•به امضا کننده مورد نظر توصيه مى كند تا در برابر كارمند يا مستخدمش كه مستقيم ًا مرتكب تخلف شده است اقدامات
اصالحي را انجام دهد.
•موسسه متخلف را متوجه تخلفش مي كند.
•امضا (عضويت) موسسه را به حالت تعليق در آورده يا فسخ مي سازد.
تعطيل موقتى عضويت يك عضو كميته
يك عضو كميته نبايد در بررسى و تصميم گيرى پروسه ايكه خودش درآن ذينفع است سهيم باشد.
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حدود تطبيق
اصول مندرج اين کود به کليه موسسات غير دولتى امضا کننده طرز العمل که در افغانستان فعاليت دارند ،قابل تطبيق است.
اصول مندرج اين کود به هر كارمند و مستخدميکه براى ،و يا به نمايندگي از يك موسسه غيردولتى که به رعايت طرز العمل
موافقت کرده است قابل تطبيق است.
رعايت طرز العمل
تمام امضا کننده گان وافراد يا گروپهائيكه براى ويا به نمايند گي از امضا کننده گان كارمي كنند ،بايد طرز العمل را رعايت،
احترام و معيارهاي آ نرا تطبيق نمايند.
بن ًا ،هر امضا کننده مكلف است تا كارمندان و مستخدمين خود را به معيارهاي اين طرز العمل آشنا ساخته و آنها را توسط شان
تطبيق نمايند.
تجديد نظر بر طرز العمل
تجديد نظر بر طرز العمل وقتي صورت گرفته مي تواند كه دوثلث نماينده گان امضاء کننده از آن حمايت كنند.

كميته مي تواند طرز العمل را وقت ًا فوقتا مرور نموده و تغييرات را به موسسات تامين هماهنگى پيشنهاد كند.

ضميمه :قرينه تاريخى
از آغاز تجاوز نظامى اتحاد شوروى برافغانستان كه در سال  ١٩٧٩بوقوع پيوست ،موسسات غير دولتى داخلى و بين المللى نقش
بارزى را در تهيه كمك ها به افغانهاى كه در شهرها وروستا هاي كشور و يا در كمپ هاى مهاجرين در پاكستان به سرمى
بردند ،داشته اند.
از  ١٩٧٩تا  :١٩٨٨به مجرد وقوع تجاوز نظامى اتحاد شوروى بر افغانستان موسسات غيردولتى پروگرام هاى را آغاز كردند
تا نيازمندى هاى افغانهاى مقيم در كمپهاى مهاجرين در پاكستان را از ناحيه مواد غذائى ،سرپناه و خدمات صحى رفع نمايند.
در آغاز دهه  ١٩٨٠موسسات غير دولتى پروگرام هاى شان را در داخل افغانستان براه انداختند تا نيازمندى هاى افغانهاى را كه
درمناطق بيرون از كنترول اتحاد شوروى به سرمى بردند در عرصه هاى خدمات صحى و تامين معيشت رفع نمايند .در سال
 ١٩٨٤پروگرام هاى تعليم و تربيه ،و در سال  ١٩٨٦پروگرام هاى زراعتى واحياى مجدد يا ساختار تاسيسات خدمات اجتماعى
شامل پروگرام هاى شدند كه در داخل افغانستان تطبيق مى شدند .در طول اين مدت از روش “پول نقد براى غذا” استفاده بعمل
آمد تا افغانهاى كه به مقاومت مشغول بودند در داخل افغانستان باقي بمانند .در طول دهه  ،١٩٨٠بسيارى از موسسات غير دولتى
در استقامت آگاه ساختن مردم در مراكز كشورهاى غربى از وضع قربانيان تجاوز و مهاجرين در حالت مدافعه قرار داشتند.
از  ١٩٨٨تا  :١٩٩٥در اواخر دهه  ،١٩٨٠موسسات غير دولتى با وجود نيازمندى مزمن براى كمك هاى عاجل و بى ثباتى
سياسى و امنيتى در پهلوى تهيه كمك هاى عاجل ،تطبيق پروگرام هاى انكشافى را با در نظر داشت اصول انكشاف آغاز نمودند.
تغييرات در جو سياسى واز دياد منابع براى افغانستان كه در اواخر دهه  ١٩٨٠به وقوع پيوستند ،منتج به انكشافاتى درسكتور
موسسات غير دولتى شدند .ازدياد سريع در تعداد موسسات غير دولتى افغانى؛ موجوديت مساعدت ها براى بلند بردن ظرفيت
هاى افغانها؛ و تاسيس چندين موسسات تأمين هماهنگى در بين موسسات غيردولتى كه تالش هاى شان متمركز به تقويت
142

اسناد

حسابدهى ،معيارها ،ترويج و تقويت روش اجراء آت جامعه موسسات غير دولتى بوده است بميان آمدند .اين موسسات فعاليت
هاى موسسات غير دولتى را هماهنگ مي سازند تا موثريت و مولديت شان بلند برود و از مصروف بودن موسسات متعدد بر عين
فعاليت جلو گيرى بعمل آيد .در طول اين دوره ،عده زيادي ازموسسات غير دولتي داخلي و هزارها افغان مهارت هاى حرفوى
شان را از طريق انستيتوت هاى تربيوى كه توسط موسسات غير دولتى تنظيم مي شدند به معاونت موسسات غير دولتى بين
المللى بلند بردند .معيارهاي هماهنگ بخصوص در سكتورهاى صحت ،و زراعت انكشاف كردند.
از  ١٩٩٦تا  :٢٠٠١در دورا ن طالبان از  ١٩٩٦تا  ٢٠٠١با وجود محدوديت هاى سياسى شرايط بهترامنيتى در اكثر ساحات
كشور به موسسات غير دولتى فرصت داد تا در مناطق دورافتاده روستائى ،مستقيم ًا با جوامع كاركنند .موسسات غير دولتى
همواره سعى ورزيدند براى تثبيت اولويت هاى پروگرامها ،و وضع نمودن اصول براى تقويت مساعدت هاى مربوط و متمركز بر
نيازمندى هاى افغانها با ادارات ملل متحد و تمويل كننده گان از نزديک هم آهنگ باشند .در حدود  ٢٠موسسه كه اكثر شان
موسسات غير دولتى بودند باهم يك جا كاركردند تا براى آموزش بهتر اطفال افغان معيارهای را وضع نمايند .خشك سالى
شديد سال هاى  ١٩٩٧تا  ٢٠٠١نيازمندى هاى بشرى بسيارى از جوامع روستائي را شديدتر ساخته و مردم مجبور به بيجا شدن
به مناطق شهرى ،كمپ هاى بيجا شده گان در داخل كشور و يا مهاجرت به پاكستان و ايران شدند .در حاليكه موسسات غير
دولتى دركمك هاى عاجل شان توسعه بخشيدند تا با همچو مردم مساعدت صورت گيرد ،و همچنان به پروگرام هاى انكشافى
شان ا دا مه دادند.
از اواخر سال  ٢٠٠١تا حال :واقعات  11سپتمبر سال  ٢٠٠١باعث تغييرات غير متوقعه در شرايط كارى موسسات غير
دولتى در افغانستان گرديد .در سال  ٢٠٠٢عودت تعداد كثيرى از مهاجرين از كشورهاى همسايه به افغانستان باعث شد تا
پروگرام هاى جديد كمك هاى عاجل تهيه سر پناه ومواد غذائى تطبيق شوند .بعد از سقوط طالبان ،موسسات غير دولتى در
همآهنگى با مقامات دولت انتقالى افغانستان تعادلى را در بين پروگرام هاى امداد عاجل و پروگرام هاى انكشافى طويل المدت
اعمار مجدد تأمين نمايند.
ظهور يك حكومت انتقالى كه جامعه بين المللى آنرا به رسميت مي شناسد ،به موسسات غير دولتى فرصت داد تا بر نقش شان
به حيث بازيگران خدمات بشري و به حيث ارگانهاي جامعه مدني داراي ماموريت و هدف ،نه قراردادي عرضه خدمات تجديد
نظر نمايند.
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از الف تا یا :کتاب راهنما برای کمک به افغانستان

فهرست :آدرس ها و تماس ها
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آدرس ها و تماس ها

در مورد این بخش

در این بخش آدرس ها و تماس های (آدرس ،تلفون ،ایمیل ،سایت وغیره) موسسات و سازمان های کمک کننده ،ادارات دولتی،
و دیگر سازمان های خارجی در افغانستان گنجانیده شده است .کمپنی ها و شرکت های تجارتی شامل آن نیست .نسخه یی
الکترونیکی این بخش در سایت این اداره  www.areu.org.afموجود است.
این معلومات در بین ماه های آگست و دسمبر سال  2008جمع آوری شده است و این آدرس ها و شماره های تماس بنابر
گسترش فعالیت های موسسات و یا تغییر مکان آنها ،تغییر می نماید .جدید بودن و درستی معلومات مندرج ،ارتباط به خود
موسسات می گیرد که این معلومات را داوطلبانه به اختیار ما گذاشته اند .معلومات اضافی و یا تغییراتی را که می خواهید در این
بخش مد نظر گرفته شود ،لطف ًا به این آدرس ارسال نمایندareu@areu.org.af :
آدرس ها به ترتیب والیات تنظیم شده است به جز از والیت کابل که در ابتدای این بخش آمده است ،دیگر والیات بر اساس
حروف الفبا رده بندی شده اند .آدرس های آن موسسات و نهاد های که برای افغانستان از پاکستان کار می نمایند در قسمت
اخیر این بخش درج شده است .موسسات و ادارات نیز به ترتیب حروف الفبا تنظیم شده اند.
هیچ نوع تفاوتی میان تلفون های سیار یا موبایل ارائه نگردیده است .این شبکه ها عبارت اند از افغان بیسیم با ُکد  ،0700روشن
با  0799یا  ،0798ام تی ان با کد 0777و اتصاالت با ُکد  0786می باشندُ .کد نمبر افغانستابن  0093می باشد.
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ﮐﺎﺑﻞ

ﺁﭘﺮﻳﺸﻦ ﻣﺮﺳﯽ )(OPM
ﺗﺎرﯼ هﺎرﭘﺮ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٦٥٥ﺳﺮﮎ  ،١١آﺎرﺗﻪ ﺳﻪ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٣٢٧٧١٥
ﺗﻠﻔﻮن
director.afg@mercy.se
ایﻤﻴﻞ
Kabul@mercy.se
www.mercy.se
وﺑﺴﺎیﺖ
ﺁژاﻧﺲ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎﺧﺘﺮ )(BNA
ﺑﺸﻴﺮ ﺵﺒﻴﺮ )رﺋﻴﺲ(
وزارت ﻓﺮهﻨﮓ و ﺟﻮاﻧﺎن ،دﻩ اﻓﻐﺎﻧﺎن ،کﺎﺑﻞ
٠٢٠٢١٠١٣٠٤
ﺗﻠﻔﻮن
bashirshabir@yahoo.com
ایﻤﻴﻞ
ﺁژاﻧﺲ ﺧﺒﺮﯼ ﭘﮋواﮎ )(PAN
داﻧﺶ کﺮوﺧﻴﻞ )رﺋﻴﺲ و ﻣﺪیﺮ ﻣﺴﺆل(
ﺧﺎﻧﻪ ١٣٠و  ،١٣٨ﺳﺮﮎ  ،٨ایﺴﺘﮕﺎﻩ ﻣﻮﯼ ﻣﺒﺎرﮎ ،ﺗﺎیﻤﻨﯽ ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٣١٢٩
٠٧٠٨١٩٨٣٩٦
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٧٦٤٦٤٦٤
٠٧٠٠٢٢٥٣٧٥
٠٠٨٨٢١٦٢١١٩٨٧٤٤٦
٠٢٠٢٢٠١٨١٣
ﻓﮑﺲ
news@pajhwok.com
ایﻤﻴﻞ
sales@pajhwok.com
www.pajhwok.com
وﺑﺴﺎیﺖ
ﺁژاﻧﺲ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺁﻳﻨﻪ  -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AINA
ﻓﻬﻴﻢ دﺵﺘﯽ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
ﺳﺮﮎ دوم )ﻃﺮف راﺳﺖ( ،ﭼﻬﺎرراهﯽ ﺣﺎﺟﯽ یﻌﻘﻮب ،ﺵﻬﺮﻧﻮ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٧٩٩٧٧٥
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٦٤٤٠١١٢
Fahim.dashty@ainaphoto.org.af
ایﻤﻴﻞ
Kawus.jihish@ainaphoto.org.af
ﺁﺳﻴﺎﯼ ﺑﺰرگ ،ﺑﻨﻴﺎد ﺁرﻣﺎن ﺵﻬﺮ )(Armanshahr
کﻮیﺴﻮ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮﯼ )رﺋﻴﺲ اﺟﺮاﺋﻴﻮﯼ(
دﺳﺖ ﭼﭗ ﺧﺎﻧﻪ )١٩۵ﺳﺮﮎ رﺵﻴﺪ( ،ﺳﺮﮎ ﭘﻨﺠﻢ ،کﻮﭼﻪ ﻗﺼﺎﺑﯽ،
ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ،کﺎرﺗﻪ ﭘﺮوان ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٦٢٩٢٧٢٣
ﺗﻠﻔﻮن

147

ایﻤﻴﻞ

٠٧٠٠٠٤٧٥٢٣
armanshahrfoundation.openasia@gmail.com

guissoujahangiri@gmail.com
ﺁﯼ-ﺁر-دﯼ )(IRD
دیﻦ هﻮﻣﻠﻴﺪ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
کﻮﭼﻪ  ،٧ﺳﺮﮎ  ،١٥وزیﺮ اکﺒﺮ ﺧﺎن ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٦١١٠٠٢٦
ﺗﻠﻔﻮن
irdcd@ird-af.org
ایﻤﻴﻞ
www.ird.org
وﺑﺴﺎیﺖ
ﺁﻳﻨﻪ زن )(WM
ﺵﮑﺮیﻪ ﺑﺎرکﺰﯼ )رﺋﻴﺲ(
ﺳﺮﮎ دوازدﻩ ،ﺧﺎﻧﻪ  ،١٨٦وزیﺮ اکﺒﺮ ﺧﺎن ،کﺎﺑﻞ
اِرﻳﺎ  -ادارﻩ ﺑﺎزﺳﺎزﯼ و ﺗﺤﻔﻆ اﻧﺮژﯼ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AREA
ﺧﻴﺎل ﺵﺎﻩ )رﺋﻴﺲ ادارﯼ(
ﺳﺮﮎ  ،١١ﻓﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٣٢٨٦١٨
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٨٩٦٣١
٠٧٨٦٨٧٤٣٤٥
khialshaharea@yahoo.com
ایﻤﻴﻞ
arifazimi@yahoo.com
اﺑﺮار  -ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻮان ﺑﺨﺸﯽ و ﺗﻔﺮﻳﺢ ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ ﺳﻮاران ﻣﻌﻠﻮل
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن)(AABRAR
داآﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻝﺒﺼﻴﺮ ﺗﻮریﺎﻝﯽ )رﺋﻴﺲ اﺟﺮاﺋﯽ(
ﺳﺮﮎ  ،٣ﭘﺮوژﻩ ﺗﺎیﻤﻨﯽ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٧٣٥٥٨
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٦١١٩١٧
٠٧٠٠٢٨٤٩٨٦
٠٠٨٨٢١٦٥٠٢٦٥٥٧٠
aabrar_kabul@yahoo.com.au
ایﻤﻴﻞ
aabrar.jalalabad@gmail.com
www.aabrar.org
وﺑﺴﺎیﺖ
اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ  -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎﯼ ﺻﺤﯽ ﺑﺮاﯼ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(IbnSina-PHPA
ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺳﻬﺎﮎ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
اﺣﻤﺪ ﺵﺎﻩ ﺑﺎﺑﺎ ﻣﻴﻨﻪ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،١٢کﺎﺑﻞ
٠٧٩٩١٤٤٢٥٩
ﺗﻠﻔﻮن
drsahak@yahoo.co.uk
ایﻤﻴﻞ
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اﺗﺎق ﺗﺠﺎرت و ﺻﻨﺎﻳﻊ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(ACCI
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﺑﺎن ﺣﻖ ﺟﻮ )ﻣﺪیﺮ ارﺵﺪ اﺟﺮاﺋﯽ(
ﭼﻤﻦ ﺣﻀﻮرﯼ )ﻣﺘﺼﻞ کﺎﺑﻞ ﻧﻨﺪارﯼ( ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٢٣٣
٠٧٩٩٤٦٢٣٨٨
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٨١٠١٨٤
٠٧٥٢٠٢٥٨٥٤
٠٧٧٦١٠٠١٦٦
ﻓﮑﺲ
info@acci.org.af
ایﻤﻴﻞ
ceo@acci.org.af
www.acci.org.af
وﺑﺴﺎیﺖ
اﺝﺘﻤﺎع زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AWC
ﻓﺘﺎﻧﻪ اﺳﺤﺎق ﮔﻴﻼﻧﯽ )رﺋﻴﺲ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٦١ایﺴﺘﮕﺎﻩ ﺑﺮج ﺑﺮق ،کﻠﻮﻝﻪ ﭘﺸﺘﻪ ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ١٩١٣
٠٧٩٩٨٨٨١١٨
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٠٤٩٩٨٠
awcafgh@yahoo.com
ایﻤﻴﻞ
www.afghanistanwomencouncil.org
وﺑﺴﺎیﺖ
اﺝﻨﺴﯽ اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ )(AFD
ﺑﺮﻧﻮ ژویﺖ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
ﺳﻔﺎرت ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺳﺮﮎ ﺵﻴﺮﭘﻮر ،ﺵﻬﺮ ﻧﻮ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٧٣٢٣٢٣٥
ﺗﻠﻔﻮن
NASIRIp@afd.fr
ایﻤﻴﻞ
www.afd.fr
وﺑﺴﺎیﺖ
ادارﻩ اﻧﺴﺠﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AIMS
ﻧﻴﮏ ﻣﺎرﺗﻦ )ﺁﻣﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،١٠٧٠ﺳﺮﮎ  ) ١٥کﻮﭼﻪ ﻓﺮﻋﯽ اول ﺑﻪ ﻃﺮف ﭼﭗ(
وزیﺮاکﺒﺮ ﺧﺎن ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٥٩٠٦
٠٧٩٩١١٧٥٦٥
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٨٦٠١١٥٥٦
٠٧٠٠٢٤٨٨٢٧
info@aims.org.af
ایﻤﻴﻞ
abdul.majeed@aims.org.af
www.aims.org.af
وﺑﺴﺎیﺖ
ادارﻩ اﻧﮑﺸﺎف ﺻﺎدارات اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(EPAA
اﺣﻤﺪ ﺟﻮاد )ﻣﺪیﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺟﺮا ﺋﯽ(

ﻋﻘﺐ ﻝﻴﺴﻪ ﻋﺎﻝﯽ ﺳﻮریﺎ ،ﺳﺮﮎ  ،٢کﺎرﺗﻪ ﭼﻬﺎر ،کﺎﺑﻞ
٠٧٥٢٠٢٤٥٥٠
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٧٨٩٠٢٣٠٦
pakeezah.feroz@epaa.org.af
ایﻤﻴﻞ
info@epaa.org.af
www.epaa.org.af
وﺑﺴﺎیﺖ
ادارﻩ اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﮐﺸﻮر )(CDU
ﻋﺒﺪاﻝﻘﺎدر )رﺋﻴﺲ(
ﺧﺎﻧﻪ )٢٠ﻋﻘﺐ ﻣﺤﺐ زادﻩ ﻣﺎرکﻴﺖ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺑﺮیﮑﻮت( ،دﻩ
ﻣﺰﻧﮓ ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٥٥١٠
٠٧٠٠٢٧٦٤١١
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٤٤٣١٤
٠٧٠٠٢٤٤٢٩٩
cduafghan@yahoo.com
ایﻤﻴﻞ
cdcafghan@gmail.com
www.cduafghan.org
وﺑﺴﺎیﺖ
ادارﻩ اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ و هﻤﮑﺎرﯼ ﺳﻮﻳﺲ )(SCO
ویﻠﯽ ﮔﺮاف )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
ﺧﺎﻧﻪ  ٤٨٥و  ،٤٨٦ﺳﺮﮎ  ،١٣کﻮﭼﻪ ) ٣ﻃﺮف راﺳﺖ( ،وزیﺮ
اکﺒﺮ ﺧﺎن ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٧٤٩٠٢
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٢٠٣٤٧٥
٠٢٠٢٣٠١٥٦٥
٠٧٠٠٢٩٥٣٩٠
٠٢٠٢٣٠٢٢٩٩
ﻓﮑﺲ
willi.graf@sdc.net
ایﻤﻴﻞ
kabul@sdc.net
www.sdc.org.af
وﺑﺴﺎیﺖ
ادارﻩ اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ و هﻤﮑﺎرﯼ ﺳﻮﻳﺲ )(SDC
ویﻠﯽ ﮔﺮاف )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٤٨٦کﻮﭼﻪ  ،٣ﺳﺮﮎ  ،١٣وزیﺮ اکﺒﺮ ﺧﺎن ،کﺎﺑﻞ
٠٢٠٢٣٠١٥٦٥
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٧٤٩٠٢
٠٧٩٩٢٠٣٤٧٥
٠٧٠٠٢٨٤٧٠٣
٠٠٩٣٢٠٢٣٠٢٢٩٩
ﻓﮑﺲ
kabul@sdc.net
ایﻤﻴﻞ
sayed.qasim@sdc.net
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www.sdc.org.af
وﺑﺴﺎیﺖ
ادارﻩ ﺁﻣﻮزش هﺎﯼ ﺡﺮﻓﻮﯼ و ﻣﻬﺎرت هﺎﯼ ﮐﻮﭼﮏ )(BEST
ﻧﺬیﺮ اﺣﻤﺪ ﻣﻬﻤﻨﺪ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،١١ﺳﺮﮎ  ،٧ﭼﻬﺎرراهﯽ ﺳﭙﻴﻦ کﻠﯽ )ﺳﺮﮎ ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم
رﺽﺎ( ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،٥ﺧﻮﺵﺤﺎل ﻣﻴﻨﻪ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٩١١٣٩٠١
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٦٠٦٤٦٣
namohmand@bestafg.org
ایﻤﻴﻞ
ajmal.best@yahoo.com
www.bestafg.com
وﺑﺴﺎیﺖ
ادارﻩ ﺑﺎزﺳﺎزﯼ ﺑﺮاﯼ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(ABR
اﻧﺠﻨﻴﺮ اﺣﻤﺪ اﺑﺮاهﻴﻢ ﺣﻴﺪرﯼ )رﺋﻴﺲ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٢٦٠٨ﺳﺮﮎ  ،١١ﺗﺎیﻤﻨﯽ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٩١١٠٤
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٥٢٠١٩٦٤٢
abr.kabul@gmail.com
ایﻤﻴﻞ
abr_kabul1@yahoo.com
ادارﻩ ﺑﺎزﺳﺎزﯼ دهﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(NPO/RRAA
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎرف یﻮﺳﻔﺰﯼ )ﺁﻣﺮ ادارﯼ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٦٦٩ﺳﺮﮎ داراﻻﻣﺎن )ﻣﻘﺎﺑﻞ رادیﻮ ﺗﻠﻮیﺰون ﺁریﺎﻧﺎ( ﻧﺎﺣﻴﻪ
 ،٧ایﻮب ﺧﺎن ﻣﻴﻨﻪ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٧١٠٤٨٨٢
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٦٨٠٠٨٢٤
٠٧٠٠٢٧٧٤٤١
arifyousufzai@nporraa.org.af
ایﻤﻴﻞ
info@nporraa.org.af
ادارﻩ ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ ﮐﻤﮑﻬﺎﯼ اﺳﻼﻣﯽ )(ISRA
ﻋﺒﺪاﻝﻌﺰیﺰ ﻋﺒﺎکﺎر )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
کﻮﭼﻪ ﺵﺎﻩ ﺑﻮﺑﻮ ﺟﺎن ،ﺧﺎﻧﻪ ) ٥٧ﻧﺰدیﮏ هﻮﺗﻞ ﺳﺘﺎرﻩ( ،ﺵﻬﺮ ﻧﻮ،
کﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٣٢٨٧٢٩
ﺗﻠﻔﻮن
٠٠٨٨٢١٦٨٩٨٠٠٧٥٨
isra_afg@yahoo.com
ایﻤﻴﻞ
www.isra-relief.org
وﺑﺴﺎیﺖ
ادارﻩ ﺡﻤﺎﻳﻪ اﻃﻔﺎل  -اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن )(SCI
اﺣﻤﺪ ﻓﻴﺮوز یﻮﺳﻔﺰﯼ )رﺋﻴﺲ ﻗﻮاﯼ ﺑﺸﺮﯼ(
ایﻮب ﺧﺎن ﻣﻴﻨﻪ ،ﺳﺮﮎ داراﻻﻣﺎن ،ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﻴﺸﻦ ﺗﻠﻮیﺰون ﺁریﺎﻧﺎ،
کﺎﺑﻞ
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ﺗﻠﻔﻮن
ایﻤﻴﻞ
وﺑﺴﺎیﺖ

٠٧٩٩٨٠٣١٦٥
dskinner@savechildren.org
www.savethechildren.org.uk
/www.savechildren.org

ادارﻩ ﺡﻤﺎﻳﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﯼ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AISA
ﻧﺴﻴﻢ اکﺒﺮ )ﻣﻌﺎون رﺋﻴﺲ(
ﻣﻘﺎﺑﻞ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ،ﺵﺎﻩ ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺎزﯼ وات ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٨٨٣٠٤
ﺗﻠﻔﻮن
٠٢٠٢١٠٣٤٠٤
٠٢٠٢١٠٣٤٠٢
naseema@aisa.org.af
ایﻤﻴﻞ
invest@aisa.org.af
www.aisa.org.af
وﺑﺴﺎیﺖ
ادارﻩ ﺧﻴﺮﻳﻪ ﺑﺮاﯼ اﻧﮑﺸﺎف اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(WADAN
ﻋﻨﺎیﺖ اﷲ ﻧﻴﺎزﯼ )اﻣﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٦ﺳﺮﮎ  ،٣دهﺒﻮرﯼ ﻧﺰدیﮏ ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺼﺎب ﺟﻮاﻧﻤﺮد ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ١٠٠٤٣
٠٧٩٩٨٨٩٩٢٨
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٥٢٠١٥١٧٨
inayatniazi2000@yahoo.com
ایﻤﻴﻞ
info@wadan.org
www.wadan.org
وﺑﺴﺎیﺖ
ادارﻩ ﺳﺮوﯼ ﺝﻴﻮﻝﻮژﻳﮑﯽ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ )(USGS
ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻬﻴﻢ ﻇﻬﻴﺮ )اﻓﺴﺮ راﺑﻂ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن(
ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺳﺮوﯼ ﺟﻴﻮﻝﻮﺟﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )ﺑﻴﻦ ﭘﻞ ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺎن و ﭼﻬﺎرراهﯽ
ﺣﺎﺟﯽ ﻋﺒﺪاﻝﺤﻖ(  ،کﺎﺑﻞ
٠٧٨٦٧٠٠٤١١
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٧٧٢١٧٧٧١
fahimzaheer@gmail.com
ایﻤﻴﻞ
fahimzaheer@yahoo.com
www.usgs.org
وﺑﺴﺎیﺖ
ادارﻩ ﺳﻮﻳﺲ ﺑﺮاى اﻧﻜﺸﺎف و هﻤﻜﺎرى ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﻯ )(IC
ﻣﺠﻴﺐ اﻝﺮﺣﻤﻦ )ﻧﻤﺎیﻨﺪﻩ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٥کﻮﭼﻪ دوم ،ﺳﺮﮎ کﻠﻮﻝﻪ ﭘﺸﺘﻪ ،ﭼﻬﺎر راهﯽ اﻧﺼﺎرﯼ ،ﺵﻬﺮ
ﻧﻮ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٨٢٦١٧١٥
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٨٢٠٦٢٠٦
afghanistan@intercooperation.net
ایﻤﻴﻞ

آدرس ها و تماس ها

وﺑﺴﺎیﺖ

mujib.afg@intercooperation.org.pk
www.intercooperation.ch

ادارﻩ ﻋﻠﻮم ﺑﺮاﯼ ﺻﺤﺖ )(MSH
ﻣﺤﻤﺪ هﺎرون ﺑﺮهﺎﻧﯽ )ﻣﻌﺎون اﺟﺮاﺋﯽ  -رﺋﻴﺲ هﻴﺎت اﻋﺰا ﻣﯽ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،١٢٤ﺳﺮﮎ دارﻻﻣﺎن ،ایﻮب ﺧﺎن ﻣﻴﻨﻪ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٦٩٥٥٩
ﺗﻠﻔﻮن
hburhani@msh.org
ایﻤﻴﻞ
www.msh.org
وﺑﺴﺎیﺖ
ادارﻩ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺝﻴﻮدﻳﺰﯼ و ﮐﺎرﺗﻮ ﮔﺮاﻓﯽ )(AGCHO
ﻓﻴﺾ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺴﮑﺮزادﻩ )رﺋﻴﺲ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮیﺎن(
ﭘﺸﺘﻮﻧﺴﺘﺎن وات ، ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٥٨٦٠٨
ﺗﻠﻔﻮن
faizm_2006@yahoo.com
ایﻤﻴﻞ
eng-faiz@hotmail.com
www.agcho.org
وﺑﺴﺎیﺖ
ادارﻩ ﻣﺮﮐﺰﯼ اﺡﺼﺎﺋﻴﻪ )(CSO
ﻋﺒﺪاﻝﺮﺣﻤﻦ ﻏﻔﻮرﯼ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
دروﺳﻂ هﻮﺗﻞ ﺁریﺎﻧﺎ و ﺳﻔﺎرت ایﺘﺎﻝﻴﺎ ،اﻧﺼﺎرﯼ وات ،کﺎﺑﻞ
٠٧٧٦٤٣٢١٤٩
ﺗﻠﻔﻮن
٠٢٠٢١٠٠٣٢٩
Rafooli@cso.gov.af
ایﻤﻴﻞ
afghan_cso@yahoo.com
www.cso.gov.af
وﺑﺴﺎیﺖ
ادارﻩ ﻣﻠﯽ ﺡﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ )(NEPA
ﺳﻴﺪ ﻇﺎهﺮ ﻣﺎهﺮ )ﺵﺨﺺ ارﺗﺒﺎﻃﯽ(
ﭘﻬﻠﻮﯼ داﻧﺸﮑﺎﻩ کﺎردان ،ﭘﺮوان دو ،کﺎﺑﻞ
٠٧٧٢١٢٨٦٤٩
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٥٢٠١٧٦٢٣
٠٧٩٩٣١٨٨٧٤
fazqery@nepa.gov.af
ایﻤﻴﻞ
div.iea@nepa.gov.af
www.ozone-afghan.gov.af
وﺑﺴﺎیﺖ
ادارﻩ هﻤﺎهﻨﮕﯽ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮدوﻝﺘﯽ اﻓﻐﺎﻧﯽ )(ANCB
ﺹﺪاﻗﺖ ﻋﻠﯽ )هﻤﺎهﻨﮓ کﻨﻨﺪﻩ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮ دوﻝﺘﯽ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،١ﺳﺮﮎ  ،ﻧﺮدیﮏ ﺵﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎﺑﺎن ،٣ﭘﺮوژﻩ ﺗﺎیﻤﻨﯽ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٠٠٢٦٦
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣٣٣٦٢١

ایﻤﻴﻞ
وﺑﺴﺎیﺖ

ancb@ancb.org
admin@ancb.org
www.ancb.org

ادارﻩ هﻤﺂهﻨﮕﯽ ﮐﻤﮏ هﺎﯼ هﻤﮕﺎﻧﯽ اﻓﻐﺎن )(AGHCO
ﺳﻴﺪ ﻓﻀﻞ اﷲ وﺣﻴﺪﯼ )رﺋﻴﺲ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٢١٢٤٢ﺳﺮﮎ  ،٣٣ﭼﻬﺎرراهﯽ ﭘﻨﺠﺼﺪ ﻓﺎﻣﻴﻠﯽ ،ﺣﺼﻪ ،٣
ﺧﻴﺮ ﺧﺎﻧﻪ ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٩٩٤
٠٧٠٠٢٢٤٨٩١
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣٣٨٣١٦
٠٧٩٩٣٣٠٠٧٢
aghco_kbl@yahoo.com
ایﻤﻴﻞ
aghco_kbl@hotmail.com
ادارﻩ هﻤﮑﺎرﯼ هﺎﯼ ﺗﺨﻨﻴﮑﯽ و اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ -اﮐﺘﻴﺪ )(ACTED
زیﮕﯽ ﮔﺮوال )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٤٠٣دﻗﻴﻘﯽ وات ،ﺳﺮﮎ ﺗﺎیﻤﻨﯽ ،ﺵﻬﺮﻧﻮ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٨٢٥٣٩
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٦١١٧٧٥
٠٧٠٠٢٠٢٨٠٦
٠٠٨٨٢١٦٥٠٦٠١٤٦٠
kabul@acted.org
ایﻤﻴﻞ
ziggy.garewal@acted.org
www.acted.org
وﺑﺴﺎیﺖ
ارﻣﻐﺎن ﻣﻠﯽ )(AM
ﻣﺤﻤﺪ داود ﺳﻴﺎووش )ﺹﺎﺣﺐ اﻣﺘﻴﺎزو ﺳﺮ دﺑﻴﺮ(
داﺧﻞ ﻣﺤﻮﻃﻪ  ،FCCSﺳﺎﻝﻨﮓ وات ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٧٦٧
٠٧٨٧٤٣٠٦١٥
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٧٣٣٤٣٢٥٠
٠٧٨٦٢٠٩٧٧٢
d-siawash@yahoo.com
ایﻤﻴﻞ
armaghan.milile@gmail.com
www.armaghan-e-melli.af
وﺑﺴﺎیﺖ
اﺳﭙﭻ  -اﻧﺠﻤﻦ ﺡﻔﻆ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهﻨﮕﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(SPACH
اﻧﺎ روﺳﺎ رودریﮕﺲ )هﻤﺂهﻨﮓ کﻨﻨﺪﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٣٩٩ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﺘﺮ اکﺴﻔﺎم ،ﺳﺮﮎ اول ،ﺗﺎیﻤﻨﯽ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٨٥٨٥٩
ﺗﻠﻔﻮن
info@spach.info
ایﻤﻴﻞ
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از الف تا یا :کتاب راهنما برای کمک به افغانستان

وﺑﺴﺎیﺖ

anarodriguez@spach.info
www.spach.info

وﺑﺴﺎیﺖ

www.agef.net

اﻓﻐﺎن ﺳﻨﺘﺮ )(AC
ﻓﻀﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻴﺪاریﻮال )ﻣﻌﺎون رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
ﺳﺮك ﺳﻮم ،ﺧﺎﻧﻪ ) ،١٤٤١ﻋﻘﺐ ﻝﻴﺴﻪ ﺳﻮریﺎ( ،کﺎرﺗﻪ ﭼﻬﺎر ،کﺎﺑﻞ
٠٧٥٢٠٠١٧٩٩
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٧٤٥١٤
baidariwal@yahoo.com
ایﻤﻴﻞ
acafghanistan@yahoo.com
www.ariseproject.org/
وﺑﺴﺎیﺖ
www.afghanceneter.org

ﺡﺎﮐﺎ -اﻣﺪاد اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮاﯼ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
)(HAWCA
ﺳﻴﻠﯽ ﻏﻔﺎر )رﺋﻴﺲ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،١١٣٧ﺳﺮﮎ ﺗﺎﻧﮏ ﺗﻴﻞ ﺳﻴﻠﻮ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،٥ﺧﻮﺵﺤﺎل ﻣﻴﻨﻪ ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ١٢٦١
٠٧٠٦٦٦٢٣٢٧
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٧٠٧٥٩٧٦
٠٧٠٨٢١٦٥٦٦
sghaffar@hawca.org
ایﻤﻴﻞ
hawca@hawca.org
www.hawca.org
وﺑﺴﺎیﺖ

اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮاﯼ ﻓﺮدا )(Afghans4Tomorrow
اﺣﻤﺪ دکﺮیﺎ اﺣﻤﺪزﯼ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
ﺳﺮﮎ ﮔﺬرﮔﺎﻩ )ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﮑﺘﺐ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺴﻮان ﮔﺪرﮔﺎﻩ( ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٦٩٣٤٦٧٤
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣١١١٧٢
afghansfortomorrow@gmail.com
ایﻤﻴﻞ
azahmadzai@gmail.com
www.afghans4tomorrow.com
وﺑﺴﺎیﺖ

اﻧﺘﺮﺳﺎس  -ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻤﮏ هﺎﯼ ﺑﺸﺮﯼ )(INTERSOS
اﻝﺪا کﭙﻴﻠﻴﺘﯽ )هﻢ ﺁهﻨﮓ کﻨﻨﺪﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(
ﻧﺰدیﮏ ﻣﻨﺰل ﻣﺎرﺵﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺴﻴﻢ ﻓﻬﻴﻢ  ،کﻮﭼﻪ ﻝﻌﻞ ﺁﻏﺎ ،ﺣﺼﻪ دوم
کﺎرﺗﻪ ﭘﺮوان ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٧٥٥١١٢٣
ﺗﻠﻔﻮن
afghanistan@intersos.org
ایﻤﻴﻞ
www.intersos.org
وﺑﺴﺎیﺖ

اﮐﺎدﻣﯽ ﻋﻠﻮم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(ASA
ﻧﺼﺮاﷲ ﻣﻨﮕﻞ )ﻣﻌﺎون ﺑﺨﺶ ﻋﻠﻮم ﺑﺸﺮﯼ(
ﭼﻬﺎرراهﯽ ﺵﻴﺮﭘﻮر ،ﺵﻬﺮ ﻧﻮ ،کﺎﺑﻞ
٠٢٠٢١٠٢٩٢١
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٩٧٩٨٥٦
اﮐﺒﺮ  -ادارﻩ هﻤﺂهﻨﮕﯽ ﮐﻤﮏ هﺎ ﺑﺮاﯼ اﻓﻐﺎن هﺎ )(ACBAR
هﺎﺵﻢ ﻣﺎیﺎر )ﻣﻌﺎون ریﺲ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٦٩ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﺒﺮﻩ ﺵﻬﻴﺪ ،ﭼﻬﺎرراهﯽ ﺵﻬﻴﺪ ،ﺵﻬﺮ ﻧﻮ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٨٤٣٢٣
ﺗﻠﻔﻮن
pc@acbar.org
ایﻤﻴﻞ
www.acbar.org
وﺑﺴﺎیﺖ
اﮔﻴﻒ -اﻧﺤﻤﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ درﻋﺮﺻﻪ ﻣﻬﺎﺝﺮت و هﻤﻜﺎرﯼ هﺎﯼ
اﻧﻜﺸﺎﻓﯽ )(AGEF
ﺧﺎﻝﺪ ﻧﻮرزاد )ﻣﻌﺎون ریﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
ﺧﺎﻧﻪ  ، ٩٥ایﺴﺘﮕﺎﻩ ﺑﺮج ﺑﺮق ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،٤کﻠﻮﻝﻪ ﭘﺸﺘﻪ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٣٠٠٥٠١
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٠٠٠٥٢٧
dadm@afghanistan.agef.net
ایﻤﻴﻞ
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اﻧﺠﻤﻦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺁزاد )(AL
ﻣﻴﺮیﻢ ﻻروﺳﯽ )رﺋﻴﺲ هﻴﺌﺖ اﻋﺰاﻣﯽ(
ﺑﺮج ﺵﻬﺮﺁرا ،ﭘﻬﻠﻮﯼ ﺵﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ﻋﻠﯽ ﺁﺑﺎد ،ﺵﻬﺮﺁرا ،کﺎﺑﻞ
٠٧٧١٤٩٩١٥٠
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٨٦٩٢٧٠٩٣
٠٧٩٩٣٠٩٦٩٨
afghanistan.libre@gmail.com
ایﻤﻴﻞ
hom.afghanistan.libre@gmail.com
www.afghanistan-libre.org
وﺑﺴﺎیﺖ
اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺮاﯼ اﻧﮑﺸﺎف ﺟﺎﻣﻌﻪ )(ACD
اکﻤﻞ ﻧﻮیﺪ )رﺋﻴﺲ(
ﺵﻬﺮ ﻧﻮ ،کﺎﺑﻞ
acdtbafg@psh.paknet.com.pk
ایﻤﻴﻞ
اﻧﺠﻤﻦ ﺝﻮاﻧﺎن ﺑﺮاﯼ ﺑﺎزﺳﺎزﯼ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(YAAR
ﺳﺮﮎ هﺸﺘﻢ ،ﺧﺎﻧﻪ  ،١٤٤ﺗﺎیﻤﻨﯽ ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٥٩٨٠
اﻧﺠﻤﻦ ﺝﻮاﻧﺎن در ﻋﻤﻞ )(YIAA

آدرس ها و تماس ها

ﺳﻴﺪ اکﺮام اﻓﻀﻠﯽ )رﺋﻴﺲ(
ﻣﻨﺰل ﭘﻨﺠﻢ ﭘﻼزﻩ ﻗﺎﻝﻴﻦ ﺑﺎﻓﺎن اﻓﻐﺎن ،ﻏﺮب ﭼﻤﻦ ﺣﻀﻮرﯼ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٨٨٢٦٦٦٤٥
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٦٦٦٤٥
٠٧٩٩٣٠١٩٥١
info@youthinaction.org.af
ایﻤﻴﻞ
www.youthinaction.org.af
وﺑﺴﺎیﺖ
اﻧﺠﻤﻦ داوﻃﻠﺐ ﺵﺎ ﻧﺘﯽ )(SVA
ﺵﻬﺮ ﻧﻮ ،کﺎﺑﻞ
ichikawa@sva.or.jp
ایﻤﻴﻞ
www.jca.apc.org/sva/english
وﺑﺴﺎیﺖ
اﻧﺠﻤﻦ رﺳﺎﻧﻪ هﺎﯼ ﺁزاد ﺁﺳﻴﺎء ﺝﻨﻮﺑﯽ  -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(SAFMA
اﺣﺴﺎن اﷲ ﺁریﻦ زﯼ )رﺋﻴﺲ ﺑﺨﺶ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن(
ﺳﺮﮎ داراﻻﻣﺎن ،ایﺴﺘﮕﺎﻩ ﺵﺮکﺖ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎﻝﻮن ﻋﺮوﺳﯽ کﺎﺑﻞ دوﺑﯽ،
کﺎرﺗﻪ ﺳﻪ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٦٥٠٩٥١
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٨٠٢٠٠٣
٠٧٥٢٠٢٤١٠٧
٠٧٥٢٠٢٤١٠٧
safma.afghanistan@gmail.com
ایﻤﻴﻞ
Zalikhil@gmail.com
www.southasianmedia.net
وﺑﺴﺎیﺖ
اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺸﺮﯼ )(IHSAN
راز ﻣﺤﻤﺪ )رﺋﻴﺲ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٤٥ / ٤٤ﺳﺮﮎ  ،٢ﭘﺮوژﻩ ﺗﺎیﻤﻨﯽ  ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٣٢٨٥٩٧
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٨٣٨١٣
٠٧٠٧٢٨٣٧١٣
ihsan_org@yahoo.com
ایﻤﻴﻞ
اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺴﺘﻘﻞ وﮐﻼﯼ ﻣﺪاﻓﻊ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AIBA
روح اﷲ ﻗﺎرﯼ زادﻩ )رﺋﻴﺲ(
ﺳﺮﮎ اول ،ﻣﺴﺠﺪ ﺣﻨﻈﻠﻪ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ دروازﻩ دﺧﻮﻝﯽ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻝﻮﯼ
�ﺎرﻧﻮاﻝﯽ ،ﭼﻬﺎرراهﯽ ﺣﺎﺟﯽ یﻌﻘﻮب ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٢٣٥٩٥
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٧٢١٤٦٩
٠٧٠٠٢٠٣٢٥٠
president@aiba.af
ایﻤﻴﻞ
rqarizada@yahoo.com

وﺑﺴﺎیﺖ

www.aiba.af

اﻧﺠﻤﻦ هﻤﮑﺎرﯼ ﺑﺮاﯼ ﺻﻠﺢ وهﻤﺒﺴﺘﮕﯽ )(CPAU
ﻣﻴﺮویﺲ وررﮎ )رﺋﻴﺲ ادارﯼ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٥ﺳﺮﮎ  ،١ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﺘﺮ ﻝﻮﯼ �ﺎرﻧﻮاﻝﯽ ،ﺵﻬﺮ ﻧﻮ ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ١٣٠٣٢
٠٧٠٠٢٧٨٨٩١
ﺗﻠﻔﻮن
Mirwais.wardak@cpau.org.af
ایﻤﻴﻞ
lawrence_devlin@hotmail.co.uk
www.cpau.org.af
وﺑﺴﺎیﺖ
اﻧﺴﺘﺘﻴﻮت اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ،ﺗﺮﻳﻨﻨﮓ و ارﺗﻘﺎﯼ ﻇﺮﻓﻴﺖ هﺎﯼ ﻣﻠﯽ
)(AIMTEIC
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻈﻴﻢ )ﻣﻌﺎون رﺋﻴﺲ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٧٠٨ﺳﺮﮎ  ٤ﺳﻴﻠﻮ ،کﻮﺗﻪ ﺳﻨﮕﯽ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٩١٩٠٠١٥
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠١٥٥٤١٠
٠٧٥٢٠٢٣٩٨٦
ﻓﮑﺲ
aimteic@yahoo.com
ایﻤﻴﻞ
azimq@hotmail.com
اﻧﺴﺘﻴﺘﻴﻮت ﮔﺰارش دهﻯ ﺝﻨﮓ و ﺻﻠﺢ )(IWPR
ﻧﻮررﺣﻤﺎن رﺣﻤﺎﻧﯽ )ﺁﻣﺮ ﻣﺎﻝﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﻼزﻩ ﺳﻠﻴﻢ کﺎروان ،ﻏﺮب ﭼﻬﺎرراهﯽ ﺳﻠﻴﻢ کﺎروان  ،کﻮﭼﻪ
دوم )ﻃﺮف ﭼﭗ( ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٠٢٥٦٣٥
ﺗﻠﻔﻮن
Noorrahman@iwpr.net
ایﻤﻴﻞ
www.iwpr.net
وﺑﺴﺎیﺖ
اﻧﺴﺘﻴﺘﻮت ﺁﻣﻮزﺵﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AIL
ﺳﮑﻴﻨﻪ یﻌﻘﻮﺑﯽ )رﺋﻴﺲ اﺟﺮاﺋﯽ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٦٣ﺳﺮﮎ ) ٢ﻋﻘﺐ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ،ﺟﻮار ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻴﺮاﺣﻤﺪ(،
کﺎرﺗﻪ ﭘﺮوان ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٨٤٣٢٦
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٥٢٠٠٠٨٩٤
ail.kabul09@gmail.com
ایﻤﻴﻞ
www.creatinghope.org/aboutail
وﺑﺴﺎیﺖ
اﻧﺴﺘﻴﺘﻴﻮت اﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﺮاﯼ ﻣﻄﺎﻝﻌﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AIAS
روح اﷲ اﻣﻴﻦ )ﺁﻣﺮ ادارﯼ(
ﺧﺎﻧﻪ ) ١٤٢ﺧﺎﻧﻪ اول ﻃﺮف ﭼﭗ( ،ﺳﺮﮎ اول کﻠﻮﻝﻪ ﭘﺸﺘﻪ،
ﭼﻬﺎرراهﯽ اﻧﺼﺎرﯼ ،ﺵﻬﺮ ﻧﻮ ،کﺎﺑﻞ
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ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ
ﺗﻠﻔﻮن

ایﻤﻴﻞ
وﺑﺴﺎیﺖ

١٧٠٨
٠٧٠٠٢٥٢٢٥١
٠٧٠٠٠٢٢٥٧٨
٠٧٠٨٣٢٤٢٠٩
rohullahamin@yahoo.com
AIAS.KBL@gmail.com
www.bu.edu/aias/

اﻧﺴﺘﻴﺘﻴﻮت ﺧﻴﺮﻳﻪ اﻧﺼﺎر )(ARI
رﺽﺎ ﺳﺪودیﻨﯽ )ﻣﺪیﺮ رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ(
ﻧﺰدیﮏ دﻓﺘﺮ ﻣﺮکﺰﯼ ﺹﻠﻴﺐ ﺳﺮخ ،ﮔﺬﺵﺘﻪ از ﭼﻬﺎرراهﯽ ﺣﺎﺟﯽ
یﻌﻘﻮب ،ﺵﻬﺮ ﻧﻮ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٩٠٤٢٧
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٢٤٤٤٢
٠٠٩٨٥١١٦٠٦٥٣٢١
tahami@emdadari.com
ایﻤﻴﻞ
sadodini@emdadari.com
www.emdadari.com
وﺑﺴﺎیﺖ
اﻧﺴﺘﻴﺘﻴﻮت دﻳﻤﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ﻣﻠﯽ دراﻣﻮر ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ )(NDI
ﺣﺎﺗﻢ ﺑﺎﻣﺮیﺰ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ ارﺵﺪ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،١٥٩ﺳﺮﮎ ﺧﻮاﺟﻪ ﻣﻼ ،ﺣﺼﻪ ﺳﻮم ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،٦آﺎرﺗﻪ ﺳﻪ،
کﺎﺑﻞ
٠٧٩٦٠٧٣٤٥٩
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٧٢١٢١٢٢
٠٧٩٦٣٥٥٩٨٧
hbamehriz@ndi.org
ایﻤﻴﻞ
rjabbari@ndi.org
www.ndi.org
وﺑﺴﺎیﺖ
اﻳﺮﻳﻦ )(UNOCHA IRIN
اکﻤﻞ داوﯼ )ﮔﺰارﺵﮕﺮ اﻣﻮر ﺑﺸﺮﯼ(
دﻓﺘﺮ ،UNOCHAﺳﺮﮎ ﺟﻼل ﺁﺑﺎد ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٨١١٢٤
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩١٨٢٨٢١
٠٠٨٨٢١٦٨٩٨٠٠٠٤٣
akmal@irinnews.org
ایﻤﻴﻞ
feroz@irinnews.org
www.irinnews.org/Asiaوﺑﺴﺎیﺖ
Country.aspx?Country=AFG
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اﻳﺸﻴﺎ ﻓﻮﻧﺪﻳﺸﻦ )(TAF
ﺟﻮرج وریﮕﺲ )ﻧﻤﺎیﻨﺪﻩ(
ﺧﺎﻧﻪ  ٤٨و  ،٥٠ﺳﺮﮎ  ،١ﭼﻬﺎرراهﯽ ﺣﺎﺟﯽ یﻌﻘﻮب ،ﺵﻬﺮ ﻧﻮ ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ١٧٥
٠٧٠٠٢٩٤٦٤٧
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٥٠٢٣٥٥٨
taf@ag.asiafound.org
ایﻤﻴﻞ
taf@asiafound.org
www.asiafoundation.org
وﺑﺴﺎیﺖ
اﻳﮑﻮ – رﻳﺎﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻤﮑﻬﺎﯼ ﺑﺸﺮﯼ
)(ECHO-Afghanistan Office
ایﺴﻤﯽ دو ﺟﻮﻧﮓ )رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،١٠٣کﻮﭼﻪ اﺑﻮﺣﻨﻴﻔﻪ ،کﻠﻮﻝﻪ ﭘﺸﺘﻪ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٨٢٣١٨
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٢٨٢٣١٨
٠٧٠٠٢٩٧٥٠٤
٠٠٨٧١٧٦٣٠٨٥٣٥٨
٠٠٨٧٣٧٦٢٤٨٥٦٨٣
ﻓﮑﺲ
program@echo-kabul.org
ایﻤﻴﻞ
www.ec.europa.eu/echo
وﺑﺴﺎیﺖ
ﺑﺎﻧﻚ ﺝﻬﺎﻧﯽ )(WB
ﻧﻴﮑﻮﻻس ﺟﯽ  .کﺮﻓﺖ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،١٩ﺳﺮﮎ  ،١٥وزیﺮ اکﺒﺮ ﺧﺎن ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٧٦٠٠٢
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٤٠٩٢٤
٠٧٠٠٢٨٠٨٠٠
nkrafft@worldbank.org
ایﻤﻴﻞ
azia@worldbank.org
www.worldbank.org.af
وﺑﺴﺎیﺖ
ﺑﺎﻧﮏ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(DAB
ﻋﺒﺪاﻝﻘﺪیﺮ ﻓﻄﺮت )رﺋﻴﺲ(
اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ وات ،کﺎﺑﻞ
٠٢٠٢١٠٠٣٠٣
ﺗﻠﻔﻮن
٠٢٠٢١٠٠٣٠٢
٠٢٠٢١٠٠٣٠١
٠٢٠٢١٠٠٣٠٥
ﻓﮑﺲ
governor.office@centralbank.gov.af
ایﻤﻴﻞ
fdgoverner.office@centralbank.gov.af
www.centralbank.gov.af
وﺑﺴﺎیﺖ

آدرس ها و تماس ها

ﺑﺎﻧﮏ اﻧﮑﺸﺎف ﺁﺳﻴﺎﺋﯽ )(ADB
راﺑﺮت ﮔﻮردن ریﻨﮑﺮ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،١٢٦ﺳﺮﮎ ،٢ﭼﻬﺎرراهﯽ ﺣﺎﺟﯽ یﻌﻘﻮب ،ﺵﻬﺮﻧﻮ ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٣٠٧٠
٠٧٩٤٢٢٦٧٠٣
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٦٢٤٢٨٦
rgrinker@adb.org
ایﻤﻴﻞ
samin@adb.org
www.adb.org/afghanistan
وﺑﺴﺎیﺖ
ﺑﺎﻧﮏ اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﺁﻝﻤﺎن )(KfW-GDB
ﮔﻮﻧﺮ وایﻞ زوهﻠﺰ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٢/٣٣ﭼﻬﺎرراهﯽ ﺹﺪارت ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٠٢٠٩٩١
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٧٤٤٥٦
٠٧٠٠٢٨١٤٤٧
kfw.kabul@kwf.de
ایﻤﻴﻞ
gunnarwaelzholz@kfw.de
www.kfw.de
وﺑﺴﺎیﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﺝﯽ ﺗﯽ زﻳﺪ )(GIZ/BEPA
رودیﮕﺮ ﺑﻠﻮﻣﻮر )رﺋﻴﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٥٥٨ﺳﺮﮎ  ،٩ﺳﺮﮎ ﺵﻮرا ،کﺎرﺗﻪ ﺳﻪ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٥٣٤٦٥٦٨
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٧٧٩٠٠٤١٢
٠٧٩٩٣١٢٤٨١
ruediger.blumoer@GIZ.de
ایﻤﻴﻞ
emadudien.wejdan@giz.de
www.bepafg.com
وﺑﺴﺎیﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﮑﺎن ﺑﺸﺮ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ -هﺒﻴﺘﺎت )(UN-Habitat
ﺟﺎن ﺗﺮکﺴﺘﺮا )(OIC
ﺧﺎﻧﻪ  ،٢٣٥ﺳﺮﮎ  ،٨ﺗﺎیﻤﻨﯽ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٨٢٤٦٤
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٧٤٦١١٢٥
jan.turkstra@unhabitat-afg.org
ایﻤﻴﻞ
hashmat.sayedi@unhabitat-afg.org
www.unhabitat-afg.org
وﺑﺴﺎیﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﮑﺸﺎف ﺻﺤﯽ واﺝﺘﻤﺎﻋﯽ )(SHDP
ﺧﻠﻴﻞ اﺣﻤﺪ ﻣﻮﻣﻨﺪ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
ﺧﻮﺵﺤﺎل ﻣﻴﻨﻪ ،کﺎﺑﻞ

ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ
ﺗﻠﻔﻮن
ایﻤﻴﻞ
وﺑﺴﺎیﺖ

٦٠١
٠٧٠٦٢٧٢٤٩١
shdpkbl@gmail.com
www.shdp.org.af

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﺑﺘﺪاﻳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(BESST
ﺟﻮﻝﻴﻮ راﻣﻴﺮس -د ارﻝﻼﻧﻮ )رﺋﻴﺲ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٥ﺳﺮﮎ  ،١٥وزیﺮ اکﺒﺮ ﺧﺎن ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٧٨٢٥٢٦٦
ﺗﻠﻔﻮن
JulioR@caii.com
ایﻤﻴﻞ
www.caii.com
وﺑﺴﺎیﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )(UNDP
ﺗﺮیﺴﺎ هﺎ )ﻣﺪیﺮ رواﺑﻂ ﻋﺎﻣﻪ وداد ﺧﻮاهﯽ(
ﻣﺤﻮﻃﻪ  ،UNDPﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻔﺎرت ﺗﺮکﻴﻪ ،ﻏﺎزﯼ وات ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٥
٠٢٠٢١٢٤٠٩٨
ﺗﻠﻔﻮن
٠٠٨٧٣٧٦٣٤٦٨٨٣٦
ﻓﮑﺲ
teresa.ha@undp.org
ایﻤﻴﻞ
registry.af@undp.org
www.undp.org.af
وﺑﺴﺎیﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻤﮏ هﺎﯼ دهﺎﺗﯽ ﻏﺰﻧﯽ )(GRSP
ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺤﻖ زیﺮﮎ )رﺋﻴﺲ(
ﺧﺎ ﻧﻪ  ،٢٠٨ﺳﺮك  ،٣Tﭘﻞ ﺳﺮخ ،آﺎرﺗﻪ ﺳﻪ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٣٢٠٥٨٤
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٠٢٤٠٦١
٠٧٧٧٩٠٠٢٥١
mzeerak@gmail.com
ایﻤﻴﻞ
e_zeerak@yahoo.com
www.grsp.af
وﺑﺴﺎیﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺒﺮآﻠﻮز در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(ATA
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ ﻗﺮیﺸﯽ )هﻢ ﺁهﻨﮓ کﻨﻨﺪﻩ ﻃﺒﯽ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٥ﺳﺮﮎ  ،١کﺎرﺗﻪ ﻣﺎﻣﻮریﻦ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٣٣٥٢٦٠
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣٦٢٦٨٠
٠٧٩٩٣٦٢٦٦٩
ataap@brain.net.pk
ایﻤﻴﻞ
hamid_qurishee@yahoo.com
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ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﯽ اﻧﻜﺸﺎف ﺳﺎﺡﻮﯼ )(NABDP
ﻋﺒﺪاﻝﺮﺣﻴﻢ داود )ﻣﻌﺎون ﺁﻣﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(
ﺳﺮﮎ ﻧﻴﻼ ﺑﺎغ ،ﻣﺤﻮﻃﻪ وزارت اﺣﻴﺎء واﻧﮑﺸﺎف دهﺎت ،ﺳﺮﮎ
داراﻻﻣﺎن ،آﺎرﺗﻪ ﺳﻪ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٣٢٦٨٩
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩١٣٠٠٣٤
٠٧٠٠٢٣٦٢٢٩
ramin.sharify@mrrd.gov.af
ایﻤﻴﻞ
info@mrrd-nabdp.org
www.mrrd-nabdp.org
وﺑﺴﺎیﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﯽ اﻧﮑﺸﺎف ﺻﻨﺎﻳﻊ روﺳﺘﺎﻳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AREDP
ﻏﺰال ﺣﺎرث )رﺋﻴﺲ اﺟﺮایﯽ -ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،١٠٧١ﻧﺰدیﮏ ﻝﻴﺴﻪ ﻣﻮزیﮏ ،ﺳﺮاﯼ ﻏﺰﻧﯽ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻪ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٥٢٠٢٢٣١٠
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٧٢٨٤٤٥٨
info.aredp@mrrd.gov.af
ایﻤﻴﻞ
ghizaal.haress@mrrd.gov.af
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﯽ راﻩ ﺳﺎزﯼ روﺳﺘﺎﻳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(NRAP
ﻋﺒﺪ اﻝﺴﺘﺎر ﺳﻠﻴﻢ )هﻢ ﺁهﻨﮓ کﻨﻨﺪﻩ(
ﻣﮑﺮوریﺎ ن اول ،ﺑﻼﮎ  ،١ﻣﻨﺰل ﭼﻬﺎرم ،وزارت ﻓﻮایﺪ ﻋﺎﻣﻪ ،کﺎﺑﻞ
٠٢٠٢٣٠١٨٧١
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣٠٦١٧٣
info@nrap.org
ایﻤﻴﻞ
salim@nrap.org
www.nrap.gov.af
وﺑﺴﺎیﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ  ،وزارت اﺡﻴﺎ واﻧﮑﺸﺎف دهﺎت
)(NSP/MRRD
اﺣﻤﺪ ﺟﻤﺸﻴﺪ اﺣﻤﺪﯼ )رﺋﻴﺲ ارﺗﺒﺎﻃﺎت(
ﺳﺮﮎ ﺗﺸﮑﻴﻼت ،داراﻻﻣﺎن ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٣٠٦٣١٤
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٢٣٤١٧٠
٠٧٩٩٥٧٢١٤٤
ariq.ismati@nspafghanistan.org
ایﻤﻴﻞ
a.rahman@nspafghanistan.org
www.nspafghanistan.org
وﺑﺴﺎیﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ ،واﺡﺪ ادارﯼ وﻻﻳﺘﯽ )(NSP/PMU
اﻧﺠﻨﻴﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮﯼ )ﺁﻣﺮ وﻻیﺘﯽ(
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ﭼﻬﺎرراهﯽ کﺎرﺗﻪ ﭼﻬﺎر ،ﺳﺮﮎ  ،٣وﺳﻂ ﻝﻴﺴﻪ ﺳﻮریﺎ و راﺑﻌﻪ ﺑﻠﺨﯽ،
کﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٢٠٣١٠٦
ﺗﻠﻔﻮن
kabul@nspafghanistan.org
ایﻤﻴﻞ
www.nspafghanistan.org
وﺑﺴﺎیﺖ
ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ داﻧﺶ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﯼ اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ )(JACK
اﻧﺠﻨﻴﺮ ﻧﻮر ﺁﻏﺎ ﻋﻤﺮﯼ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٥ایﺴﺘﮕﺎﻩ ﺟﺎﯼ رﺋﻴﺲ ،ﻋﻘﺐ ﺵﺮکﺖ ﺑﺎیﺴﮑﻞ وﻃﻦ ،ﺳﺮﮎ
داراﻻﻣﺎن ،کﺎﺑﻞ
٠٧٧٢٥٠٠١١٨
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٨٧٨٤٥٤٦٤
٠٧٥٢٠٤٤٣٥٩
jack_afg2001@yahoo.com
ایﻤﻴﻞ
ﺑﻨﻴﺎد ﻓﺮﻳﺪرﻳﮏ اﻳﺒﺮت )(FES
ﺗﻴﻨﺎ ﻣﻴﺮﯼ ﺑﻠﻮﻏﻢ )رﺋﻴﺲ(
ﭼﻬﺎر راهﯽ اﻧﺼﺎرﯼ ،ﺳﺮﮎ یﻔﺘﻠﯽ )ﻋﻘﺐ هﻮﺗﻞ ﺳﺘﺎرﻩ( ،ﺵﻬﺮ ﻧﻮ،
کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٨٠٤٤١
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣٣٨٠٩٤
info@fes-afghanistan.org
ایﻤﻴﻞ
www.fes-afghanistan.org
وﺑﺴﺎیﺖ
ﺑﻨﻴﺎد ﺁﻏﺎ ﺧﺎن  -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AKF
کﻔﻴﻦ ﻣﻮرﯼ )رﺋﻴﺲ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٤٣ﺳﺮﮎ  ،١٣ﺳﺮﮎ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،وزیﺮ اکﺒﺮ ﺧﺎن ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٥٧٥٣
٠٢٠٢٣٠١١٨٩
ﺗﻠﻔﻮن
٠٢٠٢٣٠١١٨٩
ﻓﮑﺲ
ian.macwilliam@akdn.org
ایﻤﻴﻞ
info.info@akdn.org
www.akdn.org/akf
وﺑﺴﺎیﺖ
ﺑﻨﻴﺎد ﺁﻝﻤﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(GAF
ﺵﻬﺮ ﻧﻮ ،کﺎﺑﻞ
gaf_kabul@yahoo.com
ایﻤﻴﻞ
ﺑﻨﻴﺎد ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎﯼ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت )(IFES
کﺮیﻨﻪ ﭘﺮیﻠﯽ )رﺋﻴﺲ هﻴﺎت اﻋﺰاﻣﯽ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٣٠٢ﮔﻮﻻﯼ کﻠﻮپ ﻋﺴﮑﺮﯼ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،٦ﺵﺶ درﮎ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٥٩٩٤٥٦٤
ﺗﻠﻔﻮن

آدرس ها و تماس ها

ایﻤﻴﻞ
وﺑﺴﺎیﺖ

٠٧٠٠٢١٥١٧٠
cperelli@ifes.org
wshadman@ifes.org
www.ifes.org

ﺑﻨﻴﺎد ﺝﺪﻳﺪ زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AWNF
ﻓﺮیﺪﻩ ﺵﻴﺮزوﯼ )رﺋﻴﺲ(
اﭘﺎرﺗﻤﺎن  ،٢٩ﺑﻼﮎ  ،٢٠ﻣﮑﺮوریﺎن  ،٤کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٠٣١٦١
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٧٢١٠٩٤٢٥
eslom_2006@yahoo.com
ایﻤﻴﻞ
ﺑﻨﻴﺎد ﺡﻘﻮق و ﻋﺪاﻝﺖ اﺝﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(ARSJF
اﺟﻤﻞ ﺳﻮﻝﻪ ﻣﻞ )رﺋﻴﺲ اﺟﺮاﺋﯽ(
داﺧﻞ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺵﺒﮑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﺳﺮﮎ ﻋﻤﻮﻣﯽ
داراﻻﻣﺎن ،کﺎرﺗﻪ ﺳﻪ ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٥٦٠
٠٧٠٧٤٤٦٧٢٤
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠١٩٣٥٤٠
arsjf.foundation@gmail.com
ایﻤﻴﻞ
ajmalsolamal@yahoo.com
ﺑﻨﻴﺎد ﺧﺮد )(Kherad
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻮﯼ )رﺋﻴﺲ(
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻠﻮیﺰون ﻧﻮریﻦ ،ﺳﺮﮎ  ٤ﺳﻴﻠﻮ ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٤٠٢١
٠٧٧٣٩٧٥٩٤٤
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٧١١٩٩٥٧٠
kherad_foundation@yahoo.com
ایﻤﻴﻞ
ﺑﻨﻴﺎد ﻋﺒﺪاﻝﺤﻖ )(AHF
ﻧﺼﺮاﷲ ﺑﺮیﺎﻝﯽ ارﺳﻼیﯽ )رﺋﻴﺲ اﺟﺮاﺋﯽ(
ﭼﻬﺎرراهﯽ ﻃﺮاﺑﺎزﺧﺎن )ﻧﺒﺶ کﻮﭼﻪ ﮔﻞ ﻓﺮوﺵﯽ( ،ﻣﻨﺰل  ،٣ﺵﻬﺮ
ﻧﻮ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٠٢١٧٠
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣٠١٤٠٨
٠٧٠٠٦٠٢١٨٢
abdulhaqfoundation@hotmail.com
ایﻤﻴﻞ
www.abdulhaq.org
وﺑﺴﺎیﺖ
ﺑﻨﻴﺎد ﻓﺮهﻨﮓ و ﺝﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ )(FCCS
ﺗﻴﻤﻮر ﺣﮑﻴﻤﻴﺎر )رﺋﻴﺲ اﺟﺮا ﺋﯽ(

ﺧﺎﻧﻪ ) ٨٣٩ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺁرﺵﻴﻒ ﻣﻠﯽ( ﺳﺎﻝﻨﮓ وات ،دﻩ اﻓﻐﺎﻧﺎن ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٥٩٦٥
٠٧٠٠٢٧٦٦٣٧
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٧٨٩٠٥
٠٧٩٩٢٤٣٥٨٧
٠٠٩٣٠٧٥٢٠٢٣٥٧٨
ﻓﮑﺲ
timor_hakimyar@yahoo.com
ایﻤﻴﻞ
mir_joyenda@yahoo.com
www.afghanfccs.org
وﺑﺴﺎیﺖ
ﺑﻨﻴﺎد ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﺁﻏﺎﺧﺎن )(AKTC
اﺟﻤﻞ ﻣﻴﻮﻧﺪﯼ )ﻣﺪیﺮ ارﺵﺪ اﺟﺮایﯽ(
ﻗﻠﻌﻪ ﻣﻌﻴﻦ اﻓﻀﻞ ﺧﺎن )ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﺣﻤﻴﺮا ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ( ،کﻮﭼﻪ ﮔﺬر
ﮔﺎﻩ ،ﺳﺮﮎ دارﻻﻣﺎن ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٥٨٠٥
٠٧٩٣٦٦٦٢٢٢
ﺗﻠﻔﻮن
aktc.afg@akdn.org
ایﻤﻴﻞ
وﺑﺴﺎیﺖ www.akdn.org/afghanistan_cultural_dev
elopment.asp
ﺑﻨﻴﺎد ﻓﻴﺮوز ﮐﻮﻩ )(TMF
رارﯼ ﺳﺘﻴﻮارت )رﺋﻴﺲ اﺟﺮاﺋﯽ(
ﺣﺼﻪ دو کﺎرﺗﻪ ﭘﺮوان )ﻋﻘﺐ ﺳﻔﺎرت ﺳﺎﺑﻖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن( ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٨١٨٢٠٢٨
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩١٤٣٣٦٢
٠٧٩٨١٤٩١٧٣
٠٠٨٨٢١٦٥٥٥٢٢٥٠٨
reception@turquoisemountain.org
ایﻤﻴﻞ
contact@turquoisemountain.org
www.turquoisemountain.org
وﺑﺴﺎیﺖ
ﺑﻨﻴﺎد ﮐﻨﺮاد ﺁدﻳﻨﺎور )(KAS
ﺑﺎﺑﮏ ﺧﻠﻌﺖ ﺑﺎرﯼ )رﺋﻴﺲ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٢٩١ﺳﺮﮎ  ،١٠وزیﺮ اکﺒﺮ ﺧﺎن ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٢٤٨٠٠
ﺗﻠﻔﻮن
kas.kabul@ceretecs.com
ایﻤﻴﻞ
www.kas.de
وﺑﺴﺎیﺖ
ﺑﻨﻴﺎد هﻨﺮﻳﺶ ﺑُﻞ )(HBS
ﺑﻨﺘﯽ ﺵﻼر )ﻧﻤﺎیﻨﺪﻩ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
ﺧﺎ ﻧﻪ  ،١١٢٩ﺳﺮﮎ  ،٥ﻧﺎ ﺣﻴﻪ  ،١٠ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٩٥٩٧٢
ﺗﻠﻔﻮن
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ایﻤﻴﻞ
وﺑﺴﺎیﺖ

bente.scheller@hbfasia.org
officekabul@hbfasia.org
www.boell-afghanistan.org

ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﻧﻴﻮز )(BBC N
کﻮﻧﺘﻴﻦ ﺳﻮﻣﺮویﻞ )ﮔﺰارﺵﮕﺮ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٥٢٦ﺳﺮﮎ  ،١٣کﻮﭼﻪ ) ٢ﻃﺮف راﺳﺖ( ،وزیﺮ اکﺒﺮ ﺧﺎن،
کﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٦٠٦٠٦٤
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣٤١٩١٧
٠٧٩٧٤٧٢١٧٤
quentin.sommerville@bbc.co.uk
ایﻤﻴﻞ
mahfouz.zubaide@bbc.co.uk
www.bbcnews.co.uk
وﺑﺴﺎیﺖ
ﭘﺘﻪ ﺧﺰاﻧﻪ )(Patta Khazana
ﺳﻬﻴﻼ اﻝﮑﻮزﯼ )رﺋﻴﺲ(
کﺎرﺗﻪ ﭘﺮوان )ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻝﻴﺴﻪ ﻋﺎﻝﯽ ﻧﺎدریﻪ( ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٦٠٤٧
٠٧٩٩٣٠٧٨٥٤
ﺗﻠﻔﻮن
٠٢٠٢٢٠٢٤٠٧
patta_khazana@yahoo.com
ایﻤﻴﻞ
s_alekozai2003@yahoo.com
www.pattakhazana.tk
وﺑﺴﺎیﺖ
ﭘﺮوازﻣﻮﺳﺴﻪ ﻗﺮﺿﻪ هﺎﯼ ﮐﻮﭼﮏ )(PARWAZ
ﻣﺤﻤﺪ اﻣﺎن ﺹﺪیﻘﯽ )ﺁﻣﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(
کﻮﭼﻪ ﺣﺠﺎرﯼ و ﻧﺠﺎرﯼ )ﻧﺰدیﮏ ﻝﻴﺴﻪ راﺑﻌﻪ ﺑﻠﺨﯽ( ﺳﺮﮎ اول،
کﺎرﺗﻪ ﭼﻬﺎر ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٣٤٨٤٨
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٨٢٣٥٩٦٢
maman_seddiqi@yahoo.com
ایﻤﻴﻞ
www.parwaz.org
وﺑﺴﺎیﺖ
ﭘﺮوژﻩ ﺗﻌﻠﻴﻤﯽ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﺑﺮاﯼ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(BBC-AEP
ﻣﺤﻤﺪ ﺵﻔﻴﻖ ﺣﮑﻴﻤﯽ )رﺋﻴﺲ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٢٧١ﺳﺮﮎ اول ،ﻗﻠﻌﻪ ﻧﺠﺎرا ،ﺧﻴﺮ ﺧﺎﻧﻪ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٨٥٢٤٠
ﺗﻠﻔﻮن
٠٢٠٢٤٠٠٤٩٥
٠٧٠٠٢٥٧١٧٢
aep.bbc@gmail.com
ایﻤﻴﻞ
asef_omar@yahoo.com
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وﺑﺴﺎیﺖ

www.bbcnazer.com

ﭘﺮوژﻩ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﭘﺎرﻝﻤﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(APAP
واﻝﺘﺮ ﮔﻮارا )رﺋﻴﺲ(
ﺧﺎﻧﻪ  B/٥٣٧ﺳﺮﮎ  ٨ﺵﻮرا )ﭘﻬﻠﻮﯼ ﭘﺎرﻝﻤﺎن( داراﻻﻣﺎن ،ﻧﺎ ﺣﻴﻪ ،٦
کﺎرﺗﻪ ﺳﻪ ،کﺎﺑﻞ
٠٢٠٢٥٠٠٩٤٠
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٥١٠٤١٣٦
walterguevara@sunyaf.org
ایﻤﻴﻞ
info@sunyaf.org
www.sunyaf.org
وﺑﺴﺎیﺖ
ﭘﺮوﮔﺮام اﻧﮑﺸﺎف ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )(UNIDO
ﻓﺨﺮاﻝﺪیﻦ ﻋﺰیﺰ )رﺋﻴﺲ اﺟﺮاﺋﯽ(
ﺵﺎﻩ ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺎزﯼ وات ،کﺎﺑﻞ
٠٢٠٢١٢٤١٣٥
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣٠٦٣١١
٠٧٠٠٨٠٨٤٠٤
٠٠٨٧٣٧٦٣٤٦٨٨٣٦
ﻓﮑﺲ
F.Azizi@unido.org
ایﻤﻴﻞ
www.unido.org
وﺑﺴﺎیﺖ
ﭘﺮوﮔﺮام ﻏﺬاﺋﯽ ﺝﻬﺎن )(WFP
اﺳﺘﻔﺎ ﻧﻮ ﭘﻮراﺗﯽ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
ﺳﺮﮎ  ،٤کﻮﺵﺎﻧﯽ وات )ﻋﻘﺐ کﺎﺑﻞ ﺑﺎﻧﮏ( ﺵﻬﺮ ﻧﻮ ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ١٠٩٣
٠٧٩٧٦٦٢٠٠٠-٠٤
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٧٦٦٢١١٦
٠٠٨٧٣٧٦٣٠٨٩٥٦١
ﻓﮑﺲ
wfp.kabul@wfp.org
ایﻤﻴﻞ
Susannah.Nicol@wfp.org
www.wfp.org/afghanistan
وﺑﺴﺎیﺖ
ﭘﺮوﮔﺮام ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )(UNEP
وﻝﯽ ﻣﺪﻗﻖ )ﻣﺪیﺮﻋﻤﻮﻣﯽ(
 UNOCAکﻤﭙﺎوﻧﺪ ،اﻃﺎق ﻧﻤﺒﺮ  ،٣٢ﺗﻌﻤﻴﺮ UNOPS
ﺳﺮﮎ ﺟﻼل ﺁﺑﺎد ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٩١٣١٦١٨
ﺗﻠﻔﻮن
wali.modaqiq@unep.ch
ایﻤﻴﻞ
www.unep.org/conflictsanddisasters
وﺑﺴﺎیﺖ

آدرس ها و تماس ها

داﻧﺸﮕﺎﻩ ﭘﻮﻝﯽ ﺗﺨﻨﻴﮏ  -ﮐﺎﺑﻞ )(Polytechnic
ﻋﺰت اﷲ ﺣﺎﻣﺪ )رﺋﻴﺲ(
ﺳﺮﮎ اﻓﺸﺎر ،کﺎرﺗﻪ ﻣﺎﻣﻮریﻦ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،٥ﺑﺎغ ﺑﺎﻻ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٥٢٠٠١٩٣٣
ﺗﻠﻔﻮن
٠٢٠٢٢٠١١١٤
٠٧٠٠٢٧٦٨٠٣
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﻪ  -آﺎﺑﻞ )(KEU
دوکﺘﻮر اﻣﺎن اﷲ ﺣﻤﻴﺪ زﯼ )رﺋﻴﺲ(
ﺳﺮﮎ اﻓﺸﺎر )ﭘﻬﻠﻮﯼ اکﺎدﻣﯽ ﭘﻮﻝﻴﺲ( ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،٥اﻓﺸﺎر ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٣٠٥٤٧٨
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٧٧٧٨٠
٠٧٩٩٣٤٢٩٠٤
٠٧٠٠٦٤٠٦٤٠
muslim780@hotmail.com
ایﻤﻴﻞ
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﮐﺎﺑﻞ )(KU
ﺣﻤﻴﺪ اﷲ اﻣﻴﻦ )رﺋﻴﺲ ﭘﻮهﻨﺘﻮن(
ﺳﺮﮎ ﺟﻤﺎل ﻣﻴﻨﻪ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻮم ،کﺎﺑﻞ
٠٢٠٢٥٠٠٣٢٦
ﺗﻠﻔﻮن
٠٢٠٢٥٠٠٢٤٥
chancellor@ku.edu.af
ایﻤﻴﻞ
hamedullahamin@ku.edu.af
www.ku.edu.af
وﺑﺴﺎیﺖ
ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن )(Paiwaston
ﻓﺪا ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻴﺎض )ﻣﺪیﺮﻧﺸﺮات(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٥٥٦ﺳﺮﮎ  ،٣ﭘﺮوژﻩ ﺗﺎیﻤﻨﯽ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٣٣٣٦٢١
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٠٠٢٦٦
admin@ancb.org
ایﻤﻴﻞ
ancb@ancb.org
www.ancb.org
وﺑﺴﺎیﺖ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮔﺮ ﺛﺒﺎت ﺳﺮاﺳﺮﯼ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(ACSP
اﻝﺴﺎﻧﺪرو ﻣﺎﺳﺘﺮ اﻧﺘﻮﻧﻴﻮ )رﺋﻴﺲ ﺑﺨﺶ(
ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﯽ ﻗﻮاﯼ ایﺴﺎف ،ﺳﺮﮎ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺰرگ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٥١٢١٤٧
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٦٠٠٦١٨٤
necmi.koksal@hq.isaf.nato.int
ایﻤﻴﻞ
alex.mastrantonio@hq.isaf.nato.int

ﺗﻠﻮﻳﺰون ﻝﻤﺮ )(Lemar TV
یﻮﺳﻒ ﻣﺤﺴﻨﯽ )ﺁﻣﺮ دﻓﺘﺮ اﺟﺮاﺋﻴﻮﯼ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٣ﺳﺮﮎ  ،١٢وزیﺮ اکﺒﺮ ﺧﺎن ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٢٢٥
٠٧٩٨١٣٦٩٨٠
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣٢١٠١٠
٠٧٩٩٣٠٦٢٨٤
٠٠٩٧١٤٤٢٩٠٩٦٤
ﻓﮑﺲ
info@lemar.tv
ایﻤﻴﻞ
www.lemar.tv
وﺑﺴﺎیﺖ
ﺗﻠﻮﻳﺰون هﻔﺖ )(CS
ﺑﺎرﯼ ﺳﻼم )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٢٥٢ﺳﺮﮎ  ،٥ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻔﺎرت هﺎﻝﻨﺪ ،کﻠﻮﻝﻪ ﭘﺸﺘﻪ  ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٢٤٤٣٤
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٧٧١١٣
٠٧٠٠٢٧٥٧٥١
info@awanama.com
ایﻤﻴﻞ
www.channelseven.com
وﺑﺴﺎیﺖ
ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻃﻠﻮع )(Tolo
یﻮﺳﻒ ﻣﺤﺴﻨﯽ )ﺁﻣﺮ دﻓﺘﺮ اﺟﺮاﺋﻴﻮﯼ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٣ﺳﺮﮎ  ،١٢وزیﺮ اکﺒﺮ ﺧﺎن ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٢٢٥
٠٧٩٨١٣٦٩٨٠
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣٢١٠١٠
٠٠٩٧١٤٤٢٩٠٩٦٤
ﻓﮑﺲ
info@tolo.tv
ایﻤﻴﻞ
sales@tolo.tv
www.tolo.tv
وﺑﺴﺎیﺖ
ﺗﯽ  ،ﺁ ،ﺁﯼ ،او )(TAIO
ﺵﻬﺮ ﻧﻮ ،کﺎﺑﻞ
bajimuhammadayub@hotmail.com
ایﻤﻴﻞ
stanagull@yahoo.com
ﺗﻴﻢ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺮاﯼ ﺻﻠﺢ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ )(Ertebat
یﻮﻧﺲ اﺧﺘﺮ )رﺋﻴﺲ(
ﻣﻨﺰل اول ﻣﺤﺐ زادﻩ ﭘﻼزا )ﻣﻘﺎﺑﻞ ریﺎﺳﺖ اﺳﺒﻖ ﺑﺮق( ،دهﻤﺰﻧﮓ،
کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٢٤٥٥٨
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٧٦٣٩٣٢٠٢
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ایﻤﻴﻞ

ertebatteam@yahoo.com
yonos_akhtar@yahoo.com

ﺝﺎﻣﻌﮥ اﺡﻴﺎ و ﺁﻣﻮزش ﺡﺮﻓﻪ اﯼ )(STARS
ﭘﻠﻮﺵﻪ ﻇﺮیﻔﯽ ﺧﻮاص )رﺋﻴﺲ ادارﯼ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٥٦٨ﺳﺮﮎ  ،٩ﻣﻘﺎﺑﻞ داﻧﺸﮕﺎﻩ کﺎﺗﺐ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،٦کﺎرﺗﻪ ﺳﻪ،
کﺎﺑﻞ
٠٧٧١١٩٢٠٢١
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٠٢٤٢٦٠
٠٧٥٢٠٤٢٩٢٤
stars@stars.org.af
ایﻤﻴﻞ
Stars_program@stars.org.af
ﺝﺎﻳﮑﺎ  -ادارﻩ هﻤﮑﺎرﯼ هﺎﯼ ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ ﺝﺎﭘﺎن )(JICA
هﺎﻧﺎزاﺗﻮ ﻧﻮﺑﺎیﮑﻮ )ﻧﻤﺎیﻨﺪﻩ ﻣﻘﻴﻢ(
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٤٦١
٠٧٠٠٠٩٥٥٠٥
ﺗﻠﻔﻮن
an_oso_rep@jica.go.jp
ایﻤﻴﻞ
www.jica.go.jp
وﺑﺴﺎیﺖ
ﺡﻤﺎﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺸﺮﯼ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(ACSS
ﻣﺎرﮎ ﮔﺮب )رﺋﻴﺲ هﻴﺌﺖ اﻋﺰاﻣﯽ(
ﺳﺮﮎ  ،١ﭼﻬﺎرراهﯽ ﺣﺎﺟﯽ یﻌﻘﻮب ،کﺎﺑﻞ
٠٢٠٢٢٠٣٩٠٥
ﺗﻠﻔﻮن
www.usaidacss.org
وﺑﺴﺎیﺖ
ﺧﺎﻣﻪ ﭘﺮس )(KP
ﺧﻮﺵﻨﻮد ﻧﺒﯽ زادﻩ )ﺳﺮ دﺑﻴﺮ(
ﭼﻬﺎرراهﯽ ﺳﺮﺳﺒﺰﯼ ،ﺗﺎیﻤﻨﯽ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٨٢٤٢٤٥٥
ﺗﻠﻔﻮن
khushnood@khaama.com
ایﻤﻴﻞ
info@khaama.com
www.khaama.com
وﺑﺴﺎیﺖ
ﺧﺪﻣﺎت اﻧﻜﺸﺎﻓﯽ و ﺑﺸﺮﯼ ﺑﺮاﯼ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن /ﮐﻠﻴﺪ ﮔﺮوپ
)(DHSA/TKG
ﺵﻬﻴﺮ اﺣﻤﺪ ذهﻴﻦ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٤٤٢ﺳﺮﮎ  ،٦ﭼﻬﺎردهﯽ وات)ﻧﺰدیﮏ ﻣﺴﺠﺪ ازﺑﮑﻬﺎ( ﻧﺎﺣﻴﻪ
 ،٦کﺎرﺗﻪ ﺳﻪ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٣٢٩٨٣٢
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٧٣٣٣٣٦٦٠
٠٢٠٢٥٠٠٧١٧
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ایﻤﻴﻞ
وﺑﺴﺎیﺖ

shahir.zahine@dhsa.af
n.ayubi@killid.com
www.dhsa.af / www.killid.com

ﺧﺪﻣﺎت اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ و ﮐﻤﮏ هﺎﯼ ﺑﺸﺮﯼ )(SHAD
اﺣﻤﺪ
ﻋﻘﺐ ﺑﻼﮎ هﺎﯼ ﺵﺎداب ﻇﻔﺮ ،ﺧﻮﺵﺤﺎل ﺧﺎن ﻣﻴﻨﻪ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٥٦٧٢٠٥١٦
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٨٢٩٦٢٩
٠٧٨٥٩٢٠٩٧٠
mail@shade.org.af
ایﻤﻴﻞ
shade_afg@yahoo.com
www.shade.org.af
وﺑﺴﺎیﺖ
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺸﺮﯼ و هﻮاﻳﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )(UNHAS
اﻝﻔﺎرو ﮔﺎراﻓﺎﻝﯽ )ﻣﺪیﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎﯼ هﻮایﯽ(
ﺳﺮﮎ  ،١٥کﻮﭼﻪ ) ٣ﻃﺮف ﭼﭗ( ،ﺵﻴﺮﭘﻮر ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٧٦٦٢٠٢٥
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٧٦٦٢٠٣٢
UNHAS-AFG.RESERVATION@WFP.ORG
ایﻤﻴﻞ
khalilullah.kakar@wfp.org
ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻌﻠﻴﻤﯽ ﺁﻏﺎﺧﺎن )(AKES, A
ﺣﺴﺎم اﻝﺪیﻦ ﻓﺮهﺎدﯼ )ﻣﺪیﺮ ﻗﻮاﯼ ﺑﺸﺮﯼ و ادارﯼ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،9٦٤ﺳﺮﮎ  ،٨/Bﻧﺎﺣﻴﻪ  ،١٠ﺵﻴﺮﭘﻮر
 ،ﺵﻬﺮ ﻧﻮ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٤٣١٣٦٢
ﺗﻠﻔﻮن
hassam.farhadi@akdn.org
ایﻤﻴﻞ
www.akdn.org
وﺑﺴﺎیﺖ
ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﯽ ﺁﻏﺎﺧﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AKHS
داآﺘﺮ ﻧﻌﻤﺖ ﺵﺎﻩ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٦٤٨ﺳﺮﮎ  ،B/٩ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،١٠ﺵﻴﺮﭘﻮر
ﺵﻬﺮ ﻧﻮ ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٥٧٥٣
٠٧٩٩٤١٩٥٩٩
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣٣٠٥٥٨
٠٧٩٣٢٠٣٠٤٤
Nayamat.Shah@akdn-afg.org
ایﻤﻴﻞ
masrooruddin.mansoor@akdn.org
www.akdn.org
وﺑﺴﺎیﺖ

آدرس ها و تماس ها

داﮐﺎر  -ﮐﻤﻴﺘﻪ دﻧﻤﺎرﮎ ﺑﺮاﯼ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺝﺮﻳﻦ اﻓﻐﺎن )(DACAAR
داکﺘﺮﻋﺎرف ﻗﺮیﻦ )رﺋﻴﺲ(
ﺳﺮﮎ  ،١٢ﭘﺎیﻜﻮب ﻧﺼﻮار ،وزیﺮ ﺁﺑﺎد ،ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٢٠٨
٠٧٠٠٢٨٨٢٣٢
ﺗﻠﻔﻮن
٠٢٠٢٢٠١٧٥٠
٠٢٠٢٢٠٠٣٣٠
٠٠٩٣٢٠٢٢٠١٥٢٠
ﻓﮑﺲ
dacaar@dacaar.org
ایﻤﻴﻞ
akbari@dacaar.org
www.dacaar.org
وﺑﺴﺎیﺖ

دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺮﻧﻴﻮز دراﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(Internews
ﺵﺎرﻣﻴﻦ اﻧﺪرﺳﻦ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،١٤٣ﺳﺮﮎ ) ١ﻃﺮف ﭼﭗ( ،ﭼﻬﺎرراهﯽ اﻧﺼﺎرﯼ ،ﺳﺮﮎ
کﻠﻮﻝﻪ ﭘﺸﺘﻪ ،ﺵﻬﺮ ﻧﻮ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٧٥٣٤٣٣٦
ﺗﻠﻔﻮن
canderson@internews.org
ایﻤﻴﻞ
info@internews.af
www.internews.org
وﺑﺴﺎیﺖ

داﻧﺸﮕﺎﻩ اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AUAF
رﺽﺎ ﺳﺮور )ﻣﺪیﺮ(
داراﻻﻣﺎن ،ﺳﻨﺎﺗﻮریﻢ ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٤٥٨
٠٧٩٧٢٠٠٤٠٠
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٤٨٠٠٤٠٠
info@auaf.edu.af
ایﻤﻴﻞ
admissions@auaf.edu.af
www.auaf.edu.af
وﺑﺴﺎیﺖ

دﻓﺘﺮ اﻧﮑﺸﺎف ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﯽ ﺡﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ )(DFID
ﭘﺎوﻝﻴﻴﻦ هﺎیﺲ )رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ  DFIDاﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن(
ﺳﺮﮎ  ،١٥ﺳﻔﺎرت اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،وزیﺮ اکﺒﺮ ﺧﺎن ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٣٣٤
٠٧٩٨١٣٨٢٠٠
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٤١٥٥٥٠٣
p-hayes@dfid.gov.uk
ایﻤﻴﻞ
c-nickless@dfid.gov.uk
www.dfid.gov.uk
وﺑﺴﺎیﺖ

دﻓﺘﺮ ارﺗﺒﺎط )(TLO
اﺣﺴﺎن اﺣﻤﺪ ذهﻴﻦ )رﺋﻴﺲ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٤٠ﺳﺮﮎ  ،٢ﺗﺎیﻤﻨﯽ ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٥٩٣٤
٠٧٠٠٢٠٣٥٢٧
ﺗﻠﻔﻮن
info@tlo-afghanistan.org
ایﻤﻴﻞ
massod.karokhail@tlo-afghanistan.org
www.tlo-afghanistan.org
وﺑﺴﺎیﺖ

دﻓﺘﺮ ﺁﺵﻴﺎﻧﻪ )(ASCHIANA
ﻣﺤﻤﺪ یﻮﺳﻒ )رﺋﻴﺲ(
ﭘﻬﻠﻮﯼ وزارت کﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ١٨٢٧
٠٧٠٠٢٧٧٢٨٠
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٤٣٥٩١
aschiana@yahoo.com.au
ایﻤﻴﻞ
yousefaschiana@yahoo.com
www.aschaina.com
وﺑﺴﺎیﺖ

دﻓﺘﺮ اﻣﻨﻴﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )(UNDSS
اﻧﺘﯽ ﻝﻴﺠﻨﺎر )ﺳﺮ ﻣﺸﺎور اﻣﻨﻴﺘﯽ(
ﺳﺮﮎ ﻣﺴﺠﺪ ﺣﻨﻈﻠﻪ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻔﺎرت هﺎﻝﻨﺪ) ،ﭘﻬﻠﻮﯼ ﺵﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ﺑﻼﺳﻢ(
 ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٨١٦٧٣
ﺗﻠﻔﻮن
Leijenaar@un.org
ایﻤﻴﻞ
دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﻋﺎﻣﻪ ﻗﻮاﯼ اﺋﺘﻼف )(ISAF
کﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٥١٣٩٩٩
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠١١٣٢٠٠٠

ایﻤﻴﻞ

ijc.media@afghan.swa.army.mi
jcmediaopsnu@apod-kaia.isaf.nato.int

دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻳﺘﺶ ﮐﻮﻧﺴﻮل )(BC
ﭘﺎول ﺳﻤﻴﺖ )رﺋﻴﺲ(
ﺧﺎﻧﻪ )١٧-١٥ﻋﻘﺐ ﻝﻴﺴﻪ ﻋﺎﻝﯽ ﻧﺎدریﻪ( ،کﺎرﺗﻪ ﭘﺮوان ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٠٠٠٠١٣٠
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٠٠٠٠١٥٠
paul.smith@britishcouncil.org
ایﻤﻴﻞ
info.afghanistan@britishcouncil.org
www.britishcouncil.org/afghanistan
وﺑﺴﺎیﺖ
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دﻓﺘﺮ ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﺮﻳﻊ ﻧﯽ )(Nye
یﺎر ﻣﺤﻤﺪﻋﻄﺎیﯽ )ﺁﻣﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٤٤٤ﺳﺮﮎ ) ٦ﻧﺰدیﮏ ﻣﺴﺠﺪ ازﺑﮑﻬﺎ( ،آﺎرﺗﻪ ﺳﻪ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٧٨٢٨٤٨٨٨
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٧٢٨١٣٠٣٢
٠٧٨٦٩٨٠٩٨٠
atayee@nyeexpress.com
ایﻤﻴﻞ
www.nyeexpress.com
وﺑﺴﺎیﺖ
دﻓﺘﺮ ﺗﻴﺮﯼ دﻳﺲ هﻮﻣﺲ )(TdH
ﺳﻠﻮﺗﻮرﯼ ﮔﺮﻧﮕﻮ )ﻧﻤﺎیﻨﺪﻩ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
ﺳﺮﮎ  ،٨ﺗﺎیﻤﻨﯽ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٣٧٩٩٩٠
ﺗﻠﻔﻮن
٠٢٠٢٢٠١٢٩٠
٠٠٨٨٢١٦٥٢٠٣١٥٧٧
sgr@tdh.ch
ایﻤﻴﻞ
www.tdh.ch
وﺑﺴﺎیﺖ
دﻓﺘﺮ ﺝﺮﻣﻦ اﮔﺮواآﺸﻦ )وﻝﺖ هﻮﻧﮕﺮهﻴﻠﻔﻪ(
)(AgroAction GAA
ﺟﻴﻤﺰ کﻴﺮﺗﻴﺲ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٩کﻮﭼﻪ  ،٣ﺳﺮﮎ ﺗﺎیﻤﻨﯽ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٨٨٧٧٣٩
ﺗﻠﻔﻮن
james.curtis@welthungerhilfe.de
ایﻤﻴﻞ
www.welthungerhilfe.de
وﺑﺴﺎیﺖ
دﻓﺘﺮ ﺡﻤﺎﻳﻮﯼ ﭘﺮوﮔﺮاﻣﻬﺎﯼ ﮐﺎﻧﺎدا )(CPSU
ﻣﺤﻤﺪ اکﺒﺮ ﺣﻤﻴﺪﯼ )رﺋﻴﺲ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٧٣٠ﺳﺮﮎ  ٥و ) ٦ﻃﺮف ﭼﭗ( ،وزیﺮ اکﺒﺮ ﺧﺎن ،کﺎﺑﻞ
٠٧٥٢٠٤٠٧٦٧
ﺗﻠﻔﻮن
٠٢٠٢٣٠٢٩١٤
info@cpsu.org.af
ایﻤﻴﻞ
www.cpsu.org.af
وﺑﺴﺎیﺖ
دﻓﺘﺮ ﺧﺒﺮ رﺳﺎﻧﯽ اﺳﻮﺵﻴﺘﻴﺪ ﭘﺮﻳﺲ )(AP
رﺣﻴﻢ ﻓﺎیﺰ )ﮔﺰارﺵﮕﺮ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،١ﺳﺮﮎ  ،١٥کﻮﭼﻪ  ،٧وزیﺮ اکﺒﺮ ﺧﺎن ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٢٤٤٣٢
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٦٧٥٦٢٤٤
٠٢٠٢٣٠٠٣٣٥
٠٢٠٢٣٠٢٨٧٨
ﻓﮑﺲ
apkabul@ap.org
ایﻤﻴﻞ
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وﺑﺴﺎیﺖ

Rfaiez@ap.org
www.ap.org

دﻓﺘﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮوژﻩ وﯼ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )(UNOPS
ﺑﺮوﮎ ﻣﮑﮑﺎررون )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
دﻓﺘﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ  UNOPSدر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻣﺤﻮﻃﻪ یﻮﻧﺎکﺎ
ﺳﺮك ﺟﻼل ﺁﺑﺎد ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ١٧٧٢
٠٧٩٩٢٥٧٥٨٤
ﺗﻠﻔﻮن
٠٠٩٣٧٠٠٦٦٧٧٨٨
ﻓﮑﺲ
brucemc@unops.org
ایﻤﻴﻞ
kirkb@unops.org
www.unops.org/agoc
وﺑﺴﺎیﺖ
دﻓﺘﺮ رواﺑﻂ ﻋﺎﻣﻪ -ﻗﻮاﯼ ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ ﺡﺎﻓﻆ ﺻﻠﺢ )(ISAF
آﻠﻮپ ﺳﭙﻮرﺗﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺳﺮك ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺰرگ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٥٠١١٠٦
ﺗﻠﻔﻮن
cj9@isaf-hq.nato.int
ایﻤﻴﻞ
albriziom@isaf-hq.nato.int
www.isaf-jq/nato.int
وﺑﺴﺎیﺖ
دﻓﺘﺮ رﻳﺎﺳﺖ ﺝﻤﻬﻮرﯼ )(PO
ﺣﺎﻣﺪ کﺮزﯼ )رﺋﻴﺲ دوﻝﺖ(
ﻗﺼﺮ ریﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮرﯼ ،ﻗﺼﺮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ،کﺎﺑﻞ
٠٢٠٢١٤١١٣٥
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٢٢٣٢٣
president@afghanistangov.org
ایﻤﻴﻞ
waheed.omer@gmic.gov.af
www.president.gov.af
وﺑﺴﺎیﺖ
دﻓﺘﺮ ﻝﻴﭙﻜﻮ )(LEPCO
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد اﺣﻤﺪﯼ )رﺋﻴﺲ ﻣﻮﻗﺖ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،١٥١ﺳﺮﮎ  ،٤کﺎرﺗﻪ ﭘﺮوان ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٦٠٥٧
٠٧٠٠٢٨٣٩٥٦
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣٣٤٤٠١
٠٧٧٧٢٨٣٩٥٦
lepcokabul@yahoo.com
ایﻤﻴﻞ
دﻓﺘﺮ ﻣﺸﻮرﺗﯽ اﻝﺘﺎﯼ )(Altai
اریﮏ دیﻮیﻦ )رﺋﻴﺲ(
ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،کﺎﺑﻞ

آدرس ها و تماس ها

ﺗﻠﻔﻮن
ایﻤﻴﻞ
وﺑﺴﺎیﺖ

٠٧٩٩٨٨٨١١١
٠٧٩٩٨٨٨٦٦٦
edavin@altaiconsulting.com
info@altaiconsulting.com
www.altaiconsulting.com

دﻓﺘﺮ ﻣﺼﻮﻧﻴﺘﯽ ﺑﺮاﯼ ارﮔﺎن هﺎﯼ ﻏﻴﺮ دوﻝﺘﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(ANSO
کﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٣٢٣٧٩٢
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣٢٢١١٦
central@afgnso.org
ایﻤﻴﻞ
central2@afgnso.org
www.afgnso.org
وﺑﺴﺎیﺖ
دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻠﻴﺪ ﮔﺮوپ )(TKG
ﻧﺠﻴﺒﻪ ایﻮﺑﯽ )رﺋﻴﺲ اﺟﺮایﯽ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٤٤٢ﺳﺮﮎ  ،٦ﭼﻬﺎردهﯽ وات )ﻧﺰدیﮏ ﻣﺴﺠﺪ ازﺑﮑﻬﺎ(،
کﺎرﺗﻪ ﺳﻪ ،کﺎﺑﻞ
٠٢٠٢٥٠٠٧١٧
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣٢٩٨٣٢
n.ayubi@killid.com
ایﻤﻴﻞ
www.tkg.af
وﺑﺴﺎیﺖ
دﻓﺘﺮ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮاﯼ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺝﺮم )(UNODC
ژان ﻝﻮﮎ ﻝﻤﺨﻴﻮ )ﻣﺸﺎور و ﻧﻤﺎیﻨﺪﻩ ﺧﺎص ﻣﻮاد ﻣﺨﺪردردﻓﺘﺮ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن(
ﺧﺎﻧﻪ ،٢٥٧ﺳﺮﮎ  ،١٤٩ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،٤زون  ،١کﻠﻮﻝﻪ ﭘﺸﺘﻪ ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٥
٠٧٩٨٤١٦٣٢٥
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٧٢٢٢٨٢٨
٠٤٤٣١٢٦٠٦٠٧٤٧٤٣
ﻓﮑﺲ
fo.afghanistan@unodc.org
ایﻤﻴﻞ
www.unodc.org
وﺑﺴﺎیﺖ
دﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺧﺎص اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ ﺑﺮاﯼ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(EUSR
هﺘﻮر ﺳﮑﻮﯼ )ﻧﻤﺎیﻨﺪﻩ ﺧﺎص(
ﺧﺎﻧﻪ  ٤٥و  ،٤٧ﺳﺮﮎ  ،٣ﭼﻬﺎرراهﯽ ﺣﺎﺟﯽ یﻌﻘﻮب )ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﺘﺮ
کﯽ یﺮ( ،ﺵﻬﺮ ﻧﻮ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٧٩٢٠٤
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٩٣٨٤١
eusrkabul@yahoo.fr
ایﻤﻴﻞ
rplellig@gmail.com

دﻓﺘﺮ هﻤﮑﺎرﯼ هﺎﯼ اﻳﺘﺎﻝﻴﺎ )(IC
ادریﺲ ﻋﺜﻤﺎن )ﺵﺨﺺ ارﺗﺒﺎﻃﯽ(
ﺳﺮﮎ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺰرگ ،کﺎﺑﻞ
٠٢٠٢١٠٤٧٥١
ﺗﻠﻔﻮن
idress.osman@coopitafghanistan.org
ایﻤﻴﻞ
دﻳﺪﻩ ﺑﺎن ﺵﻔﺎﻓﻴﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(IWA
یﻤﺎ ﺗﺮاﺑﯽ )رﺋﻴﺲ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٦١ﺳﺮﮎ ﻗﻮﻣﻨﺪان ﮔﺪا )ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻼﮎ هﺎﯼ ﺵﺎرواﻝﯽ( ،کﻠﻮﻝﻪ
ﭘﺸﺘﻪ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٢٧١٦٢٤
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٨٥٤٣٠٧٦٥
yama.torabi@iwaweb.org
ایﻤﻴﻞ
karolina.olofsson@iwaweb.org
www.iwaweb.org
وﺑﺴﺎیﺖ
رادﻳﻮ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(RTA
اﻧﺠﻴﻨﺮ ﻋﺒﺪاﻝﺮﺣﻤﺎن ﭘﻨﺠﺸﻴﺮﯼ )رﺋﻴﺲ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ(
ﺳﺮﮎ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺰرګ ،ﭼﻬﺎر راهﯽ ﻣﺴﻌﻮد ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٥٤٤
٠٢٠٢١٠٢٤٨٧
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣٢١٨٢٣
fr_rta@yahoo.com
ایﻤﻴﻞ
panjshiriar@yahoo.com
رادﻳﻮ ﺻﺒﺢ ﺑﺨﻴﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(GMA
ﺑﺎرﯼ ﺳﻼم )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
ﺗﻌﻤﻴﺮ اﺳﺒﻖ رادیﻮ کﺎﺑﻞ ،ﭘﻞ ﺑﺎغ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٢٤٤٣٤
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٧٧١١٣
٠٧٠٠٢٧٥٧٥١
barrysalaam@hotmail.com
ایﻤﻴﻞ
info@awanama.com
www.gma.com.af/www.awanama.com
وﺑﺴﺎیﺖ
رادﻳﻮ ﺻﺪاﯼ زن اﻓﻐﺎن )(VAWR
ﺟﻤﻴﻠﻪ ﻣﺠﺎهﺪ )رﺋﻴﺲ(
ﭘﻬﻠﻮﯼ ﺵﺮکﺖ رﺣﻴﻢ ﮔﺮدیﺰﯼ ،ﺳﺎﻝﻨﮓ وات ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٧٥٠٨٩
ﺗﻠﻔﻮن
jmujahed@yahoo.com
ایﻤﻴﻞ
jamila_mujahed@yahoo.com
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رادﻳﻮ ﮐﻠﻴﺪ )(Radio Killid
ﻧﺠﻴﺒﻪ ایﻮﺑﯽ )رﺋﻴﺲ ادارﯼ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٤٤٢ﺳﺮﮎ  ،٦ﭼﻬﺎردهﯽ وات )ﻧﺰدیﮏ ﻣﺴﺠﺪ ازﺑﮑﻬﺎ(،
کﺎرﺗﻪ ﺳﻪ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٣٢٩٨٣٢
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٧١٠٨٨٨٨٨
٠٢٠٢٥٠٠٧١٧
n.ayubi@killid.com
ایﻤﻴﻞ
www.killid.com
وﺑﺴﺎیﺖ
رادﻳﻮﯼ ﺁرﻣﺎن اف  .ام )(Arman
یﻮﺳﻒ ﻣﺤﺴﻨﯽ )ﺁﻣﺮ دﻓﺘﺮ اﺟﺮاﺋﻴﻮﯼ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٣ﺳﺮﮎ  ،١٢وزیﺮ اکﺒﺮ ﺧﺎن ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ١٠٤٥
٠٧٩٨١٣٩٥٣٠
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٦٠٠٩٠٠٩
٠٠١٨٦٥٣٤٢٥٧٧١
ﻓﮑﺲ
info@arman.fm
ایﻤﻴﻞ
sales@arman.fm
www.arman.fm
وﺑﺴﺎیﺖ
رادﻳﻮﯼ ﺁزادﯼ )(RFERL
اﻣﻴﻦ ﻣﺪﻗﻖ )رﺋﻴﺲ(
ﺧﺎﻧﻪ ) ٢٦ﻃﺮف راﺳﺖ( کﻮﭼﻪ  ،٤ﺳﺮﮎ  ،١٥وزیﺮ اکﺒﺮ ﺧﺎن،
کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ١٤٧١
٠٧٠٠٢٩٥٨٧١
ﺗﻠﻔﻮن
٠٢٠٢١٠٢٧١٩
mudaqiqa@rferl.org
ایﻤﻴﻞ
www.rferl.org
وﺑﺴﺎیﺖ
رادﻳﻮﯼ ﺳﻼم وﻃﻨﺪار )(SW
ﻣﺴﻌﻮد ﻓﺮیﻮر )ﺁﻣﺮﻋﻤﻮﻣﯽ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٩٩ﺵﺮکﺖ ﺑﺲ ﺳﺘﻴﺸﻦ )ﻧﺰدیﮏ ﺗﻠﻮیﺰون ﺁریﺎﻧﺎ( ،داراﻻﻣﺎن،
کﺎﺑﻞ
٠٧٩٧٢٥٣٨٤٦
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٨٦٩٤٧٧٨٤
Masood.Farivar@internews.af
ایﻤﻴﻞ
www.salamwatandar.com
وﺑﺴﺎیﺖ
رﺿﺎﮐﺎران ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )(UNV
ﺳﺘﺎرت ﻣﻮران )رﺋﻴﺲ(
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ﻣﺤﻮﻃﻪ ) UNDPﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻔﺎرت ﺗﺮکﻴﻪ( ،ﺵﺎﻩ ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺎزﯼ وات
 ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٨٢٥٢١
ﺗﻠﻔﻮن
٠٢٠٢١٢٤٣٠٣
٠٧٠٠٢٨٢٥٢٠
Naeem.sadat@unvolunteers.org
ایﻤﻴﻞ
stuart.moran@undp.org
www.unv.org
وﺑﺴﺎیﺖ
روزﻧﺎﻣﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺎﻳﻤﺰ )(ATD
ﻋﺒﺪاﻝﺼﺒﻮر ﺳﺮیﺮ
ﻋﻘﺐ داﻧﺸﮕﺎﻩ کﺎردان ،ﭘﺮوان  ،٢کﺎﺑﻞ
٠٧٠٨٩٥٤٦٢٦
ﺗﻠﻔﻮن
afgtimes@yahoo.com
ایﻤﻴﻞ
saboorsareer01@yahoo.com
روزﻧﺎﻣﻪ اﻧﻴﺲ )(AD
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺴﻴﻢ ﺳﺮوش )ﻣﺪیﺮ ﻣﺴﺆل(
ﻣﻜﺮویﺎن دوم ،ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻣﻄﺒﻌﻪ ﺁزادﯼ ،کﺎﺑﻞ
٠٢٠٢٣٠١٣٤٢
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٧١٠٤٠٤١
anisdailypaper@gmail.com
ایﻤﻴﻞ
روزﻧﺎﻣﻪ ﺁرﻣﺎن ﻣﻠﯽ )(AMN
ﻣﻴﺮ ﺣﻴﺪر ﻣﻄﻬﺮ )ﻣﺪیﺮ ﻣﺴﺆل(
کﺎﺑﻞ
0700282673
ﺗﻠﻔﻮن
روزﻧﺎﻣﻪ ﭼﺮاغ )(Cheragh
کﺎﺗﺮیﻦ وداع )رﺋﻴﺲ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،١١٢ﺳﺮﮎ ﻗﺼﺎﺑﯽ )ﭘﻬﻠﻮﯼ ﻧﺎﺣﻴﻪ  ، (١٠ﺵﻬﺮ ﻧﻮ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٢٠٢٢٢
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٧٤٧٨٦٠٨٠
cheragh_daily@yahoo.com
ایﻤﻴﻞ
www.cheraghdaily.af
وﺑﺴﺎیﺖ
روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻴﻮ ﻳﻮرك ﺗﺎﻳﻤﺰ )(NYT
ﻋﺒﺪ اﻝﻮﺣﻴﺪ وﻓﺎ )ﺁﻣﺮ دﻓﺘﺮ(
وزیﺮ اکﺒﺮ ﺧﺎن ،کﺎﺑﻞ
٠٢٠٢١٠١٠٨٨
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٧٦٤٤٠
٠٧٠٠٢٧٩٣٣٩

آدرس ها و تماس ها

ﻓﮑﺲ
ایﻤﻴﻞ
وﺑﺴﺎیﺖ

٠٠٨٧٣٧٦٢٦٠٢٢٥
٠٠٨٧٠٧٧٢٢٦٠٤٣٨
nytkabul@yahoo.com
abdulwaheedwafa@yahoo.com
www.nytimes.com

رﻳﺎ ﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ادارﻩ اﻣﻮر و داراﻻﻧﺸﺎﯼ ﺵﻮراﯼ وزﻳﺮان
)(OAA/CMS
ﻓﺮهﺎد اﷲ ﻓﺮهﺎد )ﻣﻌﺎون رﺋﻴﺲ(
ﻗﺼﺮ ﻣﺮﻣﺮیﻦ ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٤
٠٢٠٢١٠١٧٥١
ﺗﻠﻔﻮن
٠٢٠٢١٠١٧٧١-٧٩
٠٢٠٢١٠٠٣٣١
ﻓﮑﺲ
info@oaa.gov.af
ایﻤﻴﻞ
www.oaa.gov.af
وﺑﺴﺎیﺖ
رﻳﺎ ﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ارﮔﺎن هﺎﯼ ﻣﺤﻠﯽ )(IDLG
ﻋﺒﻴﺪاﷲ اﺧﻼص )ﻣﻌﺎون اﺟﺮاﺋﯽ(
ﭼﻬﺎر راهﯽ ﺁریﺎﻧﺎ )ﭘﻬﻠﻮﯼ ﺳﻔﺎرت ایﺘﺎﻝﻴﺎ( ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،٩کﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٣٠٠٠١٩
ﺗﻠﻔﻮن
٠٢٠٢١٠٤٧٠٣
Barna.karimi@gmail.com
ایﻤﻴﻞ
obaid.ekhlas@idlg.gov.af
www.idlg.gov.af
وﺑﺴﺎیﺖ
رﻳﺎﺳﺖ اﺡﻴﺎ و اﻧﻜﺸﺎف دهﺎت )(DRRD
ﻋﺒﺪاﻝﺮب ﻧﻮرﯼ
ﺳﺮﮎ ﭘﻠﭽﺮﺧﯽ ،ﭘﻬﻠﻮﯼ کﻤﭗ ﻓﻮﻧﻴﮑﺲ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٩١٠٥٧٤٧
ﺗﻠﻔﻮن
Abdulrab_005@yahoo.com
ایﻤﻴﻞ
رﻳﺎﺳﺖ اﻣﻮرﺑﻴﻤﻪ هﺎ )(AIA
ﺑﺮیﺎﻝﯽ ﺑﺎرکﺰﯼ )ﻣﺴﻮل ادارﯼ(
وزارت ﻣﺎﻝﻴﻪ ،ﭘﺸﺘﻮﻧﺴﺘﺎن وات ،کﺎﺑﻞ
٠٧٥٢٠٠٥٤٣١
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٨٣١٨١٤٠٠
٠٧٠٠١٨٤١٧٣
baryalai_barekzai@yahoo.com
ایﻤﻴﻞ
baryalai.barkzai@mof.gov.af
www.mof.gov.af
وﺑﺴﺎیﺖ

رﻳﺎﺳﺖ زراﻋﺖ ،ﺁﺑﻴﺎرﯼ و ﻣﺎﻝﺪارﯼ )(DAIL
ﻋﺒﺪاﻝﮑﺒﻴﺮ ﻓﺮزان )رﺋﻴﺲ(
کﺎﺑﻞ
٠٧٧٤٠٥٧٧٨٢
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣٢٥٤١٣
٠٧٨٨٨٠٥٧٢٠
pdkabul@mail.gov.af
ایﻤﻴﻞ
زر دوزﯼ  -ﻣﺎرﮐﻴﺖ ﺑﺮاﯼ ﺻﻨﻌﺘﮑﺎران اﻓﻐﺎن )(Zardozi
کﺮﯼ ﺟﻴﻦ ویﻠﺴﻦ )رﺋﻴﺲ ﺑﺮﻧﺎ ﻣﻪ هﺎ(
ﺳﺮﮎ ﻣﻘﺎ ﺑﻞ هﻮﺗﻞ اﻧﺼﺎف ،ﺳﺮﮎ وزارت اﻣﻮر داﺧﻠﻪ،
ﭼﻬﺎرراهﯽ اﻧﺼﺎرﯼ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٩١٩٥٦٢٣
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٨٧٩٦٣
٠٧٩٩٣٣٦٦٩١
kjw@brain.net.com
ایﻤﻴﻞ
marzardozi@gmail.com
www.afghanartisans.com
وﺑﺴﺎیﺖ
زﻧﺎن ،ﺻﻠﺢ و ﺡﮑﻮﻣﺖ دارﯼ )(WP&G RCWP/ UNIFEM
کﺘﺎیﻮن ﻗﺎهﺮ )ﻣﻌﺎون ﺁﻣﺮ واﺣﺪ(
ﻣﺤﻮﻃﻪ دﻓﺘﺮ  ،UNOCAﺳﺮﮎ ﺟﻼل ﺁﺑﺎد ،کﺎﺑﻞ
٠٧٨٦١٦٣٦٤٠
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٨٩٧٩٢٤٤
katayon.qahir@unifem.org
ایﻤﻴﻞ
hassan.fahimi@unifem.org
www.afghanistan.unifem.org
وﺑﺴﺎیﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﺪادﯼ و اﻧﻜﺸﺎﻓﯽ ادوﻧﺘﺴﺖ )(ADRA
اﺣﻤﺪ ﻓﺮیﺪ )ﻣﻌﺎون ﻣﺎﻝﯽ و ادارﯼ(
ﺳﺮﮎ آﻠﻮﻝﻪ ﭘﺸﺘﻪ ،ﭼﻬﺎر راهﯽ اﻧﺼﺎرﯼ ،ﺵﻬﺮ ﻧﻮ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٧٧٣٢٨٤٠٢
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٧٧٣٢٨٤٠٤
٠٧٧٧٣٢٨٤٠٣
admin@adra-af.org
ایﻤﻴﻞ
v.nelson@adra-af.org
www.adra.euroafrica.org
وﺑﺴﺎیﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺑﺮاﯼ اﻧﮑﺸﺎﻓﺎت ﺝﻬﺎﻧﯽ )(USAID
کﻒ )ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻔﺎرت اﻣﺮیﮑﺎ( ،ﺳﺮك ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺰرگ ،کﺎﺑﻞ
٠٠١٢٠٢٢١٦٦٤٨٨
ﻓﮑﺲ
kabulaidproginfounit@usaid.gov
ایﻤﻴﻞ
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وﺑﺴﺎیﺖ

www.Afghanistan.usaid.gov

ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزﺳﺎزﯼ و اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ زﻧﺎن )(FRDO
ﺵﺮیﻔﻪ )رﺋﻴﺲ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٢٦٠ﺳﺮﮎ ﭼﻬﻞ ﻣﺘﺮﻩ ،ﭼﻬﺎرراهﯽ ﺗﺮاﻓﻴﮏ ،کﻠﻮﻝﻪ ﭘﺸﺘﻪ
 ،کﺎﺑﻞ
frdo@psh.paknet.pk
ایﻤﻴﻞ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮاﯼ اﻧﮑﺸﺎف و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﺎﻳﺪار )(OSDR
ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪﯼ )رﺋﻴﺲ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٥٦٨ﻣﻘﺎﺑﻞ داﻧﺸﮕﺎﻩ کﺎﺗﺐ ،ﺳﺮﮎ ﺵﻮرا ،کﺎرﺗﻪ ﺳﻪ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٨٦٤٥١٥١٩
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٩٣٣٤٠
osdr_kabul@yahoo.com
ایﻤﻴﻞ
sultanm_ahmady@yahoo.com
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ ﻣﻬﺎﺝﺮت )(IOM
داواﻻس هﻮز ﺁیﻮان )ﻣﺪیﺮ ارﺵﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ(
ﺧﺎﻧﻪ ) ١٠٩٣ﻋﻘﺐ ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ( ،ﭼﻬﺎرراهﯽ اﻧﺼﺎرﯼ،
ﺵﻬﺮ ﻧﻮ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٧١٨٥٠٦٣
ﺗﻠﻔﻮن
٠٢٠٢٢٠١٠٢٢
٠٧٠٠١٨٥٩٦٠
ahaied@iom.int
ایﻤﻴﻞ
idavalos@iom.int
www.iom.int/afghanistan
وﺑﺴﺎیﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ اﻧﮑﺸﺎف ﺡﻘﻮق )(IDLO
ﺵﻔﻴﻖ ﺹﺪیﻖ )ﺁﻣﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،١٠٦٣ﺳﺮﮎ  ،١٥کﻮﭼﻪ دوم )ﻃﺮف ﭼﭗ( ،ﺵﻴﺮ ﭘﻮر ،وزیﺮ
اکﺒﺮ ﺧﺎن ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٢٧٤٢٦٢
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٧٣٧٩٥٩
٠٧٩٩٤٣٢٠١٦
sseddiq@idlo.int
ایﻤﻴﻞ
wzurabi@idlo.int
www.idlo.int
وﺑﺴﺎیﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ و هﻤﮑﺎرﯼ ﺳﻮﻳﺪن )(SIDA
ﺹﻮﻓﻴﺎ اور ﺑﺮیﻨﮏ )رﺋﻴﺲ هﻤﮑﺎرﯼ اﻧﮑﺸﺎف(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٧٠کﻮﭼﻪ  ،١ﺳﺮﮎ  ،١٥وزیﺮ اکﺒﺮ ﺧﺎن ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٨٤٤٤٠٠٢
ﺗﻠﻔﻮن
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ایﻤﻴﻞ
وﺑﺴﺎیﺖ

٠٧٠٠١٦٦٩٤٤
sofia.orrebrink@foreign.ministry.se
ambassaden.kabul@foreign.ministry.se
www.sida.se/ www.swedenabroad.com

ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر )(ILO
هﺎروﯼ ﺑﺮﺟﺮ )هﻤﺎهﻨﮓ کﻨﻨﺪﻩ ارﺵﺪ/ﻧﻤﺎیﻨﺪﻩ دﻓﺘﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن(
ﻣﺤﻮﻃﻪ ) UNDPﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻔﺎرت ﺗﺮکﻴﻪ(  ،ﺵﺎﻩ ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺎزﯼ وات
 ،کﺎﺑﻞ
٠٢٠٢١٢٤٥٠١
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٧١٨٧٣٣٥
anahita.ilokabul@undp.org
ایﻤﻴﻞ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﮐﻤﮏ هﺎﯼ ﺑﺸﺮﯼ )(HAFO
اﻣﺎن ﺳﻬﺮاﺑﯽ )رﺋﻴﺲ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٢١١رﺣﻤﺎن وات ،ﭘﻞ ﺳﺮخ ،آﺎرﺗﻪ ﺳﻪ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٧٦٣٦٣٦٣
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٨٩٢٢٨٧٧٢
٠٧٠٠٢٨٠٣٢٦
kabul@hafo.org
ایﻤﻴﻞ
sarabi@hafo.org
www.hafo-int.org
وﺑﺴﺎیﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺝﻬﺎﻧﯽ آﺎﻧﺴﻴﺮن )(CWW
ﻓﻴﻮﻧﺎ ﻣﮑﻠﺴﺎت )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٤٧١ﺳﺮﮎ  ،٤ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ﺧﺎن ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٤٨٩٥٠٧
ﺗﻠﻔﻮن
Fiona.mclysaght@concern.net
ایﻤﻴﻞ
www.concern.net
وﺑﺴﺎیﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺡﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AHRO
ﻝﻌﻞ ﮔﻞ ﻝﻌﻞ )رﺋﻴﺲ(
ﺧﺎﻧﻪ  ، ٤١ﺳﺮﮎ  ،١٠ﭘﺎﯼ کﻮب ﻧﺼﻮار ،ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٠٣٨٦٦
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٦٧٢٤٠٤
ahro98@yahoo.com
ایﻤﻴﻞ
ahro.lal@gmail.com
www.ahro.af
وﺑﺴﺎیﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺒﺮ رﺳﺎﻧﯽ هﻨﺪوﮐﺶ )(HNA
ﺳﻴﺪ ﻧﺠﻴﺐ اﷲ هﺎﺵﻤﯽ )رﺋﻴﺲ(
ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻮم ) ،(١١٥٨کﻮﭼﻪ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺵﻬﺮ ﻧﻮ ،کﺎﺑﻞ

آدرس ها و تماس ها

ﺗﻠﻔﻮن

٠٧٠٠٢٨٠٩٨٨

ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺒﺮرﺳﺎﻧﯽ روﻳﺘﺮز )(RNA
ﺳﻴﺪ ﺹﻼح اﻝﺪیﻦ )ﮔﺰارﺵﮕﺮ ارﺵﺪ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،١٢٥ﺳﺮﮎ  ،١٥وزیﺮ اکﺒﺮ ﺧﺎن ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٧٥٩٤٣
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣٣٥٢٨٥
reutersinkabul@hotmail.com
ایﻤﻴﻞ
sayed.salahuddin@thomsonreuters.com
www.reuters.com
وﺑﺴﺎیﺖ

ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺤﯽ هﻴﻠﺖ ﻧﺖ  -ﺗﯽ ﭘﯽ او )(HealthNet-TPO
ﺵﻬﻴﺮﻩ ﺣﺒﻴﺒﯽ )ﻣﻌﺎون ادارﯼ(
ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻮم ،ﺳﺮﮎ اول )ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﻗﻨﺪهﺎرﯼ ،ﻋﻘﺐ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﺎﺧﺘﺮ(،
کﺎرﺗﻪ ﭼﻬﺎر ،کﺎﺑﻞ
٠٢٠٢٥٠١١٩٥
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٨٩٨٨٠٧٤٨
٠٧٨٩٨٨٤١٧٥
Kabul.office@healthnettpoaf.org
ایﻤﻴﻞ
habibi@healthnettpoaf.org
www.healthnettpo.org
وﺑﺴﺎیﺖ

ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺒﺮﯼ ﻓﺮاﻧﺴﻪ )(AFP
ﻝﻴﻦ اودوﻧﻞ )رﺋﻴﺲ ﺑﺨﺶ کﺎﺑﻞ(
کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٧١٠
٠٧٠٠٢٨٢٦٦٦
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٢١٥٠٢٧
afpkabul@afp.com
ایﻤﻴﻞ
www.afp.com
وﺑﺴﺎیﺖ

ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﺝﻮاﻧﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰﯼ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(COYCA
ﻇﺎهﺮ ﻣﺤﺒﻮب )رﺋﻴﺲ(
ﭘﻬﻠﻮﯼ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻌﻔﺮیﻪ ﺑﺎﺗﻮریﺎن ،دﺵﺖ ﺑﺮﭼﯽ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٩١٧٤٤١٩
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٨٦١٧٧٢٢١
mz_mehboob@yahoo.com
ایﻤﻴﻞ

ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮراﮎ و زراﻋﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )(FAO
ﺗﮑﺴﺖ ﺟﺒﺮﯼ ﺗﮑﺎﯼ )ﻧﻤﺎیﻨﺪﻩ(
یﮑﺠﺎ ﺑﺎ وزارت زراﻋﺖ و ﺁﺑﻴﺎرﯼ )ﻣﻘﺎﺑﻞ داﻧﺸﮕﺎﻩ کﺎﺑﻞ( ،ﺟﻤﺎل
ﻣﻴﻨﻪ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٨٨١٥٤
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٩٥٧١١
٠٧٩٩٦٦٨٣٣٦
٠٠٨٨٢١٦٤٣٣٣٩٣١٣
٠٠٨٧٣٧٦٣٤٦٨٨٣٦
ﻓﮑﺲ
Tekeste.Tekie@fao.org
ایﻤﻴﻞ
FAO-AF@fao.org
www.fao.org
وﺑﺴﺎیﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺤﯽ ﺝﻬﺎن )(UNWHO
ﭘﻴﺘﺮﺟﺎن ﮔﺮف )ﻧﻤﺎیﻨﺪﻩ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
ﻣﺤﻮﻃﻪ یﻮﻧﺎکﺎ ،ﺳﺮﮎ ﺟﻼل ﺁﺑﺎد ،ﭘﻞ ﭼﺮﺧﯽ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٧٩٠١٠
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٧٦١٠٦٦
٠٧٠٠٢٨١١١٦
registry@afg.emro.who.int
ایﻤﻴﻞ
reception@afg.emro.who.int
www.emro.who.int/Afghanistan
وﺑﺴﺎیﺖ

ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻤﮏ هﺎﯼ ﺑﺸﺮﯼ ﭘﻮﻝﻨﺪ )(PHO
ﻣﮕﺪﻝﻨﺎ ﺑﺎﺑﻞ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮﻗﺖ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٥٢١ﺳﺮﮎ  ،٨ﺗﺎیﻤﻨﯽ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٧٤٧٢٥٣٦
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٥٩٩٠٣٩
٠٧٩٦٣٣٨٤٤٩
phoaf@pah.org.pl
ایﻤﻴﻞ
www.pah.org.pl
وﺑﺴﺎیﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎﻳﻦ ﭘﺎﮐﯽ هﺎﻝﻮ ﺗﺮﺳﺖ )(HALOTrust
َﻓﺮیﺪ هﻤﺎیﻮن )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
ﺳﺮکﻮﺗﻞ ﺧﻴﺮ ﺧﺎﻧﻪ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،١٧کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٣٠٣٦
٠٧٠٠١٥٢٣٥٦
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٠٦٢٨١٣
٠٠٨٧٣٧٦١٩٣١٨١٧
٠٠٨٧٣٧٦١٩٣١٨١٨
ﻓﮑﺲ
Halo@haloafg.org
ایﻤﻴﻞ
www.halotrust.org
وﺑﺴﺎیﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺸﺘﺮآﻴﻦ ﺝﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮاﯼ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(GPFA
روﺟﺮ هﺎردﺳﺘﺮ )رﺋﻴﺲ اﺟﺮاﺋﯽ(
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ﺧﺎﻧﻪ  ،١٢٨ﺳﺮﮎ  ،١٥کﻮﭼﻪ دوم )ﻃﺮف راﺳﺖ( ،وزیﺮ اکﺒﺮ ﺧﺎن،
کﺎﺑﻞ
٠٧٩٩١٨٧٢٤١
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٨٢٨٨٦٢١
rhardister@gpfa.org
ایﻤﻴﻞ
zzamani@gpfa.org
www.gpfa.org
وﺑﺴﺎیﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﺑﺮاﯼ ﺁﻣﻮزش )(ACT
اﻧﺠﻨﻴﺮ ﻋﻠﻢ ﮔﻞ اﺣﻤﺪﯼ )رﺋﻴﺲ ادارﯼ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٣ﺳﺮﮎ  ،٣ﻗﻠﻌﻪ وزیﺮ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،٥ﺧﻮﺵﺤﺎل ﺧﺎن ﻣﻴﻨﻪ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٧٧٣٦٢٩٥٣
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٨١٤٩٥
act_afg@yahoo.com
ایﻤﻴﻞ
alamgul@brain.net.pk
ﺳﺎزﻣﺎن هﺎﯼ اﺿﻄﺮارﯼ ﺝﺎﭘﺎن )(JEN
کﻴﻮﺗﺎکﺎ ﺗﺎﻣﺎرﯼ )رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٦١ﺳﺮﮎ ﺳﻮم ،ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٨٠٩٢١
ﺗﻠﻔﻮن
٠٨٨٢١٦٥٥٥٢٣٠٩٧
٠٠٨٨٢١٦٨٩٨٥٢٠١٢
tamari@jen-npo.org
ایﻤﻴﻞ
kabulfin@jen-npo.org
www.jen-npo.org
وﺑﺴﺎیﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن هﻤﮑﺎران ﺝﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮاﯼ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(GP
روﺳﺘﯽ ﮔﺮیﻔﻦ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
کﺎﺑﻞ
٠٧٩٥٥٣٣٤٣١
ﺗﻠﻔﻮن
rgriffin@Globalpartnersca.org
ایﻤﻴﻞ
www.Globapartners.org
وﺑﺴﺎیﺖ
ﺳﺘﺮﻩ ﻣﺤﮑﻤﻪ )(SC
ﭘﺮوﻓﻴﺴﻮرﻋﺒﺪاﻝﺴﻼم ﻋﻈﻴﻤﯽ )ﻗﺎﺽﯽ اﻝﻘﻀﺎت(
ﭼﻬﺎر راهﯽ ﺹﺤﺖ ﻋﺎﻣﻪ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،٩ﺳﺮك ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺰرگ ،کﺎﺑﻞ
٠٢٠٢٣٠٠٣٦١
ﺗﻠﻔﻮن
٠٢٠٢٣٠٠٣٤٥
٠٧٠٠٢١٠٩٣٦
٠٠٩٣٢٠٢٣٠٠٣٤٥
ﻓﮑﺲ
afgcourt@hotmail.com
ایﻤﻴﻞ
www.supremecourt.gov
وﺑﺴﺎیﺖ
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ﺳﺘﻴﭗ  -ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺻﺤﯽ و اﻧﻜﺸﺎﻓﯽ )(STEP
ﻋﺒﺪاﻝﻄﻴﻒ رﺵﻴﺪ )رﺋﻴﺲ(
ﺳﺮﮎ دوم دهﺒﻮرﯼ ،کﻮﺗﻪ ﺳﻨﮕﯽ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٨٠١٢٥٧٢
ﺗﻠﻔﻮن
step_kabul@yahoo.com
ایﻤﻴﻞ
ﺳﺮﭘﻨﺎﻩ ﺑﺮاﯼ زﻧﺪﻩ ﮔﯽ )(SFL
ﺟﺎن اﻧﮕﻮال )ریﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
وزیﺮ اکﺒﺮ ﺧﺎن ،کﺎﺑﻞ
٠٢٠٢٢٣٠٢٨٤٧
ﺗﻠﻔﻮن
jengwall@shelter.org
ایﻤﻴﻞ
arshad@shelter.org
www.shelter.org
وﺑﺴﺎیﺖ
ﺳﺮﮐﺲ ﺗﻌﻠﻴﻤﯽ و ﺗﺮﺑﻴﻮﯼ اﻃﻔﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(MMCC
دیﻮیﺪ ﻣﻴﺴﻦ و ﺑﺮیﺖ ﻣﻴﻮﻝﺤﻮﺳﻦ )رؤﺳﺎﯼ اﺟﺮاﺋﯽ(
ﺳﺮﮎ داراﻻﻣﺎن ،ﺳﺮﮎ دوم )ﻃﺮف راﺳﺖ( ﺑﻌﺪ از ﻝﻴﺴﻪ ﺣﺒﻴﺒﻴﻪ
)ﻋﻘﺐ ﻣﺴﺠﺪ ﺧﻮاﺟﻪ ﻣﻼ( ،آﺎرﺗﻪ ﺳﻪ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٢٩٩٧٥
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٨٠١٤٠
٠٧٠٠٢٩١١٢٠
٠٧٠٠٢٢٩٩٨٧
circus@afghanmmcc.org
ایﻤﻴﻞ
www.afghanmmcc.org
وﺑﺴﺎیﺖ
ﺳﻔﺎرت ازﺑﮑﺴﺘﺎن )(Uzbekistan
ﭘﺮویﺰ ام .اﻝﻴﻒ )ﺳﻔﻴﺮ(
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻝﻴﺴﻪ ﺣﺒﻴﺒﻴﻪ ،ﺳﺮﮎ دوم )ﻃﺮف راﺳﺖ( ،کﺎرﺗﻪ ﺳﻪ ،کﺎﺑﻞ
٠٢٠٢٥٠٠٤٣١
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٨١٥٢٤٨٣
uzb_emb_kabul@hotmail.com
ایﻤﻴﻞ
ﺳﻔﺎرت اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻋﺮﺑﯽ )(UAE
یﻮﺳﻒ ﺣﻼﻝﯽ )ﺳﻔﻴﺮ(
ﭼﻬﺎرراهﯽ زﻧﺒﻖ ،ﺵﺎﻩ ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺎزﯼ وات ،کﺎﺑﻞ
٠٧٨٦٨٦٨٦٨٧
ﺗﻠﻔﻮن
٠٠٩٣٢٠٢١٠٤٥٧٥
ﻓﮑﺲ
uaemkbl@hotmail.com
ایﻤﻴﻞ
ﺳﻔﺎرت اﻣﺮﻳﻜﺎ/ﺑﺨﺶ رواﺑﻂ ﻋﺎﻣﻪ )(USA
ﺳﺮك ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺰرگ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠١٠٨٢٧٨
ﺗﻠﻔﻮن

آدرس ها و تماس ها

ایﻤﻴﻞ
وﺑﺴﺎیﺖ

٠٧٠٠١٠٨٢٧٧
mansoorsx@state.gov
www.kabul.usembassy.gov

ﺳﻔﺎرت اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻣﺮﻳﮑﺎ )(USA
ﻧﻴﮑﻮﻻس ﺗﺮﻧﺪوﺳﮑﯽ )ریﺌﺲ ﻗﻮﻧﺴﻠﮕﺮﯼ(
ﺳﺮﮎ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺰرگ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠١٠٨٠٠١
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠١٠٨٠٠٢
٠٧٠٠٢٠١٩٠٨
usconsulkabul@state.gov
ایﻤﻴﻞ
www.kabul.usembassy.gov
وﺑﺴﺎیﺖ
ﺳﻔﺎرت اﻳﺘﺎﻝﻴﺎ )(Italy
کِﻠﻮدیﻮﮔﻠﻨﺘﺰر )ﺳﻔﻴﺮ(
ﺳﺮﮎ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺰرگ ،کﺎﺑﻞ
٠٢٠٢١٠٣١٤٤
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٨٦٠٦٠٦١/٣/٢/٤
٠٧٩٨٦٠٦٠٦٣/٤
ambasciata.kabul@esteri.it
ایﻤﻴﻞ
connazionali.ambkabul@esteri.it

ایﻤﻴﻞ

٠٧٠٠٢٨٧٥٤٨
tembkabul@gmail.com

ﺳﻔﺎرت ﺝﺎﭘﺎن )(Japan
ﺵﻴﮕﻮکﯽ هﻴﺮوکﯽ )ﺳﻔﻴﺮ(
ﺳﺮﮎ  ،١٥وزیﺮ اکﺒﺮ ﺧﺎن ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٦٩٣٠٦١٩
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣٦٣٨٢٧
٠٠٨٧٣٧٦٢٨٥٣٧٧٧
٠٠٨٧٣٧٦١٢١٨٢٧٢
ﻓﮑﺲ
plt1@eoj-af.org
ایﻤﻴﻞ
plt2@eoj-af.org
ﺳﻔﺎرت ﺝﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان )(Iran
ﻓﺪا ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺎﻝﮑﯽ ﺟﻌﻔﺮﯼ )ﺳﻔﻴﺮ(
ﺟﺎدﻩ ﺹﻠﺢ ،ﭼﻬﺎرراهﯽ ﺵﻴﺮﭘﻮر ،کﺎﺑﻞ
٠٢٠٢١٠١٣٩١
ﺗﻠﻔﻮن
٠٢٠٢١٠١٣٩٢
٠٢٠٢١٠١٣٩٣
٠٢٠٢١٠١٣٩٥
٠٢٠٢١٠١٣٩٦
ﻓﮑﺲ
Emkabul@yahoo.com
ایﻤﻴﻞ

ﺳﻔﺎرت ﺑﻠﺠﻴﻢ )(Belgium
ﺑﺎرت د ﮔﺮوف )رﺋﻴﺲ ﻧﻤﺎیﻨﺪﮔﯽ(
ﺧﺎﻧﻪ ١و ،٣ﺗﺎیﻤﻨﯽ وات ،ﺳﺮﮎ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٤٥٥١١٤٦
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٠٠١٣٥
bart.degroof@diplobel.fed.be
ایﻤﻴﻞ
kabul@diplobel.fed.be
www.diplomatie.be/kabul
وﺑﺴﺎیﺖ

ﺳﻔﺎرت ﺝﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن )(Pakistan
ﻣﺤﻤﺪ ﺹﺎدق )ﺳﻔﻴﺮ(
ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﺘﺮ ،WHOﺧﺎﻧﻪ  ،١٠ﺳﺮﮎ ﻧﺠﺎت وات ،
وزیﺮ اکﺒﺮ ﺧﺎن ،کﺎﺑﻞ
٠٢٠٢٣٠٠٩١١
ﺗﻠﻔﻮن
٠٢٠٢٣٠٠٩١٣
parepkabul@yahoo.com
ایﻤﻴﻞ

ﺳﻔﺎرت ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ )(Bulgaria
وﻝﺮﯼ ارزﻧﺘﻨﺴﮑﯽ )ﺳﻔﻴﺮ(
ﺳﺮﮎ ) ١٥ﺳﺮﮎ ﺵﻴﺮﭘﻮر( ،وزیﺮ اکﺒﺮ ﺧﺎن ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٧٨٧٨٩
ﺗﻠﻔﻮن
٠٢٠٢١٠١٠٨٩
bgembkabul@yahoo.com
ایﻤﻴﻞ

ﺳﻔﺎرت ﺝﻤﻬﻮرﯼ اﻧﺪوﻧﻴﺰﻳﺎ )(Indonesia
ﺣﺮﻣﺎن هﺪایﺖ )ﺳﻔﻴﺮ(
ﻣﻼﻝﯽ وات ،ﺵﻬﺮ ﻧﻮ ،کﺎﺑﻞ
٠٢٠٢٢٠١٠٦٦
ﺗﻠﻔﻮن
٠٢٠٢٢٠١٧٣٥
ﻓﮑﺲ
kabul.kbri@deplu.go.id
ایﻤﻴﻞ

ﺳﻔﺎرت ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن )(Turkmenistan
ﻣﻮﻻﻣﻮف اﺗﺎ ﺟﺎن )ﺳﻔﻴﺮ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٢٨٠کﻮﭼﻪ  ،٣ﺳﺮﮎ  ،١٣وزیﺮ اکﺒﺮ ﺧﺎن ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٦٠١٧٧٠٠
ﺗﻠﻔﻮن

ﺳﻔﺎرت ﺝﻤﻬﻮرﯼ ﺗﺎﺝﻴﮑﺴﺘﺎن )(Tajikistan
ﺳﺮﮎ  ،١٥کﻮﭼﻪ  ،٥وزیﺮ اکﺒﺮ ﺧﺎن ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٣٢٧٧٤٤
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٧٥١٣٥
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ایﻤﻴﻞ

٠٧٩٩٠٠١٩٢٠
kabultj@tojikistan.com
fathullo@saturn.tj

ﺳﻔﺎرت ﺝﻤﻬﻮرﯼ ﺗﺮﮐﻴﻪ )(Turkey
ﺑﺎﺳﺎت اوزﺗﺮﮎ )ﺳﻔﻴﺮ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،١٣٤ﺵﺎﻩ ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺎزﯼ وات ،کﺎﺑﻞ
٠٢٠٢١٠١٥٨١
ﺗﻠﻔﻮن
٠٢٠٢١٠٣٢٥٣
٠٧٩٩٣٣٥٣٠٣
kabil.be@mfa.gov.tr
ایﻤﻴﻞ
kacar33@gmail.com
ﺳﻔﺎرت ﺝﻤﻬﻮرﯼ ﺧﻠﻖ ﭼﻴﻦ )(China
زﻧﮓ کﻴﻨﮕﺪیﺎن )ﺳﻔﻴﺮ(
ﺵﺎﻩ ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺎزﯼ وات ،کﺎﺑﻞ
٠٢٠٢١٠٢٥٤٥
ﺗﻠﻔﻮن
٠٢٠٢١٠٢٧٢٨
٠٢٠٢١٠٢٧٢٨
ﻓﮑﺲ
chinaemb_af@mfa.gov.cn
ایﻤﻴﻞ
ﺳﻔﺎرت ﺝﻤﻬﻮرﯼ ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن )(Kazakhstan
اﮔﻴﺒﺎﯼ ﺳﻤﮕﻮﻝﻮف )ﺳﻔﻴﺮ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،١١ﺳﺮﮎ ﮔﺎﻧﺪﯼ ،وزیﺮ اکﺒﺮ ﺧﺎن ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٠٨٣٦٦٣
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٧٤٠٣٩٠٠
kazembaf@asdc.kz
ایﻤﻴﻞ
ﺳﻔﺎرت ﺝﻤﻬﻮرﯼ ﮐﻮرﻳﺎ )(Korea
ﺗﺎرﮎ اﻋﻴﺎن )ﺳﻔﻴﺮ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٣٤ﺳﺮﮎ  ،B/١٠وزیﺮ اکﺒﺮ ﺧﺎن ،کﺎﺑﻞ
٠٢٠٢١٠٢٤٨١
ﺗﻠﻔﻮن
٠٢٠٢١٠٢٤٨٢
kabul@mofat.go.kr
ایﻤﻴﻞ
ﺳﻔﺎرت ﺝﻤﻬﻮرﯼ ﻣﺼﺮ )(Egypt
کﺮیﻢ ﺵﺮف )ﺵﺎرژداﻓﻴﺮ(
ﺳﺮﮎ  ،١٥وزیﺮ اکﺒﺮ ﺧﺎن ،کﺎﺑﻞ
٠٧٥٢٠٢١٩٠١
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٥٢٠٢١٩٠٣
٠٢٠٢١٠٤٠٦٤
ﻓﮑﺲ
Egypt_Kabul@MFA.GOV.EG
ایﻤﻴﻞ
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ﺳﻔﺎرت ﺝﻤﻬﻮرﯼ هﻨﮕﺮﯼ )(Hungary
کﺎروﻝﯽ ﭘﻴﻤﻠﯽ )ﺳﻔﻴﺮ(
یﮑﺠﺎ ﺑﺎ ﺳﻔﺎرت ﺟﻤﻬﻮرﯼ ﻓﺪراﻝﯽ ﺟﺮﻣﻨﯽ ،وزیﺮ اکﺒﺮ ﺧﺎن ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٧٠٣٥٣٧٥
ﺗﻠﻔﻮن
٠٢٠٢١٠١٥١٢
٠٠٨٨٢١٦٥١٢٠٤٠٣٥
٠٠٤٩٢٢٨١٧٧٥١٨
ﻓﮑﺲ
huembkbl@gmail.com
ایﻤﻴﻞ
ﺳﻔﺎرت دﻧﻤﺎرﮎ )(Denmark
اﯼ .کﺎرﺳﺘﻦ دﻣﺴﮕﺎرد )ﺳﻔﻴﺮ(
وزیﺮ اکﺒﺮ ﺧﺎن ،کﺎﺑﻞ
٠٢٠٢٣٠٠٩٦٨
ﺗﻠﻔﻮن
٠٠٩٣٢٠٢٣٠٢٨٣٨
ﻓﮑﺲ
kblamb@um.dk
ایﻤﻴﻞ
www.ambkabul.um.dk/en
وﺑﺴﺎیﺖ
ﺳﻔﺎرت دوﻝﺖ ﺵﺎهﯽ اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(Spain
ﺧﻮﺳﻪ ﺗﻮرﭘﻴﻦ )ﺳﻔﻴﺮ(
ﺳﺮﮎ )٣ﻃﺮف راﺳﺖ( ،ﺵﻴﺮﭘﻮر ،کﺎﺑﻞ
٠٢٠٢٢٠٣٧٨٧
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٨٢١٠٨١٧
٠٧٩٩٠٧٧٧١٨
sabersayeed@gmail.com
ایﻤﻴﻞ
emb.kabul@maec.es
ﺳﻔﺎرت ﺳﻮﻳﺪن )(Sweden
ﺗﻮرﺑﻮن ﭘﻴﺘﺮﺳﻦ )ﺳﻔﻴﺮ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٧٠کﻮﭼﻪ  ،١ﺳﺮﮎ  ،١٥وزیﺮ اکﺒﺮ ﺧﺎن ،کﺎﺑﻞ
٠٢٠٢٣٠١٤١٦
ﺗﻠﻔﻮن
ambassaden.kabul@foreign.ministry.se
ایﻤﻴﻞ
www.swedenabroad.se
وﺑﺴﺎیﺖ
ﺳﻔﺎرت ﺵﺎهﯽ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ )(Britain
ویﻠﻴﻢ ﭘﺎﺗﯽ )ﺳﻔﻴﺮ(
وزیﺮ اکﺒﺮ ﺧﺎن ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠١٠٢٢٧٣
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠١٠٢٠٠٠
٠٠٨٧٣٧٦٢٨٥٤٩٣٩
٠٠٩٣٧٠٠١٠٢٢٥٠
ﻓﮑﺲ
britishembassy.kabul@fco.gov.uk
ایﻤﻴﻞ
www.ukinafghanistan.fco.gov.uk/en/
وﺑﺴﺎیﺖ

آدرس ها و تماس ها

ﺳﻔﺎرت ﺵﺎهﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدﯼ )(Saudi Arabia
ﻣﻨﺼﻮر ﺹﺎﻝﺢ اﻝﺼﺒﺎح )ﺳﻔﻴﺮ(
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺁیﺴﺎف ،ﺵﺶ درﮎ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٣٤٩١٩٨
ﺗﻠﻔﻮن
٠٢٠٢٣٠٤١٩٢
ksa_kamb@hotmail.com
ایﻤﻴﻞ
ﺳﻔﺎرت ﺵﺎهﯽ ﻧﺎروﯼ )(Norway
ﺗﻮرﯼ هﺘﺮن )ﺳﻔﻴﺮ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٣کﻮﭼﻪ ) ٤ﻃﺮف راﺳﺖ( ﺳﺮﮎ  ،١٥وزیﺮ اکﺒﺮ ﺧﺎن ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠١١٠٥٠٠٠
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠١١٠٥٠٩٠
٠٧٩٩٨٣٧٩٥٦
٠٠٨٧٠٧٦٢٥٩٦٩٢٥
emb.kabul@mfa.no
ایﻤﻴﻞ
www.norway.org.af
وﺑﺴﺎیﺖ
ﺳﻔﺎرت ﺵﺎهﯽ هﺎﻝﻨﺪ )(Netherlands
رادیﻨﮏ ون واﻝﻨﻬﻮن )ﺳﻔﻴﺮ(
ﺧﺎﻧﻪ  ٢و  ،٣ﺳﺮﮎ  ،٤ﻏﻴﺎث اﻝﺪیﻦ وات ،ﺵﻬﺮﻧﻮ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٨٦٦٤١
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٨٦٦٤٥
٠٧٩٨٧١٥٥٠٩
kab@minbuza.nl
ایﻤﻴﻞ
Mary.Sarwary@minbuza.nl
www.minbuza.nl
وﺑﺴﺎیﺖ
ﺳﻔﺎرت ﻓﺪراﻝﯽ ﺝﺮﻣﻨﯽ )(Germany
کﻮﻧﻴﮏ ریﺪﮔﺮ )ﺳﻔﻴﺮ(
ﻣﻴﻨﻪ  ،٦وزیﺮ اکﺒﺮ ﺧﺎن ،کﺎﺑﻞ
٠٢٠٢١٠١٥١٢/٣
ﺗﻠﻔﻮن
٠٢٠٢١٠١٥١٤/٥
٠٠٤٩٣٠٥٠٠٠٧١٧٥١٠
ﻓﮑﺲ
zreg@kabu.auswaertigs-amt.de
ایﻤﻴﻞ
www.kabul.diplo.de
وﺑﺴﺎیﺖ
ﺳﻔﺎرت ﻓﺪراﻝﯽ روﺳﻴﻪ )(Russia
ﺁﻧﺪرﯼ ﺁوﺗﻴﻔﻴﺎن )ﺳﻔﻴﺮ(
ﺳﻔﺎرت ﺳﺎﺑﻘﻪ روﺳﻴﻪ ،داراﻻﻣﺎن ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٩٨٢٧٧
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٧٣٧٨٦٣٦٧
rusembafg@multinet.af
ایﻤﻴﻞ

ﺳﻔﺎرت ﻓﺮاﻧﺴﻪ )(France
ژان دﯼ ﭘﻨﺘﻮن د ﻣﻴﮑﻮ )ﺳﻔﻴﺮ(
ﺳﺮﮎ ﺵﻴﺮﭘﻮر ،ﺵﻬﺮ ﻧﻮ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٨٤٠٣٢
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٨٢٤٢٨٣٩
٠٧٩٩٦١٧٢٦٢
@chancellerie.kaboul- amba
ایﻤﻴﻞ
diplomatie.gouv.fr
www.ambafrance-af.org
وﺑﺴﺎیﺖ
ﺳﻔﺎرت ﻓﻨﻠﻨﺪ )(Finland
داکﺘﺮ ﭘﺎﻝﯽ ﺟﺎرزوﻧﭙﺎ )ﺳﻔﻴﺮ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٣٩ﺳﺮﮎ  ،١٠کﻮﭼﻪ  ،١وزیﺮ اکﺒﺮ ﺧﺎن ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٨٤٠٣
ﺗﻠﻔﻮن
٠٢٠٢١٠٣٠٥١
٠٠٣٥٨٩١٦٠٥٨١٥٠٤
ﻓﮑﺲ
sanomat.kab@formin.fi
ایﻤﻴﻞ
www.finland.org.af
وﺑﺴﺎیﺖ
ﺳﻔﺎرت ﮐﺎﻧﺎدا )(Canada
ویﻠﻴﻢ کﺮزﺑﯽ )ﺳﻔﻴﺮ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٢٥٦ﺳﺮﮎ ) ١٥ﻧﺰدیﮏ ﺳﻔﺎرت ﺑﺮیﺘﺎﻧﻴﺎ( ،وزیﺮ اکﺒﺮ ﺧﺎن،
کﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٧٤٢٨٠٠
ﺗﻠﻔﻮن
kabul@international.gc.ca
ایﻤﻴﻞ
www.afghanistan.gc.ca
وﺑﺴﺎیﺖ
ﺳﻔﺎرت ﻧﻴﻮ زﻳﻼﻧﺪ )(New Zealand
ﻧﻴﻔﻞ رایﻠﯽ )ﺳﻔﻴﺮ(
کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠١٠٢٣٧٦
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٨٧٢٢٦١٧
neville.reilly@mfat.govt.nz
ایﻤﻴﻞ
ﺳﻔﺎرت هﻨﺪ )(India
ﮔﺎدام ﻣﺨﭙﺎ دایﺎ )ﺳﻔﻴﺮ(
ﻣﻼﻝﯽ وات ،ﺵﻬﺮﻧﻮ ،کﺎﺑﻞ
٠٢٠٢٢٠٠١٨٥
ﺗﻠﻔﻮن
٠٢٠٢٣٠٢٨٢٩
٠٠٨٧٣٧٦٣٠٥٥٦٠
٠٠٩٣٢٠٢٢٠٣٨١٨
ﻓﮑﺲ
embassy@ildembassy-kabul.com
ایﻤﻴﻞ
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وﺑﺴﺎیﺖ

amb.kabul@mea.gov.in
meakabul.nic.in

ﺵﺒﻜﻪ ﺑﺮاﯼ ﻝﺴﺖ زﻧﺎن اﻓﻐﺎن )(NAW List
اوریﻦ اوﺗﺲ
info@funders-afghan-women.org
ایﻤﻴﻞ
www.funders-afghan-women.org
وﺑﺴﺎیﺖ
ﺵﺒﮑﻪ زﻧﺎن اﻓﻐﺎن )(AWN
ﺳﻤﻴﺮا ﺣﻤﻴﺪﯼ )ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ریﺎﺳﺖ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٢٢ﺳﺮﮎ )١ﻃﺮف راﺳﺖ( ،ﭼﻬﺎرراهﯽ ﺣﺼﻪ دو کﺎرﺗﻪ
ﭘﺮوان ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٨٦٥٩٨
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٦٨٩٠٧٩
awn.kabul@gmail.com
ایﻤﻴﻞ
advocacy.awn1@gmail.com
www.afghanwomensnetwork.org
وﺑﺴﺎیﺖ
ﺵﺒﮑﻪ اﻧﻜﺸﺎﻓﯽ ﺁﻏﺎﺧﺎن )(AKDN
ﻋﻠﯽ ﻣﻮﺟﯽ )ﻧﻤﺎیﻨﺪﻩ ﻣﻘﻴﻢ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٢٩٧ﺳﺮﮎ  ،١٧وزیﺮ اکﺒﺮ ﺧﺎن ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٣٠٠٠٨٢
ﺗﻠﻔﻮن
info.info@akdn.org
ایﻤﻴﻞ
www.akdn.org
وﺑﺴﺎیﺖ
ﺵﺒﮑﻪ اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﺑﺎﺧﺘﺮ )(BDN
اﺣﻤﺪ ﻓﺮیﺪ ﻓﺎیﻖ )رﺋﻴﺲ ادارﯼ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٣٢٦ﺳﺮﮎ ﺣﻤﺎم ،ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ،کﺎرﺗﻪ ﭘﺮوان ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٠٠٧٥٦٤
ﺗﻠﻔﻮن
bakhtardf@yahoo.com
ایﻤﻴﻞ
qnasrat@gmail.com
www.bdn.org.af
وﺑﺴﺎیﺖ
ﺵﺒﮑﻪ ﺝﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ و ﺡﻘﻮق ﺑﺸﺮ )(CSHRN
ﻧﻌﻴﻢ ﻧﻈﺮﯼ )هﻤﺎهﻨﮓ کﻨﻨﺪﻩ(
ﺳﺮﮎ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺵﺸﻢ ﺵﺎرواﻝﯽ ،کﺎرﺗﻪ ﺳﻪ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٣٥٣٤٨١
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٦٠٩٤٢
٠٧٩٩٣١٥٨٧٥
nn_cshrn@yahoo.com
ایﻤﻴﻞ
wazirahmad_khorami@yahoo.com
www.cshrn.af
وﺑﺴﺎیﺖ
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ﺵﺒﮑﻪ ﺵﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺮاﯼ اﻣﻮر ﺧﺎرﺝﯽ )(CNFA
ﺧﺒﻴﺮ کﺎکﺮ )رﺋﻴﺲ هﻴﺎت اﻋﺰاﻣﯽ(
ﺧﺎ ﻧﻪ  ،٤٢٦ﺳﺮﮎ ) ٦ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻝﻴﺴﻪ ﻋﺒﺪاﻝﻌﻠﯽ ﻣﺴﺘﻐﻨﯽ( ،ﺳﺮﮎ ﺵﻮرا،
آﺎرﺗﻪ ﺳﻪ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٥٢٠١٣١٣١
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٠٧٧٥٨٦
kakar@cnfaafghanistan.org
ایﻤﻴﻞ
info@cnfaafghanistan.org
www.cnfa.org
وﺑﺴﺎیﺖ
ﺵﻌﺒﮥ از داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺝﺎﻧﺰ هﺎﭘﮑﻨﺲ )(Jhpiego
دﻧﻴﺲ ﺑﺎیﺮد )رﺋﻴﺲ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،١١٣ﺳﺮﮎ  ،٣ﭘﻬﻠﻮﯼ کﻠﻨﻴﮏ ﺟﺮﻣﻦ هﺎ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،٤اﻧﺼﺎرﯼ
وات ،ﺵﻬﺮﻧﻮ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٧٧٩٤٤٨
ﺗﻠﻔﻮن
dbyrd@jhpiego.net
ایﻤﻴﻞ
nansari@jhpiego.net
www.jhpiego.net
وﺑﺴﺎیﺖ
ﺵﻔﺎﺧﺎﻧﻪ اﻳﻤﺮﺝﻨﺴﯽ )(Emergency
ﺳﺮﮎ ﭘﺎرﮎ )ﻣﻘﺎﺑﻞ کﻮﭼﻪ ﮔﻞ ﻓﺮوﺵﯽ( ،ﺵﻬﺮ ﻧﻮ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٥٦٥٩٦٦
ﺗﻠﻔﻮن
emergency@emergency.it
ایﻤﻴﻞ
www.emergency.it
وﺑﺴﺎیﺖ
ﺵﻬﺮدارﯼ ﮐﺎﺑﻞ )(KM
ﻣﺤﻤﺪ یﻮﻧﺲ ﻧﻮاﻧﺪیﺶ )ﺵﻬﺮدار(
ﻣﻘﺎﺑﻞ وزارت ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﻪ ،ﭘﺎرﮎ زرﻧﮕﺎر ،دﻩ اﻓﻐﺎﻧﺎن ،کﺎﺑﻞ
٠٢٠٢١٠١٣٥٠
ﺗﻠﻔﻮن
ﺵﻴﻠﺘﺮﻧﻮ  -ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ ﺳﺮﭘﻨﺎﻩ )(SNI
ﺟﺎن ریﻮر )رﺋﻴﺲ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٤٨٨ﺳﺮﮎ  ،٤ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٥٦٤٨
٠٧٠٠٢٧٩٨١٤
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٢٧٢٩٢٢
kabul@shelter-afghanistan.de
ایﻤﻴﻞ
www.shelter.de
وﺑﺴﺎیﺖ
ﺻﺪاﯼ اﻣﺮﻳﮑﺎ ،رادﻳﻮ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﺁﺵﻨﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(VOA Ashna
ﻣﺤﻤﺪ اکﺮم ﺵﻴﻨﻮارﯼ )هﻤﺂهﻨﮓ کﻨﻨﺪﻩ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٢٦ﺳﺮﮎ  ،١٥وزیﺮ اکﺒﺮ ﺧﺎن ،کﺎﺑﻞ

آدرس ها و تماس ها

ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ
ﺗﻠﻔﻮن

ﻓﮑﺲ
ایﻤﻴﻞ
وﺑﺴﺎیﺖ

٢١٤
٠٧٥٢٠٠٤١٦٦
٠٧٩٩٧٧٤٤٧٧
٠٧٠٠٢٧٧١٩٨
٠٠٨٨٢١٦٨٩٨٥٠٤٩٩
٠٠٤٢٢٢١١٢١٩١٣
eshinwari@yahoo.com
eshinwari@hotmail.com
www.voanews.com

ﺻﺪاﯼ ﺁزادﯼ  -رادﻳﻮ و اﺧﺒﺎر )(VoF
ﮔﻴﺮﻧﻮت ﮔﻴﺮﻝﻴﻨﮕﺮ )رﺋﻴﺲ رﺳﺎﻧﻪ هﺎ(
ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﯽ ﻣﺮآﺰﯼ ﻗﻮاﯼ ایﺴﺎف )ﻧﺰدیﮏ ﺳﻔﺎرت اﻣﺮیﮑﺎ( ،ﺳﺮك
ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺰرگ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٩١٥٦٢٣٨
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٥١١٣٢٠
gierlingerg@isaf-hq.nato.int
ایﻤﻴﻞ
www.sada-i-azadi.net
وﺑﺴﺎیﺖ
ﺻﻨﺪوق اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮاﯼ زﻧﺎن )(UNIFEM
ﮎرﺳﺘﻴﻨﺎ اوﻝﻴﺘﯽ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
دﻓﺘﺮ ﻣﺮکﺰﯼ ،UNDPکﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٥
٠٧٠٠٢٨٥٤٥٤
ﺗﻠﻔﻮن
,christine.ouellette@unifem.org
ایﻤﻴﻞ
www.afghanistan.unifem.org
وﺑﺴﺎیﺖ
ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮاﯼ اﻃﻔﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(CFA
اﻧﺎ ﻣﺮﯼ ﺟﯽ .ﻝﻮکﺴﻴﻦ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
ﺧﺎﻧﻪ ، ٥٨٤ﺳﺮﮎ  ،٩ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،٦کﺎرﺗﻪ ﺳﻪ ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٥٢٦٤
٠٧٩٨٢٠٥٩٥٢
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٦٨٢٩٩٦٥
alocsin@afghanistan.childfund.org
ایﻤﻴﻞ
www.childfund.org
وﺑﺴﺎیﺖ
ﺻﻨﺪوق وﺝﻬﯽ ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل )(IMF
واﺑﻞ ﻋﺒﺪاﷲ )ﻧﻤﺎیﻨﺪﻩ ﻣﻘﻴﻢ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،١٤٤ﺳﺮﮎ  ،١٤وزیﺮ اکﺒﺮ ﺧﺎن ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٧٤٩٦٠٨
ﺗﻠﻔﻮن
kabdallah@imf.org
ایﻤﻴﻞ
www.imf.org
وﺑﺴﺎیﺖ

ﺻﻨﺪوق وﺝﻬﯽ ﻧﻈﻢ و ﻗﺎﻧﻮن دراﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎن )(LOTFA
ﺳﻨﺪیﭗ کﻤﺎر )ﺁﻣﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(
داﺧﻞ وزارت داﺧﻠﻪ ،ﺵﻬﺮ ﻧﻮ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٧٣١٣٤٠٠
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٧٧٠٨٤
info@lotfa.org.af
ایﻤﻴﻞ
www.lotfa.org.af
وﺑﺴﺎیﺖ
ﺻﻨﺪوق وﺝﻬﯽ ﻧﻔﻮس ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )(UNFPA
ارﯼ هﻮکﻤﻦ )ﻧﻤﺎیﻨﺪﻩ(
ﻣﺤﻮﻃﻪ یﻮﻧﺎکﺎ ،ﺳﺮﮎ ﺟﻼل ﺁﺑﺎد ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ١٦٠٣٠
٠٧٠٧١١٩٩٩٩
ﺗﻠﻔﻮن
heokman@unfpa.org
ایﻤﻴﻞ
www.afghanistan.unfpa.org
وﺑﺴﺎیﺖ
ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ ﺝﻤﻌﻴﺖ هﺎﯼ ﺻﻠﻴﺐ ﺳﺮخ وهﻼل اﺡﻤﺮ
)(IFRC
ﻓﻴﻦ ﺟﺎرﻝﻪ رود )رﺋﻴﺲ هﻴﺌﺖ(
ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺣﻼل اﺣﻤﺮ اﻓﻐﺎﻧﯽ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،٥اﻓﺸﺎر ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٣٠٣٩
٠٧٠٠٢٧٤٨٨١
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٣٠٣٥٩٧
finnjarle.rode@ifrc.org
ایﻤﻴﻞ
Sayed.omershah@ifrc.org
www.arcs.org.af
وﺑﺴﺎیﺖ
ﻓﺮﺡﺖ  -ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺎزﺳﺎزﯼ اﻧﺠﻨﻴﺮﯼ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ )(FAER
وکﻴﻞ ﻋﺰیﺰﯼ )رﺋﻴﺲ(
ﺧﺎﻧﻪ ) ٤٢٢ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎرکﻴﺖ ﻣﻠﯽ( ،ﻧﺰدیﻚ هﻮﺗﻞ ﻣﺮواریﺪ ،کﻠﻮﻝﻪ
ﭘﺸﺘﻪ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٧٨٧٨٤
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣١٨١٩٨
٠٧٧٧٣١٨١٩٨
fearazizi@yahoo.com
ایﻤﻴﻞ
fearwz@mail.ru
ﻓﺮدا )(Farda
ﻋﺒﺪاﻝﻐﻔﺎر اﻋﺘﻘﺎد )رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ(
ﺳﺮﮎ ﻋﻤﻮﻣﯽ کﻠﻮﻝﻪ ﭘﺸﺘﻪ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٨٢٩٢٧
ﺗﻠﻔﻮن
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ﻓﻮآﺲ ﺳﺎزﻣﺎن هﻤﮑﺎرﯼ هﺎﯼ ﺑﺸﺮﯼ )(FOCUS
ﻣﻴﻮﻧﺪ رهﻴﺎب )ﻣﻌﺎون ﻣﺪیﺮ اﺟﺮایﯽ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٤٢ﺳﺮﮎ  ،٢ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٣٤٥٠٠١
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣٤٥٠٠٩
maiwand.rahyab@focushumanitarian.org
ایﻤﻴﻞ
noor.kashani@focushumanitarian.org
www.akdn.org/focus
وﺑﺴﺎیﺖ
ﻓﻴﻨﮑﺎ  -ﺑﻨﻴﺎد ﮐﻤﮏ هﺎﯼ اﺝﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ )(FINCA
زار وردﮎ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،١١٨١ﺟﺎدﻩ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺵﻴﺮﭘﻮر  ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،١٠ﺵﻴﺮ ﭘﻮر ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٤٧٧٥٨٠٧
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٦٥٥٣٤١٧
Zar.Wardak@finca.org
ایﻤﻴﻞ
salim.khan@fincaaf.org
ﻗﻮاﯼ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻣﺮﻳﮑﺎ )(USFOR-A
)دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﻋﺎﻣﻪ ﻗﻮاﯼ ایﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻣﺮیﮑﺎ(
در وﺳﻂ ﻝﻴﺴﻪ اﻣﺎﻧﯽ و دﻓﺘﺮ  ،WFPﺵﻬﺮ ﻧﻮ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٥١٢٩١٩
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٧٣٥٥٩٦٥
@USFOR-A- MediaRelations
ایﻤﻴﻞ
afghan.swa.army.mil
آﺎﺑﻞ ﺗﺎﻳﻤﺰ )(KT
ﻋﺒﺪاﻝﺤﻖ وا ﻝﻪ )ﻣﺪیﺮ ﻣﺴﺆل(
ﻣﻄﺒﻌﻪ ﺁزادﯼ ،ﻣﻜﺮوریﺎن ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٨٣٦٧٧
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٧٧٢٣٧
آﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺡﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AIHRC
ﺵﻤﺲ اﷲ اﺣﻤﺪزﯼ )اﻣﺮ ﻣﻨﻄﻘﻮﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(
ﭘﻞ ﺳﺮخ ،آﺎرﺗﻪ ﺳﻪ ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٨٢٩
٠٢٠٢٥٠٠٦٧٦
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٤٦٣١٨١٦
٠٧٠٠٢٧٦٢٨٣
٠٠٩٣٢٠٢٥٠٠٦٧٧
ﻓﮑﺲ
mahmodi@aihrc.org.af
ایﻤﻴﻞ
aihrc@aihrc.org.af
www.aihrc.org.af
وﺑﺴﺎیﺖ
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آﻤﻴﺸﻨﻴﺮﯼ ﻋﺎﻝﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻣﻮر ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﺎن )(UNHCR
ﮔﺮایﻨﯽ او هﺎرا )رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ ﺳﺎﺣﻮﯼ کﺎﺑﻞ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٤١ﺟﺎدﻩ ﺹﻠﺢ ،ﺵﻬﺮ ﻧﻮ ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٣٢٣٢
٠٢٠٢٢٠٠٣٨١
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٧٩٢١٠
٠٧٠٨٢٨٨٢٤٧
٠٠٨٨٢١٦٥١١٢١٦٧٥
٠٠٤١٢٢٧٣٩٧٥٠١
ﻓﮑﺲ
macleod@unhcr.org
ایﻤﻴﻞ
AFGKA@unhcr.org
www.unhcr.org
وﺑﺴﺎیﺖ
آﻮرس هﺎﯼ اﺡﻴﺎﯼ ﻃﺒﯽ ﺑﺮاﯼ اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ )(MRCA
ﺳﻴﺪ اﺵﺮف اﻝﺪیﻦ ﻋﻴﻨﯽ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٩٤ﺳﺮﮎ ﺵﺮق ﭘﺎرﮎ ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ،کﺎرﺗﻪ ﭘﺮوان ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٩٩٣٦٩
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٦٥٦٨٣٧
٠٠٣٣١٤٠٤٤٩٦٢٦
ﻓﮑﺲ
kabul.office@mrca-asso.org
ایﻤﻴﻞ
director@mrca-asso.org
www.mrca-asso.org
وﺑﺴﺎیﺖ
آﻮﻳﻜﺎ  -ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ هﻤﻜﺎرﯼ هﺎﯼ ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ آﻮرﻳﺎ )(KOICA
ﻝﯽ ﺑﻴﻮﻧﺞ هﺎوا )ﻧﻤﺎیﻨﺪﻩ ﻣﻘﻴﻢ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٥٢٥ﺳﺮﮎ  ،١١وزیﺮ اکﺒﺮ ﺧﺎن ،کﺎﺑﻞ
٠٢٠٢٣٠٢٩٣٦
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٧٦٧٧٢
٠٧٠٠١٥٧٩٨٩
٠٢٠٢٣٠٢٩٣٧
ﻓﮑﺲ
bhlee@koica.go.kr
ایﻤﻴﻞ
ezat@koica.go.kr
www.koica.go.kr
وﺑﺴﺎیﺖ
ﮐﺎوﻧﺘﺮﭘﺎرت اﻧﺘﺮﻧﺸﻨﻞ )(CPI
ﺳﺮﮎ ﺳﻮم )ﻃﺮف راﺳﺖ( ،ﺧﺎﻧﻪ دوم )ﻃﺮف ﭼﭗ( ،کﻠﻮﻝﻪ ﭘﺸﺘﻪ،
ﭼﻬﺎرراهﯽ اﻧﺼﺎرﯼ ،ﺵﻬﺮ ﻧﻮ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠١٥٤٩٣٣
ﺗﻠﻔﻮن
info@counterpart-afg.org
ایﻤﻴﻞ
counterpart.ipacs@gmail.com
www.counterpart-afg.org
وﺑﺴﺎیﺖ

آدرس ها و تماس ها

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﮐﺎﺑﻞ )(KPL
ﻋﺒﺪاﻝﺤﻤﻴﺪ ﻧﺒﯽ زادﻩ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
ﭼﻬﺎرراهﯽ ﻣﻠﮏ اﺹﻐﺮ ،کﺎﺑﻞ
٠٢٠٢١٠٣٢٨٩
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٥٦٤٨١٨
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ وﺡﺪت )(WL
اﺣﻤﺪ ﺵﺎﻩ وﺣﺪت )ﺵﺨﺺ ارﺗﺒﺎﻃﯽ(
ﺳﺮﮎ کﻤﭙﻨﯽ  ،کﻮﺗﻪ ﺳﻨﮕﯽ ،ﻧﻴﺎزﺑﻴﮓ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٥٢٥٩٨
ﺗﻠﻔﻮن
ahmadshahwahdat@fastmail.fm
ایﻤﻴﻞ
ﮐﺮﻳﺘﺎس ﺝﺮﻣﻨﯽ  -دﻓﺘﺮ ﺡﻤﺎ ﻳﺖ از ﭘﺮوژﻩ هﺎ ﺑﺮاﯼ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
)(Caritas Germany
ﻣﺎریﻨﯽ ﺣﺒﺮ )ﻧﻤﺎیﻨﺪﻩ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٢٣٣ﺳﺮﮎ  ،٥ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٣٠٦١
٠٧٠٧٩٣٤٤٨٠
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٨٢٥٠٧٣٥
٠٧٠٠٠١٤٦٣٢
mhuber12@gmail.com
ایﻤﻴﻞ
ahmad-zahir@caritas.org
www.caritas-international.de
وﺑﺴﺎیﺖ
ﮐﻒ  -ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻮاﻇﺒﺖ از ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎﯼ اﻓﻐﺎن )(CAF
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺬیﺮ رﺳﻮﻝﯽ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،١٧١ﻧﺎﺣﻴﻪ ) ٥ﻃﺮف ﻏﺮب ﻝﻴﺴﻪ ﭘﺮوﻓﻴﺴﺮ رﺳﻮل اﻣﻴﻦ(،
ﺣﺼﻪ اول ،ﺧﻮﺵﺤﺎل ﺧﺎن ﻣﻴﻨﻪ ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٥٨٢٢
٠٧٩٩٠١١٠٥٢
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٧٧٨٢٢٣٠٥
٠٧٩٩٣١١٦١٩
cafkbl@gmail.com
ایﻤﻴﻞ
naimrassa@gmail.com
www.caf.org.af
وﺑﺴﺎیﺖ
ﮐﻤﮏ هﺎﯼ اﺳﻼﻣﯽ  -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(IRA
داکﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮر )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،١٠٨٢ﺳﺮﮎ ﺟﻴﻢ ،ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٨٦٢٢٦٦٣٣
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٧٨٠٩٧
٠٢٠٢٢٠٢٠٠٠

ﻓﮑﺲ
ایﻤﻴﻞ
وﺑﺴﺎیﺖ

٠٢٠٢٢٠٢٠٠٠
alinoor@irafg.org
info@irafg.org
www.islamic-relief.com /
www.irafghanistan.org

ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ ﺻﻠﻴﺐ ﺳﺮخ )(ICRC
ریﺘﻮ ﺳﺘﺎکﺮ )رﺋﻴﺲ هﻴﺌﺖ(
ﭼﻬﺎرراهﯽ ﺣﺎﺟﯽ یﻌﻘﻮب ،ﺵﻬﺮ ﻧﻮ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٧٩٠٧٨
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٥٥٠٠٥٥
٠٧٠٠٢٩٧٧٧٧
٠٠٨٨٢١٦٥١١٠١٢٨٨
٠٠٨٧٣٧٦٢٧٣٠٩٤١
ﻓﮑﺲ
kabul.kab@icrc.org
ایﻤﻴﻞ
com.kab@icrc.org
www.icrc.org
وﺑﺴﺎیﺖ
ﮐﻤﻴﺘﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ روﺳﺘﺎﺋﯽ ﺑﻨﮕﻠﻪ دﻳﺶ )(BRAC
ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻀﻞ اﻝﻠﺤﻖ )رﺋﻴﺲ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٤٥کﻮﭼﻪ ) ٤ﻋﻘﺐ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن( ،کﺎرﺗﻪ ﭘﺮوان ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٨٨٣٠٠
ﺗﻠﻔﻮن
fazlul1957@yahoo.com
ایﻤﻴﻞ
Fazlul.h@brac.net
www.bracafg.org
وﺑﺴﺎیﺖ
ﮐﻤﻴﺘﻪ رﻓﺎﻩ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰﯼ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(CAWC
ﻧﻴﮏ ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪﯼ )رﺋﻴﺲ(
ایﺴﺘﮕﺎﻩ ﺑﺮج ﺑﺮق ،ﺳﺮﮎ ﻏﻼم ﺣﻴﺪر ﺧﺎن ،کﻠﻮﻝﻪ ﭘﺸﺘﻪ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٣٠١٨٠٢
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٧٩٣٠٦
cawckabul@yahoo.com
ایﻤﻴﻞ
Nikahmadi64@hotmail.com
ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺳﻮﻳﺪن ﺑﺮاﯼ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(SCA
اﻧﺪرس ﻓﻨﮕﻪ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
ﺳﺮﮎ ﺟﻼل ﺁﺑﺎد  ،ﭘﮑﺘﻴﺎ کﻮت )ﻃﺮف ﭼﭗ( ،ﺑﻪ ﻓﺎﺹﻠﻪ  ٨کﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮﯼ
ﭼﻬﺎرراهﯽ ﻋﺒﺪاﻝﺤﻖ ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٥٠١٧
٠٧٠٠٢٩٩٢٨٨
ﺗﻠﻔﻮن
٠٠٩٣٠٢٠٢٣٢٠١٥٦
ﻓﮑﺲ
anders.fange@sca.org.af
ایﻤﻴﻞ
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وﺑﺴﺎیﺖ

info@sca.org.af
www.swedishcommittee.org

ﮐﻤﻴﺘﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(ARC
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﺳﺘﺎﻧﮑﺰﯼ )رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،١ﺳﺮﮎ )١ﻋﻘﺐ زیﺎرت ﺵﺎﻩ ﺵﻬﻴﺪ( ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٨٧٦٠٦
ﺗﻠﻔﻮن
arckabul@live.com
ایﻤﻴﻞ
kabularc@gmail.com
ﮐﻤﻴﺘﻪ ﮐﻤﮑﻬﺎﯼ ﺑﺸﺮﯼ ،ﺻﺤﯽ و ﺑﺎز ﺳﺎزﯼ هﻴﻮاد )(HEWAD
اﻣﺎن اﷲ ﻧﺼﺮت )رﺋﻴﺲ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،١١٨ﺳﺮﮎ اول )ﻃﺮف ﭼﭗ( ،ﭘﺮوژﻩ ﺗﺎیﻤﻨﯽ ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٥١٣٨
٧٠٠٦٧٠٧١٠
hewad_af@yahoo.com
ایﻤﻴﻞ
hewad_Kabul@yahoo.com
ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻣﺘﺤﺪ ﻃﺮﻓﺪار اﻣﺪاد )(UMCOR
ﺗﻮﻣﺎس ویﻨﺴﻨﺖ )رﺋﻴﺲ هﻴﺌﺖ اﻋﺰاﻣﯽ(
ﺳﺮﮎ  ،٥ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٢٧٨٧٦٣
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٨٧٧٥٦٨٣٦
tomvincent@umcor-afghanistan.org
ایﻤﻴﻞ
admin@umcor-afghanistan.org
www.new.gbgm-umc.org/umcor/
وﺑﺴﺎیﺖ
ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻧﺎروﯼ ﺑﺮاﯼ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(NAC
ﺳﺎیﻤﻦ ﻓﺮوﺳﺘﺮ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،١٤٨ﺳﺮﮎ  ،٣ﻧﻮایﯽ وات )ﻋﻘﺐ ﭘﻮﺳﺘﻪ  ١٠ﭘﻮﻝﻴﺲ( ،ﺵﻬﺮ
ﻧﻮ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٨٤٥٢٥
ﺗﻠﻔﻮن
٠٢٠٢٢٠١٦٩٦
simon.forster@nacaf.org
ایﻤﻴﻞ
nacadmin@nacaf.org
www.afghanistan.com.
وﺑﺴﺎیﺖ
ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻧﺠﺎت ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ )(IRC
ﻧﺮیﺎس ﺑﻨﻴﺴﺘﺮ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٣٤ﺳﺮﮎ  ،٤ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،١٠ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٣٤٠٠٨٠١
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٣٤٠٠٨٠٢
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ایﻤﻴﻞ
وﺑﺴﺎیﺖ

٠٧٩٣٤٠٠٨٣٨
Nerys.Bannister@theirc.org
Luan.meraku@theirc.org
www.theIRC.org

ﮐﻤﻴﺘﻪ هﺎﻝﻨﺪ ﺑﺮاﯼ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(DCA
راﻣﻨﺪ ﺑﺮیﺴﮑﻮ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،١٠ﺳﺮﮎ  ،١ایﺴﺘﮕﺎﻩ ﺑﺮج ﺑﺮق ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن )ﭘﻬﻠﻮﯼ کﻮﻧﺴﻠﮕﺮﯼ
ﺑﺮیﺘﺎﻧﻴﺎ( ،کﺎرﺗﻪ ﭘﺮوان ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٣٧٥٥٥٢
ﺗﻠﻔﻮن
٠٢٠٢٢٠٠٦٤٣
briscoe_raymond@yahoo.co.uk
ایﻤﻴﻞ
www.dca-vet.nl
وﺑﺴﺎیﺖ
ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺻﻼﺡﺎت ادارﯼ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻠﮑﯽ )(IARCSC
داکﺘﺮ اﺣﻤﺪ ﻣﺸﺎهﺪ )رﺋﻴﺲ(
ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺹﺪارت )ﻣﻘﺎﺑﻞ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ( ،ﺵﺎﻩ ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺎزﯼ
وات ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٥٢٤١
٠٢٠٢١٠٣٩٦٣
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٤٣٥٩٥٦
٠٢٠٢١٠٣٨١٤
٠٧٠٠١٨٤٣٠٦
٠٢٠٢١٠٣٩٦٣
ﻓﮑﺲ
ahmad.mushahed@csc.gov.af
ایﻤﻴﻞ
mamoon_af@yahoo.com
www.iarcsc.gov.af
وﺑﺴﺎیﺖ
ﮔﺎهﻨﺎﻣﻪ هﻨﺮ )(GH
ﻋﺒﺪاﻝﻮاﺳﻊ )رﺋﻴﺲ(
ﺟﺎدﻩ وﻻیﺖ کﺎﺑﻞ ،ﺳﺮﮎ ﺳﺮاﯼ ،ﭼﻬﺎرراهﯽ ﻣﻠﮏ اﺹﻐﺮ ،کﺎﺑﻞ
ﮔﺮوپ اﻧﺮژﯼ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺵﺪﻧﯽ ،ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ )(GERES
ﺟﻴﻦ ﻓﺮاﻧﮑﻮیﺲ اوﺳﭙﺘﺎل )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
ﺳﺮﮎ  ،٢ﺳﺮاﯼ ﻏﺰﻧﯽ ،دهﺒﻮرﯼ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٩١٨٢٨٠٩
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩١١٨٣٠٤
٠٠٨٨٢٦٦٧٢٢٥٩٩٧
afghanistan@geres.eu
ایﻤﻴﻞ
www.geres.eu
وﺑﺴﺎیﺖ
ﮔﺮوپ ﻣﺎﻳﻦ ﭘﺎآﯽ دﻧﻤﺎرك )(DDG
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ﺳﻮﺗﺮن کﺮیﺐ )ﺁﻣﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(
ﺧﺎﻧﻪ  ، ٦٤ﺳﺮﮎ  ،٣کﺎرﺗﻪ ﭼﻬﺎر ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٧٠٥٨٤٨٢
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٨١٧٩٦٣٨
٠٧٩٧٠٥٨٤٧٩
pm.afghanistan@drc.dk
ایﻤﻴﻞ
vivian.veromaa@drc.dk
www.drc.dk
وﺑﺴﺎیﺖ

ﺧﺎﻧﻪ  ) ٥ﻃﺮف ﭼﭗ( ،ﺳﺮﮎ ﺵﺮکﺖ ،ﺳﺮﮎ ﻋﻤﻮﻣﯽ داراﻻﻣﺎن
)ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻝﻴﺴﻪ ﺣﺒﻴﺒﻴﻪ( ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٧٤٦٨٢
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٧٥١٥١٥١
٠٧٩٩٣٤٩٣٠٩
Noorulhaq1968@gmail.com
ایﻤﻴﻞ
info@gmail.com
www.greenstep.com.af
وﺑﺴﺎیﺖ

ﮔﺮوﻩ ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ ﺑﺤﺮان )(ICG
کﻨﺪیﺲ راﻧﺪکﺲ )ﺗﺤﻠﻴﻠﮕﺮ ارﺵﺪ(
ﺳﺮﮎ ) ٥ﻧﺰدیﮏ ﻣﮑﺘﺐ اﺑﺘﺪاﺋﻴﻪ اﻣﻴﺪ اﻓﻐﺎن ﺗﺮﮎ( ،ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ،
کﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٤٥٨٧٥٧
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٦٦٠٩٩٠
٠٧٩٩٤١٢٧٤٣
crondeaux@crisisgroup.org
ایﻤﻴﻞ
sdarwish@crisisgroup.org
www.crisisgroup.org
وﺑﺴﺎیﺖ

ﮔﻠﻮﺑﺎل هﻮپ  -ﺵﺒﻜﻪ اﻣﻴﺪ هﺎﯼ ﺝﻬﺎﻧﯽ )(GHNI
ﭘﻴﺮیﺸﻴﺎ ﻻیﺖ ﺑﻮرﻧﯽ )رﺋﻴﺲ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٨٤٠ﺳﺮﮎ  ،٩ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،٦ﻋﻼواﻝﺪیﻦ ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٣٠٢٣
٠٧٥٢٠٠٣٢٩٦
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٧٨٤٣٩٢٩٥
pat.lightbourne@ghni.org
ایﻤﻴﻞ
www.ghni.org
وﺑﺴﺎیﺖ

ﮔﺮوﻩ ﺗﺤﻘﻴﻖ و دﻓﺎع از ﺡﻘﻮق ﺑﺸﺮ )(HRRAC
ﻧﺼﺮت ﻋﺼﻤﺘﯽ )ﻣﺸﺎور -ﻣﺪیﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻧﺸﺮیﺎت(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٢٥ﺳﺮﮎ  ،٤ﺳﺮﮎ ﺵﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ﺑﻼﺳﻢ )ﻃﺮف ﭼﭗ ﺳﺮﮎ ﻣﺴﺠﺪ
ﺣﻨﻈﻠﻪ( ،ﺵﻬﺮﻧﻮ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٥٢٠١٧٧٤٤
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٥٢٠١٧٧٣٣
٠٧٩٩٣٠١٠٨٣
nasrat.esmaty@afghanadvocacy.org.af
ایﻤﻴﻞ
hrrac@afghanadvocacy.org.af
www.afghanadvocacy.org.af
وﺑﺴﺎیﺖ
ﮔﺮوﻩ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﻣﺎﻳﻦ )(MAG
ﻧﻴﮑﻮﻻس هﻴﻮﺟﺲ )ﺁﻣﺮ ﭘﺮو�ﺮام هﺎﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
ﺳﺮﮎ  ،١٥کﻮﭼﻪ ) ٦ﻃﺮف ﭼﭗ( ،وزیﺮ اکﺒﺮ ﺧﺎن ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٦٠١١٧٣٦
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٣٨٩٥٨٢٨
Nicholas.hughes@maginternational.org
ایﻤﻴﻞ
Dave.turner@maginternational.org
www.maginternational.org
وﺑﺴﺎیﺖ
ﮔﺮﻳﻦ ﺳﺘﭗ )(GS
ﻧﻮراﻝﺤﻖ هﺎﺵﻤﯽ )ﺁﻣﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(

ﮔﻠﻮﺑﻞ راﻳﺘﺲ  -ﻣﺸﺘﺮ ﮐﻴﻦ ﺑﺮاﯼ ﻋﺪا ﻝﺖ )(GR
ﭘﻠﻴﺲ کﺎکﺲ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٢٠٠ﺳﺮﮎ  ،٣ﭼﻬﺎر راهﯽ اﻧﺼﺎرﯼ )ﻣﻘﺎﺑﻞ کﻠﻨﻴﮏ
)ﺟﺮﻣﻦ هﺎ( ،ﺵﻬﺮ ﻧﻮ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢١٨٣٩٩
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٧٧٥٣٩٥٥
٠٧٩٩٥٦٨٦٠٣
Phyllisc@globalrights.org
ایﻤﻴﻞ
eshaqf@globalrights.org
www.globalrights.org
وﺑﺴﺎیﺖ
ﮔﻮﻳﺘﻪ اﻧﺴﺘﻴﺘﻴﻮت ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﺁﻝﻤﺎن )(Goethe
اﻧﺎ ﺣﺒﺮهﺎرد )رﺋﻴﺲ(
ﺳﺮﮎ ﺵﺎﻩ ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺎزﯼ وات )ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻔﺎرت ﭼﻴﻦ( ،وزیﺮ اکﺒﺮ
ﺧﺎن ،کﺎﺑﻞ
٠٢٠٢١٠٥٢٠٠
ﺗﻠﻔﻮن
il@kabul.goethe.org
ایﻤﻴﻞ
www.goethe.de/kabul
وﺑﺴﺎیﺖ
ﻝﻮﯼ �ﺎرﻧﻮاﻝﯽ )(AGO
ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺤﻖ اﻝﮑﻮ )ﻝﻮﯼ �ﺎرﻧﻮال(
ﺗﺎیﻤﻨﯽ وات ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،١٠ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،کﺎﺑﻞ
٠٢٠٢٢٠٠٠١٧
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٩٠٩٤٠
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ﻓﮑﺲ
ایﻤﻴﻞ

٠٠٩٣٧٥٢٠٢٣٤٢١
L_saranwal@yahoo.com

ﺁﻝﺴﻮ -ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻓﻐﺎﻧﻬﺎﯼ ﻣﺘﺄﺛﺮاز ﻣﺎﻳﻦ )(ALSO
ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻣﻴﻨﯽ )رﺋﻴﺲ اﺟﺮایﯽ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،١١ﺳﺮﮎ ) ١٢ﻧﺰدیﮏ ﺁﻧﺘﻦ ام-ﺗﯽ( ،ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٣١٦٢٥٣
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٧٦١١٩١٦٤
info@afghanlandminesurvivors.org
ایﻤﻴﻞ
sulimanaminy@gmail.com
www.afghanlandminesurvivors.org
وﺑﺴﺎیﺖ
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮهﻨﮕﯽ  ،ﺁﻣﻮزﺵﯽ و اﺝﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن )(AWRC
ﻣﺮیﻢ رﺣﻤﺎﻧﯽ )ﻧﻤﺎیﻨﺪﻩ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
دﻩ ﻧﻮ دهﺒﻮرﯼ ،ﺳﺮﮎ )٣ﻣﻘﺎﺑﻞ هﻮﺗﻞ کﺎﺑﻞ ﺁریﺎﻧﺎ ،ﻧﺰدیﮏ ریﺎﺳﺖ
ﻋﻮدت ﻣﻬﺎﺟﺮیﻦ ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٣٦٢
٠٧٠٠٢٨٠١٧٩
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٢٠٣٠٥٦
٠٧٥٢٠١٢٩٥٨
awrc.kabul@ceretechs.com
ایﻤﻴﻞ
Awrc.finance@ceretechs.com
www.awrc.org.af
وﺑﺴﺎیﺖ
ﻣﺆﺳﺴﻪ هﻤﺪﺳﺘﯽ زﻧﺎن )(WAA
ﻓﻬﻴﻤﻪ کﺎکﺮ )رﺋﻴﺲ(
ﭼﻬﺎرراهﯽ ﺵﻬﻴﺪ ،ﺳﺮﮎ ﻝﻴﺴﻪ زرﻏﻮﻧﻪ ،ﺵﻬﺮ ﻧﻮ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٣٢٨٧٣٤
ﺗﻠﻔﻮن
waakbl@hotmail.com
ایﻤﻴﻞ
waa.afg@gmail.com
ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﭘﻮﻝﻴﺲ اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(EUPOL
ﺟﮑﺎ ﺳﺎوﻻیﻨﻦ )رﺋﻴﺲ هﻴﺎت اﻋﺰاﻣﯽ(
ﻣﮑﺮویﺎن  ،٣ﺳﺮﮎ ﺟﻼل اﺑﺎد ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٠٣٧١٢٠
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٣٩٩٠١٩٣
press.office@eupol-afg.eu
ایﻤﻴﻞ
ﻣﺎهﻨﺎﻣﻪ ﺧﺒﺮﯼ هﺰارﻩ ﺝﺎت )(HAN
ﻣﺤﻤﺪ یﻮﻧﺲ اﺧﺘﺮ )رﺋﻴﺲ(
دﻩ ﻣﺰﻧﮓ ،ﻣﻨﺰل اول ﻣﺤﺐ زادﻩ ﭘﻼزﻩ ،ایﺴﺘﮕﺎﻩ اول کﺎرﺗﻪ ﭼﻬﺎر
)ﻧﺰدیﮏ ﻝﻴﺴﻪ ﺵﻴﺮ ﺵﺎﻩ ﺳﻮرﯼ( ،کﺎﺑﻞ
177

ﺗﻠﻔﻮن
ایﻤﻴﻞ

٠٧٠٠٢٢٤٥٥٨
٠٧٧٦٣٩٣٢٠٢
yonos_akhtar@yahoo.com
ertebatteam@yahoo.com

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺡﻔﺎﻇﺖ از ﺡﻴﻮاﻧﺎت وﺡﺸﯽ )(WCS
دیﻮیﺪ ﻻوﺳﻦ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٥ﺳﺮﮎ  ،١ﺳﺮﮎ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ )ﻃﺮف راﺳﺖ( ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٨٩٨١٩٦٧
ﺗﻠﻔﻮن
٠٠٨٨٢١٦٥٥٥٨٢٦٠٧
٠٠٩٣٢٠٣١٥٣٤٥٦
ﻓﮑﺲ
ﻣﺠﻠﻪ ﺝﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ )(CSM
ﭘﺮﻧﻮ ﻧﺎدرﯼ )رﺋﻴﺲ(
ﻣﻘﺎﺑﻞ زایﺸﮕﺎﻩ ﻣﻼﻝﯽ ،ﺵﻬﺮ ﺁرا ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٩٧٤٧٠
ﺗﻠﻔﻮن
٠٢٠٢١٠١٦١٠
partaw@acsf.af
ایﻤﻴﻞ
ﻣﺠﻠﻪ زن اﻓﻐﺎن و ﺗﺠﺎرت )(AWT
ﻣﻴﻨﻪ ﺵﻴﺮزوﯼ )رﺋﻴﺲ(
کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٩٦٠١٤
ﺗﻠﻔﻮن
ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻼﻝﯽ )(Malalai
ﺟﻤﻴﻠﻪ ﻣﺠﺎهﺪ )رﺋﻴﺲ(
ﺳﺎﻝﻨﮓ وات )ﭘﻬﻠﻮﯼ کﻤﭙﻨﯽ رﺣﻴﻢ ﮔﺮدیﺰﯼ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻴﻨﻤﺎﯼ ﻣﻠﯽ(،
کﺎﺑﻞ
٠٧٧٧٢٧٢٧٣٦
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٨٦٢٧٢٧٣٦
malalai_magazine@yahoo.com
ایﻤﻴﻞ
ﻣﺪﻳﮑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن – ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺡﻤﺎﻳﺖ زﻧﺎن )(mA
ﺣﻤﻴﺮا اﻣﻴﺮﯼ رﺳﻮﻝﯽ )رﺋﻴﺲ(
ﺧﺎﻧﻪ ) ٦٠ﻋﻘﺐ ﺣﻮزﻩ  ١٠ﭘﻮﻝﻴﺲ( ﭼﻬﺎرراهﯽ ﺵﻬﻴﺪ ،ﺵﻬﺮ ﻧﻮ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢١١٤٥٦
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٨١٦٠٤٣٥
٠٧٠٠٢٣١٩٤٤
hameer-rasuli@medicamondiale.org
ایﻤﻴﻞ
Humaira_ameery@yahoo.com
www.medicamondiale.org
وﺑﺴﺎیﺖ
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ﻣﺮآﺰ اﻧﻜﺸﺎﻓﯽ و ﺗﺮﺑﻴﻮﯼ اﻓﻐﺎن )(AITM
ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻤﻮن )رﺋﻴﺲ ادارﯼ(
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺤﻤﺪیﻪ ،ﺳﺮﮎ اول کﺎرﺗﻪ ﭼﻬﺎر ،ﺟﻤﺎل ﻣﻴﻨﻪ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٣٣٤٣٧٠
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٠٧٨٩٣٧
٠٧٠٠٢٥٢١١٧
aitm786@yahoo.com
ایﻤﻴﻞ
ﻣﺮآﺰ ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ اﺻﻼح ﺝﻮارﯼ و ﮔﻨﺪم )(CIMMYP
ﺁر کﯽ ﺵﺮﻣﺎ )ﺁﻣﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ارﺗﺒﺎط(
ﺧﺎﻧﻪ  ،١٥٧کﻮﭼﻪ ) ٣ﻏﺮب ﭘﺎرﮎ ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن( ،کﺎرﺗﻪ ﭘﺮوان ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٥٢٩١
0٧٥٢٠٢٢٣٣٥
ﺗﻠﻔﻮن
pk.sharma@cgiar.org
ایﻤﻴﻞ
ﻣﺮآﺰ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺳﯽ  ،ﺁﯼ  ،ﺳﯽ )(CiC-ETC
ﺣﻤﻴﺪﯼ )ﻣﺸﺎور ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﻪ(
ﺧﺘﻢ ﺳﺮﮎ ﭼﻬﺎرراهﯽ ﺵﻬﻴﺪ )ﻧﺰدیﮏ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن اﻧﮕﻠﻴﺲ( ،ﻗﻠﻌﻪ
ﻣﻮﺳﯽ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٧٢٠٢٦٠٤٠
ﺗﻠﻔﻮن
admincic@neda.af
ایﻤﻴﻞ
suecic@neda.af
ﻣﺮآﺰ ﻣﻠﻯ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﺎﻝﻴﺴﻯ داﻧﺸﮕﺎﻩ آﺎﺑﻞ )(NCPR
ﺣﻤﻴﺪ اﷲ ﻧﻮر ﻋﺒﺎد )رﺋﻴﺲ(
داﻧﺸﮕﺎﻩ کﺎﺑﻞ ،ﺟﻤﺎل ﻣﻴﻨﻪ ،کﺎﺑﻞ
٠٢٠٢٥٠٠٣٩٠
ﺗﻠﻔﻮن
٠٢٠٢٥٠٠٣٩١
ncpr@ceretechs.com
ایﻤﻴﻞ
admin@ncpr.af
www.ncpr.af
وﺑﺴﺎیﺖ
ﻣﺮﮐﺰ اﻃﻼﻋﺎت و رﺳﺎﻧﻪ هﺎﯼ ﺡﮑﻮﻣﺖ )(GMIC
ﻋﺒﺪاﻝﺤﮑﻴﻢ ﻋﺎﺵﺮ )رﺋﻴﺲ(
ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺵﻮراﯼ وزیﺮان )ﻣﻘﺎﺑﻞ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ( ،ﺳﺮﮎ ﺵﺎﻩ
ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺎن ﻏﺎزﯼ وات ،ﭼﻬﺎرراهﯽ ﻣﻠﮏ اﺹﻐﺮ ،کﺎﺑﻞ
٠٢٠٢٣٠٢٨١٧
ﺗﻠﻔﻮن
info@gmic.gov.af
ایﻤﻴﻞ
www.gmic.gov.af
وﺑﺴﺎیﺖ
ﻣﺮﮐﺰ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺝﺘﻤﺎﻋﯽ—اﻗﺘﺼﺎدﯼ و ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻋﺎﻣﻪ
)(ACSOR Survey

ﻣﺖ ورﺵﻮ )رﺋﻴﺲ ادارﯼ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،١١٢ﺳﺮﮎ ﻝﮑﯽ ﻓﺎ یﻒ ،ﭼﻬﺎرراهﯽ ﺣﺎﺟﯽ یﻌﻘﻮب ،ﻧﺎﺣﻴﻪ
 ،١٠ﺵﻬﺮﻧﻮ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٣٢٨٧١٤
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٦٢٠٦٣٩
matthew.warshaw@acsor-surveys.com
ایﻤﻴﻞ
will.hayes@d3systems.com
www.acsor-surveys.com
وﺑﺴﺎیﺖ
ﻣﺮﮐﺰ اﻧﮑﺸﺎف ﺝﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ )(CSDC
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﻧﻴﺎزﯼ )ریﺲ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٣ﺳﺮﮎ اول )ﻋﻘﺐ ﺹﻔﺎ ﺳﻴﺘﯽ ﺳﻨﺘﺮ( ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،٤ﭼﻬﺎرراهﯽ
ﻝﺐ ﺟﺮ ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ١٠٣٥
٠٧٩٩٠٢٠٣٢٠
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٨١٩٨٣٣١
niazi@afghancsdc.org
ایﻤﻴﻞ
m_s_niazi@yahoo.com
www.afghancsdc.org
وﺑﺴﺎیﺖ
ﻣﺮﮐﺰ ﺁﻣﻮزش ﺡﻘﻮق ﺑﺸﺮ )(THRA
روﺵﻦ �ﻴﺮن )رﺋﻴﺲ(
اﭘﺎرﺗﻤﺎن  ،١ﺑﻼﮎ  ،١٠٣ﻣﮑﺮوریﺎن  ،٢کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ١٢٥
٠٧٠٠٢٨٦٧٧٤
ﺗﻠﻔﻮن
٠٢٠٢٣٠٢٧٢٤
roshan_sirran@yahoo.com
ایﻤﻴﻞ
rainbow_malal@yahoo.co.in
ﻣﺮﮐﺰ ﺁﻣﻮزﺵﯽ و ﺗﺮﺑﻴﻮﯼ زﻧﺎن ودﺧﺘﺮان ﺑﯽ ﺑﻀﺎﻋﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
)(ECW
ﻣﻠﻜﻪ ﻗﺎﻧﻊ )رﺋﻴﺲ(
ﺳﺮﮎ دﻓﺘﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﺳﺮﮎ ﻓﺮﻋﯽ دوم ،کﺎرﺗﻪ ﺳﻪ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٧٦٠٦٥
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣٢٣٣٠٩
ecw_afghanistan@yahoo.com
ایﻤﻴﻞ
arezo_qanih@yahoo.com
ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮاﯼ ﻣﺘﺸﺒﺜﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ )(CIPE
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻌﻴﻢ )رﺋﻴﺲ ﭘﺮوﮔﺮام(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٢ﺳﺮﮎ  ، ٢ﻧﺎ ﺣﻴﻪ  ،٣کﺎرﺗﻪ ﭼﻬﺎر ،کﺎﺑﻞ
٠٧٧٨٢١٠٨٥٣
ﺗﻠﻔﻮن
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ایﻤﻴﻞ
وﺑﺴﺎیﺖ

٠٧٠٠٢٩٥٣١٥
mnaim@cipe.org
mnasib@cipe.org
www.cipe.org.af/www.cipe.org

ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮاﯼ ﺡﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻳﻤﻮﮐﺮاﺳﯽ
)(ICHRDD
ﺽﻴﺎ ﻣﺒﻠﻎ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٤٦٧ﺳﺮﮎ  ،٤ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٦١٣٨٧٢١
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٥٢٠٤١٢١٦
٠٧٩٩٨٢٩٣٢٦
٠٠٨٨١٦٣٢٥١٥٣٧٠
٠٠٨٨١٦٣٢٥١٥٣٧١
ﻓﮑﺲ
amoballegh@dd-rd.af
ایﻤﻴﻞ
info@dd-rd.af
www.dd-rd.af
وﺑﺴﺎیﺖ
ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت زراﻋﺘﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﮏ )(ICARDA
ﺟﺎویﺪ رﺽﻮﯼ )ﺁﻣﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،١٦٥ﻧﺰدیﮏ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮج ﺑﺮق ،ﺣﺼﻪ اول،
کﺎرﺗﻪ ﭘﺮوان ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ١٣٥٥
٠٧٠٠١٩٥٥٢٣
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٢١٦٣٢٢
٠٧٩٩٢١٦٣٢٤
J.Rizvi@cgiar.org
ایﻤﻴﻞ
icardabox75@cgiar.org
www.icarda.org
وﺑﺴﺎیﺖ
ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺝﺘﻤﺎﻋﯽ )(SRI
ﻋﺰیﺰ ﺑﺨﺘﻴﺎرﯼ )رﺋﻴﺲ(
کﻮﺗﯽ ﺳﻨﮕﯽ)ﭘﻬﻠﻮﯼ رﺳﺘﻮراﻧﺖ ﺵﺎ هﻴﻦ( ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٧٣٨٩٥٢٦
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣٠١٢٤٨
social_researches@yahoo.com
ایﻤﻴﻞ
bakhtiari.aziz@gmai.com
ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻌﻠﻴﻤﯽ زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AWEC
ﺣﺴﻴﻨﻪ ﺹﺎﻓﯽ )رﺋﻴﺲ(
ﺧﺎﻧﻪ ) ١٢٢٨ﻣﻘﺎﺑﻞ وزارت ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻋﺎﻝﯽ( ،کﺎرﺗﻪ ﭼﻬﺎر ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٦٣٧٩٤
ﺗﻠﻔﻮن
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ایﻤﻴﻞ
وﺑﺴﺎیﺖ

safi@awec.info
hr.admin@awec.info
www.awec.info

ﻣﺮﮐﺰ ﺡﻤﺎﻳﺖ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﯼ ﻗﺮﺿﻪ هﺎﯼ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮاﯼ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
)(MISFA
کﺎ ﺗﺮیﻦ ﻓﻘﻴﺮﯼ )رﺋﻴﺲ ادارﯼ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،١٩٥کﻮﭼﻪ ﻋﺼﻤﺖ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺵﻬﺮ ﻧﻮ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٤٩٩٥٠٥
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٩٥٤٧٤
info@misfa.org.af
ایﻤﻴﻞ
jamil.danish@misfa.org.af
www.misfa.org.af
وﺑﺴﺎیﺖ
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻝﻌﺎت اﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﮏ ﮐﺎﺑﻞ )(KCSS
وﻝﯽ اﷲ رﺣﻤﺎ ﻧﯽ )رﺋﻴﺲ اﺟﺮاﺋﯽ(
ﭘﻞ ﺳﺮخ ،کﺎرﺗﻪ ﺳﻪ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٤٠٠٠٠٧٧
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٥٢٠٩١٣٦٤
rahmani@kabulcenter.org
ایﻤﻴﻞ
hussieni@kabulcenter.org
www.kabulcenter.org
وﺑﺴﺎیﺖ
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻝﻌﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(RCSA
اﺣﻤﺪ اﷲ ﻧﻮیﺪ )ﻣﻌﺎون رﺋﻴﺲ(
ایﺴﺘﮕﺎﻩ ﺁﺧﺮ داﻧﺸﮕﺎﻩ کﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٨١٤٠٢٢
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٥٢٠١١٢٥٠
aanawid@yahoo.com
ایﻤﻴﻞ
a.naveed@rscaf.org
www.rscaf.org
وﺑﺴﺎیﺖ
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ و ﻓﺮهﻨﮕﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  -ﺁﻳﻨﻪ )(AINA
ﺑﺮاﺟﺶ ورﻣﺎ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٢١ﭼﻬﺎرراهﯽ ﺵﻬﻴﺪ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،١٠ﺵﻬﺮ ﻧﻮ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٣٨٩٥٥
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣٣٣٨٨٨
٠٧٩٩٨٢٩٨٠٨
bkverma100@hotmail.com
ایﻤﻴﻞ
www.ainaworld.org
وﺑﺴﺎیﺖ

آدرس ها و تماس ها

ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن درداﻧﺸﮕﺎﻩ ﮐﺎﺑﻞ )(ACKU
ﻧﻨﺴﯽ دوﭘﺮﯼ )رﺋﻴﺲ(
کﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎﻩ کﺎﺑﻞ ،ﺟﻤﺎل ﻣﻴﻨﻪ ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٣٣٥
٠٧٠٠٨٩٨٤٣٤
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٨١٤١٥
shaakib@acku.edu.af
ایﻤﻴﻞ
www.acku.edu.af
وﺑﺴﺎیﺖ
ﻣﺮﮐﺰ هﻨﺮهﺎﯼ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(CCAA
رهﺮوﻋﻤﺮ زاد )ریﺌﺲ(
کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٠٢٩١٩٤
ﺗﻠﻔﻮن
info@ccaa.org.a
ایﻤﻴﻞ
r_omarzad@yahoo.com
www.ccaa.org.af
وﺑﺴﺎیﺖ
ﻣﺮﮐﺰﭘﺎﻝﻴﺴﯽ واﻧﮑﺸﺎف ﺑﺸﺮﯼ )(CPHD
ﺧﻮږﻩ کﺎک� )هﻢ ﺁهﻨﮓ کﻨﻨﺪﻩ ﭘﺮوژﻩ(
داﻧﺸﮕﺎﻩ کﺎﺑﻞ ،ﺟﻤﺎل ﻣﻴﻨﻪ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٨٨١٥٩٧١
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٧١٩٤٢٧٢
Khwaga.kakar@undp.org
ایﻤﻴﻞ
habibullah.wahidi@undp.org
www.cphd.af
وﺑﺴﺎیﺖ
ﻣﺮﮐﺰﺗﻌﺎون اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(CCA
ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﺣﻤﺪﯼ )رﺋﻴﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٩٨ﺳﺮﮎ اﻝﻒ کﻮﭼﻪ ﻓﺎﺗﺤﻪ ﺧﺎﻧﻪ زﻧﺎﻧﻪ ،کﺎرﺗﻪ ﭼﻬﺎر ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٢٦
٠٧٠٠٢٩٤٦٩٣
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣٣١٢٥١
ccakabul@hotmail.com
ایﻤﻴﻞ
ahmadi.cca@gmail.com
www.cca.org.af
وﺑﺴﺎیﺖ
ﻣﺮﮐﺰﺝﺎﭘﺎن ﺑﺮاﯼ ﺝﻠﻮﮔﻴﺮﯼ از ﻣﻨﺎزﻋﻪ )(JCCP
ﺣﻴﺎﺵﯽ یﻮﺗﺎکﺎ )ﻧﻤﺎیﻨﺪﻩ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،١٤٥ﭼﻬﺎر راهﯽ ﺵﻬﻴﺪ ،ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٠٢٩٦٨٤
ﺗﻠﻔﻮن
٠٠٨٧٣٧٦٣٠٥٢٦٥٠
ﻓﮑﺲ
kabul@jccp.gr.jp
ایﻤﻴﻞ

وﺑﺴﺎیﺖ

www.jccp.gr.jp

ﻣﺮﮐﺰﺻﺤﯽ و اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﺑﺮاﯼ زﻧﺎن اﻓﻐﺎن )(HDCAW
ﻗﺪﺳﻴﻪ ﻣﺠﻴﺪ یﺎر )رﺋﻴﺲ اﺟﺮاﺋﯽ(
ﺳﺮﮎ اول ﻣﺴﺠﺪ ﺣﻨﻈﻠﻪ ،ﺵﻬﺮ ﻧﻮ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٨٢٢٠٦٠٠
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٤٩٨٩٧٩
٠٧٩٧٤٧٤٨٥٧
hdcaw1994@yahoo.com
ایﻤﻴﻞ
hdcaw1994@gmail.com
ﻣﺮﮐﺰهﻢ ﺁهﻨﮕﯽ ﻣﺎﻳﻦ ﭘﺎآﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮاﯼ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
)(UNMACCA
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻴﺪر رﺽﺎ )رﺋﻴﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(
ﭼﻬﺎرراهﯽ ﺹﺪارت ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٥٢٠
٠٧٠٠٣٩٢١٨٤
ﺗﻠﻔﻮن
haider.reza@macca.org.af
ایﻤﻴﻞ
<<haider.reza@macca.org.af
www.macca.org.af
وﺑﺴﺎیﺖ
ﻣﺴﺎﻋﺪت هﺎﯼ ﻓﺰﻳﻮﺗﺮاﭘﯽ و اﺡﻴﺎﯼ ﻣﺠﺪد ﺑﺮاﯼ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(PARSA
یﺎﺳﻴﻦ ﻓﺮیﺪ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻣﺮﺳﺘﻮن کﺎﺑﻞ ،ﺳﺮﮎ اﻓﺸﺎر ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٠٢٠٥٨٨
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٨٤٢٨٦
٠٧٩٨١٥٤٣٦٦
mgustav@mac.com
ایﻤﻴﻞ
yasinfarid_2006@yahoo.com
www.afghanistan-parsa.org
وﺑﺴﺎیﺖ
ﻣﺸﺎرآﺖ ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﺗﻨﺴﺘﺎن )(MM
ﺣﺒﻴﺐ ﻧﺎﺹﺮﯼ )رﺋﻴﺲ ﺳﮑﺮﺗﺮیﺖ(
ﻝﺐ ﺟﺮ )ﭘﻬﻠﻮﯼ ﻣﮑﺘﺐ ﻧﺴﻮان ﺳﻴﺪال ﻧﺎﺹﺮﯼ( ،ﺧﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٥٧٠٢٣١
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩١١٠٠٧٠
Habib_naseri@hotmail.com
ایﻤﻴﻞ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺮاﯼ ﺗﻌﻠﻴﻢ وﺗﺮﺑﻴﻪ اﻃﻔﺎل در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(PECA
ﺳﺎﻧﺘﻮاﻧﺎ داس ﮔﻮﭘﺘﺎ )رﺋﻴﺲ اﺟﺮاﺋﯽ اﻓﺘﺨﺎرﯼ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٢٢ﺳﺮﮎ ﮔﺬرﮔﺎﻩ ،کﺎرﺗﻪ ﭼﻬﺎر ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٦٩٣٤٦٧٤
ﺗﻠﻔﻮن
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ایﻤﻴﻞ
وﺑﺴﺎیﺖ

٠٧٩٦٩٣٤٦٧٤
٠٧٥٢٠٦٠٠٤٤
santwana@hotmail.com
masoodnekyar@yahoo.com
www.afghanmodelschool.org

ﻣﺸﺎورﻳﻦ ﺗﺨﻨﻴﻜﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(ATC
آﻔﺎیﺖ اﷲ اﺑﻼغ )رﺋﻴﺲ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٨کﻮﭼﻪ ) ٣ﻃﺮف ﭼﭗ( ،ﺳﺮﮎ ) ١٣ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻔﺎرت
ﺗﺮکﻤﻨﺴﺘﺎن( وزیﺮ اکﺒﺮ ﺧﺎن ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٧٨٢٦١
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٨٨٢٢٨١١١
٠٧٧٦٦٦٥٥٥٠
atc@atcafghanistan.org
ایﻤﻴﻞ
eblaghk@atcafghanistan.org
www.atcafghanistan.org
وﺑﺴﺎیﺖ
ﻣﺸﺘﺮﮐﻴﻦ ﺧﺪﻣﺎت هﻮا ﻧﻮردﯼ و ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ )(Pactec
ﺟﻴﻢ کﻴﭻ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
�ﺬﺵﺘﻪ از د ﻓﺘﺮ کﻤﻴﺴﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﺳﺮﮎ اول ،ﺧﺎﻧﻪ اول
)ﻃﺮف راﺳﺖ( ،ﭘﻞ ﺳﺮخ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٣١٨٧٢٨
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣٠٠٨٣٧
٠٠٨٨٢١٦٥٤٢٦١٠٤٤
ﻓﮑﺲ
bookingkbl@pactec.net
ایﻤﻴﻞ
www.pactec.org
وﺑﺴﺎیﺖ
ﻣﻌﺎوﻧﻴﺖ داﻧﻤﺎرﮎ ﺑﺮاﯼ ﺑﺎزﺳﺎزﯼ و ﺁﻣﻮزش ﺗﺨﻨﻴﮑﯽ اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ
)(DAARTT
اوکﻨﻴﻦ ﭘﺮﺟﺎ )ﺁﻣﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٥ﺳﺮﮎ  ،٨ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ١٦٩٩
٠٧٥٢٠٠٤٤١٤
ﺗﻠﻔﻮن
daartt@daartt.org
ایﻤﻴﻞ
westergaard@daartt.org
www.daartt.org
وﺑﺴﺎیﺖ
ﻣﻮ ﺳﺴﻪ ﺡﻔﻆ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺎغ ﺑﺎﺑﺮ )(BBT
اﻣﺎن اﷲ ﺹﺎﺣﺒﺰادﻩ )رﺋﻴﺲ(
ﮔﺬرﮔﺎﻩ ،ﺑﺎغ ﺑﺎﺑﺮ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،٧کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٢٦٤٣١
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣٠٥٩٠٤
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ایﻤﻴﻞ

Amanullahsahibzada@hotmail.com

ﻣﻮﺳﺲ ﺝﯽ اچ  ،ﺑﯽ  ،اس )(JHSPH
کﻴﻬﺎن ﻧﺎﻃﻖ )رﺋﻴﺲ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،١١١ﺳﺮﮎ ) ٣ﭘﻬﻠﻮﯼ کﻠﻨﻴﮏ ﺟﺮﻣﻦ هﺎ( ،اﻧﺼﺎرﯼ وات،
ﺵﻬﺮ ﻧﻮ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٠٥٩١٥٢
ﺗﻠﻔﻮن
knatiq@jhsph.edu
ایﻤﻴﻞ
www.jhsph.edu
وﺑﺴﺎیﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و ﺗﻌﻠﻴﻤﯽ ﺑﺮاﯼ زﻧﺎن اﻓﻐﺎن )(AWSE
ﮔﻠﺜﻮم ﺳﺘﺎرزﯼ )رﺋﻴﺲ اﺟﺮاﺋﯽ(
ﺳﺮﮎ ﻣﻴﺪان هﻮایﯽ ،ﻗﻠﻌﻪ ﺧﻴﺎط ،ﻣﻨﺰل ﺳﻮم ﻣﮑﺘﺐ ﺧﺼﻮﺹﯽ ﻣﺮیﻢ،
کﻮﭼﻪ کﻠﻨﻴﮏ ،ﺑﯽ ﺑﯽ ﻣﻬﺮو ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٣٢٦١٣٢
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩١٨٨٧٦٢
awse_g@yahoo.com
ایﻤﻴﻞ
awhca_g06@yahoo.com
www.awse.org.af
وﺑﺴﺎیﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻃﻔﺎل ﺝﻨﮓ زدﻩ هﺎﻝﻨﺪ )(WCH
کﺘﯽ او ﮔﺮدﯼ )ﻧﻤﺎیﻨﺪﻩ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
ﺳﺮﮎ  ،٨ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٤٢٥٦٢٠
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٧٢٠٦٧٠٧٤
info.kabul@warchild.nl
ایﻤﻴﻞ
www.warchild.nl
وﺑﺴﺎیﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻃﻔﺎل در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ )(CiC
ﺗﻴﻤﻮرﺵﺎﻩ ادیﺐ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
ﭼﺎرراهﯽ ﺗﺎیﻤﻨﯽ )ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺰل ﺁﻏﺎ ﺳﻴﺪ ﻧﺎدرﯼ( ،کﺎﺑﻞ
0772026040
ﺗﻠﻔﻮن
cdcic@ceretechs.com
ایﻤﻴﻞ
omcic@ceretechs.com
www.childrenincrisis.org.uk
وﺑﺴﺎیﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻋﻤﺎر ﻣﺠﺪد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(RAFA
اﻧﺠﻨﻴﺮ ﻋﺒﺪاﻝﺮﺵﻴﺪ ﻏﻴﺎﺙﯽ )رﺋﻴﺲ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٣٠٥ﺳﺮﮎ  ،٤ﺗﺎیﻤﻨﯽ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٧٧١٢٤
ﺗﻠﻔﻮن
rafa_org@yahoo.com
ایﻤﻴﻞ

آدرس ها و تماس ها

ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻓﺮاﻳﻦ )(AFRANE
ﺟﻮﻝﯽ رﻓﺮس )رﺋﻴﺲ هﻴﺌﺖ اﻋﺰاﻣﯽ(
ﺳﺮﮎ  ،٧ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ١٢١٦
٠٧٩٧٣٩٥٥٣٨
ﺗﻠﻔﻮن
afrane.kaboul@gmail.com
ایﻤﻴﻞ
pedagogie.afrane@gmail.com
www.afrane.asso.fr
وﺑﺴﺎیﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻓﻐﺎن اﻳﺪ )(Afghanaid
ﻓﺮﺣﺎﻧﻪ ﻓﺎروﻗﯽ  -اﺳﺘﺎکﺮ )رﺋﻴﺲ ادارﯼ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٩٤ﺳﺮك ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺣﺼﻪ دو کﺎرﺗﻪ ﭘﺮوان ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٦٠٦٦
٠٧٩٩٣١٠٤٩٨
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٨٩٣٠٦٢٧
٠٧٩٩٣٠٩٣٧٣
٠٠٨٨٢١٦٨٤٤٠١٤٠
ffstocker@afghanaid.org.uk
ایﻤﻴﻞ
asalman@afghanaid.org.uk
www.afghanaid.org.uk
وﺑﺴﺎیﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ اآﺴﻔﺎم ﺝﯽ ﺑﯽ )(Oxfam GB
ﻣﺎﻧﻮهﺮ ﺵﻨﻮﯼ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٣٩٨ﺳﺮﮎ  ،١ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،١٠ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٦٨١
٠٧٩٨٤١٣٨٦٨
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩١٠٩٧٦٨
٠٢٠٢٢٠٣٦١٣
٠٠٨٨٢١٦٨٤٤٤٥٠٠٧
mshenoy@oxfam.org.uk
ایﻤﻴﻞ
oxfamkbl@oxfam.org.uk
www.oxfam.org.uk
وﺑﺴﺎیﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ اآﺸﻦ اﻳﺪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(ActionAid
ﮔﺎیﻦ ﺑﻬﺎدرادیﮑﺎرﯼ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٤١٩/٩٩ﺳﺮﮎ ﺵﻔﺎﺧﺎﻧﻪ وهﺎج )ﺳﺮﮎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻝﻴﺴﻪ ﻧﺎدرﯼ(ﻩ،
ﺣﺼﻪ اول کﺎرﺗﻪ ﭘﺮوان ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٠٤٣٦٥٦
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٧٠٧٥٩٧٩
٠٧٩٩٧٥٨٦٨٧
٠٢٠٢٢٠٣٧٥٦
ﻓﮑﺲ
gb.adhikari@actionaid.org
ایﻤﻴﻞ

وﺑﺴﺎیﺖ

Zarrena.Vasquez@actionaid.org
www.actionaidafg.org

ﻣﻮﺳﺴﻪ اآﺸﻦ ﻓﻴﻢ )(ACF
ﺵﺎﺵﻮات ﺳﺎراف )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
ﺳﺮﮎ ﻣﺴﺠﺪ هﺮاﺗﯽ )ﻧﺰدیﮏ ﺗﻌﻤﻴﺮ اﺗﺼﺎﻻت( ،ﺵﻬﺮ ﻧﻮ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٥٦٦١٢٨
ﺗﻠﻔﻮن
hom@af.missions-acf.org
ایﻤﻴﻞ
kabul@af.missions-acf.org
www.actioncontrelafaim.org
وﺑﺴﺎیﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ اﮐﺴﻔﺎم ﻧﻮﻳﺐ )(Oxfam Novib
ﻧﻴ�ﯽ ﺑﺎر�ﻮا )ﺁﻣﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،١١٤١ﺳﺮﮎ  ،٥ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٦٨١
٠٧٩٦٠١٠٠٤٥
ﺗﻠﻔﻮن
neeti.bhargava@oxfamnovib.nl
ایﻤﻴﻞ
www.oxfamnovib.nl
وﺑﺴﺎیﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ام اس دﯼ )(MSD
کﻴﻦ ایﺴﺮ )رﺋﻴﺲ(
ﺧﺎﻧﻪ ) ٧٥ﻋﻘﺐ ﻝﻴﺴﻪ ﻏﺎزﯼ( ،ﺟﻤﺎل ﻣﻴﻨﻪ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٧٨٣٨٨٩٥
ﺗﻠﻔﻮن
info@msdev.org
ایﻤﻴﻞ
www.msdev.org
وﺑﺴﺎیﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻣﺪاد ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ )(RI
ﻣﺎرکﻮ اویﺘﯽ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٤٦ﺑﻴﻦ ﺳﺮﮎ ٥و ) ٦ﻋﻘﺐ ﺑﺮج ﺑﺮق کﻠﻮﻝﻪ ﭘﺸﺘﻪ( ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،٤
کﻠﻮﻝﻪ ﭘﺸﺘﻪ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٧٧٢٨٧٦٥٥
ﺗﻠﻔﻮن
marco.aviotti@ri.org
ایﻤﻴﻞ
www.ri.org
وﺑﺴﺎیﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﺘﺸﺎراﺗﯽ اﻣﺮﻳﮑﺎ )(ABCNews
ﻧﻴﮑﻮﻻس ﺵﻴﻔﺮیﻦ )راﭘﻮرﺗﺮ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،١٠٢٤ﺳﺮﮎ  ،١٥کﻮﭼﻪ ) ٦ﻃﺮف ﭼﭗ( ،ﺵﻴﺮﭘﻮر ،ﺵﻬﺮ ﻧﻮ،
کﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٥٦٩٦٩٢
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٦٦٣٠٣٨٠
٠٧٠٠٣٠٠٤٥٦
aleem.agha@abc.com
ایﻤﻴﻞ
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وﺑﺴﺎیﺖ

nicholas.s.schifrin@abc.com
www.abcnews.com

ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﻜﺸﺎف اﺝﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(ACDO
ﮔﻞ واﻋﻆ کﺰر )رﺋﻴﺲ اﺟﺮاﺋﯽ(
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻝﻴﺴﻪ ﺗﺎﺟﻮر ﺳﻠﻄﺎﻧﻪ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،٤ﭼﻬﺎرراهﯽ ﺳﺮﺳﺒﺰﯼ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٨١٩٩١
ﺗﻠﻔﻮن
acdo1232003@yahoo.com
ایﻤﻴﻞ
ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﻜﺸﺎﻓﯽ ﺳﻨﺎﻳﯽ )(SDO
راز ﻣﺤﻤﺪ دﻝﻴﻠﯽ )رﺋﻴﺲ اﺟﺮاﺋﯽ(
ﺳﺮﮎ  ،٩ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٧٣
٠٧٠٠٢٢٠٦٣٨
ﺗﻠﻔﻮن
٠٢٠٢٢٠١٦٩٣
٠٧٥٢٠٢١٤٢٩
dalili_kabul@hotmail.com
ایﻤﻴﻞ
sdokabul@gmail.com
www.sanayee.org.af
وﺑﺴﺎیﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﻜﺸﺎﻓﯽ اﻓﻐﺎان )(ADA
ﻋﺼﻤﺖ اﷲ ﺣﻴﺪرﯼ )ﻣﻌﺎون رﺋﻴﺲ ادارﯼ(
ﺧﺎﻧﻪ  ٢٦٤و  ،٢٦٥دریﺎﯼ کﺎﺑﻞ ﺳﺮﮎ ﺑﺎﻧﮏ ،ﭘﻞ ﺳﺮخ ،کﺎرﺗﻪ
ﭼﻬﺎر ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ١٩٩
٠٧٩٩٥٦٦٩٠٢
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣٢٩٦٦٤
٠٧٠٠٣٢٩٢٩١
٠٧٧٦١٠٠١٧٠
ﻓﮑﺲ
ada.headoffice@ada.org.af
ایﻤﻴﻞ
www.ada.org.af
وﺑﺴﺎیﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﮑﺸﺎف دهﺎت و ﺻﻠﺢ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(ARDPO
ﺳﻴﻼب وزیﺮﯼ
ﺳﺮﮎ ﻣﻄﺒﻌﻪ ) ﻣﻘﺎﺑﻞ رﺳﺘﻮراﻧﺖ اﺳﺘﺒﻮل( ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٤٤٥
٠٧٠٠١٩٣٥٤٠
ﺗﻠﻔﻮن
ardp.org@gmail.com
ایﻤﻴﻞ
ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﮑﺸﺎف و ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ )(DAO
ﺣﺎﺟﯽ ﻋﻤﺮاﺧﺎن ﻣﻨﻴﺐ )رﺋﻴﺲ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٩٢٤ﺳﺮﮎ  ،١١ﺗﺎیﻤﻨﯽ ،کﺎﺑﻞ
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ﺗﻠﻔﻮن
ایﻤﻴﻞ
وﺑﺴﺎیﺖ

٠٧٠٠٦٠٠٩٦٠
٠٧٥٢٠٢٤٥٢٥
director@daoafghanistan.org
admin@daoafghanistan.org
www.daoafghanistan.org

ﻣﻮﺳﺴﻪ اﯼ ،ﺳﯽ ،ﺁﯼ )(ECI
ﻓﺪریﮏ ﻓﺎن ﺣﮑﻤﻦ )رﺋﻴﺲ ﺳﺎﺣﻮﯼ(
ﺧﺎﻧﻪ ،G 16ﺳﺮﮎ اول ،کﺎرﺗﻪ ﭼﻬﺎر ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٧٣٢٩٧١٧
ﺗﻠﻔﻮن
heckmanv@ec-int.org
ایﻤﻴﻞ
ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻳﮑﻮل اﮐﺴﺲ )(EA
اﻧﻮر ﺟﻤﻴﻠﯽ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٥٨٩ﺳﺮﮎ  ٨ﺗﺎیﻤﻨﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ١٤٤٩
٠٧٩٩٨٦٨٤٤٣
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٢٢٠٠٨٨٩
ajamili@equalaccess.af
ایﻤﻴﻞ
anwarjamili@gmail.com
www.equalaccess.org
وﺑﺴﺎیﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺎزﺗﻮاﻧﯽ و ﭘﻴﻐﺎم رﺳﺎﻧﯽ ﻣﻌﻠﻮﻝﻴﻦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(ORMDA
ﻣﺤﻤﺪ اﻣﻴﻦ ذکﯽ )ﺵﺨﺺ ارﺗﺒﺎﻃﯽ(
ﺳﺮﮎ  ،١٠ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٨٥٤٧٠
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٩٠٩٥٩٠
٠٧٠٠٤٨٠٠٠٩
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺎزﺳﺎزﯼ و اﺡﻴﺎ ﻣﺠﺪد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  -ﻓﻼح )(ARRAF
ﻋﺒﺪ اﻝﻮدود ﺣﺎذق )رﺋﻴﺲ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٨٤٠ﺳﺮك  ،٧ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٢٨٩
٠٧٧٧٦٩٨٠٦٩
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٧٢٢٨٩٠٤
arrafafg@yahoo.com
ایﻤﻴﻞ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺎزﺳﺎزﯼ و اﻧﻜﺸﺎﻓﯽ ﺁﻣﻮ )(ARD
ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ )رﺋﻴﺲ(
ﺳﺮﮎ ﭼﻬﺎرم )ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺎﻧﮏ ﺗﻴﻞ( ،ﺗﺎیﻤﻨﯽ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٧٧٣٧٧
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٩٠٨٦١

آدرس ها و تماس ها

ایﻤﻴﻞ

engnazer_ard@yahoo.com

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻨﻴﺎد ﺻﻠﺢ )(RoP
زَﮎ ﻝﻴﺎ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
ﺳﺮﮎ کﺎرﺗﻪ ﭼﻬﺎر )ﻧﺰدیﮏ ایﺴﺘﮕﺎﻩ ﺗﺨﻨﻴﮏ( ،کﺎرﺗﻪ ﭼﻬﺎر ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٤٦٧٧٢١٢
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٤٠٣٢٤٨
٠٧٩٩٣١٣٥٤٧
zach@rootsofpeace.org
ایﻤﻴﻞ
gary@rootsofpeace.org
www.rootsofpeace.org
وﺑﺴﺎیﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﯽ ﺗﺤﺮﮎ )(MOVE
داکﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻝﻤﻠﻮﮎ ﺧﻠﻴﻠﯽ )رﺋﻴﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٣٥٣کﻮﭼﻪ  ،٢ﺳﺮﮎ دهﺒﻮرﯼ ،کﻮﺗﻪ ﺳﻨﮕﯽ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢١٢٠٥٠
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٨٤٥٥٥٤٧
٠٧٩٩٣٥٣٥٠٥
movewelfare@yahoo.com
ایﻤﻴﻞ
sear_akber@yahoo.com
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ ﺝﻮهﺎﻧﻴﺘﺮ )(JIA
ﺳﺮدار ﺟﻬﺎﻧ�ﻴﺮ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
ﺧﺎ ﻧﻪ  ،١١٥ﺳﺮﮎ ) ٢ﻧﺰدیﮏ ﺳﻔﺎرت ازﺑﮑﺴﺘﺎن( ،کﺎرﺗﻪ ﺳﻪ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٧١٣٨٩٠٨
ﺗﻠﻔﻮن
sarder.jahangir@thejohanniter.org
ایﻤﻴﻞ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ زﻧﺎن ﺑﺮاﯼ زﻧﺎن )(WWI
ﺳﻮیﺘﺎ ﻧﻮرﯼ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،١٧١ﺳﺮﮎ  ،٤ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٠٦٨٠٣
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٧٥٩٧٦٥٦٧
snoori@womenforwomen.org
ایﻤﻴﻞ
info@wwiafghanistan.org
www.womenforwomen.org
وﺑﺴﺎیﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ ﺳﻮزو )(SOZO
ﻋﺒﺪاﻝﻮکﻴﻞ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺰادﻩ )رﺋﻴﺲ داﺧﻠﯽ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٢٣ﺳﺮﮎ  ،٥ﺗﺎیﻤﻨﯽ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٥٢٠٠١١٢٠
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٠٢١٧٦٦
wakil@sozointernational.org
ایﻤﻴﻞ

وﺑﺴﺎیﺖ

khan@sozointernational.org
www.sozointernational.org

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ ﮔﻮد ﻧﺎﻳﺒﺮز  -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(GNI
ﻝﯽ ﺑﻴﺎﻧﮕﻬﯽ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
ﺧﺎ ﻧﻪ  ،١٦٤ﺳﺮك اول ﺑﻬﺎ رﺳﺘﺎ ن ،کﺎرﺗﻪ ﭘﺮوان ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٥٧٧٤
٠٧٩٩٣٥٥٣٩٢
ﺗﻠﻔﻮن
kabulgni@hotmail.com
ایﻤﻴﻞ
mazinga@goodneighbors.org
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ ﻣﺮﺳﯽ ﮐﺎرﭘﺲ )(MC
کﺮﺳﺘﻴﻨﺎ ﻣﺎﻝﮕﻦ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
کﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٢١٨٨٩٤
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣٩٩٥٨٢
cmulligan@af.mercycorps.org
ایﻤﻴﻞ
smohammad@af.mercycorps.org
www.mercycorps.org
وﺑﺴﺎیﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ هﻨﺪﻳﮑﭗ )(HI
اروﻧﺪ داس )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٥٤٨ﺳﺮﮎ  ،٥ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٩١٤٩٦٤٢
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٨٥٣٣٠٩٢٧
٠٧٠٥٤٦٨٦١٨
٠٠٨٨٢١٦٢١٠١٤٠٥١
cdafgha@hiafgha.org
ایﻤﻴﻞ
supservcoordo@hiafgha.org
www.handicap-international.org
وﺑﺴﺎیﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ ﺧﻴﺮﻳﻪ و دوﺳﺘﯽ ﺝﺎﭘﺎن )(JIFF
داکﺘﺮ اﺹﻐﺮ اﺣﻤﺪ یﺎر )رﺋﻴﺲ(
ﺳﺮﮎ داراﻻﻣﺎن )ﻧﺰدیﮏ ﺳﻔﺎرت روﺳﻴﻪ( ،ایﻮب ﺧﺎن ﻣﻴﻨﻪ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٧٦٧٦٥
ﺗﻠﻔﻮن
jiff_kbl@yahoo.com
ایﻤﻴﻞ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ ﮐﯽ ﻳﺮ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(CARE
ﺑﺮایﻦ کﺎواﻧﮓ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
ﭼﻬﺎرراهﯽ ﺣﺎﺟﯽ یﻌﻘﻮب ،ﺳﺮﮎ ﭘﺎرﮎ )ﻧﺰدیﮏ ﻣﺴﺠﺪ ﺣﻨﻈﻠﻪ(،
ﺵﻬﺮ ﻧﻮ ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٤٣٣
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ﺗﻠﻔﻮن

ﻓﮑﺲ
ایﻤﻴﻞ
وﺑﺴﺎیﺖ

٠٢٠٢٢٠١٠٩٨
٠٢٠٢٢٠١١٠١
٠٧٠٠٢٢٤٦٠٧
٠٠٨٧٠٧٦٢٢١٢٦٣٠
٠٠٩٣٢٠٢٢٠٣٦١٠
afghan@care.org
brian.cavanagh@af.care.org
www.care.org.af

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ ﻣﺮﻳﺴﺘﻮﭘﺲ  -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(MSI
ﻓﺮهﺎد ﺟﺎویﺪ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٢٢٠ﺳﺮﮎ  ،٤ﺟﺎدﻩ ﺣﺎﺟﯽ ﻣﻼ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،٦کﺎرﺗﻪ ﺳﻪ ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٥٨٥٨
٠٧٩٩٣٢٩٠٩٢
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٨٧٨٨٩٥٠٠
٠٧٨٤٢٩٩٨٦١
٠٧٧٥١٠١٠٢٠
ﻓﮑﺲ
pd@msi-afg.org
ایﻤﻴﻞ
admin@msi-afg.org
www.mariestopes.org
وﺑﺴﺎیﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺻﺤﯽ )(AMI
کﺎریﻦ ﺑﺘﻤﭙﺲ )رﺋﻴﺲ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٤٣ﺳﺮﮎ  ،١ﺣﺼﻪ اول ،کﺎرﺗﻪ ﭘﺮوان ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٧٤٧
٠٧٧٩٩٠٠٧٨١
ﺗﻠﻔﻮن
Kabul.hom@amifrance.org
ایﻤﻴﻞ
www.amifrance.org
وﺑﺴﺎیﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﭘﯽ ﺁر ﺑﯽ )(PRB
اﻧﺠﻨﻴﺮ ﻧﻮر ﺣﺴﻴﻦ )ﺁﻣﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ/ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ریﺎﺳﺖ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٣٠٠ایﺴﺘﮕﺎﻩ ﺑﺮج ﺑﺮق ،کﻠﻮﻝﻪ ﭘﺸﺘﻪ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٨٠٩٩٥
ﺗﻠﻔﻮن
٠٢٠٢٢٠٠٠١٢
٠٧٩٩٤١٩٧٠٠
٠٠٩٣٢٠٢٢٠٠٠١٢
ﻓﮑﺲ
prbkabul@hotmail.com
ایﻤﻴﻞ
Kabul@prb.org.af
www.prb.org.af
وﺑﺴﺎیﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻓﮑﺮ )(FPRO
ﻋﺒﺎس ﭘﺎیﻨﺪﻩ ﻧﻴﮏ )ریﺌﺲ(
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کﺎرﺗﻪ ﭼﻬﺎر ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٥٦٨٦٢١٦
ﺗﻠﻔﻮن
fekerpro@gmail.com
ایﻤﻴﻞ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺮوﮐﻴﻴﺮ )(Trocaire
ﻣﺎﺗﻴﻮ ﮔﺮﯼ )ﻧﻤﺎیﻨﺪﻩ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٣٤ﺳﺮﮎ  ،٤ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،١٠ﺗﺎیﻤﻨﯽ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٧٢٠٩٦٧٦
ﺗﻠﻔﻮن
٠٠٨٨٢١٦٥٢٠١٩٧٢٥
mgray@trocaire.ie
ایﻤﻴﻞ
www.trocaire.org
وﺑﺴﺎیﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻌﻠﻴﻤﯽ ارﺗﻘﺎﯼ ﻇﺮﻓﻴﺖ هﺎﯼ ﻧﻮر )(NECDO
ﺟﻤﻴﻠﻪ اﻓﻐﺎﻧﯽ )رﺋﻴﺲ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٢٥٩ﺳﺮﮎ ) ٤ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﺘﺮ ﺗﻠﻮیﺰون ﺳﺒﺎ( ،کﺎرﺗﻪ ﺳﻪ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٣٣٧٦٦٧
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٨٢٤٥٧٠
nec_en2001@yahoo.com
ایﻤﻴﻞ
jamila_afghani@yahoo.com
www.NEC.org.af
وﺑﺴﺎیﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻌﻠﻴﻤﯽ ،ﺻﺤﯽ و اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﺻﻔﺎ )(SEHDO
زرﻏﻮﻧﻪ اﻋﻈﻢ )ریﺌﺲ اﺟﺮایﯽ(
ﺑﻼﮎ هﺎﯼ هﻮایﯽ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،٩کﺎﺑﻞ
٠٧٨٦٤٩٦٥٦٥
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٢١٤٩٦٦
٠٧٧٨٣٦٠٩٥٢
sehadorg@gmail.com
ایﻤﻴﻞ
haseebmiazad@hotmail.com
www.safah.org
وﺑﺴﺎیﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻔﺘﻴﺶ و ارزﻳﺎﺑﯽ ﺁﻣﻮزﺵﯽ )(META
ﺧﻴﺮﻣﺤﻤﺪ ﺵﺮیﻒ )رﺋﻴﺲ(
ﺧﺎﻧﻪ دوم ،کﻮﭼﻪ اول ،ﺳﺮﮎ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺵﺶ درﮎ ،ﭘﻞ ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺎن،
کﺎﺑﻞ
٠٢٠٢١٠٠٨٦٥
ﺗﻠﻔﻮن
٠٠٩٣٢٠٢١٠٠٨٦٥
ﻓﮑﺲ
meta@neda.af
ایﻤﻴﻞ
sharif345@yahoo.com

آدرس ها و تماس ها

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻬﺪاب ﮔﺬارﯼ اﻣﻴﺪ هﺎﯼ ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ )(IFHOPE
ﺟﻢ د ﺑﺮیﻠﯽ )رﺋﻴﺲ اﺟﺮاﺋﯽ(
ﺳﺮﮎ ﻋﻤﻮﻣﯽ کﻠﻮﻝﻪ ﭘﺸﺘﻪ )ﻗﺮیﺐ ایﺴﺘﮕﺎﻩ ﺑﺮج ﺑﺮق( ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٦٠٥٧٠٥
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٩٣٩١٦
jim@ifhope.org
ایﻤﻴﻞ
mahajer@ifhope.org
www.ifhope.org
وﺑﺴﺎیﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻴﺮﻓﻨﺪ )(TF
کﻴﺖ ﺑﻮن )ریﺲ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٥٠٨ﺳﺮﮎ  ،٩ﺗﺎیﻤﻨﯽ ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٣٨٣
٠٧٨٩٠٢٦٠١١
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٨٨٩٦٠٨٨٦
٠٧٠٠٢٩٦٦٥٦
dmt-afghan-pd@tearfund.org
ایﻤﻴﻞ
dmt-afghan-dpd@tearfund.org
www.tearfund.org
وﺑﺴﺎیﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺝﺪﻳﺪ اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﺑﺮاﯼ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(NDOA
کﺒﺮا ﮔﻮهﺮﯼ )رﺋﻴﺲ(
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻝﻴﺴﻪ ﺹﻮﻓﯽ اﺳﻼم ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻮم ،دﻩ ﻧﻮ ،دهﺒﻮرﯼ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٧١٨٣٩١١٢
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٤٢٧٤٣٧٣
ndoa.office@gmail.com
ایﻤﻴﻞ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺡﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺡﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻓﻐﺎن )(AOHREP
ﻋﺒﺪاﻝﺮﺣﻤﻦ هﻮﺗﮑﯽ )رﺋﻴﺲ(
ﻋﻘﺐ ﻣﮑﺘﺐ ﺳﻴﺪ ﺟﻤﺎاﻝﺪیﻨﺎﻓﻐﺎن ،کﺎرﺗﻪ ﭼﻬﺎر ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٢٣٤٠٢٦
ﺗﻠﻔﻮن
aohrep@yahoo.com
ایﻤﻴﻞ
admin.aohrep@gmail.com
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﺪﻣﺎ ﺗﯽ و ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﻃﻠﻮع  /ﺑﻨﻴﺎد اﺝﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮاﯼ ﺗﻮﺳﻌﻪ
روﺳﺘﺎ هﺎﯼ دور دﺳﺖ )(TSCO/SFRRD
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﺽﻴﺎ ایﻮﺑﯽ )ﺁﻣﺮﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(
ﻋﻘﺐ وزارت زراﻋﺖ )ﻣﻘﺎﺑﻞ کﻠﻴﻨﻴﮏ رواﻧﯽ ﺟﺮﻣﻦ هﺎ( ،کﺎرﺗﻪ
ﺳﺨﯽ ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ١٥٩٠
٠٧٩٩٣٠١٢٤٧
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٧٨٨٢٣٧٠٥

ایﻤﻴﻞ

٠٧٠٧٥٩٣٧٢٧
tsco_org@yahoo.com
ahmadshahir.zia@gmail.com

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻧﻜﺸﺎﻓﯽ ﺁﻝﻤﺎن )(DED
روﻧﺎﻝﺪ ﻝﻮکﻨﺮ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،١٠/٣٣ﭼﻬﺎرراهﯽ ﺹﺪارت ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٠٥٧٩٧
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٧٧٩٠٠٦٣٤
٠٧٩٩٠٥٥١٠٦
dedafg@web.de
ایﻤﻴﻞ
dedafg-oa4@web.de
www.afghanistan.ded.de
وﺑﺴﺎیﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻌﻠﻴﻤﯽ اﻓﻐﺎن ﺗﺮك )(ATCE
هﻼل اوﻧﻞ )ﻣﻌﺎون رﺋﻴﺲ(
ﭘﻬﻠﻮﯼ ﻣﺴﺠﺪ ﺵﺎﻩ دو ﺵﻤﺸﻴﺮﻩ ،ﺳﻴﻨﻤﺎ ﭙاﻣﻴﺮ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٨٥٥١١
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢١٨٢٥٥
٠٧٠٠٢٧٢٩٩٩
٠٢٠٢١٠٠٧٢٢
٠٢٠٢١٠٠٧٢٢
ﻓﮑﺲ
info@atce.edu.af
ایﻤﻴﻞ
halilunal@atce.edu.af
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺡﻘﻮﻗﯽ وﻓﺮهﻨﮕﯽ ﺑﺮاﯼ زﻧﺎن واﻃﻔﺎل اﻓﻐﺎن
)(LCSAWC
ﭘﺮواﻧﻤﺎﻩ یﻮﺳﻒ )رﺋﻴﺲ(
ﺳﺮﮎ ﻣﻴﺪان هﻮایﯽ ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ ،ﻗﻠﻌﻪ وکﻴﻞ ،ﺳﺮﮎ کﻠﻨﻴﮏ ،ﺑﯽ ﺑﯽ
ﻣﻬﺮو ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٢٢٠٤٢
ﺗﻠﻔﻮن
parwanma@yahoo.com
ایﻤﻴﻞ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﯽ و اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ اﻓﻐﺎن )(AHDS
داکﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮیﺪ )ﻣﻌﺎون رﺋﻴﺲ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٧٢ﻇﻔﺮ ﺧﺎن وات ،ﭼﻮﮎِ ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،ﺵﻬﺮ ﻧﻮ ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٥٣
٠٧٠٠٢٨٤٢٧٥
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٣٠٠٤١٧
fareed@ahds.org
ایﻤﻴﻞ
naim@ahds.org
www.ahds.org
وﺑﺴﺎیﺖ
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ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﻴﺮﻳﻪ اﻃﻔﺎل ﺝﻨﮕﺰدﻩ )(TCOW
ﻣﮋﮔﺎن ﻋﺰیﺰ )رﺋﻴﺲ(
کﻮﭼﻪ ﻣﺴﻌﻮد ﺳﻌﺪ ،ﺳﺮﮎ  ،٥ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٠١١٨١٩
ﺗﻠﻔﻮن
info@thechildrenofwar.org
ایﻤﻴﻞ
tcpw_school@yahoo.com
www.thechildrenofwar.org
وﺑﺴﺎیﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ دﺳﺖ رﺳﯽ ﺑﺮاﯼ اﺵﺨﺎص داراﯼ ﻣﻌﻠﻮﻝﻴﺖ )(AOAD
ﻋﺒﺪاﻝﺨﺎﻝﻖ �ﺎ�ﯽ )رﺋﻴﺲ اﺟﺮاﺋﯽ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٢٢٣ﺳﺮﮎ ﻧﻤﺎیﺸﮕﺎﻩ )ﻣﻘﺎﺑﻞ کﺎﺑﻞ ﻧﻨﺪارﯼ( ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،٨کﺎﺑﻞ
٠٧٧٣٣٠٢٢٢٢
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠١٥٧٤١٧
zazai.abdulkhaliq@gmail.com
ایﻤﻴﻞ
www.aoad-af.org
وﺑﺴﺎیﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ دوﺳﺘﯽ و هﻤﮑﺎرﯼ اﻓﻐﺎن )(AFCO
ﻝﻴﻼ ﻣﺴﺠﺪﯼ )رﺋﻴﺲ(
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻝﻴﺴﻪ ﺣﺒﻴﺒﻴﻪ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٠٠٣٣٨٧
ﺗﻠﻔﻮن
liala_masm@yahoo.com
ایﻤﻴﻞ
afco1388@gmail.com
ﻣﻮﺳﺴﻪ دوﮐﺘﻮران ﺝﻬﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ )(MDM
اوﻝﻴﻮر )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
ﺧﺎﻧﻪ ﺵﻤﺎرﻩ  ،٥٢٠ﺳﺮﮎ ﺵﻮرا ) ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮﺳﺴﮥ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻋﺎﻝﯽ
کﺎﺗﺐ( ،کﺎرﺗﻪ ﺳﻪ ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٢٢٤
٠٧٠٠٢٨٢٤١٢
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٨٩٩٨٠٦٥٢
ایﻤﻴﻞ genco.mdmafghanistan@medecindumonde.af
mdmcoordafgh@yahoo.fr
www.medecinsdumonde.org
وﺑﺴﺎیﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ زﻧﺎن ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺮاﯼ زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(CW4WAfghan
ﻣﺮواریﺪ ﺽﻴﺎیﯽ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
ﺧﺎﻧﻪ ،٧٣٠ ،ﺳﺮﮎ  ،١٥وزیﺮ اکﺒﺮ ﺧﺎن ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٠٦٧١٧٢
ﺗﻠﻔﻮن
countrydirector@cw4wafghan.ca
ایﻤﻴﻞ
www.cw4wafghan.ca
وﺑﺴﺎیﺖ
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ﻣﻮﺳﺴﻪ زوا ﺡﻤﺎﻳﺖ از ﻣﻬﺎﺝﺮﻳﻦ )(ZOA
ﺟﻮپ ﺗﻮیﻦ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٢٦٦ﺳﺮﮎ ) ٢ﭘﻬﻠﻮﯼ ﻣﺴﺠﺪ اﺣﻤﺪ ﺟﺎم( ،ﻧﺎ ﺣﻴﻪ ﺳﻪ ،کﺎرﺗﻪ
ﭼﻬﺎر ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ١٥١٥
٠٧٩٩٥٨٢٨١٢
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٣٩٨٢٥
٠٧٩٩٣٧٣٧٥٩
cdafghanistan@zoa-afg.org
ایﻤﻴﻞ
office-mgtcentral@zoa-afg.org
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺳﺮف ،ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺮﺑﻴﻮﯼ و اﺿﻄﺮارﯼ )(SERVE
اﺳﺘﻴﻔﻦ اﯼ .کﺮیﺞ )رﺋﻴﺲ اﺟﺮاﺋﯽ(
ﻧﻬﺮدرﺳﻦ ،ﺳﺮﮎ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺑﺮیﮑﻮت ،کﺎرﺗﻪ ﭼﻬﺎر ،کﺎرﺗﻪ ﭼﻬﺎر ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٤٠١٥
٠٧٩٩٣٢٧٧١٤
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٦٥٣٠١٥
٠٧٠٠٢٨٠٥٠٦
director@serveafghanistan.org
ایﻤﻴﻞ
info@serveafghanistan.org
www.serveafghanistan.org
وﺑﺴﺎیﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺳﻨﺪﻳﮕﺎل  -هﻤﮑﺎر ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(SGAA
ﻓﻴﻮﻧﺎ ﮔﺎل )ﻣﺸﺎور(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٤٣٤ﺳﺮﮎ  ،٦آﺎرﺗﻪ ﺳﻪ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٨٥٠٥٦
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣٣٨٩٧٣
٠٧٩٧٠٧٠٩٨٧
sgaakabul@yahoo.com
ایﻤﻴﻞ
sgaakabul2@yahoo.com
www.sandygallsafghanistanappeal.org
وﺑﺴﺎیﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺳﯽ  ،ﺁر  ،اس )(CRS
ﻓﻴﺮوز ﺁریﻦ )ﻣﻌﺎون رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٨٠٥ﺳﺮﮎ  ،٨ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،١٠ﺗﺎیﻤﻨﯽ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٥٧٩٧١٠٢
ﺗﻠﻔﻮن
feroz@asia.crs.org
ایﻤﻴﻞ
www.crs.org
وﺑﺴﺎیﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺳﯽ اچ اﻳﻒ )(CHF
ﺹﻔﯽ اﷲ ﺹﻴﻔﯽ )رﺋﻴﺲ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،١٩٥کﻮﭼﻪ ﻋﺼﻤﺖ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺵﻬﺮ ﻧﻮ ،کﺎﺑﻞ

آدرس ها و تماس ها

ﺗﻠﻔﻮن
ایﻤﻴﻞ
وﺑﺴﺎیﺖ

٠٧٠٠٣٨٠٥٨٠
٠٧٠٠٢٧٣٢١٤
safiulllah.saifi@misfa.org.af
s.sifi75@yahoo.com
www.chfhq.org

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺵﻬﺪا )(SO
ﻧﻮیﺪ )رﺋﻴﺲ اﺟﺮاﺋﯽ(
ﭙل ﺳﺮخ )ﻧﺰدیﻚ ﻣﺴﺠﺪ ﻋﻤﺮ ﺟﺎ ن ﻗﻨﺪهﺎرﯼ( ،آﺎرﺗﻪ ﺳﻪ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٣٢٨٩٠١
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣٣٥١١٥
٠٧٩٩٤٠٩٥٤٤
shuhadakabul@hotmail.com
ایﻤﻴﻞ
rnaveed@shuhada.org
www.shuhada.org.af
وﺑﺴﺎیﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺻﻠﺢ ﺳﻮﻳﺲ  ،ﺳﻮﻳﺲ ﭘﻴﺲ )(SP
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻼﻝﯽ زیﮋﻧﺘﻮن  ،ﺧﺎﻧﻪ  ،٤٥ﺵﻬﺮ ﺁرا وات ،کﺎﺑﻞ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻋﻠﻤﯽ ،ﻓﺮهﻨﮕﯽ و ﺗﻌﻠﻴﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ
)(UNESCO
ﺵﻴﺮﮔﺮو ﺁووﮔﯽ )رﺋﻴﺲ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،١١٤٣ﭼﻬﺎرراهﯽ ﺵﻴﺮﭘﻮر ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٨٣٠٠٨
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٦٦٤٧٦٢٦
٠٧٧٣٠٣٠٣٣٠
٠٠٨٣٧٧٦٣٤٦٨٨٣٦
ﻓﮑﺲ
c.gyeltshen@unesco.org
ایﻤﻴﻞ
s.aoyagi@unesco.org
www.unesco.org/kabul
وﺑﺴﺎیﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻳﻨﺪ )(FRIEND
ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻇﺎهﺮ )رﺋﻴﺲ اﺟﺮاﺋﯽ(
اﭘﺎﺗﻤﺎن  ،٤٠٢ﻣﻨﺰل ﭼﻬﺎرم درﺑﺎز ﭘﻼزﻩ )ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎغ زﻧﺎﻧﻪ( ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٤٢٠٩١٩
ﺗﻠﻔﻮن
٠٠٨٨٢١٦٨٤٤٤٨٧١٥
mujtabazahir@yahoo.com
ایﻤﻴﻞ
lolengecom@yahoo.com
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻗﻮس ﻗﺰح )(RBO
کﻠﺸﻦ ﻣﺼﻠﺢ )ریﺲ(
داراﻻﻣﺎن )ﻣﻘﺎﺑﻞ وزارت ﺁب وﺑﺮق( ،ﺳﻨﺎﺗﻮریﻢ ،کﺎﺑﻞ

ﺗﻠﻔﻮن
ایﻤﻴﻞ

٠٧٧٧٢٠٦٣٥٣
gulshan.moslih@gmail.com

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮐﻤﭙﺮﯼ-اﯼ )(COMPRI-A
روﺳﻞ ﻓﻮرﺗﻴﺮ )رﺋﻴﺲ(
ﺧﺎﻧﻪ ، ٦٣ﺳﺮﮎ  ،٢ﻗﻠﻌﻪ ﻣﻮﺳﯽ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٨١٤٩٧٤٢
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٢٤٣٥٩
rfortier@futuresgroup.com
ایﻤﻴﻞ
myawar@futuresgroup.com
www.constellagroup.com
وﺑﺴﺎیﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻃﻔﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(HTAC
ﻣﺤﻤﺪ ﺵﺮیﻒ )ﻣﺪیﺮ ﺑﺨﺶ کﺎﺑﻞ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٢٤٨ﺳﺮﮎ  ،٤آﺎرﺗﻪ ﺳﻪ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٦١٩٦٤٧
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٩٦٤٦٢
kabul@htac.org
ایﻤﻴﻞ
www.htac.org
وﺑﺴﺎیﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮐﻤﮏ هﺎﯼ ﺗﻌﻠﻴﻤﯽ ﻣﻴﺪﯼ ﺑﺮاﯼ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(MESAA
ذﺑﻴﺢ اﷲ اﺣﻤﺪیﺎر )رﺋﻴﺲ(
ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺮکﺰ ﺹﺤﯽ ، JIFFﻧﺰدیﮏ ﺳﻔﺎرت روﺳﻴﻪ،
ﺳﺮﮎ داراﻻﻣﺎن ،ایﻮب ﺧﺎن ﻣﻴﻨﻪ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٩٢٠٩٥
ﺗﻠﻔﻮن
mesaa_afg@yahoo.com
ایﻤﻴﻞ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺎﻳﻦ ﭘﺎآﯽ و ﺑﺎزﺳﺎزﯼ اوﻣﺮ )(OMAR
ﻓﻀﻞ کﺮیﻢ ﻓﻀﻞ )رﺋﻴﺲ(
ﻧﺰدیﮏ ﻏﺎزﯼ اﺳﺘﺪیﻮم ،ﭼﻤﻦ ﺣﻀﻮرﯼ ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ١٥٠
٠٧٩٩٣٢٢١٢٧
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣٢٢١٢٩
٠٧٩٩٣٢٢١٢٦
٠٠٩٣٢٠٢١٠٢١٥٢
ﻓﮑﺲ
fazel02@hotmail.com
ایﻤﻴﻞ
www.omar.org.af
وﺑﺴﺎیﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺎﻳﻦ ﭘﺎآﯽ و ﭘﻼﻧﮕﺬارﯼ )(MCPA
اﻧﺠﻴﻨﻴﺮ ﺣﺎﺟﯽ ﻋﺘﻴﻖ اﷲ )رﺋﻴﺲ(
ﺧﺎﻧﻪ ) ٥ﻃﺮف ﭼﭗ( ،ﺳﺮﮎ ﺵﺮکﺖ ،ﺳﺮﮎ ﻋﻤﻮﻣﯽ داراﻻﻣﺎن
)ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻝﻴﺴﻪ ﺣﺒﻴﺒﻪ( ،کﺎﺑﻞ
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ﺗﻠﻔﻮن
ایﻤﻴﻞ

٠٧٠٠٢٧٦٠٠٦
٠٧٠٠٢٧٤٦٨٢
hajiattiqullah@hotmail.com
noorulhaq1968@gmail.com

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺎﻳﻦ ﭘﺎﮐﯽ ام ،دﯼ ،ﺳﯽ )(MDC
ﻣﺤﻤﺪ ﺵﻬﺎب ﺣﮑﻴﻤﯽ )رﺋﻴﺲ(
ﻏﺮب ﺗﭙﻪ ﻣﺮﻧﺠﺎن ،ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﺘﺮﺑﺮق کﺎﺑﻞ ،ﻣﮑﺮوریﺎن  ،١کﺎﺑﻞ
٠٧٠٧٨٥٨٩٠٨
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٢٢٨٧٧
٠٧٥٢٠٢١٨٠٨
٠٠٩٣٢٠٢٣٠٠١٣٥
ﻓﮑﺲ
mdcafghan@hotmail.com
ایﻤﻴﻞ
mdcafghan@yahoo.com
www.mdcafghan.org
وﺑﺴﺎیﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺪﻳﺮا )(MADERA
ﭘﺎﺳﮑﺎل ﺁرﺗﺪ )ریﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
ﺣﺎﻧﻪ  ،١١٣ﺳﺮﮎ  ،٧ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٨١٨٦٩
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٨٠١٨٦١٦
٠٠٨٨٢١٦٨٤٤٤٢٩٣
contact.kbl@madera-afgha.org
ایﻤﻴﻞ
countrydirector@madera-afgha.org
www.madera-asso.org
وﺑﺴﺎیﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻴﺮﻝﻴﻦ )(MERLIN
ﺑﻦ ﻣﺴﮑﺎل )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
٠٧٩٩٦٥١٦٢٢
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٧١١٨١٦٥
cd@merlin-afghanistan.org
ایﻤﻴﻞ
www.merlin.org.uk
وﺑﺴﺎیﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻴﺪاﻳﺮ )(MEDAIR
ﺁﻣﻨﺪا ﺳﮑﻨﻨﻞ )ﺁﻣﺮﺗﻘﻮیﺘﯽ ﭘﺮوژﻩ -کﺎﺑﻞ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٣ﺳﺮﮎ ) ٢ﻋﻘﺐ ﻗﺎﺳﻤﯽ ویﻦ هﺎوس( ،ﺗﺎیﻤﻨﯽ ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٥٩٥١
٠٧٠٠٠٩٣١٢٥
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣٣٧٥٨١
٠٧٠٠٠٩٣١٢٥
٠٠٨٨٢١٦٥٢٠٣٠٣٣٤
kblpsm-afg@medair.org
ایﻤﻴﻞ
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وﺑﺴﺎیﺖ

cd-afg@medair.org
www.medair.org

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻴﺸﻦ اﻳﺴﺖ )(ME
ﺟﺎکﺲ دایﻠﻮکﺲ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
ﺳﺮﮎ  ،٣ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ  ،٣١١٤ﭘﺴﺘﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺵﻬﺮﻧﻮ
٠٧٩٩٢٩٧٥٦٢
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٨٤٤٤٣٤
٠٧٠٨٧٤٩٤٢٢
٠٠٨٨٢١٦٥٤٢٠٩٧٨١
cd.afg@missioneast.org
ایﻤﻴﻞ
www.miseast.org
وﺑﺴﺎیﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻧﻮﻳﺪ ﺻﺤﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(ANSO
ﻋﻠﯽ ﺟﻌﻔﺮﯼ )ﻣﺪیﺮ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٧٥٦ﺳﺮﮎ  ،١٤کﺎرﺗﻪ ﺳﻪ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٨١٧٤٩١٥
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٠٧٤٠٤٨
٠٧٩٩٤١٨٣١٣
payeshco@gmail.com
ایﻤﻴﻞ
wood2samt@yahoo.com
www.anso.af
وﺑﺴﺎیﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ هﺎﻝﻨﺪﯼ ﮐﻮرد اﻳﺪ ﺑﺮاﯼ ﮐﻤﮏ و اﻧﮑﺸﺎف )(CordAid
روح اﷲ اﻣﻴﻦ )ﻧﻤﺎیﻨﺪﻩ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٣٣٨اﻝﺒﻴﺮوﻧﯽ وات )ﻋﻘﺐ ﻝﻴﺴﻪ زرﻏﻮﻧﻪ( ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،١٠ﻗﻠﻌﻪ
ﻓﺘﺢ اﷲ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٢٣٤٣٦
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣١٣٨٥٩
٠٠٨٨٢١٦٥١١٠٠١٤٤
maiwand.farhat@cordaid.net
ایﻤﻴﻞ
rohullah.amin@cordaid.net
www.cordaid.nl
وﺑﺴﺎیﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(SA
ﺣﺴﻦ اﻝﺴﻴﺪ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
ﺳﺮﮎ  ،١٢ﺧﺎﻧﻪ ) ٤١ﻧﺰدیﮏ ﭘﺎﯼ کﻮب ﻧﺼﻮار( ،ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ،
کﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٣٠٣٦٣٣
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٧٤٠٤٥١٤٤
٠٧٧٧٦٠٧٧٣٢

آدرس ها و تماس ها

ایﻤﻴﻞ
وﺑﺴﺎیﺖ

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

ﻣﻮﺳﺴﻪ هﻤﮑﺎرﯼ و اﻧﮑﺸﺎف اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AADA
ﻋﺒﺪاﻝﺮﺣﻤﻦ ﺵﻬﺎب )رﺋﻴﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،١٩٢ﭼﻬﺎراهﯽ ﭘﻞ ﺳﺮخ ،آﺎرﺗﻪ ﺳﻪ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٤٧٨٦١٥
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٨٦٦١١٣٢٥
arahman@aada.org.af
ایﻤﻴﻞ
aada.kabul@gmail.com
www.aada.org.af
وﺑﺴﺎیﺖ
ﻣﺠﻤﺎ -ﻣﻮﺳﺴﻪء ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺝﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(ACSFO
اﻧﺠﻨﻴﺰﻋﺰیﺰ رﻓﻴﻌﯽ )رﺋﻴﺲ اﺟﺮایﯽ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٤٨ﺵﻬﺮﺁرا وات )ﻣﻘﺎﺑﻞ زایﺸﮕﺎﻩ ﻣﻼﻝﯽ( ،ﺵﻬﺮ ﻧﻮ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٣٥٥٩٤٢٤
ﺗﻠﻔﻮن
pr@acsf.af
ایﻤﻴﻞ
info@acsf.af
www.acsf.af/www.acsf-rc.com
وﺑﺴﺎیﺖ
ﻧﺴﻞ هﺎﯼ ﺁﻳﻨﺪﻩ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(FGA
اﺟﻤﻞ ﺵﻴﺮزﯼ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
ﺧﺎﻧﻪ ) ،١١٥ﻧﺰدیﮏ داﻧﺸﮕﺎﻩ کﺎردان( ،ﭘﺮوان دو ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٢٩٠
٠٧٩٩٦٨٦٦١٨
ﺗﻠﻔﻮن
shirzai@future.org
ایﻤﻴﻞ
www.future.org
وﺑﺴﺎیﺖ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﮔﯽ ارﺵﺪ و ﻣﻠﻜﯽ ﭘﻴﻤﺎن اﺗﻼﻧﺘﻴﻚ ﺵﻤﺎﻝﯽ )(NATO
ﺣﮑﻤﺖ )ﻧﻤﺎیﻨﺪﻩ ارﺵﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻠﻜﯽ(
ﺳﺮﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﯽ ﻣﺮآﺰﯼ ﻗﻮاﯼ ایﺴﺎف ،ﺳﺮك ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺰرگ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٥١١٢٦٢
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٥١١٢٥٥
٠٧٩٩٥١١٢٦٣
natoscr@yahoo.com
ایﻤﻴﻞ
luksikm@isaf-hq.nato.int
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﮔﯽ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮاﯼ ﺑﺎزﺳﺎزﯼ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(UARA
ﺵﻬﺮ ﻧﻮ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٢٤٩٥٢
ﺗﻠﻔﻮن

ﻧﻬﺎد ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ﺡﻘﻮق زﻧﺎن و اﻃﻔﺎل )(WCLRF
وژﻣﻪ ﻋﺒﺪاﻝﺮﺣﻴﻤﺰﯼ )ﺁﻣﺮﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﺎ ت ﻋﺎﻣﻪ(
ﺳﺮﮎ ) ١ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮکﺰﺗﺮﺑﻴﻮﯼ ارﻣﻐﺎن( ﻃﺮف ﻏﺮب داﻧﺸﮕﺎﻩ کﺎﺑﻞ،
دهﺒﻮرﯼ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٦٤٩١٩١
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٠٧٦٥٥٧
٠٧٥٢٠٠٢٦١٤
wclrf@yahoo.com
ایﻤﻴﻞ
wazhma_amiry@yahoo.com
www.wclrf.org.af
وﺑﺴﺎیﺖ
ﻧﯽ  -ﺡﻤﺎﻳﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ رﺳﺎﻧﻪ هﺎﯼ ﺁزاد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(Nai SOMA
ﻋﺒﺪاﻝﻤﺠﻴﺐ ﺧﻠﻮﺗ�ﺮ )ﻣﺪیﺮ اﺟﺮاﺋﻴﻮﯼ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٩٩ایﺴﺘ�ﺎﻩ ﺵﺮکﺖ ،ﺳﺮﮎ داراﻻﻣﺎن ،کﺎرﺗﻪ ﺳﻪ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٧٤٤٠٩٩٢٣
ﺗﻠﻔﻮن
mujeeb@nai.org.af
ایﻤﻴﻞ
info@nai.org.af
www.nai.org.af
وﺑﺴﺎیﺖ
هﺎﺝﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(HAGAR Afghanistan
ﻣﺮیﻢ ﮔﻴﭻ )ﻧﻤﺎیﻨﺪﻩ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٦٢٧ﺳﺮﮎ  ،١٠ﻧﺎﺣﻴﻪ  ٦ﻧﺰدیﮏ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺤﻤﺪیﻪ ،کﺎرﺗﻪ ﺳﻪ،
کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٣٩٤
٠٧٩٦١٨٩٠١٤
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٠٤٢٣٨
٠٧٨٧٥٩٧٠١٧
afghanistan@hagarinternational.org
ایﻤﻴﻞ
info@hagar.af
www.hagarinternational.org
وﺑﺴﺎیﺖ
هﺪف ﺝﻬﺎﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(GPA
رﻣﻀﺎن زیﺐ )رﺋﻴﺲ(
ﺳﺮﮎ  ،٢ﭘﻞ ﺧﺸﮏ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،١٣کﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٣٧٣٩٥٧
ﺗﻠﻔﻮن
gpa_org@yahoo.com
ایﻤﻴﻞ
ramzanzaib2002@yahoo.com
www.globalpointafghanistan.org
وﺑﺴﺎیﺖ
هﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻗﺘﺪار ﻣﻠﯽ )(EM
ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ رﺽﻮاﻧﯽ )ویﺮاﺳﺘﺎر(
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ﺧﺎﻧﻪ  ،٢کﻮﭼﻪ وکﻴﻞ ﺹﻤﺪ )ﻃﺮف ﭼﭗ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﻋﻤﺮ ﺟﺎن
ﻗﻨﺪهﺎرﯼ( ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٣٤٨٧٩١
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٢١١٣٤١
eqtedaremelli@yahoo.com
ایﻤﻴﻞ
alirezvani2006@yahoo.com
www.eqmweekly.com.af
وﺑﺴﺎیﺖ
هﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﺑﻞ )(Kabul Weekly
ﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺹﺪیﻖ ذﻝﻴﻖ )ﻣﻌﺎون هﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ(
ﺳﺮﮎ  ،٢ﭼﻬﺎرراهﯽ ﺣﺎﺟﯽ یﻌﻘﻮب )ﻃﺮف راﺳﺖ( ،ﺵﻬﺮﻧﻮ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٦٩٦٣٨
ﺗﻠﻔﻮن
zaliq_s@yahoo.com and
ایﻤﻴﻞ
kabulweekly@gmail.com
هﮑﺘﺎر زار ﻣﻠﯽ )(EZM
ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ رﺽﻮاﻧﯽ )ویﺮاﺳﺘﺎر(
ﺳﺮﮎ داراﻻﻣﺎن )ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻝﻴﺴﻪ ﻋﺎﻝﯽ ﺣﺒﻴﺒﻴﻪ( ،داراﻻﻣﺎن ،کﺎﺑﻞ
rezvani_222@yahoo.com
ایﻤﻴﻞ
)هﻤﺎهﻨﮕﯽ آﻤﻚ هﺎﯼ اﻧﺴﺎﻧﯽ )هﻤﮑﺎرﯼ )(CHA
ﻏﻼم ﻋﻠﯽ ﻓﮕﺎرزادﻩ )رﺋﻴﺲ ادارﯼ(
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮکﺰ ﺗﺮﺑﻴﻮﯼ اﻣﻨﻴﺘﯽ ،ﺳﺮﮎ ﭼﻬﺎرراهﯽ ﻗﻨﺒﺮ ،ﺣﺼﻪ ﺟﻴﻢ،
ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،٥ﺧﻮﺵﺤﺎل ﺧﺎن ﻣﻴﻨﻪ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٩١٧٢٢
ﺗﻠﻔﻮن
fegarzada@cha-net.org
ایﻤﻴﻞ
admin@cha-net.org
www.cha-net.org
وﺑﺴﺎیﺖ
هﻤﺎهﻨﮕﯽ ﮐﻤﮑﻬﺎ ﺑﺮاﯼ اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ )(CoAR
ﻋﺒﺪاﻝﺤﻠﻴﻢ ﺣﻠﻴﻢ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٣٧٣ﺳﺮﮎ  ،٥ﺳﺮﮎ ﺗﻠﻮیﺰون ﺁریﺎﻧﺎ )ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﮑﺘﺐ ﻋﺒﺪاﻝﻌﻠﯽ
ﻣﺴﺘﻐﻨﯽ ،آﺎرﺗﻪ ﺳﻪ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٤٢١٨٠
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٨٠٧٢٧
٠٧٠٠٢٨٠٧٢٦
coar_kbl@yahoo.com
ایﻤﻴﻞ
www.coar.org.af
وﺑﺴﺎیﺖ
هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻠﺠﻴﻢ ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(SAB
ﺟﻮاد رﺳﻮﻝﯽ )ﻣﺪیﺮ ارﺵﺪ ادارﯼ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،١٥٨٩ﺳﺮﮎ ﻝﻴﺴﻪ رﺣﻤﻦ ﺑﺎﺑﺎ ،دهﺒﻮرﯼ ،کﺎﺑﻞ
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ﺗﻠﻔﻮن
ﻓﮑﺲ
ایﻤﻴﻞ
وﺑﺴﺎیﺖ

٠٧٩٩١٩٣٤٨٦
٠٧٩٧١٩٤٩١٦
٠٠٣٢٤٢٣٧٩٣٣١
headsab@yahoo.com
sab_adm@yahoo.com
www.assosab.be

هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎﯼ اﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎن )(SAF
ﻋﺒﺪاﻝﺒﺼﻴﺮ ﻣﻨﺼﻮر )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٥٤ﺳﺮﮎ ﺑﺎدام ﺑﺎغ ،ﻧﺰدیﮏ ﭼﻬﺎرراهﯽ ﺣﺼﻪ دو کﺎرﺗﻪ
ﭘﺮوان ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،٢کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٦٠٨٤
٠٧٩٩٠٤٢٦١١
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٧٧٠٤٢٦١١
٠٧٠٠٠٤٢٦١١
general_director@saf.org.af
ایﻤﻴﻞ
www.saf.org.af
وﺑﺴﺎیﺖ
هﻤﺘﺎ  -هﻤﻜﺎران ﺗﺮﻗﯽ اﺝﺘﻤﺎﻋﯽ )(PSD
اﻧﺠﻨﻴﺮ ﻋﺒﺪاﻝﺤﯽ )رﺋﻴﺲ(
ﻣﻨﺰل ﺳﻮم ،ﺑﻼﮎ ﻏﺮیﺐ زادﻩ )ﻧﺰدیﮏ ﺵﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﻻ ﻋﻠﯽ( ،ﮔﻮﻻﯼ
دواﺧﺎﻧﻪ ،کﻮﺗﻪ ﺳﻨﮕﯽ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٨٥١٢٢
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣٢٩١١٣
psdkabul@gmx.net
ایﻤﻴﻞ
abdullahi@csc.gmail.com
هﻤﻜﺎرﯼ ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ )(COOPI
ﻓﻴﺼﻞ اﺣﻤﺪ ﮔﻴﻼﻧﯽ )هﻤﺂهﻨﮓ کﻨﻨﺪﻩ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
کﻮﭼﻪ ﻗﺼﺎﺑﯽ ،ﺧﺎﻧﻪ )١٣١ﻧﺰدیﮏ ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪ ﻓﺮیﻨﺪز  (٢ﻧﺎﺣﻴﻪ ،١٠
ﺵﻬﺮ ﻧﻮ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٧٧٢٨٧
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٩٧٠٢٧
٠٠٨٨٢١٦٥١١٠١٢٥٥
gilani@coopi.org
ایﻤﻴﻞ
kabul@coopi.org
 GIZهﻤﻜﺎرﯼ هﺎﯼ ﺗﺨﻨﻴﻜﯽ ﺁﻝﻤﺎن )(GIZ
ﺗﻮﻣﺎس ﻻﻣﻦ )ﻣﻌﺎون رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٢/٣٣ﭼﻬﺎرراهﯽ ﺹﺪارت ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٣١٠٣٥٣
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٦٧٢٠٢٢١

آدرس ها و تماس ها

ایﻤﻴﻞ
وﺑﺴﺎیﺖ

thomas.lehmann@giz.de
www.giz.de

هﻤﮑﺎرﯼ هﺎﯼ اﻧﮑﺸﺎف اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻣﻨﻮﻧﺎﻳﺘﺲ )(MEDA
ﺟﻴﻤﺰ ویﻠﻴﻢ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٣٣٣ﺳﺮﮎ  ،٧ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٥٣٩١٣٠٩
ﺗﻠﻔﻮن
jamesarputharaj@hotmail.com
ایﻤﻴﻞ
www.meda.org
وﺑﺴﺎیﺖ
هﻴﺌﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ )(IAM
دریﮏ ﺁر .ﻓﺮﻧﺰ )رﺋﻴﺲ اﺟﺮاﺋﯽ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٤٧٢ﺳﺮﮎ  ،٧کﺎرﺗﻪ ﺳﻪ ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٦٢٥
٠٢٠٢٥٠١١٨٥
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٣٩٤٣٩٠
ea@iam-afghanistan.org
ایﻤﻴﻞ
hq@iamafg.org
www.iam-afghanistan.org
وﺑﺴﺎیﺖ
هﻴﺎت ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﯽ ﭘﻮﻝﻨﺪ )(PMM
ﻣﻴﺨﺎو ﻣﺘﻮﺵﻴﺎ ویﺞ )رﺋﻴﺲ هﻴﺌﺖ اﻋﺰاﻣﯽ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٢٦٨ﺳﺮﮎ  ،٨ﺗﺎیﻤﻨﯽ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٠٠٨١٩٩
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٠٠٨١٧٧
michalmartin@yahoo.com
ایﻤﻴﻞ
sophie@poczta.fm
هﻴﺌﺖ ﺻﺤﯽ ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ )(IMC
ﻧﻴﮏ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮیﺸﯽ )ﺁﻣﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ارﺵﺪ اﺟﺮﺋﯽ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٤ﺳﺮﮎ ) ٤ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺵﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ﻧﻤﺒﺮ  ٢وزارت دﻓﺎع ،ﭘﻬﻠﻮﯼ
ﻣﺴﺠﺪ اﺑﻮهﺮیﺮﻩ( ،ﺵﺶ درك ،کﺎﺑﻞ
٠٧٧٧٣٤٣٩٠٥
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٨٨٢٢٩
٠٠٨٨٢١٦٨٤٤٣٠١٢١
ایﻤﻴﻞ nmohammad@internationalmedicalcorps.org
naik_mohammad1@hotmail.com
www.internationalmedicalcorps.org
وﺑﺴﺎیﺖ
هﻤﺎ -هﻴﺌﺖ ﻣﺤﺎ ﻓﻈﻮﯼ اﻓﻐﺎن )(ACC
ﻧﻮراﷲ ﻣﻠﻨﮓ )ﺁﻣﺮ ﭘﺮوژﻩ(
ﻋﻘﺐ ﻝﻴﺴﻪ ﻋﺎﻝﯽ ﻏﺎزﯼ ،کﺎرﺗﻪ ﭼﻬﺎر ،کﺎﺑﻞ

ﺗﻠﻔﻮن
ایﻤﻴﻞ
وﺑﺴﺎیﺖ

٠٧٠٠٢٠١١٢٦
٠٧٩٨٨٤٦٩٠٦
noorullahm@unops.org
www.unops.org

هﻴﺌﺖ ﻧﺎروﯼ ﺑﺮاﯼ ﻣﻬﺎﺝﺮﻳﻦ )(NRC
ﻧﻴﻒ ﻣﻮرﻧﻬﺎن )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
ﺧﺎﻧﻪ ) ١٢٧ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﺨﺎﺑﺮات( ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،٣کﺎرﺗﻪ ﭼﻬﺎر ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٥٨٣٠
٠٧٩٧٠٣٥٢٣٧
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٦٦٦٠٥٥
٠٧٩٩٢٨٣٤٦٨
٠٠٨٨٢١٦٢١٣٦٢١٤٦
sa@nrcafpk.org
ایﻤﻴﻞ
charlotte.olsen@afg.nrc.no
www.nrc.no
وﺑﺴﺎیﺖ
هﻴﺌﺖ اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(EU/EC
وای�ﺎدس یﻮﺳﺎکﺲ )رﺋﻴﺲ هﻴﺌﺖ(
ﭼﻬﺎرراهﯽ ﺹﺪارت ،ﺵﻬﺮ ﻧﻮ ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٠٩٥٠٠٤
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٠٩٥٠٠٥
٠٧٩٩٠٩٥٠٠٦
delegation-afghanistan@ec.europa.eu
ایﻤﻴﻞ
www.delafg.ec.europa.eu
وﺑﺴﺎیﺖ
هﻴﻠﻮﻳﺘﺎس اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(Helvetas
ﻓﻀﻞ اکﺒﺮ
ﭘﺮوژﻩ ﺗﺎیﻤﻨﯽ ،ﻏﺮب ﺳﺮﮎ  ،٤ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،٤کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٦٥٢٠٠٤
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٧٥٩٨٥٦١٩
fazal.akbar@helvetas.org
ایﻤﻴﻞ
hamid.nadeem@helvetas.org
www.helvetas.org
وﺑﺴﺎیﺖ
واﺡﺪ اﻧﺴﺠﺎم و ﺗﻮﺳﻌﮥ اﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﯼ اﻧﮑﺸﺎف ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،رﻳﺎﺳﺖ
ﭘﺎﻝﻴﺴﯽ و اﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﯼ ،رﻳﺎﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮدﺝﻪ)(ANDS
وﺣﻴﺪ اﷲ ویﺴﯽ )رﺋﻴﺲ ریﺎﺳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﯼ اﻧﮑﺸﺎف ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﻮدﺟﻪ -ریﺎﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮدﺟﻪ(
وزارت ﻣﺎﻝﻴﻪ ،ﭘﺸﺘﻮﻧﺴﺘﺎن وات ،کﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٠٥٣٦٥٧
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠١٨٢٦٢٣
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ایﻤﻴﻞ
وﺑﺴﺎیﺖ

waissian@gmail.com
info@ands.gov.af
www.ands.gov.af

وزارت اﺡﻴﺎء و اﻧﻜﺸﺎف دهﺎت )(MoRRD
ﺟﺎر اﷲ ﻣﻨﺼﻮرﯼ )وزیﺮ(
ﻣﺤﻮﻃﻪ وزارت اﺣﻴﺎء واﻧﮑﺸﺎف دهﺎت ،ﻧﻴﻼ ﺑﺎغ ،ﺳﺮﮎ ﺗﺸﮑﻴﻼت،
داراﻻﻣﺎن ،کﺎﺑﻞ
٠٢٠٢٥٢٠٢١٦
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠١٧١٦٩٠
info@mrrd.gov.af
ایﻤﻴﻞ
Masoud.faizi@mrrd.gov.af
www.mrrd.gov.af
وﺑﺴﺎیﺖ
وزارت ارﺵﺎد ،ﺡﺞ و اوﻗﺎف )(MoGPP
ﻣﺤﻤﺪ یﻮﺳﻒ ﻧﻴﺎزﯼ )وزیﺮ(
ﭼﻬﺎرراهﯽ ﺣﺎﺟﯽ یﻌﻘﻮب )ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻮزﻩ دهﻢ اﻣﻨﻴﺘﯽ ﭘﻮﻝﻴﺲ( ،ﺵﻬﺮ
ﻧﻮ ،کﺎﺑﻞ
٠٢٠٢٢٠١٣٣٩
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٠٢٥٩٤
niazi.my@gmail.com
ایﻤﻴﻞ
وزارت اﻗﺘﺼﺎد )(MoEC
ﻋﺒﺪاﻝﻬﺎدﯼ ارﻏﻨﺪیﻮال )وزیﺮ(
ﭼﻬﺎر راهﯽ ﻣﻠﮏ اﺹﻐﺮ )ﻣﻘﺎﺑﻞ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ( ،ﺵﺎﻩ ﻣﺤﻤﻮد
ﻏﺎزﯼ وات ،کﺎﺑﻞ
٠٢٠٢١٠٠٣٩٤
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٦٣٧٤٨
٠٢٠٢١٠٠٣٩٤
khalid.rahmani@gmail.com
ایﻤﻴﻞ
hadiafghan52@yahoo.com
وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺝﻪ )(MoFA
زﻝﻤﯽ رﺳﻮل )وزیﺮ(
ﭼﻬﺎرراهﯽ ﻣﻠﮏ اﺹﻐﺮ ،ﺵﺎﻩ ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺎزﯼ وات ،کﺎﺑﻞ
٠٢٠٢١٠٠٣٨١
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٧٩٥٩٤٩١
٠٧٠٠١٠٤٠٠٧
٠٠١٨٦٦٨٩٠٩٩٨٨
ﻓﮑﺲ
iptmmfa@gmail.com
ایﻤﻴﻞ
www.afghanistan-mfa.net
وﺑﺴﺎیﺖ
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وزارت اﻣﻮر داﺧﻠﻪ )(MoI
ﺑﺴﻢ اﷲ ﻣﺤﻤﺪﯼ )وزیﺮ(
ﻣﻼﻝﯽ وات ،ﺵﻬﺮ ﻧﻮ ،کﺎﺑﻞ
٠٢٠٢٢٠١٣٤٠
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣٠٨٨٨٨
٠٧٠٠٢٢٠٤١٨
besmillah_530@yahoo.com
ایﻤﻴﻞ
www.moi.gov.af
وﺑﺴﺎیﺖ
وزارت اﻣﻮر زﻧﺎن )(MoWA
داکﺘﺮ ﺣُﺴﻦ ﺑﺎﻧﻮ ﻏﻀﻨﻔﺮ )ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ(
ﭘﻬﻠﻮﯼ ﺳﻴﻨﻤﺎ زیﻨﺐ ،ﺵﻬﺮ ﻧﻮ ،کﺎﺑﻞ
٠٢٠٢٢٠١٣٧٨
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٨٨٠٨٤
ministry.mowa@hotmail.com
ایﻤﻴﻞ
www.mowa.gov.af
وﺑﺴﺎیﺖ
وزارت اﻣﻮر ﺳﺮﺡﺪات ،اﻗﻮام و ﻗﺒﺎﻳﻞ )(MoBNTA
اﺳﺪ اﷲ ﺧﺎﻝﺪ )وزیﺮ(
ﺳﺮﮎ ﻣﻴﺪان هﻮایﯽ ،ﻧﺰدیﮏ ﺳﺘﺮﻩ ﻣﺤﮑﻤﻪ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،٩ﻣﮑﺮوریﺎن ،٣
کﺎﺑﻞ
٠٢٠٢٣٠١٧٦٨
ﺗﻠﻔﻮن
وزارت اﻣﻮر ﻣﻬﺎﺝﺮﻳﻦ و ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪﻩ ﮔﺎن )(MoRRA
ﺟﻤﺎهﻴﺮ اﻧﻮرﯼ )وزیﺮ(
ﻋﻘﺐ ﻓﺎﺑﺮیﮑﻪ ﺟﻨﮕﻠﮏ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،٧ویﺴﻞ ﺁﺑﺎد ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٥٨٠٦
٠٧٩٩٠٠٥٥٥٧
ﺗﻠﻔﻮن
info@morr.gov.af
ایﻤﻴﻞ
jamaheranwary@yahoo.com
www.morr.gov.af
وﺑﺴﺎیﺖ
وزارت اﻧﺮژﯼ و ﺁب )(MoEW
اﺳﻤﻌﻴﻞ ﺧﺎن )ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ(
ﺳﺮك داراﻻﻣﺎن ،ﺳﻨﺎﺗﻮریﻢ )ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮزیﻢ آﺎﺑﻞ( ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،٧کﺎﺑﻞ
٠٢٠٢٠٢٣٣٩٤
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣٣٣٤٦٨
٠٧٩٩٣٣٣٤٦٨
Fauzia_amin2003@yahoo.com
ایﻤﻴﻞ
وزارت اﻧﮑﺸﺎف ﺵﻬﺮﯼ )(MoUD
ﺳﺎﻃﺎن ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺼﺎرﯼ )ﻣﻌﻴﻦ اﻧﮑﺸﺎف ﺵﻬﺮﯼ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ورارت(

آدرس ها و تماس ها

ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻄﺒﻌﻪ ﺁزادﯼ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،٩ﻣﮑﺮوریﺎن  ،٣کﺎﺑﻞ
٠٢٠٢٣٠٠٣٣٩
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٠١٨١٧٤
٠٧٩٩٢١١٨٦٦
moud@moud.gov.af
ایﻤﻴﻞ
www.moud.gov.af
وﺑﺴﺎیﺖ
وزارت ﺗﺠﺎرت و ﺻﻨﻌﺖ )(MoCI
اﻧﻮراﻝﺤﻖ اﺣﺪﯼ )ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ(
ﺳﺮﮎ ﻋﻤﻮﻣﯽ داراﻻﻣﺎن ،ﺳﺮﮎ ﺵﻮرا ،داراﻻﻣﺎن ،کﺎﺑﻞ
٠٢٠٢٥٠٠٣٣٥
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣٠٢٣١١
hamid.rahimi@commerce.gov.af
ایﻤﻴﻞ
www.commerce.gov.af
وﺑﺴﺎیﺖ
وزارت ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻋﺎﻝﯽ )(MoHE
ﺳﺮور داﻧﺶ )ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ(
ﻣﻘﺎﺑﻞ کﻮﭼﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮات )ﻋﻘﺐ داﻧﺸﮕﺎﻩ کﺎﺑﻞ( ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،٣کﺎرﺗﻪ ﭼﻬﺎر،
کﺎﺑﻞ
٠٢٠٢٥٠٠٠٤٩
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٧٢٥٩٠٠
٠٢٠٢٥٠٠٣٢١
rahimhidayat@gmail.com
ایﻤﻴﻞ
www.mohe.gov.af
وﺑﺴﺎیﺖ
وزارت ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت و هﻮاﻧﻮردﯼ ﻣﻠﮑﯽ )(MoTCA
داود ﻋﻠﯽ ﻧﺠﻔﯽ )ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ(
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﯽ ﻗﻮاﯼ ایﺴﺎف ،ﻣﺘﺼﻞ رادیﻮ ﺗﻠﻮیﺰیﻮن ﻣﻠﯽ ،اﻧﺼﺎرﯼ
وات ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ١٦٥
٠٢٠٢١٠١٠٢٩
ﺗﻠﻔﻮن
٠٢٠٢١٠١٠٣٢
٠٧٩٩٧٠٣٦٠٧
kib.2009@hotmail.com
ایﻤﻴﻞ
وزارت دﻓﺎع ﻣﻠﯽ )(MoD
ﺟﻨﺮال ﻋﺒﺪاﻝﺮﺣﻴﻢ وردﮎ )وزیﺮ(
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺼﺮ ریﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮرﯼ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،٢ﭘﺸﺘﻮﻧﺴﺘﺎن وات ،کﺎﺑﻞ
٠٢٠١٠٠٤٥٠
ﺗﻠﻔﻮن
٠٢٠١٠٠٤٥٨
٠٧٩٩٢١٢٥٤٥
٠٧٩٩٢١٢٥٤٥
ﻓﮑﺲ

ایﻤﻴﻞ
وﺑﺴﺎیﺖ

info@mod.gov.af
abdulhai.waheed@mod.gov.af
www.mod.gov.af

وزارت زراﻋﺖ و ﺁﺑﻴﺎرﯼ ﻣﺎﻝﺪارﯼ )(MAIL
اﻧﺠﻨﻴﺮﻣﺤﻤﺪ ﺁﺹﻒ رﺣﻴﻤﯽ )وزیﺮ(
ﻣﻘﺎﺑﻞ داﻧﺸﮕﺎﻩ کﺎﺑﻞ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،٣ﺟﻤﺎل ﻣﻴﻨﻪ ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ١٠٠٠٤
٠٢٠٢٥٠٠٣١٥
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٧٢٦٩٨٦٩
info@mail.gov.af
ایﻤﻴﻞ
asifrahimi@mail.gov.af
www.mail.gov.af
وﺑﺴﺎیﺖ
وزارت ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﻪ )(MoPH
ﺙﺮیﺎ دﻝﻴﻞ )ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ(
ﻧﺰدیﮏ ﺳﻔﺎرت اﻣﺮیﮑﺎ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،١٠ﭼﻬﺎرراهﯽ ﺹﺤﺖ ﻋﺎﻣﻪ ،کﺎﺑﻞ
٠٢٠٢٣٠١٣٧٧
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٢١١٩٣٤
moph.tdd@gmail.com
ایﻤﻴﻞ
www.moph.gov.af
وﺑﺴﺎیﺖ
وزارت ﻋﺪﻝﻴﻪ )(MoJ
ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﻏﺎﻝﺐ )وزیﺮ(
ﭼﻬﺎر راهﯽ ﭘﺸﺘﻮﻧﺴﺘﺎن ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،٢ﭘﺸﺘﻮﻧﺴﺘﺎن وات ،کﺎﺑﻞ
٠٢٠٢١٠٠٣٢٢
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠١٩٣٠٤٥
rohinrahman@hotmail.com
ایﻤﻴﻞ
info@moj.gov.af
www.moj.gov.af
وﺑﺴﺎیﺖ
وزارت ﻓﺮهﻨﮓ و ﺝﻮاﻧﺎن )(MoCY
ﺳﻴﺪ ﻣﺨﺪوم رهﻴﻦ )وزیﺮ(
ﻋﻘﺐ وزارت ﻣﺨﺎﺑﺮات ،ﭘل ﺑﺎغ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،کﺎﺑﻞ
٠٢٠٢١٠١٣٠١
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٩٠٣١٧
bk_nawabi2004@yahoo.com
ایﻤﻴﻞ
وزارت ﻓﻮاﻳﺪ ﻋﺎﻣﻪ )(MoPW
ﻋﺒﺪاﻝﻘﺪوس ﺣﻤﻴﺪﯼ )ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ(
ﺳﺮﮎ اول ،ﻣﮑﺮویﺎن  ، ١ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،٩کﺎﺑﻞ
٠٢٠٢٣٠١٣٦١
ﺗﻠﻔﻮن
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ایﻤﻴﻞ

٠٧٩٩١٧٨٨٥٥
٠٢٠٢٣٠٠٣٧٤
hamidi_naiman@yahoo.com

وزارت ﮐﺎر ،اﻣﻮر اﺝﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺵﻬﺪا و ﻣﻌﻠﻮﻝﻴﻦ )(MoLSAMD
ﺁﻣﻨﻪ اﻓﻀﻠﯽ )وزیﺮ(
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎرکﻴﺖ ﻣﮑﺮوریﺎن اول ،کﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٧٥٢٢٩
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٨٧٤٠٥٩٩٠
info@molsamd.gov.af
ایﻤﻴﻞ
massoud.amerkhil@yahoo.com
وﺑﺴﺎیﺖ www.molsamd.gov.af/about-ministry.php
وزارت ﻣﺎﻝﻴﻪ )(MoF
ﻋﻤﺮ زا ﺧﻴﻞ وال )وزیﺮ(
ﭼﻬﺎر راهﯽ ﭘﺸﺘﻮﻧﺴﺘﺎن ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،٢ﭘﺸﺘﻮﻧﺴﺘﺎن وات ،کﺎﺑﻞ
٠٢٠٢١٠٣١٥٧
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٢٤٠١٤٢
info@mof.gov.af
ایﻤﻴﻞ
www.mof.gov.af / www.customs.gov.af/
وﺑﺴﺎیﺖ
www.budgetmof.gov.af
وزارت ﻣﺒﺎرزﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر )(MoCN
ﺽﺮار اﺣﻤﺪ ﻣﻘﺒﻞ )وزیﺮ(
ﺳﺮﮎ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻼل ﺁﺑﺎد )ﻧﺰدیﮏ ریﺎﺳﺖ ﺗﺮاﻓﻴﮏ( ﺑﻨﺎیﯽ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،٩
ﻣﮑﺮوریﺎن  ،٣کﺎﺑﻞ
٠٧٧٤٤٧٥٠١٥
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٨٦٩٤٤٩١١
٠٧٥٢٠٠٤٢٧٢
zararahmad_osmani@hotmail.com
ایﻤﻴﻞ
haideri_maqsood@yahoo.com
www.mcn.gov.af
وﺑﺴﺎیﺖ
وزارت ﻣﺨﺎﺑﺮات وﺗﮑﻨﺎﻝﻮژﯼ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ )(MoCIT
اﻣﻴﺮزﯼ ﺳﻨﮕﻴﻦ )ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ(
ﭘﻞ ﺑﺎغ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،٢ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎن ﺧﺎن وات ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٥٤٢٨
٠٢٠٢١٠١١٠٠
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٠٦٨٤٢٩
www.mcit.gov.af
وﺑﺴﺎیﺖ
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وزارت ﻣﻌﺎدن )(MoM
وﺣﻴﺪ اﷲ ﺵﻬﺮاﻧﯽ )وزیﺮ(
ﻣﻘﺎﺑﻞ وزارت ﻣﺎﻝﻴﻪ ،ﭼﻬﺎر راهﯽ ﭘﺸﺘﻮﻧﺴﺘﺎن ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،٢ﭘﺸﺘﻮﻧﺴﺘﺎن
وات ،کﺎﺑﻞ
٠٢٠٢١٠٠٣٠٩
ﺗﻠﻔﻮن
٠٢٠٢١٠٢٤١٠
٠٧٩٩٣٠٠١٢٣
wshahrani@yahoo.com
ایﻤﻴﻞ
info@mom.gov.af
www.mom.gov.af
وﺑﺴﺎیﺖ
وزارت ﻣﻌﺎرف )(MoE
ﻓﺎروق وردﮎ )وزیﺮ(
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎن ﺧﺎن وات ،کﺎﺑﻞ
٠٢٠٢١٠٣٤١٨
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٠٣٧٣٩
sifat.rahimee@moe.gov.af
ایﻤﻴﻞ
farooq.wardak@moe.gov.af
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  -هﻴﺌﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(UNAMA
)واﺣﺪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺳﺘﺮاﺗﻴﮋیﮏ و ﺳﺨﻨﮕﻮ(
یﻮﻧﺎﻣﺎ کﻤﭙﺎوﻧﺪ  ،Bﭼﻬﺎرراهﯽ زﻧﺒﻖ ،ﺵﺎﻩ ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺎزﯼ وات ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٣٢٠٥
٠٧٩٠٠٠٦١٢١
ﺗﻠﻔﻮن
٠٠٣٩٠٨٣١٢٤٦١٢١
٠٠٣٩٠٨٣١٢٤٦٣٥٣
ﻓﮑﺲ
unama-spokesman@un.org
ایﻤﻴﻞ
www.unama.unmissions.org
وﺑﺴﺎیﺖ
ﻳﻮﻧﺴﻒ  -ﺻﻨﺪوق ﺡﻤﺎﻳﺖ از اﻃﻔﺎل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )(UNICEF
ﭘﻴﺘﺮ کﺮوﻝﯽ )ﻧﻤﺎیﻨﺪﻩ(
ﻣﺤﻮﻃﻪ یﻮﻧﺎکﺎ ،ﺳﺮﮎ ﺟﻼل ﺁﺑﺎد ،ﭘﻞ چءرﺧﯽ ،کﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٥٤
٠٧٩٠٥٠٧٠٠٢
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٠٥٠٧٠٠٣
٠٠٨٧٠٧٦٤٠٤٢٥٣٠
ﻓﮑﺲ
pcrowley@unicef.org
ایﻤﻴﻞ
Kabul@unicef.org
www.unicef.org
وﺑﺴﺎیﺖ

آدرس ها و تماس ها

ارزﮔﺎن

ادارﻩ ﺣﻤﺎﻳﻪ اﻃﻔﺎل  -اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن )(SCI
ﺗﺮﻳﻨﻜﻮت ،ارزﮔﺎن
٠٧٩٩١٨٠٢٥٢
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩١٠٨٩٢٠
asherzad@savechildren.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.savethechildren.org.uk
وﺑﺴﺎﻳﺖ
/www.savechildren.org
رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎ و اﻧﻜﺸﺎف دهﺎت )(DRRD
اﻧﺠﻴﻨﺮ ﻣﺤﻤﺪ هﺎﺷﻢ )رﺋﻴﺲ(
ﺗﺮﻳﻨﻜﻮت ،ارزﮔﺎن
٠٧٠٠٢٦٢٠٦٢
ﺗﻠﻔﻮن
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﯽ و اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ اﻓﻐﺎن )(AHDS
داﮐﺘﺮ ﻋﺠﺐ ﻧﻮر ﺻﻤﻴﻢ )ﺁﻣﺮ وﻻﻳﺘﯽ(
ﺗﺮﻳﻨﻜﻮت ،ارزﮔﺎن
٠٧٩٨٢٩٧٤٦٢
ﺗﻠﻔﻮن
ajabnoor.sameem@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.ahds.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  -هﻴﺌﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(UNAMA
ﺷﻴﺮ اﺣﻤﺪ ﺷﺎﮐﺮ )رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ(
ﭘﻬﻠﻮﯼ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ارزﮔﺎن ،ﺗﺮﻳﻨﻜﻮت
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٣٢٠۵
٠٧٠٠١٦٠٢٧٠
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩۶۵٢١۴٠١
shakirs@un.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.unama.unmissions.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ ،واﺣﺪ ادارﯼ وﻻﻳﺘﯽ )(NSP/PMU
اﻧﺠﻨﻴﺮ اﻣﻴﺮ ﺧﺎن )ﺁﻣﺮ وﻻﻳﺘﯽ(
ﻣﻨﺰل ﺣﺎﺟﯽ ﺣﻴﺎت اﷲ ،ﭼﻬﺎرراهﯽ ﻣﻨﺎر ،ﻃﺮف راﺳﺖ ﺳﺮﮎ
وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﺧﺎص ارزﮔﺎن ،ﺳﺮﮎ اول ﻃﺮف راﺳﺖ ،ﺗﻌﻤﻴﺮ ﭘﻨﺠﻢ
ﻃﺮف ﺷﺮق ،ﻧﺰدﻳﮏ رﻳﺎﺳﺖ زراﻋﺖ ، ،وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﺗﺮﻳﻨﮑﻮت
٠٧٩٨٢٦٥٠٩٢
ﺗﻠﻔﻮن
uruzgan@nspafghanistan.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.nspafghanistan.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎ و اﻧﻜﺸﺎف دهﺎت )(DRRD
ﻣﺤﻤﺪ هﺎﺷﻢ
ﺳﺮﮎ ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﯽ اﻣﻨﻴﻪ ،ﺷﻬﺮ ﺗﺮﻳﻨﮑﻮت

ﺗﻠﻔﻮن
اﻳﻤﻴﻞ

٠٧٠٠٢٦٢٠٦٢
engmhashim@yahoo.com

رﻳﺎﺳﺖ زراﻋﺖ ،ﺁﺑﻴﺎرﯼ و ﻣﺎﻟﺪارﯼ )(DAIL
ﺣﺎﺟﯽ ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪ )رﺋﻴﺲ(
ﺗﺮﻳﻨﻜﻮت
٠٧٩٧٢٠١٥٧١
ﺗﻠﻔﻮن
ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺤﯽ هﻴﻠﺖ ﻧﺖ  -ﺗﯽ ﭘﯽ او )(HealthNet-TPO
ﻣﺤﻤﺪ ﮔﻞ )ﺁﻣﺮ ﭘﺮوژﻩ(
دﻓﺘﺮ ،DCUﻣﻨﺰل ﻧﻌﻤﺖ اﷲ ﺧﺎن ﺗﺮﻳﻨﮑﻮت
٠٧٩٣١٤٣٠٢٠
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٣۴٣٧٢۶٢
liwal_mohdgul33@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
knoordost@yahoo.com
www.healthnettpo.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
آﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AIHRC
ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر ﺳﺘﺎﻧﮑﺰﯼ )ﺁﻣﺮ وﻻﻳﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٢ﺳﺮﮎ رﻳﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﻴﺲ ،ﺗﺮﻳﻨﻜﻮت
٠٧٠٠٨٧٧٤١٤
ﺗﻠﻔﻮن
ppm.uruzgan@aihrc.org.af
اﻳﻤﻴﻞ
www.aihrc.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﻜﺸﺎﻓﯽ اﻓﻐﺎان )(ADA
ﺳﻴﺪ ﺳﻼم ﺁﻏﺎ )ﺁﻣﺮ وﻻﻳﺘﯽ(
ﺳﺮﮎ  ،١ﻣﻨﺰل ﺣﺎﺟﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ ﺟﺎن،ﭼﻬﺎرراهﯽ هﺪﻳﺮﻩ )ﭘﻬﻠﻮﯼ
ﻣﻨﺰل ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن( ،ﺗﺮﻳﻨﮑﻮت
٠٧٩٩٨٤٧٤٢٤
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٨۴٧۴٢٧
ada.urzgan@ada.org.af
اﻳﻤﻴﻞ
www.ada.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ

ﺑﺎدﻏﻴﺲ

رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎء و اﻧﻜﺸﺎف دهﺎت )(DRRD
اﻧﺠﻴﻨﺮ ﺳﻴﺪ رﺳﻮل اﮐﺒﺮﯼ )رﺋﻴﺲ(
ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﺤﮑﻤﻪ ،ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮ
٠٧٩٩٠٧٨٦٩٢
ﺗﻠﻔﻮن
Rasull.akbari@mrrd.gov.af
اﻳﻤﻴﻞ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﯽ ﺗﺤﺮﮎ )(MOVE
ﻋﺰت اﷲ ﮐﺎﻣﺠﻮ )ﺁﻣﺮ ﭘﺮوژﻩ(
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ﻣﻨﺰل ﺣﺎﺟﯽ اﺻﻐﺮ ،ﮐﻮﭼﻪ دهﻦ ﺑﺎﻏﮏ ،ﺁﺧﺮ ﮐﻮﭼﻪ ﻣﻌﺎرف ،ﻗﻠﻌﻪ
ﻧﻮ
٠٧٩٣٥٠٩٠١٥
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩۵۵٧٧۵۴٣
drezzatollah2020@gmail.com
اﻳﻤﻴﻞ
azizkhamush@yahoo.com
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ ،واﺣﺪ ادارﯼ وﻻﻳﺘﯽ )(NSP/PMU
اﻧﺠﻨﻴﺮ هﺎرون اﻧﻴﺲ )ﺁﻣﺮ وﻻﻳﺘﯽ(
وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮ ،ﺳﺮﮎ اول وﻻﻳﺖ )ﭘﻬﻠﻮﯼ دﻓﺘﺮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت( ،ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮ
٠٧٩٩٧٧٥٣٦٥
ﺗﻠﻔﻮن
Badghis@nspafghanistan.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.nspafghanistan.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎ و اﻧﻜﺸﺎف دهﺎت )(DRRD
ﺳﻴﺪ رﺳﻮل
ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﺤﮑﻤﻪ ،ﺷﻬﺮ ﺑﺎدﻏﻴﺲ ،ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮ
٠٧٩٩٠٧٨٦٩٢
ﺗﻠﻔﻮن
Rasull.akbari@mrrd.gov.af
اﻳﻤﻴﻞ
رﻳﺎﺳﺖ زراﻋﺖ ،ﺁﺑﻴﺎرﯼ و ﻣﺎﻟﺪارﯼ )(DAIL
ﺣﻔﻴﻆ اﷲ )رﺋﻴﺲ(
ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮ
٠٧٩٩٤٧١٥٤٩
ﺗﻠﻔﻮن
ﮐﻤﻴﺘﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ روﺳﺘﺎﺋﯽ ﺑﻨﮕﻠﻪ دﻳﺶ )(BRAC
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪﯼ ﺣﺴﻦ ﺧﺎن )ﺁﻣﺮ ﺳﺎﺣﻮﯼ(
ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮ
٠٧٠٠٥٦٥٦٥١
ﺗﻠﻔﻮن
mehedihasan1969@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.bracafg.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  -هﻴﺌﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(UNAMA
ﺟﻤﻌﻪ ﺧﺎن ﺣﻴﺪرﯼ )رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ(
ﺟﺎدﻩ ﻣﻌﺎرف ﻳﺎ ﺟﺎدﻩ ﺣﺎﺟﯽ دﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٣٢٠۵
٠٧٩٩٧٧٢٥٨٧
ﺗﻠﻔﻮن
haideryj@un.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.unama.unmissions.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
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ﺑﻨﻴﺎد ﺁﻏﺎ ﺧﺎن  -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AKF
راﺑﺮت ﺗﻠﻦ )رﺋﻴﺲ ﻣﻨﻄﻘﻮﯼ(
ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﻴﺪان هﻮاﻳﯽ ،ﺳﺮﺁﺳﻴﺎب
٠٧٩٩٤١٨٠٦٠
ﺗﻠﻔﻮن
info.info@akdn.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.akdn.org/akf
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﺪادﯼ و اﻧﻜﺸﺎﻓﯽ ادوﻧﺘﺴﺖ )(ADRA
ﮐﻮﻧﺮد ﻳﻮﺷﮑﻴﺎوﻳﭻ )رﺋﻴﺲ ﭘﺮوژﻩ(
ﭘﻨﺠﺎو ،ﺑﺎﻣﻴﺎن
٠٧٩٩٨٢٨٨٥٢
ﺗﻠﻔﻮن
k.juszkiewicz@adra-af.og
اﻳﻤﻴﻞ
www.adra.euroafrica.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻣﺮﮐﺰﺗﻌﺎون اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(CCA
زرﻏﻢ )ﺁﻣﺮ(
ﻧﺰدﻳﮏ دﻓﺘﺮ ، CHFﺷﻬﺮ ﻧﻮ ،ﻳﮑﺎوﻟﻨﮓ
٠٠٨٨٢١٦٢١١٣٨٢٤٤
ﺗﻠﻔﻮن
ccakabu@hotmail.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.cca.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ ،واﺣﺪ ادارﯼ وﻻﻳﺘﯽ )(NSP/PMU
اﻧﺠﻨﻴﺮ اﻧﻮر )ﺁﻣﺮ وﻻﻳﺘﯽ(
ﺁﺧﺮﺑﺎزار)ﻧﺰدﻳﮏ ﺣﻤﺎم ﺻﻔﺎ( ،از ﻃﺮف ﺷﺮق ﺑﺎزار ﮐﻮﭼﻪ ﻓﺮﻋﯽ
اول ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ
٠٧٩٩٣٩٣٠٢٣
ﺗﻠﻔﻮن
bamyan@nspafghanistan.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.nspafghanistan.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﺁژاﻧﺲ ﺧﺒﺮﯼ ﭘﮋواﮎ )(PAN
هﺎدﯼ ﻏﻔﺎرﯼ
ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻣﻴﺎن
٠٧٩٩٣٦٩٩٤٣
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٨١٩٨٢٠۶
ghafari_herat@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.pajhwok.com
وﺑﺴﺎﻳﺖ
اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ  -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎﯼ ﺻﺤﯽ ﺑﺮاﯼ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
)(IbnSina-PHPA
)ﺁﻣﺮ ﭘﺮوژﻩ(
ﻗﺮﻳﻪ ﺗﻠﻮارﻩ )ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺖ ﮐﻼن(

آدرس ها و تماس ها

ﺗﻠﻔﻮن
اﻳﻤﻴﻞ

٠٧٨٦٣٨٥٨٨٦
drahmadzai786@hotmail.com

ادارﻩ ﺣﻤﺎﻳﻪ اﻃﻔﺎل  -اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن )(SCI
ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻣﻴﺎن
٠٧٩۶٣٣١٩٩١
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٠۵۴۴١٠
fazam@savechildren.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.savethechildren.org.uk
وﺑﺴﺎﻳﺖ
/www.savechildren.org
اﻧﺴﺘﻴﺘﻴﻮت ﺗﻨﻈﻴﻢ ﭘﺎﻳﺪارزﻣﻴﻦ )(SLMI
هﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺼﺪق )ﺁﻣﺮ ﭘﺮوژﻩ(
ﺷﻤﺎل ﻣﻴﺪان هﻮاﻳﯽ ،دﺷﺖ ﻋﻴﺴﯽ ﺧﺎن ،ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻣﻴﺎن
٠٧٩٥٢٣٣٠١٠
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٧٣٧۴١٩۶٠
اﻳﻤﻴﻞ

helal.musadiq@slmi.org.af

وﺑﺴﺎﻳﺖ

hmusadiq@yahoo.co.uk
www.helvetas.org

داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﺎﻣﻴﺎن )(BU
ﭘﺮوﻓﻴﺴﻮر ﺣﻤﻴﺪاﷲ )رﺋﻴﺲ داﻧﺸﮕﺎﻩ(
ﭘﻬﻠﻮﯼ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﮑﯽ ،ﻗﺮﻳﻪ زرﮔﺮان ، ،ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻣﻴﺎن
٠٧٩٩٣١٦٨٨٢
ﺗﻠﻔﻮن
Hamidullah_adina@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎء و اﻧﻜﺸﺎف دهﺎت )(DRRD
اﻧﺠﻴﻨﺮ ﻳﻮﻧﺲ ﺑﺎﻳﺴﺮ )رﺋﻴﺲ(
ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻣﻴﺎن
٠٧٩٩٣١٥٦٥٥
ﺗﻠﻔﻮن
رﻳﺎﺳﺖ زراﻋﺖ ،ﺁﺑﻴﺎرﯼ و ﻣﺎﻟﺪارﯼ )(DAIL
ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎهﺮ )رﺋﻴﺲ(
ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻣﻴﺎن
٠٧٩٩٣٥٤٠٥٩
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣۵۴٠۵٩
٠٧٩٩٦٦١٠٢٩
atayeebayan@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ

ﺗﻠﻔﻮن

اﻳﻤﻴﻞ
وﺑﺴﺎﻳﺖ

٠٧٩٩١٤٩٨٧٤
٠٧٨٩٧٣۵٠٩٢
٠٠٨٨٢١٦٤٣٣٣٩٣٧٠
Hakim.Tawhedi@fao.org
FAOAF-Bamiyan@fao.org
www.fao.org

ﺷﺒﮑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ )(CSHRN
اﺳﻤﻌﻴﻞ ذﮐﯽ )هﻤﺎهﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪﻩ(
ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻣﻴﺎن
٠٧٠٨٢٧٩٤٣٩
ﺗﻠﻔﻮن
ismailzaki@ymail.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.cshrn.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
آﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AIHRC
ﻋﺒﺪاﻻﺣﺪ ﻓﺮزام )ﺁﻣﺮ ﻣﻨﻄﻘﻮﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(
ﭼﺎوﻧﯽ ،ﭘﻬﻠﻮﯼ هﻮﺗﻞ ﮔﺮزﻧﺪوﯼ
٠٧٩٩٤٧٣٨٦١
ﺗﻠﻔﻮن
ahad.farzam@gmail.com
اﻳﻤﻴﻞ
bamyan@aihrc.org.af
www.aihrc.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
آﻤﻴﺸﻨﻴﺮﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻣﻮر ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﺎن
)(UNHCR
ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻘﻖ )ﻣﻌﺎون ارﺷﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺳﺮﺗﻴﻢ(
ﺳﺮﺁﺳﻴﺎب ،ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻣﻴﺎن
٠٧٠٨١٩٧٩٥٨
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٨١٩٧٩۵۶
٠٠٨٨٧٣٧٦٣٠٣٣٣٢١
ﻓﮑﺲ
mohaqiq@unhcr.org
اﻳﻤﻴﻞ
AFGBA@unhcr.org
www.unhcr.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻣﺮﮐﺰﺗﻌﺎون اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(CCA
ﺳﻴﺪ اﺣﻤﺪ )ﺁﻣﺮ(
ﻧﺰدﻳﮏ ﺷﻬﺮﻏﻠﻐﻠﻪ ،ﺷﻬﺮ ﻧﻮ
٠٧٩٩٠٣٦٦٥٣
ﺗﻠﻔﻮن
ccakabul@hotmail.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.cca.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ

ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮراﮎ و زراﻋﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )(FAO
ﺣﮑﻴﻢ ﺗﻮﺣﻴﺪﯼ )ﻣﺪﻳﺮ(
ﻓﺎرم ﺗﺤﻘﻴﻘﯽ ﻣﻼ ﻏﻼم ،ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻣﻴﺎن
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ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ،ﻓﺮهﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻬﺎر ﺳﺎزﻧﺪﻩ ﮔﯽ
)(SCRCSO
ﻣﺤﻤﺪ اﮐﺒﺮ داﻧﺶ )رﺋﻴﺲ(
ﺑﺎزار ﮐﻬﻨﻪ ،ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻣﻴﺎن
٠٧٩٩٤٧٢٤٨٣
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩۶٨۴٣۴٢٧
٠٧٧٤٨١٣٤٥٦
scrsco@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
akbardanesh@hotmail.com
www.baharaf.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺳﻲ  ،ﺁر  ،اس )(CRS
ﺑﺮﻧﯽ اف  .ﭼﺎﻓﺲ )رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ(
ﭘﻬﻠﻮﯼ دﻓﺘﺮ ،UNHCRﻗﺮﻳﻪ ﺳﺮﺁﺳﻴﺎب ،ﻧﻮﺁﺑﺎد ،ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻣﻴﺎن
٠٧٩٣١٣٠٠٩٢
ﺗﻠﻔﻮن
bchaves@asia.crs.org
اﻳﻤﻴﻞ
jbriggs@asia.crs.org
www.crs.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(SA
ﮐﻠﻴﻤﻨﺖ ﺑﻮرس )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
ﻣﻘﺎﺑﻞ  ،DDRﮐﻮﭼﻪ زﻧﺪان ،ﺳﺮﺁﺳﻴﺎب ،ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻣﻴﺎن
٠٧٩٩٣٠٣٦٣٣
ﺗﻠﻔﻮن
afg.cdm@solidarites-afghanistan.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.solidarites.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ هﻤﮑﺎرﯼ و اﻧﮑﺸﺎف اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AADA
ﻓﻀﻞ رﺣﻤﻦ ﺣﺎﺷﺮ )ﺁﻣﺮﺳﺎﺣﻮﯼ ﭘﺮوژﻩ(
ﺳﺮﺁﺳﻴﺎب ،ﻋﻘﺐ دﻓﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ،ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻣﻴﺎن
٠٧٨٩٥٠٨١٦١
ﺗﻠﻔﻮن
fhashir@aada.org.af
اﻳﻤﻴﻞ
www.aada.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
)ﻣﻮﺳﺴﻪء ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )ﻣﺠﻤﺎ )(ACSFO
ﻓﺮدﻳﻦ ﺑﻴﺎت )ﺁﻣﺮ ﺳﺎﺣﻮﯼ(
ﻣﻨﻄﻘﻪ زرﮔﺮان )ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﮑﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ( ،ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻣﻴﺎن
٠٧٩٣٥٥٩٤٢٨
ﺗﻠﻔﻮن
bamiyan@acsf.af
اﻳﻤﻴﻞ
info@acsf.af
www.acsf.af/www.acsf-rc.com
وﺑﺴﺎﻳﺖ
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هﻤﺎهﻨﮕﯽ ﮐﻤﮑﻬﺎ ﺑﺮاﯼ اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ )(CoAR
دﻻور دروﻳﺶ )اﻣﺮ وﻻﻳﺘﯽ(
ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﻴﺪان هﻮاﻳﯽ ﺑﺎﻣﻴﺎن ،ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎﻣﻴﺎن
٠٧٠٠٩٥٦٤٩٨
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٨٢۵٢٨٩٣
coar_bamyan@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
coarb_bamyan@gmail.com
www.coar.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻠﺠﻴﻢ ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(SAB
ﺳﺮ ﺁﺳﻴﺎب ،ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻣﻴﺎن
ﻧﺰدﻳﮏ دﻓﺘﺮ ICRC
٠٧٩٩٥٠١٠٢٧
ﺗﻠﻔﻮن
Srhashimy@gmail.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.assosab.be
وﺑﺴﺎﻳﺖ
هﻴﺌﺖ ﻧﺎروﯼ ﺑﺮاﯼ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ )(NRC
اﮐﺒﺮ اﺣﻤﺪﯼ )ﻣﺴﻮل ادارﯼ(
ﺑﻴﻦ UNICEFو ،ICRCﺳﺮ ﺁﺳﻴﺎب ،ﺷﻬﺮﺑﺎﻣﻴﺎن
٠٧٩٩١٤٧٨٢٩
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٧٢٠۵٩٧٠١
٠٧٧٦٦١٨٨١٠
٠٠٨٨٢١٦٢١٢٩٥٠١١
ilac.bamian@nrcafpk.org
اﻳﻤﻴﻞ
ilac.bamian.tl@nrcafpk.org
www.nrc.no
وﺑﺴﺎﻳﺖ
هﻴﻠﻮﻳﺘﺎس اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(Helvetas
رﺿﺎ اﺣﻤﺪﯼ
ﺷﻤﺎل ﻣﻴﺪان هﻮاﻳﯽ ،دﺷﺖ ﻋﻴﺴﯽ ﺧﺎن ،ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻣﻴﺎن
٠٧٧٣٣٠٠١٣٢
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٧۴٠٧۶٧۵۶
٠٧٧٨١٥٩٧١٢
٠٠٨٨٢١٦٢١٠١١٢٥٩
reza.ahmadi@helvetas.org
اﻳﻤﻴﻞ
jamal.sediqi@helvetas.org
www.helvetas.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﮐﻤﻴﺘﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ روﺳﺘﺎﺋﯽ ﺑﻨﮕﻠﻪ دﻳﺶ )(BRAC
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎرف
ﺑﺎم ﺳﺮﺁﺳﻴﺎت ،ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﻴﺪان هﻮاﻳﯽ ،ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻣﻴﺎن
٠٧٠٦٠٨٠٤٧١
ﺗﻠﻔﻮن

آدرس ها و تماس ها

اﻳﻤﻴﻞ
وﺑﺴﺎﻳﺖ

aref.khairkhah @yahoo.com
www.bracafg.org

ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  -هﻴﺌﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(UNAMA
هﺮن ﺳﻮﻧﮓ )رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ(
ﺳﺮﮎ ﻣﻴﺪان هﻮاﻳﯽ ،ﻗﺮﻳﻪ ﺳﺮﺁﺳﻴﺎب ،ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻣﻴﺎن
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٣٢٠۵
٠٧٩٩٨٢٢٣٢٩
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٠٠٠۶۴۶١
songh@un.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.unama.unmissions.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻳﻮﻧﺴﻒ  -ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻃﻔﺎل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ
)(UNICEF
ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻣﻴﺎن
٠٧٩٨٥٠٧٢٧٧
ﺗﻠﻔﻮن
kabul@unicef.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.unicef.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ

ﺑﺪﺧﺸﺎن

ادارﻩ هﻤﮑﺎرﯼ هﺎﯼ ﺗﺨﻨﻴﮑﯽ و اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ -اﮐﺘﻴﺪ )(ACTED
ﻧﺠﻴﺐ اﺣﻤﺪ ﻣﺸﻔﻖ )ﺁﻣﺮ(
ﺧﺎﻧﻪ  / ٤ف ،ﺳﺮﮎ  ،١ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،٥ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ،ﻓﻴﺾ ﺁﺑﺎد
٠٧٩٨٩٨٣٧٢٥
ﺗﻠﻔﻮن
naqib.ahmad@acted.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.acted.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﺟﯽ ﺁﯼ زﻳﺪ )(GIZ/BEPA
ﺣﻤﻴﺪ اﷲ ﺣﻤﻴﻢ )ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ(
ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺟﺪﻳﺪ ،TTCدﺷﺖ ﺷﻬﺪا ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ٦
٠٧٩٩٠٢٨٣١٦
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٧٧٩٠٠۴٣١
Hamidullah11@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.bepafg.com
وﺑﺴﺎﻳﺖ
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﺪﺧﺸﺎن )(BU
ﻋﺒﺪاﻟﻘﺪﻳﺮ ﻣﺤﺎن )رﺋﻴﺲ داﻧﺸﮕﺎﻩ(
ﭘﺨﻠﻮﯼ دﻓﺘﺮ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﯽ ،ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ،ﻓﻴﺾ ﺁﺑﺎد
٠٧٩٩٤٥٤٢٦٣
ﺗﻠﻔﻮن
mahan_1978@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ

دﻓﺘﺮ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮاﯼ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺟﺮم )(UNODC
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺟﻠﻴﻠﯽ )رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ(
٠٧٩٩٢٦٨٥٩٦
ﺗﻠﻔﻮن
٠٠٨٨٢١٦٤٤٤٢١١١٧
hussain.jalili@unodc.org
اﻳﻤﻴﻞ
hussain_jalili@yahoo.com
www.unodc.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎء و اﻧﻜﺸﺎف دهﺎت )(DRRD
اﻧﺠﻴﻨﺮ ﭘﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ )رﺋﻴﺲ(
ﻓﻴﺾ ﺁﺑﺎد
٠٧٩٩٤٧٧٢١١
ﺗﻠﻔﻮن
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ آﺎﻧﺴﻴﺮن )(CWW
ﻋﻈﻴﻤﻪ روﻳﺎ )هﻤﺎهﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(
ﺳﺮﮎ ﺑﺎﻧﮏ )ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﺘﺮ ﺷﻮراﯼ وﻻﻳﺘﯽ ﺑﺪﺧﺸﺎن(
٠٧٩٥٧٦٠٥٥١
ﺗﻠﻔﻮن
azima.roya@concern.net
اﻳﻤﻴﻞ
www.concern.net
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺤﯽ ﺟﻬﺎن )(UNWHO
ﺳﻴﺪ ﻣﺰارﯼ ﻧﺎﺻﺮﯼ )هﻢ ﺁهﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪﻩ(
ﻧﺰدﻳﮏ دﻓﺘﺮ ،LDGﺣﺼﻪ  ،٥ﺷﻬﺮ ﻧﻮ
٠٧٩٩٣٢٢١٣٤
ﺗﻠﻔﻮن
Mazarin@afg.emro.who.int
اﻳﻤﻴﻞ
www.emro.who.int/Afghanistan
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮاﯼ اﻃﻔﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(CFA
ﻣﺴﻴﺢ اﷲ ﻣﺤﻤﺪﯼ )ﻣﺪﻳﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ(
ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،٥ﺷﻬﺮ ﻧﻮ ،ﻓﻴﺾ ﺁﺑﺎد
٠٧٠٧٠٤٢٤٥٩
ﺗﻠﻔﻮن
www.childfund.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
آﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AIHRC
وﺣﻴﺪ اﷲ ارﻏﻮن )اﻣﺮ وﻻﻳﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(
ﺣﺼﻪ ﺳﻪ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ) ٥ﻧﺰدﻳﮏ ﺳﺘﺪﻳﻮم ﺳﭙﻮرﺗﯽ( ،ﺷﻬﺮﻧﻮ
٠٧٩٩٣٩٨٨٩٩
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٢٨۴٧۴۵
٠٧٩٨٥٢٧٠٥٨
warghun@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
aihrc_bdn@yahoo.com
www.aihrc.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
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ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻓﻐﺎن اﻳﺪ )(Afghanaid
ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﻣﺠﺪدﯼ )ﺁﻣﺮ وﻻﻳﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(
ﻓﻴﺾ ﺁﺑﺎد
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ  ۶٠۶۶ﭘﺴﺘﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرﺗﻪ ﭘﺮوان
٠٧٩٥١٩٤٦٦٤
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٢٩٩١۴٣
٠٧٩٩٢٧٦٣٥٤
٠٠٨٨٢١٦٨٤٤٠٠١٤٣-٤٤
bdkppm@afghanaid.org.uk
اﻳﻤﻴﻞ
bdkproad@afghanaid.org.uk
www.afghanaid.org.uk
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ اآﺴﻔﺎم ﺟﯽ ﺑﯽ )(Oxfam GB
ﻧﺴﻴﻤﻪ ﺳﺤﺮ )هﻢ ﺁهﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯼ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺣﺼﻪ اول ،ﺷﻬﺮ ﻧﻮ
٠٧٩٩٨٣٠٥٧٤
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٨٣٠۵٧۶
nsahar@oxfam.org.uk
اﻳﻤﻴﻞ
ahadi@oxfam.org.uk
www.oxfam.org.uk
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﯽ ﺗﺤﺮﮎ )(MOVE
ﺣﺎﻣﺪ )ﺁﻣﺮ ﭘﺮوژﻩ(
ﺳﺮﮎ ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم ﺑﺨﺎرﯼ
٠٧٩٩٥٨٠٦٠٦
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٨٧٣٣۶۵۴۶
shafi.darwazi@gmail.com
اﻳﻤﻴﻞ
hamed.aasem@yahoo.com
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﭘﯽ ﺁر ﺑﯽ )(PRB
ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺼﻴﺮ )ﻣﺪﻳﺮ ادارﯼ(
ﺷﻬﺮ ﻧﻮ ،ﻓﻴﺾ ﺁﺑﺎد
٠٧٠٠٧٢٤٥٨٤
ﺗﻠﻔﻮن
www.prb.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻴﺪاﻳﺮ )(MEDAIR
اﻟﺴﺒﺚ ﮐﻮﻧﻴﻨﮓ )ﺁﻣﺮ ﺗﻘﻮﻳﺘﯽ ﭘﺮوژﻩ -ﺑﺪﺧﺸﺎن(
ﺷﻬﺮ ﻧﻮ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،٥دﺷﺖ ﺳﻨﮓ ﻣﻬﺮ ،ﻓﻴﺾ ﺁﺑﺎد
٠٧٩٩٦١٣٤٤٥
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٩۶٧٧٨
٠٠٨٨٢١٦٥٢٠٣٠٣٩٩
bdkpsm-afg@meair.org
اﻳﻤﻴﻞ
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وﺑﺴﺎﻳﺖ

cd-afg@medair.org
www.medair.org

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻴﺸﻦ اﻳﺴﺖ )(ME
ﺟﻮﻧﺎﺗﻦ ﺑﺎرﺗﻮﻟﻮزﯼ )ﺁﻣﺮوﻻﻳﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(
ﺳﺮﮎ ﻣﻐﺎزﻩ اﺣﻤﺪ ،ﻓﻴﺾ ﺁﺑﺎد ﺟﺪﻳﺪ
٠٧٩٩٣٠٠٥٥٤
ﺗﻠﻔﻮن
ppm.bdk@miseast.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.miseast.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
هﻴﺌﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ )(IAM
ﺟﺎن ﻣﻴﺮس )ﺁﻣﺮ ﻣﻨﻄﻘﻮﯼ(
ﭘﺎﻳﻨﺘﺮاز ﻟﻴﺴﻪ ﺻﻴﻒ ﺷﻬﻴﺪ )ﭘﻬﻠﻮﯼ رﻳﺎﺳﺖ اﻧﮑﺸﺎف دهﺎت
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ۶٢۵
٠٧٠٧٧٤٧٧١٠
ﺗﻠﻔﻮن
rtl.badakhshan@iam-afghanistan.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.iam-afghanistan.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﮐﻒ  -ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻮاﻇﺒﺖ از ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎي اﻓﻐﺎن )(CAF
ﺳﻴﺪ اﻣﺎن اﷲ زاهﺪ )ﺁﻣﺮ ﭘﺮوژﻩ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٢٩ﺳﺮﮎ ﻣﺴﭽﺪ اﻣﺎم ﺑﺨﺎرﯼ ،ﺣﺼﻪ ﺳﻪ ،ﺷﻬﺮ ﻧﻮ
٠٧٧٧٨٢٢٣٩٥
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٧٧٨٢٢٣٩۴
pm.caf.bdk@gmail.com
اﻳﻤﻴﻞ
hc.caf.bdk@gmail.com
www.caf.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻧﺎروﯼ ﺑﺮاﯼ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(NAC
ﻓﻘﻴﺮ ﺧﺎن )ﻣﺪﻳﺮ(
ﺷﻬﺮ ﻧﻮ
٠٧٥٦٣١٠٤٤٣
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩۴٩٩٧۵٢
broedu@nacaf.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.afghanistan.com.
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  -هﻴﺌﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(UNAMA
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﮑﻴﻢ )رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ(
ﻋﻘﺐ رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎء و اﻧﮑﺸﺎف دهﺎت ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،٥ﺷﻬﺮ ﻧﻮ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٣٢٠۵
٠٧٩٩٨٢٢٣٣٧
ﺗﻠﻔﻮن
hakim@un.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.unama.unmissions.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ

آدرس ها و تماس ها

ﻳﻮﻧﺴﻒ  -ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻃﻔﺎل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ
)(UNICEF
ﻓﻴﺾ ﺁﺑﺎد
٠٧٩٨٥٠٧٣٨٤
ﺗﻠﻔﻮن
kabul@unicef.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.unicef.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ ،واﺣﺪ ادارﯼ وﻻﻳﺘﯽ )(NSP/PMU
اﻧﺠﻨﻴﺮ ﻧﺬﻳﺮﻩ ﺑﺪﺧﺶ )ﺁﻣﺮ وﻻﻳﺘﯽ(
ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،٥ﺷﻬﺮﻧﻮ ،ﻓﻴﺾ ﺁﺑﺎد
٠٧٩٩٢٩٩١٧٩
ﺗﻠﻔﻮن
badakhshan@nspafghanistan.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.nspafghanistan.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ادارﻩ ﺧﻴﺮﻳﻪ ﺑﺮاﯼ اﻧﮑﺸﺎف اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(WADAN
ﻏﻼم دﺳﺘﮕﻴﺮ )هﻢ ﺁهﻨ� ﮐﻨﻨﺪﻩ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٢ﺳﺮﮎ ازﺑﮑﻬﺎ ،ﺷﻬﺮﻧﻮ ،ﻓﻴﺾ ﺁﺑﺎد
٠٧٩٩٤٦٢٠٥٥
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٨٨٩٩٢٨
inayatniazi2000@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
info@wadan.org
www.wadan.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﺑﻨﻴﺎد ﺁﻏﺎ ﺧﺎن  -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AKF
ﻧﺠﻢ اﻟﺪﻳﻦ ﻧﺠﻴﻢ )رﺋﻴﺲ ﻣﻨﻄﻘﻮﯼ(
ﻣﺤﻮﻃﻪ دﻓﺘﺮ  ،AKDNﺷﻬﺮ ﻧﻮ ،ﻓﻴﺾ ﺁﺑﺎد
٠٧٩٦٨٨٩١٧٧
ﺗﻠﻔﻮن
info.info@akdn.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.akdn.org/akf
وﺑﺴﺎﻳﺖ
رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎء و اﻧﻜﺸﺎف دهﺎت )(DRRD
وﻟﯽ
ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ )ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻴﺴﻪ زاهﺪ ﺷﻬﻴﺪ( ،ﻓﻴﺾ ﺁﺑﺎد
٠٧٠٠٢٥٩١٠٠
ﺗﻠﻔﻮن
s.mehraban@mrrd.gov.af
اﻳﻤﻴﻞ
رﻳﺎﺳﺖ زراﻋﺖ ،ﺁﺑﻴﺎرﯼ و ﻣﺎﻟﺪارﯼ )(DAIL
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻢ ﻋﻠﻴﻤﯽ )رﺋﻴﺲ(
ﻓﻴﺾ ﺁﺑﺎد
٠٧٩٩٢٧٢٩٦١
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٨٩٨١۵٨٨
m.alim_alimi@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ

keshawarz1973@yahoo.com
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AHRO
ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺟﺪ ﻣﺤﻤﺪﯼ )ﺁﻣﺮ(
ﻋﻘﺐ ﭘﻤﭗ اﺳﺘﻴﺸﻦ اﺗﻔﺎق ،ﺣﺼﻪ ﺳﻪ ،ﺷﻬﺮ ﻧﻮ ،ﻓﻴﺾ ﺁﺑﺎد
٠٧٩٩٨٦٩٦٩٩
ﺗﻠﻔﻮن
wajed_m@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.ahro.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻓﻮآﺲ ﺳﺎزﻣﺎن هﻤﮑﺎرﯼ هﺎﯼ ﺑﺸﺮﯼ )(FOCUS
ﻏﻼم ﺻﻔﺪر ﻇﻬﻴﺮ )ﻣﻌﺎون هﻢ ﺁهﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(
ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﺘﺮ ، GIZﺷﻬﺮﻧﻮ ،ﻓﻴﺾ ﺁﺑﺎد
٠٧٩٩٣٤٥٠٠٢
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٧٩٩١٧٨
safdar.zaheer@focushumanitarian.org
اﻳﻤﻴﻞ
Farukh.hadi@focushumanitarian.org
www.akdn.org/focus
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻣﺮﮐﺰﺗﻌﺎون اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(CCA
ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ )ﺁﻣﺮ(
ﻓﻴﺾ ﺁﺑﺎد
٠٠٨٨٢١٦٢١١٣٨٢٤٤
ﺗﻠﻔﻮن
ahmadi_ab@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.cca.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺎزﺳﺎزﯼ و اﺣﻴﺎ ﻣﺠﺪد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  -ﻓﻼح )(ARRAF
ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ،وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﮐﺸﻢ ، ،ﻓﻴﺾ ﺁﺑﺎد
arrafafg@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺮﺳﯽ ﮐﺎرﭘﺲ )(MC
ﻧﻮرﺧﺎن اﮐﺒﺮﯼ )ﺁﻣﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ(
ﻓﻴﺾ ﺁﺑﺎد
٠٧٩٣٥٠٦٧٢١
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٠١٠۵٣۶
nakbary@af.mercycorps.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.mercycorps.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﮐﻤﻴﺘﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ روﺳﺘﺎﺋﯽ ﺑﻨﮕﻠﻪ دﻳﺶ )(BRAC
ﻧﺬراﻻﺳﻼم )ﺁﻣﺮﭘﺮوؤﻩ ﺻﺤﯽ(
ﮔﺪر ﭼﮑﺮﮎ ،ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻨﺪوﯼ ﮐﻬﻨﻪ ،ﻓﻴﺾ اﺑﺎد
٠٧٠٠٠٢٩٤٧٩
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٧٣١٩١٧
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اﻳﻤﻴﻞ
وﺑﺴﺎﻳﺖ

nazrul_brac354@yahoo.com
sharif.alamin@yahoo.com
www.bracafg.org

ﺑﻐﻼن

اچ.ﺑﯽ.اﻳﺪ )(HBAid
زوﻟﺘﻦ وﻧﺴﺰل )ﺁﻣﺮﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(
ﺟﺎدﻩ وﻻﻳﺖ ،ﺳﺎﺣﻪ  ،٣ﺷﺸﺼﺪ ﮐﻮﺗﯽ )ﭘﻬﻠﻮﯼ ﻧﻬﺮﺑﻨﺪ دو(
٠٧٩٧١٩٢١٥٨
ﺗﻠﻔﻮن
venczel.zoltan@gmail.com
اﻳﻤﻴﻞ
hbaid@hbaid.org
www.hbaid.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ ،واﺣﺪ ادارﯼ وﻻﻳﺘﯽ )(NSP/PMU
اﻧﺠﻨﻴﺮ دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ )ﺁﻣﺮوﻻﻳﺘﯽ(
ﺷﻬﺮ ﻧﻮ)ﻋﻘﺐ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ﺣﻴﺪرﯼ(
٠٧٨٦٥٣٩٨٠٥
ﺗﻠﻔﻮن
baghlan@nspafghanistan.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.nspafghanistan.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ادارﻩ هﻤﮑﺎرﯼ هﺎﯼ ﺗﺨﻨﻴﮑﯽ و اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ -اﮐﺘﻴﺪ )(ACTED
اﺣﻤﺪ ﻃﺎﻟﺐ ﺷﻴﻨﻮارﯼ )اﻣﺮ(
ﻣﻨﺰل ﺷﻴﺮداد ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،٣ﺷﺸﺼﺪ ﮐﻮﺗﯽ ،ﭘﻠﺨﻤﺮﯼ
٠٧٠٠٠١٠١٤٧
ﺗﻠﻔﻮن
ahmad.talib@acted.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.acted.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
اﻧﺴﺘﻴﺘﻴﻮت ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻐﻼن )(BIHE
رﺣﻴﻤﯽ )رﺋﻴﺲ داﻧﺸﮑﺪﻩ(
ﭘﻠﺨﻤﺮﯼ
٠٧٥٥٩١٠٢٩٢
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٠٣٧٩٩٧
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺿﻄﺮارﯼ ﮐﻤﮏ هﺎﯼ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ )(EPIC
ﺑﺎغ ﻗﻬﻮﻩ ﺧﺎﻧﻪ )ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﺤﮑﻤﻪ( ﭘﻠﺨﻤﺮﯼ
٠٧٠٠٢٨٧١٠٠
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٨۶٢٧٢
٠٠٨٨٢١٦٣٣٣٢٤٤١٤

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻤﮏ هﺎﯼ دهﺎﺗﯽ ﻏﺰﻧﯽ )(GRSP
ﺑﻨﻴﺎد ﻋﻠﯽ ﮐﺮﻳﻤﯽ )ﺁﻣﺮ وﻻﻳﺘﯽ(
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ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮﮎ ﮐﻠﻮپ ﻣﻌﺪن ،ﺳﺮﮎ ﻣﺴﺠﺪ ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﻴﺎ ،ﭘﻠﺨﻤﺮﯼ
٠٧٧٧٩٠٠٢٦٨
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٨۴٣۴١٠٠
grspbaghlan@gmail.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.grsp.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﺑﻨﻴﺎد ﺁﻏﺎ ﺧﺎن  -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AKF
راﮔﺎ وﻧﺪرا ﭘﺮﺗﺎب ﺳﻨﮓ )رﺋﻴﺲ ﻣﻨﻄﻘﻮﯼ(
ﺷﺸﺼﺪ ﮐﻮﺗﯽ  ،زﻳﺮﻣﺪا ،ﭘﻠﺨﻤﺮﯼ
٠٧٩٣١٤٤٨٩٧
ﺗﻠﻔﻮن
info.info@akdn.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.akdn.org/akf
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﺑﻨﻴﺎد ﻓﺮهﻨﮓ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ )(FCCS
ﺑﺮﻳﻦ ﻣﻬﺮ )رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ(
ﭘﻠﺨﻤﺮﯼ
٠٠٨٨٢١٦٣٣٣٥٢٧٩٩
ﺗﻠﻔﻮن
afghan_foundation@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.afghanfccs.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻌﻠﻴﻤﯽ ﺁﻏﺎﺧﺎن )(AKES, A
ﺷﺠﺎع اﻟﺪﻳﻦ ﺳﺎﻃﺎﻧﯽ )ﻣﻌﺎون ادارﯼ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٣٨٤ﺳﺮﮎ  ١ﺳﻴﻠﻮ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،٢ﭘﻠﺨﻤﺮﯼ
٠٧٩٧٩٩٥٤٨٨
ﺗﻠﻔﻮن
shujauddin.sultani@gmail.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.akdn.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
دﻓﺘﺮ ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﺮﻳﻊ ﻧﯽ )(Nye
ﺳﻴﺪ ﮐﺒﻴﺮ ﻓﻘﻴﺮﯼ )ﺁﻣﺮ دﻓﺘﺮ(
ﻋﻘﺐ رﻳﺎﺳﺖ زراﻋﺖ ،ﭘﻠﺨﻤﺮﯼ
٠٧٩٩١٥١٤٥١
ﺗﻠﻔﻮن
s_kabir106@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.nyeexpress.com
وﺑﺴﺎﻳﺖ
رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎ و اﻧﻜﺸﺎف دهﺎت )(DRRD
اﺣﻤﺪ ﻧﻴﺮو
ﺷﻬﺮ ﭘﻠﺨﻤﺮﯼ
٠٧٩٩١٨١٤١٥
ﺗﻠﻔﻮن
Ahmad.nero@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎ و اﻧﻜﺸﺎف دهﺎت )(DRRD
اﻧﺠﻴﻨﺮ ﻋﻠﯽ اﺣﻤﺪ )رﺋﻴﺲ(

آدرس ها و تماس ها

ﭘﻠﺨﻤﺮﯼ
ﺗﻠﻔﻮن

٠٧٩٩٣٤٣٢٣٦

رﻳﺎﺳﺖ زراﻋﺖ ،ﺁﺑﻴﺎرﯼ و ﻣﺎﻟﺪارﯼ )(DAIL
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﯽ روﻓﯽ )رﺋﻴﺲ(
ﭘﻠﺨﻤﺮﯼ
٠٧٩٧٠٦٥٤٢٧
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٨٧۶١٣٣
٠٧٩٩١٠٨٤٠٨
nadi.raufi@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AHRO
ﺳﮑﻴﻨﻪ )ﺁﻣﺮ(
ﮐﻠﻮپ ﻧﺴﺎﺟﯽ ،ﭘﻠﺨﻤﺮﯼ
٠٧٩٧٥٤٥٢٤١
ﺗﻠﻔﻮن
sakina.taheri@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
zarminz-watanpal@yahoo.com
www.ahro.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﺷﺒﮑﻪ اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﺑﺎﺧﺘﺮ )(BDN
ﻓﺮﻳﺪ اﺣﻤﺪ )ﺁﻣﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(
ﺧﺎﻧﻪ ﻗﻤﻨﺪان ﻓﻴﺾ اﻟﺪﻳﻦ اﻋﻴﺎر ،ﺳﺮﮎ ﻧﻮ ﺷﺸﺼﺪ ﮐﻮﺗﯽ )ﻋﻘﺐ
ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪ اﻣﻨﻴﺖ(
٠٧٠٠٥٢٢٨٥٦
ﺗﻠﻔﻮن
drfarid_ahd@gmail.com
اﻳﻤﻴﻞ
qnasrat@gmail.com
www.bdn.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮاﯼ اﻃﻔﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(CFA
ذﺑﻴﺢ اﷲ ذﮐﯽ )ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺎﻟﯽ(
ﭘﻬﻠﻮﯼ ﮐﻠﭗ ﻣﻌﺪن ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ٣
٠٧٩٩٢٩٠٥٨١
ﺗﻠﻔﻮن
zzaky@afghanistan.childfund.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.childfund.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻣﺮﮐﺰﺗﻌﺎون اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(CCA
ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻨﻴﺎد ﺁﻏﺎ ﺧﺎن ،ﭘﻠﺨﻤﺮﯼ
٠٠٨٨٢١٦٢١١٣٨٢٤٤
ﺗﻠﻔﻮن
ccakabul@hotmail.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.cca.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ

ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﻜﺸﺎﻓﯽ اﻓﻐﺎان )(ADA
ﺳﻤﻴﻎ ﮔﻞ )ﺁﻣﺮ وﻻﻳﺘﯽ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٣ﺑﻨﺪر ﺷﻬﺮ ﮐﻬﻨﻪ )ﻃﺮف ﭼﭗ ﺳﺮﮎ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺎرﻳﻦ ﺟﺪﻳﺪ
٠٧٩٩٤٢٨٦٣٦
ﺗﻠﻔﻮن
ada.baghlan@ada.org.af
اﻳﻤﻴﻞ
www.ada.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺮﺳﯽ ﮐﺎرﭘﺲ )(MC
ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﻧﺲ )ﺁﻣﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(
ﭘﻠﺨﻤﺮﯼ
٠٧٩٣٥٠٦٦٦٨
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٢١١۵١١
myounus@af.mercycorps.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.mercycorps.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺮﺳﯽ ﮐﺎرﭘﺲ )(MC
ﺣﻔﻴﻆ اﷲ ﺣﻨﺎﻧﺰﯼ )ﻣﻌﺎون ﺁﻣﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(
ﭘﻠﺨﻤﺮﯼ
٠٧٩٣٥٠٦٦٥٤
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩١٠۴٢۶٣
hhananzai@af.mercycorps.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.mercycorps.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﭘﯽ ﺁر ﺑﯽ )(PRB
اﺳﻤﻌﻴﻞ ﻏﻔﻮرﯼ )ﻣﺪﻳﺮ دﻓﺘﺮ(
ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﺘﺮ ،AKFﺳﺮﮎ اول ﺳﻴﻠﻮ ،ﭘﻠﺨﻤﺮ
٠٧٩٩٣٣٦٧٩٨
ﺗﻠﻔﻮن
ismaighafoori@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.prb.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
هﻴﻠﻮﻳﺘﺎس اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(Helvetas
ﻓﻀﻞ رﺣﻤﻦ
ﺗﺎﻟﻪ و ﺑﺮﻓﮏ ،ﭘﻠﺨﻤﺮﯼ
٠٧٧٣٣٠٠١٠٤
ﺗﻠﻔﻮن
fazl.rahman@helvetas.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.helvetas.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﮐﻤﻴﺘﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ روﺳﺘﺎﺋﯽ ﺑﻨﮕﻠﻪ دﻳﺶ )(BRAC
ﻗﻤﺮ اﻻﺳﻼم )ﺁﻣﺮ ﺳﺎﺣﻮﯼ(
دوﺻﺪ ﮐﻮﺗﯽ ،ﭘﻠﺨﻤﺮﯼ
٠٧٠٠٧٤٤٢٤٣
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٧٣٠٧٧۵
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اﻳﻤﻴﻞ
وﺑﺴﺎﻳﺖ

kamrul_28301@yahoo.com
rouf_1971raj@yahoo.com
www.bracafg.org

ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  -هﻴﺌﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(UNAMA
ﺑﻮﺟﻴﺪﻟﺮ دﻳﻤﻴﺘﺮوف )رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ(
ﺑﺎغ ﻗﻬﻮﻩ ﺧﺎﻧﻪ ،ﭘﻬﻠﻮﯼ درﻳﺎ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٣٢٠۵
٠٧٠٠٢٢٢٧٦٣
ﺗﻠﻔﻮن
dimitrovb@un.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.unama.unmissions.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ

ﺑﻠﺦ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ ،واﺣﺪ ادارﯼ وﻻﻳﺘﯽ )(NSP/PMU
اﻧﺠﻨﻴﺮﻣﺤﻤﺪ هﻤﺎﻳﻮن ﻋﺠﻢ )ﺁﻣﺮ وﻻﻳﺘﯽ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٢ﺳﺮﮎ  ،٥ﮐﺎرﺗﻪ ﺑﺨﺪﯼ ،ﮐﻮﭼﻪ ﺻﻠﻴﺐ ﺳﺮخ ،ﻣﺰارﺷﺮﻳﻒ
٠٧٩٩٢٦٣٦٠٠
ﺗﻠﻔﻮن
balkh@nspafghanistan.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.nspafghanistan.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
دﻓﺘﺮ ﺟﺮﻣﻦ اﮔﺮواآﺸﻦ )وﻟﺖ هﻮﻧﮕﺮ هﻴﻠﻔﻪ(
)(AgroAction GAA
ﺟﻴﻤﺰ ﮐﻴﺮﺗﻴﺲ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
ﻳﮑﺠﺎ ﺑﺎ دﻓﺘﺮﺳﺎﺣﻮﯼ اﮐﺒﺮ ،دروازﻩ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ ،ﮐﻮﭼﻪ اﮐﻪ ﻳﺎﺳﻴﻦ
٠٧٩٩٨٨٧٧٣٩
ﺗﻠﻔﻮن
james.curtis@welthungerhilfe.de
اﻳﻤﻴﻞ
www.welthungerhilfe.de
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﺁﻣﻮزش ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺣﻤﺎﻳﻮﯼ اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ )(ASET
ﮔﺪر ﺑﺎ ﺑﺎ ﻗﻤﺒﺮ ) ﻧﺰدﻳﮏ ﻗﻮﻧﺴﻠﮕﺮﯼ هﻨﺪ(
٠٧٠٢٢٧٠٣٩٥
ﺗﻠﻔﻮن
mdk1@gmx.net
اﻳﻤﻴﻞ
d.browne@btinternet.com
www.aset-uk.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
اﺑﺮار  -ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻮان ﺑﺨﺸﯽ و ﺗﻔﺮﻳﺢ ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ ﺳﻮاران ﻣﻌﻠﻮل
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AABRAR
ﻓﺮﻳﺪ ﺑﺎرﮐﺰﯼ )هﻢ ﺁهﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺳﺎﺣﻮﯼ(
ﺷﻬﺮ ﻣﺰار ﺷﺮﻳﻒ
٠٧٧٤٧٩٩٦٠٠
ﺗﻠﻔﻮن
farid.aabrar@gmail.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.aabrar.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
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ادارﻩ اﻧﺴﺠﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AIMS
اﺣﻤﺪ وﻟﻴﺪ ﻏﻴﺎﺛﯽ )ﺁﻣﺮ ﺳﺎﺣﻮﯼ(
ﺷﺮق ﻣﺴﺠﺪ ﺁﺑﯽ )روﺿﻪ ﻣﺒﺎرﮎ( ﭘﻬﻠﻮﯼ ﭘﺸﺘﻨﯽ ﺑﺎﻧﮏ ،ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺟﺪﻳﺪ
ﻣﺎرﮐﻴﺖ ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﻣﺤﻤﺪ هﺎﺷﻢ ﺑﺮات ،ﻣﻨﺰل ﺳﻮم ،دﻓﺘﺮ ﺷﻤﺎرﻩ ٣٠٦
٠٧٠٠٧٢٣١٣١
ﺗﻠﻔﻮن
walid.ghyasi@aims.org.af
اﻳﻤﻴﻞ
www.aims.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ادارﻩ ﺑﺎزﺳﺎزﯼ دهﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(NPO/RRAA
داﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺴﺘﺎر ﺳﻴﺪ )ﺁﻣﺮ ﺳﺎﺣﻮﯼ(
ﮐﻮﭼﻪ  ،٤ﺳﺮﮎ ﺳﻴﺪ ﺁﺑﺎد ،ﮐﺎرﺗﻪ ﻣﻮﻻ ﻏﻠﯽ
٠٧٠٠٥٠٠٤٤١
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩١۵٢٠٣۶
٠٧٠٠٧٠٢٤٧٤
npomazar@hotmail.com
اﻳﻤﻴﻞ
sayedzia8@hotmail.com
ادارﻩ ﺣﻤﺎﻳﻪ اﻃﻔﺎل  -اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن )(SCI
)ﺁﻣﺮارﺷﺪ وﻻﻳﺘﯽ(
ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،٢ﮐﺎرﺗﻪ ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ ،ﻣﻨﺪوﯼ
٠٧٠٠٥٢١٧٨٢
ﺗﻠﻔﻮن
masadi@savechildren.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.savethechildren.org.uk
وﺑﺴﺎﻳﺖ
/www.savechildren.org
ادارﻩ ﺧﻴﺮﻳﻪ ﺑﺮاﯼ اﻧﮑﺸﺎف اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(WADAN
ﻗﺎﺿﯽ ﺳﺒﺤﺎن اﷲ ﻟﻮدﻳﻦ )هﻤﺎهﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﻨﻄﻘﻮﯼ(
اﭘﺎرﺗﻤﺎن هﺎﯼ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺷﻬﺮ ﺻﻔﺎ
٠٧٩٩٦٩١٥٤٨
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٨٨٩٩٢٨
inayatniazi2000@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
Qazisl@yahoo.com
www.wadan.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ادارﻩ هﻤﮑﺎرﯼ هﺎﯼ ﺗﺨﻨﻴﮑﯽ و اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ -اﮐﺘﻴﺪ )(ACTED
ﺳﻴﺪ زﻣﺎن هﺎﺷﻤﯽ )ﺁﻣﺮ(
ﮔﺬرﻣﺮﻣﻮل ،ﺳﺮﮎ ﻣﻌﺪن ﻧﻤﮏ )ﺷﺮق ﻟﻴﺴﻪ ﺳﻠﻄﺎن راﺿﻴﻪ(
٠٧٠٠٥٠١٣١٠
ﺗﻠﻔﻮن
mazar@acted.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.acted.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ

آدرس ها و تماس ها

اِرﻳﺎ  -ادارﻩ ﺑﺎزﺳﺎزﯼ و ﺗﺤﻔﻆ اﻧﺮژﯼ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
)(AREA
ﺟﻤﺎل
ﮐﺎرﺗﻪ ﺑﺨﺪﯼ ،ﭘﻬﻠﻮﯼ ﺗﮑﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻬﺪﯼ
٠٧٩٥٣٣١١٨٦
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٨۶۴٠١۵٣١
jamal_jalal2008@yahoo.co.uk
اﻳﻤﻴﻞ
farhad.area@yahoo.com

داﮐﺎر  -ﮐﻤﻴﺘﻪ دﻧﻤﺎرﮎ ﺑﺮاﯼ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻓﻐﺎن
)(DACAAR
ﻋﺒﺪاﻟﻤﺘﻴﻦ )ﺁﻣﺮ وﻻﻳﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اب و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ(
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺠﺪ ،ﺳﺮﮎ ﻣﺎرﻣﻮل ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ١
٠٧٩٩١٠٠٦١٢
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٣۴٠٧٩٠٨
mazar@dacaar.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.dacaar.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ

اﻧﺴﺎن در ﻏﺮﺑﺖ )(PIN
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ )ﻣﺪﻳﺮ ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﮏ(
ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺎﺑﻪ ﻗﻤﺒﺮ ٨٢
٠٧٠٥٨٩٩١١١
ﺗﻠﻔﻮن
admin.afg@peopleinneed.cz
اﻳﻤﻴﻞ
www.peopleinneed.cz
وﺑﺴﺎﻳﺖ

دﻓﺘﺮ ﺁﺷﻴﺎﻧﻪ )(ASCHIANA
ﺷﺎﻩ ﭘﻮر )هﻢ ﺁهﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪﻩ(
ﻗﻠﻌﻪ ﻏﺎزﻳﻬﺎ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،٤ﻣﺰارﺷﺮﻳﻒ ،ﺑﻠﺦ
٠٧٠٠٥٠٩٤٠٢
ﺗﻠﻔﻮن
aschianamazar@yahoo.com.au
اﻳﻤﻴﻞ
www.aschaina.com
وﺑﺴﺎﻳﺖ

اﻧﺴﺘﻴﺘﻴﻮت دﻳﻤﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ﻣﻠﯽ دراﻣﻮر ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ )(NDI
ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺰﻳﺰ )ﺁﻣﺮ ﺳﺎﺣﻮﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٠٢ﺳﺮﮎ  ،٠١ﮐﺎرﺗﻪ اﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺎﻧﮏ ﺗﻴﻞ ﺟﻤﺸﻴﺪﯼ
٠٧٩٦٠٧٤٦٨٠
ﺗﻠﻔﻮن
aaziz@ndi.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.ndi.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ

دﻓﺘﺮ ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﺮﻳﻊ ﻧﯽ )(Nye
اﺳﺤﻖ ﺣﻨﻴﻔﯽ )ﺁﻣﺮ دﻓﺘﺮ(
ﻣﺰارﺷﺮﻳﻒ
٠٧٨٧٨٨٥١٧٢
ﺗﻠﻔﻮن
ishaq_hanifi@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.nyeexpress.com
وﺑﺴﺎﻳﺖ

اﮐﺒﺮ  -ادارﻩ هﻤﺂهﻨﮕﯽ ﮐﻤﮏ هﺎ ﺑﺮاﯼ اﻓﻐﺎن هﺎ )(ACBAR
دروازﻩ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ ،ﮐﻮﭼﻪ اﮐﻪ ﻳﺎﺳﻴﻦ ،ﻣﺰارﺷﺮﻳﻒ
qadri@acbar.org
اﻳﻤﻴﻞ
acbarmazar@yahoo.com
www.acbar.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ

دﻓﺘﺮ ﻟﻴﭙﻜﻮ )(LEPCO
ﺣﺒﻴﺒﯽ )ﺁﻣﺮ دﻓﺘﺮ(
ﺳﺮﮎ  ،٣ﭘﺮوژﻩ ﻧﻮﺷﺎد ،دﺷﺖ ﺷﻮر ،ﻣﺰارﺷﺮﻳﻒ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ۶٠۵٧
٠٧٩٩١٨٤٢٩٧
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٧١١۵١٠١٠
lepcomazar@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﺟﯽ ﺁﯼ زﻳﺪ )(GIZ/BEPA
دﻳﻮﻳﺪ ﻣﺎﺟﺪ )رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ ﻣﺰار(
ﭘﺮوژﻩ  Sزراﻋﺖ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻔﻴﻊ ﭘﻤﭗ اﺳﺘﻴﺸﻦ ،ﻣﺰارﺷﺮﻳﻒ
٠٧٩٩٠٩٦٩٢٥
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٧٧٩٠٠٣۶٠
david.majed@giz.de
اﻳﻤﻴﻞ
www.bepafg.com
وﺑﺴﺎﻳﺖ
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﻠﺦ )(BU
ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺣﺒﻴﺐ )رﺋﻴﺲ داﻧﺸﮕﺎﻩ(
ﻣﺰارﺷﺮﻳﻒ
٠٧٠٠٥١٧٢٥٥
ﺗﻠﻔﻮن

دﻓﺘﺮ ﻣﺼﻮﻧﻴﺘﯽ ﺑﺮاﯼ ارﮔﺎن هﺎﯼ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(ANSO
دﻓﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺁﻧﺴﻮ ،ﻣﺰارﺷﺮﻳﻒ
٠٧٩٩٤٠٤٦١٧
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩۴٠٨٢۵٢
north@afgnso.org
اﻳﻤﻴﻞ
north2@afgnso.org
www.afgnso.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
دﻓﺘﺮ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮاﯼ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺟﺮم )(UNODC
ﻟﻄﻒ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻟﻄﻔﯽ )هﻤﺎهﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪﻩ وﻻﻳﺘﯽ(
ﻣﺰارﺷﺮﻳﻒ
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ﺗﻠﻔﻮن
اﻳﻤﻴﻞ
وﺑﺴﺎﻳﺖ

٠٧٩٩٧٦٤٧٠٣
Lutf.rahman@unodc.org
www.unodc.org

رادﻳﻮ ﮐﻠﻴﺪ )(Radio Killid
ﻧﺎﺻﺮ اﻣﻴﻦ )ﺁﻣﺮ(
ﮔﺪر ﺑﺎغ ﻣﺮزا ﻗﺎﺳﻢ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،٣ﻣﺰارﺷﺮﻳﻒ
٠٥٠٢٠٤١٠٤١
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧۵۵٠١٣٣١٣
n.amin@killid.com
اﻳﻤﻴﻞ
n.ayubi@killid.com
www.killid.com
وﺑﺴﺎﻳﺖ
رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎ و اﻧﻜﺸﺎف دهﺎت )(DRRD
ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﺳﻂ
ﻣﺰارﺷﺮﻳﻒ
eng_basit@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎ و اﻧﻜﺸﺎف دهﺎت )(DRRD
اﻧﺠﻴﻨﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﺳﻂ ﻋﻴﻨﯽ )رﺋﻴﺲ(
ﻣﺰارﺷﺮﻳﻒ
٠٧٠٠٥٠١٩٨٣
ﺗﻠﻔﻮن
رﻳﺎﺳﺖ زراﻋﺖ ،ﺁﺑﻴﺎرﯼ و ﻣﺎﻟﺪارﯼ )(DAIL
ﮐﺎﺗﺐ ﺷﻤﺲ )رﺋﻴﺲ(
ﻣﺰارﺷﺮﻳﻒ
٠٧٠٠٢١٥٧٧٣
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠۵٠٨٢۵١
kateb_shams@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AHRO
ﻓﺮﻳﺒﺎ اﮐﺒﺮﯼ )ﺁﻣﺮ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٢٥٧ﻗﺮﺑﺖ ﻟﻴﺴﻪ دﻗﻴﻘﯽ ﺑﻠﺨﯽ ،ﮐﺎرﺗﻪ ﺻﻠﺢ ،ﻣﺰارﺷﺮﻳﻒ
٠٧٩٨١٠٢٩٣٦
ﺗﻠﻔﻮن
ferebaakbari@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.ahro.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮراﮎ و زراﻋﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )(FAO
ﻣﺤﺘﺮم )ﻣﺪﻳﺮ(
رﻳﺎﺳﺖ زراﻋﺖ)ﻣﻘﺎﺑﻞ هﻮﺗﻞ ﮐﻔﺎﻳﺖ(
٠٧٠٠٢٨٤٤٣١
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠۵٠٠٧٨٢
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اﻳﻤﻴﻞ
وﺑﺴﺎﻳﺖ

٠٧٩٩٨٦٣٢٠١
Ahmadzia.aria@fao.org
FAOAF-mazar@fao.org
www.fao.org

ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺤﯽ ﺟﻬﺎن )(UNWHO
داﮐﺘﺮ ﻣﻴﺮ اﺣﻤﺪ ﻏﻔﺎرﯼ )هﻤﺎهﻨ� ﮐﻨﻨﺪﻩ(
ﭼﻬﺎرراهﯽ ﺣﺎﺟﯽ اﻳﻮب ،ﭘﻬﻠﻮﯼ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎراﺑﯽ ،ﻣﺰارﺷﺮﻳﻒ
٠٧٠٠٢٨٨٤٠١
ﺗﻠﻔﻮن
Ghaffaria@afg.emro.who.int
اﻳﻤﻴﻞ
www.emro.who.int/Afghanistan
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺤﯽ هﻴﻠﺖ ﻧﺖ  -ﺗﯽ ﭘﯽ او )(HealthNet-TPO
ﻣﻴﺮوﻳﺲ ﺑﻬﺸﺘﯽ )ﻣﻌﺎون هﻢ ﺁهﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زون ﺷﻤﺎل(
ﭘﺎرﮎ ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺳﺮﮎ ﭼﻬﻞ ﻣﺘﺮﻩ ،ﻏﺮب ﺳﻪ راهﯽ ﻧﻮر ،ﻣﺰارﺷﺮﻳﻒ
٠٧٨٩٧٨٠٦٧٨
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٨٩٨٨٠۶٧۵
mirwaisebeheshti@yahoo
اﻳﻤﻴﻞ
fatah_hiran2003@yahoo.com
www.healthnettpo.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﺷﺒﮑﻪ اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﺑﺎﺧﺘﺮ )(BDN
داﮐﺘﺮ ﻳﻤﺎ ﻟﻘﻤﺎﻧﯽ )هﻢ ﺁهﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﭘﺮوژﻩ(
ﺳﺮﮎ زﻧﺪان ﮐﻬﻨﻪ ،ﺳﺮﮎ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺎرﺗﻪ ﺑﺨﺪﯼ ،ﻣﺰارﺷﺮﻳﻒ
٠٧٨٧٦٩٠٣٣٣
ﺗﻠﻔﻮن
yama.bdn@gmail.com
اﻳﻤﻴﻞ
qnasrat@gmail.com
www.bdn.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﺷﺒﮑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ )(CSHRN
ﻧﺴﻴﻤﻪ ازﮐﻴﺎ )هﻤﺎهﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪﻩ(
ﻣﺰارﺷﺮﻳﻒ
٠٧٩٩٦٣١٨٥٤
ﺗﻠﻔﻮن
nasima_azkiya@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.cshrn.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ هﺎي ﺻﻠﻴﺐ ﺳﺮخ وهﻼل اﺣﻤﺮ
)(IFRC
ﻣﺤﻤﺪ وﺣﻴﺪ )ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ دﻓﺘﺮ(
ﻣﺤﻮﻃﻪ دﻓﺘﺮ ،ARCSﻧﺎﺣﻴﻪ  ،١٠ﮐﺎرﺗﻪ ﺁرﻳﺎﻧﺎ ،ﻣﺰار ﺷﺮﻳﻒ
٠٧٠٠٥٠١٩٩٥
ﺗﻠﻔﻮن
Mohammad.wahid@ifrc.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.arcs.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ

آدرس ها و تماس ها

آﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AIHRC
ﻗﺎﺿﯽ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻤﻊ )ﺁﻣﺮ ﻣﻨﻄﻘﻮﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(
ﺳﺎﺣﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻴﮓ ،ﻗﻮﻧﺴﻠﮕﺮﯼ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻳﺮان ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،١ﻣﺰارﺷﺮﻳﻒ
٠٧٠٠٥١١٢٤٦
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩١۵۴۴۶٢
q.s.same@gmail.com
اﻳﻤﻴﻞ
aihrcmzr@gmail.com
www.aihrc.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
آﻤﻴﺸﻨﻴﺮﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻣﻮر ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﺎن
)(UNHCR
اورﻓﺴﯽ ﭘﺘﻴﻞ )رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ ﺳﺎﺣﻮﯼ(
ﮐﺎرﺗﻪ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ،ﻋﻘﺐ ﻣﻨﺪوﯼ ،ﻣﺰارﺷﺮﻳﻒ
٠٠٤١٢٢٧٣٩٧٥٠٤
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٠۶۴۶٧٣
٠٠٨٨٢١٦٥١١٢١٥٩٨
٠٠٤١٢٢٧٣٩٧٥٠٥
ﻓﮑﺲ
patel@unhcr.org
اﻳﻤﻴﻞ
AFGMA@unhcr.org
www.unhcr.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﮔﺮوپ ﻣﺎﻳﻦ ﭘﺎآﯽ دﻧﻤﺎرك )(DDG
ﻇﻬﻴﺮاﻟﺪﻳﻦ )ﻣﺪﻳﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ ﺳﺎﺣﻮﯼ(
ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،٣ﻋﻘﺐ ﺗﻔﺤﺼﺎت )ﻣﻘﺎ ﺑﻞ ﻣﻨﺰل ﮐﺎﻣﮕﺎر(
٠٧٩٩٨٠٧٣٧٤
ﺗﻠﻔﻮن
m.guladil@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
pm.afghanistan@drc.dk
www.drc.dk
وﺑﺴﺎﻳﺖ
)ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻓﻐﺎﻧﻬﺎﯼ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻣﺎﻳﻦ )ﺁﻟﺴﻮ )(ALSO
ﻟﻴﺎﻗﺖ ﻋﻠﯽ هﺎﺗﻒ )ﺁﻣﺮ ﻣﻨﻄﻘﻮﯼ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،١٠اوﻟﻴﻦ ﮐﻮﭼﻪ ﮐﺎرﺗﻪ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ،ﺁﺧﺮ ﮐﻮﭼﻪ ،ﺑﻌﺪاز ﺣﻮزﻩ ﺳﻮم
اﻣﻨﻴﺘﯽ ﭘﻮﻟﻴﺲ ﭼﻬﺎرراهﯽ اﻟﮑﻮزﯼ ،ﻣﺰارﺷﺮﻳﻒ
٠٧٧٥٠٢٧٠٨٠
ﺗﻠﻔﻮن
also.mazar@gmail.com
اﻳﻤﻴﻞ
info@afghanlandminesurvivors.org
www.afghanlandminesurvivors.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻣﺪﻳﮑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن – ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ زﻧﺎن )(mA
دﻳﺒﺎ ﺣﺮﻳﺮ )ﻣﺴﻮول ادارﯼ(
ﺟﻐﺪﮎ ،ﺳﺮﮎ ﻣﺴﺠﺪ رﺳﻮل ﺑﺮات ،ﻣﺰارﺷﺮﻳﻒ
٠٧٧٢٨٣٤٣٢٦
ﺗﻠﻔﻮن

اﻳﻤﻴﻞ
وﺑﺴﺎﻳﺖ

diba.hareer@medica-afghanistan.org
diba18_mani@yahoo.com
www.medicamondiale.org

ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻌﻠﻴﻤﯽ زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AWEC
ﻋﺒﺪ اﻟﻘﻬﺎر ﺻﺒﻮر )ﺁﻣﺮ ﭘﺮوژﻩ(
ﻣﺰارﺷﺮﻳﻒ
٠٧٩٩٣٧٣١١٣
ﺗﻠﻔﻮن
awec.mazaar@gmail.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.awec.info
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻣﺮﮐﺰﺗﻌﺎون اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(CCA
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ واﺛﻖ )ﺁﻣﺮ ﺳﺎﺣﻮﯼ(
ﻧﺰدﻳﮏ دﻓﺘﺮ ،ICRCﮐﺎرﺗﻪ ﺑﺨﺪﯼ ،ﻣﺰارﺷﺮﻳﻒ
٠٧٠٠٥٠٠٣٧٣
ﺗﻠﻔﻮن
cca_mazar-i-sharif@hotmail.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.cca.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻣﻌﺎوﺿﻪ ﺁزاد ﺁﺳﻴﺎﯼ ﻣﻴﺎﻧﻪ )(CAFE
راب ﮔﺮﻳﻔﺲ )رﺋﻴﺲ ﻣﻨﻄﻘﻮﯼ(
ﮔﺬر ﻣﺮﻣﻮل )ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺠﺪ (
٠٧٠٠٥٠٩٢٥٢
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٢٣٩٩٨٨
robgraves@mail.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.cafengo.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ اآﺸﻦ اﻳﺪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(ActionAid
ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺸﻴﺮ ﻧﻮرﯼ )ﺁﻣﺮ وﻻﻳﺘﯽ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٣٠ﺳﺮﮎ ﭘﻞ هﻮاﻳﯽ ،ﻣﺰارﺷﺮﻳﻒ
٠٧٩٨٠٢٥٣٠٨
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٧٠٣۵٠٣٨
٠٧٧٨٨٧٤٥٣٧
bashir.noori@actionaid.org
اﻳﻤﻴﻞ
ayesh.alam@actionaid.org
www.actionaidafg.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﻜﺸﺎﻓﻲ ﺳﻨﺎﻳﻲ )(SDO
ﻣﺤﻤﺪ رﻓﻴﻖ ﺑﺮوﻣﻨﺪ )ﺁﻣﺮ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،١٦دروازﻩ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ،ﻣﺰارﺷﺮﻳﻒ
٠٧٩٩٢٣٧٦٠٧
ﺗﻠﻔﻮن
sdomazar@gmail.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.sanayee.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
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ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ زﻧﺎن ﺑﺮاي زﻧﺎن )(WWI
زﻳﻨﺐ رﺿﺎ )ﺁﻣﺮ دﻓﺘﺮ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،١٩ﮔﺬر ﺳﻠﻄﺎن ﻏﻴﺎث اﻟﺪﻳﻦ ،ﮐﻮﭼﻪ ﻗﺎﺑﻠﻪ ﭘﺮوﻳﻦ ،ﻣﺰارﺷﺮﻳﻒ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٣۵
٠٧٧٥٩٧٦٥٦٧
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٨١٢٧٩٢٩
wwi_mazar@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
info@wwiafghanistan.org
www.womenforwomen.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺮﺳﯽ ﮐﺎرﭘﺲ )(MC
ﻧﺼﺮت اﷲ ﻧﺼﺮت )هﻢ ﺁهﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪ دﻓﺘﺮ(
ﻣﺰارﺷﺮﻳﻒ
٠٧٩٣٥٠٦٨٠٠
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٧۴۵۶٠٣٧
nnasrat@af.mercycorps.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.mercycorps.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺮﻳﺴﺘﻮﭘﺲ  -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(MSI
رﺣﻤﺖ اﻟﺪﻳﻦ )هﻢ ﺁهﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪﻩ وﻻﻳﺘﯽ(
ﮔﺬرﻣﺮﻣﻮل ،ﻋﻘﺐ ﻟﻴﺴﻪ ﺳﺎﻃﺎن راﺿﻴﻪ ،ﻣﺰارﺷﺮﻳﻒ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ۵٨۵٨
٠٧٨٧٨٨٩٥٠٣
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٧٥١٠١٠٢٠
ﻓﮑﺲ
balkh.pc@msi-afg.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.mariestopes.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﭘﯽ ﺁر ﺑﯽ )(PRB
داﮐﺘﺮ ﮐﺎﻇﻢ )ﻣﺪﻳﺮ دﻓﺘﺮ(
ﺳﺮﮎ هﻮﺗﻞ ﺷﺒﻬﺎ ،ﻋﻔﺐ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻣﺰارﺷﺮﻳﻒ
٠٧٩٩٧٦٠٠٢٢
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠۵٠٠۴۶٣
prbmazar@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.prb.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
)ﻣﻮﺳﺴﻪء ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )ﻣﺠﻤﺎ )(ACSFO
ﺳﺮوش ﮐﺎﻇﻤﯽ )ﺁﻣﺮ ﺳﺎﺣﻮﯼ(
ﺳﺮﮎ ) ٢ﻃﺮف ﺷﻤﺎل رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺑﻠﺦ(
٠٧٩٣٥٥٩٤٢٥
ﺗﻠﻔﻮن
balkh@acsf.af
اﻳﻤﻴﻞ
info@acsf.af
www.acsf.af/www.acsf-rc.com
وﺑﺴﺎﻳﺖ
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ﻧﺴﻴﻢ ﺻﻠﺢ ﺟﺎﭘﺎن )(PWJ
ﺗﺘﺴﻮﻳﺎ ﻣﻴﻮﺟﻮ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
ﻣﺰارﺷﺮﻳﻒ
pwjmazar@zah.att.ne.jp
اﻳﻤﻴﻞ
meet@peace-winds.org
www.peace-winds.org/en
وﺑﺴﺎﻳﺖ
)هﻤﺎهﻨﮕﯽ آﻤﻚ هﺎﯼ اﻧﺴﺎﻧﯽ )هﻤﮑﺎرﯼ )(CHA
ﻣﺤﻤﺪ رﺷﻴﺪ ﺳﮑﻨﺪرﯼ )ﺁﻣﺮ دﻓﺘﺮ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٢٦٦٤ﺳﺮﮎ  ،٣دروازﻩ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ ،ﭘﺎرﮎ ﻓﺮدوﺳﯽ ،ﻋﻘﺐ
ﮔﻤﺮﮎ
٠٧٩٩١٠٤٨٣٠
ﺗﻠﻔﻮن
mazar@cha-net.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.cha-net.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
هﻤﺎهﻨﮕﯽ ﮐﻤﮑﻬﺎ ﺑﺮاﯼ اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ )(CoAR
ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎووس ﺳﻠﻴﻤﯽ )ﺁﻣﺮ ﺳﺎﺣﻮﯼ(
ﺳﺮﮎ ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺖ )ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﮔﻞ ﺧﺎن( ،ﻣﺰارﺷﺮﻳﻒ
٠٧٧٤٩٧٠٣٠٧
ﺗﻠﻔﻮن
coar_balkh@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
coar_kbl@yahoo.com
www.coar.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎﯼ اﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎن )(SAF
ﻋﺒﺪاﻟﺒﺼﻴﺮ ﻣﻮﻟﻮﯼ زادﻩ )ﺁﻣﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(
ﺧﺎﻧﻪ اﺷﺮف رﻣﻀﺎن ،ﭼﻬﺎرراهﯽ ﺣﺎﺟﺖ روا ،ﻣﺰارﺷﺮﻳﻒ
٠٧٠٠٧٤٤٨٨٣
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٧٣٠٠١٠١٢
balkh@saf.org.af
اﻳﻤﻴﻞ
www.saf.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
 GIZهﻤﻜﺎرﯼ هﺎﯼ ﺗﺨﻨﻴﻜﯽ ﺁﻟﻤﺎن )(GIZ
ﻣﺎﻳﮑﻞ ﻟﻮﺳﻨﺮ )رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ(
ﺳﺮﮎ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﮑﯽ ﻣﺰار و ﮔﺬر ﺳﻪ دﮐﺎن ،ﻣﺰارﺷﺮﻳﻒ
٠٧٩٥٠٨٧٣٣٢
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠۵٨۵٣٣۶۵
wolfgang.flache@giz.de
اﻳﻤﻴﻞ
www.giz.de
وﺑﺴﺎﻳﺖ
هﻤﮑﺎرﯼ هﺎﯼ اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ )(JDAI
ﻣﺎرﮎ ﺣﻴﻨﻨﮓ )هﻤﺎهﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(
ﺳﺮﮎ ) ٣ﭘﻬﻠﻮﯼ ﻣﮑﺘﺐ هﺎﺷﻢ ﺑﺮات( ،ﮐﺎرﺗﻪ ﭘﺎرﺳﺎ ،ﻣﺰارﺷﺮﻳﻒ

آدرس ها و تماس ها

ﺗﻠﻔﻮن
اﻳﻤﻴﻞ

٠٧٠٠٥٠٦٠٣٥
٠٧٩٩٨۶٨٧۵٩
jda_mazar@jdapost.com

هﻴﺌﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ )(IAM
رﻳﺘﺎ رﻳﺪﻳﻨﮓ )ﺁﻣﺮ ﻣﻨﻄﻘﻮﯼ(
ﮐﻮﭼﻪ ﻣﺮﻣﻮل )ﻋﻘﺐ ﻟﻴﺴﻪ ﺳﻠﻄﺎن رﺿﻴﻪ( ،ﻣﺰارﺷﺮﻳﻒ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٢۵
٠٧٩٩١٩٩٦٢٢
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠۵٠۴٣٩٣
rtl.balkh@iam-afghanistan.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.iam-afghanistan.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
هﻴﺌﺖ ﻧﺎروﯼ ﺑﺮاﯼ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ )(NRC
ﮐﺮوﻟﻴﻦ هﻮوارد )هﻤﺎ هﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﭘﺮوژﻩ(
ﻣﻘﺎﺑﻞ  ،WFPﺳﺮﮎ زﻧﺪان ﺳﺎﺑﻘﻪ )ﻋﻘﺐ هﻮﺗﻞ ﻣﺎرﮐﻮﻟﻮﭘﻮﻟﻮ(
٠٧٩٥٧٢٣٢٦٣
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٢٢٩٧١۶
٠٧٩٩٤١٤٣٠٢
٠٠٨٨٢١٦٤٤٤١٣٨٤٢
icla.pcaf1@nrcafpk.org
اﻳﻤﻴﻞ
msebrahimi@nrcafpk.org
www.nrc.no
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﮐﻤﮏ هﺎﯼ اﺳﻼﻣﯽ  -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(IRA
ﺣﺎﻣﺪ )ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٤٥ﺳﺮﮎ  ،٢ﮔﺬر ﭘﻞ هﻮاﻳﯽ )ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرس(
٠٧٧٤٥٨٢٠٤٨
ﺗﻠﻔﻮن
hamid@irafg.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.islamic-relief.com /
وﺑﺴﺎﻳﺖ
www.irafghanistan.org
ﮐﻤﻴﺘﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ روﺳﺘﺎﺋﯽ ﺑﻨﮕﻠﻪ دﻳﺶ )(BRAC
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻴﻢ ﺁﺧﻨﺪ )ﺁﻣﺮ ﺳﺎﺣﻮﯼ(
ﺳﺮﮎ ﭼﻬﻞ ﻣﺘﺮﻩ ،دوﮐﺎن ﻗﻤﺮ ،ﮔﺬرﻩ ﻣﺎرﻣﻮل ،ﺑﻠﺦ ،ﻣﺰارﺷﺮﻳﻒ
٠٧٠٠٥٣٩٣٦٠
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢۶٠٢١٩
٠٧٠٠٥١١١٢٣
salim.akand@gmail.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.bracafg.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ

ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺳﻮﻳﺪن ﺑﺮاﯼ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(SCA
ﻋﻨﺎﻳﺖ اﷲ ﻏﻔﺎرﯼ )ﻣﺴﻮل ادارﯼ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٧٢٢ﺳﺮﮎ  ،٢ﮐﺎرﺗﻪ ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ ،ﻣﺰارﺷﺮﻳﻒ
٠٧٠٠٢٩٩٣٠٦
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠۵١٠٧۶۵
٠٠٨٨٢١٦٥٤٢٥٠٣٥٦
enayat.ghafari@sca.org.af
اﻳﻤﻴﻞ
www.swedishcommittee.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﮐﻤﻴﺘﻪ هﺎﻟﻨﺪ ﺑﺮاﯼ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(DCA
ﻣﻴﺮ ﻋﻠﻢ دروﻳﺶ )ﻣﻌﺎون رﺋﻴﺲ ﺳﺎﺣﻮﯼ(
ﺳﺮﮎ ﻗﺎﺑﻠﻪ ﭘﺮوﻳﻦ ،ﻋﻘﺐ ﺗﻔﺤﺼﺎت ،ﻣﺰارﺷﺮﻳﻒ
٠٧٩٩١٨٨١٨٧
ﺗﻠﻔﻮن
miralamdarwish@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.dca-vet.nl
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺻﻼﺣﺎت ادارﯼ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻠﮑﯽ )(IARCSC
ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﺳﺎدات )رﺋﻴﺲ(
ﻣﻘﺎﺑﻞ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﻠﺦ ،واﻗﻊ ﺗﻔﺤﺼﺎت ،ﻣﺰارﺷﺮﻳﻒ
٠٧٠٠٥٠٣٦٧٠
ﺗﻠﻔﻮن
www.iarcsc.gov.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮﯼ ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن )(Turkmenistan
ﮐﺒﺎﻳﻒ ﺑﺎزر ﺑﺎﯼ )ﮐﻨﺴﻮل(
ﺳﺮﮎ ﺷﻬﻴﺪ اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻩ ﻣﺴﻌﻮد ،ﻣﺰارﺷﺮﻳﻒ
٠٧٠٠٥٠١٣٨٢
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩۵۶٩٣١١
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  -هﻴﺌﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(UNAMA
ﭘﺎﻓﻞ هﺮﺷﻮف )رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ(
ﺳﺮﮎ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﻴﻠﻮ ،ﺳﻪ راهﯽ ذﺑﻴﺢ اﷲ ﺷﻬﻴﺪ ،ﺟﻨﻮب روﺿﻪ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٣٢٠۵
٠٧٠٦١٣٠٠٢٤
ﺗﻠﻔﻮن
ershov@un.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.unama.unmissions.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ

ﻳﻮﻧﺴﻒ  -ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻃﻔﺎل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ
)(UNICEF
ﻣﺰارﺷﺮﻳﻒ،
٠٧٩٨٥٠٧٣٧٦
ﺗﻠﻔﻮن
mazar@unicef.org
اﻳﻤﻴﻞ
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وﺑﺴﺎﻳﺖ

kabul@unicef.org
www.unicef.org

ﭘﺮوان

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ ،واﺣﺪ ادارﯼ وﻻﻳﺘﯽ )(NSP/PMU
ذﮐﯽ اﺣﻤﺪ رﺳﻴﺲ )ﺁﻣﺮ وﻻﻳﺘﯽ(
ﺳﺮﮎ وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﭼﺎرﻳﮑﺎر ،ﻋﻘﺐ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮوان ،ﺳﺮﮎ اول )ﻋﻘﺐ
ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺎﻧﮏ(
٠٧٩٩٠٢٢٢٤٦
ﺗﻠﻔﻮن
parwan@nspafghanistan.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.nspafghanistan.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
اﺑﺮار  -ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻮان ﺑﺨﺸﯽ و ﺗﻔﺮﻳﺢ ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ ﺳﻮاران ﻣﻌﻠﻮل
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AABRAR
ﺳﻬﻴﻞ )هﻤﺎهﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺳﺎﺣﻮﯼ(
ﭼﺎرﻳﮑﺎر
٠٧٧٨٥٨٥٤٩١
ﺗﻠﻔﻮن
Sohail.aabrar@gmail.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.aabrar.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
اﻧﺴﺘﻴﺘﻴﻮت ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻋﺎﻟﯽ ﭘﺮوان )(PIHE
ﺻﺎﺑﺮ ﺻﺎﺑﺮﯼ )رﺋﻴﺲ داﻧﺸﮑﺪﻩ(
ﺷﻬﺮ ﭘﺮوان
٠٧٠٠٢٢٥٢٨٦
ﺗﻠﻔﻮن
رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎ و اﻧﻜﺸﺎف دهﺎت )(DRRD
اﻧﺠﻴﻨﺮ ﭘﺎﭼﺎﮔﻞ )رﺋﻴﺲ(
ﭼﺎرﻳﮑﺎر
رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎء و اﻧﻜﺸﺎف دهﺎت )(DRRD
ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﮔﻞ
ﺷﻬﺮ ﭘﺮوان
٠٧٠٠٥٢٣٤٤٨
ﺗﻠﻔﻮن
Padshahgul.jafary@mrrd.gov.af
اﻳﻤﻴﻞ
رﻳﺎﺳﺖ زراﻋﺖ ،ﺁﺑﻴﺎرﯼ و ﻣﺎﻟﺪارﯼ )(DAIL
ﺷﺎﻩ ﻣﻴﺮ )رﺋﻴﺲ(
ﺷﻬﺮ ﭘﺮوان
٠٧٠٠٢٩٧٣٠٥
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩۴٣٠٩٧۵
٠٧٠٠٦٦٨٥١٢
tkhallilallah@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
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ﺳﺎزﻣﺎن هﺎﯼ اﺿﻄﺮارﯼ ﺟﺎﭘﺎن )(JEN
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎﻧﻪ واﻟﯽ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،٢ﭼﺎرﻳﮑﺎر
٠٧٠٠٢٨٠٩٢١
ﺗﻠﻔﻮن
tamari@jen-npo.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.jen-npo.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ اآﺸﻦ ﻓﻴﻢ )(ACF
ﻧﺠﻴﺐ اﷲ )ﺁﻣﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(
ﭼﺎرﻳﮑﺎر
٠٧٩٤٠٠٠٢٧٢
ﺗﻠﻔﻮن
log-parwan@af.missions-acf.org
اﻳﻤﻴﻞ
wash-parwan@af.missions-acf.org
www.actioncontrelafaim.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
)هﻤﺎهﻨﮕﯽ آﻤﻚ هﺎﯼ اﻧﺴﺎﻧﯽ )هﻤﮑﺎرﯼ )(CHA
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﯽ ﺑﻬﺎدرﯼ )ﺁﻣﺮ دﻓﺘﺮ(
ﺳﺮﮎ وﻻﻳﺖ ،ﭼﻮﮎ ﭼﺎرﻳﮑﺎر
٠٧٩٩٨٨٧٩١١
ﺗﻠﻔﻮن
parwan@cha-net.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.cha-net.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻠﺠﻴﻢ ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(SAB
ﭘﺎرﭼﻪ  ،٧ﺳﺮﮎ  ٤٠ﻣﺘﺮﻩ ،ﭘﻬﻠﻮﯼ ﻣﺴﺠﺪ ﻧﻮﻣﺎﻧﻴﻪ ،ﭼﺎرﻳﮑﺎر
www.assosab.be
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﮐﻤﻴﺘﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ روﺳﺘﺎﺋﯽ ﺑﻨﮕﻠﻪ دﻳﺶ )(BRAC
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻴﺰان اﻟﺮﺣﻤﻦ )ﺁﻣﺮ ﺳﺎﺣﻮﯼ(
ﺳﺮﮎ درﻣﺴﺎل ،ﭼﺎرﻳﮑﺎر
٠٧٠٠٦٦٥٩٦٢
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٠٧٧٩٩٣
mizan57@gmail.com
اﻳﻤﻴﻞ
shahidul_brac@yahoo.com
www.bracafg.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ

ﭘﮑﺘﻴﺎ

رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎ و اﻧﻜﺸﺎف دهﺎت )(DRRD
اﻧﺠﻴﻨﺮ ﺧﺎﻟﺪ )رﺋﻴﺲ(
ﺷﺮﻧﻪ
7٠٧٩٩٨٤١٢٩٧
ﺗﻠﻔﻮن
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)(NSP/PMU

آدرس ها و تماس ها

اﻧﺠﻨﻴﺮﮐﻠﻴﻢ اﷲ )ﺁﻣﺮ وﻻﻳﺘﯽ(
ﻣﺤﻮﻃﻪ دﻓﺘﺮ ،UNﺧﺎﻧﻪ  ،٣ﺳﺮﮎ ﻏﺰﻧﯽ
٠٧٩٩٥٦٨٠١٩
ﺗﻠﻔﻮن
paktya@nspafghanistan.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.nspafghanistan.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﺁژاﻧﺲ ﺧﺒﺮﯼ ﭘﮋواﮎ )(PAN
ﻟﻤﺮ ﻧﻴﺎزﯼ
ﮔﺮدﻳﺰ
٠٧٩٥١٠١٧٠٧
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٧٣٨٣٩٣٠
lemar.niazi@gmail.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.pajhwok.com
وﺑﺴﺎﻳﺖ
اﺑﺮار  -ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻮان ﺑﺨﺸﯽ و ﺗﻔﺮﻳﺢ ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ ﺳﻮاران ﻣﻌﻠﻮل
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AABRAR
ﻧﻘﻴﺐ اﷲ )ﻣﺴﻮل ادارﯼ(
ﺧﻴﺮﮐﻮت ،وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﮐﺴﺘﻞ ،ﺷﺮﻧﻪ ،ارﮔﻮن
٠٧٠٠٢٦٥١٩١
ﺗﻠﻔﻮن
naqeebullah.aabrar@gmail.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.aabrar.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ  -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎﯼ ﺻﺤﯽ ﺑﺮاﯼ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
)(IbnSina-PHPA
ﺑﺴﻢ اﷲ )ﺁﻣﺮ ﭘﺮوژﻩ(
ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﺘﺮ ﭘﻮﻟﻴﺲ ﭘﮑﺘﻴﺎ
٠٧٧٤٣١٠٠٨١
ﺗﻠﻔﻮن
Besmellah_zalma@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
ادارﻩ ﺧﻴﺮﻳﻪ ﺑﺮاﯼ اﻧﮑﺸﺎف اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(WADAN
ﻣﺴﺮور )هﻤﺎهﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪﻩ(
ﻋﻘﺐ رﻳﺎﺳﺖ ﮔﻤﺮﮎ ،ﺷﻬﺮ ﻧﻮ ،ﮔﺮدﻳﺰ
٠٧٠٠١٥٤٨٨٧
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٨٨٩٩٢٨
inayatniazi2000@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
info@wadan.org
www.wadan.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﺟﯽ ﺁﯼ زﻳﺪ )(GIZ/BEPA
ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ )ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺎﻟﯽ(
ﻟﻴﻦ ﻏﺰﻧﯽ ،ﻧﺰدﻳﮏ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﭘﮑﺘﻴﺎ )ﭘﻬﻠﻮﯼ دﻓﺘﺮاﻣﻨﻴﺖ(
٠٧٩٨٤١٩٣٨٥
ﺗﻠﻔﻮن

اﻳﻤﻴﻞ
وﺑﺴﺎﻳﺖ

٠٧٧۶۶۶٩٩٩۴
mohammad.yusof@giz.de
www.bepafg.com

داﻧﺸﮕﺎﻩ ﭘﮑﺘﻴﺎ )(PU
داﮐﺘﺮ ﻧﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻴﺎز )رﺋﻴﺲ داﻧﺸﮕﺎﻩ(
ﮔﺮدﻳﺰ
٠٧٩٩٢٣١٨٨٧
ﺗﻠﻔﻮن
ﺧﺪﻣﺎت اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ و ﮐﻤﮏ هﺎﯼ ﺑﺸﺮﯼ )(SHAD
ﺷﺮﻳﻒ )ﻧﺎﻇﺮ ﭘﺮوژﻩ(
ﺳﺮﮎ ﻏﺰﻧﯽ ،ﮔﺮدﻳﺰ
٠٧٩٩٠٧٧٠٨٧
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣٩٢٢۵۶
mail@shade.org.af
اﻳﻤﻴﻞ
shade_afg@yahoo.com
www.shade.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
دﻓﺘﺮ ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﺮﻳﻊ ﻧﯽ )(Nye
وﺣﻴﺪ اﷲ
ﭼﻮﮎ ﮔﺮدﻳﺰ ،ﺳﻴﺪ ﮐﺮم
٠٧٠٠٦٥٦٧٢٢
ﺗﻠﻔﻮن
www.nyeexpress.com
وﺑﺴﺎﻳﺖ
رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎ و اﻧﻜﺸﺎف دهﺎت )(DRRD
اﻧﺠﻴﻨﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎهﺮ )رﺋﻴﺲ(
ﮔﺮدﻳﺰ
٠٧٩٩٢٩٠٠٤٩
ﺗﻠﻔﻮن
رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎء و اﻧﻜﺸﺎف دهﺎت )(DRRD
رﺣﻤﺖ اﷲ ﺳﺮورﯼ
ﺷﻬﺮ ﮔﺮدﻳﺰ
٠٧٩٩٤٥٥٦٠٦
ﺗﻠﻔﻮن
paktiarrd@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
رﻳﺎﺳﺖ زراﻋﺖ ،ﺁﺑﻴﺎرﯼ و ﻣﺎﻟﺪارﯼ )(DAIL
ﺷﻴﺮﮔﻞ )اﻣﺮ ﺁﺟﺮاﻳﻴﻮﯼ(
٠٧٩٩١٣٣٢٣٥
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٧١٧۴٠٣۶
٠٧٩٩٣٩٣٩٢٢
ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺤﯽ ﺟﻬﺎن )(UNWHO
ﻣﺨﺘﺎر ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻬﺎﻳﻮ )ﻣﺪﻳﺮﻃﺒﯽ(
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داﺧﻞ ﻣﺤﻮﻃﻪ  ،UNﺣﺼﻪ  ،٠١ﮔﺮدﻳﺰ
٠٧٩٩٢٢٦١٥٢
ﺗﻠﻔﻮن
Bhayom@afg.emro.who.int
اﻳﻤﻴﻞ
www.emro.who.int/Afghanistan
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺤﯽ هﻴﻠﺖ ﻧﺖ  -ﺗﯽ ﭘﯽ او )(HealthNet-TPO
ﺳﻴﺪ اﮐﺒﺮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ )ﻣﺪﻳﺮ ادارﯼ(
ﻋﻘﺐ اﻟﺸﻔﺎ ﭘﻼزا ،ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻳﺎﺳﺖ اﻣﻮرزﻧﺎن ،ﺳﺮﮎ  ،٤ﭘﺮوژﻩ
ﺷﺎرواﻟﯽ ،ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻨﺰل ،ﮔﺮدﻳﺰ
٠٧٩٦٨٦٦٧٨٠
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٨٩٨٨٠۶٩٣
saidakbarkh@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
rohullah.mahmoodi@gmail.com
www.healthnettpo.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
آﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AIHRC
ﺷﻔﻴﻖ اﷲ ﻧﻴﺎزﯼ )ﺁﻣﺮ ﻣﻨﻄﻘﻮﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ -ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ(
ﭘﺮوژﻩ ﺗﻴﺮﻩ ﺑﺎغ ،ﺷﻤﺎل ﻣﻴﺪان هﻮاﻳﯽ ﮔﺮدﻳﺰ
٠٧٥٦٧٢٠٢١١
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٧٣٢٢٢٣
٠٧٩٩١٤٥٧٠٥
٠٠٨٨٢١٦٨٤٤٠٠٦٢٧/٠٠٨٨٢١٦٨٤٤٠٠٧٢٥
niazi.shafiqullah@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
aihrcgdz@yahoo.com
www.aihrc.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
آﻤﻴﺸﻨﻴﺮﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻣﻮر ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﺎن
)(UNHCR
اﺳﺪ اﷲ اﻣﻴﻦ
ﻣﺤﻮﻃﻪ دﻓﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ،ﮔﺮدﻳﺰ
٠٧٩٩١٨٨٦٠٣
ﺗﻠﻔﻮن
٠٠۴١٢٢٧٣٩٧۵١٢
٠٠٨٨٢١٦٥١١٢١٦٧٢
amin@unhcr.org
اﻳﻤﻴﻞ
AFGGA@unhcr.org
www.unhcr.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻌﻠﻴﻤﯽ زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AWEC
ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻦ هﻤﮑﺎر )ﺁﻣﺮ ﭘﺮوژﻩ(
٠٧٩٤٣١٥٠٠٤
ﺗﻠﻔﻮن
sayedhassanh@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.awec.info
وﺑﺴﺎﻳﺖ
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)ﻣﻮﺳﺴﻪء ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )ﻣﺠﻤﺎ )(ACSFO
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺒﺎح اﻟﺪﻳﻦ )ﺁﻣﺮ ﺳﺎﺣﻮﯼ(
ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻤﺒﺮ  ،٥ﺳﺮﮎ ) ٣ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻳﺎﺳﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن(
٠٧٩٣٥٥٩٤٢٧
ﺗﻠﻔﻮن
paktia@acsf.af
اﻳﻤﻴﻞ
info@acsf.af
www.acsf.af/www.acsf-rc.com
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻧﺠﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ )(IRC
اﺳﺪاﷲ ﻧﻈﺮﯼ )ﺁﻣﺮ ﻣﺎﻟﯽ و ادارﯼ(
ﺳﺮﮎ وﻻﻳﺖ )ﭘﻬﻠﻮﯼ ﺷﻌﺒﻪ وﻻﻳﺘﯽ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ(
٠٧٩٩٣٩٤٣٠١
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٧٢٣٩۵٣٩
٠٧٩٣٤٠٠٨٩٦
اﻳﻤﻴﻞ Asadullah.nazaree@afghanistan.theirc.org
info@afghanistan.theirc.org
www.theIRC.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺻﻼﺣﺎت ادارﯼ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻠﮑﯽ )(IARCSC
ﻏﻼم ﻋﻠﯽ ﺟﻮﺷﺎن )رﺋﻴﺲ(
ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻣﻘﺎم وﻻﻳﺖ ،ﮔﺮدﻳﺰ
٠٧٩٩٤٠٧٠٦٢
ﺗﻠﻔﻮن
www.iarcsc.gov.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  -هﻴﺌﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(UNAMA
ﻣﺎرﮔﺮﻳﺖ روﯼ )رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ(
ﭘﻴﺮ ﺑﺎغ ،ﭘﺮوژﻩ زﻳﺮات ،ﮔﺮدﻳﺰ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٣٢٠۵
٠٧٩٧٢٥٦٦٢٧
ﺗﻠﻔﻮن
٠٠٣٩٠٨٣١٢۴۶٢٠١
٠٠٣٩٠٨٣١٢٤٦٢٤٩
ﻓﮑﺲ
roym@un.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.unama.unmissions.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻳﻮﻧﺴﻒ  -ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻃﻔﺎل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ
)(UNICEF
ﮔﺮدﻳﺰ
٠٧٩٨٥٠٧٢٦٢
ﺗﻠﻔﻮن
kabul@unicef.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.unicef.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ

آدرس ها و تماس ها

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ ،واﺣﺪ ادارﯼ وﻻﻳﺘﯽ )(NSP/PMU
اﻧﺠﻨﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻔﻴﻖ )ﺁﻣﺮ وﻻﻳﺘﯽ(
وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﺷﺮﻧﻪ )داﺧﻞ ﻣﺤﻮﻃﻪ رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎء و اﻧﮑﺸﺎف ﻣﺠﺪد
دهﺎت( ،ﻧﺰدﻳﮏ دﻓﺘﺮ واﻟﯽ
paktika@nspafghanistan.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.nspafghanistan.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
اﺑﺮار  -ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻮان ﺑﺨﺸﯽ و ﺗﻔﺮﻳﺢ ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ ﺳﻮاران ﻣﻌﻠﻮل
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AABRAR
ﺷﺎﮐﺮ اﷲ )ﺳﻮﭘﺮ واﻳﺰر(
ﺷﻬﺮ ﮔﺮدﻳﺰ ،ﺷﺮﻧﻪ
٠٧٧٢٨٢٨٦٧٨
ﺗﻠﻔﻮن
shakirullah@aabrar.org.af
اﻳﻤﻴﻞ
www.aabrar.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ

ﭘﮑﺘﻴﮑﺎ

رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎ و اﻧﻜﺸﺎف دهﺎت )(DRRD
ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻬﺎدر
ﻧﺰدﻳﮏ دﻓﺘﺮ وﻻﻳﺖ ،ﭘﮑﺘﻴﮑﺎ
٠٧٩٩٨٤١٢٩٧
ﺗﻠﻔﻮن
Khalid_bahadur@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
رﻳﺎﺳﺖ زراﻋﺖ ،ﺁﺑﻴﺎرﯼ و ﻣﺎﻟﺪارﯼ )(DAIL
ﺣﻤﻴﺪ اﷲ )رﺋﻴﺲ(
٠٧٩٧٦٤٩٨٤١
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩۵١۵٣۴٠٣
sohbat.rahimi@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻌﻠﻴﻤﯽ زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AWEC
٠٧٧٦٥٨٦٥٣٦
ﺗﻠﻔﻮن
awec_paktika@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.awec.info
وﺑﺴﺎﻳﺖ
هﻴﺌﺖ ﺻﺤﯽ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ )(IMC
ﺷﻬﺰادﻩ ﺣﻠﻴﻢ )ﺁﻣﺮ ﭘﺮوژﻩ(
ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ وﻻﻳﺘﯽ
٠٧٩٩٣٨٤٣٩٧
ﺗﻠﻔﻮن
shalim@internationalmedicalcorps.org
اﻳﻤﻴﻞ
halim_wardak2010@yahoo.com
www.internationalmedicalcorps.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ

ﮐﻤﻴﺘﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ روﺳﺘﺎﺋﯽ ﺑﻨﮕﻠﻪ دﻳﺶ )(BRAC
ﻏﻼم ﻣﺼﻄﻔﯽ اﺣﻤﺪ )ﺁﻣﺮ وﻻﻳﺘﯽ(
٠٧٠٠٣٦٥٦٧٨
ﺗﻠﻔﻮن
brac_paktika@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.bracafg.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ

ﭘﻨﺠﺸﻴﺮ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ ،واﺣﺪ ادارﯼ وﻻﻳﺘﯽ )(NSP/PMU
اﻧﺠﻨﻴﺮ ﻏﻼم ﻣﺤﻔﻮظ )ﺁﻣﺮ وﻻﻳﺘﯽ(
وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻋﻨﺎﺑﻪ ،ﻗﻠﻌﻪ ﻗﺮﻳﻪ ﻣﻴﺮاﻧﺸﺎﻩ )،ﭘﻬﻠﻮﯼ ﻣﻨﺰل اﻧﺠﻨﻴﺮ ﻋﺎرف(
٠٧٠٠٢٤٨٥٨٠
ﺗﻠﻔﻮن
panjshair@nspafghanistan.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.nspafghanistan.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎ و اﻧﻜﺸﺎف دهﺎت )(DRRD
ﭘﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻔﺘﻠﯽ )رﻳﺌﺲ(
ﻣﺮﮐﺰ رﺧﻪ ،ﻧﺰدﻳﮏ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﯽ اﻣﻨﻴﺖ ،ﺷﻬﺮ ﭘﻨﺠﺸﻴﺮ
٠٧٩٩٤٧٧٢١١
ﺗﻠﻔﻮن
رﻳﺎﺳﺖ زراﻋﺖ ،ﺁﺑﻴﺎرﯼ و ﻣﺎﻟﺪارﯼ )(DAIL
ﺣﺸﻤﺖ اﷲ )رﺋﻴﺲ(
ﺷﻬﺮ ﭘﻨﺠﺸﻴﺮ
٠٧٠٠٤٢٩٨٩٨
ﺗﻠﻔﻮن
ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ اﻳﻤﺮﺟﻨﺴﯽ )(Emergency
اﮐﺒﺮ ﺟﺎن )ﺁﻣﺮ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ(
ﻋﻨﺎﺑﻪ
٠٧٠٠٢٢٨٥٧٤
ﺗﻠﻔﻮن
emergency@emergency.it
اﻳﻤﻴﻞ
www.emergency.it
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﻜﺸﺎﻓﯽ اﻓﻐﺎان )(ADA
ﻣﻮﻣﻦ ﺟﺒﺎر ﺧﻴﻞ )ﺁﻣﺮ وﻻﻳﺘﯽ(
ﭘﻬﻠﻮﯼ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ﻋﺎﺟﻞ ،ﻧﻮﺁﺑﺎد ،وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻋﻨﺎﺑﻪ ،ﺷﻬﺮ ﭘﻨﺠﺸﻴﺮ
٠٧٩٩٠٠٦١١٤
ﺗﻠﻔﻮن
ada.panjshir@ada.org.af
اﻳﻤﻴﻞ
www.ada.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ

ﺗﺨﺎر

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ ،واﺣﺪ ادارﯼ وﻻﻳﺘﯽ )(NSP/PMU
اﻧﺠﻨﻴﺮ اﺳﻤﻌﻴﻞ )ﺁﻣﺮ وﻻﻳﺘﯽ(
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ﺳﺮﮎ  ،٦ﺳﺮاﯼ ﺳﻨﮓ )ﻃﺮف راﺳﺖ ،ﭘﻬﻠﻮﯼ ﮐﻠﻴﻨﮏ ﭼﺸﻢ(
٠٧٩٩٢٢٩٢٤٨
ﺗﻠﻔﻮن
Takhar@nspafghanistan.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.nspafghanistan.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ

داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﺨﺎر )(TU
ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ دﺷﺘﯽ )رﺋﻴﺲ داﻧﺸﮕﺎﻩ(
ﺗﺎﻟﻘﺎن
٠٧٠٠٧٠٩٥٣٩
ﺗﻠﻔﻮن

اﺗﺤﺎدﻳﻪ اﻣﺪاد و ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﯽ ﺟﺎﭘﺎن )(AAR-Japan
ﻣﺴﺎﺗﻮ ﺗﺎﺑﻪ )ﺁﻣﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٨٨ﺳﺮﮎ  ٢رﻳﺎض اﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ،ﭘﺎرﮎ  ٣٠٠ﻓﺎﻣﻴﻠﯽ
٠٧٠٠٠٠٧٠٧٦
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٨٧۶۵٧٠
٠٠٨٧٣٧٦١٢١٦٤٨٧
aar-taloqan@k9.dion.ne.jp
اﻳﻤﻴﻞ
www.arrjapan.gr.jp
وﺑﺴﺎﻳﺖ

دﻓﺘﺮ ﺗﻴﺮي دﻳﺲ هﻮﻣﺲ )(TdH
ﺷﺮﻳﻒ ﺷﺎرﻳﭙﻮف )هﻤﺎهﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﭘﺮوژﻩ(
رﺳﺘﺎق ،ﺗﺨﺎر
٠٠٩٢٩١٥٧٠٢٣٧٩
ﺗﻠﻔﻮن
sharif.sharipov@tdh.ch
اﻳﻤﻴﻞ
www.tdh.ch
وﺑﺴﺎﻳﺖ

ادارﻩ هﻤﮑﺎرﯼ هﺎﯼ ﺗﺨﻨﻴﮑﯽ و اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ -اﮐﺘﻴﺪ )(ACTED
ﻋﺒﺪاﻟﻘﻬﺎر )ﻣﻌﺎون هﻤﺂهﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺳﺎﺣﻮﯼ(
ﺳﺮﮎ ﻣﺨﺎﺑﺮات
٠٧٠٠٧٠٦٧٤٣
ﺗﻠﻔﻮن
٠٠٨٨٢١٦٥٠٦٠١٥٢٧
qahar@acted.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.acted.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
اﻧﺠﻤﻦ هﻤﮑﺎرﯼ ﺑﺮاﯼ ﺻﻠﺢ وهﻤﺒﺴﺘﮕﯽ )(CPAU
ﺣﻤﺎد اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻠﮑﺰﯼ )ﺷﺨﺺ ارﺗﺒﺎﻃﯽ(
ﭘﺮوژﻩ  ٣٠٠ﻓﺎﻣﻴﻠﯽ ،ﺳﺮﮎ ﺣﻤﺎم ،ﮐﻮﭼﻪ  ،٢ﺧﺎﻧﻪ رﺣﻤﺖ اﷲ
٠٧٨٥١٥٣٦٠٧
ﺗﻠﻔﻮن
www.cpau.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﺟﯽ ﺁﯼ زﻳﺪ )(GIZ/BEPA
ﻣﺰﻣﻞ دوﻟﺖ ﭘﻮر )ﻣﺎﺳﺘﺮ ﺗﺮﻳﻨﺮ(
 TTCﺗﺨﺎر ،ﺳﺮﮎ رﻳﺎ ﺳﺖ ﻣﻌﺎرف ،ﺷﻬﺮ ﺗﺨﺎر
٠٧٩٣٢٧٤٨٤٩
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٧٧٩٠٠٣٨٧
mdp_1993@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.bepafg.com
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﺑﻨﻴﺎد ﺁﻏﺎ ﺧﺎن  -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AKF
ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ دﺷﺘﯽ )رﺋﻴﺲ ﻣﻨﻄﻘﻮﯼ(
ﺳﺮﮎ داﻧﺸﮕﺎﻩ ،ﻏﺮب ﻣﻨﺰل واﻟﯽ ،ﺷﻬﺮ ﺗﺨﺎر
٠٧٩٩١٥٨٤٢٥
ﺗﻠﻔﻮن
info.info@akdn.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.akdn.org/akf
وﺑﺴﺎﻳﺖ
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رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎ و اﻧﻜﺸﺎف دهﺎت )(DRRD
اﻧﺠﻴﻨﺮ ﻋﻠﯽ اﺣﻤﺪ ﻓﻴﺎض )رﺋﻴﺲ(
ﺗﺎﻟﻘﺎن
0700279851
ﺗﻠﻔﻮن
رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎء و اﻧﻜﺸﺎف دهﺎت )(DRRD
ﻃﺎهﺮ اﻳﻮب
ﺷﻬﺮ ﺗﺨﺎر
٠٧٠٠٧١٧٧١٧
ﺗﻠﻔﻮن
Taher_ayub@mrrd.gov.af
اﻳﻤﻴﻞ
رﻳﺎﺳﺖ زراﻋﺖ ،ﺁﺑﻴﺎرﯼ و ﻣﺎﻟﺪارﯼ )(DAIL
ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪاﷲ )ﺁﻣﺮ ﭘﻼن(
ﺷﻬﺮ ﺗﺨﺎر
٠٧٠٠٧١٤٧٩٠
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٧٣١٠٧٣
٠٧٠٠٧٣٥١٥٢
ainy_ag@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ آﺎﻧﺴﻴﺮن )(CWW
اﻧﻌﺎم اﷲ ﻗﺎﺿﯽ زادﻩ
ﺳﺮﮎ ﺣﺎﺟﯽ ﮔﺪاﻣﺪار ،ﺷﻬﺮ ﻧﻮ ،رﺳﺘﺎق
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٢٠١۶
٠٧٠٠٧٠٨٥٦٤
ﺗﻠﻔﻮن
enamullah.qazizadah@concern.net
اﻳﻤﻴﻞ
www.concern.net
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ آﺎﻧﺴﻴﺮن )(CWW
ﻣﺪ ﻓﺮﮔﺴﻮن )ﻣﻌﺎون رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(
ﺳﺮﮎ وﮐﻴﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻈﺮ )ﻋﻘﺐ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ(

آدرس ها و تماس ها

ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ
ﺗﻠﻔﻮن
اﻳﻤﻴﻞ
وﺑﺴﺎﻳﺖ

٢٠١۶
٠٧٩٨٢٥٦٣٨٦
made.ferguson@concern.net
www.concern.net

ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﻜﺸﺎﻓﯽ اﻓﻐﺎان )(ADA
ﻣﻠﻨ� ﺻﺎﻓﯽ )ﺁﻣﺮ وﻻﻳﺘﯽ(
ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،٢ﭼﻬﺎرراهﯽ ﺳﺮﮎ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ) ﭘﻬﻠﻮﯼ ﻣﺴﺠﺪ ﺧﻠﻔﺎﯼ راﺷﺪﻳﻦ
٠٧٩٧٩١٩٦٣١
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٣١٧٩۵۴
ada.takhar@ada.org.af
اﻳﻤﻴﻞ
www.ada.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺎزﺳﺎزﯼ ﺁرﻳﺎﻣﻬﺮ )(ARE
ﻋﺒﺪاﻻﺣﺪ ﺣﺎرث )رﺋﻴﺲ(
ﭘﺮوژﻩ ﺷﺮﻗﯽ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪاﷲ ﺷﻬﻴﺪ )ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺠﺪ زﻳﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ(
٠٧٠٠٢٠٣٦٥٤
ﺗﻠﻔﻮن
are_afghanistan@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺮﺳﯽ ﮐﺎرﭘﺲ )(MC
ﺳﻴﺪ ﻣﻮدود )ﺁﻣﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ(
ﺷﻬﺮ ﺗﺨﺎر
٠٧٩٣٥٠٦٢٠٠
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٧۴۶٨٣٠١٩
smaudood@af.mercycorps.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.mercycorps.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﭘﯽ ﺁر ﺑﯽ )(PRB
ﺣﺸﻤﺖ ﭘﺮﻧﺪ )ﻣﺪﻳﺮ دﻓﺘﺮ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٩٣٦ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،٦ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺎﻧﮏ ﺗﻴﻞ ﺳﻬﺮاب ،ﺷﻬﺮ ﺗﺨﺎر
٠٧٠٠٤٩٩٩٣١
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٨۵٠۵۴٣۵١
prbtakhar@gmail.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.prb.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻴﺸﻦ اﻳﺴﺖ )(ME
ﻧﺎدر ﻓﻴﺎض )ﺁﻣﺮ وﻻﻳﺘﯽ ﭘﺮوﮔﺮام(
ﺳﺮﮎ وﮐﻴﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻈﺮ ،ﺗﺎﻟﻘﺎن
٠٧٩٩٠٩٩٧٠١
ﺗﻠﻔﻮن
ppm.tak@miseast.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.miseast.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ

ﮐﻒ  -ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻮاﻇﺒﺖ از ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎي اﻓﻐﺎن )(CAF
اﺣﻤﺪ وﻟﯽ راﺳﺦ )ﺁﻣﺮ ﭘﺮوژﻩ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٥٥٩ﺳﺮﮎ ﻗﻴﺮ ،ﺑﻨﺪر ﺧﺎن ﺁﺑﺎد ،ﭼﻬﺎرراهﯽ ﺷﻬﻴﺪ )ﭘﻬﻠﻮﯼ
ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪ (GIZ
٠٧٠٠٧٠٤٨٦١
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٧٧٨٢٢٣٢۶
٠٧٧٧٢٠٠٩٩٨
pm.takhar.caf@gmail.com
اﻳﻤﻴﻞ
pch.tm.tkr@gmail.com
www.caf.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﮐﻤﻴﺘﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ روﺳﺘﺎﺋﯽ ﺑﻨﮕﻠﻪ دﻳﺶ )(BRAC
ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻮاﻟﻤﻨﺼﻮر )ﺁﻣﺮ وﻻﻳﺘﯽ(
ﺗﺎﻟﻘﺎن
٠٧٠٠٦٤٩٥٧٥
ﺗﻠﻔﻮن
bracnsp_takhar@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.bracafg.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺳﻮﻳﺪن ﺑﺮاﯼ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(SCA
ﺷﺎﻩ ﺟﻬﺎن ﺳﻨﺠﺮ )ﻣﺴﻮل ادارﯼ(
ﺳﺮﮎ  ،١ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰﯼ ،ﺗﺎﻟﻘﺎن
٠٧٨٧٤١٣٠٦٩
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٨۵۴٨٧٠١
٠٠٨٨٢١٦٣٥٥٣٢٧٧٦
sanjar@sca.org.af
اﻳﻤﻴﻞ
www.swedishcommittee.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  -هﻴﺌﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(UNAMA
ﺳﺮﮔﯽ ﺳﺒﻴﺴﺘﻴﺎﻧﺴﮑﯽ )رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ(
ﻣﻨﺰل داﮐﺘﺮ ﻣﺸﺎهﺪ ،ﺳﺮﮎ اول ،ﺳﺮاﯼ ﺳﻨﮓ ،ﺷﻬﺮ ﺗﺨﺎر
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٣٢٠۵
٠٧٠٠١٧٩٤٩٠
ﺗﻠﻔﻮن
sobistiyanskyy@un.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.unama.unmissions.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ

ﺟﻮزﺟﺎن

ادارﻩ ﺣﻤﺎﻳﻪ اﻃﻔﺎل  -اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن )(SCI
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎدﯼ اﻃﻬﺮ )ﺁﻣﺮ ارﺷﺪ وﻻﻳﺘﯽ(
ﺷﺒﺮﻏﺎن
٠٧٩٩١٢٥٠١٢
ﺗﻠﻔﻮن
Hathar@savechildren.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.savethechildren.org.uk
وﺑﺴﺎﻳﺖ
/www.savechildren.org
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داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺟﻮزﺟﺎن )(JU
ﮔﻞ اﺣﻤﺪ ﻓﻀﻠﯽ )رﺋﻴﺲ(
ﺷﺒﺮﻏﺎن
٠٧٩٩٠٨٩٤١٣
ﺗﻠﻔﻮن
رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎ و اﻧﻜﺸﺎف دهﺎت )(DRRD
اﻧﺠﻴﻨﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ )رﺋﻴﺲ(
ﺷﺒﺮﻏﺎن
٠٧٩٩٣٩٦٨١٤
ﺗﻠﻔﻮن
ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﺪادﯼ و اﻧﻜﺸﺎﻓﯽ ادوﻧﺘﺴﺖ )(ADRA
دﻳﻨﺲ ﺑﺮاﺗﺎو )ﺁﻣﺮ دﻓﺘﺮ(
ﺷﺒﺮﻏﺎن
٠٧٩٩٤١١٥١٦
ﺗﻠﻔﻮن
d.baratov@adra-af.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.adra.euroafrica.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AHRO
ﻣﻐﻔﺮت ﺻﻤﻴﻤﯽ )ﺷﺨﺺ ارﺗﺒﺎﻃﯽ(
ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺷﻬﺮدارﯼ ، ،ﺷﺒﺮﻏﺎن
٠٧٩٩٤١٠٤١٣
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٨٨٨٨۶٩٩٠
achr98@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.ahro.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﺳﺘﻴﭗ  -ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺻﺤﯽ و اﻧﻜﺸﺎﻓﯽ )(STEP
ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق ﺳﺎرﻩ )ﺁﻣﺮ ﭘﺮوژﻩ(
ﮐﻮﭼﻪ ﺳﻴﻤﺴﺎ رﯼ ،ﺷﺒﺮﻏﺎن
٠٧٩٩٠٧٢٧٨٠
ﺗﻠﻔﻮن
step.jawzjan@gmail.com
اﻳﻤﻴﻞ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ ،واﺣﺪ ادارﯼ وﻻﻳﺘﯽ )(NSP/PMU
اﻧﺤﻨﻴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺼﻴﺮ )ﺁﻣﺮ وﻻﻳﺘﯽ(
ﺑﻨﺪر ﺳﺮﭘﻞ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻮم ،ﺳﺮﮎ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺮ ﭘﻞ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪ
ﺧﺮاﺳﺎن هﻮﺗﻞ ،ﺷﺒﺮﻏﺎن
٠٧٩٧٣٦٨٧٢٦
ﺗﻠﻔﻮن
jawzjan@nspafghanistan.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.nspafghanistan.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎ و اﻧﻜﺸﺎف دهﺎت )(DRRD
ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ
ﭘﺮوژﻩ  ،Eilﺷﺒﺮﻏﺎن
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ﺗﻠﻔﻮن
اﻳﻤﻴﻞ

٠٧٩٩٣٩٦٨١٤
Yosuf.uraz@mrrd.gov.af

رﻳﺎﺳﺖ زراﻋﺖ ،ﺁﺑﻴﺎرﯼ و ﻣﺎﻟﺪارﯼ )(DAIL
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺷﻴﺪ )رﺋﻴﺲ(
ﺷﺒﺮﻏﺎن
٠٧٩٩١٠٢٨٧٩
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩۵٠٩۵۶١٨
٠٧٩٩٥٧٨٧٠٤
ﺷﺒﮑﻪ اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﺑﺎﺧﺘﺮ )(BDN
ﺧﻠﻴﻞ اﺣﻤﺪ )ﺁﻣﺮ ﭘﺮوژﻩ(
ﺷﺒﺮﻏﺎن
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ۶۵٧
٠٧٠٠٥١٠٣٩٤
ﺗﻠﻔﻮن
khalil..bdn@gmail.com
اﻳﻤﻴﻞ
qnasrat@gmail.com
www.bdn.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﯽ ﺗﺤﺮﮎ )(MOVE
ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق ﺻﺮاﺣﺖ
ﺳﺮﮎ  ٢ﻟﻴﺴﻪ ﻧﺴﻮان ،وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﺷﻴﻦ ﮐﻮت ،ﺷﺒﺮﻏﺎن
٠٧٨٨١٩٧٩١٩
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٨۶٠۶۴٢٠٨
move.jawzjan@gawab.com
اﻳﻤﻴﻞ
shamsuddin.400@gmail.com
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻴﺮﻓﻨﺪ )(TF
ﺳﺪارﺷﺎن رددﯼ )هﻤﺎهﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺳﺎﺣﻮﯼ(
ﺷﺒﺮﻏﺎن
٠٧٩٧٧٤٥٥٦٠
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٧٢١٨۶۵٧٧
dmt-jawzjan-ac@tearfund.org
اﻳﻤﻴﻞ
dmt-jawzjan-pm@tearfund.org
www.tearfund.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ زوا ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ )(ZOA
ﮐﻮرﻧﻠﺲ ﻓﺮدﻳﺠﻦ )اﻣﺮ ﭘﺮوژﻩ(
ﺑﻨﺪر اﻧﺪﺣﻮﯼ ،ﺷﺒﺮﻏﺎن
٠٧٩٩١٥٠٣٥٣
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٨٩٩۶٢٣٧
٠٧٩٩١٥٠٣٥٣

آدرس ها و تماس ها

هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎﯼ اﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎن )(SAF
ﺣﻔﻴﻆ اﷲ ﺟﻤﺸﻴﺪﯼ )ﺁﻣﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(
ﺑﻨﺪر ﺳﺮﭘﻞ )ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺮاﻓﻴﮏ(
٠٧٩٩٤١٢٣٨٩
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٧٧٧٢٧۴١۵
jawzjan@saf.org.af
اﻳﻤﻴﻞ
www.saf.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﮐﻤﻴﺘﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ روﺳﺘﺎﺋﯽ ﺑﻨﮕﻠﻪ دﻳﺶ )(BRAC
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ )ﺁﻣﺮ ﻣﻨﻄﻘﻮﯼ(
ﺳﺮﮎ ﺑﻨﺪر ﺳﺮﭘﻞ ،ﺷﺒﺮﻏﺎن
٠٧٠٠٧١٣٦٥٤
ﺗﻠﻔﻮن
mahmud.bagha@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.bracafg.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  -هﻴﺌﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(UNAMA
ﺗﻠﻨﺖ ﺑﮑﻤﺎ م ﺑﺘﻮف )ﻣﺪﻳﺮ اﻣﻮر ﺳﻴﺎﺳﯽ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٢ﺳﺮﮎ  ،١ﻣﻴﺮوﻳﺲ ﻣﻴﻨﻪ )ﻋﻘﺐ ﻣﺎرﮐﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻗﻴﻮم
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٣٢٠۵
٠٧٠٠٤٠٤٠٢٣
ﺗﻠﻔﻮن
bekmambetov@un.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.unama.unmissions.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ

ﺧﻮﺳﺖ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ ،واﺣﺪ ادارﯼ وﻻﻳﺘﯽ )(NSP/PMU
اﻧﺠﻨﻴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺼﻴﺮ )ﺁﻣﺮ وﻻﻳﺘﯽ(
اﻣﻴﺮ ﮐﺮوروات )ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﻬﻤﺎﺧﺎﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﯽ ﭘﻮﻟﻴﺲ(
٠٧٩٩٤٢٢٥٤٠
ﺗﻠﻔﻮن
khost@nspafghanistan.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.nspafghanistan.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
اﺑﺮار  -ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻮان ﺑﺨﺸﯽ و ﺗﻔﺮﻳﺢ ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ ﺳﻮاران ﻣﻌﻠﻮل
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AABRAR
ﻧﻘﺒﺖ اﷲ )ﻣﺴﺆل ادارﯼ(
ﺷﻬﺮﺧﻮﺳﺖ
٠٧٠٠٢٦٥١٩١
ﺗﻠﻔﻮن
naqeebullah.aabrar@gmail.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.aabrar.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ادارﻩ ﺧﻴﺮﻳﻪ ﺑﺮاﯼ اﻧﮑﺸﺎف اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(WADAN
ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻠﻢ )هﻢ ﺁهﻨ� ﮐﻨﻨﺪﻩ(
ﻏﺮب رﻳﺎﺳﺖ ﻗﺒﺎﻳﻞ

ﺗﻠﻔﻮن
اﻳﻤﻴﻞ
وﺑﺴﺎﻳﺖ

٠٧٠٧٩٣٣٢٥٠
٠٧٩٩٨٨٩٩٢٨
inayatniazi2000@yahoo.com
info@wadan.org
www.wadan.org

اﻧﺴﺘﻴﺘﻴﻮت دﻳﻤﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ﻣﻠﯽ دراﻣﻮر ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ )(NDI
ﻧﻴﺎز ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺪوزﯼ )ﺁﻣﺮﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎﯼ ﺳﺎﺣﻮﯼ(
ﺳﺮﮎ ﺣﻠﻘﻮﯼ ﺷﻬﺮ ﺧﻮﺳﺖ
٠٧٩٩١٣٥٦٥٦
ﺗﻠﻔﻮن
nmandozai@ndi.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.ndi.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺧﻮﺳﺖ )(KU
دﮐﺘﻮر ﮔﻞ ﺣﺴﻦ وﻟﯽ زﯼ )رﺋﻴﺲ داﻧﺸﮕﺎﻩ(
٠٧٠٠٠٠٨٩٨٤
ﺗﻠﻔﻮن
ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮاﯼ اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ )(BEA
ﻧﻮر ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺷﺎﮐﺮ )ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ دﻓﺘﺮ(
ﺑﺎغ ﭘﺮوژﻩ ،ﺑﺎزار ﺧﻮﺳﺖ
٠٧٩٩١٣٧١١٥
ﺗﻠﻔﻮن
دﻓﺘﺮ اﺣﻴﺎء و ﮐﻤﮏ هﺎﯼ ﺑﺸﺮﯼ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(BAHIR
ﻧﻌﻴﻢ ﺟﺎن )ﻣﻌﺎون رﺋﻴﺲ(
ﻣﻨﺰل اول ،ﻣﺎرﮐﻴﺖ ﺟﻼﻟﯽ )ﻋﻘﺐ ﺳﻴﻨﻤﺎﯼ ﺧﻮﺳﺖ(
٠٧٩٩٢١٠٦٨٩
ﺗﻠﻔﻮن
دﻓﺘﺮ ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﺮﻳﻊ ﻧﯽ )(Nye
ﻣﻄﻴﻎ اﷲ ﻓﻀﻠﯽ )ﺁﻣﺮ دﻓﺘﺮ(
ﮐﺘﺎب ﻓﺮوﺷﯽ ﻣﺠﺎهﺪ ،ﺷﻬﺮ ﺧﻮﺳﺖ
٠٧٩٩١٥٥٩٨٨
ﺗﻠﻔﻮن
www.nyeexpress.com
وﺑﺴﺎﻳﺖ
رادﻳﻮ ﮐﻠﻴﺪ )(Radio Killid
ﻧﻘﻴﺐ اﷲ ﻣﺎﺗﻮﻧﻮال )ﺁﻣﺮ(
ﭘﻬﻠﻮﯼ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ وﻻﻳﺘﯽ
٠٧٩٩١١٠٢١٤
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٧١٠٨٨٨٨٨
n.matoonwal@tkg.af
اﻳﻤﻴﻞ
n.ayubi@killid.com
www.killid.com
وﺑﺴﺎﻳﺖ
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رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎء و اﻧﻜﺸﺎف دهﺎت )(DRRD
اﻧﺠﻴﻨﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﺁرﻳﻦ )رﺋﻴﺲ(
ﺗﭙﻪ ﻣﺎﻧﻮن  ،ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﻨﺰل واﻟﯽ
٠٧٠٠٧٦٩٢٣٩
ﺗﻠﻔﻮن
Omar.arian@mrrd.gov.af
اﻳﻤﻴﻞ

ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  -هﻴﺌﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(UNAMA
رﺿﺎ اﷲ ﺧﺎن )رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ(
ﭘﺮوژﻩ ﺑﺎغ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٣٢٠۵
٠٧٩٩١٣٤٥٢٥
ﺗﻠﻔﻮن
٠٠٨٨٢١٦٥٠٢٠٢٨٨٥١
٠٠٣٩٠٨٣١٢٤٦٢٤٩
ﻓﮑﺲ
rkhan@un.org
اﻳﻤﻴﻞ
khan114@un.org
www.unama.unmissions.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ

ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺤﯽ هﻴﻠﺖ ﻧﺖ  -ﺗﯽ ﭘﯽ او )(HealthNet-TPO
ﺣﻔﻴﻆ اﷲ ﺻﺎﻓﯽ )ﻣﻌﺎون ادارﯼ(
ﺧﺎﻧﻪ ) ٥ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ وﻻﻳﺘﯽ ﺧﻮﺳﺖ( ،ﺳﺮﮎ ﺣﺎﺟﯽ ﺟﻤﻴﻞ
٠٧٧٣٤٧٨٠١٧
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٨٩٨٨٠٨١٨
hafiz.safi@healthnetpoaf.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.healthnettpo.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ

داﻳﮑﻨﺪﯼ

رﻳﺎﺳﺖ زراﻋﺖ ،ﺁﺑﻴﺎرﯼ و ﻣﺎﻟﺪارﯼ )(DAIL
ﺳﻴﺪ رﺣﻤﻦ )رﺋﻴﺲ(
0799576722
ﺗﻠﻔﻮن
0799534845

ﻣﻮﺳﺴﻪ هﻤﮑﺎرﯼ و اﻧﮑﺸﺎف اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AADA
ﻋﺒﺪاﻟﻮﻟﯽ زرﻩ ﺳﻮﻧﺪ )ﺁﻣﺮ ﺗﺨﻨﻴﮑﯽ(
ﭘﻬﻠﻮﯼ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﯽ ﭘﻮﻟﻴﺲ
٠٧٠٦٣٥٣٠٨١
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩۴١٨٧٧٩
drawalizraswand@gmail.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.aada.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
هﻴﺌﺖ ﺻﺤﯽ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ )(IMC
ﻟﻴﻠﻤﺎ اﻧﻮر )ﺁﻣﺮ ﭘﺮوژﻩ(
ﺗﭙﻪ ﻣﺎﺗﻮن ،ﺷﻬﺮ ﺧﻮﺳﺖ
٠٧٩٩٢٠٤٤٧٥
ﺗﻠﻔﻮن
lanwar@InternationalMedicalCorps.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.internationalmedicalcorps.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻧﺠﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ )(IRC
ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎن )ﺁﻣﺮ ﺳﺎﺣﻮﯼ(
ﻧﺰدﻳﮏ دروازﻩ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮ ﺧﻮﺳﺖ
٠٧٩٣٤٠٠٨٧٥
ﺗﻠﻔﻮن
٠٠٨٨٢١۶٢١٢۴۵۴۵٣
salamat.Khan@afghanistan.theirc.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.theIRC.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
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اﻧﺠﻨﻴﺮ ﻋﻠﯽ ﺟﺎن )ﺁﻣﺮ وﻻﻳﺘﯽ(
دﺷﺖ ﭼﻬﺎردﻳﺎر ،ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻨﺒﺮ ،دﺷﺖ ﻧﻴﻠﯽ ،وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻧﻴﻠﯽ
٠٧٩٦٨٦٢٥٨٨
ﺗﻠﻔﻮن
daikundi@nspafghanistan.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.nspafghanistan.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻤﮏ هﺎﯼ دهﺎﺗﯽ ﻏﺰﻧﯽ )(GRSP
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺳﯽ )ﺁﻣﺮ ﭘﺮوﮔﺮام(
ﺑﺎزارﭼﭗ راﺳﮏ ،وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ،ﺷﻬﺮ داﻳﮑﻨﺪﯼ
٠٧٧٧٩٠٠٢٧٥
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٧٧٩٠٠٢٧٢
grsponline@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.grsp.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎء و اﻧﻜﺸﺎف دهﺎت )(DRRD
ﺳﻠﻤﺎن ﻋﻠﯽ ﺻﺪﻳﻘﯽ )رﺋﻴﺲ(
ﺷﻬﺮ ﻧﻮ ،ﻧﻴﻠﯽ
٠٧٧٨٩٣٢١٧٨
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣٠۶۶۶٨
prforg@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
رﻳﺎﺳﺖ زراﻋﺖ ،ﺁﺑﻴﺎرﯼ و ﻣﺎﻟﺪارﯼ )(DAIL
ﻣﻬﺪﯼ ﻣﻮاﺣﺪﯼ )رﺋﻴﺲ(
ﺷﻬﺮ داﻳﮑﻨﺪﯼ
٠٧٠٨٣٠٢٠٠٥
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٣١٩۵۵۵٣
٠٧٧٥١٠٦٥١٥
mowahedi_mahdi@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ

آدرس ها و تماس ها

آﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AIHRC
ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ ﻓﺎﻳﻖ )اﻣﺮ وﻻﻳﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(
ﭘﻬﻠﻮﯼ دﻓﺘﺮ ،UNAMAﻧﻴﻠﯽ ،ﺧﺎوﻟﮏ ،ﺷﻬﺮ داﻳﮑﻨﺪ
٠٧٩٩٣٤٣٩٧٠
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٧۶٢١١٠٠٩
٠٧٧٨١٤٦٣٩٥
faiqsamad@gmail.com
اﻳﻤﻴﻞ
daikundi_aihrc@yahoo.com
www.aihrc.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻣﺮﮐﺰﺗﻌﺎون اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(CCA
ﺿﻴﺎ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ )ﺁﻣﺮ(
ﺑﺎزار ﭼﭙﺮﮎ ،وﻟﺴﻮاﻟﯽ اﻟﻘﺎن ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
٠٠٨٨٢١٦٢١١٣٨٠٠٧
ﺗﻠﻔﻮن
sarwarhussaini@aol.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.cca.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ اآﺴﻔﺎم ﺟﯽ ﺑﯽ )(Oxfam GB
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﻌﻪ )هﻢ ﺁهﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(
ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻮﻳﻠﯽ دﺷﺖ وﻟﯽ ،ﻧﻴﻠﯽ ،ﺷﻬﺮ داﻳﮑﻨﺪﯼ
٠٧٠٨٢٩٤٢٠١
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٨٢٩۴٢٠۴
mjuma@oxfam.org.uk
اﻳﻤﻴﻞ
maroshan@oxfam.org.uk
www.oxfam.org.uk
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ اآﺸﻦ ﻓﻴﻢ )(ACF
ﻋﻠﯽ ﻳﻮﺳﻔﯽ )ﺁﻣﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(
ﻗﺮﻳﻪ زرد ﻧﯽ ،ﻣﺮﮐﺰ وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻧﻴﻠﯽ ،ﺷﻬﺮ داﻳﮑﻨﺪﯼ
٠٧٠٦٦١٧٥٧٩
ﺗﻠﻔﻮن
fs-daykundi@af.missions-acf.org
اﻳﻤﻴﻞ
log-daykundi@af.missions-acf.org
www.actioncontrelafaim.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
هﻤﺎهﻨﮕﯽ ﮐﻤﮑﻬﺎ ﺑﺮاﯼ اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ )(CoAR
ﻋﺒﺪاﻟﻮﮐﻴﻞ )ﺁﻣﺮوﻻﻳﺘﯽ(
وﻟﺴﻮاﻟﯽ اﻟﻘﺎن ،ﻗﺮﻳﻪ ﭼﭙﺮاﺳﮏ ،ﺷﻬﺮ داﻳﮑﻨﺪﯼ
٠٧٧٢٦٢٣٣٦٣
ﺗﻠﻔﻮن
coar_kbl@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.coar.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ

ﮐﻤﻴﺘﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ روﺳﺘﺎﺋﯽ ﺑﻨﮕﻠﻪ دﻳﺶ )(BRAC
ﻣﺤﻤﺪ رﻓﻴﻖ اﻻﺳﻼم )ﺁﻣﺮ ﺳﺎﺣﻮﯼ(
ﺧﺎوﻟﮏ ،ﻧﻴﻠﯽ ،ﺷﻬﺮ داﻳﮑﻨﺪﯼ
٠٧٠٦٠٣٩٧٣٢
ﺗﻠﻔﻮن
rafiq_brac99@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.bracafg.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  -هﻴﺌﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(UNAMA
ﺑﺮن ﻓﺮﯼ )ﻣﺪﻳﺮ اﻣﻮر ﺳﻴﺎﺳﯽ(
ﮐﻤﭙﺎوﻧﺪ  ،UNﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﻧﻴﻠﯽ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٣٢٠۵
٠٧٧٥٥٨٩٠٠١
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩۶٨۵۶٧٢٢
adile@un.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.unama.unmissions.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻳﻮﻧﺴﻒ  -ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻃﻔﺎل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ
)(UNICEF
ﻧﻴﻠﯽ ،ﺷﻬﺮ داﻳﮑﻨﺪﯼ
٠٧٩٨٥٠٧٢٨٢
ﺗﻠﻔﻮن
kabul@unicef.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.unicef.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ

زاﺑﻞ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ ،واﺣﺪ ادارﯼ وﻻﻳﺘﯽ )(NSP/PMU
ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻧﻴﮑﺒﻴﻦ )ﺁﻣﺮ وﻻﻳﺘﯽ(
دﻓﺘﺮ ،PMUﺳﺮﮎ ﺣﻤﺎم ،ﺷﻬﺮﻗﻼت
٠٧٠٠٣٥٨٠٤٥
ﺗﻠﻔﻮن
zabul@nspafghanistan.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.nspafghanistan.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ

اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ  -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎﯼ ﺻﺤﯽ ﺑﺮاﯼ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
)(IbnSina-PHPA
ﻗﻴﻮم زﻳﺎرﻣﻞ )اﻣﺮ ﭘﺮوژﻩ(
ﻧﺰدﻳﮏ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ دوﻟﺘﯽ ،ﺷﻬﺮ زاﺑﻞ
٠٧٠٧٤٠١٢٢٣
ﺗﻠﻔﻮن
ibnsin_zabul@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎء و اﻧﻜﺸﺎف دهﺎت )(DRRD
رﺣﻴﻢ داد
ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﺮﮐﺰ ، PRTﺷﻬﺮ زاﺑﻞ
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ﺗﻠﻔﻮن
اﻳﻤﻴﻞ

٠٧٠٦٠٤٨٧٢٠
Zabul_rrd@yahoo.com

رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎء و اﻧﻜﺸﺎف دهﺎت )(DRRD
اﺧﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ )رﺋﻴﺲ(
ﻗﻼت
٠٧٩٩٣١٧٣٦٢
ﺗﻠﻔﻮن
رﻳﺎﺳﺖ زراﻋﺖ ،ﺁﺑﻴﺎرﯼ و ﻣﺎﻟﺪارﯼ )(DAIL
ﺑﺴﻢ اﷲ )رﺋﻴﺲ(
ﺷﻬﺮ زاﺑﻞ
٠٧٠٧٩٤٧٣٠٦
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠۶٧١٢٣۶
ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﻜﺸﺎﻓﯽ اﻓﻐﺎان )(ADA
ﺧﺎن ﻣﺤﻤﺪ )ﺁﻣﺮ وﻻﻳﺘﯽ(
ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﺘﺮ ﺻﻠﻴﺖ ﺳﺮخ ،ﺳﺮﮎ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﻨﺪهﺎر ،ﻗﻼت
٠٧٠٠٣٩٣٣٨٦
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٠٣٩۶٣٠
ada.zabul@ada.org.af
اﻳﻤﻴﻞ
www.ada.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  -هﻴﺌﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(UNAMA
ﻇﺎهﺮ ﺷﺎﻩ رﺷﻴﺪﯼ )ﻣﻌﺎون رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ(
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻴﺎﻧﮏ ،ﺳﺮﮎ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﻨﺪهﺎر ،ﻗﻼت
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٣٢٠۵
٠٧٠٠٠٣١٤١٠
ﺗﻠﻔﻮن
zahirrasheedi@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.unama.unmissions.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ

ﺳﺮﭘﻞ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ ،واﺣﺪ ادارﯼ وﻻﻳﺘﯽ )(NSP/PMU
اﻧﺠﻨﻴﺮ اﺣﻤﺪ ذﮐﯽ وهﺎج )ﺁﻣﺮ وﻻﻳﺘﯽ(
ﺳﺮﮎ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮﻧﻮ )ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﮔﺪاﻣﺪار( ،ﺷﺒﺮﻏﺎن
٠٧٩٩١٥١٣٤٠
ﺗﻠﻔﻮن
sarepul@nspafghanistan.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.nspafghanistan.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ادارﻩ ﺣﻤﺎﻳﻪ اﻃﻔﺎل  -اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن )(SCI
اﺳﻤﻌﻴﻞ ﻳﻮﺳﻔﯽ )ﺁﻣﺮ وﻻﻳﺘﯽ(
٠٧٩٧٩٦٩١٨٩
ﺗﻠﻔﻮن
iyousofi@savechildren.org
اﻳﻤﻴﻞ
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وﺑﺴﺎﻳﺖ

www.savethechildren.org.uk
/www.savechildren.org

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﺟﯽ ﺁﯼ زﻳﺪ )(GIZ/BEPA
ﻧﺬﻳﺮ ﻧﺪﻳﻢ )ﻣﺎﺳﺘﺮ ﺗﺮﻳﻨﺮ(
ﺳﺮ ﭘﻞ ،TTCﭘﻬﻠﻮﯼ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﻌﺎرف
٠٧٩٩٣٧٣٩٣١
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٧٧٩٠٠۴٠۴
nazir.nadeem71@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.bepafg.com
وﺑﺴﺎﻳﺖ
هﻴﺌﺖ ﻧﺎروﯼ ﺑﺮاﯼ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ )(NRC
ﺟﮏ زارﻳﻦ )هﻢ ﺁهﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(
ﻗﺮﻳﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﮐﻨﺘﯽ
٠٧٩٥١٢٣٢٦٣
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩۴١۴۵۴۴
jake.zarins@afg.nrc.no
اﻳﻤﻴﻞ
fardeen.hafizi@afg.nrc.no
www.nrc.no
وﺑﺴﺎﻳﺖ
رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎء و اﻧﻜﺸﺎف دهﺎت )(DRRD
ﺟﺎوﻳﺪ
وﻟﺴﻮاﻟﯽ دوم )ﻧﺰدﻳﮏ دﻓﺘﺮ وﻻﻳﺖ(
٠٧٩٩١٥٨٦٩٦
ﺗﻠﻔﻮن
Eng.jawid@gmail.com
اﻳﻤﻴﻞ
Ahmad.jawid@mrrd.gov.af
رﻳﺎﺳﺖ زراﻋﺖ ،ﺁﺑﻴﺎرﯼ و ﻣﺎﻟﺪارﯼ )(DAIL
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﯽ ﺳﺮدارﯼ )رﺋﻴﺲ(
٠٧٩٩٣٩٧٨٩١
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٨٨۴٩۵١۵۴
٠٧٩٩١٢٤٧٥١
pdsaripul@mail.gov.af
اﻳﻤﻴﻞ
ﻧﺴﻴﻢ ﺻﻠﺢ ﺟﺎﭘﺎن )(PWJ
رﻳﮑﻮ هﻴﺮاﯼ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
ﺷﻬﺮﻧﻮ
٠٧٩٨٢٦٤٨٣٧
ﺗﻠﻔﻮن
pwjsarep@zah.att.ne.jp
اﻳﻤﻴﻞ
pwjmazar@zah.att.ne.jp
www.peace-winds.org/en
وﺑﺴﺎﻳﺖ

آدرس ها و تماس ها

هﻤﺎهﻨﮕﯽ ﮐﻤﮑﻬﺎ ﺑﺮاﯼ اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ )(CoAR
اﺣﻤﺪ رﺷﻴﺪ ﺷﺮﻳﻔﯽ )ﺁﻣﺮ وﻻﻳﺘﯽ(
ﺷﻬﺮﻧﻮ
٠٧٩٩٢٧٩٠٦٦
ﺗﻠﻔﻮن
coar_saripul@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.coar.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﮐﻤﻴﺘﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ روﺳﺘﺎﺋﯽ ﺑﻨﮕﻠﻪ دﻳﺶ )(BRAC
ﻋﺒﺪ اﻟﺠﻠﻴﻞ )ﺁﻣﺮ ﺳﺎﺣﻮﯼ(
ﺷﻬﺮﺳﺮﭘﻞ
٠٧٠٦٦٤٤١٣٣
ﺗﻠﻔﻮن
jalil.sabik@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.bracafg.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  -هﻴﺌﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(UNAMA
اﻧﺪرﯼ ﻻرﻳﻦ )رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ(
اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﻣﻮﺗﺮ هﺎ ،ﺳﺮﮎ دﻓﺘﺮ واﻟﯽ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ٢
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٣٢٠۵
٠٧٩٦٠٠٢٦٢٢
ﺗﻠﻔﻮن
larin@un.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.unama.unmissions.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ

ﺳﻤﻨﮕﺎن

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ ،واﺣﺪ ادارﯼ وﻻﻳﺘﯽ )(NSP/PMU
ﻓﻀﻞ ﺣﻖ )ﺁﻣﺮ وﻻﻳﺘﯽ(
ﺳﺮﮎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻴﺴﻪ اﻳﺒﮏ ،ﻣﺤﻮﻃﻪ دﻓﺘﺮ  ،RRDدﻓﺘﺮ PMU
٠٧٩٧٣٦٨٧٢٦
ﺗﻠﻔﻮن
samangan@nspafghanistan.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.nspafghanistan.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎء و اﻧﻜﺸﺎف دهﺎت )(DRRD
ﻣﺤﻤﺪ اﻣﺎن
ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻤﻨ�ﺎن
٠٧٩٩١٢٤٤٩٠
ﺗﻠﻔﻮن
Aman.amin@mrrd.gov.af
اﻳﻤﻴﻞ
رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎء و اﻧﻜﺸﺎف دهﺎت )(DRRD
اﻧﺠﻴﻨﺮ اﺣﻤﺪ ﺟﺎوﻳﺪ )رﺋﻴﺲ(
اﻳﺒﮏ
٠٧٩٩١٥٨٦٩٦
ﺗﻠﻔﻮن

رﻳﺎﺳﺖ زراﻋﺖ ،ﺁﺑﻴﺎرﯼ و ﻣﺎﻟﺪارﯼ )(DAIL
ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ )ﺁﻣﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ادارﯼ وﭘﻼن(
٠٧٧٣٦١٢٦٢٣
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٧٣٠٨٧٩
٠٧٩٩١٥٨١٢٥
sami-200833@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
aghafour@nais-af.org
ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﺪادﯼ و اﻧﻜﺸﺎﻓﯽ ادوﻧﺘﺴﺖ )(ADRA
اﻳﺒﮏ
www.adra.euroafrica.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻓﻐﺎن اﻳﺪ )(Afghanaid
ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ هﻤﮑﺎرد )ﺁﻣﺮ وﻻﻳﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(
ﺧﺎﻧﻪ ) ،٨٧ﻣﻨﺰل ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﻴﺪ( ،ﺳﺮﮎ ﻗﻄﺐ اﻟﺪﻳﻦ وات ،ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻳﺎﺳﺖ
ﻣﺎﻟﻴﻪ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ اول
٠٧٩٩١٧٢٨٠٩
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٧۴۵٨٠٧۶٠
٠٧٩٩٣٩١٣٥٨
٠٠٨٨٢١٦٨٤٤٠٠١٥٠--٥١
smgppm@afghanaid.org.uk
اﻳﻤﻴﻞ
smgproad@afghanaid.org.uk
www.afghanaid.org.uk
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ اآﺸﻦ ﻓﻴﻢ )(ACF
ﺷﻮﮐﺖ اﷲ )رﺋﻴﺲ ﺑﺨﺶ(
وﻟﺴﻮاﻟﯽ اﻳﺒﮏ
٠٧٩٩٨٣٥٥٨٣
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٧٧٨٣۵۵٨٣
log-samangan@af.missions-acf.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.actioncontrelafaim.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
هﻴﺌﺖ ﻧﺎروﯼ ﺑﺮاﯼ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ )(NRC
ﺑﮑﺮام ﭼﺎﻧﺪ )هﻢ ﺁهﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﭘﺮوژﻩ(
ﻗﺮﻳﻪ ﺑﺎزار ﺳﻮﺧﺘﻪ ،وﻟﺴﻮاﻟﯽ درﻩ ﺻﻮف
٠٧٩٥٢٧١٦٢١
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٧۴۵١۴۴٩۵
ilac.samangan@nrcafpk.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.nrc.no
وﺑﺴﺎﻳﺖ
هﻴﻠﻮﻳﺘﺎس اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(Helvetas
ﺷﻴﺮ ﺁﻗﺎ
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وﻟﺴﻮاﻟﯽ روﯼ دو ﺁب )ﺑﺎﻻو ﭘﺎﻳﻴﻦ( ،درﻩ ﺻﻮف ،ﺷﻬﺮ اﻳﺒﮏ
٠٧٧٦٨٧٣٧٥٩
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٧٣۴۵٣۵٣٢
٠٧٧٨٢٣٢٨٠٥
mohammad.saleem@helvetas.org
اﻳﻤﻴﻞ
Sefatullah.samadi@helvetas.org
www.helvetas.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﮐﻤﻴﺘﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ روﺳﺘﺎﺋﯽ ﺑﻨﮕﻠﻪ دﻳﺶ )(BRAC
اﻓﻀﻞ ﺣﺴﻴﻦ )ﺁﻣﺮ ﺳﺎﺣﻮﯼ(
ﺳﺮﮎ ﺗﺨﺖ رﺳﺘﻢ
٠٧٠٠٧٣٠٨٤٥
ﺗﻠﻔﻮن
afzal.hossain@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.bracafg.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺳﻮﻳﺪن ﺑﺮاﯼ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(SCA
اﺣﻤﺪ ﻣﻮﺳﯽ ﺳﺎﻃﺎﻧﯽ )ﻣﺴﻮل ادارﯼ(
ﮔﺬرﺑﺎغ ذﮐﺮﻳﺎ )ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎغ ذﮐﺮﻳﺎ(
٠٧٩٩٢٨٨٥٢١
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠۵۴٨٢٩٠
mussa.sultani@sca.org.af
اﻳﻤﻴﻞ
www.swedishcommittee.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ

ﻏﺰﻧﯽ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ ،واﺣﺪ ادارﯼ وﻻﻳﺘﯽ )(NSP/PMU
اﻧﺠﻨﻴﺮ داد ﻣﺤﻤﺪ )ﺁﻣﺮ وﻻﻳﺘﯽ(
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻮم ،ﺳﺮﮎ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﻨﺪهﺎر ،ﻃﺮف راﺳﺖ ﺳﺮﮎ ﺳﺮﻩ ﻣﻴﺎﺷﺖ،
ﻃﺮف ﭼﭗ ﺳﺮﮎ ﺧﻮاﺟﻪ اﺣﻤﺪ ،ﭘﻬﻠﻮﯼ ﻣﮑﺘﺐ ﺧﻮاﺟﻪ اﺣﻤﺪ
٠٧٩٩٣٧١٠٠٨
ﺗﻠﻔﻮن
ghazni@nspafghanistan.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.nspafghanistan.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﺁژاﻧﺲ ﺧﺒﺮﯼ ﭘﮋواﮎ )(PAN
ﺷﻴﺮ اﺣﻤﺪ ﺣﻴﺪر
ﺷﻬﺮ ﻏﺰﻧﯽ
٠٧٠٠١٦٧٩٤٦
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٨٢٣۵٢٨
sa.haidar@gmail.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.pajhwok.com
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ادارﻩ ﺧﻴﺮﻳﻪ ﺑﺮاﯼ اﻧﮑﺸﺎف اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(WADAN
ﻧﺴﻴﻢ اﷲ )ﻣﺪﻳﺮ(
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ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﺗﺒﺮﮐﻠﻮز ،ﮔﻨﺞ ،ﺷﻬﺮ ﻏﺰﻧﯽ
٠٧٩٤٧٠٤٩٧٦
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٨٨٩٩٢٨
inayatniazi2000@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
info@wadan.org
www.wadan.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻤﮏ هﺎﯼ دهﺎﺗﯽ ﻏﺰﻧﯽ )(GRSP
ﻋﻨﺎﻳﺖ اﷲ )ﻣﺪﻳﺮ(
ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﺎزار ،وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻣﺎﻟﺴﺘﺎن ،ﺷﻬﺮ ﻏﺰﻧﯽ
٠٧٧٢٨٦٣٢١٢
ﺗﻠﻔﻮن
grsponline@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
abmatin.sina@gmail.com
www.grsp.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻤﮏ هﺎﯼ دهﺎﺗﯽ ﻏﺰﻧﯽ )(GRSP
ﻋﻮض ﻋﻠﯽ )ﻣﺪﻳﺮ(
ﺑﺎزار ﺳﻨﮓ ﻣﻴﺶ ،وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﺟﺎﻏﻮرﯼ
٠٧٩٨٨١٤٩٢٣
ﺗﻠﻔﻮن
e_zeerak@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.grsp.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
رادﻳﻮ ﮐﻠﻴﺪ )(Radio Killid
ﻧﺠﻴﺒﻪ اﻳﻮﺑﯽ )ﺷﺨﺺ ارﺗﺒﺎﻃﯽ(
ﺷﻤﺎل ﻟﻴﺴﻪ ﺷﻤﺲ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ ،ﺳﺮﮎ ﻣﻬﺘﺎب ،ﺷﻬﺮﻏﺰﻧﯽ
٠٧٧١٠٨٨٨٨٨
ﺗﻠﻔﻮن
n.ayubi@killid.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.killid.com
وﺑﺴﺎﻳﺖ
رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎء و اﻧﻜﺸﺎف دهﺎت )(DRRD
ﻏﻼم ﺳﻨﺎﻳﯽ )رﺋﻴﺲ(
اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﻣﻮﺗﺮ هﺎﯼ ﮐﻨﺪهﺎر )ﻧﺰدﻳﮏ دﻓﺘﺮ ﺻﻠﻴﺐ ﺳﺮخ(
٠٧٩٩٧١٧٧٧٧
ﺗﻠﻔﻮن
Mayal_sana@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
رﻳﺎﺳﺖ زراﻋﺖ ،ﺁﺑﻴﺎرﯼ و ﻣﺎﻟﺪارﯼ )(DAIL
ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ )رﺋﻴﺲ(
ﺷﻬﺮ ﻏﺰﻧﯽ
٠٧٩٩٢٢٧٥٥٠
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠۶٩١١٢۴
٠٧٩٩٤٣٧٣٤٩
shabasyar@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ

آدرس ها و تماس ها

ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﮐﻤﮏ هﺎﯼ ﺑﺸﺮﯼ )(HAFO
ﺳﻴﻒ ﻋﻠﯽ ﻧﺪرت )ﺁﻣﺮ ﻣﻨﻄﻘﻮﯼ(
ﮐﺎرﺗﻪ ﻓﻴﺾ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﺗﺐ ،ﻋﻘﺐ ﻣﻴﺪان هﻮاﻳﯽ ،ﺷﻬﺮ ﻏﺰﻧﯽ
٠٧٨٦٥٠٠٧٩٧
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٠٢۵۶١٠
ghazni@hafo.org
اﻳﻤﻴﻞ
sarabi@hafo.org
www.hafo-int.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﺷﺒﮑﻪ اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﺑﺎﺧﺘﺮ )(BDN
ﻋﺒﺪاﻟﻮﮐﻴﻞ ﺑﺴﻤﻞ )ﺁﻣﺮ ﭘﺮوژﻩ(
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺎﻧﮏ ﺗﻴﻞ ﺳﺎﺑﻘﻪ ،ﺳﺮﮎ ﺳﻴﻨﻤﺎ ،ﺷﻬﺮﻏﺰﻧﯽ
٠٧٠٧٣٦٧٢٧٣
ﺗﻠﻔﻮن
ghazni.pm.bdn@gmail.com
اﻳﻤﻴﻞ
qnasrat@gmail.com
www.bdn.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻌﻠﻴﻤﯽ زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AWEC
ﺳﻴﺪ ﻋﺒﻴﺪاﷲ هﺎﺷﻤﯽ )ﻣﺪﻳﺮ ﭘﺮوژﻩ(
ﺷﻬﺮ ﻏﺰﻧﯽ
٠٧٨٦٧٠٦٤٩٣
ﺗﻠﻔﻮن
imobaid87@hotmail.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.awec.info
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و ﺗﻌﻠﻴﻤﯽ ﺑﺮاﯼ زﻧﺎن اﻓﻐﺎن )(AWSE
راﺣﻠﻪ ﺳﺠﺎدﯼ
ﺷﻬﺮ ﻏﺰﻧﯽ
٠٧٧٢١٠٢٥٩٧
ﺗﻠﻔﻮن
awse_g@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.awse.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﻜﺸﺎﻓﻲ ﺳﻨﺎﻳﻲ )(SDO
ﻋﺒﺪاﻟﺮوف راﻣﮑﯽ )ﺁﻣﺮ(
ﻣﻨﺪوﯼ ﻗﻨﺪ ،اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﻗﺮﻩ ﺑﺎغ )ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﺘﺮ ﺳﺎﺣﻮﯼ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺳﻮﻳﺪن(
٠٧٩٩٠٠٣١٢٩
ﺗﻠﻔﻮن
www.sanayee.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﻜﺸﺎﻓﯽ اﻓﻐﺎان )(ADA
ﻧﺼﺮاﷲ )ﺁﻣﺮ وﻻﻳﺘﯽ(
ﭘﻼن  ،٣ﻣﻨﺰل ﺳﺮدار ﺧﺎن) ﭘﻬﻠﻮﯼ ﻟﻴﺴﻪ ﺷﻤﺲ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ(
٠٧٩٩١٤٤٦٠١
ﺗﻠﻔﻮن
ada.ghazni@ada.org.af
اﻳﻤﻴﻞ

وﺑﺴﺎﻳﺖ

www.ada.org.af

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻌﻠﻴﻤﯽ و ﺣﻤﺎﻳﺖ زﻧﺎن اﻓﻐﺎن )(AWEEO
ﺟﻤﺸﻴﺪ )رﺋﻴﺲ(
ﭘﻼن ﺳﻪ ، ،ﺷﻬﺮ ﻏﺰﻧﯽ
٠٧٧٣١٣٣٩٨٩
ﺗﻠﻔﻮن
aweeo_af_org@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
ﻣﻮﺳﺴﻪ هﻤﮑﺎرﯼ و اﻧﮑﺸﺎف اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AADA
ﻣﻴﺮوﻳﺲ ﺻﺪﻳﻘﯽ )ﺁﻣﺮﺳﺎﺣﻮﯼ ﭘﺮوژﻩ(
ﭘﻼن ) ٣ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺤﻤﺪﯼ(
٠٧٩٩٣٣٧٨٩٥
ﺗﻠﻔﻮن
msidiqi@aada.org.af
اﻳﻤﻴﻞ
msediqi@gmail.com
www.aada.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
هﻤﺎهﻨﮕﯽ ﮐﻤﮑﻬﺎ ﺑﺮاﯼ اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ )(CoAR
ﺣﻔﻴﻆ اﷲ )هﻤﺎهﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪ وﻻﻳﺘﯽ(
ﮐﻮﭼﻪ ﻟﻴﺴﻪ اﻧﺎث ﺟﻬﺎن ﻣﻠﮑﻪ ،ﺷﻬﺮ ﻏﺰﻧﯽ
٠٧٩٧٤١٠٣٧١
ﺗﻠﻔﻮن
coar_ghazni@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.coar.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﮐﻤﻴﺘﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ روﺳﺘﺎﺋﯽ ﺑﻨﮕﻠﻪ دﻳﺶ )(BRAC
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺎس ﺳﺘﺎر )ﺁﻣﺮ ﺳﺎﺣﻮﯼ(
ﭘﻼن ﺳﻪ ،ﺷﻬﺮ ﻏﺰﻧﯽ
٠٧٠٠٨٧١٦٠٥
ﺗﻠﻔﻮن
sattar_brac@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.bracafg.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺳﻮﻳﺪن ﺑﺮاﯼ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(SCA
ﺣﺒﻴﺐ ﺟﺎن )ﻣﺴﻮل ادارﯼ(
ﺳﺮﮎ وﺣﺪت ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ )ﮐﺮم اﷲ وﺟﻪ(
٠٧٩٩٣٨٤٣٩٥
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣٨۴٣٩٣
٠٠٨٨٢١٦٤٤٤٤٥٩٧٨
habib.jan@sca.org.af
اﻳﻤﻴﻞ
www.swedishcommittee.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻧﺎروﯼ ﺑﺮاﯼ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(NAC
هﺎﺷﻢ رواب )ﻣﺪﻳﺮ ﺳﺎﺣﻮﯼ(
ﭘﻬﻠﻮﯼ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺪا ،ﺳﻨﮓ ﻣﺎﺷﺎ ،ﺟﺎﻏﻮرﯼ
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ﺗﻠﻔﻮن
اﻳﻤﻴﻞ
وﺑﺴﺎﻳﺖ

٠٧٩٩٤٦٥٣٦٤
jfofieldofficer@nacaf.org
www.afghanistan.com.

ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻧﺎروﯼ ﺑﺮاﯼ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(NAC
ﻗﺎﺳﻢ ﻧﻮرﯼ )ﺁﻣﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﻓﺘﺮ(
ﭘﻮﺳﺘﻪ  ،٤٠ﺳﺮﮎ ﻟﻴﺴﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﻠﮑﻪ )ﻋﻘﺐ رﺳﺘﻮراﻧﺖ ﻓﺮﺧﯽ(
٠٧٧٧٨٩٨١٩١
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٨۶۵٧١۵٧۴
qnoori@nacaf.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.afghanistan.com.
وﺑﺴﺎﻳﺖ

ﻏﻮر

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ ،واﺣﺪ ادارﯼ وﻻﻳﺘﯽ )(NSP/PMU
اﻧﺠﻨﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻨﯽ )ﺁﻣﺮ وﻻﻳﺘﯽ(
ﻣﻨﺰل ﺣﺎﺟﯽ ﻋﺒﺪاﻻ ﺣﻤﺪ ،ﻗﺮﻳﻪ دهﻦ ﮐﺎﺳﯽ ،ﻧﺰدﻳﮏ ﻗﻠﻌﻪ ﮐﻬﻨﻪ
٠٧٩٦٩٣٩٨٩١
ﺗﻠﻔﻮن
ghor@nspafghanistan.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.nspafghanistan.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
اﻧﺠﻤﻦ اﻧﮑﺸﺎف ﻣﻠﯽ )(NDA
اﻧﺠﻨﻴﺮ ﻏﻔﻮر )ﺷﺨﺺ ارﺗﺒﺎﻃﯽ(
ﺷﻬﺮﭼﻐﭽﺮان
٠٠٨٨٢١٦٥١١٠٦٧٠٣
ﺗﻠﻔﻮن
رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎء و اﻧﻜﺸﺎف دهﺎت )(DRRD
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻓﺮهﻨﮓ )رﺋﻴﺲ(
ﺷﻬﺮﭼﻐﭽﺮان
٠٧٩٩٣٥٨٥٢٤
ﺗﻠﻔﻮن

اﻳﻤﻴﻞ

niazi.2009@yahoo.cm

آﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AIHRC
ﺟﻮاد رﺿﺎﻳﯽ )ﺁﻣﺮ وﻻﻳﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(
ﺷﻤﺎل ﭘﺎرﮎ زراﻋﺖ ،ﭼﻐﭽﺮان
٠٧٩٣١٨٨٧٢٥
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧۵۴٨٠٠٠۵۶
rezai.jawad497@gmail.com
اﻳﻤﻴﻞ
ghor@aihrc.org.af
www.aihrc.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻓﻐﺎن اﻳﺪ )(Afghanaid
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ﻃﺎرق )ﺁﻣﺮ وﻻﻳﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(
ﻧﺰدﻳﮏ درﻳﺎﯼ هﺮﻳﺮود ،ﺳﺮﮎ ﻏﻮر-هﺮات ،ﺷﻬﺮﭼﻐﭽﺮان
٠٧٩٨٤٠٥٦٠٩
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٧٠٢۵٨٩٧
٠٧٩٨١٠١٨٣٠
٠٠٨٨٢١٦٨٤٤٠٠١٢٩-٣٠
ghorppm@afghanaid.org.uk
اﻳﻤﻴﻞ
ghorproad@afghanaid.org.uk
www.afghanaid.org.uk
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ اآﺸﻦ ﻓﻴﻢ )(ACF
ﻋﺒﺪاﻟﻮﮐﻴﻞ )رﺋﻴﺲ ﺑﺨﺶ(
وﻟﺴﻮﻟﯽ ﺗﺎﻳﻮارﻩ ،ﺷﻬﺮﻏﻮر
٠٧٠٣٢٨٣٩٨٢
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٧۵٩۵۴٠۵
log-ghor@af.missions-acf.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.actioncontrelafaim.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ

رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎء و اﻧﻜﺸﺎف دهﺎت )(DRRD
ﺗﺎج ﻣﺤﻤﺪ زﻻل
ﺷﻬﺮ ﻏﻮر
٠٧٩٩٣٦٠١٨٠
ﺗﻠﻔﻮن
Taj.zolal@mrrd.gov.af
اﻳﻤﻴﻞ

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺳﻲ  ،ﺁر  ،اس )(CRS
ﺷﮑﻴﺐ زﻳﺮﮎ )ﻣﺪﻳﺮ ارﺷﺪ ﺣﻤﺎﻳﺘﯽ(
ﻏﺮب ﻓﺎﻣﻴﻠﯽ هﺎ ،ﺧﺎﻧﻪ  ،٢١٢ﺷﻬﺮﭼﻐﭽﺮان
٠٧٠٠٤٠٠٠٦٤
ﺗﻠﻔﻮن
szerak@asia.crs.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.crs.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ

رﻳﺎﺳﺖ زراﻋﺖ ،ﺁﺑﻴﺎرﯼ و ﻣﺎﻟﺪارﯼ )(DAIL
ذﺑﻴﺢ اﷲ )ﺁﻣﺮ اﺟﺮاﺋﻴﻮﯼ(
ﺷﻬﺮ ﻏﻮر
٠٧٩٩٥٦٤٧٨١
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٨٩۵۶۵١٩۵
٠٧٩٧٠٦٩٨١٧

)هﻤﺎهﻨﮕﯽ آﻤﻚ هﺎﯼ اﻧﺴﺎﻧﯽ )هﻤﮑﺎرﯼ )(CHA
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎدر رﺣﻴﻤﯽ )ﺁﻣﺮ دﻓﺘﺮ(
ﺳﺮﮎ درﻩ ﻏﺎزﯼ ،ﻏﺮب ﺷﻬﺮ ﭼﻐﭽﺮان
٠٧٩٩٢٩٨٢٣٢
ﺗﻠﻔﻮن
٠٠٨٨٢١۶۵١١۵٠٩۵۶
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اﻳﻤﻴﻞ
وﺑﺴﺎﻳﺖ

ghore@cha-net.org
www.cha-net.org

هﻴﺌﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ )(IAM
هﻨﻨﻠﻮر ﺳﺘﻴﻦ )ﺁﻣﺮ ﻣﻨﻄﻘﻮﯼ(
ﻟﻌﻞ و ﺳﺮﺟﻨﮕﻞ ،ﻣﺮﮐﺰ وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻟﻌﻞ ،ﻗﺮﻳﻪ داﻧﻪ ﺳﺎﻗﻮﺑﻪ
٠٧٩٦١٩٩٢٨٥
ﺗﻠﻔﻮن
٠٠٨٨٢١٦٥٥٥٨٩٢٨٥
rtl.lal@iam-afghanistan.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.iam-afghanistan.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﮐﻤﻴﺘﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ روﺳﺘﺎﺋﯽ ﺑﻨﮕﻠﻪ دﻳﺶ )(BRAC
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﯽ اﻟﺪﻳﻦ )اﻣﺮ ﺳﺎﺣﻮﯼ(
ﻧﻮﺁﺑﺎد ،ﭼﻐﭽﺮان
٠٧٠٦٠٣٩٧٧٦
ﺗﻠﻔﻮن
mohiuddin_bracghor@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.bracafg.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  -هﻴﺌﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(UNAMA
ﻓﻀﻞ ﻟﻠﺤﻖ ﻓﻀﻞ )ﻣﻐﺎون اﻣﻮر ﺳﻴﺎﺳﯽ(
ﭘﻬﻠﻮﯼ ﻣﻴﺪان هﻮاﻳﯽ ،ﺷﻬﺮﭼﻐﭽﺮان
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٣٢٠۵
٠٧٩٧٤٠٣٧٩١
ﺗﻠﻔﻮن
fazelf@un.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.unama.unmissions.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ

ﻓﺎرﻳﺎب

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﭘﯽ ﺁر ﺑﯽ )(PRB
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎرف )ﺁﻣﺮ ادارﯼ(
ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﺴﺠﺪ اﺧﻼص ،ﺷﻬﺮ ﻧﻮ ،اﻧﺪﺧﻮﯼ
٠٧٩٩٤٤٨٣٢٨
ﺗﻠﻔﻮن
prbmazar@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.prb.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ

ادارﻩ ﺣﻤﺎﻳﻪ اﻃﻔﺎل  -اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن )(SCI
ﺳﻬﻴﻞ ﻋﻈﻴﻤﯽ )ﺁﻣﺮ ارﺷﺪ وﻻﻳﺘﯽ(
ﺷﻬﺮ ﻓﺎرﻳﺎب
٠٧٩٩٤١٧٦٩٥
ﺗﻠﻔﻮن
SAzami@savechildren.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.savethechildren.org.uk
وﺑﺴﺎﻳﺖ
/www.savechildren.org

ادارﻩ هﻤﮑﺎرﯼ هﺎﯼ ﺗﺨﻨﻴﮑﯽ و اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ -اﮐﺘﻴﺪ )(ACTED
ﺟﺎوﻳﺪ اﮐﺒﺮﯼ )هﻢ ﺁهﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪ ﺳﺎﺣﻮﯼ(
ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺮف ﺑﻴﮓ ،ﺳﺮﮎ ﻣﺨﺎﺑﺮات ،ﮐﻮهﯽ ﺧﺎﻧﻪ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،١ﻣﻴﻤﻨﻪ
٠٧٩٩١٧٣٨٤٠
ﺗﻠﻔﻮن
maymana@acted.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.acted.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
اﻧﺘﺮﺳﺎس  -ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻤﮏ هﺎﯼ ﺑﺸﺮﯼ )(INTERSOS
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻴﺴﻪ اﺑﻮ ﻣﺴﻠﻢ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،٣ﻣﻴﻤﻨﻪ
٠٧٩٩٧١٣٩٨٢
ﺗﻠﻔﻮن
maimana.afghanistan@intersos.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.intersos.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
اﻧﺴﺘﻴﺘﻮت ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻋﺎﻟﯽ ﻓﺎرﻳﺎب )(FIHE
ﻓﻴﺾ اﷲ ﺣﺒﻴﺒﯽ )رﺋﻴﺲ ﭘﻮهﻨ�ﯽ(
ﺟﺎدﻩ ﻟﻮدﻳﻦ ،ﻣﻴﻤﻨﻪ
٠٧٩٩٢٧٤٧١٢
ﺗﻠﻔﻮن
رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎء و اﻧﻜﺸﺎف دهﺎت )(DRRD
اﻧﺠﻴﻨﺮ اﻣﺎن اﷲ )رﺋﻴﺲ(
ﺷﻬﺮ ﻣﻴﻤﻨﻪ
٠٧٩٩٣٣٠٥٣٠
ﺗﻠﻔﻮن
رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎء و اﻧﻜﺸﺎف دهﺎت )(DRRD
اﻣﺎن اﷲ ﺳﻠﻴﻤﯽ
ﺳﺮﮎ ﻣﻴﺪان هﻮاﻳﯽ،ﭘﻬﻠﻮﯼ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ،ﺷﻬﺮ ﻓﺎرﻳﺎب
٠٧٩٩٣٣٠٥٣٠
ﺗﻠﻔﻮن
Amanullah.salimi@mrrd.gov.af
اﻳﻤﻴﻞ
رﻳﺎﺳﺖ زراﻋﺖ ،ﺁﺑﻴﺎرﯼ و ﻣﺎﻟﺪارﯼ )(DAIL
اﺳﺪ اﷲ ﺑﻬﺎر )رﺋﻴﺲ(
ﺷﻬﺮ ﻓﺎرﻳﺎب
٠٧٠٠٧٣٠٨٧٩
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٢۵١٧٠۶
آﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AIHRC
ﺳﻴﺪ ﺣﻔﻴﻆ اﷲ ﻓﻄﺮت )اﻣﺮ وﻻﻳﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(
ﺳﺮﮎ ﻣﻴﺪان هﻮاﻳﯽ )ﭘﻬﻠﻮﯼ ﻟﻴﺴﻪ ﻧﺴﻮان ﻧﻤﺒﺮ (٣
٠٧٩٩٢٥٠٥٥٣
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٧٧٢۵٠۵۵٣
fetrat_aihrc@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
maimana_adm@yahoo.com
www.aihrc.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
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آﻤﻴﺸﻨﻴﺮﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻣﻮر ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﺎن
)(UNHCR
ﻋﺒﺪ اﻟﺼﺪﻳﻖ ﺻﺪﻳﻘﻴﺎر )ﻣﻌﺎون ارﺷﺪ ﺳﺎﺣﻮﯼ(
ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،١ﺳﺮﮎ  ،١ﮐﻮهﯽ ﺧﺎﻧﻪ
٠٧٠٠٢٨٢٦٤٧
ﺗﻠﻔﻮن
٠٠٨٧٣٧۶٢٩٢٩١٨۵
٠٠٨٨٢١٦٥١١٠٢٥٧٧
sediqyar@unhcr.org
اﻳﻤﻴﻞ
AFGMN@unhcr.org
www.unhcr.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻌﻠﻴﻤﯽ زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AWEC
اﺣﻤﺪ راﺷﺪ رﺷﺎد )اﻣﺮ ﭘﺮوژﻩ(
ﺷﻬﺮ ﻓﺎرﻳﺎب
٠٧٠٠١٥٤١٣٧
ﺗﻠﻔﻮن
faryab@awec.info
اﻳﻤﻴﻞ
www.awec.info
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﻜﺸﺎﻓﻲ ﺳﻨﺎﻳﻲ )(SDO
ﻣﺤﻤﺪ وزﻳﺮ )ﺁﻣﺮ(
ﭘﻬﻠﻮﯼ رادﻳﻮ ﮐﻮﻳﺎس اﺳﺘﻴﺸﻦ ،ﮐﻮﭼﻪ ﺳﺒﺰ ﻣﻨﺪوﯼ ،ﺷﻬﺮ ﻓﺎرﻳﺎب
٠٧٩٩٤٨٠٧٨٧
ﺗﻠﻔﻮن
faryab.sdo@gmail.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.sanayee.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﻜﺸﺎﻓﯽ اﻓﻐﺎان )(ADA
اﺑﺮاهﻴﻢ ﻣﻨﮕﻞ )ﺁﻣﺮ وﻻﻳﺘﯽ(
ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،٢ﺗﺎﺗﺎرا ﺧﺎﻧﻪ  ،ﺑﻨﺪر هﺮات ﮔﺬر ،ﺷﻬﺮ ﻓﺎرﻳﺎب
٠٧٧٢٣٧٤٦٧٨
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩۴۶١٢٣۶
ada.faryab@ada.org.af
اﻳﻤﻴﻞ
www.ada.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ هﻤﮑﺎرﯼ و اﻧﮑﺸﺎف اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AADA
ﻗﻤﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﺨﺮﯼ )ﺁﻣﺮﺳﺎﺣﻮﯼ ﭘﺮوژﻩ(
ﺳﺮﮎ ﻣﻴﺪان هﻮاﻳﯽ )ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﻴﻔﻪ(
٠٧٩٩٢٧١٥٢٦
ﺗﻠﻔﻮن
qfakhri@aada.org.af
اﻳﻤﻴﻞ
qamaruddinfakhri@yahoo.com
www.aada.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
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)هﻤﺎهﻨﮕﯽ آﻤﻚ هﺎﯼ اﻧﺴﺎﻧﯽ )هﻤﮑﺎرﯼ )(CHA
ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﺻﻤﻴﻤﯽ )ﺁﻣﺮ دﻓﺘﺮ(
ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮوف ﺳﻮرﯼ )ﻧﺰدﻳﮏ اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﻗﻴﺼﺮ و اﻟﻤﺮ( ،ﺷﻬﺮ ﻣﻴﻤﻨﻪ
٠٧٧٨٥٨٥٧٣٥
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩١۶٩٧٨٣
faryab@cha-net.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.cha-net.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
هﻤﺎهﻨﮕﯽ ﮐﻤﮑﻬﺎ ﺑﺮاﯼ اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ )(CoAR
اﺳﺪ اﷲ )اﻣﺮ وﻻﻳﺘﯽ(
ﺗﻌﻤﻴﺮ رادﻳﻮ ﻏﺮﺑﺖ ،ﺷﻬﺮ ﻓﺎرﻳﺎب
٠٧٧٢٢٨٤٣٤٤
ﺗﻠﻔﻮن
coar_kbl@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.coar.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎﯼ اﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎن )(SAF
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻌﻴﻢ ﻣﺼﻤﻢ )ﺁﻣﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٣٠٨ﮔﺬر ﺗﻨﺪورﮎ ،ﺳﺮﮎ  ،٤ﺷﻬﺮ ﻓﺎرﻳﺎب
٠٧٩٩١٥٨٨٤٥
ﺗﻠﻔﻮن
faryab@saf.org.af
اﻳﻤﻴﻞ
www.saf.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
هﻴﺌﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ )(IAM
ﺑﺎرﺑﻞ ﺑﮏ )ﺁﻣﺮ ﻣﻨﻄﻘﻮﯼ(
ﻣﻴﻤﻨﻪ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ۶٢۵
٠٧٩٩٦١٥٧٨٧
ﺗﻠﻔﻮن
rtl.faryab@iam-afghanistan.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.iam-afghanistan.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
هﻴﺌﺖ ﻧﺎروﯼ ﺑﺮاﯼ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ )(NRC
وﻳﻨﺴﻨﺖ ﺗﺮﻳﻨﻴﺪاد )هﻢ ﺁهﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﭘﺮوژﻩ(
ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،٤ﻋﺮب ﺧﺎﻧﻪ ،ﺷﻬﺮ ﻓﺎرﻳﺎب
٠٧٩٦٥٥٣٣٧٦
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠١٨۶۵١٨
٠٠٨٨٢١٦٦٧٢٢٣٣٤٦
edu.pc1@nrcafpk.org
اﻳﻤﻴﻞ
admin.maimana@nrcafpk.org
www.nrc.no
وﺑﺴﺎﻳﺖ

آدرس ها و تماس ها

ﮐﻤﻴﺘﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ روﺳﺘﺎﺋﯽ ﺑﻨﮕﻠﻪ دﻳﺶ )(BRAC
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺴﺘﻔﺬ اﻟﺮﺣﻤﻦ )اﻣﺮ ﺳﺎﺣﻮﯼ(
ﻣﻴﻤﻨﻪ
٠٧٠٢٢١٨٨٠١
ﺗﻠﻔﻮن
bbek035@gmail.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.bracafg.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  -هﻴﺌﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(UNAMA
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺨﯽ )رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ(
ﺷﻤﺎل ﭘﺎرﮎ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺷﻬﺮ ،ﭘﻬﻠﻮﯼ ﭘﺸﺘﻨﯽ ﺑﺎﻧﮏ ،ﺷﻬﺮ ﻋﺮب ﺧﺎﻧﻪ،
ﻣﻴﻤﻨﻪ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٣٢٠۵
٠٧٩٧٦٦٢٥٠٠
ﺗﻠﻔﻮن
sakhi1@un.org
اﻳﻤﻴﻞ
sakhipejouhish@yahoo.com
www.unama.unmissions.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻳﻮﻧﺴﻒ  -ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻃﻔﺎل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ
)(UNICEF
ﺷﻬﺮ ﻓﺎرﻳﺎب
٠٧٩٨۵٠٧٣٨٧
ﺗﻠﻔﻮن
٠٠٨٧٣٧٦٢٧٣٦١٨٦
ﻓﮑﺲ
kabul@unicef.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.unicef.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ ،واﺣﺪ ادارﯼ وﻻﻳﺘﯽ )(NSP/PMU
اﻧﺠﻨﻴﺮ ﺻﻴﻒ اﷲ )ﺁﻣﺮ وﻻﻳﺘﯽ(
ﻣﻨﺰل داﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،٤ﺳﺮﮎ  ،٨ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﺤﺒﺲ ﻓﺮاﻩ
٠٧٩٩٣٩٣٠٢٣
ﺗﻠﻔﻮن
اﻳﻤﻴﻞ
وﺑﺴﺎﻳﺖ

farah@nspafghanistan.org
www.nspafghanistan.org

ﻓﺮاﻩ

رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎء و اﻧﻜﺸﺎف دهﺎت )(DRRD
اﻧﺠﻴﻨﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮوف )رﺋﻴﺲ(
ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،١ﺷﺮق ﻣﺎرﮐﻴﺖ ﮔﻨﺪم ،ﺷﻬﺮ ﻓﺮاﻩ
٠٧٩٩٠٩٥٤٩٩
ﺗﻠﻔﻮن
Eng_rauf@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
رﻳﺎﺳﺖ زراﻋﺖ ،ﺁﺑﻴﺎرﯼ و ﻣﺎﻟﺪارﯼ )(DAIL
ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻠﻢ داﻧﺎ )رﺋﻴﺲ(

ﺗﻠﻔﻮن

اﻳﻤﻴﻞ
وﺑﺴﺎﻳﺖ

٠٧٩٩٦٠٢٢٦٠
٠٧٩٩۶٨٣٠٢٨
٠٧٩٩٥٩١٩٣٣
aslamdana@yahoo.com
dail.frah@yahoo.com

ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﻜﺸﺎﻓﯽ اﻓﻐﺎان )(ADA
ﻋﺒﺪاﻟﺼﺒﻮر ﺧﺪﻣﺖ )ﺁﻣﺮ وﻻﻳﺘﯽ(
ﻧﺰدﻳﮏ دﻓﺘﺮ ،HELPﺳﺮﮎ  ،٨ﻧﺎﺣﻴﻪ ١
٠٧٩٩٥٩٧٩٥٣
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩۵۵۶٨١٢
ada.farah@ada.org.af
اﻳﻤﻴﻞ
www.ada.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
)هﻤﺎهﻨﮕﯽ آﻤﻚ هﺎﯼ اﻧﺴﺎﻧﯽ )هﻤﮑﺎرﯼ )(CHA
ﻣﻠﮏ اﻓﻐﺎن وﮐﻴﻠﯽ )ﺁﻣﺮ دﻓﺘﺮ(
ﺳﺮﮎ ﺑﺎغ ﭘﻞ ،ﺟﻨﻮب اﺳﺘﻴﺸﻦ ﺑﺮق
٠٧٩٩٦١٥٣٨٩
ﺗﻠﻔﻮن
farah@cha-net.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.cha-net.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  -هﻴﺌﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(UNAMA
ﻣﺤﻤﺪ ﮔﻞ ﺻﺪﻳﻖ )ﻣﺪﻳﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﺪارﯼ(
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺷﻬﺮ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٣٢٠۵
٠٧٩٩٣٤١٨٤٨
ﺗﻠﻔﻮن
seddiqi@un.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.unama.unmissions.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ

ﮐﺎﭘﻴﺴﺎ

داﻧﺸﮕﺎﻩ اﻟﺒﻴﺮوﻧﯽ )(AU
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺷﻴﺪ )رﺋﻴﺲ داﻧﺸﮕﺎﻩ(
ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺴﺎﺟﯽ ﮔﻠﺒﻬﺎر ،ﻣﺤﻤﻮد راﻗﯽ
٠٧٩٩٣١٧٤٣٥
ﺗﻠﻔﻮن
رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎ و اﻧﻜﺸﺎف دهﺎت )(DRRD
اﻧﺠﻴﻨﺮ ﺣﻴﺎت اﷲ )رﺋﻴﺲ(
ﻣﺤﻤﻮد راﻗﯽ
٠٧٩٩٤٣٣٥٨٢
ﺗﻠﻔﻮن
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ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ ،واﺣﺪ ادارﯼ وﻻﻳﺘﯽ )(NSP/PMU
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺟﺎوﻳﺪ )ﺁﻣﺮ وﻻﻳﺘﯽ(
ﺟﻨﻮب وﻟﺴﻮاﻟﯽ اول ﮐﻮهﺴﺘﺎن ،ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻠﺒﻬﺎر ،دﻓﺘﺮ واﻟﯽ ،ﭘﻬﻠﻮﯼ
ﺳﺮﮎ ﻋﻤﻮﻣﯽ
٠٧٠٠٢٤٢٣٣٤
ﺗﻠﻔﻮن
kapisa@nspafghanistan.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.nspafghanistan.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎ و اﻧﻜﺸﺎف دهﺎت )(DRRD
ﺣﻴﺎت اﷲ ﻓﺮهﻨﮓ
٠٧٩٩٤٣٥٥٨٢
ﺗﻠﻔﻮن
Hayatullah.farhang@mrrd.gov.af
اﻳﻤﻴﻞ
رﻳﺎﺳﺖ زراﻋﺖ ،ﺁﺑﻴﺎرﯼ و ﻣﺎﻟﺪارﯼ )(DAIL
ﻓﺪا ﻣﺤﻤﺪ )ﺁﻣﺮ ﭘﻼن(
٠٧٠٠٠٣٩٤٤٦
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩١٠٠٩٧۶
٠٧٩٥٧٦٩٠٧٣
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺮﺳﯽ ﮐﺎرﭘﺲ )(MC
ﻋﺒﻴﺪاﷲ ﻣﺸﻌﻞ )ﺁﻣﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(
٠٧٩٣٥٠٦٢١٦
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩١١٠٩٧۵
Omashal@af.mercycorps.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.mercycorps.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺮﻳﺴﺘﻮﭘﺲ  -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(MSI
ﻣﺼﻄﻔﯽ )هﻢ ﺁهﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪﻩ وﻻﻳﺘﯽ(
ﻣﺮﮐﺰ وﻻﻳﺖ،ﺟﺎﻣﭽﯽ ،ﻗﺮﻳﻪ ﺷﻴﺮﮔﻞ ،ﻣﻨﺰل ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺻﺎﺣﺐ
٠٧٨٧٨٨٩٥٠٢
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٧٥١٠١٠٢٠
ﻓﮑﺲ
Ka.pc@msi-afg.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.mariestopes.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻠﺠﻴﻢ ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(SAB
ﻗﺮﻳﻪ ﺛﻨﺎ ﺧﻴﻞ ،ﻳﮏ و ﻧﻴﻢ ﮐﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻨﻮب ازﺑﺎزار ﻧﺴﺎﺟﯽ
ﮔﻠﺒﻬﺎر
www.assosab.be
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﮐﻤﻴﺘﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ روﺳﺘﺎﺋﯽ ﺑﻨﮕﻠﻪ دﻳﺶ )(BRAC
ﺷﻔﻴﻖ اﻻﺳﻼم )ﺁﻣﺮ ﺳﺎﺣﻮﯼ(
دﻩ ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﺎزار
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ﺗﻠﻔﻮن
وﺑﺴﺎﻳﺖ

٠٧٠٦٧٩٦٧٠٩
www.bracafg.org

ﮐﻨﺪهﺎر

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ ،واﺣﺪ ادارﯼ وﻻﻳﺘﯽ )(NSP/PMU
اﻧﺠﻨﻴﺮ ﺗﻴﻤﻮر ﺷﺎﻩ اﻳﻮﺑﯽ )ﺁﻣﺮ وﻻﻳﺘﯽ(
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺸﻢ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎﺑﻞ ﺷﺎﻩ ،ﮐﻨﺪهﺎر هﻮﺗﻞ
٠٧٩٩٧٢٢٦٠٣
ﺗﻠﻔﻮن
kandahar@nspafghanistan.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.nspafghanistan.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﺁژاﻧﺲ ﺧﺒﺮﯼ ﭘﮋواﮎ )(PAN
ﺑﺸﻴﺮ اﺣﻤﺪ ﻧﺪﻳﻢ
٠٧٩٩٨٠٦٥٠٨
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٨١٩٨۴۵٩
bashir.naadim@googlemail.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.pajhwok.com
وﺑﺴﺎﻳﺖ
اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ  -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎﯼ ﺻﺤﯽ ﺑﺮاﯼ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
)(IbnSina-PHPA
ﺻﺪﻳﻖ )ﻣﺪﻳﺮ ﭘﺮوژﻩ(
ﻧﺎﺣﻴﻪ ٣
٠٧٩٨٥٥٣٩١٨
ﺗﻠﻔﻮن
dr_kakarsadiqullah@yahoo.om
اﻳﻤﻴﻞ
اﺗﺤﺎدﻳﻪ اﻧﺴﺠﺎم هﻤﮑﺎرﯼ هﺎﯼ ﺟﻨﻮب ﻏﺮب اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
)(SWABAC
اﻧﺠﻨﻴﺮ ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ )هﻤﺎهﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪﻩ اﺟﺮاﻳﯽ(
ﺳﺮﮎ هﺮات ،ﺑﻌﺪ از ﻣﺴﺠﺪ ﺳﺮخ )ﻧﺰدﻳﮏ ﺳﺎﻟﻮن ﻋﺮوﺳﯽ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ( ،ﺷﻬﺮ ﻧﻮ
٠٧٩٩٠٨٨٠٣٦
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٣٠١١٠۵
٠٧٩٩١٤٧٤٠٠
swabac@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
swabac@gmail.com
ادارﻩ ﺣﻤﺎﻳﻪ اﻃﻔﺎل  -اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن )(SCI
ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﺻﺎﺑﺮ )ﺁﻣﺮ ارﺷﺪ وﻻﻳﺘﯽ(
ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﺮخ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،٦ﺷﻬﺮ ﻧﻮ
٠٧٠٠٣٠٤١٣٨
ﺗﻠﻔﻮن
msabir@savechildren.org
اﻳﻤﻴﻞ

آدرس ها و تماس ها

وﺑﺴﺎﻳﺖ

www.savethechildren.org.uk
/www.savechildren.org

ادارﻩ ﺧﻴﺮﻳﻪ ﺑﺮاﯼ اﻧﮑﺸﺎف اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(WADAN
ﻣﺠﻴﺐ اﺣﻤﺪ )هﻢ ﺁهﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪﻩ(
ﺧﺎﻧﻪ ) ٣ﻣﻘﺎﺑﻞ دروازﻩ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﺎرﮎ ﻏﺎزﯼ(
٠٧٠٠١٩٠٩٩٨
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٨٨٩٩٢٨
inayatniazi2000@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
info@wadan.org
www.wadan.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
اﻧﺴﺘﻴﺘﻴﻮت دﻳﻤﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ﻣﻠﯽ دراﻣﻮر ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ )(NDI
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﺳﺎﻃﻊ )ﺁﻣﺮ ﺳﺎﺣﻮﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(
ﻣﺴﺠﺪ ﺳﺮخ  ،ﻗﻮﻧﺴﻠﮕﺮﯼ ﺳﺎﺑﻘﻪ هﻨﺪوﺳﺘﺎن ،ﺷﻬﺮ ﻧﻮ
٠٧٩٩٨٢٨٠٦٢
ﺗﻠﻔﻮن
msatee@ndi.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.ndi.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﮐﻨﺪهﺎر )(KU
ﻃﻮﻃﺎﺧﻴﻞ )رﺋﻴﺲ داﻧﺸﮕﺎﻩ(
٠٧٩٩٣٠٥٤٧٨
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٣١٨٩٣٢
دﻓﺘﺮ ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﺮﻳﻊ ﻧﯽ )(Nye
اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن )ﺁﻣﺮ دﻓﺘﺮ(
دﻩ ﺧﻮاﺟﻪ ،ﺳﺮﮎ ﻣﺴﺠﺪ ﺣﺎﺟﯽ ﺣﺒﻴﺐ
٠٧٩٩٦٩٧٧٠٤
ﺗﻠﻔﻮن
amanullah_nawabi@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.nyeexpress.com
وﺑﺴﺎﻳﺖ

دﻓﺘﺮ ﺗﻴﺮي دﻳﺲ هﻮﻣﺲ )(TdH
داﮐﺘﺮ ﺗﺎج ﻣﺤﻤﺪ )هﻤﺎهﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﭘﺮوژﻩ(
ﻣﺴﺠﺪ ﺳﺮخ
٠٧٠٠٣٠٢٦٧٧
ﺗﻠﻔﻮن
٠٠٨٧٠٧۶١۶٣٨٧۶٠
mchkandahar.drtaj@hotmail.com
اﻳﻤﻴﻞ
assad.ullah1284@hotmail.com
www.tdh.ch
وﺑﺴﺎﻳﺖ

دﻓﺘﺮ ﻣﺼﻮﻧﻴﺘﯽ ﺑﺮاﯼ ارﮔﺎن هﺎﯼ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(ANSO
)دﻓﺘﺮ ﺳﺎﺣﻮﯼ ﺟﻨﻮﺑﯽ(
٠٧٠٠٤٩٢٥٥٠
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩۶۶٨٨۴١۶
south2@afgnso.org
اﻳﻤﻴﻞ
south@afgnso.org
www.afgnso.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
دﻓﺘﺮ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮاﯼ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺟﺮم )(UNODC
ﻓﻀﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻀﻠﯽ )هﻤﺎهﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪﻩ وﻻﻳﺘﯽ(
ﻧﺰدﻳﮏ ﭼﻮﮎ ﻣﺴﻠﻢ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،٦ﺷﻬﺮﻧﻮ
٠٧٩٧٢٢٣٣٣٥
ﺗﻠﻔﻮن
Fazal.mohammad@unodc.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.unodc.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
رادﻳﻮ ﮐﻠﻴﺪ )(Radio Killid
ﻧﺜﺎر اﺣﻤﺪ ﺁزاد )ﺁﻣﺮ(
ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﺴﺠﺪ زﻳﺪ ﺑﻦ ﺣﺎرث ،ﻏﺎزﯼ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎن ﺧﺎن وات
)ﻋﻘﺐ ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ( ،ﺷﻬﺮ ﻧﻮ
٠٧٩٧٩٠٩٠٢٠
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٧١٠٨٨٨٨٨
n.azaad@killid.com
اﻳﻤﻴﻞ
n.ayubi@killid.com
www.killid.com
وﺑﺴﺎﻳﺖ
رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎ و اﻧﻜﺸﺎف دهﺎت )(DRRD
اﻧﺠﻴﻨﺮ اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻩ )رﺋﻴﺲ(
٠٧٨٧٧٤٢٦١٨
ﺗﻠﻔﻮن
رﻳﺎﺳﺖ زراﻋﺖ ،ﺁﺑﻴﺎرﯼ و ﻣﺎﻟﺪارﯼ )(DAIL
ﺣﺎﺟﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺤﯽ ﻧﻌﻤﺘﯽ )رﺋﻴﺲ(
٠٧٩٩٠١٢٦٠٩
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٣۵٠٣۶٢١
٠٧٠٠٤٩١٩٧٣
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﮐﻤﮏ هﺎﯼ ﺑﺸﺮﯼ )(HAFO
ﺳﻴﺪ ﺁﺻﻒ )ﻣﻌﺎون ﺁﻣﺮ(
ﮐﺎرﺗﻪ ﻣﻌﻠﻤﻴﻦ ،ﻣﻨﺰل ﺑﺎغ
٠٧٨٨٥٦٢٧٨٣
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٨٧٠۶۴٠۶۴
kandahar@hafo.org
اﻳﻤﻴﻞ
sarabi@hafo.org
www.hafo-int.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
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ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AHRO
ﻣﺤﻤﺪ زﻣﺎن روﻓﯽ
ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﺘﺮ روﺷﻦ ،ﺑﺎزار ﮐﺮز ،ﺳﺮﮎ اﺳﺘﺪﻳﻮم
٠٧٨٨٨٨٦٩٣٥
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٠۶٢۶٣٧
zaman_raofi@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
zaman.raofi@gmail.com
www.ahro.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮراﮎ و زراﻋﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )(FAO
ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ )ﻣﺪﻳﺮ(
ﺟﻨﻮب ﻣﺴﺠﺪ ﺳﺮخ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ٦
٠٧٠٨٨٩٥٨٠٨
ﺗﻠﻔﻮن
Salahuddin.Khan@eirp-afg.org
اﻳﻤﻴﻞ
FAOAF-Kandahar@fao.org
www.fao.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺤﯽ ﺟﻬﺎن )(UNWHO
رﺣﻤﺖ اﷲ ﮐﺎﻣﻮاﮎ )هﻢ اهﻨ� ﮐﻨﻨﺪﻩ(
ﺣﺼﻪ  ،٠١ﻧﺮدﻳﮏ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ﻣﻴﺮوﻳﺲ ،ﺷﻬﺮ ﻧﻮ
٠٧٠٠٢٩٠١٧٥
ﺗﻠﻔﻮن
Kamwakr@afg.emro.who.int
اﻳﻤﻴﻞ
www.emro.who.int/Afghanistan
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ هﺎي ﺻﻠﻴﺐ ﺳﺮخ وهﻼل اﺣﻤﺮ
)(IFRC
ﺳﻴﺪ ﻋﻤﺮ ﺷﺎﻩ )ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ دﻓﺘﺮ(
ﻣﺤﻮﻃﻪ دﻓﺘﺮ ،ARCSﺟﺎدﻩ ﻋﻴﺪﮔﺎﻩ ،ﻣﺮﺳﺘﻮن ﮐﻨﺪهﺎر
٠٧٠٠٣٠٣٥٩٧
ﺗﻠﻔﻮن
Sayed.omershah@ifrc.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.arcs.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
آﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AIHRC
ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﻧﻮرزﯼ )ﺁﻣﺮ ﻣﻨﻄﻘﻮﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(
ﺳﺮﮎ ﺷﻬﻴﺪ داود ،ﻏﺮب ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ﻣﻴﺮوﻳﺲ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ٦
٠٧٠٠٣٠٥١١٧
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣٩١١۵۶
٠٠٨٨٢١٦٢١٠١٤٥٧٥
kandahar@aihrc.org.af
اﻳﻤﻴﻞ
aihrc_k@yahoo.com
www.aihrc.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
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آﻤﻴﺸﻨﻴﺮﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻣﻮر ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﺎن
)(UNHCR
دﻳﻤﺘﺮ ﺟﻠﻒ )رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ ﺳﺎﺣﻮﯼ(
ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺟﺎن )ﻧﺰدﻳﮏ اﺳﺘﻴﺪﻳﻮم( ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،٦ﺷﻬﺮ ﻧﻮآﻨﺪهﺎر
٠٧٠٠٣٠١٢۶۶
ﺗﻠﻔﻮن
٠٠٤١٢٢٧٣٩٧٥١٠
٠٠٨٨٢١٦٥١١٢١٦٢٤
٠٠٤١٢٢٧٣٩٧٥١١
ﻓﮑﺲ
jelev@unhcr.org
اﻳﻤﻴﻞ
AFGKD@unhcr.org
www.unhcr.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻣﺆﺳﺴﻪ هﻤﺪﺳﺘﯽ زﻧﺎن )(WAA
ﺳﻴﻤﺎ )ﻣﺪﻳﺮ ادارﯼ(
ﺳﺮﮎ ﺧﻮﺟﮏ ﺑﺎﺑﺎ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ٤
ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﻜﺸﺎﻓﻲ ﺳﻨﺎﻳﻲ )(SDO
ﻗﺎﺳﻢ ﺧﺎن ﺣﺎﺟﯽ زادﻩ )ﺁﻣﺮ(
ﭼﻬﺎراهﯽ ﻣﺴﻠﻢ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ٦
٠٧٥٢٠٥٤٢٠٣
ﺗﻠﻔﻮن
kandahar.sdo@gmail.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.sanayee.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﻜﺸﺎﻓﯽ اﻓﻐﺎان )(ADA
اﻧﻮر اﻣﺘﻴﺎز )ﺁﻣﺮ وﻻﻳﺘﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ(
ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،٦ﻣﻨﺰل ﺣﺎﺟﯽ اﺣﻤﺪ اﷲ ،ﭘﻬﻠﻮﯼ دﻓﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ،ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﺴﺠﺪ
ﺳﺮخ
٠٧٠٠٣٢٠٣٤٦
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٧٣٣١٩۵١
ada.kandahar@ada.org.af
اﻳﻤﻴﻞ
www.ada.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﮑﺸﺎف و ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ )(DAO
ﺣﻔﻴﻆ ﻋﺒﺪاﻟﻄﻴﻒ )ﻣﺪﻳﺮارﺗﺒﺎﻃﯽ(
ﺳﮑﺘﻮر  ،١ﻃﺮف ﺧﺮﻗﻪ ﻣﺒﺎرﮎ
٠٧٧٨٨٣٦٦٤١٤
ﺗﻠﻔﻮن
info@daoafghanistan.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.daoafghanistan.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺮﺳﯽ ﮐﺎرﭘﺲ )(MC
ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﻮﻣﻦ )ﻣﺪﻳﺮ ارﺷﺪ ادارﯼ و ﻗﻮاﯼ ﺑﺸﺮﯼ(

آدرس ها و تماس ها

ﺗﻠﻔﻮن

اﻳﻤﻴﻞ
وﺑﺴﺎﻳﺖ

٠٧٩٣٥٠٥٧٠٠
٠٧٠٠٣٧۵۶۶٧
٠٧٩٩٧٧٩٣٧٨
amomen@af.mercycorps.org
www.mercycorps.org

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ هﻨﺪﻳﮑﭗ )(HI
اروﻧﺪ داس )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،١ﺷﻬﺮ ﻧﻮ ،ﺷﻤﺎل ﻣﺴﺠﺪ ﺳﺮخ
٠٧٠٠٢٩٠٦٤٧
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠۵٨١٣۴١۴
kdhcoordinator@hiafgha.org
اﻳﻤﻴﻞ
kdh-hss@hiafgha.org
www.handicap-international.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻴﺮﻓﻨﺪ )(TF
ﭘﻴﺮﻳﮏ ﮐﺮوﻟﯽ )هﻤﺎهﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺳﺎﺣﻮﯼ(
٠٧٠٧٨٧٩٩١١
ﺗﻠﻔﻮن
dmt-kandahar-ac@tearfund.org
اﻳﻤﻴﻞ
dmt-kandahar-pm@tearfund.org
www.tearfund.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ هﻮپ )(HOPE
اﺧﺘﺮ ﻣﺤﺪ )ﺷﺨﺺ ارﺗﺒﺎﻃﯽ(
ﺳﺮﮎ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﺎرﮎ ﻏﺎزﯼ )ﻧﺰدﻳﮏ ﭘﺎرﮎ ﻏﺎزﯼ( ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ٦
٠٧٠٠٣٠١٣٨٧
ﺗﻠﻔﻮن
www.af.hopeww.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﯽ و اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ اﻓﻐﺎن )(AHDS
ﻓﻴﺾ رﺣﻤﻦ رﺣﻤﺎﻧﺰﯼ )ﺁﻣﺮ وﻻﻳﺘﯽ(
ﺳﺮﮎ ﭘﺎﺗﻮ ﮔﺎﻻ ،ﮐﺎﺑﻞ ﺷﺎﻩ
٠٧٩٩٦٠٦٦٩٧
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣٣١٧٢٨
nasreen.barakzai@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
drf_r@yahoo.com
www.ahds.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
)هﻤﺎهﻨﮕﯽ آﻤﻚ هﺎﯼ اﻧﺴﺎﻧﯽ )هﻤﮑﺎرﯼ )(CHA
ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎهﺮ )ﺁﻣﺮﺳﺮﭘﺮﺳﺖ دﻓﺘﺮ(
ﺧﺎﻧﻪ ) ٥٨٣٠ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﺴﺠﺪ ﺣﺎﺟﯽ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ( ،ﮐﺎﺑﻞ ﺷﺎﻩ
٠٧٠٠٣٠٨٤٧٠
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٨٧١٠٢۵۵۵

اﻳﻤﻴﻞ
وﺑﺴﺎﻳﺖ

qandahar@cha-net.org
www.cha-net.org

ﮐﻤﮏ هﺎﯼ اﺳﻼﻣﯽ  -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(IRA
ﻣﻄﻴﻊ اﷲ )ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺎﻟﯽ و ادارﯼ(
ﭘﻬﻠﻮﯼ ﮐﻠﻴﻨﻴﮏ ﺣﺠﺎﻧﯽ ،ﮐﺎﺑﻞ ﺷﺎﻩ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ۶
٠٧٠٣٦١٨٦٦٠
ﺗﻠﻔﻮن
matiullah@irafg.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.islamic-relief.com /
وﺑﺴﺎﻳﺖ
www.irafghanistan.org
ﮐﻤﻴﺘﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ روﺳﺘﺎﺋﯽ ﺑﻨﮕﻠﻪ دﻳﺶ )(BRAC
ﻣﺤﯽ اﻟﺪﻳﻦ ﺁزاد )ﺁﻣﺮ ﺳﺎﺣﻮﯼ(
ﻧﺰدﻳﮏ دﻓﺘﺮ هﺒﻴﺘﺎت ،ﮐﺎﺑﻞ ﺷﺎﻩ ،ﮐﺮز ﺑﺎزار
٠٧٠٧٣٠١٢٧٣
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠۶۵٣٣٨٠
azadbrac@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
zamanbracbep@yahoo.com
www.bracafg.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺻﻼﺣﺎت ادارﯼ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻠﮑﯽ )(IARCSC
ﻋﺰﻳﺰ اﷲ وﻏﻮﻟﯽ )رﺋﻴﺲ(
ﭘﻬﻠﻮﯼ رﻳﺎﺳﺖ ﻓﺮهﻨﮓ و ﺟﻮاﻧﺎن ،دروازﻩ هﺮات
٠٧٠٣٣٣٣٩٥٣
ﺗﻠﻔﻮن
www.iarcsc.gov.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  -هﻴﺌﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(UNAMA
ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ ﺣﻴﺪروف )رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ(
ﻧﺰدﻳﮏ ﺳﺘﺪﻳﻮم ﮐﻨﺪهﺎر ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،٦ﺷﻬﺮ ﻧﻮ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٣٢٠۵
٠٧٠٠٠٩٣٨٥٦
ﺗﻠﻔﻮن
khaydarov@un.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.unama.unmissions.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻳﻮﻧﺴﻒ  -ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻃﻔﺎل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ
)(UNICEF
٠٧٩٨٥٠٧٥٧٠
ﺗﻠﻔﻮن
kandahar@unicef.org
اﻳﻤﻴﻞ
kabul@unicef.org
www.unicef.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
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ﮐﻨﺪز

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ ،واﺣﺪ ادارﯼ وﻻﻳﺘﯽ )(NSP/PMU
اﻧﺠﻨﻴﺮ ﺳﻴﺪ ﻗﺮﺑﺎن )ﺁﻣﺮ وﻻﻳﺘﯽ(
ﻣﺤﻮﻃﻪ  ،RRDﻧﺎﺣﻴﻪ ٣
٠٧٩٩٣٢٧٥٢٧
ﺗﻠﻔﻮن
kunduz@nspafghanistan.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.nspafghanistan.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﺁژاﻧﺲ ﺧﺒﺮﯼ ﭘﮋواﮎ )(PAN
ﻋﺒﺪاﻟﻤﺘﻴﻦ ﺳﺮﻓﺮاز
٠٧٩٩٣٩٥٠٠٥
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٨١٩٨٢٢٠
sarfraz.afghan@gmail.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.pajhwok.com
وﺑﺴﺎﻳﺖ
اﺑﺮار  -ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻮان ﺑﺨﺸﯽ و ﺗﻔﺮﻳﺢ ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ ﺳﻮاران ﻣﻌﻠﻮل
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن)(AABRAR
ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ )هﻤﺎهﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺳﺎﺣﻮﯼ(
٠٧٠٠٦٢٠٠٢٥
ﺗﻠﻔﻮن
khalid.aabrar@gmail.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.aabrar.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ

ادارﻩ ﺧﻴﺮﻳﻪ ﺑﺮاﯼ اﻧﮑﺸﺎف اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(WADAN
ﺧﺎن ﻣﺤﻤﺪ )هﻤﺎهﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﻨﻄﻘﻮﯼ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،١٣٧٩ﺳﺮﮎ  ،٣ﻧﺎﺣﻴﻪ ) ١ﻧﺰدﻳﮏ اﺳﺘﻴﺸﻦ ﺗﻠﻮﻳﺰون ﮐﻨﺪز(
٠٧٩٩٢١٤٦٨٢
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٨٨٩٩٢٨
inayatniazi2000@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
info@wadan.org
www.wadan.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺸﺮﯼ )(IHSAN
ﺣﻨﻴﻒ )ﻣﺴﻮول دﻓﺘﺮ ﺳﺎﺣﻮﯼ(
ﺟﺎدﻩ ﺳﻴﺪ ﺧﻮاﺟﺎن ،ﺑﻨﺪر ﺧﺎن ﺁﺑﺎد
٠٧٩٩٣٩٠٠٨٧
ﺗﻠﻔﻮن
ihsan_org@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
اﻧﺠﻤﻦ هﻤﮑﺎرﯼ ﺑﺮاﯼ ﺻﻠﺢ وهﻤﺒﺴﺘﮕﯽ )(CPAU
ﺻﻴﻒ اﷲ ﺧﺎن )ﺷﺨﺺ ارﺗﺒﺎﻃﯽ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،١١٢٦ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،٢ﮐﻮﭼﻪ ﻣﺤﺮم رﺟﺐ ﻗﺼﺎب )ﻋﻘﺐ ﻣﺴﺠﺪ
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ( ،ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻄﻠﺐ
٠٧٨٥١٥٣٦٠٦
ﺗﻠﻔﻮن
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وﺑﺴﺎﻳﺖ

www.cpau.org.af

اﻧﺴﺘﻴﺘﻴﻮت دﻳﻤﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ﻣﻠﯽ دراﻣﻮر ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ )(NDI
ﻣﺤﻤﺪ هﺎرون ﻧﺼﺮت )ﺁﻣﺮ ﺳﺎﺣﻮﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(
ﺳﺮﮎ ﻣﺨﺎﺑﺮات ،ﻃﺮف راﺳﺖ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ام.ﺗﯽ .ان
٠٧٩٨١٨٤٨٢٠
ﺗﻠﻔﻮن
hnasrat@ndi.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.ndi.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﺟﯽ ﺁﯼ زﻳﺪ )(GIZ/BEPA
ﻣﺤﻤﺪ اﻳﻮب ﺁرﻳﺎﻳﯽ )ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻌﻠﻴﻤﯽ ﺳﺎﺣﻮﯼ(
ﮐﻨﺪز ،TTCﺳﺮﮎ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻋﺎﻟﯽ
٠٧٩٩٣٩٤٦٨٤
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٧٧٩٠٠٣٨٠
ayub.aryayee@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.bepafg.com
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻤﮏ هﺎﯼ دهﺎﺗﯽ ﻏﺰﻧﯽ )(GRSP
ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻌﻤﺘﯽ )ﺁﻣﺮ وﻻﻳﺘﯽ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،١٤٧٣ﺳﺮﮎ ﺷﺎرواﻟﯽ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ١
٠٧٩٩٢٠٥١١٥
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٧٧٩٠٠٢۶٧
grspkunduz14@gmail.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.grsp.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﮐﻨﺪز )(KU
ﻗﺎﺿﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺪوس ﺗﻼش )رﺋﻴﺲ داﻧﺸﮕﺎﻩ(
0799212980
ﺗﻠﻔﻮن
رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎء و اﻧﻜﺸﺎف دهﺎت )(DRRD
اﻧﺠﻴﻨﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﻳﻒ )رﺋﻴﺲ(
٠٧٩٩١٨٢٣٨٥
ﺗﻠﻔﻮن
رﻳﺎﺳﺖ زراﻋﺖ ،ﺁﺑﻴﺎرﯼ و ﻣﺎﻟﺪارﯼ )(DAIL
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻧﻴﮑﺰاد )رﺋﻴﺲ(
٠٧٩٩٥٦٤٩١٨
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٢٠٠٧٠١
٠٧٩٩٢٨١٤٦٨
a.naikzad@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزﺳﺎزﯼ ﮐﻨﺪز )(KRA
ﻏﻼم ﻣﺤﻤﺪ اﻗﺘﺎش )رﺋﻴﺲ(

آدرس ها و تماس ها

ﻋﻘﺐ ﺑﻼﮐﻬﺎﯼ ﺷﺎداب ﻇﻔﺮ ،ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﺎن ﻣﻴﻨﻪ
٠٧٨٦٥٧٠٧٤٠
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٧٧٨٧۶٠١۵
kra_afg@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮراﮎ و زراﻋﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )(FAO
ﻋﺒﺎد اﷲ ﻋﺰﻳﺰﯼ )ﻣﺪﻳﺮ(
ﺷﻬﻴﺪﯼ ﺳﻪ درﮎ ،ﺳﺮﮎ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﻨﺪز
٠٧٠٠٥١٥٥٢٧
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٧۴۵۵۶١٠
٠٠٨٨٢١٦٤٣٣٣٩٣٦٢
Ebadullah.Azizi@fao.org
اﻳﻤﻴﻞ
FAOAF-Kunduz@fao.org
www.fao.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺤﯽ ﺟﻬﺎن )(UNWHO
ﻧﻈﺮاﺣﻤﺪﯼ )ﻣﺪﻳﺮ ﺳﺎﺣﻮﯼ ﭘﻮﻟﻴﻮ(
ﺣﺼﻪ  ،٠٤ﺳﺮگ ﭼﺎﯼ ﻓﺮوﺷﯽ ،ﻣﻨﺰل ﻇﺎهﺮﯼ
٠٧٩٩٢١١٠٨٣
ﺗﻠﻔﻮن
,AhmadiA@afg.emro.who.int
اﻳﻤﻴﻞ
Nazarahmadi@yahoo.com
www.emro.who.int/Afghanistan
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺤﯽ هﻴﻠﺖ ﻧﺖ  -ﺗﯽ ﭘﯽ او )(HealthNet-TPO
ﻏﻼم ﺣﻀﺮت )ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺎﻟﯽ و ادارﯼ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٧ﺳﺮﮎ ﺣﺎﺟﯽ ﺳﻨﮕﯽ )ﻋﻘﺐ ﻣﺴﺠﺪ ﺣﺎﺟﯽ ﺳﻨﮕﯽ( ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ٣
٠٧٨٩٨٨٠٦٦٢
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٨٩٨٨٠۶۶٢
hazratghulam1966@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
drfmsaleh@yahoo.com
www.healthnettpo.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ

ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮاﯼ اﻃﻔﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(CFA
ﺣﺒﻴﺐ اﻟﺮﺣﻤﻦ )ﻣﺪﻳﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٧٣٢ﻗﺮﻳﻪ  ،٢ﺳﺮﮎ ﻟﻴﺴﻪ ﺗﺨﺎرﺳﺘﺎن )ﻋﻘﺐ ﻟﻴﻠﻪ دﺧﺘﺮان(
٠٧٨٩٣٩٩٥٦٤
ﺗﻠﻔﻮن
hrahman@afghanistan.childfund.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.childfund.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
آﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AIHRC
ﺣﻴﺎت اﷲ اﻣﻴﺮﯼ )ﺁﻣﺮﻣﻨﻄﻘﻮﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(

ﺷﻬﺮ ﺳﺮدورﻩ
ﺗﻠﻔﻮن

اﻳﻤﻴﻞ
وﺑﺴﺎﻳﺖ

٠٧٩٩٢١٢٨٤٥
٠٧٩٩٢١٢٨٩۵
٠٧٥٥٥٠٣٨٥٣
hayatullah_amiry@yahoo.com
kunduz@aihrc.org.af
www.aihrc.org.af

آﻤﻴﺸﻨﻴﺮﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻣﻮر ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﺎن
)(UNHCR
داود ﺳﻠﻴﻤﯽ )ﻣﻌﺎون ارﺷﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﻮﯼ(
ﺳﺮﮎ ﺳﺮﺣﻮض ،ﺑﻨﺪر اﻣﺎم ﺻﺎﺣﺐ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ٤
٠٧٠٠٥٠١٨١٨
ﺗﻠﻔﻮن
٠٠٨٨٢١٦٥١١٣٩٨٩٥
salimi@unhcr.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.unhcr.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻣﺮﮐﺰ ﺁﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺮﺑﻴﻮﯼ زﻧﺎن ودﺧﺘﺮان ﺑﯽ ﺑﻀﺎﻋﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
)(ECW
ﻣﻠﮑﻪ ﻗﺎﻧﻊ )رﺋﻴﺲ(
ﮐﻮﭼﻪ ﻗﻬﻮﻩ ﺧﺎﻧﻪ ،ﺑﻨﺪر ﮐﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٣٢٣٣٠٩
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٢٠۶۶٠۴
arezo_qanih@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
ﻣﺮﮐﺰﺗﻌﺎون اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(CCA
ﻣﻮﺳﯽ ﮐﺎﺷﻔﯽ )ﺁﻣﺮ(
ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ
٠٠٨٨٢١٦٢١٢٨٠٦٥٩
ﺗﻠﻔﻮن
sarwarhussaini@aol.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.cca.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺮﺳﯽ ﮐﺎرﭘﺲ )(MC
ﺗﻮﻓﻴﻖ رﺳﻮﻟﯽ )ﺁﻣﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(
٠٧٩٣٥٠٦٣٦٥
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٢٠٣٧٩۴
٠٧٠٧٤٢٠٤٥٨
trasooli@af.mercycorps.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.mercycorps.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﭘﯽ ﺁر ﺑﯽ )(PRB
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اﺳﺪ ﺟﻴﺤﻮن )ﻣﺪﻳﺮ دﻓﺘﺮ(
ﺑﺎغ ﻧﺎﺷﺮ ،ﻧﻮﺁﺑﺎد
٠٧٩٩١٣٤١٥٠
ﺗﻠﻔﻮن
prbkunduz@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.prb.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
هﻴﺌﺖ ﻧﺎروﯼ ﺑﺮاﯼ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ )(NRC
ﺳﻴﻤﺎ اﺣﻤﺪزﯼ )ﻣﺴﻮول ادارﯼ(
ﺳﺮﮎ ﻓﻴﺮوز ﮐﻮﻩ
٠٧٩٩٧٩٧٧٤٦
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٨٧٠۶٢۶٣٠
٠٠٨٨٢١٦٣٣٣٤٠١١١٨
mustafa@nrcafpk.org
اﻳﻤﻴﻞ
icla.pcaf3@nrcafpk.org
www.nrc.no
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﮐﻤﻴﺘﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ روﺳﺘﺎﺋﯽ ﺑﻨﮕﻠﻪ دﻳﺶ )(BRAC
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻔﻀﻞ ﺣﺴﻴﻦ )اﻣﺮ ﺳﺎﺣﻮﯼ(
٠٧٠٠٤٢٨٠٩٥
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠۶۵٣٣٨٣
mofazzol@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
hakim_bd@yahoo.com
www.bracafg.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺳﻮﻳﺪن ﺑﺮاﯼ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(SCA
ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر اﻳﻤﺎق )ﻣﺴﻮل ادارﯼ دﻓﺘﺮ ﺳﺎﺣﻮﯼ(
ﺳﺮﮎ ﭼﺎﯼ ﻓﺮوﺷﯽ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ٣
٠٧٩٩٢٣٤٩٣٧
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٨٩١١٠٨۶١
٠٧٥٥٥٠٥٣٨٦
٠٠٨٨٢١٦٨٤٤٠٠٣٥٤
Qadeer.imaq@sca.org.af
اﻳﻤﻴﻞ
obaid.faqir@sca.org.af
www.swedishcommittee.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺻﻼﺣﺎت ادارﯼ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻠﮑﯽ )(IARCSC
ﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﻴﻞ ﺣﺎﻣﺪ )رﺋﻴﺲ(
ﮐﻮﭼﻪ  ٤٠دﺧﺘﺮان )ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺨﺎرﺳﺘﺎن( ،ﺳﺮﮎ ﺳﭙﻴﻦ زرﮐﻨﺪز
٠٧٩٩٥٤٧٩١٧
ﺗﻠﻔﻮن
www.iarcsc.gov.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
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ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  -هﻴﺌﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(UNAMA
ﮔﺒﺮﻳﻼ ارﻳﺒﺎرن )رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ(
ﺳﺮﮎ  ،٣ﮐﻮﭼﻪ ﭼﺎﯼ ﻓﺮوﺷﯽ ،ﺑﻨﺪر اﻣﺎم ﺻﺎﺣﺐ ،ﮐﻨﺪز
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٣٢٠۵
٠٧٠٠٢٨٦٣٠٨
ﺗﻠﻔﻮن
iribarne@un.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.unama.unmissions.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻳﻮﻧﺴﻒ  -ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻃﻔﺎل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ
)(UNICEF
0798507391
ﺗﻠﻔﻮن
kabul@unicef.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.unicef.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ

ﮐﻨﺮ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ ،واﺣﺪ ادارﯼ وﻻﻳﺘﯽ )(NSP/PMU
اﻧﺠﻨﻴﺮ زﻣﺎن ﻣﻬﻤﻨﺪ )ﺁﻣﺮ وﻻﻳﺘﯽ(
داﺧﻞ ﺗﻌﻤﻴﺮ دﻓﺘﺮ ،RRDﺳﺮﮎ ﻣﻨﺪوﺧﻴﻞ ،ﺷﻬﺮاﺳﻌﺪ ﺁﺑﺎد
٠٧٠٠٦١٣٣١٥
ﺗﻠﻔﻮن
kunar@nspafghanistan.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.nspafghanistan.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ

رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎ و اﻧﻜﺸﺎف دهﺎت )(DRRD
اﻣﻴﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻴﺪار
ﻋﻘﺐ دﻓﺘﺮ وﻻﻳﺖ ،ﺷﻬﺮ اﺳﻌﺪ ﺁﺑﺎد
٠٧٩٩٢٠٨٩٤٦
ﺗﻠﻔﻮن
Aminuddin.baidar@mrrd.gov.af
اﻳﻤﻴﻞ
رﻳﺎﺳﺖ زراﻋﺖ ،ﺁﺑﻴﺎرﯼ و ﻣﺎﻟﺪارﯼ )(DAIL
ﺣﺎﺟﯽ ﻣﺤﺼﻞ )رﺋﻴﺲ(
ﺷﻬﺮ اﺳﻌﺪ ﺁﺑﺎد
٠٧٠٠٦٤٢٤٠٠
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٧٠٣٠٠٧١
٠٧٠٠٦٤٠٧١٤
mohasl.kunar@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺎﻳﻦ ﭘﺎآﻲ و ﺑﺎزﺳﺎزي اوﻣﺮ )(OMAR
ﺟﻨﺖ ﮔﻞ )ﺁﻣﺮ ﺳﺎﺣﻮﯼ(
ﺳﺮﮎ ﭼﻐﺎن )ﭘﻬﻠﻮﯼ ﺗﺎﻧﮏ ﺗﻴﻞ زراﻓﺸﺎن( ،ﮐﺮﻳﺎﻟﻪ ،ﺷﻬﺮاﺳﻌﺪ ﺁﺑﺎد
٠٧٠٠١٦٠٧٠٧
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٠٧٩٨٨٢
cbddmining@gmail.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.omar.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ

آدرس ها و تماس ها

ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  -هﻴﺌﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(UNAMA
اﻳﺎز ﺣﻴﺪرزﯼ )رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ(
ﺳﺎﻻر ﺑﺎغ ،اﺳﻌﺪ ﺁﺑﺎد
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٣٢٠۵
٠٧٠٠٤٧٦٤٣٥
ﺗﻠﻔﻮن
haiderzai@un.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.unama.unmissions.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
اﺑﺮار  -ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻮان ﺑﺨﺸﯽ و ﺗﻔﺮﻳﺢ ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ ﺳﻮاران ﻣﻌﻠﻮل
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن)(AABRAR
زار ﻋﺎم )ﻣﺪﻳﺮ ارزﻳﺎﺑﯽ(
ﺷﻬﺮاﺳﻌﺪ ﺁﺑﺎد
٠٧٧٢١٥٩٤٨٧
ﺗﻠﻔﻮن
aabrar_jalalabad@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.aabrar.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺸﺮﯼ )(IHSAN
اﻧﺠﻨﻴﺮ ﻗﻴﺲ )ﻣﺴﻮول دﻓﺘﺮ ﺳﺎﺣﻮﯼ(
ﻧﻮرﮔﻞ ﺑﺎزار ،ﺷﻬﺮ اﺳﻌﺪ ﺁﺑﺎد
٠٧٠٠٦٠٣٠١٠
ﺗﻠﻔﻮن
ihsan_org@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮاﯼ اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ )(BEA
ﻏﻼم اﷲ وﻗﺎر )ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ دﻓﺘﺮ(
هﺠﺮت ﮐﻠﯽ ﮐﺮﻣﺎر ،ﺷﻬﺮ اﺳﻌﺪ ﺁﺑﺎد
٠٧٥٦٥٢٠٠٢٨
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠۶۴٣۵٩٣
٠٧٠٠٦٤٣٥٩٤
٠٠٨٨٢١٦٥٠٢٦٣٥٣٦
najeebnur@hotmail.com
اﻳﻤﻴﻞ
رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎء و اﻧﻜﺸﺎف دهﺎت )(DRRD
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ )رﺋﻴﺲ(
ﺷﻬﺮ اﺳﻌﺪ ﺁﺑﺎد
٠٧٠٠٣٢٦٦٥٧
ﺗﻠﻔﻮن

ﻟﻐﻤﺎن

اﺑﺮار  -ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻮان ﺑﺨﺸﯽ و ﺗﻔﺮﻳﺢ ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ ﺳﻮاران ﻣﻌﻠﻮل
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AABRAR
ﻋﺰت اﷲ ﺳﻴﺎل )هﻤﺎهﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺳﺎﺣﻮﯼ(
ﺷﻬﺮ ﻣﻬﺘﺮﻻم
٠٧٧٨٥٨٥٤٦٢
ﺗﻠﻔﻮن

اﻳﻤﻴﻞ
وﺑﺴﺎﻳﺖ

azat_sahil@yahoo.com
www.aabrar.org

اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ  -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎﯼ ﺻﺤﯽ ﺑﺮاﯼ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
)(IbnSina-PHPA
ﻗﺎهﺮ )ﺁﻣﺮ ﭘﺮوژﻩ(
ﻗﺮﻏﻪ اﯼ )ﭘﻬﻠﻮﯼ وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻗﺮﻏﻪ اﯼ(
٠٧٠٠٦٢٩١٣٦
ﺗﻠﻔﻮن
d_qahir@yahoo.co
اﻳﻤﻴﻞ
اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺸﺮﯼ )(IHSAN
ﻟﻴﺲ )ﻣﺴﻮول دﻓﺘﺮﺳﺎﺣﻮﯼ(
ﺑﺎزار ﻣﻬﺘﺮﻻم
٠٧٠٠٦٠٣٠٥٠
ﺗﻠﻔﻮن
ihsan_org@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎ و اﻧﻜﺸﺎف دهﺎت )(DRRD
اﻣﻴﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻴﺪار )رﺋﻴﺲ(
ﻣﻬﺘﺮﻻم
٠٧٩٩٢٠٨٩٤٦
ﺗﻠﻔﻮن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ ،واﺣﺪ ادارﯼ وﻻﻳﺘﯽ )(NSP/PMU
اﻧﺠﻨﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ هﻤﺎﻳﻮن اﮐﺴﻴﺮ )ﺁﻣﺮ وﻻﻳﺘﯽ(
ﺷﻬﺮ ﻣﻬﺘﺮﻻم ،ﺳﺮﮎ ﮐﺎرﺗﻪ ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ )ﻧﺰدﻳﮏ ﻗﻠﻌﻪ ﺳﺮاج ﺑﺎغ
٠٧٩٩١٧٨٢٩٤
ﺗﻠﻔﻮن
laghman@nspafghanistan.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.nspafghanistan.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎء و اﻧﻜﺸﺎف دهﺎت )(DRRD
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﺟﺒﺎر ﺧﻴﻞ
ﻣﻬﺘﺮﻻم
٠٧٠٠٦٤٢٤٢٦
ﺗﻠﻔﻮن
Moh.jabarkhel@mrrd.gov.af
اﻳﻤﻴﻞ
رﻳﺎﺳﺖ زراﻋﺖ ،ﺁﺑﻴﺎرﯼ و ﻣﺎﻟﺪارﯼ )(DAIL
ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﻌﻴﻞ داودزﯼ )رﺋﻴﺲ(
ﻣﻬﺘﺮﻻم
٠٧٠٠٦٠٣٩٧٠
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٠٩٩٧۶٩٩
٠٧٩٩٠٥٣٤١٢
ismail_dawlatzai@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
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ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﻜﺸﺎﻓﯽ اﻓﻐﺎان )(ADA
ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﯽ )ﺁﻣﺮ وﻻﻳﺘﯽ(
ﺷﻬﺮ ﻧﻮ ،ﺷﻬﺮ ﻣﻬﺘﺮﻻم ،ﭘﻬﻠﻮﯼ رﻳﺎﺳﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن ،ﻣﻬﺘﺮﻻم
٠٧٩٧٢٦٥١٢٥
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٧٢٨٨۵٢٨۴
ghani68@hotmail.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.ada.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺳﻮﻳﺪن ﺑﺮاﯼ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(SCA
ﮔﻞ اﻋﻈﻢ ﺛﻤﺮ ﺧﻴﻠﯽ )ﻣﺴﻮل ادارﯼ(
ﺁﻏﺎ ﺑﻨﺪﻩ ،ﻗﻠﻌﻪ ﺷﻴﺨﺎﻧﻮ ،ﺳﺮﮎ ﻋﻠﻴﻨﮕﺎر ،ﻣﻬﺘﺮﻻم
٠٧٠٠٦٩٦٨٥١
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٠٣۶۵٢٢
azam.samarkhelay@sca.org.af
اﻳﻤﻴﻞ
www.swedishcommittee.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ

ﻟﻮﮔﺮ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ ،واﺣﺪ ادارﯼ وﻻﻳﺘﯽ )(NSP/PMU
اﻧﺠﻨﻴﺮ ﻇﻔﺮ ﺧﺎن )ﺁﻣﺮ وﻻﻳﺘﯽ(
ﭘﻞ ﻋﻠﻢ )ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻴﺴﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق(
٠٧٩٩٣٧١٠٠٤
ﺗﻠﻔﻮن
logar@nspafghanistan.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.nspafghanistan.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
اﺑﺮار  -ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻮان ﺑﺨﺸﯽ و ﺗﻔﺮﻳﺢ ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ ﺳﻮاران ﻣﻌﻠﻮل
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AABRAR
اﻧﻮراﻟﺤﻖ )هﻢ ﺁهﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺳﺎﺣﻮﯼ(
ﭘﻞ ﻋﻠﻢ
٠٧٧٢٢٧٩٥١٠
ﺗﻠﻔﻮن
anwarulhaq@aabrar.org.af
اﻳﻤﻴﻞ
www.aabrar.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ادارﻩ اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﮐﺸﻮر )(CDU
ﺳﻴﺪ هﻤﺎﻳﻮن
٠٧٨٦٥٠٠٦٢٥
ﺗﻠﻔﻮن
cduafghan@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
cdcafghan@gmail.com
www.cduafghan.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎء و اﻧﻜﺸﺎف دهﺎت )(DRRD
ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﻮر
ﺳﺮﮎ ﭼﻬﻞ ﻣﺘﺮﻩ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ،ﺷﻬﺮ ﻟﻮﮔﺮ
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ﺗﻠﻔﻮن
اﻳﻤﻴﻞ

٠٧٠٠٠٤٧٥٢١
Ghafoor_rrd@yahoo.com

رﻳﺎﺳﺖ زراﻋﺖ ،ﺁﺑﻴﺎرﯼ و ﻣﺎﻟﺪارﯼ )(DAIL
ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻴﺴﯽ ﻣﻮﺳﻮﯼ )رﺋﻴﺲ(
٠٧٩٩٠٤٤١٦٠
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٨٢٩٧٨٧٠
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و ﺗﻌﻠﻴﻤﯽ ﺑﺮاﯼ زﻧﺎن اﻓﻐﺎن )(AWSE
اﻣﻴﻨﻪ
وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺁﻏﻪ
٠٧٩٦١٠٦٧٣٠
ﺗﻠﻔﻮن
awse_g@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.awse.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ادارﻩ ﺧﻴﺮﻳﻪ ﺑﺮاﯼ اﻧﮑﺸﺎف اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(WADAN
ﮔﻞ اﺣﻤﺪ )هﻤﺎهﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪﻩ(
ﻋﻘﺐ ﻣﺎرﮐﻴﺖ ﻟﻮدﻳﻦ ،ﭘﻞ ﻋﻠﻢ
٠٧٩٩٠٥٨٠٧٤
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٨٨٩٩٢٨
inayatniazi2000@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
info@wadan.org
www.wadan.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎء و اﻧﻜﺸﺎف دهﺎت )(DRRD
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ )رﺋﻴﺲ(
ﭘﻞ ﻋﻠﻢ
آﻮرس هﺎﯼ اﺣﻴﺎﯼ ﻃﺒﯽ ﺑﺮاي اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ )(MRCA
ﻓﻘﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﻘﻴﺎر )رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ ﺳﺎﺣﻮﯼ(
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎﻧﻪ واﻟﯽ ،ﭘﻞ ﻋﻠﻢ
٠٧٩٩٨٣٤٥٨٥
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٩٢٩۶۵۶
fkhaliqyar@gmail.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.mrca-asso.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
هﻤﺎهﻨﮕﯽ ﮐﻤﮑﻬﺎ ﺑﺮاﯼ اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ )(CoAR
ﻣﺤﻤﺪ رﺣﻴﻢ وردﮎ )ﺁﻣﺮ ﭘﺮوژﻩ(
ﺳﺮﮎ ) ٣ﻧﺰدﻳﮏ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻣﺤﺒﺲ(
٠٧٧٨٦٤٧٨٤٤
ﺗﻠﻔﻮن
coar_kbl@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.coar.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ

آدرس ها و تماس ها

ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻧﺠﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ )(IRC
ﻧﻮراﷲ )ﺁﻣﺮ ﺳﺎﺣﻮﯼ(
ﺳﺮﮎ ﭼﻮب ﻓﺮوﺷﯽ )ﻧﺮدﻳﮏ دﻓﺘﺮ اﻣﻨﻴﺘﯽ ﭘﻮﻟﻴﺲ(
٠٧٩٣٤٠٠٨٥٣
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٣۴٠٠٨۵٨
٠٧٩٣٤٠٠٨٥٢
Noorulhaq.Saqib@afghanistan.theirc.org
اﻳﻤﻴﻞ
وﺑﺴﺎﻳﺖ

ادارﻩ اﻧﺴﺠﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AIMS
ﺷﺎﮐﺮ ﻣﺠﻴﺪﯼ )ﺁﻣﺮ ﺳﺎﺣﻮﯼ(
رﻳﺎﺳﺖ اﻧﮑﺸﺎف ﺷﻬﺮﯼ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،٠٤روﺷﺎن ﻣﻴﻨﻪ ،ﺳﺮﮎ ﻧﻮ ﺁﺑﺎد
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ۵٩٠۶
٠٧٠٠٦٠٦٨٤٣
ﺗﻠﻔﻮن
shaker.mujaddidi@aims.org.af
اﻳﻤﻴﻞ
www.aims.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ

Karima.Ghafury@afghanistan.theirc.org

www.theIRC.org

ﻧﻨﮕﺮهﺎر

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ ،واﺣﺪ ادارﯼ وﻻﻳﺘﯽ )(NSP/PMU
اﻧﺠﻨﻴﺮ ﺣﺒﻴﺐ اﻟﺮﺣﻤﻦ )ﺁﻣﺮ وﻻﻳﺘﯽ(
ﺳﺮﮎ  ،٣ﭼﻬﺎرراهﯽ ﻣﺮﺳﺘﻮن ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،٣ﻧﻨﮕﺮهﺎرﻧﻨ�ﺮهﺎر
٠٧٠٠٦٤٢٢٧٩
ﺗﻠﻔﻮن
nangarhar@nspafghanistan.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.nspafghanistan.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
دﻓﺘﺮ ﺟﺮﻣﻦ اﮔﺮواآﺸﻦ )وﻟﺖ هﻮﻧﮕﺮ هﻴﻠﻔﻪ(
)(AgroAction GAA
ﺟﻴﻤﺰ ﮐﻴﺮﺗﻴﺲ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
ﻳﮑﺠﺎ ﺑﺎ دﻓﺘﺮ ﺳﺎﺣﻮﯼ اﮐﺒﺮ درﺟﻼل ﺁﺑﺎد ،اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﮐﺎﻣﻪ ،ﺳﺮﮎ ﺷﺮﻗﯽ
٠٧٩٩٨٨٧٧٣٩
ﺗﻠﻔﻮن
james.curtis@welthungerhilfe.de
اﻳﻤﻴﻞ
www.welthungerhilfe.de
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﺁژاﻧﺲ ﺧﺒﺮﯼ ﭘﮋواﮎ )(PAN
ﻋﺒﺪاﻟﻤﻌﻴﺪ هﺎﺷﻤﯽ
٠٧٩٩٥٤١١١٨
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠۵٨۵٨٠٧
hashami_pajhawk@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.pajhwok.com
وﺑﺴﺎﻳﺖ
اﺑﺮار  -ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻮان ﺑﺨﺸﯽ و ﺗﻔﺮﻳﺢ ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ ﺳﻮاران ﻣﻌﻠﻮل
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن)(AABRAR
ﻋﺒﺪاﻟﻨﺼﻴﺮ )ﻣﻌﺎون رﻳﺲ(
ﻧﺰدﻳﮏ دﻓﺘﺮARCS
0700611917
ﺗﻠﻔﻮن
nasir_baryal@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.aabrar.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ

ادارﻩ ﺑﺎزﺳﺎزﯼ دهﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(NPO/RRAA
اﻧﺠﻨﻴﺮ ﺷﺎﻩ وﻟﯽ اﻟﮑﻮزﯼ
ﺧﺎﻧﻪ  ،١٥٨٤ﭼﻬﺎرراهﯽ ﻣﺮﺳﺘﻮن ،ﺳﺮﮎ ﻣﺎرﮐﻴﺖ ﻣﻴﻮﻩ
٠٧٠٠٦٠١٨٥٣
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٨۵۵۴۶٩
٠٧٨٧٢٦٦١٧١
jro_npo@hotmail.com
اﻳﻤﻴﻞ
eng_shah_wali@yahoo.com
ادارﻩ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻤﮑﻬﺎﯼ اﺳﻼﻣﯽ )(ISRA
دﻓﺘﺮ ﺳﺎﺣﻮﯼ اﮐﺒﺮ  ،اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﻣﻮﺗﺮ هﺎﯼ ﮐﺎﻣﻪ ،ﺳﺮﮎ ﺳﻤﺖ ﺷﺮق
www.isra-relief.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ادارﻩ ﺣﻤﺎﻳﻪ اﻃﻔﺎل  -اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن )(SCI
 ، ،ﺟﻼل ﺁﺑﺎد ،ﻧﻨ�ﺮهﺎر
0798454526
ﺗﻠﻔﻮن
isafi@savechildren.org
اﻳﻤﻴﻞ
وﺑﺴﺎﻳﺖ www.savethechildren.org.uk
/www.savechildren.org

ادارﻩ ﺧﻴﺮﻳﻪ ﺑﺮاﯼ اﻧﮑﺸﺎف اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(WADAN
ﺷﻴﺮ ﻋﻠﯽ )ﺁﻣﺮ ﻣﻨﻄﻘﻮﯼ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،١٥١٧ﺳﺮﮎ  ،٣ﻧﺎﺣﻴﻪ  ، ٣ﭘﻬﻠﻮﯼ ﻣﺎرﮐﻴﺖ ﻣﻴﻮﻩ
٠٧٠٠٠٤٥٣١٥
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٨٨٩٩٢٨
inayatniazi2000@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
info@wadan.org
www.wadan.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ادارﻩ هﻤﺂهﻨﮕﯽ ﮐﻤﮏ هﺎﯼ هﻤﮕﺎﻧﯽ اﻓﻐﺎن )(AGHCO
دﻓﺘﺮ ﺳﺎﺣﻮﯼ اﮐﺒﺮ ،اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﻣﻮﺗﺮ هﺎﯼ ﮐﺎﻣﻪ ،ﺳﺮﮎ ﺳﻤﺖ ﺷﺮق
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ادارﻩ هﻤﺎهﻨﮕﯽ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮدوﻟﺘﯽ اﻓﻐﺎﻧﯽ )(ANCB
ﭘﻴﭽﺎ )ﺷﺨﺺ ارﺗﺒﺎﻃﯽ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،١٥١٧ﺳﺮﮎ  ،٣ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻪ ،ﭘﻬﻠﻮﯼ ﻣﺎرﮐﻴﺖ ﻣﻴﻮﻩ
٠٧٩٥٧٨٧٦٣٧
ﺗﻠﻔﻮن
www.ancb.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
اِرﻳﺎ  -ادارﻩ ﺑﺎزﺳﺎزﯼ و ﺗﺤﻔﻆ اﻧﺮژﯼ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AREA
دﻓﺘﺮ ﺳﺎﺣﻮﯼ اﮐﺒﺮ ،اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﻣﻮﺗﺮ هﺎﯼ ﮐﺎﻣﻪ ،ﺳﺮﮎ ﺳﻤﺖ ﺷﺮق
٠٧٧٢٢٧٩٧٨٢
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٧٨٨٢٩٩۶١
montazer_shah@hotmail.com
اﻳﻤﻴﻞ
اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺸﺮﯼ )(IHSAN
ﻋﺼﻤﺖ اﷲ )ﻣﻌﺎون رﺋﻴﺲ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٢ﺣﺼﻪ ) ٣ﻣﻘﺎﺑﻞ داراﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ(
0700600591
ﺗﻠﻔﻮن
0700603050
ihsan_org@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
اﻧﺴﺘﻴﺘﻴﻮت دﻳﻤﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ﻣﻠﯽ دراﻣﻮر ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ )(NDI
ﻣﺤﻤﺪ ﻳ�ﺳﻒ اﻟﮑﻮزﯼ )ﺁﻣﺮ ﺳﺎﺣﻮﯼ(
ﭘﻬﻠﻮﯼ ﻋﻴﺪ ﮔﺎﻩ ،ﻣﺴﺠﺪ زارﻩ ﺳﺎرن وﻟﯽ
٠٧٩٩٣٨٢٥٩٧
ﺗﻠﻔﻮن
ayousof@ndi.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.ndi.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
اﮐﺒﺮ  -ادارﻩ هﻤﺂهﻨﮕﯽ ﮐﻤﮏ هﺎ ﺑﺮاﯼ اﻓﻐﺎن هﺎ
)(ACBAR
)ﺁﻣﺮ ﺳﺎﺣﻮﯼ(
ﭘﻬﻠﻮﯼ دﻓﺘﺮ ،NRCﺧﺎﻧﻪ  ،٣ﺳﺮﮎ  ،٤زون ٤
 ،دوﮐﺎﻧﻬﺎﯼ ﺳﻴﺪ ﮐﻴﻬﺎن
jalmanager@acbar.org
اﻳﻤﻴﻞ
Coordination.jal@acbar.org
www.acbar.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺒﺮآﻠﻮز در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(ATA
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ ﻗﺮﻳﺸﯽ )هﻢ ﺁهﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻃﺒﯽ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،١٣٢٠هﺪﻩ �ﺎرﻧﻮاﻟﯽ ﮐﻬﻨﻪ ،ﺗﻮرﺧﻢ
٠٧٩٩٣٣٥٢٦٠
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣۶٢۶٨٠
٠٧٩٩٣٦٢٦٦٩
hamid_qurishee@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
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ataap@brain.net.pk
ﺑﻨﻴﺎد ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ )(AHF
ﻧﺼﺮاﷲ ﺑﺮﻳﺎﻟﯽ ارﺳﻼﻳﯽ )رﺋﻴﺲ اﺟﺮاﻳﯽ(
ﺳﺮﮎ اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﻣﻮﺗﺮ هﺎﯼ ﮐﺎﻣﻪ )ﻧﺰدﻳﮏ ﭼﻬﺎرراهﯽ ﻣﺨﺎﺑﺮات(
٠٧٠٠٦٠٢١٨٢
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣٢٣٩٣١
abdulhaqfoundation@hotmail.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.abdulhaq.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
داﻧﺸ�ﺎﻩ ﻧﻨﮕﺮهﺎر )(NU
اﻣﺎن اﷲ ﺣﻤﻴﺪزﯼ )رﺋﻴﺲ داﻧﺸﮕﺎﻩ(
٠٧٠٠٦٤٠٤٦٠
ﺗﻠﻔﻮن
ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮاﯼ اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ )(BEA
ﻧﻮرﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﻴﺐ )رﺋﻴﺲ(
ﭘﻞ ﺑﻬﺴﻮد ،ﻧﻬﺮ ﻣﺎﺳﯽ
٠٧٥٦٠٠١٥٠٨
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩۴٩٠١۶٧
٠٧٠٠٢٨٠٦٦٦
najeebnur@hotmail.com
اﻳﻤﻴﻞ
nurista@brain.net.pk
داﮐﺎر  -ﮐﻤﻴﺘﻪ دﻧﻤﺎرﮎ ﺑﺮاﯼ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻓﻐﺎن
)(DACAAR
ﺣﺎﺟﯽ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﻴﻦ )ﺁﻣﺮ وﻻﻳﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺁب و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،١٣٤ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺰل ﺣﺎﺟﯽ ﻇﺎهﺮ ،ﺳﺮﮎ ﺳﻴﺪ ﮐﻴﻬﺎن ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ٤
٠٧٩٩٣٨٢٦٠٦
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩۴۴٧٠۵٣
jalalabad@dacaar.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.dacaar.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
دﻓﺘﺮ ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﺮﻳﻊ ﻧﯽ )(Nye
ﮔﻠﺪاد ﻣﻬﻤﻨﺪ )ﺁﻣﺮ دﻓﺘﺮ(
ﻳﮑﺠﺎ ﺑﺎ رادﻳﻮ ﮐﻠﻴﺪ
٠٧٧٧٠١٤٠٣١
ﺗﻠﻔﻮن
guldad_momand2008@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.nyeexpress.com
وﺑﺴﺎﻳﺖ
دﻓﺘﺮ ﺗﻴﺮي دﻳﺲ هﻮﻣﺲ )(TdH
ﺣﺴﻦ ﺧﺎن )هﻢ ﺁهﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﭘﺮوژﻩ(
ﺗﻮرﺧﻢ

آدرس ها و تماس ها

ﺗﻠﻔﻮن
اﻳﻤﻴﻞ
وﺑﺴﺎﻳﺖ

٠٧٠٠٠٥٣٦١٠
hassan_tdh@yahoo.com
www.tdh.ch

دﻓﺘﺮ ﻣﺼﻮﻧﻴﺘﯽ ﺑﺮاﯼ ارﮔﺎن هﺎﯼ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(ANSO
)دﻓﺘﺮ ﺳﺎﺣﻮﯼ ﺷﺮق(
٠٧٩٩٢٤٨٣٦٢
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٨٧٧٨٠١۴
east@afgnso.org
اﻳﻤﻴﻞ
east2@afgnso.org
www.afgnso.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
دﻓﺘﺮ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮاﯼ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺟﺮم )(UNODC
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﻏﺎﻟﺐ )هﻤﺎهﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪﻩ وﻻﻳﺘﯽ(
ﻣﻨﺰل ﺣﺎﺟﯽ ﺣﻴﺎت اﷲ ،ﺧﺎﻧﻪ  ،١٥٦٤ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،٣ﺳﮑﺘﻮر) ٣ﻧﺰدﻳﮏ
ﻣﺴﺠﺪ ﺣﻀﺮت اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ( ،ﭼﻬﺎرراهﯽ ﻣﺮﺳﺘﻮن
٠٧٩٧٢٢٣٣٤١
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠۶٠۵٠٠٧
٠٠٨٨٢١٦٥٠٢٧٢٤٥٣
mohammad.ghaleb@unodc.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.unodc.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
رادﻳﻮ ﮐﻠﻴﺪ )(Radio Killid
ﺷﻔﻴﻖ هﻤﺪرد )ﺁﻣﺮ(
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﯽ وﻻﻳﺘﯽ ﭘﻮﻟﻴﺲ )ﻋﻘﺐ ﻣﺴﺠﺪ ﻋﻠﯽ ﺧﻴﻞ(
٠٧٠٠٢٣٤٩٨٣
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٧١٠٨٨٨٨٨
s.hamdard@killid.com
اﻳﻤﻴﻞ
n.ayubi@killid.com
www.killid.com
وﺑﺴﺎﻳﺖ
رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎ و اﻧﻜﺸﺎف دهﺎت )(DRRD
اﻧﺠﻴﻨﺮ اﺣﻤﺪ وﻟﯽ )رﺋﻴﺲ(
٠٧٠٠٢٩٢٠٢٦
ﺗﻠﻔﻮن
رﻳﺎﺳﺖ زراﻋﺖ ،ﺁﺑﻴﺎرﯼ و ﻣﺎﻟﺪارﯼ )(DAIL
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺻﺎﻓﯽ )رﺋﻴﺲ(
٠٧٩٩٣٩٥٤٦٥
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٧٨٣۵۶۴٩٠
٠٧٠٠٦٢٥٢٤٩
h_safi1@hotmail.com
اﻳﻤﻴﻞ

ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AHRO
اﻧﺠﻨﻴﺮ ﻣﻨﻴﺮ )ﺁﻣﺮ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٧١٦ﺳﺮﮎ  ،٢ﺣﺼﻪ  ،٢ﻧﺎﺣﻴﻪ ٤
٠٧٨٨٨٨٦٩٦٠
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٧٢٩١۶٣۵٣
ahro.ngr@gmail.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.ahro.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮراﮎ و زراﻋﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )(FAO
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺁﺻﻔﯽ )ﻣﺪﻳﺮ(
اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻮﺗﺮ هﺎﯼ ﺗﻮرﺧﻢ )ﻧﺰدﻳﮏ ﻟﻴﺴﻪ ﻋﺎﻟﯽ زراﻋﺖ(
٠٧٠٠٦١٣٨٦٨
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٨۴١٠۵٧٢
٠٠٨٨٢١٦٤٣٣٣٩٣٦٤
khushal.asifi@fao.org
اﻳﻤﻴﻞ
FAOAF-Jalalabad@fao.org
www.fao.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺤﯽ ﺟﻬﺎن )(UNWHO
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﺎن زﻣﺎن )ﻣﺪﻳﺮ(
ﻟﻮﯼ �ﺎرﻧﻮاﻟﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ )ﻧﺰدﻳﮏ دﻓﺘﺮ ﻳﻮﻧﺴﻒ(
٠٧٠٠٢٥٢٦٥٢
ﺗﻠﻔﻮن
Zamank@afg.emro.who.int
اﻳﻤﻴﻞ
www.emro.who.int/Afghanistan
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺤﯽ هﻴﻠﺖ ﻧﺖ  -ﺗﯽ ﭘﯽ او )(HealthNet-TPO
ﻋﺒﺪاﻟﺨﻠﻴﻞ ﮐﺎﻣﻮﯼ )ﻣﺴﻮل ارﺷﺪ ادارﯼ ﺳﺎﺣﻮﯼ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٣ﻋﻘﺐ ﻣﺴﺠﺪ ﻋﻴﺪﮔﺎﻩ ﺟﺪﻳﺪ )ﻧﺰدﻳﮏ دﻓﺘﺮ ﻳﻮﻧﺴﻒ( ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ٤
٠٧٨٩٨٨٠٤٩١
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧۵۶٠٠٢۶۴٨
khalil@healthnettpoaf.org
اﻳﻤﻴﻞ
jal.security@healthnettpoaf.org
www.healthnettpo.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن هﻤﮑﺎرﯼ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺻﺤﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AHSAO
ﺑﺎغ اﻣﻴﺮ ﺷﻬﻴﺪ
٠٠٩٢٣٠٠٩٥٩٦٦٢٩
ﺗﻠﻔﻮن
soorgull@hotmail.com
اﻳﻤﻴﻞ
ﺷﺒﮑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ )(CSHRN
ﻧﻌﻤﺖ اﷲ هﻤﺪرد )هﻤﺎهﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪﻩ(
٠٧٠٠٦٢٠٩٧٦
ﺗﻠﻔﻮن
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اﻳﻤﻴﻞ
وﺑﺴﺎﻳﺖ

Niamat.h@hotmail.com
www.cshrn.af

ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ هﺎي ﺻﻠﻴﺐ ﺳﺮخ وهﻼل اﺣﻤﺮ
)(IFRC
اﻓﺘﺨﺎر اﺣﻤﺪ )ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ دﻓﺘﺮ(
ﻣﺤﻮﻃﻪ دﻓﺘﺮ) ARCSﻣﻘﺎﺑﻞ رﻳﺎﺳﺖ ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﻪ(
٠٧٠٠٦٠٣٥٧٤
ﺗﻠﻔﻮن
www.arcs.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
آﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AIHRC
رﻓﻴﻊ اﷲ ﺑﻴﺪار )ﺁﻣﺮ ﻣﻨﻄﻘﻮﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(
ﭼﻬﺎرراهﯽ ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﻪ ،ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺎﺑﺮﻳﺎن
٠٧٩٩٣٩٤٢٨٤
ﺗﻠﻔﻮن
dr.bidar@aihrc.org.af
اﻳﻤﻴﻞ
aihrc.jalalabad@gmail.com
www.aihrc.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
آﻤﻴﺸﻨﻴﺮﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻣﻮر ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﺎن
)(UNHCR
ﺟﻮس اﺑﻴﺮا ﺑﻠﻠﻴﺰا )رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ ﺳﺎﺣﻨﯽ(
ﻋﻘﺐ رﻳﺎﺳﺖ MOPH
٠٠٤٠٢٢٧٣٩٧٥٠٨
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠۶١١۶٣١
٠٠٨٨٢١٦٥١١٢١٦٣٩
٠٠٤١٢٢٧٣٩٧٥٠٩
ﻓﮑﺲ
belleza@unhcr.org
اﻳﻤﻴﻞ
AFGJA@unhcr.org
www.unhcr.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ

ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻌﻠﻴﻤﯽ زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AWEC
ذﮐﻴﻪ ﮐﺎﮐﺮ )ﺁﻣﺮ ﭘﺮوژﻩ(
٠٧٠٨٨٤١٥٢١
ﺗﻠﻔﻮن
jalalabad@awec.info
اﻳﻤﻴﻞ
www.awec.info
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻓﺮاﻳﻦ )(AFRANE
ﺳﺒﺴﺘﻴﺎن رودس )ﺁﻣﺮ ﭘ�وژﻩ(
ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﺮﮐﺰ اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ زﻧﺎن اﻓﻐﺎن ،ﭼﻬﺎرراهﯽ ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﻪ
٠٧٩٩٠٠١٦٩٥
ﺗﻠﻔﻮن
afrane.jalalabad@gmail.com
اﻳﻤﻴﻞ
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وﺑﺴﺎﻳﺖ

www.afrane.asso.fr

ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻣﺪاد ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ )(RI
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻌﻴﻢ ﺷﻴﻨﻮارﯼ )هﻤﺎهﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﻻﻳﺘﯽ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،۶ﺳﺮﮎ ﺣﻀﺮﺗﻬﺎ )ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﻨﺰل ﺣﺎﺟﯽ ﺟﻤﺎل ﻗﺪﻳﺮ(
٠٧٧٧٠١١٣٥٧
ﺗﻠﻔﻮن
naeem.shinwari@ri.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.ri.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﻜﺸﺎﻓﯽ اﻓﻐﺎان )(ADA
اﺣﺴﺎن اﷲ ﺷﻴﻨﻮارﯼ )رﺋﻴﺲ ﺳﺎﺣﻮﯼ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٨٤٧ﺳﺮﮎ  ،٥ﺣﺼﻪ  ٢ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،٤رﻳﮕﯽ ﺷﻬﺎﻣﺖ ﺧﺎن ،ﻣﻨﺰل
ﻓﻀﻞ ﺣﻖ ﻣﺠﺎهﺪ )ﻋﻘﺐ ﻋﻠﯽ ﺑﺎ ﺑﺎ ﻟﻤﺘﺪ(
٠٧٩٩٧٢٢٤٠١
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠۶٠٨٩۵۵
٠٧٨٦٠٩٩٧٧٧
ada.nangarhar@ada.org.af
اﻳﻤﻴﻞ
www.ada.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺎن اﻓﻐﺎن )(AWWD
ﺟﻤﻴﻠﻪ اﮐﺒﺮزﯼ )رﺋﻴﺲ اﺟﺮاﻳﯽ(
ﺳﺮﮎ  ،١ﭼﻬﺎر راهﯽ ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﻪ ،ﻋﻠﯽ ﺧﻴﻞ
٠٧٠٠٦٣٤٠٥٤
ﺗﻠﻔﻮن
awwd_jalalabad@hotmail.com
اﻳﻤﻴﻞ
awwd@brain.net.pk
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺮﺳﯽ ﮐﺎرﭘﺲ )(MC
رﺣﻤﺖ اﷲ راﺳﺦ )ﻣﻌﺎون ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ ،ﺁﻣﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(
٠٧٩٣٥٠٥٨٥٠
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٣٠۵٠۴١
rkakar@af.mercycorps.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.mercycorps.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻬﺪاب ﮔﺬارﯼ اﻣﻴﺪ هﺎﯼ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ )(IFHOPE
ﺟﻢ د ﺑﺮﻳﻠﯽ )رﺋﻴﺲ اﺟﺮاﻳﯽ(
ﺑﻼ ﮎ  ،٧ﺳﺮﮎ ﮐﺎﺑﻞ  -ﺗﻮرﺧﻢ
٠٧٠٠٦٠٥٧٠٥
ﺗﻠﻔﻮن
jim@ifhope.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.ifhope.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺎزﺳﺎزﯼ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(SSRA
داﮐﺘﺮ ﮐﻨﺸﮑﺎ )رﺋﻴﺲ(
اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﻣﻮﺗﺮ هﺎﯼ ﭼﭙﺮهﺎر)ﻋﻘﺐ ﻟﻴﺴﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻴﺎ ﻋﻤﺮ(

آدرس ها و تماس ها

ﺗﻠﻔﻮن
اﻳﻤﻴﻞ

٠٧٠٠٦٠٠٧٢٩
٠٧٠٠۶٢۵٩٧٠
ssra_afg@yahoo.com

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺳﺮف ،ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺮﺑﻴﻮﯼ و اﺿﻄﺮارﯼ )(SERVE
دﻓﺘﺮ ﺳﺎﺣﻮﯼ اﮐﺒﺮ ،اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﻣﻮﺗﺮ هﺎﯼ ﮐﺎﻣﻪ ،ﺳﺮﮎ ﺳﻤﺖ ﺷﺮق
٠٧٩٩٦٥٣٠١٥
ﺗﻠﻔﻮن
director@serveafghanistan.org
اﻳﻤﻴﻞ
info@serveafghanistan.org
www.serveafghanistan.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺎﻳﻦ ﭘﺎآﯽ و ﺑﺎزﺳﺎزﯼ اوﻣﺮ )(OMAR
اﻧﺠﻨﻴﺮ ﺑﺴﻢ اﷲ )ﺁﻣﺮ ﺳﺎﺣﻮﯼ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،١ﺳﺮﮎ ) ٣ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﭼﭙﺮهﺎر(
٠٧٩٩٣١٢٩٤٨
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٨۶۴٨۵٨٨٠
٠٧٩٩٣٠٧٨٣٤
omar.jalalabad@gmail.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.omar.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺎﻳﻦ ﭘﺎﮐﯽ ام ،دﯼ ،ﺳﯽ )(MDC
ﺧﺪاﯼ ﻧﻈﺮ ﺷﻴﻨﻮارﯼ )ﻣﺪﻳﺮ ﺳﺎﺣﻮﯼ(
ﺷﺎﻧﺰدﻩ ﻓﺎﻣﻴﻠﯽ ،وارد ﻧﻤﺒﺮ ٠٤
٠٧٨٨٨٨١٣٤٥
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٨٨٨٨١٣٢۴
٠٧٨٨٨٨٠١٥٠
khudainazarsheenwari@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.mdcafghan.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺪﻳﺮا )(MADERA
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﺘﺎرزﯼ )ﻣﻌﺎون رﺋﻴﺲ ﻏﻤﻠﻴﺎﺗﯽ ﺷﺮق(
ﻧﺰدﻳﮏ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﻪ )ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺻﻠﻴﺐ ﺳﺮخ( ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ٣
٠٧٠٠٦١٣٠٢٥
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٧۴٢۵۴٠۵
٠٧٠٠٦٠١٥٩١
٠٠٨٨٢١٦٨٤٤٤٣٢٨
deputyops.east@madera-afgha.org
اﻳﻤﻴﻞ
head.hr@madera-afgha.org
www.madera-asso.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪء ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن -ﻣﺠﻤﺎ)(ACSFO
ﻋﻈﻴﻢ ﻣﺴﻠﻤﯽ )ﺁﻣﺮ ﺳﺎﺣﻮﯼ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،٣٢١ﺳﺮﮎ ﺑﺎﺑﺮﻳﺎن ،ﭼﻬﺎرراهﯽ ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﻪ
٠٧٩٣٥٥٩٤٢٦
ﺗﻠﻔﻮن
info@acsf.af
اﻳﻤﻴﻞ
nangarhar@acsf.af
www.acsf.af/www.acsf-rc.com
وﺑﺴﺎﻳﺖ
هﻴﺌﺖ ﺻﺤﯽ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ )(IMC
ﺗﮑﻠﯽ ﺳﺴﺎﺑﯽ )هﻤﺎهﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﭘﺮوژﻩ(
ﺳﮑﺘﻮر ﭼﻬﺎر )ﻋﻘﺐ دﻓﺘﺮ �ﺎرﻧﻮاﻟﯽ( ،اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﻮرﺧﻢ
٠٧٩٨٢٤٦٢٣٠
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٨۵۵١٣٣۶۴
tsesabe@internationalmedicalcorps.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.internationalmedicalcorps.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
هﻴﺌﺖ ﻧﺎروﯼ ﺑﺮاﯼ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ )(NRC
ﻣﺎرﮎ ﻧﺎﮔﻞ )ﺁﻣﺮ ﺳﺎﺣﻮﯼ(
رﻳﮕﯽ ﺷﺎﻩ ﻣﺮد ﺧﺎن ،زون ،٤ﺳﺮﮎ  ،٤دوﮐﺎﻧﻬﺎﯼ ﺳﻴﺪ ﮐﻴﻬﺎن
٠٧٩٧١٣٢٧٢٨
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠١٨١۶۵۶
٠٧٠٠٠٣٠٤٢٢
٠٠٨٨٢١٦٥٠٢٦٩٠١٤
eam@nrcafpk.org
اﻳﻤﻴﻞ
shelter.pc3@nrcafpk.org
www.nrc.no
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﮐﻤﻴﺘﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ روﺳﺘﺎﺋﯽ ﺑﻨﮕﻠﻪ دﻳﺶ )(BRAC
ﻣﺤﻤﺪ اﻣﻴﻦ اﻻﺳﻼم )اﻣﺮ ﭘﺮوژﻩ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٢٠ﺳﺮﮎ  ،٢ﺳﺮﮎ ﺣﺎﺟﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺪﻳﺮ
٠٧٠٠٢٩٠٧٤٩
ﺗﻠﻔﻮن
aminul1967@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
salimbep@yahoo.com
www.bracafg.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺳﻮﻳﺪن ﺑﺮاﯼ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(SCA
ﻧﺠﻴﺐ اﷲ )ﻣﺴﻮل ادارﯼ(
ﺳﺮﮎ �ﺎرﻧﻮاﻟﯽ ﮐﻬﻨﻪ ،ﻧﺮدﻳﮏ ﻣﺴﺠﺪ دﻓﺘﺮ ﻳﻮﻧﺴﻒ
٠٧٩٧٠٦٩١٦٩
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٨۶۴٠۴۵
٠٧٠٠٢٦٣٢٨٣
٠٠٨٨٢١٦٥٤٢٥٠٢٩٣
najeebullah@sca.org.af
اﻳﻤﻴﻞ
www.swedishcommittee.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
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ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻧﺠﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ )(IRC
ﻧﺠﻴﺐ اﷲ رﺣﻤﺎﻧﯽ )ﺁﻣﺮ ﺳﺎﺣﻮﯼ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،١ﺳﺮﮎ ﻓﻀﻞ اﻟﺤﻖ ﻣﺠﺎهﺪ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،٤درﻣﺴﺎل ﺟﺪﻳﺪ
٠٧٩٣٤٠٠٩٠٩
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٨۶٨۵١۴٩۶
najeeb.rahmani@afghanistan.theirc.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.theIRC.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﮐﻤﻴﺘﻪ ﮐﻤﮏ و ﺑﺎزﺳﺎزﯼ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(CRAA
اﻧﺠﻨﻴﺮ ﺳﺒﺤﺎن اﷲ ﺷﺎهﺰادﻩ )ﺷﺨﺺ ارﺗﺒﺎﻃﯽ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٦ﺳﺮﮎ  ،٢ﺣﺼﻪ  ،١ﭼﺸﻤﻪ ﺧﺎﻧﺠﯽ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ  ،٧٨۵داﻧﺸﮑﺎﻩ ﮐﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٣٢٢٤٩٣
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠۶٨۶٩۵١
٠٠٨٨٢١٦٨٩٨٠٢٣٢٠
sancraa@brain.net.pk
اﻳﻤﻴﻞ
sanashefa@hotmal.com
www.craausa.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺻﻼﺣﺎت ادارﯼ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻠﮑﯽ )(IARCSC
ﻧﻔﻴﺴﻪ ﻣﻨﺼﻒ )رﺋﻴﺲ(
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ اردو ،ﭘﻬﻠﻮﯼ ﮐﻮﻧﺴﻠﮕﺮﯼ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
٠٧٠٧٠٣٠١٣٣
ﺗﻠﻔﻮن
www.iarcsc.gov.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  -هﻴﺌﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(UNAMA
ﻧﺎهﻴﺪ اﺑﺎ ﮐﺎر )رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ(
دﻓﺘﺮ ﮐﻬﻨﻪ واﻟﯽ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٣٢٠۵
٠٧٠٠١٨٢٧٣٠
ﺗﻠﻔﻮن
abuakar@un.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.unama.unmissions.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻳﻮﻧﺴﻒ  -ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻃﻔﺎل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ
)(UNICEF
٠٧٩٨٥٠٧٤٦٧
ﺗﻠﻔﻮن
jalalabad@unicef.org
اﻳﻤﻴﻞ
Kabul@unicef.org
www.unicef.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
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ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ ،واﺣﺪ ادارﯼ وﻻﻳﺘﯽ )(NSP/PMU
ﻋﻴﺴﯽ وﺣﺪت )ﺁﻣﺮ وﻻﻳﺘﯽ(
ﻗﺮﻳﻪ ﭘﺎﺷﺎﮐﯽ ،ﭘﺎرون ،ﺷﻬﺮ ﻧﻮرﺳﺘﺎن
٠٧٠٠٨١٢٨٥٥
ﺗﻠﻔﻮن
noristan@nspafghanistan.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.nspafghanistan.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮاﯼ اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ )(BEA
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ )ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ دﻓﺘﺮ(
ﺑﺎزار ﻋﻤﻮﻣﯽ واﻧﺖ ،وﻟﺴﻮاﻟﯽ واﻧﺖ ،ﺷﻬﺮﻧﻮرﺳﺘﺎن
nuristan@brain.net.pk
اﻳﻤﻴﻞ
رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎ و اﻧﻜﺸﺎف دهﺎت )(DRRD
اﻧﺠﻴﻨﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق )رﺋﻴﺲ(
ﺷﻬﺮ ﻧﻮرﺳﺘﺎن
٠٧٠٠٠٨٥٧٢٠
ﺗﻠﻔﻮن
رﻳﺎﺳﺖ زراﻋﺖ ،ﺁﺑﻴﺎرﯼ و ﻣﺎﻟﺪارﯼ )(DAIL
)ﺁﻣﺮ ﭘﻼن(
ﺷﻬﺮ ﻧﻮرﺳﺘﺎن
٠٧٩٦٩١٦٦٨١
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩۵۴٢٣۵١٨

ﻧﻴﻤﺮوز

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ ،واﺣﺪ ادارﯼ وﻻﻳﺘﯽ )(NSP/PMU
اﻧﺠﻨﻴﺮ ﺧﻠﻴﻞ ﺑﻬﺎدرﯼ )ﺁﻣﺮ وﻻﻳﺘﯽ(
ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮزرﻧﺞ ،ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺣﺎﺟﯽ ﻧﻔﺲ ﺧﺎن ،ﭼﻬﺎرراهﯽ ﺣﺎﺟﯽ ﺑﺮﮐﺖ
٠٧٩٩٤٧٩٦٠٣
ﺗﻠﻔﻮن
nimroz@nspafghanistan.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.nspafghanistan.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎء و اﻧﻜﺸﺎف دهﺎت )(DRRD
ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺮﺣﻤﻦ
ﻧﺰدﻳﮏ دﻓﺘﺮ زراﻋﺖ ،ﺷﻬﺮ ﻧﻴﻤﺮوز
٠٧٩٥٧٧٤٤٢١
ﺗﻠﻔﻮن
Rrd_nimroz@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
رﻳﺎﺳﺖ زراﻋﺖ ،ﺁﺑﻴﺎرﯼ و ﻣﺎﻟﺪارﯼ )(DAIL
ﻣﺤﻤﺪ اﮐﺒﺮ ﺷﺮﻳﻔﯽ )رﺋﻴﺲ(
٠٧٩٩٥٩٨١٣١
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩۶۵٩۶٠٨

آدرس ها و تماس ها

آﻤﻴﺸﻨﻴﺮﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻣﻮر ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﺎن
)(UNHCR
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻌﻴﻢ ﺧﺎن )ﻣﻌﺎون ﺳﺎﺣﻮﯼ(
٠٧٥٣٥٢٠٩٨٤
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩۶۵٣۶٩۵
٠٠٨٨٢١٦٥١١٢٢٣٩٧
NAEEM@unhcr.org
اﻳﻤﻴﻞ
AFGZA@unhcr.org
www.unhcr.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻣﺪاد ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ )(RI
اﻣﺎن اﷲ )ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ دﻓﺘﺮ(
٠٧٩٩٨٩٠٥٤٦
ﺗﻠﻔﻮن
engaman.nimroz@gmail.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.ri.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﮐﻤﻴﺘﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ روﺳﺘﺎﺋﯽ ﺑﻨﮕﻠﻪ دﻳﺶ )(BRAC
اﻧﺲ اﻟﺤﻖ رﺣﻴﻤﯽ )ﺁﻣﺮ ﭘﺮوژﻩ(
ﺳﺮﮎ  ،٣اﻳﻮ داود ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﯽ
٠٧٩٧٦١٨٩٢٥
ﺗﻠﻔﻮن
malam_bd07@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.bracafg.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻳﻮﻧﺴﻒ  -ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻃﻔﺎل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ
)(UNICEF
٠٧٩٨٥٠٧٥٨٨
ﺗﻠﻔﻮن
kabul@unicef.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.unicef.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎ و اﻧﻜﺸﺎف دهﺎت )(DRRD
ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺮﺣﻤﻦ )رﺋﻴﺲ(
٠٧٩٩٤٨٩٧٠٢
ﺗﻠﻔﻮن
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  -هﻴﺌﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(UNAMA
ﺣﻀﺮت ﺻﺪﻳﻖ اﻣﻴﻦ )ﻣﻌﺎون رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ(
ﺳﺮﮎ  ٢اﺑﻮ داود ﺳﺠﺴﺘﺎﻧﯽ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٣٢٠۵
٠٧٩٩٧٢٥٥٧٩
ﺗﻠﻔﻮن
aminh@un.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.unama.unmissions.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ

هﺮات

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ ،واﺣﺪ ادارﯼ وﻻﻳﺘﯽ )(NSP/PMU
اﻧﺠﻨﻴﺮ ﻋﺘﻴﻖ اﷲ ﺳﺮوش )ﺁﻣﺮ وﻻﻳﺘﯽ(
ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،٥ﭼﻬﺎرراهﯽ ﺷﺎرواﻟﯽ ،ﻧﺰدﻳﮏ ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮ
٠٧٩٩٧٧٥٣٦٥
ﺗﻠﻔﻮن
herat@nspafghanistan.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.nspafghanistan.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﺁژاﻧﺲ ﺧﺒﺮﯼ ﭘﮋواﮎ )(PAN
اﺣﻤﺪ ﻗﺮﻳﺸﯽ
٠٧٩٩٢٤١١٢٨
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٨١٩٨۶٣۴
quraishi1979@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.pajhwok.com
وﺑﺴﺎﻳﺖ
اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ  -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎﯼ ﺻﺤﯽ ﺑﺮاﯼ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
)(IbnSina-PHPA
ﺗﻤﻨﺎ )ﺁﻣﺮ ﭘﺮوژﻩ(
دﻓﺘﺮ اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ
٠٧٩٩٢٢٤٧٥٥
ﺗﻠﻔﻮن
ibnsinaherat@googlemail.com
اﻳﻤﻴﻞ
ادارﻩ ﺑﺎزﺳﺎزﯼ دهﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(NPO/RRAA
ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﮑﻴﻢ )اﻣﺮ ﺳﺎﺣﻮﯼ(
ﺟﺎدﻩ ﺑﻼﮎ هﺎﯼ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﯽ )ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻣﻴﻨﻬﺎﯼ زراﻋﺘﯽ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﯽ(
٠٧٠٠٦٠١٨٥٣
ﺗﻠﻔﻮن
٠۴٠۴۴١٩۵۶
٠٤٠٤٤١٩٥٦
rraawest@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
s_abdulhakum@yahoo.com
ادارﻩ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻤﮑﻬﺎﯼ اﺳﻼﻣﯽ )(ISRA
ﻧﺠﻴﺐ )ﺷﺨﺺ ارﺗﺒﺎﻃﯽ(
دﻓﺘﺮ ﺳﺎﺣﻮﯼ اﮐﺒﺮ ،ﺳﺮﮎ ﺑﺎغ ﺁزادﯼ )ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪ ﺳﺎﺑﻖ
(UNUCA
www.isra-relief.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
اِرﻳﺎ  -ادارﻩ ﺑﺎزﺳﺎزﯼ و ﺗﺤﻔﻆ اﻧﺮژﯼ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AREA
ﻋﺒﺪ اﻟﺮﻗﻴﺐ )رﺋﻴﺲ ﻣﻨﻄﻘﻮﯼ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٨١٨۴٨ﺟﺎدﻩ ﻣﺨﺎﺑﺮات ،ﭘﻨﺞ راهﯽ ،ﺁب ﭘﺨﺶ ،ﺑﺎد ﻣﺮﻏﺎن
٠٧٩٧١٨٢٩٦٠
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠۴٠٨٠۶۴
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اﻳﻤﻴﻞ

herat_area@yahoo.com
ghafarrashad@yahoo.com

ﺣﺎﮐﺎ -اﻣﺪاد اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮاي زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(HAWCA
ﺳﻴﻠﯽ ﻏﻔﺎز )رﻳﺲ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٢ﺳﺮﮎ  ،٢ﻏﺮب ﻣﺤﺒﺲ ،ﭼﻬﺎرراهﯽ ﻣﺤﺒﺲ
٠٧٠٦٦٦٢٣٢٧
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩۴٩٠۶٧۴
٠٧٩٩٨٧٨٧٦٦
sghaffar@hawca.org
اﻳﻤﻴﻞ
hawca@hawca.org
www.hawca.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
اﻧﺘﺮﺳﺎس  -ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻤﮏ هﺎﯼ ﺑﺸﺮﯼ )(INTERSOS
ﻣﻮج ﮐﻮﮐﭽﻪ )ﺁﻣﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(
ﺑﺎغ ﺁزادﯼ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻴﺴﻪ اﻧﻘﻼب ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ١
٠٧٩٥٨٢٩٢٦٨
ﺗﻠﻔﻮن
heart.afghanistan@intersos.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.intersos.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
اﻧﺴﺘﻴﺘﻮت ﺁﻣﻮزﺷﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AIL
ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺤﻖ راوﮎ )ﺷﺨﺺ ارﺗﺒﺎﻃﯽ(
ﺳﺮﮎ ﭘﺎرﮎ ﻣﻠﺖ ،ﻏﺮب دﻓﺘﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )ﻋﻘﺐ دﻓﺘﺮ
ﺟﻠﺐ و ﺟﺬب اردوﯼ ﻣﻠﯽ(
٠٧٠٠٢٨٤٣٢٦
ﺗﻠﻔﻮن
ail.herat@gmail.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.creatinghope.org/aboutail
وﺑﺴﺎﻳﺖ
اﻧﺴﺘﻴﺘﻴﻮت دﻳﻤﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ﻣﻠﯽ دراﻣﻮر ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ )(NDI
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺻﻤﻴﻢ )ﺁﻣﺮﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(
ﭼﻬﺎرراهﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺁب ،ﺟﺎدﻩ ﻋﺎرف ﺧﺎن ﺑﺎرﮐﺰﯼ ،ﺳﺮﮎ ) ٢ﻃﺮف
راﺳﺖ(
٠٧٩٩٢٠٥٦١٨
ﺗﻠﻔﻮن
٠٠٨٨٢١٦٨٤٤٠٠٠٢٩
asamim@ndi.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.ndi.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
اﮐﺒﺮ  -ادارﻩ هﻤﺂهﻨﮕﯽ ﮐﻤﮏ هﺎ ﺑﺮاﯼ اﻓﻐﺎن هﺎ )(ACBAR
)ﺁﻣﺮ ﺳﺎﺣﻮﯼ(
ﭘﻬﻠﻮﯼ دﻓﺘﺮ ،UNHCRﺁﺧﺮ ﺳﺮﮎ ﻣﺠﻴﺪﯼ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ٦
niazi@acbar.org
اﻳﻤﻴﻞ
acbarhrt@acbar.org
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وﺑﺴﺎﻳﺖ

www.acbar.org

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﮑﺎن ﺑﺸﺮ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ -هﺒﻴﺘﺎت )(UN-Habitat
ﺳﻴﺪ ﺳﻌﺪاﷲ وهﺎب )ﺁﻣﺮ وﻻﻳﺘﯽ(
ﺑﺎد ﻣﺮﻏﺎن،ﺳﺮﮎ  ٢ﺣﻀﺮت ﺑﻼل
٠٧٩٩٤١٦٢٣٧
ﺗﻠﻔﻮن
٠۴٠٢٢۶٠٩٠
habitat_hrt@hotmail.com
اﻳﻤﻴﻞ
wahab@unhabitat-afg.org
www.unhabitat-afg.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
داﻧﺸﮕﺎﻩ هﺮات )(HU
داﮐﺘﺮ ﻧﻌﻴﻢ اﺳﺪ )رﺋﻴﺲ داﻧﺸﮕﺎﻩ(
٠٧٩٩۵۶۶١۶٨
ﺗﻠﻔﻮن
www.hu.edu.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
داﮐﺎر  -ﮐﻤﻴﺘﻪ دﻧﻤﺎرﮎ ﺑﺮاﯼ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻓﻐﺎن
)(DACAAR
ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﮐﻴﻬﺎﻧﯽ )ﺁﻣﺮ ﺳﺎﺣﻮﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﮑﺸﺎف روﺳﺘﺎﻳﯽ(
ﻧﺰدﻳﮏ ﭘﻮﺳﺘﻪ اول ﺗﻼﺷﯽ
٠٧٩٧٩٨٧٠٤٩
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣۴۵۵٩۶
kiani@dacaar.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.dacaar.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
دﻓﺘﺮ ﺁﺷﻴﺎﻧﻪ )(ASCHIANA
ﻧﻌﻴﻢ ﺑﻬﺮﻩ )هﻢ ﺁهﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪﻩ(
ﺟﺎدﻩ ﻣﺨﺎﺑﺮات ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ٣
٠٧٩٩٢٠٨٤١١
ﺗﻠﻔﻮن
Naimbahra_as@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.aschaina.com
وﺑﺴﺎﻳﺖ
دﻓﺘﺮ ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﺮﻳﻊ ﻧﯽ )(Nye
ﺳﻴﺪ ﺗﻮاب )ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ دﻓﺘﺮ(
ﺳﺮﮎ ﻣﺨﺎﺑﺮات ،ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺷﻐﺎﻟﻬﺎ ،ﻳﮑﺠﺎ ﺑﺎ رادﻳﻮ ﮐﻠﻴﺪ
٠٧٧٣٣٣٣٦٢٣
ﺗﻠﻔﻮن
kamalnaser_2006@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.nyeexpress.com
وﺑﺴﺎﻳﺖ
دﻓﺘﺮ ﻣﺼﻮﻧﻴﺘﯽ ﺑﺮاﯼ ارﮔﺎن هﺎﯼ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(ANSO
)دﻓﺘﺮ ﺳﺎﺣﻮﯼ ﻏﺮﺑﯽ(
٠٧٩٩٣٢٢١٩٢
ﺗﻠﻔﻮن

آدرس ها و تماس ها

اﻳﻤﻴﻞ
وﺑﺴﺎﻳﺖ

٠٧٠٧۴٧۴١٣۵
west@afgnso.org
west2@afgnso.org
www.afgnso.org

دﻓﺘﺮ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮاﯼ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺟﺮم )(UNODC
اﻟﻄﺎف ﺣﺴﻴﻦ ﺟﻮﻳﺎ )هﻤﺎهﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪﻩ وﻻﻳﺘﯽ(
ﻣﺤﻮﻃﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ) ،(HMACﭘﺸﺘﻮن ﭘﻞ
٠٧٩٩٢٢٦٤٣٤
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٧٩٨٧١۶٠
٠٧٩٨٢٩٣٧٩٩
Altaf-hussain.joya@unodc.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.unodc.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
رادﻳﻮ ﮐﻠﻴﺪ )(Radio Killid
رﺿﺎ هﺎﺷﻤﯽ )ﺁﻣﺮ(
ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،٣ﺑﺎد ﻣﺮﻏﺎن ،ﺑﺎﻏﭽﻪ ﮔﻠﻬﺎ )ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم رﺿﺎ(
٠٧٧١٠٨٨٨٨٨
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٨۶٠٨٢١٨٢
m.reza@tkg.af
اﻳﻤﻴﻞ
n.ayubi@killid.com
www.killid.com
وﺑﺴﺎﻳﺖ
رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎء و اﻧﻜﺸﺎف دهﺎت )(DRRD
ﺁﻗﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺪﻳﻘﯽ )رﺋﻴﺲ(
داﺧﻞ ﺑﺎغ وﻻﻳﺖ
٠٧٠٠٤٠١٠٧١
ﺗﻠﻔﻮن
Aqa_mohamad@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ

رﻳﺎﺳﺖ زراﻋﺖ ،ﺁﺑﻴﺎرﯼ و ﻣﺎﻟﺪارﯼ )(DAIL
ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﻌﻴﻞ )رﺋﻴﺲ(
٠٧٠٠٤٠٣١٠٥
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٢٢٠٢٨٧
٠٧٩٩٥٤٤٠٠٨
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AHRO
اﻣﺮ اﻟﺤﻖ اﻳﻮﺑﯽ
ﭼﻬﺎرراهﯽ ﺣﺎﺟﯽ ﻳﻌﻘﻮب )ﭘﻬﻠﻮﯼ ﺗﺎﻻر اﻟﻤﺎس( ،ﻣﻨﺰل ﭼﻬﺎرم
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮادران
٠٧٠٣١٨٨٥٠٦
ﺗﻠﻔﻮن
ayubyamen@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ

وﺑﺴﺎﻳﺖ

www.ahro.af

ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮراﮎ و زراﻋﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )(FAO
ﻧﺒﯽ ﮔﻞ )ﻣﺪﻳﺮ(
ﺳﺮﮎ وﻻﻳﺖ ،رﻳﺎﺳﺖ زراﻋﺖ
٠٧٩٩٤١٢٦٦٢
ﺗﻠﻔﻮن
Nabi.Gul@fao.org
اﻳﻤﻴﻞ
FAOAF-Heart@fao.org
www.fao.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺤﯽ ﺟﻬﺎن )(UNWHO
اﺑﻮﺑﮑﺮ رﺳﻮﻟﯽ )هﻤﺎهﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪﻩ(
ﺗﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯼ )ﻣﻘﺎﺑﻞ هﻮﺗﻞ ﭘﺎرﮎ ،ﻟﻴﺴﻪ اﺳﺘﺎد رﻳﺎض( ،ﺳﺮﮎ
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ روﺷﻦ
٠٧٠٠٠٨٨٢٢٢
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٠۴۴٨۶۴
rasoolis@afg.emro.who.int
اﻳﻤﻴﻞ
www.emro.who.int/Afghanistan
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎﻳﻦ ﭘﺎﮐﯽ هﺎﻟﻮ ﺗﺮﺳﺖ )(HALOTrust
ﻓﻘﻴﺮ اﷲ ﻧﻴﮏ زاد )ﺁﻣﺮ دﻓﺘﺮ(
ﺳﺮﮎ ﻋﻤﻮﻣﯽ هﺮات -اﺳﻼم ﻗﻠﻌﻪ )ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮﻣﻴﻨﻞ ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت
ﻏﺮب( ،ﻃﺮف ﺷﻤﺎل
٠٧٠٠٦٦٥٧٥٠
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٠١۶١۴۴
halo@haloafg.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.halotrust.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﺳﻔﺎرت اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ  -ﺑﺨﺶ ﻣﻠﮑﯽ ﺗﻴﻢ هﺎﯼ ﺑﺎزﺳﺎزﯼ وﻻﻳﺘﯽ )(Italy
ﮐﺎرﻟﻮ اﻧﮕﺎرو )رﺋﻴﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(
دﻓﺘﺮ ﺗﻴﻢ ﺑﺎزﺳﺎزﯼ وﻻﻳﺘﯽ در هﺮات
٠٠٨٨٢١٦٢١١٩٠٥٦٩
ﺗﻠﻔﻮن
٠٠٣٩٠۶۴۶٩١٣۶۶۶
٠٠٣٩٠٦٤٧٣٥٨٦٧٣
ﻓﮑﺲ
ﺷﺒﮑﻪ اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﺑﺎﺧﺘﺮ )(BDN
ﻗﺪﻳﺮ اﺣﻤﺪ )ﺁﻣﺮ ﭘﺮوژﻩ(
ﭘﺎرﮎ ﺷﻬﺮ ﻧﻮ
٠٧٩٩٣٨٦٧٥٠
ﺗﻠﻔﻮن
bakhtar.herat@gmail.com
اﻳﻤﻴﻞ
qnasrat@gmail.com
www.bdn.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
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ﺷﺒﮑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ )(CSHRN
ﻋﺰﻳﺰﻩ ﺧﻴﺮاﻧﺪﻳﺶ )هﻤﺎهﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪﻩ(
٠٧٠٠٤٠٢٢٦١
ﺗﻠﻔﻮن
Azizakhairandesh22@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.cshrn.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ هﺎي ﺻﻠﻴﺐ ﺳﺮخ وهﻼل اﺣﻤﺮ
)(IFRC
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺣﻴﺪرﯼ )ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ دﻓﺘﺮ(
ﻣﺤﻮﻃﻪ دﻓﺘﺮ ،ARCSﻧﺎﺣﻴﻪ  )٨ﻧﺰدﻳﮏ ﺗﺨﺖ ﻇﻔﺮ(
٠٧٠٠٤٠٠٩٨٦
ﺗﻠﻔﻮن
Afghanistan.Herat@ifrc.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.arcs.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
آﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AIHRC
ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر رﺣﻴﻤﯽ )ﺁﻣﺮ ﻣﻨﻄﻘﻮﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(
ﺳﺮﮎ رودﮐﯽ ،ﻏﺮب ﺑﺎغ ﻣﻠﺖ )ﭘﻬﻠﻮﯼ ﻣﺮﮐﺰ اردوﯼ ﻣﻠﯽ(
٠٧٩٩٠١٢٠١٨
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧۵۴٠١٠۴١١
٠٧٠٠٤٠٨٠٨٥
rahimiqader@hotmail.com
اﻳﻤﻴﻞ
herat@aihrc.org.af
www.aihrc.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
آﻤﻴﺸﻨﻴﺮﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻣﻮر ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﺎن
)(UNHCR
ﻧﻴﮏ ﻣﺤﻤﺪ اﻋﻈﻤﯽ )ﻣﻌﺎون ارﺷﺪ ﺳﺎﺣﻮﯼ(
اﺳﻼم ﻗﻠﻌﻪ ،داﺧﻞ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﮔﻤﺮﮎ ،ﺳﺮﺣﺪ اﺳﻼم ﻗﻠﻌﻪ
٠٧٩٩٢٠٥٤٤٣
ﺗﻠﻔﻮن
٠٠٩٨٩١۵٣١۴۴١١٣
٠٠٨٨٢١٦٥١١٢١٦١٨
AZAMY@unhcr.org
اﻳﻤﻴﻞ
AFGIS@unhcr.org
www.unhcr.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
آﻤﻴﺸﻨﻴﺮﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻣﻮر ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﺎن
)(UNHCR
ﻣﺎﮔﺎﺗﯽ ﮔﻴﺸﯽ )رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ ﺳﺎﺣﻮﯼ(
اﺧﻴﺮ ﺳﺮﮎ ﻣﺎﺟﺪﯼ
٠٤٠٤٤٧٠٤١٤٣
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠۴٠٠٠٨٩
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ﻓﮑﺲ
اﻳﻤﻴﻞ
وﺑﺴﺎﻳﺖ

٠٠٤١٢٢٧٣٩٧٥٠٦
guisse@unhcr.org
AFGHE@unhcr.org
www.unhcr.org

ﻣﺪﻳﮑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن – ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ زﻧﺎن )(mA
ﺣﺴﻨﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪﯼ )رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٦ﺟﺎدﻩ ﮐﺞ ،ﺳﺮﮎ ﺑﺎغ ﺁزادﯼ
٠٧٩٦٨٥٠٨٣٤
ﺗﻠﻔﻮن
omohammadi@medicamondiale.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.medicamondiale.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻌﻠﻴﻤﯽ زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AWEC
ﻋﻠﯽ ﺟﺎن ﻓﺼﻴﺤﯽ )اﻣﺮ ﭘﺮوژﻩ(
٠٧٩٨٤١٥٨٩١
ﺗﻠﻔﻮن
jan_fasihi@awec.info
اﻳﻤﻴﻞ
www.awec.info
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺣﻴﺎ دهﺎت )(ARV
ﻋﺒﻴﺪ ﺻﺪﻳﻘﯽ )رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ(
ﺟﺎدﻩ ﻣﺤﺒﺲ
٠٧٩٩٢٠٢٠٣١
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠۴٠۴١۴٧
٠٠٨٨٢١٦٥٠٢٦٦٢٢٣
arv_herat@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﻜﺸﺎﻓﻲ ﺳﻨﺎﻳﻲ )(SDO
ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ اﺳﺘﺎﻧﮑﺰﯼ )ﺁﻣﺮ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،١١٥ﮐﻮﭼﻪ ﺻﻠﺢ ،ﺟﺎدﻩ ﮐﺞ ﻓﻠﮑﻪ  ٢٩ﺣﻤﻞ
٠٠٤٠٢٢١٧٩٦
ﺗﻠﻔﻮن
herat_sdf@gmail.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.sanayee.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﯽ ﺗﺤﺮﮎ )(MOVE
ﻧﺼﻴﺮ اﺣﻤﺪ ﺗﻴﻤﻮرﯼ )ﺁﻣﺮ ﭘﺮوژﻩ(
ﺷﺮق ﭘﺎرﮎ ﺗﺮﻗﯽ ،داﺧﻞ ﺟﺎدﻩ ﻣﺠﻴﺪﯼ ،ﻏﺮب ﭼﻬﺎرراهﯽ ﻣﺠﻴﺪﯼ،
ﺷﻤﺎل ﮐﻮرس اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ هﺮات ﺑﺎﺳﺘﺎن
٠٧٩٩٨٧٢١٢٢
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٢٠۵۵٩٠
٠٧٨٦٩٣٦٧٠١
Nasarahmad_timori@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
daud_ehrarry@yahoo.co.uk

آدرس ها و تماس ها

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ورﻟﺪ وﻳﮋن )(WVI
هﻨﺰووﻳﭽﻮ )رﺋﻴﺲ(
ﮐﻮﭼﻪ ،UNICEFﺳﺮﮎ وﻻﻳﺖ ،ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺁﻣﺮﻳﺖ
٠٤٠٢٢٤٥٦٨
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٢۵٢٨٩۶
enzo_vecchio@wvi.org
اﻳﻤﻴﻞ
mcclelland@wvi.org
www.afghanistan.worldvision.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ هﻨﺪﻳﮑﭗ )(HI
اروﻧﺪ داس )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٢٢٦٣٦٣ﭼﻬﺎرراهﯽ ﺣﺎﺟﯽ ﻳﻌﻘﻮب )ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺧﻮن(
٠٧٩٥٣٤٠٧٨٦
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٠٣٣١١٩
٠٠٨٨٢١٦٨٤٤٤٢٤٦٣
hrtcoordinator@hiafgha.org
اﻳﻤﻴﻞ
hrt-hss@hiafgha.org
www.handicap-international.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺮﻳﺴﺘﻮﭘﺲ  -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(MSI
ﻋﺰﻳﺰ اﷲ )هﻢ ﺁهﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪﻩ وﻻﻳﺘﯽ(
ﮔﺮدﯼ ﭘﺎرﮎ ﺗﺮﻗﯽ )درﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻤﻨﺎزﻳﻢ(
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ۵٨۵٨
٠٧٨٧٨٨٩٥٠٤
ﺗﻠﻔﻮن
hpc@msi-afg.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.mariestopes.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن )(WASSA
زهﺮا ﺣﺴﻦ ﭘﻮر )ﻣﺪﻳﺮ دﻓﺘﺮ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٢٢٠٠ﺁﺧﺮ ﺳﺮﮎ ﻗﻮل اردو ،ﺟﺎدﻩ اﻧﺼﺎرﯼ
٠٧٩٩٢٨٥٥٩٦
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٧٤٢١٦٤٠
٠۴٠۴۴۴۴٢٧
٠٧٧٥١٠١٠٢٠
ﻓﮑﺲ
info@wassa-af.org
اﻳﻤﻴﻞ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(ABS
ﺟﺎوﻳﺪ اﺣﻤﺪ ﻧﻮرﯼ )رﺋﻴﺲ(
ﺳﺮﮎ  ٦٤ﻣﺘﺮﻩ ،ﮐﻮﭼﻪ اﺗﺤﺎد )ﻋﻘﺐ ﺗﺎﻧﮏ ﺗﻴﻞ هﺮﻳﺪوﺳﺖ(
٠٧٠٠٤٠٤٨٣٨
ﺗﻠﻔﻮن
٠۴٠۴۴۶٢٩۶
abs_afg@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ

janoori1@hotmail.com
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺳﻲ  ،ﺁر  ،اس )(CRS
ﺑﺼﻴﺮ ﺻﺎﻣﺖ )رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ(
ﻣﻨﺰل ﺣﺎﺟﯽ ﻏﻼم ﻧﺒﯽ ﺣﻠﻴﻢ ﻳﺎر ،ﺷﺮق ﺁﺑﮑﺶ ،ﺟﺎدﻩ ﺑﺎد ﻣﺮﻏﺎن،
ﺳﺮﮎ ﻣﺨﺎﺑﺮات  ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ٣
٠٧٩٧٤٨٠٤٩٠
ﺗﻠﻔﻮن
samitb@asia.crs.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.crs.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺎﻳﻦ ﭘﺎآﻲ و ﺑﺎزﺳﺎزي اوﻣﺮ )(OMAR
اﻧﺠﻨﻴﺮ ﻧﻴﮏ ﻣﺤﻤﺪ )ﺁﻣﺮ ﺳﺎﺣﻮﯼ(
ﺧﺎﻧﻪ  ٥ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ،ﺟﺎدﻩ ﮐﺞ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،٥ﺑﺎﻏﭽﻪ ﻣﻬﺘﺮ
٠٤٠٢٢٣٠٤٢
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٧٩١٢١۶۶۶
٠٧٩٩٣٧٢٧٢٠
naik.omar@googlemail.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.omar.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ وارﭼﺎﻳﻠﺪ-ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ )(WC-UK
ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻠﻢ )رﺋﻴﺲ ﺳﺎﺣﻮﯼ(
ﻏﺮب ﺑﺎغ ﺁزادﯼ ،ﮐﻮﭼﻪ ﻧﻈﺮ ،ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮ
٠٧٩٧٩١٩٨٠٢
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩۵۶۵۴١٧
٠٤٠٢٢٠٨١٥
aslam@warchild.org.uk
اﻳﻤﻴﻞ
karima@warchild.org.uk
www.warchild.org.uk
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻧﺪاﯼ زن )(VWO
ﺛﺮﻳﺎ ﭘﺎ ﮐﺰاد )رﺋﻴﺲ اﺟﺮاﻳﯽ(
ﺑﺎد ﻣﺮﻏﺎن )ﻣﻘﺎ ﺑﻞ ﻣﺴﺠﺪ رﺿﺎ(
٠٧٠٠٢٩٨٧٣٢
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٢٠٩٣٨۶
٠٤٠٢٢٦٠٦١
vwo_afg@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.vwo.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
هﻤﮑﺎرﯼ -هﻤﺎهﻨﮕﯽ آﻤﻚ هﺎﯼ اﻧﺴﺎﻧﯽ )(CHA
ﺣﻴﺎت اﷲ ﻣﺸﮑﺎﻧﯽ )ﺁﻣﺮ دﻓﺘﺮ(
ﺟﺎدﻩ ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻧﺼﺎر )ﻧﺰدﻳﮏ ﺳﺮﮎ ﻣﻌﻠﻢ ﻏﻨﯽ(
٠٧٠٠٣٠١٦٥٧
ﺗﻠﻔﻮن
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اﻳﻤﻴﻞ
وﺑﺴﺎﻳﺖ

herat@cha-net.org
www.cha-net.org

هﻤﮑﺎرﯼ هﺎﯼ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻴﭙﺎن ﺑﺮاﯼ اﻧﮑﺸﺎف ﺟﺎﻣﻌﻪ )(NICCD
ﻳﻮﺷﻴﺘﺎ ﮐﺎ ﻣﺮا ﮐﺎﻣﯽ )رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ(
ﺟﺎدﻩ ﮐﺞ ،ﺷﻬﺮ ﻧﻮ
٠٧٠٠٤٣١٥٣٣
ﺗﻠﻔﻮن
٠۴٠٢٣٠۶٧۶
٠٠٨٧٣٧٦٣٠٨٨٣٤٧
herat2@kyoto-nicco.org
اﻳﻤﻴﻞ
mashhad@kyoto-nicco.org
www.kyoto-nicco.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
هﻴﺌﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ )(IAM
ﮐﺎﻳﺠﺎ ﻟﻴﺰا ﻣﺎرﺗﻴﻦ )ﺁﻣﺮ ﻣﻨﻄﻘﻮﯼ(
ﺟﺎدﻩ ﺑﺎد ﻣﺮﻏﺎن ،ﭼﻬﺎرراهﯽ زﻣﺎن ﺟﺎن ،ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  ١٠٠ﻣﺘﺮﯼ از
ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ )ﻃﺮف راﺳﺖ( ﺁﺧﺮ ﮐﻮﭼﻪ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٩
٠٧٩٩٢٠٥٩٠٥
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠۴٠٠١٣٩
rtl.herat@iam-afghanistan.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.iam-afghanistan.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
هﻴﺌﺖ ﻧﺎروﯼ ﺑﺮاﯼ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ )(NRC
ﻳﻮدﻳﺖ ﻣﻮﻟﻮﮔﺘﺎ )هﻤﺎهﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﭘﺮوزﻩ(
ﺟﺎدﻩ وﻻﻳﺖ )ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻳﺎﺳﺖ زراﻋﺖ(  ،داﺧﻞ ﮐﻮﭼﻪ
٠٧٩٥١٣٨٢٧٢
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٠٣٠۴٣۶
٠٧٩٦٥٥٣٣٧٥
٠٠٨٨٢١٦٢١٣٣٠٢١٤
shelter.pc3@nrcafpk.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.nrc.no
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﮐﻤﻴﺘﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ روﺳﺘﺎﺋﯽ ﺑﻨﮕﻠﻪ دﻳﺶ )(BRAC
ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻮ ﻣﻮﺳﯽ )ﺁﻣﺮ ﺳﺎﺣﻮﯼ(
ﺟﺎدﻩ ﻣﻬﺘﺎب ،ﺳﺮﮎ وﻟﻴﺪ اﺣﻤﺪ ﺷﻬﻴﺪ
٠٧٠٠٤٠٩٥٥١
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠۶٠۶٩٠٧٧
musa.1962@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
hassan.brac1040@yahoo.com
www.bracafg.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
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ﮐﻤﻴﺘﻪ دﻧﻤﺎرﮎ ﺑﺮاﯼ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(DAC
اِﻧﮕﻪ  -ﻟﻴﺰا اون )رﺋﻴﺲ ﭘﺮوژﻩ(
ﺟﺎدﻩ ﻣﺤﺒﺲ
٠٧٩٨١٠٦٧٦١
ﺗﻠﻔﻮن
dac@afghan.dk
اﻳﻤﻴﻞ
aaen99@gmail.com
www.afghan.dk
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻧﺠﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ )(IRC
اﺣﻤﺪ ﺷﻔﻴﻖ ﺻﺪﻳﻘﯽ )ﺁﻣﺮ ﺳﺎﺣﻮﯼ(
ﺟﺎدﻩ ﻣﺤﺒﺲ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ اول
٠٧٩٣٤٠٠٨٦٦
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٣۴٠٠٨٧٠
٠٤٠٢٢٢٤٨٨
shafiq.saddiqi@afghanistan.theirc.org
اﻳﻤﻴﻞ
aziz.hazim@afghanistan.theirc.org
www.theIRC.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﮐﻤﻴﺘﻪ هﺎﻟﻨﺪ ﺑﺮاﯼ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(DCA
ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﻓﺨﺮﯼ )رﺋﻴﺲ ﺳﺎﺣﻮﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(
ﺳﺮﮎ ﻗﻮل اردو ،ﮐﻮﭼﻪ ﻣﮑﺘﺐ اﻣﻴﺮ ﻋﻠﯽ ﺷﻴﺮ ﻧﻮاﺋﯽ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ )(۴٠٧
٠٧٠٠٤٠٦٢٩٧
ﺗﻠﻔﻮن
٠۴٠۴۴١۴٨۴
drqader_fakhri@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.dca-vet.nl
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺻﻼﺣﺎت ادارﯼ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻠﮑﯽ )(IARCSC
ﺣﺎﺟﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم )رﺋﻴﺲ(
ﺗﻌﻤﻴﺮ ادارﯼ ﻣﻘﺎم وﻻﻳﺖ
٠٧٩٩٣٣٩٢٥٦
ﺗﻠﻔﻮن
www.iarcsc.gov.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮﯼ ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن )(Turkmenistan
ﮔﻮرﺑﺎﻧﻮف اﺣﻤﺖ )ﮐﻨﺴﻮل(
ﺟﺎدﻩ اﻧﺼﺎرﯼ
٠٤٠٢٢٣٧١٨
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠۴٠٢٨٠٣
٠٧٩٩٣٢٩٣٠٥
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  -هﻴﺌﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(UNAMA
ﺟﺎن ﻣﻠﮑﺰادﻩ )رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ(

آدرس ها و تماس ها

) (HMACﭘﻞ ﭘﺸﺘﻮن ،ﺳﺮﮎ ﻣﻴﺪان هﻮاﻳﯽ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ ٣٢٠۵
٠٧٩٣٢٠٤٤٧٣
ﺗﻠﻔﻮن
malekzade@un.org
اﻳﻤﻴﻞ
unamaherat.un.org
www.unama.unmissions.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻳﻮﻧﺴﻒ  -ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻃﻔﺎل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ
)(UNICEF
0798507673
ﺗﻠﻔﻮن
herat@unicef.org
اﻳﻤﻴﻞ
kabul@unicef.org
www.unicef.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ

هﻠﻤﻨﺪ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ ،واﺣﺪ ادارﯼ وﻻﻳﺘﯽ )(NSP/PMU
اﻧﺠﻨﻴﺮ ﻧﺜﺎر اﺣﻤﺪ )ﺁﻣﺮ وﻻﻳﺘﯽ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٢٣٢ﺑﻼﮎ ) ٢ﭘﻬﻠﻮﯼ ﮐﻠﻨﻴﮏ داﮐﺘﺮ ﻋﻨﺎﻳﺖ( ،ﺳﺮﮎ ﻟﻮﮔﺮ
٠٧٩٩٦٨٤٨٠٢
ﺗﻠﻔﻮن
helmand@nspafghanistan.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.nspafghanistan.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎء و اﻧﻜﺸﺎف دهﺎت )(DRRD
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﻗﺎﻧﻊ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻼﺷﯽ ﭘﻮﻟﻴﺲ ،ﺑﺮج ﮐﻬﻨﻪ ،ﺷﻬﺮ ﻟﺸﮑﺮﮔﺎﻩ
٠٧٠٠٣٣٧٤٧٣
ﺗﻠﻔﻮن
rrdhelmand@gmail.com
اﻳﻤﻴﻞ
رﻳﺎﺳﺖ زراﻋﺖ ،ﺁﺑﻴﺎرﯼ و ﻣﺎﻟﺪارﯼ )(DAIL
ﻋﺒﺪاﷲ اﺣﻤﺪﯼ )رﺋﻴﺲ(
ﻟﺸﮑﺮ ﮔﺎﻩ
٠٧٧٧٥٣٤٩٤١
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٧۶۶٢٣۵
٠٧٠٧٩٠٩٠٩٩
abdullahjan_ahmadzai@yahoo.cm
اﻳﻤﻴﻞ
rareullahqalam@yahoo.com
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﮐﻤﮏ هﺎﯼ ﺑﺸﺮﯼ )(HAFO
ﻓﺎروق ﻧﺪﻳﻢ )ﺁﻣﺮ ﺳﺎﺣﻮﯼ(
ﺳﺮﮎ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،١ﻟﺸﮑﺮ ﮔﺎﻩ
٠٧٩٩٤٩٩١٦٩
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٧۶٣۶٣۶٣

اﻳﻤﻴﻞ
وﺑﺴﺎﻳﺖ

lashkargah@hafo.org
sarabi@hafo.org
www.hafo-int.org

ﮐﻤﻴﺘﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ روﺳﺘﺎﺋﯽ ﺑﻨﮕﻠﻪ دﻳﺶ )(BRAC
ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻮﮐﺖ ﻋﻠﯽ )ﺁﻣﺮ وﻻﻳﺘﯽ(
ﺳﺮﮎ ﮐﺎﺑﻞ  -ﻟﻐﻤﺎن ،ﻟﺸﮑﺮ ﮔﺎﻩ
٠٧٠٠٢٩٥٠٢٣
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠۶١۴٨٧٩
٠٧٠٣٦٨٢٣٢٩
nsp_helmand@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
lutforbrac@yahoo.com
www.bracafg.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
آﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AIHRC
ﻧﺎدر ﻧﻈﺮﯼ )ﺁﻣﺮ وﻻﻳﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ -ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ(
ﺳﺮﮎ ﻧﻨﮕﺮهﺎر )ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻴﺴﻪ دﺧﺘﺮان( ،ﻟﺸﮑﺮ ﮔﺎﻩ
٠٧٩٩٣٢٩٩٤٧
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠۶٧٣٣١٢٩
٠٧٩٤٩٥٠٥١٦
nader_jan_atdo@hotmail.com
اﻳﻤﻴﻞ
qasem.behroz@yahoo.com
www.aihrc.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ادارﻩ ﺧﻴﺮﻳﻪ ﺑﺮاﯼ اﻧﮑﺸﺎف اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(WADAN
ﻋﺒﺪاﻟﻮﻟﯽ )هﻤﺎهﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪﻩ(
ﺟﺎدﻩ ﺑﻮﺳﺖ )ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻳﺎﺳﺖ ﻓﺮهﻨﮓ و ﺗﻮرﯼ( ،ﻟﺸﮑﺮﮔﺎﻩ
٠٧٠٣٩٤٠٠١٢
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٨٨٩٩٢٨
inayatniazi2000@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
info@wadan.org
www.wadan.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
اﻧﺠﻤﻦ هﻤﮑﺎرﯼ ﺑﺮاﯼ ﺻﻠﺢ وهﻤﺒﺴﺘﮕﯽ )(CPAU
ﻧﻮررﺣﻤﻦ )ﺷﺨﺺ ارﺗﺒﺎﻃﯽ(
ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﺘﺮ ،SVSﭼﻬﺎرراهﯽ وﻻﻳﺖ ،ﮐﻮﭼﻪ ﭼﻬﺎرم
٠٧٠٣٠٦٥٣٩١
ﺗﻠﻔﻮن
www.cpau.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎ و اﻧﻜﺸﺎف دهﺎت )(DRRD
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﻗﺎﻧﻊ )رﺋﻴﺲ(
ﻟﺸﮑﺮﮔﺎﻩ
٠٧٩٩٨١٨٨٨٦
ﺗﻠﻔﻮن
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ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ اﻳﻤﺮﺟﻨﺴﯽ )(Emergency
رﺣﻤﺖ اﷲ ﺣﻨﻴﻔﯽ )ﺁﻣﺮ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ(
ﻟﺸﮑﺮﮔﺎﻩ
٠٧٠٧٧٧٨١٥٤
ﺗﻠﻔﻮن
emergency@emergency.it
اﻳﻤﻴﻞ
www.emergency.it
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺮﺳﯽ ﮐﺎرﭘﺲ )(MC
ﻣﺤﻤﺪ اﺷﺮف واﺣﺪﯼ )هﻢ ﺁهﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪﻩ دﻓﺘﺮ(
ﻟﺸﮑﺮﮔﺎﻩ
٠٧٩٣٥٠٦٣٦٣
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩۴۴٢۴٨۴٩
٠٧٠٨٢٣٩٣٤٧
mawahidi@af.mercycorps.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.mercycorps.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ

وردﮎ

رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎء و اﻧﻜﺸﺎف دهﺎت )(DRRD
ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺣﮑﻤﺖ )رﺋﻴﺲ(
ﻣﻴﺪان ﺷﻬﺮ
٠٧٠٠٢٩٦٨٦١
ﺗﻠﻔﻮن
ﻣﺮﮐﺰﺗﻌﺎون اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(CCA
ﻣﻌﻠﻢ اﻣﻴﻦ )ﺁﻣﺮ(
ﺁب ﺷﻴﺮوم ،ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺨﻨﻴﮏ ،ﺑﻴﺴﻮد  ،٢ﻣﻴﺪان ﺷﻬﺮ
٠٧٠٠٢٩٤٦٩٣
ﺗﻠﻔﻮن
www.cca.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
هﻤﺎهﻨﮕﯽ ﮐﻤﮑﻬﺎ ﺑﺮاﯼ اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ )(CoAR
ﻣﺤﻤﺪ رﺣﻴﻢ وردﮎ )ﺁﻣﺮ وﻻﻳﺘﯽ(
ﻣﻴﺪان ﺷﻬﺮ
٠٧٩٨٣٢١٢٠٠
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢۶٠۴۵٣
coar_kbl@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
www.coar.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺳﻮﻳﺪن ﺑﺮاﯼ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(SCA
ﻏﻼم ﻧﺒﯽ )ﻣﺴﻮل ادارﯼ(
ﻋﻘﺐ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ،ﻣﻴﺪان ﺷﻬﺮ
٠٧٩٩١٥٣٣٣٩
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣٩٩۵١۶
٠٧٧٨٣٩٩٠٩٨

251

اﻳﻤﻴﻞ
وﺑﺴﺎﻳﺖ

٠٠٨٨٢١٦٨٤٤٤٥٣١٥
ghlamnabi.wbphs@sca.org.af
waheedullah.waheed@sca.org.af
www.swedishcommittee.org

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ ،واﺣﺪ ادارﯼ وﻻﻳﺘﯽ )(NSP/PMU
اﻧﺠﻨﻴﺮ ﻧﺼﻴﺮ ﻓﺮﻳﺪ )ﺁﻣﺮ وﻻﻳﺘﯽ(
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻴﺪان ﺷﻬﺮ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎن ﺧﺎن وات ،ﭘﻬﻠﻮﯼ  ،DABﺗﻌﻤﻴﺮ
رﻳﺎﺳﺖ RRD
٠٧٧٥٥٧٠٩٤٥
ﺗﻠﻔﻮن
wardag@nspafghanistan.org
اﻳﻤﻴﻞ
www.nspafghanistan.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ادارﻩ ﺧﻴﺮﻳﻪ ﺑﺮاﯼ اﻧﮑﺸﺎف اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(WADAN
ﻧﺠﻴﺐ اﷲ )هﻢ ﺁهﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪﻩ(
ﭘﻬﻠﻮﯼ رﻳﺎﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﻓﺮهﻨﮓ ،ﻣﻴﺪان ﺷﻬﺮ
٠٧٩٤٣٦٢٩٣٣
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٨٨٩٩٢٨
inayatniazi2000@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
info@wadan.org
www.wadan.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ادارﻩ هﻤﺎهﻨﮕﯽ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮدوﻟﺘﯽ اﻓﻐﺎﻧﯽ )(ANCB
ﻓﻀﻞ وﺣﻴﺪ )ﺷﺨﺺ ارﺗﺒﺎﻃﯽ(
ﭘﻬﻠﻮﯼ رﻳﺎﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﻓﺮهﻨﮓ )ﻋﻘﺐ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ﻣﻴﺪان(
٠٧٨٨١٨٩٤١١٤
ﺗﻠﻔﻮن
www.ancb.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
رﻳﺎﺳﺖ زراﻋﺖ ،ﺁﺑﻴﺎرﯼ و ﻣﺎﻟﺪارﯼ )(DAIL
ﻓﻀﻞ ﻋﻤﺮ )رﺋﻴﺲ(
ﻣﻴﺪان ﺷﻬﺮ
٠٧٩٩٨٦٧٢٨٥
ﺗﻠﻔﻮن
٠٧٨٩٧٨۴٩٧۴
٠٧٥٢٨٠٠٠٥١
waseems17@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻌﻠﻴﻤﯽ زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AWEC
ﻓﻬﻴﻤﻪ وردﮎ )ﺁﻣﺮ ﭘﺮوژﻩ(
ﻣﻴﺪان ﺷﻬﺮ
٠٧٩٩٢٢٩٧٩٢
ﺗﻠﻔﻮن
www.awec.info
وﺑﺴﺎﻳﺖ

آدرس ها و تماس ها

هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻠﺠﻴﻢ ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(SAB
ﭘﻬﻠﻮﯼ ﻓﺎﻣﻴﻠﯽ هﺎﯼ داراﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ،ﻣﻴﺪان ﺷﻬﺮ
www.assosab.be
وﺑﺴﺎﻳﺖ

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن

اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ  -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎﯼ ﺻﺤﯽ ﺑﺮاﯼ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
)(IbnSina-PHPA
ﮐﭙﺘﺎن ﻓﻀﻞ )ﻣﺪﻳﺮ ارﺗﺒﺎط(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٧٩ﺳﺮﮎ  ،G-2 ،۶ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻓﻴﺰ  ،٢ﭘﺸﺎور
٠٠٩٢٩١۵٨٢۵۴۴
ﺗﻠﻔﻮن
٠٠٩٢٩١۵٨٢۵١۶
ibph@brain.net.pk
اﻳﻤﻴﻞ

ادارﻩ هﻤﺂهﻨﮕﯽ ﮐﻤﮏ هﺎﯼ هﻤﮕﺎﻧﯽ اﻓﻐﺎن )(AGHCO
ﺣﺼﻪ  ،E/2ﺧﺎﻧﻪ  ،٣٩٩ﺳﺮﮎ  ،١٢ﻓﻴﺰ ،١ﺣﻴﺎت ﺁﺑﺎد ،ﭘﺸﺎور
۶٠۶۶
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ
٠٠٩٢٩١۵٩١٧٧٠٩
ﺗﻠﻔﻮن
٠٠٩٢٣٣٣٩١٠٧٠٩
ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮاﯼ اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ )(BEA
ﻓﻴﺼﻞ ﻣﻴﺮ )ﺁﻣﺮ ﻣﺎﻟﯽ و ادرﯼ(
ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻋﺰﻳﺰ ،ﮐﻮﭼﻪ  ،١ﺷﺎهﻴﻦ ﺗﺎون ،ﭘﺸﺎور
٠٠٩٢٩١۵٨۴٣۴٧٠
ﺗﻠﻔﻮن
٠٠٩٢٩١۵٨۵٠٧٢۵
٠٠٩٢٩١۵٨۵٠٧٢۵
٠٠٩٢٩١۵٨۴٢۶٩٣
ﻓﮑﺲ
ﺧﺪﻣﺎت اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ و ﮐﻤﮏ هﺎﯼ ﺑﺸﺮﯼ )(SHAD
اﺣﻤﺪ ﮐﻤﺎل
ﺁزاد ﭘﻼزﻩ ،ﺗﻬﮑﺎل ﭘﺎﻳﺎن ،ﻣﻨﺰل ﺳﻮم ،دﻓﺘﺮ ﺷﻤﺎرﻩ  ،۴٣ﭘﺸﺎور
٠٠٩٢٣۴٣٨٩٢٢١۵١
ﺗﻠﻔﻮن
٠٠٩١۵٨۴۴٣٩٠
shade_afg@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ
mail@shade.org.af
www.shade.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖ
دﻓﺘﺮ ﺗﻴﺮﯼ دﻳﺲ هﻮﻣﺲ )(TdH
ﻓﻀﻞ ﻣﺤﻤﻮد )هﻤﺎهﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﭘﺮوژﻩ(
ﺳﺮﮎ رﺣﻤﺎن ﺑﺎﺑﺎ E 84 ،ﺧﺎﻧﻪ ،ﻳﻮﻧﻴﻮرﺳﺘﯽ ﺗﺎون ،ﭘﺸﺎور
٠٠٩٢٩١۵٧٠٢٣٧٩
ﺗﻠﻔﻮن
tdhswcpesh@brain.net.pk
اﻳﻤﻴﻞ
www.tdh.ch
وﺑﺴﺎﻳﺖ

ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﮐﻤﮏ هﺎﯼ ﺑﺸﺮﯼ )(HAFO
ﻗﻴﺼﺮﺧﺎن )ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
 ،B -۵٣ﺟﺎدﻩ ﭘﺎرﮎ ،ﻳﻮﻧﻴﻮرﺳﺘﯽ ﺗﺎون ،ﭘﺸﺎور ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
٠٠٩٢٩١۵٧٠۴۶٧٧
ﺗﻠﻔﻮن
٠٠٩٢٩١۵٨۴۴۶٧۴
٠٠٩٢٩١۵٨۴۴۶٧۴
ﻓﮑﺲ
peshawar@hafo.org
اﻳﻤﻴﻞ
sarabi@yahoo.com
www.hafo-int.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن هﻤﮑﺎرﯼ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺻﺤﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AHSAO
اﭘﺎرﺗﻤﺎن  ،۴٠٧ﮔﻞ ﺣﺎﺟﯽ ﭘﻼزﻩ ،ﺳﺮﮎ ﺟﻤﺮود ،ﭘﺸﺎور
٠٠٩٢٣٠٠٩۵٩۶۶٢٩
ﺗﻠﻔﻮن
ahsaongo@hotmail.com
اﻳﻤﻴﻞ
ahsao2002@yahoo.com
ﮐﻤﻴﺘﻪ ﮐﻤﮏ و ﺑﺎزﺳﺎزﯼ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(CRAA
داﮐﺘﺮ ﺛﻨﺎ اﻟﺤﻖ اﺣﻤﺪزﯼ )رﺋﻴﺲ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،٣٠٩ﮔﻞ ﺣﺎﺟﯽ ﭘﻼزﻩ ،ﻳﻮﻧﻴﻮرﺳﺘﯽ رود ،ﭘﺸﺎور
 ،٢٠١۶ﮐﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﮑﺲ
٠٠٩٢٩١۵٨۵٣٢٢٠
ﺗﻠﻔﻮن
٠٠٩٢٣٢٠۵٢٠۶٨٩۶
٠٠٩٢٩١۵٨۴٠١۶٩
ﻓﮑﺲ
sancraa@brain.net.pk
اﻳﻤﻴﻞ
sanashefa@yahoo.com
www.craausa.org
وﺑﺴﺎﻳﺖ
ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻌﻠﻴﻤﯽ زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AWEC
ﮔﻼﻟﯽ ﺣﻴﺪرﯼ
اﺳﻼم ﺁﺑﺎد ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
٠٠٩٢۵١٢٢٨١١۴٣
ﺗﻠﻔﻮن
islamabad@awec.info
اﻳﻤﻴﻞ
www.awec.info
وﺑﺴﺎﻳﺖ
هﻤﺎهﻨﮕﯽ آﻤﻚ هﺎﯼ اﻧﺴﺎﻧﯽ -هﻤﮑﺎرﯼ )(CHA
ﺣﺎﺟﯽ ﮔﻞ ﺧﺎن )ﺁﻣﺮ ارﺗﺒﺎﻃﯽ دﻓﺘﺮ(
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