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در بارۀ 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 و 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 رساله 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  2002با همکاری موسسات امدادی فعال در افغانستان بوجود امد که نماینده های آن
متشکل از هیئت مدیره ،تمویل کنندگان ،ملل متحد و دیگر دفاتر و موسسات غیر دولتی می باشد .این مرکز در حال حاضر ،از
کشورهای دانمارک ،فینلند و سویدن مساعدت مالی دریافت می کند.

در بارۀ 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 یی 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 کنندۀ مهم که در عرصه تالش برای کمک و بازسازی افغانستان به منظور
تشریک واژه نامه و یا داشتن راهنمای اصطالحاتی مورد استفاده در این زمینه بود ،که این هدف تا هنوز هم تعقیب میگردد.
رویهمرفته ،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 میباشد که واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان برای اولین
بار از اداره جیودوزی و کارتوگرافی افغانستان بدست آورد.
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معلومات مندرج این کتاب را موسسات و ادارات ،داوطلبانه در اختیار ما گذاشته اند .چون وضعیت در افغانستان 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 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 منابع (کتاب ها ،مقاالت ،ژورنال ها ،نقشه ها ،پوستر ها ،دی وی دی ،سی دی ها ،وغیره) می شود که منابع
مذکور به عامه 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 خود قابل دسترس ساخته 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 اداره 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 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)
•از ساعت  9الی  12و از  1الی  4بعد از ظهر (در ماه رمضان از  8الی  2بعد از ظهر) باز می باشد
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نشریات واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

•حقوق برابر و فرصتهای نا برابر :مشارکت زنان در انتخابات پارلمانی و شورا های والیتی ،اولیورلو ،چونا اچاوز
•جنسیت و گزینه های اقتصادی :چی ها کهنه و عادی و چی ها تازه است برای زنان در افغانستان؟ ،چونا اچاوز
•افغانستان با نگاهی به جلو :چالش ها و رفاه جوامع ،خالصه تحقیقات برای کنفرانس بن2011 -
•آیا مشارکت رنان در برنامه های همبستگی ملی باعث تغیر در زندگی آنها میگردد؟ ،چونا اچاوز
•سی سال منازعه :محرکین بسیج های ضد دولتی در افغانستان از سال 1978تا  ، 2011انتونیو جیوستوزی و نعمت اهلل
ابراهیمی
•التیام بخشیدن میراث های جنگ در افغانستان :خواسته های جوامع محلی به عدالتخواهی ،صلح و ادغام مجدد،
• ایمیلی وینتر بیتم
•گامهای دشوار :عدالت ،بخشش و سازش در روند صلح در افغانستان ،ایمیلی وینتر بیتم و جی لمی
•در میان دشواری و مشکالت :تالش های مبارزه با مواد مخدر و اثرات آنها در ننگرهار و هلمند در فصل کشت -2010
 ،2011دیوید منسفیلد
•باز نگری در کاهش فقر روستایی در افغانستان ،پاوال کانتور و آدم پین
•میرات های جنک :التیام بخشیدن عقده ها و راه های بیرون رفت از آن :والیت غزنی ،ایمیلی وینتر بیتم
•میرات های جنک :التیام بخشیدن عقده ها و راه های بیرون رفت از آن :بامیان ،ایمیلی وینتر بیتم ،و فوزیه رحیمی
•میرات های جنک :التیام بخشیدن عقده ها و راه های بیرون رفت از آن :والیت کابل ،ایمیلی وینتر بیتم
•رنج های دوران جنگ :نمونه های تخطی و خشونت در افغانستان ،ایمیلی وینتر بیتم ،اکبر لودی ،امین شیخ زاده ،فرخ لقا
امینی ،جمیله وفا ،شکریه آزاد منش و زمان سلطانی
•مدیریت خطرات همزمان و مکرر :شرح کاهش تولید تریاک هلمند مرکزی بین سالهای  2008و  ،2011دیوید منسفیلد
•تاثیر قرضه های کوچک باالی زندگی زنان :والیت کابل ،سوگل زند
•خبرنامه تحقیقاتی افغانستان :شماره 30
•شورا های ولسوالی :حلقه گم شده وسطی در حکومت محلی ،بحث میز گرد
•حکومت محلی برای نیاز های محلی :یافته های کلیدی و گزینه های پالیسی برای افغانستان ،دگالس سالت مارشی و
ابیهالش مدحی
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•برگشت مجدد تریاک :سال  2011بازگشت کشت تریاک در والیات بلخ و بدخشان ،آدم پین
•شکست حکومت محلی در رفع نیازمندی های محلی ،پود کست
•حکومتداری محلی در افغانستان با نگاهی از پائین ،دگالس سالت مارشی و ابهیالش مدحی
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آب

اکثریت جمعیت افغانستان وابسته به زندگی زراعتی می باشند و از همین رو حفظ منابع آبی این کشور خیلی حیاتی است .مردم
در مناطق روستایی متکی بر بارانهاست تا مزارع شان را آبیاری نمایند .برف و باران کم در اواخر سال  2010و اوایل  2011باعث
شد تا مناطق زیادی در شمال افغانستان با جمعیت سه میلیون نفر با خشکسالی روبرو شوند .این خشکسالی تولیدات گندم را
کاهش داد و به این صورت مصئونیت غذایی مردم را در سطح کشور کاهش داد.
در حال حاضر ،افغانستان ساالنه حدود  2775متر مکعب آب در هر فرد دریافت می کند که بصورت استندارد  1700متر مکعب
برای فی نفر در شرایط نورمال مد نظر می باشد .ولی حوزه های ابی شمال تنها سه فیصد از حجم کلی آب کشور را دارامی
باشد یعنی حد اوسط سهم فی نفر از آب  675متر مکعب است و این نگران کننده است زیرا نازل ترین سطح برخورداری یک
فرد از آب  500متر مکعب می باشد.
افزون بر آن ،عدم وجود امکانات ذخیره آبی در افغانستان این کشور را به مراتب نسبت به دسترسی به آب آسیب پذیر ساخته
است .بصورت عموم ،زیر ساختهای آبی کشور بشدت انکشاف نیافته است و بیشتر ذخایر آبی موجود ساخته شده بین سالهای
 1920و 1940می باشد و فعال افغانستان از پایین ترین ظرفیت ذخایر آبی در سطح جهان برخوردار است .همچنین افغانستان
فعال پایین ترین حد دسترسی به آب بهداشتی را دارد .در سال  2007میزان آن به  26.8فیصد می رسید.
توزیع آب با روشهای سنتی بصورت جدی زمینه سوءاستفاده مقامات فاسد را فراهم ساخته و معضله منازعات آبی به یکی از
جنجالی ترین منازعات در اجتماعات افغانستان تبدیل شده است .نیاز است تا مدیریت آبها از طریق احیای سیستم میراب تسهیل
گردد .به این معنا که اجتماعات نمایندگانشان را برای مدیریت منابع آبی معرفی کنند ،تا آنها در مواقع منازعات بر سر توزیع آب
به حل و فصل عادالنه آن بپردازند.
با رشد جمعیت و اقتصاد و بهبود معیشت ،تقاضا و نیازمندی به اب در سطح کشور باال خواهد رفت و تخمین زده می شود که تا
 2025حجم آب قابل دسترسی برای هر فرد  36فیصد نسبت به مقداری که برای سال  2004در نظر گرفته شده بود ،کاهش
یابد .این پیش بینی نتایج نگران کننده یی برای مناطق شهری در حال انکشاف می باشد و تخمین زده می شود که شهرکابل
در سال  2050شش برابر بیشتر از امروز به آب ضرورت خواهد داشت .بنا براین ،بدون مدرنیزه ساختن اقتصاد ،این وضعیت در
نهایت به عدم مصئونیت غذایی جدی در سطح کشور خواهد انجامید.
با در نظرداشت جایگاه سکتور آب در اهداف انکشافی هزاره ،استراتیژی سکتور آب تحت ستون زیرساختها در استراتیژی انکشاف
ملی افغانستان گنجانیده شده است .گذشته از آن ،آب در سکتورهای دیگر مانند زراعت ،برق ،محیط زیست و انکشاف روستا ها
و شهرها نیز نقش حیاتی دارد .اهداف کوتاه مدت این استراتیژی مانند دسترسی به آب بهداشتی تا مرز  90فیصد در روستاها
قرار بود در سال  2010تکمیل شود؛ اهداف میان مدت این استراتیژی که شامل انکشاف و اصالحات در ساختارهای حقوقی
و حکومتی در سکتور آب می شود ،قرار است تا ختم سال  2013تکمیل گردد و اهداف درازمدت آن مانند نوسازی و بازسازی
زیرساختهای فعلی و جدید است که باید تا سال  2023و بعد از آن تکمیل شود .اما اخرین گزارش انکشاف بشری افغانستان
نشان می دهد که این اهداف خیلی ایده آل بوده و برآورده شدن آنها چندین دهه را در بر می گیرد.
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در سال  2009قانون آب به اجرا در آمد که مطابق به ماده نهم این قانون ،باید یک چارچوب کاری برای مقررات و تجدید ساختار
تشکیالتی سکتور آب ساخته شود تا با بکارگیری اصول و مکانیسم های بین المللی "حکومتداری بهتر آب" مانند مدیریت ادغام
شده منابع آبی ( )IWRMکه مدیریت آب را در تمام سطوح در بر میگیرد ،این سکتور تقویت گردد.
بین سالهای  2003تا  2009بودجه  1.2میلیارد دالر در سکتور آب از سوی کشورهای مانند ایاالت متحده ،آلمان ،کانادا ،و هم
چنان بانک جهانی و کمیسون اروپا و جاپان تعهد صورت گرفته است .از این رقم تنها  578میلیون دالر ( 48فیصد) در دسترس
قرار گرفته است .پروژه های فعلی دولت در سکتور آب قرار ذیل است :آب رسانی روستایی ،پروگرام آبیاری و بهداشت ابی که
توسط وزارت انکشاف دهات تطبیق می شود و از سوی یو اس اید ،دفید ،برنامه انکشاف ملل متحد ،یونیسف و اداره کمکهای
انکشافی سویدن تمویل می گردد .کمیسون اروپایی نیز پروژه های پنج آمو و حوزه غرب را تمویل می کند .این پروژه ها حیثیت
آزمایشی داشته تا رویکرد برنامه  IWRMرا در افغانستان معرفی نمایند با این هدف که این رویکرد در سطح کشور گسترش
پیدا کند.
برای معلومات بیشتر در باره وضعیت اب در افغانستان به اسناد ذیل مراجعه کنید :گزارش انکشاف بشری سال - 2011جبهه
فراموش شده :مصونیت آبی و بحران بهداشت اب؛( )html.http://cphd.af/ahdr2011و دیگر گزارشهای نشر
شده از  . AREUمدیریت آب ،مالداری و اقتصاد تریاک؛
http://areu.org.af/ResearchProjectDetails.aspx?contentid=2&ParentId=2&ResearchProjec
tId=647855732

اتحاديه انسجام جنوب و غرب افغانستان و بلوچستان ()SWABAC

سوابک یک اتحادیه هماهنگی و انسجام برای موسسات غیر دولتی افغان و بین المللی است که در زون جنوبی افغانستان فعالیت
دارند .دفتر مرکزی این اداره در کندهار موقعیت دارد و قرار است یک دفتر والیتی را در کابل نیز باز کند.

سوابک توسط  18موسسه غیر دولتی که به فعالیتهای بشردوستانه در بین مهاجرین افغان در بلوچستان می پرداختند در سپتامبر
 1988تاسیس شد .عضویت دراین چتر به روی همه باز بوده و شرایط پذیرش عبارتند از :ثبت و راجستر بودن موسسه در دولت
که عالقمند کار در جنوب باشد ،شواهد فعالیت با تمویل کنندگان را داشته باشد ،ساختار تشکیالتی داشته باشد و اینکه از سوی
پنج موسسه دیگر تایید شود .تا دسامبر  ،2011سوابک دارای  41عضو بوده و جلسات دوهفته ای کمیته مشورتی آن بصورت
منظم برگزار گردیده و جلسات دیگری نیز بر اساس نیاز برگزار می کند.
فعالیتهای سوابک در سه کتگوری قرار می گیرد :هماهنگی ،دادخواهی و ظرفیت سازی .سوابک همچنان فرصتی را برای
اعضایش مهیا می سازد تا انها نگرانیهای خود را در باره رهنمود های پالیسی برای عرضه کمکها ،مدیریت منابع و دیگر مسایل
عملیاتی که به فعالیتهای این موسسات در حوزه جنوب ارتباط می گیرد ،با همه شریک سازند .سوابک همچنان در تدوین طرز
العمل موسسات غیر دولتی با همکاری موسسه اکبر ،دفتر هماهنگی موسسات افغان و شبکه زنان افغان نقش داشته است.
سوابک به نمایندگی از موسسات عضو و حوزه جنوب نقش فعالی را در انکشاف سکتور های زراعت و انکشاف دهات مطابق
با استراتیژی انکشاف ملی بازی نموده است.
4

از الف تا یا :کتاب راهنما برای کمک به افغانستان

در سال  2010اتحادیه سوابک در کنفرانس لندن اشتراک نمود و در بیانیه جامعه مدنی در جرگه ملی صلح درکابل نیز سهم
خویش را ایفاء نمود .سوابک در سال  2011در یک اجالس شبکه موسسات غیر دولتی در برلین که از سوی موسسه وینرو
دایر شده بود نیز اشتراک ورزید .سوابک همچنان عضوی از جریان مشورتی جامعه مدنی درکنفرانس بن در سال  2011بود و
در معرفی نمایندگان ساحوی نقش بسزایی بازی کرد .سوابک در حال حاضر نقش رهبری کننده را در هماهنگی و همکاری
سکتوری در کمیته والیتی انکشاف کندهار به عهده دارد.

اداره حمایۀ سرمایه گذاری افغانستان ()AISA

www.aisa.org.af

اداره حمایه سرمایه گذاری افغانستان (آیسا) ،بعنوان مدخل ورود برای سرمایه گذاران توسط حکومت افغانستان در سال 2003
ایجاد گردید .این اداره مسئول ثبت و راجستر و توزیع جواز فعالیت برای تمام سرمایه گذاران جدید در افغانستان می باشد .دفتر
مرکزی این اداره در کابل است و دفاتر ساحوی آن در هرات ،کندهار ،مزار شریف ،کندز ،خوست و جالل اباد موقعیت دارد.
آیسا بعنوان یک نهاد فعال که سرمایه گذاری را جلب و تقویت می کند ،دارای ریاست هایی است که برای حمایت از سرمایه
گذاران وقف گردیده است .خدمات این اداره شامل حمایت سرمایه گذاری انفرادی مشتریان ،سازماندهی کنفرانسهای داخلی و
خارجی و نمایشگاهها و ارائه فرصت های مطابقت سازی شرکت ها و سرمایه گذاران ،می باشد.
آیسا همچنان یک فهرست از سرمایه گذاران را تهیه می کند که آخرین چاپ آن در سال  2010لیست تقریبا  7500شرکت
فعال داخلی و خارجی در افغانستان را در بر دارد .آیسا در نظر دارد تا شمار بعدی این معلومات نامه را در سه ماهه نخست سال
 2012به نشر برساند .آیسا از طریق سایت انترنتی خود نیز فهرست شرکتهای ثبت شده را با معلومات الزم به زبانهای دری و
انگلیسی ارائه می کند .دسترسی به این معلومات شرکت های راجستر شده را کمک می کند تا برای تجارت شان بازار یابی کنند
و این کار سبب آسان شدن ارتباط بین این شرکت ها و مشتریان و دیگر بخشهای عالقمند می گردد.
در اداره آیسا ،یک ریاست تحقیقاتی و پالیسی نیز وجود دارد که مسایل انکشاف سکتور خصوصی را تحلیل نموده و استراتیژیهای
این سکتور را می سازد .این بخش مسئولیت دارد تا مطالعات مرتبط با هر سکتور را در عرصه های تجارت و سرمایه گذاری
تکمیل نماید و نیز بعنوان نهاد دادخواهی پالیسی از هر سکتور در پیشگاه شورای ملی و نهاد های دولت افغانستان عمل نماید.
ریاست انکشاف پارکهای صنعتی نیز در چوکات آیسا وجود دارد که در حال حاضر مسئولیت مدیریت پروژه پارکهای صنعتی را
که توسط اداره انکشافی ایاالت متحده تمویل می شود در کابل ،مزار شریف و کندهار بر عهده دارد .قراراست سه پارک صنعتی
دیگر هم در کابل ،ننگرهار و هلمند ساخته شود.

اداره عالی نظارت و مبارزه بر ضد فساد ()HOOAC

اداره عالی نظارت و مبارزه بر ضد فساد بر اساس حکم رئیس جمهور در سال  2008ایجاد گردیده و وظیفه دارد تا استراتیژی
مبارزه بر ضد فساد اداری را تطبیق و مورد نظارت قرار بدهد .مبارزه بر ضد فساد یکی از اهداف با اهمیت استراتیژی انکشاف
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ملی افغانستان می باشد .در سال  ،2006رئیس جمهور کرزی یک کمیته بین اداره ای ضد فساد را ایجاد کرد تا راههای حل
معضله فساد را در افغانستان ارزیابی نماید .این کار زمینه ساز تدوین استراتیژی ملی ضد فساد گردید که یکی از سفارشهای
موجود در آن ایجاد اداره عالی نظارت و مبارزه بر ضد فساد بود.
اداره عالی نظارت در کنار اینکه مکانیسمهای کاهش فساد را در دولت تقویت و تنظیم می نماید یک نقش رسانه ای نیز دارد
یعنی به شهروندان این فرصت را مهیا می سازد که شکایات و پیشنهادات شان را در موارد فساد ابراز دارند تا بعدا از سوی این
اداره مورد بازخواست قرار بگیرد و قضایا در صورت موجودیت شواهد کافی به سارنوالی ارسال گردد .در کل ،فعالیتهای این اداره
بصورت عمده بر جلوگیری از فساد متمرکز می باشد تا باز پرسی از فساد.
پالن استراتیژیک  2012-2011اداره عالی نظارت ،خطرات و اضرار فساد روز افزون را درست زمانی برجسته می سازد که سیر
حکومتداری به سوی سطح محلی در حال انکشاف است .در واکنش به این امر ،اداره عالی نظارت هفت دفتر ساحوی را تشکیل
می دهد و یک نیروی کاری والیتی را که از دفتر مرکزی کابل اعزام می گردد نیز ایجاد می کند .در درازمدت ،اداره عالی نظارت
در نظر دارد که در کل  34والیت توسعه پیدا کند.

اداره عمومی جیودیزیک و کارتو گرافی افغان ()AGCHO
www.agcho.org
اداره عمومی جیودیزیک و کارتوگرافی افغان یگانه اداره دولتی است که مسئولیت نقشه برداریهای رسمی و فعالیتهای مرتبط
دیگر را در سطح افغانستان بر عهده دارد .تمرکز کاری این اداره عبارتند از :چاپ ،نشر و توزیع نقشه های طبیعی ،توپوگرافی،
سیاسی ،موضوعی ،مالیات اراضی وامالک و نقشه های منابع طبیعی؛ موضوعات مساحت و پیمایش و اطلس ملی .این اداره
مستقیما به رئیس جمهور گزارش می دهد و دارای  700نفر کارمند و دفاتر ساحوی در  16والیت می باشد .اداره مذکور به پنج
ریاست تقسیم می شود :فهرست معلومات و ارائه خدمات مراجعین ،کارتوگرافی و سروی جیولوجی ،دفتر ثبت اراضی و امالک،
عکسبرداری هوایی مساحت و دور سنجی؛ و پیمایش مساحت .قبل از اینکه این اداره بصورت مستقل در سال  1985عمل کند،
همه نقشه برداری ها توسط نظامیان صورت می گرفت.
تا پیش از حضور شوروی در سال  ،1979این اداره توانسته بود  26فیصد از پیمایشهای مساحی افغانستان را همراه با  30فیصد
سروی امالک و اراضی که بتواند کشوررا تحت پوشش قرار دهد ،انجام بدهد .طی این مدت ،تجهیزات نقشه برداری و چاپ
نمودن از سوی کشورهای سویس ،آلمان و هالند نصب گردید .این تجهیزات شامل یک دوربین لیسه و دوماشین چاپ رنگی و
خیلی از وسایلی می شد که امروز هم در تولید نقشه ها بکار می روند . ،از سال  ،2001تالشهایی صورت گرفته است تا این اداره
مدرن سازی شود و تا حال این اداره چندین نقشه موضوعی را برای ادارات دولت افغانستان و سازمانهای خارجی تهیه نموده
است و در حال حاضر برنامه آموزش سروی جیولوجی (جی آی اس) را نیز عرضه می دارد .این اداره ،دیپارتمنت های جفرافیا و
سروی جیولوجی را در دانشگاه کابل و پولی تخنیک تاسیس نموده است .درسال  ،2011اداره عمومی کارتوگرافی چندین نقشه
جدید به شمول نقشه های دیجیتل سرک کابل 1:18000که با همکاری سروی جیولوجی کابل صورت گرفت تهیه کرده است.
قرار است این اداره با همکاری آلمان ،یک اطلس ملی را که در برگیرنده  50نقشه می باشد ،در جون  2012به نشر برساند.
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اداره عمومی کارتوگرافی خدمات خویش را به وزارت ها و سازمانهای بین المللی که به اسناد کمکی معین احتیاج دارند عرضه
می دارد .مطابق به قانون ،هر نقشه یی که در افغانستان به چاپ می رسد باید توسط اداره عمومی جیو دیزیک و کارتوگرافی
افغانستان تایید شود.

اداره کمک به سرمایه گذاری و حمایت از قرضه های کوچک در افغانستان
()MISFA
www.misfa.org.af
اداره کمک به سرمایه گذاری و حمایت از قرضه های کوچک در افغانستان (مسفا) مشترکا توسط دولت افغانستان و سازمانهای
کمک دهنده در سال  2003بوجود آمد .این اداره نهاد های مالی را که برای طبقه فقیر و آسیب پذیرقرضه های کوچک عرضه می
کند حمایت می دارد تا آنها را قادر ساخته باشد که تجارت خود را گسترش داده و یا فعالیت تازه تجاری را آغاز نمایند .اداره مسفا
با نهاد های مالی قرضه دهنده در عرصه انکشاف سیستم داخلی شان همکاری می کند تا انها را در رسیدن به اهداف کمی وکیفی
شان یاری نماید.
اداره مسفا از سال  2006به این سو به عنوان یک نهاد افغانی مستقل و غیر انتفاعی ثبت و راجستر گردیده و دارای یک هیئت
روئسای مستقل می باشد که اعضای ان نمایندگانی از دولت ،سکتور خضوصی و متخصصصین بین المللی قرضه های کوچک
می باشند .این اداره نخستین ساختار قرضه های کوچک در افغانستان می باشد که مکانیسمهای انسجام کمکهای متنوع را در
یک مسیر انعطاف پذیر برای عرضه کنندگان قرضه های کوچک مهیا می سازد.
اداره مسفا با هفت عرضه کننده قرضه های کوچک سرو کار داشته و در کنار آن با یک بانک و یک شبکه گروهی  44شعبه
ای در  22والیت فعالیت دارد .این شعبات برای بیش از  230000نفر قرضه گیرنده که  75فیصد شان زنان می باشند ،خدمات
عرضه می کنند .تاکنون ،همکاران مسفا  1.9میلیون قرضه های کوچک را به ارزش  1.1میلیارد دالر عرضه نموده اند .فعال به
مقدار  115میلیون دالر بصورت قرضه در اختیار مشتریان قراردارد و ارزش هر قرضه بطور متوسط  499دالر می باشد .همکاران
مسفا در کل بیش از  3000کارمند افغان را استخدام کرده اند که تقریبا  37فیصد شان را زنان تشکیل میدهد .یک مطالعه
ابتدایی از تاثیرات قرضه های کوچک بر زندگی مردم که در سال  2007توسط انستیتیوت مطالعات انکشافی بریتانیا انجام شد،
نشان می دهد که هر قرضه کوچک باعث می شود که  1.5فرصت کاری واشتغال در افغانستان ایجاد گردد.

برنامه ماین پاکی در افغانستان ()MAPA

www.macca.org.af

اداره ماین پاکی در افغانستان (ماپا) که بزرگتری پروگرام ماین پاکی در جهان می باشد در سال  1989تاسیس گردید تا افغانستان
را از خطرات ماین ها و دیگر مواد منفجر نشده مصئون سازد.
نظارت و هماهنگی از فعالیتهای این اداره بصورت تدریجی به سوی افغانی شدن در حرکت است .در هماهنگی با ماپا اداره دیگری
بنام مرکز هماهنگی ماین پاکی افغانستان (ماکا) قرار دارد که با ریاست ماین پاکی دولت افغانستان از نزدیک همکاری می کند تادر
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انکشاف استراتیژی ها ،تطبیق پروژه ها و نظارت از فعالیت های ماپا با در نظرداشت اهداف این اداره فعالیت نماید .ماکا یک پروژه
خدمات ماین پاکی ملل متحد است که از طریق دفتر خدمات پروژه های ملل متحد ( )UNOPSقرار داد می شود.
اداره ماکا با هماهنگی با ریاست ماین پاکی فعالیتهای سرتاسری اداره ماپا را از طریق هفت مرکز ناحیه ماین پاکی در کابل،
هرات ،کندهار ،مزار شریف ،کندوز ،گردیز و جالل آباد انسجام می بخشد .این دفاتر ساحوی که کامال بوسیله افغانها اداره می
شود مسئولیت هماهنگی و نظارت از فعالیت های ماین پاکی در سطح کشور را بر عهده دارند.
همکاران تطبیق کننده اداره ماپا را موسسات غیر دولتی افغانی و بین المللی که توانایی انجام فعالیتهایی چون ماین پاکی و
سروی ،اموزش خطرات ماین ،کمک به قربانیان ،ظرفیت سازی ،دادخواهی ،نظارت و آموزش را داشته باشند ،تشکیل می دهد.
عالوه برآن ،اداره ماپا با وزارت های کار و امور اجتماعی و شهدا و معلولین و وزارت صحت همکاریهای دادخواهی برای افراد
معلول و نجات یافتگان ماین های زمینی را انجام می دهد.
در ختم سپتامبر  ،2011مناطق خطر تشخیص داده شده در افغانستان به  6216مورد می رسید که این میزان حدود  602کیلومتر
مربع زمین را در بر می گیرد و در کل به تعدا  1980اجتماع در سرتاسر کشور را متاثر می سازد .در سال  ،2011ماپا در 70
اجتماع دست به فعالیت ماین پاکی زد که طی آن به تعداد  324منطقه ماینگذاری شده و  76منطقه جنگی از وجود ماین ها
پاکسازی گردید .این پاکسازی شامل خنثی سازی و منفجر ساختن  7793حلقه ماین ضد پرسنل 265 ،حلقه ماین ضد تانک و
 182663قلم مواد منفجر نشده می باشد.
اداره ماپا مصمم است تا مطابق به کنوانسیون اتاوا تمامی ماین های ضد پرسنل در افغانستان را تا ختم سال  2013پاکسازی نموده و
در کنار آن خدمات آموزش خطرات ماین را برای مردم فراهم سازد و با نجات یافتگان همکاری نماید .گرچه کنوانسیون اتاوا فقط بر
پاکسازی ماین های ضد پرسنل تاکید دارد و به ماینهای ضد تانک و مواد منفجرنشده دیگراشاره نمی کند ،اداره ماکا تالش دارد که
در جریان عملی ساختن کنوانسیون اتاوا ،خطرات ماینها و مواد منفجره دیگر نادیده گرفته نشود .دولت افغانستان نیز تقاضای تمدید
ضرب االجل کنوانسیون اتاوا تا بعد از سال  2013را انجام خواهد داد تا روند پاکسازی ماین ها را در تمامی مناطق تکمیل نماید.
با رهبری وزارت معارف افغانستان برنامه های آموزشی خطرات ماین در تمامی کشور ادامه داشته و در حدود  200000افغان از
این آموزشها در هر سه ماه برخوردار می گردند.
در حال حاضر ،بطور متوسط  22افغان در اثر انفجار ماین های زمینی و دیگر مواد منفجر نشده در هر ماه جان های خود را از
دست می دهند.

اداره مرکزی احصائیه ()CSO

www.cso.gov.af

اداره مرکزی احصائیه یک نهاد دولتی است که مسئولیت نشر و پخش آمار و ارقام رسمی را بر عهده دارد .این اداره معلومات
الزم را در باره مسایل مالی ملی ،قیمت ها ،تجارت خارجی ،جمعیت و مردم که برای پالنگذاری اقتصادی استفاده می شود،
پالیسی های مالی و تشکیالتی و دیگر فعالیتهای دولتی را جمع آوری نموده و مورد تحلیل قرار می دهد.
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این اداره در سال  1973ایجاد گردیده و در ماه مارچ  2006طی فرمان رئیس جمهوری بصورت یک نهاد مستقل اعالن گردید.
تعداد کار مندان این اداره به  800نفر می رسد که در دفتر مرکزی کابل ودفاتروالیتی مشغول به کارند .اداره احصائیه مرکزی
بصورت مستقیم به رئیس جمهور گزارش می دهد و از سوی ادارات دیگری مانند کمیته ملی آمار و کمیته ملی احصائیه نفوس
(مسوول موقت سرشماری نفوذ) حمایت می شود .در هردوی این کمیته ها نمایندگانی از وزارت خانه ها و سکتور خصوصی
نیز فعالیت دارند.
اداره احصائیه مرکزی دارای ده ریاست بزرگ می باشد که عبارتند از :احصائیه اقتصادی ،احصائیه نفوس و اجتماعی ،محاسبه
مالی ،عملیات ،نشر و پخش ،پالنگذاری استراتیژیک و روابط با تمویل کنندگان ،ادارۀ ،ارزیابی و تفتیش داخلی ،مرکز تربیوی
کارمندان و داراالنشاء.
این اداره همه ساله نشرات ذیل را به چاپ می رساند :سالنامه احصائیوی افغانستان ،سالنامه نرخ قیم و مصرف کننده ها،سالنامه
احصائیوی تجاری افغانستان (تجارت خارجی) و تخمین نفوس افغانستان( .شامل معلومات به لحاظ ترکیب جنیسیت ،شهر
نشینی در سطح والیات و ولسوالیها) .اداره مذکور هر سه ماه یک جلد احصائیه تجارت خارجی به نشر می رساند و در کنار آن
بصورت ماهوار گزارش نرخ قیم مصرف کنندگان را چاپ می کند و همین گزارش را بصورت روزانه درشهر های کابل و جالل
آباد نشر می نماید .در سال 2011میالدی ،ساحه پوشش گزارش نرخ قیم مصرف کنندگان از شش والیت به ده والیت توسعه
یافته و همچنان اقالم گزارش دادنی از  202قلم به  290قلم افزایش یافته است .نشریات اداره مرکزی احصائیه معموال به
زبانهای دری ،پشتو و انگلیسی به چاپ می رسد و در ضمن آن معلومات تازه و الزم در سایت انترنتی این اداره بصورت منظم
در اختیار همگان قرار می گیرد.
این اداره درسال 2004میالدی ،یک ماستر پالن احصائیوی را با کمک بانک جهانی ،بانک توسعه آسیاسی ،صندوق بین المللی
پول و اداره انکشاف بین المللی بریتانیا ایجاد نمود .این ماستر پالن در سال  2005میالدی تصویب گردید و هدف از ایجاد آن،
طرح برنامه های ارتقای ظرفیت در اداره موجود و کمک به جمع آوری معلومات ملی مورد نیاز برای پالنگذاریهای دولتی می
باشد .در سال 2008میالدی ،اداره مذکور یک سروی را در باره امکانات معلولین در کابل انجام داد و در سال بعدی آن سروی
دیگری را در باره سازمانهای اقتصادی و مشارکت زنان در تصمیم گیریهای ملی سازماندهی نمود.

اداره مشورت های امنیتی برای موسسات غیر دولتی افغانستان ()ANSO
www.ngosafety.org

اداره مشورت های امنیتی برای موسسات غیر دولتی افغانستان (آنسو) در سال  2002میالدی به منظور عرضۀ خدمات امنیتی
رایگان متناسب با نیازهای خاص جامعه موسسات غیر دولتی در افغانستان ایجاد گردید .بودجه این دفتر از سوی دفتر خدمات
بشری کمیسیون اروپا ،اداره انکشافی و همکاری سویس ( )SDCو وزارت امور خارجه ناروی تمویل می شود .دفتر آنسو توسط
سازمان بین المللی مشوره امنیتی برای موسسات غیر دولتی ( )INSOکه در انگلستان مستقر است ،اداره می شود.
دفتر مرکزی آنسو در کابل موقعیت دارد و دفاتر ساحوی آن در شهرهای مزار شریف ،هرات ،جالل آباد و کندهار فعالیت می
کنند .موسساتی که عضویت آنسو را به دست آورده اند از خدمات منظم ذیل برخوردار می شوند:
9

از الف تا یا

•دریافت هشدار های امنیتی روزانه ،لیست هفته وار حوادث و گزارش های دوهفتگی و سه ماهه که در برگیرنده تحلیل ها
و پیش بینی های امنیتی می باشد.
•جلسات امنیتی ساحوی بصورت هفته وار
•برنامه آشنا سازی کارمندان موسسات غیر دولتی
•ارائه توضیحات موسسات غیر دولتی در ارتباط به ادارات امنیتی داخلی و بین المللی
•تربیه و آموزش محافظین و رادیو گردان ها
دفتر آنسو ،خدمات دیگری را نیز بر حسب تقاضای اعضایش و متناسب با موجودیت ظرفیت به صورت ذیل عرضه می دارد:
•ارائه معلومات امنیتی سرتاسری برای موسساتی که قصد سفر و جابجایی را داشته باشند.
•ارائه مشورت های مختص به یک سازمان
•بررسی پالنهای امنیتی و امنیت دفاتر موسسات غیر دولتی
•تحلیل و شریک ساختن آمار و ارقام مربوط به واقعات امنیتی
•خدمات واکنش به بحران ها

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

www.acbar.org

اداره هماهنگی کمک ها برای افغانستان که اختصارا بنام اکبر یاد می شود ،نهاد چتری است که در راستای ترویج شفافیت،
حسابدهی و ایجاد هماهنگی میان سازمان های غیر دولتی در افغانستان فعالیت می کند .موسسه اکبر در سال  1988توسط
موسساتی که در بین مهاجرین افغان در پاکستان فعالیت داشتند ایجاد گردید و بعنوان یک مرجع انتقال اطالعات میان دفاتر
سازمان ملل متحد ،موسسات غیر دولتی ،تمویل کنندگان و دولت افغانستان فعالیت می کند .این اداره از سوی کمیسیون اتحادیه
اروپا ،اداره انکشافی و همکاری سویس ( ،)SDCسفارت سویدن ،سفارت فرانسه و سازمانهای عضو آن تمویل می گردد.
موسسه اکبر در حال حاضر به تعداد  112عضو از میان موسسات داخلی و خارجی دارد .اعضای متقاضی می توانند با برآورده
ساختن معیارهای مشخص و امضای طرز العمل موسسات غیر دولتی افغانستان (ص )138 ،عضویت این اداره را کسب نمایند.
جلسات مجمع عمومی سازمانهای عضو این اداره دوبار در سال دایر می شود و جلسات کمیته رهبری که  16عضو دارد (12
عضو دایمی و  4عضو علی البدل) بصورت ماهوار در کابل دایر می گردد .رئیس این کمیته همیشه یک افغان است و اعضای
دیگر کمیته از میان نمایندگان موسسات غیر دولتی افغان و خارجی انتخاب می شوند.
فعالیتهای موسسه اکبر در چهار بخش تقسیم می گردد :تیم هماهنگی معلومات ،مسئولیت نشر و پخش معلومات ،تنظیم
جلسات ،نگهداری ثبت فعالیتهای موسسات در سطح کشور ،نگهداشت معلومات و فهرست موسسات غیر دولتی و دیگر ابتکارات
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ارتباطی را انجام می دهد .تیم دادخواهی و پالیسی ،در راستای تبادله نظریات و معلومات میان موسسات عضو کمک می کند
تا در روند انکشاف ،روی مسایل کلیدی ساحوی صدای واحد داشته باشند .تیم طرز العمل برای موسسات غیر دولتی مسئولیت
دارد تا در ترویج و نظارت از عملکرد های حکومتداری مناسب در بین موسسات غیر دولتی تالش نماید و همچنان در امر ظرفیت
سازی موسسات غیر دولتی به منظور درک و شناخت درست ازقوانین و مقررات مرتبط با موسسات در وزارت خانه ها و ریاستهای
سکتوری خدمات آگاهی دهی عرضه کند .تیم تعامل جامعه مدنی و نهاد های دولتی مسئولیت دارد تا بطور مشترک با موسسات
و شبکه های جامعه مدنی در عرصه تشکیالت سازی و تقویت روابط سازمانهای جامعه مدنی با ادارات دولتی و پارلمان کار نماید.
موسسه اکبر همچنان در امر معرفی نمایندگان موسسات غیر دولتی به مجامع دولتی ،تشکلهای هماهنگ کننده بین دفاتر
نقش مهم دارد و بصورت منظم به موسسات غیر دولتی در خصوص قانون موسسات غیر دولتی ،قانون مالیات بر عایدات ،و
قانون کار مشوره میدهد .موسسه اکبر در کنفرانس های متعدد ملی و بین المللی به نمایندگی از جامعه موسسات غیر دولتی
و جامعه مدنی بصورت ذیل درسالهای :در سالهای  2005 ،2004و  2007دراجالس مجمع انکشاف افغانستان ،در سال 2008
درکنفرانس پاریس ،در سال  2009در کنفرانس هیگ ،در سال  2010در کنفرانس لندن ،جرگه ملی مشورتی صلح و کنفرانس
کابل اشتراک داشته است .موسسه اکبر مسئولیت هماهنگی و تسهیالت بورد مشورتی جامعه مدنی را با دولت افغانستان و دفتر
یوناما بعهده دارد.
عالوه بر دفتر مرکزی در کابل ،موسسه اکبر در شهرهای هرات ،جالل آباد ،مزار شریف نیز دفاتر ساحوی دارد .سایت انترنتی
اکبر خدمات اعالن کاریابی را بصورت منظم ارائه می کند

اداره هماهنگی موسسات غیر دولتی افغان ()ANCB

www.ancb.org

اداره هماهنگی موسسات غیر دولتی افغان ( )ANCBدرسال1991با هدف هماهنگی فعالیت های موسسات غیر دولتی افغان
با دولت ،ملل متحد ،سازمانهای بین المللی و دفاتر کمک دهنده ایجاد گردید.
این اداره منحصربرای موسسات غیر دولتی افغان می باشد که  190عضو دارد .درخواست برای عضویت در این ادره ازسوی
هیأت مدیره بررسی گردیده و متعاقبا در اجالس عمومی رای گیری می شود( .اجالس موسسات عضو هر سه ماه یکبار دایر
می گردد) هیات مدیره اداره هماهنگی موسسات غیر دولتی افغان دارای  11عضو بوده و برای یکسال از سوی مجمع عمومی
انتخاب می شوند.
دفتر مرکزی این اداره در کابل موقعیت دارد و دفاتر ساحوی آن در ننگرهار و میدان وردک می باشد .جلسات اعضای این اداره،
در باره موضوعات آموزشی ،زراعتی ،بهداشتی ،بازسازی و پالیسی دولت بصورت ماهوار برگزار می گردد .این اداره ،همچنان
سیمینارها و کورس های آموزشی را به منظور ارتقای ظرفیت تخنیکی موسسات عضو در عرصه های ارزیابی نیازمندیها،
مدیریت ،محاسبه ،انکشاف مدیریتی ،حقوق بشر ،دموکراسی ،آگاهی حقوقی ،گزارش نویسی و پروپوزل نویسی برگزار می کند.
اداره هماهنگی مذکور ،خدمات استفاده از انترنت را برای اعضا در داخل دفتر مساعد ساخته است و هر هفته یک خبرنامه و هر
سه ماه یک مجله را به نام پیوستون منتشر می کند و ضمنا فهرستی از اعضایش را نیز تهیه می کند.
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اداره هماهنگی موسسات افغان عضویت نهاد های دیگری چون موسسه اکبر (ص ،)10شورای بین المللی موسسات داوطلب،
مجتمع جهانی جامعه مدنی و گروه همبستگی انجمن های ملی را دارد .این اداره همچنان یکی از اعضای فعال مجتمع جامعه
مدنی افغانستان (ص )62می باشد .بخش اعظم مساعدت مالی آن توسط حق العضویت اعضاء تامین می گردد.

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

اردوی ملی افغانستان بتاریخ اول دسامبر  2002در پی فرمان رئیس جمهور کرزی تاسیس گردید .اردوی ملی در چوکات وزارت
دفاع ملی افغانستان عمل می نماید و بخشی از نیروهای امنیتی ملی افغانستان را تشکیل می دهد که در کنار آن پولیس ملی
افغانستان قرار دارد .سربازگیری در اردوی ملی افغانستان بصورت داوطلب بوده و سربازان از اقوام و اجتماعات گوناگون افغانستان
در آن حضور دارند .در نخست قرار بر این بود تا شمار اردوی ملی افغانستان به  70000نفر برسد .با تشکیل شدن اردوی ملی
در سال  ،2003در توافقنامه بن ،این نیروها یکی از ستونهای پنجگانه استراتیژی اصالحات در سکتور امنیتی افغانستان به شمار
می آید .نقشهای اردوی ملی افغانستان قرار ذیل است .1 :تامین امنیت مرزها و دفع تهدید های خارجی  .2شکست نیروهای
تروریستی  .3منحل ساختن ،ادغام مجدد و زندانی ساختن گروههای مسلح غیر مسوول؛ و  .4رسیدگی به تهدیدهای امنیتی
داخلی و حالتهای اضطراری با همکاری پولیس ملی.
در جنوری  ،2010بورد مشترک انسجام و نظارت توافق قبلی شمار نیروهای اردوی ملی را که  134000سرباز می شد (122000
سرباز عملیاتی و  12000سرباز آموزشی) تغییر داد و توافق نمود شمار این نیروها تا ختم اکتوبر  2011به  171000نفر برسد.
ساختار اردوی ملی افغانستان متشکل از بخشهای ذیل است :شش قول اردو که هریک دارای  12000تا  18000نفر می باشد؛
فرقه مرکز در پایتخت که مسئولیت تامین امنیت پایتخت و مجموعه نهادهای دولتی را بر عهده دارد وتعداد آن تا  9000سرباز
می رسد؛ یک فرقه نیروهای ویژه که دارای  8800سرباز می باشد و یک قول اردوی هوایی که خدمات لوجستیکی را به لوا
های اردوی ملی عرضه می کند .قرار است تحت پالن بازبینی شده ،لواهای بیشتری ایجاد گردد .در جون  ،2011بورد مشترک
انسجام و نظارت طرح افزایش شمار اردوی ملی را به  195000سرباز پیشنهاد نمود و بعدها پالن افزایش این نیروها از سطح
 240000سرباز نیز منتفی گردید .قرار آخرین گزارشها در دسامبر  ،2012شمار نیروهای اردوی ملی افغانستان تا مرز 180000
سرباز تقلیل خواهد یافت که دو سوم این نیروها را سربازان جنگی ،سه فیصد را نیروهای هوایی تشکیل خواهد داد .توسعه و
ساختن اردوی ملی افغانستان یکی از اهداف کلیدی استراتیژی انتقال مسوولیت های امنیتی برای امریکا محسوب می شود.
اردوی ملی افغانستان بیشتر بصورت یک نیروی پیاده زمینی ساختار بندی شده است که هدف آن عمدتا مبارزه با شورشیان می
باشد و از این لحاظ این نیروها در عموم قابلیت های حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی افغانستان را در اختیار ندارند .قول
اردوهای اردوی ملی در کابل ،گردیز ،کندهار ،هرات ،مزار شریف و لشکر گاه موقعیت دارند .کندک های اردوی ملی متشکل
از  650سرباز ،و افسر می باشد .قول اردوی هوایی افغانستان که با طیاره های فرسوده روسی مجهز می باشند در انتقال ریاست
جمهوری ،رساندن کمکهای طبی در حالتهای اضطراری و دیگر عملیاتهای خورد و ریز هوایی فعالیت می کند .تا جنوری ،2012
قوای هوایی افغانستان دارای  76فروند طیاره می باشد که  50هلوکوپتر نیز در آن شامل است.
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اردوی ملی افغانستان به منظور اطمینان دادن از ترکیب قومی و جغرافیایی در ساختار اردو ،مراکز جلب و جذب را در  34والیت
افغانستان فعال ساخته است .بصورت ماهوار به تعداد  6000نفر در اردوی ملی جلب و جذب می شوند .این افراد کورسهای
اموزشی  12هفته ای را در مرکز تعلیمی نظامی کابل تکمیل می کنند .تمامی آموزش دهندگان افغان بود ه و توسط آموزش
دهندگان امریکایی ،بریتانیایی ،فرانسوی و دیگر کشورهای همکار ،حمایت می شوند .بعد از فراغت از این مرکز ،افراد اموزش
دیده باید یک دوره اموزشی شش هفته ای دیگر را نیز سپری نمایند که این مرحله شامل یکجا شدن افراد تازه اموزش دیده با
دیگر سربازان و افسران اردوی ملی می باشد و انها را برای اعزام به جبهات جنگی آماده می سازد .عالوه بر آن ،در سال 2009
اولین افسران اردو از اکادمی نظامی اردوی ملی افغانستان که در سال  2004تاسیس گردیده بود فارغ شدند .سربازان و خورد
ظابطان اردوی ملی دارای قرار داد های سه ساله می باشند که بصورت داوطلبانه قابل تمدید است .حد اکثر مدت زمان خدمت
در اردوی ملی  25سال است .با وجود این همه مکانیسم های رسمی ،میزان فرار از اردو هنوز هم یک معضله جدی در اردوی
ملی افغانستان می باشد .بنا بر گزارشها ،در طول دو سال اخیر ،میزان فرار از اردو  2.65فیصد در ماه بوده است.
گروههای آموزشی امریکایی در بیشترین واحد های اردوی ملی از کندک ها گرفته تا قول اردو ها حضور دارند .این گروهها از
طریق برنامه اموزش عملیاتی و تیمهای ارتباط آیساف انتخاب گردیده و به واحد های اردوی ملی اعزام می شوند.
ایاالت متحده کلیدی ترین همکار افغانستان در آموزش و تجهیز اردوی ملی می باشد که بیشترین امکانات تخنیکی و مالی
را در اختیار آنها قرار می دهد .این کشور تعهد کرده است تا  17میلیارد دالر را در راستای تربیه و تجهیز اردوی ملی از 2008
تا  2013به مصرف برساند .بعد از این تاریخ ایاالت متحده میزان کمک هایش را به  3میلیارد دالر در سال کاهش خواهد داد.
قرار است کشورهای کمک کننده دیگر نیز به میزان یک میلیارد دالر درسال به اردوی ملی افغانستان کمک نمایند .این وضعیت
باعث شده است تا در مورد ثبات بودجوی و کمیت اردوی ملی افغانستان نگرانی ها ایجاد شود.
هدف فعلی دولت افغانستان این است که تا ختم سال  ،2014تمامی مسئولیت های امنیتی کشور را از طریق تطبیق پروسه
انتقال بر عهده بگیرد.

استراتیژی انکشاف ملی افغانستان ()ANDS

www.ands.gov.af

استراتیژی انکشاف ملی افغانستان حیثیت چارچوب کاری مرکزی را در انکشاف ،تقویت اقتصاد ،حمایت از توسعه نهادهای
دموکراتیک و کاهش فقر و آسیب پذیری در افغانستان دارا می باشد .این استراتیژی همچنان بعنوان سند استراتیژی کاهش
فقر که یک سند معتبر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در ارزیابی توانایی افغانستان مبنی بر اینکه تا چه انداز می تواند
قرضه هایش را معاف کرد ،محسوب می گردد .کار تدوین این استراتیژی نخست در مجمع انکشاف افغانستان در سال 2005
مطرح گردید و نسخه نهایی این استراتیژی توسط رئیس جمهور کرزی در  21اپریل  2008تصویب و متعاقبا در جون 2008
درکنفرانس پاریس نیز معرفی گردید تا حمایت بین المللی را به منظور تطبیق این استراتیژی جلب کرده باشد.
این استراتیژی هم در عرصه پالیسی سازی و هم در عرصه جدول زمانی برای تطبیق آن کارایی دارد .استراتیژی انکشاف ملی
همراه با توافقنامه افغانستان در نظر دارد که اهداف انکشافی هزاره را برای این کشور تا سال  2020تعقیب نماید.
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پیش نیاز تدوین سند نهایی استراتیژی انکشاف ملی همانا استراتیژی موقت انکشاف ملی بود که توسط افغانستان در دسامبر
 2005تصویب و بعدا در توافقنامه افغانستان در کنفرانس لندن  2006گنجانیده شد .در سال  ،2006دولت و همکاران بین المللی
اش به تطبیق این استراتیژی موقت پرداختند و آن را به یک استراتیژی تمام عیار انکشاف ملی که بتواند همه نیازمندیهای سند
استراتیژی کاهش فقر را بر آورده سازد به تصویب رساندند .استراتیژی موقت انکشاف ملی بین سالهای  2006و  2010را در بر
می گیرد ودر پیوند نزدیک با تطبیق توافقنامه افغانستان اجرا می شود.
تهیه و ترتیب کامل استراتیژی انکشاف ملی توسط داراالنشاء این اداره و با نظارت کمیته نظارت این استراتیژی مرکب از
اعضای کابینه صورت گرفته است .بورد مشترک انسجام و نظارت که از تطبیق توافقنامه افغانستان نظارت بعمل می اورد نیز
در تهیه و ترتیب استراتیژی انکشاف ملی راهنمایی های الزم را ارائه داشته است.
استراتیژیهای سکتوری که در سال  2007تکمیل گردیدند توسط گروههای انکشاف استراتیژی سکتوری متشکل از وزارت های
سکتوری ،دارالنشاء استراتیژی انکشاف ملی و وزارت مالیه ساخته شده اند.
اولین گام پروسه استراتیژی سازی تهیه  43استراتیژی انفرادی توسط وزارتها و نهادهای دولتی بود که طبق رهنمود داراالنشاء
استراتیژی مذکور ساخته می شد .بعد از تکمیل این روند تا نیمه های سال  ،2007این استراتیژیها ارزیابی گردیده و امکانات
تمویل اولویت های این استراتیژیها مورد مشورت قرار گرفت .با کمک گروههای مشورتی ،جلسه های تمویل کنندگان و تحلیل
فقر بر اساس ارزیابی ملی خطرها و آسیبها ،وزارتهای مربوطه و استراتیژیها مورد بازنگری قرار گرفته و مشکالت موجود در آنها
پیش از ادغام شان در استراتیژی سکتوری برطرف می گردید .به دنبال آن یک پروسه مشورتی ملی در سطح ولسوالی ها در
 34والیت افغانستان به راه انداخته شد تا استراتیژی انکشاف ملی منعکس کننده اولویت های انکشافی جامعه افغانستان باشد
که این کار بوجود آمدن پالن انکشافی والیتی را بدنبال داشت.
بعد از نهایی شدن استراتیژیهای سکتوری ،کمیته نظارت استراتیژی انکشاف ملی این برنامه ها را بر اساس معیارهای از قبل
تایید شده اولویت بندی نمودند و منابع تطبیق کننده این استراتیژیها را برای پنج سال آینده نیز مشخص ساختند .داراالنشاء
استراتیژی انکشاف ملی با همکاری وزارتهای سکتوری همه استراتیژی های سکتوری را دریک سند واحد ادغام ساختند .سند
در مطابقت به توافقنامه افغانستان ،اولویت ها و چالشهای نهایی گنجانیده شده در استراتیژی انکشاف ملی افغانستان را
در سه محور تنظیم کرده است .1 :امنیت  .2حکومتداری ،حاکمیت قانون و حقوق بشر و  .3انکشاف اقتصادی و اجتماعی.
نسخه نهایی استراتیژی انشکاف ملی در برگیرنده استراتیژیهای  17گانه در سکتور های ذیل می باشد:

 .1امنیت  .2حکومتداری خوب  .3زیر ساختها و منابع طبیعی  .4آموزش و فرهنگ  .5صحت و تغذیه  .6زراعت و
انکشاف دهات  .7مصئونیت اجتماعی و  .8انکشاف اقتصاد حکومتداری و سکتور خصوصی
این سند همچنان شش موضوع با هم مرتبط دیگر را پوشش می دهد :ظرفیت سازی ،برابری جنسیت ،مبارزه با مواد
مخدر ،همکاریهای منطقه ای ،مبارزه با فساد و حفظ محیط زیست.
استراتیژیهای یاد شده سالهای  1387تا  1391را پوشش می دهند.
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امنیت

امنیت

.1

امنیت

امور مذهبی

حکومتداری،
اصالح
ادارات عامه
و حقوق بشر

عدالت

حکومتداری
خوب

.2

حکومتداری

استخراج
معادن

توسعه
روستایی

تکنالوژی
معلوماتی و
ارتباطات

مدیریت
منابع آبی

ترانسپورت

انرژی

زیر بناها و
منابع طبیعی

.3

مسایل عمومی
ظرفیت سازی
تساوی جندر
مبارزه علیه مواد مخدر
همکاری های منطقوی
مبارزه علیه فساد

فرهنگ ،رسانه
ها و جوانان

معارف

صحت و تغذیه

زراعت و
انکشاف
روستایی

صحت و تغذیه زراعت و انکشاف
روستایی

سکتور ها

معارف و
فرهنگ

.4

.5

.6

انکشاف اجتماعی و اقتصادی

پناهنده گان،
بازگشت کننده
گان و بیجا
شده گان در
داخل کشور

مصؤنیت
اجتماعی

مصؤنیت
اجتماعی

حکومتداری

توسعه

سکتور خصوصی

اقتصادی و توسعه

.7

.8

ساختار استراتیژی انکشاف ملی افغانستان (منبع :دولت افغانستان)
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نهایی توسط گرههای مشورتی مورد بازبینی قرار گرفته و برای تصویب به کمیته نظارت فرستاده شد تا اطمینان حاصل شودکه
استراتیژیهای درج شده مطابق به اولویت های دولت افغانستان و توافقنامه آن باشند.
با نهایی شدن سند استراتیژی ملی در سال  ،2008دولت افغانستان بر تطبیق و نظارت از این استراتیژی های سکتوری تمرکز نمود.
بعد ها کمیته نظارت استراتیژی ملی در چوکات کمیته هماهنگی دولت ادغام گردید که مسئولیت اصلی تطبیق استراتیژی ملی را بر
عهده دارد .اگر چه هر وزارت مسئولیت مستقیم تطبیق این استراتیژی را دارد ولی وزارت مالیه و اقتصاد نقش رهبری عمومی این پروسه
را در نظارت و ارزیابی دارا می باشند .برای این منظور ،ریاست استراتیژی انکشاف ملی در تشکیل وزارت مالیه و اقتصاد ایجاد گردید.
اولین گزارش استراتیژی انکشاف ملی در سال  2009ارائه گردید که توسط کمیته هماهنگی دولت افغانستان مورد تایید قرار
گرفت .و اولین گزارش پیشرفت استراتیژی انکشاف ملی به بانک جهانی و صندوق بین المللی پول فرستاده شد که در آن ا تقاضا
شده بود تا افغانستان یکی از فقیر ترین کشورهای نیازمند به وامهای جهانی معرفی گردد .بانک جهانی و صندوق وجهی بین
المللی در جنوری  2009یک میلیارد دالر قرضه های افغانستان را معاف کردند .بعد از ان یک ابتکار جدید سیاسی و حکومتداری
ایجاد شد تا تمرکز بیشتر بر تطبیق استراتیژی انکشاف ملی صورت بگیرد .برای معلومات بیشتر به کنفرانس کابل و پروسه
کابل(ص )56و کلسترهاو برنامه همبستگی ملی مراجعه شود.

اصالحات اداره عامه ()PAR

برنامه اصالحات اداره عامه منحیث یک چارچوب کاری به هدف ارایه خدمات ملکی مؤثر ،شفاف و با کیفیت در افغانستان ایجاد
گردیده است .این برنامه ،یکی از اولویت های توافقنامه افغانستان و استراتیژی انکشاف ملی و کنفرانس کابل ،از سوی نهادهای
کمیسیون اصالحات اداری و خدمات ملکی و اداره ارگانهای محلی نظارت می گردد.
این برنامه به منظور رسیدگی به مسایل ذیل بودجود آمده است :چند پارچگی در نهاد های دولتی که غالبا در اشکال عدم
هماهنگی میان مرکز و اطراف و نیز تداخل کاری بین نهاد های گوناگون مشاهده می شود؛ عدم حسابدهی در نتیجه
مکانیسمهای عملیاتی ضعیف؛ فقدان کارمندان با تجربه و مسلکی در مهارتهای الزم؛ عدم دستورالعمل های یکسان در استخدام
مامورین براساس شایستگی که این کار باعث ایجاد وضعیت خویشاوند ساالری در تقرری ها گردیده است؛ زیر ساختهای
فیزیکی ضعیف؛ و سیستم های اداری فرسوده.
یکی از عناصر اصلی برنامه اصالحات اداری ابتکار اصالحات اولویتی و تجدید تشکیل (پی آر آر) می باشد که به هدف ایجاد
ظرفیت اداری در وزارت ها و تخصیص معاشات هدفمند طراحی شده است .برنامه پی آر آر همچنان به منظور اطمنان دهی از
تداوم اصالحات در وزارت ها با همکاری تمویل کنندگان طراحی شده است.
در سال  ،2005برنامه پی آر آر مورد تجدید نظر قرار گرفت و از رویکرد ابتکارات مقطعی و موردی به سوی یک رویکرد جامع
اصالحات تحول یافت تا تمامی وزارت ها و نهادهای مستقل دیگر را که از سوی وزارت مالیه بودجه دریافت می کنند ،در بر بگیرد.
در این بازبینی ،حیطه اصالحات از مرکز به والیات و ولسوالیها نیز توسعه داده شد .این نسخه تجدید نظر شده اصالحات اداری در
پنج بخش تنظیم می گردد .1 :اصالحات اداری؛  .2معاشات و امتیازات؛  .3مدیریت خدمات ملکی؛  .4اطمینان دهی از استخدام بر
اساس شایستگی و  .5ظرفیت سازی.
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تا دسامبر  ،2011برنامه اصالحات اداره عامه در  65فیصد از حکومتهای مرکزی و محلی با معرفی ابتکارات از قبیل پرداخت
معاشات بر اساس کارکرد و درجه های بستی ،تطبیق گردیده است .بهمین شکل 66 ،ولسوال از طریق یک پروسه باز و مبتنی
بر شایستگی و رقابت سالم انتخاب و استخدام گردیده اند.
واحد استراتیژی و پالیسی کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی در حال راه اندازی دور بعدی اصالحات اداره عامه
می باشد .این ابتکار ،در مطابقت با کنفرانس  2010کابل با پروژه اصالحات خدمات ملکی صورت میگیرد .انتظار می رود که
دور جدید اصالحات اداره عامه بیشتر بر سیاست زدایی در استخدام خدمات ملکی ،اصالحات معاشات و رتب ،راه اندازی سیستم
ارزیابی انفرادی و ساختاری در ارتباط با بودجه و استفاده از این ارزیابی ها برای ظرفیت سازی ،تمرکز یابد .اصالحات جدید بر
بعد جنسیت نیز توجه خواهد کرد.
برای معلومات بیشتر در باره سکتور اداره عامه به (ص  )52مراجعه کنید.

اصالحات در سکتور امنیتی ()SSR

اصالحات در سکتور امنیتی در اجالس توکیو در سال  2003به منظور تحکیم صلح در افغانستان پیشنهاد و اعالن گردید.
چارچوب کاری دولت افغانستان درعرصه اصالحات امنیتی در پنچ محور مشخص گردیده است:

1 .1تاسیس اردوی ملی افغانستان
2 .2تاسیس پولیس ملی افغانستان
3 .3اصالحات در سکتور عدلی و قضایی
4 .4خلع سالح ،ملکی سازی و ادغام مجدد (دی دی آر)
5 .5مبارزه علیه مواد مخدر
با تکمیل شدن پروسه دی دی آر در جون سال  ،2005برنامه خلع سالح گروههای غیر مسئول (دایاگ) آغاز گردید که هدف
آن خلع سالح و از بین بردن گروههای مسلح غیر مسئول خارج از کنترول دولت مرکزی بود .برنامه دایاگ در مارچ  2011به
پایان رسید و به تعقیب آن برنامه صلح و ادغام مجدد افغانستان شروع شد.
به استثنای محور اول یعنی پروسه دی دی آر ،متباقی محورهای اصالحات امنیتی بصورت صریح با اصالحات و ایجاد
وزارت های دفاع ،داخله ،عدلیه و مبارزه با مواد مخدرسرو کار مستقیم داشته است .در کنفرانس بن  2001و در کنفرانس
توکیو پنج کشور کمک دهنده توافق کردند که نقش رهبری کننده و تمویل کننده اصالحات در سکتور امنیتی را بعهده
گیرند که عبارتنداز :ایاالت متحده در بخش اردوی ملی ،آلمان در بخش پولیس ملی (بعد ها هیأت پولیس اتحادیه اروپا
این مسئولیت را بعهده گرفت) ،ایتالیا در بخش عدلی ،جاپان در بخش دی دی آر و بریتانیا در بخش مبارزه با مواد مخدر.
این پنج کشور تمویل کنندگان اصلی بودند که هریک باید سکتورهای مربوط به خود را نظارت می کردند ولی لزوما
به معنای این نبود که آنها بیشترین کمک را می کردند .این اصطالح به کمک دهندگان اصلی دیگر بکار نمی رود و
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تمویل کنندگان بیشتری در تمویل هر سکتورپیدا شده اند .گفتنی است که ایاالت متحده در همه این بخشها دخالت دارد.
از سال  2004بدینسو ،شورای امنیت ملی و دفتر شورای امنیت ملی با تشکیل دو کمیته هماهنگی که در آن نمایندگان جامعه
جهانی نیز حضور دارند ،مسئولیت عمومی هماهنگی فعالیتهای اصالحات سکتور امنیتی را بر عهده گرفته است :کمیته هماهنگی
اصالحات در سکتور امنیتی و کمیته مجمع هماهنگی امنیتی .استراتیژی جدید اصالحات سکتور امنیتی در چوکات استراتیژی
انکشاف ملی از سوی رئیس جمهور در سال  2008توشیح گردید ولی جزئیات آن در دسترس عموم قرار ندارد.
در سال  ،2009یک نیروی امنیتی غیر دولتی تحت نام برنامه مصئونیت مردم افغانستان بطور کوتاه مدت ایجاد گردید تا راه حل
مقطعی باشد پیش از اینکه نیروهای رسمی امنیتی افغان بطور مؤثربوجود آیند .تحت برنامه مصئونیت افغانها ،افراد محلی نظامی
تربیت گردیده و بعنوان نگهبانان محلی در مناطق نا امن عمل می کنند .این برنامه بعدها با برنامه پولیس محلی افغانستان که
یک ابتکار بزرگتر بود در سال  ،2010ادغام گردید .با آن هم ،نگرانی هایی وجود دارد که ابتکارات امنیتی محلی در درازمدت
حاکمیت دولت را زیر سوال قرار داده و دستاورد های انجام شده در خلع سالح را ناکام می سازد.

اصالحات سکتور عدلی ()JSR

اصالحات سکتور عدلی یکی از پنج محور استراتیژی اصالحات سکتورامنیتی دولت افغانستان می باشد که اولویت های متنوعی
را در تعامل با بازیگران متعدد دربر دارد .مهمترین و دایمی ترین نهادهایی که در این راستا با انها کار صورت می گیرد عبارتند
از دادگاه عالی ،وزارت عدلیه ،و لوی سارنوالی .تمویل کنندگان اصلی این برنامه عبارتند از :ایتالیا ،ایاالت متحده ،کانادا ،ناروی،
آلمان و بریتانیا .شماری از دفاتر ملل متحد نیز در اصالحات سکتور عدلی همکاری می کنند مانند یوناما ،برنامه انکشافی ملل
متحد ،یونیسیف و یونیفیم .این اصالحات شامل ابتکارات انکشاف سازمانی از باال به پایین و دسترسی عمومی به عدالت از پایین
به باال به قرار ذیل می باشد:
•نوسازی و بازسازی زیرساخت ها برای نهاد های عدلیه و ظرفیت سازی و آموزش کارمندان سکتور عدلی .
•نو آوری در روشهای آموزشی کورسها و تریننگ های عدلی در بعضی از دانشگاهها
•طرح وپیشنهاد قوانین
•توسعه فراهم ساختن کمپاین های آگاهی عامه در باره مسایل حقوقی
•بهبود در مکانیسم های عدلی سنتی (لویه جرگه و شوراها) بطوری که از تقابل انها با نورمهای ملی و معیارهای بین المللی
حقوق بشر جلوگیری شود
•هماهنگی با دیگر اولویت های دولت مانند مبارزه با مواد مخدر ،فساد اداری و اصالحات ارضی

دستاوردهای اصالحات سکتور عدلی از  2001به این طرف قرار ذیل است :تصویب شدن چندین قانون مهم؛ آموزش قضات،
پولیس عدلی ،سارنواالن و وکالی مدافع؛ تجدید نظر در روشهای اموزشی عدلی؛ و ساختن شماری از ساختمانهای محاکم،
دفاتر سارنوالی ،زندانها و دیگر دفاتر عدلی .با شروع پروژه ابتکار عدلی والیتی ،تحت رهبری ایتالیا در سال  ،2004آموزش
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دهندگان عدلی تربیت شده و به سراسر کشور اعزام گردید تا ظرفیت قانونی در محالت تقویت گردد .بدین منظور ،مرکز ملی و
مستقل اموزشی قانون در سال  2007در دانشگاه کابل افتتاح گردید .این مرکز اموزشهای قانون را به محصالن فارغ التحصیل
و افراد مسلکی و کارمندان نهاد های عدلی افغانستان فراهم می سازد .در سال  ،2008این مرکز یک کتابخانه حقوق را نیز
تاسیس کرد.
تعهد ها نسبت به اصالحات سکتور عدلی بعد از تاسیس گروه بین المللی هماهنگی در اصالحات عدلی (اکتوبر  ،)2006در
کنفرانس حاکمیت قانون در دوبی (دسامبر  ) 2006و در کنفرانس روم ( )2007تحت عنوان عدالت و حاکمیت قانون در
افغانستان ،بار دگر تجدید گردید.
شرکت کنندگان کنفرانس روم و نمایندگان دولت افغانستان ،تمویل کنندگان و جامعه جهانی روی زنجیره یی از اهداف مشترک
توافق کردند .تطبیق برنامه های کلیدی بعد از این کنفرانس شروع شد که شامل تاسیس برنامه ملی عدلی ،استراتیژی ملی
سکتور عدلی ،و ایجاد مکانیسم برای ادغام و توحید کمک ها که بتواند در پروژه های کوتاه مدت و درازمدت هماهنگی بودجوی
ایجاد نماید . ،شرکت کنندگان کنفرانس روم همچنان توافق کردند تا سیستم نظارت و ارزیابی کننده افغانی برای سکتور عدلی
در چوکات داراالنشای استراتیژی انکشاف ملی افغانستان و بورد مشترک انسجام و هماهنگی ،ایجاد شود.
بعنوان بخشی از پروسه ساختن استراتیژی انکشاف ملی افغانستان ،هریک از نهاد های عدلی مانند دادگاه عالی ،وزارت عدلیه و
دفتر لوی سارنوالی استراتیژیهای پنج ساله خود را آماده نمودند .این استراتیژیها در روشنی رهنمود های تخنیکی بخش حاکمیت
قانون یونامه در نوامبر  2007در استراتیژی سکتور عدلی مدغم گردید که بعدا به یکی از بهترین سکتورهای انکشافی در برنامه
انکشاف ملی افغانستان تبدیل شد .هردو سند برنامه ملی عدلی و استراتیژی سکتوری در مارچ  2008نهایی گردید .براساس
همین سند ،در جوالی  ،2008کمیته نظارت پروژه بوجود امد.
پروژه اصالحات سکتور عدلی افغانستان فعال تحت رهنمایی بانک جهانی و کمک مالی صندوق وجهی بازسازی افغانستان
تطبیق می گردد .این اولین پروژه سکتورعدلی است که تحت این چتر اجرا می گردد .این پروژه روی تسهیل مدیریت منابع
بشری و زیر ساخت های فزیکی ،و تکنولوجی معلوماتی؛ کمک ها و آگاهی دهی قانون متمرکز است.
در کنفرانس کابل (جوالی  )2010برنامه اولویت ملی قانون و عدالت برای همه معرفی گردید .اگرچه این برنامه به هدف اولویت
دادن اصالحات سکتور عدلی مطابق برنامه ملی عدلی ساخته شده است ،اما هدف دیگر آن تمرکز بر بخشهایی از سیستم عدلی
نیزمی باشد که بیشترین همخوانی را با روش تجربه مردم از قانون و حاکمیت قانون داشته باشد .در سال  ،2012پروژه قانون و
عدالت برای همه در نظر دارد تا فعالیتهای جاری را در عرصه های اصالحات رتب و معاشات و در پیش گرفتن اقدامات جدید
مانند راه اندازی یک محکمه ملی وزارت و توسعه دادگاههای مبارزه با فساد اداری تقویت و حمایت نماید.
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اهداف انکشافی هزاره ()MDGs

www.un.org/millenniumgoals

در سال  ،2004اداره انتقالی افغانستان اعالم داشت که قصد دارد به اهداف انکشافی هزاره سوم ملل متحد که در اجالس سران
کشورهای عضو در سال  2000توافق شده بود ،دست یابد .این اهداف عبارتند از یک مجموعه چارچوبهای کاری و رهنمودی
برای پالیسی سازیهای انکشافی ملی و اولویتهای بازسازی در سطح جهان که قرار است در سالهای  2015و  2020تحقق پیدا
کند .اهداف انکشافی هزاره در استراتیژی انکشاف ملی و توافقنامه افغانستان ادغام گردیده است .در کنار هشت اولویت انکشافی
دولت افغانستان اولویت نهم نیز در این استراتیژی گنجانیده شده است که عبارت از بهبود امنیت می باشد .این اهداف انکشافی
هزاره عبارتند از:
1 .1ریشه کن سازی فقر و گرسنگی شدید.
2 .2دسترسی به آموزش ابتدایی با معیار جهانی
3 .3تقویت تساوی جنسیت و ظرفیت بخشی زنان
4 .4کاهش مرگ و میر کودکان
5 .5بهبود صحت مادران
6 .6مبارزه با مرض ایدز ،مالریا و دیگر بیماری ها
7 .7حمایت از حفاظت محیط زیست
8 .8ایجاد مشارکت جهانی برای انکشاف
9 .9بهبود امنیت
در ماه جون سال  ،2005دولت افغانستان با برگزاری کنفرانسی در کابل در باره چگونگی دستیابی به این اهداف و پیشرفت آن
گزارش موسوم به "دورنمای  2020افغانستان" را منتشر ساخت که مطابق با آن و مالحظات امنیتی و کمبود ظرفیت ،بسیاری
از اهداف سال  2015را برای دستیابی در سال  2020در نظرگرفت.
دولت افغانستان در سال  ،2010گزارشی را از وضعیت پیشرفت در دستیابی به اهداف نه گانه انکشافی هزاره منتشرساخت .در این
گزارش امده بود که پیشرفت اهداف انکشافی بستگی به عرصه های انکشافی داشته ولی با آن هم افغانستان در بخشهایی چون
کاهش مرگ و میر اطفال ،افزایش ثبت نام اطفال به مکاتب و کاهش فاصله میان جنسیت ها در بعضی از حوزه های زندگی
اجتماعی ،پیشرفت هایی داشته است .ولی با آن هم ،این گزارش خیلی از عرصه های مورد ارزیابی را نگران کننده خوانده و عدم
موجودیت معلومات آماری را یکی از چالشهای نظارت از پیشرفت برنامه ها دانسته است بعنوان مثال در گزارش امده است که
هیچگونه امار و ارقام معتبر در باره شیوع بیماری ایدز در کشور وجود ندارد که بتوان روی آن استناد کرد.
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مهمتر از آن ،در این گزارش آمده بود که شواهد خیلی ضعیفی وجود دارد که بسیاری از اهداف مشارکت جهانی برای انکشاف
قابل اجرا و دست یافتنی باشد .این گزارش با ذکر چالشها و موانع ذیل برای بهبود کمکها اشاره می کند :غیر مترقبه بودن
تمویل کنندگان ،فاصله میان تعهدات تمویل کنندگان و مصارف واقعی و عدم تطابق سرمایه گذاری تمویل کنندگان با اهداف
انکشافی هزاره .از آنجا که تقریبا همه بودجه انکشافی افغانستان از مدرک کمکها سرچشمه می گیرد ،این گزارش چنین نتیجه
گیری می کند که رویکرد کمک به افغانستان بیشتر جنبه توصیه ای و تحمیلی دارد که در آن اولویت و اراده کمک دهندگان
مهمتر از نیازمندی های افغانهاست.

برنامه آغاز نو افغانستان ()ANBP

www.anbp.af.undp.org

برنامه آغاز نو یک پروژه تحت حمایت برنامه انکشافی ملل متحد بود که در سال  2003به منظور تطبیق پروگرام خلع
سالح ،ملکی سازی و ادغام مجدد ( دی دی آر) ،راه اندازی گردید .بعد از گذشت زمان ،ساحه مسئولیت برنامه آغاز نو
شامل برنامه خلع سالح گروههای مسلح غیر مسئول و نیز پروژه ماین پاکی و تخریب انبارهای سالح های کهنه نیز
می گردید .این پروژه در سال  2011خاتمه یافت و فعال برنامه صلح و ادغام مجدد افغانستان مسئول تالشهای خلع
سالح و ادغام مجدد می باشد.
دولت افغانستان در کنفرانس توکیو تمایلش را برای دنبال نمودن یک پروسه داوطلبانه ملی دی دی آر اعالن داشت و این
بخشی از توافقنامه بن در راستای استراتیژی اصالحات در سکتور امنیتی افغانستان بود .بر اساس دی دی آر ،قرار بر این بود تا
تمامی گروههای مسلح افغانستان از قبیل اتحاد شمال ،جنگ ساالران محلی ،طالبان مسلح ،سالحهای شان را تسلیم نموده و
به زندگی ملکی برگردند .در مقابل ،به انها مدالها و شهادت نامه توزیع گردیده و مجموعه یی از امتیازات ادغام مجدد از قبیل
آموزشهای حرفوی ،زراعتی و فرصتهای خورد و ریز تجاری در اختیار آنها قرار داده می شد.
برنامه آغاز نو بخش دی دی آر را در جون  2005به پایان رسانید در حالیکه فعالیتهای ادغام مجدد تا یکسال دیگر نیز ادامه
داشت .هدف اصلی این برنامه ملکی سازی و ادغام مجدد  100000نفر در ظرف سه سال بود که این هدف بعد ها کمی کاهش
یافت .بعد از ختم رسمی پروسه دی دی آر در جون 2006؛ به تعداد  60000نظامیان مسلح قبلی خلع سالح شدند که بخش
اعظم آنها به پروگرام ادغام مجدد پیوستند.
با تکمیل شدن پروسه دی دی آر در سال  ،2005برنامه آغاز نو توجه خود را به برنامه ماین پاکی ماینهای ضد پرسنل و تخریب
مواد و سالحهای فرسوده و منفجره متمرکز ساخت( .مطابق به کنوانسیون اتاوا) این پروژه در جنوری  2009به پایان رسید و
در کل به تعداد  20000میتریک تن مواد منفجره و  500000حلقه ماین ضد پرسنل تخریب گردید.
برنامه دایاگ که در مارچ  2011به پایان رسید به هدف منحل ساختن حدود  100000افراد مسلح غیر مسئول طراحی شده بود.
برعکس پروسه دی دی آر که یک روند داوطلبانه بود ،پروسه دایاگ اجباری بود و مطابق به فرمان رئیس جمهور و قانون ملی
صورت می گرفت .پروسه دایاگ بر پروژه هایی تمرکز کرد که منفعت آن بر اجتماعات و زندگی مردم از طریق اموزش انها در
عرصه های تولیدات مالداری و مرغداری صورت می گرفت.
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در ختم پروسه دایاگ به تعداد  54873قبض تفنگ از  140ولسوالی کشور جمع آوری گردید و به تعداد  103ولسوالی از این پروسه
حمایت کردند و  37ولسوالی باقیمانده که از این پروسه بشکل درست مستفید نشده بودند سهم کالنی در فعالیتهای تخریبی از
سوی عناصر ضد دولتی داشتند که این امر مانع کار دایاگ نیز می شد .برنامه انکشافی ملل متحد اعالن کرده است که مسئولیتهای
خلع سالح و ادغام مجدد در این شمار از ولسوالیها را اکنون پروگرام صلح و ادغام مجدد افغانستان به پیش می برد .بعد از مارچ
 ،2011شماری از کارمندان سابق برنامه آغاز نو به پروگرام صلح و ادغام مجدد پیوستند تا به لحاظ ساختاری مشکلی در روند کار
این پروگرام پیش نیاید

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

برنامه انکشاف صنایع روستایی افغانستان ( )AREDPیک برنامه ملی پنج ساله است که با هدف رشد سکتور خصوصی در
روستاهای افغانستان طراحی شده است .این برنامه با بودجه  104میلیون دالر توسط دولت افغانستان و از طریق دفاتر مدیریت
برنامه ها ( )PMOکه در چوکات وزارت انکشاف دهات می باشد تطبیق گردیده و از سوی بانک جهانی ،صندوق وجهی
بازسازی افغانستان و دیگر تمویل کنندگان تمویل می گردد .این برنامه بصورت رسمی در سال  2010آغاز گردیده و در حال
حاضر در والیتهای پروان ،بامیان ،ننگرهار ،هرات ،بلخ ،کندهار و هلمند فعالیت می کند.
برنامه  AREDPدرصدد است تا شرکت های صنایع کوچک و گروهها و انجمن های اجتماعی را گردهم آورده و آنها را به
انجمن های صنایع بزرگ تر و موثر تر تبدیل نماید تا از این طریق به ارتقای معیار ها و انباشت سرمایه اقتصادی نفع رسانده
باشند .این برنامه دارای سه جزء مهم است:
انکشاف شرکتهای تجاری با رهبری اجتماعی :این بخش تالش دارد تا گروههای پس انداز ،گروههای تجاری و انجمن های
پس انداز و قرضه جات قریه ها را ایجاد نماید .همکاریها و آموزشهای الزم با این نهاد ها صورت خواهد گرفت تا ظرفیت
شان تقویت گردد ،افزایش در کمیت تجاری صورت بگیرد ،اطمینان حاصل شود که تولیدات معطوف به نیازهای بازار بوده و
دسترسی به اعتبارهای ارزی ایجاد گردد.
انکشاف شرکتهای تجاری کوچک ومتوسط :هدف از ایجاد این جزء،حمایت از ظهور یک سکتور شرکتهای تجاری کوچک و
متوسط می باشد که روابط تجاری بهبود یافته با اقتصاد روستایی داشته باشند و نیز خدمات مالی را بصورت کافی در دسترس
همه قرار بدهند .این پروژه تالش خواهد کرد تا حلقه های مهم ارزش ،نقاط مسدود و خال های مهارتی را در هر والیت
تشخیص داده و این شرکتها را قادر سازد تا به حمایتهای تخنیکی الزم برای انکشاف بازار ،دسترسی پیدا کنند.
حمایت از تطبیق پروژه ها :این بخش از برنامه ،شامل مجموعه یی از اقدامات حمایوی است مانند :مدیریت پروژه های انکشاف
دهات ،بازرسی و نظارت ،پالن عمل حکومتداری و حسابدهی ،پالن عمل جنسیت و تطبیق آن و باالخره نقش تفتیش کننده
جانب سوم را انجام می دهد.
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برنامه رسیدن به اجتماعات افغانستان ()ASOP

برنامه رسیدن به اجتماعات افغانستان یک پروگرام تمویل شده از سوی اداره انکشافی ایاالت متحده است که اداره مستقل
ارگانهای محل را در انکشاف شوراهای ولسوالی در مناطق نا امن کمک و حمایت می کند .این شوراها در غیاب شوراهای
ولسوالی منتخب که در ماده  140قانون اساسی آمده است ایجاد می گردند .این برنامه که در ماه جون  2009آغاز گردید ،قرار
بود در جنوری  2012پایان یابد .از این تاریخ به بعد گفتگوها میان ارگانهای محل و اداره انکشافی ایاالت متحده آغاز گردیده
تا پیرامون مرحله دوم این برنامه تصمیم گیری صورت بگیرد.
این برنامه با انتخاب  30تا  50نفر عضو شورای انکشافی اجتماعی در نظر دارد که شوراهای قومی و رهبران مذهبی را در ساختار
حکومت شریک سازد .تا وقتیکه شوراهای ولسوالی منتخب تشکیل نشده باشد ،این شوراها بعنوان کلیدی ترین ارگان دولتی در
سطح ولسوالی ها بصورت ذیل عمل می کنند:
•تحکیم همبستگی اجتماعی به منظور جلوگیری از نفوذ عناصر ضد دولتی در سطح ولسوالیها.
•نظارت از پروژه ها و خدمات انکشافی صورت گرفته در ولسوالی و انعکاس دادن نگرانی های شان به وزارت های سکتوری
و تمویل کنندگان.
•بعنوان یک مکانیسم نظارتی و سفارش کننده در امر جلب و جذب پولیس محلی افغان عمل نموده و از روند صلح با
شورشیان حمایت نمایند.
•اطمینان حاصل شود تا با نهاد های امنیتی ومقامات دولتی در عرصه بهبود امنیت و حاکمیت قانون ،در ارتباط باشند.
•مساعد ساختن زمینه گفتگو و مجالس حل و فصل منازعات در سطح محلی.
•نگرانیها و نارضایتی های مردم را که ناشی از سوء رفتار و کوتاهی هایشان در عرضه خدمات عمومی می شود ،به گوش
مقامات حکومتی برسانند با همکاری مشترک با مقامات دولتی برای شناسایی و تطبیق راه حل های مناسب تالش نمایند.
•در اطمینان کیفی از انکشاف پایدار در محالت مبنی بر اینکه امنیت پروژه های انکشافی ،نظارت از انجام انها و بازدهی
انها به دولت گزارش داده شود ،همکاری صورت بگیرد.
•در همکاری در امر ارتباطات و هماهنگی بین دولت و اجتماعات به منظور افزایش سطح اعتماد و تقویت اطمینان بین دولت
و مردم و تاسیس پایه های قدرتمند برای حکومتداری دموکراتیک ،نقش الزم را بازی نمایند.
این برنامه رسیدن به اجتماعات ،برای اعضای شوراهای ولسوالیها زمینه های آشنایی و آموزش در موضوعاتی از قبیل اداره،
حکومتداری خوب ،حل وفصل منازعات ،صلح سازی و کاهش خطرات حوادث را فراهم می سازد .از دسامبر  2011به اینطرف،
بیش از  139شورا ایجاد گردیده که دارای  8052عضو می باشد 3.5 .فیصد آنها را زنان تشکیل می دهد .بودجه برنامه رسیدن
به اجتماعات در سال  ،2011تقریبا  35میلیون دالر بوده است.
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اداره ارگانهای محل در حال حاضر روی تشکیالت ساختاری که توسط این برنامه ایجاده گردیده با وزارت انکشاف دهات کار
می کند چون این وزارت شوراهای خدمات رسانی ولسوالی را با همین مشخصات و مسئولیت ها در تشکیالت خود اداره می
کند .برای معلومات بیشتر در این زمینه به حکومتداری ولسوالیها مراجعه گردد( .ص؟)

برنامه صلح و ادغام مجدد افغانستان ()APRP

برنامه صلح و ادغام مجدد افغانستان در جون  2010از سوی رئیس جمهور کرزی به امضاء رسید وهدف از آن ادغام مجدد همه
اعضای اپوزیسیون مسلح است که قصد ترک خشونت را داشته و قانون اساسی افغانستان را بپذیرند .این برنامه دارای بودجه
مجموعی  782میلیون دالر است که تا دسامبر  2011به مقدار  148.5میلیون دالر آن از دولت های کمک دهنده حصول شده
است.
این برنامه توسط شورای عالی صلح رهبری گردیده و اعضای آن در سپتامبر  2011از سوی رئیس جمهور کرزی تعیین گردیدند.
در ماه سپتامبر  ،2011برهان الدین ربانی رئیس جمهور پیشین و رئیس شورای عالی صلح ترور شد ولی با وجود این ،دولت
تالشهای صلح و تعهداتش نسبت به این برنامه را ادامه داد.
این برنامه توسط داراالنشای مشترک تحت رهبری رئیس اجرایی و به همکاری والی ها و ولسوال ها و نیز وزرات های مربوطه
در سطح محالت تطبیق می گردد .تطبیق این برنامه از طرف همکاران بین المللی بشمول برنامه انکشافی ملل متحد ،آیساف،
یوناما و کشور های کمک کننده حمایت می شود .خدمات امنیتی برای تطبیق این برنامه و جلب مشارکت دهات و ولسوالی ها
در پیوستن به آن عمدتا از سوی نیروهای امنیتی افغان با حمایت آیساف ونیروهای ائتالف تامین می گردد.
استراتیژی دولت در قبال برنامه ادغام مجدد دارای سه محور است .محور اول تقویت امنیت و نهاد های ملکی دولت می
باشد تا در تحکیم صلح و ادغام مجدد کمک نماید .محور دوم فراهم نمودن تسهیالت شرایط سیاسی و حمایت از مردم
افغانستان در امر استقرار یک صلح عادالنه و دوامدار است .سومین محور این استراتیژی انسجام حمایت های ملی ،منطقه
ای و بین المللی و جلب اجماع نظر آنها برای تحکیم صلح و ثبات می باشد .این تالشها در دو بخش کالن بصورت همزمان
در حال اجرا است:

مصالحه استراتیژیک:
بخش استراتیژیک و سیاسی این برنامه تمرکز خود را بر رهبری شورشیان با توجه به پناهگاههای انها ،حذف نام شان از فهرست
سیاه ملل متحد ،تاکید برقطع رابطه شان با شبکه القاعده و تسهیل جابجایی سیاسی و یا پناهنده گی سیاسی در یک کشور
سوم ،قرار داده است.
سطوح تاکتیکی و عملیاتی صلح و ادغام مجدد:
این سطح از پروگرام توجه اش بر ادغام مجدد سربازان ،گروههای کوچک و رهبران محلی شورشیان تمرکز دارد .این برنامه
ها قرار ذیل اند :تقویت اعتماد سازی؛ جلب عفو وبخشش از سوی دولت ،جنگجویان سابق و اجتماعات؛ فراهم نمودن شرایط
ملکی سازی؛ حذف نام ها از لیست های سیاه و یا تحت تعقیب؛ دادن عفو سیاسی؛ فراهم ساختن تضمین های امنیتی محلی و
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آموزشهای دوامدار حرفه ای؛ ارائه آموزش اسالمی و سواد ابتدایی؛ ایجاد شغل و گزینه های اسکان مجدد براساس قضیه های
موردی و فراهم ساختن میانجیگری مستقل و بی طرفانه در صورت تقاضا .برنامه  APRPدر سه مرحله به اجرا در می آید:
1 .1فعالیتهایی از قبیل رسیدن به اجتماعات ،اعتماد سازی ،گفتگو و مذاکره با دخالت دولت و موسسات غیر دولتی ،و
بسیج شوراهای محلی برای رسیدن به اجتماعاتی که عالقمندی پیوستن به پروسه صلح راداشته باشند .به عالوه ،این
برنامه متعهد است تا بصورت تخنیکی و عملیاتی کمکهایی را در عرصه های ارتقاء ظرفیت صلح سازی در سطوح
ملی ،والیتی و ولسوالی ها ،مطالعه و ارزیابی در مناطق در اولویت ،ارتباطات استراتیژیکی ،نظارت و ارزیابی ،حل و
فصل رنجشها ،نظارت از حقوق بشر ،مکانیسم اخطار قبل از وقوع منازعه ،و مساعد ساختن فضای بحث و مناظره ازاد
و با مسوولیت انجام دهد .این مرحله از پروگرام با مشارکت گروههای جامعه مدنی و مکانیسم های موجود بشمول
موسسات غیردولتی حل و فصل منازعات افغانی ،گروههای مذهبی و رهبران محلی ،اعضای شورای علما و وزارت
امور سرحدات و قبایل ،به پیش برده می شود.
2 .2در مرحله دوم یک پروسه  90روزه راه اندازی می شود که طی آن یک فهرست از جنگجویان راجستر شده برای خلع سالح
در سیستم معلوماتی نظارت از ادغام مجدد که توسط داراالنشای مشترک مدیریت می شود فراهم می گردد و برای هریک
از این افراد یک کارت هویت صادر می شود که گشت و گذار آزادنه آنها را تضمین می نماید .چنانچه انتظار می رود خیلی
از جنگجویان به زندگی ملکی برگردند ،برنامه ادغام مجدد در نظر دارد تا در باره اسکان مجدد با آنها همکاری نماید.
اجتماعات افرادی را که به ادغام مجدد می پیوندند ،مطابق به مودل انتخابات شورا های انکشافی محلی سوگند می دهند.
3 .3مرحله سوم به منظور تحکیم صلح و حمایت از احیای مجدد اجتماعات طراحی گردیده است و این مرحله متشکل از یک
بسته پیشنهادات برای مخالفین مسلح سابق بر اساس ظرفیت ،امنیت و تنوع نیازمندیهای آنها در محالت شان می باشد.
این پیشنهاد در برگیرنده مسایلی از قبیل بهبود دسترسی به خدمات ،آموزش مدنی ،سواد آموزی ،آموزش و تربیت تخنیکی
و حرفه ای ،و کاریابی می باشد .ساحات دیگری که در این بخش پوشش داده می شود عبارتند از :گروه حمایت از تحفظ
زراعت ،گروه کار و امور اجتماعی ،و ادغام در نیروهای امنیتی افغان .وزارت هایی که در این بخش دخیل هستند عبارتند
از :وزارت زراعت و مالداری ،وزارت احیاء و انکشاف دهات ،و وزارت کار و امور اجتماعی.
بر اساس اسناد برنامه صلح و ادغام مجدد افغانستان ،والیت های که در اولویت قرار دارند عبارتند از :هلمند ،کندهار ،ننگرهار،
خوست ،بغالن ،بادغیس ،کندز و هرات .در این اسناد همچنان گفته شده است که این برنامه انعطاف پذیر بوده و در برابر
فرصتهای بوجود آمده در هر والیتی می تواند تطبیق گردد البته این امر به موجودیت بودجه و منابع بستگی دارد.
برنامه صلح و ادغام مجدد افغانستان بنا بر عوامل و تهدید های چندی پیچیدگی دارد .با توجه به نوعیت متمرکز این پروگرام این
خطر وجود دارد که کمبود ظرفیت در سطح محالت روی پیشرفت عمومی این برنامه در محالت تاثیر بگذارد .در یک وضعیت
احتمالی خیلی بد ،ممکن است گروهها از این برنامه فاصله گرفته و دوباره به شورشگری بپردازند .گزارش شده است که بر اثر
ناکامی دولت در ایجاد شغل به ادغام شوندگان ،آنها به پولیس محلی افغان پیوسته اند که این برنامه کامال با برنامه ادغام مجدد
تفاوت دارد .این انکشاف ،پیامدهای نگران کننده ای برای ثبات درازمدت اجتماعات دارد .برنامه ادغام مجدد در برابر وضعیت
شکننده امنیتی نیز بشدت آسیب پذیر است زیرا این برنامه در والیت ها وولسوالی های بشدت نا امن که در آن مخالفان مسلح
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هدف می باشند تطبیق می گردد .البته ،باوجود یک سیستم نظارتی و فلتری ،این برنامه در شناسایی وتمایزبین مخالفان مسلح
متعهد و جنگجویان استخدام شده با مشکالتی روبرو است.
برنامه صلح و ادغام مجدد افغانستان تاکنون جامع ترین برنامه یی است که در راستای مصالحه و ادغام مجدد در افغانستان
تطبیق می گردد .تالشهای قبلی در این راستا عبارت بودند از برنامه آغازنو که دی دی آر را پوشش می داد و بعدا برنامه دایاگ
که خلع سالح افراد مسلح غیر مسئول را بر عهده د اشت و در کنار این دو ،پروگرام تحکیم صلح که یک برنامه افغانی بود.

برنامه ملی انکشاف ساحوی ()NABDP
www.mrrd.gov.af/nabdp

برنامه ملی انکشاف ساحوی که توسط برنامه انکشافی ملل متحد تمویل و توسط وزارت احیا و انکشاف دهات تطبیق می گردد
در سال  2002به عنوان یکی از برنامه های اولویتی ملی در چوکات پالن انکشاف ملی ایجاد گردید.
هدف نخست این برنامه توسعه و بهبود عاجل و درازمدت انکشاف در مناطق اولویت داده شده روستایی بود که در کنار آن تقویت
ظرفیت دولت در هماهنگی و رهبری رویکردهای مشارکتی در امر انکشاف سرتاسری نیز جزء اهداف این برنامه می باشد .مرحله
دوم این برنامه در فبروری سال  2006آغاز گردید وهدف اساسی آن ایجاد مکانیسم هماهنگی برای برنامه های انکشافی بود که از
سوی دولت و ملل متحد حمایت می شد .تمرکز عمده این برنامه روی انکشاف ساختاری ،ظرفیت سازی و هماهنگی بین سکتوری
در سطح ساحوی و والیتی و همچنان تقویت فعالیتهای اقتصادی در آمد زا در سطح ساحوی و محلی بوده است.
سومین مرحله این برنامه که تا حال نیز جریان دارد در جوالی سال  2009شروع گردید و بر ستون سوم استراتیژی انکشاف
ملی افغانستان استوار می باشد یعنی پرداختن به انکشاف اجتماعی-اقتصادی .این مرحله با بودجه  294میلیون دالر تا سال
 2014ادامه دارد.
مرحله سوم برنامه ملی انکشاف ساحوی دارای سه بخش است:
1 .1نهادینه سازی حکومتداری محلی و شوراهای انکشاف ولسوالی :با تعقیب مودل شوراهای انکشافی محلی ،برنامه انکشاف
ساحوی در نظر دارد تا نهادینه سازی شوراهای انکشاف ولسوالی را برای پوشش وسیعترملی ادامه دهد.
2 .2معیشت پایدار از طریق خدمات زیر بنایی روستایی :این بخش در نظر دارد تا خال های زیربنای فزیکی را جهت ارتقای
تولیدات زراعتی و توسعه اقتصاد روستایی پر کند .این کار شامل ساختن سرک بین مزارع و بازار ها ،شبکه آبیاری ،امکانات
ذخیره غذایی و راه اندازی بازارهای محلی می باشد.
3 .3حفظ ثبات از راه معیشت اقتصادی بهبود یافته :برنامه ملی انکشاف ساحوی کمک خواهد کرد تا یک راه حل فراگیرتر معیشتی
در محیط های منازعه و پسا منازعه از طریق نو آوریها و برنامه های عملی درنظر گرفته شود تا بتواند شماری از مودلهای در
آمد زای اقتصادی و طرح هایی که قابلیت نفوذ ثبات بخش در سطح اجتماعات داشته باشد ،پیشنهاد و به مرحله اجرا در آیند.
این بخش از برنامه ملی راهکارها و گزینه های معیشتی را برای آن عده ازدهقانانی که وابسته به کشت کوکناربودند نیزمطرح
ساخته و برای آن همکاری می کنند.
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بودجه ملی

www.budget.gov.af

دولت افغانستان همه ساله بودجه ملی را آماده می سازد که این بودجه مصرف تخمینی دولت افغانستان را درهمان سال مشخص
ساخته و نیز تعیین می کند که در برابر این خدمات چگونه پرداخت صورت بگیرد .بودجه ملی افغانستان در سال مالی 1390
برابر با  4.782میلیارد دالر بود .بر خالف سالهای گذشته ،این رقم تنها نمایانگر بودجه اصلی می باشد و بودجه های انکشافی
که خارج از اختیار دولت به مصرف می رسید ،در آن شامل نیست.
مصارف براساس اهداف آن تقسیم بندی می شوند .بودجه عملیاتی یا جاری پولی است که بصورت روزمره در امور جاری دولت
به مصرف می رسد مانند پرداخت معاشات مامورین ،معلمین و پولیس،مصارف جاری دفاتر و خرید وسایل و تجهیزات اداری از
قبیل کمپیوتر و موتر .بخش اعظم بودجه جاری دولت از مدرک مالیات داخلی و دیگر منابع تمویل می شود .بودجه جاری یا
عادی دولت در سال  1390برابر با  3.207میلیارد دالر بود.
در کنار بورجه عادی ،بودجه انکشافی قرار دارد که توسطه وزارت مالیه و براساس طرز العمل های محاسبوی دولت اداره می
شود .بخش اعظم این بودجه در قالب پروژه های انکشافی مانند ساخت و ساز مکاتب ،سرک ها ،راه اندازی پروژه های آب
رسانی و سیستم تنظیف و بهداشت ،بهبود ظرفیت در قوای بشری و غیره ...به مصرف می رسد .بودجه انکشافی  1390برابر
با  1.575میلیارد دالر.
بودجه انکشافی غیر اختیاری عبارت از پولی است که توسط تمویل کنندگان خارجی کمکهایشان را نه از طریق دولت بلکه
بصورت مستقیم از طریق همکاران تطبیق کننده شان به مصرف می رسانند .وزارت مالیه بخاطر مشکالت تخنیکی در
سیستم معلوماتی کمکهای انکشافی نتوانسته است که بودجه انکشافی غیراختیاری در سال  1390را مشخص سازد .بودجه
انکشافی غیر اختیاری سال  1389برابر با  4.112میلیارد دالر بوده است .بنا بر پیشبینی وزارت مالیه با توجه به کاهش
سراسری کمکهای انکشافی ،مقدار بودجه انکشافی غیر اختیاری نسبت به سال پیش کمتر خواهد بود .بودجه انکشافی غیر
اختیاری سال 1390در اجالس انکشافی و همکاری بین تمویل کنندگان و دولت افغانستان در مارچ  2012مشخص گردید.
بودجه انکشافی بصورت کل از سوی کمک کنندگان بین المللی تمویل می شود .جامعه بین المللی در کنفرانس لندن 2010
تعهد کردند تا  50فیصد از کمک های خود را تا جنوری 2012از طریق دولت افغانستان به مصرف برسانند .این تعهد در کنفرانس
کابل نیز تکرار گردید ولی با آن هم به ظرفیت دولت کابل در چگونگی به مصرف رساندن این کمک ها بستگی دارد .در جنوری
 ،2012وزارت مالیه اعالن داشت که این هدف از قبل تعیین شده بدست نخواهد آمد.
آماده ساختن بودجه ملی یک پروسه طوالنی و پیچیده است .طبق قانون اساسی افغانستان وزارت مالیه این مسئولیت را بر عهده
دارد .آماده سازی بودجه ملی یکسال وقت را در بر می گیرد و برای تطبیق آن در مدت زمان تعیین شده وزارت مالیه مکانیسم
های نظارتی را روی دست می گیرد.
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روند بودجه سازی همیشه بر اساس پالن های ملی یعنی استراتیژی انکشاف ملی افغانستان استوار است .این استراتیژی یک
پالن پنج ساله است که دولت افغانستان با همکاری جامعه جهانی اولویت هایی را شناسایی و برای دست یابی به انها برنامه
ریزی می کند .هزینه ارائه خدمات در این پالن ،و مقدار منابع بدست آمده برای تطبیق این پالنها همه در چارچوب بودجوی
میان مدت پیش بینی می گردد که با این کار ،پروسه بودجه سازی رسما آغاز می شود.
وزارت مالیه یک سلسله مقررات بودجه سازی را برای وزارت های دیگر وضع می کند تا مطابق آن بودجه های عادی و انکشافی
هر سکتور تخمین گردیده و ساخته شود .وزارتها بودجه های خاص خود را می سازند و به وزارت مالیه ارسال می کنند .این
بودجه ها در بودجه ملی ادغام گردیده و غرض تایید به شورای وزیران فرستاده می شود و بعد از تایید کابینه دولت ،بودجه به
شورای ملی فرستاده می شود تا در ظرف  45روز تصویب گردد.
وزارت مالیه در سال  ،2009یک سلسله ابتکاراتی را در خصوص بودجه سازی بهتر و بهبود در اصول حکومتداری خوب روی
دست گرفت .یکی از این ابتکارات بودجه سازی مبتنی بر پالیسی بود که بودجه هروزارت را مستقیما مطابق به نیازمندیهای
مندرج در استراتیژی انکشاف ملی عیار می ساخت .وزارت مالیه همچنان اقداماتی را درخصوص ارائه کمک های تخنیکی در
ساده سازی پروسه بودجه سازی با سکتورهای مربوطه روی دست گرفته است.هدف نهایی این است که وزارت ها از قابلیت و
ظرفیت الزم در ارائه خدمات به مردم افغانستان بهره مند شوند.

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

بورد مشترک انسجام و نظارت یک نهاد عالیرتبه دولتی است که در سال  2006به هدف ایجاد هماهنگی های استراتیژیک در
تطبیق توافقنامه افغانستان همکاری نماید .بعد از روی دست گرفتن استراتیژی انکشاف ملی افغانستان در کنفرانس پاریس (جون
 ،)2008ساحه کاری این بورد مشترک انسجام ،از نظارت توافقنامه افغانستان به ارائه رهنمود های استراتیژیک پالیسی ساز در
بخش تطبیق استراتیژی انکشاف ملی افغانستان توسعه یافت .با انقضای تاریخ توافقنامه افغانستان در فبروری  ،2011نقش بورد
مشترک هماهنگی و نظارت بیشتر بر نظارت از پروسه کابل متمرکز گردیده است و این بورد بعنوان بلند پایه ترین نهاد وصل
کننده افغانستان و جامعه جهانی در تصمیم گیری در باره توسعه نیروهای امنیتی ملی افغانستان از جایگاه کلیدی برخوردار است.
بورد مشترک انسجام و نظارت بعد از تصویب توافقنامه افغانستان و استراتیژی موقت انکشاف ملی افغانستان توسط دولت
افغانستان و جامعه جهانی در جنوری  2006در کنفرانس لندن ایجاد گردید .این بورد تالش دارد تا تالشها را در راستای اهداف
تسجیل یافته در توافقنامه افغانستان و اعالمیه کنفرانس پاریس و بعدا در اعالمیه کنفرانس کابل منسجم سازد.
بورد مشترک انسجام و نظارت بصورت مشترک توسط نماینده خاص سر منشی ملل متحد در افغانستان و رئیس کمیته
هماهنگی کابینه افغانستان (فعال وزیر مالیه ریاست این کمیته را بر عهده دارد) رهبری گردیده و ازفعالیتهای نظارتی و هماهنگی
این بورد در تطبیق استراتیژی انکشاف ملی افغانستان نظارت بعمل می آورند .در این بورد  28نماینده اشتراک دارند که هفت نفر
آن نماینده دولت افغانستان می باشد 21 .نماینده باقیمانده در این بورد از کشورهایی اند که بیشترین سهم کمکهای انکشافی و
نیروهای نظامی را درافغانستان داشته باشند و نیز حضور منطقه ای شان چشمگیرباشد .این کشورها و نهادها عبارتند از :یوناما،
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ناتو ،قوماندانی مشترک انتقال امنیت افغانستان ،بانک جهانی ،بانک توسعه آسیایی ،کشورهای تمویل کننده ،اتحادیه اروپا و
دولتهای کشورهای همجوار .تعداد مجموعی اشتراک کنندگان در این بورد مشخص نبوده و ممکن است افزایش یابد .کوریای
جنوبی یکی از اخرین اشتراک کنندگان در این بورد می باشد .این بورد ساالنه دو بار نشست دایر می کند.
امورات این بورد مشترک توسط سه کمیته کاری تسهیل می شود :امنیت؛ حکومتداری ،حقوق بشر و حاکمیت قانون؛ و انکشاف
اجتماعی و اقتصادی .این گروه بندی موضوعی عرصه های کاری استراتیژی انکشاف ملی را نیز تشکیل می دهد .بورد مشترک،
به منظور پیشبرد ارزیابی های خود داده ها و معلومات کمیته های کاری متشکل از افغانها و همکاران بین المللی را و نیز
پیشنهادات و ارزیابی های متخصصین گماشته شده از سوی کمیته های کاری را در بخشهای تخنیکی ،درنظر می گیرد .طبق
مسئولیت اصلی خود ،بورد مشترک انسجام و نظارت دو گزارش نیمه سال را که بعدا در یک گزارش ساالنه ادغام گردید در
شروع سال  2008به نشر رساند .بورد مذکور گزارشهای دیگری را نیز برای عموم به نشر می رساند.

برنامه همبستگی ملی ()NSP

www.nspafghanistan.org

برنامه همبستگی ملی افغانستان پرچمدار انکشاف دولت افغانستان می باشد .این پروگرام در برقرار ساختن اعتماد بین محالت
و دولت مرکزی از طریق انکشاف و عرضه خدمات از پایین به باال فعالیت نموده و در تحکیم دموکراسی در سطح توده ها از
راههای ذیل کمک می کند:
•انکشاف حکومت محلی در سطح قریه جات از طریق ایجاد شوراهای انتخابی و دموکراتیک؛
•بهبود دسترسی به زیر ساختهای اساسی و فرصتهای انکشاف اجتماعی-اقتصادی در سطح محالت روستایی در سراسر
افغانستان
برنامه همبستگی ملی تالش دارد تا اهداف ذیل را از طریق سه عنصر پروگرام مرکزی بر آورده سازد:
1 .1تسهیل در ایجاد شوراهای انکشافی محلی ،نهادهای تصمیم گیرندۀ منتخب و دموکراتیک که با مشارکت اعضای جامعه
از هردو جنس زن و مرد در پالنگذاری انکشافی و اولویت بندی در سطح قریه جات ،نقش رهنمودی بازی نماید.
2 .2فراهم ساختن بودجه های مستقیم به شوراهای انکشافی محلی به منظور تطبیق پروژه های اولویت داده شده محلی در
بخش اجتماعی-اقتصادی (حد اوسط این بودجه  33500دالر می باشد که حداقل ان  5000و حداکثر ان  60000دالر می
باشد)،و ارائه برنامه های ظرفیت سازی برای این شورا تا در استفاده از منابع و تسهیل امور انکشاف و کارامدی حکومتداری
محلی توانمند شوند.
3 .3برقراری رابطه بین شورا های انکشافی و دیگر نهاد های انکشافی و حکومتداری.
برنامه همبستگی ملی توسط شوراهای محلی و در همکاری با تسهیل کنندگان این برنامه تطبیق می گرددکه این همکاران
شامل  29موسسه غیر دولتی خارجی و داخلی می باشند( .بشمول دفاتر ملل متحد در افغانستان).
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برنامه همبستگی ملی با انکشاف دادن توانمندی اجتماعات افغانستان در امور تشخیص ،برنامه ریزی ،مدیریت و نظارت از پروژه
های انکشافی خودشان ،در نظر دارد تا یک حکومتداری دوامدار و مردم محور را ایجاد نماید و در بازسازی دهات و ریشه کن
نمودن فقر کار ساز ثابت گردد .در این برنامه اجتماعات فرصت پیدا می کنند تا در راستای مدیریت منابع شان تصمیم بگیرند و
با این کار .بطور مجموعی باعث افزایش امنیت انسانی شوند.
برنامه همبستگی ملی در سال  2002و  2003توسط بانک جهانی و مشورت حکومت موقت افغانستان بشمول وزارت مالیه و
انکشاف دهات بوجود آمد .تا دسامبر  ،2011این برنامه توانسته است  75فیصد از جمعیت روستایی را با ایجاد  28243شورای
انکشافی محلی در  357ولسوالی از مجموع  400ولسوالی و مراکز والیات ،تحت پوشش قرار دهد .از آغازاین برنامه تاکنون
بیش از  914میلیون دالر در قالب کمکهای اجتماعات روستایی تقریبا  60386پروژه محلی را تمویل نموده است .بیش از 47524
پروژه از این جمع ،در بخشهای راهها و انتقاالت ،آب رسانی و بهداشت ( 24فیصد) ،آبیاری ( 18فیصد) ،برق رسانی ( 13فیصد)،
آموزش ( 12فیصد) ،معیشت ( 5فیصد) و دیگر سکتور ها ( 3فیصد) .در بسیاری از مناطق دور افتاده کشور ،برنامه همبستگی
ملی تنها برنامه فعال و کارامد انکشافی دولت می باشد.
اولین مرحله برنامه همبستگی ملی در مارچ  2007تکمیل گردید که توانست  17300اجتماع راتحت پوشش قرار بدهد .مرحله
دوم این برنامه (از اپریل  2007تا سپتامبر  )2011توانست  6000اجتماع بیشتر را پوشش دهد که به این ترتیب ،این برنامه
روی همرفته  23200اجتماع را پوشش داده است .دولت افغانستان مرحله سوم برنامه همبستگی ملی را نیز با مشورت بانک
جهانی ،کمک دهندگان برنامه همبستگی ملی ،همکاران خارجی ،اعضای شوراهای محلی و دیگر بازیگران طراحی کرده است
که از  200تا  2015ادامه دارد .از آنجا که مرحله سوم این برنامه اجزای جدیدی را معرفی می کند ،ولی این برنامه یک ابتکار
اجتماعی بوده و اهدافی از قبیل ایجاد ،حفظ و رشد شوراهای انکشافی محلی را بعنوان نهاد های موثر برای حکومتداری محلی
و انکشاف اجتماعی-اقتصادی دنبال می کند.
مرحله سوم برنامه همبستگی ملی دارای سه جزء می باشد :جزء نخست این مرحله در تکمیل پروژه های باقیمانده که حدود
 1600اجتماع تاهنوز از بودجه انکشافی برخوردار نگردیده است ،تمرکز خواهد کرد تا شمار مجموعی اجتماعات پوشش داده شده
را به  39200اجتماع برساند .در جزء دوم این مرحله ،یک دور دیگر از کمکهای انکشافی به ان عده از اجتماعاتی که توانسته
اند در مرحله اول تمامی پروژه های شان را به موفقیت تکمیل نمایند سرازیر می گردد که هدف مجموعی آن  12000اجتماع
است( .برای این کار در این اجتماعات باید انتخابات جدید صورت بگیرد و پالن انکشافی اجتماعی شان نیز به روز شود) .در
مرحله سوم ،برنامه همبستگی ملی بر ظرفیت سازی و بهبود کیفیت سازمانی ،پایداری و حکومتداری شورای های انکشافی
محلی در تعامل با دیگر نهاد ها در امر فعالیتهای انکشافی ،تمرکز خواهد کرد .هزینه مرحله سوم این برنامه به مقدار  1.5میلیارد
دالر تخمین زده شده است که از این میان  10فیصد آن بصورت نقدی از سوی شورای های محلی پرداخت می شود .بودجه
انکشافی محالت  70فیصد هزینه مجموعی این برنامه را تشکیل می دهد.
وزارت احیا و انکشاف دهات مسئولیت مجموعی نظارت و ارزیابی این برنامه را بر عهده دارد .مدیریت این برنامه توسط بانک
جهانی صورت می گیرد که تیم کاری ان در تطبیق پروژه های این برنامه همکاری دارند.
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تا به این تاریخ ،مراحل اول و دوم برنامه همبستگی ملی  1.1میلیون دالر بودجه را دریافت نموده است که  395میلیون دالر آن
از کمک های انکشافی بین المللی 619 ،میلیون دالر آن از صندوق وجهی بازسازی افغانستان و  41میلیون دالر آن از صندوق
انکشاف اجتماعی جاپان و  113میلیون دالر اضافی از طریق کمک کنندگان متقابل می باشد.
کشورهای کمک کننده به این برنامه عبارتند از :آسترالیا ،بلجیم ،کانادا ،قبرس ،جمهوری چک ،دانمارک ،کمیسیون اروپا،
فرانسه ،آلمان ،ایتالیا ،جاپان ،هالند ،زالند جدید ،ناروی ،اسپانیا ،سویدن ،سویس ،بریتانیا و ایاالت متحده.

پروسه انتقال

پروسه انتقال عبارت است از انتقال مسئولیت های امنیتی از نیروهای آیساف به نیروها امنیتی افغان .پیمان اتالنتیک شماری
(ناتو) خاطر نشان ساخته است که پروسه انتقال مبتنی بر شرایط و اوضاع پیش می رود تا اینکه یک پروسه معطوف به تاریخ
ضرب االجل باشد ،ولی با آن هم ،تالش دولت افغانستان و ناتو این است که این پروسه تا ختم سال  2014تکمیل گردد .شماری
از اعضای مهم ناتو نیز این ضرب االجل را برای کاهش نیروهای نظامی خود در افغانستان تعیین کرده اند.
موضوع انتقال نخست در کنفرانس لندن در جنوری  2010مطرح گردید که در آن توافق شد نیروهای امنیتی افغان مسئولیتهای
امنیتی را بصورت والیت به والیت بر عهده خواهند گرفت .جزئیات بیشتر این پروسه در کنفرانس کابل در ماه جوالی  2010آماده
گردید که با توافق طرح پروسه انتقال از سوی جامعه بین المللی شکل رسمی تر به خود گرفت .در این طرح ،تقاضا شده است
تا نیروهای امنیتی افغان به لحاظ کیفی و کمی افزایش یافته و بدست آورد ن این هدف بخشی از پروسه انتقال محسوب گردد.

انتقال مسئولیت های امنیتی در چهار مرحله صورت می گیرد .اولین مرحله ان در مارچ  2011اعالن گردید که در آن مسئولیت
امنیت والیتهای بامیان و تمامی ولسوالی هایش ،والیت پنجشیر با ولسوالی هایش ،والیت کابل با ولسوالی هایش به استثناء
سروبی ،شهر مزار شریف ،والیت هرات ،شهر لشکر گاه و شهر مهتر الم به نیروهای افغان واگذار گردید .مرحله اول در حدود
 20تا  25فیصد جمعیت افغانستان را پوشش می دهد .مرحله دوم انتقال در نوامبر  2011اعالن گردید که شامل والیت بلخ،
دایکندی ،نیمروز ،تخار و سمنگان و شماری از ولسوالیهای انتخاب شده در  13والیت بود .با تکمیل شدن دور دوم انتقال،امنیت
 50فیصد از جمعیت افغانستان توسط افغانها تامین می شود .در جنوری  2012چنین به نظر می رسید که مرحله سوم انتقال قبل
از برپایی کنفرانس بین المللی شیکاگو در ماه می اعالن خواهد شد.
با توجه به این امر که انتقال مسئولیت امنیت برگشت ناپذیر است ،شرایط انتقال از سوی بورد مشترک انتقال آیساف و افغانها
بصورت همه جانبه مطالعه می گردد .این بورد نتایج ارزیابی های خود را به کابینه دولت برای تایید ارسال می دارد که متعاقبا
اجراات صورت می گیرد .ارزیابی مناطق قابل انتقال بر اساس چهار معیار صورت می گیرد:
•توانمند بودن نیروهای امنیتی افغان در پیش برد ماموریت های امنیتی بدون همکاری آیساف
•مناسب بودن سطح امنیت به میزانی که شهروندان بتوانند به زندگی روز مره شان ادامه دهند.
•حکومت محلی بقدر کافی ظرفیت سازی شده باشد تا با رفتن آیساف ،امنیت وخیم نشود و
•آیساف در صورت بهتر شدن قابلیت های نیروهای امنیتی افغان و کاهش تهدیدات امنیتی ،نیروهایش را کاهش می دهد.
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مورد سوم این معیارها تاکید دارد تا دولت مرکزی یک سلسله اقدامات تمرکز زدایی را از طریق اداره مستقل ارگانهای محلی
روی دست بگیرد .ضرورت بهتر ساختن نیروهای امنیتی محلی باعث ایجاد و توسعه پولیس محلی افغان نیزگردیده است.
با انتقال مسئولیت های امنیتی ،ایساف بکلی منطقه را ترک و یا فعالیت خود را متوقف نخواهد کرد بلکه آنها در برجسته
ساختن نقش افغانها در تامین امنیت سهم فعالی خواهند داشت .پروسه تسلیم دهی مسئولیت های امنیتی دراز مدت است و تا
کنون فقط یک مرحله از آن تکمیل شده است و قرار است در ظرف  10تا  22ماه آینده مراحل بعدی این پروسه تکمیل گردد.
بعد از جنوری  ،2012بخوبی مشخص نیست که با انتقال کامل مسئولیت های امنیتی ،چه تعداد از نیروهای نظامی خارجی
در افغانستان باقی خواهند ماند .آیساف اظهار داشته است که تکمیل شدن پروسه انتقال به معنای خروج کامل انها نمی باشد
چه بسا که آنها در امر اموزش و ارتقای قابلیت های نیروهای افغان همکاری خود را ادامه خواهند داد .اما اذهان عمومی در
کشورهای عضو آیساف و ناتو نشان می دهد که در ختم سال  2014یک کاهش چشمگیری در نیروهای نظامی خارجی در
افغانستان مشاهده خواهد شد.
پروسه انتقال بر نقش و فعالیت جامعه جهانی در افغانستان نیز تاثیر خواهد گذاشت به این معنا که نقش مستقیم انها در خدمات
رسانی را بیشتر به یک نقش همکار در باال بردن ظرفیت نهاد های افغانستان تعویض خواهد نمود .این پروسه در فرجام تمامی
پی آر تی ها و دیگر نهاد های موازی را در والیات و ولسوالی ها منحل خواهد کرد.
با وجود اعالمیه نهایی کنفرانس دوم بن که بر تعهدات درازمدت جامعه جهانی تاکید صورت گرفته بود ،بیم آن می رود که با
خروج قوای نظامی از کشور ،میزان کمکهای بیرونی در امر انکشاف نیز متاثر خواهد شد .بانک جهانی پیش بینی کرده است
اگر افغانستان رشد اقتصادی خوبی هم داشته باشد ،باز هم در ختم سال  2012با کمبود  25فیصد تولید ناخالص داخلی روبرو
خواهد شد و تنها کمکهای دوامدار بیرونی می تواند این خالء را پر نماید .بنا براین احتمال می رود که کمکهای بیرونی بیشتر
در سکتور امنیتی تمرکز پیدانماید تا اینکه در سکتور های اجتماعی و اقتصادی جاری شوند.

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
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سازمان های تمویل کننده بود که بعداً استراتژی موقت انکشاف ملی در عوض آن مورد استفاده قرار گرفت.

پالن انکشافی والیتی ( )PDPو پالنگذاری استراتیژیک والیتی ()PSP

پالن انکشافی والیتی در چوکات برنامه استراتیژی انکشاف ملی در هر  34والیت افغانستان به منظور جلب اجماع عمومی روی
اولویت های انکشافی ایجاد گردید .این پالن ها نتیجه مشورت ها در سطح ولسوالی ها می باشد که از سوی اجتماعات در هر
یک از والیات مطرح گردیده تا اولویت ها و پیشنهادات مشخص را برای پروژه ها شناسایی کنند .نشست های بعدی مشورتی
با اشتراک نمایندگان ادارات والیتی ،جامعه مدنی و سازمانهای کمک دهنده برگزار شد تا اطمینان حاصل شود که این پالن
ها در مطابقت با استراتیژیهای وزارت های مربوطه ساخته و پرداخته شده باشد .این پالن والیتی که بصورت ساالنه بروز می
شود بخشهای کلیدی ذیل را تحت پوشش قرار می دهد :زیرساخت ها و منابع طبیعی ،حکومتداری اقتصادی و انکشاف سکتور
خصوصی ،زراعت و انکشاف دهات ،آموزش ،صحت ،مصونیت اجتماعی ،حکومتداری ،امنیت ،حاکمیت قانون و حقوق بشر .بر
اساس گفته اداره مستقل ارگانهای محل این پالن بیشتر تالشی است برای پالنگذاری و بودجه سازی والیتی نه پالن سازی
برای والیت از سوی وزارت ها در کابل.
اداره مستقل ارگانهای محل همچنان پروسه پالنگذاری استراتیژیک والیتی را روی دست گرفته است که این کار بر اساس
ارزیابی درازمدت و استراتیژیک انکشافی در هر والیت صورت گرفته است .این پالنها بر معیار های مشارکتی و مشورتی وزرات
های سکتوری و دیگر بخشهای همکار ایجاد گردیده و بین شش تا هشت ماه را در بر می گیرد تا در هر والیت انجام شود.
پالنهای آزمایشی در والتیهای بلخ ،بامیان ،هرات ،ننگرهار و لغمان تکمیل گردیده اند .ارگانهای محل در نظر دارد تا این پالن
را در تمامی والیتهای افغانستان در سال  2012اجرا نماید.

پالن عملی بشر دوستانه ( )HAPو پروسه درخواست های تلفیقی ()CAP

فعالین بشری برای نخستین بار در سال  ،2002تصمیم گرفتند تا پالن منسجمی را جهت رسیدگی به نیازمندیهای شدید افغانها
روی دست بگیرند .با مشارکت  47سازمان ،پالن عملی بشردوستانه برنامه های مشترک و گروهی جامعه بشردوستانه را تدوین
کردند .اولویتهایی که در این پالن مورد توجه قرار گرفتند عبارت بودند از :فعالیت های بشری بین بخشها ،نیازمندیهای بازسازی
و انکشافی و آسیب پذیریهای ناشی از فقر نا امنی شدید و باالخره آفات طبیعی و حکومتداری ضعیف.

در سال  ،2011تیم بشردوستانه افغانستان تصمیم گرفتند که پروسه درخواست های تلفیقی و پالنگذاری استراتیژیک جهانی
بشردوستانه جای پالن عملی بشردوستانه را بگیرد .این پروسه تلفیقی کمک می کند تا آماده گیری و واکنش در برابر حاالت
اضطراری از طرق پروژه های ذیل تسریع یابد :حمایت از بی جا شدگان داخلی ناشی از جنگ و آفات طبیعی ،میزبانی از
عودت کنندگان از مهاجرت وکمک به اجتماعات شدیدا آسیب پذیر و نیازمند به نجات .این حمایت ها و کمک ها با هدف رفع
نیازمندیهای نجات زندگی و معیشت صورت می گیرند که با تقویت آماده گیهای اضطراری و پالنگذاریهای احتیاطی رسیدن
به این استراتیژی را اطمینان می دهد .این پروژه ها در  11سکتور تنظیم می شوند :هماهنگی ،آموزش ،مسکن اضطراری و
کمکهای غیرغذایی ،ارتباطات اضطراری ،مصونیت غذایی و زراعت ،صحت ،تدارکات ،سکتورهای چند گانه برای بیجا شدگان
داخلی و عودت کنندگان مهاجر ،تغذیه ،مصئونیت و بهداشت آب .در سال  ،2011این اداره تقاضای  678میلیون دالر را برای
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 134پروژه که از سوی  51سازمان بشردوستانه ( 23سازمان بین المللی و  16موسسه داخلی و  12دفتر ملل متحد) ارائه گردید
که بعد از مشورت با دولت افغانستان این رقم به  453.6میلیون دالر تقلیل یافت 70 .فیصد این درخواست( 315.5میلیون دالر)
دریافت گردید.
در سال  ،2012درخواست مجموعی کمکهای بشردوستانه  437میلیون دالر در  147پروژه از سوی  80سازمان غیر دولتی
بین المللی 38 ،موسسه غیر دولتی داخلی و  29دفتر ملل متحد با مشورت دولت افغانستان ارائه گردید .اهداف استراتیژیک
بشردوستانه امسال از این قرار اند:
•برنامه ریزی و واکنش در برابر همکاریهای بشردوستانه و نیازمندیهای مصئونیت ناشی از منازعات مسلحانه و تمرکز ویژه
بر بیجا شدگان داخلی و کسانی که دسترسی به کمکهای اساسی بشردوستانه ندارند (به شمول کمکهای دولت افغانستان)،
رسیدگی به جمعیت های محروم از کمکهای بشردوستانه.
•ارائه دادخواهی و عرضه خدمات مصئونیتی به آن بخش از بیجا شدگان داخلی که در بخشهای غیر رسمی شهر ها مسکن
گزین شده اند؛ و
•آماده گیری و عمل در قبال نیازمندیهای بشردوستانه عاجل که در اثر آفتهای طبیعی بوجود می آیند و همچنان دادخواهی
برای پیشرفت و تطبیق چارچوب کاری اولویتی( 4-1اولین چارچوب بین المللی کاری برای کاهش خطرات حوادث)

پولیس محلی افغان ()ALP

پولیس محلی افغانستان ،آخرین نمونه از سلسله تالشهای یافتن راه حل امنیتی در محالت افغانستان می باشد .پیش از فرمان
اگست  2010رئیس جمهور مبنی بر ایجاد پولیس محلی ،دولت افغانستان و همکاران خارجی اش برنامه های گوناگون موثر و
غیر موثر امنیتی را تجربه کرده بودند.
در سال  ،2006پولیس ملی کمکی به همکاری ایاالت متحده امریکا در تشکیل وزارت امور داخله ایجاد شد که این برنامه در
سال  2009بدلیل نگرانیهای مسلح شدن گروههای کم اعتماد طرفدار دولت متوقف گردید .با وجود آن ،سال  2009سالی بود
که بیشترین خدمات امنیتی را در سطح محالت همین نیروهای محلی عرضه می کردند .در ماه جوالی  ،2009دولت نیروهای
دفاع از محالت را به منظور تامین امنیت در محالت انتخابات با همکاری محدود نیروهای امنیتی ملی ایجاد نمود .این نیرو نیز
مورد اتهام قرار گرفت مبنی بر اینکه اهداف سیاسی در جابجایی آنها در محالت نفوذ دارد .در همین سال برنامه حفاظت عمومی
افغان در والیت میدان وردک راه اندازی شد که به ظاهر زیر نظر وزارت امور داخله بوده ولی در واقعیت از سوی نیروهای ویژه
امریکا کنترل و هدایت می شدند .در ضمن آن ،نیروهای مشترک قوماندانی عملیات افغانستان اردوی امریکا ،ابتکار دفاع از
اجتماعات را بوجود آوردند که به زودی به ابتکار دفاع محالت تغییرنام داد .هدف این برنامه ها حفاظت مردم در برابر حمالت
شورشیان مخالف دولت بوده است .تا ختم سال  ،2010همه این برنامه ها زیر چتر عملیات ثبات قریه جات ادغام شده و توسط
وزارت دفاع امریکا نظارت می شدند .در اگست  ،2010این گروههای امنیتی به پولیس محلی افغان تبدیل شدند.
برنامه پولیس محلی افغان قرار است تا سال  2015ادامه داشته باشد که به احتمال زیاد ،این موعد تمدید خواهد شد .ولسوالیهایی
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که قرار است از خدمات این پولیس ها برخوردار شوند باید به تعدا  300فرد را برای آموزش ثبت نام نموده و این افراد با لباس
نظامی و یک میل کالشنکوف تجهیز گردیده و از سوی نیروهای ویژه امریکا تربیت می شوند .بصورت ایده آل ،افرادی که در
این برنامه ثبت نام می کنند باید مسئولیت پذیر و معرفی شده شوراهای محلی باشند .این شوراها از سوی برنامه رسایی اجتماعی
افغان اداره مستقل ارگانهای محل ایجاد می شوند .اختیارات پولیس محلی بشدت محدود بوده و آنها حق بازداشت را ندارند و
نمی توانند خارج از ساحه فعالیت خود گزمه نمایند و یا اینکه سالحهای ثقیله حمل کنند .و بصورت تیوریک ،این نیروها تحت
امر فرماندهی والیتی پولیس ملی می باشند.
نگرانیهایی وجود دارد که ابتکارات محلی محور تامین امنیت در برابر اعمال نفوذ قدرتمندان و طرفداران دولت در محالت در
جهت سوء استفاده از این نیروها در تنشهای محلی و نژادی ،آسیب پذیر می باشد .این گمان هم می رود که حضور این نیروها
در محالت پروسه خلع سالح و حاکمیت و نفوذ دولت را زیر سوال قرار می دهد .یک گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر در
سپتامبر  2011تحت عنوان "به آنها شبه نظامی نگویید :معافیت ،شبه نظامیان و پولیس محلی افغان" موارد و جزئیات زیادی
از این قبیل اتهامات را گزارش داده است.
اما با وجود این نگرانیها ،سازوکار محلی امنیتی یک بخش کلیدی پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی به افغانها محسوب می
گردد .در حال حاضر به تعداد  10000پولیس محلی تربیت شده است و قرار است این شمار به  30000نفر برسد .برنامه پولیس
محلی افغان عمدتا از سوی وزارت دفاع امریکا تمویل می گردد.

پولیس ملی افغان ()ANP

www.moi.gov.af

پولیس ملی افغان عالیترین نهاد پولیس در افغانستان است که تحت رهبری وزارت امور داخله فعالیت می کند .نقش و مسئولیت
پولیس ملی شامل طیف وسیعی از موضوعاتی چون اعمال قانون ،تامین نظم عامه ،تحقیقات جنایی ،امنیت مرزها ،مبارزه با مواد
مخدر و تروریزم می شود .از ختم سال  2011به این طرف ،پولیس ملی به تعدا  138121نفر پرسنل داشته است که نیروهای
ذیل را تشکیل می دهند:
•پولیس ملی – مسوول فعالیتهای روزمره حفظ نظم و امنیت در قوماندانی های مرکز ،ساحوی ،والیات و ولسوالیها می
باشند .هریک از این شش زون به معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله گزارش می دهند و توانمندی  80275نفر سرباز
پولیس را دارا می باشند.
•پولیس نظم عامه افغانستان – یک نیروی ویژه تربیت یافته است که برای وضعیت های پیچیده مانند شورش ،بی نظمی
ملکی ،چپاول و گروگان گیری ،آموزش دیده وتجهیز شده اند و تعداد شان به  13678سرباز می رسد.
•پولیس مرزی افغان – در بخش اعمال قانون در مرزهای بین المللی کشور فعالیت دارد و شمار شان به  23086نفر می
رسد .این پولیس در شش زون جابجا شده است :غرب ،جنوب غرب ،جنوب ،شمال و شمال شرق.
•واحد های دیگر پولیس – این واحد ها شامل پرسنل موظف در وزارت امور داخله ،شعبه تحقیقات جنایی ،پولیس مبارزه
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با مواد مخدر که  2500پرسنل دارد ،پولیس آموزشی ،استخبارات و واحد های اطفائیه که روی هم  21082نفر پرسنل
دارد می شود.
•عالوه برآن ،به تعداد  7840نفر در حال آموزشهای پولیسی قرار داشتند.
•دولت افغانستان چندین پروگرام دفاعی محلی را تاکنون آزموده است تا پولیس ملی را بصورت غیر رسمی در محالت
توسعه داده باشد .آخرین نمونه از این کار ها ایجاد پولیس محلی افغان می باشد.
در توافقنامه افغانستان در سال  ،2006اهداف مشخصی تا سال  2010تعیین گردید تا یک پولیس ملی مسلکی ،کارا و
به لحاظ قومی متوازن که شمارشان به  62000نفر برسد ،بوجود آید .شمار نیروهای پولیس در اپریل  2007در اثر وخیم
شدن وضع امنیتی در جنوب افغانستان توسط بورد مشترک انسجام و نظارت به  82000نفر ارتقاء یافت و کمی بعد تر قبل
از انتخابات ریاست جمهوری  2009شمار نیروهای پولیس به  96800نفر افزایش پیدا کرد .البته در جنوری  ،2010بورد
مشترک انسجام و نظارت شمار نیروهای پولیس را تا ماه اکتوبر  2010به  109000نفر افزایش داد و تا اکتوبر  ،2011این
نیروها به  134000نفر ارتقاء پیدا می کند .بعدا در ماه جون  2011شمار نهایی این نیروها  157000نفر تعیین گردید .بعضی
از تمویل کنندگان در مورد پایداری و دوام کمیت و مصارف این نیروها ابراز شک و تردید دارند و برخی دیگر نگران هستند
که تمرکز اصالحات پولیس بیشتر با رویکرد آموزش یک پولیس مبارزه با شورشایان مسلح ونظامی می باشد تا یک پولیس
مدنی.
اصالحات در سکتور پولیس که یکی از پنج محور استراتیژی اصالحات سکتور امنیتی می باشد بیشتر بر آموزش و تربیت ،عرضه
تجهیزات و زیر ساخت ها و تجدید ساختار از طریق اصالحات رتب و معاشات ،متمرکز است .در این زمینه صندوق وجهی نظم و
قانون (لوتفا) مسئولیت درجه یک را دارد تا میان کمک دهندگان در خصوص پرداخت معاشات پولیس ملی هماهنگی نماید .سکتور
پولیس در افغانستان توسط تقریبا  25کشور حمایت مالی می شود که کشور آلمان در این میان تا سال  ،2007نقش هماهنگ کننده
را داشت .در سال  ،2007هیأت پولیس اتحادیه اروپا مسئولیت آموزش پولیس افغانستان را از آلمان تسلیم شد و این ماموریت تا جون
 2010تمدید گردید .در ماه می  ،2010شورای اتحادیه اروپا این ماموریت را تا ختم ماه می  2013تمدید نمودند.
کشور امریکا ،بزرگترین کمک کننده به لحاظ نیروی انسانی و مالی در سکتور پولیس بوده است .از سال  2005بدینسو،
قوماندانی مشترک انتقال امنیت افغانستان مسئولیت اصالحات در پولیس و اردوی ملی را همراه با آموزش اردوی ملی بر عهده
داشته است .این قوماندانی هزاران نفر پرسنل و قراردادی را در ماموریت پولیس خود اداره می کند.
رویکردها نسبت به اصالحات سکتور پولیس نزد تمویل کنندگان متفاوت است و تالشهای انسجام و ادغام این رویکرد ها به
کندی پیش می رود .در اوایل  ،2007تمویل کنندگان و دولت افغانستان بورد هماهنگی پولیس بین المللی را به منظور انسجام
و ادغام تالشهای اصالحات پولیس ایجاد نمودند .تا اخر سال  ،2007بورد کاری این دفتر فعال گردید و جلسات اعضای ان
بصورت منظم دایر می شد و بازیگران اصلی مانند هیأت پولیس اتحادیه اروپا و قوماندانی مشترک انتقال امنیتی افغانستان و
آیساف در تعامل قرار می گرفتند .در جون  ،2009ماموریت آموزشی ناتو به منظور تربیت پولیس ایجاد شد که این ماموریت در
چوکات قوماندانی مشترک انتقال امنیتی افغانستان فعالیت می کند.

36

از الف تا یا :کتاب راهنما برای کمک به افغانستان

قوانین اصلی که بر عملکرد پولیس اعمال می گردد قانون پولیس  2005و قانون جزایی موقت  2004می باشد .این قوانین
بر اساس ماده های  )3( 75 ،56و  134قانون اساسی استوار می باشند .مطابق به قوانین سلسله مراتب جدید پولیس قرار ذیل
است .1 :وزیر داخله .2 ،معین امنیتی وزیر داخله  .3قوماندانی های زون  .4قوماندان امنیه والیات .5 ،قوماند امنیه ولسوالی ها.
در حال حاضر شش قوماندانی زون وجود دارد :کابل ،شمال ،شرق ،جنوب ،غرب و مرکز).
در پرنسیب ،یک سارن پولیس باید حد اقل سواد صنف  12را دارا بوده و سه سال در اکادمی پولیس کابل آموزش دیده باشد .و
یک ساتن من باید حد اقل صنف نهم را خوانده باشد و نه ماه کورس آموزشی را در اکادمی پولیس کابل گذرانده باشد .و یک
ساتونکی باید کورسهای آموزشی را در یکی از مراکز آموزشی کابل و یا مراکز ساحوی مانند بامیان ،گردیز ،هرات ،جالل آباد،
کندهار ،کندز و مزار شریف سپری نماید.

تقویم ها در افغانستان

در افغانستان سه نوع تقویم استفاده می شود:
•تقویم هجری شمسی ازسال  1922به این سو تقویم رسمی افغانستان می باشد .و در قانون اساسی فعلی که دوباره تثبیت
شده است .سال نو افغانستان از اول حمل  1391برابر با  20مارچ  2012آغاز می شود.
•تقویم هجری قمری که به منظور مناسبت ها و رخصتی های مذهبی استفاده می شود.
•تقویم میالدی در روابط خارجی افغانستان مورد استفاده قرار می گیرد.

سایت انترنتی ( )www.nongnu.org/afghancalendarنسخه های قابل دسترس از تقویمهای افغانستان را
در دسترس قرار می دهد .به منظور تبدیل تاریخ بین تقویم های هجری قمری و میالدی و یا هجری شمسی به این سایت
ها مراجعه کنید:
•www.fourmilab.ch/documents/calendar
•www.iranchamber.com/calendar/iranian_calendar_converter.php

توافقنامه افغانستان

توافقنامه افغانستان یکجا با استراتیژی موقت انکشاف ملی (ص )13در کنفرانس لندن (ص )58در سال  2006مورد تایید قرار
گرفت .این توافقنامه ،به همکاری و مشورت دولت افغانستان ،سازمان ملل متحد و تمویل کنندگان تهیه شده و منحیث یک
چارچوب کاری و هماهنگی میان این نهاد ها در پنج سال آینده مورد استفاده قرار می گیرد .میعاد توافقنامه افغانستان بصورت
رسمی در فبروری  2011به انقضا رسید.
این توافقنامه از سوی شورای امنیت ملل متحد بوسیله قطعنامه های شماره  1659،1662و  1746مورد تایید مجدد قرار گرفت
ودر آن بر تعهدات دولت افغانستان و جامعه جهانی در راستای ثبات و رفاه افغانستان از طریق حکومتداری خوب و حفاظت از
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حقوق بشر برای همه در سایه حاکمیت قانون تاکید گردید .در این توافقنامه آمده است:
بدینوسیله ،حکومت افغانستان متعهد می شود تا اهداف مشترک آینده را تحقق ببخشد؛ متقابال ،جامعه جهانی هم
تعهد می کند که برای تحقق این اهداف  ،منابع و حمایتهای الزم را فراهم نماید.
این توافقنامه مکانیزمی را برای هماهنگی تالشهای انکشافی افغان ها و جامعه جهانی بعد ازتوافقنامه بن ایجاد کرد که بصورت
رسمی با سپری شدن انتخابات شوراهای والیتی در سال  2005به پایان رسید .این توافقنامه در روشنی استراتیژی انکشاف ملی،
و اهداف تسجیل شده در اهداف انکشافی هزاره ،گزارش کشوری ( 2005دورنمای  )2020سه ساحه فعالیت مهم و مستقل را
شناسایی نموده است که عبارتند از .1 :امنیت  .2حکومتداری ،حاکمیت قانون و حقوق بشر و  .3انکشاف اقتصادی و اجتماعی.
یکی دیگر از موضوعات مبرم مطرح شده در توافقنامه افغانستان ریشه کن سازی مواد مخدر بود.
ضمیمه شماره  1این توافقنامه ،جزئیات نتایج بدست آمده ،سیر زمان و تعهدات عرضه خدمات را در روشنی استراتیژی انکشاف
ملی تعریف می کند .ضمیمه شماره  2این توافقنامه ،تعهدات دولت افغانستان و جامعه جهانی را برای بهبود موثریت و حسابدهی
کمکهای جامعه بین المللی معین می سازد .همین بازیگران همچنان باعث ایجاد بورد مشترک نظارت و هماهنگی گردید تا
از روند تطبیق مفاد این توافقنامه و استراتیژی انکشاف ملی بصورت پیوسته گزارش ارائه نماید .ایجاد بورد مشترک نظارت و
هماهنگی از دستاوردهای کلیدی توافقنامه افغانستان می باشد.

تیم باز سازی والیتی ()PRT
www.nato.int/isaf/topics/prt

تیمهای بازسازی والیتی (پی آرتی) متشکل از دسته های کوچک پرسنل نظامی و ملکی می باشد که در پایگاههای شان در
والیات مستقر بوده و در تطبیق اولویت های انکشافی در سطح کشور فعالیت می نمایند .این مراکز مسئولیت تامین امنیت و
کمک در امر بازسازی در سطح والیات را بر عهده دارند .برای نخستین بار ایده پی آر تی توسط نیروهای ایتالف به رهبری
امریکا در اواسط سال  2002زمانی مطرح گردید که این نیروها می خواستند از مرحله عملیات آزادی جاویدان (مرحله  )3که
یک مرحله جنگی بود به سمت مرحله چهارم یعنی بازسازی عبور کنند .تاسیس پایگاههای پی آر تی بصورت رسمی از سوی
رئیس جمهور کرزی در نوامبر  2002اعالن گردید.
پی آر تی ها در اول توسط نیروهای ائتالف ایجاد گردیدند ولی بعدها نیروهای آیساف بعد از قطعنامه ملل متحد مبنی بر گسترش
ساحه عملیات آیساف ،پی آر تی های جدیدی را در شمال و غرب کشور ایجاد کردند .به این منوال ،قوماندانی پی آر تی های
جنوب و شرق افغانستان نیز در سال  2006به آیساف واگذار گردید که با این کار ،آیساف رهبری عمومی پی آر تی ها را در
سطح افغانستان بر عهده گرفت.
اهداف پی آر تی ها توسط کمیته اجرایی و رهبری آنها از قرار ذیل می باشد:
 ...همکاری با جمهوری اسالمی افغانستان به مقصد توسعه و تمدید حاکمیت به منظور تسهیل انکشاف مناطق با
ثبات و ایجاد یک محیط عاری ازنا امنی و همچنان کمک به اصالحات در سکتور امنیتی و فعالیتهای بازسازی.
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ماموریت پی آر تی ها ازیک هدف و پالن کاری واحد و منسجم برخوردار نیست و هریک از این مراکز از سوی یکی از کشورهای
عضو آیساف رهبری می گردد .بنا براین مودل واحدی وجود ندارد به استثنای اینکه عملیات نظامی این تیم ها از سوی آیساف
رهبری می شود .ساختار و عملیات پی آر تی ها متناسب با وضعیت والیتهای خاص و نیز وابسته به نحوه کار کشورهای کمک
دهنده می باشد.
هر پی آر تی متشکل از  80عمله می باشد که  60نفر شان متخصصین ملکی در بخشهای انجنیری و زراعت می باشند و  20نفر
آنها متخصصین ملکی که در بخش روابط کمک کنندگان و همکاران افغان شان کار می کنند .بعضی از پی آر تی ها مشاوران
مالداری و زراعت؛ آموزش دهندگان پولیس ملکی؛ مشاوران حکومتداری ،انکشاف و متخصصصین مبارزه با مواد مخدر نیز در
تشکیل خود دارند .پرسنل نظامی این مراکز مسئولیت تامین امنیت بخش ملکی این تیم را بر عهده داشته و امور هماهنگی و
بازسازی و انکشافی از وظایف کارمندان ملکی این مراکز می باشد.
فعالیت های پی ارتی ها توسط یک کمیته رهبری اجرایی که وزیر داخله و قوماندانان ایساف و ائتالف رهبری آن را بر عهده
دارند نظارت می شود .اعضای این کمیته عبارتند از نمایندگان وزارت مالیه ،وزارت انکشاف دهات ،نیروهای ائتالف ،آیساف،
یوناما و کشورهای کمک کننده سرباز .یک گروه کاری پی آر تی نیز وجود دارد تا امور کمیته اجرایی را تنظیم نماید.
بعضی از فعاالن موسسات غیر دولتی ابراز نگرانی کرده اند که دخالت پی آر تی ها در فعالیتهای بشردوستانه تمایز بین سکتور
نظامی و کمک رسانی بشردوستانه را از بین می برد و نیز خاطر نشان می گردد که خدمات پی آر تی ها باعث روی آوردن
مردم به آنها گردیده تا اینکه از دولت کمک بخواهند .بنابراین وجود این تیم ها یک راه حل دایمی برای انکشاف نمی باشد.
این در حالیست که طرفداران پی آر تی ها استدالل می کنند که این تیمها در شرایط و مناطق با ریسک امنیتی باال می توانند
خدمات ارائه کنند.
با تطبیق پروسه انتقال ،نقش پی آر تی ها هم در حال تغییر است .با درنظرداشت نقش پی آر تی ها در شناسایی خالء ها در
حکومتداری و انکشاف محلی که می توانند تهدیدی برای دوران بعد از انتقال باشد ،این تیم ها در رفع نمودن این خالء ها می
توانند موثر واقع شوند .از این رو فعالیتهای پی آر تی ها از حالت ارائه خدمات مستقیم بیرون آمده و شکل همکار تخنیکی و
حمایت کننده ظرفیت سازی را به خود می گیرد.
از آنجا که مسئولیت های پی آر تی ها به مرور زمان در کنار مسئولیت های امنیتی به حکومت افغانستان واگذار می شود ،این
تیم ها بعد از  2014وجود نخواهند داشت .برای معلومات بیشتر به پروسه انتقال (ص )31مراجعه شود.
تا ماه جنوری  ،2012به تعداد  27پی آر تی در سراسر افغانستان فعالیت داشته است که  13مرکز توسط امریکا و دو مرکز هریک
توسط ترکیه و آلمان و یک یک مرکز از سوی کشورهای زالند جدید ،بریتانیا ،جمهوری کوریا ،ایتالیا ،اسپانیا ،لیتوانیا ،ناروی،
مجارستان ،سویدن و جمهوری چک اداره می شود.
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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 400
تن 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 کرد که نتايج آن به جلسه عمومی ارایه شد .مباحثات بر چارچوب جامع برای بازسازی کشور طی
مدت بلند متمرکز بود که در آن ضرورت های احيای مجدد افغانستان طی  10سال آينده به مصرف  15مليارد دالر امريکایی
به تفصيل تشريح گرديد .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 .و استراتژی  5فقره ای اصالحات سکتور امنیتی تهیه گردید.

جلسه و اعالمیه برلين

از 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
که 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 بعدی اش را ارايه بدارد“ .راه رو به پيش :پالن كاري
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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 نماید .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 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 شوراهاى
واليتي الی سنبله  1385به تعويق افتاد.

ریاست عمومی اداره امور و داراالنشای شورای وزیران ()OAA/CMS

اداره امور یک اداره اجرایی و مشورتی است که رئیس جمهور اسالمی افغانستان را در نقشش 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 1382
جهت 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
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گرچه این اداره جزئی از قوه اجرای حکومت است ولی قسمی دیزاین شده تا بی طرف باشد .این اداره خود پالیسی سازنبوده؛
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.

ریاست مستقل ارگانهای محلی ()IDLG
http://www.idlg.gov.af/

ریاست مستقل ارگانهای محلی در  30اگست  2007توسط فرمان رئیس جمهور به منظور بهبود حکومتداری و ثبات در والبات
و ولسوالی ها ایجاد گردید .این ریاست مسئولیت نظارت چهار ارگان حکومت محلی را برعهده دارد :والیات و ولسوالی ها،
شوراهای والیتی و شهرداری (به استثنای کابل) .بعد از ایجاد تمامی نهاد های حکومت محلی ،این ادارات تحت کنترول ریاست
ارگانهای محلی قرار خواهند داشت .به تعقیب یک فرمان دیگر در سال  ،2008این اداره توظیف گردید تا رهبری پروسه ساختن
یک پالیسی حکومتداری محلی را برای افغانستان که در آن  23وزارت و نهاد های دولتی دخیل می باشند ،بر عهده بگیرد.
ماموریت ریاست ارگانهای محلی تحکیم صلح و ثبات ،دستیابی به رشد متوازن اقتصادی و عرضه خدمات ازطریق حکومتداری
عادالنه و دموکراتیک در سطح محلی می باشد که بر بهبود کیفیت زندگی شهروندان افغانستان تاثیر مثبت وارد نماید .این
ریاست مسئولیت اجرای طیف وسیعی از برنامه ها و فعالیتها را بر عهده دارد .اولویت ها ،استراتیژیها و کارایی های این ریاست
در چارچوب کاری استراتیژیک و پالن کاری استراتیژیک پنج ساله ( 2008تا  )2013و پالیسی حکومتداری محلی که از سوی
شورای وزیران در  2مارچ  2010تصویب گردید ،مشخص گردیده است.
ریاست مستقل ارگانهای محلی دارای هفت بخش می باشد :ریاست پالیسی ،ریاست عمومی امور شهرداری ،ریاست عمومی
شوراهای محلی ،واحد هماهنگی استراتیژیک ،ریاست سرحدات ،واحد جنسیت و ریاست قوای بشری .این ریاست قصد دارد تا
در سال  2012یک واحد نظارت و ارزیابی نیز ایجاد نماید.
ریاست ارگانهای محلی مسئول تطبیق واجرای شش پروگرام اولویت ملی حکومتداری محلی است که در استراتیژی انکشاف
ملی افغانستان درنظر گرفته شده است .واحد هماهنگی استراتیژیک مسئول تهیه و ترتیب برنامه ها بوده که حیثیت رهنمودی
را برای انکشاف حکومتداری محلی طی سال آینده دارا می باشد.
صندوق وجهی مبتنی بر کارایی و عملکرد در سال  2010آغاز به کار نمود .این صندوق بصورت ماهوار مبلغ  25000دالر را برای
والی ها به منظور مصارف جاری شان فراهم می سازد .فراهم سازی این بودجه به کارایی و عملکرد والی ها بستگی دارد .در
سال  2012ریاست ارگانهای محلی قصد دارد این صندوق را در ولسوالی ها نیز توسعه ببخشد.
برنامه توزیع خدمات ولسوالی در نظر دارد تا حضور دولت را در محالتی که به تازگی امنیت پیدا کرده اند از طریق عرضه بسته
خدمات ولسوالی ها بهبود ببخشد .از دسامبر  2011بسته خدمات ولسوالی ها برای  44ولسوالی در حال ایجاد شدن است که از
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این میان  38بسته آن قبالایجاد گردیده بود و  32بسته ایجاد شده از سوی وزارت مالیه نیز تایید گردیده است .این بسته خدمات
در  19ولسوالی در حال اجرا بوده و تاکنون بسته های خدماتی در ولسوالی ناد علی والیت هلمند کامال تطبیق شده است .ریاست
ارگانهای محلی در نظر دارد تا ختم سال  2013تمامی این بسته ها را تطبیق نماید.
•برنامه دوم حکومتداری محلی افغانستان حمایت تخنیکی و انواعی از اقدامات ظرفیت سازی را برای والی ها در  34والیت
عرضه می دارد.
•پروگرام انکشاف تأسیسات حکومت های محلی افغانستان یک پروگرام انکشاف زیرساخت هاست که در ساختن دفاتر و
تأسیسات برای نهاد های حکومت محلی فعالیت دارد.
•برنامه رسیدن به اجتماعات افغانستان در ایجاد شوراهای محلی و ادغام آنها در ساختار حکومت محلی فعالیت دارد.
•پروگرام ساحوی شهرداری های افغان برای شهر نشین ها در راستای تقویت ظرفیت ،آموزش کارمندان و بهبود عرضه
خدمات شهر داری ها در والیات کار می کند.
ریاست مستقل ارگانهای محلی در امر پروسه انتقال نیز همکاری مهمی دارد .واحد هماهنگی استراتیژیک این ریاست در حال
حاضر یک ارزیابی سازمانی حکومتهای محلی را در دست اجرا دارد تا نیازمندیهای این ریاست را در رسیدگی مسایل کلیدی
حکومتداری محلی در جریان پروسه انتقال شناسایی و برجسته سازد .یک ارزیابی آزمایشی در دو والیت موفقانه صورت گرفته
است و این پروژه قرار است در سراسر کشور توسعه پیدا کند و تا مارچ  2012به اکمال برسد.
ریاست ارگانهای محلی در اصالحات اداره عامه نیز دخیل است و با کمیسیون اصالحات اداری و خدمات ملکی همکاری
تنگاتنگ دارد .ابتکارات مانند سیستم کارایی و رتب ومعاشات که بخشی از کار اصالحات اداره عامه می باشد در نزدیک به 65
فیصد از ادارات حکومت محلی معرفی شده است .بهمین منوال 66 ،ولسوال از طریق پروسه باز و مبتنی برشایسته ساالری و
رقابت آزاد ،استخدام گردیده اند.
همکاران کلیدی ریاست مستقل ارگانهای محلی عبارتند از برنامه انکشافی ملل متحد که فعال در بخش پروگرام دوم حکومتداری
محلی افغانستان همکار است و نیز بنیاد آسیا و پروگرام ارتقای ظرفیت ادراه انکشافی ایاالت متحده.

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.
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•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 استراتیژی های موقت را برای کاهش فقر تهیه نمایند.
این استراتیژی ها نیز زمینه تهیه استراتیژی 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 استراتیژی انکشاف ملی شامل معیار های سند استراتیژی
کاهش فقر میباشد .استراتیژی 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 استراتیژی کاهش فقر را در بر گرفت .استراتژی کامل انکشاف ملی در ثور
 1387نهایی شد و به بانک جهانی و به صندوق وجهی بین المللی پول منحیث سند کاهش فقر افغانستان تسلیم شد.

شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر ()CSHRN

www.cshrn.af

شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر با هدف تقویت احترام به حقوق بشر از طریق راه اندازی یک جنبش نیرومند حقوق
بشری درافغانستان فعالیت می کند .این شبکه که با همکاری  25سازمان در سال  2004تاسیس گردید ،اکنون به
تعداد  91سازمان در آن عضویت دارند .این سازمان زیرنام شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر دروزارت اقتصاد ثبت و
راجسترگردیده است.
این شبکه و اعضای آن بصورت گروهی و انفرادی روی موضوعاتی چون حقوق بشر که حقوق زن و اطفال را نیز در بر می
گیرد ،حق آزادی بیان و رسانه ها و حاکمیت قانون ،فعالیت دارند .برای برقراری یک تعامل و دیالوگ با نهاد های دولتی ،این
شبکه مناظره ها و بحثهایی را در بین سازمانهای عضو ،نهاد های دولتی و رهبران سنتی راه اندازی می کند.
شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر شمار قابل مالحظه یی از آموزش دهندگان مجرب را دارد که در طول زمان یک طیف وسیعی
از مواد آموزشی را بصورت مشخص روی موضوعات منطبق با مسایل افغانی مانند توجه به حقوق بشر ،منازعات مرگبار ،عدالت
انتقالی و حقوق زنان تهیه و تدوین نموده اند .این شبکه از رسانه ها نیز در راستای آموزش دهی و ترویج گفتمان حقوق بشر،
بهره برداری الزم را می نماید .با همکاری با شبکه رادیویی صبح بخیر افغانستان برنامه هفتگی حقوق بشری زیرنام "صدا"
پخش می گردد .این شبکه ازیک رادیوی محلی در مزارشریف و هرات نیزاستفاده می کند .عالوه برآن ،شبکه مذکور یک مجله
سه ماهه را با عنوان "انگاره" به چاپ رسانیده و در مجله خانوادگی کلید که هفته وار به چاپ می رسد یک صفحه در باره حقوق
بشر اختصاص داده است .این شبکه فعالیتهای دادخواهی معطوف به مسایل و پالیسی های مربوطه را نیز به پیش می برد .در
این راستا این شبکه در سال  2011یک کمپاینی را به منظور کاهش خشونت های فامیلی در هرات راه اندازی نمود و در یک
مورد دیگر ،پیشنویس قانون آزادی اطالعات را آماده ساخته است.
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دفتر مرکزی این شبکه در کابل موقعیت دارد و دفاتر ساحوی ان در جالل آباد ،مزار شریف ،بامیان و هرات می باشد .سازمانهای
عضو صالحیت دارند تا مجمع عمومی ،سیاستهای عمومی و کمیته تصمیمگیری شبکه را بوجود آورند .کمیته رهبری این شبکه
بر فعالیتها و مطابقت انها با مقررات و اهداف این شبکه نظارت می نماید.

شبکه زنان افغانستان ()AWN

www.afghanwomensnetwork.org
شبکه زنان افغانستان مجموعه ی از موسسات غیر دولتی در افغانستان است که در راستای توانمند سازی و تقویت مشارکت زنان
در جامعه تالش و فعالیت می کند .این شبکه توجه به حمایت و حفاظت از کودکان را نیز در برنامه کار خود دارد .راهکارهایی که
این شبکه از طریق آن به فعالیت می پردازد عبارتند از تقویت مشارکت و همکاری در میان موسسات ،عهده دار شدن دادخواهی
و البی گری و ظرفیت سازی آنها.
شبکه زنان افغانستان در سال  1995بعد از چهارمین کنفرانس جهانی ملل متحد در بیجینگ تاسیس شد و بعنوان بزرگترین
سازمان مدافع حقوق زنان در سطح افغانستان و با داشتن  88موسسه عضو و بیش از  5000افراد عضو ،فعالیت می کند.
در سال  ،2011شبکه زنان با همکاری سازمان زنان ملل متحد و صندوق حمایت زنان کانادا تالش ورزید تا در رویداد های
جانبی کنفرانس بن به تعداد ده زن را به بن بفرستد و در تدوین اعالمیه بن شریک باشد .شبکه زنان در این عرصه یک میز
مدور و پروسه اطالع رسانی را برای تبلیغ و تاکید نقش جامعه مدنی و زنان در روند انتقال و گفتگوهای صلح ترتیب داد .این
میز مدور فرصتی بود برای مردان و زنان ازجامعه مدنی افغانستان تا پیرامون سیاستهایی که آجنداهای کنفرانس بن را تشکیل
می دادند و در باره آینده افغانستان بعد از  2014تصمیم سازی می شد ،صحبت و تبادل نظر نمایند.
شبکه زنان افغانستان مجله ارتقاء را بصورت ماهوار نشر می کند .عالوه برآن ،کتابخانه شبکه در اختیار استفاده موسسات عضو
بوده و صفحه انترنتی شبکه معلومات الزم را در باره برنامه های آموزشی و گزارشهای کاری این شبکه در اختیار عموم قرار
می دهد.
مجمع عمومی شبکه زنان متشکل از اعضای این شبکه بوده و هر سال یکبار کمیته اجرایی را جهت تصمیم گیری انتخاب می
نمایند .کمیته مشورتی وظیفه دارد تا در برنامه ریزی های استراتیژیک ،هماهنگی با موسسات غیر دولتی،حمایت ازتالشهای
بودجه یابی و ارائه مشوره به کمیته اجرایی همکاری نماید .داراالنشای یا دفتر مرکزی این شبکه در کابل مستقر بوده و مسئول
تطبیق برنامه ها و تهیه پالنهای کاری می باشد که از سوی هیأت رئیسه تایید می گردد .دفاتر ساحوی شبکه زنان در جالل
آباد و هرات و والیت های اطراف آن فعالیت می کند .دفتر روابط عمومی این شبکه در شهر پشاور پاکستان نیز فعالیت دارد تا
همکاریهای لوجستیکی و عمومی را برای مهاجرین افغان انجام دهد.
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صندوق وجهی بازسازی افغانستان ()ARTF
www.worldbank.org./artf

صندوق وجه ی بازسازی افغانستان در اپریل  2002به منظور هماهنگی در کمکها با توجه به مصارف فعلی دولت افغانستان
ایجاد گردید .این صندوق یکی از مکانیسم های مهم تنظیم کمکها در بودجه ملی افغانستان می باشد که نه تنها معاشات و
مصارف عملیاتی را پوشش می دهد بلکه برنامه های انکشافی را مطابق به اهداف انکشاف ملی نیز در بر می گیرد.
تا نوامبر سال  ،2011به مقدار  5.21میلیارد دالر از طریق این صندوق وجهی توسط  32تمویل کننده تعهد شده بود .کمیته اداری
این صندوق عبارتند از :بانک جهانی (اداره کننده) ،بانک توسعه آسیایی ،برنامه انکشافی ملل متحد و وزارت مالیه افغانستان.
بودجه صندوق مذکور در سال  1389به مبلغ  610.44میلیون دالر بود که از سوی تمویل کنندگان پرداخت شده بود .درسال
 1390مجموع تعهدات تمویل کننده ها به این صندوق به  972.91میلیون دالر می رسید .از شروع فعالیت این صندوق تا کنون
به مقدار  2.29میلیارد دالر برای مخارج جاری به وزارت مالیه دولت افغانستان سپرده شده است و مبلغ  1.44میلیارد دالر برای
پروژه های سرمایه گذاری پرداخت گردیده است.
دولت افغانستان تمویل کنندگان را تشویق می کند تا کمکهای شان را از کانال این صندوق سرازیر سازند تا اینکه مستقیما از
طریق موسسات غیر دولتی و دیگر بازیگران این کار را انجام بدهند .زیرا به باور دولت مصرف کمکها از طریق این صندوق،
مالکیت افغانها را نسبت به روند بازسازی و انکشاف افزایش داده و قابلیت هماهنگی و بازرسی آنها را از کمک ها ارتقاء می
بخشد و در نهایت شفافیت را تقویت می کند .تمویل کنندگانی که کمکهای شان را از طریق این صندوق انجام می دهند می
توانند بر ارجحیت شان در خصوص برنامه خاصی با دولت هماهنگی داشته باشند .ترجیحات کمک دهنده ها به میزان  %50از
کل کمکهای ساالنه یک نهاد کمک دهنده محدود می شود.
تاکنون این صندوق بعضی از پروژه های کالن انکشافی ملی را حمایت کرده است مانند برنامه همبستگی ملی ،برنامه ملی اشتغال،
پروژه بهبود کیفیت آموزش ،برنامه تقویت خدمات صحی برای روستاهای فقیر ،اداره کمک به سرمایه گذاری و حمایت از قرضه
های کوچک در افغانستان (مسفا) و پروژه اکمال آب و بهداشت روستاها و شهرها .در این اواخر این صندوق یک برنامه ارتقای
ظرفیت را به منظور توانمند ساختن ادارات دولتی برای هرچه بهتر اجرا کردن وظایف شان و عرضه خدمات بهتر برای افغانها و
تطبیق پروگرام های اولویت ملی در وزارت های سکتوری ،روی دست گرفته است .بعد از ارزیابی خارجی که از عملکرد این صندوق
صورت گرفت و در اگست  2008تکمیل شد ،چنین وانمود می شود که صندوق بازسازی افغانستان بیشتر به سوی یک نهاد برنامه
ای ،معطوف به مکانیسمهای تمویل سکتوری و در چوکات اولویتهای استراتیژی انکشاف ملی پیش می رود .تمویل کنندگان این
صندوق در دسامبر  2008با دولت افغانستان توافق کردند که پروگرام کمک امتیازی صندوق بازسازی را در قالب بودجه فعلی این
صندوق ایجاد نمایند .هدف از پروگرام کمک امتیازی کمک به برنامه های اصالحی دولت افغانستان در راستای ثبات مالی می باشد.
به این معنی که تمویل کنندگان با در نظرداشت عملکرد واقعی دولت به بودجه دولت کمک خواهند نمود.
بزرگترین کمک دهندگان به این صندوق عبارتند از :بریتانیا ،امریکا و کانادا .تمویل کنندگان دیگر عبارتند از 15 :کشور اروپایی،
کمیسیون اروپا ،آسترالیا ،هندوستان ،ایران ،ترکیه و کشورهای خلیج فارس.
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صندوق وجهی نظم و قانون افغانستان ()LOTFA

http://www.undp.org.af/WhoWeAre/UNDPinAfghanistan/Projects/sbgs/prj_lotfa.html

صندوق وجهی نظم و قانون افغانستان (لوتفا) در سال  2002بعنوان یک مکانیسم بودجوی از سوی تمویل کنندگان بین المللی
بوجود آمد تا کمکهای شان را در سکتور اصالحات امنیتی مخصوصا پولیس ملی و معاشات آنها ،از این طریق کانالیزه نمایند .این
صندوق توسط برنامه انکشافی ملل متحد مدیریت می گردد و وزارت امور داخله مسئولیت تطبیق آن را بر عهده دارد .در کنار آن،
یک واحد کمکی مدیریت در اجرای پروژه های که مکانیسم های فعلی دولت جوابگوی آن نمی باشد ،با وزارت کمک می نماید.
ازآغاز کار این صندوق ،چهار مرحله تا هنوز تکمیل شده است .مرحله پنجم لوتفا از سپتامبر  2008تا دسامبر  2010با پروژه
مجموعی  553میلیون دالراجرا گردید .این مرحله بیشتر بر انکشاف ساختاری وزارت امور داخله از طریق دخیل ساختن این
وزارت در بخش پالنگذاری و تصمیم سازی تمرکز داشت .در این مرحله تالش شد که اعتماد مردم بر پولیس تقویت گردد تا
در استقرار ثبات و حفظ نظم و قانون مفید واقع گردد.
مرحله ششم لوتفا در جنوری  2011آغاز گردید و قرار است تا مارچ  2013و با بودجه  1.4میلیارد دالر به پایان برسد .در مرحله
ششم ،فعالیتهای لوتفا در سه محور دسته بندی می گردد:
1 .1پرداخت معاشات کارمندان پولیس و زندان ها و سرمایه گذاری در زیر ساخت های پولیس؛
2 .2ظرفیت سازی و اصالحات ساختاری در وزارت امور داخله در سطوح پالیسی سازی ،سازماندهی و فردی با حفظ مالحظات
جنسیتی؛ و
3 .3معرفی ابتکار پولیس مردمی در محالت (پولیس مردمی از پولیس محلی افغان متمایز است)
دستاوردهای مهم لوتفا عبارتند از :اطمینان دهی از شفافیت و نظم در پرداخت معاشات پولیس از طریق انکشاف سیستم های
مدرن جدول معاشات 99 ،فیصد پرسنل پولیس از طریق همین سیستم الکترونیک جدول معاشات و  82فیصد از طریق سیستم
حواله الکترونیکی معاشات تحت پوشش قرار دارند؛ اصالحات ظرفیت ساز پایدار و ساختاری در وزارت امور داخله از طریق
شناسایی پروگرامهای مناسب ظرفیت سازی؛ آموزش  300پولیس در بخش جنسیت و حقوق بشر؛ کمک به استخدام بیش از
 1000پولیس در طول سه سال و ایجاد واحد جنسیت در چوکات وزارت داخله؛ و ایجاد مشارکت موثر بین پولیس و جامعه به
منظور ساختن یک پولیس پاسخگو و معطوف به ارائه خدمات ،شمار پولیس زن در تشکیل پولیس ملی افغان به  1300نفر می
رسد.
تمویل کنندگان اصلی لوتفا قرار ذیل می باشند :ایاالت متحده ،جاپان و اتحادیه اروپا .لوتفا دارای یک کمیته رهبری است که
توسط وزارت داخله و برنامه انکشافی ملل متحد رهبری می گردد و در آن نمایندگانی از وزارت مالیه ،وزارت عدلیه ،یوناما و
همکاران تمویل کننده حضور دارند .برنامه انکشافی ملل متحد بصورت دوامدار ومنظم از کیفیت و کمیت پروژه ها با توجه به
جدول زمانی و نتایج تعیین شده آنها نظارت بعمل می آورد .این نظارت بر اساس پالن کاری ساالنه و چارچوب کاری نتیجه
بودجه و منابع صورت می گیرد.
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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 معیار های کاری آنان
مشخص شده و طرز گزارش دهی آنان برای دولت واضح شود؛ 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 شد 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 تمامی 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 ارائه میکنند.
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قوانین در افغانستان

منابع رسمی قوانین در افغانستان عبارتند از .1 :شریعت  .2قانون اساسی ( .3 )2004فرامین ،احکام و قوانین  .4پیمانها و
کنوانسیونهای بین المللی و  .5انواع گوناگون مقررات و طرز العمل ها .هیچ قانونی در افغانستان مغایر با اعتقادات و احکام دینی
نمی تواند تصویب شود چنانچه که در ماده سوم قانون اساسی ذکر شده است و بسیاری از احکام و قوانین انعکاس دهنده اصول
و ارزشهای اسالمی می باشند.
در افغانستان قوانین اساسی ذیل وجود داشته اند :قانون اساسی ( 1987 ،1977 ،1964 ،1931 ،1923که در سال  1990تعدیل
شد) و قانون اساسی  2004که همه این قوانین از سوی پارلمانها و لویه جرگه ها به تصویب رسیده بودند .البته پیشنویس قوانین
اساسی موقت نیز در سالهای  1980 ،1979و  1992تهیه شد که هرگز به تصویب نرسیدند .در افغانستان نیز مانند دیگر جاها،
هیچ قانونی نمی تواند برخالف قانون اساسی وجود داشته باشد .هرگونه تعدیل در قوانین فعلی و ساختن قوانین جدید از سوی
شورای ملی صورت گرفته و توسط رئیس جمهور به توشیح می رسد .این قوانین در جریده رسمی کشور به زبانهای دری و پشتو
از سوی وزارت عدلیه به نشر می رسد .همانگونه که قوانین اصلی باید در جریده رسمی به چاپ برسند در خصوص قوانین و
طرزالعمل های داخلی ارگانهای دولتی نیازی نیست تا برای تصویب به شورای ملی و یا به وزارت عدلیه برای چاپ در جریده
رسمی ارسال گردد .جریده رسمی از سال  1963به این سو بصورت منظم و شماره وار به چاپ رسیده است .تا قبل از آن ،قوانین
بصورت منفرد در اطالع نامه ها به چاپ می رسیدند که جستجوی آنها کار سختی بود .جریده رسمی شماره  787چاپ سال
 1999روشها و نیازمندیهای چاپ و اجرای اسناد تقنینی را مشخص می سازد.
در حال حاضر ،هیچگونه فهرست منظم و واحد از قوانین موجود نبوده و یا کدام سیستم کارامد در ثبت و حفظ احکام محاکم
حتی ستره محکمه در خصوص قضایا وجود ندارد .البته پروژه حاکمیت قانون افغانستان که توسط اداره انکشافی ایاالت متحده
تمویل می شود مجموعه کاملی از جریده های رسمی افغانستان را کمپیوتری ساخته و کاپی نرم افزاری آن در سایت انترنتی
وزارت عدلیه به زبانهای دری و پشتو قابل دسترس است .طرز العمل ها ،مقررات ،و فرامین بسیاری از حوزه های حقوقی را
پوشش می دهند ولی این اسناد بطور منظم در هیچ کجا تدوین و جمع آوری نمی شوند گرچه خیلی از آنها در جریده رسمی
به چاپ می رسند.
بسیاری از سازمانهای بین المللی به نسخه های ترجمه شده قوانین قدیم و جدید نیاز دارند .در حال حاضر ،بعضی از قوانین
دارای نسخه های ترجمه شده می باشد که در این سایتafghantranslation.checchiconsulting.com :
قابل دسترس است .ترجمه های غیر رسمی دیگر نیز در کتلوگ کتابخانه  AREUموجود هست .بعضی از وزارت ها نیز نسخه
های کمپیوتری قوانین را در سایتهای انترنتی شان نشر می کنند( .مانند قوانین مالیات در سایت وزارت مالیه – www.mof.
gov.af؛ و یا قوانین و مقررات مربوط به انتخابات –)www.iec.org.af/eng
برای جستجوی قوانین بعد از  1963در افغانستان ،طریقه آسان تشخیص شماره های جریده رسمی و تاریخ نشر آنهاست .برای
نمونه قانون تدارکات (جریده رسمی شماره  3 ،865عقرب  1384مصادف با  5اکتوبر  .)2005برای جستجوی قوانین قبل از
 ،1963عنوان و تاریخ کامل نشر انها الزم است .مانند اصول اساسی "قانون اساسی" ( 8عقرب  1310برابر با  31اکتوبر .)1931
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کلسترها و برنامه های اولویت ملی

دولت افغانستان در کنفرانس لندن  ،2010پیشنهاد نمود که وزارت های دولت در قالب کلسترهای کاری منسجم شوند تا تطبیق
استراتیژی انکشافی ملی افغانستان را الویت بندی نمایند .این دسته بندی بر محور موضوعاتی چون ثبات ملی ،ایجاد شغل و
رشد اقتصادی ،و حکومتداری نمایندگی و حسابده ،صورت گرفته است.
در این راستا ،دولت مشوره ها و جلساتی را در سطح وزرا به منظور انکشاف کلسترها و برنامه های اولویت ملی متعلق به آنها برگزار
نمود و در آخر یک پالن کاری را برای هریک از کلسترها در کنفرانس کابل ارائه کرد .معقولیت کلستر سازی و اولویت بندی برنامه
ها در تسهیل و تسریع نظارت و ارزیابی از پروژه ها و نیز داشتن یک رویکرد مشترک در قبال پالیسی بودجه سازی می باشد.
تا دسامبر  ،2011بعد از باز نگریهای فراوان ،کلسترها و برنامه های اولویت ملی هریک از آنها طبق ذیل تنظیم شده اند:

کلستر حکومتداری
دادگاه عالی ،وزارت عدلیه ،لوی سارنوالی ،کمیسون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی ،ریاست مستقل ارگانهای محلی،
اداره عالی نظارت از تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد اداری ،اداره امور ،کمیسون مستقل حقوق بشر افغانستان و وزارت مالیه.
وزارت انکشاف دهات و امور داخله و اداره کنترول وتفتیش نیز در گروههای کاری این کلستر نمایندگی دارند.
برنامه های ملی اولویت حکومتداری:
1 .1برنامه اولویت ملی برای اصالحات مالی واقتصادی
2 .2برنامه شفافیت و حسابدهی ملی
3 .3برنامه افغانستان برای حکومت موثر و کارامد
4 .4برنامه ملی برای حکومتداری
5 .5برنامه ملی برای عدالت و قانون برای همه
6 .6برنامه ملی برای حقوق بشر و مسئولیت های مدنی
کلستر انکشاف زیر ساخت ها
وزارت معادن ،وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی ،وزارت کار و امور اجتماعی ،وزارت انرژی و آب ،وزارت تجارت و صنایع،
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی ،وزارت انکشاف شهری و شهرداری کابل.
برنامه های اولویت ملی انکشاف زیر ساخت ها:
1 .1ابتکار ملی دهلیز منابع منطقه ای
2 .2صنایع استخراجی ملی
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3 .3برنامه ملی تامین انرژی
4 .4برنامه همکاری تخنیکی تاسیسات پالن شهری
کلستر انکشاف سکتور خصوصی
وزارت تجارت و صنایع ،وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی
1 .1تسهیالت حمایت از تجارت همه شمول
2 .2افغانستان الکترونیک :تقویت یک جامعه باز معلوماتی
کلستر زراعت و انکشاف دهات
وزارت زراعت و مالداری ،وزارت احیا و انکشاف دهات ،وزارت انرژی و آب و وزارت مبارزه با مواد مخدر.
برنامه های الویت ملی زراعت و انکشاف دهات:
1 .1انکشاف آب و منابع طبیعی
2 .2انکشاف جامع تولیدات و بازار زراعت
3 .3دسترسی به روستاها
4 .4تقویت نهاد های محلی
کلستر انکشاف منابع بشری
وزارت معارف ،وزارت تحصیالت عالی ،وزارت امور زنان ،وزارت کار و امور اجتماعی و شهدا و معلولین و وزارت صحت عامه.
برنامه های اولویت ملی انکشاف منابع بشری:
1 .1تسهیل در کارها از طریق انکشاف مهارت ها و تربیت نیروی کار متناسب به بازار
2 .2آموزش برای همه
3 .3توسعه فرصتهای تحصیالت عالی
4 .4ظرفیت سازی به منظور تسریع تطبیق ()NAPWA
5 .5برنامه منابع بشری برای صحت عامه
کلستر امنیت
شورای امنیت ملی ،وزارت دفاع ملی ،وزارت امور داخله ،ریاست امنیت ملی ،وزارت مبارزه با مواد مخدر ،بخش ماین پاکی
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اولویت برنامه امنیت ملی:
1 .1برنامه صلح و ادغام مجدد در افغانستان(ص)APRP ،24

کمک انکشاف افغان ها ()ADA

www.ada.org.af

کمک انکشاف افغان ها (ادا) یک سازمان غیر دولتی و غیر انتفاعی بوده که هدف آن از بین بردن فقر در افغانستان است .این
سازمان در سال  1990در پاکستان بوجود آمد و عمدتا در کمپ های مهاجرین افغان فعالیت داشت .این موسسه با مرکزیت در کابل
و با داشتن  564کارمند در والیت های کندهار ،ارزگان ،زابل ،فراه ،ننگرهار ،لغمان ،کابل ،پروان ،کاپیسا ،پنجشیر ،جوزجان ،بغالن،
کندز و تخار فعالیت می کند.
موسسه ادا پروژه های چندین سکتوری نوسازی و انکشافی را به منظور حمایت و تقویت گروههای آسیب پذیر و به حاشیه
رانده شده اجرا می کند .این موسسه در سکتور زراعت و فعالیت های روستایی توجه ویژه یی دارد زیرا این بخشها در معیشت
پایدار و پر ثمر در سطح مردمی کمک می نماید .مشارکت اجتماعی یک بخش مهم پالن گذاری وتطبیق پروژه های ادا را
تشکیل می دهد.
موسسه ادا ،بر اساس پالن استراتیژیک پنچ ساله ،در پنچ بخش سازماندهی می شود :پالنگذاری ،ظرفیت سازی،آموزش،
انکشاف همبسته روستایی و امور مالی .هریک از این بخشها توسط یک رئیس رهبری شده و از سوی کارمندان ،منابع
وتاسیسات حمایت می شود .ادا همچنان یک واحد کاهش خطرحوادث را که در هریک ازبخشهای کاری پروژه های ادا توسعه
پیدا کرده است ،ایجاد نموده و اداره می کند.
موسسه ادا قصد دارد تا پالن پنج ساله خود را با تاکید به ظرفیت سازی و انکشاف ساختاری مستفید شوندگان پروژه ها در سال
 2012مورد بازبینی قرار بدهد.

کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی ()IARCSC
www.iarcsc.gov.af

در ماه می  ،2002یک کمیسیون مستقل خدمات ملکی بنا بر توافقنامه بن ایجاد گردید .بعد ها طی دو فرمان ریاست جمهوری،
مسئولیت های این کمیسیون تعدیل یافته و در جون  2003نام آن به کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی تغییر
یافت.
هدف از ایجاد این کمیسیون ساختن یک اداره عامه سالم ،کارامد ،شفاف ،موثر ،حسابده ،مسئول ،غیر سیاسی و غیر حزبی می
باشد .اهداف استراتیژیک این کمیسیون عبارتند از:
•ایجاد ظرفیت و چارچوبهای کاری مورد نیاز به منظور انکشاف مدیریت منابع بشری؛
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•بهبود ظرفیت خود کمیسیون؛
•اصالحات جامع در اداره خدمات ملکی
•تشویق وترغیب استخدام بر اساس شایسته ساالری و توانمندی از طریق رقابت آزاد
•تطبیق اصالحات رتب و معاشات و بکار گیری ارزیابی کارکردی در طول خدمت ملکی
•شریک ساختن این اصالحات با مردم افغانستان
•ایجاد یک طرزالعمل موثر برای شکایات کارمندان خدمات ملکی
•تقویت نقش زنان در خدمات ملکی و
•ارزیابی از پیشرفت تطبیق پروسه های اصالحات قبلی و فعلی و روی دست گرفتن ابتکارات جدید برای تغییر و انکشاف
ساختار کمیسیون قرار ذیل است :ریاست مدیریت و خدمات ملکی ،داراالنشای خدمات ملکی ،بورد مستقل استخدام ،بورد
مستقل درخواست تجدید نظر ،ریاست امور والیتی و مدیریت دیزاین و هماهنگی.
ریاست مدیریت و خدمات ملکی مسئولیت تدوین ونظارت از تطبیق پالیسی های مرتبط به منابع بشری و نیز اموزش و انکشاف
را بر عهده دارد .داراالنشا وظیفه دارد تا مساعدت های اجرایی ،ارتباطی و عملیاتی را به کمیسیون ارائه نماید و همچنان مسئولیت
ارزیابی از تطبیق پروگرام ها را بر عهده دارد .انستیتیوت خدمات ملکی در سال  2007ایجاد شد تا به حیث یک منبع آموزش برای
کارمندان ملکی در سراسر افغانستان عمل نماید .کورسهایی که در این مرکز ارائه می شود شامل مدیریت ،تکنولوژی معلوماتی و
زبان انگلیسی در سطح ملی می باشد.
بورد تقرری ها مسئولیت تقرر مقامات بلند پایه خدمات ملکی را بر عهده دارد و از تقرر مقامات پایین رتبه نیز نظارت می کند.
بورد درخواست تجدید نظر یک مجمعی است که کارمندان ملکی می توانند از طریق آن شکایت های شان را درج نمایند.
هردوی این دو بورد با وجود اینکه از حمایت کمیسیون برخوردار بوده ولی استقاللیت خود را دارا می باشد.
ریاست امور والیتی مسئول اطمینان دهی از ارائه خدمات کمیسیون در تمامی والیات افغانستان می باشد و این ریاست در
همکاری تنگاتنگ با ریاست ارگانهای محلی قرار دارد .مدیریت دیزاین و هماهنگی پروگرام وزارت ها را در طرح و پالن برنامه
های انکشافی کمک می کند و از هماهنگ بودن این برنامه ها با استراتیژی انکشافی دولت اطمینان می دهند .این دو بخش
در سال  2011ایجاد گردید و موجب توسعه کمیسیون اصالحات اداری با داشتن  900کارمند گردید.
کمیسیون اصالحات اداری و خدمات ملکی در سال  2011بیش از  16000مامور ملکی را در قالب ماموریت ارتقای ظرفیت
آموزش داده است .پروژه های بزرگی که برای سال  2012طراحی شده است شامل پروژه کار آموزی مدیریت است که هدف آن
تربیت نسل جدیدی از مامورین ملکی ،آموزش اداری برای مامورین بلند پایه ملکی و نیز راه اندازی پروگرام ماستری در بخش
اداره عامه با همکاری و مشارکت دانشگاههای کابل و بلخ می باشد.
کمیسیون در حال حاضر دارای هشت دفتر ساحوی 34 ،دفتر والیتی و  27مرکز آموزشی می باشد.
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کمکهای مالی و تخنیکی فراهم شده برای این کمیسیون از سوی نهادها و کشورهای ذیل صورت گرفته است :برنامه انکشافی
ملل متحد ،بانک توسعه آسیایی ،بانک جهانی ،اتحادیه اروپا ،اداره انکشافی ایاالت متحده ،بریتانیا ،کوریای جنوبی ،آسترالیا،
ناروی ،سویس ،آلمان و صندوق وجهی بازسازی افغانستان.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ()AIHRC
www.aihrc.org.af

کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان به تاسی از ماده  58قانون اساسی افغانستان ایجاد گردیده است که چنین بیان می کند:
"دولت به منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمایت از آن ،کمیسیون مستقل حقوق بشر
افغانستان را تاسیس می نماید .هر شخص می تواند در صورت نقض حقوق بشری خود به این کمیسیون شکایت
نماید .کمیسیون می تواند موارد نقض حقوق افراد را به مراجع قانونی راجع سازد و در دفاع از حقوق آنها مساعدت
نماید .تشکیل و طرز فعالیت این کمیسیون توسط قانون تنظیم می گردد".
قانون تشکیالت ،وظایف و مسئولیت های کمیسیون توسط کابینه در سال  2005تصویب و از سوی رئیس جمهور توشیح
گردید .مطابق به ماده  4این قانون ،کمیسیون مسئولیت دارد تا از حقوق و آزادیهای مندرج شهروندان در قانون اساسی و اسناد
حقوق بشری بین المللی که افغانستان نیزبخشی از آن می باشد ،پاسداری نماید .ماده  6این قانون از دولت افغانستان و سازمان
های جامعه مدنی ،موسسات غیر دولتی و همه افغانها می خواهد با کمیسیون در امر برآورده ساختن اهداف آن مطابق به قانون
همکاری کنند.
کمیسیون حقوق بشر توسط نه نفر کمیشنررهبری می شود که میعاد خدمت آنها پنج سال بوده و از سوی رئیس جمهور تعیین
می شوند .تا همین اکنون ،دکتورسیما ثمر بعنوان رئیس کمیسیون و احمد فهیم حکیم بعنوان معاون ایفای وظیفه می کنند
رئیس جمهور باید کمیشنرانی را انتخاب نماید که از تنوع جنسیتی ،قومی ،مذهبی و زبانی افغانستان نمایندگی نمایند و دارای
سوابق اکادمیک و جامعه مدنی باشند .در دسامبر  ،2011رئیس جمهور کرزی سه تن از کمیشنرهای این کمیسیون را که میعاد
کاری شان تمام شده بود برطرف ساخت .بعضی ها استدالل کردند که این اقدام رئیس جمهور نورمال بوده و زمینه آوردن چهره
های تازه را در کمیسیون مساعد می سازد در حالیکه خیلی ها بر کناری این کمیشنر ها را که چهره های شاخص و صریح
اللهجه در انتقاد از دولت بودند ،یک اقدام سیاسی تلقی نموده که هدف از آن مطیع ساختن کمیسیون بوده است.
کمیسیون حقوق بشر استراتیژی و پالن عمل چهار ساله فعلی خود را که از  1389تا  1392می باشد بعد از سلسله مشورتهای
عمیق با همکاران و بازیگران در سطح کشور مشخص نموده و مورد توافق قرار داده است .کار تطبیق این پالن ها از طریق
داراالنشای کمیسیون که توسط محمد موسی محمودی اداره می شود ،صورت می گیرد .اهداف پنجگانه استراتیژیک کمیسیون
حقوق بشر عبارتند از :رهبری ،آموزش ،ظرفیت سازی ،دادخواهی ،و نظارت و تحقیق .کمیسیون حقوق بشر به منظور بهتر اداره
نمودن امورات و پوشش خدمات خود هشت دفتر ساحوی دارد (هرات ،کندهار ،پکتیا ،بامیان ،ننگرهار ،کابل ،کندز و بلخ) .مجموع
کارمندان کمیسیون بیش از  600نفر می باشد.
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کمیسیون مستقل نظارت از تطبیق قانون اساسی ()ICSIC

قانون اساسی  2004افغانستان درماده های  90و  121بر نظارت قانونی و قضایی قانون اساسی اشاره می کند .درتفسیر این ماده،
بین قوه مقننه و قوه قضاییه مشکالتی پیش امده است که هریک از این قوه ها از پذیرفتن اختیارات و صالحیتهای یکدیگر در
مسایل قانون اساسی ابا ورزیده اند .به منظور جلوگیری از این وضعیت ،ماده  157قانون اساسی بر تشکیل کمیسیون مستقل
نظارت ازتطبیق قانون اساسی داللت دارد که بعنوان یک نهاد حقوقی نظارت کننده عمل کند .این کمیسیون در جون 2010
در پی اعتراضات چندین هفته ای ولسی جرگه بر تعدیالت در قانون انتخابات که در ماه فیروری  2010بوجود آمده بود ،ایجاد
گردید .صالحیتهای کمیسیون نظارت قرار ذیل می باشد:
•نظارت از رعایت و تطبیق قانون اساسی توسط رئیس جمهور ،حکومت ،شورای ملی و دیگر نهادهای دولتی و غیر دولتی؛
•ارائه مشوره های حقوقی به رئیس جمهور وشورای ملی درمسایل مرتبط به قانون اساسی؛
•ارائه پیشنهادات به رئیس جمهور و شورای ملی در باره قوانین مورد نیاز براساس قانون اساسی؛ و
•گزارش تخطی ها ی گوناگون از قانون اساسی به رئیس جمهور
طبق ماده  157قانون اساسی ،رئیس جمهور اعضای این کمیسیون را تعیین نموده و ولسی جرگه به آنها رای اعتماد می دهد.
کمیسیون نظارت  ،در منازعات انتخابات  2010و بدنبال فرمان رئیس جمهور مبنی بر تشکیل محکمه اختصاصی درگیر یک
سردرگمی شد به این معنا که به نحوی تشکیل این محکمه را غیر قانونی تلقی نمود ولی از اینکه این تصمیم خویش را عمومی
سازد ،عاجز ماند.

کنفرانس بن 2011

کنفرانس بن دوم پس از ده سال از کنفرانس بن اول برگزار گردید با این هدف که دورنمای همکاری جامعه جهانی با افغانستان
را برای ده سال دیگر که "دهه تحول" ( )2024-2014نامگذاری شده است و بعد از ختم پروسه انتقال مسئولیتهای امنیتی آغاز
می گردد ،روشن سازد( .پروسه انتقال ص )31 .این کنفرانس به میزبانی آلمان و رهبری افغانستان راه اندازی شد که در ان 85
کشور و  15سازمان بین المللی اشتراک داشتند .در این کنفرانس ،سه موضوع عمده مورد بحث قرار گرفت:
•بعد ملکی انتقال مسئولیت به دولت افغانستان تا ختم سال 2014؛
•همکاری درازمدت جامعه جهانی در افغانستان بعد از 2012؛
•پروسه سیاسی با هدف هدایت افغانستان به سوی ثبات دراز مدت.
این کنفرانس با تعهد جامعه جهانی در قبال افغانستان خاتمه یافت .بصورت خاص در بخش امنیتی توافق شد تا در باره آینده
تمویل نیروهای امنیتی افغانستان در کنفرانس سران ناتو در شیکاگو که در ماه می  2012برگزار می شود برنامه روشنی اتخاذ
شود و همچنین بر حمایت جامعه جهانی در قبال یک پروسه صلح فراگیر تاکید مجدد صورت گرفت .همچنین ،در این کنفرانس
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توافق شد که نقش جامعه جهانی در حکومتداری افغانستان از حالت عرضه خدمات به سوی ظرفیت سازی و همکاری تغییر
خواهد کرد .این کنفرانس همچنان بر راه حل منطقه ای در مبارزه با تروریزم در افغانستان تاکید نموده و خواستار یک پروسه
صلح به رهبری و با حاکمیت افغانها گردید و برای راه حل سیاسی بعنوان یک عنصر الزمی ثبات در این کشور تاکید نمود .جامعه
جهانی در این کنفرانس از انکشاف منابع طبیعی افغانستان استقبال نموده و خواستار ایجاد چارچوب های نیرومند مقرراتی و
کاری گردیدند تا از بهره گیری این منابع به نفع مردم افغانستان اطمینان حاصل شود( .به منابع طبیعی در ص 65.مراجعه شود)
در مقابل ،حکومت افغانستان متعهد شد تا در از سرگیری اولویت های انکشافی مانند مبارزه بر ضد فساد ،حاکمیت قانون و نیز
پرداختن به وظایف خویش در قبال مکانیسمهای بین المللی حقوق بشر و جنسیت گام بردارد و مبارزه علیه کشت مواد مخدررا
ادامه دهد.

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 بانکی 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 میباشد قسمیکه در نتیجه گیری اعالمیه ذکر گردیده .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 و پروسۀ کابل

کنفرانس کابل در باره افغانستان در  20جوالی  2010برگزار گردید .در حاشیه این کنفرانس اصطالح "پروسۀ کابل" مطرح شد
که حامل پیام اصالحات حکومتداری و تعقیب برنامه صلح بود که قبال در سخنرانی افتتاحیۀ رئیس جمهور کرزی بعد از پیروزی
اش در انتخابات نوامبر  ،2009انعکاس یافته بود.
کنفرانس کابل که مشترکا توسط رئیس جمهور کرزی و بان کی مون سر منشی ملل متحد میزبانی گردید در نوع خود اولین
کنفرانس بین المللی در یک پیمانه بزرگ بود که در آن رهبران جهان و وزرای خارجه اشتراک ورزیده بودند .با تاکید بر رهبری
و مالکیت افغانها ،اعالمیه این کنفرانس بیان می دارد که پروسه کابل تداعی کننده تعهد دولت افغانستان برای بهبود امنیت،
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حکومتداری و ایجاد فرصتهای اقتصادی برای شهروندانش می باشد .این اعالمیه ،همچنان تاکید دارد که جامعه جهانی به
تعهد خود در قبال انتقال مسئولیت های امنیتی به افغانها و کمک به امنیت و اقتصاد این کشور ،همکاری شان را ادامه بدهند.
کنفرانس لندن در جنوری  2010و جرگه صلح در جون  2010دو مرحله کلیدی برای ایجاد شرایط ،چارچوب کاری و پالنهای
مورد توافق در کنفرانس کابل محسوب می گردیدند .این موارد عبارتند از:
•انتقال مسئولیت های امنیتی از نیروهای ایساف و ائتالف به نیروهای امنیتی ملی افغانستان تا ختم سال 2014؛
•طرح و راه اندازی برنامه صلح و ادغام مجدد افغانستان؛ و
•تاکید و تمرکز بر اولویت ها و ساختار تجدید نظر شده استراتیژی انکشاف ملی افغانستان.
اشتراک کنندگان بین المللی پروسه انتقال را مورد تایید قرار دادند که مطابق با آن دولت افغانستان این پروسه را بصورت مرحله
وار در تمامی والیتها تا ختم سال  2014انجام می دهد .به منظور تسهیل پروسه انتقال ،دولت افغانستان متعهد شد که بصورت
مداوم بر کمیت و کیفیت نیروهای امنیتی افغان افزوده و از طرف دیگر جامعه بین المللی درامر کمک به اموزش و تجهیز این
نیروها یاری نمایند .اشتراک کنندگان این کنفرانس از ایجاد برنامه صلح و ادغام مجدد نیز در اصول استقبال نمودند و تعهد
کردند تا از مجرای صندوق اعتبار صلح و ادغام مجدد این برنامه را تمویل نمایند.
دولت افغانستان در قالب اولویت های استراتیژی انکشاف ملی تعهد نموده است که بر اصالحات نهاد های عرضه خدمات،
پالیسی سازی و تطبیق پالن های اولویت ملی تمرکز نماید .اشتراک کنندگان این کنفرانس از پیشنهاد رویکرد کلستر دولت
افغانستان که یک مکانیسم هماهنگی بین وزارتی است که در اولویت بخشی و تطبیق استراتیژی انکشاف ملی کمک می کند،
استقبال نمودند .دولت افغانستان تعهد نمود که پالنهای اولویت ملی را بیش از پیش در اولویت قرار داده  ،در تطبیق بودجه
ونتایج ثمر بخش آن کار نماید .به منظور اطمینان بهتر از مدیریت و حسابدهی مؤثر اهداف و پالن ها در اندازه های شش تا
 12ماهه و سه تا پنج ساله تعیین می شوند.
اشتراک کنندگان این کنفرانس ،درمطابقت با اعالمیه کنفرانس لندن همکاران شان را در کانالیزه ساختن حد اقل  50فیصد از
کمکهای انکشافی از طریق بودجه ملی افغانستان در عرض دوسال ،بار دگر تایید کردند .البته تاکید شد که این تعهد مبتنی بر تطبیق
اصالحات از سوی دولت افغانستان درمدیریت سیستم عمومی مالی ،کاهش فساد ،بهبود در مصرف بودجه و افزایش در عواید باشد.
(وزارت مالیه در جنوری سال  2012گزارش داد که این اهداف برآورده نخواهند شد ).عالوه بر آن اشتراک کنندگان آمادگی شان را
برای یکنواخت ساختن کمکهای شان در قالب پالنهای اولویت ملی تا مرز  80فیصد در دو سال آینده ،ابراز داشتند.
برای اینکه از تطبیق اولویت های ستراتیژی انکشاف ملی نظارت درست صورت بگیرد ،دولت افغانستان وهمکارای خارجی
ابرازعالقمندی کردند تا سال یکبار ازجریان پیشرفت برنامه نشست نظارتی داشته باشند .قرار شد تا در این راستا ،اعضای بورد
مشترک انسجام و نظارت هر چهار ماه یکبار برای نظارت وارزیابی جریان تطبیق امور اجالس داشته باشند .ونیز قرار شد که در
قالب پروسه کابل ،اجالس ساالنه به اشتراک دولت ،جامعه بین المللی و جامعه مدنی به شمول سازمانهای خدمات رسانی ،دایر
شود .از جنوری  ،2012تاکنون کدام جلسه یی صورت نگرفته است اما کنفرانس بن در دسامبر  2011فرصت خوبی بود برای
جامعه مدنی که با هردو جانب دولت افغانستان و جامعه بین المللی تعامل مستقیم داشته باشند.
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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

دومین کنفرانس لندن در باره افغانستان ،در  28جنوری  2010برگزار گردید .در این کنفرانس که مشترکا از سوی رئیس جمهور
کرزی ،گوردون براون ،نخست وزیر بریتانیا و بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد میزبانی می شد نمایندگان بیش از 60
کشور اشتراک کرده بودند تا منابع نظامی و ملکی را در راستای استراتیژی سیاسی تحت رهبری افغانها بطور کامل در یک
خط تنظیم کرده باشند .هدف از تدویر این کنفرانس تاکید بر پیشبرد تالشهای جامعه جهانی در سه بخش اساسی بود به قرار
ذیل :امنیت ،حکومتداری و انکشاف و همکاریهای منطقه ای .در این میان ،مهمترین تعهد هایی که صورت گرفت در بخشهای
امنیت ،حکومتداری و انکشاف صورت گرفت.
شرکت کنندگان کنفرانس متعهد شدند همکاریهای الزم را در رشد مرحله وار اردوی ملی و پولیس ملی افغانستان فراهم سازند
تا شمار این نیروها تا اکتوبر  ،2011به ترتیب به  171600و  134000نفربرسد .این افزایش کمی در شمار نیروهای امنیتی
افغان درست مطابقت با پالنهایی داشت که برای انتقال مسئولیت های امنیتی مرحله وار والیت به والیت بود که بعدا و قبل از
کنفرانس بین المللی کابل در ماه جوالی همان سال ،ساخته ونهایی شد.
در مرکز این تالشها ،افغانستان نیز در این کنفرانس متعهد شد تا در راه اندازی پروسه افغانی ادغام مجدد شورشیان از طریق
طرح و تطبیق یک پروگرام صلح و ادغام مجدد مؤثر ،همه شمول ،شفاف و پایدارگامهای جدی بردارد .این پالن در برگیرنده
برگزاری یک جرگه صلح قبل از کنفرانس  2010کابل و نیز تعهد جامعه جهانی به ایجاد یک صندوق اعتبار برای صلح و ادغام
مجدد جهت تمویل این روند بود.
دولت افغانستان در این کنفرانس ،دورنمایی را برای انکشاف با هماهنگی و انسجام بیشتر مطرح ساخت .این دورنما در برگیرنده
شامل ساختن وزارت های کلیدی در کلسترهای انکشاف و حکومتداری بود تا اولویت های مندرج در استراتیژی انکشاف ملی را
شناسایی نموده و جزئیات الزم را برای ارائه این دورنما در کنفرانس کابل آماده سازند .اشتراک کنندگان کنفرانس بر این خواست
افغانستان گردن نهادند که  50فیصد کمکهای خارجی در دو سال آینده ،باید از کانال بودجه ملی افغانستان به مصرف برسد.
البته تذکر می رود که این کمکها مشروط به پیشرفت دولت افغانستان در تقویت و بهبود مدیریت مالی عمومی و کاهش فساد،
وعده داده شد .در ماه جنوری  ،2012وزارت مالیه اظهار داشت که برآورده شدن این اهداف در آینده نزدیک امکان پذیر نیست.
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کنفرانس منطقه ای استانبول

کنفرانس منطقه ای استانبول برای امنیت و همکاری در قلب آسیا ،نشست یکروزه یی بود که بتاریخ  2نوامبر  2011به میزبانی
ترکیه در استانبول برگزار گردید .هدف از برگزاری این کنفرانس بدست اوردن همکاریهای منطقه ای بیشتر بین افغانستان و
کشورهای همجوارش بویژه در بخشهای اقتصادی و امنیتی بوده .اشتراک کنندگان در این کنفرانس عبارت بودند از افغانستان،
ترکیه،پاکستان ،هندوستان ،ایران ،چین ،روسیه ،قزاقستان ،قرغزستان ،تاجکستان ،ترکمنستان ،ازبیکستان ،عربستان سعودی و
امارات متحده عربی .اشتراک کنندگان ناظر در این کنفرانس عبارت بودند از :فرانسه ،کانادا ،اتحادیه اروپا ،آلمان ،ایتالیا ،جاپان،
سویدن ،اسپانیا ،ناروی ،بریتانیا ،ایاالت متحده امریکا و سازمان ملل متحد .این کنفرانس با نشر قطع نامه یی که از سوی همه
اشتراک کنندگان و ناظران توافق شده بود پایان یافت .قطعنامه کنفرانس بر حمایت از پروسه صلح درافغانستان تاکید داشته
و خواهان عدم مداخله کشورهای همسایه در امور یکدیگر گردید .همه شرکت کنندگان در پای سند "پروسه استانبول" امضاء
نمودند که این به معنای حمایت و تقویت همکاری های منطقه ای در راستای امنیت ،اقتصاد ،مبارزه با مواد مخدر و انکشاف
می باشد .در همین کنفرانس توافق صورت گرفت تا در راستای تعقیب و دست یافتن به اهداف مندرج در اعالمیه کنفرانس
استانبول ،نشست مشابهی در کابل در سال  2012برگزار گردد.
در یک نشست جداگانه بتاریخ  3نوامبر ،افغانستان و پاکستان متقابال تعهد کردند تا از تکنیکهای بایومیتریک در امر جلوگیری
از عبور و مرور افراد غیر قانونی از مرزهای یکدیگر کار بگیرند.

کنفرانس هاگ در مورد افغانستان

در  11حمل  1388کشور هالند از کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان زیر عنوان "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 بر نیاز همکاری بیشتر ،حکومتداری خوب ،توسعه
اقتصاد و امنیت قوی در افغانستان تاکید ورزیدند.

گزارش ملی انکشاف بشری ()NHDR

www.cphad.af.nhdr.html

گزارش ملی انکشاف بشری بر مبنای نظریات انکشاف بشری استوار است که بر تنوع نیازهای بشری مانند عایدات ،دسترسی به
دانش ،تغذیه و صحت ،امنیت ،آزادی سیاسی و فرهنگی و مشارکت اجتماعی تاکید دارد .از سال  1992به این سو ،بیش از 500
گزارش ملی انکشاف بشری به حمایت برنامه انکشافی ملل متحد توسط کشورهای رو به رشد تهیه شده است.
اولین گزارش ملی انکشاف بشری افغانستان در سال  2005زیر عنوان "امنیت در چهره بشری" به نشر رسید .این گزارش
بر رابطه بین امنیت و انکشاف تمرکز داشت .در تهیه این گزارش دانشگاه کابل با همکاری برنامه انکشافی ملل متحد به
نمایندگی از دولت افغانستان نقش داشتند و این گزارش را بر اساس شماری از تحقیقات سکتوری و موضوعی که توسط
محققین داخلی تهیه گردیده بود ،آماده ساختند.
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دومین گزارش ملی انکشاف بشری افغانستان در سال  2007زیر عنوان "ایجاد نوگرایی و سنت" توسط مرکز پالیسی و انکشاف
بشری افغانستان به همکاری برنامه انکشافی ملل متحد در دانشگاه کابل تهیه گردید .این گزارش معطوف بر رابطه میان
حاکمیت قانون و انکشاف تدوین گردیده بود که در آن چالشهای کلیدی گسترش حاکمیت قانون در افغانستان و تقویت رویکرد
ارتباط دهنده بین نوگرایی و سنت در تالش عدالت اجتماعی برجسته گردیده بود.
سومین گزارش در سال  2011تحت عنوان "جبهه فراموش شده:عدم مصونیت آب و بحران بهداشت" به نشر رسید .این گزارش
نیز توسطه مرکز پالیسی و انکشاف بشری افغانستان در دانشگاه کابل تهیه گردید .این گزارش حکایت از دسترسی کم مردم به
آبهای آشامیدنی صحی ،بهداشت پایین ،عدم مساوات در توزیع منابع آبی و آسیب پذیری شدید نسبت به تغییرات اقلیمی دارد
که در کشاکش های داخلی بر سر قدرت و آجندای امنیتی جهانی از منظر ها پنها مانده و فراموش شده است .این گزارش نتیجه
گیری می کند که مصونیت آب یک بخش جدا ناپذیر صلح و انکشاف در افغانستان می باشد.

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
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 شامل زنان ،مهاجرین
در پاکستان و ایران ،بیجا شده گان داخلی ،کوچی ها ،هندو ها و سیک ها بوده.
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 .باالخره کمیسیون بررسی قانون اساسی در 12
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عقرب  1382آخرین مسوده این قانون را آماده ساخت .نماينده گان در این جرگه به کميته های کاری تقسيم شد 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 .باالخره 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 با مواد مخدر ()CN
www.mcn.gov.af

در اولین کنفرانس ملی مبارزه با مواد مخدر در سال  ،2004رئیس جمهور کرزی که بتازگی برنده انتخابات شده بود ،مبارزه با
مواد مخدر را یکی از اولویتهای کاری حکومت خود قرار داد .مطابق به این پالیسی ،کشت ،تولید ،قاچاق و سوء استفاده از مواد
مخدر در افغانستان ممنوع می باشد.
مبارزه با مواد مخدر یکی از پنج محور اساسی پالیسی اصالحات سکتور امنیتی دولت است که در توافقنامه افغانستان،
استراتیژی انکشاف ملی افغانستان و نهایتا در سند پروسه کابل به عنوان یکی از موضوعات حیاتی مطرح گردیده است.
وزارت مبارزه با مواد مخدر در همکاری تنگاتنگ با دیگر وزارت ها بشمول وزارت انکشاف دهات ،وزارت صحت عامه و
دفتر مواد مخدر و جرایم ملل متحد مسئولیت نظارت از پالیسی ،استراتیژی و هماهنگی تمامی فعالیتهای مبارزه با مواد
مخدر را بر عهده دارد .در حال حاضر ،ابتکارات پالیسی مبارزه با مواد مخدر تحت رهنمود سند "استراتیژی ملی کنترول
مواد مخدر ( ")2006به اجرا در می آید که این استراتیژی فعال از سوی وزارت مبارزه با مواد مخدر مورد بازنگری قرار دارد.
استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر بعنوان چارچوب کاری مبارزه با مواد مخدر از سوی دولت ،در حال حاضر روی چهار
اولویت مشخص شده کار می کند:
1 .1مختل ساختن تجارت مواد مخدر با هدف قرار دادن قاچاقبران و حامیان آنها واز بین بردن بستر های تجارت آن؛
2 .2تحکیم و متنوع سازی قانونمند در معیشت بدیل ؛
3 .3کاهش تقاضا برای مواد غیر قانونی و فراهم ساختن زمینه معالجه برای معتادین ،و
4 .4تقویت نهاد های دولتی در مرکز و والیات
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عالوه بر این اولویت ها ،استراتیژی ملی کنترل مواد مخدر هشت فعالیت عمده را مشخص ساخته است :آگاهی عامه،
همکاریهای منطقه ای و بین المللی ،معیشت بدیل ،کاهش تقاضا ،اعمال قانون ،عدالت جزایی ،ریشه کن سازی ،و نهاد
سازی.
این استراتیژی توسطه قانون مبارزه با مواد مخدر که در دسامبر  2005از سوی رئیس جمهور توشیح گردید و نیز ماده  7قانون
اساسی  2004که می گوید "دولت از هرگونه فعالیت تروریستی ،کشت و قاچاق مواد مخدر و تولید آن و مصرف مواد الکلی
جلوگیری بعمل می آورد" حمایت می شود .همانگونه که در قانون مواد مخدر آمده است ،وزارت عدلیه یک چارچوب کاری
قانونی موثری را برای مبارزه با مواد مخدر ساخته است و این وزارت در فبروری  ،2005یک نیروکاری عدالت جزایی مبارزه با
مواد مخدر را ایجاد نمود تا با قضایای مبارزه با مواد مخدر ،آموزش قضات ،سارنواالن و مفتشین مبارزه با مواد مخدر برخورد
الزم و مورد نیاز صورت بگیرد.
برای تطبیق و اعمال قانون مبارزه با مواد مخدر دو نهاد که هردو تحت رهبری معینیت وزارت مبارزه با مواد مخدر است ،موظف
می باشد .یکی از آنها پولیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان با توانمندی  2500نفر پرسنل می باشد که اولین نهاد هماهنگ
کننده اعمال قانون مواد مخدر در امر تفتیش و تشخیص تخلف های قاچاق مواد مخدر محسوب می گردد .این پولیس دارای
واحد های مرکزی متعددی است که توسط نهاد های بین المللی از قبیل واحد ملی ضبط و واحد تفتیشی حساس که هردوتوسط
اداره اعمال قانون مواد مخدر ایاالت متحده حمایت و نظارت می گردد .نیروی ویژه مبارزه با مواد مخدر افغانستان در اجرای
عملیات های ضبط مواد مخدر در سراسر افغانستان فعالیت دارند و از نزدیک با پولیس مبارزه با مواد مخدر همکاری دارند .البته
آموزشهای مبارزه با مواد مخدر برای پولیس ملی افغان و پولیس سرحدی نیز ارائه می گردد.
از میان محور های کاری ذکر شده در استراتیژی ملی مبارزه با مواد مخدر ،توجه و سهم بیشتر به معیشت بدیل تخصیص داده
شده است .معیشت بدیل در نظر دارد تا گزینه های زراعتی متنوع دیگری را برای دهاقین مزارع کوکنارو کارگران افغان فراهم
سازد.

مجتمع جامعه مدنی افغانستان ()ACSFo

www.acsf.af

مجتمع جامعه مدنی افغانستان ( )ACSFoشبکه بی متشکل از گروهها و فعاالن جامعه مدنی در افغانستان می باشد که به
منظور تسهیل و فراهم سازی زمینه دیالوگ با هدف تقویت نقش جامعه مدنی در تصمیم گیریهای سیاسی در افغانستان ایجاد
گردیده است .مجتمع جامعه مدنی در مشارکت با فعاالن جامعه مدنی افغانستان و بنیاد خصوصی "صلح سویس" و با درخواست
 76اشتراک کننده اولین کنفرانس جامعه مدنی افغان در بدهونیف کشور آلمان در سال  2001تاسیس شد .این مجتمع در اوایل،
از سوی بنیاد صلح سویس تمویل می گشت و از سال  2006به این سو کامال غیر وابسته است .تعداد اعضای این سازمان فعال
به  130عضو می رسد که شامل  80سازمان و  50شخصیت می باشد .در کنار آن ،مجتمع جامعه مدنی در بخشهای ظرفیت
سازی ،آموزشهای مدنی ،دادخواهی ،تحقیق و رسانه ها به تعداد  320همکار دارد .هیات مدیره مجتمع جامعه مدنی دارای نه
عضو می باشد که هریک برای دورۀ دو ساله در اجالس عمومی ساالنه اعضای این مجتمع انتخاب می شوند.
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بین سالهای  2002تا  ،2006مجتمع جامعه مدنی به تطبیق موافقتنامه بن کمک نمود و در این راستا فعالیت های آموزشی،
رسانه ای و دادخواهی در باره تدوین قانون اساسی؛ و راه اندازی آموزشهای مدنی و کمپاین های راجستریشن برای انتخابات
ریاست جمهوری  2004و انتخابات پارلمانی  2005را انجام داده است .از سال  2005به این سو ،مجتمع جامعه مدنی شیوه
کاری اش را از رویکرد آگاهی عامه به سمت بهبود نهاد سازی تنظیم کرده است .استراتیژی این مجتمع روی موارد ذیل متمرکز
است :هماهنگی و شبکه سازی ،ظرفیت سازی ،دادخواهی ،آموزش مدنی و تحقیق .در سال  ،2010موضوعات جدیدی مانند
حکومتداری خوب ،حاکمیت قانون ،شفافیت و حسابدهی ،مشارکت و انکشاف نیز شامل پروگرامهای این مجتمع گردید.
مجتمع جامعه مدنی یک مرکز معلوماتی جامعه مدنی را اداره می کند و در سال  2012تصمیم دارد تا چنین مرکزی را در دفاتر
ساحوی خود در شهرهای جالل آباد ،مزار شریف ،کندز ،بامیان و گردیز نیز تاسیس کند .این مرکز ،مجله جامعه مدنی رابه
زبانهای دری و پشتو و خبرنامه یی را به لسانهای انگلیسی ،دری و پشتو بصورت ماهوار نشر می نماید .مجتمع جامعه مدنی از
سوی طیف وسیعی از موسسات غیر دولتی بین المللی ،ادارات و دولتهای کمک دهنده تمویل می گردد.

مجموعه خدمات اساسی صحی ()BPHS

مجموعه خدمات اساسی صحی ( )BPHSدر مارچ  2003از سوی وزارت صحت عامه ( )MoPHدر همکاری با تمویل
کنندگان عمده بوجود آمد .اهداف این مجموعه در دو بخش خالصه می شود .1 :ارائه مجموعه یی از خدمات صحی معیاری که
هسته اساسی خدمات صحی را در تمام مراکز صحی اولیه تشکیل می دهد و  .2بهبود در توزیع خدمات صحی از طریق تامین
دسترسی یکسان بر اساس تراکم جمعیتی.

برنامه  BPHSدر بر گیرنده عرضه خدمات اساسی صحی با هزینه کم بوده و درجهت رسیدگی به عوامل اصلی شیوع امراض
و مرگ و میر تنظیم شده است .این برنامه بر وضعیت های تاثیر گذار بر صحت زنان و اطفال تمرکز جدی دارد .در مطابقت با
اهداف انکشافی هزاره افغانستان (ص  )20برنامه  BPHSدر نظر دارد تا خدمات صحی را به همه افغانها مخصوصا آنهایی که
فقیر بوده و در دهات دور افتاده زندگی می کنند ،عرضه نماید.
در توافق با تمویل کنندگان اصلی خود یعنی بانک جهانی ،اداره انکشافی ایاالت متحده امریکا و کمیسیون اتحادیه اروپا ،وزارت
صحت عامه با موسسات صحی غیر دولتی قرار داد بسته است تا این برنامه را در  31والیت از مجموع  34والیت کشور تطبیق
نمایند و د ر 3والیت دیگر ریاست های صحت عامه والیتی این کار را انجام دهند.
این مجموعه از خدمات در شش سطح در تاسیسات صحی ارائه می گردد .1 :پست های اولیه صحی  .2مراکز خدمات اولیه
صحی  .3تیمهای سیار صحی  .4مراکز صحی اساسی  .5مراکز صحی جامع و  .6شفاخانه های ولسوالی .برنامه ،BPHS
معیارهای الزم را در امور پرسونل ،بازسازی و نوسازی زیر ساخت ها در این مراکز و تاسیسات فراهم می سازد .برنامه BPHS
در سال  2010مورد بازبینی قرار گرفت .تغییرات عمده ای که وارد شده است عبارتند از شامل ساختن مراقبتهای بخش چشم،
مشاوره خصوصی روانشناسی و خدمات فزیوتراپی در تاسیسات صحی .BPHS
گفتنی است که نزدیک به  %57درصد ازمردم افغانستان در فاصله یکساعته از نزدیک ترین مرکز صحی عمومی ،زندگی می
کنند)2008-2007 NRVA( .
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مدیریت انکشاف و تحلیل پالیسی ()PADD

مدیریت انکشاف و تحلیل پالیسی در چوکات ریاست پالیسی وزرات مالیه قرار داشته و موظف است تا دولت افغانستان را از
طریق انجام تحقیقات با کیفیت و تحلیل پالیسی کمک کند که بتواند با یک رویکرد مبتنی بر شواهد در حکومتداری مؤثر
واقع گردد .این مدیریت در جون سال  2009تحت نظارت مستقیم مشاور ارشد امور اقتصادی و وزیر امورمالیه ایجاد گردید و
کارش شناسایی و تحلیل کاستی ها و چالشهای سر راه تطبیق پالیسی های دولت به شمول استراتیژی انکشاف ملی می باشد.
امید می رود که با ایجاد این ظرفیت در ساختار دولت افغانستان روند های پالیسی سازی ،انکشاف برنامه ها ،تطبیق و نظارت
تسهیل گردد.
به منظور دستیابی به این اهداف ،مدیریت انکشاف و تحلیل پالیسی مسئولیت های ذیل را انجام می دهد:
•اجرای مطالعات دقیق پالیسی در رابطه با انکشاف اجتماعی-اقتصادی ملی ،اصالحات حکومتداری ،اصالحات مدیریت
مالی و بودجه ،تدارکات ،گمرک و عواید عمومی.
•بازنگری خدمات رسانی نهاد های وزارت مالیه در مرکز و والیات؛
•ارائه پیشنهادات پالیسی ساز به منظور ثبات نظام مالی؛
•ارائه گزارشها و بازنگری های عمیق در باره طیف وسیعی از مسایل انکشافی در همه سکتور ها به شمول حکومتداری
خوب در وزارت مالیه؛
•ارائه تحلیل و تحقیق روی پالیسی های فعلی و آینده در ارتباط به تطبیق استراتیژی انکشاف ملی؛
•تهیۀ گزارش و تحلیل از جریان پیشرفت تطبیق استراتیژی انکشاف ملی مرتبط به  22برنامه اولویت ملی و پالنهای
انکشاف والیتی؛
•بازنگری اصالحات ممکن به منظور تقویت کمکهای بودجوی دولت طوری که درکنفرانس کابل تعهد گردید.
•تبادله معلومات و تسهیل بحث روی اداره عمومی با اشتراک جامعه اکادمیک ،تحقیق و پالیسی ،سکتور خصوصی و جامعه
مدنی.
•اجرای مطالعات به منظور تسریع و تسهیل سرمایه گذاری سکتور خصوصی؛
•تهیه نمودن رهنمود برای نهادینه ساختن پالیسی ها.
مستفید شوندگان اصلی مدیریت انکشاف و تحلیل پالیسی عبارتنداز :ریاست پالیسی وزارت مالیه ،کمیته کاری کابینه در مسایل
اقتصادی ،کمیته هماهنگی حکومت ،هیأت مشترک نظارت و هماهنگی ،وزارت مالیه و گروه هماهنگ کننده وزیران.
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مرکز رسانه های حکومت ()GMIC
www.gmic.gov.af

مرکز رسانه های حکومت طی فرمان ریاست جمهوری در سال  2007به هدف پاسخدهی به نیازمندیهای معلوماتی افغانها،
رسانه ها و دیگر نهاد های داخلی و خارجی ایجاد گردید .این مرکز تالش می کند تا بین افغانها و دیگر بازیگران از طرق ذیل
فضای اعتماد ایجاد نماید :عرضه معلومات دقیق و بر وقت؛ پخش مداوم معلومات؛ همکاری و هماهنگی در شریک سازی
معلومات در بین ادارات دولتی و رسانه های مستقل؛ ظرفیت سازی بخشهای رسانه ای و معلوماتی دولت .بخش اعظم بودجه
این مرکز از سوی ایاالت متحده تمویل می شود.
در مرکز رسانه ها سه بخش فعالیت دارد :ریاست ارتباط و هماهنگی رسانه ها که در نشر و پخش معلومات از طریق بر قراری
ارتباط با رسانه های آزاد کار می کند .ریاست ظرفیت سازی در امر ارتقای ظرفیت بخشهای ارتباط دفاتر دولتی از راه برگزاری
برنامه های آموزشی مورد نیاز و تدویر سیمینار ها و ورکشاپ ها برای تقویت ظرفیت مسلکی ژورنالیست های رسانه های آزاد
فعالیت می کند .ریاست خدمات عامه توسط واحد آکاهی دهی این مرکز تالش دارد تا فاصله بین مردم و دولت را از طریق
جمع آوری و پخش معلومات در سطح کشور با استفاده از روش های جدید و سنتی کم نماید و مردم را در جریان پیشرفت
فعالیتهای دولت قرار بدهد.

منابع طبیعی افغانستان

در زیر زمین افغانستان ذخایر معدنی عظیمی وجود دارد .بنا بر یافته های مطالعات جیولوجی پنتاگون در باره معادن افغانستان
در جون  ،2010ارزش این ذخایر به  1تریلیون دالرتخمین زده شده است .این در حالیست که تخمینهای دیگر ارزش معادن
افغانستان را  3تریلیون دالر برآورد کرده اند .دولت افغانستان و جامعه جهانی امید وار است که با انکشاف صنعت معادن در
افغانستان اقتصاد این کشور رشد یافته و زیرساختهای آن انکشاف یابد .وزارت معادن افغانستان تخمین زده است که تا پایان
سال  ،2024عایدات بدست آمده از استخراج معادن در افغانستان بتواند بین  42تا  45فیصد تولید ناخالص ملی را پوشش دهد.
تاکنون ،دولت افغانستان دو سند را در باره صنعت معادن افغانستان به نشر سانده است که سند اول عبارت از :نفت ،گاز و
دورنمای سکتورمعادن و سند دوم ،برنامه ملی صنعت استخراج معادن می باشد .این دو سند استراتیژی سکتور معادن دولت
افغانستان را بصورت شفاف روشن می سازد تا در راستای رشد و ثبات اقتصاد افغانستان ممد واقع شود و وابستگی این کشور
به کمکهای خارجی را کاهش دهد و در کل تاثیرات گسترده بر زندگی افغانها داشته باشد .در این راستا ،بانک جهانی مرحله
دوم پروژه پنج ساله انکشاف پایدار منابع طبیعی افغانستان را به ارزش  52میلیون دالر در دست اجرا دارد و قرار است این پروژه
تا جون  2016ادامه داشته باشد.
دست یابی و بهره برداری از ثروت معادن افغانستان با مشکالت و چالشهایی نیز رو برو است .در قدم نخست رشد و توسعه
صنایع استخراجی معادن خواهی نخواهی متقبل شدن بعضی آسیبهای محیط زیستی را نیز در بر دارد .در ثانی ،استخراج پر
منفعت معادن متکی بر انکشاف قابل مالحظه زیر ساختهای مواصالتی افغانستان می باشد .مطالعات بانک جهانی نشان می
دهد که انکشاف تمام عیار معادن افغانستان یک امر طوالنی مدت بوده و نیازمند سرمایه کالن می باشد و از سوی دیگر هزینه
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های عملیاتی بلندی را برای هرگونه سرمایه گذاری خارجی در بر می گیرد .سوم اینکه ،بهره برداری از منابع طبیعی و جریان
به داوطلبی گذاشتن استخراج آنها در برابر تقلب و فساد بشدت آسیب پذیر می باشد .با در نظرداشت موقعیت افغانستان در رده
بندی جهانی کشورهای فاسد که مقام  176از  178فاسد ترین کشور دنیا را دارد(مقام سوم) ،بیم آن می رود که ثروت معادن
افغانستان هم دستخوش این فساد گردیده و مردم افغانستان از منفعت آن محروم مانند .دولت افغانستان به منظور جلوگیری از
این هراس ،در مارچ  2009اقدام به تصویب ابتکار شفافیت صنایع استخراجی نمود گرچه که اتهامات فساد در همین سال درست
بعد از عقد قرار داداستخراج معدن مس عینک سر زبانها افتاد.
از دسامبر  2011به این طرف دو قرار داد به شرکتهای خارجی به منظور استخراج معادن در افغانستان داده شده است .در سال
 ،2007قرار داد مس عینک به موفقیت عقد گردید .برنده این قرار داد که یک شرکت چینایی به نام  MCCمی باشد قبال قسط
اول این قرار داد را که مبلغ  80.8میلیون دالر از مجموع  808میلیون دالر می شود به دولت افغانستان پرداخت نموده است.
جدا از آن ،دولت افغانستان مبلغی را بصورت حق امتیاز یا فیصدی منفعت بنا بر نرخ جهانی مس ،از این شرکت اخذ می کند.
شرکت  MCCدر چوکات این قرار داد متعهد شده که یک کارخانه پروسس مس را به توان تولید  250000تن مس در سال
احداث نماید .ساخت  900کیلومتر خط ریل و ساخت یک نیروگاه برقی زغال سنگ به اندازه  400میگا وات همچنان از مفاد
گنجانیده شده در این قرار داد می باشد .بنا براین ،با توجه به مشکالت انکشاف این زیر ساختها ،چنین برداشت می شود که
مرحله استخراج تا قبل از  2014آغازنخواهد شد.
در ماه نوامبر  ،2011قرار داد استخراج معدن آهن حاجیگک به یک کنسورسیوم که توسط اداره ذوب آهن هندوستان رهبری
می شود ،سپرده شد .این کنسرسیوم در نظر دارد تا  11میلیون دالر را در افغانستان به همین منظور سرمایه گذاری کند که این
کار شامل استخراج آهن و احداث یک کارخانه ذوب آهن به توانایی تولید  6میلیون تن آهن در سال می شود .برای بهره برداری
از استخراج این معدن ساختن خط ریل برای انتقال و احداث یک نیروگاه تولید برق نیز ضرورت هست.
در دسامبر  ،2011دولت افغانستان جریان داوطلبی برای چهار معدن بزرگ مس و طال را نیز آغاز نمود.

مرکز منبع معلومات افغانستان در پوهنتون کابل ()ACKU

www.acku.edu.af

مرکزمنبع معلومات افغانستان در پوهنتون کابل ( ،)ACKUیک سازمان غیرانتفاعی می باشد که در جمع آوری و به دسترس
قرار دادن منابع به منظور درک ابعاد اجتماعی ،اقتصادی ،وفرهنگی جامعه افغانستان در گذشته ،حال و آینده همکاری می نماید.
این مرکزبا با بیش از  22000آثر تنظیم شده (مجموعا  60000جلد) ،یک مجموعه جامع از معلومات را درباره افغانستان در
سطح منطقه فراهم می سازد .این مرکز بصورت مستقل در سپتامبر  2005تاسیس گردید و قبال به نام مرکزمنابع معلوماتی اکبر
یاد می گردید( .رجوع به اکبر در ص)10 .
این مجموعه های معلوماتی به زبانهای دری ،پشتو ،انگلیسی و دیگر زبانها موجود می باشد و بصورت عمده توسط دولت افغانستان،
دفاتر ملل متحد ،موسسات غیر دولتی و محققین و ناظرین بین المللی تهیه گردیده است .این آثار در برگیرنده موضوعاتی چون
کارهای عملی در عرصه های صحت و زراعت ،تحلیلهای سیاسی ،حقوق زنان ،قوانین تازه ،نشرات کمیاب دوران مجاهدین و
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طالبان ،مسایل مربوطه به میراث فرهنگی و بسیاری از آثار ادبی و هنری افغانستان می باشد .همچنان ،در این مرکز احصائیه های
ملی ،و مجموعه های تحقیقاتی که قبل از دوران جنگ صورت گرفته و شامل مطالعات زراعتی ،موسیقی فولکلور ،زبانها ،فولکلور و
تاریخ می شود .بسیاری از این معلومات در حال دیجیتالی شدن می باشدتا قابلیت توزیع در کتابخانه های عمومی و پوهنتون های
والیت های خارج از کابل را نیز داشته باشد( .تاحال 640000 ،صفحه معلومات دیجیتالی شده است).
اتاق مطالعه این مرکز دارای سهولت های کمپیوتری بوده که به شبکه انترنت وشبکه معلوماتی مرکز وصل است و محصلین،
استادان و پالیسی سازان از این طریق می توانند به منابع و آثار مورد نیاز شان دسترسی پیدا کنند .در بخش آثار صوتی و
تصویری مطالب جدید خبری ،کست های ویدیویی گوناگون در باره برنامه های کاری موسسات غیر دولتی ،رخدادهای تاریخ
معاصر افغانستان و معلومات تصویری در باره نژادها و فرهنگ افغانستان در دسترس می باشد .منابع و اتاق مطالعه این مرکز
در کتابخانه مرکزی دانشگاه کابل موقعیت دارد .در حال حاضر ساختمان این مرکز به ارزش  2میلیون دالر که از سودی دولت
افغانستان تمویل می گردد ،در صحن دانشگاه کابل در حال اعمار می باشد .قرار است کار آن در سال  2012به اتمام برسد.
این مرکز ،کتابخانه های سیار ( )ABLEرا نیز فعال نموده است .کتابخانه های سیار به منظور عرضه خدمات کتابخانه ای
برای مکاتب و مردم والیات ساخته شده اند و با همکاری مردم محل ،معلمین ،کارمندان موسسات غیر دولتی ،دکانداران و علما
فعالیت می نمایند .این کتابخانه های سیار در صندوقچه های قفسه ای مانند و ارابک دار طراحی گردیده و حاوی موضوعات
متنوع چون تاریخ ،محیط زیست ،مدیریت منزل ،مشوره های خوب صحی ،طرز استفاده از کمپیوتر و فرهنگ لغات می باشد.
بخش کتابخانه های سیار که در  31والیت از مجموع  34والیت خدمات کتابخوانی ارائه می کند ،خود نیز به نشرکتابهای آسان
خوانی برای تازه سواد آموخته ها در باره اسالم ،مراقبت های مادر و طفل ،زراعت و مالداری مبادرت می ورزد .تاکنون ،این
بخش در  235موضوع به زبانهای دری و پشتو چاپ و نشر داشته و به تعداد  200000کتاب را به  196مکتب ،مراکز اجتماعی
و کتابخانه های شورای والیتی توزیع نموده است.

منبع معلوماتی کمکهای انکشافی ()DAD

http://dadaghanistan.gov.af

وزارت مالیه دولت افغانستان با همکاری پروگرام انکشافی ملل متحد مرکزمنبع معلوماتی کمکهای انکشافی را در جون 2002
ایجاد نمود .این منبع معلوماتی متصل به انترنت تازه ترین معلومات را در باره همه پروژه های انکشافی که در بودجه ملی پیش
بینی شده است - ،به اضافه برنامه های بودجوی الحاقی  -ارائه می دارد( .رجوع به بودجه ملی درص )27در این منبع معلوماتی
 ،معلومات الزم در مورد محل تطبیق پروژه های انکشافی و اینکه از طرف چه کسی تمویل می گردد ،وکدام سازمانها درتطبیق
آن دخیل هستند ،ذخیره می شود .معلومات این مرکز برگرفته از معلوماتی است که توسط تمویل کنندگان و تطبیق کنندگان پروژه
های انکشافی به شمول ادارات دولتی ،همکاران انکشافی و دفاتر ملل متحد تهیه می گردد .معلومات به زبانهای انگلیسی و دری
قابل دسترس می باشد.
منبع معلوماتی کمکهای انکشافی نخست به هدف نظارت از ورود کمکهای انکشافی و ثبت جریان پیشرفت پروژه های
انکشافی و بشردوستانه در سطح کشور طراحی شده بود .حاال هم این مرکزهمین کارکرد را دارد ولی از آنجا که دولت
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افغانستان در حال کار روی انکشاف یک بودجه بزرگتر و فراگیر تر می باشد ،منبع معلوماتی مذکور نیز بعنوان چارچوکات
بودجوی مورد استفاده قرار می گیرد .در ماه جنوری سال  ،2012وزارت مالیه قرار است سیستم نرم افزاری این منبع
معلوماتی را به نسخه ششم ارتقا بدهد که این کار باعث ساده سازی سیستم گردیده و آن را برای بهره گیری و استفاده
کنندگان مطلوب تر می سازد.

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 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.

نیروهای ائتالف ()CF
www.cjtf101.com

نیروهای ائتالف معموال برسازماندهی نظامی به رهبری امریکا در افغانستان از  2001به این سو اطالق می شود .این نیروها
نسبت به نیروی آیساف که بواسطه قطع نامه شورای امنیت ملل متحد در افغانستان حضور دارند متمایز است.
نیروهای ائتالف در نوامبر  2001اتحاد شمال را در بر اندازی نظام طالبانی از افغانستان یاری نمودند .این نیروها تحت شعار
ماموریت عملیات آزادی جاویدان در افغانستان فعالیت نموده و در انکشاف و دیگر گون ساختن نیروهای دفاعی افغانستان نقش
مهم بازی کرد تا این نیروها در فرجام مسئولیت تامین امنیت افغانستان را بر عهده بگیرند .نیروهای ائتالف همکار کلیدی در
پروسه اصالحات سکتورامنیتی افغانستان بشمار می آیند.
اگرچه به نیروهای خارج از چوکات آیساف نیروهای ائتالف اطالق میگردد ولی این نیروها در سال  2004به نیروهای مشترک
قوماندانی افغانستان ( )CFC-Aتغییرنام داد .در سالهای  2004و  2005این نیروها قوماندانی های ساحوی را به آیساف تحویل
داند و این کاررا نخست از زون غرب و شمال آغاز نمودند و در سال  2006قوماندانی والیتهای جنوبی نیز به آیساف سپرده
شد .مسئولیت قوماندانی شرق در اکتوبر  2006تحویل گردید و با این کار آیساف مسئولیت عمومی نظامی و امنیتی را در کل
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افغانستان بر عهده گرفت( .از اکتوبر  2008به این طرف نیروهای ایاالت متحده در افغانستان با هماهنگی آیساف در زون شرقی
کشور؛ مسئولیت پیشبرد عملیات ازادی جاویدان را بر عهده داشته است) بعد از تحویل قوماندانی ها به آیساف در سال ،2006
نیروهای مشترک قوماندانی افغانستان به مقر فرماندهی کل ائتالف تغییر نقش داد و متباقی نیروهای غیر آیساف از سوی
فرماندهی مرکزی نیروهای ائتالف کنترول و رهبری می شدند.
نیروهای ائتالف برای اخرین بار در اکتوبر  2008به نیروهای امریکایی افغانستان تغییر نام دادند و از سوی فرماندهی مرکزی
امریکا هدایت می شوند در حالیکه آیساف از سوی ناتو رهبری می گردد .البته از  6اکتوبر  2006هردوی این نیروها تحت
رهبری واحدی قرار گرفته اند .در همین تاریخ جنرال دیوید مکرنن ،ارشد ترین مقام نظامی امریکایی در افغانستان به رهبری
نیروهای امریکایی در افغانستان و بعدا در جون  2008به قوماندانی عمومی نیروهای آیساف انتخاب گردید .بعدا جنرال استینلی
مک کریستل این رهبری را از اپریل  2009تا جون  2010عهده دار بود .به تعقیب آن جنرال پیتریوس و از جوالی  2011به
این سو جنرال حان آلن این قوماندانی را بر عهده دارد.
فلسفه ایجاد نیروهای امریکایی افغانستان ،بهبود و تسهیل هماهنگی و موثریت حمایت امریکا به نیروهای آیساف بیان شده
است .این نیروها برای توحید و بهبود تالشهای نظامی آیساف و آمریکا در افغانستان طراحی گردیده و از جنوری  2012به این
سو تقریبا  18000سرباز به این ساختار گماشته شده اند.
نیروهای امریکایی افغانستان دارای فرماندهی زیرین می باشد:
•نیروهای مشترک عملیاتی  101مستقر در پایگاه نظامی بگرام که مسئولیت عملیاتهای ضد تروریسم و باز سازی را بر
عهده دارد.
•فرماندهی مشترک انتقال امنیت افغانستان که در کمپ ایگرز کابل موقعیت دارد و بصورت عموم بر فعالیتهای نیروهای
ائتالف در امور اصالحات سکتور امنیتی بشمول آموزش نیروهای امنیتی ملی افغان نظارت دارد .این بخش تحت کنترول
فرماندهی مرکزی ارتش ایاالت متحده امریکا قرار دارد.
•در زیر مجموعه فرماندهی مشترک انتقال امنیت افغانستان ،نیروی عملیاتی فیونکس قرار دارد که مسئولیت مستقیم
آموزش ،تربیت و مشاوره پولیس و اردوی ملی افغانستان را بر عهده دارد.
•فرماندهی مشترک انتقال امنیت افغانستان یک سازمان مشترک ائتالف است که شامل پرسنل نظامی از ایاالت متحده و
دیگر کشورهای سرباز دهنده و نیز مشاوران و اموزش دهندگان ملکی می باشد.

نیروهای بین المللی کمک به امنیت ()ISAF
www.isaf.nato.int

ماموریت نیروهای بین المللی کمک به امنیت (آیساف) به منظور کمک به دولت جمهوری اسالمی افغانستان در امر ایجاد ،حفظ
و تامین امنیت البته با همکاری و دخالت کامل نیروهای امنیتی افغان ،ایجاد گردیده است.
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این نیروها در نتیجه قطع نامه  1386شورای امنیت ملل متحد در  20دسامبر  2001مبتنی بر توافقنامه بن و در خواست حکومت
موقت افغانستان بوجود آمد .آیساف یک نیروی چند ملیتی است که بنا بر توافق ملل متحد ایجاد گردیده و یک نیروی حافظ
صلح نیست .بودجه این نیروها توسط کشورهای عضو آیساف تمویل می شود نه ملل متحد.
بنا به درخواست دولت افغانستان و ملل متحد ،قوماندانی ماموریت نیروهای آیساف در اگست  2003به سازمان ناتو واگذار گردید
که در آن زمان این ماموریت تنها به کابل محدود می شد .ساحۀ ماموریت این نیروها در اکتوبر  2003توسط شورای امنیت ملل
متحد به خارج ازکابل نیزتوسعه یافت .تا ماه فبروری سال  ،2007رهبری این نیروها بصورت دوره ای از سوی کشورها عضو
انجام می شد که اولین بار این رهبری در دست بریتانیا بود و بعدا به ترتیب کشورهای ترکیه ،آلمان و هالند این رهبری را برعهده
گرفتند .با اجرا شدن ماموریت آیساف در فبروری  ،2007این نیروها از یک قرارگاه ترکیبی ثابت برخوردار گردید و کشورهای
عالقمند بصورت داوطلبانه در فرستادن عساکر در این نیروها سهم می گیرند .آخرین قوماندان آیساف جنرال آمریکایی ،جان
آلن می باشد که در جوالی  2011بجای جنرال دیوید پیتریوس گماشته شده است.
ماموریت نیروهای آیساف نسبت به نیروهای ائتالف تحت فرماندهی امریکا که با اتحاد شمال در برانداختن طالبان کمک کرد،
متفاوت است .نیروهای ائتالف تا هنوز تحت عنوان عملیات آزادی جاویدان در افغانستان فعالیت می کنند .در اوایل ،آیساف تنها
در محدوده کابل مسئولیت داشت و نیروهای ائتالف مسئولیت امنیت دیگر مناطق کشور را پیش می برد .از اکتوبر  2003به این
طرف رویکرد توسعه ساحه فعالیت آیساف به بیرون از کابل و انسجام این نیروها تحت رهبری واحد آغاز گردید .براین اساس،
قوماندانی ساحوی تیمهای بازسازی والیتی (پی آر تی) بین سالهای  2003تا  2006تحت امر آیساف قرار گرفت .با تکمیل
شدن توسعه جغرافیایی ماموریت آیساف به شمول آخرین فرماندهی زون شرق که بتاریخ  5اکتوبر  2006به آیساف سپرده شد،
این ماموریت را در راس همه پی آر تی ها و مسئول امنیت تمامی افغانستان قرار داد .ماموریت آیساف همچنان در پیشبرد برنامه
تامین امنیت و روابط عملیاتی و تعیین مشاورین در کندک های مشخص اردوی ملی فعالیت می کند.
ساختار تشکیالتی آیساف از این قرار است :دو مقر کل در کابل ( CMISAFو )CMIJC؛ نیروی عملیات هوایی؛ قوماندانی
های ساحوی ششگانه (مرکز ،شمال ،غرب ،جنوب غرب ،جنوب ،شرق)؛ پایگاههای خدمات رسانی و پی آر تی ها .شورای
اتالنتیک شمالی که ارگان تصمیم گیرنده برای سازمان ناتو می باشد در همکاری با کشورهای عضو آیساف ،این نیروها را به
لحاظ رهنمود های سیاسی کمک می کند.
در اگست سال  ،2009متحدین ناتو توافق نمودند تا ساختار تشکیالتی فرماندهی عالی آیساف را به تناسب افزایش ساحه کاری و
میزان مسئولیت های این نیرو تنظیم نمایند .به همین منظور ،در نوامبر  ،2009یک مرکزیت میانه ایجاد گردید تا فعالیتهای آیساف
را از طریق تفکیک بین فعالیتهای استراتیژیک نظامی-سیاسی و عملیاتهای روزانه این نیروها ،بصورت بهتر تنظیم و تسهیل نماید.
ساختار جدید فرماندهی عالی آیساف متشکل است از یک مرکز عالی استراتیژیک قرار ذیل است :قوماندانی مرکزی آیساف توسط
یک جنرال چهار ستاره(جنرال آلن) رهبری می شود و دو فرماندهی سه ستاره مادون (فرماندهی میانه) بنام ماموریت آموزشی ناتو
در افغانستان ( )NTMA-Aو دیگری بنام فرماندهی مشترک آیساف می باشد که هردو مرکز در کابل موقعیت دارد.
با تشکیالت فرماندهی جدید ،فرماندهی کل آیساف روی جنبه های استراتیژیک سیاسی-نظامی ماموریت مانند انسجام و توحید
عملیاتها با فعالیتهای دولت افغانستان و دیگر بازیگران در سطح کشور ،تمرکز می نماید .فرماندهی عمومی آیساف دارای دو
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نقش رهبری نیروهای آیساف و قوای مسلح امریکا در افغانستان می باشد که در فرجام وظیفه هماهنگی و جلوگیری از تداخل
وظیفوی را در جریان عملیات آزادی جاویدان ،بین این دونیرو انجام می دهد .فرمانده کل آیساف ،دارای صالحیت فرماندهی
بر قوماندانی مشترک آیساف و قوماندانی ماموریت آموزشی ناتو و قوتهای خاص ناتو می باشد.
فرماندهی مشترک آیساف توسط جنرال سه ستاره کورتیس م .سکاپروتی اداره می شود که این مقام مسئولیت انجام کامل
عملیاتهای تاکتیکی و روزانه آیساف را در سرتاسر افغانستان بر عهده دارد .این مقام قوماندهی فرماندهی ساحوی ،پی آر تی
ها و سازمان دهندگان محل جنگ را نیز بر عهده دارد .عالوه بر آن ،این مقام مسئولیت هماهنگی عملیات ها را بین نیروهای
آیساف و نیروهای افغان بر عهده داشته و بعنوان یک فرمانده مشترک نیروهای امریکایی و آیساف عمل می کند یعنی فرماندهی
ماموریت آموزشی ناتو در افغانستان و نیز فرمانده نیروهای مشترک انتقال امنیت افغانستان تحت رهبری امریکا.
نیروهای ایساف در چوکات پروسه انتقال مسئولیت امنیت بتدریج در حال انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای امنیتی ملی
افغان می باشند .اگرچه آیساف اظهار می دارد که این پروسه مبتنی بر پیشرفت و انکشاف اوضاع می باشد ولی آنچه که معلوم
است این پروسه در ختم سال  2014به پایان می رسد .با انکشاف این پروسه خروج قوای خارجی به یک پیمانه بزرگی صورت
خواهد گرفت و از همین اکنون روند کاهش در شمار نظامیان خارجی درافغانستان که به  140000هزار نفر می رسد ،آغاز گردیده
و قرار است از شروع جنوری  2012تا ختم این سال به تعداد  40000سرباز آیساف از این کشور خارج شوند.
شمار سربازان آیساف در ماه جنوری  2012به  130638نفر می رسید 50 .کشور عضو آیساف از این قرار می باشند :آلبانیا،
ارمنستان ،آسترالیا ،اتریش ،آذر بایجان ،بحرین ،بلجیم ،بوسنیا و هرزیگوینا ،بلغاریا ،کانادا ،کروشیا ،جمهوری چیک ،دانمارک،
استونی ،ایلسالوادور ،فینلند ،فرانسه ،گرجستان ،آلمان ،یونان ،مجارستان ،ایسلند ،ایرلند ،ایتالیا ،اردن ،جمهوری کوریا ،لیتویا ،لیتوانیا،
لوگزامبورگ ،مقدونیه ،مالزی ،مغولستان ،مونتی نیگرو ،هالند ،زالند جدید ،ناروی ،پولند ،پرتگال ،رومانیا ،سنگاپور ،اسلواکیا ،اسپانیا،
سویدن ،جمهوری مقدونیه یوگسالوی سابق ،تونگا ،ترکیه ،اکراین ،امارات متحده عربی ،بریتانیا و ایاالت متحده امریکا.

نیروهای ملی امنیتی افغانستان ()ANSF

نيروهاي ملي امنيتي افغانستان شامل اردوي ملي و پوليس ملي افغانستان است.

هماهنگی کمک های بشری ()CHA

www.cha-net.org

هماهنگی کمک های بشری یک سازمان غیر انتفاعی است که در سال  1978تاسیس شده است .اهداف استراتیژیک این
سازمان کاهش دادن فقر و آسیب پذیری ،تضمین توزیع عادالنه منابع ،ایجاد تسهیل در انکشاف اجتماعی و اقتصادی و اطمینان
دادن از حفظ حقوق اساسی اتباع افغانستان می باشد .سازمانهای مرتبط دیگربا این موسسه عبارتند از سازمان انکشاف منابع
بشری ( ،)OHRDسازمان رسانه ای سبا ( )SMOو سازمان دیده بان حقوق اساسی (.)WBRO
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این سازمان فعالیتهای خود را در دو ولسوالی والیت فراه آغاز نمود و به زودی به هشت والیت دیگر کشور توسعه پیدا کرد :کابل ،کندهار،
بلخ ،هرات ،غور ،فاریاب ،پروان و کاپیسا .موسسه  CHAدر حال حاضر نزدیک به  2000کارمند داشته و یکی از بزرگترین موسسات
غیر دولتی در افغانستان می باشد .این موسسه فعال در شش عرصه استراتیژیک فعالیت دارد .1 :صحت و تغذیه  .2تعلیم و امور فرهنگی
 .3زراعت و مالداری  .4انکشاف اجتماعی و مصونیت اجتماعی  .5کاهش خطرات حوادث و واکنش اضطراری و  .6تقویت جنسیت.
 CHAتوانسته است که حجم پروژه ها و ساحه پوشش خود را گسترش دهد و با انجام فعالیتهای متنوع بعنوان یک همکار
قابل اعتماد برای تمویل کنندگان و دولت افغانستان تبدیل شده است .تمویل کنندگان این موسسه عبارتند از :اکسفام نویب،
کلیسای ناروی ،اداره انکشافی ایاالت متحده امریکا ،اتحادیه اروپا ،کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین ،سازمان بین
المللی مهاجرت ،سازمان خوراک ملل متحد ،جامعه آسیا ،وزارت صحت عامه و وزارت انکشاف دهات.

همکاریهای منطقه ای

افغانستان عضویت چندین سازمان و انجمن منطقه ای را دارد که اهداف و منافع گوناگون را در آنها دنبال می کند:

سازمان همکاری منطقه ای جنوب آسیا (سارک)
کشورهای عضواین سازمان عبارتند از :افغانستان ،بنگاله دیش،سری النکا ،بوتان ،هندوستان ،پاکستان ،مالدیو و نیپال .سازمان
همکاری سارک دارای  16محور همکاری می باشد که حوزه های ذیل را در بر می گیرد :زراعت ،اقتصاد ،تجارت  ،ریشه کن
سازی فقر و مسایل امنیتی
سازمان همکاری اقتصادی (اکو)
کشورهای عضو این سازمان عبارتند از :افغانستان ،آذر بایجان ،قیرقیزستان ،پاکستان ،ایران ،ازبکستان ،ترکمنستان ،تاجیکستان
و ترکیه .هدف از ایجاد این سازمان تاسیس یک بازار واحد برای خدمات کاالهای تجاری می باشد.
سازمان همکاریهای اقتصادی آسیای میانه ()CAREC
کشورهای ذیل عضویت این سازمان را دارا می باشند :افغانستان ،آذر بایجان ،چین ،قزاقستان ،قرغزستان ،مغولستان ،پاکستان،
تاجیکستان ،ترکمنستان و ازبکستان .این سازمان بخشی از ابتکار بانک توسعه آسیایی می باشد و عمدتا در پروژه های منطقه
ای انرژی ،ترانسپورت و تسهیالت تجاری فعالیت دارد.
مجمع ترانسپورتی و تجاری جنوب آسیا و آسیای میانه ()CSATTF
این مجمع نیز بخشی از ابتکارات بانک توسعه آسیایی می باشد و تمرکز بیشتربر تقویت مسیرهای تجاری و ادغام سازی راههای
مواصالتی بین آسیای میانه و جنوب آسیا داشته تا موانع و مشکالت تجارت در منطقه کاهش یابد.
برنامه ویژه ملل متحد برای اقتصاد آسیای میانه ()SPECA
اعضای این سازمان عبارتند از :افغانستان ،آذر بایجان ،قزاقستان ،قرغزستان ،تاجیکستان ،ترکمنستان و ازبکستان .این برنامه
در نظر دارد تا همکاریهای بین کشوری را در منطقه تقویت نماید و زمینه وصل اسیای میانه به اقتصاد جهانی را فراهم سازد.
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افغانستان همچنان در گروه تماس سازمان همکاری شانگهای فعالیت دارد و وزارت امور خارجه افغانستان عالیقش را برای بازی
نمودن یک نقش فعال تر در این سازمان اعالم داشته است.
در نوامبر  ،2011افغانستان و  13کشور منطقه در پای سند پروسه استانبول امضاء کردند که این اعالمیه ،همکاریهای منطقه
ای را در بخشهای امنیتی ،اقتصادی ،مبارزه با مواد مخدر و انکشاف تسهیل می نماید( .به کنفرانس منقطه ای استانبول رجوع
در ص  59شود) در خالل این کنفرانس موافقت صورت گرفت که به منظور تعقیب اعالمیه کنفرانس استانبول ،اجالسی در
کابل در سال  2012برگزار گردد.
وزارت امور خارجه دولت افغانستان در نظر دارد تا از کانال همکاریهای منطقه ای به اهداف ذیل دست یابد:
•بهبود در فرصتهای تجاری
•ادغام سازی شبکه های خط آهن و شاهراه ها
•تبدیل شدن به یک شریک کلیدی در بازار های انرژی
•از بین بردن تجارت مواد مخدر
•دستیابی به اهداف انکشافی هزاره (به ص 20مراجعه شود)

هیأت پولیس اتحادیه اروپا در افغانستان ()EUPOL

www.eupol-afg.eu

هیأت پولیس اتحادیه اروپا در افغانستان به منظور تربیه یک نیروی پولیس متعهد به احترام به حقوق بشر و نیز به هدف
اصالحات در وزارت های داخله و عدلیه ایجاد گردید .این هیأت ماموریت دارد تا یک سازوکار پایدار و موثری از پولیس ملکی
را بوجود بیاورد که بتواند با سیستم وسیع تر عدلی جرایم تحت ملکیت افغانها تعامل نماید.
این هیأت در مشوره و تربیه دهی مقامات افغان در سطوح وزارت ها ،زون ها ،والیات و ولسوالی ها درشش عرصه اصلی فعالیت
دارد :تربیه پولیس استخبارات؛ سلسله فرماندهی پولیس؛ کنترول و ارتباطات؛ تحقیق جنایی؛ استراتیژی ضد فساد؛ رابطه پولیس
و سارنوال و توسعه حقوق بشر و جنسیت در ساختار پولیس ملی افغان .در خارج از کابل ،منسوبین هیأت پولیس اتحادیه اروپا
در تیمهای بازسازی والیتی نیز مشغول فعالیت می باشند( .تیمهای بازسازی والیتی ص)38
این هیأت بار نخست توسط شورای اتحادیه اروپا بخش سیاستهای امنیتی و دفاعی این اتحادیه که به اعضایش اجازه می
دهد تا بصورت جمعی در بخشهای ملکی و نظامی مدیریت بحران همکاری کنند درسال  2007بعنوان یک پروژه آلمانی راه
اندازی گردید .میعاد این هیأت تا ماه جون  2010تمدید گردید و برای بار دوم شورای اتحادیه اروپا این ماموریت را تا  31ماه
می  2013تمدید کرد.
فعال ،به تعداد  325کارمند خارجی و  200کارمند داخلی در این هیأت مشغول به کار هستند .بر اساس معلومات ماه دسامبر ،2011
بودجه عمومی این هیأت در حدود  60.5میلیون یورو ( 80میلیون دالر) بوده که از سوی  23کشور عضو اتحادیه اروپا تمویل می
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گردد .آلمان بزرگترین تمویل کننده بوده و کشورهای خارج از اتحادیه مانند کانادا ،کرواسی ،ناروی و زیالندجدید نیز از جمله
تمویل کنندگان این هیأت می باشند .در جوالی  ،2010دگروال یوکا ساولنین از کشور فینلند رهبری این هیأت را از همتای قبلی
اش کای ویتروپ دانمارکی بدست گرفت.
درکنار فعالیتهای عادی خود ،این هیأت در سال  ،2012روی اموزشهای رهبری پولیس ملی در قالب اکادمی پولیس ،فاکولته
جدید پولیس جنایی و یک مرکز تربیوی در بامیان که افسران پولیس زن را نیز اموزش خواهد داد .هر یک از این سه پروژه قرار
است در سال  2012با هزینه  15میلیون یورو از کمکهای اتحادیه اروپا تطبیق و عملی گردد .در حال حاضر آموزش رهبری
برای قوماندانهای پولیس ولسوالیها و دیگر منسوبین پولیس بصورت موقت در حال جریان می باشد.

سازمان ملل متحد در افغانستان ()2012

سازمان ملل متحد در افغانستان توسط یوناما و  26دفتر و صندوق و برنامه ملل متحد حضور دارد .همچنان نقشهای انکشافی
و بشردوستانه ملل متحد با حضور سازمانهای مالی بین المللی مانند بانک جهانی ،صندوق بین المللی پول ،بانک توسعه اسیایی
و سازمان جهانی مهاجرت همه زیر چتر تیم کشوری ملل متحد فعالیت دارند.
اگرچه سابقه حضور ملل متحد در افغانستان به سالهای  1960بر می گردد ولی حضور گسترده این سازمان بصورت گروهی بعد
از کنفرانس بن در سال  2002آغاز گردید و بعد از تصویب قطعنامه  1401شورای امنیت در  28مارچ  2002این ماموریت همه
ساله از سوی شورای امنیت تمدید می شود.

این قطعنامه ها به یوناما و نماینده خاص سر منشی ملل متحد اجازه می دهد تا دولت افغانستان را در امر بهبود در عرصه های
مهم و ضروری بشمول امنیت ،حکومتداری و انکشاف اقتصادی ،همکاریهای منطقه ای و نیز حمایت از تعهدات انجام شده روی
این موضوعات در کنفرانس لندن و کنفرانس کابل و کنفرانس اخیر استانبول و کنفرانس بن  2011کمک و حمایت نماید .این
ماموریت همچنان مسئولیت دارد تا در ارائه مشوره های سیاسی و استراتیژیک به دولت افغانستان در امر پروسه صلح ،ایجاد
ادارات سالم ،تحکیم حقوق بشر ،عرضه مساعدتهای تخنیکی و اطمینان دهی از هماهنگی عملیاتهای بشردوستانه در کنار
دولت افغانستان فعالیت نماید .سر منشی ملل متحد هر سه ماه از پیشرفت ماموریت ملل متحد در افغانستان به شورای امنیت
گزارش می دهد.
با در نظرداشت موارد باال ،دفتر یوناما بر اموری مانند انتخابات ،مصالحه ،همکاریهای منطقه ای ،تقویت حکومتداری خوب و
حاکمیت قانون ،حقوق بشر و انسجام امور انکشافی تمرکز دارد .بصورت کلی ،فعالیتهای یوناما متشکل از دو بخش است :بخش
نخست سیاسی و بخش دوم انکشاف و امور بشردوستانه می باشد .بعضی از کلیدی ترین فعالیتهای یوناما در سالهای اخیر از
این قرار بوده است:
•کمک در هماهنگی بین تمویل کنندگان و دولت از طریق بورد مشترک انسجام و نظارت؛
•تقویت تطبیق بهتر استراتیژی انکشاف ملی افغانستان و برنامه های اولویت ملی؛
•تقویت و بهبود مصالحه از طریق حمایت از برنامه صلح و ادغام مجدد افغانستان؛
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•انکشاف ظرفیت حکومت در سطح والیات در عرصه حل و فصل منازعات؛
•تقویت حقوق بشر از راه نشر گزارش ها در باره مصونیت مدنی و تلفات ملکی ونیز از روند تطبیق قانون منع خشونت
علیه زنان؛ و
•اطمینان دادن از اینکه انکشاف بشری بصورت موضوع محوری در پالیسی انتقال مسولیت امنیتی گنجانده شود.
با توجه به تعهدات ملل متحد مبنی بر حمایت از اهداف دولت برای دستیابی به اهداف انکشافی هزاره و نیز عرضه خدمات
بشردوستانه به آسیب پذیر ترین ها ،دفاتر بشردوستانه ملل متحد هریک در بخشهای تخصصی خود در افغانستان فعالیت دارند.
تمامی ماموریت های ملل متحد در افغانستان توسط یان کوبیس که از جنوری  2012در کابل کارش را آغاز نموده است،
رهبری و نظارت می شود .دفتر نماینده خاص سر منشی ملل متحد مسئولیت اصلی پالیسی سازی و تصمیم گیری در سطح
عالی را برای دفاتر ملل متحد در تعامل با دولت افغانستان ،نیروهای ائتالف و آیساف دارا می باشد .نماینده خاص دارای دو
معاون و شماری از مشاورین در بخشهای حقوق بشر ،جنسیت ،مواد مخدر ،حاکمیت قانون ،پولیس ،نظامی ،مسایل حقوقی و
ارتباطات می باشد .هریک از دو معاون یکی از بخشهای کاری یوناما را رهبری می کند .رئیس دفتر یوناما مسئولیت توحید
و ادغام فعالیتهای هردو بخش کاری یوناما را بر عهده دارد.
ماموریت ملل متحد در افغانستان همه شمول بوده و خیلی از سکرتریت های ملل متحد به شمول یوناما را شامل می شود.
بعضی از دفاتر غیر مقیم ملل متحد نیز در این جمع قرار دارد که در برنامه های گوناگون در افغانستان دخیل می باشند .بعضی
از این دفاتر عبارتند از برنامه ایدز ملل متحد ،صندوق جهانی انکشاف زراعت و کنفرانس ملل متحد در باره تجارت و انکشاف.
دفاتر ملل متحد که در بخش پروگرام بودجه دارند بخش دوم کاری یوناما را تشکیل می دهد .معاون بخش دوم کاری نماینده
خاص دارای مسئولیت های چند جانبه می باشد و نقشهایی از قبیل هماهنگ کننده مقیم کابل ،هماهنگ کننده کمکهای
بشردوستانه و نیز نماینده کشوری برنامه انکشافی ملل متحد را عهده دار می باشد .نقشهای هماهنگ کننده کشوری و
بشردوستانه باعث پیوند این بخش به یوناما می شود .این مقام ،هماهنگ کننده عمومی کمکهای بشردوستانه در افغانستان بوده
و از سوی دفتر کمکهای بشردوستانه ملل متحد حمایت می شود.
ملل متحد در  34والیت افغانستان حضور دارد .تالشهای مشترک کارمندان ملل متحد در والیات بر ظرفیت سازی حکومتهای
محلی و تقویت صلح و مصالحه و حقوق بشر و رشد جامعه مدنی و رساندن خدمات اساسی در ولسوالی ها متمرکز است .یوناما
و شماری از نهادهای دیگر ملل متحد مانند کمیشنری عالی امور پناهندگان ،برنامه غذایی ملل متحد و یونیسیف هریک دارای
دفاتر والیتی در خیلی از والیت ها می باشند در حالیکه ادارات دیگر آن پروژه های خود در محالت را از طریق دولت یا موسسات
غیر دولتی دیگر پیش می برند .یوناما عالوه بر داشتن دفتر مرکزی کابل در والیتهای بامیان ،کندهار ،هرات ،مزار شریف ،جالل
آباد،کندز ،بغالن،تخار ،بدخشان ،سر پل ،فاریاب ،جوزجان ،دایکندی ،گردیز ،خوست ،زابل ،ارزگان ،نیمروز ،فراه ،بادغیس ،غور و
کنر نیز دفاتر دارد .دفاتر ارتباطی آن در تهران ،عشق آبادو اسالم اباد مستقر است تا در عرصه همکاریهای منطقه ای کار نماید.
سیستم ملل متحد بر اساس یک سلسله از چارچوب های کاری استراتیژیک و متناسب با معیارهای پروگرام ملل متحد فعالیت می
کند .برای اینکه ملل متحد توانسته باشد به تقاضاها و نیازهای انکشاف بشری و چالشهای سیاسی افغانستان پاسخ درست گفته
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باشد ،باید سیستم چارچوب کاری استراتیژیک فراگیر و نیز چارچوب کاری همکاری انکشافی ملل متحد ( )2013-2010را روی
دست بگیرد.
سیستم چارچوب کاری فراگیر خط سیر عمومی سیستم ملل متحد در افغانستان را مشخص ساخته و در انسجام این تالشها در عرصه
های سیاسی ،انکشاف و بشردوستانه تاکید و تالش می کند .این چارچوب کاری از طریق پالن کاری عمومی برای فعالیت سازمانهای
ملل متحد در افغانستان حمایت می شود .باید خاطرنشان ساخت که چارچوب کاری عمومی ،فعالیتهای مشترک و قابل درک سیستم
ملل متحد در افغانستان را مشخص می سازد و به هیچ وجه تعیین کننده فعالیتهای انفرادی و کشوری این سازمانها نیست .بخشهای
بشردوستانه برنامه های ملل متحد توسط پروسه تقاضای تجمیع شده مدیریت می شود که همه ساله به نشر می رسد.
برنامه های انکشافی ملل متحد برای افغانستان ( )2013-2010دومین برنامه از این نوع بود که در اکتوبر  2009آغاز گردید .این
برنامه ها بصورت مشترک از سوی تیم کاری ملل متحد در افغانستان و با مشورۀ دولت ،جامعه مدنی و همکاران بین المللی ترتیب
داده می شود .در نهایت برنامه جامع از سوی دولت افغانستان به امضاء می رسد و مبنای حمایت ملل متحد از استراتیژی انکشاف
ملی افغانستان قرار می گیرد .این برنامه ها شامل سه اولویت متقابل است .1 :حکومتداری ،صلح و ثبات  .2معیشت پایدار :زراعت،
مصونیت غذایی و فرصتهای عایداتی و  .3خدمات اساسی اجتماعی مانند صحت ،تعلیم ،اب و بهداشت .آمادگی ها برای پالن گذاری
دور سوم برنامه های انکشافی ملل متحد برای افغانستان ( )2018-2014در سال  2012آغاز خواهد شد .موضوعاتی از قبیل محیط
زیست ،توانمندی زنان و جنسیت و مبارزه با مواد مخدر محور های اصلی این برنامه ها را تشکیل خواهد داد.
قرار است که سازمانهایی مانند یوناما و یو ان دی پی بصورت مشترک رهبری بخش اول اولویت ها را بر عهده داشته باشند
که در این میان نهادهای ذیربط دیگر نیز دخیل خواهند بود :اداره ماین پاکی ،سازمان مهاجرت ،اسکان مجدد ،دفتر پروژه ها،
سازمان انکشاف صنایع ،سازمان مبارزه با جرایم و مواد مخدر ،صندوق جمعیت .اولویت دوم این برنامه ها توسط سازمان خوراکه
و زراعت ملل متحد رهبری می شود و نهادهای ذیربط دیگر ملل متحد از قبیل سازمان جهانی کار ،یونسیف ،برنامه غذایی،
کنفرانس ملل متحد روی انکشاف تجارت ،برنامه محیط زیست ،کمیشنری امور پناهندگان و زنان ملل متحد نیز در بخش
معیشت دخیل می باشند .سومین اولویت بصورت مشترک از سوی صندوق جمعیت ،یونیسیف و یونسکو در مطابقت با اهداف
تعیین شده رهبری می گردد و دخالت گسترده و عمیق نهادهایی چون سازمان صحی جهان ،برنامه خوراکی ملل متحد ،زنان
ملل متحد و سازمان جهانی مهاجرت را نیز در بر دارد .تیم مرکزی ملل متحد در بهبود سیستم صحی و خدمات و فراهم ساختن
آب نوشیدنی بهداشتی نیز مساعدت می نماید.
اعضای تیم کاری ملل متحد در افغانستان:
بانک توسعه آسیایی ()ADB
سازمان زراعت و غذای ملل متحد ()FAO
صندوق بین المللی انکشاف زراعت ()IFAD
سازمان بین المللی کار ()ILO
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صندوق بین المللی پول ()IMF
سازمان جهانی مهاجرت ()IOM
مرکز هماهنگی ماین پاکی افغانستان ()MACCA
کمیشنری عالی حقوق بشر ()UNOHCHR
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان ()UNHCR
برنامه زنان ملل متحد
هیأت معاونت ملل متحد در افغانستان ()UNAMA
صندوق کودکان ملل متحد ()UNICEF
کنفرانس ملل متحد روی انکشاف تجارت ()UNCTAD
اداره امنیت و مصونیت ملل متحد ()UNDSS
برنامه انکشافی ملل متحد ()UNDP
سازمان آموزشی ،علمی و فرهنگی ملل متحد ()UNESCO
برنامه محیط زیستی ملل متحد ()UNEP
برنامه اسکان مجدد ملل متحد ()UN-HABITAT
سازمان انکشاف صنایع ملل متحد ()UNIDO
برنامه مشترک ملل متحد روی ایدز ()UNAIDS
دفتر ملل متحد برای خدمات پروژه ای ()UNOPS
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد ()UNOCHA
دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر ملل متحد ()UNODC
صندوق جمعیت ملل متحد ()UNFPA
بانک جهانی ()WB
برنامه غذایی ملل متحد ()WFP
سازمان صحی جهان ()WHO
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مقدمه

به دنبال سقوط رژیم طالبان در اواخر سال  ،2001رهبران تنظیم ها و گروههای افغان در کنفرانسی که به میزبانی ملل متحد
در شهر بن آلمان دایر شده بود ،دور هم جمع گردیده و موافقتنامه بن را امضاء نمودند .این موافقتنامه ،اداره موقت افغانستان را
بوجود آورد و یک جدول زمانی دو سال و نیم را برای تجدید ساختار نهاد های دایمی برای دولت افغانستان بر اساس معیارهای
فراگیر بودن ،شمولیت جنسیت ،مشارکت اقوام و نمایندگی فراگیر ،تعیین نمود .به تعقیب آن در جون  ،2002لویه جرگه
اضطراری حکومت انتقالی را به جای اداره موقت ایجاد و حامد کرزی را بعنوان رئیس این حکومت و رئیس موقت قوه مقننه
دولت انتقالی اسالمی افغانستان انتخاب نمود.
مطابق به جدول زمانی تعیین شده در موافقتنامه بن ،قانون اساسی جدید تدوین گردیده و در لویه جرگه قانون اساسی
که از  14دسامبر  2003تا  4جنوری  2004ادامه پیدا کرده و به تصویب رسید .در قانون اساسی آمده است که مقام
ریاست جمهوری با دو نفر معاونین نامزد ،شورای ملی که شامل دو مجلس ولسی جرگه (مجلس نمایندگان) و مشرانو
جرگه (مجلس اعیان) است بطور آزاد انتخاب می شوند .بر اساس این قانون ،در سطح والیات و ولسوالی ها شورای
والیتی ،شورای ولسوالی و شوراهای شهرداری بصورت منتخب ایجاد گردیده و والی ها و شهردار ها توسط رئیس جمهور
تعیین می شوند.
حامد کرزی درنتیجه انتخابات  9اکتوبر  ،2004با کسب  55فیصد آراء ،بعنوان اولین رئیس جمهور منتخب افغانستان بتاریخ 7
دسامبر  2004سوگند یاد کرد و به این ترتیب حکومت انتقالی جایش را به جمهوری اسالمی افغانستان داد .قرار بود انتخابات
پارلمانی و شوراهای والیتی و ولسوالی نیز همزمان با آن برگزار گردد اما به دالیل امنیتی و تخنیکی به تعویق افتاد .انتخابات
پارلمانی و شوراهای والیتی باالخره در  18سپتامبر  2005برگزار گردید .دور دوم انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای والیتی
در سال  2009برگزار شد که این انتخابات پر از منازعه و چالش با دوباره انتخاب شدن رئیس جمهور کرزی به پایان رسید .و
به همین منوال دوردوم انتخابات جنجال برانگیز پارلمانی در سپتامبر  2010برگزار گردید .انتخابات شوراهای ولسوالی ،قریه ها
و شهرداری ها تاکنون صورت نگرفته است.

دولت در افغانستان
قوه اجرائیه

قوه اجرائیه دولت مرکزی افغانستان متشکل از دفتر رئیس جمهور ،دو تن معاونین رئیس جمهور ،لوی سارنوال ،کابینه با 26
وزیر ،و چندین ارگان مستقل و ادارات مرکزی می باشد( .به ساختار تشکیالتی ص  91رجوع شود) رئیس جمهور بصورت
مستقیم برای یک دوره پنج ساله انتخاب گردیده و فقط دو بار می تواند برای این مقام نامزد شود .نامزدان ریاست جمهوری
باید دو معاون خویش را نیز همزمان نامزد نمایند .رئیس جمهور ،رئیس دولت ،رئیس کابینه و سر قوماندان اعلی قوای مسلح
می باشد.
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دفتر ریاست جمهوری در کل متشکل از دفتر شخص رئیس جمهور ،شورای امنیت ملی ،دفتر رسانه ها و دفتر اداره امور می
باشد که این دفتر خدمات اداری ،لوجستیکی و مالی را به رئیس جمهور و معاونان و مشاورینش ارائه می دارد.
رئیس جمهور اعضای کابینه اعم از وزیران ،لوی سارنوال ،رئیس د افغانستان بانک ،اعضای ستره محکمه ،رئیس عمومی امنیت
ملی و رئیس هالل احمر را برای گرفتن رای تایید به پارلمان معرفی می کند .در صورتیکه این نامزدان رای اعتماد پارلمان را
نگیرند نمی توانند پست هایشان را اشغال نمایند .در سال  ،2009از میان  24وزیر معرفی شدۀ رئیس جمهور به پارلمان تنها
 7نفر آنها توانستند رای اعتماد بگیرند .شمار دیگر آنهاپس از معرفی آنها به شورای ملی از جدی تا اسد 1390مورد تایید قرار
گرفت ،اما ده وزارتخانه تا حوت 1390با سرپرست وزیرها اداره میگردید.تا زمانیکه نامزد وزیران پس از تحوالت گوناگون از
سوی شورای ملی مورد تایید قرار گرفت..

قوه مقننه
شورای ملی
چنانچه در قانون اساسی  2004آمده است ،شورای ملی عموما به نام پارلمان یاد می شود که متشکل از ولسی جرگه (مجلس
نمایندگان) و مشرانو جرگه (مجلس اعیان) می باشد .شورای ملی جدید افغانستان برای اولین بار در دسامبر  2005به دنبال
انتخابات پارلمانی  2005دایر گردید.
اعضای ولسی جرکه بصورت مستقیم برای یک دوره پنج ساله از حوزه های انتخاباتی والیتی انتخاب می شوند .درحال حاضر
مجلس نمایندگان دارای  249چوکی می باشد در حالیکه قانون اساسی حد اکثر  250نماینده برای پارلمان را پیش بینی کرده است.
چوکی های پارلمان بر اساس میزان نفوس هر والیت توزیع می گردد .در قانون اساسی امده است که بصورت میانگین در هر والیت
دو چوکی ولسی جرگه به زنان اختصاص دارد که در مجموع  68چوکی مربوط زنان می شود .ده چوکی هم برای کوچی ها در نظر
گرفته شده است .البته سهمیه کوچیها در ولسی جرگه بعد از انتخابات  2005بصورت مستمری مورد بحث و مناظره قرار گرفته است.
اعضای مشرانو جرگه  102نماینده می باشد که یک سوم آن توسط رئیس جمهور انتصاب گردیده و دو سوم آن از طریق
انتخابات غیر مستقیم شوراهای والیتی و ولسوالی انتخاب می شوند .قانون اساسی در باره انتصاب و انتخاب اعضای مشرانو
جرگه چنین تصریح می کند:
•از میان اعضای منتخب شوراهای والیتی یکنفر نماینده برای یک دوره چهار ساله به مجلس سنا معرفی می شود.
•ازمیان اعضای منتخب شوراهای ولسوالی هر والیت ،یکنفر نماینده برای دوره سه ساله به مجلس سنا معرفی می شود.
رئیس جمهور یک سوم اعضای مجلس سنا را به شمول دو نماینده از معلولین و دو نماینده از کوچی ها برای یک دوره پنج ساله
معرفی می کند 50 .فیصد نمایندگان معرفی شده رئیس جمهور را باید زنان تشکیل بدهد.
اگرچه قانون اساسی انتخابات شوراهای ولسوالی را پیش بینی نموده است ولی این کار تاکنون عملی نشده است و به جای ان
یک راه حل مقطعی در نظر گرفته شده است :بجای معرفی یک نماینده از شورای والیتی ،فعال دو نفر به مشرانو جرگه معرفی
می شود (یکنفر برای چهار سال و نفر دیگر برای سه سال تا زمانیکه انتخابات شوراهای ولسوالی برگزار نشده باشد) ،و با این
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کار نسبت اعضای منتخب با اعضای منتصب دو به یک می باشد .این راه حل مقطعی از هفت سال پیش به این سو اعمال
گردیده است و انتظار نمی رود که به این زودی ها انتخابات شوراهای ولسوالی برگزار گردد.
اعضای شورای ملی باید شهروند افغانستان باشند و کاندیداها باید سن  25سال را برای ولسی جرگه و  35سال رابرای
مشرانوجرگه در وقت نامزد شدن و یا تعیین شدن ،تکمیل کرده باشند .عضویت در هردو مجلس در عین زمان نا ممکن است.
شورای ملی در هر سال دو نشست عادی دارد و دوره کاری آن  9ماه در سال می باشد .جلسات شورا به روی عموم باز خواهد
بود مگر اینکه رئیس شورا و یا حد اقل ده عضو شورا درخواست سری بودن مجلس را نمایند.
مطابق ماده  90قانون اساسی ،شورای ملی از صالحیت های ذیل برخوردار است:
•تصویب ،تعدیل یا لغو قوانین و فرامین تقنینی؛
•تصویب برنامه های اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و انکشاف تکنولوجی؛
•تصویب بودجه دولت و اجازه اخذ و یا اعطای قرضه؛
•ایجاد ،تعدیل و لغو واحد های اداری؛
•تصدیق معاهدات و میثاق های بین المللی و یا لغو الحاق افغانستان به آنها؛ و
•سایر صالحیت های مندرج در قانون اساسی.
دفتر ریاست جمهوری ،وزارت ها و یا شورای ملی می توانند الیحه های خود را آماده سازند که بعد از تایید شورای ملی و توشیح
رئیس جمهور تبدیل به قانون می گردد .ماده  94قانون اساسی در این زمینه چنین بیان می کند:
•قانون عبارت است از مصوبه هردو مجلس شورای ملی که به توشیح رئیس جمهور رسیده باشد مگر اینکه در این قانون
اساسی طوری دیگر تصریح شده باشد.
•هرگاه رئیس جمهور با مصوبه شورای ملی توافق نداشته باشد ،وی می تواند آنرا با دالیل قانع کننده در عرض  15روز به
ولسی جرگه مسترد نماید.
•با گذشت میعاد معینه ،و تصویب یک مورد خاص توسط ولسی جرگه با دو ثلث آراء برای بار دوم ،مصوبه تایید گردیده و
الزم االجرا می گردد.
اسناد حقوقی معینی مانند مقرره ها ،رهنمود ها و هدایات توسط وزرا صادر می گردد در حالیکه الیحه های پیشنهادی و فرامین
امضاء شده باید در عرض یک ماه از تاریخ ارسال توسط شورای ملی تصویب گردد .ولسی جرگه دارای  18کمیسیون کاری و
مشرانو جرگه دارای  14کمیسیون کاری می باشد.
موافقتنامه بن  2001بیان می کند که قانون اساسی  )1343( 1964ودیگر قوانین جاریه (که با مفاد توافقنامه بن همخوانی
ندارند) در یک چارچوب کاری قانونی موقت عمل نموده تا اینکه قانون اساسی جدید تصویب گردد .قانون اساسی جدید در
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سال  2004نافذ و خیلی از فرامین و قوانین در روشنی احکام آن به اجرا در آمده است .ریاست تقنین وزارت عدلیه مسئول تهیه
پیشنویس قوانین زیادی بوده است که جای قوانین قبلی را بگیرد .ولی با آن هم قوانین متناقض از رژیم های گوناگون هنوز
هم برجای مانده و تالشهای انسجام و یکسان سازی ادامه دارد.
برای معلومات بیشتر در باره قوانین افغانستان به صفه 49مراجعه نمایید.
حمایت از شورای ملی
شماری از همکاران بین المللی بشمول برنامه انکشافی ملل متحد کمکهای تخنیکی را به شورای ملی در قالب پروژه حمایت از
تاسیس قوه مقننه افغانستان ( )SEALارانه می دارندکه در سال  2005آغاز گردید و برای چهار سال دیگر در مارچ  2008تمدید
شد .این پروژه همکاری های ذیل را ارائه نموده است :حمایت قانونی ،تکنولوجی معلوماتی و ارتباطات ،برنامه های پارلمانی
آگاهی عامه و رسیدن به اجتماعات ،مدیریت پروژه ها و آموزشهای تخصصی .در این اواخر ،پروژه سیل در تشویق و انکشاف
احزاب سیاسی و گروههای پارلمانی در داخل پارلمان دخیل بوده است.
یکی دیگر از ابتکارات بزرگ ،پروژه همکاری پارلمانی افغانستان ( )APAP- www.sunyaf.orgمی باشد که توسط
اداره انکشافی ایاالت متحده تمویل می گردد .این پروژه در سال  2004شروع شد تا در تاسیس یک پارلمان مستقل ،نیرومند و
موثر کمک نموده باشد .قرار است این پروژه در جون  2012به پایان برسد ،اما اداره انکشافی ایاالت متحده از جنوری  2012به
این سو روی یک برنامه تعقیبی کار می کند که این همکاریها تا ماه می  2015ادامه داشته باشد .این پروژه همکاری پارلمانی
در راستای انکشاف ظرفیت سازمانی داراالنشای شورای ملی و حمایت از اعضای پارلمان و نقش قانونگذاری ،نمایندگی و
نظارتی آنها کار می کند .این همکاری ها باعث می شود تا شورای ملی با موکلین و حوزه های انتخاباتی خویش تماس برقرار
نموده و نقش ارتباط دهنده را با قوه مجریه دولت جامعه مدنی ،موسسات غیر دولتی و رسانه ها ،برای آنها بازی نماید .این
پروژه منابع چندی را در اختیار جامعه جهانی نیز قرار می دهد بطور مثال نشر خبرنامه منظم که در برگیرنده اخرین انکشافات
فعالیت های پارلمان می باشد.
موسسات و سازمانهای دیگری که در گذشته و حال با شورای ملی همکاری دارند قرار ذیل است :تساوی برای صلح و
دموکراسی ،انستیتیوت ملی دموکراسی ،بنیاد بین المللی برای نظام های انتخاباتی ،بنیاد فریدریک ایبرت حقوق بین المللی،
حقوق و دموکراسی و انستیتیوت جامعه باز و دفتر ملل متحد در امور زنان.
شوراهای والیتی
شوراهای والیتی در  34والیت به تناسب نفوس بین  9الی  29نفر عضو دارد که در یک حوزه انتخاباتی واحد در هر والیت انتخاب
می شوند .کاندیداها باید ساکن والیاتی باشند که از آنجا خود را نامزد کرده اند و نمی توانند همزمان خود را برای ولسی جرگه نیز
کاندید نمایند .قانون انتخابات می گوید که یک چهارم اعضای شوراهای والیتی سهمیه زنان باشد و دو عضو از هر شورای والیتی
به مجلس سنا معرفی می شود ( که با روی کار آمدن شورای ولسوالی تعداد آن به یک نفر کاهش پیدا می کند) .تاکنون دو دور از
انتخابات شوراهای والیتی در سالهای  2005و  2009برگزار گردیده است و در قانون اساسی نیز امده است که انتخابات شوراهای
والیتی هر چهار سال یکبار برگزار می شود .به این ترتیب ،انتخابات بعدی این شوراها در سال  2013صورت خواهد گرفت.
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در قانون شورای والیتی  ،2007صالحیت ها و مسئولیت های این شورا ها گنگ و مبهم می باشد و نقش آنها دقیقا مشخص
نشده است .این درحالیست که این شوراها در قانون پذیرفته شده ولی صالحیت تصمیم گیری به آنها داده نشده است .در حال
حاضر ،این شوراها مستقیما به اداره مستقل ارگانهای محلی گزارش می دهند .تا این دم ،فعالیت های شوراهای والیتی از این
قرار بوده است :انتخاب نمایندگان والیتی از بین اعضای خودشان برای مشرانو جرگه؛ اشتراک در برنامه های انکشافی والیتی
و بهبود اداره امور و ارائه مشورت به ادارات والیتی در بخشهای انکشاف و پالن گذاری .البته نقش این شوراها در والیات بستگی
به نوع رابطه انها با والی والیت دارد .در سال  ،2010قانون جدید برای شوراهای والیتی پیشنویس گردیده که در آن جزئیات
مشخصی در خصوص نقش این شوراها تسجیل شده است.
شورا های ولسوالی
براساس قانون اساسی ،شوراهای ولسوالی با توجه به اندازۀ نفوس هر ولسوالی بین  5تا  15عضو دارد که هر سه سال یکبار
انتخاب می شوند .کاندیداهای این شورا باید ساکن ولسوالی مربوطه شان باشند .در صورتیکه این شورا ها تشکیل شود ،یک
سوم اعضای مشرانو جرگه را تشکیل خواهند داد.
تاکنون انتخابات شوراهای ولسوالی به دالیل ذیل برگزار نشده است :نخست ،حدود مرزی بین ولسوالی ها تاکنون نهایی نشده
است که در نتیجه تخمین نفوس یک ولسوالی و محاسبه تعداد چوکی های آن در شورای ولسوالی در سرتاسر کشور ناممکن
است .این مشکل در کنار چالش دیگری قرار دارد یعنی تا کنون احصائیه عمومی از نفوس افغانستان صورت نگرفته است .دوم
اینکه ،پروسه راجستر رای دهندگان براساس ولسوالی ها انجام نشده است و با در نظرداشت مشکالت حدود ولسوالیها ،تنها بر
پایه والیتی صورت گرفته است .بنابراین برای برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی نیاز است تا یک پروسه جدید راجستر رای
دهندگان به اجرا در آید.
بنا بر حکم قانون اساسی (ماده  )110اگر قرار باشد لویه جرگه (به منظور تعدیل قانون اساسی و یا بحث روی منافع علیای ملی)
دایر شود ،اعضای آن باید متشکل از اعضای شورای ملی و روسای شوراهای والیتی و ولسوالی باشد .البته در چند سال گذشته
در نبود شورای ولسوالی چندین لویه جرگه بعد از تصویب قانون اساسی  ،2004تدویر گردیده است.
در نبود شوراهای منتخب ولسوالی ،شماری از نهاد های فرا قانونی ایجاد گردیده است تا به یک سطحی نمایندگی و بهبود در
حکومتداری محلی را تامین نماید .یکی از این نهاد ها ایجاد صدها شورای اجتماعی ولسوالی می باشد که در چوکات پروگرام
رسیدن به اجتماعات افغانستان مربوطه به اداره مستقل ارگانهای محلی فعالیت می کند و در کنار آن پروگرام انکشافی محلی
افغانستان توسطه وزارت انکشاف دهات شوراهای خدمات ولسوالی را ایجاد کرده است .هردوی این نهادها دارای مسئولیتهای
مشابه بوده ولی به مراجع متفاوت گزارش می دهند و از منابع متفاوت بودجه بدست می آورند ولی دارای تسهیالت محدود
هماهنگ کنندگی می باشند .در نتیجه ،در بعضی از محالت در امر ارائه خدمات تداخل کاری صورت گرفته و موجب تنش و
تشنج گردیده است.
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شوراهای قریه و شهرداری
در قانون اساسی انتخابی بودن شوراهای قریه و شهرداریها و شهردار ها بصورت آزاد ،عمومی ،سری و مستقیم تاکید و تصریح
گردیده است .شوراهای قریه برای دوره سه ساله انتخاب می شوند اما میعاد شوراهای شهرداری و شهردارها معین نشده است.
ساحه کاری و الیحه وظایف شوراهای قریه و شهرداری نیز در قانون اساسی و قانون انتخابات واضح نگردیده است .انتخابات
این نهاد ها در چند سال آینده محتمل نیست .بنابر این ،عدم موفقیت به ایجاد این نهادهای قانونی ،تالشهای فرا قانونی یکبار
دیگر توانسته است که این خالء را پر نماید .بطور ویژه ،شوراهای خدمات محلی توسط وزارت انکشاف دهات در بسا نقاط کشور
کارکرد مؤثری داشته اند.

قوه قضائیه

نهادهای عمده دایمی عدلی و قضایی در افغانستان ستره محکمه ،دفتر لوی سارنوالی و وزارت عدلیه می باشد .در قانون اساسی
افغانستان امده است" :قوه قضائیه یک ارگان مستقل دولت جمهوری اسالمی افغانستان بوده که متشکل از ستره محکمه،
محاکم عالی ،محاکم استیناف و محاکم ابتدائیه است و تشکیالت و صالحیت های آن توسط قانون معین می شود ".د رماه
جون  ،2005قانون جدیدی به منظور تنظیم امور قضایی با محاکم در کابینه تصویب گردید .تا آن زمان ،سیستم قضایی حاکم
برای قضاء و اداره محاکم مربوط به قوانین سالهای  ،1990جریده رسمی شماره  1369( 63شمسی) بوده است .قانون جدید
محاکم را در سه بخش تقسیم می نماید :ستره محکمه ،محکمه استیناف و محاکم ابتدایی .در این قانون محاکم سیار نیز در
صورت ضرورت پیش بینی شده است مشروط براینکه تایید رئیس جمهور را داشته باشد.
ستره محکمه دارای صالحیتهای وسیع تفسیر کننده می باشد :از جمله وظایف آن بازنگری قوانین ،فرامین ،میثاقها و
کنوانسیونهای بین المللی در تطابق با قانون اساسی می باشد .دفتر لوی سارنوالی یک اداره مستقلی است که بعنوان زیر
مجموعه قوه اجرائیه عمل نموده و مسئول تحقیق و تفتیش قانونی می باشد.
حیطه دسترسی به عدالت رسمی در افغانستان متفاوت است .بخشی کالنی از منازعات در افغانستان بویژه در دهات ،بیرون از چوکات
عدالت رسمی حل و فصل می شوند .مکانیسمهای غیر رسمی مانند شوراها ،جرگه ها و جلسه ها غالبا منازعات مدنی و جرمی را با
استفاده از قوانین عرفی اسالمی و قبایلی حل و فصل می نمایند .از همین رو نظام عدلی قضایی افغانستان مرکب از مکانیسمهای
رسمی و غیر رسمی بشمول قوانین مدنی ،اسالمی و عرفی و قبایلی می باشد .در خیلی از موارد دیده شده است که مکانیسمها رسمی
و غیر رسمی با همدیگر مخلوط شده اند .اگرچه عناصر مشترک در حل و فصل قضایایی مانند امالک و زمین بین این مکانیسمهای
وجود دارد ولی ممکن است این مکانیسمها در موارد جرمی و نوعیت و شدت جزای انها تفاوت فاحش داشته باشد.
همانگونه که در موافقتنامه بن آمده بود ،کمیسیون اصالحات عدلی در نوامبر  2002به منظور باز نگری و اصالحات سکتور
از هم گسسته عدلی ایجاد شد .این کمیسیون موظف گردید تا سیستم عدلی و قضایی را به لحاظ ساختار فیزیکی و احیای
تشکیالتی راهنمایی نماید و در ایجاد توازن بین قوانین مدرن و اسالمی با درک مقبولیت ارگانهای قانونی و تصریح نقش ها
و ساختار گزارشدهی بخشهای گوناگون سیستم عدلی همکاری کند .کمیسیون اصالحات عدلی یک اداره موقت بود و اوایل
 2005مسئولیت های آن به نهاد های دایمی عدلی محول گردید .بعنوان بخشی از پروسه استراتیژی انکشاف ملی افغانستان،
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هماهنگی ملی ابتکارات اصالحات سکتور عدلی تحت اداره گروه مشورتی سکتور عدلی قرار گرفت .بر اساس استراتیژی انکشاف
ملی افغانستان ،قرار است کمیته نظارت پروژه ملی برنامه عدلی و واحد حمایوی پروگرام اصالحات سکتور عدلی فعالیت ها و
مسئولیت ایجاد هماهنگی را تسلیم شوند.
قانون اساسی به قضات اجازه می دهد که در عرصه قوانین مدنی یا اسالمی آموزش ببینند و قضات برحال نمی توانند عضویت
احزاب سیاسی را داشته باشند.
ستره محکمه
بر اساس قانون اساسی ،ستره محکمه دارای 9عضو می باشد که برای دوره  10ساله توسط رئیس جمهور معرفی و با تایید
ولسی جرگه تعیین می شوند .رئیس جمهور یکی از اعضای 9نفره را بعنوان رئیس ستره محکمه معرفی می کند .ستره محکمه
مسئولیت عمومی مدیریت کارمندان ،بودجه و تصمیم گیریهای پالیسی ساز سیستم محاکم افغانستان را در سطح ملی ،والیتی
و ولسوالی ها بر عهده دارد.
جلسات ستره محکه بصورت منظم هر  15روز یکبار برگزار می شود و جلسات اضافی نیز بر حسب تقاضا دایر می گردد .حد اقل
نصاب جلسات با حضور  6عضو محکمه تکمیل گردیده و تصامیم بر اساس آرای اکثریت اتخاذ می شود .ستره محکمه به چهار
زیر محکمه یا دیوان تقسیم می شود :دیوان جزای عامه ،دیوان امنیت عامه/ملی ،دیوان حقوق مدنی و عامه ،و دیوان تجارتی
که هریک توسط یکی از قضات ستره محکمه رهبری می شود.
نه تن اعضای جدید استره محکمه بتاریخ  5اگست  2006سوگند یاد کردند .اعضای جدید استره محکمه در مقایسه با اعضای
قدیمی آن میانه رو تر ،تکنوکرات تر و با تحصیالت عالی بیشتر شناخته می شوند.
محاکم استیناف
محاکم استیناف در تمامی والیات فعال می باشند (گرچه در بعضی از والیات تعداد قضات الزم را ندارند) .این محاکم متشکل
از قاضی محکمه ،اعضای عدلی و قضایی دیگر و رؤسای دیوانها می باشند .محاکم استیناف در والیات پر جمعیت دارای پنج
دیوان می باشد :دیوان جزای عمومی (که به تخطی ها از قوانین ترافیکی نیز رسیدگی می کند) ،دیوان امنیت عامه ،دیوان مدنی
و فامیلی ،دیوان حقوق عامه و دیوان تجاری .محاکم استیناف در والیتهای کم جمعیت دارای چهار دیوان می باشد :محکمه
ابتداییه شهری ،دیوان جزای عمومی ،دیوان مدنی ،و دیوان امنیت عامه .تنها محکمه استیناف کابل از محکمه اختصاصی اطفال
برخوردار است در حالیکه در بسیاری از والیات قضات برای رسیدگی به قضایای جرمی اطفال آموزش و مهارت الزم را دیده
اند .محاکم استیناف مسئولیت نظارت از فیصله های محاکم ابتدایی را در والیات مربوطه دارند و می توانند این فیصله ها را
تصحیح ،رد ،اصالح و تایید نمایند و یا اینکه انها را لغو نمایند .این محاکم ،همچنان مسئولیت تصمیم گیری روی منازعات در
فیصله های عدلی را دارا می باشند.
محاکم ابتدائیه
این محاکم ابتدائیه شهری در سطح ولسوالی ها (که معادل محکمه ابتداییه مرکز والیات می باشد) متشکل از پنج دیوان است:
دیوان جزای عامه ،مدنی ،حقوق عامه ،امنیت عامه و دیوان ترافیک .محاکم ابتدائیه خارج از مرکز والیات در ولسوالی ها دارای
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سه دیوان می باشند :دیوان جزای عامه ،امنیت عامه و حقوق مدنی و عامه .بسیاری از ولسوالی ها از وجود محاکم ابتدائیه فعال
بدلیل نگرانی های امنیتی محروم می باشند .در بسیاری از موارد ،قضات جلسات محاکم ابتدائیه را در مراکز والیات برگزار می
کنند.
قضایای جرمی توسط دفتر سارنوالی به محاکم ابتدائیه ارسال می شود ،در حالیکه قضایای حقوق مدنی توسط یک دفتر در
وزارت عدلیه ثبت می گردد .بنا براین زنجیره ای از جلسات محکمه باید برگزار شود تا محکمه ابتدائیه به یک فیصله نهایی
برسد .بصورت تقریبی ،خیلی از قضایای که توسط محاکم ابتدائیه فیصله می گردد دوباره به محاکم استیناف راجع می شوند.
وقتی که قضایای استیناف به ستره محکمه می رسند ،قضات اغلبا قضایا را جهت بررسی دوباره به محاکم ابتدائیه رجعت می
دهند.

سکتور عامه
تشکیالت
سکتور عامه در افغانستان متشکل از حکومت مرکزی ،والیات ،شهرداری ها ،ولسوالی ها و تصدی های دولتی می باشد .ادارات
دولتی بشمول وزارت ها و نهاد ها در حکومت مرکزی از واحدهای بودجوی اساسی منحصر به خود برخوردار می باشند.
در تیوری ،افغانستان یک دولت مرکزی است که تمامی اختیارات در دست حکومت کابل می باشد .قدرت و مسئولیت های
ادارات والیتی و ولسوالی ها توسط حکومت مرکزی تعیین می شود .اگرچه والیت ها و ولسوالی ها هریک واحد های دولت
های محلی باشند ولی در عمل خود مختار نبوده و از صالحیت تصمیم گیری برخوردار نیستند .البته با در نظرداشت توانایی
سیاسی و نظامی بعضی از قدرتمندان ساحوی ،بعضی از والیات دارای اختیارات تصمیم گیری قابل مالحظه یی می باشند.
در قانون اساسی به صراحت اقدامات تمرکز زدایی به این ترتیب بیان شده است" :حکومت با حفظ اصل مرکزیت به منظور
تسریع و بهبود امور اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و سهم گیری هرچه بیشتر مردم در انکشاف حیات ملی ،صالحیتهای الزم را
مطابق به احکام قانون ،به اداره محلی تفویض می نماید( ".ماده  )137این ماده روشن می سازد که یک شورای والیتی منتخب
در هر والیت ایجاد گردد و اینکه شوراهای ولسوالی و قریه نیز انتخاب شوند.
 34والیت کشور ،واحدهای اداری محلی را تشکیل می دهند که امور اجرایی این واحد ها را مقام والی که توسط رئیس جمهور
مقرر می گردد ،به پیش می برد .والیت ها حیثیت نهاد های سیاسی مستقل را نداشته و در امور تشکیالت ،استخدام کارمندان
والیتی و ترکیب نیروی کاری نقش خیلی سمبولیک دارند .در واقع امر ،ساختار تشکیالتی هر والیت بر گرفته از وزارت های
حکومت مرکزی می باشد .بیشترین تصمیم گیریها در باره استخدام کارمندان والیات توسط وزارتهای مربوطه در کابل با مشوره
و هماهنگی اداره امور ،کمیسیون اصالحات اداری و خدمات ملکی و اداره مستقل ارگانهای محلی اتخاذ می شود .بورد مستقل
تعیینات کمیسیون اصالحات اداری و خدمات ملکی مسئول تایید بست های  1و  2بوده و از استخدام رتبه های سوم و پایین
تر از ان نیز نظارت می کند .اداره مستقل ارگانهای محلی منحیث یک اداره یی که از حکومتداری خوب و ثبات بهتر در ادارات
محلی نظارت و حمایت نماید ،مسئولیت دارد تا از والی ها ،ولسوال ها  ،شوراهای والیتی و شهرداریهای والیات نظارت بعمل
آورد( .به استثنای شهرداری کابل)
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هر والیت به ولسوالی ها و شهرداریها تقسیم می گردد .هماهنگی اداری بین ادارات والیتی مانند مرکز است .وزارت ها درمرکز
در خصوص تخصیص بودجه و استخدام کارمندان تصمیم گرفته و مقامات محلی را بصورت سطحی و رسمی در جریان قرار
می دهند .شهرداریها توسط ارگانهای محلی نظارت می شوند که البته در بعضی از والیات نفوذ قدرتمند والی ها نیز دخیل می
باشد .اداره ارگانهای محلی تعداد کارمندان و مقدار بودجه هر شهرداری را مشخص می سازد با وجود اینکه شهرداریها صالحیت
جمع اوری و حفظ مالیات خودشان را نیز دارند .در بعضی از والیات مانند کندهار و هرات ،شهرداری های روستایی نیز ارتباط
گزارشدهی با شهرداریهای والیتی دارند که این امر خالف ساختار تشکیالتی دولت می باشد.
وزارت ها و نهادهای حکومت مرکزی واحد های اولیه بودجوی را بر اساس قانون تشکیل می دهند و ریاست های والیتی
مربوط به وزارت ها ودیگر نهاد های مستقل واحد های ثانویه بودجوی می باشند که تخصیص بودجوی خود را از ادارات مربوطه
شان در مرکز دریافت می کنند .هیچگونه بودجه مشخص والیتی وجود ندارد .ولسوالی ها تخصیص بودجوی مستقل ندارند
و تخصیص انها بستگی به برنامه ریزی ریاستهای والیتی و ادارات مربوطه مرکزی در کابل دارد .هر نوع عایدات جمع آوری
شده توسط والیات و ولسوالی ها شامل عواید ملی می شود و والیتها به ندرت مالیات را جمع می کنند .به این ترتیب ،تعداد
کارمندان و تخصیص بودجوی والیتها و ولسوالی ها بیشتر بر اساس نورم گذشته تعیین می گردد تا اینکه مبتنی بر پالنگذاری
عقالنی باشد .این نوع سیستم ،اختیارات قابل مالحظه یی را به دولت مرکزی کابل در سیاست های مصارف والیتی می دهد
اگرچه والی ها و ولسوال ها از یک سلسله اختیارات بالفعل در حد خود برخوردارند.
در ظاهر امر ،فعالیتهای انکشافی در سطح والیتی از سوی دو نهاد نظارت می شود :کمیته انکشافی والیتی و شورای اداری
والیتی .کمیته های انکشافی متشکل از بازیگران کلیدی انکشافی مانند وزارتهای سکتوری ،پی آر تی ها ،یوناما ،موسسات غیر
دولتی و گاها اعضای شورای والیتی می باشد که تحت ریاست والی جلسات خود را برگزار می کنند .این کمیته موظف است
تا پالن های انکشافی والیتی هماهنگ شده ،اولویت بندی شده و بودجه بندی شده را ایجاد نمایند تا این پالن ها به وزارت
اقتصاد و مالیه جهت تصویب و توحید در بودجه وزارت های سکتوری ارسال گردد .در واقع امر ،این پالنها تاثیر چندانی بر روند
کار وزارت ها در امر بودجه سازی ندارد زیرا آنها بودجه والیتی را براساس معلومات بدست امده از مجرای ریاست های سکتوری
والیتی خودشان و مطابق به تخصیص بودجوی وزارت مالیه می سازند .این پروسه متمرکز مشکالت زیادی را برای هماهنگی
پروژه های انکشافی بین وزارت ها در سطح والیات بوجود آورده است.
ریاست شورای اداری والیتی را والی برعهده داشته و این شورا متشکل از ریاست های سکتوری و نهاد های مربوطه ،سارنوالی
والیتی و مسئول امنیتی والیتی می باشد .شوراهای اداری موظف هستند تا در تطبیق پروژه های انکشافی والیتی نظارت و
مدیریت بعمل آورند .این شورا اصوال باید جلسات منظم داشته باشد ولی در واقع امر چنین نیست و خیلی از تصمیم گیریهای
در کمیته های انکشافی والیتی اتخاذ می شود.
تصدی های دولتی به ریاست های سکتوری و وزارت ها گزارش می دهند .برای مثال ،رئیس معدن زغال سنگ به ریاست
والیتی معادن و وزارت معدن در کابل گزارش می دهد .هیچگونه تصدی والیتی وجود ندارد.
شوراهای غیر رسمی محلی و جرگه ها نیز در والیات از جمله بازیگران مطرح و با نفوذ محسوب می شوند .این شوراهای
محلی از قدیمی ترین اشکال جامعه سیاسی افغانستان می باشند .این شورا ها نشست های غیر منظم داشته و عاری از انسجام
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تشکیالتی و عضویت شناخته شده می باشند .در والیتها ،شورای علما و شورای بزرگان معموال وجود دارند .اگرچه شوراهای
محلی و ولسوالی رقیب نیز حضور دارند که بعضی از آنها از سوی زورمندان محلی حمایت می شوند .از آنجا که شوراهای
ولسوالی تاهنوز انتخاب نشده اند ،خیلی از ولسوال ها از این شوراها در پیشبرد امور ولسوالی شان استفاده می کنند .خیلی از
ولسوالی ها بصورت موثری به قریه جات تقسیم شده اند که از منابع مشترک برخوردار می باشند.
عالوه بر تقسیمات رسمی والیتی و ولسوالی ،افغانستان به لحاظ تاریخی به زون های جغرافیایی نیز تقسیم شده است که در
اوایل این تقسیمات مبتنی بر مالحظات نظامی بوده است .این زون ها یا حوزه ها هیچگونه وثیقه قانونی نداشته و در قانون
اساسی  1964و  ،2004یادی از آن نشده است.اما در طول زمان ،از ین تقسیمات بخاطر تسهیل اداره استفاده گردیده است.
ساختار زونی و یا حوزوی بصورت رسمی وجود ندارد ولی بعضی مکانیسمهای هماهنگ کننده والیتی و سکتوری هنوز هم بر
اساس تقسیمات حوزوی صورت می گیرد.
رئیس جمهور سر قوماندان اعلی قوای مسلح اردوی ملی افغانستان می باشد .اردوی ملی افغانستان تحت رهبری وزرات دفاع
فعالیت می کند و پولیس ملی افغان تحت رهبری وزارت امور داخله کار می کند.
سیستم رتب و معاشات
هر کارمند دولتی در کابل ،والیات و ولسوالی ها دارای یک رتبه می باشد .برای کارمندان دولتی در سطح افغانستان دو معیار
وجود دارد .معیار اول کارمندان دایمی (کارمند) و معیار دومی کارمندان قرار دادی (اجیر) می باشد .کارمند ،مامور دایمی دولت
بوده در حالیکه اجیر فقط در ازای یک قرار داد رسمی استخدام می شود .در عمل ،خیلی از مامورین اجیر سالهای سال در
ادارات دولتی کار نموده و مانند کارمندان رسمی دولت مسلک خویش را دنبال می کنند .میزان معاشات برای هردوی این معیار
هاتقریبا مشابه است.
تفاوتهای اصلی بین کارمند و اجیر قرار ذیل است:
•مامورین اجیر بیشتر به کارمندان اطالق می شود که نیازمند مهارت پایین بوده و کار فیزیکی بیشتری را متقبل می شود
(مانند موتروان ها ،آشپزها ،رنگمال ها و غیره)
•پیشرفت رتبه کاری برای خیلی از مامورین اجیر در یک سطح خاصی قرار دارد (موتروان ها نمی توانند باالتر از رتبه 1
ترفیع نمایند) در حالیکه مامورین اجیر با مهارت های عالی می توانند به سطح باالتر از رتبه نیز ترفیع نمایند.
•مامورین اجیر نمی توانند امتیازات مسلکی فراتر از معاشات شان دریافت نمایند.
پالیسی معاشات برای مامورین ،توسط مرکز در سرتاسر افغانستان تنظیم می شود .سیستم فعلی معاشات بر ترفیع در وظیفه فعلی
تاکید دارد تا اینکه ترفیع را با وظیفه جدید پیشنهاد نماید .بنا براین ،مامورین پایین رتبه در طول سالهای خدمت و ترفیعات منظم
(هرسه سال یکبار) می توانند پست های بلند تری را با معاشات بیشتر از رؤسای شان اشغال کنند .در شغل های گوناگون ،سقف
ترفیعی مشخص شده است که باالتر از آن سقف ترفیع صورت نمی گیرد.
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سیستم اصلی میزان معاشات که توسط قانون احوال و شرایط مامورین دولتی در سال 1970مشخص گردید و بعدا در سال
 1977با فرمان  143تعدیل گردید ،یک میزان معقول و مناسبی برای معاشات پایه می باشد .میزان اصلی معاشات برای مامورین
دولتی امتیازات ماکوالتی است (برای تمام مامورین دولتی بطور یکسان پرداخت می شود) که بیش از  90فیصد میزان معاشات
انها را تشکیل می دهد .از  2004به این سو ،کمیسیون اصالحات اداری و خدمات ملکی در پی تجدید نظر روی ساختار رتب
و معاشات است که در جلب و جذب مامورین شایسته و کاهش فساد در خدمات ملکی موثر خواهد بود .در سال  ،2005قانون
خدمات ملکی جدید تصویب شد و در سال  ،2007یک ساختار هشت رتبه ای با میزان معاشات جدید (حد اقل  100دالر و حد
اکثر  650دالر) ایجاد شد .تطبیق این برنامه اغاز شده و نخست با رتبه بندی مجدد پست های بلند (رتبه  1و  )2در قدم بعدی
رتبه های پایین تر در هر وزارت مورد بررسی قرار می گیرند.
اصالحات در سیستم رتب و معاشات نقش کلیدی را در اصالحات عمومی کمیسیون اصالحات اداری و چارچوب کاری ان
دارد که این امر باعث بازسازی ساختاری اداره عامه افغانستان از طریق استخدام مبتنی براساس اصل شایسته ساالری و عدم
جانبداری حزبی می گردد .از تاریخ  11دسامبر  2011به این سو ،این اصالحات در  65فیصد ادارات دولتی مرکزی و محلی
صورت گرفته است .اصالحات عملی نیز در چندین ریاست دولتی از طریق پروسه اصالحات اولویت بندی شده و تجدید
تشکیالتی ،صورت گرفته است که این امر فعالیتها و تشکیالت ریاست های کلیدی را هماهنگ ساخته و در کاهش هزینه ها
و بهبود موثریت کاری شان کمک می کند.
موثریت اصالحات سیستم رتب و معاشات ممکن است توسط "خدمات ملکی دوم" مختل گردد که این مامورین بیشتر متشکل
از مقامات ،مشاورین و کارمندان تمویل کنندگان می باشند و عموما معاشات بلندی دریافت می کنند.
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ساختار تشکیالتی حکومت مرکزی افغانستان
دﻓﺘﺮ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري
ﻣﻌﺎون دوم
ﺳﺘﺮه ﻣﺤﻜﻤﻪ

ﻣﻌﺎون اول
ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ

ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ

ﻣﺤﺎﻛﻢ اﺳﺘﻴﻨﺎف
ﻣﺤﺎﻛﻢ اﺑﺘﺪاﺋﻲ

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25

وﻟﺴﻲ ﺟﺮﮔﻪ

وزارت ﻫﺎ

زراﻋﺖ وآﺑﻴﺎري
اﻣﻮرﺳﺮﺣﺪات
ﺗﺠﺎرت وﺻﻨﺎﻳﻊ
ﻣﺨﺎﺑﺮات و ﺗﻜﻨﺎﻟﻮژي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ
ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
دﻓﺎع ﻣﻠﻲ
اﻗﺘﺼﺎد
ﻣﻌﺎرف
اﻧﺮژي وآب
ﻣﺎﻟﻴﻪ
اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ
ﺣﺞ واﻗﺎف
ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻋﺎﻟﻲ
اﻃﻼﻋﺎت وﻓﺮﻫﻨﮓ
اﻣﻮرداﺧﻠﻪ
ﻋﺪﻟﻴﻪ
ﺷﻬﺪآوﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ  ،ﻛﺎرواﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻣﻌﺎدن
ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﻪ
ﻓﻮاﻳﺪ ﻋﺎﻣﻪ
ﻋﻮدت ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
اﺣﻴ Ĥواﻧﻜﺸﺎف دﻫﺎت
ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت
اﻧﻜﺸﺎف ﺷﻬﺮي
اﻣﻮرزﻧﺎن
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ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺟﺮﮔﻪ

ادارات و ﻧﻬﺎد ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ

اداره اﺣﺼﺎﻳﻴﻪ ﻣﺮﻛﺰي
رﻳﺎﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻠﻲ اﻟﻤﭙﻴﻚ
اداره ﺟﻴﻮدﻳﺰي وﻛﺎرﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ
رﻳﺎﺳﺖ اداره ﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺳﺘﺮاﺗﻴﮋي ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﻓﺴﺎداداري
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺻﻼﺣﺎت اداري وﺧﺪﻣﺎت ﻣﻠﻜﻲ
اداره ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
رﻳﺎﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ اداره ﻣﺴﺘﻘﻞ ارﮔﺎﻧﻬﺎي ﻣﺤﻞ
اداره ﺳﺘﻨﺪرد ﻣﻠﻲ
رﻳﺎﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ
ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ
رﻳﺎﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ اداره اﻣﻮر و داراﻻﻧﺸﺎي ﺷﻮراي وزﻳﺮان
اداره ﻛﻨﺘﺮول ﺗﻔﺘﺶ
اداره ﻣﺤﺘﺮم ﻟﻮي څﺎرﻧﻮاﻟﻲ
دﻓﺘﺮ وزﻳﺮ دوﻟﺖ در اﻣﻮر ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ
ﺳﺘﺮه ﻣﺤﻜﻤﻪ
دﻓﺘﺮ ﻣﻌﺎوﻧﻴﺖ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺟﺮﮔﻪ
دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن
رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻛﺎدﻣﻲ ﻋﻠﻮم

رﻳﺎﺳﺖ ﻫﺎ و ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
رﻳﺎﺳﺖ ﻣﻠﻲ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺣﻮادث
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺻﻠﺢ
رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻣﻮر ﻛﻮﭼﻴﻬﺎ
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
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وزارت ها و اسامی وزیران؛ جدی 1391
وزارت
احیأ و انکشاف دهات
اطالعات و فرهنگ
اقتصاد و کار
امور خارجه
امور داخله
امور زنان
انرژی و آب
انکشاف شهری
تجارت و صنايع
تحصیالت عالی
ترانسپورت و هوانوردی
حج و اوقاف
دفاع
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
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نام وزیر
ویس احمد برمک
سید مخدوم رهین
عبدالهادی ارغندیوال
زلمی رسول
بسم اهلل محمدی
حسن بانو غضنفر
محمد اسماعیل خان
حسن عبداللهی
انور الحق احدی
عبید اهلل عبید
داود علی نجفی
آصف نیازی
عبدالرحیم وردک
محمد آصف رحیمی
اسداهلل خالد
آمنه افضلی
داکتر ثریا دلیل
حبیب اهلل غالب
نجیب اهلل اوژنگ
محمد عمر زاخیلوال
ضرار احمد مقبل
امیر زی سنگین
وحید اهلل شهرانی
غالم فاروق وردک
جماهیر انوری
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انتخابات در افغانستان
سیستم انتخاباتی

بر اساس قانون اساسی ،در افغانستان همه شهروندانی که سن  18سالگی را تکمیل کرده باشند از حق رای دهی برخوردار می
باشند و می توانند نهاد ها و مقام های ذیل را انتخاب نمایند:
•رئیس جمهور و دو تن معاونش
•نمایندگان ولسی جرگه و مشرانوجرگه
•شوراهای والیتی
•شوراهای ولسوالی
•شوراهای قریه
•شوراهای شهرداری و شهردار ها
تاکنون ،انتخابات فقط برای سه مورد نخست یاد شده در باال صورت گرفته است.
رئیس جمهور ،با آرای اکثریت مطلق انتخاب می گردد؛ اگر هیچیک از کاندیداها بیش از 50فیصد آراء را بدست نیاوردند،
انتخابات به دور دوم کشیده شده و بین دو نامزد دارای باالترین میزان آراء رقابت صورت می گیرد (اگرچه دور دوم انتخابات سال
 2009به دلیل انصراف یکی از کاندیداها لغو گردید) .قرار است دوربعدی انتخابات ریاست جمهوری در سال  2014برگزار گردد.
قانون انتخابات سال  2004بعد از تایید رئیس جمهور بر اساس یک فرمان تقنینی بتاریخ  29اپریل  2005به روند طوالنی
بحث ها پیرامون سیستم انتخاب نمایندگان مردم برای ولسی جرگه ،پایان داد .سیستمی که به این منظور در نظر گرفته شده
است خالف معمول ،همانا سیستم رای واحد غیر قابل انتقال ( )SNTVمی باشد .براساس این سیستم ،هر افغان می تواند فقط
یک رای برای یک کاندید واحد مورد نظر و در محدوده حوزه انتخاباتی خویش به صندوق بییندازد .امتیازات مهمی که این
سیستم دارد عبارتند از :فهم آن برای رای دهندگان آسان بوده و شمارش آن نیزراحت است .این سیستم همچنان در نمایندگی
کاندیداهای مستقل کمک می کند که در کشورهاییکه دارای احزاب سیاسی قابل اطمینان نمی باشند از اهمیت باالیی برخوردار
است.
سیستم  SNTVاز سوی دیگر سیاست شخصیت محورانه را بیشتر تشویق می کند تا اینکه به تقویت نقش احزاب سیاسی و
پایگاههای حوزه های انتخاباتی کمک نماید .زیرا از طریق این سیستم ،همه آراء به افراد منتقل گردیده و یک کاندید حزبی
ممکن است بیشترین رای را از آن خود کند در حالیکه شاید یک حزب کمترین کرسی ها را در پارلمان به نفع حزب احراز نماید.
سیستم نامبرده همچنان بر انکشاف سیاست موثر پارلمانی تاثیر می گذارد زیرا این سیستم کاندیداها را تشویق می کند تا بیشتر
اهداف و آجنداهای قومی ،منطقه ای و نژادی خویش را تعقیب کنند تا اینکه مصالح و مسایل ملی را در ائتالف و همکاری میان
همدیگر در نظر داشته باشند.
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در این باره ،متخصصین انتخابات بحث هایی زیادی روی اینکه کدام نوع سیستم انتخاباتی دیگر برای افغانستان مناسب باشد،
انجام داده اند .بعضی از منتقدین سیستم رای واحد غیر قابل انتقال پیشنهاد می کنند تا سیستم نمایندگی تناسبی فهرست باز
برای افغانستان گزینه بهتر خواهد بود زیرا این سیستم بصورت شفاف آرای ریخته شده به صندوق ها را تبدیل به چوکی ها
پارلمان می کند و در ترغیب و تحکیم احزاب سیاسی ملی و چند قومی موثر واقع می شود .یکی دیگر از پیشنهاداتی که در سال
 2008از سوی بعضی از نمایندگان مردم در ولسی جرگه مطرح شده بود عبارت از سیستم ترکیبی  SNTVو فهرست احزاب
بود که در این سیستم نقش احزاب سیاسی بصورت رسمی برجسته و تایید گردیده بود .این پیشنهاد در اولین جلسه عمومی رد
گردید ولی می شود دوباره آن را مطرح کرد.
طبق قانون اساسی ،قانون انتخابات را در سالی که انتخابات برگزار می گردد ،نمی توان تعدیل نمود .در سالهای  2008و 2009
روی سیستم  SNTVدر پارلمان بحث صورت گرفت و روی گزینه های دیگر نیز غور شد ولی در کل ،تصمیم برآن شد که
سیستم فعلی در انتخابات  2009و  2010مورد استفاده قرار بگیرد.

تقسیم اوقات انتخابات

قانون اساسی تقسیم اوقات انتخابات را قرار ذیل معین می سازد:

مطابق به این تقسیم اوقات ،انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای والیتی در سال  2009و انتخابات پارلمانی در سال 2010
برگزار خواهد شد .انتخابات ولسی جرگه  2010از ماه می به ماه سپتامبر  2010به تعویق افتاد .در آینده نیز با در نظرداشت
محدودیت و در مضیقه بودن کمیسیون انتخابات ،هزینه و دشواریهای بلند برگزاری انتخابات ،عدم امنیت در بعضی از جاها،
مشروعیت نا تکمیل بعضی از نهادهای انتخاباتی و هرج و مرج سیاسی که در نتیجه انتخابات  2009و  2010بوجود آمده است،
تجدید نظر در تقسیم اوقات انتخابات امکان دارد.
انتخابات ریاست جمهوری  2014درست زمانی برگزار خواهد شد که افغانستان مسئولیت های امنیتی کشور را بطور کامل
برعهده گرفته باشد .این انتخابات که یقینا چالشهای جدی را برای نهاد های انتخاباتی ایجاد خواهد کرد ،به احتمال قوی به
حیث شاخص موفقیت افغانستان در امر انتقال از وضعیت وابستگی بالقوه به وابستگی حد اقل به همکاری جامعه جهانی عمل
خواهد نمود.

تخصیص چوکی ها

قانون اساسی بیان می کند که چوکی های ولسی جرگه بر اساس نفوس در بین والیات تقسیم گردد (سهم زنان را بصورت
اوسط  2چوکی در هر والیت در نظر گرفته است) .این حکم قانون مشکالتی را ببار آورده است زیرا حدود بعضی از والیت ها و
ولسوالیها مورد منازعه بوده و تاکنون هیچ معلومات رسمی احصائیه نفوس در دست نیست .آخرین سرشماری نفوس در افغانستان
در سال  1979صورت گرفته بود و آن هم هرگز به انجام نرسید .پس ازتعویق های فراوان ،تالش برای سرشماری تازه در جریان
است .در ارتباط به این هدف ،یک سروی فهرست گیری خانواری در سالهای  2004و  2005برگزار گردید .اینک ،تخصیص
چوکی های ولسی جرگه بر اساس همین معلومات تازه بدست آمده و میزان رشد نفوس طبق احصائیه سال 1979می باشد.
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بازیگران کلیدی انتخابات در افغانستان

کمیسیون مستقل انتخابات ()IEC
www.iec.org.af

کمیسون مستقل انتخابات عالی ترین مقام مسئول برای آمادگی ،سازماندهی ،برگزاری و نظارت از روند انتخابات در افغانستان
می باشد .عضویت ،تشکیالت ،مسئولیتها و کارکردهای این کمیسیون توسط قانون اساسی و قانون انتخابات معین می گردد.
کمیسیون انتخابات از دیگر بخشهای دولت و نهاد های اداری افغانستان مستقل می باشد.
هیأت رهبری کمیسیون انتخابات متشکل از رئیس ،معاون رئیس و پنج عضو (کمیشنر) می باشند؛ که توسط رئیس جمهور تعیین
می شوند .بازوی اجرایی کمیسیون را داراالنشای آن تشکیل می دهد که توسط افسر ارشد انتخاباتی و دو تن معاونانش رهبری
می گردد .افسر ارشد انتخاباتی مسئول درجه یک شمارش آراء و مدیریت روزمره فعالیتهای کمیسیون می باشد.
رئیس جمهور کرزی بعد از انتخابش در اکتوبر  ،2004اعضای کمیسیون انتخابات را برای یک دوره سه ساله تعیین کرد.
کمیسیون انتخابات برای یک سال اول در کنار و با همکاری نهاد قبل تر از خود یعنی دفتر مشترک مدیریت انتخاباتی
( ،)JEMBکه ماموریتش با برگزاری انتخابات پارلمانی در سپتامبر  2005به پایان رسید ،کار نمود .این دفتر در جوالی 2003
ایجاد گردید و اعضایش افغانها و خارجیان بودند .این دفتر مسئولیت عمومی امادگی ،سازماندهی ،برگزاری و نظارت از انتخابات
ریاست جمهوری  2004و انتخابات پارلمانی 2 005را بر عهده داشت .بعد از این انتخابات ،این دفتر لغو و تمامی مسئولیت های
آن به کمیسیون انتخابات واگذار گردید.
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای والیتی در اگست  ،2009اولین انتخاباتی بود که مستقیما توسط کمیسیون
انتخابات سازماندهی و با همکاری تخنیکی جامعه جهانی عملی گردید .قبل از انتخابات ،پروسه ثبت و راجستر رای دهندگان
از نوامبر  2008الی جون  2009به اجرا گذاشته شد .با در نظر داشت این پروسه ها ،کمیسیون انتخابات از لحاظ اداره وسعت
پیدا کرد .دفاتر والیتی آن در بیشترین والیت ها باز شد ،یک مرکز منابع عمومی ایجاد گردید ،وکمیسیون ظرفیت بیشتری
برای ساختن و پرداختن طرز العمل ها ،طرح و ارایه آموزش و راه اندازی مرکز شکایات حقوقی انترنتی ،کسب نمود .کمیسیون
در جریان انتخابات ،کمپاین ملی جامع رسیدن به مردم را طرح و راه اندازی کرد ،مرکز شمارش ملی را تاسیس و یک مرکز
عملیاتی را مدیریت نمود و در تعیین و میزبانی کمیسیون رسانه های انتخابات اهتمام ورزید .البته با وجود تغییر و تبدیل
کارمندان کمیسون به دنبال مناقشات انتخابات  ،2009همین ساز وکار ها بعدا در انتخابات پارلمانی  2010نیز بکار گرفته شد.
کمیسیون انتخابات در سال  ،2011یک پالن استراتیژیک انتخاباتی را برای  2011تا  2015با همکاری پروژه انتخاباتی ظرفیت
سازی ( )ELECTبرنامه انکشافی ملل متحد ،تدوین نمود .اهداف عمده تذکر یافته در این پالن عبارتند از:
•اعتماد سازی بین طرفهای انتخابات و جلب حمایت برای کمیسیون انتخابات و پروسه انتخاباتی؛
•کاهش هزینه انتخاباتی از طریق ظرفیت سازی مسلکی ،ساختن زیر ساختها و مدیریت بهتر منابع؛
•تاسیس کمیسیون انتخابات بحیث یک مرکز عالی؛ و
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•برگزاری انتخابات بر اساس قانون
در ماه می  ،2009واحد جنسیت در درون کمیسیون با همکاری موسسه  , IFESو برنامه انکشافی ملل متحد ایجاد گردید .این
واحد به منظورافزایش مشارکت سیاسی از طریق تغییرات دراز مدت در کمیسیون انتخابات بوجود آمد .بخش اعظم فعالیتهای
این واحد بر ظرفیت سازی جنسیت در کمیسیون متمرکز شده است تا کارمندان زن فرصت رشد و مشارکت را داشته باشند.
البته این بخش در عرصه هماهنگی دست اندرکاران بخش جنسیت از جامعه جهانی در پیشواز از انتخابات  2009و  2010و
دادخواهی پالیسی ها نقش مهمی بازی کرده است .این واحد تاکنون در ساختار تشکیالتی کمیسیون مدغم نشده است و کامال
وابسته به کمک دونر ها می باشد و کارمندانش مستقیما توسط برنامه انکشافی ملل متحد و موسسه  IFESاستخدام می شوند.
کمیسیون شکایات انتخاباتی ()ECC
www.ecc.org.af
کمیسیون شکایات انتخاباتی یک نهاد مستقلی است که برای دریافت و شنیدن شکایات مربوط به پروسه انتخابات بشمول
مسایل مربوط به فهرست کاندیداها و شکایات مبارزات انتخابی و مراکز انتخاباتی ،این کمیسیون بر اساس ماده  52قانون
انتخابات  2005بوجود امده است .کمیسیون شکایات یک نهاد مستقل و مجزا از کمیسیون انتخابات می باشد.
در انتخابات ریاست جمهوری  ،2009کمیسیون شکایات متشکل از دو کمیشنر داخلی و سه کمیشنر خارجی بود .یکی از
کمیشنران توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر و دیگری توسط ستره محکمه تعیین گردیده بودند .سه تن از کمیشنران
خارجی را نماینده خاص سر منشی ملل متحد در افغانستان معرفی کرده بود .این در حالیست که قانون انتخابات بصورت
منازعه بر انگیزی در اوایل سال  2010توسط فرمان رئیس جمهور تعدیل گردید و مبتنی بر آن تمامی کمیشنرهای این
کمیسیون توسط رئیس جمهورتعیین می شوند.
اگر یک شخص و یا یک سازمان ادعا کند ازقانون انتخابات تخطی صورت گرفته باشد ،حق دارد که شکایت خودرا به دفتر
کمیسیون شکایات در مرکز و یا دفاتر والیتی آن درج نماید .این شرایط شامل حال رای دهندگان و نمایندگان کاندیدا ها می
شود .کمیسیون شکایات بعنوان یک نهاد مستقل ،جزئیات این شکایات را با هیچیک از افراد و سازمانها شریک نمی سازد.
در ماه می  ،2005کمیسیون شکایات توانست به تعداد  7000مورد شکایات را در پیوند به انتخابات ریاست جمهوری  2004گرد
آوری نماید .در انتخابات 2009و  ،2010کمیسیون شکایات نقش مهمی را در تحقیق و پیگیری تقلب انتخاباتی بعد از انتخابات
بازی نمود و در هردو مورد تقریبا یک چهارم از آرای استعمال شده را باطل اعالن نمود.
پروژه تقویت ظرفیت قانونی و انتخاباتی برای آینده
www.afghanelections.org
پروژه تقویت ظرفیت قانونی و انتخاباتی برای آینده در سال  2006براساس سفارشهای بعمل آمده از انتخابات  2004و
 2005ایجاد گردید .ساختار کنونی این پروژه نتیجه قطعنامه  20( 1806فبروری  )2008ملل متحد است که تعهد می کند تا
همکاریهای انتخاباتی را با هماهنگی یوناما و نماینده خاص سر منشی ملل متحد در افغانستان انجام دهد.
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دفتر یوناما دارای نقش نظارتی بوده در حالیکه پروژه ظرفیت سازی برای آینده توسط برنامه انکشافی ملل متحد مدیریت می
شود .تمرکز اصلی این پروژه از زمان روی کار آمدن آن ظرفیت سازی کمیسیون مستقل انتخابات بوده است .این پروژه در
سال  2007یکی از اهداف اصلی اش را با تکمیل شدن برنامه ملی فهرست رای دهندگان بصورت آزمایشی بدست آورد و این
فهرست با برنامه ثبت ملکی که در والیت های کابل ،بامیان و ننگرهار صورت گرفته بود ترکیب گردید .متعاقبا پروژه مذکور
همکاریهای تخنیکی را درامر به روز ساختن فهرست رای دهندگان در دسترس کمیسیون انتخابات قرار داد که این پروژه در
اکتوبر  2008آغاز و در جون  2009به پایان رسید.
پروژه ظرفیت سازی برای آینده در سالهای  2009و  2010عمدتا در امر همکاری در انتخابات ریاست جمهوری ،شوراهای والیتی
و پارلمانی تمرکز داشت .این همکاری ها در اشکال گوناگون از قبیل تقویت ظرفیت کمیسیون انتخابات ،عرضه خدمات تخنیکی
و تخصصی به نهادهای اصلی انتخاباتی و حمایت ازفعالیتهای طرفهای بیشتر انتخاباتی بشمول جامعه مدنی ،رسانه ها و ناظران
داخلی و خارجی ،صورت گرفت.
یکی از بخشهای مهم ماموریت پروژه تقویت ظرفیت سازی برای آینده عرضه خدمات هماهنگی برای تمویل کنندگان و سازمان
هایی که انتخابات را حمایت می کنند .ماموریت این پروژه درختم ماه مارچ  2012به پایان می رسد و شیوه همکاری جامعه جهانی
درعرصه انتخابات ممکن است بعد از سپری شدن دوره انتخاباتی  2009و  2010تجدید نظر شود .هر چند ،احتمال دارد این حمایت
ها از طریق همین پروژه و یا مکانیسمهای دیگری تداوم یابد .از جنوری  2012به این سو ،برنامه انکشافی ملل متحد در صدد تدوین
نسخه دوم پروژه تقویت ظرفیت برای آینده می باشد تا این پروژه را با پالن استراتیژیک کمیسیون انتخابات برای  2011تا 2015
ادغام نماید .قرار است که دور دوم این پروژه از  2012تا  2013ادامه داشته باشد و تمرکزش بیشتر روی فهرست رای دهندگان و
ظرفیت سازی کمیسیون انتخابات استوار باشد تا کمیسیون در دوره بعد از  2014نیز از پایداری الزم برخوردار باشد.
بنیاد آزاد و عادالنه انتخابات ()FEFA
www.fefa.org.af
بنیاد آزاد و عادالنه انتخابات یک سازمان چتری مستقل است که توسط گروههای جامعه مدنی برای اهداف ذیل در مارچ 2004
بوجود آمد:
•نظارت از انتخابات جهت اطمینان یابی از برگزاری آزاد و عادالنه آن؛
•تقویت دموکراسی در کشور؛
•تقویت مشارکت عمومی در امور انتخاباتی؛
•کمک به تحکیم اعتماد عمومی به دموکراسی و انتخابات
این بنیاد تنها نهاد داخلی نظارتی انتخابات است و اولین تجربه آن نظارت از روند انتخابات  9اکتوبر  2004میباشد که بیش از
 100ولسوالی را در افغانستان و پاکستان مورد نظارت قرار داد .دومین تجربه آن نظارت از انتخابات پارلمانی  2005و شوراهای
والیتی بود که در کل  217ولسوالی را ( 65فیصد کل مراکز رای دهی) تحت نظارت قرار داد.
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فیفا قبل از اینکه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای والیتی  2009برگزار گردد از پروسه ثبت رای دهندگان نیز نظارت نموده
و مشکالت موجود در آن را گزارش داده است .در روز انتخابات ،بنیاد فیفا نظارت سرتاسری را انجام داد .در انتخابات پارلمانی
 ،2010بنیاد فیفا فعال بوده و مسایل گوناگون مرتبط به مشکالت انتخاباتی را برجسته ساخته و از خشونت ها و فساد صورت
گرفته در انتخابات در صفحه انترنتی خود گزارش داد.
بنیاد فیفا یکی از معدود سازمانهای انتخاباتی بود که در دوران عبوری بین دو دوره انتخابات  2005/2004و 2010/2009
نشریات بی شماری در عناوین گوناگون به شمول بررسی کاندیداها و شفافیت در منابع سیاسی به چاپ رسانده است.

بررسی و شکایات

در قانون اساسی افغانستان آمده است که اعضای شورای ملی نباید از سوی محاکم متهم به ارتکاب جرم علیه بشریت ،جنایت و
یا اینکه محکوم به محرومیت از حقوق مدنی خویش شده باشند .و نیز اینکه در آینده نزدیک به اتهام ارتکاب جرم علیه بشریت
تحت پیگرد قضایی قرار نگیرند که این مورد اخر در حال حاضر الزم االجرا نیست.
قانون انتخابات نیز تصریح می دارد که کاندیداهای ولسی جرگه ،شوراهای والیتی و ولسوالی اعمال ذیل را انجام ندهند:
•اهدافی را که مخالف با دین مقدس اسالم و در مغایرت با نفس قانون اساسی افغانستان می باشد دنبال نکنند؛
•از بکارگیری زور و تهدید و تبلیغات بر اساس زورگویی اباء ورزند؛
•تنشها و تبعیض های قومی ،زبانی ،منطقه ای و مذهبی را دامن نزنند؛
•نیروی نظامی غیر رسمی نداشته باشند.
•منابع مالی از بیرون دریافت نکنند؛
•منابع مالی از مدرک غیر قانونی داخلی دریافت نکنند.

کاندیداها در زمان ثبت نام یک طرزالعمل را امضاء می کنند که با امضای آن سوگند می خورند که به هیچ نوع جرم و جنایتی
که باعث رد صالحیت شدن آنها باشد ،متهم و مرتکب نمی باشند .در صورتیکه آنها مرتکب کدام جرمی شناخته شدند ،از طرز
العمل تخطی نموده و نامزدی خویش را از دست می دهند.
کمیسیون شکایات انتخاباتی وظیفه دارد که تمامی شکایات و تخطی های انتخاباتی را در خصوص چالشهای صالحیت
کاندیداها مورد بررسی و رسیدگی قرار بدهد .در صورت وجود تخطی ها ،این کمیسیون می تواند با وضع جریمه ،اخطاریه و یا
راجع ساختن آنها به سارنوالی اقدام نماید .اگر این کمیسیون تثبیت نماید که تخطی صورت گرفته است ،می تواند بر بازشماری
آراء و یا برگزاری مجدد رای گیری حکم نماید.
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احزاب سیاسی

این باور وجود دارد که در یک نظام دموکراتیک حضور احزاب سیاسی الزم است تا بتوانند نمایندگی درست از نگرانی ها و
خواستهای مردم در امر پالیسی سازی و حکومتداری انجام دهند .اما خیلی از افغانها در قبال احزاب سیاسی حساس هستند و
غالبا انها را مرتبط با احزاب کمونیستی که زمینه تجاوز شوروی را فراهم کردند و یا احزاب مجاهدین که باعث جنگ داخلی دهه
 1990در کشور گردید قلمداد می کنند .بنابراین ،افغانها در عموم به احزاب سیاسی باور کامل ندارند بلکه این احزاب را دنبال
کننده منافع خاص رهبران ،گروه قومی ،خاندان و یا قبیله خاص خودشان می بینند .همین وضعیت یکی از دالیل معقول گزینه
سیستم انتخاباتی موجود و حمایت از کاندیداتوری نامزدان مستقل بوده است.
افغانها احزاب سیاسی را با گروههای شبه نظامی نیز دخیل می دانندکه از دیر وقت ها در معافیت به سر برده اند .اگرچه اکثر
احزاب در یک زمانی با شاخه های نظامی خویش مرتبط بودند ولی امروزه بعضی از احزاب دارای ریشه های مردمی و اهداف
دموکراتیک می باشند .قانون اساسی و قانون احزاب سیاسی احزاب را از داشتن شاخه های نظامی باز می دارد .در سال 2003
ریاست ثبت و راجستر احزاب سیاسی در چوکات وزارت عدلیه ایجاد گردید تا احزابی را که معیارهای الزم را داشته باشند به
ثبت برسانند.
در انتخابات  ،2005کاندیداها به لحاظ تخنیکی اجازه ذکر احزاب سیاسی شان را در برگه های رای دهی نداشتند .اگرچه کار
اوراق رای دهی را اسان تر می ساخت ولی از طرف دیگر برای رای دهندگان مشخص نبود که به کدام شخص مرتبط با حزب
مورد نظر شان رای بدهند .قبل از انتخابات  ،2009کمیسیون انتخابات مقرره یی را نشر نمود که بر اساس آن کاندیداهای
راجستر شده می توانند وابستگی حزبی شان را ذکر نمایند که این مقرره در انتخابات پارلمانی  2010نیز بر قرار ماند .در اواخر
 2009قانون تعدیل شده احزاب سیاسی بر ثبت و راجستر دوباره احزاب سیاسی فرمان داد که در انتخابات پارلمانی  ،2010تنها
 5حزب توانسته بود بصورت رسمی راجستر گردد و متباقی احزاب از فهرست باز ماندند .مطابق به جنوری  ،2012به تعدا 41
حزب سیاسی بصورت رسمی راجستر گردیده است .فهرست این احزاب در این سایت انترنتی وزارت عدلیه قابل دسترس است:
http://moj.gov.af/fa/page/1700

.انتخابات 2009
مقدمه
انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای والیتی بتاریخ  20اگست  2009با اشتراک  31.4فیصد (بعد از جدا نمودن آرای باطل و
تقلبی) پایین تراز مجموع  70فیصد اشتراک کنندگان انتخابات  ،2004برگزار گردید .تقلب و نا امنی ،این انتخابات را مورد منازعه
قرار داد و کمیسیون شکایات انتخاباتی وادار شد تا بخش کالنی از آراء را غیر قانونی اعالم نموده و به این ترتیبت سطح آراء
حامد کرزی به زیر  50فیصد سقوط کرد و این امر موجب کشانیده شدن انتخابات به دور دوم گردید .اگرچه با منصرف شدن
داکتر عبد اهلل عبداهلل ،دور دوم برگزار نشد و کمیسیون مستقل انتخابات اقای کرزی را برنده اعالم کرد .وی بتاریخ  19نوامبر
 2009برای دومین بار بحیث رئیس جمهور سوگند یاد کرد.
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نتایج ابتدایی انتخابات شوراهای والیتی بتاریخ  27سپتامبر اعالن گردید که در خیلی از موارد متنازع بود و این نتایج در بعضی
از والیات تا  9دسامبر نیز اعالن نگردیده بود .با وجود اینکه انتخابات شوراهای والیتی نسبت به ریاست جمهوری از توجه
کمتر بین المللی برخوردار بود ولی میزان و شدت رقابت در انتخابات شوراهای والیتی در خیلی از حوزه ها به دلیل رسیدگی
به مسایل محلی ،باال بود.
نامزدی کاندیداها
پروسه نامزدی کاندیدا های ریاست جمهوری و شوراهای والیتی از تاریخ  25اپریل الی  8می  2009ادامه پیدا کرد .بعد از
بررسی کمیسیون انتخابات ،سه تن از نامزدان رد صالحیت شدند و شمار نهایی نامزدها به شمول دو زن به  41نفر می رسید.
این تعداد نسبت به انتخابات  2004افزایش چشمگیری را نشان می داد که در آن فقط  18نامزد بشمول یک زن ،باهم رقابت
می کردند .برای احراز  420چوکی شوراهای والیتی ،بطور مجموعی  3196نفر که  328تن آن را زنان تشکیل می داد خود را
نامزد کرده بودند که د رمقایسه با انتخابات  2005یک افزایش ناچیزی را نشان می داد.
کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی چهار هفته ( 9می الی  12جون) وقت داشتند تا دوسیه  3368نامزد انتخابات
ریاست جمهوری و شوراهای والیتی را بررسی نموده و به شکایات صورت گرفته پاسخ بدهند .اسناد و اوراق کاندیداهایی که با
گروههای مسلح رابطه داشتند و یا مقام رسمی دولتی داشتند که از پست خود استعفاء نداده بودند و یا نامزدانی که امضاء های
جعلی در درخواست نامه شان جمع اوری کرده بودند ،مورد بازبینی و بررسی دقیق قرار گرفت .کمیسیون شکایات بتاریخ  26می،
فهرستی از کاندیداهای والیتی را با ذکر چالشها ،تصحیح و مطالبات مربوطه به نشر رساند .این کمیسیون بین روزها  26می
الی  8جون ،جلسات استماعیه را دایر نمود و به یک نتیجه گیری نهایی در مورد صالحیت نامزدان دست یافت تا اینکه بتاریخ
 12جون ،فهرست نهایی کاندیداها بصورت عمومی نشر گردید.
اوراق رای دهی بدلیل تعدد کاندیدا ها برای انتخابات شورای والیتی در سال  2005شبیه یک صفحه کالن اخبار بود که در روز
رای دهی شناسایی دقیق کاندیداها توسط رای دهندگان را با چالش روبرو کرده بود .کمیسیون انتخابات برای اینکه در این انتخابات
شناسایی کاندیدا ها را اسان تر ساخته باشد ،بار دگر عکس کاندیدا ها را با نشان های انتخاباتی شان در روی اوراق رای دهی چاپ
نمود .اوراق رای دهی در والیت کابل با  524کاندیدا ،شناسایی افراد مورد نظر برای را دهی را بشدت مشکل ساخته بود.
آموزش مدنی
د رکشوری که زیرساخت های مواصالتی آن بشدت محدود و سطح سواد و تعلیم رسمی پایین است ،درک و شناخت درست از
نهاد های جدید دموکراتیک ،پروسه انتخابات ،و حقوق انتخاباتی یک امر پیچیده و چالش زا می باشد.
اگرچه تالشهایی صورت گرفت تا پیش از انتخابات  2004و  2005نهادها و موسساتی مانند  IFESو مجتمع جامعه مدنی
افغانستان در تقویت اموزشهای مدنی کار نمایند ولی در بین این دو انتخابات کار خاصی صورت نگرفت .البته دفتر یوناما به
کمک پروژه برنامه انکشافی ملل متحد بعضی از برنامه های آموزش مدنی را در همکاری با کمیسیون انتخابات پیش از انتخابات
 2009روی دست گرفته بود ولی این نوع فعالیت ها تا پیش از اکتوبر  2008به چشم نمی خورد .این امر ،نتیجه پالن گذاری
دیر هنگام انتخابات بوده که به نوبه خود ،متاثر از نهایی شدن دیر هنگام تعهدات مالی تمویل کنندگان می باشد.
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ثبت نام رای دهندگان
در جریان آمادگی برای انتخابات ریاست جمهوری  ،2004کمپاین وسیعی برای ثبت نام رای دهندگان براه افتاد که طی این
مدت به تعداد مجموعی  10567834کارت رای دهی از تاریخ  1دسامبر  2003تا  20اگست  ،2004توزیع گردید.
دور دوم ثبت نام رای دهندگان در جریان آمادگی برای انتخابات  2009صورت گرفت زیرا تا آن زمان ،شمار زیادی از افغانها
سن  18سالگی را تکمیل کرده و تعداد زیادی هم از ایران و پاکستان عودت نموده بودند و یا اینکه شمار دیگری از یک والیت
به والیت دیگر نقل مکان نموده ویا کارتهای قبلی شان را گم کرده بودند .این پروسه از اکتوبر  2008آغاز و در چهار مرحله
اجرایی تا فبروری  ،2009انجام شد .اجرا شدن هریک از مراحل به اوضاع امنیتی والیات بستگی داشت .بنا بر گزارش بنیاد ازاد
و عادالنه انتخابات ،مشکالتی از قبیل ثبت نام دو دفعه ای ،تقلب و ثبت نام زیر سن قانونی نیز در این پروسه صورت گرفته
بود .از طرف دیگر ،آمار ابتدایی رای دهندگان از سوی کمیسیون انتخابات نیز زیر سوال قرار داشت که یکی از این نمونه ها،
ثبت نام بیش از حد انتظار زنان در والیات محافظه کار کشور به شمار می رفت.
بر اساس اعالن کمیسیون انتخابات ،به تعداد  4365292نقر بین سالهای  2008و  2009بر شمار قبلی فهرست رای دهندگان
در انتخابات سالهای  2004و  ،2005افزود گردیده بود.
مراکز رای دهی و کارمندان انتخاباتی
پیش از انتخابات  ،2009گمان بر این بود که اوضاع بد امنیتی باعث جلوگیری استقرار مراکز رای دهی در شماری از مناطق
مخصوصا در جنوب و شرق کشور خواهد گردید و شمار قابل توجهی از مردم را از اشتراک در انتخابات باز خواهد داشت .با در
نظرداشت این چالش ،کمیسیون انتخابات گزارش داد که توانسته است  28000مرکز رای دهی را در  6800حوزه انتخاباتی
در سطح کشور ایجاد (در مقایسه با انتخابات  2004که مجموعا  30000مرکز رای دهی در  5000حوزه انتخاباتی ایجاد شده
بود) ،و به تعداد  160000کارمند انتخاباتی را نیز استخدام نماید .شماری از مراکز رای دهی در بعضی مناطق بدلیل خرابی وضع
امنیتی بسته شد .عالوه بر آن ،در اثر هراس از تقلب برنامه ریزی شده ،به تعداد  440مرکز دیگر از سوی مقامات انتخاباتی
افغان اجازه بازشدن را نیافت.
مشکالت لوجستیکی دیگری که توسط رای دهندگان در روز رای گیری گزارش گردید شامل ارعاب (در بعضی موارد حمله
مسلحانه) توسط گروههای شورشی ،کمبود اوراق رای دهی ،ناکارامدی ماشین های سوراخ کن و بی کیفیت بودن رنگ انگشتان
می شد.
در انتخابات  ،2009برای اولین بار اوراق رای دهی در مراکز رای دهی (بجای مراکز والیتی) شمارش گردیده و نتایج ابتدایی
در بیرون از این مراکز نصب می گردید.
نظارت و مشاهدات انتخابات
شمار ناظرین و مشاهدین بین المللی انتخابات  ،2009به دلیل اوضاع بد امنیتی نسبت به انتخابات  2004پایین تر بود .بزرگترین
هیأت نظارت از انتخابات را اتحادیه اروپا فرستاده بود که مرکب از  67متخصص و تحلیلگر انتخاباتی و  50تن ناظرین کوتاه
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مدت از مراکز رای دهی در سراسر کشور بود .این درحالیست که د رانتخابات  ،2004سازمان همکاری و امنیت اروپا 42 ،ناظر
را به ساحات انتخاباتی گسیل نموده بود و در انتخابات  ،2009این سازمان به تعداد  20متخصص در قالب یک تیم حمایوی
انتخابات که در کابل مستقر بودند ،فرستاد تا دولت افغانستان و همکاران بین المللی را در تهیه یک گزارش بعد از انتخابات
که حاوی سفارشهای الزم باشد ،حمایت نماید .از سوی دیگر ،شبکه آسیایی برای انتخابات آزاد نیز به کمک بنیاد آسیا ،هیأتی
متشکل از 20نفر ناظرکوتاه مدت و  30نفر ناظر درازمدت را که مرکب از یک تیم پنج نفر متخصصین نیز بود ،به افغانستان
اعزام نموده بود .عالوه برآن ،شمار محدودی از ناظران از سوی نمایندگی های دیپلوماتیک و سازمانهای بین المللی دیگر نیز
به مراکز انتخاباتی اعزام شده بودند.
درکنار اینکه شمار ناظرین خارجی محدود بود ،مشکل دیگر عدم گشت و گذار آنها به نقاط مختلف کشور بود .خیلی
از انها نمی توانستند خارج از محدوده کابل به مراکز والیات رفت و آمد داشته باشند .برخالف آن ،بنیاد آزاد و عادالنه
انتخابات افغانستان ،که یک نهاد نظارتی افغانی است ،توانست که یک نظارت جامعی را از روند انتخابات و نیز از روند
ثبت نام رای دهندگان پیش از انتخابات انجام دهد .این بنیاد ،من حیث یکی از سازمانهای معدود معطوف بر انتخابات،
توانسته است که در دوران موقتی بین انتخابات  2004و  2005فعالیت داشته و نمایندگان و ناظرانی را در همه والیات
گسیل دارد.
امنیت
با وجود تدابیر اتخاذ شده ،معضل امنیت ،انتخابات  2009را تحت شعاع قرارداد .برای امنیت این انتخابات به تعداد 26000
نیروی امنیتی توظیف شده بود ولی با وجود آن ،گروه بین المللی بحران در گزارش اکتوبر  2009خود چنین نوشت:
"افغانستان قبل از برگزاری انتخابات اگست ،شاهد بیشترین خشونت ها از حمله نظامی امریکا در سال  2001به این سو
بوده است" و حد اقل چهار تن از کاندیداهای شورای والیتی جانهای خویش را از دست دادند .بطور مجموعی 300 ،حادثه
امنیتی اتفاق افتاد که  31نفر تلفات انسانی را قبل و در روز انتخابات در قبال داشت .در نتیجه ،میزان مشارکت مردم در
انتخابات  31فیصد در مقایسه با مشارکت  70فیصدی مردم در انتخابات  2004بود.
یکی دیگر از پیامدهای نا امنی محیطی از دور اول انتخابات به بعد ،محروم ساختن بخش کالنی از رای دهندگان در مناطق نا
امن بود که این امر ،نمایانگر حضور گسترده شورشیان در این محالت می باشد .این وضعیت بر انتخابات  2010نیز تاثیر بر جای
گذاشت .رو یهمرفته عدم باز شدن مراکز رای دهی در این حوزه ها ،به تقلب های صورت گرفته در روز انتخابات نیز کمک نمود.
تقلب
انتخابات  2009بخاطر تقلب گسترده ،بدنام شد .کمیسیون شکایات انتخاباتی در اکتوبر  ،2009بعد از دریافت  2800مورد
شکایت که  726مورد آن جدی تلقی می گردید و می توانست بر نتایج انتخابات تاثیر بگذارد ،به باز شماری ده فیصد از آرای
صندوقهای گزینش شده ،دستور داد .کمیسیون شکایات بطور مجموعی  18.8فیصد از کل آرای ریخته شده به صندوقهارا غیر
قانونی اعالم کردکه این کار باعث کاهش مشارکت رای دهندگان از میزان نتایج ابتدائیه ( 5662758میلیون رای – 38.7
فیصد) به میزان  4597727میلیون رای ( 31.4فیصد) گردید .این آمار و فیصدی ها از دیدگاه بنیاد آزاد و عادالنه انتخابات
افغانستان دقیق و خالی از تقلب نیست .در فرجام ،کمیسیون شکایات میزان آراء را به اندازه یی کاهش داد که انتخابات بناچار
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به دور دوم کشیده شود .تقلب ها در انتخابات شوراهای والیتی نیز وجود داشت ،ولی به نسبت انتخابات ریاست جمهوری توجه
کمتر کمیسیون شکایات را جلب نموده.
ناگفته نماند که انتخابات  2004نیز خالی از تقلب نبوده است ولی به این اندازه توجه جامعه جهانی و رسانه ها را جلب نکرد.

انتخابات پارلمانی 2010

کمیسیون انتخابات در جنوری  ،2010جدول زمانی برگزاری انتخابات پارلمانی را از تاریخ  22می الی  18سپتامبر  2010اعالن
نمود .رای گیری در این تاریخ صورت گرفت و نتایج آن به استثنای والیت غزنی بتاریخ  24نوامبر اعالن شد .نتایج غزنی یک
هفته دیرتر نهایی گردید .از میان  249نامزد برنده 88 ،تن آنها برای بار دوم انتخاب شدند.
اگرچه که گروه بندی پارلمانی در افغانستان اغلبا نا مشخص است و از طرف دیگر کدام گروه طرفدار دولت و یا اپوزیسیون هم
بصورت مشخص وجود ندارد ولی در عموم برداشتها چنین است که انتخابات اخیر بر شمار مخالفان رئیس جمهور کرزی در
پارلمان افزوده است.
نامزدی کاندیدا ها و بررسی آنها
ثبت نام کاندیدا ها تا تاریخ  5می  2010در نمایندگی های کمیسیون انتخابات جریان داشت .فهرست ابتدایی کاندیدا ها بتاریخ  15می
بعد از بررسی شکایات اعالن گردید .در جریان بررسی ها 48 ،تن از کاندیداها انصراف دادند و  21تن دیگر توسط کمیسیون شکایات و
 31تن دیگر توسط کمیسیون انتخابات رد صالحیت گردیدند .در نزدیک به  200درخواست کاندیداها تصحیح صورت گرفت .فهرست
نهایی کاندیداها بتاریخ  22جون اعالن گردید که مجموعا  2577کاندیدا (بشمول  406زن) وارد رقابت انتخاباتی می شدند.
ثبت نام رای دهندگان
پروسه وسیع ثبت نام رای دهندگان قبل از انتخابات  2009براه افتاده بود و در جریان آمادگی انتخابات پارلمانی یک پروسه
دوماهه ثبت نام اضافی نیز روی دست گرفته شد و بتاریخ  12اگست به پایان رسید.
مشاهده و نظارت از انتخابات
بنیاد آزاد وعادالنه انتخابات افغانستان دارای  400ناظردایمی در جریان مبارزات انتخاباتی و  6600ناظر اضافی در جریان روز
رای گیری و شمارش آرا بوده است.
همانطور که در انتخابات  2009نا امنی باعث کاهش در تعداد حضور ناظران بین المللی انتخابات گردید ،انتخابات  2010نیز
شاهد کاهش چشمگیر این ناظران نسبت به انتخابات  2005بود .عمده ترین گروه ناظر بین المللی را موسسه دموکراسی بین
المللی تشکیل می داد.
امنیت و تقلب
گروههای شورشی ،از قبل نسبت به برگزاری انتخابات و اشتراک مردم هشدار تهدید امیز صادر کردند .طبق گزارش بنیاد فیفا،
بیش از  20نفر بشمول چندین کاندیدا و تعداد زیادی مبارزان انتخاباتی در خشونت های انتخاباتی کشته شدند .حوادث گوناگون
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دیگری نیز در روز انتخابات و قبل از آن اتفاق افتاد.
تقلب های گستردۀ انتخاباتی در روز رای گیری و نیز در مراحل دیگر انتخابات صورت گرفت .کمیسیون شکایات انتخاباتی
تقریبا  4200مورد شکایت جدی مبنی بر تخلفات و تقلب را ثبت نمود .در نهایت ،این کمیسیون نتایج  587مرکز رای دهی
را از شمارش خارج و در کل  25فیصد آرای مجموعی را باطل قلمداد کرد که با این کار 4.3 ،میلیون رای معبتر اعالن شد.
کمیسیون انتخابات نخست تصمیم گرفته بود به تعداد  6835مرکز رای دهی در روز انتخابات داشته باشد ولی پیش از شروع
انتخابات اعالن کردند که  1019مرکز در مناطق نا امن بسته خواهد شد در حالیکه خیلی از این مراکز در مناطق دیگری که
مردم نمی توانستند و یا نمی خواستند در رای گیری اشتراک نمایند ،باز گردید .این کار ،بصورت فاحشی بر اعتبار نتایج انتخابات
تاثیر گذاشت و نگرانی های جدی را در خصوص نمایندگی واقعی مردم در پارلمان ایجاد کرد.
کمیسیون انتخابات ،نتایج انتخابات پارلمانی را بتاریخ  20اکتوبر اعالن نمود ولی نام های  24کاندیدای برنده که قبال توسط
کمیسیون شکایات انتخاباتی رد صالحیت گردیده بودند در فهرست نهایی برندگان در روز  24نوامبر ذکر نگردید.
محکمه اختصاصی
دفتر لوی سارنوالی ،اعالن نتایج انتخابات در ماه نوامبر را قبل از وقت و متنازع قلمداد نمود زیرا هنوز هم بررسی ها و تحقیقات
روی  413مورد از تقلب های جدی که توسط کمیسیون انتخابات به این اداره فرستاده شده بود ،ادامه داشت .دفتر لوی سارنوالی
 232مورد از این دوسیه ها را بصورت فوری به ستره محکمه گسیل داشت که در فرجام موجب صدور فرمان رئیس جمهور
برای تحقیقات بیشتر گردید .این تحقیقات منجربه ایجاد محکمه اختصاصی پنج نفری توسط رئیس جمهور در  27دسامبر
 2010گردید.
این اقدام رئیس جمهور ،نه تنها با چالش و واکنش نمایندگان تازه منتخب مواجه شد بلکه نهاد های قانونی انتخاباتی را نیز
شگفت زده کرد .کمیسیون انتخابات در یک واکنش سریع ،وجود این محکمه را غیر قانونی دانسته و تنها نهادهای قانونی
رسیدگی به مسایل انتخاباتی در کشوررا هردو کمیسیون انتخابات و شکایات انتخاباتی قلمداد نمود .این کمیسیون همچنان
اذعان داشت که کمیسیون مستقل نظارت از تطبیق قانون اساسی نیز غیر قانونی بودن این محکمه را به سمع رئیس جمهور
کرزی رسانیده است ولی این قضاوت خود را عمومی نساخته است .بهر حال ،نمایندگان برنده بتاریخ  21جنوری  2011در هوتل
انترکانتیننتال برای یک دوره آشنایی و آموزشی گرد هم آمدند و در همین حال رئیس جمهور کرزی اعالن نمود که افتتاح
ولسی جرگه بدلیل نهایی نشدن فیصله محکمه اختصاصی برای یکماه دیگر به تعویق می افتد .بعد از چندین روز مذاکرات،
باالخره ،رئیس جمهور ،مشروط بر موافقت نمایندگان از فیصله نهایی محکمه ،موافقت کرد تا ولسی جرگه را بتاریخ  26جنوری
افتتاح نماید.
محکمه اختصاصی بتاریخ  14فبروری فرمان حمله بر دفتر کمیسیون انتخابات را صادر کرد و بعدا به زودی باز شماری آراء را
در والیت های بدخشان ،کندز کنر آغاز نمود .بعد از چندین ماه آرامی ،باالخره محکمه اختصاصی بتاریخ  22جون فیصله خود
را مبنی بر رد صالحیت شدن  62نماینده ولسی جرگه به اتهام ارتکاب به تقلب انتخاباتی اعالن نمود .در واکنش به این فیصله،
کمیسیون انتخابات مخالفت نموده و در ماه جوالی طی یک پالن تازه از طرف خود راه حل منازعه انتخابات را پیشنهاد نمود.
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به تعقیب آن ،رئیس جمهور کرزی ،بتاریخ  10اگست ،یک فرمان مبهمی را صادر نمود که طی آن بار دگر صالحیت تصمیم
گیری نهایی به کمیسیون انتخابات واگذار گردید و از این کمیسیون خواسته شد تا هرچه عاجل به قضیه پایان دهد .بعد از
گذشت دو هفته ،کمیسیون انتخابات اعالن نمود که تنها نه تن از نمایندگان از مقام شان برطرف و جای خود را به افراد تازه
بدهند .با پیوستن افراد جدید در باز گشایی کار پارلمان بعد از تعطیالت عید بتاریخ  3سپتامبر ،سر انجام درست بعد از گذشت
یکسال از انتخابات ،این بحران پایان یافت.
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قانون اساسی افغانستان؛ سال 1382
فهرست
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احكام متفرقه
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فصل دوازدهم

					
احكام انتقالی

5

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؛
7 .7این 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 دوی هجری شمسی در شهر كابل
تصویب كردیم.

فصل اول :دولت
ماده اول

•افغانستان ،دولت جمهورى اسالمي ،مستقل ،واحد و غيرقابل تجزيه مي باشد.

ماده دوم

•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.

ماده سوم

•در افغانستان هيچ قانون نمي تواند مخالف معتقدات و احکام دين مقدس اسالم باشد.

ماده چهارم

•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 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:

113

اسناد

•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 حمل سالح ،طبق قانون
اجتماع و تظاهرات نمايند.

ماده سي و هفتم

•آزادى و محرميت مراسالت و مخابرات اشخاص چه به صورت مکتوب باشد 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 داخل شدن 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 نقض حقوق بشرى خود ،به اين کميسيون شکايت نمايد.
•کميسيون مي تواند موارد نقض 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 نفراز
اعضای 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 تناسب نفوس 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 تکميل شرايط انتخاب
کنندگان 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 اول ونايب دوم و دو نفر را به حيث منشي و نايب
منشي براى مدت انتخاب مي کند .يکسال اين اشخاص هيأت ادارى ولسي جرگه و مشرانو جرگه
را تشکيل مي دهند .وظايف هيأت ادارى در اصول وظايف داخلي هر مجلس تعيين مي شود.

ماده هشتاد و هشتم
ماده هشتاد و نهم

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

ماده نودم

• 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.
•ولسي جرگه داراى صالحيتهاى اختصاصي ذيل مي باشد:

ماده نود و يکم

•اتخاذ تصميم در مورد استيضاح از هر يک از وزرا مطابق به حکم ماده نود و دوم اين قانون
اساسي،
• اتخاذ تصميم راجع به پروگرامهاى انکشافي و بودجه دولتي،
•تاييد يا رد مقرريها (انتصابها) مطابق به احکام اين قانون اساسي .
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•ولسي جرگه به پيشنهاد بيست فيصد کل اعضا مي تواند از هر يک از وزرا استيضاح به عمل
آورد.
ماده نود و دوم

•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.
•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 سوم

•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.

ماده نود و چهارم

•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.
•پيشنهاد طرح قانون از طرف حکومت يا اعضاى شورا و در ساحه تنظيم امورقضايي از طرف ستره
محکمه توسط حکومت مي تواند صورت گيرد.

ماده نود و پنجم

ماده نود و ششم
ماده نود و هفتم

•پيشنهاد طرح قانون در مورد بودجه و امور مالي صرف ازطرف حکومت صورت مي گيرد.
•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.
•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 تأخير اندازد.
•ولسي جرگه طرح قانون پيشنهاد شده را بعد از تصويب به مشرانو جرگه مي سپارد.
•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
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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 تأخير 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 هيأت مختلط به
تعداد مساوى از اعضاى هر دو مجلس تشکيل مي گردد.
•فيصله هيأت 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 اعضاتصويب کند .اين تصويب بدون ارايه به مشرانو جرگه
بعد از توشيح رييس جمهور نافذ شمرده مي شود.

ماده يکصد و يکم

•هيچ عضو شوراى ملي به علت راى يا نظريه یى 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 مسئول از موضوع به مجلسي که متهم عضو
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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.
•اگر اتهام در هنگام تعطيل شورا صورت بگيرد ،اجازه گرفتارى يا توقيف از هيأات ادارى مجلس
مربوط حاصل مي گردد و موضوع به نخستين جلسه مجلس مذکورجهت اخذ تصميم ارايه مي
شود.
ماده يکصد و چهارم

•وزرا مي توانند 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 يکصد و سوم
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 طور 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.
•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 پنجم

•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 ششم

•شوراى ملي در هر سال دو اجالس عادى داير مي کند.

ماده يکصد و هفتم

•مدت کار هر دو اجالس شورا ،در هر سال نه ماه مي باشد .در صورت ايجاب،شورا مي تواند اين
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
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اجراي 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.
•لويه جرگه متشکل است از:
•اعضاى شوراى ملي،

ماده يکصد و يازدهم

•روساى شوراهاى واليات و ولسواليها ،وزرا ،رييس و اعضاى ستره محکمه و لوى سارنوال 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،

ماده يکصد و دوازدهم

• محاکمه رييس جمهور مطابق به حکم مندرج ماده شصت و نهم اين قانون اساسي.
•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 آرای 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.

ماده يکصد و پانزدهم

•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.
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فصل :هفتم قضا
ماده يکصد و شانزدهم

•قوه قضائيه 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.

ماده يکصد و هفدهم

•ستره محکمه به حيث عاليترين ارگان قضايي در رأس قوه قضائیه افغانستان قرار دارد.
•ستره محکمه مرکب است از ۹عضو که از طرف رييس جمهور با تاييد ولسي جرگه و با رعايت
احکام مندرج فقره آخرماده 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 هفت سال و سه نفر براى مدت  ۱۰سال.
•تعيينات بعدى براى مدت ده سال مي باشد.
•تعيين اعضا براى دوبار جواز ندارد.
•رييس جمهور يکي از اعضا را به حيث رييس ستره محکمه تعيين مي کند.

ماده يکصد و هجدهم

•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.
•عضو ستره محکمه 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
باشد،

ماده يکصد و نزدهم
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• در حال تصدى وظيفه در هيج حزب سياسي عضويت نداشته باشد.
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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
ستره محکمه 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 وبيست پنجم

•بودجه قوه قضائيه به مشوره حکومت از طرف ستره محکمه ترتيب گرديده ،به حيث جزء بودجه
دولت ،توسط حکومت به شوراى ملي تقديم مي شود.

ماده يکصد و بيست و ششم
ماده يکصد و بيست و هفتم

•تطبيق بودجه قوه قضاييه از صالحيت ستره محکمه مي باشد.
• 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.
•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
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خاص محول مي گردد.
ماده يکصد و بيست و هشتم

ماده يکصد و بيست و نهم

•تشکيل محکمه و طرزالعمل محاکمه توسط قانون تنظيم مي گردد.
•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.
•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 منظوری رييس جمهور باشد.

ماده يکصد و سي ام

•محاکم در قضاياي 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.

ماده يکصد و سي و يکم

•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.

ماده يکصد و سي و دوم

•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 ستره
محکمه مي باشد.

ماده يکصد و سي و سوم
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•ستر محکمه به منظور تنظيم بهتر امور اجرايي وقضايي وتامين اصالحات الزم ،آمريت
عمومي ادارى قوه قضاييه را تاسيس مي نمايد.
•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.
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ماده يکصد و سي و چهارم

•کشف جرايم ،توسط پوليس و تحقيق جرايم و اقامه دعوا عليه متهم در محکمه از طرف
سارنوالي مطابق به احکام قانون صورت مي گيرد.
•سارنوالي جزء قوه اجراييه و در اجراآت خود مستقل مي باشد.
•تشکيل ،صالحيت و طرز فعاليت سارنوالي توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده يکصد و سي و پنجم

فصل هشتم :اداره
ماده يکصد و سي و ششم

•کشف و تحقيق جرايم وظيفوی اى منسوبين قواى مسلح ،پوليس و موظفين امنيت ملي،
توسط قانون خاص تنظيم مي گردد.
•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.
•شوراى واليتي يک نفر از اعضاى خود را به حيث رييس انتخاب مي نمايد.

ماده يکصد و سي و نهم

•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.
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ماده يکصد و چهلم

•براى تنظيم امور و تأمين 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.
•سهم گيرى کوچيان در شوراهاى محلي مطابق به احکام قانون تنظيم مي گردد.

ماده يکصد و چهل و يکم

ماده يکصد و چهل و دوم

•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.
•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،
• ماده سي و ششم،
•فقره دوم ماده سي و هفتم،
•فقره دوم ماده سي و هشتم،
•ماده يکصد و چهل و ششم
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ماده يکصد و چهل و هفتم

•در حالت اضطرار ،قانون اساسي تعديل نمي شود.
•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 ،هيأتي 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.

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 شاروالها 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،
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لوى سارنوال و قضات نمي توانند در مدت تصدى وظيفه به مشاغل ديگرى اشتغال ورزند.
ماده يکصد و پنجاه و سوم

•قضات ،سارنواالن ،صاحب منصبان قواى مسلح و پوليس 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

•برای معاونین رئیس جمهور ،وزرا ،رؤسا و اعضای شورای ملی و ستره محکمه ،قضات و لوی
سارنوال مطابق به احکام قانون معاش مناسب تعیین می 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.

ماده يکصد و پنجاه و هفتم

•کميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسي مطابق به احکام قانون تشکيل مي گردد.
•اعضاى اين کميسيون ازطرف رييس جمهور به تاييد ولسي جرگه تعيين مي گردند.

فصل دوازدهم :احکام انتقالي

ماده يکصد و پنجاه و هشتم

ماده يکصد و پنجاه و نهم

•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.
•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،
•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.
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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.

ماده يکصد و شصت و يکم

•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 جمهورتشکيل مي گردد.
•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.

ماده يکصد شصت و دوم

•اين فرامين تازمانيکه از طرف شوراى ملي لغو نگرديده باشند نافذمي باشند.
•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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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 حكومت و ملت
با ثبات افغان 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 هیأت 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 پروسۀ 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 هایى 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 آن را انكشاف میدهیم .ما به حق سهم گیری مردم و جوامع 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 ،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 می کنیم 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 یی 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 كافى اطالع قبلى 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 هیأت 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 که 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 طرز مناسب کننده تنوع جنس (جندر) ،قومیت ،موقعیت جغرافیایى،
و مذهب 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 هائی را كه خدمات كمتری براى شان صورت گرفته ،آن هایى
را كه آسیب پذیر هستند ،معیوبین و آن هایى 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
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به مرد بودن یا زن بودن شان وابسته نمی باشد.
 4,6خود دارى از تبعیض در مقابل گروه هاى در حاشیه گذاشته شده :طرح پالیسى هاى مربوط به منابع بشرى و تطبیق
آن 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 هیأت رهبرى و در گروه هاى
مشورتى ازدیاد بخشیم .ما در تالش هستیم تا همه آن هایي را 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 استراتژى هاى خود را خود طرح و تطبيق مى كنيم .ما هيچوقت به خود اجازه
نمى دهيم تا پروگرام هایى 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.
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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 ،جنسیت ،مليت ،و تعلقات سياسى كمك مى كنيم  .ما به هيچوجه وعده ،و توزيع كمك
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 سپس
• 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
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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
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،
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•نقلى از راپور عمومي ساالنه كفايت مى كند.
•سروى مكمل دست آورد ها :يسروى 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
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 را 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 می
کند 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
درجلسه فوق العاده مطرح میگردد.
•از کارمند/امضا کننده مورد نظر تقاضاء كند تا شواهد كافى را در رابطه به قضيه تهيه بدارد.
• اگرکميته 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.
146

از الف تا یا :کتاب راهنما برای کمک به افغانستان

•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 یی که خودش درآن ذينفع است سهيم باشد.
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 مستخدم موسسه غيردولتى که به رعايت طرز العمل موافقت کرده است قابل تطبيق
میباشد÷.
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
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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 پيوست ،منتج به انكشافاتى درسكتور
موسسات غير دولتى شد .ازدياد سريع در تعداد موسسات غير دولتى افغانى؛ موجوديت مساعدت ها براى بلند بردن ظرفيت هاى
افغانها؛ و تاسيس چندين موسسۀ تأمين هماهنگى در بين موسسات غيردولتى كه تالش هاى شان متمركز به تقويت حسابدهى،
معيارها ،ترويج و تقويت روش اجراء آت جامعه موسسات غير دولتى بوده است بميان آمد .اين موسسات فعاليت هاى موسسات
غير دولتى را هماهنگ مي سازند تا موثريت و مولديت شان بلند برود و از مصروف بودن موسسات متعدد در 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 معيارهایی را وضع نمايند .خشك سالى شديد سال هاى ١٩٩٧
تا  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 كمك هاى عاجل شان
را 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 نمودند.
ظهور حكومت انتقالى كه جامعه بين المللى آنرا به رسميت شناخت ،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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در مورد این بخش

موجودیت احصائيه ها ی مربوط به شاخص های انکشافی نقش کلیدی در نظارت بر تأثیرات برنامه های انکشافی و پيشرفت
به سوی تطبیق ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان ()ANDSدارد .آمار مختصر ذیل در رابطه به میزان مشخص رفاه اقتصادی
و اجتماعی افراد و خانواده ها در هر والیت افغانستان معلومات فشرده یی ارائه میدارد که به اساس آخرین اطالعات جمع
آوری شده از خانواده ها در سطح ملی ،از سروی ملی خطرات و آسیب پذیری  ۱۳۸۷/۱۳۸۶بدست آمده است . ،آمار مختصر
والیات نتیجه تالش مشترک وزارت اقتصاد وبانک جهانی بوده و ادامه مساعی مشترک بانک جهانی و وزارت اقتصاد در تهیه
گزارش “ وضعیت فقر در افغانستان  :شرح مختصر فقر بر اساس اطالعات بدست آمده از سروی ملی خطرات و آسیب پذیری
 ”۱۳۸۷/۱۳۸۶میباشد .انتخاب شاخص های انکشافی بر اساس موارد ذیل صورت گرفته است :کار تحلیلی از گزارش وضعیت
فقر ،نیازمندی های نظارتی وزارت اقتصاد و تحلیل های جاری به منظور درک بهتر ریشه های تفاوت های رفاهی در سطح
والیات .بانک جهانی انتظار دارد تا شاخص های متذکره مبنای والیتي را که توسط دوره های بعدی  NRVAتجدید خواهد
شد ارائه نماید.
آمار مختصر ذیل احصائيه های را در مورد  ۳۹شاخص اقتصادی -اجتماعی که ابعاد متعدد رفاه از جمله فقر وعدم تساوی ،جندر،
تعلیم و تربیه ،صحت و دسترسی به خدمات و زیربنا را در بر دارد ،ارائه مینماید .واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان آرزومند است
که ارائه صفحه به صفحه این گزارش مختصر بتواند مأخذ مختصر ولی موثر را برای کسانی که در سطح والیات نیازمند معلومات
اند فراهم نماید .این گزارش نخست تصویر مختصری از عملکرد انکشافی هر والیت را ارائه نموده و آنرا با عملکرد انکشافی
سایر والیات وسپس کل مملکت مقایسه می نماید .این روش مقایسوی شواهدی را جهت اولویت بندی بهتر ومشخص نمودن
اقدامات فراهم مینماید.

احصائيه های ارائه شده در آمار مختصر والیات این نکته را برجسته می سازد که نتایج انکشافی در افغانستان طور قابل مالحظه
یی از یک والیت تا والیت دیگر متفاوت می باشند .این موضوع در گسترش میزان فقر به ترتیب و به صورت کامل توضیح
شده است و از آن بر میآید که میزان فقر در والیت هلمند از ۹فیصد تا  ۷۶فیصد در والیت پکتیکا از هم متفاوت می باشد.
در سایر بخش های اقتصادی اجتماعی چون صحت ،جندر ،مصونیت غذایی و استخدام هم تفاوت های چشمگیر در سطح
والیات قابل دریافت است.
یکی دیگر از موضوعات مهمی که از احصائيه های والیتی بدست آمده آن است که عملکرد انکشافی در هر والیت در رابطه
به شاخص های جداگانه بطور قابل توجهی متفاوت میباشد .والیاتی که در یک بعد انکشافی خوب عمل میکنند لزوم ًا در ابعاد
دیگر انکشافی به همان سطح خوب عمل نمی کنند .به گونه مثال از شاخص های فقر چنین بر میآید که هلمند از نگاه میزان
شمولیت اطفال درمکتب بدترین والیت است ولوگر که از نگاه میزان فقر دومین والیت به شمار میرود دارای بلند ترین میزان
معافیت اطفال در سطح کشور است.
معلومات مختصر والیات با در نظر داشت اسم والیات به اساس حروف الفبا ترتیب گردیده است.
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واحد تحقیق وارزیابی افغانستان از سبب عدم موجودیت فضای کافی از جمله  ۳۹احصائيه موجود در گزارش بانک جهانی فقط
 ۳۰احصائيه را که در بر گیرنده شاخص های ذیل نمیباشد ارائه مینماید:
فقر و عدم مساوات :به عنوان فیصدی خط فقر اوسط مصرف افراد فقیر ؛ عدم مساوات در مصرف مجموعی فی نفر ضریب
Gini Coefficient
مصونیت غذایی :شدت فقدان کالوری ،فیصدی عدم موجودیت تنوع غذایی.
مارکیت کار :میزان نفوس کارگر.
جندر :فیصدی سهم فعال زنان به تناسب نفوس؛ تناسب معافیت کامل دختران به مقایسه پسران ( ۲۳-۱۲ماهه)
صحت :فیصدی دسترسی به مراقبت های صحی قبل از والدت()%؛ فیصدی اطفال واکسین نشده ( ۲۳-۱۲ماهه) ()%
جهت دسترسی به گزارش مکمل در مورد معلومات مختصر والیتی که از طرف بانک جهانی و وزارت اقتصاد تهیه شده است
به آدرس زیر مراجعه کنیدhttp://www.worldbank.org.af :
سپاسگزاری :گزارش مذکور نیتجه مساعی مشترک وزارت اقتصاد جمهوری اسالمی افغانستان و بانک جهانی است .واحد
تحقیق و ارزیابی افغانستان از دریافت حق کاپی کردن این گزارش که زمینه نشر آنرا در این جا فراهم نموده است اظهار امتنان
مینماید .متن مقدمه از گزارش اصلی اقتباس گردیده است.

لست و مفاهیم شاخص ها
فقر

میزان فقر ()٪
به فیصدی نفوس که تحت خط تعیین شده فقر زندگی مینمایند اطالق میشود.
شدت فقر
عمق فقر که بنام خالی فقر نیز یاد میگردد ،عبارت از کاهش مصرف افراد از خط فقر بوده که به فیصدی خط فقر نشان داده
میشود .در سنجش عمق فقرکاهش نزد افراد غیر فقیر به صفر نمایش داده میشود.
مصرف مجموعی ماهانه فی نفر (افغانی)
مصرف مجموعی ماهانه یک نفر عبارت از ارزش مصرف مواد غذایی و غیر غذایی است که در یک خانواده در جریان یک ماه
تقسیم بر تعداد اعضای خانواده( به شمول استفاده از اجناس بادوام و خانه) مصرف می شود..
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مصونیت غذایی
فقدان کالوری ( فیصدی مصرف کالوری کمتر از  ۲۱۰۰در روز)
عبارت از فیصدی نفوس است که کمتر از  ۲۱۰۰کالوری در روز اخذ مینمایند.
فقدان پروتین(فیصدی مصرف پروتین کمتر از  ۵۰گرام در روز)
عبارت از فیصدی نفوس است که روزمره کمتر از  ۵۰گرام پروتین مصرف مینمایند.

مارکیت کار
میزان وابستگی سنی
عبارت از تعداد وابسته گان ( کوچکتر از  ۱۵ساله و بزرگتر از  ۶۴ساله) بر مقايس ًه نفوس بین سنین  ۶۴-۱۵میباشد
میزان بیکاری
عبارت از سهم نفوس فعال کاری (نیروی کار) که مستعد به کار و یا در حستجوی کار بوده ولی تا هنوز بیکار اند.
میزان اشتغال ناقص
آن بخشی از افراد که به کار گماشته شده اند و کمتر از  ۳۵ساعت در هفته کار مینمایند
نیروی کار باسواد
عبارت از تعداد نفوس فعال اقتصادی است که با سواد اند.
اطفال کارگر( فیصدی اطفال کارگر بین سنین  ۱۵-6سالگی)
آنعده اطفالی که بین سنین  ۱۵-۶سالگی اند ومشغول فعالیت های اقتصادی با مزد و یا هم همکاری در کار های روزمره با
فامیل ،کار های دستی ،کارهای مزرعه یا مالداری و یا هم در سرک ها تجمع مینمایند.
فیصدی خانواده با افراد دارای معیوبیت خفیف
عبارت از خانواده های اند که حد اقل یک نفر از اعضای خانواده دارای معیوبیت خفیف میباشد .طور مثال :اشخاصیکه دارای
مشکالت در یکی از پنج توانایی خویش باشند مانند دیدن ،شنیدن ،حرکت کردن ،مراقبت فردی و حافظه.

دسترسی به خدمات صحی وزیربنا ها
فیصدی خانواده های که دسترسی به آب آشامیدنی صحی دارند
فیصدی خانواده هایکه منابع آب آشامیدنی شان از چاه های دارای پمپ دستی (درخانه ها ویا محل) ،چاه های سربسته با استفاده
از واتر پمپ ،آب چشمه های پوشیده و محفوظ ،شبکه های آبرسانی و پایپ آب که از طرف شاروالی مهیا گردیده است ،میباشد.
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فیصدی خانواده های که به تشناب های عصری دسترسی دارند
عبارت از فیصدی خانواده های است که از تسهیالت حفظ الصحوی ،تشناب های عصری ویا هم تشناب های صحی استفاده
مینمایند.
فیصدی خانواده های که به انرژی برق دسترسی دارند
عبارت از فیصدی خانواده های است که به انرژی که از طرف ( حکومت ،محل ویا هم به شکل خصوصی )مهیا گردیده و از
منابع مختلف چون :شبکه برق شهری ،جنراتور های دولتی ،جنراتور های شخصی ،برق آفتابی ،بادی ویا هم بطری تامین
میگردد ،استفاده مینمایند.
اوسط مسافه به نزدیکترین سرک ترانسپورتی ( کیلو متر)
عبارت از اوسط مسافه ( کیلومتر) از محل سکونت خانواده الی نزدیکترین سرک اسفالت شده یا هموارشده که قابل راندن وسایل
ترانسپورتی باشد.
فیصدی معافیت کامل اطفال( ۲۳-۱۲ماهه)
عبارت از فیصدی اطفال  ۲۳-۱۲ماهه اند که واکسین های  OPV3 ,BCG , DPT3و سرخکان را به صورت مکمل اخذ
نموده باشند.
فیصدی والدت های که تحت نظر شخص مسلکی صورت گرفته است ()٪
عبارت از فیصدی تولدات که تحت نظر شخص ماهر (داکتر ،قابله ،و یا هم نرس) صورت گرفته باشد.

معارف
میزان سواد بین سنین ( ۱۶سال وباالتر از آن)
عبارت از فیصدی افراد باسواد که بین  ۱۶سال و باالتر از آن قرار دارند.
میزان شمولیت اطفال (بین سنین  ۱۲-۶ساله) در مکتب
عبارت از فیصدی اطفال بین سنین (  ۱۲-۶ساله) که شامل مکتب اند
اوسط سالیان مکتب در سنین ( ۱۸سال وباالتر از آن)
عبارت از اوسط سالیان تعلیمی در بین سنین  ۱۸و باالتر از آن میباشد.
فیصدی زنان باسواد -بین سنین  ۱۶وباال تر از آن ()%
عبارت از فیصدی خانم های باسواد بین سنین (  ۱۶و باال تر از آن ) میباشد
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تناسب شمولیت دختران به تناسب پسران در مکتب(  ۱۲-۶ساله)
عبارت از تناسب شمولیت دختران بین سنین  ۱۲-۶ساله در مکتب میباشد

سکتور های اشتغال
زراعت ()%
عبارت از استخدام نیروی کار در فعالیت های مربوط به زراعت و مالداری میباشد
صنعت ،ساختمان و معادن ()%
آنعده از کارگرانیکه در بخش های تولیدی ،ساختمانی ( به شمول سرکسازی) و استخراج معادن مصروف کار اند.
خدمات ()%
اشتغال در خدمات در بر گیرنده آن بخشی از افراد است که در بخش های ترانسپورت ،ارتباطات ،تجارت ،صحت ،معارف وغیره
خدمات مصروف کار اند.
اداره عامه/حکومت ()%
آنعده از افراد که در بخش های اداره عامه و حکومت مصروف کار اند.
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ارزگان

مساحت(کیلو مترمربع)
نفوس( میلیون)
نفوس روستا ها()٪
میزان فقر()٪

11
0.3
97
40.8

فقر
شدت فقر
مصرف مجموعی ماهانه فی نفر (افغانی)

ارزگان

ملی

5.8
1464

7.9
1672

مصونیت غذایی
فقدان کالوری (فیصدی مصرف کالوری کمتر از  ۲۱۰۰در روز)
فقدان پروتین (فیصدی مصرف پروتین کمتر از  ۵۰گرام در روز)

20.8
7.8

29.2
17.4

مارکیت کار
میزان وابستگی سنی
میزان اشتراک ()٪
میزان بیکاری ()٪
میزان اشتغال ناقص ()٪
نیروی کار باسواد ()٪
اطفال کاریگر (فیصدی اطفال کارگر بین سنین  ۱۵-۶سالگی)
فیصدی خانواده با افراد دارای معیوبیت خفیف

137
97.5
0.7
23.9
9
96
77.4

133
66.5
7.9
48.2
25.8
17.9
28.4

دسترسی به خدمات صحی وزیربنا ها
دسترسی به آب آشامیدنی صحی ( ٪خانواده ها)
دسترسی به تشناب های عصری ( ٪خانواده)
دسترسی به انرژی برق ()٪
اوسط مسافه به نزدیکترین سرک ترانسپورتی (کیلو متر)
فیصدی معافیت کامل اطفال ( ۲۳-۱۲ماهه)
فیصدی والدت های که تحت نظر شخص مسلکی صورت گرفته است ()٪

17.4
0
0.3
4.3
0
0

26.8
4.9
41.1
1.3
36.7
25

معارف
میزان سواد بین سنین ( ۱۶سال وباالتر از آن)
میزان شمولیت اطفال (بین سنین  ۱۲-۶ساله) در مکتب
اوسط سالیان مکتب در سنین ( ۱۸سال وباالتر از آن)
فیصدی زنان باسواد -بین سنین  ۱۶وباال تر از آن
تناسب شمولیت دختران به تناسب پسران در مکتب ( ۱۲-۶ساله)

9
2
0.06
1.2
0.41

25
46.3
1.95
11.4
0.69

سکتور های اشتغال
زراعت ()٪
صنعت ،ساختمان و معادن ()٪
خدمات ()٪
اداره عامه /حکومت ()٪

52.7
0.8
46.4
0.1

59.1
12.5
24.6
3.9
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بادغیس

مساحت(کیلو مترمربع)
نفوس( میلیون)
نفوس روستا ها()٪
میزان فقر()٪

20
0.5
97
41.7

فقر
شدت فقر
مصرف مجموعی ماهانه فی نفر (افغانی)

بادغیس

ملی

8
1157

7.9
1672

مصونیت غذایی
فقدان کالوری (فیصدی مصرف کالوری کمتر از  ۲۱۰۰در روز)
فقدان پروتین (فیصدی مصرف پروتین کمتر از  ۵۰گرام در روز)

42.2
16.8

29.2
17.4

مارکیت کار
میزان وابستگی سنی
میزان اشتراک ()٪
میزان بیکاری ()٪
میزان اشتغال ناقص ()٪
نیروی کار باسواد ()٪
اطفال کاریگر (فیصدی اطفال کارگر بین سنین  ۱۵-۶سالگی)
فیصدی خانواده با افراد دارای معیوبیت خفیف

96
72.9
1.1
71.4
9.2
38.1
31.1

133
66.5
7.9
48.2
25.8
17.9
28.4

دسترسی به خدمات صحی وزیربنا ها
دسترسی به آب آشامیدنی صحی ( ٪خانواده ها)
دسترسی به تشناب های عصری ( ٪خانواده)
دسترسی به انرژی برق ()٪
اوسط مسافه به نزدیکترین سرک ترانسپورتی (کیلو متر)
فیصدی معافیت کامل اطفال ( ۲۳-۱۲ماهه)
فیصدی والدت های که تحت نظر شخص مسلکی صورت گرفته است ()٪

17.1
3.2
3.5
2.5
3.7
1.3

26.8
4.9
41.1
1.3
36.7
25

معارف
میزان سواد بین سنین ( ۱۶سال وباالتر از آن)
میزان شمولیت اطفال (بین سنین  ۱۲-۶ساله) در مکتب
اوسط سالیان مکتب در سنین ( ۱۸سال وباالتر از آن)
فیصدی زنان باسواد -بین سنین  ۱۶وباال تر از آن
تناسب شمولیت دختران به تناسب پسران در مکتب ( ۱۲-۶ساله)

8.2
30.4
0.43
2.4
0.71

25
46.3
1.95
11.4
0.69

سکتور های اشتغال
زراعت ()٪
صنعت ،ساختمان و معادن ()٪
خدمات ()٪
اداره عامه /حکومت ()٪

76.6
14.8
6.9
1.7

59.1
12.5
24.6
3.9
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بامیان

مساحت(کیلو مترمربع)
نفوس( میلیون)
نفوس روستا ها()٪
میزان فقر()٪

18
0.4
97
55.8

فقر
شدت فقر
مصرف مجموعی ماهانه فی نفر (افغانی)

بامیان

ملی

14
1189

7.9
1672

مصونیت غذایی
فقدان کالوری (فیصدی مصرف کالوری کمتر از  ۲۱۰۰در روز)
فقدان پروتین (فیصدی مصرف پروتین کمتر از  ۵۰گرام در روز)

29.2
13.8

29.2
17.4

مارکیت کار
میزان وابستگی سنی
میزان اشتراک ()٪
میزان بیکاری ()٪
میزان اشتغال ناقص ()٪
نیروی کار باسواد ()٪
اطفال کاریگر (فیصدی اطفال کارگر بین سنین  ۱۵-۶سالگی)
فیصدی خانواده با افراد دارای معیوبیت خفیف

135
76.8
7.8
48.1
19.8
11.3
0.3

133
66.5
7.9
48.2
25.8
17.9
28.4

دسترسی به خدمات صحی وزیربنا ها
دسترسی به آب آشامیدنی صحی ( ٪خانواده ها)
دسترسی به تشناب های عصری ( ٪خانواده)
دسترسی به انرژی برق ()٪
اوسط مسافه به نزدیکترین سرک ترانسپورتی (کیلو متر)
فیصدی معافیت کامل اطفال ( ۲۳-۱۲ماهه)
فیصدی والدت های که تحت نظر شخص مسلکی صورت گرفته است ()٪

14
0.4
38.1
6
23.9
9.8

26.8
4.9
41.1
1.3
36.7
25

معارف
میزان سواد بین سنین ( ۱۶سال وباالتر از آن)
میزان شمولیت اطفال (بین سنین  ۱۲-۶ساله) در مکتب
اوسط سالیان مکتب در سنین ( ۱۸سال وباالتر از آن)
فیصدی زنان باسواد -بین سنین  ۱۶وباال تر از آن
تناسب شمولیت دختران به تناسب پسران در مکتب ( ۱۲-۶ساله)

20.2
57.9
1.08
6.1
0.85

25
46.3
1.95
11.4
0.69

سکتور های اشتغال
زراعت ()٪
صنعت ،ساختمان و معادن ()٪
خدمات ()٪
اداره عامه /حکومت ()٪

79.4
1.3
18.1
1.2

59.1
12.5
24.6
3.9
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بدخشان

مساحت(کیلو مترمربع)
نفوس( میلیون)
نفوس روستا ها()٪
میزان فقر()٪

44
0.9
96
61

فقر
شدت فقر
مصرف مجموعی ماهانه فی نفر (افغانی)

بدخشان

ملی

24.1
1069

7.9
1672

مصونیت غذایی
فقدان کالوری (فیصدی مصرف کالوری کمتر از  ۲۱۰۰در روز)
فقدان پروتین (فیصدی مصرف پروتین کمتر از  ۵۰گرام در روز)

66.9
57.1

29.2
17.4

مارکیت کار
میزان وابستگی سنی
میزان اشتراک ()٪
میزان بیکاری ()٪
میزان اشتغال ناقص ()٪
نیروی کار باسواد ()٪
اطفال کاریگر (فیصدی اطفال کارگر بین سنین  ۱۵-۶سالگی)
فیصدی خانواده با افراد دارای معیوبیت خفیف

133
64.5
12
56.2
26.7
9.2
38.6

133
66.5
7.9
48.2
25.8
17.9
28.4

دسترسی به خدمات صحی وزیربنا ها
دسترسی به آب آشامیدنی صحی ( ٪خانواده ها)
دسترسی به تشناب های عصری ( ٪خانواده)
دسترسی به انرژی برق ()٪
اوسط مسافه به نزدیکترین سرک ترانسپورتی (کیلو متر)
فیصدی معافیت کامل اطفال ( ۲۳-۱۲ماهه)
فیصدی والدت های که تحت نظر شخص مسلکی صورت گرفته است ()٪

21
0
36.7
19.2
39.3
2.4

26.8
4.9
41.1
1.3
36.7
25

معارف
میزان سواد بین سنین ( ۱۶سال وباالتر از آن)
میزان شمولیت اطفال (بین سنین  ۱۲-۶ساله) در مکتب
اوسط سالیان مکتب در سنین ( ۱۸سال وباالتر از آن)
فیصدی زنان باسواد -بین سنین  ۱۶وباال تر از آن
تناسب شمولیت دختران به تناسب پسران در مکتب ( ۱۲-۶ساله)

26.5
67.7
1.95
11.9
0.94

25
46.3
1.95
11.4
0.69

سکتور های اشتغال
زراعت ()٪
صنعت ،ساختمان و معادن ()٪
خدمات ()٪
اداره عامه /حکومت ()٪

68.2
4.7
23.3
3.8

59.1
12.5
24.6
3.9
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بغالن

مساحت(کیلو مترمربع)
نفوس( میلیون)
نفوس روستا ها()٪
میزان فقر()٪

18
0.8
80
18

فقر
شدت فقر
مصرف مجموعی ماهانه فی نفر (افغانی)

بغالن

ملی

3.4
1827

7.9
1672

مصونیت غذایی
فقدان کالوری (فیصدی مصرف کالوری کمتر از  ۲۱۰۰در روز)
فقدان پروتین (فیصدی مصرف پروتین کمتر از  ۵۰گرام در روز)

10.7
6.9

29.2
17.4

مارکیت کار
میزان وابستگی سنی
میزان اشتراک ()٪
میزان بیکاری ()٪
میزان اشتغال ناقص ()٪
نیروی کار باسواد ()٪
اطفال کاریگر (فیصدی اطفال کارگر بین سنین  ۱۵-۶سالگی)
فیصدی خانواده با افراد دارای معیوبیت خفیف

331
70.7
5.9
48
6و23
19.2
30

133
66.5
7.9
48.2
25.8
17.9
28.4

دسترسی به خدمات صحی وزیربنا ها
دسترسی به آب آشامیدنی صحی ( ٪خانواده ها)
دسترسی به تشناب های عصری ( ٪خانواده)
دسترسی به انرژی برق ()٪
اوسط مسافه به نزدیکترین سرک ترانسپورتی (کیلو متر)
فیصدی معافیت کامل اطفال ( ۲۳-۱۲ماهه)
فیصدی والدت های که تحت نظر شخص مسلکی صورت گرفته است ()٪

25
0.7
34.6
2
38.5
30

26.8
4.9
41.1
1.3
36.7
25

معارف
میزان سواد بین سنین ( ۱۶سال وباالتر از آن)
میزان شمولیت اطفال (بین سنین  ۱۲-۶ساله) در مکتب
اوسط سالیان مکتب در سنین ( ۱۸سال وباالتر از آن)
فیصدی زنان باسواد -بین سنین  ۱۶وباال تر از آن
تناسب شمولیت دختران به تناسب پسران در مکتب ( ۱۲-۶ساله)

24.2
26.3
1.93
9.9
0.8

25
46.3
1.95
11.4
0.69

سکتور های اشتغال
زراعت ()٪
صنعت ،ساختمان و معادن ()٪
خدمات ()٪
اداره عامه /حکومت ()٪

69.4
9.1
15.7
5.8

59.1
12.5
24.6
3.9
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بلخ

مساحت(کیلو مترمربع)
نفوس( میلیون)
نفوس روستا ها()٪
میزان فقر()٪

16
1.2
64
60.3

فقر
شدت فقر
مصرف مجموعی ماهانه فی نفر (افغانی)

بلخ

ملی

17.4
1298

7.9
1672

مصونیت غذایی
فقدان کالوری (فیصدی مصرف کالوری کمتر از  ۲۱۰۰در روز)
فقدان پروتین (فیصدی مصرف پروتین کمتر از  ۵۰گرام در روز)

53.8
44.5

29.2
17.4

مارکیت کار
میزان وابستگی سنی
میزان اشتراک ()٪
میزان بیکاری ()٪
میزان اشتغال ناقص ()٪
نیروی کار باسواد ()٪
اطفال کاریگر (فیصدی اطفال کارگر بین سنین  ۱۵-۶سالگی)
فیصدی خانواده با افراد دارای معیوبیت خفیف

129
68
8.2
29.1
26.6
20.8
29.9

133
66.5
7.9
48.2
25.8
17.9
28.4

دسترسی به خدمات صحی وزیربنا ها
دسترسی به آب آشامیدنی صحی ( ٪خانواده ها)
دسترسی به تشناب های عصری ( ٪خانواده)
دسترسی به انرژی برق ()٪
اوسط مسافه به نزدیکترین سرک ترانسپورتی (کیلو متر)
فیصدی معافیت کامل اطفال ( ۲۳-۱۲ماهه)
فیصدی والدت های که تحت نظر شخص مسلکی صورت گرفته است ()٪

28
7.2
55.3
2.8
25.9
28.2

26.8
4.9
41.1
1.3
36.7
25

معارف
میزان سواد بین سنین ( ۱۶سال وباالتر از آن)
میزان شمولیت اطفال (بین سنین  ۱۲-۶ساله) در مکتب
اوسط سالیان مکتب در سنین ( ۱۸سال وباالتر از آن)
فیصدی زنان باسواد -بین سنین  ۱۶وباال تر از آن
تناسب شمولیت دختران به تناسب پسران در مکتب ( ۱۲-۶ساله)

26.8
53.5
2
16.8
0.86

25
46.3
1.95
11.4
0.69

سکتور های اشتغال
زراعت ()٪
صنعت ،ساختمان و معادن ()٪
خدمات ()٪
اداره عامه /حکومت ()٪

38.5
16.2
43.2
2.1

59.1
12.5
24.6
3.9
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پروان

مساحت(کیلو مترمربع)
نفوس( میلیون)
نفوس روستا ها()٪
میزان فقر()٪

6
0.6
91
18.9

فقر
شدت فقر
مصرف مجموعی ماهانه فی نفر (افغانی)

پروان

ملی

2.6
1779

7.9
1672

مصونیت غذایی
فقدان کالوری (فیصدی مصرف کالوری کمتر از  ۲۱۰۰در روز)
فقدان پروتین (فیصدی مصرف پروتین کمتر از  ۵۰گرام در روز)

14.5
9.5

29.2
17.4

مارکیت کار
میزان وابستگی سنی
میزان اشتراک ()٪
میزان بیکاری ()٪
میزان اشتغال ناقص ()٪
نیروی کار باسواد ()٪
اطفال کاریگر (فیصدی اطفال کارگر بین سنین  ۱۵-۶سالگی)
فیصدی خانواده با افراد دارای معیوبیت خفیف

134
59.6
7.1
37.3
33.3
15.4
30.5

133
66.5
7.9
48.2
25.8
17.9
28.4

دسترسی به خدمات صحی وزیربنا ها
دسترسی به آب آشامیدنی صحی ( ٪خانواده ها)
دسترسی به تشناب های عصری ( ٪خانواده)
دسترسی به انرژی برق ()٪
اوسط مسافه به نزدیکترین سرک ترانسپورتی (کیلو متر)
فیصدی معافیت کامل اطفال ( ۲۳-۱۲ماهه)
فیصدی والدت های که تحت نظر شخص مسلکی صورت گرفته است ()٪

18.4
1.3
38.1
0.9
50.1
19.8

26.8
4.9
41.1
1.3
36.7
25

معارف
میزان سواد بین سنین ( ۱۶سال وباالتر از آن)
میزان شمولیت اطفال (بین سنین  ۱۲-۶ساله) در مکتب
اوسط سالیان مکتب در سنین ( ۱۸سال وباالتر از آن)
فیصدی زنان باسواد -بین سنین  ۱۶وباال تر از آن
تناسب شمولیت دختران به تناسب پسران در مکتب ( ۱۲-۶ساله)

27
46.5
1.92
10.1
0.38

25
46.3
1.95
11.4
0.69

سکتور های اشتغال
زراعت ()٪
صنعت ،ساختمان و معادن ()٪
خدمات ()٪
اداره عامه /حکومت ()٪

68.3
7.8
19.6
4.3

59.1
12.5
24.6
3.9
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پکتیا

مساحت(کیلو مترمربع)
نفوس( میلیون)
نفوس روستا ها()٪
میزان فقر()٪

6
0.5
96
60.6

فقر
شدت فقر
مصرف مجموعی ماهانه فی نفر (افغانی)

پکتیا

ملی

13.2
1142

7.9
1672

مصونیت غذایی
فقدان کالوری (فیصدی مصرف کالوری کمتر از  ۲۱۰۰در روز)
فقدان پروتین (فیصدی مصرف پروتین کمتر از  ۵۰گرام در روز)

57.4
32.9

29.2
17.4

مارکیت کار
میزان وابستگی سنی
میزان اشتراک ()٪
میزان بیکاری ()٪
میزان اشتغال ناقص ()٪
نیروی کار باسواد ()٪
اطفال کاریگر (فیصدی اطفال کارگر بین سنین  ۱۵-۶سالگی)
فیصدی خانواده با افراد دارای معیوبیت خفیف

140
85.3
8
49.6
10.5
2.1
9.9

133
66.5
7.9
48.2
25.8
17.9
28.4

دسترسی به خدمات صحی وزیربنا ها
دسترسی به آب آشامیدنی صحی ( ٪خانواده ها)
دسترسی به تشناب های عصری ( ٪خانواده)
دسترسی به انرژی برق ()٪
اوسط مسافه به نزدیکترین سرک ترانسپورتی (کیلو متر)
فیصدی معافیت کامل اطفال ( ۲۳-۱۲ماهه)
فیصدی والدت های که تحت نظر شخص مسلکی صورت گرفته است ()٪

17
1
14
0.4
50.8
22.5

26.8
4.9
41.1
1.3
36.7
25

معارف
میزان سواد بین سنین ( ۱۶سال وباالتر از آن)
میزان شمولیت اطفال (بین سنین  ۱۲-۶ساله) در مکتب
اوسط سالیان مکتب در سنین ( ۱۸سال وباالتر از آن)
فیصدی زنان باسواد -بین سنین  ۱۶وباال تر از آن
تناسب شمولیت دختران به تناسب پسران در مکتب ( ۱۲-۶ساله)

11.5
29.7
0.77
1.2
0.22

25
46.3
1.95
11.4
0.69

سکتور های اشتغال
زراعت ()٪
صنعت ،ساختمان و معادن ()٪
خدمات ()٪
اداره عامه /حکومت ()٪

59.9
6.8
32.1
1.3

59.1
12.5
24.6
3.9
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پکتیکا

مساحت(کیلو مترمربع)
نفوس( میلیون)
نفوس روستا ها()٪
میزان فقر()٪

19
0.4
99
76.1

فقر
شدت فقر
مصرف مجموعی ماهانه فی نفر (افغانی)

پکتیکا

ملی

21.5
950

7.9
1672

مصونیت غذایی
فقدان کالوری (فیصدی مصرف کالوری کمتر از  ۲۱۰۰در روز)
فقدان پروتین (فیصدی مصرف پروتین کمتر از  ۵۰گرام در روز)

29.2
11.2

29.2
17.4

مارکیت کار
میزان وابستگی سنی
میزان اشتراک ()٪
میزان بیکاری ()٪
میزان اشتغال ناقص ()٪
نیروی کار باسواد ()٪
اطفال کاریگر (فیصدی اطفال کارگر بین سنین  ۱۵-۶سالگی)
فیصدی خانواده با افراد دارای معیوبیت خفیف

137
80.8
4
60.7
30.6
27.4
22

133
66.5
7.9
48.2
25.8
17.9
28.4

دسترسی به خدمات صحی وزیربنا ها
دسترسی به آب آشامیدنی صحی ( ٪خانواده ها)
دسترسی به تشناب های عصری ( ٪خانواده)
دسترسی به انرژی برق ()٪
اوسط مسافه به نزدیکترین سرک ترانسپورتی (کیلو متر)
فیصدی معافیت کامل اطفال ( ۲۳-۱۲ماهه)
فیصدی والدت های که تحت نظر شخص مسلکی صورت گرفته است ()٪

35.9
1.3
5.1
0.9
15.8
3

26.8
4.9
41.1
1.3
36.7
25

معارف
میزان سواد بین سنین ( ۱۶سال وباالتر از آن)
میزان شمولیت اطفال (بین سنین  ۱۲-۶ساله) در مکتب
اوسط سالیان مکتب در سنین ( ۱۸سال وباالتر از آن)
فیصدی زنان باسواد -بین سنین  ۱۶وباال تر از آن
تناسب شمولیت دختران به تناسب پسران در مکتب ( ۱۲-۶ساله)

27
23.5
0.85
4.3
0.29

25
46.3
1.95
11.4
0.69

سکتور های اشتغال
زراعت ()٪
صنعت ،ساختمان و معادن ()٪
خدمات ()٪
اداره عامه /حکومت ()٪

70.6
11.9
16.9
0.6

59.1
12.5
24.6
3.9
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پنجشیر

مساحت(کیلو مترمربع)
نفوس( میلیون)
نفوس روستا ها()٪
میزان فقر()٪

4
0.1
100
22.6

فقر
شدت فقر
مصرف مجموعی ماهانه فی نفر (افغانی)

پنجشیر

ملی

3.5
1751

7.9
1672

مصونیت غذایی
فقدان کالوری (فیصدی مصرف کالوری کمتر از  ۲۱۰۰در روز)
فقدان پروتین (فیصدی مصرف پروتین کمتر از  ۵۰گرام در روز)

28.5
13

29.2
17.4

مارکیت کار
میزان وابستگی سنی
میزان اشتراک ()٪
میزان بیکاری ()٪
میزان اشتغال ناقص ()٪
نیروی کار باسواد ()٪
اطفال کاریگر (فیصدی اطفال کارگر بین سنین  ۱۵-۶سالگی)
فیصدی خانواده با افراد دارای معیوبیت خفیف

141
83.7
14.3
50.4
29
37.8
18

133
66.5
7.9
48.2
25.8
17.9
28.4

دسترسی به خدمات صحی وزیربنا ها
دسترسی به آب آشامیدنی صحی ( ٪خانواده ها)
دسترسی به تشناب های عصری ( ٪خانواده)
دسترسی به انرژی برق ()٪
اوسط مسافه به نزدیکترین سرک ترانسپورتی (کیلو متر)
فیصدی معافیت کامل اطفال ( ۲۳-۱۲ماهه)
فیصدی والدت های که تحت نظر شخص مسلکی صورت گرفته است ()٪

11.2
0.6
48.1
2.8
3.9
7.4

26.8
4.9
41.1
1.3
36.7
25

معارف
میزان سواد بین سنین ( ۱۶سال وباالتر از آن)
میزان شمولیت اطفال (بین سنین  ۱۲-۶ساله) در مکتب
اوسط سالیان مکتب در سنین ( ۱۸سال وباالتر از آن)
فیصدی زنان باسواد -بین سنین  ۱۶وباال تر از آن
تناسب شمولیت دختران به تناسب پسران در مکتب ( ۱۲-۶ساله)

27.5
54.1
2.24
8.5
0.56

25
46.3
1.95
11.4
0.69

سکتور های اشتغال
زراعت ()٪
صنعت ،ساختمان و معادن ()٪
خدمات ()٪
اداره عامه /حکومت ()٪

76.1
6.5
9.5
7.9

59.1
12.5
24.6
3.9
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تخار

مساحت(کیلو مترمربع)
نفوس( میلیون)
نفوس روستا ها()٪
میزان فقر()٪

12
0.9
87
36.6

فقر
شدت فقر
مصرف مجموعی ماهانه فی نفر (افغانی)

تخار

ملی

7.8
1533

7.9
1672

مصونیت غذایی
فقدان کالوری (فیصدی مصرف کالوری کمتر از  ۲۱۰۰در روز)
فقدان پروتین (فیصدی مصرف پروتین کمتر از  ۵۰گرام در روز)

25.5
15.1

29.2
17.4

مارکیت کار
میزان وابستگی سنی
میزان اشتراک ()٪
میزان بیکاری ()٪
میزان اشتغال ناقص ()٪
نیروی کار باسواد ()٪
اطفال کاریگر (فیصدی اطفال کارگر بین سنین  ۱۵-۶سالگی)
فیصدی خانواده با افراد دارای معیوبیت خفیف

145
75.6
13.4
63.5
15.9
11.1
25.3

133
66.5
7.9
48.2
25.8
17.9
28.4

دسترسی به خدمات صحی وزیربنا ها
دسترسی به آب آشامیدنی صحی ( ٪خانواده ها)
دسترسی به تشناب های عصری ( ٪خانواده)
دسترسی به انرژی برق ()٪
اوسط مسافه به نزدیکترین سرک ترانسپورتی (کیلو متر)
فیصدی معافیت کامل اطفال ( ۲۳-۱۲ماهه)
فیصدی والدت های که تحت نظر شخص مسلکی صورت گرفته است ()٪

27.4
1.9
17.4
3.5
16.4
13.6

26.8
4.9
41.1
1.3
36.7
25

معارف
میزان سواد بین سنین ( ۱۶سال وباالتر از آن)
میزان شمولیت اطفال (بین سنین  ۱۲-۶ساله) در مکتب
اوسط سالیان مکتب در سنین ( ۱۸سال وباالتر از آن)
فیصدی زنان باسواد -بین سنین  ۱۶وباال تر از آن
تناسب شمولیت دختران به تناسب پسران در مکتب ( ۱۲-۶ساله)

16.7
48.7
1.22
6.8
0.8

25
46.3
1.95
11.4
0.69

سکتور های اشتغال
زراعت ()٪
صنعت ،ساختمان و معادن ()٪
خدمات ()٪
اداره عامه /حکومت ()٪

73
7
18.3
1.6

59.1
12.5
24.6
3.9
165

معلومات مختصر درمورد واليات

جوزجان

مساحت(کیلو مترمربع)
نفوس( میلیون)
نفوس روستا ها()٪
میزان فقر()٪

11
0.5
79
14.5
جوزجان

ملی

1.9
1746

7.9
1672

مصونیت غذایی
فقدان کالوری (فیصدی مصرف کالوری کمتر از  ۲۱۰۰در روز)
فقدان پروتین (فیصدی مصرف پروتین کمتر از  ۵۰گرام در روز)

5.2
3.8

29.2
17.4

مارکیت کار
میزان وابستگی سنی
میزان اشتراک ()٪
میزان بیکاری ()٪
میزان اشتغال ناقص ()٪
نیروی کار باسواد ()٪
اطفال کاریگر (فیصدی اطفال کارگر بین سنین  ۱۵-۶سالگی)
فیصدی خانواده با افراد دارای معیوبیت خفیف

122
65.7
17
11.4
14.2
9.4
20.6

133
66.5
7.9
48.2
25.8
17.9
28.4

دسترسی به خدمات صحی وزیربنا ها
دسترسی به آب آشامیدنی صحی ( ٪خانواده ها)
دسترسی به تشناب های عصری ( ٪خانواده)
دسترسی به انرژی برق ()٪
اوسط مسافه به نزدیکترین سرک ترانسپورتی (کیلو متر)
فیصدی معافیت کامل اطفال ( ۲۳-۱۲ماهه)
فیصدی والدت های که تحت نظر شخص مسلکی صورت گرفته است ()٪

43.9
1.5
43
24.9
59.5
20.5

26.8
4.9
41.1
1.3
36.7
25

معارف
میزان سواد بین سنین ( ۱۶سال وباالتر از آن)
میزان شمولیت اطفال (بین سنین  ۱۲-۶ساله) در مکتب
اوسط سالیان مکتب در سنین ( ۱۸سال وباالتر از آن)
فیصدی زنان باسواد -بین سنین  ۱۶وباال تر از آن
تناسب شمولیت دختران به تناسب پسران در مکتب ( ۱۲-۶ساله)

15.9
45.5
1.15
8.5
0.69

25
46.3
1.95
11.4
0.69

سکتور های اشتغال
زراعت ()٪
صنعت ،ساختمان و معادن ()٪
خدمات ()٪
اداره عامه /حکومت ()٪

36
37.1
23.3
3.6

59.1
12.5
24.6
3.9

فقر
شدت فقر
مصرف مجموعی ماهانه فی نفر (افغانی)
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خوست

مساحت(کیلو مترمربع)
نفوس( میلیون)
نفوس روستا ها()٪
میزان فقر()٪

4
0.5
98
47.9

فقر
شدت فقر
مصرف مجموعی ماهانه فی نفر (افغانی)

خوست

ملی

9.4
1255

7.9
1672

مصونیت غذایی
فقدان کالوری (فیصدی مصرف کالوری کمتر از  ۲۱۰۰در روز)
فقدان پروتین (فیصدی مصرف پروتین کمتر از  ۵۰گرام در روز)

54.6
31.9

29.2
17.4

مارکیت کار
میزان وابستگی سنی
میزان اشتراک ()٪
میزان بیکاری ()٪
میزان اشتغال ناقص ()٪
نیروی کار باسواد ()٪
اطفال کاریگر (فیصدی اطفال کارگر بین سنین  ۱۵-۶سالگی)
فیصدی خانواده با افراد دارای معیوبیت خفیف

160
85.3
8.6
47.7
13.8
5.6
11

133
66.5
7.9
48.2
25.8
17.9
28.4

دسترسی به خدمات صحی وزیربنا ها
دسترسی به آب آشامیدنی صحی ( ٪خانواده ها)
دسترسی به تشناب های عصری ( ٪خانواده)
دسترسی به انرژی برق ()٪
اوسط مسافه به نزدیکترین سرک ترانسپورتی (کیلو متر)
فیصدی معافیت کامل اطفال ( ۲۳-۱۲ماهه)
فیصدی والدت های که تحت نظر شخص مسلکی صورت گرفته است ()٪

34.6
1
26.1
0.3
61.4
31.9

26.8
4.9
41.1
1.3
36.7
25

معارف
میزان سواد بین سنین ( ۱۶سال وباالتر از آن)
میزان شمولیت اطفال (بین سنین  ۱۲-۶ساله) در مکتب
اوسط سالیان مکتب در سنین ( ۱۸سال وباالتر از آن)
فیصدی زنان باسواد -بین سنین  ۱۶وباال تر از آن
تناسب شمولیت دختران به تناسب پسران در مکتب ( ۱۲-۶ساله)

15.3
36.7
1.24
1.1
0.24

25
46.3
1.95
11.4
0.69

سکتور های اشتغال
زراعت ()٪
صنعت ،ساختمان و معادن ()٪
خدمات ()٪
اداره عامه /حکومت ()٪

65
7.9
25.9
1.3

59.1
12.5
24.6
3.9
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دایکندی

مساحت(کیلو مترمربع)
نفوس( میلیون)
نفوس روستا ها()٪
میزان فقر()٪

17
0.4
99
34.4

فقر
شدت فقر
مصرف مجموعی ماهانه فی نفر (افغانی)

دایکندی

ملی

10.5
1243

7.9
1672

مصونیت غذایی
فقدان کالوری (فیصدی مصرف کالوری کمتر از  ۲۱۰۰در روز)
فقدان پروتین (فیصدی مصرف پروتین کمتر از  ۵۰گرام در روز)

19.1
9.2

29.2
17.4

مارکیت کار
میزان وابستگی سنی
میزان اشتراک ()٪
میزان بیکاری ()٪
میزان اشتغال ناقص ()٪
نیروی کار باسواد ()٪
اطفال کاریگر (فیصدی اطفال کارگر بین سنین  ۱۵-۶سالگی)
فیصدی خانواده با افراد دارای معیوبیت خفیف

139
89.5
9.1
50.3
17.5
42.5
50.5

133
66.5
7.9
48.2
25.8
17.9
28.4

دسترسی به خدمات صحی وزیربنا ها
دسترسی به آب آشامیدنی صحی ( ٪خانواده ها)
دسترسی به تشناب های عصری ( ٪خانواده)
دسترسی به انرژی برق ()٪
اوسط مسافه به نزدیکترین سرک ترانسپورتی (کیلو متر)
فیصدی معافیت کامل اطفال ( ۲۳-۱۲ماهه)
فیصدی والدت های که تحت نظر شخص مسلکی صورت گرفته است ()٪

13.8
0.0
41.9
5.9
14.6
6.2

26.8
4.9
41.1
1.3
36.7
25

معارف
میزان سواد بین سنین ( ۱۶سال وباالتر از آن)
میزان شمولیت اطفال (بین سنین  ۱۲-۶ساله) در مکتب
اوسط سالیان مکتب در سنین ( ۱۸سال وباالتر از آن)
فیصدی زنان باسواد -بین سنین  ۱۶وباال تر از آن
تناسب شمولیت دختران به تناسب پسران در مکتب ( ۱۲-۶ساله)

17.6
67.9
0.85
8.4
0.82

25
46.3
1.95
11.4
0.69

سکتور های اشتغال
زراعت ()٪
صنعت ،ساختمان و معادن ()٪
خدمات ()٪
اداره عامه /حکومت ()٪

61.2
4
34.4
0.4

59.1
12.5
24.6
3.9
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زابل

مساحت(کیلو مترمربع)
نفوس( میلیون)
نفوس روستا ها()٪
میزان فقر()٪

71
0.3
96
37.4

فقر
شدت فقر
مصرف مجموعی ماهانه فی نفر (افغانی)

زابل

ملی

6.5
1745

7.9
1672

مصونیت غذایی
فقدان کالوری (فیصدی مصرف کالوری کمتر از  ۲۱۰۰در روز)
فقدان پروتین (فیصدی مصرف پروتین کمتر از  ۵۰گرام در روز)

16.9
7.4

29.2
17.4

مارکیت کار
میزان وابستگی سنی
میزان اشتراک ()٪
میزان بیکاری ()٪
میزان اشتغال ناقص ()٪
نیروی کار باسواد ()٪
اطفال کاریگر (فیصدی اطفال کارگر بین سنین  ۱۵-۶سالگی)
فیصدی خانواده با افراد دارای معیوبیت خفیف

122
86.4
3
58.5
19.2
51.2
25.9

133
66.5
7.9
48.2
25.8
17.9
28.4

دسترسی به خدمات صحی وزیربنا ها
دسترسی به آب آشامیدنی صحی ( ٪خانواده ها)
دسترسی به تشناب های عصری ( ٪خانواده)
دسترسی به انرژی برق ()٪
اوسط مسافه به نزدیکترین سرک ترانسپورتی (کیلو متر)
فیصدی معافیت کامل اطفال ( ۲۳-۱۲ماهه)
فیصدی والدت های که تحت نظر شخص مسلکی صورت گرفته است ()٪

31.9
0
4.4
1.7
0
4.9

26.8
4.9
41.1
1.3
36.7
25

معارف
میزان سواد بین سنین ( ۱۶سال وباالتر از آن)
میزان شمولیت اطفال (بین سنین  ۱۲-۶ساله) در مکتب
اوسط سالیان مکتب در سنین ( ۱۸سال وباالتر از آن)
فیصدی زنان باسواد -بین سنین  ۱۶وباال تر از آن
تناسب شمولیت دختران به تناسب پسران در مکتب ( ۱۲-۶ساله)

18.6
5.2
0.43
1.2
0.09

25
46.3
1.95
11.4
0.69

سکتور های اشتغال
زراعت ()٪
صنعت ،ساختمان و معادن ()٪
خدمات ()٪
اداره عامه /حکومت ()٪

94.3
0.5
4.3
0.9

59.1
12.5
24.6
3.9
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سرپل

مساحت(کیلو مترمربع)
نفوس( میلیون)
نفوس روستا ها()٪
میزان فقر()٪

16
0.5
92
24.7
سرپل

ملی

3.3
1532

7.9
1672

مصونیت غذایی
فقدان کالوری (فیصدی مصرف کالوری کمتر از  ۲۱۰۰در روز)
فقدان پروتین (فیصدی مصرف پروتین کمتر از  ۵۰گرام در روز)

5.7
3.9

29.2
17.4

مارکیت کار
میزان وابستگی سنی
میزان اشتراک ()٪
میزان بیکاری ()٪
میزان اشتغال ناقص ()٪
نیروی کار باسواد ()٪
اطفال کاریگر (فیصدی اطفال کارگر بین سنین  ۱۵-۶سالگی)
فیصدی خانواده با افراد دارای معیوبیت خفیف

135
60
18.1
11.6
10
3.9
19.4

133
66.5
7.9
48.2
25.8
17.9
28.4

دسترسی به خدمات صحی وزیربنا ها
دسترسی به آب آشامیدنی صحی ( ٪خانواده ها)
دسترسی به تشناب های عصری ( ٪خانواده)
دسترسی به انرژی برق ()٪
اوسط مسافه به نزدیکترین سرک ترانسپورتی (کیلو متر)
فیصدی معافیت کامل اطفال ( ۲۳-۱۲ماهه)
فیصدی والدت های که تحت نظر شخص مسلکی صورت گرفته است ()٪

10.4
0
55.7
2.5
70.8
6.7

26.8
4.9
41.1
1.3
36.7
25

معارف
میزان سواد بین سنین ( ۱۶سال وباالتر از آن)
میزان شمولیت اطفال (بین سنین  ۱۲-۶ساله) در مکتب
اوسط سالیان مکتب در سنین ( ۱۸سال وباالتر از آن)
فیصدی زنان باسواد -بین سنین  ۱۶وباال تر از آن
تناسب شمولیت دختران به تناسب پسران در مکتب ( ۱۲-۶ساله)

8.9
33.4
0.44
2.9
0.66

25
46.3
1.95
11.4
0.69

سکتور های اشتغال
زراعت ()٪
صنعت ،ساختمان و معادن ()٪
خدمات ()٪
اداره عامه /حکومت ()٪

59.1
17
21.3
2.6

59.1
12.5
24.6
3.9

فقر
شدت فقر
مصرف مجموعی ماهانه فی نفر (افغانی)
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سمنگان

مساحت(کیلو مترمربع)
نفوس( میلیون)
نفوس روستا ها()٪
میزان فقر()٪

13
0.4
93
55.1

فقر
شدت فقر
مصرف مجموعی ماهانه فی نفر (افغانی)

سمنگان

ملی

13
1188

7.9
1672

مصونیت غذایی
فقدان کالوری (فیصدی مصرف کالوری کمتر از  ۲۱۰۰در روز)
فقدان پروتین (فیصدی مصرف پروتین کمتر از  ۵۰گرام در روز)

29.7
16.2

29.2
17.4

مارکیت کار
میزان وابستگی سنی
میزان اشتراک ()٪
میزان بیکاری ()٪
میزان اشتغال ناقص ()٪
نیروی کار باسواد ()٪
اطفال کاریگر (فیصدی اطفال کارگر بین سنین  ۱۵-۶سالگی)
فیصدی خانواده با افراد دارای معیوبیت خفیف

131
57.2
18.5
60.8
27.9
10.1
45.3

133
66.5
7.9
48.2
25.8
17.9
28.4

دسترسی به خدمات صحی وزیربنا ها
دسترسی به آب آشامیدنی صحی ( ٪خانواده ها)
دسترسی به تشناب های عصری ( ٪خانواده)
دسترسی به انرژی برق ()٪
اوسط مسافه به نزدیکترین سرک ترانسپورتی (کیلو متر)
فیصدی معافیت کامل اطفال ( ۲۳-۱۲ماهه)
فیصدی والدت های که تحت نظر شخص مسلکی صورت گرفته است ()٪

15.1
0.5
28.3
4.6
37.3
20.2

26.8
4.9
41.1
1.3
36.7
25

معارف
میزان سواد بین سنین ( ۱۶سال وباالتر از آن)
میزان شمولیت اطفال (بین سنین  ۱۲-۶ساله) در مکتب
اوسط سالیان مکتب در سنین ( ۱۸سال وباالتر از آن)
فیصدی زنان باسواد -بین سنین  ۱۶وباال تر از آن
تناسب شمولیت دختران به تناسب پسران در مکتب ( ۱۲-۶ساله)

23
45.7
1.35
8.8
0.7

25
46.3
1.95
11.4
0.69

سکتور های اشتغال
زراعت ()٪
صنعت ،ساختمان و معادن ()٪
خدمات ()٪
اداره عامه /حکومت ()٪

50.2
8.8
38.7
2.3

59.1
12.5
24.6
3.9
171
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غزني

مساحت(کیلو مترمربع)
نفوس( میلیون)
نفوس روستا ها()٪
میزان فقر()٪

22
1.1
95
19

فقر
شدت فقر
مصرف مجموعی ماهانه فی نفر (افغانی)

غزني

ملی

2.7
1656

7.9
1672

مصونیت غذایی
فقدان کالوری (فیصدی مصرف کالوری کمتر از  ۲۱۰۰در روز)
فقدان پروتین (فیصدی مصرف پروتین کمتر از  ۵۰گرام در روز)

52.8
34.8

29.2
17.4

مارکیت کار
میزان وابستگی سنی
میزان اشتراک ()٪
میزان بیکاری ()٪
میزان اشتغال ناقص ()٪
نیروی کار باسواد ()٪
اطفال کاریگر (فیصدی اطفال کارگر بین سنین  ۱۵-۶سالگی)
فیصدی خانواده با افراد دارای معیوبیت خفیف

122
69.6
6.2
82.7
32.6
20.1
62

133
66.5
7.9
48.2
25.8
17.9
28.4

دسترسی به خدمات صحی وزیربنا ها
دسترسی به آب آشامیدنی صحی ( ٪خانواده ها)
دسترسی به تشناب های عصری ( ٪خانواده)
دسترسی به انرژی برق ()٪
اوسط مسافه به نزدیکترین سرک ترانسپورتی (کیلو متر)
فیصدی معافیت کامل اطفال ( ۲۳-۱۲ماهه)
فیصدی والدت های که تحت نظر شخص مسلکی صورت گرفته است ()٪

17.8
0.2
72.4
3.2
28.8
10.6

26.8
4.9
41.1
1.3
36.7
25

معارف
میزان سواد بین سنین ( ۱۶سال وباالتر از آن)
میزان شمولیت اطفال (بین سنین  ۱۲-۶ساله) در مکتب
اوسط سالیان مکتب در سنین ( ۱۸سال وباالتر از آن)
فیصدی زنان باسواد -بین سنین  ۱۶وباال تر از آن
تناسب شمولیت دختران به تناسب پسران در مکتب ( ۱۲-۶ساله)

30.8
54.5
1.91
8.8
0.53

25
46.3
1.95
11.4
0.69

سکتور های اشتغال
زراعت ()٪
صنعت ،ساختمان و معادن ()٪
خدمات ()٪
اداره عامه /حکومت ()٪

77.8
3.4
17.9
0.9

59.1
12.5
24.6
3.9
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غور

مساحت(کیلو مترمربع)
نفوس( میلیون)
نفوس روستا ها()٪
میزان فقر()٪

36
0.6
99
44.2

فقر
شدت فقر
مصرف مجموعی ماهانه فی نفر (افغانی)

غور

ملی

7.9
1228

7.9
1672

مصونیت غذایی
فقدان کالوری (فیصدی مصرف کالوری کمتر از  ۲۱۰۰در روز)
فقدان پروتین (فیصدی مصرف پروتین کمتر از  ۵۰گرام در روز)

19.9
13.3

29.2
17.4

مارکیت کار
میزان وابستگی سنی
میزان اشتراک ()٪
میزان بیکاری ()٪
میزان اشتغال ناقص ()٪
نیروی کار باسواد ()٪
اطفال کاریگر (فیصدی اطفال کارگر بین سنین  ۱۵-۶سالگی)
فیصدی خانواده با افراد دارای معیوبیت خفیف

140
94
0.5
14.8
26
37.4
30.2

133
66.5
7.9
48.2
25.8
17.9
28.4

دسترسی به خدمات صحی وزیربنا ها
دسترسی به آب آشامیدنی صحی ( ٪خانواده ها)
دسترسی به تشناب های عصری ( ٪خانواده)
دسترسی به انرژی برق ()٪
اوسط مسافه به نزدیکترین سرک ترانسپورتی (کیلو متر)
فیصدی معافیت کامل اطفال ( ۲۳-۱۲ماهه)
فیصدی والدت های که تحت نظر شخص مسلکی صورت گرفته است ()٪

8.8
0
30.7
2.4
8.2
3.3

26.8
4.9
41.1
1.3
36.7
25

معارف
میزان سواد بین سنین ( ۱۶سال وباالتر از آن)
میزان شمولیت اطفال (بین سنین  ۱۲-۶ساله) در مکتب
اوسط سالیان مکتب در سنین ( ۱۸سال وباالتر از آن)
فیصدی زنان باسواد -بین سنین  ۱۶وباال تر از آن
تناسب شمولیت دختران به تناسب پسران در مکتب ( ۱۲-۶ساله)

25.2
46.8
0.5
6
0.75

25
46.3
1.95
11.4
0.69

87
7.1
5.6
0.4

59.1
12.5
24.6
3.9

سکتور های اشتغال
زراعت ()٪
صنعت ،ساختمان و معادن ()٪
خدمات ()٪
اداره عامه /حکومت ()٪
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فاریاب

مساحت(کیلو مترمربع)
نفوس( میلیون)
نفوس روستا ها()٪
میزان فقر()٪

21
0.9
88
29.1

فقر
شدت فقر
مصرف مجموعی ماهانه فی نفر (افغانی)

فاریاب

ملی

5.6
1695

7.9
1672

مصونیت غذایی
فقدان کالوری (فیصدی مصرف کالوری کمتر از  ۲۱۰۰در روز)
فقدان پروتین (فیصدی مصرف پروتین کمتر از  ۵۰گرام در روز)

24
16.6

29.2
17.4

مارکیت کار
میزان وابستگی سنی
میزان اشتراک ()٪
میزان بیکاری ()٪
میزان اشتغال ناقص ()٪
نیروی کار باسواد ()٪
اطفال کاریگر (فیصدی اطفال کارگر بین سنین  ۱۵-۶سالگی)
فیصدی خانواده با افراد دارای معیوبیت خفیف

132
53.4
10.6
51
21.1
14.4
17.2

133
66.5
7.9
48.2
25.8
17.9
28.4

دسترسی به خدمات صحی وزیربنا ها
دسترسی به آب آشامیدنی صحی ( ٪خانواده ها)
دسترسی به تشناب های عصری ( ٪خانواده)
دسترسی به انرژی برق ()٪
اوسط مسافه به نزدیکترین سرک ترانسپورتی (کیلو متر)
فیصدی معافیت کامل اطفال ( ۲۳-۱۲ماهه)
فیصدی والدت های که تحت نظر شخص مسلکی صورت گرفته است ()٪

23.9
0.2
32.4
5.6
23.9
15.8

26.8
4.9
41.1
1.3
36.7
25

معارف
میزان سواد بین سنین ( ۱۶سال وباالتر از آن)
میزان شمولیت اطفال (بین سنین  ۱۲-۶ساله) در مکتب
اوسط سالیان مکتب در سنین ( ۱۸سال وباالتر از آن)
فیصدی زنان باسواد -بین سنین  ۱۶وباال تر از آن
تناسب شمولیت دختران به تناسب پسران در مکتب ( ۱۲-۶ساله)

18.2
54.9
1.15
8.8
0.82

25
46.3
1.95
11.4
0.69

سکتور های اشتغال
زراعت ()٪
صنعت ،ساختمان و معادن ()٪
خدمات ()٪
اداره عامه /حکومت ()٪

36.9
35.4
25.6
2.2

59.1
12.5
24.6
3.9
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فراه

مساحت(کیلو مترمربع)
نفوس( میلیون)
نفوس روستا ها()٪
میزان فقر()٪

45
0.5
93
12.2

فقر
شدت فقر
مصرف مجموعی ماهانه فی نفر (افغانی)

فراه

ملی

2
1866

7.9
1672

مصونیت غذایی
فقدان کالوری (فیصدی مصرف کالوری کمتر از  ۲۱۰۰در روز)
فقدان پروتین (فیصدی مصرف پروتین کمتر از  ۵۰گرام در روز)

25.2
4.6

29.2
17.4

مارکیت کار
میزان وابستگی سنی
میزان اشتراک ()٪
میزان بیکاری ()٪
میزان اشتغال ناقص ()٪
نیروی کار باسواد ()٪
اطفال کاریگر (فیصدی اطفال کارگر بین سنین  ۱۵-۶سالگی)
فیصدی خانواده با افراد دارای معیوبیت خفیف

151
89.4
3.5
63.2
15.4
35.1
13.5

133
66.5
7.9
48.2
25.8
17.9
28.4

دسترسی به خدمات صحی وزیربنا ها
دسترسی به آب آشامیدنی صحی ( ٪خانواده ها)
دسترسی به تشناب های عصری ( ٪خانواده)
دسترسی به انرژی برق ()٪
اوسط مسافه به نزدیکترین سرک ترانسپورتی (کیلو متر)
فیصدی معافیت کامل اطفال ( ۲۳-۱۲ماهه)
فیصدی والدت های که تحت نظر شخص مسلکی صورت گرفته است ()٪

15.8
0.9
15.5
6.7
46.3
20.9

26.8
4.9
41.1
1.3
36.7
25

معارف
میزان سواد بین سنین ( ۱۶سال وباالتر از آن)
میزان شمولیت اطفال (بین سنین  ۱۲-۶ساله) در مکتب
اوسط سالیان مکتب در سنین ( ۱۸سال وباالتر از آن)
فیصدی زنان باسواد -بین سنین  ۱۶وباال تر از آن
تناسب شمولیت دختران به تناسب پسران در مکتب ( ۱۲-۶ساله)

15.3
34
0.99
5.1
0.44

25
46.3
1.95
11.4
0.69

سکتور های اشتغال
زراعت ()٪
صنعت ،ساختمان و معادن ()٪
خدمات ()٪
اداره عامه /حکومت ()٪

74.5
8.6
14.7
2.2

59.1
12.5
24.6
3.9
175

معلومات مختصر درمورد واليات

کابل

مساحت(کیلو مترمربع)
نفوس( میلیون)
نفوس روستا ها()٪
میزان فقر()٪

4
3.7
17
23.1

فقر
شدت فقر
مصرف مجموعی ماهانه فی نفر (افغانی)

کابل

ملی

4.2
2743

7.9
1672

مصونیت غذایی
فقدان کالوری (فیصدی مصرف کالوری کمتر از  ۲۱۰۰در روز)
فقدان پروتین (فیصدی مصرف پروتین کمتر از  ۵۰گرام در روز)

17.9
12.6

29.2
17.4

مارکیت کار
میزان وابستگی سنی
میزان اشتراک ()٪
میزان بیکاری ()٪
میزان اشتغال ناقص ()٪
نیروی کار باسواد ()٪
اطفال کاریگر (فیصدی اطفال کارگر بین سنین  ۱۵-۶سالگی)
فیصدی خانواده با افراد دارای معیوبیت خفیف

112
46.6
10.7
18.9
55.4
7.2
32.4

133
66.5
7.9
48.2
25.8
17.9
28.4

دسترسی به خدمات صحی وزیربنا ها
دسترسی به آب آشامیدنی صحی ( ٪خانواده ها)
دسترسی به تشناب های عصری ( ٪خانواده)
دسترسی به انرژی برق ()٪
اوسط مسافه به نزدیکترین سرک ترانسپورتی (کیلو متر)
فیصدی معافیت کامل اطفال ( ۲۳-۱۲ماهه)
فیصدی والدت های که تحت نظر شخص مسلکی صورت گرفته است ()٪

55.9
17.2
85.7
0.1
70.3
73.4

26.8
4.9
41.1
1.3
36.7
25

معارف
میزان سواد بین سنین ( ۱۶سال وباالتر از آن)
میزان شمولیت اطفال (بین سنین  ۱۲-۶ساله) در مکتب
اوسط سالیان مکتب در سنین ( ۱۸سال وباالتر از آن)
فیصدی زنان باسواد -بین سنین  ۱۶وباال تر از آن
تناسب شمولیت دختران به تناسب پسران در مکتب ( ۱۲-۶ساله)

46.8
65.2
4.98
30.2
0.79

25
46.3
1.95
11.4
0.69

سکتور های اشتغال
زراعت ()٪
صنعت ،ساختمان و معادن ()٪
خدمات ()٪
اداره عامه /حکومت ()٪

16.5
16.9
50.1
16.4

59.1
12.5
24.6
3.9

176
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کاپيسا

مساحت(کیلو مترمربع)
نفوس( میلیون)
نفوس روستا ها()٪
میزان فقر()٪

2
0.4
100
21.5

فقر
شدت فقر
مصرف مجموعی ماهانه فی نفر (افغانی)

کاپيسا

ملی

3.1
1662

7.9
1672

مصونیت غذایی
فقدان کالوری (فیصدی مصرف کالوری کمتر از  ۲۱۰۰در روز)
فقدان پروتین (فیصدی مصرف پروتین کمتر از  ۵۰گرام در روز)

32.9
13.1

29.2
17.4

مارکیت کار
میزان وابستگی سنی
میزان اشتراک ()٪
میزان بیکاری ()٪
میزان اشتغال ناقص ()٪
نیروی کار باسواد ()٪
اطفال کاریگر (فیصدی اطفال کارگر بین سنین  ۱۵-۶سالگی)
فیصدی خانواده با افراد دارای معیوبیت خفیف

137
86.3
13.4
53
32.5
36.4
15.5

133
66.5
7.9
48.2
25.8
17.9
28.4

دسترسی به خدمات صحی وزیربنا ها
دسترسی به آب آشامیدنی صحی ( ٪خانواده ها)
دسترسی به تشناب های عصری ( ٪خانواده)
دسترسی به انرژی برق ()٪
اوسط مسافه به نزدیکترین سرک ترانسپورتی (کیلو متر)
فیصدی معافیت کامل اطفال ( ۲۳-۱۲ماهه)
فیصدی والدت های که تحت نظر شخص مسلکی صورت گرفته است ()٪

15
0
38.4
1.4
2.2
7.3

26.8
4.9
41.1
1.3
36.7
25

معارف
میزان سواد بین سنین ( ۱۶سال وباالتر از آن)
میزان شمولیت اطفال (بین سنین  ۱۲-۶ساله) در مکتب
اوسط سالیان مکتب در سنین ( ۱۸سال وباالتر از آن)
فیصدی زنان باسواد -بین سنین  ۱۶وباال تر از آن
تناسب شمولیت دختران به تناسب پسران در مکتب ( ۱۲-۶ساله)

30.8
54.7
2.49
11.1
0.57

25
46.3
1.95
11.4
0.69

سکتور های اشتغال
زراعت ()٪
صنعت ،ساختمان و معادن ()٪
خدمات ()٪
اداره عامه /حکومت ()٪

77.7
6.1
8.5
7.7

59.1
12.5
24.6
3.9
177

معلومات مختصر درمورد واليات

کندز

مساحت(کیلو مترمربع)
نفوس( میلیون)
نفوس روستا ها()٪
میزان فقر()٪

8
0.9
76
29.7

فقر
شدت فقر
مصرف مجموعی ماهانه فی نفر (افغانی)

کندز

ملی

5.3
1511

7.9
1672

مصونیت غذایی
فقدان کالوری (فیصدی مصرف کالوری کمتر از  ۲۱۰۰در روز)
فقدان پروتین (فیصدی مصرف پروتین کمتر از  ۵۰گرام در روز)

21.4
10.6

29.2
17.4

مارکیت کار
میزان وابستگی سنی
میزان اشتراک ()٪
میزان بیکاری ()٪
میزان اشتغال ناقص ()٪
نیروی کار باسواد ()٪
اطفال کاریگر (فیصدی اطفال کارگر بین سنین  ۱۵-۶سالگی)
فیصدی خانواده با افراد دارای معیوبیت خفیف

136
73.7
8.3
63.3
19.7
21.6
43.1

133
66.5
7.9
48.2
25.8
17.9
28.4

دسترسی به خدمات صحی وزیربنا ها
دسترسی به آب آشامیدنی صحی ( ٪خانواده ها)
دسترسی به تشناب های عصری ( ٪خانواده)
دسترسی به انرژی برق ()٪
اوسط مسافه به نزدیکترین سرک ترانسپورتی (کیلو متر)
فیصدی معافیت کامل اطفال ( ۲۳-۱۲ماهه)
فیصدی والدت های که تحت نظر شخص مسلکی صورت گرفته است ()٪

16.1
0.1
32
1.2
33.1
22.1

26.8
4.9
41.1
1.3
36.7
25

معارف
میزان سواد بین سنین ( ۱۶سال وباالتر از آن)
میزان شمولیت اطفال (بین سنین  ۱۲-۶ساله) در مکتب
اوسط سالیان مکتب در سنین ( ۱۸سال وباالتر از آن)
فیصدی زنان باسواد -بین سنین  ۱۶وباال تر از آن
تناسب شمولیت دختران به تناسب پسران در مکتب ( ۱۲-۶ساله)

19.7
49.7
1.49
9.2
0.77

25
46.3
1.95
11.4
0.69

سکتور های اشتغال
زراعت ()٪
صنعت ،ساختمان و معادن ()٪
خدمات ()٪
اداره عامه /حکومت ()٪

58.2
21.9
18.1
1.8

59.1
12.5
24.6
3.9

178
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کندهار

مساحت(کیلو مترمربع)
نفوس( میلیون)
نفوس روستا ها()٪
میزان فقر()٪

54
1.1
66
22.8

فقر
شدت فقر
مصرف مجموعی ماهانه فی نفر (افغانی)

کندهار

ملی

3.6
2066

7.9
1672

مصونیت غذایی
فقدان کالوری (فیصدی مصرف کالوری کمتر از  ۲۱۰۰در روز)
فقدان پروتین (فیصدی مصرف پروتین کمتر از  ۵۰گرام در روز)

29.5
6.8

29.2
17.4

مارکیت کار
میزان وابستگی سنی
میزان اشتراک ()٪
میزان بیکاری ()٪
میزان اشتغال ناقص ()٪
نیروی کار باسواد ()٪
اطفال کاریگر (فیصدی اطفال کارگر بین سنین  ۱۵-۶سالگی)
فیصدی خانواده با افراد دارای معیوبیت خفیف

149
54.1
4.4
22.4
10.3
0.7
4.7

133
66.5
7.9
48.2
25.8
17.9
28.4

دسترسی به خدمات صحی وزیربنا ها
دسترسی به آب آشامیدنی صحی ( ٪خانواده ها)
دسترسی به تشناب های عصری ( ٪خانواده)
دسترسی به انرژی برق ()٪
اوسط مسافه به نزدیکترین سرک ترانسپورتی (کیلو متر)
فیصدی معافیت کامل اطفال ( ۲۳-۱۲ماهه)
فیصدی والدت های که تحت نظر شخص مسلکی صورت گرفته است ()٪

32.3
9.4
25.4
2.9
3.8
14

26.8
4.9
41.1
1.3
36.7
25

معارف
میزان سواد بین سنین ( ۱۶سال وباالتر از آن)
میزان شمولیت اطفال (بین سنین  ۱۲-۶ساله) در مکتب
اوسط سالیان مکتب در سنین ( ۱۸سال وباالتر از آن)
فیصدی زنان باسواد -بین سنین  ۱۶وباال تر از آن
تناسب شمولیت دختران به تناسب پسران در مکتب ( ۱۲-۶ساله)

7.3
10.8
0.22
1.3
0.41

25
46.3
1.95
11.4
0.69

سکتور های اشتغال
زراعت ()٪
صنعت ،ساختمان و معادن ()٪
خدمات ()٪
اداره عامه /حکومت ()٪

45.3
10.6
42.5
1.6

59.1
12.5
24.6
3.9
179

معلومات مختصر درمورد واليات

کنر

مساحت(کیلو مترمربع)
نفوس( میلیون)
نفوس روستا ها()٪
میزان فقر()٪

5
0.4
97
62

فقر
شدت فقر
مصرف مجموعی ماهانه فی نفر (افغانی)

کنر

ملی

16.4
1085

7.9
1672

مصونیت غذایی
فقدان کالوری (فیصدی مصرف کالوری کمتر از  ۲۱۰۰در روز)
فقدان پروتین (فیصدی مصرف پروتین کمتر از  ۵۰گرام در روز)

39.7
20.7

29.2
17.4

مارکیت کار
میزان وابستگی سنی
میزان اشتراک ()٪
میزان بیکاری ()٪
میزان اشتغال ناقص ()٪
نیروی کار باسواد ()٪
اطفال کاریگر (فیصدی اطفال کارگر بین سنین  ۱۵-۶سالگی)
فیصدی خانواده با افراد دارای معیوبیت خفیف

152
61.3
4.9
49.4
20.5
4
30.2

133
66.5
7.9
48.2
25.8
17.9
28.4

دسترسی به خدمات صحی وزیربنا ها
دسترسی به آب آشامیدنی صحی ( ٪خانواده ها)
دسترسی به تشناب های عصری ( ٪خانواده)
دسترسی به انرژی برق ()٪
اوسط مسافه به نزدیکترین سرک ترانسپورتی (کیلو متر)
فیصدی معافیت کامل اطفال ( ۲۳-۱۲ماهه)
فیصدی والدت های که تحت نظر شخص مسلکی صورت گرفته است ()٪

55.5
4.1
40.5
2
52
12.9

26.8
4.9
41.1
1.3
36.7
25

معارف
میزان سواد بین سنین ( ۱۶سال وباالتر از آن)
میزان شمولیت اطفال (بین سنین  ۱۲-۶ساله) در مکتب
اوسط سالیان مکتب در سنین ( ۱۸سال وباالتر از آن)
فیصدی زنان باسواد -بین سنین  ۱۶وباال تر از آن
تناسب شمولیت دختران به تناسب پسران در مکتب ( ۱۲-۶ساله)

19.8
44.3
1.71
2.7
0.65

25
46.3
1.95
11.4
0.69

سکتور های اشتغال
زراعت ()٪
صنعت ،ساختمان و معادن ()٪
خدمات ()٪
اداره عامه /حکومت ()٪

64.9
18.3
11.8
5

59.1
12.5
24.6
3.9
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لغمان

مساحت(کیلو مترمربع)
نفوس( میلیون)
نفوس روستا ها()٪
میزان فقر()٪

4
0.4
99
66.8

فقر
شدت فقر
مصرف مجموعی ماهانه فی نفر (افغانی)

لغمان

ملی

18.5
987

7.9
1672

مصونیت غذایی
فقدان کالوری (فیصدی مصرف کالوری کمتر از  ۲۱۰۰در روز)
فقدان پروتین (فیصدی مصرف پروتین کمتر از  ۵۰گرام در روز)

68.2
46.2

29.2
17.4

مارکیت کار
میزان وابستگی سنی
میزان اشتراک ()٪
میزان بیکاری ()٪
میزان اشتغال ناقص ()٪
نیروی کار باسواد ()٪
اطفال کاریگر (فیصدی اطفال کارگر بین سنین  ۱۵-۶سالگی)
فیصدی خانواده با افراد دارای معیوبیت خفیف

144
69.5
2.2
78.7
28.3
32.2
22.3

133
66.5
7.9
48.2
25.8
17.9
28.4

دسترسی به خدمات صحی وزیربنا ها
دسترسی به آب آشامیدنی صحی ( ٪خانواده ها)
دسترسی به تشناب های عصری ( ٪خانواده)
دسترسی به انرژی برق ()٪
اوسط مسافه به نزدیکترین سرک ترانسپورتی (کیلو متر)
فیصدی معافیت کامل اطفال ( ۲۳-۱۲ماهه)
فیصدی والدت های که تحت نظر شخص مسلکی صورت گرفته است ()٪

34.2
0.4
41.3
0.9
10.9
36.4

26.8
4.9
41.1
1.3
36.7
25

معارف
میزان سواد بین سنین ( ۱۶سال وباالتر از آن)
میزان شمولیت اطفال (بین سنین  ۱۲-۶ساله) در مکتب
اوسط سالیان مکتب در سنین ( ۱۸سال وباالتر از آن)
فیصدی زنان باسواد -بین سنین  ۱۶وباال تر از آن
تناسب شمولیت دختران به تناسب پسران در مکتب ( ۱۲-۶ساله)

25.6
52.4
2.25
7.3
0.66

25
46.3
1.95
11.4
0.69

سکتور های اشتغال
زراعت ()٪
صنعت ،ساختمان و معادن ()٪
خدمات ()٪
اداره عامه /حکومت ()٪

64.7
20.3
14
1

59.1
12.5
24.6
3.9
181

معلومات مختصر درمورد واليات

لوگر

مساحت(کیلو مترمربع)
نفوس( میلیون)
نفوس روستا ها()٪
میزان فقر()٪

5
0.4
98
75

فقر
شدت فقر
مصرف مجموعی ماهانه فی نفر (افغانی)

لوگر

ملی

14.7
1082

7.9
1672

مصونیت غذایی
فقدان کالوری (فیصدی مصرف کالوری کمتر از  ۲۱۰۰در روز)
فقدان پروتین (فیصدی مصرف پروتین کمتر از  ۵۰گرام در روز)

51.9
16.1

29.2
17.4

مارکیت کار
میزان وابستگی سنی
میزان اشتراک ()٪
میزان بیکاری ()٪
میزان اشتغال ناقص ()٪
نیروی کار باسواد ()٪
اطفال کاریگر (فیصدی اطفال کارگر بین سنین  ۱۵-۶سالگی)
فیصدی خانواده با افراد دارای معیوبیت خفیف

135
66.7
8.5
64.3
36.3
9.2
7.7

133
66.5
7.9
48.2
25.8
17.9
28.4

دسترسی به خدمات صحی وزیربنا ها
دسترسی به آب آشامیدنی صحی ( ٪خانواده ها)
دسترسی به تشناب های عصری ( ٪خانواده)
دسترسی به انرژی برق ()٪
اوسط مسافه به نزدیکترین سرک ترانسپورتی (کیلو متر)
فیصدی معافیت کامل اطفال ( ۲۳-۱۲ماهه)
فیصدی والدت های که تحت نظر شخص مسلکی صورت گرفته است ()٪

14
0
32.3
0.4
82.5
73

26.8
4.9
41.1
1.3
36.7
25

معارف
میزان سواد بین سنین ( ۱۶سال وباالتر از آن)
میزان شمولیت اطفال (بین سنین  ۱۲-۶ساله) در مکتب
اوسط سالیان مکتب در سنین ( ۱۸سال وباالتر از آن)
فیصدی زنان باسواد -بین سنین  ۱۶وباال تر از آن
تناسب شمولیت دختران به تناسب پسران در مکتب ( ۱۲-۶ساله)

30.3
45.3
2.65
3.1
0.27

25
46.3
1.95
11.4
0.69

سکتور های اشتغال
زراعت ()٪
صنعت ،ساختمان و معادن ()٪
خدمات ()٪
اداره عامه /حکومت ()٪

65.1
8.1
20.8

59.1
12.5
24.6
3.9

182

6.1

از الف تا یا :کتاب راهنما برای کمک به افغانستان

ننگرهار

مساحت(کیلو مترمربع)
نفوس( میلیون)
نفوس روستا ها()٪
میزان فقر()٪

8
1.4
86
33

فقر
شدت فقر
مصرف مجموعی ماهانه فی نفر (افغانی)

ننگرهار

ملی

7
1550

7.9
1672

مصونیت غذایی
فقدان کالوری (فیصدی مصرف کالوری کمتر از  ۲۱۰۰در روز)
فقدان پروتین (فیصدی مصرف پروتین کمتر از  ۵۰گرام در روز)

13.5
5.8

29.2
17.4

مارکیت کار
میزان وابستگی سنی
میزان اشتراک ()٪
میزان بیکاری ()٪
میزان اشتغال ناقص ()٪
نیروی کار باسواد ()٪
اطفال کاریگر (فیصدی اطفال کارگر بین سنین  ۱۵-۶سالگی)
فیصدی خانواده با افراد دارای معیوبیت خفیف

144
59.8
1.6
54.9
25.8
19.6
27.2

133
66.5
7.9
48.2
25.8
17.9
28.4

دسترسی به خدمات صحی وزیربنا ها
دسترسی به آب آشامیدنی صحی ( ٪خانواده ها)
دسترسی به تشناب های عصری ( ٪خانواده)
دسترسی به انرژی برق ()٪
اوسط مسافه به نزدیکترین سرک ترانسپورتی (کیلو متر)
فیصدی معافیت کامل اطفال ( ۲۳-۱۲ماهه)
فیصدی والدت های که تحت نظر شخص مسلکی صورت گرفته است ()٪

23.5
6.2
33.3
0.6
57.2
28.5

26.8
4.9
41.1
1.3
36.7
25

معارف
میزان سواد بین سنین ( ۱۶سال وباالتر از آن)
میزان شمولیت اطفال (بین سنین  ۱۲-۶ساله) در مکتب
اوسط سالیان مکتب در سنین ( ۱۸سال وباالتر از آن)
فیصدی زنان باسواد -بین سنین  ۱۶وباال تر از آن
تناسب شمولیت دختران به تناسب پسران در مکتب ( ۱۲-۶ساله)

22.8
49
2.04
6.9
0.67

25
46.3
1.95
11.4
0.69

سکتور های اشتغال
زراعت ()٪
صنعت ،ساختمان و معادن ()٪
خدمات ()٪
اداره عامه /حکومت ()٪

53.7
19.6
23.3
3.4

59.1
12.5
24.6
3.9
183

معلومات مختصر درمورد واليات

نورستان

مساحت(کیلو مترمربع)
نفوس( میلیون)
نفوس روستا ها()٪
میزان فقر()٪

9
0.1
100
49.8

فقر
شدت فقر
مصرف مجموعی ماهانه فی نفر (افغانی)

نورستان

ملی

11.7
1201

7.9
1672

مصونیت غذایی
فقدان کالوری (فیصدی مصرف کالوری کمتر از  ۲۱۰۰در روز)
فقدان پروتین (فیصدی مصرف پروتین کمتر از  ۵۰گرام در روز)

26.7
13.8

29.2
17.4

مارکیت کار
میزان وابستگی سنی
میزان اشتراک ()٪
میزان بیکاری ()٪
میزان اشتغال ناقص ()٪
نیروی کار باسواد ()٪
اطفال کاریگر (فیصدی اطفال کارگر بین سنین  ۱۵-۶سالگی)
فیصدی خانواده با افراد دارای معیوبیت خفیف

98
79
5.1
55.3
15.7
27.9
14.9

133
66.5
7.9
48.2
25.8
17.9
28.4

دسترسی به خدمات صحی وزیربنا ها
دسترسی به آب آشامیدنی صحی ( ٪خانواده ها)
دسترسی به تشناب های عصری ( ٪خانواده)
دسترسی به انرژی برق ()٪
اوسط مسافه به نزدیکترین سرک ترانسپورتی (کیلو متر)
فیصدی معافیت کامل اطفال ( ۲۳-۱۲ماهه)
فیصدی والدت های که تحت نظر شخص مسلکی صورت گرفته است ()٪

9.3
0.3
53.2
10.9
1.3
1.9

26.8
4.9
41.1
1.3
36.7
25

معارف
میزان سواد بین سنین ( ۱۶سال وباالتر از آن)
میزان شمولیت اطفال (بین سنین  ۱۲-۶ساله) در مکتب
اوسط سالیان مکتب در سنین ( ۱۸سال وباالتر از آن)
فیصدی زنان باسواد -بین سنین  ۱۶وباال تر از آن
تناسب شمولیت دختران به تناسب پسران در مکتب ( ۱۲-۶ساله)

14.1
31.6
0.84
2.8
0.9

25
46.3
1.95
11.4
0.69

سکتور های اشتغال
زراعت ()٪
صنعت ،ساختمان و معادن ()٪
خدمات ()٪
اداره عامه /حکومت ()٪

92.2
2.9
2.6
2.2

59.1
12.5
24.6
3.9

184

از الف تا یا :کتاب راهنما برای کمک به افغانستان

نیمروز

مساحت(کیلو مترمربع)
نفوس( میلیون)
نفوس روستا ها()٪
میزان فقر()٪

42
0.2
84
24.5

فقر
شدت فقر
مصرف مجموعی ماهانه فی نفر (افغانی)

نیمروز

ملی

4.1
1929

7.9
1672

مصونیت غذایی
فقدان کالوری (فیصدی مصرف کالوری کمتر از  ۲۱۰۰در روز)
فقدان پروتین (فیصدی مصرف پروتین کمتر از  ۵۰گرام در روز)

33.8
3.5

29.2
17.4

مارکیت کار
میزان وابستگی سنی
میزان اشتراک ()٪
میزان بیکاری ()٪
میزان اشتغال ناقص ()٪
نیروی کار باسواد ()٪
اطفال کاریگر (فیصدی اطفال کارگر بین سنین  ۱۵-۶سالگی)
فیصدی خانواده با افراد دارای معیوبیت خفیف

159
88.4
10.5
54.4
16.5
28.3
6.6

133
66.5
7.9
48.2
25.8
17.9
28.4

دسترسی به خدمات صحی وزیربنا ها
دسترسی به آب آشامیدنی صحی ( ٪خانواده ها)
دسترسی به تشناب های عصری ( ٪خانواده)
دسترسی به انرژی برق ()٪
اوسط مسافه به نزدیکترین سرک ترانسپورتی (کیلو متر)
فیصدی معافیت کامل اطفال ( ۲۳-۱۲ماهه)
فیصدی والدت های که تحت نظر شخص مسلکی صورت گرفته است ()٪

12.2
8.1
28
8.9
32.6
22.1

26.8
4.9
41.1
1.3
36.7
25

معارف
میزان سواد بین سنین ( ۱۶سال وباالتر از آن)
میزان شمولیت اطفال (بین سنین  ۱۲-۶ساله) در مکتب
اوسط سالیان مکتب در سنین ( ۱۸سال وباالتر از آن)
فیصدی زنان باسواد -بین سنین  ۱۶وباال تر از آن
تناسب شمولیت دختران به تناسب پسران در مکتب ( ۱۲-۶ساله)

16.7
45
1.27
9.6
0.62

25
46.3
1.95
11.4
0.69

سکتور های اشتغال
زراعت ()٪
صنعت ،ساختمان و معادن ()٪
خدمات ()٪
اداره عامه /حکومت ()٪

55.9
11
31
2.2

59.1
12.5
24.6
3.9
185

معلومات مختصر درمورد واليات

هرات

مساحت(کیلو مترمربع)
نفوس( میلیون)
نفوس روستا ها()٪
میزان فقر()٪

55
1.7
72
38.7

فقر
شدت فقر
مصرف مجموعی ماهانه فی نفر (افغانی)

هرات

ملی

8.2
1547

7.9
1672

مصونیت غذایی
فقدان کالوری (فیصدی مصرف کالوری کمتر از  ۲۱۰۰در روز)
فقدان پروتین (فیصدی مصرف پروتین کمتر از  ۵۰گرام در روز)

24.7
23.6

29.2
17.4

مارکیت کار
میزان وابستگی سنی
میزان اشتراک ()٪
میزان بیکاری ()٪
میزان اشتغال ناقص ()٪
نیروی کار باسواد ()٪
اطفال کاریگر (فیصدی اطفال کارگر بین سنین  ۱۵-۶سالگی)
فیصدی خانواده با افراد دارای معیوبیت خفیف

137
61.6
9.9
51.6
26.8
21.2
33.9

133
66.5
7.9
48.2
25.8
17.9
28.4

دسترسی به خدمات صحی وزیربنا ها
دسترسی به آب آشامیدنی صحی ( ٪خانواده ها)
دسترسی به تشناب های عصری ( ٪خانواده)
دسترسی به انرژی برق ()٪
اوسط مسافه به نزدیکترین سرک ترانسپورتی (کیلو متر)
فیصدی معافیت کامل اطفال ( ۲۳-۱۲ماهه)
فیصدی والدت های که تحت نظر شخص مسلکی صورت گرفته است ()٪

28.2
9.5
42
1.1
42.1
25.1

26.8
4.9
41.1
1.3
36.7
25

معارف
میزان سواد بین سنین ( ۱۶سال وباالتر از آن)
میزان شمولیت اطفال (بین سنین  ۱۲-۶ساله) در مکتب
اوسط سالیان مکتب در سنین ( ۱۸سال وباالتر از آن)
فیصدی زنان باسواد -بین سنین  ۱۶وباال تر از آن
تناسب شمولیت دختران به تناسب پسران در مکتب ( ۱۲-۶ساله)

25.1
52.1
1.65
16.4
0.92

25
46.3
1.95
11.4
0.69

سکتور های اشتغال
زراعت ()٪
صنعت ،ساختمان و معادن ()٪
خدمات ()٪
اداره عامه /حکومت ()٪

50.2
21.9
26.7
1.2

59.1
12.5
24.6
3.9

186

از الف تا یا :کتاب راهنما برای کمک به افغانستان

هلمند

مساحت(کیلو مترمربع)
نفوس( میلیون)
نفوس روستا ها()٪
میزان فقر()٪

57
0.9
94
8.9

فقر
شدت فقر
مصرف مجموعی ماهانه فی نفر (افغانی)

هلمند

ملی

0.9
1989

7.9
1672

مصونیت غذایی
فقدان کالوری (فیصدی مصرف کالوری کمتر از  ۲۱۰۰در روز)
فقدان پروتین (فیصدی مصرف پروتین کمتر از  ۵۰گرام در روز)

19.5
3.1

29.2
17.4

مارکیت کار
میزان وابستگی سنی
میزان اشتراک ()٪
میزان بیکاری ()٪
میزان اشتغال ناقص ()٪
نیروی کار باسواد ()٪
اطفال کاریگر (فیصدی اطفال کارگر بین سنین  ۱۵-۶سالگی)
فیصدی خانواده با افراد دارای معیوبیت خفیف

148
75.9
3.8
82.4
13.5
14.2
28.7

133
66.5
7.9
48.2
25.8
17.9
28.4

دسترسی به خدمات صحی وزیربنا ها
دسترسی به آب آشامیدنی صحی ( ٪خانواده ها)
دسترسی به تشناب های عصری ( ٪خانواده)
دسترسی به انرژی برق ()٪
اوسط مسافه به نزدیکترین سرک ترانسپورتی (کیلو متر)
فیصدی معافیت کامل اطفال ( ۲۳-۱۲ماهه)
فیصدی والدت های که تحت نظر شخص مسلکی صورت گرفته است ()٪

3.3
7.4
11.8
0.7
0.6
3.5

26.8
4.9
41.1
1.3
36.7
25

معارف
میزان سواد بین سنین ( ۱۶سال وباالتر از آن)
میزان شمولیت اطفال (بین سنین  ۱۲-۶ساله) در مکتب
اوسط سالیان مکتب در سنین ( ۱۸سال وباالتر از آن)
فیصدی زنان باسواد -بین سنین  ۱۶وباال تر از آن
تناسب شمولیت دختران به تناسب پسران در مکتب ( ۱۲-۶ساله)

12
4
0.49
1.4
0.58

25
46.3
1.95
11.4
0.69

سکتور های اشتغال
زراعت ()٪
صنعت ،ساختمان و معادن ()٪
خدمات ()٪
اداره عامه /حکومت ()٪

2.5
92.5
0.5
6.5
0.5

59.1
12.5
24.6
3.9
187

معلومات مختصر درمورد واليات

وردک

مساحت(کیلو مترمربع)
نفوس( میلیون)
نفوس روستا ها()٪
میزان فقر()٪

10
0.5
99
59.9

فقر
شدت فقر
مصرف مجموعی ماهانه فی نفر (افغانی)

وردک

ملی

11.4
1185

7.9
1672

مصونیت غذایی
فقدان کالوری (فیصدی مصرف کالوری کمتر از  ۲۱۰۰در روز)
فقدان پروتین (فیصدی مصرف پروتین کمتر از  ۵۰گرام در روز)

42.6
12.9

29.2
17.4

مارکیت کار
میزان وابستگی سنی
میزان اشتراک ()٪
میزان بیکاری ()٪
میزان اشتغال ناقص ()٪
نیروی کار باسواد ()٪
اطفال کاریگر (فیصدی اطفال کارگر بین سنین  ۱۵-۶سالگی)
فیصدی خانواده با افراد دارای معیوبیت خفیف

143
74.3
8.5
70.9
35.2
11.3
6.4

133
66.5
7.9
48.2
25.8
17.9
28.4

دسترسی به خدمات صحی وزیربنا ها
دسترسی به آب آشامیدنی صحی ( ٪خانواده ها)
دسترسی به تشناب های عصری ( ٪خانواده)
دسترسی به انرژی برق ()٪
اوسط مسافه به نزدیکترین سرک ترانسپورتی (کیلو متر)
فیصدی معافیت کامل اطفال ( ۲۳-۱۲ماهه)
فیصدی والدت های که تحت نظر شخص مسلکی صورت گرفته است ()٪

8.4
0
49.4
0.6
76
60.3

26.8
4.9
41.1
1.3
36.7
25

معارف
میزان سواد بین سنین ( ۱۶سال وباالتر از آن)
میزان شمولیت اطفال (بین سنین  ۱۲-۶ساله) در مکتب
اوسط سالیان مکتب در سنین ( ۱۸سال وباالتر از آن)
فیصدی زنان باسواد -بین سنین  ۱۶وباال تر از آن
تناسب شمولیت دختران به تناسب پسران در مکتب ( ۱۲-۶ساله)

31.5
51.4
2.47
1.2
0.38

25
46.3
1.95
11.4
0.69

سکتور های اشتغال
زراعت ()٪
صنعت ،ساختمان و معادن ()٪
خدمات ()٪
اداره عامه /حکومت ()٪

75.7
5.3
12.7
6.3

59.1
12.5
24.6
3.9

188

از الف تا یا :کتاب راهنما برای کمک به افغانستان

فهرست :آدرس ها و تماس ها
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فهرست :راهنمای رسانه های والیات 319....................................................................................................................................
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درباره 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 .نسخۀ
الکترونیکی این بخش در سایت این اداره  www.areu.org.afموجود است.
این معلومات در بین ماه های نومبر  2011و جنوری سال  2012جمع 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 نماییدareu@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 ُکد  0799یا  ،0798ام تی ان با ُکد 0777و اتصاالت با ُکد ُ .0786کد نمبر افغانستان  0093می باشد.
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ﻛﺎﺑﻞ

آﺳﻴﺎي ﺑﺰرگ ،ﺑﻨﻴﺎد آرﻣﺎن ﺷﻬﺮ )(Armanshahr

آﭘﺮﻳﺸﻦ ﻣﺮﺳﻲ )(OPM

دﺳﺖ ﭼﭗ ﺧﺎﻧﻪ )195ﺳﺮك رﺷﻴﺪ( ،ﺳﺮك  ،5ﻛﻮﭼﻪ ﻗﺼﺎﺑﻲ ،ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن،

اﺣﻤﺪ ﺿﻴﺎ )آﻣﺮ دﻓﺘﺮ(

ﻛﻮﻳﺴﻮ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮي )رﺋﻴﺲ اﺟﺮاﺋﻴﻮي(
ﻛﺎرﺗﻪ ﭘﺮوان ،ﻛﺎﺑﻞ

ﻧﺰدﻳﻚ ﻟﻴﺴﻪ ﺣﺒﻴﺒﻴﻪ ،داراﻻﻣﺎن ،ﻛﺎﺑﻞ

ﺗﻠﻔﻮن:

0796442788

0786341654

اﻳﻤﻴﻞ:

guissoujahangiri@gmail.com

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ7019 :
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700047523

ahmadzia700@gmail.com

director.afg@mercy.se
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.mercy.se :

آي-آر-دي )(IRD

ﻣﻴﺮي ﺣﺎن ﻛﺎﻟﺤﺎن )آﻣﺮارﺗﺒﺎﻃﺎت(

ﻛﻮﭼﻪ  ،7ﺳﺮك  ،15وزﻳﺮ اﻛﺒﺮ ﺧﺎن ،ﻛﺎﺑﻞ

آژاﻧﺲ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺎﺧﺘﺮ )(BNA

ﺗﻠﻔﻮن:

وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺟﻮاﻧﺎن ،ده اﻓﻐﺎﻧﺎن ،ﻛﺎﺑﻞ

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.ird.org :

ﻋﺒﺪاﻟﺨﻠﻴﻞ ﻣﻴﻨﻪ وي )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ(
ﺗﻠﻔﻮن:

0202101303

اﻳﻤﻴﻞ:

meenawy13@yahoo.com

0777529292

آژاﻧﺲ ﺧﺒﺮي ﭘﮋواك )(PAN

داﻧﺶ ﻛﺮوﺧﻴﻞ )رﺋﻴﺲ و ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺴﻮول(

ﺧﺎﻧﻪ 130و  ،138ﺳﺮك  ،8اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻮي ﻣﺒﺎرك ،ﺗﺎﻳﻤﻨﻲ ،ﻛﺎﺑﻞ

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ3129 :
ﺗﻠﻔﻮن:

0796129669

اﻳﻤﻴﻞ:

news@pajhwok.com

0202201814

Danish@pajhwok.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.pajhwok.com :
آژاﻧﺲ ﺧﺒﺮي وﺧﺖ )(WNA

ﻓﺮﻳﺪه ﻧﻴﻜﺰاد )رﺋﻴﺲ و ﺳﺮ دﺑﻴﺮ(

اﻳﻤﻴﻞ:

ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

newswakht@gmail.com

0708198384

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.wakht.af :
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آﻳﻨﻪ  -ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AINA

ﺑﺮاﺟﺶ ورﻣﺎ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،21ﺳﺮك وزارت ﺣﺞ واوﻗﺎف ،ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﺘﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن اﺗﺼﺎﻻت،

ﭼﻬﺎرراﻫﻲ ﺷﻬﻴﺪ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،10ﺷﻬﺮ ﻧﻮ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0799829808

اﻳﻤﻴﻞ:

bkverma100@hotmail.com

0799332154

bkverma100@gmail.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.ainaworld.org :
ارﻳﺎ  -اداره ﺑﺎزﺳﺎزي و ﺗﺤﻔﻆ اﻧﺮژي در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AREA
ﻋﺎرف اﷲ )رﺋﻴﺲ اداري(

ﺳﺮك  ،11ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

ﺧﺎﻧﻪ  ،3ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎﻟﻮن ﻋﺮوﺳﻲ ﻛﺎﺑﻞ دوﺑﻲ ،ﺳﺮك ﻋﻤﻮﻣﻲ داراﻻﻣﺎن ،ﻛﺎﺑﻞ
0700293767

0796013900

اﻳﻤﻴﻞ:

0700283837
0700196686
0786874345

arifazimi@yahoo.com
hemat_area@yahoo.com
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اﺑﺮار  -ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻮان ﺑﺨﺸﻲ و ﺗﻔﺮﻳﺢ ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ ﺳﻮاران ﻣﻌﻠﻮل

ﺗﻠﻔﻮن:

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AABRAR

داﻛﺘﺮﻋﺒﺪاﻟﺒﺼﻴﺮ ﺗﻮرﻳﺎﻟﻲ )رﺋﻴﺲ اﺟﺮاﺋﻲ(

ﺳﺮك  ،3ﭘﺮوژه ﺗﺎﻳﻤﻨﻲ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0700273558
0775558885
0700284986

اﻳﻤﻴﻞ:

008821650265570
kabul@aabrar.org.af

abdulbaseer@aabrar.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.aabrar.org :
اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ  -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺻﺤﻲ ﺑﺮاي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
)(IbnSina-PHPA
ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺳﻬﺎك )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ(

اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎ ﻣﻴﻨﻪ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،12ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799144259

drsahak@yahoo.co.uk

اﺗﺎق ﺗﺠﺎرت و ﺻﻨﺎﻳﻊ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(ACCI
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﺑﺎن ﺣﻖ ﺟﻮ )ﻣﺪﻳﺮ ارﺷﺪ اﺟﺮاﺋﻲ(

ﭼﻤﻦ ﺣﻀﻮري ،ﻣﺘﺼﻞ ﻛﺎﺑﻞ ﻧﻨﺪاري ،ﻛﺎﺑﻞ

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ233 :
ﺗﻠﻔﻮن:

ﻓﻜﺲ:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799462388
0799810184
0752025854

0776100166

اﻳﻤﻴﻞ:

0799888118
0700049980
0778477093
awcafgh@yahoo.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.afghanistanwomencouncil.org :
اﺟﻨﺴﻲ اﻧﻜﺸﺎﻓﻲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ )(AFD
ﺑﺮﻧﻮ ژوﻳﺖ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ(

ﺳﻔﺎرت ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺳﺮك ﺷﻴﺮﭘﻮر ،ﺷﻬﺮ ﻧﻮ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0797323235

NASIRIp@afd.fr

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.afd.fr :
اداره اﺣﺼﺎﺋﻴﻪ ﻣﺮﻛﺰي )(CSO

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻏﻔﻮري )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ(

دروﺳﻂ ﻫﻮﺗﻞ آرﻳﺎﻧﺎ و ﺳﻔﺎرت اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ،اﻧﺼﺎري وات ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0776432149

اﻳﻤﻴﻞ:

ghafoori@cso.gov.af

0202100329

afghan_cso@yahoo.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.cso.gov.af :
اداره اﻧﺴﺠﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AIMS

ﻋﺒﺪاﻟﻮﻟﻴﺪ رﺣﻴﻤﻲ )رﺋﻴﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ -ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ رﻳﺎﺳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ(

ﻋﻘﺐ ﻟﻴﺴﻪ ﻋﺎﻟﻲ ﻏﺎزي ،ﺟﻤﺎل ﻣﻴﻨﻪ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،3ﻛﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ5906 :
ﺗﻠﻔﻮن:

info@acci.org.af

0700221043
0786011556
0700248827

ceo@acci.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.acci.org.af :

اﻳﻤﻴﻞ:

اﺟﺘﻤﺎع زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AWC

abdul.majeed@aims.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.aims.org.af :

ﻓﺘﺎﻧﻪ اﺳﺤﺎق ﮔﻴﻼﻧﻲ )رﺋﻴﺲ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،61اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮج ﺑﺮق ،ﻛﻠﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﻪ ،ﻛﺎﺑﻞ

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ1913 :

info@aims.org.af

اداره اﻧﻜﺸﺎف ﺻﺎدارات اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(EPAA
ﻣﻴﺮزا ﻣﺤﻤﺪ اﻣﻴﺮي )رﺋﻴﺲ و ﻣﺪﻳﺮ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺟﺮا ﺋﻲ(

193

آدرس ها و تماس ها

ﻋﻘﺐ ﻟﻴﺴﻪ ﻋﺎﻟﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ،ﺳﺮك  ،2ﻛﺎرﺗﻪ ﭼﻬﺎر ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0202504837

اﻳﻤﻴﻞ:

info@epaa.org.af

0778902306

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.epaa.org.af :

اداره ﺑﺎزﺳﺎزي اﻓﻐﺎن )(ABR
اﻧﺠﻨﻴﺮاﺣﻤﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﻴﺪري )رﺋﻴﺲ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،2608ﺳﺮك  ،11ﺗﺎﻳﻤﻨﻲ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0700291104

اﻳﻤﻴﻞ:

abr.kabul@gmail.com

اداره اﻧﻜﺸﺎﻓﻲ ﻛﺸﻮر )(CDU
ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر )رﺋﻴﺲ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،20ﻋﻘﺐ ﻣﺤﺐ زاده ﻣﺎرﻛﻴﺖ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺑﺮﻳﻜﻮت ،دﻫﻤﺰﻧﮓ  ،ﻛﺎﺑﻞ

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ5510 :
ﺗﻠﻔﻮن:

0700276411
0700244314
0700244299

0752019642
abr_kabul1@yahoo.com

اداره ﺑﺎزﺳﺎزي دﻫﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(NPO/RRAA
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎرف ﻳﻮﺳﻔﺰي )آﻣﺮاداري(

ﺧﺎﻧﻪ  ،669ﺳﺮك داراﻻﻣﺎن ،ﻣﻘﺎﺑﻞ رادﻳﻮ ﺗﻠﻮﻳﺰون آرﻳﺎﻧﺎ ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،7اﻳﻮب ﺧﺎن ﻣﻴﻨﻪ،

ﻛﺎﺑﻞ

ﺗﻠﻔﻮن:

0707104882
0706800824

اﻳﻤﻴﻞcduafghan@yahoo.com :
cdcafghan@gmail.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.cduafghan.org :

اﻳﻤﻴﻞ:

اداره اﻧﻜﺸﺎﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎري ﺳﻮﻳﺲ )(SDC

اداره ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﻤﺎﻳﻪ اﻃﻔﺎل )(SCI

ﺧﺎﻧﻪ 485و ،486ﻛﻮﭼﻪ  ،3ﺳﺮك )13ﻃﺮف راﺳﺖ( ،وزﻳﺮ اﻛﺒﺮ ﺧﺎن ،ﻛﺎﺑﻞ

اﻳﻮب ﺧﺎن ﻣﻴﻨﻪ ،ﺳﺮك داراﻻﻣﺎن ،ﻣﻘﺎﺑﻞ رادﻳﻮ ﺗﻠﻮﻳﺰون آرﻳﺎﻧﺎ ،ﻛﺎﺑﻞ

ﻣﺎرﻳﺎن ﻫﺒﺮ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ(
ﺗﻠﻔﻮن:

ﻓﻜﺲ:

اﻳﻤﻴﻞ:

0202301565
0700274902
0799203475

0093202302299
kabul@sdc.net

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.sdc.org.af :
اداره آﻣﻮزش ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻮي و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ )(BEST
ﻧﺬﻳﺮاﺣﻤﺪ ﻣﻬﻤﻨﺪ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،11ﺳﺮك  ،7ﭼﻬﺎرراﻫﻲ ﺳﭙﻴﻦ ﻛﻠﻲ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،5ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﻴﻨﻪ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0799113901

اﻳﻤﻴﻞ:

namohmand@bestafg.org
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info@nporraa.org.af

دﻳﻮﻳﺪ ﺳﻜﻨﺮ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ(
ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ624 :
ﺗﻠﻔﻮن:

0799803165
0797595991

اﻳﻤﻴﻞdavid.skinner@savethechildren.org :
mohammadamin.anwaree@savethechildren.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.savethechildren.net :
اداره ﺣﻤﺎﻳﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AISA
ﻧﺴﻴﻢ اﻛﺒﺮ )ﻣﻌﺎون رﺋﻴﺲ(

ﻣﻘﺎﺑﻞ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ،ﺷﺎه ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺎزي وات ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0700606463

bestafg@bestafg.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.bestafg.com :

nporraa@hotmail.com

اﻳﻤﻴﻞ:

0700288304
0202103404
0202103402

naseema@aisa.org.af

invest@aisa.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.aisa.org.af :

از الف تا یا :کتاب راهنما برای کمک به افغانستان

اداره ﺧﻴﺮﻳﻪ ﺑﺮاي اﻧﻜﺸﺎف اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(WADAN

اداره ﻣﻠﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ )(NEPA

ﺧﺎﻧﻪ  ،3ﺳﺮك ﺳﻨﮓ ﻛﺶ ﻫﺎ ،ﺳﻴﻠﻮ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺳﺮك داﻧﺸﮕﺎه ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،3ﻛﺎﺑﻞ

ﭼﻬﺎرراﻫﻲ ﭘﺮوان دو ،ﻛﺎﺑﻞ

ﻋﻨﺎﻳﺖ اﷲ ﻧﻴﺎزي )اﻣﺮﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(
ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ10043 :
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799889928

ﺳﻴﺪ ﻇﺎﻫﺮﻣﺎﻫﺮ )ﻣﺴﻮول ارﺗﺒﺎﻃﺎت(
ﺗﻠﻔﻮن:

inayatniazi2000@yahoo.com

info@wadan.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.wadan.org :

اﻳﻤﻴﻞ:

0777164946
0752017623
0700144949
dr.naseemi@nepa.org.af

khalidnaseemi@hotmail.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.nepa.gov.af :

اداره ﺳﺮوي ﺟﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ )(USGS

اداره ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ اﻓﻐﺎﻧﻲ )(ANCB

ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺳﺮوي ﺟﻴﻮﻟﻮﺟﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺑﻴﻦ ﭘﻞ ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺎن و ﭼﻬﺎرراﻫﻲ ﺣﺎﺟﻲ

ﭼﻬﺎرراﻫﻲ ﭘﺮوژه ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺎﻳﻤﻨﻲ ،ﻋﻘﺐ ﺳﺎﻟﻮن ﻋﺮوﺳﻲ اﻓﻐﺎن ﭘﺎﻣﻴﺮ ،ﺳﺮك ﺳﻴﺪ

ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻬﻴﻢ ﻇﻬﻴﺮ )اﻓﺴﺮ راﺑﻂ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن(
ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0786700411

اﻳﻤﻴﻞ:

fahimzaheer@gmail.com

0777217771

ﺻﺪاﻗﺖ ﻋﻠﻲ )ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه(
ﻛﻴﻬﺎن ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0700200266

اﻳﻤﻴﻞ:

ancb@ancb.org

0799333621

fahimzaheer@yahoo.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.usgs.org :

admin@ancb.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.ancb.org :

اداره ﻋﻠﻮم ﺑﺮاي ﺻﺤﺖ )(MSH

اداره ﻫﻤĤﻫﻨﮕﻲ ﻛﻤﻚ ﻫﺎي ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ اﻓﻐﺎن )(AGHCO

ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎرون ﺑﺮﻫﺎﻧﻲ )ﻣﻌﺎون اﺟﺮاﺋﻲ -رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺄت اﻋﺰا ﻣﻲ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،124ﺳﺮك داراﻻﻣﺎن ،اﻳﻮب ﺧﺎن ﻣﻴﻨﻪ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0700269559

اﻳﻤﻴﻞ:

hburhani@msh.org

0798848944

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.msh.org :
اداره ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﻴﻮدﻳﺰي و ﻛﺎرﺗﻮ ﮔﺮاﻓﻲ )(AGCHO
ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺮﻳﻢ ﻛﺮﻳﻤﻲ )رﺋﻴﺲ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﻴﺘﺎ دﻳﺘﺎ(
ﭘﺸﺘﻮﻧﺴﺘﺎن وات ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700264955
karimi_agcho@yahoo.com

eng-faiz@hotmail.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.agcho.org :

ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺒﻮب )رﺋﻴﺲ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،21242ﺳﺮك  ،33ﭼﻬﺎرراﻫﻲ ﭘﻨﺠﺼﺪ ﻓﺎﻣﻴﻠﻲ،

ﺣﺼﻪ ﺳﻪ ،ﺧﻴﺮ ﺧﺎﻧﻪ ،ﻛﺎﺑﻞ

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ994 :
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700601534
0799800270
0700208534
aghco_kbl@yahoo.com
aghco_kbl@hotmail.com

اداره ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺮاي ﺻﻠﺢ و ﺗﺮﻗﻲ )(CPD
ﻋﺒﺪاﻟﺴﻤﻴﻊ ژﻣﻦ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ(

ﻛﺎﺑﻞ

ﺗﻠﻔﻮن:

0778585890
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آدرس ها و تماس ها

اﻳﻤﻴﻞ:

0700177740
cpd.afg@gmail.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.cpdo.blog.af :

اﻓﻐﺎن ﺳﻨﺘﺮ )(AC
ﻋﻄﺎ ﻣﺤﻤﺪ )آﻣﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(

ﺳﺮك  ،7ﻛﺎرﺗﻪ ﭼﻬﺎر ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻛﺘﻴﺪ  -اداره ﻫﻤﻜﺎري ﻫﺎي ﺗﺨﻨﻴﻜﻲ و اﻧﻜﺸﺎﻓﻲ )(ACTED
زﻳﮕﻲ ﮔﺮوال )آﻣﺮﻋﻤﻮﻣﻲ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،93ﺳﺮك  ،397ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،4زون  ،1ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700282539
0799611775

00882164494205
kabul@acted.org

ziggy.garewal@acted.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.acted.org :
ادارة ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮاي ﺗﺴﺎوي ﺟﻨﺪر و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزي زﻧﺎن
)(UNWOMEN
ﻣﺤﻮﻃﻪ دﻓﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻛﺎ ،ﺳﺮك ﺟﻼل آﺑﺎد ،ﻛﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ5 :
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0793444080
0700285454
0794297356

ingibjorg.gisladottir@unwomen.org

sadiq.syed@unwomen.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.afghanistan.unifem.org :
ارﻣﻐﺎن ﻣﻠﻲ )(AM

ﻣﺤﻤﺪ داود ﺳﻴﺎووش )ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﻴﺎز و ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺴﻮول(
داﺧﻞ ﻣﺤﻮﻃﻪ  ،FCCSﺳﺎﻟﻨﮓ وات ،ﻛﺎﺑﻞ

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ767 :
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0787430615

0708713520
0752001799
ackabul@yahoo.com

shafi_w62@yahoo.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.ariseproject.org :
اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﻓﺮدا )(Afghans4Tomorrow

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻴﺎس ﺑﺎرﻛﺰي )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ(

ﺳﺮك ﮔﺬرﮔﺎه ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻜﺘﺐ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺴﻮان ﮔﺬرﮔﺎه ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0772495080

اﻳﻤﻴﻞ:

elyas@afghans4tomorrow.org

0752092863

afghansfortomorrow@gmail.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.afghans4tomorrow.com :
اﻛﺎدﻣﻲ ﻋﻠﻮم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(ASA

ﻧﺼﺮاﷲ ﻣﻨﮕﻞ )ﻣﻌﺎون ﺑﺨﺶ ﻋﻠﻮم ﺑﺸﺮي(

ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺎه ﺑﺒﻮﺟﺎن ،ﭘﻬﻠﻮي وزارت اﻣﻮرداﺧﻠﻪ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺎﻧﻚ ﺗﻴﻞ ﺷﻬﺮ ﻧﻮ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0202201195
0700979856

اﻛﺒﺮ  -اداره ﻫﻤĤﻫﻨﮕﻲ ﻛﻤﻚ ﻫﺎ ﺑﺮاي اﻓﻐﺎن ﻫﺎ )(ACBAR
ﺣﺎج اﺑﺮاﻫﻴﻢ وﻳﻴﻞ )رﺋﻴﺲ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،69ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﺒﺮه ﺷﻬﻴﺪ ،ﭼﻬﺎرراﻫﻲ ﺷﻬﻴﺪ ،ﺷﻬﺮ ﻧﻮ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0773343250

0700276650
0706602570
0796798348

0786209772

اﻳﻤﻴﻞ:

d-siawash@yahoo.com

director@acbar.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.acbar.org :

armaghan.mille@gmail.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.armaghan-e-melli.af :
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اﻳﻤﻴﻞ:

0798235400

deputy.director@acbar.org

از الف تا یا :کتاب راهنما برای کمک به افغانستان

ﺣﺎﻛﺎ -اﻣﺪاد اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮاي زﻧﺎن و ﻛﻮدﻛﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(HAWCA

اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻮاﻧﺎن در ﻋﻤﻞ )(YIAA

ﺧﺎﻧﻪ  -P ،1137ﺳﺮك ﺗﺎﻧﻚ ﺗﻴﻞ ﺳﻴﻠﻮ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،5ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﺎن ﻣﻴﻨﻪ ،ﻛﺎﺑﻞ

ﻣﻨﺰل ﭘﻨﺠﻢ ﭘﻼزه ﻗﺎﻟﻴﻦ ﺑﺎﻓﺎن اﻓﻐﺎن ،ﻏﺮب ﭼﻤﻦ ﺣﻀﻮري ،ﻛﺎﺑﻞ

ﺳﻴﻠﻲ ﻏﻔﺎر )رﺋﻴﺲ(

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ1261 :
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0706662327
0797075976
0708216566
sghaffar@hawca.org

ﺳﻴﺪ اﻛﺮام اﻓﻀﻠﻲ )رﺋﻴﺲ(
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0788266645
0700266645
0799301951

info@youthinaction.org.af

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.youthinaction.org.af :

hawca@hawca.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.hawca.org :

اﻧﺠﻤﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي آزاد آﺳﻴﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ  -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(SAFMA

اﻧﺘﺮﺳﺎس  -ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﻤﻚ ﻫﺎي ﺑﺸﺮي )(INTERSOS

ﺳﺮك داراﻻﻣﺎن ،اﻳﺴﻨﮕﺎه ﺷﺮﻛﺖ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎﻟﻮن ﻋﺮوﺳﻲ ﻛﺎﺑﻞ دوﺑﻲ ،ﻛﺎرﺗﻪ ﺳﻪ،

اﻟﺪا ﻛﭙﻴﻠﻴﺘﻲ )رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺄت اﻋﺰاﻣﻲ(

ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻨﺰل ﻣﺎرﺷﺎل ﻗﺴﻴﻢ ﻓﻬﻴﻢ  ،ﻛﻮﭼﻪ ﻟﻌﻞ آﻏﺎ ،ﺣﺼﻪ دو ﻛﺎرﺗﻪ ﭘﺮوان ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0797551123

اﻧﺠﻤﻦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آزاد )(AL
ﺻﻮﻓﻲ ﺗﺮن )رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺄت اﻋﺰاﻣﻲ(

ﺑﺮج ﺷﻬﺮآرا ،ﭘﻬﻠﻮي ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ﻋﻠﻲ آﺑﺎد ،ﻛﺎﺑﻞ

اﻳﻤﻴﻞ:

0798296760
0797202616
0799309698

afghanistan.libre@gmail.com

hom.afghanistan.libre@gmail.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.afghanistan-libre.org :
اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ زﻧﺎن اﻓﻐﺎن )(AWHCA
ﺛﺮﻳﺎ وﻫﺎب )رﺋﻴﺲ اﺟﺮاﻳﻲ(

ﺳﺮك ﻣﻴﺪان ﻫﻮاﻳﻲ ،ﻗﻠﻌﻪ وﻛﻴﻞ ،ﺳﺮك ﻛﻠﻨﻴﻚ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،10ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

ﻛﺎﺑﻞ

ﺗﻠﻔﻮن:

afghanistan@intersos.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.intersos.org :

ﺗﻠﻔﻮن:

ﻣﺤﻤﺪ ﺿﻴﺎ ﺑﻮﻣﻴﺎ )رﺋﻴﺲ ﺑﺨﺶ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن(

اﻳﻤﻴﻞ:

0773670607
gulsoom.awse@yahoo.com

0708198438
0752024107
safma.afghanistan@gmail.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.safma.net :
اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺮﻃﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(ASAC

ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻘﻴﻖ ﻓﻘﻴﺮزي )ﻣﻮﺳﺲ(

ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ﺗﺮﺑﻴﻮي ﻋﻠﻲ آﺑﺎد ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0786500609

asac@cancer.com.af

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.cancer.com.af :
اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺸﺮي )(IHSAN
راز ﻣﺤﻤﺪ )رﺋﻴﺲ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،45/44ﺳﺮك  ،2ﭘﺮوژه ﺗﺎﻳﻤﻨﻲ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0772102597
0776631425

0752024107

اﻳﻤﻴﻞ:

0799328597
0700283813
0777603010

ihsan_org@yahoo.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.ihsan.org :

awhca_g06@yahoo.com
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اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺴﺘﻘﻞ وﻛﻼي ﻣﺪاﻓﻊ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AIBA
روح اﷲ ﻗﺎري زاده )رﺋﻴﺲ(

ﺳﺮك  ،3ﻣﻘﺎﺑﻞ دروازه دﺧﻮﻟﻲ ﻣﺴﺠﺪ ﻓﺎﻃﻤﻴﻪ ،ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700025635
Noorrahman@iwpr.net

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.iwpr.net :

0700223595
0799721469

اﻧﺴﺘﻴﺘﻮت آﻣﻮزﺷﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AIL

president@aiba.af

ﺧﺎﻧﻪ  ،63ﺳﺮك  ،2ﻋﻘﺐ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ،ﭘﻬﻠﻮي ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻴﺮاﺣﻤﺪ ،ﻛﺎرﺗﻪ ﭘﺮوان،

0700203250

ﺳﻜﻴﻨﻪ ﻳﻌﻘﻮﺑﻲ )رﺋﻴﺲ اﺟﺮاﺋﻲ(

rqarizada@yahoo.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.aiba.af :

ﻛﺎﺑﻞ

ﺗﻠﻔﻮن:

0700284326

اﻧﺠﻤﻦ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺮاي ﺻﻠﺢ وﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ )(CPAU

اﻳﻤﻴﻞ:

ail.kabul09@gmail.com

ادرﻳﺲ زﻣﺎن )رﺋﻴﺲ اداري(

ﺧﺎﻧﻪ  ،997ﺳﺮك ،2ﻋﻘﺐ ﻛﻠﻨﻴﻚ ﺟﺮﻣﻦ ﻫﺎ ،ﺳﺮك ﻛﻠﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﻪ ،ﭼﻬﺎرراﻫﻲ

اﻧﺼﺎري ،ﻛﺎﺑﻞ

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ13032 :
ﺗﻠﻔﻮن:

0798010102

اﻳﻤﻴﻞ:

idress. zaman@cpau.org.af

0798102521

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.cpau.org.af :

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.afghaninstituteoflearning.org :
اﻧﺴﺘﻴﺘﻴﻮت اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AIAS
ﻋﻤﺮ ﺷﺮﻳﻒ )رﺋﻴﺲ(

ﺧﺎﻧﻪ ) 142ﺧﺎﻧﻪ اول ﺑﻪ ﻃﺮف ﭼﭗ( ،ﺳﺮك ﻛﻠﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﻪ ،ﺳﺮك ) 1ﻃﺮف ﭼﭗ(،
ﭼﻬﺎرراﻫﻲ اﻧﺼﺎري ،ﺷﻬﺮ ﻧﻮ ،ﻛﺎﺑﻞ

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ1708 :
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻧﺴﺘﻴﺘﻴﻮت اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ،ﺗﺮﻳﻨﻨﮓ و ارﺗﻘﺎي ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻠﻲ
)(AIMTEIC
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻈﻴﻢ )ﻣﻌﺎون رﺋﻴﺲ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،708ﺳﺮك  ،4ﺳﺮك ﺳﻴﻠﻮ ،ﻛﻮﺗﻪ ﺳﻨﮕﻲ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

ﻓﻜﺲ:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799190015
0700155410
0772010001

0752023986

aimteic@yahoo.com
azimq@hotmail.com

اﻧﺴﺘﻴﺘﻴﻮت ﮔﺰارش دﻫﻰ ﺟﻨﮓ و ﺻﻠﺢ )(IWPR
ﻧﻮررﺣﻤﺎن رﺣﻤﺎﻧﻲ )رﺋﻴﺲ(

ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﻼزه ﺳﻠﻴﻢ ﻛﺎروان ،ﻏﺮب ﭼﻬﺎرراﻫﻲ ﺳﻠﻴﻢ ﻛﺎروان  ،ﻛﻮﭼﻪ ) 2ﻃﺮف ﭼﭗ(،
ﻛﺎﺑﻞ
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0752000894

اﻳﻤﻴﻞ:

0708324209
0700022578
0700203069
sharifi.omar@yahoo.com

AIAS.KBL@gmail.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.bu.edu/aias/ :
اﻧﺴﺘﻴﺘﻴﻮت دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﻣﻠﻲ دراﻣﻮر ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ )(NDI
ﺣﺎﺗﻢ ﻣﺒﺎرك ﺑﺎﻣﻲ رﻳﺰ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ارﺷﺪ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،159ﺳﺮك ﺧﻮاﺟﻪ ﻣﻼ ،ﺣﺼﻪ ﺳﻮم ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،6ﻛﺎرﺗﻪ ﺳﻪ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0796073459

اﻳﻤﻴﻞ:

hbamehriz@ndi.org

0796355987

jdonahue@ndi.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.ndi.org :

از الف تا یا :کتاب راهنما برای کمک به افغانستان

اﻳﺸﻴﺎﻓﻮﻧﺪﻳﺸﻦ )(TAF

ﻛﺘﺮﻳﻨﻪ اس ﻫﻨﺘﺮ )ﻣﻌﺎون ارﺷﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻋﻤﻮﻣﻲ(

اﻳﻤﻴﻞ:

info@CentralBank.gov.af

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.centralbank.gov.af :

ﺧﺎﻧﻪ  48و  ،50ﺳﺮك  ،1ﭼﻬﺎرراﻫﻲ ﺣﺎﺟﻲ ﻳﻌﻘﻮب،

ﺷﻬﺮﻧﻮ ،ﻛﺎﺑﻞ

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ175 :
ﺗﻠﻔﻮن:

0752023558

اﻳﻤﻴﻞ:

tafag@asiafound.org

0700294647

ﺑﺎﻧﻚ اﻧﻜﺸﺎف آﺳﻴﺎﺋﻲ )(ADB

راﺑﺮت ﮔﻮردن رﻳﻨﻜﺮ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،126ﺳﺮك  ،2ﭼﻬﺎرراﻫﻲ ﺣﺎﺟﻲ ﻳﻌﻘﻮب ،ﺷﻬﺮ ﻧﻮ ،ﻛﺎﺑﻞ

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ3070 :
ﺗﻠﻔﻮن:

khunter@asiafound.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.asiafoundation.org :
اﻳﻜﻮ – رﻳﺎﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﻤﻜﻬﺎي ﺑﺸﺮي
)(ECHO-Afghanistan Office
ﻟﻮﻏﺎن ﺳﻴﺎغ )رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،103ﻛﻮﭼﻪ اﺑﻮﺣﻨﻴﻔﻪ ،ﻛﻠﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﻪ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700282318
0799282318

00871763085358
echo.kabul@echofield.eu

syed.mansoor@echofield.eu
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.ec.europa.eu/echo :
ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ )(WB

ﺟﻮﺳﻔﻴﻦ .ام  .ﺑﺴﻴﻨﺖ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ  -ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،19ﺳﺮك  ،15وزﻳﺮ اﻛﺒﺮ ﺧﺎن ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700276002
0700240924
0700280800

اﻳﻤﻴﻞ:

0794226703
0799624286
0794613730

rgrinker@adb.org

samin@adb.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.adb.org/afghanistan :
ﺑﺎﻧﻚ اﻧﻜﺸﺎﻓﻲ آﻟﻤﺎن )(KfW-GDB

ﺳﻠﻮﻳﮓ ﺑﻞ )رﺋﻴﺲ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،2/33ﭼﻬﺎرراﻫﻲ ﺻﺪارت ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0799020991

اﻳﻤﻴﻞ:

Solveig.Buhl@kfw.de

0700281447

kfw.kabul@kwf.de
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.kfw.de :
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻲ آي زﻳﺪ )(GIZ/BEPA
رودﻳﮕﺮ ﺑﻠﻮﻣﻮر )رﺋﻴﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،558ﺳﺮك  ،9ﺳﺮك ﺷﻮرا ،ﻛﺎرﺗﻪ ﺳﻪ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

jbassinette@worldbank.org

0795346568
0777900412
0799312481

azia@worldbank.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.worldbank.org.af :

ﻓﻜﺲ:

ﺑﺎﻧﻚ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(DAB

emadudien.wejdan@giz.de
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.bepafg.com :

ﻧﻮراﷲ دﻻوري )رﺋﻴﺲ(

اﻳﻤﻴﻞ:

0752001243
ruediger.blumoer@giz.de

اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ وات ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0202104146
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ﻫﺒﻴﺘﺎت  -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﻜﺎن ﺑﺸﺮﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )(UN-Habitat

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﺎي دﻫﺎﺗﻲ ﻏﺰﻧﻲ )(GRSP

ﺧﺎﻧﻪ  ،235ﺳﺮك  ،7ﺗﺎﻳﻤﻨﻲ ،ﻛﺎﺑﻞ

ﺧﺎ ﻧﻪ  ،208ﺳﺮك  ، T3ﭘﻞ ﺳﺮخ ،ﻛﺎرﺗﻪ ﺳﻪ ،ﻛﺎﺑﻞ

ﺟﺎن ﺗﺮﻛﺴﺘﺮا )  OICﻧﻤﺎﻳﻨﺪه(
ﺗﻠﻔﻮن:

0707461125

اﻳﻤﻴﻞ:

jan.turkstra@unhabitat-afg.org

0700282464

info@unhabitat-afg.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.unhabitat-afg.org :
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﻜﺸﺎف ﺻﺤﻲ واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )(SHDP
ﺧﻠﻴﻞ اﺣﻤﺪ ﻣﻮﻣﻨﺪ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ(
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﺎن ﻣﻴﻨﻪ ،ﻛﺎﺑﻞ

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ601 :
ﺗﻠﻔﻮن:

0706272491

اﻳﻤﻴﻞ:

shdpkbl@gmail.com

0777822441

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.shdp.org.af :

ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺤﻖ زﻳﺮك )رﺋﻴﺲ(
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799320584
0799024061
0777900251

mzeerak@gmail.com

e_zeerak@yahoo.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.grsp.af :
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺒﺮﻛﻠﻮز در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(ATA

ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ ﻗﺮﻳﺸﻲ )ﻫﻢ آﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه ﻃﺒﻲ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،5ﺳﺮك  ،1ﻛﺎرﺗﻪ ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799335260
0799362680
0799362669

ataap@brain.net.pk
hamid_qurishee@yahoo.com

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )(UNDP

ﺳﻴﺪ ﻓﺮﻫﺎد زﻟﻤﻲ )ﻣﻌﺎون ارﺗﺒﺎﻃﺎت(

ﻣﺤﻮﻃﻪ  ،UNDPﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻔﺎرت ﺗﺮﻛﻴﻪ ،ﺷﺎه ﻣﺤﻤﻮد
ﻏﺎزي وات ،ﻛﺎﺑﻞ

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ5 :
ﺗﻠﻔﻮن:

ﻓﻜﺲ:

اﻳﻤﻴﻞ:

0202124098

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﺎﻳﻦ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت )(IMMAP

ﻛﺮﻳﺞ وون ﻫﺎﮔﻦ )ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻣﻨﻄﻘﻮي(
ﻛﺎﺑﻞ

اﻳﻤﻴﻞ:

0794376210
afghanistan@immap.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.immap.org :
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زاﻫﺪ ﻫﻤﺪرد )آﻣﺮﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(

ﺳﺮك ﻧﻴﻼ ﺑﺎغ ،ﻣﺤﻮﻃﻪ وزارت اﺣﻴﺎء واﻧﻜﺸﺎف دﻫﺎت ،ﺳﺮك داراﻻﻣﺎن ،ﻛﺎرﺗﻪ ﺳﻪ،
ﻛﺎﺑﻞ

ﺗﻠﻔﻮن:

00873763468836

farhad.zalmai@undp.org

registry.af@undp.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.undp.org.af :

ﺗﻠﻔﻮن:

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﻲ اﻧﻜﺸﺎف ﺳﺎﺣﻮي )(NABDP

اﻳﻤﻴﻞ:

0700232689
0799130034
0777724444
ahsan.saadat@mrrd.gov.af

info@mrrd-nabdp.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.mrrd-nabdp.org :
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﻲ اﻧﻜﺸﺎف ﺻﻨﺎﻳﻊ روﺳﺘﺎﻳﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AREDP
ﻏﺰال ﺣﺎرث )رﺋﻴﺲ اﺟﺮاﻳﻲ(

ﺳﺮك ﻧﻴﻼ ﺑﺎغ ،داراﻻﻣﺎن ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0752022310
0797284458

از الف تا یا :کتاب راهنما برای کمک به افغانستان

اﻳﻤﻴﻞ:

info.aredp@mrrd.gov.af
ghizaal.haress@mrrd.gov.af

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﻲ راه ﺳﺎزي روﺳﺘﺎﻳﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(NRAP

ﺧﺎﻧﻪ  ،7ﺳﺮك ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ﺳﻔﺎرت روﺳﻴﻪ ،ﻋﻘﺐ ﻛﻤﭙﻨﻲ ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ ﺳﺎزي وﻃﻦ،

ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،6ﺳﺮك داراﻻﻣﺎن ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر ﺳﻠﻴﻢ )ﻫﻢ آﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه(

ﻣﻜﺮورﻳﺎ ن اول ،ﺑﻼك  ،1ﻣﻨﺰل  ،4وزارت ﻓﻮاﻳﺪ ﻋﺎﻣﻪ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0202301871

اﻳﻤﻴﻞ:

info@nrap.org

0799306173

salim@nrap.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.nrap.gov.af :

اﻳﻤﻴﻞ:

ﭼﻬﺎر راﻫﻲ اﻧﺼﺎري ،ﺳﺮك ﻳﻔﺘﻠﻲ ،ﻋﻘﺐ ﻫﻮﺗﻞ ﺳﺘﺎره،

ﺷﻬﺮﻧﻮ ،ﻛﺎﺑﻞ

اﻳﻤﻴﻞ:

اﻳﻤﻴﻞ:

jack.afg2001@gmail.com

ادرﻳﻦ واﻟﺘﺮﺳﺪروف )رﺋﻴﺲ(

)(MRRD/NSP
ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎرق ﻋﺼﻤﺘﻲ )رﺋﻴﺲ اﺟﺮاﻳﻲ(

ﺗﻠﻔﻮن:

0752044359

ﺑﻨﻴﺎد ﻓﺮﻳﺪرﻳﻚ اﻳﺒﺮت )(FES

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻠﻲ ،وزارت اﺣﻴﺎء واﻧﻜﺸﺎف دﻫﺎت

ﺳﺮك ﺗﺸﻜﻴﻼت ،داراﻻﻣﺎن ،ﻛﺎﺑﻞ

0787350260

jack_afg2001@yahoo.com

ﺗﻠﻔﻮن:

اﺣﻤﺪ ﺟﻤﺸﻴﺪ اﺣﻤﺪي )رﺋﻴﺲ ارﺗﺒﺎﻃﺎت(

0787646888

0700280441
0799338094
info@fes-afghanistan.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.fes-afghanistan.org :

0700306314

ﺑﻨﻴﺎد آﻏﺎ ﺧﺎن  -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AKF

0799572144

ﺧﺎﻧﻪ  ،41ﺳﺮك  ،2ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،ﻛﺎﺑﻞ

0799234170

اﺣﻤﺪ ﻣﺴﻠﻢ ﺧﺮم )ﻣﺪﻳﺮارﺗﺒﺎﻃﺎت(

tariq.ismati@nspafghanistan.org

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ5753 :

a.rahman@nspafghanistan.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.nspafghanistan.org :

ﺗﻠﻔﻮن:

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻠﻲ ،واﺣﺪ اداري وﻻﻳﺘﻲ )(NSP/PMU

ﻓﻜﺲ:

ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮي )آﻣﺮوﻻﻳﺘﻲ(

ﭼﻬﺎرراﻫﻲ ﻛﺎرﺗﻪ ﭼﻬﺎر ،ﺳﺮك  ،3ﺑﻴﻦ ﻟﻴﺴﻪ ﺳﻮرﻳﺎ و راﺑﻌﻪ ﺑﻠﺨﻲ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0799178294

اﻳﻤﻴﻞ:

kabul@nspafghanistan.org

0700201309

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.nspafghanistan.org :
ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ داﻧﺶ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ )(JACK
ﻧﻮرآﻏﺎ ﻋﻤﺮي )ﻣﻌﺎون رﺋﻴﺲ(

اﻳﻤﻴﻞ:

0791981910
0700299174
0798589868
0202301189

muslim.khuram@akdn.org

info.info@akdn.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.akdn.org/akf :
ﺑﻨﻴﺎد ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت )(IFES-STEP

ﻛﺮﻳﻨﻪ ﭘﺮﻳﻠﻲ )رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺄت اﻋﺰاﻣﻲ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،302ﮔﻮﻻي ﻛﻠﻮپ ﻋﺴﻜﺮي ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،6ﺷﺶ درك ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0795994564
0700215170
0799007465
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اﻳﻤﻴﻞ:

cperelli@ifes.org

ﺗﻠﻔﻮن:

wshadman@ifes.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.ifes.org :
ﻓﻜﺲ:

0700276637
0700278905
0799243587

0093752023578

ﺑﻨﻴﺎد ﺣﻘﻮق وﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(ARSJF

اﻳﻤﻴﻞ:

داﺧﻞ ﺗﻌﻤﻴﺮﺷﺒﻜﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﻲ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﺳﺮك ﻋﻤﻮﻣﻲ داراﻻﻣﺎن ،ﻛﺎرﺗﻪ ﺳﻪ،

mir_joyenda@yahoo.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.afghanfccs.org :

ﻋﺒﺪاﻟﺒﺸﻴﺮﻓﻴﻀﻲ )رﺋﻴﺲ(

ﻛﺎﺑﻞ

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ560 :
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0707446724
arsjf.foundation@gmail.com

hakimyar.t@gmail.com

ﺑﻨﻴﺎد ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ آﻏﺎﺧﺎن )(AKTC

اﺟﻤﻞ ﻣﻴﻮﻧﺪي

ﻗﻠﻌﻪ ﻣﻌﻴﻦ اﻓﻀﻞ ﺧﺎن ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﺣﻤﻴﺮا ﺳﻠﺠﻮﻗﻲ ،ﻛﻮﭼﻪ ﮔﺬرﮔﺎه ،ﺳﺮك

داراﻻﻣﺎن ،ﻛﺎﺑﻞ

ﺑﻨﻴﺎد ﺧﺮد )(Kherad

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ5805 :
ﺗﻠﻔﻮن:

0793666222

ﺳﻴﺪ وﺣﻴﺪ دادﮔﺮ )ﻣﺪﻳﺮارﺗﺒﺎﻃﺎت(

اﻳﻤﻴﻞ:

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ4021 :

www.akdn.org/afghanistan_cultural_development.asp

ﻛﺎﺑﻞ

ﺗﻠﻔﻮن:

0773975944

اﻳﻤﻴﻞ:

kherad_foundation@yahoo.com

0771199570
dadgarvahid@gmail.com

وﺑﺴﺎﻳﺖ:

ﺑﻨﻴﺎد ﻓﻴﺮوز ﻛﻮه )(TMT

ﺷﻮﺷﺎﻧﺎ ﻛﻠﺮك )رﺋﻴﺲ اداري(

ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،2ﻣﺮاد ﺧﺎﻧﻲ ،ﻋﻘﺐ وزارت ﻣﺎﻟﻴﻪ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

ﺑﻨﻴﺎد ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ )(AHF

ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700202170
0799301408
0700602182

abdulhaqfoundation@hotmail.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.abdulhaq.org :
ﺑﻨﻴﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﻲ )(FCCS
ﺗﻴﻤﻮرﺣﻜﻴﻤﻴﺎر )رﺋﻴﺲ اﺟﺮا ﺋﻲ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،839ﻣﻘﺎﺑﻞ آرﺷﻴﻒ ﻣﻠﻲ ،ﺳﺎﻟﻨﮓ وات ،ده اﻓﻐﺎﻧﺎن ،ﻛﺎﺑﻞ

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ5965 :
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0798149173
0772065364
0796777100

ﻧﺼﺮاﷲ ﺑﺮﻳﺎﻟﻲ ارﺳﻼﻳﻲ )رﺋﻴﺲ اﺟﺮاﺋﻲ(

ﭼﻬﺎرراﻫﻲ ﻃﺮه ﺑﺎزﺧﺎن ،ﻧﺒﺶ ﻛﻮﭼﻪ ﮔﻞ ﻓﺮوﺷﻲ ،ﻣﻨﺰل ﺳﻮم ،ﺷﻬﺮ ﻧﻮ ،ﻛﺎﺑﻞ

aktc.afg@akdn.org

اﻳﻤﻴﻞ:

008821684445287
contact@turquoisemountain.org

wali@turquoisemountain.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.turquoisemountain.org :
ﺑﻨﻴﺎد ﻛﻨﺮاد آدﻳﻨﺎور )(KAS
ﺑﺎﺑﻚ ﺧﻠﻌﺖ ﺑﺎري )رﺋﻴﺲ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،291ﺳﺮك  ،10وزﻳﺮ اﻛﺒﺮ ﺧﺎن ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700224800

banwal.abdulbaqi@kas.de

babak.khalatbari@kas.de
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.kas.de :

از الف تا یا :کتاب راهنما برای کمک به افغانستان

ﺑﻨﻴﺎد ﻫﻨﺮﻳﺶ ﺑﻞ )(HBS

ﻣﺮﻳﻮن ﻣﻴﻮﻟﺮ )ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻋﻤﻮﻣﻲ(

ﺧﺎ ﻧﻪ  ،238ﺳﺮك  ،5ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700295972

officekabul@hbfasia.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.boell-afghanistan.org :

info@sunyaf.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.sunyaf.org :
ﭘﺮوﮔﺮام اﻧﻜﺸﺎف ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )(UNIDO
ﻓﺨﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻋﺰﻳﺰ )رﺋﻴﺲ اﺟﺮاﺋﻲ(

ﺷﺎه ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺎزي وات ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ ﻧﻴﻮز )(BBC N

ﻛﻮﻧﺘﻴﻦ ﺳﻮﻣﺮوﻳﻞ )ﮔﺰارﺷﮕﺮ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،526ﺳﺮك  ،13ﻛﻮﭼﻪ ) 2ﻃﺮف راﺳﺖ( ،وزﻳﺮاﻛﺒﺮ ﺧﺎن ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0797472174
0707606064
0799606064

quentin.sommerville@bbc.co.uk

mahfouz.zubaide@bbc.co.uk
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.bbcnews.co.uk :
ﭘﺮوژه ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ ﺑﺮاي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(BBC-AEP

ﺷﻴﺮازاﻟﺪﻳﻦ ﺻﺪﻳﻘﻲ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،271ﺳﺮك  ،1ﻗﻠﻌﻪ ﻧﺠﺎرا ،ﺧﻴﺮ ﺧﺎﻧﻪ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700285240

ﻓﻜﺲ:

اﻳﻤﻴﻞ:

0202124135

0799306311
0700818404

00873763468836

F.Azizi@unido.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.unido.org :
ﭘﺮوﮔﺮام ﻏﺬاﺋﻲ ﺟﻬﺎن )(WFP

ﻟﻮﻳﺲ اﻣﺒﻠﻮ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ(

ﺳﺮك  ،4ﻛﻮﺷﺎﻧﻲ وات ،ﻋﻘﺐ ﻛﺎﺑﻞ ﺑﺎﻧﻚ ،ﺷﻬﺮ ﻧﻮ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ1093 :
ﺗﻠﻔﻮن:

ﻓﻜﺲ:

اﻳﻤﻴﻞ:

0797662000-04

00873763089561
wfp.kabul@wfp.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.wfp.org/afghanistan :

0202400495
0775737409
aep.bbc@gmail.com

ﭘﺮوﮔﺮام ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )(UNEP

اﻧﺪرﻳﻮ ﺳﻜﻨﻠﻮن )اﻣﺮﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(

ﺗﻌﻤﻴﺮ ، UNOCAﺳﺮك ﺟﻼل آﺑﺎد ،ﻛﺎﺑﻞ

asef_omar@yahoo.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.bbcnazer.com :

ﺗﻠﻔﻮن:

ﭘﺮوژه ﺗﻘﻮﻳﺖ ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(APAP

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.unep.org/disastersandconflicts :

ﺧﺎﻧﻪ  ،B 537ﺳﺮك  8ﺷﻮرا )ﭘﻬﻠﻮي ﭘﺎرﻟﻤﺎن( داراﻻﻣﺎن،

ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن )(Paiwaston

دﻳﺎﻧﺎ ﺑﻮون )رﺋﻴﺲ(

ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،6ﻛﺎرﺗﻪ ﺳﻪ ،ﻛﺎﺑﻞ

ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

اﻳﻤﻴﻞ:

0796630412

andrew.scanlon@unep.org

ﭼﻬﺎرراﻫﻲ ﭘﺮوژه ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺎﻳﻤﻨﻲ ،ﻋﻘﺐ ﺳﺎﻟﻮن ﻋﺮوﺳﻲ اﻓﻐﺎن ﭘﺎﻣﻴﺮ ،ﺳﺮك ﺳﻴﺪ

0799105665

ﻛﻴﻬﺎن ،ﭘﺮوژه ﺗﺎﻳﻤﻨﻲ ،ﻛﺎﺑﻞ

0796700660

0700200266

0797076027

ﺗﻠﻔﻮن:

0799333621

dbowen@sunyaf.org

اﻳﻤﻴﻞ:

admin@ancb.org
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ﺗﻴﻢ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺮاي ﺻﻠﺢ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ )(Ertebat

ancb@ancb.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.ancb.org :

ﻳﻮﻧﺲ اﺧﺘﺮ )رﺋﻴﺲ(

ﺗﻠﻮﻳﺰون ﻟﻤﺮ )(Lemar TV

راﻫﻲ ﻋﻼواﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺳﺮك ﭘﻞ ﺳﺮخ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،6ﻛﺎﺑﻞ

ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺤﺴﻨﻲ )آﻣﺮ دﻓﺘﺮاﺟﺮاﺋﻴﻮي(

ﺧﺎﻧﻪ  ،3ﺳﺮك  ،12وزﻳﺮ اﻛﺒﺮ ﺧﺎن ،ﻛﺎﺑﻞ

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ25 :
ﺗﻠﻔﻮن:

ﻓﻜﺲ:

اﻳﻤﻴﻞ:

0798136980

ﺧﺎﻧﻪ ) 5ﻃﺮف ﭼﭗ( ﺳﺮك  15ﺳﻪ راﻫﻲ ﻋﻼواﻟﺪﻳﻦ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﻘﻼل ،ﺳﻪ
ﺗﻠﻔﻮن:

0700224558

اﻳﻤﻴﻞ:

ertebatteam@yahoo.com
yonos_akhtar@yahoo.com

0799321010
0799306284

0097144290964

info@lemar.tv

0776393202

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺣﻴﺎ و آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪ اي )(STARS

زﻫﺮه اﻣﺎن )رﺋﻴﺲ اداري(

ﺧﺎﻧﻪ  ،568ﺳﺮك  ،9ﻣﻘﺎﺑﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﻛﺎﺗﺐ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،6ﻛﺎرﺗﻪ ﺳﻪ ،ﻛﺎﺑﻞ

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.lemar.tv :

ﺗﻠﻔﻮن:

0784012774

ﺗﻠﻮﻳﺰون ﻫﻔﺖ )(7TV

اﻳﻤﻴﻞ:

stars@stars.org.af

راﻣﻴﻦ اﺣﻤﺪ ﻳﺎر )ﻣﻌﺎون رﺋﻴﺲ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،252ﺳﺮك  ،5ﻛﻠﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﻪ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻔﺎرت ﻫﺎﻟﻨﺪ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0700277113

اﻳﻤﻴﻞ:

info@awanama.com

0700275751

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.channelseven.com :
ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻃﻠﻮع )(Tolo

ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺤﺴﻨﻲ )آﻣﺮ دﻓﺘﺮ اﺟﺮاﺋﻴﻮي(

ﺧﺎﻧﻪ  ،3ﺳﺮك  ،12وزﻳﺮ اﻛﺒﺮ ﺧﺎن ،ﻛﺎﺑﻞ

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ225 :
ﺗﻠﻔﻮن:

ﻓﻜﺲ:

اﻳﻤﻴﻞ:

0798136980
0799321010
0799306284

0097144290964

info@tolo.tv

sales@tolo.tv
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.tolo.tv :
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0796080614
Stars_program@stars.org.af

ﺟﺎﻳﻜﺎ  -اداره ﻫﻤﻜﺎري ﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺟﺎﭘﺎن )(JICA
ﻳﻮﺷﻲ ﻛﺎزو ﻳﻤﺎدا )ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻣﻘﻴﻢ(
ﻛﺎﺑﻞ

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ461 :
ﺗﻠﻔﻮن:

0700095505

اﻳﻤﻴﻞ:

an_oso_rep@jica.go.jp

0700502884

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.jica.go.jp :
ﺧﺎﻣﻪ ﭘﺮس )(KP

ﺧﻮﺷﻨﻮد ﻧﺒﻲ زاده )ﺳﺮ دﺑﻴﺮ(
ﺗﺎﻳﻤﻨﻲ ،ﻛﺎﺑﻞ

ﺗﻠﻔﻮن:
اﻳﻤﻴﻞ:

0798242455
0795272686
khushnood@khaama.com

info@khaama.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.khaama.com :

از الف تا یا :کتاب راهنما برای کمک به افغانستان

ﺧﺪﻣﺎت اﻧﻜﺸﺎﻓﻲ و ﺑﺸﺮي ﺑﺮاي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(DHSA

ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﻲ آﻏﺎﺧﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AKHS, A

ﺧﺎﻧﻪ  ،442ﺳﺮك  ،6ﭼﻬﺎردﻫﻲ وات ،ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﺴﺠﺪ ازﺑﻜﻬﺎ ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،6ﻛﺎرﺗﻪ ﺳﻪ،

ﺧﺎﻧﻪ  ،648ﺳﺮك  ،B-9ﺷﻴﺮﭘﻮر ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،10ﺷﻬﺮ ﻧﻮ ،ﻛﺎﺑﻞ

ﺷﻬﻴﺮ اﺣﻤﺪ ذﻫﻴﻦ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ(
ﻛﺎﺑﻞ

ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻔﻴﻖ ﻣﻴﺮزا زاده )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(
ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ5753 :

ﺗﻠﻔﻮن:

0202500717

ﺗﻠﻔﻮن:

0793203044

اﻳﻤﻴﻞ:

shahir.zahine@dhsa.af

اﻳﻤﻴﻞ:

shafiq.mirzazada@akdn.org

0773333600

0799330558

info@dhsa.af
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.dhsa.af :

masrooruddin.mansoor@akdn.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.akdn.org :

ﺧﺪﻣﺎت اﻧﻜﺸﺎﻓﻲ و ﻛﻤﻚ ﻫﺎي ﺑﺸﺮي )(SHADE

داﻛﺎر  -ﻛﻤﻴﺘﻪ دﻧﻤﺎرك ﺑﺮاي ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻓﻐﺎن

ﺳﺮك  ،3ﻛﻮﭼﻪ اﻣﻴﻦ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،5ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﺎن ،ﻛﺎﺑﻞ

)(DACAAR
ﺟﻴﺮي ﮔﺎروي )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ(

اﺣﻤﺪ )آﻣﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(
ﺗﻠﻔﻮن:

0799829629

اﻳﻤﻴﻞ:

shade_afg@yahoo.com

0785920970

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.shade.org.af :

ﭘﺎﻳﻜﻮب ﻧﺼﻮار ،وزﻳﺮ آﺑﺎد ،ﻛﺎﺑﻞ

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ:
ﺗﻠﻔﻮن:
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0202201750

0202200330
0797011000

ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺸﺮي و ﻫﻮاﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )(UNHAS

ﻓﻜﺲ:

ﺳﺮك  ،1ﻣﺤﻮﻃﻪ  ،UNHASﻧﺰدﻳﻚ ﺗﻠﻮﻳﺰون آﻳﻴﻨﻪ ،ﺷﻴﺮﭘﻮر ،ﻛﺎﺑﻞ

dir@dacaar.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.dacaar.org :

ﺟﺎرد ﻛﻮﻣﻮﻧﻮ )رﺋﻴﺲ(
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0797662023
0797662025
0797662032

unhas-afg.reservation@wfp.org
khalilullah.kakar@wfp.org

اﻳﻤﻴﻞ:

0093202201750
dacaar@dacaar.org

داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AUAF

رﺿﺎ ﺳﺮور )ﻣﺪﻳﺮ(

داراﻻﻣﺎن ،ﺳﻨﺎﺗﻮرﻳﻢ ،ﻛﺎﺑﻞ

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ458 :

ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ آﻏﺎﺧﺎن )(AKES, A

ﺗﻠﻔﻮن:

0797200400

ﺧﺎﻧﻪ  ،648ﺳﺮك  ،B-9ﺷﻴﺮﭘﻮر ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،10ﺷﻬﺮ ﻧﻮ ،ﻛﺎﺑﻞ

اﻳﻤﻴﻞ:

info@auaf.edu.af

ﺳﻴﺪ ﻛﻴﻘﺒﺎد رﻫﮕﺬر )ﻣﺪﻳﺮ اداري(
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0795294114

sayed.qubad@akdn.org

sayed.rahgoozer@gmail.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.akdn.org :

0794800400

admissions@auaf.edu.af
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.auaf.edu.af :
داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻮﻟﻲ ﺗﺨﻨﻴﻚ  -ﻛﺎﺑﻞ )(Polytechnic

ﻋﺰت اﷲ ﺣﺎﻣﺪ )رﺋﻴﺲ(
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آدرس ها و تماس ها

ﺳﺮك اﻓﺸﺎر ،ﻛﺎرﺗﻪ ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،5ﺑﺎغ ﺑﺎﻻ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0752001933

اﻳﻤﻴﻞ:

chancellor@kpu.edu.af

0202201114
karimzada@polytechnic-kabul.org

دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﻋﺎﻣﻪ ﻗﻮاي اﺋﺘﻼف )(ISAF
ﻛﺎﺑﻞ

ﺗﻠﻔﻮن:
اﻳﻤﻴﻞ:

0799513999
0701132000
ijc.media.operations@afghan.swa.army.mil

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﻪ  -ﻛﺎﺑﻞ )(KEU

دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺮﻧﻴﻮز دراﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(Internews

ﺳﺮك اﻓﺸﺎر ،ﭘﻬﻠﻮي اﻛﺎدﻣﻲ ﭘﻮﻟﻴﺲ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،5اﻓﺸﺎر ،ﻛﺎﺑﻞ

ﺧﺎﻧﻪ  ،143ﺳﺮك ) 1ﻃﺮف ﭼﭗ( ،ﭼﻬﺎرراﻫﻲ اﻧﺼﺎري ،ﺳﺮك ﻛﻠﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﻪ ،ﺷﻬﺮ ﻧﻮ،

اﻣﺎن اﷲ ﺣﻤﻴﺪ زي )رﺋﻴﺲ(
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799342904

nahmadza@indiana.edu

داﻧﺸﮕﺎه ﻛﺎﺑﻞ )(KU

ﺣﻤﻴﺪ اﷲ اﻣﻴﻦ )رﺋﻴﺲ داﻧﺸﮕﺎه(

ﺳﺮك ﺟﻤﺎل ﻣﻴﻨﻪ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،3ﺟﻤﺎل ﻣﻴﻨﻪ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0202500326

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ5934 :

0700203527

massod.karokhail@tlo-afghanistan.org

info@tlo-afghanistan.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.tlo-afghanistan.org :
دﻓﺘﺮ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )(UNDSS

اﻧﺘﻲ ﻟﻴﺠﻨﺎر )ﺳﺮ ﻣﺸﺎور اﻣﻨﻴﺘﻲ(

ﻣﺤﻮﻃﻪ دﻓﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻛﺎ ،ﺳﺮك ﺟﻼل آﺑﺎد  ،ﻛﺎﺑﻞ
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info@internews.af
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.internews.org :

ﭼﻬﺎرراﻫﻲ ﺳﺮك  ،15ﺳﻔﺎرت اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،وزﻳﺮ اﻛﺒﺮ ﺧﺎن ،ﻛﺎﺑﻞ

0707609582

ﻣﺴﻌﻮد ﻛﺮوﺧﻴﻞ )رﺋﻴﺲ(

اﻳﻤﻴﻞ:

اﻳﻤﻴﻞ:

jmcarthur@internews.org

0799374316

chancellor@ku.edu.af

ﺧﺎﻧﻪ  ،40ﺳﺮك  ،6ﺗﺎﻳﻤﻨﻲ ،ﻛﺎﺑﻞ

ﺗﻠﻔﻮن:

ﺗﻠﻔﻮن:

0799216513

دﻓﺘﺮ اﻧﻜﺸﺎف ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ )(DFID

دﻓﺘﺮ ارﺗﺒﺎط )(TLO

اﻳﻤﻴﻞ:

ﻛﺎﺑﻞ

0202500245

hamedullahamin@ku.edu.af
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.ku.edu.af :

ﺗﻠﻔﻮن:

ﺟﺎن ﻣﻜﺎرﺛﺮ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ(

0700281673

Leijenaar@un.org

ﭘﺎوﻟﻴﻴﻦ ﻫﺎﻳﺲ )رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ  DFIDاﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن(
ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ334 :
ﺗﻠﻔﻮن:

0798138200

اﻳﻤﻴﻞ:

p-hayes@dfid.gov.uk

0798138211

e-stoves@dfid.gov.uk
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.dfid.gov.uk :
دﻓﺘﺮ آﺷﻴﺎﻧﻪ )(ASCHIANA

ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ )رﺋﻴﺲ(

ﭘﻬﻠﻮي وزارت ﻛﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ1827 :
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700277280
aschiana@ymail.com

yousefaschiana@yahoo.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.aschaina.com :

از الف تا یا :کتاب راهنما برای کمک به افغانستان

دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻳﺘﺶ ﻛﻮﻧﺴﻮل )(BC

دﻓﺘﺮ ﺣﻤﺎﻳﻮي ﭘﺮوﮔﺮاﻣﻬﺎي ﻛﺎﻧﺎدا )(CPSU

ﭼﻬﺎرراﻫﻲ ﺳﺮك  ،15ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﻔﺎرت اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،وزﻳﺮاﻛﺒﺮ ﺧﺎن ،ﻛﺎﺑﻞ

ﺧﺎﻧﻪ  ،730ﺳﺮك  ،15ﺑﻴﻦ ﺳﺮك  5و ) 6ﻃﺮف ﭼﭗ( ،وزﻳﺮ اﻛﺒﺮ ﺧﺎن ،ﻛﺎﺑﻞ

ﭘﺎول ﺳﻤﻴﺖ )رﺋﻴﺲ(
ﺗﻠﻔﻮن:

0790000130
0700102382

0700102383
اﻳﻤﻴﻞ:

paul.smith@britishcouncil.org

ذﺑﻴﺢ اﷲ زﻣﺎﻧﻲ )رﺋﻴﺲ(
ﺗﻠﻔﻮن:

0752040767

اﻳﻤﻴﻞ:

info@cpsu.org.af

0202302914

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.cpsu.org.af :

info.afghanistan@britishcouncil.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.britishcouncil.org/afghanistan :

دﻓﺘﺮ ﺧﺒﺮ رﺳﺎﻧﻲ اﺳﻮﺷﻴﺘﻴﺪ ﭘﺮﻳﺲ )(AP

دﻓﺘﺮ ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﺮﻳﻊ ﻧﻲ )(Nye

ﺧﺎﻧﻪ  ،1ﺳﺮك  ،15ﻛﻮﭼﻪ  ،7وزﻳﺮ اﻛﺒﺮ ﺧﺎن ،ﻛﺎﺑﻞ

ﻳﺎر ﻣﺤﻤﺪﻋﻄﺎﻳﻲ )آﻣﺮﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،444ﺳﺮك  ،6ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﺴﺠﺪ ازﺑﻜﻬﺎ ،ﻛﺎرﺗﻪ ﺳﻪ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0778284888
0772813032

0202302878

Rfaiez@ap.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.ap.org :

ﺳﺮك  ،8ﺗﺎﻳﻤﻨﻲ ،ﻛﺎﺑﻞ

0700323288
0202201290

00888821552031575
fabrice.cregut@tdh.ch

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.tdh.ch :
دﻓﺘﺮ ﺟﺮﻣﻦ اﮔﺮواﻛﺸﻦ )دﻓﺘﺮ وﻟﺖ ﻫﻮﻧﮕﺮ ﻫﻴﻠﻔﻪ( (AgroAction
)GAA
ﺟﻴﻤﺰﻛﻴﺮﺗﻴﺲ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،9ﻛﻮﭼﻪ  ،3ﺳﺮك ﺗﺎﻳﻤﻨﻲ ،ﻛﺎﺑﻞ
اﻳﻤﻴﻞ:

0202300335

0786980980

ﻓﺒﺮﺋﻴﺲ ﻛﺮﻳﮕﻮ )ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻋﻤﻮﻣﻲ(

ﺗﻠﻔﻮن:

ﻓﻜﺲ:

0796756244

atayee@nyeexpress.com

دﻓﺘﺮ ﺗﻴﺮي دﻳﺲ ﻫﻮﻣﺲ )(TdH

اﻳﻤﻴﻞ:

ﺗﻠﻔﻮن:

0700224432

اﻳﻤﻴﻞ:

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.nyeexpress.com :

ﺗﻠﻔﻮن:

رﺣﻴﻢ ﻓﺎﻳﺰ )ﮔﺰارﺷﮕﺮ(

0799887739

james.curtis@welthungerhilfe.de

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.welthungerhilfe.de :

apkabul@ap.org

دﻓﺘﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮوژه وي ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )(UNOPS
ﺑﺮوك ﻣﻜﻜﺎررون )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ(

دﻓﺘﺮﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ  UNOPSدر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻳﻮﻧﺎﻛﺎ ،ﺳﺮك ﺟﻼل آﺑﺎد ،ﻛﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ1772 :
ﺗﻠﻔﻮن:

0799257584

ﻓﻜﺲ:

00930700667788

اﻳﻤﻴﻞ:

0799020002

brucemc@unops.org

kirkb@unops.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.unops.org/agoc :
دﻓﺘﺮ رواﺑﻂ ﻋﺎﻣﻪ  -ﻗﻮاي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﺎﻓﻆ ﺻﻠﺢ )(ISAF
ﻛﻠﻮپ ﺳﭙﻮرﺗﻲ و ﻧﻈﺎﻣﻲ ،ﺳﺮك ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺰرگ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0700132266

اﻳﻤﻴﻞ:

pressoffice@hq.isaf.nato.int

0799511713

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.isaf-jq/nato.int :
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آدرس ها و تماس ها

دﻓﺘﺮ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري )(PO

اﻳﻤﻴﻞ:

ﻗﺼﺮ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ،ﻗﺼﺮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ،ﻛﺎﺑﻞ

info@tkg.af
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.tkg.af :

ﺣﺎﻣﺪ ﻛﺮزي )رﺋﻴﺲ دوﻟﺖ(
ﺗﻠﻔﻮن:

0202141135
0706005528
0700222323

n.ayubi@tkg.af

دﻓﺘﺮ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺟﺮم )(UNODC

ژان ﻟﻮك ﻟﻤﺨﻴﻮ )ﻣﺸﺎور و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺧﺎص ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر دردﻓﺘﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن(

aimal.faizi@arg.gov.af

ﺳﺮك  ،149ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،4ﻛﻠﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﻪ ،ﻛﺎﺑﻞ

aimal.faizi@arg.gov.af
Feroz.mohmand@arg.gov.af
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.president.gov.af :

ﺗﻠﻔﻮن:

0798416325

دﻓﺘﺮ ﻟﻴﭙﻜﻮ )(LEPCO

ﻓﻜﺲ:

اﻳﻤﻴﻞ:

ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد اﺣﻤﺪي )رﺋﻴﺲ  -ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،151ﺳﺮك  ،4ﻛﺎرﺗﻪ ﭘﺮوان ،ﻛﺎﺑﻞ

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ6057 :
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0778989510
0799334401
0777283956
lepcokabul@yahoo.com

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ5 :

اﻳﻤﻴﻞ:

ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،ﻛﺎﺑﻞ

0797222828

004312606074743

fo.afghanistan@unodc.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.unodc.org :
دﻓﺘﺮ ﻫﻤﻜﺎري ﻫﺎي اﻧﻜﺸﺎﻓﻲ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ )(IC

ادرﻳﺲ ﻋﺜﻤﺎن )ﻣﺴﻮول ارﺗﺒﺎﻃﺎت(

ﺳﺮك ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺰرگ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

دﻓﺘﺮ ﻣﺸﻮرﺗﻲ اﻟﺘﺎي )(Altai

ارﻳﻚ دﻳﻮﻳﻦ )رﺋﻴﺲ(

0796728167

ﻓﻜﺲ:
اﻳﻤﻴﻞ:

0202104751
0797474745
0797474746

00930202104752
idress.osman@coopitafghanistan.org

ﺗﻠﻔﻮن:

0799888111

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.coopitafghanistan.org :

اﻳﻤﻴﻞ:

edavin@altaiconsulting.com

دﻳﺪه ﺑﺎن ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(IWA

0799888666

info@altaiconsulting.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.altaiconsulting.com :

ﻳﻤﺎ ﺗﺮاﺑﻲ )رﺋﻴﺲ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،61ﺳﺮك ﻗﻮﻣﻨﺪان ﮔﺪا ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻼك ﻫﺎي ﺷﺎرواﻟﻲ ،ﻛﻠﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﻪ ،ﻛﺎﺑﻞ

دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ ﻛﻠﻴﺪ ﮔﺮوپ )(TKG

ﺗﻠﻔﻮن:

0799271624

ﺧﺎﻧﻪ  ،442ﺳﺮك  ،6ﭼﻬﺎردﻫﻲ وات ،ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﺴﺠﺪ ازﺑﻜﻬﺎ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،6ﻛﺎرﺗﻪ ﺳﻪ،

اﻳﻤﻴﻞ:

yama.torabi@iwaweb.org

ﻧﺠﻴﺒﻪ اﻳﻮﺑﻲ )رﺋﻴﺲ اﺟﺮاﻳﻲ(
ﻛﺎﺑﻞ

ﺗﻠﻔﻮن:
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0202500717
0799329832

0785430765

karolina.olofsson@iwaweb.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.iwaweb.org :

از الف تا یا :کتاب راهنما برای کمک به افغانستان

رادﻳﻮ آﻣﻮزﮔﺎر )(RA
رﺣﻤﺖ اﷲ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ )رﺋﻴﺲ(

ﺗﻠﻔﻮن:

0202500717

0772929111

اﻳﻤﻴﻞ:

n.ayubi@tkg.af

0798264642

info@tkg.af
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.tkg.af :

دﻫﻨﻪ ﺑﺎغ ،ﻧﺰدﻳﻚ ﭘﺎرك زﻧﺎﻧﻪ ،ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﭘﻨﺠﺸﻴﺮ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

ﺧﺎﻧﻪ  ،442ﺳﺮك  ،6ﭼﻬﺎردﻫﻲ وات ،ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﺴﺠﺪ ازﺑﻜﻬﺎ ،ﻛﺎرﺗﻪ ﺳﻪ ،ﻛﺎﺑﻞ

0772929112

0799329832

begana001@yahoo.com
رادﻳﻮي آرﻣﺎن اف ام )(Arman

info.amuzgar@gmail.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.amuzgarfm.com :

ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺤﺴﻨﻲ )آﻣﺮ دﻓﺘﺮ اﺟﺮاﺋﻴﻮي(

رادﻳﻮ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻣﻠﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(RTA

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ1045 :

اﻧﺠﻴﻨﺮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﭘﻨﺠﺸﻴﺮي )رﺋﻴﺲ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ(

ﺳﺮك ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺰرگ ،ﻛﺎﺑﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﭼﻬﺎر راﻫﻲ ﻣﺴﻌﻮد ،ﻛﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ544 :

ﺧﺎﻧﻪ  ،3ﺳﺮك  ،12وزﻳﺮ اﻛﺒﺮ ﺧﺎن ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0798139530

ﻓﻜﺲ:

0018653425771

0796009009

ﺗﻠﻔﻮن:

02023107287

اﻳﻤﻴﻞ:

اﻳﻤﻴﻞ:

fr_rta@yahoo.com

sales@arman.fm
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.arman.fm :

0799321823

info@arman.fm

panjshiriar@yahoo.com
رادﻳﻮي آزادي )(RFE/RL, Inc

رادﻳﻮ ﺻﺒﺢ ﺑﺨﻴﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(GMA

رﺣﻴﻢ اﷲ ﺳﻤﻨﺪر )رﺋﻴﺲ(

ﺳﺮك  ،5ﻛﻠﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﻪ ،ﻛﺎﺑﻞ

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ1471 :

ﺑﺎري ﺳﻼم )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،100ﺳﺮك  ،2ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،9ﺷﺶ درك ،ﻛﺎﺑﻞ

ﺗﻠﻔﻮن:

0700277113

ﺗﻠﻔﻮن:

0700214748

اﻳﻤﻴﻞ:

info@awanama.com

اﻳﻤﻴﻞ:

samandarr@rferl.org

0700275751

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.gma.com.af/www.awanama.com :
رادﻳﻮ ﺻﺪاي زن اﻓﻐﺎن )(VAWR
ﺟﻤﻴﻠﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪ )رﺋﻴﺲ(

ﭘﻬﻠﻮي ﺷﺮﻛﺖ رﺣﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺰي ،ﺳﺎﻟﻨﮓ وات ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700275089

jmujahed@yahoo.com
jamila_mujahed@yahoo.com

رادﻳﻮ ﻛﻠﻴﺪ )(Radio Killid
ﻧﺠﻴﺒﻪ اﻳﻮﺑﻲ )رﺋﻴﺲ اﺟﺮاﻳﻲ(

0202300144

HaroonI@rferl.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.rferl.org/www.azadiradio.org :
رادﻳﻮي ﺳﻼم وﻃﻨﺪار )(SWAO
زﻟﻤﻲ اﺣﺪي )آﻣﺮﻋﻤﻮﻣﻲ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،143ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﻴﺘﻲ ﺳﻨﺘﺮ ،ﺷﻬﺮ ﻧﻮ ،ﻛﺎﺑﻞ

ﺗﻠﻔﻮن:

0700252112

اﻳﻤﻴﻞ:

zahadi@internews.org

0786947784

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.salamwatandar.com :
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آدرس ها و تماس ها

رﺿﺎ ﻛﺎران ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )(UNV
ﺳﺘﺎرت ﻣﻮران )رﺋﻴﺲ(

ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻳﻮﻧﺎﻛﺎ ،ﺳﺮك ﺟﻼل آﺑﺎد ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

ﺗﻠﻔﻮن:

0202301342

اﻳﻤﻴﻞ:

anisdailypaper@gmail.com

0772810206

0700282521
0202124303

روزﻧﺎﻣﻪ آرﻣﺎن ﻣﻠﻲ )(AMN

Naeem.sadat@unvolunteers.org

ﻛﺎﺑﻞ

0700282520

stuart.moran@undp.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.unv.org :

ﻣﻴﺮﺣﻴﺪرﻣﻄﻬﺮ )ﻣﺪﻳﺮﻣﺴﻮول(
ﺗﻠﻔﻮن:

0700282673

روزﻧﺎﻣﻪ ﭼﺮاغ )(Cheragh
روز ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎﺑﻞ )(Kabul Daily
ﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺪﻳﻖ ذﻟﻴﻖ )ﻣﻌﺎون روزﻧﺎﻣﻪ(
ﭼﻬﺎرراﻫﻲ ﺣﺎﺟﻲ ﻳﻌﻘﻮب ،ﺷﻬﺮﻧﻮ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700269638

sediqzaliq@gmail.com

ﻛﺎﺗﺮﻳﻦ وداع )رﺋﻴﺲ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،112ﺳﺮك ﻗﺼﺎﺑﻲ ،ﺷﻬﺮ ﻧﻮ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0788275504

cheragh_daily@yahoo.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.cheraghdaily.af :

kabuldaily@gmail.com
روزﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼح )(IDG

اﺣﻤﺪ زﻣﺎن ﻛﻠﻤﺎﻧﻲ )ﻣﺪﻳﺮﻣﺴﻮول(

ﻣﻄﺒﻌﻪ آزادي ،ﻣﻜﺮورﻳﺎن ﺳﻮم ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،9ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0799430214

اﻳﻤﻴﻞ:

islah.daily@gmail.com

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻴﻮ ﻳﻮرك ﺗﺎﻳﻤﺰ )(NYT
ﺷﺮﻳﻒ اﷲ ﺳﻬﺎك )آﻣﺮدﻓﺘﺮ(
وزﻳﺮ اﻛﺒﺮ ﺧﺎن ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0700232558

0795563679
0706825758
0202101088

ﻓﻜﺲ:

0087376260225

00870772260438

روزﻧﺎﻣﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺎﻳﻤﺰ )(ATD

اﻳﻤﻴﻞ:

ﻋﻘﺐ داﻧﺸﮕﺎه ﻛﺎردان ،ﭘﺮوان دو ،ﻛﺎﺑﻞ

Sharifullah.sahak@gmail.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.nytimes.com :

ﻋﺒﺪاﻟﺼﺒﻮرﺳﺮﻳﺮ )ﺳﺮ دﺑﻴﺮ(

nytkabul@yahoo.com

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ371 :
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0708954626

رﻳﺎ ﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ اداره اﻣﻮر و داراﻻﻧﺸﺎي ﺷﻮراي وزﻳﺮان

saboorsareer01@yahoo.com

)(OAA/CMS
ﺣﺴﻦ ﺻﺎدق )ﻣﻌﺎون اﺟﺮاﻳﻲ رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ(

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.afghanistantimes.af :
روزﻧﺎﻣﻪ اﻧﻴﺲ )(AD

ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدﻗﻴﺎر )ﻣﺪﻳﺮﻣﺴﻮول(

ﻣﻜﺮوﻳﺎن دوم ،ﻣﻨﺰل ﺳﻮم ،ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻣﻄﺒﻌﻪ آزادي ،ﻛﺎﺑﻞ
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ﻗﺼﺮ ﻣﺮﻣﺮﻳﻦ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ4 :
ﺗﻠﻔﻮن:

0202101751
0202101771

از الف تا یا :کتاب راهنما برای کمک به افغانستان

ﻓﻜﺲ:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700085999

0202100331

اﻳﻤﻴﻞ:

0793400364
moe_farhad@yahoo.com
eng.snoory@gmail.com

info@oaa.gov.af

hassan.sadiq@oaa.gov.af
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.oaa.gov.af :

زر دوزي  -ﻣﺎرﻛﻴﺖ ﺑﺮاي ﺻﻨﻌﺘﻜﺎران اﻓﻐﺎن )(ZMAA

رﻳﺎ ﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ارﮔﺎن ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ )(IDLG

ﺳﺮك  ،8ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ )دﻓﺘﺮ ﻣﺮﻛﺰي( ﺳﺮك ﭘﻬﻠﻮي ﻫﻮﺗﻞ اﻧﺼﺎف ،ﺳﺮك وزارت

ﭼﻬﺎر راﻫﻲ آرﻳﺎﻧﺎ ،ﭘﻬﻠﻮي ﺳﻔﺎرت اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،9ﻛﺎﺑﻞ

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ1119 :

ﻛﺮي ﺟﻴﻦ وﻳﻠﺴﻦ )رﺋﻴﺲ اﺟﺮاﻳﻲ(

ﻋﺒﻴﺪاﷲ اﺧﻼص )ﻣﺪﻳﺮاﺟﺮاﺋﻲ(
ﺗﻠﻔﻮن:

0799300019

اﻳﻤﻴﻞ:

obaid.ekhlas@idlg.gov.af

0202104703

obaidekhlas@yahoo.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.idlg.gov.af :
رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎء و اﻧﻜﺸﺎف دﻫﺎت )(DRRD
ﻋﺒﺪاﻟﺮب ﻧﻮري

ﺳﺮك ﭘﻠﭽﺮﺧﻲ ،ﭘﻬﻠﻮي ﻛﻤﭗ ﻓﻴﻨﻜﺲ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799105747

Abdulrab_005@yahoo.com

رﻳﺎﺳﺖ اﻣﻮرﺑﻴﻤﻪ ﻫﺎ )(AIA
ﺑﺮﻳﺎﻟﻲ ﺑﺎرﻛﺰي )ﻣﺴﻮل اداري(

وزارت ﻣﺎﻟﻴﻪ ،ﭘﺸﺘﻮﻧﺴﺘﺎن وات ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0752005431
0783181400
0700184173

baryalai_barekzai@yahoo.com

baryalai.barkzai@mof.gov.af
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.mof.gov.af :
رﻳﺎﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮت ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻠﻜﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(ACSI
ﻓﺮﻫﺎد ﻋﺜﻤﺎﻧﻲ )رﺋﻴﺲ(

ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﻴﻠﻮ ،اﻓﺸﺎر ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

075204063

اﻣﻮر داﺧﻠﻪ ،ﭼﻬﺎرراﻫﻲ اﻧﺼﺎري )دﻓﺘﺮ ﺳﺎﺣﻮي( ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0796348315

0700287963
0798529002

kjw@brain.net.com

contact.zardozi@gmail.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.afghanartisans.com :
ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺒﺰ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(GOA
ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺤﺒﻮب )رﺋﻴﺲ(

ﺳﺮك ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺰاري ،ﭘﻬﻠﻮي ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻌﻔﺮﻳﻪ ﺑﺎﺗﻮرﻳﺎن ،ﭼﻬﺎرراﻫﻲ ﭘﻞ ﺧﺸﻚ ،دﺷﺖ
ﺑﺮﭼﻲ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0799174419

اﻳﻤﻴﻞ:

mz_mehboob@yahoo.com

0786177221

ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﺪادي و اﻧﻜﺸﺎﻓﻲ ادوﻧﺘﺴﺖ )(ADRA

اﺣﻤﺪ ﻓﺮﻳﺪ )ﻣﻌﺎون ﻣﺎﻟﻲ و اداري(

ﺧﺎﻧﻪ  ،225ﺳﺮك  ،10ﭘﺎﻳﻜﻮب ﻧﺼﻮار ،ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0777328402
0777328403
0777328404

admin@adra-af.org

v.nelson@adra-af.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.adra-af.org :
ﺳﺎزﻣﺎن اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺮاي اﻧﻜﺸﺎﻓﺎت ﺟﻬﺎﻧﻲ )(USAID
ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺷﺮﻗﻲ ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﻳﻜﺎ ،ﺳﺮك ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺰرگ ،ﻛﺎﺑﻞ
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ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ6180 :
ﺗﻠﻔﻮن:

070108000

ﻓﻜﺲ:

02022166488

اﻳﻤﻴﻞ:

0700216177

ﺧﺎﻧﻪ  ،2586ﺳﺮك ) 4ﻃﺮف ﭼﭗ( ،دﻫﻤﺰﻧﮓ ،ﺳﺮك ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻴﺮوﻳﺲ ﻣﻴﺪان،

ﻣﻘﺎﺑﻞ وزارت ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻋﺎﻟﻲ ،ﺳﺮك ﻣﺨﺎﺑﺮات ،ﻛﺎرﺗﻪ ﭼﻬﺎر ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

kabulaidproginfounit@usaid.gov

0799274262
0799737959
0799432016

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.afghanistan.usaid.gov/en/index.aspx :

اﻳﻤﻴﻞ:

ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزﺳﺎزي ﻛﻨﺪز )(KRA

mismail@idlo.int
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.idlo.int :

ﻏﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻘﺘﺎش

ﻋﻘﺐ ﺑﻼك ﻫﺎي ﺷﺎداب ﻇﻔﺮ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،5ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﺎن ﻣﻴﻨﻪ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0777876015

aqtash08@gmail.com
kra_afg@yahoo.com

ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮاي اﻧﻜﺸﺎف و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﺎﻳﺪار )(OSDR

ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪي )رﺋﻴﺲ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،568ﻣﻘﺎﺑﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﻛﺎﺗﺐ ،ﺳﺮك ﺷﻮرا ،ﻛﺎرﺗﻪ ﺳﻪ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700293450
0786451519
0700293450

osdr.kabul@gmail.com

sultanm_ahmady@yahoo.com
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮت )(IOM

ﻛﺮدزاﻟﻴﻚ ﻫﻨﻴﺮا )آﻣﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(

ﭼﻬﺎرراﻫﻲ اﻧﺼﺎري ،ﺧﺎﻧﻪ  ،1093ﻋﻘﺐ ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،ﺷﻬﺮﻧﻮ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﻜﺸﺎﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎري ﺳﻮﻳﺪن )(SIDA
ﻫﻴﺪي ﺟﻨﻔﻮرس )رﺋﻴﺲ ﻫﻤﻜﺎري اﻧﻜﺸﺎف(

ﺳﺮك وزارت داﺧﻠﻪ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ وزارت داﺧﻠﻪ ،ﺷﻬﺮ ﻧﻮ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0202104912

اﻳﻤﻴﻞ:

eidi.genfors@foreign.ministry.se

0202104913

ambassaden.kabul@foreign.ministry.se
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.sida.se/ www.swedenabroad.com :
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ )(DI
ﺧﺎﻧﻪ  ،95ﺳﺮك  ،11وزﻳﺮ اﻛﺒﺮ ﺧﺎن ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0796209934

di-afg@democracyinternational.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.democracyinternational.com :
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﺎر )(ILO

ﻫﺎروي ﺑﺮﺟﺮ )ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه ارﺷﺪ /ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه دﻓﺘﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن(

0707185063

ﻣﺤﻮﻃﻪ  ،UNDPﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻔﺎرت ﺗﺮﻛﻴﻪ ،ﺷﺎه ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺎزي وات ،ﻛﺎﺑﻞ

0700185960

اﻳﻤﻴﻞ:

0202201022

ﺗﻠﻔﻮن:

klilleorg@iom.int

anahita.ilokabul@undp.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.ilo.org :

ekrdzalic@iom.int
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.iom.int/afghanistan :
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﻜﺸﺎف ﺣﻘﻮق )(IDLO

رﻳﻨﻲ ﻛﺮﻳﻜﻮ )رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺄت اﻋﺰاﻣﻲ(
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rcarrico@idlo.int

0202124501

anwari@ilo.org

ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻤﻚ ﻫﺎي ﺑﺸﺮي )(HAFO

اﻣﺎن ﺳﻬﺮاﺑﻲ )رﺋﻴﺲ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،146ﺳﺮك  ،1ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،3دﻫﻤﺰﻧﮓ ،ﻛﺎﺑﻞ

از الف تا یا :کتاب راهنما برای کمک به افغانستان

ﺗﻠﻔﻮن:

0797636363

اﻳﻤﻴﻞ:

kabul@hafo.org

0789228772

sarabi@hafo.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.hafo.org :

ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺒﺮي ﻓﺮاﻧﺴﻪ )(AFP

ﻻورﻧﺲ ﺑﺎرت ﻟﺖ )رﺋﻴﺲ ﺑﺨﺶ ﻛﺎﺑﻞ(
ﻛﺎﺑﻞ

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ710 :
ﺗﻠﻔﻮن:

ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﺎﻧﺴﺮن )(CWW
ﻓﻴﻮﻧﺎ ﻣﻜﻠﺴﺎت )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،471ﺳﺮك  ،4ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799489507

Fiona.mclysaght@concern.net

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.concern.net :
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AHRO

ﻟﻌﻞ ﮔﻞ ﻟﻌﻞ )رﺋﻴﺲ(

اﻳﻤﻴﻞ:

ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

ahro98@yahoo.com

0799672404

ahro.lal@gmail.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.ahro.af :
ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺒﺮ رﺳﺎﻧﻲ ﻫﻨﺪوﻛﺶ )(HNA

ﺳﻴﺪ ﻧﺠﻴﺐ اﷲ ﻫﺎﺷﻤﻲ )رﺋﻴﺲ(

ﺳﺮك ﻗﺼﺎﺑﻲ ،ﻧﺰدﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،10ﺷﻬﺮ ﻧﻮ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

00794474821
0794474821

ﺣﺎﻣﺪ ﺷﺎﻟﻴﺰي )ﮔﺰارﺷﮕﺮارﺷﺪ(
ﺗﻠﻔﻮن:

0707924923

اﻳﻤﻴﻞ:

hamid.shalizi@thomsonreuters.com

0799390693

reutersinkabul@hotmail.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.reuters.com :

0700224338
afpkabul@afp.com

ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮراك و زراﻋﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )(FAO
ﺗﻜﺴﺘﻲ ﮔﻴﺒﺮي ﺗﻜﺎي )ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه(

ﻳﻜﺠﺎ ﺑﺎ وزارت زراﻋﺖ و آﺑﻴﺎري ،ﻣﻘﺎﺑﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﻛﺎﺑﻞ ،ﺟﻤﺎل ﻣﻴﻨﻪ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0700288154
0700295711
0799668336

ﻓﻜﺲ:

اﻳﻤﻴﻞ:

008821643339313

00873763468836

Tekeste.Tekie@fao.org

FAO-AF@fao.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.fao.org :
ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺤﻲ ﺟﻬﺎن )(UNWHO
اﺣﻤﺪ ﺷﺎه دل )ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻋﻤﻮﻣﻲ(

ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻳﻮﻧﺎﻛﺎ ،ﺳﺮك ﺟﻼل آﺑﺎد ،ﭘﻞ ﭼﺮﺧﻲ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺒﺮرﺳﺎﻧﻲ روﻳﺘﺮز )(RNA
ﺳﺮك  ،15ﺧﺎﻧﻪ  ،125وزﻳﺮ اﻛﺒﺮ ﺧﺎن ،ﻛﺎﺑﻞ

0799215027

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.afp.com :

ﺧﺎﻧﻪ  ،41ﺳﺮك  ،10ﭘﺎﻳﻜﻮب ﻧﺼﻮار ،ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،ﻛﺎﺑﻞ
0700203866

0700282666

اﻳﻤﻴﻞ:

0796337652
0799325337
0700281116

registry@afg.emro.who.int

reception@afg.emro.who.int
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.emro.who.int/Afghanistan :
ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺤﻲ ﻫﻴﻠﺖ ﻧﺖ  -ﺗﻲ .ﭘﻲ .او
)(HealthNet-TPO
ﺳﻴﺪ اﻟﻄﺎف ﺳﺎدات )آﻣﺮاداري(
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ﺧﺎﻧﻪ  ،3ﺳﺮك  ،1ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﻗﻨﺪﻫﺎري ،ﻛﺎرﺗﻪ ﭼﻬﺎر ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0202501195

psm@healthnettpoaf.org

ﻛﺎﺑﻞ

ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0795533431
rgriffin@Globalpartnersca.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.healthnettpo.org :

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.Globapartners.org :

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎﻳﻦ ﭘﺎﻛﻲ ﻫﺎﻟﻮﺗﺮﺳﺖ )(HALOTrust
ﻓﺮﻳﺪ ﻫﻤﺎﻳﻮن )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ(

ﺳﺘﺮه ﻣﺤﻜﻤﻪ )(SC

ﺳﺮﻛﻮﺗﻞ ﺧﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،17ﻛﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ3036 :
ﺗﻠﻔﻮن:

0700477395

اﻳﻤﻴﻞ:

ﺗﻠﻔﻮن:

0796571986
0700228496

ﻓﻜﺲ:

ﭘﺮوﻓﻴﺴﻮرﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﻋﻈﻴﻤﻲ )ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎت(

ﭼﻬﺎر راﻫﻲ ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﻪ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،9ﺳﺮك ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺰرگ ،ﻛﺎﺑﻞ

00873761931817

00873761931818

Halo@haloafg.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.halotrust.org / www.halousa.org :
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮاي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(GPFA

روﺟﺮ ﻫﺎردﺳﺘﺮ )رﺋﻴﺲ اﺟﺮاﺋﻲ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،128ﺳﺮك  ،15ﻛﻮﭼﻪ ) 2ﻃﺮف راﺳﺖ(  ،وزﻳﺮ اﻛﺒﺮ ﺧﺎن ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0799055497

اﻳﻤﻴﻞ:

rhardister@gpfa.org

ﻓﻜﺲ:
اﻳﻤﻴﻞ:

0202300361
0202300345
0700210936

0093202300345
afgcourt@hotmail.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.supremecourt.gov :
ﺳﺮﻛﺲ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﺗﺮﺑﻴﻮي اﻃﻔﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AECC

دﻳﻮﻳﺪ ﻣﺎﺳﻮن )رﺋﻴﺲ(

ﺳﺮك داراﻻﻣﺎن ،ﺳﺮك )2ﻃﺮف راﺳﺖ( ﺑﻌﺪ از ﻟﻴﺴﻪ ﺣﺒﻴﺒﻴﻪ ،ﻋﻘﺐ ﻣﺴﺠﺪ ﺧﻮاﺟﻪ
ﻣﻼ ،ﻛﺎرﺗﻪ ﺳﻪ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0798288621
اﻳﻤﻴﻞ:

0700229975
0700280140
0700291120

AECC@afghanmmcc.org

jahmad@gpfa.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.gpfa.org :

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.afghanmmcc.org :

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺸﻮرﺗﻲ ﺑﺮاي آﻣﻮزش )(ACT

ﺳﺮﻛﺲ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ و ﺗﺮﺑﻴﻮي اﻃﻔﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(MMCC

ﻓﺎﺿﻞ ﺑﻴﮓ ،ﺳﺮك ﻛﻤﭙﻨﻲ ،ﻧﺰدﻳﻚ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺪه ﻏﺰﻧﻲ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،5ﻛﺎﺑﻞ

ﺳﺮك داراﻻﻣﺎن ،ﺳﺮك )ﻃﺮف راﺳﺖ( ﺑﻌﺪ از ﻟﻴﺴﻪ ﺣﺒﻴﺒﻴﻪ ،ﻋﻘﺐ ﻣﺴﺠﺪ ﺧﻮاﺟﻪ

اﻧﺠﻨﻴﺮﻋﻠﻢ ﮔﻞ اﺣﻤﺪي )رﺋﻴﺲ اداري(
ﺗﻠﻔﻮن:

0777362953

اﻳﻤﻴﻞ:

act_afg@yahoo.com

0700281495

ﺑﺮﻳﺖ ﻣﻴﻮﻟﺤﻮﺳﻦ )رﺋﻴﺲ اﺟﺮاﺋﻲ(
ﻣﻼ ،ﻛﺎرﺗﻪ ﺳﻪ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

روﺳﺘﻲ ﮔﺮﻳﻔﻦ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ(
214

0700280140
0700291120

alamgul@brain.net.pk
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﻜﺎران ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮاي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(GP

0700229975

اﻳﻤﻴﻞ:

0700229987
circus@afghanmmcc.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.afghanmmcc.org :
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ﺳﻔﺎرت ازﺑﻜﺴﺘﺎن )(Uzbekistan

ﺳﻔﺎرت ﺑﻠﺠﻴﻢ )(Belgium

ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻴﺴﻪ ﺣﺒﻴﺒﻴﻪ ،ﺳﺮك )2ﻃﺮف راﺳﺖ( ،ﻛﺎرﺗﻪ ﺳﻪ ،ﻛﺎﺑﻞ

ﺧﺎﻧﻪ  45و ،47ﺳﺮك  ،3ﭼﻬﺎرراﻫﻲ ﺣﺎﺟﻲ ﻳﻌﻘﻮب ،ﺷﻬﺮ ﻧﻮ ،ﻛﺎﺑﻞ

ﭘﺮوﻳﺰ .ام .اﻟﻴﻒ )ﺳﻔﻴﺮ(
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0202500431

ﻣﻴﺸﺎل ﻟﺴﺸﻴﻨﻜﻮ )ﺳﻔﻴﺮ(
ﺗﻠﻔﻮن:

uzb_emb_kabul@hotmail.com

0700200135
0798583943
0798279365

ﺳﻔﺎرت اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﻲ )(UAE

اﻳﻤﻴﻞ:

ﭼﻬﺎرراﻫﻲ زﻧﺒﻖ ،ﺷﺎه ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺎزي وات ،ﻛﺎﺑﻞ

kabul@diplobel.fed.be
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.diplomatie.be/kabul :

ﻳﻮﺳﻒ ﺣﻼﻟﻲ )ﺳﻔﻴﺮ(
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0786868687

kabul@mofa.gov.ae
uaemkbl@hotmail.com

ﺳﻔﺎرت اﻣﺮﻳﻜﺎ/ﺑﺨﺶ رواﺑﻂ ﻋﺎﻣﻪ )(USA

ﺳﻔﺎرت ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ )(Bulgaria

وﻟﺮي ارزﻧﺘﻨﺴﻜﻲ )ﺳﻔﻴﺮ(

ﺳﺮك ) ،15ﺳﺮك ﺷﻴﺮﭘﻮر( ،وزﻳﺮ اﻛﺒﺮ ﺧﺎن ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

ﺳﺮك ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺰرگ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.kabul.usembassy.gov :
ﺳﻔﺎرت اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮﻳﻜﺎ )(USA
ﺟﺎﻳﻨﻲ ﻫﻮول )رﺋﻴﺲ ﻗﻮﻧﺴﻠﮕﺮي(

ﺳﺮك ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺰرگ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0700108001

اﻳﻤﻴﻞ:

usconsulkabul@state.gov

0700108002

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.kabul.usembassy.gov :
ﺳﻔﺎرت اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ )(Italy

ﻟﭽﻴﻨﻮ ﭘﺰوﺗﻲ )ﺳﻔﻴﺮ(

ﺳﺮك ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺰرگ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0202103144

اﻳﻤﻴﻞ:

ambasciata.kabul@esteri.it

اﻳﻤﻴﻞ:

0202103148
0700278789
bgembkabul@yahoo.com
ahaqshnas123@yahoo.com

ﺳﻔﺎرت ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن )(Turkmenistan

ﻣﻮﻻﻣﻮف اﺗﺎ ﺟﺎن )ﺳﻔﻴﺮ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،280ﻛﻮﭼﻪ  ،3ﺳﺮك  ،13وزﻳﺮ اﻛﺒﺮ ﺧﺎن ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0202302550
0700285799

tmembkabul@gmail.com

ﺳﻔﺎرت ﺟﺎﭘﺎن )(Japan

رﻳﭽﻴﺮو ﺗﻜﺎ ﺣﺎﺷﻲ )ﺳﻔﻴﺮ(

ﺳﺮك  ،15وزﻳﺮ اﻛﺒﺮ ﺧﺎن ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0798606061/2/3/4

connazionali.ambkabul@esteri.it
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.ambkabul.esteri.it :

0202103257
0700206001

0700108758

kabulpdproposals@state.gov

michel.lastschenko@diplobel.fed.be

ﻓﻜﺲ:

اﻳﻤﻴﻞ:

0796930619
0799363827

00873762853777
00873761218272

plt1@eoj-af.org
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plt2@eoj-af.org
ﺳﻔﺎرت ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان )(Iran
ﻓﺪا ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺎﻟﻜﻲ ﺟﻌﻔﺮي )ﺳﻔﻴﺮ(

ﺟﺎده ﺻﻠﺢ ،ﭼﻬﺎرراﻫﻲ ﺷﻴﺮﭘﻮر ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

ﺑﺎﺳﻂ اوزﺗﺮك )ﺳﻔﻴﺮ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،134ﺷﺎه ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺎزي وات ،ﻛﺎﺑﻞ

ﺗﻠﻔﻮن:

0202101391
0202101392
0202101393

ﻓﻜﺲ:

ﺳﻔﺎرت ﺟﻤﻬﻮري ﺗﺮﻛﻴﻪ )(Turkey

اﻳﻤﻴﻞ:

Emkabul@yahoo.com

0202103253
0799335303
embassy.kabul@mfa.gov.tr
kemal.dogan@mfa.gov.tr

0202101395

0202101396

0202101581

ﺳﻔﺎرت ﺟﻤﻬﻮري ﺧﻠﻖ ﭼﻴﻦ )(China

ﺷﻮ ﻓﻴﻮﻫﺎﻧﮓ )ﺳﻔﻴﺮ(

ﺷﺎه ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺎزي وات ،ﻛﺎﺑﻞ

ﺳﻔﺎرت ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن )(Pakistan

ﺗﻠﻔﻮن:

0202102545

ﻛﺎرﺗﻪ ﭘﺮوان ،ﻛﺎﺑﻞ

ﻓﻜﺲ:

0202102728

ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق )ﺳﻔﻴﺮ(

0202102728

ﺗﻠﻔﻮن:

0202202745

اﻳﻤﻴﻞ:

ﻓﻜﺲ:

00930202202871

ﺳﻔﺎرت ﺟﻤﻬﻮري ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن )(Kazakhstan

اﻳﻤﻴﻞ:

0202202746

pakembkbl@yahoo.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.pakembassykabul.com :

ﻋﻤﺮﺗﺎي ﺑﻴﻨﻤﻮف )ﺳﻔﻴﺮ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،436ﺳﺮك  ،13وزﻳﺮ اﻛﺒﺮ ﺧﺎن ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

ﺳﻔﺎرت ﺟﻤﻬﻮري اﻧﺪوﻧﻴﺰﻳﺎ )(Indonesia
ﺣﺮﻣﺎن ﻫﺪاﻳﺖ )ﺳﻔﻴﺮ(

ﻣﻼﻟﻲ وات ،ﺷﻬﺮ ﻧﻮ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

ﻓﻜﺲ:

اﻳﻤﻴﻞ:

0202201066

0202201735
kabul.kbri@deplu.go.id

ﺳﻔﺎرت ﺟﻤﻬﻮري ﺗﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن )(Tajikistan
اﻣﺎﻣﻮف ﺷﺮف اﻟﺪﻳﻦ )ﺳﻔﻴﺮ(

ﺳﺮك  ،15ﻛﻮﭼﻪ  ،5وزﻳﺮ اﻛﺒﺮ ﺧﺎن ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0788561956

info@tajembkabul.com

chinaemb_af@mfa.gov.cn

اﻳﻤﻴﻞ:

0700083663
0797403900

kabul@mfa.kz

ﺳﻔﺎرت ﺟﻤﻬﻮري ﻛﻮرﻳﺎ )(Korea
آن ،ﺳﻴﻮﻧﮓ -دو )ﺳﻔﻴﺮ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،34ﺳﺮك  ، B /10وزﻳﺮ اﻛﺒﺮ ﺧﺎن ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0202102481
0202102482
0700280188

kabul@mofat.go.kr

ﺳﻔﺎرت ﺟﻤﻬﻮري ﻣﺼﺮ )(Egypt
ﻣﺎﺟﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ )ﺳﻔﻴﺮ(

ﺳﺮك  ،15وزﻳﺮ اﻛﺒﺮ ﺧﺎن ،ﻛﺎﺑﻞ
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ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0202304296
0794500515
0788702359
egypt_kabul@mfa.gov.eg

ﺳﻔﺎرت ﺟﻤﻬﻮري ﻫﻨﮕﺮي )(Hungary

ﻛﺎروﻟﻲ ﭘﻴﻤﻠﻲ )ﺳﻔﻴﺮ(

ﻳﻜﺠﺎ ﺑﺎ ﺳﻔﺎرت ﺟﻤﻬﻮري ﻓﺪراﻟﻲ ﺟﺮﻣﻨﻲ ،وزﻳﺮ اﻛﺒﺮ ﺧﺎن ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0797035375

ﻓﻜﺲ:

00870763188396

اﻳﻤﻴﻞ:

0202101512

huembkbl@gmail.com

ﺳﻔﺎرت دﻧﻤﺎرك )(Denmark

رﻧﻲ روﺳﺠﺮ دﻳﻨﺴﻦ )ﺳﻔﻴﺮ(

وزﻳﺮ اﻛﺒﺮ ﺧﺎن ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0202304544

ﻓﻜﺲ:

0093202302838

اﻳﻤﻴﻞ:

0796888100

kblamb@um.dk

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.ambkabul.um.dk/en :
ﺳﻔﺎرت دوﻟﺖ ﺷﺎﻫﻲ اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(Spain
ﺧﻮن ﺧﻮزي روﺑﻴﻮ د اورﻛﻴﻪ )ﺳﻔﻴﺮ(

ﺳﺮك ) 3ﻃﺮف راﺳﺖ( ،ﺷﻴﺮﭘﻮر ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0202310405
0799077718
0798210817

emb.kabul@maec.es

ﺳﻔﺎرت زﻳﻼﻧﺪ ﺟﺪﻳﺪ )(New Zealand
ﺟﺴﺘﻴﻦ ﻓﭙﻴﻮﻟﻴﺎي )ﺳﻔﻴﺮ(

ﺳﺮك 15ﭼﻬﺎرراﻫﻲ ،وزﻳﺮ اﻛﺒﺮﺧﺎن ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0796666101

اﻳﻤﻴﻞ:

0700102376
justin.fepuleai@mfat.govt.nz
Azhand.Kabeer@fco.gov.uk

ﺳﻔﺎرت ﺳﻮﻳﺪن )(Sweden
ﺗﻮرﺑﻮن ﭘﻴﺘﺮﺳﻦ )ﺳﻔﻴﺮ(

ﺳﺮك وزارت داﺧﻠﻪ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ وزارت داﺧﻠﻪ ،ﺷﻬﺮ ﻧﻮ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0202104912

اﻳﻤﻴﻞ:

ambassaden.kabul@foreign.ministry.se

0202104913

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.swedenabroad.se :
ﺳﻔﺎرت ﺷﺎﻫﻲ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ )(Britain

وﻳﻠﻴﻢ ﭘﺎﺗﻲ )ﺳﻔﻴﺮ(

ﺳﺮك  ،15ﭼﻬﺎرراﻫﻲ وزﻳﺮ اﻛﺒﺮﺧﺎن ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

ﻓﻜﺲ:
اﻳﻤﻴﻞ:

0700102273
0700102000

00873762854939

0093700102250

britishembassy.kabul@fco.gov.uk

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.ukinafghanistan.fco.gov.uk/en/ :
ﺳﻔﺎرت ﺷﺎﻫﻲ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدي )(Saudi Arabia
ﻣﻨﺼﻮر ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺼﺎﻓﻲ )ﺳﻔﻴﺮ(

ﻋﻘﺐ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻲ آﻳﺴﺎف ،ﺷﺶ درك ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799349198
0202304192
0202304184

ksa_kamb@hotmail.com

ﺳﻔﺎرت ﺷﺎﻫﻲ ﻧﺎروي )(Norway
ﺗﻮري ﻫﺘﺮن )ﺳﻔﻴﺮ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،3ﻛﻮﭼﻪ ) 4ﻃﺮف راﺳﺖ( ﺳﺮك  ،15وزﻳﺮ اﻛﺒﺮ ﺧﺎن ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0701105000

07011050083
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اﻳﻤﻴﻞ:

00870762596925
emb.kabul@mfa.no

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.norway.org.af :
ﺳﻔﺎرت ﺷﺎﻫﻲ ﻫﺎﻟﻨﺪ )(Netherlands

رادﻳﻨﻚ ون واﻟﻦ ﻫﻮن )ﺳﻔﻴﺮ(

ﺳﺮك وزارت اﻣﻮر داﺧﻠﻪ ،ﻣﻼﻟﻲ وات ،ﺷﻬﺮﻧﻮ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0700286641

اﻳﻤﻴﻞ:

kab@minbuza.nl

0798002178

اﻳﻤﻴﻞ:

0799617262
secretariat.kaboul-amba@diplomatie.gouv.fr

alik.abdelkader@diplomatie.gouv.fr
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.ambafrance-af.org :
ﺳﻔﺎرت ﻓﻨﻠﻨﺪ )(Finland
ﭘﺎﻟﻲ ﺟﺎرزوﻧﭙﺎ )ﺳﻔﻴﺮ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،39ﻛﻮﭼﻪ  ،1ﺳﺮك  ،10وزﻳﺮ اﻛﺒﺮ ﺧﺎن ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0202103051

اﻳﻤﻴﻞ:

sanomat.kab@formin.fi

008821621153864

Mary.Sarwary@minbuza.nl
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.minbuza.nl :

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.finland.org.af :

ﺳﻔﺎرت ﻓﺪراﻟﻲ ﺟﺮﻣﻨﻲ )(Germany

ﺳﻔﺎرت ﻛﺎﻧﺎدا )(Canada

ﻣﻴﻨﻪ  ،6وزﻳﺮ اﻛﺒﺮ ﺧﺎن ،ﻛﺎﺑﻞ

ﺧﺎﻧﻪ  ،256ﺳﺮك  ،15ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﻔﺎرت اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،وزﻳﺮ اﻛﺒﺮ ﺧﺎن ،ﻛﺎﺑﻞ

ﻛﻮﻧﻴﻚ رﻳﺪﮔﺮ )ﺳﻔﻴﺮ(
ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ83 :
ﺗﻠﻔﻮن:

0202101512/3

ﻓﻜﺲ:

00870793188396

اﻳﻤﻴﻞ:

0202101514/5

info@kabul.diplo.de

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.kabul.diplo.de :
ﺳﻔﺎرت ﻓﺪراﻟﻲ روﺳﻴﻪ )(Russia
آﻧﺪري اوﺗﺴﻴﺎن )ﺳﻔﻴﺮ(

ﺳﻔﺎرت ﺳﺎﺑﻘﻪ روﺳﻴﻪ ،داراﻻﻣﺎن ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0700298277

اﻳﻤﻴﻞ:

rusembafg@multinet.af

0773786367

ﺳﻔﺎرت ﻓﺮاﻧﺴﻪ )(France

ﺑﺮﻧﺎرد ﺑﺠﻮﻟﺖ )ﺳﻔﻴﺮ(

ﺳﺮك ﺷﻴﺮﭘﻮر ،ﺷﻬﺮﻧﻮ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ1596 :
ﺗﻠﻔﻮن:
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ﻓﻠﻴﭗ ﻣﻜﻜﻴﻨﻮن )رﺋﻴﺲ ﻫﻴĤت اﻋﺰاﻣﻲ -ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ(
ﺗﻠﻔﻮن:

ﻓﻜﺲ:

اﻳﻤﻴﻞ:

0796010083
0797978623
0799315328
0799742805

philip.MacKinnon@international.gc.ca

douglas.williams@international.gc.ca
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.afghanistan.gc.ca :
ﺳﻔﺎرت ﻫﻨﺪ )(India
ﮔﺎﺗﻢ ﻣﺨﭙﺎ داﻳﺎ )ﺳﻔﻴﺮ(

ﻣﻼﻟﻲ وات ،ﺷﻬﺮﻧﻮ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

ﻓﻜﺲ:
اﻳﻤﻴﻞ:

0202200185
0202302829

0087376305560
0093202203818
embassy@indembassy-kabul.com

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

از الف تا یا :کتاب راهنما برای کمک به افغانستان

ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮاي ﻟﺴﺖ زﻧﺎن اﻓﻐﺎن )(NAW List
اورﻳﻦ اوﺗﺲ

ﻛﺎﺑﻞ

اﻳﻤﻴﻞ:

info@funders-afghan-women.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.funders-afghan-women.org :
ﺷﺒﻜﻪ زﻧﺎن اﻓﻐﺎن )(AWN

ﺳﻤﻴﺮا ﺣﻤﻴﺪي )رﺋﻴﺲ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،22ﻧﺰدﻳﻚ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎرﺷﺎل ﻓﻬﻴﻢ ،ﺣﺼﻪ دوﻛﺎرﺗﻪ ﭘﺮوان ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700286598

awn.kabul@gmail.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.afghanwomensnetwork.org :
ﺷﺒﻜﻪ اﻧﻜﺸﺎﻓﻲ آﻏﺎﺧﺎن )(AKDN

ﻋﻠﻲ ﻣﻮﺟﻲ )ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻣﻘﻴﻢ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،297ﺳﺮك  ،17وزﻳﺮ اﻛﺒﺮ ﺧﺎن ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799300082

info.info@akdn.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.akdn.org :
ﺷﺒﻜﻪ اﻧﻜﺸﺎﻓﻲ ﺑﺎﺧﺘﺮ )(BDN
اﺣﻤﺪ ﻓﺮﻳﺪ ﻓﺎﻳﻖ )رﺋﻴﺲ اداري(

ﺧﺎﻧﻪ  ،326ﺳﺮك ﺣﻤﺎم ،ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ،ﻛﺎرﺗﻪ ﭘﺮوان ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0799007564

اﻳﻤﻴﻞ:

bakhtardf@yahoo.com

0776672659

dr.shafiq.bdn@gmail.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.bdn.org.af / www.bdnglobal.org :
ﺷﺒﻜﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﻲ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ )(CSHRN
ﻧﻌﻴﻢ ﻧﻈﺮي )ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه(

ﺳﺮك ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺸﻢ ﺷﺎرواﻟﻲ ،ﻛﺎرﺗﻪ ﺳﻪ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0799353481
0700260942
0799315875

اﻳﻤﻴﻞ:

nn_cshrn@yahoo.com

wazirahmad_khorami@yahoo.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.cshrn.af :
ﺷﺒﻜﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺮاي اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻲ )(CNFA
ﺧﺒﻴﺮ ﻛﺎﻛﺮ )رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺄت اﻋﺰاﻣﻲ(

ﺧﺎ ﻧﻪ  ،421ﺳﺮك  ،4ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،6ﻛﺎرﺗﻪ ﺳﻪ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0700077586

اﻳﻤﻴﻞ:

kakar@cnfaafghanistan.org

0700933977

kakarh2006@yahoo.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.cnfaafghanistan.org.af :
ﺷﻌﺒﻪ ﻳﻲ از داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻧﺰ ﻫﺎﭘﻜﻨﺲ )(Jhpiego

دﻧﻴﺲ ﺑﺎﻳﺮد )رﺋﻴﺲ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،113ﺳﺮك  ، 3ﭘﻬﻠﻮي ﻛﻠﻨﻴﻚ ﺟﺮﻣﻦ ﻫﺎ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،4اﻧﺼﺎري وات ،ﺷﻬﺮ ﻧﻮ،

ﻛﺎﺑﻞ

ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799779448
dbyrd@jhpiego.net

nansari@jhpiego.net
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.jhpiego.net :
ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ اﻳﻤﺮﺟﻨﺴﻲ )(Emergency

ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﻳﺪ )آﻣﺮ ﻛﺎرﻛﻨﺎن(

ﺳﺮك ﭘﺎرك ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻮﭼﻪ ﮔﻞ ﻓﺮوﺷﻲ ،ﺷﻬﺮ ﻧﻮ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0777211404
0700211404

emergency@emergency.it

mohammadfarid@msn.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.emergency.it :
ﺷﻬﺮداري ﻛﺎﺑﻞ )(KM

ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﻧﺲ ﻧﻮاﻧﺪﻳﺶ )ﺷﻬﺮدار(

ﻣﻘﺎﺑﻞ وزارت ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﻪ ،ﭘﺎرك زرﻧﮕﺎر ،ده اﻓﻐﺎﻧﺎن ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0202101350
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0799878712

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.km.gov.af :
ﺻﺪاي اﻣﺮﻳﻜﺎ ،رادﻳﻮ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن آﺷﻨﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﺻﻨﺪوق وﺟﻬﻲ ﻧﻈﻢ و ﻗﺎﻧﻮن دراﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎن )(LOTFA

ﺳﻨﺪﻳﭗ ﻛﻤﺎر )آﻣﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(

داﺧﻞ وزارت داﺧﻠﻪ ،ﺷﻬﺮ ﻧﻮ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

)(VOA Ashna
ﻣﺤﻤﺪ اﻛﺮام ﺷﻴﻨﻮاري )ﻫﻤĤﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه(

ﺧﺎﻧﻪ  ،100ﺳﺮك ﻧﺎﺷﻨﺎس ،ﺷﺶ درك ،ﻛﺎﺑﻞ

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ214 :
ﺗﻠﻔﻮن:

0752004166

اﻳﻤﻴﻞ:

0700277084
0202203245
info@lotfa.org.af

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.lotfa.org.af :

0799774477

ﺻﻨﺪوق وﺟﻬﻲ ﻧﻔﻮس ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )(UNFPA

008821689850499

ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻳﻮﻧﺎﻛﺎ ،ﺳﺮك ﺟﻼل آﺑﺎد ،ﻛﺎﺑﻞ

0700277198

ﻓﻜﺲ:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799143499

0042221121913

eshinwari@yahoo.com

ﻟﻮراﻧﺖ زﺳﻠﺮ )ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه(

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ16030 :
ﺗﻠﻔﻮن:

0707119999

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.voanews.com :

اﻳﻤﻴﻞ:

ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮاي اﻃﻔﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(CFA

heokman@unfpa.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.afghanistan.unfpa.org :

ﺧﺎﻧﻪ ، 1634ﺳﺮك  ،1ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،3ﻛﺎﺑﻞ

ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺻﻠﻴﺐ ﺳﺮخ وﻫﻼل اﺣﻤﺮ

ﭘﻠﻮﺷﻪ ﺣﺴﻦ )رﺋﻴﺲ(

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ5264 :
ﺗﻠﻔﻮن:

0796829965
0797299519
0798205951

ﻓﻜﺲ:

اﻳﻤﻴﻞ:

zessler@unfpa.org

)(IFRC
ﻓﻴﻦ ﺟﺎرﻟﻪ رود )رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺄت(

ﺗﻌﻤﻴﺮﻫﻼل اﺣﻤﺮ اﻓﻐﺎﻧﻲ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،5اﻓﺸﺎر ،ﻛﺎﺑﻞ

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ3039 :

008821669970781

ﺗﻠﻔﻮن:

0700274881

phassan@afghanistan.childfund.org

اﻳﻤﻴﻞ:

finnjarle.rode@ifrc.org

00930202501287

0700303597

erashid@afghanistan.childfund.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.childfund.org :

Sayed.omershah@ifrc.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.ifrc.org :

ﺻﻨﺪوق وﺟﻬﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﻮل )(IMF

ﻓﺮﺣﺖ  -ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي اﻧﺠﻨﻴﺮي و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ )(FAER

واﺑﻞ ﻋﺒﺪاﷲ )ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻣﻘﻴﻢ(

ﺑﺎﻧﻚ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﭼﻬﺎرراﻫﻲ ﭘﺸﺘﻮﻧﺴﺘﺎن ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799749608

kabdallah@imf.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.imf.org :
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وﻛﻴﻞ ﻋﺰﻳﺰي )رﺋﻴﺲ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،422ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎرﻛﻴﺖ ﻣﻠﻲ ،ﻧﺰدﻳﻚ ﻫﻮﺗﻞ ﻣﺮوارﻳﺪ ،ﻛﻠﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﻪ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0700278784
0781278784
0777318198

از الف تا یا :کتاب راهنما برای کمک به افغانستان

اﻳﻤﻴﻞ:

fearazizi@yahoo.com
fearwz@mail.ru

ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799336595
zurmati_prr@yahoo.com

ﻓﻮﻛﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﻜﺎري ﻫﺎي ﺑﺸﺮي )(FOCUS

ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AIHRC

ﺧﺎﻧﻪ  ،42ﺳﺮك  ،2ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،ﻛﺎﺑﻞ

ﭘﻞ ﺳﺮخ ،ﻛﺎرﺗﻪ ﺳﻪ ،ﻛﺎﺑﻞ

ﻧﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ )ﻣﻌﺎون ﻣﺪﻳﺮ اﺟﺮاﻳﻲ(
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0752079026

noor.kashani@focushumanitarian.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.akdn.org/focus :
ﻓﻴﻨﻜﺎ  -ﺑﻨﻴﺎد ﻛﻤﻚ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ )(FINCA
زار وردك )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،100ﺳﺮك  ،8ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0794775807

اﻳﻤﻴﻞ:

Zar.Wardak@finca.org

0796553417
salim.khan@fincaaf.org

ﻗﻮاي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮﻳﻜﺎ )(USFOR-A
دﻳﻮﻳﺪ ﻻﻛﻦ )رﺋﻴﺲ  -دﻓﺘﺮاﻣﻮرﻋﺎﻣﻪ ﻗﻮاي اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮﻳﻜﺎ(

ﺷﻤﺲ اﷲ اﺣﻤﺪزي )اﻣﺮﻣﻨﻄﻘﻮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(
ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ829 :
ﺗﻠﻔﻮن:

0202500676

ﻓﻜﺲ:

0093202500677

اﻳﻤﻴﻞ:

اﻳﻤﻴﻞ:

ﻛﺎﺑﻞ ﺗﺎﻳﻤﺰ )(KT

ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻔﻴﻖ اﺣﻤﺪزي )ﻣﺪﻳﺮﻣﺴﻮول(

ﻣﻄﺒﻌﻪ آزادي ،ﻣﻜﺮورﻳﺎن دوم ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،16ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0202301675
0202301766
0700204064

shafiq_a2007@yahoo.com
thekabultimes@yahoo.com

ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن اﺻﻼﺣﺎت ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻠﻜﻲ )(CSRC
ﻧﻮرﻣﺤﻤﺪ زرﻣﺘﻲ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ رﺗﺐ و ﻣﻌﺎﺷﺎت(

mahmodi@aihrc.org.af

aihrc@aihrc.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.aihrc.org.af :
ﻛﻤﻴﺸﻨﺮي ﻋﺎﻟﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻣﻮر ﭘﻨﺎﻫﻨﺪ ﮔﺎن
)(UNHCR
ﻧﻴﻜﻮﻻس ﭘﻴﺘﺮ )ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه(

ﺧﺎﻧﻪ  ،41ﺟﺎده ﺻﻠﺢ ،ﺷﻬﺮ ﻧﻮ ،ﻛﺎﺑﻞ

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ3232 :
ﺗﻠﻔﻮن:

دروﺳﻂ ﻟﻴﺴﻪ اﻣﺎﻧﻲ و دﻓﺘﺮ ،WFPﺷﻬﺮ ﻧﻮ ،ﻛﺎﺑﻞ

david.n.lakin@afghan.swa.army.mil

0794631816

ﻓﻜﺲ:

اﻳﻤﻴﻞ:

0041227397500

008821651121675

0794600444

0041227397501
nicolaus@unhcr.org

AFGKA@unhcr.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.unhcr.org :
ﻛﻮرس ﻫﺎي اﺣﻴﺎي ﻃﺒﻲ ﺑﺮاي اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ )(MRCA

واﻟﻴﺮي دوﭼﺮ )رﺋﻴﺲ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،94ﺳﺮك ﺷﺮق ﭘﺎرك ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ،ﻛﺎرﺗﻪ ﭘﺮوان ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

ﻓﻜﺲ:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700656837

0033140449626
director@mrca-asso.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.mrca-asso.org :

ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺻﺪارت ،ﺷﺎه ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺎزي وات ،ﻛﺎﺑﻞ
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ﻛﻮﻳﻜﺎ  -ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻫﻤﻜﺎري ﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﻮرﻳﺎ )(KOICA

ﻟﻲ ﺑﻴﻮﻧﺞ ﻫﺎوا )ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻣﻘﻴﻢ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،525ﺳﺮك  ،11وزﻳﺮ اﻛﺒﺮ ﺧﺎن ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

ﻓﻜﺲ:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700276772
0700157989

0202302937

bhlee@koica.go.kr

ﻛﺎوﻧﺘﺮﭘﺎرت اﻧﺘﺮﻧﺸﻨﻞ )(CPI

ﺳﺮك ) 3ﻃﺮف راﺳﺖ( ،ﺧﺎﻧﻪ ) 2ﻃﺮف ﭼﭗ( ،ﻛﻠﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﻪ ،ﭼﻬﺎرراﻫﻲ اﻧﺼﺎري،

ﺷﻬﺮ ﻧﻮ ،ﻛﺎﺑﻞ
اﻳﻤﻴﻞ:

ﺧﺎﻧﻪ  ،233ﺳﺮك  ،5ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0202302936

ezat@koica.go.kr
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.koica.go.kr :

ﺗﻠﻔﻮن:

ﭘﺘﺮﻳﻚ ﻛﻴﻮﺑﺎرت )ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻋﻤﻮﻣﻲ(

0700154933

اﻳﻤﻴﻞ:

0707394480
0798250735
0700014632

CR-afghanistan@caritas.de

azahir.caritas@gmail.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.caritas-international.de :
ﻛﻒ  -ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻮاﻇﺒﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي اﻓﻐﺎن )(CAF

ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺪﻳﺮ رﺳﻮﻟﻲ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،171ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،5ﻃﺮف ﻏﺮب ﻟﻴﺴﻪ ﭘﺮوﻓﻴﺴﺮ رﺳﻮل اﻣﻴﻦ ،ﺣﺼﻪ اول ،ﺧﻮﺷﺤﺎل
ﺧﺎن ،ﻛﺎﺑﻞ

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ5822 :
ﺗﻠﻔﻮن:

info@counterpart-afg.org

0777822301
0777822303
0777822304

counterpart.ipacs@gmail.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.counterpart-afg.org :

اﻳﻤﻴﻞ:

ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﻛﺎﺑﻞ )(KPL

naimrassa@gmail.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.caf.org.af :

ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ ﻧﺒﻲ زاده )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ(

ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،2ﭼﻬﺎرراﻫﻲ ﻣﻠﻚ اﺻﻐﺮ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0202103289
0799564818
0700227008

ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ وﺣﺪت )(WL

ﺳﺮك ﻛﻤﭙﻨﻲ  ،ﻛﻮﺗﻪ ﺳﻨﮕﻲ ،ﻧﻴﺎزﺑﻴﮓ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700252598

ahmadshahwahdat@fastmail.fm

ﻛﺮﻳﺘﺎس ﺟﺮﻣﻨﻲ  -دﻓﺘﺮ ﺣﻤﺎ ﻳﺖ از ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﺮاي
اﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎن )(Caritas Germany
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ﻛﻤﻚ ﻫﺎي اﺳﻼﻣﻲ  -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(IRA
ﻓﻀﻞ اﷲ وﻳﻠﻤﻮت )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،1082ﺳﺮك )ج( ،ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

abdulhameed_nabizada@yahoo.com

اﺣﻤﺪ ﺷﺎه وﺣﺪت )ﻣﺴﻮول ارﺗﺒﺎﻃﺎت(

cafkbl@gmail.com

ﻓﻜﺲ:

اﻳﻤﻴﻞ:

0798098122
0700278097
0202202000
0202202000

cd@ir-afg.org

info@ir-afg.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.islamic-relief.com :
www.irafghanistan.org
ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺻﻠﻴﺐ ﺳﺮخ )(ICRC
رﻳﺘﻮﺳﺘﺎﻛﺮ )رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺄت(

از الف تا یا :کتاب راهنما برای کمک به افغانستان

ﭼﻬﺎرراﻫﻲ ﺣﺎﺟﻲ ﻳﻌﻘﻮب ،ﺷﻬﺮ ﻧﻮ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0700279078

0799550055

0700297777

ﻓﻜﺲ:

اﻳﻤﻴﻞ:

008821651101288

00873762730941

kabul.kab@icrc.org

ﻓﻜﺲ:

اﻳﻤﻴﻞ:

00930202320156
andreas.stefansson@sca.org.af

info@sca.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.swedishcommittee.org :
ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(ARC

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﺳﺘﺎﻧﻜﺰي )رﺋﻴﺲ(

ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﺟﻲ ﻫﺎ ،ﺷﺎه ﺷﻬﻴﺪ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،8ﻛﺎﺑﻞ

kab_com@icrc.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.icrc.org :

ﺗﻠﻔﻮن:

0700223320

ﻛﻤﻴﺘﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ روﺳﺘﺎﺋﻲ ﺑﻨﮕﻠﻪ دﻳﺶ )(BRAC

اﻳﻤﻴﻞ:

arckabul@live.com

ﻋﺎرف اﻻﺳﻼم )رﺋﻴﺲ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،45ﻛﻮﭼﻪ  ،4ﻋﻘﺐ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ،ﻛﺎرﺗﻪ ﭘﺮوان ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700288300

ariful.ki@gmail.com

0786980120

ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻛﻤﻚ و ﺑﺎزﺳﺎزي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(CRAA

ﺳﻠﻴﻢ ﺑﻴﺪﻳﺎ )ﻣﺴﻮول ارﺗﺒﺎﻃﺎت(

ﻣﻜﺮوﻳﺎن ﺳﻮم ،ﺑﻼك  ،A23اﭘﺎرﺗﻤﺎن  ،63ﻛﺎﺑﻞ
اﻳﻤﻴﻞ:

kabuloffice@craausa.org

ariful.ki@brac.net
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.bracafg.org :

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.craausa.org :

ﻛﻤﻴﺘﻪ رﻓﺎه ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻛﺰي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(CAWC

ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻛﻤﻜﻬﺎي ﺑﺸﺮي ،ﺻﺤﻲ و ﺑﺎز ﺳﺎزي ﻫﻴﻮاد )(HEWAD

اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮج ﺑﺮق ،ﺳﺮك ﻏﻼم ﺣﻴﺪر ﺧﺎن ،ﺳﺮك ﻓﺮﻋﻲ اﺗﻔﺎق ،ﻛﻠﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﻪ ،ﻛﺎﺑﻞ

ﺧﺎﻧﻪ  ،118ﺳﺮك ) 1ﻃﺮف ﭼﭗ( ،ﭘﺮوژه ﺗﺎﻳﻤﻨﻲ ،ﻛﺎﺑﻞ

ﻧﻴﻚ ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪي )رﺋﻴﺲ(
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799301802
0700279306

اﻣﺎن اﷲ ﻧﺼﺮت )رﺋﻴﺲ(

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ5138 :
ﺗﻠﻔﻮن:

0752055217
cawckabul@yahoo.com
Nikahmadi64@hotmail.com

اﻳﻤﻴﻞ:

0700670710
0700670710
0700632330
hewad_af@yahoo.com
hewad_Kabul@yahoo.com

ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺳﻮﻳﺪن ﺑﺮاي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(SCA
اﻧﺪرس اﺳﺘﻔﻨﺴﻦ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ(

ﺳﺮك ﺟﻼل آﺑﺎد  ،ﭘﻜﺘﻴﺎ ﻛﻮت )ﻃﺮف ﭼﭗ( ،ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  8ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮي ﭼﻬﺎرراﻫﻲ
ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ ،ﻛﺎﺑﻞ

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ5017 :
ﺗﻠﻔﻮن:

0700703653
0202320152
0752023567

ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﺘﺤﺪ ﻃﺮﻓﺪاراﻣﺪاد )(UMCOR

ﻣﺤﻤﺪ ذاﻛﺮ )رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺄت اﻋﺰاﻣﻲ -ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و رﺋﻴﺲ ﻣﺎﻟﻲ(

ﺳﺮك  ،5ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0795217803
0793502848

fd@umcor-afghanistan.org

admin@umcor-afghanistan.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.new.gbgm-umc.org/umcor/ :
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آدرس ها و تماس ها

ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻧﺎروي ﺑﺮاي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(NAC

ﺳﺎﻳﻤﻦ ﻓﺮوﺳﺘﺮ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،148ﺳﺮك  ،3ﻧﻮاﻳﻲ وات ،ﻋﻘﺐ ﭘﻮﺳﺘﻪ دﻫﻢ ﭘﻮﻟﻴﺲ ،ﺷﻬﺮ ﻧﻮ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0700284525

اﻳﻤﻴﻞ:

simon.forster@nacaf.org

0202201696

mamoon_af@yahoo.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.iarcsc.gov.af :
ﮔﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ )(Gahnama Khorshid

ﺳﻴﺪ ﺣﺎﻛﻢ آرﻳﺎ )ﻣﺴﻮول(

ﭘﻬﻠﻮي وزارت ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت و ﻫﻮاﻧﻮردي ﻣﻠﻜﻲ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻲ آﻳﺴﺎف ،ﺗﻌﻤﻴﺮ
اﻓﻐﺎن ﻓﻠﻢ ،ﻛﺎﺑﻞ

nacadmin@nacaf.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.afghanistan.com :

ﺗﻠﻔﻮن:

ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻧﺠﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ )(IRC

ﮔﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻫﻨﺮ )(GH

ﺧﺎﻧﻪ  ،34ﺳﺮك  ،4ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،10ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،ﻛﺎﺑﻞ

ﻛﺎﺑﻞ

ان ﻛﻴﻨﺪراﭼﻚ )ﻣﻌﺎون رﺋﻴﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0793400808
0793400802
0793400801

Anne.Kindrachuk@rescue.org

Nathan.Byrd@rescue.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.theIRC.org :
ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﺎﻟﻨﺪ ﺑﺮاي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(DCA

راﻣﻨﺪ ﺑﺮﺋﻴﺴﻜﻮ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،10ﺳﺮك  ،1اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮج ﺑﺮق ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ،ﭘﻬﻠﻮي ﻗﻮﻧﺴﻠﮕﺮي ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ،

ﻛﺎرﺗﻪ ﭘﺮوان ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0799375552

اﻳﻤﻴﻞ:

briscoe_raymond@yahoo.co.uk

0202200643

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.dca-vet.nl :
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺻﻼﺣﺎت اداري و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻠﻜﻲ )(IARCSC

داﻛﺘﺮ اﺣﻤﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪ )رﺋﻴﺲ(

ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺻﺪارت ،ﻣﻘﺎﺑﻞ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ،ﺷﺎه ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺎزي وات ،ﻛﺎﺑﻞ

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ5241 :
ﺗﻠﻔﻮن:

0700618888

اﻳﻤﻴﻞ:

ahmad.moshahed@csc.gov.af
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0799435956

0799335419

ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺳﻊ )رﺋﻴﺲ(
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700282917

0776503608

07000291194
r_omarzad@yahoo.com
ccaa_kabul@yahoo

ﮔﺮوپ اﻧﺮژي ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺷﺪﻧﻲ ،ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
)(GERES
اووي ﺑﺮﻳﻞ )رﺋﻴﺲ(

ﺳﺮك  ،2ﺳﺮاي ﻏﺰﻧﻲ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،3ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799118304
0799197083

00882667225997
afghanistan@geres.eu

r.rameen@geres.eu
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.geres.eu :
ﮔﺮوپ ﻣﺎﻳﻦ ﭘﺎﻛﻲ دﻧﻤﺎرك )(DDG

ﺳﻮﺗﺮن ﻛﺮﻳﺐ )آﻣﺮﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،64ﺳﺮك  ،3ﻛﺎرﺗﻪ ﭼﻬﺎر ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0797058482
0798179638
0797058479

از الف تا یا :کتاب راهنما برای کمک به افغانستان

اﻳﻤﻴﻞ:

pm.afghanistan@drc.dk

vivian.veromaa@drc.dk
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.drc.dk :

ﺧﺎﻧﻪ ) 5ﻃﺮف ﭼﭗ( ،ﺳﺮك ﺷﺮﻛﺖ ،ﺳﺮك ﻋﻤﻮﻣﻲ داراﻻﻣﺎن ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻴﺴﻪ ﺣﺒﻴﺒﻴﻪ،

ﻛﺎﺑﻞ

ﺗﻠﻔﻮن:

ﮔﺮوپ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ ﺟﻮاﻧﺎن )(YMG
ﺟﺎوﻳﺪ اﻟﻜﻮزي )ﻣﺪﻳﺮﻋﻤﻮﻣﻲ اﺟﺮاﻳﻲ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،514ﺳﺮك  ،2ﭼﻬﺎرراﻫﻲ اﻧﺼﺎري ،ﺷﻬﺮ ﻧﻮ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799024440
0788024440
0797337766

javid.alekozai@youthmediagroup.af

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.youthmediagroup.af :

اﻳﻤﻴﻞ:

0700274682
0797515151
0799349309
Noorulhaq1968@gmail.com

info@gmail.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.greenstep.com.af :
ﮔﻠﻮﺑﻞ ﻫﻮپ  -ﺷﺒﻜﻪ اﻣﻴﺪ ﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ )(GHNI
ﭘﻴﺮﻳﺸﻴﺎ ﻻﻳﺖ ﺑﻮرﻧﻲ )رﺋﻴﺲ(

ﺳﺮك  ،9ﺧﺎﻧﻪ  ،840ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،6ﻋﻼواﻟﺪﻳﻦ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ3023 :

ﮔﺮوه ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺤﺮان )(ICG

ﺗﻠﻔﻮن:

0752003296

ﺳﺮك  ،5ﻧﺎﺣﻴﻪ  10ﭘﻮﻟﻴﺲ ،ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،ﻛﺎﺑﻞ

اﻳﻤﻴﻞ:

pat.lightbourne@ghni.org

ﻛﻨﺪﻳﺲ راﻧﺪﻛﺲ )ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه(
ﺗﻠﻔﻮن:

0799458757

اﻳﻤﻴﻞ:

crondeaux@crisisgroup.org

0799660990

sdarwish@crisisgroup.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.crisisgroup.org :
ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﻴﻖ و دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ )(HRRAC

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.ghni.org :
ﮔﻠﻮﺑﻞ راﻳﺘﺲ  -ﻣﺸﺘﺮ ﻛﻴﻦ ﺑﺮاي ﻋﺪا ﻟﺖ )(GR
ﺟﺴﺘﻴﻦ .ام .ﺑﺎﺑﺎزي )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،200ﺳﺮك  ،3ﭼﻬﺎر راﻫﻲ اﻧﺼﺎري ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻠﻨﻴﻚ ﺟﺮﻣﻦ ﻫﺎ ،ﺷﻬﺮ ﻧﻮ ،ﻛﺎﺑﻞ

ﺗﻠﻔﻮن:

ﻧﻮﻳﺪ ﻛﺎووﺳﻲ )ﻣﻌﺎون رﺋﻴﺲ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،25ﺳﺮك ﻣﺴﺠﺪ ﺣﻨﻈﻠﻪ ،ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ﺑﻼﺳﻢ ،ﺷﻬﺮﻧﻮ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0752017744
0752017733
0791597922

naweed.kawusi@afghanadvocacy.org.af

0778376626

اﻳﻤﻴﻞ:

0700218399
0797753955
0782900290

justinm@glboalrights.org

Eshaqf@globalrights.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.globalrights.org :
ﮔﻮﻳﺘﻪ اﻧﺴﺘﻴﺘﻴﻮت  -ﻣﺮﻛﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ آﻟﻤﺎن )(Goethe
اﻧﺎ ﺣﺒﺮﻫﺎرد )رﺋﻴﺲ(

hrrac@afghanadvocacy.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.afghanadvocacy.org.af :

ﺳﺮك ﺷﺎه ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺎزي وات ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻔﺎرت ﭼﻴﻦ ،وزﻳﺮ اﻛﺒﺮ ﺧﺎن ،ﻛﺎﺑﻞ

ﮔﺮﻳﻦ ﺳﺘﭗ )(GS

اﻳﻤﻴﻞ:

ﻧﻮراﻟﺤﻖ ﻫﺎﺷﻤﻲ )ﻣﻌﺎون رﺋﻴﺲ(

ﺗﻠﻔﻮن:

0202105200

il@kabul.goethe.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.goethe.de/kabul :
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ﻟﻮي ﺳﺎرﻧﻮاﻟﻲ )(AGO

ﺗﻠﻔﻮن:

ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺤﻖ اﻟﻜﻮ )ﻟﻮي ﺳﺎارﻧﻮال(
ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،10ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

ﻓﻜﺲ:

اﻳﻤﻴﻞ:

0202200017
0700260440
0775515469

00930202200019

ago.afg@gmail.com
agadviser@yahoo.com

آﻟﺴﻮ -ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻓﻐﺎﻧﻬﺎي ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻣﺎﻳﻦ )(ALSO

ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻣﻴﻨﻲ )رﺋﻴﺲ اﺟﺮاﻳﻲ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،11ﺳﺮك  ،12ﻧﺰدﻳﻚ آﻧﺘﻦ ام -ﺗﻲ -ان ،ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

اﻳﻤﻴﻞ:

awrc.kabul@ceretechs.com

awrckabul@gmail.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.awrc.org.af :
ﻣﺎدران ﺑﺮاي ﺻﻠﺢ )(MFP

آﺻﻒ ﻓﻮﻻدي )آﻣﺮ اﺟﺮاﻳﻴﻮي(

ﺳﺮك ﺧﻴﺎط ﻫﺎ ،ﭼﻬﺎرراﻫﻲ ﺷﻬﻴﺪ ،ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0795640755
0794909900

razia.arefi@yahoo.com

info@afghanlandminesurvivors.org

ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﭘﻮﻟﻴﺲ اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(EUPOL

0776119164
0700040922

ﺟﻜﺎ ﺳﺎوﻻﻳﻨﻦ )رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺄت اﻋﺰاﻣﻲ(

ﺳﺮك ﺟﻼل اﺑﺎد ،ﻣﻜﺮوﻳﺎن ﺳﻮم ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

ﺷﺎه ﺟﻬﺎن ﻣﻮﺳﻲ زي )رﺋﻴﺲ اﺟﺮاﻳﻲ(
ﺳﺮك  ،3ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،8ﻛﺎرﺗﻪ ﻧﻮ ،ﻛﺎﺑﻞ
0799475362
0795425181
0786561041

roawv.org@gmail.com

shahjahanmosazai@yahoo.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.roawv.org :
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ  ،آﻣﻮزﺷﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ زﻧﺎن )(AWRC

ﻣﺮﻳﻢ رﺣﻤﺎﻧﻲ )ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻋﻤﻮﻣﻲ(

ده ﻧﻮ دﻫﺒﻮري ،ﺳﺮك  ،3ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻮﺗﻞ ﻛﺎﺑﻞ آرﻳﺎﻧﺎ ،ﻧﺰدﻳﻚ رﻳﺎﺳﺖ ﻋﻮدت

ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ،ﻛﺎﺑﻞ

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ362 :
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0752012958

0799316253

ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﺎزﺗﻮاﻧﻲ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﺟﻨﮓ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(ROAWV

اﻳﻤﻴﻞ:

0799203056

aseffoladi@gmail.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.mothersforpeace.be :

friba.alsohr@gmail.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.afghanlandminesurvivors.org :

ﺗﻠﻔﻮن:

0700280179

اﻳﻤﻴﻞ:

0700037120
0793990469
0793990553

press.office@eupol-afg.eu

aziz.basam@eupol-afg.eu
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.eupol-afg.eu :
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺧﺒﺮي ﻫﺰاره ﺟﺎت )(HAN

ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﻧﺲ اﺧﺘﺮ )رﺋﻴﺲ(

ﺧﺎﻧﻪ  ، 5ﺳﺮك )15ﻃﺮف راﺳﺖ( ،ﺳﻪ راﻫﻲ ﻋﻼواﻟﺪﻳﻦ ،ﺷﻤﺎل ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﻘﻼل،

ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،6ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700224558
yonos_akhtar@yahoo.com
ertebatteam@yahoo.com

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺣﻔﺎﻇﺖ ازﺣﻴﻮاﻧﺎت وﺣﺸﻲ )(WCS
دﻳﻮﻳﺪ ﻻوﺳﻦ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ(

از الف تا یا :کتاب راهنما برای کمک به افغانستان

ﺧﺎﻧﻪ  ،5ﺳﺮك  ،1ﺳﺮك ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ )ﻃﺮف راﺳﺖ( ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0798981967
0700288431

008821655582607

ﻣﺠﻠﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﻲ )(CSM
ﺳﻤﻴﺮا اﻓﻀﻠﻲ )رﺋﻴﺲ(

ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ﻣﻼﻟﻲ ،ﺷﻬﺮ آرا ،ﻛﺎﺑﻞ
اﻳﻤﻴﻞ:

sarema@acsf.af

ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻼﻟﻲ )(Malalai

ﺟﻤﻴﻠﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪ )رﺋﻴﺲ(

ﺳﺎﻟﻨﮓ وات ،ﭘﻬﻠﻮي ﻛﻤﭙﻨﻲ رﺣﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺰي ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻴﻨﻤﺎي ﻣﻠﻲ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0777272736

malalai_magazine@yahoo.com

ﻣﺪﻳﻜﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن – ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ زﻧﺎن )(MA
ﺣﻤﻴﺮا اﻣﻴﺮ رﺳﻮﻟﻲ )رﺋﻴﺲ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،60ﻋﻘﺐ ﺣﻮزه دﻫﻢ ﭘﻮﻟﻴﺲ ،ﭼﻬﺎرراﻫﻲ ﺷﻬﻴﺪ ،ﺷﻬﺮ ﻧﻮ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700211456
0700244674
0793200533

humaira.rasuli@medica-afghanistan.org

info@medica-afghanistan.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.medicamondiale.org :
ﻣﺮﻛﺰ اﻧﻜﺸﺎﻓﻲ و ﺗﺮﺑﻴﻮي اﻓﻐﺎن )(AITM

ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻤﻮن )رﺋﻴﺲ اداري(

ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ ،ﺳﺮك  ،1ﻛﺎرﺗﻪ ﭼﻬﺎر ،ﺟﻤﺎل ﻣﻴﻨﻪ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799334370
0700078937
0700252117

ﺧﺎﻧﻪ  ،157ﺳﺮك  ،2ﻛﻮﭼﻪ  ،3ﻛﺎرﺗﻪ ﭘﺮوان ،ﻛﺎﺑﻞ

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ5291 :
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

آر.ﻛﻲ .ﺷﺮﻣﺎ )آﻣﺮﻋﻤﻮﻣﻲ ارﺗﺒﺎﻃﺎت(

0202204563
0705716876
rk.sharma@cgiar.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.cimmyt.org :
ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﺎﻟﻴﺴﻰ داﻧﺸﮕﺎه ﻛﺎﺑﻞ )(NCPR
ﺣﻤﻴﺪ اﷲ ﻧﻮرﻋﺒﺎد )رﺋﻴﺲ(

داﻧﺸﮕﺎه ﻛﺎﺑﻞ ،ﺟﻤﺎل ﻣﻴﻨﻪ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0202500390

اﻳﻤﻴﻞ:

ncpr@ceretechs.com

0202500391

admin@ncpr.af
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.ncpr.af :
ﻣﺮﻛﺰ اﻃﻼﻋﺎت و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻜﻮﻣﺖ )(GMIC

ﻋﺒﺪاﻟﺤﻜﻴﻢ ﻋﺎﺷﺮ )رﺋﻴﺲ(

ﻛﺎخ ﺷﻮراي وزﻳﺮان ،ﻣﻘﺎﺑﻞ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ،ﺳﺮك ﺷﺎه ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺎزي وات،
ﭼﻬﺎرراﻫﻲ ﻣﻠﻚ اﺻﻐﺮ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0202302817

اﻳﻤﻴﻞ:

info@gmic.gov.af

0700239625

ali.faizi@gmic.gov.af
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.gmic.gov.af :
ﻣﺮﻛﺰ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ—اﻗﺘﺼﺎدي و ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻋﺎﻣﻪ
)(ACSOR Survey
ﻣﺖ ورﺷﻮ )رﺋﻴﺲ اداري(

ﺧﺎﻧﻪ  ،217ﺳﺮك  ،2ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،10ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

aitm786@yahoo.com

ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﺻﻼح ﺟﻮاري و ﮔﻨﺪم )(CIMMYT

0700050246

اﻳﻤﻴﻞ:

0799328714
0799620639

matthew.warshaw@acsor-surveys.com

Ihsan.atai@acsor-surveys.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.acsor-surveys.com :
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ﻣﺮﻛﺰ اﻧﻜﺸﺎف ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﻲ )(CSDC

ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﻧﻴﺎزي )رﺋﻴﺲ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،3ﺳﺮك  ،1ﻋﻘﺐ ﺻﻔﺎ ﺳﻴﺘﻲ ﺳﻨﺘﺮ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،4ﭼﻬﺎرراﻫﻲ ﻟﺐ ﺟﺮ ،ﻛﺎﺑﻞ

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ1035 :
ﺗﻠﻔﻮن:

0799020320

اﻳﻤﻴﻞ:

niazi@afghancsdc.org

0708198331

m_s_niazi@yahoo.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.afghancsdc.org :
ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزش ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ )(THRA

روﺷﻦ څﻴﺮن )رﺋﻴﺲ(

اﭘﺎرﺗﻤﺎن  ،1ﺑﻼك  ،103ﻣﻜﺮورﻳﺎن دوم ،ﻛﺎﺑﻞ

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ125 :

0700286774

اﻳﻤﻴﻞ:

0202302724
roshan_sirran@yahoo.com
rainbow_malal@yahoo.co.in

اﻳﻤﻴﻞ:

mnaim@cipe.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.cipe.org.af/www.cipe.org :
ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮاي ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ
)(ICHRDD
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ ﺻﺒﻮري )رﺋﻴﺲ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،58ﺳﺮك  ،4ﺗﺎﻳﻤﻨﻲ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

ﻓﻜﺲ:

اﻳﻤﻴﻞ:

0796138724
0787334143

00881632515370
00881632515371
hsaboory@dd-rd.af

info@dd-rd.af
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.dd-rd.af :
ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت زراﻋﺘﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﻚ )(ICARDA

ﺟﺎوﻳﺪ رﺿﻮي )آﻣﺮﻋﻤﻮﻣﻲ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،165ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮج ﺑﺮق ،ﺣﺼﻪ اول ،ﻛﺎرﺗﻪ ﭘﺮوان،

ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﺮﺑﻴﻮي زﻧﺎن ودﺧﺘﺮان ﺑﻲ ﺑﻀﺎﻋﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﻛﺎﺑﻞ

)(ECW
ﻣﻠﻜﻪ ﻗﺎﻧﻊ )رﺋﻴﺲ(

ﺗﻠﻔﻮن:

ﺧﺎﻧﻪ  ،232ﺳﺮك دﻓﺘﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﺳﺮك ﻓﺮﻋﻲ دوم ،ﻛﺎرﺗﻪ ﺳﻪ ،ﻛﺎﺑﻞ

mnasib@cipe.org

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ1355 :

0700195523
0799216322

ﺗﻠﻔﻮن:

0700276065

اﻳﻤﻴﻞ:

0797538875

اﻳﻤﻴﻞ:

ecw_afghanistan@yahoo.com

A.Manan@cgiar.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.icarda.org :

arezo_qanih@yahoo.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.ecw-af.org :

0799216324
J.Rizvi@cgiar.org

ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻗﻠﺒﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻃﺒﻲ ﻛﺎﺑﻞ )(KCRC

ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺮاي ﻣﺘﺸﺒﺜﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ )(CIPE

ﻋﺼﻤﺖ اﷲ ﻧﺎﻳﺐ ﺧﻴﻞ )رﺋﻴﺲ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،2ﺳﺮك  ،2ﻧﺎ ﺣﻴﻪ  ،3ﻛﺎرﺗﻪ ﭼﻬﺎر ،ﻛﺎﺑﻞ

ﻛﺎﺑﻞ

ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺼﻴﺐ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ(
ﺗﻠﻔﻮن:
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ﺳﺮك ﻋﻤﻮﻣﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻛﺎﺑﻞ ،ﭘﻬﻠﻮي ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ﺗﺪرﻳﺴﻲ ﻋﻠﻲ آﺑﺎد ،ﺟﻤﺎل ﻣﻴﻨﻪ،

0778210853

ﺗﻠﻔﻮن:

0799300003

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.kcrc-af.ca :

0700295315

اﻳﻤﻴﻞ:

0787334468
asmatn1@gmail.com

از الف تا یا :کتاب راهنما برای کمک به افغانستان

ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AWEC
ﺣﺴﻴﻨﻪ ﺻﺎ ﻓﻲ )رﺋﻴﺲ اﺟﺮاﻳﻲ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،1228ﻣﻘﺎﺑﻞ وزارت ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻋﺎﻟﻲ ،ﻛﺎرﺗﻪ ﭼﻬﺎر ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799829606
0700267439
0700263794

safi@awec.info

a.naveed@rscaf.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.rscaf.org :
ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن درداﻧﺸﮕﺎه ﻛﺎﺑﻞ )(ACKU

ﻋﺒﺪاﻟﻮﺣﻴﺪ وﻓﺎ )رﺋﻴﺲ اﺟﺮاﻳﻲ(

ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰي داﻧﺸﮕﺎه ﻛﺎﺑﻞ ،ﺟﻤﺎل ﻣﻴﻨﻪ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ335 :

hasina.safi@gmail.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.awec.info :

ﺗﻠﻔﻮن:

ﻣﺮﻛﺰ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻗﺮﺿﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺮاي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

اﻳﻤﻴﻞ:

)(MISFA
ﻛﺎ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﻘﻴﺮي )رﺋﻴﺲ اداري(

0700140800
0700281415
0700276440
waheed@acku.edu.af

shaakib@acku.edu.af
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.acku.edu.af :

ﺧﺎﻧﻪ  ،195ﻛﻮﭼﻪ ﻋﺼﻤﺖ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺷﻬﺮ ﻧﻮ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799499505
0700295474
0793004026

info@misfa.org.af

ﻣﺮﻛﺰ ﻫﻨﺮﻫﺎي ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(CCAA

رﻫﺮو ﻋﻤﺮ زاد )رﺋﻴﺲ(
ﻛﺎﺑﻞ

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ11 :

jamil.danish@misfa.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.misfa.org.af :

ﺗﻠﻔﻮن:

ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﻚ ﻛﺎﺑﻞ )(KCSS

اﻳﻤﻴﻞ:

وﻟﻲ اﷲ رﺣﻤﺎ ﻧﻲ )رﺋﻴﺲ اﺟﺮاﺋﻲ(
ﭘﻞ ﺳﺮخ ،ﻛﺎرﺗﻪ ﺳﻪ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0794000077

اﻳﻤﻴﻞ:

rahmani@kabulcenter.org

0752091364

0700029194
0700282917
0776503608
ccaa_kabul@yahoo.com

r_omarzad@yahoo.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.ccaa.org.af :
ﻣﺮﻛﺰﺗﻌﺎون اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(CCA

ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﺣﻤﺪي )رﺋﻴﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،150ﺳﺮك  ،1ﭼﻬﺎرراﻫﻲ دﻫﺒﻮري ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻮﺗﺮ ،ﻛﺎﺑﻞ

hussieni@kabulcenter.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.kabulcenter.org :

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ26 :

ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(RCSA

اﻳﻤﻴﻞ:

اﺣﻤﺪ اﷲ ﻧﻮﻳﺪ )ﻣﻌﺎون رﺋﻴﺲ(
ﺗﻠﻔﻮن:

0799814022

اﻳﻤﻴﻞ:

aanawid@yahoo.com

ﺗﻠﻔﻮن:

0700294693
ccakabul@hotmail.com

ahmadi.cca@gmail.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.cca.org.af :

0752011250
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آدرس ها و تماس ها

ﻣﺮﻛﺰﺻﺤﻲ و اﻧﻜﺸﺎﻓﻲ ﺑﺮاي زﻧﺎن اﻓﻐﺎن )(HDCAW

ﻣﺸﺎورﻳﻦ ﺗﺨﻨﻴﻜﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(ATC

ﺧﺎﻧﻪ  ،154ﺳﺮك  ،18ﻧﺰدﻳﻚ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻗﻮاي اﺋﺘﻼف ،ﺧﻮاﺟﻪ ﺑﻐﺮا ،ﺧﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ،ﻛﺎﺑﻞ

ﺧﺎﻧﻪ  ،8ﻛﻮﭼﻪ ) 3ﻃﺮف ﭼﭗ( ،ﺳﺮك  ،13ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻔﺎرت ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن ،وزﻳﺮ اﻛﺒﺮ

ﻗﺪﺳﻴﻪ ﻣﺠﻴﺪ ﻳﺎر )رﺋﻴﺲ اﺟﺮاﺋﻲ(
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0708220600
0700498979
0700282067

ﻛﻔﺎﻳﺖ اﷲ اﺑﻼغ )رﺋﻴﺲ(
ﺧﺎن ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

hdcaw1994@yahoo.com
hdcaw1994@gmail.com

اﻳﻤﻴﻞ:

0700278261
0788228111
0776665550
atc@atcafghanistan.org

ﻣﺮﻛﺰﻫﻢ آﻫﻨﮕﻲ ﻣﺎﻳﻦ ﭘﺎﻛﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮاي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

eblaghk@atcafghanistan.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.atcafghanistan.org :

)(UNMACCA
آﻟﻦ ﻣﻜﺪوﻧﺎﻟﺪ )رﺋﻴﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(

ﻣﻌﺎوﻧﻴﺖ داﻧﻤﺎرك ﺑﺮاي ﺑﺎزﺳﺎزي و آﻣﻮزش ﺗﺨﻨﻴﻜﻲ اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ520 :

)(DAARTT
آﻟﻦ ﻣﺎﻳﮕﻨﺪ ﻓﻮﻛﺴﺘﺮوپ )رﺋﻴﺲ(

ﭼﻬﺎرراﻫﻲ ﺻﺪارت ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700392184
alan.macdonald@macca.org.af

ﺧﺎﻧﻪ  ،530ﺳﺮك  ،8ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،ﻛﺎﺑﻞ

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ1699 :

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.macca.org.af :

ﺗﻠﻔﻮن:

ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻫﺎي ﻓﺰﻳﻮﺗﺮاﭘﻲ واﺣﻴﺎي ﻣﺠﺪد ﺑﺮاي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

program@daartt.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.daartt.org :

ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻣﺮﺳﺘﻮن ﻛﺎﺑﻞ ،ﺳﺮك اﻓﺸﺎر ،ﻛﺎﺑﻞ

ﻣﻮ ﺳﺴﻪ ﺣﻔﻆ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺎغ ﺑﺎﺑﺮ )(BBTO

)(PARSA
ﻳﺎﺳﻴﻦ ﻓﺮﻳﺪ )رﺋﻴﺲ(
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799020588
0700284286
0798154366

اﻳﻤﻴﻞ:

اﻣﺎن اﷲ ﺻﺎﺣﺒﺰاده )رﺋﻴﺲ(

ﮔﺬرﮔﺎه ،ﺑﺎغ ﺑﺎﺑﺮ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،7ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

mgustav@mac.com

yasinfarid_2006@yahoo.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.afghanistan-parsa.org :

اﻳﻤﻴﻞ:

ﺧﺎﻧﻪ  ،22ﺳﺮك ﮔﺬرﮔﺎه ،ﻛﺎرﺗﻪ ﭼﻬﺎر ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0796934674

santwana@hotmail.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.afghanmodelschool.org :
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0700226431
0799305934
0799398140

Amanullahsahibzada@hotmail.com
sahibzadaamanullah@yahoo.com

ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺮاي ﺗﻌﻠﻴﻢ وﺗﺮﺑﻴﻪ اﻃﻔﺎل در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(PECA

ﺳﺎﻧﺘﻮاﻧﺎ داس ﮔﻮﭘﺘﺎ )رﺋﻴﺲ اﺟﺮاﺋﻲ اﻓﺘﺨﺎري(

0752004414

pm@daartt.org

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺮﺑﻴﻮي و ﭘﮋوﻫﺸﻲ راه اﺑﺮﻳﺸﻢ )(SRTRO
ﻛﻴﻬﺎن ﻧﺎﻃﻖ )رﺋﻴﺲ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،211ﺳﺮك  ،10وزﻳﺮ اﻛﺒﺮﺧﺎن ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0700059152
0789884165

از الف تا یا :کتاب راهنما برای کمک به افغانستان

اﻳﻤﻴﻞ:

natiq@srtro.org
natiqk@gmail.com

ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻓﺮاﻳﻦ )(AFRANE

ﻛﺮﺳﺘﻮف ﭘﻠﻴﺖ )رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺄت اﻋﺰاﻣﻲ(
ﺳﺮك  ،7ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،ﻛﺎﺑﻞ

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ و ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﺑﺮاي زﻧﺎن اﻓﻐﺎن )(AWSE

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ1216 :

ﺳﺮك ﻣﻴﺪان ﻫﻮاﻳﻲ ،ﻗﻠﻌﻪ وﻛﻴﻞ ،ﻛﻮﭼﻪ ﻛﻠﻨﻴﻚ ،ﻛﺎﺑﻞ

اﻳﻤﻴﻞ:

ﮔﻠﺜﻮم ﺳﺘﺎرزي )رﺋﻴﺲ اﺟﺮاﺋﻲ(
ﺗﻠﻔﻮن:

0799326132

اﻳﻤﻴﻞ:

gulsoom.awse@yahoo.com

0772102597

program.awse@gmail.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.future4afghanwomen.net :
www.awse.info
ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻃﻔﺎل ﺟﻨﮓ زده ﻫﺎﻟﻨﺪ )(WCH

ﻛﺘﻲ او ﮔﺮدي )ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻋﻤﻮﻣﻲ(

ﺗﻠﻔﻮن:

ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

info.kabul@warchild.nl

0772067074

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.warchild.nl :

afrane.kaboul@gmail.com

afrane.coorproj@gmail.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.afrane.asso.fr :
ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻓﻐﺎن اﻳﺪ )(Afghanaid
ﻓﺮﺣﺎﻧﻪ ﻓﺎروﻗﻲ  -اﺳﺘﺎﻛﺮ )رﺋﻴﺲ اداري(

ﺧﺎﻧﻪ  ،94ﺳﺮك ﻋﻤﻮﻣﻲ ،ﺣﺼﻪ دو ﻛﺎرﺗﻪ ﭘﺮوان ،ﻛﺎﺑﻞ

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ6066 :
ﺗﻠﻔﻮن:

ﺳﺮك  ،8ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،ﻛﺎﺑﻞ
0700425620

0797395538

0799310498
0793231576
0799309373

اﻳﻤﻴﻞ:

00882168440140
ffstocker@afghanaid.org.uk

knayat@afghanaid.org.uk
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.afghanaid.org.uk :

ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻃﻔﺎل در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ )(CiC

ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻛﺴﻔﺎم ﺟﻲ ﺑﻲ )(Oxfam GB

ﭼﺎرراﻫﻲ ﺗﺎﻳﻤﻨﻲ ،روﺑﺮوي ﻣﻨﺰل آﻏﺎ ﺳﻴﺪ ﻧﺎدري ،ﻛﺎﺑﻞ

ﺧﺎﻧﻪ  ،398ﺳﺮك  ،1ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،10ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،ﻛﺎﺑﻞ

ﺗﻴﻤﻮرﺷﺎه ادﻳﺐ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ(
ﺗﻠﻔﻮن:

0772026040

اﻳﻤﻴﻞ:

cdcic@ceretechs.com

0799324325

ﻣﺎﻧﻮﻫﺮ ﺷﻨﻮي )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ(
ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ681 :
ﺗﻠﻔﻮن:

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺷﻴﺪ ﻏﻴﺎﺛﻲ )رﺋﻴﺲ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،305ﺳﺮك  ،4ﺗﺎﻳﻤﻨﻲ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0700277124

اﻳﻤﻴﻞ:

rafa_org@yahoo.com

0700291302

0799109768
0705678942

omcic@ceretechs.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.childrenincrisis.org.uk :
ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻋﻤﺎر ﻣﺠﺪد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(RAFA

0798413868

اﻳﻤﻴﻞ:

008821684445007
mshenoy@oxfam.org.uk

oxfamkbl@oxfam.org.uk
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.oxfam.org.uk :
ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻛﺸﻦ اﻳﺪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(ActionAid
ﭘﻲ .وي .ﻛﺮﺷﻨﺎن )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ(
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آدرس ها و تماس ها

ﺧﺎﻧﻪ  ،419/99ﺳﺮك ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ وﻫﺎج ،ﺳﺮك ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻴﺴﻪ ﻧﺎدرﻳﻪ ،ﺣﺼﻪ اول ﻛﺎرﺗﻪ

ﭘﺮوان ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

ﻓﻜﺲ:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799043656

ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻣﺪاد ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ )(RI
ﭘﺎﺳﻜﺎل ارﺗﺪ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،23ﺗﺎﻳﻤﻨﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ ،ﮔﻮﻻي ﻧﻞ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،10ﻛﺎﺑﻞ

0797897018

ﺗﻠﻔﻮن:

0202203756

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.ri.org :

0798202700

Krishnan.PV@actionaid.org

اﻳﻤﻴﻞ:

0777287655

Pascal.arthaud@ri.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.actionaidafg.org :

ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﺘﺸﺎراﺗﻲ اﻣﺮﻳﻜﺎ )(ABCNews

ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻛﺸﻦ ﻓﻴﻢ )(ACF

ﺧﺎﻧﻪ  ،1024ﺳﺮك  ،15ﻛﻮﭼﻪ ) 6ﻃﺮف ﭼﭗ( ،ﺷﻴﺮﭘﻮر ،ﺷﻬﺮ ﻧﻮ ،ﻛﺎﺑﻞ

رﻳﭽﺎرد ﺛﻮﻳﺚ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ(

ﺳﺮك ﻣﺴﺠﺪ ﻫﺮاﺗﻲ ،ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﻌﻤﻴﺮ اﺗﺼﺎﻻت ،ﺷﻬﺮ ﻧﻮ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0799566128

اﻳﻤﻴﻞ:

hom@af.missions-acf.org

008821623127491

kabul@af.missions-acf.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.actioncontrelafaim.org :

ﻋﻠﻴﻢ آﻗﺎ )ﭘﺮودﻳﺴﺮ(
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799569692
0796630380
0700300456

aleem.agha@abc.com

nicholas.s.schifrin@abc.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.abcnews.com :
ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﻜﺸﺎف اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(ACDO

ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻛﺴﻔﺎم ﻧﻮﻳﺐ )(Oxfam Novib

ﮔﻞ واﻋﻆ )رﺋﻴﺲ اﺟﺮاﺋﻲ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،1141ﺳﺮك  ،5ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،ﻛﺎﺑﻞ

ﺟﺪﻳﺪ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،11ﺧﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ،ﻛﺎﺑﻞ

ﺟﻤﻴﺰ وﻳﻠﻴﻤﺰ )رﺋﻴﺲ(

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ681 :
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

079539309

ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﻨﺠﺸﻴﺮ وات ،ﭘﻬﻠﻮي ﺗﺎﻧﻚ ﺗﻴﻞ ﺧﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ،ﻣﻜﺘﺐ اﻛﺎدﻣﻲ اﻃﻔﺎل ﻛﺎﺑﻞ ،ﭘﺮوژه

ﺗﻠﻔﻮن:

James. Williams@oxfamnovib.nl

0700281991
0778821063
0787873188

jamesarputharaj@hotmail.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.oxfamnovib.nl :

اﻳﻤﻴﻞ:

ﻣﻮﺳﺴﻪ ام اس دي )(MSD
ﻛﻴﻦ اﻳﺴﺮ )رﺋﻴﺲ(

ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﻜﺸﺎﻓﻲ ﺳﻨﺎﻳﻲ )(SDO

ﺧﺎﻧﻪ  ،75ﻋﻘﺐ ﻟﻴﺴﻪ ﻏﺎزي ،ﻛﺎرﺗﻪ ﺟﻤﺎل ﻣﻴﻨﻪ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0772040886
0797838895
0772022698

prophesser@cox.net

ken@msdev.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.msdev.org :
232

acdo1232003@yahoo.com
acdo_ngo@yahoo.com

راز ﻣﺤﻤﺪ دﻟﻴﻠﻲ )رﺋﻴﺲ اﺟﺮاﺋﻲ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،37ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻼك ﻫﺎي ﺷﺎرواﻟﻲ ،ﺳﺮك ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﻠﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﻪ ،ﻧﺰدﻳﻚ
ﭼﻬﺎرراﻫﻲ ﺗﺮاﻓﻴﻚ ،ﻛﺎﺑﻞ

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ73 :
ﺗﻠﻔﻮن:

0700220638
0202201693
0752021429

از الف تا یا :کتاب راهنما برای کمک به افغانستان

اﻳﻤﻴﻞ:

dalili.kabul@gmail.com

sdokabul@gmail.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.sanayee.org.af :

ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0797329717
kabul.eci@gmail.com

ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻳﻜﻮل اﻛﺴﺲ )(EA

ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﻜﺸﺎﻓﻲ اﻓﻐﺎن )(ADA

اﻧﻮر ﺟﻤﻴﻠﻲ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ(

ﺧﺎﻧﻪ  264و  ،265درﻳﺎي ﻛﺎﺑﻞ ﺳﺮك ﺑﺎﻧﻚ ،ﭘﻞ ﺳﺮخ ،ﻛﺎرﺗﻪ ﭼﻬﺎر ،ﻛﺎﺑﻞ

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ1449 :

راﺣﺖ اﷲ ﻧﻌﻴﻢ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ اداري(
ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ199 :
ﺗﻠﻔﻮن:

ﻓﻜﺲ:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799202173
0799566902
0700319291

0776100170

ﺧﺎﻧﻪ  ،589ﺳﺮك  8ﺗﺎﻳﻤﻨﻲ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﻜﺸﺎف دﻫﺎت و ﺻﻠﺢ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(ARDPO
اﺟﻤﻞ ﺳﻮﻟﻪ ﻣﻞ )رﺋﻴﺲ(

ajamili@equalaccess.af

anwarjamili@gmail.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.equalaccess.org :
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺎزﺗﻮاﻧﻲ و ﭘﻴﻐﺎم رﺳﺎﻧﻲ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(ORMDA

ﻣﺤﻤﺪ اﻣﻴﻦ ذﻛﻲ )ﺷﺨﺺ ارﺗﺒﺎﻃﻲ(
ﺳﺮك  ،10ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

ﺳﺮك ﻣﻄﺒﻌﻪ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ رﺳﺘﻮراﻧﺖ اﺳﺘﻨﺒﻮل ،ﻛﺎﺑﻞ
0700193540
ardp.org@gmail.com

ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﻜﺸﺎف و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ )(DAO
ﺣﺎﺟﻲ ﻋﻤﺮاﺧﺎن ﻣﻨﻴﺐ )رﺋﻴﺲ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،924ﺳﺮك  ،11ﺗﺎﻳﻤﻨﻲ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0700600960

اﻳﻤﻴﻞ:

director@daoafghanistan.org

0752024525

info@daoafghanistan.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.daoafghanistan.org :
ﻣﻮﺳﺴﻪ اي ،ﺳﻲ ،آي )(ECI

دﻳﻮﻳﺪ ﻣﻜﻮي )رﺋﻴﺲ(

ﺧﺎﻧﻪ ،G16ﺳﺮك  ،1ﻛﺎرﺗﻪ ﭼﻬﺎر ،ﻛﺎﺑﻞ

470 285 0700

590 909 0700
009 480 0700

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ445 :
اﻳﻤﻴﻞ:

0702200889

ada.headoffice@ada.org.af

rahatullah.naeem@ada.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.ada.org.af :

ﺗﻠﻔﻮن:

0799868443

ﻓﻼح  -ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي و اﺣﻴﺎ ﻣﺠﺪد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(ARRAF
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺣﺎذق )رﺋﻴﺲ اداري(

ﺧﺎﻧﻪ  ،840ﺳﺮك  ،7ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،ﻛﺎﺑﻞ

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ289 :
ﺗﻠﻔﻮن:

0774110011

اﻳﻤﻴﻞ:

arrafafg@yahoo.com

0774578531
freshta_sayed@hotmail.com

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي و اﻧﻜﺸﺎﻓﻲ آﻣﻮ )(ARD
ﻧﺬﻳﺮﻣﺤﻤﺪ )رﺋﻴﺲ(

ﺳﺮك  ،4ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺎﻧﻚ ﺗﻴﻞ ،ﺗﺎﻳﻤﻨﻲ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0700277377

اﻳﻤﻴﻞ:

engnazer_acl@yahoo.com

0700290861
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آدرس ها و تماس ها

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺸﺮي ﻫﺴﻜﻮ )(HASCO

ﺗﻠﻔﻮن:

0700206803

ﺳﺮك ﻣﺴﺠﺪ ،ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﺎن ﻣﻴﻨﻪ ،ﻛﺎﺑﻞ

اﻳﻤﻴﻞ:

snoori@womenforwomen.org

ﺣﻔﻴﻆ اﷲ ﺧﺎﻟﺪ )رﺋﻴﺲ(

اﻳﻤﻴﻞ:

hasco_kabul@yahoo.com

hasco@chello.at
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.help-afghan-school-children.org :
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻨﻴﺎد ﺻﻠﺢ )(RoP

ﺷﺮﻳﻒ ﻋﺜﻤﺎﻧﻲ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ(
ﺳﺮك اﻳﻮب ﺧﺎن ﻣﻴﻨﻪ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799313547

sharif.osmani@rootsofpeace.org

0799415490

mnader@womenforwomen.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.womenforwomen.org :
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺳﻮزو )(SOZO
ﻋﺒﺪاﻟﻮﻛﻴﻞ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺰاده )رﺋﻴﺲ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،23ﺳﺮك  ،5ﺗﺎﻳﻤﻨﻲ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0752001120

اﻳﻤﻴﻞ:

wakil@sozointernational.org

0777278633

gary.kuhn@rootsofpeace.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.rootsofpeace.org :

khan@sozointernational.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.sozointernational.org :

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﺗﺤﺮك )(MOVE

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺮﺳﻲ ﻛﺎرﭘﺲ )(MC

داﻛﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻮك ﺧﻠﻴﻠﻲ )رﺋﻴﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،353ﻛﻮﭼﻪ  ،2ﺳﺮك دﻫﺒﻮري ،ﻛﻮﺗﻪ ﺳﻨﮕﻲ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700212050
0798455547
0799353505

movewelfare@yahoo.com
move.hr@gmail.com

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺟﻮﻫﺎﻧﻴﺘﺮ )(JIA

ﺳﺮدار ﺟﻬﺎنﮐﻴﺮ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ(

ﺧﺎ ﻧﻪ  ،115ﺳﺮك  ،2ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻔﺎرت ازﺑﻜﺴﺘﺎن ،ﻛﺎرﺗﻪ ﺳﻪ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0797138908

اﻳﻤﻴﻞ:

sarder.jahangir@thejohanniter.org

ﻛﺎﺑﻞ

ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ زﻧﺎن ﺑﺮاي زﻧﺎن )(WfWI

ﺳﻮﻳﺘﺎ ﻧﻮري )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،171ﺳﺮك  ،4ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،ﻛﺎﺑﻞ

0793506507
dhaines@af.mercycorps.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.mercycorps.org :
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻫﻨﺪﻳﻜﭗ )(HI
اروﻧﺪ داس )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،548ﺳﺮك  ،5ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0799149642
0785330927
0705468618

0707421218

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.thejohanniter.org :
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دﻳﻮﻳﺪ ﺣﺎﻧﻴﺲ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ(

اﻳﻤﻴﻞ:

008821621014051
cdafgha@hiafgha.org

supservcoordo@hiafgha.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.handicap-international.org :
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺧﻴﺮﻳﻪ و دوﺳﺘﻲ ﺟﺎﭘﺎن )(JIFF
اﺻﻐﺮاﺣﻤﺪ ﻳﺎر )رﺋﻴﺲ(

از الف تا یا :کتاب راهنما برای کمک به افغانستان

ﺳﺮك داراﻻﻣﺎن ،ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﻔﺎرت روﺳﻴﻪ ،اﻳﻮب ﺧﺎن ﻣﻴﻨﻪ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0700276765

اﻳﻤﻴﻞ:

jiff02_kbl@yahoo.com

0700293512

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﻲ ﻳﺮ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(CARE

ﺑﺮاﻳﻦ ﻛﺎواﻧﮓ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ(

ﭼﻬﺎرراﻫﻲ ﺣﺎﺟﻲ ﻳﻌﻘﻮب ،ﺳﺮك ﭘﺎرك ،ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﺴﺠﺪ ﺣﻨﻈﻠﻪ ،ﺷﻬﺮ ﻧﻮ ،ﻛﺎﺑﻞ

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ433 :
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

ﺧﺎﻧﻪ  ،300اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮج ﺑﺮق ،ﻛﻠﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﻪ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0700280995
0202200012
0799419700

00870762212630
0093202203610

afghan@care.org

ﻓﺮﻫﺎد ﺟﺎوﻳﺪ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،220ﺳﺮك  ،4ﺟﺎده ﺣﺎﺟﻲ ﻣﻼ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،6ﻛﺎرﺗﻪ ﺳﻪ ،ﻛﺎﺑﻞ

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ5858 :

اﻳﻤﻴﻞ:

اﻧﺠﻨﻴﺮ ﻧﻮر ﺣﺴﻴﻦ )آﻣﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ /ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ رﻳﺎﺳﺖ(

Kabul@prb.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.prb.org.af :

0202201101

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺮﻳﺴﺘﻮﭘﺲ  -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(MSI

ﻓﻜﺲ:

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﭘﻲ آر ﺑﻲ )(PRB

0202201098

brian.cavanagh@af.care.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.care.org :

ﺗﻠﻔﻮن:

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.amifrance.org :

ﻓﻜﺲ:

0700224607

ﻓﻜﺲ:

اﻳﻤﻴﻞ:

Kabul.hom@amifrance.org

0799329092
0787889500
0784299861

0775101020

pd@msi-afg.org

اﻳﻤﻴﻞ:

0093202200012
prbkabul@hotmail.com

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻓﻜﺮ )(FPRO

ﻋﺒﺎس ﭘﺎﻳﻨﺪه ﻧﻴﻚ )رﺋﻴﺲ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،2ﺳﺮك  ،2ﺳﺮك ﺣﻮزه ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0795686216

اﻳﻤﻴﻞ:

fekerpro@gmail.com

0785278645

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ و اﻧﻜﺸﺎف ﺟﺎﻣﻌﻪ )(ORCD
ﺻﺪﻳﻖ اﷲ ﺻﺪاﻗﺖ )رﺋﻴﺲ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،60ﺳﺮك  ،12ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0775488484

اﻳﻤﻴﻞ:

orcd@orcd.org.af

0777103090

admin@msi-afg.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.mariestopes.org :

orcd.org@gmail.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.orcd.org.af :

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺻﺤﻲ )(AMI

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ارﺗﻘﺎي ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي ﻧﻮر )(NECDO

ﻓﺮدرﻳﻚ ﺑﺎﻛﻮت )رﺋﻴﺲ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،43ﺳﺮك  ،1ﺣﺼﻪ اول ﻛﺎرﺗﻪ ﭘﺮوان ،ﻛﺎﺑﻞ

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ747 :
ﺗﻠﻔﻮن:

0779900781

ﺟﻤﻴﻠﻪ اﻓﻐﺎﻧﻲ )رﺋﻴﺲ(

ﺳﺮك  ،2ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﺟﻲ ﻫﺎ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻫﻨﻤﺎي ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﺎﺣﻞ ،ﺷﺎه ﺷﻬﻴﺪ،
ﻛﺎﺑﻞ

ﺗﻠﻔﻮن:

0799337667
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اﻳﻤﻴﻞ:

0799824570
noor_en2001@yahoo.com

jamila_afghani@yahoo.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.NEC.org.af :
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ،ﺻﺤﻲ و اﻧﻜﺸﺎﻓﻲ ﺻﻔﺎ )(SEHDO

زرﻏﻮﻧﻪ اﻋﻈﻢ )رﺋﻴﺲ اﺟﺮاﻳﻲ(

ﺑﻼك ﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،10ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

ﺗﻠﻔﻮن:

0786496565
0799214966
0778360952

sehadorg@gmail.com

اﻳﻤﻴﻞ:

0789026011
0787841813
dmt-afghan-pd@tearfund.org

dmt-afghan-dpd@tearfund.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.tearfund.org :
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺟﻲ ،اچ ،اس  ،ﺑﻲ  ،اچ )(JHSPH

ﺳﺎﻳﺮس اﻧﺠﻨﻴﺮ )رﺋﻴﺲ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،111ﺳﺮك  ،3ﭘﻬﻠﻮي ﻛﻠﻨﻴﻚ ﺟﺮﻣﻦ ﻫﺎ  ،اﻧﺼﺎري وات ،ﺷﻬﺮ ﻧﻮ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0783334073

cenginee@jhsph.edu

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.jhsph.edu :

haseebmiazad@hotmail.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.safah.org :

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻓﻐﺎن )(AOHREP

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻔﺘﻴﺶ و ارزﻳﺎﺑﻲ آﻣﻮزﺷﻲ )(META

ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻴﺘﻲ ﺳﻨﺘﺮ ،ﻣﻨﺰل ﺳﻮم ،ﭼﻬﺎرراﻫﻲ اﻧﺼﺎري ،ﺷﻬﺮ ﻧﻮ ،ﻛﺎﺑﻞ

ﺧﻴﺮﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﻳﻒ )رﺋﻴﺲ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،2ﻛﻮﭼﻪ  ،1ﺳﺮك ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺶ درك ،ﭘﻞ ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺎن ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

ﻓﻜﺲ:

اﻳﻤﻴﻞ:

0202100865

0093202100865

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻬﺪاب ﮔﺬاري اﻣﻴﺪ ﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ )(IFHOPE
ﻧﺼﺮاﷲ ارﺳﻼﻳﻲ )ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ(

ﺳﺮك ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﻠﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﻪ ،ﻧﺰدﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮج ﺑﺮق ،ﻛﺎﺑﻞ
اﻳﻤﻴﻞ:

0798034857

nasrullah@ifhope.org

info@ifhope.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.ifhope.org :
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻴﺮﻓﻨﺪ )(TF

ﺳﻮدارﺷﺎن ردي )رﺋﻴﺲ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،508ﺳﺮك  ،9ﺗﺎﻳﻤﻨﻲ ،ﻛﺎﺑﻞ

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ383 :
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ﺗﻠﻔﻮن:

0799234026

اﻳﻤﻴﻞ:

aohrep@yahoo.com

0700260236
admin.aohrep@gmail.com

meta@neda.af
sharif345@yahoo.com

ﺗﻠﻔﻮن:

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻫﻮﺗﻜﻲ )رﺋﻴﺲ(

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AHRDO
ﻫﺎدي ﻣﻌﺮﻓﺖ )رﺋﻴﺲ(

ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎرﻛﻴﺖ اول ،ﺳﺮاي ﻏﺰﻧﻲ ،ﭘﻞ ﺳﺮخ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0785117217

اﻳﻤﻴﻞ:

info@ahrdo.org

0783636707

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﺪﻣﺎ ﺗﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻃﻠﻮع  /ﺑﻨﻴﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ
روﺳﺘﺎ ﻫﺎي دور دﺳﺖ )(TSCO/SFRRD
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﺿﻴﺎ اﻳﻮﺑﻲ )آﻣﺮﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(

ﻋﻘﺐ وزارت زراﻋﺖ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ رواﻧﻲ ﺟﺮﻣﻦ ﻫﺎ ،ﻛﺎرﺗﻪ ﺳﺨﻲ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ1590 :
ﺗﻠﻔﻮن:

0799301247
0778823705

از الف تا یا :کتاب راهنما برای کمک به افغانستان

اﻳﻤﻴﻞ:

0707593727
tsco_org@yahoo.com
ahmadshahir.zia@gmail.com

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑﺎزﺳﺎزي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(SSRA

داﻛﺘﺮ ﻛﻨﺸﻜﺎ )رﺋﻴﺲ(

ﺳﺮك  ،2ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﺎن ﻣﻴﻨﻪ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0700600818

اﻳﻤﻴﻞ:

ssra_afg@yahoo.com

0787162788

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻘﻮﻗﻲ وﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺮاي زﻧﺎن واﻃﻔﺎل اﻓﻐﺎن
)(LCSAWC
ﭘﺮواﻧﻤﺎه ﻳﻮﺳﻒ )رﺋﻴﺲ(

ﺳﺮك ﻣﻴﺪان ﻫﻮاﻳﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ،ﻗﻠﻌﻪ وﻛﻴﻞ ،ﺳﺮك ﻛﻠﻨﻴﻚ،
ﺑﻲ ﺑﻲ ﻣﻬﺮو ،ﻛﺎﺑﻞ

ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.thechildrenofwar.org :

0700222042

ﻣﻮﺳﺴﻪ دﺳﺖ رﺳﻲ ﺑﺮاي اﺷﺨﺎص داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ )(AOAD
ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ ځﺎځﯽ )رﺋﻴﺲ اﺟﺮاﺋﻲ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،223ﺳﺮك ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه  ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﺎﺑﻞ ﻧﻨﺪاري ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،8ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0773302222

اﻳﻤﻴﻞ:

zazai.abdulkhaliq@gmail.com

0700157417

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.aoad-af.org :
ﻣﻮﺳﺴﻪ دوﺳﺘﻲ و ﻫﻤﻜﺎري اﻓﻐﺎن )(AFCO

ﻟﻴﻼ ﻣﺴﺠﺪي )رﺋﻴﺲ(

ﺳﺮك اول ﻛﺎرﺗﻪ ﭼﻬﺎر ،ﭘﻬﻠﻮي ﺑﺮج ﺑﺮق ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0799003387

اﻳﻤﻴﻞ:

liala_masm@yahoo.com

0700661923
afco1388@gmail.com

parwanma@yahoo.com

ﻣﻮﺳﺴﻪ دوﻛﺘﻮران ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ )(MdM-F

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﻲ و اﻧﻜﺸﺎﻓﻲ اﻓﻐﺎن )(AHDS

ﻣﻴﻼﻧﻲ ﻛﻮﺋﺘﻴﺮ )ﻫﻢ آﻫﻤﮓ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﻤﻮﻣﻲ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،4ﺳﺮك  ،2ﺟﻨﻮب ﻗﺎﺳﻤﻲ ﮔﺮوپ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،4ﻛﺎﺑﻞ

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ224 :

داﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﻳﺪ )ﻣﻌﺎون رﺋﻴﺲ(
ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ53 :
ﺗﻠﻔﻮن:

0700284275

اﻳﻤﻴﻞ:

fareed@ahds.org

0700300417

naim@ahds.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.ahds.org :
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﻴﺮﻳﻪ اﻃﻔﺎل ﺟﻨﮕﺰده )(TCOW

ﻣﮋﮔﺎن ﻋﺰﻳﺰ )رﺋﻴﺲ(

ﻛﻮﭼﻪ ﻣﺴﻌﻮد ﺳﻌﺪ ،ﺳﺮك  ،5ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700011819

info@thechildrenofwar.org

ﺧﺎﻧﻪ  ،520ﺳﺮك ﺷﻮرا ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮﺳﺴﺔ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺎﺗﺐ ،ﻛﺎرﺗﻪ ﺳﻪ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0700282412
0789980652

اﻳﻤﻴﻞenco.mdmafghanistan@medecindumonde.af:

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.medecinsdumonde.org :
ﻣﻮﺳﺴﻪ زﻧﺎن اﻓﻐﺎن )(AWO
اﻟﻴﻨﺎ راﺳﻲ )ﻫﻢ آﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه(

ﺳﺮك ﮔﺬرﮔﺎه ،ﭘﻞ ﭼﻤﭽﻤﻪ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻔﺎرت ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﻮﻟﻨﺪ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0700292461

اﻳﻤﻴﻞ:

alinarassi@yahoo.com

0779980706

tcpw_school@yahoo.com
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ﻣﻮﺳﺴﻪ زﻧﺎن ﻛﺎﻧﺎدا ﺑﺮاي زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(CW4WAfghan

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺳﻲ  ،آر  ،اس )(CRS

ﺳﺮك  ،5ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،ﻛﺎﺑﻞ

ﺧﺎﻧﻪ  ،805ﺳﺮك  ،8ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،10ﺗﺎﻳﻤﻨﻲ ،ﻛﺎﺑﻞ

ﻣﺮوارﻳﺪ ﺿﻴﺎﻳﻲ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ(
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0702295642

countrydirector@cw4wafghan.ca

ﻓﻴﺮوز آرﻳﻦ )ﻣﻌﺎون رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ(
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0795797102

feroz.arian@crs.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.cw4wafghan.ca :

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.crs.org :

ﻣﻮﺳﺴﻪ زوا ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ )(ZOA

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻋﻠﻤﻲ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ

ﺧﺎﻧﻪ  ،266ﺳﺮك  ،2ﭘﻬﻠﻮي ﻣﺴﺠﺪ اﺣﻤﺪ ﺟﺎم ،ﻧﺎ ﺣﻴﻪ  ،3ﻛﺎرﺗﻪ ﭼﻬﺎر ،ﻛﺎﺑﻞ

)(UNESCO
ﺣﺪﮔﺎر ﺷﺎرﺋﻚ )رﺋﻴﺲ(

ﺟﻮپ ﺗﻮﻳﻦ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ(
ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ1515 :
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799582812
0700239825

ﺧﺎﻧﻪ  ،KB-647ﻋﻘﺐ ﺳﺮك ﻋﺼﻤﺖ ﻣﺴﻠﻢ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،10ﺷﻬﺮ ﻧﻮ ،ﻛﺎﺑﻞ

ﺗﻠﻔﻮن:

0700213949

0797309389
0797507874
0700156005

cdafghanistan@zoa-afg.org
ﻓﻜﺲ:

008821655587533

00837763468836

office-mgtcentral@zoa-afg.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.zoa-international.com :

اﻳﻤﻴﻞ:

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺳﺮف ،ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺮﺑﻴﻮي و اﺿﻄﺮاري )(SERVE

e.sharuk@unesco.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.unesco.org/kabul :

ﻧﻬﺮدرﺳﻦ ،ﺳﺮك ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺑﺮﻳﻜﻮت ،ﻛﺎرﺗﻪ ﭼﻬﺎر ،ﻛﺎﺑﻞ

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻳﻨﺪ )(FRIEND

kabul@unesco.org

ﻏﻼم ﻣﺠﺘﺒﻲ )آﻣﺮ دﻓﺘﺮ(
ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ4015 :

ﺳﻴﺪ ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻇﺎﻫﺮ )رﺋﻴﺲ اﺟﺮاﺋﻲ(

ﺗﻠﻔﻮن:

0799653015

اﭘﺎرﺗﻤﺎن  ،402ﻣﻨﺰل ﭼﻬﺎرم درﺑﺎز ﭘﻼزه ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎغ زﻧﺎﻧﻪ ،ﻛﺎﺑﻞ

اﻳﻤﻴﻞ:

director@serveafghanistan.org

اﻳﻤﻴﻞ:

0700280506

info@serveafghanistan.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.serveafghanistan.org :
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺳﻨﺪﻳﮕﺎل  -ﻫﻤﻜﺎر ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(SGAA

ﻧﻌﻴﻢ اﻛﺒﺮي )ﻣﺪﻳﺮﻣﺎﻟﻲ و اداري(

داﺧﻞ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ  400ﺑﺴﺘﺮ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ اورﺗﭙﻴﺪي ﻛﺎﺑﻞ ،ﻛﻮه وزﻳﺮ اﻛﺒﺮ ﺧﺎن ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799338973

sgaakabul@yahoo.com

sgaakabul3@yahoo.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.sandygallsafghanistanappeal.org :
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ﺗﻠﻔﻮن:

0799353935

mujtabazahir@yahoo.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.dustdaran.webs.com :
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻗﻮس ﻗﺰح )(RBO
ﮔﻠﺸﻦ ﻣﺼﻠﺢ )رﺋﻴﺲ(

داراﻻﻣﺎن ،ﻣﻘﺎﺑﻞ وزارت آب وﺑﺮق ،ﺳﻨﺎﺗﻮرﻳﻢ ،ﻛﺎﺑﻞ

ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799206353

gulshan.moslih@gmail.com
rb2019.org@gmail.com

از الف تا یا :کتاب راهنما برای کمک به افغانستان

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻛﻤﭙﺮي-اي )(COMPRI-A
ﻛﻨﻠﻴﻦ ﺳﻴﺮس )رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺄت اﻋﺰاﻣﻲ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،63ﺳﺮك  ،2ﻗﻠﻌﻪ ﻣﻮﺳﻲ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0795440459

KSears@futuresgroup.com

اﻳﻤﻴﻞ:

hajiattiqullah@hotmail.com

0777440273

ﺗﻠﻔﻮن:

0700250105

اﻳﻤﻴﻞ:

sharif.htac@yahoo.com

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﺎي ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﻴﺪي ﺑﺮاي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(MESAA

ذﺑﻴﺢ اﷲ اﺣﻤﺪﻳﺎر )رﺋﻴﺲ(

ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺮﻛﺰ ﺻﺤﻲ  ،JIFFﻧﺰدﻳﻚ ﺳﻔﺎرت روﺳﻴﻪ ،ﺳﺮك داراﻻﻣﺎن ،اﻳﻮب ﺧﺎن
0700292095
mesaa_afg@yahoo.com

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺎﻳﻦ ﭘﺎﻛﻲ و ﺑﺎزﺳﺎزي اوﻣﺮ )(OMAR

ﻓﻀﻞ ﻛﺮﻳﻢ ﻓﻀﻞ )رﺋﻴﺲ(

ﻧﺰدﻳﻚ ﻏﺎزي اﺳﺘﺪﻳﻮم ،ﭼﻤﻦ ﺣﻀﻮري ،ﻛﺎﺑﻞ

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ150 :

ﻓﻜﺲ:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799322127
0799322129
0799322126

0093202102152
fazel02@hotmail.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.omar.org.af :

0700274682
noorulhaq1968@gmail.com

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺎﻳﻦ ﭘﺎﻛﻲ ام ،دي ،ﺳﻲ )(MDC

ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻬﺎب ﺣﻜﻴﻤﻲ )رﺋﻴﺲ(

ﻏﺮب ﺗﭙﻪ ﻣﺮﻧﺠﺎن ،ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﺘﺮﺑﺮق ﻛﺎﺑﻞ ،ﻣﻜﺮورﻳﺎن اول ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0799840407

info@htac.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.htac.org :

ﺗﻠﻔﻮن:

ﻛﺎﺑﻞ

0700177809

ﺧﺎﻧﻪ  ،248ﺳﺮك  ،4ﻛﺎرﺗﻪ ﺳﻪ ،ﻛﺎﺑﻞ

اﻳﻤﻴﻞ:

ﺧﺎﻧﻪ ) 5ﻃﺮف ﭼﭗ( ،ﺳﺮك ﺷﺮﻛﺖ ،ﺳﺮك ﻋﻤﻮﻣﻲ داراﻻﻣﺎن ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻴﺴﻪ ﺣﺒﻴﺒﻪ،
ﺗﻠﻔﻮن:

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ اﻃﻔﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(HTAC
ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﻳﻒ )ﻣﻌﺎون رﺋﻴﺲ(

ﺗﻠﻔﻮن:

اﻧﺠﻴﻨﻴﺮ ﺣﺎﺟﻲ ﻋﺘﻴﻖ اﷲ )رﺋﻴﺲ(

0700276006

OSayedi@futuresgroup.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.futuresgroup.com :

ﻣﻴﻨﻪ ،ﻛﺎﺑﻞ

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺎﻳﻦ ﭘﺎﻛﻲ و ﭘﻼﻧﮕﺬاري )(MCPA

ﻓﻜﺲ:

اﻳﻤﻴﻞ:

0707858908
0700222877
0752021808

0093202300135
mdcafghan@hotmail.com

mdcafghan@yahoo.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.mdcafghan.org :
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺪﻳﺮا )(MADERA

رﻣﻀﺎن ﻣﻬﺪي ﻳﺎر )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﺎت ﻣﺮﻛﺰي وﻏﺮب(
ﺧﺎﻧﻪ  ،113ﺳﺮك  ،7ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700281869
0798018616

00882168444293
contact.kbl@madera-afgha.org

countrydirector@madera-afgha.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.madera-asso.org :
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻴﺮﻟﻴﻦ )(MERLIN
ام .راوﻳﻨﺪرا ﺑﻮﭘﺘﻲ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ(

ﻛﺎﺑﻞ

ﺗﻠﻔﻮن:

0799651622
0794948834
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آدرس ها و تماس ها

اﻳﻤﻴﻞ:

cd@merlin-afghanistan.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.merlin.org.uk :

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎﻟﻨﺪي ﻛﻮرد اﻳﺪ ﺑﺮاي ﻛﻤﻚ و اﻧﻜﺸﺎف )(CordAid

روح اﷲ اﻣﻴﻦ )ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻋﻤﻮﻣﻲ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،338اﻟﺒﻴﺮوﻧﻲ وات ،ﻋﻘﺐ ﻟﻴﺴﻪ زرﻏﻮﻧﻪ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،10ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،ﻛﺎﺑﻞ

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻴﺪاﻳﺮ )(MEDAIR

آﻣﻨﺪا ﺳﻜﻨﻨﻞ )آﻣﺮﻗﻮاي ﺑﺸﺮي(

ﺧﺎﻧﻪ  ،5ﺳﺮك  ،1ﭼﻬﺎرراﻫﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺎﻳﻤﻨﻲ ،ﻋﻘﺐ ﻗﺎﺳﻤﻲ ون ﻫﺎوس ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،4
ﺗﺎﻳﻤﻨﻲ ،ﻛﺎﺑﻞ

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ5951 :

ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700223436
0799313859

008821651100144
maiwand.farhat@cordaid.net

ﺗﻠﻔﻮن:

0799017057

rohullah.amin@cordaid.net
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.cordaid.nl :

اﻳﻤﻴﻞ:

cd-afg@medair.org

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(SI

008821652030334

hrm-afg@medair.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.medair.org :

ﭘﻴﺘﺮ راﺑﺮﺗﺴﻦ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ(

ﺳﺮك  ،12ﺧﺎﻧﻪ  ،41ﻧﺰدﻳﻚ ﭘﺎﻳﻜﻮب ﻧﺼﻮار ،ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻴﺸﻦ اﻳﺴﺖ )(ME
ﺟﺎﻛﺲ داﻳﻠﻮﻛﺲ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ(

ﺳﺮك  ،3ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ:
ﺗﻠﻔﻮن:

 ،3114ﺷﻬﺮﻧﻮ

0799297562
0799844434
0708749422

اﻳﻤﻴﻞ:

008821654209781
cd.afg@missioneast.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.miseast.org :
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻧﻮﻳﺪ ﺻﺤﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(ANSO

ﻋﻠﻲ ﺟﻌﻔﺮي )ﻣﺪﻳﺮ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،756ﺳﺮك  ،14ﻛﺎرﺗﻪ ﺳﺨﻲ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0798174915
0799074048
0799418313

payeshco@gmail.com

wood2samt@yahoo.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.anso.af :
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اﻳﻤﻴﻞ:

0799303633
0771939523
0773526230

afg.cdm@solidarites-afghanistan.org

afg.adm.coo@solidarites-afghanistan.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.solidarites.org :
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﻤﻜﺎري و اﻧﻜﺸﺎف اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AADA
اﺷﺮف اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻴﻨﻲ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،5ﺳﺮك ﺳﻮم ﻓﺮﻋﻲ )ﻃﺮف ﭼﭗ( ﺳﺮك ﺣﺎﺟﻲ ﻣﻴﺮ اﺣﻤﺪ ،ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ،ﻛﺎرﺗﻪ

ﭘﺮوان ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700299369
0785285530
aaini@aada.org.af

aada.kabul@gmail.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.aada.org.af :
ﻣﺠﻤﺎ  -ﻣﻮﺳﺴﻪء ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
)(ACSFO
اﻧﺠﻨﻴﺰﻋﺰﻳﺰ رﻓﻴﻌﻲ )رﺋﻴﺲ اﺟﺮاﻳﻲ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،48ﺷﻬﺮآرا وات ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ﻣﻼﻟﻲ ،ﺷﻬﺮﻧﻮ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0793559424

از الف تا یا :کتاب راهنما برای کمک به افغانستان

اﻳﻤﻴﻞ:

pr@acsf.af

info@acsf.af
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.acsf.af/www.acsf-rc.com :

info@nai.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.nai.org.af :
واﺣﺪ اﻧﺴﺠﺎم و ﺗﻮﺳﻌﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﮋي اﻧﻜﺸﺎف ﻣﻠﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن،

ﻧﺴﻞ ﻫﺎي آﻳﻨﺪه اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(FGA

رﻳﺎﺳﺖ ﭘﺎﻟﻴﺴﻲ و اﺳﺘﺮاﺗﻴﮋي ،رﻳﺎﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻮدﺟﻪ )(ANDS

ﺧﺎﻧﻪ  ،115ﻧﺰدﻳﻚ داﻧﺸﮕﺎه ﻛﺎردان ،ﭘﺮوان دو ،ﻛﺎﺑﻞ

وزارت ﻣﺎﻟﻴﻪ ،ﭘﺸﺘﻮﻧﺴﺘﺎن وات ،ﻛﺎﺑﻞ

اﺟﻤﻞ ﺷﻴﺮزي )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ(

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ290 :
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

اﺣﻤﺪ ﺟﺎوﻳﺪ ﺟﻼﻟﻲ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ(
ﺗﻠﻔﻮن:

0786220812

0707270778

اﻳﻤﻴﻞ:

0774990671

info@thekabulprocess.gov.af
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.thekabulprocess.gov.af :

0794009697
shirzai@future.org

naheedsarabi@gmail.com

وزارت ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ و ﻋﻮدت ﻛﻨﻨﺪه ﮔﺎن )(MoRR

afghanistan@future.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.future.org/www.future.edu :

ﺟﻤﺎﻫﻴﺮاﻧﻮري )وزﻳﺮ(

ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﮔﻲ ارﺷﺪ و ﻣﻠﻜﻲ ﭘﻴﻤﺎن اﺗﻼﻧﺘﻴﻚ ﺷﻤﺎﻟﻲ )(NATO

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ5806 :

ﻣﺎﻳﻜﻞ ﻣﺪﻟﻲ

ﺳﺮﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﻲ ﻣﺮﻛﺰي ﻗﻮاي اﻳﺴﺎف ،ﺳﺮك ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺰرگ ،ﻛﺎﺑﻞ
اﻳﻤﻴﻞ:

medley.michael@hq.nato.int

ﻧﻬﺎد ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و اﻃﻔﺎل )(WCLRF

زرﻗﺎ ﻳﻔﺘﻠﻲ )آﻣﺮﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(

ﺳﺮك  ،1روﺑﺮوي ﻣﺮﻛﺰﺗﺮﺑﻴﻮي ارﻣﻐﺎن ،ﻃﺮف ﻏﺮب داﻧﺸﮕﺎه ﻛﺎﺑﻞ ،د ﻫﺒﻮري ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700649191
0700076557
0752002614

wclrf@yahoo.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.wclrf.org.af :
ﻧﻲ  -ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي آزاد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
)(Nai SOMA
ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﻴﺐ ﺧﻠﻮﺗﮕﺮ )رﺋﻴﺲ اﺟﺮاﺋﻴﻮي(

ﺧﺎﻧﻪ  ،99اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺮﻛﺖ ،ﺳﺮك داراﻻﻣﺎن ،ﻛﺎرﺗﻪ ﺳﻪ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0774409923

mujeeb@nai.org.af

ﻋﻘﺐ ﻓﺎﺑﺮﻳﻜﻪ ﺟﻨﮕﻠﻚ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،7واﺻﻞ آﺑﺎد ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0700281114

اﻳﻤﻴﻞ:

info@morr.gov.af

0700999050

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.morr.gov.af :
وزارت اﺣﻴﺎء و اﻧﻜﺸﺎف دﻫﺎت )(MoRRD

وﻳﺲ اﺣﻤﺪ ﺑﺮﻣﻚ )وزﻳﺮ(

ﻣﺤﻮﻃﻪ وزارت اﺣﻴﺎء واﻧﻜﺸﺎف دﻫﺎت ،ﻧﻴﻼ ﺑﺎغ ،ﺳﺮك ﺗﺸﻜﻴﻼت ،داراﻻﻣﺎن ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0202520216

اﻳﻤﻴﻞ:

info@mrrd.gov.af

0700171690

Masoud.faizi@mrrd.gov.af
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.mrrd.gov.af :
وزارت ارﺷﺎد ،ﺣﺞ و اوﻗﺎف )(MoHRA
ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﻧﻴﺎزي )وزﻳﺮ(

ﭼﻬﺎرراﻫﻲ ﺣﺎﺟﻲ ﻳﻌﻘﻮب ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻮزه دﻫﻢ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﭘﻮﻟﻴﺲ ،ﺷﻬﺮﻧﻮ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0202201339
0778899717

niazi.my@gmail.com
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وزارت اﻗﺘﺼﺎد )(MoEC
ﻋﺒﺪاﻟﻬﺎدي ارﻏﻨﺪﻳﻮال )وزﻳﺮ(

ﭼﻬﺎرراﻫﻲ ﻣﻠﻚ اﺻﻐﺮ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ وزارت اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪ ،ﺷﺎه ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺎزي وات ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0202100394

وزارت اﻣﻮر ﺳﺮﺣﺪات ،اﻗﻮام و ﻗﺒﺎﻳﻞ )(MoBNTA
اﺳﺪ اﷲ ﺧﺎﻟﺪ )وزﻳﺮ(

ﺳﺮك ﻣﻴﺪان ﻫﻮاﻳﻲ ،ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﺘﺮه ﻣﺤﻜﻤﻪ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،9ﻣﻜﺮورﻳﺎن ﺳﻮم ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0700263748

اﻳﻤﻴﻞ:

khalid.rahmani@gmail.com

وزارت اﻣﻮر ﺷﻬﺮي )(MoUA

0752016188
khalid.rahmani@moec.gov.af

وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ )(MoFA
زﻟﻤﻲ رﺳﻮل )وزﻳﺮ(

ﻓﻜﺲ:

اﻳﻤﻴﻞ:

0202100381

0797959491
0700104007

0018668909988

iptmmfa@gmail.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.afghanistan-mfa.net :
وزارت اﻣﻮر داﺧﻠﻪ )(MoI
ﺑﺴﻢ اﷲ ﻣﺤﻤﺪي )وزﻳﺮ(

ﻣﻼﻟﻲ وات ،ﺷﻬﺮ ﻧﻮ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0202201340

0799308888
0700220418

besmillah_530@yahoo.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.moi.gov.af :

ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻄﺒﻌﻪ آزادي ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،9ﻣﻜﺮورﻳﺎن ﺳﻮم ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

داﻛﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﺑﺎﻧﻮ ﻏﻀﻨﻔﺮ )وزﻳﺮ(
ﺗﻠﻔﻮن:

0202201378

اﻳﻤﻴﻞ:

ministry.mowa@hotmail.com

0700288084

hussnbanu@hotmail.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.mowa.gov.af :
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0202300339
0752040664
0799211866

moud@moud.gov.af

abdulrahim.zareen@gmail.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.moud.gov.af :
وزارت اﻧﺮژي و آب )(MoEW
اﺳﻤﻌﻴﻞ ﺧﺎن )وزﻳﺮ(

ﺳﺮك داراﻻﻣﺎن ،ﺳﻨﺎﺗﻮرﻳﻢ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮزﻳﻢ ﻛﺎﺑﻞ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،7ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0752023394

اﻳﻤﻴﻞ:

Fauzia_amin2003@yahoo.com

0799333468

وزارت ﺗﺠﺎرت و ﺻﻨﻌﺖ )(MoCI

اﻧﻮراﻟﺤﻖ اﺣﺪي )وزﻳﺮ(

ﺳﺮك ﻋﻤﻮﻣﻲ داراﻻﻣﺎن ،ﺳﺮك ﺷﻮرا ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

وزارت اﻣﻮر زﻧﺎن )(MoWA
ﭘﻬﻠﻮي ﺳﻴﻨﻤﺎ زﻳﻨﺐ ،ﺷﻬﺮ ﻧﻮ ،ﻛﺎﺑﻞ

burhan_khohistani@yahoo.com

ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﻲ )وزﻳﺮ(

ﭼﻬﺎرراﻫﻲ ﻣﻠﻚ اﺻﻐﺮ ،ﺷﺎه ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺎزي وات ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0202301768

اﻳﻤﻴﻞ:

0202500356
0799302311
0779595894

hamid.rahimi@moci.gov.af

hamid_rahimiaf@yahoo.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.commerce.gov.af :
وزارت ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻋﺎﻟﻲ )(MoHE

ﻋﺒﻴﺪ اﷲ ﻋﺒﻴﺪ )وزﻳﺮ(

از الف تا یا :کتاب راهنما برای کمک به افغانستان

ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻮﭼﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮات ،ﻋﻘﺐ داﻧﺸﮕﺎه ﻛﺎﺑﻞ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،3ﻛﺎرﺗﻪ ﭼﻬﺎر ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0202500049
0202500325
0202500321

وزارت ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﻪ )(MoPH
ﺛﺮﻳﺎ دﻟﻴﻞ )وزﻳﺮ(

ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﻔﺎرت اﻣﺮﻳﻜﺎ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،10ﭼﻬﺎرراﻫﻲ ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﻪ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

rahimhidayat@gmail.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.mohe.gov.af :

0202301377
0202301351
0799211934

وزارت ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت و ﻫﻮاﻧﻮردي ﻣﻠﻜﻲ )(MoTCA

moph.tdd@gmail.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.moph.gov.af :

ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻲ ﻗﻮاي اﻳﺴﺎف ،ﻣﺘﺼﻞ رادﻳﻮ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻣﻠﻲ ،اﻧﺼﺎري وات ،ﻛﺎﺑﻞ

وزارت ﻋﺪﻟﻴﻪ )(MoJ

داود ﻋﻠﻲ ﻧﺠﻔﻲ )وزﻳﺮ(
ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ165 :
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0202101029
0202101032

ﺗﻠﻔﻮن:

0202100322

kib.2009@hotmail.com

اﻳﻤﻴﻞ:

ab.qayum@hotmail.com

dr_nomanhekmat@yahoo.com

info@moj.gov.af
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.moj.gov.af :

0700232922

وزارت دﻓﺎع ﻣﻠﻲ )(MoD
ﺟﻨﺮال ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ وردك )وزﻳﺮ(

ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺼﺮ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،2ﭘﺸﺘﻮﻧﺴﺘﺎن وات ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﻏﺎﻟﺐ )وزﻳﺮ(

ﭼﻬﺎر راﻫﻲ ﭘﺸﺘﻮﻧﺴﺘﺎن ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،2ﭘﺸﺘﻮﻧﺴﺘﺎن وات ،ﻛﺎﺑﻞ

020100450
020100458

0799212545
info@mod.gov.af

abdulhai.waheed@mod.gov.af
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.mod.gov.af :
وزارت زراﻋﺖ و آﺑﻴﺎري ﻣﺎﻟﺪاري )(MAIL

ﻣﺤﻤﺪ آﺻﻒ رﺣﻴﻤﻲ )وزﻳﺮ(

ﻣﻘﺎﺑﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﻛﺎﺑﻞ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،3ﺟﻤﺎل ﻣﻴﻨﻪ ،ﻛﺎﺑﻞ

وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺟﻮاﻧﺎن )(MoCY

ﺳﻴﺪ ﻣﺨﺪوم رﻫﻴﻦ )وزﻳﺮ(

ﻋﻘﺐ وزارت ﻣﺨﺎﺑﺮات ،ﭘل ﺑﺎغ ﻋﻤﻮﻣﻲ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0202101301

اﻳﻤﻴﻞ:

bk_nawabi2004@yahoo.com

ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

info@mail.gov.af

0797269869

0700290317

وزارت ﻓﻮاﻳﺪ ﻋﺎﻣﻪ )(MoPW
ﻧﺠﻴﺐ اﷲ اوژﻧﮓ )وزﻳﺮ(

ﻣﻜﺮورﻳﺎن اول ،ﺳﺮك  ،1ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،9ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ10004 :

0202500315

0706202093

اﻳﻤﻴﻞ:

0202301361
0788809708
0202300374

hamidi_naiman@yahoo.com
amin.azimi786@gmail.com

asifrahimi@mail.gov.af
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.mail.gov.af :
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وزارت ﻛﺎر ،اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺷﻬﺪا و ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ )(MoLSAMD
آﻣﻨﻪ اﻓﻀﻠﻲ )وزﻳﺮ(

ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎرﻛﻴﺖ ﻣﻜﺮورﻳﺎن اول ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700275229
0798286045
0752104954

info@molsamd.gov.af

aminaafzali@yahoo.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.molsamd.gov.af/about-ministry.php :

ﺗﻠﻔﻮن:
اﻳﻤﻴﻞ:

ﭼﻬﺎر راﻫﻲ ﭘﺸﺘﻮﻧﺴﺘﺎن ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،2ﭘﺸﺘﻮﻧﺴﺘﺎن وات ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0202103157

اﻳﻤﻴﻞ:

info@mof.gov.af

0799240142

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.mof.gov.af :
www.customs.gov.af
www.budgetmof.gov.af
وزارت ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر )(MoCN
ﺿﺮار اﺣﻤﺪ ﻣﻘﺒﻞ )وزﻳﺮ(

ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0774475015
0798222333
0752004272
zararahmad_osmani@hotmail.com

mcn.directorate@gmail.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.mcn.gov.af :
وزارت ﻣﺨﺎﺑﺮات وﺗﻜﻨﺎﻟﻮژي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ )(MoCIT
اﻣﻴﺮ زي ﺳﻨﮕﻴﻦ )وزﻳﺮ(

وﺣﻴﺪ اﷲ ﺷﻬﺮاﻧﻲ )وزﻳﺮ(

ﭼﻬﺎر راﻫﻲ ﭘﺸﺘﻮﻧﺴﺘﺎن ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،2ﭘﺸﺘﻮﻧﺴﺘﺎن وات ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:
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0793130130
0799300123
0202100309

wshahrani@yahoo.com

Kawsary_ra@hotmail.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.mom.gov.af :
وزارت ﻣﻌﺎرف )(MoE
ﻓﺎروق وردك )وزﻳﺮ(

ﺻﻔﺖ اﷲ رﺣﻴﻤﻲ )ﻣﺸﺎور و ﻫﻤﻜﺎر اﺟﺮاﺋﻴﻮي وزﻳﺮ(

ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎن ﺧﺎن وات ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0202100484
0796800200
0202101834

sifat.rahimee@moe.gov.af

farooq.wardak@moe.gov.af
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.moe.gov.af :
ﻫﺎﺟﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(HAGAR Afghanistan

ﺑﺮاوﻧﻮﻳﺎن ﮔﺮاﻫﻢ )رﺋﻴﺲ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،249ﺳﺮك ،4ﻧﺎﺣﻴﻪ  ، 6ﻧﺰدﻳﻚ ﺻﺒﺎ ﻣﻴﺪﻳﺎ ﮔﺮوپ ،ﻛﺎرﺗﻪ ﺳﻪ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ394 :
ﺗﻠﻔﻮن:

ﭘﻞ ﺑﺎغ ﻋﻤﻮﻣﻲ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،2ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎن ﺧﺎن وات ،ﻛﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ5428 :

contact@mcit.gov.af

وزارت ﻣﻌﺎدن )(MoM

ﺳﺮك ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﻼل آﺑﺎد ،ﻧﺰدﻳﻚ رﻳﺎﺳﺖ ﺗﺮاﻓﻴﻚ ،ﺑﻨﺎﻳﻲ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،9ﻣﻜﺮورﻳﺎن
ﺳﻮم ،ﻛﺎﺑﻞ

0202101113

akram.sarwary@mcit.gov.af
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.mcit.gov.af :

وزارت ﻣﺎﻟﻴﻪ )(MoF
ﻋﻤﺮ زا ﺧﻴﻞ وال )وزﻳﺮ(

0202101100

اﻳﻤﻴﻞ:

0202500658
0799339969
0784449340

afghanistan@hagarinternational.org

از الف تا یا :کتاب راهنما برای کمک به افغانستان

info@hagar.af
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.hagarinternational.org :

coar_kbl@yahoo.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.coar.org.af :

ﻫﺪف ﺟﻬﺎﻧﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(GPA

ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻠﺠﻴﻢ ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(SAB

ﺳﺮك  ،2ﭘﻞ ﺧﺸﻚ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،13ﻛﺎﺑﻞ

ﺧﺎﻧﻪ  ،1589ﺳﺮك ﻟﻴﺴﻪ رﺣﻤﻦ ﺑﺎﺑﺎ ،دﻫﺒﻮري ،ﻛﺎﺑﻞ

ﻓﺮﻳﺒﺎ ﻓﺮﻣﻠﻲ )رﺋﻴﺲ(
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0794854030

رﻓﻴﻖ ﺷﺮﻳﻔﻲ )رﺋﻴﺲ اﺟﺮاﻳﻲ(
ﺗﻠﻔﻮن:

gpa_org@yahoo.com

0799861473
0789621162

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.globalpointafghanistan.org :

اﻳﻤﻴﻞ:

ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻗﺘﺪار ﻣﻠﻲ )(EM

sab_adm@yahoo.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.assosab.be :

ﺧﺎﻧﻪ  ،2ﻛﻮﭼﻪ وﻛﻴﻞ ﺻﻤﺪ )ﻃﺮف ﭼﭗ( ،ﭼﻬﺎرراﻫﻲ داراﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ،ﻛﺎرﺗﻪ ﺳﻪ ،ﻛﺎﺑﻞ

ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي اﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎن )(SAF

ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ رﺿﻮاﻧﻲ )وﻳﺮاﺳﺘﺎر(
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799348791

Alirezvani2006@yahoo.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.eqmweekly.com.af :

ﻋﺒﺪاﻟﺒﺼﻴﺮ ﻣﻨﺼﻮر )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،54ﺳﺮك ﺑﺎدام ﺑﺎغ ،ﻧﺰدﻳﻚ ﭼﻬﺎرراﻫﻲ ﺣﺼﻪ دو ﻛﺎرﺗﻪ ﭘﺮوان ،ﻛﺎﺑﻞ

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ6084 :
ﺗﻠﻔﻮن:

ﻫﻤﻜﺎري  -ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻛﻤﻚ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ) )(CHA

ﻏﻼم ﻳﺤﻴﻲ ﻋﺒﺎﺳﻲ )رﺋﻴﺲ اداري(

ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺮﺑﻴﻮي اﻣﻨﻴﺘﻲ ،ﺳﺮك ﭼﻬﺎرراﻫﻲ ﻗﻨﺒﺮ ،ﺣﺼﻪ ﺟﻴﻢ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،5ﺧﻮﺷﺤﺎل
ﺧﺎن ﻣﻴﻨﻪ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0700291722

اﻳﻤﻴﻞ:

abbasy@cha-net.org

0799446055

info@cha-net.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.cha-net.org :
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻛﻤﻜﻬﺎ ﺑﺮاي اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ )(CoAR

ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻌﻴﻢ ﺳﻠﻴﻤﻲ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ(

اﻳﻤﻴﻞ:

ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799329275
0777329275
0774399841

salimee_coarntw2009@yahoo.com

0799042611
0777042611
0700042611
general_director@saf.org.af

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.saf.org.af :
ﻫﻤﺘﺎ  -ﻫﻤﻜﺎران ﺗﺮﻗﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )(PSD

اﻧﺠﻨﻴﺮﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﻲ )رﺋﻴﺲ(

ﻣﻨﺰل ﺳﻮم ،ﺑﻼك ﻏﺮﻳﺐ زاده ،ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﻻﻋﻠﻲ ،ﮔﻮﻻﻳﻲ دواﺧﺎﻧﻪ ،ﻛﻮﺗﻪ

ﺳﻨﮕﻲ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

ﺧﺎﻧﻪ  ،373ﺳﺮك  ،5ﺳﺮك ﺗﻠﻮﻳﺰون آرﻳﺎﻧﺎ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻜﺘﺐ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﻲ ﻣﺴﺘﻐﻨﻲ ،ﺳﺮك

داراﻻﻣﺎن ،ﻛﺎرﺗﻪ ﺳﻪ ،ﻛﺎﺑﻞ

sab.exdir@gmail.com

0700285122
0799329113

psdkabul@gmx.net
abdullahi@csc.gmail.com

ﻫﻤﻜﺎري ﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ آﻟﻤﺎن )(GIZ
ﺟﻨﻲ ﺣﺎﻓﻤﻦ )ﻣﻌﺎون رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،2/33ﭼﻬﺎرراﻫﻲ ﺻﺪارت ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0799310353
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اﻳﻤﻴﻞ:

jenny.hoffmann@giz.de

008821667223346

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.giz.de :

اﻳﻤﻴﻞ:

ﻫﻤﻜﺎري ﻫﺎي اﻧﻜﺸﺎف اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﻮﻧﺎﻳﺘﺲ )(MEDA

subhash.jadhav@afg.nrc.no
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.nrc.no :

ﻛﻴﺸﺎ ﺗﻮﻣﺎس )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،560ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،9ﺷﺶ درك ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0798721322

اﻳﻤﻴﻞ:

keishatmas@hotmail.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.meda.org :

ﻫﻴﺄت اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن (EU
)Delegation/EUSR
واﻳﮕﺎدس ﻳﻮﺳﺎﻛﺲ )رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ(
ﭼﻬﺎرراﻫﻲ ﺻﺪارت ،ﺷﻬﺮ ﻧﻮ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

ﻫﻴﺄت ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ )(IAM

درﻳﻚ .آر .ﻓﺮﻧﺰ )رﺋﻴﺲ اﺟﺮاﺋﻲ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،472ﺳﺮك  ،7ﻛﺎرﺗﻪ ﺳﻪ ،ﻛﺎﺑﻞ

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ625 :
ﺗﻠﻔﻮن:

0202501185

اﻳﻤﻴﻞ:

ea@iam-afghanistan.org

0700394390

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.iam-afghanistan.org :
ﻫﻴﺄت ﺻﺤﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ )(IMC
ﻫﻠﻦ ﮔﺮﻳﻨﻮي )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ(

ﺧﺎﻧﻪ و ﺳﺮك ﺳﻔﺎرت ﻫﺎﻟﻨﺪ ،ﻋﻘﺐ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ﺑﻼﺳﻢ ،ﭘﻬﻠﻮي ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ

 ،4ﻛﻠﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﻪ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0799737954

اﻳﻤﻴﻞ:

agreenway@internationalmedicalcorps.org

0799566120

hazizi@internationalmedicalcorps.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.internationalmedicalcorps.org :
ﻫﻴﺄت ﻧﺎروي ﺑﺮاي ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ )(NRC

ﺳﺎﻳﻤﻦ ورال )رﺋﻴﺲ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،1397ﺳﺮك رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات ،ﻧﺰدﻳﻚ ﭼﻬﺎرراﻫﻲ داراﻻﻣﺎن ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،3ﻛﺎرﺗﻪ
ﭼﻬﺎر ،ﻛﺎﺑﻞ

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ5830 :
ﺗﻠﻔﻮن:
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00700293427

simon.worrall@afg.nrc.no

اﻳﻤﻴﻞ:

0202200458
0202200459
0202200461

delegation-afghanistan@eeas.europa.eu

وﺑﺴﺎﻳﺖ:
www.eeas.ec.europa.eu/delegation/afghanistan
ﻫﻴﻠﻮﻳﺘﺎس )(Helvetas

ﻓﻀﻞ اﻛﺒﺮ

ﭘﺮوژه ﺗﺎﻳﻤﻨﻲ ،ﻏﺮب ﺳﺮك  ،4ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،4ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0700652004

اﻳﻤﻴﻞ:

fazal.akbar@helvetas.org

0775985619

hamid.nadeem@helvetas.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.helvetas.org :
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  -ﻫﻴﺄت ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(UNAMA
ﮔﺒﺮﻳﻼ اﻳﺮﻳﺒﺎرﻧﻲ )رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ(

ﻛﻤﭙﺎوﻧﺪ  Bﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ،در وﺳﻂ ﺳﻔﺎرت ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﻲ ،ﻛﺎﺑﻞ

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ3205 :
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0202976322

iribarne@un.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.unama.unmissions.org :
ﻳﻮﻧﺴﻒ  -ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻃﻔﺎل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ
)(UNICEF

از الف تا یا :کتاب راهنما برای کمک به افغانستان

ﭘﻴﺘﺮ ﻛﺮوﻟﻲ )ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه(

ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻳﻮﻧﺎﻛﺎ ،ﺳﺮك ﺟﻼل آﺑﺎد ،ﭘﻞ ﭼﺮﺧﻲ ،ﻛﺎﺑﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ54 :
ﺗﻠﻔﻮن:

ﻓﻜﺲ:

اﻳﻤﻴﻞ:

0790507002
0790507003
0798507002

00870764042530
pcrowley@unicef.org

Kabul@unicef.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.unicef.org :

247

آدرس ها و تماس ها

ارزﮔﺎن

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.ada.org.af :
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﻲ و اﻧﻜﺸﺎﻓﻲ اﻓﻐﺎن )(AHDS

اداره ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﻤﺎﻳﻪ اﻃﻔﺎل )(SCI

داﻛﺘﺮﻋﺠﺐ ﻧﻮر ﺻﻤﻴﻢ )آﻣﺮ وﻻﻳﺘﻲ(

ﺳﺮك ﺣﻮزه ،ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﺘﺮ  ، JACKﺗﺮﻳﻨﻜﻮت

0798297462

ﺑﺼﻴﺮ ﺷﻴﺮزاد )ﻣﻌﺎون رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺄت اﻋﺰاﻣﻲ(
ﺗﻠﻔﻮن:

0799180252

اﻳﻤﻴﻞ:

Basir.sherzad@savechildren.org

0794629122

ﺗﺮﻳﻨﻜﻮت
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

ajabnoor.sameem@yahoo.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.ahds.org :

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.savethechildren.net :

ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  -ﻫﻴﺄت ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(UNAMA

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻠﻲ ،واﺣﺪ اداري وﻻﻳﺘﻲ )(NSP/PMU

ﭘﻬﻠﻮي ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ،ﺗﺮﻳﻨﻜﻮت ،ارزﮔﺎن

اﻧﺠﻨﻴﺮاﻣﻴﺮﺧﺎن )آﻣﺮ وﻻﻳﺘﻲ(

ﻣﻨﺰل ﺣﺎﺟﻲ ﺣﻴﺎت اﷲ ،وﻟﺴﻮاﻟﻲ ﺗﺮﻳﻨﻜﻮت ،ﭼﺎرراﻫﻲ ﻣﻨﺎر) ،ﻃﺮف راﺳﺖ( ﺳﺮك

وﻟﺴﻮاﻟﻲ ﺧﺎص ارزﮔﺎن  ،ﺗﻌﻤﻴﺮ ﭘﻨﺠﻢ ﻃﺮف ﺷﺮق ،ﻧﺰدﻳﻚ رﻳﺎﺳﺖ زراﻋﺖ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0798265092

uruzgan@nspafghanistan.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.nspafghanistan.org :
رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎء و اﻧﻜﺸﺎف دﻫﺎت )(DRRD
ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻢ

ﺳﺮك ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻲ اﻣﻨﻴﻪ ،ﺷﻬﺮ ﺗﺮﻳﻨﻜﻮت
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0798263037

engmhashim@yahoo.com

ﺟﻴﻤﺰ درﻛﻮل )رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ(

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ3205 :
ﺗﻠﻔﻮن:

0700051843

اﻳﻤﻴﻞ:

dercolej@un.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.unama.unmissions.org :

ﺑﺎدﻏﻴﺲ
اﺗﺎق ﺗﺠﺎرت و ﺻﻨﺎﻳﻊ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(ACCI
ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺤﻖ دروﻳﺶ )آﻣﺮ ﻣﻨﻄﻘﻮي(
ﺑﺎدﻏﻴﺲ ،ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

رﻳﺎﺳﺖ زراﻋﺖ ،آﺑﻴﺎري و ﻣﺎﻟﺪاري )(DAIL

0798139119

0772884745
badqis.cci@gmail.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.acci.org.af :

ﺣﺎﺟﻲ ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪ )رﺋﻴﺲ(
ﺗﺮﻳﻨﻜﻮت
ﺗﻠﻔﻮن:

0797201571

ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﻜﺸﺎﻓﻲ اﻓﻐﺎن )(ADA
ﺧﺎن ﻣﻴﺮ ﺧﺎن )آﻣﺮ وﻻﻳﺘﻲ(

ﺳﺮك  ،3ﻛﻮﭼﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﺎم اﻳﺮ ،ﺗﺮﻳﻨﻜﻮت
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:
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0797311489

ada.urzgan@ada.org.af

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻠﻲ ،واﺣﺪ اداري وﻻﻳﺘﻲ )(NSP/PMU
ﻫﺎرون اﻧﻴﺲ )آﻣﺮ وﻻﻳﺘﻲ(

وﻟﺴﻮاﻟﻲ ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮ ،ﺳﺮك اول وﻻﻳﺖ ،ﭘﻬﻠﻮي دﻓﺘﺮ ﻛﻤﻴﺴﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799775365

Badghis@nspafghanistan.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.nspafghanistan.org :

از الف تا یا :کتاب راهنما برای کمک به افغانستان

رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎء و اﻧﻜﺸﺎف دﻫﺎت )(DRRD

ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  -ﻫﻴﺄت ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(UNAMA

ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﺤﻜﻤﻪ ،ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮ

ﺟﺎده ﻣﻌﺎرف ﻳﺎ ﺟﺎده ﺣﺎﺟﻲ دﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮ

ﺳﻴﺪ رﺳﻮل
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799078692

Rasull.akbari@mrrd.gov.af

رﻳﺎﺳﺖ زراﻋﺖ ،آﺑﻴﺎري و ﻣﺎﻟﺪاري )(DAIL
ﺣﻔﻴﻆ اﷲ )رﺋﻴﺲ(
ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮ
ﺗﻠﻔﻮن:

0799471549

ﻛﻤﻴﺘﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ روﺳﺘﺎﺋﻲ ﺑﻨﮕﻠﻪ دﻳﺶ )(BRAC

ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪي ﺣﺴﻦ ﺧﺎن )آﻣﺮ ﺳﺎﺣﻮي(
ﭘﻬﻠﻮي ﻛﺎﺑﻞ ﺑﺎﻧﻚ ،ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700565651

mehedihasan1969@yahoo.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.bracafg.org :
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﺗﺤﺮك )(MOVE

ﻋﺰت اﷲ ﻛﺎﻣﺠﻮ )آﻣﺮ ﭘﺮوژه(

ﻣﻨﺰل ﺣﺎﺟﻲ اﺻﻐﺮ ،ﻛﻮﭼﻪ دﻫﻦ ﺑﺎﻏﻚ ،آﺧﺮ ﻛﻮﭼﻪ ﻣﻌﺎرف ،ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮ
ﺗﻠﻔﻮن:

0793509015

اﻳﻤﻴﻞ:

drezzatollah2020@gmail.com

0795577543

azizkhamush@yahoo.com
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻛﻤﻜﻬﺎ ﺑﺮاي اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ )(CoAR

ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﻴﺪ )آﻣﺮ وﻻﻳﺘﻲ(

ﺟﺎده ﻣﺤﺐ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺠﺪ ارﻏﻮان ،ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799538287

coarbadghis@yahoo.com

coar_kbl@yahoo.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.coar.org.af :

ﻇﺎﻫﺮ اﻛﺒﺮي )ﻣﺪﻳﺮ دﻓﺘﺮ(

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ3205 :
ﺗﻠﻔﻮن:

0799191132

اﻳﻤﻴﻞ:

sodais@un.org

0799861938

zahir_akbari@yahoo.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.unama.unmissions.org :

ﺑﺎﻣﻴﺎن
آژاﻧﺲ ﺧﺒﺮي ﭘﮋواك )(PAN
ﻫﺎدي ﻏﻔﺎري

ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻣﻴﺎن
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799369943
0708198206
ghafari_herat@yahoo.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.pajhwok.com :
آﻟﺴﻮ -ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻓﻐﺎﻧﻬﺎي ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻣﺎﻳﻦ )(ALSO
ﻋﻠﻲ اﻛﺒﺮ ﺟﻌﻔﺮي )آﻣﺮ ﺳﺎﺣﻮي(

ﻧﺰدﻳﻚ راه اﺑﺮﻳﺸﻢ ،ﺳﺮآﺳﻴﺎب ،ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻣﻴﺎن
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0796139719

also.bamyaan@gmail.com

info@afghanlandminesurvivors.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.afghanlandminesurvivors.org :
اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ  -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺻﺤﻲ ﺑﺮاي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
)(IbnSina PHPA

ﻣﺒﺎرك ﺷﺎه ﺳﺎﺣﻞ )آﻣﺮ ﭘﺮوژه(

ﻗﺮﻳﺔﺗﻠﻮاره ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺖ ﻛﻼن ،ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻣﻴﺎن
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700622876

drmubarak.saahil@gmail.com
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اﺗﺎق ﺗﺠﺎرت و ﺻﻨﺎﻳﻊ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(ACCI

ﺑﻨﻴﺎد آﻏﺎ ﺧﺎن  -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AKF

ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻣﻴﺎن

ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻴﺪان ﻫﻮاﻳﻲ ،ﺳﺮآﺳﻴﺎب ،ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻣﻴﺎن

ﻣﺤﻤﺪ اﻛﺒﺮ ﻣﺤﻤﺪي )آﻣﺮ ﻣﻨﻄﻘﻮي(
ﺗﻠﻔﻮن:

0795563746

اﻳﻤﻴﻞ:

makbar_93@yahoo.com

0772638057

ﻣﻌﺮاج ﺧﺎن )ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ(
ﺗﻠﻔﻮن:

0799418060
0786600882
0798589868

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.acci.org.af :

اﻳﻤﻴﻞ:

اداره ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﻤﺎﻳﻪ اﻃﻔﺎل )(SCI

info.info@akdn.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.akdn.org/akf :

ﻋﺒﺪاﻟﺠﻤﻴﻞ ﺗﺎﺑﺶ )آﻣﺮارﺷﺪ وﻻﻳﺘﻲ(
ﻗﺮﻳﻪ ﺟﮕﻮره ﺧﻴﻞ ،ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻣﻴﺎن
ﺗﻠﻔﻮن:

0798454590

اﻳﻤﻴﻞ:

abduljamil.tabish@savethechildren.org

0798454593

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.savethechildren.net :
اﻧﺴﺘﻴﺘﻴﻮت ﺗﻨﻈﻴﻢ ﭘﺎﻳﺪار زﻣﻴﻦ )(SLMIO
ﻫﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺼﺪق )رﺋﻴﺲ اﺟﺮاﻳﻲ(

داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﻣﻴﺎن ،ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻣﻴﺎن
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0795233010
0773741960
0770675321

Muslim.khuram@akdn.org

داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﻣﻴﺎن )(BU

ﺳﺨﻲ داد ﺳﻠﻴﻢ )رﺋﻴﺲ داﻧﺸﮕﺎه(

ﭘﻬﻠﻮي ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﻜﻲ ،ﻗﺮﻳﻪ زرﮔﺮان ،ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻣﻴﺎن
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700589800

sakhi_saleem@yahoo.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.bu.edu.af :
رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎء و اﻧﻜﺸﺎف دﻫﺎت )(DRRD
اﻧﺠﻴﻨﺮﻳﻮﻧﺲ ﺑﺼﻴﺮ )رﺋﻴﺲ(

ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻣﻴﺎن
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799315655
Baser_bamyanrrd@yahoo.com

helal.musadiq@helvetas.org

faizagha.karimi@slmi.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.helvetas.org :

رﻳﺎﺳﺖ زراﻋﺖ ،آﺑﻴﺎري و ﻣﺎﻟﺪاري )(DAIL
ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎﻫﺮ )رﺋﻴﺲ(
ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻣﻴﺎن

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻠﻲ ،واﺣﺪ اداري وﻻﻳﺘﻲ )(NSP/PMU

ﺗﻠﻔﻮن:

0799354059

آﺧﺮ ﺑﺎزار ،ﻧﺰدﻳﻚ ﺣﻤﺎم ﺻﻔﺎ ،از ﻃﺮف ﺷﺮق ﺑﺎزار ﻛﻮﭼﻪ ﻓﺮﻋﻲ اول )ﻃﺮف راﺳﺖ(،

اﻳﻤﻴﻞ:

atayeebayan@yahoo.com

اﻧﺠﻨﻴﺮاﻧﻮر )آﻣﺮ وﻻﻳﺘﻲ(

ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻣﻴﺎن
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799393023

bamyan@nspafghanistan.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.nspafghanistan.org :

ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮراك و زراﻋﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )(FAO
ﺣﻜﻴﻢ ﺗﻮﺣﻴﺪي )ﻣﺪﻳﺮ(

ﻓﺎرم ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻣﻼ ﻏﻼم ،ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻣﻴﺎن
ﺗﻠﻔﻮن:
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0799661029

0799149874
0789735092

از الف تا یا :کتاب راهنما برای کمک به افغانستان

اﻳﻤﻴﻞ:

008821643339370
Hakim.Tawhedi@fao.org

اﻳﻤﻴﻞ:

nazrul.stup@gmail.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.bracafg.org :

FAOAF‐Bamiyan@fao.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.fao.org :

ﻛﻤﻴﺘﻪ رﻓﺎه ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻛﺰي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(CAWC

ﺷﺒﻜﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﻲ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ )(CSHRN

ﺟﻮﮔﺮه ﺧﻴﻞ ،ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻣﻴﺎن

ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻣﻴﺎن

اﻳﻤﻴﻞ:

اﺳﻤﻌﻴﻞ ذﻛﻲ )ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه(
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0708279439
ismailzaki@ymail.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.cshrn.af :

ﻣﺤﻤﺪ داوود )آﻣﺮ ﺳﺎﺣﻮي(
ﺗﻠﻔﻮن:

0799410446
nikahmadi64@hotmail.com

ﻣﺠﻤﺎ  -ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(ACSFO
ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺻﺪﻳﻘﻲ )آﻣﺮ ﺳﺎﺣﻮي(

ﻣﻨﻄﻘﻪ زرﮔﺮان ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻜﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ،ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻣﻴﺎن
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AIHRC

ﺗﻠﻔﻮن:

ﭼﺎوﻧﻲ ،ﭘﻬﻠﻮي ﻫﻮﺗﻞ ﮔﺮزﻧﺪوي ،ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻣﻴﺎن

info@acsf.af
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.acsf.af/www.acsf‐rc.com :

ﻋﺒﺪاﻻﺣﺪ ﻓﺮزام )آﻣﺮ ﻣﻨﻄﻘﻮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799473861

ahad.farzam@gmail.com

اﻳﻤﻴﻞ:

ﻣﺮﻛﺰﺗﻌﺎون اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(CCA

bamyan@aihrc.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.aihrc.org.af :

زرﻏﻢ )آﻣﺮ(

ﻛﻤﻴﺸﻨﺮي ﻋﺎﻟﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻣﻮر ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن )(UNHCR

ﺗﻠﻔﻮن:

اﺣﻤﺪ ﺟﻮاد وﻓﺎ )ﻣﻌﺎون ارﺷﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺳﺮﺗﻴﻢ(

ﺳﺮآﺳﻴﺎب ،ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻣﻴﺎن
ﺗﻠﻔﻮن:

ﻓﻜﺲ:

اﻳﻤﻴﻞ:

0791990086
0708197953

008703763033320

008703763033321

wafa@unhcr.org

0799341717

bamiyan@acsf.af

ﻧﺰدﻳﻚ دﻓﺘﺮ ، CHFﺷﻬﺮ ﻧﻮ ،ﻳﻜﺎوﻟﻨﮓ
اﻳﻤﻴﻞ:

008821621138244

ccakabu@hotmail.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.cca.org.af :
ﻣﺮﻛﺰﺗﻌﺎون اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(CCA

ﺳﻴﺪ اﺣﻤﺪ )آﻣﺮ(

ﻧﺰدﻳﻚ ﻏﻠﻐﻠﻪ ،ﺷﻬﺮ ﻧﻮ ،ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻣﻴﺎن
ﺗﻠﻔﻮن:

0799036653

AFGBA@unhcr.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.unhcr.org :

اﻳﻤﻴﻞ:

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.cca.org.af :

ﻛﻤﻴﺘﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ روﺳﺘﺎﺋﻲ ﺑﻨﮕﻠﻪ دﻳﺶ )(BRAC

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ و ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﺑﺮاي زﻧﺎن اﻓﻐﺎن )(AWSE

ﺳﺮآﺳﻴﺎب ،ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻴﺪان ﻫﻮاﻳﻲ ،ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻣﻴﺎن

ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻣﻴﺎن

ﻧﺬراﻻﺳﻼم )آﻣﺮﭘﺮوژه(
ﺗﻠﻔﻮن:

0700042580

ccakabul@hotmail.com

اﻣﻴﻨﻪ ﺣﺴﻦ ﭘﻮر )ﻣﺴﻮول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ(
ﺗﻠﻔﻮن:

0799292421
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اﻳﻤﻴﻞ:

finance.awse@gmail.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.future4afghanwomen.net :

samin_nikfar@yahoo.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.aada.org.af :

www.awse.info
ﻫﺒﻴﺘﺎت  -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﻜﺎن ﺑﺸﺮ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )(UN‐Habitat

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻬﺎر ﺳﺎزﻧﺪه ﮔﻲ )(SCRCSO

ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ داﻧﺶ )رﺋﻴﺲ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،332ﺷﻬﺮك ﺻﻔﺎ ،ﺑﺎزار ﻛﻬﻨﻪ ،ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻣﻴﺎن
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799472483
0794418526
0774813456

ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﺒﺎرز )آﻣﺮ وﻻﻳﺘﻲ(

ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎﻣﻴﺎن ،ﻗﺮﻳﻪ ﺗﻠﻮاره ،ﻧﺰدﻳﻚ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﻌﺎرف
ﺗﻠﻔﻮن:

0791611322

اﻳﻤﻴﻞ:

smobariz@yahoo.com

0700218712

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.unhabitat‐afg.org :

scrcso@yahoo.com

danesh211@yahoo.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.baharaf.org :

ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻛﻤﻜﻬﺎ ﺑﺮاي اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ )(CoAR
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎر ﻛﺎﻇﻤﻲ )اﻣﺮ ﭘﺮوژه(

ﺳﺮك  3ﺻﺮاﻓﻲ ،ﻋﻘﺐ دﻓﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ،ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻣﻴﺎن

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺳﻲ  .آر  .اس )(CRS

ﺗﻠﻔﻮن:

ﭘﻬﻠﻮي ﻟﻴﺴﻪ دﺧﺘﺮان ،ﻗﺮﻳﻪ ﺳﻴﺪ آﺑﺎد ،ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻣﻴﺎن

coar_kbl@yahoo.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.coar.org.af :

ﺑﺮﻧﻲ .اف  .ﭼﺎﻓﺲ )رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ(
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0793130092

اﻳﻤﻴﻞ:

0774040228

coar_bamyan@yahoo.com

bchaves@asia.crs.org

jbriggs@asia.crs.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.crs.org :

ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻠﺠﻴﻢ ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(SAB
رازق ﻫﺎﺷﻤﻲ )آﻣﺮ وﻻﻳﺘﻲ(

ﻧﺰدﻳﻚ دﻓﺘﺮ  ،ICRCﺳﺮ آﺳﻴﺎب ،ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻣﻴﺎن

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(SI

ﺗﻠﻔﻮن:

0799501027

ﺳﺮ آﺳﻴﺎب ،ﻛﻮﭼﻪ زﻧﺪان ،ﻣﻘﺎﺑﻞ  ،DDRﺷﻬﺮ ﺑﺎﻣﻴﺎن

اﻳﻤﻴﻞ:

sab.bamyan@gmail.com

ﭘﻴﺘﺮ راﺑﺮﺗﺴﻦ )رﺋﻴﺲ(
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799303633

0777501027

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.assosab.be :

afg.cdm@solidarites‐afghanistan.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.solidarites.org :

ﻫﻴﻠﻮﻳﺘﺎس )(Helvetas

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﻤﻜﺎري و اﻧﻜﺸﺎف اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AADA

ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎﻣﻴﺎن ،ﺷﻤﺎل ﻣﻴﺪان ﻫﻮاﻳﻲ ،دﺷﺖ ﻋﻴﺴﻲ ﺧﺎن

ﻣﺤﻤﺪ ﺛﻤﻴﻦ ﻧﻴﻚ ﻓﺮ )آﻣﺮﺳﺎﺣﻮي ﭘﺮوژه(

ﻫﻤﺎﻳﻮن اﻓﺸﺎر
ﺗﻠﻔﻮن:

ﺳﺮآﺳﻴﺎب ،ﺟﻨﻮب ﻣﻴﺪان ﻫﻮاﻳﻲ ،ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻣﻴﺎن
ﺗﻠﻔﻮن:

0799242202

اﻳﻤﻴﻞ:

mnikfar@aada.org.af

252

0770176298

0771006051
0778013825
0778159712

اﻳﻤﻴﻞ:

008821621011259

homayoun.afshar@helvetas.org

از الف تا یا :کتاب راهنما برای کمک به افغانستان

keshar.sthapit@helvetas.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.helvetas.org :
ﻫﻴﻠﻮﻳﺘﺎس )(Helvetas

ﻣﺤﻤﺪ اﺻﻴﻞ

وﻟﺴﻮاﻟﻲ ﻛﺎﻣﺮد
ﺗﻠﻔﻮن:

0775369794

اﻳﻤﻴﻞ:

mohammad.asil@helvetas.org

0772994690

ﺑﺪﺧﺸﺎن
اﺗﺎق ﺗﺠﺎرت و ﺻﻨﺎﻳﻊ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(ACCI
ﺟﺎوﻳﺪ ﻋﺠﺰي )آﻣﺮ ﻣﻨﻄﻘﻮي(
ﻓﻴﺾ آﺑﺎد
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0786500071
0798112800
ajzi.jawid1390@gmail.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.acci.org.af :

amir.khan@helvetas.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.helvetas.org :

اﻛﺘﻴﺪ  -اداره ﻫﻤﻜﺎري ﻫﺎي ﺗﺨﻨﻴﻜﻲ و اﻧﻜﺸﺎﻓﻲ )(ACTED

ﻫﻴﻠﻮﻳﺘﺎس )(Helvetas

ﺧﺎﻧﻪ  ،2ﺳﺮك  ،1ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،5ﺷﻬﺮ ﻧﻮ ،ﻓﻴﺾ آﺑﺎد

ﻋﺒﺪاﻟﻄﻴﻒ

وﻟﺴﻮاﻟﻲ ﺳﻴﻐﺎن
ﺗﻠﻔﻮن:

0774574243

اﻳﻤﻴﻞ:

abdul.latif@helvetas.org

0776382320

mmd.hemmat@gmail.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.helvetas.org :
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  -ﻫﻴﺄت ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(UNAMA
ﻫﺮن ﺳﻮﻧﮓ )رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ(

ﺳﺮك ﻣﻴﺪان ﻫﻮاﻳﻲ ،ﻗﺮﻳﻪ ﺳﺮآﺳﻴﺎب ،ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻣﻴﺎن
ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ3205 :
ﺗﻠﻔﻮن:

0799822329

اﻳﻤﻴﻞ:

songh@un.org

0790002061

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.unama.unmissions.org :
ﻳﻮﻧﺴﻒ  -ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻃﻔﺎل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )(UNICEF

ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻣﻴﺎن
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0798507572
kabul@unicef.org

دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ روﻛﻲ )آﻣﺮ(
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700701459
0788430195

008821644942051
naqib.ahmad@acted.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.acted.org :
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻲ آي زﻳﺪ )(GIZ/BEPA
ﺣﻴﻠﺪ ﻟﻤﻲ )ﻣﺸﺎور ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ(

ﻓﻴﺾ آﺑﺎد  ، TTCﻓﻴﺾ آﺑﺎد
ﺗﻠﻔﻮن:

0797505286

اﻳﻤﻴﻞ:

hilde.lemey@giz.de

0777900360

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.bepafg.com :
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﻜﺸﺎف ﺻﺤﻲ واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )(SHDP
ﻫﻤﺎﻳﻮن ﭘﻮﭘﻞ )آﻣﺮﻣﻨﻄﻘﻮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(

ﺷﻬﺮﻧﻮ ،ﻓﻴﺾ آﺑﺎد
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0777822412

shdpbadakhshan.pm@gmail.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.shdp.org.af :

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.unicef.org :
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0794901200

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻠﻲ ،واﺣﺪ اداري وﻻﻳﺘﻲ )(NSP/PMU
اﻧﺠﻨﻴﺮ ﻧﺬﻳﺮه ﺑﺪﺧﺶ )آﻣﺮ وﻻﻳﺘﻲ(

ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺷﻬﺮﻧﻮ ،ﻓﻴﺾ آﺑﺎد
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799299179

badakhshan@nspafghanistan.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.nspafghanistan.org :
ﺑﻨﻴﺎد آﻏﺎ ﺧﺎن  -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AKF
ﻧﺠﻢ اﻟﺪﻳﻦ ﻧﺠﻴﻢ )رﺋﻴﺲ ﻣﻨﻄﻘﻮي(

ﻣﺤﻮﻃﻪ دﻓﺘﺮ ، AKDNﺷﻬﺮ ﻧﻮ ،ﻓﻴﺾ آﺑﺎد
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0796889177
0786600882
0798589868

info.info@akdn.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.akdn.org/akf :
داﻛﺎر  -ﻛﻤﻴﺘﻪ دﻧﻤﺎرك ﺑﺮاي ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻓﻐﺎن )(DACAAR

داداﷲ )آﻣﺮ ﺳﺎﺣﻮي(

اﻳﻤﻴﻞ:

ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

badakhshan@dacaar.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.dacaar.org :
داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺪﺧﺸﺎن )(BU

ﻋﺒﺪاﻟﻘﺪﻳﺮ ﻣﺤﺎن )رﺋﻴﺲ داﻧﺸﮕﺎه(

ﭘﻬﻠﻮي اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ ،ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ،ﻓﻴﺾ آﺑﺎد
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799454263

mahan_1978@yahoo.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.Badakhshan‐in.edu.af :
دﻓﺘﺮ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺟﺮم )(UNODC

ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺟﻠﻴﻠﻲ )رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ(

ﺷﻬﺮ ﻧﻮ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻔﺘﺢ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،5ﺣﺼﻪ  ،3ﺷﻬﺮﻧﻮ ،ﻓﻴﺾ آﺑﺎد
ﺗﻠﻔﻮن:
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0799268596

hussain.jalili@unodc.org

hussain_jalili@yahoo.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.unodc.org :
رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎء و اﻧﻜﺸﺎف دﻫﺎت )(DRRD
ﭘﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻔﺘﻠﻲ

ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻴﺴﻪ زاﻫﺪ ﺷﻬﻴﺪ ،ﻓﻴﺾ آﺑﺎد
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799477211

pire.mohammad@mrrd.gov.af

رﻳﺎﺳﺖ زراﻋﺖ ،آﺑﻴﺎري و ﻣﺎﻟﺪاري )(DAIL
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻢ ﻋﻠﻴﻤﻲ )رﺋﻴﺲ(
ﻓﻴﺾ آﺑﺎد
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799272961
0798981588
m.alim_alimi@yahoo.com
keshawarz1973@yahoo.com

ﻧﺰدﻳﻚ ﻛﻠﻮپ دوﻟﺘﻲ ،ﻣﺎل ﺑﺎزار ،ﻛﺸﻢ ،ﻓﻴﺾ آﺑﺎد
0793407982

008821644421117

ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﺎﻧﺴﺮن )(CWW

ﻋﻈﻴﻤﻪ روﻳﺎ )ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه ارﺷﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(

ﺳﺮك ﺑﺎﻧﻚ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﺘﺮ ﺷﻮراي وﻻﻳﺘﻲ ﺑﺪﺧﺸﺎن ،ﻓﻴﺾ آﺑﺎد
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0795760551

azima.roya@concern.net

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.concern.net :
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AHRO

ﺷﻔﻴﻖ اﷲ ﻣﺸﻔﻖ )آﻣﺮ(

ﺳﺮك  ،2ﭘﻬﻠﻮي دواﺧﺎﻧﻪ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ،ﺷﻬﺮ ﻓﻴﺾ آﺑﺎد
ﺗﻠﻔﻮن:

0788099166

اﻳﻤﻴﻞ:

said.sh_m@yahoo.com

0700675235

wajed_m@yahoo.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.ahro.af :

از الف تا یا :کتاب راهنما برای کمک به افغانستان

ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺤﻲ ﺟﻬﺎن )(UNWHO

ﺳﻴﺪ ﻣﺰاري ﻧﺎﺻﺮي )ﻫﻢ آﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه(

ﺣﺼﻪ  ،05ﻧﺰدﻳﻚ دﻓﺘﺮ ، LDGﺷﻬﺮ ﻧﻮ ،ﻓﻴﺾ آﺑﺎد
ﺗﻠﻔﻮن:

0799322134

اﻳﻤﻴﻞ:

mazarin@afg.emro.who.int

008821633330740

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.emro.who.int/Afghanistan :
ﻓﻮﻛﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﻜﺎري ﻫﺎي ﺑﺸﺮي )(FOCUS
ﻏﻼم ﺻﻔﺪر ﻇﻬﻴﺮ )ﻫﻢ آﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻨﻄﻘﻮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(

ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﺘﺮ  ، GIZﺷﻬﺮﻧﻮ ،ﻓﻴﺾ آﺑﺎد
ﺗﻠﻔﻮن:

0799345002

اﻳﻤﻴﻞ:

safdar.zaheer@focushumanitarian.org

075465395

Rahim.rashid@focushumanitarian.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.akdn.org/focus :
ﻓﻼح  -ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي و اﺣﻴﺎي ﻣﺠﺪد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(ARRAF
ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ،وﻟﺴﻮاﻟﻲ ﻛﺸﻢ ،ﻓﻴﺾ آﺑﺎد

ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0774110011

arrafafg@yahoo.com

ﻛﻒ  -ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻮاﻇﺒﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي اﻓﻐﺎن )(CAF
ﻳﺎﺳﻴﻦ رﺣﻴﻤﻴﺎر )آﻣﺮ ﭘﺮوژه(

ﺣﺼﻪ  ،3ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،5ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﺘﺪﻳﻮم ﺳﭙﻮرﺗﻲ ،ﺷﻬﺮﻧﻮ،
ﻓﻴﺾ آﺑﺎد

ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799398899
0799284745
0798527058
warghun@yahoo.com

aihrc_bdn@yahoo.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.aihrc.org.af :
ﻛﻤﻴﺘﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ روﺳﺘﺎﺋﻲ ﺑﻨﮕﻠﻪ دﻳﺶ )(BRAC

ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﻳﻒ اﻻﻣﻴﻦ )آﻣﺮ ﺳﺎﺣﻮي(

ﮔﺬر ﭼﻜﺮك ،ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻨﺪوي ﻛﻬﻨﻪ ،ﻓﻴﺾ اﺑﺎد
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700731917

sharif.alamin83@gmail.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.bracafg.org :
ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻧﺎروي ﺑﺮاي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(NAC
ﻓﻘﻴﺮ ﺧﺎن )آﻣﺮ ﺳﺎﺣﻮي دﻓﺘﺮ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،6ﺳﺮك  3ﻧﻮاﻳﻲ وات  ،ﻫﻮﺗﻞ واﺧﺎن ،ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﺮك ﻋﻤﻮﻣﻲ (148) ،ﻋﻘﺐ
ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻲ ﭘﻮﻟﻴﺲ ،ﺷﻬﺮ ﻧﻮ ،ﻓﻴﺾ آﺑﺎد

ﺗﻠﻔﻮن:

0756310443

اﻳﻤﻴﻞ:

broedu@nacaf.org

0799499752

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.afghanistan.com :

ﺧﺎﻧﻪ  ،29ﺳﺮك ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم ﺑﺨﺎري ،ﺣﺼﻪ  ،3ﺷﻬﺮ ﻧﻮ ،ﻓﻴﺾ آﺑﺎد

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ5822 :
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0777822395
0777822396
0777822304
caf.pch@gmail.com

hc.caf.bdk@gmail.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.caf.org.af :
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AIHRC

وﺣﻴﺪ اﷲ ارﻏﻮن )اﻣﺮ وﻻﻳﺘﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(

ﻣﺮﻛﺰﺗﻌﺎون اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(CCA

ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ )آﻣﺮ(
ﻓﻴﺾ آﺑﺎد
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

008821621138244
ahmadi_ab@yahoo.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.cca.org.af :
ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻓﻐﺎن اﻳﺪ )(Afghanaid

ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺧﺎﻟﺼﻴﺎر )آﻣﺮ وﻻﻳﺘﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ -ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ(
ﺷﻬﺮﻓﻴﺾ آﺑﺎد
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ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ ،6066 :ﻛﺎرﺗﻪ ﭘﺮوان
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0793814451
0793814461

008821684400143/44

skhalisyar@afghanaid.org.uk

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﭘﻲ آر ﺑﻲ )(PRB

ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺼﻴﺮ )ﻣﺪﻳﺮ اداري(

ﺷﻬﺮ ﻧﻮ ،ﻓﻴﺾ آﺑﺎد
ﺗﻠﻔﻮن:

0700724584

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.prb.org.af :

saghafar@afghanaid.org.uk
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.afghanaid.org.uk :

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻴﺪاﻳﺮ )(MEDAIR

ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻛﺴﻔﺎم ﺟﻲ ﺑﻲ )(Oxfam GB

ﺷﻬﺮ ﻧﻮ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،5دﺷﺖ ﺳﻨﮕﻲ ﻣﻬﺮ ،ﻓﻴﺾ آﺑﺎد

ﻧﺴﻴﻤﻪ ﺳﺤﺮ )ﻫﻢ آﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(

ﺣﺼﻪ  ،3ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎرك ﻋﻤﻮﻣﻲ ،ﺷﻬﺮ ﻧﻮ ،ﻓﻴﺾ آﺑﺎد
ﺗﻠﻔﻮن:

ﺗﻠﻔﻮن:

0756310653
0799830576
0799830574

اﻳﻤﻴﻞ:

رﻳﭽﻞ ﻟﻮك )آﻣﺮ ﺗﻘﻮﻳﺘﻲ ﭘﺮوژه  -ﺑﺪﺧﺸﺎن(

008821684400430

اﻳﻤﻴﻞ:

0799613445
0700296778

008821652030399

bdkpsm‐afg@meair.org

cd‐afg@medair.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.medair.org :

nsahar@oxfam.org.uk

ahadi@oxfam.org.uk
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.oxfam.org.uk :

ﺟﻮﻧﺎﺗﻦ ﺑﺎرﺗﻮﻟﻮزي )آﻣﺮوﻻﻳﺘﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﺗﺤﺮك )(MOVE

ﺗﻠﻔﻮن:

0799300554

ﺳﺮك ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم ﺑﺨﺎري ،ﻓﻴﺾ آﺑﺎد

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.miseast.org :

ﺣﺎﻣﺪ )آﻣﺮ ﭘﺮوژه(
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799580606
0787336546
0797120231

shafi.darwazi@gmail.com
Hamed.assem07@gmail.com

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺮﺳﻲ ﻛﺎرﭘﺲ )(MC
ﻧﻮرﺧﺎن اﻛﺒﺮي )آﻣﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ(
ﻓﻴﺾ آﺑﺎد
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0793506721
nakbary@af.mercycorps.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.mercycorps.org :

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻴﺸﻦ اﻳﺴﺖ )(ME
ﺳﺮك ﻣﻐﺎزه اﺣﻤﺪ ،ﻓﻴﺾ آﺑﺎد ﺟﺪﻳﺪ
اﻳﻤﻴﻞ:

ppm.bdk@miseast.org

ﻧﻮﺷﺎق اﻧﺘﺮ ﻧﺸﻨﻞ )(NI
ﺳﻴﺪ اﻛﺒﺮ )ﻣﻌﺎون اداري(

ﺣﺼﻪ اول ،ﺳﺮك  ،2ﭘﻬﻠﻮي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﻚ ،ﺷﻬﺮ ﻧﻮ،
ﻓﻴﺾ آﺑﺎد
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0798447037
Saidakbar@noshaq.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.noshaq.org :
ﻫﻴﺄت ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ )(IAM
ﺟﺎن ﻣﻴﺮس )ﺗﻴﻢ ﻟﻴﺪر ﻣﻨﻄﻘﻮي(

ﭘﺎﻳﻨﺘﺮازﻟﻴﺴﻪ ﺻﻴﻒ ﺷﻬﻴﺪ ،ﭘﻬﻠﻮي رﻳﺎﺳﺖ اﻧﻜﺸﺎف دﻫﺎت ،ﻓﻴﺾ آﺑﺎد

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ625 :
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ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0707470710
rtl.badakhshan@iam‐afghanistan.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.iam‐afghanistan.org :
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  -ﻫﻴﺄت ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(UNAMA
ﺗﻮﻣﻮﻛﻮ ﻛﻮﺑﻴﺘﺎ )رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ(

ﻋﻘﺐ رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎء و اﻧﻜﺸﺎف دﻫﺎت ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،5ﺷﻬﺮ ﻧﻮ ،ﻓﻴﺾ آﺑﺎد
ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ3205 :
ﺗﻠﻔﻮن:

0700250359

اﻳﻤﻴﻞ:

kobuta@un.org

0799822337

hakim@un.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.unama.unmissions.org :
ﻳﻮﻧﺴﻒ  -ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻃﻔﺎل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )(UNICEF

ﻣﺤﻤﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﻓﻀﻞ )ﻣﺪﻳﺮ وﻻﻳﺘﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(
ﻓﻴﺾ آﺑﺎد
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0798507384
kabul@unicef.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.unicef.org :

ﺑﻐﻼن
اﻛﺘﻴﺪ -اداره ﻫﻤﻜﺎري ﻫﺎي ﺗﺨﻨﻴﻜﻲ و اﻧﻜﺸﺎﻓﻲ )(ACTED
اﺣﻤﺪ ﻃﺎﻟﺐ ﺷﻴﻨﻮاري )اﻣﺮ(

ﻣﻨﺰل ﺷﻴﺮداد ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،3ﺷﺸﺼﺪ ﻛﻮﺗﻲ ،ﭘﻠﺨﻤﺮي
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700010147
0700707182

008821644942051
ahmad.talib@acted.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.acted.org :

ﺗﻠﻔﻮن:

0707411581

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.Baghlan‐un.edu.af :
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﺎي دﻫﺎﺗﻲ ﻏﺰﻧﻲ )(GRSP
ﺑﻨﻴﺎد ﻋﻠﻲ ﻛﺮﻳﻤﻲ )آﻣﺮ وﻻﻳﺘﻲ(

ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮك ﻛﻠﻮپ ﻣﻌﺪن ،ﺳﺮك ﻣﺴﺠﺪ ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﻴﺎ ،ﭘﻠﺨﻤﺮي
ﺗﻠﻔﻮن:

0777900268

اﻳﻤﻴﻞ:

grspbaghlan@gmail.com

0708434100

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.grsp.af :
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻠﻲ ،واﺣﺪ اداري وﻻﻳﺘﻲ )(NSP/PMU
اﻧﺠﻨﻴﺮ دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ )آﻣﺮوﻻﻳﺘﻲ(

ﺷﻬﺮ ﻧﻮ ،ﻋﻘﺐ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ﺣﻴﺪري ،ﭘﻠﺨﻤﺮي
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0786539805

baghlan@nspafghanistan.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.nspafghanistan.org :
ﺑﻨﻴﺎد آﻏﺎ ﺧﺎن  -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AKF
راﮔﺎ وﻧﺪرا ﭘﺮﺗﺎب ﺳﻨﮓ )رﺋﻴﺲ ﻣﻨﻄﻘﻮي(
ﺷﺸﺼﺪ ﻛﻮﺗﻲ ،زﻳﺮﻣﺪا ،ﭘﻠﺨﻤﺮي
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0793144897
0786600882
0798589868

Muslim.khuram@akdn.org

info.info@akdn.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.akdn.org/akf :
ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ آﻏﺎ ﺧﺎن )(AKES, A
ﺷﺠﺎع اﻟﺪﻳﻦ ﺳﺎﻃﺎﻧﻲ )ﻣﻌﺎون اداري و ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺎﺣﻮي(
ﺧﺎﻧﻪ  ،384ﺳﺮك  1ﺳﻴﻠﻮ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،2ﭘﻠﺨﻤﺮي
ﺗﻠﻔﻮن:

0797995488

اﻧﺴﺘﻴﺘﻴﻮت ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻐﻼن )(BIHE

اﻳﻤﻴﻞ:

shujauddin.sultani@gmail.com

ﺷﻬﺮ ﺑﻐﻼن

shujauddin.sultani@gmail.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.akdn.org :

اﻣﺎن اﷲ ﺿﻴﺎﻳﻲ )رﺋﻴﺲ اﻧﺴﺘﻴﺘﻴﻮت(

0799701107
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رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎء و اﻧﻜﺸﺎف دﻫﺎت )(DRRD
ﺷﻔﻴﻖ

ﺷﻬﺮ ﭘﻠﺨﻤﺮي ،ﺑﻐﻼن
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700706493

ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻲ روﻓﻲ )رﺋﻴﺲ(
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0797065427
0700876133
0799108408
nadi.raufi@yahoo.com

ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AHRO

زرﻣﻴﻨﻪ وﻃﻦ ﭘﺎل )آﻣﺮ(

ﻛﻠﻮپ ﻧﺴﺎﺟﻲ ،ﭘﻠﺨﻤﺮي
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0797545241
zarminz‐watanpal@yahoo.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.ahro.af :
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎﻳﻦ ﭘﺎﻛﻲ ﻫﺎﻟﻮ ﺗﺮﺳﺖ )(HALOTrust
ﺣﻤﻴﺪ اﷲ )آﻣﺮارﺷﺪ(

ﻣﺤﻮﻃﻪ اﻓﺴﻮﺗﺮ ،ﭘﻠﺨﻤﺮي
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0705335934
halo@haloafg.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.halotrust.org :
www.halousa.org
ﺷﺒﻜﻪ اﻧﻜﺸﺎﻓﻲ ﺑﺎﺧﺘﺮ )(BDN

ﺳﻴﺎووش ﻋﺰﻳﺰي )آﻣﺮﺗﺨﻨﻴﻜﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(

ﺧﺎﻧﻪ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﻓﻴﺾ اﻟﺪﻳﻦ اﻋﻴﺎر ،ﺳﺮك ﻧﻮ ﺷﺸﺼﺪ ﻛﻮﺗﻲ ،ﻋﻘﺐ ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪ اﻣﻨﻴﺖ،

ﭘﻠﺨﻤﺮي
ﺗﻠﻔﻮن:
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0799007564

baghalan.gavi.pm@gmail.com

dr.shafiq.bdn@gmail.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.bdn.org.af :
www.bdnglobal.org

Shafiq_alamyar@yahoo.com

رﻳﺎﺳﺖ زراﻋﺖ ،آﺑﻴﺎري و ﻣﺎﻟﺪاري )(DAIL
ﺷﻬﺮ ﺑﻐﻼن

اﻳﻤﻴﻞ:

0700706262

ﻛﻤﻴﺘﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ روﺳﺘﺎﺋﻲ ﺑﻨﮕﻠﻪ دﻳﺶ )(BRAC
ﻗﻤﺮاﻻﺳﻼم )آﻣﺮ ﺳﺎﺣﻮي(

ﺑﻨﺪر ﺑﻬﺎرك ،ﻛﻮﭼﻪ ﻗﺸﻼق ،ﭘﻠﺨﻤﺮي ،ﺑﻐﻼن
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700744243

kamrul_28301@yahoo.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.bracafg.org :
ﻣﺮﻛﺰﺗﻌﺎون اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(CCA

ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻨﻴﺎد آﻏﺎ ﺧﺎن ،ﭘﻠﺨﻤﺮي ،ﺑﻐﻼن

ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

008821621138244

ccakabul@hotmail.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.cca.org.af :
ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﻜﺸﺎﻓﻲ اﻓﻐﺎن )(ADA

داود ﺑﺨﺸﻲ )آﻣﺮ وﻻﻳﺘﻲ(

ﺧﺎﻧﻪ  ، 8ﻗﺸﻼق ﺑﻤﺒﻪ 32 ،ﻛﻮﺗﻰ ،ﺷﻬﺮ ﺑﻐﻼن
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799037706

dawood.bakhshi@yahoo.com

dawood.bakhshi@yahoo.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.ada.org.af :
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺮﺳﻲ ﻛﺎرﭘﺲ )(MC

ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻠﻴﻢ ﺷﺎﻳﺎن )ﻣﻌﺎون آﻣﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(
ﭘﻠﺨﻤﺮي
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0794921720
mshayan@af.mercycorps.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.mercycorps.org :

از الف تا یا :کتاب راهنما برای کمک به افغانستان

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ و اﻧﻜﺸﺎف ﺟﺎﻣﻌﻪ )(ORCD
ﻧﺴﻴﻢ ﺧﺎن )آﻣﺮ ﭘﺮوژه(
ﺑﻐﻼن ﻣﺮﻛﺰي
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0786609680

baghlan@orcd.org.af

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.orcd.org.af :
ﻫﺒﻴﺘﺎت  -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﻜﺎن ﺑﺸﺮ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )(UN‐Habitat

ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻄﻴﻒ ﻧﻮﺑﻬﺎري )ﻫﻢ آﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه وﻻﻳﺘﻲ(
ﺑﻨﺪ دوم ،ﻋﻘﺐ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎﻧﻲ ،ﭘﻠﺨﻤﺮي
ﺗﻠﻔﻮن:

0794998678

اﻳﻤﻴﻞ:

m.latif_nowbahari@yahoo.com

0703202005

ﺑﻠﺦ
آﻣﻮزش ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺣﻤﺎﻳﻮي اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ )(ASET
ﮔﺪر ﺑﺎ ﺑﺎ ﻗﻤﺒﺮ ،ﻧﺰدﻳﻚ ﻛﻠﻮپ آرزوي ﺷﻬﺮ ،ﺑﻠﺦ
ﺗﻠﻔﻮن:

0799205328

اﻳﻤﻴﻞ:

mdk1@gmx.net

0797143149

aset.cd@gmail.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.aset‐uk.org :
آﻟﺴﻮ  -ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻓﻐﺎﻧﻬﺎي ﻣﺘﺄﺛﺮازﻣﺎﻳﻦ )(ALSO

ﻟﻴﺎﻗﺖ ﻋﻠﻲ ﻋﺎﻃﻒ )آﻣﺮ ﻣﻨﻄﻘﻮي(

ﺧﺎﻧﻪ  ،10اوﻟﻴﻦ ﻛﻮﭼﻪ ﻛﺎرﺗﻪ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ،آﺧﺮ ﻛﻮﭼﻪ  ،ﺑﻌﺪاز ﺣﻮزه ﺳﻮم اﻣﻨﻴﺘﻲ ﭘﻮﻟﻴﺲ،

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.unhabitat‐afg.org :

ﭼﻬﺎرراﻫﻲ اﻟﻜﻮزي ،ﺑﻠﺦ

ﻫﻴﻠﻮﻳﺘﺎس )(Helvetas

اﻳﻤﻴﻞ:

ﻣﺠﻴﺐ رﺣﻤﻦ ﺣﺒﻴﺐ زي

وﻟﺴﻮاﻟﻲ ﺗﺎﻟﻪ و ﺑﺮﻓﻚ ،ﺷﻬﺮ ﺑﻐﻼن
ﺗﻠﻔﻮن:

0773743155

اﻳﻤﻴﻞ:

Mujib.habibzai@helvetas.org

0773838132

ﺗﻠﻔﻮن:

0775027080
also.mazar@gmail.com

info@afghanlandminesurvivors.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.afghanlandminesurvivors.org :
اﺗﺎق ﺗﺠﺎرت و ﺻﻨﺎﻳﻊ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(ACCI
ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب )آﻣﺮ ﻣﻨﻄﻘﻮي(
ﺑﻠﺦ

s.anis112@gmail.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.helvetas.org :

ﺗﻠﻔﻮن:

ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  -ﻫﻴﺄت ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(UNAMA

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.acci.org.af :

ﺑﺎغ ﻗﻬﻮه ﺧﺎﻧﻪ ،ﭘﻬﻠﻮي درﻳﺎ ،ﭘﻠﺨﻤﺮي

اداره ﺑﺎزﺳﺎزي دﻫﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(NPO/RRAA

ﺑﻮﺟﻴﺪﻟﺮ دﻳﻤﻴﺘﺮوف )رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ(

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ3205 :
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0796827673

0700222763

اﻳﻤﻴﻞ:

acci_mazar@yahoo.com

داﻛﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺴﺘﺎرﺳﻴﺪ )آﻣﺮ ﺳﺎﺣﻮي(

ﻛﻮﭼﻪ  ،4ﺳﺮك ﺳﻴﺪ آﺑﺎد ،ﻛﺎرﺗﻪ ﻣﻮﻻ ﻋﻠﻲ ،ﺑﻠﺦ
ﺗﻠﻔﻮن:

00882160202875
dimitrovb@un.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.unama.unmissions.org :

0799268340

اﻳﻤﻴﻞ:

0700500441
0799152036
0700702474

npomazar@hotmail.com
sayedzia8@hotmail.com
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اداره ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﻤﺎﻳﻪ اﻃﻔﺎل )(SCI

اﻧﺴﺎن در ﻏﺮﺑﺖ )(PIN

ﻛﺎرﺗﻪ زراﻋﺖ ،ﻗﻠﻌﻪ ﻣﻴﺮ ،ﺑﻠﺦ

ﻛﻮﭼﻪ ﺑﺎﺑﻪ ﻗﻤﺒﺮ  ،82ﺑﻠﺦ

ﻫﺎدي اﻃﻬﺮ )آﻣﺮارﺷﺪ وﻻﻳﺘﻲ(
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799125012

ارﻳﺎ  -اداره ﺑﺎزﺳﺎزي و ﺗﺤﻔﻆ اﻧﺮژي در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AREA
ﻓﺮﻫﺎد )رﺋﻴﺲ ﺳﺎﺣﻮي(

ﭘﻬﻠﻮي ﺗﻜﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻬﺪي ،ﻛﺎرﺗﻪ ﺑﺨﺪي ،ﺑﻠﺦ
اﻳﻤﻴﻞ:

0786401531

farhad.area@yahoo.com
herat_area@yahoo.com

اﻛﺘﻴﺪ  -اداره ﻫﻤﻜﺎري ﻫﺎي ﺗﺨﻨﻴﻜﻲ و اﻧﻜﺸﺎﻓﻲ )(ACTED
ﺧﻠﻴﻞ اﺣﻤﺪ )آﻣﺮ(

ﮔﺬرﻣﺮﻣﻮل ،ﺳﺮك ﻣﻌﺪن ﻧﻤﻚ ،ﺷﺮق ﻟﻴﺴﻪ ﺳﻠﻄﺎن راﺿﻴﻪ ،ﺑﻠﺦ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

ﺗﻠﻔﻮن:

Hadi.Athar@savethechildren.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.savethechildren.net :

ﺗﻠﻔﻮن:

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ )ﻣﺪﻳﺮ ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﻚ(

اﻳﻤﻴﻞ:

0705899111
0795590401

008821621016305
afghanistan@peopleinneed.cz

abdul.rahim@peopleinneed.cz
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.peopleinneed.cz :
اﻧﺴﺘﻴﺘﻴﻮت دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﻣﻠﻲ دراﻣﻮر ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ )(NDI
ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺰﻳﺰ )آﻣﺮ ﺳﺎﺣﻮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،2ﺳﺮك  ،1ﻛﺎرﺗﻪ اﻣﺎﻧﻲ ،ﺑﻠﺦ
ﺗﻠﻔﻮن:

0796074680

اﻳﻤﻴﻞ:

aaziz@ndi.org

0799541900

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.ndi.org :

0700502376

0700501310

008821644942051
khalil.ahmad@acted.org

mazar.administration@acted.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.acted.org :

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻲ آي زﻳﺪ )(GIZ/BEPA
ﻫﻠﻚ ﺗﺎﻳﺪي )رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ ﻣﺰار(

ﺳﻴﺪ آﺑﺎد ،ﺳﺮك ﻣﻬﺪﻳﻪ ،ﺑﻠﺦ
ﺗﻠﻔﻮن:

0777900413

اﻳﻤﻴﻞ:

elke.tiede@giz.de

0795346636

اﻛﺒﺮ  -اداره ﻫﻤĤﻫﻨﮕﻲ ﻛﻤﻚ ﻫﺎ ﺑﺮاي اﻓﻐﺎن ﻫﺎ )(ACBAR

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.bepafg.com :

ﺧﺎﻧﻪ  ،8ﮔﺬر ﺗﻨﺪورك ،ﭘﻬﻠﻮي ﻣﺴﺠﺪ اﺑﻮﺑﻜﺮ ﺻﺪﻳﻖ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ 1

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻠﻲ ،واﺣﺪ اداري وﻻﻳﺘﻲ )(NSP/PMU

)آﻣﺮ -ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ(

ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700500499
0776070870

ﺧﺎﻧﻪ  ،2ﺳﺮك  ،5ﻛﺎرﺗﻪ ﺑﺨﺪي ،ﻛﻮﭼﻪ ﺻﻠﻴﺐ ﺳﺮخ ،ﺑﻠﺦ

coordination.mazar@acbar.org

اﻳﻤﻴﻞ:

0799652000

acbarmazar@yahoo.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.acbar.org :

260

اﻧﺠﻨﻴﺮﻣﺤﻤﺪ ﻫﻤﺎﻳﻮن ﻋﺠﻢ )آﻣﺮ وﻻﻳﺘﻲ(
ﺗﻠﻔﻮن:

0799263600

balkh@nspafghanistan.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.nspafghanistan.org :

از الف تا یا :کتاب راهنما برای کمک به افغانستان

داﻛﺎر  -ﻛﻤﻴﺘﻪ دﻧﻤﺎرك ﺑﺮاي ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻓﻐﺎن )(DACAAR

دﻓﺘﺮ ﻟﻴﭙﻜﻮ )(LEPCO

ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺠﺪ ،ﺳﺮك ﻣﺮﻣﻮل ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،1ﺑﻠﺦ

ﺳﺮك  ،3ﭘﺮوژه ﻧﻮﺷﺎد ،دﺷﺖ ﺷﻮر ،ﺑﻠﺦ

ﻋﺒﺪاﻟﻮﻟﻲ )آﻣﺮ ﺳﺎﺣﻮي(
ﺗﻠﻔﻮن:

0799100612

اﻳﻤﻴﻞ:

mazar@dacaar.org

0793407908

ﻧﻮروز )آﻣﺮ دﻓﺘﺮ(

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ6057 :
ﺗﻠﻔﻮن:

0778989512
0771151010

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.dacaar.org :

اﻳﻤﻴﻞ:

داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻠﺦ )(BU

دﻓﺘﺮ ﻣﺼﻮﻧﻴﺘﻲ ﺑﺮاي ارﮔﺎن ﻫﺎي ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(ANSO

ﻣﻜﻤﻞ اﻟﻜﻮزي )رﺋﻴﺲ داﻧﺸﮕﺎه(

lepcokabul@yahoo.com

دﻓﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﻲ آﻧﺴﻮ ،ﺑﻠﺦ
ﺗﻠﻔﻮن:

0799404617

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.ba.edu.af :

اﻳﻤﻴﻞ:

north.afg@ngosafety.org

دﻓﺘﺮ آﺷﻴﺎﻧﻪ )(ASCHIANA

north2.af@ngosafety.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.afgnso.org :

ﺑﻠﺦ

ﺗﻠﻔﻮن:

0799005003

ﺷﺎﻫﭙﻮر )ﻫﻢ آﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه(
ﻗﻠﻌﻪ ﻏﺎزﻳﻬﺎ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،4ﺑﻠﺦ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700509402
aschianamazar@yahoo.com.au

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.aschaina.com :
دﻓﺘﺮ ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﺮﻳﻊ ﻧﻲ )(Nye

0799408252

دﻓﺘﺮ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺟﺮم )(UNODC

ﻟﻄﻒ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻟﻄﻔﻲ )ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه وﻻﻳﺘﻲ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،876ﺑﻠﺦ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799764703
Lutf.rahman@unodc.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.unodc.org :

اﺳﺤﻖ ﺣﻨﻴﻔﻲ )آﻣﺮ دﻓﺘﺮ(

ﺳﺮك ﺷﺮﺷﺮه ،ﮔﺬر ﻣﺮزا ﻗﺎﺳﻢ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رادﻳﻮ ﻛﻠﻴﺪ ﺑﻠﺦ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0778180000

ishaq_hanifi@yahoo.com

رادﻳﻮ ﻛﻠﻴﺪ )(Radio Killid
ﻧﺎﺻﺮاﺣﻤﺪ اﻣﻴﻦ )آﻣﺮ اﺳﺘﻴﺸﻦ(

ﮔﺪر ﺑﺎغ ﻣﺮزا ﻗﺎﺳﻢ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،3ﺑﻠﺦ

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.nyeexpress.com :

ﺗﻠﻔﻮن:

0502041041

دﻓﺘﺮ ﺟﺮﻣﻦ اﮔﺮواﻛﺸﻦ )دﻓﺘﺮ وﻟﺖ ﻫﻮﻧﮕﺮ ﻫﻴﻠﻔﻪ(

اﻳﻤﻴﻞ:

n.amin@killid.com

ﺟﻴﻤﺰ ﻛﻴﺮﺗﻴﺲ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ(

info@tkg.af
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.tkg.af :

)(AgroAction/GAA

0774419700

ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﻓﺘﺮ ﺳﺎﺣﻮي اﻛﺒﺮ درﻣﺰار ،دوازه ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ ،ﻛﻮﭼﻪ اﻛﻪ ﻳﺎﺳﻴﻦ ،ﺑﻠﺦ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799887739

james.curtis@welthungerhilfe.de

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.welthungerhilfe.de :

رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎء و اﻧﻜﺸﺎف دﻫﺎت )(DRRD
ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﺳﻂ
ﺗﻠﻔﻮن:

0799039128
261
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اﻳﻤﻴﻞ:

0700501983
eng_basit@yahoo.com

ﺷﺒﻜﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﻲ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ )(CSHRN
ﻧﺴﻴﻤﻪ ازﻛﻴﺎ )ﻫﻤﺎﻫﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه(
ﺗﻠﻔﻮن:

رﻳﺎﺳﺖ زراﻋﺖ ،آﺑﻴﺎري و ﻣﺎﻟﺪاري )(DAIL
ﻛﺎﺗﺐ ﺷﻤﺲ )رﺋﻴﺲ(

اﻳﻤﻴﻞ:

0799631854

nasima_azkiya@yahoo.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.cshrn.af :

ﺗﻠﻔﻮن:

0700215773

اﻳﻤﻴﻞ:

0700508251

ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺻﻠﻴﺐ ﺳﺮخ وﻫﻼل اﺣﻤﺮ

kateb_shams@yahoo.com

)(IFRC

ﻣﺤﻤﺪ وﺣﻴﺪ )ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ دﻓﺘﺮ(

ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AHRO

ﻣﺤﻮﻃﻪ دﻓﺘﺮ ، ARCSﻧﺎﺣﻴﻪ  ،10ﻛﺎرﺗﻪ آرﻳﺎﻧﺎ ،ﺑﻠﺦ

ﺧﺎﻧﻪ  ،257ﻧﺰدﻳﻚ ﻟﻴﺴﻪ دﻗﻴﻘﻲ ﺑﻠﺨﻲ ،ﻛﺎرﺗﻪ ﺻﻠﺢ ،ﺑﻠﺦ

اﻳﻤﻴﻞ:

ﻓﺮﻳﺒﺎ اﻛﺒﺮي )آﻣﺮ(
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0798102936

ferebaakbari@yahoo.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.ahro.af :
ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮراك و زراﻋﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )(FAO
اﺣﻤﺪ ﺿﻴﺎ آرﻳﺎ )ﻣﺪﻳﺮ(

رﻳﺎﺳﺖ زراﻋﺖ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻮﺗﻞ ﻛﻔﺎﻳﺖ ،ﺑﻠﺦ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700284431
0700500782
0799863201

ﺗﻠﻔﻮن:

ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺤﻲ ﺟﻬﺎن )(UNWHO

داﻛﺘﺮ ﻣﻴﺮ اﺣﻤﺪ ﻏﻔﺎري )ﻫﻤﺎﻫﻦګ ﻛﻨﻨﺪه(

Afghanistan.Mazar@ifrc.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.ifrc.org :
ﻛﻤﻚ ﻫﺎي اﺳﻼﻣﻲ  -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(IRA

ﻣﺤﻤﺪ اﺣﺴﺎن )ﻫﻢ آﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺮوژه(

ﺧﺎﻧﻪ  ،45ﺳﺮك  ،2ﮔﺬر ﭘﻞ ﻫﻮاﻳﻲ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرس ،ﻣﺰار ﺷﺮﻳﻒ ،ﺑﻠﺦ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

ehsan@ir‐afg.org
www.irafghanistan.org

ﻛﻤﻴﺸﻨﺮي ﻋﺎﻟﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻣﻮر ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن )(UNHCR
ﻣﺎرﺗﻴﻦ ﺑﻮﻛﻴﻤﻲ )رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ ﺳﺎﺣﻮي(
ﻛﺎرﺗﻪ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ،ﻋﻘﺐ ﻣﻨﺪوي ،ﺑﻠﺦ
ﺗﻠﻔﻮن:

0791990031

0041227397504

008821651121598

0700288401
0798270373

ﻓﻜﺲ:

اﻳﻤﻴﻞ:

Ghaffaria@afg.emro.who.int

AFGMA@unhcr.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.unhcr.org :

0700044864

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.emro.who.int/Afghanistan :
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0777012631

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.islamic‐relief.com :

ﭼﻬﺎرراﻫﻲ ﺣﺎﺟﻲ اﻳﻮب ،ﭘﻬﻠﻮي ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎراﺑﻲ ،ﺑﻠﺦ

اﻳﻤﻴﻞ:

Mohammad.wahid@ifrc.org

Ahmadzia.aria@fao.org

FAOAF‐mazar@fao.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.fao.org :

ﺗﻠﻔﻮن:

0700501995

0041227397505

bucumi@unhcr.org

از الف تا یا :کتاب راهنما برای کمک به افغانستان

ﻛﻤﻴﺘﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ روﺳﺘﺎﺋﻲ ﺑﻨﮕﻠﻪ دﻳﺶ )(BRAC

ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻴﻢ آﺧﻨﺪ )آﻣﺮ ﻣﻨﻄﻘﻮي(
ﻛﻮﭼﻪ ﺑﺎغ ﻣﻴﺮزا ﻗﺎﺳﻢ ،ﺑﻠﺦ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0705608675

اﻳﻤﻴﻞ:

0799154462
q.s.same@gmail.com

aihrcmzr@gmail.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.aihrc.org.af :

hm_reza@yahoo.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.bracafg.org :

ﻛﻨﺴﻮﻟﮕﺮي ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن )(Turkmenistan

ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺳﻮﻳﺪن ﺑﺮاي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(SCA

ﺳﺮك ﺷﻬﻴﺪ اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﻣﺴﻌﻮد ،ﺑﻠﺦ

ﻋﻨﺎﻳﺖ اﷲ ﻏﻔﺎري )ﻣﺴﻮول اداري(

ﻛﺒﺎﻳﻒ ﺑﺎزر ﺑﺎي )ﻛﻨﺴﻮل(
ﺗﻠﻔﻮن:

ﺧﺎﻧﻪ  ،722ﺳﺮك  ،2ﻛﺎرﺗﻪ ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ ،ﺑﻠﺦ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700299306
0700510765

008821654250356
enayat.ghafari@sca.org.af

0700501382
0799569311

ﮔﺮوپ ﻣﺎﻳﻦ ﭘﺎﻛﻲ دﻧﻤﺎرك )(DDG

ﻇﻬﻴﺮاﻟﺪﻳﻦ )ﻣﺪﻳﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻮي(

ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،3ﻋﻘﺐ ﺗﻔﺤﺼﺎت ،ﻣﻘﺎ ﺑﻞ ﻣﻨﺰل ﻛﺎﻣﮕﺎر ،ﺑﻠﺦ

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.swedishcommittee.org :

ﺗﻠﻔﻮن:

ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﺎﻟﻨﺪ ﺑﺮاي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(DCA

pm.afghanistan@drc.dk
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.drc.dk :

ﻣﺤﻤﺪ ﺿﻴﺎ ﻓﻮرﻣﻮﻟﻲ )ﻣﻌﺎون رﺋﻴﺲ ﺳﺎﺣﻮي(

ﺳﺮك ﻗﺎﺑﻠﻪ ﭘﺮوﻳﻦ ،ﻋﻘﺐ ﺗﻔﺤﺼﺎت ،ﺑﻠﺦ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799184125

ziaformuly@dca‐af.org

ziaformuly@hotmail.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.dca‐vet.nl :
ﻛﻤﻴﺴﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺻﻼﺣﺎت اداري و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻠﻜﻲ )(IARCSC

ﻛﻤﺎل اﻣﻴﻨﻲ )رﺋﻴﺲ ﻣﻨﻄﻘﻮي(

ﻣﻘﺎﺑﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻠﺦ ،واﻗﻊ ﺗﻔﺤﺼﺎت ،ﺑﻠﺦ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700500425

amini_kamal@yahoo.com

اﻳﻤﻴﻞ:

0799807374

m.guladil@yahoo.com

ﻣﺠﻤﺎ  -ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(ACSFO

ﺳﺮوش ﻛﺎﻇﻤﻲ )آﻣﺮ ﺳﺎﺣﻮي(

ﻛﺎرﺗﻪ ﺳﻴﻨﺎ ،ﺳﺮك ﻋﻤﻮﻣﻲ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻴﺴﻪ ﻛﺎرﺗﻪ ﺳﻴﻨﺎ ،ﺑﻠﺦ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0793559425

balkh@acsf.af

info@acsf.af
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.acsf.af/www.acsf‐rc.com :
ﻣﺪﻳﻜﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن – ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ زﻧﺎن )(MA

وﻳﺪا ﺣﻜﻴﻢ )ﻣﺴﻮول ارﺗﺒﺎﻃﺎت(

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.iarcsc.gov.af :

ﺟﻐﺪك ،ﺳﺮك ﻣﺴﺠﺪ رﺳﻮل ﺑﺮات ،ﺑﻠﺦ

ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AIHRC

اﻳﻤﻴﻞ:

ﻗﺎﺿﻲ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻤﻊ )آﻣﺮ ﻣﻨﻄﻘﻮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(

ﺗﻠﻔﻮن:

0793200551

humaira.rasuli@medica‐afghanistan.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.medicamondiale.org :

ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻴﮓ ،ﻗﻮﻧﺴﻠﮕﺮي ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻳﺮان ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،1ﺑﻠﺦ
ﺗﻠﻔﻮن:

0700511246
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ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AWEC

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺟﻮﻫﺎﻧﻴﺘﺮ )(JIA

ﺑﻠﺦ

ﺧﺎﻧﻪ  ،135ﺳﺮك  ،6ﺑﻼك  ،2ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،10ﻛﺎرﺗﻪ آرﻳﺎﻧﺎ ،ﺑﻠﺦ

زرﻏﻮﻧﻪ رﺿﺎﻳﻲ )آﻣﺮ ﭘﺮوژه(

آﺷﻮﺗﻮش دي )ﻫﻢ آﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺮوژه(

ﺗﻠﻔﻮن:

0705626135

ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

z_rezayee@yahoo.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.thejohanniter.org :

0700516844

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.awec.info :

اﻳﻤﻴﻞ:

0797881039

ashutosh.dey@thejohanniter.org

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ زﻧﺎن ﺑﺮاي زﻧﺎن )(WfWI

ﻣﺮﻛﺰﺗﻌﺎون اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(CCA

زﻳﻨﺐ رﺿﺎ )آﻣﺮ دﻓﺘﺮ(

ﻧﺰدﻳﻚ دﻓﺘﺮ ، ICRCﻛﺎرﺗﻪ ﺑﺨﺪي ،ﺑﻠﺦ

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ35 :

ﺣﺎﻣﺪ )آﻣﺮ ﺳﺎﺣﻮي(
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700500737

ﺧﺎﻧﻪ  ،19ﮔﺬر ﺳﻠﻄﺎن ﻏﻴﺎث اﻟﺪﻳﻦ ،ﻛﻮﭼﻪ ﻗﺎﺑﻠﻪ ﭘﺮوﻳﻦ ،ﺑﻠﺦ
ﺗﻠﻔﻮن:

cca_mazar‐i‐sharif@hotmail.com

0775976567
0798127929

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.cca.org.af :

اﻳﻤﻴﻞ:

ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻛﺸﻦ اﻳﺪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(ActionAid

reza@wfwi.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.womenforwomen.org :

ﺳﺮك  ،3دروازه ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ ،ﺳﺮك ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻓﺮدوﺳﻲ ،ﻋﻘﺐ رﻳﺎﺳﺖ ﮔﻤﺮك ،ﺑﻠﺦ

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺮﻳﺴﺘﻮﭘﺲ  -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(MSI

ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺸﻴﺮ ﻧﻮري )آﻣﺮ وﻻﻳﺘﻲ(
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0798025308
0785804426
0773534402

bashir.noori@actionaid.org

Lina.Bayat@actionaid.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.actionaidafg.org :

info.afghanistan@womenforwomen.org

رﺣﻤﺖ اﻟﺪﻳﻦ )ﻫﻢ آﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه وﻻﻳﺘﻲ(

ﮔﺬرﻣﺮﻣﻮل ،ﻋﻘﺐ ﻟﻴﺴﻪ ﺳﻠﻄﺎن راﺿﻴﻪ ،ﺑﻠﺦ
ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ5858 :
ﺗﻠﻔﻮن:

ﻓﻜﺲ:

اﻳﻤﻴﻞ:

0787889503

0775101020

balkh.pc@msi‐afg.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.mariestopes.org :
ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﻜﺸﺎﻓﻲ ﺳﻨﺎﻳﻲ )(SDO

ﻣﺤﻤﺪ رﻓﻴﻖ ﺑﺮوﻣﻨﺪ )آﻣﺮ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،16دروازه ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ،ﻛﺎرﺗﻪ ﺻﻠﺢ ،ﺑﻠﺦ
ﺗﻠﻔﻮن:

0799237607

اﻳﻤﻴﻞ:

sdomazar@gmail.com

0700036405

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.sanayee.org.af :

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﭘﻲ آر ﺑﻲ )(PRB
داﻛﺘﺮ ﻛﺎﻇﻢ )ﻣﺪﻳﺮ دﻓﺘﺮ(

ﺳﺮك ﻫﻮﺗﻞ ﺷﺒﻬﺎ ،ﻋﻔﺐ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻣﺰارﺷﺮﻳﻒ ،ﺑﻠﺦ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799760022
0700500463

prbmazar@yahoo.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.prb.org.af :
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ﻫﺒﻴﺘﺎت  -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﻜﺎن ﺑﺸﺮ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )(UN‐Habitat

ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ ﻣﺴﺎﻓﺮ )آﻣﺮ وﻻﻳﺘﻲ(

ﺳﺮك دﻫﺪادي ،ﭘﻬﻠﻮي ﻣﺮﻛﺰ ﺟﻠﺐ و ﺟﺬب اردوي ﻣﻠﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺑﻠﺦ
ﺗﻠﻔﻮن:

0791611306

اﻳﻤﻴﻞ:

sayed_musafer@yahoo.com

0799873906

ﺳﺮك ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﻜﻲ ﻣﺰار و ﮔﺬر ﺳﻪ دﻛﺎن ،ﺑﻠﺦ
ﺗﻠﻔﻮن:

0795087332

اﻳﻤﻴﻞ:

wolfgang.flache@giz.de

0705853365

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.giz.de :

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.unhabitat‐afg.org :

ﻫﻴﺄت ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ )(IAM

ﻫﻤﻜﺎري  -ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻛﻤﻚ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ )(CHA

ﻛﻮﭼﻪ ﻣﺮﻣﻮل ،ﺑﻠﺦ

ﻣﺤﻤﺪ رﺷﻴﺪ ﺳﻜﻨﺪري )آﻣﺮ دﻓﺘﺮ(

ﺳﺮك ﻋﻘﺐ ﻛﻠﻮپ ﻣﺎرﻛﻮﭘﻮﻟﻮ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﺘﺮ ، WFPﺑﻠﺦ
ﺗﻠﻔﻮن:

0776618955

اﻳﻤﻴﻞ:

mazar@cha‐net.org

0798425669

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.cha‐net.org :
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻛﻤﻜﻬﺎ ﺑﺮاي اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ )(CoAR

اﺳﺪ اﷲ )آﻣﺮ ﺳﺎﺣﻮي(

ﺳﺮك ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺖ ،ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﮔﻞ ﺧﺎن ،ﺑﻠﺦ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0772284344

coar_balkh@yahoo.com

coar_kbl@yahoo.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.coar.org.af :

رﻳﺘﺎ رﻳﺪﻳﻨﮓ )ﺗﻴﻢ ﻟﻴﺪر ﻣﻨﻄﻘﻮي(

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ25 :
ﺗﻠﻔﻮن:

0799199622

اﻳﻤﻴﻞ:

rtl.balkh@iam‐afghanistan.org

0700504393

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.iam‐afghanistan.org :
ﻫﻴﺄت ﻧﺎروي ﺑﺮاي ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ )(NRC

ﺳﻴﺪ ﻓﺮﻳﺪ ﻣﻘﻴﻢ )ﻣﺴﻮول اداري(

ﺳﺮك زﻧﺪان ﺳﺎﺑﻘﻪ ،ﻋﻘﺐ ﻫﻮﺗﻞ ﻣﺎرﻛﻮﭘﻮﻟﻮ ،ﻣﻘﺎﺑﻞWFP
ﺗﻠﻔﻮن:

0799414302

اﻳﻤﻴﻞ:

sfarid.moqim@afg.nrc.no

008821644413842

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.nrc.no :
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  -ﻫﻴﺄت ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(UNAMA

ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي اﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎن )(SAF

ﻋﺒﺪاﻟﺒﺼﻴﺮ ﻣﻮﻟﻮي زاده )آﻣﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(

ﺧﺎﻧﻪ اﺷﺮف رﻣﻀﺎن ،ﭼﻬﺎرراﻫﻲ ﺣﺎﺟﺖ روا ،ﺑﻠﺦ
ﺗﻠﻔﻮن:

0773001012

اﻳﻤﻴﻞ:

balkh@saf.org.af

0502042477

ﻧﺎﻣﻴﻚ ﺣﻴﺪروف )رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ(

ﻋﺰﻳﺰآﺑﺎد ،ﮔﻠﻪ ﭼﻨﺎرﻋﻠﻴﺎ ،ﻋﻘﺐ ﻣﻨﺰل ﻣﺪﻳﺮ ﻗﻴﻮم ،ﺑﻠﺦ
ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ3205 :
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700425054

heydarov@un.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.unama.unmissions.org :

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.saf.org.af :
ﻫﻤﻜﺎري ﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ آﻟﻤﺎن )(GIZ

ﻣﺎﻳﻜﻞ ﻟﻮﺳﻨﺮ )رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ(

ﻳﻮﻧﺴﻒ  -ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻃﻔﺎل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )(UNICEF

ﺳﻴﺪ اواد اﷲ )رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ ﺳﺎﺣﻮي(
ﺗﻠﻔﻮن:

0798507360
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اﻳﻤﻴﻞ:

sawadalla@unicef.org

kabul@unicef.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.unicef.org :

رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎء و اﻧﻜﺸﺎف دﻫﺎت )(DRRD
ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻞ

ﺷﻬﺮ ﭘﺮوان
ﺗﻠﻔﻮن:

0700523448

ﭘﺮوان

اﻳﻤﻴﻞ:

اﺑﺮار  -ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻮان ﺑﺨﺸﻲ و ﺗﻔﺮﻳﺢ ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ ﺳﻮاران ﻣﻌﻠﻮل

رﻳﺎﺳﺖ زراﻋﺖ ،آﺑﻴﺎري و ﻣﺎﻟﺪاري )(DAIL

ﺳﻬﻴﻞ )ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺎﺣﻮي(

ﺷﻬﺮ ﭘﺮوان

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AABRAR
ﭼﺎرﻳﻜﺎر ،ﺷﻬﺮ ﭘﺮوان
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0778585491

Padshahgul.jafary@mrrd.gov.af

ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ ﻓﺮزام )رﺋﻴﺲ(
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0774057782
Abdulk.farzam@yahoo.com

Ahmadsohail@aabrar.org.af

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.aabrar.org :

ﻛﻤﻴﺘﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ روﺳﺘﺎﺋﻲ ﺑﻨﮕﻠﻪ دﻳﺶ )(BRAC

اﺗﺎق ﺗﺠﺎرت و ﺻﻨﺎﻳﻊ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(ACCI

ﺣﺼﻪ  ،6ﺳﺮك ﮔﻠﻐﻨﺪي ،ﻛﻮﭼﻪ ﻧﺎﻧﻮاي ،ﻣﻨﺰل ﺣﺎﺟﻲ ﻣﺪد ،ﭼﺎرﻳﻜﺎر ،ﺷﻬﺮ ﭘﺮوان

اﺧﺘﺮاﻻﺳﻼم )آﻣﺮ ﺳﺎﺣﻮي(

ﻋﺒﻴﺪاﷲ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎر )آﻣﺮ ﻣﻨﻄﻘﻮي(

ﺷﻬﺮ ﭘﺮوان
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0786146126
Obaidullah_pcci@yahoo.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.acci.org.af :

ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700665957
aktar71bd@gmail.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.bracafg.org :
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ و ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﺑﺮاي زﻧﺎن اﻓﻐﺎن )(AWSE

اﻧﺴﺘﻴﺘﻴﻮت ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻋﺎﻟﻲ ﭘﺮوان )(PIHE
ﻋﻄﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮﻳﺎ )رﺋﻴﺲ اﻧﺴﺘﻴﺘﻴﻮت(

ﺷﻬﺮ ﭘﺮوان
ﺗﻠﻔﻮن:

0700211133

وﺑﺴﺎﻳﺖParwan‐in.edu.af :

روﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﺪ )ﻣﺴﻮول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ(

ﺷﻬﺮ ﭘﺮوان
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0796357729
finance.awse@gmail.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.future4afghanwomen.net :
www.awse.info

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻠﻲ ،واﺣﺪ اداري وﻻﻳﺘﻲ )(NSP/PMU
ذﻛﻲ اﺣﻤﺪ رﺳﻴﺲ )آﻣﺮ وﻻﻳﺘﻲ(

ﺳﺮك  ،1ﺳﺮك وﻟﺴﻮاﻟﻲ ﭼﺎرﻳﻜﺎر ،ﻋﻘﺐ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮوان ،ﻋﻘﺐ ﻛﺎﺑﻞ ﺑﺎﻧﻚ ،ﺷﻬﺮ
ﭘﺮوان

ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799022246
parwan@nspafghanistan.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.nspafghanistan.org :
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ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﻜﺸﺎﻓﻲ اﻓﻐﺎن )(ADA
ﻋﺒﺪاﻟﺼﺒﻮر )آﻣﺮ وﻻﻳﺘﻲ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،2ﮔﺬردﻫﻘﺎﻧﺎن ،ﻛﻮﭼﻪ ﺻﺎدﻗﻰ ﭘﺎﭼﺎ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،3ﺷﻬﺮ ﭘﺮوان
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799146630

saboor.hadi@gmail.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.ada.org.af :

از الف تا یا :کتاب راهنما برای کمک به افغانستان

ﻫﺒﻴﺘﺎت  -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﻜﺎن ﺑﺸﺮ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )(UN‐Habitat

ﻣﻴﺮوﻳﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﺻﻴﻔﻲ )آﻣﺮ وﻻﻳﺘﻲ(

ﺳﺮك وﻻﻳﺖ ،ﺳﺮك ﻣﻨﺪوي ،ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﺴﺠﺪ آﻛﺎﺷﻪ وﻟﻲ ،ﭼﺎرﻳﻜﺎر ،ﺷﻬﺮ ﭘﺮوان
ﺗﻠﻔﻮن:

0791611355

اﻳﻤﻴﻞ:

mirwai.ssaif@unhabitat‐afg.org

0799337788

ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ )ﻣﺴﻮول اداري(
ﺷﻬﺮ ﮔﺮدﻳﺰ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0772828678
muhammadkhalid@aabrar.org.af

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.aabrar.org :

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.unhabitat‐afg.org :

اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ  -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺻﺤﻲ ﺑﺮاي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﻫﻤﻜﺎري  -ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻛﻤﻚ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ )(CHA

)(IbnSina PHPA
ﻓﻬﻴﻤﻪ ﺳﻬﺎك )آﻣﺮ ﭘﺮوژه(

ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻲ ﺑﻬﺎدري )آﻣﺮ دﻓﺘﺮ(

ﺳﺮك وﻻﻳﺖ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻮﺗﻞ ﭘﺮوان ﮔﺮﻳﻦ ،ﭼﻮك ﭼﺎرﻳﻜﺎر ،ﺷﻬﺮ ﭘﺮوان
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799887911

parwan@cha‐net.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.cha‐net.org :
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻠﺠﻴﻢ ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(SAB

ﻧﺴﻴﻢ ﻇﺎﻫﺮ )آﻣﺮ وﻻﻳﺘﻲ(

ﭘﺎرﭼﻪ  ،7ﺳﺮك  40ﻣﺘﺮه ،ﭘﻬﻠﻮي ﻣﺴﺠﺪ ﻧﻮﻣﺎﻧﻴﻪ ،ﭼﺎرﻳﻜﺎر ،ﺷﻬﺮ ﭘﺮوان
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0787613196

sab.parwan@gmail.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.assosab.be :

ﭘﻜﺘﻴﺎ

ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700789720

fahimask64@yahoo.com

اﺗﺎق ﺗﺠﺎرت و ﺻﻨﺎﻳﻊ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(ACCI
ﻋﺒﺪاﻟﻨﺼﻴﺮﻋﺎﻟﻤﻴﺎر )آﻣﺮ ﻣﻨﻄﻘﻮي(
ﭘﻜﺘﻴﺎ

ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700248337
abdulnasir.alamyar@yahoo.com

mahfooz_hemat@hotmail.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.acci.org.af :
اداره ﺧﻴﺮﻳﻪ ﺑﺮاي اﻧﻜﺸﺎف اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(WADAN
ﻣﺴﺮور )ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه(
ﻋﻘﺐ رﻳﺎﺳﺖ ﮔﻤﺮك ،ﺷﻬﺮ ﻧﻮ ،ﮔﺮدﻳﺰ

آژاﻧﺲ ﺧﺒﺮي ﭘﮋواك )(PAN

ﻟﻤﺮ ﻧﻴﺎزي
ﮔﺮدﻳﺰ

ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﺘﺮ ﭘﻮﻟﻴﺲ ﭘﻜﺘﻴﺎ ،ﮔﺮدﻳﺰ

ﺗﻠﻔﻮن:

0795101707

اﻳﻤﻴﻞ:

lemar.niazi@gmail.com

0797383930

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.pajhwok.com :
اﺑﺮار -ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻮان ﺑﺨﺸﻲ و ﺗﻔﺮﻳﺢ ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ ﺳﻮاران ﻣﻌﻠﻮل
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AABRAR

ﺗﻠﻔﻮن:

0700154887

اﻳﻤﻴﻞ:

inayatniazi2000@yahoo.com

0799889928

info@wadan.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.wadan.org :
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻠﻲ ،واﺣﺪ اداري وﻻﻳﺘﻲ )(NSP/PMU
اﻧﺠﻨﻴﺮﻛﻠﻴﻢ اﷲ )آﻣﺮ وﻻﻳﺘﻲ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،3ﺳﺮك ﻏﺰﻧﻲ ،داﺧﻞ ﻣﺤﻮﻃﻪ دﻓﺘﺮ ،UNﭘﻜﺘﻴﺎ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799568019

paktya@nspafghanistan.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.nspafghanistan.org :
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آدرس ها و تماس ها

ﺧﺪﻣﺎت اﻧﻜﺸﺎﻓﻲ و ﻛﻤﻚ ﻫﺎي ﺑﺸﺮي )(SHADE
ﺷﺮﻳﻒ )ﻧﺎﻇﺮ ﭘﺮوژه(
ﺳﺮك ﻏﺰﻧﻲ ،ﮔﺮدﻳﺰ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

mail@shade.org.af

داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻜﺘﻴﺎ )(PU

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ ﻓﺮاﻫﻲ )رﺋﻴﺲ داﻧﺸﮕﺎه(
ﭘﻜﺘﻴﺎ

0708908112

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.pu.edu.af :
دﻓﺘﺮ ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﺮﻳﻊ ﻧﻲ )(Nye

وﺣﻴﺪ اﷲ

ﭼﻮك ﮔﺮدﻳﺰ ،ﺳﻴﺪ ﻛﺮم ،ﭘﻜﺘﻴﺎ
ﺗﻠﻔﻮن:

0700656722

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.nyeexpress.com :
رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎء و اﻧﻜﺸﺎف دﻫﺎت )(DRRD
رﺣﻤﺖ اﷲ ﺳﺮوري

ﺷﻬﺮ ﮔﺮدﻳﺰ ،ﭘﻜﺘﻴﺎ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799455606

paktiarrd@yahoo.com

رﻳﺎﺳﺖ زراﻋﺖ ،آﺑﻴﺎري و ﻣﺎﻟﺪاري )(DAIL
ﻧﻴﺎز ﻣﺤﻤﺪ ځدران )رﺋﻴﺲ(

ﭘﻜﺘﻴﺎ

ﺗﻠﻔﻮن:

0799133235

ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺤﻲ ﺟﻬﺎن )(UNWHO

ﻣﺨﺘﺎر ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻬﺎﻳﻮ )ﻣﺪﻳﺮﻃﺒﻲ(

ﺣﺼﻪ  ،01داﺧﻞ ﻣﺤﻮﻃﻪ  ، UNﮔﺮدﻳﺰ
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اﻳﻤﻴﻞ:

bhayo_6@hotmail.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.emro.who.int/Afghanistan :

07799077087

shade_afg@yahoo.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.shade.org.af :

ﺗﻠﻔﻮن:

ﺗﻠﻔﻮن:

0799226152

ﻛﻤﻴﺸﻨﺮي ﻋﺎﻟﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻣﻮر ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن )(UNHCR
اﺳﺪ اﷲ اﻣﻴﻦ

ﻣﺤﻮﻃﻪ دﻓﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ،ﮔﺮدﻳﺰ
ﺗﻠﻔﻮن:

ﻓﻜﺲ:

اﻳﻤﻴﻞ:

0791990071

0041227397512

008821651121672

0041227397513

amin@unhcr.org

AFGGA@unhcr.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.unhcr.org :
ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻧﺠﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ )(IRC
ﺣﻔﻴﻆ اﷲ زرﻣﺘﻲ )آﻣﺮ ﺳﺎﺣﻮي(

ﺳﺮك وﻻﻳﺖ ،ﭘﻬﻠﻮي ﺷﻌﺒﻪ وﻻﻳﺘﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﻚ ،ﮔﺮدﻳﺰ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799394301
0700218259
0772725726

Hafiz.Zurmati@afghanistan.theirc.org

asadullah.nazaree@afghanistan.theirc.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.theIRC.org :
ﻛﻤﻴﺴﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺻﻼﺣﺎت اداري و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻠﻜﻲ )(IARCSC
ﻏﻼم ﻋﻠﻲ ﺟﻮﺷﺎن )رﺋﻴﺲ ﻣﻨﻄﻘﻮي(
ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻣﻘﺎم وﻻﻳﺖ ،ﮔﺮدﻳﺰ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799202162

ghulamali_joshan2000@yahoo.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.iarcsc.gov.af :
ﻣﺠﻤﺎ  -ﻣﻮﺳﺴﻪء ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ) (ACSFO

ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺒﺎح اﻟﺪﻳﻦ )آﻣﺮ ﺳﺎﺣﻮي(

ﺧﺎﻧﻪ  ،5ﺳﺮك  ،3ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻳﺎﺳﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن ،ﭘﻜﺘﻴﺎ

از الف تا یا :کتاب راهنما برای کمک به افغانستان

ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799332139
paktia@acsf.af

info@acsf.af
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.acsf.af/www.acsf‐rc.com :
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AWEC
ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻦ ﻫﻤﻜﺎر )آﻣﺮ ﭘﺮوژه(
ﭘﻜﺘﻴﺎ
ﺗﻠﻔﻮن:

0794315004

اﻳﻤﻴﻞ:

awec.paktia@gmail.com

0705626121

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.awec.info :
ﻫﺒﻴﺘﺎت  -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﻜﺎن ﺑﺸﺮ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )(UN‐Habitat
ﮔﻞ ﺿﻤﻴﺮ ﺣﻖ ﺑﻴﺎن )ﻫﻢ آﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه وﻻﻳﺘﻲ(

ﭘﻬﻠﻮي ﻣﺴﺠﺪ ﺣﻀﺮت ﺑﻼل ،ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﺘﺮ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ،ﮔﺮدﻳﺰ ،ﭘﻜﺘﻴﺎ
ﺗﻠﻔﻮن:

0791611242

اﻳﻤﻴﻞ:

Gulzamir.haqbayan@unhabitat‐afg.org

0796100680

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.unhabitat‐afg.org :
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  -ﻫﻴﺄت ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(UNAMA

ﻛﺮﺳﺘﻮف ﺳﻴﻮﻳﻮن )رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ(
ﭘﻴﺮ ﺑﺎغ ،ﭘﺮوژه زﻳﺮات ،ﮔﺮدﻳﺰ

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ3205 :
ﺗﻠﻔﻮن:

0798139004

اﻳﻤﻴﻞ:

sivillon@un.org

00390831246249

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.unama.unmissions.org :
ﻳﻮﻧﺴﻒ  -ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻃﻔﺎل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )(UNICEF
ﮔﺮدﻳﺰ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0798507284

kabul@unicef.org

abkhalil@unicef.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.unicef.org :

ﭘﻜﺘﻴﻜﺎ
اﺑﺮار  -ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻮان ﺑﺨﺸﻲ و ﺗﻔﺮﻳﺢ ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ ﺳﻮاران ﻣﻌﻠﻮل
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AABRAR
ﻧﻘﻴﺐ اﷲ )ﻣﺴﻮول اداري(

ﺷﻬﺮ ﺷﺮﻧﻪ ،وﻟﺴﻮاﻟﻲ ارﮔﻮن
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0777780911

naqeebullah@aabrar.org.af

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.aabrar.org :
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻠﻲ ،واﺣﺪ اداري وﻻﻳﺘﻲ )(NSP/PMU
اﻧﺠﻨﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻔﻴﻖ )آﻣﺮ وﻻﻳﺘﻲ(

وﻟﺴﻮاﻟﻲ ﺷﺮﻧﻪ ،داﺧﻞ ﻣﺤﻮﻃﻪ رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎء و اﻧﻜﺸﺎف ﻣﺠﺪد دﻫﺎت ،ﻧﺰدﻳﻚ دﻓﺘﺮ
واﻟﻲ ،ﺷﺮﻧﻪ
اﻳﻤﻴﻞ:

paktika@nspafghanistan.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.nspafghanistan.org :
رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎء و اﻧﻜﺸﺎف دﻫﺎت )(DRRD
ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻬﺎدر

ﻧﺰدﻳﻚ دﻓﺘﺮ وﻻﻳﺖ ،ﺷﺮﻧﻪ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799841297
Khalid_bahadur@yahoo.com

رﻳﺎﺳﺖ زراﻋﺖ ،آﺑﻴﺎري و ﻣﺎﻟﺪاري )(DAIL
ﺣﻤﻴﺪ اﷲ ﺗﻮﺧﻲ )رﺋﻴﺲ(

ﺷﺮﻧﻪ

ﺗﻠﻔﻮن:

0797649841

اﻳﻤﻴﻞ:

hamidullah.tokhy@yahoo.com

0795153403

ﻛﻤﻴﺘﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ روﺳﺘﺎﺋﻲ ﺑﻨﮕﻠﻪ دﻳﺶ )(BRAC
ﻃﺎرق اﻻﺳﻼم )آﻣﺮ وﻻﻳﺘﻲ(

ﺷﺮﻧﻪ

ﺗﻠﻔﻮن:

0700365678
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اﻳﻤﻴﻞ:

tareqbrac@yahoo.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.bracafg.org :

ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ اﻳﻤﺮﺟﻨﺴﻲ )(Emergency
اﻛﺒﺮ ﺟﺎن )آﻣﺮ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ(

ﻋﻨﺎﺑﻪ
ﻫﻴﺄت ﺻﺤﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ )(IMC

ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺷﻴﻨﻮاري )آﻣﺮ ﭘﺮوژه -ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ(

ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ وﻻﻳﺘﻲ ،ﺷﺮﻧﻪ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0797822690

ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700228574
emergency@emergency.it

akbarjan@emergency.it
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.emergency.it :

dr.mehrabanshinwari@yahoo.com

halim_wardak2010@yahoo.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.internationalmedicalcorps.org :

ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﻜﺸﺎﻓﻲ اﻓﻐﺎن )(ADA

ﻣﻮﻣﻦ ﺟﺒﺎرﺧﻴﻞ )آﻣﺮ وﻻﻳﺘﻲ(

ﭘﻬﻠﻮي ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ﻋﺎﺟﻞ ،ﻧﻮآﺑﺎد ،وﻟﺴﻮاﻟﻲ ﻋﻨﺎﺑﻪ ،ﺷﻬﺮ ﭘﻨﺠﺸﻴﺮ

ﭘﻨﺠﺸﻴﺮ

ﺗﻠﻔﻮن:

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻠﻲ ،واﺣﺪ اداري وﻻﻳﺘﻲ )(NSP/PMU

abmomin.jabarkhail@gmail.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.ada.org.af :

اﻧﺠﻨﻴﺮﻏﻼم ﻣﺤﻔﻮظ )آﻣﺮ وﻻﻳﺘﻲ(

اﻳﻤﻴﻞ:

0799006114

ada.panjshir@ada.org.af

وﻟﺴﻮاﻟﻲ ﻋﻨﺎﺑﻪ ،ﻗﻠﻌﻪ ﻗﺮﻳﻪ ﻣﻴﺮاﻧﺸﺎه ،ﭘﻬﻠﻮي ﻣﻨﺰل اﻧﺠﻨﻴﺮ ﻋﺎرف ،ﺷﻬﺮ ﭘﻨﺠﺸﻴﺮ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700248580

panjshair@nspafghanistan.org

ﻫﺒﻴﺘﺎت  -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﻜﺎن ﺑﺸﺮ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )(UN‐Habitat

ﺿﻴﺎاﻟﺤﻖ رﺷﻴﺪي )آﻣﺮارﺷﺪ وﻻﻳﺘﻲ(

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.nspafghanistan.org :

ﻗﺮﻳﻪ ﻣﺎﻟﺴﭙﻪ ،وﻟﺴﻮاﻟﻲ ﺑﺎزارك ،ﺷﻬﺮ ﭘﻨﺠﺸﻴﺮ

رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎء و اﻧﻜﺸﺎف دﻫﺎت )(DRRD

اﻳﻤﻴﻞ:

ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻬﺎﺷﻤﻲ )رﺋﻴﺲ(

ﺗﻠﻔﻮن:

0700277868

ziaulhaq.rashidi@unhabitat‐afg.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.unhabitat‐afg.org :

ﻣﺮﻛﺰ رﺧﻪ ،ﻧﺰدﻳﻚ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻲ اﻣﻨﻴﺖ ،ﺷﻬﺮ ﭘﻨﺠﺸﻴﺮ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

070500050

Said.abdula786@gmail.com

رﻳﺎﺳﺖ زراﻋﺖ ،آﺑﻴﺎري و ﻣﺎﻟﺪاري )(DAIL
ﺷﺎه ﻣﻴﺮ اﻣﻴﺮي )رﺋﻴﺲ(
ﺷﻬﺮ ﭘﻨﺠﺸﻴﺮ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700297305
0799430975
0700668512
shahmir_amiri@yahoo.com

ﺗﺨﺎر
اﺗﺎق ﺗﺠﺎرت و ﺻﻨﺎﻳﻊ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(ACCI
ﻣﺤﺮاب اﻟﺪﻳﻦ )آﻣﺮ ﻣﻨﻄﻘﻮي(

ﺷﻬﺮ ﺗﺨﺎر
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700706852
kefayetullahjahid@yahoo.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.acci.org.af :
اﻛﺘﻴﺪ  -اداره ﻫﻤﻜﺎري ﻫﺎي ﺗﺨﻨﻴﻜﻲ و اﻧﻜﺸﺎﻓﻲ )(ACTED
ﻋﺒﺪاﻟﻘﻬﺎر )ﻣﻌﺎون ﻫﻤĤﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺎﺣﻮي(
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ﺳﺮك ﻣﺨﺎﺑﺮات ،ﺗﺎﻟﻘﺎن
ﺗﻠﻔﻮن:

0700706742

اﻳﻤﻴﻞ:

qahar@acted.org

008821644942051

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.acted.org :
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻲ آي زﻳﺪ )(GIZ/BEPA
ﺣﻤﻴﺪ اﷲ ﺣﻤﻴﻢ )ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ(
ﺗﺨﺎر ،TTCﺳﺮك رﻳﺎ ﺳﺖ ﻣﻌﺎرف ،ﺷﻬﺮ ﺗﺨﺎر
ﺗﻠﻔﻮن:

0799028316

اﻳﻤﻴﻞ:

hamidullah11@yahoo.com

0777900431

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.bepafg.com :
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻠﻲ ،واﺣﺪ اداري وﻻﻳﺘﻲ )(NSP/PMU
اﻧﺠﻨﻴﺮاﺳﻤﻌﻴﻞ )آﻣﺮ وﻻﻳﺘﻲ(

ﺳﺮك  ،6ﺳﺮاي ﺳﻨﮓ )ﻃﺮف راﺳﺖ( ،ﭘﻬﻠﻮي ﻛﻠﻴﻨﻚ ﭼﺸﻢ ،ﺗﺎﻟﻘﺎن
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799229248

Takhar@nspafghanistan.org

دﻓﺘﺮ ﺗﻴﺮي دﻳﺲ ﻫﻮﻣﺲ )(TdH

ﺷﺮﻳﻒ ﺷﺎرﻳﭙﻮف

ﭼﻬﺎرراﻫﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ رﺳﺘﺎق ،ﺷﻬﺮ ﺗﺨﺎر
ﺗﻠﻔﻮن:

0700363870

اﻳﻤﻴﻞ:

sharif.sharipov@tdh.ch

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.tdh.ch :
رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎء و اﻧﻜﺸﺎف دﻫﺎت )(DRRD
راز ﻣﺤﻤﺪ

ﺷﻬﺮ ﺗﺨﺎر
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

ﺳﺮك داﻧﺸﮕﺎه ،ﻏﺮب ﻣﻨﺰل واﻟﻲ ،ﺷﻬﺮ ﺗﺨﺎر
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799158425
0786600882
0798589868

Musilm.khuram@akdn.org

0707124747
Faiz1390@yahoo.com

رﻳﺎﺳﺖ زراﻋﺖ ،آﺑﻴﺎري و ﻣﺎﻟﺪاري )(DAIL
ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪاﷲ )رﺋﻴﺲ(
ﺷﻬﺮ ﺗﺨﺎر
ﺗﻠﻔﻮن:

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.nspafghanistan.org :
ﺑﻨﻴﺎد آﻏﺎ ﺧﺎن  -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AKF
ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ دﺷﺘﻲ )رﺋﻴﺲ ﻣﻨﻄﻘﻮي(

008821651431740

اﻳﻤﻴﻞ:

0700714790
0700731073
0700735152
ainy_ag@yahoo.com

ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﺎﻧﺴﺮن )(CWW

ﻣﺪ ﻓﺮﮔﺴﻮن )ﻣﻌﺎون رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(

ﺳﺮك وﻛﻴﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻈﺮ ،ﻋﻘﺐ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ،ﺗﺎﻟﻘﺎن
ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ2016 :
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0798256386

made.ferguson@concern.net

info.info@akdn.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.akdn.org/akf :

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.concern.net :

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺨﺎر )(TU

ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﺎﻧﺴﺮن )(CWW

ﻛﺎﺷﻔﻲ ﺑﺮﻣﻜﻲ )رﺋﻴﺲ داﻧﺸﮕﺎه(
ﺗﺎﻟﻘﺎن

ﺗﻠﻔﻮن:

0798195190

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.tu.edu.af :

اﻧﻌﺎم اﷲ ﻗﺎﺿﻲ زاده )ﻫﻢ آﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(

ﺳﺮك آﻫﻨﮕﺮي ،ﺷﻬﺮ ﻧﻮ رﺳﺘﺎق ،ﺷﻬﺮ ﺗﺨﺎر
ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ2016 :
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ﺗﻠﻔﻮن:

0700708545

ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

enamullah.qazizadah@concern.net

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.future4afghanwomen.net :

0700701140

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.concern.net :

ﻳﻤﻴﻞ:

0799361705
finance.awse@gmail.com
www.awse.info

ﻛﻒ  -ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻮاﻇﺒﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي اﻓﻐﺎن )(CAF

ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﻜﺸﺎﻓﻲ اﻓﻐﺎن )(ADA

ﺧﺎﻧﻪ  ،559ﺳﺮك ﻗﻴﺮ ،ﺑﻨﺪر ﺧﺎن آﺑﺎد ،ﭼﻬﺎرراﻫﻲ ﺷﻬﻴﺪ ،ﭘﻬﻠﻮي ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪ ، GIZ

ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ وﻻﻳﺘﻰ ،ﺳﺮك  ،3ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،3ﺷﻬﺮ ﺗﺎﻟﻘﺎن،

اﺣﻤﺪ وﻟﻲ راﺳﺦ )آﻣﺮ ﭘﺮوژه(
ﺗﺎﻟﻘﺎن

ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700704861
0777200998

malang.safi2@yahoo.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.ada.org.af :

0777822326

ﺷﻴﺦ رﺿﺎ اﺣﻤﺪ )آﻣﺮﺳﺎﺣﻮي(

ﮔﻞ ﺑﺎغ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﭘﻴﺮ ،ﺷﻬﺮ ﺗﺨﺎر
0700649575

razubd960@gmail.com

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي آرﻳﺎﻣﻬﺮ )(ARE
ﻋﺒﺪاﻻﺣﺪ ﺣﺎرث )رﺋﻴﺲ(

ﭘﺮوژه ﺷﺮﻗﻲ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻴﺮﻋﺒﺪاﷲ ﺷﻬﻴﺪ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺠﺪ زﻳﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ،ﺗﺎﻟﻘﺎن
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺳﻮﻳﺪن ﺑﺮاي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(SCA

اﻳﻤﻴﻞ:

ﺳﺮك  ،1ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰي ،ﺗﺎﻟﻘﺎن

اﻳﻤﻴﻞ:

ﺗﻠﻔﻮن:

0794935069
zhamta@af.mercycorps.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.mercycorps.org :

0787413069

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﭘﻲ آر ﺑﻲ )(PRB

008821635532776

ﺧﺎﻧﻪ  ،936ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،6ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺎﻧﻚ ﺗﻴﻞ ﺳﻬﺮاب ،ﺷﻬﺮ ﺗﺨﺎر

0708548701

sanjar@sca.org.af

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.swedishcommittee.org :
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ و ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﺑﺮاي زﻧﺎن اﻓﻐﺎن )(AWSE

ﻣﺮﻳﻢ ﺳﺰاوار )ﻣﺴﻮول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ(

ﺳﺮك ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺖ ،ﺷﻬﺮ ﺗﺨﺎر
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زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻫﻤﺘﺎ )آﻣﺮﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ(

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.bracafg.org :

ﺷﺎه ﺟﻬﺎن ﺳﻨﺠﺮ )ﻣﺴﻮول اداري(

0700203654

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺮﺳﻲ ﻛﺎرﭘﺲ )(MC
ﺷﻬﺮ ﺗﺨﺎر

ﺗﻠﻔﻮن:

ada.takhar@ada.org.af

pm.takhar.caf@gmail.com

ﻛﻤﻴﺘﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ روﺳﺘﺎﺋﻲ ﺑﻨﮕﻠﻪ دﻳﺶ )(BRAC

اﻳﻤﻴﻞ:

ﺗﻠﻔﻮن:

0797919631

اﻳﻤﻴﻞ:

pch.tm.tkr@gmail.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.caf.org.af :

ﺗﻠﻔﻮن:

ﻣﻠﻨﮓ ﺻﺎﻓﻲ )آﻣﺮ وﻻﻳﺘﻲ(

ﺣﺸﻤﺖ ﭘﺮﻧﺪ )ﻣﺪﻳﺮ دﻓﺘﺮ(
ﺗﻠﻔﻮن:

0700499931

اﻳﻤﻴﻞ:

prbtakhar@gmail.com

0785054351

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.prb.org.af :

از الف تا یا :کتاب راهنما برای کمک به افغانستان

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻴﺸﻦ اﻳﺴﺖ )(ME

اداره ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﻤﺎﻳﻪ اﻃﻔﺎل )(SCI

ﺳﺮك وﻛﻴﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻈﺮ ،ﺗﺎﻟﻘﺎن

ﺳﺮك ﺳﺎﻟﻮن ﻋﺮوﺳﻲ ﻣﺮوارﻳﺪ ،ﺑﻨﺪر آﻏﭽﻪ ،ﺷﺒﺮﻏﺎن

ﻧﺎدر ﻓﻴﺎض )آﻣﺮ وﻻﻳﺘﻲ ﭘﺮوﮔﺮام(
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799099701

ppm.tak@miseast.org

ﺳﻴﺪ اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﻗﺮار )آﻣﺮ ارﺷﺪ وﻻﻳﺘﻲ -ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ(
ﺗﻠﻔﻮن:

0797450206

0786719920

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.miseast.org :

اﻳﻤﻴﻞ:

ﻫﺒﻴﺘﺎت  -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﻜﺎن ﺑﺸﺮ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ) (UN‐Habitat

sayedahmadshah.qarrar@savethechildren.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.savethechildren.net :

ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻤﻴﻊ ﺳﻜﻨﺪر )ﻫﻢ آﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه وﻻﻳﺘﻲ(

ﺳﺮك  ،3ﺳﺮاي ﺳﻨﮓ ،ﭘﻬﻠﻮي ﻣﻨﺰل ﻏﻼم ﺣﻀﺮت ﻗﺼﺎب ،ﺗﺎﻟﻘﺎن ،ﺷﻬﺮ ﺗﺨﺎر
ﺗﻠﻔﻮن:

0791611231

اﻳﻤﻴﻞ:

sikandar_o@yahoo.com

0786700645

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.unhabitat‐afg.org :
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  -ﻫﻴﺄت ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(UNAMA

ﺳﺮﮔﻲ ﺳﺒﻴﺴﺘﻴﺎﻧﺴﻜﻲ )رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ(

ﻣﻨﺰل داﻛﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪ ،ﺳﺮك  ،1ﺳﺮاي ﺳﻨﮓ ،ﺗﺎﻟﻘﺎن
ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ3205 :
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700179490
sobistiyanskyy@un.org

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻠﻲ ،واﺣﺪ اداري وﻻﻳﺘﻲ )(NSP/PMU
اﻧﺤﻨﻴﺮﻋﺒﺪاﻟﺒﺼﻴﺮ )آﻣﺮ وﻻﻳﺘﻲ(

ﺑﻨﺪر ﺳﺮﭘﻞ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،3ﺳﺮك ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺮ ﭘﻞ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﻫﻮﺗﻞ،
ﺷﺒﺮﻏﺎن
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0797368726
jawzjan@nspafghanistan.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.nspafghanistan.org :
رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎء و اﻧﻜﺸﺎف دﻫﺎت )(DRRD
ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ

ﭘﺮوژه  ، Eilﺷﺒﺮﻏﺎن
ﺗﻠﻔﻮن:

0799396814

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.unama.unmissions.org :

اﻳﻤﻴﻞ:

ﺟﻮزﺟﺎن

رﻳﺎﺳﺖ زراﻋﺖ ،آﺑﻴﺎري و ﻣﺎﻟﺪاري )(DAIL

اﺗﺎق ﺗﺠﺎرت و ﺻﻨﺎﻳﻊ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(ACCI
اﷲ ﺑﺮدي ﺳﺮﺧﻲ )آﻣﺮ ﻣﻨﻄﻘﻮي(

ﺷﺒﺮﻏﺎن
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799650481
0700228604
allahberdysurkhy@yahoo.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.acci.org.af :

Yosuf.uraz@mrrd.gov.af

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺷﻴﺪ )رﺋﻴﺲ(

ﺷﺒﺮﻏﺎن
ﺗﻠﻔﻮن:

0799102879

ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AHRO

ﻣﻐﻔﺮت ﺻﻤﻴﻤﻲ )ﻣﺴﻮول ارﺗﺒﺎﻃﺎت(
ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺷﻬﺮداري ،ﺷﺒﺮﻏﺎن
ﺗﻠﻔﻮن:

0799410413

اﻳﻤﻴﻞ:

achr98@yahoo.com

0788886990

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.ahro.af :
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ﺷﺒﻜﻪ اﻧﻜﺸﺎﻓﻲ ﺑﺎﺧﺘﺮ )(BDN
ﺧﻠﻴﻞ اﺣﻤﺪ )آﻣﺮ ﭘﺮوژه(

ﺷﺒﺮﻏﺎن

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ657 :
ﺗﻠﻔﻮن:

0700510394

اﻳﻤﻴﻞ:

khalil.bdn@gmail.com

0799007564

dr.shafiq.bdn@gmail.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.bdn.org.af :
www.bdnglobal.org
ﻛﻤﻴﺘﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ روﺳﺘﺎﺋﻲ ﺑﻨﮕﻠﻪ دﻳﺶ )(BRAC

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ )آﻣﺮ ﻣﻨﻄﻘﻮي(

ﺳﺮك ﺑﻨﺪر ﺳﺮﭘﻞ ،ﻛﻮﭼﻪ زرﮔﺮي ،ﺷﺒﺮﻏﺎن
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700665961

rahman_satkhira@yahoo.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.bracafg.org :
ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﻜﺸﺎﻓﻲ اﻓﻐﺎن )(ADA
ﻗﺎﺿﻲ دﻳﺎن )آﻣﺮ ﭘﺮوژه(

ﺳﺮك ﺷﺮﻗﻲ ﺗﻔﺤﺼﺎت ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،1ﺷﺒﺮﻏﺎن
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799301766

dr.sadiqi@gmail.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.ada.org.af :

ﺷﻤﺎل ﻛﺎﺑﻞ ﺑﺎﻧﻚ ،ﺷﺒﺮﻏﺎن
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.future4afghanwomen.net :
ﻣﻮﺳﺴﻪ زوا ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ )(ZOA

ﻛﻮرﻧﻠﺲ ﻓﺮدﻳﺠﻦ )اﻣﺮ ﭘﺮوژه(
ﺑﻨﺪر اﻧﺪﺧﻮي ،ﺷﺒﺮﻏﺎن
ﺗﻠﻔﻮن:

0798996237

اﻳﻤﻴﻞ:

pga‐co@zoa‐afg.org

0700282809

osm‐north@zoa‐afg.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.zoa‐international.com :
ﻫﺒﻴﺘﺎت  -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﻜﺎن ﺑﺸﺮ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )(UN‐Habitat

ﺷﺮﻳﻒ اﷲ ﻣﺠﻴﺪي )ﻫﻢ آﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه وﻻﻳﺘﻲ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،8ﺳﺮك  ،8ﺑﻨﺪر اﻧﺪﺧﻮي ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،3ﺷﺒﺮﻏﺎن
ﺗﻠﻔﻮن:

0791611216

اﻳﻤﻴﻞ:

sharifullah_un@yahoo.com

0788551600

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.unhabitat‐afg.org :
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي اﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎن )(SAF
ﺣﻔﻴﻆ اﷲ ﺟﻤﺸﻴﺪي )آﻣﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(

ﺑﻨﺪر ﺳﺮﭘﻞ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺮاﻓﻴﻚ ،ﺷﺒﺮﻏﺎن

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﺗﺤﺮك )(MOVE

ﺗﻠﻔﻮن:

ﺳﺮك  2ﻟﻴﺴﻪ ﻧﺴﻮان ،وﻟﺴﻮاﻟﻲ ﺷﻴﻦ ﻛﻮت ،ﺷﺒﺮﻏﺎن

اﻳﻤﻴﻞ:

ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق ﺻﺮاﺣﺖ )آﻣﺮ ﭘﺮوژه(

0799043785

finance.awse@gmail.com

0799412389
0777727415

jawzjan@saf.org.af

ﺗﻠﻔﻮن:

0788197919

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.saf.org.af :

اﻳﻤﻴﻞ:

step.jawzjan@gmail.com

ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  -ﻫﻴﺄت ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(UNAMA

0786064208
shamsuddin.400@gmail.com

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ و ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﺑﺮاي زﻧﺎن اﻓﻐﺎن )(AWSE
ﺣﺎﺟﻲ ﻋﻠﻲ ﺷﻴﺮ اﻧﺘﻈﺎر ﺟﻮزﺟﺎﻧﻲ )ﻣﺴﻮول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ(
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ﺗﻠﻨﺖ ﺑﻜﻤﺎم ﺑﺘﻮف )ﻣﺪﻳﺮاﻣﻮر ﺳﻴﺎﺳﻲ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،2ﺳﺮك  ،1ﻣﻴﺮوﻳﺲ ﻣﻴﻨﻪ ،ﻋﻘﺐ ﻣﺎرﻛﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻗﻴﻮم ،ﺷﺒﺮﻏﺎن

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ3205 :

از الف تا یا :کتاب راهنما برای کمک به افغانستان

ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700404023
bekmambetov@un.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.unama.unmissions.org :

ﺧﻮﺳﺖ
اﺗﺎق ﺗﺠﺎرت و ﺻﻨﺎﻳﻊ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(ACCI
ﻓﻴﺾ آﻗﺎ )آﻣﺮ ﻣﻨﻄﻘﻮي(
ﺧﻮﺳﺖ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799114813
faizaqa.usefzai@yahoo.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.acci.org.af :
اداره ﺧﻴﺮﻳﻪ ﺑﺮاي اﻧﻜﺸﺎف اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(WADAN
ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻠﻢ )ﻫﻢ آﻫﻦګ ﻛﻨﻨﺪه(
ﻏﺮب رﻳﺎﺳﺖ ﻗﺒﺎﻳﻞ ،ﺧﻮﺳﺖ
ﺗﻠﻔﻮن:

0707933250

اﻳﻤﻴﻞ:

inayatniazi2000@yahoo.com

0799889928

info@wadan.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.wadan.org :
اﻧﺴﺘﻴﺘﻴﻮت دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﻣﻠﻲ دراﻣﻮر ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ )(NDI
ﻧﻴﺎز ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺪوزي )آﻣﺮﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻮي(
ﺳﺮك ﺣﻠﻘﻮي ﺷﻬﺮ ﺧﻮﺳﺖ ،ﺗﭙﻪ ﻣﺎﺗﻮن
ﺗﻠﻔﻮن:

0799135656

اﻳﻤﻴﻞ:

nmandozai@ndi.org

008821684400020

داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮﺳﺖ )(KU

ﮔﻞ ﺣﺴﻦ وﻟﻲ زي )رﺋﻴﺲ داﻧﺸﮕﺎه(
ﺧﻮﺳﺖ
ﺗﻠﻔﻮن:

0700008984
0777422537
0756802696

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.szu.edu.af :
دﻓﺘﺮ ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﺮﻳﻊ ﻧﻲ )(Nye

ﻣﻄﻴﻊ اﷲ ﻓﻀﻠﻲ )آﻣﺮ دﻓﺘﺮ(

ﻛﺘﺎب ﻓﺮوﺷﻲ ﻣﺠﺎﻫﺪ ،ﺷﻬﺮ ﺧﻮﺳﺖ
ﺗﻠﻔﻮن:

0799155988

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.nyeexpress.com :
رادﻳﻮ ﻛﻠﻴﺪ )(Radio Killid
ﻧﻘﻴﺐ اﷲ ﻣﺎﺗﻮﻧﻮال )آﻣﺮ اﺳﺘﻴﺸﻦ(

ﺳﺮك  ،1ﻣﻘﺎﺑﻞ دروازه ﺷﻤﺎﻟﻲ ،ﻧﺰدﻳﻚ ﻳﻌﻘﻮﺑﻲ ﻣﺴﺠﺪ ،ﻫﺪه ﺧﻮﺳﺖ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799110214
0707004646

n.matoonwal@tkg.af

info@tkg.af
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.tkg.af :
رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎء و اﻧﻜﺸﺎف دﻫﺎت )(DRRD
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎن ﻣﻬﺪي )رﺋﻴﺲ(

ﺗﭙﻪ ﻣﺎﻧﻮن  ،ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻨﺰل واﻟﻲ ،ﺧﻮﺳﺖ
ﺗﻠﻔﻮن:

0702228485

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.ndi.org :

اﻳﻤﻴﻞ:

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻠﻲ ،واﺣﺪ اداري وﻻﻳﺘﻲ )(NSP/PMU

رﻳﺎﺳﺖ زراﻋﺖ ،آﺑﻴﺎري و ﻣﺎﻟﺪاري )(DAIL

اﻣﻴﺮ ﻛﺮوروات ،ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻬﻤﺎﺧﺎﻧﻪ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﭘﻮﻟﻴﺲ ،ﺧﻮﺳﺖ

ﺧﻮﺳﺖ

اﻧﺠﻨﻴﺮﻋﺒﺪاﻟﺒﺼﻴﺮ )آﻣﺮ وﻻﻳﺘﻲ(
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799422540

Khost.mrrd@yahoo.com

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ )رﺋﻴﺲ(
ﺗﻠﻔﻮن:

0797471207

khost@nspafghanistan.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.nspafghanistan.org :
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ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻧﺠﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ )(IRC
ﺣﻔﻴﻆ اﷲ زرﻣﺘﻲ )آﻣﺮ ﺳﺎﺣﻮي(
ﻧﺰدﻳﻚ دروازه ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺷﻬﺮ ﺧﻮﺳﺖ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

داﻳﻜﻨﺪي
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﺎي دﻫﺎﺗﻲ ﻏﺰﻧﻲ )(GRSP

0798855441

ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺳﻲ )آﻣﺮ ﭘﺮوﮔﺮام(

0799114675

ﺗﻠﻔﻮن:

0777900275

اﻳﻤﻴﻞ:

grsponline@yahoo.com

0700218259

ﺑﺎزارﭼﭗ راﺳﻚ ،وﻟﺴﻮاﻟﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ،ﺷﻬﺮ داﻳﻜﻨﺪي

Hafiz.Zurmati@afghanistan.theirc.org

Aziz.Rahman@afghanistan.theirc.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.theIRC.org :
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﻤﻜﺎري و اﻧﻜﺸﺎف اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AADA
ﻋﺒﺪاﻟﻮﻟﻲ زره ﺳﻮﻧﺪ )آﻣﺮ ﺗﺨﻨﻴﻜﻲ(
ﭘﻬﻠﻮي ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﭘﻮﻟﻴﺲ ،ﺧﻮﺳﺖ
ﺗﻠﻔﻮن:

0706353081

اﻳﻤﻴﻞ:

drawalizraswand@gmail.com

0799418779

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.aada.org.af :
ﻫﻴﺄت ﺻﺤﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ )(IMC
راﺑﻌﻪ ﺣﻠﻴﻤﻪ )آﻣﺮاداري و ارﺗﺒﺎﻃﺎت(
ﺗﭙﻪ ﻣﺎﺗﻮن ،ﺷﻬﺮ ﺧﻮﺳﺖ

0777900272

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.grsp.af :
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻠﻲ ،واﺣﺪ اداري وﻻﻳﺘﻲ )(NSP/PMU

ﻋﻠﻲ ﺟﺎن )آﻣﺮ وﻻﻳﺘﻲ(

دﺷﺖ ﭼﻬﺎردﻳﺎر ،ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻨﺒﺮ ،دﺷﺖ ﻧﻴﻠﻲ ،وﻟﺴﻮاﻟﻲ ﻧﻴﻠﻲ ،ﺷﻬﺮ داﻳﻜﻨﺪي
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0796862588

daikundi@nspafghanistan.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.nspafghanistan.org :
رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎء و اﻧﻜﺸﺎف دﻫﺎت )(DRRD
ﺳﻠﻤﺎن ﻋﻠﻲ ﺻﺪﻳﻘﻲ )رﺋﻴﺲ(

ﺷﻬﺮ ﻧﻮ ،ﻧﻴﻠﻲ ،ﺷﻬﺮ داﻳﻜﻨﺪي

ﺗﻠﻔﻮن:

0700581470

ﺗﻠﻔﻮن:

0778932178

اﻳﻤﻴﻞ:

rabia_halim@yahoo.com

اﻳﻤﻴﻞ:

Salman.ali@mrrd.gov.af

0788461716

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.internationalmedicalcorps.org :
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  -ﻫﻴﺄت ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(UNAMA

رﺿﺎ ﺧﺎن )رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ(
ﭘﺮوژه ﺑﺎغ ،ﺧﻮﺳﺖ

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ3205 :
ﺗﻠﻔﻮن:

0799134525

ﻓﻜﺲ:

00390831246249

اﻳﻤﻴﻞ:

0088216502028851

rkhan@un.org

khan114@un.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.unama.unmissions.org :
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0799306668

رﻳﺎﺳﺖ زراﻋﺖ ،آﺑﻴﺎري و ﻣﺎﻟﺪاري )(DAIL
ﻣﻬﺪي ﻣﻮاﺣﺪي )رﺋﻴﺲ(

ﺷﻬﺮ داﻳﻜﻨﺪي
ﺗﻠﻔﻮن:

0708302005

اﻳﻤﻴﻞ:

mowahedi_mahdi@yahoo.com

0772513006

ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AIHRC

ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ ﻓﺎﻳﻖ )اﻣﺮ وﻻﻳﺘﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(

ﻧﻴﻠﻲ ،ﺧﺎوﻟﻚ ،ﭘﻬﻠﻮي دﻓﺘﺮ ،UNAMAﺷﻬﺮ داﻳﻜﻨﺪي

از الف تا یا :کتاب راهنما برای کمک به افغانستان

ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799343970
faiqsamad@gmail.com

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﺗﺤﺮك )(MOVE

ﻋﺒﺪاﷲ ﻫﺪاﻳﺖ )آﻣﺮ ﭘﺮوژه(

ﺷﻬﺮ ﻧﻴﻠﻲ ،ﺧﺎﻧﻪ  ،67ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻴﻠﻲ ،ﺷﻬﺮ داﻳﻜﻨﺪي

daikundi_aihrc@yahoo.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.aihrc.org.af :

ﺗﻠﻔﻮن:

0777710153

ﻛﻤﻴﺘﻪ رﻓﺎه ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻛﺰي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(CAWC

اﻳﻤﻴﻞ:

Abdullah.hedayat2003@yahoo.com

ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻢ )آﻣﺮ دﻓﺘﺮ(

abdullah.hedayat2003@yahoo.com

ﺷﻬﺮ ﻧﻴﻠﻲ ،داﻳﻜﻨﺪي
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0778362212
Nikahmadi64@hotmail.com

0772550255

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ و اﻧﻜﺸﺎف ﺟﺎﻣﻌﻪ )(ORCD

ﺳﻴﺪ ﺣﺸﻢ ﻫﺎﺷﻤﻲ )آﻣﺮ وﻻﻳﺘﻲ(

ﭘﻬﻠﻮي دﻓﺘﺮ ،AWCCﻧﻴﻠﻲ ،ﺷﻬﺮ داﻳﻜﻨﺪي

ﻣﺮﻛﺰﺗﻌﺎون اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(CCA

ﺗﻠﻔﻮن:

ﺑﺎزار ﭼﭙﺮك ،وﻟﺴﻮاﻟﻲ اﻟﻘﺎن ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.orcd.org.af :

ﺿﻴﺎ دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ )آﻣﺮ(
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

8007 2113 216 0088

sarwarhussaini@aol.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.cca.org.af :

اﻳﻤﻴﻞ:

0795651127

daikundi@orcd.org.af

ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻛﻤﻜﻬﺎ ﺑﺮاي اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ )(CoAR
ﻋﺒﺪاﻟﻮﻛﻴﻞ )آﻣﺮوﻻﻳﺘﻲ(

وﻟﺴﻮاﻟﻲ اﻟﻘﺎن ،ﻗﺮﻳﻪ ﭼﭙﺮاﺳﻚ ،ﺷﻬﺮ داﻳﻜﻨﺪي

ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻛﺴﻔﺎم ﺟﻲ ﺑﻲ )(Oxfam GB

ﺗﻠﻔﻮن:

ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ اوﻟﻴﺎ ،ﻧﻴﻠﻲ ،ﺷﻬﺮ داﻳﻜﻨﺪي

coardaikundi@yahoo.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.coar.org.af :

ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﻌﻪ )ﻫﻢ آﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(
ﺗﻠﻔﻮن:

0708294201

اﻳﻤﻴﻞ:

mjuma@oxfam.org.uk

0708294204

maroshan@oxfam.org.uk
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.oxfam.org.uk :

اﻳﻤﻴﻞ:

0772623363

coar_kbl@yahoo.com

ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  -ﻫﻴﺄت ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(UNAMA
ﻓﺮﺣﻴﻦ ﺧﺎن )ﻣﺪﻳﺮ ﺣﻜﻮﻣﺘﺪاري(

ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮ ﻧﻴﻠﻲ UN ،ﻛﻤﭙﺎوﻧﺪ ،ﺷﻬﺮ داﻳﻜﻨﺪي
ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ3205 :

ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻛﺸﻦ ﻓﻴﻢ )(ACF

ﺗﻠﻔﻮن:

ﻗﺮﻳﻪ زرد ﻧﻲ ،ﻣﺮﻛﺰ وﻟﺴﻮاﻟﻲ ﻧﻴﻠﻲ ،ﺷﻬﺮ داﻳﻜﻨﺪي

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.unama.unmissions.org :

ﻣﺤﻤﺪ )ﻣﺪﻳﺮ ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﻚ(
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0706617579
0772051708

00882164490621
log‐daykundi@af.missions‐acf.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.actioncontrelafaim.org :

اﻳﻤﻴﻞ:

0700299003

khan10@un.org

ﻳﻮﻧﺴﻒ  -ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻃﻔﺎل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )(UNICEF
ﺑﺴﻢ اﷲ ﻋﻨﺎﻳﺖ )ﻣﺪﻳﺮ وﻻﻳﺘﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(
ﻧﻴﻠﻲ ،ﺷﻬﺮ داﻳﻜﻨﺪي
ﺗﻠﻔﻮن:

0798507273
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اﻳﻤﻴﻞ:

kabul@unicef.org

اﻳﻤﻴﻞ:

ada.zabul@ada.org.af

benayat@unicef.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.unicef.org :

ada.zabul@gmail.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.ada.org.af :

زاﺑﻞ

ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  -ﻫﻴﺄت ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(UNAMA

اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ  -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺻﺤﻲ ﺑﺮاي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(IbnSina/PHPA

ﻗﺮﻳﻪ ﺣﺎذري ،ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﺴﺠﺪ ﻋﻴﺪ ﮔﺎه ،ﺳﺮك ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﺎﺑﻞ -ﻛﻨﺪﻫﺎر ،ﻗﻼت ،ﺷﻬﺮ

ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ دوﻟﺘﻲ ،ﺷﻬﺮ زاﺑﻞ

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ3205 :

ﻗﻴﻮم زﻳﺎرﻣﻞ )اﻣﺮ ﭘﺮوژه(
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0707401223

ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺎه رﺷﻴﺪي )ﻣﻌﺎون رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ(
زاﺑﻞ

ﺗﻠﻔﻮن:

ibnsin_zabul@yahoo.com
اﻳﻤﻴﻞ:

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻠﻲ ،واﺣﺪ اداري وﻻﻳﺘﻲ )(NSP/PMU

ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻧﻴﻜﺒﻴﻦ )آﻣﺮ وﻻﻳﺘﻲ(

ﺳﺮك ﺣﻤﺎم ،دﻓﺘﺮ ،PMUﺷﻬﺮ ﻗﻼت ،زاﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700358045

zabul@nspafghanistan.org

0700031410
0700476430
rasheedi@un.org

zahirrasheedi@yahoo.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.unama.unmissions.org :

ﺳﺮﭘﻞ

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.nspafghanistan.org :

اداره ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﻤﺎﻳﻪ اﻃﻔﺎل )(SCI

رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎء و اﻧﻜﺸﺎف دﻫﺎت )(DRRD

ﺳﺮك دﻓﺘﺮﻛﻤﻴﺴﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،2ﺳﺮﭘﻞ

رﺣﻴﻢ داد

ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ ، PRTﺷﻬﺮ زاﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0706048720

0707947306
0700671236

ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﻜﺸﺎﻓﻲ اﻓﻐﺎن )(ADA

ﻣﺤﻤﺪ ﺛﻤﻴﻦ )آﻣﺮ وﻻﻳﺘﻲ(

ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﺘﺮ ﺻﻠﻴﺐ ﺳﺮخ ،ﺳﺮك ﻋﻤﻮﻣﻲ ،ﻗﻼت ،ﺷﻬﺮ زاﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:
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اﻳﻤﻴﻞ:

Mohammadismail.Yousofi@savethechildren.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.savethechildren.net :

Zabul_rrd@yahoo.com

ﺑﺴﻢ اﷲ )رﺋﻴﺲ(
ﺗﻠﻔﻮن:

ﺗﻠﻔﻮن:

0797969189

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻲ آي زﻳﺪ )(GIZ/BEPA

رﻳﺎﺳﺖ زراﻋﺖ ،آﺑﻴﺎري و ﻣﺎﻟﺪاري )(DAIL
ﺷﻬﺮ زاﺑﻞ

اﺳﻤﻌﻴﻞ ﻳﻮﺳﻔﻲ )آﻣﺮ وﻻﻳﺘﻲ(

0796581808

ﻧﺬﻳﺮ ﻧﺪﻳﻢ )ﻣﺎﺳﺘﺮ ﺗﺮﻳﻨﺮ(

ﺳﺮﭘﻞ  ، TTCﭘﻬﻠﻮي رﻳﺎﺳﺖ ﻣﻌﺎرف ،ﺷﻬﺮ ﻧﻮ ،ﺳﺮﭘﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0777900402

zabihullah.qarizada@giz.de

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.bepafg.com :
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻠﻲ ،واﺣﺪ اداري وﻻﻳﺘﻲ )(NSP/PMU
اﻧﺠﻨﻴﺮ اﺣﻤﺪ ذﻛﻲ وﻫﺎج )آﻣﺮ وﻻﻳﺘﻲ(

ﺳﺮك ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻬﺮﻧﻮ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﮔﺪاﻣﺪار ،ﺳﺮﭘﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0799151340

از الف تا یا :کتاب راهنما برای کمک به افغانستان

اﻳﻤﻴﻞ:

sarepul@nspafghanistan.org

ﻳﻠﻘﺎﻧﻲ ﻛﻼن ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،1ﺳﺮﭘﻞ

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.nspafghanistan.org :

ﺗﻠﻔﻮن:

0791611209

ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺳﻮﻳﺪن ﺑﺮاي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(SCA

اﻳﻤﻴﻞ:

islam_nsp@yahoo.com

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻧﻈﺮي )ﻣﺴﻮول اداري ﺳﺎﺣﻮي(
ﭘﻬﻠﻮي ﻋﺰﻳﺰي ﺑﺎﻧﻚ ،ﺷﻬﺮﻧﻮ ،ﺳﺮﭘﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0773131979

mohammad.ali@sca.org.af

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.swedishcommittee.org :

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.unhabitat‐afg.org :
ﻫﻴﺄت ﻧﺎروي ﺑﺮاي ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ )(NRC
ﻧﺬراﷲ ﻗﺎﺳﻤﻲ )ﻣﺴﻮول اداري(

ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،2ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻤﻴﺴﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺳﺮﭘﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎء و اﻧﻜﺸﺎف دﻫﺎت )(DRRD
ﺟﺎوﻳﺪ

وﻟﺴﻮاﻟﻲ دوم ،ﻧﺰدﻳﻚ دﻓﺘﺮ وﻻﻳﺖ ،ﺳﺮﭘﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799158696

Eng.jawid@gmail.com
Ahmad.jawid@mrrd.gov.af

رﻳﺎﺳﺖ زراﻋﺖ ،آﺑﻴﺎري و ﻣﺎﻟﺪاري )(DAIL
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻲ ﺳﺮداري )رﺋﻴﺲ(

ﺳﺮﭘﻞ

ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799397891
0788495154
0799124751
pdsaripul@mail.gov.af

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ و ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﺑﺮاي زﻧﺎن اﻓﻐﺎن )(AWSE
ﻧﺴﻴﻤﻪ آرزو )ﻣﺴﻮول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ(

ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،2رﻳﺎﺳﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن ،ﺳﺮﭘﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0788551050

finance.awse@gmail.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.future4afghanwomen.net :
www.awse.info
ﻫﺒﻴﺘﺎت ‐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﻜﺎن ﺑﺸﺮ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )(UN‐Habitat
اﺳﻼم اﻟﺪﻳﻦ آﻣﻜﻲ )ﻫﻢ آﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه ارﺷﺪ وﻻﻳﺘﻲ(

0799869328

اﻳﻤﻴﻞ:

0799123720
0786455586

008821644413842
nazrullah.qasimi@afg.nrc.no

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.nrc.no :
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻛﻤﻜﻬﺎ ﺑﺮاي اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ )(CoAR
ﻣﺤﻤﺪ رﺣﻴﻢ وردك )آﻣﺮ ﭘﺮوژه(

ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،1ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﮔﺪاﻣﺪار ،ﺳﺮﭘﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700260453

coar_saripul@yahoo.com

coar_kbl@yahoo.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.coar.org.af :
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  -ﻫﻴﺄت ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(UNAMA
اﻧﺪري ﻻرﻳﻦ )ﻣﺪﻳﺮاﻣﻮرﺳﻴﺎﺳﻲ(

اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻮﺗﺮ ﻫﺎ ،ﺳﺮك دﻓﺘﺮ واﻟﻲ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،2ﺳﺮﭘﻞ
ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ3205 :
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0796002622
larin@un.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.unama.unmissions.org :

ﺳﻤﻨﮕﺎن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻠﻲ ،واﺣﺪ اداري وﻻﻳﺘﻲ )(NSP/PMU
ﻓﻀﻞ ﺣﻖ )آﻣﺮ وﻻﻳﺘﻲ(
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ﺳﺮك ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻴﺴﻪ اﻳﺒﻚ ،ﻣﺤﻮﻃﻪ دﻓﺘﺮ  ،RRDدﻓﺘﺮ ،PMUﺷﻬﺮ اﻳﺒﻚ ،ﺳﻤﻨﮕﺎن
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0797368726

samangan@nspafghanistan.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.nspafghanistan.org :
داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻤﻨﮕﺎن )(SU

ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎه ﺻﺪﻳﻖ )رﺋﻴﺲ(

ﺳﻤﻨﮕﺎن
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0755800260
m.sadiq700@gmail.com

ﻣﺤﻤﺪ اﻣﺎن

ﺷﻬﺮ اﻳﺒﻚ ،ﺳﻤﻦګان
اﻳﻤﻴﻞ:

ﺳﺮك ﺗﺨﺖ رﺳﺘﻢ ،ﻣﻨﺰل ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ،ﺳﻤﻨﮕﺎن
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799124490
Aman.amin@mrrd.gov.af

ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺳﻮﻳﺪن ﺑﺮاي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(SCA
ﺛﻨﺎ اﷲ ﻣﺤﻤﻮدي )ﻣﺴﻮول اداري(

ﮔﺬرﺑﺎغ ذﻛﺮﻳﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎغ ذﻛﺮﻳﺎ ،اﻳﺒﻚ ،ﺳﻤﻨﮕﺎن
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0773612623
0700730879
0799158125

ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AHRO

ﺳﻜﻴﻨﻪ ﻃﺎﻫﺮي )آﻣﺮ(

ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻓﻐﺎن اﻳﺪ )(Afghanaid

اﺳﺪ اﷲ ﻋﺰﻳﺰي )آﻣﺮ وﻻﻳﺘﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ -ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ(

ﻣﻨﺰل ﺣﺎﺟﻲ ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ ﺑﺎي ،ﺳﺮك اﻳﺒﻚ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﺼﺎف ﻣﻮﺗﺮ ،ﺳﺮك درﻳﺎ ﺧﺎن،
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0797545241

sakina.tahire@yahoo.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.ahro.af :

ﻛﻤﻴﺘﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ روﺳﺘﺎﺋﻲ ﺑﻨﮕﻠﻪ دﻳﺶ )(BRAC
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0799172809
0799391358

008821684400148-51
azizi@afghanaid.org.uk

mmrasoli@afghanaid.org.uk
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.afghanaid.org.uk :
ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻛﺸﻦ ﻓﻴﻢ )(ACF

ﺷﻮﻛﺖ اﷲ )رﺋﻴﺲ ﺑﺨﺶ(

وﻟﺴﻮاﻟﻲ اﻳﺒﻚ ،دره ﺻﻮف ﭘﺎﻳﺎن ،ﺳﻤﻨﮕﺎن
ﺗﻠﻔﻮن:

ﺳﺮك  ،4ﺑﺎغ ذﺧﻴﺮه ،ﻧﺰدﻳﻚ ﻟﻴﺴﻪ ﺟﺎﻧﻲ ﻣﻠﻜﻪ ،ﺷﻬﺮ اﻳﺒﻚ ،ﺳﻤﻨﮕﺎن
اﻳﻤﻴﻞ:

sanaullah.mahmoodi@sca.org.af

sami‐200833@yahoo.com
aghafour@nais‐af.org

ﺗﻠﻔﻮن:

0773236945

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.swedishcommittee.org :

ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ )آﻣﺮﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻼن واداره(
ﺗﻠﻔﻮن:

majibar_brac@yahoo.com

اﻳﺒﻚ ،ﺳﻤﻨﮕﺎن

رﻳﺎﺳﺖ زراﻋﺖ ،آﺑﻴﺎري و ﻣﺎﻟﺪاري )(DAIL
ﺳﻤﻨﮕﺎن

0700730845

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.bracafg.org :

اﻳﻤﻴﻞ:

رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎء و اﻧﻜﺸﺎف دﻫﺎت )(DRRD

ﺗﻠﻔﻮن:

ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺠﻴﺐ اﻟﺮﺣﻤﻦ )آﻣﺮ ﺳﺎﺣﻮي(

اﻳﻤﻴﻞ:

0799835583
0777835583

008821650277072

log‐samangan@af.missions‐acf.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.actioncontrelafaim.org :
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﺗﺤﺮك )(MOVE
ﻓﺮﻳﺒﺎ ﻗﺮﻳﺸﻲ )ﻫﻢ آﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه(

از الف تا یا :کتاب راهنما برای کمک به افغانستان

ﺳﺮك ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﺎﺑﻞ ﻣﺰار ،ﻣﻨﺰل ﺣﺎﺟﻲ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ
ﻧﺰدﻳﻚ ﭼﻮك ﺳﻤﻨﮕﺎن

ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0772550255

اﻳﻤﻴﻞ:

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.helvetas.org :

0797607367

ﻏﺰﻧﻲ

friba.q@hotmail.com

آژاﻧﺲ ﺧﺒﺮي ﭘﮋواك )(PAN

0799160858
ahmad.farzad@live.com

ﺷﻴﺮ اﺣﻤﺪ ﺣﻴﺪر

ﺷﻬﺮ ﻏﺰﻧﻲ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ و ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﺑﺮاي زﻧﺎن اﻓﻐﺎن )(AWSE

ﺗﻠﻔﻮن:

ﺳﺮك  ،4ﺷﻤﺎل ﭘﺎرك ،ﺳﻤﻨﮕﺎن

اﻳﻤﻴﻞ:

ﺣﺎﺟﻲ ﻓﻬﻴﻢ ﺳﺎﻟﻚ )ﻣﺴﻮول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ(
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

farhad.naziri@helvetas.org

0774693123

0700167946
0799823528
sa.haidar@gmail.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.pajhwok.com :

finance.awse@gmail.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.future4afghanwomen.net :
www.awse.info

اﺗﺎق ﺗﺠﺎرت و ﺻﻨﺎﻳﻊ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(ACCI
ﻣﺤﻤﺪ اﺣﺴﺎن ﺑﻴﺎت )آﻣﺮ ﻣﻨﻄﻘﻮي(

ﺷﻬﺮﻏﺰﻧﻲ

ﻫﻴﻠﻮﻳﺘﺎس )(Helvetas

ﺗﻠﻔﻮن:

وﻟﺴﻮاﻟﻲ ﭘﺎﻳﺎن ﺷﻬﺮ ،دره ﺻﻮف

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.acci.org.af :

ﭘﺮوﻳﺰ رﺣﻤﺎﻧﻲ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0770673820

parwiz.rahmani@helvetas.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.helvetas.org :
ﻫﻴﻠﻮﻳﺘﺎس )(Helvetas

اﺣﻤﺪ ﮔﻞ

ﺷﻬﺮ اﻳﺒﻚ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0774076810
ahmadgul.ahmadi@helvetas.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.helvetas.org :
ﻫﻴﻠﻮﻳﺘﺎس )(Helvetas
ﻓﺮﻫﺎد ﻧﺬﻳﺮي

وﻟﺴﻮاﻟﻲ روي دو آب ،ﺳﻤﻨﮕﺎن
ﺗﻠﻔﻮن:

0771002090

اﻳﻤﻴﻞ:

0799227662
acci_ghazni2008@yahoo.com

اداره ﺧﻴﺮﻳﻪ ﺑﺮاي اﻧﻜﺸﺎف اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(WADAN
ﻧﺴﻴﻢ اﷲ )ﻣﺪﻳﺮ(

ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ ﺗﺒﺮﻛﻠﻮز ،ﮔﻨﺞ ،ﺷﻬﺮ ﻏﺰﻧﻲ
ﺗﻠﻔﻮن:

0794704976

اﻳﻤﻴﻞ:

inayatniazi2000@yahoo.com

0799889928

info@wadan.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.wadan.org :
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﺎي دﻫﺎﺗﻲ ﻏﺰﻧﻲ )(GRSP
ﻋﻨﺎﻳﺖ اﷲ )ﻣﺪﻳﺮ(

ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﺎزار ،وﻟﺴﻮاﻟﻲ ﻣﺎﻟﺴﺘﺎن ،ﺷﻬﺮ ﻏﺰﻧﻲ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0772863212

grsponline@yahoo.com
abmatin.sina@gmail.com
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وﺑﺴﺎﻳﺖwww.grsp.af :
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﺎي دﻫﺎﺗﻲ ﻏﺰﻧﻲ )(GRSP

ﻋﻮض ﻋﻠﻲ )ﻣﺪﻳﺮ(

ﺑﺎزار ﺳﻨﮓ ﻣﻴﺶ ،وﻟﺴﻮاﻟﻲ ﺟﺎﻏﻮري
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0798814923

e_zeerak@yahoo.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.grsp.af :

ﻏﻼم ﺳﻨﺎﻳﻲ ﻣﺎﻳﻞ )رﺋﻴﺲ(

اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻮﺗﺮ ﻫﺎي ﻛﻨﺪﻫﺎر ،ﻧﺰدﻳﻚ دﻓﺘﺮ ﺻﻠﻴﺐ ﺳﺮخ ،ﺷﻬﺮ ﻏﺰﻧﻲ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،3ﺳﺮك ﻛﺎﺑﻞ ﻛﻨﺪﻫﺎر)ﻃﺮف راﺳﺖ( ،ﺳﺮك ﺻﻠﻴﺐ ﺳﺮخ)ﻃﺮف ﭼﭗ( ﺳﺮك
ﺧﻮاﺟﻪ اﺣﻤﺪ ،ﭘﻬﻠﻮي ﻣﻜﺘﺐ ﺧﻮاﺟﻪ اﺣﻤﺪ ،ﺷﻬﺮ ﻏﺰﻧﻲ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799371008

ghazni@nspafghanistan.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.nspafghanistan.org :
داﻧﺸﮕﺎه ﻏﺰﻧﻲ )(GU

اﺣﻤﺪ ﺷﺎه رﻓﻴﻘﻲ )رﺋﻴﺲ(

ﺷﻬﺮ ﻏﺰﻧﻲ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700212728

Mayal_sana@yahoo.com

رﻳﺎﺳﺖ زراﻋﺖ ،آﺑﻴﺎري و ﻣﺎﻟﺪاري )(DAIL
ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ )رﺋﻴﺲ(

ﺷﻬﺮﻏﺰﻧﻲ
ﺗﻠﻔﻮن:

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻠﻲ ،واﺣﺪ اداري وﻻﻳﺘﻲ )(NSP/PMU
اﻧﺠﻨﻴﺮ داد ﻣﺤﻤﺪ )آﻣﺮ وﻻﻳﺘﻲ(

0799717777

اﻳﻤﻴﻞ:

0799227550
0700691124
0799437349
shabasyar@yahoo.com

ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻤﻚ ﻫﺎي ﺑﺸﺮي )(HAFO

ﺳﻴﻒ ﻋﻠﻲ ﻧﺪرت )آﻣﺮ دﻓﺘﺮ(

ﻛﺎرﺗﻪ ﻓﻴﺾ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺎﺗﺐ ،ﻋﻘﺐ ﻣﻴﺪان ﻫﻮاﻳﻲ ،ﺷﻬﺮ ﻏﺰﻧﻲ
ﺗﻠﻔﻮن:

0799025610

اﻳﻤﻴﻞ:

ghazni@hafo.org

0799355324

sarabi@hafo.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.hafo.org :

ahmadshahrafiqui@hotmail.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.ghi.edu.af :

ﺷﺒﻜﻪ اﻧﻜﺸﺎﻓﻲ ﺑﺎﺧﺘﺮ )(BDN

رادﻳﻮ ﻛﻠﻴﺪ )(Radio Killid

ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺎﻧﻚ ﺗﻴﻞ ﺳﺎﺑﻘﻪ ،ﺳﺮك ﺳﻴﻨﻤﺎ ،ﺷﻬﺮ ﻏﺰﻧﻲ

ﻧﺜﺎر اﺣﻤﺪ آزاد زوي )آﻣﺮ اﺳﺘﻴﺸﻦ(

ﭘﻼن  ،3ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻴﺴﻪ ﺷﻤﺲ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ ،ﺳﺮك ﻣﻬﺘﺎب ،ﺷﻬﺮ ﻏﺰﻧﻲ
ﺗﻠﻔﻮن:

0799147146

اﻳﻤﻴﻞ:

n.ahmad@tkg.af

0786740306

info@tkg.af
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.tkg.af :
رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎء و اﻧﻜﺸﺎف دﻫﺎت )(DRRD
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ﻣﺤﻤﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﻓﻴﺎض )آﻣﺮ ﭘﺮوژه(
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0707367273

ghazni.pm.bdn@gmail.com

qnasrat@gmail.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.bdn.org.af :
www.bdnglobal.org
ﻛﻤﻴﺘﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ روﺳﺘﺎﺋﻲ ﺑﻨﮕﻠﻪ دﻳﺶ )(BRAC
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺎس ﺳﺘﺎر )آﻣﺮ ﺳﺎﺣﻮي(

ﭘﻼن  ،4ﻛﻮﭼﻪ ﺣﺎﺟﻲ ﺣﺴﻴﻦ ،ﺷﻬﺮ ﻏﺰﻧﻲ
ﺗﻠﻔﻮن:

0700871605

از الف تا یا :کتاب راهنما برای کمک به افغانستان

اﻳﻤﻴﻞ:

rafiqul.brac@gmail.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.bracafg.org :
ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺳﻮﻳﺪن ﺑﺮاي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(SCA
ﺣﺒﻴﺐ ﺟﺎن )ﻣﺴﻮول اداري(

ﺳﺮك وﺣﺪت ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﻲ )ﻛﺮم اﷲ وﺟﻪ( ،ﺷﻬﺮﻏﺰﻧﻲ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799384395
0799384393

008821644445978
habib.jan@sca.org.af

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.swedishcommittee.org :
ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻧﺎروي ﺑﺮاي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(NAC

ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻴﺪر ﻧﻮﻳﺪ )ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ(

ﭘﻮﺳﺘﻪ  ،40ﺳﺮك ﻟﻴﺴﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﻠﻜﻪ ،ﻋﻘﺐ رﺳﺘﻮراﻧﺖ ﻓﺮﺧﻲ ،ﺷﻬﺮﻏﺰﻧﻲ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799077942

haidar@nacaf.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.afghanistan.com. :
ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻧﺎروي ﺑﺮاي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(NAC
ﻫﺎﺷﻢ رواب )آﻣﺮ دﻓﺘﺮ ﺳﺎﺣﻮي(

ﭘﻬﻠﻮي ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺪا ،ﺳﻨﻚ ﻣﺎﺷﺎ ،ﺟﺎﻏﻮري
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799465364

jfofieldofficer@nacaf.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.afghanistan.com :
ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﻜﺸﺎﻓﻲ اﻓﻐﺎن )(ADA

ذﻛﻲ ﺧﺎن )آﻣﺮ وﻻﻳﺘﻲ -ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ(

ﭘﻼن  ،3ﻣﻨﺰل ﺳﺮدار ﺧﺎن ،ﭘﻬﻠﻮي ﻟﻴﺴﻪ ﺷﻤﺲ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ ،ﺷﻬﺮ ﻏﺰﻧﻲ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0797206191

ada.ghazni@ada.org.af

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.ada.org.af :
ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﻜﺸﺎﻓﻲ ﺳﻨﺎﻳﻲ )(SDO

ﻋﺒﺪاﻟﺮوف راﻣﻜﻲ )آﻣﺮ(

ﻋﻘﺐ ﻫﻮﺗﻞ ﺑﻼل ،ﻣﻨﺪوي ﻗﻨﺪ ،اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻗﺮه ﺑﺎغ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﺘﺮ ﺳﺎﺣﻮي ﻛﻤﻴﺘﻪ
ﺳﻮﻳﺪن ،ﺷﻬﺮ ﻏﺰﻧﻲ
ﺗﻠﻔﻮن:

0799003129

اﻳﻤﻴﻞ:

engineerramakee@yahoo.com

0799003028

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.sanayee.org.af :
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ارﺗﻘﺎي ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي ﻧﻮر )(NECDO
ﭘﻼن  ،4ﻧﺰدﻳﻚ ﻫﺪه ﻛﺎﺑﻞ ،ﺷﻬﺮ ﻏﺰﻧﻲ
ﺗﻠﻔﻮن:

0700909290

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.NEC.org.af :
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ و ﺣﻤﺎﻳﺖ زﻧﺎن اﻓﻐﺎن )(AWEEO
ﻓﻬﻴﻢ )رﺋﻴﺲ(

ﭘﻼن  ،3ﺷﻬﺮ ﻏﺰﻧﻲ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0773133989

aweeo_af_org@yahoo.com

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ و ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﺑﺮاي زﻧﺎن اﻓﻐﺎن )(AWSE

راﺣﻠﻪ ﺳﺠﺎدي )ﻣﺴﻮول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ(

ﺷﻬﺮ ﻏﺰﻧﻲ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799660498
program.awse@gmail.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.future4afghanwomen.net :
www.awse.info
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﻤﻜﺎري و اﻧﻜﺸﺎف اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AADA

ﻣﻴﺮوﻳﺲ ﺻﺪﻳﻘﻲ )آﻣﺮﺳﺎﺣﻮي ﭘﺮوژه(

ﭘﻼن  ،3ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺤﻤﺪي ،ﺷﻬﺮ ﻏﺰﻧﻲ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799337895

msidiqi@aada.org.af

msediqi@gmail.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.aada.org.af :
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻛﻤﻜﻬﺎ ﺑﺮاي اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ )(CoAR
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آدرس ها و تماس ها

ﻃﺎووس ﺳﻠﻴﻤﻲ )آﻣﺮوﻻﻳﺘﻲ(

ﻛﻮﭼﻪ ﻟﻴﺴﻪ دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﻠﻜﻪ ،ﺷﻬﺮ ﻏﺰﻧﻲ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700260454

coar_ghazni@yahoo.com

coar_kbl@yahoo.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.coar.org.af :

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.bracafg.org :
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AWEC

ﻏﻮث اﻟﺪﻳﻦ )ﻣﺪﻳﺮ ﺻﺤﺖ رواﻧﻲ(
ﭼﻐﭽﺮان ،ﺷﻬﺮ ﻏﻮر

ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0797808165
ghowsuddin@yahoo.com

ﻏﻮر

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.awec.info :

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻠﻲ ،واﺣﺪ اداري وﻻﻳﺘﻲ )(NSP/PMU

ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻓﻐﺎن اﻳﺪ )(Afghanaid

ﻣﻨﺰل ﺣﺎﺟﻲ ﻋﺒﺪاﻻﺣﻤﺪ ،ﻗﺮﻳﻪ دﻫﻦ ﻛﺎﺳﻲ ،ﻧﺰدﻳﻚ ﻗﻠﻌﻪ ﻛﻬﻨﻪ ،ﭼﻐﭽﺮان ،ﺷﻬﺮ ﻏﻮر

ﻏﺮب ﻓﺎﻣﻴﻠﻬﺎ ،ﻧﺰدﻳﻚ درﻳﺎي ﻫﺮﻳﺮود ،ﺳﺮك ﻏﻮر -ﻫﺮات ،ﺷﻬﺮ ﻏﻮر

اﻧﺠﻨﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻨﻲ )آﻣﺮ وﻻﻳﺘﻲ(
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0796939891

ghor@nspafghanistan.org

ﻫﻤﺎﻳﻮن ﺑﺎرك )آﻣﺮ وﻻﻳﺘﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(
ﺗﻠﻔﻮن:

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.nspafghanistan.org :
رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎء و اﻧﻜﺸﺎف دﻫﺎت )(DRRD
ﺗﺎج ﻣﺤﻤﺪ زﻻل

ﺷﻬﺮ ﻏﻮر
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799360180
Taj.zolal@mrrd.gov.af

اﻳﻤﻴﻞ:

0798405609
0798405610

008821684400128-30
hbarak@afghanaid.org.uk

asamad@afghanaid.org.uk
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.afghanaid.org.uk :
ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻛﺸﻦ ﻓﻴﻢ )(ACF

ﻋﺒﺪاﻟﻮﻛﻴﻞ )رﺋﻴﺲ ﺑﺨﺶ(
ﭼﻐﭽﺮان ،ﺷﻬﺮ ﻏﻮر

رﻳﺎﺳﺖ زراﻋﺖ ،آﺑﻴﺎري و ﻣﺎﻟﺪاري )(DAIL
ذﺑﻴﺢ اﷲ )آﻣﺮ اﺟﺮاﻳﺌﻮي(

ﺷﻬﺮ ﻏﻮر
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799564781
0789565195
0797069817
niazi.2009@yahoo.com

ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0797595405
0704440276

008821650206390

log‐ghor@af.missions‐acf.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.actioncontrelafaim.org :
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺳﻲ  .آر  .اس )(CRS
ﺷﻜﻴﺐ زﻳﺮك )ﻣﺪﻳﺮ ارﺷﺪ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ(

ﻛﻤﻴﺘﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ روﺳﺘﺎﺋﻲ ﺑﻨﮕﻠﻪ دﻳﺶ )(BRAC

ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻲ اﻟﺪﻳﻦ )اﻣﺮ ﺳﺎﺣﻮي(

ﺗﻮﭘﭽﻲ ،ﺳﺮك دره ﻏﺎزي ،ﭼﻐﭽﺮان ،ﺷﻬﺮ ﻏﻮر
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:
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0705818320

mohiuddinbrac1970@yahoo.com

ﻏﺮب ﻓﺎﻣﻴﻠﻲ ﻫﺎ ،ﺧﺎﻧﻪ  ،212ﺷﻬﺮﭼﻐﭽﺮان
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700400064
0797267262
0799673357

szerak@asia.crs.org

از الف تا یا :کتاب راهنما برای کمک به افغانستان

larrie.warren@crs.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.crs.org :
ﻫﺒﻴﺘﺎت -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﻜﺎن ﺑﺸﺮ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )(UN‐Habitat

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎرف ﻓﻀﻠﻲ )ﻣﺮﺑﻲ وﻻﻳﺘﻲ(

داراﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﭼﻐﭽﺮان ،داﺧﻞ دﻓﺘﺮ ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ ،ﺷﻬﺮ ﻏﻮر

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.unama.unmissions.org :

ﻓﺎرﻳﺎب
اﺗﺎق ﺗﺠﺎرت و ﺻﻨﺎﻳﻊ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(ACCI
ﺣﻴﺎت اﷲ )آﻣﺮ ﻣﻨﻄﻘﻮي(

ﺗﻠﻔﻮن:

0791611202

ﺷﻬﺮ ﻓﺎرﻳﺎب

اﻳﻤﻴﻞ:

trainers.ghor@gmail.com

اﻳﻤﻴﻞ:

0799417502

ﺗﻠﻔﻮن:

0799894998

zabih_fcci2008@yahoo.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.unhabitat‐afg.org :

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.acci.org.af :

ﻫﻤﻜﺎري  -ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻛﻤﻚ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ )(CHA

اداره ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﻤﺎﻳﻪ اﻃﻔﺎل )(SCI

ﺳﺮك دره ﻏﺎزي ،ﻏﺮب ﺷﻬﺮ ﭼﻐﭽﺮان ،ﺷﻬﺮ ﻏﻮر

ﻋﺮب ﺧﺎﻧﻪ ،ﺷﻬﺮ ﻓﺎرﻳﺎب

ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎدر ﺣﻔﻴﻈﻲ )آﻣﺮ دﻓﺘﺮ -ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ(
ﺗﻠﻔﻮن:

0797633870

اﻳﻤﻴﻞ:

ghore@cha‐net.org

0703712605

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.cha‐net.org :
ﻫﻴﺄت ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ )(IAM
ﻫﻨﻨﻠﻮر ﺳﺘﻴﻦ )ﺗﻴﻢ ﻟﻴﺪر ﻣﻨﻄﻘﻮي(

ﻣﺮﻛﺰ وﻟﺴﻮاﻟﻲ ﻟﻌﻞ ،ﻗﺮﻳﻪ داﻧﻪ ﺳﺎﻗﻮﺑﻪ ،ﻟﻌﻞ و ﺳﺮﺟﻨﮕﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

0796199285

اﻳﻤﻴﻞ:

rtl.lal@iam‐afghanistan.org

008821655589285

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.iam‐afghanistan.org :
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  -ﻫﻴﺄت ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(UNAMA

ﻣﻴﭽﻜﻮ ﺳﻮزﻛﻲ )رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ(

ﭘﻬﻠﻮي ﻣﻴﺪان ﻫﻮاﻳﻲ ،ﺷﻬﺮﭼﻐﭽﺮان
ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ3205 :
ﺗﻠﻔﻮن:

0796959126

اﻳﻤﻴﻞ:

msuzuki@un.org

0797923630
amiris@un.org

ﺳﻬﻴﻞ ﻋﻈﻴﻤﻲ )آﻣﺮ ارﺷﺪ وﻻﻳﺘﻲ(
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799417695

Sohail.Azami@savethechildren.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.savethechildren.net :
اﻛﺘﻴﺪ  -اداره ﻫﻤﻜﺎري ﻫﺎي ﺗﺨﻨﻴﻜﻲ و اﻧﻜﺸﺎﻓﻲ )(ACTED
ﺟﺎوﻳﺪ اﻛﺒﺮي )ﻫﻢ آﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺎﺣﻮي(

ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺮف ﺑﻴﮓ ،ﺳﺮك ﻣﺨﺎﺑﺮات ،ﻛﻮﻫﻲ ﺧﺎﻧﻪ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،1ﻣﻴﻤﻨﻪ
ﺗﻠﻔﻮن:

0799173840

اﻳﻤﻴﻞ:

maymana@acted.org

008821644942051

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.acted.org :
اﻧﺴﺘﻴﺘﻮت ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻋﺎﻟﻲ ﻓﺎرﻳﺎب )(FIHE
ﻓﻴﺾ اﷲ ﺣﺒﻴﺒﻲ )رﺋﻴﺲ اﻧﺴﺘﻴﺘﻴﻮت(
ﺟﺎده ﻟﻮدﻳﻦ ،ﻣﻴﻤﻨﻪ

ﺗﻠﻔﻮن:

0799274712

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.fi.edu.af :
داﻛﺎر  -ﻛﻤﻴﺘﻪ دﻧﻤﺎرك ﺑﺮاي ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻓﻐﺎن )(DACAAR
اﻣﻴﻦ اﻟﺤﻖ اﺧﮕﺮ )آﻣﺮ ﺳﺎﺣﻮي(
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ﺳﺮك ﺳﺒﺰ ﻣﻨﺪوي ،ﭘﻬﻠﻮي ﻣﻨﺰل ﮔﻠﻮ ﭘﻬﻠﻮان ،ﻣﻴﻤﻨﻪ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0797011010

pmfaryab@dacaar.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.dacaar.org :
رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎء و اﻧﻜﺸﺎف دﻫﺎت )(DRRD
ﻋﺒﺪاﻟﺒﺼﻴﺮ

ﺳﺮك ﻣﻴﺪان ﻫﻮاﻳﻲ ،ﭘﻬﻠﻮي ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ،ﺷﻬﺮ ﻓﺎرﻳﺎب
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799330530

Eng.basirkohi@yahoo.com

اﻳﻤﻴﻞ:

sediqyar@unhcr.org

AFGMN@unhcr.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.unhcr.org :
ﻛﻤﻴﺘﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ روﺳﺘﺎﺋﻲ ﺑﻨﮕﻠﻪ دﻳﺶ )(BRAC
ﻣﺤﻤﺪ اﻣﻴﻦ ﺧﺎن )اﻣﺮ ﺳﺎﺣﻮي(

ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﺘﺮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻲ ،ﻣﻜﺘﺐ ﺳﺘﺎره ،ﺷﻬﺮ ﻓﺎرﻳﺎب
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0702460426

aminkhan.dev@gmail.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.bracafg.org :

رﻳﺎﺳﺖ زراﻋﺖ ،آﺑﻴﺎري و ﻣﺎﻟﺪاري )(DAIL

ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AWEC

ﺷﻬﺮ ﻓﺎرﻳﺎب

ﺷﻬﺮ ﻓﺎرﻳﺎب

اﺳﺪ اﷲ ﺑﻬﺎر )رﺋﻴﺲ(
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700730879
0799251706
0799268857
mis.faryab@mail.gov.af

ﺧﺎﻟﺪه اﻳﻤﺎق )اﻣﺮ ﭘﺮوژه(

ﺗﻠﻔﻮن:

0705626148

اﻳﻤﻴﻞ:

khaleda_aemaq@yahoo.com

0799359543

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.awec.info :

ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AIHRC

ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﻜﺸﺎﻓﻲ ﺳﻨﺎﻳﻲ )(SDO

ﺳﺮك ﻣﻴﺪان ﻫﻮاﻳﻲ ،ﭘﻬﻠﻮي ﻟﻴﺴﻪ ﻧﺴﻮان  ،3ﻣﻴﻤﻨﻪ

ﺳﺮك  ،1ﻋﻘﺐ دﻓﺘﺮ ﺳﺎﺣﻮي ﻋﻮاﻳﺪ ﻓﺎرﻳﺎب ،ﺳﺒﺰ ﻣﻨﺪوي ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،4ﺑﻠﺠﺮاغ ،ﺷﻬﺮ

ﺳﻴﺪ ﺣﻔﻴﻆ اﷲ ﻓﻄﺮت )اﻣﺮ وﻻﻳﺘﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(
ﺗﻠﻔﻮن:

0799250553

اﻳﻤﻴﻞ:

fetrat_aihrc@yahoo.com

0777250553

ﺑﻬﺮوز روزﺑﻪ )آﻣﺮ(
ﻓﺎرﻳﺎب
ﺗﻠﻔﻮن:

0754520460
0799280362

maimana_adm@yahoo.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.aihrc.org.af :

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.sanayee.org.af :

اﻳﻤﻴﻞ:

ﻛﻤﻴﺸﻨﺮي ﻋﺎﻟﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻣﻮر ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن )(UNHCR

ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﻜﺸﺎﻓﻲ اﻓﻐﺎن )(ADA

ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،1ﺳﺮك  ،1ﻛﻮﻫﻲ ﺧﺎﻧﻪ ،ﻣﻴﻤﻨﻪ

ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،3ﺳﺮك ﻟﻴﺴﻪ ﺳﺘﺎره ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ﻣﻴﻤﻨﻪ

ﻋﺒﺪ اﻟﺼﺪﻳﻖ ﺻﺪﻳﻘﻴﺎر )ﻣﻌﺎون ارﺷﺪ ﺳﺎﺣﻮي(
ﺗﻠﻔﻮن:

ﻓﻜﺲ:
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0791990111

00873762929185

008821651102577

00873762736186

faryab_sdo@yahoo.com

اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﻨﮕﻞ )آﻣﺮ وﻻﻳﺘﻲ(
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0771070401
0799461236

ada.faryab@ada.org.af

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.ada.org.af :

از الف تا یا :کتاب راهنما برای کمک به افغانستان

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﭘﻲ آر ﺑﻲ )(PRB

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎرف )آﻣﺮ اداري(

ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﺴﺠﺪ اﺧﻼص ،ﺷﻬﺮ ﻧﻮ ،اﻧﺪﺧﻮي
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799448328

prbmazar@yahoo.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.prb.org.af :
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ و ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﺑﺮاي زﻧﺎن اﻓﻐﺎن )(AWSE
ﻧﺠﻴﺒﻪ ﺑﻴﻨﻮا )ﻣﺴﻮول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ(

ﭘﻬﻠﻮي ﺣﻮزه  2اﻣﻨﻴﺘﻲ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،3ﺷﻬﺮ ﻓﺎرﻳﺎب
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0797008191

finance.awse@gmail.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.future4afghanwomen.net :
www.awse.info
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﻤﻜﺎري و اﻧﻜﺸﺎف اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AADA
ﻗﻤﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﺨﺮي )آﻣﺮﺳﺎﺣﻮي ﭘﺮوژه(

ﺳﺮك ﻣﻴﺪان ﻫﻮاﻳﻲ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﻴﻔﻪ ،ﻣﻴﻤﻨﻪ
ﺗﻠﻔﻮن:

0799271526

اﻳﻤﻴﻞ:

qfakhri@aada.org.af

0788563775

qamaruddinfakhri@yahoo.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.aada.org.af :
ﻫﻤﻜﺎري -ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻛﻤﻚ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ )(CHA
ﺣﻴﺎت اﷲ ﺑﺎﺧﺘﺮي )آﻣﺮ دﻓﺘﺮ -ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ(

ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮوف ﺳﻮري ،ﻧﺰدﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻗﻴﺼﺮ و اﻟﻤﺮ ،ﺷﻬﺮ ﻣﻴﻤﻨﻪ
ﺗﻠﻔﻮن:

0799679796

اﻳﻤﻴﻞ:

faryab@cha‐net.org

0703712605

ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0772284344
coar_kbl@yahoo.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.coar.org.af :
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي اﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎن )(SAF
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻌﻴﻢ ﻣﺼﻤﻢ )آﻣﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،308ﮔﺬر ﺗﻨﺪورك ،ﺳﺮك  ،4ﺷﻬﺮ ﻓﺎرﻳﺎب
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799158845

faryab@saf.org.af

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.saf.org.af :
ﻫﻴﺄت ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ )(IAM
ﺑﺎرﺑﻞ ﺑﻚ )ﺗﻴﻢ ﻟﻴﺪرﻣﻨﻄﻘﻮي(

ﻣﻴﻤﻨﻪ

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ625 :
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799615787
rtl.faryab@iam‐afghanistan.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.iam‐afghanistan.org :
ﻫﻴﺄت ﻧﺎروي ﺑﺮاي ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ )(NRC

وﻳﻨﺴﻨﺖ ﺗﺮﻳﻨﻴﺪاد )ﻫﻢ آﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺮوژه(
ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،4ﻋﺮب ﺧﺎﻧﻪ ،ﺷﻬﺮ ﻓﺎرﻳﺎب
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0788794079
0799148064

008821667223346
masoud.sedeqi@afg.nrc.no

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.nrc.no :
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  -ﻫﻴﺄت ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(UNAMA
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺨﻲ )ﻣﻌﺎوي رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ(
ﺷﻤﺎل ﭘﺎرك ﻣﺮﻛﺰي ﺷﻬﺮ ،ﭘﻬﻠﻮي ﭘﺸﺘﻨﻲ ﺑﺎﻧﻚ ،ﺷﻬﺮ ﻋﺮب ﺧﺎﻧﻪ ،ﻣﻴﻤﻨﻪ

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.cha‐net.org :

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ3205 :

ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻛﻤﻜﻬﺎ ﺑﺮاي اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ )(CoAR

اﻳﻤﻴﻞ:

ﺳﺮك زرﮔﺮي ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻠﻨﻴﻚ داﻛﺘﺮ ﻗﺴﻴﻢ ،ﺷﻬﺮ ﻓﺎرﻳﺎب

sakhipejouhish@yahoo.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.unama.unmissions.org :

اﺳﺪ اﷲ )اﻣﺮ ﻣﻨﻄﻘﻮي(

ﺗﻠﻔﻮن:

0797662500

sakhi1@un.org
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0799683028

ﻳﻮﻧﺴﻒ  -ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻃﻔﺎل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )(UNICEF
ﻓﻀﻞ اﺣﻤﺪ )ﻣﺪﻳﺮ وﻻﻳﺘﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(

ﺷﻬﺮ ﻓﺎرﻳﺎب
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

اﻳﻤﻴﻞ:

0798507387

0799591933
aslamdana@yahoo.com
dail.frah@yahoo.com

faahmad@unicef.org

kabul@unicef.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.unicef.org :

ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﻜﺸﺎﻓﻲ اﻓﻐﺎن )(ADA

ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ )آﻣﺮ وﻻﻳﺘﻲ -ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ(

ﻛﺎﻧﺎل  ،1ﺟﻨﻮب ﻗﺮﻳﻪ  ،3ﻓﺮاه

ﻓﺮاه

ﺗﻠﻔﻮن:

اﺗﺎق ﺗﺠﺎرت و ﺻﻨﺎﻳﻊ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(ACCI

javid_bahbodi@yahoo.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.ada.org.af :

اﻳﻤﻴﻞ:

ﺣﺸﻤﺖ اﷲ )آﻣﺮ ﻣﻨﻄﻘﻮي(
ﻓﺮاه

ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0798193082
hashmat.nor18@gmail.com

0799603292

bahbodi@gmail.com

ﻫﺒﻴﺘﺎت  -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﻜﺎن ﺑﺸﺮ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )(UN‐Habitat
ﻓﺮوزان ﻋﺒﺪاﷲ )آﻣﺮ ارﺷﺪ وﻻﻳﺘﻲ(

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.acci.org.af :

ﻋﻘﺐ ﻛﺎﻧﺎل ﺟﻨﻮﺑﻲ ،ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻜﺘﺐ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺎزو اﻧﺎ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،1ﺷﻬﺮﻓﺮاه

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻠﻲ ،واﺣﺪ اداري وﻻﻳﺘﻲ )(NSP/PMU

اﻳﻤﻴﻞ:

اﻧﺠﻨﻴﺮ ﺻﻴﻒ اﷲ )آﻣﺮ وﻻﻳﺘﻲ(

ﺗﻠﻔﻮن:

0799600384

frozanabdullah@yahoo.com.au

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.unhabitat‐afg.org :

ﻣﻨﺰل داﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،4ﺳﺮك  ،8ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﺤﺒﺲ ﻓﺮاه
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799393023

farah@nspafghanistan.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.nspafghanistan.org :
رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎء و اﻧﻜﺸﺎف دﻫﺎت )(DRRD
اﻧﺠﻴﻨﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮوف )رﺋﻴﺲ(

ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،1ﺷﺮق ﻣﺎرﻛﻴﺖ ﮔﻨﺪم ،ﺷﻬﺮ ﻓﺮاه
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799095499

Eng_rauf@yahoo.com

ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻠﻢ داﻧﺎ )رﺋﻴﺲ(
ﺗﻠﻔﻮن:
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ﻣﻠﻚ اﻓﻐﺎن وﻛﻴﻠﻲ )آﻣﺮ دﻓﺘﺮ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،277ﺳﺮك ﺑﺎغ ﭘﻞ )ﺟﻨﻮب اﺳﺘﻴﺸﻦ ﺑﺮق(  ،ﻓﺮاه
ﺗﻠﻔﻮن:

0799615389

اﻳﻤﻴﻞ:

farah@cha‐net.org

0708606086

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.cha‐net.org :
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  -ﻫﻴﺄت ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(UNAMA
اﻟﻜﺴﺎﻧﺪر ﻛﺎرﺗﻲ )رﺋﻴﺲ ذﻓﺘﺮ(

رﻳﺎﺳﺖ زراﻋﺖ ،آﺑﻴﺎري و ﻣﺎﻟﺪاري )(DAIL
ﻓﺮاه

ﻫﻤﻜﺎري  -ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻛﻤﻚ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ )(CHA

0799602260

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﺷﻬﺮ ،ﻓﺮاه
ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ3205 :
ﺗﻠﻔﻮن:

0797256624

اﻳﻤﻴﻞ:

carette@un.org

0798138961

از الف تا یا :کتاب راهنما برای کمک به افغانستان

Siddigui5@un.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.unama.unmissions.org :

ﻛﺎﭘﻴﺴﺎ

ﻛﺎﭘﻴﺴﺎ

ﻛﻤﻴﺘﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ روﺳﺘﺎﺋﻲ ﺑﻨﮕﻠﻪ دﻳﺶ )(BRAC

اﺗﺎق ﺗﺠﺎرت و ﺻﻨﺎﻳﻊ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(ACCI

ده ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻠﻲ )دﻫﻴﺒﺎﻟﻲ( ،ﻛﺎﭘﻴﺴﺎ

ﻛﺎﭘﻴﺴﺎ

اﻳﻤﻴﻞ:

ﻧﺎﺻﺮ اﺣﻤﺪ ﺳﺎدات )آﻣﺮ ﻣﻨﻄﻘﻮي(
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0786733141

ﺗﻠﻔﻮن:

0700289914

ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻴﺮوز زﻣﺎن )آﻣﺮ ﺳﺎﺣﻮي(
ﺗﻠﻔﻮن:

0707197919

firoz.zaman704@gmail.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.bracafg.org :

nasirsadat@gmail.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.acci.org.af :

ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﻜﺸﺎﻓﻲ اﻓﻐﺎن )(ADA

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻠﻲ ،واﺣﺪ اداري وﻻﻳﺘﻲ )(NSP/PMU

ﺧﺎﻧﻪ  ،2ﮔﺬردﻫﻘﺎﻧﺎن ،ﻛﻮﭼﻪ ﺻﺎدﻗﻰ ﭘﺎﭼﺎ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،3ﻛﺎﭘﻴﺴﺎ

ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺟﺎوﻳﺪ )آﻣﺮ وﻻﻳﺘﻲ(

وﻟﺴﻮاﻟﻲ اول ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن ،ﺷﺮﻛﺖ ﮔﻠﺒﻬﺎر ) ﻃﺮف ﺟﻨﻮب(  ،دﻓﺘﺮ واﻟﻲ ،ﭘﻬﻠﻮي ﺳﺮك
ﻋﻤﻮﻣﻲ ،ﻛﺎﭘﻴﺴﺎ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700242334

داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺒﻴﺮوﻧﻲ )(AU

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺷﻴﺪ ﻋﺰﻳﺰ )رﺋﻴﺲ داﻧﺸﮕﺎه(

ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺴﺎﺟﻲ ﮔﻠﺒﻬﺎر ،ﻣﺤﻤﻮد راﻗﻲ
اﻳﻤﻴﻞ:

ﺗﻠﻔﻮن:

0785599447

اﻳﻤﻴﻞ:

saboor.hadi@gmail.com

0702424992

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.ada.org.af :

kapisa@nspafghanistan.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.nspafghanistan.org :

ﺗﻠﻔﻮن:

ﻋﺒﺪاﻟﻤﻨﻴﺮ ﻓﺎﻳﻖ )آﻣﺮ وﻻﻳﺘﻲ ﭘﺮوزه(

0799317435

abdulrashidaziz2@yahoo.com

ﻫﺒﻴﺘﺎت  -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﻜﺎن ﺑﺸﺮ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )(UN‐Habitat

ﺳﻴﻒ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺣﺎرث )آﻣﺮ وﻻﻳﺘﻲ(

ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﺘﺮ وﻟﺴﻮاﻟﻲ اول ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن ،ﻣﺤﻤﻮد راﻗﻲ ،ﻛﺎﭘﻴﺴﺎ
ﺗﻠﻔﻮن:

0791611345

اﻳﻤﻴﻞ:

harisafgan@yahoo.com

0799421740

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.unhabitat‐afg.org :

وﺑﺴﺎﻳﺖau.edu.af :
رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎء و اﻧﻜﺸﺎف دﻫﺎت )(DRRD
ﺣﻴﺎت اﷲ ﻓﺮﻫﻨﮓ

ﻛﺎﭘﻴﺴﺎ

ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799435582
Hayatullah.farhang@mrrd.gov.af

رﻳﺎﺳﺖ زراﻋﺖ ،آﺑﻴﺎري و ﻣﺎﻟﺪاري )(DAIL
ﺳﻴﺪ ﻣﺴﻜﻴﻦ ﺻﻴﻔﻲ )رﺋﻴﺲ(

ﻛﻨﺪز
آژاﻧﺲ ﺧﺒﺮي ﭘﮋواك )(PAN

ﻋﺒﺪاﻟﻤﺘﻴﻦ ﺳﺮﻓﺮاز
ﻛﻨﺪز

ﺗﻠﻔﻮن:

0799395005

اﻳﻤﻴﻞ:

sarfraz.afghan@gmail.com

0708198220

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.pajhwok.com :
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اﺑﺮار  -ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻮان ﺑﺨﺸﻲ و ﺗﻔﺮﻳﺢ ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ ﺳﻮاران ﻣﻌﻠﻮل
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AABRAR

ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ )ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺎﺣﻮي(
ﻛﻨﺪز

ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700620025
khalid.aabrar@gmail.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.aabrar.org :
اﺗﺎق ﺗﺠﺎرت و ﺻﻨﺎﻳﻊ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(ACCI
ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻤﻴﻊ )آﻣﺮ ﻣﻨﻄﻘﻮي(
ﻛﻨﺪز

ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0708518496
acci_kundoz@yahoo.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.acci.org.af :
اداره ﺧﻴﺮﻳﻪ ﺑﺮاي اﻧﻜﺸﺎف اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(WADAN
ﺧﺎن ﻣﺤﻤﺪ )ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻨﻄﻘﻮي(

ﺧﺎﻧﻪ  ،1379ﺳﺮك  ،3ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،1ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺘﻴﺸﻦ ﺗﻠﻮﻳﺰون
ﺗﻠﻔﻮن:

0799214682

اﻳﻤﻴﻞ:

inayatniazi2000@yahoo.com

0799889928

ﺗﻠﻔﻮن:

0798184820

اﻳﻤﻴﻞ:

hnasrat@ndi.org

0799209368

nyarash@ndi.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.ndi.org :
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻲ.آي.زﻳﺪ )(GIZ/BEPA

ﻣﺤﻤﺪ اﻳﻮب آرﻳﺎﻳﻲ )ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ(

ﻛﻨﺪز  ،TTCﺳﺮك داﻧﺸﮕﺎه ،ﻛﻨﺪز
ﺗﻠﻔﻮن:

0799394684

اﻳﻤﻴﻞ:

ayub.aryayee@yahoo.com

0777900380

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.bepafg.com :
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﺎي دﻫﺎﺗﻲ ﻏﺰﻧﻲ )(GRSP

ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻌﻤﺘﻲ )آﻣﺮ وﻻﻳﺘﻲ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،1473ﺳﺮك ﺷﺎرواﻟﻲ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،1ﻛﻨﺪز
ﺗﻠﻔﻮن:

0799205115

اﻳﻤﻴﻞ:

grspkunduz14@gmail.com

0777900267

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.grsp.af :

info@wadan.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.wadan.org :

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻠﻲ ،واﺣﺪ اداري وﻻﻳﺘﻲ )(NSP/PMU

اﻛﺘﻴﺪ  -اداره ﻫﻤﻜﺎري ﻫﺎي ﺗﺨﻨﻴﻜﻲ و اﻧﻜﺸﺎﻓﻲ )(ACTED

ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،3ﻣﺤﻮﻃﻪ  ، RRDﻛﻨﺪز

ﻋﺒﺪاﻟﻘﻬﺎر)ﻣﻌﺎون ﻫﻤĤﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺎﺣﻮي(
دﺷﺖ ارﭼﻲ ،ﻛﻨﺪز
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700706742

اﻧﺠﻨﻴﺮ ﺳﻴﺪ ﻗﺮﺑﺎن )آﻣﺮ وﻻﻳﺘﻲ(
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799327527

kunduz@nspafghanistan.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.nspafghanistan.org :

qahar@acted.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.acted.org :

داﻧﺸﮕﺎه ﻛﻨﺪز )(KU

اﻧﺴﺘﻴﺘﻴﻮت دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﻣﻠﻲ دراﻣﻮر ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ )(NDI

ﺳﻪ درك ،ﻛﻨﺪز

ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎرون ﻧﺼﺮت )آﻣﺮ ﻣﻨﻄﻘﻮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،11ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮك ﺗﻠﻮﻳﺰون ﻛﻨﺪز)ﻃﺮف راﺳﺖ( ،ﺳﺮك ﻓﻴﺮوز ﻛﻮﻫﻲ ،ﻛﻨﺪز

290

ﻗﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺪوس )رﺋﻴﺲ داﻧﺸﮕﺎه(
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799212980
0512001414
abdulqudus.zarifi@yahoo.com

از الف تا یا :کتاب راهنما برای کمک به افغانستان

دﻓﺘﺮ ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﺮﻳﻊ ﻧﻲ )(Nye

ﺳﻴﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻘﻴﺮي )آﻣﺮ دﻓﺘﺮ(

ﺷﻬﻴﺪي ﺳﻪ درك ،ﺳﺮك ﻛﺎﺑﻞ ﻛﻨﺪز
ﺗﻠﻔﻮن:

ﺳﺮك ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻲ اﻣﻨﻴﻪ ﭘﻮﻟﻴﺲ ﻛﻨﺪز
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799151451

s_kabir106@yahoo.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.nyeexpress.com :
رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎء و اﻧﻜﺸﺎف دﻫﺎت )(DRRD
ﻋﺒﺪاﻟﺮب ﺣﻜﻴﻤﻲ )رﺋﻴﺲ(

ﻛﻨﺪز

ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799694102
Abdulrab_hakimi@yahoo.com

رﻳﺎﺳﺖ زراﻋﺖ ،آﺑﻴﺎري و ﻣﺎﻟﺪاري )(DAIL
ﻋﺰﻳﺰ اﷲ اﻳﻤﺎق )رﺋﻴﺲ(

ﻛﻨﺪز

ﺗﻠﻔﻮن:

0700295885

ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزﺳﺎزي ﻛﻨﺪز )(KRA

روح اﷲ )ﻣﺴﻮول ارﺗﺒﺎﻃﺎت(

ﻓﺎﻣﻴﻠﻲ ﻫﺎي ﭘﺮوژه ﻧﻮآﺑﺎد ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،1ﻛﻨﺪز
ﺗﻠﻔﻮن:

0777876015

اﻳﻤﻴﻞ:

kra_afg@yahoo.com

0789876015
aqtash08@gmail.com

ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AHRO
اﻣﺮاﻟﺤﻖ اﻳﻮﺑﻲ

ﻣﻨﺰل  ،5ﻣﺎرﻛﻴﺖ ﻗﺎﻟﻴﻦ ﻓﺮوﺷﻲ ،ﺳﺮك ﭼﺎي ﻓﺮوﺷﻲ ،ﻛﻨﺪز
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0703188506

ayubyamen@yahoo.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.ahro.af :
ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮراك و زراﻋﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )(FAO

ﻋﺒﺎداﷲ ﻋﺰﻳﺰي )ﻣﺪﻳﺮ(

اﻳﻤﻴﻞ:

0700515527
0707455610

008821643339362
Ebadullah.Azizi@fao.org

FAOAF‐Kunduz@fao.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.fao.org :
ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺤﻲ ﺟﻬﺎن )(UNWHO
ﻧﻈﺮاﺣﻤﺪي )ﻣﺪﻳﺮ ﺳﺎﺣﻮي ﭘﻮﻟﻴﻮ(

ﺣﺼﻪ  ،04ﺳﺮك ﭼﺎي ﻓﺮوﺷﻲ ،ﻣﻨﺰل ﻇﺎﻫﺮي ،ﻛﻨﺪز
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799211083

AhmadiA@afg.emro.who.int

Nazarahmadi@yahoo.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.emro.who.int/Afghanistan :
ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮاي اﻃﻔﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(CFA

اﺣﻤﺪ اﷲ زاﻫﺪ )آﻣﺮ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،732ﻗﺮﻳﻪ  ،2ﺳﺮك ﻟﻴﺴﻪ ﺗﺨﺎرﺳﺘﺎن،ﻋﻘﺐ ﻟﻴﻠﻪ دﺧﺘﺮان ،ﻛﻨﺪز
ﺗﻠﻔﻮن:

0798205950

ﻓﻜﺲ:

00930202501287

اﻳﻤﻴﻞ:

008821669970781
azahid@afghanistan.childfund.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.childfund.org :
ﻛﻒ  -ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻮاﻇﺒﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي اﻓﻐﺎن )(CAF
ﻋﺒﺪاﷲ اﺷﺮﻓﻲ )ﻣﺪﻳﺮ دﻓﺘﺮ(

ﺳﺮك ﻣﺴﺠﺪ ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ ،ﭘﻬﻠﻮي ﻧﺠﺎري ﻣﺮادي ،ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻳﺎﺳﺖ اﻣﻨﻴﺖ ﻛﻨﺪز
ﺗﻠﻔﻮن:

0777822321

اﻳﻤﻴﻞ:

om.caf.kdz@gmail.com

0777223211

afo.caf.knz@gmail.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.caf.org.af :
ﻛﻤﻴﺴﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺻﻼﺣﺎت اداري و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻠﻜﻲ )(IARCSC
ﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﻴﻞ ﺣﺎﻣﺪ )رﺋﻴﺲ ﻣﻨﻄﻘﻮي(
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ﻛﻮﭼﻪ ﭼﻬﻞ دﺧﺘﺮان ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺨﺎرﺳﺘﺎن ،ﺳﺮك

ﺳﭙﻴﻦ زر ،ﻛﻨﺪز
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799547917

jalil.hamid1@csc.gov.af

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.iarcsc.gov.af :
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AIHRC
ﺣﻴﺎت اﷲ اﻣﻴﺮي )آﻣﺮﻣﻨﻄﻘﻮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(

ﺷﻬﺮ ﺳﺮدوره ،ﻛﻨﺪز
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799212845
hayatullah_amiry@yahoo.com

ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799215424
0755505386

008821684400354

zabiullah.aziz@sca.org.af

obaid.faqir@sca.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.swedishcommittee.org :
ﻣﺠﻤﺎ – ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(ACSFO
اﺣﻤﺪ ﺟﻮاد )آﻣﺮ ﺳﺎﺣﻮي(

ﻧﻮ آﺑﺎد ﺧﻮاﺟﻪ ﻣﺸﻬﺪ ،ﺳﺮك  ،2ﻋﻘﺐ ﻛﻮﻧﺴﻠﮕﺮي ﺗﺎﺟﻜﺴﺘﺎن
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700701014

info@acsf.af

kunduz@aihrc.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.aihrc.org.af :

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.acsf.af/www.acsf‐rc.com :

ﻛﻤﻴﺸﻨﺮي ﻋﺎﻟﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻣﻮر ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن )(UNHCR

ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﺮﺑﻴﻮي زﻧﺎن ودﺧﺘﺮان ﺑﻲ ﺑﻀﺎﻋﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

داود ﺳﻠﻴﻤﻲ )ﻣﻌﺎون ارﺷﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﻮي(

ﺳﺮك ﺳﺮﺣﻮض ،ﺑﻨﺪر اﻣﺎم ﺻﺎﺣﺐ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،4ﻛﻨﺪز
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

)(ECW

ﻣﺤﻤﺪ ﻇﻬﻴﺮ ﻣﺼﻠﺢ )رﺋﻴﺲ(

0791990121

ﻛﻮﭼﻪ ﻗﻬﻮه ﺧﺎﻧﻪ ،ﺑﻨﺪر ﻛﺎﺑﻞ ،ﻛﻨﺪز

008821651139895

اﻳﻤﻴﻞ:

0700712300

salimi@unhcr.org

ﺗﻠﻔﻮن:

0799206604

arezo_qanih@yahoo.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.ecw‐af.org :

AFGIS@unhcr.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.unhcr.org :

ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﻜﺸﺎﻓﻲ اﻓﻐﺎن )(ADA

ﻛﻤﻴﺘﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ روﺳﺘﺎﺋﻲ ﺑﻨﮕﻠﻪ دﻳﺶ )(BRAC

ﺧﺎﻧﻪ  ، 678ﻛﻮﭼﻪ ﻋﺮض ﺑﻴﮕﻰ ،ﺑﻨﺪر اﻣﺎم ﺻﺎﺣﺐ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،3ﻛﻨﺪز

ﺑﻨﺪر اﻣﺎم ﺻﺎﺣﺐ ،ﻧﺰدﻳﻚ ﮔﺪام ﻫﺎ ،ﻣﻨﺰل ﺣﺴﻦ ،ﻛﻨﺪز

اﻳﻤﻴﻞ:

اﺑﻮﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻤﺤﻤﺪ )آﻣﺮ ﻣﻨﻄﻘﻮي(

ﻧﺼﺮاﷲ ﺧﺎن )آﻣﺮ وﻻﻳﺘﻲ(
ﺗﻠﻔﻮن:

0799144601

ada.kunduz@ada.org.af

ﺗﻠﻔﻮن:

0700713654

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.ada.org.af :

اﻳﻤﻴﻞ:

mahmud.bagha@gmail.com

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺮﺳﻲ ﻛﺎرﭘﺲ )(MC

0700653383

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.bracafg.org :

زﻟﻤﻲ رﺳﻮﻟﻲ )آﻣﺮﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ(

ﻛﻨﺪز

ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺳﻮﻳﺪن ﺑﺮاي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(SCA

ﺗﻠﻔﻮن:

ﺧﺎﻧﻪ  ،2351ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺎﺑﺮﻳﻚ ﻳﺦ ﺳﺎزي ،ﺳﺮك ﺳﻴﺪ آﺑﺎد ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،1ﻛﻨﺪز

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.mercycorps.org :

ذﺑﻴﺢ اﷲ ﻋﺰﻳﺰ )ﻣﺴﻮول اداري دﻓﺘﺮ ﺳﺎﺣﻮي(
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اﻳﻤﻴﻞ:

0793506366
zalkozai@af.mercycorps.org

از الف تا یا :کتاب راهنما برای کمک به افغانستان

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﭘﻲ آر ﺑﻲ )(PRB
اﺳﺪ ﺟﻴﺤﻮن )ﻣﺪﻳﺮ دﻓﺘﺮ(

ﺑﺎغ ﻧﺎﺷﺮ ،ﻧﻮآﺑﺎد ،ﻛﻨﺪز
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799134150
prbkunduz@yahoo.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.prb.org.af :
ﻣﺮﻛﺰﺗﻌﺎون اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(CCA

ﻣﻮﺳﻲ ﻛﺎﺷﻔﻲ )آﻣﺮ(
ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮ ،ﻛﻨﺪز
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

008821621280659
sarwarhussaini@aol.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.cca.org.af :

ﺗﻠﻔﻮن:

0793411198

اﻳﻤﻴﻞ:

bouchebouba@un.org

0797256620

jama1@un.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.unama.unmissions.org :
ﻳﻮﻧﺴﻒ  -ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻃﻔﺎل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )(UNICEF
ﻋﺒﺪاﻟﻨﺼﻴﺮ اﻣﻴﻦ )ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(

ﻛﻨﺪز

ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0798507391
kabul@unicef.org

anamin@unicef.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.unicef.org :

ﻫﺒﻴﺘﺎت  -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﻜﺎن ﺑﺸﺮ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )(UN‐Habitat

ﻛﻨﺪﻫﺎر

ﺧﺎﻧﻪ  ،1299رﻳﺲ ﻋﺎﺑﺪ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،2ﻛﻨﺪز

آژاﻧﺲ ﺧﺒﺮي ﭘﮋواك )(PAN

ﺳﻴﺪ ﻓﻴﺾ )ﻫﻢ آﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه وﻻﻳﺘﻲ(
ﺗﻠﻔﻮن:

0791611226

اﻳﻤﻴﻞ:

sfaiz_ahmadi@yahoo.com

0799421740

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.unhabitat‐afg.org :
ﻫﻴﺄت ﻧﺎروي ﺑﺮاي ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ )(NRC
ﺣﻴﺎت اﷲ )ﻣﺴﻮول اداري(

ﺳﺮك ﻓﻴﺮوز ﻛﻮه ،ﻛﻨﺪز
ﺗﻠﻔﻮن:

0799639066

اﻳﻤﻴﻞ:

hayatullah.sobman@afg.nrc.no

0088216333401118

ﺑﺸﻴﺮ اﺣﻤﺪ ﻧﺪﻳﻢ

ﻛﻨﺪﻫﺎر
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799806508
0708198459
bashir.naadim@googlemail.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.pajhwok.com :
اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ  -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺻﺤﻲ ﺑﺮاي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(IbnSina/PHPA
ﺻﺪﻳﻖ )آﻣﺮ ﭘﺮوژه(
ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،3ﻛﻨﺪﻫﺎر
ﺗﻠﻔﻮن:

0798553918

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.nrc.no :

اﻳﻤﻴﻞ:

ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  -ﻫﻴﺄت ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(UNAMA

اﺗﺎق ﺗﺠﺎرت و ﺻﻨﺎﻳﻊ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(ACCI

ﺳﺮك  ،3ﻛﻮﭼﻪ ﭼﺎي ﻓﺮوﺷﻲ ،ﺑﻨﺪر اﻣﺎم ﺻﺎﺣﺐ ،ﻛﻨﺪز

ﻛﻨﺪﻫﺎر

ﻟﻴﻼ ﺑﻮﭼﻲ ﺑﻮﺑﺎ )رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ(
ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ3205 :

dr_kakarsadiqullah@yahoo.om

ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﻗﻲ )آﻣﺮ ﻣﻨﻄﻘﻮي(
ﺗﻠﻔﻮن:

0700300650
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آدرس ها و تماس ها

اﻳﻤﻴﻞ:

kandaharacci@yahoo.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.acci.org.af :
اﺗﺤﺎدﻳﻪ اﻧﺴﺠﺎم ﻫﻤﻜﺎري ﻫﺎي ﺟﻨﻮب ﻏﺮب اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن

)(SWABAC
اﻧﺠﻨﻴﺮ ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ )ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه اﺟﺮاﻳﻲ(

ﺳﺮك ﻫﺮات ،ﺑﻌﺪ از ﻣﺴﺠﺪ ﺳﺮخ ،ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﺎﻟﻮن ﻋﺮوﺳﻲ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ،ﺷﻬﺮ ﻧﻮ،
ﻛﻨﺪﻫﺎر
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799088036
0700301105
0799147400
swabac@yahoo.com
swabac@gmail.com

اداره ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﻤﺎﻳﻪ اﻃﻔﺎل )(SCI
ﺟﺎوﻳﺪ اﺣﻤﺪ ﺳﻮﺳﺎن )ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺎﻟﻲ و اداري(

ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﺮخ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،6ﺷﻬﺮ ﻧﻮ ،ﻛﻨﺪﻫﺎر
ﺗﻠﻔﻮن:

0700304138

اﻳﻤﻴﻞ:

javeedahamd.sosan@savethechildren.org

0797345280

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.savethechildren.net :
اداره ﺧﻴﺮﻳﻪ ﺑﺮاي اﻧﻜﺸﺎف اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(WADAN
ﻧﺠﻴﺐ )ﻫﻢ آﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه(

ﺧﺎﻧﻪ  ،3ﻣﻘﺎﺑﻞ دروازه ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﺎرك ﻏﺎزي ،ﻛﻨﺪﻫﺎر
ﺗﻠﻔﻮن:

0700045315

اﻳﻤﻴﻞ:

inayatniazi2000@yahoo.com

0799889928

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻠﻲ ،واﺣﺪ اداري وﻻﻳﺘﻲ )(NSP/PMU
اﻧﺠﻨﻴﺮ ﺗﻴﻤﻮر ﺷﺎه اﻳﻮﺑﻲ )آﻣﺮ وﻻﻳﺘﻲ(

ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،6ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﺎﺑﻞ ﺷﺎه ،ﻛﻨﺪﻫﺎرﻫﻮﺗﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799722603

kandahar@nspafghanistan.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.nspafghanistan.org :
داﻧﺸﮕﺎه ﻛﻨﺪﻫﺎر )(KU

ﻣﻴﺮ ﺣﻀﺮت ﻃﻮﻃﺎﺧﻴﻞ )رﺋﻴﺲ(

ﻛﺎﻧﺎل ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺎﻫﻲ ،ﭘﻬﻠﻮي ﻣﺴﺠﺪ ﻋﻴﺪﮔﺎه ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،10ﻛﻨﺪﻫﺎر
ﺗﻠﻔﻮن:

0799305478

اﻳﻤﻴﻞ:

htotakhail06@gmail.com

0700318932

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.Kundoz‐in.edu.af :
دﻓﺘﺮ ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﺮﻳﻊ ﻧﻲ )(Nye
اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن )آﻣﺮ دﻓﺘﺮ(

ده ﺧﻮاﺟﻪ ،ﺳﺮك ﻣﺴﺠﺪ ﺣﺎﺟﻲ ﺣﺒﻴﺐ ،ﻛﻨﺪﻫﺎر
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0776218001

amanullah_nawabi@yahoo.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.nyeexpress.com :
دﻓﺘﺮ ﺗﻴﺮي دﻳﺲ ﻫﻮﻣﺲ )(TdH

ﻣﻄﻴﻊ اﷲ )ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺮوژه(
ﻣﺴﺠﺪ ﺳﺮخ ،ﻛﻨﺪﻫﺎر
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700300727

008821684400712
dr_mati_baryal@yahoo.com

info@wadan.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.wadan.org :

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.tdh.ch :

اﻧﺴﺘﻴﺘﻴﻮت دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﻣﻠﻲ دراﻣﻮر ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ )(NDI

دﻓﺘﺮ ﻣﺼﻮﻧﻴﺘﻲ ﺑﺮاي ارﮔﺎن ﻫﺎي ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(ANSO

ﺳﺮك ﻣﺴﺠﺪ ﺳﺮخ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،1ﻛﻨﺪﻫﺎر

ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0790272611

aziarkash@ndi.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.ndi.org :
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ﻛﻨﺪﻫﺎر
ﺗﻠﻔﻮن:

0700492550
0796688416

از الف تا یا :کتاب راهنما برای کمک به افغانستان

اﻳﻤﻴﻞ:

south.afg@ngosafety.org

south2.afg@ngosafety.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.afgnso.org :
دﻓﺘﺮ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺟﺮم )(UNODC
ﻓﻀﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻀﻠﻲ )ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه وﻻﻳﺘﻲ(

ﻧﺰدﻳﻚ ﭼﻮك ﻣﺴﻠﻢ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،6ﺷﻬﺮﻧﻮ ،ﻛﻨﺪﻫﺎر
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0797223335

ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻤﻚ ﻫﺎي ﺑﺸﺮي )(HAFO
ذﺑﻴﺢ اﷲ اﻣﻴﻦ )ﻣﺴﻮول اداري(

ﻛﺎرﺗﻪ ﻣﻌﻠﻤﻴﻦ ،ﻣﻨﺰل ﺑﺎغ ،ﻛﻨﺪﻫﺎر
ﺗﻠﻔﻮن:

0700797953

اﻳﻤﻴﻞ:

kandahar@hafo.org

0789228772

sarabi@hafo.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.hafo.org :

Fazal.mohammad@unodc.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.unodc.org :

ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AHRO

رادﻳﻮ ﻛﻠﻴﺪ )(Radio Killid

ﺧﺎﻧﻪ  ،12ﺳﺮك ﻣﻠﻜﻪ ﺛﺮﻳﺎ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻴﺴﻪ زرﻏﻮﻧﻪ اﻧﺎ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،6ﻛﻨﺪﻫﺎر

ﻣﺤﻤﺪ زﻣﺎن روﻓﻲ
ﻧﺜﺎر اﺣﻤﺪ آزاد )آﻣﺮ اﺳﺘﻴﺸﻦ(

ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﺴﺠﺪ زﻳﺪ ﺑﻦ ﺣﺎرث ،ﻏﺎزي ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎن ﺧﺎن وات ،ﻋﻘﺐ ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪ UN

 ،ﺷﻬﺮ ﻧﻮ ،ﻛﻨﺪﻫﺎر
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700317320
n.azaad@killid.com

info@tkg.af
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.tkg.af :
رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎء و اﻧﻜﺸﺎف دﻫﺎت )(DRRD
ﺳﻠﻤﺎن ﺷﺎه )رﺋﻴﺲ(
ﻛﻨﺪﻫﺎر
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0787742618
rrd_kandahar@yahoo.com

رﻳﺎﺳﺖ زراﻋﺖ ،آﺑﻴﺎري و ﻣﺎﻟﺪاري )(DAIL
اﺣﻤﺪ ﺷﺎه روﺷﺎن )رﺋﻴﺲ(

ﻛﻨﺪﻫﺎر
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799012609
0703503621
0700491973
kandahar.karina@yahoo.com

ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0788886935
0700062637

zaman_raofi@yahoo.com

zaman.raofi@gmail.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.ahro.af :

ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮراك و زراﻋﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )(FAO
ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ )ﻣﺪﻳﺮ(

ﺟﻨﻮب ﻣﺴﺠﺪ ﺳﺮخ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،6ﻛﻨﺪﻫﺎر
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0708895808

Salahuddin.Khan@eirp‐afg.org

FAOAF‐Kandahar@fao.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.fao.org :
ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺤﻲ ﺟﻬﺎن )(UNWHO

رﺣﻤﺖ اﷲ ﻛﺎﻣﻮاك )ﻫﻢ اﻫﻦګ ﻛﻨﻨﺪه(

ﺣﺼﻪ  ،01ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ﻣﻴﺮوﻳﺲ ،ﺷﻬﺮ ﻧﻮ ،ﻛﻨﺪﻫﺎر
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700290175

Kamwakr@afg.emro.who.int

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.emro.who.int/Afghanistan :
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ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺻﻠﻴﺐ ﺳﺮخ وﻫﻼل اﺣﻤﺮ
)(IFRC

ﺳﻴﺪ ﻋﻤﺮ ﺷﺎه )ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ دﻓﺘﺮ(

ﺟﺎده ﻋﻴﺪﮔﺎه ،ﻣﺮﺳﺘﻮن ﻛﻨﺪﻫﺎر ،ﻣﺤﻮﻃﻪ دﻓﺘﺮARCS
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700303597

Sayed.omershah@ifrc.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.ifrc.org :
ﻛﻤﻴﺴﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺻﻼﺣﺎت اداري و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻠﻜﻲ )(IARCSC
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺻﺎﻓﻲ )رﺋﻴﺲ ﻣﻨﻄﻘﻮي(

ﭘﻬﻠﻮي رﻳﺎﺳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺟﻮاﻧﺎن ،دروازه ﻫﺮات ،ﻛﻨﺪﻫﺎر
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0788796948

ibrahim.safi123@gmail.com

ﻛﻤﻴﺘﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ روﺳﺘﺎﺋﻲ ﺑﻨﮕﻠﻪ دﻳﺶ )(BRAC
ﺗﻔﻀﻞ اﺣﻤﺪ )آﻣﺮ ﺳﺎﺣﻮي(

ﻧﺰدﻳﻚ دﻓﺘﺮ ﻫﺒﻴﺘﺎت ،ﻛﺎﺑﻞ ﺷﺎه ،ﻛﻨﺪﻫﺎر
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0707563908

tofazzal_cdr@yahoo.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.bracafg.org :
ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﻜﺸﺎﻓﻲ اﻓﻐﺎن )(ADA

ﺳﻴﺪ ﺳﻼم )آﻣﺮ وﻻﻳﺘﻲ(

ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،6ﻛﺎﺑﻞ ﺷﺎه ،ﺳﺮك رﻳﺎﺳﺖ زراﻋﺖ ،ﻛﻨﺪﻫﺎر
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799847427

ada.kandahar@ada.org.af

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.ada.org.af :

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.iarcsc.gov.af :
ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﻜﺸﺎﻓﻲ ﺳﻨﺎﻳﻲ )(SDO

ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AIHRC

ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﻧﻮرزي )آﻣﺮ ﻣﻨﻄﻘﻮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(

ﺳﺮك ﺷﻬﻴﺪ داود ،ﻏﺮب ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ﻣﻴﺮوﻳﺲ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،6ﻛﻨﺪﻫﺎر
ﺗﻠﻔﻮن:

0700305117

اﻳﻤﻴﻞ:

aihrc_k@yahoo.com

0799391156

report_kdh@yahoo.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.aihrc.org.af :

ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﻧﺲ ﻗﺎدري )آﻣﺮ(

ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،2ﻛﻨﺪﻫﺎر
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0752054203

kandahar.sdo@gmail.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.sanayee.org.af :
ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﻜﺸﺎف و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ )(DAO
ﺣﻔﻴﻆ ﻋﺒﺪاﻟﻄﻴﻒ )ﻣﺪﻳﺮارﺗﺒﺎﻃﺎت(

ﺳﻜﺘﻮر  ،1ﻃﺮف ﺧﺮﻗﻪ ﻣﺒﺎرك ،ﻛﻨﺪﻫﺎر

ﻛﻤﻴﺸﻨﺮي ﻋﺎﻟﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻣﻮر ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن )(UNHCR

ﺗﻠﻔﻮن:

ﭼﻬﺎرراﻫﻲ ﺷﻬﻴﺪ داوود ﺧﺎن ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،1ﻛﻨﺪﻫﺎر

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.daoafghanistan.org :

دﻳﻤﺘﺮ ﺟﻠﻒ )رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ ﺳﺎﺣﻮي(
ﺗﻠﻔﻮن:

ﻓﻜﺲ:

اﻳﻤﻴﻞ:

0041227397510
0791990061

008821651121624

0041227397511

jelev@unhcr.org

AFGKD@unhcr.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.unhcr.org :
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اﻳﻤﻴﻞ:

07788366414

info@daoafghanistan.org

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺮﺳﻲ ﻛﺎرﭘﺲ )(MC

اﺣﺴﻦ اﷲ ﺷﻔﻖ )رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ(
ﻛﻨﺪﻫﺎر
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0793505702
shafaq@af.mercycorps.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.mercycorps.org :

از الف تا یا :کتاب راهنما برای کمک به افغانستان

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻫﻨﺪﻳﻜﭗ )(HI

ﻫﻴﻨﺪاره  -ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ و اﻧﻜﺸﺎﻓﻲ ﺟﻮاﻧﺎن )(HMYDO

ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،1ﺷﻤﺎل ﻣﺴﺠﺪ ﺳﺮخ ،ﺷﻬﺮ ﻧﻮ ،ﻛﻨﺪﻫﺎر

ﺧﺎﻧﻪ  ،786ﺳﺮك اﻧﺼﺎري ،ﻛﻨﺪﻫﺎر

ﻫﻤﺎﻳﻮن )ﻫﻢ آﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه(
ﺗﻠﻔﻮن:

0700290647

اﻳﻤﻴﻞ:

kdhcoordinator@hiafgha.org

0705813414

ﻏﻮث اﻟﺪﻳﻦ ﻓﺮوﺗﻦ )رﺋﻴﺲ(
ﺗﻠﻔﻮن:

0700303054

اﻳﻤﻴﻞ:

frotan@hindara.org

0777303054

kdh‐hss@hiafgha.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.handicap‐international.org :

frotan1919@gmail.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.hindara.org :

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﻲ و اﻧﻜﺸﺎﻓﻲ اﻓﻐﺎن )(AHDS

ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  -ﻫﻴﺄت ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(UNAMA

ﺳﺮك ﭘﺎﺗﻮ ﮔﺎﻻ ،ﻛﺎﺑﻞ ﺷﺎه ،ﻛﻨﺪﻫﺎر

ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺘﺪﻳﻮم ﻛﻨﺪﻫﺎر ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،6ﺷﻬﺮ ﻧﻮ ،ﻛﻨﺪﻫﺎر

ﻓﻴﺾ رﺣﻤﻦ رﺣﻤﺎﻧﺰي )آﻣﺮ وﻻﻳﺘﻲ(
ﺗﻠﻔﻮن:

0799606697

اﻳﻤﻴﻞ:

drf_r@yahoo.com

0799331728

ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ ﺣﻴﺪروف )رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ(
ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ3205 :
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700093856
khaydarov@un.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.ahds.org :

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.unama.unmissions.org :

ﻫﺒﻴﺘﺎت -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﻜﺎن ﺑﺸﺮ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )(UN‐Habitat

ﻳﻮﻧﺴﻒ  -ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻃﻔﺎل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )(UNICEF

ﺳﻴﺪ ﻧﺎدر ﺷﺎه )اﻣﺮ ارﺷﺪ وﻻﻳﺘﻲ(

ﭼﻮك ﺷﺎدﻳﺎن ،ﻋﻘﺐ ﻛﻠﻨﻴﻚ اﻟﺨﺪﻣﺖ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﻼزه ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻧﺎزﻧﻴﻦ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،1

ﻛﻨﺪﻫﺎر
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0791611262
0700301051
mustafa_zagham@yahoo.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.unhabitat‐afg.org :
ﻫﻤﻜﺎري  -ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻛﻤﻚ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ )(CHA

ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎﻫﺮ ﺑﺎرﻛﺰي )آﻣﺮﺳﺮﭘﺮﺳﺖ دﻓﺘﺮ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،5830ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﺴﺠﺪ ﺣﺎﺟﻲ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ،ﻛﺎﺑﻞ ﺷﺎه
ﺗﻠﻔﻮن:

0700308470

اﻳﻤﻴﻞ:

qandahar@cha‐net.org

0787102555

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.cha‐net.org :

ﻛﻨﺪﻫﺎر
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0798507570
kandahar@unicef.org

kandahar@unicef.org
kabul@unicef.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.unicef.org :

ﻛﻨﺮ
اﺑﺮار -ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻮان ﺑﺨﺸﻲ و ﺗﻔﺮﻳﺢ ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ ﺳﻮاران ﻣﻌﻠﻮل
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AABRAR
زارﻋﻠﻢ )ﻣﺪﻳﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ(

ﺷﻬﺮ اﺳﻌﺪ آﺑﺎد
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0772159487
abdulnasir@aabrar.org.af

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.aabrar.org :
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اﺗﺎق ﺗﺠﺎرت و ﺻﻨﺎﻳﻊ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(ACCI
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻼل )آﻣﺮ ﻣﻨﻄﻘﻮي(

ﺷﻬﺮ اﺳﻌﺪ آﺑﺎد
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700472077

ﺳﺮك ﻣﻨﺪوﺧﻴﻞ ،ﭘﻬﻠﻮي  ، RTAﺷﻬﺮ اﺳﻌﺪ آﺑﺎد
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0786353407

rehab@daoafghanistan.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.daoafghanistan.org :

mohammad.jalal@acci.org.af

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.acci.org.af :

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ و اﻧﻜﺸﺎف ﺟﺎﻣﻌﻪ )(ORCD

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻠﻲ ،واﺣﺪ اداري وﻻﻳﺘﻲ )(NSP/PMU

ﺧﺎﻧﻪ  ،15ﺳﺮك وﻻﻳﺖ ،ﺷﻬﺮ اﺳﻌﺪ آﺑﺎد

ﺳﺮك ﻣﻨﺪوﺧﻴﻞ  ،داﺧﻞ ﺗﻌﻤﻴﺮ دﻓﺘﺮ ، RRDﺷﻬﺮ اﺳﻌﺪ آﺑﺎد

اﻳﻤﻴﻞ:

اﻧﺠﻨﻴﺮ زﻣﺎن ﻣﻬﻤﻨﺪ )آﻣﺮ وﻻﻳﺘﻲ(
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700613315

kunar@nspafghanistan.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.nspafghanistan.org :
داﻧﺸﮕﺎه ﻛﻨﺮ )(KU

ﺳﻴﺪ ﺟﻌﻔﺮ )رﺋﻴﺲ(
ﺷﻬﺮ اﺳﻌﺪ آﺑﺎد
ﺗﻠﻔﻮن:

0700603977

رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎء و اﻧﻜﺸﺎف دﻫﺎت )(DRRD
اﻣﻴﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻴﺪار

ﻋﻘﺐ دﻓﺘﺮ وﻻﻳﺖ ،ﺷﻬﺮ اﺳﻌﺪ آﺑﺎد
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.orcd.org.af :
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  -ﻫﻴﺄت ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(UNAMA

ﻋﺒﺪوﻛﺎﺣﻮر ﻧﻴﺮوف )رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ(
ﺳﺎﻻر ﺑﺎغ ،ﺷﻬﺮ اﺳﻌﺪ آﺑﺎد
ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ3205 :
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700476435

nurov@un.org

haiderzai@un.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.unama.unmissions.org :

ﻟﻐﻤﺎن

Aminuddin.baidar@mrrd.gov.af

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AABRAR

ﺷﻬﺮ اﺳﻌﺪ آﺑﺎد

ﻋﺰت اﷲ ﺳﻴﺎل )ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺎﺣﻮي(

ﺷﻬﺮﻣﻬﺘﺮﻻم
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0778585462

azatsahil@aabrar.org.af

0700642400

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.aabrar.org :

mohasl.kunar@yahoo.com

اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ  -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺻﺤﻲ ﺑﺮاي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(IbnSina/PHPA
ﻗﺎﻫﺮ ﺟﺒﺎرﺧﻴﻞ )آﻣﺮ ﭘﺮوژه(

0707030071
0700640714

ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﻜﺸﺎف و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ )(DAO
ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻔﻴﻆ ﺻﺪﻳﻘﻲ )آﻣﺮ ﭘﺮوژه(
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kunar@orcd.org.af

0799208946

ﺣﺎﺟﻲ ﻣﺤﺼﻞ )رﺋﻴﺲ(

اﻳﻤﻴﻞ:

ﺗﻠﻔﻮن:

0796002613

اﺑﺮار  -ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻮان ﺑﺨﺸﻲ و ﺗﻔﺮﻳﺢ ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ ﺳﻮاران ﻣﻌﻠﻮل

رﻳﺎﺳﺖ زراﻋﺖ ،آﺑﻴﺎري و ﻣﺎﻟﺪاري )(DAIL

ﺗﻠﻔﻮن:

ﻋﺰﻳﺰ اﻟﺮﺣﻤﻦ )آﻣﺮ وﻻﻳﺘﻲ(

ﻗﺮﻏﻪ اي ،ﭘﻬﻠﻮي وﻟﺴﻮاﻟﻲ ﻗﺮﻏﻪ اي ،ﻣﻬﺘﺮﻻم
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700629136

d_qahir@yahoo.co

از الف تا یا :کتاب راهنما برای کمک به افغانستان

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻠﻲ ،واﺣﺪ اداري وﻻﻳﺘﻲ )(NSP/PMU
اﻧﺠﻨﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﻤﺎﻳﻮن اﻛﺴﻴﺮ )آﻣﺮ وﻻﻳﺘﻲ(

ﺳﺮك ﻛﺎرﺗﻪ ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ ،ﻧﺰدﻳﻚ ﻗﻠﻌﻪ ﺳﺮاج ﺑﺎغ ،ﻣﻬﺘﺮﻻم
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799178294

laghman@nspafghanistan.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.nspafghanistan.org :
داﻧﺸﮕﺎه ﻟﻐﻤﺎن )(LU

ﻋﺒﺪاﻟﺼﺒﻮر ﻏﻔﻮري )رﺋﻴﺲ(

ﻣﻬﺘﺮﻻم
ﺗﻠﻔﻮن:

0774142394

رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎء و اﻧﻜﺸﺎف دﻫﺎت )(DRRD

ﺧﺎﻧﻪ 24و ،23ﺳﺮك  ،2ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،1ﺷﻬﺮﻧﻮ ،ﻣﻬﺘﺮﻻم
ﺗﻠﻔﻮن:

0799016511

اﻳﻤﻴﻞ:

adalaghman@yahoo.com

0772885284

abduljalal1954@yahoo.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.ada.org.af :
ﻫﺒﻴﺘﺎت  -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﻜﺎن ﺑﺸﺮ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )(UN‐Habitat
ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺎﺑﺪي )ﻫﻢ آﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه ارﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ(
ﻧﺰدﻳﻚ ﮔﺪام ﻫﺎي ﺳﺎﺑﻘﻪ ،ﺷﻬﺮ ﻣﻬﺘﺮﻻم
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0797133483

abdullah.abidi@yahoo.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.unhabitat‐afg.org :

ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﺟﺒﺎر ﺧﻴﻞ

ﻣﻬﺘﺮﻻم
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700642426
Moh.jabarkhel@mrrd.gov.af

رﻳﺎﺳﺖ زراﻋﺖ ،آﺑﻴﺎري و ﻣﺎﻟﺪاري )(DAIL
ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﻌﻴﻞ داود زي )رﺋﻴﺲ(

ﻣﻬﺘﺮﻻم
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700603970

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AABRAR

اﻧﻮراﻟﺤﻖ )ﻫﻢ آﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺎﺣﻮي(
ﭘﻞ ﻋﻠﻢ ،ﻟﻮﮔﺮ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0772279510

anwarulhaq@aabrar.org.af

0798997699
ismail_dawlatzai@yahoo.com

اداره اﻧﻜﺸﺎﻓﻲ ﻛﺸﻮر )(CDU

0799053412

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎرف ﻋﺪﻳﻞ )ﻣﺴﻮول اداري(

ﺧﺎﻧﻪ  ،221ﻋﻘﺐ ﺑﺎغ ﺳﺮاج ،ﺳﺮك ﺷﺎﻫﻲ ،ﻣﻬﺘﺮﻻم

اﻳﻤﻴﻞ:

اﺑﺮار  -ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻮان ﺑﺨﺸﻲ و ﺗﻔﺮﻳﺢ ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ ﺳﻮاران ﻣﻌﻠﻮل

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.aabrar.org :

ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺳﻮﻳﺪن ﺑﺮاي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(SCA

ﺗﻠﻔﻮن:

ﻟﻮﮔﺮ

0789818688

arif.adil@sca.org.af

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.swedishcommittee.org :
ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﻜﺸﺎﻓﻲ اﻓﻐﺎن )(ADA
ﻧﺠﻴﺐ اﷲ ﻋﺼﻤﺖ )آﻣﺮ وﻻﻳﺘﻲ(

ﺳﻴﺪ ﻫﻤﺎﻳﻮن
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0786500625
cduafghan@yahoo.com

cdcafghan@gmail.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.cduafghan.org :
اداره ﺧﻴﺮﻳﻪ ﺑﺮاي اﻧﻜﺸﺎف اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(WADAN
ﮔﻞ اﺣﻤﺪ )ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه(

ﻋﻘﺐ ﻣﺎرﻛﻴﺖ ﻟﻮدﻳﻦ ،ﭘﻞ ﻋﻠﻢ
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ﺗﻠﻔﻮن:

0799058074

اﻳﻤﻴﻞ:

inayatniazi2000@yahoo.com

0799889928

ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎﻧﻪ واﻟﻲ ،ﭘﻞ ﻋﻠﻢ
ﺗﻠﻔﻮن:

0799834585
0700929656

info@wadan.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.wadan.org :

اﻳﻤﻴﻞ:

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.mrca‐asso.org :

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﻜﺎن ﺑﺸﺮ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻫﺒﻴﺘﺎت )(UN‐Habitat

ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻧﺠﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ )(IRC

ﻛﻮﭼﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪ ،ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﺴﺠﺪ ﻋﻤﺮﻓﺎروق ،ﭘﻞ ﻋﻠﻢ ،ﻟﻮﮔﺮ

ﺳﺮك ﭼﻮب ﻓﺮوﺷﻲ ،ﻧﺰدﻳﻚ دﻓﺘﺮ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﭘﻮﻟﻴﺲ ،ﭘﻞ ﻋﻠﻢ

ﻧﺼﻴﺮ ﺧﺎن )ﻫﻢ آﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه وﻻﻳﺘﻲ(
ﺗﻠﻔﻮن:

0791611247

اﻳﻤﻴﻞ:

nasir.khan@unhabitat‐afg.org

0797741609

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.unhabitat‐afg.org :

fkhaliqyar@gmail.com

ﻧﻮراﻟﺤﻖ ﺛﺎﻓﺐ )آﻣﺮ ﺳﺎﺣﻮي(
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0793400853
0793400853
0799442951

Noorulhaq.Saqib@afghanistan.theirc.org

Karima.Ghafury@afghanistan.theirc.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.theIRC.org :
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻠﻲ ،واﺣﺪ اداري وﻻﻳﺘﻲ )(NSP/PMU
اﻧﺠﻨﻴﺮ ﻇﻔﺮ ﺧﺎن )آﻣﺮ وﻻﻳﺘﻲ(

ﭘﻞ ﻋﻠﻢ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻴﺴﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق ،ﻟﻮﮔﺮ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799371004

logar@nspafghanistan.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.nspafghanistan.org :
رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎء و اﻧﻜﺸﺎف دﻫﺎت )(DRRD
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن

ﺳﺮك ﭼﻬﻞ ﻣﺘﺮه ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ،ﺷﻬﺮ ﻟﻮﮔﺮ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700047521

Ghafoor_rrd@yahoo.com

ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AWEC

ﻣﺤﻤﺪ ﻏﻮث )ﻣﺪﻳﺮﺻﺤﺖ رواﻧﻲ(
ﭘﻞ ﻋﻠﻢ ،ﻟﻮﮔﺮ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.awec.info :
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ و ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﺑﺮاي زﻧﺎن اﻓﻐﺎن )(AWSE

ﻧﻔﻴﺴﻪ ﻫﺠﺮان )ﻣﺴﻮول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ(

وﻟﺴﻮاﻟﻲ ﻣﺤﻤﺪ آﻏﻪ ،ﻟﻮﮔﺮ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

رﻳﺎﺳﺖ زراﻋﺖ ،آﺑﻴﺎري و ﻣﺎﻟﺪاري )(DAIL

ﺗﻠﻔﻮن:

0705974690

ﻛﻮرس ﻫﺎي اﺣﻴﺎي ﻃﺒﻲ ﺑﺮاي اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ )(MRCA
ﻓﻘﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﻘﻴﺎر )رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ ﺳﺎﺣﻮي(
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0773893481
finance.awse@gmail.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.future4afghanwomen.net :

ﻫﻤﺎﻳﻮن )رﺋﻴﺲ(

ﻟﻮﮔﺮ

0797051612
ghaws_shahir@yahoo.com

www.awse.info
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻛﻤﻜﻬﺎ ﺑﺮاي اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ )(CoAR
ﻃﺎووس ﺳﻠﻴﻤﻲ )آﻣﺮوﻻﻳﺘﻲ(

ﺳﺮك  ،3ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻣﺤﺒﺲ ،ﭘﻞ ﻋﻠﻢ
ﺗﻠﻔﻮن:

0700260454

از الف تا یا :کتاب راهنما برای کمک به افغانستان

اﻳﻤﻴﻞ:

coar_kbl@yahoo.com

coar_logar@yahoo.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.coar.org.af :

ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر
آژاﻧﺲ ﺧﺒﺮي ﭘﮋواك )(PAN

ﻋﺒﺪاﻟﻤﻌﻴﺪ ﻫﺎﺷﻤﻲ
ﺟﻼل آﺑﺎد
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799855469

0799541118
0700585807

اﻳﻤﻴﻞ:

0700631740
jro_npo@hotmail.com

eng_shah_wali@yahoo.com
اداره ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﻤﺎﻳﻪ اﻃﻔﺎل )(SCI
ﻋﺒﺪاﻻﺣﺪ ﺳﻤﻮن )آﻣﺮ ارﺷﺪ وﻻﻳﺘﻲ(

ﺳﺮك  ،3ﭼﻬﺎرراﻫﻲ ﻣﺮﺳﺘﻮن ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،3ﺟﻼل آﺑﺎد
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0798454544
0798454535

abdulahad.samoon@savethechildren.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.savethechildren.net :

hashami_pajhawk@yahoo.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.pajhwok.com :

اداره ﺧﻴﺮﻳﻪ ﺑﺮاي اﻧﻜﺸﺎف اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(WADAN

اﺑﺮار  -ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻮان ﺑﺨﺸﻲ و ﺗﻔﺮﻳﺢ ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ ﺳﻮاران ﻣﻌﻠﻮل

ﺧﺎﻧﻪ  ،1517ﺳﺮك  ،3ﻧﺎﺣﻴﻪ  ، 3ﭘﻬﻠﻮي ﻣﺎرﻛﻴﺖ ﻣﻴﻮه ،ﺟﻼل آﺑﺎد

ﺷﻴﺮ ﻋﻠﻲ )آﻣﺮ ﻣﻨﻄﻘﻮي(

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AABRAR

ﻋﺒﺪاﻟﻨﺼﻴﺮ )ﻣﻌﺎون رﻳﺲ(

ﻧﺰدﻳﻚ دﻓﺘﺮ ، ARCSﺟﻼل آﺑﺎد
ﺗﻠﻔﻮن:

0700611917

اﻳﻤﻴﻞ:

abdulnasir@aabrar.org.af

0777611917

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.aabrar.org :
اﺗﺎق ﺗﺠﺎرت و ﺻﻨﺎﻳﻊ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(ACCI
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ )آﻣﺮ ﻣﻨﻄﻘﻮي(
ﺟﻼل آﺑﺎد
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799210600
mohammad.qasim@acci.org.af

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.acci.org.af :

ﺗﻠﻔﻮن:

0700045315

اﻳﻤﻴﻞ:

inayatniazi2000@yahoo.com

info@wadan.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.wadan.org :
اداره ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ اﻓﻐﺎﻧﻲ )(ANCB
ﺷﻴﺮ ﻋﻠﻲ )ﻣﺴﻮول ارﺗﺒﺎﻃﺎت(

ﺧﺎﻧﻪ  ،1517ﺳﺮك  ،3ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،3ﭘﻬﻠﻮي ﻣﺎرﻛﻴﺖ ﻣﻴﻮه ،ﺟﻼل آﺑﺎد
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻧﺠﻨﻴﺮ ﺷﺎه وﻟﻲ اﻟﻜﻮزي )آﻣﺮ(
ﺗﻠﻔﻮن:

0700601853

0795787637

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.ancb.org :
اداره ﻫﻤĤﻫﻨﮕﻲ ﻛﻤﻚ ﻫﺎي ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ اﻓﻐﺎن )(AGHCO
ﺧﺎﻧﻪ  ،2ﺳﺮك  ،2ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه ،ﺟﻼل آﺑﺎد

ﺗﻠﻔﻮن:

اداره ﺑﺎزﺳﺎزي دﻫﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(NPO/RRAA
ﺧﺎﻧﻪ  ،1584ﭼﻬﺎرراﻫﻲ ﻣﺮﺳﺘﻮن ،ﺳﺮك ﻣﺎرﻛﻴﺖ ﻣﻴﻮه

0799889928

اﻳﻤﻴﻞ:

0700601534
0799800270
0700208534

aghco_kbl@yahoo.com
aghco_kbl@hotmail.com
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ارﻳﺎ  -اداره ﺑﺎزﺳﺎزي و ﺗﺤﻔﻆ اﻧﺮژي در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AREA

دﻓﺘﺮ ﺳﺎﺣﻮي اﻛﺒﺮ در ﺟﻼل آﺑﺎد ،اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻮﺗﺮ ﻫﺎي ﻛﺎﻣﻪ ،ﺳﺮك ﺷﺮﻗﻲ ،ﺟﻼل

آﺑﺎد

ﺗﻠﻔﻮن:

0772279782

اﻳﻤﻴﻞ:

montazer_shah@hotmail.com

0778829961

اﻛﺒﺮ  -اداره ﻫﻤĤﻫﻨﮕﻲ ﻛﻤﻚ ﻫﺎ ﺑﺮاي اﻓﻐﺎن ﻫﺎ )(ACBAR

ﺧﺎﻧﻪ  ،3ﭘﻬﻠﻮي دﻓﺘﺮ  ،NRCﺳﺮك  ،4زون ،4دوﻛﺎﻧﻬﺎي ﺳﻴﺪ ﻛﻴﻬﺎن ،ﺟﻼل آﺑﺎد
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700601917
0786070117
0700662650

jalmanager@acbar.org

ﺧﺎﻧﻪ  ،1320څارﻧﻮاﻟﻲ ﻛﻬﻨﻪ  ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،4ﺗﻮرﺧﻢ ،ﺟﻼل آﺑﺎد
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799335260
0799362680
0799362669

hamid_qurishee@yahoo.com
ataap@brain.net.pk

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻠﻲ ،واﺣﺪ اداري وﻻﻳﺘﻲ )(NSP/PMU
اﻧﺠﻨﻴﺮ ﺣﺒﻴﺐ اﻟﺮﺣﻤﻦ )آﻣﺮ وﻻﻳﺘﻲ(

ﺳﺮك  ،3ﭼﻬﺎرراﻫﻲ ﻣﺮﺳﺘﻮن ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،3ﺟﻼل آﺑﺎد
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700642279

nangarhar@nspafghanistan.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.nspafghanistan.org :

Coordination.jal@acbar.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.acbar.org :

ﺑﻨﻴﺎد ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ )(AHF

اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺸﺮي )(IHSAN

ﺳﺮك اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻮﺗﺮ ﻫﺎي ﻛﺎﻣﻪ ،ﻧﺰدﻳﻚ ﭼﻬﺎرراﻫﻲ ﻣﺨﺎﺑﺮات ،ﺟﻼل آﺑﺎد

ﻋﺼﻤﺖ اﷲ )ﻣﻌﺎون رﺋﻴﺲ(

ﻣﻘﺎﺑﻞ داراﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ،ﺟﻼل آﺑﺎد
ﺗﻠﻔﻮن:

0799328597

اﻳﻤﻴﻞ:

ihsan_org@yahoo.com

0700283813

ﻧﺼﺮاﷲ ﺑﺮﻳﺎﻟﻲ ارﺳﻼﻳﻲ )رﺋﻴﺲ اﺟﺮاﻳﻲ(
ﺗﻠﻔﻮن:

0700602182

اﻳﻤﻴﻞ:

abdulhaqfoundation@hotmail.com

0799323931

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.abdulhaq.org :

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.ihsan.org :

داﻛﺎر  -ﻛﻤﻴﺘﻪ دﻧﻤﺎرك ﺑﺮاي ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻓﻐﺎن )(DACAAR

اﻧﺴﺘﻴﺘﻴﻮت دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﻣﻠﻲ دراﻣﻮر ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ )(NDI

ﺧﺎﻧﻪ  ،1034ﺳﺮك ﺳﻴﺪ ﻛﻴﻬﺎن ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،2ﺟﻼل آﺑﺎد

ﺧﺎﻧﻪ ،1267 ،ﺳﺮك ﻋﺠﺐ ﺷﺎه ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،4ﺟﻼل آﺑﺎد

اﻳﻤﻴﻞ:

ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻜﻮزي )آﻣﺮ ﺳﺎﺣﻮي(
ﺗﻠﻔﻮن:

0799382597

اﻳﻤﻴﻞ:

ayousof@ndi.org

0796073465

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.ndi.org :
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮﺑﺮﻛﻠﻮز در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(ATA

ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ ﻗﺮﻳﺸﻲ )ﻫﻢ آﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه ﻃﺒﻲ(
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ﺣﺎﺟﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﻴﻦ )آﻣﺮ وﻻﻳﺘﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آب و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ(
ﺗﻠﻔﻮن:

0793407901

jalalabad@dacaar.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.dacaar.org :
داﻧﺸﮕﺎه ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر )(NU

ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﺑﺮ )رﺋﻴﺲ داﻧﺸﮕﺎه(
ﺟﻼل آﺑﺎد
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700600177
0786358426
raziqi_10@yahoo.com

از الف تا یا :کتاب راهنما برای کمک به افغانستان

دﻓﺘﺮ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺟﺮم )(UNODC

mohammadsaber@hotmail.de
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.nu.edu.af :

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﻏﺎﻟﺐ )ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه وﻻﻳﺘﻲ(

دﻓﺘﺮ ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﺮﻳﻊ ﻧﻲ )(Nye

اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ،ﭼﻬﺎرراﻫﻲ ﻣﺮﺳﺘﻮن ،ﺟﻼل آﺑﺎد

ﮔﻠﺪاد ﻣﻬﻤﻨﺪ )آﻣﺮ دﻓﺘﺮ(

ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رادﻳﻮ ﻛﻠﻴﺪ ﺟﻼل آﺑﺎد
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

ﻣﻨﺰل ﺣﺎﺟﻲ ﺣﻴﺎت اﷲ  ،ﺧﺎﻧﻪ  ،1564ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،3ﺳﻜﺘﻮر ،3ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﺴﺠﺪ ﺣﻀﺮت
ﺗﻠﻔﻮن:

0777014031

guldad_momand2008@yahoo.com

اﻳﻤﻴﻞ:

0797223341
0700605007

008821650272453
Mohammad.Alam.Ghaleb@unodc.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.nyeexpress.com :

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.unodc.org :

دﻓﺘﺮ ﺗﻴﺮي دﻳﺲ ﻫﻮﻣﺲ )(TdH

رادﻳﻮ ﻛﻠﻴﺪ )(Radio Killid

ﺗﻮرﺧﻢ ،ﺟﻼل آﺑﺎد

ﺧﺎﻧﻪ  ،565ﺳﺮك  ،6ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻲ ﭘﻮﻟﻴﺲ ،ﺳﺮك ﻛﺎﺑﻞ -ﺟﻼل آﺑﺎد

ﺣﺴﻦ ﺧﺎن )ﻫﻢ آﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺮوژه(
ﺗﻠﻔﻮن:

0700053610

اﻳﻤﻴﻞ:

hassan_tdh@yahoo.com

008821644412545

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.tdh.ch :
دﻓﺘﺮ ﺟﺮﻣﻦ اﮔﺮواﻛﺸﻦ )دﻓﺘﺮ وﻟﺖ ﻫﻮﻧﮕﺮ ﻫﻴﻠﻔﻪ(
)(AgroAction GAA

ﺟﻴﻤﺰ ﻛﻴﺮﺗﻴﺲ )رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ(

ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﻓﺘﺮ ﺳﺎﺣﻮي اﻛﺒﺮ در ﺟﻼل آﺑﺎد ،اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺎﻣﻪ ،ﺳﺮك ﺷﺮﻗﻲ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799887739

james.curtis@welthungerhilfe.de

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.welthungerhilfe.de :
دﻓﺘﺮ ﻣﺼﻮﻧﻴﺘﻲ ﺑﺮاي ارﮔﺎن ﻫﺎي ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(ANSO

دﻓﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﻗﻲ آﻧﺴﻮ ،ﺟﻼل آﺑﺎد
ﺗﻠﻔﻮن:

0799248362

اﻳﻤﻴﻞ:

east.afg@ngosafety.org

0772546242

east2.afg@ngosafety.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.afgnso.org :

ﻳﺤﻴﻲ ﻳﻌﻘﻮﺑﻲ )آﻣﺮ اﺳﻨﻴﺸﻦ(
ﺗﻠﻔﻮن:

0756013020

اﻳﻤﻴﻞ:

y.yaqubi@killid.com

0700097893

info@tkg.af
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.tkg.af :
رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎء و اﻧﻜﺸﺎف دﻫﺎت )(DRRD
ﻫﻤﺎﻳﻮن ﻓﻘﻴﺮي )رﺋﻴﺲ(
ﺟﻼل آﺑﺎد
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799111000
Homayoon.faqiry@mrrd.gov.af

رﻳﺎﺳﺖ زراﻋﺖ ،آﺑﻴﺎري و ﻣﺎﻟﺪاري )(DAIL
ﺣﻜﻴﻢ )رﺋﻴﺲ(

ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700600080
0799344698
ahmad_loqmani@yahoo.com

ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AHRO
ﻣﻨﻴﺮ )آﻣﺮ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،716ﺳﺮك  ،2ﺣﺼﻪ  ،2ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،4ﺟﻼل آﺑﺎد
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ﺗﻠﻔﻮن:

0788886960

ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮاي اﻃﻔﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(CFA

اﻳﻤﻴﻞ:

achr98@yahoo.com

ﺧﺎﻧﻪ ،4196 ،ﻋﻘﺐ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﻪ ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر ،ﭼﻬﺎرراﻫﻲ ﻣﺮﺳﺘﻮن ،ﺟﻼل آﺑﺎد

0772916353

ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﺟﻮاد

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.ahro.af :

ﺗﻠﻔﻮن:

0700606094

ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮراك و زراﻋﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )(FAO
ﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺼﻴﺮ )ﻣﺪﻳﺮ(

ﻓﻜﺲ:

00930202501287

اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻮﺗﺮ ﻫﺎي ﺗﻮرﺧﻢ  ،ﻧﺰدﻳﻚ ﻟﻴﺴﻪ ﻋﺎﻟﻲ زراﻋﺖ ،ﺟﻼل آﺑﺎد
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700613868
0700299034

008821643339364
mirmohammad.bashir@fao.org

FAOAF‐Jalalabad@fao.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.fao.org :
ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺤﻲ ﺟﻬﺎن )(UNWHO
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﺎن زﻣﺎن )ﻣﺪﻳﺮ(

ﻟﻮي څارﻧﻮاﻟﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ ،ﻧﺰدﻳﻚ دﻓﺘﺮ ﻳﻮﻧﺴﻒ ،ﺟﻼل آﺑﺎد
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700252652

Zamank@afg.emro.who.int

اﻳﻤﻴﻞ:

08821621348606
mjavid@afghanistan.childfund.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.childfund.org :
ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺻﻠﻴﺐ ﺳﺮخ وﻫﻼل اﺣﻤﺮ
)(IFRC

ﺳﻴﺪ اﻣﻴﻦ )ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ دﻓﺘﺮ(

ﻣﺤﻮﻃﻪ دﻓﺘﺮ ، ARCSﻣﻘﺎﺑﻞ رﻳﺎﺳﺖ ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﻪ ،ﺟﻼل آﺑﺎد
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700603574

Afghanistan.Jalalabad@ifrc.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.ifrc.org :
ﻛﻤﻴﺴﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺻﻼﺣﺎت اداري و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻠﻜﻲ )(IARCSC
ﻧﻔﻴﺴﻪ ﻣﻨﺼﻒ )رﺋﻴﺲ ﻣﻨﻄﻘﻮي(

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.emro.who.int/Afghanistan :

ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ اردو ،ﭘﻬﻠﻮي ﻛﻮﻧﺴﻠﮕﺮي ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ،ﺟﻼل آﺑﺎد

ﺷﺒﻜﻪ زﻧﺎن اﻓﻐﺎن )(AWN
ﻏﺮﻣﻞ )ﻣﺴﻮول ارﺗﺒﺎﻃﺎت(

اﻳﻤﻴﻞ:

ﺗﻠﻔﻮن:

0707030133

nafisa_munsif@yahoo.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.iarcsc.gov.af :

ﺳﺮك  1ﻋﻠﻲ ﺧﻴﻞ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻠﻨﻴﻚ ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﻪ ،ﺟﻼل آﺑﺎد
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700602040

program.awn@gmail.com

ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AIHRC
رﻓﻴﻊ اﷲ ﺑﻴﺪار )آﻣﺮ ﻣﻨﻄﻘﻮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.afghanwomensnetwork.org :

ﭼﻬﺎرراﻫﻲ ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﻪ ،ﻛﻮﭼﻪ ﺑﺎﺑﺮﻳﺎن ،ﺟﻼل آﺑﺎد

ﺷﺒﻜﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﻲ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ )(CSHRN

اﻳﻤﻴﻞ:

ﻣﻨﺰل  ،3اﺗﺎق  ،3ﺷﺮق ﭘﻼزه ،ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻳﺎﺳﺖ ﺗﺮاﻓﻴﻚ

aihrc.jalalabad@gmail.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.aihrc.org.af :

ﻧﻌﻤﺖ اﷲ ﻫﻤﺪرد )ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه(
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700620976

Niamat.h@hotmail.com

Hamdard_cshro@yahoomail.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.cshrn.af :
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ﺗﻠﻔﻮن:

0799394284

dr.bidar@aihrc.org.af

ﻛﻤﻴﺸﻨﺮي ﻋﺎﻟﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻣﻮر ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن )(UNHCR
اﻳﻠﻴﺎ ﺗﻮدوروﻳﻚ )رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ ﺳﺎﺣﻮي(

از الف تا یا :کتاب راهنما برای کمک به افغانستان

ﻋﻘﺐ رﻳﺎﺳﺖ ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﻪ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،3ﺟﻼل آﺑﺎد
ﺗﻠﻔﻮن:

ﻓﻜﺲ:

اﻳﻤﻴﻞ:

0041227397508
0791990051

sanashefa@hotmal.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.craausa.org :

008821651121639

ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻧﺠﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ )(IRC

todorovi@unhcr.org

ﺧﺎﻧﻪ  ،1ﺳﺮك ﻓﻀﻞ اﻟﺤﻖ ﻣﺠﺎﻫﺪ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،4درﻣﺴﺎل ﺟﺪﻳﺪ

0041227397509

داﻛﺘﺮ ﻣﺠﻨﻮن )ﻫﻢ آﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺎﺣﻮي(

AFGJA@unhcr.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.unhcr.org :

ﺗﻠﻔﻮن:

ﻛﻤﻴﺘﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ روﺳﺘﺎﺋﻲ ﺑﻨﮕﻠﻪ دﻳﺶ )(BRAC

اﻳﻤﻴﻞ:

ﺧﺎﻧﻪ  ،138ﺳﺮك  ،1ﭼﺸﻤﻪ ﺧﺎﻧﺠﻲ ،ﺳﺮك ﺣﺎﺟﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺪﻳﺮ ،ﺟﻼل آﺑﺎد

ardalan.zamani@afghanistan.theirc.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.theIRC.org :

ﻣﺤﺒﻮب اﻟﺤﻖ )اﻣﺮﻣﻨﻄﻘﻮي(
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700290749

mahbub66_brac@yahoo.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.bracafg.org :
ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺳﻮﻳﺪن ﺑﺮاي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(SCA
ﻧﺠﻴﺐ اﷲ )ﻣﺴﻮول اداري(

ﺳﺮك څارﻧﻮاﻟﻲ ﻛﻬﻨﻪ ،ﻧﺰدﻳﻚ دﻓﺘﺮ ﻳﻮﻧﺴﻒ ،ﺟﻼل آﺑﺎد
ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ5717 :
ﺗﻠﻔﻮن:

0797069169
0799864045
0700263283

اﻳﻤﻴﻞ:

008821654250293
najeebullah@sca.org.af

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.swedishcommittee.org :
ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻛﻤﻚ و ﺑﺎزﺳﺎزي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(CRAA

ﺳﺒﺤﺎن اﷲ ﺷﺎﻫﺰاده )ﻣﺴﻮول ارﺗﺒﺎﻃﺎت(

ﺧﺎﻧﻪ  ،91ﺳﺮك  ،2ﺣﺼﻪ  ،1ﭼﺸﻤﻪ ﺧﺎﻧﺠﻲ ،ﺟﻼل آﺑﺎد

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ ،785 :داﻧﺸﮕﺎه ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799322493
0700686951
0774849350

0793400895

0700600887
0793400919

Majroom@rescue.org

ﻣﺠﻤﺎ  -ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(ACSFO
اﺣﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺗﺼﻞ )آﻣﺮ ﺳﺎﺣﻮي(

ﺧﺎﻧﻪ  ،321ﺳﺮك ﺑﺎﺑﺮﻳﺎن ،ﭼﻬﺎرراﻫﻲ ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﻪ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700157262

info@acsf.af

nangarhar@acsf.af
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.acsf.af/www.acsf‐rc.com :
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AWEC

ذﻛﻴﻪ ﻛﺎﻛﺮ )آﻣﺮ ﭘﺮوژه(
ﺟﻼل آﺑﺎد

ﺗﻠﻔﻮن:
اﻳﻤﻴﻞ:

0708841521
0705626154
zakiakakar_2011@yahoo.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.awec.info :
ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻣﺪاد ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ )(RI

ﻣﻬﺮ اﷲ ﭘﺮدﻳﺲ )ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﻻﻳﺘﻲ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،786ﺣﺼﻪ  ،2ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،4ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻨﺰل ﻓﻀﻞ ﺣﻖ ﻣﺠﺎﻫﺪ ،ﺟﻼل آﺑﺎد
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0777011367

mehrullah.perdes@ri.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.ri.org :

sancraa@brain.net.pk
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ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﻜﺸﺎﻓﻲ اﻓﻐﺎن )(ADA

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻬﺪاب ﮔﺬاري اﻣﻴﺪ ﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ )(IFHOPE

ﺣﺼﻪ  ،3ﻋﻘﺐ دﻓﺘﺮ ﻳﻮﻧﺴﻒ څارﻧﻮاﻟﻲ ﻛﻬﻨﻪ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ 4

ﺑﻼ ك  ،7ﺳﺮك ﻛﺎﺑﻞ  -ﺗﻮرﺧﻢ ،ﺟﻼل آﺑﺎد

اﺣﺴﺎن اﷲ ﺷﻴﻨﻮاري )رﺋﻴﺲ ﺳﺎﺣﻮي(
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799722401

ihsanullah.shinwari@ada.org.af

ﻧﺼﺮاﷲ ارﺳﻼﻳﻲ )رﺋﻴﺲ  -ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ(
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0798034857

nasrullah@ifhope.org

dr.ihsanullah@hotmail.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.ada.org.af :

info@ifhope.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.ifhope.org :

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺎن اﻓﻐﺎن )(AWWD

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺳﺮف ،ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺮﺑﻴﻮي و اﺿﻄﺮاري )(SERVE

ﺟﻤﻴﻠﻪ اﻛﺒﺮزي )رﺋﻴﺲ اﺟﺮاﻳﻲ(

ﺳﺮك  ،1ﭼﻬﺎر راﻫﻲ ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﻪ ،ﻋﻠﻲ ﺧﻴﻞ ،ﺟﻼل آﺑﺎد
ﺗﻠﻔﻮن:

0700634054

اﻳﻤﻴﻞ:

awwd@brain.net.pak

0092925841

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ زﻧﺎن ﺑﺮاي زﻧﺎن )(WfWI
اﺳﺪ اﷲ ﻋﺮﻓﺎن

ﻋﻘﺐ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ﻋﺎﻣﻪ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،3ﺟﻼل آﺑﺎد
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799415490

رﻳﮕﻲ ﺷﺎه ﻣﺮاد ﺧﺎن ،ﺟﻼل آﺑﺎد

ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

regionalofficejlb@serveafghanistan.org

info@serveafghanistan.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.serveafghanistan.org :
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺎﻳﻦ ﭘﺎﻛﻲ و ﺑﺎزﺳﺎزي اوﻣﺮ )(OMAR
اﻧﺠﻨﻴﺮ ﺑﺴﻢ اﷲ )آﻣﺮ ﺳﺎﺣﻮي(

ﺧﺎﻧﻪ  ،1ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭼﺒﺮﻫﺎر ،ﺳﺮك  ،3ﺟﻼل آﺑﺎد
ﺗﻠﻔﻮن:

airfan@womenforwomen.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.womenforwomen.org :

0799395419

اﻳﻤﻴﻞ:

0799312948
0786485880
0776601401

omar.jalalabad@gmail.com

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ و اﻧﻜﺸﺎف ﺟﺎﻣﻌﻪ )(ORCD

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.omar.org.af :

ﺧﺎﻧﻪ  ،230ﺳﺮك ﻗﺎري ﺟﺎن ﺷﻬﻴﺪ ،ﺟﻼل آﺑﺎد

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺎﻳﻦ ﭘﺎﻛﻲ ام ،دي ،ﺳﻲ )(MDC

ﺷﻔﻴﻖ اﷲ )آﻣﺮ وﻻﻳﺘﻲ(
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0786622665

ningarhar@orcd.org.af

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.orcd.org.af :
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ارﺗﻘﺎي ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي ﻧﻮر )(NECDO
ﺟﻮي ﻫﻔﺖ ،ﭘﻤﭗ آب  ،5ﺟﻼل آﺑﺎد

ﺗﻠﻔﻮن:

0700727075

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.NEC.org.af :

ﺧﺪاي ﻧﻈﺮ ﺷﻴﻨﻮاري )ﻣﺪﻳﺮ ﺳﺎﺣﻮي(

ﺟﻨﻮب ﻣﺴﺠﺪ ﻋﻴﺪ ﮔﺎه ،ﺟﻼل آﺑﺎد
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

khudainazarsheenwari@yahoo.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.mdcafghan.org :
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺪﻳﺮا )(MADERA

ﺳﻴﺪ ﺟﻮﻫﺮ ﺷﺎه ﺟﻼﻟﻲ )رﺋﻴﺲ ﻏﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺷﺮق(

ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﻪ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺻﻠﻴﺐ ﺳﺮخ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،3ﺟﻼل آﺑﺎد
ﺗﻠﻔﻮن:
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0788881345

0797635482

از الف تا یا :کتاب راهنما برای کمک به افغانستان

0700642227

اﻳﻤﻴﻞ:

00882168444328
deputyops.east@madera‐afgha.org

دﻓﺘﺮ ﻛﻬﻨﻪ واﻟﻲ ،ﺟﻼل آﺑﺎد
ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ3205 :
ﺗﻠﻔﻮن:

0794001315

head.hr@madera‐afgha.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.madera‐asso.org :

اﻳﻤﻴﻞ:

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.unama.unmissions.org :

ﻫﺒﻴﺘﺎت  -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﻜﺎن ﺑﺸﺮ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )(UN‐Habitat

ﻳﻮﻧﺴﻒ  -ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻃﻔﺎل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )(UNICEF

ﻣﻘﺎﺑﻞ داراﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻛﻬﻨﻪ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،3ﺟﻼل آﺑﺎد

ﻋﻘﺐ ﻣﺴﺠﺪ ﻋﻴﺪ ﮔﺎه ،ﻣﻨﺰل ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺎس ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،4ﺟﻼل آﺑﺎد

ﻧﻌﻤﺖ اﷲ رﺣﻴﻤﻲ )آﻣﺮ ارﺷﺪ وﻻﻳﺘﻲ(

abuakar@un.org

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺷﻴﺪ ﺑﺎوري )ﻣﻌﺎون اداري(

ﺗﻠﻔﻮن:

0791611115

ﺗﻠﻔﻮن:

0798507468

اﻳﻤﻴﻞ:

drniamat.rahimi@unhabitat‐afg.org

اﻳﻤﻴﻞ:

jalalabad@unicef.org

0774250933

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.unhabitat‐afg.org :
ﻫﻴﺄت ﺻﺤﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ )(IMC

ﻣﺤﻤﺪ ﻇﻬﻴﺮ ﺧﺎن )ﻫﻢ آﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،494ﺳﻜﺘﻮر ،3ﻧﺰدﻳﻚ داراﻟﻤﻌﻠﻴﻦ ،ﺳﺮك ارزاق ،دﻓﺘﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ،ﺳﺮك

ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﺎﺑﻞ  -ﺟﻼل آﺑﺎد
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700669947
0799112128
0786830083

susman@internationalmedicalcorps.org

mzahir@internationalmedicalcorps.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.internationalmedicalcorps.org :
ﻫﻴﺄت ﻧﺎروي ﺑﺮاي ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ )(NRC

ﺳﻤﻎ اﷲ ﻫﻤﺖ )ﻣﺴﻮول اداري(

رﻳﮕﻲ ﺷﺎه ﻣﺮد ﺧﺎن ،زون ،4ﺳﺮك  ،4دوﻛﺎﻧﻬﺎي ﺳﻴﺪ ﻛﻴﻬﺎن ،ﺟﻼل آﺑﺎد
ﺗﻠﻔﻮن:

0700030422

اﻳﻤﻴﻞ:

samiullah.himat@afg.nrc.no

008821667223346

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.nrc.no :
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  -ﻫﻴﺄت ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(UNAMA

0798507461

rbawary@unicef.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.unicef.org :

ﻧﻮرﺳﺘﺎن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻠﻲ ،واﺣﺪ اداري وﻻﻳﺘﻲ )(NSP/PMU

ﻋﻴﺴﻲ وﺣﺪت )آﻣﺮ وﻻﻳﺘﻲ(

ﻗﺮﻳﻪ ﭘﺎﺷﺎﻛﻲ ،ﭘﺎرون ،ﺷﻬﺮ ﻧﻮرﺳﺘﺎن
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700812855

noristan@nspafghanistan.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.nspafghanistan.org :
رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎء و اﻧﻜﺸﺎف دﻫﺎت )(DRRD
اﻧﺠﻴﻨﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق )رﺋﻴﺲ(

ﺷﻬﺮ ﻧﻮرﺳﺘﺎن
ﺗﻠﻔﻮن:

0700085720

رﻳﺎﺳﺖ زراﻋﺖ ،آﺑﻴﺎري و ﻣﺎﻟﺪاري )(DAIL
ﺟﻌﻔﺮ ﺣﻠﻴﻢ زي )رﺋﻴﺲ(

ﺷﻬﺮ ﻧﻮرﺳﺘﺎن
ﺗﻠﻔﻮن:

0796916681

ﻧﺎﻫﻴﺪ اﺑﺎ ﻛﺎر )رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ(

307

آدرس ها و تماس ها

ﻧﻴﻤﺮوز
اﺗﺎق ﺗﺠﺎرت و ﺻﻨﺎﻳﻊ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(ACCI
ﺷﻴﺮ اﺣﻤﺪ ﭼﺨﺎﻧﺴﻮري )آﻣﺮ ﻣﻨﻄﻘﻮي(
زرﻧﺞ

ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799597713
asifzaranj@yahoo.com

اﻳﻤﻴﻞ:

008821651122397
NAEEM@unhcr.org

AFGZA@unhcr.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.unhcr.org :
ﻛﻤﻴﺘﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ روﺳﺘﺎﺋﻲ ﺑﻨﮕﻠﻪ دﻳﺶ )(BRAC
ﻣﺤﺒﻮب ﻋﺎﻟﻢ )آﻣﺮﺳﺎﺣﻮي(

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.acci.org.af :

ﺳﺮك  3اﻳﻮ داود ﺳﺠﺴﺘﺎﻧﻲ ،زرﻧﺞ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻠﻲ ،واﺣﺪ اداري وﻻﻳﺘﻲ )(NSP/PMU

اﻳﻤﻴﻞ:

اﻧﺠﻨﻴﺮ ﺧﻠﻴﻞ ﺑﻬﺎدري )آﻣﺮ وﻻﻳﺘﻲ(

ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮزرﻧﺞ ،ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺣﺎﺟﻲ ﻧﻔﺲ ﺧﺎن ،ﭼﻬﺎرراﻫﻲ ﺣﺎﺟﻲ ﺑﺮﻛﺖ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799479603

nimroz@nspafghanistan.org

ﺗﻠﻔﻮن:

0797618925

malam_bd07@yahoo.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.bracafg.org :
ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻣﺪاد ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ )(RI

ﻧﺼﻴﺮ ﺳﺮوري )ﻫﻢ آﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه وﻻﻳﺘﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.nspafghanistan.org :

ﺧﺎﻧﻪ ،2333 ،ﺳﺮك  10ﻫﺎﻣﻮن ،زرﻧﺞ

رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎء و اﻧﻜﺸﺎف دﻫﺎت )(DRRD

اﻳﻤﻴﻞ:

ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺮﺣﻤﻦ

ﻧﺰدﻳﻚ دﻓﺘﺮ زراﻋﺖ ،زرﻧﺞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0795774421
Rrd_nimroz@yahoo.com

ﻣﺤﻤﺪ اﻛﺒﺮ ﺷﺮﻳﻔﻲ )رﺋﻴﺲ(
ﺗﻠﻔﻮن:

0799598131

اﻳﻤﻴﻞ:

m.akbar_sharifi@yahoo.com

0799659608

ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻌﻴﻢ ﺧﺎن )ﻣﻌﺎون ﺳﺎﺣﻮي(
ﻛﻮﭼﻪ ﻣﻌﺎرف ،زرﻧﺞ
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ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻛﻤﻜﻬﺎ ﺑﺮاي اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ )(CoAR
ﻣﺤﻤﺪ آﺻﻒ )آﻣﺮ وﻻﻳﺘﻲ(
اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ،زرﻧﺞ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0774470649
coar_nimrooz@yahoo.com

coar_kbl@yahoo.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.coar.org.af :
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  -ﻫﻴﺄت ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(UNAMA

ﻛﻤﻴﺸﻨﺮي ﻋﺎﻟﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻣﻮر ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن )(UNHCR

ﺗﻠﻔﻮن:

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.ri.org :

ﺳﺮك ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻤﭙﻨﻲ ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرﺗﻲ اﺣﻤﺪ ﺷﺎه اﺑﺪاﻟﻲ ،ﭘﻬﻠﻮي ، AWCCﻣﻨﺰل ﺣﺎﺟﻲ

رﻳﺎﺳﺖ زراﻋﺖ ،آﺑﻴﺎري و ﻣﺎﻟﺪاري )(DAIL
زرﻧﺞ

ﺗﻠﻔﻮن:

0777011354

nasir.sarwari@gmail.com

0791990101
0708575898

ﺣﻀﺮت ﺻﺪﻳﻖ اﻣﻴﻦ )ﻣﻌﺎون رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ(

ﺳﺮك  2اﺑﻮ داود ﺳﺠﺴﺘﺎﻧﻲ ،زرﻧﺞ
ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ3205 :
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799725579

aminh@un.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.unama.unmissions.org :

از الف تا یا :کتاب راهنما برای کمک به افغانستان

ﻳﻮﻧﺴﻒ  -ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻃﻔﺎل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )(UNICEF

ﺳﺮدار ﭘﻮﭘﻞ )ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(
زرﻧﺞ

ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0798507588
spopal@unicef.org

kabul@unicef.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.unicef.org :

ﻫﺮات

اﻳﻤﻴﻞ:

cci_herat@yahoo.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.acci.org.af :
اداره ﺑﺎزﺳﺎزي دﻫﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(NPO/RRAA
ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻜﻴﻢ )اﻣﺮ ﺳﺎﺣﻮي(

ﺟﺎده ﺑﻼك ﻫﺎي اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻣﻴﻨﻬﺎي زراﻋﺘﻲ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ ،ﻫﺮات
ﺗﻠﻔﻮن:

0700601853

اﻳﻤﻴﻞ:

rraawest@yahoo.com

040441956

s_abdulhakum@yahoo.com

آژاﻧﺲ ﺧﺒﺮي ﭘﮋواك )(PAN

اﺣﻤﺪ ﻗﺮﻳﺸﻲ
ﺗﻠﻔﻮن:

0799241128

اﻳﻤﻴﻞ:

quraishi1979@yahoo.com

0708198634

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.pajhwok.com :

ارﻳﺎ  -اداره ﺑﺎزﺳﺎزي و ﺗﺤﻔﻆ اﻧﺮژي در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AREA
ﻋﺒﺪ اﻟﺮﻗﻴﺐ )رﺋﻴﺲ ﻣﻨﻄﻘﻮي(

ﺧﺎﻧﻪ  ،81848ﺟﺎده ﻣﺨﺎﺑﺮات ،ﭘﻨﺞ راﻫﻲ ،آب ﭘﺨﺶ ،ﺑﺎد ﻣﺮﻏﺎن ،ﻫﺮات
ﺗﻠﻔﻮن:

0797182960

اﻳﻤﻴﻞ:

herat_area@yahoo.com

آﻟﺴﻮ  -ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻓﻐﺎﻧﻬﺎي ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻣﺎﻳﻦ )(ALSO

ﻋﺒﺪاﻟﻬﺎدي اﻣﻴﺮي )آﻣﺮ ﺳﺎﺣﻮي(

ﭼﻬﺎرراﻫﻲ آﻣﺮﻳﺖ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ  ، ICRCﻫﺮات
ﺗﻠﻔﻮن:

0777320051

اﻳﻤﻴﻞ:

also.hadihrt@gmail.com

0799229814

0700408064
ghafarrashad@yahoo.com

اﻛﺒﺮ  -اداره ﻫﻤĤﻫﻨﮕﻲ ﻛﻤﻚ ﻫﺎ ﺑﺮاي اﻓﻐﺎن ﻫﺎ )(ACBAR
آﺧﺮ ﺳﺮك ﺑﻼك ﻫﺎ ،ﭘﻬﻠﻮي دﻓﺘﺮ ، NPO/RRAAﻧﺎﺣﻴﻪ 8
ﺗﻠﻔﻮن:

0799403200
0700403200
0777403200

info@afghanlandminesurvivors.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.afghanlandminesurvivors.org :

اﻳﻤﻴﻞ:

اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ  -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺻﺤﻲ ﺑﺮاي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(IbnSina/PHPA

acbarhrt@acbar.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.acbar.org :

ﻧﺠﻴﺐ اﷲ ﺑﺮﻳﺎل )آﻣﺮ ﭘﺮوژه(

ﺷﻬﺮﻫﺮات ،دﻓﺘﺮ اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0785199112
ibnsinaherat@googlemail.com

اﻣﺪاد اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮاي زﻧﺎن و ﻛﻮدﻛﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )ﺣﺎﻛﺎ( )(HAWCA

ﺳﻴﻠﻲ ﻏﻔﺎر )رﺋﻴﺲ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،2ﺳﺮك  ،2ﻏﺮب ﻣﺤﺒﺲ ،ﭼﻬﺎرراﻫﻲ ﻣﺤﺒﺲ ،ﻫﺮات
ﺗﻠﻔﻮن:

اﺗﺎق ﺗﺠﺎرت و ﺻﻨﺎﻳﻊ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(ACCI
ﺧﻠﻴﻞ اﺣﻤﺪ ﻳﺎرﻣﻨﺪ )آﻣﺮ ﻣﻨﻄﻘﻮي(
ﺗﻠﻔﻮن:

0799201433

heratareamanager@acbar.org

اﻳﻤﻴﻞ:

0704262434
0703491029
0795062072

sghaffar@hawca.org
309

آدرس ها و تماس ها

hawca@hawca.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.hawca.org :

داﻛﺎر  -ﻛﻤﻴﺘﻪ دﻧﻤﺎرك ﺑﺮاي ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻓﻐﺎن )(DACAAR
ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﻛﻴﻬﺎﻧﻲ )آﻣﺮ ﺳﺎﺣﻮي(

ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺗﻼﺷﻲ  ،1ﺳﺮك ﺳﭙﻴﻨﻪ ادي ،ﭘﻬﻠﻮي ﭘﻞ ﻛﺎروﺑﺎر

اﻧﺘﺮﺳﺎس  -ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﻤﻚ ﻫﺎي ﺑﺸﺮي )(INTERSOS

ﺗﻠﻔﻮن:

ﺑﺎغ آزادي ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻴﺴﻪ اﻧﻘﻼب ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،1ﻫﺮات

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.dacaar.org :

ﻣﻮج ﻛﻮﻛﭽﻪ )ﻫﻢ آﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺮوژه(
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0795829268

heart.afghanistan@intersos.org

اﻳﻤﻴﻞ:

0797987049

raziq@dacaar.org

داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺮات )(HU

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.intersos.org :

ﺑﺎرز ﺣﺴﻴﻨﻲ )رﺋﻴﺲ داﻧﺸﮕﺎه(

اﻧﺴﺘﻴﺘﻮت آﻣﻮزﺷﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AIL

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.hu.edu.af :

ﺳﺮك ﭘﺎرك ﻣﻠﺖ ،ﻏﺮب دﻓﺘﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻋﻘﺐ دﻓﺘﺮ ﺟﻠﺐ ﺟﺬب

دﻓﺘﺮ آﺷﻴﺎﻧﻪ )(ASCHIANA

ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺤﻖ راوك )ﻣﺴﻮول ارﺗﺒﺎﻃﺎت(
اردوي ﻣﻠﻲ ،ﻫﺮات
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700401771

ail.herat@gmail.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.aschaina.com :

0700284326

ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺻﻤﻴﻢ )آﻣﺮﺳﺎﺣﻮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(

ﭼﻬﺎرراﻫﻲ ﺑﻠﻨﺪ آب ،ﺟﺎده ﻋﺎرف ﺧﺎن ﺑﺎرﻛﺰي ،ﺳﺮك ) 2ﻃﺮف راﺳﺖ( ،ﻫﺮات
ﺗﻠﻔﻮن:

0799205618

اﻳﻤﻴﻞ:

asamim@ndi.org

0088821684400029

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.ndi.org :
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻠﻲ ،واﺣﺪ اداري وﻻﻳﺘﻲ )(NSP/PMU
اﻧﺠﻨﻴﺮ ﻋﺘﻴﻖ اﷲ ﺳﺮوش )آﻣﺮ وﻻﻳﺘﻲ(

ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،5ﭼﻬﺎرراﻫﻲ ﺷﺎرواﻟﻲ ،ﻧﺰدﻳﻚ ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮ ،ﻫﺮات
0799775365

herat@nspafghanistan.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.nspafghanistan.org :
310

ﺟﺎده ﻣﺨﺎﺑﺮات ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،3ﻫﺮات

0754013122

اﻧﺴﺘﻴﺘﻴﻮت دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﻣﻠﻲ دراﻣﻮر ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ )(NDI

اﻳﻤﻴﻞ:

ﻧﻌﻴﻢ ﺑﻬﺮه )ﻫﻢ آﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه(
ﺗﻠﻔﻮن:

ail.heratfin@gmail.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.afghaninstituteoflearning.org :

ﺗﻠﻔﻮن:

ﺗﻠﻔﻮن:

0799372937

اﻳﻤﻴﻞ:

0799208411

Naimbahra_as@yahoo.com

دﻓﺘﺮ ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﺮﻳﻊ ﻧﻲ )(Nye

ﺳﻴﺪ ﺗﻮاب )ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ دﻓﺘﺮ(

ﺳﺮك ﻣﺨﺎﺑﺮات ،ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺷﻐﺎﻟﻬﺎ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رادﻳﻮ ﻛﻠﻴﺪ ،ﻫﺮات
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0773333623

kamalnaser_2006@yahoo.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.nyeexpress.com :
دﻓﺘﺮ ﻣﺼﻮﻧﻴﺘﻲ ﺑﺮاي ارﮔﺎن ﻫﺎي ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(ANSO
ﺗﻠﻔﻮن:

0799322192

اﻳﻤﻴﻞ:

west.afg@ngosafety.org

0707474135

west2afg@ngsafety.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.afgnso.org :
دﻓﺘﺮ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺟﺮم )(UNODC

اﻟﻄﺎف ﺣﺴﻴﻦ ﺟﻮﻳﺎ )ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه وﻻﻳﺘﻲ(

از الف تا یا :کتاب راهنما برای کمک به افغانستان

ﻣﺤﻮﻃﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،HMAC ،ﭘﺸﺘﻮن ﭘﻞ ،ﺳﺮك ﻣﻴﺪان ﻫﻮاﻳﻲ ،ﻫﺮات
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799226434
0799018324
0798293799

Altaf‐hussain.joya@unodc.org

ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮراك و زراﻋﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )(FAO
ﻧﺒﻲ ﮔﻞ )ﻣﺪﻳﺮ(

ﺳﺮك وﻻﻳﺖ ،رﻳﺎﺳﺖ زراﻋﺖ ،ﻫﺮات
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799412662

Nabi.Gul@fao.org

masouveer1@gmail.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.unodc.org :

FAOAF‐Heart@fao.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.fao.org :

رادﻳﻮ ﻛﻠﻴﺪ )(Radio Killid

ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺤﻲ ﺟﻬﺎن )(UNWHO

ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،3ﺑﺎد ﻣﺮﻏﺎن ،ﺑﺎﻏﭽﻪ ﮔﻠﻬﺎ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم رﺿﺎ

ﺗﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻮﺗﻞ ﭘﺎرك ،ﻟﻴﺴﻪ اﺳﺘﺎد رﻳﺎض ،ﺳﺮك ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ

ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻫﺎﺷﻤﻲ )آﻣﺮ اﺳﺘﻴﺸﻦ(
ﺗﻠﻔﻮن:

040221720

اﻳﻤﻴﻞ:

m.reza@tkg.af

0772038175

اﺑﻮﺑﻜﺮ رﺳﻮﻟﻲ )ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه(
روﺷﻦ ،ﻫﺮات
ﺗﻠﻔﻮن:

0700088222

اﻳﻤﻴﻞ:

rasoolis@afg.emro.who.int

0700044864

info@tkg.af
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.tkg.af :

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.emro.who.int/Afghanistan :

رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎء و اﻧﻜﺸﺎف دﻫﺎت )(DRRD

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎﻳﻦ ﭘﺎﻛﻲ ﻫﺎﻟﻮ ﺗﺮﺳﺖ )(HALOTrust
ﻋﺒﺪاﻟﻄﻴﻒ رﺣﻴﻤﻲ )دﻓﺘﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻮي ﻏﺮب(

آﻗﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺪﻳﻘﻲ )رﺋﻴﺲ(

داﺧﻞ ﺑﺎغ وﻻﻳﺖ ،ﻫﺮات
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700401071

Aqa_mohamad@yahoo.com

رﻳﺎﺳﺖ زراﻋﺖ ،آﺑﻴﺎري و ﻣﺎﻟﺪاري )(DAIL
ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﻌﻴﻞ )رﺋﻴﺲ(
ﺗﻠﻔﻮن:

ﺳﺮك ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻫﺮات  -اﺳﻼم ﻗﻠﻌﻪ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮﻣﻴﻨﻞ ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت ﻏﺮب )ﻃﺮف
ﺷﻤﺎل( ،ﻫﺮات
ﺗﻠﻔﻮن:

0700665750

اﻳﻤﻴﻞ:

halo@haloafg.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.halotrust.org :
www.halousa.org

0700403105
0799220287
0799544008

0799016144

ﺳﻔﺎرت اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ  -ﺑﺨﺶ ﻣﻠﻜﻲ ﺗﻴﻢ ﻫﺎي ﺑﺎزﺳﺎزي وﻻﻳﺘﻲ )(Italy
ﻛﺎرﻟﻮ اﻧﮕﺎرو )رﺋﻴﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(
دﻓﺘﺮ ﺗﻴﻢ ﺑﺎزﺳﺎزي وﻻﻳﺘﻲ در ﻫﺮات

ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AHRO

ﺗﻠﻔﻮن:

008821621190569

ﭘﻬﻠﻮي ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻲ اﻣﻨﻴﻪ ،دروازه ﺧﻮش ،ﻫﺮات

ﻓﻜﺲ:

00390647358673

اﻣﺮ اﻟﺤﻖ اﻳﻮﺑﻲ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0703188506

ayubyamen@yahoo.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.ahro.af :

00390646913666

ﺷﺒﻜﻪ اﻧﻜﺸﺎﻓﻲ ﺑﺎﺧﺘﺮ )(BDN

ﻓﺮﻳﺪ اﺣﻤﺪ ﻓﺮﻫﻤﻨﺪ )ﻫﻢ آﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺮوژه(
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ﭘﺎرك ﺷﻬﺮ ﻧﻮ ،ﺷﻬﺮ ﻫﺮات

اﻳﻤﻴﻞ:

salam_afherat@yahoo.com

ﺗﻠﻔﻮن:

0777342265

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.iarcsc.gov.af :

اﻳﻤﻴﻞ:

dr_frahmand@yahoo.com

ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AIHRC

0799007564

dr.shafiq.bdn@gmail.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.bdn.org.af :
www.bdnglobal.org
ﺷﺒﻜﻪ زﻧﺎن اﻓﻐﺎن )(AWN
ﺣﺴﻴﻨﻪ ﻧﻴﻜﺰاد )ﻣﺴﻮول ارﺗﺒﺎﻃﺎت(

ﭼﻬﺎررﻫﺎي آﻣﺮﻳﺖ ) ﻃﺮف راﺳﺖ( ،ﺳﺮك ﭘﻬﻠﻮي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﺘﺮ ورﻟﺪ وﻳﮋن،

ﻫﺮات

ﺗﻠﻔﻮن:

0797785937

اﻳﻤﻴﻞ:

parnaian@yahoo.com

0202208081

ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر رﺣﻴﻤﻲ )آﻣﺮ ﻣﻨﻄﻘﻮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(

ﺳﺮك رودﻛﻲ ،ﻏﺮب ﺑﺎغ ﻣﻠﺖ ،ﭘﻬﻠﻮي ﻣﺮﻛﺰ اردوي ﻣﻠﻲ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

ﻋﺰﻳﺰه ﺧﻴﺮاﻧﺪﻳﺶ )ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه(
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700402261

Azizakhairandesh22@yahoo.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.cshrn.af :
ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺻﻠﻴﺐ ﺳﺮخ وﻫﻼل اﺣﻤﺮ
)(IFRC

ﻛﻤﻴﺸﻨﺮي ﻋﺎﻟﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻣﻮر ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن )(UNHCR
ﻧﻴﻚ ﻣﺤﻤﺪ اﻋﻈﻤﻲ )ﻣﻌﺎون ارﺷﺪ ﺳﺎﺣﻮي(

داﺧﻞ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﮔﻤﺮك ،ﺳﺮﺣﺪ اﺳﻼم ﻗﻠﻌﻪ ،ﻫﺮات
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700400986

Afghanistan.Herat@ifrc.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.ifrc.org :

0791990091

00989153144113

008821651121618

AZAMY@unhcr.org

AFGIS@unhcr.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.unhcr.org :
ﻛﻤﻴﺸﻨﺮي ﻋﺎﻟﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻣﻮر ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن )(UNHCR
اﻳﻨﮕﻪ ﻛﻮﻟﻴﻦ )رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ ﺳﺎﺣﻮي(

اﺧﻴﺮ ﺳﺮك ﻣﺎﺟﺪي ،ﻫﺮات
ﺗﻠﻔﻮن:

ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻣﺎﻧﻲ )ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ دﻓﺘﺮ(

ﻣﺤﻮﻃﻪ دﻓﺘﺮ ،ARCSﻧﺎﺣﻴﻪ  ،8ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺨﺖ ﺻﻔﺮ ،ﻫﺮات

rahimiqader@hotmail.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.aihrc.org.af :

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.afghanwomensnetwork.org :
ﺷﺒﻜﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﻲ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ )(CSHRN

0799012018

ﻓﻜﺲ:

اﻳﻤﻴﻞ:

04044704143
0791990041

00870763097236

0041227397506

colijn@unhcr.org

AFGHE@unhcr.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.unhcr.org :

ﻛﻤﻴﺴﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺻﻼﺣﺎت اداري و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻠﻜﻲ )(IARCSC

ﻛﻤﻴﺘﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ روﺳﺘﺎﺋﻲ ﺑﻨﮕﻠﻪ دﻳﺶ )(BRAC

ﺗﻌﻤﻴﺮ اداري ﻣﻘﺎم وﻻﻳﺖ ،ﻫﺮات

ﺟﺎده ﻣﻬﺘﺎب ،ﺳﺮك وﻟﻴﺪ ﺣﻤﻴﺪ ﺷﻬﻴﺪ ،ﻫﺮات

ﺣﺎﺟﻲ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم )رﺋﻴﺲ ﻣﻨﻄﻘﻮي(
ﺗﻠﻔﻮن:
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0799339256

ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻮ ﻣﻮﺳﻲ )آﻣﺮ ﻣﻨﻄﻘﻮي(
ﺗﻠﻔﻮن:

0700409551

از الف تا یا :کتاب راهنما برای کمک به افغانستان

اﻳﻤﻴﻞ:

040222624

musa.1962@yahoo.com

0700402803

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.bracafg.org :
ﻛﻤﻴﺘﻪ دﻧﻤﺎرك ﺑﺮاي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(DAC

ﺳﻤﻴﺘﺮا ﻣﻮﻛﺮﺟﻲ )رﺋﻴﺲ ﭘﺮوژه(
ﺟﺎده ﻣﺤﺒﺲ ،ﻫﺮات

ﻣﺪﻳﻜﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن – ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ زﻧﺎن )(MA
ﺣﺴﻨﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪي )رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،6ﺳﺮك ﻣﺨﺎﺑﺮات ،ﻣﻘﺎﺑﻞ دروازه ﺷﻤﺎﻟﻲ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات ،ﻫﺮات
ﺗﻠﻔﻮن:

0796850834

ﺗﻠﻔﻮن:

040220456

اﻳﻤﻴﻞ:

0787007656

اﻳﻤﻴﻞ:

dac@afghan.dk

info@medica‐afghanistan.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.medicamondiale.org :

projectadministrator@afghan.dk
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.afghan.dk :

humaira.rasuli@medica‐afghanistan.org

ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AWEC

ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻧﺠﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ )(IRC

ﺣﻠﻴﻢ ﻓﻴﻀﻲ )ﻫﻢ آﻫﻦګ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺎﺣﻮي(
ﺟﺎده ﻣﺤﺒﺲ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،1ﻫﺮات
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799569452
0700404692
0799161632

Alem.Faizi@afghanistan.theirc.org

ﻋﻠﻲ ﺟﺎن ﻓﺼﻴﺤﻲ )اﻣﺮ ﭘﺮوژه(
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0798415891

jan_fasihi@awec.info

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.awec.info :
ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﻜﺸﺎﻓﻲ ﺳﻨﺎﻳﻲ )(SDO
ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ اﺳﺘﺎﻧﻜﺰي )آﻣﺮ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،115ﻛﻮﭼﻪ ﺻﻠﺢ ،ﺟﺎده ﻛﺞ ﻓﻠﻜﻪ  29ﺣﻤﻞ ،ﻫﺮات

Soraiya.Saddiqi@rescue.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.theIRC.org :

ﺗﻠﻔﻮن:

0040221796

ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﺎﻟﻨﺪ ﺑﺮاي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(DCA

اﻳﻤﻴﻞ:

herat_sdf@hotmail.com

ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﻓﺨﺮي )رﺋﻴﺲ ﺳﺎﺣﻮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(

ﺳﺮك ﻗﻮل اردو ،ﻛﻮﭼﻪ ﻣﻜﺘﺐ اﻣﻴﺮ ﻋﻠﻲ ﺷﻴﺮ ﻧﻮاﺋﻲ ،ﻫﺮات
ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ407 :

0700400765

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.sanayee.org.af :
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﺗﺤﺮك )(MOVE

ﺗﻠﻔﻮن:

0700406297

ﻧﺼﻴﺮ اﺣﻤﺪ ﺗﻴﻤﻮري )آﻣﺮ ﭘﺮوژه(

اﻳﻤﻴﻞ:

drqader_fakhri@yahoo.com

اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻫﺮات ﺑﺎﺳﺘﺎن ،داﺧﻞ ﻛﻮﭼﻪ

040441484

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.dca‐vet.nl :

ﺷﺮق ﭘﺎرك ﺗﺮﻗﻲ ،داﺧﻞ ﺟﺎده ﻣﺠﻴﺪي ،ﻏﺮب ﭼﻬﺎرراﻫﻲ ﻣﺠﻴﺪي ،ﺷﻤﺎل ﻛﻮرس
ﺗﻠﻔﻮن:

ﻛﻨﺴﻮﻟﮕﺮي ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن )(Turkmenistan

ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪ )ﻛﻨﺴﻮل(
ﺟﺎده ﻣﺨﺎﺑﺮات ،ﻫﺮات
ﺗﻠﻔﻮن:

020220624

اﻳﻤﻴﻞ:

0799872122
0799205590
0786936701

Nasarahmad_timori@yahoo.com
daud_ehrarry@yahoo.co.uk
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ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ورﻟﺪ وﻳﮋن )(WVI

اﻳﻤﻴﻞ:

ﻫﻨﺰووﻳﭽﻮ )رﺋﻴﺲ(

ﺳﺮك وﻻﻳﺖ ،ﺧﻴﺎﺑﺎن آﻣﺮﻳﺖ ،ﻛﻮﭼﻪ  ،UNICEFﻫﺮات
ﺗﻠﻔﻮن:

040224568

اﻳﻤﻴﻞ:

enzo_vecchio@wvi.org

0799252896

zahra.wassa@gmail.com
info@wassa‐af.org

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺳﻲ  ،آر  ،اس )(CRS
ﺑﺼﻴﺮ ﺻﺎﻣﺖ )رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ(

ﻣﻨﺰل ﺣﺎﺟﻴﻐﻼم ﻧﺒﻲ ﺣﻠﻴﻢ ﻳﺎر ،ﺷﺮق آﺑﻜﺶ ،ﺟﺎده ﺑﺎد ﻣﺮﻏﺎن ،ﺳﺮك ﻣﺨﺎﺑﺮات،
ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،3ﻫﺮات

mcclelland@wvi.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.afghanistan.worldvision.org :

ﺗﻠﻔﻮن:

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻫﻨﺪﻳﻜﭗ )(HI

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.crs.org :

ﻧﺰدﻳﻚ رﻳﺎﺳﺖ ﻓﻮاﻳﺪ ﻋﺎﻣﻪ ،ﺟﺎده ﻣﺨﺎﺑﺮات ،ﻫﺮات

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺎﻳﻦ ﭘﺎﻛﻲ و ﺑﺎزﺳﺎزي اوﻣﺮ )(OMAR

ﺳﺒﺴﺘﻴﺎن دﻟﻮﻣﻲ )ﻫﻢ آﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه(
ﺗﻠﻔﻮن:

0795340786
0799033119
0799541501

اﻳﻤﻴﻞ:

008821684442463

اﻳﻤﻴﻞ:

0797480490
basir.samit@crs.org

اﻧﺠﻨﻴﺮ ﻧﻴﻚ ﻣﺤﻤﺪ )آﻣﺮ ﺳﺎﺣﻮي(

ﺧﺎﻧﻪ  5ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ،ﺟﺎده ﻛﺞ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،5ﺑﺎﻏﭽﻪ ﻣﻬﺘﺮ
ﺗﻠﻔﻮن:

hrtcoordinator@hiafgha.org

040223042

0779121666
0799372720

hrt‐hss@hiafgha.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.handicap‐international.org :

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.omar.org.af :

اﻳﻤﻴﻞ:

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺮﻳﺴﺘﻮﭘﺲ  -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(MSI

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻧﺪاي زن )(VWO

ﮔﺮدي ﭘﺎرك ﺗﺮﻗﻲ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻤﻨﺎزﻳﻢ ،ﻫﺮات

ﺑﺎد ﻣﺮﻏﺎن ،ﻣﻘﺎ ﺑﻞ ﻣﺴﺠﺪ رﺿﺎ ،ﻫﺮات

ﻋﺰﻳﺰ اﷲ )ﻫﻢ آﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه وﻻﻳﺘﻲ(
ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ5858 :
ﺗﻠﻔﻮن:

ﻓﻜﺲ:

اﻳﻤﻴﻞ:

0787889504

ﺛﺮﻳﺎ ﭘﺎ ﻛﺰاد )رﺋﻴﺲ اﺟﺮاﻳﻲ(
ﺗﻠﻔﻮن:

0775101020

hpc@msi‐afg.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.mariestopes.org :

naik.omar@googlemail.com

اﻳﻤﻴﻞ:

0700298732
0799209386
040226061

vwo_afg@yahoo.com

vwo_pt.adviser@yahoo.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.vwo.org.af :

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ زﻧﺎن )(WASSA

زﻫﺮا ﺣﺴﻦ ﭘﻮر )ﻣﺪﻳﺮ دﻓﺘﺮ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،2118ﺳﺮك ﻗﻮل اردو ،ﭼﻬﺎرراﻫﻲ ﭼﻬﺎرم ﺳﺮك اﻧﺼﺎري ،ﻫﺮات
ﺗﻠﻔﻮن:

0799285596
040442075

0797421640
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ﻣﻮﺳﺴﻪ وارﭼﺎﻳﻠﺪ-ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ )(WC‐UK
ﻫﻠﻦ ﮔﻴﻠﺮﻣﻮ )رﺋﻴﺲ ﺳﺎﺣﻮي(

ﻏﺮب ﺑﺎغ آزادي ،ﻛﻮﭼﻪ ﻧﻈﺮ ،ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮ ،ﻫﺮات
ﺗﻠﻔﻮن:

0795663615

از الف تا یا :کتاب راهنما برای کمک به افغانستان

اﻳﻤﻴﻞ:

0799565417

ﻫﻴﺄت ﻧﺎروي ﺑﺮاي ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ )(NRC

helen@warchild.org.uk

ﺟﺎده وﻻﻳﺖ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻳﺎﺳﺖ زراﻋﺖ  ،داﺧﻞ ﻛﻮﭼﻪ ،ﻫﺮات

040240085

karima@warchild.org.uk
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.warchild.org.uk :

ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻋﻈﻴﻤﻲ )ﻣﺴﻮول اداري(
ﺗﻠﻔﻮن:

0789168226

اﻳﻤﻴﻞ:

mustafa.azimi@afg.nrc.no

008821621330214

ﻫﺒﻴﺘﺎت  -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﻜﺎن ﺑﺸﺮ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )(UN‐Habitat

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.nrc.no :

ﺧﺎﻧﻪ  ،365ﺑﺎد ﻣﺮﻏﺎن ،ﺳﺮك  2ﺣﻀﺮت ﺑﻼل ،ﻧﺰدﻳﻚ دﻓﺘﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ ،UNOPS

ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  -ﻫﻴﺄت ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(UNAMA

ﺳﻴﺪ ﺳﻌﺪاﷲ وﻫﺎب )آﻣﺮ وﻻﻳﺘﻲ(
ﻫﺮات

ﺗﻠﻔﻮن:

0799416237

اﻳﻤﻴﻞ:

wahab@unhabitat‐afg.org

0799416237

habitat_hrt@hotmail.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.unhabitat‐afg.org :

اﻧﺪرﻳﻮ ﻣﻜﮕﺮوﮔﺮ )رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ(

ﭘﻞ ﭘﺸﺘﻮن ،ﺳﺮك ﻣﻴﺪان ﻫﻮاﻳﻲ) ،(HMACﻫﺮات
ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ3205 :
ﺗﻠﻔﻮن:

0791400083

اﻳﻤﻴﻞ:

macgregor@un.org

0799825957

ﻫﻤﻜﺎري  -ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻛﻤﻚ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ )(CHA

akuzmin@un.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.unama.unmissions.org :

ﺟﺎده ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻧﺼﺎر ،ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﺮك ﻣﻌﻠﻢ ﻏﻨﻲ ،ﻛﻮﭼﻪ دﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺮوﺧﻲ،

ﻳﻮﻧﺴﻒ  -ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻃﻔﺎل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )(UNICEF

ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻤﻴﻤﻲ )آﻣﺮ دﻓﺘﺮ ﺳﺎﺣﻮي(
ﺷﻬﺮ ﻫﺮات
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

ﺑﻬﺎﻧﻮ ﭘﺎﺗﻚ )رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ ﺳﺎﺣﻮي(

0778585735

ﻫﺮات

m_samimi@hotmail.com

اﻳﻤﻴﻞ:

040441123

ﺗﻠﻔﻮن:

0798507660
bpathak@unicef.org

herat@cha‐net.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.cha‐net.org :

kabul@unicef.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.unicef.org :

ﻫﻴﺄت ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ )(IAM

ﻫﻠﻤﻨﺪ

ﺟﻮﺣﺎﻧﻲ ﻣﺎﻛﻴﻠﻪ )ﺗﻴﻢ ﻟﻴﺪر ﻣﻨﻄﻘﻮي(

ﺟﺎده ﺑﺎد ﻣﺮﻏﺎن ،ﭼﻬﺎرراﻫﻲ زﻣﺎن ﺟﺎن ،ﻫﺮات

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ9 :
ﺗﻠﻔﻮن:

0799205905

اﻳﻤﻴﻞ:

rtl.herat@iam‐afghanistan.org

0700400139

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.iam‐afghanistan.org :

اداره ﺧﻴﺮﻳﻪ ﺑﺮاي اﻧﻜﺸﺎف اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(WADAN
ﻋﺒﺪاﻟﻮﻟﻲ )ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه(

ﺟﺎده ﺑﻮﺳﺖ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻳﺎﺳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻮرﻳﺰم  ،ﻟﺸﻜﺮﮔﺎه
ﺗﻠﻔﻮن:

0703940012

اﻳﻤﻴﻞ:

inayatniazi2000@yahoo.com

0799889928

info@wadan.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.wadan.org :
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آدرس ها و تماس ها

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻠﻲ ،واﺣﺪ اداري وﻻﻳﺘﻲ )(NSP/PMU
اﻧﺠﻨﻴﺮ ﻧﺜﺎراﺣﻤﺪ )آﻣﺮ وﻻﻳﺘﻲ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،232ﺑﻼك  ،2ﭘﻬﻠﻮي ﻛﻠﻨﻴﻚ داﻛﺘﺮ ﻋﻨﺎﻳﺖ  ،ﺳﺮك ﻟﻮﮔﺮ ،ﻟﺸﻜﺮ ﮔﺎه
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799684802

helmand@nspafghanistan.org

ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ اﻳﻤﺮﺟﻨﺴﻲ )(Emergency
ﻟﺸﻜﺮﮔﺎه
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0795870809
emergency@emergency.it

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.emergency.it :

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.nspafghanistan.org :

ﻛﻤﻴﺘﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ روﺳﺘﺎﺋﻲ ﺑﻨﮕﻠﻪ دﻳﺶ )(BRAC

داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻠﻤﻨﺪ )(HU

ﺳﺮك ﻛﺎﺑﻞ  -ﻟﻐﻤﺎن ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻴﺴﻪ ذﻛﻮر ،ﻟﺸﻜﺮ ﮔﺎه

اﻣﺎن اﷲ )رﺋﻴﺲ(

ﻟﺸﻜﺮ ﮔﺎه
ﺗﻠﻔﻮن:

0799849652

ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻄﻒ اﻟﺮﺣﻤﻦ )آﻣﺮ ﺳﺎﺣﻮي(
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700614879

lutforbrac@yahoo.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.bracafg.org :

رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎء و اﻧﻜﺸﺎف دﻫﺎت )(DRRD

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺮﺳﻲ ﻛﺎرﭘﺲ )(MC

ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻼﺷﻲ ﭘﻮﻟﻴﺲ ،ﺑﺮج ﻛﻬﻨﻪ ،ﺷﻬﺮ ﻟﺸﻜﺮﮔﺎه

ﻟﺸﻜﺮ ﮔﺎه

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﻗﺎﻧﻊ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0700337473

rrdhelmand@gmail.com

ﻣﺤﻤﺪ اﺷﺮف واﺣﺪي )ﻣﻌﺎون آﻣﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0793506363
mawahidi@af.mercycorps.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.mercycorps.org :
رﻳﺎﺳﺖ زراﻋﺖ ،آﺑﻴﺎري و ﻣﺎﻟﺪاري )(DAIL
ﻋﺒﺪاﷲ اﺣﻤﺪي )رﺋﻴﺲ(

ﻟﺸﻜﺮ ﮔﺎه
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻜﻤﺖ )رﺋﻴﺲ(

0777534941

ﻣﻴﺪان ﺷﻬﺮ

0703866100

اﻳﻤﻴﻞ:

0799766235

ﺗﻠﻔﻮن:

0799760308
Janhekmatjoo@yahoo.com

abdullahjan_ahmadzai@yahoo.cm
rareullahqalam@yahoo.com

ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻤﻚ ﻫﺎي ﺑﺸﺮي )(HAFO
ﻓﺎروق ﻧﺪﻳﻢ )آﻣﺮ ﺳﺎﺣﻮي(

ﺳﺮك ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،1ﻟﺸﻜﺮ ﮔﺎه
ﺗﻠﻔﻮن:

0799499169

اﻳﻤﻴﻞ:

lashkargah@hafo.org

0799355324

sarabi@hafo.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.hafo.org :
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رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎء و اﻧﻜﺸﺎف دﻫﺎت )(DRRD

ﻫﺒﻴﺘﺎت  -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﻜﺎن ﺑﺸﺮ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )(UN‐Habitat

ﻋﺒﺪاﻟﻤﻨﺎن دراﻧﻲ )آﻣﺮ وﻻﻳﺘﻲ(

ﺧﺎﻧﻪ  ،318ﺳﺮك ﻛﺠﻜﻲ ،ﻟﺸﻜﺮﮔﺎه
ﺗﻠﻔﻮن:

0791611252

اﻳﻤﻴﻞ:

manan2009durani@yahoo.com

0706258070

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.unhabitat‐afg.org :

از الف تا یا :کتاب راهنما برای کمک به افغانستان

وردك

اداره ﺧﻴﺮﻳﻪ ﺑﺮاي اﻧﻜﺸﺎف اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(WADAN

ﻋﻘﺐ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﻚ ،ﻣﻴﺪان ﺷﻬﺮ
ﺗﻠﻔﻮن:

ﻧﺠﻴﺐ اﷲ )ﻫﻢ آﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه(

0799153339
0799399516
0778399098

ﭘﻬﻠﻮي رﻳﺎﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻣﻴﺪان ﺷﻬﺮ

008821684445315

ﺗﻠﻔﻮن:

0794362933

اﻳﻤﻴﻞ:

اﻳﻤﻴﻞ:

inayatniazi2000@yahoo.com

waheedullah.waheed@sca.org.af
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.swedishcommittee.org :

0799889928

info@wadan.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.wadan.org :
اداره ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ اﻓﻐﺎﻧﻲ )(ANCB
ﻓﻀﻞ وﺣﻴﺪ )ﻣﺴﻮول ارﺗﺒﺎﻃﺎت(

ﭘﻬﻠﻮي رﻳﺎﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻋﻘﺐ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ﻣﻴﺪان وردك ،ﻣﻴﺪان ﺷﻬﺮ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

07881894114

ancb@ancb.org

admin@ancb.org
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.ancb.org :
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻠﻲ ،واﺣﺪ اداري وﻻﻳﺘﻲ )(NSP/PMU
اﻧﺠﻨﻴﺮ ﻧﺼﻴﺮ ﻓﺮﻳﺪ )آﻣﺮ وﻻﻳﺘﻲ(

ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎن ﺧﺎن وات ،ﭘﻬﻠﻮي ، DABﺗﻌﻤﻴﺮ رﻳﺎﺳﺖ  ، RRDﻣﻴﺪان ﺷﻬﺮ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0775570945

wardag@nspafghanistan.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.nspafghanistan.org :
رﻳﺎﺳﺖ زراﻋﺖ ،آﺑﻴﺎري و ﻣﺎﻟﺪاري )(DAIL
ﻓﻀﻞ ﻋﻤﺮ )رﺋﻴﺲ(
ﻣﻴﺪان ﺷﻬﺮ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799867285
0789784974
0752800051
waseems17@yahoo.com

ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺳﻮﻳﺪن ﺑﺮاي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(SCA

ﻏﻼم ﻧﺒﻲ )ﻣﺴﻮول اداري(

ghlamnabi.wbphs@sca.org.af

ﻣﺮﻛﺰﺗﻌﺎون اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(CCA

ﻣﻌﻠﻢ اﻣﻴﻦ )آﻣﺮ(

آب ﺷﻴﺮوم ،ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺨﻨﻴﻚ ،ﺑﻬﺴﻮد  ،2ﻣﻴﺪان ﺷﻬﺮ
ﺗﻠﻔﻮن:

0700294693

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.cca.org.af :
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AWEC
ﻓﻬﻴﻤﻪ وردك )آﻣﺮ ﭘﺮوژه(

ﻣﻴﺪان ﺷﻬﺮ
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0799229792
safi@awec.info

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.awec.info :

ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن
اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ  -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺻﺤﻲ ﺑﺮاي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
)(IbnSina‐PHPA

ﻛﭙﺘﺎن ﻓﻀﻞ )ﻣﺪﻳﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت(

 ،60‐Cﺳﺮك ﻧﺎﻇﻢ اﻟﺪﻳﻦ ،F‐8/4،ﭘﺸﺎور
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

003319048713

pm@ihspakistan.com

ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻤﻚ ﻫﺎي ﺑﺸﺮي )(HAFO
ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﺟﻮاد )ﻣﺴﻮول اداري(

ﺟﺎده ﭘﺎرك  ،‐B53 ،ﻳﻮﻧﻴﻮرﺳﺘﻲ ﺗﺎون ،ﭘﺸﺎور
ﺗﻠﻔﻮن:

00923320337011
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آدرس ها و تماس ها

اﻳﻤﻴﻞ:

0092915704677
peshawar@hafo.org

sarabi@yahoo.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.hafo.org :
ﺷﺒﻜﻪ زﻧﺎن اﻓﻐﺎن )(AWN
ﻧﻈﻴﻤﻪ اﺣﺴﺎن )ﻣﺴﻮول ارﺗﺒﺎﻃﺎت(

ﺧﺎﻧﻪ  ،68ﺳﺮك ، D/2آﺑﺪره رود ،ﭘﺸﺎور
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

00915704928

awn@brain.net.pk

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.afghanwomensnetwork.org :
ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻛﻤﻚ و ﺑﺎزﺳﺎزي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(CRAA
ﺛﻨﺎ اﻟﺤﻖ )رﺋﻴﺲ اﺟﺮاﻳﻲ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،133ﺳﺮك  ، N 4 ،6ﻓﻴﺰ  ،4ﺣﻴﺎت آﺑﺎد ،ﭘﺸﺎور
ﺗﻠﻔﻮن:

00915892422

اﻳﻤﻴﻞ:

sancraa@brain.net.pk

05892423

sanashefa@yahoo.com
وﺑﺴﺎﻳﺖwww.craausa.org :
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AWEC
ﻋﺎﺑﺪه آزاد ﻣﻨﺶ )ﻣﺪﻳﺮ(
اﺳﻼم آﺑﺎد
ﺗﻠﻔﻮن:

اﻳﻤﻴﻞ:

0092512281143
swks.awec@gmail.com

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.awec.info :
ﻫﻤﻜﺎري -ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻛﻤﻚ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ))(CHA
ﺣﺎﺟﻲ ﮔﻞ ﺧﺎن )آﻣﺮ ارﺗﺒﺎﻃﻲ دﻓﺘﺮ(

ﻣﻨﺰل  ،2اﻋﻈﻢ ﺗﺎور ،ﻳﻮﻧﻴﻮرﺳﺘﻲ رود ،ﭘﺸﺎور
ﺗﻠﻔﻮن:

00915705133

ﻓﻜﺲ:

0092915701008

اﻳﻤﻴﻞ:

00923339866640

hajigulkhan@cha‐net.org

وﺑﺴﺎﻳﺖwww.cha‐net.org :
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در باره این بخش

این بخش حاوی معلومات تماس برای رسانه ها در  34والیت افغانستان می باشد .معلومات ذکر شده در این بخش ،توسط
موسسه رسانه ای نی تهیه شده است .واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان از موسسه نی سپاسگزار است که رهنمود رسانه ای شان
در کتاب راهنمای الف تا یا به چاپ برسد .معلومات مندرج بین جنوری تا سپتامبر  2011گرد آوری شده است.

تمامی معلومات بر اساس ترتیب حروف الفبای والیات ترتیب گردیده است .والیت کابل در صدر فهرست قرار دارد.
نی :موسسه حمایت از رسانه های باز در افغانستان
http://www.nai.org.af/en

موسسه نی یک موسسه غیر دولتی افغانی است که باهمکاری شبکه انترنیوز در سال  2005بوجود آمد .هدف اصلی این موسسه
ساختن و تقویت سکتور رسانه ای آزاد وقدرتمند در افغنستان از طریق آموزش ،دادخواهی و تولید می باشد .موسسه نی در
سطح محالت در ظرفیت سازی رسانه های مستقل و تقویت آزادی بیان کار می کند.
موسسه نی عضویت کامل شبکه بین المللی انترنیوز را بدست آورده است .این شبکه متشکل از  40سازمان انترنیوز در سطح
جهان است .موسسه نی ،در حال حاضر توسط اداره انکشافی ایاالت متحده مساعدت مالی می شود و مساعدت های خورد و
ریز از سوی تمویل کنندگان دیگر نیز دریافت می کند.
دفتر مرکزی موسسه نی و مرکز آموزشی آن در کابل موقعیت دارد و دفاتر ساحوی برای آموزش در شهرهای جالل آباد ،کندهار،
مزار شریف و هرات نیز دارد .موسسه نی آموزشهای عملی را برای خبرنگاران و کسانی که عالقمند به کار در صنعت رسانه ای
می باشند فراهم می سازد .موسسه نی همچنان در البی گری ها و دادخواهی برای اصالحات قوانینی که حقوق خبرنگاران را
متاثر می سازد از طریق شبکه سازی با خبرنگاران والیتی و کارمندان رسانه ای ،فعال می باشد و گاها اجتماعات خبرنگاری و
کمپاین های آگاهی عامه را در رابطه به نقش رسانه ها در افغانستان راه اندازی می کند.
واحد دیده بان رسانه های موسسه نی طی ده سال گذشته ،در تعقیب و نشر تهدیدات ضد کارمندان رسانه ای در سطح کشور کار نموده و
بتازگی یک نقشه ای از تحقیقات جامع انترنتی خود را به نشر رسانده است .در سال جاری ،موسسه نی کتابی را تحت عنوان "خبرنگاران
در افغانستان" که حاوی ده سال تجربه رسانه ای و تخطی های حقوق رسانه ای در افغانستان می باشد ،به چاپ رسانده است.
برای معلومات بیشتر لطفا به قرار ذیل درتماس شوید:
عبدالمجیب خلوتگر
رئیس اجرایی

ایمیلmujeeb@nai.org.af :
ویبالگafganfakahi.blogspot.com :

تلفن 0774409923 :و 0702509041
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تلویزیون 7
کابل
کابل ،کلوله پشته
موقعیت:
باری سالم
صاحب امتیاز:
آژانس خبری پژواک
لطف اهلل راشد
کابل ،سرک  8تایمنی ،ایستگاه موی مدیر مسوول:
موقعیت:
شماره های تماس0700162945 – 0700277113 :
مبارک
info@awanama.com
نشانی برقی:
دانش کروخیل
صاحب امتیاز:
خلیل احمد فطری
مدیر مسوول:
تلویزیون افغان نیوز
0700225375
–
0708198396
تماس:
شماره های
کابل ،کارته پروان ،مقابل لیسه نادریه
موقعیت:
danish@pajwak.com
نشانی برقی:
احمد شاه افغانزی
صاحب امتیاز:
موقعیت:

افغانزی
مدیر مسوول:
آژانس خبری ثبوت
کابل ،چهاراهی دهمزنگ ،عقب خانه علم شماره های تماس0799257750 :
info@afghantv.af
نشانی برقی:
وفرهنگ ،خانه 126

پوهنمل استاد جاویده احمدی
صاحب امتیاز:
سلیمان دیدار
مدیر مسوول:
شماره های تماس0700277559 :
@jawida.ahmadi
نشانی برقی:
suboot.org.af

تلویزیون امروز
کابل ،چهار راهی لب جر
موقعیت:
حاجی نجیب اهلل کابلی
صاحب امتیاز:
حببیب اهلل ناصری
مدیر مسوول:
شماره های تماس0799570231 – 0798833333 :
@emroozradiotv
نشانی برقی:

آژانس خبری وخت
کابل ،سرک داراالمان ،مقابل هوتل کابل
موقعیت:
دوبی
نیکزاد
فریده
صاحب امتیاز:
موقعیت:
فریده نیکزاد
مدیر مسوول:
صاحب امتیاز:
0700293756
تماس:
شماره های
مدیر مسوول:
wakhtnews@gmail.com
نشانی برقی:
شماره های تماس:
نشانی برقی:

آژانس خبری هندوکش
کابل ،شهرنو ،کوچه قصابی ،پهلوی ناحیه
موقعیت:
دهم
موقعیت:
انجمن ترقی ورستگاری
صاحب امتیاز:
صاحب امتیاز:
هاشمی
اهلل
نجیب
سید
مدیر مسوول:
مدیر مسوول:
شماره های تماس0794474821 :
شماره های تماس:
نشانی برقی:

yahoo.com

تلویزیون آریانا
کابل ،سرک داراالمان
انجینیر احسان اهلل بیات
عزیزاهلل اورال
0700150004

a.azizullah@tsiglobe.com

تلویزیون تمدن
کابل ،سرک اول کارته چهار
محمد جواد محسنی
محمد رحمتی
0793666606 - 0799281213

jmafgh_z@yahoo.com
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موقعیت:
صاحب امتیاز:
مدیر مسوول:
شماره های تماس:
نشانی برقی:
موقعیت:
صاحب امتیاز:
مدیر مسوول:
شماره های تماس:
نشانی برقی:
موقعیت:
صاحب امتیاز:
مدیر مسوول:
شماره های تماس:
نشانی برقی:
موقعیت:
صاحب امتیاز:
مدیر مسوول:
شماره های تماس:

تلویزیون طلوع
تلویزیون راه فردا
کابل ،سرک  12وزیر محمد اکبرخان
کابل ،کارته  ،4بین حوزه سوم پولیس موقعیت:
میرمحمد صدیق احمد زاده
مدیر مسوول:
وچهار راهی پل سرخ
شماره های تماس0796009010 :
حاجی محمد محقق
sadiq.ahmadzad@tolo.tv
نشانی برقی:
داکتر عبداللطیف نظری
0794969696 – 0786427327
تلویزیون طلوع نیوز
info@farda.af
کابل ،سرک  12وزیر محمد اکبرخان
موقعیت:
مجاهد کاکر
مدیر مسوول:
تلویزیون سبا
شماره های تماس0796009161 :
کارته  ،3پل سرخ ،سرک دوم
@mujahid.kakar
نشانی برقی:
موسسه نشراتی صبا
tolonews.com
زینب نادری
0785558077 – 0785558909
تلویزیون کوثر
saba@sabacent.org
کابل ،ایستگاه سابقه سرای غزنی ،پل
موقعیت:
داکتر مهدی
تلویزیون سپهر
آیت اهلل نور احمد تقدسی
کابل ،دهبوری سرک سوم ،مقابل ناحیه صاحب امتیاز:
محمد عیسی کریمی
مدیر مسوول:
سوم
شماره های تماس0799332869 :
محمد همایون سپهر
عبدالبصیر مجاهد
تلویزیون گوربت ( غیرفعال )
0788442000 – 0703131313
کابل ،کارته  ،4عقب لیسه غازی
موقعیت:
sepehr@sepehrtv.com
داکتر نعیم سلیمی
صاحب امتیاز:
محمد نبی ساحل
مدیر مسوول:
تلویزیون ستاره
کابل ،چهارراهی تایمنی ،عقب شفاخانه شماره های تماس0700221340 – 0799329275 :
@naeem_salimee
نشانی برقی:
ملت
yahoo.com
فریدون الهام محمودی
صمیم محمودی
تلویزیون لمر
0798555444 – 0794445555
کابل ،سرک  12وزیرمحمد اکبرخان
موقعیت:
لعل آقا شیرزاده
مدیر مسوول:
تلویزیون شمشاد
شماره های تماس0796009096 :
کابل ،عقب چمن حضوری
lalaqa.shirzad@lemar.tv
نشانی برقی:
الحاج فضل کریم فضل
الحاج محمد نسیم فضل
0786999993 – 0786777771

موقعیت:
صاحب امتیاز:
مدیر مسوول:
شماره های تماس:
fazel02@yahoo.com
نشانی برقی:
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تلویزیون نگاه
کابل ،داراالمان ،شهرک امید سیز
موقعیت:
محمد عالم خلیلی و عبدالرضا خلیلی
صاحب امتیاز:
احمد حسین عطایی
مدیر مسوول:
شماره های تماس0793101616 – 0795888777 :
president@negaah.tv
نشانی برقی:

دو هفته نامه آرزو های نوین
کابل،کارته پروان ،متصل شفا خانه وهاج
موقعیت:
محمد یاسر آرمان میاخیل
صاحب امتیاز:
زحل عظیم
مدیر مسوول:
شماره های تماس0787423010_0700156290 :
my.khohandajh@live.com
نشانی برقی:

دوهفته نامه فالح ملی
تلویزیون نور
بین سرک 4و 5پروژه تایمنی
کابل ،کارته پروان ،دروازه شرقی لیسه موقعیت:
موقعیت:
محمد یاسین حبیب
صاحب امتیاز:
نادریه
محمد یاسین حبیب
مدیر مسوول:
صالح الدین ربانی
صاحب امتیاز:
شماره های تماس0799312458_0700482173 :
نوررحمان اخالقی
مدیر مسوول:
@phlahemeli.publ
نشانی برقی:
شماره های تماس0788888884 – 0788888881 :
yahoo.com
n_akhlaqi@yahoo.com
نشانی برقی:
تلویزیون وطندار
سرک داراالمان ،کوچه دوم خانه 83
موقعیت:
میرویس سوسیال
صاحب امتیاز:
نجیب اهلل زاهد
مدیر مسوول:
شماره های تماس0797333005 – 0799333001 :
mirvaiss@yahoo.com
نشانی برقی:

رادیو اراکوزیا
کابل ،سرک  12وزیرمحمد اکبرخان
موقعیت:
اجمل تورمان
مدیر مسوول:
شماره های تماس0798151415 :
@ajmal.toorman
نشانی برقی:

خبرگزاری صدای افغان ( آوا )
کابل ،دهبوری ،چهاراهی شهید ،گوالیی صاحب امتیاز:
موقعیت:
مدیر مسوول:
دواخانه
نشانی برقی:
سید عیسی حسینی مزاری
صاحب امتیاز:
سید احمد موسوی مبلغ
مدیر مسوول:
شماره های تماس0785234314 – 0700275828 :
موقعیت:
@hosseinimazari
نشانی برقی:
صاحب امتیاز:
yahoo.com
مدیر مسوول:
شماره های تماس:
دو هفته نامه ارمغان ملی
محمد داود سیاوش
صاحب امتیاز:
محمد داود سیاوش
مدیر مسوول:
موقعیت:
شماره های تماس0787430615 :
مدیر مسوول:
d_seiawash@yahoo.com
نشانی برقی:
شماره های تماس:

arakozia.com

رادیو افغان 99.6
افغانزی
افغانزی

afghanzai@gmail.com

رادیو الکس 90FM
کابل ،سرک داراالمان ،کوچه  2خانه 83
میرویس سوسیال
محمد بشیر
0700275429 – 0700281577
رادیو آرمان FM 98,1
کابل ،سرک  12وزیر محمد اکبرخان
مسعود سنجر
0796009120
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رادیو تلویزیون باختر
رادیو آریانا FM 93,5
کابل ،چهارراهی شهید ،ایستگاه سرکاریز
کابل ،سرک داراالمان ،نرسیده به وزارت موقعیت:
موقعیت:
خلیل اهلل فروزی
تجارت
صاحب امتیاز:
محمد داوود نعیمی
احسان اهلل بیات
مدیر مسوول:
صاحب امتیاز:
شماره های تماس0785554558 – 0700280870 :
خوشحال آصفی
مدیر مسوول:
btn.tv.news@gmail.com
شماره های تماس0700150083 :
نشانی برقی:
@khushal.asefi
نشانی برقی:
رادیو تلویزیون تعلیمی و تربیتی
arianafm.com
کابل ،دهبوری
موقعیت:
وزارت معارف
صاحب امتیاز:
رادیو آموزگار FM 101,3
انجنیر صفی اهلل حیر
کابل ،دهن باغ زنانه ،مرکز تجارتی مدیر مسوول:
موقعیت:
شماره های تماس0202501672 - 0700058278 :
پنجشیر
zeer_4321@yahoo.com
نشانی برقی:
رحمت اهلل بیگانه
صاحب امتیاز:
رحمت اهلل بیگانه
مدیر مسوول:
رادیو تلویزیون دعوت
شماره های تماس0772929111 :
کابل ،خوشحال خان مینه ،چهارراهی
موقعیت:
info@amuzgarfm.com
نشانی برقی:
سپین کلی
استاد عبدالرب رسول سیاف
رادیو بی بی سی
صاحب امتیاز:
نجیب اهلل نصیر
کابل ،سرک غربی پارک شهر نو
مدیر مسوول:
موقعیت:
شماره های تماس0706414849 :
داود اعظمی
صاحب امتیاز:
@najibullahnaseer
داود اعظمی
نشانی برقی:
مدیر مسوول:
yahoo.com
شماره های تماس0202203200 – 0202202300 :
abdulhai.arif@bbc.co.uk
نشانی برقی:
رادیو تلویزیون شهر
کابل ،کارته  3جوارسفارت ازبکستان
رادیو بیلتون 104,9FM
موقعیت:
ناصر طوطاخیل
کابل ،سرک داراالمان ،کوچه دوم
صاحب امتیاز:
موقعیت:
احمد شکیب سالمی
شرکت خبردار
مدیر مسوول:
صاحب امتیاز:
شماره های تماس0795360050 – 0777955900 :
اباسین آرام
مدیر مسوول:
presedent@citymedia.af
شماره های تماس0797333005 – 0700281577 :
نشانی برقی:
zahid_najib@yahoo.com
نشانی برقی:
رادیو تلویزیون نورین
کابل ،سرک  4سیلو
موقعیت:
رادیو تلویزیون آئینه
الحاج محمد عارف نوری
صاحب امتیاز:
کابل ،چهارراهی شهید ،شیرپور
سید رضا حسینی ادیب
مدیر مسوول:
یارمحمد دوستم
صاحب امتیاز:
شماره های تماس0798080808 – 0787962696 :
سید انورسادات
مدیر مسوول:
شماره های تماس0700661818 – 0798980077 :
anwarsadat@mynet.com
نشانی برقی:
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رادیو تلویزیون وطن
کابل ،کارته  ،3سرک 12
موقعیت:
الحاج عبدالمجید مقری
صاحب امتیاز:
داکتر نجیب اهلل
مدیر مسوول:
شماره های تماس0700020479 – 0778889440 :
amm@watanrtv.af
نشانی برقی:

رادیو صبح بخیر افغانستان
105,2FM
کابل ،کلوله پشته
موقعیت:
باری سالم
صاحب امتیاز:
لطف اهلل راشد
مدیر مسوول:
شماره های تماس0700162945 – 0700277113 :
info@awanama.com
نشانی برقی:

رادیو راه فردا 92FM
کابل ،کارته  ،3نزدیک حوزه سوم پولیس
موقعیت:
استاد حاجی محمد محقق
صاحب امتیاز:
داکتر عبداللطیف نظری
مدیر مسوول:
شماره های تماس0794969696 – 0786427327 :
info@fard.af
نشانی برقی:

رادیو صدای پوهنتون
کابل ،دانشکده ژورنالیزم دانشگاه کابل
موقعیت:
دانشکده ژورنالیزم
صاحب امتیاز:
پوهندوی محمد وحید غروال
مدیر مسوول:
شماره های تماس0700221737 – 0702500237 :
@waheed.gharwal
نشانی برقی:

رادیو جوانان
رادیو صدای اصالح 104,3FM
کابل ،شهرنو ،چهارراهی انصاری ،خانه
موقعیت:
کابل ،تایمنی وات ،سرک 4
موقعیت:
132
جمعیت اصالح وانکشاف اجتماعی
احمد جاوید الکوزی
صاحب امتیاز:
افغانستان
صاحب امتیاز:
احمد جاوید الکوزی
مدیر مسوول:
عبدالظاهر حمیدی
مدیر مسوول:
شماره های تماس0788024440 :
شماره های تماس0777848587 :
@javid.alekozai
نشانی برقی:
abz.hamidi@gmail.com
نشانی برقی:
youthmediagroup.af

رادیو ستاره 100,2FM
کابل ،چهارراهی تایمنی ،عقب شفاخانه موقعیت:
موقعیت:
ملت
صاحب امتیاز:
فریدون الهام محمودی
صاحب امتیاز:
مدیر مسوول:
صمیم حیدری
مدیر مسوول:
شماره های تماس:
شماره های تماس0798555444 – 0794445555 :
نشانی برقی:
feridunilham@gmail.com
نشانی برقی:

yahoo.com

رادیو صدای زن افغان 96.3
کابل ،سالنگ وات ،مقابل سینمای ملی
جمیله مجاهد
مینه سادات
0786007777 – 0700275089
jmujahed@yahoo.com

رادیو ظفر 96,5FM
رادیو سالم وطندار
کابل ،کارته پروان  ،عقب لیسه نادریه
کابل ،شهرنو ،سرک کلوله پشته ،کوچه موقعیت:
موقعیت:
نجیب اهلل نصیر
صاحب امتیاز:
اول خانه شماره 134
نجیب اهلل نصیر
مدیر مسوول:
موسسه انترنیوز
صاحب امتیاز:
شماره های تماس0789160084 :
مسعود فریور
مدیر مسوول:
@najibullahnaseer
نشانی برقی:
شماره های تماس0700252112 – 0797253846 :
yahoo.com
mfarivar@internews.org
نشانی برقی:
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رادیو عالم
رادیو میوند 92,7FM
موقعیت:
کابل ،شهرنو
کابل ،کارته  ،4مقابل تحصیالت عالی ،موقعیت:
سرک تربیه معلم
حاجی علی اکبر ژوندی
صاحب امتیاز:
ایمل مرجان
صاحب امتیاز:
فیروز مندوزی
مدیر مسوول:
عنایت اهلل عادل
مدیر مسوول:
شماره های تماس0799007272 – 0777293691 :
شماره های تماس0799008585 :
maiwandfm@gmail.com
نشانی برقی:
رادیو قره باغ 94,8
قره باغ ،جوار ولسوالی قره باغ
موقعیت:
معراج الدین منظور
صاحب امتیاز:
معراج الدین منظور
مدیر مسوول:
شماره های تماس0700234637 :
qarabagh.fm@gmail.com
نشانی برقی:

رادیو ندا 90,9FM
کابل ،داراالمان ،شهرک امید سبز ،ناحیه 6
موقعیت:
محمد عالم خلیلی و عبدالرضا خلیلی
صاحب امتیاز:
احمد حسین عطایی
مدیر مسوول:
شماره های تماس0793101616 – 0795888777 :
president@negaah.tv
نشانی برقی:

رادیو کلید 88FM
کابل ،کارته  ،3متصل مسجد ازبک ها
موقعیت:
شهیر احمد زهین
صاحب امتیاز:
حبیب اهلل سهراب
مدیر مسوول:
شماره های تماس0771038888 :
h.surab@tkg.af
نشانی برقی:

رادیو نوا 103,1FM
کابل ،کارته  ،3سرک 2خانه 269
موقعیت:
موسسه نشراتی صبا
صاحب امتیاز:
دکتورهارون دهزاد
مدیر مسوول:
شماره های تماس0708103103 – 0785558909 :
saba@sabacent.org
نشانی برقی:

رادیو گوربت
کابل ،کارته  ،4عقب لیسه غازی
موقعیت:
داکتر نعیم سلیمی
صاحب امتیاز:
محمد نبی ساحل
مدیر مسوول:
شماره های تماس0700221340 – 0799329275 :
@naeem_salimee
نشانی برقی:

رادیو نی 94,1FM
کابل ،سرک داراالمان
موقعیت:
موسسه نی
صاحب امتیاز:
احمد فرید نادمیان
مدیر مسوول:
شماره های تماس0799211782 – 0774409923 :
@farid_ahmad76
نشانی برقی:

yahoo.com

موقعیت:
صاحب امتیاز:
مدیر مسوول:
نشانی برقی:
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رادیو موالنا
کابل ،کارته  ،3سرک داراالمان ،کوچه 2
شرکت خبردار لمتد
الحاج محمد شریف طاهری
mirvaiss@yahoo.com

yahoo.com

رادیو وطندار87,5FM
کابل ،کارته  ،3سرک داراالمان ،کوچه 2
موقعیت:
میرویس سوسیال
صاحب امتیاز:
میرویس سوسیال
مدیر مسوول:
شماره های تماس0797333001 :
mirvaiss@yahoo.com
نشانی برقی:
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روزنامه  8صبح
کابل ،کارته  ،3سرک  ،5خانه 393
موقعیت:
سنجرسهیل
صاحب امتیاز:
قسیم اخگر
مدیر مسوول:
شماره های تماس0700200589 – 0700298707 :
sanjarsohail@yahoo.com
نشانی برقی:

روزنامه ویسا
کابل ،حصه دوم پروان مینه ،خانه نمبر11
موقعیت:
محب بیزار
صاحب امتیاز:
محمدزبیر شفیقی ( فضل الهی شفیقی)
مدیر مسوول:
شماره های تماس0752003788 – 0799878224 :
shafiqi@gmail.com
نشانی برقی:

روزنامه اراده
کابل ،دهمزنگ ،عقب سینمای بریکوت
موقعیت:
حاجی سید داود
صاحب امتیاز:
خادم احمد
مدیر مسوول:
شماره های تماس0700596205 :
Erada.daily@yahoo.com
نشانی برقی:

روزنامه سروش ملت
کابل ،کارته  ،4متصل به حوزه  3پولیس
موقعیت:
داکتر جعفر مهدوی
صاحب امتیاز:
اسحق موحدی
مدیر مسوول:
شماره های تماس0796199241 - 0777153445 :
Muahidi2007@yahoo.com
نشانی برقی:

روزنامه افغانستان تایمز
کابل ،پروان دوم ،عقب دانشگاه کاردان
موقعیت:
احمد تکل
صاحب امتیاز:
عبدالصبور سریر
مدیر مسوول:
شماره های تماس0708954626 :
@saboorsareer01
نشانی برقی:

رونامه ماندگار
کابل ،پشت سینما بهارستان
موقعیت:
احمد ولی مسعود
صاحب امتیاز:
محمد حکیم نظری پریانی
مدیر مسوول:
شماره های تماس0700277781 :
@salaambashuma
نشانی برقی:

روزنامه آرمان ملی
کابل ،شیرپور نزدیک مسجد جامع
موقعیت:
میرحیدر مطهر
صاحب امتیاز:
میرحیدر مطهر
مدیر مسوول:
شماره های تماس0700282673 :
armanemillie@yahoo.com
نشانی برقی:

ماهنامه امید جوان
کابل ،پل باغ عمومی ،معینیت امورجوانان
موقعیت:
معینیت امور جوانان
صاحب امتیاز:
محمد موسی رادمنش
مدیر مسوول:
شماره های تماس0797290398 – 0752001949 :
Ikahrawy_yicc@yahoo.com
نشانی برقی:

روزنامه چراغ
کابل ،شهرنو ،کوچه قصابی ،خانه 112
موقعیت:
انجمن ترقی ورستگاری
صاحب امتیاز:
کاترین وداع
مدیر مسوول:
شماره های تماس0788275504 :
cheragh_daily@yahoo.com
نشانی برقی:

ماهنامه پیام جوان
کابل ،سرک داراالمان ،سه راهی
موقعیت:
عالوالدین
اجتماع مدنی وفرهنگی جوانان افغانستان
صاحب امتیاز:
مسعود مومن
مدیر مسوول:
شماره های تماس0778826191 – 0799339640 :
@payamnews.info
نشانی برقی:

yahoo.com

yahoo.com

gmail.com
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ماهنامه راه آینده
کارته پروان ،استگاه سینما بهارستان
موقعیت:
دستگیر هژبر
صاحب امتیاز:
دستگیر هژبر
مدیر مسوول:
شماره های تماس0799332983 :
@dastgeer.hozhabr
نشانی برقی:

موقعیت:
صاحب امتیاز:
مدیر مسوول:
شماره های تماس:
نشانی برقی:

موقعیت:
صاحب امتیاز:
مدیر مسوول:
شماره های تماس:
نشانی برقی:
موقعیت:
صاحب امتیاز:
مدیر مسوول:
شماره های تماس:
نشانی برقی:

نشریه افغانستان کابل
gmail.com
کابل ،مکروریان ،3بالک  ،21دهلیز،4
موقعیت:
منزل  ،5اپارتمان 34
ماهنامه معرفت دینی
صاحب امتیاز:
الحاج عبدالواحد قرضی
کابل ،سرک داراالمان ،حوزه علمیه خاتم مدیر مسوول:
شماره های تماس :الحاج عبدالواحد قرضی
النبیین
0776624100
شورای علمای شیعه افغانستان
نشانی برقی:
رضوانی بامیانی
هفته نامه ابتشارات
0785404398 – 0772194028
کابل ،کارته  3دهبوری
موقعیت:
@rezwanybamiani
حامد رضا
صاحب امتیاز:
yahoo.com
منیره قاری زاده
مدیر مسوول:
شماره های تماس0752056374 – 0777866080 :
مجله بلی
hamed352003@yahoo.com
کابل ،پل باغ عمومی ،معینیت امورجوانان نشانی برقی:
معینیت امورجوانان وزارت اطالعات
هفته نامه افغان دیموکرات
وفرهنگ
کابل ،خیرخانه ،قلعه نجارها ،نت کافی
موقعیت:
محمد موسی رادمنش
آسمان آبی
0700289616
عبدالفهیم آرین
صاحب امتیاز:
karimi_q@yahoo.com
احمد زبیر ضیائین
مدیر مسوول:
شماره های تماس0706171766 – 0772152120 :
مجله فانوس
@abdulfahim_aryan
کابل ،سرک اول پروژه تایمنی
نشانی برقی:
yahoo.com
وحید احمد جالل زاده
وحید احمد جالل زاده
هفته نامه افغان ملت
0700184997
کابل ،میرویس میدان ،سرک  4سیلو
موقعیت:
info@faanoos.af
حزب افغان ملت
صاحب امتیاز:
حمیداهلل عالمی
مجله ماللی
مدیر مسوول:
شماره های تماس0796500660 :
سالنگ وات مقابل سنمای ملی
hamid.hewad@yahoo.com
جمیله مجاهد
نشانی برقی:
منیرسادات
0786007777_0700275089

موقعیت:
صاحب امتیاز:
مدیر مسوول:
شماره های تماس:
jmujahed@yahoo.com
نشانی برقی:
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من وتو ورزش
کابل ،شهرنو ،چهارراهی انصاری
موقعیت:
احمد جاوید الکوزی
صاحب امتیاز:
مستوره آرزو
مدیر مسوول:
شماره های تماس0705261620 :
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هفته نامه اقتدار ملی
کابل ،کارته 4کوچه وکیل محمد خانه 2
موقعیت:
حزب اقتدار ملی افغانستان
صاحب امتیاز:
سید محمد علی رضوانی
مدیر مسوول:
شماره های تماس0799348791 :
@alirezvani2006
نشانی برقی:
yahoo.com

هفته نامه آوای نوین
کابل ،گلبهار سنتر ،منزل اول،دوکان
موقعیت:
A22
عبدالحسیب رحمت
صاحب امتیاز:
محمد طهاب نوابی
مدیر مسوول:
شماره های تماس0770495431 :
awainaween@hotmail.com
نشانی برقی:

هفته نامه بخوان
هفته نامه اندیشه همگرای
کابل ،ابتدای جاده شهید مزاری ،جنب
کابل ،کارته سخی ،سرک سنگی ،جنب موقعیت:
موقعیت:
لیسه عالی پردیس
مدرسه علمیه محمدیه
شجاع حسین محسنی
صاحب امتیاز:
مدرسه حضرت نرگس
صاحب امتیاز:
سید ذکریا راحل
مدیر مسوول:
محمد حسین عارفی
مدیر مسوول:
شماره های تماس0700978000 – 0700194852 :
شماره های تماس0799365367 :
bekhanweekly@yahoo.com
نشانی برقی:
هفته نامه انصار
هفته نامه برخلیک
کابل ،شهرنو ،میرویس پالزا ،منزل دوم
موقعیت:
کابل ،کارته  ،4عروج پالزا
موقعیت:
جواد سروری
صاحب امتیاز:
بنیاد امین
صاحب امتیاز:
جواد سروری
مدیر مسوول:
فضل ربی وردگ
مدیر مسوول:
شماره های تماس0706060109 :
شماره های تماس0799384665 – 0799024572 :
@jawadsarwary2006
نشانی برقی:
fwardak@gmail.com
نشانی برقی:
yahoo.com
هفته نامه پایتخت
هفته نامه انصاف
کابل ،کلوله پشته ،هوتل سلطان قلب ها
کابل ،دهبوری ،چهارراهی شهید ،گوالیی موقعیت:
موقعیت:
بنیاد انکشافی وفرهنگی مبین
صاحب امتیاز:
دواخانه
محمد عاطف مقدسی
مدیر مسوول:
سید عیسی حسینی مزاری
صاحب امتیاز:
شماره های تماس0700282320 :
سید عیسی حسینی مزاری
مدیر مسوول:
@paytakhte_newspaper
نشانی برقی:
شماره های تماس0700275828 :
yahoo.com
@hosseinimazari
نشانی برقی:
yahoo.com

هفته نامه آبادی
کابل ،خیرخانه ،پنجصد فامیلی ،بالک B4
موقعیت:
انجمن خدمات فرهنگی عمران
صاحب امتیاز:
خان محمد دانشجو
مدیر مسوول:
شماره های تماس0786257157 – 0700168964 :
danish2003@yahoo.com
نشانی برقی:

هفته نامه پکتیا غژ
کابل ،کارته نو ،سرک سوم رحمن مینه
موقعیت:
محمد ضیا آرمان
صاحب امتیاز:
محمد ضیا آرمان
مدیر مسوول:
شماره های تماس0700298964 :
@paktia_ghag.afghanistan
نشانی برقی:
yahoo.com
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هفته نامه پیام مجاهد
کابل ،سرک  5قلعه فتح اهلل خانه 562
موقعیت:
محمد سالم احمدی
صاحب امتیاز:
هوشمند فرارود
مدیر مسوول:
شماره های تماس0700701034 - 0700278078 :
@payamemojahed
نشانی برقی:
yahoo.com

هفته نامه حوا در 7روز
کابل ،کلوله پشته ،چهارراهی ترافیک
موقعیت:
انجینیر شریف شاه شور
صاحب امتیاز:
نعمت اهلل طاهری
مدیر مسوول:
شماره های تماس0700557009 – 0799557009 :
@evain7days.weekly
نشانی برقی:
gmail.com

هفته نامه دنیای زن
هفته نامه ثبوت
کابل ،مکروریان  ،3بالک  ،21دهلیز،4
کابل ،چهارراهی دهمزنگ ،عقب خانه موقعیت:
موقعیت:
اپارتمان 34
علم وفرهنگ ،خانه 126
گاللی حبیب
صاحب امتیاز:
پوهنمل جاویده احمدی
صاحب امتیاز:
گاللی حبیب
مدیر مسوول:
حکیم مختار
مدیر مسوول:
شماره های تماس0700233705 :
شماره های تماس0700277559 :
@jawida.ahmadi
نشانی برقی:
هفته نامه راه نجات
suboot.org.af
کابل ،تپه سالم کارته سخی ،عقب لیسه
موقعیت:
هفته نامه جگر
غازی کوچه دوم
کابل ،کارته نو ،سرک سوم رحمن مینه
سید حسین عالمی بلخی
صاحب امتیاز:
موقعیت:
طوفان عمری
سید حسن
مدیر مسوول:
صاحب امتیاز:
طوفان عمری
شماره های تماس0706747184 – 0700277502 :
مدیر مسوول:
شماره های تماس0700148248 :
info@rahenejatdaily.com
نشانی برقی:
jagarr2008@yahoo.com
نشانی برقی:
هفته نامه رسالت حوزه
هفته نامه جوانان فعال
کابل ،کارته  ،3سرک قلعه وزیر
موقعیت:
کابل ،شهرنو ،کمپیوترپالزا ،منزل 4
مجتمع علمی فرهنگی حوزه علمیه
صاحب امتیاز:
موقعیت:
حاجی عبدالهادی غزنیوال
رسالت
صاحب امتیاز:
حامد عبدی
محمد جواد صالحی
مدیر مسوول:
مدیر مسوول:
شماره های تماس0788005006 – 0798070707 :
شماره های تماس0799628889 – 0799556557 :
@activeyouthweekly
mjsalehi@yahoo.com
نشانی برقی:
نشانی برقی:
gmail.com

هفته نامه چهار طرف
کابل ،مکروریان ،3بالک  ،15اپارتمان 72
موقعیت:
مسعوده ضیا
صاحب امتیاز:
مسعوده ضیا
مدیر مسوول:
شماره های تماس0779524059 :
masooda_zia@yahoo.com
نشانی برقی:
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هفته نامه سبز
کابل ،دشت برچی ،ایستگاه پل خشک
موقعیت:
سازمان سبز افغانستان
صاحب امتیاز:
ظاهر محبوب
مدیر مسوول:
شماره های تماس0799174419 :
greenweekly@yahoo.com
نشانی برقی:

از الف تا یا :کتاب راهنما برای کمک به افغانستان

هفته نامه کابل
هفته نامه سخن جدید
کابل ،شهرنو ،چهارراهی حاجی یعقوب
کابل ،سرک داراالمان ،کتابفروشی خاتم موقعیت:
موقعیت:
محمد فهیم دشتی
صاحب امتیاز:
النبیین
محمدفهیم دشتی
مدیر مسوول:
دکتور عبدالهادی محسنی
صاحب امتیاز:
شماره های تماس0700774526 :
محمد رضا نعیمی
مدیر مسوول:
fdashty@gmail.com
نشانی برقی:
شماره های تماس0789010076 :
sokhanejadid@yahoo.com
نشانی برقی:
هفته نامه کلید
کابل ،کارته ،3کوچه مسجد ازبک ها
موقعیت:
هفته نامه شاخص
شهیر احمدزهین
صاحب امتیاز:
کابل ،کارته ،3جوار حقوق بشر
موقعیت:
لعل آقا شیرین
مدیر مسوول:
بنیاد فرهنگی اجتماعی رضوان
صاحب امتیاز:
شماره های تماس0772128116 :
علی ذکی
مدیر مسوول:
l.shirin@killid.com
نشانی برقی:
شماره های تماس0799401765 :
balk2004@yahoo.com
نشانی برقی:
هفته نامه گنج
کابل ،سرک داراالمان ،تلویزیون آریانا
موقعیت:
هفته نامه صحیفه
شماره های تماس0700150271 :
کابل ،دهبوری
موقعیت:
@ehsanullah_momand
نشانی برقی:
استاد محمد اکبری
صاحب امتیاز:
yahoo.com
محمد هاشم فصیلی
مدیر مسوول:
شماره های تماس0700343532 - 0799396391 :
هفته نامه مجاهد
fasehy@gmail.com
نشانی برقی:
کابل ،دهمزنگ ،نرسیده به کابل شاهان
موقعیت:
حزب جمعیت اسالمی افغانستان
صاحب امتیاز:
هفته نامه فانوس
واقف حکیمی
کابل ،سرک سیلو ،جوار کودکستان مدیر مسوول:
موقعیت:
شماره های تماس0788408635 :
خوشحال خان مینه
mujahid1357@yahoo.com
نشانی برقی:
بنیاد فرهنگی هدف
صاحب امتیاز:
عطاواهلل عاصم
مدیر مسوول:
هفته نامه محاذ
شماره های تماس0700486300 :
کابل ،سرک وزارت داخله ،جوار سفارت
موقعیت:
fanoshadaf@yahoo.com
نشانی برقی:
اندونیزیا
محاذ ملی اسالمی افغانستان
صاحب امتیاز:
هفته نامه فراز اندیشه
محمد حسین حقیار
مدیر مسوول:
کابل ،پل سرخ ،سرک شورا
موقعیت:
شماره های تماس0799569166 – 0700276597 :
ائتالف عدالتخواهان افغانستان
صاحب امتیاز:
haqyar@gmail.com
نشانی برقی:
لیاقت علی امینی
مدیر مسوول:
شماره های تماس0799314938 :
l_a_amini@yahoo.com
نشانی برقی:
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هفته نامه مرسل
کابل ،کارته ،3کوچه مسجد ازبک ها
موقعیت:
شهیراحمد زهین
صاحب امتیاز:
آمنه مایار
مدیر مسوول:
شماره های تماس0771068888 :
a.mayar@killid.com
نشانی برقی:
هفته نامه مشارکت ملی
کابل ،سرک مقابل لیسه مسلکی هنرها
موقعیت:
حزب وحدت اسالمی افغانستان
صاحب امتیاز:
حفیظ اهلل ذکی
مدیر مسوول:
شماره های تماس0799157371 :
@Hafizullah_zaki
نشانی برقی:
yahoo.com

هفته نامه نخست
کابل ،سرای غزنی
موقعیت:
تمیم ناصر
صاحب امتیاز:
حشمت اهلل رادفر
مدیر مسوول:
شماره های تماس0788887970 – 0786005003 :
h_a_radfar@yahoo.com
نشانی برقی:
هفته نامه ورزشکاران
کابل ،پروژه جدید خیرخانه ،شتل درملتون
موقعیت:
پرویز اصغری
صاحب امتیاز:
پرویز اصغری
مدیر مسوول:
شماره های تماس0700276709 :
@warzeshkaran2011
نشانی برقی:
yahoo.com

هفته نامه ویار
کابل ،شیرپور ،پهلوی تلویزیون آئینه
موقعیت:
محب اهلل ویار استانکزی
صاحب امتیاز:
ویار استانکزی
مدیر مسوول:
شماره های تماس0788222238 :
weyar_weekly@live.com
نشانی برقی:
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هفته نامه هوسا
کابل ،گوالیی حصه اول
موقعیت:
خیرخانه ،شفاخانه افغان
پوهنیار داکتر عزیزاهلل امیر
صاحب امتیاز:
عبدالمنان امین
مدیر مسوول:
شماره های تماس0707418603 – 0700303030 :
azizamirb@gmail.com
نشانی برقی:

از الف تا یا :کتاب راهنما برای کمک به افغانستان

ارزگان
موقعیت:
صاحب امتیاز:
مدیر مسوول:
شماره های تماس:
نشانی برقی:

ارزگان غگ 100.3
ارزگان ،شهر ترینکوت

ISAF

صادق افغان
0798008788

@voiceofuruzgan
hotmail.com

پیوستون غگ رادیو
ارزگان ،شهرترینکوت
موقعیت:
مطیع اهلل
صاحب امتیاز:
فرید عایل
مدیر مسوول:
شماره های تماس0707116668 – 0703003007 :
ayil.co2010@yahoo.com
نشانی برقی:

بادغیس

را دیو حنظله
موقعیت:
مرکز والیت بادغیس،شهر قلعه نو
صاحب امتیاز:
عبدالرحیم رحمانی
شماره های تماس0795505357_0700419424 :
نشانی برقی:
@sayed-rahmani
yahoo.com

گاهنامه خورشید بانوان
موقعیت:
باغ شاروالی،دفتر انجمن ادبی وفرهنگی
صاحب امتیاز:
انجمن ادبی وفرهنگی کوثر
مدیر مسوول:
شریفه رحیمیار
شماره های تماس0798003820_0799662659 :
نشانی برقی:
sadiq_afif@yahoo.com
ماهنامه صدای باد غیس
موقعیت:
مرکز والیت بادغیس ،شهر قلعه نو
امتیاز:
صاحب
ریاست اطالعات و فرهنگ
مدیر مسوول:
عبدالخلیل فروتن
تماس:
شماره های
0799591017 - 0799002448

بامیان

رادیو بامیان
موقعیت:
مرکز والیت بامیان،شهرجدید
صاحب امتیاز:
علی عرفان
مدیر مسوول:
علی عرفان
شماره های تماس0799393030 :
نشانی برقی:
a.erfan10@gmail.com
گاهنامه توازن
موقعیت:
مرکزوالیت بامیان،اول بازار
صاحب امتیاز:
بنیاد اجتماعی توازن
مدیر مسوول:
محمدصادق علی یارزاده
شماره های تماس0798032825_0771414987 :
نشانی برقی:
hojjati2007@gmail.com
گاهنامه شورای اجتماعی
موقعیت:
والیت بامیان ،مرکز یکاولنگ
صاحب امتیاز:
شورای اجتماعی یکاولنگ
مدیر مسوول:
محمدجوادصفوت
شماره های تماس0774061955 :
نشانی برقی:
sma-arman@yahoo.com
گاهنامه نوا
موقعیت:
مرکزوالیت بامیان،بازار اول
صاحب امتیاز:
مجموعه از دانش جویان والیت بامیان
مدیر مسوول:
عبدالخلیل خاموش
شماره های تماس0778635526 :
نشانی برقی:
khalilkhamosh@gmail.com
گاهنامه AFC

موقعیت:
مرکز بامیان ،آمریت فدراسیون
صاحب امتیاز:
آمریت فدراسیون فوتبال بامیان
مدیر مسوول:
عبدالستار لیاقت
شماره های تماس0799409651 :
نشانی برقی:
satar.liaqat@yahoo.com
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ماهنامه آینه بامیان
موقعیت:
دفتر مطبوعاتی والیت بامیان
مدیر مسوول:
عبالرحمان احمدی
شماره های تماس0799409695 :
نشانی برقی:
ahmadi07@yahoo.com
ماهنامه پیام بامیان
موقعیت:
دفتر مقام والیت
مدیر مسوول:
علی پیام
شماره های تماس0773812921 :
نشانی برقی:
@bamyanprovince
yahoo.com

ماهنامه صدای جوان
موقعیت:
مرکز بامیان ،شهر نو
صاحب امتیاز:
زمان احمدی
مدیر مسوول:
سعداهلل رحمتی
شماره های تماس0799080642_0771123451 :
نشانی برقی:
zamanahmady@gmail.com
ماهنامه قریه
موقعیت:
والیت بامیان،مرکزیکاولنگ
صاحب امتیاز:
مدیریت عمومی قریه جات
مدیر مسوول:
عبالهادی هادی
شماره های تماس0772353580 :
نشانی برقی:
@destricyakwalang

ماهنامه جوانان بامیان
موقعیت:
مرکزوالیت بامیان ،آمریت جوانان والیت
بامیان
موقعیت:
مدیر مسوول:
ابراهیم توال
صاحب امتیاز:
تماس:
شماره های
0799824266_0772845576
مدیر مسوول:
نشانی برقی:
@tawallahmajouri
شماره های تماس:
gmail.com
نشانی برقی:
ماهنامه شهر پاک
موقعیت:
مرکز شهربامیان،دفتر شاروالی
موقعیت:
مدیر مسوول:
خادم حسین فطرت
صاحب امتیاز:
تماس:
شماره های
0797101827_0799398465
مدیر مسوول:
نشانی برقی:
@shekaya.shahri
شماره های تماس:
gmail.com
نشانی برقی:
ماهنامه سیمای بامیان
موقعیت:
مرکز والیت بامیان،جوار مجسمه صاصال
صاحب امتیاز:
ریاست اطالعات وفرهنگ والیت بامیان
مدیر مسوول:
سیداحمدحسین احمدپور
شماره های تماس0774801154 :
نشانی برقی:
@ahmadhosain ahmadpor
gmail.com
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yahoo.com

ماهنامه گفتمان دانشجو
مرکز بامیان،جوار مصطفی پالزا
محمدفاضل اکبری
محمد جوادصادق
0774812725

batoor.sadeyb@yahoo.com

هفته نامه پرسشگر
مرکز بامین ،آخربازار نو
حسینی مدنی
حسینی مدنی
0775986906

porseshgar14@yahoo.com

از الف تا یا :کتاب راهنما برای کمک به افغانستان

بدخشان

شماره های تماس0799139754 – 0783405874 :
نشانی برقی:

رادیو آمو FM 86.7
موقعیت:
شهر فیض آباد ،ناحیه دوم
صاحب امتیاز:
روز به بهروز
مدیر مسوول:
عبدالبصیر حقجو
شماره های تماس0799337690 :
نشانی برقی:
@haqjo.radioamoo

ماهنامه روشنگری
شهر جدید فیض آباد ،مارکیت های
موقعیت:
تجارتی
سید اکرام صدیقی لعلزاد
صاحب امتیاز:
لطف اهلل مشعل ارتزاد
مدیر مسوول:
شماره های تماس0799430380 – 0799139754 :
@shaheen.pamir
نشانی برقی:

slalzad2010@yahoo.com

gmail.com

رادیو صدای بهارستان FM 89.7
موقعیت:
بدخشان ،ولسوالی بهارستان
امتیاز:
صاحب
معلوم نیست
مدیر مسوول:
رضوان اهلل نظامی
تماس:
شماره های
0794907747
نشانی برقی:
b.radio786@gmail.com
رادیو صدای کشم FM 90.3
موقعیت:
بدخشان ،ولسوالی کشم
امتیاز:
صاحب
نهاد فرهنگی کشم
مدیر مسوول:
نور آغا نوری
تماس:
شماره های
0779265420
نشانی برقی:
nooragha.n@gmail.com

yahoo.com

ماهنامه سیمای شهروند
شهر جدید فیض آباد ،مقابل شرکت
موقعیت:
افغان بیسیم
نجیب اهلل دهزاد
صاحب امتیاز:
فیضان حقپرست
مدیر مسوول:
شماره های تماس0707771577- 0799272767 :
@shahrwand.monthly
نشانی برقی:
yahoo.com

هفته نامه صدای بدخشان
بدخشان
موقعیت:
ریاست اطالعات وفرهنگ
صاحب امتیاز:
عبدالواصل لطیفی
مدیر مسوول:
رادیو صدای کوکچه
بدخشان ،ولسوالی جرم ،جوار قومندانی شماره های تماس0799863931 - 0776297486 :
موقعیت:
امنیه
صاحب امتیاز:
بغالن
انجمن فرهنگی ولسوالی جرم
مدیر مسوول:
عبدالملک خراسانی
رادیو آرزو ها
شماره های تماس0795023886 – 0796061530 :
موقعیت:
والیت بغالن ،شهر پلخمری
نشانی برقی:
@radio.kokcha.jurm
صاحب امتیاز:
شیرمحمد جهش
gmail.com
مدیر مسوول:
شیرمحمد جهش
رادیو صدای غازیان
شماره های تماس0700615875 :
موقعیت:
برقی:
نشانی
شهر جدید فیض آباد
jaheshbas@yahoo.com
صاحب امتیاز:
عبدالهادی هدایت
مدیر مسوول:
سید اکرام صدیقی لعلزاد
335

آدرس ها و تماس ها

رادیو ادیب
موقعیت:
والیت بغالن،شهر پلخمری جوار نساجی
صاحب امتیاز:
حبیب شیرزی
مدیر مسوول:
حمید شیر زی
شماره های تماس0797138343 :
نشانی برقی:
@habibrahmanshirzi
yahoo.com

رادیو پیمان
موقعیت:
والیت بغالن،بغالن مرکزی
صاحب امتیاز:
شیرمحمد جهش
مدیر مسوول:
تانیا جهش
شماره های تماس0708198199 :
نشانی برقی:
jaheshbas@yahoo.com
رادیو تراجمیر
موقعیت:
شهر پلخمری،جوار سیلو
امتیاز:
صاحب
موسسه انترنیوز
مدیر مسوول:
محفوظ اله سعیدی
تماس:
شماره های
0777283612
نشانی برقی:
@mafozullah.sayd
yahoo.com

رادیو سنا
موقعیت:
شهر پلخمری ،چوک پلخمری
صاحب امتیاز:
عبیداله جهش
مدیر مسوول:
نوریه حمیدی
شماره های تماس0706702224_0700707119 :
نشانی برقی:
ojahesh@yahoo.com
رادیو فرهت
موقعیت:
والیت بغالن ،ولسوالی دوشی
صاحب امتیاز:
انجمن اجتماعی زنان برتر افغانستان
مدیر مسوول:
امید مبرا
شماره های تماس0708968674_07996002341 :
نشانی برقی:
shokria1@gmail.com
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هفته نامه اتحاد
موقعیت:
شهر پلخمری
صاحب امتیاز:
ریاست اطالعات و فرهنگ والیت بغالن
مدیر مسوول:
فهیم اله صدیقی
شماره های تماس0700703966 :
نشانی برقی:
fahim_1919@yahoo.com
هفته نامه سسله
موقعیت:
والیت بغالن ،شهر پلخمری
صاحب امتیاز:
شیرمحمد جهش
مدیر مسوول:
عبیداله جهش
شماره های تماس0799045881 :
نشانی برقی:
haheshbos@yahoo.com

بلخ
دوماهنامه پرخه
موقعیت:
بلخ ،شرق روضه ،بابر هوتل
امتیاز:
صاحب
د شمال د خلکو عنعنوی اصالحی جرگه
مدیر مسوول:
مجیب الرحمن لحاظ
تماس:
شماره های
0700548794 – 0799835845
نشانی برقی:
zahsass.2@gmail.com
دوماهنامه پسرلی
موقعیت:
بلخ ،بابر هوتل
امتیاز:
صاحب
ذبیح اهلل احساس
مدیر مسوول:
ذبیح اهلل احساس
تماس:
شماره های
0799833338
نشانی برقی:
zahsass.2@gmail.com
رادیو باند
موقعیت:
بلخ ،مارکیت هاشم برات
صاحب امتیاز:
احمد فرهاد بلخی
مدیر مسوول:
صدف غیاثی
شماره های تماس0786528787 – 0799269009 :
نشانی برقی:
irtiqa.nawen@gmail.com
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رادیو رابعه بلخی
رادیو تلویزیون لحظه
موقعیت:
مزارشریف ،جاده احمد شاه مسعود،
موقعیت:
مزار شریف ،جاده غضنفر ،شهزاد مارکیت
مارکیت هاشم برات ،منزل سوم
صاحب امتیاز:
الحاج محمد ابراهیم غضنفر
صاحب امتیاز:
ناجیه حنیفی
مدیر مسوول:
احمد فهیم حقبین
مدیر مسوول:
مبینه ساعی خیراندیش
شماره های تماس0798341040 – 0799505505 :
شماره های تماس0700513576 - 0700656464 :
نشانی برقی:
fahim_lahza@yahoo.com
نشانی برقی:
@mb_khairandesh
yahoo.com
رادیو تلویزیون مهر
موقعیت:
مزارشریف ،مقابل محبس سابقه
رادیو سبز
صاحب امتیاز:
غالم عباس ابراهیم زاده
موقعیت:
شهر مزارشریف جوزجان مارکیت
مدیر مسوول:
راضیه نظری
صاحب امتیاز:
مبینه خیراندیش
شماره های تماس0799574008 – 0795600600 :
مدیر مسوول:
رسول احمد سباوون
نشانی برقی:
r.r.r.nazari@yahoo.com
شماره های تماس0787882072 – 0700513576 :
نشانی برقی:
@rasoul.sabawoon
سواد چراغ زندگی
yahoo.com
موقعیت:
بلخ ،تعمیر مدیریت سواد آموزی
صاحب امتیاز:
مدیریت عمومی سواد آموزی والیت بلخ
رادیو ما
مدیر مسوول:
محمد صابر بشریار
موقعیت:
مزارشریف ،کوچه فرعی مدرسه سلطانیه
شماره های تماس0700511243 – 0777511243 :
امتیاز:
صاحب
شفیق اهلل شفیق
نشانی برقی:
@sabir_basharyar
مدیر مسوول:
شکیب نیکفر
yahoo.com
تماس:
شماره های
0771214150 – 0793410107
نشانی برقی:
@shafiqullah.shafiq
مجله بلهیکا
gmail.com
موقعیت:
مزار شریف ،دروازه بلخ ،بلخ مارکیت
امتیاز:
صاحب
مختار شراف
رادیو تلویزیون آرزو
مدیر مسوول:
مختار شراف
موقعیت:
مزار شریف ،چوک کامگار
شماره های تماس0798949291 :
صاحب امتیاز:
کمال الدین نبی زاده
نشانی برقی:
mukhtar.sharif@gmail.com
مدیر مسوول:
داکتر نجیب پیکان
تماس:
شماره های
0700501521
–
0799234270
ماهنامه پرتو
نشانی برقی:
najibpaikan@arzu.tv
موقعیت:
بلخ ،مطبعهء دولتی ،خانه فرهنگی پرتو
صاحب امتیاز:
خانه فرهنگی پرتو
رادیو تلویزیون ستاره سحر
مدیر مسوول:
فرخنده رجبی
موقعیت:
بلخ ،ناحیه اول
شماره های تماس0708529020 :
صاحب امتیاز:
شفیع اهلل عزیزی
نشانی برقی:
partaw_balkh@yahoo.com
مدیر مسوول:
دالورشاه حیدری
شماره های تماس0799719723 – 0797909014 :
نشانی برقی:
@morninestar_radio
yahoo.com
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ماهنامه جوانان بلخ
موقعیت:
بلخ ،سینا استدیوم ،آمریت جوانان بلخ
صاحب امتیاز:
آمریت امور جوانان والیت بلخ
مدیر مسوول:
اختر سهیل
شماره های تماس0794690258 :
نشانی برقی:
@akhter.sohail26
yahoo.com

ماهنامه ساوه
موقعیت:
بلخ ،چوک مخابرات کوچه سیاگرد
صاحب امتیاز:
ویس الدین نظری
مدیر مسوول:
سید ارشاد هنریار
شماره های تماس0786918133 – 0700540470 :
نشانی برقی:
info@sawahmagazine.com
ماهنامه صدای بانو
موقعیت:
بلخ ،تعمیر ریاست اطالعات و فرهنگ
امتیاز:
صاحب
عبدالقدوس باختری
مدیر مسوول:
فریبا احمدی
تماس:
شماره های
0786681222 - 0774402998
نشانی برقی:
thebanovoice@yahoo.com
ماهنامه کشور داری و شهروند
موقعیت:
بلخ ،تعمیر والیت بلخ
امتیاز:
صاحب
مقام والیت بلخ
مدیر مسوول:
احمد ضیاء فیروز پور
تماس:
شماره های
0799408367
نشانی برقی:
@balkh.communication
gmail.com

ماهنامه نوای جوان
موقعیت:
بلخ ،ناحیه هشتم
صاحب امتیاز:
سید مرتضی هاشمی
مدیر مسوول:
حصیله حسینی
شماره های تماس0798522006 – 0700700822 :
نشانی برقی:
@hashimi.murtaza
live.com

338

هفته نامه بیدار
موقعیت:
بلخ ،مطبعه دولتی بلخ
صاحب امتیاز:
ریاست اطالعات و فرهنگ والیت بلخ
مدیر مسوول:
ماریا سزاوار
شماره های تماس0502002474 – 0700511062 :
هفته نامه خط نو
موقعیت:
بلخ ،کوچه سیاه گرد
صاحب امتیاز:
نهضت مدنی جوانان افغانستان
مدیر مسوول:
داکتر ذبیح اهلل فطرت
شماره های تماس07990772621 :
نشانی برقی:
khatenaw@yahoo.com
هفته نامه عصر نو
موقعیت:
عقب لیسه سلطان رضیه ،والیت بلخ
امتیاز:
صاحب
سید حسن صفایی
مدیر مسوول:
سید اسحق شجاعی
تماس:
شماره های
0787710282 - 0799349736
نشانی برقی:
hasan.safaye@yahoo.com
هفته نامه فجر
موقعیت:
مزارشریف ،مقابل دروازه ورودی لیسه
عالی سلطان رضیه
صاحب امتیاز:
کانون فرهنگی شهید استاد عبدالقادر توانا
مدیر مسوول:
عبداهلل حامد تاتار
شماره های تماس0789467060 – 0774417051 :
نشانی برقی:
@fajr.weekly_87
yahoo.com

پروان
دوهفته نامه پروان
موقعیت:
والیت پروان
صاحب امتیاز:
ریاست اطالعات وفرهنگ پروان
مدیر مسوول:
محمد شریف صدیقی
شماره های تماس0799741739 :
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رادیو دنیا
مرکز والیت پروان ،شهر چاریکار
موقعیت:
عبدالعلیم ثاقب
صاحب امتیاز:
عبدالعلیم ثاقب
مدیر مسوول:
شماره های تماس0700295863 :
@ahmad_hanaxish
نشانی برقی:

خوزخت مجله
پکتیا ،گردیز ،وزیر حسین مارکیت
موقعیت:
خوزخت کلتوری تولنه
صاحب امتیاز:
سمیع اهلل پیوند
مدیر مسوول:
شماره های تماس0700686467 :
@peiwand.paktya
نشانی برقی:

رادیو صدای صلح
والیت پروان،ولسوالی جبل السراج
موقعیت:
عبداالحد رنجبر
مدیر مسوول:
شماره های تماس0700277843 :
@radio_peacezool
نشانی برقی:

چمکنی غژ رادیو
پکتیا بازار شهر نو
موقعیت:
سیاف
صاحب امتیاز:
اهنگری
مدیر مسوول:
شماره های تماس0700858359 :

yahoo.com

hotmail.com

ماهنامه پیام شهر
شهر چاریکار ،شاروالی چاریکار
موقعیت:
عبدالغفار روفی
مدیر مسوول:
شماره های تماس0708292020_0700598357 :
ghafar_raafi@gmail.com
نشانی برقی:

پکتیا
آریوب رادیو
پکتیا ،آریوب ځاځی

gmail.com

شواک رادیو
پکتیا ،شواک
موقعیت:
نسیم اهلل دانش
صاحب امتیاز:
شماره های تماس0799134553 :
میرزکی مجله
پکتیا ،گردیز صحت پالزا
موقعیت:
حکیم سرتیر
صاحب امتیاز:
عبدالمنان عابد
مدیر مسوول:
شماره های تماس0799149189 – 0797334843 :
hakim.mangal@gmail.com
نشانی برقی:

موقعیت:
PRT
صاحب امتیاز:
شماره های تماس0799134553 :

پکتیکا

دو ماهنامه سلیمان غر
پکتیا ،گردیز ،ریاست اطالعات وفرهنگ
موقعیت:
عبداهلل اخالص یار
صاحب امتیاز:
محمد حنیف حیران
مدیر مسوول:
شماره های تماس0300932038 :
sulimanghar@gmail.com
نشانی برقی:

رادیو پشتون غژ
پکتیکا ،مرکز شرنه
موقعیت:
محمد نبی همدرد
صاحب امتیاز:
محمد یاسین یاسین
مدیر مسوول:
شماره های تماس0798258979 – 0798239360 :
navihamdard@gmail.com
نشانی برقی:
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رادیو پکتین غژ
پکتیا والیت ،شکین ولسوالی
موقعیت:
دولت جمهوری اسالمی افغانستان
صاحب امتیاز:
محمد نعیم
مدیر مسوول:
شماره های تماس0702317365 :
@paktinvoice_radio
نشانی برقی:
yahoo.com

رادیو نوی پکتیکا
پکتیکا،مرکزشرنه
موقعیت:
لقمان مشعل
مدیر مسوول:
شماره های تماس0708815997 - 0799304637 :
paktika.211@yahoo.com
نشانی برقی:
هفته نامه پیام بهار
مرکز غور کتابخانه غور باستان
موقعیت:
محمد گل یزدان پناه
مدیر مسوول:
شماره های تماس0798404828 - 0799047534 :
yazdanpana@yahoo.com
نشانی برقی:

پنجشیر
دوهفته نامه پنجشیر
ریاست اطالعات وفرهنگ پنجشیر
موقعیت:
حبیب الرحمن رفعت
مدیر مسوول:
شماره های تماس0772014954 - 0700239979 :
رادیوخراسان
والیت پنجشیر،مقابل قوماندانی امنیه
روح اهلل یوسفی

موقعیت:
صاحب امتیاز:
مدیر مسوول:
شماره های تماس0700158115_0777158115 :
@radiokhurasanfm
نشانی برقی:
gmail.com

مجله آفتاب
والیت پنجشیر،ولسوالی عنابه
موقعیت:
انجمن اجتماعی وفرهنگی آفتاب
صاحب امتیاز:
محمدهارون عنابی
مدیر مسوول:
شماره های تماس0706468179 - 0772043204 :
haroon.anabi@gmail.com
نشانی برقی:

تخار
رادیو آیخانم
شهر تالقان،حوزه دوم،سرک اول
موقعیت:
عطاواهلل عبیدی
صاحب امتیاز:
زهرا احمدی
مدیر مسوول:
شماره های تماس0700730011 - 0700889889 :
at_obaidi@yahoo.com
نشانی برقی:
رادیو تخارستان
شهر تالقان ،حوزه اول
موقعیت:
محب اهلل نوری
صاحب امتیاز:
محمد نادر عزیزی
مدیر مسوول:
شماره های تماس0700757767 :
@radio_takharestan
نشانی برقی:
yahoo.com

رادیو همصدا
والیت تخار ،شهر تالقان،حوزه دوم
موقعیت:
سیمین حسینی
صاحب امتیاز:
سید هارون مستمند
مدیر مسوول:
شماره های تماس0700088311 - 0799702362 :
hamsadaradio@yahoo.com
نشانی برقی:
رادیو تلویزیون سیمای مهر
والیت تخار ،شهر تالقان،حوزه اول
عتیق اهلل نظری

موقعیت:
صاحب امتیاز:
نوریه نیک زاد
مدیر مسوول:
شماره های تماس0700707220 :
@seimah_mehir_rtv
نشانی برقی:
yahoo.com
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روز نامه زمر
والیت تخار،مرکز شهر تالقان
موقعیت:
حکمت اهلل کریمی
صاحب امتیاز:
تاج محمد ولید
مدیر مسوول:
شماره های تماس0706503052 - 0700277077 :
zumar_2015@yahoo.com
نشانی برقی:
هفته نامه تخارستان
والیت تخار ،شهرتالقان ،حوزه دوم
موقعیت:
ریاست اطالعات و فرهنگ والیت بغالن
صاحب امتیاز:
عتیق اهلل ساحل
مدیر مسوول:
شماره های تماس0799111955 :
atiq.sahel @gmail.com
نشانی برقی:
هفته نامه تصویر
والیت تخار،شهر تالقان،حوزه دوم
موقعیت:
عبدالعزیز عزیز
صاحب امتیاز:
سید منیر هدف
مدیر مسوول:
شماره های تماس0700730011 - 0700704878 :
hadaf_2009@yahoo.com
نشانی برقی:

جوزجان

رادیو درمان
والیت جوزجان ،ولسوالی آقچه
موقعیت:
نهاد فرهنگی اجتماعی ترکستان
صاحب امتیاز:
نورآغا شریفی
مدیر مسوول:
شماره های تماس0799269580_0772743051 :
@nooragha_sharifi
نشانی برقی:
yahoo.com

فصل نامه حکومت و شهروند
مقام والیت جوزجان
موقعیت:
دفتر مطبوعاتی جوزجان
صاحب امتیاز:
محمد یوسف یوسفی
مدیر مسوول:
شماره های تماس0700727248 :
yuosuf2011@yahoo.com
نشانی برقی:
ماهنامه پیام الفت
والیت جوزجان ،حوزه سوم
موقعیت:
میر حسن ضیائی
صاحب امتیاز:
محمد رحیم مرادی
مدیر مسوول:
شماره های تماس0799652018_0789029985 :
@payameolfat1387
نشانی برقی:
yahoo.com

رادیو ارمغان
والیت جوزجان ،شهر شبرغان
موقعیت:
انجنیر شامحمود عاصم
صاحب امتیاز:
عبدالصابر حمیدی
مدیر مسوول:
شماره های تماس0706750958_0700223511 :
@armaghanfm_86
نشانی برقی:
yahoo.com

رادیو بوستان
والیت جوزجان،شهرشبرغان،حوزه دوم
موقعیت:
انجنیر زرغونه یوسف عزیزی
صاحب امتیاز:
رفیع اهلل عزیزی
مدیر مسوول:
شماره های تماس0700551213_0786715470 :
@bostanradio.gm89
نشانی برقی:
gmail.com

خوست
پیوستون مجله
شهر خوست ،خوست پالزا
موقعیت:
پیوستون کلتوری او خپرندیه تولنه
صاحب امتیاز:
محمدرسول عادل
مدیر مسوول:
شماره های تماس0700150029 :
adil.khost@gmail.com
نشانی برقی:
تلویزیون غرغشت
خوست ،پروژی باغ
موقعیت:
سخی سرور میاخیل
صاحب امتیاز:
شیرنواز
مدیر مسوول:
شماره های تماس0798176064 – 0799136637 :
sahai_miakhal@yahoo.com
نشانی برقی:
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رادیو صدای جوان
والیت خوست داخل شیخ زایدپوهنتون
موقعیت:
شیخ زایدپوهنتون
صاحب امتیاز:
پوهنمل دوکتورواحدی
مدیر مسوول:
شماره های تماس0799144840 - 0700074026 :

مجاهد غژمجله
مرکز خوست
موقعیت:
دمجاهدینوشورا
صاحب امتیاز:
مولوی محمد سردار حدران
مدیر مسوول:
شماره های تماس0799148746 :
mujahidghag@yahoo.com
نشانی برقی:

روزنامه ملی احساس
شهر خوست غرب مسجدجامع ،کوچه
موقعیت:
موقعیت:
اول
مدیر مسوول:
سپوژمی رسنیزاو کلتوری مرکز
صاحب امتیاز:
شماره های تماس:
نجیب اهلل الوخیل
مدیر مسوول:
نشانی برقی:
شماره های تماس0706680545_0707021919 :
@melee.ehsas.daily
نشانی برقی:
gmail.com

سولی پیغام رادیو
خوست ،پروژه ،شمال دفتر یوناما
موقعیت:
زاهد شاه انگار
صاحب امتیاز:
زاهد شاه انگار
مدیر مسوول:
شماره های تماس0799406167 – 0708198409 :
z_angar@yahoo.com
نشانی برقی:
ولس غژرادیو
خوست خوجه متون تپه
موقعیت:
د خوست دفرهنگیانوخپلواک تولنه
صاحب امتیاز:
امان اهلل حقمل
مدیر مسوول:
شماره های تماس0705777478 - 0777445300 :
@besmellahhaqmal
نشانی برقی:
yahoo.com

ولس هیله اووه نیزه
خوست خار متنو تپه
موقعیت:
د خوست دفرهنگیانوخپلواک تولنه
صاحب امتیاز:
داکتر نعمت اهلل
مدیر مسوول:
شماره های تماس0777445300_0799445300 :
@besmellahhaqmal
نشانی برقی:
yahoo.com
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نن ایف رادیو
والیت خوست خوشال تاور
کریم اهلل نظری
0796891891 - 0799136069
nanfm@ymail.com

هیلو کاروان
خوست خواجه متون تپه
موقعیت:
هیأت هفت نفری
صاحب امتیاز:
افسر صادق
مدیر مسوول:
شماره های تماس0700795092 - 0799134599 :
afsir.sadeq@yahoo.com
نشانی برقی:

دایکندی
رادیو صدای نیلی
مرکز والیت دایکندی ،شهر نیلی
موقعیت:
محمد حسین علی زاده
صاحب امتیاز:
محمد رجا
مدیر مسوول:
شماره های تماس0708302025 – 0706463432 :
m.husai@yanoo.com
نشانی برقی:
گاهنامه ندای صادق
والیت دایکندی ،شهر نیلی
موقعیت:
بنیاد شهید صادقی نیلی
مدیر مسوول:
شماره های تماس :نصراهلل مصدق
0707675089 – 0700293585
نشانی برقی:
@nasrullah.musadiq
yahoo.com
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ماهنامه پیام دایکندی
مرکز والیت دایکندی ،شهر نیلی
موقعیت:
اتحادیه ملی ژورنالیستان دایکندی
صاحب امتیاز:
عید محمد عالمی زاده
مدیر مسوول:
شماره های تماس0773287805 – 0775935810 :
alimizadah@gmail.com
نشانی برقی:

سرپل

رادیو بانو
والیت سرپل ،جاده منار
موقعیت:
شفیع اهلل عز یزی
صاحب امتیاز:
شفیق اهلل حیدری
مدیر مسوول:
شماره های تماس0796981517_0797909014 :
ماهنامه جوانان دایکندی
@morningstar_radio
مرکز والیت دایکندی ،شهرنیلی قریه نشانی برقی:
موقعیت:
yahoo.com
دشت
آمریت جوانان والیت دایکندی
صاحب امتیاز:
ماهنامه پیام شورا
جعفری
جواد
مدیر مسوول:
والیت سرپل،ناحیه دوم
موقعیت:
شماره های تماس0706070950 – 0708302001 :
شورای والیتی سرپل
صاحب امتیاز:
@daikudipravince
نشانی برقی:
معصومه رمضانی
مدیر مسوول:
gmail.com

ماهنامه صفحه نو
مرکز والیت دایکندی ،بازار نیلی
موقعیت:
انجمن ژورنالیستان دایکندی
صاحب امتیاز:
محمد رجاء
مدیر مسوول:
شماره های تماس0708302025 – 0706463432 :
m.raja20@yahoo.com
نشانی برقی:

زابل
قالت ژغ رادیو
قوماندانی امنیه والیت زابل
موقعیت:
آیساف
صاحب امتیاز:
عبد الصادق میرویسی
مدیر مسوول:
شماره های تماس0707365264 :
fanythacker@hotmail.com
نشانی برقی:
گاه نامه زبیده
والیت زابل ،شهر قالت
موقعیت:
مسور غز کلتوری مرکز
صاحب امتیاز:
محمد ابراهیم وصال
مدیر مسوول:
شماره های تماس0704213800_0700366737 :
ibrahim_masih@yahoo.com
نشانی برقی:

شماره های تماس0794115561 :
payame.shora@yahoo.com
نشانی برقی:
ماهنامه سیمای زن
والیت سرپل ،ناحیه دوم،ریاست امور
زنان والیت سرپل
موقعیت:
ریاست امور زنان والیت سرپل
صاحب امتیاز:
رویا سحر
مدیر مسوول:
شماره های تماس0778120243 - 0799043507 :

سمنگان
جریده سمنگان
والیت سمنگان،شهرایبک
موقعیت:
ریاست اطالعات وفرهنگ
صاحب امتیاز:
عبدالغفورمومند
مدیر مسوول:
شماره های تماس0799292923 - 0755800158 :
رادیو حقیقت
والیت سمنگان ،شهر ایبک
موقعیت:
امین اهلل قیومی
صاحب امتیاز:
سیداحسان اله قریشی
مدیر مسوول:
شماره های تماس0700555593 - 0700549827 :
haqiqat_radio@yahoo.com
نشانی برقی:
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رادیو رستم
والیت سمنگان،شهر ایبک
موقعیت:
امیر اهلل قیومی
صاحب امتیاز:
شفیع اهلل منطقی
مدیر مسوول:
شماره های تماس0799201079 :
amir_qayomi@yahoo.com
نشانی برقی:
رادیو شهروند
والیت سمنگان ،شهر ایبک
موقعیت:
احمد جاوید افغان
صاحب امتیاز:
وجیه احمدی
مدیر مسوول:
شماره های تماس0787794330 - 079533992 :
afg1383@yahoo.com
نشانی برقی:
ماهنامه نظافت
والیت سمنگان ،ریاست شهرداری ایبک
موقعیت:
ریاست شهرداری ایبک
صاحب امتیاز:
بشیراله فیضی
مدیر مسوول:
شماره های تماس0777006284 - 0799164672 :
هفته نامه تخت رستم
مرکز والیت سمنگان ،شهر ایبک
موقعیت:
نجیب اهلل خرم
صاحب امتیاز:
نجیب اهلل خرم
مدیر مسوول:
شماره های تماس0794917681 :
khoram2011@gmail.com
نشانی برقی:

غزني

yahoo.com

رادیو جاغوری
غزنی ،ولسوالی جاغوری
موقعیت:
احمد حسین جاغوری
صاحب امتیاز:
محمد آصف صمیم
مدیر مسوول:
شماره های تماس0799054849 :
ahmadjaghori@yahoo.com
نشانی برقی:
رادیو دهکده
شهرغزنی ،اده قره باغ،
موقعیت:
جوار المدینه مارکیت
فرید احمد “روستائی”
صاحب امتیاز:
فرید احمد “روستائی”
مدیر مسوول:
شماره های تماس0777481748 – 0786144333 :
رادیو سعادت
غزنی (مسجدجامع ختم المرسلین(ص)
موقعیت:
مردم
صاحب امتیاز:
استاد فدامحمد”فقیرزاده”
مدیر مسوول:
شماره های تماس0786282823 - 0772422330 :
@www.saadat_radio
نشانی برقی:
yahoo.com

تلویزیون غزنویان
والیت غزنی ،مرکز شهر،جاده سینما
موقعیت:
انجینیر عبدالقیوم عمری
صاحب امتیاز:
احمد فرید "عمری"
مدیر مسوول:
شماره های تماس0783142912 – 799191980 :
@ghaznawyan_omary
نشانی برقی:
yahoo.com
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رادیو امید جوان
والیت غزنی -شهرغزنی بالن اول
موقعیت:
عبدالصبور "حمیدی"
صاحب امتیاز:
الحاج عبدالغفور"حمیدی"
مدیر مسوول:
شماره های تماس0799117575 :
@ab_saboorhamidy
نشانی برقی:

رادیو صدای غزنویان
والیت غزنی ،مرکز شهر،جاده سینما
موقعیت:
انجینیر عبدالقیوم عمری
صاحب امتیاز:
عبدالمجید “عمری”
مدیر مسوول:
شماره های تماس0783142912 – 0799191980 :
@ghaznawyan_omary
نشانی برقی:
yahoo.com
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کاهنامه آوای غزنه
والیت غزنی
موقعیت:
محصلین والیت غزنی در هرات
صاحب امتیاز:
محمد مهدی "صابری"
مدیر مسوول:
شماره های تماس0786911203 :
marooffgiri@yahoo.com
نشانی برقی:
ماهناهمه پیام سنائی
غزنی،اده قره باغ،مارکیت صداقت
موقعیت:
بنیاد فرهنگی و مدنی غزنی
صاحب امتیاز:
عبدالوهاب “فیضی”
مدیر مسوول:
شماره های تماس0799314150 – 0799040522 :
@abdulwahabfaizy
نشانی برقی:
yahoo.com

ماهنامه کندو
والیت غزنی ،جاده البیرونی
موقعیت:
محمدعارف روان رسولی
صاحب امتیاز:
محمدعارف روان رسولی
مدیر مسوول:
شماره های تماس0799253417 :
arif_rawan@yahoo.com
نشانی برقی:
مجله غزنه 2013
ریاست اطالعات وفرهنگ غزنی
موقعیت:
ریاست اطالعات وفرهنگ
صاحب امتیاز:
عبد العلی فکوری
مدیر مسوول:
شماره های تماس0799408799 – 0786057027 :
@hamidullah_sarwary
نشانی برقی:
yahoo.com

غور
رادیو صدای عدالت
والیت غور شهرک مهاجرین
موقعیت:
علی ظفروعرض حسین مهدوی
صاحب امتیاز:
علی ظفر طاهری
مدیر مسوول:
شماره های تماس0796269761 - 0799389736 :
adalat.radio@gmail.com
نشانی برقی:
ماهنامه اتحاد
والیت غور شهر چغچران
موقعیت:
عبدالعلی رسولی
صاحب امتیاز:
پرویز یعقوبی
مدیر مسوول:
شماره های تماس0797068473 - 0797634460 :
parwizyaqubi@gmail.com
نشانی برقی:
ماهنامه جام
والیت غور
موقعیت:
مردم غور
صاحب امتیاز:
حامداهلل داد فر
مدیر مسوول:
شماره های تماس0706341146 - 0797031516 :
ghorandma@gmail.com
نشانی برقی:
ماهنامه سام
والیت غور شهرچغچران
موقعیت:
بنیاد فرهنگی و هنری سام
صاحب امتیاز:
استاد احمد ندیم غوری
مدیر مسوول:
شماره های تماس0797126146 :
ahmad.nadem@yahoo.com
نشانی برقی:

هفته نامه سنائی
ماهنامه فیروز کوه
موقعیت:
والیت غور مرکز چغچران روبه روی
والیت غزنی،ریاست اطالعات وفرهنگ موقعیت:
البیرونی.
جاده
دارالمعلمین عالی غور.
صاحب امتیاز:
استاد غالم ربانی هدفمند
ریاست اطالعات وفرهنگ والیت غزنی مدیر مسوول:
فکوری
عبدالعلی
مدیر مسوول:
شماره های تماس0703445105 - 0799204625 :
شماره های تماس0799408799 – 0786057027 :
hadafmand@gmail.com
نشانی برقی:
a_fakori@yahoo.com
نشانی برقی:
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هفته نامه پیام جهاد
مرکز غور کتابخانه غور باستان
موقعیت:
مولوی دین محمد عظیمی
صاحب امتیاز:
محمد گل یزدان پناه
مدیر مسوول:
شماره های تماس0798404828 - 0799047534 :
yazdanpana@yahoo.com
نشانی برقی:

گاهنامه آرمان قیصار
والیت فاریاب ،مقابل مسجد جامع
موقعیت:
عبدالحق قیصار
صاحب امتیاز:
عبدالحق قیصار
مدیر مسوول:
شماره های تماس0788825987 :
@abdull_haq2011
نشانی برقی:
yahoo.com

هفته نامه مصور
گاهنامه رستگاران
چغچران مرکزوالیت غور دفتر مطبوعاتی
موقعیت:
والیت فاریاب ،شهرمیمنه
موقعیت:
مقام والیت
شاهرضا منشی زاده
صاحب امتیاز:
عبدالحی خطیبی
مدیر مسوول:
شاهرضا منشی زاده
مدیر مسوول:
شماره های تماس0798293841 :
 khatebi_ghor@yahoo.comشماره های تماس0799293534 :
نشانی برقی:

فاریاب
دو هفته نامه صدای ملت
والیت فاریاب،ناحیه اول
موقعیت:
قطب الدین کوهستانی
صاحب امتیاز:
قطب الدین کوهستانی
مدیر مسوول:
شماره های تماس0799455006 :
sadayemellat1@gmail.com
نشانی برقی:
رادیو تمنا
والیت فاریاب،شهرمیمنه،ناحیه اول
موقعیت:
عبدالغفار ریحان
صاحب امتیاز:
عبدالستار خواجه زاده
مدیر مسوول:
شماره های تماس0796610828 - 0799572944 :
tamana_radio@yahoo.com
نشانی برقی:
فصل نامه اندخوی
والیت فاریاب ،ولسوالی اندخوی
موقعیت:
ایوب خان قاری زاده
صاحب امتیاز:
عبدالعلیم فانوس
مدیر مسوول:
شماره های تماس0788739238 :
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گاهنامه میمنه
والیت فاریاب ،شهر میمنه
موقعیت:
محمد کاظم امینی
صاحب امتیاز:
محمد کاظم امینی
مدیر مسوول:
شماره های تماس0799124492 :
kazemamini@yahoo.com
نشانی برقی:
ماهنامه ایشانج
والیت فاریاب ،شهرمیمنه
موقعیت:
فیروز کریمی
صاحب امتیاز:
سید محمد نعیم
مدیر مسوول:
شماره های تماس0799251724 :
karimifiroz@yahoo.com
نشانی برقی:
ماهنامه جوان فاریاب
شهر میمنه ،ناحیه سوم
موقعیت:
آمریت امور جوانان والیت فاریاب
صاحب امتیاز:
امام نظر جاوید
مدیر مسوول:
شماره های تماس0798048494 :
yiccfaryab@yahoo.com
نشانی برقی:

از الف تا یا :کتاب راهنما برای کمک به افغانستان

ماهنامه صبور
والیت فاریاب
موقعیت:
بشیر احمد دورانی
صاحب امتیاز:
نجیب اله شکیب
مدیر مسوول:
شماره های تماس0796140750 - 0799173781 :
ماهنامه صدای قلم
والیت فاریاب ،شهرمیمنه
موقعیت:
محمد اسلم گزار
صاحب امتیاز:
محمد اسلم گزار
مدیر مسوول:
شماره های تماس0799455733 :
هفته نامه آدین فاریاب
والیت فاریاب،شهر میمنه
موقعیت:
انجمن فرهنگی آدین افغانستان
صاحب امتیاز:
جمشید خورشید
مدیر مسوول:
شماره های تماس0786919601 :
www.aydenafghanistan.
نشانی برقی:
org

هفته نامه فاریاب
والیت فاریاب ،شهرمیمنه،ریاست
موقعیت:
اطالعات وفرهنگ.
ریاست اطالعات وفرهنگ والیت فاریاب
صاحب امتیاز:
غالم محمد کریمی
مدیر مسوول:
شماره های تماس0799293534 :

فراه
جریده سیستان
فراه
موقعیت:
ریاست اطالعات وفرهنگ فراه
صاحب امتیاز:
محمد جمعه پیکار
مدیر مسوول:
شماره های تماس0797181788 :

مجله فرد اتا
فراه
موقعیت:
مقام والیت فراه
صاحب امتیاز:
غالم مختار راهب
مدیر مسوول:
شماره های تماس0799415284 :
@farah_governorship
نشانی برقی:
yahoo.com

مجله همگان
فراه ،جاده ریاست اطالعات وفرهنگ
موقعیت:
انجمن مستقل علمی فرهنگی همگان
صاحب امتیاز:
محمد همایون ذهین
مدیر مسوول:
شماره های تماس0703406400 – 0794355973 :
@humayoonzahin
نشانی برقی:
yahoo.com

نشریه اوشکه
فراه
موقعیت:
انجمن شاعران فراه
صاحب امتیاز:
احمد شاه فطرت
مدیر مسوول:
شماره های تماس0799625166 :
نشریه اسوه
مرکز فرهنگی آموزشی توحید
محمد ابراهیم خلیل
0795941875

موقعیت:
صاحب امتیاز:
مدیر مسوول:
شماره های تماسoswa.farah@yahoo.com :

کاپيسا
دو هفته نامه وفاق
بازار شرکت نساجی گلبهار
موقعیت:
الحاج محمد اکرم خاموش
مدیر مسوول:
شماره های تماس0799696669 :
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هفته نامه عصر تمدن
والیت کاپیسا،حصه اول کوهستان
موقعیت:
آغا بچه شیدا
مدیر مسوول:
شماره های تماس0796558445 - 0773648471 :
@aghabacha shaida
نشانی برقی:

رادیو زهره
والیت کندز،سرک عمومی بندر کابل
موقعیت:
ناجیه خدایار
صاحب امتیاز:
لینا سلطانی
مدیر مسوول:
شماره های تماس0796453107 :
radio_zohra@yahoo.com
نشانی برقی:

کندز

رادیو کیهان
والیت کندز،ناحیه دوم
موقعیت:
زرغونه حسن و سیداسماعیل انصاری
صاحب امتیاز:
سیداسماعیل انصاری
مدیر مسوول:
شماره های تماس0798856606 - 0708188977 :
@zarjan_saydismail
نشانی برقی:

gmail.com

تلویزیون خاور
والیت کندز،ریس آباد ،ناحیه دوم
موقعیت:
جالل محمودی
صاحب امتیاز:
شهباز صابری
مدیر مسوول:
شماره های تماس0707422664_0700262728 :
khawar_tv@yahoo.com
نشانی برقی:
رادیو جیحون
والیت کندز،ولسوالی امام صاحب
موقعیت:
عبدالشکور دوست
صاحب امتیاز:
غالم رسول ساحل
مدیر مسوول:
شماره های تماس0799063085_0799435282 :
radio_jaihon@yahoo.com
نشانی برقی:
رادیو چراغ
والیت کندز،گوالئی بندر خان آباد
موقعیت:
ماللی یوسفی
صاحب امتیاز:
ماللی یوسفی
مدیر مسوول:
شماره های تماس0799206422 :
radio.cheragh@gmail.com
نشانی برقی:
رادیو روشنی
والیت کندز،گوالئی شرکت
موقعیت:
صدیقه شیر زی
صاحب امتیاز:
صدیقه شیر زی
مدیر مسوول:
شماره های تماس0799409622 :
@sediqa_sherzad
نشانی برقی:
yahoo.com
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روزنامه روز
والیت کندز ،ناحیه اول
موقعیت:
ذبیح اهلل مجید
صاحب امتیاز:
عبدالودود واحدی
مدیر مسوول:
شماره های تماس0700767373_0799200735 :
zabi.fast@gmail.com
نشانی برقی:
روزنامه بوستان
والیت کندز،نو آباد خواجه مشهد
موقعیت:
عبدالبصیر
صاحب امتیاز:
نعمان خان
مدیر مسوول:
شماره های تماس0799893226_0700700658 :
@bostan_roznama
نشانی برقی:
hotmail.com

ماهنامه بصیرت
والیت کندز،جاده والیت
موقعیت:
پاینده محمد رهیاب
صاحب امتیاز:
بلقیس اورانوس
مدیر مسوول:
شماره های تماس0794754531 - 0799389743 :
rahyab2010@yahoo.com
نشانی برقی:
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هفته نامه المهدی
والیت کندز،امام صاحب
موقعیت:
بنیاد المهدی
صاحب امتیاز:
حاجی سخی داد خلیل
مدیر مسوول:
شماره های تماس0799330096 :
almadi.weekly@gmail.com
نشانی برقی:

شکال مجله
شهر کندهار
موقعیت:
بینوافرهنگی تولنه
صاحب امتیاز:
محمد یار یار
مدیر مسوول:
شماره های تماس0700311279 :
kandahar.yar@gmail.com
نشانی برقی:

هفته نامه کندز
والیت کندز،ریاست اطالعات و فرهنگ
موقعیت:
ریاست اطالعات و فرهنگ والیت کندز
صاحب امتیاز:
زرغون ملزم
مدیر مسوول:
شماره های تماس0794940102 :

طلوع افغان ورځپانه
والیت کندهار
موقعیت:
والیت کندهار ،ریاست اطالعات و
صاحب امتیاز:
فرهنگ
رحمت اله مومن
مدیر مسوول:
شماره های تماس0700312202 :
janan.momin@gmail.com
نشانی برقی:

کندهار
افغان آزاد رادیو
شهر کندهار
موقعیت:
هیواد میدیا گروپ
صاحب امتیاز:
صدق اهلل خلیق
مدیر مسوول:
شماره های تماس0700311361 :
nor_maiwand@yahoo.com
نشانی برقی:
بحرکی اونیزه
والیت کندهار
موقعیت:
احمد فوزان
صاحب امتیاز:
عبدالغفار کاکر
مدیر مسوول:
شماره های تماس0700960940_0797909019 :
salan.kakar@gmail .com
نشانی برقی:
تعلیم االسالم رادیو
والیت کندهار ،ناحیه .4
موقعیت:
مولوی محمد عمر خطابی
صاحب امتیاز:
مولوی محمد عمر خطابی
مدیر مسوول:
شماره های تماس0700300570 :
khitabi@gmail.com
نشانی برقی:

وړانگه رادیو
والیت کندهار ،ناحیه 4
موقعیت:
حکیم پاچا
صاحب امتیاز:
آغاشیر منار
مدیر مسوول:
شماره های تماس0700988086 :
aghashirmonar@gmail.com
نشانی برقی:
هیواد TV
والیت کندهار
موقعیت:
هیواد میدیا گروپ
صاحب امتیاز:
قاضی محمد عمر
مدیر مسوول:
شماره های تماس0700251209 :
nor_maiwand@yahoo.com
نشانی برقی:

کنر
ځال اخبار
کنر ،اسعدآباد ،امان اهلل صحت پالزه
موقعیت:
شکیب سانین
صاحب امتیاز:
آصف مل
مدیر مسوول:
شماره های تماس0777617825 – 0700617825 :
shakib.sanin@gmail.com
نشانی برقی:
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ځال تلویزیون
کنر ،اسعدآباد ،امان اهلل صحت پالزه
موقعیت:
شکیب سانین
صاحب امتیاز:
شکیب سانین
مدیر مسوول:
شماره های تماس0777617825 – 0700617825 :
shakib.sanin@gmail.com
نشانی برقی:

مجله لوپته
کنر ،اسعدآباد
موقعیت:
برشنا شیرزی
صاحب امتیاز:
فضیله مروت
مدیر مسوول:
شماره های تماس0707762353 :
lpatakunar@gmail.com
نشانی برقی:

رادیو بدلون
کنر ،اسعد آباد ،نوی پالزا
موقعیت:
احمد اهلل ارچیوال
صاحب امتیاز:
سید آغا میاخیل
مدیر مسوول:
شماره های تماس0707023823 – 0793663090 :
archiwal@gmail.com
نشانی برقی:

لغمان

رادیو ځال
والیت کنر ،سرک اسعد آباد
موقعیت:
شکیب سانین
صاحب امتیاز:
شکیب سانین
مدیر مسوول:
شماره های تماس0777617825 – 0700617825 :
shakib.sanin@gmail.com
نشانی برقی:
رادیو شکال
والیت کنر ،اسعد آباد
موقعیت:
عبیداهلل قانع
صاحب امتیاز:
سید حمیداهلل هاشمی
مدیر مسوول:
شماره های تماس0793339591 – 0707068357 :
obaid.qani@yahoo.com
نشانی برقی:
مجله سمه
کنر ،اسعدآباد
موقعیت:
سید عبداهلل نظامی
صاحب امتیاز:
سید عبداهلل نظامی
مدیر مسوول:
شماره های تماس0777139020 – 0707030083 :
@nizami.alazeera
نشانی برقی:
yahoo.com
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رادیو کاوون غژ
لغمان ،علی خیل ،شهرک کاوون
موقعیت:
دلغمان علمی او فرهنگی تولنه
صاحب امتیاز:
نجیب اهلل انقالبی
مدیر مسوول:
شماره های تماس0786163479 – 0799619092 :
@zarkamar_laghman
نشانی برقی:
yahoo.com
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لوگر
رادیو اتفاق
والیت لوگر پادخواب شانه
موقعیت:
نیرو های ناتو در لوگر
صاحب امتیاز:
محمد خان
مدیر مسوول:
شماره های تماس0793780593 :
رادیو استقالل
والیت لوگر
موقعیت:
نصراهلل استانکزی
صاحب امتیاز:
لعل محمد ترابی
مدیر مسوول:
شماره های تماس07995474271 - 0799302097 :
رادیو پیغام ملی
والیت لوگر
موقعیت:
عثمان طارق
صاحب امتیاز:
محمد نصیر مدثر
مدیر مسوول:
شماره های تماس0798223229 - 0799412994 :
@radio_paygham
نشانی برقی:
yahoo.com

رادیو څرک
والیت لوگر ،پل علم
موقعیت:
ضیا آرمان
صاحب امتیاز:
بریالی نایب
مدیر مسوول:
شماره های تماس0779215956 :
رادیو زینت
والیت لوگر
موقعیت:
نوراهلل استانکزی
صاحب امتیاز:
نوراهلل استانکزی
مدیر مسوول:
شماره های تماس0799347304-0788838838 :
@noorullah202000
نشانی برقی:
gmail.com

مجله پیام ورزشکار
لوگر
موقعیت:
سید نجیب اهلل هاشمی
صاحب امتیاز:
سید نجیب اهلل هاشمی
مدیر مسوول:
شماره های تماس0799529310 :
@syednajeeb_hashemi
نشانی برقی:
yahoo.com

ماهنامه المپیک
لوگر
موقعیت:
ریاست المپیک لوگر
صاحب امتیاز:
داکتر عبدالولید استانکزی
مدیر مسوول:
شماره های تماس0700379128 :
logarolampec@yahoo.com
نشانی برقی:
ماهنامه انجمن جوانان
لوگر ،دفتر سازمان جوانان
موقعیت:
سازمان جوانان آینده ساز لوگر
صاحب امتیاز:
حشمت اهلل احمدی
مدیر مسوول:
شماره های تماس0700619498 - 0797121107 :
uysfmo.logar@gmail.com
نشانی برقی:
ماهنامه ستوری
والیت لوگر ،حسین خیل
موقعیت:
مطیع اهلل سرور
صاحب امتیاز:
مطیع اهلل
مدیر مسوول:
شماره های تماس0700657587 - 0799251035 :
@matiullah_sarwar
نشانی برقی:
yahoo.com

هفته نامه صدای جوان
مرکز والیت لوگر ،عقب مارکیت دواخانه
موقعیت:
محمد شفیق پوپل
صاحب امتیاز:
محمد عبید اورمر
مدیر مسوول:
شماره های تماس0700147482 -0700161982 :
shafiq_popal1@yahoo.com
نشانی برقی:
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ننگرهار
تلویزیون شرق
جالل آباد ،ناحیه سوم شاروالی
موقعیت:
انجینیر شفیق اهلل شایق
صاحب امتیاز:
محمد یوسف جبارخیل
مدیر مسوول:
شماره های تماس0700600530 – 0797499999 :
shaiq_afghan@yahoo.com
نشانی برقی:
رادیو اباسین
ننگرهار ،شهرجالل آباد ،شیرین دل پالزه
موقعیت:
سید اجمل سادات
صاحب امتیاز:
سید معروف سادات
مدیر مسوول:
شماره های تماس0799216490 – 0777459980 :
abaseen.radio@yahoo.com
نشانی برقی:
رادیو انعکاس
ننگرهار ،جالل آباد مقابل کوچه رنگریزان
موقعیت:
انجینیر زلمی خان
صاحب امتیاز:
عبداللطیف " مل شینواری "
مدیر مسوول:
شماره های تماس0799276559 - 0700655553 :
latif_shinwary@yahoo.com
نشانی برقی:
رادیو شرق
جالل آباد ،سرک جوی هفت
موقعیت:
انجینیر شفیق اهلل شایق
صاحب امتیاز:
مارشال حلیمی
مدیر مسوول:
شماره های تماس0799113836 -07997499999 :
shaiq_afghan@yahoo.com
نشانی برقی:
رادیو صفا 89.7
جالل آباد ،ناحیه  ،4سرک چهل متره
موقعیت:
قرارعزیزی وفردوس حضرتی
صاحب امتیاز:
قرار عزیزی
مدیر مسوول:
شماره های تماس0786383497 – 0700954047 :
qarar.azizi@hotmail.com
نشانی برقی:
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رادیو منبر اسالمی
شهر جالل آباد ،مرکز مطبوعاتی شایق
موقعیت:
انجینیر شفیق اهلل شایق
صاحب امتیاز:
فضا نوری
مدیر مسوول:
شماره های تماس0797499999 :
shaiq_afghan@yahoo.com
نشانی برقی:
رادیو مینه
جالل آباد ،ناحیه 4
موقعیت:
آرش ننگیال
صاحب امتیاز:
ذبیح اهلل نورزی
مدیر مسوول:
شماره های تماس0700064034 – 0799143995 :
arashnangial@yahoo.com
نشانی برقی:
رادیو نرگس 92.4
ننگرهار ،جالل آباد ،شایق نتورک
موقعیت:
انجینیر شفیق اهلل شایق
صاحب امتیاز:
شهال شایق
مدیر مسوول:
شماره های تماس0797499999 :
shaiq_afghan@yahoo.com
نشانی برقی:
رادیو همیشه بهار
چهار راهی مرستون علی خیل سرک3
موقعیت:
انجینیرطارق صافی
صاحب امتیاز:
امید زهیرمل
مدیر مسوول:
شماره های تماس0785642167 – 0775051750 :
hbr_tariq@yahoo.com
نشانی برقی:
مجله اوشکه
جالل آباد ،ننگرهار پالزه ،اتاق نمبر 219
موقعیت:
راحت گل زیار مل
صاحب امتیاز:
اکرام اهلل اکرام
مدیر مسوول:
شماره های تماس0771104243 – 0779959771 :
salam.qalam@gmail.com
نشانی برقی:
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نشریه غوشتنه
جالل آباد ،کوچه رنگریزان
موقعیت:
عبداللطیف مل شینواری
صاحب امتیاز:
عبداللطیف مل شینواری
مدیر مسوول:
شماره های تماس0799276559 :
latif_shinwary@yahoo.com
نشانی برقی:
مجله گالب
شهر جالل آباد ،چوک مخابرات
موقعیت:
عبداهلل حبیب زی
صاحب امتیاز:
عبداهلل حبیب زی
مدیر مسوول:
شماره های تماس0786959694 – 0777628922 :
@abdullahhabibzai
نشانی برقی:
yahoo.com

نورستان
رادیو الینا
نورستان ،نورگرام ،کله گوش بازار
موقعیت:
رئیس شورای فرهنگی
صاحب امتیاز:
صاحب داد همدرد
مدیر مسوول:
شماره های تماس0708370421 – 0708311095 :
@emal.hamdard
نشانی برقی:
yahoo.com

رادیو کلگوش
نورستان ،ولسوالی نورگرام
موقعیت:
محب اهلل وکیل زاده
صاحب امتیاز:
فاروق کیهان
مدیر مسوول:
شماره های تماس0708855347 – 0700594225 :

نیمروز
رادیو صدای دوست
نیمروز ،شهر زرنج مقابل مستوفیت
موقعیت:
سید عبداهلل رحمانی
صاحب امتیاز:
سید عبداهلل رحمانی
مدیر مسوول:
شماره های تماس0700567725 :
rhm.rahmani@gmail.com
نشانی برقی:
ماهنامه الشفا
نیمروز ،زرنج
موقعیت
مولوی بشیر احمد خطیبی
صاحب امتیاز:
مولوی بشیر احمد خطیبی
مدیر مسوول:
شماره های تماس0799574375 :
ماهنامه جوانان
ریاست اطالعات وفرهنگ نیمروز
موقعیت:
مرکزمعلومات وارتباط جوانان والیت
صاحب امتیاز:
امان اهلل بارک
مدیر مسوول:
شماره های تماس0797874764 :
@amanullah_barakzai
نشانی برقی:
yahoo.com

ماهنامه صدای نیمروز
نیمروز ،زرنج ،ماکیت احمدی
موقعیت:
ذبیح اهلل فایق
صاحب امتیاز:
فضل الرسول محمودی
مدیر مسوول:
شماره های تماس0799599911 - 0703779100 :

هرات
تلویزیون آسیا
هرات ،جنب جاده کج ،سرک باغ آزادی
موقعیت:
امان اهلل عطایی ،مقصود احراری
صاحب امتیاز:
مقصود احراری
مدیر مسوول:
شماره های تماس0770490540 – 0700435385 :
aman_ataie@yahoo.com
نشانی برقی:
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تلویزیون تابان
هرات ،پارک تخت صفر
موقعیت:
دیپلوم انجینیر عبدالکریم صادقی
صاحب امتیاز:
سینا صادقی
مدیر مسوول:
شماره های تماس0796440550 – 0793445566 :
sadeqi56@gmail.com
نشانی برقی:

رادیو باران
هرات ،سرک سی متره باغ آزادی
موقعیت:
فیروز احمد حیدری آزادانی
صاحب امتیاز:
حیات اهلل حمید
مدیر مسوول:
شماره های تماس0796070260 – 0793445565 :
baraan.radio@yahoo.com
نشانی برقی:

تلویزیون سیمان غوریان
هرات ،ولسوالی غوریان
موقعیت:
جمشید عزیزی
صاحب امتیاز:
حفیظ اهلل حقدوست
مدیر مسوول:
شماره های تماس0799433030 - 0700413151 :
sgh_tvn@yahoo.com
نشانی برقی:

رادیو پوهنتون هرات
( صدای جوان)
پوهنتون هرات ،داخل مجتمع تدریسی
موقعیت:
پوهنځی ژورنالیزم
صاحب امتیاز:
پوهنیار سید یحیی حزین
مدیر مسوول:
شماره های تماس0700419420 - 040230800 :
hazing_2005@yahoo.com
نشانی برقی:

تلویزیون میهن
هرات ،سرک  64متره غور
موقعیت:
حاجی عظیم قنادیزیان
صاحب امتیاز:
انجینیر سید بشیر علی
مدیر مسوول:
شماره های تماس0799140452 – 0700940700 :
info@maihantv.com
نشانی برقی:

رادیو زحل
هرات ،جاده خواجه مراد بخش
موقعیت:
محمد نصیر مجددی
صاحب امتیاز:
معروف حسیب
مدیر مسوول:
شماره های تماس0788880837 – 0799666800 :

تلویزیون هری
هرات ،سرک  64متره غور
موقعیت:
انجینیر سید نجیب اهلل یوسفی
صاحب امتیاز:
بشر دوست
مدیر مسوول:
شماره های تماس210509 – 260505 :
yousofy@web.de
نشانی برقی:

رادیو زندگی
هرات ،چوک گلها ،مجتمع تجارتی فرزاد
موقعیت:
محمد همایون غفوری
صاحب امتیاز:
فیض احمد ( محمدی )
مدیر مسوول:
شماره های تماس0798262728 – 0799546418 :
zendagyfm@yahoo.com
نشانی برقی:

خبرگزاری پامیر
هرات ،چهار راهی آمریت
موقعیت:
داکتر حیدر قاسمی
صاحب امتیاز:
داکتر حیدر قاسمی
مدیر مسوول:
شماره های تماس0798020940 – 0794912345 :
ishaq_quraishi@yahoo.com
نشانی برقی:

رادیو سحر
هرات ،باد مرغان
موقعیت:
حمیرا حسیب
صاحب امتیاز:
حمیرا حسیب
مدیر مسوول:
شماره های تماس0793231000 :
radiosahar@gmail.com
نشانی برقی:
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رادیو طنین
هرات ،ولسوالی شیندند ،جوار ولسوالی
موقعیت:
محمد گل خیرخواه
صاحب امتیاز:
محمد ادریس
مدیر مسوول:
شماره های تماس0700417909 – 0799566540 :
mg_khairkhah@yahoo.com
نشانی برقی:
رادیو مژده
هرات ،سرک باغ آزادی
موقعیت:
علی احمد آرین
صاحب امتیاز:
آریا
مدیر مسوول:
شماره های تماس0700732525 – 0700438586 :
aria_fahim@yahoo.com
نشانی برقی:
موقعیت:
صاحب امتیاز:
مدیر مسوول:
نشانی برقی:

روزنامه اتفاق اسالم
هرات ،تعمیر مطبعه دولتی آزادی
ریاست اطالعات وفرهنگ والیت هرات
جاوید نورزاد
@walishahbahrah
yahoo.com

ماهنامه اندیشه ملی
هرات ،جاده
موقعیت:
اتحادیه ملی جوانان افغان
صاحب امتیاز:
محمد رقیب پوپل قاضی زاده
مدیر مسوول:
شماره های تماس0788100800 – 0700440700 :
ماهنامه گونش
هرات ،جاده مناره ها
موقعیت:
انجمن فرهنگی ترکمن های افغانستان
صاحب امتیاز:
محمد صدیق امینی
مدیر مسوول:
شماره های تماس0799051167 :
r.turan09@gmail.com
نشانی برقی:

مجله دوربین
هرات ،جاده مخابرات،نرسیده به جاده
موقعیت:
گلها
نور احمد کریمی
صاحب امتیاز:
نور احمد کریمی
مدیر مسوول:
شماره های تماس0700414949 :
@doorbbinmagazine
نشانی برقی:
gmail.com

هلمند
بگری مجله
والیت هلمند ،شهر لشکر گاه
موقعیت:
الحاج محمد اسماعیل شریف یار
صاحب امتیاز:
الحاج محمد اسماعیل شریف یار
مدیر مسوول:
شماره های تماس0708198483 :
رادیو بنست
والیت هلمند،شهر لشکرگاه
موقعیت:
عبدالسالم زاهد
صاحب امتیاز:
احمد شاه پاسون
مدیر مسوول:
شماره های تماس0707810310 - 0700787315 :
a.patsoon@midia.com
نشانی برقی:
سباون رادیو
والیت هلمند،شهر لشکرگاه
موقعیت:
میرویس پاسون
صاحب امتیاز:
بریالی هاحند
مدیر مسوول:
شماره های تماس0793700070 - 0799177949 :
helmand101@gmail.com
نشانی برقی:
سمون رادیو
والیت هلمند،لشکر گاه
موقعیت:
محمد عظیم
صاحب امتیاز:
ساحل زاهدی
مدیر مسوول:
شماره های تماس0706670613 - 0702165883 :
aqadee12@gmail.com
نشانی برقی:
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آدرس ها و تماس ها

وردک

مجله پویا
والیت هلمند ،شهر لشکرگاه،جوار ریاست
موقعیت:
سره میاشت.
جعفری
قاسم علی
صاحب امتیاز:
موقعیت:
قاسم علی جعفری
مدیر مسوول:
صاحب امتیاز:
0799177725_0707305300
تماس:
شماره های
مدیر مسوول:
jafary_2009@yahoo.com
نشانی برقی:
شماره های تماس:
مسکا رادیو
والیت هلمند،شهر لشکر گاه
موقعیت:
میرویس پاسون
صاحب امتیاز:
زلمی هلمند
مدیر مسوول:
شماره های تماس0799891319_0799177949 :
zalmi@gmail.com
نشانی برقی:

مجله لشکر گاه
والیت هلمند،مرکز ادبی بهیر
موقعیت:
هلمندی فرهنگیال
صاحب امتیاز:
عبدالهادی عمری
مدیر مسوول:
شماره های تماس0706832663 :
hadi.omari@gmail.com
نشانی برقی
هفته نامه هلمند
ریاست اطالعات و
موقعیت:
فرهنگ،عمارت مطبعه
ریاست اطالعات و فرهنگ
صاحب امتیاز:
محمد اکرم
مدیر مسوول:
شماره های تماس0799436729 :
هیله جریده
والیت هلمند ،شهر لشکرگاه
موقعیت:
صفت اهلل زاهد
صاحب امتیاز:
حمید یو سفی
مدیر مسوول:
شماره های تماس0797360016_0708373448 :
azihedy@gmail.com
نشانی برقی:
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نشانی برقی:

رادیو یوالی غژ
میدان وردگ ولسوالی سید آباد
حضرت الدین نصرت
حضرت الدین نصرت
0777438575 – 0799438575
hd.nasrat@gmail.com

هفته نامه مشوره
میدان وردک – میدان شهر
موقعیت:
شورای والیتی میدان وردک
صاحب امتیاز:
روح اهلل وفا
مدیر مسوول:
شماره های تماس0786612602 – 079611111 :
rafi_mayar@yahoo.com
نشانی برقی:

