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)AREU( در بارۀ واحد تحقیق و ارزیابي افغانستان
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 تحقیق و ارزیابي 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.af( بوده 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 2002 با 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 بسیطِ  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 1381 نشر 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 1388 و 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 بنًا 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.af ارایه نمایند.

کتابخانه واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
کتابخانه این اداره که در سال 1382 خورشیدی 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 
این  اداره رجوع کرد.  این  توان به صفحه کتابخانه وبسایت  بیشتر می  برای معلومات  به عامه قرض داده نمی شوند  مذکور 
کتابخانه نسخه الکترونیکی نشریات را در مورد افغانستان به اندازه 50 جی 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.af تماس 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 9 الی 12 و از 1 الی 4 بعد از ظهر )در ماه رمضان از 8 الی 2 بعد 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 بن- 2011	

• 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 2011 ، انتونیو 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-	
2011، دیوید 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 2008 و 2011، دیوید 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 2011 بازگشت کشت تریاک در والیات بلخ و بدخشان، آدم پین 	

• شکست حکومت محلی در رفع نیازمندی های محلی، پود کست	
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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 2010 و اوایل 2011 باعث 
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 2775 متر مکعب آب در هر فرد دریافت می کند که بصورت استندارد 1700 متر 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 675 متر مکعب است و این نگران کننده است زیرا نازل ترین سطح برخورداری یک 

فرد از آب 500 متر 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 
1920 و 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 2007 میزان آن به 26.8 فیصد 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 
2025 حجم آب قابل دسترسی برای هر فرد 36 فیصد نسبت به مقداری که برای سال 2004 در 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 2050 شش 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 90 فیصد در روستاها 
قرار بود در سال 2010 تکمیل 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 2013 تکمیل گردد و اهداف درازمدت آن مانند نوسازی و بازسازی 
زیرساختهای فعلی و جدید است که باید تا سال 2023  و 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 2009 قانون 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 )IWRM( که مدیریت آب را در تمام سطوح در بر میگیرد، این سکتور تقویت گردد. 

بین سالهای 2003 تا 2009 بودجه 1.2 میلیارد 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 578 میلیون دالر )48 فیصد( 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 IWRM را 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 2011 -جبهه 
فراموش شده: مصونیت آبی و بحران بهداشت اب؛)html.http://cphd.af/ahdr2011( و دیگر گزارشهای نشر 

شده از AREU . مدیریت آب، مالداری و اقتصاد تریاک؛
http://areu.org.af/ResearchProjectDetails.aspx?contentid=2&ParentId=2&ResearchProjec
tId=647855732

)SWABAC( اتحادیه انسجام جنوب و غرب افغانستان و بلوچستان
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 18 موسسه غیر دولتی که به فعالیتهای بشردوستانه در بین مهاجرین افغان در بلوچستان می پرداختند در سپتامبر 
1988 تاسیس 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 2011، سوابک دارای 41 عضو بوده و جلسات دوهفته ای کمیته مشورتی آن  بصورت 

منظم برگزار گردیده و جلسات دیگری نیز بر اساس نیاز برگزار می کند. 

برای  را  فعالیتهای سوابک در سه کتگوری قرار می گیرد: هماهنگی، دادخواهی و ظرفیت سازی. سوابک همچنان فرصتی 
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.
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در سال 2010 اتحادیه 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 2011 در 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 2011 بود 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.

)AISA( اداره حمایۀ  سرمایه گذاری افغانستان
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 2010 لیست تقریبا 7500 شرکت 
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 
2012 به 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.

)HOOAC( اداره عالی نظارت و مبارزه بر ضد فساد
اداره عالی نظارت و مبارزه بر ضد فساد بر اساس حکم رئیس جمهور در سال 2008 ایجاد 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 2006، رئیس 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 2011-2012 اداره 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 34 والیت توسعه پیدا کند.

)AGCHO( اداره عمومی جیودیزیک و کارتو گرافی افغان
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 700 نفر کارمند و دفاتر ساحوی در 16 والیت 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 1985 عمل کند، 

همه نقشه برداری ها توسط نظامیان صورت می گرفت.

تا پیش از حضور شوروی در سال 1979، این اداره توانسته بود 26 فیصد از پیمایشهای مساحی افغانستان را همراه با 30 فیصد 
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 2001، تالشهایی 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 2011، اداره 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 50 نقشه می باشد، در جون 2012 به نشر برساند.



7

از الف تا یا: کتاب راهنما برای کمک به افغانستان

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.

افغانستان  در  های کوچک  قرضه  از  و حمایت  گذاری  به سرمایه  اداره کمک 
)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 2003 بوجود 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 2006 به 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 44 شعبه 
ای در 22 والیت فعالیت دارد. این شعبات برای بیش از 230000 نفر قرضه گیرنده که 75 فیصد شان زنان می باشند، خدمات 
عرضه می کنند. تاکنون، همکاران مسفا 1.9 میلیون قرضه های کوچک را به ارزش 1.1 میلیارد دالر عرضه نموده اند. فعال به 
مقدار 115 میلیون دالر بصورت قرضه در اختیار مشتریان قراردارد و ارزش هر قرضه بطور متوسط 499 دالر می باشد. همکاران 
مسفا در کل بیش از 3000 کارمند افغان را استخدام کرده اند که تقریبا 37 فیصد شان را زنان تشکیل میدهد. یک مطالعه 
ابتدایی از تاثیرات قرضه های کوچک بر زندگی مردم که در سال 2007 توسط انستیتیوت مطالعات انکشافی بریتانیا انجام شد، 

نشان می دهد که هر قرضه کوچک باعث می شود که 1.5 فرصت کاری واشتغال  در افغانستان ایجاد گردد.

)MAPA( برنامه ماین پاکی در افغانستان
www.macca.org.af 

اداره ماین پاکی در افغانستان )ماپا( که بزرگتری پروگرام ماین پاکی در جهان می باشد در سال 1989 تاسیس 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 )UNOPS( قرار 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 2011، مناطق خطر تشخیص داده شده در افغانستان به 6216 مورد می رسید که این میزان حدود 602 کیلومتر 
مربع زمین را در بر می گیرد و در کل به تعدا 1980 اجتماع در سرتاسر کشور را متاثر می سازد. در سال 2011، ماپا در 70 
اجتماع دست به فعالیت ماین پاکی زد که طی آن به تعداد 324 منطقه ماینگذاری شده و 76 منطقه جنگی از وجود ماین ها 
پاکسازی گردید. این پاکسازی شامل خنثی سازی و منفجر ساختن 7793 حلقه ماین ضد پرسنل، 265 حلقه ماین ضد تانک و 

182663 قلم 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 2013 پاکسازی 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 2013 را 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 200000 افغان از 
این آموزشها در هر سه ماه برخوردار می گردند.

در حال حاضر، بطور متوسط 22 افغان در اثر انفجار ماین های زمینی و دیگر مواد منفجر نشده در هر ماه جان های خود را از 
دست می دهند.

)CSO( اداره مرکزی احصائیه
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 1973 ایجاد گردیده و در ماه مارچ 2006 طی فرمان رئیس جمهوری بصورت یک نهاد مستقل اعالن گردید. 
تعداد کار مندان این اداره به 800 نفر 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 
ترکیب جنیسیت، شهر  لحاظ  به  معلومات  افغانستان. )شامل  نفوس  و تخمین  )تجارت خارجی(  افغانستان  احصائیوی تجاری 
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 202 قلم به 290 قلم 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 2005 میالدی 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.

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

اداره مشورت های امنیتی برای موسسات غیر دولتی افغانستان )آنسو( در سال 2002 میالدی 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 )SDC( و وزارت امور خارجه ناروی تمویل می شود. دفتر آنسو توسط 

سازمان بین المللی مشوره امنیتی برای موسسات غیر دولتی )INSO( که 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:
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• 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 	

 )ACBAR( اداره هماهنگی کمک ها برای افغان ها – موسسه اکبر
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 1988 توسط 
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 )SDC(، سفارت سویدن، سفارت فرانسه و سازمانهای عضو آن تمویل می گردد. 

موسسه اکبر در حال حاضر به تعداد 112 عضو 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 16 عضو دارد )12 
عضو دایمی و 4 عضو 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.

تنظیم  معلومات،  و پخش  نشر  مسئولیت  معلومات،  تیم هماهنگی  گردد:  تقسیم می  در چهار بخش  اکبر  موسسه  فعالیتهای 
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 2004، 2005 و 2007 دراجالس مجمع انکشاف افغانستان، در سال 2008 
درکنفرانس پاریس، در سال 2009 در کنفرانس هیگ، در سال 2010 در 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

)ANCB( اداره هماهنگی موسسات غیر دولتی افغان
www.ancb.org 

اداره هماهنگی موسسات غیر دولتی افغان )ANCB( درسال1991با 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 190 عضو 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 11 عضو 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 
نیازمندیها،  ارزیابی  های  در عرصه  موسسات عضو  تخنیکی  ارتقای ظرفیت  منظور  به  را  آموزشی  و کورس های  سیمینارها 
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 )ص10(، شورای 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 )ص62( می باشد. بخش اعظم مساعدت مالی آن توسط حق العضویت اعضاء تامین می گردد.

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

اردوی ملی افغانستان بتاریخ اول دسامبر 2002 در 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 70000 نفر برسد. با تشکیل شدن اردوی ملی 
در سال 2003، در 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 2. شکست نیروهای 
تروریستی 3. منحل ساختن، ادغام مجدد و زندانی ساختن گروههای مسلح غیر مسوول؛ و 4. رسیدگی به تهدیدهای امنیتی 

داخلی و حالتهای اضطراری با همکاری پولیس ملی. 

در جنوری 2010، بورد مشترک انسجام و نظارت توافق قبلی شمار نیروهای اردوی ملی را که 134000 سرباز می شد )122000 
سرباز عملیاتی و 12000 سرباز آموزشی( تغییر داد و توافق نمود شمار این نیروها تا ختم اکتوبر 2011 به 171000 نفر برسد. 
ساختار اردوی ملی افغانستان متشکل از بخشهای ذیل است: شش قول اردو که هریک دارای 12000 تا 18000 نفر می باشد؛ 
فرقه مرکز در پایتخت که مسئولیت تامین امنیت پایتخت و مجموعه نهادهای دولتی را بر عهده دارد وتعداد آن  تا 9000 سرباز 
می رسد؛ یک فرقه نیروهای ویژه که دارای 8800 سرباز 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 2011، بورد مشترک 
انسجام و نظارت طرح افزایش شمار اردوی ملی را به 195000 سرباز پیشنهاد نمود و بعدها پالن افزایش این نیروها از سطح 
240000 سرباز نیز منتفی گردید. قرار آخرین گزارشها در دسامبر 2012، شمار 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 650 سرباز، 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 76 فروند طیاره می باشد که 50 هلوکوپتر 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 34 والیت 
افغانستان فعال ساخته است. بصورت ماهوار به تعداد 6000 نفر در اردوی ملی جلب و جذب می شوند. این افراد کورسهای 
اموزشی 12 هفته 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 2004 تاسیس 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 25 سال 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 2.65 فیصد 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 17 میلیارد دالر را در راستای تربیه و تجهیز اردوی ملی از 2008 
تا 2013 به مصرف برساند. بعد از این تاریخ ایاالت متحده میزان کمک هایش را به 3 میلیارد 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 2014، تمامی مسئولیت های امنیتی کشور را از طریق تطبیق پروسه 
انتقال بر عهده بگیرد.

)ANDS( استراتیژی انکشاف ملی افغانستان
www.ands.gov.af 

از توسعه نهادهای  افغانستان حیثیت چارچوب کاری مرکزی را در انکشاف، تقویت اقتصاد، حمایت  استراتیژی انکشاف ملی 
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 21 اپریل 2008 تصویب 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 2020 تعقیب نماید.
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پیش نیاز تدوین سند نهایی استراتیژی انکشاف ملی همانا استراتیژی موقت انکشاف ملی بود که توسط افغانستان در دسامبر 
2005 تصویب و بعدا در توافقنامه افغانستان در کنفرانس لندن 2006 گنجانیده شد. در سال 2006، دولت 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 2006 و 2010 را در بر 

می گیرد ودر پیوند نزدیک با تطبیق توافقنامه افغانستان اجرا می شود.

با نظارت کمیته نظارت این استراتیژی مرکب از  اداره و  تهیه و ترتیب کامل استراتیژی انکشاف ملی توسط داراالنشاء این 
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 2007 تکمیل 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 43 استراتیژی 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 2007، این 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 
34 والیت 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 2. حکومتداری، حاکمیت قانون و حقوق بشر و 3. انکشاف اقتصادی و اجتماعی. 

نسخه نهایی استراتیژی انشکاف ملی در برگیرنده استراتیژیهای 17 گانه در سکتور های ذیل می باشد:

1. امنیت 2. حکومتداری خوب 3. زیر ساختها و منابع طبیعی 4. آموزش و فرهنگ  5. صحت و تغذیه 6. زراعت و 
انکشاف دهات 7. مصئونیت اجتماعی و 8. انکشاف 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 1387 تا 1391 را پوشش می دهند.
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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 2008،  دولت 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 2009 ارائه 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 2009 یک 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)ص56( و کلسترهاو برنامه همبستگی ملی مراجعه شود.

)PAR( اصالحات اداره عامه
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 
نتیجه  در  حسابدهی  عدم  شود؛  می  مشاهده  گوناگون  های  نهاد  بین  کاری  تداخل  نیز  و  اطراف  و  مرکز  میان  هماهنگی 
مکانیسمهای عملیاتی ضعیف؛ فقدان کارمندان با تجربه و مسلکی در مهارتهای الزم؛ عدم دستورالعمل های یکسان در استخدام 
زیر ساختهای  است؛  تقرری ها گردیده  در  ایجاد وضعیت خویشاوند ساالری  باعث  کار  این  براساس شایستگی که  مامورین 

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 2005، برنامه 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؛ 2. معاشات و امتیازات؛ 3. مدیریت خدمات ملکی؛ 4. اطمینان دهی از استخدام بر 

اساس شایستگی و 5. ظرفیت سازی. 
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تا دسامبر 2011، برنامه اصالحات اداره عامه در 65 فیصد 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 2010 کابل 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 52( مراجعه کنید.

)SSR( اصالحات در سکتور امنیتی
افغانستان پیشنهاد و اعالن گردید.  امنیتی در اجالس توکیو در سال 2003 به منظور تحکیم صلح در  اصالحات در سکتور 

چارچوب کاری دولت افغانستان درعرصه اصالحات امنیتی در پنچ محور مشخص گردیده است:

تاسیس اردوی ملی افغانستان. 1

تاسیس پولیس ملی افغانستان. 2

اصالحات در سکتور عدلی و قضایی. 3

خلع سالح، ملکی سازی و ادغام مجدد )دی دی آر(. 4

مبارزه علیه مواد مخدر. 5

با تکمیل شدن پروسه دی دی آر در جون سال 2005، برنامه 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 2011 به 

پایان رسید و به تعقیب آن برنامه صلح و ادغام مجدد افغانستان شروع شد.

با اصالحات و ایجاد  امنیتی بصورت صریح  به استثنای محور اول یعنی پروسه دی دی آر، متباقی محورهای اصالحات 
وزارت های دفاع، داخله، عدلیه و مبارزه با مواد مخدرسرو کار مستقیم داشته است. در کنفرانس بن 2001 و 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. 
لزوما  ولی  کردند  می  نظارت  را  خود  به  مربوط  سکتورهای  باید  هریک  که  بودند  اصلی  کنندگان  تمویل  کشور  پنج  این 
و  رود  نمی  بکار  دیگر  اصلی  به کمک دهندگان  این اصطالح  را می کردند.  بیشترین کمک  آنها  نبود که  این  معنای  به 
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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 2004 بدینسو، 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 2008 توشیح گردید ولی جزئیات آن در دسترس عموم قرار ندارد.

در سال 2009، یک 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 2010، ادغام 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.

)JSR( اصالحات سکتور عدلی
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 2001 به 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 2004، آموزش 



19

از الف تا یا: کتاب راهنما برای کمک به افغانستان

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 2007 در 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 2008، این 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 2006(، در 
در  قانون  حاکمیت  و  عدالت  عنوان  تحت   )2007( روم  کنفرانس  در  و   )  2006 )دسامبر  دوبی  در  قانون  حاکمیت  کنفرانس 

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 2007 در 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 2008 نهایی گردید. براساس 

همین سند، در جوالی 2008، کمیته 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 2010( برنامه 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 2012، پروژه 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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)MDGs( اهداف انکشافی هزاره
www.un.org/millenniumgoals 

در سال 2004، اداره انتقالی افغانستان اعالم داشت که قصد دارد به اهداف انکشافی هزاره سوم ملل متحد که در اجالس سران 
کشورهای عضو در سال 2000 توافق 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 2015 و 2020 تحقق 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:

ریشه کن سازی فقر و گرسنگی شدید.. 1

دسترسی به آموزش ابتدایی با معیار جهانی. 2

تقویت تساوی جنسیت و ظرفیت بخشی زنان. 3

کاهش مرگ و میر کودکان. 4

بهبود صحت مادران. 5

مبارزه با مرض ایدز، مالریا و دیگر بیماری ها. 6

حمایت از حفاظت محیط زیست. 7

ایجاد مشارکت جهانی برای انکشاف. 8

بهبود امنیت. 9

در ماه جون سال 2005، دولت افغانستان با برگزاری کنفرانسی در کابل در باره چگونگی دستیابی به این اهداف و پیشرفت آن 
گزارش موسوم به "دورنمای 2020 افغانستان" را منتشر ساخت که مطابق با آن و مالحظات امنیتی و کمبود ظرفیت، بسیاری 

از اهداف سال 2015 را برای دستیابی در سال 2020 در نظرگرفت.

دولت افغانستان در سال 2010، گزارشی 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. 

)ANBP( برنامه آغاز نو افغانستان
www.anbp.af.undp.org 

برنامه آغاز نو یک پروژه تحت حمایت برنامه انکشافی ملل متحد بود که در سال 2003 به 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 
نیز  کهنه  های  انبارهای سالح  تخریب  و  پاکی  ماین  پروژه  نیز  و  مسئول  غیر  مسلح  گروههای  خلع سالح  برنامه  شامل 
خلع  تالشهای  مسئول  افغانستان  مجدد  ادغام  و  صلح  برنامه  فعال  و  یافت  خاتمه   2011 سال  در  پروژه  این  گردید.  می 

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 2005 به پایان رسانید در حالیکه فعالیتهای ادغام مجدد تا یکسال دیگر نیز ادامه 
داشت.  هدف اصلی این برنامه ملکی سازی و ادغام مجدد 100000 نفر 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 60000 نظامیان مسلح قبلی خلع سالح شدند که بخش 

اعظم آنها به پروگرام ادغام مجدد پیوستند.

با تکمیل شدن پروسه دی دی آر در سال 2005، برنامه 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 2009 به پایان رسید و 

در کل به تعداد 20000 میتریک تن مواد منفجره و 500000 حلقه ماین ضد پرسنل تخریب گردید.

برنامه دایاگ که در مارچ 2011 به پایان رسید به هدف منحل ساختن حدود 100000 افراد 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 54873 قبض تفنگ از 140 ولسوالی کشور جمع آوری گردید و به تعداد 103 ولسوالی از این پروسه 
حمایت کردند و 37 ولسوالی 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 
2011، شماری 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

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

برنامه انکشاف صنایع روستایی افغانستان )AREDP( یک برنامه ملی پنج ساله است که با هدف رشد سکتور خصوصی در 
روستاهای افغانستان طراحی شده است. این برنامه با بودجه 104 میلیون دالر توسط دولت افغانستان و از طریق  دفاتر مدیریت 
بانک جهانی، صندوق وجهی  از سوی  و  تطبیق گردیده  باشد  انکشاف دهات می  وزارت  در چوکات  )PMO( که  ها  برنامه 
بازسازی افغانستان و دیگر تمویل کنندگان تمویل می گردد. این برنامه بصورت رسمی در سال 2010 آغاز گردیده و در حال 

حاضر در والیتهای پروان، بامیان، ننگرهار، هرات، بلخ، کندهار و هلمند فعالیت می کند.

برنامه AREDP درصدد 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 
نقاط مسدود و خال های مهارتی را در هر والیت  ارزش،  تا حلقه های مهم  این پروژه تالش خواهد کرد  همه قرار بدهند. 

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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)ASOP( برنامه رسیدن به اجتماعات افغانستان
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 140 قانون اساسی آمده است ایجاد می گردند. این برنامه که در ماه جون 2009 آغاز گردید، قرار 
بود در جنوری 2012 پایان 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 30 تا 50 نفر 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 2011 به اینطرف، 
بیش از 139 شورا ایجاد گردیده که دارای 8052 عضو می باشد. 3.5 فیصد آنها را زنان تشکیل می دهد. بودجه برنامه رسیدن 

به اجتماعات در سال 2011، تقریبا 35 میلیون 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؟(

)APRP( برنامه صلح و ادغام مجدد افغانستان
برنامه صلح و ادغام مجدد افغانستان در جون 2010 از 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 782 میلیون دالر است که تا دسامبر 2011 به مقدار 148.5 میلیون دالر آن از دولت های کمک دهنده حصول شده 

است.

این برنامه توسط شورای عالی صلح رهبری گردیده و اعضای آن در سپتامبر 2011 از سوی رئیس جمهور کرزی تعیین گردیدند. 
در ماه سپتامبر 2011، برهان 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 APRP در سه مرحله به اجرا در می آید:

و . 1 دولتی،  غیر  موسسات  و  دولت  دخالت  با  مذاکره  و  گفتگو  سازی،  اعتماد  اجتماعات،  به  رسیدن  قبیل  از  فعالیتهایی 
بسیج شوراهای محلی برای رسیدن به اجتماعاتی که عالقمندی پیوستن به پروسه صلح راداشته باشند. به عالوه، این 
ارتقاء ظرفیت صلح سازی در سطوح  را در عرصه های  تا بصورت تخنیکی و عملیاتی کمکهایی  متعهد است  برنامه 
ارزیابی، حل و  ارتباطات استراتیژیکی، نظارت و  اولویت،  ارزیابی در مناطق در  ملی، والیتی و ولسوالی ها، مطالعه و 
فصل رنجشها، نظارت از حقوق بشر، مکانیسم اخطار قبل از وقوع منازعه، و مساعد ساختن فضای بحث و مناظره ازاد 
با مشارکت گروههای جامعه مدنی و مکانیسم های موجود بشمول  از پروگرام  با مسوولیت انجام دهد. این مرحله  و 
افغانی، گروههای مذهبی و رهبران محلی، اعضای شورای علما و وزارت  موسسات غیردولتی حل و فصل منازعات 

امور سرحدات و قبایل، به پیش برده می شود.

در مرحله دوم یک پروسه 90 روزه راه اندازی می شود که طی آن یک فهرست از جنگجویان راجستر شده برای خلع سالح . 2
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.

مرحله سوم به منظور تحکیم صلح و حمایت از احیای مجدد اجتماعات طراحی گردیده است و این مرحله متشکل از یک . 3
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، 
برابر  انعطاف پذیر بوده و در  برنامه  این  این اسناد همچنان گفته شده است که  بادغیس، کندز و هرات. در  خوست، بغالن، 

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.

)NABDP( برنامه ملی انکشاف ساحوی
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 2002 به 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 2006 آغاز 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 2009 شروع گردید و بر ستون سوم استراتیژی انکشاف 
ملی افغانستان استوار می باشد یعنی پرداختن به انکشاف اجتماعی-اقتصادی. این مرحله با بودجه 294 میلیون دالر تا سال 

2014 ادامه دارد. 

مرحله سوم برنامه ملی انکشاف ساحوی دارای سه بخش است:

نهادینه سازی حکومتداری محلی و شوراهای انکشاف ولسوالی: با تعقیب مودل شوراهای انکشافی محلی، برنامه انکشاف . 1
ساحوی در نظر دارد تا نهادینه سازی شوراهای انکشاف ولسوالی را برای پوشش وسیعترملی ادامه دهد.

معیشت پایدار از طریق خدمات زیر بنایی روستایی: این بخش در نظر دارد تا خال های زیربنای فزیکی را جهت ارتقای . 2
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.

حفظ ثبات از راه معیشت اقتصادی بهبود یافته:  برنامه ملی انکشاف ساحوی کمک خواهد کرد تا یک راه حل فراگیرتر معیشتی . 3
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 4.782 میلیارد 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 1390 برابر با 3.207 میلیارد 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 1390 برابر 

با 1.575 میلیارد دالر.

بودجه انکشافی غیر اختیاری عبارت از پولی است که توسط تمویل کنندگان خارجی کمکهایشان را نه از طریق دولت بلکه  
در  تخنیکی  مشکالت  بخاطر  مالیه  وزارت  رسانند.  می  مصرف  به  شان  کننده  تطبیق  همکاران  طریق  از  مستقیم  بصورت 
سیستم معلوماتی کمکهای انکشافی نتوانسته است که بودجه انکشافی غیراختیاری در سال 1390 را مشخص سازد. بودجه 
کاهش  به  توجه  با  مالیه  وزارت  پیشبینی  بر  بنا  است.  بوده  دالر  میلیارد   4.112 با  برابر   1389 اختیاری سال  غیر  انکشافی 
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 2012 مشخص گردید.

بودجه انکشافی بصورت کل از سوی کمک کنندگان بین المللی تمویل می شود. جامعه بین المللی در کنفرانس لندن 2010 
تعهد کردند تا 50 فیصد 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 

2012، وزارت 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 45 روز تصویب گردد.

وزارت مالیه در سال 2009، یک 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.

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

بورد مشترک انسجام و نظارت یک نهاد عالیرتبه دولتی است که در سال 2006 به هدف ایجاد هماهنگی های استراتیژیک در 
تطبیق توافقنامه افغانستان همکاری نماید. بعد از روی دست گرفتن استراتیژی انکشاف ملی افغانستان در کنفرانس پاریس )جون 
2008(، ساحه 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 2011، نقش 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.

افغانستان توسط دولت  انکشاف ملی  استراتیژی موقت  افغانستان و  توافقنامه  از تصویب  بعد  نظارت  انسجام و  بورد مشترک 
افغانستان و جامعه جهانی در جنوری 2006 در 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.

کمیته  رئیس  و  افغانستان  در  متحد  ملل  منشی  سر  خاص  نماینده  توسط  مشترک  بصورت  نظارت  و  انسجام  مشترک  بورد 
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 28 نماینده 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، 
المللی را و نیز  از افغانها و همکاران بین  به منظور پیشبرد ارزیابی های خود داده ها و معلومات کمیته های کاری متشکل 
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 2008 به نشر رساند. بورد مذکور گزارشهای دیگری را نیز برای عموم به نشر می رساند.

)NSP( برنامه همبستگی ملی
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:

تسهیل در ایجاد شوراهای انکشافی محلی، نهادهای تصمیم گیرندۀ منتخب  و دموکراتیک که با مشارکت اعضای جامعه . 1
از هردو جنس زن و مرد در پالنگذاری انکشافی و اولویت بندی در سطح قریه جات، نقش رهنمودی بازی نماید.

فراهم ساختن بودجه های مستقیم به شوراهای انکشافی محلی به منظور تطبیق پروژه های اولویت داده شده محلی در . 2
بخش اجتماعی-اقتصادی )حد اوسط این بودجه 33500 دالر می باشد که حداقل ان 5000 و حداکثر ان 60000 دالر 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.

برقراری رابطه بین شورا های انکشافی و دیگر نهاد های انکشافی و حکومتداری.. 3

برنامه همبستگی ملی توسط شوراهای محلی و در همکاری با تسهیل کنندگان این برنامه تطبیق می گرددکه این همکاران 
شامل 29 موسسه 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 2002 و 2003 توسط بانک جهانی و مشورت حکومت موقت افغانستان بشمول وزارت مالیه و 
انکشاف دهات بوجود آمد. تا دسامبر 2011، این برنامه توانسته است 75 فیصد از جمعیت روستایی را با ایجاد 28243 شورای 
انکشافی محلی در 357 ولسوالی از مجموع 400 ولسوالی و مراکز والیات، تحت پوشش قرار دهد. از آغازاین برنامه تاکنون 
بیش از 914 میلیون دالر در قالب کمکهای اجتماعات روستایی تقریبا 60386 پروژه محلی را تمویل نموده است. بیش از 47524 
پروژه از این جمع، در بخشهای راهها و انتقاالت، آب رسانی و بهداشت )24 فیصد(، آبیاری )18 فیصد(، برق رسانی )13 فیصد(، 
آموزش )12 فیصد(، معیشت )5 فیصد( و دیگر سکتور ها )3 فیصد(. 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 2007 تکمیل گردید که توانست 17300 اجتماع راتحت پوشش قرار بدهد. مرحله 
دوم این برنامه )از اپریل 2007 تا سپتامبر 2011( توانست 6000 اجتماع بیشتر را پوشش دهد که به این ترتیب، این برنامه 
روی همرفته 23200 اجتماع 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 200 تا 2015 ادامه 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 
1600 اجتماع تاهنوز از بودجه انکشافی برخوردار نگردیده است، تمرکز خواهد کرد تا شمار مجموعی اجتماعات پوشش داده شده 
را به 39200 اجتماع 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 12000 اجتماع  
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 1.5 میلیارد 
دالر تخمین زده شده است که از این میان 10 فیصد آن بصورت نقدی از سوی شورای های محلی پرداخت می شود. بودجه 

انکشافی محالت 70 فیصد 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 1.1 میلیون دالر بودجه را دریافت نموده است که 395 میلیون دالر آن 
از کمک های انکشافی بین المللی، 619 میلیون دالر آن از صندوق وجهی بازسازی افغانستان و 41 میلیون دالر آن از صندوق 

انکشاف اجتماعی جاپان و 113 میلیون دالر اضافی از طریق کمک کنندگان متقابل می باشد.

اروپا،  کمیسیون  دانمارک،  قبرس، جمهوری چک،  کانادا،  بلجیم،  آسترالیا،  از:  عبارتند  برنامه  این  به  کننده  کشورهای کمک 
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 2014 تکمیل 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 2010 مطرح 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 2010 آماده 
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 2011 اعالن 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 
20 تا 25 فیصد جمعیت افغانستان را پوشش می دهد. مرحله دوم انتقال در نوامبر 2011 اعالن گردید که شامل والیت بلخ، 
دایکندی، نیمروز، تخار و سمنگان و شماری از ولسوالیهای انتخاب شده در 13 والیت بود. با تکمیل شدن دور دوم انتقال،امنیت 
50 فیصد از جمعیت افغانستان توسط افغانها تامین می شود. در جنوری 2012 چنین 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 10 تا 22 ماه آینده مراحل بعدی این پروسه تکمیل گردد.

بعد از جنوری 2012، بخوبی 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 2014 یک 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 2012 با کمبود 25 فیصد  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.

)NDF( پالن انکشاف ملی
پالن انکشاف ملی توسط اداره موقت افغانستان در سال 1381 بعنوان 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؛ 2. زیرساختار های واقعی؛ 3. زمینه 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 16 برنامه 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 1384 مبنای 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.

)PSP( و پالنگذاری استراتیژیک والیتی )PDP( پالن انکشافی والیتی
پالن انکشافی والیتی در چوکات برنامه استراتیژی انکشاف ملی در هر 34 والیت 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 2012 اجرا نماید.

)CAP( و پروسه درخواست های تلفیقی )HAP( پالن عملی بشر دوستانه
فعالین بشری برای نخستین بار در سال 2002، تصمیم گرفتند تا پالن منسجمی را جهت رسیدگی به نیازمندیهای شدید افغانها 
روی دست بگیرند. با مشارکت 47 سازمان، 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 2011، تیم 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 
از  میزبانی  آفات طبیعی،  و  از جنگ  ناشی  داخلی  بی جا شدگان  از  یابد: حمایت  تسریع  ذیل  پروژه های  از طرق  اضطراری 
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 11 سکتور 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 2011، این اداره تقاضای 678 میلیون دالر را برای 
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134 پروژه که از سوی 51 سازمان بشردوستانه )23 سازمان بین المللی و 16 موسسه داخلی و 12 دفتر ملل متحد( ارائه گردید 
که بعد از مشورت با دولت افغانستان این رقم به 453.6  میلیون دالر تقلیل یافت. 70 فیصد این درخواست)315.5 میلیون  دالر( 

دریافت گردید.

از سوی 80 سازمان غیر دولتی  در سال 2012، درخواست مجموعی کمکهای بشردوستانه 437 میلیون دالر در 147 پروژه 
بین المللی، 38 موسسه غیر دولتی داخلی و 29  دفتر 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 اولویتی1-4 )اولین چارچوب بین المللی کاری برای کاهش خطرات حوادث(

)ALP( پولیس محلی افغان
پولیس محلی افغانستان، آخرین نمونه از سلسله تالشهای یافتن راه حل امنیتی در محالت افغانستان می باشد. پیش از فرمان 
اگست 2010 رئیس 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 2006، پولیس ملی کمکی به همکاری ایاالت متحده امریکا در تشکیل وزارت امور داخله ایجاد شد که این برنامه در 
سال 2009 بدلیل نگرانیهای مسلح شدن گروههای کم اعتماد طرفدار دولت متوقف گردید. با وجود آن، سال 2009 سالی بود 
که بیشترین خدمات امنیتی را در سطح محالت همین نیروهای محلی عرضه می کردند. در ماه جوالی 2009، دولت 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 2010، همه این برنامه ها زیر چتر عملیات ثبات قریه جات ادغام شده و توسط 

وزارت دفاع امریکا نظارت می شدند. در اگست 2010، این گروههای امنیتی به پولیس محلی افغان تبدیل شدند.

برنامه پولیس محلی افغان قرار است تا سال 2015 ادامه 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 300 فرد 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 2011 تحت 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 10000 پولیس محلی تربیت شده است و قرار است این شمار به 30000 نفر برسد. برنامه پولیس 

محلی افغان عمدتا از سوی وزارت دفاع امریکا تمویل می گردد.

)ANP( پولیس ملی افغان
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 2011 به این طرف، پولیس ملی به تعدا 138121 نفر 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 80275 نفر 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 13678 سرباز می رسد.

• پولیس مرزی افغان –  در بخش اعمال قانون در مرزهای بین المللی کشور فعالیت دارد و شمار شان به 23086 نفر 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 2500 پرسنل دارد، پولیس آموزشی، استخبارات و واحد های اطفائیه که روی هم 21082 نفر پرسنل 
دارد می شود.

• عالوه برآن، به تعداد 7840 نفر 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.

و  کارا  مسلکی،  ملی  پولیس  یک  تا  گردید  تعیین   2010 سال  تا  اهداف مشخصی   ،2006 سال  در  افغانستان  توافقنامه  در 
به لحاظ قومی متوازن که شمارشان به 62000 نفر برسد، بوجود آید. شمار نیروهای پولیس در اپریل 2007 در اثر وخیم 
شدن وضع امنیتی در جنوب افغانستان توسط بورد مشترک انسجام و نظارت به 82000 نفر ارتقاء یافت و کمی بعد تر قبل 
بورد  البته در جنوری 2010،  پیدا کرد.  افزایش  نفر  به 96800  پولیس  نیروهای  انتخابات ریاست جمهوری 2009 شمار  از 
مشترک انسجام و نظارت شمار نیروهای پولیس را تا ماه اکتوبر 2010 به 109000 نفر افزایش داد و تا اکتوبر 2011، این 
نیروها به 134000 نفر ارتقاء پیدا می کند. بعدا در ماه جون 2011 شمار نهایی این نیروها 157000 نفر 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 25 کشور حمایت مالی می شود که کشور آلمان در این میان تا سال 2007، نقش هماهنگ کننده 
را داشت. در سال 2007، هیأت پولیس اتحادیه اروپا مسئولیت آموزش پولیس افغانستان را از آلمان تسلیم شد و این ماموریت تا جون 

2010 تمدید گردید. در ماه می 2010، شورای اتحادیه اروپا این ماموریت را تا ختم ماه می 2013 تمدید نمودند.

بدینسو،   2005 سال  از  است.  بوده  پولیس  سکتور  در  مالی  و  انسانی  نیروی  لحاظ  به  کننده  بزرگترین کمک  امریکا،  کشور 
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 2007، تمویل کنندگان و دولت افغانستان بورد هماهنگی پولیس بین المللی را به منظور انسجام 
و ادغام تالشهای اصالحات پولیس ایجاد نمودند. تا اخر سال 2007، بورد 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 2009، ماموریت آموزشی ناتو به منظور تربیت پولیس ایجاد شد که این ماموریت در 

چوکات قوماندانی مشترک انتقال امنیتی افغانستان فعالیت می کند.
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قوانین اصلی که بر عملکرد پولیس اعمال می گردد قانون پولیس 2005 و قانون جزایی موقت 2004 می باشد. این قوانین 
بر اساس ماده های 56، 75 )3( و 134 قانون اساسی استوار می باشند. مطابق به قوانین سلسله مراتب جدید پولیس قرار ذیل 
است: 1. وزیر داخله، 2. معین امنیتی وزیر داخله 3. قوماندانی های زون 4. قوماندان 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 12 را 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 1922 به این سو تقویم رسمی افغانستان می باشد. و در قانون اساسی فعلی که دوباره تثبیت 	
شده است. سال نو افغانستان از اول حمل 1391 برابر با 20 مارچ 2012 آغاز 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/afghancalendar( نسخه 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 )ص13( در کنفرانس لندن )ص58( در سال 2006 مورد 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 2011 به انقضا رسید.

این توافقنامه از سوی شورای امنیت ملل متحد بوسیله قطعنامه های شماره 1659،1662 و 1746 مورد 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 2005 به پایان رسید. این توافقنامه در روشنی استراتیژی انکشاف ملی، 
و اهداف تسجیل شده در اهداف انکشافی هزاره، گزارش کشوری 2005 )دورنمای 2020(  سه ساحه فعالیت مهم و مستقل را 
شناسایی نموده است که عبارتند از: 1. امنیت 2. حکومتداری، حاکمیت قانون و حقوق بشر و 3. انکشاف اقتصادی و اجتماعی. 

یکی دیگر از موضوعات مبرم مطرح شده در توافقنامه افغانستان ریشه کن سازی مواد مخدر بود.

ضمیمه شماره 1 این توافقنامه، جزئیات نتایج بدست آمده، سیر زمان و تعهدات عرضه خدمات را در روشنی استراتیژی انکشاف 
ملی تعریف می کند. ضمیمه شماره 2 این 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. 

)PRT( تیم باز سازی والیتی
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 2002 زمانی مطرح گردید که این نیروها می خواستند از مرحله عملیات آزادی جاویدان )مرحله 3( که 
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 2002 اعالن 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 2006 به 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 80 عمله می باشد که 60 نفر شان متخصصین ملکی در بخشهای انجنیری و زراعت می باشند و 20 نفر 
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 2014 وجود نخواهند داشت. برای معلومات بیشتر به پروسه انتقال )ص31( مراجعه شود.

تا ماه جنوری 2012، به تعداد 27 پی آر تی در سراسر افغانستان فعالیت داشته است که 13 مرکز 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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)NCPJ( جرگه ملی مشورتی صلح
جرگه صلح از 12 الی 14 جوزای 1389 با اشتراک 1600 نماینده 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 20 فیصد اشتراک کنندگان را تشکیل داد. طالبان و گروه های دیگر شورشیان و مخالفین دولت در آن حضور نداشتند.

جلسات توکیو
جلسه وزیران در توکیو که اساسًا بنام کنفرانس بین المللی برای بازسازی افغانستان یاد می شود، جلسه گروه رهبری بازسازی 
افغانستان  )ARSG( است که پس از رژیم طالبان نخستین تعهد اساسی کمک دهندگان را برای بازسازی افغانستان سازماندهی 
کرد. این جلسه بتاریخ 1 و 2 حوت 1380 تدویر یافت و ریاست آنرا جاپان، ایاالت متحده امریکا، اتحادیه اروپا و عربستان 
سعودی مشترکًا بعهده داشتند. وزرأ و نمایندگان 61 کشور و 21 سازمان بین المللی در آن حضور یافتند. سازمان های غیر دولتی 
یک جلسه جداگانه را دایر کرد که نتایج آن به جلسه عمومی ارایه شد. مباحثات بر چارچوب جامع برای بازسازی کشور طی 
مدت بلند متمرکز بود که در آن ضرورت های احیای مجدد افغانستان طی 10 سال آینده به مصرف 15 ملیارد دالر امریکایی 
به تفصیل تشریح گردید. قابل ذکر است که در جلسه و اعالمیه برلین که در حمل 1383 تدویر یافت، و بنابر آن یک گزارش 

تحت نام تضمین آینده افغانستان به نشر رسید این رقم به 27.4 ملیارد دالر افزایش یافت. 

در حوت 1381، جلسه دیگری در توکیو، کنفرانس توکیو برای تحکیم صلح در افغانستان، تدویر شد. در آن جلسه روی تأمین 
امنیت در افغانستان بحث. و استراتژی 5 فقره ای اصالحات سکتور امنیتی تهیه گردید.

جلسه و اعالمیه برلین
از تاریخ 12 حمل 1381 تا 13 حمل 1383، سازمان های عمده تمویل کننده و انکشافی در افغانستان، در جلسه برلین که در آن 
حکومت افغانستان یک 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 ایکه این کشور بتواند به پای خود بیاستد و خود کفا گردد، در حدود 27.4 
ملیارد دالر امریکایی طی هفت سال آینده نیاز خواهد بود. این رقم خیلی بیشتر از 15 ملیارد دالر است که در ماه جدی 1380 در 
جلسه وزرأ در توکیو برای 10 سال بازسازی افغانستان درخواست گردیده بود. در جلسه برلین، سازمان های تمویل کننده 8.2 

ملیارد دالر را برای مدت سه سال تعهد کرده و برای سال مالی1383-1384، مبلغ 4.2 ملیارد را متعهد شدند.

بر عالوه بحث روي سند تضمین آینده افغانستان )SAF(، جلسه برلین این فرصت را براي دولت افغانستان مساعد ساخت تا 
گزارش پیشرفت کاري خود را در تطبیق موافقتنامه بُن و پالن کاري بعدی اش را ارایه بدارد. “راه رو به پیش: پالن کاري 
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دولت افغانستان” اجنداي مستلزم کوشش را براي خلع سالح، بسیج و ادغام مجدد دي دي آر، فعالیت هاي مربوط به انتخابات 
و برنامه هاي اداره عامه،  اداره مالي، توسعه اقتصادي، اجتماعي، جندر، مبارزه علیه مواد مخدر،  حاکمیت قانون و حقوق بشر 

روی کار کرده است. 

اشتراک کننده گان این جلسه، اعالمیه برلین را امضا کردند. که در آن جامعه بین المللي تعهد کردند تا کمک خود را براي دولت 
افغانستان به منظور تطبیق موافقتنامه بُن،  بهبود وضع امنیتي، و پیشرفت و توسعه، اعالن نماید. موافقت دیگر یعني اعالمیه 
برلین براي مبارزه علیه مواد مخدر توسط افغانستان ،  چین، ایران،  پاکستان،  ازبکستان،  ترکمنستان،  و تاجکستان نیز به امضا 
رسید. درین اعالمیه افغانستان و همسایه گانش موافقت کردند تا روند هماهنگي در تالش هاي شانرا جهت کاهش کشت ،  

تولید و قاچاق مواد مخدر غیر قانوني بهبود بخشند.

)ATA( دولت انتقالی افغانستان
دولت انتقالی افغانستان توسط لویه جرگه اضطراری در جوزای 1381 البته 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 لویه جرگه قانون اساسی در ماه جدی 1382 دایر 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 1383، با تدویر انتخابات ریاست جمهوری، حامد کرزی به 
حیث رئیس جمهور انتخاب شد و حکومت انتخابی جای دولت انتقالی را گرفت. در آن زمان انتخابات شورای ملی و شوراهای 

والیتي الی سنبله 1385 به تعویق افتاد.

)OAA/CMS( ریاست عمومی اداره امور و داراالنشای شورای وزیران
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 اساسًا در زمان سلطنت ظاهر شاه در سال های 1330 شمسی تاسیس شد، مجدداً در 
سال 1381 فعال 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 عمدتًا 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 75 و بند 6 قانون 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. زمانیکه این اداره مسوده پالیسي را تصویب میکند براي رئیس جمهور 
و کابینه بخاطر مرور نهایي به تصویب مي فرستد. و اگر یک پالیسي به تصویب مي رسد. این اداره مسوولیت نظارت از روند 

تطبیق آنرا دارا است.

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

ریاست مستقل ارگانهای محلی در 30 اگست 2007 توسط 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 2008، این اداره توظیف گردید تا رهبری پروسه ساختن 

یک پالیسی حکومتداری محلی را برای افغانستان که در آن 23 وزارت 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 )2008 تا 2013( و پالیسی حکومتداری محلی که از سوی 

شورای وزیران در 2 مارچ 2010 تصویب 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 2012 یک 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 2010 آغاز به کار نمود. این صندوق بصورت ماهوار مبلغ 25000 دالر 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 2012 ریاست 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 2011 بسته خدمات ولسوالی ها برای 44 ولسوالی در حال ایجاد شدن است که از 
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این میان 38 بسته آن قبالایجاد گردیده بود و 32 بسته ایجاد شده از سوی وزارت مالیه نیز تایید گردیده است. این بسته خدمات 
در 19 ولسوالی 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 2013 تمامی این بسته ها را تطبیق نماید. 

• برنامه دوم حکومتداری محلی افغانستان حمایت تخنیکی و انواعی از اقدامات ظرفیت سازی را برای والی ها در 34 والیت 	
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 2012 به اکمال برسد.

ملکی همکاری  اداری و خدمات  با کمیسیون اصالحات  و  است  نیز دخیل  عامه  اداره  در اصالحات  ارگانهای محلی  ریاست 
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.

)PRSP( سند استراتیژی کاهش فقر
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 1384 آماده سازد. لیکن در 
مجمع انکشافی افغانستان که در حمل 1384 دایر شد، پیشنهاد شد که استراتیژی انکشاف ملی شامل معیار های سند استراتیژی 
کاهش فقر میباشد. استراتیژی موقت انکشاف ملی که در ماه حوت 1384 پس از مدت 9 ماه 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 

1387 نهایی شد و به بانک جهانی و به صندوق وجهی بین المللی پول منحیث سند کاهش فقر افغانستان تسلیم شد.

)CSHRN( شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر
www.cshrn.af 

حقوق  نیرومند  جنبش  یک  اندازی  راه  طریق  از  بشر  حقوق  به  احترام  تقویت  هدف  با  بشر  حقوق  و  مدنی  جامعه  شبکه 
به  اکنون  گردید،  تاسیس   2004 سال  در  سازمان   25 همکاری  با  که  شبکه  این  کند.  می  فعالیت  درافغانستان  بشری 
و  ثبت  اقتصاد  دروزارت  بشر  حقوق  و  مدنی  جامعه  شبکه  زیرنام  سازمان  این  دارند.  عضویت  آن  در  سازمان   91 تعداد 

است. راجسترگردیده 

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 2011 یک 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.

)AWN( شبکه زنان افغانستان
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 1995 بعد از چهارمین کنفرانس جهانی ملل متحد در بیجینگ تاسیس شد و بعنوان بزرگترین 
سازمان مدافع حقوق زنان در سطح افغانستان و با داشتن 88 موسسه عضو و بیش از 5000 افراد عضو، فعالیت می کند.

در سال 2011، شبکه 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 2014 تصمیم 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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)ARTF( صندوق وجهی بازسازی افغانستان
www.worldbank.org./artf

صندوق وجه ی بازسازی افغانستان در اپریل 2002 به 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 2011، به مقدار 5.21 میلیارد دالر از طریق این صندوق وجهی توسط 32 تمویل 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 1389 به مبلغ 610.44 میلیون دالر بود که از سوی تمویل کنندگان پرداخت شده بود. درسال 
1390 مجموع تعهدات تمویل کننده ها به این صندوق به 972.91 میلیون دالر می رسید. از شروع فعالیت این صندوق تا کنون 
به مقدار 2.29 میلیارد دالر برای مخارج جاری به وزارت مالیه دولت افغانستان سپرده شده است و مبلغ 1.44 میلیارد 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 50% از 

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 2008 تکمیل 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 2008 با 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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)LOTFA( صندوق وجهی نظم و قانون افغانستان
http://www.undp.org.af/WhoWeAre/UNDPinAfghanistan/Projects/sbgs/prj_lotfa.html

صندوق وجهی نظم و قانون افغانستان )لوتفا( در سال 2002 بعنوان 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 2008 تا دسامبر 2010 با پروژه 
مجموعی 553 میلیون 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 2011 آغاز گردید و قرار است تا مارچ 2013 و با بودجه 1.4 میلیارد دالر به پایان برسد. در مرحله 
ششم، فعالیتهای لوتفا در سه محور دسته بندی می گردد:

پرداخت معاشات کارمندان پولیس و زندان ها و سرمایه گذاری در زیر ساخت های پولیس؛. 1

ظرفیت سازی و اصالحات ساختاری در وزارت امور داخله در سطوح پالیسی سازی، سازماندهی و فردی با حفظ مالحظات . 2
جنسیتی؛ و

معرفی ابتکار پولیس مردمی در محالت )پولیس مردمی از پولیس محلی افغان متمایز است(. 3

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 82 فیصد از طریق سیستم 
از طریق  امور داخله  پایدار و ساختاری در وزارت  دارند؛ اصالحات ظرفیت ساز  قرار  الکترونیکی معاشات تحت پوشش  حواله 
شناسایی پروگرامهای مناسب ظرفیت سازی؛ آموزش 300 پولیس در بخش جنسیت و حقوق بشر؛ کمک به استخدام بیش از 
1000 پولیس 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 1300 نفر 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 غیر دولتی
www.ngo-dept.gov.af

از سال 1381 تالش شده تا موسسات غیر دولتی انتفاعی از موسسات غیر انتفاعی تشخیص و تفکیک گردند. و حسابدهی و 
شفافیت فعالیت 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 غیر دولتی توسط حکومت به مشورت سازمان های غیر دولتی و با کمک تخنیکی مرکز بین المللی قوانین 
غـیر انتفاعی )INCL( تسوید شده و اولین مسوده آن برای وزارت عدلیه در سال 1382 تسلیم داده شد. در حمل 1383 و حمل 
1384، در مجمع انکشافی افغانستان سازمان های غیر دولتی خواهان تدقیق نهایی قانون سازمان های غیر دولتی گردیدند، که 
باالخره این قانون در ماه جوزای 1384، تائید و تصویب گردید. زیرا اینکار وسایلی را مهیأ خواهد ساخت که توسط آن سازمان 
های غیر دولتی از شمار زیاد پیمانکاران که بنام سازمان های غیر دولتی ثبت شده اند، تفکیک گردند. بین سالهای 1380 الی 

1383 تعداد 2400 موسسه 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 1382 برای دولت آماده شد، یکصد و بیست موسسه غیر دولتی ورکشاپی را جهت 
بررسی و ارزیابی طرز العمل این سازمان ها دایر نمودند. پس از آن موسسات عمده انسجام سازمان های غیر دولتی از قبیل 
اداره هماهنگی کمک ها برای افغان ها ، اداره هماهنگی موسسات غیر دولتی افغانی، اتحادیه انسجام جنوب و غرب افغانستان 
و بلوچستان و شبکه زنان افغان پیش نویس 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 1383 این طرزالعمل تکمیل 
گردید و اولین بار در 9 جوزای 1384 توسط 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. تقریبًا 100 موسسه افغانی و بین المللی 

این طرزالعمل را امضا نموده اند. 

قانونًا 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
و  پیمانها   .4 قوانین  و  احکام  فرامین،   .3  )2004( اساسی  قانون   .2 1. شریعت  از:  عبارتند  افغانستان  در  قوانین  رسمی  منابع 
کنوانسیونهای بین المللی و 5. انواع 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 1923، 1931، 1964، 1977، 1987 )که در سال 1990 تعدیل 
شد( و قانون اساسی 2004  که همه این قوانین از سوی پارلمانها و لویه جرگه ها به تصویب رسیده بودند. البته پیشنویس قوانین 
اساسی موقت نیز در سالهای 1979، 1980 و 1992 تهیه 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 1963 به 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 787 چاپ سال 

1999 روشها 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 
 afghantranslation.checchiconsulting.com :دارای نسخه های ترجمه شده می باشد که در این سایت
قابل دسترس است. ترجمه های غیر رسمی دیگر نیز در کتلوگ کتابخانه AREU موجود هست. بعضی از وزارت ها نیز نسخه 
www.mof. – های کمپیوتری قوانین را در سایتهای انترنتی شان نشر می کنند. )مانند قوانین مالیات در سایت وزارت مالیه

)www.iec.org.af/eng– ؛ و یا قوانین و مقررات مربوط به انتخاباتgov.af

برای جستجوی قوانین بعد از 1963 در افغانستان، طریقه آسان تشخیص شماره های جریده رسمی  و تاریخ نشر آنهاست. برای 
نمونه قانون تدارکات )جریده رسمی شماره 865، 3 عقرب 1384 مصادف با 5 اکتوبر 2005(. برای جستجوی قوانین قبل از 
1963، عنوان و تاریخ کامل نشر انها الزم است. مانند اصول اساسی "قانون اساسی" )8 عقرب 1310 برابر با 31 اکتوبر 1931(.
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کلسترها و برنامه های اولویت ملی
دولت افغانستان در کنفرانس لندن 2010، پیشنهاد 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 2011، بعد 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:

برنامه اولویت ملی برای اصالحات مالی واقتصادی. 1

برنامه شفافیت و حسابدهی ملی. 2

برنامه افغانستان برای حکومت موثر و کارامد. 3

برنامه ملی برای حکومتداری. 4

برنامه ملی برای عدالت و قانون برای همه . 5

برنامه ملی برای حقوق بشر و مسئولیت های مدنی. 6

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:

ابتکار ملی دهلیز منابع منطقه ای. 1

صنایع استخراجی ملی. 2
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برنامه ملی تامین انرژی. 3

برنامه همکاری تخنیکی تاسیسات پالن شهری. 4

کلستر انکشاف سکتور خصوصی

وزارت تجارت و صنایع، وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی

تسهیالت حمایت از تجارت همه شمول. 1

افغانستان الکترونیک: تقویت یک جامعه باز معلوماتی. 2

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:

انکشاف آب و منابع طبیعی. 1

انکشاف جامع تولیدات و بازار زراعت. 2

دسترسی به روستاها. 3

تقویت نهاد های محلی. 4

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:

تسهیل در کارها از طریق انکشاف مهارت ها و تربیت نیروی کار متناسب به بازار. 1

آموزش برای همه. 2

توسعه فرصتهای تحصیالت عالی. 3

4 .)NAPWA( ظرفیت سازی به منظور تسریع تطبیق

برنامه منابع بشری برای صحت عامه. 5

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 .)APRP ،24برنامه صلح و ادغام مجدد در افغانستان)ص

)ADA( کمک انکشاف افغان ها
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 1990 در پاکستان بوجود آمد و عمدتا در کمپ های مهاجرین افغان فعالیت داشت. این موسسه با مرکزیت در کابل 
و با داشتن 564 کارمند 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.

سازی،آموزش،  ظرفیت  پالنگذاری،  شود:  می  سازماندهی  بخش  پنچ  در  ساله،  پنچ  استراتیژیک  پالن  اساس  بر  ادا،  موسسه 
منابع  کارمندان،  سوی  از  و  شده  رهبری  رئیس  یک  توسط  بخشها  این  از  هریک  مالی.  امور  و  روستایی  همبسته  انکشاف 
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 
2012 مورد بازبینی قرار بدهد.

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

در ماه می 2002، یک 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 2003 نام 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	

بورد  استخدام،  بورد مستقل  ملکی،  داراالنشای خدمات  ملکی،  و خدمات  مدیریت  ریاست  است:  ذیل  قرار  ساختار کمیسیون 
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 2007 ایجاد 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 2011 ایجاد گردید و موجب توسعه کمیسیون اصالحات اداری با داشتن 900 کارمند گردید.

کمیسیون اصالحات اداری و خدمات ملکی در سال 2011 بیش از 16000 مامور ملکی را در قالب ماموریت ارتقای ظرفیت 
آموزش داده است. پروژه های بزرگی که برای سال 2012 طراحی 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 27 مرکز 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.

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

کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان به تاسی از ماده 58 قانون 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."

از سوی رئیس جمهور توشیح  قانون تشکیالت، وظایف و مسئولیت های کمیسیون توسط کابینه در سال 2005 تصویب و 
گردید. مطابق به ماده 4 این 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 6 این 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 2011، رئیس 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 1389 تا 1392 می 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 600 نفر می باشد. 
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)ICSIC( کمیسیون مستقل نظارت از تطبیق قانون اساسی
قانون اساسی 2004 افغانستان درماده های 90 و 121 بر 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 157 قانون 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 2010 بوجود 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 157 قانون اساسی، رئیس جمهور اعضای این کمیسیون را تعیین نموده و ولسی جرگه به آنها رای اعتماد می دهد.

کمیسیون نظارت ، در منازعات انتخابات 2010 و 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" )2014-2024( نامگذاری 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 15 سازمان 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 2012 برگزار 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 وسیعًا بنام کنفرانس پاریس یاد می شود در 23 جوزای سال 1387 برگزار گردید و ریاست 
آنرا رئیس جمهور فرانسه نیکوالس سرکوزی، رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی و سرمنشی سازمان ملل بانکی مون مشترکًا 
بعهده داشتند. این نشست عمده بین المللی استراتژی انکشاف ملی افغانستان را رسمًا 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. تقریبًا 20 میلیارد دالر 
جهت تمویل به تطبیق استراتژی انکشاف ملی بشمول حمایت برای آماده گی انتخابات سال 1388 در 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 20 جوالی 2010 برگزار 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 2009، انعکاس 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 2010 و جرگه صلح در جون 2010 دو 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 2014 انجام 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 

12 ماهه 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 50 فیصد 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 2012 گزارش 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 80 فیصد 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 2012، تاکنون کدام جلسه یی صورت نگرفته است اما کنفرانس بن در دسامبر 2011 فرصت 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 11 و 12 دلو 1384 دولت بریتانیا کنفرانس لندن را دایر نمود که این جلسه بین المللی مشترکًا 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 28 جنوری 2010 برگزار 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 2011، به ترتیب به 171600 و 134000 نفربرسد. 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 2010 کابل  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 50 فیصد 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 2012، وزارت 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 2 نوامبر 2011 به 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 2012 برگزار گردد.  

در یک نشست جداگانه بتاریخ 3 نوامبر، 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 11 حمل 1388 کشور 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 72 کشور 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.

)NHDR( گزارش ملی انکشاف بشری
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 1992 به 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 2005 زیر 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 2007 زیر عنوان "ایجاد نوگرایی و سنت" توسط مرکز پالیسی و انکشاف 
رابطه میان  بر  این گزارش معطوف  تهیه گردید.  دانشگاه کابل  انکشافی ملل متحد در  برنامه  به همکاری  افغانستان  بشری 
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 2011 تحت 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.

)ELJ( لویه جرگه اضطراری
مورد  در  تصمیم  “اتخاذ  هدف  به   1381 جوزای   29 الی   21 بتاریخ  بُن  موافقتنامه  و  طرح  اساس  بر  اضطراری  جرگه  لویه 
سازماندهی و تنظیم قدرت و ایجاد دولت انتقالی الی انتخاب یک حکومت نمایندگی کامل که از طریق انتخابات آزاد و عادالنه 
انتخاب شده باشد” برگزار شد. لویه جرگه با انتخاب حامد کرزی سابق رئیس اداره موقت و با تصویب پیشنهادات وی در مورد 
کابینه، بصورت عموم موفقانه تدویر یافت و در نتیجه آن دولت انتقالی تاسیس گردید. جهت تدویر این لویه جرگه کمیسیون 
خاص لویه جرگه ایجاد شد. این کمیسیون طرزالعمل کاری را تعیین کرده و 1501 کرسی را برای نماینده گان که شامل 160 
نماینده زن می شد، اختصاص داد. ولی در فرجام 1650 نماینده بشمول بیش از200 نفر زن در آن جرگه اشتراک کردند. نگرانی 
ها در خصوص جریان جلسات لویه جرگه و نتایج آن شامل مسایلی چون تعیین معیار برای انتخاب نماینده گان، مشکالت رأی 
گیری مناسب برای انتخاب ساختار حکومت و اعضای کابینه، تهدید نماینده گان و فقدان شفافیت در جریان تدویر جرگه بوده 
است. برگزاری لویه جرگه قانون اساسی در اواخر سال1382 بهتر صورت گرفت و گزارشات مبنی بر تهدید و اذیت نماینده گان 

کمتر دیده شده است.

)CLJ( لویه جرگه قانون اساسی
برگزاری این جرگه در فرجام سبب تصویب قانون اساسی جدید برای افغانستان گردید. این جرگه بتاریخ 23 قوس 1382 آغاز و 
تا 22 روز ادامه یافت. از جمله 500 نفر نماینده، 450 نفر از طریق انتخابات در والیات و 50 نفر 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 )CRC( تهیه شده بود. در اوایل 1382 پس 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 یوناما سنجش کرد که طی آن 
پروسه 178000 نفر روی آن قانون نظر داده که شامل 19 فیصد زنان می باشند. باالخره کمیسیون بررسی قانون اساسی در 12 
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عقرب 1382 آخرین مسوده این قانون را آماده ساخت. نماینده گان در این جرگه به کمیته های کاری تقسیم شد تا متن قانون 
اساسی را مطالعه کرده و روی آن نظر بدهند. کمیته حل و فصل ایجاد شد تا تغییرات و پیشنهادات 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 تابعیت دوگانه وزرا صورت گرفت و قرار بود تا روی این مسایل رای گیری شود. با اینکه هیچ رای گیری صورت نگرفت، 
ولی بتاریخ 14 جدی 1382 که جلسه اخیر لویه جرگه قانون اساسی دایر شد، نماینده گان برخاسته، متن قانون اساسی جدید را 
تائید کردند. باالخره قانون اساسی جدید بطور رسمی بتاریخ 6 دلو 1382 توسط رئیس جمهور کرزی توشیح شد. مطابق به این 
قانون، نظام افغانستان دارای رئیس جمهور منتخب با دو نفر معاون، کابینه 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 مکلفیت های 
ملی و بین المللی خویش را در عرصه حقوق بشر انجام دهد. این قانون اشعار مي دارد که افغانستان یک جمهوری اسالمی بوده 
و هیچ قانونی مخالف دین اسالم در این کشور نافذ بوده نمی تواند. متن قانون اساسی کشور را در بخش اسناد همین کتاب 

میتوانید مطالعه نمائید.

)CN( مبارزه با مواد مخدر
www.mcn.gov.af

در اولین کنفرانس ملی مبارزه با مواد مخدر در سال 2004، رئیس 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.

افغانستان،  توافقنامه  در  که  است  دولت  امنیتی  سکتور  اصالحات  پالیسی  اساسی  محور  پنج  از  یکی  مخدر  مواد  با  مبارزه 
است.  از موضوعات حیاتی مطرح گردیده  یکی  عنوان  به  کابل  پروسه  در سند  نهایتا  و  افغانستان  ملی  انکشاف  استراتیژی 
وزارت مبارزه با مواد مخدر در همکاری تنگاتنگ با دیگر وزارت ها بشمول وزارت انکشاف دهات، وزارت صحت عامه  و 
مواد  با  مبارزه  فعالیتهای  تمامی  هماهنگی  و  استراتیژی  پالیسی،  از  نظارت  مسئولیت  متحد  ملل  جرایم  و  مخدر  مواد  دفتر 
"استراتیژی ملی کنترول  با مواد مخدر تحت رهنمود سند  پالیسی مبارزه  ابتکارات  بر عهده دارد. در حال حاضر،  را  مخدر 
مواد مخدر )2006(" به اجرا در می آید که این استراتیژی فعال از سوی وزارت مبارزه با مواد مخدر مورد بازنگری قرار دارد. 
از سوی دولت، در حال حاضر روی چهار  با مواد مخدر  مبارزه  بعنوان چارچوب کاری  استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر 

اولویت مشخص شده کار می کند:

مختل ساختن تجارت مواد مخدر با هدف قرار دادن قاچاقبران و حامیان آنها واز بین بردن بستر های تجارت آن؛. 1

تحکیم و متنوع سازی قانونمند در معیشت بدیل ؛. 2

کاهش تقاضا برای مواد غیر قانونی و فراهم ساختن زمینه معالجه برای معتادین، و. 3

تقویت نهاد های دولتی در مرکز و والیات. 4
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عامه،  آگاهی  است:  ساخته  مشخص  را  عمده  فعالیت  هشت  مخدر  مواد  کنترل  ملی  استراتیژی  ها،  اولویت  این  بر  عالوه 
نهاد  و  ریشه کن سازی،  قانون، عدالت جزایی،  اعمال  تقاضا،  بدیل، کاهش  معیشت  المللی،  بین  و  ای  منطقه  همکاریهای 

سازی.

این استراتیژی توسطه قانون مبارزه با مواد مخدر که در دسامبر 2005 از سوی رئیس جمهور توشیح گردید و نیز ماده 7 قانون 
اساسی 2004 که 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 2005، یک 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 2500 نفر 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.

)ACSFo( مجتمع جامعه مدنی افغانستان
www.acsf.af 

مجتمع جامعه مدنی افغانستان )ACSFo(  شبکه 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 
76 اشتراک کننده اولین کنفرانس جامعه مدنی افغان در بدهونیف کشور آلمان در سال 2001 تاسیس شد. این مجتمع در اوایل، 
از سوی بنیاد صلح سویس تمویل می گشت و از سال 2006 به این سو کامال غیر وابسته است. تعداد اعضای این سازمان فعال 
به 130 عضو می رسد که شامل 80 سازمان و 50 شخصیت می باشد. در کنار آن، مجتمع جامعه مدنی در بخشهای ظرفیت 
سازی، آموزشهای مدنی، دادخواهی، تحقیق و رسانه ها به تعداد 320 همکار 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 2002 تا 2006، مجتمع 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 2004 و انتخابات پارلمانی 2005 را انجام داده است. از سال 2005 به 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 2010، موضوعات 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 2012 تصمیم 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. 

)BPHS( مجموعه خدمات اساسی صحی
تمویل  با  همکاری  در   )MoPH( عامه  وزارت صحت  از سوی   2003 مارچ  در   )BPHS( اساسی صحی  خدمات  مجموعه 
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 2. بهبود در توزیع خدمات صحی از طریق تامین 

دسترسی یکسان بر اساس تراکم جمعیتی.

برنامه BPHS در 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 20( برنامه BPHS در 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 31 والیت از مجموع 34 والیت کشور تطبیق 

نمایند و د ر3 والیت 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 2. مراکز خدمات اولیه 
 ،BPHS صحی 3. تیمهای سیار صحی 4. مراکز صحی اساسی 5. مراکز صحی جامع و 6. شفاخانه 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
در سال 2010 مورد بازبینی قرار گرفت. تغییرات عمده ای که وارد شده است عبارتند از شامل ساختن مراقبتهای بخش چشم، 

.BPHS مشاوره خصوصی روانشناسی و خدمات فزیوتراپی در تاسیسات صحی

گفتنی است که نزدیک به 57% درصد ازمردم افغانستان در فاصله یکساعته از نزدیک ترین مرکز صحی عمومی، زندگی می 
)2008-2007 NRVA( .کنند



از الف تا یا

64

)PADD( مدیریت انکشاف و تحلیل پالیسی
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 2009 تحت 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؛	

• اولویت ملی و پالنهای 	 برنامه  انکشاف ملی مرتبط به 22  از جریان پیشرفت تطبیق استراتیژی  تهیۀ گزارش و تحلیل 
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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)GMIC( مرکز رسانه های حکومت
www.gmic.gov.af

مرکز رسانه های حکومت طی فرمان ریاست جمهوری در سال 2007 به 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 2010، ارزش این ذخایر به 1 تریلیون دالرتخمین زده شده است. این در حالیست که تخمینهای دیگر ارزش معادن 
افغانستان را 3 تریلیون 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 2024، عایدات بدست آمده از استخراج معادن در افغانستان بتواند بین 42 تا 45 فیصد تولید ناخالص ملی را پوشش دهد.

از: نفت، گاز و  افغانستان به نشر سانده است که سند اول عبارت  افغانستان دو سند را در باره صنعت معادن  تاکنون، دولت 
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 52 میلیون دالر در دست اجرا دارد و قرار است این پروژه 

تا جون 2016 ادامه 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 176 از 178 فاسد 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 2009 اقدام 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 2011 به این طرف دو قرار داد به شرکتهای خارجی به منظور استخراج معادن در افغانستان داده شده است. در سال 
2007، قرار داد مس عینک به موفقیت عقد گردید. برنده این قرار داد که یک شرکت چینایی به نام MCC  می باشد قبال قسط 
اول این قرار داد را که  مبلغ 80.8 میلیون دالر از مجموع 808 میلیون 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 MCC در چوکات این قرار داد متعهد شده که یک کارخانه پروسس مس را به توان تولید 250000 تن مس در سال 
احداث نماید. ساخت 900 کیلومتر خط ریل و ساخت یک نیروگاه برقی زغال سنگ به اندازه 400 میگا 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 2014 آغازنخواهد شد.

در ماه نوامبر 2011، قرار 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 11 میلیون 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 6 میلیون 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 2011، دولت افغانستان جریان داوطلبی برای چهار معدن بزرگ مس و طال را نیز آغاز نمود. 

)ACKU( مرکز منبع معلومات افغانستان در پوهنتون کابل
www.acku.edu.af 

مرکزمنبع معلومات افغانستان در پوهنتون کابل )ACKU(، یک 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 22000 آثر تنظیم شده )مجموعا 60000 جلد(، یک مجموعه جامع از معلومات را درباره افغانستان در 
سطح منطقه فراهم می سازد. این مرکز بصورت مستقل در سپتامبر 2005 تاسیس 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، 
آثار صوتی و  نیاز شان دسترسی پیدا کنند. در بخش  آثار مورد  از این طریق می توانند به منابع و  استادان و پالیسی سازان 
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 2 میلیون دالر که از سودی دولت 

افغانستان تمویل می گردد،  در صحن دانشگاه کابل در حال اعمار می باشد. قرار است کار آن در سال 2012 به اتمام برسد.

این مرکز، کتابخانه های سیار )ABLE( را 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 31 والیت از مجموع 34 والیت 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 235 موضوع به زبانهای دری و پشتو چاپ و نشر داشته و به تعداد 200000 کتاب را به 196 مکتب، مراکز اجتماعی 

و کتابخانه های شورای والیتی توزیع نموده است.

)DAD( منبع معلوماتی کمکهای انکشافی
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 درص27( در 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.

پروژه های  پیشرفت  ثبت جریان  و  انکشافی  ورود کمکهای  از  نظارت  به هدف  انکشافی نخست  معلوماتی کمکهای  منبع 
آنجا که دولت  از  را دارد ولی  این مرکزهمین کارکرد  بود. حاال هم  انکشافی  و بشردوستانه در سطح کشور طراحی شده 
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افغانستان در حال کار روی انکشاف یک بودجه بزرگتر و فراگیر تر می باشد، منبع معلوماتی مذکور نیز بعنوان چارچوکات 
منبع  این  افزاری  نرم  سیستم  است  قرار  مالیه  وزارت   ،2012 سال  جنوری  ماه  در  گیرد.  می  قرار  استفاده  مورد  بودجوی 
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 14 قوس 1380 در 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 1383 و انتخابات پارلمانی در میزان 1384، آخرین رویداد های مهم بودند که درین موافقتنامه طرح شده 

بود. در دلو 1384، توافقنامه افغانستان جاگزین موافقتنامه بُن گردید.

)CF( نیروهای ائتالف
www.cjtf101.com 

نیروهای ائتالف معموال برسازماندهی نظامی به رهبری امریکا در افغانستان از 2001 به 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 2001 اتحاد 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 2004 به نیروهای مشترک 
قوماندانی افغانستان )CFC-A( تغییرنام داد. در سالهای 2004 و 2005 این نیروها قوماندانی های ساحوی را به آیساف تحویل 
داند و این کاررا نخست از زون غرب و شمال آغاز نمودند و در سال 2006 قوماندانی والیتهای جنوبی نیز به آیساف سپرده 
شد. مسئولیت قوماندانی شرق در اکتوبر 2006 تحویل گردید و با این کار آیساف مسئولیت عمومی نظامی و امنیتی را در کل 
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افغانستان بر عهده گرفت. )از اکتوبر 2008 به 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، 
ائتالف تغییر نقش داد و متباقی نیروهای غیر آیساف از سوی  افغانستان به مقر فرماندهی کل  نیروهای مشترک قوماندانی 

فرماندهی مرکزی نیروهای ائتالف کنترول و رهبری می شدند.

نیروهای ائتالف برای اخرین بار در اکتوبر 2008 به 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 6 اکتوبر 2006 هردوی 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 2008 به قوماندانی عمومی نیروهای آیساف انتخاب گردید. بعدا جنرال استینلی 
مک کریستل این رهبری را از اپریل 2009 تا جون 2010 عهده دار بود. به تعقیب آن جنرال پیتریوس و از جوالی 2011 به 

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 2012 به این 

سو تقریبا 18000 سرباز به این ساختار گماشته شده اند.

نیروهای امریکایی افغانستان دارای فرماندهی زیرین می باشد:

• نیروهای مشترک عملیاتی 101 مستقر 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.

• دارد که مسئولیت مستقیم 	 قرار  فیونکس  نیروی عملیاتی  افغانستان،  امنیت  انتقال  فرماندهی مشترک  زیر مجموعه  در 
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.

)ISAF( نیروهای بین المللی کمک به امنیت
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 1386 شورای امنیت ملل متحد در 20 دسامبر 2001  مبتنی 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 2003 به سازمان ناتو واگذار گردید 
که در آن زمان این ماموریت تنها به کابل محدود می شد. ساحۀ ماموریت این نیروها در اکتوبر 2003 توسط شورای امنیت ملل 
متحد به خارج ازکابل نیزتوسعه یافت. تا ماه فبروری سال 2007، رهبری 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 2007، این 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 2011 بجای 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 2003 به 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 2003 تا 2006 تحت امر آیساف قرار گرفت. با تکمیل 
شدن توسعه جغرافیایی ماموریت آیساف به شمول آخرین فرماندهی زون شرق که بتاریخ 5 اکتوبر 2006 به 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 )CMISAF و 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 2009، متحدین 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 2009، یک 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-A( و 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 2014 به 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 140000 هزار نفر می رسد، آغاز گردیده 

و قرار است از شروع جنوری 2012 تا ختم این سال به تعداد 40000 سرباز آیساف از این کشور خارج شوند.

آلبانیا،  باشند:  قرار می  این  از  آیساف  نفر می رسید. 50 کشور عضو  به 130638  ماه جنوری 2012  آیساف در  شمار سربازان 
بلغاریا، کانادا، کروشیا، جمهوری چیک، دانمارک،  بلجیم، بوسنیا و هرزیگوینا،  بایجان، بحرین،  آذر  اتریش،  ارمنستان، آسترالیا، 
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.

 )ANSF( نیروهای ملی امنیتی افغانستان
نیروهاي ملي امنیتي افغانستان شامل اردوي ملي و پولیس ملي افغانستان است.

)CHA( هماهنگی کمک های بشری
www.cha-net.org 

انتفاعی است که در سال 1978 تاسیس شده است. اهداف استراتیژیک این  هماهنگی کمک های بشری یک سازمان غیر 
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 

.)WBRO( و سازمان دیده بان حقوق اساسی )SMO( سازمان رسانه ای سبا ،)OHRD( بشری
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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 CHA در حال حاضر نزدیک به 2000 کارمند 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 2. تعلیم و امور فرهنگی 

3. زراعت و مالداری 4. انکشاف اجتماعی و مصونیت اجتماعی 5. کاهش خطرات حوادث و واکنش اضطراری و 6. تقویت جنسیت.

CHA توانسته 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 16 محور 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.

)CAREC( سازمان همکاریهای اقتصادی آسیای میانه

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.

)CSATTF( مجمع ترانسپورتی و تجاری جنوب آسیا و آسیای میانه

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.

)SPECA( برنامه ویژه ملل متحد برای اقتصاد آسیای میانه

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 2011، افغانستان و 13 کشور 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 59 شود( در خالل این کنفرانس موافقت صورت گرفت که به منظور تعقیب اعالمیه کنفرانس استانبول، اجالسی در 

کابل در سال 2012 برگزار 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 ص20 مراجعه شود(	

)EUPOL( هیأت پولیس اتحادیه اروپا در افغانستان
www.eupol-afg.eu 

به هدف  نیز  و  بشر  به حقوق  احترام  به  متعهد  پولیس  نیروی  تربیه یک  به منظور  افغانستان  در  اروپا  اتحادیه  پولیس  هیأت 
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 ص38(

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 2007 بعنوان یک پروژه  آلمانی راه 
اندازی گردید. میعاد این هیأت تا ماه جون 2010 تمدید گردید و برای بار دوم شورای اتحادیه اروپا این ماموریت را تا 31 ماه 

می 2013 تمدید کرد.

فعال، به تعداد 325 کارمند خارجی و 200 کارمند داخلی در این هیأت مشغول به کار هستند. بر اساس معلومات ماه  دسامبر 2011، 
بودجه عمومی این هیأت در حدود 60.5 میلیون یورو )80 میلیون دالر( بوده که از سوی 23 کشور 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 2010، دگروال 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 2012، روی  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 2012 با هزینه 15 میلیون 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 26 دفتر 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 1960 بر می گردد ولی حضور گسترده این سازمان بصورت گروهی بعد 
از کنفرانس بن در سال 2002 آغاز گردید و بعد از تصویب قطعنامه 1401 شورای امنیت در 28 مارچ 2002 این 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 2011 کمک و حمایت نماید. این 
ماموریت همچنان مسئولیت دارد تا در ارائه مشوره های سیاسی و استراتیژیک به دولت افغانستان در امر پروسه صلح، ایجاد 
از هماهنگی عملیاتهای بشردوستانه در کنار  ادارات سالم، تحکیم حقوق بشر، عرضه مساعدتهای تخنیکی و اطمینان دهی 
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 2012 در 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 
از قبیل هماهنگ کننده مقیم کابل، هماهنگ کننده کمکهای  خاص دارای مسئولیت های چند جانبه می باشد و نقشهایی 
و  کشوری  کننده  هماهنگ  نقشهای  باشد.  می  دار  عهده  را  متحد  ملل  انکشافی  برنامه  کشوری  نماینده  نیز  و  بشردوستانه 
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 34 والیت 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 )2010-2013( را 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 )2010-2013( دومین برنامه از این نوع بود که در اکتوبر 2009 آغاز 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 2. معیشت پایدار: زراعت، 
مصونیت غذایی و فرصتهای عایداتی و 3. خدمات اساسی اجتماعی مانند صحت، تعلیم، اب و بهداشت. آمادگی ها برای پالن گذاری 
دور سوم برنامه های انکشافی ملل متحد برای افغانستان )2014-2018( در سال 2012 آغاز 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:

)ADB( بانک توسعه آسیایی

)FAO( سازمان زراعت و غذای ملل متحد

)IFAD( صندوق بین المللی انکشاف زراعت

)ILO( سازمان بین المللی کار
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)IMF( صندوق بین المللی پول

)IOM( سازمان جهانی مهاجرت

)MACCA( مرکز هماهنگی ماین پاکی افغانستان

)UNOHCHR( کمیشنری عالی حقوق بشر

)UNHCR( کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان

برنامه زنان ملل متحد

)UNAMA( هیأت معاونت ملل متحد در افغانستان

)UNICEF( صندوق کودکان ملل متحد

)UNCTAD( کنفرانس ملل متحد روی انکشاف تجارت

)UNDSS( اداره امنیت و مصونیت ملل متحد

)UNDP( برنامه انکشافی ملل متحد

)UNESCO( سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد

)UNEP( برنامه محیط زیستی ملل متحد

)UN-HABITAT( برنامه اسکان مجدد ملل متحد

)UNIDO( سازمان انکشاف صنایع ملل متحد

)UNAIDS( برنامه مشترک ملل متحد روی ایدز

)UNOPS( دفتر ملل متحد برای خدمات پروژه ای

)UNOCHA( دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد

)UNODC( دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر ملل متحد

)UNFPA( صندوق جمعیت ملل متحد

)WB( بانک جهانی

)WFP( برنامه غذایی ملل متحد

)WHO( سازمان صحی جهان
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مقدمه
به دنبال سقوط رژیم طالبان در اواخر سال 2001، رهبران 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 
جرگه  لویه   ،2002 جون  در  آن  تعقیب  به  نمود.  تعیین  فراگیر،  نمایندگی  و  اقوام  مشارکت  جنسیت،  شمولیت  بودن،  فراگیر 
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.

قانون اساسی  لویه جرگه  قانون اساسی جدید تدوین گردیده و در  تعیین شده در موافقتنامه بن،  مطابق به جدول زمانی 
مقام  که  است  آمده  اساسی  قانون  در  رسید.  تصویب  به  و  کرده  پیدا  ادامه   2004 جنوری   4 تا   2003 دسامبر   14 از  که 
و مشرانو  نمایندگان(  )مجلس  ولسی جرگه  دو مجلس  ملی که شامل  نامزد، شورای  معاونین  نفر  دو  با  ریاست جمهوری 
شورای  ها  ولسوالی  و  والیات  در سطح  قانون،  این  اساس  بر  شوند.  می  انتخاب  آزاد  بطور  است  اعیان(  )مجلس  جرگه 
والیتی، شورای ولسوالی و شوراهای شهرداری بصورت منتخب ایجاد گردیده و والی ها و شهردار ها توسط رئیس جمهور 

شوند.  می  تعیین 

حامد کرزی درنتیجه انتخابات 9 اکتوبر 2004، با کسب 55 فیصد آراء، بعنوان اولین رئیس جمهور منتخب افغانستان بتاریخ 7 
دسامبر 2004 سوگند 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 18 سپتامبر 2005 برگزار گردید. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای والیتی 
در سال 2009 برگزار 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 2010 برگزار 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 
ادارات مرکزی می باشد. )به ساختار تشکیالتی ص 91 رجوع شود( رئیس جمهور بصورت  ارگان مستقل و  وزیر، و چندین 
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 2009، از میان 24 وزیر معرفی شدۀ رئیس جمهور به پارلمان تنها 
7 نفر آنها توانستند رای اعتماد بگیرند. شمار دیگر آنهاپس از معرفی آنها به شورای ملی از جدی تا اسد1390 مورد تایید قرار 
گرفت، اما ده وزارتخانه تا حوت1390 با 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 2004 آمده 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 2005 به دنبال 

انتخابات پارلمانی 2005 دایر گردید.

اعضای ولسی جرکه بصورت مستقیم برای یک دوره پنج ساله از حوزه های انتخاباتی والیتی انتخاب می شوند. درحال حاضر 
مجلس نمایندگان دارای 249 چوکی می باشد در حالیکه قانون اساسی حد اکثر 250 نماینده 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 68 چوکی مربوط زنان می شود. ده چوکی هم برای کوچی ها در نظر 
گرفته شده است. البته سهمیه کوچیها در ولسی جرگه بعد از انتخابات 2005 بصورت مستمری مورد بحث و مناظره قرار گرفته است.

از طریق  انتصاب گردیده و دو سوم آن  اعضای مشرانو جرگه 102 نماینده می باشد که یک سوم آن توسط رئیس جمهور 
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.

رابرای  سال   35 و  جرگه  ولسی  برای  را  سال   25 سن  باید  کاندیداها  و  باشند  افغانستان  شهروند  باید  ملی  شورای  اعضای 
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 9 ماه 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 90 قانون 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 94 قانون 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 15 روز 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 18 کمیسیون کاری و 

مشرانو جرگه دارای 14 کمیسیون کاری می باشد.

موافقتنامه بن 2001 بیان می کند که قانون اساسی 1964 )1343(  ودیگر 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 



از الف تا یا: کتاب راهنما برای کمک به افغانستان

83

سال 2004 نافذ 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 )SEAL( ارانه می دارندکه در سال 2005 آغاز گردید و برای چهار سال دیگر در مارچ 2008 تمدید 
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.org( می باشد که توسط 
اداره انکشافی ایاالت متحده تمویل می گردد.  این پروژه در سال 2004 شروع شد تا در تاسیس یک پارلمان مستقل، نیرومند و 
موثر کمک نموده باشد. قرار است این پروژه در جون 2012 به پایان برسد، اما اداره انکشافی ایاالت متحده از جنوری 2012 به 
این سو روی یک برنامه تعقیبی کار می کند که این همکاریها تا ماه می 2015 ادامه داشته باشد. این پروژه همکاری پارلمانی 
نمایندگی و  قانونگذاری،  پارلمان و نقش  از اعضای  انکشاف ظرفیت سازمانی داراالنشای شورای ملی و حمایت  در راستای 
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.

و  صلح  برای  تساوی  است:  ذیل  قرار  دارند  همکاری  ملی  شورای  با  حال  و  گذشته  در  که  دیگری  سازمانهای  و  موسسات 
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 34 والیت به تناسب نفوس بین 9 الی 29 نفر 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 2005 و 2009 برگزار 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 2013 صورت خواهد گرفت.
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در قانون شورای والیتی 2007، صالحیت 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 2010، قانون 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 5 تا 15 عضو 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 110( اگر 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 2004، تدویر 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 
از ستره محکمه،  افغانستان بوده که متشکل  ارگان مستقل دولت جمهوری اسالمی  افغانستان امده است: "قوه قضائیه یک 
محاکم عالی، محاکم استیناف و محاکم ابتدائیه است و تشکیالت و صالحیت های آن توسط قانون معین می شود." د رماه 
جون 2005،  قانون 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 1990، جریده رسمی شماره 63 )1369 شمسی( 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.

و  میثاقها  فرامین،  قوانین،  بازنگری  آن  وظایف  جمله  از  باشد:  می  کننده  تفسیر  وسیع  صالحیتهای  دارای  محکمه  ستره 
زیر  بعنوان  که  است  مستقلی  اداره  سارنوالی یک  لوی  دفتر  باشد.  می  اساسی  قانون  با  تطابق  در  المللی  بین  کنوانسیونهای 

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 2002 به 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 
2005 مسئولیت 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 دارای9 عضو می باشد که برای دوره 10 ساله توسط رئیس جمهور معرفی و با تایید 
ولسی جرگه تعیین می شوند. رئیس جمهور یکی از اعضای9 نفره 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 15 روز یکبار برگزار می شود و جلسات اضافی نیز بر حسب تقاضا دایر می گردد. حد اقل 
نصاب جلسات با حضور 6 عضو 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 5 اگست 2006 سوگند 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 137( این ماده روشن می سازد که یک شورای والیتی منتخب 

در هر والیت ایجاد گردد و اینکه شوراهای ولسوالی و قریه نیز انتخاب شوند.

34 والیت 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 1 و 2 بوده 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 1964 و 2004، یادی 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 
1977 با فرمان 143 تعدیل 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 90 فیصد میزان معاشات 
انها را تشکیل می دهد. از 2004 به 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 2005، قانون 
خدمات ملکی جدید تصویب شد و در سال 2007، یک ساختار هشت رتبه ای با میزان معاشات جدید )حد اقل 100 دالر و حد 
اکثر 650 دالر( ایجاد شد. تطبیق این برنامه اغاز شده و نخست با رتبه بندی مجدد پست های بلند )رتبه 1 و 2( در 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 11 دسامبر 2011 به این سو، این اصالحات در 65 فیصد ادارات دولتی مرکزی و محلی 
تجدید  و  شده  بندی  اولویت  اصالحات  پروسه  طریق  از  دولتی  ریاست  چندین  در  نیز  عملی  اصالحات  است.  گرفته  صورت 
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
 

 

 

 

ادارات و نهاد هاي مستقل
 اداره احصاييه مركزي.1
 است عمومي كميته ملي  المپيكري.2
 اداره جيوديزي وكارتوگرافي.3
رياست اداره عالي نظارت بر تطبيق استراتيژي  مبارزه با .4

 فساداداري
 كميسيون مستقل اصالحات اداري وخدمات ملكي.5
 اداره مستقل حفاظت از محيط زيست.6
 رياست عمومي اداره مستقل ارگانهاي محل.7
 اداره ستندرد ملي.8
 رياست عمومي امنيت ملي.9

 شوراي امنيت ملي.10
 رياست عمومي اداره امور و داراالنشاي شوراي وزيران.11
 اداره كنترول تفتش.12
 رنواليڅااداره محترم لوي .13
 دفتر وزير دولت در امور پارلماني.14
 ستره محكمه.15
 دفتر معاونيت مشرانو جرگه.16
 دفتر امور مجلس نمايندگان.17
 رياست محترم عمومي اكادمي علوم .18

  
ياست ها و كميسيون هاي مستقلر
 كميسيون مستقل حقوق بشر.1
 ملي مبارزه با حوادثرياست .2
 ارت بر تطبيق قانون اساسيظكميسيون مستقل ن.3
 تحكيم صلح مستقل كميسيون.4
 رياست مستقل امور كوچيها.5
  كميسيون مستقل انتخابات.6

 دفتر رياست جمهوري

 معاون دوم معاون اول

 قوه مقننه قوه قضائيه

 مشرانو جرگه ولسي جرگه 

 وزارت ها
 زراعت وآبياري.1
 امورسرحدات.2
 تجارت وصنايع.3
 و تكنالوژي معلوماتي مخابرات.4
 مبارزه عليه مواد مخدر.5
 دفاع ملي                                    .6
 اقتصاد.7
 معارف.8
 انرژي وآب.9

 ماليه.10
 امور خارجه.11
 حج واقاف.12
 تحصيالت عالي.13
 اطالعات وفرهنگ.14
 اخله                                     امورد.15
 عدليه.16
 شهدآومعلولين ، كاروامور اجتماعي.17
 معادن.18
 صحت عامه.19
 د عامهيفوا.20
 عودت مهاجرين.21
 احيĤ وانكشاف دهات.22
 ترانسپورت.23
 انكشاف شهري.24
 امورزنان.25

 ستره محكمه
 محاكم استيناف
 محاكم ابتدائي
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وضعیتنام وزیروزارت
وزیرویس احمد برمکاحیأ و انکشاف دهات
وزیرسید مخدوم رهیناطالعات و فرهنگ

وزیرعبدالهادی ارغندیوالاقتصاد و کار
وزیرزلمی رسولامور خارجه
وزیربسم اهلل محمدیامور داخله
وزیرحسن بانو غضنفرامور زنان

وزیرمحمد اسماعیل خانانرژی و آب
وزیرحسن عبداللهیانکشاف شهری
وزیرانور الحق احدیتجارت و صنایع
وزیرعبید اهلل عبیدتحصیالت عالی

وزیرداود علی نجفیترانسپورت و هوانوردی
وزیرآصف نیازیحج و اوقاف

وزیرعبدالرحیم وردکدفاع
وزیرمحمد آصف رحیمیزراعت، آبیاري و مالداری 

وزیراسداهلل خالدسرحدات، اقوام و قبایل
وزیرآمنه افضلیشهدا، معلولین و امور اجتماعی

وزیرداکتر ثریا دلیلصحت عامه
وزیرحبیب اهلل غالبعدلیه

وزیرنجیب اهلل اوژنگفواید عامه
وزیرمحمد عمر زاخیلوالمالیه

وزیرضرار احمد مقبلمبارزه علیه مواد مخدر
وزیرامیر زی سنگینمخابرات و تکنولوژي معلوماتي

وزیروحید اهلل شهرانیمعادن
وزیرغالم فاروق وردکمعارف

وزیرجماهیر انوریمهاجرین و عودت کننده گان

وزارت ها و اسامی وزیران؛ جدی 1391
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انتخابات در افغانستان

سیستم انتخاباتی
بر اساس قانون اساسی، در افغانستان همه شهروندانی که سن 18 سالگی 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. 

نیاوردند،  را بدست  آراء  از50 فیصد  بیش  از کاندیداها  اگر هیچیک  انتخاب می گردد؛  اکثریت مطلق  آرای  با  رئیس جمهور، 
انتخابات به دور دوم کشیده شده و بین دو نامزد دارای باالترین میزان آراء رقابت صورت می گیرد )اگرچه دور دوم انتخابات سال 
2009 به دلیل انصراف یکی از کاندیداها لغو گردید(. قرار است دوربعدی انتخابات ریاست جمهوری در سال 2014 برگزار گردد.

قانون انتخابات سال 2004 بعد از تایید رئیس جمهور بر اساس یک فرمان تقنینی بتاریخ 29 اپریل 2005 به 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 )SNTV( می 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 SNTV  از 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 
2008 از سوی بعضی از نمایندگان مردم در ولسی جرگه مطرح شده بود عبارت از سیستم ترکیبی SNTV و 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 2008 و 2009 
روی سیستم SNTV در پارلمان بحث صورت گرفت و روی گزینه های دیگر نیز غور شد ولی در کل، تصمیم برآن شد که 

سیستم فعلی در انتخابات 2009 و 2010 مورد 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 2009 و انتخابات پارلمانی در سال 2010 
برگزار خواهد شد. انتخابات ولسی جرگه 2010 از ماه می به ماه سپتامبر 2010 به 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 2009 و 2010 بوجود آمده است، 

تجدید نظر در تقسیم اوقات انتخابات امکان دارد.

را بطور کامل  امنیتی کشور  افغانستان مسئولیت های  برگزار خواهد شد که  انتخابات ریاست جمهوری 2014 درست زمانی 
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 2 چوکی 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 1979 صورت 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 2004 و 2005 برگزار 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
)IEC( کمیسیون مستقل انتخابات

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.

تعیین کرد.  دوره سه ساله  برای یک  را  انتخابات  اعضای کمیسیون  اکتوبر 2004،  در  انتخابش  از  بعد  رئیس جمهور کرزی 
انتخاباتی  مدیریت  مشترک  دفتر  یعنی  خود  از  تر  قبل  نهاد  همکاری  با  و  کنار  در  اول  سال  یک  برای  انتخابات  کمیسیون 
)JEMB(، که ماموریتش با برگزاری انتخابات پارلمانی در سپتامبر 2005 به 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 2004 و انتخابات پارلمانی 005 2را 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 2009، اولین 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 2008 الی جون 2009 به 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 
تبدیل  و  تغییر  با وجود  البته  اهتمام ورزید.  انتخابات  تعیین و میزبانی کمیسیون رسانه های  نمود و در  را مدیریت  عملیاتی 
کارمندان کمیسون به دنبال مناقشات انتخابات 2009، همین ساز وکار ها بعدا در انتخابات پارلمانی 2010 نیز بکار گرفته شد.

کمیسیون انتخابات در سال 2011، یک پالن استراتیژیک انتخاباتی را برای 2011 تا 2015 با همکاری پروژه انتخاباتی ظرفیت 
سازی  )ELECT( برنامه 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 2009، واحد جنسیت در درون کمیسیون با همکاری موسسه IFES .  و 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 2009 و 2010  و 
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 IFES استخدام می شوند.

)ECC( کمیسیون شکایات انتخاباتی
www.ecc.org.af 

کمیسیون شکایات انتخاباتی یک نهاد مستقلی است که برای دریافت و شنیدن شکایات مربوط به پروسه انتخابات بشمول 
انتخاباتی، این کمیسیون بر اساس ماده 52 قانون  انتخابی و مراکز  مسایل مربوط به فهرست کاندیداها و شکایات مبارزات 

انتخابات 2005 بوجود امده است. کمیسیون شکایات یک نهاد مستقل و مجزا از کمیسیون انتخابات می باشد.

در انتخابات ریاست جمهوری 2009، کمیسیون شکایات متشکل از دو کمیشنر داخلی و سه کمیشنر خارجی بود. یکی از 
از کمیشنران  بودند. سه تن  تعیین گردیده  کمیشنران توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر و دیگری توسط ستره محکمه 
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 2010 توسط 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 2005، کمیسیون شکایات توانست به تعداد 7000 مورد شکایات را در پیوند به انتخابات ریاست جمهوری  2004 گرد 
آوری نماید. در انتخابات2009 و 2010، کمیسیون 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

و   2004 انتخابات  از  آمده  بعمل  سفارشهای  براساس   2006 سال  در  آینده  برای  انتخاباتی  و  قانونی  ظرفیت  تقویت  پروژه 
2005 ایجاد گردید. ساختار کنونی این پروژه نتیجه قطعنامه 1806 )20 فبروری 2008( ملل 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 2007 یکی 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 2008 آغاز و در جون 2009 به پایان رسید.

پروژه ظرفیت سازی برای آینده در سالهای 2009 و 2010 عمدتا 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 2012 به پایان می رسد  و شیوه همکاری جامعه جهانی 
درعرصه انتخابات ممکن است بعد از سپری شدن دوره انتخاباتی 2009 و 2010 تجدید نظر شود. هر چند، احتمال دارد این حمایت 
ها از طریق همین پروژه و  یا مکانیسمهای دیگری تداوم یابد. از جنوری 2012 به 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 2011 تا 2015 
ادغام نماید. قرار است که دور دوم این پروژه از 2012 تا 2013 ادامه داشته باشد و تمرکزش بیشتر روی فهرست رای دهندگان و 

ظرفیت سازی کمیسیون انتخابات استوار باشد تا کمیسیون در دوره بعد از 2014 نیز از پایداری الزم برخوردار باشد.

)FEFA( بنیاد آزاد و عادالنه انتخابات
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 9 اکتوبر 2004 میباشد که بیش از 
100 ولسوالی را در افغانستان و پاکستان مورد نظارت قرار داد. دومین تجربه آن نظارت از انتخابات پارلمانی 2005 و شوراهای 

والیتی بود که در کل 217 ولسوالی را )65 فیصد کل مراکز رای دهی( تحت نظارت قرار داد.
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فیفا قبل از اینکه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای والیتی 2009 برگزار 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 
2010، بنیاد 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.

انتخابات 2005/2004 و 2010/2009  بین دو دوره  بود که در دوران عبوری  انتخاباتی  از معدود سازمانهای  فیفا یکی  بنیاد 
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.

چالشهای صالحیت  خصوص  در  را  انتخاباتی  های  تخطی  و  شکایات  تمامی  که  دارد  وظیفه  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون 
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 
1990 در 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 2005، کاندیداها 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 2009، کمیسیون 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 2010 نیز بر قرار ماند. در اواخر 
2009 قانون تعدیل شده احزاب سیاسی بر ثبت و راجستر دوباره احزاب سیاسی فرمان داد که در انتخابات پارلمانی 2010، تنها 
5 حزب توانسته بود بصورت رسمی راجستر گردد و متباقی احزاب از فهرست باز ماندند. مطابق به جنوری 2012، به 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 20 اگست 2009 با اشتراک 31.4 فیصد )بعد از جدا نمودن آرای باطل و 
تقلبی( پایین تراز مجموع 70 فیصد اشتراک کنندگان انتخابات 2004، برگزار 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 50 فیصد 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 19 نوامبر 

2009 برای دومین بار بحیث رئیس جمهور سوگند یاد کرد.



دولت افغانستان

100

نتایج  ابتدایی انتخابات شوراهای والیتی بتاریخ 27 سپتامبر اعالن گردید که در خیلی از موارد متنازع بود و این نتایج در بعضی 
از والیات تا 9 دسامبر 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 25 اپریل الی 8 می 2009 ادامه پیدا کرد. بعد از 
بررسی کمیسیون انتخابات، سه تن از نامزدان رد صالحیت شدند و شمار نهایی نامزدها به شمول دو زن به 41 نفر می رسید. 
این تعداد نسبت به انتخابات 2004 افزایش چشمگیری را نشان می داد که در آن فقط 18 نامزد بشمول یک زن، باهم رقابت 
می کردند. برای احراز 420 چوکی شوراهای والیتی، بطور مجموعی 3196 نفر که 328 تن آن را زنان تشکیل می داد خود را 

نامزد کرده بودند که د رمقایسه با انتخابات 2005 یک افزایش ناچیزی را نشان می داد.

کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی چهار هفته )9 می الی 12 جون( وقت داشتند تا دوسیه 3368 نامزد 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 26 می، 
فهرستی از کاندیداهای والیتی را با ذکر چالشها، تصحیح و مطالبات مربوطه به نشر رساند. این کمیسیون بین روزها 26 می 
الی 8 جون، جلسات استماعیه را دایر نمود و به یک نتیجه گیری نهایی در مورد صالحیت نامزدان دست یافت تا اینکه بتاریخ 

12 جون، فهرست نهایی کاندیداها بصورت عمومی نشر گردید.

اوراق رای دهی بدلیل تعدد کاندیدا ها برای انتخابات شورای والیتی در سال 2005 شبیه 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 524 کاندیدا، 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 2004 و 2005 نهادها و موسساتی مانند IFES و 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 
2009 روی دست گرفته بود ولی این نوع فعالیت ها تا پیش از اکتوبر 2008 به 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 2004، کمپاین وسیعی برای ثبت نام رای دهندگان براه افتاد که طی این 
مدت به تعداد مجموعی 10567834 کارت رای دهی از تاریخ 1 دسامبر 2003 تا 20 اگست 2004، توزیع گردید.

دور دوم ثبت نام رای دهندگان در جریان آمادگی برای انتخابات 2009 صورت گرفت زیرا تا آن زمان، شمار زیادی از افغانها 
سن 18 سالگی 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 2008 آغاز و در چهار مرحله 
اجرایی تا فبروری 2009، انجام 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 4365292 نقر بین سالهای 2008 و 2009 بر شمار قبلی فهرست رای دهندگان 
در انتخابات سالهای 2004 و 2005، افزود گردیده بود.

مراکز رای دهی و کارمندان انتخاباتی

پیش از انتخابات 2009، گمان 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 28000 مرکز رای دهی را در 6800 حوزه انتخاباتی 
در سطح کشور ایجاد )در مقایسه با انتخابات 2004 که مجموعا 30000 مرکز رای دهی در 5000 حوزه انتخاباتی ایجاد شده 
بود(، و به تعداد 160000 کارمند 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 440 مرکز 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 2009، برای 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 2009، به دلیل اوضاع بد امنیتی نسبت به انتخابات 2004 پایین تر بود. بزرگترین 
هیأت نظارت از انتخابات را اتحادیه اروپا فرستاده بود که مرکب از 67 متخصص و تحلیلگر انتخاباتی و 50 تن ناظرین کوتاه 
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مدت از مراکز رای دهی در سراسر کشور بود. این درحالیست که د رانتخابات 2004، سازمان همکاری و امنیت اروپا، 42 ناظر 
را به ساحات انتخاباتی گسیل نموده بود و در انتخابات 2009، این سازمان به تعداد 20 متخصص 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 از20 نفر ناظرکوتاه مدت و 30 نفر 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.

خیلی  بود.  کشور  مختلف  نقاط  به  آنها  گذار  و  گشت  عدم  دیگر  مشکل  بود،  محدود  خارجی  ناظرین  شمار  اینکه  درکنار 
انها نمی توانستند خارج از محدوده کابل به مراکز والیات رفت و آمد داشته باشند. برخالف آن، بنیاد آزاد و عادالنه  از 
از روند  انتخابات و نیز  از روند  افغانی است، توانست که یک نظارت جامعی را  افغانستان، که یک نهاد نظارتی  انتخابات 
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 2004 و 2005 فعالیت داشته و نمایندگان و ناظرانی را در همه والیات 

دارد. گسیل 

امنیت

با وجود تدابیر اتخاذ شده، معضل امنیت، انتخابات 2009 را تحت شعاع قرارداد. برای امنیت این انتخابات به تعداد 26000 
نوشت:  چنین  خود   2009 اکتوبر  گزارش  در  بحران  المللی  بین  گروه  آن،  وجود  با  ولی  بود  شده  توظیف  امنیتی   نیروی 
انتخابات اگست، شاهد بیشترین خشونت ها از حمله نظامی امریکا در سال 2001 به این سو  از برگزاری  "افغانستان قبل 
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 31 نفر تلفات انسانی را قبل و در روز انتخابات در قبال داشت. در نتیجه، میزان مشارکت مردم در 

انتخابات 31 فیصد در مقایسه با مشارکت 70 فیصدی مردم در انتخابات 2004 بود.

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 2010 نیز 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

از دریافت 2800  مورد  انتخاباتی در اکتوبر 2009، بعد  انتخابات 2009 بخاطر تقلب گسترده، بدنام شد. کمیسیون شکایات 
شکایت که 726 مورد 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 18.8 فیصد از کل آرای ریخته شده به صندوقهارا غیر 
ابتدائیه )5662758 میلیون رای – 38.7  قانونی اعالم کردکه این کار باعث کاهش مشارکت رای دهندگان از میزان نتایج 
فیصد( به میزان 4597727 میلیون رای )31.4 فیصد( 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 2004 نیز 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 2010، جدول زمانی برگزاری انتخابات پارلمانی را از تاریخ 22 می الی 18 سپتامبر 2010 اعالن 
نمود. رای گیری در این تاریخ صورت گرفت و نتایج آن به استثنای والیت غزنی بتاریخ 24 نوامبر اعالن شد. نتایج غزنی یک 

هفته دیرتر نهایی گردید. از میان 249 نامزد 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 5 می 2010 در نمایندگی های کمیسیون انتخابات جریان داشت. فهرست ابتدایی کاندیدا ها بتاریخ 15 می 
بعد از بررسی شکایات اعالن گردید. در جریان بررسی ها، 48 تن از کاندیداها انصراف دادند و 21 تن دیگر توسط کمیسیون شکایات و 
31 تن دیگر توسط کمیسیون انتخابات رد صالحیت گردیدند. در نزدیک به 200 درخواست کاندیداها تصحیح صورت گرفت. فهرست 

نهایی کاندیداها بتاریخ 22 جون اعالن گردید که مجموعا 2577 کاندیدا )بشمول 406 زن( وارد رقابت انتخاباتی می شدند.

ثبت نام رای دهندگان

پروسه وسیع ثبت نام رای دهندگان قبل از انتخابات 2009 براه افتاده بود و در جریان آمادگی انتخابات پارلمانی یک پروسه 
دوماهه ثبت نام اضافی نیز روی دست گرفته شد و بتاریخ 12 اگست به پایان رسید.

مشاهده و نظارت از انتخابات

بنیاد آزاد وعادالنه انتخابات افغانستان دارای 400 ناظردایمی در جریان مبارزات انتخاباتی و 6600 ناظر اضافی در جریان روز 
رای گیری و شمارش آرا بوده است.

همانطور که در انتخابات 2009 نا امنی باعث کاهش در تعداد حضور ناظران بین المللی انتخابات گردید، انتخابات 2010 نیز 
شاهد کاهش چشمگیر این ناظران نسبت به انتخابات 2005 بود. 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 20 نفر 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 4200 مورد شکایت جدی مبنی بر تخلفات و تقلب را ثبت نمود. در نهایت، این کمیسیون نتایج 587 مرکز رای دهی 

را از شمارش خارج و در کل 25 فیصد 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 6835 مرکز رای دهی در روز انتخابات داشته باشد ولی پیش از شروع 
انتخابات اعالن کردند که 1019 مرکز 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 20 اکتوبر اعالن نمود ولی نام های 24 کاندیدای برنده که قبال توسط 
کمیسیون شکایات انتخاباتی رد صالحیت گردیده بودند در فهرست نهایی برندگان در روز 24 نوامبر 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 413 مورد از تقلب های جدی که توسط کمیسیون انتخابات به این اداره فرستاده شده بود، ادامه داشت. دفتر لوی سارنوالی 
232 مورد از این دوسیه ها را بصورت فوری به ستره محکمه گسیل داشت که در فرجام موجب صدور فرمان رئیس جمهور 
ایجاد محکمه اختصاصی پنج نفری توسط رئیس جمهور در 27 دسامبر  این تحقیقات منجربه  برای تحقیقات بیشتر گردید. 

2010 گردید.

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 21 جنوری 2011 در 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 26 جنوری 

افتتاح نماید.

محکمه اختصاصی بتاریخ 14 فبروری 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 22 جون فیصله خود 
را مبنی بر رد صالحیت شدن 62 نماینده 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 10 اگست، 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 3 سپتامبر، سر انجام درست بعد از گذشت 

یکسال از انتخابات، این بحران پایان یافت.
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قانون اساسی افغانستان؛ سال 1382

فهرست
                         تعداد ماده

21 دولت       فصل اول  

38 حقوق اساسی و وجایب اتباع     فصل دوم   

11 رئیس جمهور      فصل سوم   

10 حکومت       فصل چهارم  

29 شورای ملی      فصل پنجم  

لویه جرگه       6 فصل ششم 

20 قضأ       فصل هفتم 

7 اداره       فصل هشتم 

6 حالت اضطرار      فصل نهم   

2 تعدیل       فصل دهم  

7 احکام متفرقه      فصل یازدهم 

5 احکام انتقالی      فصل دوازدهم 

مقدمه 
ما مردم افغانستان:

• با ایمان راسخ به ذات پاک خداوند “ج” و توکل به مشیت حق تعالی و اعتقاد به دین مقدس اسالم؛	

• با درک بی عدالتی ها و نا بسامانی های گذشته و مصائب بی شماری که بر کشور ما وارد آمده است؛	

• با تقدیر از فداکاری ها، مبارزات تاریخی، جهاد و مقاومت بر حق تمام مردم افغانستان و ارج گذاری به مقام واالی شهدای 	
راه آزادی کشور؛

• با درک این که افغانستان واحد و یکپارچه 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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به منظور تحکیم وحدت ملی و حراست از استقالل، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور؛. 1

به منظور تاسیس نظام متکی بر اراده مردم و دموکراسی؛. 2

به منظور ایجاد جامعه مدنی عاری از ظلم، استبداد، تبعیض و خشونت و مبتنی بر قانونمندی، عدالت اجتماعی، حفظ کرامت . 3
و حقوق انسانی وتأمین آزادی ها و حقوق اساسی مردم؛

به منظور تقویت بنیاد های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و دفاعی کشور؛. 4

به منظور تأمین زندگی مرفه و محیط زیست سالم برای همه ساکنان این سرزمین؛ و. 5

سر انجام، به منظور تثبیت جایگاه شایسته افغانستان در خانواده بین المللی؛. 6

این قانون اساسی را مطابق با واقعیت های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی کشور و مقتضیات عصر، از طریق نمایندگان . 7
منتخب خود در لویه جرگه مؤرخ چهاردهم جدی سال یک هزار و سیصد و هشتاد و دوی هجری شمسی در شهر کابل 

تصویب کردیم.

فصل اول: دولت
• افغانستان، دولت جمهوری اسالمي، مستقل، واحد و غیرقابل تجزیه مي باشد.	

• دین دولت جمهوری اسالمي افغانستان، دین مقدس اسالم است. پیروان سایر ادیان در پیروی از 	
دین و اجرای مراسم دیني شان در حدوداحکام قانون آزاد مي باشند.

• در افغانستان هیچ قانون نمي تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسالم باشد.	

• حاکمیت ملي در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط نمایندگان خود آن را 	
اعمال مي کند. 

• ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادی که تابعیت افغانستان را داراباشند.	

•  ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، پشه یي، نورستاني، 	
ایماق، عرب، قرغیز، قزلباش، گوجر، براهوی وسایر اقوام مي باشد.

•  بر هر فرد از افراد ملت افغانستان کلمه افغان اطالق مي شود. 	

• هیچ فردی از افراد ملت از تابعیت افغانستان محروم نمي گردد. 	

• امور مربوط به تابعیت و پناهندگي توسط قانون تنظیم مي گردد	

     

• تطبیق احکام این قانون اساسي و سایر قوانین، دفاع از استقالل، حاکمیت ملي و تمامیت ارضي 	

ماده اول 

ماده دوم 

ماده سوم 

ماده چهارم 

ماده پنجم  
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و تامین امنیت و قابلیت دفاعي کشور از وظایف اساسي دولت مي باشد.

• دولت به ایجاد یک جامعه مرفه و مترقي بر اساس عدالت اجتماعي، حفظ کرامت انساني، حمایت 	
انکشاف  و  قبایل  و  اقوام  همه  بین  برابری  ملي،  وحدت  تامین  دموکراسي،  تحقق  بشر،  حقوق 

متوازن در همه مناطق کشور مکلف مي باشد.

• دولت منشور ملل متحد، معاهدات بین الدول، میثاق های بین المللي که افغانستان به آن ملحق 	
شده است و اعالمیه جهاني حقوق بشر را رعایت مي کند. 

• دولت از هر نوع اعمال تروریستي، زرع و قاچاق مواد مخدر و تولید واستعمال مسکرات جلوگیری 	
مي کند.

• عدم 	 و  ارضي  تمامیت  و  ملي  منافع  استقالل،  حفظ  مبنای  بر  را  کشور  خارجي  سیاست  دولت 
مداخله، حسن همجواری، احترام متقابل و تساوی حقوق تنظیم مي نماید.

•  معادن و سایر منابع زیرزمیني و آثار باستاني ملکیت دولت مي باشند.	

• حفاظت و اداره امالک دولت و طرز استفاده درست از منابع طبیعي  و 	
سایر امالک عامه توسط قانون تنظیم مي گردد.

• دولت، سرمایه گذاریها و تشبثات خصوصي را مبتني بر نظام اقتصاد بازار، مطابق 	
به احکام قانون،تشویق، حمایت و مصونیت آن ها را تضمین مي نماید.

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

• در افغانستان بانک، بانک مرکزی دولت و مستقل مي باشد. نشر پول و طرح و تطبیق سیاست 	
پولي کشور، مطابق به احکام قانون، ازصالحیت بانک مرکزی مي باشد. 

• بانک مرکزی در مورد چاپ پول با کمیسیون اقتصادی ولسي جرگه مشوره مي نماید.	

• تشکیل و طرز فعالیت این بانک توسط قانون تنظیم مي شود.	

•  دولت برای انکشاف صنایع، رشد تولید، ارتقای سطح زندگي مردم و حمایت از فعالیتهای پیشه 	
وران، پروگرامهای موثر طرح و تطبیق مي نماید.

• و 	 اقتصادی،اجتماعي و معیشتي دهقانان  بهبود شرایط  مالداری،  و  زراعت  انکشاف  برای  دولت 
مالداران و اسکان و بهبود زندگي کوچیان، درحدود بنیه مالي دولت، پروگرامهای موثر طرح و 

تطبیق مي نماید. 

• دولت به منظور تهیه مسکن و توزیع ملکیتهای عامه برای اتباع مستحق،مطابق به احکام قانون 	

ماده ششم  

ماده هفتم 

ماده هشتم

ماده نهم

ماده دهم

ماده یازدهم

ماده دوازدهم 

 ماده سیزدهم 

ماده چهاردهم
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و در حدود امکانات مالي، تدابیر الزم اتخاذ مي نماید.

• دولت مکلف است در مورد حفظ و بهبود جنگالت و محیط زیست تدابیر الزم اتخاذ نماید. 	

• از جمله زبان های پشتو، دری، ازبکي، ترکمني، بلوچي و پشه یي، نورستاني،پامیری و سایر زبان 	
های رایج در کشور، پشتو و دری زبانهای رسمي دولت مي باشند. 

• در مناطقي که اکثریت مردم به یکي از زبان های ازبکي، ترکمني، پشه یي،نورستاني، بلوچي و 	
یا پامیری تکلم مي نمایند، آن زبان عالوه بر پشتو و دری به حیث زبان سوم رسمي مي باشد و 

نحوه تطبیق آن توسط قانون تنظیم مي گردد.

• مي 	 تطبیق  و  طرح  موثر  پروگرامهای  افغانستان  زبانهای  همه  انکشاف  و  تقویت  برای  دولت   
نماید. 

• نشر مطبوعات و رسانه های گروهي به تمام زبانهای رایج در کشور آزادمي باشد. 	

• مصطلحات )اصطالحات ( علمي و اداری ملي موجود در کشور حفظ مي گردد. 	

• دولت برای ارتقای معارف در همه سطوح، انکشاف تعلیمات دیني، تنظیم و بهبود وضع مساجد، 	
مدارس و مراکز دیني تدابیر الزم اتخاذ مي نماید. 

• مبدا تقویم کشور بر هجرت پیامبر اکرم )ص ( استوار است. 	

• مبنای کار ادارات دولتي تقویم هجری شمسي مي باشد. 	

• روزهای جمعه، 28 اسد و8 ثور تعطیل عمومي است . سایررخصتي ها توسط قانون تنظیم مي 	
گردد. 

• بیرق افغانستان مرکب است از:سه قطعه با رنگهای سیاه، سرخ و سبز که به صورت عمودی، به 	
اندازه های مساوی، 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 سفید مي باشد که دردو گوشه آن دو بیرق و 	
در وسط آن در قسمت فوقاني، کلمه مبارک الاله االاهلل محمد رسوالهلل و اهلل اکبر و اشعه خورشید 
در حال طلوع و در قسمت تحتاني آن تاریخ 1298 هجری شمسي و کلمه افغانستان، جا داشته و 

از دو طرف باخوشه های گندم احاطه شده است . 

• طرز استفاده از بیرق و نشان ملي توسط قانون تنظیم مي گردد. 	

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

ماده پانزدهم 

ماده بیستم   

ماده هجدهم 

ماده شانزدهم  

ماده هفدهم  

ماده نوزدهم  
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• پایتخت افغانستان شهر کابل مي باشد. 	

فصل دوم: حقوق اساسي و وجایب اتباع
• هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است.	

• اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی مي باشند. 	

• ازاین حق 	 قانوني  مجوز  بدون  هیچ شخص   . است  انسان  طبیعي  و حق  الهي  موهبت  زندگي 
محروم نمي گردد. 

• آزادی حق طبیعي انسان است . این حق جز آزادی دیگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظیم 	
مي گردد، حدودی ندارد. 

• آزادی و کرامت انسان از تعرض مصون است . دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان 	
مکلف مي باشد. 

• برائت ذمه حالت اصلي است. 	

• متهم تا وقتي که به حکم قطعي محکمه با صالحیت محکوم علیه قرار نگیرد، بي گناه شناخته 	
مي شود. 

• جرم یک عمل شخصي است. 	

• تعقیب، گرفتاری یا توقیف متهم و تطبیق جزا بر او به شخص دیگری سرایت نمي کند. 	

• هیچ عملي جرم شمرده نمي شود، مگر به حکم قانوني که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد. 	

• هیچ شخص را نمي توان تعقیب، گرفتار و یا توقیف نمود، مگر بر طبق احکام قانون. 	

• هیچ شخص را نمي توان مجازات نمود، مگر به حکم محکمه با صالحیت و مطابق به احکام 	
قانوني که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد. 

• هیچ یک از اتباع افغانستان به علت اتهام به جرم، به دولت خارجي سپرده نمي شود، مگر بر اساس 	
معامله بالمثل و پیمان های بین الدول که افغانستان به آن پیوسته باشد. 

• هیچ افغان به سلب تابعیت و یا تبعید در داخل یا خارج افغانستان محکوم نمي شود.  	

• تعذیب انسان ممنوع است. 	

• تعقیب، 	 تحت  چه  اگر  دیگر،  از شخص  حقایق  کشف  مقصد  به  حتي  تواند  نمي  هیچ شخص 
گرفتاری یا توقیف و یا محکوم به جزا باشد، به تعذیب او اقدام کندیا امر بدهد. 

ماده بیست و سوم  

ماده بیست و دوم 

ماده بیست و چهارم  
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• تعیین جزایي که مخالف کرامت انساني باشد، ممنوع است.	

•   اظهار، اقرار و شهادتي که از متهم یا شخص دیگری به وسیله اکراه به دست آورده شود، اعتبار ندارد.	
اقرار به جرم عبارت است از اعتراف متهم با رضایت کامل و در حالت صحت عقل، در حضور 

محکمه با صالحیت.

• هر شخص مي تواند برای دفع اتهام به مجرد گرفتاری و یا برای اثبات حق خود، وکیل مدافع 	
تعیین کند. 

• متهم حق دارد به مجرد گرفتاری، از اتهام منسوب اطالع یابد و در داخل میعادی که قانون تعیین 	
مي کند، در محکمه حاضر گردد. 

• دولت در قضایای جنایي برای متهم بي بضاعت وکیل مدافع تعیین مي نماید. محرمیت مکالمات، 	
مراسالت و مخابرات بین متهم و وکیل آن، از هر نوع تعرض مصون مي باشد. 

• وظایف و صالحیت های وکالی مدافع توسط قانون تنظیم مي گردد. 	

• مدیون بودن شخص موجب سلب یا محدود شدن آزادی وی نمي شود. طرز و وسایل تحصیل 	
دین توسط قانون تنظیم مي گردد. 

• اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا مي باشند. 	

• شرایط و طرز استفاده از این حق توسط قانون تنظیم مي گردد. 	

• آزادی بیان از تعرض مصون است. 	

• هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیله گفتار، نوشته، تصویر و یا وسایل دیگر، با رعایت احکام 	
مندرج این قانون اساسي اظهار نماید. 

• هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون، به طبع و نشر مطالب، بدون ارایه قبلي آن به مقامات 	
دولتي، بپردازد. 

• احکام مربوط به مطابع، رادیو و تلویزیون، نشر مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعي توسط قانون 	
تنظیم مي گردد. 

• قانون، 	 احکام  به  مطابق  یامعنوی،  و  مادی  مقاصد  تامین  منظور  به  دارند  حق  افغانستان  اتباع 
جمعیتها تاسیس نمایند.

• بر 	 مشروط  دهند،  تشکیل  سیاسي  احزاب  قانون،  احکام  به  مطابق  دارند،  حق  افغانستان  اتباع 
اینکه:

ماده سي ام  

ماده سي و دوم  

ماده سي و یکم  

ماده سي و پنجم  

ماده سي و چهارم   

ماده سي و سوم   
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• مرامنامه و اساسنامه حزب، مناقض احکام دین مقدس اسالم و نصوص و ارزشهای 	
مندرج این قانون اساسي نباشد، تشکیالت و منابع مالي حزب علني باشد، 

• اهداف و تشکیالت نظامي و شبه نظامي نداشته باشد، 	

• وابسته به حزب سیاسي و یا دیگر منابع خارجي نباشد. 	

• ندارد. 	 جواز  فقهي  مذهب  و  زبان،  سمت،  قومیت،  مبنای  بر  حزب  فعالیت  و   تاسیس 
حکم  و  قانوني  موجبات  بدون  شود،  مي  تشکیل  قانون  احکام  به  مطابق  که  حزبي  و  جمعیت 

محکمه با صالحیت منحل نمي شود.

• اتباع افغانستان حق دارند برای تامین مقاصد جایز و صلح آمیز، بدون حمل سالح، طبق قانون 	
اجتماع و تظاهرات نمایند. 

• آزادی و محرمیت مراسالت و مخابرات اشخاص چه به صورت مکتوب باشد و چه به وسیله تلفن، 	
تلگراف و وسایل دیگر، از تعرض مصون است . 

• دولت حق تفتیش مراسالت و مخابرات اشخاص را ندارد، مگر مطابق به احکام قانون . 	

•  مسکن شخص از تعرض مصون است . 	

• هیچ شخص، به شمول دولت، نمي تواند بدون اجازه ساکن یا قرار محکمه باصالحیت و به غیر 	
از حاالت و طرزی که در قانون تصریح شده است، به مسکن شخص داخل شود یا آن را تفتیش 

نماید. 

• در مورد جرم مشهود، مامور مسئول مي تواند بدون اجازه قبلي محکمه، به مسکن شخص داخل 	
شود یا آن را تفتیش کند. مامور مذکور مکلف است بعد از داخل شدن یا اجرای تفتیش، در خالل 

مدتي که قانون تعیین مي کند قرار محکمه راحاصل نماید. 

• هر افغان حق دارد به هر نقطه کشور سفر نماید و مسکن اختیار کند، مگردر مناطقي که قانون 	
ممنوع قرار داده است.

• هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون به خارج افغانستان سفر نماید وبه آن عودت کند. 	

• دولت از حقوق اتباع افغانستان در خارج از کشور حمایت مي نماید. 	

• ملکیت از تعرض مصون است . 	

• هیچ شخص از کسب ملکیت و تصرف در آن منع نمي شود، مگر در حدود احکام قانون.	

• ملکیت هیچ شخص، بدون حکم قانون و فیصله محکمه با صالحیت مصادره نمي شود.	

ماده سي و ششم   

ماده سي و نهم   

ماده سي و هشتم  

ماده چهلم 

ماده سي و هفتم   
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• استمالک ملکیت شخص، تنها به مقصد تامین منافع عامه، در بدل تعویض قبلي و عادالنه، به 	
موجب قانون مجاز مي باشد.

• تفتیش و اعالن دارایي شخص، تنها به حکم قانون صورت مي گیرد. 	

• اشخاص خارجي در افغانستان حق ملکیت اموال عقاری را ندارند.	

• اجاره عقار به منظور سرمایه گذاری، مطابق به احکام قانون مجاز مي باشد.	

• فروش عقار به نمایندگي های سیاسي دول خارجي و به موسسات بین المللي که افغانستان عضو 	
آن باشد، مطابق به احکام قانون، مجاز مي باشد. 

• هر افغان مکلف است مطابق به احکام قانون به دولت مالیه و محصول تادیه کند. 	

• هیچ نوع مالیه و محصول، بدون حکم قانون، وضع نمي شود. 	

• اندازه مالیه و محصول و طرز تادیه آن، بارعایت عدالت اجتماعي، توسط قانون تعیین مي گردد. 	

• این حکم در مورد اشخاص و موسسات خارجي نیز تطبیق مي شود. 	

• هر نوع مالیه، محصول و عواید تادیه شده، به حساب واحد دولتي تحویل داده مي شود. 	

• تعلیم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجه لیسانس در موسسات تعلیمي دولتي به صورت 	
رایگان از طرف دولت تامین مي شود. 

• افغانستان، تامین تعلیمات متوسطه 	 دولت مکلف است به منظور تعمیم متوازن معارف در تمام 
اجباری، پروگرام موثر طرح و تطبیق نمایدو زمینه تدریس زبانهای مادری را در مناطقي که به 

آنها تکلم مي کنند، فراهم کند. 

• و 	 تعلیم کوچیان  بهبود  زنان،  برای  تعلیم  انکشاف  و  توازن  ایجاد  منظور  به  است  دولت مکلف 
امحای بي سوادی در کشور، پروگرامهای موثر طرح و تطبیق نماید. 

• دولت نصاب واحد تعلیمي را، بر مبنای احکام دین مقدس اسالم و فرهنگ ملي و مطابق با اصول 	
علمي، طرح و تطبیق مي کند و نصاب مضامین دیني مکاتب را، بر مبنای مذاهب اسالمي موجود 

در افغانستان، تدوین مي نماید. 

• تاسیس و اداره موسسات تعلیمات عالي، عمومي و اختصاصي وظیفه دولت است . 	

• اتباع افغانستان مي توانند به اجازه دولت به تاسیس موسسات تعلیمات عالي،عمومي، اختصاصي 	
و سوادآموزی اقدام نمایند. 

• دولت مي تواند تاسیس موسسات تعلیمات عالي، عمومي و اختصاصي را به اشخاص خارجي نیز 	

ماده چهل و یکم 
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مطابق به احکام قانون اجازه دهد. 

• شرایط شمول در موسسات تعلیمات عالي دولتي و سایر امور مربوط به آن،توسط قانون تنظیم 	
مي گردد. 

• دولت برای پیشرفت علم، فرهنگ، ادب و هنر پروگرامهای موثر طرح مي نماید.	

• را درتمام عرصه 	 نماید و تحقیقات علمي  را تضمین مي  دولت حقوق مولف، مخترع و کاشف 
ها تشویق و حمایت مي کند و استفاده موثر از نتایج آن را، مطابق به احکام قانون، تعمیم مي 

بخشد.  

• کار حق هر افغان است.	

• تعیین ساعات کار، رخصتي با مزد، حقوق کار و کارگر و سایر امور مربوط به آن توسط قانون 	
تنظیم مي گردد.

• انتخاب شغل و حرفه، در حدود احکام قانون، آزاد مي باشد. 	

• تحمیل کار اجباری ممنوع است.	

• سهم گیری فعال در حالت جنگ، آفات و سایر حاالتي که حیات وآسایش عامه را تهدید کند، از 	
وجایب ملي هر افغان مي باشد. 

• تحمیل کار بر اطفال جواز ندارد. 	

• دولت مکلف است،به منظور ایجاد اداره سالم و تحقق اصالحات در سیستم اداری کشور تدابیر 	
الزم اتخاذ نماید. 

• اداره اجراآت خود را با بیطرفي 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. 	
این حق جز صدمه به حقوق دیگران و امنیت عامه حدودی ندارد. 

• اتباع افغانستان بر اساس اهلیت و بدون هیچ گونه تبعیض و به موجب احکام قانون به خدمت 	
دولت پذیرفته مي شوند.  

• هر شخص که از اداره بدون موجب متضرر شود، مستحق جبران خساره مي باشد و مي تواند برای 	
حصول آن در محکمه دعوا اقامه کند. 

• به استثنای حاالتي که در قانون تصریح گردیده است، دولت نمي تواند بدون حکم محکمه با 	
صالحیت به تحصیل حقوق خود اقدام کند. 

ماده پنجاهم

ماده پنجاه و یکم

ماده چهل و هفتم  
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• دولت وسایل وقایه و عالج امراض و تسهیالت صحي رایگان را برای همه اتباع مطابق به احکام 	
قانون تامین مي نماید. 

• دولت تاسیس و توسعه خدمات طبي و مراکز صحي خصوصي را مطابق به احکام قانون تشویق 	
و حمایت مي کند.

• دولت به منظور تقویت تربیت بدني سالم و انکشاف ورزشهای ملي و محلي تدابیر الزم اتخاذ 	
مي نماید. 

• دولت به منظور تنظیم خدمات طبي و مساعدت مالي برای بازماندگان شهدا و مفقودین و برای 	
بازتواني معلولین و معیوبین و سهم گیری فعال آنان در جامعه ، مطابق به احکام قانون، تدابیر 

الزم اتخاذ مي نماید. 

• دولت حقوق متقاعدین را تضمین نموده، برای کهنساالن، زنان بي سرپرست، معیوبین و معلولین 	
و ایتام بي بضاعت مطابق به احکام قانون کمک الزم به عمل مي آورد.  

• خانواده رکن اساسي جامعه را تشکیل مي دهد و مورد حمایت دولت قرار دارد.	

• دولت به منظور تامین سالمت جسمي و روحي خانواده باالخص طفل و مادر، تربیت اطفال و برای 	
از بین بردن رسوم مغایر با احکام دین مقدس اسالم، تدابیر الزم اتخاذ مي کند.  

• دفاع از وطن وجیبه تمام اتباع افغانستان است.	

• شرایط اجرای دوره مکلفیت عسکری توسط قانون تنظیم مي گردد. 	

• امن عامه وجیبه تمام مردم 	 قوانین و رعایت نظم و  از  اطاعت  قانون اساسي،  از احکام  پیروی 
افغانستان است. 

• بي خبری از احکام قانون عذر دانسته نمي شود.  	

• دولت حقوق و آزادیهای اتباع خارجي را در افغانستان، طبق قانون تضمین مي کند. این اشخاص 	
در حدود قواعد حقوق بین المللي به رعایت قوانین دولت افغانستان مکلف مي باشند. 

• دولت به منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمایت از آن، کمیسیون 	
مستقل حقوق بشر افغانستان را تاسیس مي نماید. 

• هر شخص مي تواند درصورت نقض حقوق بشری خود، به این کمیسیون شکایت نماید.	

• کمیسیون مي تواند موارد نقض حقوق بشری افراد را به مراجع قانوني راجع سازد و در دفاع از 	
حقوق آنها مساعدت نماید. 

ماده پنجاه و سوم
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• تشکیل و طرز فعالیت این کمیسیون توسط قانون تنظیم مي گردد. 	

• بر ضد 	 اساسي،  قانون  این  مندرج  آزادیهای  و  از حقوق  با سوءاستفاده  تواند  نمي  هیچ شخص 
استقالل، تمامیت ارضي، حاکمیت و وحدت ملي عمل کند. 

فصل سوم: رییس جمهور 
• را در 	 قرار داشته، صالحیتهای خود  افغانستان  رییس جمهور در راس دولت جمهوری اسالمي 

عرصه های اجراییه، تقنینیه، قضاییه، مطابق به احکام این قانون اساسي، اعمال مي کند. 

• رییس جمهور دارای دو معاون، اول و دوم، مي باشد. 	

• اعالم مي 	 به ملت  کاندید شدن خود  با  را همزمان  معاون  نام هر دو  ریاست جمهوری  کاندید 
دارد. 

• معاون اول رییس جمهور در حالت غیاب، استعفا و یا وفات رییس جمهور،مطابق به احکام مندرج 	
این قانون اساسي، عمل مي کند. 

• در غیاب معاون اول رییس جمهور، معاون دوم مطابق به احکام مندرج این قانون اساسي عمل 	
مي کند.  

• رییس جمهور با کسب اکثریت بیش از پنجاه في صد آرای رای دهندگان از طریق رای گیری 	
آزاد، عمومي، سری و مستقیم انتخاب مي گردد. 

• وظیفه رییس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد ازانتخابات پایان مي یابد.انتخابات به منظور 	
پایان کار رییس جمهور  از  الي شصت روزقبل  تعیین رییس جمهور جدید در خالل مدت سي 

برگزار مي گردد. 

• هرگاه دردور اول هیچ یک از کاندیدان نتواند اکثریت بیش ازپنجاه درصد آرا را به دست آورد، 	
انتخابات برگزار مي گردد و در  نتایج  ازتاریخ اعالم  انتخابات برای دور دوم در ظرف دو هفته 
این دور تنها دو نفر ازکاندیداهایي که بیشترین آرا را در دور اول به دست آورده اند،شرکت مي 

نماید.

• در دور دوم انتخابات، کاندیدی که اکثریت آرا را کسب کند، رییس جمهورشناخته مي شود. 	

• هر گاه یکي از کاندیداهای ریاست جمهوری در جریان دور اول یا دوم رای گیری و یا بعد از 	
انتخابات و قبل از اعالم نتایج انتخابات وفات نماید،انتخابات مجدد مطابق به احکام قانون برگزار 

مي گردد.  

• شخصي که به ریاست جمهوری کاندید مي شود، واجد شرایط ذیل مي باشد:	

ماده شصتم

ماده شصت و یکم

ماده شصت و دوم

ماده پنجاه و نهم 
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• تبعه افغانستان، مسلمان و متولد از والدین افغان بوده و تابعیت کشور دیگری را نداشته باشد، 	

•  در روز کاندید شدن سن وی از چهل سال کمتر نباشد، 	

• از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری، جنایت و یا حرمان از حقوق مدني محکوم نشده 	
باشد. 

• هیچ شخص نمي تواند بیش از دو دوره به حیث رییس جمهور انتخاب گردد. 	

• حکم مندرج این ماده در مورد معاونین رییس جمهور نیز تطبیق مي گردد. 	

• رییس جمهور قبل از تصدی وظیفه، مطابق به طرزالعمل خاص که توسط قانون تنظیم مي گردد، 	
حلف )سوگند( آتي را به جا مي آورد:

به نام خداوند بزرگ )ج ( سوگند یاد مي کنم که دین مقدس اسالم را اطاعت و از آن حمایت کنم 
و  ملي  حاکمیت  ازاستقالل،   . نمایم  مواظبت  آن  تطبیق  از  و  رعایت  را  قوانین  وسایر  اساسي  قانون 
تمامیت ارضي افغانستان حراست وحقوق و منافع مردم افغانستان راحفاظت کنم و با استعانت از بارگاه 

پروردگارمتعال و پشتیباني ملت، مساعي خود را در راه سعادت و ترقي مردم افغانستان بکار برم 

• رئیس جمهور دارای صالحیتها و وظایف ذیل مي باشد:	

• مراقبت از اجرای قانون اساسي، 	

•  تعیین خطوط اساسي سیاست کشور به تصویب شورای ملي، 	

•  قیادت اعالی قوای مسلح افغانستان، 	

• اعالم حرب و متارکه به تایید شورای ملي، 	

•  اتخاذ تصمیم الزم در حالت دفاع از تمامیت ارضي و حفظ استقالل، 	

•  فرستادن قطعات قوای مسلح به خارج افغانستان به تایید شورای ملي، 	

•  دایر نمودن لویه جرگه به استثنای حالت مندرج ماده شصت و نهم این قانون اساسي، 	

•  اعالن حالت اضطرار به تایید شورای ملي و خاتمه دادن به آن، 	

•  افتتاح اجالس شورای ملي و لویه جرگه، 	

•  قبول استعفای معاونین ریاست جمهوری، 	

•  تعیین وزرا، لوی څارنوال، رییس بانک مرکزی، رییس امنیت ملي و رییس سره میاشت )هالل 	

ماده شصت و سوم 

ماده شصت و چهارم

بسم اهلل الرحمن الرحیم
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احمر( به تایید ولسي جرگه و عزل و قبول استعفای آنها، 

•  تعیین رییس و اعضای ستره محکمه )دیوان عالي قضایي ( به تایید ولسي جرگه، 	

•  تعیین و تقاعد، قبول استعفا و عزل قضات، صاحب منصبان قوای مسلح،پولیس و امنیت ملي و 	
مامورین عالي رتبه مطابق به احکام قانون،

• تعیین سران نمایندگي های سیاسي افغانستان نزد دول خارجي و موسسات بین المللي، 	

•  قبول اعتمادنامه های نمایندگان سیاسي خارجي در افغانستان، 	

•  توشیح قوانین و فرامین تقنیني، 	

• اعطای اعتبارنامه به غرض عقد معاهدات بین الدول مطابق به احکام قانون، 	

• تخفیف و عفو مجازات مطابق به احکام قانون، 	

• اعطای مدالها، نشانها و القاب افتخاری مطابق به احکام قانون، 	

• تاسیس کمیسیونها به منظور بهبود اداره کشور مطابق به احکام قانون 	

• سایر صالحیتها و وظایف مندرج این قانون اساسي. 	

• رییس جمهور مي تواند در موضوعات مهم ملي سیاسي، اجتماعي و یا اقتصادی به آرای عمومي 	
مردم افغانستان مراجعه نماید. 

• مراجعه به آرای عمومي نباید مناقض احکام این قانون اساسي و یا مستلزم تعدیل آن باشد. 	

• رییس جمهور در اعمال صالحیتهای مندرج این قانون اساسي،مصالح علیای مردم افغانستان را 	
رعایت مي کند

• رییس جمهور نمي تواند بدون حکم قانون ملکیت های دولتي را بفروشد یا اهداکند. 	

• رییس جمهور نمي تواند در زمان تصدی وظیفه از مقام خود به ملحوظات لساني، سمتي، قومي، 	
مذهبي و حزبي استفاده نماید.  

• در صورت استعفا و عزل یا وفات رییس جمهور و یا مریضي صعبالعالج که مانع اجرا وظیفه شود، 	
معاون اول رییس جمهور صالحیتها و وظایف رییس جمهور را به عهده مي گیرد. 

• رییس جمهور استعفای خود را شخصا به شورای ملي اعالم مي نماید. 	

• تثبیت مریضي صعب العالج توسط هیات طبي با صالحیت که از طرف ستره محکمه تعیین مي 	
گردد، صورت مي گیرد. 

ماده شصت و هفتم 

ماده شصت و ششم 

ماده شصت و پنجم 
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• دراین حاالت در خالل مدت سه ماه انتخابات به منظور تعیین رییس جمهور جدید طبق ماده 	
شصت و یکم این قانون اساسي برگزار مي گردد. 

• معاون اول رییس جمهور در زمان تصدی به حیث رییس جمهور موقت امور ذیل را مي تواند 	
انجام دهد:

• تعدیل قانون اساسي، 	

• عزل وزرا، 	

• مراجعه به آرای عامه.	

•  معاونین رییس جمهور مي توانند مطابق به احکام این قانون اساسي خود رابه ریاست جمهوری کاندید نمایند. 	
درصورت غیاب رییس جمهور،وظایف معاون اول توسط رئیس جمهورتعیین مي گردد.

• هر گاه یکي از معاونین رییس جمهور استعفا و یا وفات نماید، عوض وی شخص دیگری توسط 	
رییس جمهور به تایید ولسي جرگه تعیین مي گردد. 

• بالترتیب معاون دوم،رییس مشرانو 	 اول وی،  در صورت وفات همزمان رئیس جمهور و معاون 
جرگه، رییس ولسي جرگه و وزیر خارجه یکي بعد دیگری مطابق به حکم مندرج ماده شصت و 

هفتم این قانون اساسي وظایف رییس جمهور را به عهده مي گیرند.     

• رییس جمهور در برابرملت و ولسي جرگه مطابق به احکام این ماده مسئول مي باشد. 	

• اتهام علیه رییس جمهور به ارتکاب جرایم ضد بشری، خیانت ملي یا جنایت،از طرف یک ثلث 	
کل اعضای ولسي جرگه مي تواند تقاضا شود. در صورتي که این تقاضا از طرف دو ثلث کل آرای 

ولسي جرگه تایید گردد، ولسي جرگه در خالل مدت یک ماه لویه جرگه را دایر مي نماید. 

• هرگاه لویه جرگه اتهام منسوب را به اکثریت دو ثلث آرای کل اعضا تصویب نماید، رییس جمهور 	
از وظیفه منفصل و موضوع به محکمه خاص محول مي گردد. 

• محکمه خاص متشکل است از رییس مشرانو جرگه، سه نفر از اعضای ولسي جرگه وسه نفراز 	
اعضای ستره محکمه به تعیین لویه جرگه، اقامه دعوی توسط شخصي که از طرف لویه جرگه 

تعیین مي گردد صورت مي گیرد. 

• در این حالت احکام مندرج ماده شصت و هفتم این قانون اساسي تطبیق مي گردد. 	

• معاش و مصارف رییس جمهور توسط قانون تنظیم مي گردد. 	

• رییس جمهور بعد از ختم دوره خدمت به استثنای حالت عزل، برای بقیه مدت حیات از حقوق 	
مالي دوره ریاست جمهوری مطابق به احکام قانون مستفید مي شود. 

ماده شصت و نهم 

ماده شصت و هشتم 

ماده هفتادم 
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فصل چهارم: حکومت 
• حکومت متشکل است از وزرا که تحت ریاست رییس جمهوراجرای وظیفه مي نماید.	

• تعداد وزرا و وظایف شان توسط قانون تنظیم مي گردد.  	

• شخصي که به حیث وزیر تعیین مي شود، واجد شرایط ذیل مي باشد:	

•  تنها حامل تابعیت افغانستان باشد، 	

• هرگاه کاندید وزارت تابعیت کشور دیگری را نیز داشته باشد، ولسي جرگه صالحیت تایید و یا 	
رد آنرا دارد، 

•  دارای تحصیالت عالي، تجربه کاری و شهرت نیک باشد، 	

•  سن وی از سي و پنج سال کمتر نباشد، 	

•  از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری، جنایت و یا حرمان از حقوق مدني محکوم نشده 	
باشد. 

• وزرا مي توانند از اعضای شورای ملي یا خارج از آن تعیین شوند. هرگاه عضو شورای ملي به 	
حیث وزیر تعیین شود، عضویت خود را در شورا از دست مي دهد و در عوض وی شخص دیگری 

مطابق به حکم قانون تعیین مي گردد. 

• وزرا قبل از تصدی وظیفه حلف آتي را به حضور رئیس جمهور، به جا مي آورند:	

              
به نام خداوند بزرگ )ج ( سوگند یاد مي کنم که دین مقدس اسالم راحمایت، قانون اساسي و سایر 
قوانین افغانستان را رعایت، حقوق اتباع راحفاظت و از استقالل، تمامیت ارضي و وحدت ملي مردم 
افغانستان حراست کنم و در همه اعمال خود خداوند )ج ( را حاضر دانسته،وظایف محوله را صادقانه 

انجام دهم.

•  حکومت دارای وظایف ذیل مي باشد:	

•  تعمیل احکام این قانون اساسي و سایر قوانین و فیصله های قطعي محاکم،	

•  حفظ استقالل، دفاع از تمامیت ارضي و صیانت منافع و حیثیت افغانستان در جامعه بین المللي، 	

•  تامین نظم و امن عامه و از بین بردن هر نوع فساد اداری، 	

• ترتیب بودجه، تنظیم وضع مالي دولت و حفاظت دارایي عامه، 	

ماده هفتاد و دوم 

بسم اهلل الرحمن الرحيم
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•  طرح و تطبیق پروگرامهای انکشافي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادی و تکنالوژیکي 	

•  ارایه گزارش به شورای ملي در ختم سال مالي درباره امور انجام شده و پروگرام های عمده سال 	
مالي جدید، 

•  انجام سایر وظایفي که به موجب این قانون اساسي و قوانین دیگر ازوظایف حکومت دانسته 	
شده است. 

• حکومت برای تطبیق خطوط اساسي سیاست کشور و تنظیم وظایف خود مقررات وضع و تصویب 	
مي کند. این مقررات باید مناقض نص یا روح هیچ قانون نباشد. 

•  وزرا وظایف خود را به حیث آمرین واحدهای اداری در داخل حدودی که این قانون اساسي و 	
سایر قوانین تعیین مي کند، اجرا مي نمایند. 

• وزرا از وظایف مشخصه خود نزد رییس جمهور و ولسي جرگه مسئولیت دارند. 	

• هرگاه وزیر به ارتکاب جرایم ضد بشری، خیانت ملي و یا سایر جرایم متهم گردد، قضیه با رعایت 	
ماده یکصدوسي وچهارم این قانون اساسي به محکمه خاص محول مي گردد.  

• حکومت مي تواند در حالت تعطیل ولسي جرگه درصورت ضرورت عاجل، به استثنای امور مربوط 	
به بودجه و امور مالي، فرامین تقنیني را ترتیب کند. 

• باید در 	 بعداز توشیح رئیس جمهورحکم قانون را حایز مي شود. فرامین تقنیني  فرامین تقنیني 
خالل سي روز از تاریخ انعقاد نخستین جلسه شورای ملي به آن تقدیم شود و در صورتي که از 

طرف شورای ملي رد شود، از اعتبارساقط مي گردد.  

• ورزا نمي توانند در زمان تصدی وظیفه از مقام خود به ملحوظات لساني،سمتي، قومي، مذهبي و 	
حزبي استفاده نمایند. 

فصل پنجم: شورای ملي 
• شورای ملي دولت جمهوری اسالمي افغانستان به حیث عالي ترین ارگان تقنیني مظهر اراده مردم 	

آن است و از قاطبه ملت نمایندگي مي کند. 

• هر عضو شورا در موقع اظهار رای، مصالح عمومي و منافع علیای مردم افغانستان را مدار قضاوت 	
قرار مي دهد. 

• شورای ملي متشکل از دو مجلس، ولسي جرگه و مشرانو جرگه مي باشد. هیچ شخص نمي تواند 	
در یک وقت عضو هر دو مجلس باشد.  

ماده هشتاد و یکم 

ماده هشتاد و دوم  
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• اعضای ولسي جرگه توسط مردم ازطریق انتخابات آزاد، عمومي، سری و مستقیم انتخاب مي 	
گردند. 

• دوره کار ولسي جرگه به تاریخ اول سرطان سال پنجم، بعد ازاعالن نتایج انتخابات به پایان مي 	
رسد و شورای جدید به کار آغاز مي نماید. 

• انتخابات اعضای ولسي جرگه درخالل مدت سي الي شصت روز قبل از پایان دوره ولسي جرگه 	
برگزار مي گردد. 

• تعداد اعضای ولسي جرگه به تناسب نفوس هر حوزه حداکثر دو صد و پنجاه نفر مي باشد. 	

• حوزه های انتخاباتي و سایر مسایل مربوط به آن در قانون انتخابات تعیین مي گردد. 	

• در قانون انتخابات باید تدابیری اتخاذ گردد که نظام انتخاباتي،نمایندگي عمومي و عادالنه را برای 	
تمام مردم کشور تامین نماید و به تناسب نفوس از هر والیت طور اوسط حداقل دو وکیل زن در 

ولسي جرگه عضویت یابد. 

• اعضای مشرانو جرگه به ترتیب ذیل انتخاب و تعیین مي شوند:	

• از جمله اعضای شورای هر والیت، یک نفر به انتخاب شورای مربوط برای مدت چهار سال، 	

• از جمله اعضای شوراهای ولسوالیهای هر والیت، یک نفربه انتخاب شوراهای مربوط برای مدت 	
سه سال، 

• یک ثلث باقي مانده از جمله شخصیت های خبیر و با تجربه به شمول دونفر از نمایندگان معلولین 	
و معیوبین و دو نفر نمایندگان کوچي ها به تعیین رئیس جمهور برای مدت پنج سال. 

• رییس جمهور تعداد پنجاه في صد از این اشخاص را از بین زنان تعیین مي نماید. 	

• شخصي که به حیث عضو مشرانو جرگه انتخاب مي شود، عضویت خود را در شورای مربوطه از 	
دست داده، به عوض او شخص دیگر مطابق به احکام قانون تعیین مي گردد.  

• شخصي که به عضویت شورای ملي کاندید یا تعیین مي شود، عالوه بر تکمیل شرایط انتخاب 	
کنندگان واجد اوصاف ذیل مي باشد:

• تبعه افغانستان بوده یا حداقل ده سال قبل از تاریخ کاندید یا تعیین شدن، تابعیت دولت افغانستان 	
را کسب کرده باشد.

• از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری، جنایت و یا حرمان از حقوق مدني محکوم نشده 	
باشد، 

ماده هشتاد و چهارم 

ماده هشتاد و پنجم 

ماده هشتاد و سوم 
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•  اعضای ولسي جرگه سن بیست و پنج سالگي را در روز کاندید شدن و اعضای مشرانو جرگه سن 	
سي وپنج سالگي را در روز کاندید یا تعیین شدن تکمیل کرده باشند. 

• وثایق انتخاباتي اعضای شورای ملي توسط کمیسیون مستقل انتخابات مطابق به احکام قانون 	
تدقیق مي گردد. 

• هر یک از دو مجلس شورای ملي، در آغاز دوره کار، یک نفر از اعضای خودرا به حیث رییس 	
برای یک دوره تقنینیه و دو نفر را به حیث نایب اول ونایب دوم و دو نفر را به حیث منشي و نایب 
منشي برای مدت انتخاب مي کند. یکسال این اشخاص هیأت اداری ولسي جرگه و مشرانو جرگه 

را تشکیل مي دهند. وظایف هیأت اداری در اصول وظایف داخلي هر مجلس تعیین مي شود.  

• هر یک از دو مجلس شورای ملي برای مطالعه موضوعات مورد بحث، طبق اصول وظایف داخلي، 	
کمیسیون ها تشکیل مي دهد. 

• ولسي جرگه صالحیت دارد به پیشنهاد یک ثلث اعضا جهت بررسي و مطالعه اعمال حکومت، 	
کمیسیون خاص تعیین نماید. 

• ترکیب و طرزالعمل این کمیسیون در اصول وظایف داخلي ولسي جرگه تنظیم مي گردد. 	

• شورای ملي دارای صالحیتهای ذیل مي باشد:	

•  تصویب، تعدیل یا لغو قوانین و یا فرامین تقنیني، 	

• تصویب پروگرامهای انکشافي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادی و تکنالوژیکي،	

•  تصویب بودجه دولتي و اجازه اخذ یا اعطای قرضه، 	

•  ایجاد واحدهای اداری، تعدیل و یا الغای آن، 	

•  تصدیق معاهدات و میثاقهای بین المللي یا فسح الحاق افغانستان به آن،	

• سایر صالحیتهای مندرج این قانون اساسي. 	

• ولسي جرگه دارای صالحیتهای اختصاصي ذیل مي باشد:	

• قانون 	 این  نود و دوم  به حکم ماده  از وزرا مطابق  از هر یک  استیضاح  اتخاذ تصمیم در مورد 
اساسي،

•  اتخاذ تصمیم راجع به پروگرامهای انکشافي و بودجه دولتي، 	

• تایید یا رد مقرریها )انتصابها( مطابق به احکام این قانون اساسي . 	

ماده هشتاد و نهم 

ماده هشتاد و هفتم   

ماده هشتاد و هشتم 

ماده نود و یکم

ماده نودم  

ماده هشتاد و ششم 
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• ولسي جرگه به پیشنهاد بیست فیصد کل اعضا مي تواند از هر یک از وزرا استیضاح به عمل 	
آورد. 

• هر گاه توضیح ارایه شده قناعت بخش نباشد، ولسي جرگه موضوع رای عدم اعتماد را بررسي 	
مي کند. 

• رای عدم اعتماد از وزیر باید صریح، مستقیم و بر اساس دالیل موجه باشد.	

• این رای به اکثریت آرای کل اعضای ولسي جرگه صادر مي گردد.  	

•  هر یک از کمیسیونهای هر دو مجلس شورای ملي مي تواند از هر یک از وزرادر موضوعات معین سوال نماید. 	
شخصي که از او سوال به عمل آمده، مي تواند جواب شفاهي یا تحریری بدهد. 

• قانون عبارت است از مصوبه هر دو مجلس شورای ملي که به توشیح رییس جمهور رسیده باشد، 	
مگراینکه در این قانون اساسي طور دیگری تصریح گردیده باشد. 

• در صورتي که رییس جمهور با مصوبه شورای ملي موافقه نداشته باشدمي تواند آنرا در ظرف 	
پانزده روز از تاریخ تقدیم با ذکر دالیل به ولسي جرگه مستردنماید. با سپری شدن این مدت و 
یا در صورتي که ولسي جرگه آنرا مجددا با دو ثلث آرای کل اعضا تصویب نماید، مصوبه توشیح 

شده محسوب و نافذ مي گردد. 

• پیشنهاد طرح قانون از طرف حکومت یا اعضای شورا و در ساحه تنظیم امورقضایي از طرف ستره 	
محکمه توسط حکومت مي تواند صورت گیرد. 

• پیشنهاد طرح قانون در مورد بودجه و امور مالي صرف ازطرف حکومت صورت مي گیرد. 	

• هر گاه پیشنهاد طرح قانون، حاوی تکلیف جدید یا تنقیص عایدات دولت باشد، به شرطي در 	
فهرست کار داخل مي شود که در متن پیشنهاد، مدرک جبران نیز پیش بیني شده باشد. 

• پیشنهاد طرح قانون از طرف حکومت نخست به ولسي جرگه تقدیم مي گردد. 	

• ولسي جرگه پیشنهاد طرح قانون را، به شمول بودجه و امور مالي و پیشنهاداخذ و یا اعطای قرضه 	
را، بعد از بحث به صورت یک کل تصویب یا رد مي کند. 

• ولسي جرگه نمي تواند طرح پیشنهاد شده را بیش از یک ماه به تأخیر اندازد.	

• ولسي جرگه طرح قانون پیشنهاد شده را بعد از تصویب به مشرانو جرگه مي سپارد. 	

• مشرانو جرگه در ظرف پانزده روز در مورد آن تصمیم اتخاذ مي کند. 	

• شورای ملي به اتخاذ تصمیم در مورد طرح قوانین، معاهدات و پروگرامهای انکشافي دولت که به 	

ماده نود و پنجم  

ماده نود و سوم 

ماده نود و چهارم  

ماده نود و ششم  

ماده نود و هفتم  

ماده نود و دوم  
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اساس پیشنهاد حکومت ایجاب رسیدگي عاجل را نماید،اولویت مي دهد. 

• هرگاه پیشنهاد طرح قانون از طرف ده نفر از اعضای یکي از دو مجلس صورت گیرد، بعد از تایید 	
یک پنجم اعضای مجلسي که پیشنهاد به آن ارایه شده است،در فهرست کار آن مجلس داخل 

مي گردد. 

• بودجه دولت و پروگرام انکشافي حکومت از طریق مشرانو جرگه توام با نظریه مشورتي آن به 	
ولسي جرگه تقدیم مي شود. تصمیم ولسي جرگه بدون ارایه به مشرانو جرگه بعد از توشیح رییس 

جمهور نافذ شمرده مي شود. 

• هرگاه نظر به عواملي تصویب بودجه قبل از آغاز سال مالي صورت نگیرد، تا تصویب بودجه جدید، 	
بودجه سال گذشته تطبیق مي گردد. 

• حکومت در خالل ربع چهارم سال مالي، بودجه سال آینده را با حساب اجمالي بودجه سال جاری 	
به شورای ملي تقدیم مي نماید. حساب قطعي بودجه سال مالي قبل، در خالل مدت شش ماه 

سال آینده، مطابق به احکام قانون، به شورای ملي تقدیم مي گردد. 

• ولسي جرگه نمي تواند تصویب بودجه را بیش از یک ماه و اجازه اخذ و یااعطای قرضه را که 	
شامل بودجه نباشد، بیش از پانزده روز به تأخیر اندازد. 

• نکند، 	 اتخاذ  تصمیم  قرضه  اعطای  یا  و  اخذ  پیشنهاد  به  راجع  مدت  دراین  ولسي جرگه  هرگاه 
پیشنهاد تصویب شده محسوب مي گردد. 

• در صورتي که در اجالس شورای ملي، بودجه ساالنه یا پروگرام انکشافي یا موضوع مربوط به 	
امنیت عامه، تمامیت ارضي و استقالل کشور مطرح باشد، مدت اجالس شورا قبل از تصویب آن 

نمي تواند خاتمه یابد. 

• هر گاه مصوبه یک مجلس از طرف مجلس دیگر رد شود، برای حل اختالف هیأت مختلط به 	
تعداد مساوی از اعضای هر دو مجلس تشکیل مي گردد. 

• فیصله هیأت بعد از توشیح رییس جمهور، نافذ شمرده مي شود. در صورتي که هیات مختلط نتواند 	
اختالف نظر را رفع کند، مصوبه رد شده به حساب مي آید. دراین حالت ولسي جرگه مي تواند در 
جلسه بعدی آنرا با دو ثلث آرای کل اعضاتصویب کند. این تصویب بدون ارایه به مشرانو جرگه 

بعد از توشیح رییس جمهور نافذ شمرده مي شود.  

• هیچ عضو شورای ملي به علت رای یا نظریه یی که در هنگام اجرای وظیفه ابراز مي دارد، مورد 	
تعقیب عدلي قرار نمي گیرد. 

• هر گاه عضو شورای ملي به جرمي متهم شود. مامور مسئول از موضوع به مجلسي که متهم عضو 	

ماده نود و نهم   

ماده نود و هشتم   
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ماده یکصد و یکم   

ماده یکصد و دوم  
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آن است، اطالع مي دهد و متهم مي تواند تحت تعقیب عدلي قرار گیرد.

• در مورد جرم مشهود، مامور مسئول مي تواند متهم را بدون اجازه مجلسي که او عضو آن مي 	
باشد، تحت تعقیب عدلي قرار دهد و گرفتار نماید. 

• در هر دو حالت، هرگاه تعقیب عدلي قانونا توقیف را ایجاب کند، مامورمسئول مکلف است موضوع 	
را بالفاصله به اطالع مجلس مربوط برساند و تصویب آنراحاصل نماید. 

• اگر اتهام در هنگام تعطیل شورا صورت بگیرد، اجازه گرفتاری یا توقیف از هیأات اداری مجلس 	
مربوط حاصل مي گردد و موضوع به نخستین جلسه مجلس مذکورجهت اخذ تصمیم ارایه مي 

شود. 

• وزرا مي توانند در جلسات هر یک از دو مجلس شورای ملي اشتراک ورزند. 	

• هر مجلس شورای ملي مي تواند حضور وزرا را در جلسه خود مطالبه کند.  	

• هر دو مجلس شورای ملي در وقت واحد به صورت جداگانه جلسه مي کنند. 	

• جلسات هر دو مجلس در موارد ذیل مي تواند به طور مشترک دایر شود: 	

• در موقعي که دوره تقنینیه یا اجالس ساالنه از طرف رییس جمهور افتتاح مي گردد، 	

• در صورتي که رییس جمهور ضروری تشخیص دهد. 	

• رییس ولسي جرگه از جلسات مشترک شورای ملي ریاست مي نماید.  	

• جلسات شورای ملي علني مي باشد مگر اینکه رییس مجلس یا حداقل ده نفر از اعضای شورای 	
ملي، سری بودن آنرا درخواست و مجلس این خواست را بپذیرد. 

• هیچ شخصي نمي تواند عنفا به مقر شورای ملي داخل شود.  	

• نصاب هر یک از دو مجلس شورای ملي، هنگام رای گیری با حضور اکثریت اعضا تکمیل مي 	
گردد و تصامیم آن با شرکت اکثریت آرای اعضای حاضر اتخاذ مي شود،مگر در مواردی که این 

قانون اساسي طور دیگری تصریح نموده باشد.  

• شورای ملي در هر سال دو اجالس عادی دایر مي کند. 	

• مدت کار هر دو اجالس شورا، در هر سال نه ماه مي باشد. در صورت ایجاب،شورا مي تواند این 	
 مدت را تمدید کند. 

جلسات فوق العاده شورا مي تواند در ایام تعطیل به امر رییس جمهور دایر شود. 

• در حاالت وفات، استعفا و عزل عضو شورای ملي و یا معلولیت یا معیوبیتي که به طور دایم مانع 	

ماده یکصد و سوم   

ماده یکصد و چهارم   

ماده یکصد و پنجم   
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اجراي وظیفه گردد، تعیین نماینده جدید برای مدت باقي مانده دوره تقنینیه، مطابق به احکام 
قانون صورت مي گیرد. 

• امور مربوط به حضور و غیاب اعضای شورای ملي در اصول وظایف داخلي تنظیم مي گردد.  	

• پیشنهاد تعدیل قانون انتخابات، در یک سال اخر دوره تقنینیه، نمي تواند در فهرست کار شورای 	
ملي قرار گیرد. 

فصل: ششم لویه جرگه
• لویه جرگه عالي ترین مظهر اراده مردم افغانستان مي باشد. 	

• لویه جرگه متشکل است از:	

• اعضای شورای ملي، 	

• روسای شوراهای والیات و ولسوالیها، وزرا، رییس و اعضای ستره محکمه و لوی سارنوال مي 	
توانند در جلسات لویه جرگه بدون حق رای شرکت ورزند.  

• لویه جرگه در حاالت ذیل دایر مي گردد:	

• اتخاذ تصمیم در مورد مسایل مربوطه به استقالل، حاکمیت ملي، تمامیت ارضي و مصالح علیای 	
کشور، 

•  تعدیل احکام این قانون اساسي، 	

•  محاکمه رییس جمهور مطابق به حکم مندرج ماده شصت و نهم این قانون اساسي.	

• لویه جرگه در اولین جلسه، از میان اعضا یک نفر را به حیث رییس و یک نفر را به حیث معاون 	
و دو نفر را به حیث منشي و نایب منشي انتخاب مي کند. 

• نصاب لویه جرگه هنگام رای دهي، با حضور اکثریت اعضا تکمیل مي گردد. تصامیم لویه جرگه، 	
جز در مواردی که در این قانون اساسي صریحا ذکرگردیده، با اکثریت آرای کل اعضا اتخاذ مي 

گردد. 

• مباحثات لویه جرگه علني مي باشد، مگر اینکه یک ربع اعضا سری بودن آنرا درخواست نماید و 	
لویه جرگه این درخواست را بپذیرد. 

• قانون 	 این  لویه جرگه، احکام مندرج در مواد یکصد و یکم و یکصدودوم  در هنگام دایر بودن 
اساسي، در مورد اعضای آن تطبیق مي گردد. 

ماده یک صد و نهم    

ماده یکصد و یازدهم    
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فصل: هفتم قضا 
• قوه قضائیه رکن مستقل دولت جمهوری اسالمي افغانستان مي باشد. 	

• قوه قضائیه مرکب است از یک سترمحکمه، محاکم استیناف و محاکم ابتداییه که تشکیالت و 	
صالحیت آنها توسط قانون تنظیم مي گردد. 

• ستره محکمه به حیث عالیترین ارگان قضایي در رأس قوه قضائیه افغانستان قرار دارد. 	

• ستره محکمه مرکب است از9 عضو که از طرف رییس جمهور با تایید ولسي جرگه و با رعایت 	
احکام مندرج فقره آخرماده پنجاهم و ماده یکصد و هجدهم این قانون اساسي در آغاز به ترتیب 

ذیل تعیین مي گردند:

• سه نفر برای مدت چهار سال، سه نفر برای مدت هفت سال و سه نفر برای مدت 10 سال. 	

• تعیینات بعدی برای مدت ده سال مي باشد. 	

• تعیین اعضا برای دوبار جواز ندارد. 	

• رییس جمهور یکي از اعضا را به حیث رییس ستره محکمه تعیین مي کند. 	

• اعضای ستره محکمه به استثنای حالت مندرج ماده یک صد و بیست و هفتم این قانون اساسي، 	
تا ختم دوره خدمت از وظایف شان عزل نمي شوند. 

• عضو ستره محکمه واجد شرایط ذیل مي باشد:	

•  سن رییس و اعضا در حین تعیین از چهل سال کمتر نباشد، 	

• تبعه افغانستان باشد، 	

• در علوم حقوقي و یا فقهي تحصیالت عالي و در نظام افغانستان تخصص وتجربه کافي داشته 	
باشد،

• دارای حسن سیرت و شهرت نیک باشد،	

•  از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری، جنایت و یا حرمان از حقوق مدني محکوم نشده 	
باشد، 

•  در حال تصدی وظیفه در هیج حزب سیاسي عضویت نداشته باشد.  	

• اعضای ستره محکمه قبل از اشغال وظیفه، حلف آتي را در حضور رییس جمهور به جا مي آورند:	

ماده یکصد و شانزدهم    

ماده یکصد و هفدهم     

ماده یکصد و هجدهم     

ماده یکصد و نزدهم     
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به نام خداوند بزرگ )ج ( سوگند یاد مي کنم که حق وعدالت را برطبق احکام دین مقدس اسالم، 
امانت،  کمال  با  را  قضا  وظیفه  نموده،  تامین  افغانستان  قوانین  وسایر  اساسي  قانون  این  نصوص 

صداقت و بي طرفي اجرا نمایم.

• یا 	 اشخاص حقیقي  از طرف  که  است  دعاوی  تمام  به  رسیدگي  قضاییه شامل  قوه  صالحیت 
حکمي، به شمول دولت، به حیث مدعي یا مدعي علیه در پیشگاه محکمه مطابق به احکام 

قانون اقامه شود.  

• بررسي مطابقت قوانین، فرامین تقنیني، معاهدات بین الدول و میثاق های بین المللي با قانون 	
اساسي و تفسیر آنها بر اساس تقاضای حکومت و یا محاکم،مطابق به احکام قانون از صالحیت 

ستره محکمه مي باشد.  

• هیچ قانوني نمي تواند در هیچ حالت، قضیه یا ساحه یي را از دایره صالحیت قوه قضاییه به 	
نحوی که در این فصل تحدید شده، خارج بسازد و به مقام دیگرتفویض کند. 

• این حکم مانع تشکیل محاکم خاص مندرج مواد شصت و نهم، هفتاد و هشتم ویکصد و بیست 	
و هفتم این قانون اساسي و محاکم عسکری در قضایای مربوط به آن نمي گردد. 

• تشکیل و صالحیت این نوع محاکم توسط قانون تنظیم مي گردد. 	

• با رعایت احکام این قانون اساسي، قواعد مربوط به تشکیل، صالحیت و اجراآت محاکم و امور 	
مربوط به قضات توسط قانون تنظیم مي گردد. 

• در مورد مامورین و سایر کارکنان اداری قوه قضاییه، احکام قوانین مربوط به مامورین و سایر 	
کارکنان اداری دولت نافذ مي باشد ولي تقرر، انفکاک،ترفیع، تقاعد، مجازات و مکافات شان 

توسط ستره محکمه مطابق به احکام قانون صورت مي گیرد. 

• بودجه قوه قضائیه به مشوره حکومت از طرف ستره محکمه ترتیب گردیده، به حیث جزء بودجه 	
دولت، توسط حکومت به شورای ملي تقدیم مي شود. 

• تطبیق بودجه قوه قضاییه از صالحیت ستره محکمه مي باشد.  	

•   اعضای ستره محکمه بعد از ختم دوره خدمت برای بقیه مدت حیات از حقوق مالي دوره 	
خدمت مستفید مي شوند مشروط بر اینکه به مشاغل دولتي و سیاسي اشتغال نورزند. 

• هر گاه بیش از یک ثلث اعضای ولسي جرگه، محاکمه رییس و یا عضو ستره محکمه را بر 	
اساس اتهام به جرم ناشي از اجرای وظیفه یاارتکاب جنایت تقاضانماید و ولسي جرگه این 
تقاضا را با اکثریت دوثلث کل اعضا تصویب کند، متهم از وظیفه عزل و موضوع به محکمه 

بسم اهلل الرحمن الرحیم

ماده یکصد و بیستم

ماده یکصد و بیست یکم    

ماده یکصد و بیست دوم    

ماده یکصد و بیست سوم     

ماده یکصد و بیست چهارم

ماده یکصد وبیست پنجم 

ماده یکصد و بیست و ششم 

ماده یکصد و بیست و هفتم 
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خاص محول مي گردد. 

• تشکیل محکمه و طرزالعمل محاکمه توسط قانون تنظیم مي گردد. 	

• در محاکم افغانستان، محکمه به صورت علني دایر مي گردد و هر شخص حق دارد با رعایت 	
احکام قانون در آن حضور یابد. 

• محکمه مي تواند در حاالتي که در قانون تصریح گردیده، یا سری بودن محاکمه ضروری 	
تشخیص گردد، جلسات سری دایر کند، ولي اعالم حکم باید به هر حال علني باشد.

• محکمه مکلف است اسباب حکمي را که صادر مي نماید، در فیصله ذکر کند. 	

• تمام فیصله های قطعي محاکم واجب التعمیل است، مگر در حالت حکم به مرگ شخص 	
که مشروط به منظوری رییس جمهور باشد. 

• محاکم در قضایاي مورد رسیدگي،احکام این قانون اساسي و سایر قوانین را تطبیق مي کنند. 	

• قوانین حکمي 	 سایر  و  اساسي  قانون  در  رسیدگي،  مورد  ازقضایای  یي  قضیه  برای  هرگاه 
موجود نباشد، محاکم به پیروی از احکام فقه حنفي و در داخل حدودی که این قانون اساسي 
وضع نموده، قضیه را به نحوی حل و فصل مي نماید که عدالت را به بهترین وجه تامین 

نماید.  

• محاکم برای اهل تشیع، در قضایای مربوط به احوال شخصیه، احکام مذهب تشیع را مطابق 	
به احکام قانون تطبیق مي نمایند. 

• در سایر دعاوی نیز اگر در این قانون اساسي و قوانین دیگر حکمي موجودنباشد، محاکم 	
قضیه را مطابق به احکام این مذهب حل و فصل مي نمایند. 

• قضات به پیشنهاد ستره محکمه و منظوری رییس جمهور تعیین مي گردند. 	

• تقرر، تبدل، ترفیع، مواخذه و پیشنهاد تقاعد قضات مطابق به احکام قانون از صالحیت ستره 	
محکمه مي باشد. 

• آمریت 	 الزم،  اصالحات  وتامین  وقضایي  اجرایي  امور  بهتر  تنظیم  منظور  به  محکمه  ستر 
عمومي اداری قوه قضاییه را تاسیس مي نماید. 

• هر گاه قاضي به ارتکاب جنایت متهم شود، ستره محکمه مطابق به احکام قانون به حالت 	
قاضي رسیدگي نموده، پس از استماع دفاع او، در صورتیکه ستره محکمه اتهام را وارد بداند، 
پیشنهاد عزلش را به رییس جمهور تقدیم و بامنظوری آن از طرف رییس جمهور، قاضي 

متهم از وظیفه معزول و مطابق به احکام قانون مجازات مي شود. 

ماده یکصد و سي و دوم 

ماده یکصد و سي و یکم

ماده یکصد و سي ام 

ماده یکصد و بیست و نهم 

ماده یکصد و بیست و هشتم 

ماده یکصد و سي و سوم 
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• کشف جرایم، توسط پولیس و تحقیق جرایم و اقامه دعوا علیه متهم در محکمه از طرف 	
سارنوالي مطابق به احکام قانون صورت مي گیرد. 

• سارنوالي جزء قوه اجراییه و در اجراآت خود مستقل مي باشد. 	

• تشکیل، صالحیت و طرز فعالیت سارنوالي توسط قانون تنظیم مي گردد. 	

• کشف و تحقیق جرایم وظیفوی ای منسوبین قوای مسلح، پولیس و موظفین امنیت ملي، 	
توسط قانون خاص تنظیم مي گردد. 

• اگر طرف دعوا زباني را که محکمه توسط آن صورت مي گیرد، نداند، حق اطالع به مواد 	
واسناد قضیه و صحبت در محکمه به زبان مادری، توسط ترجمان برایش تامین مي گردد. 

فصل هشتم: اداره
• اداره جمهوری اسالمي افغانستان بر اساس واحدهای اداره مرکزی و ادارات محلي، طبق 	

قانون تنظیم مي گردد. 

• اداره مرکزی به یک عده واحدهای اداری منقسم مي گردد که در راس هرکدام یک نفر 	
وزیر قرار دارد. 

• واحد اداره محلي، والیت است. تعداد، ساحه، اجرا و تشکیالت والیات و ادارات مربوط، بر 	
قانون تنظیم  اقتصادی و موقعیت جغرافیایي توسط  اجتماعي و  تعداد نفوس، وضع  اساس 

مي گردد. 

• حکومت با حفظ اصل مرکزیت به منظور تسریع و بهبود اموراقتصادی، اجتماعي و فرهنگي و 	
سهم گیری هر چه بیشتر مردم در انکشاف حیات ملي، صالحیتهای الزم را مطابق به احکام 

قانون، به اداره محلي تفویض مي نماید. 

• در هر والیت یک شورای والیتي تشکیل مي شود. 	

• اعضای شورای والیتي، طبق قانون، به تناسب نفوس، از طریق انتخابات آزاد،عمومي، سری 	
و مستقیم از طرف ساکنین والیت برای مدت چهار سال انتخاب مي گردند. 

• شورای والیتي یک نفر از اعضای خود را به حیث رییس انتخاب مي نماید.  	

• شورای والیتي در تامین اهداف انکشافي دولت و بهبود و امور والیت به نحوی که در قوانین 	
تصریح مي گردد، سهم گرفته و در مسایل مربوط به والیت مشوره مي دهد. 

• شورای والیتي وظایف خود را با همکاری اداره محلي اجرا مي نماید. 	

ماده یکصد و سي و پنجم 

ماده یکصد و سي و چهارم 

ماده یکصد و سي و ششم  

ماده یکصد و سي و هفتم  

ماده یکصد و سي و هشتم  

ماده یکصد و سي و نهم  



اسناد

134

• برای تنظیم امور و تأمین اشتراک فعال مردم در اداره محلي،در ولسوالي هاو قریه ها، مطابق 	
به احکام قانون شورا ها تشکیل مي گردند. 

• اعضای این شوراها از طریق انتخابات آزاد، عمومي، سری و مستقیم از طرف ساکنین محل 	
برای مدت سه سال انتخاب مي شوند. 

• سهم گیری کوچیان در شوراهای محلي مطابق به احکام قانون تنظیم مي گردد.	

• برای اداره امور شهری، شاروالي تشکیل مي شود. شاروال و اعضای مجالس شاروالي، از 	
طریق انتخابات آزاد، عمومي، سری ومستقیم انتخاب مي شوند. 

• امور مربوط به شاروالیها توسط قانون تنظیم مي گردند.  	

• ادارات الزم را 	 دولت به مقصد تعمیل احکام و تامین ارزشهای مندرج این قانون اساسي، 
تشکیل مینماید. 

فصل: نهم حالت اضطرار 
• مماثل،حفظ 	 حالت  یا  و  طبیعي  آفات  وخیم،  اغتشاش  جنگ،  خطر  جنگ،  علت  به  هرگاه 

ناممکن گردد، حالت  تعیین شده،  اساسي  قانون  در  از مجرایي که  ملي  و حیات  استقالل 
اضطرار از طرف رییس جمهور با تایید شورای ملي در تمام یا بعضي از ساحات کشور اعالم 

مي شود. 

• هرگاه حالت اضطرار بیش از دو ماه دوام نماید، برای تمدید آن، موافقت شورای ملي شرط 	
است . 

• در حالت اضطرار، رییس جمهور مي تواند به مشوره روسای شورای ملي و ستره محکمه، 	
بعضي از صالحیتهای شورای ملي را به حکومت انتقال دهد.  

• در حالت اضطرار، رییس جمهور مي تواند بعد از تایید روسای شورای ملي وستره محکمه، 	
تنفیذ احکام ذیل را معطل بسازد و یا بر آنها قیود وضع نماید:

• فقره دوم ماده بیست و هفتم، 	

•  ماده سي و ششم، 	

• فقره دوم ماده سي و هفتم، 	

• فقره دوم ماده سي و هشتم،	

• ماده یکصد و چهل و ششم 	

ماده یکصد و چهلم   

ماده یکصد و چهل و یکم

ماده یکصد و چهل و دوم  

ماده یکصد و چهل و سوم

ماده یکصد و چهل و چهارم   

ماده یکصد و چهل و پنجم  
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• در حالت اضطرار، قانون اساسي تعدیل نمي شود.  	

• یا دوره تقنینیه شورای ملي، در حالت اضطرار ختم شود، 	 هرگاه دوره ریاست جمهوری و 
اجرای انتخابات جدید منتفي گذاشته شده، مدت خدمت رییس جمهور واعضای شورای ملي 

تا چهار ماه تمدید مي شود. 

• هر گاه حالت اضطرار بیش از چهار ماه دوام نماید،لویه جرگه از طرف رییس جمهور دعوت 	
مي شود. 

• بعد از ختم حالت اضطرار، در خالل مدت دو ماه، انتخابات برگزار مي گردد. 	

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

فصل: دهم تعدیل 
• اصل پیروی از احکام دین مقدس اسالم و نظام جمهوری اسالمي تعدیل نمي شوند.	

• تعدیل حقوق اساسي اتباع صرف به منظور بهبود حقوق آنان مجاز مي باشد. 	

• تعدیل دیگر محتویات این قانون اساسي، نظر به تجارب و مقتضیات عصر، بارعایت احکام 	
مندرج مواد شصت و هفتم و یکصد و چهل و ششم این قانون اساسي،با پیشنهاد رییس 

جمهور یا اکثریت اعضای شورای ملي صورت مي گیرد. 

• به منظور اجرای پیشنهاد تعدیل، هیأتي از بین اعضای حکومت، شورای ملي وستره محکمه 	
به فرمان رییس جمهور تشکیل گردیده، طرح تعدیل را تهیه مي کند. 

• برای تصویب تعدیل، لویه جرگه بر اساس فرمان رییس جمهور و مطابق به احکام فصل 	
لویه جرگه دایر مي گردد.

• هرگاه لویه جرگه با اکثریت دو ثلث کل اعضا طرح تعدیل را تصویب کند، بعداز توشیح رییس 	
جمهور نافذ مي گردد. 

فصل یازدهم: احکام متفرقه 
• رییس جمهور، معاونین رییس جمهور، وزرا، رییس و اعضای ستره محکمه، لوی سارنوال، 	

روسای بانک مرکزی و امنیت ملي، والیان و شاروالها در مدت تصدی وظیفه نمي توانند هیچ 
معامله انتفاعي را با دولت انجام دهند. 

• رییس جمهور، معاونین رییس جمهور، وزرا، روسا و اعضای شورای ملي و ستره محکمه، 	

ماده یکصد و چهل و هفتم   

ماده یکصد و پنجاهم   

ماده یکصد و چهل و نهم   

ماده یکصد و چهل و هشتم 

ماده یکصد و پنجاه و یکم   

ماده یکصد و پنجاه و دوم   



اسناد

136

لوی سارنوال و قضات نمي توانند در مدت تصدی وظیفه به مشاغل دیگری اشتغال ورزند.  

• قضات، سارنواالن، صاحب منصبان قوای مسلح و پولیس و منسوبین امنیت ملي،در مدت 	
تصدی وظیفه نمي توانند در احزاب سیاسي عضویت داشته باشند. 

• دارایي رییس جمهور، معاونین رییس جمهور، وزرا، اعضای ستره محکمه و لوی ثارنوال قبل 	
و بعد از دوره خدمت، توسط ارگاني که در قانون تعیین مي گردد،ثبت، رسیدگي و نشر مي 

شود.  

• 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.

• کمیسیون مستقل انتخابات برای اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات ومراجعه به آرای عمومي 	
مردم در کشور مطابق به احکام قانون تشکیل مي گردد.  

• کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسي مطابق به احکام قانون تشکیل مي گردد. 	

• اعضای این کمیسیون ازطرف رییس جمهور به تایید ولسي جرگه تعیین مي گردند. 	

فصل دوازدهم: احکام انتقالي 
• لقب بابای ملت و امتیازاتي که توسط لویه جرگه اضطراری سال 1381 هجری شمسي به 	

اعلیحضرت محمد ظاهرشاه، پادشاه سابق افغانستان، اعطا شده است، با رعایت احکام این 
قانون اساسي مادام الحیات برای ایشان محفوظ مي باشد.

• مي 	 انتقال شمرده  دوره  ملي،  شورای  افتتاح  تاریخ  تا  اساسي  قانون  این  نفاذ  از  بعد  مدت 
شود. 

• دولت انتقالي اسالمي افغانستان، در دوره انتقال وظایف ذیل را انجام میدهد:	

• اصدار فرامین تقنیني مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و شورای ملي و شوراهای محلي 	
در مدت شش ماه، 

• اصدار فرامین در مورد تشکیالت و صالحیت محاکم و آغاز کار روی قانون تشکیالت اساسي 	
در خالل مدت کمتر از یک سال، 

•  تشکیل کمیسیون مستقل انتخابات،	

•  انجام اصالحات الزم به منظور تنظیم بهتر امور اجرایي و قضایي، 	

• اتخاذ تدابیرالزم جهت آماده ساختن زمینه برای تطبیق احکام این قانون اساسي.	

ماده یکصد و پنجاه و سوم  

ماده یکصد و پنجاه و چهارم   

ماده یکصد و پنجاه و ششم  

ماده یکصد و پنجاه و هفتم   

ماده یکصد و پنجاه و هشتم

ماده یکصد و پنجاه و نهم    

ماده یکصد و پنجاه و پنجم  
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• اولین رییس جمهور منتخب، سي روز بعد از اعالم نتایج انتخابات، مطابق به احکام این قانون 	
اساسي به کار آغاز مي کند. 

• کوشش همه جانبه صورت مي گیرد تا اولین انتخابات رییس جمهور و شورای ملي با هم 	
در یک وقت صورت بگیرد. 

• صالحیت های شورای ملي مندرج در این قانون اساسي تا زمان تاسیس این شورابه حکومت 	
تفویض مي شود و ستره محکمه موقت به فرمان رییس جمهورتشکیل مي گردد.

• قانون 	 این  احکام  به  به مجرد تاسیس، مطابق  را  شورای ملي، وظایف وصالحیتهای خود 
اساسي، اعمال مي کند. 

• بعد از دایر شدن اولین جلسه شورای ملي، در خالل مدت سي روز، حکومت وستره محکمه 	
مطابق به احکام این قانون اساسي تشکیل مي گردند. 

• رییس دولت انتقالي اسالمي افغانستان تا زمانیکه رییس جمهور منتخب به کار آغاز کند، 	
اجرای وظیفه مي نماید.

• ارگانهای اجرایي و قضایي دولت با رعایت حکم فقره چهارم ماده یکصد وپنجاه و نهم این 	
قانون اساسي، الي تشکیل حکومت و ستره محکمه به وظایف خودادامه مي دهند. 

• فرامین تقنیني که از آغاز دوره موقت به بعد نافذ گردیده است، به اولین جلسه شورای ملي 	
ارجاع مي گردند. 

• این فرامین تازمانیکه از طرف شورای ملي لغو نگردیده باشند نافذمي باشند.	
• این قانون اساسي از تاریخ تصویب لویه جرگه نافذ و از طرف رییس دولت انتقالي اسالمي 	

افغانستان توشیح و اعالم مي گردد. 

• با نفاذ این قانون اساسي، قوانین و فرامین تقنیني مغایر احکام آن ملغي مي باشد. 	

ماده یکصد و شصت و یکم     

ماده یکصد و شصتم     

ماده یکصد شصت و دوم    
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طرزالعمل برای موسسات غیر دولتی
دخیل در فعالیت های بشردوستانه، بازسازی و انکشافی در افغانستان

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

از آنجائیکه افغانستان در یک مقطع بی نظیر تاریخی خود قرار دارد و فرصت آنرا دارد تا به سوی ثبات پایدار، بهبود وضع 
اقتصادی و رعایت به حقوق بشر حرکت کند؛ 

از آنجائیکه موسسات غیر دولتی فعالین جامعه مدنی هستند و یک جامعه مدنی قوی برای تاسیس و فعال بودن حکومت و ملت 
با ثبات افغان شرط حتمی است؛

از آنجائیکه موسسات غیر دولتی متعهد به انکشاف افغانستان و ظرفیت های افغان ها هستند؛

از آنجائیکه داشتن قانون اساسی و ساختار تقنینی کشور زمینه را برای ابراز و درک سلوک مسووالنه و مبنی بر احساس مسئولیت 
فراهم ساخته است؛

به  انکشافی  امداد عاجل و  برنامه های  از جامعه مدنی و تطبیق کننده گان  آنجائیکه موسسات غیر دولتی بحیث بخشی  از 
مساعدت های مهم خویش به اشتراک مردم افغانستان و برای شان ادامه می دهند؛

از آنجائیکه خصوصیت و نقش موسسات غیر دولتی به خوبی درک نشده و در نتیجه متهم به سؤ استفاده از وجوه مالی بوده، 
مسرف و خود پرور می باشند؛

از آنجائیکه هسته های متعدد سیاسی و منفعت جو در زیر چتر موسسات غیر دولتی برای نیل به اهداف سیاسی و منفعت جویانه 
شان فعالیت مي کنند؛

از آنجائیکه موسسات غیر دولتی به تقاضاهای پی در پی مواجه می شوند که آن ها را به جهات مختلف سوق نموده و ظرفیت 
و استقالل شان را منحیث فعالین جامعه مدنی تهدید می کند؛ و 

از آنجائیکه همچو طرز العمل در حقیقت یک میکانیسم است که توسط آن موسسات غیر دولتی می توانند معیارهای عالی را، 
بشمول شفافیت و احساس مسوولیت بیشتر، یقینی 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 یک سلسله نورم ها، اصول، و ارزش های می باشند که 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 کار یا داوطلب، غیر انتفاعی مستقل و غیر جانبدار بوده که برای 
تأمین رفاه عامه فعالیت مي کنند. موسسات غیر دولتی می توانند داخلی یا بین المللی باشند؛ مبنی بر یک اعتقاد مذهبی بوده 

یا سروکاری با مذهب نداشته باشند؛ به اساس عضویت یا بدون عضویت تشکیل شده باشند.

مفهوم “داوطلبانه” اراده آزاد موسسه غیر دولتی و اعضای جامعه که با هم تشریک مساعی می نمایند را تمثیل مینماید.

“غیر انتفاعی” به معنی آنست که یک موسسه غیر دولتی دارائی، عایدات و مفاد خود را به کسی توزیع کرده نمی تواند. البته، 
یک موسسه غیر دولتی می تواند به کارمندان خود معاش بدهد، و یا فعالیتی را انجام دهد که منجر به تولید عاید شود. ولی 

همچو عایدات تنها برای تحقق اهداف موسسه استعمال شده می تواند.

“غیر جانبدار و مستقل” به معنی آنست که موسسه غیر دولتی توسط هیأت رهبری اش به اساس خط مشی سوق و اداره می 
شود نه توسط کدام قدرت یا گروه دیگر.

امضا کننده گان عبارت اند از موسسات غیر دولتی که نمایندگان با صالحیت شان این طرز العمل را امضا و قبول کرده باشند.

ما به همه امضا کننده گان این طرز العمل اطالق می شود.

جامعه مدنی عبارت از مجموع گروه ها و انجمن های رسمی و غیر رسمی می باشد که به سکتورهای دولتی و خصوصی ارتباط 
نداشته باشند. موسسات غیر دولتی یک جز از جامعه مدنی هستند.

تساوی جنس )جندر( یعنی در نظر داشتن و ارزش دادن مساویانه به سلوک، نیازمندی ها، توقعات، و حقوق مختلف زن و مرد. 
تساوی مرد و زن به معنی آن نیست که مرد ها و زنها یکسان شوند، بلکه به معنی آنست که حقوق، مسئولیت ها و فرصت های 

شان هیچ ارتباطی به مرد بودن یا زن بودن شان نداشته باشد.

برابری جنس )جندر( یعنی تأمین انصاف و عدالت حین برخورد با زن و مرد مطابق به نیازمندی های نسبی شان. همچو برخورد 
شاید یکسان یا متفاوت باشد، ولی وقتیکه حقوق، منافع، مسوولیت ها و فرصت ها مطرح باشند، باید متعادل باشند.

بلند بردن ظرفیت ها عبارت از یک پروسۀ است که در ضمن آن افراد، گروه ها، موسسات، ارگان ها و جوامع قابلیت های شان 
را بلند می برند تا:

وظایف محوله شان را به وجه احسن انجام داده، مشکالت شان را حل نمایند، و اهداف شان را خود تعیین نموده به آن . 1
ها تحقق بخشند؛ و

نیازمندی های انکشافی شان را بصورت کل تشخیص نموده و آن ها را طور پایدار رفع نمایند. . 2

از تشنج، حوادث، و  انسانی که  اند که از شدت مصائب  اقدامات بشر دوستانه مشتمل بر فعالیت هایی  فعالیت بشر دوستانه: 
بدبختی ها منشا میگیرند، بکاهند. همچو مصائب انسانی عبارت اند از:

صدمه رسیدن یا از دست دادن زندگی کسانیکه در جنگ دخیل نیستند؛ و یا. 1

تخلف جدی از حقوق بشر یا قوانین بشری، خصوصًا مرتکب شدن همچو اعمال در مقابل مردم غیر نظامی حین برخوردها . 2
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و یا در جریان بحران سیاسی.
ماموریت موسسات غیر دولتی

ماموریت عمومی ما منحیث موسسات غیر دولتی در افغانستان عنوان نمودن نیازمندی های انسانی، اعمار مجدد و انکشاف 
پایدار و متکی به خود در افغانستان می باشد، با عطف توجه خاص به حقوق آن های که آسیب پذیر بوده و در وضع نامساعد 

قرار دارند. ما با همدیگر، دولت، تمویل کننده گان و عموم مردم تشریک مساعی مي نمائیم.
مقصد طرز العمل

طرز العمل به منظور ذیل بمیان آمده است: 

• بهبود درک همه جانبه عوام، دولت، تمویل کننده گان و وسایل اطالعات جمعی در مورد موسسات غیر دولتی، مقاصد و 	
دست آورد های شان؛

• شفافیت، حساب دهی و شیوه های بهتر اداره و تنظیم از طریق تطبیق قوانینی که موسسات غیر دولتی به صورت داوطلبانه 	
برای خود طرح نموده اند؛ و

• بلند بردن کیفیت خدماتی که موسسات غیر دولتی از طریق بلند بردن معیار های روشن عرضه می دارند.	
اصول طرزالعمل

1.     موسسات ما متمرکز به مردم اند
1.1  تمرکز به مردمی که ما در خدمت شان هستیم: وفاداری بنیادی، حسابدهی و مسوولیت ما متمرکز به آن های است که 

ما در خدمت شان قرار داریم. برنامه های ما طوری طرح و ترتیب شده اند که جوابگوی نیازمندی های مردم اند.

2.1  اتکأ به خود و احساس مالکیت: تالش ما این است تا با مردم و جوامع طوری کمک کنیم که مشکالت شانرا خود حل 
کنند. ما اتکأ به خود را در بین جوامع و مردم تشویق نموده و آن را انکشاف میدهیم. ما به حق سهم گیری مردم و جوامع در 

اتخاذ تصامیمی که بر زنده گی شان اثر دارند، تحقق می بخشیم.

3.1  حقوق بشر: ما سعی می ورزیم که به حقوق بشر احترام کنیم و آن ها را با نظر داشت حقوق و وجایب افغان ها در 
مطابقت به قوانین بین المللی محافظت و تقویت نمائیم.

4.1  اعتماد: ما همواره سعی مي ورزیم تا اعتماد جوامعی را که با آن ها کار مي کنیم، حاصل نمائیم.

5.1  مشارکت و جلو گیری از تبعیض: ما مردها، زن ها، جوانان و اطفال جوامع مورد نظر را، به حد اعظمی ممکنه، در طرح، 
تطبیق و ارزیابی پروژه ها و برنامه های خود شامل می سازیم. ما همواره در تالش هستیم تا در محالتیکه کار مي کنیم، 

سهم گیری گروه های در حاشیه گذاشته شده را یقینی سازیم.

6.1  احترام به ارزش های محلی: ما به هویت و اصالت افراد، بصیرت بومی، فرهنگ، اعتقادات مذهبی و ارزش های مردم، 
احترام قایل هستیم. ولی این، به هیچ وجه، به معنی آن نیست که گویا ما هرآنچه را که حقوق بشری یک فرد و یا گروهی 
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از افراد را نفی می کند، تقویت مي بخشیم.
2.    موسسات ما متعهد به وارد کردن تاثیر مثبت، و پایدار می باشند

1.2  موثریت: ما متعهد به موثریت و واردکردن تاثیر مثبت از طریق برنامه های خود به حد اعظمی اش هستیم. ما از مصروف 
شدن موسسات متعدد به عرضه خدمات مشابه جلوگیری مي کنیم.

2.2  پایداری و متکی بودن به خود: تا حدی که امکان دارد، ما برنامه های خود را طوری طرح و تطبیق مي کنیم که منجر 
به حل پایدار مشکالت مردم شوند؛ ارزش مصارفی را که به آن ها صورت میگیرد داشته باشند؛ در افغان ها احساس مالکیت 

را ایجاد می کنیم تا ظرفیت های شان را بلند ببرند؛ و مبنی بر اهداف طویل المدت انکشافی جوامع باشند.

3.2  تاثیر بر محیط: ما فعالیت های خویش را طوری انجام می دهیم که مسووالنه طرح شده باشند؛ جوابگوی حفظ محیط 
فزیکی و طبیعی بوده و ایکو سیستم1 افغانستان را طور درست، تنظیم نماید.

4.2  نظارت و ارزیابی: ما موثریت برنامه های خود را مورد نظارت قرار داده و آن ها را ارزیابی نموده و یافته های خویش 
را با جوانب ذیدخل، بشمول دولت، تمویل کننده گان، عموم مردم و جوامعی که در خدمت شان هستیم، شریک می سازیم. 

3.    موسسات ما متعهد به شفافیت و حسابدهی هستند
1.3  ما در معامالت خویش با دولت، مردمی که با ما تشریک مساعی دارند، عوام، تمویل کننده گان، و سایر جوانب ذیدخل، 

شفاف و حسابده می باشیم.

2.3  حسابدهی یا احساس مسوولیت: ما به منظور تنظیم بهتر حسابات، سیستم ها و پالیسی های سالم مالی را طرح و حفظ 
کرده، همواره حسابات خویش را در معرض آدیت )بررسی( قرار می دهیم. ما با در نظر داشت احکام قانون اساسی، سایر 
قوانین و مقررات دولت افغانستان فعالیت مي کنیم و در صورت لزوم تعدیل پالیسی ها را به راه می اندازیم. ما در همه ابعاد 
وجوه مالی از قبیل تدارک، استعمال و صورت حساب آن ها از صداقت و صراحت کار می گیریم. ما سیستم های مناسب و 
موثر را برای تنظیم امور مالی و حسابی سالم، خریداری، ترانسپورت و اداری خود طرح مي کنیم تا استعمال منابع دست داشته 

ما را در جهت تحقق اهداف ما یقینی سازد.

3.3  شفافیت: ما معلومات را در مورد اهداف و فعالیت های خود در اختیار جوانب ذیدخل قرار میدهیم، که با کار ما دلچسپی 
داشته باشند. ما راپورهای کاری و مالی خود را در اختیار جوانب ذیدخل و ذیعالقه به اساس تقاضای شان قرار می دهیم. ما 

از هر فرصت دست داشته استفاده مي کنیم تا مردم را از منابع وجوه مالی و به مصرف رسانیدن آن ها، آگاه سازیم.
4.    موسسات ما متعهد به اداره مناسب و مطلوب داخلی می باشند

1.4  حفظ اسناد اداره: ما دارای قوانین و لوایح کتبی هستیم که ماموریت، اهداف، و ساختار تشکیالتی ما را بصورت روشن 
تعریف مي کنند.

2.4  فرصت های مساوی: ما در مورد تقرر و ارتقای کارمندان خویش، پالیسی ها، مقررات و طرزالعمل های کتبی ترتیب می 
نمائیم که تعهد ما را در رابطه به فراهم ساختن فرصت کاری یکسان تصدیق می نمایند.

 1
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3.4  طرزالعمل استخدام: ما عزل و نصب کارمندان خود را به شیوه یی براه می اندازیم که مبتنی بر احترام به حق انتخاب 
افراد، با در نظر داشت نیازمندی دیگران به منابع بشری باشد. ما افراد را بنابر اهلیت شان استخدام مي کنیم، معاشات مناسب 
می پردازیم، به کارمندان مسوولیت های متناسب به اهلیت و ظرفیت شان را محول میکنیم. در صورت استعفا از کارمندان 
خود می خواهیم تا مدت کافی اطالع قبلی را درنظر داشته باشند و در صورت انفکاک بدون علت به کارمندان اطالع قبلی 

کافی می دهیم.

4.4   مد نظر نداشتن منافع شخصی: همه معامالت مربوط به موسسات ما عاری از منافع شخصی و یا حرفوی خواهد بود. 
خدمات اعضا هیأت مدیره علی القاعده به استثنای جبران مصارف ضروری که حین انجام خدمت بوقوع می پیوندد، بصورت 

داوطلبانه و بدون معاوضه عرضه می شوند.

5.    موسسات ما متعهد به صداقت، اصول و موازین و طرح برنامه های هستند که ارزش مصارف را 
داشته باشند

1.5  صداقت: ما در همه فعالیت های تخصصی خود، راستکار و صادق هستیم.

2.5 اصول و موازین: ما در همه اجرات داخلی و خارجی خود از ارتکاب به هر آنچه که اصول و موازین اخالقی ما را خدشه 
دار میسازد، خود داری مي کنیم. ما مرتکب دزدی، فساد اداری، اقارب پروری، رشوه، یا داد و ستد مواد غیر مجاز و غیر قانونی 
نمی شویم. ما کمک ها و منابع را از آنعده تمویل کننده گان قبول مي کنیم که اهداف شان با ماموریت، اهداف و ظرفیت 

های کاری ما مطابقت داشته و به استقاللیت و هویت ما صدمه نرساند.

3.5 ارزش و موثریت مصارف: ما منابعی را که در اختیار داریم به شیوه های استعمال میکنیم که منجر به تحقق ماموریت 
و اهداف استراتژیک ما شود و ارزش مصارف را داشته باشند. ما همواره سعی مي ورزیم تا ضایعات و مصارف غیر ضروری 
را به حد اقل آن تقلیل بخشیم و همه منابع دست داشته را در جهت بهبود زندگی و رفاه مردمی قرار دهیم که ما در خدمت 

شان هستیم.

6.    موسسات ما متعهد به تنوع، انصاف، و جلو گیری از تبعیض در مقابل گروه های که در حاشیه گذاشته 
شده اند و اجراآت سالم و موجه هستند

1.6  تنوع: ما در صدد آن هستیم تا کارکنان ما منعکس طرز مناسب کننده تنوع جنس )جندر(، قومیت، موقعیت جغرافیایی، 
و مذهب در افغانستان و ساحاتیکه ما در آن کار مي کنیم باشند.

6.2  برابری: ما همواره در صدد تأمین توازن وسیع و ترغیب برابری در همه روابط داخلی، و دسترسی به فرصت ها طور 
منصفانه در موسسات مان هستیم. ما در صدد هستیم تا آن هائی را که خدمات کمتری برای شان صورت گرفته، آن هایی 

را که آسیب پذیر هستند، معیوبین و آن هایی را که در حاشیه گذاشته شده اند در همه برنامه های خویش شامل سازیم.

3.6  برابری جنس )جندر(: ما به سلوک های متفاوت، توقعات، نیازمندیها و حقوق زن و مرد ارزش یکسان قایل هستیم و آن 
ها را علی السویه مدنظر می گیریم. اساس همچو بر خورد شاید یکسان و یا هم متفاوت باشد ولی تا جائیکه به حقوق، منافع، 
مکلفیت ها و فرصت ها تعلق مي گیرد باید مبنی بر عدالت و انصاف باشد. حقوق، مسوولیتها و دسترسی شان به فرصت ها 



143

از الف تا یا: کتاب راهنما برای کمک به افغانستان

به مرد بودن یا زن بودن شان وابسته نمی باشد.

4.6  خود داری از تبعیض در مقابل گروه های در حاشیه گذاشته شده: طرح پالیسی های مربوط به منابع بشری و تطبیق 
آن  در موسسات ما طوری صورت مي گیرد تا پروسه تدارک، تربیت، استخدام و آماده ساختن شرایط کاری برای کارمندان 

عاری از هر نوع تبعیض باشد.

5.6   اقدامات درست و موجه: ما همواره سعی مي ورزیم تا نمایندگی و حضور آن های را که نمایندگی و حضور متناسب 
ندارند، در مقام های که صالحیت تصمیم گیری دارند، به سطح دفاتر مرکزی و ساحوی، در هیأت رهبری و در گروه های 
مشورتی ازدیاد بخشیم. ما در تالش هستیم تا همه آن هایي را که برای شان خدمت کمتر صورت گرفته، آن های را که 
آسیب پذیر هستند، آن های را که در حاشیه گذاشته شده اند و آن های را که معیوب هستند، در همه برنامه های خود شامل 

کنیم. ما سعی به خرج میدهیم تا موقف زنان افغان را چه در داخل موسسات و چه در بیرون از آن، تقویت نمائیم.

7.    موسسات ما متعهد به بلند بردن ظرفیت های افغان ها هستند
1.7  بلند بردن ظرفیت ها: ما از هر موقع مناسب کار می گیریم تا در بلند بردن ظرفیت های افغان ها به منظور درک 
نیازمندی ها و تثبیت اولویت های شان کمک نمائیم، تا باالخره نیازمندی های بشری، اعمار مجدد و انکشافی شان را خود 

بر آورده سازند.

2.7  مشوره: ما برنامه های خویش را در مشوره با جوامع و حکومت های محلی طرح و تطبیق مي کنیم زیرا ما متعهد به 
انکشاف پایدار و طویل المدت افغانستان هستیم.

3.7  پایداری: ما پروژه ها را طوری طرح و تسهیل می نمائیم تا جوامع مورد نظر یا دولت آنها را بیشتر ادامه بدهند.

4.7  منابع بشری: در روشنی پالیسی ما در مورد تعهد برای بلند بردن ظرفیت های کاری، ما در استخدام و تربیه اشخاص 
روز مزد و دایمی به افغان ها اولویت می دهیم.

5.7  منابع تخنیکی و فزیکی: تا جائیکه مناسب باشد ما از وسایل و منابع موجود تخنیکی و فزیکی محلی به حد اعظمی آن 
ها، کار می گیریم.

6.7  تکنولوژی مناسب: ما استعمال تکنولوژی مناسبی را که جامعه مالک آن شده و آنرا حفظ و مراقبت کرده بتواند، تشویق 
می نمائیم.

8.    موسسات ما متعهد به استقال لیت شان هستند
1.8   استقاللیت: ما پالیسی ها، پروگرام ها و استراتژی های خود را خود طرح و تطبیق می کنیم. ما هیچوقت به خود اجازه 
نمی دهیم تا پروگرام هایی را تطبیق کنیم و یا هم معلومات حساس و خطیر سیاسی، اقتصادی و نظامی را جمع آوری کرده 
در اختیار حکومات یا سایر ارگانها قرار بدهیم که از آن برای تحقق مقاصدی کار بگیرند که منافی مقاصد انسانی و انکشافی 

ما باشند.

2.8  خود مختاری: ما همواره در تالش هستیم تا خود مختاری خویش را در چوکات قوانین افغانی و بین المللی حفظ نمائیم. 
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در مقابل تحمیل شرایطي که مغایر و منافی ماموریت و اصول ما باشد مقاومت مي نمائیم.

در چارچوب کمک های عاجل بشری ما به اصول اضافی ذیل پابند می باشیم.

9.  عدم تعصب: کمک های ما تنها به اساس ضرورت صورت می گیرد . ما با هر کسی که نیاز به کمک ما داشته باشد بدون 
در نظرداشت نژاد، مذهب، قومیت، جنسیت، ملیت، و تعلقات سیاسی کمک می کنیم . ما به هیچوجه وعده، و توزیع کمک 

های انسانی را با قبول کردن یا اختیار کردن کدام عقیده یا مرام سیاسی یا مذهبی مرتبط نمیسازیم.

10.  غیرجانبداري: ما هیچگونه اجندای گروهی محلی یا بین المللی را تشویق نمي نمائیم . ما ازهیچ یک از جوانب درگیر 
در تشنج جانبداري نمی کنیم.

11.   تطبیق SPHERE: ما از منشور بشری SPHEREو حد اقل معیارها ي آن حین پاسخگوئي به مصایب آن آگاهی داریم، 
و در صدد هستیم تا معیارها و شاخص هاي SPHERE را در تطبیق، نظارت و ارزیابی پروگرام ها و پروژه های بشردوستانه 

خود مد نظر بگیریم.

نظارت بر طرز العمل

كميته نظارت بر طرز العمل

• کمیته نظارت بر تطبیق طرز العمل )که سپس	

•  به نام “کمیته” یاد خواهد شد( مرجع نهائی است که مسوولیت یقینی ساختن تطبیق طرز العمل را به عهده دارد.	

•  ترکیب کمیته	

• کمیته دارای هفت عضو مي باشد:	

• موسسه اکبر یا اداره هماهنگی کمک ها برای افغان ها، اداره هماهنگی موسسات غیر دولتی افغانی و اتحادیه انسجام 	
جنوب و غرب افغانستان و بلوچستان هر یکی دو عضو کمیته را معرفی مي دارند.

• شبکه زنان افغان یک عضو کمیته را معرفی مي کند.	

•  یک فرد برای مدت یکسال به عضویت کمیته تعیین مي شود.	

•  یک عضو کمیته تنها برای سه دور مسلسل عضو کمیته بوده مي تواند.	

•  کمیته رئیس و سکرترش را از بین اعضاي خود تعیین می کند.	

 وظایف کمیته
•  کمیته به حیث پاسدار طرز العمل عمل می کند.	

• کننده گان، سکتور 	 تمویل  میان مردم، دولت،  در  را  متقابل  اعتماد و همکاری  تفاهم،  تا حسن  ورزد   کمیته سعی می 



145

از الف تا یا: کتاب راهنما برای کمک به افغانستان

موسسات غیرد ولتی وهمکاران جامعه تأمین نماید. 

 کمیته سال دو مرتبه تشکیل جلسه می نماید تا موارد ذیل را بررسی نماید:

• ورق درخواست موسسات غیر دولتی برای امضاي طرز العمل را مورد غورقرار می دهد. کمیته در صورتي به موسسات غیر 	
دولتي اجازه خواهد داد تا طرز العمل راامضا نمایند که اسناد مناسبیکه در تحت فقره 14 آتي به آ نها اشاره شده است را 

تهیه نمایند.

• ادعا ها یا شکایات یکی از موسسات غیر دولتی دال بر رعایت نکردن طرز العمل. همچو ادعا یا شکایات میتواند توسط 	
دولت، تمویل کنندگان، مستفید شونده گان، یکی از موسسات غیر دولتی یا عوام درج شده باشد.

•  کمیته یک سکرتر را تعیین می کند تا از امور و مسوولیت های اداری کمیته وارسی کند. در پهلوی مسوولیت های دیگر، 	
سکرتر کمیته از مسایل ذیل وارسی مي کند:

• در خواست های موسسات غیرد ولتی را مبني برامضای طرز العمل تسلیم مي شود.	

•  دوسیه اسناد موسسات امضا کننده را حفظ کرده، و بنا بر تقاضا در اختیار جوانب ذیربط کلیدي قرار میدهد.	

•  از موسسه غیر دولتی ایکه متهم به تخلف از اصول روش شده است مي خواهد تا راپور کتبی قضیه را به کمیته تقدیم کند.	

• خود را مطمئن میسازد که ا مضا کننده کاپی شکایت یا اتهامی را بدست می آورد که از طرف شخص یا گروهي از اشخاص 	
به آن نسبت داده شده است.

• کمیته سعی می ورزد تا سطح آگاهی امضا کننده گان را در مورد طرز العمل بلند ببرد.	

تکمیل کردن شرایط براي امضا کردن طرز العمل
• موسسه غیر دولتی ایکه مي خواهد طرز العمل را امضا نماید، باید اسناد ذیل راطور کتبي به سکرترکمیته تقدیم بدارد:	

• سند قانونی ثبت یا رجستریشن: یک نقل سند ثبت یا رجستریشن موسسه در نزد دولت.	

• تجربه کار: یک سند ا مضاء شده رسمی که نشاندهنده حداقل یک سال فعالیت موسسه مذکور باشد.	

• عضویت در یکي از ارگانهاي همآهنگي: سند یکه عضویت موسسه مورد نظر را در یکی، یا اضافه تر از یکی از موسسات 	
هماهنگی از قبیل موسسه اکبر یا اداره هماهنگی کمک ها برای افغان ها، اداره هماهنگی موسسات غیر دولتی افغانی، 

اتحادیه انسجام جنوب و غرب افغانستان و بلوچستان و شبکه زنان افغان تصدیق مي کند.

• اسناد تنظیم اداره: کاپی کتبی اساسنامه، که ماموریت و ساختار تشکیالتی موسسه مذکور را طور واضح نشان دهد.	

• اسناد مالی: یک نقل از تازه ترین راپور ساالنه مالي که بررسي )آدیت( شده باشد.	

• اسناد فعالیت: یک نقل از تازه ترین راپور ساالنه فعالیت. در مورد موسسات غیر دولتی بین المللی،	
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• نقلی از راپور عمومي ساالنه کفایت می کند.	

• سروی مکمل دست آورد ها: یسروی مکمل دست آوردها ئیکه به سکرتریت فرصت خواهد داد تا دست آوردهاي مرتبه 	
موسسات غیر دولتی را نظارت نموده و آنها را ابالغ نماید.

• گزارش ها: ارسال راپور هاي شش ماهه که وزارت اقتصاد به آن ضرورت دارد.	

شکایات
 هر فرد یا گروهی از افراد میتواند شکایت را نزد سکرتر کمیته درج کند، مشروط براینکه شواهد صحت آنرا تائید کنند. شکایت 

کتبی باید مشتمل بر اجزای ذیل باشد:

• نام و اّدرس شکایت کننده	

• نام و اّدرس موسسه یا کارمندي که شکایت در مورد شان درج شده است.	

• تفصیل حاالتی که فکر مي شود از طرز العمل تخلف صورت گرفته است.	

• در صورت امکان تذکر معیارات کود،که فکر مي شود از آنها تخلف صورت گرفته است.	

• سکرتر باید به مجرد رسیدن یک شکایت کتبی کاماَل مستند، آنرا درج نموده و کاپی اش را فوراَ به همه اعضای کمیته 	
نظارت بفرستد.

حدود صالحیت کمیته
کمیته همه واقعات هر عضوي را که از طرز العمل تخلف ورزیده باشد، استماع نموده و تصمیم اتخاذ می نماید. مرتکب همچو 

تخلف مي تواند امضا کننده و یا کسی باشد که از آن نمایندگی مي کند.

هرگاه شکایت مطابق فقره 16 صورت گرفته باشد،کمیته یا واقعه را بنا بر اینکه تخلف از طرزالعمل صورت نگرفته است رد می 
کند و یا امضا کننده ویا کارمندش را که شکایت علیه آن صورت گرفته است مطلع میسازد.

در صورتیکه از طرز العمل تخلف جدی صورت گرفته باشد، کمیته اقدامات ذیل را مرعی االجراء قرار خواهد داد:

• زمینه مالقات را بین موسسه/فردیکه شکایت علیه شان صورت گرفته است و فرد/گروهي که شکایت را درج کرده است 	
)عارض(، مساعد مي سازد تا موضوع مورد بحث قرار گیرد. این امر در جلسه شش ماهه و یا در حالت جدي بودن تخلف 

درجلسه فوق العاده مطرح میگردد.

• از کارمند/امضا کننده مورد نظر تقاضاء کند تا شواهد کافی را در رابطه به قضیه تهیه بدارد.	

•  اگرکمیته در یابد که امضا کننده یا کارمندش از طرز العمل تخلف ورزیده است، در زمینه یک یا اقدامات متعدد ذیل را 	
مرعي االجرا قرار میدهد:

• به متخلف تر بیت الزم داده شود.	
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• از امضا کننده دیگر خواهش می کند تا در پروسه تربیت همکاری کند.	

• به امضا کننده مورد نظر توصیه می کند تا در برابر کارمند یا مستخدمش که مستقیمًا مرتکب تخلف شده است اقدامات 	
اصالحي را انجام دهد.

• موسسه متخلف را متوجه تخلفش مي کند.	

• امضا )عضویت( موسسه را به حالت تعلیق در آورده یا فسخ مي سازد.	

تعطیل موقتی عضویت یک عضو کمیته
یک عضو کمیته نباید در بررسی و تصمیم گیری پروسه یی که خودش درآن ذینفع است سهیم باشد.

حدود تطبیق
 اصول مندرج این کود به کلیه موسسات غیر دولتی امضا کننده طرز العمل که در افغانستان فعالیت دارند، قابل تطبیق است. 

اصول مندرج این کود به هر کارمند و مستخدم موسسه غیردولتی که به رعایت طرز العمل موافقت کرده است قابل تطبیق 
میباشد÷.

 رعایت طرز العمل
تمام امضا کننده گان وافراد یا گروپهائیکه برای ویا به نمایند گي از امضا کننده گان کارمي کنند، باید طرز العمل را رعایت، 

احترام و معیارهاي آ نرا تطبیق نمایند.

بنًا، هر امضا کننده مکلف است تا کارمندان و مستخدمین خود را به معیارهاي این طرز العمل آشنا ساخته و آنها را توسط شان 
تطبیق نمایند.

 تجدید نظر بر طرز العمل
 تجدید نظر بر طرز العمل وقتي صورت گرفته مي تواند که دوثلث نماینده گان امضاء کننده از آن حمایت کنند.

کمیته مي تواند طرز العمل را وقتًا فوقتا مرور نموده و تغییرات را به موسسات تامین هماهنگی پیشنهاد کند.

ضمیمه: قرینه تاریخی
از آغاز تجاوز نظامی اتحاد شوروی برافغانستان که در سال 1979 بوقوع پیوست، موسسات غیر دولتی داخلی و بین المللی نقش 
بارزی را در تهیه کمک ها به افغانهای که در شهرها وروستا هاي کشور و یا در کمپ های مهاجرین در پاکستان به سرمی 

بردند، داشته اند.

از 1979 تا 1988: به مجرد وقوع تجاوز نظامی اتحاد شوروی بر افغانستان موسسات غیردولتی پروگرام های را آغاز کردند 
تا نیازمندی های افغانهای مقیم در کمپهای مهاجرین در پاکستان را از ناحیه مواد غذائی، سرپناه و خدمات صحی رفع نمایند. 
در آغاز دهه 1980 موسسات غیر دولتی پروگرام های شان را در داخل افغانستان براه انداختند تا نیازمندی های افغانهای را که 
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درمناطق بیرون از کنترول اتحاد شوروی به سرمی بردند در عرصه های خدمات صحی و تامین معیشت رفع نمایند. در سال 
1984 پروگرام های تعلیم و تربیه، و در سال 1986 پروگرام های زراعتی واحیای مجدد یا ساختار تاسیسات خدمات اجتماعی 
شامل پروگرام های شدند که در داخل افغانستان تطبیق می شدند. در طول این مدت از روش “پول نقد برای غذا” استفاده 
بعمل آمد تا افغانهای که به مقاومت مشغول بودند در داخل افغانستان باقي بمانند. در طول دهه 1980، بسیاری از موسسات غیر 
دولتی در استقامت آگاه ساختن مردم در مراکز کشورهای غربی از وضع قربانیان تجاوز و مهاجرین در حالت مدافعه قرار داشتند.

از 1988 تا 1995: در اواخر دهه 1980، موسسات غیر دولتی با وجود نیازمندی مزمن برای کمک های عاجل و بی ثباتی 
سیاسی و امنیتی در پهلوی تهیه کمک های عاجل، تطبیق پروگرام های انکشافی را با در نظر داشت اصول انکشاف آغاز نمودند. 
تغییرات در جو سیاسی واز دیاد منابع برای افغانستان که در اواخر دهه 1980 به وقوع پیوست، منتج به انکشافاتی درسکتور 
موسسات غیر دولتی شد. ازدیاد سریع در تعداد موسسات غیر دولتی افغانی؛ موجودیت مساعدت ها برای بلند بردن ظرفیت های 
افغانها؛ و تاسیس چندین موسسۀ تأمین هماهنگی در بین موسسات غیردولتی که تالش های شان متمرکز به تقویت حسابدهی، 
معیارها، ترویج و تقویت روش اجراء آت جامعه موسسات غیر دولتی بوده است بمیان آمد. این موسسات فعالیت های موسسات 
غیر دولتی را هماهنگ مي سازند تا موثریت و مولدیت شان بلند برود و از مصروف بودن موسسات متعدد در عین فعالیت جلو 
گیری بعمل آید. در طول این دوره، عده زیادي ازموسسات غیر دولتي داخلي و هزارها افغان مهارت های حرفوی شان را از 
طریق انستیتوت های تربیوی که توسط موسسات غیر دولتی تنظیم مي شدند به معاونت موسسات غیر دولتی بین المللی بلند 

بردند. معیارهاي هماهنگ بخصوص در سکتورهای صحت، و زراعت انکشاف کردند. 

از 1996 تا 2001: در دورا ن طالبان از 1996 تا 2001 با وجود محدودیت های سیاسی شرایط بهترامنیتی در اکثر ساحات 
کشور به موسسات غیر دولتی فرصت داد تا در مناطق دورافتاده روستائی، مستقیماً با جوامع کارکنند. موسسات غیر دولتی همواره 
سعی ورزیدند برای تثبیت اولویت های پروگرامها، و وضع نمودن اصول برای تقویت مساعدت های مربوط و متمرکز بر نیازمندی 
های افغانها با ادارات ملل متحد و تمویل کننده گان از نزدیک هم آهنگ باشند. در حدود 20 موسسه که اکثر شان موسسات غیر 
دولتی بودند باهم یک جا کارکردند تا برای آموزش بهتر اطفال افغان معیارهایی را وضع نمایند. خشک سالی شدید سال های 1997 
تا 2001 نیازمندی های بشری بسیاری از جوامع روستائي را شدیدتر ساخته و مردم مجبور به بیجا شدن به مناطق شهری، کمپ 
های بیجا شده گان در داخل کشور و یا مهاجرت به پاکستان و ایران شدند. در حالیکه موسسات غیر دولتی کمک های عاجل شان 

را توسعه بخشیدند تا با همچو مردم مساعدت صورت گیرد، و همچنان به پروگرام های انکشافی شان ا دا مه دادند.
از اواخر سال 2001 تا حال: واقعات 11 سپتمبر سال 2001 باعث تغییرات غیر متوقعه در شرایط کاری موسسات غیر 
دولتی در افغانستان گردید. در سال 2002 عودت تعداد کثیری از مهاجرین از کشورهای همسایه به افغانستان باعث شد تا 
پروگرام های جدید کمک های عاجل تهیه سر پناه ومواد غذائی تطبیق شوند. بعد از سقوط طالبان، موسسات غیر دولتی در 
همآهنگی با مقامات دولت انتقالی افغانستان تعادلی را در بین پروگرام های امداد عاجل و پروگرام های انکشافی طویل المدت 

اعمار مجدد تأمین نمودند.

ظهور حکومت انتقالی که جامعه بین المللی آنرا به رسمیت شناخت، به موسسات غیر دولتی فرصت داد تا بر نقش شان به حیث 
بازیگران خدمات بشري و به حیث ارگانهاي جامعه مدني داراي ماموریت و هدف، نه قراردادي عرضه خدمات تجدید نظر نمایند.
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در مورد این بخش
موجودیت احصائیه ها ی مربوط به شاخص های انکشافی نقش کلیدی در نظارت بر تأثیرات برنامه های انکشافی و پیشرفت 
به سوی تطبیق ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان )ANDS(دارد. آمار مختصر ذیل در رابطه به میزان مشخص رفاه اقتصادی 
ارائه میدارد که به اساس آخرین اطالعات جمع  افغانستان معلومات فشرده یی  افراد و خانواده ها در هر والیت  و اجتماعی 
آوری شده از خانواده ها در سطح ملی، از سروی ملی خطرات و آسیب پذیری 1387/1386 بدست 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 
1387/1386” میباشد. 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 NRVA تجدید خواهد 

شد ارائه نماید.
آمار مختصر ذیل احصائیه های را در مورد 39 شاخص 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.
احصائیه 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 از9 فیصد  تا 76 فیصد  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 احصائیه 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  لزومًا 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 39 احصائیه موجود در گزارش بانک جهانی فقط 
30 احصائیه 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 )12-23 ماهه(

صحت:  فیصدی دسترسی به مراقبت های صحی قبل از والدت)%(؛ فیصدی اطفال واکسین نشده )12-23 ماهه( )%(

جهت دسترسی به گزارش مکمل در مورد معلومات مختصر والیتی که از طرف بانک جهانی و وزارت اقتصاد تهیه شده است 
http://www.worldbank.org.af :به آدرس زیر مراجعه کنید

واحد  است.  جهانی  بانک  و  افغانستان  اسالمی  اقتصاد جمهوری  وزارت  مشترک  مساعی  نیتجه  مذکور  گزارش  سپاسگزاری: 
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 2100 در روز(

عبارت از فیصدی نفوس است که کمتر از 2100 کالوری در روز اخذ مینمایند.

فقدان پروتین)فیصدی مصرف پروتین کمتر از 50 گرام در روز(

عبارت از فیصدی نفوس است که روزمره کمتر از 50 گرام پروتین مصرف مینمایند.

مارکیت کار
میزان وابستگی سنی

عبارت از تعداد وابسته گان ) کوچکتر از 15 ساله و بزرگتر از 64 ساله( بر مقایسًه نفوس بین سنین 15-64 میباشد

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 35 ساعت 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 6-15 سالگی(

آنعده اطفالی که بین سنین 6-15 سالگی 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)12-23 ماهه(

عبارت از فیصدی اطفال 12-23 ماهه اند که واکسین های OPV3 .BCG . DPT3 و 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 )16 سال وباالتر از آن(

عبارت از فیصدی افراد باسواد  که بین 16 سال و باالتر از آن قرار دارند.

میزان شمولیت اطفال )بین سنین 6-12 ساله( در مکتب 

عبارت از فیصدی اطفال بین سنین ) 6-12 ساله( که شامل مکتب اند

اوسط سالیان مکتب در سنین )18 سال وباالتر از آن(

عبارت از اوسط سالیان تعلیمی در بین سنین 18 و باالتر از آن میباشد.

فیصدی زنان باسواد- بین سنین 16 وباال تر از آن )٪( 

عبارت از فیصدی خانم های باسواد بین سنین ) 16 و باال تر از آن ( میباشد
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تناسب شمولیت دختران به تناسب پسران در مکتب) 6-12 ساله(

عبارت از تناسب شمولیت دختران بین سنین 6-12 ساله 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.



فقر
شدت فقر

مصرف مجموعی ماهانه فی نفر )افغانی(
مصونیت غذایی

فقدان کالوری )فیصدی مصرف کالوری کمتر از 2100 در روز(
فقدان پروتین )فیصدی مصرف پروتین کمتر از 50 گرام در روز(

مارکیت کار
میزان وابستگی سنی

میزان اشتراک )٪(
میزان بیکاری )٪(

میزان اشتغال ناقص )٪(
نیروی کار باسواد )٪(

اطفال کاریگر )فیصدی اطفال کارگر بین سنین 6-15 سالگی(
فیصدی خانواده با افراد دارای معیوبیت خفیف
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 )12-23 ماهه(
فیصدی والدت های که تحت نظر شخص مسلکی صورت گرفته است )٪(

معارف
میزان سواد بین سنین )16 سال وباالتر از آن(

میزان شمولیت اطفال )بین سنین 6-12 ساله( در مکتب 
اوسط سالیان مکتب در سنین )18 سال وباالتر از آن(

فیصدی زنان باسواد- بین سنین 16 وباال تر از آن
تناسب شمولیت دختران به تناسب پسران در مکتب )6-12 ساله(

سکتور های اشتغال 
زراعت )٪(

صنعت، ساختمان و معادن )٪(
خدمات )٪(

اداره عامه /حکومت )٪(

ملی

7.9
1672

29.2
17.4

133
66.5
7.9
48.2
25.8
17.9
28.4

26.8
4.9
41.1
1.3
36.7
25

25
46.3
1.95
11.4
0.69

59.1
12.5
24.6
3.9

مساحت)کیلو مترمربع(
نفوس) میلیون(

نفوس روستا ها)٪(
میزان فقر)٪(
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ارزگان

5.8
1464

20.8
7.8

137
97.5
0.7
23.9
9
96
77.4

17.4
0
0.3
4.3
0
0

9
2
0.06
1.2
0.41

52.7
0.8
46.4
0.1

ارزگان
11
0.3
97
40.8



فقر
شدت فقر

مصرف مجموعی ماهانه فی نفر )افغانی(
مصونیت غذایی

فقدان کالوری )فیصدی مصرف کالوری کمتر از 2100 در روز(
فقدان پروتین )فیصدی مصرف پروتین کمتر از 50 گرام در روز(

مارکیت کار
میزان وابستگی سنی

میزان اشتراک )٪(
میزان بیکاری )٪(

میزان اشتغال ناقص )٪(
نیروی کار باسواد )٪(

اطفال کاریگر )فیصدی اطفال کارگر بین سنین 6-15 سالگی(
فیصدی خانواده با افراد دارای معیوبیت خفیف
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 )12-23 ماهه(
فیصدی والدت های که تحت نظر شخص مسلکی صورت گرفته است )٪(

معارف
میزان سواد بین سنین )16 سال وباالتر از آن(

میزان شمولیت اطفال )بین سنین 6-12 ساله( در مکتب 
اوسط سالیان مکتب در سنین )18 سال وباالتر از آن(

فیصدی زنان باسواد- بین سنین 16 وباال تر از آن
تناسب شمولیت دختران به تناسب پسران در مکتب )6-12 ساله(

سکتور های اشتغال 
زراعت )٪(

صنعت، ساختمان و معادن )٪(
خدمات )٪(

اداره عامه /حکومت )٪(

مساحت)کیلو مترمربع(
نفوس) میلیون(

نفوس روستا ها)٪(
میزان فقر)٪(

ملی

7.9
1672

29.2
17.4

133
66.5
7.9
48.2
25.8
17.9
28.4

26.8
4.9
41.1
1.3
36.7
25

25
46.3
1.95
11.4
0.69

59.1
12.5
24.6
3.9
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بادغیس

8
1157

42.2
16.8

96
72.9
1.1
71.4
9.2
38.1
31.1

17.1
3.2
3.5
2.5
3.7
1.3

8.2
30.4
0.43
2.4
0.71

76.6
14.8
6.9
1.7

20
0.5
97
41.7

بادغیس



فقر
شدت فقر

مصرف مجموعی ماهانه فی نفر )افغانی(
مصونیت غذایی

فقدان کالوری )فیصدی مصرف کالوری کمتر از 2100 در روز(
فقدان پروتین )فیصدی مصرف پروتین کمتر از 50 گرام در روز(

مارکیت کار
میزان وابستگی سنی

میزان اشتراک )٪(
میزان بیکاری )٪(

میزان اشتغال ناقص )٪(
نیروی کار باسواد )٪(

اطفال کاریگر )فیصدی اطفال کارگر بین سنین 6-15 سالگی(
فیصدی خانواده با افراد دارای معیوبیت خفیف
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 )12-23 ماهه(
فیصدی والدت های که تحت نظر شخص مسلکی صورت گرفته است )٪(

معارف
میزان سواد بین سنین )16 سال وباالتر از آن(

میزان شمولیت اطفال )بین سنین 6-12 ساله( در مکتب 
اوسط سالیان مکتب در سنین )18 سال وباالتر از آن(

فیصدی زنان باسواد- بین سنین 16 وباال تر از آن
تناسب شمولیت دختران به تناسب پسران در مکتب )6-12 ساله(

سکتور های اشتغال 
زراعت )٪(

صنعت، ساختمان و معادن )٪(
خدمات )٪(

اداره عامه /حکومت )٪(

ملی

7.9
1672

29.2
17.4

133
66.5
7.9
48.2
25.8
17.9
28.4

26.8
4.9
41.1
1.3
36.7
25

25
46.3
1.95
11.4
0.69

59.1
12.5
24.6
3.9

مساحت)کیلو مترمربع(
نفوس) میلیون(

نفوس روستا ها)٪(
میزان فقر)٪(
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بامیان

14
1189

29.2
13.8

135
76.8
7.8
48.1
19.8
11.3
0.3

14
0.4
38.1
6
23.9
9.8

20.2
57.9
1.08
6.1
0.85

79.4
1.3
18.1
1.2

18
0.4
97
55.8

بامیان



فقر
شدت فقر

مصرف مجموعی ماهانه فی نفر )افغانی(
مصونیت غذایی

فقدان کالوری )فیصدی مصرف کالوری کمتر از 2100 در روز(
فقدان پروتین )فیصدی مصرف پروتین کمتر از 50 گرام در روز(

مارکیت کار
میزان وابستگی سنی

میزان اشتراک )٪(
میزان بیکاری )٪(

میزان اشتغال ناقص )٪(
نیروی کار باسواد )٪(

اطفال کاریگر )فیصدی اطفال کارگر بین سنین 6-15 سالگی(
فیصدی خانواده با افراد دارای معیوبیت خفیف
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 )12-23 ماهه(
فیصدی والدت های که تحت نظر شخص مسلکی صورت گرفته است )٪(

معارف
میزان سواد بین سنین )16 سال وباالتر از آن(

میزان شمولیت اطفال )بین سنین 6-12 ساله( در مکتب 
اوسط سالیان مکتب در سنین )18 سال وباالتر از آن(

فیصدی زنان باسواد- بین سنین 16 وباال تر از آن
تناسب شمولیت دختران به تناسب پسران در مکتب )6-12 ساله(

سکتور های اشتغال 
زراعت )٪(

صنعت، ساختمان و معادن )٪(
خدمات )٪(

اداره عامه /حکومت )٪(

مساحت)کیلو مترمربع(
نفوس) میلیون(

نفوس روستا ها)٪(
میزان فقر)٪(

ملی

7.9
1672

29.2
17.4

133
66.5
7.9
48.2
25.8
17.9
28.4

26.8
4.9
41.1
1.3
36.7
25

25
46.3
1.95
11.4
0.69

59.1
12.5
24.6
3.9
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44
0.9
96
61

بدخشان

بدخشان

24.1
1069

66.9
57.1

133
64.5
12
56.2
26.7
9.2
38.6

21
0
36.7
19.2
39.3
2.4

26.5
67.7
1.95
11.9
0.94

68.2
4.7
23.3
3.8



فقر
شدت فقر

مصرف مجموعی ماهانه فی نفر )افغانی(
مصونیت غذایی

فقدان کالوری )فیصدی مصرف کالوری کمتر از 2100 در روز(
فقدان پروتین )فیصدی مصرف پروتین کمتر از 50 گرام در روز(

مارکیت کار
میزان وابستگی سنی

میزان اشتراک )٪(
میزان بیکاری )٪(

میزان اشتغال ناقص )٪(
نیروی کار باسواد )٪(

اطفال کاریگر )فیصدی اطفال کارگر بین سنین 6-15 سالگی(
فیصدی خانواده با افراد دارای معیوبیت خفیف
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 )12-23 ماهه(
فیصدی والدت های که تحت نظر شخص مسلکی صورت گرفته است )٪(

معارف
میزان سواد بین سنین )16 سال وباالتر از آن(

میزان شمولیت اطفال )بین سنین 6-12 ساله( در مکتب 
اوسط سالیان مکتب در سنین )18 سال وباالتر از آن(

فیصدی زنان باسواد- بین سنین 16 وباال تر از آن
تناسب شمولیت دختران به تناسب پسران در مکتب )6-12 ساله(

سکتور های اشتغال 
زراعت )٪(

صنعت، ساختمان و معادن )٪(
خدمات )٪(

اداره عامه /حکومت )٪(

ملی

7.9
1672

29.2
17.4

133
66.5
7.9
48.2
25.8
17.9
28.4

26.8
4.9
41.1
1.3
36.7
25

25
46.3
1.95
11.4
0.69

59.1
12.5
24.6
3.9

مساحت)کیلو مترمربع(
نفوس) میلیون(

نفوس روستا ها)٪(
میزان فقر)٪(
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بغالن

بغالن

3.4
1827

10.7
6.9

331
70.7
5.9
48
6و23
19.2
30

25
0.7
34.6
2
38.5
30

24.2
26.3
1.93
9.9
0.8

69.4
9.1
15.7
5.8

18
0.8
80
18



فقر
شدت فقر

مصرف مجموعی ماهانه فی نفر )افغانی(
مصونیت غذایی

فقدان کالوری )فیصدی مصرف کالوری کمتر از 2100 در روز(
فقدان پروتین )فیصدی مصرف پروتین کمتر از 50 گرام در روز(

مارکیت کار
میزان وابستگی سنی

میزان اشتراک )٪(
میزان بیکاری )٪(

میزان اشتغال ناقص )٪(
نیروی کار باسواد )٪(

اطفال کاریگر )فیصدی اطفال کارگر بین سنین 6-15 سالگی(
فیصدی خانواده با افراد دارای معیوبیت خفیف
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 )12-23 ماهه(
فیصدی والدت های که تحت نظر شخص مسلکی صورت گرفته است )٪(

معارف
میزان سواد بین سنین )16 سال وباالتر از آن(

میزان شمولیت اطفال )بین سنین 6-12 ساله( در مکتب 
اوسط سالیان مکتب در سنین )18 سال وباالتر از آن(

فیصدی زنان باسواد- بین سنین 16 وباال تر از آن
تناسب شمولیت دختران به تناسب پسران در مکتب )6-12 ساله(

سکتور های اشتغال 
زراعت )٪(

صنعت، ساختمان و معادن )٪(
خدمات )٪(

اداره عامه /حکومت )٪(

مساحت)کیلو مترمربع(
نفوس) میلیون(

نفوس روستا ها)٪(
میزان فقر)٪(

ملی

7.9
1672

29.2
17.4

133
66.5
7.9
48.2
25.8
17.9
28.4

26.8
4.9
41.1
1.3
36.7
25

25
46.3
1.95
11.4
0.69

59.1
12.5
24.6
3.9

معلومات مختصر درمورد والیات
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بلخ

17.4
1298

53.8
44.5

129
68
8.2
29.1
26.6
20.8
29.9

28
7.2
55.3
2.8
25.9
28.2

26.8
53.5
2
16.8
0.86

38.5
16.2
43.2
2.1

بلخ
16
1.2
64
60.3



فقر
شدت فقر

مصرف مجموعی ماهانه فی نفر )افغانی(
مصونیت غذایی

فقدان کالوری )فیصدی مصرف کالوری کمتر از 2100 در روز(
فقدان پروتین )فیصدی مصرف پروتین کمتر از 50 گرام در روز(

مارکیت کار
میزان وابستگی سنی

میزان اشتراک )٪(
میزان بیکاری )٪(

میزان اشتغال ناقص )٪(
نیروی کار باسواد )٪(

اطفال کاریگر )فیصدی اطفال کارگر بین سنین 6-15 سالگی(
فیصدی خانواده با افراد دارای معیوبیت خفیف
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 )12-23 ماهه(
فیصدی والدت های که تحت نظر شخص مسلکی صورت گرفته است )٪(

معارف
میزان سواد بین سنین )16 سال وباالتر از آن(

میزان شمولیت اطفال )بین سنین 6-12 ساله( در مکتب 
اوسط سالیان مکتب در سنین )18 سال وباالتر از آن(

فیصدی زنان باسواد- بین سنین 16 وباال تر از آن
تناسب شمولیت دختران به تناسب پسران در مکتب )6-12 ساله(

سکتور های اشتغال 
زراعت )٪(

صنعت، ساختمان و معادن )٪(
خدمات )٪(

اداره عامه /حکومت )٪(

ملی

7.9
1672

29.2
17.4

133
66.5
7.9
48.2
25.8
17.9
28.4

26.8
4.9
41.1
1.3
36.7
25

25
46.3
1.95
11.4
0.69

59.1
12.5
24.6
3.9

مساحت)کیلو مترمربع(
نفوس) میلیون(

نفوس روستا ها)٪(
میزان فقر)٪(
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پروان

2.6
1779

14.5
9.5

134
59.6
7.1
37.3
33.3
15.4
30.5

18.4
1.3
38.1
0.9
50.1
19.8

27
46.5
1.92
10.1
0.38

68.3
7.8
19.6
4.3

پروان
6
0.6
91
18.9



فقر
شدت فقر

مصرف مجموعی ماهانه فی نفر )افغانی(
مصونیت غذایی

فقدان کالوری )فیصدی مصرف کالوری کمتر از 2100 در روز(
فقدان پروتین )فیصدی مصرف پروتین کمتر از 50 گرام در روز(

مارکیت کار
میزان وابستگی سنی

میزان اشتراک )٪(
میزان بیکاری )٪(

میزان اشتغال ناقص )٪(
نیروی کار باسواد )٪(

اطفال کاریگر )فیصدی اطفال کارگر بین سنین 6-15 سالگی(
فیصدی خانواده با افراد دارای معیوبیت خفیف
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 )12-23 ماهه(
فیصدی والدت های که تحت نظر شخص مسلکی صورت گرفته است )٪(

معارف
میزان سواد بین سنین )16 سال وباالتر از آن(

میزان شمولیت اطفال )بین سنین 6-12 ساله( در مکتب 
اوسط سالیان مکتب در سنین )18 سال وباالتر از آن(

فیصدی زنان باسواد- بین سنین 16 وباال تر از آن
تناسب شمولیت دختران به تناسب پسران در مکتب )6-12 ساله(

سکتور های اشتغال 
زراعت )٪(

صنعت، ساختمان و معادن )٪(
خدمات )٪(

اداره عامه /حکومت )٪(

مساحت)کیلو مترمربع(
نفوس) میلیون(

نفوس روستا ها)٪(
میزان فقر)٪(

ملی

7.9
1672

29.2
17.4

133
66.5
7.9
48.2
25.8
17.9
28.4

26.8
4.9
41.1
1.3
36.7
25

25
46.3
1.95
11.4
0.69

59.1
12.5
24.6
3.9

معلومات مختصر درمورد والیات
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پکتیا

13.2
1142

57.4
32.9

140
85.3
8
49.6
10.5
2.1
9.9

17
1
14
0.4
50.8
22.5

11.5
29.7
0.77
1.2
0.22

59.9
6.8
32.1
1.3

6
0.5
96
60.6

پکتیا



فقر
شدت فقر

مصرف مجموعی ماهانه فی نفر )افغانی(
مصونیت غذایی

فقدان کالوری )فیصدی مصرف کالوری کمتر از 2100 در روز(
فقدان پروتین )فیصدی مصرف پروتین کمتر از 50 گرام در روز(

مارکیت کار
میزان وابستگی سنی

میزان اشتراک )٪(
میزان بیکاری )٪(

میزان اشتغال ناقص )٪(
نیروی کار باسواد )٪(

اطفال کاریگر )فیصدی اطفال کارگر بین سنین 6-15 سالگی(
فیصدی خانواده با افراد دارای معیوبیت خفیف
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 )12-23 ماهه(
فیصدی والدت های که تحت نظر شخص مسلکی صورت گرفته است )٪(

معارف
میزان سواد بین سنین )16 سال وباالتر از آن(

میزان شمولیت اطفال )بین سنین 6-12 ساله( در مکتب 
اوسط سالیان مکتب در سنین )18 سال وباالتر از آن(

فیصدی زنان باسواد- بین سنین 16 وباال تر از آن
تناسب شمولیت دختران به تناسب پسران در مکتب )6-12 ساله(

سکتور های اشتغال 
زراعت )٪(

صنعت، ساختمان و معادن )٪(
خدمات )٪(

اداره عامه /حکومت )٪(

ملی

7.9
1672

29.2
17.4

133
66.5
7.9
48.2
25.8
17.9
28.4

26.8
4.9
41.1
1.3
36.7
25

25
46.3
1.95
11.4
0.69

59.1
12.5
24.6
3.9

مساحت)کیلو مترمربع(
نفوس) میلیون(

نفوس روستا ها)٪(
میزان فقر)٪(
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پکتیکا

پکتیکا

21.5
950

29.2
11.2

137
80.8
4
60.7
30.6
27.4
22

35.9
1.3
5.1
0.9
15.8
3

27
23.5
0.85
4.3
0.29

70.6
11.9
16.9
0.6

19
0.4
99
76.1



فقر
شدت فقر

مصرف مجموعی ماهانه فی نفر )افغانی(
مصونیت غذایی

فقدان کالوری )فیصدی مصرف کالوری کمتر از 2100 در روز(
فقدان پروتین )فیصدی مصرف پروتین کمتر از 50 گرام در روز(

مارکیت کار
میزان وابستگی سنی

میزان اشتراک )٪(
میزان بیکاری )٪(

میزان اشتغال ناقص )٪(
نیروی کار باسواد )٪(

اطفال کاریگر )فیصدی اطفال کارگر بین سنین 6-15 سالگی(
فیصدی خانواده با افراد دارای معیوبیت خفیف
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 )12-23 ماهه(
فیصدی والدت های که تحت نظر شخص مسلکی صورت گرفته است )٪(

معارف
میزان سواد بین سنین )16 سال وباالتر از آن(

میزان شمولیت اطفال )بین سنین 6-12 ساله( در مکتب 
اوسط سالیان مکتب در سنین )18 سال وباالتر از آن(

فیصدی زنان باسواد- بین سنین 16 وباال تر از آن
تناسب شمولیت دختران به تناسب پسران در مکتب )6-12 ساله(

سکتور های اشتغال 
زراعت )٪(

صنعت، ساختمان و معادن )٪(
خدمات )٪(

اداره عامه /حکومت )٪(

مساحت)کیلو مترمربع(
نفوس) میلیون(

نفوس روستا ها)٪(
میزان فقر)٪(

ملی

7.9
1672

29.2
17.4

133
66.5
7.9
48.2
25.8
17.9
28.4

26.8
4.9
41.1
1.3
36.7
25

25
46.3
1.95
11.4
0.69

59.1
12.5
24.6
3.9

معلومات مختصر درمورد والیات
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پنجشیر
4
0.1
100
22.6

پنجشیر

3.5
1751

28.5
13

 141
83.7
14.3
50.4
29
37.8
18

11.2
0.6
48.1
2.8
3.9
7.4

27.5
54.1
2.24
8.5
0.56

76.1
6.5
9.5
7.9



فقر
شدت فقر

مصرف مجموعی ماهانه فی نفر )افغانی(
مصونیت غذایی

فقدان کالوری )فیصدی مصرف کالوری کمتر از 2100 در روز(
فقدان پروتین )فیصدی مصرف پروتین کمتر از 50 گرام در روز(

مارکیت کار
میزان وابستگی سنی

میزان اشتراک )٪(
میزان بیکاری )٪(

میزان اشتغال ناقص )٪(
نیروی کار باسواد )٪(

اطفال کاریگر )فیصدی اطفال کارگر بین سنین 6-15 سالگی(
فیصدی خانواده با افراد دارای معیوبیت خفیف
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 )12-23 ماهه(
فیصدی والدت های که تحت نظر شخص مسلکی صورت گرفته است )٪(

معارف
میزان سواد بین سنین )16 سال وباالتر از آن(

میزان شمولیت اطفال )بین سنین 6-12 ساله( در مکتب 
اوسط سالیان مکتب در سنین )18 سال وباالتر از آن(

فیصدی زنان باسواد- بین سنین 16 وباال تر از آن
تناسب شمولیت دختران به تناسب پسران در مکتب )6-12 ساله(

سکتور های اشتغال 
زراعت )٪(

صنعت، ساختمان و معادن )٪(
خدمات )٪(

اداره عامه /حکومت )٪(

ملی

7.9
1672

29.2
17.4

133
66.5
7.9
48.2
25.8
17.9
28.4

26.8
4.9
41.1
1.3
36.7
25

25
46.3
1.95
11.4
0.69

59.1
12.5
24.6
3.9

مساحت)کیلو مترمربع(
نفوس) میلیون(

نفوس روستا ها)٪(
میزان فقر)٪(
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تخار

تخار

7.8
1533

25.5
15.1

145
75.6
13.4
63.5
15.9
11.1
25.3

27.4
1.9
17.4
3.5
16.4
13.6

16.7
48.7
1.22
6.8
0.8

73
7
18.3
1.6

12
0.9
87
36.6



فقر
شدت فقر

مصرف مجموعی ماهانه فی نفر )افغانی(
مصونیت غذایی

فقدان کالوری )فیصدی مصرف کالوری کمتر از 2100 در روز(
فقدان پروتین )فیصدی مصرف پروتین کمتر از 50 گرام در روز(

مارکیت کار
میزان وابستگی سنی

میزان اشتراک )٪(
میزان بیکاری )٪(

میزان اشتغال ناقص )٪(
نیروی کار باسواد )٪(

اطفال کاریگر )فیصدی اطفال کارگر بین سنین 6-15 سالگی(
فیصدی خانواده با افراد دارای معیوبیت خفیف
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 )12-23 ماهه(
فیصدی والدت های که تحت نظر شخص مسلکی صورت گرفته است )٪(

معارف
میزان سواد بین سنین )16 سال وباالتر از آن(

میزان شمولیت اطفال )بین سنین 6-12 ساله( در مکتب 
اوسط سالیان مکتب در سنین )18 سال وباالتر از آن(

فیصدی زنان باسواد- بین سنین 16 وباال تر از آن
تناسب شمولیت دختران به تناسب پسران در مکتب )6-12 ساله(

سکتور های اشتغال 
زراعت )٪(

صنعت، ساختمان و معادن )٪(
خدمات )٪(

اداره عامه /حکومت )٪(

مساحت)کیلو مترمربع(
نفوس) میلیون(

نفوس روستا ها)٪(
میزان فقر)٪(

ملی

7.9
1672

29.2
17.4

133
66.5
7.9
48.2
25.8
17.9
28.4

26.8
4.9
41.1
1.3
36.7
25

25
46.3
1.95
11.4
0.69

59.1
12.5
24.6
3.9

معلومات مختصر درمورد والیات
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جوزجان

جوزجان

1.9
1746

5.2
3.8

122
65.7
17
11.4
14.2
9.4
20.6

43.9
1.5
43
24.9
59.5
20.5

15.9
45.5
1.15
8.5
0.69

36
37.1
23.3
3.6

11
0.5
79
14.5



فقر
شدت فقر

مصرف مجموعی ماهانه فی نفر )افغانی(
مصونیت غذایی

فقدان کالوری )فیصدی مصرف کالوری کمتر از 2100 در روز(
فقدان پروتین )فیصدی مصرف پروتین کمتر از 50 گرام در روز(

مارکیت کار
میزان وابستگی سنی

میزان اشتراک )٪(
میزان بیکاری )٪(

میزان اشتغال ناقص )٪(
نیروی کار باسواد )٪(

اطفال کاریگر )فیصدی اطفال کارگر بین سنین 6-15 سالگی(
فیصدی خانواده با افراد دارای معیوبیت خفیف
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 )12-23 ماهه(
فیصدی والدت های که تحت نظر شخص مسلکی صورت گرفته است )٪(

معارف
میزان سواد بین سنین )16 سال وباالتر از آن(

میزان شمولیت اطفال )بین سنین 6-12 ساله( در مکتب 
اوسط سالیان مکتب در سنین )18 سال وباالتر از آن(

فیصدی زنان باسواد- بین سنین 16 وباال تر از آن
تناسب شمولیت دختران به تناسب پسران در مکتب )6-12 ساله(

سکتور های اشتغال 
زراعت )٪(

صنعت، ساختمان و معادن )٪(
خدمات )٪(

اداره عامه /حکومت )٪(

ملی

7.9
1672

29.2
17.4

133
66.5
7.9
48.2
25.8
17.9
28.4

26.8
4.9
41.1
1.3
36.7
25

25
46.3
1.95
11.4
0.69

59.1
12.5
24.6
3.9

مساحت)کیلو مترمربع(
نفوس) میلیون(

نفوس روستا ها)٪(
میزان فقر)٪(
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خوست

خوست

9.4
1255

54.6
31.9

160
85.3
8.6
47.7
13.8
5.6
11

34.6
1
26.1
0.3
61.4
31.9

15.3
36.7
1.24
1.1
0.24

65
7.9
25.9
1.3

4
0.5
98
47.9



فقر
شدت فقر

مصرف مجموعی ماهانه فی نفر )افغانی(
مصونیت غذایی

فقدان کالوری )فیصدی مصرف کالوری کمتر از 2100 در روز(
فقدان پروتین )فیصدی مصرف پروتین کمتر از 50 گرام در روز(

مارکیت کار
میزان وابستگی سنی

میزان اشتراک )٪(
میزان بیکاری )٪(

میزان اشتغال ناقص )٪(
نیروی کار باسواد )٪(

اطفال کاریگر )فیصدی اطفال کارگر بین سنین 6-15 سالگی(
فیصدی خانواده با افراد دارای معیوبیت خفیف
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 )12-23 ماهه(
فیصدی والدت های که تحت نظر شخص مسلکی صورت گرفته است )٪(

معارف
میزان سواد بین سنین )16 سال وباالتر از آن(

میزان شمولیت اطفال )بین سنین 6-12 ساله( در مکتب 
اوسط سالیان مکتب در سنین )18 سال وباالتر از آن(

فیصدی زنان باسواد- بین سنین 16 وباال تر از آن
تناسب شمولیت دختران به تناسب پسران در مکتب )6-12 ساله(

سکتور های اشتغال 
زراعت )٪(

صنعت، ساختمان و معادن )٪(
خدمات )٪(

اداره عامه /حکومت )٪(

مساحت)کیلو مترمربع(
نفوس) میلیون(

نفوس روستا ها)٪(
میزان فقر)٪(

ملی

7.9
1672

29.2
17.4

133
66.5
7.9
48.2
25.8
17.9
28.4

26.8
4.9
41.1
1.3
36.7
25

25
46.3
1.95
11.4
0.69

59.1
12.5
24.6
3.9

معلومات مختصر درمورد والیات
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دایکندی

دایکندی

10.5
1243

19.1
9.2

139
89.5
9.1
50.3
17.5
42.5
50.5

13.8
0.0
41.9
5.9
14.6
6.2

17.6
67.9
0.85
8.4
0.82

61.2
4
34.4
0.4

17
0.4
99
34.4



فقر
شدت فقر

مصرف مجموعی ماهانه فی نفر )افغانی(
مصونیت غذایی

فقدان کالوری )فیصدی مصرف کالوری کمتر از 2100 در روز(
فقدان پروتین )فیصدی مصرف پروتین کمتر از 50 گرام در روز(

مارکیت کار
میزان وابستگی سنی

میزان اشتراک )٪(
میزان بیکاری )٪(

میزان اشتغال ناقص )٪(
نیروی کار باسواد )٪(

اطفال کاریگر )فیصدی اطفال کارگر بین سنین 6-15 سالگی(
فیصدی خانواده با افراد دارای معیوبیت خفیف
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 )12-23 ماهه(
فیصدی والدت های که تحت نظر شخص مسلکی صورت گرفته است )٪(

معارف
میزان سواد بین سنین )16 سال وباالتر از آن(

میزان شمولیت اطفال )بین سنین 6-12 ساله( در مکتب 
اوسط سالیان مکتب در سنین )18 سال وباالتر از آن(

فیصدی زنان باسواد- بین سنین 16 وباال تر از آن
تناسب شمولیت دختران به تناسب پسران در مکتب )6-12 ساله(

سکتور های اشتغال 
زراعت )٪(

صنعت، ساختمان و معادن )٪(
خدمات )٪(

اداره عامه /حکومت )٪(

ملی

7.9
1672

29.2
17.4

133
66.5
7.9
48.2
25.8
17.9
28.4

26.8
4.9
41.1
1.3
36.7
25

25
46.3
1.95
11.4
0.69

59.1
12.5
24.6
3.9

مساحت)کیلو مترمربع(
نفوس) میلیون(

نفوس روستا ها)٪(
میزان فقر)٪(
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زابل

زابل

6.5
1745

16.9
7.4

122
86.4
3
58.5
19.2
51.2
25.9

31.9
0
4.4
1.7
0
4.9

18.6
5.2
0.43
1.2
0.09

94.3
0.5
4.3
0.9

71
0.3
96
37.4



فقر
شدت فقر

مصرف مجموعی ماهانه فی نفر )افغانی(
مصونیت غذایی

فقدان کالوری )فیصدی مصرف کالوری کمتر از 2100 در روز(
فقدان پروتین )فیصدی مصرف پروتین کمتر از 50 گرام در روز(

مارکیت کار
میزان وابستگی سنی

میزان اشتراک )٪(
میزان بیکاری )٪(

میزان اشتغال ناقص )٪(
نیروی کار باسواد )٪(

اطفال کاریگر )فیصدی اطفال کارگر بین سنین 6-15 سالگی(
فیصدی خانواده با افراد دارای معیوبیت خفیف
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 )12-23 ماهه(
فیصدی والدت های که تحت نظر شخص مسلکی صورت گرفته است )٪(

معارف
میزان سواد بین سنین )16 سال وباالتر از آن(

میزان شمولیت اطفال )بین سنین 6-12 ساله( در مکتب 
اوسط سالیان مکتب در سنین )18 سال وباالتر از آن(

فیصدی زنان باسواد- بین سنین 16 وباال تر از آن
تناسب شمولیت دختران به تناسب پسران در مکتب )6-12 ساله(

سکتور های اشتغال 
زراعت )٪(

صنعت، ساختمان و معادن )٪(
خدمات )٪(

اداره عامه /حکومت )٪(

مساحت)کیلو مترمربع(
نفوس) میلیون(

نفوس روستا ها)٪(
میزان فقر)٪(

ملی

7.9
1672

29.2
17.4

133
66.5
7.9
48.2
25.8
17.9
28.4

26.8
4.9
41.1
1.3
36.7
25

25
46.3
1.95
11.4
0.69

59.1
12.5
24.6
3.9

معلومات مختصر درمورد والیات
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سرپل

سرپل

3.3
1532

5.7
3.9

135
60
18.1
11.6
10
3.9
19.4

10.4
0
55.7
2.5
70.8
6.7

8.9
33.4
0.44
2.9
0.66

59.1
17
21.3
2.6

16
0.5
92
24.7



فقر
شدت فقر

مصرف مجموعی ماهانه فی نفر )افغانی(
مصونیت غذایی

فقدان کالوری )فیصدی مصرف کالوری کمتر از 2100 در روز(
فقدان پروتین )فیصدی مصرف پروتین کمتر از 50 گرام در روز(

مارکیت کار
میزان وابستگی سنی

میزان اشتراک )٪(
میزان بیکاری )٪(

میزان اشتغال ناقص )٪(
نیروی کار باسواد )٪(

اطفال کاریگر )فیصدی اطفال کارگر بین سنین 6-15 سالگی(
فیصدی خانواده با افراد دارای معیوبیت خفیف
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 )12-23 ماهه(
فیصدی والدت های که تحت نظر شخص مسلکی صورت گرفته است )٪(

معارف
میزان سواد بین سنین )16 سال وباالتر از آن(

میزان شمولیت اطفال )بین سنین 6-12 ساله( در مکتب 
اوسط سالیان مکتب در سنین )18 سال وباالتر از آن(

فیصدی زنان باسواد- بین سنین 16 وباال تر از آن
تناسب شمولیت دختران به تناسب پسران در مکتب )6-12 ساله(

سکتور های اشتغال 
زراعت )٪(

صنعت، ساختمان و معادن )٪(
خدمات )٪(

اداره عامه /حکومت )٪(

ملی

7.9
1672

29.2
17.4

133
66.5
7.9
48.2
25.8
17.9
28.4

26.8
4.9
41.1
1.3
36.7
25

25
46.3
1.95
11.4
0.69

59.1
12.5
24.6
3.9

مساحت)کیلو مترمربع(
نفوس) میلیون(

نفوس روستا ها)٪(
میزان فقر)٪(
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سمنگان

سمنگان

13
1188

29.7
16.2

131
57.2
18.5
60.8
27.9
10.1
45.3

15.1
0.5
28.3
4.6
37.3
20.2

23
45.7
1.35
8.8
0.7

50.2
8.8
38.7
2.3

13
0.4
93
55.1



فقر
شدت فقر

مصرف مجموعی ماهانه فی نفر )افغانی(
مصونیت غذایی

فقدان کالوری )فیصدی مصرف کالوری کمتر از 2100 در روز(
فقدان پروتین )فیصدی مصرف پروتین کمتر از 50 گرام در روز(

مارکیت کار
میزان وابستگی سنی

میزان اشتراک )٪(
میزان بیکاری )٪(

میزان اشتغال ناقص )٪(
نیروی کار باسواد )٪(

اطفال کاریگر )فیصدی اطفال کارگر بین سنین 6-15 سالگی(
فیصدی خانواده با افراد دارای معیوبیت خفیف
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 )12-23 ماهه(
فیصدی والدت های که تحت نظر شخص مسلکی صورت گرفته است )٪(

معارف
میزان سواد بین سنین )16 سال وباالتر از آن(

میزان شمولیت اطفال )بین سنین 6-12 ساله( در مکتب 
اوسط سالیان مکتب در سنین )18 سال وباالتر از آن(

فیصدی زنان باسواد- بین سنین 16 وباال تر از آن
تناسب شمولیت دختران به تناسب پسران در مکتب )6-12 ساله(

سکتور های اشتغال 
زراعت )٪(

صنعت، ساختمان و معادن )٪(
خدمات )٪(

اداره عامه /حکومت )٪(

مساحت)کیلو مترمربع(
نفوس) میلیون(

نفوس روستا ها)٪(
میزان فقر)٪(

ملی

7.9
1672

29.2
17.4

133
66.5
7.9
48.2
25.8
17.9
28.4

26.8
4.9
41.1
1.3
36.7
25

25
46.3
1.95
11.4
0.69

59.1
12.5
24.6
3.9

معلومات مختصر درمورد والیات
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غزني

غزني

2.7
1656

52.8
34.8

122
69.6
6.2
82.7
32.6
20.1
62

17.8
0.2
72.4
3.2
28.8
10.6

30.8
54.5
1.91
8.8
0.53

77.8
3.4
17.9
0.9

22
1.1
95
19



فقر
شدت فقر

مصرف مجموعی ماهانه فی نفر )افغانی(
مصونیت غذایی

فقدان کالوری )فیصدی مصرف کالوری کمتر از 2100 در روز(
فقدان پروتین )فیصدی مصرف پروتین کمتر از 50 گرام در روز(

مارکیت کار
میزان وابستگی سنی

میزان اشتراک )٪(
میزان بیکاری )٪(

میزان اشتغال ناقص )٪(
نیروی کار باسواد )٪(

اطفال کاریگر )فیصدی اطفال کارگر بین سنین 6-15 سالگی(
فیصدی خانواده با افراد دارای معیوبیت خفیف
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 )12-23 ماهه(
فیصدی والدت های که تحت نظر شخص مسلکی صورت گرفته است )٪(

معارف
میزان سواد بین سنین )16 سال وباالتر از آن(

میزان شمولیت اطفال )بین سنین 6-12 ساله( در مکتب 
اوسط سالیان مکتب در سنین )18 سال وباالتر از آن(

فیصدی زنان باسواد- بین سنین 16 وباال تر از آن
تناسب شمولیت دختران به تناسب پسران در مکتب )6-12 ساله(

سکتور های اشتغال 
زراعت )٪(

صنعت، ساختمان و معادن )٪(
خدمات )٪(

اداره عامه /حکومت )٪(

ملی

7.9
1672

29.2
17.4

133
66.5
7.9
48.2
25.8
17.9
28.4

26.8
4.9
41.1
1.3
36.7
25

25
46.3
1.95
11.4
0.69

59.1
12.5
24.6
3.9

مساحت)کیلو مترمربع(
نفوس) میلیون(

نفوس روستا ها)٪(
میزان فقر)٪(
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غور

غور

7.9
1228

19.9
13.3

140
94
0.5
14.8
26
37.4
30.2

8.8
0
30.7
2.4
8.2
3.3

25.2
46.8
0.5
6
0.75

87
7.1
5.6
0.4

36
0.6
99
44.2



فقر
شدت فقر

مصرف مجموعی ماهانه فی نفر )افغانی(
مصونیت غذایی

فقدان کالوری )فیصدی مصرف کالوری کمتر از 2100 در روز(
فقدان پروتین )فیصدی مصرف پروتین کمتر از 50 گرام در روز(

مارکیت کار
میزان وابستگی سنی

میزان اشتراک )٪(
میزان بیکاری )٪(

میزان اشتغال ناقص )٪(
نیروی کار باسواد )٪(

اطفال کاریگر )فیصدی اطفال کارگر بین سنین 6-15 سالگی(
فیصدی خانواده با افراد دارای معیوبیت خفیف
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 )12-23 ماهه(
فیصدی والدت های که تحت نظر شخص مسلکی صورت گرفته است )٪(

معارف
میزان سواد بین سنین )16 سال وباالتر از آن(

میزان شمولیت اطفال )بین سنین 6-12 ساله( در مکتب 
اوسط سالیان مکتب در سنین )18 سال وباالتر از آن(

فیصدی زنان باسواد- بین سنین 16 وباال تر از آن
تناسب شمولیت دختران به تناسب پسران در مکتب )6-12 ساله(

سکتور های اشتغال 
زراعت )٪(

صنعت، ساختمان و معادن )٪(
خدمات )٪(

اداره عامه /حکومت )٪(

مساحت)کیلو مترمربع(
نفوس) میلیون(

نفوس روستا ها)٪(
میزان فقر)٪(

ملی

7.9
1672

29.2
17.4

133
66.5
7.9
48.2
25.8
17.9
28.4

26.8
4.9
41.1
1.3
36.7
25

25
46.3
1.95
11.4
0.69

59.1
12.5
24.6
3.9

معلومات مختصر درمورد والیات
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فاریاب

فاریاب

5.6
1695

24
16.6

132
53.4
10.6
51
21.1
14.4
17.2

23.9
0.2
32.4
5.6
23.9
15.8

18.2
54.9
1.15
8.8
0.82

36.9
35.4
25.6
2.2

21
0.9
88
29.1



فقر
شدت فقر

مصرف مجموعی ماهانه فی نفر )افغانی(
مصونیت غذایی

فقدان کالوری )فیصدی مصرف کالوری کمتر از 2100 در روز(
فقدان پروتین )فیصدی مصرف پروتین کمتر از 50 گرام در روز(

مارکیت کار
میزان وابستگی سنی

میزان اشتراک )٪(
میزان بیکاری )٪(

میزان اشتغال ناقص )٪(
نیروی کار باسواد )٪(

اطفال کاریگر )فیصدی اطفال کارگر بین سنین 6-15 سالگی(
فیصدی خانواده با افراد دارای معیوبیت خفیف
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 )12-23 ماهه(
فیصدی والدت های که تحت نظر شخص مسلکی صورت گرفته است )٪(

معارف
میزان سواد بین سنین )16 سال وباالتر از آن(

میزان شمولیت اطفال )بین سنین 6-12 ساله( در مکتب 
اوسط سالیان مکتب در سنین )18 سال وباالتر از آن(

فیصدی زنان باسواد- بین سنین 16 وباال تر از آن
تناسب شمولیت دختران به تناسب پسران در مکتب )6-12 ساله(

سکتور های اشتغال 
زراعت )٪(

صنعت، ساختمان و معادن )٪(
خدمات )٪(

اداره عامه /حکومت )٪(

ملی

7.9
1672

29.2
17.4

133
66.5
7.9
48.2
25.8
17.9
28.4

26.8
4.9
41.1
1.3
36.7
25

25
46.3
1.95
11.4
0.69

59.1
12.5
24.6
3.9

مساحت)کیلو مترمربع(
نفوس) میلیون(

نفوس روستا ها)٪(
میزان فقر)٪(
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فراه

فراه

2
1866

25.2
4.6

151
89.4
3.5
63.2
15.4
35.1
13.5

15.8
0.9
15.5
6.7
46.3
20.9

15.3
34
0.99
5.1
0.44

74.5
8.6
14.7
2.2

45
0.5
93
12.2



فقر
شدت فقر

مصرف مجموعی ماهانه فی نفر )افغانی(
مصونیت غذایی

فقدان کالوری )فیصدی مصرف کالوری کمتر از 2100 در روز(
فقدان پروتین )فیصدی مصرف پروتین کمتر از 50 گرام در روز(

مارکیت کار
میزان وابستگی سنی

میزان اشتراک )٪(
میزان بیکاری )٪(

میزان اشتغال ناقص )٪(
نیروی کار باسواد )٪(

اطفال کاریگر )فیصدی اطفال کارگر بین سنین 6-15 سالگی(
فیصدی خانواده با افراد دارای معیوبیت خفیف
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 )12-23 ماهه(
فیصدی والدت های که تحت نظر شخص مسلکی صورت گرفته است )٪(

معارف
میزان سواد بین سنین )16 سال وباالتر از آن(

میزان شمولیت اطفال )بین سنین 6-12 ساله( در مکتب 
اوسط سالیان مکتب در سنین )18 سال وباالتر از آن(

فیصدی زنان باسواد- بین سنین 16 وباال تر از آن
تناسب شمولیت دختران به تناسب پسران در مکتب )6-12 ساله(

سکتور های اشتغال 
زراعت )٪(

صنعت، ساختمان و معادن )٪(
خدمات )٪(

اداره عامه /حکومت )٪(

مساحت)کیلو مترمربع(
نفوس) میلیون(

نفوس روستا ها)٪(
میزان فقر)٪(

ملی

7.9
1672

29.2
17.4

133
66.5
7.9
48.2
25.8
17.9
28.4

26.8
4.9
41.1
1.3
36.7
25

25
46.3
1.95
11.4
0.69

59.1
12.5
24.6
3.9

معلومات مختصر درمورد والیات
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کابل

کابل

4.2
2743

17.9
12.6

112
46.6
10.7
18.9
55.4
7.2
32.4

55.9
17.2
85.7
0.1
70.3
73.4

46.8
65.2
4.98
30.2
0.79

16.5
16.9
50.1
16.4

4
3.7
17
23.1



فقر
شدت فقر

مصرف مجموعی ماهانه فی نفر )افغانی(
مصونیت غذایی

فقدان کالوری )فیصدی مصرف کالوری کمتر از 2100 در روز(
فقدان پروتین )فیصدی مصرف پروتین کمتر از 50 گرام در روز(

مارکیت کار
میزان وابستگی سنی

میزان اشتراک )٪(
میزان بیکاری )٪(

میزان اشتغال ناقص )٪(
نیروی کار باسواد )٪(

اطفال کاریگر )فیصدی اطفال کارگر بین سنین 6-15 سالگی(
فیصدی خانواده با افراد دارای معیوبیت خفیف
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 )12-23 ماهه(
فیصدی والدت های که تحت نظر شخص مسلکی صورت گرفته است )٪(

معارف
میزان سواد بین سنین )16 سال وباالتر از آن(

میزان شمولیت اطفال )بین سنین 6-12 ساله( در مکتب 
اوسط سالیان مکتب در سنین )18 سال وباالتر از آن(

فیصدی زنان باسواد- بین سنین 16 وباال تر از آن
تناسب شمولیت دختران به تناسب پسران در مکتب )6-12 ساله(

سکتور های اشتغال 
زراعت )٪(

صنعت، ساختمان و معادن )٪(
خدمات )٪(

اداره عامه /حکومت )٪(

ملی

7.9
1672

29.2
17.4

133
66.5
7.9
48.2
25.8
17.9
28.4

26.8
4.9
41.1
1.3
36.7
25

25
46.3
1.95
11.4
0.69

59.1
12.5
24.6
3.9

مساحت)کیلو مترمربع(
نفوس) میلیون(

نفوس روستا ها)٪(
میزان فقر)٪(
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کاپیسا

کاپیسا

3.1
1662

32.9
13.1

137
86.3
13.4
53
32.5
36.4
15.5

15
0
38.4
1.4
2.2
7.3

30.8
54.7
2.49
11.1
0.57

77.7
6.1
8.5
7.7

2
0.4
100
21.5



فقر
شدت فقر

مصرف مجموعی ماهانه فی نفر )افغانی(
مصونیت غذایی

فقدان کالوری )فیصدی مصرف کالوری کمتر از 2100 در روز(
فقدان پروتین )فیصدی مصرف پروتین کمتر از 50 گرام در روز(

مارکیت کار
میزان وابستگی سنی

میزان اشتراک )٪(
میزان بیکاری )٪(

میزان اشتغال ناقص )٪(
نیروی کار باسواد )٪(

اطفال کاریگر )فیصدی اطفال کارگر بین سنین 6-15 سالگی(
فیصدی خانواده با افراد دارای معیوبیت خفیف
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 )12-23 ماهه(
فیصدی والدت های که تحت نظر شخص مسلکی صورت گرفته است )٪(

معارف
میزان سواد بین سنین )16 سال وباالتر از آن(

میزان شمولیت اطفال )بین سنین 6-12 ساله( در مکتب 
اوسط سالیان مکتب در سنین )18 سال وباالتر از آن(

فیصدی زنان باسواد- بین سنین 16 وباال تر از آن
تناسب شمولیت دختران به تناسب پسران در مکتب )6-12 ساله(

سکتور های اشتغال 
زراعت )٪(

صنعت، ساختمان و معادن )٪(
خدمات )٪(

اداره عامه /حکومت )٪(

مساحت)کیلو مترمربع(
نفوس) میلیون(

نفوس روستا ها)٪(
میزان فقر)٪(

ملی

7.9
1672

29.2
17.4

133
66.5
7.9
48.2
25.8
17.9
28.4

26.8
4.9
41.1
1.3
36.7
25

25
46.3
1.95
11.4
0.69

59.1
12.5
24.6
3.9

معلومات مختصر درمورد والیات

178

کندز

کندز

5.3
1511

21.4
10.6

136
73.7
8.3
63.3
19.7
21.6
43.1

16.1
0.1
32
1.2
33.1
22.1

19.7
49.7
1.49
9.2
0.77

58.2
21.9
18.1
1.8

8
0.9
76
29.7



فقر
شدت فقر

مصرف مجموعی ماهانه فی نفر )افغانی(
مصونیت غذایی

فقدان کالوری )فیصدی مصرف کالوری کمتر از 2100 در روز(
فقدان پروتین )فیصدی مصرف پروتین کمتر از 50 گرام در روز(

مارکیت کار
میزان وابستگی سنی

میزان اشتراک )٪(
میزان بیکاری )٪(

میزان اشتغال ناقص )٪(
نیروی کار باسواد )٪(

اطفال کاریگر )فیصدی اطفال کارگر بین سنین 6-15 سالگی(
فیصدی خانواده با افراد دارای معیوبیت خفیف
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 )12-23 ماهه(
فیصدی والدت های که تحت نظر شخص مسلکی صورت گرفته است )٪(

معارف
میزان سواد بین سنین )16 سال وباالتر از آن(

میزان شمولیت اطفال )بین سنین 6-12 ساله( در مکتب 
اوسط سالیان مکتب در سنین )18 سال وباالتر از آن(

فیصدی زنان باسواد- بین سنین 16 وباال تر از آن
تناسب شمولیت دختران به تناسب پسران در مکتب )6-12 ساله(

سکتور های اشتغال 
زراعت )٪(

صنعت، ساختمان و معادن )٪(
خدمات )٪(

اداره عامه /حکومت )٪(

ملی

7.9
1672

29.2
17.4

133
66.5
7.9
48.2
25.8
17.9
28.4

26.8
4.9
41.1
1.3
36.7
25

25
46.3
1.95
11.4
0.69

59.1
12.5
24.6
3.9

مساحت)کیلو مترمربع(
نفوس) میلیون(

نفوس روستا ها)٪(
میزان فقر)٪(
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کندهار

کندهار

3.6
2066

29.5
6.8

149
54.1
4.4
22.4
10.3
0.7
4.7

32.3
9.4
25.4
2.9
3.8
14

7.3
10.8
0.22
1.3
0.41

45.3
10.6
42.5
1.6

54
1.1
66
22.8



فقر
شدت فقر

مصرف مجموعی ماهانه فی نفر )افغانی(
مصونیت غذایی

فقدان کالوری )فیصدی مصرف کالوری کمتر از 2100 در روز(
فقدان پروتین )فیصدی مصرف پروتین کمتر از 50 گرام در روز(

مارکیت کار
میزان وابستگی سنی

میزان اشتراک )٪(
میزان بیکاری )٪(

میزان اشتغال ناقص )٪(
نیروی کار باسواد )٪(

اطفال کاریگر )فیصدی اطفال کارگر بین سنین 6-15 سالگی(
فیصدی خانواده با افراد دارای معیوبیت خفیف
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 )12-23 ماهه(
فیصدی والدت های که تحت نظر شخص مسلکی صورت گرفته است )٪(

معارف
میزان سواد بین سنین )16 سال وباالتر از آن(

میزان شمولیت اطفال )بین سنین 6-12 ساله( در مکتب 
اوسط سالیان مکتب در سنین )18 سال وباالتر از آن(

فیصدی زنان باسواد- بین سنین 16 وباال تر از آن
تناسب شمولیت دختران به تناسب پسران در مکتب )6-12 ساله(

سکتور های اشتغال 
زراعت )٪(

صنعت، ساختمان و معادن )٪(
خدمات )٪(

اداره عامه /حکومت )٪(

مساحت)کیلو مترمربع(
نفوس) میلیون(

نفوس روستا ها)٪(
میزان فقر)٪(

ملی

7.9
1672

29.2
17.4

133
66.5
7.9
48.2
25.8
17.9
28.4

26.8
4.9
41.1
1.3
36.7
25

25
46.3
1.95
11.4
0.69

59.1
12.5
24.6
3.9

معلومات مختصر درمورد والیات
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کنر

کنر

16.4
1085

39.7
20.7

152
61.3
4.9
49.4
20.5
4
30.2

55.5
4.1
40.5
2
52
12.9

19.8
44.3
1.71
2.7
0.65

64.9
18.3
11.8
5

5
0.4
97
62



فقر
شدت فقر

مصرف مجموعی ماهانه فی نفر )افغانی(
مصونیت غذایی

فقدان کالوری )فیصدی مصرف کالوری کمتر از 2100 در روز(
فقدان پروتین )فیصدی مصرف پروتین کمتر از 50 گرام در روز(

مارکیت کار
میزان وابستگی سنی

میزان اشتراک )٪(
میزان بیکاری )٪(

میزان اشتغال ناقص )٪(
نیروی کار باسواد )٪(

اطفال کاریگر )فیصدی اطفال کارگر بین سنین 6-15 سالگی(
فیصدی خانواده با افراد دارای معیوبیت خفیف
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 )12-23 ماهه(
فیصدی والدت های که تحت نظر شخص مسلکی صورت گرفته است )٪(

معارف
میزان سواد بین سنین )16 سال وباالتر از آن(

میزان شمولیت اطفال )بین سنین 6-12 ساله( در مکتب 
اوسط سالیان مکتب در سنین )18 سال وباالتر از آن(

فیصدی زنان باسواد- بین سنین 16 وباال تر از آن
تناسب شمولیت دختران به تناسب پسران در مکتب )6-12 ساله(

سکتور های اشتغال 
زراعت )٪(

صنعت، ساختمان و معادن )٪(
خدمات )٪(

اداره عامه /حکومت )٪(

ملی

7.9
1672

29.2
17.4

133
66.5
7.9
48.2
25.8
17.9
28.4

26.8
4.9
41.1
1.3
36.7
25

25
46.3
1.95
11.4
0.69

59.1
12.5
24.6
3.9

مساحت)کیلو مترمربع(
نفوس) میلیون(

نفوس روستا ها)٪(
میزان فقر)٪(
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لغمان

لغمان

18.5
987

68.2
46.2

144
69.5
2.2
78.7
28.3
32.2
22.3

34.2
0.4
41.3
0.9
10.9
36.4

25.6
52.4
2.25
7.3
0.66

64.7
20.3
14
1

4
0.4
99
66.8



فقر
شدت فقر

مصرف مجموعی ماهانه فی نفر )افغانی(
مصونیت غذایی

فقدان کالوری )فیصدی مصرف کالوری کمتر از 2100 در روز(
فقدان پروتین )فیصدی مصرف پروتین کمتر از 50 گرام در روز(

مارکیت کار
میزان وابستگی سنی

میزان اشتراک )٪(
میزان بیکاری )٪(

میزان اشتغال ناقص )٪(
نیروی کار باسواد )٪(

اطفال کاریگر )فیصدی اطفال کارگر بین سنین 6-15 سالگی(
فیصدی خانواده با افراد دارای معیوبیت خفیف
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 )12-23 ماهه(
فیصدی والدت های که تحت نظر شخص مسلکی صورت گرفته است )٪(

معارف
میزان سواد بین سنین )16 سال وباالتر از آن(

میزان شمولیت اطفال )بین سنین 6-12 ساله( در مکتب 
اوسط سالیان مکتب در سنین )18 سال وباالتر از آن(

فیصدی زنان باسواد- بین سنین 16 وباال تر از آن
تناسب شمولیت دختران به تناسب پسران در مکتب )6-12 ساله(

سکتور های اشتغال 
زراعت )٪(

صنعت، ساختمان و معادن )٪(
خدمات )٪(

اداره عامه /حکومت )٪(

مساحت)کیلو مترمربع(
نفوس) میلیون(

نفوس روستا ها)٪(
میزان فقر)٪(

ملی

7.9
1672

29.2
17.4

133
66.5
7.9
48.2
25.8
17.9
28.4

26.8
4.9
41.1
1.3
36.7
25

25
46.3
1.95
11.4
0.69

59.1
12.5
24.6
3.9

معلومات مختصر درمورد والیات
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لوگر

لوگر

14.7
1082

51.9
16.1

135
66.7
8.5
64.3
36.3
9.2
7.7

14
0
32.3
0.4
82.5
73

30.3
45.3
2.65
3.1
0.27

65.1
8.1
20.8
6.1

5
0.4
98
75



فقر
شدت فقر

مصرف مجموعی ماهانه فی نفر )افغانی(
مصونیت غذایی

فقدان کالوری )فیصدی مصرف کالوری کمتر از 2100 در روز(
فقدان پروتین )فیصدی مصرف پروتین کمتر از 50 گرام در روز(

مارکیت کار
میزان وابستگی سنی

میزان اشتراک )٪(
میزان بیکاری )٪(

میزان اشتغال ناقص )٪(
نیروی کار باسواد )٪(

اطفال کاریگر )فیصدی اطفال کارگر بین سنین 6-15 سالگی(
فیصدی خانواده با افراد دارای معیوبیت خفیف
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 )12-23 ماهه(
فیصدی والدت های که تحت نظر شخص مسلکی صورت گرفته است )٪(

معارف
میزان سواد بین سنین )16 سال وباالتر از آن(

میزان شمولیت اطفال )بین سنین 6-12 ساله( در مکتب 
اوسط سالیان مکتب در سنین )18 سال وباالتر از آن(

فیصدی زنان باسواد- بین سنین 16 وباال تر از آن
تناسب شمولیت دختران به تناسب پسران در مکتب )6-12 ساله(

سکتور های اشتغال 
زراعت )٪(

صنعت، ساختمان و معادن )٪(
خدمات )٪(

اداره عامه /حکومت )٪(

ملی

7.9
1672

29.2
17.4

133
66.5
7.9
48.2
25.8
17.9
28.4

26.8
4.9
41.1
1.3
36.7
25

25
46.3
1.95
11.4
0.69

59.1
12.5
24.6
3.9

مساحت)کیلو مترمربع(
نفوس) میلیون(

نفوس روستا ها)٪(
میزان فقر)٪(
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ننگرهار

ننگرهار

7
1550

13.5
5.8

144
59.8
1.6
54.9
25.8
19.6
27.2

23.5
6.2
33.3
0.6
57.2
28.5

22.8
49
2.04
6.9
0.67

53.7
19.6
23.3
3.4

8
1.4
86
33



فقر
شدت فقر

مصرف مجموعی ماهانه فی نفر )افغانی(
مصونیت غذایی

فقدان کالوری )فیصدی مصرف کالوری کمتر از 2100 در روز(
فقدان پروتین )فیصدی مصرف پروتین کمتر از 50 گرام در روز(

مارکیت کار
میزان وابستگی سنی

میزان اشتراک )٪(
میزان بیکاری )٪(

میزان اشتغال ناقص )٪(
نیروی کار باسواد )٪(

اطفال کاریگر )فیصدی اطفال کارگر بین سنین 6-15 سالگی(
فیصدی خانواده با افراد دارای معیوبیت خفیف
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 )12-23 ماهه(
فیصدی والدت های که تحت نظر شخص مسلکی صورت گرفته است )٪(

معارف
میزان سواد بین سنین )16 سال وباالتر از آن(

میزان شمولیت اطفال )بین سنین 6-12 ساله( در مکتب 
اوسط سالیان مکتب در سنین )18 سال وباالتر از آن(

فیصدی زنان باسواد- بین سنین 16 وباال تر از آن
تناسب شمولیت دختران به تناسب پسران در مکتب )6-12 ساله(

سکتور های اشتغال 
زراعت )٪(

صنعت، ساختمان و معادن )٪(
خدمات )٪(

اداره عامه /حکومت )٪(

مساحت)کیلو مترمربع(
نفوس) میلیون(

نفوس روستا ها)٪(
میزان فقر)٪(

ملی

7.9
1672

29.2
17.4

133
66.5
7.9
48.2
25.8
17.9
28.4

26.8
4.9
41.1
1.3
36.7
25

25
46.3
1.95
11.4
0.69

59.1
12.5
24.6
3.9

معلومات مختصر درمورد والیات
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نورستان

نورستان

11.7
1201

26.7
13.8

98
79
5.1
55.3
15.7
27.9
14.9

9.3
0.3
53.2
10.9
1.3
1.9

14.1
31.6
0.84
2.8
0.9

92.2
2.9
2.6
2.2

9
0.1
100
49.8



فقر
شدت فقر

مصرف مجموعی ماهانه فی نفر )افغانی(
مصونیت غذایی

فقدان کالوری )فیصدی مصرف کالوری کمتر از 2100 در روز(
فقدان پروتین )فیصدی مصرف پروتین کمتر از 50 گرام در روز(

مارکیت کار
میزان وابستگی سنی

میزان اشتراک )٪(
میزان بیکاری )٪(

میزان اشتغال ناقص )٪(
نیروی کار باسواد )٪(

اطفال کاریگر )فیصدی اطفال کارگر بین سنین 6-15 سالگی(
فیصدی خانواده با افراد دارای معیوبیت خفیف
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 )12-23 ماهه(
فیصدی والدت های که تحت نظر شخص مسلکی صورت گرفته است )٪(

معارف
میزان سواد بین سنین )16 سال وباالتر از آن(

میزان شمولیت اطفال )بین سنین 6-12 ساله( در مکتب 
اوسط سالیان مکتب در سنین )18 سال وباالتر از آن(

فیصدی زنان باسواد- بین سنین 16 وباال تر از آن
تناسب شمولیت دختران به تناسب پسران در مکتب )6-12 ساله(

سکتور های اشتغال 
زراعت )٪(

صنعت، ساختمان و معادن )٪(
خدمات )٪(

اداره عامه /حکومت )٪(

ملی

7.9
1672

29.2
17.4

133
66.5
7.9
48.2
25.8
17.9
28.4

26.8
4.9
41.1
1.3
36.7
25

25
46.3
1.95
11.4
0.69

59.1
12.5
24.6
3.9

مساحت)کیلو مترمربع(
نفوس) میلیون(

نفوس روستا ها)٪(
میزان فقر)٪(
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نیمروز

نیمروز

4.1
1929

33.8
3.5

159
88.4
10.5
54.4
16.5
28.3
6.6

12.2
8.1
28
8.9
32.6
22.1

16.7
45
1.27
9.6
0.62

55.9
11
31
2.2

42
0.2
84
24.5



فقر
شدت فقر

مصرف مجموعی ماهانه فی نفر )افغانی(
مصونیت غذایی

فقدان کالوری )فیصدی مصرف کالوری کمتر از 2100 در روز(
فقدان پروتین )فیصدی مصرف پروتین کمتر از 50 گرام در روز(

مارکیت کار
میزان وابستگی سنی

میزان اشتراک )٪(
میزان بیکاری )٪(

میزان اشتغال ناقص )٪(
نیروی کار باسواد )٪(

اطفال کاریگر )فیصدی اطفال کارگر بین سنین 6-15 سالگی(
فیصدی خانواده با افراد دارای معیوبیت خفیف
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 )12-23 ماهه(
فیصدی والدت های که تحت نظر شخص مسلکی صورت گرفته است )٪(

معارف
میزان سواد بین سنین )16 سال وباالتر از آن(

میزان شمولیت اطفال )بین سنین 6-12 ساله( در مکتب 
اوسط سالیان مکتب در سنین )18 سال وباالتر از آن(

فیصدی زنان باسواد- بین سنین 16 وباال تر از آن
تناسب شمولیت دختران به تناسب پسران در مکتب )6-12 ساله(

سکتور های اشتغال 
زراعت )٪(

صنعت، ساختمان و معادن )٪(
خدمات )٪(

اداره عامه /حکومت )٪(

مساحت)کیلو مترمربع(
نفوس) میلیون(

نفوس روستا ها)٪(
میزان فقر)٪(

ملی

7.9
1672

29.2
17.4

133
66.5
7.9
48.2
25.8
17.9
28.4

26.8
4.9
41.1
1.3
36.7
25

25
46.3
1.95
11.4
0.69

59.1
12.5
24.6
3.9

معلومات مختصر درمورد والیات

186

هرات

هرات

8.2
1547

24.7
23.6

137
61.6
9.9
51.6
26.8
21.2
33.9

28.2
9.5
42
1.1
42.1
25.1

25.1
52.1
1.65
16.4
0.92

50.2
21.9
26.7
1.2

55
1.7
72
38.7



فقر
شدت فقر

مصرف مجموعی ماهانه فی نفر )افغانی(
مصونیت غذایی

فقدان کالوری )فیصدی مصرف کالوری کمتر از 2100 در روز(
فقدان پروتین )فیصدی مصرف پروتین کمتر از 50 گرام در روز(

مارکیت کار
میزان وابستگی سنی

میزان اشتراک )٪(
میزان بیکاری )٪(

میزان اشتغال ناقص )٪(
نیروی کار باسواد )٪(

اطفال کاریگر )فیصدی اطفال کارگر بین سنین 6-15 سالگی(
فیصدی خانواده با افراد دارای معیوبیت خفیف
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 )12-23 ماهه(
فیصدی والدت های که تحت نظر شخص مسلکی صورت گرفته است )٪(

معارف
میزان سواد بین سنین )16 سال وباالتر از آن(

میزان شمولیت اطفال )بین سنین 6-12 ساله( در مکتب 
اوسط سالیان مکتب در سنین )18 سال وباالتر از آن(

فیصدی زنان باسواد- بین سنین 16 وباال تر از آن
تناسب شمولیت دختران به تناسب پسران در مکتب )6-12 ساله(

سکتور های اشتغال 
زراعت )٪(

صنعت، ساختمان و معادن )٪(
خدمات )٪(

اداره عامه /حکومت )٪(

ملی

7.9
1672

29.2
17.4

133
66.5
7.9
48.2
25.8
17.9
28.4

26.8
4.9
41.1
1.3
36.7
25

25
46.3
1.95
11.4
0.69

59.1
12.5
24.6
3.9

مساحت)کیلو مترمربع(
نفوس) میلیون(

نفوس روستا ها)٪(
میزان فقر)٪(
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هلمند
57
0.9
94
8.9

هلمند

0.9
1989

19.5
3.1

148
75.9
3.8
82.4
13.5
14.2
28.7

3.3
7.4
11.8
0.7
0.6
3.5

12
4
0.49
1.4
0.58

 2.5
92.5
0.5
6.5
0.5



فقر
شدت فقر

مصرف مجموعی ماهانه فی نفر )افغانی(
مصونیت غذایی

فقدان کالوری )فیصدی مصرف کالوری کمتر از 2100 در روز(
فقدان پروتین )فیصدی مصرف پروتین کمتر از 50 گرام در روز(

مارکیت کار
میزان وابستگی سنی

میزان اشتراک )٪(
میزان بیکاری )٪(

میزان اشتغال ناقص )٪(
نیروی کار باسواد )٪(

اطفال کاریگر )فیصدی اطفال کارگر بین سنین 6-15 سالگی(
فیصدی خانواده با افراد دارای معیوبیت خفیف
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 )12-23 ماهه(
فیصدی والدت های که تحت نظر شخص مسلکی صورت گرفته است )٪(

معارف
میزان سواد بین سنین )16 سال وباالتر از آن(

میزان شمولیت اطفال )بین سنین 6-12 ساله( در مکتب 
اوسط سالیان مکتب در سنین )18 سال وباالتر از آن(

فیصدی زنان باسواد- بین سنین 16 وباال تر از آن
تناسب شمولیت دختران به تناسب پسران در مکتب )6-12 ساله(

سکتور های اشتغال 
زراعت )٪(

صنعت، ساختمان و معادن )٪(
خدمات )٪(

اداره عامه /حکومت )٪(

مساحت)کیلو مترمربع(
نفوس) میلیون(

نفوس روستا ها)٪(
میزان فقر)٪(

ملی

7.9
1672

29.2
17.4

133
66.5
7.9
48.2
25.8
17.9
28.4

26.8
4.9
41.1
1.3
36.7
25

25
46.3
1.95
11.4
0.69

59.1
12.5
24.6
3.9
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وردک

وردک

11.4
1185

42.6
12.9

143
74.3
8.5
70.9
35.2
11.3
6.4

8.4
0
49.4
0.6
76
60.3

31.5
51.4
2.47
1.2
0.38

75.7
5.3
12.7
6.3

10
0.5
99
59.9
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درباره این بخش
ادارات  ایمیل، سایت وغیره( موسسات و سازمان های کمک کننده،  تلفون،  )آدرس،  این بخش آدرس ها و تماس های  در 
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.af موجود است.

این معلومات در بین ماه های نومبر 2011 و جنوری سال 2012 جمع 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 

 areu@areu.org.af :بخش مد نظر گرفته شود، لطفًا به این آدرس ارسال نمایید

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 0700، روشن 
باُکد 0799 یا 0798، ام تی ان با ُکد0777 و اتصاالت با ُکد 0786. ُکد نمبر افغانستان 0093 می باشد.
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  كابل
 (OPM)  آپريشن مرسي

 )آمر دفتر( احمد ضيا
  كابل، داراالمان، ديك ليسه حبيبيهزن

 7019 :پست بكس
 0786341654  :تلفون
 ahmadzia700@gmail.com   : ايميل

director.afg@mercy.se 
  www.mercy.se   : وبسايت

  
 (BNA)  آژانس اطالعاتي باختر

 )رئيس عمومي( عبدالخليل مينه وي
  كابل، ده افغانان، فرهنگ و جوانانوزارت
 0202101303  :تلفون

0777529292  
 meenawy13@yahoo.com   : ايميل

  
 (PAN)  آژانس خبري پژواك

 )لوورئيس و مدير مس( دانش كروخيل
  كابل، تايمني، ، ايستگاه موي مبارك8، سرك 138و 130خانه

 3129 :پست بكس
 0796129669  :تلفون

0202201814  
 news@pajhwok.com   : ايميل

Danish@pajhwok.com 
  www.pajhwok.com   : وبسايت

  
 (WNA)  آژانس خبري وخت

 )رئيس و سر دبير( فريده نيكزاد
  كابل، ، مقابل سالون عروسي كابل دوبي، سرك عمومي داراالمان3خانه
 0700293767  :تلفون

0708198384  
 newswakht@gmail.com   : ايميل

  www.wakht.af   : وبسايت

 (Armanshahr)  آسياي بزرگ، بنياد آرمان شهر
 )رئيس اجرائيوي( كويسو جهانگيري
، ، سينما بهارستاني، كوچه قصاب5، سرك )سرك رشيد(195دست چپ خانه 

  كابل، كارته پروان
 0796442788  :تلفون

0700047523  
  guissoujahangiri@gmail.com  :ايميل

  
 (IRD)  دي-آر-آي

 )آمرارتباطات( حان كالحانميري 
  كابل، وزير اكبر خان، 15، سرك 7كوچه 
 0796013900  :تلفون
 mcallaghan@irdglobal.org   : ايميل

  www.ird.org   : وبسايت
 

 (AINA)مركز مطبوعاتي و فرهنگي افغانستان  - آينه 
 )رئيس عمومي( براجش ورما

مشتريان اتصاالت، ، سرك وزارت حج واوقاف، مقابل دفتر خدمات 21خانه 
   كابل، شهر نو، 10چهارراهي شهيد، ناحيه 

 0799829808  :تلفون
0799332154     

 bkverma100@hotmail.com   : ايميل
bkverma100@gmail.com 

 www.ainaworld.org   : وبسايت
  

 (AREA)  افغانستاناداره بازسازي و تحفظ انرژي در  -ا ريا 
 )رئيس اداري( عارف اهللا

  كابل، لعه فتح اهللاق، 11سرك 
 0700283837  :تلفون

0700196686  
0786874345 

 arifazimi@yahoo.com   : ايميل
hemat_area@yahoo.com 
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موسسه توان بخشي و تفريح بايسكل سواران معلول  -ابرار
 (AABRAR)  افغانستان

 )رئيس اجرائي( داكترعبدالبصير توريالي
  كابل، پروژه تايمني، 3سرك
 0700273558  :تلفون

0775558885  
0700284986 

008821650265570 
 kabul@aabrar.org.af   : ايميل

abdulbaseer@aabrar.org.af 
  www.aabrar.org   : وبسايت

  
 برنامه هاي صحي براي افغانستان -ابن سينا 

 (IbnSina-PHPA) 
 )رئيس عمومي( حبيب اهللا سهاك

  كابل، 12احمد شاه بابا مينه، ناحيه 
 0799144259  :تلفون
 drsahak@yahoo.co.uk   : ايميل

  
 (ACCI)  اتاق تجارت و صنايع افغانستان

 )مدير ارشد اجرائي( محمد قربان حق جو
  كابل، متصل كابل ننداري ،چمن حضوري
 233 :پست بكس

 0799462388  :تلفون
0799810184  
0752025854 

 0776100166  : فكس
 info@acci.org.af   : ايميل

ceo@acci.org.af 
  www.acci.org.af   : وبسايت

  
 (AWC)  اجتماع زنان افغانستان

 )رئيس( فتانه اسحاق گيالني
  كابل، كلوله پشته، ، ايستگاه برج برق61خانه

 1913 :پست بكس

 0799888118  :تلفون
0700049980  
0778477093 

 awcafgh@yahoo.com   : ايميل
  www.afghanistanwomencouncil.org   : وبسايت

  
 (AFD)  اجنسي انكشافي فرانسه

 )رئيس عمومي( برنو ژويت
  كابل، شهر نو، سفارت فرانسه، سرك شيرپور

 0797323235  :تلفون
 NASIRIp@afd.fr   : ايميل

  www.afd.fr   : وبسايت
 

 (CSO)  اداره احصائيه مركزي
 )رئيس عمومي( عبدالرحمن غفوري

  كابل، انصاري وات، دروسط هوتل آريانا و سفارت ايتاليا
 0776432149  :تلفون

0202100329  
 ghafoori@cso.gov.af   : ايميل

afghan_cso@yahoo.com 
  www.cso.gov.af   : وبسايت

  
 (AIMS)  اداره انسجام معلومات افغانستان

 )سرپرست رياست اجرايي - رئيس برنامه( عبدالوليد رحيمي
  كابل، 3عقب ليسه عالي غازي، جمال مينه، ناحيه 

 5906 :پست بكس
 0700221043  :تلفون

0786011556  
0700248827 

 info@aims.org.af   : ايميل
abdul.majeed@aims.org.af 

  www.aims.org.af   : وبسايت
  

 (EPAA)  اداره انكشاف صادارات افغانستان
 )رئيس و مدير عمومي اجرا ئي( ميرزا محمد اميري
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  كابل، كارته چهار، 2عقب ليسه عالي سوريا، سرك 
 0202504837  :تلفون

0778902306  
 info@epaa.org.af   : ايميل

  www.epaa.org.af   : وبسايت
  

 (CDU)  اداره انكشافي كشور
 )رئيس( عبدالقادر

  كابل، دهمزنگ ، ، عقب محب زاده ماركيت، مقابل سينما بريكوت20خانه
 5510 :پست بكس

 0700276411  :تلفون
0700244314  
0700244299 

 cduafghan@yahoo.com   : ايميل
cdcafghan@gmail.com 

  www.cduafghan.org   : وبسايت
  

 (SDC)  اداره انكشافي و همكاري سويس
 )رئيس عمومي( ماريان هبر

  كابل، اكبر خانوزير ، )طرف راست(13، سرك  3، كوچه 486و485خانه 
 0202301565  :تلفون

0700274902  
0799203475 

 0093202302299  : فكس
 kabul@sdc.net   : ايميل

  www.sdc.org.af   : وبسايت
  

 (BEST)  اداره آموزش هاي حرفوي و مهارت هاي كوچك
 )رئيس عمومي( نذيراحمد مهمند

  كابل، خوشحال مينه، 5ناحيه  ،، چهارراهي سپين كلي7، سرك 11خانه
 0799113901  :تلفون

 0700606463 
 namohmand@bestafg.org   : ايميل

bestafg@bestafg.org 
  www.bestafg.com   : وبسايت

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

  كابل، تايمني، 11، سرك 2608خانه 
 0700291104  :تلفون

0752019642  
 abr.kabul@gmail.com   : ايميل

abr_kabul1@yahoo.com 
  

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

، ايوب خان مينه، 7مقابل راديو تلويزون آريانا  ناحيه ، ، سرك داراالمان669خانه 
  كابل
 0707104882  :تلفون

0706800824  
 nporraa@hotmail.com   : ايميل

info@nporraa.org.af 
  

 (SCI)  اداره بين المللي حمايه اطفال
 )رئيس عمومي( ديويد سكنر

  كابل، تلويزون آريانا راديوايوب خان مينه، سرك داراالمان، مقابل 
 624 :پست بكس

 0799803165  :تلفون
0797595991  

 david.skinner@savethechildren.org   : ايميل
mohammadamin.anwaree@savethechildren.org

  www.savethechildren.net   : وبسايت
  

 (AISA)  اداره حمايه سرمايه گذاري افغانستان
 )معاون رئيس( نسيم اكبر

  كابل، شاه محمود غازي وات، مقابل وزارت امور خارجه
 0700288304  :تلفون

0202103404  
0202103402 

 naseema@aisa.org.af   : ايميل
invest@aisa.org.af 

  www.aisa.org.af   : وبسايت
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 (WADAN)  اداره خيريه براي انكشاف افغانستان
 )امربرنامه( عنايت اهللا نيازي

  كابل، 3سنگ كش ها، سيلو به طرف سرك دانشگاه، ناحيه  ، سرك3خانه
 10043 :پست بكس

 0799889928  :تلفون
 inayatniazi2000@yahoo.com   : ايميل

info@wadan.org 
  www.wadan.org   : وبسايت

 
  

 (USGS)  اداره سروي جيولوژيكي اياالت متحده آمريكا
 )افسر رابط در افغانستان( محمد فهيم ظهير

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

 0786700411  :تلفون
 0777217771 

 fahimzaheer@gmail.com   : ايميل
fahimzaheer@yahoo.com 

  www.usgs.org   : وبسايت
  

 (MSH)  اداره علوم براي صحت
 )اعزا مي هيأترئيس  -معاون اجرائي( محمد هارون برهاني

  كابل، ايوب خان مينه، ، سرك داراالمان124خانه
 0700269559  :تلفون

0798848944  
 hburhani@msh.org   : ايميل

  www.msh.org   : وبسايت
  

 (AGCHO)  اداره عمومي جيوديزي و كارتو گرافي
 )رئيس رياست ميتا ديتا( محمد كريم كريمي

  كابل، پشتونستان وات
 0700264955  :تلفون
  karimi_agcho@yahoo.com   : ايميل

eng-faiz@hotmail.com 
  www.agcho.org   : وبسايت

 (NEPA)  اداره ملي حفاظت محيط زيست
 )مسوول ارتباطات( سيد ظاهرماهر

  كابل، چهارراهي پروان دو
 0777164946  :تلفون

0752017623  
0700144949 

 dr.naseemi@nepa.org.af   : ايميل
khalidnaseemi@hotmail.com 

  www.nepa.gov.af   : وبسايت
  

 (ANCB)  اداره هماهنگي موسسات غيردولتي افغاني
 )هماهنگ كننده( صداقت علي

چهارراهي پروژه جديد تايمني، عقب سالون عروسي افغان پامير، سرك سيد 
  كابل، كيهان
 0700200266  :تلفون

0799333621  
 ancb@ancb.org   : ايميل

admin@ancb.org 
  www.ancb.org   : وبسايت

  
 (AGHCO)  اداره همĤهنگي كمك هاي همگاني افغان

 )رئيس( محمد محبوب
  ، چهارراهي پنجصد فاميلي،33، سرك 21242خانه 

  كابل، خير خانه، سهحصه 
 994 :پست بكس

 0700601534  :تلفون
0799800270  
0700208534 

 aghco_kbl@yahoo.com   : ايميل
aghco_kbl@hotmail.com 

  
 (CPD)  صلح و ترقياداره همكاري براي 

 )رئيس عمومي( عبدالسميع ژمن
  كابل
 0778585890  :تلفون
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0700177740 
 cpd.afg@gmail.com   : ايميل

  www.cpdo.blog.af   : وبسايت
  

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

  كابل، 1، زون 4ناحيه  ،397، سرك 93خانه
 0700282539  :تلفون

0799611775  
00882164494205 

 kabul@acted.org   : ايميل
ziggy.garewal@acted.org 

  www.acted.org   : وبسايت
  

  ادارة سازمان ملل متحد براي تساوي جندر و توانمند سازي زنان
(UNWOMEN) 
  كابل، سرك جالل آباد، محوطه دفتر يوناكا

 5 :پست بكس
 0793444080  :تلفون

0700285454  
0794297356 

 ingibjorg.gisladottir@unwomen.org   : ايميل
sadiq.syed@unwomen.org 

  www.afghanistan.unifem.org   : وبسايت
  

 (AM)  ارمغان ملي
 )صاحب امتياز و مدير مسوول( محمد داود سياووش

  كابل، سالنگ وات، FCCS داخل محوطه
 767 :پست بكس

 0787430615  :تلفون
0773343250  
0786209772 

 d-siawash@yahoo.com   : ايميل
armaghan.mille@gmail.com 

  www.armaghan-e-melli.af   : وبسايت

 (AC)  افغان سنتر
 )مر برنامهآ( عطا محمد

  كابل، كارته چهار، 7سرك 
 0798235400  :تلفون

0708713520  
0752001799 

 ackabul@yahoo.com   : ايميل
shafi_w62@yahoo.com 

   www.ariseproject.org  : وبسايت
 

 (Afghans4Tomorrow)  افغانها براي فردا
 )رئيس عمومي( محمد الياس باركزي

  كابل، سرك گذرگاه، مقابل مكتب سابقه نسوان گذرگاه
 0772495080  :تلفون

0752092863  
         elyas@afghans4tomorrow.org   : ايميل

afghansfortomorrow@gmail.com 
  www.afghans4tomorrow.com   : وبسايت

  
 (ASA)  اكادمي علوم افغانستان

 )معاون بخش علوم بشري( نصراهللا منگل
  كابل، شهر نو مسجد شاه ببوجان، پهلوي وزارت امورداخله، مقابل تانك تيل

 0202201195  :تلفون
0700979856  

  
 (ACBAR)  براي افغان ها اداره همĤهنگي كمك ها - اكبر 

 )رئيس( حاج ابراهيم وييل
  كابل، شهر نو، ، مقابل مقبره شهيد، چهارراهي شهيد69خانه 
 0700276650  :تلفون

0706602570  
0796798348 

 deputy.director@acbar.org   : ايميل
director@acbar.org 

  www.acbar.org   : وبسايت
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 (HAWCA)زنان و كودكان افغانستان  يبرا يامداد انسان -حاكا
 )رئيس( سيلي غفار

  كابل، مينهخان خوشحال ، 5سرك تانك تيل سيلو، ناحيه  P-، 1137خانه
 1261 :پست بكس

 0706662327  :تلفون
0797075976  
0708216566 

 sghaffar@hawca.org   : ايميل
hawca@hawca.org 

  www.hawca.org   : وبسايت
 

 (INTERSOS)  كمك هاي بشريسازمان  -انترساس 
 )اعزامي هيأت رئيس( الدا كپيليتي

  كابل، حصه دو كارته پروان، نزديك منزل مارشال  قسيم فهيم ، كوچه لعل آغا
 0797551123  :تلفون
 afghanistan@intersos.org   : ايميل

  www.intersos.org   : وبسايت
  

 (AL)  انجمن افغانستان آزاد
 )اعزامي هيأترئيس ( صوفي ترن

  كابل، برج شهرآرا، پهلوي شفاخانه علي آباد
 0798296760  :تلفون

0797202616  
0799309698 

 afghanistan.libre@gmail.com   : ايميل
hom.afghanistan.libre@gmail.com 

  www.afghanistan-libre.org   : وبسايت
  

 (AWHCA)  انجمن تجارتي صنايع دستي زنان افغان
 )رئيس اجرايي( ثريا وهاب

  كابل، 10سرك ميدان هوايي، قلعه وكيل، سرك كلنيك، ناحيه
 0772102597  :تلفون

0776631425  
0773670607 

 gulsoom.awse@yahoo.com   : ايميل
awhca_g06@yahoo.com 

 (YIAA)  انجمن جوانان در عمل
 )رئيس( سيد اكرام افضلي

  كابل، حضوريمنزل پنجم پالزه قالين بافان افغان، غرب چمن 
 0788266645  :تلفون

0700266645  
0799301951 

 info@youthinaction.org.af   : ايميل
  www.youthinaction.org.af   : وبسايت

 
 (SAFMA)  افغانستان -جنوبي  يانجمن رسانه هاي آزاد آسيا

 )رئيس بخش افغانستان( محمد ضيا بوميا
، كارته سه، عروسي كابل دوبيسرك داراالمان، ايسنگاه شركت، مقابل سالون 

  كابل
 0752024107  :تلفون

0708198438  
0752024107 

 safma.afghanistan@gmail.com   : ايميل
  www.safma.net   : وبسايت

  
 (ASAC)  انجمن مبارزه عليه سرطان در افغانستان

 )موسس( محمد شقيق فقيرزي
  كابل، شفاخانه تربيوي علي آباد

 0786500609  :تلفون
 asac@cancer.com.af   : ايميل

  www.cancer.com.af   : وبسايت
 

 (IHSAN)  انجمن مستقل خدمات بشري
 )رئيس( راز محمد

  كابل، ، پروژه تايمني2، سرك 44/45خانه 
 0799328597  :تلفون

0700283813  
0777603010 

 ihsan_org@yahoo.com   : ايميل
  www.ihsan.org   : وبسايت
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 (AIBA)  مدافع افغانستان انجمن مستقل وكالي
 )رئيس( روح اهللا قاري زاده

  كابل، قلعه فتح اهللا، ، مقابل دروازه دخولي مسجد فاطميه3سرك
 0700223595  :تلفون

0799721469  
0700203250 

 president@aiba.af   : ايميل
rqarizada@yahoo.com 

  www.aiba.af   : وبسايت
 

 (CPAU)  انجمن همكاري براي صلح وهمبستگي
 )رئيس اداري( زمان ريساد

چهارراهي ، ،عقب كلنيك جرمن ها، سرك كلوله پشته2، سرك 997خانه
  كابل، انصاري

 13032 :پست بكس
 0798010102  :تلفون

0798102521  
      idress. zaman@cpau.org.af:ايميل

  www.cpau.org.af   : وبسايت
  

  افغاني مديريت، تريننگ و ارتقاي ظرفيت هاي ملي انستيتيوت
(AIMTEIC) 

 )معاون رئيس( محمد عظيم
  كابل، سنگي هكوت، ، سرك سيلو4، سرك 708خانه
 0799190015  :تلفون

0700155410  
0772010001 

 0752023986   : فكس
 aimteic@yahoo.com   : ايميل

azimq@hotmail.com  
  

 (IWPR)  دهى جنگ و صلحانستيتيوت گزارش 
 )رئيس( نوررحمان رحماني

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

 0700025635  :تلفون
 Noorrahman@iwpr.net   : ايميل

  www.iwpr.net   : وبسايت
  

 (AIL)  انستيتوت آموزشي افغانستان
 )رئيس اجرائي( سكينه يعقوبي

، كارته پروان، عقب سينما بهارستان، پهلوي مسجد ميراحمد، 2، سرك 63خانه 
  كابل
 0700284326  :تلفون

0752000894  
 ail.kabul09@gmail.com   : ايميل

  www.afghaninstituteoflearning.org   : وبسايت
  

 (AIAS)  انستيتيوت امريكا براي مطالعات افغانستان
 )رئيس( عمر شريف

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

 1708 :پست بكس
 0708324209  :تلفون

0700022578  
0700203069 

 sharifi.omar@yahoo.com   : ايميل
AIAS.KBL@gmail.com 

  /www.bu.edu/aias   : وبسايت
  

 (NDI)  ملي درامور بين المللي دموكراتيكانستيتيوت 
 )رئيس عمومي ارشد( حاتم  مبارك بامي ريز

  كابل، كارته سه، 6، سرك خواجه مال، حصه سوم ناحيه 159خانه 
 0796073459  :تلفون

0796355987  
 hbamehriz@ndi.org   : ايميل

jdonahue@ndi.org 
  www.ndi.org   : وبسايت
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 (TAF)  ايشيافونديشن
 )معاون ارشد نماينده عمومي( هنتركترينه  اس 

 ، ، چهارراهي حاجي يعقوب1، سرك 50و  48خانه
  كابل، شهرنو

 175 :پست بكس
 0752023558  :تلفون

0700294647  
 tafag@asiafound.org   : ايميل

khunter@asiafound.org 
  www.asiafoundation.org   : وبسايت

 
  رياست عمومي كمكهاي بشري –ايكو

 (ECHO-Afghanistan Office) 
 )رئيس دفتر( لوغان سياغ

  كابل، كلوله پشته، ، كوچه ابوحنيفه103خانه
 0700282318  :تلفون

0799282318  
00871763085358 

 echo.kabul@echofield.eu   : ايميل
syed.mansoor@echofield.eu 

  www.ec.europa.eu/echo   : وبسايت
 

 (WB)  بانك جهاني
 )سرپرست - رئيس عمومي ( بسينت . ام .جوسفين

  كابل، وزير اكبر خان، 15، سرك 19خانه
 0700276002  :تلفون

0700240924  
0700280800 

  jbassinette@worldbank.org   : ايميل
azia@worldbank.org 

  www.worldbank.org.af   : وبسايت
  

 (DAB)  بانك افغانستان
 )رئيس( نوراهللا دالوري
  كابل، ابن سينا وات

 0202104146  :تلفون

 info@CentralBank.gov.af   : ايميل
  www.centralbank.gov.af   : وبسايت

  
 (ADB)  بانك انكشاف آسيائي

 )رئيس عمومي( رابرت گوردن رينكر
  كابل، شهر نو ، چهارراهي حاجي يعقوب،2سرك  ،126خانه 

 3070 :پست بكس
 0794226703  :تلفون

0799624286  
0794613730 

 rgrinker@adb.org   : ايميل
samin@adb.org 

  www.adb.org/afghanistan   : وبسايت
  

 (KfW-GDB)  بانك انكشافي آلمان
 )رئيس( سلويگ بل

  كابل، چهارراهي صدارت، 33/2خانه 
 0799020991  :تلفون

0700281447  
 Solveig.Buhl@kfw.de   : ايميل

kfw.kabul@kwf.de 
  www.kfw.de   : وبسايت

  
 (GIZ/BEPA)  برنامه  تعليمات اساسي جي آي زيد

 )رئيس برنامه( روديگر بلومور
  كابل، كارته سه، ، سرك شورا9، سرك 558خانه 
 0795346568  :تلفون

0777900412  
0799312481 

 0752001243  : فكس
 ruediger.blumoer@giz.de   : ايميل

emadudien.wejdan@giz.de 
  www.bepafg.com   : وبسايت
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 (UN-Habitat)  رنامه اسكان بشرملل متحدب  -هبيتات
 )نماينده OIC ( جان تركسترا

  كابل، تايمني، 7، سرك 235خانه
  0707461125  :تلفون

           0700282464 
 jan.turkstra@unhabitat-afg.org   : ايميل

info@unhabitat-afg.org 
  www.unhabitat-afg.org   : وبسايت

  
 (SHDP)  انكشاف صحي واجتماعيبرنامه 

 )رئيس عمومي( خليل احمد مومند
  كابل، مينه خان خوشحال

 601 :پست بكس
 0706272491  :تلفون

0777822441  
 shdpkbl@gmail.com   : ايميل

  www.shdp.org.af   : وبسايت
  

 (UNDP)  برنامه توسعه سازمان ملل متحد
 )معاون ارتباطات( سيد فرهاد زلمي

  شاه محمود، مقابل سفارت تركيه ، UNDPمحوطه
  كابل، غازي وات
 5 :پست بكس

 0202124098  :تلفون
 00873763468836  : فكس
 farhad.zalmai@undp.org   : ايميل

registry.af@undp.org 
  www.undp.org.af   : وبسايت

  
 (IMMAP)  برنامه عملياتي ماين و مديريت معلومات

 )نماينده منطقوي( كريج وون هاگن
  كابل
  0794376210  :تلفون
 afghanistan@immap.org   : ايميل

  www.immap.org   : وبسايت

 (GRSP)  برنامه كمك هاي دهاتي غزني
 )رئيس( محمد اسحق زيرك

  كابل، كارته سه، ، پل سرخT 3، سرك 208خا نه 
 0799320584  :تلفون

0799024061  
0777900251 

 mzeerak@gmail.com   : ايميل
e_zeerak@yahoo.com 

  www.grsp.af   : وبسايت
  

 (ATA)  برنامه مبارزه عليه تبركلوز در افغانستان
 )هم آهنگ كننده طبي( محمد حامد قريشي

  كابل، كارته مامورين، 1، سرك 5خانه 
 0799335260  :تلفون

0799362680  
0799362669 

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

 
 (NABDP)  برنامه ملي انكشاف ساحوي

 )آمربرنامه( زاهد همدرد
،كارته سه، الماناسرك نيال باغ، محوطه وزارت احياء وانكشاف دهات، سرك دار

  كابل
 0700232689  :تلفون

0799130034  
0777724444 

 ahsan.saadat@mrrd.gov.af   : ايميل
info@mrrd-nabdp.org 

  www.mrrd-nabdp.org   : وبسايت
  

 (AREDP)  برنامه ملي انكشاف صنايع روستايي افغانستان
 )رئيس اجرايي( غزال حارث

  كابل، سرك نيال باغ، داراالمان
 0752022310  :تلفون

0797284458  
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 info.aredp@mrrd.gov.af   : ايميل
ghizaal.haress@mrrd.gov.af 

  
 (NRAP)  برنامه ملي راه سازي روستايي افغانستان

 )هم آهنگ كننده( سليمعبد الستار 
  كابل، ، وزارت فوايد عامه4، منزل 1مكروريا ن اول، بالك 

 0202301871  :تلفون
0799306173  

 info@nrap.org   : ايميل
salim@nrap.org 

  www.nrap.gov.af   : وبسايت
  

  وانكشاف دهات ءبرنامه همبستگي ملي، وزارت احيا
(MRRD/NSP)  
 )رئيس اجرايي(محمد طارق عصمتي 
 )رئيس ارتباطات( احمد جمشيد احمدي

  كابل، سرك تشكيالت، داراالمان
 0700306314  :تلفون

0799234170  
0799572144 

 tariq.ismati@nspafghanistan.org   : ايميل
a.rahman@nspafghanistan.org 

  www.nspafghanistan.org   : وبسايت
  

 (NSP/PMU)  همبستگي ملي، واحد اداري واليتيبرنامه 
 )آمرواليتي( نظر محمد عمري

  كابل، ، بين ليسه سوريا و رابعه بلخي3چهارراهي كارته چهار، سرك 
 0799178294  :تلفون

0700201309  
 kabul@nspafghanistan.org   : ايميل

  www.nspafghanistan.org   : وبسايت
  

 (JACK)  توانمندي افغانهابلند بردن سطح دانش و 
 )معاون رئيس( نورآغا عمري

، سرك طرف شمال سفارت روسيه، عقب كمپني بايسكل سازي وطن، 7خانه 
  كابل، سرك داراالمان، 6ناحيه 
 0787646888  :تلفون

0787350260  
0752044359 

 jack.afg2001@gmail.com   : ايميل
jack_afg2001@yahoo.com 

  
 (FES)  ايبرتبنياد فريدريك 
 )رئيس( ادرين والترسدروف

  ، عقب هوتل ستاره ،چهار راهي انصاري، سرك يفتلي
  كابل، شهرنو
 0700280441  :تلفون

0799338094  
 info@fes-afghanistan.org   : ايميل

  www.fes-afghanistan.org   : وبسايت
 

 (AKF)  افغانستان - بنياد آغا خان 
 )مديرارتباطات( احمد مسلم خرم

  كابل، قلعه فتح اهللا، 2، سرك 41خانه 
 5753 :پست بكس

 0791981910  :تلفون
0700299174  
0798589868 

 0202301189  : فكس
 muslim.khuram@akdn.org   : ايميل

info.info@akdn.org 
  www.akdn.org/akf   : وبسايت

  
 (IFES-STEP)  بنياد بين المللي نظامهاي انتخابات

 )اعزامي أتهيرئيس ( كرينه پريلي
  كابل، شش درك، 6، گوالي كلوپ عسكري، ناحيه 302خانه 
 0795994564  :تلفون

0700215170  
0799007465 
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 cperelli@ifes.org   : ايميل
wshadman@ifes.org 

  www.ifes.org   : وبسايت
  

 (ARSJF)  بنياد حقوق وعدالت اجتماعي افغانستان
 )رئيس( عبدالبشيرفيضي

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

 560 :پست بكس
 0707446724  :تلفون
 arsjf.foundation@gmail.com   : ايميل

 
  

 (Kherad)  بنياد خرد
 )ارتباطاتمدير( سيد وحيد دادگر

  كابل
 4021 :پست بكس

 0773975944  :تلفون
0771199570  

 kherad_foundation@yahoo.com   : ايميل
dadgarvahid@gmail.com 

  
 (AHF)  بنياد عبدالحق

 )رئيس اجرائي( نصراهللا بريالي ارساليي
   كابل، شهر نو، سومنبش كوچه گل فروشي، منزل ، بازخانه چهارراهي طر

 0700202170  :تلفون
0799301408  
0700602182 

 abdulhaqfoundation@hotmail.com   : ايميل
  www.abdulhaq.org   : وبسايت

  
 (FCCS)  بنياد فرهنگ و جامعه مدني

 )رئيس اجرا ئي( تيمورحكيميار
  كابل، ده افغانان، سالنگ وات ،مقابل آرشيف ملي ،839خانه

 5965 :پست بكس

 0700276637  :تلفون
0700278905  
0799243587 

 0093752023578  : فكس
 hakimyar.t@gmail.com   : ايميل

mir_joyenda@yahoo.com 
  www.afghanfccs.org   : وبسايت

  
 (AKTC)  بنياد فرهنگي آغاخان

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

  كابل، داراالمان
 5805 :پست بكس

    0793666222  :تلفون
 aktc.afg@akdn.org   : ايميل

   : وبسايت
www.akdn.org/afghanistan_cultural_development.asp  

 
 (TMT)  بنياد فيروز كوه

 )رئيس اداري( شوشانا كلرك
  كابل، ، مراد خاني، عقب وزارت ماليه2ناحيه 
 0798149173  :تلفون

0772065364  
0796777100 

008821684445287 
 contact@turquoisemountain.org   : ايميل

wali@turquoisemountain.org 
  www.turquoisemountain.org   : وبسايت

  
 (KAS)  بنياد كنراد آديناور

 )رئيس( بابك خلعت باري
  كابل، وزير اكبر خان، 10، سرك 291خانه 
 0700224800  :تلفون
 banwal.abdulbaqi@kas.de   : ايميل

babak.khalatbari@kas.de 
  www.kas.de   : وبسايت
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 (HBS)  بنياد هنريش ب ل
 )نماينده عمومي( مريون ميولر

  كابل، قلعه فتح اهللا، 5، سرك 238خا نه
 0700295972  :تلفون
 officekabul@hbfasia.org   : ايميل

  www.boell-afghanistan.org   : وبسايت
  

 (BBC N)  بي بي سي نيوز
 )گزارشگر( كونتين سومرويل

  كابل، وزيراكبر خان، )راست طرف( 2، كوچه 13، سرك 526خانه
 0797472174  :تلفون

0707606064  
0799606064 

 quentin.sommerville@bbc.co.uk   : ايميل
mahfouz.zubaide@bbc.co.uk 

  www.bbcnews.co.uk   : وبسايت
  

 (BBC-AEP)  پروژه تعليمي بي بي سي براي افغانستان
 )رئيس عمومي( شيرازالدين صديقي

  كابل، خير خانه، ، قلعه نجارا1، سرك 271خانه
 0700285240  :تلفون

0202400495  
0775737409 

 aep.bbc@gmail.com   : ايميل
asef_omar@yahoo.com 

  www.bbcnazer.com   : وبسايت
  

 (APAP)  پروژه تقويت پارلمان افغانستان
 )رئيس( ديانا بوون

  داراالمان،) پهلوي پارلمان(شورا  8، سرك  537Bخانه
  كابل، كارته سه، 6ناحيه 
 0799105665  :تلفون

0797076027  
0796700660 

 dbowen@sunyaf.org   : ايميل

info@sunyaf.org 
  www.sunyaf.org   : وبسايت

  
 (UNIDO)  پروگرام انكشاف صنعتي ملل متحد

 )رئيس اجرائي( عزيز فخرالدين
  كابل، شاه محمود غازي وات

  0202124135  :تلفون
0799306311  
0700818404  

 00873763468836  : فكس
 F.Azizi@unido.org   : ايميل

  www.unido.org   : وبسايت
  

 (WFP)  پروگرام غذائي جهان
 )رئيس عمومي( لويس امبلو

  كابل، شهر نو، عقب كابل بانك ،، كوشاني وات4سرك 
 1093 :پست بكس

 0797662000-04  :تلفون
 00873763089561  : فكس
 wfp.kabul@wfp.org   : ايميل

  www.wfp.org/afghanistan   : وبسايت
  

 (UNEP)  پروگرام محيط زيست ملل متحد
 )امرعمومي برنامه( اندريو سكنلون

  كابل، سرك جالل آباد، UNOCA تعمير
 0796630412  :تلفون
 andrew.scanlon@unep.org   : ايميل

  www.unep.org/disastersandconflicts   : وبسايت
  

 (Paiwaston)  پيوستون
چهارراهي پروژه جديد تايمني، عقب سالون عروسي افغان پامير، سرك سيد 

  كابل، يپروژه تايمن، كيهان
 0799333621  :تلفون

0700200266  
 admin@ancb.org   : ايميل
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ancb@ancb.org 
  www.ancb.org   : وبسايت

  
 (Lemar TV)  تلويزون لمر
 )آمر دفتراجرائيوي( يوسف محسني

  كابل، وزير اكبر خان، 12، سرك 3خانه
 25 :پست بكس

 0798136980   :تلفون
0799321010  
0799306284 

 0097144290964  : فكس
 info@lemar.tv   : ايميل

  www.lemar.tv   : وبسايت
  

 (7TV)تلويزون هفت 
 )معاون رئيس( رامين احمد يار

  كابل، ، كلوله پشته، مقابل سفارت هالند5سرك ، 252خانه
 0700277113  :تلفون

0700275751  
 info@awanama.com   : ايميل

  www.channelseven.com   : وبسايت
  

 (Tolo)  تلويزيون طلوع
 )آمر دفتر اجرائيوي( يوسف محسني

  كابل، وزير اكبر خان، 12، سرك 3خانه
 225 :پست بكس

 0798136980  :تلفون
0799321010  
0799306284 

 0097144290964  : فكس
 info@tolo.tv   : ايميل

sales@tolo.tv 
  www.tolo.tv   : وبسايت

 
  

 (Ertebat)  تيم ارتباطات براي صلح و پيشرفت
 )رئيس( يونس اختر

ديك شفاخانه استقالل، سهزسه راهي عالوالدين ن 15سرك  )طرف چپ( 5خانه 
  كابل، 6پل سرخ، ناحيه راهي عالوالدين به طرف سرك 

 0700224558  :تلفون
0776393202  

 ertebatteam@yahoo.com   : ايميل
yonos_akhtar@yahoo.com 

  
 (STARS)  جامعة احيا و آموزش حرفه اي

 )اداري رئيس( زهره امان
  كابل، كارته سه، 6، مقابل دانشگاه كاتب، ناحيه 9، سرك 568خانه 
 0784012774  :تلفون

0796080614  
 stars@stars.org.af   : ايميل

Stars_program@stars.org.af 
  

 (JICA)  جاپان ياداره همكاري هاي بين الملل -جايكا 
 )نماينده مقيم( يوشي كازو يمادا

  كابل
 461 :پست بكس

 0700095505  :تلفون
            0700502884   

 an_oso_rep@jica.go.jp   : ايميل
  www.jica.go.jp   : وبسايت

  
 (KP)  خامه پرس

 )سر دبير( خوشنود نبي زاده
  كابل، تايمني
 0798242455  :تلفون

0795272686  
 khushnood@khaama.com   : ايميل

info@khaama.com 
  www.khaama.com   : وبسايت
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 (DHSA)  خدمات انكشافي و بشري براي افغانستان
 )رئيس عمومي( شهير احمد ذهين

، كارته سه، 6نزديك مسجد ازبكها ناحيه ، ، چهاردهي وات6سرك ، 442خانه
  كابل
 0202500717  :تلفون

0773333600  
 shahir.zahine@dhsa.af   : ايميل

info@dhsa.af 
 www.dhsa.af   : وبسايت

  
 (SHADE)  خدمات انكشافي و كمك هاي بشري

 )آمر برنامه( احمد
  كابل، خوشحال خان، 5كوچه امين، ناحيه ، 3سرك
 0799829629  :تلفون

0785920970  
 shade_afg@yahoo.com   : ايميل

  www.shade.org.af   : وبسايت
  

 (UNHAS)  سازمان ملل متحد يو هواي يخدمات بشر
 )رئيس( جارد كومونو

  كابل، شيرپور، ، نزديك تلويزون آيينه UNHAS، محوطه1سرك
 0797662023  :تلفون

0797662025  
0797662032 

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

  
 (AKES, A)  خدمات تعليمي آغاخان

 )مدير اداري( سيد كيقباد رهگذر
  كابل، شهر نو، 10، شيرپور، ناحيه B-9 ، سرك648خانه
 0795294114  :تلفون
 sayed.qubad@akdn.org   : ايميل

sayed.rahgoozer@gmail.com 
  www.akdn.org   : وبسايت

  

 (AKHS, A)  خدمات صحي آغاخان در افغانستان
 )رئيس عمومي برنامه( محمد شفيق ميرزا زاده

  كابل، شهر نو، 10، شيرپور، ناحيه B-9، سرك 648خانه 
 5753 :پست بكس

 0793203044  :تلفون
0799330558  

 shafiq.mirzazada@akdn.org   : ايميل
masrooruddin.mansoor@akdn.org 

 www.akdn.org   : وبسايت
  

  كميته دنمارك براي كمك به مهاجرين افغان -داكار 
(DACAAR) 

 )رئيس عمومي( جيري گاروي
  كابل، پايكوب نصوار، وزير آباد

 208  :پست بكس
 0202201750  :تلفون

0202200330 
0797011000 

 0093202201750  : فكس
 dacaar@dacaar.org   : ايميل

dir@dacaar.org 
  www.dacaar.org   : وبسايت

  
 (AUAF)  دانشگاه امريكايي افغانستان

 )مدير( رضا سرور
  كابل، داراالمان، سناتوريم

 458 :پست بكس
 0797200400  :تلفون

0794800400  
 info@auaf.edu.af   : ايميل

admissions@auaf.edu.af 
  www.auaf.edu.af   : وبسايت

  
 (Polytechnic)  كابل -دانشگاه پولي تخنيك 

 )رئيس( عزت اهللا حامد
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  كابل، باغ باال، 5سرك افشار، كارته مامورين، ناحيه
 0752001933  :تلفون

0202201114  
 chancellor@kpu.edu.af   : ايميل

karimzada@polytechnic-kabul.org 
  

 (KEU)  كابل -دانشگاه تعليم و تربيه 
 )رئيس( امان اهللا حميد زي

  كابل، افشار، 5ناحيه  ،پهلوي اكادمي پوليس ،سرك افشار
 0799342904  :تلفون
 nahmadza@indiana.edu   : ايميل

  
 (KU)  دانشگاه كابل
 )رئيس دانشگاه( حميد اهللا امين
  كابل، جمال مينه، 3مينه،  ناحيه سرك جمال 

 0202500326  :تلفون
0202500245  
0707609582 

 chancellor@ku.edu.af   :ايميل
hamedullahamin@ku.edu.af 

  www.ku.edu.af   : وبسايت
  

 (TLO)  دفتر ارتباط
 )رئيس( مسعود كروخيل

  كابل، تايمني، 6، سرك 40خانه
 5934 :پست بكس

 0700203527  :تلفون
 massod.karokhail@tlo-afghanistan.org   : ايميل

info@tlo-afghanistan.org 
  www.tlo-afghanistan.org   : وبسايت

  
 (UNDSS)  دفتر امنيتي سازمان ملل متحد

 )سر مشاور امنيتي( انتي ليجنار
  كابل، جالل آباد  سرك محوطه دفتر يوناكا،

 0700281673  :تلفون
 Leijenaar@un.org   : ايميل

 (ISAF)  دفتر امور عامه قواي ائتالف
  كابل  

 0799513999  :تلفون
0701132000  

 ijc.media.operations@afghan.swa.army.mil   : ايميل
 

 (Internews)  دفتر انترنيوز درافغانستان
 )رئيس عمومي( جان مكارثر

، شهر نو، پشته ، چهارراهي انصاري، سرك كلوله)طرف چپ( 1، سرك 143خانه 
  كابل
 0799216513  :تلفون

0799374316  
 jmcarthur@internews.org   : ايميل

info@internews.af 
  www.internews.org   : وبسايت

  
 (DFID)  دفتر انكشاف بين الملي حكومت بريتانيا

 )افغانستان  DFIDرئيس دفتر( پاوليين هايس
  كابل، اكبر خانوزير ، ، سفارت انگلستان15چهارراهي سرك 

 334 :پست بكس
 0798138200  :تلفون

0798138211  
 p-hayes@dfid.gov.uk   : ايميل

e-stoves@dfid.gov.uk 
  www.dfid.gov.uk   : وبسايت

  
 (ASCHIANA)  دفتر آشيانه
 )رئيس( محمد يوسف

  كابل، پهلوي وزارت كار و امور اجتماعي
 1827 :پست بكس

    0700277280  :تلفون
 aschiana@ymail.com   : ايميل

yousefaschiana@yahoo.com 
  www.aschaina.com   : وبسايت
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 (BC)  دفتر بريتش كونسول
 )رئيس( پاول سميت

  كابل، ، وزيراكبر خانانگلستانمحوطه سفارت ، 15چهارراهي سرك 
 0790000130  :تلفون

0700102382  
0700102383 

 paul.smith@britishcouncil.org   : ايميل
info.afghanistan@britishcouncil.org 

  www.britishcouncil.org/afghanistan   : وبسايت
  

 (Nye)  دفتر توزيع سريع ني
 )آمرعملياتي( يار محمدعطايي

  كابل، كارته سه، ، نزديك مسجد ازبكها6، سرك 444خانه
 0778284888  :تلفون

0772813032  
0786980980  

 atayee@nyeexpress.com   : ايميل
  www.nyeexpress.com   : وبسايت

  
 (TdH)  دفتر تيري ديس هومس

 )نماينده عمومي( كريگو رئيسفب
  كابل، تايمني، 8سرك
 0700323288  :تلفون

0202201290  
00888821552031575 

 fabrice.cregut@tdh.ch   : ايميل
  www.tdh.ch   : وبسايت

  
 AgroAction)  )ولت هونگر هيلفهدفتر (دفتر جرمن اگرواكشن 

GAA) 
 )رئيس عمومي( جيمزكيرتيس

  كابل، ، سرك تايمني3، كوچه 9خانه
 0799887739  :تلفون
 james.curtis@welthungerhilfe.de   : ايميل

  www.welthungerhilfe.de   : وبسايت

 (CPSU)  دفتر حمايوي پروگرامهاي كانادا
 )رئيس( ذبيح اهللا زماني

  كابل، وزير اكبر خان، )چپ طرف( 6و  5، بين سرك 15، سرك 730خانه 
 0752040767  :تلفون

0202302914  
 info@cpsu.org.af   : ايميل

  www.cpsu.org.af   : وبسايت
  

 (AP)  دفتر خبر رساني اسوشيتيد پريس
 )گزارشگر( رحيم فايز

  كابل، وزير اكبر خان، 7، كوچه 15، سرك 1خانه 
 0700224432  :تلفون

0796756244  
0202300335 

 0202302878  : فكس
 apkabul@ap.org   : ايميل

Rfaiez@ap.org 
  www.ap.org   : وبسايت

  
 (UNOPS)  دفتر خدمات پروژه وي ملل متحد

 )رئيس عمومي( بروك مككاررون
 كابل، سرك جالل آباد، در افغانستان، محوطه يوناكا   UNOPSدفترعملياتي
 1772 :پست بكس

 0799257584  :تلفون
0799020002  

 00930700667788  : فكس
 brucemc@unops.org   : ايميل

kirkb@unops.org 
  www.unops.org/agoc   : وبسايت

  
 (ISAF)  بين المللي حافظ صلح يقوا -دفتر روابط عامه 

  كابل، سرك مسعود بزرگ، و نظامي يكلوپ سپورت 
 0700132266  :تلفون

0799511713  
 pressoffice@hq.isaf.nato.int   : ايميل

  www.isaf-jq/nato.int   : وبسايت
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 (PO)  دفتر رياست جمهوري
 )رئيس دولت( حامد كرزي

  كابل، قصر گلخانه، قصر رياست جمهوري
 0202141135  :تلفون

0706005528  
0700222323 

  aimal.faizi@arg.gov.af   : ايميل
aimal.faizi@arg.gov.af 

Feroz.mohmand@arg.gov.af 
  www.president.gov.af   : وبسايت

 
 (LEPCO)  دفتر ليپكو

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

 6057 :پست بكس
 0778989510  :تلفون

0799334401  
0777283956    

     lepcokabul@yahoo.com   : ايميل
  

 (Altai)  دفتر مشورتي التاي
 )رئيس( اريك ديوين
  كابل، قلعه فتح اهللا

 0799888111  :تلفون
0799888666  

 edavin@altaiconsulting.com   : ايميل
info@altaiconsulting.com 

  www.altaiconsulting.com   : وبسايت
  

 (TKG)  دفتر مطبوعاتي كليد گروپ
 )رئيس اجرايي( نجيبه ايوبي

، كارته سه، 6وات، نزديك مسجد ازبكها، ناحيه ، چهاردهي 6، سرك 442خانه
  كابل
 0202500717  :تلفون

0799329832  

 n.ayubi@tkg.af   : ايميل
info@tkg.af 

  www.tkg.af   : وبسايت
  

 (UNODC)  دفتر ملل متحد براي مبارزه با مواد مخدر و جرم
 )مشاور و نماينده  خاص  مواد مخدر دردفتر  افغانستان( ژان لوك لمخيو

  كابل، كلوله پشته ،4، ناحيه 149سرك 
 5 :پست بكس

  0798416325  :تلفون
0796728167 
0797222828  

 004312606074743   : فكس
 fo.afghanistan@unodc.org   : ايميل

  www.unodc.org   : وبسايت
  

 (IC)  دفتر همكاري هاي انكشافي ايتاليا
 )مسوول ارتباطات( عثمان ريساد

  كابل، سرك مسعود بزرگ
 0202104751  :تلفون

0797474745  
0797474746 

 00930202104752  : فكس
 idress.osman@coopitafghanistan.org   : ايميل

  www.coopitafghanistan.org   : وبسايت
  

 (IWA)  ديده بان شفافيت افغانستان
 )رئيس( يما ترابي

كابل، پشتهكلوله ، ، سرك قومندان گدا، مقابل بالك هاي شاروالي61خانه 
   

 0799271624  :تلفون
0785430765  

 yama.torabi@iwaweb.org   : ايميل
karolina.olofsson@iwaweb.org 

  www.iwaweb.org   : وبسايت
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 (RA)  راديو آموزگار
 )رئيس( رحمت اهللا بيگانه

  كابل، دهنه باغ، نزديك پارك زنانه، مركز تجارتي پنجشير
 0772929111  :تلفون

0772929112  
0798264642 

 begana001@yahoo.com   : ايميل
info.amuzgar@gmail.com 

  www.amuzgarfm.com   : وبسايت
  

 (RTA)  راديو تلويزيون ملي افغانستان
 )رئيس روابط بين المللي( يانجينرعبدالرحمن پنجشير

  كابل، مسعود يچهار راه، ، كابل افغانستانگسرك مسعود بزر
  544 :پست بكس

 02023107287  :تلفون
0799321823  

 fr_rta@yahoo.com   : ايميل
panjshiriar@yahoo.com 

  
 (GMA)  راديو صبح بخير افغانستان

 )رئيس عمومي( باري سالم
  كابل، كلوله پشته، 5سرك
 0700277113  :تلفون

0700275751  
 info@awanama.com   : ايميل

  www.gma.com.af/www.awanama.com   : وبسايت
  

 (VAWR)  صداي زن افغان راديو
 )رئيس( جميله مجاهد

  كابل، سالنگ وات، شركت رحيم گرديزي پهلوي
 0700275089  :تلفون
 jmujahed@yahoo.com   : ايميل

jamila_mujahed@yahoo.com     
  

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

  كابل، كارته سه، ازبكها، چهاردهي وات، نزديك مسجد 6، سرك 442خانه 
 0202500717  :تلفون

0799329832  
 n.ayubi@tkg.af   : ايميل

info@tkg.af 
  www.tkg.af   : وبسايت

  
 (Arman)  راديوي آرمان اف ام

 )آمر دفتر اجرائيوي( يوسف محسني
  كابل، وزير اكبر خان، 12، سرك 3خانه 

 1045 :پست بكس
 0798139530  :تلفون

0796009009  
 0018653425771  : فكس
 info@arman.fm   : ايميل

sales@arman.fm 
  www.arman.fm   : وبسايت

  
 (RFE/RL, Inc)  راديوي آزادي
 )رئيس( رحيم اهللا سمندر

  كابل، شش درك، 9، ناحيه 2، سرك 100خانه 
 1471 :پست بكس

 0700214748  :تلفون
0202300144     

 samandarr@rferl.org   : ايميل
HaroonI@rferl.org 

  www.rferl.org/www.azadiradio.org   : وبسايت
  

 (SWAO)  راديوي سالم وطندار
 )آمرعمومي( زلمي احدي

  كابل، شهر نو، ، نزديك سيتي سنتر143خانه 
 0700252112  :تلفون

0786947784  
 zahadi@internews.org   : ايميل

  www.salamwatandar.com   : وبسايت
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 (UNV)  سازمان ملل متحدكاران  رضا
 )رئيس( ستارت موران
  كابل، سرك جالل آباد، محوطه يوناكا

 0700282521  :تلفون
0202124303  
0700282520 

 Naeem.sadat@unvolunteers.org   : ايميل
stuart.moran@undp.org 

  www.unv.org   : وبسايت
  

 (Kabul Daily)  روز نامه كابل
 )روزنامهمعاون ( مير محمد صديق ذليق
  كابل، شهرنو، چهارراهي حاجي يعقوب

 0700269638  :تلفون
 sediqzaliq@gmail.com   : ايميل

kabuldaily@gmail.com 
  

 (IDG)  روزنامه اصالح
 )مديرمسوول( احمد زمان كلماني

  كابل، 9، ناحيه سوممطبعه آزادي، مكروريان 
 0799430214  :تلفون

0700232558  
 islah.daily@gmail.com   : ايميل

  
 (ATD)  روزنامه افغانستان تايمز

 )سر دبير( عبدالصبورسرير
  كابل، پروان دو، عقب دانشگاه كاردان

 371 :پست بكس
 0708954626  :تلفون
 saboorsareer01@yahoo.com   : ايميل

  www.afghanistantimes.af   : وبسايت
  

 (AD)  روزنامه انيس
 )لوومديرمس( علي محمد صادقيار

  كابل، سوم، تعمير مطبعه آزادي منزلمكرويان دوم، 

 0202301342  :تلفون
0772810206  

 anisdailypaper@gmail.com   : ايميل
  

 (AMN)  روزنامه آرمان ملي
 )مسوولمدير( ميرحيدرمطهر

  كابل
  0700282673  :تلفون

 
 (Cheragh)  روزنامه چراغ

 )رئيس( كاترين وداع
  كابل، شهر نو قصابي،، سرك 112خانه 
 0788275504  :تلفون
 cheragh_daily@yahoo.com   : ايميل

  www.cheraghdaily.af   : وبسايت
  

 (NYT)  روزنامه نيو يورك  تايمز
 )آمردفتر( شريف اهللا سهاك

  كابل، وزير اكبر خان
 0795563679  :تلفون

0706825758  
0202101088 

0087376260225  
 00870772260438  : فكس
 nytkabul@yahoo.com   : ايميل

Sharifullah.sahak@gmail.com 
  www.nytimes.com   : وبسايت

  
  ريا ست عمومي اداره امور و داراالنشاي شوراي وزيران

(OAA/CMS) 
 )معاون اجرايي رئيس عمومي( حسن صادق
  كابل، قصر مرمرين
 4 :پست بكس

 0202101751  :تلفون
0202101771  
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0700085999 
 0202100331  : فكس
 info@oaa.gov.af   : ايميل

hassan.sadiq@oaa.gov.af 
  www.oaa.gov.af   : وبسايت

  
 (IDLG)  ريا ست مستقل ارگان هاي محلي

 )مديراجرائي( عبيداهللا اخالص
  كابل، 9ناحيه  ،پهلوي سفارت ايتاليا ،چهار راهي آريانا

 0799300019  :تلفون
0202104703  

 obaid.ekhlas@idlg.gov.af   : ايميل
obaidekhlas@yahoo.com 

  www.idlg.gov.af   : وبسايت
  

 (DRRD)  و انكشاف دهات ءرياست احيا
  عبدالرب نوري

  كابل، فينكسسرك پلچرخي، پهلوي كمپ 
 0799105747  :تلفون
 Abdulrab_005@yahoo.com   : ايميل

  
 (AIA)  هارياست اموربيمه 

 )مسول اداري( بريالي باركزي
  كابل، وزارت ماليه، پشتونستان وات

 0752005431  :تلفون
0783181400  
0700184173 

 baryalai_barekzai@yahoo.com   : ايميل
baryalai.barkzai@mof.gov.af 

  www.mof.gov.af   : وبسايت
  

 (ACSI)  رياست عمومي انستيتوت خدمات ملكي افغانستان
 )رئيس( فرهاد عثماني
  كابل، افشار، نزديك سيلو

 075204063  :تلفون

0793400364  
 moe_farhad@yahoo.com   : ايميل

eng.snoory@gmail.com 
  

 (ZMAA)  ماركيت براي صنعتكاران افغان -زر دوزي 
 )رئيس  اجرايي( كري جين ويلسن

سرك وزارت  ،سرك پهلوي هوتل انصاف) دفتر مركزي(، قلعه فتح اهللا 8سرك 
  كابل، )دفتر ساحوي(امور داخله، چهارراهي انصاري 

 1119 :پست بكس
 0796348315   :تلفون

0700287963  
0798529002 

 kjw@brain.net.com   : ايميل
contact.zardozi@gmail.com 

  www.afghanartisans.com   : وبسايت
  

 (GOA)  سازمان سبز افغانستان
 )رئيس( ظاهر محبوب
دشت، مزاري، پهلوي مسجد جعفريه باتوريان، چهارراهي پل خشك سرك شهيد

  كابل، برچي
 0799174419  :تلفون

0786177221  
 mz_mehboob@yahoo.com   : ايميل

 
 (ADRA)  سازمان امدادي و انكشافي ادونتست

 )معاون مالي و اداري( احمد فريد
  كابل، قلعه فتح اهللا، ، پايكوب نصوار10، سرك 225خانه 
 0777328402  :تلفون

0777328403  
0777328404    

 admin@adra-af.org   : ايميل
v.nelson@adra-af.org 

  www.adra-af.org   : وبسايت
  

 (USAID)  سازمان اياالت متحده براي انكشافات جهاني
  كابل، سرك مسعود بزرگ، محوطه شرقي سفارت آمريكا 
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 6180 :پست بكس
 070108000  :تلفون

0700216177  
 02022166488  : فكس
 kabulaidproginfounit@usaid.gov   : ايميل

  www.afghanistan.usaid.gov/en/index.aspx   : وبسايت
  

 (KRA)  سازمان بازسازي كندز
 حقتاش غالم محمد

  كابل، خوشحال خان مينه، 5عقب بالك هاي شاداب ظفر، ناحيه
 0777876015  :تلفون
 aqtash08@gmail.com   : ايميل

kra_afg@yahoo.com 
  

 (OSDR)  سازمان براي انكشاف و تحقيق پايدار
 )رئيس( يسلطان محمد احمد

  كابل، كارته سه، سرك شورا ، مقابل دانشگاه كاتب،568خانه
 0700293450  :تلفون

0786451519  
0700293450 

 osdr.kabul@gmail.com   : ايميل
sultanm_ahmady@yahoo.com  

 
 (IOM)  سازمان بين المللي مهاجرت

 )آمر برنامه( كردزاليك هنيرا
  كابل، شهرنو، ، عقب مهمانخانه ملل متحد1093چهارراهي انصاري، خانه 

 0707185063  :تلفون
0202201022  
0700185960 

 klilleorg@iom.int   : ايميل
ekrdzalic@iom.int 

  www.iom.int/afghanistan   : وبسايت
  

 (IDLO)  سازمان بين المللي انكشاف حقوق
 )اعزامي هيأترئيس ( ريني كريكو

مزنگ، سرك عمومي ميرويس ميدان، ، ده)طرف چپ( 4، سرك 2586خانه  
  كابل، كارته چهار، مقابل وزارت تحصيالت عالي، سرك مخابرات

 0799274262  :تلفون
0799737959  
0799432016 

 rcarrico@idlo.int   : ايميل
mismail@idlo.int 

  www.idlo.int   : وبسايت
  

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

  كابل، شهر نو، سرك وزارت داخله، مقابل وزارت داخله
 0202104912  :تلفون

0202104913  
 eidi.genfors@foreign.ministry.se   : ايميل

ambassaden.kabul@foreign.ministry.se 
  www.sida.se/ www.swedenabroad.com   : وبسايت

  
 (DI)  سازمان بين المللي دموكراسي

  كابل، ، وزير اكبر خان11، سرك 95خانه 
 0796209934   :تلفون
 di-afg@democracyinternational.com   : ايميل

  www.democracyinternational.com   : وبسايت
  

 (ILO)  سازمان بين المللي كار
 )نماينده دفتر افغانستان /هماهنگ كننده ارشد( هاروي برجر

  كابل، شاه محمود غازي وات، مقابل سفارت تركيه ، UNDPمحوطه
 0202124501  :تلفون
 anwari@ilo.org   : ايميل

anahita.ilokabul@undp.org 
  www.ilo.org   : وبسايت

  
 (HAFO)  سازمان تسهيل كننده كمك هاي بشري

 )رئيس( امان سهرابي
  كابل، دهمزنگ، 3، ناحيه 1، سرك 146خانه 
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 0797636363  :تلفون
0789228772  

 kabul@hafo.org   : ايميل
sarabi@hafo.org 

  www.hafo.org   : وبسايت
  

 (CWW)  كانسرن يسازمان جهان
 )رئيس عمومي( فيونا مكلسات

  كابل، قلعه فتح اهللا، 4، سرك 471خانه
 0799489507  :تلفون
 Fiona.mclysaght@concern.net   : ايميل

  www.concern.net   : وبسايت
  

 (AHRO)  سازمان حقوق بشر افغانستان
 )رئيس( لعل گل لعل

  كابل، قلعه فتح اهللا، ، پايكوب نصوار10، سرك 41خانه
 0700203866  :تلفون

0799672404  
 ahro98@yahoo.com   : ايميل

ahro.lal@gmail.com 
  www.ahro.af   : وبسايت

 (HNA)  سازمان خبر رساني هندوكش
 )رئيس( سيد نجيب اهللا هاشمي

  كابل، شهر نو، 10سرك قصابي، نزديك ناحيه 
 00794474821  :تلفون

0794474821     
  

 (RNA)  سازمان خبررساني رويترز
 )گزارشگرارشد( حامد شاليزي

  كابل، وزير اكبر خان، 125، خانه 15سرك
 0707924923  :تلفون

0799390693  
 hamid.shalizi@thomsonreuters.com   : ايميل

reutersinkabul@hotmail.com 
  www.reuters.com   : وبسايت

 (AFP)  سازمان خبري فرانسه
 )رئيس بخش كابل( بارت لتالورنس 

  كابل
 710 :پست بكس

 0700282666  :تلفون
0799215027  
0700224338 

 afpkabul@afp.com   : ايميل
  www.afp.com   : وبسايت

  
 (FAO)  سازمان خوراك و زراعت ملل متحد

 )نماينده( تكستي گيبري تكاي
  كابل، جمال مينه، مقابل دانشگاه كابل ،يكجا با وزارت زراعت و آبياري

 0700288154  :تلفون
0700295711  
0799668336 

008821643339313 
 00873763468836  : فكس
 Tekeste.Tekie@fao.org   : ايميل

FAO-AF@fao.org 
  www.fao.org   : وبسايت

  
 (UNWHO)  سازمان صحي جهان

 )نماينده عمومي( احمد شاه دل
  كابل، پل چرخي، سرك جالل آبادمحوطه يوناكا، 

 0796337652  :تلفون
0799325337  
0700281116  

 registry@afg.emro.who.int   : ايميل
reception@afg.emro.who.int 

  www.emro.who.int/Afghanistan   : وبسايت
  

  او. پي. تي -سازمان صحي هيلت نت 
  (HealthNet-TPO) 

 )آمراداري( سيد الطاف سادات
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  كابل، كارته چهار، مقابل مسجد قندهاري ،1، سرك 3خانه
 0202501195  :تلفون
 psm@healthnettpoaf.org   : ايميل

  www.healthnettpo.org   : وبسايت
  

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

  كابل، 17سركوتل خيرخانه، ناحيه 
 3036 :پست بكس

 0700477395  :تلفون
0796571986  
0700228496 

00873761931817 
 00873761931818  : فكس
 Halo@haloafg.org   : ايميل

  www.halotrust.org /  www.halousa.org   : وبسايت
  

 (GPFA)  سازمان مشتركين جهاني براي افغانستان
 )رئيس اجرائي( روجر هاردستر

  كابل، وزير اكبر خان،  )طرف راست( 2، كوچه 15، سرك 128خانه
 0799055497  :تلفون

0798288621  
 rhardister@gpfa.org   : ايميل

jahmad@gpfa.org 
  www.gpfa.org   : وبسايت

  
 (ACT)  سازمان مشورتي براي آموزش

 )رئيس اداري( انجنيرعلم گل احمدي
  كابل، 5فاضل بيگ، سرك كمپني، نزديك آبرساني، مقابل هده غزني، ناحيه

 0777362953  :تلفون
0700281495  

 act_afg@yahoo.com   : ايميل
alamgul@brain.net.pk 

  
 (GP)  سازمان همكاران جهاني براي افغانستان

 )رئيس عمومي( روستي گريفن

  كابل
 0795533431  :تلفون
 rgriffin@Globalpartnersca.org   : ايميل

  www.Globapartners.org   : وبسايت
  

 (SC)  ستره محكمه
 )قاضي القضات( پروفيسورعبدالسالم عظيمي

  كابل، سرك مسعود بزرگ، 9چهار راهي صحت عامه، ناحيه 
 0202300361  :تلفون

0202300345  
0700210936  

 0093202300345  : فكس
 afgcourt@hotmail.com   : ايميل

  www.supremecourt.gov   : وبسايت
  

 (AECC)  سركس تعليمي  تربيوي اطفال افغانستان
 )رئيس( ديويد ماسون

عقب مسجد خواجه  ،بعد از ليسه حبيبيه )راستطرف (2سرك داراالمان، سرك 
  كابل، كارته سه، مال

 0700229975  :تلفون
0700280140  
0700291120 

 AECC@afghanmmcc.org   : ايميل
  www.afghanmmcc.org   : وبسايت

  
 (MMCC)  سركس تعليمي و تربيوي اطفال افغانستان

 )رئيس اجرائي( بريت ميولحوسن
عقب مسجد خواجه  ،بعد از ليسه حبيبيه )راست طرف(سرك داراالمان، سرك 

  كابل، كارته سه، مال
 0700229975  :تلفون

0700280140  
0700291120 
0700229987 

 circus@afghanmmcc.org   : ايميل
  www.afghanmmcc.org   : وبسايت
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 (Uzbekistan)  سفارت ازبكستان
 )سفير( اليف. ام .پرويز

  كابل، كارته سه، )طرف راست(2سرك  ،مقابل ليسه حبيبيه
 0202500431  :تلفون
 uzb_emb_kabul@hotmail.com   : ايميل

  
 (UAE)  سفارت امارات متحده عربي

 )سفير( يوسف حاللي
  كابل، شاه محمود غازي وات، چهارراهي زنبق

 0786868687  :تلفون
 kabul@mofa.gov.ae   : ايميل

uaemkbl@hotmail.com 
  

 (USA)  بخش روابط عامه/سفارت امريكا
  كابل، سرك مسعود بزرگ

 0700108758  :تلفون
 kabulpdproposals@state.gov   : ايميل

  www.kabul.usembassy.gov   : وبسايت
  

 (USA)  سفارت اياالت متحده امريكا
 )قونسلگري رئيس( جايني هوول

  كابل، بزرگسرك مسعود 
 0700108001  :تلفون

0700108002  
 usconsulkabul@state.gov   : ايميل

  www.kabul.usembassy.gov   : وبسايت
  

 (Italy)  سفارت ايتاليا
 )سفير( لچينو پزوتي

  كابل، سرك مسعود بزرگ
 0202103144  :تلفون

            4/3/2/0798606061  
 ambasciata.kabul@esteri.it   : ايميل

connazionali.ambkabul@esteri.it 
  www.ambkabul.esteri.it   : وبسايت

 (Belgium)  سفارت بلجيم
 )سفير( ميشال لسشينكو

  كابل، شهر نو، ، چهارراهي حاجي يعقوب3، سرك 47و 45خانه 
 0700200135  :تلفون

0798583943  
0798279365 

 michel.lastschenko@diplobel.fed.be   : ايميل
kabul@diplobel.fed.be 

  www.diplomatie.be/kabul   : وبسايت
 

 (Bulgaria)  سفارت بلغاريا
 )سفير( ولري ارزنتنسكي

  كابل، وزير اكبر خان، )سرك شيرپور( ،15سرك 
 0202103257  :تلفون

0202103148  
0700206001 
0700278789 

 bgembkabul@yahoo.com   : ايميل
ahaqshnas123@yahoo.com 

  
 (Turkmenistan)  سفارت تركمنستان

 )سفير( موالموف اتا جان
  كابل، وزير اكبر خان، 13، سرك 3، كوچه 280خانه 
 0202302550  :تلفون

0700285799  
 tmembkabul@gmail.com   : ايميل

  
 (Japan)  سفارت جاپان
 )سفير( ريچيرو تكا حاشي

  كابل، وزير اكبر خان، 15سرك 
 0796930619  :تلفون

0799363827  
00873762853777 

 00873761218272  : فكس
 plt1@eoj-af.org   : ايميل



آدرس ها و تماس ها

216

plt2@eoj-af.org 
  

 (Iran)  سفارت جمهوري اسالمي ايران
 )سفير( فدا حسين مالكي جعفري

  كابل، چهارراهي شيرپور، جاده صلح
 0202101391  :تلفون

0202101392  
0202101393 
0202101395 

 0202101396  : فكس
 Emkabul@yahoo.com   : ايميل

  
 (Pakistan)  سفارت جمهوري اسالمي پاكستان

 )سفير( محمد صادق
  كابل، كارته پروان

 0202202745  :تلفون
0202202746  

 00930202202871  : فكس
 pakembkbl@yahoo.com   : ايميل

  www.pakembassykabul.com   : وبسايت
  

 (Indonesia)  سفارت جمهوري اندونيزيا
 )سفير( حرمان هدايت

  كابل، شهر نو، ماللي وات
 0202201066  :تلفون
 0202201735  : فكس
 kabul.kbri@deplu.go.id   : ايميل

  
 (Tajikistan)  سفارت جمهوري تاجيكستان

 )سفير( اماموف شرف الدين
  كابل، اكبر خانوزير ، 5، كوچه 15سرك
 0788561956  :تلفون
 info@tajembkabul.com   : ايميل

 
  

 (Turkey)  سفارت جمهوري تركيه
 )سفير( باسط اوزترك

  كابل، شاه محمود غازي وات، 134خانه 
 0202101581  :تلفون

0202103253  
0799335303 

 embassy.kabul@mfa.gov.tr   : ايميل
kemal.dogan@mfa.gov.tr 

  
 (China)  جمهوري خلق چينسفارت 

 )سفير( شو فيوهانگ
  كابل، شاه محمود غازي وات

 0202102545  :تلفون
0202102728  

 0202102728  : فكس
 chinaemb_af@mfa.gov.cn   : ايميل

  
 (Kazakhstan)  سفارت جمهوري قزاقستان

 )سفير( عمرتاي بينموف
  كابل، وزير اكبر خان، 13، سرك 436خانه 
 0700083663  :تلفون

0797403900  
 kabul@mfa.kz   : ايميل

  
 (Korea)  سفارت جمهوري كوريا

 )سفير( دو - آن، سيونگ
  كابل، وزير اكبر خان، / B 10، سرك 34خانه 
 0202102481  :تلفون

0202102482  
0700280188 

 kabul@mofat.go.kr   : ايميل
  

 (Egypt)  سفارت جمهوري مصر
 )سفير( ماجد عبدالرحمن

  كابل، وزير اكبر خان، 15سرك 
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 0202304296  :تلفون
0794500515  
0788702359 

 egypt_kabul@mfa.gov.eg   : ايميل
 
  

 (Hungary)  سفارت جمهوري هنگري
 )سفير( كارولي پيملي

  كابل، وزير اكبر خان، يكجا با سفارت جمهوري فدرالي جرمني
 0797035375  :تلفون

0202101512  
 00870763188396  : فكس
 huembkbl@gmail.com   : ايميل

  
 (Denmark)  سفارت دنمارك
 )سفير( رني روسجر دينسن

  كابل، وزير اكبر خان
 0202304544  :تلفون

0796888100  
 0093202302838  : فكس
 kblamb@um.dk   : ايميل

  www.ambkabul.um.dk/en   : وبسايت
  

 (Spain)  سفارت دولت شاهي اسپانيا در افغانستان
 )سفير( خون خوزي روبيو د اوركيه

  كابل، شيرپور، )راست طرف( 3سرك
 0202310405  :تلفون

0799077718  
0798210817    

 emb.kabul@maec.es   : ايميل
  

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

  كابل، وزير اكبرخان، چهارراهي15سرك
 0796666101  :تلفون

0700102376  
 justin.fepuleai@mfat.govt.nz   : ايميل

Azhand.Kabeer@fco.gov.uk 
  

 (Sweden)  سفارت سويدن
 )سفير( توربون پيترسن

  كابل، شهر نو، سرك وزارت داخله، مقابل وزارت داخله
 0202104912  :تلفون

0202104913     
 ambassaden.kabul@foreign.ministry.se   : ايميل

  www.swedenabroad.se   : وبسايت
  

 (Britain)  سفارت شاهي بريتانيا
 )سفير( ويليم پاتي

  كابل، ، چهارراهي وزير اكبرخان15سرك 
 0700102273  :تلفون

0700102000  
00873762854939 

 0093700102250  : فكس
 britishembassy.kabul@fco.gov.uk   : ايميل

  /www.ukinafghanistan.fco.gov.uk/en   : وبسايت
  

 (Saudi Arabia)  سفارت شاهي عربستان سعودي
 )سفير( منصور صالح الصافي

  كابل، شش درك، آيساف قومانداني عقب
 0799349198  :تلفون

0202304192  
0202304184 

  ksa_kamb@hotmail.com   : ايميل
 

 (Norway)  سفارت شاهي ناروي
 )سفير( توري هترن

  كابل، وزير اكبر خان، 15سرك ) طرف راست( 4، كوچه 3خانه 
 0701105000  :تلفون

07011050083  
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00870762596925 
 emb.kabul@mfa.no   : ايميل

  www.norway.org.af   : وبسايت
  

 (Netherlands)  سفارت شاهي هالند
 )سفير( هون رادينك ون والن

  كابل، شهرنو، سرك وزارت امور داخله، ماللي وات
 0700286641  :تلفون

0798002178  
 kab@minbuza.nl   : ايميل

Mary.Sarwary@minbuza.nl 
  www.minbuza.nl   : وبسايت

  
 (Germany)  سفارت فدرالي جرمني

 )سفير( كونيك ريدگر
  كابل، وزير اكبر خان، 6مينه

 83 :پست بكس
  3/0202101512  :تلفون

5/0202101514  
 00870793188396  : فكس
 info@kabul.diplo.de   : ايميل

  www.kabul.diplo.de   : وبسايت
  

 (Russia)  سفارت فدرالي روسيه
 )سفير( آندري اوتسيان

  كابل، داراالمان، سفارت سابقه روسيه
 0700298277  :تلفون

            0773786367 
 rusembafg@multinet.af   : ايميل

  
 (France)  سفارت فرانسه

 )سفير( برنارد بجولت
  كابل، شهرنو، سرك شيرپور
 1596 :پست بكس

 0797735096  :تلفون

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

alik.abdelkader@diplomatie.gouv.fr 
  www.ambafrance-af.org   : وبسايت

 
 (Finland)  سفارت فنلند

 )سفير( پالي جارزونپا
  كابل، وزير اكبر خان، 10، سرك 1، كوچه 39خانه 
 0202103051  :تلفون

008821621153864    
 sanomat.kab@formin.fi   : ايميل

  www.finland.org.af   : وبسايت
  

 (Canada)  سفارت كانادا
 )سرپرست -ت اعزاميĤرئيس هي( فليپ مككينون

  كابل، خانوزير اكبر ، انگلستاننزديك سفارت ، 15، سرك 256خانه 
 0796010083  :تلفون

0797978623  
0799315328 

 0799742805  : فكس
 philip.MacKinnon@international.gc.ca   : ايميل

douglas.williams@international.gc.ca 
  www.afghanistan.gc.ca   : وبسايت

  
 (India)  سفارت هند
 )سفير( گاتم مخپا دايا

  كابل، شهرنو، ماللي وات
 0202200185  :تلفون

0202302829  
0087376305560 

 0093202203818  : فكس
 embassy@indembassy-kabul.com   : ايميل

amb.kabul@mea.gov.in 
  www.meakabul.nic.in   : وبسايت
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 (NAW List)  شبكه براي لست  زنان افغان
 اورين اوتس

    كابل
 info@funders-afghan-women.org   : ايميل

  www.funders-afghan-women.org   : وبسايت
  

 (AWN)  شبكه  زنان افغان
 )رئيس( سميرا حميدي

  كابل، ، نزديك خانه مارشال فهيم، حصه دوكارته پروان22خانه
    0700286598  :تلفون
 awn.kabul@gmail.com   : ايميل

  www.afghanwomensnetwork.org   : وبسايت
  

 (AKDN)  شبكه انكشافي آغاخان
 )نماينده مقيم( علي موجي

  كابل، وزير اكبر خان، 17، سرك 297خانه
 0799300082  :تلفون
 info.info@akdn.org   : ايميل

  www.akdn.org   : وبسايت
  

 (BDN)  شبكه انكشافي باختر
 )رئيس اداري( احمد فريد فايق

  كابل، كارته پروان، ، سرك حمام، بهارستان326خانه
 0799007564  :تلفون

0776672659  
 bakhtardf@yahoo.com   : ايميل

dr.shafiq.bdn@gmail.com 
  www.bdn.org.af / www.bdnglobal.org   : وبسايت

  
 (CSHRN)  شبكه جامعه مدني و حقوق بشر

 )هماهنگ كننده( نعيم نظري
  كابل، كارته سه، سرك ناحيه ششم شاروالي

 0799353481  :تلفون
0700260942  
0799315875 

 nn_cshrn@yahoo.com   : ايميل
wazirahmad_khorami@yahoo.com 

 www.cshrn.af   : وبسايت
  

 (CNFA)  شبكه شهروندان براي امور خارجي
 )اعزامي هيأترئيس ( خبير كاكر

  كابل، كارته سه، 6، ناحيه 4، سرك 421خا نه 
 0700077586  :تلفون

0700933977  
 kakar@cnfaafghanistan.org   : ايميل

kakarh2006@yahoo.com 
  www.cnfaafghanistan.org.af   : وبسايت

  
 (Jhpiego)  از دانشگاه جانز هاپكنس ه ييشعب

 )رئيس( دنيس بايرد
، شهر نو، ، انصاري وات4، پهلوي كلنيك جرمن ها، ناحيه  3، سرك 113خانه 
  كابل
    0799779448  :تلفون
 dbyrd@jhpiego.net   : ايميل

nansari@jhpiego.net 
  www.jhpiego.net   : وبسايت

  
 (Emergency)  شفاخانه ايمرجنسي

 )آمر كاركنان( محمد فريد
   كابل، شهر نو، مقابل كوچه گل فروشي ،سرك پارك

 0777211404  :تلفون
0700211404 

 emergency@emergency.it   : ايميل
mohammadfarid@msn.com 

  www.emergency.it   : وبسايت
  

 (KM)  شهرداري كابل
 )شهردار( محمد يونس نوانديش

  كابل، ده افغانان، مقابل وزارت تعليم و تربيه، پارك زرنگار
 0202101350  :تلفون
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0799878712  
  www.km.gov.af   : وبسايت

  
    صداي امريكا، راديو تلويزيون آشنا در افغانستان

 (VOA Ashna) 
 )همĤهنگ كننده( محمد اكرام شينواري

  كابل، شش درك، ، سرك ناشناس100خانه
 214 :پست بكس

 0752004166  :تلفون
0799774477  
0700277198 

008821689850499 
 0042221121913  : فكس
 eshinwari@yahoo.com   : ايميل

  www.voanews.com   : وبسايت
  

 (CFA)  اطفال افغانستانصندوق بين المللي براي 
 )رئيس( پلوشه حسن

  كابل، 3، ناحيه 1، سرك  1634خانه
 5264 :پست بكس

 0796829965  :تلفون
0797299519  
0798205951 

008821669970781 
 00930202501287  : فكس
 phassan@afghanistan.childfund.org   : ايميل

erashid@afghanistan.childfund.org 
  www.childfund.org   : وبسايت

  
 (IMF)  پول يبين الملل يصندوق وجه

 )نماينده مقيم( وابل عبداهللا
  كابل، چهارراهي پشتونستان، بانك افغانستان

 0799749608  :تلفون
 kabdallah@imf.org   : ايميل

  www.imf.org   : وبسايت

 (LOTFA)  صندوق وجهي نظم و قانون درافغا نستان
 )آمر برنامه( سنديپ كمار

  كابل، شهر نو، داخل وزارت داخله
 0799143499  :تلفون

0700277084  
0202203245 

 info@lotfa.org.af   : ايميل
  www.lotfa.org.af   : وبسايت

  
 (UNFPA)  صندوق وجهي نفوس سازمان ملل متحد

 )نماينده( لورانت زسلر
  كابل، محوطه يوناكا، سرك جالل آباد

 16030 :پست بكس
    0707119999  :تلفون
  zessler@unfpa.org   : ايميل

heokman@unfpa.org 
  www.afghanistan.unfpa.org   : وبسايت

  
  صليب سرخ وهالل احمر يجمعيت ها يفدراسيون بين الملل

(IFRC) 
 )تأرئيس هي( فين جارله رود

  كابل، افشار، 5الل احمر افغاني، ناحيه هتعمير
 3039 :پست بكس

 0700274881  :تلفون
0700303597     

 finnjarle.rode@ifrc.org   : ايميل
Sayed.omershah@ifrc.org 

  www.ifrc.org   : وبسايت
  

 (FAER)  موسسه بازسازي انجنيري و مهندسي -فرحت 
 )رئيس( وكيل عزيزي

  كابل، كلوله پشته، ، مقابل ماركيت ملي، نزديك هوتل مرواريد422خانه 
 0700278784  :تلفون

0781278784  
0777318198 
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 fearazizi@yahoo.com   : ايميل
fearwz@mail.ru 

  
 (FOCUS)  فوكس سازمان همكاري هاي بشري

 )معاون مدير اجرايي( نور محمد كاشاني
  كابل، قلعه فتح اهللا، 2، سرك 42خانه
 0752079026  :تلفون
 noor.kashani@focushumanitarian.org   : ايميل

  www.akdn.org/focus   : وبسايت
  

 (FINCA)  بنياد كمك هاي اجتماعي بين المللي -فينكا
 )رئيس عمومي( زار وردك

  كابل، قلعه فتح اهللا، 8، سرك 100خانه
 0794775807  :تلفون

0796553417  
 Zar.Wardak@finca.org   : ايميل

salim.khan@fincaaf.org 
  

 (USFOR-A)  قواي عملياتي اياالت متحده امريكا
  )دفترامورعامه قواي اياالت متحده امريكا -  رئيس( ديويد الكن

  كابل، شهر نو، WFPو دفتر يدروسط ليسه امان
 david.n.lakin@afghan.swa.army.mil   : ايميل

  
 (KT)  كابل تايمز

 )مسوولمدير( محمد شفيق احمدزي
  كابل، 16مطبعه آزادي، مكروريان دوم، ناحيه

 0202301675  :تلفون
0202301766  
0700204064 

 shafiq_a2007@yahoo.com   : ايميل
thekabultimes@yahoo.com 

 
 (CSRC)  كميسيون اصالحات خدمات ملكي

 )رئيس عمومي  رتب و معاشات( نورمحمد زرمتي
  كابل، شاه محمود غازي وات، تعمير صدارت

 0799336595  :تلفون
 zurmati_prr@yahoo.com   : ايميل

 
 (AIHRC)  افغانستانكميسيون مستقل حقوق بشر 

 )امرمنطقوي برنامه( شمس اهللا احمدزي
  كابل، كارته سه، پل سرخ

 829 :پست بكس
 0202500676  :تلفون

0794631816  
 0093202500677  : فكس
 mahmodi@aihrc.org.af   : ايميل

aihrc@aihrc.org.af 
  www.aihrc.org.af   : وبسايت

  
  گان پناهندكميشنري عالي سازمان ملل متحد در امور 

(UNHCR) 
 )نماينده( نيكوالس پيتر

  كابل، شهر نو، جاده صلح ،41خانه 
 3232 :پست بكس

 0041227397500  :تلفون
008821651121675  

0794600444 
 0041227397501  : فكس
 nicolaus@unhcr.org   : ايميل

AFGKA@unhcr.org 
  www.unhcr.org   : وبسايت

  
 (MRCA)  افغانها ياحياي طبي برا يكورس ها
 )رئيس( واليري دوچر

   كابل، كارته پروان، ، سرك شرق پارك بهارستان94خانه 
 0700656837  :تلفون
 0033140449626  : فكس
 director@mrca-asso.org   : ايميل

  www.mrca-asso.org   : وبسايت
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 (KOICA)  كوريا يهاي بين الملل ينمايندگي همكار - كويكا 
 )نماينده مقيم( لي بيونج هاوا

  كابل، وزير اكبر خان، 11، سرك 525خانه
 0202302936  :تلفون

0700276772  
0700157989 

 0202302937  : فكس
 bhlee@koica.go.kr   : ايميل

ezat@koica.go.kr 
  www.koica.go.kr   : وبسايت

  
 (CPI)  كاونترپارت انترنشنل

، چهارراهي انصاري ، كلوله پشته،)طرف چپ( 2، خانه )طرف راست( 3سرك 
  كابل، شهر نو
 0700154933  :تلفون
 info@counterpart-afg.org   : ايميل

counterpart.ipacs@gmail.com 
  www.counterpart-afg.org   : وبسايت

  
 (KPL)  كتابخانه عامه كابل

 )رئيس عمومي( عبدالحميد نبي زاده
  كابل، چهارراهي ملك اصغر، 2ناحيه
 0202103289  :تلفون

0799564818  
0700227008  

 abdulhameed_nabizada@yahoo.com   : ايميل
  

 (WL)  كتابخانه وحدت
 )مسوول ارتباطات( احمد شاه وحدت

  كابل، نيازبيگ، سرك كمپني ، كوته سنگي
 0700252598  :تلفون
 ahmadshahwahdat@fastmail.fm   : ايميل

  
  دفتر حما يت از پروژه ها براي   -كريتاس جرمني 

 (Caritas Germany)  افغا نستان

 )نماينده عمومي( پتريك كيوبارت
  كابل، قلعه فتح اهللا، 5، سرك 233خانه 
 0707394480  :تلفون

0798250735  
0700014632 

 CR-afghanistan@caritas.de   : ايميل
azahir.caritas@gmail.com 

  www.caritas-international.de   : وبسايت
  

 (CAF)  مواظبت از خانواده هاي افغانموسسه   -كف 
 )رئيس عمومي( محمد ندير رسولي

خوشحال ، ، طرف غرب ليسه پروفيسر رسول امين، حصه اول5، ناحيه 171خانه 
  كابل، خان

 5822 :پست بكس
 0777822301  :تلفون

0777822303  
0777822304 

 cafkbl@gmail.com   : ايميل
naimrassa@gmail.com 

  www.caf.org.af   : وبسايت
  

 (IRA)  افغانستان - كمك هاي اسالمي 
 )رئيس عمومي( فضل اهللا ويلموت

  كابل، قلعه فتح اهللا، )ج(، سرك 1082خانه 
 0798098122  :تلفون

0700278097  
0202202000 

 0202202000  : فكس
 cd@ir-afg.org   : ايميل

info@ir-afg.org 
 www.islamic-relief.com   : وبسايت

 www.irafghanistan.org 
  

 (ICRC)  كميته بين المللي صليب سرخ
 )تأرئيس هي( ريتوستاكر
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  كابل، شهر نو، چهارراهي حاجي يعقوب
 0700279078  :تلفون

            0799550055                     
0700297777 

008821651101288 
 00873762730941  : فكس
 kabul.kab@icrc.org   : ايميل

kab_com@icrc.org 
  www.icrc.org   : وبسايت

  
 (BRAC)  كميته پيشرفت روستائي بنگله ديش

 )رئيس( عارف االسالم
  كابل، كارته پروان، عقب سينما بهارستان ،4، كوچه 45خانه
 0700288300  :تلفون
 ariful.ki@gmail.com   : ايميل

ariful.ki@brac.net 
  www.bracafg.org   : وبسايت

  
 (CAWC)  كميته رفاه مناطق مركزي افغانستان

 )رئيس( نيك محمد احمدي
  كابل، كلوله پشته، ايستگاه برج برق، سرك غالم حيدر خان، سرك فرعي اتفاق

 0799301802  :تلفون
0700279306  
0752055217 

 cawckabul@yahoo.com   : ايميل
Nikahmadi64@hotmail.com 

  
 (SCA)  كميته سويدن براي افغانستان

 )رئيس عمومي( اندرس استفنسن
كيلو متري چهارراهي  8، به فاصله )طرف چپ( سرك جالل آباد ، پكتيا كوت

  كابل، عبدالحق
 5017 :پست بكس

 0700703653  :تلفون
0202320152  
0752023567 

 00930202320156  : فكس
 andreas.stefansson@sca.org.af   : ايميل

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

  
 (ARC)  كميته كمك به افغانستان

 )رئيس( محمد عمر ستانكزي
  كابل، 8، شاه شهيد، ناحيه هامقابل مسجد جاجي 

 0700223320  :تلفون
0786980120  

     arckabul@live.com   : ايميل
  

 (CRAA)  كميته كمك و بازسازي افغانستان
 )مسوول ارتباطات( سليم بيديا
  كابل، 63، اپارتمان 23A، بالك سوممكرويان 

 kabuloffice@craausa.org   : ايميل
  www.craausa.org   : وبسايت

  
 (HEWAD)  هيواد  يو باز ساز يكميته كمكهاي بشري، صح

 )رئيس( امان اهللا نصرت
  كابل، پروژه تايمني، )طرف چپ( 1، سرك 118خانه 

 5138 :پست بكس
  0700670710  :تلفون

0700670710 
0700632330  

 hewad_af@yahoo.com   : ايميل
hewad_Kabul@yahoo.com 

  
 (UMCOR)  كميته متحد طرفدارامداد

 )سرپرست  و رئيس مالي -اعزامي هيأترئيس ( محمد ذاكر
   كابل، اهللاقلعه فتح ، 5سرك 
 0795217803  :تلفون

0793502848  
 fd@umcor-afghanistan.org   : ايميل

admin@umcor-afghanistan.org 
  /www.new.gbgm-umc.org/umcor   : وبسايت
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 (NAC)  كميته ناروي براي افغانستان
 )رئيس عمومي( سايمن فروستر

  كابل، نوشهر ، ، عقب پوسته دهم پوليسنوايي وات، 3سرك  ،148خانه
 0700284525  :تلفون

0202201696  
 simon.forster@nacaf.org   : ايميل

nacadmin@nacaf.org 
  www.afghanistan.com   : وبسايت

  
 (IRC)  كميته نجات بين المللي

 )معاون رئيس برنامه( ان كيندراچك
  كابل، قلعه فتح اهللا، 10، ناحيه 4، سرك 34خانه
 0793400808  :تلفون

0793400802  
0793400801 

 Anne.Kindrachuk@rescue.org   : ايميل
Nathan.Byrd@rescue.org 

  www.theIRC.org   : وبسايت
  

 (DCA)  كميته هالند براي افغانستان
 )رئيس عمومي برنامه( كورئيسرامند ب
، وي قونسلگري سابقه بريتانياپهل، ايستگاه برج برق بهارستان، 1، سرك 10خانه
  كابل، پروانكارته
 0799375552  :تلفون

0202200643  
 briscoe_raymond@yahoo.co.uk   : ايميل

  www.dca-vet.nl   : وبسايت
 

 (IARCSC)  كميسيون مستقل اصالحات اداري و خدمات ملكي
 )رئيس( داكتر احمد مشاهد

  كابل، شاه محمود غازي وات، مقابل وزارت امور خارجه ،تعمير صدارت
 5241 :پست بكس

 0700618888  :تلفون
0799435956     

 ahmad.moshahed@csc.gov.af   : ايميل

mamoon_af@yahoo.com 
 www.iarcsc.gov.af   : وبسايت

  
 (Gahnama Khorshid)  گاهنامه خورشيد

 )مسوول( سيد حاكم آريا
مقابل قومانداني آيساف، تعمير پهلوي وزارت ترانسپورت و هوانوردي ملكي، 

  كابل، افغان فلم
 0799335419  :تلفون

  
 (GH)  گاهنامه هنر

 )رئيس( عبدالواسع
   كابل
 0700282917   :تلفون

0776503608  
07000291194 

 r_omarzad@yahoo.com   : ايميل
ccaa_kabul@yahoo  

 
  گروپ انرژي تجديد شدني، محيط زيست و همبستگي

(GERES) 
 )رئيس( بريلاووي 
  كابل، 3، سراي غزني، ناحيه 2سرك 
 0799118304  :تلفون

0799197083  
00882667225997 

 afghanistan@geres.eu   : ايميل
r.rameen@geres.eu 

 www.geres.eu   : وبسايت
  

 (DDG)  گروپ ماين پاكي دنمارك
 )آمربرنامه( سوترن كريب

   كابل، كارته چهار، 3سرك  ،64خانه 
 0797058482  :تلفون

0798179638  
0797058479 
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 pm.afghanistan@drc.dk   : ايميل
vivian.veromaa@drc.dk 

  www.drc.dk   : وبسايت
  

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

  كابل، شهر نو، ، چهارراهي انصاري2، سرك 514خانه
 0799024440  :تلفون

0788024440  
0797337766 

 javid.alekozai@youthmediagroup.af   : ايميل
  www.youthmediagroup.af   : وبسايت

  
 (ICG)  بحران يگروه بين الملل
 )نماينده( كنديس راندكس

  كابل، قلعه فتح اهللا، پوليس 10، ناحيه 5سرك
 0799458757  :تلفون

0799660990  
 crondeaux@crisisgroup.org   : ايميل

sdarwish@crisisgroup.org 
  www.crisisgroup.org   : وبسايت

  
 (HRRAC)  گروه تحقيق و دفاع از حقوق بشر

 )معاون رئيس( نويد كاووسي
  كابل، شهرنو، ، سرك مسجد حنظله، نزديك شفاخانه بالسم25خانه
 0752017744  :تلفون

0752017733  
0791597922    

 naweed.kawusi@afghanadvocacy.org.af   : ايميل
hrrac@afghanadvocacy.org.af 

  www.afghanadvocacy.org.af   : وبسايت
  

 (GS)  گرين ستپ
 )معاون رئيس( نورالحق هاشمي

، ، سرك شركت، سرك عمومي داراالمان، مقابل ليسه حبيبيه)طرف چپ( 5خانه 
  كابل
 0700274682  :تلفون

0797515151  
0799349309 

 Noorulhaq1968@gmail.com   : ايميل
info@gmail.com 

  www.greenstep.com.af   : وبسايت
  

 (GHNI)  يجهان يشبكه اميد ها -گلوبل هوپ 
 )رئيس( پيريشيا اليت بورني

  كابل، عالوالدين، 6ناحيه  ،840، خانه 9سرك 
 3023 :پست بكس

 0752003296  :تلفون
0778376626  

 pat.lightbourne@ghni.org   : ايميل
  www.ghni.org   : وبسايت

  
 (GR)  مشتر كين براي عدا لت -گلوبل رايتس 

 )رئيس عمومي( بابازي .ام .جستين
 كابل، شهر نو، ، چهار راهي انصاري، مقابل كلنيك جرمن ها3، سرك 200خانه 
 0700218399  :تلفون

0797753955  
0782900290  

 justinm@glboalrights.org   : ايميل
Eshaqf@globalrights.org 

  www.globalrights.org   : وبسايت
  

 (Goethe)  مركز فرهنگي آلمان - گويته انستيتيوت
 )رئيس( انا حبرهارد

  كابل، وزير اكبر خان، مقابل سفارت چين ،سرك شاه محمود غازي وات
 0202105200  :تلفون
 il@kabul.goethe.org   : ايميل

  www.goethe.de/kabul   : وبسايت
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 (AGO)  رنواليسالوي
 )ارنوالسالوي ( محمد اسحق الكو

  كابل، قلعه فتح اهللا، 10ناحيه
 0202200017  :تلفون

0700260440  
0775515469 

 00930202200019  : فكس
 ago.afg@gmail.com   : ايميل

agadviser@yahoo.com 
  

 (ALSO)  مؤسسه افغانهاي متأثر از ماين -آلسو
 )رئيس اجرايي( سليمان اميني

  كابل، قلعه فتح اهللا، ان -تي - نزديك آنتن ام ،12، سرك 11خانه
 0799316253  :تلفون

0776119164  
0700040922 

 info@afghanlandminesurvivors.org   : ايميل
friba.alsohr@gmail.com 

  www.afghanlandminesurvivors.org   : وبسايت
 

 (ROAWV)  بازتواني قربانيان جنگ افغانستانمؤسسه 
 )رئيس اجرايي( شاه جهان موسي زي

  كابل، كارته نو، 8، ناحيه 3سرك
 0799475362  :تلفون

0795425181  
0786561041 

 roawv.org@gmail.com   : ايميل
shahjahanmosazai@yahoo.com 

  www.roawv.org   : وبسايت
  

 (AWRC)  اجتماعي زنانمؤسسه فرهنگي ، آموزشي  و
 )نماينده عمومي( مريم رحماني

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

 362 :پست بكس

 0700280179  :تلفون
0799203056  
0752012958 

 awrc.kabul@ceretechs.com   : ايميل
awrckabul@gmail.com 

  www.awrc.org.af   : وبسايت
  

 (MFP)  مادران براي صلح
 )آمر اجراييوي( آصف فوالدي

  كابل، قلعه فتح اهللا، سرك خياط ها، چهارراهي شهيد
 0795640755  :تلفون

  0794909900  
 razia.arefi@yahoo.com   : ايميل

aseffoladi@gmail.com 
  www.mothersforpeace.be   : وبسايت

  
 (EUPOL)  اروپا در افغانستانماموريت پوليس اتحاديه 

 )اعزامي هيأترئيس ( جكا ساوالينن
  كابل، سومسرك جالل اباد، مكرويان 

 0700037120  :تلفون
0793990469  
0793990553    

 press.office@eupol-afg.eu   : ايميل
aziz.basam@eupol-afg.eu 

  www.eupol-afg.eu   : وبسايت
 

 (HAN)  ماهنامه خبري هزاره جات
 )رئيس( محمد يونس اختر

، سه راهي عالوالدين، شمال شفاخانه استقالل، )طرف راست(15، سرك  5خانه 
  كابل، 6ناحيه 
  0700224558  :تلفون
 yonos_akhtar@yahoo.com   : ايميل

ertebatteam@yahoo.com 
  

 (WCS)  مجتمع حفاظت ازحيوانات وحشي
 )رئيس عمومي( ديويد الوسن
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  كابل، )طرف راست( عمومي قلعه فتح اهللا ، سرك1، سرك 5خانه
 0798981967  :تلفون

0700288431  
008821655582607  

  
 (CSM)  مجله جامعه مدني

 )رئيس( سميرا افضلي
    كابل، شهر آرا، ماللي شفاخانهمقابل
 sarema@acsf.af   : ايميل

  
 (Malalai)  مجله ماللي
 )رئيس( جميله مجاهد

  كابل، رحيم گرديزي، مقابل سينماي مليسالنگ وات، پهلوي كمپني 
    0777272736  :تلفون
 malalai_magazine@yahoo.com   : ايميل

 
 (MA)  موسسه حمايت زنان –مديكا افغانستان 

 )رئيس( حميرا امير رسولي
  كابل، شهر نو، چهارراهي شهيد ،عقب حوزه دهم پوليس ،60خانه
 0700211456  :تلفون

0700244674  
0793200533 

 humaira.rasuli@medica-afghanistan.org   : ايميل
info@medica-afghanistan.org 

  www.medicamondiale.org   : وبسايت
  

 (AITM)  مركز انكشافي و تربيوي افغان
 )رئيس اداري( سردار محمد سمون

  كابل، جمال مينه، كارته چهار، 1 مقابل مسجد محمديه، سرك
 0799334370  :تلفون

0700078937  
0700252117  

 aitm786@yahoo.com   : ايميل
  

 (CIMMYT)  مركز بين المللي اصالح جواري و گندم
 )اتآمرعمومي ارتباط( شرما .كي.آر

  كابل، كارته پروان، 3،  كوچه 2، سرك 157خانه 
 5291 :پست بكس

 0700050246  :تلفون
0202204563  
0705716876 

 rk.sharma@cgiar.org   : ايميل
  www.cimmyt.org   : وبسايت

  
 (NCPR)  مركز ملى تحقيقات پاليسى دانشگاه كابل

 )رئيس( حميد اهللا نورعباد
  كابل، دانشگاه كابل، جمال مينه

 0202500390  :تلفون
0202500391     

 ncpr@ceretechs.com   : ايميل
admin@ncpr.af 

  www.ncpr.af   : وبسايت
  

 (GMIC)  و رسانه هاي حكومت مركز اطالعات
 )رئيس( عبدالحكيم عاشر

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

 0202302817  :تلفون
0700239625     

 info@gmic.gov.af   : ايميل
ali.faizi@gmic.gov.af 

  www.gmic.gov.af   : وبسايت
  

  اقتصادي و نظريات عامه—افغاني تحقيقات اجتماعيمركز 
(ACSOR Survey) 

 )رئيس اداري( مت ورشو
  كابل، قلعه فتح اهللا، 10، ناحيه 2، سرك 217خانه 
 0799328714  :تلفون

0799620639  
 matthew.warshaw@acsor-surveys.com   : ايميل

Ihsan.atai@acsor-surveys.com 
  www.acsor-surveys.com   : وبسايت
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 (CSDC)  مركز انكشاف جامعه مدني
 )رئيس( محمد سعيد نيازي

  كابل، ، چهارراهي لب جر4، عقب صفا سيتي سنتر، ناحيه 1، سرك 3خانه
 1035 :پست بكس

 0799020320  :تلفون
0708198331  

 niazi@afghancsdc.org   : ايميل
m_s_niazi@yahoo.com 

  www.afghancsdc.org   : وبسايت
 

 (THRA)  مركز آموزش حقوق بشر
 )رئيس( نڅيرروشن

  كابل، ، مكروريان دوم103، بالك 1اپارتمان 
 125 :پست بكس

0700286774  
0202302724 

 roshan_sirran@yahoo.com   : ايميل
rainbow_malal@yahoo.co.in 

  
  مركز آموزشي و تربيوي زنان ودختران بي بضاعت افغانستان

(ECW) 
 )رئيس( ملكه قانع

  كابل، كارته سه، ، سرك دفتر حقوق بشر، سرك فرعي دوم232خانه
 0700276065  :تلفون

0797538875  
 ecw_afghanistan@yahoo.com   : ايميل

arezo_qanih@yahoo.com 
  www.ecw-af.org   : وبسايت

  
 (CIPE)  مركز براي متشبثين خصوصي بين المللي

 )عموميرئيس ( محمد نصيب
  كابل، كارته چهار، 3، نا حيه 2، سرك 2خانه
 0778210853  :تلفون

0700295315  
0799300003  

 mnasib@cipe.org   : ايميل
mnaim@cipe.org 

  www.cipe.org.af/www.cipe.org   : وبسايت
  

  مركز بين المللي براي حقوق بشر و توسعه دموكراسي
(ICHRDD) 

 )رئيس( محمد حامد صبوري
  كابل، تايمني، 4، سرك 58 خانه
 0796138724  :تلفون

0787334143  
00881632515370 

 00881632515371  : فكس
 hsaboory@dd-rd.af   : ايميل

info@dd-rd.af 
  www.dd-rd.af   : وبسايت

  
(ICARDA)  مركز بين المللي تحقيقات زراعتي در مناطق خشك

 )آمرعمومي( جاويد رضوي
، كارته پروان، بهارستان، مقابل برج برق،  حصه اول، نزديك سينما 165خانه 
  كابل

 1355 :پست بكس
 0700195523  :تلفون

0799216322  
0799216324 

 J.Rizvi@cgiar.org   : ايميل
A.Manan@cgiar.org 

  www.icarda.org   : وبسايت
  

 (KCRC)  مركز تحقيقات قلبي دانشگاه طبي كابل
 )رئيس( عصمت اهللا نايب خيل

، جمال مينه، ي علي آبادريسعمومي دانشگاه كابل، پهلوي شفاخانه تدسرك 
  كابل
  0787334468  :تلفون
 asmatn1@gmail.com   : ايميل

  www.kcrc-af.ca   : وبسايت
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 (AWEC)  مركز تعليمي زنان افغانستان
 )رئيس اجرايي( حسينه صا في

  كابل، كارته چهار، مقابل وزارت تحصيالت عالي ،1228خانه
 0799829606  :تلفون

0700267439  
0700263794  

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

  www.awec.info   : وبسايت
  

 مركز حمايت از سرمايه گذاري قرضه هاي كوچك براي افغانستان
(MISFA) 
 )رئيس اداري( كا ترين فقيري

  كابل، شهر نو، ، كوچه عصمت مسلم195خانه
 0799499505  :تلفون

0700295474  
0793004026  

 info@misfa.org.af   : ايميل
jamil.danish@misfa.org.af 

  www.misfa.org.af   : وبسايت
  

 (KCSS)  مركز مطالعات استراتيژيك كابل
 )رئيس اجرائي( ولي اهللا رحما ني

  كابل، كارته سه، پل سرخ
 0794000077  :تلفون

0752091364   
 rahmani@kabulcenter.org   : ايميل

hussieni@kabulcenter.org 
  www.kabulcenter.org   : وبسايت

  
 (RCSA)  مركز مطالعات منطقه يي افغانستان

 )رئيسمعاون ( احمد اهللا  نويد
 0799814022  :تلفون

0752011250  
 aanawid@yahoo.com   : ايميل

a.naveed@rscaf.org 
  www.rscaf.org   : وبسايت

  
 (ACKU)  معلومات  افغانستان دردانشگاه كابل عمنبمركز 

 )رئيس اجرايي( عبدالوحيد وفا
  كابل، جمال مينه، كتابخانه مركزي دانشگاه كابل

 335 :پست بكس
  0700140800  :تلفون

0700281415  
0700276440    

 waheed@acku.edu.af   : ايميل
shaakib@acku.edu.af 

  www.acku.edu.af   : وبسايت
  

 (CCAA)  هنرهاي معاصر افغانستان مركز
 )رئيس( رهرو عمر زاد

  كابل
 11 :پست بكس

 0700029194  :تلفون
0700282917  
0776503608  

 ccaa_kabul@yahoo.com   : ايميل
r_omarzad@yahoo.com 

 www.ccaa.org.af   : وبسايت
  

 (CCA)  مركزتعاون افغانستان
 )رئيس برنامه( عبداهللا احمدي سيد

  كابل، ، چهارراهي دهبوري، مقابل نمايشگاه موتر1، سرك 150خانه 
 26 :پست بكس

 0700294693  :تلفون
 ccakabul@hotmail.com   : ايميل

ahmadi.cca@gmail.com 
  www.cca.org.af   : وبسايت
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 (HDCAW)  مركزصحي و انكشافي براي زنان افغان
 )رئيس اجرائي( قدسيه مجيد يار

  كابل، خيرخانه، ، نزديك پايگاه قواي ائتالف، خواجه بغرا18، سرك 154خانه
 0708220600  :تلفون

0700498979  
0700282067 

 hdcaw1994@yahoo.com   : ايميل
hdcaw1994@gmail.com 

  
  سازمان ملل متحد براي افغانستان يمركزهم آهنگي ماين پاك

(UNMACCA) 
 )رئيس برنامه( آلن مكدونالد

  كابل، چهارراهي صدارت
 520 :پست بكس

 0700392184  :تلفون
 alan.macdonald@macca.org.af   : ايميل

  www.macca.org.af   : وبسايت
  

  مساعدت هاي فزيوتراپي واحياي مجدد براي افغانستان
(PARSA) 

 )رئيس( ياسين فريد
  كابل، محوطه مرستون كابل، سرك افشار

 0799020588  :تلفون
0700284286  
0798154366 

 mgustav@mac.com   : ايميل
yasinfarid_2006@yahoo.com 

  www.afghanistan-parsa.org   : وبسايت
  

 (PECA) مشاركت براي تعليم وتربيه اطفال در افغانستان
 )رئيس اجرائي افتخاري( سانتوانا داس گوپتا

  كابل، كارته چهار، ، سرك گذرگاه22خانه
    0796934674  :تلفون
 santwana@hotmail.com   : ايميل

  www.afghanmodelschool.org   : وبسايت

 (ATC)  مشاورين تخنيكي افغانستان
 )رئيس( كفايت اهللا ابالغ

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

 0700278261  :تلفون
0788228111  
0776665550 

 atc@atcafghanistan.org   : ايميل
eblaghk@atcafghanistan.org 

  www.atcafghanistan.org   : وبسايت
  

  معاونيت دانمارك براي بازسازي و آموزش تخنيكي افغانها
(DAARTT) 

 )رئيس( آلن مايگند فوكستروپ
  كابل، قلعه فتح اهللا، 8، سرك 530خانه 

 1699 :پست بكس
 0752004414  :تلفون
 pm@daartt.org   : ايميل

program@daartt.org 
  www.daartt.org   : وبسايت

  
 (BBTO)  مو سسه حفظ و مراقبت باغ بابر

 )رئيس( امان اهللا صاحبزاده
  كابل، 7گذرگاه، باغ بابر، ناحيه 

 0700226431  :تلفون
0799305934  
0799398140    

 Amanullahsahibzada@hotmail.com   : ايميل
sahibzadaamanullah@yahoo.com 

  
 (SRTRO)  موسسه  تربيوي و پژوهشي راه ابريشم

 )رئيس( كيهان ناطق
  كابل، وزير اكبرخان، 10، سرك 211خانه 
 0700059152  :تلفون

0789884165     
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 natiq@srtro.org   : ايميل
natiqk@gmail.com 

  
 (AWSE)  براي زنان افغان موسسه خدماتي و تعليمي

 )رئيس اجرائي( گلثوم ستارزي
  كابل، سرك ميدان هوايي، قلعه وكيل، كوچه كلنيك

 0799326132  :تلفون
0772102597  

 gulsoom.awse@yahoo.com   : ايميل
program.awse@gmail.com 

 www.future4afghanwomen.net   : وبسايت
 www.awse.info 

  
 (WCH)  موسسه اطفال جنگ زده هالند

 )نماينده عمومي( كتي او گردي
  كابل، قلعه فتح اهللا، 8سرك
 0700425620  :تلفون

0772067074  
 info.kabul@warchild.nl   : ايميل

  www.warchild.nl   : وبسايت
  

 (CiC)  موسسه اطفال در معرض خطر
 )رئيس عمومي( تيمورشاه اديب
  كابل، روبروي منزل آغا سيد نادري ،چارراهي تايمني

 0772026040  :تلفون
0799324325  

 cdcic@ceretechs.com   : ايميل
omcic@ceretechs.com 

  www.childrenincrisis.org.uk   : وبسايت
  

 (RAFA)  موسسه اعمار مجدد افغانستان
 )رئيس( عبدالرشيد غياثي

  كابل، تايمني، 4، سرك 305 خانه
 0700277124  :تلفون

0700291302  
 rafa_org@yahoo.com   : ايميل

 (AFRANE)  موسسه افراين
 )اعزامي هيأترئيس ( كرستوف پليت

  كابل، قلعه فتح اهللا، 7سرك 
 1216 :پست بكس

 0797395538  :تلفون
 afrane.kaboul@gmail.com   : ايميل

afrane.coorproj@gmail.com 
  www.afrane.asso.fr   : وبسايت

  
 (Afghanaid)  موسسه افغان ايد

 )رئيس اداري( استاكر -فرحانه فاروقي 
  كابل، كارته پروان حصه دو، يسرك عموم ،94خانه 

 6066 :پست بكس
 0799310498  :تلفون

0793231576  
0799309373 

00882168440140 
 ffstocker@afghanaid.org.uk   : ايميل

knayat@afghanaid.org.uk 
  www.afghanaid.org.uk   : وبسايت

  
 (Oxfam GB)  موسسه اكسفام جي بي

 )رئيس عمومي( مانوهر شنوي
  كابل، قلعه فتح اهللا، 10، ناحيه 1، سرك 398خانه 

 681 :پست بكس
 0798413868  :تلفون

0799109768  
0705678942 

008821684445007 
 mshenoy@oxfam.org.uk   : ايميل

oxfamkbl@oxfam.org.uk 
 www.oxfam.org.uk   : وبسايت

  
 (ActionAid)  موسسه اكشن ايد در افغانستان

 )رئيس عمومي( كرشنان  .وي. پي
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 حصه اول كارته، ، سرك شفاخانه وهاج، سرك مقابل ليسه نادريه99/419خانه
  كابل، پروان
 0799043656  :تلفون

0797897018  
0798202700 

 0202203756  : فكس
 Krishnan.PV@actionaid.org   : ايميل

  www.actionaidafg.org   : وبسايت
  

 (ACF)  موسسه اكشن فيم
 )رئيس عمومي( ريچارد ثويث

  كابل، شهر نو، نزديك تعمير اتصاالت ،سرك مسجد هراتي
 0799566128  :تلفون

008821623127491    
 hom@af.missions-acf.org   : ايميل

kabul@af.missions-acf.org 
  www.actioncontrelafaim.org   : وبسايت

  
 (Oxfam Novib)  موسسه اكسفام نويب

 )رئيس( جميز ويليمز
  كابل، قلعه فتح اهللا، 5، سرك 1141خانه

 681 :پست بكس
 079539309  :تلفون
 James. Williams@oxfamnovib.nl   : ايميل

jamesarputharaj@hotmail.com 
  www.oxfamnovib.nl   : وبسايت

  
 (MSD)  موسسه ام اس دي

 )رئيس( كين ايسر
  كابل، كارته جمال مينه، ، عقب ليسه غازي75خانه
 0772040886  :تلفون

0797838895  
0772022698  

 prophesser@cox.net   : ايميل
ken@msdev.org 

  www.msdev.org   : وبسايت

 (RI)  يموسسه امداد بين الملل
 )رئيس عمومي( پاسكال ارتد

  كابل، 10، تايمني سابقه، گوالي نل، ناحيه 23خانه 
    0777287655  :تلفون
 Pascal.arthaud@ri.org   : ايميل

  www.ri.org   : وبسايت
  

 (ABCNews)  موسسه انتشاراتي امريكا
 )پروديسر( عليم آقا

  كابل، شهر نو، ، شيرپور)طرف چپ( 6، كوچه 15، سرك 1024خانه 
 0799569692  :تلفون

0796630380  
0700300456 

 aleem.agha@abc.com   : ايميل
nicholas.s.schifrin@abc.com 

  www.abcnews.com   : وبسايت
  

 (ACDO)  موسسه انكشاف اجتماعي افغانستان
 )رئيس اجرائي( گل واعظ

وات، پهلوي تانك تيل خيرخانه، مكتب اكادمي اطفال كابل، پروژهمقابل پنجشير 
  كابل، خيرخانه، 11جديد، ناحيه 

 0700281991  :تلفون
0778821063  
0787873188 

 acdo1232003@yahoo.com   : ايميل
acdo_ngo@yahoo.com 

  
 (SDO)  يسناي يموسسه انكشاف

 )رئيس اجرائي( راز محمد دليلي
بالك هاي شاروالي، سرك عمومي كلوله پشته، نزديك ، مقابل 37خانه 

  كابل، چهارراهي ترافيك
 73 :پست بكس

 0700220638  :تلفون
0202201693  
0752021429 
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 dalili.kabul@gmail.com   : ايميل
sdokabul@gmail.com 

  www.sanayee.org.af   : وبسايت
  

 (ADA)  موسسه انكشافي افغان
 )اداري رئيس عمومي( راحت اهللا نعيم

  كابل، كارته چهار، ، درياي كابل سرك بانك، پل سرخ265و  264خانه
 199 :پست بكس

 0799202173  :تلفون
0799566902  
0700319291 

 0776100170  : فكس
 ada.headoffice@ada.org.af   : ايميل

rahatullah.naeem@ada.org.af 
  www.ada.org.af   : وبسايت

  
 (ARDPO)  افغانستانموسسه انكشاف دهات و صلح

 )رئيس( اجمل سوله مل
  كابل، سرك مطبعه، مقابل رستورانت استنبول

 445 :پست بكس
 0700193540  :تلفون
 ardp.org@gmail.com   : ايميل

 
 (DAO)  موسسه انكشاف و توانايي

 )رئيس( حاجي عمراخان منيب
  كابل، تايمني، 11، سرك 924خانه
 0700600960  :تلفون

0752024525     
 director@daoafghanistan.org   : ايميل

info@daoafghanistan.org 
  www.daoafghanistan.org   : وبسايت

  
 (ECI)  موسسه اي، سي، آي

 )رئيس( ديويد مكوي
  كابل، كارته چهار، 1، سرك 16Gخانه

  0797329717  :تلفون
 kabul.eci@gmail.com   : ايميل

  
 (EA)  موسسه ايكول اكسس

 )رئيس عمومي( انور جميلي
  كابل، تايمني متصل به قلعه فتح اهللا 8، سرك 589خانه 

 1449 :پست بكس
 0799868443  :تلفون

0702200889  
 ajamili@equalaccess.af   : ايميل

anwarjamili@gmail.com 
  www.equalaccess.org   : وبسايت

  
(ORMDA)  موسسه بازتواني و پيغام رساني معلولين افغانستان

 )شخص ارتباطي( امين ذكيمحمد 
  كابل، قلعه فتح اهللا، 10سرك 
 470 285 0700  :تلفون

0700 909 590  
0700 480 009     

  
 (ARRAF) موسسه بازسازي و احيا مجدد افغانستان  -فالح 

 )رئيس اداري( فرشته حاذق
  كابل، قلعه فتح اهللا، 7، سرك 840خانه 

 289 :پست بكس
 0774110011  :تلفون

0774578531  
 arrafafg@yahoo.com   : ايميل

freshta_sayed@hotmail.com 
  

 (ARD)  موسسه بازسازي و انكشافي آمو
 )رئيس( نذيرمحمد

  كابل، تايمني، مقابل تانك تيل ،4سرك 
 0700277377  :تلفون

0700290861  
 engnazer_acl@yahoo.com   : ايميل
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 (HASCO)  موسسه بشري هسكو
 )رئيس( حفيظ اهللا خالد
   كابل، خوشحال خان مينه، سرك مسجد

 hasco_kabul@yahoo.com   : ايميل
hasco@chello.at 

  www.help-afghan-school-children.org   : وبسايت
  

 (RoP)  موسسه بنياد صلح
 )رئيس عمومي( شريف عثماني

  كابل، سرك ايوب خان مينه
    0799313547  :تلفون
 sharif.osmani@rootsofpeace.org   : ايميل

gary.kuhn@rootsofpeace.org 
  www.rootsofpeace.org   : وبسايت

  
 (MOVE)  موسسه بهزيستي تحرك

 )رئيس برنامه( داكتر عبدالملوك خليلي
  كابل، كوته سنگي، ، سرك دهبوري2، كوچه 353خانه
 0700212050  :تلفون

0798455547  
0799353505 

 movewelfare@yahoo.com   : ايميل
move.hr@gmail.com 

 
 (JIA)  جوهانيتر يموسسه بين الملل

 )رئيس عمومي( کيرسردار جهان
  كابل، كارته سه، ، مقابل سفارت ازبكستان2، سرك 115خا نه
 0797138908  :تلفون

0707421218     
 sarder.jahangir@thejohanniter.org   : ايميل

  www.thejohanniter.org   : وبسايت
  

 (WfWI)  زنان يزنان برا يموسسه بين الملل
 )رئيس عمومي( سويتا نوري

  كابل، قلعه فتح اهللا، 4، سرك 171خانه

 0700206803  :تلفون
0799415490  

 snoori@womenforwomen.org   : ايميل
mnader@womenforwomen.org 

  www.womenforwomen.org   : وبسايت
  

 (SOZO)  سوزو يالملل موسسه بين
 )رئيس( عبدالوكيل مهربانزاده

  كابل، تايمني، 5سرك  ،23خانه 
 0752001120  :تلفون

0777278633  
 wakil@sozointernational.org   : ايميل

khan@sozointernational.org 
  www.sozointernational.org   : وبسايت

  
 (MC)  موسسه بين المللي مرسي كارپس

 )رئيس عمومي( ديويد حانيس
  كابل
 0793506507   :تلفون
 dhaines@af.mercycorps.org   : ايميل

  www.mercycorps.org   : وبسايت
 

 (HI)  موسسه بين المللي هنديكپ
 )رئيس عمومي( اروند داس

  كابل، قلعه فتح اهللا، 5، سرك 548خانه 
 0799149642  :تلفون

0785330927  
0705468618 

008821621014051 
 cdafgha@hiafgha.org   : ايميل

supservcoordo@hiafgha.org 
  www.handicap-international.org   : وبسايت

  
 (JIFF)  موسسه بين المللي خيريه و دوستي جاپان

 )رئيس( اصغراحمد يار
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  كابل، ايوب خان مينه، نزديك سفارت روسيه ،سرك داراالمان
 0700276765  :تلفون

0700293512   
 jiff02_kbl@yahoo.com   : ايميل

  
 (CARE)  موسسه بين المللي كي ير در افغانستان

 )رئيس عمومي( براين كاوانگ
  كابل، شهر نو، نزديك مسجد حنظله ،چهارراهي حاجي يعقوب، سرك پارك

 433 :پست بكس
 0202201098  :تلفون

0202201101  
0700224607 

00870762212630 
 0093202203610  : فكس
 afghan@care.org   : ايميل

brian.cavanagh@af.care.org 
  www.care.org   : وبسايت

  
 (MSI)  افغانستان -توپس ريسموسسه بين المللي م

 )رئيس عمومي( فرهاد جاويد
  كابل، كارته سه، 6، جاده حاجي مال، ناحيه 4، سرك 220خانه

 5858 :پست بكس
 0799329092  :تلفون

0787889500  
0784299861 

 0775101020  : فكس
 pd@msi-afg.org   : ايميل

admin@msi-afg.org 
  www.mariestopes.org   : وبسايت

  
 (AMI)  موسسه بين المللي مساعدت صحي

 )رئيس( فردريك باكوت
  كابل، كارته پروان ، حصه اول1، سرك 43خانه

 747 :پست بكس
 0779900781  :تلفون

 Kabul.hom@amifrance.org   : ايميل
  www.amifrance.org   : وبسايت

  
 (PRB)  موسسه پي آر بي

 )سرپرست رياست /آمر برنامه( انجنير نور حسين
  كابل، كلوله پشته ايستگاه برج برق،، 300خانه 
 0700280995  :تلفون

0202200012  
0799419700 

 0093202200012  : فكس
 prbkabul@hotmail.com   : ايميل

Kabul@prb.org.af 
  www.prb.org.af   : وبسايت

  
 (FPRO)  موسسه تحقيقات روانشناسي فكر

 )رئيس( عباس پاينده نيك
  كابل، ، سرك حوزه2، سرك 2خانه 
 0795686216  :تلفون

0785278645  
 fekerpro@gmail.com   : ايميل

 
 (ORCD)  موسسه تحقيقات علمي و انكشاف جامعه

 )رئيس( تقصدا صديق اهللا
  كابل، قلعه فتح اهللا، 12، سرك 60خانه 
 0775488484  :تلفون

0777103090  
 orcd@orcd.org.af   : ايميل

orcd.org@gmail.com 
  www.orcd.org.af   : وبسايت

  
 (NECDO)  موسسه تعليمي ارتقاي ظرفيت هاي  نور

 )رئيس( جميله افغاني
، شاه شهيد، رهنماي معامالت ساحلديك مسجد جاجي ها، مقابل ز، ن2سرك 
  كابل
 0799337667  :تلفون
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0799824570 
 noor_en2001@yahoo.com   : ايميل

jamila_afghani@yahoo.com 
  www.NEC.org.af   : وبسايت

  
 (SEHDO)  موسسه تعليمي، صحي و انكشافي صفا

 )اجرايي رئيس( زرغونه اعظم
  كابل، 10بالك هاي هوايي، ناحيه 

 0786496565  :تلفون
0799214966  
0778360952  

 sehadorg@gmail.com   : ايميل
haseebmiazad@hotmail.com 

  www.safah.org   : وبسايت
  

 (META)  يآموزش يموسسه تفتيش و ارزياب
 )رئيس( خيرمحمد شريف

  كابل، پل محمود خان، ، سرك عمومي شش درك1، كوچه 2خانه
 0202100865  :تلفون
 0093202100865  : فكس
 meta@neda.af   : ايميل

sharif345@yahoo.com 
  

 (IFHOPE)  موسسه تهداب گذاري اميد هاي بين المللي
 )سرپرست( نصراهللا ارساليي

  كابل، نزديك ايستگاه برج برق ،سرك عمومي كلوله پشته
 0798034857  :تلفون
 nasrullah@ifhope.org   : ايميل

info@ifhope.org 
  www.ifhope.org   : وبسايت

  
 (TF)  موسسه تيرفند
 )رئيس( سودارشان ردي

  كابل، تايمني، 9، سرك 508خانه
 383 :پست بكس

 0789026011  :تلفون
0787841813  

 dmt-afghan-pd@tearfund.org   : ايميل
dmt-afghan-dpd@tearfund.org 

  www.tearfund.org   : وبسايت
  

 (JHSPH)  موسسه جي، اچ، اس ، بي ، اچ
 )رئيس( سايرس انجنير

  كابل، شهر نو، ، پهلوي كلنيك جرمن ها ، انصاري وات3، سرك 111خانه 
 0783334073  :تلفون
 cenginee@jhsph.edu   : ايميل

  www.jhsph.edu   : وبسايت
  

 (AOHREP)  موسسه حقوق بشر و حفظ محيط زيست افغان
 )رئيس( عبدالرحمن هوتكي

   كابل، شهر نو، سوم، چهارراهي انصاريتعمير مقابل سيتي سنتر، منزل 
 0799234026  :تلفون

0700260236     
 aohrep@yahoo.com   : ايميل

admin.aohrep@gmail.com 
  

 (AHRDO)  موسسه حقوق بشر و دموكراسي افغانستان
 )رئيس( هادي معرفت

  كابل، پل سرخ، پر ماركيت اول، سراي غزنيومقابل س
 0785117217  :تلفون

0783636707  
 info@ahrdo.org   : ايميل

  
بنياد اجتماعي براي توسعه / موسسه خدما تي و فرهنگي طلوع 

 (TSCO/SFRRD)  روستا هاي دور دست
 )آمربرنامه( محمد محسن ضيا ايوبي

  كابل، كارته سخي، عقب وزارت زراعت، مقابل كلينيك رواني جرمن ها
 1590 :پست بكس

 0799301247  :تلفون
0778823705  
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0707593727    
 tsco_org@yahoo.com   : ايميل

ahmadshahir.zia@gmail.com 
  

 (SSRA)  موسسه خدمات اجتماعي و بازسازي افغانستان
 )رئيس( داكتر كنشكا

  كابل، خوشحال خان مينه، 2سرك
 0700600818  :تلفون

0787162788  
 ssra_afg@yahoo.com   : ايميل

  
  وفرهنگي براي زنان واطفال افغانموسسه خدمات حقوقي 

(LCSAWC) 
 )رئيس( پروانماه يوسف

  ،سرك ميدان هوايي بين المللي، قلعه وكيل، سرك كلنيك
  كابل، بي بي مهرو

 0700222042  :تلفون
 parwanma@yahoo.com   : ايميل

  
 (AHDS)  موسسه خدمات صحي و انكشافي افغان

 )معاون رئيس( داكتر محمد فريد
  كابل، 4ناحيه  ،جنوب قاسمي گروپ ،2، سرك 4خانه

 53 :پست بكس
 0700284275  :تلفون

0700300417 
 fareed@ahds.org   : ايميل

naim@ahds.org 
  www.ahds.org   : وبسايت

  
 (TCOW)  موسسه خيريه اطفال جنگزده

 )رئيس( مژگان عزيز
  كابل، قلعه فتح اهللا، 5كوچه مسعود سعد، سرك 

    0700011819  :تلفون
 info@thechildrenofwar.org   : ايميل

tcpw_school@yahoo.com 

  www.thechildrenofwar.org   : وبسايت
  

 (AOAD)  موسسه دست رسي براي اشخاص داراي معلوليت
 )رئيس اجرائي( ځاځیعبدالخالق 

  كابل، 8، سرك نمايشگاه ، مقابل كابل ننداري، ناحيه 223خانه 
 0773302222  :تلفون

0700157417 
 zazai.abdulkhaliq@gmail.com   : ايميل

  www.aoad-af.org   : وبسايت
  

 (AFCO)  موسسه دوستي و همكاري افغان
 )رئيس( ليال مسجدي

  كابل، سرك اول كارته چهار، پهلوي برج برق
 0799003387  :تلفون

0700661923     
 liala_masm@yahoo.com   : ايميل

afco1388@gmail.com      
  

 (MdM-F)  موسسه دوكتوران جهاني فرانسه
 )هم آهمگ كننده عمومي( ميالني كوئتير

  كابل، كارته سه، ، سرك شورا، مقابل موسسة تحصيالت عالي كاتب520خانه 
 224 :پست بكس

 0700282412  :تلفون
0789980652    

enco.mdmafghanistan@medecindumonde.af:ايميل
  www.medecinsdumonde.org   : وبسايت

  
 (AWO)  نان افغانزموسسه 
 )هم آهنگ كننده( الينا راسي

  كابل، سرك گذرگاه، پل چمچمه، مقابل سفارت سابقه پولند
 0700292461  :تلفون

0779980706  
 alinarassi@yahoo.com   : ايميل
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 (CW4WAfghan)  موسسه زنان كانادا براي زنان افغانستان
 )رئيس عمومي( مرواريد ضيايي

  كابل، قلعه فتح اهللا، 5سرك
 0702295642  :تلفون
 countrydirector@cw4wafghan.ca   : ايميل

  www.cw4wafghan.ca   : وبسايت
 

 (ZOA)  موسسه زوا حمايت از مهاجرين
 )رئيس عمومي( جوپ توين

  كابل، كارته چهار، 3، پهلوي مسجد احمد جام، نا حيه 2، سرك 266خانه
 1515 :پست بكس

 0799582812  :تلفون
0700239825  
0700213949  

 cdafghanistan@zoa-afg.org   : ايميل
office-mgtcentral@zoa-afg.org 

  www.zoa-international.com   : وبسايت
  

 (SERVE)  موسسه سرف، خدمات تربيوي و اضطراري
 )آمر دفتر( غالم مجتبي

  كابل، بريكوت، كارته چهارنهردرسن، سرك سينما 
 4015 :پست بكس

 0799653015  :تلفون
0700280506     

 director@serveafghanistan.org   : ايميل
info@serveafghanistan.org 

  www.serveafghanistan.org   : وبسايت
  

 (SGAA)  همكار مردم افغانستان - موسسه سنديگال 
 )مديرمالي و اداري( نعيم اكبري

  كابل، بستر، موسسه اورتپيدي كابل، كوه وزير اكبر خان 400شفاخانه داخل
    0799338973  :تلفون
 sgaakabul@yahoo.com   : ايميل

sgaakabul3@yahoo.com 
  www.sandygallsafghanistanappeal.org   : وبسايت

 (CRS)  موسسه سي ، آر ، اس
 )معاون رئيس دفتر( فيروز آرين

  كابل، تايمني، 10ناحيه ، 8، سرك 805خانه 
 0795797102  :تلفون
 feroz.arian@crs.org   : ايميل

  www.crs.org   : وبسايت
  

  سازمان ملل متحد يو تعليم ي، فرهنگيموسسه علم
(UNESCO) 

 )رئيس( حدگار شارئك
  كابل، شهر نو، 10، عقب سرك عصمت مسلم، ناحيه KB-647 خانه
 0797309389  :تلفون

0797507874  
0700156005 

008821655587533 
 00837763468836  : فكس
 kabul@unesco.org   : ايميل

e.sharuk@unesco.org 
  www.unesco.org/kabul   : وبسايت

  
 (FRIEND)  موسسه فريند
 )رئيس اجرائي( سيد مجتبي ظاهر

  كابل، ، منزل چهارم درباز پالزه، مقابل باغ زنانه402اپارتمان 
 0799353935  :تلفون
 mujtabazahir@yahoo.com   : ايميل

  www.dustdaran.webs.com   : وبسايت
  

 (RBO)  موسسه قوس قزح
 )رئيس( گلشن مصلح

  كابل، سناتوريم، داراالمان، مقابل وزارت آب وبرق
 0799206353  :تلفون
 gulshan.moslih@gmail.com   : ايميل

rb2019.org@gmail.com     
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 (COMPRI-A)  اي-موسسه كمپري
 )ت اعزاميأرئيس هي( كنلين سيرس

  كابل، ، قلعه موسي2، سرك 63خانه
 0795440459  :تلفون

0700177809  
0777440273 

 KSears@futuresgroup.com   : ايميل
OSayedi@futuresgroup.com 

  www.futuresgroup.com   : وبسايت
  

 (HTAC)  موسسه كمك به اطفال افغانستان
 )معاون رئيس( محمد شريف

  كابل، كارته سه، 4، سرك 248خانه
 0700250105  :تلفون

0799840407  
 sharif.htac@yahoo.com   : ايميل

info@htac.org 
  www.htac.org   : وبسايت

  
 (MESAA)  موسسه كمك هاي تعليمي ميدي براي افغانستان

 )رئيس( ذبيح اهللا احمديار
ايوب خان ، المانا، نزديك سفارت روسيه، سرك دار JIFFمربوط مركز صحي

   كابل، مينه
 0700292095  :تلفون
 mesaa_afg@yahoo.com   : ايميل

  
 (OMAR)  اومر يو بازساز يموسسه ماين پاك

 )رئيس( فضل كريم فضل
  كابل، چمن حضوري، نزديك غازي استديوم

 150 :پست بكس
 0799322127  :تلفون

0799322129  
0799322126 

 0093202102152  : فكس
 fazel02@hotmail.com   : ايميل

  www.omar.org.af   : وبسايت

 (MCPA)  موسسه ماين پاكي و پالنگذاري
 )رئيس( انجينير حاجي عتيق اهللا

، ، سرك شركت، سرك عمومي داراالمان، مقابل ليسه حبيبه)طرف چپ( 5خانه 
  كابل
 0700276006  :تلفون

0700274682  
 hajiattiqullah@hotmail.com   : ايميل

noorulhaq1968@gmail.com 
  

 (MDC)  موسسه ماين پاكي ام، دي، سي
 )رئيس( محمد شهاب حكيمي

  كابل، مكروريان اول، غرب تپه مرنجان، مقابل دفتربرق كابل
 0707858908  :تلفون

0700222877  
0752021808 

 0093202300135  : فكس
 mdcafghan@hotmail.com   : ايميل

mdcafghan@yahoo.com 
  www.mdcafghan.org   : وبسايت

  
 (MADERA)  موسسه مديرا
 )رئيس عملياتي ساحات مركزي وغرب( رمضان مهدي يار

  كابل، قلعه فتح اهللا، 7، سرك 113انه خ
 0700281869  :تلفون

0798018616  
00882168444293 

 contact.kbl@madera-afgha.org   : ايميل
countrydirector@madera-afgha.org 

  www.madera-asso.org   : وبسايت
  

 (MERLIN)  موسسه ميرلين
 )رئيس عمومي( راويندرا بوپتي. ام

  كابل
 0799651622  :تلفون

0794948834 
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 cd@merlin-afghanistan.org   : ايميل
  www.merlin.org.uk   : وبسايت

  
 (MEDAIR)  موسسه ميداير

 )آمرقواي بشري( آمندا سكننل
، 4چهارراهي سابقه تايمني، عقب قاسمي ون هاوس، ناحيه ، 1، سرك 5خانه

  كابل، تايمني
 5951 :پست بكس

 0799017057  :تلفون
008821652030334 

 cd-afg@medair.org   : ايميل
hrm-afg@medair.org 

  www.medair.org   : وبسايت
  

 (ME)  موسسه ميشن ايست
 )رئيس عمومي( جاكس دايلوكس

  كابل، ، قلعه فتح اهللا3سرك
 ، شهرنو3114  :پست بكس

 0799297562  :تلفون
0799844434  
0708749422 

008821654209781 
 cd.afg@missioneast.org   : ايميل

  www.miseast.org   : وبسايت
  

 (ANSO)  موسسه نويد صحت افغانستان
 )مدير( علي جعفري

  كابل، كارته سخي، 14، سرك 756خانه
 0798174915  :تلفون

0799074048  
0799418313 

 payeshco@gmail.com   : ايميل
wood2samt@yahoo.com 

  www.anso.af   : وبسايت
  

 (CordAid)  موسسه هالندي كورد ايد براي كمك و انكشاف
 )نماينده عمومي( روح اهللا امين

  كابل، قلعه فتح اهللا، 10ناحيه  ،عقب ليسه زرغونه ،، البيروني وات338خانه 
 0700223436  :تلفون

0799313859  
008821651100144  

 maiwand.farhat@cordaid.net   : ايميل
rohullah.amin@cordaid.net 

  www.cordaid.nl   : وبسايت
  

 (SI)  موسسه همبستگي با افغانستان
 )رئيس عمومي( پيتر رابرتسن

  كابل، قلعه فتح اهللا، ، نزديك پايكوب نصوار41، خانه 12سرك 
 0799303633  :تلفون

0771939523  
0773526230 

 afg.cdm@solidarites-afghanistan.org   : ايميل
afg.adm.coo@solidarites-afghanistan.org 

  www.solidarites.org   : وبسايت
  

 (AADA)  موسسه همكاري و انكشاف افغانستان
 )رئيس عمومي( اشرف الدين عيني

كارته ، سرك حاجي مير احمد، بهارستان )طرف چپ(، سرك سوم فرعي 5خانه 
  كابل، پروان
 0700299369  :تلفون

0785285530  
 aaini@aada.org.af   : ايميل

aada.kabul@gmail.com 
  www.aada.org.af   : وبسايت

  
  موسسهء مجتمع جامعه مدني افغانستان - مجما 

  (ACSFO) 
 )رئيس اجرايي( انجنيزعزيز رفيعي

  كابل، شهرنو، مقابل شفاخانه ماللي ،، شهرآرا وات48خانه 
 0793559424  :تلفون
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 pr@acsf.af   : ايميل
info@acsf.af 

  www.acsf.af/www.acsf-rc.com   : وبسايت
  

 (FGA)  نسل هاي آينده افغانستان
 )رئيس عمومي( اجمل شيرزي

  كابل، پروان دو، نزديك دانشگاه كاردان ،115خانه
 290 :پست بكس

 0707270778  :تلفون
0794009697  
0774990671  

 shirzai@future.org   : ايميل
afghanistan@future.org 

  www.future.org/www.future.edu   : وبسايت
  

 (NATO)  نماينده گي ارشد و ملكي پيمان اتالنتيك شمالي
 مايكل مدلي

  كابل، سرك مسعود بزرگ، سرقومنداني مركزي قواي ايساف
 medley.michael@hq.nato.int   : ايميل

  
 (WCLRF)  نهاد تحقيقاتي حقوق زنان و اطفال

 )آمربرنامه( زرقا يفتلي
  كابل، د هبوري، طرف غرب دانشگاه كابل ،، روبروي مركزتربيوي ارمغان1سرك
 0700649191  :تلفون

0700076557  
0752002614  

 wclrf@yahoo.com   : ايميل
  www.wclrf.org.af   : وبسايت

  
    حمايت كننده رسانه هاي آزاد افغانستان - ني

(Nai SOMA) 
 )ياجرائيو رئيس( رگعبدالمجيب خلوت

  كابل، داراالمان، كارته سه سرك شركت، يستگاه ا، 99خانه
 0774409923  :تلفون
 mujeeb@nai.org.af   : ايميل

info@nai.org.af 
  www.nai.org.af   : وبسايت

  
استراتيژي انكشاف ملي افغانستان، واحد انسجام و توسعة 

 (ANDS)  رياست پاليسي و استراتيژي، رياست عمومي بودجه
 )رئيس عمومي( احمد جاويد جاللي

  كابل، پشتونستان وات، وزارت ماليه
 0786220812  :تلفون
 naheedsarabi@gmail.com   : ايميل

info@thekabulprocess.gov.af 
  www.thekabulprocess.gov.af   : وبسايت

  
 (MoRR)  وزارت  مهاجرين و عودت كننده گان

 )وزير( جماهيرانوري
  كابل، ل آباداصو، 7عقب فابريكه جنگلك، ناحيه 

 5806 :پست بكس
 0700281114  :تلفون

0700999050  
 info@morr.gov.af   : ايميل

  www.morr.gov.af   : وبسايت
  

 (MoRRD)  و انكشاف دهات ءوزارت احيا
 )وزير( ويس احمد برمك

كابل، داراالمان، محوطه وزارت احياء وانكشاف دهات،  نيال باغ، سرك تشكيالت
 0202520216  :تلفون

0700171690  
 info@mrrd.gov.af   : ايميل

Masoud.faizi@mrrd.gov.af 
  www.mrrd.gov.af   : وبسايت

  
 (MoHRA)  وزارت ارشاد، حج و اوقاف

 )وزير( نيازيمحمد يوسف 
  كابل، شهرنو، چهارراهي حاجي يعقوب، مقابل حوزه دهم امنيتي پوليس

 0202201339  :تلفون
0778899717  

 niazi.my@gmail.com   : ايميل
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 (MoEC)  وزارت اقتصاد
 )وزير( عبدالهادي ارغنديوال

  كابل، شاه محمود غازي وات، چهارراهي ملك اصغر، مقابل وزارت امورخارجه
 0202100394   :تلفون

0700263748  
0752016188 

 khalid.rahmani@gmail.com   : ايميل
khalid.rahmani@moec.gov.af 

  
 (MoFA)  وزارت امور خارجه

 )وزير( زلمي رسول
  كابل، شاه محمود غازي وات، چهارراهي ملك اصغر

 0202100381   :تلفون
0797959491  
0700104007 

 0018668909988   : فكس
 iptmmfa@gmail.com   : ايميل

  www.afghanistan-mfa.net   : وبسايت
  

 (MoI)  وزارت امور داخله
 )وزير( بسم اهللا محمدي

  كابل، شهر نو، ماللي وات
 0202201340   :تلفون

0799308888  
0700220418 

 besmillah_530@yahoo.com   : ايميل
  www.moi.gov.af   : وبسايت

  
 (MoWA)  وزارت امور زنان

 )وزير( ح سن بانو غضنفرداكتر
  كابل، شهر نو، پهلوي سينما زينب

 0202201378   :تلفون
0700288084  

 ministry.mowa@hotmail.com   : ايميل
hussnbanu@hotmail.com 

  www.mowa.gov.af   : وبسايت

 (MoBNTA)  وزارت امور سرحدات، اقوام و قبايل
 )وزير( اسد اهللا خالد

  كابل، مكروريان سوم، 9ستره محكمه، ناحيه سرك ميدان هوايي، نزديك 
 0202301768  :تلفون
 burhan_khohistani@yahoo.com   : ايميل

  
 (MoUA)  وزارت امور شهري

 )وزير( حسن عبداللهي
   كابل، مكروريان سوم، 9مقابل مطبعه آزادي، ناحيه 

 0202300339  :تلفون
0752040664  
0799211866  

 moud@moud.gov.af   : ايميل
abdulrahim.zareen@gmail.com 

  www.moud.gov.af   : وبسايت
  

 (MoEW)  وزارت انرژي و آب
 )وزير( اسمعيل خان

  كابل، 7سرك داراالمان، سناتوريم، مقابل موزيم كابل، ناحيه 
 0752023394  :تلفون

0799333468  
 Fauzia_amin2003@yahoo.com   : ايميل

 
 (MoCI)  وزارت تجارت و صنعت 

 )وزير( انورالحق احدي
  كابل، سرك عمومي داراالمان، سرك شورا

 0202500356  :تلفون
0799302311  
0779595894  

 hamid.rahimi@moci.gov.af   : ايميل
hamid_rahimiaf@yahoo.com 

  www.commerce.gov.af   : وبسايت
  

 (MoHE)  وزارت تحصيالت عالي
 )وزير( عبيد اهللا عبيد
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  كابل، كارته چهار، 3مقابل كوچه مخابرات، عقب دانشگاه كابل، ناحيه
 0202500049  :تلفون

0202500325  
0202500321  

 rahimhidayat@gmail.com   : ايميل
  www.mohe.gov.af   : وبسايت

  
 (MoTCA)  وزارت ترانسپورت و هوانوردي ملكي

 )وزير( داود علي نجفي
  كابل، انصاري وات، مقابل قومانداني قواي ايساف، متصل راديو تلويزيون ملي

 165 :پست بكس
 0202101029  :تلفون

0202101032  
0700232922 

 kib.2009@hotmail.com   : ايميل
dr_nomanhekmat@yahoo.com 

  
 (MoD)  وزارت دفاع ملي

 )وزير( جنرال عبدالرحيم وردك
  كابل، پشتونستان وات، 2مقابل قصر رياست جمهوري، ناحيه

 020100450  :تلفون
020100458  

0799212545 
 info@mod.gov.af   : ايميل

abdulhai.waheed@mod.gov.af 
  www.mod.gov.af   : وبسايت

  
 (MAIL)  وزارت زراعت و آبياري مالداري

 )وزير( محمد آصف رحيمي
  كابل، جمال مينه، 3مقابل دانشگاه كابل، ناحيه 

 10004 :پست بكس
 0202500315  :تلفون

0797269869  
 info@mail.gov.af   : ايميل

asifrahimi@mail.gov.af 
  www.mail.gov.af   : وبسايت

 (MoPH)  وزارت صحت عامه
 )وزير( ثريا دليل

  كابل، چهارراهي صحت عامه، 10ناحيه نزديك سفارت امريكا، 
 0202301377  :تلفون

0202301351  
0799211934   

moph.tdd@gmail.com 
  www.moph.gov.af   : وبسايت

  
 (MoJ)  وزارت عدليه
 )وزير( حبيب اهللا غالب

  كابل، پشتونستان وات، 2چهار راهي پشتونستان، ناحيه
 0202100322  :تلفون

0706202093  
 ab.qayum@hotmail.com   : ايميل

info@moj.gov.af 
  www.moj.gov.af   : وبسايت

  
 (MoCY)  وزارت فرهنگ و جوانان

 )وزير( سيد مخدوم رهين
  كابل، ل باغ عموميپ، عقب وزارت مخابرات

 0202101301  :تلفون
0700290317  

 bk_nawabi2004@yahoo.com   : ايميل
  

 (MoPW)  وزارت فوايد عامه
 )وزير( اوژنگنجيب اهللا 

  كابل، 9، ناحيه 1مكروريان اول، سرك 
 0202301361  :تلفون

0788809708  
0202300374  

 hamidi_naiman@yahoo.com   : ايميل
amin.azimi786@gmail.com 
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 (MoLSAMD)  وزارت كار، امور اجتماعي، شهدا و معلولين
 )وزير( آمنه افضلي

   كابل، مقابل ماركيت مكروريان اول
 0700275229  :تلفون

0798286045  
0752104954 

 info@molsamd.gov.af   : ايميل
aminaafzali@yahoo.com 

  www.molsamd.gov.af/about-ministry.php   : وبسايت
  

 (MoF)  وزارت ماليه
 )وزير( عمر زا خيل وال

  كابل، پشتونستان وات، 2چهار راهي پشتونستان، ناحيه 
 0202103157  :تلفون

0799240142 
 info@mof.gov.af   : ايميل

 www.mof.gov.af   : وبسايت
 www.customs.gov.af 

 www.budgetmof.gov.af  
 

 (MoCN)  وزارت مبارزه عليه مواد مخدر
 )وزير( ضرار احمد مقبل

مكروريان ، 9آباد، نزديك رياست ترافيك، بنايي، ناحيه سرك عمومي جالل 
  كابل، سوم
 0774475015  :تلفون

0798222333  
0752004272    

 zararahmad_osmani@hotmail.com   : ايميل
mcn.directorate@gmail.com 

  www.mcn.gov.af   : وبسايت
  

 (MoCIT)  وزارت مخابرات وتكنالوژي معلوماتي
 )وزير( امير زي سنگين

  كابل، محمد جان خان وات، 2پل باغ عمومي، ناحيه 
 5428 :پست بكس

 0202101100  :تلفون
0202101113  

 contact@mcit.gov.af   : ايميل
akram.sarwary@mcit.gov.af 

  www.mcit.gov.af   : وبسايت
  

 (MoM)  وزارت معادن
 )وزير( وحيد اهللا شهراني

  كابل، پشتونستان وات، 2چهار راهي پشتونستان، ناحيه 
 0793130130  :تلفون

0799300123  
0202100309  

 wshahrani@yahoo.com   : ايميل
Kawsary_ra@hotmail.com 

  www.mom.gov.af   : وبسايت
  

 (MoE)  وزارت معارف
  )وزير(فاروق وردك 

 )مشاور و همكار اجرائيوي وزير( صفت اهللا رحيمي
  كابل، محمد جان خان وات

 0202100484  :تلفون
0796800200  
0202101834 

 sifat.rahimee@moe.gov.af   : ايميل
farooq.wardak@moe.gov.af 

  www.moe.gov.af   : وبسايت
 

 (HAGAR Afghanistan)  هاجر افغانستان
 )رئيس( براونويان گراهم

  كابل، كارته سه، ، نزديك صبا ميديا گروپ 6، ناحيه 4، سرك249خانه 
 394 :پست بكس

 0202500658  :تلفون
0799339969  
0784449340 

 afghanistan@hagarinternational.org   : ايميل
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info@hagar.af 
  www.hagarinternational.org   : وبسايت

  
 (GPA)  هدف جهاني افغانستان

 )رئيس( فريبا فرملي
  كابل، 13، پل خشك، ناحيه 2سرك
 0794854030  :تلفون
 gpa_org@yahoo.com   : ايميل

  www.globalpointafghanistan.org   : وبسايت
  

 (EM)  هفته نامه اقتدار ملي
 )ويراستار( سيد محمد علي رضواني

  كابل، كارته سه، ، چهارراهي دارالمعلمين)طرف چپ(، كوچه وكيل صمد 2خانه
 0799348791  :تلفون
 Alirezvani2006@yahoo.com   : ايميل

  www.eqmweekly.com.af   : وبسايت
  

 (CHA)  (هماهنگي كمك هاي انساني -همكاري 
 )رئيس اداري( غالم يحيي عباسي

خوشحال ، 5مقابل مركز تربيوي امنيتي، سرك چهارراهي قنبر، حصه جيم، ناحيه
   كابل، خان مينه

 0700291722  :تلفون
0799446055     

 abbasy@cha-net.org   : ايميل
info@cha-net.org 

  www.cha-net.org   : وبسايت
  

 (CoAR)  هماهنگي كمكها براي افغانها
 )رئيس عمومي( محمد نعيم سليمي

سرك  ،مقابل مكتب عبدالعلي مستغني ،، سرك تلويزون آريانا5، سرك 373خانه
  كابل، كارته سه، داراالمان

 0799329275  :تلفون
0777329275  
0774399841 

 salimee_coarntw2009@yahoo.com   : ايميل

coar_kbl@yahoo.com 
  www.coar.org.af   : وبسايت

  
 (SAB)  همبستگي بلجيم با افغانستان

 )رئيس اجرايي( رفيق شريفي
  كابل، دهبوري، ، سرك ليسه رحمن بابا1589خانه 
 0799861473  :تلفون

0789621162     
 sab.exdir@gmail.com   : ايميل

sab_adm@yahoo.com 
  www.assosab.be   : وبسايت

  
 (SAF)  همبستگي خانواده هاي افغا نستان

 )رئيس عمومي( عبدالبصير منصور
  ، سرك بادام باغ، نزديك  چهارراهي حصه دو كارته پروان، كابل54خانه 

 6084 :پست بكس
 0799042611  :تلفون

0777042611  
0700042611  

 general_director@saf.org.af   : ايميل
  www.saf.org.af   : وبسايت

  
 (PSD)  اجتماعي يهمكاران ترق -همتا 

 )رئيس( انجنيرعبداللهي
كوته ، ي دواخانهيمنزل سوم، بالك غريب زاده، نزديك شفاخانه موالعلي، گوال

  كابل، سنگي
 0700285122  :تلفون

0799329113  
 psdkabul@gmx.net   : ايميل

abdullahi@csc.gmail.com 
 

 (GIZ)  همكاري هاي بين المللي  آلمان
 )معاون رئيس عمومي( جني حافمن

   كابل، چهارراهي صدارت، 33/2خانه 
    0799310353  :تلفون
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 jenny.hoffmann@giz.de   : ايميل
  www.giz.de   : وبسايت

  
 (MEDA)  انكشاف اقتصادي منونايتسهمكاري هاي 

 )رئيس عمومي( كيشا توماس
  كابل، شش درك، 9، ناحيه 560خانه
 0798721322  :تلفون
 keishatmas@hotmail.com   : ايميل

  www.meda.org   : وبسايت
  

 (IAM)  معاونت بين المللي هيأت
 )رئيس اجرائي( فرنز. آر .دريك
  كابل، كارته سه، 7، سرك 472خانه

 625 :پست بكس
 0202501185   :تلفون

0700394390 
 ea@iam-afghanistan.org   : ايميل

  www.iam-afghanistan.org   : وبسايت
  
 (IMC)  ت صحي بين الملليأهي

 )عمومي رئيس( هلن گرينوي
خانه و سرك سفارت هالند، عقب شفاخانه بالسم، پهلوي تعمير ملل متحد، ناحيه

  كابل، كلوله پشته، 4
 0799737954  :تلفون

 0799566120 
 agreenway@internationalmedicalcorps.org   : ايميل

hazizi@internationalmedicalcorps.org 
  www.internationalmedicalcorps.org   : وبسايت

  
 (NRC)  ت ناروي براي مهاجرينأهي

 )رئيس( سايمن ورال
كارته ، 3داراالمان، ناحيه سرك رياست مخابرات، نزديك چهارراهي  ،1397خانه
  كابل، چهار

 5830 :پست بكس
 00700293427  :تلفون

008821667223346 
 simon.worrall@afg.nrc.no   : ايميل

subhash.jadhav@afg.nrc.no 
  www.nrc.no   : وبسايت

  
 EU)  اتحاديه  اروپا در افغانستان  هيأت

Delegation/EUSR) 
 )رئيس هيئت( ادس يوساكسگواي

  كابل، شهر نو، چهارراهي  صدارت
 0202200458  :تلفون

0202200459  
0202200461    

 delegation-afghanistan@eeas.europa.eu   : ايميل
   : وبسايت

www.eeas.ec.europa.eu/delegation/afghanistan  
  

 (Helvetas)  هيلويتاس
  فضل اكبر

  كابل، 4، ناحيه 4پروژه تايمني، غرب سرك 
 0700652004  :تلفون

0775985619  
 fazal.akbar@helvetas.org   : ايميل

hamid.nadeem@helvetas.org 
  www.helvetas.org   : وبسايت

  
 (UNAMA)  معاونت ملل متحد در افغانستان هيأت - يوناما 

 )رئيس دفتر( گبريال ايريبارني
  كابل، يوناما، در وسط سفارت فرانسه و امارات متحده عربي B كمپاوند

 3205 :پست بكس
 0202976322  :تلفون
 iribarne@un.org   : ايميل

  www.unama.unmissions.org   : وبسايت
  

  صندوق حمايت از اطفال سازمان ملل متحد -يونسف 
(UNICEF) 
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 )نماينده( پيتر كرولي
  كابل، پل چرخي، محوطه يوناكا، سرك جالل آباد

 54 :پست بكس
 0790507002  :تلفون

0790507003  
0798507002 

 00870764042530  : فكس
 pcrowley@unicef.org   : ايميل

Kabul@unicef.org 
  www.unicef.org   : وبسايت
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 ارزگان
 )SCI( اطفال هيحما يالملل نيب اداره
 )ياعزام هيأت سيرئ معاون( رزاديش ريبص

  نكوتيتر، JACK  دفتر مقابل حوزه، سرك
 0799180252 :تلفون

0794629122  

 Basir.sherzad@savechildren.org  :ايميل

  www.savethechildren.net  :وبسايت
  

 )NSP/PMU( يتيوال يادار واحد ،يمل يهمبستگ برنامه
 )يتيوال آمر( رخانيراميانجن
 سرك )راست طرف( منار، يچارراه نكوت،يتر يولسوال اهللا، اتيح يحاج منزل
  زراعت استير كينزد شرق، طرف پنجم ريتعم ، ارزگان خاص يولسوال
 0798265092 :تلفون

   uruzgan@nspafghanistan.org  :ايميل

  www.nspafghanistan.org  :وبسايت
  
 )DRRD( دهات انكشاف و ءاياح استير

 هاشم محمد

  نكوتيتر شهر، هيامن ينداناقوم سرك
 0798263037 :تلفون

 engmhashim@yahoo.com  :ايميل

  
 )DAIL( يمالدار و ياريآب زراعت، استير

 )سيرئ( محمد سردار يحاج
    نكوتيتر

 0797201571 :تلفون

  
 )ADA( افغان يانكشاف موسسه

 )يتيوال آمر( خان ريم خان
  نكوتيتر، ريا كام مقابل نده،ينما كوچه ،3 سرك
 0797311489 :تلفون

 ada.urzgan@ada.org.af  :ايميل

  www.ada.org.af  :وبسايت
 )AHDS( افغان يانكشاف و يصح خدمات موسسه
 )يتيوال آمر( ميصم نور داكترعجب

    نكوتيتر
 0798297462 :تلفون

 ajabnoor.sameem@yahoo.com  :ايميل

  www.ahds.org  :وبسايت
  
 )UNAMA( افغانستان در متحد ملل معاونت هيأت -  وناماي
 )دفتر سيرئ( دركول مزيج

 ارزگان ،نكوتيتر، شفاخانه يپهلو

  3205 :پست بكس
 0700051843 :تلفون

0798139119 

 dercolej@un.org  :ايميل

  www.unama.unmissions.org  :وبسايت
  

  بادغيس
 )ACCI( افغانستان عيصنا و تجارت اتاق
 )يمنطقو آمر( شيدرو اسحق محمد
  نو قلعه ،سيبادغ

 0772884745 :تلفون

 badqis.cci@gmail.com  :ايميل

  www.acci.org.af  :وبسايت
  

 )NSP/PMU( يتيوال يادار واحد ،يمل يهمبستگ برنامه
 )يتيوال آمر( سيان هارون
  انتخابات مستقل سونيكم دفتر يپهلو ت،يوال اول سرك نو، قلعه يولسوال
 0799775365 :تلفون

 Badghis@nspafghanistan.org  :ايميل

  www.nspafghanistan.org  :وبسايت
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 )DRRD( دهات انكشاف و ءاياح استير
  رسول ديس
  نو قلعه، محكمه كينزد

 0799078692 :تلفون

 Rasull.akbari@mrrd.gov.af  :ايميل

  
 )DAIL( يمالدار و ياريآب زراعت، استير
 )سيرئ( اهللا ظيحف

  نو قلعه
 0799471549 :تلفون

  
 )BRAC( شيد بنگله يروستائ شرفتيپ تهيكم

 )يساحو آمر( خان حسن يمهد محمد
  نو قلعه، بانك كابل يپهلو

 0700565651 :تلفون

 mehedihasan1969@yahoo.com  :ايميل

  www.bracafg.org  :وبسايت
  

 )MOVE( تحرك يستيبهز موسسه
 )پروژه آمر( كامجو اهللا عزت
  نو قلعه ،معارف كوچه آخر باغك، دهن كوچه اصغر، يحاج منزل
 0793509015 :تلفون

0795577543  

 drezzatollah2020@gmail.com  :ايميل

azizkhamush@yahoo.com 
  

 )CoAR( افغانها يبرا كمكها يهماهنگ
 )يتيوال آمر( ديحم محمد

  نو قلعه ،ارغوان مسجد مقابل محب، ادهج
 0799538287 :تلفون

 coarbadghis@yahoo.com  :ايميل

coar_kbl@yahoo.com 
  www.coar.org.af  :وبسايت

  
  

 )UNAMA( افغانستان در متحد ملل معاونت هيأت -  وناماي
 )دفتر ريمد( ياكبر ظاهر
  نو قلعه، محمد نيد يحاج جاده اي معارف جاده

  3205 :پست بكس
 0799191132 :تلفون

0799861938 

 sodais@un.org  :ايميل

zahir_akbari@yahoo.com 
  www.unama.unmissions.org  :وبسايت

  

  باميان
 )PAN( پژواك يخبر آژانس

 يغفار يهاد
    انيبام شهر
 0799369943 :تلفون

0708198206 

 ghafari_herat@yahoo.com  :ايميل

  www.pajhwok.com  :وبسايت
 

 )ALSO( نيما از متأثر يافغانها مؤسسه -آلسو
 )يساحو آمر( يجعفر اكبر يعل
  انيبام شهر، ابيسرآس شم،يابر راه كينزد

 0796139719 :تلفون

 also.bamyaan@gmail.com  :ايميل

info@afghanlandminesurvivors.org 
  www.afghanlandminesurvivors.org  :وبسايت

  
  افغانستان يبرا يصح يها برنامه - نايس ابن
 )IbnSina PHPA( 

 )پروژه آمر( ساحل شاه مبارك
  انيبام شهر ،كالن بت مقابل، تلوارهةيقر

 0700622876 :تلفون

 drmubarak.saahil@gmail.com  :ايميل
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 )ACCI( افغانستان عيصنا و تجارت اتاق
 )يمنطقو آمر( يمحمد اكبر محمد
  انيبام شهر
 0795563746 :تلفون

0772638057 

 makbar_93@yahoo.com  :ايميل

  www.acci.org.af  :وبسايت
  

 )SCI( اطفال هيحما يالملل نيب اداره
 )يتيوال آمرارشد( تابش ليعبدالجم

  انيبام شهر، ليخ جگوره هيقر
 0798454590 :تلفون

0798454593 

 abduljamil.tabish@savethechildren.org  :ايميل

  www.savethechildren.net  :وبسايت
  

 )SLMIO( نيزم داريپا ميتنظ وتيتيانست
 )يياجرا سيرئ( مصدق نيالد هالل

  انيبام شهر ،انيبام دانشگاه
 0795233010 :تلفون

0773741960 

0770675321 

 helal.musadiq@helvetas.org  :ايميل

faizagha.karimi@slmi.org.af 
 www.helvetas.org  :وبسايت

  
 )NSP/PMU( يتيوال يادار واحد ،يمل يهمبستگ برنامه

 )يتيوال آمر( رانوريانجن
 ،)راست طرف( اول يفرع كوچه بازار شرق طرف از صفا، حمام كينزد بازار، آخر
  انيبام شهر
 0799393023 :تلفون

 bamyan@nspafghanistan.org  :ايميل

  www.nspafghanistan.org  :وبسايت
  
  

 )AKF( افغانستان -  خان آغا اديبن
 )سرپرست( خان معراج
  انيبام شهر ،ابيسرآس ،ييهوا دانيم كينزد

 0799418060 :تلفون

0786600882 

0798589868 

 Muslim.khuram@akdn.org  :ايميل

info.info@akdn.org 
  www.akdn.org/akf  :وبسايت

  
 )BU( انيبام دانشگاه

 )دانشگاه سيرئ( ميسل داد يسخ
  انيبام شهر ،زرگران هيقر ،يملك شفاخانه يپهلو

 0700589800 :تلفون

 sakhi_saleem@yahoo.com  :ايميل

  www.bu.edu.af  :وبسايت
  
 )DRRD( دهات انكشاف و ءاياح استير

 )سيرئ( ريبص ونسينريانج
  انيبام شهر
 0799315655 :تلفون

 Baser_bamyanrrd@yahoo.com  :ايميل

  
 )DAIL( يمالدار و ياريآب زراعت، استير

 )سيرئ( طاهر محمد
  انيبام شهر
 0799354059 :تلفون

0799661029 

 atayeebayan@yahoo.com  :ايميل

  
 )FAO( متحد ملل زراعت و خوراك سازمان

 )ريمد( يديتوح ميحك
  انيبام شهر ،غالم مال يقيتحق فارم

 0799149874 :تلفون

0789735092 
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008821643339370 

 Hakim.Tawhedi@fao.org  :ايميل

FAOAF‐Bamiyan@fao.org 
  www.fao.org  :وبسايت

  
 )CSHRN( بشر حقوق و يمدن جامعه شبكه
 )كننده هماهنگ( يذك لياسمع
  انيبام شهر
 0708279439 :تلفون

 ismailzaki@ymail.com  :ايميل

  www.cshrn.af  :وبسايت
  
 )AIHRC( افغانستان بشر حقوق مستقل ونيسيكم

 )برنامه يمنطقو آمر( فرزام عبداالحد
  انيبام شهر ،يگرزندو هوتل يپهلو ،يچاون

 0799473861 :تلفون

 ahad.farzam@gmail.com  :ايميل

bamyan@aihrc.org.af 
  www.aihrc.org.af  :وبسايت

  
 )UNHCR( پناهندگان امور در متحد ملل سازمان يعال يشنريكم

 )ميسرت و برنامه ارشد معاون( وفا جواد احمد
  انيبام شهر، ابيسرآس
 0791990086 :تلفون

0708197953 

008703763033320 

 008703763033321 :فكس

 wafa@unhcr.org  :ايميل

AFGBA@unhcr.org 
  www.unhcr.org  :وبسايت

  
 )BRAC( شيد بنگله يروستائ شرفتيپ تهيكم

 )آمرپروژه( نذراالسالم
  انيبام شهر ،ييهوا دانيم كينزد اب،يسرآس
 0700042580 :تلفون

 nazrul.stup@gmail.com  :ايميل

  www.bracafg.org  :وبسايت
 

 )CAWC( افغانستان يمركز مناطق رفاه تهيكم
 )يساحو آمر( داوود محمد
  انيبام شهر، ليخ جوگره
 0799410446 :تلفون

 nikahmadi64@hotmail.com  :ايميل

  
 )ACSFO( افغانستان يمدن جامعه مجتمع موسسه - مجما 
 )يساحو آمر( يقيصد يمصطف
  انيبام شهر، خانه هيتك مقابل ،زرگران  منطقه
 0799341717 :تلفون

 bamiyan@acsf.af  :ايميل

info@acsf.af 
  www.acsf.af/www.acsf‐rc.com  :وبسايت

 

 )CCA( افغانستان مركزتعاون
 )آمر( زرغم
  كاولنگي، نو شهر، CHF دفتر كينزد

 008821621138244 :تلفون

 ccakabu@hotmail.com  :ايميل

  www.cca.org.af  :وبسايت
 

 )CCA( افغانستان مركزتعاون
 )آمر( احمد ديس
  انيبام شهر ،نو شهر غلغله، كينزد

 0799036653 :تلفون

 ccakabul@hotmail.com  :ايميل

  www.cca.org.af  :وبسايت
  

 )AWSE( افغان زنان يبرا يميتعل و يخدمات موسسه
 )ها برنامه مسوول( پور حسن نهيام

  انيبام شهر
  0799292421 :تلفون
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 finance.awse@gmail.com  :ايميل

 www.future4afghanwomen.net  :وبسايت

 www.awse.info  
  

 )SCRCSO( يگ سازنده بهار ياجتماع و يفرهنگ ،يخدمات موسسه
 )سيرئ( دانش رضا محمد
  انيبام شهر، كهنه بازار، صفا شهرك ،332 خانه
 0799472483 :تلفون

0794418526 

0774813456 

 scrcso@yahoo.com  :ايميل

danesh211@yahoo.com 
  www.baharaf.org  :وبسايت

  
 )CRS( اس . آر . يس موسسه

 )دفتر سيرئ( چافس.  اف .يبرن
  انيبام شهر ،آباد ديس هيقر دختران، سهيل يپهلو

 0793130092 :تلفون

 bchaves@asia.crs.org  :ايميل

jbriggs@asia.crs.org 
  www.crs.org  :وبسايت

  
 )SI( افغانستان با يهمبستگ موسسه

 )سيرئ( رابرتسن تريپ
  انيبام شهر ،DDR مقابل زندان، كوچه اب،يآس سر

 0799303633  :تلفون

 afg.cdm@solidarites‐afghanistan.org  :ايميل

  www.solidarites.org  :وبسايت
  

 )AADA( افغانستان انكشاف و يهمكار موسسه
 )پروژه يآمرساحو( فر كين نيثم محمد
  انيبام شهر ،ييهوا دانيم جنوب اب،يسرآس
 0799242202 :تلفون

0770176298 

 mnikfar@aada.org.af  :ايميل

samin_nikfar@yahoo.com 
  www.aada.org.af  :وبسايت

  
 )UN‐Habitat( متحد ملل بشر اسكان برنامه - تاتيهب
 )يتيوال آمر( مبارز زيعبدالعز ديس

  معارف استير كينزد تلواره، هيقر ان،يبام مركز
 0791611322 :تلفون

0700218712 

 smobariz@yahoo.com  :ايميل

  www.unhabitat‐afg.org  :وبسايت
 

 )CoAR( افغانها يبرا كمكها يهماهنگ
 )پروژه امر( يكاظم مختار محمد
  انيبام شهر ،وناماي دفتر عقب ،يصراف 3 سرك
 0774040228 :تلفون

 coar_bamyan@yahoo.com  :ايميل

coar_kbl@yahoo.com 
  www.coar.org.af  :وبسايت

  
 )SAB( افغانستان با ميبلج يهمبستگ

 )يتيوال آمر( يهاشم رازق
  انيبام شهر، ابيآس سر ،ICRC دفتر كينزد

  0799501027 :تلفون

0777501027 

 sab.bamyan@gmail.com  :ايميل

  www.assosab.be  :وبسايت
 

 )Helvetas( تاسيلويه
  افشار ونيهما
  خان يسيع دشت ،ييهوا دانيم شمال ان،يبام مركز
 0771006051 :تلفون

0778013825 

0778159712 

008821621011259 

 homayoun.afshar@helvetas.org  :ايميل
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keshar.sthapit@helvetas.org 
  www.helvetas.org  :وبسايت

  
 )Helvetas( تاسيلويه

  لياص محمد
  كامرد يولسوال
 0775369794 :تلفون

0772994690 

 mohammad.asil@helvetas.org  :ايميل

amir.khan@helvetas.org      
  www.helvetas.org  :وبسايت

  
 )Helvetas( تاسيلويه

  فيعبدالط
   غانيس يولسوال
 0774574243 :تلفون

0776382320   

 abdul.latif@helvetas.org  :ايميل

mmd.hemmat@gmail.com 
  www.helvetas.org  :وبسايت

 

 )UNAMA( افغانستان در متحد ملل معاونت هيأت -  وناماي
 )دفتر سيرئ( سونگ هرن
  انيبام شهر ،ابيسرآس هيقر  ،ييهوا دانيم سرك

  3205 :پست بكس
 0799822329 :تلفون

0790002061 

 songh@un.org  :ايميل

  www.unama.unmissions.org  :وبسايت
  
 )UNICEF( متحد ملل سازمان اطفال از تيحما صندوق - ونسفي

  انيبام شهر
 0798507572 :تلفون

 kabul@unicef.org  :ايميل

  www.unicef.org  :وبسايت

  بدخشان
 )ACCI( افغانستان عيصنا و تجارت اتاق
 )يمنطقو آمر( يعجز ديجاو
  آباد ضيف

 0786500071 :تلفون

0798112800 

 ajzi.jawid1390@gmail.com  :ايميل

  www.acci.org.af  :وبسايت
  
 )ACTED( يانكشاف و يكيتخن يها يهمكار اداره -د ياكت

 )آمر( يروك مدحم دوست
  آباد ضيف، نو شهر، 5 هيناح ،1 سرك ،2 خانه
 0700701459 :تلفون

0788430195 

008821644942051  

 naqib.ahmad@acted.org  :ايميل

  www.acted.org  :وبسايت
  

 )GIZ/BEPA( ديز يآ يج ياساس ماتيتعل  برنامه
 )يميتعل مشاور( يلم لديح
  آباد ضيف ،TTC  آباد ضيف

 0797505286  :تلفون

0777900360 

 hilde.lemey@giz.de  :ايميل

  www.bepafg.com  :وبسايت
  

 )SHDP( يواجتماع يصح انكشاف برنامه
 )برنامه يآمرمنطقو( پوپل ونيهما

  آباد ضيف، شهرنو
  0777822412 :تلفون

 shdpbadakhshan.pm@gmail.com  :ايميل

  www.shdp.org.af  :وبسايت
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 )NSP/PMU( يتيوال يادار واحد ،يمل يهمبستگ برنامه
 )يتيوال آمر( بدخش رهينذ ريانجن
  آباد ضيف، شهرنو پنجم هيناح

 0799299179 :تلفون

 badakhshan@nspafghanistan.org  :ايميل

  www.nspafghanistan.org  :وبسايت
  
 )AKF( افغانستان -  خان آغا اديبن

 )يمنطقو سيرئ( مينج نيالد نجم
  آباد ضيف، نو شهر، AKDN دفتر محوطه
 0796889177 :تلفون

0786600882 

0798589868  

 info.info@akdn.org  :ايميل

  www.akdn.org/akf  :وبسايت
  

 )DACAAR( افغان نيمهاجر به كمك يبرا دنمارك تهيكم - داكار
 )يساحو آمر( داداهللا
  آباد ضيف، كشم، بازار مال ،يدولت كلوپ كينزد

 0793407982 :تلفون

 badakhshan@dacaar.org  :ايميل

  www.dacaar.org  :وبسايت
  

 )BU( بدخشان دانشگاه
 )دانشگاه سيرئ( محان ريعبدالقد

  آباد ضيف ،ديجد شهر ،يمل تيامن يپهلو
  0799454263 :تلفون

 mahan_1978@yahoo.com  :ايميل

  www.Badakhshan‐in.edu.af  :وبسايت
  

 )UNODC( جرم و مخدر مواد با مبارزه يبرا متحد ملل دفتر
 )دفتر سيرئ( يليجل نيحس محمد
  آباد ضيف، شهرنو، 3 حصه ،5 هيناح الفتح، مسجد مقابل نو، شهر
 0799268596 :تلفون

0794901200 

008821644421117 

 hussain.jalili@unodc.org  :ايميل

hussain_jalili@yahoo.com 
  www.unodc.org  :وبسايت

  
 )DRRD( دهات انكشاف و ءاياح استير
  يفتلي محمد ريپ

  آباد ضيف ،ديشه زاهد سهيل مقابل د،يجد شهر
  0799477211 :تلفون

 pire.mohammad@mrrd.gov.af  :ايميل

  
 )DAIL( يمالدار و ياريآب زراعت، استير

 )سيرئ( يميعل علم محمد
  آباد ضيف

 0799272961 :تلفون

0798981588 

 m.alim_alimi@yahoo.com  :ايميل

keshawarz1973@yahoo.com 
  

 )CWW( كانسرن يجهان سازمان
 )برنامه ارشد كننده هماهنگ( ايرو مهيعظ

  آباد ضيف، بدخشان يتيوال يشورا دفتر مقابل بانك، سرك
  0795760551 :تلفون

 azima.roya@concern.net  :ايميل

  www.concern.net  :وبسايت
  

 )AHRO( افغانستان بشر حقوق سازمان
 )آمر( مشفق اهللا قيشف

  آباد ضيف شهر ،اهللا بيدواخانه حب يپهلو ،2 سرك
 0788099166 :تلفون

0700675235 

 said.sh_m@yahoo.com  :ايميل

wajed_m@yahoo.com 
  www.ahro.af  :وبسايت
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 )UNWHO( جهان يصح سازمان
 )كننده آهنگ هم( يناصر يمزار ديس

  آباد ضيف، نو شهر، LDG دفتر كينزد ،05 حصه
 0799322134 :تلفون

008821633330740 

 mazarin@afg.emro.who.int  :ايميل

  www.emro.who.int/Afghanistan  :وبسايت
  

 )FOCUS( يبشر يها يهمكار سازمان فوكس
 )برنامه  يمنطقو كننده آهنگ هم( ريظه صفدر غالم
  آباد ضيف، شهرنو ،GIZ  دفتر مقابل
 0799345002 :تلفون

075465395 

 safdar.zaheer@focushumanitarian.org  :ايميل

Rahim.rashid@focushumanitarian.org 
  www.akdn.org/focus  :وبسايت

  
 )ARRAF(  افغانستان مجدد ياحيا و يبازساز موسسه - فالح
  آباد ضيف، كشم يولسوال مشهد، شهر
  0774110011 :تلفون

  arrafafg@yahoo.com  :ايميل
 

 )CAF( افغان يها خانواده از مواظبت  موسسه - كف
 )پروژه آمر( اريميرح نياسي

  آباد ضيف، نو شهر، 3 حصه ،يبخار امام دجمس سرك ،29 خانه
  5822 :پست بكس

 0777822395 :تلفون

0777822396 

0777822304 

 caf.pch@gmail.com  :ايميل

hc.caf.bdk@gmail.com 
  www.caf.org.af  :وبسايت

 

 )AIHRC( افغانستان بشر حقوق مستقل ونيسيكم
 )برنامه يتيوال امر( ارغون اهللا ديوح

  ،شهرنو ،يسپورت وميستد كينزد ،5 هيناح ،3 حصه
  آباد ضيف 

 0799398899 :تلفون

0799284745 

0798527058 

 warghun@yahoo.com  :ايميل

aihrc_bdn@yahoo.com 
  www.aihrc.org.af  :وبسايت

  
 )BRAC( شيد بنگله يروستائ شرفتيپ تهيكم

 )يساحو آمر( نياالم فيشر محمد
  اباد ضيف، كهنه يمندو كينزد چكرك، رذگ

 0700731917 :تلفون

 sharif.alamin83@gmail.com  :ايميل

  www.bracafg.org  :وبسايت
  
 )NAC( افغانستان يبرا ينارو تهيكم
 )دفتر يساحو آمر( خان ريفق

 عقب) 148( ،يعموم سرك كينزد ،واخان هوتل ، وات يينوا 3 سرك ،6 خانه
  آباد ضيف، نو شهر، سيپول يقوماندان
 0756310443 :تلفون

0799499752 

 broedu@nacaf.org  :ايميل

  www.afghanistan.com  :وبسايت
  

 )CCA( افغانستان مركزتعاون
 )آمر( نيالد شهاب

  آباد ضيف
 008821621138244 :تلفون

 ahmadi_ab@yahoo.com  :ايميل

  www.cca.org.af  :وبسايت
  

 )Afghanaid( ديا افغان موسسه
 )سرپرست -برنامه يتيوال آمر( اريخالص مانيسل

  آباد ضيشهرف
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  پروان كارته ،6066 :پست بكس
 0793814451 :تلفون

0793814461 

44/008821684400143 

 skhalisyar@afghanaid.org.uk  :ايميل

saghafar@afghanaid.org.uk 
  www.afghanaid.org.uk  :وبسايت

  
 )Oxfam GB( يب يج اكسفام موسسه

 )برنامه كننده آهنگ هم( سحر مهينس
  آباد ضيف، نو شهر، يعموم پارك مقابل ،3 حصه
 0756310653 :تلفون

0799830576 

0799830574 

008821684400430  

 nsahar@oxfam.org.uk  :ايميل

ahadi@oxfam.org.uk 
  www.oxfam.org.uk  :وبسايت

  
 )MOVE( تحرك يستيبهز موسسه

 )پروژه آمر( حامد
  آباد ضيف ،يبخار امام مسجد سرك
 0799580606 :تلفون

0787336546 

0797120231  

 shafi.darwazi@gmail.com  :ايميل

Hamed.assem07@gmail.com 
  

 )MC( كارپس يمرس يالملل نيب موسسه
 )ياتيعمل آمر( ياكبر نورخان

    آباد ضيف
 0793506721 :تلفون

 nakbary@af.mercycorps.org  :ايميل

  www.mercycorps.org  :وبسايت
 

 )PRB( يب آر يپ موسسه
 )يادار ريمد( ريالبص عبد
  آباد ضيف، نو شهر
 0700724584 :تلفون

  www.prb.org.af  :وبسايت
  

 )MEDAIR( ريدايم موسسه
 )بدخشان -  پروژه يتيتقو آمر( لوك چلير

  آباد ضيف، مهر يسنگ دشت، 5 هيناح نو، شهر
 0799613445 :تلفون

0700296778 

008821652030399 

 bdkpsm‐afg@meair.org  :ايميل

cd‐afg@medair.org 
  www.medair.org  :وبسايت

  
 )ME( ستيا شنيم موسسه
 )برنامه  يتيآمروال( يبارتولوز جوناتن
  ديجد آباد ضيف احمد، مغازه سرك
 0799300554 :تلفون

 ppm.bdk@miseast.org  :ايميل

  www.miseast.org  :وبسايت
  

 )NI( نشنل انتر نوشاق
 )يادار معاون( اكبر ديس

  ، نو شهر بانك، افغانستان يپهلو ،2 سرك ،اول حصه
  آباد ضيف

   0798447037 :تلفون

 Saidakbar@noshaq.org  :ايميل

  www.noshaq.org  :وبسايت
  

 )IAM( يالملل نيب معاونت هيأت
 )يمنطقو دريل ميت( رسيم جان
  آباد ضيف ،دهات انكشاف استير يپهلو ،ديشه فيص سهينترازليپا

  625 :پست بكس
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 0707470710 :تلفون

 rtl.badakhshan@iam‐afghanistan.org  :ايميل

  www.iam‐afghanistan.org  :وبسايت
  
 )UNAMA( افغانستان در متحد ملل معاونت هيأت -  وناماي

 )دفتر سيرئ( تايكوب توموكو
  آباد ضيف، نو شهر ،5 هيناح  ،دهات انكشاف و ءاياح استير عقب

  3205 :پست بكس
 0700250359 :تلفون

0799822337 

 kobuta@un.org  :ايميل

hakim@un.org 
  www.unama.unmissions.org  :وبسايت

  
 )UNICEF( متحد ملل سازمان اطفال از تيحما صندوق - ونسفي

 )برنامه يتيوال ريمد( فضل ظاهر محمد
  آباد ضيف

 0798507384 :تلفون

 kabul@unicef.org  :ايميل

  www.unicef.org  :وبسايت
  

  بغالن
 )ACTED( يانكشاف و يكيتخن يها يهمكار اداره -دياكت

 )امر( ينواريش طالب احمد
  يپلخمر، يكوت ششصد، 3 هيناح رداد،يش منزل
 0700010147 :تلفون

0700707182 

008821644942051  

 ahmad.talib@acted.org  :ايميل

  www.acted.org  :وبسايت
  

 )BIHE( بغالن يعال ماتيتعل وتيتيانست
 )انستيتيوت سيرئ( ييايض اهللا امان
  بغالن شهر

 0707411581 :تلفون

  www.Baghlan‐un.edu.af  :وبسايت
  

 )GRSP( يغزن يدهات يها كمك برنامه
 )يتيوال آمر( يميكر يعل اديبن

  يپلخمر، اياالنب خاتم مسجد سرك معدن، كلوپ سرك مقابل
 0777900268 :تلفون

0708434100 

 grspbaghlan@gmail.com  :ايميل

  www.grsp.af  :وبسايت
  

 )NSP/PMU( يتيوال يادار واحد ،يمل يهمبستگ برنامه
 )يتيآمروال( محمد دوست ريانجن
  يپلخمر، يدريح شفاخانه عقب نو، شهر
   0786539805 :تلفون

 baghlan@nspafghanistan.org  :ايميل

  www.nspafghanistan.org  :وبسايت
  
 )AKF( افغانستان -  خان آغا اديبن

 )يمنطقو سيرئ( سنگ پرتاب وندرا راگا
    يپلخمر ،رمدايز ،يكوت ششصد
 0793144897 :تلفون

0786600882 

0798589868  

 Muslim.khuram@akdn.org  :ايميل

info.info@akdn.org 
  www.akdn.org/akf  :وبسايت

  
 )AKES, A( خان آغا يميتعل خدمات

 )يساحو يمال و يادار معاون( يساطان نيالد شجاع
  يپلخمر، 2 هيناح لو،يس 1 سرك ،384 خانه
 0797995488 :تلفون

0799701107 

 shujauddin.sultani@gmail.com  :ايميل

shujauddin.sultani@gmail.com 
  www.akdn.org  :وبسايت
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 )DRRD( دهات انكشاف و ءاياح استير
  قيشف

  بغالن، يپلخمر شهر
   0700706493 :تلفون

 Shafiq_alamyar@yahoo.com  :ايميل

  
 )DAIL( يمالدار و ياريآب زراعت، استير

 )سيرئ( يروف ينب محمد
  بغالن شهر
 0797065427 :تلفون

0700876133 

0799108408   

 nadi.raufi@yahoo.com  :ايميل

  
 )AHRO( افغانستان بشر حقوق سازمان

 )آمر( پال وطن نهيزرم
  يپلخمر ،ينساج كلوپ
 0797545241 :تلفون

 zarminz‐watanpal@yahoo.com  :ايميل

  www.ahro.af  :وبسايت
  

 )HALOTrust( ترست هالو يپاك نيما سازمان
 )آمرارشد( اهللا ديحم

  يپلخمر ،افسوتر محوطه
 0705335934 :تلفون

 halo@haloafg.org  :ايميل

 www.halotrust.org  :وبسايت

 www.halousa.org  
  

 )BDN( باختر يانكشاف شبكه
 )برنامه يكيآمرتخن( يزيعز اووشيس

 ،تيامن مهمانخانه عقب ،يكوت ششصد نو سرك ار،ياع نيالد ضيف نداناموق خانه
  يپلخمر
 0799007564 :تلفون

0700706262 

 baghalan.gavi.pm@gmail.com  :ايميل

dr.shafiq.bdn@gmail.com 
 www.bdn.org.af  :وبسايت

 www.bdnglobal.org  
  
 )BRAC( شيد بنگله يروستائ شرفتيپ تهيكم

 )يساحو آمر( قمراالسالم
  بغالن، يپلخمر، قشالق كوچه بهارك، بندر

 0700744243 :تلفون

 kamrul_28301@yahoo.com  :ايميل

  www.bracafg.org  :وبسايت
 

 )CCA( افغانستان مركزتعاون
  ، پلخمري، بغالنخان آغا اديبن كينزد 

   008821621138244  :تلفون

 ccakabul@hotmail.com  :ايميل

  www.cca.org.af  :وبسايت
  

 )ADA( افغان يانكشاف موسسه
 )يتيوال آمر( يبخش داود
  بغالن شهر ،كوتى 32 بمبه، قشالق ، 8 خانه
 0799037706  :تلفون

 dawood.bakhshi@yahoo.com  :ايميل

dawood.bakhshi@yahoo.com 
  www.ada.org.af  :وبسايت

  
 )MC( كارپس يمرس يالملل نيب موسسه

 )برنامه آمر معاون( انيشا ميحل محمد
  يپلخمر
 0794921720 :تلفون

 mshayan@af.mercycorps.org  :ايميل

  www.mercycorps.org  :وبسايت
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 )ORCD( جامعه انكشاف و يعلم قاتيتحق موسسه
 )پروژه آمر( خان مينس

  يمركز بغالن
 0786609680 :تلفون

 baghlan@orcd.org.af  :ايميل

  www.orcd.org.af  :وبسايت
  
 )UN‐Habitat( متحد ملل بشر اسكان برنامه -تات يهب

 )يتيوال كننده آهنگ هم( ينوبهار فيلط محمد
  يپلخمر، يقبرستان عقب دوم، بند

 0794998678 :تلفون

0703202005 

 m.latif_nowbahari@yahoo.com  :ايميل

  www.unhabitat‐afg.org  :وبسايت
  
 )Helvetas( تاسيلويه

  يز بيحب رحمن بيمج
  بغالن شهر ،برفك و تاله يولسوال
 0773743155 :تلفون

0773838132 

 Mujib.habibzai@helvetas.org  :ايميل

s.anis112@gmail.com 
  www.helvetas.org  :وبسايت

  
 )UNAMA( افغانستان در متحد ملل معاونت هيأت -  وناماي

 )دفتر سيرئ( تروفيميد دلريبوج
  يپلخمر، ايدر يپهلو خانه، قهوه باغ

  3205 :پست بكس
   0796827673  :تلفون

0700222763 

00882160202875   

 dimitrovb@un.org  :ايميل

  www.unama.unmissions.org  :وبسايت
  

  بلخ
 )ASET( افغانها يويحما ماتيتعل آموزش

  بلخ، شهر يآرزو كلوپ كينزد  ،قمبر با با گدر
  0799205328 :تلفون

0797143149 

 mdk1@gmx.net  :ايميل

aset.cd@gmail.com 
  www.aset‐uk.org  :وبسايت

  
 )ALSO( نيمتأثرازما يافغانها مؤسسه - آلسو

 )يمنطقو آمر( عاطفي عل اقتيل
،سيپول يتيامن سوم حوزه بعداز ، كوچه آخر شفاخانه، كارته كوچه نياول ،10 خانه

  بلخ، يالكوز يچهارراه
 0775027080 :تلفون

 also.mazar@gmail.com  :ايميل

info@afghanlandminesurvivors.org 
  www.afghanlandminesurvivors.org  :وبسايت

  
 )ACCI( افغانستان عيصنا و تجارت اتاق

 )يمنطقو آمر( عبدالوهاب
  بلخ

 0799268340 :تلفون

 acci_mazar@yahoo.com  :ايميل

 www.acci.org.af  :وبسايت

  
 )NPO/RRAA( افغانستان دهات يبازساز اداره
 )يساحو آمر( ديعبدالستارس داكتر
  بلخ، يلع موال كارته، آباد ديس سرك ،4 كوچه
 0700500441 :تلفون

0799152036 

0700702474 

 npomazar@hotmail.com  :ايميل

sayedzia8@hotmail.com  
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 )SCI( اطفال هيحما يالملل نيب اداره
 )يتيوال آمرارشد( اطهر يهاد

  بلخ، ريم قلعه زراعت، كارته
 0799125012 :تلفون

 Hadi.Athar@savethechildren.org  :ايميل

  www.savethechildren.net  :وبسايت
  
 )AREA( افغانستان در يانرژ تحفظ و يبازساز اداره - ايا ر

 )يساحو سيرئ( فرهاد
  بلخ ي،بخد كارته ،يمهد مسجد و خانه هيتك يپهلو

 0786401531 :تلفون

 farhad.area@yahoo.com  :ايميل

             herat_area@yahoo.com  
  
 )ACTED( يانكشاف و يكيتخن يها يهمكار اداره - دياكت
 )آمر( احمد ليخل

  بلخ، هيراض سلطان سهيل شرق ،نمك معدن سرك گذرمرمول،
 0700502376  :تلفون

0700501310 

008821644942051 

 khalil.ahmad@acted.org  :ايميل

mazar.administration@acted.org 
  www.acted.org  :وبسايت

  
 )ACBAR( ها افغان يبرا ها كمك يهمĤهنگ اداره -  اكبر

 )سرپرست - آمر(
  1 هيناح ق،يصد ابوبكر مسجد يپهلو تندورك، گذر ،8 خانه
 0700500499 :تلفون

0776070870 

0799652000 

 coordination.mazar@acbar.org  :ايميل

acbarmazar@yahoo.com 
  www.acbar.org  :وبسايت

  
  

 )PIN( غربت در انسان
 )كيلوجست ريمد( ميعبدالرح
  بلخ، 82 قمبر بابه كوچه
 0705899111 :تلفون

0795590401 

008821621016305 

 afghanistan@peopleinneed.cz  :ايميل

abdul.rahim@peopleinneed.cz 
  www.peopleinneed.cz  :وبسايت

  
 )NDI( يالملل نيب درامور يمل كيدموكرات وتيتيانست
 )برنامه يساحو آمر( زيعز عبداهللا
  بلخ، يامان كارته ،1 سرك ،2 خانه
 0796074680 :تلفون

0799541900 

 aaziz@ndi.org  :ايميل

  www.ndi.org  :وبسايت
  

 )GIZ/BEPA( ديز يآ يج ياساس تعليمات  برنامه
 )مزار دفتر سيرئ( يديتا هلك

  بلخ، هيمهد سرك آباد، ديس
 0777900413 :تلفون

0795346636 

 elke.tiede@giz.de  :ايميل

  www.bepafg.com  :وبسايت
  

 )NSP/PMU( يتيوال يادار واحد ،يمل يهمبستگ برنامه
 )يتيوال آمر( عجم ونيهما رمحمديانجن
  بلخ، سرخ بيصل كوچه ،يبخد كارته ،5 سرك ،2 خانه
 0799263600 :تلفون

 balkh@nspafghanistan.org  :ايميل

  www.nspafghanistan.org  :وبسايت
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 )DACAAR( افغان نيمهاجر به كمك يبرا دنمارك تهيكم - داكار
 )يساحو آمر( يعبدالول
  بلخ، 1 هيناح مرمول، سرك مسجد، مقابل
 0799100612 :تلفون

0793407908 

 mazar@dacaar.org  :ايميل

  www.dacaar.org  :وبسايت
  

 )BU( بلخ دانشگاه
 )دانشگاه سيرئ( يالكوز مكمل

  بلخ
 0799005003 :تلفون

  www.ba.edu.af  :وبسايت
  

 )ASCHIANA( آشيانه دفتر
 )كننده آهنگ هم( شاهپور

  بلخ، 4 هيناح ها،يغاز قلعه
 0700509402 :تلفون

 aschianamazar@yahoo.com.au  :ايميل

  www.aschaina.com  :وبسايت
  

 )Nye( ين عيسر عيتوز دفتر
 )دفتر آمر( يفيحن اسحق
  بلخ ديكل ويراد با همراه قاسم، مرزا گذر شرشره، سرك
 0778180000 :تلفون

 ishaq_hanifi@yahoo.com  :ايميل

  www.nyeexpress.com  :وبسايت
  

 )هيلفه هونگر ولت دفتر( اگرواكشن جرمن دفتر
)AgroAction/GAA( 
 )يعموم سيرئ( سيرتيك مزيج

  بلخ، نياسي اكه كوچه ت،يجمهور دوازه درمزار، اكبر يساحو دفتر با همراه
 0799887739 :تلفون

 james.curtis@welthungerhilfe.de  :ايميل

  www.welthungerhilfe.de  :وبسايت

 )LEPCO( ليپكو دفتر
 )دفتر آمر( نوروز
  بلخ، شور دشت نوشاد، پروژه ،3 سرك

  6057 :پست بكس
 0778989512 :تلفون

0771151010 

 lepcokabul@yahoo.com  :ايميل

  
 )ANSO( افغانستان يدولت ريغ يها ارگان يبرا يتيمصون دفتر
  بلخ، آنسو يشمال مناطق دفتر

 0799404617 :تلفون

0799408252 

 north.afg@ngosafety.org  :ايميل

north2.af@ngosafety.org 
  www.afgnso.org  :وبسايت

  
 )UNODC( جرم و مخدر مواد با مبارزه يبرا متحد ملل دفتر
 )يتيوال كننده هماهنگ( يلطف الرحمن لطف
  بلخ، 876 خانه
 0799764703 :تلفون

 Lutf.rahman@unodc.org  :ايميل

  www.unodc.org  :وبسايت
  
 )Radio Killid( ديكل ويراد

 )شنياست آمر( نيام ناصراحمد
  بلخ، 3 هيناح قاسم، مرزا باغ گدر

 0502041041 :تلفون

0774419700 

 n.amin@killid.com  :ايميل

info@tkg.af 
  www.tkg.af  :وبسايت

  
 )DRRD( دهات انكشاف و ءاحيا استير

  عبدالباسط
 0799039128 :تلفون
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0700501983 

 eng_basit@yahoo.com  :ايميل

  
 )DAIL( يمالدار و ياريآب زراعت، استير

 )سيرئ( شمس كاتب
 0700215773 :تلفون

0700508251 

  kateb_shams@yahoo.com  :ايميل
 

 )AHRO( افغانستان بشر حقوق سازمان
 )آمر( ياكبر بايفر

  بلخ، صلح كارته ،يبلخ يقيدق سهيل كينزد ،257 خانه
 0798102936 :تلفون

 ferebaakbari@yahoo.com  :ايميل

  www.ahro.af  :وبسايت
  

 )FAO( متحد ملل زراعت و خوراك سازمان
 )ريمد( ايآر ايض احمد

  بلخ، تيكفا هوتل مقابل زراعت، استير
 0700284431 :تلفون

0700500782 

0799863201 

 Ahmadzia.aria@fao.org  :ايميل

FAOAF‐mazar@fao.org 
  www.fao.org  :وبسايت

  
 )UNWHO( جهان يصح سازمان

 )كننده ګهماهن( يغفار احمد ريم داكتر
  بلخ، يفاراب شفاخانه يپهلو وب،يا يحاج يچهارراه
 0700288401 :تلفون

0798270373 

0700044864 

 Ghaffaria@afg.emro.who.int  :ايميل

  www.emro.who.int/Afghanistan  :وبسايت
  

 )CSHRN( بشر حقوق و يمدن جامعه شبكه
 )كننده هماهنك( ايازك مهينس

 0799631854 :تلفون

 nasima_azkiya@yahoo.com  :ايميل

  www.cshrn.af  :وبسايت
  

 احمر وهالل سرخ صليب هاي جمعيت المللي بين فدراسيون

)IFRC( 
 )دفتر سرپرست( ديوح محمد

  بلخ، انايآر كارته، 10 هيناح ،ARCS دفتر محوطه
 0700501995 :تلفون

 Mohammad.wahid@ifrc.org  :ايميل

Afghanistan.Mazar@ifrc.org 
  www.ifrc.org  :وبسايت

  
 )IRA( افغانستان -  ياسالم يها كمك
 )پروژه كننده آهنگ هم( احسان محمد
 بلخ، فيشر مزار، فارس سلمان مسجد مقابل ،ييهوا پل گذر ،2 سرك ،45 خانه
 0777012631 :تلفون

 ehsan@ir‐afg.org  :ايميل

 www.islamic‐relief.com  :وبسايت

 www.irafghanistan.org  
  

 )UNHCR( پناهندگان امور در متحد ملل سازمان يعال يكميشنر
 )يساحو دفتر سيرئ( يميبوك نيمارت

  بلخ، يمندو عقب شفاخانه، كارته
 0791990031 :تلفون

0041227397504 

008821651121598 

 0041227397505 :فكس

 bucumi@unhcr.org  :ايميل

AFGMA@unhcr.org 
  www.unhcr.org  :وبسايت
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 )BRAC( شيد بنگله يروستائ پيشرفت تهيكم
 )يمنطقو آمر( آخند ميسل محمد
  بلخ، قاسم رزايم باغ كوچه
 0705608675 :تلفون

 hm_reza@yahoo.com  :ايميل

  www.bracafg.org  :وبسايت
  
 )SCA( افغانستان يبرا دنيسو تهيكم
 )يادار مسوول( يغفار اهللا تيعنا
  بلخ، نيمامور كارته، 2 سرك ،722 خانه
 0700299306 :تلفون

0700510765 

008821654250356 

 enayat.ghafari@sca.org.af  :ايميل

  www.swedishcommittee.org  :وبسايت
  
 )DCA( افغانستان يبرا هالند تهيكم

 )يساحو سيرئ معاون( يفورمول ايض محمد
  بلخ، تفحصات عقب ن،يپرو قابله سرك
 0799184125 :تلفون

 ziaformuly@dca‐af.org  :ايميل

ziaformuly@hotmail.com 
  www.dca‐vet.nl  :وبسايت

  
 )IARCSC( يملك خدمات و يادار اصالحات مستقل كميسون

 )يمنطقو سيرئ( ينيام كمال
  بلخ، تفحصات واقع بلخ، دانشگاه مقابل
 0700500425 :تلفون

 amini_kamal@yahoo.com  :ايميل

  www.iarcsc.gov.af  :وبسايت
  

 )AIHRC( افغانستان بشر حقوق مستقل كميسيون
 )برنامه يمنطقو آمر( سمع محمد ديس يقاض

  بلخ، 1 هيناح ران،يا سابقه يقونسلگر گ،يب محمد محوطه
 0700511246 :تلفون

0799154462 

 q.s.same@gmail.com  :ايميل

aihrcmzr@gmail.com 
  www.aihrc.org.af  :وبسايت

  
 )Turkmenistan( تركمنستان يكنسولگر

 )كنسول( يبا بازر فيكبا
  بلخ، مسعود شاه احمد ديشه سرك
 0700501382 :تلفون

0799569311 

  
 )DDG( دنمارك يپاك ماين گروپ

 )يساحو ياتيعمل ريمد( نيرالديظه
  بلخ، كامگار منزل بل مقا تفحصات، عقب ،3 هيناح

 0799807374 :تلفون

 m.guladil@yahoo.com  :ايميل

pm.afghanistan@drc.dk 
  www.drc.dk  :وبسايت

  
 )ACSFO(  افغانستان يمدن جامعه مجتمع موسسه -  مجما
 )يساحو آمر( يكاظم سروش
  بلخ، نايس كارته سهيل مقابل ،يعموم سرك نا،يس كارته
 0793559425 :تلفون

 balkh@acsf.af  :ايميل

info@acsf.af 
  www.acsf.af/www.acsf‐rc.com  :وبسايت

  
 )MA( زنان تيحما موسسه – افغانستان كايمد
 )مسوول ارتباطات( ميحك دايو

  بلخ، برات رسول مسجد سرك جغدك،
 0793200551 :تلفون

 humaira.rasuli@medica‐afghanistan.org  :ايميل

  www.medicamondiale.org  :وبسايت
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 )AWEC( افغانستان زنان يميتعل مركز
 )پروژه آمر( ييرضا زرغونه

  بلخ
 0705626135 :تلفون

0700516844 

 z_rezayee@yahoo.com  :ايميل

  www.awec.info  :وبسايت
  

 )CCA( افغانستان مركزتعاون
 )يساحو آمر( حامد
  بلخ، يبخد كارته، ICRC دفتر كينزد

 0700500737 :تلفون

 cca_mazar‐i‐sharif@hotmail.com  :ايميل

  www.cca.org.af  :وبسايت
  

 )ActionAid( افغانستان در ايد اكشن موسسه
 )يتيوال آمر( ينور ريالبش عبد

  بلخ، گمرك استير عقب ،يفردوس كتابخانه سرك ،يتجمهور دروازه ،3 سرك
 0798025308 :تلفون

0785804426 

0773534402 

 bashir.noori@actionaid.org  :ايميل

Lina.Bayat@actionaid.org 
  www.actionaidafg.org  :وبسايت

  
 )SDO( سنايي انكشافي موسسه

 )آمر( برومند قيرف محمد
  بلخ، صلح كارته، موالنا شفاخانه مقابل ت،يجمهور دروازه ،16 خانه
 0799237607 :تلفون

0700036405 

 sdomazar@gmail.com  :ايميل

  www.sanayee.org.af  :وبسايت
  
  

 )JIA( جوهانيتر المللي بين موسسه
 )پروژه كننده آهنگ هم( يد آشوتوش

  بلخ، انايآر كارته ،10 هيناح ،2 بالك ،6 سرك ،135 خانه
 0797881039 :تلفون

 ashutosh.dey@thejohanniter.org  :ايميل

  www.thejohanniter.org  :وبسايت
  

 )WfWI( زنان براي زنان المللي بين موسسه
 )دفتر آمر( رضا نبيز

  بلخ، نيپرو قابله كوچه ن،يالد اثيغ سلطان گذر ،19 خانه
  35 :پست بكس

 0775976567 :تلفون

0798127929 

 info.afghanistan@womenforwomen.org  :ايميل

reza@wfwi.org.af 
  www.womenforwomen.org  :وبسايت

  
 )MSI( افغانستان - ستوپسيمر يالملل نيب موسسه

 )يتيوال كننده آهنگ هم( نيالد رحمت
  بلخ، هيراض طانلس سهيل عقب گذرمرمول،
  5858 :پست بكس

 0787889503 :تلفون

 0775101020 :فكس

 balkh.pc@msi‐afg.org  :ايميل

  www.mariestopes.org  :وبسايت
  

 )PRB( يب آر يپ موسسه
 )دفتر ريمد( كاظم داكتر
  بلخ، فيمزارشر مخابرات عفب شبها، هوتل سرك
 0799760022 :تلفون

0700500463 

 prbmazar@yahoo.com  :ايميل

  www.prb.org.af  :وبسايت
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 )UN‐Habitat( متحد ملل بشر اسكان برنامه - تاتيهب
 )يتيوال آمر( مسافر يعبدالغن ديس

  بلخ، افغانستان يمل ياردو جذب و جلب مركز يپهلو ،يدهداد سرك
 0791611306 :تلفون

0799873906 

 sayed_musafer@yahoo.com  :ايميل

  www.unhabitat‐afg.org  :وبسايت
  

 )CHA( يانسان يها كمك يهماهنگ - يهمكار
 )دفتر آمر( يسكندر ديرش محمد
  بلخ، WFP دفتر مقابل ماركوپولو، كلوپ عقب سرك
 0776618955 :تلفون

0798425669 

 mazar@cha‐net.org  :ايميل

  www.cha‐net.org  :وبسايت
  

 )CoAR( افغانها يبرا كمكها يهماهنگ
 )يساحو آمر( اهللا اسد

  بلخ، خان گل محمد مسجد كينزد ،تيمستوف سرك
  0772284344 :تلفون

 coar_balkh@yahoo.com  :ايميل

coar_kbl@yahoo.com 
  www.coar.org.af  :وبسايت

  
 )SAF( نستان افغا يها خانواده يهمبستگ
 )برنامه آمر( زاده يمولو ريعبدالبص

  بلخ، روا حاجت يچهارراه رمضان، اشرفه خان
 0773001012 :تلفون

0502042477 

 balkh@saf.org.af  :ايميل

  www.saf.org.af  :وبسايت
  

 )GIZ( آلمان  يالملل نيب يها يهمكار
 )دفتر سيرئ( لوسنر كليما

  بلخ، دكان سه گذر و مزار يملك شفاخانه سرك
 0795087332 :تلفون

0705853365 

 wolfgang.flache@giz.de  :ايميل

  www.giz.de  :وبسايت
  

 )IAM( يالملل بين معاونت هيأت
 )يمنطقو دريل ميت( نگيدير تاير

  بلخ، مرمول كوچه
  25 :پست بكس

 0799199622 :تلفون

0700504393 

 rtl.balkh@iam‐afghanistan.org  :ايميل

  www.iam‐afghanistan.org  :وبسايت
  

 )NRC( نيمهاجر يبرا ينارو هيأت
 )يادار مسوول( ميمق ديفر ديس

  WFP مقابل ماركوپولو، هوتل عقب سابقه، زندان سرك
 0799414302 :تلفون

008821644413842 

 sfarid.moqim@afg.nrc.no  :ايميل

  www.nrc.no  :وبسايت
  
 )UNAMA( افغانستان در متحد ملل معاونت هيأت -  وناماي
 )دفتر سيرئ( دروفيح كينام
  بلخ، وميق ريمد منزل عقب ا،يچنارعل گله زآباد،يعز

  3205 :پست بكس
 0700425054 :تلفون

 heydarov@un.org  :ايميل

  www.unama.unmissions.org  :وبسايت
  
)UNICEF( متحد ملل سازمان اطفال از حمايت صندوق - ونسفي
 )يساحو دفتر سيرئ( اهللا اواد ديس

 0798507360 :تلفون
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 sawadalla@unicef.org  :ايميل

kabul@unicef.org 
  www.unicef.org  :وبسايت

 

  پروان
 معلول سواران سكليبا حيتفر و يبخش توان موسسه - ابرار

 )AABRAR( افغانستان
 )يساحو كننده هماهنگ( ليسه
  پروان شهر ،كاريچار

 0778585491 :تلفون

 Ahmadsohail@aabrar.org.af  :ايميل

  www.aabrar.org  :وبسايت
  

 )ACCI( افغانستان عيصنا و تجارت اتاق
 )يمنطقو آمر( اريعالم داهللايعب

  پروان شهر
 0786146126 :تلفون

 Obaidullah_pcci@yahoo.com  :ايميل

  www.acci.org.af  :وبسايت
  

 )PIHE( پروان يعال ماتيتعل وتيتيانست
 )انستيتيوت سيرئ( ايپو محمد عطا
  پروان شهر
 0700211133 :تلفون

  Parwan‐in.edu.af  :وبسايت
  

 )NSP/PMU( يتيوال يادار واحد ،يمل يهمبستگ برنامه
 )يتيوال آمر( سيرس احمد يذك

 شهر، بانك كابل عقب  پروان، شفاخانه عقب كار،يچار يولسوال سرك ،1 سرك
  پروان
 0799022246 :تلفون

 parwan@nspafghanistan.org  :ايميل

  www.nspafghanistan.org  :وبسايت

 )DRRD( دهات انكشاف و ءاياح استير
  گل پادشاه
  پروان شهر
 0700523448 :تلفون

 Padshahgul.jafary@mrrd.gov.af  :ايميل

  
 )DAIL( يمالدار و ياريآب زراعت، استير

 )سيرئ( فرزام ميعبدالكر
  پروان شهر
 0774057782 :تلفون

 Abdulk.farzam@yahoo.com  :ايميل

  
 )BRAC( شيد بنگله يروستائ شرفتيپ تهيكم

 )يساحو آمر( اختراالسالم
پروان شهر، كاريچار، مدد يحاج منزل ،ينانوا كوچه ،يگلغند سرك ،6 حصه

    
 0700665957 :تلفون

 aktar71bd@gmail.com  :ايميل

  www.bracafg.org  :وبسايت
  

 )AWSE( افغان زنان يبرا  يميتعل و يخدمات  موسسه
 )ها برنامه مسوول( خالد روشانه
  پروان شهر
  0796357729 :تلفون

 finance.awse@gmail.com  :ايميل

 www.future4afghanwomen.net  :وبسايت

 www.awse.info  
  

 )ADA( افغان يانكشاف موسسه
 )يتيوال آمر( عبدالصبور

  پروان شهر ،3 هيناح پاچا، صادقى كوچه گذردهقانان، ،2 خانه
 0799146630 :تلفون

 saboor.hadi@gmail.com  :ايميل

  www.ada.org.af  :وبسايت
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 )UN‐Habitat( متحد ملل بشر اسكان برنامه -تات يهب
 )يتيوال آمر( يفيص نيالد سيرويم

  پروان شهر، كاريچار، يول آكاشه مسجد كينزد ،يمندو سرك ت،يوال سرك
 0791611355 :تلفون

0799337788 

 mirwai.ssaif@unhabitat‐afg.org  :ايميل

  www.unhabitat‐afg.org :   وبسايت
  

 )CHA( يانسان يها كمك يهماهنگ -ي همكار
 )دفتر آمر( يبهادر ينب محمد
  پروان شهر ،كاريچار چوك ن،يگر پروان هوتل مقابل ت،يوال سرك
 0799887911 :تلفون

 parwan@cha‐net.org  :ايميل

  www.cha‐net.org  :وبسايت
  

 )SAB( افغانستان با ميبلج يهمبستگ
 )يتيوال آمر( ظاهر مينس

  پروان شهر، كاريچار، هينومان مسجد يپهلو متره، 40 سرك ،7 پارچه
 0787613196 :تلفون

 sab.parwan@gmail.com  :ايميل

  www.assosab.be  :وبسايت
  

  پكتيا
 )PAN( پژواك يخبر آژانس

  يازين لمر
    زيگرد

 0795101707 :تلفون

0797383930 

 lemar.niazi@gmail.com  :ايميل

  www.pajhwok.com  :وبسايت
  

 معلول سواران سكليبا حيتفر و يبخش توان موسسه -ابرار
 )AABRAR( افغانستان

 )يادار مسوول( خالد محمد
  زيگرد شهر
 0772828678  :تلفون

 muhammadkhalid@aabrar.org.af  :ايميل

  www.aabrar.org  :وبسايت
  

  افغانستان يبرا يصح يها برنامه - نايس ابن
 )IbnSina PHPA( 

 )پروژه آمر( سهاك مهيفه
  زيگرد ،ايپكت سيپول دفتر مقابل
 0700789720 :تلفون

 fahimask64@yahoo.com  :ايميل
  

 )ACCI( افغانستان عيصنا و تجارت اتاق
 )يمنطقو آمر( اريرعالميعبدالنص

  ايپكت
 0700248337 :تلفون

 abdulnasir.alamyar@yahoo.com  :ايميل

mahfooz_hemat@hotmail.com 
  www.acci.org.af  :وبسايت

  
 )WADAN( افغانستان انكشاف يبرا هيريخ اداره
 )كننده هماهنگ( مسرور
  زيگرد، نو شهر، گمرك استير عقب
 0700154887 :تلفون

0799889928 

 inayatniazi2000@yahoo.com  :ايميل

info@wadan.org 
  www.wadan.org  :وبسايت

  
 )NSP/PMU( يتيوال يادار واحد ،يمل يهمبستگ برنامه

 )يتيوال آمر( اهللا ميركليانجن
  ايپكت ،UNدفتر محوطه داخل ،يغزن سرك ،3 خانه
 0799568019 :تلفون

 paktya@nspafghanistan.org  :ايميل

  www.nspafghanistan.org  :وبسايت
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 )SHADE( يبشر يها كمك و يانكشاف خدمات
 )پروژه ناظر( فيشر

  زيگرد ،يغزن سرك
 07799077087 :تلفون

 mail@shade.org.af  :ايميل

shade_afg@yahoo.com 
  www.shade.org.af  :وبسايت

  
 )PU( ايپكت دانشگاه
 )دانشگاه سيرئ( يفراه ميعبدالرح

  ايپكت
  0708908112 :تلفون

  www.pu.edu.af  :وبسايت
  

 )Nye( ين عيسر عيتوز دفتر
  اهللا ديوح

  ايپكت ،كرم ديس ز،يگرد چوك
   0700656722 :تلفون

  www.nyeexpress.com  :وبسايت
  
 )DRRD( دهات انكشاف و ءاياح استير

  يسرور اهللا رحمت
  ايپكت، زيگرد شهر
 0799455606 :تلفون

 paktiarrd@yahoo.com  :ايميل

  
 )DAIL( يمالدار و ياريآب زراعت، استير
 )سيرئ( درانځ محمد ازين

    ايپكت
 0799133235 :تلفون

  
 )UNWHO( جهان يصح سازمان

 )يرطبيمد( ويبها نيحس مختار
  زيگرد ، UN محوطه داخل ،01 حصه

 0799226152 :تلفون

 bhayo_6@hotmail.com  :ايميل

  www.emro.who.int/Afghanistan  :وبسايت
  
 )UNHCR( پناهندگان امور در متحد ملل سازمان يعال يشنريكم
  نيام اهللا اسد

  زيگرد ،وناماي دفتر محوطه
 0791990071 :تلفون

0041227397512 

008821651121672 

 0041227397513 :فكس

 amin@unhcr.org  :ايميل

AFGGA@unhcr.org 
  www.unhcr.org  :وبسايت

  
 )IRC( يالملل نيب نجات تهيكم
 )يساحو آمر( يزرمت اهللا ظيحف

  زيگرد ،بانك افغانستان يتيوال شعبه يپهلو ،تيوال سرك
  0799394301 :تلفون

0700218259 

0772725726   

 Hafiz.Zurmati@afghanistan.theirc.org  :ايميل

asadullah.nazaree@afghanistan.theirc.org 
  www.theIRC.org  :وبسايت

  
 )IARCSC( يملك خدمات و يادار اصالحات مستقل كميسون

 )يمنطقو سيرئ( جوشان يعل غالم
    زيگرد ،تيوال مقام ريتعم

   0799202162 :تلفون

 ghulamali_joshan2000@yahoo.com  :ايميل

  www.iarcsc.gov.af  :وبسايت
  

 ) ACSFO( افغانستان يمدن جامعه مجتمع موسسهء -  مجما
 )يساحو آمر( نيالد مصباح محمد
  ايپكت، زنان امور استير مقابل، 3 سرك ،5 خانه
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  0799332139 :تلفون

 paktia@acsf.af  :ايميل

info@acsf.af 
  www.acsf.af/www.acsf‐rc.com  :وبسايت

  
 )AWEC( افغانستان زنان يميتعل مركز

 )پروژه آمر( همكار حسن ديس
  ايپكت

 0794315004 :تلفون

0705626121 

 awec.paktia@gmail.com  :ايميل

  www.awec.info  :وبسايت
  
 )UN‐Habitat( متحد ملل بشر اسكان برنامه - تاتيهب
 )يتيوال كننده آهنگ هم( انيب حق ريضم گل
  ايپكت، زيگرد، وناماي يشرق جنوب دفتر مقابل بالل، حضرت مسجد يپهلو

 0791611242 :تلفون

0796100680 

 Gulzamir.haqbayan@unhabitat‐afg.org  :ايميل

  www.unhabitat‐afg.org  :وبسايت
  
 )UNAMA( افغانستان در متحد ملل معاونت هيأت -  وناماي

 )دفتر سيرئ( ونيويس كرستوف
  زيگرد ،راتيز پروژه باغ، ريپ

  3205 :پست بكس
 0798139004 :تلفون

00390831246249 

 sivillon@un.org  :ايميل

  www.unama.unmissions.org  :وبسايت
  
 )UNICEF( متحد ملل سازمان اطفال از تيحما صندوق - ونسفي

  زيگرد
 0798507284 :تلفون

 kabul@unicef.org  :ايميل

abkhalil@unicef.org 
  www.unicef.org  :وبسايت

  پكتيكا
 معلول سواران سكليبا حيتفر و يبخش توان موسسه - ابرار

 )AABRAR( افغانستان
 )يادار مسوول( اهللا بينق

  ارگون يولسوال شرنه، شهر
  0777780911 :تلفون

 naqeebullah@aabrar.org.af  :ايميل

  www.aabrar.org  :وبسايت
  

 )NSP/PMU( يتيوال يادار واحد ،يمل يهمبستگ برنامه
 )يتيوال آمر( قيشف محمد ريانجن

 دفتر كينزد دهات، مجدد انكشاف و ءاياح استير محوطه داخل شرنه، يولسوال
  شرنه ،يوال

 paktika@nspafghanistan.org  :ايميل

  www.nspafghanistan.org  :وبسايت
  
 )DRRD( دهات انكشاف و ءاياح استير

  بهادر خالد
  شرنه، تيوال دفتر كينزد

 0799841297 :تلفون

 Khalid_bahadur@yahoo.com  :ايميل

  
 )DAIL( يمالدار و ياريآب زراعت، استير

 )سيرئ( يتوخ اهللا ديحم
  شرنه
 0797649841 :تلفون

0795153403 

 hamidullah.tokhy@yahoo.com  :ايميل

  
 )BRAC( شيد بنگله يروستائ شرفتيپ تهيكم

 )يتيوال آمر( االسالم طارق
  شرنه
 0700365678 :تلفون
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 tareqbrac@yahoo.com  :ايميل

  www.bracafg.org  :وبسايت
  

 )IMC( يالملل نيب يصح هيأت
 )سرپرست -پروژه آمر( ينواريش مهربان
  شرنه، يتيوال شفاخانه
  0797822690  :تلفون

 dr.mehrabanshinwari@yahoo.com  :ايميل

halim_wardak2010@yahoo.com 
  www.internationalmedicalcorps.org  :وبسايت

  

  پنجشير
 )NSP/PMU( يتيوال يادار واحد ،يمل يهمبستگ برنامه

 )يتيوال آمر( محفوظ رغالميانجن
  ريپنجش شهر ،عارف ريانجن منزل يپهلو رانشاه،يم هيقر قلعه عنابه، يولسوال
 0700248580 :تلفون

 panjshair@nspafghanistan.org  :ايميل

  www.nspafghanistan.org  :وبسايت
  
 )DRRD( دهات انكشاف و ءاياح استير
 )رئيس( يعبدالهاشم ديس

  ريپنجش شهر ،تيامن يقوماندان كينزد رخه، مركز
  070500050 :تلفون

 Said.abdula786@gmail.com  :ايميل

  
 )DAIL( يمالدار و ياريآب زراعت، استير

 )سيرئ( يريام ريم شاه
  ريپنجش شهر
 0700297305 :تلفون

0799430975 

0700668512 

 shahmir_amiri@yahoo.com  :ايميل

  
  

 )Emergency( يمرجنسيا شفاخانه
 )شفاخانه آمر( جان اكبر
  عنابه
  0700228574 :تلفون

 emergency@emergency.it  :ايميل

akbarjan@emergency.it 
  www.emergency.it  :وبسايت

  
 )ADA( افغان يانكشاف موسسه

 )يتيوال آمر( ليجبارخ مومن
  ريپنجش شهر ،عنابه يولسوال نوآباد، عاجل، شفاخانه يپهلو

  0799006114 :تلفون

 ada.panjshir@ada.org.af  :ايميل

abmomin.jabarkhail@gmail.com 
  www.ada.org.af  :وبسايت

  
 )UN‐Habitat( متحد ملل بشر اسكان برنامه -تات يهب
 )يتيوال آمرارشد( يديرش االحقيض
   ريپنجش شهر، بازارك يولسوال مالسپه، هيقر

 0700277868 :تلفون

 ziaulhaq.rashidi@unhabitat‐afg.org  :ايميل

  www.unhabitat‐afg.org  :وبسايت

  

  تخار
 )ACCI( افغانستان عيصنا و تجارت اتاق

 )يمنطقو آمر( نيالد محراب
  تخار شهر
  0700706852 :تلفون

 kefayetullahjahid@yahoo.com  :ايميل

  www.acci.org.af  :وبسايت
  
 )ACTED( يانكشاف و يكيتخن يها يهمكار اداره - دياكت

 )يساحو كننده همĤهنگ معاون( عبدالقهار
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  تالقان ،مخابرات سرك
 0700706742 :تلفون

008821644942051 

 qahar@acted.org  :ايميل

  www.acted.org  :وبسايت
  

 )GIZ/BEPA( ديز يآ يج ياساس ماتيتعل  برنامه
 )يميتعل ريمد( ميحم اهللا ديحم

  تخار شهر ،معارف ست اير سرك  ،TTCتخار
 0799028316 :تلفون

0777900431 

 hamidullah11@yahoo.com  :ايميل

  www.bepafg.com  :وبسايت
  

 )NSP/PMU( يتيوال يادار واحد ،يمل يهمبستگ برنامه
 )يتيوال آمر( ليراسمعيانجن

  تالقان ،چشم نكيكل يپهلو ،)راست طرف( سنگ يسرا ،6 سرك
 0799229248 :تلفون

 Takhar@nspafghanistan.org  :ايميل

  www.nspafghanistan.org  :وبسايت
  
 )AKF( افغانستان -  خان آغا اديبن

 )يمنطقو سيرئ( يدشت نيالد جالل
  تخار شهر ،يوال منزل غرب دانشگاه، سرك
 0799158425 :تلفون

0786600882 

0798589868 

 Musilm.khuram@akdn.org  :ايميل

info.info@akdn.org 
  www.akdn.org/akf  :وبسايت

  
 )TU( تخار دانشگاه

 )دانشگاه سيرئ( كاشفي برمكي
  تالقان
 0798195190 :تلفون

  www.tu.edu.af  :وبسايت

 )TdH( هومس سيد يريت دفتر
  پوفيشار فيشر

  تخار شهر ،رستاق يعموم يچهارراه
 0700363870 :تلفون

008821651431740 

 sharif.sharipov@tdh.ch  :ايميل

  www.tdh.ch  :وبسايت
  
 )DRRD( دهات انكشاف و ءاياح استير
  محمد راز

    تخار شهر
 0707124747 :تلفون

 Faiz1390@yahoo.com  :ايميل

  
 )DAIL( يمالدار و ياريآب زراعت، استير
 )سيرئ( عبداهللا ديس

    تخار شهر
 0700714790 :تلفون

0700731073 

0700735152 

    ainy_ag@yahoo.com  :ايميل
  

 )CWW( كانسرن يجهان سازمان
 )برنامه يعموم سيرئ معاون( فرگسون مد

  تالقان ،جامع مسجد عقب نظر، محمد ليوك سرك
   2016 :پست بكس

 0798256386 :تلفون

 made.ferguson@concern.net  :ايميل

  www.concern.net  :وبسايت
  

 )CWW( كانسرن يجهان سازمان
 )برنامه كننده آهنگ هم( زاده يقاض اهللا انعام
  تخار شهر، رستاق نو شهر، يآهنگر سرك

   2016 :پست بكس
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 0700708545 :تلفون

0700701140 

 enamullah.qazizadah@concern.net  :ايميل

  www.concern.net  :وبسايت
  

 )CAF( افغان يها خانواده از مواظبت  موسسه - كف
 )پروژه آمر( راسخ يول احمد
،  GIZ مهمانخانه يپهلو د،يشه يچهارراه آباد، خان بندر ر،يق سرك ،559 خانه

  تالقان
 0700704861 :تلفون

0777822326 

0777200998 

 pm.takhar.caf@gmail.com  :ايميل

pch.tm.tkr@gmail.com 
  www.caf.org.af  :وبسايت

  
 )BRAC( شيد بنگله يروستائ شرفتيپ تهيكم
 )يآمرساحو( احمد رضا خيش

  تخار شهر ،ريپ مسجد مقابل باغ، گل
 0700649575 :تلفون

 razubd960@gmail.com  :ايميل

  www.bracafg.org  :وبسايت
  
 )SCA( افغانستان يبرا دنيسو تهيكم
 )يادار مسوول( سنجر جهان شاه

  تالقان ،يمركز شفاخانه ،1 سرك
 0787413069 :تلفون

0708548701 

008821635532776  

 sanjar@sca.org.af  :ايميل

  www.swedishcommittee.org  :وبسايت
  

 )AWSE( افغان زنان يبرا  يميتعل و يخدمات  موسسه
 )ها برنامه مسوول( سزاوار ميمر

  تخار شهر ،تيمستوف مقابل سرك

 0799361705 :تلفون

 finance.awse@gmail.com  :يميل

 www.future4afghanwomen.net  :وبسايت

 www.awse.info  
  

 )ADA( افغان يانكشاف موسسه
 )يتيوال آمر( يصاف گملن

 ، تالقان شهر، 3 هيناح ،3 سرك تى،يوال شفاخانه

 0797919631 :تلفون

 ada.takhar@ada.org.af  :ايميل

malang.safi2@yahoo.com 
  www.ada.org.af  :وبسايت

  
 )ARE( امهريآر يبازساز موسسه
 )سيرئ( حارث عبداالحد

  تالقان ،ثابت بن ديز مسجد مقابل د،يشه رعبداهللايم هيناح ،يشرق پروژه
 0700203654 :تلفون

 are_afghanistan@yahoo.com  :ايميل

  
 )MC( كارپس يمرس يالملل نيب موسسه

 )ياتيآمرعمل( همتا نيالد نيز
    تخار شهر
 0794935069 :تلفون

 zhamta@af.mercycorps.org  :ايميل

  www.mercycorps.org  :وبسايت
  

 )PRB( يب آر يپ موسسه
 )دفتر ريمد( پرند حشمت

   تخار شهر ،سهراب ليت تانك مقابل ،6 هيناح ،936 خانه
 0700499931 :تلفون

0785054351 

 prbtakhar@gmail.com  :ايميل

  www.prb.org.af  :وبسايت
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 )ME( ستيا شنيم موسسه
 )پروگرام يتيوال آمر( اضيف نادر

  تالقان ،نظر محمد ليوك سرك
 0799099701 :تلفون

 ppm.tak@miseast.org  :ايميل

  www.miseast.org  :وبسايت
  
 ) UN‐Habitat( متحد ملل بشر اسكان برنامه  - تاتيهب

 )يتيوال كننده آهنگ هم( سكندر يعسم محمد
  تخار شهر، تالقان، قصاب حضرت غالم لزمن يپهلو سنگ، يسرا ،3 سرك
 0791611231 :تلفون

0786700645 

 sikandar_o@yahoo.com  :ايميل

  www.unhabitat‐afg.org  :وبسايت
  
 )UNAMA( افغانستان در متحد ملل معاونت هيأت -  وناماي

 )دفتر سيرئ( يانسكيستيسب يسرگ
  تالقان ،سنگ يسرا  ،1 سرك مشاهد، داكتر منزل

  3205 :پست بكس
 0700179490 :تلفون

 sobistiyanskyy@un.org  :ايميل

  www.unama.unmissions.org  :وبسايت
  

  جوزجان
 )ACCI( افغانستان عيصنا و تجارت اتاق
 )يمنطقو آمر( يسرخ يبرد اهللا

  شبرغان
 0799650481 :تلفون

0700228604 

 allahberdysurkhy@yahoo.com  :ايميل

  www.acci.org.af  :وبسايت
  
  

 )SCI( اطفال هيحما يالملل نيب اداره
 )سرپرست -يتيوال ارشد آمر( قرار شاه احمد ديس

  شبرغان، آغچه بندر د،يمروار يعروس سالون سرك
 0797450206 :تلفون

0786719920 

  :ايميل

sayedahmadshah.qarrar@savethechildren.org 
  www.savethechildren.net  :وبسايت

  
 )NSP/PMU( يتيوال يادار واحد ،يمل يهمبستگ برنامه

 )يتيوال آمر( ريرعبدالبصيانحن
، هوتل خراسان  مهمانخانه مقابل پل، سر يعموم سرك ،3 هيناح سرپل، بندر

    شبرغان
  0797368726 :تلفون

 jawzjan@nspafghanistan.org  :ايميل

  www.nspafghanistan.org  :وبسايت
  
 )DRRD( دهات انكشاف و ءاياح استير

  وسفي محمد
  شبرغان ،Eil  پروژه
   0799396814 :تلفون

    Yosuf.uraz@mrrd.gov.af  :ايميل
  
 )DAIL( يمالدار و ياريآب زراعت، استير

 )سيرئ( ديعبدالرش
  شبرغان
 0799102879 :تلفون

  
 )AHRO( افغانستان بشر حقوق سازمان
 )مسوول ارتباطات( يميصم مغفرت

  شبرغان ،يشهردار ريتعم
 0799410413 :تلفون

0788886990  

 achr98@yahoo.com  :ايميل

  www.ahro.af  :وبسايت
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 )BDN( باختر يانكشاف شبكه
 )پروژه آمر( احمد ليخل

  شبرغان
  657 :پست بكس

 0700510394 :تلفون

0799007564 

 khalil.bdn@gmail.com  :ايميل

dr.shafiq.bdn@gmail.com 
 www.bdn.org.af  :وبسايت

 www.bdnglobal.org  
  
 )BRAC( شيد بنگله يروستائ شرفتيپ تهيكم

 )يمنطقو آمر( عبدالرحمن محمد
  شبرغان، يزرگر كوچه سرپل، بندر سرك
 0700665961 :تلفون

 rahman_satkhira@yahoo.com  :ايميل

  www.bracafg.org  :وبسايت
  

 )ADA( افغان يانكشاف موسسه
 )پروژه آمر( انيد يقاض

  شبرغان ،1 هيناح صات،حتف يشرق سرك
 0799301766 :تلفون

 dr.sadiqi@gmail.com  :ايميل

  www.ada.org.af  :وبسايت
  

 )MOVE( تحرك يستيبهز موسسه
 )پروژه آمر( صراحت صادق محمد
  شبرغان ،كوت نيش يولسوال نسوان، سهيل 2 سرك
 0788197919 :تلفون

0786064208 

 step.jawzjan@gmail.com  :ايميل

shamsuddin.400@gmail.com 
  

 )AWSE( افغان زنان يبرا  يميتعل و يخدمات  موسسه
 )ها برنامه مسوول( يجوزجان انتظار ريش يعل يحاج

  شبرغان، بانك كابل شمال
 0799043785 :تلفون

 finance.awse@gmail.com  :ايميل

 www.future4afghanwomen.net  :وبسايت

  
 )ZOA( نيمهاجر از تيحما زوا موسسه
 )پروژه امر( جنيفرد كورنلس

  شبرغان، ياندخو بندر
 0798996237 :تلفون

0700282809 

 pga‐co@zoa‐afg.org  :ايميل

osm‐north@zoa‐afg.org 
  www.zoa‐international.com  :وبسايت

  
 )UN‐Habitat(  متحد ملل بشر اسكان برنامه  - تاتيهب
 )يتيوال كننده آهنگ هم( يديمج اهللا فيشر
  شبرغان، 3 هيناح ،ياندخو بندر ،8 سرك ،8 خانه
 0791611216 :تلفون

0788551600 

 sharifullah_un@yahoo.com  :ايميل

  www.unhabitat‐afg.org  :وبسايت
  

 )SAF( نستان افغا يها خانواده يهمبستگ
 )برنامه آمر( يديجمش اهللا ظيحف
  شبرغان ،كيتراف تيريمد مقابل سرپل، بندر

 0799412389 :تلفون

0777727415 

 jawzjan@saf.org.af  :ايميل

  www.saf.org.af  :وبسايت
  
 )UNAMA( افغانستان در متحد ملل معاونت هيأت -  وناماي

 )ياسيس راموريمد( بتوف بكمام تلنت
  شبرغان، وميق ريمد تيمارك عقب نه،يم سيرويم ،1 سرك ،2 خانه

  3205 :پست بكس
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 0700404023 :تلفون

 bekmambetov@un.org  :ايميل

  www.unama.unmissions.org  :وبسايت
  

  خوست
 )ACCI( افغانستان عيصنا و تجارت اتاق

 )يمنطقو آمر( آقا ضيف
  خوست
 0799114813 :تلفون

 faizaqa.usefzai@yahoo.com  :ايميل

  www.acci.org.af  :وبسايت
  

 )WADAN( افغانستان انكشاف يبرا هيريخ اداره
 )كننده ګآهن هم( اسلم محمد
  خوست ،ليقبا استير غرب
 0707933250 :تلفون

0799889928 

 inayatniazi2000@yahoo.com  :ايميل

info@wadan.org 
  www.wadan.org  :وبسايت

  
 )NDI( يالملل نيب درامور يمل كيدموكرات وتيتيانست

 )يساحو يها آمربرنامه( يمندوز محمد ازين
  ماتون تپه خوست، شهر يحلقو سرك
 0799135656 :تلفون

            008821684400020 

 nmandozai@ndi.org  :ايميل

  www.ndi.org  :وبسايت
  

 )NSP/PMU( يتيوال يادار واحد ،يمل يهمبستگ برنامه
 )يتيوال آمر( ريرعبدالبصيانجن
  خوست ،سيپول  يفرمانده و يحكومت مهماخانه كينزد كروروات، ريام

 0799422540 :تلفون

 khost@nspafghanistan.org  :ايميل

  www.nspafghanistan.org  :وبسايت

 )KU( خوست دانشگاه
 )دانشگاه سيرئ( يز يول حسن گل

  خوست
  0700008984 :تلفون

0777422537 

0756802696 

  www.szu.edu.af  :وبسايت
  

 )Nye( ين عيسر عيتوز دفتر
 )دفتر آمر( يفضل اهللا عيمط

  خوست شهر، مجاهد يفروش كتاب
 0799155988 :تلفون

  www.nyeexpress.com  :وبسايت
  
 )Radio Killid( ديكل ويراد
 )شنياست آمر( ماتونوال اهللا بينق

  خوست هده ،مسجد يعقوبي كينزد ،يشمال دروازه مقابل ،1 سرك
 0799110214 :تلفون

0707004646 

 n.matoonwal@tkg.af  :ايميل

info@tkg.af 
  www.tkg.af  :وبسايت

  
 )DRRD( دهات انكشاف و ءاياح استير

 )سيرئ( يمهد عثمان محمد
  خوست ،يوال منزل كينزد ، مانون تپه

 0702228485 :تلفون

 Khost.mrrd@yahoo.com  :ايميل

  
 )DAIL( يمالدار و ياريآب زراعت، استير

 )سيرئ( ميعبدالرح
  خوست
 0797471207 :تلفون

  



آدرس ها و تماس ها

276

 )IRC( يالملل نيب نجات تهيكم
 )يساحو آمر( يزرمت اهللا ظيحف
  خوست شهر يشمال دروازه كينزد

 0798855441 :تلفون

0700218259 

0799114675 

 Hafiz.Zurmati@afghanistan.theirc.org  :ايميل

Aziz.Rahman@afghanistan.theirc.org 
  www.theIRC.org  :وبسايت

  
 )AADA( افغانستان انكشاف و يهمكار موسسه

 )يكيتخن آمر( سوند زره يعبدالول
  خوست ،سيپول يفرمانده  يپهلو

 0706353081 :تلفون

0799418779 

 drawalizraswand@gmail.com  :ايميل

  www.aada.org.af  :وبسايت
  

 )IMC( يالملل نيب يصح هيأت
 )ارتباطات و يآمرادار( مهيحل رابعه
  خوست شهر، ماتون تپه

 0700581470 :تلفون

0788461716 

 rabia_halim@yahoo.com  :ايميل

  www.internationalmedicalcorps.org  :وبسايت
  
 )UNAMA( افغانستان در متحد ملل معاونت هيأت -  وناماي

 )دفتر سيرئ( خان رضا
  خوست ،باغ پروژه

  3205 :پست بكس
 0799134525 :تلفون

0088216502028851 

 00390831246249 :فكس

 rkhan@un.org  :ايميل

khan114@un.org 
  www.unama.unmissions.org  :وبسايت

  دايكندي
 )GRSP( يغزن يدهات يها كمك برنامه
 )پروگرام آمر( يموس محمد

  يكنديدا شهر ،شهرستان يولسوال راسك، بازارچپ
 0777900275 :تلفون

0777900272 

 grsponline@yahoo.com  :ايميل

  www.grsp.af  :وبسايت
  

 )NSP/PMU( يتيوال يادار واحد ،يمل يهمبستگ برنامه
 )يتيوال آمر( جان يعل

  يكنديدا شهر ،يلين يولسوال ،يلين دشت منبر، مسجد كينزد ار،يچهارد دشت
 0796862588 :تلفون

 daikundi@nspafghanistan.org  :ايميل

  www.nspafghanistan.org  :وبسايت
  
 )DRRD( دهات انكشاف و ءاياح استير

 )سيرئ( يقيصد يعل سلمان
    يكنديدا شهر ،يلين نو، شهر
 0778932178 :تلفون

0799306668   

 Salman.ali@mrrd.gov.af  :ايميل

  
 )DAIL( يمالدار و ياريآب زراعت، استير

 )سيرئ( يمواحد يمهد
  يكنديدا شهر
 0708302005 :تلفون

0772513006 

 mowahedi_mahdi@yahoo.com  :ايميل

  
 )AIHRC( افغانستان بشر حقوق مستقل ونيسيكم

 )برنامه يتيوال امر( قيفا عبدالصمد
  يكنديدا شهر ،UNAMAدفتر يپهلو خاولك، ،يلين



از الف تا یا: کتاب راهنما برای کمک به افغانستان

277

 0799343970 :تلفون

 faiqsamad@gmail.com  :ايميل

daikundi_aihrc@yahoo.com 
  www.aihrc.org.af  :وبسايت

  
 )CAWC( افغانستان يمركز مناطق رفاه تهيكم

 )دفتر آمر( هاشم محمد
  يكنديدا ،يلين شهر
 0778362212 :تلفون

 Nikahmadi64@hotmail.com  :ايميل

  
 )CCA( افغانستان مركزتعاون

 )آمر( يدبستان ايض
  شهرستان ،القان يولسوال چپرك، بازار

 8007 2113 216 0088 :تلفون

 sarwarhussaini@aol.com  :ايميل

  www.cca.org.af  :وبسايت
  

 )Oxfam GB( يب يج اكسفام موسسه
 )برنامه كننده آهنگ هم( جمعه محمد
  يكنديدا شهر ،يلين  ا،ياول جامع مسجد كينزد

 0708294201 :تلفون

0708294204 

 mjuma@oxfam.org.uk  :ايميل

maroshan@oxfam.org.uk 
  www.oxfam.org.uk  :وبسايت

  
 )ACF( ميف اكشن موسسه

 )كيلوجست ريمد( محمد
  يكنديدا شهر ،يلين يولسوال مركز ،ين زرد هيقر

 0706617579 :تلفون

0772051708 

00882164490621 

 log‐daykundi@af.missions‐acf.org  :ايميل

  www.actioncontrelafaim.org  :وبسايت

 )MOVE( تحرك يستيبهز موسسه
 )پروژه آمر( تيهدا عبداهللا
  يكنديدا شهر، يلين مركز، 67 خانه ،يلين شهر
 0777710153 :تلفون

0772550255 

 Abdullah.hedayat2003@yahoo.com  :ايميل

abdullah.hedayat2003@yahoo.com    
  

 )ORCD( جامعه انكشاف و يعلم قاتيتحق موسسه
 )يتيوال آمر( يهاشم حشم ديس

  يكنديدا شهر، يلين، AWCCدفتر يپهلو
 0795651127 :تلفون

 daikundi@orcd.org.af  :ايميل

  www.orcd.org.af  :وبسايت
  

 )CoAR( افغانها يبرا كمكها يهماهنگ
 )يتيآمروال( ليعبدالوك
  يكنديدا شهر، چپراسك هيقر، القان يولسوال
  0772623363 :تلفون

 coar_kbl@yahoo.com  :ايميل

coardaikundi@yahoo.com 
  www.coar.org.af  :وبسايت

  
 )UNAMA( افغانستان در متحد ملل معاونت هيأت -  وناماي

 )يحكومتدار ريمد( خان نيفرح
  يكنديدا شهر، كمپاوند  UN،يلين شهر مركز

  3205 :پست بكس
 0700299003 :تلفون

 khan10@un.org  :ايميل

  www.unama.unmissions.org  :وبسايت
 

)UNICEF( متحد ملل سازمان اطفال از تيحما صندوق - ونسفي
 )برنامه يتيوال ريمد( تيعنا اهللا بسم

  يكنديدا شهر، يلين
   0798507273 :تلفون
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 kabul@unicef.org  :ايميل

benayat@unicef.org 
  www.unicef.org  :وبسايت

  

  زابل
 )IbnSina/PHPA( افغانستان يبرا يصح يها برنامه - نايس ابن

 )پروژه امر( ارمليز وميق
  زابل شهر ،يدولت شفاخانه كينزد

 0707401223  :تلفون

  ibnsin_zabul@yahoo.com  :ايميل
  

 )NSP/PMU( يتيوال يادار واحد ،يمل يهمبستگ برنامه
 )يتيوال آمر( نيكبين عبداهللا ديس

  زابل، قالت شهر، PMUدفتر حمام، سرك
 0700358045 :تلفون

 zabul@nspafghanistan.org  :ايميل

  www.nspafghanistan.org  :وبسايت
  
 )DRRD( دهات انكشاف و ءاياح استير
  داد ميرح
  زابل شهر ،PRT مركز كينزد

  0706048720 :تلفون

    Zabul_rrd@yahoo.com  :ايميل
  
 )DAIL( يمالدار و ياريآب زراعت، استير

 )سيرئ( اهللا بسم
  زابل شهر
 0707947306 :تلفون

0700671236   

  
 )ADA( افغان يانكشاف موسسه

 )يتيوال آمر( نيثم محمد
  زابل شهر، قالت، يعموم سرك سرخ، بيصل دفتر مقابل
 0796581808 :تلفون

 ada.zabul@ada.org.af  :ايميل

ada.zabul@gmail.com 
  www.ada.org.af  :وبسايت

  
 )UNAMA( افغانستان در متحد ملل معاونت هيأت -  وناماي

 )دفتر سيرئ معاون( يديرش شاه ظاهر
 شهر، قالت، كندهار - كابل يعموم سرك گاه، ديع مسجد كينزد ،يحاذر هيقر

  زابل
  3205 :پست بكس

 0700031410 :تلفون

0700476430 

 rasheedi@un.org  :ايميل

zahirrasheedi@yahoo.com 
  www.unama.unmissions.org  :وبسايت

  

  سرپل
 )SCI( اطفال هيحما يالملل نيب اداره
 )يتيوال آمر( يوسفي لياسمع
  سرپل، 2 هيناح انتخابات، مستقل كميسوندفتر سرك
 0797969189 :تلفون

 Mohammadismail.Yousofi@savethechildren.org  :ايميل

  www.savethechildren.net  :وبسايت
  

 )GIZ/BEPA( ديز يآ يج ياساس ماتيتعل  برنامه
 )نريتر ماستر( ميند رينذ

  سرپل، نو شهر، معارف استير يپهلو ، TTC سرپل
 0777900402 :تلفون

 zabihullah.qarizada@giz.de  :ايميل

  www.bepafg.com  :وبسايت
  

 )NSP/PMU( يتيوال يادار واحد ،يمل يهمبستگ برنامه
 )يتيوال آمر( وهاج يذك احمد ريانجن

  سرپل ، گدامدار مسجد مقابل شهرنو، يعموم سرك
 0799151340 :تلفون
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 sarepul@nspafghanistan.org  :ايميل

  www.nspafghanistan.org  :وبسايت
  
 )SCA( افغانستان يبرا دنيسو تهيكم

 )يساحو يادار مسوول( ينظر يعل محمد
  سرپل ،شهرنو بانك، يزيعز يپهلو

 0773131979 :تلفون

 mohammad.ali@sca.org.af  :ايميل

  www.swedishcommittee.org  :وبسايت
  
 )DRRD( دهات انكشاف و ءاياح استير

  ديجاو
   سرپل، تيوال دفتر كينزد دوم، يولسوال
 0799158696 :تلفون

 Eng.jawid@gmail.com  :ايميل

Ahmad.jawid@mrrd.gov.af 
  
 )DAIL( يمالدار و ياريآب زراعت، استير

 )سيرئ( يسردار ينب محمد
  سرپل
 0799397891 :تلفون

0788495154 

0799124751  

 pdsaripul@mail.gov.af  :ايميل

  
 )AWSE( افغان زنان يبرا  يميتعل و يخدمات  موسسه

 )ها برنامه مسوول( آرزو مهينس
  سرپل ،زنان امور استير ،2 هيناح

 0788551050 :تلفون

 finance.awse@gmail.com  :ايميل

 www.future4afghanwomen.net  :وبسايت

 www.awse.info  
  
 )UN‐Habitat( متحد ملل بشر اسكان برنامه  ‐تاتيهب

 )يتيوال ارشد كننده آهنگ هم( يآمك نيالد اسالم

  سرپل، 1 هيناح كالن، يلقاني
 0791611209 :تلفون

0799869328 

 islam_nsp@yahoo.com  :ايميل

  www.unhabitat‐afg.org  :وبسايت
  

 )NRC( نيمهاجر يبرا ينارو هيأت
 )يادار مسوول( يقاسم نذراهللا

  سرپل، انتخابات مستقل كميسون مقابل ،2 هيناح
 0799123720 :تلفون

0786455586 

008821644413842 

 nazrullah.qasimi@afg.nrc.no  :ايميل

  www.nrc.no  :وبسايت
  

 )CoAR( افغانها يبرا كمكها يهماهنگ
 )پروژه آمر( وردك ميرح محمد

  سرپل ،گدامدار مسجد مقابل ،1 هيناح
 0700260453 :تلفون

 coar_saripul@yahoo.com  :ايميل

coar_kbl@yahoo.com 
  www.coar.org.af  :وبسايت

  
 )UNAMA( افغانستان در متحد ملل معاونت هيأت -  وناماي

 )ياسيرامورسيمد( نيالر ياندر
  سرپل ،2 هيناح ،يوال دفتر سرك ها، موتر ستگاهيا

  3205 :پست بكس
 0796002622 :تلفون

 larin@un.org  :ايميل

  www.unama.unmissions.org  :وبسايت
  

  سمنگان
 )NSP/PMU( يتيوال يادار واحد ،يمل يهمبستگ برنامه
 )يتيوال آمر( حق فضل
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  سمنگان، بكيا شهر، PMUدفتر ، RRDدفتر  محوطه بك،يا سهيل مقابل سرك
 0797368726 :تلفون

 samangan@nspafghanistan.org  :ايميل

  www.nspafghanistan.org  :وبسايت
  

 )SU( سمنگان دانشگاه
 )سيرئ( قيصد شاه محمد

  سمنگان
 0755800260 :تلفون

 m.sadiq700@gmail.com  :ايميل

  
 )DRRD( دهات انكشاف و ءاياح استير

  امان محمد
  انګسمن، بكيا شهر
 0799124490 :تلفون

    Aman.amin@mrrd.gov.af  :ايميل
  
)DAIL( يمالدار و ياريآب زراعت، استير

 )واداره پالن يآمرعموم( نيالد جمال
  سمنگان
 0773612623 :تلفون

0700730879 

0799158125   

 sami‐200833@yahoo.com  :ايميل

aghafour@nais‐af.org 

  
 )AHRO( افغانستان بشر حقوق سازمان

 )آمر( يطاهر نهيسك
  سمنگان، بكيا شهر، ملكه يجان سهيل كينزد ره،يذخ باغ ،4 سرك
   0797545241 :تلفون

 sakina.tahire@yahoo.com  :ايميل

  www.ahro.af  :وبسايت
 
 

 )BRAC( شيد بنگله يروستائ شرفتيپ تهيكم

 )يساحو آمر( الرحمن بيمج محمد
  سمنگان ،نيالد شمس منزل رستم، تخت سرك
 0700730845 :تلفون

 majibar_brac@yahoo.com  :ايميل

  www.bracafg.org  :وبسايت
  
 )SCA( افغانستان يبرا دنيسو تهيكم
 )يادار مسوول( يمحمود اهللا ثنا

  سمنگان، بكيا، ايذكر باغ مسجد مقابل ايذكر گذرباغ
 0773236945 :تلفون

 sanaullah.mahmoodi@sca.org.af  :ايميل

  www.swedishcommittee.org  :وبسايت
  

 )Afghanaid( ديا افغان موسسه
 )سرپرست -برنامه يتيوال آمر( يزيعز اهللا اسد

، خان ايدر سرك موتر، انصاف مقابل بك،يا سرك ،يبا عبدالخالق يحاج منزل
 سمنگان، بكيا

 0799172809 :تلفون

0799391358 

51-008821684400148  
 azizi@afghanaid.org.uk  :ايميل

mmrasoli@afghanaid.org.uk 
  www.afghanaid.org.uk  :وبسايت

  
 )ACF( ميف اكشن موسسه
 )بخش سيرئ( اهللا شوكت
  سمنگان ،انيپا صوف دره بك،يا يولسوال
 0799835583 :تلفون

0777835583 

008821650277072  

 log‐samangan@af.missions‐acf.org  :ايميل

  www.actioncontrelafaim.org  :وبسايت
  

 )MOVE( تحرك يستيبهز موسسه
 )كننده آهنگ هم( يشيقر بايفر
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  عبدالحق يحاج منزل مزار، كابل يعموم سرك
  سمنگان چوك كينزد

 0772550255 :تلفون

0797607367 

0799160858 

 friba.q@hotmail.com  :ايميل

ahmad.farzad@live.com 

  
 )AWSE( افغان زنان يبرا  يميتعل و يخدمات  موسسه

 )ها برنامه مسوول( سالك ميفه يحاج
  سمنگان، پارك شمال ،4 سرك
  0774693123 :تلفون

 finance.awse@gmail.com  :ايميل

 www.future4afghanwomen.net  :وبسايت

 www.awse.info  
  
 )Helvetas( تاسيلويه

  يرحمان زيپرو
  صوف دره، شهر انيپا يولسوال
 0770673820 :تلفون

 parwiz.rahmani@helvetas.org  :ايميل

      www.helvetas.org    :وبسايت
  
 )Helvetas( تاسيلويه

  گل احمد
  بكيا شهر
 0774076810 :تلفون

 ahmadgul.ahmadi@helvetas.org  :ايميل

  www.helvetas.org  :وبسايت
  
 )Helvetas( تاسيلويه

  يرينذ فرهاد
  سمنگان ،آب دو يرو يولسوال
 0771002090 :تلفون

 farhad.naziri@helvetas.org  :ايميل

  www.helvetas.org  :وبسايت
  

  غزني
 )PAN( پژواك يخبر آژانس

  دريح احمد ريش
  يغزن شهر
 0700167946 :تلفون

0799823528 

 sa.haidar@gmail.com  :ايميل

  www.pajhwok.com  :وبسايت
  

 )ACCI( افغانستان عيصنا و تجارت اتاق
 )يمنطقو آمر( اتيب احسان محمد

  يشهرغزن
 0799227662 :تلفون

 acci_ghazni2008@yahoo.com  :ايميل

  www.acci.org.af  :وبسايت
  

 )WADAN( افغانستان انكشاف يبرا هيريخ اداره
 )ريمد( اهللا مينس

  يغزن شهر ،گنج تبركلوز، يمل مركز
 0794704976 :تلفون

0799889928 

 inayatniazi2000@yahoo.com  :ايميل

info@wadan.org 
  www.wadan.org  :وبسايت

  
 )GRSP( يغزن يدهات يها كمك برنامه

 )ريمد( اهللا تيعنا
  يغزن شهر ،مالستان يولسوال بازار، نهيمد

 0772863212 :تلفون

 grsponline@yahoo.com  :ايميل

abmatin.sina@gmail.com 
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  www.grsp.af  :وبسايت
  

 )GRSP( يغزن يدهات يها كمك برنامه
 )ريمد( يعل عوض
  يجاغور يولسوال ش،يم سنگ بازار

 0798814923 :تلفون

 e_zeerak@yahoo.com  :ايميل

  www.grsp.af  :وبسايت
  

 )NSP/PMU( يتيوال يادار واحد ،يمل يهمبستگ برنامه
 )يتيوال آمر( محمد داد ريانجن
 سرك )چپ طرف(سرخ صليب سرك ،)راست طرف(كندهار كابل سرك ،3 هيناح

  يغزن شهر ،احمد خواجه مكتب يپهلو احمد، خواجه
 0799371008 :تلفون

 ghazni@nspafghanistan.org  :ايميل

  www.nspafghanistan.org  :وبسايت
  

 )GU( يغزن دانشگاه
 )سيرئ( يقيرف شاه احمد
  يغزن شهر
 0700212728 :تلفون

 ahmadshahrafiqui@hotmail.com  :ايميل

  www.ghi.edu.af  :وبسايت
  
 )Radio Killid( ديكل ويراد
 )شنياست آمر( يزو آزاد احمد نثار

  يغزن شهر ،مهتاب سرك ن،يالعارف شمس  سهيل مقابل ،3 پالن
 0799147146 :تلفون

0786740306 

 n.ahmad@tkg.af  :ايميل

info@tkg.af 
  www.tkg.af  :وبسايت

  
 )DRRD( دهات انكشاف و ءاياح استير

 )سيرئ( ليما ييسنا غالم
  يغزن شهر ،سرخ بيصل دفتر كينزد كندهار، يها موتر ستگاهيا

 0799717777 :تلفون

 Mayal_sana@yahoo.com  :ايميل

  
 )DAIL( يمالدار و ياريآب زراعت، استير

 )سيرئ( حسن سلطان
  يشهرغزن
 0799227550 :تلفون

0700691124 

0799437349  

 shabasyar@yahoo.com  :ايميل

  
 )HAFO( يبشر يها كمك كننده ليتسه سازمان

 )دفتر آمر( ندرت يعل فيس
  يغزن شهر ،ييهوا دانيم عقب كاتب، محمد ضيف كارته
 0799025610 :تلفون

0799355324 

 ghazni@hafo.org  :ايميل

sarabi@hafo.org 
  www.hafo.org  :وبسايت

  
 )BDN( باختر يانكشاف شبكه
 )پروژه آمر( اضيف ظاهر محمد
  يغزن شهر ،نمايس سرك سابقه، ليت تانك مقابل
 0707367273 :تلفون

 ghazni.pm.bdn@gmail.com  :ايميل

qnasrat@gmail.com 
 www.bdn.org.af  :وبسايت

 www.bdnglobal.org  
  
 )BRAC( شيد بنگله يروستائ شرفتيپ تهيكم

 )يساحو آمر( ستار عباس محمد
  يغزن شهر، نيحس يحاج كوچه ،4 پالن
 0700871605 :تلفون
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 rafiqul.brac@gmail.com  :ايميل

  www.bracafg.org  :وبسايت
  
 )SCA( افغانستان يبرا دنيسو تهيكم
 )يادار مسوول( جان بيحب

  يشهرغزن ،)وجه اهللا كرم( يعل حضرت مسجد مقابل وحدت، سرك
  0799384395 :تلفون

0799384393 

008821644445978 

 habib.jan@sca.org.af  :ايميل

  www.swedishcommittee.org  :وبسايت
  
 )NAC( افغانستان يبرا ينارو تهيكم

 )يعيطب منابع ريمد( دينو دريح محمد
  يشهرغزن ،يفرخ رستورانت عقب ،ملكه جهان سهيل سرك ،40 پوسته
 0799077942 :تلفون

 haidar@nacaf.org  :ايميل

  .www.afghanistan.com  :وبسايت
  
 )NAC( افغانستان يبرا ينارو تهيكم

 )يساحو دفتر آمر( رواب هاشم
  يجاغور، ماشا سنك شهدا، شفاخانه يپهلو

 0799465364 :تلفون

 jfofieldofficer@nacaf.org  :ايميل

  www.afghanistan.com  :وبسايت
  

 )ADA( افغان يانكشاف موسسه
 )سرپرست - يتيوال آمر( خان يذك

  يغزن شهر، نيالعارف شمس سهيل يپهلو خان، سردار منزل ،3 پالن
 0797206191 :تلفون

 ada.ghazni@ada.org.af  :ايميل

  www.ada.org.af  :وبسايت
  

 )SDO( ييسنا يانكشاف موسسه

 )آمر( يرامك فوعبدالر
 تهيكم يساحو دفتر مقابل باغ، قره ستگاهيا قند، يمندو بالل، هوتل عقب
  يغزن شهر ،دنيسو

 0799003129 :تلفون

0799003028  

 engineerramakee@yahoo.com  :ايميل

  www.sanayee.org.af  :وبسايت
  

 )NECDO( نور  يها تيظرف يارتقا يميتعل موسسه
  يغزن شهر ،كابل هده كينزد ،4 پالن 

 0700909290 :تلفون

  www.NEC.org.af  :وبسايت
  

 )AWEEO( افغان زنان تيحما و يميتعل موسسه
 )سيرئ( ميفه

  يغزن شهر ،3 پالن
 0773133989 :تلفون

 aweeo_af_org@yahoo.com  :ايميل

  
 )AWSE( افغان زنان يبرا  يميتعل و يخدمات  موسسه

 )ها برنامه مسوول( يسجاد راحله
  يغزن شهر
  0799660498 :تلفون

 program.awse@gmail.com  :ايميل

 www.future4afghanwomen.net  :وبسايت

 www.awse.info  
  

 )AADA( افغانستان انكشاف و يهمكار موسسه
 )پروژه يآمرساحو( يقيصد سيرويم

  يغزن شهر ،يمحمد مسجد مقابل ،3 پالن
 0799337895 :تلفون

 msidiqi@aada.org.af  :ايميل

msediqi@gmail.com 
  www.aada.org.af  :وبسايت
 )CoAR( افغانها يبرا كمكها يهماهنگ
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 )يتيآمروال( يميسل طاووس
  يغزن شهر ،ملكه جهان دخترانه سهيل كوچه
 0700260454 :تلفون

 coar_ghazni@yahoo.com  :ايميل

coar_kbl@yahoo.com 
  www.coar.org.af  :وبسايت

  

  غور
 )NSP/PMU( يتيوال يادار واحد ،يمل يهمبستگ برنامه

 )يتيوال آمر( ينيحس محمد ريانجن
  غور شهر، چغچران، كهنه قلعه كينزد ،يكاس دهن هيقر عبداالحمد، يحاج منزل
 0796939891 :تلفون

 ghor@nspafghanistan.org  :ايميل

  www.nspafghanistan.org  :وبسايت
  
 )DRRD( دهات انكشاف و ءاياح استير

  زالل محمد تاج
  غور شهر
 0799360180 :تلفون

 Taj.zolal@mrrd.gov.af  :ايميل

  
 )DAIL( يمالدار و ياريآب زراعت، استير
 )يوئياجرا آمر( اهللا حيذب

    غور شهر
 0799564781 :تلفون

0789565195 

0797069817 

 niazi.2009@yahoo.com  :ايميل

    
 )BRAC( شيد بنگله يروستائ شرفتيپ تهيكم

 )يساحو امر( نيالد يمح محمد
  غور شهر، چغچران، يغاز دره سرك ،يتوپچ
 0705818320 :تلفون

 mohiuddinbrac1970@yahoo.com  :ايميل

  www.bracafg.org  :وبسايت
  

 )AWEC( افغانستان زنان يميتعل مركز
 )يروان صحت ريمد( نيالد غوث

  غور شهر ،چغچران
 0797808165 :تلفون

 ghowsuddin@yahoo.com  :ايميل

  www.awec.info  :وبسايت
  

 )Afghanaid( ديا افغان موسسه
 )برنامه يتيوال آمر( بارك ونيهما
    غور شهر ،هرات -غور سرك رود،يهر يايدر كينزد لها،يفام غرب
 0798405609 :تلفون

0798405610 

30-008821684400128 

 hbarak@afghanaid.org.uk  :ايميل

asamad@afghanaid.org.uk 
  www.afghanaid.org.uk  :وبسايت

  
 )ACF( ميف اكشن موسسه
 )بخش سيرئ( ليعبدالوك
  غور شهر، چغچران
 0797595405 :تلفون

0704440276 

008821650206390 

 log‐ghor@af.missions‐acf.org  :ايميل

  www.actioncontrelafaim.org  :وبسايت
  

 )CRS( اس . آر . يس موسسه
 )يتيحما ارشد ريمد( ركيز بيشك

  شهرچغچران ،212 خانه ها، يليفام غرب
 0700400064 :تلفون

0797267262 

0799673357 

 szerak@asia.crs.org  :ايميل
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larrie.warren@crs.org 
  www.crs.org  :وبسايت

  
 )UN‐Habitat( متحد ملل بشر اسكان برنامه -تاتيهب

 )يتيوال يمرب( يفضل عارف محمد
  غور شهر، ونسكوي دفتر داخل ،چغچران نيدارالمعلم
 0791611202  :تلفون

0799417502 

 trainers.ghor@gmail.com  :ايميل

  www.unhabitat‐afg.org  :وبسايت
  

 )CHA( يانسان يها كمك يهماهنگ -ي همكار
 )سرپرست -دفتر آمر( يظيحف نادر محمد
  غور شهر، چغچران شهر غرب ،يغاز دره سرك
 0797633870 :تلفون

0703712605 

 ghore@cha‐net.org  :ايميل

  www.cha‐net.org  :وبسايت
 

 )IAM( يالملل نيب معاونت هيأت
 )يمنطقو دريل ميت( نيست هننلور
  سرجنگل و لعل ،ساقوبه  دانه هيقر لعل، يولسوال مركز
 0796199285 :تلفون

008821655589285 

 rtl.lal@iam‐afghanistan.org  :ايميل

  www.iam‐afghanistan.org  :وبسايت
  
 )UNAMA( افغانستان در متحد ملل معاونت هيأت -  وناماي
 )دفتر سيرئ( يسوزك چكويم

  شهرچغچران، ييهوا دانيم يپهلو
  3205 :پست بكس

 0796959126 :تلفون

0797923630  

 msuzuki@un.org  :ايميل

amiris@un.org 

  www.unama.unmissions.org  :وبسايت
  

  فارياب
 )ACCI( افغانستان عيصنا و تجارت اتاق

 )يمنطقو آمر( اهللا اتيح
  ابيفار شهر
   0799894998 :تلفون

 zabih_fcci2008@yahoo.com  :ايميل

  www.acci.org.af  :وبسايت
  

 )SCI( اطفال هيحما يالملل نيب اداره
 )يتيوال ارشد آمر( يميعظ ليسه

  ابيفار شهر، خانه عرب
 0799417695 :تلفون

 Sohail.Azami@savethechildren.org  :ايميل

  www.savethechildren.net  :وبسايت
  
 )ACTED( يانكشاف و يكيتخن يها يهمكار اداره - دياكت
 )يساحو هكنند آهنگ هم( ياكبر ديجاو
  منهيم ،1 هيناح خانه، يكوه مخابرات، سرك گ،يب شرف خانه
 0799173840 :تلفون

008821644942051 

 maymana@acted.org  :ايميل

  www.acted.org  :وبسايت
  

 )FIHE( ابيفار يعال ماتيتعل توتيانست
 )انستيتيوت سيرئ( يبيحب اهللا ضيف

  منهيم ،نيلود جاده
 0799274712 :تلفون

  www.fi.edu.af  :وبسايت
  

)DACAAR( افغان نيمهاجر به كمك يبرا دنمارك تهيكم - داكار
 )يساحو آمر( اخگر الحق نيام
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  منهيم، پهلوان گلو منزل يپهلو ،يمندو زسب سرك
 0797011010 :تلفون

 pmfaryab@dacaar.org  :ايميل

  www.dacaar.org  :وبسايت
  
 )DRRD( دهات انكشاف و ءاياح استير

  ريعبدالبص
  ابيفار شهر ،جامع مسجد يپهلو ،ييهوا دانيم سرك
 0799330530 :تلفون

 Eng.basirkohi@yahoo.com  :ايميل

  
 )DAIL( يمالدار و ياريآب زراعت، استير

 )سيرئ( بهار اهللا اسد
  ابيفار شهر
 0700730879 :تلفون

0799251706 

0799268857 

 mis.faryab@mail.gov.af  :ايميل

  
 )AIHRC( افغانستان بشر حقوق مستقل ونيسيكم
 )برنامه يتيوال امر( فطرت اهللا ظيحف ديس

  منهيم ،3 نسوان سهيل يپهلو ،ييهوا دانيم سرك
 0799250553 :تلفون

0777250553 

 fetrat_aihrc@yahoo.com  :ايميل

maimana_adm@yahoo.com 
  www.aihrc.org.af  :وبسايت

  
 )UNHCR( پناهندگان امور در متحد ملل سازمان يعال يشنريكم
 )يساحو ارشد معاون( اريقيصد  قيالصد عبد
   منهيم، خانه يكوه ،1 سرك ،1 هيناح

 0791990111 :تلفون

00873762929185 

008821651102577 

 00873762736186 :فكس

 sediqyar@unhcr.org  :ايميل

AFGMN@unhcr.org 
  www.unhcr.org  :وبسايت

  
 )BRAC( شيد بنگله يروستائ شرفتيپ تهيكم

 )يساحو امر( خان نيام محمد
  ابيفار شهر ،ستاره مكتب ،يقوماندان دفتر مقابل
 0702460426 :تلفون

 aminkhan.dev@gmail.com  :ايميل

  www.bracafg.org  :وبسايت
  

 )AWEC( افغانستان زنان يميتعل مركز
 )پروژه امر( ماقيا خالده
  ابيفار شهر
 0705626148 :تلفون

0799359543  

 khaleda_aemaq@yahoo.com  :ايميل

  www.awec.info  :وبسايت
  

 )SDO( يسناي يانكشاف موسسه
 )آمر( روزبه بهروز
 شهر، بلجراغ، 4 هيناح ،يمندو سبز اب،يفار ديعواي ساحو دفتر عقب، 1 سرك

  ابيفار
 0754520460 :تلفون

0799280362  

 faryab_sdo@yahoo.com  :ايميل

  www.sanayee.org.af  :وبسايت
  

 )ADA( افغان يانكشاف موسسه
 )يتيوال آمر( منگل ميابراه
  منهيم شفاخانه مقابل ستاره، سهيل سرك ،3 هيناح

 0771070401 :تلفون

0799461236 

 ada.faryab@ada.org.af  :ايميل

  www.ada.org.af  :وبسايت
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 )PRB( يب آر يپ موسسه
 )يادار آمر( عارف محمد
  ياندخو، نو شهر، اخالص مسجد كينزد

 0799448328 :تلفون

 prbmazar@yahoo.com  :ايميل

  www.prb.org.af  :وبسايت
  

 )AWSE( افغان زنان يبرا  يميتعل و يخدمات  موسسه
 )ها برنامه مسوول( نوايب بهينج

  ابيفار شهر ،3 هيناح ،يتيامن 2 حوزه يپهلو
 0797008191 :تلفون

 finance.awse@gmail.com  :ايميل

 www.future4afghanwomen.net  :وبسايت

 www.awse.info 
  

 )AADA( افغانستان انكشاف و يهمكار موسسه
 )پروژه يآمرساحو( يفخر نيالد قمر

  منهيم، فهيابوحن امام مسجد مقابل ،ييهوا دانيم سرك
 0799271526 :تلفون

0788563775  

    qfakhri@aada.org.af  :ايميل
qamaruddinfakhri@yahoo.com 

  www.aada.org.af  :وبسايت
  

 )CHA( يانسان يها كمك يهماهنگ -يهمكار
 )سرپرست - دفتر آمر( يترخبا اهللا اتيح

  منهيم شهر، المر و صريق ستگاهيا كينزد ،يسور عبدالروف خانه
 0799679796 :تلفون

0703712605   

 faryab@cha‐net.org  :ايميل

  www.cha‐net.org  :وبسايت
  

 )CoAR( افغانها يبرا كمكها يهماهنگ
 )يمنطقو امر( اهللا اسد

  ابيفار شهر ،ميقس داكتر كيكلن مقابل ،يزرگر سرك

 0772284344 :تلفون

 coar_kbl@yahoo.com  :ايميل

  www.coar.org.af  :وبسايت
  

 )SAF( نستان افغا يها خانواده يهمبستگ
 )برنامه آمر( مصمم مينع محمد
  ابيفار شهر ،4 سرك تندورك، گذر ،308 خانه
 0799158845 :تلفون

 faryab@saf.org.af  :ايميل

  www.saf.org.af  :وبسايت
  

 )IAM( يالملل نيب معاونت هيأت
 )يدرمنطقويل ميت( بك باربل

  منهيم
  625 :پست بكس

 0799615787 :تلفون

 rtl.faryab@iam‐afghanistan.org  :ايميل

  www.iam‐afghanistan.org  :وبسايت
  

 )NRC( نيمهاجر يبرا ينارو هيأت
 )پروژه كننده آهنگ هم( دادينيتر نسنتيو

  ابيفار شهر ،خانه عرب ،4 هيناح
 0788794079 :تلفون

0799148064 

008821667223346 

 masoud.sedeqi@afg.nrc.no  :ايميل

  www.nrc.no  :وبسايت
  
 )UNAMA( افغانستان در متحد ملل معاونت هيأت -  وناماي

 )دفتر سيرئ يمعاو( يسخ محمد
  منهيم، خانه عرب شهر بانك، يپشتن يپهلو شهر، يمركز پارك شمال

  3205 :پست بكس
 0797662500 :تلفون

 sakhi1@un.org  :ايميل

sakhipejouhish@yahoo.com 
  www.unama.unmissions.org  :وبسايت
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 )UNICEF( متحد ملل سازمان اطفال از تيحما صندوق - ونسفي
 )برنامه يتيوال ريمد( احمد فضل
  ابيفار شهر
 0798507387 :تلفون

 faahmad@unicef.org  :ايميل

kabul@unicef.org 
  www.unicef.org  :وبسايت

  

  فراه
 )ACCI( افغانستان عيصنا و تجارت اتاق

 )يمنطقو آمر( اهللا حشمت
  فراه

 0798193082 :تلفون

 hashmat.nor18@gmail.com  :ايميل

  www.acci.org.af  :وبسايت
  

 )NSP/PMU( يتيوال يادار واحد ،يمل يهمبستگ برنامه
 )يتيوال آمر( اهللا فيص ريانجن
  فراه محبس كينزد ،8 سرك ،4 هيناح محمد، داكتر منزل
 0799393023 :تلفون

 farah@nspafghanistan.org  :ايميل

  www.nspafghanistan.org  :وبسايت
  
 )DRRD( دهات انكشاف و ءاياح استير

 )سيرئ( عبدالروف نريانج
  فراه شهر، گندم تيمارك شرق ،1 هيناح

 0799095499 :تلفون

 Eng_rauf@yahoo.com  :ايميل

  
 )DAIL( يمالدار و ياريآب زراعت، استير

 )سيرئ( دانا اسلم محمد
  فراه

 0799602260 :تلفون

0799683028 

0799591933 

 aslamdana@yahoo.com  :ايميل

dail.frah@yahoo.com 
  

 )ADA( افغان يانكشاف موسسه
 )سرپرست -يتيوال آمر( وسفي محمد
  فراه ،3 هيقر جنوب ،1 كانال
 0799603292 :تلفون

 bahbodi@gmail.com  :ايميل

javid_bahbodi@yahoo.com 
  www.ada.org.af  :وبسايت

  
 )UN‐Habitat( متحد ملل بشر اسكان برنامه - تاتيهب

 )يتيوال ارشد آمر( عبداهللا فروزان
  شهرفراه، 1 هيناح انا، نازو ديجد مكتب كينزد ،يجنوب كانال عقب
  0799600384 :تلفون

 frozanabdullah@yahoo.com.au  :ايميل

  www.unhabitat‐afg.org  :وبسايت
  

 )CHA( يانسان يها كمك يهماهنگ - يهمكار
 )دفتر آمر( يليوك افغان ملك
  فراه ، )برق شنياست جنوب( پل باغ سرك ،277 خانه
 0799615389  :تلفون

0708606086 

 farah@cha‐net.org  :ايميل

  www.cha‐net.org  :وبسايت
  
 )UNAMA( افغانستان در متحد ملل معاونت هيأت -  وناماي

 )ذفتر سيرئ( يكارت الكساندر
  فراه ،شهر يمركز منطقه
  3205 :بكس پست
 0797256624 :تلفون

0798138961 

 carette@un.org  :ايميل
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Siddigui5@un.org 
  www.unama.unmissions.org  :وبسايت

  

  كاپيسا
 )ACCI( افغانستان عيصنا و تجارت اتاق
 )يمنطقو آمر( سادات احمد ناصر
  سايكاپ

 0786733141 :تلفون

 nasirsadat@gmail.com  :ايميل

  www.acci.org.af  :وبسايت
  

 )NSP/PMU( يتيوال يادار واحد ،يمل يهمبستگ برنامه
 )يتيوال آمر( ديجاو زيعبدالعز
 سرك يپهلو ،يوال دفتر ، )جنوب طرف ( گلبهار شركت كوهستان، اول يولسوال
  سايكاپ، يعموم
 0700242334 :تلفون

 kapisa@nspafghanistan.org  :ايميل

  www.nspafghanistan.org  :وبسايت
  

 )AU( يرونيالب دانشگاه
 )دانشگاه سيرئ( زيعز ديعبدالرش
  يراق محمود، گلبهار ينساج شركت
 0799317435 :تلفون

 abdulrashidaziz2@yahoo.com  :ايميل

  au.edu.af  :وبسايت
  
 )DRRD( دهات انكشاف و ءاياح استير
  فرهنگ اهللا اتيح
  سايكاپ

 0799435582 :تلفون

 Hayatullah.farhang@mrrd.gov.af  :ايميل

  
 )DAIL( يمالدار و ياريآب زراعت، استير
 )سيرئ( يفيص نيمسك ديس

  سايكاپ
 0700289914 :تلفون

  
 )BRAC( شيد بنگله يروستائ شرفتيپ تهيكم

 )يساحو آمر( زمان روزيف محمد
  سايكاپ، )دهيبالي(ي عل بابا ده

 0707197919 :تلفون

 firoz.zaman704@gmail.com  :ايميل

  www.bracafg.org  :وبسايت
  

 )ADA( افغان يانكشاف موسسه
 )پروزه يتيوال آمر( قيفا ريعبدالمن
  سايكاپ، 3 هيناح پاچا، صادقى كوچه گذردهقانان، ،2 خانه
 0785599447 :تلفون

0702424992 

 saboor.hadi@gmail.com  :ايميل

  www.ada.org.af  :وبسايت
  
 )UN‐Habitat( متحد ملل بشر اسكان برنامه - تاتيهب
 )يتيوال آمر( حارث الرحمن فيس

  سايكاپ، يراق محمود، كوهستان اول يولسوال دفتر مقابل
 0791611345 :تلفون

0799421740 

 harisafgan@yahoo.com  :ايميل

  www.unhabitat‐afg.org  :وبسايت

  

  كندز
 )PAN( پژواك يخبر آژانس
  سرفراز نيعبدالمت
  كندز
 0799395005 :تلفون

0708198220 

 sarfraz.afghan@gmail.com  :ايميل

  www.pajhwok.com  :وبسايت
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 معلول سواران بايسكل تفريح و يبخش توان موسسه - ابرار
 )AABRAR( افغانستان

 )يساحو كننده هماهنگ( خالد محمد
  كندز
 0700620025 :تلفون

 khalid.aabrar@gmail.com  :ايميل

  www.aabrar.org  :وبسايت
  

 )ACCI( افغانستان عيصنا و تجارت اتاق
 )يمنطقو آمر( عبدالسميع موالنا
  كندز
 0708518496 :تلفون

 acci_kundoz@yahoo.com  :ايميل

  www.acci.org.af  :وبسايت
  

 )WADAN( افغانستان انكشاف يبرا هيريخ اداره
 )يمنطقو كننده هماهنگ( محمد خان
  زونيتلو شنياست  كينزد ،1 هيناح ،3 سرك ،1379 خانه
 0799214682 :تلفون

0799889928 

 inayatniazi2000@yahoo.com  :ايميل

info@wadan.org 
  www.wadan.org  :وبسايت

  
 )ACTED( يانكشاف و يكيتخن يها يهمكار اداره -د ياكت

 )يساحو كننده همĤهنگ معاون(عبدالقهار
  كندز، يارچ دشت
   0700706742 :تلفون

 qahar@acted.org  :ايميل

  www.acted.org  :وبسايت
  

 )NDI( يالملل نيب درامور يمل كيدموكرات وتيتيانست
 )برنامه يمنطقو آمر( نصرت هارون محمد
  كندز، يكوه روزيف سرك ،)راست طرف(كندز زونيتلو سرك مقابل ،11 خانه

 0798184820 :تلفون

0799209368 

 hnasrat@ndi.org  :ايميل

nyarash@ndi.org 
  www.ndi.org  :وبسايت

  
 )GIZ/BEPA( ديز.يآ.يج ياساس تعليمات  برنامه
 )يميتعل ريمد( ييايآر وبيا محمد
  كندز، دانشگاه سرك ، TTCكندز
 0799394684 :تلفون

0777900380 

 ayub.aryayee@yahoo.com  :ايميل

  www.bepafg.com  :وبسايت
  

 )GRSP( يغزن يدهات يها كمك برنامه
 )يتيوال آمر( ينعمت محمد سردار
  كندز، 1 هيناح ،يشاروال سرك ،1473 خانه
 0799205115 :تلفون

0777900267 

 grspkunduz14@gmail.com  :ايميل

  www.grsp.af  :وبسايت
  

 )NSP/PMU( يتيوال يادار واحد ،يمل يهمبستگ برنامه
 )يتيوال آمر( قربان ديس ريانجن
  كندز،  RRD محوطه ،3 هيناح

 0799327527 :تلفون

 kunduz@nspafghanistan.org  :ايميل

  www.nspafghanistan.org  :وبسايت
  

 )KU( كندز دانشگاه
 )دانشگاه سيرئ( عبدالقدوس يقاض
  كندز، درك سه

 0799212980 :تلفون

0512001414 

 abdulqudus.zarifi@yahoo.com  :ايميل
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 )Nye( ين عيسر عيتوز دفتر
 )دفتر آمر( يريفق ريكب ديس

  كندز سيپول هيامن يقوماندان سرك
 0799151451 :تلفون

 s_kabir106@yahoo.com  :ايميل

  www.nyeexpress.com  :وبسايت
  
 )DRRD( دهات انكشاف و ءاحيا استير

 )سيرئ( يميحك عبدالرب
  كندز
 0799694102 :تلفون

 Abdulrab_hakimi@yahoo.com  :ايميل

  
 )DAIL( يمالدار و ياريآب زراعت، استير
 )سيرئ( ماقيا اهللا زيعز

  كندز
 0700295885 :تلفون

  
 )KRA( كندز يبازساز سازمان

 )اتارتباط مسوول( اهللا روح
  كندز، 1 هيناح نوآباد، پروژه يها يليفام

 0777876015 :تلفون

0789876015 

 kra_afg@yahoo.com  :ايميل

aqtash08@gmail.com 
  

 )AHRO( افغانستان بشر حقوق سازمان
  يوبيا امرالحق

  كندز، يفروش يچا سرك ،يفروش نيقال تيمارك ،5 منزل
 0703188506 :تلفون

 ayubyamen@yahoo.com  :ايميل

  www.ahro.af  :وبسايت
  

 )FAO( متحد ملل زراعت و خوراك سازمان
 )ريمد( يزيعز عباداهللا

  كندز كابل سرك درك، سه يديشه
 0700515527 :تلفون

0707455610 

008821643339362 

 Ebadullah.Azizi@fao.org  :ايميل

FAOAF‐Kunduz@fao.org 
  www.fao.org  :وبسايت

  
 )UNWHO( جهان يصح سازمان
 )ويپول يساحو ريمد( ينظراحمد

  كندز، يظاهر  منزل ،يفروش يچا كسر ،04 حصه
 0799211083 :تلفون

 AhmadiA@afg.emro.who.int  :ايميل

Nazarahmadi@yahoo.com 
  www.emro.who.int/Afghanistan  :وبسايت

  
 )CFA( افغانستان اطفال يبرا يالملل نيب صندوق

 )برنامه يتيحما آمر( زاهد اهللا احمد
  كندز، دختران لهيل تخارستان،عقب سهيل سرك ،2 هيقر ،732 خانه
 0798205950 :تلفون

008821669970781 

 00930202501287 :فكس

 azahid@afghanistan.childfund.org  :ايميل

  www.childfund.org  :وبسايت
  

 )CAF( افغان يها خانواده از مواظبت  موسسه - كف
 )دفتر ريمد( ياشرف عبداهللا
  كندز تيامن استير مقابل ،يمراد ينجار يپهلو ،يكاشان مسجد سرك
 0777822321 :تلفون

0777223211 

 om.caf.kdz@gmail.com  :ايميل

afo.caf.knz@gmail.com 
  www.caf.org.af  :وبسايت

  
 )IARCSC( يملك خدمات و يادار اصالحات مستقل كميسون

 )يمنطقو سيرئ( حامد ليعبدالجل
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   سرك ،تخارستان مدرسه مقابل ،دختران چهل كوچه
  كندز، زر نيسپ

 0799547917 :تلفون

 jalil.hamid1@csc.gov.af  :ايميل

  www.iarcsc.gov.af  :وبسايت
  

 )AIHRC( افغانستان بشر حقوق مستقل كميسيون
 )برنامه يآمرمنطقو( يريام اهللا اتيح

  كندز، سردوره شهر
 0799212845 :تلفون

 hayatullah_amiry@yahoo.com  :ايميل

kunduz@aihrc.org.af 
  www.aihrc.org.af  :وبسايت

  
 )UNHCR( پناهندگان امور در متحد ملل سازمان يعال يكميشنر

 )يمحافظو ارشد معاون( يميسل داود
  كندز، 4 هيناح صاحب، امام بندر سرحوض، سرك
 0791990121 :تلفون

0700712300 

008821651139895 

 salimi@unhcr.org  :ايميل

AFGIS@unhcr.org 
  www.unhcr.org  :وبسايت

  
 )BRAC( شيد بنگله يروستائ پيشرفت تهيكم

 )يمنطقو آمر( المحمد ابوعبداهللا
  كندز، حسن منزل ها، گدام كينزد صاحب، امام بندر

 0700713654 :تلفون

0700653383 

 mahmud.bagha@gmail.com  :ايميل

  www.bracafg.org  :وبسايت
  
 )SCA( افغانستان يبرا دنيسو تهيكم
 )يساحو دفتر يادار مسوول( زيعز اهللا حيذب

  كندز، 1 هيناح آباد، ديس سرك ،يساز خي كيفابر مقابل ،2351 خانه

 0799215424 :تلفون

0755505386 

008821684400354 

 zabiullah.aziz@sca.org.af  :ايميل

obaid.faqir@sca.org.af 
  www.swedishcommittee.org  :وبسايت

  
 )ACSFO( افغانستان يمدن جامعه مجتمع موسسه –مجما 
 )يساحو آمر( جواد احمد

  تاجكستان يونسلگرك عقب ،2 سرك مشهد، خواجه آباد نو
 0700701014 :تلفون

 info@acsf.af  :ايميل

  www.acsf.af/www.acsf‐rc.com  :وبسايت
  

 افغانستان بضاعت يب ودختران زنان يويترب و يآموزش مركز

)ECW( 
 )سيرئ( مصلح ريظه محمد
  كندز، كابل بندر خانه، قهوه كوچه
 0799206604 :تلفون

 arezo_qanih@yahoo.com  :ايميل

  www.ecw‐af.org  :وبسايت
  

 )ADA( افغان يانكشاف موسسه
 )يتيوال آمر( خان نصراهللا
  كندز، 3 ناحيه صاحب، امام بندر بيگى، عرض كوچه ، 678 خانه
 0799144601 :تلفون

 ada.kunduz@ada.org.af  :ايميل

  www.ada.org.af  :وبسايت
  

 )MC( كارپس يمرس يالملل بين موسسه
 )ياتيآمرعمل( يرسول يزلم

  كندز
 0793506366 :تلفون

 zalkozai@af.mercycorps.org  :ايميل

  www.mercycorps.org  :وبسايت
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 )PRB( يب آر يپ موسسه
 )دفتر ريمد( حونيج اسد
  كندز، نوآباد، ناشر باغ

 0799134150 :تلفون

 prbkunduz@yahoo.com  :ايميل

  www.prb.org.af  :وبسايت
  

 )CCA( افغانستان مركزتعاون
 )آمر( يكاشف يموس
  كندز، شهر مركز
 008821621280659 :تلفون

 sarwarhussaini@aol.com  :ايميل

  www.cca.org.af  :وبسايت
  
 )UN‐Habitat(  متحد ملل بشر اسكان برنامه - تاتيهب
 )يتيوال كننده آهنگ هم( ضيف ديس

  كندز، 2 هيناح عابد، سير ،1299 خانه
 0791611226 :تلفون

0799421740 

 sfaiz_ahmadi@yahoo.com  :ايميل

  www.unhabitat‐afg.org  :وبسايت
  

 )NRC( نيمهاجر يبرا ينارو هيأت
 )يادار مسوول( اهللا اتيح

  كندز، كوه روزيف سرك
 0799639066 :تلفون

0088216333401118 

 hayatullah.sobman@afg.nrc.no  :ايميل

  www.nrc.no  :وبسايت
  
 )UNAMA( افغانستان در متحد ملل معاونت هيأت -  وناماي
 )دفتر سيرئ( بوبا يبوچ اليل

  كندز، صاحب امام بندر  ،يفروش يچا كوچه ،3 سرك
  3205 :پست بكس

 0793411198 :تلفون

0797256620 

 bouchebouba@un.org  :ايميل

jama1@un.org 
  www.unama.unmissions.org  :وبسايت

  
)UNICEF( متحد ملل سازمان اطفال از حمايت صندوق - ونسفي

 )برنامه متخصص( نيام ريعبدالنص
  كندز
 0798507391 :تلفون

 kabul@unicef.org  :ايميل

anamin@unicef.org 
  www.unicef.org  :وبسايت

  

  كندهار
 )PAN( پژواك يخبر آژانس

  ميند احمد ريبش
  كندهار
 0799806508 :تلفون

0708198459 

 bashir.naadim@googlemail.com  :ايميل

  www.pajhwok.com  :وبسايت
  

)IbnSina/PHPA( افغانستان يبرا يصح يها برنامه - نايس ابن
 )پروژه آمر( قيصد
  كندهار ،3 هيناح

 0798553918 :تلفون

 dr_kakarsadiqullah@yahoo.om  :ايميل

  
 )ACCI( افغانستان عيصنا و تجارت اتاق

 )يمنطقو آمر( يعبدالباق
  كندهار
 0700300650 :تلفون
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 kandaharacci@yahoo.com  :ايميل

  www.acci.org.af  :وبسايت
  

 بلوچستان و افغانستان غرب جنوب يها يهمكار انسجام هياتحاد

)SWABAC( 
 )يياجرا كننده هماهنگ( محمد جان ريانجن

، نو شهر، خوشبخت يعروس سالون كينزد سرخ، مسجد از بعد هرات، سرك
  كندهار
 0799088036 :تلفون

0700301105 

0799147400 

 swabac@yahoo.com  :ايميل

swabac@gmail.com 
  

 )SCI( اطفال هيحما يالملل نيب اداره
 )يادار و يمال ريمد( سوسان احمد ديجاو
  كندهار، نو شهر، 6 هيناح سرخ، مسجد كينزد

 0700304138 :تلفون

0797345280 

 javeedahamd.sosan@savethechildren.org  :ايميل

  www.savethechildren.net  :وبسايت
  

 )WADAN( افغانستان انكشاف يبرا هيريخ اداره
 )كننده آهنگ هم( بينج

  كندهار ،يغاز پارك يعموم دروازه مقابل ،3 خانه
 0700045315 :تلفون

0799889928 

 inayatniazi2000@yahoo.com  :ايميل

info@wadan.org 
  www.wadan.org  :وبسايت

 

 )NDI( يالملل نيب درامور يمل كيدموكرات وتيتيانست
  كندهار ،1 هيناح سرخ، مسجد سرك
 0790272611 :تلفون

 aziarkash@ndi.org  :ايميل

  www.ndi.org  :وبسايت

 )NSP/PMU( يتيوال يادار واحد ،يمل يهمبستگ برنامه
 )يتيوال آمر( يوبيا شاه موريت ريانجن
  كندهارهوتل شاه، كابل مقابل ،6 هيناح

 0799722603 :تلفون

 kandahar@nspafghanistan.org  :ايميل

  www.nspafghanistan.org  :وبسايت
  

 )KU( كندهار دانشگاه
 )سيرئ( ليطوطاخ حضرت ريم

  كندهار ،10 هيناح دگاه،يع مسجد يپهلو ،يشاه ظاهر كانال
 0799305478 :تلفون

0700318932 

 htotakhail06@gmail.com  :ايميل

  www.Kundoz‐in.edu.af  :وبسايت
  

 )Nye( ين عيسر عيتوز دفتر
 )دفتر آمر( خان اهللا امان
  كندهار ،بيحب يحاج مسجد سرك خواجه، ده

 0776218001 :تلفون

 amanullah_nawabi@yahoo.com  :ايميل

  www.nyeexpress.com  :وبسايت
  

 )TdH( هومس سيد يريت دفتر
 )پروژه كننده هماهنگ( اهللا عيمط

  كندهار ،مسجد سرخ
 0700300727 :تلفون

008821684400712 

 dr_mati_baryal@yahoo.com  :ايميل

  www.tdh.ch  :وبسايت
  

 )ANSO( افغانستان يدولت ريغ يها ارگان يبرا يتيمصون دفتر
  كندهار
 0700492550 :تلفون

0796688416 
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 south.afg@ngosafety.org  :ايميل

south2.afg@ngosafety.org 
  www.afgnso.org  :وبسايت

  
 )UNODC( جرم و مخدر مواد با مبارزه يبرا متحد ملل دفتر
 )يتيوال كننده هماهنگ( يفضل محمد فضل
  كندهار، شهرنو، 6 هيناح مسلم، چوك كينزد

 0797223335 :تلفون

 Fazal.mohammad@unodc.org  :ايميل

  www.unodc.org  :وبسايت
  
 )Radio Killid( ديكل ويراد
 )شنياست آمر( آزاد احمد نثار
 UN مهمانخانه عقب وات، خان جان محمد يغاز حارث، بن ديز مسجد كينزد

  كندهار، نو شهر،
 0700317320 :تلفون

 n.azaad@killid.com  :ايميل

info@tkg.af 
  www.tkg.af  :وبسايت

  
 )DRRD( دهات انكشاف و ءاياح استير

 )سيرئ( شاه سلمان
  كندهار
 0787742618 :تلفون

 rrd_kandahar@yahoo.com  :ايميل

  
 )DAIL( يمالدار و ياريآب زراعت، استير

 )سيرئ( روشان شاه احمد
  كندهار
 0799012609 :تلفون

0703503621 

0700491973 

 kandahar.karina@yahoo.com  :ايميل

  
  

 )HAFO( يبشر يها كمك كننده ليتسه سازمان
 )يادار مسوول( نيام اهللا حيذب

  كندهار ،باغ منزل ن،يمعلم كارته
 0700797953 :تلفون

0789228772 

 kandahar@hafo.org  :ايميل

sarabi@hafo.org 
  www.hafo.org  :وبسايت

  
 )AHRO( افغانستان بشر حقوق سازمان

  يروف زمان محمد
  كندهار ،6 هيناح ،انا زرغونه سهيل مقابل ،ايثر ملكه سرك ،12 خانه
 0788886935 :تلفون

0700062637 

 zaman_raofi@yahoo.com  :ايميل

zaman.raofi@gmail.com 
  www.ahro.af  :وبسايت

 
  

 )FAO( متحد ملل زراعت و خوراك سازمان
 )ريمد( نيالد صالح
  كندهار ،6 هيناح ،مسجد سرخ  جنوب
 0708895808 :تلفون

 Salahuddin.Khan@eirp‐afg.org  :ايميل

FAOAF‐Kandahar@fao.org 
  www.fao.org  :وبسايت

  
 )UNWHO( جهان يصح سازمان
 )كننده ګاهن هم( كامواك اهللا رحمت
  كندهار، نو شهر، سيرويم شفاخانه كيدزن ،01 حصه
 0700290175 :تلفون

 Kamwakr@afg.emro.who.int  :ايميل

  www.emro.who.int/Afghanistan  :وبسايت
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 احمر وهالل سرخ بيصل يها تيجمع يالملل نيب ونيفدراس

)IFRC( 
 )دفتر سرپرست( شاه عمر ديس

  ARCS  دفتر محوطه كندهار، مرستون دگاه،يع جاده
  0700303597 :تلفون

 Sayed.omershah@ifrc.org  :ايميل

  www.ifrc.org  :وبسايت
  

 )IARCSC( يملك خدمات و يادار اصالحات مستقل كميسون
 )يمنطقو سيرئ( يصاف ميابراه

  كندهار، هرات دروازه جوانان، و فرهنگ استير پهلوي
 0788796948 :تلفون

 ibrahim.safi123@gmail.com  :ايميل

  www.iarcsc.gov.af  :وبسايت
  
 )AIHRC( افغانستان بشر حقوق مستقل ونيسيكم

 )برنامه يمنطقو آمر( ينورز عبدالقادر
  كندهار ،6 هيناح  س،يرويم شفاخانه غرب داود، ديشه سرك
 0700305117 :تلفون

0799391156 

 aihrc_k@yahoo.com  :ايميل

report_kdh@yahoo.com 
  www.aihrc.org.af  :وبسايت

  
 )UNHCR( پناهندگان امور در متحد ملل سازمان يعال يشنريكم
 )يساحو دفتر سيرئ( جلف متريد

  كندهار ،1 هيناح خان، داوود ديشه يچهارراه
 0041227397510 :تلفون

0791990061 

008821651121624 

 0041227397511 :فكس

 jelev@unhcr.org  :ايميل

AFGKD@unhcr.org 
  www.unhcr.org  :وبسايت

  

 )BRAC( شيد بنگله يروستائ شرفتيپ تهيكم
 )يساحو آمر( احمد تفضل

  كندهار ،شاه كابل تات،يهب دفتر كينزد
 0707563908 :تلفون

 tofazzal_cdr@yahoo.com  :ايميل

  www.bracafg.org  :وبسايت
  

 )ADA( افغان يانكشاف موسسه
 )يتيوال آمر( سالم ديس
  كندهار، زراعت استير سرك شاه، كابل ،6 هيناح

 0799847427 :تلفون

 ada.kandahar@ada.org.af  :ايميل

  www.ada.org.af  :وبسايت
  

 )SDO( ييسنا يانكشاف موسسه
 )آمر( يقادر ونسي محمد
  كندهار ،2 هيناح وناما،ي دفتر مقابل
 0752054203 :تلفون

 kandahar.sdo@gmail.com  :ايميل

  www.sanayee.org.af  :وبسايت
  

 )DAO( ييتوانا و انكشاف موسسه
 )ارتباطاتريمد( فيعبدالط ظيحف

  كندهار، مبارك خرقه طرف ،1 سكتور
 07788366414 :تلفون

 info@daoafghanistan.org  :ايميل

  www.daoafghanistan.org  :وبسايت
  

 )MC( كارپس يمرس يالملل نيب موسسه
 )دفتر سيرئ( شفق اهللا احسن
  كندهار
 0793505702 :تلفون

 shafaq@af.mercycorps.org  :ايميل

  www.mercycorps.org  :وبسايت
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 )HI( كپيهند يالملل نيب موسسه
 )كننده آهنگ هم( ونيهما
  كندهار، نو شهر، سرخ مسجد شمال  ،1 هيناح

 0700290647 :تلفون

0705813414 

 kdhcoordinator@hiafgha.org  :ايميل

kdh‐hss@hiafgha.org 
  www.handicap‐international.org  :وبسايت

  
 )AHDS( افغان يانكشاف و يصح خدمات موسسه

 )يتيوال آمر( يرحمانز رحمن ضيف
  كندهار، شاه كابل، گاال پاتو سرك
 0799606697 :تلفون

0799331728 

 drf_r@yahoo.com  :ايميل

  www.ahds.org  :وبسايت
  
 )UN‐Habitat( متحد ملل بشر اسكان برنامه  -تاتيهب
 )يتيوال ارشد امر( شاه نادر ديس

، 1 هيناح ن،ينازن گلستان پالزه مقابل الخدمت، كيكلن عقب ان،يشاد چوك
  كندهار
 0791611262 :تلفون

0700301051 

 mustafa_zagham@yahoo.com  :ايميل

  www.unhabitat‐afg.org  :وبسايت
 

 )CHA( يانسان يها كمك يهماهنگ - يهمكار
 )دفتر آمرسرپرست( يباركز عبدالقاهر

  شاه كابل، اهللا بيحب يحاج مسجد كينزد  ،5830  خانه
 0700308470 :تلفون

0787102555 

 qandahar@cha‐net.org  :ايميل

  www.cha‐net.org  :وبسايت
  
  

 )HMYDO( جوانان يانكشاف و يمطبوعات موسسه - ندارهيه
 )سيرئ( فروتن نيالد غوث
  كندهار ،يانصار سرك ،786 خانه
 0700303054 :تلفون

0777303054 

 frotan@hindara.org  :ايميل

frotan1919@gmail.com 
  www.hindara.org  :وبسايت

  
 )UNAMA( افغانستان در متحد ملل معاونت هيأت -  وناماي

 )دفتر سيرئ( دروفيح عبدالصمد
  كندهار، نو شهر، 6 هيناح كندهار، ومياستد كينزد

  3205 :پست بكس
 0700093856 :تلفون

 khaydarov@un.org  :ايميل

  www.unama.unmissions.org  :وبسايت
 

) UNICEF( متحد ملل سازمان اطفال از تيحما صندوق - ونسفي
  كندهار
 0798507570 :تلفون

  kandahar@unicef.org  :ايميل
kandahar@unicef.org 

kabul@unicef.org 
  www.unicef.org  :وبسايت

  

  كنر
 معلول سواران سكليبا حيتفر و يبخش توان موسسه -ابرار

 )AABRAR( افغانستان
 )يابيارز ريمد(علم زار

  آباد اسعد شهر
 0772159487 :تلفون

 abdulnasir@aabrar.org.af  :ايميل

  www.aabrar.org  :وبسايت
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 )ACCI( افغانستان عيصنا و تجارت اتاق
 )يمنطقو آمر( جالل محمد
  آباد اسعد شهر
 0700472077 :تلفون

 mohammad.jalal@acci.org.af  :ايميل

  www.acci.org.af  :وبسايت
  

 )NSP/PMU( يتيوال يادار واحد ،يمل يهمبستگ برنامه
 )يتيوال آمر( مهمند زمان ريانجن

  آباد اسعد شهر، RRD دفتر ريتعم داخل ، ليمندوخ سرك
 0700613315 :تلفون

 kunar@nspafghanistan.org  :ايميل

  www.nspafghanistan.org  :وبسايت
  

 )KU( كنر دانشگاه
 )سيرئ( جعفر ديس

  آباد اسعد شهر
 0700603977 :تلفون

  
 )DRRD( دهات انكشاف و ءاياح استير
  داريب نيالد نيام

  آباد اسعد شهر، تيوال دفتر عقب
 0799208946 :تلفون

 Aminuddin.baidar@mrrd.gov.af  :ايميل

  
 )DAIL( يمالدار و ياريآب زراعت، استير

 )سيرئ( محصل يحاج
  آباد اسعد شهر
 0700642400 :تلفون

0707030071 

0700640714 

 mohasl.kunar@yahoo.com  :ايميل
  

 )DAO( ييتوانا و انكشاف موسسه
 )پروژه آمر( يقيصد ظيعبدالحف خواجه

  آباد اسعد شهر ، RTA يپهلو ل،يمندوخ سرك
 0786353407 :تلفون

 rehab@daoafghanistan.org  :ايميل

  www.daoafghanistan.org  :وبسايت
  

 )ORCD( جامعه انكشاف و يعلم قاتيتحق موسسه
 )يتيوال آمر( الرحمن زيعز

  آباد اسعد شهر، تيوال سرك ،15 خانه
 0796002613 :تلفون

 kunar@orcd.org.af  :ايميل

  www.orcd.org.af  :وبسايت
  
 )UNAMA( افغانستان در متحد ملل معاونت هيأت -  وناماي

 )دفتر سيرئ( روفين عبدوكاحور
  آباد اسعد شهر، باغ ساالر

  3205 :پست بكس
 0700476435 :تلفون

 nurov@un.org  :ايميل

haiderzai@un.org 
  www.unama.unmissions.org  :وبسايت

 

  لغمان
 معلول سواران سكليبا حيتفر و يبخش توان موسسه - ابرار

 )AABRAR( افغانستان
 )يساحو كننده هماهنگ( اليس اهللا عزت

  شهرمهترالم
 0778585462 :تلفون

 azatsahil@aabrar.org.af  :ايميل

  www.aabrar.org  :وبسايت
  

)IbnSina/PHPA( افغانستان يبرا يصح يها برنامه - نايس ابن
 )پروژه آمر( ليجبارخ قاهر
  مهترالم ،يا قرغه يولسوال يپهلو ،يا قرغه
  0700629136 :تلفون

 d_qahir@yahoo.co  :ايميل
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 )NSP/PMU( يتيوال يادار واحد ،يمل يهمبستگ برنامه
 )يتيوال آمر( رياكس ونيهما محمد ريانجن

  مهترالم ،باغ سراج قلعه كينزد ن،يمامور كارته سرك
 0799178294 :تلفون

 laghman@nspafghanistan.org  :ايميل

  www.nspafghanistan.org  :وبسايت
  

 )LU( لغمان دانشگاه
 )سيرئ( يغفور عبدالصبور
  مهترالم
  0774142394 :تلفون

  
 )DRRD( دهات انكشاف و ءاياح استير

  ليخ جبار جعفر محمد
  مهترالم
 0700642426 :تلفون

 Moh.jabarkhel@mrrd.gov.af  :ايميل

  
 )DAIL( يمالدار و ياريآب زراعت، استير

 )سيرئ( يز داود لياسمع محمد
  مهترالم
 0700603970 :تلفون

0798997699 

0799053412 

 ismail_dawlatzai@yahoo.com  :ايميل
  
 )SCA( افغانستان يبرا دنيسو تهيكم

 )يادار مسوول( ليعد عارف محمد
  مهترالم، يشاه سرك سراج، باغ عقب ،221 خانه
 0789818688 :تلفون

 arif.adil@sca.org.af  :ايميل

  www.swedishcommittee.org  :وبسايت
  

 )ADA( افغان يانكشاف موسسه
 )يتيوال آمر( عصمت اهللا بينج

  مهترالم شهرنو، ،1 هيناح مركز  ،2 سرك ،23و24 خانه
 0799016511 :تلفون

0772885284 

 adalaghman@yahoo.com  :ايميل

abduljalal1954@yahoo.com 
  www.ada.org.af  :وبسايت

  
 )UN‐Habitat( متحد ملل بشر اسكان برنامه -تات يهب

 )ياجتماع ارشد كننده آهنگ هم( يعابد عبداهللا
  مهترالم، شهر هسابق يها گدام نزديك
 0797133483 :تلفون

 abdullah.abidi@yahoo.com  :ايميل

  www.unhabitat‐afg.org  :وبسايت

  

  لوگر
 معلول سواران سكليبا حيتفر و يبخش توان موسسه - ابرار

 )AABRAR( افغانستان
 )يساحو كننده آهنگ هم( انورالحق

  لوگر ،علم پل
 0772279510 :تلفون

 anwarulhaq@aabrar.org.af  :ايميل

  www.aabrar.org  :وبسايت
  

 )CDU( كشور يانكشاف اداره
  ونيهما ديس

 0786500625 :تلفون

 cduafghan@yahoo.com  :ايميل

cdcafghan@gmail.com 
  www.cduafghan.org  :وبسايت

  
 )WADAN( افغانستان انكشاف يبرا هيريخ اداره
 )كننده هماهنگ( احمد گل

  علم پل، نيلود تيمارك عقب
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 0799058074 :تلفون

0799889928 

 inayatniazi2000@yahoo.com  :ايميل

info@wadan.org 
  www.wadan.org  :وبسايت

  
 )UN‐Habitat( تاتيهب متحد ملل بشر اسكان برنامه

 )يتيوال كننده آهنگ هم( خان رينص
  لوگر، علم پل، عمرفاروق مسجد كينزد مهمانخانه، كوچه
 0791611247 :تلفون

0797741609 

 nasir.khan@unhabitat‐afg.org  :ايميل

  www.unhabitat‐afg.org  :وبسايت
 
  

 )NSP/PMU( يتيوال يادار واحد ،يمل يهمبستگ برنامه
 )يتيوال آمر( خان ظفر ريانجن
  لوگر ،فاروق عمر حضرت سهيل مقابل علم، پل

 0799371004 :تلفون

 logar@nspafghanistan.org  :ايميل

  www.nspafghanistan.org  :وبسايت
  
 )DRRD( دهات انكشاف و ءاياح استير

  عبدالرحمان
  لوگر شهر، جامع مسجد متره چهل سرك
 0700047521 :تلفون

 Ghafoor_rrd@yahoo.com  :ايميل

  
 )DAIL( يمالدار و ياريآب زراعت، استير

 )سيرئ( ونيهما
  لوگر
  0705974690 :تلفون

  
 )MRCA( افغانها يبرا يطب ياياح يها كورس

 )يساحو دفتر سيرئ( اريخالق محمد ريفق

  علم پل، يوال خانه مقابل
 0799834585 :تلفون

0700929656 

 fkhaliqyar@gmail.com  :ايميل

  www.mrca‐asso.org  :وبسايت
  
 )IRC( يالملل نيب نجات تهيكم

 )يساحو آمر( ثافب نورالحق
  علم پل ،سيپول يتيامن دفتر كيدنز ،يفروش چوب سرك
 0793400853 :تلفون

0793400853 

0799442951 

 Noorulhaq.Saqib@afghanistan.theirc.org  :ايميل

Karima.Ghafury@afghanistan.theirc.org 
  www.theIRC.org  :وبسايت

 

 )AWEC( افغانستان زنان يميتعل مركز
 )يروان رصحتيمد( غوث محمد

  لوگر، علم پل
 0797051612 :تلفون

 ghaws_shahir@yahoo.com  :ايميل

  www.awec.info  :وبسايت
  

 )AWSE( افغان زنان يبرا  يميتعل و يخدمات  موسسه
 )ها برنامه مسوول( هجران سهينف

  لوگر، آغه محمد يولسوال
 0773893481 :تلفون

 finance.awse@gmail.com  :ايميل

 www.future4afghanwomen.net  :وبسايت

 www.awse.info  
  

 )CoAR( افغانها يبرا كمكها يهماهنگ
 )يتيآمروال( يميسل طاووس
  علم پل، محبس ريتعم كينزد ،3 سرك
 0700260454 :تلفون
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 coar_kbl@yahoo.com  :ايميل

coar_logar@yahoo.com 
  www.coar.org.af  :وبسايت

  

  ننگرهار
 )PAN( پژواك يخبر آژانس
  يهاشم ديعبدالمع
  آباد جالل
 0799541118 :تلفون

0700585807 

 hashami_pajhawk@yahoo.com  :ايميل

  www.pajhwok.com  :وبسايت
  

 معلول سواران سكليبا حيتفر و يبخش توان موسسه - ابرار
 )AABRAR( افغانستان

 )سير معاون( ريعبدالنص
  آباد جالل ،ARCS دفتر كينزد

  0700611917 :تلفون

0777611917 

 abdulnasir@aabrar.org.af  :ايميل

  www.aabrar.org  :وبسايت
  

 )ACCI( افغانستان عيصنا و تجارت اتاق
 )يمنطقو آمر( قاسم محمد
  آباد جالل
 0799210600 :تلفون

 mohammad.qasim@acci.org.af  :ايميل

  www.acci.org.af  :وبسايت
  

 )NPO/RRAA( افغانستان دهات يبازساز اداره
 )آمر( يالكوز يول شاه ريانجن
  وهيم تيمارك سرك مرستون، يچهارراه ،1584 خانه
 0700601853 :تلفون

0799855469 

0700631740 

 jro_npo@hotmail.com  :ايميل

eng_shah_wali@yahoo.com 

 )SCI( اطفال هيحما يالملل نيب اداره
 )يتيوال ارشد آمر( سمون عبداالحد

  آباد جالل، 3 هيناح مرستون، يچهارراه ،3 سرك
 0798454544 :تلفون

0798454535 

 abdulahad.samoon@savethechildren.org  :ايميل

  www.savethechildren.net  :وبسايت
  

 )WADAN( افغانستان انكشاف يبرا هيريخ اداره
 )يمنطقو آمر( يعل ريش

  آباد جالل ،وهيم تيمارك يپهلو ، 3 هيناح ،3 سرك ،1517 خانه
 0700045315 :تلفون

0799889928 

 inayatniazi2000@yahoo.com  :ايميل

info@wadan.org 
  www.wadan.org  :وبسايت

  
 )ANCB( يافغان يردولتيغ موسسات يهماهنگ اداره

 )مسوول ارتباطات( يعل ريش
  آباد جالل ،وهيم تيمارك يپهلو ،3 هيناح ،3 سرك ،1517 خانه
 0795787637 :تلفون

  www.ancb.org  :وبسايت
  

 )AGHCO( افغان يهمگان يها كمك يهمĤهنگ اداره
  آباد جالل ،دانشگاه شفاخانه مقابل ،2 سرك ،2 خانه 

 0700601534 :تلفون

0799800270 

0700208534 

 aghco_kbl@yahoo.com  :ايميل

aghco_kbl@hotmail.com 
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 )AREA( افغانستان در يانرژ تحفظ و يبازساز اداره - ايا ر
 جالل، يشرق سرك كامه، يها موتر ستگاهيا، آباد جالل در اكبر يساحو دفتر
  آباد

 0772279782 :تلفون

0778829961 

 montazer_shah@hotmail.com  :ايميل

  
 )ACBAR( ها افغان يبرا ها كمك يهمĤهنگ اداره -  اكبر
  آباد جالل ،هانيك ديس يدوكانها ،4زون ،4 سرك ، NRCدفتر يپهلو ،3 خانه
 0700601917 :تلفون

0786070117 

0700662650 

 jalmanager@acbar.org  :ايميل

Coordination.jal@acbar.org 
  www.acbar.org  :وبسايت

  
 )IHSAN( يبشر خدمات مستقل انجمن
 )سيرئ معاون( اهللا عصمت
  آباد جالل ،سابقه نيدارالمعلم مقابل
 0799328597 :تلفون

0700283813 

 ihsan_org@yahoo.com  :ايميل

  www.ihsan.org  :وبسايت
  

 )NDI( يالملل نيب درامور يمل كيدموكرات وتيتيانست
 )يساحو آمر( يالكوز سفيو محمد
  آباد جالل ،4 هيناح شاه، عجب سرك ،1267 خانه،
 0799382597 :تلفون

0796073465 

 ayousof@ndi.org  :ايميل

  www.ndi.org  :وبسايت
  

 )ATA( افغانستان در بركلوزوت هيعل مبارزه برنامه
 )يطب كننده آهنگ هم( يشيقر حامد محمد

  آباد جالل، تورخم، 4 هيناح ، كهنه يارنوالڅ ،1320 خانه
 0799335260 :تلفون

0799362680 

0799362669 

 hamid_qurishee@yahoo.com  :ايميل

ataap@brain.net.pk 
  

 )NSP/PMU( يتيوال يادار واحد ،يمل يهمبستگ برنامه
 )يتيوال آمر( الرحمن بيحب ريانجن

  آباد جالل، 3 هيناح مرستون، يچهارراه ،3 سرك
 0700642279 :تلفون

 nangarhar@nspafghanistan.org  :ايميل

  www.nspafghanistan.org  :وبسايت
  
 )AHF( عبدالحق اديبن

 )يياجرا سيرئ( ييارسال ياليبر نصراهللا
  آباد جالل ،مخابرات يچهارراه كينزد، كامه يها موتر ستگاهيا سرك
  0700602182 :تلفون

0799323931 

 abdulhaqfoundation@hotmail.com  :ايميل

  www.abdulhaq.org  :وبسايت
  

)DACAAR( افغان نيمهاجر به كمك يبرا دنمارك تهيكم - داكار
 )يبهداشت و آب برنامه يتيوال آمر( نيام محمد يحاج
  آباد جالل ،2 هيناح هان،يك ديس سرك ،1034 خانه
 0793407901 :تلفون

 jalalabad@dacaar.org  :ايميل

  www.dacaar.org  :وبسايت
  

 )NU( ننگرهار دانشگاه
 )دانشگاه سيرئ( صابر محمد
  آباد جالل
  0700600177 :تلفون

0786358426 

 raziqi_10@yahoo.com  :ايميل
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mohammadsaber@hotmail.de 
  www.nu.edu.af  :وبسايت

  
 )Nye( ين عيسر عيتوز دفتر
 )دفتر آمر( مهمند گلداد
  آباد جالل ديكل ويراد با همراه
 0777014031 :تلفون

 guldad_momand2008@yahoo.com  :ايميل

  www.nyeexpress.com  :وبسايت
  

 )TdH( هومس سيد يريت دفتر
 )پروژه كننده آهنگ هم( خان حسن
  آباد جالل، تورخم
 0700053610 :تلفون

008821644412545 

 hassan_tdh@yahoo.com  :ايميل

  www.tdh.ch  :وبسايت
  

 )لفهيه هونگر ولت دفتر( اگرواكشن جرمن دفتر
)AgroAction GAA( 
 )يعموم سيرئ( سيرتيك مزيج

  يشرق سرك كامه، ستگاهيا آباد، جالل در اكبر يساحو دفتر با همراه
 0799887739 :تلفون

 james.curtis@welthungerhilfe.de  :ايميل

  www.welthungerhilfe.de  :وبسايت
  

 )ANSO( افغانستان يدولت ريغ يها ارگان يبرا يتيمصون دفتر
  آباد جالل ،آنسو يشرق مناطق دفتر

 0799248362 :تلفون

0772546242 

 east.afg@ngosafety.org  :ايميل

east2.afg@ngosafety.org 
  www.afgnso.org  :وبسايت

  

 )UNODC( جرم و مخدر مواد با مبارزه يبرا متحد ملل دفتر
 )يتيوال كننده هماهنگ( غالب عالم محمد
 حضرت مسجد كينزد ،3سكتور ،3 هيناح ،1564 خانه ، اهللا اتيح يحاج منزل
  آباد جالل، مرستون يچهارراه، مالك بن انس
 0797223341 :تلفون

0700605007 

008821650272453 

 Mohammad.Alam.Ghaleb@unodc.org  :ايميل

  www.unodc.org  :وبسايت
  
 )Radio Killid( ديكل ويراد
 )شنياسن آمر( يعقوبي ييحي

  آباد جالل-  كابل سرك س،يپول يقوماندان مقابل ،6 سرك ،565 خانه
 0756013020 :تلفون

0700097893 

 y.yaqubi@killid.com  :ايميل

info@tkg.af 
  www.tkg.af  :وبسايت

  
 )DRRD( دهات انكشاف و ءاياح استير

 )سيرئ( يريفق ونيهما
  آباد جالل
 0799111000 :تلفون

 Homayoon.faqiry@mrrd.gov.af  :ايميل

  
 )DAIL( يمالدار و ياريآب زراعت، استير

 )سيرئ( ميحك
  ننگرهار
 0700600080 :تلفون

0799344698 

 ahmad_loqmani@yahoo.com  :ايميل

  
 )AHRO( افغانستان بشر حقوق سازمان

 )آمر( ريمن
  آباد جالل ،4 هيناح ،2 حصه ،2 سرك ،716 خانه



آدرس ها و تماس ها

304

 0788886960 :تلفون

0772916353 

 achr98@yahoo.com  :ايميل

  www.ahro.af  :وبسايت
  

 )FAO( متحد ملل زراعت و خوراك سازمان
 )ريمد( ريبص محمد ريم
  آباد جالل ،زراعت يعال سهيل كينزد ، تورخم يها موتر سابقه ستگاهيا

 0700613868 :تلفون

0700299034 

008821643339364 

 mirmohammad.bashir@fao.org  :ايميل

FAOAF‐Jalalabad@fao.org 
  www.fao.org  :وبسايت

  
 )UNWHO( جهان يصح سازمان
 )ريمد( زمان خان خوشحال

  آباد جالل ،ونسفي دفتر كينزد سابقه، يارنوالڅ يلو
 0700252652 :تلفون

 Zamank@afg.emro.who.int  :ايميل

  www.emro.who.int/Afghanistan  :وبسايت
  

 )AWN( افغان زنان  شبكه
 )مسوول ارتباطات( غرمل
  آباد جالل ،عامه صحت كيكلن مقابل ل،يخ يعل 1 سرك
 0700602040 :تلفون

 program.awn@gmail.com  :ايميل

  www.afghanwomensnetwork.org  :وبسايت
  

 )CSHRN( بشر حقوق و يمدن جامعه شبكه
 )كننده هماهنگ( همدرد اهللا نعمت

  كيتراف استير پالزه، مقابل شرق ،3 اتاق ،3ل زمن
 0700620976 :تلفون

 Niamat.h@hotmail.com  :ايميل

Hamdard_cshro@yahoomail.com 
  www.cshrn.af  :وبسايت

 )CFA( افغانستان اطفال يبرا يالملل نيب صندوق
  جواد وسفي محمد
 آباد جالل ،مرستون يچهارراه ننگرهار، عامه صحت شفاخانه عقب ،4196 خانه،
 0700606094 :تلفون

08821621348606 

 00930202501287 :فكس

 mjavid@afghanistan.childfund.org  :ايميل

  www.childfund.org  :وبسايت
  

 احمر وهالل سرخ بيصل يها تيجمع يالملل نيب ونيفدراس

)IFRC( 
 )دفتر سرپرست( نيام ديس

  آباد جالل ،عامه صحت استير مقابل ،ARCS دفتر محوطه
 0700603574 :تلفون

 Afghanistan.Jalalabad@ifrc.org  :ايميل

  www.ifrc.org  :وبسايت
  

 )IARCSC( يملك خدمات و يادار اصالحات مستقل كميسون
 )يمنطقو سيرئ( منصف سهينف

  آباد جالل، پاكستان يكونسلگر پهلوي اردو، شفاخانه مقابل
 0707030133 :تلفون

 nafisa_munsif@yahoo.com  :ايميل

  www.iarcsc.gov.af  :وبسايت
  
 )AIHRC( افغانستان بشر حقوق مستقل ونيسيكم
 )برنامه يمنطقو آمر( داريب اهللا عيرف

  آباد جالل ،انيبابر كوچه عامه، صحت يچهارراه
 0799394284 :تلفون

 dr.bidar@aihrc.org.af  :ايميل

aihrc.jalalabad@gmail.com 
  www.aihrc.org.af  :وبسايت

  
 )UNHCR( پناهندگان امور در متحد ملل سازمان يعال يشنريكم
 )يساحو دفتر سيرئ( كيتودورو ايليا
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  آباد جالل ،3 هيناح عامه، صحت استير عقب
 0041227397508 :تلفون

0791990051 

008821651121639 

 0041227397509 :فكس

 todorovi@unhcr.org  :ايميل

AFGJA@unhcr.org 
  www.unhcr.org  :وبسايت

  
 )BRAC( شيد بنگله يروستائ شرفتيپ تهيكم

 )يامرمنطقو( الحق محبوب
  آباد جالل، ريعبدالقد يحاج سرك ،يخانج چشمه ،1 سرك ،138 خانه
 0700290749 :تلفون

 mahbub66_brac@yahoo.com  :ايميل

  www.bracafg.org  :وبسايت
  
 )SCA( افغانستان يبرا دنيسو تهيكم
 )يادار  مسوول( اهللا بينج

  آباد جالل ،ونسفي دفتر نزديك كهنه، يارنوالڅ سرك
  5717 :پست بكس

 0797069169 :تلفون

0799864045 

0700263283 

008821654250293 

 najeebullah@sca.org.af  :ايميل

  www.swedishcommittee.org  :وبسايت
  
 )CRAA( افغانستان يبازساز و كمك تهيكم

 )مسوول ارتباطات( شاهزاده اهللا سبحان
  آباد جالل ،يخانج چشمه ،1 حصه ،2 سرك ،91 خانه

  كابل دانشگاه ،785 :پست بكس
 0799322493 :تلفون

0700686951 

0774849350 

 sancraa@brain.net.pk  :ايميل

sanashefa@hotmal.com 
  www.craausa.org  :وبسايت

  
 )IRC( يالملل نيب نجات تهيكم

 )يساحو كننده آهنگ هم( مجنون داكتر
  ديجد درمسال، 4 هيناح مجاهد، الحق فضل سرك ،1 خانه
 0793400895  :تلفون

0700600887 

0793400919 

 Majroom@rescue.org  :ايميل

ardalan.zamani@afghanistan.theirc.org 
  www.theIRC.org  :وبسايت

  
 )ACSFO( افغانستان يمدن جامعه مجتمع موسسه - مجما 
 )يساحو آمر( تصل يمصطف احمد
  عامه صحت يچهارراه ان،يبابر سرك ،321 خانه
 0700157262 :تلفون

 info@acsf.af  :ايميل

nangarhar@acsf.af 
  www.acsf.af/www.acsf‐rc.com  :وبسايت

  
 )AWEC( افغانستان زنان يميتعل مركز

 )پروژه آمر( كاكر هيذك
  آباد جالل
 0708841521 :تلفون

0705626154 

 zakiakakar_2011@yahoo.com  :ايميل

  www.awec.info  :وبسايت
 )RI( يالملل نيب امداد موسسه

 )يتيوال برنامه كننده هماهنگ( سيپرد اهللا مهر
  آباد جالل، مجاهد حق فضل منزل كينزد ،4 هيناح ،2 حصه ،786 خانه
 0777011367  :تلفون

 mehrullah.perdes@ri.org  :ايميل

  www.ri.org  :وبسايت
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 )ADA( افغان يانكشاف موسسه
 )يساحو سيرئ( ينواريش اهللا احسان
  4 هيناح كهنه، يارنوالڅ ونسفي دفتر عقب ،3 حصه
 0799722401 :تلفون

 ihsanullah.shinwari@ada.org.af  :ايميل

dr.ihsanullah@hotmail.com 
  www.ada.org.af  :وبسايت

  
 )AWWD( افغان زنان بهبود موسسه

 )يياجرا سيرئ( ياكبرز لهيجم
  آباد جالل، ليخ يعل، عامه صحت يراه چهار ،1 سرك
 0700634054 :تلفون

0092925841 

 brain.net.pakawwd@  :ايميل

  
 )WfWI( زنان يبرا زنان يالملل نيب موسسه

  عرفان اهللا اسد
  آباد جالل ،3 هيناح عامه، شفاخانه عقب
 0799415490 :تلفون

 airfan@womenforwomen.org  :ايميل

  www.womenforwomen.org  :وبسايت
  

 )ORCD( جامعه انكشاف و يعلم قاتيتحق موسسه
 )يتيوال آمر( اهللا قيشف

  آباد جالل، ديشه جان يقار سرك ،230 خانه
 0786622665 :تلفون

 ningarhar@orcd.org.af  :ايميل

  www.orcd.org.af  :وبسايت
  

 )NECDO( نور يها تيظرف يارتقا يميتعل موسسه
  آباد جالل ،5 آب پمپ هفت، يجو

 0700727075 :تلفون

  www.NEC.org.af  :وبسايت
 
 

 )IFHOPE( يالملل نيب يها ديام يگذار تهداب موسسه
 )سرپرست - سيرئ( ييارسال نصراهللا

  آباد جالل ،تورخم - كابل سرك ،7 ك بال
 0798034857  :تلفون

 nasrullah@ifhope.org  :ايميل

info@ifhope.org 
  www.ifhope.org  :وبسايت

  
 )SERVE( ياضطرار و يويترب خدمات سرف، موسسه

  آباد جالل ،خان مراد شاه يگير 
 0799395419 :تلفون

 regionalofficejlb@serveafghanistan.org  :ايميل

info@serveafghanistan.org 
  www.serveafghanistan.org  :وبسايت

  
 )OMAR( اومر يبازساز و يپاك نيما موسسه

 )يساحو آمر( اهللا بسم ريانجن
  آباد جالل ،3 سرك ،چبرهار ستگاهيا مقابل ،1 خانه
 0799312948 :تلفون

0786485880 

0776601401 

 omar.jalalabad@gmail.com  :ايميل

  www.omar.org.af  :وبسايت
  

 )MDC( يس ،يد ام، يپاك نيما موسسه
 )يساحو ريمد( ينواريش نظر يخدا

  آباد جالل ،گاه ديع مسجد جنوب
 0788881345 :تلفون

 khudainazarsheenwari@yahoo.com  :ايميل

  www.mdcafghan.org  :وبسايت
  

 )MADERA( رايمد موسسه
 )شرق ياتيغمل سيرئ( يجالل شاه جوهر ديس
  آباد جالل ،3 هيناح سرخ، بيصل مجتمع مقابل عامه، صحت شفاخانه كينزد

 0797635482 :تلفون
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0700642227 

00882168444328 

 deputyops.east@madera‐afgha.org  :ايميل

head.hr@madera‐afgha.org 
  www.madera‐asso.org  :وبسايت

  
 )UN‐Habitat( متحد ملل بشر اسكان برنامه - تاتيهب

 )يتيوال ارشد آمر( يميرح اهللا نعمت
  آباد جالل، 3 هيناح كهنه، نيدارالمعلم مقابل
 0791611115 :تلفون

0774250933 

 drniamat.rahimi@unhabitat‐afg.org  :ايميل

  www.unhabitat‐afg.org :   وبسايت
  

 )IMC( يالملل نيب يصح هيأت
 )برنامه كننده آهنگ هم( خان ريظه محمد
 سرك، وناماي سابقه دفتر ،ارزاق سرك ن،يدارالمعل كينزد ،3سكتور ،494 خانه
  آباد جالل - كابل يعموم
 0700669947 :تلفون

0799112128 

0786830083 

 susman@internationalmedicalcorps.org  :ايميل

mzahir@internationalmedicalcorps.org 
  www.internationalmedicalcorps.org  :وبسايت

 

 )NRC( نيمهاجر يبرا ينارو هيأت
 )يادار مسوول( همت اهللا سمغ

  آباد جالل ،هانيك ديس يدوكانها ،4 سرك ،4زون خان، مرد شاه يگير
 0700030422 :تلفون

008821667223346 

 samiullah.himat@afg.nrc.no  :ايميل

  www.nrc.no  :وبسايت
  
 )UNAMA( افغانستان در متحد ملل معاونت هيأت -  وناماي

 )دفتر سيرئ( كار ابا ديناه

  آباد جالل ،يوال كهنه دفتر
  3205 :پست بكس

 0794001315 :تلفون

 abuakar@un.org  :ايميل

  www.unama.unmissions.org  :وبسايت
  
)UNICEF( متحد ملل سازمان اطفال از تيحما صندوق - ونسفي

 )يادار معاون( يباور ديعبدالرش
  آباد جالل، 4 هيناح عباس، ديس منزل گاه، ديع مسجد عقب
 0798507468 :تلفون

0798507461 

 jalalabad@unicef.org  :ايميل

rbawary@unicef.org 
  www.unicef.org  :وبسايت

  

  نورستان
 )NSP/PMU( يتيوال يادار واحد ،يمل يهمبستگ برنامه

 )يتيوال آمر( وحدت يسيع
  نورستان شهر ،پارون ،يپاشاك هيقر

 0700812855 :تلفون

 noristan@nspafghanistan.org  :ايميل

  www.nspafghanistan.org  :وبسايت
  
 )DRRD( دهات انكشاف و ءاياح استير

 )سيرئ( عبدالرزاق نريانج
  نورستان شهر
 0700085720 :تلفون

  
 )DAIL( يمالدار و ياريآب زراعت، استير

 )سيرئ( يز ميحل جعفر
  نورستان شهر
 0796916681 :تلفون
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  نيمروز
 )ACCI( افغانستان عيصنا و تجارت اتاق

 )يمنطقو آمر( يچخانسور احمد ريش
  زرنج
 0799597713 :تلفون

 asifzaranj@yahoo.com  :ايميل

  www.acci.org.af  :وبسايت
  

 )NSP/PMU( يتيوال يادار واحد ،يمل يهمبستگ برنامه
 )يتيوال آمر( يبهادر ليخل ريانجن
  بركت يحاج يچهارراه خان، نفس يحاج ريتعم شهرزرنج، مركز
 0799479603 :تلفون

 nimroz@nspafghanistan.org  :ايميل

  www.nspafghanistan.org  :وبسايت
  
 )DRRD( دهات انكشاف و ءاياح استير
  الرحمن ليخل
  زرنج، زراعت دفتر كينزد

 0795774421 :تلفون

 Rrd_nimroz@yahoo.com  :ايميل

  
 )DAIL( يمالدار و ياريآب زراعت، استير

 )سيرئ( يفيشر اكبر محمد
  زرنج
 0799598131 :تلفون

0799659608 

 m.akbar_sharifi@yahoo.com  :ايميل

  
 )UNHCR( پناهندگان امور در متحد ملل سازمان يعال يشنريكم

 )يساحو معاون( خان مينع محمد
  زرنج، معارف كوچه
 0791990101 :تلفون

0708575898 

008821651122397 

 NAEEM@unhcr.org  :ايميل

AFGZA@unhcr.org 
  www.unhcr.org  :وبسايت

  
 )BRAC( شيد بنگله يروستائ شرفتيپ تهيكم

 )يآمرساحو( عالم محبوب
  زرنج ،يستانجس داود ويا 3 سرك
 0797618925 :تلفون

 malam_bd07@yahoo.com  :ايميل

  www.bracafg.org  :وبسايت
  

 )RI( يالملل نيب امداد موسسه
 )برنامه يتيوال كننده آهنگ هم( يسرور رينص

  زرنج، هامون 10 سرك ،2333 خانه،
 0777011354 :تلفون

 nasir.sarwari@gmail.com  :ايميل

  www.ri.org  :وبسايت
  

 )CoAR( افغانها يبرا كمكها يهماهنگ
 )يتيوال آمر( آصف محمد
يحاج  منزل ،AWCC يپهلو ،يابدال شاه احمد يترانسپورت يكمپن مقابل سرك
  زرنج ،شاه احمد
 0774470649 :تلفون

 coar_nimrooz@yahoo.com  :ايميل

coar_kbl@yahoo.com 
  www.coar.org.af  :وبسايت

  
 )UNAMA( افغانستان در متحد ملل معاونت هيأت -  وناماي

 )دفتر سيرئ معاون( نيام قيصد حضرت
  زرنج، يسجستان داود ابو 2 سرك

  3205 :پست بكس
 0799725579 :تلفون

 aminh@un.org  :ايميل

  www.unama.unmissions.org  :وبسايت
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 )UNICEF( متحد ملل سازمان اطفال از تيحما صندوق - ونسفي
 )برنامه ريمد( پوپل سردار
  زرنج
 0798507588 :تلفون

 spopal@unicef.org  :ايميل

kabul@unicef.org 
  www.unicef.org  :وبسايت

  

  هرات
 )PAN( پژواك يخبر آژانس

  يشيقر احمد
 0799241128 :تلفون

0708198634 

 quraishi1979@yahoo.com  :ايميل

  www.pajhwok.com  :وبسايت
  

 )ALSO( نيما از متأثر يافغانها مؤسسه -آلسو
 )يساحو آمر( يريام يعبدالهاد
  هرات،  ICRC مقابل ت،يآمر يچهارراه
  0777320051 :تلفون

0799229814 

 also.hadihrt@gmail.com  :ايميل

info@afghanlandminesurvivors.org 
  www.afghanlandminesurvivors.org  :وبسايت

  
 )IbnSina/PHPA( افغانستان يبرا يصح يها برنامه - نايس ابن
 )پروژه آمر( اليبر اهللا بينج

  نايس ابن دفتر شهرهرات،
 0785199112 :تلفون

 ibnsinaherat@googlemail.com  :ايميل

  
 )ACCI( افغانستان عيصنا و تجارت اتاق

 )يمنطقو آمر( ارمندي احمد ليخل
 0799201433 :تلفون

 cci_herat@yahoo.com  :ايميل

  www.acci.org.af  :وبسايت
  

 )NPO/RRAA( افغانستان دهات يبازساز اداره
 )يساحو امر( ميعبدالحك ديس

  هرات ،يمل تيامن يزراعت ينهايزم مقابل ،يمل تيامن يها بالك جاده
 0700601853 :تلفون

040441956 

 rraawest@yahoo.com  :ايميل

s_abdulhakum@yahoo.com 
  
 )AREA( افغانستان در يانرژ تحفظ و يبازساز اداره - ايا ر

 )يمنطقو سيرئ( بيالرق عبد
  هرات، مرغان باد پخش، آب ،يراه پنج مخابرات، جاده ،81848 خانه
 0797182960 :تلفون

0700408064 

 herat_area@yahoo.com  :ايميل

ghafarrashad@yahoo.com                         
  

 )ACBAR( ها افغان يبرا ها كمك يهمĤهنگ اداره -  اكبر
  8 هيناح ،NPO/RRAA دفتر يپهلو ها، بالك سرك آخر

 0799403200 :تلفون

0700403200 

0777403200 

 heratareamanager@acbar.org  :ايميل

acbarhrt@acbar.org 
  www.acbar.org  :وبسايت

  
 )HAWCA( )حاكا( افغانستان كودكان و زنان يبرا يانسان امداد

 )سيرئ( غفار يليس
  هرات، محبس يچهارراه، محبس غرب ،2 سرك ،2 خانه
 0704262434 :تلفون

0703491029 

0795062072 

 sghaffar@hawca.org  :ايميل
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hawca@hawca.org 
  www.hawca.org  :وبسايت

  
 )INTERSOS( يبشر يها كمك سازمان - انترساس

 )پروژه كننده آهنگ هم( كوكچه موج
  هرات ،1 هيناح انقالب، سهيل مقابل ،يآزاد باغ

 0795829268 :تلفون

 heart.afghanistan@intersos.org  :ايميل

  www.intersos.org  :وبسايت
  

 )AIL( افغانستان يآموزش توتيانست
 )مسوول ارتباطات( راوك اسحق محمد
 جذب جلب دفتر  عقب افغانستان، بشر حقوق دفتر غرب ملت، پارك سرك
  هرات ،يمل ياردو

 0700401771 :تلفون

0754013122 

0700284326 

 ail.herat@gmail.com  :ايميل

ail.heratfin@gmail.com 
  www.afghaninstituteoflearning.org  :وبسايت

  
 )NDI( يالملل نيب درامور يمل كيدموكرات وتيتيانست

 )برنامه يآمرساحو( ميصم زيعبدالعز
  هرات ،)راست طرف( 2 سرك ،يباركز خان عارف جاده آب، بلند يچهارراه
 0799205618 :تلفون

0088821684400029 

 asamim@ndi.org  :ايميل

  www.ndi.org  :وبسايت
  

 )NSP/PMU( يتيوال يادار واحد ،يمل يهمبستگ برنامه
 )يتيوال آمر( سروش اهللا قيعت ريانجن
  هرات ،نو قلعه كينزد ،يشاروال يچهارراه ،5 هيناح

 0799775365 :تلفون

 herat@nspafghanistan.org  :ايميل

  www.nspafghanistan.org  :وبسايت

)DACAAR( افغان نيمهاجر به كمك يبرا دنمارك تهيكم - داكار
 )يساحو آمر( يهانيك عبدالرزاق

  كاروبار پل يپهلو ،ياد نهيسپ سرك ،1 يتالش پوسته
 0797987049 :تلفون

 raziq@dacaar.org  :ايميل

  www.dacaar.org  :وبسايت
  

 )HU( هرات دانشگاه
 )دانشگاه سيرئ( ينيحس بارز

  0799372937 :تلفون

  www.hu.edu.af  :وبسايت
  

 )ASCHIANA( انهيآش دفتر
 )كننده آهنگ هم( بهره مينع

  هرات ،3 هيناح مخابرات، جاده
 0799208411 :تلفون

 Naimbahra_as@yahoo.com  :ايميل

  www.aschaina.com  :وبسايت
  

 )Nye( ين عيسر عيتوز دفتر
 )دفتر سرپرست( تواب ديس

  هرات ،ديكل ويراد با همراه شغالها، باغچه مخابرات، سرك
 0773333623 :تلفون

 kamalnaser_2006@yahoo.com :ايميل

  www.nyeexpress.com  :وبسايت
  

 )ANSO( افغانستان يدولت ريغ يها ارگان يبرا يتيمصون دفتر
  0799322192 :تلفون

0707474135 

 west.afg@ngosafety.org  :ايميل

west2afg@ngsafety.org 
  www.afgnso.org  :وبسايت

  
 )UNODC( جرم و مخدر مواد با مبارزه يبرا متحد ملل دفتر
 )يتيوال كننده هماهنگ( ايجو نيحس الطاف
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  هرات ،ييهوا دانيم سرك پل، پشتون ،HMAC متحد، ملل دفتر محوطه
 0799226434 :تلفون

0799018324 

0798293799 

 Altaf‐hussain.joya@unodc.org  :ايميل

masouveer1@gmail.com 
  www.unodc.org  :وبسايت

  
 )Radio Killid( ديكل ويراد
 )شنياست آمر( يهاشم رضا محمد ديس
  رضا امام مسجد مقابل گلها، باغچه مرغان، باد ،3 هيناح

 040221720 :تلفون

0772038175 

 m.reza@tkg.af  :ايميل

info@tkg.af 
  www.tkg.af  :وبسايت

  
 )DRRD( دهات انكشاف و ءاياح استير
 )سيرئ( يقيصد محمد آقا

  هرات ،تيوال باغ داخل
 0700401071 :تلفون

    Aqa_mohamad@yahoo.com  :ايميل
  
 )DAIL( يمالدار و ياريآب زراعت، استير

 )سيرئ( لياسمع محمد
 0700403105 :تلفون

0799220287 

0799544008 

  
 )AHRO( افغانستان بشر حقوق سازمان

  يوبيا الحق امر
  هرات ،خوش دروازه ه،يامن يقوماندان يپهلو

 0703188506 :تلفون

 ayubyamen@yahoo.com  :ايميل

  www.ahro.af  :وبسايت

 )FAO( متحد ملل زراعت و خوراك سازمان
 )ريمد( گل ينب

  هرات ،زراعت استير ت،يوال سرك
 0799412662 :تلفون

 Nabi.Gul@fao.org  :ايميل

FAOAF‐Heart@fao.org 
  www.fao.org  :وبسايت

  
 )UNWHO( جهان يصح سازمان

 )كننده هماهنگ( يرسول ابوبكر
 يمخابرات شركت سرك، اضير استاد سهيل پارك، هوتل مقابل ،يمركز تانك
  هرات، روشن
 0700088222 :تلفون

0700044864 

 rasoolis@afg.emro.who.int  :ايميل

  www.emro.who.int/Afghanistan  :وبسايت
  

 )HALOTrust( ترست هالو يپاك نيما سازمان
 )غرب يساحو ياتيعمل دفتر( يميرح فيعبدالط
 طرف( غرب ترانسپورت نليترم مقابل قلعه، اسالم - هرات يعموم سرك
  هرات ،)شمال
 0700665750 :تلفون

0799016144 

 halo@haloafg.org  :ايميل

 www.halotrust.org  :وبسايت

 www.halousa.org  
  

 )Italy( يتيوال يبازساز يها ميت يملك بخش - ايتاليا سفارت
 )برنامه سيرئ( انگارو كارلو
  هرات در يتيوال يبازساز ميت دفتر

 008821621190569 :تلفون

00390646913666 

 00390647358673 :فكس
  

 )BDN( باختر يانكشاف شبكه
 )پروژه كننده آهنگ هم( فرهمند احمد ديفر
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  هرات شهر، نو شهر پارك
 0777342265 :تلفون

0799007564 

 dr_frahmand@yahoo.com  :ايميل

dr.shafiq.bdn@gmail.com 
 www.bdn.org.af  :وبسايت

www.bdnglobal.org          
  

 )AWN( افغان زنان  شبكه
 )مسوول ارتباطات( كزادين نهيحس

 ،ژنيو ورلد دفتر مقابل گلخانه، يپهلو سرك ،)راست طرف ( تيآمر يچهاررها
  هرات
 0797785937 :تلفون

0202208081 

 parnaian@yahoo.com  :ايميل

  www.afghanwomensnetwork.org  :وبسايت
 

 )CSHRN( بشر حقوق و يمدن جامعه شبكه
  )كننده هماهنگ( شيرانديخ زهيعز

 0700402261 :تلفون

 Azizakhairandesh22@yahoo.com  :ايميل

  www.cshrn.af  :وبسايت
  

 احمر وهالل سرخ بيصل يها تيجمع يالملل نيب ونيفدراس

)IFRC( 
 )دفتر سرپرست( يامان فرهنگ
  هرات ،فرص تخت كينزد ،8 هيناح ،ARCSدفتر محوطه
 0700400986 :تلفون

 Afghanistan.Herat@ifrc.org  :ايميل

  www.ifrc.org  :وبسايت
  
 )IARCSC( يملك خدمات و يادار اصالحات مستقل سونيكم
 )يمنطقو سيرئ( عبدالسالم يحاج
  هرات، تيوال مقام يادار ريتعم

 0799339256 :تلفون

 salam_afherat@yahoo.com  :ايميل

  www.iarcsc.gov.af  :وبسايت
  
 )AIHRC( افغانستان بشر حقوق مستقل ونيسيكم
 )برنامه يمنطقو آمر( يميرح القادر عبد ديس

  يمل ياردو مركز يپهلو ملت، باغ غرب ،يرودك سرك
 0799012018 :تلفون

 rahimiqader@hotmail.com  :ايميل

  www.aihrc.org.af  :وبسايت
  
 )UNHCR( پناهندگان امور در متحد ملل سازمان يعال يشنريكم
 )يساحو ارشد معاون( ياعظم محمد كين

  ، هراتقلعه اسالم سرحد گمرك، محوطه داخل
 0791990091 :تلفون

00989153144113 

008821651121618 

 AZAMY@unhcr.org  :ايميل

AFGIS@unhcr.org 
  www.unhcr.org  :وبسايت

  
 )UNHCR( پناهندگان امور در متحد ملل سازمان يعال يشنريكم
 )يساحو دفتر سيرئ( نيكول نگهيا

  هرات ،يماجد سرك رياخ
 04044704143 :تلفون

0791990041 

00870763097236 

 0041227397506 :فكس

 colijn@unhcr.org  :ايميل

AFGHE@unhcr.org 
  www.unhcr.org  :وبسايت

 

 )BRAC( شيد بنگله يروستائ شرفتيپ تهيكم
 )يمنطقو آمر( يموس ابو محمد
  هرات ،ديشه ديحم ديول سرك مهتاب، جاده
 0700409551 :تلفون
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 musa.1962@yahoo.com  :ايميل

  www.bracafg.org  :وبسايت
  
 )DAC( افغانستان يبرا دنمارك تهيكم
 )پروژه سيرئ( يموكرج ترايسم
  هرات ،محبس جاده
 040220456 :تلفون

0787007656 

 dac@afghan.dk  :ايميل

projectadministrator@afghan.dk 
  www.afghan.dk  :وبسايت

  
 )IRC( يالملل نيب نجات تهيكم
 )يساحو كننده ګآهن هم( يضيف ميحل

  هرات ،1 هيناح محبس، جاده
 0799569452 :تلفون

0700404692 

0799161632 

 Alem.Faizi@afghanistan.theirc.org  :ايميل

Soraiya.Saddiqi@rescue.org 
  www.theIRC.org  :وبسايت

  
 )DCA( افغانستان يبرا هالند تهيكم

 )برنامه يساحو سيرئ( يفخر عبدالقادر
  هرات ،ينوائ ريش يعل ريام مكتب كوچه اردو، قول سرك

  407 :پست بكس
 0700406297 :تلفون

040441484 

 drqader_fakhri@yahoo.com  :ايميل

  www.dca‐vet.nl  :وبسايت
  

 )Turkmenistan( تركمنستان يكنسولگر
 )كنسول( محمد سردار
  هرات ،مخابرات جاده
 020220624 :تلفون

040222624 

0700402803 

  
 )MA( زنان تيحما موسسه – افغانستان كايمد
 )دفتر سيرئ( يمحمد  هيحسن
  هرات ،مخابرات استير يشمال دروازه مقابل مخابرات، سرك ،6 خانه
 0796850834 :تلفون

 humaira.rasuli@medica‐afghanistan.org  :ايميل

info@medica‐afghanistan.org 
  www.medicamondiale.org  :وبسايت

  
 )AWEC( افغانستان زنان يميتعل مركز

 )پروژه امر( يحيفص جان يعل
 0798415891 :تلفون

 jan_fasihi@awec.info  :ايميل

  www.awec.info  :وبسايت
  

 )SDO( ييسنا يانكشاف موسسه
 )آمر( ياستانكز عبدالخالق

  هرات ،حمل 29  فلكه كج جاده صلح، كوچه ،115 خانه
 0040221796 :تلفون

0700400765 

 herat_sdf@hotmail.com  :ايميل

  www.sanayee.org.af  :وبسايت
  

 )MOVE( تحرك يستيبهز موسسه
 )پروژه آمر( يموريت احمد رينص

 كورس شمال ،يديمج يچهارراه غرب ،يديمج جاده داخل ،يترق پارك شرق
  كوچه داخل باستان، هرات يسيانگل

 0799872122 :تلفون

0799205590 

0786936701 

 Nasarahmad_timori@yahoo.com  :ايميل

daud_ehrarry@yahoo.co.uk 
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 )WVI( ژنيو ورلد يالملل نيب موسسه
 )سيرئ( چويهنزوو
  هرات ، UNICEFكوچه ت،يآمر ابانيخ ت،يوال سرك
 040224568 :تلفون

0799252896 

 enzo_vecchio@wvi.org  :ايميل

mcclelland@wvi.org 
  www.afghanistan.worldvision.org  :وبسايت

  
 )HI( كپيهند يالملل نيب موسسه

 )كننده آهنگ هم( يدلوم انيسبست
  هرات، مخابرات جاده، عامه ديفوا استير كينزد

 0795340786 :تلفون

0799033119 

0799541501 

008821684442463 

 hrtcoordinator@hiafgha.org  :ايميل

hrt‐hss@hiafgha.org 
  www.handicap‐international.org  :وبسايت

  
 )MSI( افغانستان - ستوپسيمر يالملل نيب موسسه

 )يتيوال كننده آهنگ هم( اهللا زيعز
  هرات ،ميجمناز مقابل ،يترق پارك يگرد

  5858 :پست بكس
 0787889504 :تلفون

 0775101020 :فكس

 hpc@msi‐afg.org  :ايميل

  www.mariestopes.org  :وبسايت
  

 )WASSA( زنان ياجتماع خدمات موسسه
 )دفتر ريمد( پور حسن زهرا
  هرات ،يانصار  سرك چهارم يچهارراه اردو، قول سرك  ،2118 خانه
 0799285596 :تلفون

040442075 

0797421640 

 zahra.wassa@gmail.com  :ايميل

info@wassa‐af.org 
  

 )CRS( اس ، آر ، يس موسسه
 )دفتر سيرئ( صامت ريبص

 مخابرات، سرك مرغان، باد جاده آبكش، شرق ار،ي ميحل  ينب غالميحاج منزل
  هرات ،3 هيناح

 0797480490 :تلفون

 basir.samit@crs.org  :ايميل

  www.crs.org  :وبسايت
  

 )OMAR( اومر يبازساز و يپاك نيما موسسه
 )يساحو آمر( محمد كين ريانجن
  مهتر باغچه، 5 هيناح كج، جاده عبدالرزاق، ديس 5 خانه
 040223042 :تلفون

0779121666 

0799372720 

 naik.omar@googlemail.com  :ايميل

  www.omar.org.af  :وبسايت
  

 )VWO( زن يندا موسسه
 )يياجرا سيرئ( كزاد پا ايثر
  هرات ،رضا مسجد بل مقا ،مرغان باد

 0700298732 :تلفون

0799209386 

040226061 

 vwo_afg@yahoo.com  :ايميل

vwo_pt.adviser@yahoo.com 
  www.vwo.org.af  :وبسايت

 
  

 )WC‐UK( ايتانيبر-لديوارچا موسسه
 )يساحو سيرئ( لرمويگ هلن
  هرات ،نو قلعه نظر، كوچه ،يآزاد باغ غرب
 0795663615 :تلفون
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0799565417 

040240085 

 helen@warchild.org.uk  :ايميل

karima@warchild.org.uk 
  www.warchild.org.uk  :وبسايت

 

 )UN‐Habitat( متحد ملل بشر اسكان برنامه -تات يهب
 )يتيوال آمر( وهاب سعداهللا ديس

، UNOPS سابقه دفتر كينزد بالل، حضرت 2 سرك مرغان، باد ،365 خانه
  هرات
 0799416237 :تلفون

0799416237 

 wahab@unhabitat‐afg.org  :ايميل

habitat_hrt@hotmail.com 
  www.unhabitat‐afg.org  :وبسايت

  
 )CHA( يانسان يها كمك يهماهنگ - يهمكار
 )يساحو دفتر آمر( يميصم محمد
، يكروخ محمد نيد كوچه ،يغن معلم سرك كينزد ،انصار عبداهللا خواجه جاده
  هرات شهر
 0778585735 :تلفون

040441123 

 m_samimi@hotmail.com  :ايميل

herat@cha‐net.org 
  www.cha‐net.org  :وبسايت

  
 )IAM( يالملل نيب معاونت هيأت
 )يمنطقو دريل ميت( لهيماك يجوحان
  هرات ،جان زمان يچهارراه مرغان، باد جاده

  9 :پست بكس
 0799205905 :تلفون

0700400139 

 rtl.herat@iam‐afghanistan.org  :ايميل

  www.iam‐afghanistan.org  :وبسايت
  

 )NRC( نيمهاجر يبرا ينارو هيأت
 )يادار مسوول( يميعظ يمصطف
  هرات ،كوچه داخل ، زراعت استير مقابل ت،يوال جاده
 0789168226 :تلفون

008821621330214 

 mustafa.azimi@afg.nrc.no  :ايميل

  www.nrc.no  :وبسايت
  
 )UNAMA( افغانستان در متحد ملل معاونت هيأت -  وناماي

 )دفتر سيرئ( مكگروگر وياندر
  هرات ،(HMAC)ييهوا دانيم سرك پشتون، پل

  3205 :پست بكس
 0791400083 :تلفون

0799825957 

 macgregor@un.org  :ايميل

akuzmin@un.org 
  www.unama.unmissions.org  :وبسايت

  
)UNICEF( متحد ملل سازمان اطفال از تيحما صندوق - ونسفي

 )يساحو دفتر سيرئ( پاتك بهانو
  هرات
 0798507660 :تلفون

 bpathak@unicef.org  :ايميل

kabul@unicef.org 
  www.unicef.org  :وبسايت

  

  هلمند
 )WADAN( افغانستان انكشاف يبرا هيريخ اداره
 )كننده هماهنگ( يعبدالول
  لشكرگاه ، زميتور و فرهنگ استير مقابل ،بوست جاده
 0703940012 :تلفون

0799889928 

 inayatniazi2000@yahoo.com  :ايميل

info@wadan.org 
  www.wadan.org  :وبسايت
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 )NSP/PMU( يتيوال يادار واحد ،يمل يهمبستگ برنامه
 )يتيوال آمر( نثاراحمد ريانجن
  گاه لشكر، لوگر سرك ، تيعنا داكتر كيكلن يپهلو ،2 بالك ،232  خانه
 0799684802 :تلفون

 helmand@nspafghanistan.org  :ايميل

  www.nspafghanistan.org  :وبسايت
  

 )HU( هلمند دانشگاه
 )سيرئ( اهللا امان
  گاه لشكر
  0799849652 :تلفون

  
 )DRRD( دهات انكشاف و ءاياح استير

  قانع عمر محمد
  لشكرگاه شهر، كهنه برج س،يپول يتالش مركز مقابل
 0700337473 :تلفون

 rrdhelmand@gmail.com  :ايميل

  
 )DAIL( يمالدار و ياريآب زراعت، استير

 )سيرئ( ياحمد عبداهللا
  گاه لشكر
 0777534941 :تلفون

0799766235 

0703866100 

 abdullahjan_ahmadzai@yahoo.cm  :ايميل

rareullahqalam@yahoo.com 
  

 )HAFO( يبشر يها كمك كننده ليتسه سازمان
 )يساحو آمر( ميند فاروق
  گاه لشكر، 1 هيناح شفاخانه، سرك
 0799499169 :تلفون

0799355324 

 lashkargah@hafo.org  :ايميل

sarabi@hafo.org 
  www.hafo.org  :وبسايت

 )Emergency( يمرجنسيا شفاخانه
  لشكرگاه
 0795870809 :تلفون

 emergency@emergency.it  :ايميل

  www.emergency.it  :وبسايت
 )BRAC( شيد بنگله يروستائ شرفتيپ تهيكم

 )يساحو آمر( الرحمن لطف محمد
  گاه لشكر، ذكور سهيل مقابل لغمان، -  كابل سرك
 0700614879 :تلفون

 lutforbrac@yahoo.com  :ايميل

  www.bracafg.org  :وبسايت
  

 )MC( كارپس يمرس يالملل نيب موسسه
 )برنامه آمر معاون( يواحد اشرف محمد
  گاه لشكر
 0793506363 :تلفون

 mawahidi@af.mercycorps.org  :ايميل

  www.mercycorps.org  :وبسايت
  
 )DRRD( دهات انكشاف و ءاياح استير

 )سيرئ( حكمت محمد جان
  شهر دانيم

 0799760308 :تلفون

 Janhekmatjoo@yahoo.com  :ايميل

  
 )UN‐Habitat( متحد ملل بشر اسكان برنامه -تات يهب

 )يتيوال آمر( يدران عبدالمنان
  لشكرگاه، يكجك سرك ،318 خانه
 0791611252 :تلفون

0706258070 

 manan2009durani@yahoo.com  :ايميل

  www.unhabitat‐afg.org  :وبسايت
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  وردك
 )WADAN( افغانستان انكشاف يبرا هيريخ اداره

 )كننده آهنگ هم( اهللا بينج
  شهر دانيم، فرهنگ و اطالعات استير يپهلو

 0794362933 :تلفون

0799889928 

 inayatniazi2000@yahoo.com  :ايميل

info@wadan.org 
  www.wadan.org  :وبسايت

  
 )ANCB( يافغان يردولتيغ موسسات يهماهنگ اداره
 )مسوول ارتباطات( ديوح فضل
  شهر دانيم ،وردك دانيم شفاخانه عقب فرهنگ، و اطالعات استير يپهلو

 07881894114 :تلفون

 ancb@ancb.org  :ايميل

admin@ancb.org 
  www.ancb.org  :وبسايت

  
 )NSP/PMU( يتيوال يادار واحد ،يمل يهمبستگ برنامه

 )يتيوال آمر( ديفر رينص ريانجن
  شهر دانيم ، RRD استير ريتعم ،DAB  يپهلو وات، خان جان محمد
 0775570945 :تلفون

 wardag@nspafghanistan.org  :ايميل

  www.nspafghanistan.org  :وبسايت
  
 )DAIL( يمالدار و ياريآب زراعت، استير

 )سيرئ( عمر فضل
  شهر دانيم

 0799867285 :تلفون

0789784974 

0752800051 

 waseems17@yahoo.com  :ايميل

  
 )SCA( افغانستان يبرا دنيسو تهيكم

 )يادار مسوول( ينب غالم

  شهر دانيم، بانك افغانستان عقب
 0799153339 :تلفون

0799399516 

0778399098 

008821684445315 

 ghlamnabi.wbphs@sca.org.af  :ايميل

waheedullah.waheed@sca.org.af 
  www.swedishcommittee.org  :وبسايت

  
 )CCA( افغانستان مركزتعاون

 )آمر( نيام معلم
  شهر دانيم، 2 سودهب، كيتخن مكتب روم،يش آب

 0700294693 :تلفون

  www.cca.org.af  :وبسايت
  

 )AWEC( افغانستان زنان يميتعل مركز
 )پروژه آمر( وردك مهيفه
  شهر دانيم

 0799229792 :تلفون

 safi@awec.info  :ايميل

  www.awec.info  :وبسايت
  

  پاكستان
  افغانستان يبرا يصح يها برنامه - نايس ابن
 )IbnSina‐PHPA( 

 )اتارتباط ريمد( فضل كپتان
60‐C، ن،يالد ناظم سركF‐8/4 ،پشاور  
  003319048713 :تلفون

 pm@ihspakistan.com  :ايميل

 

 )HAFO( يبشر يها كمك كننده ليتسه سازمان
 )يادار مسوول( جواد عبدالرزاق

  پشاور، تاون يورستيوني ،B‐53 ، پارك  جاده
 00923320337011 :تلفون
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0092915704677 

 peshawar@hafo.org  :ايميل

sarabi@yahoo.com 
  www.hafo.org  :وبسايت

  
 )AWN( افغان زنان  شبكه

 )مسوول ارتباطات( احسان مهينظ
  پشاور، رود آبدره ،D/2 سرك ،68 خانه
 00915704928 :تلفون

 awn@brain.net.pk  :ايميل

  www.afghanwomensnetwork.org  :وبسايت
  
 )CRAA( افغانستان يبازساز و كمك تهيكم
 )يياجرا سيرئ( الحق ثنا

  پشاور، آباد اتيح ،4 زيف ،  4N ،6 سرك ،133 خانه
 00915892422 :تلفون

05892423  

 sancraa@brain.net.pk  :ايميل

sanashefa@yahoo.com 
  www.craausa.org  :وبسايت

  
 )AWEC( افغانستان زنان يميتعل مركز
 )ريمد( منش آزاد عابده
  آباد اسالم
 0092512281143 :تلفون

 swks.awec@gmail.com  :ايميل

  www.awec.info  :وبسايت
  

 )CHA( (يانسان يها كمك يهماهنگ -يهمكار
 )دفتر يارتباط آمر( خان گل يحاج
  پشاور، رود يورستيوني تاور، اعظم ،2 منزل
 00915705133 :تلفون

00923339866640 

 0092915701008 :فكس

 hajigulkhan@cha‐net.org  :ايميل

  www.cha‐net.org  :وبسايت
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در باره این بخش
این بخش حاوی معلومات تماس برای رسانه ها در 34 والیت 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 2011 گرد 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 2005 بوجود 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 40 سازمان 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
mujeeb@nai.org.af :ایمیل

afganfakahi.blogspot.com :ویبالگ
تلفن: 0774409923 و 0702509041
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کابل
آژانس خبری پژواک

موی  ایستگاه  تایمنی،   8 سرک  کابل، 
مبارک

دانش کروخیل
خلیل احمد فطری

0700225375 – 0708198396
danish@pajwak.com

آژانس خبری ثبوت
کابل، چهاراهی دهمزنگ، عقب خانه علم 

وفرهنگ، خانه 126
پوهنمل استاد جاویده احمدی

سلیمان دیدار
0700277559

jawida.ahmadi@
suboot.org.af

آژانس خبری وخت
کابل، سرک داراالمان، مقابل هوتل کابل 

دوبی
فریده نیکزاد
فریده نیکزاد

0700293756
wakhtnews@gmail.com

آژانس خبری هندوکش 
کابل، شهرنو، کوچه قصابی، پهلوی ناحیه 

دهم
انجمن ترقی ورستگاری
سید نجیب اهلل هاشمی 

0794474821
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تلویزیون 7
کابل، کلوله پشته 

باری سالم
لطف اهلل راشد

0700162945 – 0700277113
info@awanama.com

تلویزیون افغان نیوز
کابل، کارته پروان، مقابل لیسه نادریه

احمد شاه افغانزی
افغانزی

0799257750
info@afghantv.af

تلویزیون امروز
کابل، چهار راهی لب جر
حاجی نجیب اهلل کابلی 

حببیب اهلل ناصری
0799570231 – 0798833333

emroozradiotv@
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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تلویزیون راه فردا 
پولیس  سوم  حوزه  بین   ،4 کارته  کابل، 

وچهار راهی پل سرخ
حاجی محمد محقق

داکتر عبداللطیف نظری
0794969696 – 0786427327

info@farda.af

تلویزیون سبا
کارته 3، پل سرخ، سرک دوم

موسسه نشراتی صبا
زینب نادری

0785558077 – 0785558909
saba@sabacent.org

تلویزیون سپهر
ناحیه  کابل، دهبوری سرک سوم، مقابل 

سوم 
محمد همایون سپهر

عبدالبصیر مجاهد
0788442000 – 0703131313
sepehr@sepehrtv.com

تلویزیون ستاره 
شفاخانه  عقب  تایمنی،  چهارراهی  کابل، 

ملت
فریدون الهام محمودی

صمیم محمودی
0798555444 – 0794445555

تلویزیون شمشاد
کابل، عقب چمن حضوری 

الحاج فضل کریم فضل
الحاج محمد نسیم فضل 

0786999993 – 0786777771
fazel02@yahoo.com
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تلویزیون طلوع
کابل، سرک 12 وزیر محمد اکبرخان

میرمحمد صدیق احمد زاده 
 0796009010

sadiq.ahmadzad@tolo.tv

تلویزیون طلوع نیوز
کابل، سرک 12 وزیر محمد اکبرخان

مجاهد کاکر
0796009161

mujahid.kakar@
tolonews.com

تلویزیون کوثر 
پل  غزنی،  سرای  سابقه  ایستگاه  کابل، 

داکتر مهدی
آیت اهلل نور احمد تقدسی

محمد عیسی کریمی
0799332869

تلویزیون گوربت ) غیرفعال (
کابل، کارته 4، عقب لیسه غازی

داکتر نعیم سلیمی
محمد نبی ساحل

0700221340 – 0799329275
naeem_salimee@

yahoo.com

تلویزیون لمر
کابل، سرک 12 وزیرمحمد اکبرخان 

لعل آقا شیرزاده
0796009096

lalaqa.shirzad@lemar.tv
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تلویزیون نگاه 
کابل، داراالمان، شهرک امید سیز

محمد عالم خلیلی و عبدالرضا خلیلی
احمد حسین عطایی

0793101616 – 0795888777
president@negaah.tv

تلویزیون نور 
لیسه  شرقی  دروازه  پروان،  کارته  کابل، 

نادریه
صالح الدین ربانی
نوررحمان اخالقی

0788888884 – 0788888881
n_akhlaqi@yahoo.com

تلویزیون وطندار
سرک داراالمان، کوچه دوم خانه 83

میرویس سوسیال
نجیب اهلل زاهد

0797333005 – 0799333001
mirvaiss@yahoo.com

خبرگزاری صدای افغان ) آوا (
کابل، دهبوری، چهاراهی شهید، گوالیی 

دواخانه
سید عیسی حسینی مزاری

سید احمد موسوی مبلغ
0785234314 – 0700275828

hosseinimazari@
yahoo.com

دو هفته نامه ارمغان ملی 
محمد داود سیاوش
محمد داود سیاوش

0787430615
d_seiawash@yahoo.com
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دو هفته نامه آرزو های نوین
کابل،کارته پروان ،متصل شفا خانه وهاج

محمد یاسر آرمان میاخیل
زحل عظیم

0787423010_0700156290 
my.khohandajh@live.com

دوهفته نامه فالح ملی 
بین سرک 4و5 پروژه تایمنی 

محمد یاسین حبیب
محمد یاسین حبیب

0799312458_0700482173
phlahemeli.publ@

yahoo.com

رادیو اراکوزیا
کابل، سرک 12 وزیرمحمد اکبرخان

اجمل تورمان
0798151415

ajmal.toorman@
arakozia.com

رادیو افغان 99.6
افغانزی
افغانزی

afghanzai@gmail.com

 90FM رادیو الکس
کابل، سرک داراالمان، کوچه 2 خانه 83

میرویس سوسیال
محمد بشیر

0700275429 – 0700281577

FM 98.1 رادیو آرمان
کابل، سرک 12 وزیر محمد اکبرخان

مسعود سنجر 
0796009120
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 FM 93.5 رادیو آریانا
کابل، سرک داراالمان، نرسیده به  وزارت 

تجارت
احسان اهلل بیات
خوشحال آصفی
0700150083

khushal.asefi@
arianafm.com

 FM 101.3 رادیو آموزگار
تجارتی  مرکز  زنانه،  باغ  دهن  کابل، 

پنجشیر
رحمت اهلل بیگانه

رحمت اهلل بیگانه 
0772929111

info@amuzgarfm.com

رادیو بی بی سی
کابل، سرک غربی پارک شهر نو 

داود اعظمی
داود اعظمی 

0202203200 – 0202202300
abdulhai.arif@bbc.co.uk

 104.9FM رادیو بیلتون
کابل، سرک داراالمان، کوچه دوم

شرکت خبردار
اباسین آرام

0797333005 – 0700281577
zahid_najib@yahoo.com

رادیو تلویزیون آئینه
کابل، چهارراهی شهید، شیرپور

یارمحمد دوستم 
سید انورسادات

0700661818 – 0798980077
anwarsadat@mynet.com
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رادیو تلویزیون باختر 
کابل، چهارراهی شهید، ایستگاه سرکاریز

خلیل اهلل فروزی
محمد داوود نعیمی 

0785554558 – 0700280870
btn.tv.news@gmail.com

رادیو تلویزیون تعلیمی و تربیتی 
کابل، دهبوری 

وزارت معارف
انجنیر صفی اهلل حیر

0202501672 - 0700058278
zeer_4321@yahoo.com

رادیو تلویزیون دعوت
چهارراهی  مینه،  خان  خوشحال  کابل، 

سپین کلی
استاد عبدالرب رسول سیاف

نجیب اهلل نصیر 
0706414849

najibullahnaseer@
yahoo.com

رادیو تلویزیون شهر
کابل، کارته 3 جوارسفارت ازبکستان

ناصر طوطاخیل
احمد شکیب سالمی

0795360050 – 0777955900
presedent@citymedia.af

رادیو تلویزیون نورین
کابل، سرک 4 سیلو

الحاج محمد عارف نوری
سید رضا حسینی ادیب

0798080808 – 0787962696
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رادیو تلویزیون وطن 
کابل، کارته 3، سرک 12
الحاج عبدالمجید مقری

داکتر نجیب اهلل 
0700020479 – 0778889440

amm@watanrtv.af

رادیو جوانان 
خانه  انصاری،  چهارراهی  شهرنو،  کابل، 

132
احمد جاوید الکوزی
احمد جاوید الکوزی

0788024440
javid.alekozai@

youthmediagroup.af

 92FM رادیو راه فردا
کابل، کارته 3، نزدیک حوزه سوم پولیس

استاد حاجی محمد محقق
داکتر عبداللطیف نظری

0794969696 – 0786427327
info@fard.af

 100.2FM رادیو ستاره
شفاخانه  عقب  تایمنی،  چهارراهی  کابل، 

ملت
فریدون الهام محمودی

صمیم حیدری
0798555444 – 0794445555

feridunilham@gmail.com

رادیو سالم وطندار 
کوچه  پشته،  کلوله  سرک  شهرنو،  کابل، 

اول خانه شماره 134
موسسه انترنیوز

مسعود فریور
0700252112 – 0797253846

mfarivar@internews.org
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رادیو صبح بخیر افغانستان 
 105.2FM

کابل، کلوله پشته 
باری سالم

لطف اهلل راشد 
0700162945 – 0700277113

info@awanama.com

104.3FM رادیو صدای اصالح
کابل، تایمنی وات، سرک 4 

اجتماعی  وانکشاف  اصالح  جمعیت 
افغانستان

عبدالظاهر حمیدی
0777848587

abz.hamidi@gmail.com

رادیو صدای پوهنتون 
کابل، دانشکده ژورنالیزم دانشگاه کابل

دانشکده ژورنالیزم
پوهندوی محمد وحید غروال

0700221737 – 0702500237
waheed.gharwal@

yahoo.com

رادیو صدای زن افغان 96.3
کابل، سالنگ وات، مقابل سینمای ملی

جمیله مجاهد 
مینه سادات

0786007777 – 0700275089
jmujahed@yahoo.com

96.5FM رادیو ظفر
کابل، کارته پروان ، عقب لیسه نادریه

نجیب اهلل نصیر 
نجیب اهلل نصیر
0789160084

najibullahnaseer@
yahoo.com
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رادیو عالم 
عالی،  تحصیالت  مقابل   ،4 کارته  کابل، 

سرک تربیه معلم 
ایمل مرجان 

عنایت اهلل عادل 
0799008585

رادیو قره باغ 94.8
قره باغ، جوار ولسوالی قره باغ

معراج الدین منظور
معراج الدین منظور 

0700234637
qarabagh.fm@gmail.com

88FM رادیو کلید
کابل، کارته 3، متصل مسجد ازبک ها

شهیر احمد زهین
حبیب اهلل سهراب

0771038888
h.surab@tkg.af

رادیو گوربت
کابل، کارته 4، عقب لیسه غازی

داکتر نعیم سلیمی
محمد نبی ساحل

0700221340 – 0799329275
naeem_salimee@

yahoo.com

رادیو موالنا 
کابل، کارته 3، سرک داراالمان، کوچه 2

شرکت خبردار لمتد
الحاج محمد شریف طاهری

mirvaiss@yahoo.com
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92.7FM رادیو میوند
کابل، شهرنو 

حاجی علی اکبر ژوندی 
فیروز مندوزی

0799007272 – 0777293691
maiwandfm@gmail.com

90.9FM رادیو ندا
کابل، داراالمان، شهرک امید سبز، ناحیه 6

محمد عالم خلیلی و عبدالرضا خلیلی
احمد حسین عطایی

0793101616 – 0795888777
president@negaah.tv

103.1FM رادیو نوا
کابل، کارته 3، سرک2 خانه 269

موسسه نشراتی صبا
دکتورهارون دهزاد

0708103103 – 0785558909
saba@sabacent.org

94.1FM رادیو نی
کابل، سرک داراالمان 

موسسه نی 
احمد فرید نادمیان

0799211782 – 0774409923
farid_ahmad76@

yahoo.com

 87.5FMرادیو وطندار
کابل، کارته 3، سرک داراالمان، کوچه 2

میرویس سوسیال
میرویس سوسیال

0797333001
mirvaiss@yahoo.com
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روزنامه 8 صبح
کابل، کارته 3، سرک 5، خانه 393

سنجرسهیل
قسیم اخگر

0700200589 – 0700298707
sanjarsohail@yahoo.com

روزنامه اراده 
کابل، دهمزنگ، عقب سینمای بریکوت

حاجی سید داود
خادم احمد

0700596205
Erada.daily@yahoo.com

روزنامه افغانستان تایمز
کابل، پروان دوم، عقب دانشگاه کاردان

احمد تکل
عبدالصبور سریر
0708954626

saboorsareer01@
yahoo.com

روزنامه آرمان ملی 
کابل، شیرپور نزدیک مسجد جامع

میرحیدر مطهر
میرحیدر مطهر
0700282673

armanemillie@yahoo.com

روزنامه چراغ 
کابل، شهرنو، کوچه قصابی، خانه 112

انجمن ترقی ورستگاری
کاترین وداع

0788275504
cheragh_daily@yahoo.com
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روزنامه ویسا
کابل، حصه دوم پروان مینه، خانه نمبر11

محب بیزار
محمدزبیر شفیقی ) فضل الهی شفیقی(

0752003788 – 0799878224
shafiqi@gmail.com

روزنامه سروش ملت 
کابل، کارته 4، متصل به حوزه 3 پولیس

داکتر جعفر مهدوی
اسحق موحدی

0796199241 - 0777153445
Muahidi2007@yahoo.com

رونامه ماندگار
کابل، پشت سینما بهارستان

احمد ولی مسعود
محمد حکیم نظری پریانی

0700277781
salaambashuma@

yahoo.com

ماهنامه امید جوان 
کابل، پل باغ عمومی، معینیت امورجوانان

معینیت امور جوانان
محمد موسی رادمنش

0797290398 – 0752001949
Ikahrawy_yicc@yahoo.com

ماهنامه پیام جوان 
راهی  سه  داراالمان،  سرک  کابل، 

عالوالدین
اجتماع مدنی وفرهنگی جوانان افغانستان

مسعود مومن
0778826191 – 0799339640

payamnews.info@
gmail.com
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ماهنامه راه آینده 
کارته پروان ،استگاه سینما بهارستان

دستگیر هژبر
دستگیر هژبر

0799332983
dastgeer.hozhabr@

gmail.com

ماهنامه معرفت دینی
کابل، سرک داراالمان، حوزه علمیه خاتم 

النبیین
شورای علمای شیعه افغانستان

رضوانی بامیانی
0785404398 – 0772194028

rezwanybamiani@
yahoo.com

مجله بلی 
کابل، پل باغ عمومی، معینیت امورجوانان

اطالعات  وزارت  امورجوانان  معینیت 
وفرهنگ

محمد موسی رادمنش
0700289616

karimi_q@yahoo.com

مجله فانوس
کابل، سرک اول پروژه تایمنی

وحید احمد جالل زاده
وحید احمد جالل زاده 

0700184997
info@faanoos.af

مجله ماللی
سالنگ وات مقابل سنمای ملی

جمیله مجاهد
منیرسادات

0786007777_0700275089
jmujahed@yahoo.com
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من وتو ورزش
کابل، شهرنو، چهارراهی انصاری 

احمد جاوید الکوزی
مستوره آرزو

0705261620

نشریه افغانستان کابل
دهلیز4،   ،21 بالک  مکروریان3،  کابل، 

منزل 5، اپارتمان 34
الحاج عبدالواحد قرضی
الحاج عبدالواحد قرضی

0776624100

هفته نامه ابتشارات
کابل، کارته 3 دهبوری

حامد رضا
منیره قاری زاده

0752056374 – 0777866080
hamed352003@yahoo.com

هفته نامه افغان دیموکرات
کافی  نت  نجارها،  قلعه  خیرخانه،  کابل، 

آسمان آبی
عبدالفهیم آرین

احمد زبیر ضیائین
0706171766 – 0772152120

abdulfahim_aryan@
yahoo.com

هفته نامه افغان ملت
کابل، میرویس میدان، سرک 4 سیلو

حزب افغان ملت
حمیداهلل عالمی 
0796500660

hamid.hewad@yahoo.com
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هفته نامه اقتدار ملی 
کابل، کارته4 کوچه وکیل محمد خانه 2

حزب اقتدار ملی افغانستان
سید محمد علی رضوانی

0799348791
alirezvani2006@

yahoo.com

هفته نامه اندیشه همگرای
جنب  سنگی،  کارته سخی، سرک  کابل، 

مدرسه علمیه محمدیه
مدرسه حضرت نرگس

محمد حسین عارفی
0799365367

هفته نامه انصار
کابل، شهرنو، میرویس پالزا، منزل دوم

جواد سروری
جواد سروری

0706060109
jawadsarwary2006@

yahoo.com

هفته نامه انصاف 
کابل، دهبوری، چهارراهی شهید، گوالیی 

دواخانه
سید عیسی حسینی مزاری
سید عیسی حسینی مزاری

0700275828
hosseinimazari@

yahoo.com

هفته نامه آبادی
 B4 کابل، خیرخانه، پنجصد فامیلی، بالک

انجمن خدمات فرهنگی عمران
خان محمد دانشجو

0786257157 – 0700168964
danish2003@yahoo.com
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هفته نامه آوای نوین 
اول،دوکان منزل  سنتر،  گلبهار  کابل، 

A22
عبدالحسیب رحمت
محمد طهاب نوابی

0770495431
awainaween@hotmail.com

هفته نامه بخوان 
جنب  مزاری،  شهید  جاده  ابتدای  کابل، 

لیسه عالی پردیس
شجاع حسین محسنی

سید ذکریا راحل 
0700978000 – 0700194852

bekhanweekly@yahoo.com

هفته نامه برخلیک
کابل، کارته 4، عروج پالزا

بنیاد امین
فضل ربی وردگ

0799384665 – 0799024572
fwardak@gmail.com

هفته نامه پایتخت
کابل، کلوله پشته، هوتل سلطان قلب ها

بنیاد انکشافی وفرهنگی مبین
محمد عاطف مقدسی

 0700282320
paytakhte_newspaper@

yahoo.com

هفته نامه پکتیا غژ
کابل، کارته نو، سرک سوم رحمن مینه

محمد ضیا آرمان
محمد ضیا آرمان

0700298964
paktia_ghag.afghanistan@

yahoo.com
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هفته نامه پیام مجاهد 
کابل، سرک 5 قلعه فتح اهلل خانه 562

محمد سالم احمدی
هوشمند فرارود

0700701034 - 0700278078
payamemojahed@

yahoo.com

هفته نامه ثبوت
خانه  عقب  دهمزنگ،  چهارراهی  کابل، 

علم وفرهنگ، خانه 126
پوهنمل جاویده احمدی

حکیم مختار
0700277559

jawida.ahmadi@
suboot.org.af

هفته نامه جگر
کابل، کارته نو، سرک سوم رحمن مینه

طوفان عمری
طوفان عمری

0700148248
jagarr2008@yahoo.com

هفته نامه جوانان فعال 
کابل، شهرنو، کمپیوترپالزا، منزل 4

حاجی عبدالهادی غزنیوال
حامد عبدی

0788005006 – 0798070707
activeyouthweekly@

gmail.com

هفته نامه چهار طرف 
کابل، مکروریان3، بالک 15، اپارتمان 72

مسعوده ضیا
مسعوده ضیا

0779524059
masooda_zia@yahoo.com
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هفته نامه حوا در7 روز
کابل، کلوله پشته، چهارراهی ترافیک 

انجینیر شریف شاه شور
نعمت اهلل طاهری

0700557009 – 0799557009
evain7days.weekly@

gmail.com

هفته نامه دنیای زن
دهلیز4،   ،21 بالک   ،3 مکروریان  کابل، 

اپارتمان 34
گاللی حبیب
گاللی حبیب

0700233705

هفته نامه راه نجات
کابل، تپه سالم کارته سخی، عقب لیسه 

غازی کوچه دوم
سید حسین عالمی بلخی 

سید حسن
0706747184 – 0700277502

info@rahenejatdaily.com

هفته نامه رسالت حوزه
کابل، کارته 3، سرک قلعه وزیر

علمیه  حوزه  فرهنگی  علمی  مجتمع 
رسالت

محمد جواد صالحی
0799628889 – 0799556557
mjsalehi@yahoo.com

هفته نامه سبز
کابل، دشت برچی، ایستگاه پل خشک

سازمان سبز افغانستان
ظاهر محبوب

0799174419
greenweekly@yahoo.com
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هفته نامه سخن جدید
کابل، سرک داراالمان، کتابفروشی خاتم 

النبیین 
دکتور عبدالهادی محسنی

محمد رضا نعیمی
0789010076

sokhanejadid@yahoo.com

هفته نامه شاخص
کابل، کارته3، جوار حقوق بشر
بنیاد فرهنگی اجتماعی رضوان

علی ذکی
 0799401765

balk2004@yahoo.com

هفته نامه صحیفه
کابل، دهبوری 

استاد محمد اکبری
محمد هاشم فصیلی

0700343532 - 0799396391
fasehy@gmail.com

هفته نامه فانوس
کودکستان  جوار  سیلو،  سرک  کابل، 

خوشحال خان مینه
بنیاد فرهنگی هدف

عطاواهلل عاصم 
0700486300

fanoshadaf@yahoo.com

هفته نامه فراز اندیشه
کابل، پل سرخ، سرک شورا

ائتالف عدالتخواهان افغانستان
لیاقت علی امینی

0799314938
l_a_amini@yahoo.com
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هفته نامه کابل 
کابل، شهرنو، چهارراهی حاجی یعقوب

محمد فهیم دشتی 
محمدفهیم دشتی 

0700774526
fdashty@gmail.com

هفته نامه کلید
کابل، کارته3، کوچه مسجد ازبک ها

شهیر احمدزهین
لعل آقا شیرین
0772128116

l.shirin@killid.com

هفته نامه گنج 
کابل، سرک داراالمان، تلویزیون آریانا

0700150271
ehsanullah_momand@

yahoo.com

هفته نامه مجاهد 
کابل، دهمزنگ، نرسیده به کابل شاهان

حزب جمعیت اسالمی افغانستان
واقف حکیمی

0788408635
mujahid1357@yahoo.com

هفته نامه محاذ 
سفارت  جوار  داخله،  وزارت  کابل، سرک 

اندونیزیا
محاذ ملی اسالمی افغانستان

محمد حسین حقیار
0799569166 – 0700276597

haqyar@gmail.com
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شماره های تماس:
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هفته نامه مرسل 
کابل، کارته3، کوچه مسجد ازبک ها 

شهیراحمد زهین
آمنه مایار

0771068888
a.mayar@killid.com

هفته نامه مشارکت ملی 
کابل، سرک مقابل لیسه مسلکی هنرها 

حزب وحدت اسالمی افغانستان
حفیظ اهلل ذکی 
0799157371

Hafizullah_zaki@
yahoo.com

هفته نامه نخست
کابل، سرای غزنی 

تمیم ناصر 
حشمت اهلل رادفر

0788887970 – 0786005003
h_a_radfar@yahoo.com

هفته نامه ورزشکاران 
کابل، پروژه جدید خیرخانه، شتل درملتون

پرویز اصغری
پرویز اصغری

0700276709
warzeshkaran2011@

yahoo.com

هفته نامه ویار
کابل، شیرپور، پهلوی تلویزیون آئینه

محب اهلل ویار استانکزی
ویار استانکزی
0788222238

weyar_weekly@live.com

موقعیت:

صاحب امتیاز:
مدیر مسوول:

شماره های تماس:
نشانی برقی:

هفته نامه هوسا
کابل، گوالیی حصه اول 
خیرخانه، شفاخانه افغان

پوهنیار داکتر عزیزاهلل امیر
عبدالمنان امین

0707418603 – 0700303030
azizamirb@gmail.com
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شماره های تماس:
نشانی برقی:

ارزگان غگ 100.3
ارزگان، شهر ترینکوت

ISAF
صادق افغان

0798008788
voiceofuruzgan@

hotmail.com

پیوستون غگ رادیو
ارزگان،  شهرترینکوت

مطیع اهلل 
فرید عایل

0707116668 – 0703003007
ayil.co2010@yahoo.com

ارزگان

بادغیس
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شماره های تماس:

را دیو حنظله
مرکز والیت بادغیس،شهر قلعه نو

عبدالرحیم رحمانی
0795505357_0700419424  

sayed-rahmani@
yahoo.com

گاهنامه خورشید بانوان
باغ شاروالی،دفتر انجمن ادبی وفرهنگی

انجمن ادبی وفرهنگی کوثر
شریفه رحیمیار

0798003820_0799662659
sadiq_afif@yahoo.com

ماهنامه صدای باد غیس
مرکز والیت بادغیس، شهر قلعه نو

ریاست اطالعات و فرهنگ
عبدالخلیل فروتن

0799591017 - 0799002448

بامیان
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رادیو بامیان 
مرکز والیت بامیان،شهرجدید

علی عرفان
علی عرفان

0799393030
a.erfan10@gmail.com

گاهنامه توازن
مرکزوالیت بامیان،اول بازار

بنیاد اجتماعی توازن
محمدصادق علی یارزاده

0798032825_0771414987
hojjati2007@gmail.com

گاهنامه شورای اجتماعی 
والیت بامیان ،مرکز یکاولنگ

شورای اجتماعی یکاولنگ 
محمدجوادصفوت

0774061955
sma-arman@yahoo.com

گاهنامه نوا
مرکزوالیت بامیان،بازار اول

مجموعه از دانش جویان والیت بامیان
عبدالخلیل خاموش

0778635526
khalilkhamosh@gmail.com

 AFC گاهنامه
مرکز بامیان ،آمریت فدراسیون
آمریت فدراسیون فوتبال بامیان

عبدالستار لیاقت
0799409651

satar.liaqat@yahoo.com
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شماره های تماس:
نشانی برقی:

ماهنامه آینه بامیان
دفتر مطبوعاتی والیت بامیان

عبالرحمان احمدی
0799409695

ahmadi07@yahoo.com

ماهنامه پیام بامیان
دفتر مقام والیت

علی پیام
0773812921

bamyanprovince@
yahoo.com

ماهنامه جوانان بامیان 
مرکزوالیت بامیان ،آمریت جوانان والیت 

بامیان
ابراهیم توال

0799824266_0772845576
tawallahmajouri@

gmail.com

ماهنامه شهر پاک
مرکز شهربامیان،دفتر شاروالی

خادم حسین فطرت
0797101827_0799398465

shekaya.shahri@
gmail.com

ماهنامه سیمای بامیان
مرکز والیت بامیان،جوار مجسمه صاصال
ریاست اطالعات وفرهنگ والیت بامیان

سیداحمدحسین احمدپور
0774801154

ahmadhosain ahmadpor@
gmail.com
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ماهنامه صدای جوان
مرکز بامیان ،شهر نو 

زمان احمدی
سعداهلل رحمتی

0799080642_0771123451
zamanahmady@gmail.com

ماهنامه قریه 
والیت بامیان،مرکزیکاولنگ
مدیریت عمومی قریه جات

عبالهادی هادی
0772353580

destricyakwalang@
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
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بدخشان
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نشانی برقی:

موقعیت:
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 FM 86.7 رادیو آمو
شهر فیض آباد، ناحیه دوم 

روز به بهروز
عبدالبصیر حقجو 

0799337690
haqjo.radioamoo@

gmail.com

FM 89.7 رادیو صدای بهارستان
بدخشان، ولسوالی بهارستان

معلوم نیست
رضوان اهلل نظامی 

0794907747
b.radio786@gmail.com

FM 90.3 رادیو صدای کشم
بدخشان، ولسوالی کشم 

نهاد فرهنگی کشم 
نور آغا نوری 

 0779265420
nooragha.n@gmail.com

رادیو صدای کوکچه 
قومندانی  جوار  جرم،  ولسوالی  بدخشان، 

امنیه
انجمن فرهنگی ولسوالی جرم 

عبدالملک خراسانی 
0795023886 – 0796061530

radio.kokcha.jurm@
gmail.com

رادیو صدای غازیان
شهر جدید فیض آباد

عبدالهادی هدایت
سید اکرام صدیقی لعلزاد

0799139754 – 0783405874
slalzad2010@yahoo.com

ماهنامه روشنگری
های  مارکیت  آباد،  فیض  جدید  شهر 

تجارتی
سید اکرام صدیقی لعلزاد

لطف اهلل مشعل ارتزاد
0799430380 – 0799139754

shaheen.pamir@
yahoo.com

ماهنامه سیمای شهروند 
شرکت  مقابل  آباد،  فیض  جدید  شهر 

افغان بیسیم
نجیب اهلل دهزاد
فیضان حقپرست

 0707771577- 0799272767
shahrwand.monthly@

yahoo.com

هفته نامه صدای بدخشان
بدخشان

ریاست اطالعات وفرهنگ
عبدالواصل لطیفی

0799863931 - 0776297486
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شماره های تماس:
نشانی برقی:

رادیو آرزو ها
والیت بغالن ،شهر پلخمری

شیرمحمد جهش
شیرمحمد جهش
0700615875  

jaheshbas@yahoo.com
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رادیو ادیب
والیت بغالن،شهر پلخمری جوار نساجی

حبیب شیرزی
حمید شیر زی
0797138343

habibrahmanshirzi@
yahoo.com

رادیو پیمان
والیت بغالن،بغالن مرکزی

شیرمحمد جهش
تانیا جهش

0708198199
jaheshbas@yahoo.com

رادیو تراجمیر
شهر پلخمری،جوار سیلو

موسسه انترنیوز
محفوظ اله سعیدی

0777283612
mafozullah.sayd@

yahoo.com

رادیو سنا
شهر پلخمری ،چوک پلخمری

عبیداله جهش
نوریه حمیدی

0706702224_0700707119
ojahesh@yahoo.com

رادیو فرهت
والیت بغالن ،ولسوالی دوشی

انجمن اجتماعی زنان برتر افغانستان 
امید مبرا

0708968674_07996002341
shokria1@gmail.com
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هفته نامه اتحاد
شهر پلخمری

ریاست اطالعات و فرهنگ والیت بغالن
فهیم اله صدیقی

0700703966
fahim_1919@yahoo.com

هفته نامه سسله
والیت بغالن ،شهر پلخمری

شیرمحمد جهش
عبیداله جهش

0799045881
haheshbos@yahoo.com

بلخ
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دوماهنامه پرخه
بلخ، شرق روضه، بابر هوتل

د شمال د خلکو عنعنوی اصالحی جرگه
مجیب الرحمن لحاظ

0700548794 – 0799835845
zahsass.2@gmail.com

دوماهنامه پسرلی
بلخ، بابر هوتل

ذبیح اهلل احساس
ذبیح اهلل احساس

0799833338
zahsass.2@gmail.com

رادیو باند
بلخ، مارکیت هاشم برات 

احمد فرهاد بلخی 
صدف غیاثی

0786528787 – 0799269009
irtiqa.nawen@gmail.com
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رادیو رابعه بلخی 
مسعود،  شاه  احمد  جاده  مزارشریف، 

مارکیت هاشم برات، منزل سوم
ناجیه حنیفی 

مبینه ساعی خیراندیش
0700513576 - 0700656464

mb_khairandesh@
yahoo.com

رادیو سبز 
شهر مزارشریف جوزجان مارکیت

مبینه خیراندیش
رسول احمد سباوون

0787882072 – 0700513576
rasoul.sabawoon@

yahoo.com

رادیو ما 
مزارشریف، کوچه فرعی مدرسه سلطانیه

شفیق اهلل شفیق
شکیب نیکفر

0771214150 – 0793410107
shafiqullah.shafiq@

gmail.com

رادیو تلویزیون آرزو 
مزار شریف، چوک کامگار

کمال الدین نبی زاده 
داکتر نجیب پیکان 

0700501521 – 0799234270
najibpaikan@arzu.tv

رادیو تلویزیون ستاره سحر 
بلخ، ناحیه اول 

شفیع اهلل عزیزی
دالورشاه حیدری

0799719723 – 0797909014
morninestar_radio@

yahoo.com
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شماره های تماس:
نشانی برقی:

رادیو تلویزیون لحظه 
مزار شریف، جاده غضنفر، شهزاد مارکیت

الحاج محمد ابراهیم غضنفر
احمد فهیم حقبین

0798341040 – 0799505505
fahim_lahza@yahoo.com

رادیو تلویزیون مهر 
مزارشریف، مقابل محبس سابقه 

غالم عباس ابراهیم زاده
راضیه نظری

0799574008 – 0795600600
r.r.r.nazari@yahoo.com

سواد چراغ زندگی 
بلخ، تعمیر مدیریت سواد آموزی 

مدیریت عمومی سواد آموزی والیت بلخ
محمد صابر بشریار

0700511243 – 0777511243
sabir_basharyar@

yahoo.com

مجله بلهیکا
مزار شریف، دروازه بلخ، بلخ مارکیت

مختار شراف
مختار شراف

 0798949291
mukhtar.sharif@gmail.com

ماهنامه پرتو
بلخ، مطبعهء دولتی، خانه فرهنگی پرتو

خانه فرهنگی پرتو
فرخنده رجبی

0708529020
partaw_balkh@yahoo.com
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ماهنامه جوانان بلخ
بلخ، سینا استدیوم، آمریت جوانان بلخ

آمریت امور جوانان والیت بلخ
اختر سهیل 

0794690258
akhter.sohail26@

yahoo.com

ماهنامه ساوه
بلخ، چوک مخابرات کوچه سیاگرد

ویس الدین نظری
سید ارشاد هنریار 

0786918133 – 0700540470
info@sawahmagazine.com

ماهنامه صدای بانو
بلخ، تعمیر ریاست اطالعات و فرهنگ

عبدالقدوس باختری
فریبا احمدی

0786681222 - 0774402998
thebanovoice@yahoo.com

ماهنامه کشور داری و شهروند
بلخ، تعمیر والیت بلخ

مقام والیت بلخ
احمد ضیاء فیروز پور

0799408367
balkh.communication@

gmail.com

ماهنامه نوای جوان 
بلخ، ناحیه هشتم

سید مرتضی هاشمی
حصیله حسینی

0798522006 – 0700700822
hashimi.murtaza@

live.com
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هفته نامه بیدار 
بلخ، مطبعه دولتی بلخ

ریاست اطالعات و فرهنگ والیت بلخ
ماریا سزاوار

0502002474 – 0700511062

هفته نامه خط نو
بلخ، کوچه سیاه گرد

نهضت مدنی جوانان افغانستان
داکتر ذبیح اهلل فطرت 

 07990772621
khatenaw@yahoo.com

هفته نامه عصر نو
عقب لیسه سلطان رضیه، والیت بلخ

سید حسن صفایی 
سید اسحق شجاعی

0787710282 - 0799349736
hasan.safaye@yahoo.com

هفته نامه فجر 
لیسه  ورودی  دروازه  مقابل  مزارشریف، 

عالی سلطان رضیه
کانون فرهنگی شهید استاد عبدالقادر توانا

عبداهلل حامد تاتار
0789467060 – 0774417051

fajr.weekly_87@
yahoo.com

پروان
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مدیر مسوول:

شماره های تماس:

دوهفته نامه پروان
والیت پروان

ریاست اطالعات وفرهنگ پروان
محمد شریف صدیقی

0799741739  
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رادیو دنیا 
مرکز والیت پروان، شهر چاریکار

عبدالعلیم ثاقب
عبدالعلیم ثاقب
0700295863

ahmad_hanaxish@
yahoo.com

رادیو صدای صلح
والیت پروان،ولسوالی جبل السراج 

عبداالحد رنجبر
0700277843

radio_peacezool@
 hotmail.com

ماهنامه پیام شهر 
شهر چاریکار ،شاروالی چاریکار

عبدالغفار روفی
0708292020_0700598357

ghafar_raafi@gmail.com

پکتیا
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آریوب رادیو
پکتیا ،آریوب ځاځی

PRT
0799134553

دو ماهنامه سلیمان غر
پکتیا، گردیز، ریاست اطالعات وفرهنگ

عبداهلل اخالص یار
محمد حنیف حیران

0300932038
sulimanghar@gmail.com
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خوزخت مجله
پکتیا، گردیز، وزیر حسین مارکیت

خوزخت کلتوری تولنه
سمیع اهلل پیوند
0700686467

peiwand.paktya@
gmail.com

چمکنی غژ رادیو 
پکتیا بازار شهر نو 

سیاف 
اهنگری

0700858359  

شواک رادیو 
پکتیا ،شواک

نسیم اهلل دانش
0799134553

میرزکی مجله
پکتیا، گردیز صحت پالزا

حکیم سرتیر
عبدالمنان عابد

0799149189 – 0797334843
hakim.mangal@gmail.com

پکتیکا
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رادیو پشتون غژ
پکتیکا، مرکز شرنه
محمد نبی همدرد

محمد یاسین یاسین 
0798258979 – 0798239360

navihamdard@gmail.com
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رادیو پکتین غژ
پکتیا والیت ،شکین ولسوالی

دولت جمهوری اسالمی افغانستان
محمد نعیم

0702317365
paktinvoice_radio@

yahoo.com

رادیو نوی پکتیکا
پکتیکا،مرکزشرنه

لقمان مشعل
 0708815997 - 0799304637

paktika.211@yahoo.com

هفته نامه پیام بهار
مرکز غور کتابخانه غور باستان

محمد گل یزدان پناه
0798404828 - 0799047534

yazdanpana@yahoo.com

پنجشیر
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دوهفته نامه پنجشیر
ریاست اطالعات وفرهنگ پنجشیر

حبیب الرحمن رفعت
0772014954 - 0700239979

رادیوخراسان
والیت پنجشیر،مقابل قوماندانی امنیه

روح اهلل یوسفی

0700158115_0777158115
radiokhurasanfm@

gmail.com
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مجله آفتاب
والیت پنجشیر،ولسوالی عنابه

انجمن اجتماعی وفرهنگی آفتاب
محمدهارون عنابی 

0706468179 - 0772043204
haroon.anabi@gmail.com

تخار
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رادیو آیخانم
شهر تالقان،حوزه دوم،سرک اول

عطاواهلل عبیدی
زهرا احمدی

0700730011 - 0700889889
at_obaidi@yahoo.com

رادیو تخارستان
شهر تالقان ،حوزه اول

محب اهلل نوری
محمد نادر عزیزی

0700757767
radio_takharestan@

yahoo.com

رادیو همصدا
والیت تخار ،شهر تالقان،حوزه دوم

سیمین حسینی
سید هارون مستمند

0700088311 - 0799702362
hamsadaradio@yahoo.com

رادیو تلویزیون سیمای مهر
والیت تخار ،شهر تالقان،حوزه اول

عتیق اهلل نظری
نوریه نیک زاد

0700707220
seimah_mehir_rtv@

yahoo.com
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روز نامه زمر 
والیت تخار،مرکز شهر تالقان

حکمت اهلل کریمی
تاج محمد ولید

0706503052 - 0700277077
zumar_2015@yahoo.com

هفته نامه تخارستان
والیت تخار ،شهرتالقان ،حوزه دوم

ریاست اطالعات و فرهنگ والیت بغالن
عتیق اهلل ساحل
0799111955

atiq.sahel @gmail.com

هفته نامه تصویر
والیت تخار،شهر تالقان،حوزه دوم

عبدالعزیز عزیز
سید منیر هدف

0700730011 - 0700704878
hadaf_2009@yahoo.com

جوزجان
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رادیو ارمغان 
والیت جوزجان ،شهر شبرغان

انجنیر شامحمود عاصم
عبدالصابر حمیدی

0706750958_0700223511
armaghanfm_86@

yahoo.com

رادیو بوستان
والیت جوزجان،شهرشبرغان،حوزه دوم

انجنیر زرغونه یوسف عزیزی
رفیع اهلل عزیزی

0700551213_0786715470  
bostanradio.gm89@

gmail.com
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رادیو درمان 
والیت جوزجان ،ولسوالی آقچه

نهاد فرهنگی اجتماعی ترکستان
نورآغا شریفی

0799269580_0772743051
nooragha_sharifi@

yahoo.com

فصل نامه  حکومت و شهروند
مقام والیت جوزجان

دفتر مطبوعاتی جوزجان 
محمد یوسف یوسفی

0700727248
yuosuf2011@yahoo.com

ماهنامه پیام الفت
والیت جوزجان ،حوزه سوم

میر حسن ضیائی
محمد رحیم مرادی

0799652018_0789029985
payameolfat1387@

yahoo.com

خوست
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پیوستون مجله
شهر خوست ،خوست پالزا

پیوستون کلتوری او خپرندیه تولنه
محمدرسول عادل

0700150029
adil.khost@gmail.com

تلویزیون غرغشت
خوست، پروژی باغ

سخی سرور میاخیل
شیرنواز

0798176064 – 0799136637
sahai_miakhal@yahoo.com
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رادیو صدای جوان
والیت خوست داخل شیخ زایدپوهنتون

شیخ زایدپوهنتون
پوهنمل دوکتورواحدی

0799144840 - 0700074026

روزنامه ملی احساس
،کوچه  مسجدجامع  غرب  خوست  شهر 

اول
سپوژمی رسنیزاو کلتوری مرکز

نجیب اهلل الوخیل 
0706680545_0707021919
melee.ehsas.daily@

gmail.com

سولی پیغام رادیو
خوست، پروژه، شمال دفتر یوناما

زاهد شاه انگار
زاهد شاه انگار

0799406167 – 0708198409
z_angar@yahoo.com

ولس غژرادیو 
خوست خوجه متون تپه

د خوست دفرهنگیانوخپلواک تولنه
امان اهلل حقمل

0705777478 - 0777445300
besmellahhaqmal@

yahoo.com

ولس هیله اووه نیزه
خوست خار متنو تپه

د خوست دفرهنگیانوخپلواک تولنه
داکتر نعمت اهلل

0777445300_0799445300
besmellahhaqmal@

yahoo.com

موقعیت:
صاحب امتیاز:
مدیر مسوول:

شماره های تماس:
نشانی برقی:

موقعیت:
مدیر مسوول:

شماره های تماس:
نشانی برقی:

موقعیت:
صاحب امتیاز:
مدیر مسوول:

شماره های تماس:
نشانی برقی:

مجاهد غژمجله
مرکز خوست

دمجاهدینوشورا
مولوی محمد سردار حدران

0799148746
mujahidghag@yahoo.com

نن ایف رادیو
والیت خوست خوشال تاور

کریم اهلل نظری
0796891891 - 0799136069

nanfm@ymail.com

هیلو کاروان
خوست خواجه متون تپه

هیأت هفت نفری
افسر صادق

0700795092 - 0799134599
afsir.sadeq@yahoo.com

دایکندی

موقعیت:
صاحب امتیاز:
مدیر مسوول:

شماره های تماس:
نشانی برقی:

موقعیت:
مدیر مسوول:

شماره های تماس:
نشانی برقی:

رادیو صدای نیلی
مرکز والیت دایکندی، شهر نیلی

محمد حسین علی زاده
محمد رجا

0708302025 – 0706463432
m.husai@yanoo.com

گاهنامه ندای صادق
والیت دایکندی، شهر نیلی 

بنیاد شهید صادقی نیلی
نصراهلل مصدق

0707675089 – 0700293585
nasrullah.musadiq@

yahoo.com
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ماهنامه پیام دایکندی
مرکز والیت دایکندی، شهر نیلی

اتحادیه ملی ژورنالیستان دایکندی
عید محمد عالمی زاده

0773287805 – 0775935810
alimizadah@gmail.com

ماهنامه جوانان دایکندی
قریه  شهرنیلی  دایکندی،  والیت  مرکز 

دشت
آمریت جوانان والیت دایکندی

جواد جعفری
0706070950 – 0708302001

daikudipravince@
gmail.com

ماهنامه صفحه نو 
مرکز والیت دایکندی، بازار نیلی 

انجمن ژورنالیستان دایکندی
محمد رجاء

0708302025 – 0706463432
m.raja20@yahoo.com

زابل
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قالت ژغ رادیو
قوماندانی امنیه والیت زابل

آیساف
عبد الصادق میرویسی

0707365264  
fanythacker@hotmail.com

گاه نامه زبیده 
والیت زابل، شهر قالت
مسور غز کلتوری مرکز

محمد ابراهیم وصال
0704213800_0700366737

ibrahim_masih@yahoo.com

سرپل
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رادیو بانو
والیت سرپل ،جاده منار

شفیع اهلل عز یزی
شفیق اهلل حیدری

0796981517_0797909014  
morningstar_radio@

yahoo.com

ماهنامه پیام شورا
والیت سرپل،ناحیه دوم
شورای والیتی سرپل 

معصومه رمضانی
0794115561

payame.shora@yahoo.com

ماهنامه سیمای زن 
امور  دوم،ریاست  ،ناحیه  سرپل  والیت 

زنان والیت سرپل
ریاست امور زنان والیت سرپل

رویا سحر
0778120243 - 0799043507

سمنگان
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جریده سمنگان
والیت سمنگان،شهرایبک
ریاست اطالعات وفرهنگ

عبدالغفورمومند
0799292923 - 0755800158

رادیو حقیقت
والیت سمنگان ،شهر ایبک

امین اهلل قیومی
سیداحسان اله قریشی

0700555593 - 0700549827
haqiqat_radio@yahoo.com
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رادیو رستم
والیت سمنگان،شهر ایبک

امیر اهلل قیومی
شفیع اهلل منطقی
0799201079  

amir_qayomi@yahoo.com

رادیو شهروند
والیت سمنگان ،شهر ایبک

احمد جاوید افغان
وجیه احمدی

0787794330 - 079533992
afg1383@yahoo.com

ماهنامه نظافت
والیت سمنگان ،ریاست شهرداری ایبک

ریاست شهرداری ایبک
بشیراله فیضی

0777006284 - 0799164672

هفته نامه تخت رستم
مرکز والیت سمنگان ،شهر ایبک

نجیب اهلل خرم
نجیب اهلل خرم
0794917681

khoram2011@gmail.com

غزني

موقعیت:
صاحب امتیاز:
مدیر مسوول:

شماره های تماس:
نشانی برقی:

تلویزیون غزنویان
والیت غزنی ،مرکز شهر،جاده سینما

انجینیر عبدالقیوم عمری
احمد فرید "عمری"

0783142912 – 799191980
ghaznawyan_omary@

yahoo.com

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:

موقعیت:
صاحب امتیاز:
مدیر مسوول:

شماره های تماس:
نشانی برقی:

موقعیت:
صاحب امتیاز:
مدیر مسوول:

شماره های تماس:
نشانی برقی:

رادیو امید جوان
والیت غزنی- شهرغزنی بالن اول

عبدالصبور "حمیدی"
الحاج عبدالغفور"حمیدی"

0799117575
ab_saboorhamidy@

yahoo.com

رادیو جاغوری 
غزنی، ولسوالی جاغوری

احمد حسین جاغوری
محمد آصف صمیم 

0799054849
ahmadjaghori@yahoo.com

رادیو دهکده
شهرغزنی، اده قره باغ، 

جوار المدینه مارکیت
فرید احمد “روستائی”
فرید احمد “روستائی”

0777481748 – 0786144333

رادیو سعادت
غزنی )مسجدجامع ختم المرسلین)ص(

مردم
استاد فدامحمد”فقیرزاده”

0786282823 - 0772422330
www.saadat_radio@

yahoo.com

رادیو صدای غزنویان
والیت غزنی ،مرکز شهر،جاده سینما

انجینیر عبدالقیوم عمری
عبدالمجید “عمری”

0783142912 – 0799191980
ghaznawyan_omary@

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:
نشانی برقی:

موقعیت:

صاحب امتیاز:
مدیر مسوول:

شماره های تماس:
نشانی برقی:

کاهنامه آوای غزنه
والیت غزنی

محصلین والیت غزنی در هرات
محمد مهدی "صابری"

0786911203
marooffgiri@yahoo.com

ماهناهمه پیام سنائی
غزنی،اده قره باغ،مارکیت صداقت

بنیاد فرهنگی و مدنی غزنی
عبدالوهاب “فیضی”

0799314150 – 0799040522
abdulwahabfaizy@

yahoo.com

ماهنامه کندو
والیت غزنی، جاده البیرونی

محمدعارف روان رسولی
محمدعارف روان رسولی

0799253417
arif_rawan@yahoo.com

مجله غزنه 2013
ریاست اطالعات وفرهنگ غزنی

ریاست اطالعات وفرهنگ 
عبد العلی فکوری

0799408799 – 0786057027
hamidullah_sarwary@

yahoo.com

هفته نامه سنائی
وفرهنگ  اطالعات  غزنی،ریاست  والیت 

جاده البیرونی.
ریاست اطالعات وفرهنگ والیت غزنی

عبدالعلی فکوری
0799408799 – 0786057027
a_fakori@yahoo.com

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:
نشانی برقی:

موقعیت:

مدیر مسوول:
شماره های تماس:

نشانی برقی:

غور
رادیو صدای عدالت

والیت غور شهرک مهاجرین
علی ظفروعرض حسین مهدوی

علی ظفر طاهری
0796269761 -  0799389736  

adalat.radio@gmail.com

ماهنامه اتحاد
والیت غور شهر چغچران

عبدالعلی رسولی
پرویز یعقوبی

0797068473 - 0797634460
parwizyaqubi@gmail.com

ماهنامه جام
والیت غور
مردم غور

حامداهلل داد فر
0706341146 - 0797031516

ghorandma@gmail.com

ماهنامه سام
والیت غور شهرچغچران

بنیاد فرهنگی  و هنری سام
استاد احمد ندیم غوری

 0797126146
ahmad.nadem@yahoo.com

ماهنامه فیروز کوه
روی  روبه  چغچران  مرکز  غور  والیت 

دارالمعلمین عالی غور.
استاد غالم ربانی هدفمند

0703445105 - 0799204625
hadafmand@gmail.com
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موقعیت:
صاحب امتیاز:
مدیر مسوول:

شماره های تماس:
نشانی برقی:

موقعیت:

مدیر مسوول:
شماره های تماس:

نشانی برقی:

هفته نامه پیام جهاد
مرکز غور کتابخانه غور باستان

مولوی دین محمد عظیمی
محمد گل یزدان پناه

0798404828  -  0799047534
yazdanpana@yahoo.com

هفته نامه مصور 
چغچران مرکزوالیت غور دفتر مطبوعاتی 

مقام والیت
عبدالحی خطیبی

0798293841
khatebi_ghor@yahoo.com

فاریاب

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:

دو هفته نامه صدای ملت
والیت فاریاب،ناحیه اول
قطب الدین کوهستانی 
قطب الدین کوهستانی

0799455006
sadayemellat1@gmail.com

رادیو تمنا
والیت فاریاب،شهرمیمنه،ناحیه اول

عبدالغفار ریحان
عبدالستار خواجه زاده 

0796610828 - 0799572944  
tamana_radio@yahoo.com

فصل نامه اندخوی
والیت فاریاب ،ولسوالی اندخوی

ایوب خان قاری زاده 
عبدالعلیم فانوس

0788739238

موقعیت:
صاحب امتیاز:
مدیر مسوول:

شماره های تماس:
نشانی برقی:

موقعیت:
صاحب امتیاز:
مدیر مسوول:

شماره های تماس:

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:

گاهنامه آرمان قیصار
والیت فاریاب ،مقابل مسجد جامع

عبدالحق قیصار
عبدالحق قیصار
0788825987

abdull_haq2011@
yahoo.com

گاهنامه رستگاران 
والیت فاریاب ،شهرمیمنه

شاهرضا منشی زاده
شاهرضا منشی زاده

0799293534

گاهنامه میمنه 
والیت فاریاب، شهر میمنه 

محمد کاظم امینی
محمد کاظم امینی

0799124492
kazemamini@yahoo.com

ماهنامه ایشانج
والیت فاریاب ،شهرمیمنه 

فیروز کریمی
سید محمد نعیم 

0799251724
karimifiroz@yahoo.com

ماهنامه جوان فاریاب
شهر میمنه ،ناحیه سوم

آمریت امور جوانان والیت فاریاب
امام نظر جاوید
0798048494

yiccfaryab@yahoo.com
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موقعیت:
صاحب امتیاز:
مدیر مسوول:

شماره های تماس:

موقعیت:
صاحب امتیاز:
مدیر مسوول:

شماره های تماس:

موقعیت:
صاحب امتیاز:
مدیر مسوول:

شماره های تماس:
نشانی برقی:

موقعیت:

صاحب امتیاز:
مدیر مسوول:

شماره های تماس:

ماهنامه صبور 
والیت فاریاب

بشیر احمد دورانی
نجیب اله شکیب

0796140750 - 0799173781

ماهنامه صدای قلم 
والیت فاریاب ،شهرمیمنه

محمد اسلم گزار 
محمد اسلم گزار 

0799455733

هفته نامه آدین فاریاب
والیت فاریاب،شهر میمنه

انجمن فرهنگی آدین افغانستان
جمشید خورشید
0786919601

www.aydenafghanistan.
org

هفته نامه فاریاب
والیت فاریاب ،شهرمیمنه،ریاست 

اطالعات وفرهنگ.
ریاست اطالعات وفرهنگ والیت فاریاب

غالم محمد کریمی
0799293534

فراه

موقعیت:
صاحب امتیاز:
مدیر مسوول:

شماره های تماس:

جریده سیستان
فراه

ریاست اطالعات وفرهنگ فراه
محمد جمعه پیکار

0797181788

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:

موقعیت:
صاحب امتیاز:
مدیر مسوول:

شماره های تماس:

مجله فرد اتا
فراه

مقام والیت فراه
غالم مختار راهب

0799415284
farah_governorship@

yahoo.com

مجله همگان 
فراه، جاده ریاست اطالعات وفرهنگ

انجمن مستقل علمی فرهنگی همگان
محمد همایون ذهین

0703406400 – 0794355973
humayoonzahin@

yahoo.com

نشریه اوشکه
فراه

انجمن شاعران فراه
احمد شاه فطرت 

0799625166

نشریه اسوه
مرکز فرهنگی آموزشی توحید

محمد ابراهیم خلیل
0795941875

oswa.farah@yahoo.com

کاپیسا

موقعیت:
مدیر مسوول:

شماره های تماس:

دو هفته نامه وفاق 
بازار شرکت نساجی گلبهار
الحاج محمد اکرم خاموش

0799696669
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موقعیت:
مدیر مسوول:

شماره های تماس:
نشانی برقی:

هفته نامه عصر تمدن
والیت کاپیسا،حصه اول کوهستان

آغا بچه شیدا
0796558445 - 0773648471

aghabacha shaida@
gmail.com

کندز

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:
نشانی برقی:

تلویزیون خاور
والیت کندز،ریس آباد ،ناحیه دوم

جالل محمودی
شهباز صابری

0707422664_0700262728  
khawar_tv@yahoo.com

رادیو جیحون
والیت کندز،ولسوالی امام صاحب

عبدالشکور دوست
غالم رسول ساحل

0799063085_0799435282
radio_jaihon@yahoo.com

رادیو چراغ
والیت کندز،گوالئی بندر خان آباد

ماللی یوسفی
ماللی یوسفی

0799206422
radio.cheragh@gmail.com

رادیو روشنی 
والیت کندز،گوالئی شرکت

صدیقه شیر زی
صدیقه شیر زی
0799409622

sediqa_sherzad@
yahoo.com

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:
نشانی برقی:

موقعیت:
صاحب امتیاز:
مدیر مسوول:

شماره های تماس:
نشانی برقی:

رادیو زهره
والیت کندز،سرک عمومی بندر کابل

ناجیه خدایار
لینا سلطانی

0796453107
radio_zohra@yahoo.com

رادیو کیهان
والیت کندز،ناحیه دوم

زرغونه حسن و سیداسماعیل انصاری
سیداسماعیل انصاری

0798856606 - 0708188977
zarjan_saydismail@

gmail.com

روزنامه روز 
والیت کندز ،ناحیه اول 

ذبیح اهلل مجید
عبدالودود واحدی

0700767373_0799200735
zabi.fast@gmail.com

روزنامه بوستان
والیت کندز،نو آباد خواجه مشهد

عبدالبصیر
نعمان خان

0799893226_0700700658
bostan_roznama@

hotmail.com

ماهنامه بصیرت 
والیت کندز،جاده والیت 

پاینده محمد رهیاب
بلقیس اورانوس

0794754531 - 0799389743
rahyab2010@yahoo.com
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موقعیت:
صاحب امتیاز:
مدیر مسوول:

شماره های تماس:
نشانی برقی:

موقعیت:
صاحب امتیاز:
مدیر مسوول:

شماره های تماس:

هفته نامه المهدی
والیت کندز،امام صاحب

بنیاد المهدی
حاجی سخی داد خلیل

0799330096
almadi.weekly@gmail.com

هفته نامه کندز
والیت کندز،ریاست اطالعات و فرهنگ
ریاست اطالعات و فرهنگ والیت کندز

زرغون ملزم
0794940102

کندهار

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:

افغان آزاد رادیو
شهر کندهار 

هیواد میدیا گروپ
صدق اهلل خلیق
0700311361

nor_maiwand@yahoo.com

بحرکی اونیزه
والیت کندهار

احمد فوزان
عبدالغفار کاکر

0700960940_0797909019
salan.kakar@gmail .com

تعلیم االسالم رادیو
والیت کندهار ،ناحیه 4.

مولوی محمد عمر خطابی
مولوی محمد عمر خطابی

0700300570
khitabi@gmail.com

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:
نشانی برقی:

شکال مجله
شهر کندهار

بینوافرهنگی تولنه
محمد یار یار

0700311279
kandahar.yar@gmail.com

طلوع افغان ورځپانه 
والیت کندهار 

و  اطالعات  ،ریاست  کندهار  والیت 
فرهنگ 

رحمت اله مومن
0700312202

janan.momin@gmail.com

وړانگه رادیو
والیت کندهار، ناحیه 4

حکیم پاچا
آغاشیر منار

0700988086  
aghashirmonar@gmail.com

TV هیواد
والیت کندهار

هیواد میدیا گروپ
قاضی محمد عمر

0700251209
nor_maiwand@yahoo.com

کنر

موقعیت:
صاحب امتیاز:
مدیر مسوول:

شماره های تماس:
نشانی برقی:

ځال اخبار
کنر، اسعدآباد، امان اهلل صحت پالزه

شکیب سانین
آصف مل

0777617825 – 0700617825
shakib.sanin@gmail.com
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موقعیت:
صاحب امتیاز:
مدیر مسوول:

شماره های تماس:
نشانی برقی:

رادیو کاوون غژ
لغمان، علی خیل، شهرک کاوون

دلغمان علمی او فرهنگی تولنه
نجیب اهلل انقالبی 

0786163479 – 0799619092
zarkamar_laghman@

yahoo.com

لغمان

موقعیت:
صاحب امتیاز:
مدیر مسوول:
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ځال تلویزیون 
کنر، اسعدآباد، امان اهلل صحت پالزه

شکیب سانین
شکیب سانین

0777617825 – 0700617825
shakib.sanin@gmail.com

رادیو بدلون
کنر، اسعد آباد، نوی پالزا

احمد اهلل ارچیوال
سید آغا میاخیل

0707023823 – 0793663090
archiwal@gmail.com

رادیو ځال
والیت کنر، سرک اسعد آباد

شکیب سانین
شکیب سانین

0777617825 – 0700617825
shakib.sanin@gmail.com

رادیو شکال
والیت کنر، اسعد آباد

عبیداهلل قانع 
سید حمیداهلل هاشمی

0793339591 – 0707068357
obaid.qani@yahoo.com

مجله سمه 
کنر، اسعدآباد

سید عبداهلل نظامی
سید عبداهلل نظامی

0777139020 – 0707030083
nizami.alazeera@

yahoo.com
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مجله لوپته
کنر، اسعدآباد
برشنا شیرزی
فضیله مروت

 0707762353
lpatakunar@gmail.com
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لوگر
رادیو اتفاق 

والیت لوگر پادخواب شانه
نیرو های ناتو در لوگر

محمد خان 
0793780593

رادیو استقالل
والیت لوگر

نصراهلل استانکزی
لعل محمد ترابی

 07995474271 - 0799302097

رادیو پیغام ملی
والیت لوگر

عثمان طارق
محمد نصیر مدثر

 0798223229 - 0799412994
radio_paygham@

yahoo.com

رادیو څرک
والیت لوگر، پل علم 

ضیا آرمان 
بریالی نایب

0779215956

رادیو زینت 
والیت لوگر

نوراهلل استانکزی
نوراهلل استانکزی

 0799347304-0788838838
noorullah202000@

gmail.com
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مجله پیام ورزشکار
لوگر

سید نجیب اهلل هاشمی 
سید نجیب اهلل هاشمی

0799529310
syednajeeb_hashemi@

yahoo.com

ماهنامه المپیک
لوگر

ریاست المپیک لوگر
داکتر عبدالولید استانکزی

0700379128
logarolampec@yahoo.com

ماهنامه انجمن جوانان
لوگر، دفتر سازمان جوانان

سازمان جوانان آینده ساز لوگر
حشمت اهلل احمدی

0700619498 - 0797121107
uysfmo.logar@gmail.com

ماهنامه ستوری 
والیت لوگر، حسین خیل

مطیع اهلل سرور
مطیع اهلل 

0700657587 - 0799251035
matiullah_sarwar@

yahoo.com

هفته نامه صدای جوان
مرکز والیت لوگر، عقب مارکیت دواخانه

محمد شفیق پوپل
محمد عبید اورمر

0700147482 -0700161982
shafiq_popal1@yahoo.com
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ننگرهار
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تلویزیون شرق
جالل آباد، ناحیه سوم شاروالی

انجینیر شفیق اهلل شایق
محمد یوسف جبارخیل

0700600530 – 0797499999
shaiq_afghan@yahoo.com

رادیو اباسین
ننگرهار، شهرجالل آباد، شیرین دل پالزه

سید اجمل سادات
سید معروف سادات

0799216490 – 0777459980
abaseen.radio@yahoo.com

رادیو انعکاس
ننگرهار، جالل آباد مقابل کوچه رنگریزان

انجینیر زلمی خان 
عبداللطیف " مل شینواری "

0799276559 - 0700655553
latif_shinwary@yahoo.com

رادیو شرق
جالل آباد، سرک جوی هفت

انجینیر شفیق اهلل شایق
مارشال حلیمی

0799113836 -07997499999
shaiq_afghan@yahoo.com

رادیو صفا 89.7
جالل آباد، ناحیه 4، سرک چهل متره

قرارعزیزی وفردوس حضرتی
قرار عزیزی

0786383497 – 0700954047
qarar.azizi@hotmail.com
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رادیو منبر اسالمی
شهر جالل آباد، مرکز مطبوعاتی شایق 

انجینیر شفیق اهلل شایق
فضا نوری

0797499999
shaiq_afghan@yahoo.com

رادیو مینه
جالل آباد، ناحیه 4 

آرش ننگیال
ذبیح اهلل نورزی

0700064034 – 0799143995
arashnangial@yahoo.com

رادیو نرگس 92.4
ننگرهار، جالل آباد، شایق نتورک

انجینیر شفیق اهلل شایق
شهال شایق

0797499999
shaiq_afghan@yahoo.com

رادیو همیشه بهار
چهار راهی مرستون علی خیل سرک3 

انجینیرطارق صافی
امید زهیرمل

0785642167 – 0775051750
hbr_tariq@yahoo.com

مجله اوشکه 
جالل آباد، ننگرهار پالزه، اتاق نمبر 219

راحت گل زیار مل 
اکرام اهلل اکرام 

0771104243 – 0779959771
salam.qalam@gmail.com
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نشریه غوشتنه
جالل آباد، کوچه رنگریزان 

عبداللطیف مل شینواری
عبداللطیف مل شینواری

0799276559
latif_shinwary@yahoo.com

مجله گالب 
شهر جالل آباد، چوک مخابرات

عبداهلل حبیب زی
عبداهلل حبیب زی

0786959694 – 0777628922
abdullahhabibzai@

yahoo.com

نورستان
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رادیو الینا
نورستان، نورگرام، کله گوش بازار

رئیس شورای فرهنگی
صاحب داد همدرد

0708370421 – 0708311095
emal.hamdard@

yahoo.com

رادیو کلگوش
نورستان، ولسوالی نورگرام 

محب اهلل وکیل زاده 
فاروق کیهان

0708855347 – 0700594225

نیمروز
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رادیو صدای دوست 
نیمروز، شهر زرنج مقابل مستوفیت

سید عبداهلل رحمانی
سید عبداهلل رحمانی 

0700567725
rhm.rahmani@gmail.com

ماهنامه الشفا
نیمروز، زرنج

مولوی بشیر احمد خطیبی
مولوی بشیر احمد خطیبی

0799574375

ماهنامه جوانان 
ریاست اطالعات وفرهنگ نیمروز

مرکزمعلومات وارتباط جوانان والیت
امان اهلل بارک

 0797874764
amanullah_barakzai@

yahoo.com

ماهنامه صدای نیمروز
نیمروز، زرنج، ماکیت احمدی

ذبیح اهلل فایق
فضل الرسول محمودی

0799599911 - 0703779100

هرات
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تلویزیون آسیا
هرات، جنب جاده کج، سرک باغ آزادی

امان اهلل عطایی، مقصود احراری
مقصود احراری

0770490540 – 0700435385
aman_ataie@yahoo.com
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تلویزیون تابان 
هرات، پارک تخت صفر

دیپلوم انجینیر عبدالکریم صادقی
سینا صادقی

0796440550 – 0793445566
sadeqi56@gmail.com

تلویزیون سیمان غوریان 
هرات، ولسوالی غوریان

جمشید عزیزی
حفیظ اهلل حقدوست

0799433030 - 0700413151
sgh_tvn@yahoo.com

تلویزیون میهن
هرات، سرک 64 متره غور

حاجی عظیم قنادیزیان
انجینیر سید بشیر علی

0799140452 – 0700940700
info@maihantv.com

تلویزیون هری 
هرات، سرک 64 متره غور

انجینیر سید نجیب اهلل یوسفی
بشر دوست

210509 – 260505
yousofy@web.de

خبرگزاری پامیر
هرات، چهار راهی آمریت

داکتر حیدر قاسمی
داکتر حیدر قاسمی

0798020940 – 0794912345
ishaq_quraishi@yahoo.com
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رادیو باران 
هرات، سرک سی متره باغ آزادی

فیروز احمد حیدری آزادانی
حیات اهلل حمید

0796070260 – 0793445565
baraan.radio@yahoo.com

رادیو پوهنتون هرات 
) صدای جوان(

پوهنتون هرات، داخل مجتمع تدریسی 
پوهنځی ژورنالیزم

پوهنیار سید یحیی حزین
0700419420 -  040230800

hazing_2005@yahoo.com

رادیو زحل 
هرات، جاده خواجه مراد بخش

محمد نصیر مجددی
معروف حسیب

0788880837 – 0799666800

رادیو زندگی 
هرات، چوک گلها، مجتمع تجارتی فرزاد

محمد همایون غفوری 
فیض احمد ) محمدی (

0798262728 – 0799546418
zendagyfm@yahoo.com

رادیو سحر 
هرات، باد مرغان

حمیرا حسیب
حمیرا حسیب

 0793231000
radiosahar@gmail.com
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رادیو طنین 
هرات، ولسوالی شیندند، جوار ولسوالی

محمد گل خیرخواه
محمد ادریس

0700417909 – 0799566540
mg_khairkhah@yahoo.com

رادیو مژده 
هرات، سرک باغ آزادی 

علی احمد آرین
آریا 

0700732525 – 0700438586
aria_fahim@yahoo.com

روزنامه اتفاق اسالم
هرات، تعمیر مطبعه دولتی آزادی

ریاست اطالعات وفرهنگ والیت هرات
جاوید نورزاد

walishahbahrah@
yahoo.com

ماهنامه اندیشه ملی 
هرات، جاده

اتحادیه ملی جوانان افغان 
محمد رقیب پوپل قاضی زاده 

0788100800 – 0700440700

ماهنامه گونش 
هرات، جاده مناره ها 

انجمن فرهنگی ترکمن های افغانستان
محمد صدیق امینی

0799051167
r.turan09@gmail.com
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مجله دوربین 
جاده  به  مخابرات،نرسیده  جاده  هرات، 

گلها
نور احمد کریمی

نور احمد کریمی 
0700414949

doorbbinmagazine@
gmail.com

هلمند
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بگری مجله
والیت هلمند ،شهر لشکر گاه

الحاج محمد اسماعیل شریف یار
الحاج محمد اسماعیل شریف یار

0708198483

رادیو بنست
والیت هلمند،شهر لشکرگاه

عبدالسالم زاهد
احمد شاه پاسون

0707810310 - 0700787315
a.patsoon@midia.com

سباون رادیو
والیت هلمند،شهر لشکرگاه

میرویس پاسون
بریالی هاحند

0793700070 - 0799177949
helmand101@gmail.com

سمون رادیو
والیت هلمند،لشکر گاه

محمد عظیم
ساحل زاهدی

0706670613 - 0702165883
aqadee12@gmail.com
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مجله پویا
والیت هلمند، شهر لشکرگاه،جوار ریاست 

سره میاشت.
قاسم علی جعفری 
قاسم علی جعفری

0799177725_0707305300
jafary_2009@yahoo.com

مسکا رادیو
والیت هلمند،شهر لشکر گاه

میرویس پاسون
زلمی هلمند

0799891319_0799177949
zalmi@gmail.com

مجله لشکر گاه
والیت هلمند،مرکز ادبی بهیر

هلمندی فرهنگیال
عبدالهادی عمری

0706832663
hadi.omari@gmail.com

هفته نامه هلمند
ریاست اطالعات و 

فرهنگ،عمارت مطبعه
ریاست اطالعات و فرهنگ

محمد اکرم
0799436729

هیله جریده 
والیت هلمند ،شهر لشکرگاه

صفت اهلل زاهد
حمید یو سفی

0797360016_0708373448
azihedy@gmail.com

وردک

موقعیت:
صاحب امتیاز:
مدیر مسوول:

شماره های تماس:
نشانی برقی:

موقعیت:
صاحب امتیاز:
مدیر مسوول:

شماره های تماس:
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
شورای والیتی میدان وردک

روح اهلل وفا 
0786612602 – 079611111

rafi_mayar@yahoo.com






	Front Cover small
	Final Run.pdf

