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I .مقدمه  

 اقداماتی که باید قبل از بازگشت انجام شود:. ۱

 افتیدر زبانیدر کشور م که مانند تصدیق/اسناد مکتب، کورسها، کالج و کودکستان ی راهر آموزش های نامه یگواه دیبا کننده عودت •

 .دگرد دییتوسط سفارت افغانستان تا دیباو  از نزد مقامات جرمنی تقاضا نماید و این اسناد باید میکند

ند نجاری، تخنیکی، گلکاری و غیره( که عودت کننده از کشور میزبان دریافت برای هر آموزشی )آموزشهای مسلکی مان ها تصدیقنامه

 مینماید همچنان باید توسط سفارت افغانستان تایید گردد.

 فر بعدی به مقصد نهایی.دریافت اطالعات در ارتباط به رسیدن در میدان هوایی و س •

نوت: بعضی اوقات به نسبت برفباری های سنگین )کوتل سالنگ( و راه به طرف مزارشریف و دیگر والیات شمالی برای مدت چندین 

 ساعت/روز بسته میباشد.

در کشور میزبان  برای اطفال(: کدام قواعد خاص ندارد، اما خوب خواهد بود تا واکسین های را که چک کردن واکسین ها )مخصوصا   •

 ولیو، زردی سیاه، انفلوینزا و غیره تکمیل نمایند. پقابل دسترس است مانند 

 قت.ٴیدا کردن محل اقامت موپ •

. البته استعودت کننده باید قبل از سفر همراه فامیل خود به تماس شود تا مطمین شود که پس از ورود وی کسی برای پذیرایی او موجود  •

 نیست، اما مفید خواهد بود که کسی از خانواده او برای پذیرایی اش در میدان هوایی منتظر باشد.که این یک امر ضروری 

 اقداماتی که باید بالفاصله پس از بازگشت انجام شود:. ۲

 که سند سفر توسط مقامات مهاجرین افغان مهر/ تاپه شود. شویددروقت عبور از چک مسافرین، باید مطمین  •

 را راجستر نمایید. با مقامات مربوطه خود •

 راجستر کردن برای سیستم بیمه درمانی و بیمه تقاعد •

 درخواست دادن برای رفاه اجتماعی. •

 ه میدارند.ئتماس گرفتن با دفاتری که خدمات جستجو برای شغل و مسکن ار •

 سسات آموزشی.ٴدرخواست دادن برای مراقبت از کودکان، مکاتب و دیگر مو •

 

  .IIمراقبت های صحی 

 ستم مراقبت های صحیسی. ۱

 الف: معلومات عمومی در باره سیستم مراقبت های صحی.

نی شخصی بیمه وجود دارد که فیس آنها بسیار بلند است و مردم عام توان پرداخت پچند کمدر افغانستان بیمه صحی ملی وجود ندارد، با این حال 

ضان پیشکش میکند اما بعضی اوقات با کمبود ادویه جات مواجه اند و مریضان به آنرا ندارند. شفاخانه های دولتی خدمات معالجه رایگان برای مری

ا دواخانه های شخصی راجع میشوند تا ادویه مورد ضرورت شانرا خریداری نمایند. معاینات و خدمات آزمایش های البراتواری در این شفاخانه ه

 به صورت مجانی میباشد.

نسبت . به هر حال، هزینه های ادویه جات ندمیدارند وجود دار ارائهتانهای دولتی که خدمات صحی رایگان در افغانستان تعداد محدودی از بیمارس

و همچنان بعضی مراکز صحی شخصی در شهر های بزرگ مانند کابل، جالل آباد، مزار شریف، هرات و  به بازار های محلی متفاوت هستند.

 .ه جات در این مراکز شخصی متفاوت میباشندویهزینه های خدمات صحی و اد قندهار وجود دارند.

 برای عودت کننده گان(: دسترسی )مخصوصا  ب: 

واجد شرایط بودن و الزامات: هر شخص که تابعیت و تزکره افغانی داشته باشد میتواند به سیستم مراقبت های صحی در افغانستان  •

 دسترسی داشته باشد.

 

 معالجه طبی و ادویه جات. ۲

 صحی و داکتران امکاناتالف: 

افرادی که دارای معلولیت  خدمات طبی و ادویه جات مستفید شود. ارائهوجود ندارد، هر شهروند ملی میتواند از  یدر اینجا کدام روش خاص

گسترده  استفاده باید از حمایت قوی خانواده و جامعه برخوردار باشند.کمک های طبی به صورت سوء یقربانجسمی و ذهنی میباشند، و همچنان 

ر مکان های انتخاب شده صورت گیرد، که به برای معالجه انواع بیماری ها و پریشانی ها در دسترس نمیباشند. عملیات های جراحی تنها میتواند د

رزونانس  یربرداریتصو ایدر کابل(  یکی) یوتریکامپ یمانند اسکن توموگرافکافی میباشد. تجهیزات تشخیصیه طور کلی فاقد تجهیزات و پرسونل 

 .بخوانید( VIIIشما میتوانید معلومات آدرس های تماس را تحت ) .ستیدر دسترس ن زین یسیناطقم

 روش داخله کردنب: 

نه او را عودت کننده به ساده گی میتواند در هر شفاخانه در افغانستان همراه با تذکره خود برود و در شفاخانه راجستر شود. بعد از راجستر شفاخا

مربوطه برای چک و معاینات  راجع میسازد. اگر مریضی جدی باشد و ضرورت به عملیات داشته باشد، شفاخانه به مریض فایل به داکتر 

 )پرونده( میسازد تا داخل بستر شود.

 ادویه جات یها نهیدر دسترس بودن و هز : ج

 اس کیفیت، نام کمپنی و شرکت تولیدی متفاوت اند.هرنوع ادویه جات در بازار های افغانستان قابل دریافت اند، اما قیمت ها به اس

 
III .بازار کار و اشتغال 

 کردن کار دایپ برایبازار کار و کمک  تیوضع. ۱

 الف: نیروی کار

ت به بعد به عل 2014از سال  افغانستان .دارد از اهدا کنندگان یالملل نیب یبه کمک ها یبستگبه بعد  2002از سال اقتصاد کشور ،یبه طور کل

گذاران  هینامشخص در کشور، شرکت ها و سرما تیوضع بخاطر مواجه شده است. یبا بحران اقتصادی الملل نیدر صندوق کمک کنندگان بکاهش 

ند. تدارک برای کاریابی بیشتر از تقاضا میباشد. سرعت در کاریابی کاهش یافته است.ستیدر افغانستان ن یگذار هیعالقمند به سرما  



  

نفر سنجش شده  ۸،۳۳۴،۳۷۴به   2014اساس آخرین اندازه گیری بانک جهانی در افغانستان، در مجموع نیروی کار در سال نیروی کار: به 

سال و باالتر اند که منحیث جمیعت فعال اقتصادی تعریف سازمان بین المللی کار را پاسخگو میباشند. ۱۵تمامی نیروی کار مشتمل افراد  است.  

در صد از مجموع اشتغال را نشان میدهد، این  ۶۰. کارگران مشغول در بخش کشاورزی شتغال در افغانستان استبخش ا نیبزرگتر یکشاورز

این سهم البته در مناطق  بدین معنی است که سه نفر از پنج کارگران منبع اصلی درآمدشان مربوط به فعالیت های مزرعه یی )دهقانی( میشود.

در صد است. ۷۰ل در بخش کشاورزی در حدود روستایی باالتر است که در آن اشتغا  

در صد نیروی کار را زنان  ۱۶ ،۰۵در حدود 2014نیروی کار: به اساس آخرین اندازه گیری بانک جهانی در افغانستان، در مجموع در سال 

یت های تجارت پرچون فروشی فعال مبتنی بر خانواده گی را نشان میدهد.. بخش غیر مزرعه یی مقیاس کوچک فعالیت های تجارتی تشکیل داده اند

با تجارت خرده فروشی و دکانداری به عنوان منبع اصلی اشتغال در بخش غیر کشاورزی میباشد که از کمک های که در ده سال گزشته صورت 

 گرفته است سرچشمه گرفته است و از خدمات و ساخت و ساز آن به سطح بسیار بلند بهره برده است.

در صد آن در  ۸۰٫۱۸شغل )وظیفه( داشته که  ۱۵۸۰۰۰دیگری از فرصت های شغلی در مناطق شهری میباشد که در حدود بخش دولتی یک منبع 

بخش تولیدی تنها یک نقش کوچک را بازی میکند که صرف پنج درصد تمام اشتغال در سراسر کشور را نشان میدهد. کابل موقعیت دارند.  

درآمد متوسط ب:  

: برابری قدرت خرید تولیدات ناخالص داخلی سرانه بواسطه تقسیم تولید ناخالص دالر در ماه میباشد ۱۲۰-۸۰ان در حدود درآمد متوسط در افغانست

داخلی این کشور در مقابل برابری قدرت خرید جمعیت این کشور بدست میاید. این صفحه آخرین ارزش گزارش شده را برای تولید ناخالص داخلی 

ل برابری قدرت خرید به عالوه نسخه های قبلی، باال و پایین تاریخی، پیش بینی های کوتاه مدت و درازمدت، تقویم سرانه افغانستان در مقاب

ه میکند. آخرین نسخه جدید تولید ناخالص داخلی سرانه افغانستان در مقابل برابری قدرت خرید، داده های ئاقتصادی، اتفاق نظر سنجی و اخبار ارا

بود. ۲۰۱۶و تقویم منتشر شده در نوامبر سال  واقعی، نمودار تاریخی  

 

فرکانس      احد               فعلی                     گزشته                  بلندترین                   پایین ترین               تاریخ ها                و  

  ساالنه           دالر امریکایی         ۲۰۰۵-۲۰۰۲                ۱۰۸۸                   ۳۰٫۱۸۹۹                ۱۸۴۴           ۳۰٫۱۸۲۰

 

: میزان بیکاریج  

 یم یریاندازه گ به شکل فیصدی کار هستند، یرویشغل به عنوان ن کیرا که به طور فعال به دنبال  یتعداد افراد یکاریب زانیدر افغانستان، م

 افغانستان در و اخبار یاقتصاد مینمودار، آمار، تقو ،ینیب شیپ ،یخیتار یداده ها ،یواقع ریمقاد - یکاریب نرخ معلومات راجع به صفحه نیا .کند

 تجدید 2017 ماه جوالیبار در  نیآخر برای –انتشارات  میو تقو یخینمودار تار ،یاطالعات واقع -در افغانستان  یکارینرخ ب .کند یفراهم مرا 

ه است.شد  

 

فرکانس      گزشته                  بلندترین                   پایین ترین               تاریخ ها                واحد                        فعلی              

ساالنه                       فیصد          ۶۱۲۰-۱۹۹۱               ۰۰٫۸                       ۰۷٫۸                   ۵۰٫۸                   ۰۵٫۸  

 

راه ها / کمک به پیدا کردن کار. ۲  

ازکمیسیون خدمات ملکی و اصالحات اداری ( CSMDت کمیسیون خدمات مدنی )یریاداره مد ،یدر بخش دولتکاریابی همانطور 

www.afghanexperts.gov.af    : خالی را آنالین از طریق انترنت اعالن میکندست های پ   

  www.jobs.af و www.acbar.org:در مقابل، این پ ست های خالی از طریق سکتورخصوصی در این ویب سایت ها جمع آوری میشوند   
برای بیکاری کمک ها .۳  

ط به بیکاریالف: معلومات عمومی در باره کمک های شخصی و عامه در ارتبا  

تنها کمک های معلوماتی در دسترس است که عودت کننده میتواند  هیچگونه کمک های مالی و عملی در این ارتباط در افغانستان وجود ندارد.

 برای پیدا کردن یک شغل مربوطه از طریق وزارت کار و امور اجتماعی و یک سازمان غیر دولتی دیگر بنام اکبر درخواست بدهد.

نده باید به این سازمان ها همراه با خلص سوانح خود مراجعه نماید و خلص سوانح خود را در بخش پذیرش این سازمان ها تسلیم نماید.عودت کن  

 ب: قابل دسترس )مخصوصا برای عودت کننده گان(

است  نیا شرایطوجود ندارد، ها  تیکند و محدود افتیتواند نوع کمک )فقط اطالعات( را در یم یهر کسواجد شرایط بودن و الزامات:  •

 .داشته باشد خلص سوانح  دیداشته باشد و با یتجربه کار یا نهیدر هر زم دیافغان باشد و با دیکه او با

 ACBARبه نام  یردولتیسازمان غ کیو  یهمانطور که در باال ذکر شد، وزارت کار و امور اجتماعروند ثبت نام:   •

(www.acbar.orgبرا )و بازگشت کننده باید با این سازمانها همراه با خلص سوانح خود مراجعه نموده و  سترس هستندثبت نام در د ی

پزیرش این سازمانها تسلیم نمایند، این سازمانها بعدا در مورد مشاغل موجود به او اطالع میدهند و شاید خلص سوانح خود را به بخش 

 شان که با این سازمانها داده شده در تماس شوند.لفون بعد از پیدا کردن شغل مربوطه با او از طریق شماره تی

 برای راجستر کردن، تزکره و همچنان خلص سوانح ضرورت است.مدارک مورد نیاز:  •

: مزایا و هزینه هاج  

در افغانستان وجود ندارد. یکاریب یبرا ینوع کمک مال چیه  

  

فرصت آموزش و پرورش بیشتر، آموزش های حرفه ای. ۴   

وجود دارند، که متعلق به دولت اند و تحت اداره وزارت معارف میباشند، همچنان بعضی مکاتبی وجود دارند که آموزش های  ی مکاتب عموم
میکنند.  ارائهفنی/حرفوی   

  
مسکن.   IV 

وضعیت مسکن .۱  

  (رهی)به عنوان مثال برق، آب، و غ یجار یها نهی، هزالف: کرایه متوسط

دالر میباشد. مصارف خدمات رفاهی مانند آب  500مصارف زنده گی ماهوار تا حدود  دالر میباشد. 600لر الی دا 400کرایه یک اپارتمان از 
دالر در یک ماه نیست. شاید مصارف باالتر رود و این وابستگی به مصرف دارد. 40و برق بیشتر از   

http://www.jobs.af/
http://www.acbar.org/


  

 ب: عرضه و تقاضا
طراف آن و همچنین دیگر والیات وجود دارد. هرچند، قیمت های کرایه در کابل به به تعداد زیادی اپارتمانها و خانه های کرایی در کابل و ا

 تناسب والیات بلندتر است.
ی/ مسکن اجتماع عودت کننده گان یامکانات مسکن برا ج:  

.وجود ندارد ییکمک ها نیدر حال حاضر چن  
  
. راه ها / کمک به پیدا کردن جای اقامت۲  

دت دو هفته در مهمانخانه آی او ام بود و باش نمایند.عودت کننده گان میتوانند تا م  
دسترسی کمکهای مالی اجتماعی برای مسکن .۳  

در اینجا رهنما های معامالت وجود  .ستیمسکن در افغانستان وجود ندارد / اطالعات موجود ن یبرا یاجتماع یدر مورد کمک ها یاطالعات چیه

میکنند. ارائهانه، اپارتمان و غیره راجع به کرایه مانند، خ یدارند که معلومات  
 

رفاه اجتماعی.  V 

سیستم رفاه اجتماعی. ۱  

معلومات عمومی راجع به سیستم رفاه اجتماعیالف:   

.دولت افغانستان خدمات آموزشی و صحی رایگان فراهم میکند. البته برای بدست آوردن این خدمات کدام مقررات یا شرایط خاص وجود ندارد  

)مخصوصا برای عودت کننده گان( ب: قابل دسترس  

 وجود ندارد. یتیمحدود چیاست و ه طیافغانستان واجد شرا تیهر کس با تابعواجد شرایط بودن و الزامات:  •

 مدارک مورد نیاز: تذکره تابعیت افغانستان. •

 

سیستم تقاعد / بازنشستگی. ۲  

 الف: معلومات عمومی راجع به سیستم تقاعد / بازنشستگی

 جاسال میباشد. در واقع، این 65الی  63سن معمول تقاعد برای کسانی که در سازمانهای دولتی کار میکنند از عامه قابل دسترس میباشد. تنها تقاعد 

 پرونده به پرونده فرق میکند.

 ب: قابل دسترس )مخصوصا برای عودت کننده گان(

دارند. کدام محدودیتی  یبازنشستگ تقاعد / به حقوق یده اند دسترسکار کر یدولت یکه در سازمانها یافرادواجد شرایط بودن و الزامات:  •

سال کار  ۳۲از  شیب یدر سازمان برا دیاست که کارمند با نیا یبازنشستگ تقاعد / حقوق افتیدر یبرا ازیتنها مورد نوجود ندارد، 

 سال باشد. ۶۳-۶۵او  سنباشد وکرده 

 ج: هزینه

 ندارند. یبازنشستگ تقاعد / حقوق ستمیس یبرا یگذار هیبه سرما یازیکارکنان ن

 د: مزایا/مفاد

 فقط پول نقد در قالب حقوق ساالنه به کارکنان بازنشسته داده خواهد شد.

 

 . گروه های آسیب پزیر۳

 الف: معلومات عمومی راجع به گروه های آسیب پزیر

دسترسی  یبه خدمات عموم دنتوان یم یافراد معلول به راحتیشود. گقته م ریپذ بیآسافراد روانی  افراد با مشکالت  نیافراد معلول و همچنبه 

نی و یا قابل قبول رفتیپذ یبه درست اند ی/ روان یمشکالت عصب یکه دارا یافراد گذارد. یو آنها را احترام م ردیپذ یرا م آنها و جامعه داشته باشند

 .شان باشد آنها و فرزندان یراخطر ب کیوجود آنها ممکن است نیستند، چون مردم احساس میکنند که 

 یم یو زندگ میشوند درمانی که در آن افراد روان ی اندخاص های آبا( و سازمان هالل احمر مکان علی یروان شفاخانهمربوطه ) شفاخانه های

  کنند.

 VI. سیستم آموزشی

سیستم آموزشی. ۱  

که دولت  یدر مساجد است، در حال ونیبه عهده روحان یموزش مذهب. آدر افغانستان وجود دارد یآموزش و پرورش به صورت مواز ستمیدو س

سالگی دانش آموزان شامل مکاتب ابتدایی میشوند که در آنجا  آنها  13تا سن  7از سن  .کند یفراهم م یدولت را در مکاتب گانیرا اکادمیکآموزش 

ن سه سال مکتب متوسطه آموزش به سبک اکادمیک ادامه میابد. در جریا اصول اولیه خواندن، نوشتن، حساب و فرهنگ ملی خودرا می آموزند.

در مکاتب متوسطه شاگردان یک انتخاب  شاگردانی که خواهش تحصیالت بیشتر را دارند باید در پایان این مرحله یک امتحان را سپری نمایند.

/ پوهنتون رهنمایی کند و یا در عوض مضامینی از قبیل  ساله را ادامه بدهند که شاید آنها را به دانشگاه 3دارند، یا آنها یک مسیر علمی 

هردوی این برنامه ها مسیری به طرف امتحان درجه لیسانس میباشد. راعت/کشاورزی، هوانوردی، هنر، تجارت و تربیه معلم را فرا گیرند.ز  

 سن سطح آموزش

پرستاریمراقبت از کودکان /   ۰, ۳۔۵  

۳۔۶ کودکستان  

 سطح ابتدایه

رهیو غ ،ییابتدا مکتبن مثال، به عنوا ۶۔۱۰   

 سطح متوسطه

مکتب متوسطهبه عنوان مثال،  ۱۰۔۱۵   



  

رهیو غ ،یحرفه ا یآموزش ها ،لیسهبه عنوان مثال،  ۱۵۔۱۹   

  تحصیالت عالی

رهیو غ ،یحرفه امکتب به عنوان مثال، کالج، دانشگاه،  ۱۹از    

  

  

سسه پلی تکنیک کابل سسات عالی مانند مو  اتب عالی فنی/حرفه ای، و مو  مول مکنهاد های رسمی آموزشی مشآموزش حرفه ای:  •

 نیهمچن معارفوزارت  .میکنندارائه ی دوره های آموزشی وزارت کار و امور اجتماع یکل تیتحت هدا یسسات متعددمو   میباشند.

 تمرکز میکنند اداره میکند. ارائهه کمک مکاتبی را که در این رابط 41ی است که و حرفه ا یاز آموزش و پرورش فن یبخش کی یدارا

 دفتر میباشد. تیریو مد یاطی، خسلمانی/آرایش مو، کاریفلز ،یباف ینقال ،نلدوانی ،ینجار به صورت عموم باالی میکانیک،  ها تیفعال

به کودکان را امکانات  این آنها میشوند. و اداره یمال نیتأمبرخی از مراکز کودکستان ها توسط نهاد های دولتی مراقبت کودکان:  •

  .میکنندارائه  گانیخود به صورت را مندانکار

کننده گان( عودت یبرا )مخصوصا و روند ثبت نام یدسترس .۲  

درخواست بدهد، که بعدا عودت کننده به ریاست معارف شهر در وزارت امورمهاجرین و عودت کننده گان، عودت کننده میتواند که برای ثبت نام 

.میشودثبت نام  شده دییسسات با توجه به سطح آموزش و پرورش تادر مو  سپس عودت کننده  راجع میگردد.اش سناد آموزشی برای تایید ا  

ها و حق الزحمه قرضه نه،یهز .۳  

ه تدریس در موسسات آموزشی دولتی از مکتب ابتدایه الی دانشگاه رایگان میباشد. تنها مکاتب و دانشگاه های خصوصی فیس تدریس مطالب

.مینمایند  

  

. تصویب و تایید دیپلم های خارجی۴  

رای در مرحله نخست، مدارکی به طور مثال شهادتنامه ها، دیپلوم یا درجه باید به وزارت امور خارجه ارسال شود. وزارت مذکور این اسناد را ب

  تصدیق شده باشد. قبال راصدور کرده است امور خارجه همان کشور که این اسنادتایید میپزیرد به شرط آنکه این اسناد توسط وزارت 

وزارت به دارنده این اسناد داده  طرفبعد از آن اسناد برای ثبت به وزارت معارف راجع میگردد. در مرحله نهایی  نسخه های اصلی تایید شده از

 خواهد شد.

 

 VII. پشتیبانی قوی برای بازگشت کننده گان

برنامه های استقرار مجدد. ۱  

نمیکند. ارائهدفتر آی او ام، هیج دفتر دیگری کمک های استقرار مجدد به جز از   
کمکهای مالی و اداری )معلومات در دست نیست( .۲  

 
. کمک مالی برای آغاز فعالیتهای عایداتی۳  

 سریعو خدمات  یتتجار یدر افغانستان در حال اضافه کردن بانک ها یرسم یمحدود، بخش مال یبا خدمات بانکدار یدوره طوالن کیپس از 
این فعالیت ها از رده خارج  ی کند.ارائه متی را تجار یاز توابع بانکداربرخی  )د افغانستان بانک( هنوز هم یکه بانک مرکز ی، در حالهستند

  اند در حالیکه سکتور تجارتی به ظرفیت های خود میافزاید.
ک ممکن است از شما چیزهای ذیل را تقاضا کند:راه اندازی یک حساب بانکی در افغانستان بسیار آسان است. بان  

.تان افغانی به عنوان یک تضمین ابتدایی برای حساب بانکی 5000تا  1000عکس به سایز پاسپورت؛ و قطعه تذکره یا پاسپورت، دو   
.کشور فعال شده اند نیدر ا تیتجار یبانک ها درجن کیاز  شیتا به امروز ب  

 بانک بین المللی افغانستان •

 نک عزیزیبا •

 آرین بانک •

 بانک انحصاری الفالح •

 بانک ملی افغان •

 برک افغانستان بانک •

 بانک توسعه یی افغانستان •

 بانک توسعه یی صادرات •

 بانک حبیب پاکستان •

 کابل بانک •

 بانک ملی پاکستان •

 پشتنی بانک •

 هندوستان-بانک ملی پنجاب •

 اولین بانک قرضه های کوچک •

 غضنفر بانک •

 میوند بانک •

 باختر بانک •

 

 خدمات اولیه که فعال در دسترس اند قرار ذیل اند:

 

 (SWIFTانتقال پول بین المللی از طریق سویفت ) •



  

 انتقال حواله های داخلی در داخل افغانستان •

 محصوالت اعتباری •

 تیخدمات تجار گریو د یاعتبار ینامه ها •

 یجار یو حساب ها ییصرفه جو •

طریق بانک مرکزی در دسترس بوده است. بانک های تجارتی در حال تا به حال از  2003انتقال پول بین المللی از طریق سویفت ازجوالی 

ه میکنند، برخی ها از امکانات خودشان و دیگران از قابلیت بانک های مرکزی استفاده میکنند. نتقاالت پولهای بین المللی را ارائحاضر خدمات ا

یی کای( و دالر آمری)افغان یرسم یپول داخل مقابلپول نقد در یبرا سکتورهای بانکی یها تقاضابه  ییقادر به پاسخگو یمرکز یهابانک 

در  یبانک مرکز برای حواله پول به افغانستان، افراد و نهادهای تجارتی ضرورت به یک حساب بانکی در یک بانک افغانستان دارند. .میباشند

 .گسترش میدهند سراسر کشورهای خود را در  فعالیتتی تجار یبانک هاتی خود را خارج ساخته، چنانکه تجار انکداریب فعالیت که ازنظر دارد 

انتقال پول مانند  یها سمیمکان در سراسر افغانستان فراهم کند. نکداری را در والیاتخدمات با ریو سا تانتقاال دتوان یم نیهمچن یبانک مرکز

 در افغانستان ارائهرا  کوچک  یخدمات قرضه ها سساتاز مو   یا ندهیتعداد فزا شود. یبه طور گسترده در افغانستان استفاده م زین ونیونیوسترن 

شان  یبالقوه پروژه ها یداریپاو  انیمتقاض یریپذ بیآس یبر رو تمرکز یاریبودن متفاوت است، هر چند بس طیواجد شرا یارهایمع .میکنند

 .میشوندکوچک کمک  یزنان، به طور منظم تحت طرح قرضه ها به ویژه  و ده گانکنن عودت .میکنند

 .باال است اریبس یبه طور کل / سود نرخ بهرهتوجه داشته باشید که 

  
 VIII معلومات تماس و لینک های مفید. 

سازمانهای بین المللی، غیر دولتی و بشردوستانه. ۱  
 

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) 
Main Office: 41, Jadi Solh (Peace Avenue) PO Box 3232, Kabul  
Tel (digital): + 93 (20) 200 38 12 E-Mail: AFGKA@unhcr.org  
Kabul: Shirpoor square, In front of Iran Embassy, beside Bakhtar Bank  
Tel. (digital): + 93 (20) 200 38 12  
E-Mail: E03Tel@unhcr.org  
 
International Organization for Migration (IOM) 
Street No. 4, House No. 27, Ansari Square, Shahr-e-Naw, Kabul, Afghanistan.                      
Email: iomkabul@iom.int     Internet: www.iom.int 

 
AIMS Afghanistan Information Management Service (AIMS) 
Prime Minister’s Compound, next to AACA, Kabul  
Tel. (Thuraya): + 882 168 980 0599,  
E-Mail: info@hic.org.pk   
URL: http://www.aims.org.pk 

 
United Nations Food and Agriculture Organisation FAO 
Ministry of Agriculture, Animal Husbandry and Food Jamal Mena Kabul, Afghanistan 
Tel. (digital): + 93 20 210 1722 or Tel. (mobile): + 93 (0) 70 277 471,  
E-Mail: fao.af@fao.org 

 
International Labour Organisation (ILO) 
C/O UNDP, Shah Mahmood Wat. Kabul  
Tel. (mobile): + 93 (0) 70 275 811 or Tel. (mobile): + 93 (0) 70 277 868,  
E-Mail: david-ilokabul@hotmail.com 

 
United Nations Assistance in Afghanistan (UNAMA) 
Shah Mahmood Ghazi Wat, PO Box 5, Shar-e-Naw, Kabul 

 
United Nations Development Programme (UNDP) 
PO Box 5 GPO, UNDP Country Office 
Jalalabad Road, UNOCA Complex 
Kabul, Afghanistan 

UNICEF Kabul Country Office 
United Nations Office Complex in Afghanistan (UNOCA) Jalalabad Road 
Kabul, Afghanistan 07 9050.7000 – Email kabul@unicef.org 

 

World Health Organisation (WHO) 

mailto:iomkabul@iom.int
http://www.iom.int/
mailto:info@hic.org.pk
mailto:fao.af@fao.org
mailto:david-ilokabul@hotmail.com
mailto:kabul@unicef.org


  

Main Office House No. 249, Street 10, Wazir Akbar Khan,  
near Pakistan Embassy, Kabul  
Tel. (digital): + 93 (20) 230 0181 or Tel. (mobile): + 93 (0) 70 279 010, 011, 012 or  
Tel. (Thuraya): + 882 1633 330 737,  
E-Mail: whoafghanistan@hotmail.com 
Support Office: House 218, Margalla Road, F-10/3, PO Box 1963, Islamabad, Pakistan,  
Tel. + 92 (0) 51 221 1224, 210 4110,  
E-Mail: supply@whoafg.org 

 
World Food Programme (WFP) 
Main Office , Street # 4, Koshani Watt (Behind Kabul Bank), Shar-e-Now, Kabul, Afghanistan  
Tel::+93 797 662 000 - 4/+93 700 282 820 - 4  
Fax:1331-2513 (7807) / +873 763 089 561,  
Kabul Tel. (satellite): + 873 763 044 995  
Tel. (Thuraya): + 882 162 111 0189 or Tel. (mobile): + 93 (0) 70 278 593,  
Fax (satellite): + 873 763 044 996,  
E-Mail: WFP.kabul@wfp.org  
Area Office Bamyan: Tel. (Thuraya): + 882 1654 200 332 
Area Office Faizabad: Tel. (satellite): + 873 761 851 625 and  
Tel. (Thuraya): + 882 1654 200 392 
Area Office Jalalabad: Tel. (satellite): + 873 761 352 23 and  
Tel. (Thuraya): + 882 1654 200 332 
Area Office Kabul: 103 Peace Street, WFP Compound Block B, Wazir Akbar Kahn Mena, Kabul, 
E-Mail: kabul@fayaz.shah@wfp.org  
Tel. (digital): + 93 (20) 2100 216, 217, 218 
Area Office Kandahar: Tel. (satellite): + 873 763 044 985 and  
Tel. (Thuraya): + 882 1654 200 337  
E-Mail: kandahar.sikandar.h.khan@wfp.org 
Area Office Mazar-I-Sharif: Tel. (satellite): + 873 763 089 720  
Tel. (Thuraya): + 882 1621 110 204  
E-Mail: mazar.guy.gauvreau@wfp.org 

 
: انسان دوستانه یو کمک ها یپزشک یکمک ها نهیدر زمفعال  یردولتیغ یسازمان ها -۲  

 
Afghan Health and Development Service 
St. 38, St. 4, Zargonna Mydan Shahr-e Naw Kabul City, Kabul,  
Phone: + 93 (0) 20 210 716  
E-Mail: info@ahds.org ahdskabul@hotmail.com 

 
Aide Médicale Internationale (AMI) 
Hs. 14, St. A, D 4/10 Karte Pawan, Kabul City, Kabul  
Mobile: +93 (0) 79 338 239 +93 (0) 70 281 658  
E-mail: homafgha@amifrance.org   
URL: www.amifrance.org   
Erwan Le Gran (Country Director) 

 
Action Contre la Faim (ACF) 
Hs. 180,St. 15, Rd. 3, Wazir Akbar Khan Kabul City,  
Kabul Mobile : +93 (0) 70 224 694  
E-mail: acfafgha@kbl.pactec.net   
URL: www.actioncontrelafaim.net   
Frederic Bardou (Country Director)  
E-Mail: acf4m@inmarsat.francetelecom.fr  
ACF has missions in Kabul, Mazar-e-Charif, Sar-e Pol, Region of Hazaradjat (Banyan, 
Ourozgan, Ghor), Panjsheer and Kandahar) 

 
ACF-Kabul/Logistics 
Microyan 3 Kabul City, Kabul  
Mobile: +93 (0) 70 272 766 

mailto:WFP.kabul@wfp.org
mailto:kabul@fayaz.shah@wfp.org
mailto:homafgha@amifrance.org
http://www.amifrance.org/
mailto:acfafgha@kbl.pactec.net
http://www.actioncontrelafaim.net/
mailto:acf4m@inmarsat.francetelecom.fr


  

 
Afghan-German Help Coordination Office (AGHCO) 
Hs. 7, St. 7, Taimani (Near Gharwall Mosque), P.O. Box 994 Kabul City, Kabul  
Mobile:+93 (0) 70 224 891, +93 (0) 70 277 766  
Satellite: +882 (168) 985 506 56  
E-mail: aghco_kbl@hotmail.com   
Abdul Malik (Regional Manager) 

 
Agency for Rehabilitation and Energy Conservation in Afghanistan (AREA) 
Hs. 12, St. 6, Khwaja Mullah Ln. Darulaman Rd, Karte She Kabul City, Kabul  
Phone: +93 (0) 20 250 0268  
Mobile: +93 (0) 79 214 472,  
E-Mail: area@pes.comsats.net.pk   
URL: www.area-afg.org   
Eng. Khalil shah (Executive Director) 

 
Afghan Development Association (ADA) 
Hs. 48, Haji Mir Ahmad Mosque, Karte Parwan (Across from Haji Mir Ahmad Sarai) Kabul City, 
Kabul Tel. (Thuraya): + 882 162 113 0087  
E-mail: ada@neda.af, http://www.afgdevas.org 
Abdul Razique Samadi (Managing Director) 

 
CARE International in Afghanistan 
Chahar Rahi haji Yaqoob, park Road, Shar-e-Naw, Kabul City,  
Kabul Phone: +93 (0) 20 220 1101/1098  
Mobile: +93 (0) 70 243 325, Tel. (mobile) + 93 (0) 70 276 716  
Tel. (satellite) + 873 762 212 633  
URL: www.care.org/afghanistan   

 
Caritas Germany 
House No. 649, Char-ye-Shaid, District 10, Shar-e-Naw, Kabul City,  
Kabul Mobile: +93 (0) 70 283 313, +93 (0) 70 283 955  
E-Mail: caritas_germany_Kabul@yahoo.de   
URL: www.caritas-international.de   
Dudger Niemann (Head of Mission) 

 
Coordination of Humanitarian Affairs (CHA) 
Hs. 1&2, St. 3, West of Baharistan Park Karte Parwan Kabul City,  
Kabul Mobile: +93 (0) 70 291 722  
URL: www.ch-net.ort   
Dr. Mohammad Fareed Waqfi (Head of Office) Peshawar House No. 95, Street 6, N3, Phase 4 
Hayatabad, Peshawar, Pakistan - 
Tel. + 92 (0) 91 387, 813 299 

 
Danish Committee for Aid to Afghan Refugees (DACAAR) 
Paikobe0Nawar, Wazirabad Kabul City,  
Kabul Phone: +93 (0) 20 220 1520 Mobile:+93 (0) 70 288232  
E-mail: dacaar1@get2net.dk   
URL: www.dacaar.org   
Gorm Pedersen (Director) Peshawar 10 Gulmohar Lane, University Town, PO Box 855, 
Peshawar Pakistan  
Tel. + 92 (0) 91 850 732, 853 856  
Fax. + 92 (0) 91 840 515 

 
GOAL 
House 339, St. 4, Taimani Watt Kabul City,  
Kabul Mobile: +93 (0) 70 286 727  
URL: www.goal.ie   
Ann Marrie (Country Director Assistant)  
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Islamabad: House 12, Street 39, F 6/1, Islamabad, Pakistan  
E-Mail: goal@comsats.net.pk  

 
HOPE Worldwide 
Corner of Ln. 12 and St. 13, Wazir Akbar Khan Kabul City,  
Kabul Phone: +93 (0) 20 290 138 Mobile:+93 (0) 70 275 168, +93 (0) 70 284 399  
Satellite: +882 (162 ) 112 50009  
Email: Mark_timlin@hopeww.org   
URL: www.af.hopeww.org   
Dr. Mark Timlin (Director)  
Tel/Fax (digital): 229 0138 Tel (mobile) + 93 (0) 70 275 168  
URL: http://www.hopeww.org 

 
Mercy Corps (MC) 
Hs. 55R, St. 5, Qalai Fatullah (Near Herat Bus Stop Transport) Kabul City,  
Kabul Mobile: +93 (0) 70 289 441 Tel (satellite): + 873 762 201 815  
E-Mail: admin.kabul@mercycorpsfield.org  
URL: www.mercycorps.org   
Michael Bowers (Country Director)  
Kandahar Office. Tel. (satellite): + 8873 762 641 443;  
Taloqan Office. Faizabad Road, Taloqan Tel. (satellite): + 873 761 369 415 

 
Norwegian Afghanistan Committee (NAC) 
206 St. 3, Ansari Square, Shahr-e Naw Kabul City,  
Kabul Mobile: +93 (0) 70 285 532 +93 (0) 70 284 525; Tel. (satellite): + 873 761 965 075  
E-Mail: nacadmin@neda.af   
Astrid Sletten (Country Director);  
Ghazni: Tel. (satellite): + 873 761 965 075 Ningarhar, Ningarhar City, Badakhshan, Shar-e-Naw, 
Faizabad City,  
Badakhshan Tel. (satellite): + 873 762 842 420  
E-Mail: nacbad@eikmail.com 

 
. امکانات صحی:۳  
 

 آدرس تماس شفاخانه ها و کلینیک ها:

 

 شفاخانه اطفال آتاترک: •

 تخصص دارد. نزدیک به پوهنتون کابل واقع شده است. این مرکز در طب داخله

 0312 250 020 تیلیفون: 
 242-034-0799داکتر زمری حسین، تیلیفون: 

 544 151 0700داکتر امین الدین شفاجو، رییس شفاخانه، تیلیفون: 
 217-319-0799داکتر فاروق، تیلیفون : 

 

 شفاخانه اطفال اندراگاندی: •

 توپیدی و جراحی عمومی تخصص دارد.در وزیر اکبر خان کابل موقعیت دارد. این مرکز در طب داخله، ار

 2281-230-020تیلیفون: 
 369-312-0799داکتر نورالحق یوسفزی، رییس شفاخانه، تیلیفون: 

 787-218-0700داکتر عجب گل مومند، تیلیفون: 
 

 شفاخانه جمهوریت: •

 در چهارراهی صدارت موقعیت دارد. در جراحی تخصص دارد.

 1375-220-020تیلیفون: 
 390-237-0700عیسی قانهی، معاون رییس بخش جراحی، تیلیفون: داکتر محمد 

 

 شفاخانه میوند: •
 در جاده میوند موقعیت دارد. در معالجه مشکالت پوستی تخصص دارد.

 0447-210-020تیلیفون: 
 994-286-070داکتر کوهدامنی، رییس شفاخانه میوند، تیلیفون: 
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 شفاخانه چشم نور: •
 ن کابل موقعیت دارد.در دهبوری نزدیک به پوهنتو

 0446-210-020تیلیفون: 
 445-279-070داکتر راشد صدیقیار، رییس شفاخانه، تیلیفون: 

 765-033-070داکتر نزیر، تیلیفون: 
 

 شفاخانه وزیر محمد اکبرخان: •
 در ساحه وزیراکبر خان مقابل شفاخانه چهارصدبستر پولیس موقعیت دارد. در بخش ارتوپیدی تخصص دارد.

 1360-230-020ن: تیلیفو
 

 شفاخانه والدی و نسایی رابعه بلخی: •
 در مرکز شهر کابل نزدیک به فروشگاه بزرگ افغان موقعیت دارد.

 0439 210 020تیلیفون: 
 

 شفاخانه والدی و نسایی ماللی )ماللی زیژنتون(: •
 در ساحه شهرآرا کابل موقعیت دارد.

 1377 220 020تیلیفون: 
 

 عزیز:کلینک دندان داکتر سالم  •
 این کلینک در ساحه ده افغانان مقابل وزارت اطالعات و کلتور موقعیت دارد.

 315-291-0700تیلیفون: 
 

 
: کار میکنند یدر حوزه کشاورز که  یردولتیغ یسازمان ها -۴  

 
Helping Afghan Farmers (HAFO) 
Main Office 53-B-Park Avenue, University Town, Peshawar, Pakistan  
Tel. + 92 (0) 91 844 674 Tel. (mobile): + 92 (0) 300 590 3427 Fax: + 92 (0) 91 570 4677  
E-Mail: hafo99@yahoo.com; hafo@paknet.com.pk,  
Kabul: Hs. 404, St. 3, Qalai Fatullah Kabul City, Kabul Tel. (mobile): + 93 (0) 70 279 752,  
Ghazni: Plan-e-3, close to Shams-ul-Afrin High School, Ghazni Satellite: +882 (168) 985 0235,  
Kandahar: Kaeta-e-Malemin, Manzil Bagh, Kandahar City,  
Kandahar Mobile: +93 (0) 70 303 797 Satellite: +882 (162) 113 8727,  
 
Wardak: Jagatoo district, Sadat Baba Khil Village 

 
Norwegian Project Office/Rural rehabilitation Association for Afghanistan 
St. 1, Opp. Masjid Omarjan Kandari, Karte Parwan Kabul City,  
Kabul Phone: +93 (0) 20 250 1065 
Peshawar Office: 15 B Old Jamrud Road, U.P.O.Box 823, University Town, Peshawar, Pakistan  
Tel: + 92 (0) 91 815 129; 851 107; 854 497 Fax: 92 (0) 91 840 107  
E-Mail: nporraa@pes.comsata.net.pk 

 
  سازمان های غیر دولتی که با زنان و کودکان کار میکنند: -۵

 
Afghan Women Resource Centre (AWRC) 
Main Office House No. 122, Usmania Lane, Arbab Road, P.O. Box 1412 Peshawar, Pakistan 
Tel: + 92 (0) 91 840 311  
E-Mail: awrc@brain.net.pk; Awrc1989@hotmail.com  
Sub Office: House No. 221, Street 2 Qali-Fathullah, Sector 10,  
Kabul Mobile: +93 (0) 70 280 179 +93 (0) 79 203 056  
Aziza Ahmadyar (Regional Manager) 

 
Children in Crisis (CIC) 
Hs. 41, Jami Watt, Charahi Shahid Kabul City,  
Kabul Mobile:+93 (0) 70 281 401, +93 (0) 79 337 816  
E-Mail: cicafg@ceretechs.com  
URL: www.childrenincrisis.org.uk   
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Simon Nicholson (Programme Director) 
 

: اطالعات نهیفعال در زم یردولتیغ یسازمان ها -۶  
 

Afghanistan Research and Evaluation Unit (AREU) 
Charahi Ansari (Opp. Insaf Hotel and Popolano’s Restaurant), Shahr-e Naw Kabul City, Kabul 
Mobile: +93 (0) 276 637  
E-Mail: areu@areu.org.pk  
URL: http://www.areu.org.pk  
Andrew Wilder (Director) 

 
NGO’s providing assistance in the educational sector: 
CHA (Co-ordination of Humanitarian Assistance) 
Hs. 1&2, St. 3, West of Baharistan Park Karte Parwan Kabul City,  
Kabul Mobile: +93 (0) 70 291 722  
URL: www.ch-net.org   
Dr. Mohammad Fareed Waqfi (Head of Office) 
 

:ه مینمایندئسازمان های غیر دولتی و یا سازمان های بین المللی که مسکن ارا -۷  
 

United Nations Centre for Human Settlements HABITAT 
Bostan Sarai, next to Kabul Municipality, Zarnigar park, Kabul  
E-Mail: samantha@undpafg.org.pk 
 
Agency for Technical Cooperation and Development (ACTED) 
Hs. 30, Malik Yar Watt, Shahr-e Naw Kabul City,  
Kabul Phone: +93 (0) 20 220 1266 Mobile:+93 (0) 70 282 539  
E-mail: Kabul@acted.org   
URL: www.acted.org   
 
Kabul Regional Office: Jamal Mina, Sangee St. (close to Kabul Engineering Faculty) Kabul 
City, Kabul Mobile: +93 (0) 70 208 269  
E-mail: kabulbase.pr@acted.org 

 
  ه قرضه های کوچکئموسسات پیشگام در زمینه ارا -۸

AKMFB: Aga Khan Microfinance Bank 
The First MicroFinanceBank, Kabul, Afghanistan 
Tel.: +93 79 321 001, E-mail: 
olivier.massart@akdn-afg.org.  

Loans up to USD 3,000. Amongst others, returnees, 
IDPs and vulnerable persons can benefit from this 
micro finance project. 

 

AREA: Agency for Rehabilitation and Energy 
Conservation in Afghanistan 

Baghi-e-Bala Road, Karte-Parwan House 35, Street 
B, Kabul Tel.: +93 (20) 220 11 40, E-mail: 
areakbl@brain.net.pk.  

Loans up to USD 300. AREA provides micro 
finance projects amongst others to vulnerable 
people, returnees, IDPs and, in particular, to 
women 

BRAC: Bangladesh Rural Advancement 
Committee 
75 Mohakhali, Dhaka 1212, Bangladesh Tel: PABX: 
(880-2) 9881265-72 Fax: (880-2) 8823542, 
8823614 E-mail: public-affairs@brac.net.  

Loans up to USD 200. Operates in the field of 
education, health and income generation under the 
umbrella of BRAC-Afghanistan since June 2002. In 
Afghanistan, there are eight branches of this 
agency currently providing loans to women, poor 
and disabled. 

 

AFSG: Ariana Financial Services Group 
operated by Mercy Corps 

Mercy Corps Afghanistan Fund, Dept. NR PO Box 
2669 Portland, OR 97208 1-800-8522100, USA and 
Mercy Corps International, 10, Arab Karam Khan 
Road, P.O. Box 314, Quetta, Pakistan. Loans up to 
USD 1,000.  

AFSG provides loans to groups of four to eight 
persons with a minimum of 16 years and six months 
of business experience 
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Afghanistan Rural Microcredit Programme-
AKDN, Bamyan Branch 
Sarasyab, Beside UNHCR Office, Bamyan city, 
Bamyan Branch Manager: Lutfulrahman Lutfi 
Thuraya: +88 216 211 348 13 Mobile: +93 (0)79 39 
0800 Email: armp_bamyan@hotmail.com, 
lutfrahman_lutfi@hotmail.com. Loans up to USD 
2,000.  

Most assistance is focused on Kabul and a number 
of other larger cities. Aga Khan has plans to expand 
to more remote provinces. 

 

 

 


