
افغانستان

معلومات عمومی

رفع ادعا یا مسئولیت
سازمان بین المللی . سازمان بین المللی مهاجرت این معلومات را  با تمام دقت جمع آوری نموده است

با وجود این ، سازمان بین المللی مهاجرت به . مهاجرت معلومات را به وجه احسن و دقت کامل ارائه میدارد
برعالوه، سازمان بین المللی مهاجرت نباید مسئول . منظور صحت بودن این معلومات نباید مسئول قرار گیرد

.نتیجه و یا پیامد که برخاسته از این معلومات باشد، قرار گیرد
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بعد از بازگشت
:عودت کننده باید

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

.با مقامات مربوطه خود را راجستر نمایید

دراجستر کردن برای سیستم بیمه درمانی و بیمه تقاع

درخواست دادن برای رفاه اجتماعی

تماس گرفتن با دفاتری که خدمات جستجو برای 
.شغل و مسکن ارئه میدارند

دیگرومکاتب،کودکانازمراقبتبرایدادندرخواست
سسات .آموزشیموٴ

فهرست برای برگشت داوطلبانه .  I 

3

Credit: IOM / 2003

بازگشتازقبل
:بایدکنندهعودت

مکتب،اسناد/تصدیقمانندراآموزشیهرهاینامهگواهی
تدریافمیزبانکشوردرکهکودکستانوکالجکورسها،
ویدبااسناداینونمایدتقاضاجرمنیمقاماتنزدازمیکند
عودتبرایاین.گرددتاییدافغانستانسفارتتوسطباید
مهاجرینازکنندهحمایتسازمانهربراینانهمچوکننده
وارددوبارهکنندهعودتکهکندمیتاییدتاپه.استمهم

اجرینمهدفاتربهکهتواندمیاوبنابراینوشدهافغانستان
ازاعثب،نباشدتاپهسفرسندکهصورتیدر.نمایدنامثبت
هکنندعودتمالییاقانونیاجتماعی،هایکمکدادندست
آموزشهای)آموزشیهربرایهاتصدیقنامهگردیدخواهد
ودتعکه(غیرهوگلکاریتخنیکی،نجاری،مانندمسلکی
وسطتبایدهمچنانمینمایددریافتمیزبانکشورازکننده

بهباطارتدراطالعاتدریافت.گرددتاییدافغانستانسفارت
.نهاییمقصدبهبعدیسفروهواییمیداندررسیدن
وتلک)سنگینهایبرفبارینسبتبهاوقاتبعضی:نوت

شمالیوالیاتدیگرومزارشریفطرفبهراهو(سالنگ
.میباشدبستهروز/ساعتچندینمدتبرای
عدقواکدام:(اطفالبرایمخصوصا  )هاواکسینکردنچک
درکهراهایواکسینتابودخواهدخوباماندارد،خاص
یاه،سزردیپولیو،ماننداستدسترسقابلمیزبانکشور

.نمایندتکمیلغیرهوانفلوینزا
شودتماسبهخودفامیلهمراهسفرازقبلبایدکنندهعودت

واپذیراییبرایکسیویورودازپسکهشودمطمینتا
یدمفامانیست،ضروریامریکاینکهالبته.استموجود
دانمیدراشپذیراییبرایاوخانوادهازکسیکهبودخواهد
.باشدمنتظرهوایی



معلومات عمومی-۱

ندچحالاینباندارد،وجودملیصحیبیمهافغانستاندر
واستندبلبسیارآنهافیسکهداردوجودبیمهشخصیکمپنی
هایشفاخانهومراکز.ندارندآنراپرداختتوانعاممردم

وهراتشریف،مزارآباد،جاللکابل،شهرهایدربزرگتر
یتداوخدماتقبالکهدولتیهایشفاخانه.داردوجودکندهار
ربرابدرفعالردندمیکپیشکشمریضانبرایرایگان
اخذپولمقداریکمریضانازصحیخدماتعرضه
ایندرالبراتواریهایآزمایشخدماتومعاینات.مینمایند
.میشودانجامپولمقداریکدرمقابلنیزشفاخانه
:فیس

اینهمعراجستروثبتازدولتیهایمراکزشفاخانهدر1.
.میگردداخذفیسافغانی۲۰سراپا

هبدولتیهایشفاخانهمراکزدرتشخیصیهمعاینات2.
.میشودانجامذیلهایقیمت

افغانی۱۰سادههایتست1.

افغانی۲۰جیسیای2.

افغانی۳۰بیوشیمیکمعاینه3.

افغانی۳۰تلویزیونیمعاینه4.

افغانی۳۰جیایای5.

افغانی۵۰سادهاکسری6.

افغانی۵۰ایکوکاردیوگرافی7.

افغانی۷۰سیرولوژیکمعاینات8.

افغانی۱۰۰دیجیتلاکسری9.
افغانی۱۰۰اندوسکوپی10.
افغانی۱۰۰مموگرافی11.
افغانی۱۰۰کوچکهایعملیات12.
افغانی۲۰۰بسترفیس13.
افغانی۲۵۰هستوپتالوژیک14.
افغانی۵۰۰اسکنتیسی15.
افغانی۵۰۰ایارام16.
افغانی۵۰۰بزرگهایعملیات17.
افغانی۱۰۰۰تخصصیهایعملیات18.

محلیهایبازاربهنسبتجاتادویههایهزینهحال،هربه
ردشخصیصحیمراکزبعضیهمچنانو.هستندمتفاوت
هراتشریف،مزارآباد،جاللکابل،مانندبزرگهایشهر
ادویهوصحیخدماتهایهزینه.دارندوجودقندهارو

.میباشندمتفاوتشخصیمراکزایندرجات

ملیشهروندهرندارد،وجودخاصیروشکداماینجادر
.شودمستفیدجاتادویهوطبیخدماتارائهازمیتواند
انهمچنومیباشند،ذهنیوجسمیمعلولیتدارایکهافرادی
جامعهوخانوادهقویحمایتازبایداستفادهسوءقربانی

باشندبرخوردار

:فواید

٥۰۰۰۰شرکت بیمه ملی خصوصی افغان مبلغ 
یل دالرامریکایی برای افراد ذینفع خود تحت شرایط الزم ذ

.صرف خواهد کرد

:مصارف

دالر ۱۰۰۰فیس ساالنه شرکت بیمه ملی خصوصی افغان 
. امریکایی میباشد

معالجه طبی و ادویه جات-۲
:امکانات صحی و داکتران

دسترسقابلبزرگهایشهرووالیاتدرصحیکمکهای
تجاقریهوهاولسوالیدرصحیهایمکانچنانچهمیباشد،
کردنپیداهمچنانونیستندپیشرفتهوسایلبهمجهز

مشکلجاتقریهوهاولسوالیدرسطحمجربمتخصصین
داکترانجایبههانرسهاولسوالیازبسیاریدر.است
مندنیازمردمبهصحیکارمندانجاتقریهدرومیکنندکار

بهپیچیدههایمریضیومینمایندمهیاصحیهایکمک
هایعملیات.میشوندراجعساحویووالیتیهایشفاخانه
وند،میشانجامباالترووالیتیهایشفاخانهدرتنهاجراحی

هایعملیاتواولیههایکمکتنهاهاولسوالیسطحبه
دراینحال،هربه.پذیراستامکانکوچک/خفیفجراحی
درصحیمراکزچوننیست،اجراقابلکشورسراسر
نامناطقبهنسبتدارندخوبامنیتیوضعیتکهمناطقی

.میکنندبهترارائهخدماتامن

:روش داخله کردن

نستانافغادرشفاخانههردرمیتواندگیسادهبهکنندهعودت
ازدبع.شودراجسترشفاخانهدروبرودخودتذکرهباهمراه

وچکبرایمربوطهداکتربهرااوشفاخانهراجستر
.میسازدراجعمعاینات

داکترمعاینهبرایایهزینههیچدولتیهایشفاخانهدر
بینایهزینهخصوصیهایشفاخانهدراماندارد،وجود
وباشدجدیمریضیاگر.داردوجودافغانی۱۵۰۰تا۲۰۰

یلفامریضبهشفاخانهباشد،داشتهعملیاتبهضرورت
یازنمریض،حالهربه.شودبسترداخلتامیسازد(پرونده)

اواتباشدداشتهدوستیاکدامفامیلاعضایازتایکیدارد
برایغذاوادویهاوردنومعایناتبه،بردننماید  راکمک
.مریض

:دسترسی به ادویه جات و هزینه ها

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

.متفاوت اند
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مراقبت های صحی.  II



معلومات عمومی-۱

ینباقتصادیونظامیکمکبهشدتبههمهنوزافغانستان

ادیاقتصوسیاسیناامنیادامهخاطربا.داردبستگیالمللی

رخنمحیطی،وعواملتجارتکسریبهشدهیکجاکشور،در

گذارانسرمایهوهاشرکتچون.استکاهشحالدررشد

یجاداروندازمانعبنابریننیستند،گذاریسرمایهبهمایل

نیرویمجموع،(۲۰۱۸)جهانیبانکگفتهبه.شوندمیشغل

تعداداین.میرسدنفر۵۰۹،۳۱۶،۱۱بهافغانستاندرکار

باکهدارندعمرباالتروسال15کهاستافرادیشامل

اقتصادیجمعیتیکازکارالمللیبینسازمانتعریف

فعالکارنیرویازدرصد۱۹،۵۲.کنندمیفعالیت

.هستندهازنافغانستان،

.استافغانستاندراشتغالبخشبزرگترینکشاورزی

مجموعازصددر۶۰کشاورزیبخشدرمشغولکارگران

پنجازنفرسهکهاستمعنیبدیناینمیدهد،نشانرااشتغال

مزرعههایفعالیتبهمربوطدرآمدشاناصلیمنبعکارگران

باالترروستاییمناطقدرالبتهسهماین.میشود(دهقانی)یی

در۷۰حدوددرکشاورزیبخشدراشتغالآندرکهاست

استصد

تجارتیهایفعالیتکوچکمقیاسییمزرعهغیربخش
تتجارهایفعالیت.میدهدنشانراگیخانوادهبرمبتنی
نوانعبهدکانداریوفروشیخردهتجارتبافروشیپرچون
ازهکمیباشدکشاورزیغیربخشدراشتغالاصلیمنبع
استگرفتهصورتگزشتهسالهایدرکههایکمک

بهآنسازوساختوخدماتازواستگرفتهسرچشمه
واتخدمبخشآنازپسو،استبردهبهرهبلندبسیارسطح
.ساختمانیبخش
درشغلیهایفرصتازدیگریمنبعیکدولتیبخش
(وظیفه)شغل۱۵۸۰۰۰حدوددرکهمیباشدشهریمناطق
به).دارندموقعیتکابلدرآنصددر۱۸٫۸۰کهداشته

.(۲۰۱۴سالاطالعاتاساس
صرفکهمیکندبازیراکوچکنقشیکتنهاتولیدیبخش
به).میدهدنشانراکشورسراسردراشتغالتمامدرصدپنج

.(۲۰۱۴سالاطالعاتاساس
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(۱/۲)بازار کار و اشتغال .  III

به اساس آخرین اندازه گیری بانک جهانی در افغانستان در 
در صد نیروی کار را زنان ۱۹، ٪۵۲، در حدود ۲۰۱۸سال 

.تشکیل داده اند

:درآمد متوسط

ماهدردالر۹۵-۱۴۰حدوددرافغانستاندرمتوسطدرآمد
تولید،(۲۰۱۸)جهانیبانکگزارشاساسبر.میباشد
مداومطوربه۲۰۰۲ازسالPPPهسرانداخلیناخالص
بهمیالدی۲۰۱۴سالدر،(دالر۸۳۹)استیافتهافزایش
سالدراخیراآرامی،بهرشدزمانازورسیدهدالر۱،۸۰۶
.استرسیدهدالر۱۹۵۱به۲۰۱۸

:میزان بیکاری

دررکانیرویچهارمیکتقریبابیکاری،نرخافزایشبا
.۲۰۱۸جهانیبانک)ایګفتهبهشودمیبیکارافغانستان

یلدلبهشغلایجادهایفرصتکهاستایندالیلازیکی
یتجمعکهحالیدرشود،میمحدودضعیفامنیتیوضعیت
سانیکدرمیانحتیگردد،ذکربایداین.کندمیرشدهمچنان

برایایشانوضیفهیاکارفرصتهستند،کارمصروفکی
کاربهمربوطاولدرجهدراین.نیستنددرامنمدتطویل
درصد۴۶.استشخصیکاروباروحقوقبدونیاروزانه
مشارکتنرخ.هستندسوادبیساله۲۴تا۱۵افغانجوانان
.استپایینبسیارجوانزنانکار

۲۰۱۸بانک جهانی : منبع

سال تولید ناخالص داخلی 

PPPسرانه 

۲۰۰۲ ۸۳۹ دالر

۲۰۰۴ ۸۸۵ دالر

۲۰۰۶ ۱۰۳۱ دالر

۲۰۰۸ ۱۲۱۸ دالر

۲۰۱۰ ۱۶۳۷ دالر

۲۰۱۲ ۱۸۰۶ دالر

۲۰۱۴ ۱۸۹۷ دالر

۲۰۱۶ ۱۸۹۶ دالر

۲۰۱۸ ۱۹۵۱ دالر
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(۲/۲)بازار کار و اشتغال .  III

تحصیالت و آموزش های بیشتر-۴

مکاتب عمومی وجود دارند، که متعلق به دولت اند و تحت 
اداره وزارت معارف میباشند، همچنان بعضی مکاتبی وجود 

. حرفوی ارائه میکنند/دارند که آموزش های  فنی

انستیتوت تخنیکی و حرفوی افغانستان
.کارته چهار، مقابل وزارت تحصیالت عالی، شهر کابل

hr@atvi.edu.af

انستیتوت رفاه افغانستان
.حصه سوم خیر خانه، سرک سوم، شهر کابل

020 241 3529

کمک به پیدا کردن کار/ راه ها -۲

همانطور کاریابی در بخش دولتی، اداره مدیریت کمیسیون خدمات 
ازکمیسیون خدمات ملکی و اصالحات اداری ( سی اس ام دی)مدنی 

:  پُست های خالی را آنالین از طریق انترنت اعالن میکند
http://www.iarcsc.com

با سازمان های غیر دولتی، شرکت های بین المللی و پُست های خالی
محلی در این وب سایت ها جمع آوری می شود

www.jobs.af 
www.acbar.org

Jobs in Afghanistan

Duty.af: Jobs in Afghanistan

http://wazifa.af

http://indeed.af

کمک ها برای بیکاری-۳

معلومات عمومی در باره کمک های شخصی و عامه در ارتباط به 
:بیکاری

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

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

یکی یا به هر دو
www.acbar.org درخواست بدهد .

عودت کننده 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

Credit: Amanda Nero / IOM

دسترسی برای عودت کننده ګان و مردم نیازمند: بازار کار
پذیربرای کمک ورود به بازار کار وجود کدام سازمان خاص یا کومک خوب توسعه یافته برای عودت کننده گان یا گروه آسیب 

مردم نیازمند، اګر مهارت های حرفه ای داشته باشد، پس میتواند کی به خود کار پیدا کند چی در / ګرچه، عودت کننده ګان. ندارد
سکتور خصوصی و یا در سکتور دولتی باشد

تماس های مفید در باال ذکر شده است

http://www.iarcsc.com/
http://www.acbar.org/
http://afg.dubaiposter.com/
http://duty.af/
http://wazifa.af/
http://indeed.af/
http://www.acbar.org/
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دسترسی برای عودت کننده ګان و مردم نیازمند: مسکن

.سه جزء است GIZ/IOMپروژه همکاری بین  .(IOMتامین مالی توسط آلمان و اجرای ان ( GIZکمک های ذیل توسط پروژه 

کمک های انسجام فردی-۱
ارایه خدمات آنالین در مورد برنامه ها توسط مامور موظف-۲
پروژه های توسعه ی جامعه در مناطق ایکه جمع کثیر از عودت کننده ها زیست میکنند -۳

عودت کننده گان و افراد نیازمند چگونه میتوانند از کمک ها مستفید گردند؟
برای آن عده بازگشت کننده گان افغان که از کشور های اروپایی و یا هم از کشور ترکیه به شکل داوطلبانه و یا هم به شکل 

شرایط خاص ترتیب شده است که بعد از مصاحبه رو به رو با / اجباری بازگشت مینمایند برای مساعدت شان تحت پروژه معیار
هر فرد عودت کننده تقاضا کمک انان بعد از بررسی مامور بخش مشاوره سازمان بین المللی برای مهاجرت در کابل برای 

.ارسال میگردد  GIZ-PMEتاییدی جهت تکمیل و تادیه کمک به دفتر 

طی مراحل و بسته بندی

ارایه معلومات در رابطه به بسته های کمک، تحویل دادن نمونه ی اسناد الزمه، جمع آوری اسناد، کتترول و صحت اسناد، طی 
.مراحل قانونی اسناد، ارسال ان به دفتر خریداری و بعدآ ترتیب اسناد برای دفتر مالی

معلومات عمومی-۱

. دالر میباشد۴۰۰دالر الی ۲۵۰کرایه یک اپارتمان از 
(  ۲۰۱۸. )دالر میباشد۳۵۰مصارف زنده گی ماهوار تا حدود 

.. برای کسی که دارای استانداردهای بسیار خوب زندگی است 
این قیمت ها برای بخش مرکزی شهر کابل است که در آن 

، شفاخانه ها و برق مکاتبامکانات مانند امنیت، تامین آب، 
زندگی در مناطق روستایی، هزینه . بیشتر در دسترس هستند

٪ 50های اجاره ای و هزینه های زندگی می تواند بیش از 
کاهش یابد

دالر در ۴۰مصارف خدمات رفاهی مانند آب و برق بیشتر از 
شاید مصارف باالتر رود و این وابستگی به . یک ماه نیست
.مصرف دارد

به تعداد زیادی اپارتمانها و خانه های کرایی در کابل و اطراف 
هرچند، قیمت های . آن و همچنین دیگر والیات وجود دارد

.کرایه در کابل به تناسب والیات دیگر بلندتر است
در اینجا رهنما های معامالت وجود دارند که معلومات راجع به 

.کرایه مانند، خانه، اپارتمان و غیره ارائه میکنند

کمک به پیدا کردن جای اقامت/ راه ها -۲

عودت کننده گان میتوانند تا مدت دو هفته در مهمانخانه آی او 
. بعد از برگشت شان بود و باش نمایند( هوتل سپین زر)ام 

.افغانی میباشد۱۴۲۵مصارف یکشبانه روز مبلغ 
.پل باغ عمومی، ناحیه اول، شهر کابل

0707 44 3020 / 0799 44 5210

دسترسی کمکهای مالی اجتماعی برای مسکن-۳

هیچ اطالعاتی در مورد کمک های اجتماعی برای مسکن در 
.افغانستان وجود ندارد

دسترسی برای عودت کننده ګان و مردم نیازمند: بازار کار
عودتبراییافتهتوسعهخوبکومکیاخاصسازمانکدام
کاربازاربهورودکمکپذیربرایآسیبگروهیاگانکننده
اګرنیازمند،مردم/ګانکنندهعودتګرچه،.نداردوجود
خودبهکیمیتواندپسباشد،داشتهایحرفههایمهارت
دولتیسکتوردریاوخصوصیسکتوردرچیکندپیداکار

باشد
استشدهذکرباالدرمفیدهایتماس

مسکن.  IV



معلومات عمومی-۱

هیچ نوع خدمات رفاه عامه در افغانستان وجود ندارد به جز 

از خدمات آموزشی و صحی رایگان که توسط دولت ارائه 

اطالعات مربوط به این موارد را می توان در بخش . میشود

.  های مربوطه این سند پیدا کرد

بازنشستگی/ سیستم تقاعد -۲

سن معمول تقاعد برای . تنها تقاعد عامه قابل دسترس میباشد
۶۵الی ۶۳کسانی که در سازمانهای دولتی کار میکنند از 

.  در واقع، اینجا پرونده به پرونده فرق میکند. سال میباشد
ن کننده فواید برای زمان استخدام اخذ می نمایند، بنابرایتقاعد

زمان خاصی اجباری نیست برای تقاعد

:هزینه ها

/کارکنان نیازی به سرمایه گذاری برای سیستم حقوق تقاعد 
.بازنشستگی ندارند

:مفاد/مزایا

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

گروه های آسیب پزیر-۳

به افراد معلول و همچنین افراد با مشکالت  روانی افراد

انند به افراد معلول به راحتی می تو. آسیب پذیر گقته میشود

خدمات عمومی دسترسی داشته باشند و جامعه آنها را می 

افرادی که دارای مشکالت. پذیرد و آنها را احترام می گذارد

بول نیستند، روانی اند به درستی پذیرفتنی و یا قابل ق/ عصبی 

چون مردم احساس میکنند که وجود آنها ممکن است یک 

.خطر برای آنها و فرزندان شان باشد

و سازمان ( شفاخانه روانی علی آبا)شفاخانه های مربوطه 

هالل احمر مکان های خاصی اند که در آن افراد روانی 

.درمان میشوند و زندگی می کنند
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رفاه عامه.  V

قابل دسترس برای عودت کننده گان: بازنشستگی/ سیستم تقاعد 

۶۵سن معمول برای تقاعد در افغانستان . تقاعد برای کسانی که به افغانستان عودت مینمایند و یا اخراج میشوند وجود ندارد
. سال کارکرد در دوایر دولتی بدون در نظرداشت سن هم امکان دارد۴۰تقاعد بعد از .میباشد

سال در دوایر ۲۵سالگی رسیده باشد و برای مدت ۵۵و بالخره تقاعد داوطلبانه هم امکان دارد در صورتیکه شخص به سن 
.دولتی کار کرده باشد

Credit: IOM / Matthew Graydon 2014



معلومات عمومی-۱

دو سیستم آموزش و پرورش به صورت موازی در افغانستان 
آموزش مذهبی به عهده روحانیون در مساجد . وجود دارد

است، در حالی که دولت آموزش اکادمیک رایگان را در 
سالگی ۱۰تا سن ۶از سن . مکاتب دولتی فراهم می کند

دانش آموزان شامل مکاتب ابتدایی میشوند که در آنجا  آنها 
اصول اولیه خواندن، نوشتن، حساب و فرهنگ ملی خودرا 

.می آموزند

در جریان سه سال مکتب متوسطه آموزش به سبک 
شاگردانی که خواهش تحصیالت بیشتر . اکادمیک ادامه میابد

.  را دارند باید در پایان این مرحله یک امتحان را سپری نمایند
در مکاتب متوسطه شاگردان یک انتخاب دارند، یا آنها یک 

ساله را ادامه بدهند که شاید آنها را به دانشگاه ۳مسیر علمی 
پوهنتون رهنمایی کند و یا در عوض مضامینی از قبیل / 

کشاورزی، هوانوردی، هنر، تجارت و تربیه معلم را /زراعت
هردوی این برنامه ها مسیری به طرف امتحان . فرا گیرند

.درجه لیسانس میباشد
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هزینه، قرضه ها و حق الزحمه-۲

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

.فیس تدریس مطالبه مینمایند

دسترسی و ضروریات به حقوق ویا قرضه برای پوشش 
هزینه تحصیل

قسمی که در باال ذکر گردیده است، تدریس در مکاتب و 
برای موسسات . پوهنتون های دولتی کامال رایگان است

شخصی کدام حقوق و یا قرضه برای عودت کننده گان وجود 
همانطور که دولت نمیتواند برای تمام دانشآموزان . ندارد

آموزش عالی ارائه دهد، دسترسی به پوهنتون دولتی با یک 
یک فرد عالقه مند باید آزمون های ورود . رقابت سخت است

را با نمره خوب ارسال کند

تصویب و تایید دیپلم های خارجی-۳

در مرحله نخست، مدارکی به طور مثال شهادتنامه ها، دیپلوم 
وزارت . یا درجه باید به وزارت امور خارجه ارسال شود

مذکور این اسناد را برای تایید میپزیرد به شرط آنکه این 
اسناد توسط وزارت امور خارجه همان کشور که این اسناد 

. راصدور کرده است قبال تصدیق شده باشد
.  بعد از آن اسناد برای ثبت به وزارت معارف راجع میگردد

در مرحله نهایی  نسخه های اصلی تایید شده ازطرف وزارت 
.به دارنده این اسناد داده خواهد شد

(۱/۲)سیستم آموزشی .  VI

سطح آموزش سن

پرستاری/ مراقبت از کودکان  ۰,۵ – ۳

کودکستان ۳ – ۶

سطح ابتدایه

مکتب ابتدایه ۶ – ۱۰

سطح متوسطه

مکتب متوسطه ۱۰ –

۱۵

لیسه ۱۵ –

۱۹

تحصیالت عالی

به عنوان مثال، کالج، دانشگاه، مکتب 

.مسلکی، و غیره

۱۹از 



مسلکی/آموزش حرفوی-۴

حرفه ای، /نهاد های رسمی آموزشی مشمول مکاتب عالی فنی
سسه پلی تکنیک کابل میباشند سسات عالی مانند موٴ .  و موٴ
سسات متعددی تحت هدایت کلی وزارت کار و امور  موٴ

وزارت معارف . اجتماعی دوره های آموزشی ارائه میکنند
همچنین دارای یک بخشی از آموزش و پرورش فنی و حرفه 

مکاتبی را که در این رابطه کمک ارائه ۴۱ای است که 
تمرکز فعالیت ها به صورت عموم باالی . میکنند اداره میکند

میکانیک،  نجاری، نلدوانی، قالین بافی، فلزکاری، 
.آرایش مو، خیاطی و مدیریت دفتر میباشد/سلمانی
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مراقبت از کودکان-۵

برخی از مراکز کودکستان ها توسط نهاد های دولتی تأمین 
آنها این امکانات را به کودکان . مالی و اداره میشوند

. کارمندان خود به صورت رایگان ارائه میکنند
ن بنابراین، کودکستان های دولتی فقط برای کودکان کارکنا

بسیاری از کودکستان های . دولتی در دسترس است
خصوصی هستند که باید توسط خانواده پرداخت شوند

(۲/۲)سیستم آموزشی .  VI

دسترسی و روند ثبت نام برای عودت کننده گان: سیستم آموزشی

در وزارت امورمهاجرین و عودت کننده گان، عودت کننده میتواند که برای ثبت نام درخواست بدهد، که بعدا عودت کننده به 
سسات با توجه به سطح آموزش و . ریاست معارف شهر برای تایید اسناد آموزشی اش راجع میگردد سپس عودت کننده در موٴ

.پرورش تایید شده ثبت نام میشود

Credit: IOM / Matthew Graydon 2014



برنامه های استقرار مجدد-۱

،       (سازمان بین المللی مهاجرت)در پهلوی دفتر آی او ام 
دفتر   (ACE)مرکز برای بهبود افغانستان همچنان

.کمکهای استقرار مجدد را ارایه مینماید

مرکز برای بهبود افغانستان (ACE) دفتر
حسیب هللا حفیظی: مسوول دفتر
0796999261: شماره تماس

.، کابل۶، کارته سه، ناحیه ۵، سرک ۳۸۵خانه نمبر : آدرس

برای مهاجرین (UNHCR) دفتر
+۹۳۲۰۲۰۰۳۸۱۲: شماره تماس

: ادرس الکترونیکی
E-Mail: AFGKA@unhcr.org / 

E03Tel@unhcr.org

کمکهای مالی و اداری-۲

.کمک های مالی فعال برای عودت کننده گان موجود نیست

کمک مالی برای آغاز فعالیتهای عایداتی-۳

پس از یک دوره طوالنی با خدمات بانکداری محدود، بخش 
مالی رسمی در افغانستان در حال اضافه کردن بانک های 
د )تجارتی و خدمات سریع هستند، در حالی که بانک مرکزی 

هنوز هم برخی از توابع بانکداری تجارتی ( افغانستان بانک
این فعالیت ها از رده خارج اند در حالیکه . را ارائه می کند

. سکتور تجارتی به ظرفیت های خود میافزاید
.  راه اندازی یک حساب بانکی در افغانستان بسیار آسان است

:بانک ممکن است از شما چیزهای ذیل را تقاضا کند
تذکره یا پاسپورت، دو قطعه عکس به سایز پاسپورت؛ و 

افغانی به عنوان یک تضمین ابتدایی برای ۵۰۰۰تا ۱۰۰۰
.حساب بانکی تان

تا به امروز بیش از یک درجن بانک های تجارتی در این 
:کشور فعال شده اند

ک بانک بین المللی افغانستان، بانک عزیزی، آرین بانک، بان
انحصاری الفالح، بانک ملی افغان، برک افغانستان بانک، 
بانک توسعه یی افغانستان، بانک توسعه یی صادرات، بانک

شتنی، حبیب پاکستان، کابل بانک، بانک ملی پاکستان، بانک پ
بانک ملی پنجاب هندوستان، اولین بانک قرضه های کوچک، 

.بانک غضنفر، بانک میوند و بانک باختر
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پشتیبانی قوی برای بازگشت کننده گان .  VII

:خدمات اولیه که فعال در دسترس اند قرار ذیل اند

انتقال پول بین المللی از طریق سویفت

انتقال حواله های داخلی در داخل افغانستان

محصوالت اعتباری

نامه های اعتباری و دیگر خدمات تجارتی

صرفه جویی و حساب های جاری

تا به ۲۰۰۳انتقال پول بین المللی از طریق سویفت ازجوالی 
بانک . حال از طریق بانک مرکزی در دسترس بوده است

های تجارتی در حال حاضر خدمات انتقاالت پولهای بین 
المللی را ارائه میکنند، برخی ها از امکانات خودشان و 

بانک . دیگران از قابلیت بانک های مرکزی استفاده میکنند
های مرکزی قادر به پاسخگویی به تقاضا های سکتورهای 

و ( افغانی)بانکی برای پول نقد درمقابل پول داخلی رسمی 
د و برای حواله پول به افغانستان، افرا. دالر آمریکایی میباشند

نهادهای تجارتی ضرورت به یک حساب بانکی در یک بانک 
بانک مرکزی در نظر دارد که از فعالیت . افغانستان دارند

بانکداری تجارتی خود را خارج ساخته، چنانکه بانک های 
تجارتی فعالیت های خود را در سراسر کشور گسترش 

بانک مرکزی همچنین می تواند انتقاالت و سایر . میدهند
خدمات بانکداری را در والیات در سراسر افغانستان فراهم 

ور مکانیسم های انتقال پول مانند وسترن یونیون نیز به ط. کند
. گسترده در افغانستان استفاده می شود

قرضه دهی مالی-۴

تعداد فزاینده ای از مٔوسسات خدمات قرضه های کوچک  را 
معیارهای واجد شرایط بودن . در افغانستان ارائه میکنند

متفاوت است، هر چند بسیاری تمرکز بر روی آسیب پذیری 
عودت . متقاضیان و پایداری بالقوه پروژه های شان میکنند

کننده گان و به ویژه  زنان، به طور منظم تحت طرح قرضه 
.های کوچک کمک میشوند

سود به طور کلی بسیار باال/ توجه داشته باشید که نرخ بهره 
.است

mailto:AFGKA@unhcr.org
mailto:E03Tel@unhcr.org


غیر دولتیو سازمان های بین المللی، بشردوستانه

(ای او ام)سازمان بین المللی مهاجرت 

کابل شهر نو، ۲۷چهار راهی انصاری،  کوچه سوم، خانه نمبر 

افعانستان

iomkabul@iom.int: نشانی ایمیل

www.iom.int: ویب سایت

(اف ای او)غذا و زراعتسازمان بین المللی 

و مالداری، جمال مینه، کابل افعانستانوزارت زراعت

۰۷۰۰۲۷۷۴۷۱-۰۲۰۲۱۰۱۷۲۲: شماره های تماس

fao.af@fao.org: نشانی ایمیل

(یو این اچ سی آر)مهاجرت بین المللی کمیشنری عالی

، چهار راهی شیر پور کابل ۳۲۳۲، پُست باکس نمبر ۴۱جاده صلح 

افعانستان

۰۲۰۲۰۰۳۸۱۲: شماره تماس

 AFGKA@unhcr.org: نشانی ایمیل

(AIMS)مدیریت اطالعات افغانستان

سرک سه، قلعه فتح هللا، شهر کابل

۰۷۰۰۲۴۸۸۲۷: شماره تماس

www.aims.org.af: نشانی ایمیل

(آی ایل او)گرکاربین المللی اداره 

کابل افعانستان( ډی پییو این )دفتر مرکزی جاده شاه محمود، 

۰۷۰۲۷۷۰۸۶۸/ ۰۷۰۰۲۷۵۸۱۱: شماره تماس

david-ilokabul@hotmail.com: نشانی ایمیل

(ډی پییو این )گرام انکشافی ملل متحد پرو

۵اکسپی او بساحه مشترک دفاتر ملل متحد، سرک کابل جالل آباد،

کابل افعانستان( ډی پییو این )دفتر مرکزی جی پی آو، 

اداره مرکزی یونیسف کابل

عانستانکابل افساحه مشترک دفاتر ملل متحد، سرک کابل جالل آباد، 

۰۷۹۰۵۰۷۰۰۰: شماره تماس

kabul@unicef.org: نشانی ایمیل

یوناما
، شهر نو کابل افغانستان ۵پی او باکسجاده غازی شاه محمود، 

(دبلیو ایچ او)اداره جهانی صحت 

وزیر محمد اکبر خان کابل . ۱۰، کوچه ۲۴۹دفتر مرکزی، خانه نمبر 

افغانستان

۰۰۸۸۱۶۳۳۳۳۰۷۳۷: نمبر ستالیت

whoafghanistan@hotmail.com: نشانی ایمیل

:  و یا هم

، ۱۹۶۳، پی او باکس ۱۰/۳-، سرک مالګره، اف۲۱۸خانه نمبر 

اسالم آباد پاکستان

۰۰۹۲۵۱۲۲۱۱۲۲۴۲۱۱۹: شماره تماس

supply@whoafg.org: نشانی ایمیل

(دبلیو اف پی)اداره جهانی غذا 

، شهر نو کابل ۴کوچه ( عقب کابل بانک)دفتر مرکزی، جاده کوشانی 

افغانستان

۰۷۰۰۲۸۲۸۲۰یا ۰۷۹۷۶۶۲۰۰۰: شماره تماس

۱۳۳۱-۲۵۱۳( ۷۸۰۷/ )۰۰۸۷۳۷۶۳۰۸۹۵۶۱: فکس

۰۰۸۷۳۷۶۳۰۴۴۹۹۵:ستالیتکابل 

۰۷۰۲۷۸۵۹۳یا ۰۰۸۸۲۱۶۲۱۱۱۰۱۸۹(: ستالیت)شماره تماس 

۰۰۸۷۳۷۶۳۰۴۴۹۹۶( ستالیت)فکس 

WFP.kabul@wfp.org: نشانی ایمیل

(سی ایچ ای)گ کننده کمک های بشردوستانه هماهناداره 

ابل پارک بهارستان، کغرب کوچه سوم، کارته پروان، ۱،۲خانه نمبر 

افعانستان

۰۷۰۰۲۹۱۷۲۲: شماره تماس

 www.ch-net.org: ویب سایت

و حفاظت از انرژی در افغانستاننوسازیاداره

کابل ۱۲خواجه ْمال، سرک دارالمعلمین، کارته سه، خانه نمبر  

افعانستان

۰۷۹۰۲۱۴۴۷۲-۰۲۰۲۵۰۰۲۶۸: شماره تماس

 area@pes.comsats.net.pk: نشانی ایمیل

www.area-afg.org: ویب سایت
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(دفاتر استخدامی، صحی، تقاعد، بیمه و غیره)مقامات محلی مربوطه 

اداره صلیب سرخ

، شهر نو کابل افغانستان۴ناحیه : ادرس

۰۷۷۱۹۰۹۳۶۰-۰۷۰۰۰۶۰۷۸۱: شماره تماس

Enrique Landelino: نشانی ایمیل Contreras 

Pulido, Head of Office 

(econtreraspulido@icrc.org) 

حبیب هللا شنواری: مسؤل ساحوی

hhabiburahman@icrc.org: نشانی ایمیل

اداره خدمات بهداشت و صحی افغان

، زرغونه میدان، شهر نو کابل ۴و ۳۸سرک : ادرس
افغانستان

۰۲۰۲۱۰۷۱۶: شماره تماس

 ;info@ahds.org: نشانی ایمیل

ahdskabul@hotmail.com

شرکت بیمه افغانستان

، چهاراهی سرسبزی، ناصر مارکیت منزل ۴ناحیه : ادرس
، تایمنی کابل افغانستان۴

۰۷۹۶۵۶۲۹۳۲: شماره تماس

(پسوای)موسسه بین المللی روانی اجتماعی 

انستانقلعه فتح هللا مقابل حسینیه عمانی، کابل افغ: ادرس

-۰۷۸۱۱۴۹۲۶۴–۰۷۰۰۰۷۳۶۷۶: شماره تماس

۰۷۹۹۸۱۰۶۷۵
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خدمات کمک به جستجوی وظیفه، مسکن، و غیره

اداره هماهنگی کمک های بشری و انکشافی برای افغانها 

(اکبر)یا 

چهارراهی شهید، شهر نو کابل افغانستان

۰۷۰۰۲۸۲۰۹۰: شماره تماس

: ویب سایت www.acbar.org

: انترنت http://www.acbar.org/index.php

رهنمای معامالت احمد سمیر شریفی

، مارکیت جدید مکررویان سوم ۳، دوکان ۹ناحیه : ادرس

کابل افغانستان

۰۷۰۰۰۸۵۷۷۶: شماره تماس

شرکت سهامی افغانستان

وزارت اهیا و ۲۱، سرک داراالمان، بالک ۶ناحیه : ادرس

انکشاف دهات کابل افغانستان

۰۷۹۶۰۰۰۱۱۱: شماره تماس

: نشانی ایمیل info@ahg.af

رهنمای معامالت کابل

، کابل افغانستان۱۰قلعه موسی، سرک : ادرس

۰۷۸۲۲۷۹۸۰۵۵: شماره تماس

رهنمای معامالت حبیبی

ولسوالی بګرامی کابل افغانستان: ادرس

۰۷۶۶۶۶۶۱۶۲: شماره تماس

mailto:hhabiburahman@icrc.org
http://www.acbar.org/
http://www.acbar.org/index.php
mailto:info@ahg.af


خدمات صحی

شفا خانه اطفال اتاترک

نزدیک پوهنتون کابل: ادرس

۰۷۹۹۰۳۴۲۴۲داکتر زمری حسین : موظفین

۰۷۰۰۱۵۱۵۴۴داکتر عین الدین شفاجو 

۰۷۹۹۳۱۹۲۱۷داکتر فاروق 

خدمات امراض داخله، عملیات های )شفا خانه اندرا ګاندی 

(عمومی و استخوان

۰۲۰۲۳۰۲۲۸۱: شماره تماس

وزیر محمد اکبر خان، کابل: ادرس

۰۷۹۹۳۱۲۳۶۹-داکتر نورالحق یوسفزی : رییس شفاخانه

۰۷۰۰۲۱۸۷۸۷داکتر عجب ګل ممند 

شفاخانه چشم نور

ده بوری نزدیک پوهنتون کابل: ادرس

۰۲۰۲۱۰۰۴۴۶: شماره تماس

رشید صیقیار: داکتر موظف

۰۷۰۲۷۹۴۴۵: شمار تماس

۰۷۰۳۳۷۶۵–داکتر نظیر 

(متخصصین استخوان)شفاخانه وزیر محمد اکبر خان 

بستر اردو، وزیر اکبر خان ۴۰۰مقابل شفاخانه : ادرس

کابل

۰۲۰۲۳۰۱۳۶۰: شماره تماس

(خدمات عملیات های عمومی)شفاخانه جمهوریت 

چهارراهی صدادرت، کابل: ادرس

۰۲۰۲۲۰۱۳۷۵: شماره تماس

داکتر محمد عیسی قانع معاون شفاخانه

۰۷۰۰۲۳۷۳۹۰: شمار تماس

شفاخانه جلدی میوند

جاده میوند کابل افغانستان: ادرس

۰۲۰۲۱۰۰۴۴۷: شماره تماس

داکتر کوهدامنی رییس شفاخانه میوند

۰۷۰۲۸۶۹۹۴

زایشګاه رابعه بلخی 

فروشګا بزرګ افغان کابل: ادرس

۰۲۰۲۱۰۰۴۳۹: شماره تماس

زایشګاه ماللی

شهر آرا، کابل: ادرس

۰۲۰۲۲۰۱۳۷۷: شماره تماس

کلینیک دندان داکتر سالم عزیز

ده افغانان مقابل وزارت اطالعات و فرهنګ: ادرس

۰۷۰۰۲۹۱۳۱۵: شماره تماس

شفا خانه عقلی و عصبی کارته سه

.سه راهی عال والدین، کارته سه کابل: ادرس

۰۷۹۹۳۱۹۰۸۵۸: شماره تماس

داکتر تیمور شاه مسموم

شفا خانه روان شناسی

شفاخانه روانی علی آباد

علی آباد، عقب پوهنځی طب کابل: ادرس

۰۷۹۹۴۵۷۳۷۰: شماره تماس

داکتر عصمت هللا رسولی

امراض عقلی و)شفاخانه روانشناسی سید جمال الدین 

(عصبی

حصه اول خوشحان خان مینه کابل: ادرس

۰۷۹۹۱۲۸۷۳۷: شماره تماس

شفاخانه ایمرجنسی

چهارراهی زنبق، سهر نو کابل افغانستان: ادرس
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:برای کسب اطالعات بیشتر برای برگشت داوطلبانه و استقرار مجدد ازجرمنی لطفا از پورتال ذیل دیدن نمایید

https://www.returningfromgermany.de/en/countries/afghanistan

(به عنوان مثال سازمان های غیردولتی برای زنان و کودکان، قرضه های کوچک)سایر اطالعات تماس 

افغانستانانتوانمندسازی زنوکمک اداره 

کابل ۳۱۹، سرک اول کارته سه، خانه نمبر ۶ناحیه : ادرس

افغانستان

۰۷۸۶۵۰۵۵۰۵: سماره تماس

Kabul@weafghanistan.org: نسانی ایمیل

کودکان در بحران
،  کابل افغانستان۴۱چهارراهی شهید، خانه نمبر : ادرس

۰۷۹۹۳۳۷۸۱۶–۰۷۰۰۲۸۱۴۰۱: شماره تماس
cicafg@ceretechs.com: نشانی ایمیل
www.childrenincrisis.org.uk: ویب سایت

مرکز منابع زنان افغان

، عثمانیه مینه، ارباب ۱۲۲خانه نمبر :  ادرس دفتر مرکزی

روډ پشاور پاکستان

۱۴۱۲: پوس باکس نمبر

۰۰۹۲۹۱۸۴۰۳۱۱: سماره تماس

قلعه ۲، کوچه ۲۲۱، خانه نمبر ۱۰ناحیه : ادرس دفتر کابل

فتح هللا کابل افغانستان

۰۷۹۹۲۰۳۰۵۶–۰۷۰۰۲۸۰۱۷۹: سشماره تماس

حمایت اطفال /اداره بین المللی حفاطت

داراالمان، کابل افغانستان: ادرس

۰۷۳۰۷۰۷۰۷۰: شماره تماس
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