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  کننده چاپ فھرست مطالب 
 
 
 

 
سازمان بین المللی مھاجرت نباید مسئول نتیجھ و یا پیامد کھ برخاستھ از این معلومات باشد قرار  

 گیرد.
برای کسب اطالعات بیشتر برای برگشت داوطلبانھ و استقرار مجدد از جرمنی لطفاً از پورتال ذیل  
دیدن نماید و یا بھ دفتر ساحوی برگشت داوطلبانھ و استقرار مجدد بھ تماس شوید.  
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 می شود. تمویل) BAMFدفتر فدرال مھاجرت و پناھندگان آلمان (این پروژه توسط 

 

سازمان بین المللی مھاجرت این معلومات را  با تمام دقت جمع آوری نموده است. سازمان بین المللی مھاجرت معلومات  

صحت بودن این معلومات  را بھ وجھ احسن و دقت کامل ارائھ میدارد. با وجود این ، سازمان بین المللی مھاجرت بھ منظور  

نباید مسئول قرار گیرد. برعالوه، سازمان بین المللی مھاجرت نباید مسئول نتیجھ و یا پیامد کھ برخاستھ از این معلومات  

 باشد، قرار گیرد. 

http://www.returningfromgermany.de/


 مراقبت ھای صحی 1 مراقبت ھای صحی 

 معلومات عمومی  -۱
در افغانستان  بیمھ صحی ملی وجود ندارد با این حال چند 
کمپنی شخصی بیمھ وجود دارد کھ فیس آنھا بسیار بلند است 
و مردم عام توان پرداخت آنرا ندارند. شفاخانھ ھای دولتی 
کھ قبالً خدمات تداوی رایگان برای مریضان پیشکش 

ی از مریضان میکردند فعالً در برابر عرضھ خدمات صح 
یک مقدار پول اخذد مینمایند. بدون از حاالت ایمرجنسی  
دیگر مریضان باید تمام ادویھ را از بازار خریداری نمایند. 
معاینات تشخیصیھ در مراکز شفاخانھ ھای دولتی بھ قیمت 
ھای ذیل انجام میشود. وزارت صحت عامھ افغانستان 

 وده اند.قیمت ھای ذیل را برای معاینات صحی تعین نم
 

 افغانی ۱۰تست ھای ساده  .1
 افغانی ۲۰ای سی جی  .2
 افغانی ۳۰معاینھ بیوشیمیک  .3
 افغانی ۳۰معاینھ تلویزیونی  .4
 افغانی  ۳۰ای ای جی  .5
 افغانی ۵۰اکسری ساده  .6
 افغانی  ۵۰ایکوکاردیوگرافی  .7
 افغانی ۷۰معاینات سیرولوژیک  .8
 افغانی ۱۰۰اکسری دیجیتل  .9

 افغانی ۱۰۰اندوسکوپی  .10
 افغانی۱۰۰مموگرافی  .11
 افغانی ۱۰۰عملیات ھای کوچک  .12
 افغانی ۲۰۰فیس بستر  .13
 افغانی ۲۵۰ھستوپتالوژیک  .14
 افغانی ۵۰۰سی تی اسکن  .15
 افغانی ۵۰۰ام ار ای  .16
 افغانی ۵۰۰عملیات ھای بزرگ  .17
 افغانی ۱۰۰۰عملیات ھای تخصصی  .18

 
: در اینجا کدام روش خاصی وجود روش داخلھ کردن

تواند از ارایھ خدمات طبی و  ندارد. ھر شھروند ملی می
ادویھ جات مستفید شود. افرادی کھ دارای معلولیت جسمی  
و ذھنی میباشند و ھمچنان قربانی سوء استفاده باید از  

 حمایت قوی خانواده و جامعھ برخوردار باشند.
 

 :دسترسی بھ ادویھ جات و ھزینھ ھا
 

ھرنوع ادویھ جات در بازار ھای افغانستان قابل دریافت 
اند، اما قیمت ھا بھ اساس کیفیت، نام کمپنی و شرکت  

 تولیدی متفاوت اند.
 

 دسترسی برای عودت کننده ګان  
تابیعت ھمھ اشخاص دارنده  مستحق شدن وشرایط آن:

 میتواند بھ خدمات صحی عامھ دسترس داشتھ باشند.  افغانی  
 .بیمھ صحی ملی وجود ندارد روش ثبت نام:

 
الزم است کھ عودت کننده تذکره داشتھ  اسناد ضروری:

نمودن در شفاخانھ ویا راجع کردن باشد در وقت ثبت نام 
 . بھ داکتر مربوطھ

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 معالجھ طبی و ادویھ جات -۲
 :امکانات صحی و داکتران

 
والیات و شھر ھای بزرگ قابل کمکھای صحی در 

دسترس میباشد، چنانچھ مکان ھای صحی در ولسوالی ھا  
و قریھ جات مجھز بھ وسایل پیشرفتھ نیستند و ھمچنان پیدا 
کردن متخصصین مجرب درسطح ولسوالی ھا و قریھ  
جات مشکل است. در بسیاری از ولسوالی ھا نرس ھا بھ  

کارمندان صحی  جای داکتران کار میکنند و در قریھ جات 
بھ مردم نیازمند کمک ھای صحی مھیا مینمایند و مریضی 
ھای پیچیده بھ شفاخانھ ھای والیتی و ساحوی راجع  
میشوند. عملیات ھای جراحی تنھا در شفاخانھ ھای والیتی 
و باالتر انجام میشوند، بھ سطح ولسوالی ھا تنھا کمک ھای  
اولیھ و عملیات ھای جراحی خفیف/کوچک امکان 
پذیراست. بھ ھر حال، این در سراسر کشور قابل اجرا  
نیست، چون مراکز صحی در مناطقی کھ وضعیت امنیتی  
خوب دارند نسبت بھ مناطق نا امن خدمات بھترارائھ  

 میکنند.
 

 :روش داخلھ کردن
 

عودت کننده بھ ساده گی میتواند در ھر شفاخانھ در  
خانھ راجستر  افغانستان ھمراه با تذکره خود برود و در شفا

شود. بعد از راجستر شفاخانھ او را بھ داکتر مربوطھ برای  
 .چک و معاینات  راجع میسازد

افغانی   ۲۰معاینھ داکتر    فیس برای  در شفاخانھ ھای دولتی 
، برای معلومات بیشتر لطفا بھ سیستم طبی عامھ کھ  میباشد

در شفاخانھ ھای خصوصی   در باال ذکر شده مراجعھ نماید.
 افغانی وجود دارد  ۱۵۰۰تا    ۲۰۰بین    فیس داکتر  ای  ھزینھ

تا  ۱۰۰و قیمت بستر شدن در شفاخانھ ھای شخصی 
. اگر مریضی میباشد وروز افغانی برای یک شب ۵۰۰۰

جدی باشد و ضرورت بھ عملیات داشتھ باشد، شفاخانھ بھ  
مریض فایل (پرونده) میسازد تا داخل بستر شود. بھ ھر  

تایکی از اعضای فامیل یاکدام  حال، مریض نیاز دارد 
،بردن بھ معاینات و   دوست داشتھ باشد تا او راکمک نماید

 .اوردن ادویھ و غذا برای مریض
 
 
 

 
 :فواید

 ٥۰۰۰۰شرکت بیمھ ملی خصوصی افغان مبلغ 
دالرامریکایی برای افراد ذینفع خود تحت شرایط الزم  

 .خواھد کرد مصرفذیل 
 

 :مصارف
 ۱۰۰۰فیس ساالنھ شرکت بیمھ ملی خصوصی افغان 

 دالر امریکایی میباشد.

 



 بازار کار و اشتغال  2 بازار کار و اشتغال 

 معلومات عمومی  -۱
 

افغانستان ھنوز ھم بھ شدت بھ کمک نظامی و اقتصادی 
ناامنی سیاسی و  بین المللی بستگی دارد. با خاطر ادامھ 

اقتصادی در کشور، یکجا شده بھ کسری تجارت وعوامل  
محیطی، نرخ رشد در حال کاھش است. چون شرکت ھا و 
سرمایھ گذاران مایل بھ سرمایھ گذاری نیستند، بنابرین مانع 
از روند ایجاد شغل می شوند. بھ گفتھ بانک جھانی 

)، مجموع نیروی کار در افغانستان بھ  ۲۰۱۹(
نفر میرسد. این تعداد شامل افرادی است کھ  ۱۴،۴۵۰،۲۲۰

سال و باالتر عمر دارند کھ با تعریف سازمان بین  15
المللی کار از یک جمعیت اقتصادی فعالیت می  

درصد از نیروی کار فعال افغانستان، زن ھا    ۱۹،۵۲کنند.
  .ھستند

 
 

 
 
 
 

کشاورزی بزرگترین بخش اشتغال در افغانستان است.  
در صد از  ۶۰شغول در بخش کشاورزی کارگران م

مجموع اشتغال را نشان میدھد، این بدین معنی است کھ سھ  
نفر از پنج کارگران منبع اصلی درآمدشان مربوط بھ 
فعالیت ھای مزرعھ یی (دھقانی) میشود. این سھم البتھ در  

 .بھ حد زیاد باالتر استمناطق روستایی 

 تحصیالت و آموزش ھای بیشتر  -۴
 

مکاتب عمومی وجود دارند، کھ متعلق بھ دولت اند  
و تحت اداره وزارت معارف میباشند، ھمچنان 
بعضی مکاتبی وجود دارند کھ آموزش ھای   

  .فنی/حرفوی ارائھ میکنند
 

 انستیتوت تخنیکی و حرفوی افغانستان
کارتھ چھار، مقابل وزارت تحصیالت عالی، شھر  

 .کابل
hr@atvi.edu.af   

 
 انستیتوت رفاه افغانستان

 .حصھ سوم خیر خانھ، سرک سوم، شھر کابل
020 241  3529 

 
 
 
 دسترسی برای عودت کننده ګان   

برای    خاصکدام کومک    مستحق شدن وشرایط آن:
عودت کننده گان برای کمک ورود بھ بازار کار  

 .وجود ندارد
   الزم نیست روش ثبت نام:

 
تذکره جمع سند فراغت تحصیلی  اسناد ضروری:

و یا حرفوی چی زن باشد ویا مرد، و اسناد  
  کی خودشان در بازاز   بستګی بھ کار دارد مربوطھ  

 پیدا میکند.

 کمک ھا برای بیکاری  
 

معلومات عمومی در باره کمک ھای شخصی و عامھ در 
 :ارتباط بھ بیکاری

ھیچگونھ کمک ھای مالی و عملی در این ارتباط در  
افغانستان وجود ندارد. تنھا کمک ھای معلوماتی در  

دا کردن یک  دسترس است کھ عودت کننده میتواند برای پی
شغل مربوطھ از طریق وزارت کار و امور اجتماعی و  

 یک سازمان غیر دولتی دیگر بنام اکبر
 یکی یا بھ ھر دو

www.acbar.org   درخواست بدھد.  
عودت کننده باید بھ این سازمان ھا ھمراه با خلص سوانح 

خود را در بخش پذیرش    خود مراجعھ نماید و خلص سوانح
 این سازمان ھا تسلیم نماید.

 

  فعالیت ھای تجارتی  بزرگترین بخش اشتغالدومین 
این موارد  مبتنی بر خانواده گی را نشان میدھد.  کوچک
، تجارت ھای کوچک و  تجارت پرچون فروشی شامل 

  دوکاکین میباشد.
نی  بخش خدمات و بخش ساختما  اشتغال  بزرگترینسومین   

 میباشد.
  

بخش دولتی یک منبع دیگری از فرصت ھای شغلی در  
شغل (وظیفھ)    ۱۵۸۰۰۰مناطق شھری میباشد کھ در حدود  

در صد آن در کابل موقعیت دارند. (بھ  ۱۸٫۸۰داشتھ کھ 
   .(۲۰۱۴اساس اطالعات سال 

بخش تولیدی تنھا یک نقش کوچک را بازی میکند کھ   
صرف پنج درصد تمام اشتغال در سراسر کشور را نشان  

 .)۲۰۱۴میدھد. (بھ اساس اطالعات سال 
 

 :درآمد متوسط
 

دالر در ماه    ۹۰-۱۳۰درآمد متوسط در افغانستان در حدود  
)، تولید ۲۰۱۹میباشد. بر اساس گزارش بانک جھانی ( 

بھ طور مداوم     ۲۰۰۲ازسال   PPP  ناخالص داخلی سرانھ 
میالدی بھ   ۲۰۱۴دالر)، در سال    ۸۳۹افزایش یافتھ است (

دالر رسیده و از زمان رشد بھ آرامی، اخیرا در   ۱،۸۰۶
 .دالر رسیده است  ۱۹۵۱بھ  ۲۰۱۸سال 

 
 ک بھ پیدا کردن کار راه ھا / کم 

ھمانطور کاریابی در بخش دولتی، اداره مدیریت کمیسیون 
خدمات مدنی (سی اس ام دی) ازکمیسیون خدمات ملکی و  
اصالحات اداری پُست ھای خالی را آنالین از طریق  

 . انترنت اعالن میکند
  h t t p ://w w w .ia r c s c .c o m 

با سازمان ھای غیر دولتی، شرکت ھای   پُست ھای خالی
بین المللی و محلی در این وب سایت ھا جمع آوری می  

 .شود
 
 

www.acbar.org   
  www.jobs.af 

www.afghanjobs.org  
unjobs.org/duty_stations/afghanistan 

 
 

mailto:hr@atvi.edu.af
http://www.acbar.org/
http://www.iarcsc.com/
http://www.acbar.org/
http://www.jobs.af/
http://www.afghanjobs.org/
https://unjobs.org/duty_stations/afghanistan


 مسکن 3 مسکن 

 راه ھا / کمک بھ پیدا کردن جای اقامت   -۲
 

میتوانند تا مدت دو ھفتھ در مھمانخانھ آی عودت کننده گان  
او ام (ھوتل سپین زر) بعد از برگشت شان بود و باش 

 .افغانی میباشد ۱۴۲۵نمایند. مصارف یکشبانھ روز مبلغ 
مصارف باید توسط سازمان یا کشور کھ عودت کننده گان 

 پرداختھ شوند.را بھ کشور افغانستان روان می کنند 
 .ناحیھ اول، شھر کابلپل باغ عمومی، آدرس: 

 
 تلیفون: 

۹۳ ۰ ۷۹۹ ۴۴ ۵۲۱۰ 
۹۳ ۰ ۷۰ ۷۴۴ ۳۰۲۰ 

 
     
 

 معلومات عمومی  -۱
 

دالر میباشد.   ۳۵۰دالر الی  ۲۰۰کرایھ یک اپارتمان از 
دالر میباشد.   ۳۵۰مصارف زنده گی ماھوار تا حدود 

) برای کسی کھ دارای استانداردھای بسیار خوب  ۲۰۲۰(
. این قیمت ھا برای بخش مرکزی شھر کابل   داردزندگی 

است کھ در آن امکانات مانند امنیت، تامین آب، مکاتب،  
شفاخانھ ھا و برق بیشتر در دسترس ھستند. زندگی در 
مناطق روستایی، ھزینھ ھای اجاره ای و ھزینھ ھای 

 ٪ کاھش یابد50زندگی می تواند بیش از  
 
  ۴۰مصارف خدمات رفاھی مانند آب و برق بیشتر از  

دالر در یک ماه نیست. شاید مصارف باالتر رود و این 
 .وابستگی بھ مصرف دارد

 
بھ تعداد زیادی اپارتمانھا و خانھ ھای کرایی در کابل و 

راف آن و ھمچنین دیگر والیات وجود دارد. ھرچند،  اط
قیمت ھای کرایھ در کابل بھ تناسب والیات دیگر بلندتر 

 .است
در اینجا رھنما ھای معامالت وجود دارند کھ معلومات  
 راجع بھ کرایھ مانند، خانھ، اپارتمان و غیره ارائھ میکنند.

  

 دسترسی برای عودت کننده ګان   
 

تامین مالی توسط آلمان  ( GIZ کمک ھای ذیل توسط پروژه
سھ  GIZ/IOM پروژه ھمکاری بین .(IOM و اجرای ان

 .جزء است
 

 کمک ھای انسجام فردی  -۱
خدمات آنالین در مورد برنامھ ھا توسط مامور  ارایھ  -۲

 موظف
پروژه ھای توسعھ ی جامعھ در مناطق ایکھ جمع کثیر  -۳

  از عودت کننده ھا زیست میکنند
 

عودت کننده گان و افراد نیازمند چگونھ میتوانند از کمک  
 ھا مستفید گردند؟ 

برای مساعدت شان تحت پروژه معیار/ شرایط خاص  
ھ بعد از مصاحبھ رو بھ رو با ھر فرد  ترتیب شده است ک

عودت کننده تقاضا کمک انان بعد از بررسی مامور بخش  
مشاوره سازمان بین المللی برای مھاجرت در کابل برای  

ارسال   GIZ-E تاییدی جھت تکمیل و تادیھ کمک بھ دفتر
 .میگردد

 
 طی مراحل و بستھ بندی

 
حویل دادن ارایھ معلومات در رابطھ بھ بستھ ھای کمک، ت

نمونھ ی اسناد الزمھ، جمع آوری اسناد، کتترول و صحت 
اسناد، طی مراحل قانونی اسناد، ارسال ان بھ دفتر  

  خریداری و بعدآ ترتیب اسناد برای دفتر مالی.

 اجتماعی برای مسکن دسترسی کمکھای مالی   -۳
 

ھیچ اطالعاتی در مورد کمک ھای اجتماعی برای مسکن  
 .در افغانستان وجود ندارد

 



 رفاه عامھ 4 رفاه عامھ 

 معلومات عمومی  -۱
 

ھیچ نوع خدمات رفاه عامھ در افغانستان وجود ندارد 
بھ جز از خدمات آموزشی و صحی رایگان کھ توسط 
دولت ارائھ میشود. اطالعات مربوط بھ این موارد را  

 می توان در بخش ھای مربوطھ این سند پیدا کرد.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سیستم تقاعد / بازنشستگی -۲  
تنھا تقاعد عامھ قابل دسترس میباشد. سن معمول تقاعد 

 ۶۳برای کسانی کھ در سازمانھای دولتی کار میکنند از 
سال میباشد. در واقع، اینجا پرونده بھ پرونده فرق  ۶۵الی 

میکند. تقاعد کننده فواید برای زمان استخدام اخذ می نمایند، 
 بنابراین زمان خاصی اجباری نیست برای تقاعد

 
 :ھزینھ ھا

 
کارکنان نیازی بھ سرمایھ گذاری برای سیستم حقوق تقاعد  

 بازنشستگی ندارند. /
 

 :مزایا/مفاد
 

فقط پول نقد در قالب حقوق ساالنھ بھ کارکنان بازنشستھ 
 .داده خواھد شد

 
 گروه ھای آسیب پزیر  -۳
 

بھ افراد معلول و ھمچنین افراد با مشکالت  روانی افراد  
میشود. افراد معلول بھ راحتی می توانند آسیب پذیر گقتھ 

بھ خدمات عمومی دسترسی داشتھ باشند و جامعھ آنھا را  
می پذیرد و آنھا را احترام می گذارد. افرادی کھ دارای  
مشکالت عصبی / روانی اند بھ درستی پذیرفتنی و یا قابل 
قبول نیستند، چون مردم احساس میکنند کھ وجود آنھا  

 .برای آنھا و فرزندان شان باشدممکن است یک خطر 
) و سازمان دشفاخانھ ھای مربوطھ (شفاخانھ روانی علی آبا

ھالل احمر مکان ھای خاصی اند کھ در آن افراد روانی  
 .درمان میشوند و زندگی می کنند

 
 

سیستم تقاعد / بازنشستگی: قابل دسترس برای عودت کننده 
 گان

 
تقاعد برای کسانی کھ بھ افغانستان عودت مینمایند و یا 
اخراج میشوند وجود ندارد. سن معمول برای تقاعد در  

سال کارکرد در   ۴۰میباشد.تقاعد بعد از  ۶۵افغانستان 
  .دوایر دولتی بدون در نظرداشت سن ھم امکان دارد

و بالخره تقاعد داوطلبانھ ھم امکان دارد در صورتیکھ 
 ۲۵سالگی رسیده باشد و برای مدت  ۵۵بھ سن شخص 

 سال در دوایر دولتی کار کرده باشد.
 



 سیستم آموزشی 5 سیستم آموزشی 

 معلومات عمومی  -۱
 

دو سیستم آموزش و پرورش بھ صورت موازی در  
افغانستان وجود دارد. آموزش مذھبی بھ عھده روحانیون 
در مساجد است، در حالی کھ دولت آموزش اکادمیک  

تا سن    ۶رایگان را در مکاتب دولتی فراھم می کند. از سن  
سالگی دانش آموزان شامل مکاتب ابتدایی میشوند کھ  ۱۰

اولیھ خواندن، نوشتن، حساب و  در آنجا  آنھا اصول 
 فرھنگ ملی خودرا می آموزند.

 

 سن  سطح آموزش

 – ۰,۵ مراقبت از کودکان / پرستاری 
۳ 

 ۶ – ۳ کودکستان

 سطح ابتدایھ

 – ۶ مکتب ابتدایھ
۱۰ 

 سطح متوسطھ

 – ۱۰ مکتب متوسطھ
۱۵ 

 – ۱۵ لیسھ
۱۹ 

 تحصیالت عالی 

بھ عنوان مثال، کالج، دانشگاه، مکتب 
 .مسلکی، و غیره

 ۱۹از 

در جریان سھ سال مکتب متوسطھ آموزش بھ سبک  
 اکادمیک ادامھ میابد.  

 تصویب و تایید دیپلم ھای خارجی -۳
 

در مرحلھ نخست، مدارکی بھ طور مثال شھادتنامھ ھا، 
دیپلوم یا درجھ باید بھ وزارت امور خارجھ ارسال شود.  

تایید میپزیرد بھ شرط  وزارت مذکور این اسناد را برای 
آنکھ این اسناد توسط وزارت امور خارجھ ھمان کشور  
  .کھ این اسناد راصدور کرده است قبال تصدیق شده باشد

بعد از آن اسناد برای ثبت بھ وزارت معارف راجع  
میگردد. در مرحلھ نھایی  نسخھ ھای اصلی تایید شده 

 خواھد شد.ازطرف وزارت بھ دارنده این اسناد داده 
 

 دسترسی برای عودت کننده ګان  
،  ھر عودت کننده باید بھ وزارت معارف :روش ثبت نام

 ریاست ماریف مراجعھ نمایند.
   الزم نیست روش ثبت نام:

 
کھ در  تذکره جمع سند فراغت تحصیلی  اسناد ضروری:

 خارج کشور کھ اقامت داشتھ تاید شده باشد.
 

حقوق ویا قرضھ برای پوشش دسترسی و ضروریات بھ 
 ھزینھ تحصیل

 
قسمی کھ در باال ذکر گردیده است، تدریس در مکاتب و 
پوھنتون ھای دولتی کامال رایگان است. برای موسسات  
شخصی کدام حقوق و یا قرضھ برای عودت کننده گان 
وجود ندارد. ھمانطور کھ دولت نمیتواند برای تمام 

د، دسترسی بھ پوھنتون دانشآموزان آموزش عالی ارائھ دھ
دولتی با یک رقابت سخت است. یک فرد عالقھ مند باید 

 .آزمون ھای ورود را با نمره خوب ارسال کند
 
 

 
 
 

شاگردانی کھ خواھش تحصیالت بیشتر را دارند باید در 
پایان این مرحلھ یک امتحان را سپری نمایند. در مکاتب  

متوسطھ شاگردان یک انتخاب دارند، یا آنھا یک مسیر  
سالھ را ادامھ بدھند کھ شاید آنھا را بھ دانشگاه /   ۳علمی 

پوھنتون رھنمایی کند و یا در عوض مضامینی از قبیل 
ت/کشاورزی، ھوانوردی، ھنر، تجارت و تربیھ زراع

معلم را فرا گیرند. ھردوی این برنامھ ھا مسیری بھ 
 طرف امتحان درجھ لیسانس میباشد.

 

 
 

 ھزینھ، قرضھ ھا و حق الزحمھ  -۲
 

تدریس در موسسات آموزشی دولتی از مکتب ابتدایھ الی  
تنھا مکاتب و دانشگاه ھای دانشگاه رایگان میباشد. 

 .خصوصی فیس تدریس مطالبھ مینمایند
 



اطفالاطفال 

 وضعیت کلی کودکان و نوزادان
افغانستان در دو دھھ گذشتھ پیشرفت چشمگیری در ایجاد  

برای زنده ماندن ، پیشرفت ،  اطفالمحیطی بھتر برای 
 .شکوفایی و محافظت از انواع خشونت ھا داشتھ است

 
اکنون بیش از یک دھھ قبل کودکان بیشتری در مدرسھ  

 .وجود دارند
 

ز نوزادان ، کودکان و مادران نی  تغییرات مثبت در سالمت
است. بھ طور نسبی ، سیستم محافظت از   قابل مشاھده

کودکان بھتر از سطح ملی بھ سطح ولسوالی وجود دارد.  
قوانین ، سیاستھا و برنامھ نویسان جدید برای کودکان 
مناسب برای پیشبرد حقوق کودکان در امر آموزش ،  
زندگی سالم و محافظت بھتر در نظر گرفتھ شده است. با 

ھنوز ھم با چالش ھای  ق ، افغانستان وجود موارد فو
سال زندگی    14تا    5کودکان افغان بین  روبروست.  بزرگی  

می کند و برای کمک بھ خانواده ھای خود کار می کند.  
بسیاری از افراد در مشاغل مشغول بھ کار ھستند کھ بھ  
دلیل شرایط کار خطرناک و ضعف اجرای ضوابط ایمنی 

ری ، آسیب دیدگی یا حتی می تواند منجر بھ بیما صحیو 
 مرگ شود. 

 
 
 
 
 
 
 

 عودت کننده گندسترسی بھ 
 .خیر ، نیازی بھ اسناد خاص نیست نھشرایط ورود: 

کدام اقدام  خیر ،  نھاقدامات فوری ھنگام بازگشت: 
 در ھنگام بازگشت.  خاص وجود ندارد

 از جمعیت بھ دلیل درگیری اجباری آواره شده اند 15٪ •
سال و باالتر برای خواندن یا نوشتن  15دختران  76٪ •

 تالش می کنند
  

غیردولتی کھ با رفاه و حقوق کودکان سروکار   ارگان ھای
 .دارند

کودکان در افغانستان  برای نجات : محافظت از اطفال. 1
،   صحیبا ارائھ حمایت ، پشتیبانی عاطفی ، مراقبت ھای 

اداره محافظت   .تغذیھ و فرصتی برای یادگیری کار می کند
افغانستان ،  با ھمکاری نزدیک با جوامع محلی  از اطفال

برنامھ ھای حمایت مالی را برای کمک بھ کودکان آسیب  
یک   -پذیر از اوایل کودکی تا بزرگسالی طراحی می کند 

زندگی سالم بھ آنھا می دھد ، فرصتی برای یادگیری و  
 .محافظت از آسیب در طول راه

 
 : مریم آتاھیشخص ارتباطی

Mariam.atahi@savethechildren.org   
T. +93 728972030  ، 

 ، شھر کابل تیمنی،  5 سرک
 
ونیسف از کودکان بھ عنوان تغذیھ ، سالمتی ، محافظت  . ی2

 .از کودکان و آموزش پشتیبانی می کند
 : امید فاضلشخص ارتباطی

ofazel@unicef.org 
 

T. +93 799987113 
 سرک جالل آباد، شھر کابل

 
 

 
 
 مردم در فقر زندگی می کنند 55٪ •
سالگی وفات  5طفل یک طفل آن بیش از  15از  •

مینماید کھ این ارقام ده برابر ایاالت متحده 
 امریکاست. 

سوء تغذیھ دچار لکھ بینی از کودکان بھ دلیل  41٪ •
 می شوند

از اطفال کھ سن رفتن بھ مکتب را پوره کردن  ا  42٪ •
 اما دسترسی بھ آموزش ندارند.  

 از کودکان مشغول کار ھستند 29٪ •
 سالھ متاھل ھستند  19- 15دختران   17٪ •
سالگی مادر   19- 15دختر آن بین  1دختر  15از  •

 میشود.
 

mailto:Mariam.atahi@savethechildren.org
mailto:ofazel@unicef.org


معلومات و لینک ھای مفیدمعلومات و لینک ھای مفید 

 )سازمان بین المللی مھاجرت (ای او ام
چھار راھی انصاری،  کوچھ سوم، خانھ  

 ، شھر نو کابل افعانستان۲۷نمبر 
 iomkabul@iom.int :نشانی ایمیل
 www.iom.intویب سایت: 

 
اداره ھماھنگی کمک ھای بشری و  

 (انکشافی برای افغانھا یا (اکبر
 چھارراھی شھید، شھر نو کابل افغانستان

 ۰۷۰۰۲۸۲۰۹۰شماره تماس: 
 www.acbar.org :ویب سایت
انترنت:   

.acbar.org/index.phphttp://www 
 
 

 رھنمای معامالت احمد سمیر شریفی 
، مارکیت جدید ۳، دوکان ۹ادرس: ناحیھ 

 مکررویان سوم کابل افغانستان
 ۰۷۰۰۰۸۵۷۷۶شماره تماس: 

 
شفاخانھ جمھوریت (خدمات عملیات ھای  

 )عمومی
 ادرس: چھارراھی صدادرت، کابل 

 ۰۲۰۲۲۰۱۳۷۵شماره تماس: 
 قانع معاون شفاخانھداکتر محمد عیسی 

 ۰۷۰۰۲۳۷۳۹۰شمار تماس: 
 

 اداره کمک و توانمندسازی زنان افغانستان
، سرک اول کارتھ سھ،  ۶ادرس: ناحیھ 

 کابل افغانستان ۳۱۹خانھ نمبر 
 ۰۷۸۶۵۰۵۵۰۵سماره تماس: 
نسانی ایمیل: 

Kabul@weafghanistan.org 
 

سازمان بین المللی غذا و زراعت (اف ای  
 (او

وزارت زراعت و مالداری، جمال مینھ، 
 کابل افعانستان

 - ۰۲۰۲۱۰۱۷۲۲شماره ھای تماس: 
۰۷۰۰۲۷۷۴۷۱ 

 fao.af@fao.orgنشانی ایمیل: 
 
 
 

 
 اداره مرکزی یونیسف کابل

ساحھ مشترک دفاتر ملل متحد، سرک کابل  
 جالل آباد، کابل افعانستان

 ۰۷۹۰۵۰۷۰۰۰تماس: شماره 
 kabul@unicef.orgنشانی ایمیل: 

 
 شرکت سھامی افغانستان

، سرک داراالمان، بالک  ۶ادرس: ناحیھ 
وزارت اھیا و انکشاف دھات کابل  ۲۱

 افغانستان
 ۰۷۹۶۰۰۰۱۱۱شماره تماس: 
 info@ahg.afنشانی ایمیل: 

 
 شفاخانھ جلدی میوند

 ادرس: جاده میوند کابل افغانستان
 ۰۲۰۲۱۰۰۴۴۷شماره تماس: 

 داکتر کوھدامنی رییس شفاخانھ میوند
۰۷۰۲۸۶۹۹۴ 

 
 کودکان در بحران

،   ۴۱ادرس: چھارراھی شھید، خانھ نمبر 
 کابل افغانستان
 – ۰۷۰۰۲۸۱۴۰۱شماره تماس: 

۰۷۹۹۳۳۷۸۱۶ 
 cicafg@ceretechs.com :نشانی ایمیل
ویب سایت:  

www.childrenincrisis.org.uk 
 

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

،  ۳۲۳۲، پُست باکس نمبر ۴۱جاده صلح 
 فعانستانچھار راھی شیر پور کابل ا

 ۰۲۰۲۰۰۳۸۱۲شماره تماس: 
 AFGKA@unhcr.orgنشانی ایمیل: 

 

 
 یوناما

،  ۵جاده غازی شاه محمود، پی او باکس  
 شھر نو کابل افغانستان

 
 رھنمای معامالت کابل 

، کابل ۱۰ادرس: قلعھ موسی، سرک 
 افغانستان

 ۰۷۸۲۲۷۹۸۰۵۵شماره تماس: 
 

شفا خانھ اندرا ګاندی (خدمات امراض  
 (داخلھ، عملیات ھای عمومی و استخوان

 ۰۲۰۲۳۰۲۲۸۱شماره تماس: 
 ادرس: وزیر محمد اکبر خان، کابل 

  - رییس شفاخانھ: داکتر نورالحق یوسفزی 
۰۷۹۹۳۱۲۳۶۹ 

 ۰۷۰۰۲۱۸۷۸۷داکتر عجب ګل ممند 
 

 مرکز منابع زنان افغان 
، ۱۲۲ادرس دفتر مرکزی:  خانھ نمبر 

 عثمانیھ مینھ، ارباب روډ پشاور پاکستان
 ۱۴۱۲پوس باکس نمبر: 

 ۹۱۸۴۰۳۱۱ ۰۰۹۲سماره تماس: 
، خانھ نمبر  ۱۰ادرس دفتر کابل: ناحیھ 

 قلعھ فتح هللا کابل افغانستان ۲، کوچھ ۲۲۱
 – ۰۷۰۰۲۸۰۱۷۹سشماره تماس: 

۰۷۹۹۲۰۳۰۵۶ 
 

 (AIMS)مدیریت اطالعات افغانستان
 سرک سھ، قلعھ فتح هللا، شھر کابل 

 ۰۷۰۰۲۴۸۸۲۷شماره تماس: 
 www.aims.org.afنشانی ایمیل: 

 
 (اداره جھانی غذا (دبلیو اف پی

دفتر مرکزی، جاده کوشانی (عقب کابل 
 ، شھر نو کابل افغانستان۴بانک) کوچھ 
یا  ۰۷۹۷۶۶۲۰۰۰شماره تماس: 

۰۷۰۰۲۸۲۸۲۰ 
) ۷۸۰۷/ ( ۰۰۸۷۳۷۶۳۰۸۹۵۶۱فکس: 
۲۵۱۳-  ۱۳۳۱ 

  ۰۰۸۷۳۷۶۳۰۴۴۹۹۵کابل ستالیت:
شماره تماس (ستالیت):  
یا  ۰۰۸۸۲۱۶۲۱۱۱۰۱۸۹

۰۷۰۲۷۸۵۹۳  
 ۰۰۸۷۳۷۶۳۰۴۴۹۹۶فکس (ستالیت) 

 WFP.kabul@wfp.orgنشانی ایمیل: 
 

 شفاخانھ چشم نور
 ادرس: ده بوری نزدیک پوھنتون کابل

 ۰۲۰۲۱۰۰۴۴۶شماره تماس: 
 داکتر موظف: رشید صیقیار

 ۰۷۰۲۷۹۴۴۵شمار تماس: 
 ۰۷۰۳۳۷۶۵ –داکتر نظیر  

 
  حفاطت/حمایت اطفالاداره بین المللی 

 ادرس: داراالمان، کابل افغانستان
 ۰۷۳۰۷۰۷۰۷۰شماره تماس: 

 
 (اداره بین المللی کارگر (آی ایل او

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

/  ۰۷۰۰۲۷۵۸۱۱شماره تماس: 
۰۷۰۲۷۷ ۰۸۶۸  

david-نشانی ایمیل: 
ilokabul@hotmail.com 

 
 

اداره ھماھنگ کننده کمک ھای  
 (بشردوستانھ (سی ایچ ای

کوچھ سوم، کارتھ پروان،  ۱،۲خانھ نمبر 
 غرب پارک بھارستان، کابل افعانستان

 ۰۷۰۰۲۹۱۷۲۲شماره تماس: 
 net.org-www.chویب سایت: 

 
 رھنمای معامالت حبیبی

 ادرس: ولسوالی بګرامی کابل افغانستان
 ۰۷۶۶۶۶۶۱۶۲شماره تماس: 

 
شفاخانھ وزیر محمد اکبر خان 

 ((متخصصین استخوان
بستر اردو،  ۴۰۰ادرس: مقابل شفاخانھ 

 وزیر اکبر خان کابل
 ۰۲۰۲۳۰۱۳۶۰شماره تماس: 

 
 

  زایشګاه رابعھ بلخی 
 ادرس: فروشګا بزرګ افغان کابل 

 ۰۲۰۲۱۰۰۴۳۹شماره تماس: 
 

پروگرام انکشافی ملل متحد (یو این ډی 
 (پی

ساحھ مشترک دفاتر ملل متحد، سرک کابل  
جی پی آو، دفتر  ۵جالل آباد، پی او باکس 

 ډی پی) کابل افعانستانمرکزی (یو این 
 

اداره نوسازی و حفاظت از انرژی در  
  افغانستان

خواجھ ْمال، سرک دارالمعلمین، کارتھ  
 کابل افعانستان۱۲سھ، خانھ نمبر  

 - ۰۲۰۲۵۰۰۲۶۸شماره تماس: 
۰۷۹۰۲۱۴۴۷۲ 

 :نشانی ایمیل
area@pes.comsats.net.pk  

 afg.org-www.areaویب سایت: 
 

 شفا خانھ اطفال اتاترک 
 ادرس: نزدیک پوھنتون کابل
موظفین: داکتر زمری حسین  

۰۷۹۹۰۳۴۲۴۲ 
 ۰۷۰۰۱۵۱۵۴۴داکتر عین الدین شفاجو 

 ۰۷۹۹۳۱۹۲۱۷داکتر فاروق 
 

 زایشګاه ماللی 
 ادرس: شھر آرا، کابل

 ۰۲۰۲۲۰۱۳۷۷شماره تماس: 
 یک دندان داکتر سالم عزیزکلین

ادرس: ده افغانان مقابل وزارت اطالعات  
 و فرھنګ

  ۰۷۰۰۲۹۱۳۱۵شماره تماس: 
 
 
 

http://www.iom.int/
http://www.acbar.org/index.php
mailto:Kabul@weafghanistan.org
mailto:fao.af@fao.org
mailto:kabul@unicef.org
mailto:info@ahg.af
http://www.childrenincrisis.org.uk/
mailto:AFGKA@unhcr.org
http://www.aims.org.af/
mailto:WFP.kabul@wfp.org
mailto:david-ilokabul@hotmail.com
mailto:david-ilokabul@hotmail.com
http://www.ch-net.org/
http://www.area-afg.org/


 
 

  
کشور مربوطھ در پروژه شرکت کند ، این صفحھ باید پر (اگر 

 شود. در غیر این صورت خالی بگذارید)

 

 و در اخیر
 

 فھرست برای بازگشت داوطلبانھ 
 

 بازگشت قبل از  
 :عودت کننده باید

گواھی نامھ ھای ھر آموزشی را مانند تصدیق/اسناد 
مکتب، کورسھا، کالج و کودکستان کھ در کشور میزبان 
دریافت میکند از نزد مقامات جرمنی تقاضا نماید و این 
اسناد باید توسط سفارت افغانستان تایید گردد. تصدیقنامھ 

مانند نجاری،    ھا برای ھر آموزشی (آموزشھای مسلکی
تخنیکی، گلکاری و غیره) کھ عودت کننده از کشور 
میزبان دریافت مینماید ھمچنان باید توسط سفارت  
افغانستان تایید گردد. دریافت اطالعات در ارتباط بھ  

 .رسیدن در میدان ھوایی و سفر بعدی بھ مقصد نھایی
نوت: بعضی اوقات بھ نسبت برفباری ھای سنگین 

و راه بھ طرف مزارشریف و دیگر  (کوتل سالنگ) 
والیات شمالی برای مدت چندین ساعت / روز بستھ  

 .میباشد
چک کردن واکسین ھا (مخصوصاً برای اطفال): کدام  
قواعد خاص ندارد، اما خوب خواھد بود تا واکسین ھای  
را کھ در کشور میزبان قابل دسترس است مانند پولیو، 

 .ل نمایندزردی سیاه، انفلوینزا و غیره تکمی 
عودت کننده باید قبل از سفر ھمراه فامیل خود بھ تماس  
شود تا مطمین شود کھ پس از ورود وی کسی برای  
پذیرایی او موجود است. البتھ کھ این یک امر ضروری  
نیست، اما مفید خواھد بود کھ کسی از خانواده او برای  

 پذیرایی اش در میدان ھوایی منتظر باشد.

 
 
 
 
 
 
 
 

 بعد از بازگشت 
 :عودت کننده باید

 
دروقت عبور از چک مسافرین، باید مطمین شوید کھ سند 

این برای   .سفر توسط مقامات مھاجرین افغان مھر/ تاپھ شود
کننده و ھمچنان برای ھر سازمان حمایت کننده از عودت 

مھاجرین مھم است. تاپھ تایید می کند کھ عودت کننده دوباره  
وارد افغانستان شده و بنابراین او می تواند کھ بھ دفاتر  
مھاجرین ثبت نام نماید.در صورتی کھ سند سفر تاپھ نباشد ،  

لی باعث از دست دادن کمک ھای اجتماعی، قانونی یا ما
 عودت کننده خواھد گردید 

 .با مقامات مربوطھ خود را راجستر نمایید
 

تماس گرفتن با دفاتری کھ خدمات جستجو برای شغل و  
 .مسکن ارئھ میدارند

 
درخواست دادن برای مراقبت از کودکان، مکاتب و دیگر 

سسات آموزشی   .موٴ
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