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معارف صحت خدمات 

اجتماعی

Gباغ ها برای زنده گی283 arden For LifeG FLزراعت و باغداریکابلدارال ملن

اموزش و تحصیلی در افغانستان3113
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روابط و همدردی انسانی بین المللی4147

Human concern 
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معارف خدمات اجتماعی 
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Danish afghanistan 

committeeDACصحتکابلسو میترا مکرجی
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مآموریت کمک اقتصادی انکشاف دهات 

(مدیرا)افغانستان 

Mission Aid Development 

Economic  Rural of 

AfghanistanMADERAانکشاف دهات و زراعتکابلتیوری

Mahboobaمحبوبه پرامیس7205  PromiseMPخدمات اجتماعیکابلناهیده

Danish Deminingماین پاکی بین المللی دنمارک8223  G roupDDGماین پاکیکابلبرنارد دومی

امداد توسعه بصیر9256

Basir Development Relief 

Welfare  O rganisationBDRWOآموزش حرفوی وفنیکابلمحمد رضا جهانبخش

Cخیریه همکاری وانکشاف10269 ooperazione  E  S viluppoC ES VIخدمات اجتماعیمزار شریفسیرو یاریزی

کندهارعبدالعزیز عمرArzu incARZUارزو11271

خدمات اجتماعی مخصوصا 

برای خانمها
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محمد بن راشد ال مکتوم برای کارهای 

خیریه وبشری

Muhammad Bin Rashid Al 

Maktom Humanitarian and 

C harity ES TMBRکندهارمحمد یشیر

تعلیم تربیه خدمات 

اجتماعی زراعت صحت

Cپ داوطلبان ملکی|گرو13309 ivil voluntary G roupC VGزراعتهراتلویجی پولیتانو

 را ارسال نکردند1398موسسات  خارجی که گزارش فعالیت سال 



ماین پاکی کشور سویس14315

S wiss  foundation for Mine  

ActionFS Dماین پاکیکابلآنتیوم
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موسسه ابتکاری صنایع دستی افغانی16329

Intiative  Afghanisches  

HandwerkIAHصنایع دستیکابلنور محمد غفوری
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موسسه خیریه الیت برای اطفال 

افغانستان

C hild sight foundation for 

afghan childrenC LFACمعارفکابلدیانا

کابلجمیله ضمیرAfghan Women EmpowermentAWEPتوانمند ساختن زنان واطفال18346

کمک برای زنان جوانان 

واطفال افغانستان

Minaبنیاد مینه19349  FaundationMFکابلماللی هاشمی نادی

آموزش های حرفوی 

وصحی برای زنان روستائی

رشد زنان وکودکان افغان20356

Afghan Women and childyen 

Development C enteyAWC DCگردیزمرمالرید ضیایی

تعلیم وتربیه ،خدمات 

اجتماعی

انترنیشنل اکزکتیف سرویس کارپس21367

International Executive  

S ervice  C orpsIES Cخدماتکابلنورمحمد
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انجمن حمایت اززنان وکودکان پناهنده 

حامی

Association for 

Protection of refugee  

Women and childAPRWCتعلیم وتربیهکابلفاطمه اشرفی
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نهادهمکاری برای انکشاف کشور های 

دفترافغانستان (کاسپی)درحال توسعه 

C ooperation for the  

Development of Emerging  

C ountries  Afghanistan 

O fficeC O S PEکابلروحینا باور

حقوق بشر ، خدمات 

اجتماعی ، اقتصادی



VENTOوینتودی تیرا24398  DI TERRAVDTکابلمحمد جواد

تعلیم وتریبه  خدمات 

اجتماعی

موسسه افغانستان وآسیای میانه25407

Afghanistan and C entral 

Asia  O rganizationAC AAکابلداکترنورالحق نسیمی

تعلیم وتربیه وخدمات 

اجتماعی

پوهنتون نیویارک در افغانستان26413

New York university in 

AfghanistanNYU -Aتعلیم و تربیهکابلحمیداهلل

موسسه سلطنتی استوایی27421

Royal Tropical Institute  

(KIT)KITصحتکابلجان

28434

موسسه اتاق تجارت بین المللی در 

افغانستان

International C hamber of 

C ommerce  in Afghanistan

IC C  

Afghanis

tan اقتصاد"بهمن "عبدالقدیر

Theالمعه افغان بنست29439  Lamia  FoundationLAFخدمات اجتماعی و صحتکابلمحمد یونس

شبکه صحت عامه مدیترانه شرقی30441

Eastern Mediterranean 

Public  Health NetwerkEMPHNETکابلداکتر مهمند الفتاح

خدمات اجتماعی و زراعت 

و صحت

HELPموسسه کمک برای ایتام31451 ING  ORPHANSHOخدمات اجتماعیکابلسید جمال الدین

موسسه خیریه عمر فاروق32453

Hilfsorganisation Omar 

Faruqe  e  vH  O  Fکابلسید مجیب الدین جواد

خدمات اجتماعی  تعلیم و 

تریبه


