ر
خارج ثبت شده
لست موسسات
شماره

نام موسسه

نام موسسه به انگلییس

مخفف
موسسه به
انگلییس

نام رئیس

شماره
ثبت

تاری خ ثبت

آدرس موسسه در داخل کشور

ساحه فعالیت

1

هیئت معاونت ن
بی الملیل

International Assistance
Mission

IAM

مارک الن

1

23/5/1384

نمب خانه 362
کارته  3ناحیه  6رسک  5ر
0700294575 , 0202501185
-hq@iam-afghanistan.org finance.dir@iam
afghanistan.org ed@iam-afghanistan.org

صحت و انکشاف اقتصادی

2

طب المان
خدمات ر

German Medical Service

GMS

جورج یعقوب اییل

2

3/6/1384

3

شفاخانه چک وردک

Chek-E-Wardak Hospital
Project

CPHA

ر
کارالشفب
خانم

4

3/6/1384

اکبخان جوار تعمب شفاخانه
ناحیه  10رسک محمد وزیر ر
اکب خان والیت کابل
وزیر ر
00799306191 , 0707989906
gms.kabul@gmail.com
jac@ct-bruderschaft.de
ناحیه  04رسک  - 08کابل
0786363809 , 0799071533
chic@pes.comsats.net.pk
karla.schefter@chak-hospital.org

صحت

صحت

4

ر
شلب فار الیف

Shelter for life International

SFL

انعام هللا محبوب

5

3/6/1384

نمب خانه
ناحیه  3رسک  1کوچه ریاست تنظیم و آب ر
 373والیت تخار
 0786444659و 0787604790
amir@shelter.org enamullah@shelter.org

خدمات اجتمایع

5

طب جاپان
خدمات ر

Japan Medical Service

PMS

ر
داکب تتسو ناکا مورا

6

3/6/1384

نمب خانه مقابل هده کابل
ناحیه  5رسک  7هده کابل ر
والیت ننگرهار
0700601006 , 0793414129
pmsJapan_ms@yahoo.com

صحت و زراعت

6

کلیسای ناروی

Norwegian Church aid

NCA

سلوادور رج

8

3/6/1384

نمب خانه  - 1071کابل
ناحیه  03رسک لیسه موزیک ر
0770141123
jerome.salvador@nca.na

زراعت و خدمات اجتمایع

7

آفرین

Afarin

Afarin

ر
پیب شویتک

9

3/6/1384

8

امدادی افغانستان

Afghanistan Relief
Organization

ARO

ابوالفضل خلییل

10

3/6/1384

نمب خانه  -2224والیت کابل
ناحیه  4رسک  08ر
,0799306618
zaker.akbary2015@gmail.com
ناحیه  13رسک دااللمان والیت کابل
 0700201377و 0744757565
aro.kabul@yahoo.com
satar@usc.edu@yahoo.com

تعلیم و تربیه

معارف و خدمات اجتمایع

9

سوزو ر
انبنشنل

Sozo International

SI

عبدالوکیل محر راب زاده

11

10/6/1384

ناحیه  10رسک  13قلعه فتح هللا پای کوب نصوار  -کابل
0796555222
wakil@sozointernational.org

صحت و خدمات اجتمایع

10

کمیته ن
بی الملیل نجات

International Rescue
Committee

IRC

ر
پیبجان باولیس

12

10/6/1384

ناحیه دهم رسک چهارم خانه شماره  - 34کابل
0793400801
Abdul.Munir@rescue.org
Peter-John.Bowles@rescue.org
,circus@afghanmmcc.org

زراعت و خدمات اجتمایع

11

لیپکو

Lepco

LEPCO

محمد جواد احمدی

13

10/6/1384

نمب خانه  175والیت کابل
ناحیه  4رسک کارته پروان ر
0777734002 ،0778989511
lepcokabul@yahoo.comahmadi.jawad@yaho
o.com

صحت

12

هیلو ترست

The Halo Trust

THT

الحاج ر
داکب فرید همایون

۱۴

06/10/1384

13

افغان اید

Afghan Aid

AA

چارلس ریچارت

16

10/6/1384

14

کته خیل

)Katachel (e. v

EV

غالم محمد فرهاد

17

10/6/1384

15

ادرا

ADRA Afghanistan
International

ADRA

وینو کمار نیلسن

18

10/6/1384

16

لشکر ترحم

Mercy Corps

MC

ر
پیب ستیونسن

20

10/6/1384

17

تب فند

Tear fund

TF

سودارشن ریدی

21

ناحیه  17رسکوتل خب خانه کابل افغانستان
070022849
halo@haloafg.org
ناحیه  4حصه دو کارته پروان رسک عمویم  -کابل
 0799310498و 0754923871
admin@afghanaid.org.uk
نمب خانه  -کابل
ناحیه  4شاروایل رسک  2ر
 0799200265و 0796761000
info@katakhel.de
نمب خانه  - 225کابل
ناحیه  10رسک  12ر
0729005251 , 0729005250
admin@adra-af.org
countrydirector@adra-af.org
نمب خانه  39قلعه فتح هللا  -کابل
ناحیه  10رسک  02ر
 0796234720و 0799399582
mhanish@amercycorps.org

18

یک یر ر
انبنشنل

Care

CARE

عبدالکبار عظییم

22

10/6/1384

19

شلب نو ر
ر
انبنشنل

Shelter now International

SNI

Mayli Tourn

23

10/6/1384

رسک سوم قلعه فتح اله خان ¬364
02022306343
kabul_hr@tearfund.org
نمب خانه  - 163کابل
شهر نو رسک  04ر
0202201098 , 0202201101
afghan@care.org
ناحیه  10رسک  - 12کابل
0793503978
director-afg@shelter-now.de

20

داکار

Dacaar

DACAAR

جان مورس

24

10/6/1384

نمبب خانه  - 412کابل
ناحبه  10رسک  12قلعه فتح هللا ر
 0202230753و 0700288232
dacaar@dacaar.org
john.morse@dacaar.org

پاک سازی ماین و مواد منفلق ناشده

خدمات اجتمایع

صحت و تعلیم و تربیه

صحت و معارف

زراعت خدمات اجتمایع

صحت و خدمات اجتمایع

خدمات اجتمایع

زراعت

خدمات اجتمایع

21

برک افغانستان

BRAK Afghanistan

BRAC

جالل الدین احمد

25

17/6/1384

22

گلوبل هوپ

Global Hope Network
International

GHNI

Jeff Latsa

27

17/6/1384

23

ریلیف ر
انب نشنل

Relief International

RI

Dimitrije

28

17/6/1384

24

اومیگا

Omega International

OMINT

الكساندورپريرا

29

17/6/1384

25

له افغان

L Afghan e v

LAO

زهره چوپان

30

17/6/1384

26

خدمات خبیه کاتولیک

Catholic Relief Services

CRS

سكات برانشويگ

31

17/6/1384

NFUAJK

یما فبوزی

32

17/6/1384

28

بنیاد نضورت مردم

People in Need

PIN

رپباويسوا

33

17/6/1384

29

اکسفام رج رب

Oxfam G B

Oxfam G B

خبت گمپلمن

35

17/6/1384

30

مرکز افغانستان در پوهنتون
کابل برای تحقیقات علیم

Afghanistan Center at Kabul
University

ACKU

عبدالوحید وفا

36

17/6/1384

31

همسایگان نیک ن
بی الملیل

Good Neighbors
International

GNI

دليیل
نقيب هللا
ي

38

17/6/1384

32

شبکه صیح ن
بی الملیل و اداره
مدب ن
کلتور عمویم ن
رواب

Health Net International

HNI-TPO

ر
ر
صدیق
داکب عبدالحمید

39

17/6/1384

33

معاونت دنمارک برای احیای
مجدد آموزش حرفوی

Danish Assistance to Afghan
Rehabilitation and
Technical Training

DAARTT

اوگننيون پريژه

40

17/6/1384

34

اطفال در معرض خطر

Children in Crisis

CIC

تمورشاه ادیب

۴۱

24/6/1384

35

اطفال جنگ زده

The Children of War

TCOW

عبدالروف عزیزی

42

24/6/1384

36

ر
ریفوج رسویس
جس ویت

Jesuit Refugee Services

JRS

Salvia Kapeli

43

24/6/1384

37

ولت هنگر هیلفه

Welt Hunger Hilfe

WHH

ر
ریچب
کتیه

44

24/6/1384

38

مریس ن
مالبیا

Mercy Malaysia

MM

فضل عمر آغا

۴۶

24/6/1384

39

امید ن
بی الملیل

Hope World Wide

Hope WW

گبي رابرت نيوتسن

47

24/6/1384

40

مساعدت برای اطفال

Child fund Afghanistan
International

CFA

ویندی ان بارون

48

24/6/1384

41

کانبپارت ر
ر
انبنشنل

Counter Part International

CPI

Stig Hansen Marker

49

24/6/1384

42

رسف افغانستان

Serve Afghanistan

SERVE

Mandy Gillen

50

24/6/1384

43

مید ایر

Med air

MED AIR

Hector Carpentero

51

24/6/1384

44

برکت افغانستان

Barakat Afghanistan

BARAKAT
AFG

غالم فاروق مجددی

۵۲

24/6/1384

45

کنرسن

Concern World Wide

CWW

جانردانراو

53

24/6/1384

27

National Federation of
انجمن فدراسیون میل یونسکو
Unesco Association in JAPAN
در جاپان

نمب خانه  - 01کابل
کارته پروان بهارستان رسک  4ر
0700288300
bracafghanistan@brac.net
نمب خانه  - 613کابل
ناحیه  06رسک  10ر
0202504185 , 0780742737
anoori.auaf@gmail.com
jeff latsa@ghni.org
ناحیه  4رسک چهل ر
مبه مقابل کابل گرین رستورانت.
Www.ri.org
0792410410
ناحیه  4رسک  3خانه 3
irenefarfan@omejaint.org
0786916591
ناحیه  9مکرویان سوم بالک  15اپارتمان  27ن ن
مبل 4
070308467و0702889802
ناحیه  10چهارایه شهید خانه 649
info@crs.org
797102 - 0795
نمب خانه  - 54کابل
ناحیه  4رسک  1ر
0700201182
nfuaj_yama@yahoo.com
حصه  2کارته پروان رسک  2خانه 15
wail.khazal@peopleinneed.cz
688788 - 0788
نمب خانه  - 03کابل
ناحیه  04رسک  05ر
 0700-28-24-98و 0700278774
Geert.Gompelman@oxfamnovib.nl
Oxfam.Afghanistan@oxfamnovib.nl
نمب خانه
ناحیه  3رسک جمال مینه ر
پوهنتون کابل
 0700276440و 0791975357
info@acku.edu.af
waheed@acku.edu.af
ناحیه  03رسک کارته چهار  -کابل
 0799710251و
naqib.dalili@gmail.com
afg.ad.gni@goodneighbors.org
نمب خانه  - 144کابل
ناحیه  03رسک  05سیلو ر
0787-888-860
majeed@hntpo.org.af
Kabul.office@healthnettpoaf.org
قلعه فتح اله رسک  8خانه 530
program@daartt.org
0700211774
ناحیه  10چهارایه شهید خانه
41
نمب خانه 08
ناحیه  9رسک  2ر
کابل
0799314236 , 0700011819
Tcow_school@yahoo.com
ن
ن
نمب خانه  - 01کابل
تایمب رسک
ناحیه 4
تایمب وات ر
 0797856568و 0775492247
jrs.kabul@yahoo.com
stanfern@gmail.com
نمب خانه 4
ناحیه  10رسک  4ر
 0799136133و 0788574595
afg.kabul.radio@welthungerhilfe.de
katja.richter@welthungerhilfe.de
ناحیه  6رسک عباس
info@mercy.org.my
070303213
اكبخان رسك13
ناحيه 10وزير محمد ر
07947008782
jeevanand-kunar@hopeww.org
ناحیه  03رسک  - 02کابل
 0796829965و 0752021205
wbaroon@childfund.org
jtotakhail@childfund.org
نمب خانه 42
ناحیه  10رسک  02ر
0796191019
info@counterpart.org
shansen@counterpart.org
نمب خانه  -1617کابل
ناحیه  3سینما بریکوت ر
 0786143364و 0700280506
executivedirector@serveafghanistan.org
نمب خانه 05
ناحیه  04رسک  01ر
کابل
0799017057 , 0799337581
enquiries-afg@medair.org
ن
تایمب وات رسک  6خانه 47
fomer@barakatword.org
0765507295
مویس
قلعه فتح اله رسک  4متصل به رسك قلعه
ي
0797411411
jabar@miri@concen.net

زراعت و انکشاف دهات

زراعت و معارف

صحت و معارف

معارف و خدمات اجتمایع
معارف و خدمات اجتمایع
معارف خدمات اجتمایع

معارف و صلح

معارف و خدمات اجتمایع

معارف صحت خدمات اجتمایع

تحقیقات علیم

معارف

صحت

بازسازی و خدمات و معارف

معارف و صحت

معارف خدمات اجتمایع

صحت معارف و خدمات اجتمایع

زراعت و خدمات اجتمایع

معارف صحت خدمات اجتمایع

خدمات اجتمایع و معارف

خدمات اجتمایع

خدمات اجتمایع

خدمات اجتمایع

صحت و خدمات اجتمایع

معارف

خدمات اجتمایع

46

جامعه کمک کننده جورج
ر
دیخنب ریب

George Dechentreiter
Welfare Society

47

GDWS

جورج رودلف

54

24/6/1384

انجمن ر
مشبک انکشاف ن
بی
الملیل

JDA International INC

JDA

نرسین حدید

57

24/6/1384

48

موسسه خبیه مشارکت کنندگان
تکنالوژی هوانوردی

Partners in Aviation and
Communication Tech

PACTEC

Drel

60

7/7/1384

49

ی
توداب

TODAI

TODAI

حمدا فومیو

۶۲

7/7/1384

50

خبیه انکشاف صبح

Morning Star Development

MSDEV

چارلس هان

63

7/7/1384

51

کندر برگ ر
انبنشنل

Kinder Berg International E V

KIEV

لیپوفک وزانا

۶۴

7/7/1384

52

موسسه ر
ترسیک مسایع ن
بی
الملیل جاپان برای ر
پیرسفت
جامعه

Nippon International
Cooperation for Community
Development

NICCO

یوشتیاکامورا کایم

۶۵

7/7/1384

53

حمایه تعلیم و تربیه

Afghan Support Education
Training

ASET

تامس گله تار

۶۶

7/7/1384

54

مادران برای صلح

Mothers for Peace

MFP

ن
راضیه عارف

67

7/7/1384

55

د کایم دوریا مرستو موسسه

Kama Relief cooperation

KRC

عبدالجمیل

۶۹

7/7/1384

56

تبی دیس هومز

Terre des Homes

TDH

Dr. Erhard Baure

70

7/7/1384

57

یل پلیکان

Le Pelican

LP

Andrew Paul Munir

71

7/7/1384

58

مشارکت در ر
پیرسفت علم و
فرهنگ

Partnership in Academics
and Development

PAD

ورنرگرونیوالد

۷۲

7/7/1384

59

ی
اداره همبستگ بلژیک با
افغانستان

Solidarity Afghanistan
Belgium

SAB

ن
تيغ
گرارد ي

76

14/7/1384

60

د کاریز مرستندویه تولنه

Karez Health and
Educational Services

KHES

خالد رشاد

78

14/7/1384

61

موسسه ن
بی الملیل مساعدت و
ن
انکشاف

Blumont Global
Developmant

BLUMONT

Dr. Kingsley Bash

80

14/7/1384

62

ن
انکشاف ن
بی الملیل
امید

Hope International
Development Agency

HIDA

دیوید

81

14/7/1384

63

ایشیا فوندیشن

The Asia Foundation

TAF

عبد هللا احمد زی

82

21/7/1384

64

ی
باغ ها برای زنده یک

Garden For Life

GFL

دارال ملن

83

21/7/1384

65

هیات ناروی برای مهاجرین

Norwegian Refugee council

NRC

اولیویردوید

84

21/7/1384

66

ی
همبستگ افغان

Solidarity Afghan

SA

ن
مختی ذکریا

85

21/7/1384

67

خبیه -

Action Aid

AA

چارلس

89

28/7/1384

ناحیه  01رسک تخته پل  ،دروازه الهوری  -کابل
 0783543267و 0783543253
gerolf@gdws.org
فاریاب  ،پهلوی میدان بابر  -مزار
کارته ظاهرالدین
ر
0700708448
admin@jdainternational.org
نمب خانه  - 634کابل
ناحیه  6رسک  11ر
0700278427
,info@pactec.net, dholland@pactec.net
ی
آسماب وات
جوی شب
070210424
todeu87@caapc.org
نمب خانه - 22
ناحیه  03رسک عقب لیسه ثریا کارته چهار ر
کابل
0788428331
faryad123@msdev.org
info@msdev.org
کارته  4مقابل وزارت تحصیالت عایل
info@kinderberg.org
0700287276
ناحیه  5مقابل ر
دفب ماین پایک اومر
hera2@kyoto"nicco.org
040230676
قمب مز ر
اررسیف
گذز بابه ر
briam.gema@swissmail.org
0799866608
ناحیه  10قلعه فتح هللا  -کابل
 0795640755و 0744531359
razia.arefi@yahoo.com
د کامه ولسوایل د ننگرهار والیت
ن
تایمب رسک  3خانه 9
والیت کابل ناحیه 10
erard.bauer@tdh.ch
 0707154657و 0700323288

نمب خانه  3094دشت ی
برج کابل
ناحیه  13رسک  10ر
0799362427
am@lepelican.org , sayedsabeer@gmail.com

صحت معارف و خدمات اجتمایع

صحت زراعت خدمات اجتمایع

خدمات اجتمایع و معارف

خدمات اجتمایع صحت و معارف

خدمات اجتمایع صحت و معارف

خدمات اجتمایع صحت

معارف صحت وزراعت

خدمات اجتمایع و معارف

خدمات اجتمایع و معارف
خدمات اجتمایع و معارف
معارف خدمات اجتمایع و صحت

خدمات

نمبخانه 384
ناحیه ششم رسک 5کارته سه ر
0780016336
رسک لسه رحمن بابا خانه1589
s.a.b@skynet.be
0032086388134
حبیب وات خانه 4
کندهار ناحیه  1رسک غالم
ر
070302749
kave2-heelth-clini@yahoo.com
نمب خانه  - 473کابل
ناحیه  09رسک شش درک ر
0777556255
0700770677
nwafa@irdglobal.org
ناحیه دوم رسک اول سیلو جوار رسه میاشت
079058116
نمب خانه  - 861کابل
ناحیه دهم رسک اول پروژه شبپور ر
 0793471421و 0799343462
country.afghanistan.general@asiafoundation
org.
abdullah.ahmadzai@asiafoundation.org
ناحیه 17
0799-276-719
darmil@mail2go.net
ناحیه  10رسک  1خانه32
afg.info@afg.nrc.no
0991941091
دارلمان ایستگاه جای ریس مقابل ن ن
مبل سید کیهان
نمب خانه  - 1117کابل
قلعه فتح هللا رسک  05ر
0799-043-656 , 020-22-10-799
info.afghanistan@actionaid.org

تعلیم و تربیه

صحت و معارف

خدمات اجتمایع و معارف

صحت زراعت و معارف

خدمات و معارف

زراعت و باغداری
معارف امو ر مهاجرین و عودت کننده
گان

امور اجتمایع

68

کمیته ناروی برای افغانستان

Norwegian Afghanistan
Committee

NAC

تاریا

90

28/7/1384

نمب 3
ناحیه  4چهارایه انصاری رسک کلوله پشته رسک ر
,t.watterdal@nacaf.org
,progdirector@nacaf.org
nacadmin@neda.af, ain@afghanistan.no

معارف صحت

69

ی
ن
انستیتوت فرهنگ و انکشاف
اسیا

Institute of Asian Culture
and Development

IACD

جان هن

91

28/7/1384

بخب شهرمز ر
واليت بلخ كارته ر
اررسيف
ي

صحت

70

ن
جرمب
کریتاس

Caritas Germany

CG

Stefan Recker

92

28/7/1384

نمب خانه 233
ناحیه  10رسک  5ر
0707394480
0752118565
cr-afghanistan@caritas.de

صحت و خدمات اجتمایع

71

رسکس سیار خورد برای اطفال

MMCC

یوهس

96

28/7/1384

72

ن
انساب
جمعیت کمک های

mobile mini circus for
children
Humanitarian Assistance
Society

HAS

محمد بشب واصل

97

28/7/1384

خدمات اجتمایع
ناحیه  4مقابل کابل گرین رستورانت رسک 2خانه 3276

زراعت معارف صحت

73

کمک های عیسویان

Christian Aid

CA

سبیتودی
ر

100

28/7/1384

نمب
ناحیه  03جاده مخابرات کوچه فردویس  11هرات ر
خانه 32/96
0796999297
SubrataDe@christian-aid.org

امور اجتمایع

74

د افغانستان اینده نسلونه

Future Generation
Afghanistan

FGA

اجمل شبزي

102

28/7/1384

کارته  3رسک  9خانه 1138

معارف و امور اجتمایع

75

طب فرانسه برای
انستیتیوت ر
اطفال

French Medical Institute for
Children

FMIC

ر
داکب نعمت شاه

109

9/8/1384

76

طب برای
کورس های احیای ر
افغانها

Medical Refresher Courses
for Afghans

MRCA

مبیم

110

9/8/1384

77

اموزش و تحصییل در افغانستان

Steiching Studiefounds
Afghanistan

SSA

محمد عالم نظری

113

9/8/1384

78

مرکز ن
International Maize and
بی الملیل اصالح جواری و
Wheat Improvement Center
گندم

CIMMYT

راجيف كمار ررسما

114

9/8/1384

79

ورلد ویژن ر
انبنشنل

World Vision International

WVI

جم الکسندر ارتور

115

9/8/1384

80

ن
خمیب
کمیته امداد امام

Imam Khomeni Relief
Foundation

IKHRF

قربانعیل عباسیان

116

19/8/1384

81

( ر
انبساس) سازمان خبیه برای
کمک های عاجل ر
برسی

Intersos (Humanitarian Aid
)Org

HAO

جورج کورتسه

117

19/8/1384

82

د افغانستان لپاره د سویدن کمیته

Swedish Committee for
Afghanistan

SCA

Madeliene Jufors

118

19/8/1384

83

د افغانستان لپاره د هالند کمیته

Doutch Committee for
Afghanistan

DCA

ریموند بریسکو

119

19/8/1384

84

انجمن تقویه و انکشاف
افغانستان

VAF/Union Aid

VAF/UNION
AID

دوکتور عبیدهللا
(مجددی)

120

19/8/1384

85

ن
جهاب
همکاری های

Global PARTNERS

GP

John Wesley Friberg

121

19/8/1384

86

ر
شانب داوطلبانو تولنه
د

Shanti Volunteer Association

SVA

وحید احمد ن
زماب
رسپرست

124

1/9/1384

87

انجو اضطراری جاپان

88

زنان در خدمت زنان

WWI

سالب
زینب ر

126

1/9/1384

89

د مسلمانو حوانانو نریواله
اسامبله

Japan Emergency Ngo
Women For Women
International
World Assembly Of Muslim
Youth

JEN

کیوتکاتماری

125

1/9/1384

ناحیه سوم رسک پوهنتون کابل
0795229177,0202500200
information@fmic.org.af
,information@fmic.org.af
,fawad.ashoory@fmic.org.af
نمب خانه  - 01کابل
ناحیه  10رسک  09ر
0700656837
mirian@mrca-asso.org
theopile@mrca-asso.org
ناحیه سوم ده بوری جکشن برق 29
نمبخانه - 157
ناحیه  2رسک 2غرب پارک بهارستان ر
کابل
 0700050246و 0752022335
rk.sharma@ciagr.org
رسک والیت مقابل ریاست زراعت  -هرات
 040224568و 040231174
,jim_alexander@wvi.org
گوالب دواخانه رسک
دهبوری چهاررایه شهید به سمت
ي
اول
نمب خانه  - 65کارته پروان  -کابل
ناحیه  04رسک  05ر
 0700804080و 0793619223
afghanistan@intersos.org
ناحیه  09رسک کابل جالل آباد
 070-86-85-935و 0700299299
info@sca.org.af
madeleine.jufors@sca.org.af
kmo@sca.org.af, info@sca.org.af
نمبخانه  - 153-152کابل
ناحیه  03رسک  5سیلو ر
 07994898879و 0799375552
qhaidarzai@dca-af.org
briscoe_raymond@yahoo.co.uk
ناحیه چهارم رسک برج برق
نمبخانه  - 4کابل
ناحیه  3رسک  1ر
 0798279603و
wfriberg@globalpartnersca.org
نمب خانه - 06
ناحیه  07رسک دارالمان ایوب خان مینه ر
کابل
 0700-222-414و 0700609535
afghan_director@sva.or.jp
afghan@sva.or.jp
نمب۶۱
رسك سوم قلعه فتح هللا – خانه ر
ناحیه  – 3رسک حوزه سوم پولیس – خانه 328

WAMY

ابراهیم

127

1/9/1384

ناحیه  11جاده لیسه مریم خانه 5263

90

جاکوبس ویل اپیل

Jacob`S Well Appeal

JWA

ر
داکب ببل بینان

129

1/9/1384

ن
تایمب – رسک ششم خانه 75
ناحیه 10

91

افغانستان آزاد

Afghanistan Libre

AL

فلورنت کلیبوت

133

1/9/1384

92

کورد اید

Cordaid

CORDAID

الطیب عمر

135

1/9/1384

93

حمایت از مهاجرین

Zoa,refugee care

ZOA

Johannes Teeuwen

137

8/9/1384

94

بنیاد اغا خان

Agha khan foundation

AKF

تام ر ن
اسی

138

8/9/1384

95

نریوال مسلم هندز

Muslims hands international

MHI

فضل احمد خان

141

8/9/1384

ن
انساب ن
بی
روابط و همدردی
الملیل
بنیاد ن
بی الملیل نظام های
ر
انتخاباب
د افغانستان لپاره د دنمارک
کمیته

Human concern
international
International foundation for
election system
Danish afghanistan
committee

HCI

متماز ر
اخب

147

8/9/1384

عیل آباد
شهرآرا پهلوي شفاخانه ي
ن
نمب خانه - 334
ناحیه  10رسک الببوب قلعه فتح هللا ر
کابل
 0799582812و 0794124534
eltayeb.omer@cordaid.org
DMM@cordaid.org
ناحیه – 4رسک اول -کلوله پشته – خانه 42
celafghanistan@zoa-afg.org
0700282809
وزیرمحمداکبخان -کوچه – 13خانه 43
ر
,romin.fararoon@akdn.org
,najmuddin.najm@akdn.org
,khajaalef.hakim@akdn.org
,reza.khan@akdn.org
ناحیه  4کلوله پشته کوچه برج برق  ،جنکشن پنج ،
صادق در ملتون  -کابل
 0799565165و 0788973546
khwaja.samit@af.mhworldwide.org
fazal.khan@af.mhworldwide.org
ی
هواب قلعه محمدخان ن ن
مبل
رسک میدان
انجنبمحمدرسول

IFES

ایدگر

150

8/9/1384

وزیرمحمداکبخان -خانه 125
ناحیه -10رسک15
ر

DAC

ن
انگبه آین

153

خبیه اسالیم ن
بی الملیل

International Islamic Relief
Organization

IIRO

قاری نورزمان

155

96
97
98

99

ناحیه رسک محبس والیت هرات

17/09/1984

نمب خانه  - 07کابل
ناحیه  09رسک شش درک ر
0789-04-88-33
iiro_kabul_4u@hotmail.com

خدمات صیح برای اطفال و مادر

صحت

صحت – معارف

زراعت

معارف صحت
کمک به ایتام و خانواده های رب
رسپرست و سایر خدمات اجتمایع
خدمات

خدمات کلنیگ وترنری
کمک به اطفال پرورشگاه اطفال
مریض و مهاجر و بیجاشوندگان
صحت ،معارف و خدمات اجتمایع

معارف و امور مهاجرین

خدمات اجتمایع و صحت
معارف برای زنان و کمک های نقدی
به زنان
معارف به اطفال یتیم و خدمات
اجتماعیم
مساعدت به ایتام از طریق هالل
احمر و صحت
خدمات اجتمایع معارف و فرهنگ

خدمات اجتمایع صحت و معارف

خدمات اجتمایع انکشاف روستا ها
صحت و معارف

خدمات اجتمایع معارف  ،صحت و
مخابرات

خدمات اجتمایع صحت و معارف

معارف خدمات اجتمایع صحت
حمایه از تاسیس انتخابات ازاد و
منصفانه
صحت

صحت -معارف -خدمات اجتمایع

100

نریوال صیح هیأ ت

International Medical Corps

IMC

کرشنا سوب

157

17-09-1384

101

افغان – ترک چاغ ایجوکیشن

Afghan-Turk Chough
Education

ATCE

حکمت

159

1384/9/17

102

فزیوتر یاب ومساعدت احیا مجدد
برای افغانستان

Physiotherapy and
Rehabilitation for
Afghanistan

PARSA

ن
محمدياسی (فريد)

160

17/09/1984

103

ر
دافغانستان ن
بی الملیل حقوف
بنیاد

International Legal
Foundation Afghanistan

ILF-A

شبب كامه وال

164

84/9/17

104

دسویل ر
رییس

Roots Of Peace

ROP

ن
ر
عثماب
محمدرسيف
ي

165

1384/9/17

105

ی
مجادله بر ضد گرسنگ

Action contrelafaim

ACF

ر
داکب گینگا کومورو سکا

167

1384/9/23

نمبخانه  - 11کابل
ناحیه  10رسک  06ر
0799-73-79-54
ksob@internationalmedicalcorps.o/rg
,zanwari@imcwohdwide.org
اول ناحیه د میوند حلور الری سینماه پامب نهم ن ن
مبل
ناحیه  05رسک مرستون کابل
0700284286
yasinfarid@gmail.com
marnie@afghanistan-parsa.org
parsa.humanresources@gmail.com
نمب خانه  -01کابل
ناحیه  10رسک  03ر
0796611316و 0700611316
info@ilf-a.org
shahmad@ilf-a.org
دریمه ناحیه حلورم کارته
ziaullah@rootsofpeace.org
0799460049
رسک مسجد هر راب  -شهر نو  -کابل
079956612
 0799-566-128و
cd@af.missions-acf.org

صحت و حوادث ناگوار

معارف

صحت -معارف -خدمات

خدمات

زراعت

خدمات اجتمایع و صحت

106

کمیته المان برای اطفال
افغانستان

German azd for afghan
children

GAACH

ر
داکب اسمیت

169

1384/9/23

نمب 070295631 / 48
ناحیه  4رسک کلوله پشته خانه ر

کمک برای اطفال افغانستان

107

ایمرجنیس

Emergency

Emergency

دوکتور ساری تباسا

170

1384/9/23

ناحیه دهم رسک شب پور شفاخانه ایمرجنیس
kabuladministration@emergency.it,logisticia
,nkabul@emergency.it
0729001701

صحت عامه و کمک های عاجل
جراج

108

ن
انکشاف و خبیه اریوب

Aryub development

ADWG

عبدالقدیر

171

1384/9/23

ناحیه  3نواباد دهمزنگ خانه 10

109

ن
ن
معلولی
بی الملیل برای

Handicap International

HI

Kenga Gamroska

172

1384/9/23

110

طب ن
بی الملیل
کمک ر

Aide medical international

PU- AMI

اندری تریویزن

173

1384/9/23

111

ن
جهاب
شفقت

World compassion

WCOM

Joel ilmari vesanen

174

1384/9/23

112

اکتید

ACTED

ACTED

تیبو الروس

176

1384/9/30

113

کمک های خبیه جاپان

Association

AAR-JAPAN

ر
کوج

177

1384/9/30

114

ر
جوهانیب
دی

DIE JOHANITER

JUH

ر
داکب جیمز ویلیافر

178

1384/9/30

115

تحرک افغانستان
ی
ر
زنده یک برای اسایش و ترف

Impulse Afghanistan
Life for Relief and
Development

IAV

عبدالوحید

182

1384/10/1

LRD

Mojahid Agfayad

183

1384/10/1

117

ر
مرسب انگلستان
اسالیم

Islamic Relief UK

IR/UK

راجا رضوان اشفاق

184

1384/10/1

118

میشن ایست

MISSION EAST

ME

خانم جویه حلیم

186

1384/10/1

119

اوپ مریس افغانستان

Operation Mercy Non
Goverment

OPM

انتون بوکسورون

190

05/11/1384

120

اداره مشاورین تخنیگ افغان

Afghan technical consultants

ATC

کفیتاهلل ابالغ

192

11/05/1984

ناحیه – 10رسک  – 10خانه 22

121

کمک های کلیسای هنگری

Hangarian inter church aid

HIA

اسوس

194

11/05/1984

حاج ایوب – امام ر
چهاررایه ر
منیس عظیم – خانه 255

122

غذابراي گرسنگان ن
الملیل
بی
ي

Food for the Hungry
International

FHI

زيباهمرايف

196

02/01/2006

نمب خانه  - 334کابل
ناحیه  4رسک  07ر
0799156334و 0784263177
sonia.niyaze12@gmail.com
zebo200606@rambler.ru

خدمات

دجاپان درضاكارانو ن
الملیل
بی
ي
ټولنه
مآموریت کمک اقتصادی
انکشاف دهات افغانستان
(مدیرا)
مبمن – انجمن زنان افغان
درکانادا

Japan International
Volunteer Center
Mission Aid Development
Economic Rural of
Afghanistan
Afghan Women
Organization
Sandy Galls Afghanistan
Appeal
Green Relief Institute
International

JVC

ر
ویس تانيما
هب ي

۱۹۷

۱۲/۱۱/۱۹۸۴

ایه مرستونD4
كورنمب 1838
كوثنمب ناحيه ر
ر
ر
نمب 3جار ر ي

صحت وانكشاف دهات

MADERA

نتایل بوکل

199

12/11/1384

نمب خانه  - 02کابل
ناحیه  10رسگ  06ر
0707495077و 0700281869
,contact.kbl@madera-afgha.org

انکشاف دهات و زراعت

AWO

ادینه نیازی

202

19/11/84

ناحیه  3قلعه ناظر

تعلیم و تربیه وخدمات اجتمایع

SGAA

فیوناگال

203

19/11/84

ناحیه  10قلعه فتح هللا

صحت

PGRI

ر
سیدحسن اخالف

204

19/11/84

خیابان شهید مزاری قلعه ناظرجوارمدرسه خاتم االنبیا

صحت

Mahbooba Promise

MP

ناهیده

205

19/11/84

ناحیه  5پرورشگاه ن
حضت محمد داخل صحن جمعیت
هالل احمر ن
افغاب

خدمات اجتمایع

116

123
124
125
126

سندیگال برای افغانستان

127

حمایت ر ن
سبپارسیان

128

محبوبه پرامیس

نمب خانه  - 431کابل
ناحیه  10رسک  8ر
0799149642
cdafgha@hiafgha.org
hrcoordinator@hiafgha.org
نمب خانه  - 278کابل
ناحیه  10رسک  08ر
 0779900780و 0774068694
afg.hom@pu-ami.org
-afgh.programco@pu-ami.orgafg.capfioff@pu
ami.org
ناحیه  6کارته  3ر
دفب موسسه hhsc
ناحیه  4رسک شب عیل خان وات
070282539 , 0799611775
kabul@acted.org
thibault.larose@acted.org
kabul.liaisonofficer@.org
رسک عمویم وزیر محمد
,onoori@internews.org
,sboyle@internews.org
,ahashimi@internews.org
025978 - 0786 583444 - 0777
ناحیه  4رسک هفتم خانه 41
ن
تایمب شبزاده نیازی پالزه
چهارایه
ی
گدام سنگ رسک اول جالل اباد
نمبخانه  - 23کابل
ناحیه  10رسک  03ر
07000-28-222و 0202213598
Raja.Ashfaq@irworldwide.org
ن
نمب خانه 275
ناحیه  10رسک 09
تایمب ر
 0799844434و 0787010137
joohi.haleem@missioneast.org
ناحیه  07رسو دارالمان جوار لیسه حبیبیه  -کابل
0782673411 ,0700266606
, ahmadzia700@gmail.com
afg.director@mercy.se

معارف و تهیه قرطاسیه باب و صحت

خدمات

صحت

صحت و معارف

زراعت  ،معارف  ،خدمات اجتمایع

جلوگبی از حادثات ماین و

طب
صحت وکمک های عاجل ر
معارف و اعمار کودکستانها
معارف صحت و مساعدت به
ن
ن
معیوبی
معلولی و
زراعت و معارف

صحت و زراعت

معارف ارتقا ظرفیت کاری
پاکسازی ماین و منفجردادن
موادمنفلقه
کمک های ر
برسدوستانه وانکشاف ن
بی
الملیل

نمب خانه  - 1229کابل
ناحیه  10رسک  2ر
0786005555
ainainfo100@gmail.com
نمب خانه 142
ناحیه  10رسک  2ر
کابل
 0799054319و0787273634
sboyle@internews.org
aahmadi@internews.org

129

ر
مطبوعاب وکلتوری
آئینه مرکز
افغان

Afghan Media and Culture
Center

AMCC

Kumar Verma

207

19/11/84

130

شبکه ر
انبنیوزافغانستان

Internews Network
Afghanistan

INA

ن
شارمیب بویل
جنیفر

209

26/11/84

131

کپ انامور

Committee Cap Anamur

گیورگ

210

26/11/84

ناحیه گلران قره باغ هرات

132

ر
مدیاسنببرای افغانستان

133

گلوبل رایتس

Media Center for
Afghanistan
Global Rights

MCA

حميدهللا

211

26/11/84

ناحیه  – 10رسک اول – خانه 123

معارف وازدیاد ر
نرسیه ها درکشور

GR

ن
جستی ببازي

212

26/11/84

134

ن
جرمب
هلپ

Help Germany

HG

اسلیم
احمد تميم
ي

213

26/11/84

135

مبی استوپس ن
بی الملیل
افغانستان

Merie Stops International

MSI

فرهادجاوید

215

26/11/84

136

ی
کزرهنماب همکاری برای
مر
متشبثی ن
ن
بی الملیل

Center for International
Private Enter Prise

CIPE

مارک

216

26/11/84

ناحیه – 4رسک – 3چهاررایه انصاری – خانه 200
والیت هرات – ناحیه اول – جاده آمریت – پهلوی
ر
دفبUNAMA
نمب خانه  - 154کابل
ناحیه  03رسک  03ر
079-33-29-092و 0752011504
pd@msi-afg.org
info@msi-afg.org
0705608668
ناحیه  – 10شهرنو -رسک کلوله پشته -کوچه  – 4خانه
14

حقوق ر
برسوحقوق زن

137

وارچایلدبریتانیا

War child UK

WCUK

هلن گیلرمو

220

14/12/84

ناحیه  5غرب باغ آزادی کوچه نظر قلعه نوری  -هرات
0795663615
helen@warchild.org.uk

کمک های عاجل به اطفا ل

138

ن
افرن انکشا ف

Afrane development

Afrane

222

14/12/84

نمب 84
ناحیه سوم مقابل ایستگاه پوهنتون کابل خانه ر

ن
پروگرامهای انکشا ف

139

ماین پایک دی دی رج

Danish Demining Group

DDG

بری جویل

223

14/12/84

نمب خانه  - 64کابل
ناحیه  3رسک  3ر
 0797058482و 0794315623
cd.ddg.afghanistan@drc.dk
cd.ddg.afghanistan@drc.dk

ماین پایک

140

افغانستان فردا

Afghanistan Domain

AD

جان

224

17/12/84

ن
تایمب خانه 10
ناحیه دهم رسک هفتم

معارف ومساعدت برای اطفال کارکن
روی رسک

141
142

اتحاد معاونت برای مکاتب
افغانستان
ر
باکبیان

Afghanistan schulen Union
VUSAF e.v of assistance For schools in
afghanistan
BACTRIANE
bactriane

مارگه

225

ر
داکب

227

2/2/1385
14/2/1385

اموراجتمایع وزراعت

صحت طفل ومادر

رشد سیستم بازارآزاد

تعلیم و تربیه
صحت -تعلیم و تربیه -خدمات
معارف
زراعت
خدمات
صحت

احمدزی برهگ

229

230

18/3/1385

ناحیه دوم شهر کندز

خدمات اجتمایع

18/3/1385

گوال پای کوب نصوار متصل برج برق ناحیه دهم شهرکابل

صحت عامه

ن
نمب خانه 301-300
ناحیه  ٍ 2مرادخاب ر
0700245271
0790745315
scott@turquoisemountain.0rg
/contact@turquoisemountain.org
/info@turquoisemountain.org
,homayun@turquoisemountain.org

تعلیم و تربیه
خدمات اجتمایع

ناحیه دهم رسک اول

معارف  -صحت

ناحیه  10رسک  06قلع فتح هللا  -کابل
0797608668

خدمات اجتمایع

143

همکاری های افغانستان

144

ی
فرهنگ خبیه الهام

International Cultural
charitable Organization
inspirration

ICC

ی
ادواردشگ

145

اطفال بما نضورت دارد

KINDER BRAUCHEN UNS

KB-UNS

سيداكبشاه
ر

234

146

فبوز کوه

TURQUOISE
Mountain

TM

سکات لیدل

237

18/3/1385

147

افغا نستان کانا دا

PARTNERSHIP
AFGHANISTAN

PAC

وحیدهللا عنایت

238

5 /4 / 1385

148

کمک های خبیه

Missionries Of Charity

MC

Melanie Mujawa
Mariya

241

22/4/1385

149

شبکه شهر وندان برای امور
ر
خارج

Citiy zen Netwerk for
Foreign Affair

CNFA

عبدالخيب كاكر
ر

242

22/4/1385

150

شفاخانه ن
بی الملیل کیور

Cure International Hospital

CIH

جودديويس

246

5/5/1385

151

انجمن سویس برای همکاری ن
بی
الملیل

HELVETAS

HELVETAS

انیادی بب

247

12/5/1385

152

خبیه ن
بی الملیل صیح تعلییم
نن
هاپکب
جان

JHPIEGO

Jhpiego

نضت انصاري

251

19/5/1385

153

گروپ ن
بی الملیل اینده

Future Grope International

FGI

ن
كاتلی سبس

252

19/5/1385

154

ر
سولیدارب

Solidarity

Solidarity

كلمنتس

254

19/5/1385

155

امداد توسعه بصب

Basir Development Relief
Welfare Organisation

BDRWO

محمد رضا جهانبخش

256

26/10/1385

تهداب گذاری امید های ن
بی
الملیل
رس ر
پرسب اطفال یتیم

International Foundation of
Hope
Internional Orphan care

تحفظ حیات وحش افغانستان

Wild Life Conservation
Socity

158

معارف وصحت

21/2/1385

AAOI

157

ناحیه دهم شب پور

مطبوعات

ناحیه دهم کلوله پشته
غازی میوند پالزا
70276708

Afghanistan Assistance
Organisation Inspiration

156

ناحیه دهم شاه بوبوجان

کلتوری

IF- HOPE

جیمز پاول دوبریل

257

23/6/1385

IOC

میچل

258

23/6/1385

WCS

ریچارد پییل

259

1385\6\23

0700077586

ناحیه  6کارته  3رسک  4خانه 12
0795150151
ناحیه  6دارالمان شفاخانه نور سابقه 0794883830
صحت تربیه افراد مسلیک
165 0796199725
ن
انکشاف مهارت ها بهبود امرار
تايمب طرف غرب خانه 0799734205 4
پروژه رسك 4
ي
معیشت جوامع روستای
0799316975
ناحیه  6دارلمان خانه 0700243179- 24
صحت ترینگ ر
داکب ها ونرسها
00790454540
,nansari@jhpiego.org
ناحیه  4شهاب الدین وات شهر نو خانه 852
صحت
0700190208- 0707253030
,ffrotan@futuresgroup.com
قلعه فتح اله رسک  12خانه - 41
-info@solidarites.org, afg.cdm@solidarites
اب وحفظ الصحه انکشاف روستا ها
,afghanistan.org
0799333633
آسماب جوار شاه دوشمشبه
ناحیه  01رسک
ي
ن
وفب
 07000-75-821و
آموزش حرفوي ي
bdro2010@gmail.com
نن
ساختب ن
می دراقتصاد تعليمات
قلعه فتح اله رسک 7خانه  - 0700293916- 340مساعد
وانكشاف جامعه
0700605705
ن
كمك به اطفال يتيم وغريب
پوهنیح تعلیم وتربیه
جالل اباد ناحیه سه عقب
نمب خانه 05
ناحیه  10قلعه فتح هللا رسک اول  -ر
کابل
تحفظ حیات وحش
0794444382و
rpaley@wcs.org
ن
دهاقی
بلند بردن سطح عایدات

159

پروگرام های تعلییم پوهنتون
رنباسکا اوماها برای افغانستان

UNO Education Projects for
Afghanistan

UNO\ EP

حمید هللا انوری

260

29/6/1385

160

ر
دوسب فرانسه با افعانها (افرن) Afrane Amitie Franco Afghan

AFRANE

ان پریکو دکو

261

29/6/1385

Equal Acceess

EA

ر
جميیل
داكبانور
ي

265

1385/6/29

Geres

GERES

اوين بريول

267

29/6/1385

ن
رجماب
نورالرحمن

268

26/6/1385

موریزه کرا را

269

13/7/1385
13/7/1385

161

ایکول اکسس
ن
شدب و
گروپ انرژی تجدید
محیط زیست
انستیتوت گذارش دیه جنگ
وصلح

Institute For War and
Peace Reporting

IWPR

164

خبیه همکاری وانکشاف

Cooperazione E Sviluppo

CESVI

165

ارزو

Arzu inc

ARZU

ن
کاب دک ورد

271

166

انستیتوت دموکراتیک میل
درامور ن
بی الملیل

National Democratic
Inistitute for International

NDIIA

Diana Lee Bowen

272

13/7/1385

167

علوم اداری برای صحت

Management Scienceo for
Health

MSH

ر
داکب محمد خاکبا رشیدی

274

13/7/1385

168

اداره تغذیه وتحصیل ن
بی الملیل

Nutrition and Education
International Inc

169

کمپاین ن
بی الملیل زنان

170

محمد بن راشد ال مکتوم برای
کارهای خبیه ر
وبرسی

171

انکشاف کوپراتیف های زر ر
اعب
ن
بی الملیل

Womens Capain
International
Muhammad Bin Rashid Al
Maktom Humanitarian and
Charity EST
Agricalture Development
InternationalVolanteer

162
163

ناحیه  10رسک شبپور رسک  3خانه 0- 1095
 0202314359و 0700279659
unomahakabul@gmail.com
ن
تایمب  -کابل
ناحیه  10رسک 11
 0794179052و 0799334938
afrane.kaboul@gmail.com
ن
خانه  585رسك8
تايميب
ي
ناحيه 3خانه نمب 2رسك 2رساي ن
غزب
ر
ي

معارف وانكشاف سيستم تعليم وتربيه

تعلیم وتربیه
نرس راب برنامه هاي ر ی
ر
اديوب
ي
ي
توليدسيستم حرارت آفتاب

تهيه گزارشات تربيه ژورنالستان تقويه
نمب 0752003493- 2
ناحیه  4سینما بهارستان خانه ر
مطبوعات
گذر قلندر شاه -
مزار ررسیف دروازه بلخ
خدمات اجتمایع
0799273975- 0799729456
اجتمایع مخصوصا براي
خدمات
ي
کارته پروان جاده بلخ - 0799303914-
خانمها
نمب0796073459-295-294
شش درک رسک  9خانه ر
0794297165
تقویه دموکرایس
,mrasheed@ndi.org, asadat@ndi.org
,dbawen@ndi.org
نمب خانه 24
ناحیه هفتم رسک دارالمان ایوب خان مینه ر
0799344106
صحت
mrashidi@msh.org
,hburhani@msh.org

NEI

Steven Kwon

275

11/8/1385

ناحیه  3رسک کوچه وکیل صمد ،کارته چهار  -کابل
0773812969 ،0795377349
kabul@neifoundation.org
baseer.farahi@neifoundation.org

صحت

WCI

نرسین رفیق

276

11/8/1385

رسک  2قلعه فتح اله خانه 0799455411- 2

اگایه زنان درمورد
تعليم تربيه ارتقاي ي
ر
واليب
شوراهاي
ي

MBR

محمد یشب

278

11/8/1385

والیت کندهار ناحیه 6کوهکران مقابل باغ نظر جان -
0799189333- 0700300697

اجتمایع زراعت
تعليم تربيه خدمات
ي
صحت

ACDIVOCA

بر ن
ائی میک گیل

279

5/11/1385

ناحیه 10رسک  2خانه 0797162496- 52

حمايت ازتوسعه سكتور زراعت از
طريق تهيه قرضه هاي كوچك

172

پروژه های تعلییم
برای افغانستان

Education Project For
Afghanistan

BBC

ر
صدیق
شباز

280

5/11/1385

ناحیه  11رسک اول
,media.action@bbc.co.uk
shirazuddin.siddiqi@bbc.co.uk
0778006325

ن
همگاب
كاردبردوسايط اطالعات
ي
غرض انكشاف

173

ر
دوسب افغانستان وامریکا
بنیاد

Afghanistan American
Foundation

AAFF

مایور ون

285

9/1/1386

رسک  3شاروایل مزار ررسیف

تعلیم وتربیه وصحت

174

ر
تجارب برای صلح
شورای

Business Council For Peace

BPEACE

روح هللا

286

13/2/1386

نمب خانه  - 03کابل
ناحیه  4رسک  01ر
0795931115
balkhi.rohullah@gmail.com

خدمات

176

مکتب قریه ر ن
سب

Green Vilage Scools

GVS

ر
خروب
محمد خان

288

13/2/1386

177

ر
دفب ن
بی الملیل اداره شهری

International city /country
management association

ICMA

Van Royal James

293

18/5/1386

178

گروه ن
بی الملیل بحران

International crisis group

ICG

كانديس راندو

294

1386/6/15

179

اکسفام نووب

Oxfam Novib

OXFAM
NOVIB

جان واک

295

15/7/86

180

همکاری برای اطفال معیوب کابل

Pro bambini di Kabul

PBK

ن
فوندریب
کارلو

296

15/7/86

والیت هلمند رسک ن
شی کیل 0799272621
نمب خانه 03
ناحیه  09رسک شش درک ر
ٍ0729200843
zulaikha_stanikzai@shaharaf.org
van_james@shaharaf.org
مسلم پالزا شهر نو کابل اپارتمان A20
قلعه فتح هللا رسک  5خانه  1141شماره مبایل
020220229 0796534925
,oxfamkbl@oxfam.org.uk
نمب خانه  - 49کابل
ناحیه  04رسک  10ر
0790300568و 0799142409
pbkkabul@gmail.com
cawa2911@gmail.com

تحصيالت اسایس ر
دخب ها وبچه ها
ي

زراعت  ،تعلیم و تربیه و خدمات
اجتمایع
کمک در ررسایط وضعیت بحران
خدمات صیح و تعلیم و تربیه و
خدمات اجتمایع

خدمات اجتمایع  ،تعلیم و تربیه

181

ن
مطی تعلییم برای مهاجرین
بنیاد

Foundation for the
RefugeeEduation

RET

دوند فرنا ند

302

23/11/1386

شهر نو ناحیه 4

تعلیم وتربیه

182

ن
جهاب
کمک های آسایش

Comfort Aid International

CAI

عبد الوسع محمد یان

305

19/2/87

نمبخانه  - M41کابل
نایه  06رسک فاز  04ر
0770327676 ,0798132425
cai@afghanistan@gmail.com
wasimdn1@gmail.com

خدمات

183

ی
اتحادیه ایتالیا برای همبستگ
مردم

Italian
AssociationSolidarityAmong
People

IASAP

ر
لوج مریا

307

19/2/87

0707797743

صحت

184

گرو|پ داوطلبان ملیک

Civil voluntary Group

CVG

لويیح پوليتانو
ر ي

309

23/3/1387

185

هاجر افغانستان

HAGAR International

HI

انا کریشال ووی چ

312

2/5/1387

186

موسسه آسیای مرکزی

Central Asia Institute

CAI

عبد الوکیل کرییم

314

2/5/1387

187

ماین پایک کشور سویس

188

موسسه زنجب امید
ی
رضاب
موسسه خبیه

Swiss foundation for Mine
Action
Lachainede lEspoir

FSD

الکسندر

315

6/7/1387

ناحیه  10رسک ظفروات

LC

دینا کیت

318

23/8/1387

RazaiCarityOrganization

RCO

190

اعتماد به تعلیم وتربیه

Trust In Education

TIE

محمد محسن
بد ن ن
مکبی

319

23/8/1387

321

23/8/1387

ن
مرتض عیل خانه 3
گوالب کارته  3عقب کلینیک
ي
والیت هرات جاده بانک خون
700284702
ناحیه  3پل رسخ

189

خانه ICRC 29شهرنو

والیت هرات ناحیه  5رسک سینما ر
انب کانتینتال
0798660330 0799693148
gvcafghanistan@gvc-italia.org
نمب خانه  - 178کابل
ناحیه  7رسک  2ر
0202500658
afghanistan @hagarinternational.org
0799405026 ، 0202520200
www.cai.org.af
info@cai.org.af
karimi@cai.org.af
wakil_Shakir@hotmail.com

زراعت

مساعدت برای زنان آسیب دیده

معارف

پكسازي ماين ها ومهمات منفلق
ناشده
صحت وهمكاري باوزارت معارف
صحت
تعلیم وتربیه

191

بهبود بهداشت

HELTH PROM

HP

استوارت

322

23/8/1387

192

بنياد آينده

Ayenda Foundation

AF

شميم جواد

323

28/9/1387

193

پروگرامهاي معلوما ت اداري و
پایک افغانستان
ماين ي

Information Management
and Mine Action Programs

IMMAP

جان ایرکسن کارور

325

15/12/1387

194

ي ی
کاناداب برای اطفال
موسسه
متاثر از جنگ

War Child CANADA

WCC

اکمل ررسیف

328

27/1/1388

مزار ررسيف ناحيه  2رسك شهيد احمد شاه مسعود
 PRTعقب
ریس خان
واليت باميان دشت ي
ر
دفب
نمب خانه کمپ ولیج  -کابل
ناحیه  09رسک قابل بای ر
 0797956558و 0795976313
afghanistan@immap.org
jcarver@immap.org
روبروشفاخانه بال سم هندي شهرنو
,arif.rahimi.moh@gmail.com
,rpaley@wcs.org, zejlasi@wcs.org
0766199199

صحت
تعليم وتربيه و صحت
ر
ر
امنيب براي
بهبنمودن ررسايط
ي
موسسات كمك كننده

كمك براي اطفال وزنان

195

موسسه ابتکاری صنایع ر
دسب
ن
افغاب

Intiative Afghanisches
Handwerk

IAH

نور محمد غفوری

329

27/1/1388

ناحیه  6رسک  3خانه 193

ر
دسب
صنايع
ي

196

دوکتوران بدون رسحد

Medecins Sans Frontiers

MSF

ن
مولیب
گلیم

331

7/3/1388

کابل قلعه فتح هللا كوچه سوم خانه 4
0796797685
msf-afghanistan-hom@msf.org
-msf-afghanistan-hom@msf.org, info@msf.be, msf
-afghanistan-pamexpat@msf.org, msf-afghanistan
mvmanager@msf.org
,0791710778

صحت

197

کلب پت ر
انب نشنل

Clear path Intermational

CPI

رن
گرسی لیدم

338

17/6/1388

کابل کوچه دوم ناحیه نه شش درک فون

ی
رسيده يیک به قربانيان جنگ ومواد
وتخنيگ
مایل
وحمايت
ناشده
منفلق
ي
ي

198

موسسه ن
بی الملیل زبان شنایس
ثمر

Summer Insitiute of
linguistics

SIL

دوایت شیور

339

17/6/1388

نمب خانه 312
ناحیه  6رسک لب دریا ر
 0787835724و 0708677844
officemanager@zabanha.org
logisticsmanager@zabanha.org

معارف

199

موسسه خبیه الیت برای
اطفال افغانستان

Child sight foundation for
afghan children

CLFAC

دیانا

340

17/6/1388

کابل شهر نو چهارایه طرابازخان ن ن
مبل سه خانه دو

حمایت از مکتب فاطمه الزهرا در
جالل اباد و از بندی خانه های زنان
والیت کابل جالل اباد  ،هرات ،
مز ر
اررسیف حمایت و همکاری منماید

200

شبکه تحلیگران افغانستان

The afghanistan Analysts
Newt work

AAN

توماس اوتیک

341

17/6/1388

201

موسسه زنان کانادا برای زنان
افغانستان

CW4WA

ضیاب )
مروارید(
ي

343

1388/9/19

202

رن
ساخی زنان واطفال
توانمند

Canadian Women for
Women in Afghanistan
Afghan Women
Empowerment

تقویت تحقیقات تحلییل به منظور
حیح یعقوب رسک دوم خانه انکشاف افغانستان ر
نرس گزارشات
کابل ناحیه شهر نو چهارایه ر
موضویع تعلیم پالیس ها  ،کزارشات ،
26
مباحصات از طریق ویب سایت
اکبخان خانه شماره 730
رسک  15وزیر ر

تعلیم وتربیه

346

1388/9/19

ناحیه  11خبخانه مینه رسک  18خانه 745

كمك براي زنان جوانان واطفال
افغانستان

203

شوراهای امریکا برای تعلیمات
ن
بی الملیل

American Conuncils for
International Education

ACIE

حسیب هللا روشان

347

1388/11/1

تعلیم وتربیه

204

ن
جهاب دانشگاه های
خدمات
کانادا

نمب خانه 01
شوری میل ر
ناحیه  06رسک ِ
کابل
, 0793271448
h_roshan@americancouncils-af.org
general@americancouncils.org
info@americancouncils-af.org

World University Services of
Canada

WUSC

ميشل تاپبو

348

1388/11/1

اکبخان خانه 730
ناحیه  10رسک  15وزیر ر

تعليم وتربيه وزراعت

205

بنیاد مینه

Mina Faundation

MF

مالیل هاشیم نادی

349

1388/11//

ناحیه  16مکرویان اول بالک  36اپارتمان 40

وصیح براي زنان
آموزش هاي حرفوي
ي
ی
روستاب
ي

206

ن
سائبی امریکا

American Soybean
Association

ASA

کرس توفر

353

1389/2/23

ناحیه  4سینمای بهارستان خانه 15

زراعت

207

موسسه ن
بی الملیل چشمان
عقاب

Eagle Eyes Inteynational

EEI

208

رشد زنان وکودکان افغان

209

حمایه ن
بی الملیل اطفال

AWEP

حشمت اسدی

355

25/6/1389

Afghan Women and
childyen Development
Centey

AWCDC

ماهره ( احمد زی)

356

29/7/1389

Save the Children
International

SCI

ن
کوستی
انا ماریا

358

15/9/1389

IPSO

اینگر

359

29/10/1389

211

لیبل استیپ

Label- Step Organization

Label- Step

ن
مارتی رونب

360

29/10/1389

212

ن
جهاب برای بهبودوتغذیه
اتحاد

Global Alliance for
Improved Natrition

GAIN

ر
وحدب
محب هللا

363

29/10/1389

SI

ديان كيوري

364

24/1/1390

210

موسسه ن
بی الملیل روان شنایس Inter National Psycho Social

213

سالت ر
انبنيشنل

214

حمايت از زنان وكودكان
مستمند افغانستان كوثر

SALT International
Afghanian Helping poor
women and children
)(KAUSSAR

AHPWC
KAUSSAR

دوکتورس رحیمه

365

24/1/1390

215

ر
موسسه ن
مصونيب
الملیل
بی
ي
ي
براي موسسات غب ر
دولب
ي

International NGO Safety
Organization

INSO

احمد جاوید رحییم

366

24/1/1390

216

ر
انبنيشنل اكزكتيف رسويس
كارپس

International Executive
Service Corps

IESC

نورمحمد

367

24/1/1390

217

موسسه مركز خدمات ر
برسي

Center For Human Services

CHS

ن
انجیب
الحاج دیپلوم
عبدالمالک قادری

373

16/6/1390

رسک سوم شاه شهد آلملس مارکیت 0795883313
والیت پکتیا – پروژه جدید تبه
نمب خانه  586کابل
ناحیه  04رسک  05ر
0729904488
0799551601و 0798595987
sci.afghanistan@savethechildren.org
ana.locsin@savethechildren.org
نمب0799245493 418
ناحیه  5رسک 5خانه ر
missmahl.i@web.de 0785952920
,missmahl.i@web.de
,adeeb@ipsocontext.org
ناحیه  4والیت بلخ رسک قونسلگری ترکیه رسک سوم
فاریاب 0799205180
ظهبالدین
ر
ismail.wameq@label-step.org
نمب خانه  - 302کابل
ناحیه  10رسک نوایه ر
0797044483 , 0793558788
fnazary@gainhealth.org
mwahdati@gainhealth.org
واليت بلخ شهرمز ر
اررسيف كوچه تومن
نمب خانه  - 09هرات
ناحیه  10رسک فبوز آباد ر
0799616988و
info@kaussar.de
نمب خانه  - 338کابل
ناحیه  10رسک ششم ر
 0797093073و
cam@afg.ngosafety.org
director@afg.ngosafety.org
ناحیه  5رسک پوهنتون کابل
0798472436
jniazy@cbcmp.org
nseddiq@cbcmp.org
نمب خانه 43
والیت کابل ناحیه  3رسک  0ر
 0799305117و 0780409000
Malikqaderi@orphanhouse.org

دربخش هاي صحت زراعت وحقوق
براي زندانيان
اجتمایع
تعليم وتربيه ،خدمات
ي

تعليم وتربيه صحت حقوق اطفال

صیح
صحت تربيه وترننگ كارمندان
ي
ن
اجتمایع
رواب ومراقبتهاي
درقسمت ي
ي
(تداوي ومشاوره)
صحت وتعليم وتربيه خدمات
اجتمایع
ي

صحت
زراعت
تعليم  ،تربيه  ،صحت

اجتمایع
خدمات
ي

خدمات

صحت

218

خانه ارفان

Orphan House Foundation

OHF

عبدالمالک

375

13/9/1390

219

موسسه بنياد زنان

Womanity Foundation

WF

محمدضيا (نوري)

376

21/10/1390

Danish Refugee Council

DRC

بری جویل

377

21/10/1390

220

انجمن مهاجرين دنمارک

ناحیه  03رسک وکیل صمد -کابل
0799305117
info@orphanhouse.org
عایل علم فيض ز اد جواربرج
شهر نو كابل .رسك ليسه ي
شهرآرا كابل ناحيه دهم 0797595992
نمب خانه  - 64کابل
ناحیه  3رسک  3ر
 0797058482و
cd.afghanistan@drc.dk
liason-kbl@drc-afg.org

اجتمایع
خدمات
ي
تعليم وتربيه

خدمات اجتمایع

221

انجمن حمايت اززنان وكودكان
حایم
پناهنده ي

Association for Protection
of refugee Women and
child

HAMI

ن
فاطمه رارس يف

379

3/12/1390

كارته چهار رسك اول عقب ليسه رابعه 0797753532
0798245498

تعليم وتربيه

222

بنياد زنان وكودكان نابينايان
افغانستان

Afghanistan Blind Women
and Children Foundation

ABWCF

نوريه(ندرت)

380

3/12/1390

فرویس شهرنوهوتل ر
ر
سنبال
ناحيه  4كوچه گل
ي

تعليم وتربيه براي نابينايان صحت

223

اميا ل

AMYAL

AMYAL

مهرا ين

381

3/12/1390

224

ن
تسكی براي اطفال

Solace for the Children

STC

جبیبه پاینده نیک

382

3/12/1390

225

گود ويف

Good Weave

GW

پشتون عاطف

383

3/12/1390

226

البیه
موسسه ندی الشبا للحیات ر

Nad Al Shiba wild Life
Foundation

NADA AL
SHIBA

سیدعبدالصمد

386

28/4/1391

227

بریمن

Bremen Overseas Research
Development Assaiation

BORDA

فرشید احمد

387

28/4/1391

228

دانر

DANNER

DANNER

مری دیرنیس لنگدیس

389

14/6/1391

229

فیوچرگروپ گلوبل اوتری ج

Futures Group Global
Outreach Inc

FGGO

فایز فروتن

390

14/6/1391

230

ر
دفب ن
بی الملیل جندر کنرسنس

Gender concerns
International

GCI

صابره بانو

391

14/6/1391

231

ن
پلی انک

Plain Ink

PI

232

الپستان

ALPISTAN

alpistan

ن
سیلیب
Ferdinando
Rollando

393

26/7/1391

394

27/9/1391

233

نهادهمکاری برای انکشاف
کشور های درحال توسعه
(کاسب) ر
دفبافغانستان
ی

Cooperation for the
Development of Emerging
Countries Afghanistan Office

COSPE

روحینا باور

395

29/2/1392

234

نب قلعه

Nai Qala Assaciation

NQA

عیل رضا فکرت

396

29/2/1392

235

وینتودی تبا

VENTO DI TERRA

VDT

محمد جواد

398

14/5/1392

236

ن
بی الملیل صحت فامیل

Family Health International

)FHI (360

وحید هللا عمر

399

9/7/1392

ر
دمرسب
مرسته کورنگ السونه
اوپرمختک لپاره
ایتالیاب برای
مرکزکمک های
ي
اطفال

Helping hand for Relafen
development

HHRD

عبیدهللا

402

13/11/1392

Centro italiano aiuti infanzia

CIAI

رحمت هللا

405

13/11/1392

239

آی هیلپ ر
انبنشنل

International Humanitarian
Education lifeline Program

iHELP

عبدالواسع رحییم

406

01/19/1393

237
238

ناحيه سوم كارته سه اول كوچه حقوق ر
نمب54
برسخانه ر
0700234629
نمب خانه  -کابل
ناحیه  06رسک  05ر
0702410679
.habibah.payandehnik@solaceforthechildren
org
نمب خانه  - 05کابل
ناحیه  10رسک  09ر
 0793035631و 0202230102
atif@goodweave.org
info@goodweave.org
ر
ناحیه دوم ایستگاه موترها برف برج برق سینما بهارستان
0707487330
نمبخانه  - 564کابل
ناحیه  06رسک  09ر
 079965551و 0744959000
saljuqy@borda-wesca.org
kbl@borda-afg.org
نمب خانه 1114
ناحیه  10رسک  05ر
0796681290
wsa@danner.dk
نمب خانه  - 315شهر نو  -کابل
ناحیه  04رسک  03ر
0707253030
fayez.frotan@thepalladiumgroup.com
ناحیه چهارم رسک اول خانه 22
0700286598-0793348788
AWN.Kabul@gmail.com
نمب7
کارته پروان کابل رسک سوم خانه ر

تعليم وتربيه وصحت

صحت وتعليم وتربيه

تعليم وتربيه وصحت  ,خدمات

صحت وزراعت

حرفه وحفظ الصحه

ر
صحت وحقوف
ر
حقوف وتعلیم تربیه صحت
ر
تعلیم وتربیه حقوف
تعلیم وتربیه
تعلیم وتربیه

اکب خان خانه 174
کابل ناحیه  10رسک  10وزیر ر
rohina.bawer@cospe.org
 0787299243و 0705456138
نمب خانه  - 62کابل
ناحیه چهارم رسک  10ر
 0774765999و 0202512217
afekrat@nai-qala.org
ناحیه پنجم والیت هرات رسک 30خانه شماره 15
نمب خانه  - 26کابل
ناحیه  06رسک  03ر
0728888170 , 0798981526
mrahman@uswdp.org
womar@uswdp.org
ناحیه هفتم دارالمان رسک جوار سفارت کشور روسیه
ناحیه  16مکروریان اول – چهاررایه میل بس ن ن
مبل دوم
بالک اشیانه
ناحیه  15حصه سوم خبخانه پروان هوتل چهاررایه
مسجد رسورکاینات
0772274906/799202415/
,aslamy@help-ev.de, horn@help-ev.de
Rahimiecan-ihelp.com

صحت ومعارف
تعلیم وتریبه خدمات اجتمایع
معارف و صحت

تعلیم وتربیه
تعلیم وتربیه

صحت تعلیم وتربیه خدمات

240

موسسه افغانستان وآسیای میانه

Afghanistan and Central
Asia Organization

ACAA

ر
داکبنورالحق نسییم

407

3/2/1393

ناحیه  10قلعه فتح هللا پایکوپ نصواررسک 11خانه250

تعلیم وتربیه وخدمات اجتمایع

241

موسسه الغرافه

ALGARAFAH FOUNDATION

AGF

شیخ عیل

408

3/2/1393

نمبخانه  12شهرک آریا
ناحیه دهم ر

جلوگبی ازصید پرنده گان وحفاظت
ازحیات وحش  .زراعت

242

دافغانستان دپیوستون موسسه

243

نهاد توانمندی زنان افغانستان

244

موسسه پرنده گان
(مرغزار) ر
وحیس

Prairie Wildlife Organizaion

245

Afghanistan Solidarity
oganizatin
WOMEN EMPOWERED
AFGHANISTAN
ORGANIZAION

ASO

محمد عییس

409

18/03/1393

ناحیه سوم رسک اول کارته  4بالک های حجاری

تعلیم وتربیه وصحت

WEAO

همایون رس راب

410

20/5/1393

ناحیه  6رسک اول خانه 319

تعلیم وتربیه ،خدمات اجتمایع

PWO

خالد ناض

411

20/5/1393

ناحیه دهم  ،قلعه فتح هللا پایکوب نصوار

زراعت

ر
موسسه خبیه ر
دوسب
برس

Stiching Philanthropy

SPT

فروزان " فنا "

412

5/9/1393

تایمب واحد چهارم ن ن
چهارایه رس ر ن
ن
مبل چهارم کابل
سبی

معارف  ،صحت  ،خدمات اجتمایع

246

پوهنتون نیویارک در افغانستان

New York university in
Afghanistan

NYU-A

ر
محمد ن
امی صادف

413

5/9/1393

ناحیه  3رسک ر
نمب خانه  - 150کابل
حاج عبد الرحیم ر
0787147161
ms7662@nyu.edu
amin.sadiqi@nyu.edu

تعلیم و تربیه

247

خبیه شورای روابط جهان

Council on Gliobal Relations

CGR

خب هللا " قدیرزوی"

414

5/9/1393

ر
فرویس
شهر نو کوچه گل

تعلیم و تربیه  ،خدمات اجتمایع

248

بنیاد خبیه پناه

Panah Charity Foundation

PCF

شمس هللا مهری

415

17/10/1393

ن
تایمب جوارحسنیه
ناحیه دهم رسک ()11

249

ن
بی الملیل تعمبوتغیبجهان

Tikkun Olam International

TOI

Rani Payne

416

17/10/1393

نمب270
ناحیه  4رسک 2خانه ر

خدمات اجتمایع
آموزش های حرفه ای واساسات
ی
ابتداب کمپیوتر ولسان انگلییس

250

خدمات اجتمایع جهان درآسیا

Community World Service
Asia

CWS Asia

الن ر
آسبی اکالمه

417

12/1/1394

ناحیه  7رسک شورا داالمان خانه 669
0783540389
afghanistan@communivworldservice.asia

تعلیم وتربیه خدمات اجتمایع

251

ی
غذاب کوچک
ابتکارمواد

The Micronutrien
International Initiative

MI

محمد ابراهیم

418

12/1/1394

ناحیه  4چارایه ر
نمب11
حاج یعقوب دوست تاورخانه ر
0700629550
lsh:nwar:@micro-nutrient.org

صحت

252

ر
بنیاد ر
وتحقیقاب
برسدوستانه
شیخ سلطان بن خلیفه نهیان

Sheikh Sulan Bin Khlifa Al
Nahyan Humaniarian and
Scientific Research
Foundaion

Shk.H.Sr.f

شیخ سلطان

419

12/1/1394

وزیرمحمداکبخان رسک یازدهم خانه 23
ناحیه دهم
ر
0788888851
khadeeb.alzaabi.org

صحت ،تعلیم وتربیه  ،زراعت
وخدمات اجتمایع

253

ن
روپاب
بنیاد

Rupani Foundation

RF

محمد حامد

420

23/2/1394

254

ر
استواب
سلطنب
موسسه
ي

)Royal Tropical Institute (KIT

KIT

جان

421

14/5/1394

آدرس موسسه در افغانستان والیت بدخشان ولسوایل
اشکاشم  -قریه صیاد  -جوار جماعت خانه
0793600180
imp@rupanifoundation.org
دنیانمب خانه تعمب
ناحیه  04رسک عقب پوهنتون
ر
ر
خاکسبی  -کابل
 0780205272و 0202231526
j.bartlema@kit.nl

تعلیم و تربیه  ،خدمات اجتمایع ،
زراعت و محیط زیست

صحت

255

خبیه رحمن

Rahman Charity Oganizaion

RCO

محمد نجات

422

25/6/1394

ناحیه چهارم رسک مولوی رساج الدین خانه شماره 2263
0795939353
m-najat@hotmail.com

خدمات اجتمایع و تعلیم و تربیه

256

ائیتالف زنان در برابرفساد

Women International
Coalition against Corruption

WICAC

حکیمه راوی

423

25/6/1394

ن
تایمب درملتوان
ناحیه  10رسک  1کوچه مقابل
0770919293
hakimarawi@gmail.com

خدمات اجتمایع و تعلیم و تربیه

257

رهبی ازطریق ورزش
اسند :ر

Ascend:Leadership Through
Athletics

ASCEND

ُ
لگری
مرینا

424

16/8/1394

ناحیه 3رسک عمویم کارته 4اپارتمان  8پهلوی حوزه 3

ورزش ،تعلیم وتربیه وخدمات اجتمایع

258

موسسه تعلییم و حقوق ر
برس "
مهر "

Mehr Education and Human
Right Organization

MEHR

کاکو جان نیازی

425

16/10/1394

259

موسسه خبیه آفتاب

Charity Sonnenschien

CS

خانم حبیبه

426

16/10/1394

260

موسسه خبیه فامیل حوان

Zwan Family Charity

ZFC

گران حوان

427

16/10/1394

261

موسسه ن
بی الملیل پردو

Purdue International

PI

لوانبک دیبور
ر

428

2/12/1394

262

موسسه خبیه نوزاد

Nowzad

NOWZAD

پاول

429

8/3/1395

263

رابطه عالم اسالم

Muslim World League

MWL

قاری نورزمان

430

26/4/1394

264

مادران برای صلح-ورپرونس

Meres Pour La Paix-Va
Provence

MPP_VP

دوب
دومینیک ی

431

26/4/1395

265

موسسه مهیو

The Mayhew Animal Home

MAH

عبدالجلیل "محمدزی"

432

1/6/1395

266

انباهلت ر
موسسه ر
انبنشنال

Intla Heath International

IHI

گامن

433

1/6/1395

267

موسسه اتاق تجارت ن
بی الملیل
در افغانستان

International Chamber of
Commerce in Afghanistan

ناحیه چهارم کلوله پشته
0799330000
kakojanniazi@yahoo.com
نمب 211
ناحیه  6رسک سوم خانه ر
info@sonnenschien-global.af
0795808220
نمب 4
ناحیه  10رسک  10خانه ر
795334008
kim@zwanfamilycharity.org
نمب()6
ناحیه()6رسک( )4خانه ر
lowenbej@purdue.edu
نمبخانه 520
ناحیه  3رسک شورا کارته  3کابل ر
0788199222
0788199520
najwa.nowzad.com
نمب تیلفون 0799333379
شش درک رسک عمویم  .ر
email: nsharaft@gmail.com
ن
نمب تیلفون
ناجیه جهار رسک 9
تایمب موی مبارک  .ر
: email 0787832055
dominiquedupuy@me.com
نمب تیلفون
نمب  . 44ر
ناحیه دهم رسک برج برق خانه ر
:EMAIL. 0788886006
dr.jalil@mayhewanimalhome.org
نمب تیلفون :
نمب  . 315ر
ناحیه چهار رسک  3خانه ر
Email . 0796999133

تعلیم و تربیه و خدمات اجتمایع

صحت و خدمات اجتمایع

صحت
زراعت

حفظ الصحه حیوانات (وترنری)

حدمات اجتمایع
ر
،خدماب اجتمایع
صحت  .زراعت
ن
حیواب
صحت

ICC
Afghanistan

عبدالقدیر "بهمن "

434

1/6/1395

نمب تیلفون
اکب خان  .ر
رسک پانزده وزیر محمد ر
email : tina.launois@iccwbo.org 0799863545
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موسسه انجمن نه آنلوس

Nove Onlus

NO

ر
فیوریب
سوزانه

435

27/5/1395

نمب تیلفون "0202100374
رسک پنج قلعه فتح هللا ر
email : info.economic.mofa@gmail.com
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حرکت بسوی انکشاف

Action for development

AFD

زهره چوپان

436

3/9/1395

والیت کابل ناحیه چهار رسک شاه ر ی
نمب موبایل
بئب جان  .ر
email : info@actfordev.org 0744006044 :

خدمات اجتمایع و صحت

270

اتحادیه کمک

Unaited Aid

UA

توریایل ناضی

437

26/10/1395

نمب تیلفون :
نمب  . 504ر
ناحیه  6رسک شورا خانه ر
email : uniona@hotmail.com 0702206040

خدمات اجتمایع و صحت
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مرکز غبنظامیان در جنگ

Center for Civilans Conflict

CIVIC

محمد عادی معرفت

438

18/12/1395

نمب تیلفون 0705117217
ناحیه  3پل رسخ اپارتمان  18ر
email : hadiaciviliansmconflit.org

خدمات اجتمایع و زراعت و صحت

272

المعه افغان بنست

The Lamia Foundation

LAF

محمد یونس

439

22/01/1396

نمب تیلفون
ناحیه اول سینما پامب جاده میوند اریانا پالزا ر
email : falconspad@aol.com 0730586175

خدمات اجتمایع و صحت

273

صیح ن
بی الملیل کانادا

CanHealth Internainal

CHI

ر
داکب عبدالکریم قیویم

440

22/01/1396

نمب تیلفون 0787334468
رسک عمویم داراالمان ر
email : canhealth.international@gmail.com

صحت

274

ر
مدیبانه
شبکه صحت عامه
ر
ررسف

Eastern Mediterranean
Public Health Netwerk

EMPHNET

ر
داکب مهمند الفتاح

441

22/01/1396

442

2/03/1396

443

29/06/1396

444

29/06/1397
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فری تو رن

Free To Run

FTR

276

کمک های مردم ناروی

Narwegian People aids

NPA

277

بنیاد جنوب آسیا

South Asia Foundation

SAF

Tayolor schiavitti
smith
فینه سیکریکا vanja
sikirica
عمرا خان مسعودی

خوشحال خان مینه : email
نمب تیلفون :
 info.economic.mofa@gmail.comر
0729880707
نمب تیلفون
قعله فتح هللا کابل افغانستان  .ر
; email :070785481171
نمب تیلفون 0707976037
چهارایه صدارت شهر نو ر
email: vanja@npaid.org
ی
نمب
ناحیه هشت چمن حضوری مرکز مباث فرهنگ ر
تیلفون : emai 0700163568
hamidullah_arefi@yahoo.com

اقتصاد

خدمات اجتمایع و زراعت و صحت
تقویه ورزش
ماین پایک
علیم و فرهنگ

278

ن
جهاب دانشمندان برای
اتحادیه
صلح

Global Union of scientists
for peace

GUSP

Dr John Hagelin

445

29/06/1398

ن
نمب تیلفون - 077949499 :
غب زاده پالزا جاده
آسماب ر
ي
email : www.gusp .org 0779499499

صلح امنیت دانش

