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 دنننی 

افغانستان 

دیووایل 

TACTاومرستو

O

ارایه خدمات صحت 

روانی برای بیجاشد کان 

داخیل وعودت کننده گان 

باشنده گان آسیب پذیر 

محل در کمپ های بیجا 

شده گان کابل کمپ و 

تپاب کمپ واقع در ناحیه 

نهم شهر جالل آباد

 $        100,000 UNOCHA4/1/202230/9/2022ننگرهار
تفاهمنامه اش به 

امضا رسیده
1443/11/14

ی  مولوی حسی 
هللا حقانی

2

تحقیقات 

علیم 

 
ی
وانکشاف

ORCDجامعه 

کمک های عاجل برای 

فامیل های بیجاشدگان 

در والیات کابل ، بغالن و 
کنی

 $        116,371 
MUSlim 

Aid uk
1/3/202231/7/2022کابل، بغالن  و کنی

تفاهم نامه اش به 

امضا رسیده
1443/10/22

ی  مولوی حسی 
هللا حقانی

3IRW

کمک های زمستانی به 

خانواده های آسیب پذیر 

در والیت بامیان

 $        487,743 UN-OCHA1/3/202231/7/2022بامیان
تفاهمنامه اش به 

امضا رسیده
1443/11/29

مولوی رسدار 

زاد شن 

4ACHRO

حفاظت ازجامعه 

وفعالیت های پاسخ به 

.برنامه راحل

 $        589,824 UNHCR
پکتیکا، خوست، 

پکتیا، وغزنی
1/1/202231/12/2022

تفاهم نامه اش به 

امضا رسید افزایش 

در بودیجه

20/1/1444
مولوی 

عبدالرحمن راشد

5OCHR

حمایت جوامع آسیب 

پذیر از طریق بهبود 

محیط زیست وتروی    ح 

.معشیت

 $        149,835 UNDP1/4/202230/9/2022کنی
تفاهمنامه اش به 

امضا رسیده
1443/11/29

مولوی رسدار 

زاد شن 

6ORD

تقویت معاونیت جامعه 

ازطریق اقدامات مشارکنی 

برای کاهش خطرات 

محافظت ومدیریت گدام 

وتوزی    ع مواد درمناطق 
ی
ف شمایل و شمال رسر

 $        700,051 UNHCR

بدخشان ،بغالن، بلخ 

،تخار،جوزجان 

،رسپل،سمنگان 

،فاریاب، وکندز

1/1/202230/6/2022

 به ORDموسه 

تاری    خ 

29/11/1443 

دوباره تمدید نموده

1444/1/20
مولوی رسدار 

زاد شن 

جدول تفاهم نامه های وزارت

امضا کنندهتاری    خ امضا مالحظات وعساحه تطبیقتمویل کننده تاری    خ ختمتاری    خ شر  مجموعه بودجهنام پروژهنام موسسهشماره



7CHA
کمک به افراد دارای 

نیازمند های خاص
 $     3,070,112 UNAO1/1/202231/12/2022خوست، پکتیا، پکتیکا

دربودیجه زیاد شده 

صدهشاد وهشت 

هزاروچهارصدویس 

وشش

1444/1/24
مولوی رسدار 

زاد شن 

8CAHPOغان 16/5/202215/1/2023جوزجانUNOCHA 560,260        $ مصونیت غذانی درشنر
تفاهمنامه اش به 

امضا رسیده
1443/11/14

ی  مولوی حسی 
هللا حقانی

9ORCD

کمک های اصطرای برای 

بیجاشد گان داخیل متاثر 

از جنگ در والیت کابل

 $           68,184 NCA15/8/2022 15/2/2022کابل
تفاهم نامه اش به 

امضا رسیده
1443/10/22

ی  مولوی حسی 
هللا حقانی

10
یه ابرار   خن 

AABRAR

ایجاد تسهیل بدیل 

معشیت پایدار برای 

عودت کنند گان وبیجاشد 

کان داخیل در والیات 

کابل و میدان وردک

 $        591,816 UNHCR1/1/202231/12/2022کابل و میدان وردک
تفاهم نامه اش به 

امضا رسیده
1443/11/14

ی  مولوی حسی 
هللا حقانی

11IRW
کمک های نقدی ، مواد 

(IR-UK)غذانی و صیح 
 $     2,280,898 IRW

کابل ، ننگرهار، 

کندهار، وهرات
1/4/202231/3/2023

تفاهم نامه اش به 

امضا رسیده
1443/11/29

مولوی رسدار 

زاد شن 

12DRC

حفاظت وحمایت 

اقتصادی در افغانستان  

در کابل لوگر غزنی قندهار 

زابل نیمروز هرات فراه  
ننگرهار وردک و کنی

 $   12,000,000 UNDP

 ، کابل، لوگر، غزنی

قندهار ، هرات ، زابل 

،نیمروز، ننگرهار، 
.فراه ،  میدان، وکنی

15/3/202215/3/2023
تفاهم نامه اش به 

امضا رسیده
7/2/1444

مولوی رسدار 

زاد شن 

13

AHDAA 

 معاونیت
 انسانی
ی
وانکشاف

تقویت ظرفیت ها و 

یس به  ان دسنی ی افزایش من 

فرصت های معشینی از 

طریق انسجام اجتمایع و 

ادغام مجدد بیجاشده 

گان داخیل و عودت 

کننده گان والیات هرات ، 

بادغیس ، غور و فراه

 $        776,328 UNHCR
هرات ، فراه ، 

بادغیس و غور
1/1/202231/12/2022

تفاهم نامه اش به 

امضا رسیده
20/10/1443

ی  مولوی حسی 
هللا حقانی

14ACHRO

حفاطت ازجامعه 

وفعالیت های پاسخ به 

.برنامه راحل

 $        905,245 UNHCR
کابل ،لوگر،پروان ، 

کاپیسا
1/1/202231/12/2022

تفاهم نامه اش به 

امضا رسیده 

افزایش در بودیجه 

و تاری    خ

1443/10/22
ی  مولوی حسی 

هللا حقانی



15HI هاجر
 ازطریق بدیل 

ی
بهبود زندگ

معشیت
 $        248,000 

کمک های 

 tearمردیم و 

new 

zealand

1/4/202231/12/2022کابل

موسه هاجر 

تفاهمنامه اش به 

امضا رسیده

1443/11/29
مولوی رسدار 

زاد شن 

16
lRWاسالمیک

ریلیف 

پاسخدیه فوری به بحران 

عدم مصئونیت غذانی در 

افغانستان

 $        105,256 
IR 

Switzarland
1/3/202231/5/2022کندهار

تفاهمنامه اش به 

امضا رسیده
1443/11/29

مولوی رسدار 

زاد شن 

17
اسالمیک 

IRWریلیف 

پاسخدی بشر دوستانه به 

 غذانی در 
بحران ناامنی

افغانستان

 $        153,643 IRW1/4/202230/6/2022بلخ
تفاهمنامه اش به 

امضا رسیده
1443/11/29

مولوی رسدار 

زاد شن 

18

خدمات 

اجتمایع 

وتخنییک وطن 

WSTA

کمک های نقدی برای 

اشخاص دارای وفامیل 

نیازمندهای (PSN)های 

خاص اسیب پذیر که 

درمعرض خطرات 

احتمایل حفاظنی  در 

والیات کابل ، غزنی و 

پنجشن  قرار دارند

 $        249,990 UNOCHA پینجشن ، 
26/3/202225/8/2022کابل، غزنی

تفاهمنامه اش به 

امضا رسیده
1443/11/14

ی  مولوی حسی 
هللا حقانی

19

خدمات 

اجتمایع 

وتخنییک وطن 

WSTA

 
ی
برریس مثصونیت حقوف

بر اساس اچمایل بیجاشد 

گان داخیل از اثر جنگ 

وناامن ی عودت گان 

بان ی فامیل های من 

 $        347,346 UNHCR

کابل ، کاپیسا ، پروان 

، لوگر ،  ، پنجشن 
میدان وردک ، وغزنی

1/1/202231/12/2022
تفاهم نامه اش به 

امضا رسیده
1444/1/2

مولوی رسدار 

زاد شن 

 $     3,560,606 DRC

 $        196,969 WASSA

 $        196,969 RAADA

21

AHDAA 

 معاونیت
 انسانی
ی
وانکشاف

مساعدت های غذاین  

وحفظ الصحه محییط 

برای اقشاراسیب پذیر به 

 به 
ی

منظوررسیدگ

نیازمندی های عاجل شان

 $           63,646 
Caritas 

Australia
1/6/202230/9/2022هرات

تفاهم نامه اش به 

امضا رسیده
1444/1/20

مولوی رسدار 

زاد شن 

7/2/1444
مولوی رسدار 

زاد شن 
1/2/202231/7/2023

تفاهم نامه اش به 

امضا رسیده
20

انجمن 

DRCدنمارک 

تقویت وکمک اقتصادی 

به مواجع رویه بهبود 

REACT

 ، ، پنجشن 
کابل، غزنی

میدان ،فراه ،کاپیسا، 

کندهار، وهرات



22

خدمات 

اجتمایع 

وتخنییک وطن 

WSTA

 
ی
برریس مثصونیت حقوف

بر اساس اجماع بیجاشد 

گان داخیل ، عودت 

بان ی کننده گان وجامعه من 

 $        104,460 UNHCR1/1/202231/12/2022خوست، پکتیا، پکتیکا
تفاهم نامه اش به 

امضا رسیده
1444/1/2

مولوی رسدار 

زاد شن 

23

خدمات 

اجتمایع 

وتخنییک وطن 

WSTA

پروژه برریس مصونیت 

 براساس اجماع 
ی
حقوف

بیجاشدگان داخیل لز 

اثرجنگ وناامنی عودت 

کننده گان ، فامیل های 

بان ی من 

 $        347,346 UNHCR

کابل، کاپیسا،پروان، 

، لوگر، میدان  پنجشن 
وردک، وغزنی

1/1/202231/12/2022
تفاهم نامه اش به 

امضا رسیده
1444/1/2

مولوی رسدار 

زاد شن 

24

HHRDدستها

ی کمیک برای 

کمک 

فت وپیشر

پاسخدیه به حالت 

اضطراری نایسر ازحالت 

ضعیت اقتصادی

        $ 331,500 HHRD
پروان ، میدان وردک 

، رسپل ، سمنگان
20/6/202230/8/2022

تفاهم نامه اش به 

امضا رسیده
1443/11/29

مولوی رسدار 

زاد شن 

25

VOPOFA 

قریه صلح 

برای افغامها

توزی    ع پول نقد جهت 

کمک غذانی برای افراد 

دارای عدم مصونیت 

غذانی درجه سه وچهار

        $ 498,922 UNOCHA10/5/20229/1/2023دایکندی
تفاهمنامه اش به 

امضا رسیده
1444/3/28

شیخ عبدالرحمن 
رحمانی

26
DRC انجمن 

دنمارک

کمک های مدغم شده 

محافظت و تقویت 

اقتصادی در افغانستان

 $        500,000 

Open 

socity 

foundation

1/5/20221/5/2023ننگرهار
تفاهم نامه اش به 

امضا رسیده
7/2/1444

مولوی رسدار 

زاد شن 

27

NEI تغذیه 
ی  وتحصیل بی 

الملیل

آموزش مهارتهای خیایط 

برای زنان بیجاشدگان در 

کمپ های مهاجرین 

2022

1/7/202231/12/2022کابلدفنی مرکزی 31,400           $ 
تفاهم نامه اش به 

امضا رسیده
1444/1/2

مولوی رسدار 

زاد شن 

28
PACO اقدام 

مردم برای تغن 

بسیج سازی و توانمند 

سازی
 $        134,680 UNHCR

بلخ ، جوزجان، و 

فاریاب
1/6/202231/12/2022

تفاهم نامه اش به 

امضا رسیده
1444/2/1

مولوی رسدار 

زاد شن 

29JRS پاملرنه
ی ازطریق  ایجاد رهنر

آموزش
 $        110,906 

JRS 

MISEREOR
16/7/202231/12/2022کابل

تفاهم نامه اش به 

امضا رسیده
1444/1/2

مولوی رسدار 

زاد شن 

30

برای کمک 

 
ی
های انکشاف

OFRD

ارایه خدمات حفاظنی 

به اطفال اسیب پذیر 

رسپرست /ومراقیت 

های انها  در والیات 

کندهار و هرات

 $     149,208 CIC1/6/202230/11/2022کندهار وهرات
تفاهم نامه اش 

به امضا رسیده
1444/1/24

مولوی رسدار 

زاد شن 



31

خدمات 

 
ی
انکشاف

ی برای  وبشر

افغانستان  

DHSA

به هرات گ 

دسیالبونواوجګروامله 

زیانمن شویو خلکوته 

درسپناه مرسته

 $     223,507 UNOCHA6/15/202212/14/2022هرات
تفاهم نامه اش 

به امضا رسیده
1444/1/20

مولوی رسدار 

زاد شن 

32

عمل 

اجتمایع 

برای التیام 

CAHPOفقر 

ی خانه های  ساخیی

خراب شده معمویل و 

ترمیم خانه ها برای 

افراد بسیار آسیب پذیر 

از جنگ ها و آفت 

های طبیع

 $     476,676 

CHF/ 

AHF/ 

OCHA

1/7/202212/2/2023کابل
تفاهم نامه اش 

به امضا رسیده
20/2/1444

مولوی 

عبدالرحمن راشد

33

همکاری 

وی افغان  بن 

ABCO

توزی    ع کمک های مایل 

کسب 200کوچک به 

وکار بیجاشد گان داخیل 

وعودت کننده کان 

بان  در  ی وجوامع من 

والیت هرات

 $     148,486 UNDP24/7/202224/9/2022هرات
تفاهم نامه اش 

به امضا رسیده
1444/1/24

مولوی رسدار 

زاد شن 

34
WADAN 

وادن
UNHCR 178,290     $ مردم به نیازمندی خاص

ننکرهار ، 

،نورستان ،و  کنی

لغمان

1/1/20221/12/2022
تفاهمنامه اش به 

امضا رسیده
1443/10/18

ی  مولوی حسی 
هللا حقانی

35
WADAN 

وادن
UNHCR 721,166     $ مردم به نیازمندی خاص

کندهارريا،نیمروز،ه

لمند،زابل،و ارزگان
1/2/202231/12/2022

تفاهمنامه اش به 

امضا رسیده
1443/10/18

ی  مولوی حسی 
هللا حقانی

36

HIHAO 

 دست به

 دست

افغانستان

بهبود انعطاف پذیری 

وایجاد فرصت های 

برای عودت کننده گان 

و مهاجرین والیت بلخ

 $     216,630 GIZ1/1/20226/30/2022بلخ
تفاهم نامه اش 

به امضا رسیده

ی  مولوی حسی 
هللا حقانی



37

گروه تحقیق 

و دفاع 

حقوق بشر 

HRRAC

کاهش تخلفات 

حفاظنی ، تقویت 

انعطاف پذیری و وقار 

افراد اسیب پذیر در 

والیت هلمند

 $     249,845 

CHF/ 

AHF/ 

OCHA

16/1/202215/11/2022هلمند
تفاهم نامه اش 

به امضا رسیده

ی  مولوی حسی 
هللا حقانی

38DAARTT
کمک های اضطراری 

برای بحران زدگان، 

بیجاشدگان و آسیب پذیر

 $     315,501 DERF18/10/202118/04/2022فاریاب
تفاهم نامه اش 

به امضا رسیده

ی  مولوی حسی 
هللا حقانی

39

همسایگان 

ی  نیک بی 

GNIالملیل 

کمک های عاجل 

خورایک
 $     337,666 

GN-

KOREA
20/03/202220/05/2022کابل

تفاهم نامه اش 

به امضا رسیده

ی  مولوی حسی 
هللا حقانی

40
انجمن 

DRCدنمارک 

واکنش اظطراری 

یس  مصون وقابل دسنی

در رده اول

 $  5,721,100 ECHO

کابل ، کندهار ، 

زابل ، غزنی ، 

میدان وردک ، 

کاپیسا ، پروان ، 

هرات ، فراه ، 

پنجشن  و لوگر

1/11/202131/10/2022

تفاهم نامه اش 

به امضا رسیده و 

همچنان افزایش 

در بودیجه و 

زمان و والیت

ی  مولوی حسی 
هللا حقانی

41
ی  یه بشر خن 

OHW
 490,654     $ کمک های زمستانی

The 

Johanniter
14/2/202230/4/2023کابل

تفاهم نامه اش 

به امضا رسیده
1443/10/18

ی  مولوی حسی 
هللا حقانی

42
اسالمیک 

IRWریلیف 

توزی    ع گوشت تازه در 

روز های عید قربان 

برای فامیل بیجا شده ، 

عودت کننده ها و مردم 

محل

 $  1,045,948 IRW
کابل ، ننگرهار ، 
بلخ ، بامیان و کنی

1/6/202231/07/2022
تفاهم نامه اش 

به امضا رسیده
1443/11/16

ی  مولوی حسی 
هللا حقانی

43

AAH 

 مجادله بر
ی

ضد گرسنیک

پاسخ اظطراری تغذی 

در افغانستان
 $20,125,000 ECHO

کابل ، هلمند ، 

دایکندی  ، غور و 

بدخشان

1/4/202131/01/2022
تفاهم نامه اش 

به امضا رسیده
1443/11/14

ی  مولوی حسی 
هللا حقانی

ایجاد  مرکز آموزیسر 
تهیه آب اشامیدنی

 $        49,810 EPEK1/3/202228/03/2023

1443/11/14
ی  مولوی حسی 

هللا حقانی
44EPEKکابل

تفاهم نامه اش 

به امضا رسیده



تهیه آب اشامیدنی 

پروژه خلیل هللا خلییل
 $          6,833 EPEK1/3/202231/03/2023

ایجاد کورس های 

خیایط و گلدوزی
 $        38,690 EPEK1/4/202223/02/2023

توزی    ع مواد خورایک 

آماده و غن  آماده شده
 $        61,500 EPEK1/3/202231/03/2023

کلینیک سیار به بیجا 

شده گان
 $        19,340 EPEK1/4/202231/12/2022

توزی    ع مواد غذانی به 

بیجا شده گان شهر کابل
 $        24,000 EPEK1/3/202231/03/2023

45DAARTT

کمک های اظطراری 

بشر دوستانه بر مردم 

آسیب پذیر از حوادث 

طبییع و جنگ داخیل

 $     483,049 OCHA20/1/202219/7/2022فاریاب
تفاهم نامه اش 

به امضا رسیده
1443/10/18

ی  مولوی حسی 
هللا حقانی

46

 
ی

هماهنیک

کمک های 

CHAانسانی 

افراد دارای نیازمندی 

های خاص و مدیریت ، 

حفظ و مراقبت مرکز 

توزی    ع کمک های نقدی

 $     706,454 UNHCR

پروان، کابل ، لوگر 

، غزنی ، میدان 

وردک ، کاپیسا و 

پنجشن 

1/1/202231/12/2022
تفاهم نامه اش 

به امضا رسیده
1443/10/18

ی  مولوی حسی 
هللا حقانی

47
موسسه برک 

افغانستان

ادغام مجدد در 

افغانستان
 $     490,110 UNHCR1/4/202231/12/2022کابل

تفاهم نامه اش 

به امضا رسیده
1443/11/29

مولوی رسدار 

زاد شن 

48
موسسه 

AAاکشن اید 

پاسخ بشر دوستانه 

برای افراد آسیب پذیر 

فاز دوم-در افغانستان 

 $     180,703 Action aid
کابل ، هرات ، 

لغمان
23/1/202231/5/2022

تفاهم نامه اش 

به امضا رسیده
1444/1/20

مولوی رسدار 

زاد شن 

1443/11/14
ی  مولوی حسی 

هللا حقانی
44EPEKکابل

تفاهم نامه اش 

به امضا رسیده
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موسسه 

 
ی

هماهنیک

کمک های 

CHAانسانی 

مدیریت مرکز 

مساعدت به عودت 

کننده ها ، مساعدت 

برای افراد دارای 

نیازمندی خاص در 

هرات ، )زون  غرب 

 (فراه ، بادغیس وغور

کمک به آسیب دیده 

گان در حوزه غرب 

ونظارت حمایوی از 

وضعیت عودت کننده 

ها در رسحد اسالم قلعه

 $     491,343 UNHCR1/1/202231/12/2022هرات
تفاهم نامه اش 

به امضا رسیده
1444/1/24

مولوی رسدار 

زاد شن 

50CAHPO
مصونیت غذانی در 

والیت وردک
 $     567,287 UNOCHA1/9/20224/1/2023وردک

تفاهمنامه اش به 

امضا رسیده
1444/3/28

شیخ عبدالرحمن 
رحمانی

51
انجمن 

DRCدنمارک 

بهبود زیربنا های 

جوامع از طریق 

مشارکت مردیم در 

افغانستان

 $     687,420 DANIDA1/1/202231/12/2022غزنی و لوگر
تفاهم نامه اش 

به امضا رسیده
7/2/1444

مولوی رسدار 

زاد شن 

52AA اکشن اید

پروژه حمایت آب و 

حفظ الصحه در 

والیت بلخ در والیت 

بلخ

 $        68,184 Action aid1/8/202231/1/2023بلخ
تفاهم نامه اش 

به امضا رسیده
7/2/1444

مولوی رسدار 

زاد شن 

53AA 966,324     $ رسپناهافغان اید 

CHF/ 

AHF/ 

OCHA

26/2/202225/2/2023غور
تفاهم نامه اش 

به امضا رسید
20/2/1444

مولوی 

عبدالرحمن راشد

54
IRC ی  بی 

الملیل نجات

مساعدت های غذانی 

برای خانواده های 

متاثر شده از فاجعه ها 

در والیت بادغیس

 $     674,068 OCHA3/4/20222/10/2022بادغیس
تفاهم نامه اش 

به امضا رسیده
20/2/1444

مولوی 

عبدالرحمن راشد
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HHRDدستها

 ی کمیک برای

 کمک

فت وپیشر

پاسخ دیه به حالت 

اظطراری از طریق 

توزی    ع مواد غذانی

 $     331,800 HHRD
کندهار ، زابل ، 

ارزگان و بامیان
1/9/202215/11/2022

تفاهم نامه اش 

به امضا رسید
1444/3/8

شیخ عبدالرحمن 
رحمانی

56

JEN ی  بی 

 الملیل

 اظطراری

جاپان

کمک های اظطراری 

مواد غذانی و غن  غذانی 

برای بیجاشدگان داخیل 

، بازگشت کننده گان و 

بان آسیب  ی جوامع من 

پذیر که از خشکسایل 

ر شده در والیت  متضی

ننگرهار

 $     192,146 
Japan 

Plafe Form
6/8/20225/1/2023ننگرهار

تفاهمنامه اش به 

امضا رسیده
1444/3/28

شیخ عبدالرحمن 
رحمانی

57OCHR

کمک های اظطراری در 

ولسوایل های گوشته 

هار و لعلپور والیت  چنر

ننگرهار

 $     600,000 CAID1/7/202230/6/2023ننگرهار
تفاههنامه اش به 

امضا رسیده
1444/3/28

شیخ عبدالرحمن 
رحمانی

58OCHR

ارائه خدمات عاجل 

واش و کلرا از طریق 

ارائه آب پاک آشامیدنی 

به مردم آسیب پذیر در 

نوایح مورد نظر در 

والیت فراه

 $     136,080 UNICEF15/8/202215/11/2022فراه
تفاهمنامه اش به 

امضا رسیده
1444/3/28

شیخ عبدالرحمن 
رحمانی

59AA اکشن اید

ساخت تعمن  ، و 

ارتقای رسپناه خانه 

های افراد آسیب پذیر 

در والیت سمنگان

 $     922,924 UN-OCHA1444/3/15تفاهم نامه ندارد31/7/202231/7/2023سمنگان
شیخ عبدالرحمن 

رحمانی
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یه مردم  خن 

ورت مند  ضی

PIN

حمایت از فامیل های 

بسیار آسیب پذیر 

یس به مواد  جهت دسنی

غذانی ، خدمات صیح 

، رسپناه ، آموزش ، آب 

و گرمایش در ولسوایل 

های صعب العبور دور 

دست والیت میدان 

وردک

 $     254,842 MFA1/4/202230/9/2022میدان وردک
تفاهم نامه اش 

به امضا رسیده
20/2/1444

مولوی 

عبدالرحمن راشد

61OCHR

ارایه کمک های 

اظطراری پول به 

جوامع آسیب پذیر و 

متاثر شده از بحران 

های اخن  در ولسوایل 

های قالکاه والیت فراه

 $     441,182 UNOCHA25/8/202224/4/2023فراه
تفاهم نامه اش 

به امضا رسید
1444/3/8

شیخ عبدالرحمن 
رحمانی

62OCHR

ارایه کمک های 

اظطراری واش برای 

بیجاشده گان داخیل 

مردم متاثر شده  ودر 

معرض خطر والیت فراه

 $     483,841 UNOCHA25/8/202224/6/2023فراه
تفاهم نامه اش 

به امضا رسید
1444/3/8

شیخ عبدالرحمن 
رحمانی

63AA اکشن اید

کمک های غذانی برای 

خانواده های اسیب 

پذیر در والیت هرات

 $     795,402 UN-OCHA1444/3/15تفاهم نامه ندارد31/7/202231/3/2023هرات
شیخ عبدالرحمن 

رحمانی

64AA اکشن اید
پاسخ اظطراری برای 

افغانستان فاز دوم
 $  1,360,807 DEC

بامیان ، ننگرهار ، 

غور ، سمنگان و 

کابل

1444/3/15تفاهم نامه ندارد1/7/202230/6/2023
شیخ عبدالرحمن 

رحمانی
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IRW 

 اسالمیک

ریلیف

 به بحران 
ی

رسیدهیک

ی  ی در افغانستان فن  بشر

دو

 $     993,905 

Disaster 

Emergenc

y 

Committe

e (DEC)

1/7/202231/12/2023کابل ، بلخ ، بامیان
تفاهمنامه اش به 

امضا رسیده
1444/3/28

شیخ عبدالرحمن 
رحمانی

66

IRW 

 اسالمیک

ریلیف

ساخت شلنی یا  رسپناه 

برای خانواده های 

آسیب پذیر در والیت 

هرات

 $     405,989 UNOCHA15/8/202214/4/2023هرات
تفاهم نامه اش 

به امضا رسید
1444/3/9

شیخ عبدالرحمن 
رحمانی

67
WADAN 

وادن

یس به  طرح دسنی

Maaمارکیت 
 $     424,167 UNHCR1/1/202231/12/2022هرات

تفاهم نامه اش 

به امضا رسید
1444/3/9

شیخ عبدالرحمن 
رحمانی

68
پاملرنه 

CARE

بهبود ادغام مجدد و 

R3- استحکام 
 4710980$ 

DFID/FCD

O/NRC
15/7/202031/3/2024 کندهار و هرات

تفاهم نامه شان 

در زمان 

جمهوریت به 

امضا رسیده 

فعلن ذریعه 

مکتوب دوباره 

تفاهم گردید

1444/3/20
شیخ عبدالرحمن 

رحمانی

69

WSTA 

 خدمات

 اجتمایع و

تخنییک وطن

توزی    ع کمک های نقدی 

برای مواد غذانی حیات 

 1069بخش برای 

فامیل آسیب پذیر در 

ولسوایل رسونر

 $     567,052 AHF22/8/202221/4/2023کابل
تفاهم نامه اش 

به امضا رسید
1444/3/28

شیخ عبدالرحمن 
رحمانی

70CAHPO

ی خانه های  ساخیی

خراب شده معمویل و 

ترمیم خانه ها برای 

افراد بسیار آسیب پذیر 

از جنگ ها و آفت 

های طبیع

 $     461,111 UNOCHA1/10/202230/4/2023لوگر
تفاهمنامه اش به 

امضا رسیده
1444/3/28

شیخ عبدالرحمن 
رحمانی
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IRW 

 اسالمیک

ریلیف

کمک های اضطراری 

امنیت غذانی به آسیب 

پذیر ترین خانواده ها

 $     529,856 UNOCHA15/8/202214/5/2023هرات
تفاهمنامه اش به 

امضا رسیده
1444/3/28

شیخ عبدالرحمن 
رحمانی


