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 آجندا:

 

 مهماناننام ثبت صبحانه فرانسوی و  9:00 – 8:00

 

 حمیدهللا احمـدیمحترم دعایه افتتاح ،  9:05 –9:00

 

 رئیس کمیته رهبری اکبر حقبینمتن آغاز جلسه توسط محترم   9:10 -9:05

 

 نقد و تصویب صورت جلسه ای مجمع عمومی قبلی  9:15 -9:10

 

 هیلین ویدان              توسط بررسی وضعیت عملیلتی وبورد مشورتی دروالیات          9:15-9:20

 کمیته رهبریمعاون                           

   میته رهبریرئیس ک حقبینتوسط محترم  4131هً فشرده ای از گزارش ساالن        9:20-9:40

 

 توسط محترم            4132و بودیجه سال  4131بررسی وضعیت عمومی مالی       9:40-10:50

 احمدی خزانه دار                         

 سواالت وجوابات   10:50-10:00

                           

 وقفه ای چای 10:15 -10:00

 

 چارت، بوریجه واستراتیژی(      ارتقای ظرفیت ،ساحوی ،)پالن کاری اکبر  10:15-10:40

 ، ریًس موسسه اکبرخانم جستین پیکویمال توسط                           

 معرفی اعضای جدید اکبر     10:40-11:30

 

 ت رهبریاً یهـکمیته ًجدید انتخاب اعضای  11:30-11:45

 

   سوال/جـــواب     11:45-12:00

 

 در اکبر نان چاشت 12:00-2:00
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 )آقای حقبین( : آغاز جلسه.1

 

 مهمانانوسیع  اشتراک ت رهبری اکبر ازـً یهـرئیس  حقبین  فضل الربیاز تالوت قرآن کریم،، آقای  پس

 رئیسانتخاب  درآجندا اظهارنمودند که را از ایجاد تغییرات اندکی حقبینمحترم . ه خوش آمدید گفتنداستقبال کرد

 جدید بتواند درپروسه رای دهی و شمارش رای تسهیالت فراهم نماید. رئیسانجام یابد تا درآغاز کمیته رهبری

  

 :رهبری هـیـًتانتخاب رئیس 

بخش آموزش  رئیسحقبین  ن کاندیدان هریک محترم فضل الربیمیان سه ت رهبری تـً یهـرئیس  پروسه انتخاب 

 صابرهللا  ( و محترم آقای CoARموسسه کوار) سرئی، محترم داکتر نعیم سلیمی  (WADAN) موسسه ودان

رای  34با دریافت حقبین  افت چنانجه آقای محترم فضل الربی( انجام یJVCوی سی ) هاز موسسه ج  ملوالیم

 اکبر برای مدت یکسال انتخاب گــردید. رهبری تـً یهـدید ـج رئیسمنحیث 

 

 رئیس خانم جاستین رهبری تـً یهـ رئیسحقبین  آقای. تکمیل کرد صبح 9درساعت  تن را 56 یعنید نصاب ـح

 تاکید نمودند. بر اهمیت مجلس موسسه اکبر ر از همکاری موثر کارکنانبا تشک موسسه 

 

 نقد و تصویب صورت جلسه ای مجمع عمومی قبلی.2
  

 با تصویب آرا تائید گردید. 

 

 م هیلین ویدان معاون کمیته رهبری.مرور بر وضعیت امور عملیاتی وبورد مشورتی  در والیات ، توسط خان3

 

خانم هیلین دو مطلب مهم را خاطر نشان ساخت . اوآل، تجدید نظربر اساسنامه امور عملیاتی مبنی بر پرداخت 

اعضایکه حق العضویت اشانرا درطی دوسال پرداخت ننمایند از " حق العضویت که چنین تعین شده بود

یک موسسه عضو یکسال اینچنین تغییر یابد " درصورنیکه  ن مطلبپیشنهاد شد تا ای "عضویت اکبر خارج شود

، عضویت اشان اکبر  رئیستاخیر در پرداخت حق العضویت ساالنه خود دارد، بعد ازیک اخطارنامه توسط 

 ضربخودبخود خاتمه خواهد یافت". حاضرین مجلس هم چنان پیشنهاد نمودند تا برای پرداخت حق العضویت 

و اکثریت اعضای مجلس به  ل اساسنامه عملیاتی گردد، موضوع برای اجراات یاداشت شدتعین و شام العجل

 این موضوع موافقه نمودند.

 

شان در والیات یموسسه عضو که دفاترساحوی ا 4کمیته مشورتی اکبر در ساحات مرکزی همرا با دوم، ایجاد 

ساالنه در  این موسسات ،پست خالی .در صورت موجودیت شان تایًید شودایتوسط دفترمرکزی کابل و بوده 

. این کمیته اخیرآ موسسات صورت خواهـد گرفتدرمجلس آینده  دوباره انتخابات و انتخاب میشوندموسسه اکبر 

( ، سی آر ای  (NPO RRAایآرآر  –( ، ان پی او  JVCجه وی سی) رااز جالل آباد انتخاب نموده که شامل 

 ذیل اند:                شد . موسسات انتخاب شده  مزارشریف قرار( میباSCA( و  اس سی ای ) CRAA) ای

 ( .JUH)جه یو اچ ( و  (CHA، سی اچ ای( CRAA، سی آر ای ای) ( (NPO RRAآرآر ای –ان پی او 
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   رهبری هـیـًترئیس  ینـبـحقاکبر توسط محترم  2113از گزارش ساالنه ای ۀفشرد.4
 

اکبر در عرسه های پالیسی أ بیان داشته از دست آورد ها وانکشافات مختصرگزارش ساالنه را   حقبینمحترم 

 عملیاتی ،طرزالعمل ، استخدام ، دادخواهی ،،میزان معاشات ،اساسنامه امور پالن های کاری،  استراتژي جدید ،

میته ، هم چنان از فعالیت های اعضای ک(  ADFتعامالت موسسات جامعه مدنی ، جلسات جدید )دایرکتران، 

  .یاد آوری نمود وتکمیل نصاب جلسات سال گذشته فعالیت داشتندرهبری خاصتأ  خانم هیلین که در تنظیم 

اکبر جهت مرفوع نمودن مشکالت موسسات اعضای خویش اقداماتی را درعرسه های جواز کار، ویزه موسسه 

 انجام داده. تلف جوامع مدنیتماس با بخش های مخدرموارد و سایر گزارش دهی ،،بازجویی توسط امنیت ملی

 BAAG  ،US Interaction ،John اکبر روابط خویش را با شبکه های جوامع مدنی در خارج از کشورمانند 

Hopkins   وENNA  و سراسر جهان توزیع میگردد که نشرتوسط اکبرخبرنامه ماهوار  نموده.  تمـدید

جلسات را با سطوح  02رهبری بیشتر از  تاً یهـانعکاس خوبی حاصل نموده. موسسه اکبر بشمول جلسه 

مختلف وزارت خانه های دولت مانند : وزارت اقتصاد ، کار امور اجتماعی شهدا و معلولین ، وزارت امور 

با وزارت خانه متذکره و ریاست امنیت ملی  نمودن نامه های متعدد هم چنان طی مراحلداشته و عدلیه خارجه 

 .صورت گرفته است  کشور

مشخص و خوب برای استفاده کنندگان  ایجاد نموده و در سال گذشته ر ویب سایت جدیدی را با گزینه های اکب 

اعالنات  04222پست گردیده وبیش از RFP 05222پرسش وبازجویی پاسخ داده شده ،  0022222بیش از به 

   کاریابی ایجاد شده.

طرزالعمل را امضاء تقاضا نمود تا  نکرده اندیکه طرزالعمل راامضا آقای حقبین برای آخرین باراز اعضا

 نمایند ویا  مطابق اساسنامه عملیاتی از عضویت اخراج میگردند.

 

در خاتمه ارایه گزارش ها ، خانم جستین راجع به عزیمت آقای پتریک ریًـس موسسه کاریتاس جرمنی از 

 فتند.وظیفه اش و افغانستان اعالن داشت و تمامی اعضای مجلس به وی وداع گ
 

 زانه دارـمدی خـتوسط محترم اح 2114و بودیجه سال  2113وضعیت عمومی مالی سال  گزارشبررسی .5

 

روشنی انداخته و اظهار داشت که جزیٌیات  0203و  0204روی وضعیت عمومی مالی سال احمدی  آقای

 پرونده ها قبآل با تمام موسسات اعضاء شریک شده است.

 

 00دالر بوده و  مصارف حقیقی طی  003460جمع بودیجه معقول اکبر مبلغ  0204سال بودیجه پیش بینی شده 

 بودیجه میباشد. 59،92دالر بوده که برابر به %  659090مبلغ  0204ماه گذشته سال 
 

دالر برای  159,156.09 مبلغ با بودیجه تصویب شده Peace Winds Japanقراردادی را اکبر 0204در سال 

پرداخته دالر  50744مبلغ و قسط اول  ،به امضاء رسانید 0203فبوری  00الی  0204 می اولاز ماه 02مدت 

 دالر پرداخت گردید. 30000مبلغ  0204شد. قسط دوم در ماه اکتوبر 
 

 4دالر برای مدت  0359005( با بودیجه تصویب شده مبلغ  Tawanmandi)اکبر قراردادی را با توانمندی 

دالر پرداخت  055063آن مبلغ به امضاء رسانیده وقسط اول  0205نومبر  02 الی 0204نومبر  00سال  از 

خویشرا  0204( حق العضویت سال 004موسسه خارج از  029تعداد زیاد موسسات عضو یعنی ) شده . 

عملی گردیده چنانچه ازاعالنات کاریابی برای نرخ های جدید  0204از اول جون پرداخت نموده اند ، برعالوه 
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در جایگذاری آرم دالر( ،  06دالر( ، سفارت خانه ها ، دونر ها و موسسات ملل متحد ) 5یر عضو )غت موسسا

 دالر( میباشد. 05دالر برای یکماه و کمپنی های شخصی ) 022مبلغ ویب سایت اکبر 

 

می  40الی  0204فبروری  00از (  NRC)دالر با انجمن ناروی برای پناهنده گان  9067موافقه نامهً به مبلغ 

 فیر به امضاء رسیده بود که موفقانه به اکمال رسید.جهت براه اندازی آموزش اسفیر ،نشر کتاب اس 0204

 

پیرامون مشوره دهی  (SCA)کمیته سویدن برای افغانستان دالر همرا با  02222یک موافقه نامه به مبلغ  

 به اکمال رسید.ر به امضاء رسیده بود که هم چنان موفقانه ساله برای موسسه اکب 4وساختار استراتیژی 
 

در ارتباط با مدیریت مفتـشین سفارش های از جانب کمپنی ضیاه مسعود صورت گرفت ، تمامی موضوعات 

 مسایل کوچک اداری مانند سیستم فایلنگ اکبر.درست بوده به استثنا ه 
 

 توسط خانم جستین پیکویمال دیجه و استراتیژی(ساحوی، ارتقای ظرفیت ،چارت، بو)اکبر پالن کاری.6

 

با وجودیکه جزیات توسط ایمل به تمامی اعضای اکبر توزیع گردید ، خانم جستین مختصراً به چند نکات مرتبط 

چارت جدید را معرفی نمود، استخدام مدیردادخواهی/معاون ریاست وی  .به پالن کاری اکبر اشاره نمود

(Advocacy Manager/Deputy Director                   و تیم آن شامل مامور پالیسی ، مامور طرزالعمل )

(Officer Policy –CoC Officer  ) خانم جستین باالی روابط خارجی اکبر با شبکه های خارجی مانند  .

تا وضعیت  ده( ، سومالیا ، اسفیر هـند در اپریل  تاکید نمو US Interactionواشینگتن درتعامل ایاالت متحده )

حقیقی جامعه مدنی افغانستان را منعکس نماید.  دیپارتمنت آموزش اکبر برنامه های گوناگون آموزشی را در 

، قانون مالیات بر عایدات ، حقوق بشردرمشاجرات و بخش های اسفیر، قانون کار ، قانون موسسات غیر دولتی 

اه انداخته است. کتاب اسفیر تحت نظر ترجمان های با والیت افغانستان بر 43حقوق زن از نگاه دین اسالم در 

 تجربه به زبان پشتو ترجمه میشود.
 

عدم زیرا  قوانین طرزالعمل به پیش ببرند براساساکیداً ازاعضای اکبر تقاضا بعمل آمد تا فعالیت های شانرا 

یر قانونی پیش برود ، غساند، اگر یک موسسه عضو از راهای فعالیت های اکبر را صدمه میرتوجه به قانون 

                     اوراق مربوط به امداد سودمندی .عضویت ایشانرا فسخ خواهـــــد کــــردربعد ازدادن اخطا اکبر

) Aid Effectiveness )از طریق نیودیل) (New Deal الزامات آن  در برگیرندهوبه همه توزیع گردید نشرو

 میباشد. ضاء به تمویل کننده گان و حکومتدر افغانستان همرا با سفارش های اع
 

 نشان دهنده فشارکاردرتطبیق آن خواهد بود، که برای اعضای مجلس توزیع گردید ،  0203براساس پالن کاری 

اکبر چارت جدیدی راایجاد کرد که ذ ویزه و جواز کار با دولت مشکالت دارند. ـموسسات عضو در قسمت اخ

اون دوم ریًـس اکبر استخدام خواهد شد تا در عدم موجودیت جستین ی ومعبر اساس آن مدیرجدید دادخواه

 تـً یهـاکبر در مجلس  جلسات را رهبری نموده و ازطرف موسسات عضو در افغانستان دادخواهی نماید.

رای بقای این اداره بودیجه را بمصرف رسانیده و چه مقداررا بوانمود خواهد کرد که به چه مقداررهبری آینده 

یره نموده.  خانم جستین برای موسسات عضو اصرار داشت تا در جلساتیکه در اکبر دایر میشود فعاالنه ذخ

 اشتراک نمایند.

 

 اشتراک کننده گان مجلس تایًید و قبول شد.پالن کاری اکبر توسط اکثریت 
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 د:ــدیـای جـضـ.اع7

 

رای  7که  (BEST)دیدند به استثنای بستتصویب و با اکـثریت رای منحیث اعضاء قبول گرذیل جـدید  اعضای

 مخالف داشت:

1. (Organization of Basic Advancement) OBA این موسسه در بخش  پیشرفت:بنیادی  اداره

بدینسو در افغانستان  0204مارچ  42های ترقی و حمایت از امور صحت ، تعلیم و تربیه و زراعت از 

عامه را در والیت هلمند تطبیق نموده و بودیجه پروژه وزارت صحت چندین  OBA فعالیت دارد. 

 دالر از وزارت زراعت بوده است. 442222به مبلغ  0203پروژه آخری ایشان درفبروری 
 

2. (Organization for Harm Reduction in Afghanistan) OHRA  اداره کاهش آسیب در

ثبت است و  0042مبریک موسسه ملی است که با وزارت اقتصاد تحت جواز ن OHRAافغانستان: 

تاسیس شده ، این موسسه دربخش بلندبردن دسترسی به کاهش آسیب، صحت ، تعلیم  0200درسال 

کابل ، بامیان و دایکندی فعالیت داشته که تمویل کننده های ایشان تربیه وتحقیق یا پژوهش در والیات 

DMD ،  سفارت فنلند وFLC .میباشد 
 

3. (Afghan Community Research and Empowerment Organization for 

Development) ACREOD این موسسه در  :موسسه تقویت انکشافی وتحقیق اجتماعی افغان

تاسیس شده و در بخش های بلند بردن دسترسی به عدالت ، صحت ، تعلیم و تربیه و تحقیق  0202سال 

 لیت شان کابل است. بوده و ساحات فعا HDROو   NCAفعالیت دارد. تمویل کننده گان ایشان 
 

4. (Bermen Overseas Research and Development Association) BORDA  انجمن

این موسسه در قسمت بهبود وضع زنده گی ، کاهش زیان ،  اورسیز:تحقیقی و انکشافی بیرمین 

بر متعـهد  BORDAنگهداری محیط سالم و تووسعه خدمات ابتدایی در والیت بامیان فعالیت دارد. 

 میباشد. BMZهیه برنامه ارتقای انکشافی و حمایت نهادی است. تمویل کننده آن ت
 

5. BEST ((Basic Education and Employable Skill Training  موسسه تعلیم و تربیه

طریق ارتقای ظرفیت ، تعلیم وتربیه ، و  ازاین موسسه آموزش های فنی قابل استخدام:  ابتدایی و 

دفاتر ساحوی این موسسه  ر تقویت و حمایت میکند.ـقـرا در قسمت کاهش فداوطلبان افغان آموزش 

 تمویل کننده گان ایشان توانمــندی دروالیات ننگرهار ، لغـمان ، پکتیا و گردیز موقعیت دارد. 

TAWANMAND و اوچا  OCHA  .میباشد  
 

6. COAM (Conservation Organization for Afghanistan’s Mountain Areas) 

حفاطت منابع محیط تقویت جامعه دراین موسسه هدف  افغانستان:سسه حفاطت ساحات کوهستانی مو

با وزارت 0200سنتی بوده که درسال کوهستانی ، نگهداری و حفاطت طبیعت ، میراث های تاریخی و 

 BMZ, AKFاقتصاد ثبت و راجستر شده در والیت بامیان فعالیت دارد ، تمویل کننده گان این موسسه 

 میباشد. DIFIDو 

 

 



 افی برای افغانهااداره هماهنگی کمکهای بشری وانکش

 4132مارچ  31مجمع عمومی 

 

 

7 

 

 رهبری: تـً هیجـدید کمیتهً  نتخاب اعضایا. 8
 

سکرتریت اکبر تقاضا نمود تا فارم های نامزدی کاندیدان جدید کمیته هیـًت رهبری آقای حـقبین از 

بین المللی(  را به اشتراک کننده گان مجلس . خانم جستین به حاضرین رهنمایی  0ملی ،   12)

موسسه کاندید بین المللی رای بدهــنـد. بعد از جمع  3موسسه کاندید ملی و  3اقل به  نمود تا حـد

 آوری و حساب ورقه های رای دهی ، نتیجه نهایی هیـٌت رهبری قرار ذیل اعالن گردید:
  

داد ـعـت

 آرا
موقف در کمیته 

 رهبری اکبر
مــــاس موسسه موقف  شماره 

43 
پروگرام تعلیم وتربیهرئیس  رئیس  WADAN رم فضل ربی حقبینمحت  0 

60 
 0 خانم هیلین ویدان  MADERA رئیس عضو اصلی

58 
اصلی عضو  4 خانم زیگی گریوال   ACTED رئیس 

54 
اصلی عضو  3 آقای اجمل شیرزی  FGA رئیس 

43 
اصلی عضو  داکترجـمز ویلیمز JUH رئیس 

 

6 

 5 آقای راز محمـد دلیلی SDO رئیس  عضو اصلی 58

 7 داکتر نعیم سلیمی  CoAR رئیس عضو اصلی 55

اصلی عضو 51  0 آقای امان هللا جـواد NPO/RRAA معاون ریاست 

ویکتوریا غوری خانم  STARS رئیس عضو اصلی 49  9 

42 
 خانم انگه دیتلیفسن RI رئیس عضو اصلی

 

02 

41 
اصلی عضو  رئیس 

DRC 
 کاریکاس گیاگلیس

 

00 

41 
 رئیس عضو اصلی

A-AID 
 چارلیس دیوی

 

00 

37 
عل البدلعضو   رئیس 

CCA 
سید عبدهللا احــمـدی آقای   04 

34 
عل البدلعضو اداری رئیس   

JVC 
 03 آقای صبرهللا  میمله وال

31 
عل البدلعضو   رئیس 

AHDS 
ریدــداکتر احمـد ف  

 

06 

42 
عل البدلعضو  NRC رئیس 

 
پراسانت نایکآقای   05 

 
 


