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 ، کمیسیونها و طرزالعمل کار کمیسیونهااهداف شورا  

 

 کمیسیونها مقررات عمومی  – اول 

 کمیسیونها طرزالعمل کار خودرا خود تنظیم میکنند. 1

حق استفاده نامحدود از زوم کانفرانس را برای خود  گروپ مربوطه واتس اپ خودرا تنظیم نموده رییس هرکمیسیون  2

 خریداری میکند.

گردید تا با وجود نارساییها و محدودیتها در ترکیب اعضای کمیسیونها، عالقمندیهای هر عضو، تحصیل،  سعی زیاد  3

 سابقه کار در نظر گرفته شود. 

 مندرجه اساسنامهٔ شورا تعیین گردیده اند. اصول حاکمه وظایف و اهداف هر کمیسیون با توجه به 4

 پروگرامها برای تحقق اهداف مربوطه خود میباشند.کمیسیونها مسٔول طرح استراتژیها و  5

جون( در ماه جون هر  30-کمیسیونها مکلف اند استراتژیها و پروگرامهای ساالنه خودرا )برای سال مالی اول جوالی 6

 سال طرح و برای منظوری به کمیته رهبری ارجاع نمایند.

وگرامهای هر کمیسیون شامل پالن عمومی ساالنه  بعد از منظوری از جانب کمیته رهبری، اهداف، استراتژیها و پر 7

Corporate Plan  میگردد.شورای همبستگی 

استراتژیها و پروگرامهای مربوطه خود بوده از پیشرفت کار خود هر سه ماه به کمیته رهبری کمیسیونها مسول تطبیق  8

 گزارش میدهند. 

میسیون مربوطه خود در وبسایت شورا میباشند و به کمیسیونها مسول تهیه، نشر و مراقبت از محتویات مربوط کار ک 9

 سواالت، انتقادات، پیشنهادات وارده در مورد موضوعات مربوط به کار خود پاسح میدهند .

 کمیته رهبری حد اقل هر ماه یک زوم کنفرانس میداشته باشد. 10

 کند.رییس کمیته رهبری حق استفاده نامحدود از زوم کانفرانس را برای خود خریداری می

 وماهیت شورا  اهداف

-اقتصادی-دانش سیاسیاستفاده از منابع بزرگ انسانی، تحصیلی، تجربه کاری،  افغانهای خارج از کشور  شورای همبستگیهدف از تشکیل  

اامکانات اتخاذ اجتماعی و احساس وطندوستی عمیق افغانهای خارج از کشور در جهت منافع ملی افغانستان میباشد. شورای همبستگی 

ایجاد کشورومنافع ملی افغانستان به نمایندگی از انجمنها وفعالین اجتماعی افغان خارج از    درقبال مسایل ملی را  موقف مشترک ملی و مترقی  

 اشاعه و تأکید مینماید.در مجامع ملی و بین المللی  را و این موقف  میکند

  کمیسیون برای رسیدن به اهداف خود کمیسیونهای دایمی کار را از میان اعضای خود موظف نموده است

 کمیسیون پروسه مصالحهَ ملی  .1

سهمگیری همه اقشار جامعه بشمول طالبان در حیات سیاسی و برای ختم جنگ و فراهم نمودن شرایط حمایت از پروسه صلح 

اجتماعی کشور بر مبنای احترام به حقوق و آزادیهای مردم بشمول حقوق مساویانه زنان و مردان در تمام عرصه های زندگی 

  .کشور

موقف در  مملکت شماره موبایل ایمیل
 کمیسیون

 اسم  

habibhotaki@live.com +1 5103666989 اآمریک  حبیب هوتکی رییس 

strategicstudies@yahoo.com + 44 7886474638 داکتر صالح الدین سعیدي معاون انگلستان 

basharmalkhyber@gmail.com + 43 6818437137 خیبر بشرمل منشی اتریش 

ma.darwish61@gmail.com  +61 448866604 اکبر درویش عضو آسترالیا 

chawosh@yandex.ru + 79 777417140 یحیی چاوش عضو روسیه 

s_achekzai@yahoo.com + 1 916 229-2123  شکریه اچکزئ عضو آمریکا 

wardak.naim@gmx.net +49 17272527931 داکتر نعیم وردک عضو آلمان 

rahman.fazel@gmx.at +43 6888242488 فضل الرحمنداکتر  مشاور اتریش  

habibhotaki@live.com, strategicstudies@yahoo.com, basharmalkhyber@gmail.com, ma.darwish61@gmail.com, 

chawosh@yandex.ru, s_achekzai@yahoo.com, wardak.naim@gmx.net, rahman.fazel@gmx.at 
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 کمیسیون حمایت از دموکراسی و حکومتداری خوب  2

حمایت از ؛ مخالفت و خاتمه دادن به نفوذ گروههای مافیایی در دولت، حمایت از دموکراسی، حاکمیت قانون و حکومت داری خوب

  عدالت اجتماعی تأمین وملی، تمامیت ارضی، حاکمیت برای دفاع ازدموکراتیک،  نهادهایمبتنی بر  مستحکممرکزي یک حکومت 

 .دفاع و حمایت از قانون اساسی، ترویج و نهادینه شدن دموکراسی، نهاد های دموکراسی و روندهای دموکراسی در سراسر کشور؛

موقف در  مملکت شماره موبایل ایمیل
 کمیسیون

 اسم  

amanzai.mohammad@me.com + 47 40140640 اسحق امانزئمحمد  رییس ناروی  

s-afghani@hotmail.de +49 1788945571 سمیع الدین افغانی معاون آلمان 

abdulshukoor.saboori@yahoo.com +49 15203436186 عبدالشکور صبوری منشی آلمان 

zstanizai@aol.com +1 4243957400 پروفیسر زمان ستانیزى عضو آمریکا 

wasib@hotmail.fr +33 6 51813480 وصیب سرخرودی عضو فرانسه 

aleengar@gmail.com +44 9558257449 استاد شهسوار سنګروال عضو انگلستان 

s.zakersha@googmail.com +44 7876458989 سید ذاکر شاه سادات عضو انگلستان 

mailto:mfebrat@gmail.com +1 9176043229 فرید عبرت عَضو امریکا 

zstanizai@aol.com, s-afghani@hotmail.de, abdulshukoor.saboori@yahoo.com, amanzai.mohammad@me.com, 

wasib@hotmail.fr, aleengar@gmail.com, s.zakersha@googmail.com, mfebrat@gmail.com,  

 

 کمیسیون امور اجتماعی حقوق بشر و توانمندسازی زنان  3

در سهمگیری هرچه   ، تامین حقوق بشر بخصوص حقوق زنان و توانمند سازی زنانکشور اجتماعیحمایت از اقدامات در جهت انکشاف 

احترام و رعایت اصل برابری تمام مردم کشور بشمول برابری اقتصادی و سیاسی کشور، -اعیبیشتر در عرصه های مختلف حیات اجتم

دفاع از حقوق و آزادیهای مردم شامل قانون اساسی افغانستان بشمول حقوق زنان و تامین عدالت اجتماعی،  زن و مرد در برابر قانون؛

 روند مصالحه ملی در کشور. و بخصوص حمایت از سهمگیری فعال زنان در  اقلیهای مذهبی؛

موقف در  مملکت شماره موبایل ایمیل
 کمیسیون

 اسم  

malalnezam@gmail.com + 1 703 5878820 مالل موسی نظام رییس امریکا 

ritaanwari@hotmail.com + 61 421251986 ریتا انوری معاون آستراِلیا 

Tamana.shinwari30@gmail.com +49 15774560937 تمنا شینواری  منشی آلمان  

kakarpalwasha@gmail.com +47 41133355 پلوشه کاکړ عضو ناروی 

Akberzaispouzhmai@gmail.com +1 5714275715 سپوژمۍ اکبرزۍ   عضو امریکا 

Momand.khat@gmail.com +47 92636917 مهمندخاتول  عضو سویدن  

estanzehiasefeh@gmail.com +98 9909659050 آصفه ستانکزئ عضو ایران 

malalnezam@gmail.com, ritaanwari@hotmail.com, Tamana.shinwari30@gmail.com, kakarpalwasha@gmail.com, 

akbarzai.spozhmai@gmail.com, momand.khat@gmail.com, estanzehiasefeh@gmail.com 

 

 کمیسیون انکشاف اقتصادی و محو فقر   4

حمایت از پروگرامهای انکشافی در زمینه های اقتصادی، تجارتی، زیربنائی، مواصالتی و مخابراتی در افغانستان، با تطبیق استراتژی 

 تیمالک  ی دارا یشرکت ها و تشبثات اقتصاد قیتشو، شورا از اوضاع اقتصادی کشور َ تهیهٔ پیشنهادات در این زمینه هاآگاهی ارتقای 

بوده  یافغان اسپورایکه مختص به د یتبادله تجارت ستمیس کی جادیدر افغانستان و ا ی ذارګ هیدر سرما یرګیسهم یبرادیاسپورا  یافغان

 . ورزد درتمبا زیدر خارج ن یمحصوالت افغان یابیدرکشور به بازار یانکشاف یها تیودر کنار فعال

موقف در  مملکت شماره موبایل ایمیل
 کمیسیون

 اسم  

afgnatunie.vzw@hotmail.com +32 486 84 85 45 خلیل هللا خدرخیل رییس بلجیم 

monir2000@hotmal.com  +1 6138781160 داکتر منیر احمد معاون کانادا 

bahmadb@gmail.com  +32 489901726 بشیر انجنیر بشیراحمد منشی بلجیم 

homayountach@yahoo.co.uk +4407956190157 همایون تاچ عضو انگلستان 

dodyal1@yahoo.com  +93 700617549 پروفیسور محمد بشیر دودیال عضو افغانستان 

Uzair3802@gmail.com +61 432092287 اوزیر صدیق عضو آسترالیا 

mangal@mtsonline.de +49 412854212 
 

 داکتر اضغر خیل منگل    عضو آلمان
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afgnatunie.vzw@hotmail.com, monir2000@hotmal.com, bahmadb@gmail.com, homayountach@yahoo.co.uk, 

dodyal1@yahoo.com, Uzair3802@gmail.com, mangal@mtsonline.de 

 

 کمیسیون روابط ملی و بین المللی 5

ارتقای روابط ملی  ؛کشور و منافع ملی تمامیت ارضی ،، حاکمیت ملیملی ، استقاللدفاع و حمایت از دولت جمهوری اسالمی افغانستان 

 فوق. برای پیشبرد اهداف شورای همبستگی و بین المللی 

موقف در  مملکت شماره موبایل ایمیل
 کمیسیون

 اسم  

tmillatmal@gmail.com + 1 2022461992 ملت ملتاج الدین داکتر  رییس امریکا  

Khesrows@gmail.com +44 7863 180609 داکتر خسرو سنگروال معاون انگلستان 

folad@btinternet.com +44 7757 406614 محمد شریف فوالد منشی انگلستان 

waris.waziri@gmail.com +44 7951 696563 داکتر وارث وزیرى  عضو انگلستان 

Wakhan@live.no +47 98454511  اجمل اټک یوسفزى عضو ناروی 

qmirzada@t-mobilethuis.nl +31 649115838 عبدالقیوم میرزاده عضو هالند 

mailto:abdulmatin-safi@gmx.de +49 1782941948 داکتر متین صافي عضو آلمان 

tmillatmal@gmail.com, Khesrows@gmail.com, folad@btinternet.com, waris.waziri@gmail.com, Wakhan@live.no, 

qmirzada@t-mobilethuis.nl, mailto:abdulmatin-safi@gmx.de 

 

 

   کمیسیون امور فرهنگی، تعلیم و تربیه، ارتباط عامه و رسانه ها 6

کشور بشمول احترام و رعایت اصل برابری تمام مردم  از ارزشهای تاریخی و ملی افغانستان و ارزش های دین مبین اسالم؛حمایت 

دفاع از حقوق و آزادیهای مردم شامل قانون اساسی   احترام به تمام اقوام و زبانهای متداول در کشور؛ برابری زن و مرد در برابر قانون؛

افغانستان بشمول حقوق زنان و اقلیهای مذهبی؛ دفاع از آزادی بیان در چوکات قانون و در چوکات منافع ملی و با توجه به حفظ هویت 

 .مشخص ملی تاریخی ملت افغانستان

موقف در  مملکت شماره موبایل ایمیل
 کمیسیون

 اسم  

dawatmedia@gmail.com +47 90856195 داکترطارق بزگر رییس ناروی 

Hewaddoost@hotmail.com + 31 2193710045 یوسف هیواد دوست معاون هالند 

arhabibyar@gmail.com + 43 6608384998 عبدالرب حبیب یار منشی اتریش 

Abdullah.ehsan@gmail.com +31 622303611 عبدهللا احسان عضو هالند 

ahh.hadi@yahoo.com + 61 450883329 عبدالهادی هادی استرالیا عضو آسترالیا 

paiz_2007@hotmail.com + 47 98864515 داکتر اسدهللا پائیز عضو ناروی 

 امان کیوان عضو کانادا 17782222630+ 

dawatmedia@gmail.com, Hewaddoost@hotmail.com, arhabibyar@gmail.com, Abdullah.ehsan@gmail.com, 

ahh.hadi@yahoo.com, paiz_2007@hotmail.com 

 

 االنشا   دار و انجمنها سایر با ارتباط تشکیالت، اجرائیه، کمیسیون 7

سازمان هاى  افراد، مقامها و تامین روابط با  تشکیالت،. ستراتژی: مستحکم ساختن حکیم شورای همبستگی افغانهای خارج از کشورت

 .. پروگرامها: باید ترتیب گردندذیدخل و جلب همکارى شان

موقف در  مملکت شماره موبایل ایمیل
 کمیسیون

 اسم  

Noor.khalidi@gmail.com +61 414566174 داکتر نوراحمد خالدی رییس آسترالیا 

rahman.fazel@gmx.at +43 6888242488 داکتر فضل الرحمان معاون اتریش 

Aschna1@hotmail.com + 61 409553304 در محمد آشنا منشی آستراِلیا 

K_maihan@yahoo.com.au + 61 420364747 اجمل میهن کاکر خزانه دار آسترالیا 

     

Noor.khalidi@gmail.com, rahman.fazel@gmx.at, Aschna1@hotmail.com, K_maihan@yahoo.com.au 
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 همبستگی  کمیته  رهبری شورای  -  8

 شورای همبستگی و مسول طرح واجرای پروگرام کارو Corporate Planکمیتهَ رهبری مٔسول طرح و تطبیق پالن عمومی ساالنه  

 اجرآات شورا برای تطبیق پالن عمومی ساالنه میباشد.

 :باشدیم یمتشکل از ذوات آت یمجمع عموم صلهیموقت تا اجالس و ف یرهبر تهٔ یکم

موبایلشماره  ایمیل موقف  مملکت 
در 

 کمیسیون

 اسم  

Noor.khalidi@gmail.com +61 414566174 داکتر نوراحمد خالدی رییس آسترالیا 

rahman.fazel@gmx.at +43 6888242488 داکتر فضل الرحمان معاون اتریش 

Aschna1@hotmail.com + 61 409553304 در محمد آشنا منشی آستراِلیا 

dawatmedia@gmail.com +47 90856195 داکترطارق بزگر عضو ناروی 

tmillatmal@gmail.com + 1 2022461992 ملت ملتاج الدین داکتر  عضو امریکا  

afgnatunie.vzw@hotmail.com +32 486 84 85 45 خلیل هللا خدرخیل عضو بلجیم 

malalnezam@gmail.com + 1 703 5878820 مالل موسی نظام عضو امریکا 

zstanizai@aol.com + 1 4243957400 پروفیسر زمان ستانیزى عضو آمریکا 

habibhotaki@live.com +1 5103666989 حبیب هوتکی عضو آمریکا 

kakarpalwasha@gmail.com + 47 41133355 پلوشه کاکړ عضو ناروی 

Khesrows@gmail.com +44 7863 180609 داکتر خسرو سنگروال عضو انگلستان 

Tamana.shinwari30@gmail.com + 49 15774560937 نماینده مالل نظام( تمنا شینواری  منشی آلمان(  

     

Noor.khalidi@gmail.com, rahman.fazel@gmx.at, Aschna1@hotmail.com, dawatmedia@gmail.com, 

tmillatmal@gmail.com, afgnatunie.vzw@hotmail.com, malalnezam@gmail.com, zstanizai@aol.com, 

habibhotaki@live.com, kakarpalwasha@gmail.com, Khesrows@gmail.com, Tamana.shinwari30@gmail.com 
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