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 انستان به والیت پروانسفر تیم سیماول اندونگ انستیتوت انکشاف دهات افغ

به هدف اشتراک در فعالیت جمعی که از طرف مردم قریه میان شاخ پالن  2019می  13تیم تخنیکی سیماول اندونگ به تاریخ 

اندازی شده بود، به والیت پروان سفر نمودند. این سفر جهت ایجاد انگیزه میان مردم قریه بوده که همواره در راستای و راه

اساسی این مودل  یمنظور ادغام مودل انکشافی سیماول اندونگ با در نظرداشت روحیهه ب ارهای جدید و کاراکتشخیص راه

والیات  33)همکاری، کمک به خود و پشتکار( در افغانستان با همکاری دولت و نهادهای محلی نه تنها در والیت پروان بلکه در 

 .دیگر نیز عملی گردد

هدف از اجرای این فعالیت جمعی، ترویج فرهنگ همکاری میان مردم "شاخ چنین ابراز داشت: فی قریه میانیس شورای انکشائر

های کوچک و بزرگ با استفاده از امکانات موجوده بوده تا باشد به تدریج بهبود قابل قریه و تشویق آنها برای انجام فعالیت

های این مودل انکشافی و بهبود ظاهری در ماحول قریه یکی از اولویت ای در قریه بوجود آید. عالوه بر این زیباییمالحظه

های بعدی ضروری ت برای فعالیتشود. وی همچنان افزود تغییر مردم قریه بسوی پیشرفت و ایجاد حس مالکیمحسوب می

یلومتر و عرض چهار هموارکاری سرک به طول یک ک یاندازی پروژهاین فعالیت جمعی شامل دو بخش بوده؛ نخست راه ".است

جوار تطبیق گردید. ایجاد این راه مواصالتی های همها تن از مردم قریه بصورت داوطلبانه و همچنان مردم قریهمتر که توسط ده

نماید. تفاوت این پروژه در استفاده از روش پایین به باال های اصلی وصل میهای زراعتی را به دیگر سرکهکتار زمین 600

 .ر( بوده که توسط خود مردم محل مشکل شناسایی، برنامه ریزی و توسط نیروی بشری خود قریه به اجرا در آمد)مردم محو

با شروع برنامه، در مورد دیدگاه و اصول سیماول، اهمیت کار گروپی و همکاری و همچنین مسائل محیط زیست آگاهی داده 

ر( بسیاری از رهبران با نفوذ قریه، مال امامان و تیم تخنیکی سیماول های جمعی )حششد. بدین منظور تقویت جامعه برای فعالیت

های گروپی از شروع در این زمینه صحبت کردند. دستاورد دیگراین است که در چنین جامعه سنتی زنان نیز در جریان فعایت

اهای انکشافی دو قریه )میانشاخ و مناره( اند. هدف دیگر این سفر، هماهنگی با زنان اعضای شورای ایفا نمودهتا اکنون نقش ارزنده

 .کنند تطبیق و ریزی برنامه  های بیشتر که در سال جاریتا فعالیت
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افغانستان انستیتوت انکشاف دهات  
 

اداری انستیتوت انکشاف دهات  مجلس برگزاری

 افغانستان
جلسه عمومی اداری انستیتوت انکشاف دهات افغانستان به رهبری 

این اداره برگزار یوی ئعبدالصمد باهر ستانکزی سرپرست ریاست اجرا

به ثور با حضور تمام کارمندان،  26این جلسه به روز پنجشنبه  گردید.

 های انستیتوت،های آینده تمام بخشها و پالنمنظور آگاهی از فعالیت

 در تاالر این ریاست برگزار شده بود.

ستانکزی سرپرست ریاست اجراییوی انستیتوت در رابطه به هدف آقای 

ی ما پالنگذاری در هماهنگی هدف عمده"براز نمود: این جلسه چنین ا

و تبدیل نمودن آن به پالن واحدی انستیتوت در شش  ه آمریت هابا هم

است و این اقدام چهار دیدگاه عمده را دنبال  2020ماه بعدی و سال 

 می کند:

 جارچوب ملی انکشاف و صلح؛  .1

 برنامه های ملی دارای اولویت؛ .2

 ؛ استراتژی وزارت احیا وانکشاف دهات .3

 ."پالن استراتیژیک پنج ساله انستیتوت انکشاف دهات؛  .4

های مسلکی، های تحقیقات و سروی، آموزشدر جریان این جلسه آمریت

و  هانالوژی روستایی، تنظیم بورسیهتخصصی و تحنیکی، پارک تک

های شش ماه و سال ها و تکثیر معلومات و بخش جندر پالنفیلوشپ

ارایه و سایر همکاران نیز پشنهادات  تیشنپرزنآینده خویش را در قالب 

 و نظریات خویش را برای بهبود و غنامندی پالن شریک نمودند.
 

از سوی انستیتوت انکشاف دهات  این کمپاین

افغانستان به مناسبت روز جهانی کتاب به 

تاریخ بیست و سوم آپریل سال روان میالدی، 

این ریاست راه اندازی شده است  یدر کتابخانه

و هدف از برگزاری این برنامه در سه مورد ذیل 

 شود:خالصه می

 فرهنگ مطالعه و  ترویج و ترغیب

 خوانی در میان کارمندان وزارت؛کتاب

 موجود  یغنامندی کتابخانه

 انستیتوت انکشاف دهات؛

 ترویج فرهنگ مشارکت و سهم گیری؛ 

 

ای در سطح کشور سابقهابتکار بیاین کمپاین 

ش کارمندان بوده که در اثر سعی و تال

اعی به حالت عینی در زانستیتوت از حالت انت

و مورد استقبال تعداد زیادی از آورده شد 

شهروندان و کارمندان وزارت احیا و انکشاف 

آمریت تکثیر معلومات دهات قرار گرفت. 

انستیتوت انکشاف دهات با گذشت تنها یکماه 

بیش از ششصد جلد  اندازی این کمپاین از راه 

کتابخانه انستیتوت انکشاف اهدا شده به  کتاب

 .جمع آوری نموده است دهات را

مدت زمان این کمپاین ابتدا برای یکماه در نظر 

می  23آپریل تا  23گرفته شده بود؛ یعنی از 

ولی نظر به درخواست و عالقمندی کارمندان 

و  رسانیاطالعتمدید گردید و همچنان 

دهی در مورد این کمپاین فقط از طریق آگاهی

ی رسمی فیسبوک انستیتوت انکشاف صفحه

گرفته است که با این دهات افغانستان صورت

حال عالوه بر کارمندان وزارت احیا و انکشاف 

ها و اداره خانهدهات، کارمندان سایر وزارت

ها و محترم امور )ریاست جمهوری( نهاد

موسسات  بین المللی و جامعه مدنی به آن 

 اند.پیوسته
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