
 انستیتوت انکشاف دهات افغانستان

اساس پالن تطبیقی و استراتیژی خویش  نهاد علمی و اکادمیک بریک حیث به انستیتوت انکشاف دهات 

موثر ساختن عرضه  ماموریت آنو  کندمیو انکشاف دهات فعالیت  وزارت احیادر هماهنگی با استراتیژی 

تطبیق سروی، تحقیق، تکثیر اطالعات، ترویج خدمات این وزارت و سکتورهای مربوطه از طریق 

در سطح گان مستفید شوند های روستایی و ارتقای ظرفیت کارمندان، شوراهای انکشافی و سایرتکنالوژی

 . باشدمیدهات کشور 

و سپس در سال  شده بود یاد ایجاد نام مرکز تربیوی گلزار خورشیدی با 1333ابتدا در سال  این انستیتوت

کارش  در ولسوالی چهار آسیاب والیت کابل به کمک کشور هندوستان و سایر مراجع تمویل کننده 1335

های انکشاف در برنامه جهت ایفای وظیفه ت کارمندانتربی به هدفنام مرکز آموزش انکشاف دهات  را تحت

  ، آغاز کرد.های کلیدیدهات در وزارت

در رشته انکشاف افرادی را تا یتوت ملی انکشاف دهات مسمی شد نام انست این مرکز به 1352در سال 

د، ولی به علت کنارزیابی را های انکشاف دهات برنامهلیسانس و ماستری آموزش داده و  در مقاطعدهات 

ها، این انسـتیتوت نتوانست پالن انکشافی های تشکیالتی وزارتخانههای داخلی و تغییرات در ساختارجنگ

های مختلف و باالخره در ساختار تشکیالتی وزارت احیا و انکشاف دهات به ریاستکند خویش را عملی 

 د.شتقسیم 

حیث دوباره تأسیس شد تا به  تشـکیل دولت جمهوری اسالمی افغانستانانستیتوت انکشاف دهات پس از 

 که افغانستان CIRDAP)ه )های اقیانوسیانسـتیتوت ارتباطی مرکز همه جانبه دهات برای آسیا و کشور

ی این هدف دیگر از تشکیل دوباره کند.فعالیت  کسب کرده است، 1995را در دسمبر  عضویت آن نیز

 Comprehensive Ruralدر تطبیق استراتیژی انکشاف همه جانبه دهات ) انستیتوت سهمگیری

Developmentبه منظور طرح و تدوین پالیسی های رشد ظرفیت و تحقیقاتیاندازی برنامه(، از طریق راه 

  باشد.مییک نهاد اکادمیک  در ساختار تشکیالتی وزارت، به عنوان

خویش در ساحات  یدر حال حاضر انستیتوت انکشاف دهات افغانستان مطابق به پالن استراتژیک پنج ساله

ها و بورسیه روستایی، پارک تکنالوژی، های تخصصی و مسلکیآموزش، و سروی اتتحقیقاستراتژیک )

، حفاظت از محیط زیست، توانمندسازی زنان( و همچنین ساحات مشترک )تکثیر معلومات، هافیلوشپ

 .کندی خدمات می( عرضهالمللیهای منطقوی و بینهمکاری، مبارزه با حوادث، مبارزه با فساد اداری



تطبیق سروی، مطالعات این اداره است و هدف آن کار بخش تحقیقات و سروی از ساحات کلیدی و مهم 

جهت بلند بردن موثریت، مثمریت و  هاو سایر سکتور سکتور انکشاف دهات تخنیکی، تحقیقاتی و علمی

سروی را انجام داده و یا در تطبیق  8بخش تا اکنون  این باشد.می و اجتماعی های انکشافیپایداری برنامه

والیت در چهار ولسوالی  TUPهای بسیار فقیر سروی خانوادهکه شامل است  داشتهآن همکاری تخنیکی 

والیت کشور،  34، سروی خشکسالی و تاثیرات سوء آن در MISFA & WBبلخ به همکاری دفتر عمومی 

های انکشافی وزارت ی اول ارزیابی دستاوردهای پروژهمرحله ، سرویارزیابی سیستم معلوماتی وزارت معارف

، AREDPی لیتاکا، سروی مقدماتی برنامه در شش والیت، سروی مقدماتی پروژه دهات احیا و انکشاف

های ارزیابی دستاوردهای پروژهی دوم والیت، سروی مرحله 34سروی مقدماتی د افغانستان بانک در 

 هایارای مالی و عملیاتی گروپسروی ارزیابی پایدو  والیت 28در  انکشافی وزارت احیا و انکشاف دهات

کشت کوکنار و نباتات کتاب  شود. همچنانمی، WEERDAتوسط برنامه  انداز در قریجات ایجاد شدهپس

بط به سکتور انکشاف له علمی و تحقیقی مرتمقا 18و )دری و پشتو(  به دو زبان در افغانستانآن بدیل 

 .ده استش تدوینتهیه و از سوی این انستیتوت دهات 

ارتقای  و ایجاد با هدفهای مسلکی و تخصصی آموزشبخش مهم دیگر کار انستیتوت انکشاف دهات ارایه 

 پایداردر سکتور ه خدمات موثر ویجهت ارا های حرفوی، مسلکی و تخصصی منابع بشریظرفیت و مهارت

مدیریت و رهبری، های )کورسرس آموزشی کو 45 از بیشتر . این انستیتوت تا کنونباشدمی ،انکشاف دهات

گذاری، معرفی هماهنگی و مفاهمه، نظارت و ارزیابی، خدمات مشتریان، تشخیص نیازهای آموزشی، پالن

های آن، حرکت جدید قریه مودل انکشافی کوریای جنوبی، گزارش وزارت احیا و انکشاف دهات با برنامه

دایر  تن 2000از  برای بیش داری خوب(نویسی به اساس نتایج، نظارت و ارزیابی به اساس نتایج و حکومت 

 نیاز سنجی آموزشیدر کنار آن  .دهندزنان تشکیل می راآن گان مستفید شوند از درصد 24 که است کرده

ی کمیته از سوی انستیتوت انجام شده وریاست مرکزی  17والیت و  19 کارمندان وزارت دراز تن  724

ای انکشاف دهات افغانستان تشکیل گردیده جدید روستایی( بر)حرکت جنوبی  کاری مودل انکشافی کوریای

 شدهاجرا قریه والیت پروان  2های آن در و برنامه گردیده برگزار این کمیته نیز دهیکنفرانس آگاهیاست. 

 .است

 

روستایی  مناسب هایتکنالوژی استفاده از ترویج فرهنگ و نهادینه ساختنبا هدف  پارک تکنالوژی روستایی

جریب زمین  24در  ط زیست جهت رشد اقتصاد پایدار و بلند بردن سطح زندگی مردم دهاتحیسازگار با م



آوری مقدماتی را جهت جمع سروی ابتدا بخشاین ز والیت کابل ایجاد شده است، در ولسوالی ده سب

نتایج آن که که  والیت کشور انجام داده است 21های محلی، در اطالعات از صنعتکاران سنتی و تکنالوژی

 های روستایی(در قالب کتاب )رهنمود تکنالوژینوع تکنالوژی مختلف روستایی ( 100ص )شامل تشخی

 46 که اعمار و تجهیز شده ارک تکنالوژی روستاییهای پساختماندر ضمن آن  .اقبال چاپ یافته است

های متعددی آموزشی و برنامه. بر عالوه شودمیتکنالوژی مناسب روستایی در آن تهیه و نمایش داده 

 قریه، دهاقین و متشبثین تدویر شده است. انکشافی شورای دهی برای اعضایآگاهی

و بلند بردن سطح تحصیلی کارمندان ا ارتقبه هدف  تخصصی و مسلکیی هالوشیپها و فبورسیهتنظیم بخش 

کارمندان  از تن 500 از بیش تا کنون برای که از آغاز کارش کند در چارچوپ انستیتوت فعالیتوزارت 

 و های خصوصی داخلیدر پوهنتونرا ی تحصیل زمینه وزارت در مقاطع لیسانس، فوق لیسانس و ماستری

درصد از  21کرده است. حدود مساعد  کوریای جنوبی و هندوستاناز جمله جاپان، خارجی  کشورهای

  دهند.را زنان تشکیل می هامستفید شوندگان این بورسیه

و اطالع رسانی به موقع از  و دانش عمومی بلند بردن سطح آگاهیبخش تکثیر معلومات که هدف آن 

آوری راه اندازی کمپاین جمعچون  هایی، به انجام فعالیتباشدمی های انستیتوت انکشاف دهاتفعالیت

نمایشگاه کتاب و  3برگزاری گزارش ساالنه،  5چاپ از این طریق، جلد کتاب  600کتاب و دریافت بیش از 

فلم مستند کوتاه، کلیپ تصویری، گاهنامه،  ۸ی با موضوعات مختلف انکشافی، تهیه سمینار علمی 33

صورت ماهوار به سه زبان )دری، پشتو و انگلیسی( مبادرت ه بروشور و خبرنامه انستیتوت انکشاف دهات ب

 ورزیده است. 

انستیتوت انکشاف دهات افغانستان مصمم است تا با استفاده از ابزار و امکانات با درنظر داشت این همه، 

و توانمندی نیروی انسانی خود، تغییرات  و ظرفیت موجودخویش، حمایت رهبری وزارت  یدست داشته

انستیتوت مکلفیت دارد تا جهت بلند بردن سطح این . ار آوردبه ریزی توسعه دهات بدر برنامه شگرفی را

تخصصی، ترویج  آگاهی مردم و کیفیت عرضه خدمات از طریق سروی و تحقیق، آموزش تعلیمات مسلکی و

قرار ا منصه اجر ت را در زمان معینه بهمعلوما ها و تکثیرها و فلوشیپتکنالوژی روستایی، تسهیالت بورسیه

 دهد.


