نهاد دموکراسی و توسعه افغانستان
اولین جشنواره تقدیر از شخصیتهای اثرگذار عرصه دموکراسی و توسعه افغانستان

 .9خلیل روفی
رئیس موسسه تعلیمی و اجتماعی جوانان افغانستان

آقای رووفی متولد  82دسمبر سال
 1792در کابل است ،دوره مکتب را
در لیسه عالی ابوذر غفاری در سال
 8002به اتمام رسانده ،با اشتراک
در کانکور در رشته روانشناسی
دانشگاه تعلیم و تربیه پروفسیور
استاد برهان الدین ربانی(کابل)
دانشگده روانشناسی کامیاب و در
سال  8010به درجه دوم دوره
کارشناسی را به تمام رسانده .دو سند معادل ماستری(کارشناسی ارشد) در بخش مدیریت و رهبری و برنامه
های دیموکراتیک دارد.
فعالیت های مدنی بخاطر نهادینه ساختن دیموکراسی
 اغاز فعالیت های از سال  8008با ایجاد مرکز اگاهی جوانان افغانستان شروع میشود که در این مرکز
برای جوانان اموزش های صحی و حقوقی وچکونکی مشارکت در فعالیت های جوانان را ارائه میکردیم
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 در سال  8002به حیث معاون کمیته مرکزی( کمیته والیتی کابل ) ارگان ملی جوانان افغانستان انتخاب
شد که بشترین فعالیت های در خصوصد حرکت های مدنی  ،دادخواهی برا ی حقوق شهروندی شهروندان و
دفاع از حقوق بشری شهروندان بود که در این نهاد تا سال  8011مصروف فعالیت های دادخواهانه بود
 8018 با ایجاد شورای جوانان دیموکرات افغانستان که گرفتن عضویت این شورا به طور رقابتی بود
که با سپری نمودن چند دور رقابت عضویت شورای جوانان دیموکرات که توسط انستیتیوت ملی دیموکرات
های امریکا در افغانستان ساخته شده بود به دست اورد وی در این شورا مسئوول کمیته حقوق بشر وانتخابات
تعین شد که بیشتر به کار های حقوق بشری و فعالیت واگاهی دهی در خصوص انتخابات مشغول بود در ضمن
مسئوولیت سکرتریت این شورا را نیز عهده دار بود.
 8018 ایجاد موسسه تعلیمی واجتماعی جوانان افغانستان یا  AYSEOاین موسسه را بخاطر وارد
شدن در عرصه ساختن طرح و برنامه ها برای یک نسل فراموش شده ایجاد کردید که خوشبختانه تا امروز به ده
ها برنامه های اموزشی از این ادرس در خصوص جامعه مدنی  ،سخنرانی  ،مناظره  ،مشارکت مدنی  ،رهبریت
و مدیریت و تحقیق بر ای صد ها جوان ترتیب داده شده است که فعاالًیک کلپ مناظره که تحت مدیریت این
موسسه به پیش میرود ایجاد شده است که مناظره گننده کان جوان به توانای رقابت واشتراک در مناظره های
جهانی اموزش دیده اند.
 8012- 8018 برگزاری ده ها نشست اموزشی پیرامون چیست جامعه مدنی برای نهاد های جامعه
مدنی و دانشجویان
 8012 اشتراک در برنامه رهبران نوظهور جامعه مدنی افغانستان در این برنامه که به طور رقابتی فعالین
مدنی که بیشتر از  5سال سابقه کاری در بخش های متخلف جامعه مدنی داشتند اشتراک نموده و به رقابت
میپرداختند .که از بین صد ها نفر  23نفر انتخاب شد خلیل روفی عضویت این برنامه را گرفت در این برنامه
اموزشهای فنی دادخواهی  ،چیستی جامعه مدنی و ایجاد شبکه سازی با سازمان های بین المللی وداخلی را در
بر داشت این برنامه توسط موسسه بین المللی کانترپارت به همکاری کمک های مالی یوس اید بر انداخته شده
بود
 8013 گرفتن عضویت شبکه جامعه مدنی وحقوق بشر افغانستان و در انتخابات که در سال 8015
توسط مجموعه عموی این شبکه برگزار شد با گرفتن اکثریت ارائه عضو کمیته عضویت پذیری این شبکه
انتخاب شد
 8019 – 8012 عضو گروه کاری برای نشست بروکسل
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 تسهیل کننده نشست اماده گی قبل از بروکسل
 نماینده جامعه مدنی انتخابی در نشست مقامات عالی رتبه


نماینده انتخابی نشست بورد نظارت و ارزیابی

 نماینده جامعه مدنی افغانستان در نشست بین المللی المان
 نماینده جامعه مدنی کنفرانس بین المللی سویدن
 نماینده جامعه مدنی افغانستان در نشست دهلی جدید
 8008 تا کنون در صد ها برنامه دادخواهی  ،سیمنار ها ورکشاپ ها  ،کنفرانس های منطقه یی و بین
المللی اشتراک نموده است
 خلیل روفی در چندین برنامه ملی به عنوان نماینده و سخنگوی جامعه مدنی افغانستان اشتراک ورزیده
است از جمله نشست بین المللی سویدن و نشست المان
تقدیر نامه ها
پارلمان افغانستان در سال 8013
گرفتن لوح سپاس بابت خدمات برا ی جوانان در روز جهانی جوانان از طرف معنیت امور جوانان
گرفتن لوح اموزکار خوب از طرف اتحادیه جوانان در رو ز بین المللی دانشجویان
و گرفتن لوح تقدیر و بابت انتخاب موسسه ایسو در بین ده بهترین نهاد های جوانان از طرف هفت اداره (
وزارت خارجه امریکا ،سفارت امریکا در افغانستان  ،موسسه کولمبوپالن  ،وزارت معارف ،معینیت امور جوانان
وزارت اطالعات و فرهنگ و وزارت مبارزه با مواد مخدر )
لوح تقدیر از طرف اداره محیط زیست افغانستان
لوح تقدیر از طرف موسسه بین المللی از قانون
لوح تقدیر از طرف موسسه بین المللی کانتر بارت
لوح تقدیر از طرف سفارت کاندا در افغانستان بابت داوری برنامه مناظره
لوح تقدیر از طرف اتحادیه اروپا بخاطر کارهای حقوق بشری
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