
 

 نهاد دموکراسی و توسعه افغانستان

 افغانستانعرصه دموکراسی و توسعه گذار اثر هایشخصیت تقدیر ازجشنواره اولین 

 ذار تأثیرگ هایتقدیر از شخصیت راه اندازی جشنواره نهاد دموکراسی و توسعه افغانستان اقدام به

ای هکه طی این جشنواره به ده تن تأثیرگذار ترین چهره افغانستان نموده است، توسعهعرصه دموکراسی و 

به این  6931سال  درافرادی که  .داده شد عرصه دموکراسی و توسعه، افغانستان لقب شخصیت تأثیرگذار

 ، قرار ذیل اند:مجموعه جا گرفته

 6931جشنواره تقدیر از شخصیت های اثرگذار عرصه دموکراسی و توسعه افغانستان طی سال 

 عرصه اثرگذاری شغل اشخاص منتخب شماره

 رسانه رئیس موبی گروپ سعد محسنی 6

 حقوق بشر پژوهشگر سازمان عفو بین الملل حوریه مصدق 2

 معارف رئیس انجمن راه قلم مطیع اهلل ویسا 9

 زنان و صلح افغان زنان استعدادهای رشد رئیس مرکز ماری اکرمی 4

 آزادی بیان اجرائیه نیرئیس  عبدالمجیب خلوتگر 5

 داری خوبحکومت سرپرست وزارت معادن و پطرولیم نرگس نهان 1

 حقوق طفل های سیارمسؤول کتابخانه صابر حسینی 7

 سیاست عضو پارلمان افغانستان ناهید فرید 8

 جامعه مدنی تانافغانس جوانان اجتماعی و رئیس موسسه تعلیمی خلیل رووفی 3

 مددکاری اجتماعی رئیس کمپ مادر لیال حیدری 61

 شخص منتخب/ شغل/عرصه اثرگذاریهشمار/ 

 / رسانهموبی گروپ رئیسسعد محسنی،  -6

 / حقوق بشرالملل بین عفو سازمان پژوهشگرحوریه مصدق،  -2

 مطیع اهلل ویسا، رئیس انجمن راه قلم/ معارف -9

 / زنان و صلحافغان زنان استعدادهای رشد مرکز رئیس اری اکرمی،م -4



 عبدالمجیب خلوتگر، رئیس اجرائیه نی/ آزادی بیان -5

 داری خوبنرگس نهان، وزیر معادن و پطرولیم/ حکومت -1

 های سیار/ حقوق طفلمسؤول کتابخانه محمد صابر حسینی، -7

 عضو پارلمان افغانستان/ سیاستناهید فرید،  -8

 افغانستان/ جامعه مدنی جوانان واجتماعی خلیل روفی، رئیس موسسه تعلیمی -3

 رئیس کمپ مادر/ مددکاری اجتماعییال حیدری، ل -61

  است، نهاد  جشنوارهمعیارهای تشخیص میزان تأثیرگذاری شخصیت ها مهمترین مسئله این

 مروردموکراسی و توسعه افغانستان با در نظر داشت اهداف و چشم انداز این نهاد، ده شاخصه را جهت 

 وره باخصه ها، پس از مشاین شا در افغانستان تعیین  کرده است. توسعهفعالیت فعالین عرصه دموکراسی و 

 که قرار ذیل اند:کارشناسان این عرصه تعیین شده اند، 

 تبعیض بین اتباع افغانستان تالش جهت کاهش  -6

 افغانستان پذیری بیشتر شهروندان دیگرکوشش جهت هم -2

 در افغانستان ثر جهت اعتالی ارزشهای دموکراتیکعملکرد مو -9

 کشور ارات ملی و بین المللی برایافتخ کسب -4

  در راستای شفافیت، حسابدهی و مشارکت عامه تالش  -5

 ایت از گروه های آسیب پذیر جامعهحم -1

 و حقوق اساسی شهروندان در رابطه به حقوق بشر های پیگیرانهانجام دادخواهی -7

 و ترویج فرهنگ کارهای داوطلبانه تالش جهت ایجاد -8

 شهروندان جامعه انشارتقای سطح دکوشش جهت  -3

 کشورکز علمی، فرهنگی مرا رشد ظرفیت -61

 ر سال ه سوم حمل در یک ابتکار نهاد دموکراسی و توسعه افغانستان است که بعد از این جشنوار این

 .داشته اند این لقب اهدا میگردد دست آوردکه  توسعهبه ده نفر شخصیت تاثیرگذار در عرصه دموکراسی و 

 یادداشت:

  کتاب تحقیقی تحت عنوان دیدگاها: راهکارهای عملی موفقیت در جامعه افغانستان، در قرار است

های موفق ادامه این جشنواره از طریق مصاحبه با این چهره ها تهیه و نشر شود. در این کتاب مدل

ها برای شهروندان بازتاب داده ها، نظریات و پیشنهادات این چهرهبومی معرفی خواهد شد، دیدگاه

 های اثرگذار جدید رونمایی خواهد شد. این کتاب در جشنواره بعدی با معرفی چهره .اهد شدخو


