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 پیشگفتار وزیر معارف

اولین آیۀ قرآن را به پیامبرش به نام بخـوان نـازل   )ج( شود. خداوند ویکم محسوب میهای اساسی قرن بیستو تربیه از نیازمندیتعلیم 

قانون اساسی به زنـان تمـمین    44. این حق در مادۀ باشدمی و وسیلۀ رشد ظرفیت انسان حق و وظیفۀ هر انساننمود. تعلیم و تربیه، 

تعلـیم و تربیـه،   باشد. جه میولی هنوز مشارکت زنان و دختران در سطوح مختلف تعلیم و تربیه با مشکالت گوناگون موا .گردیده است

شـود.  مندی از حقوق شـمرده مـی  زنان و شرط عمدۀ مشارکت هدفمند، موثریت رهبری و بهرهدختران و های تهداب ارتقای توانمندی

 عوامـل  نمایـد. دهد که تعلیم و تربیه در کاهش میزان باروری زنان و بلند رفتن سطح عواید سرانه، کمک میتجارب کشورها نشان می

هـای انـد کـه    مختلف از جمله امنیت، وضعیت جغرافیایی، وضعیت اقتصادی، وضعیت فرهنگی و سنتی و کمبـود معلمـان انـا چـالش    

 دسترسی دختران به تعلیم و تربیه را دشوار ساخته است. 

 تعلیم و تربیۀ دختـران بخش انکشافی به همکاری  معینیت تعلیمات عمومیرا که از طرف  تعلیم دختران روی همین ملحوظ، پالیسی 

ربـط مکلـف هسـتند کـه جهـت      ادارات ذی نمـوده و  تائید، است گردیده ینهایتسوید و در ریاست داراالنشای شورای علمی بررسی و 

 .های عملی را روی دست گیرندتطبیق مواد این پالیسی مکانیزم

انـد  داشـته  نقـش  پالیسـی  این تهیه و تدوین در که کسانی تمامی و معینیت تعلیمات عمومیتحلیل و انکشاف پالیسی،  تیم از پایان در

 .نمایممی قدردانی و تشکر

 

 دوکتور محمد میرویس بلخی

 سرپرست وزارت معارف
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تعلیم حق تمام اتباع افغانستان است که » وسوم چهل مادۀ چنین بیان گردیده است. در قانون اساسی، حق دسترسی به تعلیم و تربیه

گردد. دولت مکلف است به منظور تعمیم درجۀ لیسانس در مؤسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان از طرف دولت تأمین میتا 

های متوازن معارف در تمام افغانستان، تأمین تعلیمات متوسطه اجباری، پروگرام مؤثر طرح و تطبیق نماید و زمینۀ تدریس زبان

دولت مکلف است به منظور ایجاد توازن و انکشاف » وچهارممادۀ چهل «.کنند فراهم کندمیمادری را در مناطقی که به آنها تکلم 

، دولت این ماده. مطابق «های مؤثر طرح و تطبیق نمایدسوادی در کشور، پروگرامتعلیم برای زنان، بهبود تعلیم کوچیان و امحای بی

 دولت هایمکلفیت یدیگر بخش. منظور ایجاد توازن و انکشاف تعلیم و تربیه زنان طرح و تطبیق کند را به های موثر برنامهمکلف است 

مطابق این دو معاهده  ،دولت باشد.می «تعلیم و تربیه برای همه.»و « اهداف انکشافی هزاره سوم» از معاهدۀتعهد  در این زمینه،

 .مکلف است زمینه دسترسی همه اطفال کشور را به تعلیمات ابتدایی فراهم کند

دهندۀ این است که میزان دسترسی در نظام تعلیمی نشان توازن جنسیتیآمار و ارقام انتشار یافته در اسناد وزارت معارف پیرامون 

 آن، شمار فارغان دخترعالوه بر  شود.تر میکمو  ی به متوسطه و ثانوی محدودتردختران به تعلیم و تربیه به تدریج از دورۀ ابتدای

معنای  . حمور شمار اندک شاگردان دختر در مکاتب، بهدهدفیصدی کمی را نشان میتعلیمات عمومی از کل فارغان تعلیمات عمومی، 

است. عالوه بر آن، موجودیت شمار اندک متعلمان و های آموزشی تربیه معلم  دسترسی اندک دختران به تحصیالت عالی و برنامه

 .ها است های انکشافی ملی و نقش اجتماعی آن ها در برنامه معنای کاهش نقش آن فارغان تعلیمات عمومی دختر به

بیه دختران باشد تواند هر کدام مانع اساسی فراروی تعلیم و تر باشد که می هایی مواجه می با این وجود، تعلیم و تربیه دختران با چالش

و برای  روی این منظور رو سازد. هایی روبه کم با دشواری خدمات تعلیم و تربیه با ناکامی و یا دست ئۀهای دولت را مبنی بر ارا و کوشش

تمام پسران  1399تا سال »به اهداف انکشافی هزارۀ سوم برای افغانستان که چنین بیان گردیده است:  سیدن بر تعهدات این وزارتر

 این پالیسی تهیه و تدوین گردیده است. «.ابتدایی شده و آن را تکمیل کنند و دختران افغانستان خواهند توانست شامل دوره

 

 

 

 

 

 

 مقدمه .1
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 مرور کلی  پالیسی .2

تان نموده است. پس از سقوط  رژیم طالبان، دولت جمهوری اسالمی افغانسـ  ییافغانستان پیشرفت قابل مالحظه ۀسکتور تعلیم و تربی

اشـته اسـت. میـزان    های چشـمگیری د ن و آمـوزش دختـران نوجـوان دسـتاورد    جندر، تقویت زنا در رابطه به زنان و دختران، تساوی

 9.2شـاگرد شـامل مکتـب بـه بـیش از       900,000سو  ده برابر شده است: کمتـر از  این به  2001در مکاتب از سال شمولیت شاگردان 

د مکاتب ابتدایی در سراسـر  تعدا 2001دهند. در سال آنرا دختران  تشکیل می 2% 39رسیده است،  که 2017 شاگرد در سال  1میلیون

 .باب مکتب افزایش یافته است 17800به حدود  2017در سال  باب مکتب  4300 از کشور

های قابـل توجـه، وزارت معـارف بایـد      . با وجود پیشرفت و سرمایه گذاریرز بحرانی قرار داردوضعیت فعلی تعلیمات دختران در یک م

در برابـر هـر    3د، شامل سیستم تعلیم و تربیه نماید.ندهآن را دختران تشکیل می %60 طفل خارج از مکتب را که   میلیون 3.7بتعداد 

-پسر کـاهش مـی   100دختر در برابر  50نواحی روستایی این تعداد به در  دختر شهری شامل مکتب است. 78پسر شهری تنها  100

های آموزشی و شمولیت دیر هنگام به عنـوان یـک   حی روستایی همانند کیفیت دستاوردیابد. دسترسی عمومی به تعلیم و تربیه در نوا

 .گرددن آنها از تعلیم و تربیه میماند رهای مشخصی از اطفال دارای آسیب پذیری خاصی اند که باعث دوگروه چالش باقی مانده است.

تحصـیل   ۀار گرفته اند، اغلـب قـادر بـه ادامـ    ها قرانی که تحت تاثیرات جنگ و درگیریکودکان کارگر، اطفال دارای  معلولیت و کودک

هـای دیگـر را   پـذیری تواند آسیب نیستند. از آنجایی که دختران بزرگترین جمعیتی است که از تعلیم و تربیه دور نگهداشته شده، می

 تشدید نماید.  

گردد. نا امنی به عنوان یکی از مهمترین موانع در برابر تعلـیم و تربیـه   % می100شمولیت  میزانها مانع دستیابی به تعدادی از چالش

از: کمبـود  دختران بوده و مقابله با آن نیز مشکل است. چالش های دیگری که بر تعلیم و تربیه دختران تاثیر گذار هستند عبارت انـد  

هـای نادرسـت در رابطـه بـه ارزش     لکی انـاث، دیـدگاه  کمبود معلمان مس، دوری راه مکتب، ازدواج زود هنگام، بنای مناسب مکاتبزیر

 شان شوند. صیل فرزندانها مانع تحاقتصادی که باعث می گردد خانوادهتعلیم و تربیه، همچنین مشکالت 

بـه   دولت جمهوری اسالمی افغانستان جهت تحقق اهداف بلند پروازانه که برای تعلیم و تربیه با کیفیت و رایگان تعیـین شـده اسـت،   

های زیاد در میان ارقـام و معلومـات را رفـع    های موجود، کمک نماید و اختالفتطبیق قوانین و پالیسی امایت بیشتری نیاز دارد تا بح

تقویت و ظرفیت سازی عمـومی سـکتور تعلـیم و تربیـه     زارت معارف سرمایه گذاری نماید. کرده برای اجندای اصالحات بلند پروازانه و

دسترسی بـرای شـان مشـکل تـر اسـت،       و آسیب پذیر های اطفال، مخصوصاً انعده اطفالی که  بیشترنیازمندیجهت بر آورده ساختن 

 تقویت گردد.

های موجود را به منظـور  ارف بر آن است تا تعدادی از فرصتهای موجود در سیستم تعلیم و تربیه افغانستان، وزارت معدر میان چالش

 و تربیه، مورد استفاده اعظمی قرار دهد:محترم شمردن حق هر افغان به تعلیم 

های بلندی دارنـد و بسـیاری از آنهـا    رای موفقیت های آموزشی خویش آرزودختران افغان بخواهند تحصیل نمایند: دختران می .2.1

 کنند.و قدرتمند شدن،  مرتبط توصیف می منفعت مالی ا بهمنافع تعلیم و تربیه ر

                                                           
گذشته مکتب را ترک کرده اند( را به عنوان ارقام شمولیت مورد این ارقام مورد بحث است، به دلیل اینکه وزارت معارف غیر حارضان دایمی )کسانی که در ظرف سه سال 1

 شامرش قرار می دهد.
 ارقام مربوط به اطفال خارج از مکتب و فیصدی جنسیت نیز مورد بحث است.2
 مورد بحث است. این ارقام نیز3
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که در برابر تعلیم و تربیه دختران وجود دارد و بایـد   را هایمحدودیت ذیل مراجعه نمائید(به بخش ) پالیسی ۀزمیناراده سیاسی:  .2.2

 د.شناسدر برابر آن صورت گیرد به رسمیت می اقدامات الزم

کند تا به پیشرفت خـویش در  طرف جامعه بین المللی دریافت می از افغانستان حمایت قابل توجهی راحمایت شرکای انکشافی:  .2.3

 تعلیم و تربیه دختران ادامه دهد. رابطه به

 اهداف پالیسی .3

  ؛و زنان دختران تعلیمی موانع طرف کردن بر .1

  ؛کاهش تفاوت میزان شمولیت دختر ان  و پسران و آوردن دختران خارج از مکتب به  سیستم تعلیم و تربیه .2

  .در برابر شاگردان و کارمندان طبقه اناث 4به عملکرد مثبتوزارت معارف متعهد ساختن  .3

 زمینۀ پالیسی .4

جهانی  ۀکه در بیانیچنان کند،ری اسالمی افغانستان را تأیید میرسمی دولت جمهوپالیسی تعلیم و تربیه دختران اصول و تعهدات 

برای زنان  2017-2007، پالن عملیاتی ملی 2004، قانون اساسی افغانستان 1989، کنوانسیون حقوق طفل 1948حقوق بشر

، پالیسی جندر 2017، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال 2009، قانون منع خشونت علیه زنان 2008افغانستان، قانون معارف 

دوستدار طفل  و ، پالیسی تعلیم و تربیه فراگیر1399-1395وزارت امور زنان  ۀالن پنج سال، پ2011و انکشاف دهاتوزارت احیا 

 تعلیمات رهنمود و پالیسی و ،2021 – 2017، پالن استراتیژیک ملی معارف 2030، اجندای سازمان ملل برای انکشاف پایدار2014

 و مورد بحث قرار داده است. شناخته رسمیت به را  جندر هایچالش که اند اسنادی دیگر میان در ،20118 معارف وزارت محلی

 پالیسی شرح .5

 

 مرتبط بودن کیفیت و   .5.1

ا به شهروندان مثمر، های مورد نیاز را کسب خواهند کرد ت، برخورد و ارزشدانش، مهارت ،سطوح ۀدر هم شاگردان، بخصوص دختران

های الزم را برای اشغال وظایف به سطح ملی و بین بوده و مهارت گیری در رفاه جامعهول مبدل گردیده، آماده سهمؤصحتمند و مس

 المللی دارا باشند.

  نصاب تعلیمی .5.1.1

خصوصیات  ۀب تعلیمی همانطور که انعکاس دهندنصا 5تهیه گردد.با در نظر داشت اهمیت جندر  نصاب تعلیمی باید -

باید محو  جندردر رابطه به  ییرفتارهای کلیشهنیز نمایش دهد. های شاگردان اناث را یباید ویژگ ،است شاگردان ذکور

  6گردد.

                                                           
 گرفته شده اند، طوری که نابرابری کاهش یابد.به نفع گروه هایی است که به صورت تاریخی نادیده  مثبت عبارت است از تبعیض مثبت عملکرد4
ظهارات و اقداماتی میباشد که حساسیت جنسیتی مستلزم توجه به تفاوت ها و نابرابری های اجتامعی فرهنگی بین دخرتان/زنان و پرسان/مردان و تالش ها برای جلوگیری از ا5

 افراد را بر اساس جنسیت شان از خدمات محروم می سازد.  
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 گردد. واضح موجود باید میان اناث و ذکور  ییهای مسلکی و حرفهدر نصاب تعلیمی نقش -

و مواد  کتب درسی این حقوق باید در 7حقوق بشر به شمول حقوق زنان و دختران باید در نصاب تعلیمی شامل گردد. -

  .آموزشی معلمان در نظر گرفته شود

 در کتابخانۀ مکاتب باید کتب مربوط به آموزش دختران فراهم گردد.  -

باشد. تمام مواد آموزشی )از قبیل رهنمای معلمان و  جندرباید حساس به  انو پسر انکتب درسی در نمایش نقش دختر -

 های مربوط به جنسیت باشند.( باید عاری از کلیشهکمکی و حمایوی دیگر مواد آموزشی

 ارزیابی یادگیری .5.1.2

های اصولی میان یادگیری دختران و پسران وجود دارد، باید ارزیابی یادگیری شان بر اساس همان تفاوت کههمانطور  -

  ها در نظر گرفته شود. تفاوت

 ارزیابی یادگیری شاگردان )مثل: امتحانات( باید از کلیشه های جنسیتی دور باشد. -

 معلمآموزش   . 51.3

 های آموزشی حق اولویت باید به معلمان طبقۀ اناث داده شود تا آنها تشویق و ترغیب گردند. در ارتقای ظرفیت و تریننگ -

باید تسهیالت  ،شوند. در غیر این صورتتربیه آموزش و تریننگ و ث ااناستادان معلمان اناث باید توسط  ،در صورت امکان -

 الزم برای محارم آنها فراهم گردد.

ف صر ۀبه شاگردان ذکور و اناث در زمین باید معلمین را ترغیب نماید تا در صنوف مختلط ،مواد آموزشی و رهنمای معلمان -

وتر و دیگر به کتابخانه، البراتوارها و اتاق کمپی ، فراهم نمودن دسترسی عادالنهپرسش سوال ها،وقت برای بررسی فعالیت

 های آموزشی حمایتی، توجه مساویانه داشته باشند.فعالیت

 های همه جانبۀ محلیاطمنان حاصل نمودن مدیران مکاتب از محیط آموزشی مصؤون و برخوردار از حمایت .5.1.4

کار شوند، باید یک معلم با تجربه، یک معلم اناث، یک مددمکاتبی که شاگردان اناث توسط معلمان ذکور تدریس میدر  -

 اجتماعی و یک عمو شورا در دسترس باشند تا به شاگردان اناث مشوره داده و از آنها حمایت نمایند.

با در نظر گرفتن شرایط فرهنگی، محدودیت  مکتب در مورد یونیفورم،های باید از طرز العملمکاتب شاگردان و کارمندان  -

 های اقتصادی و شرایط آب و هوای فصلی پیروی نمایند. 

 .باشدمیاجباری به شمول شاگردان  مکتبهای رفتاری )سلوکی( برای تمام پرسونل از طرزالعملاطاعت    -

در سطح مدیریتی جندر  باید از طبقه اناث باشد. تساوی مرد است، معاون وی اناثکه مدیر یک مکتب مختلط یا در صورتی  -

 ی از زنان و مردان رهبری شود.ارشد یک مکتب دقیقاً باید رعایت شود. مکتب باید توسط ترکیب

دختران )بیان  ۀسازی نسبت به تعلیم و تربیهای آموزشی حساسرهو برزگان محل باید در دو ، علمای دینامامان مساجد -

 شرکت  و حق دسترسی تعلیم و تربیه را از نظر دین مبین اسالم بیان نمایند.  اهمیت آموزش دختران(

                                                                                                                                                                                               
ان فوتبال را دوست تنها پرس های کلیشه ای در رابطه به جنسیت عبارت از تصاویر، برخورد و سلوک مبالغه آمیز بوده که به همه مردان و زنان ربط داده میشود. )مثالً  رفتار6

 مناید. بر اساس جنسیت بیولوژیکی تشویق میهای نامناسب و تعصب آمیز را مدنظر نگرفته، برخورد ها و استعداد های فردی رادارند( رفتارهای کلیشه ای، عالقه
 89صفحه  2017 – 2007پالن ملی کاری برای زنان افغانستان 7
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 حمایت از معلمین و پاسخگویی .5.1.5

های تخنیکی ایی و نیز فراهم ساختن حمایتو راهنمکمک د، بلکه باید  بر ننباید صرفاً بر نظارت تمرکز کن اتبناظرین مک -

متناسب به جنسیت هر دو ) د. حمایت تخنیکی و ابزار آموزشی  مربوطه باید از لحاظ جنسیت حساس و سازگارنتمرکز نمای

 و ذکور( باشد. طبقه اناث

 های تشویقی و مکافات از معلمان، تساوی جنسیتی در نظر گرفته شود. بخش حمایتتساوی جنسیتی در  -

هایی را در نظر اید جریمههای رفتاری )سلوکی( معلمین برف برای سوء استفاده از طرزالعملنظارت از اجراات کارمندان معا -

 گیرد.

 امن و تشویق کننده برای یادگیری هستندجای مکاتب  .5.1.6

 کیلومتر فاصله دارند جهت کاهش خطرات احتمالی باید تغییر مکان دهند. 3نظامی کمتر از  )مراکز( هایپایگاهکه با مکاتبی -

دهند تا تعلیمی را تشکیل می های حیاتی نصابط به تندرستی و سالمت جسمانی بخشآموزش موضوعات مربو -

ی مذکور باید در دسترس هر دو طبقه اناث و هاگردد؛ بخش یا ارتقا بخشیده باعث تممین سالمتهای آموزشی ردستاورد

 8ذکور قرار گیرند.

 باشند.ه ححفظ الص تمام مکاتب باید دارای آب آشامیدنی سالم و تسهیالت  -

برای معلمین و ه ححفظ الصو تسهیالت الصحه حفظ، مراعات اصول باید جلسات راهنمایی منظم در مورد آبمکاتب  -

 .شاگردان داشته باشند.

ن باشند. در صورت امکان برای معلمین نیز تسهیالت او پسر انجداگانه برای دخترۀ ححفظ الص دارای تسهیالت مکاتب باید -

 .جداگانه در نظر گرفته شودحفظ الصحه 

 ، معلمین، و شاگردان در مکاتب ضروری است.ی مکاتبدهی و جلوگیری از خشونت جنسیتی برای شوراهاآموزش آگاهی -

 به منظور محافظت در برابر خطرات باید دارای دیوار احاطه باشند  تمامی مکاتب -

 اناث باشد.برای طبقه  امنیتی مناسبهر مکتب باید دارای سیستم  -

ارائه معلومات در رابطه به سالمتی تولید مثل برای تمام شاگردان دختر و پسر اجباری است؛ سالمتی تولید مثل  برای  -

 اناث تدریس شود. شاگردان اناث باید توسط معلمان

 دسترسی عادالنه )متوازن(   .5.2

، خدمات دارای اولویت، دسترسی بیشتر ۀو تربیه دختران مناسب بوده، عرض یک سیستم همه شمول، سیستمی است که برای تعلیم

در افغانستان زنان بالغ های آموزشی مرتبط، مصوون و باکیفیت را برای اطفال، دختران جوان و عادالنه و همه شمول و حفظ فرصت

 نماید. تممین می

 به تعلیم و تربیهان حمایت از دسترسی دختر .5.2.1

باشد. مکانیزم مشخص جهت تطبیق تعلیم دختران و پسران مطابق قانون اساسی و قانون معارف، تا صنف نهم اجباری می -

 کنند در نظر گرفته شود.های که اطفال شان را به مکتب روان نمیآن برای خانواده

 شود.ها باید در نظر گرفته ( در تمام دورهانبه دختران برابری جنسیتی )نسبت شمولیت پسرشاخص  -

 های آموزشی باید بر اهمیت تعلیم و تربیه دختران تأکید داشته باشد.تمام برنامه -

                                                           
 وزارت معارف مراجعه شود.  2019برای جزئیات بیشرت به پالیسی سالمتی مکتب 8
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نون محو در قاتربیه دختران  تربیه دختران در جامعه به شمول: مانع شدن تعلیم و برداشتن حساسیت نسبت به تعلیم و -

 شود.خشونت و ازار و اذیت علیه زنان، جرم تلقی می

  .محترم شمرده شودعقاید آنها  و می مکاتب افغانستان پذیرفته شوندباید در تما سایر ادیان،های اطفال متعلق به اقلیت -

این موضوع از طریق  .االمکان در صنوف جداگانه به درس ادامه بدهندو حتی توانند شامل مکتب گردندشاگردان حامله می -

باید  دنکنکه در بخش تعلیمات دختران، و برداشتن حساسیت های تعلیمات دختران کار مییوزارت معارف با همکاران

 شریک ساخته شود.

موقعیت  ها باید با مکاتب رسمی یکجا یا در نزدیکی مکاتب عمومییمات قبل از مکتب و یا کودکستانتعل ،در صورت امکان -

یا اطفال خودشان بتوانند به تحصیل خویش  داری از خواهر یا برادر کوچکتر وعالوه نگه رجوان بد، تا دختران داشته باشن

 نیز ادامه دهند.

تمام اطفال  ،توانند به دلیل نداشتن تذکره از شمولیت اطفال به مکتب جلوگیری نمایند. بر اساس قانونمکاتب نمی -

 ثبت برای نیاز پیش عنوان به نه –طی سه ماه پس از ثبت نام  بیه رایگان را دارند.افغانستان حق برخورداری از تعلیم و تر

 سایی الزم را باید فراهم نمایند.شنا مدارک معارف، وزارت مقررات مطابق هاخانواده و شاگردان – نام

 ها تأسیس مکتب بر اساس نیازمندی .5.2.2

معارف مساویانه برای اناث و ذکور ایجاد شده باشد، تأسیس چنانچه مکاتب موجود بر اساس پالیسی اعمار مکاتب وزارت  -

 هایبسته قبیل از –. در صورت موجود یت لوازم آموزشی کاتب پسرانه در اولویت قرار گیردمکاتب دخترانه باید نسبت به م

 شاگردان اناث اولویت داده شود. به باید منابع این به دسترسی برای – غیره و کمپیوتر آموزشی،

 تعلیمات تسریعی( ۀتعلیمات محلی )به شمول  برنام .5.2.3

 های الزم استفاده از تعلیمات محلی صورت گیرد.سیستم تعلیم و تربیه، باید تالش جهت آوردن اطفال خارج از مکتب به -

 د که مکاتبنهای والیتی معارف، جوامع و شرکای تطبیق کننده، صنوف تعلیمات محلی را در جاهایی تآسیس نمایریاست -

 9دور از دسترس باشد. رسمی 

د، تا ثانوی ارائه نمای تا سطح دورهمطابق قانون و مقررات و معیارها د خدمات آموزشی خویش را توانتعلیمات محلی می  -

 دختران بتوانند برای مدت طوالنی تری به تعلیم ادامه دهند.

 معلمان اناث .5.2.4

 شاگردان اناث باید توسط معلمان اناث تدریس شوند. ،در صورت امکان -

در نظر گرفته  هانیز برای آن یهاداده شود و مشوقالعبور، به استخدام معلمان اناث باید اولویت در مناطق محروم و صعب -

 شود. 

تعادل جنسیتی  جهت ایجادگردیده و ن باشد که تعادل جنسیتی رعایت در استخدام پرسونل تدریسی مکتب باید سعی بر آ -

 تالش صورت گیرد. آنهادر میان 

 تعادل جنسیتی رعایت شود.های گزینش کارمندان تدریسی، در کمیته -

به و  دنافزایش یاب های  عالی رتبه معارفتا تعداد کارمندان اناث در پست های الزم برداشته شودو قدم های بیشترتالش باید -

 .نمایندصورت فعاالنه درخواست وظیفه 

                                                           
 ( وزارت معارف مراجعه منایید. 2018به رهنمود و پالیسی تعلیامت محلی )9
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 های استخدام و جابجایی معلمین اناث شرایط الزم برای محارم آنها نیز آماده شود.طرز العمل در -

 هاشورا .5.2.5

 مطابق الیحۀ شورای اولیای شاگردان، این شورا در هر مکتب ایجاد و تقویه گردد.  -

 داشته باشند.در رهبری شورا نیز مشارکت باید از طبقه اناث باشند. زنان  اتبحد اقل یک سوم اعمای شورای مک -

 مدیریت مؤثر و شفاف  .5.3

، تقویت سیستماتیک مدیریت موثر، نظارت و ارزیابی ارتقای ظرفیت کارمندان وزارت معارف باید اقدامات الزم را برای ریفورم نهادی،

بهتر و عرضه خدمات باکیفیت جهت ارایه بهترین خدمات به اطفال افغانستان و جلب توجه به تعلیم و تربیه دختران در سرتاسر 

 وزارت معارف روی دست گیرد. 

 چهارچوب و ساختار سازمانی .5.3.1

 .قرار دهد خویش های اصلیهید تعلیمات دختران را جزء برناموزارت معارف با -

خویش یک نماینده جهت آموزش و نهادینه  ۀلیت دارند تا از میان کارمندان بلند رتبؤومس این وزارتهای تمام ریاست -

 د.نها تعیین نمایها و پروسهها، برنامهتمام پالیسی ۀزی تعلیم و تربیه دختران در زمینسا

ۀ های معارف والیات بر عالوه وظایف فعلی شان به عنوان نمایندو ولسوالی هاعمومی ریاست آمر تعلیماتتمام  همچنین، -

 دختران آموزش ببینند.تعلیمات 

جندا و پالن عملیاتی مشترک برای تعلیمات دختران( با همکاری آ) دختران یک استراتیژی تعلیماتل سال مالی ربع او تا -

 شود.داده میهای دولتی مرتبط، انکشاف گان و سازمانتطبیق کننده شرکای  انکشافی/

 های همکاریمکانیزم .5.3.2

 تنظیم گردد تا / تطبیق کننده در سطح ملیشرکای انکشافی گان وزارت معارف وهنمایند گروپ کاری تخنیکی متشکل از -

 یند. تعلیمات  دختران اطمینان حاصل نمانهادینه سازی و پیشرفت  از و باشندجلساتی داشته  به صورت منظم باهم

تعلیمات دختران باید ایجاد گردد، تا به عنوان یک کمیته فرعی مکانیزم موجود  ۀبه عنوان هماهنگ کنند گروپ فرعی دیگر -

 د.نعملی نمایعلیم و تربیه  را در سطح والیات سکتور ت

 تخصیص منابع به اساس نتایج .5.3.3

 .دهدمشخص را اختصاص  ۀجدیه دختران بووزارت معارف باید جهت حمایت از استراتیژی تعلیم و ترب -

 های مالی نمایند.اولویت داده و در این زمینه کمک شرکای انکشافی به تعلیم دختران زمینه سازی صورت گیرد تا -

 مبارزه علیه فساد اداری   و پاسخگویی  ،شفافیت .5.3.4

 مدیران مکاتب مبارزۀ جدی را جهت شمولیت شاگردان دختر در مکاتب روی دست گیرند. -

 مدیران مکاتب جهت شفافیت و پاسخگوی به سواالت اولیای شاگردان، باید پاسخگو باشند.  -

ۀ ریاست عمومی ن استراتیژیک ملی معارف، به وسیلهای پالتربیه و گزارش مشترک تعلیم و ۀبخش خاصی در مرور ساالن -

 شود.شامل  یا کارکردهای تعلیم و تربیه دختران ها وها، چالشتعلیمات عمومی، جهت بررسی پیشرفتریاست  پالن و



10 
 

 نظارت و ارزیابی جهت تصمیم گیری بر اساس شواهد .5.3.5

اساس جنسیت و به  شاگردان، معلمان، اعمای شورا، و دیگر کارمندان معارف باید بر از قبیل ارقام وزارت معارف تمام -

 اناث و ذکور جمع آوری گردد. صورت جداگانه از

 دخلهای ذیبا وزارت و تفاهمهماهنگی  .5.3.6

 نامۀ همکاری امما شود.تفاهم و امور داخله امور زنان های حج و اوقاف، انکشاف دهات،با وزارت -

نماز جمعه پیرامون اهمیت، نقش، شمولیت و آموزش دختران در  امامان مساجد دروزارت حج و اوقاف باید از طریق مال -

 مکاتب تبلیغ نمایند.

و  ، توزیع غذاباید از طریق برنامۀ میثاق شهروندی در شمولیت و آموزش دختران، اعمار مکاتبوزارت انکشاف و دهات  -

 قرطاسیه باب کمک و همکاری نماید.

نماید و یا در روزهای خاص پیرامون شمولیت و آموزش دختران در های که با زنان برگزار میوزارت امور زنان در جلسه -

 دهی نماید.ح سیاسی و اجتماعی تبلیغ و آگاهیه و در سطومکاتب، نقش و جایگاه آنها در جامع

های رفت و آمد شاگردان را داشته و در وزارت داخله در هماهنگی با وزارت معارف مسؤولیت تامین امنیت تمام مکاتب و راه -

 این زمینه اقداماتی عملیاتی را روی دست گیرد.
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