
1 
 

 

 فهرست مطالب

 3 ....................................................................................................................................... معارف یروز امیپ

 4 ................................................................................................................................... .منظر پس/مقدمه .1

 6.............................. ...................................................................... .........................پالیسی........................................ اهداف .2

 6.... ......................................................................................................................... ...................یسیپالۀنیزم .3

 7 ......................................................................................................................................  یسیلاپ شرح .4

 7 ........................................................................................................................بودن   مرتبطو تیفیک .4.1

     نصاب .4.1.1

 7 ...........................................................................................................................  یمیتعل

 7 ........................................................................................................................ معلم آموزش. 4.1.2

  8 ..………......………یمحلۀجانب همه یهاتیازحما وبرخوردار مصؤون یآموزش طیازمح مکاتب رانیمد نمودن حاصل نانیاطم. 4.1.3

 8 .......................................................................................................... ییوپاسخگو نیازمعلم تیحما .4.1.4

 9 ............................................................................... هستند یریادگی یبرا کننده قیوتشو امن یجا مکاتب .4.1.5

 9 ................................................................................................................... (متوازن) عادالنه یدسترس .4.2

 9 ........................................................................... .........................هیوترب میتعل به اندختر یدسترس از تیحما. 4.2.1

 10................................................................................................................................... . هایازمندین اساس بر مکتب سیتأس. 4.2.2

 10............................................................................  (یعیتسر ماتیتعلۀبرنام شمول به) یمحل ماتیتعل. 4.2.3

 11................................................................................................................ ........... اناث معلمان. 4.2.4

 11......................................................................................................................... .. ...... شوراها. 4.2.5



2 
 

 

 11.........................................................................................................................  مؤثروشفاف تیریمد .4.3

 11............................................................................................................ یوساختارسازمان چهارچوب .4.3.1

 12............................................................................................................. ..  یهمکار یزمهایکانیم. 4.3.2

 12..................................................................................................... . جینتا اساس به منابع صیتخص. 4.3.3

 12........................................................................ ........................ یفسادادار هیعل ومبارزه ییپاسخگو ت،یشفاف. 4.3.4

 12........................................................................ ... .... شواهد براساس یریگ میتصم جهت یابیوارز نظارت. 4.3.5

 13............................................................................................... دخلیز یها باوزارت وتفاهم یهماهنگ .4.3.6

 14................................................................................................................................ ومآخذ منابع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 معارف پیام وزیر

، 2001ر ثبت نام مکاتب از سال دفیصد از تمام دانش آموزان را در افغانستان تشکیل می دهند. علیرغم افزایش قابل توجه  40دختران فقط 
یشتر در ثبت نام متساوی و حفظ ب. افزایش دور مانده اندمیلیون دختر در سنین مکاتب ابتدایی از مکتب  2.2میلیون کودک بشمول  3.7حدود 

از موانع تعلیم و تربیه که به  بستگی به رسیدگی به طیف وسیعی از چالش های امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و همچنان جلوگیریآن 
 ویژه دختران آنرا تجربه مینمایند دارد.

شاف اجتماعی و اقتصادی کشور نکاتحقیقات نشان می دهد که سرمایه گذاری در تعلیم و تربیه دختران، طریقه موثر برای دستیابی به اهداف 
اسالمی افغانستان و وزارت  دولت جمهوری ذکر گردیده است) 2021الی  2017 (معارف میباشد. بنابراین،طوریکه در برنامه استراتژی ملی

عادالنه   بیه، دسترسیودن تعلیم و ترمعارف به طوراخص، به برنامه های آموزشی دختران متعهد میباشند. با تمرکز همزمان بر کیفیت و مرتبط ب
 ینده نزدیک کاهش دهد.آدر  ،  مدیریت موثر و شفاف، وزارت معارف قصد دارد تا تعداد دختران خارج از مکاتب را به طور چشمگیری

ی درسی حساس تران، از ارائه برنامه ها، موضع وزارت را در مورد ابتکارات تعلیم و تربیه دخ2019این سند، پالیسی تعلیم و تربیه دختران سال 
جه به آموزش دختران در تمامی برنامه واضح میسازد که تو پالیسی را معرفی میدارد. این اناثبه جندرتاازدیاد تعداد صنوف دختران با معلمین 

دارد.  ز دانش آموزان دختر راهای وزارت معارف گنجانیده شده است، به طوری که هر جنبه ای از نظام آموزشی ما هماهنگی برای حمایت ا
 اتب را فراهم میسازد.دوره مک یک چارچوب برای اقدامات هماهنگ در حصه افزایش دسترسی، نگهداری و تکمیل پالیسی عالوتاً، این

ان، تمویل کنندگان، همکاران وزارت معارف، رهبری افغانست من خوشحال هستم که این سند را امضاء مینمایم، که یک دیدگاه مشترک برای
 هد.رهمکاران آموزشی را در زمینه ترویج و حمایت از تالش ها در حصه آموزش دختران ارائه میداجرایی و سای

 

 با احترام
 دوکتور محمد میرویس بلخی

 سرپرست وزارت معارف
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 منظرمقدمه/پس .1

افغانستان است که تا درجۀ اتباع  تعلیم حق تمام»: قانون اساسی چنین بیان گردیده است در ماده چهل و سوم حق دسترسی به تعلیم و تربیه 

تعمیم متوازن معارف در تمام  گردد. دولت مکلف است به منظورلیسانس در مؤسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان از طرف دولت تأمین می

طقی که به آنها تکلم ادری را در منامهای افغانستان، تأمین تعلیمات متوسطه اجباری، پروگرام مؤثر طرح و تطبیق نماید و زمینۀ تدریس زبان

ان، بهبود تعلیم کوچیان و امحای دولت مکلف است به منظور ایجاد توازن و انکشاف تعلیم برای زن»وچهارم مادۀ چهل «.کنند فراهم کندمی

جاد توازن و ر ایمنظورا به های موثربرنامه، دولت مکلف است این مادهمطابق . «های مؤثر طرح و تطبیق نمایدسوادی در کشور، پروگرامبی

و « سوم اهداف انکشافی هزاره» ۀمعاهد بهتعهد  در این زمینه، دولت هایمکلفیت دیگر بخش. زنان طرح و تطبیق کند ۀانکشاف تعلیم و تربی

 .را به تعلیمات ابتدایی فراهم کند اطفال کشور ۀمعاهده مکلف است زمینه دسترسی همدولت مطابق این دو  باشد.می «تعلیم و تربیه برای همه»

نموده است. پس از سقوط رژیم  یی ظهافغانستان پیشرفت قابل مالح ه درسکتور تعلیم و تربیبر اساس یافته های نهاد های ملی و بین المللی، 

وردهای آ دست ،دختران نوجوان زنان و آموزشجندر، تقویت  طالبان، دولت جمهوری اسالمی افغانستان در رابطه به زنان و دختران، تساوی

 چشمگیری داشته است. 

  شاگرد شامل مکتب به بیش از  900،000به این سو  ده برابر شده است: کمتر از  2001میزان شمولیت شاگردان در مکاتب از سال

 دهند. نرا دختران  تشکیل می %39رسیده است،  که 2017 شاگرد در سال  1میلیون 9.2

  باب مکتب افزایش یافته  17800به حدود  2017در سال  باب مکتب  4300تعداد مکاتب ابتدایی در سراسر کشوراز  2001سال در

 .است

 3.7های قابل توجه، وزارت معارف باید  بتعداد قرار دارد. با وجود پیشرفت و سرمایه گذاریحالت دشواری ت فعلی تعلیمات دختران در وضعی

پسر شهری تنها  100د، شامل سیستم تعلیم و تربیه نماید. در برابر هر نده% آن را دختران تشکیل می60 طفل خارج از مکتب را که   میلیون

یابد. دسترسی عمومی به تعلیم و پسر کاهش می 100دختر در برابر  50در نواحی روستایی این تعداد به  دختر شهری شامل مکتب است. 78

های مشخصی گروه اوردهای آموزشی و شمولیت دیر هنگام به عنوان یک چالش باقی مانده است. وستایی همانند کیفیت دستتربیه در نواحی ر

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

 قرار می دهد.شامرش 
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کودکان کارگر، اطفال دارای  معلولیت و کودکانی که  .گردد از اطفال دارای آسیب پذیری خاصی اند که باعث دورماندن آنها از تعلیم و تربیه می

که از تعلیم و  استندکه دختران بزرگترین جمعیتی تحصیل نیستند. از آنجایی ۀها قرار گرفته اند، اغلب قادر به ادامدرگیریتحت تاثیرات جنگ و 

 را تشدید نماید.  یهای دیگرتواند آسیب پذیریمیاین وضعیت ، اند تربیه دور نگهداشته شده

وانع در برابر تعلیم و تربیه دختران بوده مگردد. نا امنی به عنوان یکی از مهمترین می %100شمولیت  مانع دستیابی به میزان ،هاتعدادی از چالش

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

نادرست در رابطه به ارزش تعلیم و  هایسلکی اناث، دیدگاهکمبود زیربنای مناسب مکاتب، دوری راه مکتب، ازدواج زود هنگام، کمبود معلمان م

 شان شوند. ها مانع تحصیل فرزندانتربیه، همچنین مشکالت اقتصادی که باعث می گردد خانواده

شتری نیاز ن شده است، به حمایت بیکه برای تعلیم و تربیه با کیفیت و رایگان تعیی یی افغانستان جهت تحقق اهداف بلنددولت جمهوری اسالم

ت را رفع کرده برای اجندای اصالحات های زیاد در میان ارقام و معلوماهای موجود، کمک نماید و اختالفتطبیق قوانین و پالیسی ادارد تا ب

صوصاً های اطفال، مخن نیازمندیوزارت معارف سرمایه گذاری نماید. تقویت و ظرفیت سازی عمومی سکتور تعلیم و تربیه جهت بر آورده ساخت

 و دسترسی برای شان مشکل تر است، تقویت گردد.اند  نعده اطفالی که  بیشترآسیب پذیرآ

 ز دورۀ ابتدایی به متوسطه و ثانوی محدودترادهندۀ این است که میزان دسترسی دختران به تعلیم و تربیه به تدریج نشان آمار و ارقام انتشار یافته

. حضور دهدی کمی را نشان میفیصدتعلیمات عمومی از کل فارغان تعلیمات عمومی، در  فارغان دخترآن، شمار عالوه بر  شود.تر میکمو 

های آموزشی تربیه معلم است. عالوه بر آن، معنای دسترسی اندک دختران به تحصیالت عالی و برنامهشمار اندک شاگردان دختر در مکاتب، به

مین ترتیب هبه های انکشافی ملی و ها در برنامهآن نای کاهش نقشمععمومی دختر به موجودیت شمار اندک متعلمان و فارغان تعلیمات

داف انکشافی هزارۀ سوم برای به اه تعهدات این وزارت هسیدن بو برای ر روی این منظور .را در قبال داردها نقش اجتماعی آنکاهش 

ابتدایی شده و آن را تکمیل  مل دورهو دختران افغانستان خواهند توانست شاتمام پسران  1399تا سال »افغانستان که چنین بیان گردیده است: 

 این پالیسی تهیه و تدوین گردیده است. ،«کنند

ای موجود را به منظور محترم هاز فرصت برخیارف بر آن است تا های موجود در سیستم تعلیم و تربیه افغانستان، وزارت معدر میان چالش

 تعلیم و تربیه، مورد استفاده اعظمی قرار دهد:شمردن حق هر افغان به 
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 رند و بسیاری از آنها منافع های بلندی دارای موفقیت های آموزشی خویش آرزوخواهند تحصیل نمایند: دختران افغان بدختران می

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

  :بیه دختران وجود دارد و باید اقدامات که در برابر تعلیم و تر را هایمحدودیتبخش ذیل مراجعه نمائید( بهپالیسی) ۀزمیناراده سیاسی

 د.شناسدر برابر آن صورت گیرد به رسمیت می الزم

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

 به تعلیم و تربیه دختران ادامه دهد.

 اهداف پالیسی .2

 ؛و زنان دختران تعلیمی موانع طرف کردنبر .1
 ؛ربیهکاهش تفاوت میزان شمولیت دختر ان  و پسران و آوردن دختران خارج از مکتب به  سیستم تعلیم و ت .2
 .در برابر شاگردان و کارمندان طبقه اناث 2به عملکرد مثبتوزارت معارف متعهد ساختن  .3
 زمینۀ پالیسی .3

جهانی حقوق  ۀانیدر بی چهچنان کند،ری اسالمی افغانستان را تأیید میرسمی دولت جمهوپالیسی تعلیم و تربیه دختران اصول و تعهدات 

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

و انکشاف جندر وزارت احیا  ، پالیسی2017، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال 2009، قانون منع خشونت علیه زنان 2008معارف 

لل ، اجندای سازمان م2014دوستدار طفل  و ، پالیسی تعلیم و تربیه فراگیر1399-1395وزارت امور زنان  ۀالن پنج سال، پ2011دهات

 درمیان ،2018 معارف زارتو محلی ورهنمودتعلیمات وپالیسی ،2021 – 2017، پالن استراتیژیک ملی معارف 2030برای انکشاف پایدار

 و مورد بحث قرار داده است. شناخته رسمیت رابه جندر هایچالش کهاند دیگراسنادی

                                                           
 عملکرد مثبت عبارت است از تبعیض مثبت به نفع گروه هایی که به صورت تاریخی نادیده گرفته شده اند، طوری که نابرابری کاهش یابد.2
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 پالیسی شرح .4

 مرتبط بودنکیفیت و  4.1
ا به شهروندان مثمر، صحتمند ت های مورد نیاز را کسب خواهند کرد، برخورد و ارزشدانش، مهارت ،سطوح ۀدر هم شاگردان، بخصوص دختران

 طح ملی و بین المللی دارا باشند.سهای الزم را برای اشغال وظایف به مهارتگیری در رفاه جامعه بوده و ول مبدل گردیده، آماده سهمؤو مس

 نصاب تعلیمی 4.1.1
خصوصیات شاگردان  ۀب تعلیمی همانطور که انعکاس دهندنصا3تهیه گردد.با در نظر داشت اهمیت جندر نصاب تعلیمی باید -

 4باید محو گردد.جندردر رابطه به  ییکلیشهنیز نمایش دهد. رفتارهای های شاگردان اناث را یباید ویژگ ،ذکوراست

 گردد. واضح  دختران و پسرانموجود باید میان  ییهای مسلکی و حرفهدر نصاب تعلیمی نقش -

و مواد آموزشی معلمان  کتب درسی این حقوق باید در 5حقوق بشر به شمول حقوق زنان و دختران باید در نصاب تعلیمی شامل گردد. -

 .در نظر گرفته شود

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

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

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

 معلمآموزش  4.1.2

 ترغیب گردند.  وداده شود تا آنها تشویق  زنحق اولویت باید به معلمان  ،های آموزشیبرنامهدر ارتقای ظرفیت و  -

                                                           
ز اظهارات و اقداماتی میباشد که افراد را بر اساس حساسیت جنسیتی مستلزم توجه به تفاوت ها و نابرابری های اجتماعی فرهنگی بین دختران/زنان و پسران/مردان و تالش ها برای جلوگیری ا3

 جنسیت شان از خدمات محروم می سازد.  
. )مثالً تنها پسران فوتبال را دوست دارند( رفتارهای ویر، برخورد و سلوک مبالغه آمیز بوده که به همه مردان و زنان ربط داده میشودرفتار های کلیشه ای در رابطه به جنسیت عبارت از تصا4

  اید.نمها و استعداد های فردی را مدنظر نگرفته، برخوردهای نامناسب و تعصب آمیز را بر اساس جنسیت بیولوژیکی تشویق میکلیشه ای، عالقه
 89 صفحه 2017 – 2007ن ملی کاری برای زنان افغانستان پال5
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باید تسهیالت الزم برای محارم آنها  ،شوند. در غیر این صورتتربیه و  آموزش زناستادان باید توسط  زنمعلمان  ،در صورت امکان -

 فراهم گردد.

ف وقت برای صر ۀدر زمین پسر ودختر به شاگردان  باید معلمین را ترغیب نماید تا در صنوف مختلط ،معلمانمواد آموزشی و رهنمای  -

های آموزشی مپیوتر و دیگر فعالیتبه کتابخانه، البراتوارها و اتاق ک ، فراهم نمودن دسترسی عادالنهپرسش سوال ها،بررسی فعالیت

 حمایتی، توجه مساویانه داشته باشند.

 های همه جانبۀ محلینان حاصل نمودن مدیران مکاتب از محیط آموزشی مصؤون و برخوردار از حمایتیاطم 4.1.3

که توسط معلمان  دختردان ار اجتماعی و یک عضو شورا در دسترس باشند تا به شاگرگ، یک مددزن، یک معلم یک مشاور با تجربه -

 مشوره داده و از آنها حمایت نمایند. شوند،تدریس می مرد

ط فرهنگی، محدودیت های با در نظر گرفتن شرای مکتب در مورد یونیفورمهای العملباید از طرزمکاتب گردان و کارمندان شا -

 اقتصادی و شرایط آب و هوای فصلی پیروی نمایند. 

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

ر سطح مدیریتی ارشد یک دجندر  باشد. تساوی یک زنباید  مرد است، معاون وی دخترانه،که مدیر یک مکتب مختلط یا در صورتی -

 مکتب دقیقاً باید رعایت شود. مکتب باید توسط ترکیبی از زنان و مردان رهبری شود.

دختران )بیان اهمیت  ۀربیبه تعلیم و تسازی نسبت های 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. ، آموزش دختران(

 حمایت از معلمین و پاسخگویی 4.1.4
کی تمرکز های تخنیاختن حمایتایی و نیز فراهم سو راهنمکمک د، بلکه باید  بر ننباید صرفاً بر نظارت تمرکز کن اتبناظرین مک -

( دختر و پسرسیت هر دو طبقه متناسب به جن)د. حمایت تخنیکی و ابزار آموزشی  مربوطه باید از لحاظ جنسیت حساس و سازگارننمای

 باشد.

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

 هایی را در نظر گیرد.د جریمهایهای رفتاری )سلوکی( معلمین باز طرزالعملرف برای سوء استفاده نظارت از اجراات کارمندان معا -
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 امن و تشویق کننده برای یادگیری هستندجای مکاتب  4.1.5
 لی باید تغییر مکان دهند.کیلومتر فاصله دارند جهت کاهش خطرات احتما 3نظامی کمتر از  )مراکز( هایکه با پایگاهمکاتبی -

های اورد دهند تا دستتعلیمی را تشکیل می های حیاتی نصابتندرستی و سالمت جسمانی بخشط به آموزش موضوعات مربو -

 6قرار گیرند. پسرو  دخترهای مذکور باید در دسترس هر دو طبقه بخش ،گردد یا ارتقا بخشیده باعث تضمین سالمتآموزشی ر

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

معلمین و شاگردان داشته  برایه ححفظ الصو تسهیالت الصحه حفظ، مراعات اصول باید جلسات راهنمایی منظم در مورد آبمکاتب  -

 باشند.

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

 .گرفته شودجداگانه در نظر الصحه 

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

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

 باشد.دختران برای  امنیتی مناسبهر مکتب باید دارای سیستم  -

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

 تدریس شود. زنباید توسط معلمان 

 دسترسی عادالنه )متوازن(   4.2
، عادالنه و ، دسترسی بیشترخدمات دارای اولویت ۀو تربیه دختران مناسب بوده، عرض یک سیستم همه شمول، سیستمی است که برای تعلیم

 نماید. افغانستان تضمین می زنان بالغ درون و باکیفیت را برای اطفال، دختران جوان و ؤهای آموزشی مرتبط، مصهمه شمول و حفظ فرصت

 به تعلیم و تربیهان حمایت از دسترسی دختر 4.2.1

مشخص جهت تطبیق آن برای  کانیزمیباشد. معارف، تا صنف نهم اجباری میتعلیم دختران و پسران مطابق قانون اساسی و قانون م -

 کنند در نظر گرفته شود.های که اطفال شان را به مکتب روان نمیخانواده

                                                           
 وزارت معارف مراجعه شود.  2019برای جزئیات بیشتر به پالیسی سالمتی مکتب 6
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 شود.ها باید در نظر گرفته ( در تمام دورهانبه دختران شاخص برابری جنسیتی )نسبت شمولیت پسر -

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

احترام گذاشته عقاید آنها به  و تهمی مکاتب پذیرفدر تماطبق اصول ماده دوم قانون اساسی کشور  سایر ادیان پیرواناطفال متعلق به  -

 می شود.

که در یهمکارانو  ت معارفطریق وزاراین موضوع از  .دهندو به دروس خویش ادامه  شامل مکتب گردند توانندشاگردان حامله می -

 باید شریک ساخته شود.، دنکنبخش تعلیمات دختران و برداشتن حساسیت های تعلیمات دختران کار می

موقعیت داشته  مکاتب عمومی ها باید با مکاتب رسمی یکجا یا در نزدیکییمات قبل از مکتب و یا کودکستانتعل ،در صورت امکان -

 د به تحصیل خویش نیز ادامه دهند.یا اطفال خودشان بتوانن داری از خواهر یا برادر کوچکتر وعالوه نگه ران بجوباشند، تا دختران 

تمام اطفال افغانستان حق  ،نونتوانند به دلیل نداشتن تذکره از شمولیت اطفال به مکتب جلوگیری نمایند. بر اساس قامکاتب نمی -

-وخانواده شاگردان–نام ثبت زبراینیا پیش عنوان به نه –طی سه ماه پس از ثبت نام  ارند.برخورداری از تعلیم و تربیه رایگان را د

 سایی الزم را باید فراهم نمایند.شنا معارف،مدارک وزارت مقررات هامطابق

 هاتأسیس مکتب بر اساس نیازمندی 4.2.2

ده باشد، تأسیس مکاتب شایجاد  پسرو  دخترچنانچه مکاتب موجود بر اساس پالیسی اعمار مکاتب وزارت معارف مساویانه برای  -

 هایبسته یلازقب –. در صورت موجودیت لوازم آموزشیکاتب پسرانه در اولویت قرار گیرددخترانه باید نسبت به م

 اولویت داده شود. دختر شاگردان بایدبه منابع این به دسترسی برای–آموزشی،کمپیوتروغیره

 تعلیمات تسریعی( ۀتعلیمات محلی )به شمول  برنام 4.2.3

صنوف های معارف و الیات، جوامع و شرکای انکشافی ریاست سیستم تعلیم و تربیه، خارج از مکتب به اناث جهت آوردن اطفال -

 7د.ندور از دسترس باش رسمی د که مکاتب نتعلیمات محلی را در جاهایی تآسیس نمای

د، تا دختران نوی ارائه نمایثا تا سطح دورهمطابق قانون و مقررات و معیارها د خدمات آموزشی خویش را توانتعلیمات محلی می  -

 بتوانند برای مدت طوالنی تری به تعلیم ادامه دهند.

                                                           
 ( وزارت معارف مراجعه نمایید. 2018به رهنمود و پالیسی تعلیمات محلی )7
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 زنمعلمان  4.2.4

 تدریس شوند. زنباید توسط معلمان  دخترشاگردان  ،در صورت امکان -

 در نظر گرفته شود.  هاای آننیز بر ییهاداده شود و مشوقباید اولویت  زنالعبور، به استخدام معلمان در مناطق محروم و صعب -

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

 تالش صورت گیرد. آنها

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

به صورت و  دنافزایش یاب به معارفهای  عالی رتتا تعداد کارمندان اناث در پست های الزم برداشته شودو قدم های بیشتربایدتالش -

 .نمایندفعاالنه درخواست وظیفه 

 شرایط الزم برای محارم آنها نیز آماده شود. زن های استخدام و جابجایی معلمیندر طرز العمل -

 هاشورا 4.2.5

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

 ند.در رهبری شورا نیز مشارکت داشته باشباشند. زنان  زنان باید اتبحد اقل یک سوم اعضای شورای مک -

 مدیریت مؤثر و شفاف  4.3
ریت موثر، نظارت و ارزیابی بهتر و ، تقویت سیستماتیک مدیارتقای ظرفیت کارمندان وزارت معارف باید اقدامات الزم را برای ریفورم نهادی،

ن در سرتاسر وزارت معارف روی عرضه خدمات باکیفیت جهت ارایه بهترین خدمات به اطفال افغانستان و جلب توجه به تعلیم و تربیه دخترا

 دست گیرد. 

 چهارچوب و ساختار سازمانی 4.3.1
 .قرار دهد خویش های اصلیبرنامهید تعلیمات دختران را جزء وزارت معارف با -

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

 د.نها تعیین نمایها و پروسهها، برنامهتمام پالیسی ۀتربیه دختران در زمین
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تعلیمات ۀ ان به عنوان نمایندشهای معارف والیات بر عالوه وظایف فعلی ها و ولسوالیاستعمومی ری تعلیمات ینآمرتمام همچنین، -

 دختران آموزش ببینند.

رای تعلیمات دختران( با بجندا و پالن عملیاتی مشترک آ)دختران استراتیژی تعلیمات پس ازتکمیل و عرضه این پالیسی، بزودی -

 شود.داده میهای دولتی مرتبط، انکشاف سازمانگان و تطبیق کنندههمکاری شرکای  انکشافی/

 های همکاریمکانیزم 4.3.2

به صورت  نظیم گردد تات تطبیق کننده در سطح ملی /شرکای انکشافیگان وزارت معارف وهگروپ کاری تخنیکی متشکل ازنمایند -

 ند. ل نمایتعلیمات  دختران اطمینان حاصنهادینه سازی و پیشرفت  از و باشندجلساتی داشته  منظم باهم

کانیزم موجود سکتور یه فرعی متعلیمات دختران باید ایجاد گردد، تا به عنوان یک کمیت ۀبه عنوان هماهنگ کنند گروپ فرعی دیگر -

 د.نعملی نمایعلیم و تربیه  را در سطح والیات ت

 تخصیص منابع به اساس نتایج 4.3.3

 .دهدمشخص را اختصاص  ۀدجدختران بویه وزارت معارف باید جهت حمایت از استراتیژی تعلیم و ترب -

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

 ومبارزه علیه فساد اداریپاسخگویی ،شفافیت 4.3.4

 پاسخگو باشند. شاگردان مبارزۀ جدی نموده و به سواالت اولیای در مکاتب جهت شمولیت شاگردان دخترمدیران مکاتب  -

 ۀ ریاست عمومی پالن ولن استراتیژیک ملی معارف، به وسیهای پالتربیه و گزارشمشترک تعلیم و ۀبخش خاصی در مرور ساالن -

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

 یری بر اساس شواهدنظارت و ارزیابی جهت تصمیم گ 4.3.5

 صورت جداگانه ازاساس جنسیت و بو دیگر کارمندان معارف باید بر شاگردان، معلمان، اعضای شورا از قبیل ارقام وزارت معارف تمام -

 جمع آوری گردد.مرد و  زن



13 
 

 

 خلهای ذیدماهنگی و تفاهم با وزارته 4.3.6
 نامۀ همکاری امضا شود.تفاهم و امور داخله امور زنان های حج و اوقاف، انکشاف دهات،با وزارت -

ن اهمیت، نقش، شمولیت و جمعه پیرامو هاینماز امامان مساجد دراز طریق مال وزارت حج و اوقاف در هماهنگی با وزارت معارف -

 آموزش دختران در مکاتب تبلیغ نمایند.

از طریق   ش دخترانلیت و آموزهروندی در شمواز طریق برنامۀ میثاق ش دهات در هماهنگی با وزارت معارفوزارت انکشاف  -

 کمک و همکاری نماید. اعمار مکاتب و شوراهای انکشافی محلی 

و آموزش دختران در مکاتب، نقش  نماید و یا در روزهای خاص پیرامون شمولیتهای که با زنان برگزار میوزارت امور زنان در جلسه -

 دهی نماید.و آگاهی ح سیاسی و اجتماعی تبلیغو جایگاه آنها در جامعه و در سطو

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

 زمینه اقداماتی عملیاتی را روی دست گیرد.
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