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 مقدمه

 1011 -1355سدال  9پلان ستراتیژیک سوم ملی معارف که بمنظور بدست آوردن اهدداف سدتراتیژیک معدارف بدرات مدد  

  .آغاز گردیده و پیشرفتهات در زمینه صور  گرفته است 1355ترتیب گردیده است. تطبیق عملی آن از سال مالی 

ترتیدب و به سطح ملی، ولایتی و ولسوالی برات تطبیق بهتر پلان ستراتیژیک سوم ملی معارف، پلانهات عملیاتی بصور  سالوار 

ه اهداف که در همان سال باید بدست آید شامل گردیدده و ایدن پلانهدا بده سدطح انکشاف داده میشود. در پلان عملیاتی سالان

 1356ملی، ولایتی و ولسوالی در معرض تطبیق قرارداده میشود. به همین اساس در روشنی پلان ستراتیژیک سوم برات سدال 

ختلف قرارداده شده اسدت تدا بدا نیز پلان عملیاتی به سطح ملی، ولایتی و ولسوالی ترتیب و در دسترس مسئولین در سطوح م

 تطبیق پلان مذکور اهداف مشخص سالانه را بدست بیاورند.

باتوجه به اینکه گزارش دهی و گزارش گیرت یک اصل مهم مدیریت است که بر اساس آن از یدک ردرف شدفافیت و حسدا  

ضدرورت پنداشدته مدی شدود، ایجداد  دهی که برات تمویل کننده گان، تطبیق کننده گان و اجرا کننده گان برنامه ها مهدم و

میگردد و از جانب دیگر مدیران و مسئوولین رده هات مختلف از چگونگی تطبیق پلان ها و پیشرفت فعالیت ها آگاهی حاصل 

مینمایند و در شناسائی و رفع مشکلا  و چالش هات که به شکلی از اشکال مانع راه پیشرفت فعالیت ها مدی شدود، اقدداما  

 وقع را به عمل می آورند.لازم و به م

و ارزیابی ستراتیژیک و ریاست عمومی پلان و ارزیابی همواره تلداش ورزیدده تدا از  ریاست نظار بخش نظار  و گزارش دهی 

چگونگی تطبیق پلان هات رویل المد  و قصیرالمد  ) پلان هات سدتراتیژیک و پلانهدات عملیداتیه کده بده منظدور بدسدت 

چنان گزارشا  ماهوار، ربعوار و گذاشته می شود، نظار  نموده و هممعارف ترتیب و به معرض اجرا آوردن اهداف ستراتیژیک 

سالانۀ چگونگی تطبیق پلان ها و پیشرفت فعالیت ها را ترتیب و بدسترس مسئوولین اجرایی قرار دهندد، تدا سدطوح مختلدف 

دیدده و بدا اسدتفاده از آن پلدان هدات بعددت و امدور اداره از دست آوردها، مشکلا  و چالش ها، ضعف ها و قو  ها مطلع گر

 خویش را بهبود بخشند.

پیشدرفت و تطبیدق پلدان سدالانه ، ایندک گدزارش به سلسله ارایۀ گزارشا  پیشرفت اجراآ  و دست آوردهات وزار  معدارف

و  و پاسخگوه تنظیمدسترسی متوازن و مدیریت مؤثر، شفاف )کیفیت و مرتبط بودن،  برات در سه عرصه 1356عملیاتی سال 

 .ترتیب گردید

را ارایه میدارد که در بدر گیرندد   عملیاتی ه در قبال تطبیق پلان 1356 قوس -1355) از جدت این گزارش پیشرفت اجراأ  

چنان مشکلاتیکه باعث عدم اجرات فعالیت ها گردیده اسدت و هم رنامه هات وزار  معارفها و دست آوردهات تمام ب پیشرفت

 خلاصه می گردد:عمده بخش  هفتدر  ین گزارش. امیباشد

 خلاصۀ اجراآ : بخش اول

پیشرفت فعالیتهات عمد  هر عرصده و چگدونگی تطبیدق فعالیتهدا و دسدت آوردهدا را مدنعک  : گزارش تفصیلی بخش دوم

 میسازد.
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 سایر فعالیتهات عمده انجام شده )خارج از پلانه :سومبخش 

 نتیجه گیرت تحلیل و: مچهاربخش 

مشکلا  عمده که باعث عدم اجرات فعالیتها گردیده و راه حل هات پیشدنهادت بدرات حدل مشدکلا  را نشدان : پنجمبخش 

 میدهد.

 : تفصیل گزارش مالی ششمبخش 

 : ضمایم تفصیلی احصائیوتهفتمبخش 
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 بخش اول

 خلاصه اجراآت

ه ترتیب و اهداف دارات اولویت در سه 1011-1355ه )پلان ستراتیژیک سوم ملی معارف که برات پنج سال آیند

و پاسخگو شفاف به تعلیم و تربیه و مدیریت موثر، عرصه که عبار  از بهبود کیفیت معارف، دسترسی متوازن 

بعد از نهائی سازت از ه و بصور  همه جانبه با شرکات ذیدخل شریک گردید . اینشده استدران شامل  میباشد

 قرارداده شده است. عملاً تحت تطبیق  1356در سال  و تمویل کننده گان منظور و ررف مقاما  ذیصلاح

کمیته رهبرت که مسئولین رده اول وزار  معارف و  ،برات تطبیق و حصول ارمنان از چگونگی تطبیق پلان مذکور

مطمین ساخته و  تمویل کننده گان دران عضویت دارند ایجاد گردید تاو قتاً فوقتاً از پیشرفت اجراآ  خود را

 میگردد، هدایا  لازم ارایه بدارند همچنان در مورد حل مشکلا  که فرا راه تطبیق پلان

 گروپ کارت ایجاد و 15به تعداد علاوه بران برات پیگیرت بیشتر برات بخشهات مختلف شامل عرصه هات سه گانه 

ویشرا پیگیرت نموده و با تدویر جلسا  توظیف گردیده است تا هر گروپ کارت فعالیتهات شامل بخشهات مربوط خ

گروپی پیشرفت ها را با پلان مقایسه نمایند دست آورد و مشکلاتیکه باعث عدم اجرات فعالیتهاگردیده است 

شناسائی و درمورد اقداما  لازم نمایند تا در یک هماهنگی کامل از تطبیق پلان پیگیرت صور  گرفته و گزارشا  را 

 ارایه بدارند

پلان عملیاتی به سطح مرکز، و لایا  و  1356بیق هرچه بهتر پلان ستراتیژیک سوم معارف، برات سال برات تط

ولسوالی ها ترتیب و انکشاف داده شده ا ست تا مسئولین اجرا در سطوح مختلف از اهداف و فعالیت هات خویش 

 د. آگاهی داشته و برات بدست آوردن اهداف تعین شده اجراآ  لازم را مرعی دارن

در سه عرصه ) کیفیت و مرتبط بود، دسترسی متوازن،  1356پیشرفت اجراآ  و دست آوردهات عمد  سال مالی 

مدیریت موثر و پاسخگوه و همچنان مشکلا  مهم که باعث عقب مانی فعالیتها گردیده است قرار ذیل خلاصه 

 میگردد:

 کیفیت و مرتبط بودن -الف

 انکشاف نصاب تعلیمی -1

هات سوم )پامیرت، ازبکی، ترکمنی، بلوچی، نورستانیه صنف اول الی دوازدهم آغاز کتب درسی برات زبانکار تألیف  -

  گردیده است؛ تکمیل 11 صنف الی گجرت و ئی پشه ازبکی، زبان هات کتب گردیده است که از جمله تألیف
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 هات زبان تمام معلم رهنمات و کتبتألیف،   نهم صنف الی پامیرت و بلوچی هات ترکمنی، نورستانی، کتب درسی زبان -

 و قابلیتهات تعلیمی نصا  جوکا  تهیه در سوم رسمی زبانهات علمی اعضات تمام .شده است تکمیل ششم تا صنف  سوم

 ؛است گردیده تکمیل سوم زبانهات هات قابلیتًً  فعلا و نمودند کار زبانها

و نواقص و مشکلا  تطبیق  در مکاتب صور  گرفته شده صنوف اول الی نهمتطبیق آزمایشی کتب درسی جدید اصلاح  -

 کتب نصا  جدید مشخص گردیده است. بر اساس تجار  حاصله از تطبیق نصا  و شناسایی مشکلا  موجود، تمام

 گردیده است؛ نظر تجدید اساسی تعلیما  نهم الی اول صنوف درسی

 یه تعلیما  عمومی قرار گرفته است. کتبو در دسترس معلمین مکاتب ابتدائ تکمیل 5-1 صنف معلم رهنمات کتب -

 میباشد؛   کار تعلیما  عمومی تحت 5-6 صنوف متوسطه دوره معلم رهنمات

توسط ریاست انکشاف نصا  تعلیمی جریان دارد. در  11-11-11کار روت اصلاح کتب درسی ساین  واجتماعیا  صنف  -

 و درسی اصلاح کتب تکمیل گردیده است. دهم فصن مضامین تمام بندت رشته معلم رهنمات و درسی حال حاضر کتب

 ؛تحت اجرا قرار دارد هم یازده صنوف معلم رهنمات

 بالات تعلیمی کشور انکشاف یافته و به اساس آن چارچو  قابلیت هات کلی تهیه گردیده است. کار نصا  چارچو  -

اکسفورد مرور و با  و کمبرچ کستان،پا ایران، عراق، مصر، سعودت، عربستان هات کشور مفردا  دارد. ادامه مفردا 

 اول صنوف از درسی  کتب انکشاف برات مضمونی و زندگی هات قابلیت. گردیده است مقایسه مفردا  درسی افغانستان

 ؛است گردیده تکمیل هم دوازد الی

کتب، پلان  چارچو  نصا  تعلیمی جدید قابلیت محور که زمینه بهبود و انکشاف مفردا  درسی، برنامه هات آموزشی، -

سازد، تکمیل و نهایی گردیده است و مسوده مفردا  کتب فراهم می 11 -1ممد درسی را از صنف مواد هات تعلیمی و 

 نیز تکمیل گردیده است؛تعلیما  عمومی  11-0درسی صنوف 

مشکلا  در ولایا  صور  گرفته و نواقص و  11-6-0-1اصلاح شده جدید صنوف تطبیق آزمایشی مفردا  و کتب درسی  -

 ؛تطبیق نصا  جدید مشخص گردیده است

در ولایا  صور  گرفته و نواقص و مشکلا   11-6-9-1تطبیق آزمایشی مفردا  و کتب درسی اصلاح شده جدید صنوف  -

تطبیق نصا  جدید مشخص گردیده است. همچنان تطبیق آزمایشی مواد درسی زبان هات درت و پشتو که جدیداً تألیف 

 حا  لازم در کتب وارد گردیده است؛لایا  کابل، هرا ، ننگرهار و لغمان صور  گرفته و اصلاگردیده در مکاتب و

 مسوده همچنان. است یافته انکشاف میباشد ها رهنمود و ها اولویت شامل که مکتب از قبل تعلیما  دستورالعمل مسوده -

 مواد) یافته انکشاف مکتب از قبل تعلیما  نصا  مسوده ضمن در. یافته است انکشاف نیز مکتب از قبل تعلیما  پالیسی

 تعلیما  برات ها هزینه چارچو  ضمناه. است گردیده توزیع یونیسف موسسه مکتب از قبل تعلیما  صنوف به آموزشی

 است؛ گردیده ررح مکتب از قبل
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تعلیما  اسلامی  معینیت انکشاف نصا  تعلیمی و معینیت تعلیما  اسلامی پلان منظم را بمنظور انکشاف نصا  تعلیمی -

را با هدف قابلیت محور ساختن نصا  تعلیما  اسلامی از رریق مشوره با تمامی متخصصین نصا  و متخصصین تعلیما  

 ؛فیصد پیشرفت نموده است %91اسلامی در سطح کشور ررح نموده و به اساس آن پروسه ها آغاز و 

و مسلکی ترتیب گردیده است. همچنان تدوین نصا  رشته  رشته برات لیسه ناشنوایان تعلیما  تخنیکی 0نصا  تعلیمی  -

رشته  10-13شاگردت، نصا  رشته پلانگذارت تعلیمی و تربیتی، بازنگرت نصا  تعلیمی صنوف -فلزکارت برنامه استاد

ساله بازنگرت شده  3زراعت و کمپیوتر تحت کار و نصا  تعلیمی رشته پرچون فروشی تکمیل گردیده، نصا  ساختمانی 

 ؛تاس

 تالیف استندر و شاخص مطابق ها کتا  تکمیل گردیده است، اول سواد آموزت سویه محور قابلیت نصا  انکشاف پروسۀ -

 .دارد جریان سوادآموزان برات دوم سویه روت کار شد، تدری  آن میتود روش و

 چاپ و توزیع کتب درسی و  رهنمای معلم -2

و رهنمات معلم  کتب جلد میلیون 05 معلم تعلیما  عمومی چاپبرات رفع نیازمندت کمبود کتب درسی و رهنمات  -

تحت کار بوده و در اولویت کارت قرار دارد مراحل تدارکاتی چاپ کتب ری گردیده و عنقریب کتب  عمومی تعلیما 

 چاپ و توزیع خواهد گردید؛

کتب درسی باقیمانده تحت پروسه جلد کتب درسی تعلیما  اسلامی چاپ و به دیپو انتقال یافته است، 156،111به تیراژ  -

 چاپ میباشد که به زودترین فرصت چاپ و مورد استفاده قرار میگیرد؛

جلد کتب تعلیما  اختصاصی برنامه تربیه معلم به همکارت موسسه جایکا ربع و به دارالمعلمین هات  91،611به تیراژ  -

 تربیه معلم توزیع گردیده است؛

ولایت کشور توزیع و بدسترس تعداد  30با  مرکز تعلیما  تخنیکی در  155در جلد کتب درسی   153،911به تعداد  -

زیادت از شاگردان قرار داده شده است. توزیع کتب پروسه یادگیرت شاگردان تعلیما  تخنیکی و مسلکی را تسهیل نموده 

 است؛

تعلیما  تخنیکی توزیع  مرکز 155جلد کتب رهنمات معلم تعلیما  تخنیکی و مسلکی چاپ و به  11،111به تعداد  -

جلد مواد  11،161شده است این کتب پروسه تدری  استادان را معیارت، مؤثر و حمایت نموده است. همچنان به تعداد 

 ؛قطعه پوستر توزیع گردیده است 195،111قطعه گیم کار  و  93،511ممد درسی، 

جلد کتب  31،311زیع گردیده است، به تیراژ جلد کتب برنامه سواد آموزت چاپ و تو 55،311بصور  مجموعی بتعداد  -

 106،116 به تعداد سوادآموزان متباقی درسی جدید سواد اموزت با استفاده از بودجه انکشافی چاپ گردیده است. برات

 .است شده توزیع مستعمل سابقه کتا  جلد
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 تجهیز مکاتب و مراکز تعلیمی -3

کیت ریاضیا  به  1101اده از تولیدا  سال گذشته و حالیه، به تعداد تولید گردید. با استف ریاضیا  کیت560 جمعاً  -

مکاتب ولایا  تخار، پنجشیر، خوست، سرپل، دایکندت، زابل، غور، نورستان، بغلان، کندز، پروان، غزنی و هرا  و مکاتب 

 شهر کابل توزیع گردیده و توزیع کیت ها به سایر ولایا  جریان دارد.

 1 و ولایت 11 ساین  مرکز مدیریت 11 در لب کمپیوتر 11 لب از جمله  کمپیوتر 11 بصور  مجموعی به تعداد -

کمپیوتر لب از تمام ولایا  انتخا  گردیده و  151مکتب برات ایجاد  151. گردید ایجاد ساین  مرکز در لب کمپیوتر

وزار  مخابرا  و تکنالوژت  کارهات ابتدایی تدارکاتی آن روت دست گرفته شده است. این پروژه قبلًا تا در چوکا 

 1،111معلوماتی تا امضات قرارداد با شرکت برنده پیش رفت اما بنابر دلایل مختلف تطبیق آن متوقف گردید. برعلاوه 

 مکتب از تمام ولایا  به منظور ایجاد کمپیوتر لب شناسایی و جدول آن ترتیب گردیده است.

 کندز، بغلان، نورستان، غور، زابل، دایکندت، سرپل، خوست، نجشیر،پ تخار، ولایت 13 مدارس برات کیت  59بتعداد  -

 .گردیده است نیز توزیع هرا  ولایت و غزنی پروان،

 آموزش و ارتقای ظرفیت کارمندان -4
تن  1،151تن مستحضر و  116به منظور بلند بردن ارتقات ظرفیت مستحضران لابراتوارهات ساین  مکاتب به تعداد  -

ب ولایا  بلخ، فاریا ، بادغی ، سمنگان، سرپل و پنجشیر در موارد تطبیق تجار  ساین  و نحوه معلم ساین  مکات

تدری  مضامین ساینسی توسط اعضات علمی مرکز ساین  در مرکز و ولایا  تحت آموزش قرار گرفتند. تدویر برنامه 

 ست؛هات آموزشی دربلند بردن ارتقات ظرفیت مستحضران و معلمین نقش موثر داشته ا

به منظور ارتقات ظرفیت معلمان مضامین ساین  و ریاضیا  آموزشهات ضرورت در مورد تطبیق تجار  ساین  و نحوه  -

تدری  مضامین ساینسی در بخش هات کیمیا، ریاضی، فزیک، بیولوژت، کمپیوتر و ساین  ابتدائی مضامین مذکور برات 

کز و ولایا  بصور  عملی و نظرت ارایه شده است که این تن معلم توسط اعضات علمی مرکز ساین  به سطح مر 0،961

 آموزشها در بلند بردن ظرفیت معلمین نقش موثر داشته است؛

 هات ورکشاپ معارف هات ریاست نظار  اعضات و ولایا  تعلیمی نظار  آمرین مرکزت، کارشناسان از  تن 1،353 برات -

 نموده است؛ ارتقاء معلمین به فیدبک و گزارشدهی سازت، نپلا مضمونی، نظار  عرصه ایشان در ظرفیت و علمی دایر

به منظور اجرات نظار  تعلیمی بصور  تخنیکی از مکاتب تعلیما  عمومی و بلند بردن ظرفیت مسلکی نظار  چیان  -

 آموزش مینمایند نظار  دوامدار بطور عمومی تعلیما  مکاتب از اعم از ذکور و اناث که نظار  اعضات تن 1،111 برات

 است؛ فراهم گردیده همکار ادارا  مربیان نظار  و عمومی ریاست کارشناسان ررف از مسلکی هات

تن از اعضات نظار  تعلیمی مراکز تعلیما  اسلامی به سطح  مرکز و ولایا  از رریق تدویر ورکشاپهات  111به تعداد  -

ند.  این آموزش ها در بهبود امور تدریسی آموزش هات لازم را در موارد روشهات تدری  و منجمنت کسب نمود آموزشی،

تن مدرس در زمینه استفاده از روش هات مؤثر  995تعداد  و ادارت مراکز تعلیما  اسلامی مؤثر واقع شده است. به

 تدری  آموزش هات لازم را فرا گرفتند؛
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در بخش هات مختلف  ر،به کمک موسسا  همکااعضات علمی و مسلکی ریاست عمومی تربیه معلم  از تن 1،611تعداد ب -

 شان ارتقاء یافته است؛ظرفیت مسلکی آموزش هات لازم را فرا گرفتند و 

هات آموزشی نظرت و عملی کوتاه مد  و بلند مد  در ارتباط به انکشاف نصا ، استفاده  براساس پلان تهیه شده برنامه -

تن کارمند ریاست هات انکشاف نصا   56رات از تکنالوژت کمپیوتر، تکنالوژت معلوماتی، ارتباری و زبان انگلیسی ب

تن از اعضات علمی در دو گروپ انگلیسی در داخل ریاست تحت  51تعلیمی فراهم گردیده است که از جمله به تعداد 

تن در ایجاد لابراتوار زبان، و  11نفر از ایدیتوران زبان هات رسمی سوم در ولایا  کابل و هرا ،  13آموزش قرار دارند، 

 ن در رابطه به مفردا  در ترکیه آموزش هات لازم را فرا گرفتند؛ت 10

 نفر 1 کابل، و پوهنتون تربیه و تعلیم ماسترت پوهنتون پروگرام این ریاست در علمی اعضات از تن 16 در ضمن به تعداد -

همچنان تمام  .نددار قرار آموزش تحت در کشور ایران دکتورا برنامه در نفر 1کشور هندوستان و  ماسترت برنامه در

اعضات علمی در برنامه ارتقات ظرفیت چهار ماهۀ بخش قابلیت هات تعلیمی و تربیتی با متخصصین داخلی و خارجی 

 اشتراک نمودند.

در مورد اصول تدری ، امتحان و درجه بندت،  و نایک GIZورکشاپ آموزشی به حمایت موسسه محترم  19به تعداد  -

تن استاد تعلیما  تخنیکی  1،031دایر و جمعاً به تعداد  11و  11، 11م تخنیکی صنف مدیریت صنف، پیداگوژت و  علو

 آموزشهات لازم را کسب کرده اند؛ تن اناث در سراسر کشور 315ومسلکی از جمله 

 و ولسوالی مرکز، ولایت تن اناث درسطح 1،366معلم و کارمند سوادآموزت از جمله  تن 9،510بصور  مجموعی بتعداد  -

تن معلمان  1،166تن کارمند ادارت و اعضات نظار ،  591که از جمله بتعداد  است شده قرارداده سالانه آموزش تحت

تن معلم سواد آموزت، بوده اند این آموزشها به حمایت موسسا  همکار و آمریت هات سواد آموزت  3،569حرفه آموزت و 

 به سطح مرکز و ولایا  فراهم گردیده است.

 ازنب: دسترسی متو

فیصد دختران جدیداً در مکاتب تعلیما  عمومی در سراسر  01تن شاگرد از جمله  591،651مجموعی به تعداد  بصور  -

کشورد جذ  گردیده است. با جذ  شاگردان جدید، تعداد مجموعی شاگردان مکاتب دولتی وخصوصی این برنامه به 

 ؛فیصد اناث رسیده است 36تن شاگرد از جمله  5،101،511

با   103منظور رفع نیازمندت و فراهم نمودن زمینه دسترسی ارفال به تعلیم و تربیه در سراسر کشور  به تعداد به  -

مکتب ابتدائیه در منارق که نیاز به ایجاد مکاتب جدید داشتند بادر نظرداشت ررزالعمل و معیارهات تأسی  مکاتب، در 

مکاتب جدیدالتاسی  تعداد مجموعی مکاتب این برنامه از ولایت کشور جدیداً تأسی  گردیده است. با ایجاد  15

 با  رسیده است؛ 15،931

فیصد اناث در مراکز تعلیما  اسلامی جذ  گردیده اند که با جذ   39تن رالب العلم از جمله  01،151جمعاً  به تعداد  -

 فیصد اناث رسیده است؛ 19ه تن از جمل 306،669رالب العلمان جدید، تعداد مجموعی رالب العلمان این برنامه به 
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ساس سروت و تقاضات مردم محل در مطابقت به مقررا  و به اجدید با  دارالحفاظ  6و با  مدرسه  30به تعداد  -

تعداد مجموعی مراکز تعلیما  که به اساس آن  ولایت کشور جدیداً تأسی  گردیده است. 10ررزالعمل هات موجود در 

 رسیده است؛ 1،115اسلامی به 

فیصد اناث درمراکز تربیه معلم دولتی و خصوصی جدیداً جذ  گردیده اند. با  91تن محصل از جمله  11،191داد بتع -

 فیصد اناث رسیده است؛ 99از جمله   35،511جذ  محصلین جدید تعداد مجموعی محصلان تربیه معلم به 

جدیداً  مسلکی و تخنیکی تعلیما  اداره و کانکور رریق امتحان از فیصد اناث 10محصل از جمله  تن 16،150تعداد   به -

 50،161اند. با جذ  شاگردان جدید، تعداد مجموعی شاگردان شامل در مراکز تعلیما  تخنیکی و مسلکی به  شده جذ 

 فیصد اناث بوده است؛ 11از جمله 

 جمله از که ردیدهگ جذ  کورس سواد آموزت در سراسر کشور با  11،051 در سوادآموز تن 155،690 تعداد جمعًا به -

 .میباشد اناث تن 51،951 و ذکور تن 119،153 تعداد

 ج: مدیریت مؤثر، شفاف و پا سخگو

 انکشاف تکنالوژی معلوماتی -1

 تمام با نیتورک شبکه به منظور انکشاف تکنالوژت معلوماتی و وصل نمودن ریاست هات معارف ولایا  با مرکز ایجاد -

 tv Hiil سیستم نیز و ولایا  و مرکز سطح به دیتاسنتر سیستم و است، گرفته ور ص ولایا  معارف هات ریاست شعبا 

 هم که شده وصل وزار  مرکزت سیستم با ولایا  معارف هات ریاست تمام. است گردیده فعال Disaster  recoveryو

 ؛یندمینما استفاده خدما  و دیگر EMIS/SMIS/PAYROLL/BPET/Inter net خدما  از ریاست 30 اکنون

 Teacher Box یاسیستم شهاد  نامه، Moe Data Center،CMIS ریاست تکنالوژت معلوماتی سیستم هات -

، سیستم  تنظیم ملاقا  هات EMISمعاشا ، سیستم  HP MISیامنابع بشرت، سیتم   HR،سیستم یاصندوق معلم

درمرکز وزار  و سیستم هات وزیرصاحب، سیستم ریاست خدما  برات تبدیلی روغنیا  وسایط و سیستم املاک را 

SMIS ،CMIS ،BEPET ،PAYROLL  را در ولایا  فعال و مسئولین به آن دسترسی دارند. ویب سایت وزار  معارف

 ؛درمرکز و ولایا  همیشه فعال بوده  قابل دسترس برات همۀ استفاده کنندگان میباشد

سیستم واحد و جامع معلوماتی آغاز گردیده است. در کار روت ادغام سیستم هات معلوماتی متنوع و متعدد در قالب بک  -

نخست سیستم هات تشکیلا  منابع بشرت، پیرول و سیستم ات ام آت اس باهم مدغم و به یک سیستم واحد معلوماتی 

مبدل میگردد. البته ادغام سیستم هات متعدد و ایجاد یک سیستم واحد معلوماتی باعث تصحیح و ثقه شدن معلوما  

 از دوگانگی ارقام جلوگیرت بعمل می آید. پروسه مدغم سازت سایر سیستم ها تحت کار است.گردیده و 
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 نظارت تعلیمی -2

اعضات نظار  تعلیمی مطابق به پلان تعیین شده و ررزالعمل نظارتی از بهبودکیفیت تدری  صنوف، سطح یادگیرت  -

با  مکتب دولتی و خصوصی تعلیما  عمومی  15،935شاگردان، روش تدری  معلمین، مدیریت مکاتب و سایر موارد از 

 بازدیدهات نظارتی نموده اند؛

مرکز تعلیما  تخنیکی و مسلکی دولتی  161به منظور بهبود وضعیت تدری  در مراکز تعلیما  تخنیکی و مسلکی از  -

صوصی تعلیما  انیستیتو  خ 36بشمول لیسه و انستیتو  در سراسر کشور نظار  صور  گرفته است. علاوه بران از 

تخنیکی و مسلکی نیز نظار  بعمل آمده است. بر اساس مشاهدا  و دریافت هات نظارتی به مسئولین و معلمان رهنمایی 

ها جهت هات لازم ارایه و خلص مشکلا  به مسئولین عالیرتبه به سطح مرکز و مسئولین ذیربط در مکاتب و انستیتو 

 اتخاذ تصامیم لازم پیشکش گردیده است؛

 و دید باز مربوره هات و ولسوالی ولایا  نظار  اعضات رریق از با  کورس سواد آموزت 11،051بصور  مجموعی از  -

 است. نظار  دوامدار باعث بهبود کیفیت تدری  و آموزش در کورسهات سواد آموزت گردیده است. گرفته صور  کنترول

 استخدام معلمان -3

 امتحان غرض که معلمین هائ بست مجموع ن در مکاتب تعلیما  عمومی ازبه منظور رفع نیازمندت و کمبود معلمی -

 معلمین 3،531 تعداد به اکنون تا بود گردیده ارسال ملکی خدما  و ادارت اصلاحا  محترم کمیسیون به کانکور جمعی

 بعدت مراحل ری غرض ریاست منابع بشرت معلمین استخدام بخش به کابل شهر معارف و کابل ولایت به مربوط

 در که گردد می ارسال ولایا  معارف به مستقیماً  آن نتائج هستند ولایا  به مربوط که معلمین و. است شده گزارش

 گردد؛ مراحل می ری شان پروسۀ استخدام آنجا

 تن معلم اناث 3،111به منظور رفع نیازمندت و کمبود معلمان خاصتاً معلمان اناث در قرا و قصبا  و روستاها استخدام  -

تن معلم اناث در سراسر کشور استخدام گردیده و  2,674شامل پلان گردیده بود که از جمله بتعداد  1356در سال 

 مصروف تدری  در مکاتب تعلیما  عمومی میباشند؛

 امتحان غرض ملکی خدما   ادارت اصلاحا  کمیسیون به معلمان برنامه تعلیما  اسلامی که بست 511 مجموع از -

 موفق شناخته شده و تن کاندید 135 تعداد بود بعد از اخذ امتحان رقابتی در نتیجه به گردیده عرفیم کانکور جمعی

 است؛ گردیده به مراکز تعلیا  اسلامی معرفی مدرسین بعنوان

 بشمول موفق دیکاند تن 302 به تعداد دهیگرد یینهااستادان تربیه معلم که لست شان  دیکاند تن 336 اسناد جمله از -

 ؛دارد قرار دوران تحت ماندهیباق استادان اسناد .دندیگرد فیتوظ و یمعرف معلم هیترب مراکز به اناث تن 15

بست معلم در ولایا  مربوط برنامه تعلیما  تخنیکی و مسلکی از رریق  501بست معلم در مرکز و  150امتحان رقابتی  -

ولایت صور   19شار  برات بست هات معلمین در کمیسیون مستقل اصلاحا  ادارت به اعلان سپرده شده است. پروسه 
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تن در مکاتب و انستیتو  هات تعلیما   01تن در مرکز و  151تن استاد از جمله  111گرفته است. در حال حاضر  

 تخنیکی و مسلکی استخدام و توظیف گردیدند؛

 نفر 31 و 1355 سال در نفر 31 بود شده داده سهمیه معارف وزار  برات CBR پروسۀ رریق از که هات بست مجموع از -

 بست 11 تعداد به 1356 سال در و بست 11 تعداد به 1355 سال در که بود شده گرفته نظر در سهمیه 1356 سال در

 ولایا  معارف هات ریاست بست 15 شامل که کلیدت بست 30 تعداد به مجموع در. است گردیده استخدام رریق این از

 مرکزت میباشد. هات آمریت بست 1 و زتمرک عمومی هات ریاست بست 3 و

 تهیه زمین و توزیع نمرات رهایشی برای معلمان -4

 ولسوالی 13 و شهر کابل کسب گردیده است. همچنان در ولایت کشور 30 اهدا شده در زمین جریب 1059955موازت  -

ین تثبیت گردیده است. در جریب زم 356933با  انستیتو  جمعاً موازت  1با  مکتب و  36برات اعمار  کابل ولایت

نمره رهایشی میشود در ولایا  ننگرهار، بلخ و  1،511جریب زمین شهرک رهایشی معلمین که  551ضمن موازت 

ساحه ولایت خوست جهت ایجاد  0جریب زمین در  1،111دایکندت به معلمین توزیع گردیده است. همچنان موازت 

 ن دارد؛تدارک و کار تثبیت آن جریاشهرک هات معلمین 

با  دوکاکین در  31جریت زمین از جایداد هات غصب شده معارف، چهار با  تعمیر، دو دربند حویلی،  1،556موازت   -

ولایا  تخار، پروان، ولایت کابل، شهر کابل، بادغی ، پکتیا، پکتیکا، بغلان، بدخشان و فاریا  از نزد افراد و اشخاص 

  زورمند )غاصبینه رها گردیده است.

 لب حمایت و کمک های مردمی برای تقویه معارفج -5

از رریق شوراهات ادارت مکاتب در دالر امریکایی میشود  1،610،611افغانی که معادل آن  150،510،059جمعاً مبلغ  -

به شکل اعانه برات تقویه معارف و کارمندان ولایتی  هاهات معارف ولسوالی آمریت با ریاست معارف ولایا ، گیمآهنه

ترمیما  مکاتب و پول نقد اعمار صنوف، کارهات حشر،  این کمک ها شامل هدیه زمین، رت گردیده است.جمع آو

با مدیریت مکتب به  گیقابل ذکر است که کمک هات هر مکتب توسط شورات ادارت همان مکتب در همآهن میباشد.

 .شکل شفاف آن به مصرف میرسد

 اخلیرسیده گی به شکایات و اجرای پروسه تفتیش د -6

مرجع را در مرکز تحت بررسی  59مرجع را در ولایا  و  11بتعداد  1356به اساس پلان ریاست تفتیش داخلی در سال  -

 ؛جلد دوسیه آن تحت دوران میباشد 55جلد دوسیه بررسی و بتعداد  116پلانی قرار داده است که از جمله بتعداد 

 و مبلغ شده افغانی تحصیل  1،393،650   دولت، مبلغپول قابل تحصیل به حسا افغانی 10،561،116 از مجموع -

 .است دوران افغانی  تحت  11،516،013
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 ارایه گزارشات از تطبیق پلانها -7

گزارشا  پیشرفت تطبیق پلان عملیاتی به سطح ولایا  بصور  ماهوار و ربعوار تهیه و به سطح مرکز و ولایت مورد  -

نه ماهه دستاوردهات وزار  معارف به سطح ملی در قبال تطبیق پلان  استفاده قرار گرفته است. گزارش شش ماه و

 عملیاتی تهیه گردیده و در دسترس استفاده کننده گان قرار گرفته است؛

 19همچنان گزارش تطبیق پلان عمل مبارزه با فساد ادارت، گزارش تطبیق پلان سالانه مبتنی بر نتایج و اضافه تر از  -

 ادارا  داخلی و بیرونی ترتیب و در دسترس شان قرار داده شده است؛ گزارش خاص بنابر تقاضات 

تمام مکاتب و مراکز تعلیمی از تمام ولایا  سراسر کشور جمعآورت و دیتابی  هات  1356معلوما  احصائیوت سال -

گرفته است. احصائیوت به مرکز مواصلت کرده است. ارقام دیتابی  هات ولایا  مذکور تحت پروسه/عملیه پاکسازت قرار 

 دیتاسیت تکمیل و از رریق ویب سایت وزار  معارف برات استفاده کننده گان قابل دسترس میباشد؛

 6مرور مشترک سکتور تعلیم و تربیه در هماهنگی و مشوره موسسا  همکار و ذیدخلان داخل و خارج از وزار  در  -

ندهاره انجام گردید. گزارشا  ولایتی تکمیل و گزار ش ولایت )ننگرهار، بدخشان، فاریا ، بلخ، لغمان، هرا ، سمنگان، ک

 مرکزت تحت کار است.

ازانها با وجود پیشرفت ها و دست آوردهات چشمگیر، هنوز هم چالش هات عمده فرا روت وزار  معارف وجود دارد که ذیلًا 

 تذکر بعمل می آید:

 میلیون میرسد خارج از مکتب  993فه تر از هنوز هم یکتعداد قابل ملاحظه ارفال سن مکتب که تعداد شان به اضا

 بوده و به تعلیم و تربیه دسترسی ندارند؛

  نسبت کمبود تشکیلا  در اکثر منارق که نیاز به تاسی  مکاتب و مراکز تعلیمی جدید دارند، مکتب ایجاد نگردیده

 ند؛و نسبت دور بودن مسافه ارفال سن مکتب خاصتاً دختران از نعمت سواد محروم مانده ا

 یک تعداد مکاتب مسدود و ارفالیکه میخواهند به مکتب بروند ر بعضی ساحا ، مشکلا  امنیتی باعث گردیده تا د

 تحت تهدیدا  امنیتی قرار دارند؛

  کمبود کتب درسی در مکاتب یکی از مشکلا  عمده است که روت کیفیت تعلیم و تربیه تاثیرا  ناگوارت بجا

 گذاشته است؛

 ن مسلکی و اناث در مکاتب خاصتاً مکاتب روستائی از عوامل دیگر است که از اثر ان کیفیت مشکل کمبود معلمی

 پروسه تدری  و آموزش متضرر گردیده و این مشکل تاکنون حل نگردیده است؛

  فیصد آن تاکنون فاقد تعمیر و ملحقا  ضرورت بوده و فضات مصئون دران  95از مجموع مکاتب و مراکز تعلیمی

 عدم علاقمندت شاگردان به دوام تعلیم گردیده است؛است که این وضعیت باعث  ایجاد نشده

  مهم شامل پلان عملیاتی سگتگی بعمل  نسبت عدم موجودیت و اختصاص بودجه لازم در اجرات یکتعداد فعالیتهات

 آمده است.
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 بخش دوم

 پیشرفت اجراأت و دستآورد های مهم به اساس سه عرصه

 . کیفیت و مرتبط بودن1

 هدف کلی:

شاگردان در همه سطوح دانش، مهار  ها، نگرش ها و ارزش هایی را کسب خواهند نمود که لازمه یک شهروند سالم، رشید، 

مسئولیت پذیر و مولد می باشد و او را برات سهم گیرت و مشارکت مؤثر در روند تأمین رفاه اجتماعی آماده ساخته و برات 

 .هات داخلی و بین المللی مجهز می نمایداشتغال مصئون و پایدار در بازار

 پیشرفت در اجراأت

کیفیت و مرتبط بودن که شامل انکشاف نصا ، تجهیز مراکز تعلیمی، آموزش معلمان و کارمندان، چاپ و توزیع در عرصه 

ن عرصه سطح تمام برنامه ها اجراآ  صور  گرفته و در قسمت فعالیتهات شامل ای کتب درسی و رهنمات معلم میشود به

 یاد آورت میگردد:ازان ها پیشرفت هات صور  گرفته است که اینک به تفکیک برنامه ها قرار ذیل 

 برنامه تعلیمات عمومی 1.1

 و ساینس های چارت لابراتوار، های چوکی لابراتوار، میزهای بیولوژی، مدل ریاضیات، های کیت تولید 1.1.1

 اسلامی تعلیمات مدارس و عمومی تعلیمات مکاتب به هاآن توزیع و محیطی ساینس های کیت و ریاضیات

ریاست عمومی مرکز ساین  و تکنالوژت تعلیمی مسئولیت تولید و توزیع کیت هات آموزشی را برعهده دارد. این ریاست بر 

 اساس نتایج بدست آمده از ارزیابی کیفیت روش هات تعلیمی و مواد آموزشی، پلان تولید کیت هات آموزشی مضامین

مختلف را تهیه نموده است. در ضمن پلان تدارکاتی تجهیزا  لابراتوارت و چار  هات آموزشی مضامین مختلف را ترتیب و با 

 ادارا  ذیربط جهت تهیه و خریدارت تجهیزا  مورد ضرور  ارسال نموده است.  توزیع تجهیزا  باساس پلان صور  میگیرد. 

کیت  1،101تولید گردیده است که از جمله کیت هات تولید شده به تعداد  یریاض کیت 951  جمعاً  1356در جریان سال 

آن به مکاتب ولایت تخار، پنجشیر، خوست، سرپل، دایکندت، زابل، غور، نورستان، بغلان، کندز، پروان، غزنی و هرا  توزیع 

کیت به مکاتب شهر کابل توزیع گردیده است،  11شده است، همچنان به تعداد 

 ها به سایر ولایا  جریان دارد.توزیع کیت 

 دایکندت، سرپل، خوست، پنجشیر، تخار، ولایت 13 مدارس برات کیت 59به تعداد 

 .ه استگردید توزیعنیز  هرا  ولایت و غزنی پروان، کندز، بغلان، نورستان، غور، زابل،

 در با  مکتب 11 برات تهیه و بیولوژت النوع مختلط مدل 0،111در ضمن، به تعداد 

 11،515تهیه و از جمله  چار  آموزشی بساط 11،011و به تعداد  یتلایا 13 و مرکز

 ولایا  توزیع و مورد استفاده قرار گرفته است. مکاتب تعلیما  عمومیبه  بستۀ آن
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 و مرکز مکاتبپایه آن به  391توسط اعضات مسلکی ریاست مرکز ساین  تهیه و به تعداد  لابراتوار پایه میز 1،391همچنان 

 چوکی لابراتوار به نسبت نبود مواد خامتوزیع گردیده است. توزیع میز هات لابراتوار به مکاتب سایر ولایا  ادامه دارد،  ولایا 

  تهیه نگردیده است. و نبود بودجه کافی

 عمومی تعلیمات مکاتب ریاضیات و ساینس معلمان و کمپیوتر، ساینس لابراتوارهای مستحضران آموزش 1.1.2

تن معلم  1،151تن مستحضر و  116به تعداد منظور بلند بردن ارتقات ظرفیت مستحضران لابراتوارهات ساین  مکاتب به 

در موارد تطبیق تجار  ساین  و نحوه تدری  مکاتب ولایا  بلخ، فاریا ، بادغی ، سمنگان، سرپل و پنجشیر ساین  

تدویر برنامه هات آموزشی لایا  تحت آموزش قرار گرفتند. مضامین ساینسی توسط اعضات علمی مرکز ساین  در مرکز و و

 در بلند بردن ارتقات ظرفیت مستحضران و معلمین نقش موثر داشته است.

 لابراتوارها و ریاضیات ساینس بخش در تعلیمی نظارت اعضای برای آموزشی سیمینار تدویر 1.1.3

تن از اعضات نظار   11لیدت را ایفا میکند، به تعداد تدویر سمینار هات آموزشی که در بهبود کیفیت تدری  نقش ک

تعلیمی در مرکز و ولایا  از آموزش هات روش تدری  و لابراتوارها مستفید گردیدند. اشتراک کننده گان با استفاده از 

 آموزش ها در مورد معیار ها و روش هات تدری  مضامین ساین  و تجار  لابراتوارت اگاهی کامل حاصل نمودند.

 عمومی تعلیمات مکاتب به آنها توزیع و ها دی سی در شده تصویری تجارب نوشتن 1.1.4

اعضات علمی ریاست مرکز ساین  ری پلان منظم تجار  عملی مضامین ساینسی را به صور  تصویرت در سی دت ها 

اشد. این پروسه به مشوره اعضات تولید می نمایند تا جهت استفاده آسان در مکاتب همیشه وقت در اختیار آنان قرار داشته ب

در جریان پروسۀ ثبت تجار  در سی دت ها علمی و به کمک تخنیکی بخش تولید مواد آموزشی این ریاست انجام می گردد. 

سی دت تصویرت تجار  عملی  1،111 بوده و تجار  مذکور در اضافه تر از

 .میگرددو به ولایا  جهت استفاده توزیع ثبت مضامین ساین  

 کمپیوتر و ساینس لابراتوارهای با عمومی تعلیمات مکاتب تجهیز 1.1.5

مندت مکاتب تعلیما  عمومی به هر ساله نیازوزار  معارف ریاست مرکز ساین  

زا  لابراتوارت ساین  و کمپیوتر را جمع آورت و توحید می نماید و براساس تجهی

و تأمین منابع مالی  آن در پلان هات انکشافی و عادت وزار  معارف جهت تطبیق

 رریق از ولایا  و مرکز مکاتب به لابرآتوار با  311به تعداد شامل میسازد. 

 آموزش و تدری  به مرتبط درسی ممد ، علاوه بران مواداست گردیده توزیع همکار موسسا  و ساین  مرکز عمومی ریاست

 میز پایه 315 ریاضی و ساین ، کیت عدد 5،155 آموزشی، چار  بساط 11،355 بیولوژت، مدل 5،601 شامل ساین 

  کشور توزیع گردیده است. ولایا  و مرکز مکاتب به ساین ، تجار  رهنمات کتب جلد 36،151 لابرآتوار،

 کمپیوتر 1 و ولایت 11 ساین  مرکز مدیریت 11 در لب کمپیوتر 11 از جمله  لب کمپیوتر 11بصور  مجموعی به تعداد 

از تمام ولایا  انتخا  گردیده وکارهات ابتدائی  مکتب 151 برات لب کمپیوتر 151. گردید ایجاد ساین  مرکز در لب

تدارکاتی آن رویدست گرفته شده است. این پروژه قبلًا در چوکا  وزار  مخابرا  و تکنالوژت معلوماتی تا امضات قرارداد با 

 کار روت تجار  ساینسی
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با  مکتب از تمام ولایا  به  1،111. علاوه برآن شرکت برنده پیش رفت اما بنا بر دلایل مختلف تطبیق آن متوقف گردید

 منظور ایجاد کمپیوتر شناسائی و جدول آن ترتیب گردیده است.

 (و... مایک پایه،  سه لایتها، ها، کمره) الکترونیکی تجهیزات با لابراتواری تجارب ثبت استدیوی تجهیز 1.1.6

را با امکانا  تخنیکی محدود برات اولین بار در تاریخ معارف ریاست عمومی مرکز ساین  استدیوت ثبت تجار  لابراتوارت 

لابراتوارت در این استدیو به شکل تصویرت ثبت گردیده است. این استدیو به  تجربۀ 011نمود و تا حال بیشتر از ایجاد 

ترم وزار  معارف تقدیم عنوانی مقام محو قبلًا به اداره اترا  زمند است که در این خصوص پروپوزلتجهیزا  مدرن بیشترت نیا

 گردیده است.

 کشور ولایت 34 در( لابرانت) مستحضران و ریاضیات و ساینس مضامین معلم 7،000 آموزش 1.1.7

به منظور ارتقات ظرفیت معلمان مضامین ساین  و ریاضیا  

آموزشهات ضرورت در مورد تطبیق تجار  ساین  و نحوه تدری  

، ریاضی، فزیک، بیولوژت، مضامین ساینسی در بخش هات کیمیا

تن معلم  0،961کمپیوتر و ساین  ابتدائی مضامین مذکور برات 

توسط اعضات علمی مرکز ساین  به سطح مرکز و ولایا  بصور  

عملی و نظرت ارایه شده است که این آموزشها در بلند بردن ظرفیت 

تجار  لابراتوارت  معلمین میتوانند .معلمین نقش موثر داشته است

 توانند  در لابراتوار مکتب برات شاگردان انجام دهند.ب درسی رشته مربوره خویش را از صنف هفتم تا دوازدهم میکت

 معلمان و شاگردان تعداد مطابق عمومی تعلیمات معلم رهنمای و درسی کتب توزیع و چاپ 1.1.8

 و درسی کتب توزیع و چاپبه منظور رفع نیازمندت کمبود کتب، 

و رهنمات  کتب جلد میلیون 05 چاپ عمومی تعلیما  معلم رهنمات

 میباشد:بخش ذیل  دو شاملتحت کار بوده و  معلم این برنامه

 دالر میلیون 16 ارزش به کتب جلد میلیون 36 انتقال و چاپ پروژه. 1

 تمویل پرداخت باز مصرف بر مشروط USAID رریق از که امریکائی

المللی  بین باز داورلبی روش تحت آن تدارکاتی پروسه میگردید،

(ICBدر که میگردید مراحل ری ملی تدارکا  محترم اداره جانب از ه 

 از یکی افر منضمه اسناد جعل موضوع مشاهده به نظر ارزیابی جریان

 کننده تمویل و ملی تدارکا  اداره هماهنگی در مذکور پروسه داورلبان

  .شد خواهد سپرده اعلان به مجدداً  و فسخ

انتآموزش معلمان ساین  و مستحضران لبر  

 عقد قرار داد چاپ کتب درسی
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ه بهیر بندت بسته و رباعتی شرکت) برنده با کمپنی شود می درسی کتب جلد میلیون 1191 چاپ شامل که NCB ژهپرو.  1

-11 صنوف معلم رهنمات کتب آن جلد 931،611 و درسی کتب جلد 05،111،111 پروژه مجموع جمله از. قرار داد گردید

  هNCBه و داورلبی باز ملی ) ICBورلبی باز بین المللی )دا  پروژه دو با همگام و مشتمل که دنباش می عمومی تعلیما  11

    .شد خواهد مکاتب سراسر کشور ارسال و توزیع به بعد از چاپ شده پلان درسی کتب ،باشد می

 (ولسوالی و ولایت مرکز،) مختلف سطوح در نظارت اعضای و آمرین کارشناسان، آموزش 1.1.9

اس نتایج ارزیابی ها از کارشناسان، آمرین و اعضات نظار  در مرکز و ولایا  ریاست عمومی نظار  تعلیمی سالانه بر اس

در مرکز و به اساس آن به منظور ارتقات ظرفیت کارمندان نظارتی  کشور پلان ارتقات ظرفیت و آموزش را ترتیب نموده و 

 آمرین مرکزت، کارشناسان از  تن 1،353  برات 1356 سال جریان درولایا  ورکشاپ هات آموزشی را تدویر می نماید. 

 نظار  عرصه در ایشانرا ظرفیت و دایر علمی هات ورکشاپ معارف هات ریاست نظار  اعضات و ولایا  تعلیمی نظار 

 مالی حمایت به ها آموزش که این است ذکر قابل. نموده است ارتقاء معلمین به فیدبک و گزارشدهی سازت، پلان مضمونی،

صور  گرفته و همچنان برات تعداد از کارمندان، این  آسیا بنیاد خان، آغا بنیاد میخوانند، فغانا ارفال یونیسف، اداره

 . است فراهم گردیده نظارتی هات بازدید جریان در کارشناسان توسط زینهه بدونآموزشها 

  یدجد تعلیمی نصاب براساس شاگردان تعلیمی نتایج ارزیابی ومعیارهای چارچوب انکشاف و طرح 1.1.10

بعد از انکشاف چارچو  نصا  و استندردهات ملّی، با درنظرداشت مفردا   وزار  معارف ریاست عمومی نظار  تعلیمی

بخارر درسی و کتب درسی جدید، چارچو  ارزیابی تعلیمی شاگردان را در مشوره با متخصصین مرور و اصلاح نموده است. 

فراد مسلکی ریاست تربیه معلم، نصا  تعلیمی، نظار  و ارزیابی چو  ملی، چهار جلسه مشورتی با انهایی سازت چهار

ون محتویا  این سند و انواع ارزیابی که برات هر کابل دایر و نظریا  شان پیرامتعلیمی، شورات علمی و معلمین مکاتب ش

ها، بانک . بخارر انکشاف رهنمود ه استیداست جمع آورت و در سند منعک  گردسیستم معارف در نظر گرفته شده 

سوالا  و پالیسی اداره یونیسف لایحه وظایف را در هماهنگی با وزار  معارف تهیه و به اعلان گذاشت تا یک کمپنی 

 بالاخرهمتخصص در این راستا وزار  معارف را کمک نمایند، بعد از تهیه اسناد ذکر شده به شکل امتحانی در چند مکتب و 

 بخارر. است گردیده منظور معارف وزار  مقام ررف از و تهیه ملی ارزیابی جو  ارچهدر سر تاسر کشور تطبیق خواهد شد. 

 رهنمود انکشاف تطبیق، پلان تهیه قسمت در تا نموده استخدام را ACER تحقیقاتی مرکز یونیسف اداره آن تطبیق پلان تهیه

 تا که گردیده آغاز اداره این فعالیت. نمایند کار اعمل ذیربط ادارا  کارمندان آموزش و اریابی ابزار کارمندان، آموزشی مواد ها،

  .شد خواهد تکمیل 1115 سال نوامبر ماه

 عمومی تعلیمات مکاتب تعلیمی ناظران برای مسلکی انکشاف و آموزشی های برنامه تطبیق و طرح 1.1.11

 براتیت مسلکی نظار  چیان به منظور اجرات نظار  تعلیمی بصور  تخنیکی از مکاتب تعلیما  عمومی و بلند بردن ظرف

 هات آموزش مینمایند نظار  دوامدار بطور عمومی تعلیما  مکاتب از کهاعم از ذکور و اناث  نظار  اعضات تن 1،111

 .است گردیدهفراهم  همکار ادارا  مربیان ونظار   عمومی ریاست کارشناسان ررف از مسلکی
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  یونیسیف برنامه پوشش تحت کشور ولایت ده در عمومی لیماتتع شاگردان از تکوینی ارزیابی اندازی راه 1.1.12

این فعالیت شامل پلان سالانه اداره یونیسف می باشد و با بودجه این اداره تطبیق می شود. ریاست عمومی نظار  تعلیمی و 

ن تعلیما  عمومی، اداره یونیسف مشترکاً مطابق به پلان از قبل تعیین شده بخارر تطبیق پروسه ارزیابی تکوینی شاگردا

معلمین مکاتب تعلیما  عمومی، مکاتب دوستدار رفل، صنوف محلی  و اعضات نظار  تعلیمی را آموزش داده اند تا ایشان 

بطور دوامدار سطح دانش شاگردان و یادگیرت آنرا ارزیابی نمایند. اداره یونیسف بخارر تطبیق پروسه ارزیابی تکوینی در 

هزار معلم و اعضات نظار  را آموزش داده اند و  در سال جارت آموزش معلمین و  11دود در ح 1116و  1115سالهات 

 اعضات نظار  جریان دارد.  

توسط ولایت کشور  16در نان از تطبیق ارزیابی تکوینی یریاست عمومی نظار  و ارزیابی تعلیمی بمنظور حصول ارم

ح یادگیرت شاگردان، در نظر دارد تا بطور نمونه در چند ولایت معلمین آموزش دیده در مکاتب و دریافت نتایج آن از سط

برات  نتایج تطبیق این پروسه را توسط کارشناسان مرکزت با همکارت مالی اداره یونیسف انجام دهند. به همین منظور

 و رهنمود ابزار، ولایت کشور از ررف تربیه معلم با همکارت مالی و تخنیکی اداره یونیسف آموزش داده شده 16معلمین در 

تن از کارشناسان مرکزت بمنظور تطبیق ارزیابی انتخا  گردیده و نیز  91به تعداد  است. گردیدهو نهایی ارزیابی تهیه 

ارسال شده است اما تا حال بودجه در اختیار این یونیسف  به اداره محترم بدست آوردن امکانا  مالی  کانسپت نو  بخارر

  ست.ریاست قرار داده نشده ا

 ارزیابی تطبیق و موثریت از ولایت چهار در توانست بودجوت امکانا  بنابر نظار  تعلیمی عمومی ریاست ارزیابی ریاست

. ایدنم تانداز راه بود شده داده آموزش برایشان معلم تربیه ررف از قبلا که معلمان توسط صنف داخل ارزیابی یا تکوینی

 بعد ایشان حد چی که بوده معلمین هات آموزش از آمده بدست نتایج از گیرت نمونه بیارزیا این اندازت ه را از اساسی هدف

 هات یافته از استفاده با تا میباشد چگونه شاگردان آموزش بهبود در آن نتایج و نموده تطبیق مکاتب در عملا آموزش اخذ از

 .گردد ریزت ررح مجددا و بازنگرت شان آموزش زمان و معلمین آموزشی مواد آمده بدست

 طفولیت اولیه دوران رشد به مربوط تعلیمی های برنامه تطبیق و طرح برای معیاری چارچوب انکشاف 1.1.13

 هفته جلسا  در عامه صحت و اجتماعی امور و کار معارف، هات وزار  بین سکتورت میان معیارت چارچو  ررح روت کار

گ وزار  معارف و ستراتیژت هات موجود و با در نظرداشت منابع و این ررح مطابق به پالیسی هات بزر. دارد جریان وار

 انکشاف میباشد ها رهنمود و ها اولویت شامل که مکتب از قبل تعلیما  دستورالعمل شرایط کشور تهیه میگردد. مسوده

 در. است ردیدهگ موجود پالیسی جایگزین و یافته انکشاف نیز مکتب از قبل تعلیما  پالیسی مسوده همچنان. است یافته

 یونیسف موسسه مکتب از قبل تعلیما  صنوف به آموزشی مواد) یافته انکشاف مکتب از قبل تعلیما  نصا  مسوده ضمن

 .است گردیده ررح مکتب از قبل تعلیما  برات ها هزینه چارچو  ضمناه. است گردیده توزیع

همکار)یونیسف، آغاخان، ورلد ویژن، ورلد ویژن  موسسا  رریق از تعلیما  قبل از مکتب صنف 651 تعداد بههمچنان 

داشته که از آنطریق برنامه هات تعلیمی قبل از  فعالیت مختلف ولایا  درایمرجنسی، کمیته ناروت، صنوف رسمی دولتیه 

اناث  فراهم و تطبیق گردیده است. شایان ذکر است که برنامه هات  11،139تن شاگرد منجمله  11،509برات  مکتب

 تن استاد به پیش برده میشود.  1،111این تعلیما  توسط  آموزشی
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 تعلیمات اسلامی 1.2

 ولایات در اسلامی تعلیمات مراکز نظارت اعضای آموزش 1.2.1

سطح  مرکز و ولایا  از رریق  اسلامی بهتن از اعضات نظار  تعلیمی مراکز تعلیما   111در جریان سال مالی، به تعداد 

این آموزش ها در بهبود  کسب نمودند. در موارد روشهات تدری  و منجمنت  آموزش هات لازم را ی،تدویر ورکشاپهات آموزش

 امور تدریسی و ادارت مراکز تعلیما  اسلامی مؤثر واقع شده است.

 اسلامی تعلیمات مدرسین ظرفیت ارتقای 1.2.2

 ذکرقابل  گردیدند. بهره مند ولایت 6در  از برنامه هات آموزشی کوتاه مد  تن از مدرسین 111به تعداد  1356ری سال 

کیفیت و است که مدرسین آموزش دیده با استفاده از مهار  هات کسب شده در روند تدری  استفاده اعظمی نموده 

 است. بهبود یافته و آموزش تدری 

 اسلامی تعلیمات تعلیمی های نهاد برای اداری و لیلیه تجهیزات خریداری 1.2.3

به  مرکز 135کز تعلیما  اسلامی به سطح مرکز و ولایا  ارزیابی بعمل آمده و نیازمندت هات ااز مر 1356در جریان سال 

تعلیما  اسلامی از شعبا  قلم جن  مورد ضرور   11تجهیزا  و تسهیلا  لیلیه مشخص گردیده است. تاکنون به تعداد 

 خریدارت گردیده است. کی استادان، تحته سفید و میز و چوشیشه دار میز و چوکی دفاتر، المارتقبیل 

 اسلامی تعلیمات مدرسین آموزش و تربیه برای محور-قابلیت تعلیمی نصاب اصلاح و مرور 1.2.4

معینیت انکشاف نصا  تعلیمی و معینیت تعلیما  اسلامی پلان منظم را بمنظور انکشاف نصا  تعلیمی تعلیما  اسلامی را با 

ما  اسلامی از رریق مشوره با تمامی متخصصین نصا  و متخصصین تعلیما  اسلامی هدف قابلیت محور ساختن نصا  تعلی

در این راستا، ارزیابی عمومی از  ،فیصد پیشرفت نموده است %91در سطح کشور ررح نموده و باساس آن پروسه ها آغاز و 

نصا  تعلیما  اسلامی شناسایی و و مشکلا  و نواقص تطبیق کز تعلیما  اسلامی انجام گردیده وضعیت تطبیق نصا  در مرا

اصلاحا  لازم در نصا  فعلی تعلیما  اسلامی با در نظرداشت ملحوظا  مّلی، اسلامی و تعلیمی اعمال و قابلیت هات جدید 

و تطبیق گردیده  تعلیما  اسلامی برنامه آموزشی مناسب ررحتعیین شده صور  گرفته که بر اساس آن برات مدرسین 

با مرور و اصلاح نصا  قابلیت محور تعلیما  اسلامی تعلیما  اسلامی تحت مرور متخصصین قرار دارد،  نصا  تعلیمیاست. 

 آمده است. بوجوددر روند تدری  مدرسین تأثیرا  مثبت 

 اسلامی تعلیمات مدرسین برای( مسلکی انکشاف های فرصت) ها آموزش آوری فراهم 1.2.5

 برات مدرسین هات مسلکی در موارد روش تدری  و منجمنترتقات دوامدار ظرفیتبرنامه ا 1تعداد در جریان سال مالی به 

هات تدری  مضامین تعلیما  اسلامی را با توجه به قابلیت فراهم گردیده است. معینیت تعلیما  اسلامی در این راستا، روش
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ثر تدری  آموزش هات لازم را فرا تن مدرس در زمینه استفاده از روش هات مؤ 995 تعداد هات جدید بهبود بخشیده و به

  گرفتند.

 اسلامی تعلیمات کمپیوتر های لابراتوار با مدارس تجهیز و آموزشی مواد درسی، کتب توزیع و چاپ 1.2.6

جلد کتب درسی تعلیما  اسلامی چاپ و به دیپو انتقال یافته است، کتب درسی  156،111به تیراژ  1356سال در جریان 

با   11رد. همچنان به تعداد ه چاپ میباشد که به زودترین فرصت چاپ و مورد استفاده قرار میگیباقیمانده تحت پروس

 مدرسه با لابراتوارت هات کمپیوتر تجهیز گردیده است.

 اسلامی تعلیمات درسی مفردات و تعلیمی نصاب چارچوب بهبود 1.2.7

مومی انکشاف نصا  تعلیمی توسط معینیت تعلیما  پروسه بهبود نصا  تعلیمی و مفردا  درسی در هماهنگی با پروسه ع

 میگردد.    ارایه اسلامی به پیش برده میشود و از نتایج و دستاوردها بطور منظم به کمیته رهبرت وزار  معارف گزارش

 تربیه معلم 1.3

 معلم تربیه معلم رهنمای و درسی کتب توزیع و چاپ 1.3.1

تب درسی معیارت تربیه معلم به نسبت رولانی شدن پروسه تدارکاتی و نبود عنوان ک 11چاپ  1356در جریان سال مالی 

جلد کتب تعلیما  اختصاصی به همکارت موسسه جایکا ربع و به  91،611بودجه در حالت تعلیق قرار دارد. اما به تیراژ 

 دارالمعلمین هات تربیه معلم توزیع گردیده است.

 دارالمعلمینها وفارغان برحال معلمان ارزیابی جهت معلمان قابلیتهای معیاری امتحانهای تطبیق و انکشاف 1.3.2

تن معلم صور  گرفته است، ارزیابی قابلیتها معلمین بصور  استمرارت  300ارزیابی قابلیت هات معیارت  1356در سال 

  شد برآورده گردد.تن معلم میبا 19،111ادامه دارد تا اصل هدف تعین شده در پلان عملیاتی که ارزیابی قابلیتهات 

 معلم تربیه عمومی ریاست و معلم تربیه های نهاد اساتید مسلکی ظرفیت ارتقای 1.3.3

تن استاد آموزش هات لازم را کسب  3،111به منظور ارتقات ظرفیت مسلکی اساتید نهادهات تربیه معلم قرار بود تا به تعداد 

به کمک اعضات علمی و مسلکی ریاست عمومی تربیه معلم  از تن 1،611تعداد نسبت کمبود بودجه از جمله به به نمایند اما 

 شان ارتقاء یافته است.ظرفیت مسلکی آموزش هات لازم را فرا گرفتند و در بخش هات مختلف  موسسا  همکار،

 %90و شرایط واجد خدمت از قبل دوره اناث محصلان تمام برای واباته اعاشه امکانات نمودن فراهم 1.3.4

 ولایات و مرکز های دارالمعلمین در مستحق خدمت از قبل ذکور محصلان

آنها را نسبت به تحصیل افزایش می  علاقۀ ی ومحصلان تربیه معلم نه تنها دلچسپفراهم سازت تسهیلا  اعاشه و اباته برات 

اناث  1،359مول تن محصل بش 5،115برات  1356سال می گردد، در دهد بلکه باعث بهبود کیفیت آموزش و یادگیرت نیز 

 سهولت هات اعاشه و اباته فراهم گردیده است.ولایت کشور  30واجد شرایط لیلیه دوره قبل از خدمت در 
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 انان آموزش سنجی نیاز و موجود 12-11-10 صنوف معلمان های قابلیت ارزیابی 1.3.5

سفر اعضاء ترتیب  پلان ،یافته انکشاف یسنج نیاز ابزار به منظور ارزیابی قابلیت هات معلمان و نیازسنجی آموزشی آنان،

  پروسه ری مراحل سفریه و کرایه در جریان است. گردیده و 

 انکشاف نصاب تعلیمی 1.4

 نصاب انکشاف های ریاست کارمندان ظرفیت ارتقای جامع پلان انکشاف 1.4.1

نیازسنجی ه ارزیابی و هات انکشاف نصا  تعلیمی باساس نتایج بدست آمدپلان جامع ارتقات ظرفیت کارمندان ریاست

 آموزشی تهیه گردیده است.

و بلند مد  در ارتباط به انکشاف نصا ، استفاده از  هات آموزشی نظرت و عملی کوتاه مد  تهیه شده برنامهبراساس پلان  

تعلیمی تن کارمند ریاست هات انکشاف نصا   56تکنالوژت کمپیوتر، تکنالوژت معلوماتی، ارتباری و زبان انگلیسی برات 

تن از اعضات علمی در دو گروپ انگلیسی در داخل ریاست تحت آموزش قرار  51فراهم گردیده است که از جمله به تعداد 

تن در رابطه به  10تن در ایجاد لابراتوار زبان، و  11نفر از ایدیتوران زبان هات رسمی سوم در ولایا  کابل و هرا ،  13دارند، 

 لازم را فرا گرفتند. مفردا  در ترکیه آموزش هات

 در نفر 1 کابل، و پوهنتون تربیه و تعلیم ماسترت پوهنتون پروگرام این ریاست در علمی اعضات از تن 16 در ضمن به تعداد

همچنان تمام اعضات  .دارند قرار آموزش تحت در کشور ایران دکتورا برنامه در نفر 1کشور هندوستان و  ماسترت برنامه

تقات ظرفیت چهار ماهۀ بخش قابلیت هات تعلیمی و تربیتی با متخصصین داخلی و خارجی اشتراک علمی در برنامه ار

 نمودند.

 سوم زبانهای به درسی کتب انکشاف 1.4.2

بر اساس قانون معارف، شاگردانی که زبان مادرت آنها یکی از 

هات سوم باشد، در هر صنف یک مضمون زبان سوم خواهند زبان

، کار وزار  معارف ریاست انکشاف نصا  تعلیمی ،داشت. بنابر این

هات سوم )پامیرت، ازبکی، ترکمنی، تألیف کتب درسی برات زبان

است که از نموده بلوچی، نورستانیه صنف اول الی دوازدهم را آغاز 

 صنف الی گجرت و ئی پشه ازبکی، زبان هات کتب جمله تألیف

منی، هات ترک گردیده است. کتب درسی زبان تکمیل 11

شده  تکمیل ششم تا صنف  سوم هات زبان تمام معلم رهنمات تألیف، و کتب  نهم صنف الی پامیرت و بلوچی نورستانی،

 قابلیتًً  فعلا و نمودند کار زبانها قابلیتهات و تعلیمی نصا  جوکا  تهیه در سوم رسمی زبانهات علمی اعضات تمام .است

  .است گردیده تکمیل سوم زبانهات هات
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 اساسی دوره عمومی تعلیمات مضامین تمام برای معلم رهنمای و 9-1 صنف کتب نظر تجدید و انکشاف 1.4.3

و نواقص و مشکلا  تطبیق  شده صنوف اول الی نهم در مکاتب صور  گرفتهتطبیق آزمایشی کتب درسی جدید اصلاح 

 درسی کتب یی مشکلا  موجود، تمامنصا  جدید مشخص گردیده است. بر اساس تجار  حاصله از تطبیق نصا  و شناسا

و در دسترس معلمین مکاتب  تکمیل 5-1 صنف رهنمات کتب گردیده است. نظر تجدید اساسی تعلیما  نهم الی اول صنوف

 میباشد.   کار تعلیما  عمومی تحت 5-6 صنوف متوسطه دوره معلم رهنمات ابتدائیه تعلیما  عمومی قرار گرفته است. کتب

 12-11-10 صنوف اجتماعیات و ساینس بندی رشته درسی کتب تآلیف و انکشاف 1.4.4

. در تعلیمی جریان داردتوسط ریاست انکشاف نصا   11-11-11اصلاح کتب درسی ساین  واجتماعیا  صنف کار روت 

 و درسی کتباصلاح  تکمیل گردیده است. دهم صنف مضامین تمام بندت رشته معلم رهنمات و درسی کتبحال حاضر 

 تحت اجرا قرار دارد. هم یازده صنوف معلم اترهنم

 12-1 صنوف برای ملّی استندردهای اصلاح و مرور 1.4.5

 مفردا  بالات کارکشور انکشاف یافته و به اساس آن چارچو  قابلیت هات کلی تهیه گردیده است. تعلیمی  نصا  چارچو 

اکسفورد مرور و با مفردا  درسی  و کمبرچ پاکستان، ان،ایر عراق، مصر، سعودت، عربستان هات کشور مفردا  دارد. ادارمه

 تکمیل هم دوازه الی اول صنوف از درسی  کتب انکشاف برات مضمونی و زندگی هات قابلیت. گردیده است مقایسه افغانستان

 است. گردیده

 عمومی تعلیمات 12-1 صنوف درسی مفردات و تعلیمی نصاب چارچوب بهبود 1.4.6

می جدید قابلیت محور که زمینه بهبود و انکشاف مفردا  درسی، برنامه هات آموزشی، کتب، پلان هات چارچو  نصا  تعلی

سازد، تکمیل و نهایی گردیده است و مسوده مفردا  کتب درسی فراهم می 11 -1ممد درسی را از صنف مواد تعلیمی و 

 .نیز تکمیل گردیده استتعلیما  عمومی  11-0صنوف 

 تعلیمی نصاب انکشاف ملی توتانستی ایجاد 1.4.7

به منظور بهبود کیفیت نصا  تعلیمی انکشاف یافته برات همه برنامه هات وزار  معارف، نیاز به ایجاد انستیتو  مستقل ملی 

. در حال حاضر کار بالات ررح انستتیو  مستقل ملی انکشاف نصا  تعلیمی صور  محسوس میشودانکشاف نصا  تعلیمی 

هات کلان نصا  تعلیمی برنامه هات تعلیما  عمومی، با ایجاد این انستیتو ، پالیسی ملی نداشته است.گرفته ولی جنبه ع

هات مذکور اسلامی، تخنیکی و مسلکی، تربیه معلم و سواد آموزت ررح  و پروسه فعلی انکشاف نصا  تعلیمی با برنامه

 هماهنگ میگردد. 

 1،4،7،10 صنوف درسی مواد اصلاح و آزمایشی تطبیق 1.4.8

در ولایا  صور  گرفته و نواقص و مشکلا   11-6-0-1اصلاح شده جدید صنوف تطبیق آزمایشی مفردا  و کتب درسی 

تطبیق نصا  جدید مشخص گردیده است. بر اساس تجار  حاصله تطبیق و شناسایی مشکلا  نصا  جدید، مجدداً اصلاح و 



21 
 

 مطابق آن تالیف پروسه اکنون تمام معلمین مکاتب قرار میگیرد. غرض تطبیق آن کتب رهنمایی معلم تهیه و در دسترس

 .است گردیده آغاز محور قابلیت جدید تعلیمی نصا  چوکا  و مفردا 

 2،5،8،11 صنوف درسی مواد اصلاح و آزمایشی تطبیق 1.4.9

نواقص و مشکلا  در ولایا  صور  گرفته و  11-6-9-1اصلاح شده جدید صنوف تطبیق آزمایشی مفردا  و کتب درسی 

همچنان تطبیق آزمایشی مواد درسی زبان هات درت و پشتو که جدیداً تألیف  تطبیق نصا  جدید مشخص گردیده است.

 گردیده در مکاتب ولایا  کابل، هرا ، ننگرهار و لغمان صور  گرفته و اصلاحا  لازم در کتب وارد گردیده است.

 تعلیمات تخنیکی و مسلکی 1.5

 آموزشی مواد و نیاز مورد وسایل به حرفوی های آموزش راکزم تجهیز 1.5.1

با  مرکز آموزش حرفوت )انستیتیو  میخانیکی کابل، اکادمی تربیه معلم کابل، لیسه مسلکی جمهوریت،  11به تعداد 

نستیتو  انستیتیو  میخانیکی خوست، انستیتو  تخنیکی پروان، انستیتیو  تخنیکی قندهار، انستیتو  تخنیکی ننگرهار، ا

و مراکز ولایا  گرم سیر در  تخنیکی هرا  و انستیتو  تخنیکی بلخه با وسایل مورد نیاز و مواد آموزشی تجهیز گردیده است

 . با تجهیز این مراکز برات شاگردان در عرصه آموزش حرفوت سهولت هات لازم فراهم گردیده است.قدم بعدت تجهیز میگردد

 و تخنیکی تعلیمات مراکز معلمان تمامی برای تدریس روش به رابطه در متخد داخل مدت کوتاه آموزش 1.5.2

 مسلکی

هات ریاست تربیه معلم مسلکی داخل خدمت معینیت تعلیما  تخنیکی و مسلکی جهت ارتقات ظرفیت معلمان، برنامه

 1356سال بنا براین در  آموزشی کوتاه مد  در رابطه به رشته تدری ، اصول تدری ، و امتحان درجه بندت دایر مینماید.

در مورد اصول تدری ، امتحان و درجه بندت،  و نایک GIZورکشاپ آموزشی به حمایت موسسه محترم  19به تعداد 

تن استاد این برنامه از جمله  1،031دایر و جمعًا به تعداد  11و  11، 11مدیریت صنف، پیداگوژت و  علوم تخنیکی صنف 

تدویر برنامه هات آموزشی در بلند بردن ظرفیت مسلکی . موزشهات لازم را کسب کرده اندآ تن اناث در سراسر کشور 315

 استادان نقش اساسی را داشته و باعث بهبود پروسه تدری  میگردد.

 مسلکی و تخنیکی تعلیمات استادان برای ها قابلیت ارزیابی معیارها 1.5.3

بعد از  .صور  میگیردکار تأکید و تمرکز  هات مورد نیاز بازار بیشتر بر آموزش مهار ،هات تخنیکی و مسلکیدر برنامه

هات جدید برات تمامی برنامه هات تعلیمی، پروسه تعیین معیارهات ارزیابی برات انکشاف نصا  تعلیمی و تعیین قابلیت

ادان را مرور نموده و بر اساس قابلیت هات جدید، معیارهات ارزیابی استبرنامه  این انجام میگردد. این برنامهاستادان 

معیارهات جدید تعیین می نماید تا بر اساس آن از عملکرد استادان در پروسه تدری  ارزیابی بعمل آورده و کیفیت تدری  

برات استادان تعلیما  تخنیکی و  ها قابلیت ارزیابی معیار %59تاکنون  در مراکز تعلیما  تخنیکی و مسلکی را بهبود بخشد.

 کتباً صور  گرفته است.و مسلکی تعیین 
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 تخنیکی تعلیمات معلمان برای( مسلکی انکشاف های فرصت) نیاز مورد آموزشی های برنامه فراهم آوری 1.5.4

 ها قابلیت ارزیابی از آمده بدست نتایج براساس مسلکی و

ناسایی نقاط قو  و هات معلمان تخنیکی و مسلکی و شمعینیت تعلیما  تخنیکی و مسلکی پ  از تطبیق ارزیابی قابلیت

ها و ظرفیت آنان  هات آموزشی را به منظور رفع مشکلا  مسلکی و ارتقات هر چه بیشتر توانایی ها و کورسضعف آنها، برنامه

تن معلم برنامه هات آموزشی در موارد )تستنگ ریدنگ، ترتیب سوالا  امتحان میتود  591تاکنون برات  فراهم مینماید.

 صنفه فراهم گردیده است.تدری  و مدیریت در 

 مسلکی و تخنیکی تعلیمات 14 -10 صنوف درسی مفردات و آموزشی نصاب چارچوب بهبود 1.5.5

هات تکنالوجی کمپیوتر، بانکدارت، اقتصاد تجارتی، هات انجام شده، انکشاف نصا  تعلیمی جدید برات رشتهبا توجه به بررسی

ما  تخنیکی و مسلکی قرار دارد. در ضمن نصا  تعلیمی رشته هات مدیریت، هوتلدارت و انجینرت در اولویت برنامه تعلی

سال محاسبه و انجینرت ساختمانی اصلاح و تجدید نظر می شود. در جریان سازت، آلا  سرکرادیو تلویزیون، ترمیم ماشین

-شته فلزکارت برنامه استادنصا  رتدوین رشته برات لیسه ناشنوایان ترتیب گردیده است. همچنان  0نصا  تعلیمی  1356

رشته زراعت و کمپیوتر تحت کار و  10-13، نصا  رشته پلانگذارت تعلیمی و تربیتی، بازنگرت نصا  تعلیمی صنوف شاگردت

 ساله بازنگرت شده است.  3نصا  ساختمانی نصا  تعلیمی رشته پرچون فروشی تکمیل گردیده، 

 مسلکی و تخنیکی تعلیمات ها رشته همه برای لیمیتع نصاب ملّی استندردهای اصلاح و مرور 1.5.6

بر اساس ارزیابی، استندردهات جدید نیازمندیهات محصلان و ضرور  بازار کار محلی و قابلیت هات مورد نظر در هر رشته 

رشته زراعت عمومی دوره لیسه تهیه  11-11-11تعلیمی صنوف نصا  تعلیمی مرور و اصلاح میگردد، بنا براین، نصا  

 ردیده است. گ

 آن ازمایشی تطبیق و( درسی ممد و درسی کتب) درسی مواد 1.5.7

 درسی کتب ادبی و تخنیکی علمی، تصحیح ،جیودیزت رشته درسی کتب ادبی و تخنیکی علمی، تصحیح 1356ری سال 

 تکمیلتعلیما  تخنیکی و مسلکی  سرکسازت سایط و ترمیم رشته درسی کتب ادبی و تخنیکی علمی تصحیح و زراعت

 .است گردیده

 معلم رهنمای و درسی کتب توزیع و چاپ 1.5.8

توزیع و  ولایت کشور 30با  مرکز تعلیما  تخنیکی در  155جلد کتب درسی  در  153،911به تعداد  1356سال در جریان 

 ه است.بدسترس تعداد زیادت از شاگردان قرار داده شده است. این کتب پروسه یادگیرت شاگردان را تسهیل نمود

مرکز تعلیما  تخنیکی  155و به  جلد کتب رهنمات معلم تعلیما  تخنیکی و مسلکی چاپ 11،111برعلاوه آن، به تعداد 

جلد  11،161همچنان به تعداد  ثر و حمایت نموده است.روسه تدری  استادان را معیارت، مؤاین کتب پ توزیع شده است

 قطعه پوستر توزیع گردیده است. 195،111قطعه گیم کار  و  93،511مواد ممد درسی، 
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 کار حین های آموزش و عملی های رهنمایی فراهم آوری 1.5.9

هات تیوریک و ارتقات ظرفیت برات استادان علاوه بر آموزش

نیز کار در جریان اجرات هات عملی تخنیکی و مسلکی، آموزش

تا به استادان در تدری  عملی مضامین، کمک و  ،میگرددفراهم 

نمائی لازم فراهم گردد. همچنین تجهیزا  و مواد لازم برات راه

آلا ، رادیو و هات هر رشته مانند ترمیم موتر، ماشینورکشاپ

 11به تعداد  1356در سال تلویزیون، خراری و غیره تهیه میگردد. 

تن از استادان از آموزش هات عملی حین اجرات کار مستفید 

 .گردیدند

 مسلکی و تخنیکی تعلیمات نیاز مورد های قابلیت ارزیابی منظور به کار بازار لتحلی سروی انجام 1.5.10

سروت تحلیل بازار کار بمنظور ارزیابی قابلیت هات مورد نیاز تعلیما  تخنیکی و مسلکی بصور  مقدماتی تنظیم و انجام 

ا  تخنیکی و مسلکی را یک گام مثبت یافته است. باساس دریافت هات نیازسنجی، تمام نهادها برنامۀ استاد شاگردت تعلیم

 دانسته و برات توسعه و بهبود بازار کار آنرا مهم میدانند.

 سواد آموزی 1.6

 کارمندان ظرفیت ارتقای و مضمونی دانش و تدریس روش در آموزی سواد معلمان تمامی سالانه آموزش 1.6.1

  آموزی سواد اناث معلمان آموزش و اداری

فیت معلمان سواد آموزت برنامه هات آموزشی راه اندازت گردیده است که بصور  مجموعی به تعداد به منظور ارتقات ظر 

 داده قرار سالانه آموزش تحت هاولسوالی و  اولای مرکز، درسطحتن اناث  551و کارمند سواد آموزت از جمله  معلم تن 9،510

تن معلم  3،569تن معلمان حرفه آموزت و  1،166ظار ، تن کارمند ادارت و اعضات ن 591که از جمله به تعداد  اند شده

سواد آموزت بوده اند. این آموزشها به حمایت موسسا  همکار و آمریت هات سواد آموزت به سطح مرکز و ولایا  فراهم 

 گردیده است. 

 سالانه صورت به آموزی سواد برنامه اداری کارمندان تمامی ظرفیت ارتقای و آموزش 1.6.2 

تن  49  که از جمله کارمند مرکزت و دفاتر محلی سواد آموزت تن  666بصور  مجموعی به تعداد  1356سال  ندر جریا

 تکنالوژت معلوماتی تحت آموزش قرار گرفتند. هات ادارت و آنرا اناث تشکیل میدهد در بخش 

 (2و1 های دوره) سوادآموزی مکاتب و ها کورس برای ملّی استندردهای اصلاح و مرور 1.6.3
 جریان ورکشاپ آموزشی معلمان سواد آموزت
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آموزت بازنگرت گردیده عنقریب به  سیستم نظار  و ارزیابی تکمیل گردیده لایحه مکاتب سواد حیاتی و کورسهات سواد

آموزت بازنگرت صور  گرفته  چنان در قسمت تشکیل سوادآموزت بازنگرت شده، هم شورات علمی ارسال میگردد، کتب سواد

 .است

 سوادآموزی معلمان آموزش و تربیه برای حورم-قابلیت تعلیمی نصاب اصلاح و مرور 1.6.4

آموزت، وزار  معارف پروسه بازنگرت و انکشاف نصا  تعلیمی، رهنمات معلم و مواد  جهت بهبود و انسجام تربیه معلم و سواد

 آموزت به پیش میبرد. ممد درسی تربیه معلم را در مطابقت و هماهنگی با پروسه انکشاف نصا  تعلیمی شاگردان سواد

 روش و تالیف د هااستندر و ها شاخص مطابق ها کتا  گردیده است، تکمیل اول سویه محور قابلیت نصا  انکشاف روسۀپ

 .دارد جریان آموزان سواد برات دوم سویه روت کار ،شد تدری  آن

 (نیاز مورد آموزشی مواد بشمول)  آموزی سواد معلمان برای محور قابلیت ظرفیت ارتقای های برنامه طرح 1.6.5

اناث از آموزش هات لازم ارتقات  551تن معلم سواد آموزت بشمول  1،666در مورد استفاده از نصا  تعلیمی جدید به تعداد 

  محور مستفید گردیدند. ظرفیت قابلیت

 سالان کلان آموزی سواد آموزشی مواد و درسی کتب توزیع و چاپ 1.6.6

ات مراحل چاپ کتب پروسه اصلاح نصا  تعلیمی و پلان نیازمندت ه

 درسی سواد آموزت تکمیل گردیده است.

جلد کتب چاپ و  55،311تعداد ه بصور  مجموعی ب 1356در سال 

موزت آجلد کتب درسی جدید سواد  31،311به تیراژ  ،توزیع گردیده است

  .چاپ گردیده استبا استفاده از بودجه انکشافی 

خیاری، زنبور دارت، مرغدارت و لبنیا  به همکارت مالی و تخنیکی  جلد کتا  آموزش حرفۀ 13،911همچنان به تیراژ 

جلد کتا  آموزش قرانکریم در مطبعه معینیت  15،111موسسۀ یونیسکو چاپ و توزیع گردیده است. برعلاوه آن، به تیراژ 

 سواد آموزت چاپ و توزیع گردیده است. 

 براتشود،  می وتوزیع چاپ آنها خود ازرریق همکارکتب ا و موسس ملی اردوت ملی، پولی  کورسهات آموزان سواد برات 

 .است شده توزیع مستعمل سابقه کتا  جلد 106،116 تعدادبه  سوادآموزان متباقی

 (2 و 1 های دوره)  آموزی سواد درسی مفردات و تعلیمی نصاب چارچوب بهبود 1.6.7

کمیل و آماده تطبیدق میباشدد، کدار روت تکمیدل دوره دوره اول ت چارچو  نصا  تعلیمی و مفردا  درسی سوادآموزت برات

 دوم جریان دارد.

 انکشاف اداره معارف 1.7

 ها ارزیابی و مرور اجرای زمینه در ولایتی و مرکزی کارکنان آموزش 1..7.1
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ز و ولایا  به منظور آموزش کارکنان مرکزت و و ولایتی در مورد اجرات مرور و ارزیابی پلان هات عملیاتی افراد به سطح مرک

بصور  مستقیم در مورد اجرات مرور و  جارتدر سال است. شناسایی و مواد آموزشی لازم باساس نیازسنجی تهیه گردیده 

و ارزیابی را  رتن از کارمندان مرکزت و ولایتی تحت آموزشهات لازم قرار گرفته و مهارتهات اجرات مرو 19تعداد ه ارزیابی ب

 اند.  نمودهکسب 

 ها ولسوالی معارف آمریت و ولایات معارف های ریاست کارمندان ظرفیت ایارتق 1.7.2

تن از محصلین دوره هات دهم، یازدهم، چهارم شبانه، هشتم و نهم از ریاست هات معارف مرکز و ولایا  غرض  133به تعداد 

اجرات کار عملی سمستر چهارم دعو  و به انستیتو  ملی پلانگذارت 

تن محصل دوره  119گردیدند. همچنان معرفی تعلیم و تربیه معرفی 

هات هشتم، یازدهم و دوازدهم بعد از سپرت نمودن موفقانه ارزیابی 

 نهایی سمستر چهارم دوباره به ولایا  مربوره شان صور  گرفته است. 

 کشور از خارج هات بورسیه به کارمندان از تن 03 تعداد به ضمن در

 . نده اگردید شامل ماسترت هات هبرنام در دیگر تن 53 و هشد معرفی

 . دسترسی متوازن2

افزایش دسترسی متوازن و همگانی به فرصت هات تعلیمی مرتبط، مصئون و باکیفیت برات ارفال،  هدف کلی:

 جوانان و بزرگسالان بخصوص زنان و دختران در کشور.

 پیشرفت در اجراآت

و مراکز تعلیمی، ایجاد صنوف محلی و تسریعی و اعمار مکاتب  دسترسی متوازن که شامل ایجاد و ارتقات مکاتبدر عرصه 

سطح تمام برنامه ها اجراآ  صور  گرفته و در قسمت فعالیتهات شامل این عرصه پیشرفت هات صور  گرفته  میباشد، به

 یاد آورت میگردد:ازان ها است که اینک به تفکیک برنامه ها قرار ذیل 

  برنامه تعلیمات عمومی 1.2

جلالتمآ  محمد اشرف غنی  با نواختن زنگ مکتب توسط ،معارف نامگذارت شدو حشر بنام حمایت که  1356علیمی سال ت

رت از اراکین بلند شما با اشتراکینوارت سرپرست وزار  معارف محترم دکتور محمد ابراهیم ش دولت ج.ا.ا و ریی  جمهور

غنی به تمام وزار  خانه و ادارا  همکار هدایت نمود تا بخارر  جلالتمآ  محمد اشرف آغاز شد. درین گردهمائیرتبه دولتی 

تقویت و حمایت معارف سهمگیرت فعال نمایند و تاکید گردید که پلان جامع که در آن مسئولیت ها و تعهدا  وزار  خانه 

ب وزار  معارف به ها واضح و مشخص باشد ترتیب و در معرض اجرا قرار داده شود. از جمله مسئولیت اعمار تعمیرا  مکات

 وزار  محترم احیا و انکشاف دها  و وزار  محترم شهر سازت محول گردید. 

 آموزش کارمندان والیات
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 1356جلالتمآ  محمد اشرف غنی رئی  جمهور ج.ا.ا حین نواختن زنگ مکتب سال تعلیمی 

  یعموم تعلیمات اول صنف در الشمول جذب شاگردان جدید 2.1.1

ه از اهمیت تعلیم و تربیه کمپاین هات آگاهی عامه در آغاز سال تعلیمی به سطح به منظور آگاهی همه جانبه مردم و جامع

ولایا  و قرا قصبا  توسط اعضات شورات ادارت مکا ، ملاامان، معلمان و مدیران مکاتب تدویر یافته است تا مردم از اهمیت 

  تعلیم و تربیه آگاهی حاصل و ارفال شانرا در مکاتب شامل نمایند.

فیصد دختران جدیداً در مکاتب تعلیما  عمومی در سراسر  01تن شاگرد از جمله  591،651وعی به تعداد بصور  مجم

 کشورد جذ  گردیده است. 

 

تن شاگرد  119،119، شهر کابل با جذ  1356به اساس ارقام دست داشته و مقایسه وضعیت جذ  شاگردان جدید در سال 

تن شاگرد در ردیف سوم  66،111تن شاگرد در ردیف دوم و ولایت بلخ باجذ   51،991در ردیف اول، ولایت هرا  باجذ  

تن شاگرد و کمترین جذ   119،119تعداد ه قرار دارد. قابل یاد آوریست که بیشترین جذ  شاگردان جدید در شهر کابل ب

 صور  گرفته است. تن شاگرد 1،611تعداد ه شاگردان جدید در ولایت پنجشیر ب
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تن شاگرد  95،666تعداد ه که بیشترین جذ  شاگردان اناث ب ز متفاو  است، ارقام موجود نشان میدهدجذ  شاگردان نی

 تن شاگرد در ولایت ارزگان میباشد. 519تعداد ه در مکاتب شهرکابل و کمترین جذ  شاگرد اناث ب

خرا  اقتصادت و رسوم  ن موجودیت مشکلا  امنیتی در بعضی ولایا ، وضعخاررنشان گردد که عوامل مختلف چوباید 

عنعنا  منطقوت در جلب و جذ  ارفال خاصتاً دختران در مکاتب نقش مهم دارد که به اساس آن ولایاتیکه وضع امنیتی و 

ن میباشد جذ  شاگردان خاصتاً ولایاتیکه چنین مشکلا  دامن گیر آن بهتر است جذ  شاگردان بیشتر و در آ اقتصادت در

  میباشد. نولایا  کمترآ دختران در

 36 شاگرد از جملهتن  5،101،511این برنامه به  مکاتب دولتی وخصوصی با جذ  شاگردان جدید، تعداد مجموعی شاگردان

فیصد اناث شامل مکاتب خصوصی و متباقی  15تن شاگرد از جمله  916،016رسیده است. که از جمله بتعداد  فیصد اناث

 شامل مکاتب دولتی میباشند.

  جدید ابتدایی مکاتب تاسیس 2.1.2

با  مکتب  103به تعداد  به منظور رفع نیازمندت و فراهم نمودن زمینه دسترسی ارفال به تعلیم و تربیه در سراسر کشور 

در باابتدائیه در منارق که نیاز به ایجاد مکاتب جدید داشتند 

ولایت  15در نظرداشت ررزالعمل و معیارهات تأسی  مکاتب، 

 ،مکاتب جدیدی  گردیده است. با تأسی  جدیدًا تأسکشور 

زمینه دسترسی به تعلیما   انشاگرد تعدادت زیادت ازبرات 

تعداد با ایجاد مکاتب جدید، اساسی فراهم گردیده است. 

از  رسیده است که  با  15،931 بهمجموعی مکاتب این برنامه 

لیسه با   9،016متوسطه و  0،113با  ابتدائیه،  5،511 جمله

 9،501. در ضمن از مجموع مکاتب موجود به تعداد  میباشد

برعلاوه آن، در جریان سال  مکاتب بصور  مختلط فعالیت دارند. 6،316مکاتب اناث و به تعداد  1،960مکاتب ذکور، به تعداد 

 جدیدًا ایجاد گردیده است.کشور با  مکتب خصوصی در منارق گرم سیر و سردسیر  911به تعداد جمعاْ  1356

  لیسه به متوسطه و متوسطه به ابتدائیه مکاتب ارتقای 2.1.3

با با  مکتب متوسطه به لیسه  55با  مکتب ابتدائیه به متوسطه و  96بصور  مجموعی به تعداد  1356در سال 

 با حفظ تشکیل موجود، معلمین حق الزحمه و با استفاده ازنیازمندت محل،  نظرداشت ررالعمل ارتقات مکاتب مطابق بهدر

 برات  با ارتقات مکاتب مذکور ظرفیت جذ  و ادامه تعلیمولایت کشور ارتقا نموده است.  16تنقیص و تزئید بست در 

برات  تدر مکاتب مربوره شان فراهم گردیده و از سپرت نمودن فاصله و زمان زیاد متوسطه و لیسه هات شاگردان در دوره

با  مکتب به متوسطه و  116در بخش تعلیما  خصوصی به تعداد  همچنان است. جلوگیرت بعمل آمده رسیدن به مکتب 

 لیسه ارتقاء نموده است.
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 غیردولتی موسسات و محل مردم با همآهنگی در جدید الحاقیه صنوف  ایجاد 2.1.4

صنوف الحاقیه براساس سروت نیازمندت مردم محل و معیارها و ررزالعمل موجود توسط مؤسسا  غیر دولتی و در هماهنگی 

 3با وزار  معارف در ساحاتی ایجاد می گردد که مکاتب دولتی وجود ندارد و یا فاصله نزدیک ترین مکتب به قریه بیش از 

بنا براین، در  کیلومتر باشد یا تعداد شاگردان سن مکتب در محل کمتر از نورم تعیین شده برات ایجاد مکتب جدید باشد.

 166زش محلی بشمول صنوف الحاقیه رسمی توسط موسسا  همکار در صنف آمو 1،611جریان سال مالی، به تعداد 

ولایت کشور بادر نظرداشت تفاهمنامه و پالیسی صنوف محلی و تسریعی جدیدًا ایجاد گردیده که با ایجاد آن،  31ولسوالی 

، برات در نتیجه ایجاد صنوف آموزش محلی .با  افزایش یافته است 5،551تعداد مجموعی صنوف آموزش محلی به 

اناث زمینه دسترسی به تعلیم و تربیه فراهم گردیده است. باید تذکر داد که امور  115،651تن شاگرد بشمول  155،630

 تن اناث به پیش برده میشود.  1،519تن استاد منجمله  6،316تدریسی و آموزشی این صنوف، توسط 

 تبمک از بازمانده اطفال برای تسریعی آموزش مراکز تأسیس 2.1.5

و یا صنف برات آنعده ارفالی که سن شان از سن شمولیت در مکتب  هم مانند صنوف الحاقیه صنوف آموزش تسریعی

 ولایت چهار در تسریعی آموزش صنف 66 تعداد بهدر جریان سال مالی،  .مربوره بالاتر بوده در منارق محروم ایجاد میگردد

 تأسی  با. است گردیده تأسی  جدیداً  همکار موسسا  مالی ککم به تسریعی و محلی صنوف پالیسی به مطابق کشور

 گردیده فراهم تسریعی تعلیما  بودند بازمانده تعلیم از مختلف دلایل به که شاگرد تن 1،696 برات تسریعی آموزش صنوف

 و کنند ارتقا الاترب صنف به و نموده سپرت سال یک در را صنف دو میتوانند ها آموزش این از استفاده با شاگردان این. است

 تعداد جدید تسریعی آموزشی صنوف ایجاد با که است یادآورت قابل. نمایند جبران را شان رفته دست از تعلیمی هات فرصت

 اناث تن 19،516 بشمول شاگرد تن 15،116 جمعاً آن در که یافته افزایش با  1،055 به تعلیما  این صنوف مجموعی

 شاگرد تن 3،315 تعداد به که است ذکر قابل. دارند قرار پرورش و آموزش تحت اناث 661 منجمله استاد تن 1،660 توسط

 گردیدند.  جذ  شان تعلیما  ادامه غرض دولتی مکاتب در و فارغ تسریعی آموزش صنوف از

 کوچی اطفال برای مکاتب تأسیس 2.1.6

معارف بوده و در زمینه تلاشهات صور  گرفته دسترسی ارفال کوچی به تعلیم و تربیه شامل پلانهات ستراتیژیک وزار  

است تا راه کارهات مناسب به منظور عرضه خدما  تعلیمی به قشر کوچی در سراسر کشور حمایت گردد. بمنظور دسترسی 

ز صنف سیار در ولایا  غزنی، پکتیکا، ننگرهار، کندوز، و میدان وردگ ایجاد و ا 105ارفال کوچی به تعلیم و تربیه به تعداد 

 تن رفل کوچی زمینه دسترسی به تعلیم و تربیه فراهم گردیده است.  3،911رریق آن برات 

با  مکتب تعلیما  عمومی و مرکز اسلامی در سراسر کشور اختصاص داده  111علاوه بران ری سالیان متمادت به تعداد 

 مراکز تعلیمی مصروف آموزش هستند.تن شاگرد اناث درین  13،611تن شاگرد از جمله  06،960شده است که به تعداد 

 نمونه مکاتب تأسیس 2.1.7
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که باساس آن تعلیما  معیارت به  ایجاد مکاتب نمونه در کشور مطابق به شرایط و معیارهات مشخص صور  می گیرد

 .است شده تأسی در ولایا  جدیداً  فراگیر تعلمیا  یی نمونه مکاتب با  0 تعداد بهشاگردان مهیا میگردد. 

 کیفیت فراهم گردیده است.ایجاد این مراکز برات تعداد زیادت از شاگردان زمینه دسترسی به تعلیما  معیارت و با  با

  مکاتب در معلولیت دارای اطفال ساختن شامل و شناسائی 2.1.8

شامل مکاتب تن اناث شناسائی و  1،905تن ارفال معلول از جمله  0،316تعداد ه ولایت کشور مجموعًا ب 15تاکنون در 

و فزیکی  ی، کم هوشیی، ناشنوایینابیناهات چون گردیده است که ازینطریق برات این ارفال معلول که دارات معلولیت 

میباشند زمینه دسترسی به تعلیم و تربیه فراهم گردیده است که توسط معلمان که در مورد ارایه تعلیما  فراگیر آموزش 

 آموزش داده میشود. هات لازم را کسب کرده اند برایشان

 مکتب از خارج اطفال شناسایی و مکاتب از سروی زمینه در مکاتب مدیران آموزش 2.1.9

فورم سروت و جمع آورت ارقام و معلوما  در رابطه به شناسایی ارفال خارج از مکتب در هماهنگی با ریاست تعلیما  

از آن معلوما  مورد نیاز از سطح قریه جا  جمع آورت گردد. عمومی و نظار  تعلیمی انکشاف داده شده است، تا با استفاده 

نسبت نبود و جوه مالی تاکنون صور  نه گرفته آمرین معارف ولسوالیها، مدیران مکاتب و اعضات شورات مکاتب آموزش 

 است. 

 ولایات در ساینس مراکز اعمار 2.1.10 

شده بود که از رریق وزار  محترم شهر سازت در سه منزل  ولایت گنجانیده 11اعمار مراکز ساین  در پلان  1356درسال 

اعمار میگردد. فیصدت پیشرفت پروژه هات مذکور با تفکیک ولایت قرار ذیل 

 شرح میگردد:

پیشرفت نموده است، و  %69کار اعمار مرکز ساین  ولایت ننگرهار تاحال 

چنان تکمیل گردیده است. هم %61پروژه اعمار مرکز ساین  ولایت غزنی 

پیشرفت نموده  %91کار اعمار مرکز ساین  ولایت فاریا  و غور هر یک 

است. در ضمن کار اعمار مرکز ساین  ولایت بدخشان صرفاً کندنکارت 

تهدا  ها  تکمیل گردیده نظر به مشکلا  تخنیکی کار آن متوقف بوده و به 

پیشرفت داشته و اعمار مرکز ساین   %01و قندهار هر یک برعلاوه آن، کار پروژه ولایا  بلخ  گردد.زودترین فرصت آغاز می

همچنان کار اعمار پروژه ولایت  تکمیل گردیده است. %61ولایت هرا  

  فیصد پیشرفت نموده است. %91تخار 

  عمومی تعلیمات مکاتب درسی صنوف اعمار 2.1.11

و با وزار  محترم  یدهگرد یلاعمار مکاتب تکم یانکشاف پلان مل پروسه

است.  یدهگرد یکشر مسکنو  تو وزار  شهرسازحیا و انکشاف دها  ا

ازینکه به اساس حکم مقام عالی ریاست جمهورت اسلامی افغانستان 

پروژه اعمار مرکز ساینس 

 ولایت بلخ

 ب با کشور هندوستانعقد قرارداد اعمار مکات
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امورا  ساختمانی و اعمار مکاتب به وزار  هات محترم احیا وانکشاف دها  و وزار  محترم شهرسازت و تهیه مسکن محول 

و مسکن تحت دوران  توزار  معارف به وزار  محترم شهرساز یساختمان تپروژه ها تپروسه انتقال و واگذار گردیده است،

 نظار تحت  یا ،عمل نگهدارتو  یمل زیربنات انکشاف پروسهو  است

 آغاز عامه فواید محترم وزار  و اجرائی دفتر ارشد مدیر یممستق

 یلدولت تمو یقاز ررکه  یپروژه ساختمان 131. جمعاً است گردیده

 یقاز ررپروژه  16تعدادتحت اعمار قرار داشته که از جمله به  دیگردم

وزار   یقپروژه از رر 119و مسکن و  توزار  محترم شهرساز

 پروسه تحتپروژه  391مجموع  از. یباشدمعارف تحت کار م

 محترمپروژه در پروسه تدارکا  وزار   193به تعداد  تدارکاتی،

 معارف وزار  تدارکا  هپروس تحت پروژه 55و مسکن و  شهرسازت

از . یگرددم تمویل افغانستان دولت توسط پروژه 05 و هندوستان کشور رریق از پروژه 93 تعداد به آنجمله از که دارد قرار

 از زیادت تعداد تبرا یدرس صنوفبا اعمار صنف اعمار گردیده است که  560جمله صنوف پلان شده برات اعمار، به تعداد 

  .گردید خواهدفراهم  آموزشیمصؤن  واسب ماحول من شاگردان

 افغانستان بزرگ شهر شش در ها کوچی برای لیلیه مکاتب اعمار و ایجاد 2.1.12

 تا و شده پلان بدخشان و خوست ننگرهار، هرا ، کندز، کندهار، ولایت لیلیه برات کوچی ها در مکتب با  شش اعمار برات

منظور نگردیده است و  1356ارم برات اعمار لیلیه هات مذکور در سند بودجه سال است. ازینکه بودجه ل نگردیده اعمار هنوز

اف جی کود برات این پروژه مشخص نگردیده است بنآ کار اعمار آن آغاز نگردیده است، اعمار لیلیه هات مذکور درسند 

 شامل و در مورد اعمار آن اجراآ  صور  میگیرد. 1356بودجه سال 

 آشامیدنی آب های چاه حفر 2.1.13

حلقه چاه آ  آشامیدنی که از رریق برنامه مشارکت جهانی برات تعلیم و تربیه که درسال هات قبل آغاز گردیده  55کار حفر 

 بود تکمیل و به بهره بردارت سپرده شده است. 

 شاگردان برای وچوکی میز تهیه 2.1.14

بود که از جمله  گرفته شرکت ممتاز احمدت گروپ صور سیت میز و چوکی با  51،511قرارداد  1356در شروع سال مالی 

اختتام  سیت آن تکمیل و به مکاتب ولایا  توزیع گردیده است. میز و چوکی باقیمانده به نسبت ضعف شرکت و 11،535

 برنامه مشارکت جهانی با معارف فسخ گردید.

 اطفال بر خاص تمرکز با معلومات و ارقام منظم و دقیق آوری جمع و مکاتب موقعیت تعیین سروی تطبیق 2.1.15

 مکتب از خارج جوانان و

ا توسط گذاشتن سنگ تهدا  تعمیر مکتب نسوان پتان پکتی

 رئی  معارف

پکتیا  گذاشتن سنگ تهدا  تعمیر یکی از مکاتب در ولایت  
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 کانسپ و پلان، دارد وجود مکتب از مانده باز دختران ٪69 از بیشتر ولایا  که در مکتب، از باز مانده ارفال گزارش اساس بر

سروت آن به  اما ست،ا گردیده تهیه ولسوالی 115 برات مکتب از خارج ارفال سروت اندازت راه بمنظورو ررح جامع  نو 

 به و تائید ترتیب، مکتب از خارج ارفال وضعیت مطالعۀ گزارش ضمن در به تعویق افتاد. 1115نسبت نبود بودجه، به سال 

 .است رسیده چاپ به و ترجمه پشتو و درت لسان دو

  اه ولسوالی سطح در تسریعی و محّلی آموزش صنوف کننده تطبیق و همکار مؤسسات شناسایی 2.1.16

جلسا  منظم در این  و بوده ارتباط در دوامدار صور  به  همکار موسسا  باوزار  معارف  عمومی تعلیما  عمومی ریاست

چون )یونیسیف، کمیتۀ سویدن، کانسرن، اویک، کوار، آت همکار  وسسا میک تعداد از خصوص دایر گردیده است، تاکنون 

منظور تطبیق و حمایت تعلیما  اجرین ناروت و بنیاد خیریه آغاخانه به آر سی، پاملرنه، موسسه حمایت ارفال، کمیته مه

  محلی و تسریعی به سطح ولسوالیها شناسایی گردیده است.

  کننده تطبیق مؤسسات طریق از تسریعی و محّلی آموزش صنوف تطبیق نحوه از دهی گزارش و نظارت 2.1.17

 به ولایا  و ولسوالیها سطح به تعلیمی نظار  اعضاتوف محلی، به منظور نظار  و حصول ارمینان از نحوه تطبیق صن

نظار  بعمل آورده و از چگونگی تطبیق آن گزارش هات نظارتی را  از تطبیق آموزش صنوف محلی و تسریعی دوامدار صور 

 به و میدارند ارسال تاینریاس به سالانه و ربعوار گونه به را شان گزارشا  ،همکار موسسا تهیه و ارایه نموده است. همچنان 

 .است آمده بعمل دیدن صنوف از موسسا  از بعضی با مشترک صور 

  ولسوالیها سطح در رسمی مکاتب به تسریعی و محّلی آموزش صنوف شاگردان انتقال پلان تهیه 2.1.18

صور   لا تهیه شدهو پلان قب به معیار ها و لوایح موجود مطابق تسریعی و محلی صنوف تعلیما شاگردان  واگذرت روند

گرفته و از پروسه انتقال شاگردان به ادارا  ذیربط گزارش ها  ارایه گردیده است. در نتیجه واگذارت صنوف تعلیما  محلی و 

انتقال شاگردان   پلان تسریعی زمینه شمولیت شاگردان در مکاتب رسمی غرض ادامه تعلیم و تربیه شان فراهم گردیده است.

 .گردد می تطبیق دوامدار صور  به معارف هات ریاست توسط و ترتیبله سا همهب رسمی صنوف محلی به مکات

 دوردست مناطق و دهات در اناث معلمان های نیازمندی شناسایی 2.1.19

ریاست تعلیما  عمومی در هماهنگی با سایر ادارا  ذیربط در سطح ولایت مطابق به فورم مشخص، نیازمندت مکاتب به 

سطح قریه جا  و ساحا  دوردست را شناسایی و بعد از جمع آورت و توحید معلوما  در اختیار ریاست  معلمان اناث در

منابع بشرت، ریاست عمومی پلان و ارزیابی و ریاست مالی و ادارت جهت اقداما  لازم در هر بخش از جمله در نظر گرفتن 

دهد تا شامل پلان عملیاتی سال آینده تعلیما  عمومی به بست هات معلمین، تخمین مصارف و منابع مالی مورد نیاز قرار می

برات  منطقوت معاش نبود و قصبا  و قرا در ها پوهنتون و ها دارالمعلمین امنیت، بنا براین نبود سطح مرکز و ولایا  گردد.

 . دیده استوجود داشته و تاکنون این مشکل حل نگرمعلمان اناث از جمله مشکلا  عمده است که در ساحا  دور دست 

 خاص های نیازمندی با اطفال برای خاص تعلیمی مراکز ایجاد 2.1.20
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فعالیت دارد و  برات  خاص هات نیازمندت با ارفال برات تعلیمی مرکز با  19ولایت کشور به تعداد  19در حال حاضر، در 

 ارفال دارات نیازمندت خاص زمینه به دسترسی تعلیما  خاص فراهم گردیده است.

 اضطرار حالات در اطفال و کنندگان عودت به تعلیمی خدمات عرضه برای ها استراتیژی توسعه/ انکشاف 2.1.21

عود  کننده گان، برنامه تعلیما  در حالا  اضطرار تطبیق و راه  بمنظور دسترسی به تعلیم و تربیۀ ارفال بیجا شده و

از رریق موسسا   میشوندناگون از محل سکونت شان بیجا گواندازت میگردد. این برنامه برات ارفال که به نسبت عوامل 

 حالا  در ارفال و گان کننده عود  برات تعلیمی خدما  استراتیژت روت کاردر حال حاضر، میشود. همکار به پیش برده 

 علیما ت به رسیدگی جامع ملی پلان. گردید خواهد تکمیل فرصت زودترین به و نموده پیشرفت %91 و داشته جریان اضطرار

 تعلیما  کارت گروپ. است انکشاف حال در 15-1116 هات سال برات و یافته انکشاف 1116 سال برات اضطرار حالا  در

 699 مبلغ. باشد می فعال ارفال محافظت اداره و یونیسف موسسا  حمایت و معارف وزار  رهبرت به اضطرار حالا  در

. است گردیده دریافت اروپا اتحادیه از داخلی گان شده بیجا و گان کننده  عود منارق در مکاتب اعمار بمنظور یورو میلیون

 .است یافته انکشاف AWEC و UNHCR، SCI موسسا  همکارت با گان کننده عود  جمعیت برات بروشور

 از مکتب خارج اطفال تربیه و تعلیم برای جدید استراتیژی انکشاف 2.1.22

 ترتیب تعلیم و تربیۀ ارفال خارج از مکتب بمنظور فراهم آورت دسترسی به مکتب از بازمانده ارفال برات استراتیژت ررح

  داشته که به زودترین فرصت تکمیل و مورد تطبیق قرار خواهد گرفت. جریان آن سازت نهایی روت کار و گردیده

 ابتکاری ایه برنامه تطبیق منظور به شهروندی میثاق برنامه تطبیق و عمومی آگاهی سطح افزایش 2.1.23

 .آنها به بخشیدن رسمیت و خدمات عرضه

کدام کنفران  تدویر نیافته کنفران  پلان شده  30از مجموع به نسبت بدسترس قرار نگرفتن بودجه  سال مالی،در جریان 

 صور  ردوامدا شکل به مکاتب ادارت شوراهات اعضات رریق از عامه آگاهی برنامه ،در مورد اهمیت تعلیم و تربیه امااست. 

 و در مکاتب جریان دارد. گرفته

سطح آگاهی عمومی جامعه در مورد اهمیت تعلیم و تربیه به منظور تطبیق برنامه هات ابتکارت عرضه خدما  و رسمیت 

ولایت کشور در هماهنگی با برنامه میثاق شهروندت که برویت اسناد تطبیقی برنامه از رریق چهار  30بخشیدن به آنها در 

وزار  مالیه تطبیق با ه در هماهنگی و مالدارت و احیا و انکشاف دها  یدت )وزار  معارف، صحت عامه، زراعتوزار  کل

  .میگردد افزایش یافته است

 ادارات مدیریتی ظرفیت ارتقای و مقررات بهبود منظورب مکاتب مدیریت شوراهای از حمایت و تقویت 2.1.24

 تعلیمی

 عضو 9،111 تعداد به افغانستان ولایت 11 در یونسیف دفتر مالی کمک به عارفم شوراهات و اجتماعی تحرک ریاست

 نفر  1،191 تعداد به افغانستان ولایت چهار در میخواند افغان ارفال برنامه رریق از USAIDاداره  و ،مکاتب ادارت شوراهات
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 و آگاهی ها برنامه بهتر تطبیق عرصه در رنف 6،191برات  درمجموع را آموزش داده اند که مکاتب ادارت هات شورا اعضات از

 گردیده است. اندازت راه سازت ظرفیت  هات ورکشاپ ،ها برنامه از آنها بیشتر

 مکاتب امنیت تأمین و مصئونیت به رابطه در شوراها و مکاتب مدیران برای ها آموزش آوری فراهم 2.1.25

که برنامه هات آموزشی توسط اداره یونیسیف برایشان تدویر گردیده است علاوه بر تن اعضات شورات مکاتب  9،111برات 

سایر آموزشها در مورد مصئونیت مکاتب نیز آموزشهات لازم داده شده است. اعضات شوراهات ادارت مکاتب در رابطه به تامین 

 امنیت مکاتب آگاهی کامل حاصل نموده است.

 برنامه تعلیمات اسلامی 2.2

 تأسیس مدارس جدید 2.2.1

به منظور دسترسی ارفال به تعلیما  اسلامی بادرنظرداشت لوایح و مقررا  وزار  معارف در محلاتیکه نیاز به مدارس 

ساس سروت و تقاضات مردم محل در مطابقت به مقررا  و به ابا  مدرسه جدید  30به تعداد تعلیما  اسلامی وجود داشت 

تن رالب  1،661مدارس جدید، برات  از رریق ایجادت کشور جدیدًا تأسی  گردیده است. ولای 10ررزالعمل هات موجود در 

تعداد مجموعی مدارس این برنامه  است. با ایجاد مدارس مذکور اناث زمینه تعلیما  دینی فراهم گردیده 161العلم بشمول 

 .ه استبا  افزایش یافت 611به 

 تأسیس دارالحفاظ های جدید 2.2.2

رالب العلم زمینه  051، برات هادارالحفاظ با ایجاد این با  دارالحفاظ جدیداً ایجاد گردیده است.  6جمعاً  1356در سال 

 با  ازدیاد یافته است. 116تعداد مجموعی دارالحفاظ هات این برنامه به است. و از سوت دیگر  فراهم گردیدهحفظ القرآن 

 لمان طبقه اناث در ولایت کشورتأسیس دارالعلوم های جدید برای طالب الع 2.2.3

ها در اولویت کارت معینیت تعلیما  اسلامی جذ  دختران در دارالعلوم

قرار دارد. همچنین به دنبال افزایش رالب العلمان اناث، تعداد مدرسین 

یابد و امکانا  جذ  دختران بیشترت در مدارس و اناث نیز افزایش می

 دارالعلوم ها فراهم میگردد. 

دارالعلوم جدید، بنا بر عدم موجودیت تشکیل مناسب  1356ل ری سا

با  مدرسه در ولایا  بغلان و تخار به دارالعلوم  3اما ایجاد نگردیده است. 

. تعداد با  میرسد 111در حال حاضر  تعداد مجموعی دارالعلوم هات این برنامه به ارتقاء نموده است. قابل ذکر است که 

 رسیده است. 1،115سلامی به مجموعی مراکز تعلیما  ا

   اسلامی تعلیمات مراکز در شمولیت افزایش 2.2.4
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 اندفیصد اناث در مراکز تعلیما  اسلامی جذ  گردیده  39 از جملهتن رالب العلم  01،151به تعداد  جمعًا  1356در سال 

رسیده  فیصد اناث 19 از جملهتن  306،669تعداد مجموعی رالب العلمان این برنامه به  ،جدیدبا جذ  رالب العلمان که 

 به تعداد ،مدارسدر   فیصد اناث 15تن رالب العلم از جمله  116،055به تعداد از مجموع شاگردان این برنامه  است،

برنامه  علوم هات اناث در دارال فیصد 13تن رالب العلم بشمول  63،516، و دارالحفاظاناث در فیصد  16تن منجمله  59،666

 .هستنداسلامی مصروف فراگیرت تعلیما  دینی تعلیما  

 

 اعمار ساختمان مدارس 2.2.5

بل و دارالعلوم المومنا  قندزه در دو ولایت آغاز )دارالعلوم عربی کا با  مرکز تعلیما  اسلامی 1کار اعمار  1356ری سال 

تن رالب العلم  1،191پروژه ها برات فیصد تکمیل و به پایه اکمال رسیده است. با تکمیل این  111گردیده که کار آن 

  آموزشی مهیا گردیده است. و مصؤن اناث ماحول مناسب 091بشمول 

 ننگرهار عباس مولوت دینی کابل، مدرسه مرکزت پکتیا، دارالحفاظ ولایت علی خواجه دینی مدرسه) پروژه جدید 0 به تعداد

 .فیصد پیشرفت نموده است  00رسازت جریان داشته از ررف وزار  شه آن کار کهه  غور ولایت مرکز دارالحفاظ و

 اعمار لیلیه برای مراکز تعلیمات اسلامی  2.2.6

 محمدیه و دارالعلوم شرق زون دارالعلوم گل، جنت سناتور دارالعلوم تعمیر اعمار ازجمله که دارالعلوم هات کار اعمار لیلیه

فیصد  51جریان داشته و  نورستان و دارالعلوم هرا ، جامعه علومدارال فاریا ، دارالعلوم کاراست. ردیده گ تکمیل غوربند

 پیشرفت نموده است.

 فراهم نمودن تسهیلات اعاشه و اباته برای طالب العلمان  2.2.7

امکانا  اعاشه و اباته فراهم گردیده است. قابل ذکر است که از مجموع رالب تن رالب العلم  11،116برات  ،1356در سال 

تن از بدل اعاشه مستفید گردیدند. این رالب العلمان از  3،135گرم و  تن از اعاشه و اباته 6،561شده به تعداد  العلمان یاد
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میآیند و در مراکز دارات لیلیه  ،که در آن مراکز تعلیما  اسلامی وجود ندارد و یا هم نا امن میباشد دور دست ساحا 

 دازند.تحصیلا  دینی شان میپر ، به کسبتعلیما  اسلامی

 برنامه تربیه معلم  2.3

 معلم تربیه مراکز در( خدمت داخل برنامه) معلمان تربیه و تعلیم و جذب 2.3.1

باساس میکانیزم تحصیلا  عالی دروس نهاد هات تحصیلا  عالی و نیمه عالی بعد از اعلان نتایج کانکور در برج سنبله آغاز 

فیصد اناث در مراکز تربیه معلم دولتی و  91تن محصل از جمله  11،191بنا براین، ری سال مالی، به تعداد میگردد، 

 %99تن بشمول  35،511خصوصی جدیداً جذ  گردیده اند. با جذ  محصلین جدید تعداد مجموعی محصلان این برنامه به 

 اناث افزایش یافته است.

 ها آن برای حمایوی خدمات ارائه و وزارت در شده تاسیس تازه خصوصی های دارالمعلمین ثبت 2.3.2

هات خصوصی جدید التأسی  را ثبت و تربیه معلم مطابق به مقررا  و ررزالعمل موجود، تمامی دارالمعلمین عمومی ریاست

 0بصور  مجموعی بتعداد  1356در سال برات این مراکز نصا  تعلیمی تربیه معلم و مواد آموزشی فراهم می نماید. 

 ثبت و جواز فعالیت را بدست آورده است. دارالمعلمین در مرکز و ولایا 

 برنامه تعلیمات تخنیکی و مسلکی 2.4

   عالی تحصیلات وزارت کانکور امتحان اخذ طریق از الشمولان جدید جذب 2.4.1

معینیت تعلیما  تخنیکی و مسلکی سالانه فارغان بی نتیجه کانکور را بر اساس لست ارسالی وزار  تحصیلا  عالی کشور و 

ت مرکز و اس مقررا  موجود و انتخا  رشته محصلان و با در نظر داشت نمره شان در کانکور سراسرت در انستیتو  هابر اس

 اداره و کانکور امتحان رریق از فیصد اناث 10 جملهاز  محصل تن 16،150  تعداد به 1356ولایا  جذ  می نماید. در سال 

 .اند شده ذ جدیداً ج مسلکی و تخنیکی تعلیما 

 ولایات و مرکز ومسلکی تخنیکی تعلیمات  مکاتب در دهم صنف شاگردان جدیدالشمولان جذب 2.4.2

معینیت تعلیما  تخنیکی و مسلکی سالانه فارغان صنوف دهم مکاتب تعلیما  عمومی را بر اساس مقررا  موجود و با در 

می نماید. این شاگردان بعد از تکمیل و نظرداشت سویه تعلیمی آنها در مکاتب تخنیکی و مسلکی مرکز و ولایا  جذ  

خویش در انستیتو  هات تخنیکی و مسلکی ارتقاء نموده و  کامیابی از صنف دوازدهم بطور اتوماتیک به صنف سیزدهم رشته

اناث در صنوف یازدهم مکاتب تعلیما  تخنیکی  824شاگرد بشمول تن  9،556 بصور  مجموعی به تعدادشامل می گردند. 

 ند. ه اجذ  گردید در مرکز و ولایا  و مسلکی

 دهم صنف از پائینتر جدیدالشمولان جذب 2.4.3

 جذ  شده اند. این برنامهدهم  در صنوفعلاقه مند به تعلیما  تخنیکی  تن شاگرد 285تاکنون به تعداد 
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فیصد  11از جمله  50،161با جذ  شاگردان جدید، تعداد مجموعی شاگردان شامل در مراکز تعلیما  تخنیکی و مسلکی به 

 اناث بوده است.

 شاگردی-استاد کورسهای در جدیدالشمولان جذب 2.4.4

در عین حال مصروف آموختن یک حرفه از  و اندبرات آنعده از افراد که محروم از سواد  ریاست توسعۀ تعلیما  فنی و حرفوت

ان سواد و حرفه بصور  مسلکی را رریق شاگردت در ورکشاپ هات تخنیکی خصوصی می باشند، زمینه آموختن همزم

فراهم می نماید تا از یکطرف سواد مرتبط به حرفه مورد نظر را آموخته و از سوت دیگر آموزش هات تخنیکی و مسلکی را 

 کسب نمایند. 

 موتر، ،الکتروتخنیک الکترونیک، رشته تن اناث در 51 از جمله کار بازار واقعی شاگرد تن 561تعداد  در جریان سال مالی، به

جذ  گردیدند. این شاگردان بعد از  ولایا  و مرکز مسلکی و تخنیکی هات و انستیتو  مکاتب در خیاری و آرایشگرت

فراغت میتوانند مخارج اقتصادت شان را منحیث افراد فنی و تخنیکی از رریق بازار کار و یا یکی از ادارا  دولتی و یا 

 غیردولتی تأمین نمایند.

 ولایت و مرکز در مسلکی و تخنیکی مکاتب در شاگردی استاد های رسکو ایجاد 2.4.5

کورس یک ساله و  06به تعداد  1356شاگردت در سال -معینیت تعلیما  تخنیکی و مسلکی به منظور تطبیق برنامه استاد

ارت مؤسسه ولایت کشور به همک 11شاگردت را در برخی مکاتب و انستیتو  هات تخنیکی و مسلکی در  -دو ساله استاد

GIZ  تن علاقمند تعلیما  تخنیکی و مسلکی در کشور  1،919تطبیق می نماید تا زمینه آموختن همزمان سواد و حرفه برات

ایجاد  کشور ولایت پنج  و مرکز انستیتو  چهار در شاگردت-استاد صنف 35به تعداد سال مالی فراهم گردد.  بنابر این ری 

آموزش هات همزمان سواد و حرفه فراهم  تن اناث زمینه 51تن شاگرد بشمول  561ت گردیده است که با ایجاد آن برا

  گردیده است.

 مسلکی و تخنیکی تعلیمات شاگردان برای اباته و اعاشه تسهیلات نمودن فراهم 2.4.6

تران که از معینیت تعلیما  تخنیکی و مسلکی، متعهد به فراهم آورت تسهیلا  اعاشه و اباته برات شاگردان بخصوص دخ

آیند، بوده تا دسترسی متوازن منارق دوردست روت بعضی ملحوظا  )ناامنی، کمبود معلمین مسلکی، نبود مراکز عالیه  می

 به تعلیما  تخنیکی و مسلکی برات همه شاگردان تأمین گردد. 

دآورت است که سهولت هات لیلیه قابل یا. از سهولت هات اعاشه و اباته مستفید گردیدند محصل و متعلم تن 5،151 تعداد به

اعث تشویق و علاقمندت شاگردان به مراکز تعلیما  تخنیکی و مسلکی نقش مهم را ایفا کرده و ب درجذ  جوانان  افزایشدر 

 کسب و دوام تعلیم با کیفیت در رشته هات مورد علاقه شان گردیده است.
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 برنامه سواد آموزی 2.5

 های سوادآموزیجذب سواد آموزان در کورس  2.5.1

برنامه سواد آموزت کمپاین هات آگاهی عامه را از راه هات مختلف  .کسب سواد برات بهبود و سعاد  کشور مهم است

اندازت مینماید تا راه بخصوص از رریق ملا امامان مساجد و علمات که افراد با نفوذ در جامعه افغانی پنداشته میشوند ررح و 

از اثر تطبیق برنامه هات آگاهی عامه از شویق و سیر زندگی شان را بطرف بهبودت و رفاه بکشاند. مردم را به فراگیرت سواد ت

 تن 155،690 تعداد بههات جمعی )رادیو، تلویزیون، علمات دینی در مساجد و تکایا و معلمان مکاتبه جمعًا رسانهرریق 

  .میباشد اناث تن 51،951 و ذکور تن 119،153 تعداد جمله از که گردیده جذ  کورس با  11،051 در سوادآموز

 ایجادکورس های سوادآموزی درسراسرکشور 2.5.2

 11،051به منظور فراهم آورت زمینه کسب سواد برات کلان سالان آنهائیکه سن شان بالاتر از سن مکتب میباشد به تعداد   

تن سواد آموز زمینه کسب سواد  9155 690رات با  کورس سواد آموزت در سراسر کشور ایجاد گردیده است. که ازینطریق ب

 فراهم گردیده است. 

 CLCباب مرکز  آموزش محلی یا  2اعمار  2.5.3

این اند. بنابر بخصوص شمولیت اناث نقش مؤثرت داشتهسواد آموزان هات محلّی و تسریعی در افزایش میزان شمولیت آموزش

 کابل، کندز، فراه،) ولایت 5 تعداد به کل در وتهیه کانسپت نو  ها  آموزتبا  مرکز آموزش محلی برنامه سواد  1برات اعمار 

 آموزت سواد معینیت بهزمین  اسناد کاپی 5زمین اهدا و  محل مردم رریق از هرا  و دایکندت تخار، پنجشیر، لوگر، پروان،

 .ور  آغاز نگردیده استوزار  معارف داده شده است. کار اعمار مراکز محلی نسبت عدم موجودیت بودجه مورد ضر

 فراهم نمودن آموزش حرفوی برای سواد آموزان  2.5.4

ولایت  31کورس حرفوت در  1،166اناث در تن  11،615آموزانه بشمول تن شاگرد حرفه یی )حرفه  15،691به تعداد 

ویر این کورسها از یک . با تدو آموزش دیده اندجذ  در حرفه هات خیاری، مرغدارت، پروس  لبنیا  و زنبوردارت  کشور 

ررف آموزش همزمان سواد و حرفه برات علامندان فراهم گردیده و از سوت دیگر علاقه مندت مردم به کورسها بیشتر شده 

  یافتن کار در بازار میشود.کسب سواد و که در نتیجه باعث توانمند سازت مردم برات 

 برنامه انکشاف اداره معارف 2.6

تکنالوژی معلوماتی در ریاست های معارف ایجاد زیر بنای  2.6.1

 ولایات و وصل نمودن آن با مرکز

به منظدور انکشداف تکندالوژت معلومداتی و وصدل نمدودن ریاسدت هدات  
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 و اسددت، گرفتدده صددور  ولایددا  معددارف هددات ریاسددت شددعبا  تمددام بددا نیتددورک شددبکه ایجددادمعددارف ولایددا  بددا مرکددز، 

. اسددت گردیددده فعددال Disaster  recoveryو tv Hiil سیسددتم نیددز و ولایددا  و مرکددز سددطح بدده دیتاسددنتر سیسددتم

 خدددما  از ریاسددت 30 اکنددون هددم کدده شددده وصددل وزار  مرکددزت سیسددتم بددا ولایددا  معددارف هددات ریاسددت تمددام

EMIS/SMIS/PAYROLL/BPET/Inter net 0 در انترنیدددت اتصدددال و مینمایندددد اسدددتفاده خددددما  دیگدددر و 

 وصدل روشدن شدبکه نیتدورک ازرریدق  اولاید متبداقی و سدتلایت رریدق ازه ارزگدان ان،نورسدت نیمدروز، دایکندت،) ولایت

 عملدی ونمدوده  انکشداف مکاتدب و هدا ولسدوالی معدارف هدات آمریدت بده هدا سیسدتم عدین بعددت، قدم درگردیده است. 

 نکارمندددا اسددتفاده جهددت ولایددا  معددارف هددات ریاسددت و مرکددزت شددعبا  تمددام بدده سیسددکو هددات تیلفددون. میگددردد

قابدل یداد آورت اسدت کده بدا ایجداد زیربندات تکندالوژت و ارتبداری در سدطح ولایدا  روندد .  اسدت گردیدده فعال و تنظیم

توسدط  ICT in Educationبرنامده همچندان  .ارسدال پلدان هدا، معلومدا ، گدزارش هدا، ارقدام و اسدناد تسدریع میگدردد

کده  اسدتبده انترندت وصدل گردیدده  رریدق ایدن برنامده از مکتدببدا   33 و ریاست تکنالوژت معلوماتی دیدزاین گردیدده

سیسددتم معلومدداتی کمپیددوترت بددرات ثبددت نتددایج و پرنددت . برعلدداوه آن، رسددما افتتدداح گردیددد در برنامدده زنددگ مکتددب

ریاسدت معدارف  مربدوط 1356ت سدال تمدامی شدهاد  نامده هدا یافتده اسدت کده بدا تطبیدق آن شهاد  نامه ها انکشداف

نیدز تطبیدق شدده ولایدت  دیگدر  5در سیسدتم  ایدن همچندانثبدت گردیدده اسدت، ز ایدن سیسدتم شهر کابل با اسدتفاده ا

ه انکشدداف و عملددی گردیددده و monthly phone call survey سیسددتم معلومدداتی آنلدداین بددرات )ضددمناً  اسددت.

 133 ایددن سیسددتم ایجدداد گردیددده کدده بددا اسددتفاده از آن سددروت ه بددرات عملددی سددازتcall centerلیفددون )یسیسددتم ت

از زیربندات تکندالوژت معلومداتی در مرکدز و ولایدا  بده شدکل  قابدل یداد آورت اسدت کده با  مکتب صور  گرفتده اسدت.

 .میگیرددوامدار حفظ و مراقبت صور  

                               

 انکشاف پلانهای میان مدت سه ساله ولایتی  2.6.2

رداشت وضعیت و نیازمندت هات ولایا  و در مشوره با مسئولین برنامه ها در پلان میان مد  ولایتی بادر نظ 161به تعداد 

ررح و ترتیب گردیده است و براساس آن اهداف، فعالیت ها و پروژه هات هر ولایت ری یک پروسه اشتراکی مرکز و ولایا ، 

 برات سه سال آینده در مطابقت با اهداف استراتژیک وزار  معارف مشخص گردیده است.    

 ترتیب پلان های عملیاتی  2.6.3

ولسوالی ملی، ولایتی و عملیاتی به سطح  هات پلان آن باساس و بیترت یاشتراک پروسه کی یر سالانه بصور  یاتیعمل پلان

است. قابل ذکر است که پلان  داده شدهها تهیه و بمنظور تطبیق آن بدسترس مسئولین اجرا به سطح مرکز و ولایا  قرار 

 ه از سوت مسئولین اجرا تحت تطبیق قرار داشته و از چگونگی پیشرفت آن گزارشا  منظم تهیه و ارایه میگردد. هات متذکر

 پلان اعمار مکاتب برای همه ولایات و ولسوالی ها ترتیب وانکشاف می یابد  2.6.4
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مطابق به پروسه هات ادارت ولسوالی بر اساس معیارهات تعیین شده و  339مکتب، برات با   5،111پلان اعمار و ترمیم 

موجود و نیازمندت هات هر ولایت رور سالانه تهیه گردیده است. پلان اعمار مکاتب بعد از اخذ منظورت از مقام وزار ، به 

ریاست انکشاف زیربناها و سایر ادارا  ذیربط در مرکز و ولایا  رسمًا ارسال گردیده است. ریاست انکشاف زیربناها بعد از 

ف شهرت جهت خنیکی و احجام کار و دیزاین نقشه و پروژه سازت، پلان پروژه هات اعمار مکاتب را به وزار  انکشابرآورد ت

 اعمار ارسال کرده است.

 کار تحت جارت سال در مکتب با ه 106) تعداد که گردیده ترتیب ها ولسوالی و ولایا  همه برات مکاتب اعمار پلان

 .میباشد

 اهم نامه با موسساتمرور و ترتیب تف 2.6.5

وزار  معارف به منظور سهیم ساختن سکتور خصوصی و 

همکار با مؤسسا  همکار در پبیشبرد خدما  تعلیمی  موسسا 

تفاهم نامه هات مختلف را مرور و بعد از نهائی سازت با غیر دولتی 

 در نظرداشت لوایح و مقررا  به امضا رسیده است.

ل مؤسسا  بر اساس پروسه هات پلان پیشنهادت پروژه ها/ پروپوز

ادارت موجود و مطابق به ررزالعمل ترتیب تفاهمنامه و معیارهات 

تعیین شده، بررسی گردیده و بعد از حصول ارمینان، مسوده 

تفاهمنامه همکارت با وزار  معارف بر اساس اهداف و فعالیت هات شامل در پروپوزل ترتیب و منظورت آن از مقام وزار  

به امضاء با موسسا  همکار  تفاهمنامه تهیه و رسمًا با در حضور داشت ررفین  119 گردیده است. نسخه نهاییمعارف اخذ 

از رریق امضات تفاهم نامه زمینه رشد سکتور خصوصی فراهم گردیده و عرضه خدما  تعلیمی انکشاف نموده رسیده است. 

 است. 

به امضاء  تحصیلا  محترم وزار  با لیسان  سویهپاس به  10 معلمان یلدرجه تحص تضمن تفاهمنامه بمنظور ارتقا در

 .یگرددفراهم م یعال یلا ادامه به تحص ینهزم ینمعلم تبراسویه تعلیمی معلمین ارتقا نموده و آن  باساس که است یدهرس

 معلمان و شهرک اداری تعلیمی مراکز اعمار برای زمین سازی فراهم 2.6.6

 و شهر کابل کسب گردیده است.  ولایت کشور 30 اهدا شده در زمین جریب1059955، موازت 1356سال  ری

با   1با  مکتب و  36برات اعمار  کابل ولایت ولسوالی 13 همچنان در

برعلاوه  جریب زمین تثبیت گردیده است. 356933انستیتو  جمعًا موازت 

 غور و بدخشان بادغی ، پکتیا، نورستان، کنرها، پنجشیر، آن، ولایت

در .  ندارند زمین معلمین هات شهرک ایجاد برات حال تا لایا  اند کهو

 تقاضات پیشنهادا  ذریعه ها بار همجوار ولایا  زمینه وزار  معارف با
گرتصویر از نمرا  رهایشی توزیع شده در ولایت لو  

 امضات تفاهم نامه ها با موسسا  همکار
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ولایت برات  11با  مکتب در  1،915ننموده اند. در ضمن به تعداد  موافقه مربوره ولایا  اما نموده معلمین برات را زمین

با   565ولایت و سجل  33قطعه قباله مکاتب و تاسیسا  معارف در  963همچنان به تعداد  ب زمین ندارد.اعمار تعمیر مکات

 مکتب و تاسیسا  معارف ثبت گردیده است. 

جریب زمین در ولایا  خوست، ننگرهار و لوگر انجام یافته و  591برعلاوه آن، سروت زمین رهایشی شهرک معلمین موازت 

جریب زمین رهایشی شهرک معلمین که حدود  1،101خط اندازت موازت 

نمره رهایشی میشود در ولایا  بدخشان، دایکندت و بلخ صور  گرفته  1،631

 1،511جریب زمین شهرک رهایشی معلمین که  551است. در ضمن موازت 

نمره رهایشی میشود در ولایا  ننگرهار، بلخ و دایکندت به معلمین توزیع 

ساحه ولایت خوست  0جریب زمین در  1،111وازت م همچنانگردیده است. 

  جهت ایجاد شهرک هات معلمین تدارک و کار تثبیت آن جریان دارد.

جریب زمین جهت مکتب آزاد خان ولایت غزنی بین اداره محترم اراضی و وزار  مالیه عقد گردید،  996پروتوکول حدود 

تلاش دریافت و به معارف اختصاص یافته است.  ولتی با سعی وجریب زمین د 036جریب زمین شخصی و  696علاوتاً موازت 

ملکیت وزار   با  دوکاکین 31دربند حویلی و  1با  تعمیر،  0جریب زمین،  1،556بصور  مجموعی باید تذکر داد که 

 .از نزد غاصبین دوباره بدست آمده است معارف

 شناسایی پالیسی های کلیدی بین الوزارتی   2.6.7

 امور اجتماعی، امور و کار عالی، تحصیلا  معارف، هات وزار ) الوزارتی بین کلیدت پالیسی 10 تعداد به عیبصور  مجمو

 گردیده است. شناسایی مهاجرین عود  و عامه صحت معلوماتی، تکنالوژت و مخابرا  زنان،

 ذیصلاح مقاما  به و  تکمیل ف،انکشا معارف در معلوماتی تکنالوژت پالیسی نوی  پیش اولیندر بخش تکنالوژت معلوماتی 

 با مشوره در معلوماتی، لابراتوار و کمپیوتر با  مکتب با تکنالوژت 911تجهیز  نو  گردیده است. بر علاوه آن، کانسپت ارسال

 تکنالوژت نیازهات و ضم درخواست بودجه به وزار  مالیه ارسال گردیده است. در ضمن ارزیابی تکمیل معارف وزار 

 از که 1113 سال الی خصوصی سکتور و دولتی غیر دولتی، ادارا  در ICT شغلی هات فرصت اولیه ارزیابی راتب معلوماتی

 پاسخ ارایه نموده تکمیل گردیده است. پرسشنامه به ارگان 69 تعداد به ارگان 111 مجموع

گردیده است.  ارسال ذیصلاح ا مقام به و تکمیل انکشاف، عالی تحصیلا  در آموزت کار  پالیسی نوی  پیش همچنان اولین

 ذیصلاح مقاما  به و تهیه کوچک هات قرضه به زنان دسترسی مورد در جامع تحلیل و تجزیه از مکمل در ضمن گزارش

 گردیده است. ارسال

 جمع آوری معلومات احصائیوی مکاتب سراسر کشور 19596

 توزیع نمرا  رهایشی برات معلمین    
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 و ، ارقامیستم/ دیتابی  احصائیوت گردیده استو ثبت س جمع آورتمکاتب به سطح مرکز و ولایا   احصائیوتمعلوما  

فعلاً معلوما   گرفته، اشتباها  ارقامی برملا و تمام نواقص رفع گردیده است.دیتابی  تحت پروسه/عملیه پاکسازت قرار 

 احصایئوت به سطح ملی، ولایتی و و لسوالی تکمیل و قابل دستر س میباشد.

 ایجاد صنوف کامپیوتر 2.6.11

با  مکتب به انترنت آغاز  191کار بالات پلان اتصال بمنظور ایجاد صنوف کمپیوتر و توانمند سازت شاگردان، ت، در سال جار

برات   اولای و مرکز در معلوماتی تکنالوژت ریاستکه به زودترین فرصت تکمیل و مورد استفاده قرار خواهد گرفت.  گردیده

 11 ،دهمزاد هطمتوس مکتب به غزنی ولایت به کمپیوتر پایه 1از جمله  ،تاس نموده توزیع وتریکمپ آموزشی زکمرا تعداد یک

 .توزیع گردیده است غزنیبه سایر مکاتب ولایت  وتریکمپ پایه 6 و زمرک به کمپوتر پایه

ارتقاء و بهبود سیستم معلوماتی موجود و تکنالوژی های مربوط به سیستم تعیین موقعیت جغرافیایی به  2.6.12

  .نمودن ساحات نیازمند به خدمات اولیه تعلیمیمنظور مشخص 

باقیمانده به نسبت نبود بودجه و مشکلا   ولایا ولایت کشور صور  گرفت و  16پروسه جمع آورت کوردینا  از مکاتب در 

ن امنیتی تحت پوشش این برنامه قرار نگرفت. در ضمن آنعده مکاتب که زمین نداشت کواردینا  آن نیز صور  نگرفت. اکنو

 کار به منظور پاک سازت معلوما  کواردینا  جمعآورت شده مکاتب جریان دارد.

 

 مدیریت مؤثر و شفاف. 3

انکشاف و تقویه مدیریت مؤثر، شفاف و پاسخگو برات ارایه و فراهم آورت خدما  تعلیمی باکیفیت و متوازن هدف کلی: 

    بطور شفاف، مقرون به صرفه و مؤثر در سطح مرکز و ولایا .

 پیشرفت در اجراآت

در عرصه مدیریت مؤثر، شفاف و پاسخگو به سطح تمام برنامه ها اجراآ  صور  گرفته و در قسمت فعالیتهات شامل این 

 عرصه پیشرفت هات صور  گرفته است که اینک به تفکیک برنامه ها قرار ذیل یاد آورت میگردد:

 برنامه تعلیمات عمومی 3.1

 و تعلیمی های حوزه نظارتی های تیم توسط ثانوی و اساسی تعلیمات مکاتب همه از تعلیمی نظارت 39191

 (کشور از خارج و کشور داخل) ها ولسوالی

برات بهبود کیفیت آموزش و مراکز تعلیمی  نظار  تعلیمی از

 یادگیرت، تطبیق صحیح نصا  و پالیسی ها، لوایح و مقررا  برنامه

 تعلیما  عمومی یک امر ضرورت میباشد.
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اعضات نظار  تعلیمی مطابق به پلان تعیین شده و ررزالعمل نظارتی از کیفیت تدری  صنوف، سطح یادگیرت دین منظور، ب

تعلیما  عمومی  خصوصی و تب دولتیبا  مک 15،935 از شاگردان، روش تدری  معلمین، مدیریت مکاتب و سایر موارد

 آمده و نظارتچیانبازدید بعمل  نیز و تسریعی تعلیما  عمومی محلی بازدیدهات نظارتی نموده اند علاوه بر آن از صنوف

 عمومی ریاست کارشناسان این از علاوه رهنمایی هات لازم را جهت رفع نواقص و مشکلا  به مسئولین ذیربط ارایه نمودند.

 اضافی معلمین و درسی کتب به شان نیازمندت شناسایی بمنظور کابل شهر دولتی مکاتب همه از تعلیمی ارزیابی و نظار 

 از اثر نظار  تعلیمی در مکاتب در پروسه تدری  و آمو زش بهبود بعمل آمده است.   .اند بازدید نموده نیزه الزحمه حق)

ت در برنامه اولای ریاست معارف 35استخدام معلمان مطابق رشته شان در بست های مورد نیاز مکاتب در  39191

 یتعلیمات عموم

 جمعی امتحان غرض که معلمین هائ بست مجموع ازندت و کمبود معلمین در مکاتب تعلیما  عمومی به منظور رفع نیازم

 مربوط معلمینتن از  3،531 اسناد اکنون تا بود گردیده ارسال ملکی خدما  و ادارت اصلاحا  محترم کمیسیون به کانکور

. است شده گزارش بعدت مراحل ری غرض ع بشرتریاست مناب معلمین استخدام بخش به کابل شهر معارف و کابل ولایت به

 شان استخدامپروسۀ  آنجا در که گردد می ارسال ولایا  معارف به مستقیماً آن نتائج هستند ولایا  به مربوط که معلمین و

  .گردد میمراحل  ری

 معلمین دایمی معلمان اناث در شهر ها و روستا ها بحیث معلم قراردادی و بعدآ به بطور 3،111استخدام  39193

تن معلم اناث پلان  3،111به منظور رفع نیازمندت و کمبود معلمان خاصتًا معلمان اناث در قرا و قصبا  و روستاها از مجموع 

تن آن در سراسر کشور استخدام گردیده و مصروف تدری  در مکاتب میباشند، استخدام معلمین  2,674شده به تعداد 

 مکاتب دخترانه در علاقمندت ربقه اناث به دوام تعلیم نقش موثرت داشته است. مسلکی و اناث در مکاتب خاصتاً 

 مکتب بهبود پلان و ترتیب و طرح آنها سازی ظرفیت و مکاتب اداری شوراهای ایجاد 3.1.4

برعلاوه  پلان بهبود برات مکاتب ررح و ترتیب گردیده است. 36جدیداً ایجاد گردیده و شورات ادارت مکتب  16 تاکنون جمعاً

آن، ایجاد شوراهات ادارت مکاتب و ترتیب پلان هات بهبود مکاتب به سطح ولسوالی ها یک پروسه دوامدار بوده و تحت اجرا 

 .قرارد

 وتربیه تعلیم اهمیت مورد در عامه اگاهی برنامه اندازی راه  3.1.5

شده برنامه هات آگاهی عامه را در مورد  شورات هات ادارت مکاتب بطور دوامدار به سطح قرأ و قصبا  ری جلسا  پلان

 اهمیت تعلیم و تربیه تدویر مینمایند که این کار باعث تشویق و جلب همکارت جامعه با سکتور تعلیم و تربیه گردیده است. 

 تخصیص و اعطای وجه کمکی به مکاتب  3.1.6
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در حال  صور  میگرفت، این برنامه مه ایکویپبرنا تخصیص و اعطات وجه کمکی مالی به مکاتب تا الحال از رریق از اینکه

با اغاز برنامه اقرا توزیع وجوه کمکی برات مکاتب نیز  بنابراین،  آغاز نگردیده است،و برنامه اقراء تا هنوز حاضر به اتمام رسیده 

 آغاز خواهد گردید.

جوه کمکی اعطاء شده به طرح لوایح و مقررات برای توزیع و مدیریت منابع در سطح مکتب ) مدیریت و 3.1.7 

 مکاتب، رهبری و اداره مکتب، مشارکت مردمی(

شوراهات  از رریقکه یک اصل مهم از تقویت و حمایت هات معارف بشمار میرود سهم مردمی کمک هات داورلبانه مردم یا 

بنابرین،  رف میرسد.بمنظور بهبود وضعیت معارف جمع آورت و در کارهات اساسی مکاتب بمص ادارت مکاتب از اهالی منطقه

از رریق شوراهات دالر امریکایی میشود  1،610،611افغانی که معادل آن  150،510،059جمعًا مبلغ  سال مالیدر جریان 

به شکل اعانه برات و کارمندان ولایتی  هاهات معارف ولسوالی آمریت با ریاست معارف ولایا ، گیمآهنهادارت مکاتب در 

ترمیما  مکاتب و پول اعمار صنوف، کارهات حشر،  این کمک ها شامل هدیه زمین، دیده است.تقویه معارف جمع آورت گر

با مدیریت مکتب به  گیقابل ذکر است که کمک هات هر مکتب توسط شورات ادارت همان مکتب در همآهن نقد میباشد.

  .شکل شفاف آن به مصرف میرسد

 برنامه تعلیمات اسلامی 3.2

 ولایت  35مطابق رشته در بست های مورد نیاز مراکز تعلیمات اسلامی در استخدام مدرسین  3.2.1

بود بعد از  گردیده معرفی کانکور جمعی امتحان غرض ملکی خدما   ادارت اصلاحا  کمیسیون به که بست 511 مجموع زا

راکز تعلیما  اسلامی به م مدرسین بعنوان شناخته شده و موفق کاندیدتن  135 تعداد بهاخذ امتحان رقابتی در نتیجه 

 .است گردیده معرفی

 برنامه تربیه معلم 3.3

 ولایت در برنامه تربیه معلم  35استخدام معلمان مطابق رشته شان در بست های مورد نیاز در مراکز در  3.3.1

 دوران تتح دیکاند تن 561 اسناد آن باساس و لیتکم معلم هیترب یمیدا استادان استخدام پروسه ،1356ری سال مالی 

 یمعرف معلم هیترب مراکز به اناث تن 15 بشمول موفق دیکاند تن 302 و یینها دیکاند تن 336 اسناد جمله از که گرفت قرار

 . دارد قرار دوران تحت ماندهیباق استادان اسناد .دندیگرد فیتوظ و

 نیآمر صفت به اناث از تن 1 دند،یدگر انتخا  معلم هیترب تها استیر سرپرست ثیبح ها خانم از تن 0 تعداد به همچنان

 اناث تن 61 بشمول مکاتب معلم تن 333 تعداد به آن، برعلاوه. دندیگرد مقرر ها برنامه رانیمد ثیمنح تن 3 و ها برنامه

 .اند نموده تسپر ا یولا تمام در را یرقابت یمل امتحان

 بیه معلم نظارت و ارزیابی دارالمعلمین های اساسی و مراکز حمایوی تر 3.3.2
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برات هات ولایا  بادغی ، خوست، غور، پکتیکا و میدان وردگ نظار  و ارزیابی بعمل آمده است و  با  دارالمعلمین 9از 

قابل ذکر است که اکثر ولایا  بصور  غیر مستقیم از رریق  ولایا  باقیمانده پلان سفر نظارتی اعضا ترتیب گردیده است.

 رار گرفته است و رهنمایی هات لازم در زمینه به مسئولین ارایه گردیده است.لیفونی تحت بررسی قتماس هات تی

 برنامه انکشاف نصاب تعلیمی 3.4

 ارزیابی منظم تطبیق نصاب در مکاتب  3.4.1

ریاست نظار  تعلیمی موظف است تا از تطبیق کامل نصا  تعلیمی در مکاتب بطور منظم نظار  بعمل آورد. بدین منظور، 

  تعلیمی ولایا  و ولسوالی ها مطابق به پلان کارت منظم از تطبیق نصا  جدید و بر اساس معیارها و نورم هات اعضات نظار

معلمین و تعلیمی جدید در سطح مکاتب نظار  می نمایند و در صور  نیاز رهنمایی ها و مشوره هات علمی و تدریسی به 

 استادان ارایه می نمایند. 

 در ریسرچ دیپارتمنت اعضات اما. داد خواهند انجام تعلیمی نظار  عمومی ریاست را مکاتب در نصا  تطبیق منظم رزیابیا

 کار و اند شده فرستاده شهرکابل مکاتب به ساین  درسی کتب معلوما  صحت ارتباط به معلمان نظریا  آورت جمع مورد

  .دارد جریان آن بالات

 (ثانوی و اساسی  های هدور)  عمومی تعلیمات مفردات و نصاب در نظر تجدید 3.4.2

صور  گرفته و نواقص و مشکلا  تطبیق نصا  جدید  ولایا تطبیق آزمایشی کتب جدید اصلاح شده تعلیما  عمومی در 

مشخص گردیده است. بر اساس تجار  به دست آمده از تطبیق نصا  جدید و شناسایی مشکلا ، تجدید نظر کتب درسی و 

 ه تعلیما  عمومی صد فیصد تکمیل گردیده است.5-6ئی بشمول دور  متوسطه صنوف )رهنمات معلم دور  اول و دوم ابتدا

پیش رفته است که بعد از نهایی سازت   %50ه در حال تجدید نظر بوده و کار آن 11-11کتب درسی دور  ثانوت صنوف )

یما  عمومی قرار می نصا  تعلیمی، کتب رهنمات معلم برات هر مضمون تهیه و در دسترس تمامی معلمین مکاتب تعل

 تعلیمی نصا  پالیسی عمومی محتوات. است شده برگزار مکاتب اساتید و پارلمان اعضات علما، با مشاوره مجل  دو گیرد.

 مرور همچنان. شود گرفته سند در دوگانگی جلو تا شده گنجانیده تعلیمی نصا  چارچو  در ضرور  به نظر و مشخص

 تکمیل و ترتیب 3-1 صنوف درسی کتب و درسی مفردا  اول مسوده آن، برعلاوه .است گردیده تکمیل نصا  ابتدایی

 .است گردیده

 تالیف نصاب و مفردات تعلیمات اسلامی  3.4.3

موظف است تا مضامین تعلیما  اسلامی را به نصا  تعلیما  عمومی و مضامین تعلیما  ریاست انکشاف نصا  تعلیمی 

م اجتماعی، درت/پشتو و زبان انگلیسی را به نصا  تعلیما  اسلامی اضافه نماید تا عمومی مانند؛ ریاضیا ، ساین ، علو

بنا براین، کتب درسی و رهنمات معلم صنوف  ارتباط و نزدیکی بیشتر بین تعلیما  اسلامی و تعلیما  عمومی بر قرار گردد.
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دوره تعلیما  نیمه عالی تعلیما   مدارس دینی تعلیما  اسلامی تألیف و به چاپ سپرده شده است و کتب درسی 6-11

 اسلامی تألیف و آماده چاپ میباشد.

 بازنگری چوکات نصاب تعلیمی به منظور اشتغال زایی )مطابق نیاز سنجی و نیاز مندی(  3.4.4

فیصد تکمیل و در سایت معارف غرض نظرخواهی به نشر رسیده است، کار  111مسوده چارچو  نصا  تعلیمی قابلیت محور 

 اکسفورد و کمبرج پاکستان، ایران، عراق، مصر، سعودت، عربستان هات مفردا  درسی کشورت مقردا  آن ادامه دارد. بالا

 از درسی کتب انکشاف برات مضمونی و زندگی هات قابلیت.  گردیده است مقایسه افغانستان درسی کتب مفردا  و با مطالعه

حرفه به دسترس این ریاست قرار گرفته که بعد از  01سافت حد اقل  همچنان است. گردیده تکمیل دوازدهم الی اول صنوف

 چاپ و تطبیق آزمایشی آن در بخش اشتغال زایی برات شاگردان مکاتب تاثیر مثبت خواهد داشت.

 برنامه تعلیمات تخنیکی و مسلکی 3.5

در برنامه تعلیمات  ولایت 35استخدام معلمان مطابق رشته شان در بست های مورد نیاز در مراکز در  3.5.1

 تخنیکی و مسلکی

میگیرد، در حال  صور  ادارت مستقل اصلاحا  کمیسیون رریق از استادان استخدام جمهورت، ریاست فرمان اساس بر

بست معلم در ولایا  مربوط برنامه تعلیما  تخنیکی و مسلکی از  501بست معلم در مرکز و  150حاضر امتحان رقابتی 

ولایت  19اصلاحا  ادارت به اعلان سپرده شده است. پروسه شار  برات بست هات معلمین در  رریق کمیسیون مستقل

تن در مکاتب و انستیتو  هات تعلیما   01تن در مرکز و  151تن استاد از جمله  111است. در حال حاضر  صور  گرفته 

 تخنیکی و مسلکی استخدام و توظیف گردیدند. 

 ولایت  35تعلیمات تخنیکی و مسلکی حداقل سه بار در سال در نظارت تعلیمی از مراکز  3.5.2

در سراسر کشور نظار  صور   مرکز تعلیما  تخنیکی و مسلکی دولتی بشمول لیسه و انستیتو  161بصور  مجموعی از 

 . بر اساسانیستیتو  خصوصی تعلیما  تخنیکی و مسلکی نیز نظار  بعمل آمده است 36گرفته است. علاوه بران از 

مشاهدا  و دریافت هات نظارتی به مسئولین و معلمان رهنمایی هات لازم ارایه و خلص مشکلا  به مسئولین عالیرتبه به 

 ها جهت اتخاذ تصامیم لازم پیشکش گردیده است.سطح مرکز و مسئولین ذیربط در مکاتب و انستیتو 

ع تدری  در مراکز تعلیما  تخنیکی نقش مهم را ایفا پروسه نظار  از مراکز بصور  دوامدار جریان دارد که در بهبود وض

 کرده است.

 برنامه سواد آموزی 3.6

 نظارت تعلیمی از کورس های سواد آموزی 3.6.1

وزار   آموزت سواد معینیت وارزیابی نظار  آمریت 1356 سال در

 استفاده با مرحله چهار در خویش داشته دست پلان مطابقمعارف 
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 مرکز سواداموزت کورس با  6،611 از عادت بودجه وبرنامه ارتقات سطح سواد در افغانستان  یونسکو تاختیار غیر بودجه از

بصور  مجموعی  ها ولسوالی و ولایا  در که است ذکر قابلاست.  نموده مستقیم دید باز و نظار  ولایت 16 هات ولسوالی و

 گرفته صور  کنترول و دید باز مربوره هات ولسوالی و ولایا  نظار  اعضات رریق از با  کورس سواد آموزت 11،051از 

 . نظار  دوامدار باعث بهبود کیفیت تدری  و آموزش در کورسهات سواد آموزت گردیده است.است

 برنامه انکشاف اداره معارف 3.7

 اشخاص یا ها ارگان سایر توسط معارف های جایداد و املاک قبض به مربوط منازعات حل 3.7.1

با  دوکاکین در ولایا   31جریت زمین از جایداد هات غصب شده معارف، چهار با  تعمیر، دو دربند حویلی،  1،556موازت 

تخار، پروان، ولایت کابل، شهر کابل، بادغی ، پکتیا، پکتیکا، بغلان، بدخشان و فاریا  از نزد افراد و اشخاص زورمند 

  )غاصبینه رها گردیده است.

 مکتب حیدر و جایداد غلام توسط ولایت پکتیکا خیرکو  ولسوالی سیکانی مکتب جایداد زمین یبجر 9 برعلاوه آن، موازت

 6موازت  که جمعاً  منگل میاجان توسط زمین جریب 1 موازت ولایت کابل آسیا  چهار ولسوالی سقاوه دشت کوچی مومن

 .است شده اخبار تعددم مکاتیب ری قضایی و عدلی امنیتی، مراجع به آن رهایی غرض جریب زمین میشود

محل، و  اشخاص توسط زمین بسوه 11 موازت کابل شهر هفدهم ناحیه اول نمبر علمی یوسف سید مکتب همچنان جایداد

 که جمعاً  خان سعید محمد حاجی مرحوم ورثه توسط مربع متر 11 موازت فاریا  ولایت مرکز قیصارت نادم لیسه جایداد

 است. شده اخبار متعدد مکاتیب ری قضایی و عدلی امنیتی، مراجع به آن رهایی غرض زمین میشود مربع متر 1،111موازت 

 همآهنگی های کمیته ایجاد و تسهیل بشری، منابع انکشاف بورد رهبری کمیته جلسات برگزاری 3.7.2

 خصوصی سکتور و مدنی جامعه های سازمان تخنیکی های کمیته ایجاد و تسهیل و الوزارتی بین تخنیکی

 اداره رئی  به آن مدیره هیئت ریاست و هگردید دایر بشرت منابع انکشاف بورد رهبرت کمیته ربعوار جلسه 0داد به تع

 ه است.یافت انتقاله TVET) مسلکی و تخنیکی تعلیما 

 امور و کار و عالی تحصیلا  عالی، تحصیلا  و عامه صحت معارف، و مخابرا  هات وزار  میان هماهنگی کمیته همچنان

 ه است.گردید ایجاد HRDB مربوره هات وزا  تمامی و زنان امور وزار  ماعی،اجت

 و مخابرا  اجتماعی، امور و کار عامه، صحت عالی، تحصیلا  معارف، هات وزار  در هماهنگی هات کمیتهبرعلاوه آن، 

 ه است.گردید ایجاد زنان امور وزار  و معلوماتی تکنالوژت

 ان عملیاتی برنامه های معارفاجرای مرور سالانه از پل 3.7.3

 از کارمندان تخنیکی به سطحبه منظور اجرات مرور سالانه پلان هات عملیاتی، مسوده ررح مرور تهیه گردیده، کمیته مرور 

ولایت کشور عملًا آغاز گردید.  6پروسه مرور در  ،وزار  و موسسا  همکار تشکیل گردید بعد از تکمیل آمادگی هات لازم
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عملیاتی در سه بخش )کیفیت، دسترسی و مدیر موثره انجام گردید گزارشا  ولایتی آن تکمیل و گزارش به سطح مرور پلان 

 ملی تحت کار میباشد.

سازماندهی و انجام مرور مشترک سالانه از وضعیت تعلیم و تربیه با همکاری مؤسسات همکار و شرکای  3.7.4

 انکشافی

وضعیت تعلیم و تربیه در مشوره با تیم تخنیکی و موسسا  همکار از جمله یونیسیف  به منظور انجام مرور مشترک سالانه از

. در ررح ترتیب چگونگی اجرات مرور و انتخا  ساحا  برات مرور و دیگرد کیشر دخلیذ جوانب با ررح جامع ترتیب و

نکشاف داده شد و به اساس آن در همچنان ولایا  که باید ازان بازدید صور  گیرد مشخص گردید. ابزار جمعآورت معلوما  ا

ولایت بر اساس  0ولایت )ننگرهار، بدخشان، فاریا ، بلخ، لغمان، هرا ، سمنگان، کندهاره پروسه مرور انجام گردید. در  6

نقطه تمرکز و در چهار ولایت دیگر موضوعا  خدما  تعلیمی برات بیجا شده گان، امتحان ملی، کتب و نیروت تدریسی 

جانبه صور  گرفت. یافته هات مرور مشترک دریک گزارش مختصر مشخص و با ذیدخلان در سطوح مختلف  تحت مرور همه

شریک گردیده است. گزارش تفصیلی مرور مشترک تحت کار است و هرچه زودتر بدسترس استفاده کننده گان قرارداده 

 میشود. 

 یفی پیشرفت معارف برای مرور سالانهبازدیدهای ولایتی و برنامه جهت جمع آوری معلومات کمی و ک 3.7.5

گردیده  بازدید انکشافی همکاران و ها برنامه با نزدیک هماهنگی در اشتراکی  شکل به ولایت چهاربه تعداد  1356 درسال

 مرور تطبیق جهت همچنان معلوما  کیفی و کمی در عرصه هات شامل پروسه مرور جمعآورت و تحلیل گردیده است. .است

ه احصایوت هات رم.ف و مشاهدا  هات فورمه ها، سوالنامه) مانند معلوما  اورت جمع ابزار از تربیه و تعلیم سکتور مشترک

 .است گرفته صور  استفاده عملاً ان از و ترتیب

 تهیه طرزالعمل های کاری در بخش تحقیق، ارزیابی و مرور 3.7.6

 لی ررزالعمل اجرات تحقیق، ارزیابی و مرور برنامه هاتو ارزیابی بر اساس تجار  موجود و معیارهات بین المل تحقیقآمریت 

 معارف را انکشاف داده و با ادارا  ذیربط شریک گردیده است. 

 خاص. قضایای و انکشافی بودجه عادی، بودجه بخش در را معارف ادارات تمامی سالانهتفتیش و بازرسی  3.7.7

مرجع را در مرکز تحت بررسی  59مرجع را در ولایا  و  11د ، به تعدا1356به اساس پلان ریاست تفتیش داخلی در سال 

جلد دوسیه آن تحت دوران میباشد که  55جلد دوسیه بررسی و بتعداد  116پلانی قرار داده است که از جمله به تعداد 

 : کوایف آن قرار ذیل میباشد

یک جلد و  آسمایی 111دانی امنیه زون ، یک جلد به امنیت ملی، یک جلد به قومنڅارنواليجلد دوسیه به  91به تعداد 

بوده که نتایج آن غرض تطبیق به مراجع جلد دوسیه هدایتی  161 است. بتعدادمحول گردیده  دوسیه به وزار  عدلیه

 جلد دوسیه خاص تحت دوران میباشد. 91جلد دوسیه پلانی و  19مربوط اخبار گردیده است. بتعداد 
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تن  56تن مستوجب مجازا  تادیبی قرار گرفته اند که ازجمله  116ما  ملکی بتعداد ه قانون کارکنان خد31مطابق ماده )

تن از کارمندان  6تن تفهیم گردیده اند. همچنان بتعداد  11تن تبدیل تادیبی، و  9تن کسر معاش،  9تن اخطار،  16توصیه، 

 مورد تقدیر قرار گرفته اند.

 و مبلغ شده افغانی تحصیل  1،393،650 ، مبلغه حسا  دولتقابل تحصیل بپول  افغانی 10،561،116 از مجموع

 . است دوران تحت نی افغا  11،516،013

 اختیارت و بودجه جهانی بانک مالی بخش و ولایت سه تدارکاتی بخش معارف جهانی مشارکت بخش در ها همچنان از پروژه

اداره در رابطه به بودجه  51در مورد بودجه عادت، اداره  16دولتی بررسی صور  گرفته است. قابل ذکر است که به تعداد 

 اداره در مورد قضایات خاص تحت بازرسی تفتیش قرار گرفته است. 111انکشافی و 

 نظارت و مرور از نصاب تعلیمی معارف به اساس تساوی جنسیتی  3.7.8

رود به تحصیلا  عالی و بازار کار مشابه از اینکه نیازهات تعلیمی پسران و دختران در افغانستان، با نیازهات آنان برات و

باشد، با این وجود، دختران نیازهات خاصی دارند که باید مورد توجه قرارگیرند. این نیازها نه تنها مربوط به نیازهات می

را گردد که آنها هایی نیز میشخصی آنان مانند تعلیما  صحی دوره نوجوانی یا جوانی می شود بلکه شامل دانش و مهار 

تر باعث ارتقا و بهبود توازن در هات اقتصادت موجود در شهرها و دها ، آماده ساخته و از همه مهمجویی از فرصتبرات بهره

ًا گردد. بر این اساس، اصلاح نصا  تعلیمی موجود بر ابعاد جنسیتی تعلیم و تربیه قویموقعیت اجتماعی آنها در جامعه می

 تمرکز خواهد بود. م

از را جلد کتب درسی صنوف اول الی دوازدهم مکاتب  116مرور و بازنگرت  1356وزار  معارف ری سال ر آمریت جند

گاه تخنیکی توازن جنسیتی انجام داده و نظریا  اصلاحی و پیشنهادا  در زمینه به ریاست انکشاف نصا  تعلیمی ارایه ددی

  گردیده است.

 در مرکز وزارت معارف  نظارت از محیط کاری کارمندان طبقه اناث 3.7.9

ریاست خدما  و آمریت جندر وزار  معارف مسئولیت دارند تا از مناسب بودن محیط کارت کارمندان اناث در مرکز وزار  

ارمینان حاصل نمایند و از رریق نظار  مداوم بر محیط هات کارت شرایط مطلو  را برات کارمندان بخصوص کارمندان 

 اناث فراهم نمایند. 

 شان برات سنجی نیاز هات فورم شان مشکلا  به رسیدگی جهت و اناث ربقه ازکارمندان جندر آمریت سنجی نیاز هب ظرن

  گردیده اند. برخوردارکارت  مناسب کارت محیط ازربقه اناث  از تن 55  که گردید تکثیر

 مرور وتجدید نظر سوالنامه های احصائیوی 3.7.10
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حصائیوت صور  گرفته و مسوده آن ترتیب و نهایی گردیده است. سوالنامه مذکور جهت مرور و تجدید نظر سوالنامه هات ا

آماده  1356باید تذکر داد که سوالنامه هات احصائیوت برات جمع آورت معلوما   ررح و انکشاف دیتابی  آماده میباشد.

 میباشد. 

 عملی نمودن پروسه ثبت ارقام درتبلیت به عوض فورم هشت ورقه 3.7.11

ر انکشاف دیتابی  احصائیوت از رریق برنامه سی بی ات تحت دوران میباشد زمانیکه دیتابی  مذکور تکمیل و فعال کا

 گردید در رابطه به ثبت ارقام در تبلیت عوض فورم هشت ورقه جمعآورت معلوما  نیز اقدم صور  میگیرد.

 ترتیب راپور تفصیلی وتحلیلی 3.7.12

به زبان هات درت و پشتو ترتیب گردیده است و بعد از نهایی سازت به چاپ سپرده میشود.  مسوده گزارش احصائیوت تحلیلی

نسخه به زبان  911نسخه از گزارش تحلیلی احصائیوت به چاپ خواهد رسید که شامل  1،611قابل ذکر است که جمعاً 

 1356مذکور در ربع اول سال مالی البته گزارش  نسخه به زبان انگلیسی میباشد. 111نسخه به لسان پشتو و  911درت، 

 تکمیل و به نشر میرسد.

تسهیل دسترسی عمومی و جوانب ذیدخل وزارت معارف به سیستم معلوماتی اداره معارف )مدیریت و  3.7.13

 رفع مشکلات تخنیکی ویب سایت وزارت معارف(  

یاصندوق  Teacher Box نامه،یاسیستم شهاد   Moe Data Center،CMIS ریاست تکنالوژت معلوماتی سیستم هات

، سیستم  تنظیم ملاقا  هات وزیرصاحب، EMISمعاشا ، سیستم  HP MISیامنابع بشرت، سیتم   HR،سیستم معلم

، SMIS ،CMISسیستم ریاست خدما  برات تبدیلی روغنیا  وسایط و سیستم املاک را درمرکز وزار  و سیستم هات 

BEPET ،PAYROLL ئولین به آن دسترسی دارند.را در ولایا  فعال و مس. 

ویب سایت وزار  معارف درمرکز و ولایا  همیشه فعال بوده  قابل دسترس برات همۀ استفاده کنندگان میباشد و فعلا کدام 

در ویب سایت وزار  معارف موجود و برات استفاده کننده  1356معلوما  احصائیوت )دیتاسیته سال  مشکل تخنیکی ندارد.

 میباشد. گان قابل دسترس

  کشور مکاتب و ولسوالی ولایات،  مرکز،  در فراگیر ارزیابی و نظارت سیستمانکشاف و تطبیق   3.7.14

ولایت که مسئولین پلان، نظار  و گزارشدهی استخدام و به  16سیستم دیتابی  پیگیرت تطبیق پلان ایجاد گردیده و در 

عوار ارقام پیشرفت درین سیستم ثبت و توحید میگردد. نظارتهات همین منظور توظیف گردیده بودند، بصور  ماهوار و رب

دوامدار نیز توسط تیم هات نظار  تعلیمی در مکاتب صور  میگیرد. جهت حمایت و تقویه بیشتر سیستم مراقبت و ارزیابی 

تمام ولایا  کارمندان  عملاً آغاز میگردد برات 1356در برنامه اقرا ) ریفورم کیفیت تعلیم و تربیه افغانستانه که درسال 

 تخنیکی در نظر گرفته شده است.
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 اقدامات به رابطه در گزارش و خاص گزارشات انکشافی، های پروژه عملیاتی، پلان تطبیق گزارشات تهیه 3.7.15

 دولتی غیر و دولتی ارگانهای برای معارف وزارت با فساد اداری مبارزه برای شده اتخاذ

و ولایت تطبیق پلان عملیاتی به سطح ولایا  بصور  ماهوار و ربعوار تهیه و به سطح مرکز  پیشرفتگزارشا   1356در سال 

در قبال تطبیق پلان  به سطح ملی دستاوردهات وزار  معارفشش ماه و نه ماهه . گزارش مورد استفاده قرار گرفته است

 .تهیه گردیده و در دسترس استفاده کننده گان قرار گرفته استعملیاتی 

ماه گذشته بصور  انفرادت و  11ری  لاوه آن، گزارشا  ماهوار پیشرفت کمی و کیفی پروژه هات انکشافی وزار  معارفبرع

توحیدت ترتیب و به وزار  محترم مالیه و اقتصاد ارسال گردیده است. و گزارش ربع اول سال مالی به نسبت مشکلا  در 

چهار عوار تطبیق و چگونگی پیشرفت پروژه هات انکشافی معارف برات سیستم مالیه با تأخیر روبرو شد. همچنان گزارش رب

 گذشته بصور  جدولی و مشرح تهیه و به وزار  محترم اقتصاد ارسال گردیده است. ربع

تطبیق بودجه و دستاورد هات و سوم دوم  گزارش ربع اول،در ضمن 

وزار  معارف در فارمت مشخص وزار  مالیه ترتیب و به آن وزار  

 رم ارسال گردیده است. محت

مبارزه با فساد ادارت وزار  معارف تطبیق پلان عمل گزارش همچنان 

و به مراجع ذیربط  گردیده تهیه 1356سال مالی  ربع گذشته 0برات 

 است. ارسال گردیدهغرض اجراأ  بعدت 

گزارش تطبیق پلان سالانه مبتنی بر نتایج وزار  معارف بصور  شش 

نهات درت و پشتور تر تیب و به مقام عالی ریاست ماه و سالانه به لسا

 جمهورت اسلامی افغانستان تقدیم گردیده است. 

گزارش تطبیق تعهدا ، گزارش کنوانسیونهات حقوق بشر، حقوق زن، حقوق رفل، و سایر گزارشا  خاص که تعداد شان 

می افغانستان و تقاضات سایر وزار  خانه به گزارش میشود به اساس هدایت مقام عالی ریاست جمهورت اسلا 19اضافه تر از 

 وقت و زمانش ترتیب و به مراجع ذیر بط تقدیم گردیده است.

 راه اندازی سیستم گزارشدهی ربعوار مطابق به پلان کاری برای کارمندان 3.7.16

نظم اجراأ  کارت در سیستم گزارشدهی اجراأ  کارت کارمندان بصور  ربعوار راه اندازت گردیده که باساس آن گزارشا  م

 قبال پلان هات کارت کارمندان ترتیب و ارایه میگردد. 

ولایات و  ،نظارت از تطبیق فعالیت های پلان های عملیاتی و استراتیژیک ملی معارف در سطح مرکز 3.7.17

 ولسوالی 

تائیدت فعالیت هات انجام  نظار  بمنظور حصول ارمینان از تطبیق فعالیت ها، جمع آورت معلوما  مورد ضرور  و اسناد

و سایر شرکات  مسئولین ذیربط، گزارشا  دوره یی و ریاست هات مرکزت صور  گرفته و باساس آنشده به سطح برنامه ها 
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ولایت که مسئولین پلان، نظار  و گزارشدهی از رریق بودجه انکشافی  16در   داخلی ترتیب و ارایه گردیده است. بیرونی و

بودند به منظور حصول ارمنان از تطبیق پلان عملیاتی و تائید معلوما  توسط آنها به سطح ولسوالی هات استخدام و موجود 

 و ولایت بازدیده هات نظار  صور  گرفته است. 

ایجاد و توسعه سیستم جامع معلوماتی مدیریت منابع بشری به بخش های مختلف مانند تشکیل،  3.7.18

 رتب معاش و ارزیابی اجراات کارمندان ،یتاستخدام، تقرر مجدد، ارتقای ظرف

 استخدام هات بخش در را هات  دیتابی  بشرت منابع انکشاف عمومی ریاست بشرت، منابع مدیریت ارلاعا  سیستم آمریت

 اجراآ  ارزیابی و معاش رتب ظرفیت، ارتقات تقرر مجدد، هات در بخش آن توسعۀ و روت نموده ایجاد قبلاً تشکیل و

 .میباشد توسعه حال در داشته و جریان ارک کارکنان،

 برات نفر 5با کمیت  بشرت نیروت که است گردیده ایجاد ریاست این بدنه در هHRMISواحد سیستم معلوماتی منابع بشرت )

 آسان شرکت مخابرا ، محترم وزار  با  هماهنگی در ریاست این است. گردیده استخدام سیستم این جانبه همه تطبیق

 تیم و نموده کار بشرت منابع مدیریت سیستم جامع انکشاف روت ملکی خدما  و ادارت اصلاحا  یسیونکم و خدمت

 این در متذکره سیستم تطبیق روت کار بزودت که است نموده ارائه آنها برات را خود پشنهادا  و نظرا  ریاست این تخنیکی

 .گردد می آغاز عملاً  ریاست

 سیستم توسعه قسمت در تا دارد نظر در ادارت، اصلاحا  محترم کمیسیون ملکی خدما  ر ادا عمومی که ریاست ذکر است قابل .1

 11مرکز خدما  منابع بشرت که دارات برعلاوه آن،  .نمایند همکارت را ریاست این ،بشرت منابع انکشاف عمومی ریاست معلوماتی

ایجاد و شامل تشکیل رسمی گردیده و قرار است انکشاف  نفر را رور همزمان دارا میباشد 011شعبه و قابلیت پذیرایی بیشتر از 

 فعال گردد. USAIDسیستم منابع بشرت با سیستم توکن با حمایت 

  

 کار بالای ساختار تشکیلاتی وزارت معارف  3.7.19

ابع بر اساس هدایت رهبرت وزار  معارف و همچنین پلان ریفورم که اخیرًا ررح و ترتیب گردیده است، ریاست عمومی من

بشرت و ریاست عمومی پلان و ارزیابی و سایر ادارا  ذیربط مسئولیت تهیه ررح اصلاح ساختار موجود وزار  و تطبیق آن را 

 ریاست ظرفیت ارتقات ستراتیژت مسوده تاکنون یک تعداد اقداما  و آمادگی هات اولیه صور  گرفته است.. بر عهده دارند

 .انجام یافته است معارف وزار  ساختار اصلاح روت کار. است گردیده ترتیب بشرت منابع انکشاف

 اسلامی جمهورت ریاست عالی مقام 11/16/1356 مؤرخه 1566) شماره حکم اساس به که معارف وزار  1356 سال تشکیل

 و اصلاح محترم ریاست 10/16/1356 مؤرخه 0511) شماره مکتو  هدایت از بتآسی .است گردیده منظور افغانستان

 ها وزار  تمام به 1356 سال تشکیل پشنهادت ررح ارائه غرض ،ملکی خدما  اداره عمومی ریاست ملکی خدما  ا تشکیل

 هات ریاست پشنهادت تغییرا  است، ورزیده مواصلت ها ریاست از تعداد یک پشنهادت هات ررح اکنون تا که گردیده ارسال
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 غرض نزدیک آینده در که است شده گنجانیده 1356 سال کیلتش ررح در کابل شهر معارف ریاست شمول به ولایا  معارف

 .گردد می ارسال ملکی خدما  و ادارت اصلاحا  مستقل محترم کمیسیون به تطبیق

 استخدام بست های کلیدی از طریق پروسه سی بی آر    3.7.20

ابستگی ادارا  دولتی به با این هدف ررح گردیده است تا به مشکل و CBRیا « ارتقات ظرفیت برات نتایج»برنامه 

ها و پروژه ها، فعالیت هات کنندگان که با کمبود ظرفیت لازم برات ررح برنامههات تخنیکی موقت و ناپایدار تمویلحمایت

 موازت و نبود توافق جمعی بر نتایج در سطح مرکز و ولایا  همراه شده است، رسیدگی نماید. 

هات انکشاف منابع بشرت و در هماهنگی نزدیک با ا از رریق تطبیق استراتیژتهات مدیریتی و نحوه تفویض صلاحیت هضعف

 بمنظور تقویت پروسه مورد توجه و رسیدگی جدت قرار میگیرد.  CBRبرنامه 

 و 1355 سال در نفر 31 از آنجمله بود شده داده سهمیه معارف وزار  برات CBR پروسۀ رریق از که هات بست مجموع از

 11 تعداد به 1356 سال در و بست 11 تعداد به 1355 سال در که بود شده گرفته نظر در سهمیه 1356 سال در نفر 31

 معارف هات ریاست بست 15 شامل که کلیدت بست 30 تعداد به مجموع در. است گردیده استخدام رریق این از بست

 ز اینطریق گماشته شدند.میباشد ا مرکزت هات آمریت بست 1 و مرکزت عمومی هات ریاست بست 3 و ولایا 

ترتیب و نشر گزارش های احصائیوی سالانه در قالب سالنامه های احصائیوی ) نسخه چاپی و نسخه  3.7.21

 الکترونیک(

تمام مکاتب و مراکز تعلیمی از تمام ولایا  سراسر کشور جمعآورت و دیتابی  هات  1356سال معلوما  احصائیوت

. گرفته استارقام دیتابی  هات ولایا  مذکور تحت پروسه/عملیه پاکسازت قرار ست. احصائیوت به مرکز مواصلت کرده ا

 دیتاسیت تکمیل و از رریق ویب سایت وزار  معارف برات استفاده کننده گان قابل دسترس میباشد.

 انجام تفتیش داخلی در همه سطوح  2.7.22

اداره انکشافی ایالا  متحده  ه که به حمایت مالی CBA) فعالیتهات ارتقات ظرفیتدرحال حاضر، این فعالیت تحت برنامه 

. ریاست تفتیش داخلی با همکارت تخنیکی برنامه متذکره، رهنمود تفتیش تطبیق می گرددتوسط اداره کیمونک  امریکا 

بررسی داخلی را اصلاح نموده و بر اساس آن تمامی فعالیت ها و عملکردهات وزار  معارف در تمامی سطوح تحت تفتیش و 

مؤثر قرار گرفته است. علاوه براین، مفتشین و کارمندان این ریاست در زمینه نحوه استفاده از رهنمود آموزش هات لازم را 

 نمودند. کسب 

 116مرجع انجام شده است که بصور  بتعداد  66بر رسی هات پلانی و خاص به سطح مرکز و ولایا  در  1356ری سال 

 جلد تحت دوران میباشد. 55ل و جلد دوسیه هات مختلف تکمی

 سازگار و هماهنگ ساختن سیستم پیگیری مصرف بودجه با پلان های عملیاتی  2.7.23
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ریاست مالی و ادارت و ریاست عمومی پلان و  ارزیابی مسئولیت دارند تا سیستم فعلی پیگیرت مصرف بودجه را با پلان هات 

 عملیاتی سالانه هماهنگ و مرتبط سازند.

پیگیرت مصرف بودجه با پلان هات عملیاتی سالانه هماهنگ و مرتبط گردیده و بر اساس آن، فارمت پلان عملیاتی با سیستم 

ه برات هر فعالیت هماهنگ پلان بودجه عادت و انکشافی با مشخص ساختن مقدار بودجه تخمینی و یا تخصیص داده شد

ودجه با ولایا  شریک و از رریق سیستم پیگیرت مصرف بودجه فارمت جدید پلان هات نهایی شده همراه با بگردیده است، 

 Budget Preparation) تعدیلا  در سیستم ترتیب بودجه و پیگیرت مصارفهمچنان )آفمی ه هماهنگ گردیده است.  

& Expenditure Tracking Systemکنترول در بخش  بمنظور بهبود بخش مدیریت مالی و حسابدارت بخصوص ه

 سیستم، ایجاد تسهیلا  و سرعت در امور مالی و حسابدارت صور  گرفته است.مؤثر، امنیت 

آفمی  صور  گرفته و گزارشا  مصرف بودجه بصور  برنامه وار و ولایت وار از آنطریق  سیستم در بودجه برعلاوه آن، ثبت

 جمع آورت گردیده است. 

 بودجه مطابق به پلان عملیاتی  تهیه و ترتیب گزارش سالانه از تطبیق فعالیت ها و مصرف 2.7.24

به منظور حصول ارمینان از پلان عملیاتی بصور  ربعوار و سالانه گزارشا  پیشرفت پلان و مصرف بودجه ترتیب و ارایه 

میگردد که از ینطریق برات مسئولین رده هات مختلف در رابطه به تطبیق پلان عملیاتی معلوما  فراهم میگردد. گزارش 

پلان عملیاتی و مصرف بودجه به سطح ولایا  و سطح ملی ترتیب گردیده و برات استفاده کننده گان قابل سالانه تطبیق 

 دسترس میباشد.

ترکیب سیستم های معلوماتی متعدد و مختلف و ادغام آنها در قالب یک سیستم  واحد و جامع  2.7.25

 تور معارف ممکن و میسر باشد.  معلوماتی که دسترسی به آن برای عموم و تمامی جوانب ذیدخل در سک

کار روت ادغام سیستم هات معلوماتی متنوع و متعدد در قالب بک سیستم واحد و جامع معلوماتی آغاز گردیده است. در 

نخست سیستم هات تشکیلا  منابع بشرت، پیرول و سیستم ات ام آت اس باهم مدغم و به یک سیستم واحد معلوماتی 

ام سیستم هات متعدد و ایجاد یک سیستم واحد معلوماتی باعث تصحیح و ثقه شدن معلوما  مبدل میگردد. البته ادغ

نظارت  2.7.26گردیده و از دوگانگی ارقام جلوگیرت بعمل می آید. پروسه مدغم سازت سایر سیستم ها تحت کار میباشد.

 منظم و دوامدار از تطبیق پلان در مرکز، ولایات و ولسوالی ها   

پلان عملیاتی به سطح مرکز و برنامه ها بصور  منظم و دوامدار صور   ر حصول ارمینان از چگونگی تطبیقنظار  بمنظو

گرفته و معلوما  مورد ضرور  جهت تهیه گزارشا  پیشرفت پلان عملیاتی جمع آورت و مورد استفاده قرار گرفته است. در 

ی قرار گرفته است. همچنان بازدید هات نظارتی ولایتی به ضمن اسناد تائیدت فعالیت هات اجرا شده ملاحظه و مورد بررس

نسبت عدم موجودیت قرار داد کارکنان بخش انکشافی صور  نگرفته اما بصور  غیر مستقیم از چگونگی تطبیق پلان هات 

رریق ولایت که از  13برعلاوه آن، مسئولین ولایتی  عملیاتی ارمینان حاصل و گزارشا  پیشرفت دریافت گردیده است.
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برنامه مشارکت جهانی تعلیم و تربیه استخدام گردیده بودند، از  ولایا  و ولسوالیهات مربوره نظار  و بازدید دوامدار نموده و 

 از دریافت هات نظارتی گزارشا  ارایه نموده است.

 بخش سوم

 سایر فعالیت های انجام شده و دست اوردها

 ریفورم و اصلاح ساختار وزارت معارف

یفورم و اصلاحا  کلی به سطح وزار  معارف، پلان جامع ترتیب و پروسۀ ریفورم آغاز گردیده است. به منظور تطبیق برات ر

پروسۀ ریفورم گروپهات کارت که متشکل از کارشناسان و کارمندان تخنیکی در سطوح مختلف )سطح رهبرت و ریاستهات 

 مربوط وزار  معارفه میباشد، ایجاد گردیده است؛

ات ریفورم به سطح ممالک همسایه و منطقه مرور گردیده و به اساس آن چوکا  تشکیلاتی وزار  در یک پروسۀ مودل ه

اشتراکی در سطوح مختلف مرور و بازنگرت گردید. فارمت مشخص جهت مرور پروسه هات کارت به سطح ریاستهات وزار  

ت کارت موجود و پروسه هات که نیاز به ساده سازت و معارف ترتیب و مورد استفاده قرار گرفت که به اساس آن پروسه ها

تغیر مدیریت دارند، مشخص گردیده است. کار روت تکمیل پروسۀ ریفورم به شد  ادامه دارد و پیشرفتها بصور  هفته وار 

 پیگیرت میگردد.

 بهبود وضعیت مکاتب

 تب توسط وزار  انکشاف دها  تعهد گردیدهمکبا   5،111اعمار تعمیر  ،به منظور ایجاد ماحول مصئون تعلیمی در مکاتب

 قابل یاد آورت است کهانکشاف دها  تسلیم داده شده است. احیا و برات وزار   آن مکاتب مذکور شناسائی و لست  است،

 .رریق برنامۀ اقرأ تخصیص داده شده استبرات اعمار این مکاتب از میلیون دالر  169مبلغ 

 مشارکت در برنامه حکومتداری باز

به منظور مشارکت در برنامۀ حکومتدارت باز که درین اواخر راه اندازت گردیده است میکانیزم تطبیق تعهد نظار  و ایجاد 

شفافیت تعلیمی با جامعه مدنی نهائی گردیده و همچنان کمیتۀ هات ولایتی و ملی با اشتراک جامعۀ مدنی ایجاد گردیده 

 است.

 ه اقرأآماده گی های لازم برای آغاز برنام

هماهنگی با ، در به منظور آغاز برنامۀ اقرا )ریفورم کیفیت تعلیمی افغانستانه که به کمک بانک جهانی راه اندازت میگردد

در  بانک جهانی اقداما  لازم صور  گرفته است. پلان تطبیقی ترتیب و شاخصهات نتیجوت تعهد شده نهائی گردیده است.

در پلان شامل گردیده بود اجراآ  لازم صور   1356/1116رداخت که برات سال مورد یک سلسله شاخصهات مبتنی به پ

 گرفته و نتایج توسط تیم تخنیکی در بخشهات مختلف به بانک جهانی ارایه گردیده است. 

 مبارزه با فساد اداری
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در . طبیق قرار گرفته استدر روشنی ستراتیژت ملی مبارزه با فساد ادارت، پلان عمل مبارزه با فساد ادارت ترتیب و تحت ت

پلان عمل مبارزه با فساد ادارت ساحا  معروض به فساد بلند، شناسائی و برنامه عملیاتی  برات مبارزه با آن مشخص شده 

این به سطح وزار  معارف کمیتۀ مبارزه با فساد ادارت رسماً تشکیل گردیده است که معین مالی و ادارت در رأس . است

کمیتۀ مبارزه با فساد ادارت فعال و ری تدویر جلسا  منظم به موضوعا  مربوط مبارزه با فساد ادارت د. کمیته قرار دار

 .رسیده گی صور  گرفته است

در هماهنگی نزدیک با کمیته ویژه مبارزه با فساد ادارت ترتیب و با  گزارشا  ربعوار تطبیق پلان عمل مبارزه با فساد ادارت

 .ت ویژه مبارزه با فساد ادارت مقام ریاست جمهورت تقدیم گردیده استسکرتری اسناد حمایوت آن به

مسئولین اجرا برات به منظور تطبیق و عملی سازت سفارشا  اداره میک پلان منظم تطبیق ترتیب و تحت تطبیق قرار دارد. 

 تطبیق سفارشا  میک مشخص گردیده است تا از پیشرفت پروسه تطبیق سفارشا  میک پیگیرت نماید

با اسناد حمایوت آن به مرجع مربوط تطبیق پلان عمل سفارشا  میک ترتیب و و سوم دوم  ،همچنان گزارشا  ربع اول

 تقدیم گردیده است.

 تدویر جلسات مقام رهبری وزارت معارف

جلسا   کمیتۀ رهبرت مطابق تقسیم اوقا  بصور  هفته وار تدویر گردیده است که در جلسا  مذکور روت موضوعا  

مل اجندا بحث صور  گرفته است در نتیجه تصامیم لازم اتخاذ و برات مسئولین در رابطه به تطبیق تصامیم رهنمائی شا

 صور  گرفته و هدایا  لازم داده شده است؛

برات اصلاحا  جامع نظام معارف کمیتۀ رهبرت ایجاد گردیده است. جلسا  کمیتۀ رهبرت بصور  منظم تدویر گردیده و 

امل اجندا بحث و گفتگو صور  گرفته است. تصامیم لازم در مورد اتخاذ و جهت تطبیق تصامیم به مراجع روت مسایل ش

 ذیربط هدایا  لازم داده شده است؛

جلسا  کمیتۀ رهبرت تطبیق پلان ستراتیژیک سوم معارف به اشتراک مسئولین اجرأ  و تمویل کننده گان تدویر گردیده 

یق پلان ستراتیژیک سوم مرور و مشکلا  فرا راه تطبیق پلان شناسائی گردیده است. است. ری این جلسا  پیشرفت تطب

 نظریا  در مورد راه حل ها ارایه گردیده و در مورد حل مشکلا  عایده به مراجع ذیربط هدایا  لازم داده شده است. 

بودجه، شناسائی مشکلا  و راه حل جلسا  داخلی با مسئولین برنامه ها جهت مرور پیشرفت پلانها، چگونگی وضعیت مصرف 

 هات پیشنهادت به اساس اجندات منظم تدویر گردیده و در زمینه بمنظور بهبود اجراآ  تصامیم لازم گرفته شده است؛

جلسا  انفرادت با معینیت ها و مسئولین برنامه تدویر گردیده است و در رابطه به اجرا و بهبود امورا  تصامیم لازم اتخاذ 

 .ستگردیده ا

به منظور حصول ارمنان از چگونگی اجراآ  ریاستهات 

مربوط، با مسئولین رده اول ) رئیسانه بصور  انفرادت و 

جلسا  تدویر از ررف مقام رهبرت وزار  معارف گروپی 

گردیده است. اجراآ  ریاستهات مربوره مرور و در مورد 



56 
 

 .سترفع نواقص و مشکلا  برات مسئولین هدایا  لازم داده شده ا

به منظور حمایت معارف و تمویل برنامه ها و همچنان حصول ارمنان از چگونگی برنامه ها و فعالیتها، با شرکات انکشافی و 

تمویل کننده گان معارف چون: یونسکو، یونیسیف، بانک جهانی و سایر تمویل کننده گان بین الملی جلسا  تدویر گردیده 

به چگونگی فعالیتها  و تحقق  پلانهات شان معلوما  حاصل و همچنان درمورد  است. درین جلسا  معلوما  در رابطه

شناسائی مشکلا  در تطبیق پلانها و  ایجاد هماهنگی بیشتر بحث و 

جلب حمایت هات بیشتر و ضرور  گفتگو صور  گرفت. در زمینه جهت 

 تمویل برنامه هات انکشافی هماهنگی لازم صور  گرفته است.

توسط مقام کمک ها و حمایت ممالک کمک کننده به منظور جلب  

با سفیران کشور هات دوست در کابل جلسا  رهبرت وزار  معارف 

تدویر گردیده است. درین جلسا  بحث و گفتگوها جهت جلب حمایت 

 .کشور ها برات بهبود نظام معارف کشور صور  گرفته است

وت و همکار به منظور حمایت و ایجاد هماهنگی بیشتر با ادارا  حمای

چون مقام ریاست جمهورت، وزار  خانه هات سکتورت، اداره میک و 

بهبود هماهنگی ها و اجراآ  تبادل نظر صور  گرفته  پیرامونجلسا  تدویر گردیده و  توسط مقام رهبرت سایر ارگانها 

 که تدویر جلسا  باعث تحکیم ارتبارا  کارت و ایجاد هماهنگی لازم گردیده است.است. 

بازدید عملی صور  گرفته و  توسط مقام رهبرت وزار  و مسئولین رده اول معارف وقتًا فوقتاً ادارا  مربوط وزار  معارفاز 

 جهت بهبود نظم و نسق دفاتر و شعبا  کارت به مسئولین هدایا  لازم داده شده است؛

 رسیده گی به شکایات و عرایض مراجعین 

کایا  مردم و مراجعین کمیتۀ سمع شکایا  ایجاد گردیده که ازینطریق زمینۀ به منظور رسیده گی بهتر به عرایض و ش

وزار  فراهم گردیده است. مراجعین توانسته است تا بدون ضیاع وقت عرایض و  رهبرت ملاقا  و دیدار مراجعین با مقام

ا  قوانین نافذه کشور رسیده مشکلا  شانرا با شخص وزیر و دیگر مقاما  عالیرتبه شریک ساخته و به مشکلا  شان در چوک

 گی شده است. 

 گرفته دست روت را متعدد هات میکانیزم پاسخدهی، شفاف سیستم یک شکایا  به رسیدگی منظور به معارف وزار  رهبرت

 است:

 صفحه معارف، وزار  رسمی انترنیتی صفحه: قبیل از اجتماعی هات شبکه رریق از شکایا  به رسیدگی سیستم ایجاد -1 

 . معارف وزار  وکیفیسب

 .امور بهتر رسیدگی برات شکایا  سمع عمومی مدیریت تقویت -1

 .شکایا  امور به رسیدگی برات موظف هیئت داشت حضور در شکایا  صندوق وار هفته نگرت باز -3

 . شکایا  فصل و حل بابت دوشنبه، هات روز به مربوره روسات داشت حضور در حضورت شکایا  سمع سیستم ایجاد -0

 یدار جلالتمآ  وزیر معارف با تمویل کننده گاند
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 میشود. اجراآ  مقام وزار  که از رریق ریاست دفتر مراجعین مستقیم ارتباط و عرایض پذیریش میکانیزم -9

 سفر مقام رهبری وزارت معارف به ولایات و بازدیدهای ولایتی

توسط مقام رهبرت به منظور حصول ارمنان از چگونگی وضعیت معارف در ولایا ، 

به سلسله این سفرها از  ،یتی انجام گردیده استباز دید هات ولاوزار  معارف 

ولایت بلخ، دایکندت و نورستان باز دید صور  گرفت. در جریان بازدید علاوه بر 

ملافاتها با والی و سایر اراکین بلند رتبه در ولایا  متذکره وضعیت عمومی معارف 

اقا  صور  مرور و بررسی گردید. با مسئولین برنامه ها بصور  انفراد وگروپی مل

گرفته و به مسئولین جهت بهبود امور هدایا  لازم داده شد، همچنان مشکلا  شناسائی و در مورد حل مشکلا  تصامیم لازم 

اتخاذ گردید.  علاوه بر بر رسی وضعیت موجود از یکتعداد مکاتب و پروژه هات انکشافی  نیز باز دید صور  گرفت، همچنان 

 بهره بردارت رسماً افتتاح گردید.پروژه هات تکمیل شده و قابل 

 در معارف زنانو افزایش حضور توانمند سازی 

ه جمهورت اسلامی افغانستان در 15با توجه به پالیسی افزایش حضور زنان در اداره خدما  ملکی و به اساس مصوبه شماره )

عارف ولایا ، قبلًا ربق هدایت مقام کلیدت آمریت هستۀ مرکزت ریاست هات م بست هات رابطه به استخدام زنان در یکی از

هات ریاستهات معارف ولایا  به منظور استخدام  سوم یکی از معاونیت ۀقرار بر آن شد تا تمامی بست هات رتبرهبرت وزار  

به همکارت کمیسیون اصلاحا  ادارت  هشفاف ربق معیار هات لازم در پرتو قوانین نافذ ۀو تقرر زنان شایسدددته در یک پروس

بست معاونیت هات هستۀ مرکزت  11ت به تعداد جمهور یاستحکم ر این تحقق به منظور، خدما  ملکی انجام دهد و

تعیینا  بیش از  هم اکنون ولایا  برات ربقۀ اناث اختصاص داده شده است،  بست هات متذکره قبلاً به اعلان گذاشته شده و

. همچنان در ولایا  معارف )هسته مرکزته صور  گرفته است ولایت کشور منحیث معاونین ریاست هات 11خانم در  11

هدایت داده شده است،  تا در تشخیص ، ری مراحل و استخدام ربقه  10/10/1356ه مؤرخ 1199متباقی ذریعه صادره )

)رتبه سومه هسته مرکزت خویش اقدام نمایند و در صور  عدم موجودیت  اناث واجد شرایط در یکی از بست هات خالی

ست خالی در هسته مرکزت غرض تحقق مصوبه شماره فوق کابینه ج.ا.ا و پالیسی دولت جمهورت اسلامی افغانستان پیشنهاد ب

تبدیلی یکی از کارکنان مستعد ، باتجربه و توانمند ربقه اناث خویش را که قبلًا از رریق رقابت آزاد در بست سوم استخدام 

با یکی از امریت هات هسته مرکزت خویش غرض اخذ هدایت از مقام محترم گردیده اند و دارات مواصفا  خو  باشند 

علاوتًا ررح اختصاص بست هات رتبه دوم ریاست هات تربیه  وزار  گسیل دارند.

معلم ولایا  از رریق ریاست عمومی انکشاف منابع بشرت ترتیب و پشنهاد غرض 

 اخذ منظورت به مقام عالی ریاست ج.ا.ا ارسال گردیده است.

بست هات معلمین توزیع شده برات برنامه تعلیما  عمومی در  16،111از جمله 

 11،103تعداد ه ولایت ارقام مواصلت ورزیده است. که ب 15ولایا  کشور، تا فعلاً از 

تیاسفر جلالتمآ  وزیر معارف به ولایت پک  

تانسفر جلالتمآ  وزیر معارف به ولایت نورس  



58 
 

بست آن به  3،600تعداد ه بست معلمین را به مکاتب تعلیما  عمومی سهمیه بندت نموده اند از این جمله بست ها ب

ررح اختصاص بست هات رتبه دوم ریاست هات تربیه معلم ولایا  ترتیب و پشنهاد  اناث اختصاص داده شده است. معلمین

 غرض اخذ منظورت به مقام عالی ریاست ج.ا.ا ارسال گردیده است. 

است که از بست رتبه اول و دوم )رؤسا و رؤسات عمومیه برات خانم ها در مرکز و ولایا  اختصاص داده شده  11به تعداد 

بست ولایتی می باشدکه از رریق رقابت آزاد کاندیدان واجد شرایط استخدام میگردد.  همچنان   11بست مرکزت و  5جمله 

استخدام یک خانم به حیث رئیسه تشکیلا ، استخدام یک خانم به 

 ۀه خانم بحیث رئیس13) گماشتنحیث سخنگوت وزار  معارف، 

یک زن بحیث معین انکشاف نصا   تقررولایت و  13تربیه معلم در 

 و تربیه معلم صور  گرفته است.

برات افزایش معلمان اناث در نظام معارف کشور ررح جامع ترتیب 

گردیده که به اساس آن در منارق دور دست کشور محلاتیکه به 

معلم اناث به  31،111کمبود معلمان اناث مواجه است، به تعداد 

روژه توانمند سازت اقتصادت زنانه بصور  قراردادت استخدام و در مکاتب تدری  خواهند کمک مالی همکاران انکشافی )پ

نمود که از اثر تطبیق ررح مذکور از یکطرف کمبود معلمان تا حدت مرفوع شده و ازجانب دیگر وضعیت اقتصادت زنان بهتر 

ور از رریق امتحان و رقابت آزاد استخدام در مکاتب کش 1356تن معلم اناث در سال  1506میگردد که ازانجمله به تعداد 

بمنظور نهادینه  علاوه براین، .گردیده و عملًا در مکاتب تدری  مینمایند. این پروسه در سالهات آینده نیز ادامه خواهد داشت

ق آن به کاندیدان اناث تعل %11از مجموع بست هات تخصیص داده شده به وزار  معارف،  سازت تساوت جندر در معارف،

 در این راستاخواهد گرفت تا توازن جنسیتی در استخدام کارمندان معارف در ولایا  کشور، بیش از پیش ارتقاء یابد. 

از جمله هات نظارتی وزار  معارف به زنان هات اول و دوم و بستهات معارف، تخصیص بستدرصدت بست 91اختصاص 

 اشد.میبعارف در جهت ارتقات جایگاه زنان اقداما  عملی م

وزار  معارف همچنین تلاش می نماید تا در نصا  تعلیمی، کتب درسی و مواد آموزشی جدید به موضوعاتی از قبیل احترام 

به حقوق زنان، جلوگیرت از خشونت و رفع منازعا  و غیره مسایل بیش از پیش پرداخته شود و مطابق به پالیسی هات ملی 

ان برنامه هات تعلیمی و آموزشی ررح و تطبیق نماید. موضوعا  مختلف در بخش تساوت جندر و منع خشونت علیه زن

مانند: کرامت انسانی، برابرت زن و مرد، آزادت بیان، منع شکنجه، محاکمه عادلانه، حقوق شهروندت، صلح و دیموکراسی، حق 

ت، اثرا  مواد مخدر و انتخا ، آزادت رفت و آمد، حق ازدواج، حقوق ارفال، محیط زیست، حقوق اشخاص دارات معلولی

امثال آنها در مضامین مختلف زبان هات درت، پشتو، انگلیسی، عربی، زبان هات رسمی سوم، تعلیما  مدنی، اجتماعیا  و 

که در تمام مکاتب تعلیما  عمومی  اسلامیا  از صنف اول الی دوازدهم به نحو پیام، در دروس و فصول تألیف گردیده است 

 .ن تدری  میگردددرت زبان و پشتو زبا

 

ا ن ب نشست جلالتمآ  وزیر معارف جهت افزایش حضور زنان

 گروپ زنان نهاادینه سازت حضور زنان
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 بخش چهارم

 تحلیل و نتیجه گیری

ترتیب و اهداف قابل حصول بصور  سالانه برات  سوم ملی معارف با در نظر داشت پلان ستراتیژیک 1356 سال عملیاتی پلان

و منابع  با استفاده از امکانا  مسئولین در رده هات مختلف )مرکز، ولایت، ولسوالیه ن مشخص گردیده است تاآ در عرصههر 

موانع و عوامل مهم که باعث عقب  ند، همچنانرا بدست آورشامل پلان عملیاتی در نظر گرفته شده در رول سال اهداف 

آ  و بدست آوردن اهداف گردیده است شناسائی و راه حلهات مناسب را پیشنهاد نمایند تا موانع برررف و در ادر اجر مانی

 عقب مانی صور  نگیرد. (NESPIII) ملی معارف سوم اتیژیکمجموع در بدست آوردن اهداف پلان ستر

و بدست  دادهکه شامل پلان عملیاتی نبوده انجام    معارف یک سلسله فعالیت هات عمد علاوه برآن ری یکسال گذشته وزار

 تذکر بعمل آمده است. از آنهاآوردهات چشمگیر نایل آمده است که در بخش مربوره اش 

به سطح سه عرصه شامل پلان و دست آوردها ارش و معلوما  دست داشته در مورد پیشرفت اجراآ  زاز لابلات محتویا  گ

چنین وانمود میگردد که در تطبیق )کیفیت و مرتبط بودن، دسترسی متوازن، مدیریت مؤثر، شفاف و پاسخگوه  ستراتیژیک

ر بعضی ساحا  بهتر بوده اما درمورد یک صور  گرفته است، و ضعیت پیشرفت فعالیت ها دلازم پلان عملیاتی اجراآ  

سلسله فعالیتها بنابر عوامل مختلف اجراآ  صور  نه گرفته است. در مورد وضعیت پیشرفت فعالیتها به تفکیک عرصه هات 

 شامل پلان ستراتیژیک سوم قرار ذیل معلوما  ارایه میگردد:

 ( کیفیت و مرتبط بودن1

فعالیت آن  99مورد وط به این عرصه شامل پلان عملیاتی بوده که از جمله  در مربفعالیت  61تعداد ه بصور  مجموعی ب

، مده استاهداف تعین شده بدست آ فعالیت تکمیل و 5از جمله  ،استتوسط مسئولین و برنامه ها اجراآ  صور  گرفته 

بدست نیامده است. در ن شده در پلان عملیاتی یاجراآ  صور  گرفته است اما هدف تعی یک سلسله فعالیت 05درقسمت 

فعالیت بنابر عوامل مختلف از جمله کمبود بودجه ری سال کدام اجراآ  صور  نه گرفته است. جدول ذیل  19مورد 

 نشان میدهد: را وضعیت پیشرفت اجراآ  در قبال فعالیت هات شامل این عرصه
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 سطح برنامه ها : وضعیت پیشرفت فعالیتهات عرصه کیفیت و مرتبط بودن به  1 جدول

 هابرنامه  شماره

تعداد 

فعالیتهای 

 پلان شده

فعالیتهای 

 تکمیل شده

فعالیت های که در 

مورد آن اقلاً اجراآت 

     صورت گرفته

 )تحت اجرا(

فعالیتهائیکه در 

مورد آن اجراآت 

صورت نه گرفته                   

 ) آغاز ناشده(

 3 13 1 16 تعلیما  عمومی 1

 1 5 1 6 سلامیتعلیما  ا 1

 6 9 1 13 تربیه معلم 3

 1 9 0 5 انکشاف نصا  تعلیمی 0

 1 5 1 11 تعلیما  تخنیکی و مسلکی 9

 1 5 1 6 سواد آموزت 5

 1 1 1 3 اداره معارف 6

 15 46 9 70 مجموع فعالیتها

 ( دسترسی متوازن2

فعالیت آن  95اتی بوده که از جمله  در مورد فعالیت مربوط به این عرصه شامل پلان عملی 61تعداد ه بصور  مجموعی ب

فعالیت تکمیل و اهداف تعین شده بدست آمده است،  0از جمله  .توسط مسئولین و برنامه ها اجراآ  صور  گرفته است

فعالیت یک سلسله اجراآ  صور  گرفته است اما هدف تعین شده در پلان عملیاتی بدست نیامده است. در  91درقسمت 

ری سال کدام اجراآ  صور  نه  ه، کمبود تشکیل وسایر عوامل،الیت بنابر عوامل مختلف از جمله کمبود بودجفع 15مورد 

 گرفته است. جدول ذیل وضعیت پیشرفت اجراآ  در قبال فعالیت هات شامل این عرصه را نشان میدهد:

 رنامه ها: وضعیت پیشرفت فعالیتهات شامل پلان در عرصه دسترسی متوازن به سطح ب  2جدول

 هابرنامه  شماره
فعالیت تعداد 

 های پلان شده

فعالیتهای 

 تکمیل شده

فعالیت های که 

در مورد آن اقلاً 

اجراآت صورت 

گرفته  )تحت 

 اجرا(

فعالیتهائیکه 

در مورد آن 

اجراآت صورت 

نه گرفته                   

 ) آغاز ناشده(

 0 10 1 15 تعلیما  عمومی 1

 1 5 1 6 تعلیما  اسلامی 1
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 3 1 1 9 تربیه معلم 3

 1 5 1 6 تعلیما  تخنیکی و مسلکی 9

 1 0 1 5 سواد آموزت 5

 9 11 1 16 اداره معارف 6

 16 52 4 72 مجموع فعالیتها

 ( مدیریت مؤثر، شفاف و پاسخگو3

فعالیت آن  03د فعالیت مربوط به این عرصه شامل پلان عملیاتی بوده که از جمله  در مور 06بصور  مجموعی بتعداد 

فعالیت تکمیل و اهداف تعین شده بدست آمده است،  11توسط مسئولین و برنامه ها اجراآ  صور  گرفته است. از جمله 

فعالیت یک سلسله اجراآ  صور  گرفته است اما هدف تعین شده در پلان عملیاتی بدست نیامده است. در  31درقسمت 

مله کمبود بودجه، کمبود تشکیل وسایر عوامل، ری سال کدام اجراآ  صور  نه فعالیت بنابر عوامل مختلف از ج 9مورد 

 گرفته است. جدول ذیل وضعیت پیشرفت اجراآ  در قبال فعالیت هات شامل این عرصه را نشان میدهد:

 : وضعیت پیشرفت فعالیتهات شامل پلان در عرصه مدیریت مؤثر، شفاف و پاسخگو به سطح برنامه ها 3جدول 

 برنامه ها شماره

تعداد 

فعالیت های 

 پلان شده

فعالیتهای 

 تکمیل شده

فعالیت های که در 

مورد آن اقلاً 

اجراآت صورت 

 گرفته  )تحت اجرا(

فعالیتهائیکه در 

مورد آن اجراآت 

صورت نه گرفته                   

 ) آغاز ناشده(

 1 9 1 6 تعلیما  عمومی 1

 1 1 1 1 تعلیما  اسلامی 1

 1 1 1 3 علمتربیه م 3

 1 3 1 0 انکشاف نصا  تعلیمی 0

 1 1 1 1 تعلیما  تخنیکی و مسلکی 9

 1 1 1 1 سواد آموزت 5

 3 15 6 15 اداره معارف 6

 5 32 11 48 مجموع فعالیتها
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 فعالیتهات شامل سه عرصه مربوط هر برنامه بصور  توحیدت در جدول ذیل نشان داده شده استپیشرفت 

 نامه ها بصور  توحیدت به تفکیک بر فعالیت هات سه عرصهت پیشرفت وضعی:   0 جدول

 هابرنامه  شماره

 تعداد

فعالیت های 

  پلان شده 

فعالیتهای 

 تکمیل شده

فعالیت های که در 

مورد آن اقلاً 

اجراآت صورت 

 گرفته  )تحت اجرا(

فعالیتهائیکه در 

مورد آن اجراآت 

صورت نه گرفته                   

 ناشده() آغاز 

 7 42 5 54 تعلیما  عمومی 1

 1 13 2 15 تعلیما  اسلامی 1

 12 9 1 21 تربیه معلم 3

 0 8 5 13 انکشاف نصا  تعلیمی 0

 4 16 2 22 تعلیما  تخنیکی و مسلکی 9

 4 11 1 16 سواد آموزت 5

 9 31 9 49 اداره معارف 6

 36 130 24 190 مجموع فعالیتها

 فعالیتهای آغاز ناشده 

فیصد  13فعالیت که  35ه اساس معلوما  جمعآورت شده از مسئولین اجرأ، از مجموع فعالیتهات پلان شده در مورد ب

ازانها تذکر بعمل نیامده  بنآ در گزارش تفصیلی اجراآ  صور  نه گرفته و کدام پیشرفت ندارد، فعالیتها را تشکیل میدهد

 :در جدول ذیل نشان داده شده استجهت معلوما  یباشد آغاز ناشده مشامل کته گورت  فعالیتهات که . است

 فعالیتهای آغاز ناشده برنامه شماره

 کیفیت و مرتبط بودن( 1

 تعلیما  مکاتب شاگردان تعلیمی نتایج ارزیابی برات ها پالیسی و معیارت سیستم ایجاد تعلیما  عمومی 1

   عمومی

   عمومی تعلیما  شاگردان تعلیمی ایجنت ارزیابی رهنمود و ابزارها تطبیق و انکشاف 1

 از آمده بدست نتایج براساس) تعلیمی مراکز و مکاتب ترمیم و اعمار جامع پلان ررح 3

 همکاتب اعمار بخش در موجود تجار  و مکتب از خارج ارفال سروت

 مکاتب مدیریت و اداره زمینه در مکاتب ادارت کارمندان آموزش تربیه معلم 0

 معلم تربیه ملی اکادمی در ها ولسوالی الحاقیه و ها دارالمعلمین تاداناس آموزش 9
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 هات قابلیت ارزیابی از بعد شده تشخیص هات ضرور  ربق جدید آموزشی مواد انکشاف 5

 معلمان

 مکاتب ادارت کارمندان مد  کوتا آموزش برات آموزشی مواد بازنگرت و انکشاف 6

 هخدمت داخل) عمومی تعلیما  معلمان تربیه برات بلیتقا بر مبتنی معیارهات تعیین 6

 هات قابلیت ارزیابی از بعد شده تشخیص هات ضرور  ربق جدید آموزشی مواد بازنگرت 5

 معلمان

 اعتباردهی و تصدیق سیستم گسترش منظور به ملّی سطح در راه نقشه/ عمل پلان تهیه 11

 معلمان

 عمومی تعلیما  معلمان براته مسلکی انکشاف هات فرصت) ها آموزش آورت فراهم 11

 ها قابلیت ارزیابی پروسه از آمده بدست نتایج براساس

 یتعلیما  تخنیک 11

 و مسلکی

 مسلکی و تخنیکی تعلیما  انستیتوتهات و مکاتب تجهیز

 کمپیوتر لابراتوارهات و کتابخانه با مسلکی و تخنیکی هات انستیتو / تجهیز مکاتب 13

 کمپیوتر لابراتوارهات با آموزت سواد مکاتب و محّلی آموزش مراکز تجهیز آموزت سواد 10

 وپروفایل احصائیوت هات فورمه پرت خانه در تبلیت از استفاده آموزش اداره معارف 19

 دسترسی متوان( 2

 یافته انکشاف کمتر ولایت 16 مرکز در لیلیه مکاتب ایجاد و اعمار تعلیما  عمومی 16

 افغانستان بزرگ شهر هفت در تیزهوشان برات لیلیه و نمونه مکاتب اعمار و جادای 17

 نمونه مکاتب اعمار 18

 اجتماعی تحرّک ولایتی مراکز تجهیز و اعمار 19

 معلم تربیه کمپلک  ساختمان اعمار تربیه معلم 20

 ننگرهار معلم تربیه اناث لیلیه ساختمان اعمار 21

 معلم تربیه مراکز هات ساختمان اعمار 22

تعلیما  تخنیکی   23

 و مسلکی

 مسلکی تخنیکی تعلیما  مراکز اعمار

 مسلکی و تخنیکی هات انستیتو /مکاتب درسی صنوف از مراقبت و حفظ ترمیم و 24

 با  کمپلک  سواد آموزت 9اعمار  سواد آموزت 25

 اعمار مراکز آموزشی محلی 26

 مستند سازت فرصت هات حمایوت بین الوزارتیشناسایی  و  معارفاداره  27

 Multiparty Mediaایجاد سیستم ویدیو کنفران  و  28
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 (Lot3بخش سوم پروژه اتصال ولایا  با مرکز) 29

با استفاده از تکنالوژت معلوماتی برات  (Security Systemایجاد سیستم محافظتی ) 30

 وزار  معارف

 ه وزار  معارفElectronic Attendanceونیکی )ایجاد سیستم حاضرت الکتر 31

 مدیریت مؤثر، شفاف و پاسخگو( 3

فراهم نمودن معاش منطقوت برات استادان دارالمعلمین هات ولایا  و ولسوالی هایی که  تربیه معلم 32

 شمار استادان مسلکی در انها کم می باشد

 استخدام معلمان قراردادت جدید سواد آموزت 33

ه تعلیم و ادار 34

 تربیه

 انکشاف پالیسی ها برات گزارشدهی، مراقبت و ارزیابی و مدیریت احصائیه

 برات همه برنامه ها منابع تخصیص جهت نتیجه و نورم بر مبتنی معیارهات تعیین 39

ررح لوایح و مقررا  برات توزیع و مدیریت منابع در سطح مکتب ) مدیریت وجوه کمکی  35

 تب، رهبرت و اداره مکتب، مشارکت مردمیهاعطاء شده به مکا
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 بخش پنجم

 یمشکلات عمده و راه حلهای پیشنهاد

 مشکلات عمده 

با وجود پیشرفت ها و دست آوردهات چشمگیر، هنوز هم چالش هات عمده فرا روت وزار  معارف وجود دارد که ذیلًا توضیح 

 میگردد:

 راه حل های پیشنهادی مشکلات عمده شماره

 صه کیفیت و مرتبط بودنعر

کمبود کتب درسی و رهنمات معلم در مکاتب  1

 و مراکز تعلیمی

ترتیب و تطبیق یک ررح جامع برات تهیه کتب درسی و جلب 

 حمایت مالی موسسا  همکار در مورد چاپ و توزیع کتب درسی

نبود بودجه و امکانا  برات تجهیز مکاتب با  1

عدم دستیابی  باعث لابراتوارها و تکنالوژت که

به هدف تعین شده در پلان عملیاتی گردیده 

 .است

به لابراتوار و تکنالوژت معلوماتی بودجه کافی برات تجهیز مکاتب 

در نظر گر فته شده و درشروع سال در دسترس مسئولین قرار 

 داده شود

کمبود معلمین مسلکی یکی از مشکلا  عمده  3

بوده که تاکنون حل نشده و روت کیفیت 

تدری  و آموزش تاثیرت ناگوارت بجا گذاشته 

 .است

با تدویر و ررح برنامه هات قبل از خدمت و داخل خدمت و معر 

فی معلمین جهت کسب تحصیلا  عالی به پوهنتون ها به اساس 

 .تفاهم نامه امضاشده این مشکل مرفوع گردد

کمبود بودجه برات تدویر برنامه هات ارتقات  0

 .مندانظرفیت معلمان و کار

برات تدویر برنامه هات ارتقات ظرفیت مسلکی معلمان بودجه لازم 

 .در نظر گرفته شده و در دسترس مسئولین قرار داده شود

 دسترسی متوازن

میلیون رفل مکتب  399هنوز هم اضافه تر از  1

 به تعلیم و تربیه دسترسی ندارد

ب و از بعد از تکمیل سروت ارفال خارج از مکتب پلان جامع ترتی

 رریق ایجاد مکاتب و صنوف محلی برات ارفال باز مانده از مکتب

 زمینه دسترسی به تعلیم و تربیه فراهم گردد.

از اثر موجودیت مشکلا  و تهدیدا  امنیتی  1

در بعضی ساحا  یک تعداد ارفال واجد 

شرایط خاصتاً دختران از نعمت سواد محروم 

 مانده اند.

تربیه در قرا و قصبا  دور دست کشور برات دسترسی به تعلیم و 

که تحت تهدیدا  امنیتی قرار دارد تا زمان بهتر شدن وضع 

 امنیتی صنوف محلی ایجاد گردد.
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نسبت عدم موجودیت تشکیل مناسب در  3

بعضی ساحا  مکاتب جدید ایجاد نگردیده و 

 هدف تعین شده سال بدست نیامده است.

سی  مکاتب جدید از در مورد ازدیاد تشکیل مناسب جهت تا

 ررف ادارا  ذیدخل اجراآ  لازم صور  گیرد

فیصد مکاتب و مراکز تعلیمی  05اضافه تر از  0

تاکنون تعمیر معیارت نداشته و شاگردان در 

فضات باز و یا تعمیر هات کرائی مصروف کسب 

 تعلیم و تربیه میباشند

ن به در قسمت اعمار مکاتب و مراکز تعلیمی که مسئولیت اعمار آ

وزار  محترم احیا و انکشاف دها  و وزار  محتر شهرسازت 

محول گردیده است تفاهم و هماهنگی لازم صور  گیرد. تا 

 مطابق پلان مکاتب به اسرع وقت اعمار گردد

 مدیریت مؤثر، شفاف و پاسخگو

نسبت نبود بست هات مورد نیاز در مکاتب  1

و این  کمبود معلمان به شد  احساس میگردد

 شکل مرفوع نگردیده استم

در تفاهم با ادارا  ذیدخل و مقاما  ذیصلاح مشکل ازدیاد بست 

 معلمان حل گردد.

مشکلا  در بخش تدارکا  و رویل بودن  1

پروسه هات تدارکاتی باعث گردیده تا بعضی 

 فعالیت ها به وقت معینه آن تکمیل نگردد؛

تدارکا   در هماهنگی با ادارا  ذیدخل در تسریع روند پروسه

 اجراآ  لازم صور  گیرد

نبود و عدم پرداخت بودجه مورد نیاز باعث  3

گردیده تا در اجرات فعالیت تاخیر و عقب مانی 

 صور  گیرد

بودجه مورد ضرور  برات اجرات فعالیتها مطابق پلان باید به وقت 

 معین آن تدارک و در دسترس مسئولین قرار داده شود

و کارمندان خیلی  پروسه استخدام معلمان 0

بطی بوده و در وقت معین آن استخدام صور  

 نمیگیرد

در هماهنگی با ادارا  ذیدخل در تسریع پروسه استخدام باید 

اجراآ  لازم صور  گیرد تا پروسه استخدام به اسرع وقت تکمیل 

 گردد
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 بخش ششم

 گزارش مالی

لیون سه صد یم پنجصد و هفدهملیارد و سی و نه ه  953715,935969,) جمعًا مبلغ 1356بودجه منظور شده سال مالی 

چهار سی و پنج ملیارد و (  3541754895889, )که از آنجمله مبلغ نه صدو شصت و نه افغانی بودههزار و نودو پنج و 

                          و مبلغ افغانی بودجه عادت هشتاد و نههزار و هشتصد و  نهصد و هشتاد و چهارو هفتاد دو ملیون و صدو 

از . میباشدبودجه انکشافی  چهار ملیارد و چهل و چهار میلیون و نهصدو شش هزار و هشتاد افغانی  ه45,4459,65161 )

سی و چهار میلیارد و نهصدو نودو نه میلیون و هشتصدو شصت و  ه  1,,4599958615, )مجموع بودجه عادت تاکنون 

بودجه عادت را تشکیل میدهد بمصرف رسیده است. همچنان مصرف بودجه  %55که  افغانی هزار و سی و هفت هفت

سه میلیارد و چهار صدو سی ودو میلیون و چهار صد هزار و پنجصدو سی و چهار ه 53,4,,54,754,)انکشافی بالغ به 

افزایش ه قابل یاد آورت است ک. مصرف مجموع بودجه انکشافی را تشکیل میدهد به مصرف رسیده است %69که  افغانی

بدلیل اصلاحا  در پلان هات عملیاتی، تدارکاتی و مالی وزار   ،1356 مالی وزار  معارف در سال انکشافی بودجه مصرف

نظرداشت اصلاحا  بودجوت، اصلاحا  در سیستم، ساده سازت پروسیجر ها و ری مراحل ادارت و ایجاد  در معارف با

 .بوده استبت به سال هات گذشته هماهنگی میان برنامه ها و ادارا  حمایوت نس

 جدول  : پلان و مصرف بودجه عادت و انکشافی

 به افغانی 1397مالی   مجموع بودجه منظور شده سال

 )به عدده بودجه عادت مجموع
)به  بودجه عادت

 کلما ه

 بودجه انکشافی

 )به عدده

)به  بودجه انکشافی

 کلما ه

35،916،359،555  39،061،065،665 

ملیارد و سی و پنج 

چهار صدو هفتادو 

میلیون و  چهارصدو 

هشتاد و نه هزار و 

هشتصدو هشتاد و نه 

  افغانی

 0،100،515،161 

چهار ملیارد و چهل و  

چهار میلیون و نهصدو 

 شش هزار و هشتاد افغانی
  

 بودجه به اساس سال مالی به مبلغ و فیصد  مصرف

 مصرف بودجه
   افیمصرف بودجه انکش مصرف بودجه عادت

   به فیصد به مبلغ به فیصد به مبلغ

   فیصد 69 3،031،011،930  فیصد 55  30،555،656،136  به رقم

سی و چهار میلیارد و نهصدو   به کلمات

نودو نه میلیون و هشتصدو شصت 

سه میلیارد و چهار صدو سی   نود و نه فیصد 

هزار و ودو میلیون و چهار صد 

هشتاد و  

 پنج فیصد
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 پنجصدو سی و چهار افغانی و هفت هزار و سی و هفت افغانی

 

 بخش هفتم

 ضمایم احصائیوی

 برنامه هاتمام به سطح  شاگردانلست 
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 سواد آموزت کورسها، سواد آموزان و معلمانلست 
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  اولایبه سطح ها  برنامه با تفکیک تعلیمی جدول مراکز
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 هابرنامه جنسیت و با تفکیک  استادان/معلمینجدول 
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