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 مقدمه

 1311 -1152ساال  9پالن ستراتیژیک سوم ملی معارف که بمنظور بدست آوردن اهداف ستراتیژیک معاارف بارام ماد  

در زمیناه واور   بصاور  هماه سااله آغاز گردیاده و پیرارهتها 1152یده است. تطبیق عملی آن از سال مالی ترتیب گرد

   میگیرد.

 هاا به ساط  ملای، وتیتای و ولساوالیبرام تطبیق بهتر پالن ستراتیژیک سوم ملی معارف، پالنهام عملیاتی بصور  سالوار 

 داده میرود.  در معرض اجرا قرارترتیب و 

به سط  مرکز و وتیاا  ایاااد گردیاده و باساا  آن  ،یک اول مهم مدیریت است و گزارش گیرم کهرش دهی گزا سیستم

حصاول اممیناان از چگاونگی تطبیاق  بمنظوربصور  ماهوار، ربعوار و ساتنه  این پالن هاتطبیق و پیررهت منظم گزارشا  

 میگردد.  ارایهو پالن ها، شناسایی و رهع مرکال  و تصمیم گیرم به موقع ترتیب 

وزار  و ارزیابی ستراتیژیک همواره تالش ورزیده تا از چگونگی تطبیق پالن هام  ریاست نظار بخش نظار  و گزارش دهی 

مااهوار، ربعاوار و سااتنگ چگاونگی منظم گزارشا   نموده ونظار  به منظور بدست آوردن اهداف ستراتیژیک معارف  معارف

قرار دهند، تا سطوح مختلف اداره از دست آوردهاا،  ا ترتیب و بدستر  مسئوولین اجرات ها رتطبیق پالن ها و پیررهت هعالی

 مرکال  و چالش ها، ضعف ها و قو  ها مطلع گردیده و با استفاده از آن پالن هام بعدم و امور خویش را بهبود بخرند.

پیرارهت و تطبیاق پاالن  شش ماهگنک گزارش ، ایبه سلسله ارایگ گزارشا  پیررهت اجراآ  و دست آوردهام وزار  معارف

 ،دسترسی متاوازن و مادیریت ما، ر، شافاف و پاساخگوی تنظایم)کیفیت و مرتبط بودن،  در سه عروه 1151عملیاتی سال 

مرکالتیکه باعث عدم اجارام هعالیات  آوردها به سط  برنامه ها وها و دست  که در بر گیرندۀ پیررهت و ارایه میگرددترتیب 

خالواه مای  أ ، گزارش تفصیلی، مراکال  عماده و گازارش ماالیی)خالوه اجرا عمدهبخش  چهاردر  و ه میباشدها گردید

 گردد:
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 بخش اول

 خالصه اجراآت

معارف عملیاتی که اسا  آنرا پالن ستراتیژیک سوم  هام پالنو تطبیق  انکرافبا  ،وزار  معارف می شش ماه گذشته

وزار  بمنظور توسعه و گسترش ارایه خدما  تعلیم و تربیه و بلند این  .اشته استد چرمگیرمترکیل میدهد دستآورد هام 

و مدیریت تعلیما  اساسی و  انوم بردن سط  کیفیت معارف در عروه هام کیفیت و مرتبط بودن، دسترسی متوازن به 

 نایل آمده است. پالن شده به اهدافم، ر، شفاف و پاسخگو 

بمنظور حصول اممینان از  عضویت دارندآن  ول وزار  معارف و تمویل کننده گان درکمیته رهبرم که مسئولین رده ا

خود را مطمین ساخته و همچنان در مورد  ،وقتاً هوقتًا از پیررهت اجراآ  تا هایااد گردید تطبیق پالن هام وزار  معارف

 .حل مرکال  که هرا راه تطبیق پالن میگردد، هدایا  تزم ارایه بدارند

گروپ کارم ایااد و توظیف  12به تعداد  ،بران برام پیگیرم بیرتر برام بخرهام مختلف شامل عروه هام سه گانهعالوه 

خویررا پیگیرم نموده و با تدویر جلسا  گروپی پیررهت  هگردیده است تا هر گروپ کارم هعالیتهام شامل بخرهام مربوم

مورد اقداما  تزم  باعث عدم اجرام هعالیتهاگردیده است شناسائی و دردست آورد و مرکالتیکه  .ها را با پالن مقایسه نمایند

 .نمایند تا در یک هماهنگی کامل از تطبیق پالن پیگیرم وور  گرهته و گزارشا  را ارایه بدارند

و تهیه عملیاتی به سط  مرکز، و تیا  و ولسوالی ها هام برام تطبیق هرچه بهتر پالن ستراتیژیک سوم معارف، پالن 

انکراف داده شده تا مسئولین اجرا در سطوح مختلف از اهداف و هعالیت هام خویش آگاهی داشته و برام بدست آوردن 

 اجراآ  تزم را مرعی دارند. تحت تطبیق قرار داده و  آنرا اهداف تعین شده

، وتیا  و ولسوالیها سیستم گزارشدهی بمنظور حصول اممینان از پیررهت و تطبیق پالن هام عملیاتی به سط  مرکز

و به مسئولین رده  ترتیبگزارشا  منظم  ،م عملیاتیتقویت گردیده تا از پیررهت ها و مرکال  موجود در تطبیق پالن ها

 ارایه گردد.   بمنظور تصمیم گیرم به موقع بات  مها

ریان شش ماه اول سال مالی و مرکال  مهم که باعث عقب مانی هعالیت ها در جاینک دست آوردهام عمدۀ وزار  معارف 

 قرار ذیل خالوه میگردد:گردیده در سه عروه مهم  1151

 کیفیت و مرتبط بودن -1

 انکشاف نصاب تعلیمي -9

  به منظور انکراف نصاب تعلیمی، مرور و باز نگرم همه جانبه نصاب تعلیمی وور  گرهته است، چارچوب نصاب

 مراحلدرسی جدید نظام آموزشی در معارف، از  هام برنامه می یاینصاب تعلتعلیمی انکراف داده شده است، 
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مبتنی برنیازهام اجتماعی و بازار کار مذکور ابتدایی تا رشته بندم شدن دوره لیسه زیر کار است. نصاب تعلیمی 

 د؛حام کم و کاهش تعداد مضامین، همچنان ادغام مضامین مرابه خواهد بودارام قابلیت ها، کرور با محتوایی نو، 

 داده  انکراف میباشد  یزبان قابلیتهام و مهارتها زبان، اهداف زبان، هلسفه) شامل که اول زبانهام مفردا  مسوده

 است؛ شده

 میباشد؛ چاپ آماده شده و زبانی ویرایش/ ایدیت نهم الی اول ونوف از اوزبیکی زبان درسی کتب 

 و تکمیل گردیده است؛ نظر شرم تادید الی اول ونوف رهنمام ملم دوره اول و دوم ابتدائی کتب تمام 

 تکمیل گردیده است؛ دهم ونوف  انوم دوره اجتماعیا  و ساینس بندم رشته درسی مسوده کتب 

  و به چاپ نظر تادید عمومی تعلیما  مکاتبی 2-1) ونوف ابتدایی هام دوره درسی کتب عنوان 01به تعداد 

 است؛ گردیده آماده

 کتب تالیف میباشد و چاپ آماده و تالیف 13 ونوف الی لیما  اسالمیعالی تع نیمه تحصیال  درسی کتب 

 گردیده است؛ تکمیل مدار  5-0 ونوف معلم رهنمام

  نصاب تعلیمی جدید برام رشته هام زراعت دوره لیسه و انستیتو ، اداره و حسابدارم، کمپیوتر و نصاب نابینایان و

 است؛ ناشنوایان تعلیما  تخنیکی و مسلکی انکراف یاهته

 چاپ و توزیع کتب درسي و  رهنمای معلم -2

  اهغانی  112,111,001میلیون جلد کتاب درسی دوره ابتدائیه تعلیما  عمومی به قیمت ماموعی  1222به تیراژ

 از بودجه انکراهی چاپ و آماده توزیع میباشد؛

  قرار دارد؛چاپ میلیون جلد کتب درسی تعلیما  عمومی تحت  10به تیراژ 

 کتاب رهنمام معلم تعلیما  تخنیکی و مسلکی چاپ و برام  2,951جلد کتاب درسی و  225,131اژ به تیر

 شاگردان و معلمین این برنامه در مرکز و وتیا  توزیع گردیده است؛

  جلد کتاب رهنمام معلم به کورسهام سواد آموزم توزیع و در  1,031جلد کتاب درسی و  133,223به تیراژ

 ن قرار داده شده است.دستر  سواد آموزا

 تجهیز مکاتب و مراکز تعلیمي -3

  هام ریاضی تاهیز شده است؛ با کیت باب مکتب 125 جمعاً تولید و ریاضی کیت 991به تعداد 

  به وتیا  توزیع گردیده است؛ مدل 921بیولوژم تولید و از جمله به تعداد  مختلط النوع مدل 2,211به تعداد 

  پایه آن به مکاتب وتیا  توزیع شده  101توسط ریاست مرکز ساینس تولید و  براتوارت پایه میز 991به تعداد

 است؛

  تبراتوار  13باب تبراتوار ساینس به مکاتب معارف شهر کابل و وتیت کابل وور  گرهته و خریدارم  5توزیع

 ساینس تحت دوران میباشد؛

  ؛ورد نیاز و مواد آموزشی تاهیز گردیده استشاگردم با وسایل م-باب مرکز آموزشی استاد 21به تعداد 
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  چار  به مکاتب وتیا   033چار  آموزشی مختلف النوع ساینس تولید و از جمله به تعداد  11,001به تعداد

 توزیع گردیده است؛

  ه استاستدیوم مرکزم این ریاست  بت گردید تاربه ساینس در 191به تعداد. 

 آموزش و ارتقای ظرفیت کارمندان -4

  ارتقام ظرهیت معلمان و کارمندان یکی از اولویت هام معارف بوده و از مریق تدویر برنامه هام دراز مد  و کوتاه

 مد  در مورد ارتقام ظرهیت کارمندان اجراآ  وور  گرهته است؛

  ،ول تبرانت برمتن معلم  311برام به منظور بلند بردن ارتقام ظرهیت مستحضران تبراتوارهام ساینس مکاتب

 آموزش هام تزم هرا هم گردیده است؛تن اناث  191

  از مریق  وتیت کرور 13ساینس  معلم ساینس و ریاضیا  توسط مدیریت هام مراکز 1,111ارتقام ظرهیت

 ؛تدویر برنامه هام آموزشی وور  گرهته است

 معارف وتیا  هام یاستر نظار  اعضام و وتیا  تعلیمی نظار  آمرین مرکزم، کارشناسان از تن 310 به تعداد 

 علمی مستفید گردیدند؛ هام از ورکراپ

 اعزام کرور هند به تعلیمی نصاب چوکا  انکراف آموزش جهت کسبتعلیمی انکراف نصاب  ریاست علمی اعضام 

 ؛اند گردیده

 ون برنامه ماسترم در پوهنتون کابل و پوهنت، تعلیمی بمنظور بلند بردن سط  تحصیلی کارمندان انکراف نصاب

تعلیم و تربیه راه اندازم گردیده است، برعالوه آن برنامه هام آموزشی کوتاه بمنظور ارتقام سط  دانش کارمندان 

 انکراف نصاب نیز تدویر و کارمندان تحت آموزش قرار گرهتند؛ 

  تن استاد تعلیما  تخنیکی و مسلکی در بخش  زراعت، اوول تدریس، امتحان و درجه بندم 1,110به تعداد 

 آموزش هام تزم را هرا گرهته اند؛

  و معلمان داخل حرهوم  انمعلمبمنظور ارتقام ظرهیت معلمان سواد آموزم، برنامه هام آموزشی کوتاه مد  برام

 ؛راه اندازم گردیده استمرکز و وتیا   ترکیل سواد آموزم به سط 

 ایمیل نویسی، گزارش نویسی، نظار  و در بخش هام مدیریت، پالنگذارم،  ،ادارم سواد آموزم انکارمند برام

 ؛آموزش هام تزم هراهم گردیده استبا همکارم ماتمع جامعه مدنی اهغانستان )مامای  و روانرناسی ارزیابی

 وتیت )کارمندان پالن، نظار ، آمرین معارف ولسوالی، مسئولین برنامه های از مریق  19ریاستهام معارف  انکارمند

 .تحت آموزش قرار گرهتندپالنگذارم، نظار  و گزارشدهی  تدویر ورکراپها درمورد

 ایجاد ماحول مصئون تعلیمي -5

  به منظور ایااد ماحول مصئون تعلیمی در مکاتب، برنامه هام مختلف برام اعمار و تاهیز مکاتب رویدست گرهته

گذاشته است عدم  شده است. یکی از مرکال  عمده معارف که تا یر ناگوار روم کیفیت تدریس و آموزش باا
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هیصد مکاتب  32موجودیت تعمیر مکاتب و ارایه خدما  تعلیمی درهضام باز و یا تحت خیمه میباشد. اضاهه تر از 

 د؛ نهاقد ماحول مصئون تعلیمی میباش

  مکتب می سال گذشته ترتیب و به  2,111جهت رهع مرکل عدم موجودیت تعمیر مکاتب، پالن جامع اعمار

ی ریاست جمهورم اسالمی اهغانستان مسئولیت اعمار آن به وزار  محترم احیا و انکراف اسا  حکم مقام عال

باب مکتب از مریق برنامه اقرا در  1532دها  و وزار  انکراف شهرم و اراضی داده شده است که از جمله برام 

مکتب  2,191تعداد ه عملی اعمار مکاتب آغاز گردیده که از جمله ب وتیت کرور تعمیر اعمار میگردد. کار 10

که از جمله کار  است عمالً آغاز گردیده 1,111مکتب پروپوزل سازم، و کار ساختمانی  1,111تعداده سروم، ب

 و به بهره بردارم سپرده شده است؛مکتب تکمیل  11ساختمانی 

 ردارم سپرده شده و به بهره ب حلقه چاه آب آشامیدنی حفر 129به تعداد  ،به منظور تهیه آب آشامیدنی در مکاتب

 است.

  : دسترسي متوازن2

 زمینه دسترسی و هراگیرم تعلیم و تربیه از مریق شمولیت در هیصد دختر  31تن شاگرد از جمله  132,019 برام

 ؛هراهم گردیده استمکاتب سردسیر تعلیما  عمومی کرور  ونوف اول

  باب مکتب ابتدائیه در منامق که نیاز به ایااد  92به منظور دسترسی بیرتر امفال کرور به تعلیم و تربیه به تعداد

و از مریق آن برام تعداد زیادم از شاگردان زمینه دسترسی به  مکاتب جدید داشتند در سراسر کرور تأسیس

 گردیده است؛ تعلیم و تربیه مهیا

  نمیتوانستند به  برام تعداد زیادم از شاگردان خاوتاً دختران که ،لیسهو باب مکتب به متوسطه  02با ارتقام

محال  دور از سکونت شان جهت ادامه و هراگیرم تعلیم، رهت و آمد نمایند، زمینه دسترسی و ادامه به تعلیما  

 ؛هراهم گردیده استدر مکاتب مربومه شان اساسی و  انوم 

  زایش باب اه 1,115ونف آموزش محلی جدید در وتیا ، تعداد ماموعی ونوف آموزش محلی به  151با ایااد

در منامق دختر زمینه دسترسی به تعلیم و تربیه  32,191برمول مفل تن  51,195که از آنطریق برام  هیاهت

 هراهم گردیده است؛محروم 

  تن دختر شناسائی و  1,101تن مفل معلول )نابنیا، ناشنوا، کم هوش و ناتوان هزیکیی از جمله  1,191به تعداد

 هراهم گردیده است؛رایران ب ا  هراگیرزمینه دسترسی به تعلیم

  وتیت از مریق موسسه همکار  15سروم تعیین موقعیت مکاتب و جمع آورم معلوما  امفال خارج از مکتب در

 یونیسف و کارمندان تحرک اجتماعی و شورا هام مکاتب تطبیق و پروسه جمع آورم معلوما  تحت دوران میباشد؛

 در وتیت پروان اعمار و با تمام ونف درسی  2 ،ام نیازمندم خاصامفال دار بمنظور هراهم آورم تعلیما  برام

 تاهیزا  آن به ریاست معارف آن وتیت واگذار گردیده است؛

 از مریق  تن شاگرد در مراکز تعلیمی 11,312 برام ،به منظور دسترسی به تعلیم و تربیه امفال عود  کننده

 ش قرار گرهتند؛تحت آموزشامل و   برنامه تعلیما  در حات  اضطرار
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 بمنظور هراهم آورم دسترسی به تعلیم و تربیگ امفال خارج از مکتب  مکتب از بازمانده امفال برام استراتیژم مرح

 گردیده است؛ ترتیب

 زمیته در مراکز تعلیما  اسالمی از مریق شمولیت تن دختر  1,202تن مالب العلم برمول  20,315رام ب

 ؛تعلیما  دینی هراهم گردیده است

  باب دارالحفاظ در سراسر کرور  2باب مدرسه و  13به منظور دسترسی بیرتر امفال به تعلیما  اسالمی به تعداد

 تاسیس گردیده است؛

  تن محصل جدید در برنامه داخل خدمت تربیه معلم جذب و تحت آموزش قرار گرهته اند؛ 2,235به تعداد 

  ا  تخنیکی و مسلکی در سراسر کرور جذب گردیده اند؛تن شاگرد در مراکز سردسیر تعلیم 5,151به تعداد 

  شاگردم تعلیما  تخنیکی و مسلکی ایااد گردیده ا ست؛-ونف جدید استاد 23بصور  ماموعی به تعداد 

 باب کور  سواد آموزم در سراسر  5,913تعداد ه ب ،به منظور دسترسی کالن ساتن به برنامه هام سواد آموزم

 ؛زمینه آموختن سواد هراهم گردیده است آموز سواد تن 133,223 ن براماز مریق آکرور ایااد و 

 سواد آموزم در حرهه هام مختلف تحت  محلی آموزش مراکز و حرهوم مکاتب در آموز حرهه تن 1,121 تعداد به

 .آموزش قرار گرهتند

 : مدیریت مؤثر، شفاف و پا سخگو3

 انکشاف تکنالوژی معلوماتي -9

 اف نموده و سیستم هام  تکنالوژم معلوماتی انکرMoe Data Center مرکز معلوما  وزار  معارف ،CMIS 

معاشا ،  HP MISیامنابع بررم، سیستم   HRیاوندوق معلم، سیستم Teacher Boxیاسیستم شهاد  نامه، 

، سیستم  تنظیم مالقا  هام وزیرواحب، سیستم عرایض، سیستم پیگیرم مصوبه ها، سیتم ریاست EMISسیستم 

یاسیتم  بت سوان  کارمندان انکراهی  HR MIS  برام تبدیلی روغنیا  وسایط، سیستم امالک، سیستمخدما

 پروزه اقراء درمرگز وزار  هعال میباشد؛ 

 هم چنان سیستم هام معلوما  مکاتبSMIS  سیستم معلوماتی شهادتنامه ،CMIS سیستم پیگیرم مصرف ،

 و با مرکز وول گردیده است؛دروتیت هعال  BEPET ،PAYROLLبودجه و پیرول 

 ویب سایت وزار  معارف درمرکز و وتیا  همیره هعال بوده  قابل دستر  برام همگ استفاده کنندگان میباشد؛ 

  کار روم ادغام سیستم هام معلوماتی متنوع و متعدد در قالب بک سیستم واحد و جامع معلوماتی آغاز گردیده

ع بررم، پیرول و سیستم ام ام آم ا  باهم مدغم و به یک سیستم است. در نخست سیستم هام ترکیال  مناب

واحد معلوماتی مبدل میگردد. البته ادغام سیستم هام متعدد و ایااد یک سیستم واحد معلوماتی باعث تصحی  و 

 قه شدن معلوما  گردیده و از دوگانگی ارقام جلوگیرم بعمل می آید. پروسه مدغم سازم سایر سیستم ها تحت 

 ر است.کا
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 نظارت تعلیمي -2

  به منظور بهبود کیفیت تدریس و آموزش توسط اعضام نظار  تعلیمی مطابق به پالن تعیین شده و مرزالعمل

کیفیت تدریس ونوف، سط  یادگیرم شاگردان، روش تدریس معلمین، مدیریت مکاتب و سایر  نظارتی از بهبود

 بعمل آمده است؛ تیحوم نظار  تسریعی و محلیآموزش  فوونو  خصووی دولتی، مکاتبباب  11,002موارد از 

  به نظارتی آن گزارش و نظار  بعمل آمده ها دارالمعلمین آمرین و روسا توسط دولتی دارالمعلمین باب 39از 

 ارسال گردیده است؛ عمومی تربیه معلم ریاست

  نستیتو  در سراسر کرور در باب مرکز تعلیما  تخنیکی و مسلکی دولتی برمول لیسه و ا 111بصور  ماموعی

 مرحله اول تحت نظار  قرار گرهته است؛

  سیستم نظار  و ارزیابی سواد آموزم تکمیل و تیحه مکاتب سواد حیاتی و کورسهام سواد آموزم بازنگرم و به

 از مریق در سراسر کرور سواد آموزم کور  باب 5,913 ، برعالوه آن ازریاست شورام علمی هرستاده شده است

 .عضام نظار  تعلیمی برنامه سواد آموزم نظار  تیحوم وور  گرهته استا

 استخدام معلمان -3

 اسالمی، تعلیما  معینیت کابل، شهر معارف شمول به وتیت 13برام  ،1151 سال پرنهادم ترکیل مرح تطبیق 

 تطبیق و نهائی ادارم اوالحا  کمیسیون در عمومی، تعلیما  معینیت مرکزم، هام ریاست آموزم، سواد تعلیما 

 گردیده است؛

 کانکورخدما   پرسگ پالیسی استخدام معلمین از جانب کمیسیون مستقل اوالحا  ادارم وخدما  ملکی در

استخدام معلمین دراین زمنیه ناهذ میباشد که مرزالعمل مرخص مبق  تطبیق گردیده است.ملکی)امتحان جمعیی 

درتمامی وتیا  تطبیق جمعی وور  گرهته است، مرزالعمل استخدام  از مریق پروسه شفاف و اخذ امتحان کانکور

 گرهته است؛گردیده است نتایج آن ازمریق انترنت ومیدیا به دستر  همگان قرار 

  بست هام خالی به همکارم کمیسیون مستقل اوالحا  ادارم  به منظور مطلع شدن اهراد واجد شرایط از مریق

همچنان سایر بست هام خالی معلمین که به مرور زمان بنابر دتیل مختلف است. سایت الکترونیکی اعالن گردیده 

خد امتحان جمعی ا خالی میگردند، به کمیسیون محترم اوالحا  خبر داده میرود تا تدابیر تزم را برام اعالن و

 ؛معلمین روم دست گیرند

 و شفاهیت کامل از مریق رقابت آزاد و اخذ  پروسگ استخدام معلمان و کارمندان با درنظرداشت اول شایسته ساترم

امتحان کانکور وور  گرهته است. که از ا ر تطبیق این پروسه در استخدام معلمین از هرنوع هساد جلوگیرم شده و 

  باعث حمایت و رضایت بیرتر مردم از پروسه گردیده است.

 و ادارم اوالحا  مستقل کمیسیون توسط دوم، دور که در اناث تن 1,101برمول  معلم تن 2,935 تعداد به 

بود در مکاتب تعلیما   گردیده معرهی معارف وزار  به قبلی اخذ جمعی امتحان ریزرف کاندیدان از ملکی، خدما 

 ؛و زمینه کار برایران مهیا گردیده است استخدام عمومی
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 1,111ساتنه استخدام  ،وستاهابه منظور رهع نیازمندم و کمبود معلمان خاوتاً معلمان اناث در قرا و قصبا  و ر 

تن معلم  3,101تعداد ه شامل پالن گردیده بود که از جمله برمول سالیان قبلی ببرام سه سال تن معلم اناث 

 اناث در سراسر کرور استخدام و مصروف تدریس در مکاتب تعلیما  عمومی میباشند؛

  تقرر  دینی مدار  در سراسر کرور در اسالمی تعلیما  مراکز نیاز مورد هام بست مدر  در تن 115به تعداد

 ؛برایران هراهم گردیده است ،زمینه کار نموده و از آنطریق حاول

 وتیت 19 در نیاز برنامه هام تربیه معلم مورد هام بست در شان رشته مطابق مسلکی استاد تن 211 تعداد به 

 معرهی شده اند؛

 در مراکز  ریق پروسه رقابت آزاد از سوم کمیسیون مستقل اوالحا اناث از م تن 0 جمله از استاد تن 15 تعداد به

 تعلیمی تعلیما  تخنیکی و مسلکی جدیدًا تقرر حاول نموده اند؛

  پیررهت نموده است. %21پالن عمل بمنظور گسترش سیستم تصدیق و اعتبار دهی معلمان تحت کار بوده و 

 بهبود وضعیت معشیتي معلمینامالک و  -4

 سکن قابل استطاعت برام معلمان در حال نهائی سازم میباشد. مسودۀ مرح م 

  وتیت کرور  11دوست به منظور اعمار مکاتب در معارف جریب زمین از اشخاص و اهالی  202202موازم

 ؛اهدا شده است

  دریاهت و   وتیت کرور 11  باب مکتب و ازدیاد ونوف درسی در 2,132همچنان زمین برام اعمار حدود

 ؛ن به وزار  محترم احیا و انکراف دها  و مراجع ذیربط ارسال گردیده استجداول آ

  باب مکتب و تاسیسا  معارف در  12وتیت و سال  15قطعه قباله مکاتب و تاسیسا  معارف در  211 بت

 ؛وتیت وور  گرهته است 19

  ابل که حدود جریب زمین در ولسوالی موسهی وتیت ک 191سروم زمین رهایری شهرک معلمین موازم

 ؛نمره رهایری میرود اناام یاهته است 211

  جریب زمین جهت ایااد شهرک معلمین در وتیا  خوست و پروان با وزار  محترم  111پروتوکول حدود

متر مربع زمین جایداد مکتب  911شهرسازم و مسکن و اداره محترم اراضی عقد گردیده است، عالوتاً موازم 

 نسوان تنگی سیدان وتیت کابل از نزد غاوبین دوباره بدست آمده است. دمکلی وتیت کنر و لیسه

  جریب زمین واقع مرکز وتیت خوست در  211جریب زمین متصل شهرک هوهیان وتیت پروان و  211موازم

منظور و و ظیفه انتقال آن به ریاست هام معارف وتیا  مذکور سپرده  25/12/1150مورخ  22مصوبه شماره 

 و شده است؛

  هیصد معلمان معاشا  از مریق بانک پرداخت میگردد و پروسگ دور دوم بانک سازم معاشا  معلمان  20برام

به وقت معینه از مریق سیستم موبایل منی شانرا آغاز گردیده است تا معلمان بتوانند بدون مرکال  معاشا  

 .آورندنیز بدست 
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 های مردمي برای تقویه معارف جلب حمایت و کمکو  ایجاد شوراهای اداری مکاتب -5

  شورام ادارم مکاتب  112 به تعداد ،مکاتبو بهبود اداره انضباط  ،نظمو  رهع مرکال  موجود در مکاتببمنظور

 است؛ هراهم گردیدهشوراها آموزش هام تزم این اعضام از تن  11,211برام  وتاسیس 

  تیحهب مرح و ترتیب گردیده است. همچنان مکتب پالن بهبود مکاتب توسط شوراهام ادارم مکت 213برام 

 است. گردیده ترتیب و مرح اعطا شده هام کمک پیگیرم

 اجرای پروسه تفتیش داخلي و رسیده گي به شکایات  -6

  ًاهغانی 1,201,112 از ماموع تفتیش قرار گرهته وبررسی پالنی به سط  مرکز و وتیا  تحت مرجع  10 جمعا 

 دوران اهغانی  تحت 209,390 و مبلغ شده اهغانی تحصیل 1,159,135 ، مبلغپول بازگرتی به حساب دولت

 میباشد؛

  به منظور رسیده گی بهتر به عرایض و شکایا  مردم و مراجعین کمیتگ سمع شکایا  ایااد گردیده که ازینطریق

بدون ضیاع وقت عرایض  زمینگ مالقا  و دیدار مراجعین با مقام وزار  هراهم گردیده است. مراجعین توانسته اند تا

شریک ساخته و به مرکال  شان در چوکا  قوانین ناهذه کرور واحب معارف و مرکال  شانرا با شخص وزیر 

 ورسیده گی وور  گرهته است؛ 

 فون مرخص جهت امالع ازمریق پوسترهام نصب شده نمبر تیل وندوق شکایا  در وحن وزار  معارف ایااد و

 ن ذکر گردیده است.آ وط دررسانی شکایا  به مراجع مرب

 انکشاف پالیسي و پالن ها -7

  و سند اوالحا  معارف به اسا  مطالعا  و مروره با ذیدخالن برام دهه معارف  1311/ 2111سند نقره راه

 تسوید گردیده است؛

 پالیسی هام موجود تحت مرور و بررسی قرار گرهته و پالیسی هام )پالیسی ونوف محلی و تسریعی، پالیسی 

تعلیما  قبل از مکتب، پالیسی تعلیما  دختران، پالیسی منع آزار و اذیت در معارف ، پالیسی معلم، پالیسی 

 استفاده از تکنالوژم معلوماتی در تعلیم و تربیه و سایر پالیسی های انکراف داده شده است؛

 ادید نظر و انکراف داده شده مقرره، لوای  و مرزالعمل هام مختلف به منظور بهبود اجراآ  و کیفیت تعلیمی ت

 است؛

 سند ریفورم و اوالحا  معارف تکمیل و در معرض تطبیق قرار دارد؛ 

 ترتیب و به مقام عالی ریاست جمهورم مرح اهزایش معاش و امتیازا  معلمان ،جهت رهع مرکال  مالی معلمان 

 ؛ وه استیدپیرنهاد کرد

 و چالش هام هراروم نظام معارف کرور به اشتراک اولین سمپوزیم ملی معارف به منظور شناسایی مرکال  

مقاما  عالی رتبه دولتی وزار  خانه هام سکتورم، دانرمندان و اهل خبره و اعضام جامعه مدنی در شهر کابل 
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معارف بحث وور  گرهته و پالن جامع برام حل مرکال  مذکور  چالرهام عمدۀروم  در آنبرگزار گردید که 

 طبیق قرار دارد.تحت ت و هعالً ترتیب 

 از تطبیق پالنها وگزارشات دوره یي ارایه گزارشات احصائیوی -8

   سیستم هام احصائیه و  بت ارقام، نظار  و گزارشدهی انکراف نموده است، مرزالعمل هام جمعآورم معلوما

 احصائیوم و گزارشدهی ترتیب و تطبیق میگردد؛

 رم بیرونی و مقاما  والحه گزارش احصائیوم به سط  ملی و به منظور مرهوع نمودن ضرور  معلوماتی شرکام کا

 گزارش به سط  وتیتی ترتیب گردیده است؛ 19

 ا  احصائیوم دران  بت گردیده است؛ وسیستم ام ام آم ا  به سط  مرکز و وتیا  هعال و معلوم 

 و شرکام کارم ترتیب گزارشا  تطبیق پالن عملیاتی و گزارشا  خاص به منظور تکمیل ضرور  معلوماتی مقاما  

وتیت نظار   19پالن نظارتی بمنظور بازدید از تمام وتیا  ترتیب گردیده و باسا  آن از  ،و تقدیم گردیده است

 ترتیب شده است. نیز ن آعملی وور  گرهته و گزارشا  نظارتی 

 مبارزه با فساد اداری -1

 مبارزه با هساد ادارم ترتیب و تحت تطبیق قرار گرهته  در روشنی ستراتیژم ملی مبارزه با هساد ادارم، پالن عمل

 است؛

  در پالن عمل مبارزه با هساد ادارم ساحا  معروض به هساد بلند، شناسائی و برنامه عملیاتی  برام مبارزه با آن

 مرخص شده است؛

 ادارم در رأ   به سط  وزار  معارف کمیتگ مبارزه با هساد ادارم رسماً ترکیل گردیده است که معین مالی و

 کمیته قرار دارد؛

  کمیتگ مبارزه با هساد ادارم هعال و می تدویر جلسا  منظم به موضوعا  مربوط مبارزه با هساد ادارم رسیده گی

 وور  گرهته است؛

  گزارشا  ربعوار تطبیق پالن عمل مبارزه با هساد ادارم ترتیب و به سکرتریت ویژه مبارزه با هساد ادارم مقام

 مهورم تقدیم گردیده است؛ریاست ج

  به منظور تطبیق و عملی سازم سفارشا  اداره میک پالن منظم تطبیق ترتیب و تحت تطبیق قرار دارد. همچنان

 ا  میک ترتیب و تقدیم گردیده است؛ وگزارشا  ربعوار تطبیق پالن عمل سفارش

 عارف هدایت شده است تا از هرگونه ذریعه مکتوب رسمی به تمام ریاست هام وتیتی و واحدهام مرکزم وزار  م

 دارم نمایند. اجراآ  غیر قانوم جداً خود

 جلب حمایت های ملي و بین المللي برای توسعه و بهبود معارف -91
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  میلیون دالر امریکایی به منظور ارتقام کیفیت معارف که  251قرارداد مالی برنامه اقرا با بانک جهانی به ارزش

 ه کار عملی آن آغاز گردیده است؛درسال قبل به امضا رسید

  تعلیم منتظر نمی ماند"میلیون دالر با نهاد  12امضا تفاهم نامه به ارزش"  Education Cannot Wait  که از

هزار دختر در سراسر کرور زمینه دسترسی به تعلیم و  21هزار مفل از جمله  13مریق تطبیق این برنامه برام 

 تربیه هراهم خواهد گردید.

  ملیارد اهغانی با موسسا  همکار  ملی و بین المللی به امضاء رسیده  1213تفاهم نامه به ارزش مبلغ  32تعداد  به

در بخش هام تعلیما  عمومی، سواد آموزم، اعمار، تاهیز و ترمیم مکاتب، استخدام معلمین، در سراسر   است، که

 .کرور تطبیق گردیده است

 بیه و جلب حمایت هام مالی بیرتر، تفاهم و هماهنگی هام تزم با تمویل به منظور تقویه سکتور تعلیم و تر

کنندگان در رابطه به جذب شاگردان خارج از مکتب، اعمار مکاتب، چاپ کتب درسی و بهبود کیفیت معارف وور  

 گرهته است؛

 ر و تاهیز حمایت و همکارم نزدیک با وزار  هام احیا و انکراف دها  و شهرسازم و مسکن در قسمت اعما

 ؛مکاتب و وزار  مخابرا  در وول سازم مکاتب با انترنت و تاهیز آن با تبراتوار هام کمپیوتر وور  گرهته است

  وزار  معارف تالش دارد تا به منظور تمویل برنامه هام انکراهی در عروه هام بهبود کیفیت، دسترسی و مدیریت

 لت جمهورم اسالمی اهغانستان را کسب نماید.مو ر حمایت تمویل کننده گان و مقاما  والحه دو

 اشتغال زایي و افزایش حضور زنان در وزارت معارف -11
  وزار  معارف در امر تساوم جندر و اهزایش حضور زنان در چوکا  ترکیالتی وزار  معارف متعهد است، با توجه به

ی جمهورم اسالمی اهغانستان در 12ه )پالیسی اهزایش حضور زنان در اداره خدما  ملکی و به اسا  مصوبه شمار

کلیدم آمریت هستگ مرکزم ریاست هام معارف وتیا ، قبالً مبق  رابطه به استخدام زنان در یکی ازبست هام

سوم یکی از معاونیتهام ریاستهام معارف  گقرار بر آن شد تا تمامی بست هام رتبهدایت مقام رهبرم وزار  

به  هشفاف مبق معیار هام تزم در پرتو قوانین ناهذ گزنان شایساااته در یک پروس وتیا  به منظور استخدام و تقرر

م به جمهور یاستحکم ر این تحقق به منظور، همکارم کمیسیون اوالحا  ادارم و خدما  ملکی اناام دهد

تذکره بست معاونیت هام هستگ مرکزم وتیا  برام مبقگ اناث اختصاص داده شده است،  بست هام م 10تعداد 

ریاست  9قبالً به اعالن گذاشته شده و می مراحل گردیده است. باید عالوه نمود که می سالیان قبلی اضاهه تر از 

تربیه معلم به مبقه اناث اختصاص داده شده و روسام تربیه معلم از قرر اناث بادرنظرداشت معیارا  استخدام شده 

 مه دارد؛اند. پروسه استخدام زنان در پست هام کلیدم ادا

  برام اهزایش معلمان اناث در نظام معارف کرور مرح جامع ترتیب گردیده که به اسا  آن در منامق دور دست

معلم اناث به کمک مالی همکاران انکراهی  11,111کرور محالتیکه به کمبود معلمان اناث مواجه است، به تعداد 

تخدام و در مکاتب تدریس خواهند نمود که از ا ر تطبیق )پروژه توانمند سازم اقتصادم زنانی بصور  قراردادم اس
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مرح مذکور از یکطرف کمبود معلمان تا حدم مرهوع شده و ازجانب دیگر وضعیت اقتصادم زنان بهتر میگردد که 

تن معلم اناث در  3,101وتیت مواولت ورزیده است برمول سالیان قبلی بتعداد  23ازانامله نظر به اسناد که از 

کرور از مریق امتحان و رقابت آزاد استخدام گردیده و عمالً در مکاتب تدریس مینمایند. این پروسه در مکاتب 

 .سالهام آینده نیز ادامه خواهد داشت

 مشکالت عمده

وزار  معارف  تطبیق پالن عملیاتی با وجود پیررهت ها و دست آوردهام چرمگیر، هنوز هم چالش هام عمده هرا روم

 نها تذکر بعمل می آید:از آ بصور  هررده یالًوجود دارد که ذ

 الن عملیاتی سگتگی بعمل آمده هعالیتهام مهم پ یک تعداد دیت بودجه تزم، در اجرا و تطبیقنسبت عدم موجو

 است؛

   و از  ،برخی از هعالیت هام پالن عملیاتی اجرا نگرددتا  شدهامنیتی باعث و تهدیدا  در بعضی ساحا ، مرکال

 ؛شده استبه مکتب امفال  رهتن مکاتب و مانعتعداد از شدن  مسدود بسوم دیگر سب

  د ، مکتب ایااداشتهنسبت کمبود ترکیال  در اکثر منامق که نیاز به تاسیس مکاتب و مراکز تعلیمی جدید

 امفال سن مکتب خاوتاً دختران از نعمت سواد محروم مانده اند؛نگردیده و نسبت دور بودن مساهه، 

 نگردد؛ اجرادن پروسه هام تدارکاتی موجب شده تا برخی از هعالیت هام مرتبط به زمان معین آن زمان گیر بو 

 سبب تأخیر در  ادارم گیر بودن پروسه استخدام کارمندان و معلمین از سوم کمیسیون مستقل اوالحا  زمان

عرهی کاندیدان خالف پروسه تعیینا  کارمندان بخصوص معلمین به نسبت م این هعالیت گردیده و نیزاجرام 

  ؛گرهته استر، معطل قرار شرایط از سوم کمیسیون مذکو

 تطبیق و  قرار داد مطابق به عدم تعهد شرکت هام قرار دادم باعث شده تا پروژه هام ساختمانی به زمان معین آن

 تکمیل نگردد؛

 تا یرا  ناگوارم باا  کمبود کتب درسی در مکاتب یکی از مرکال  عمده است که روم کیفیت تعلیم و تربیه

 گذاشته است؛

  کیفیت  آنمرکل کمبود معلمین مسلکی و اناث در مکاتب خاوتًا مکاتب روستائی از عوامل دیگر است که از ا ر

 تدریس و آموزش متضرر گردیده و این مرکل تاکنون حل نگردیده است؛

 به دتیل مختلف میلیون میرسد  5.3از  قابل مالحظه امفال سن مکتب که تعداد شان به اضاهه تر تعداد هنوز هم

 خارج از مکتب بوده و به تعلیم و تربیه دسترسی ندارند؛

 هیصد آن تاکنون هاقد تعمیر و ملحقا  ضرورم بوده و هضام مصئون  64 ،از ماموع مکاتب و مراکز تعلیمی

ردان به دوام تعلیم اگن ایااد نرده است که این وضعیت باعث عدم عالقمندم شآ در برام شاگردان تعلیمی

 گردیده است.
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 بخش دوم

 به اساس سه عرصه های مهم وردپیشرفت اجراأت و دستآ

 یت و مرتبط بودنکیف. 1

 هدف کلي:

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

و را برام سهم گیرم و مرارکت م، ر در روند تأمین رهاه اجتماعی آماده ساخته و برام مسئولیت پذیر و مولد می باشد و ا

 .اشتغال مصئون و پایدار در بازارهام داخلی و بین المللی ماهز می نماید

 پیشرفت در اجراأت

چاپ و توزیع  ،کیفیت و مرتبط بودن که شامل انکراف نصاب، تاهیز مراکز تعلیمی، آموزش معلمان و کارمنداندر عروه 

سط  تمام برنامه ها اجراآ  وور  گرهته و در قسمت هعالیتهام شامل این عروه  کتب درسی و رهنمام معلم میرود به

  یاد آورم میگردد:ازان ها پیررهت هام وور  گرهته است که اینک به تفکیک برنامه ها قرار ذیل 

 برنامه تعلیمات عمومي 9.9

 و ساینس های چارت البراتوار، های چوکي البراتوار، میزهای بیولوژی، مدل ،ریاضیات های کیت تولید 9.9.9

 اسالمي تعلیمات مدارس و عمومي تعلیمات مکاتب به آنها توزیع و محیطي ساینس های کیت و ریاضیات

ریاست بر  ریاست عمومی مرکز ساینس و تکنالوژم تعلیمی مسئولیت تولید و توزیع کیت هام آموزشی را برعهده دارد. این

اسا  نتایج بدست آمده از ارزیابی کیفیت روش هام تعلیمی و مواد آموزشی، پالن تولید کیت هام آموزشی مضامین 

مختلف را تهیه نموده است. در ضمن پالن تدارکاتی تاهیزا  تبراتوارم و چار  هام آموزشی مضامین مختلف را ترتیب و با 

 یزا  مورد ضرور  ارسال نموده است. توزیع تاهیزا  باسا  پالن وور  میگیرد. ادارا  ذیربط جهت تهیه و خریدارم تاه

  اوتی در ها این کیت با باب مکتب 125 جمعاً  تولید و ریاضی کیت 991 در جریان شش ماه اول سال مالی، به تعداد 

پیررهت  %13ین هعالیت تاکنون نظر به هدف تعین شده، ا .است گردیده تاهیز  نیمروزو  کابل شهر بدخران، ،، کابلغزنی

 نموده است.

گردیده است.   توزیعبدخران و   نیمروز اباب مدرسه دینی در وتی 11 تاهیز ریاضیا  برام کیت 11برعالوه آن، به تعداد 

 بدخران، ،مکاتب وتیا  نیمروز برام چار  آن 033 از جمله و تولید چار  11,001همچنان می شش ماه اول، به تعداد 

 گردیده است. توزیع غزنیوتیت کابل و  کابل، شهر ارفمع

به وتیا  نیمروز و  مدل 921بیولوژم تولید و از جمله به تعداد  النوع مختلط مدل 2,211در ضمن، به تعداد 

 شهر کابل توزیع و مورد استفاده قرار گرهته است.  و معارف، وتیت غزنی وتیت کابلبدخران،
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توسط ریاست مرکز ساینس  براتوارت پایه میز 991همچنان 

. پایه آن به مکاتب وتیا  توزیع گردیده است 101تولید و 

  پایه چوکی تبراتوار تولید گردیده است. 111برعالوه آن، به 

بساط چار  تولید گردیده که از جمله  11,001ناً به تعداد ضم

چار  آن به مکاتب وتیا  نیمروز، بدخران، معارف شهر  033

ل، وتیت کابل و وتیت غزنی توزیع و مورد استفاده قرار کاب

  گرهته است.

 عمومي تعلیمات مکاتب ریاضیات و ساینس معلمان و کمپیوتر، ساینس البراتوارهای مستحضران آموزش 9.9.2

به منظور بلند بردن ارتقام ظرهیت مستحضران تبراتوارهام 

 191 رمولبتن معلم تبرانت  311ساینس مکاتب به تعداد 

توسط تیم هام وتیتی در مرکز و وتیا  تحت آموزش  دختر

قرار گرهتند. تدویر برنامه هام آموزشی در بلند بردن ارتقام 

 ظرهیت مستحضران و معلمین نقش مو ر داشته است.

تن معلم ساینس و ریاضیا  در بخش  1,111همچنان به تعداد 

عضام علمی ا  توسط اهام هزیک، کیمیا، بیولوژم و ریاضی

 اینس وتیا  آموزش دیدند.مدیریت هام س

 البراتوارها و ریاضیات ساینس بخش در تعلیمي نظارت اعضای برای آموزشي سیمینار تدویر 9.9.3

تدویر سمینار هام آموزشی در بهبود کیفیت تدریس نقش کلیدم را ایفا میکند، بنا براین در جریان شش ماه گذشته به 

ام برنامه آموزشی برام اعضام نظار  تعلیمی در بخش ساینس و ریاضیا  و تبراتوار برگزار نگردیده نسبت نبود بودجه کد

 است. 

 عمومي تعلیمات مکاتب به آنها توزیع و ها دی سي در شده تصویری تجارب نوشتن 9.9.4

م در سی دم ها اعضام علمی ریاست مرکز ساینس می پالن منظم تاارب عملی مضامین ساینسی را به وور  تصویر

تولید می نمایند تا جهت استفاده آسان در مکاتب همیره وقت در اختیار آنان قرار داشته باشد. این پروسه به مروره اعضام 

 علمی و به کمک تخنیکی بخش تولید مواد آموزشی این ریاست اناام می گردد. پروسگ  بت تاارب در سی دم ها به نسبت

 .است آغاز نگردیده اید  و  بت تاهیزا  رمها  و عدم خریدا دم سی نبود

 و ساینس البراتوارهای با عمومي تعلیمات مکاتب تجهیز 9.9.5

 کمپیوتر

ریاسااات مرکاااز سااااینس وزار  معاااارف هااار سااااله نیازمنااادم مکاتاااب 

تعلیماااا  عماااومی باااه تایهااازا  تبراتاااوارم سااااینس و کمپیاااوتر را 
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ن هاااام انکرااااهی و عاااادم وزار  معاااارف جهااات جماااع آورم و توحیاااد مااای نمایاااد و براساااا  آن در پاااال

 تبراتاااوار 1 تطبیاااق و تاااأمین مناااابع ماااالی شاااامل میساااازد. در جریاااان شاااش مااااه گذشاااته بصاااور  ماماااوعی

 13 خریااادارم توزیاااع گردیاااده اسااات. همچناااان وتیااات کابااال معاااارف شاااهر کابااال و مکتاااب سااااینس بااارام

شااااگردان را تساااهیل تااادریس عملااای وناااد ر تبراتاااوار هاااام سااااینس،  .اسااات دوران سااااینس تحااات تبراتاااوار

 نموده و در رشد خالقیت شاگردان مفید و م، ر واقع شده ا ست.

 (و... مایک پایه،  سه الیتها، ها، کمره) الکترونیکي تجهیزات با البراتواری تجارب ثبت استدیوی تجهیز 9.9.6

اارب و شناسایی کمبودها و نیازمندم ها، لست ریاست مرکز ساینس بر اسا  ارزیابی از وضعیت تاهیزا  استدیوم تولید ت

تاهیزا  تخنیکی تزم برام استدیوم  بت تاارب را تهیه و به ادارا  ذیربط در وزار  بمنظور تأمین بودجه و شامل شدن 

 یک استدیو در ریاست عمومی مرکز ساینس ایااد و هعالآن در پالن ساتنه و پروسه تدارکاتی و خریدارم شریک میگردد. 

 گردیده و آماده  بت برنامه ها میباشد.

 کشور والیت 34 در( البرانت) مستحضران و ریاضیات و ساینس مضامین معلم 7,111 آموزش 9.9.7

به منظور ارتقام ظرهیت معلمان مضامین ساینس و ریاضیا  آموزشهام ضرورم در مورد تطبیق تاارب ساینس و نحوه 

یا، ریاضی، هزیک، بیولوژم، کمپیوتر و ساینس ابتدائی مضامین مذکور برام تدریس مضامین ساینسی در بخش هام کیم

بصور  عملی و نظرم  وتیت کرور 13به سط   مدیریت هام ساینس وتیا  ساینس و ریاضیا  از مریقتن معلم  1,111

 ارایه شده است، این آموزشها در بلند بردن ظرهیت معلمین نقش مو ر داشته است.

 معلمان و شاگردان تعداد مطابق عمومي تعلیمات معلم رهنمای و درسي کتب زیعتو و چاپ 9.9.8

 کتب توزیع و به منظور رهع نیازمندم کمبود کتب، چاپ

عمومی در جریان شش ماه  تعلیما  معلم رهنمام و درسی

میلیون  53گذشته پروژه کتب رهنمام معلم مرمول پروژه 

اعالن رهته و آهر جلد کتاب درسی از مریق تدارکا  ملی به 

گرایی آن هفته آینده وور  می گیرد. همچنان به تعداد 

میلیون جلد کتاب درسی دوره ابتدائیه تعلیما   21.1

اهغانی از بودجه  581,285,335عمومی به قیمت ماموعی 

 انکراهی چاپ گردیده و آماده توزیع میباشد. 

 (ولسوالي و والیت مرکز،) مختلف سطوح در نظارت اعضای و آمرین کارشناسان، آموزش 9.9.1

ریاست عمومی نظار  تعلیمی ساتنه بر اسا  نتایج ارزیابی ها از کارشناسان، آمرین و اعضام نظار  در مرکز و وتیا  

کرور پالن ارتقام ظرهیت و آموزش را ترتیب نموده و  به اسا  آن به منظور ارتقام ظرهیت کارمندان نظارتی در مرکز و 

 کراپ هام آموزشی را تدویر می نماید. وتیا  ور
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 آمرین مرکزم، کارشناسان از تن 310 شش ماه گذشته به تعداد جریان در

از  معارف وتیا  هام ریاست نظار  اعضام و وتیا  تعلیمی نظار 

 و گزارشدهی سازم، پالن مضمونی، نظار  عروه علمی در هام ورکراپ

 مستفید گردیدند.  معلمین به هیدبک

 تعلیمي نتایج ارزیابي ومعیارهای چارچوب انکشاف و طرح 9.9.91

  جدید تعلیمي نصاب براساس شاگردان

  .میباشد استفادهو آماده  گردیده تکمیل کامال تعلیمی نتایج ارزیابی ملی چارچوب

 عمومي تعلیمات مکاتب تعلیمي ناظران برای مسلکي انکشاف و آموزشي های برنامه تطبیق و طرح 9.9.99

برام به منظور اجرام نظار  تعلیمی بصور  تخنیکی از مکاتب تعلیما  عمومی و بلند بردن ظرهیت مسلکی نظار  چیان 

 از مسلکی هام آموزش مینمایند نظار  دوامدار بطور عمومی تعلیما  مکاتب از که تعلیمی نظار  اعضام تن از 211حدود 

 است. هراهم گردیده همکار ا ادار مربیان نظار  و عمومی ریاست کارشناسان سوم

 برنامه پوشش تحت کشور والیت ده در عمومي تعلیمات شاگردان از تکویني ارزیابي اندازی راه 9.9.92

  یونیسیف

 تهیه است شده داده آموزش برایران معلم تربیه مرف از قبال که معلمین آنعده تکوینی ارزیابی پروسه آغاز برام اسناد

تکوینی  پروسه ارزیابی ،حین بدستر  قرار گرهتن بودجه است. گردیده منظور یونیسف اداره مرف از نیز آن بودجه و گردیده

 آغاز میگردد. در ساحا  تحت هدف

 طفولیت اولیه دوران رشد به مربوط تعلیمي های برنامه تطبیق و طرح برای معیاری چارچوب انکشاف 9.9.93

 آماده ساحه در تطبیق برام و ترجمه گردیده و درم پرتو ملی، زبان هر دو به و  نهائی اولیه دوران برام هام چارچوب معیار

 میباشد.

 قلعه، نی امفال، حمایه همکار یونیسف، آغاخان، موسسا  مریق از ونف تعلیما  قبل از مکتب 1,111 تعداد همچنان به

از آنطریق برنامه هام تعلیمی قبل از  داشته که هعالیت مختلف وتیا  در بخش در این نیز ملی موسسا  بعضی و پاملرنه

 مکتب برام شاگردان هراهم و تطبیق میگردد. 

 عمومي تعلیمات مکاتب شاگردان تعلیمي نتایج ارزیابي برای ها پالیسي و معیاری سیستم ایجاد 9.9.94

ام موجود ارزیابی ریاست نظار  تعلیمی در همکارم با ریاست هام ذیربط مسئولیت مرور و بررسی معیارها و پالیسی ه

 عمومی، تعلمیا  امتحانا  تیحه بازنگرم برام مرح ارزیابی، ریاست وظایف در این راستا، تیحهشاگردان را به عهده دارد. 

 عمومی ریاست معلم، تربیه عمومی ریاست نظار ، عمومی ریاست اعضام از که مترکل ناها سند تطبیق غرض کورتیم

 اعضام کور و گردیده میباشد ترکیل علمی شورام و عمومی تعلیما  عمومی ریاست زیابی،ار و پالن عمومی ریاست نصاب،
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 وظایف و تیحه هرا گرهته استرلیا آموزشی تحقیقا  شورام جانب از تکوینی ارزیابی مورد در را تزم هام آموزش تیم،

 تن از اعضام نظار  101برام  ارمندان،بمنظور ارتقام ظرهیت ک ورکراپ آموزشی همچنان است. گردیده آماده کورتیم نیز

نصاب تعلیمی، آمرین تدریسی معارف وتیا  و اعضام تعلیما  عمومی و شورام علمی از سوم کور تیم  اعضام ،تعلیمی

 .  و تحت آموزش قرار گرهتند برگزار

 عمومي تعلیمات شاگردان تعلیمي نتایج ارزیابي رهنمود و ابزارها تطبیق و انکشاف 9.9.95

نکراف و تطبیق ابزار ها و رهنمود ارزیابی از جمله هعالیت هام مرتبط است که بمنظور ارزیابی و سناش میزان یادگیرم ا

در جریان شش ماه گذشته ابزار و رهنمود مورد استفاده قرار میگیرد.  سط  ونف بهدر روند تدریس و یادگیرم شاگردان 

 بعدم تحت تطبیق قرار خواهد گرهت. ربع در یده و وتیا  متباقیگرد تطبیق وتیت شش ارزیابی نتایج تعلیمی در

 خارج اطفال سروی از آمده بدست نتایج براساس) تعلیمي مراکز و مکاتب ترمیم و اعمار جامع پالن طرح 9.9.96

 (مکاتب اعمار بخش در موجود تجارب و مکتب از

 در مّلی اعمار پالن یک قالب در اعمار جمع آورم و پالن مها هورمه اسا  بر وتیت 19 از مکاتب اعمار هام اولویت پالن

 ادارا  وزار  معارف اخذ و با مقام پالن مذکور از منظورمتنظیم و توحید گردیده است،  شده منظور بودجه با مطابقت

 شریک گردیده است. وتیتی و مرکزم

 تعلیمات اسالمي 9.2

 والیات در اسالمي تعلیمات مراکز نظارت اعضای آموزش 9.2.9

در جریان شش ماه گذشته به نسبت نبود بودجه برام اعضام نظار  مراکز آموزشی اسالمی کدام برنامه آموزشی تدویر 

 نیاهته است.

 اسالمي تعلیمات مدرسین ظرفیت ارتقای 9.2.2

 در جریان شش ماه گذشته کدام برنامه آموزشی برام ارتقام ظرهیت مدرسین برگزار نگردیده است.

 اسالمي تعلیمات تعلیمي های نهاد برای اداری و لیلیه تجهیزات خریداری 9.2.3

 در جریان شش ماه گذشته خریدارم تاهیزا  لیلیه و ادارم برام نهاد هام تعلیمی وور  نگرهته است.

 اسالمي تعلیمات مدرسین آموزش و تربیه برای محور-قابلیت تعلیمي نصاب اصالح و مرور 9.2.4

نصاب تعلیمی و معینیت تعلیما  اسالمی پالن منظم را بمنظور انکراف نصاب تعلیمی تعلیما  اسالمی را معینیت انکراف 

با هدف قابلیت محور ساختن نصاب تعلیما  اسالمی از مریق مروره با تمامی متخصصین نصاب و متخصصین تعلیما  

وضعیت تطبیق نصاب در مراکز تعلیما  اسالمی  در این راستا، ارزیابی عمومی از است.اسالمی در سط  کرور مرح نموده 
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اناام گردیده و مرکال  و نواقص تطبیق نصاب تعلیما  اسالمی شناسایی و اوالحا  تزم در نصاب هعلی تعلیما  اسالمی 

کتب درسی  است.با در نظرداشت ملحوظا  مّلی، اسالمی و تعلیمی اعمال و قابلیت هام جدید تعیین شده وور  گرهته 

در روند تدریس مدرسین  ،نصاب قابلیت محور تعلیما  اسالمیو تطبیق اوالح  ،، با مرورف و هعالً تحت چاپ میباشدتالی

 .خواهد آمدتأ یرا  مثبت بوجود 

 اسالمي تعلیمات مدرسین برای( مسلکي انکشاف های فرصت) ها آموزش آوری فراهم 9.2.5

مسلکی موجود در مراکز تعلیما  اسالمی را اناام داده و بر اسا  نتایج برنامه تعلیما  اسالمی یک ارزیابی از ظرهیت هام 

تن  600روزۀ آموزشی را در سه زون تطبیق و جمعًا  19سیمنار  بدست آمده آن، برام مدرسین مراکز تعلیما  اسالمی

  تزم مستفید گردیده اند.مدر  از آموزش هام 

 اسالمي تعلیمات کمپیوتر های البراتوار با مدارس هیزتج و آموزشي مواد درسي، کتب توزیع و چاپ 9.2.6

معینیت تعلیما  اسالمی نیازمندم تمامی مراکز تعلیما  اسالمی در مرکز و وتیا  را شناسایی نموده و برام رهع نیازمندم 

ذیربط بمنظور هام مراکز متذکره به کتب درسی و تاهیزا  و تبراتوارهام کمپیوتر پالن تاهیز ترتیب و با ریاست هام 

 1,111,111به تیراژ در جریان شش ماه گذشته، اقداما  تزم و رهع نیازمندم مراکز تعلیما  اسالمی شریک نموده است. 

 .جلد کتب درسی تعلیما  اسالمی چاپ و به دیپو انتقال یاهته است

 اسالمي تعلیمات درسي مفردات و تعلیمي نصاب چارچوب بهبود 9.2.7

 اب تعلیمی و معینیت تعلیما  اسالمی در مروره با سایر متخصصین اسالمی و تعلیمی در سط  کرور معینیت انکراف نص

 بمنظور بهبود چارچوب نصاب تعلیمی و مفردا  درسی پالن منظم را تهیه نموده است.

ت تعلیما  پروسه بهبود نصاب تعلیمی و مفردا  درسی در هماهنگی با پروسه عمومی انکراف نصاب تعلیمی توسط معینی

 نصاباسالمی به پیش برده میرود و از نتایج و دستاوردها بطور منظم به کمیته رهبرم وزار  معارف گزارش ارایه میگردد.  

   باشد. می چاپ هعال تحت مذکور هام کتاب تالیف گردیده، ً درسی کتاب آن و به اسا  قبال اوالح اسالمی تعلیما  تعلیمی

 تربیه معلم 9.3

 دارالمعلمینها وفارغان برحال معلمان ارزیابي جهت معلمان قابلیتهای معیاری امتحانهای تطبیق و شافانک 9.3.2

معلم تعیین شده  21,111در جریان شش ماه گذشته ارزیابی قابلیت هام معیارم استادان که اول هدف در پالن عملیاتی 

 است به نسبت عدم معرهی معلمان و هارغان وور  نگرهته است. 

  معلم تربیه ملي اکادمي در ها ولسوالي الحاقیه و ها دارالمعلمین استادان آموزش 9.3.3

تن استاد آموزش هام تزم را کسب  911به منظور ارتقام ظرهیت مسلکی اساتید نهادهام تربیه معلم قرار بود تا به تعداد 

 امه تهیه و آماده استفاه میباشد.نسبت نبود بودجه تنها مواد آموزشی و پریزنتیرن هام برنبه نمایند اما 
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 %11و شرایط واجد خدمت از قبل دوره اناث محصالن تمام برای واباته اعاشه امکانات نمودن فراهم 9.3.7

 والیات و مرکز های دارالعلمین در مستحق خدمت از قبل ذکور محصالن

پی و عالقه آنها را نسبت به تحصیل اهزایش می هراهم سازم تسهیال  اعاشه و اباته برام محصالن تربیه معلم نه تنها دلچس

سهولت  تن محصل 1,111شش ماه گذشته برام دهد بلکه باعث بهبود کیفیت آموزش و یادگیرم نیز می گردد، در جریان 

 هام اعاشه و اباته هراهم گردیده است.

 انان آموزش سنجي نیاز و موجود 92-99-91 صنوف معلمان های قابلیت ارزیابي 9.3.1

 سنای نیاز عملیاتی و پالن یاهته، انکراف سنای نیاز ابزار به منظور ارزیابی قابلیت هام معلمان و نیازسنای آموزشی آنان،

ارسال  وزار  مقام غرض می مراحل آن به کرایه و سفریه است و پیرنهاد گردیده تایید معینیت مقام مرف از و تهیه

 است. پیررهت نموده %11گردیده است. این هعالیت 

 اعتباردهي و تصدیق سیستم گسترش منظور به مّلي سطح در راه نقشه/ عمل پالن ترتیب و تهیه 9.3.91

 معلمان

 پیررهت نموده است. %21پالن عمل بمنظور گسترش سیستم تصدیق و اعتبار دهی معلمان تحت کار بوده و 

 نتایج براساس عمومي تعلیمات معلمان برای( مسلکي انکشاف های فرصت) ها آموزش آوری فراهم 9.3.99

 .ها قابلیت ارزیابي پروسه از آمده بدست

 میباشد، اما اجراأ  به نسبت نبود بودجه وور  نگرهته است. تکمیل و موجود معلمان هام قابلیت سوات  بانک

 انکشاف نصاب تعلیمي 9.4

 نصاب انکشاف های ریاست کارمندان ظرفیت ارتقای جامع پالن انکشاف 9.4.9

هام انکراف نصاب تعلیمی باسا  نتایج بدست آمده ارزیابی و نیازسنای مع ارتقام ظرهیت کارمندان ریاستپالن جا

 آموزشی تهیه گردیده است.

هام آموزشی نظرم و عملی  براسا  پالن تهیه شده برنامه 

کوتاه مد  و بلند مد  برام کارمندان مدنظر گرهته شده 

 این علمی اعضام ارمندان وک نفر از 12 تعداد است. تاکنون به

 تعلیمی   نصاب چوکا  انکراف آموزش جهت کسب ریاست

 اعزام و کوریا ، اندونیزیاهند کرور هام به برنامه خوانش

 ماسترم برنامه در نفر 23 تعداد به اند. همچنان گردیده

 به رابطه در نفر 12 و تربیه و تعلیم پوهنتون و کابل پوهنتون
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تحت و ارزیابی ملی آموزشی )ارزیابی تکوینیی  ACR، ابتکار و نو آورم، تحقیق بخش تیکا برنامه در تعلیمی نصاب انکراف

معرهی و از  خوانش خصوص انکراف در کابل و هرا  وتیا  به سوم هام زبان از نفر 12در ضمن  .آموزش قرار گرهتند

 آموزش هام تزم مستفید گردیدند. 

 سوم زبانهای به درسي کتب انکشاف 9.4.2

هام سوم باشد، در هر ونف یک مضمون زبان سوم بر اسا  قانون معارف، شاگردانی که زبان مادرم آنها یکی از زبان

 زبان، هلسفه) شامل که اول زبانهام مفردا  خواهند داشت. بنابر این، ریاست انکراف نصاب تعلیمی وزار  معارف، مسوده

 سوم زبانهام تمام  انوم دوره درسی کتب تالیف همچنان .است داده انکراف باشدمی  یزبان قابلیتهام و مهارتها زبان، اهداف

 دوره معلم رهنمام کتب تالیف برعالوه آن،. پیررهت نموده است دارد و )   ی ادامه یی پره و اوزبیکی زبان استثنام به

 اول ونوف از اوزبیکی زبان رسید کتب در ضمن .هیصد پیررهت کرده است و )   یدارد  نیز ادامهی 5-0) ونوف متوسطه

 .میباشد چاپ آماده شده و زبانی ویرایش/ادیت نهم الی

 اساسي دوره عمومي تعلیمات مضامین تمام برای معلم رهنمای و 1-9 صنف کتب نظر تجدید و انکشاف 9.4.3

 معلم رهنمام کتب است. و تکمیل گردیده نظر شرم تادید الی اول ونوف رهنمام ملم دوره اول و دوم ابتدائی کتب تمام

 تعلیما  دوره درسی کتب همچنان تمام .پیررهت نموده است )    ی هیصددارد و  قرار کار تحتی 5-0) ونوف متوسطه دوره

 .میرود چاپ آماده معارف وزار  محترم مقام هدایت مطابق زبانی بازنگرم از بعد و شده نظر تادیدی 5-1) ونوف اساسی

 92-99-91 صنوف اجتماعیات و ساینس بندی رشته درسي کتب تآلیف و انکشاف 9.4.4

 یازدهم ونوف درسی کتب و تکمیل گردیده دهم ونوف  انوم دوره اجتماعیا  و ساینس بندم رشته درسی مسوده کتب

  است. گردیده تالیف قبل از حدودم تا اند زیاد آن علمی اعضام تعداد که دیپارتمنت هام بعضی در

 92-9 صنوف برای ملّي استندردهای حاصال و مرور 9.4.5

، مرح و تعیین معیار ها و قابلیت هام ملی چارچوب نصاب تعلیمیریاست عمومی انکراف نصاب تعلیمی مسئولیت مرور و اوالح 

، تعیین معیار ها برام هر ونف و هر مضمون، مرور و اوالح مفردا  درسی به سط  هر مضمون، نهایی سازم 12-1برام ونوف 

 معیارهام باتم کار  درسی، تطبیق آزمایری و مرح کتاب رهنمام معلم برام هر کتاب را به عهده دارد. در این راستا، تاکنونمفردا

هیصد پیررهت نموده  و )   یدارد  جریان واحب معارف وزیر رهبرم تحت نصاب عالی کمیته در نصاب موضوعا  به مربوط

 .است

 عمومي تعلیمات 92-9 صنوف درسي مفردات و تعلیمي نصاب چارچوب بهبود 9.4.6

چارچوب نصاب تعلیمی جدید قابلیت محور که زمینه بهبود و انکراف مفردا  درسی، برنامه هام آموزشی، کتب، پالن هام 

 و معارف واحب وزیر جناب نظر سازد، در کمیسیون عالی تحتهراهم می 12 -1تعلیمی و مواد ممد درسی را از ونف 

 هیصد پیررهت نموده است.  و )  یتعلیمی تحت کار بوده  نصاب رافانک واحب معین
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 تعلیمي نصاب انکشاف ملي انستیتوت ایجاد 9.4.7

به منظور بهبود کیفیت نصاب تعلیمی انکراف یاهته برام همه برنامه هام وزار  معارف، نیاز به ایااد انستیتو  مستقل ملی 

 نصاب انکراف ملی انستیتو  تأسیس نیز روم معارف دهگ ستراتیژم سند و در محسو  میرودانکراف نصاب تعلیمی 

 سواد تعلیما  اسالمی و تعلیما  نصاب معلم، تربیه نصاب عمومی، تعلیما  نصاب مانند مختلف بخرهام که شامل تعلیمی

 است. نگرهته وور  عملی اقدام کدام زمینه در حال تا اما گرهته وور  تآکید باشد آموزم

 9،4،7،91 صنوف درسي مواد اصالح و آزمایشي تطبیق 9.4.8

 گیرد. آن وور  آزمایری تطبیق لذا وور  نگرهته ونوف متذکره درسی تالیف کتب

 2،5،8،99 صنوف درسي مواد اصالح و آزمایشي تطبیق 9.4.1

 نگرهته است. آن وور  آزمایری تطبیق لذا نگردیده، تالیف ونوف متذکره درسی کتب

 و مسلکي تعلیمات تخنیکي 9.5

 مسلکي و تخنیکي تعلیمات انستیتوتهای و مکاتب تجهیز 9.5.9

 نو  کانسبت ،است گردیده ترتیب م برنامه تعلیما  تخنیکی و مسلکیها انستیتو  و مکاتب ضرور  مورد ا تاهیز لیست

 .است گردیده ارسال مالیه محترم وزار  به منظورم جهت و شده سناش آن بودجهو  ترتیب

 آموزشي مواد و نیاز مورد وسایل به حرفوی های آموزش مراکز زتجهی 9.5.2

نیاز و مواد آموزشی تاهیز گردیده است. با تاهیز  وسایل موردبا گردم در وتیا  شا-آموزشی استادباب مرکز  21به تعداد 

 این مراکز برام شاگردان در عروه آموزش حرهوم سهولت هام تزم هراهم گردیده است.

 و تخنیکي تعلیمات مراکز معلمان تمامي برای تدریس روش به رابطه در خدمت داخل مدت کوتاه آموزش 9.5.3

 مسلکي

هام ریاست تربیه معلم مسلکی داخل خدمت معینیت تعلیما  تخنیکی و مسلکی جهت ارتقام ظرهیت معلمان، برنامه

ندم دایر مینماید. بنا براین در جریان شش آموزشی کوتاه مد  در رابطه به رشته تدریس، اوول تدریس، و امتحان درجه ب

زراعت، اوول تدریس و امتحان و درجه بندم  هامدر بخش  دختربرمول )  ی تن معلم  1110ماه اول سال مالی به تعداد 

 آموزش هام تزم را هرا گرهتند. 

گردیده بهبود پروسه تدریس تدویر برنامه هام آموزشی در بلند بردن ظرهیت مسلکی استادان نقش اساسی داشته و باعث 

 .است

 مسلکي و تخنیکي تعلیمات 94 -91 صنوف درسي مفردات و آموزشي نصاب چارچوب بهبود 9.5.4
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 حسابدارم، و اداره انستیتو ، و لیسه دوره زراعت در جریان شش ماه گذشته، انکراف نصاب تعلیمی جدید برام رشته هام

 لیما  تخنیکی و مسلکی تکمیل گردیده است. ناشنوایان تع و نابینایان نصاب و کمپیوتر

 مسلکي و تخنیکي تعلیمات ها رشته همه برای تعلیمي نصاب ملّي استندردهای اصالح و مرور 9.5.5

معینیت تعلیما  تخنیکی و مسلکی استندردهام ملی نصاب تخنیکی و مسلکی را مرور و اوالح می نماید و بر اسا  

حصالن و ضرور  بازار کار محلی ارزیابی می گردد. بر اسا  نتایج ارزیابی محصالن و نیاز استندردهام جدید نیازمندیهام م

بازار کار قابلیت هام مورد نظر در هر رشته تعیین می گردد و متناسب به هر قابلیت تعیین شده مفردا  درسی و نصاب 

 ادامه ها رشته تعلیمی نصاب ملی هام ستندردا اوالح باتم تعلیمی جدید انکراف می یابد. در جریان شش ماه گذشته، کار

 پیررهت نموده است. )   ی هیصددارد و 

 آن ازمایشي تطبیق و( درسي ممد و درسي کتب) درسي مواداصالح   9.5.6

معینیت تعلیما  تخنیکی و مسلکی در همکارم نزدیک با معینیت انکراف نصاب و بر اسا  استندردهام جدید، کتب 

هام تعلیما  تخنیکی و مسلکی انکراف میدهد و شی کاربردم و مطابق به نیاز بازار کار برام تمامی رشتهدرسی و مواد آموز

در بعضی وتیا  بصور  آزمایری تطبیق می نماید. بر اسا  نتایج بدست آمده از تطبیق آزمایری نصاب جدید، کتب و مواد 

محصالن قرار میگیرد. نصاب تعلیمی جدید، مبتنی برنتایج درسی مادداً اوالح شده و بعد از چاپ در اختیار مکاتب و 

وکاربردم خواهد بود تاجوانان بتوانند با هراگیرم آن برام اشتغال در بازار کار پیش از پیش آماده شوند. بنا براین، می شش 

 پیررهت نموده است. و )   ی هیصدداشته  ادامه درسی ممد و درسی کتب باتم ماه گذشته، کار

 مسلکي و تخنیکي تعلیمات استادان برای ها قابلیت ارزیابي معیارهاتعیین  9.5.7

بعد از  .وور  میگیردهام مورد نیاز بازارکار تأکید و تمرکز بیرتر بر آموزش مهار  ،هام تخنیکی و مسلکیدر برنامه

تعیین معیارهام ارزیابی برام هام جدید برام تمامی برنامه هام تعلیمی، پروسه انکراف نصاب تعلیمی و تعیین قابلیت

استادان تخنیکی و مسلکی اناام میگردد. معینیت تعلیما  تخنیکی و مسلکی بر اسا  قابلیت هام جدید، معیارهام 

ارزیابی استادان را مرور نموده و معیارهام جدید تعیین می نماید تا بر اسا  آن از عملکرد استادان در پروسه تدریس 

و کیفیت تدریس در مراکز تعلیما  تخنیکی و مسلکی را بهبود بخرد. این پروسه تحت کار بوده و ارزیابی بعمل آورده 

 پیررهت نموده است.)   ی هیصد  تاکنون

 تخنیکي تعلیمات معلمان برای( مسلکي انکشاف های فرصت) نیاز مورد آموزشي های برنامه فراهم آوری 9.5.8

 ها قابلیت ابيارزی از آمده بدست نتایج براساس مسلکي و

هام معلمان تخنیکی و مسلکی و شناسایی نقاط قو  و معینیت تعلیما  تخنیکی و مسلکی پس از تطبیق ارزیابی قابلیت

ها و ظرهیت  هام آموزشی را به منظور رهع مرکال  مسلکی و ارتقام هر چه بیرتر توانایی ها و کور ضعف آنها، برنامه

 آنان هراهم مینماید.
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 و مرکز هام انستیتو  و مکاتب از استادان تن 20 تعداد آغاز گردد که باسا  آن بهدر ماه )   ی  قرار است این پروسه

 .گردند اعزام هندوستان کرور به ظرهیت ارتقام جهت و شناسایی شده، اناام بادرنظرداشت ارزیابی وتیا 

 معلم رهنمای و درسي کتب توزیع و چاپ 9.5.1

و مسلکی بر اسا  احصائیه موجود، نیازمندم به چاپ کتب درسی و رهنمام معلم را می یک  معینیت تعلیما  تخنیکی

پالن واض  مرخص مینماید تا بر اسا  آن منابع تزم تأمین گردیده و روند چاپ و توزیع آن در داخل یا خارج از کرور آغاز 

علم مطابق به پالن توزیع کتب در سراسر کرور گردد. بعد از چاپ کتب و مواد درسی، ماموع کامل کتب درسی و رهنمام م

 توزیع میگردد.

چاپ و برام شاگردان این برنامه در مرکز و وتیا  توزیع جلد کتاب درسی  441,922به تیراژ در جریان شش ماه گذشته، 

 گردیده است. این کتب پروسه یادگیرم شاگردان مذکور را تسهیل نموده است.

جلد کتاب رهنمام معلم تعلیما  تخنیکی و مسلکی چاپ و بدستر  استادان برنامه تعلیما   19,,4برعالوه آن، به تیراژ 

 تخنیکی و مسلکی قرار گرهته ا ست. کتب مذکور پروسه تدریس استادان را معیارم، م، ر و حمایت نموده است.

 کمپیوتر راتوارهایالب با آن تجهیز و کتابخانه با مسلکي و تخنیکي های انستیتوت/ مکاتب تجهیز 9.5.91

 پیرنهاد سال وسط بررسی در و نرده داده اختصاص ها انستیتو  و مکاتب تاهیزا  خریدارم برام بودجه، 1151 سال در

 .است گردیده

 کار حین های آموزش و عملي های رهنمایي فراهم آوری 9.5.99

هام ت برام استادان تخنیکی و مسلکی، آموزشهام تیوریک و ارتقام ظرهیعالوه آموزشبمنظور ارتقام ظرهیت استادان، بر

عملی در جریان اجرام کار نیز هراهم میگردد، تا به استادان در تدریس عملی مضامین، کمک و راهنمائی تزم هراهم گردد. 

و غیره آت ، رادیو و تلویزیون، خرامی هام هر رشته مانند ترمیم موتر، ماشینهمچنین تاهیزا  و مواد تزم برام ورکراپ

ی  هیصد از استادان آموزش هام عملی حین اجرام کار هراهم گردیده %29تهیه میگردد. در جریان شش ماه گذشته، برام )

 .است

 مسلکي و تخنیکي تعلیمات نیاز مورد های قابلیت ارزیابي منظور به کار بازار تحلیل سروی انجام 9.5.92

زد، لذا معینیت سا برآورده را بازارکار مارهایمع که م استهامهار ش از آن جایکه هدف تعلیما  تخنیکی و مسلکی آموز

تعلیما  تخنیکی و مسلکی با همکارم وزار  کار و امور اجتماعی، وضعیت بازار کار را در وتیا  کرور بررسی نموده و 

ممینان حاول گردد که هارغان نماید تا اهام بازار کار تعیین و تادیدنظر میها و نصاب آنها را بر اسا  نیازمندمرشته

هام تزم برام جذب در بازار کار را دارا می باشند. بنابراین، سروم تحلیل بازار کار بمنظور مراکز تخنیکی و مسلکی قابلیت

وتیت کرور اناام یاهته و رشته هام مورد نیاز بازار کار  5ارزیابی قابلیت هام مورد نیاز تعلیما  تخنیکی و مسلکی در 

 سایی گردیده است. شنا



24 
 

 

 سواد آموزی 9.6

 کارمندان ظرفیت ارتقای و مضموني دانش و تدریس روش در آموزی سواد معلمان تمامي ساالنه آموزش 9.6.9

  آموزی سواد اناث معلمان آموزش و اداری

که از مریق آن برام  به منظور ارتقام ظرهیت معلمان سواد آموزم برنامه هام کوتاه مد  آموزشی راه اندازم گردیده است 

تن  31تن معلم منامله  55و  مالی هزینه بدون معلم و رهنمام تربیه آمریت سوم تن اناث از 29تن معلم برمول  150

 تحت آموزش قرار گرهتند. مسلکی آموزش ویژه هام سیمنار دختر از مریق آمریت هام سواد آموزم در وتیا  با استفاده از

ماه  و وتیا  مرکز به سط  سواد آموزم هام مدیریت و ها ترکیل از مریق آمریت داخل معلم تن 1,211برام  برعالوه آن،

 دو مرتبه سمینار هام آموزشی هراهم میگردد.

 ساالنه صورت به آموزی سواد برنامه اداری کارمندان تمامي ظرفیت ارتقای و آموزش 9.6.2 

دارم تن کارمند ا 111در جریان شش ماه گذشته، به تعداد 

سواد آموزم در بخش هام مدیریت، پالنگذارم، ایمیل نویسی، 

گزارش نویسی، نظار  و ارزیابی با همکارم ماتمع جامعه 

مدنی اهغانستان )مامای تحت آموزش قرار گرهتند. همچنان 

 اهلل رحمت همکارم با ادارم سواد آموزم کارمند تن 11 برام

 تاتر در بهشن چهار هام روز به روانرناسی ورکراپ رسا

 .دارد ادامه سواد آموزم تدویر و دوره آموزشی معینیت

 (2و9 های دوره) سوادآموزی مکاتب و ها کورس برای ملّي استندردهای اصالح و مرور 9.6.3

سیستم نظار  و ارزیابی تکمیل گردیده، تیحه مکاتب سواد حیاتی و کورسهام سواد آموزم بازنگرم و به ریاست محترم 

 می ارسال گردیده است.شورام عل

بشمول مواد آموزشي  سوادآموزی معلمان آموزش و تربیه برای محور-قابلیت تعلیمي نصاب اصالح و مرور 9.6.4

 مورد نیاز

جهت بهبود و انساام تربیه معلم و سواد آموزم، وزار  معارف پروسه بازنگرم و انکراف نصاب تعلیمی، رهنمام معلم و مواد 

 لم را در مطابقت و هماهنگی با پروسه انکراف نصاب تعلیمی شاگردان سواد آموزم به پیش میبرد.ممد درسی تربیه مع

روش  و تالیف استندرد ها و شاخص ها مطابق ها کتاب تکمیل گردیده است، اول سویه محور قابلیت نصاب انکراف پروسگ

 )   ی هیصد پیررهت نموده است. دارد و جریان سواد آموزان برام دوم سویه روم کار شد، تدریس آن میتود
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 (نیاز مورد آموزشي مواد بشمول)  آموزی سواد معلمان برای محور قابلیت ظرفیت ارتقای های برنامه طرح 9.6.5

تن معلم حرهوم سواد آموزم باسا  قابلیت ملی از  2,201در مورد استفاده از روش هام تدریس حرهوم، به تعداد 

 هزینه مستفید گردیدند.  سیمینار هام میتودیک بدون

 ساالن کالن آموزی سواد آموزشي مواد و درسي کتب توزیع و چاپ 9.6.6

جلد کتاب رهنمام معلم به کورسهام  1,031جلد کتاب درسی و  133,223در جریان شش ماه گذشته جمعاً به تیراژ 

 سواد آموزم توزیع و مورد استفاده درسی قرار گرهته است. 

 کمپیوتر البراتوارهای با آموزی سواد مکاتب و محّلي آموزش زمراک تجهیز 9.6.7

 تاکنون کدام مرکز آموزش محلی و سواد آموزم با تبراتوار کمپیوتر تاهیز نگردیده است.

 (2 و 9 های دوره)  آموزی سواد درسي مفردات و تعلیمي نصاب چارچوب بهبود 9.6.8

برام دوره اول تکمیال و آمااده تطبیاق میباشاد، کاار روم چاارچوب چارچوب نصاب تعلیمی و مفردا  درسی سواد آموزم 

نصاب تعلیمی سویه دوم به همکارم موسسه یونیسکو جریان دارد. کتب درسی ساواد آماوزم تادیاد نظار گردیاده و کتاب 

ساه کتااب در  21درسی پولیس که به همکارم موسسه جی آم زم قبال تهیه گردیده بود تمامی آن به بزرگسااتن ملکای )

ی تعدیل و آماده تطبیق میباشد. در بخش نصاب تعلیمی معلولین مرح نیز ترتیب گردیده و کتابچه ارزیابی به ساه 2-3ونف 

 ورق و دو لسان تغییر یاهته و آماده تطبیق میباشد. 

 انکشاف اداره معارف 9.7

 ها ارزیابي و مرور اجرای زمینه در والیتي و مرکزی کارکنان آموزش 9..7.9

، جلسا  پس از تعیین و دعو  تیم هام کارم نظور آموزش کارکنان مرکزم و و وتیتی در مورد اجرام مرور و ارزیابیبه م

 در نفر کارمند 29 جهت آموزش و توضی  مرح برنامه مرور و موضوعا  مرتبط با آنها برگزار گردیده است. تاکنون به تعداد

تحت آموزش قرار گرهته و مهار  هام اجرام مرور و ارزیابی  وزار ، هام برنامه و ارزیابی و تحقیق آمریت کارمندان از  مرکز

 پالن کارمند در نفر 29 نیز شده پالن ولسوالیهام و ها ریاست در وتیتی اجرام ضمن مرور این تطبیق با. را کسب نموده اند

 تفصیل به موضوعا  مرور کردن عملی ضمن که دارد قرار آموزشی برنامه

 .  شد خواهد داده آموزش و توضی  اآنه برام

 آمریت و والیات معارف های ریاست کارمندان ظرفیت ارتقای 9.7.2

 ها ولسوالي معارف

 و مساائولین بخااش هااام کارمناادانبمنظااور بلنااد بااردن ظرهیاات کااارم 
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کرااپ هاام از ایان کارمنادان از مریاق تادویر ور 109بارام  آمریات هاام معاارف ولساوالی و برناماه هاا،پالن، نظاار ، 

وتیاات کرااور هااراهم گردیااده  19آمااوزش تزم نظاارم و عملاای در رد پالنگااذارم، نظااار  و گزارشاادهی امااو درآموزشاای 

 است. 

 وپروفایل احصائیوی های فورمه پری خانه در تبلیت از استفاده آموزش  9.7.3

 به نسبت عدم انکراف سیستم دیتابیس آموزش ها وور  نگرهته است.

 مکاتب مدیریت و اداره زمینه در مکاتب اداری کارمند (91111)آموزش 9.7.4

 به نسبت بدستر  قرار نگرهتن بودجه، اجراأ  وور  نگرهته است.

 دسترسي متوازن. 2

اهزایش دسترسی متوازن و همگانی به هروت هام تعلیمی مرتبط، مصئون و باکیفیت برام امفال،  هدف کلي:

 ران در کرور.جوانان و بزرگساتن بخصوص زنان و دخت

 تپیشرفت در اجراآ

ایااد ونوف محلی و تسریعی و اعمار مکاتب دسترسی متوازن که شامل ایااد و ارتقام مکاتب و مراکز تعلیمی، در عروه 

سط  تمام برنامه ها اجراآ  وور  گرهته و در قسمت هعالیتهام شامل این عروه پیررهت هام وور  گرهته  به میباشد،

  یاد آورم میگردد:ها ن آ ازفکیک برنامه ها قرار ذیل است که اینک به ت

  برنامه تعلیمات عمومي 9.2

 آغاز سال جدید تعلیمی با شعار معارف برتر و آینده بهتر در لیسه آمانی کابل

معارف نامگذارم دهگ بنام که خورشیدم  1151سال تعلیمی 

جاللتمآب محمد  توسط زنگ مکتب به روز دوشنبه با نواختن شد

محمد محترم دکتور  و م کروریس جمهورئاشرف غنی ر

شمارم از  با اشتراکسرپرست وزار  معارف  میرویس بلخی

. رئیس جمهورم آغاز شد و غیر دولتی اراکین بلند رتبه دولتی

در را کرور در مراسمی به همین مناسبت هر چند وجود چالرها 

شد اما بر ارتقام ظرهیت تحصیلی معلمین و رپذیرهت معارف 

می یک که  عالوه نمودکیفیت آموزش در معارف تأکید کرد و 

دارام تحصیال  عالی  مکاتب ، تمام معلمینهسال 9برنامه 

در  پا  13هزار معلم  111خواهند شد و در این مد  حدود 

 مدرک لیسانس را بدست خواهند آورد. جریان خدمت
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شود هزار معلم جدید استخدام می 11 بهبود وضعیت معارفاش اهزود که بمنظور در سخنرانی  همچنین رئیس جمهور غنی

 هزار معلم تحصیال  شان را تا ونف چهاردهم خواهند رساند.  90و 

در بخش اوالحا   سال گذشته دستاوردهام با اشاره بهمراسم این محمد میرویس بلخی، سرپرست وزار  معارف در محترم 

به همین دلیل  بودهممکن غیر و حل کامل مرکال  معارف در یک سال که اوالحا   ،اهزود  معارف ساختارم و کیفیت

 .در حال عملی شدن است وروم دست گرهته شده  1311-1150برام دهه معارف  گبرنام

 120هزار کارمند معارف، آغاز روند جذب  201متریک  سرپرست وزار  معارف از غیرسیاسی ساختن معارف، آغاز بایو

 دیگر به عنوان دستاوردهام وزار  معارف در سال گذشته یاد کرد. شاگردتن ها هزار ز مکتب و دهمانده ا باز مفل میلیون

  يعموم تعلیمات مکاتب اول صنف در الشمول جذب شاگردان جدید 2.9.9

 ،به منظور آگاهی همه جانبه مردم و جامعه از اهمیت تعلیم و تربیه

سط  وتیا  و قرا  کمپاین هام آگاهی عامه در آغاز سال تعلیمی به

و  قصبا  توسط اعضام شورام ادارم مکاتب، مالامان، معلمانو 

تا مردم از اهمیت تعلیم و تربیه  مدیران مکاتب تدویر یاهته است

شاگردان  حاول و امفال شانرا در مکاتب شامل نمایند.کامل آگاهی 

پس از رخصتی سه ماهه زمستانی با شوق و عالقمندم بیرتر روانه 

بصور  ب شدند. همچنان در جریان شش ماه اول سال تعلیمی مکات

 ،هیصد دختران 31تن شاگرد از جمله  132,019ماموعی به تعداد 

قابل . اند تعلیما  عمومی جذب گردیدهسردسیر جدیداً در مکاتب 

وتیا  نورستان و  ودر وتیا  هرا ، شهر کابل و وتیت بلخ وور  گرهته شاگردان جدید یاد آورم است که بیرترین جذب 

 هراه دارام کمترین جذب شاگردان جدیدالرمول میباشند.

  جدید ابتدایي مکاتب تاسیس 2.9.2

باب مکتب  59یم و تربیه در سراسر کرور  به تعداد به منظور رهع نیازمندم و هراهم نمودن زمینه دسترسی امفال به تعل

وتیت  12ابتدائیه در منامق که نیاز به ایااد مکاتب جدید داشتند بادر نظرداشت مرزالعمل و معیارهام تأسیس مکاتب، در 

لیما  کرور جدیدًا تأسیس گردیده است. با تأسیس مکاتب جدید، برام تعدادم زیادم از شاگردان زمینه دسترسی به تع

 اساسی هراهم گردیده است. 

 و متوسطه به ابتدائیه مکاتب ارتقای 2.9.3

  لیسه به متوسطه

باب مکتب  31در جریان شش ماه گذشته، به تعداد 

باب مکتب متوسطه به لیسه  33ابتدائیه به متوسطه و 

با درنظرداشت مرالعمل ارتقام مکاتب مطابق به 

معلمین حق  نیازمندم محل، با حفظ ترکیل موجود،
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الزحمه و با استفاده از تنقیص و تزئید بست ارتقا نموده است. با ارتقام مکاتب مذکور ظرهیت جذب و ادامه تعلیم شاگردان 

در دوره هام متوسطه و لیسه در مکاتب مربومه شان هراهم گردیده و از سپرم نمودن هاوله و زمان زیادم برام رسیدن به 

  ست.مکتب  جلوگیرم بعمل آمده ا

 

 به مطابق غیردولتي موسسات و محل مردم با همآهنگي در تسریعي و محلي آموزش صنوف تطبیق 2.9.4

 ها ولسوالي نیازمندی

ونوف الحاقیه براسا  سروم نیازمندم مردم محل و بر اسا  معیارها و مرزالعمل موجود توسط م،سسا  غیر دولتی و در 

د می گردد که مکاتب دولتی وجود ندارد و یا هاوله نزدیک ترین مکتب به قریه هماهنگی با وزار  معارف در ساحاتی ایاا

کیلومتر باشد یا تعداد شاگردان سن  1بیش از 

مکتب در محل کمتر از نورم تعیین شده برام 

ایااد مکتب جدید باشد. بنا براین، در جریان شش 

ونف آموزش  151ماه گذشته سال مالی، جمعاً 

حاقیه رسمی توسط محلی برمول ونوف ال

وتیت کرور  21ولسوالی  123موسسا  همکار در 

بادر نظرداشت تفاهمنامه و پالیسی ونوف محلی و 

تسریعی جدیداً ایااد گردیده که با ایااد آن، تعداد 

باب  1,115ماموعی ونوف آموزش محلی به 

دختر زمینه دسترسی  32,191د برمول تن شاگر 51,195در نتیاه ایااد ونوف آموزش محلی، برام  .اهزایش یاهته است

تن استاد منامله  1,010به تعلیم و تربیه هراهم گردیده است. باید تذکر داد که امور تدریسی و آموزشی این ونوف، توسط 

 تن دختر به پیش برده میرود.  1,111

 کوچي اطفال برای مکاتب تأسیس 2.9.5 

هام ستراتیژیک وزار  معارف بوده و در زمینه تالشهام وور  گرهته دسترسی امفال کوچی به تعلیم و تربیه شامل پالن

است تا راه کارهام مناسب به منظور عرضه خدما  تعلیمی به قرر کوچی در سراسر کرور حمایت گردد. بنا براین در 

 جریان شش ماه گذشته معلوما  در دستر  قرار نگرهته است.

 نمونه مکاتب تأسیس 2.9.6

ه در کرور مطابق به شرایط و معیارهام مرخص وور  می گیرد که باسا  آن تعلیما  معیارم به ایااد مکاتب نمون

باب مکتب  12شاگردان مهیا میگردد. باسا  گزارش ریاست زیرنبا و تعمیرا  و تما  تیلفونی با وتیا ، پروسه تاسیس 

 تحت دوران است.
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  کاتبم در معلولیت دارای اطفال ساختن شامل و شناسائي 2.9.7

وتیت کرور )غزنی، میدان وردگ، پکتیکا، ننگرهار، کنر، لغمان، بلخ، جوزجان، سمنگان، تخار، بدخران، کندز  11تاکنون در 

تن دختر شناسائی و از مریق مراکز آموزشی تعلیما   1,101تن مفل معلول از جمله  1,191و بغالنی جمعًا به تعداد 

ت هام چون نابینایی، ناشنوایی، کم هوشی و هزیکی بودند زمینه دسترسی به تعلیم و خاص برام این امفال که دارام معلولی

تربیه هراهم گردیده است. پروسه تدریس این تعلیما  توسط معلمان که در مورد ارایه تعلیما  هراگیر آموزش هام تزم را 

ل دارام معلولیت در تعلیما  خاص به کسب نموده اند به پیش برده میرود. قابل یادآورم است که تعداد ماموعی امفا

 تن دختر میرسد. 1,129تن برمول  9,123

 مکتب از خارج اطفال شناسایي و مکاتب از سروی زمینه در مکاتب مدیران آموزش 2.9.8

هورم سروم و جمع آورم ارقام و معلوما  در رابطه به شناسایی امفال خارج از مکتب در هماهنگی با ریاست تعلیما  

ی و نظار  تعلیمی انکراف داده شده است، تا با استفاده از آن معلوما  مورد نیاز از سط  قریه جا  جمع آورم گردد. عموم

وتیت تحت  15آموزش آمرین معارف ولسوالیها، مدیران مکاتب و اعضام شورام مکاتب که جمعاً )   ی نفر میرود در 

 آموزش قرار گرهتند. 
 

 والیات رد ساینس مراکز اعمار 2.9.1

پروسه اعمار پروژه وزار  محترم شهر سازم 

در وتیت را  11هام مراکز ساینس شامل پالن 

بصور  هزیکی آغاز   1150سال در سه منزل 

در جریان شش ماه گذشته سال مالی نمود. 

ا  کز ساینس وتیاکار اعمار مر ،1151

 غزنی و غور، هرا ، قندهار، هاریاب ،ننگرهار

زودترین هروت بعد از  و بهتکمیل  111%

کنر تحت کار بوده پروژه اعمار مرکز ساینس وتیت  برعالوه آن،سال و تسلیمی اسناد آن به بهره بردارم سپرده خواهد شد. 

. در است داشتهپیررهت  %99و وتیت بلخ  %21تخار . همچنان کار اعمار مرکز ساینس وتیت پیررهت نموده است %51 و

  به نسبت مرکل زمین هسخ قرار داد گردیده و ماددًا پروژه سازم میگردد.ساینس وتیت بدخران  اعمار مرکز پروژهضمن 

  عمومي تعلیمات مکاتب تعمیر اعمار 2.9.91
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و  یدهگرد یلاعمار مکاتب تکم یانکراف پالن مل پروسه

 مو وزار  شهرسازاحیا و انکراف دها  با وزار  محترم 

به اسا  حکم  ازینکهاست.  یدهگرد یکشر مسکنو 

مقام عالی ریاست جمهورم اسالمی اهغانستان امورا  

ساختمانی و اعمار مکاتب به وزار  هام محترم احیا 

وانکراف دها  و وزار  محترم شهرسازم و تهیه مسکن 

 مپروژه ها مپروسه انتقال و واگذار محول گردیده است،

و  موزار  معارف به وزار  محترم شهرساز یساختمان

پروژه از  ,انتقالی از سالهام قبل از جمله  یپروژه ساختمان 22جمعاً در جریان شش ماه گذشته،  وور  گرهته است.مسکن 

مربوط برنامه اقرأ تکمیل و به بهره بردارم سپرده پروژه  91پروژه از کرور هندوستان و  42مریق بودجه انکراهی دولت، 

  .هراهم گردیده است آموزشیمص،ن  وماحول مناسب  ،شاگردان از یادمز تعداد مبراتکمیل این پروژه ها با  شده است،

وزار  احیا و انکراف دها  در برنامه زنگ مکتب متعهد شده  ،به منظور ایااد ماحول مصئون تعلیمی در مکاتبهمچنان 

مار می نماید که از باب مکتب را در منامق روستایی از مریق برنامگ میثاق شهروندم می دو سال آینده اع 2,111بود که 

وتیت کرور اعمار  10باب مکتب را که تعهد بودجوم آن توسط بانک جهانی و وزار  مالیه وور  گرهته در  1,532جمله 

باب مکتب پروژه سازم گردیده است. قابل  1,911باب مکتب عمالً آغاز گردیده و  221 ساختمیگردد. همچنان تاکنون کار 

 باب مکتب اختصاص داده شده است.  2230ر برام اعمار میلیون دال 109ذکر است که 

 (دخترانه مکاتب بخصوص) عمومي تعلیمات مکاتب احاطه دیوار اعمار 2.9.99

در جریان شش ماه گذشته، دیوار احاموم برام شش باب مکتب دخترانه از پروژه هام انتقالی سالهام قبل اعمار و به بهره 

 آب وحی آشامیدنی مهیا گردیده است. مکاتب مذکور ق آن برام شاگردانرده شده است، که از مریبردارم سپ

 یافته انکشاف کمتر والیت 97 مرکز در لیلیه مکاتب اعمار و ایجاد 2.9.92

ه و در حال گردید داد قرار عقد ساختمانی هام شرکت با 1150در سال  آن باب 12پالن شده تنها  لیلیه باب 10 ماموع از

 جریان دارد.  آن هزیکی کار حاضر

 عمومي تعلیمات مکاتب بازسازی و ترمیم 2.9.93

جمله که از بود، پالن گردیده  1151برام سال  پروژه ترمیماتی 112باسا  گزارش ریاست محترم انکراف تعمیرا ، جمعاً 

 0تعلیما  عمومی و پروژه مربوط برنامه  111پروژه ترمیماتی تکمیل و به بهره بردارم سپرده شده است که از آنامله  110

  مرتبط به برنامه تعلیما  اسالمی میباشد. پروژه 

 افغانستان بزرگ شهر شش در ها کوچي برای لیلیه مکاتب اعمار و ایجاد 2.9.94 
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 پکتیا، پکتیکا، بادغیس، کرور )ارزگان، وتیتچهارده  در 1151مبق پالن عملیاتی لیلیه برام کوچی ها  مکتب اعمار

گیرد. تاکنون در مورد پیررهت  های وور  می کنر و کندهار وردک، هلمند، نیمروز، ننگرهار،نورستان، اه،هر زابل، خوست،

  این هعالیت معلوما  در دستر  قرار نگرهته است.

 افغانستان بزرگ شهر هفت در تیزهوشان برای لیلیه و نمونه مکاتب اعمار و ایجاد 2.9.95

 و خوست  اوتی درآن  پروژه 2 ورف اهغانستان بزرگ شهر هفت در تیزهوشان امبر وم نمونه مکاتب پروژه 0 ماموع از

محترم  وزار  به جمهور واحب رئیس هرمان به نظر سازم، پروژه از بعد باقیمانده پروژه 9 است، گردیده داد قرار عقد هرا 

 یاهته است. انتقال سازم شهر

 آشامیدني آب های چاه حفر 2.9.96

حفر گردیده و به بهره پروژه نیمه کاره بانک جهانی در وتیا   319مرمول قرارداد  چاه آب آشامیدنیحلقه  23به تعداد 

گردیده  هراهمبا تکمیل این پروژه ها برام تعدادم زیادم از شاگردان مکاتب آب وحی آشامیدنی بردارم سپرده شده است. 

 است.

 شاگردان برای وچوکي میز تهیه 2.9.97

تهیه و به پروژه نیمه کار بانک جهانی  319 قرارداد مرمول میز و چوکیپایه  1111به تعداد  1151 در شروع سال مالی

 بهره بردارم سپرده شده است. 

 اجتماعي تحرّک والیتي مراکز تجهیز و اعمار 2.9.98

 به نسبت نبود بودجه، اعمار و تاهیز مراکز تحرک اجتماعی در وتیا  وور  نگرهته است.

 بر خاص تمرکز با معلومات و ارقام منظم و دقیق آوری جمع و مکاتب موقعیت تعیین سروی یقتطب 2.9.91

 مکتب از خارج جوانان و اطفال

وتیت از مریق موسسه همکار یونیسف و  15سروم تعیین موقعیت مکاتب و جمع آورم معلوما  امفال خارج از مکتب در 

ق و پروسه جمع آورم معلوما  تحت دوران میباشد. در ضمن سروم کارمندان تحرک اجتماعی و شورا هام مکاتب تطبی

  امفال بازمانده از مکتب در ولسوالی کروخ وتیت هرا  از مریق موسسه سی آر ا  وور  گرهته است.

  ها ولسوالي سطح در تسریعي و محّلي آموزش صنوف کننده تطبیق و همکار مؤسسات شناسایي 2.9.21

جلسا  منظم  و بوده ارتباط در دوامدار وور  به  همکار موسسا  وزار  معارف با ومیعم تعلیما  عمومی ریاست

 هماهنگی در این خصوص دایر گردیده است. 

  کننده تطبیق مؤسسات طریق از تسریعي و محّلي آموزش صنوف تطبیق نحوه از دهي گزارش و نظارت 2.9.29
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 به وتیا  و ولسوالیها سط  به نظار  تعلیمی محلی، اعضام به منظور نظار  و حصول اممینان از نحوه تطبیق ونوف

نظار  بعمل آورده و از چگونگی تطبیق آن گزارش هام نظارتی را  دوامدار از تطبیق آموزش ونوف محلی و تسریعی وور 

 به و میدارند سالار اینریاست به ساتنه و ربعوار گونه به را شان گزارشا  همکار تهیه و ارایه مینمایند. همچنان موسسا 

 است. آمده بعمل دیدن ونوف از موسسا  از بعضی با مرترک وور 

  ولسوالیها سطح در رسمي مکاتب به تسریعي و محّلي آموزش صنوف شاگردان انتقال پالن تهیه 2.9.22

محلی و  ریاست تعلیما  عمومی، ریاست معارف وتیت، آمریت معارف ولسوالی و مکتب مرکزم مسئول نظار  از ونوف

تسریعی مسئولیت دارند در هماهنگی با م،سسه تطبیق کننده در سط  مرکز، وتیت، ولسوالی و مکتب، پالن انتقال 

 شاگردان ونوف متذکره به مکاتب رسمی را مطابق به معیارهام و لوای  موجود تسهیل و تطبیق نمایند. 

معیار ها و لوای  موجود برام موسسه یونیسف و ستیاز در  به مطابق تسریعی و محلی شاگردان ونوف تعلیما  واگذرم روند

حال تطبیق میباشد و پالن مرترک انتقال شاگردان ونوف تعلیما  محلی و تسریعی به مکاتب رسمی ترتیب و توسط 

ریاست هام معارف بصور  دوامدار تطبیق میگردد. در نتیاه واگذارم ونوف تعلیما  محلی و تسریعی، زمینه شمولیت 

 گردان در مکاتب رسمی غرض ادامه تعلیم و تربیه شان هراهم گردیده است.شا

 دوردست مناطق و دهات در اناث معلمان های نیازمندی شناسایي 2.9.23

ریاست تعلیما  عمومی در هماهنگی با سایر ادارا  ذیربط در سط  وتیت مطابق به هورم مرخص، نیازمندم مکاتب به 

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

منابع بررم، ریاست عمومی پالن و ارزیابی و ریاست مالی و ادارم جهت اقداما  تزم در هر بخش از جمله در نظر گرهتن 

ل پالن عملیاتی سال آینده تعلیما  عمومی به بست هام معلمین، تخمین مصارف و منابع مالی مورد نیاز قرار میدهد تا شام

 سط  مرکز و وتیا  گردد.

برام معلمان اناث از جمله  منطقوم معاش نبود و قصبا  و قرا در ها پوهنتون و ها دارالمعلمین امنیت، بنا براین نبود

. تا الحال نیازمندم ده استمرکال  عمده است که در ساحا  دور دست وجود داشته و تاکنون این مرکال  حل نگردی

 تن معلم دختر در وتیا  غور و بادغیس شناسایی گردیده است. 9,111

 خاص های نیازمندی با اطفال برای خاص تعلیمي مراکز ایجاد 2.9.24

هعالیت دارد و  برام  خاص هام نیازمندم با امفال برام تعلیمی مرکز باب 19وتیت کرور به تعداد  19در حال حاضر، در 

 2امفال دارام نیازمندم خاص زمینه به دسترسی تعلیما  خاص هراهم گردیده است. در جریان شش ماه گذشته به تعداد 

باب ونف برام امفال دارام نیازمندم خاص در وتیت پروان اعمار و با تمام تاهیزا  آن به ریاست معارف آن وتیت واگذار 

 مهیا گردیده است. برام امفالزمینه دسترسی به تعلیم و تربیه گردیده که از مریق آن 

 خاص تعلیمي مراکز برای کارمندان/معلمین استخدام 2.9.25



33 
 

 در جریان شش ماه گذشته استخدام معلمین در این بخش وور  نگرهته است.

 اضطرار حاالت در اطفال و کنندگان عودت به تعلیمي خدمات عرضه برای ها استراتیژی توسعه/ انکشاف 2.9.26

بمنظور دسترسی به تعلیم و تربیگ امفال بیاا شده و عود  کننده گان، برنامه تعلیما  در حات  اضطرار تطبیق و راه 

اندازم میگردد. این برنامه برام امفال که به نسبت عوامل گوناگون از محل سکونت شان بیاا میروند از مریق موسسا  

در حال نهایی  اضطرار حات  در امفال و گان کننده عود  برام تعلیمی خدما  ستراتیژمهمکار به پیش برده میرود. ا

تن شاگرد عود کننده برمول )    ی دختر در مراکز تعلیمی تحت آموزش قرار دارند و  11,312هم اکنون  سازم قرار دارد.

 Humanitarian fundز مریق مفل ا 11,111و  ECWتن مفل از مریق پروژه  121,111الی ختم سال مالی برام 

 زمینه آموزش و پرورش هراهم میگردد.

 از مکتب خارج اطفال تربیه و تعلیم برای جدید استراتیژی انکشاف 2.9.27

 بمنظور هراهم آورم دسترسی به تعلیم و تربیگ امفال خارج از مکتب ترتیب مکتب از بازمانده امفال برام استراتیژم مرح

 داشته که الی ختم سال جارم تکمیل و مورد تطبیق قرار خواهد گرهت.  جریان آن سازم ینهای روم کار و گردیده

 ابتکاری های برنامه تطبیق منظور به شهروندی میثاق برنامه تطبیق و عمومي آگاهي سطح افزایش 2.9.28

 .آنها به بخشیدن رسمیت و خدمات عرضه

ینکه برنامه اقرا تاهنوز آغاز نگردیده، لذا برنامه آگاهی عامه تاکنون راه این هعالیت از مریق برنامه اقرا تمویل میگردد، از ا

 اندازم نگردیده است.

 ادارات مدیریتي ظرفیت ارتقای و مقررات بهبود منظور به مکاتب مدیریت شوراهای از حمایت و تقویت 2.9.21

 تعلیمي

 ادارا  مدیریتی ظرهیت ارتقام و مقررا  بهبود منظور برنامه آموزشی را به معارف، شوراهام و اجتماعی تحرک ریاست

شورام  112پالن نموده بود، در جریان شش ماه گذشته برام اعضام  مکاتب ادارم شوراهام تن عضو 2,930 تعلیمی برام

 تن عضو میرود آموزش هراهم گردیده است. 11,211مکاتب که جمعاً 

 مکاتب امنیت تأمین و مصئونیت به رابطه در راهاشو و مکاتب مدیران برای ها آموزش آوری فراهم 2.9.31

شورام مکاتب و مدیران آن در خصوص مصئونیت و تأمین امنیت مکاتب  113اعضام ادارم  ،در جریان شش ماه گذشته

 تحت آموزش قرار گرهتند و اشتراک کننده گان در رابطه به تامین امنیت مکاتب آگاهی حاول نموده اند.

 تعلیمي بدیل های روش آوری فراهم منظور به ارتباطي و معلوماتي تکنالوژی سهیالتت از استفاده 2.9.39

 افتاده دور ساحات در بخصوص
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 برنامه تعلیمات اسالمي 2.2

 تأسیس مدارس جدید 2.2.9

به منظور دسترسی امفال به تعلیما  اسالمی بادرنظرداشت لوای  و مقررا  وزار  معارف در محالتیکه نیاز به مدار  

باب مدرسه جدید به اسا  سروم و تقاضام مردم محل در مطابقت به مقررا  و  13علیما  اسالمی وجود داشت به تعداد ت

تعدادم زیادم  وتیت کرور جدیدًا تأسیس گردیده است. از مریق ایااد مدار  جدید، برام 23مرزالعمل هام موجود در 

راهم گردیده است. با ایااد مدار  مذکور تعداد ماموعی مدار  این زمینه تعلیما  دینی ه از مالب العلمان پسر و دختر

 باب اهزایش یاهته است. 119برنامه به 

 تأسیس دارالحفاظ های جدید 2.2.2

باب دارالحفاظ به اسا  سروم و تقاضام مردم محل، در مطابقت به مقررا  و مرزالعمل هام  2جمعًا  1150در سال 

زمینه  انمالب العلم تعدادم ازایااد گردیده است. از مریق ایااد دارالحفاظ هام جدید، برام موجود در سراسر کرور جدیدًا 

هراهم گردیده است. همچنان با ایااد دارالحفاظ هام جدید تعداد ماموعی دارالحفاظ هام این برنامه به  تعلیما  دینی

 باب ازدیاد یاهته است. 223

 الب العلمان طبقه اناث در والیت کشورتأسیس دارالعلوم های جدید برای ط 2.2.3

ها در اولویت کارم معینیت تعلیما  اسالمی قرار دارد. همچنین به دنبال اهزایش مالب العلمان جذب دختران در دارالعلوم

 یابد و امکانا  جذب دختران بیرترم در مدار  و دارالعلوم ها هراهم میگردد. دختر، تعداد مدرسین اناث نیز اهزایش می

. قابل ذکر است که در حال حاضر  تعداد ماموعی دارالعلوم هام شش ماه گذشته کدام دارالعلوم ایااد نگردیده استمی 

 باب میرسد.  111این برنامه به 

   اسالمي تعلیمات مراکز در شمولیت افزایش 2.2.4

تن  20,315جمعاً  به تعداد  ،گذشتهجریان شش ماه در 

سردسیر در مراکز  دختریصد ه 12مالب العلم از جمله 

با جذب مالب العلمان . تعلیما  اسالمی جذب گردیده اند

 109,123جدید، تعداد ماموعی مالب العلمان این برنامه به 

  .اهزایش یاهته است دخترهیصد  29 برمولتن 

 اعمار ساختمان مدارس  2.2.5

اسالمی را ترتیب و با  اعمار مرکز تعلیما پالن نیازمندم معینیت تعلیما  اسالمی در هماهنگی و مروره با ادارا  وتیتی 

سایر ادارا  در مرکز و وتیا  رسمًا شریک نموده است، پالن مذکور بعد از می مراحل و ترتیب اسناد تزم در پالن اعمار 

شش ماه . می ددمیگرشامل شده و با اخذ منظورم و تخصیص بودجه مورد نیاز شامل پروسه دیزاین، پروژه سازم و اعمار 
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تکمیل و به پایه اکمال سال قبل  از پروژه هام انتقالیدر وتیا  اسالمی مرکز تعلیما  باب  2ساختمان  اعمارکار گذشته، 

  ماحول مناسب و مص،ن آموزشی مهیا گردیده است. ،مالب العلمان ازتعداد رسیده است. با تکمیل این پروژه ها برام 

 اکز تعلیمات اسالمي اعمار لیلیه برای مر 2.2.6

 .است نگردیده داد قرار نام این به ما پروژه کدام اکنون الی

 اسالمي تعلیمات مراکز بازسازی و ترمیم 2.2.7

مرکز تعلیما  اسالمی از پروژه هام انتقالی سال هام قبل در وتیا  وور  گرهته و باب  0ترمیما   ،می شش ماه گذشته

  به بهره بردارم سپرده شده است.

 فراهم نمودن تسهیالت اعاشه و اباته برای طالب العلمان  2.2.8

معینیت تعلیما  اسالمی هر ساله بر اسا  درخواست وتیا  و ولسوالی ها، نیازمندم به تسهیال  اعاشه و اباته برام مالب 

سهمیه موجود شریک مینماید.  العلمان مراکز تعلیما  اسالمی را ترتیب و به ادارا  ذیربط بمنظور دریاهت منابع تزم مبق

تن مالب العلم امکانا  اعاشه و اباته هراهم گردیده است. قابل ذکر است که از  12,211برام  جریان شش ماه گذشتهدر 

تن از بدل اعاشه مستفید گردیدند. این  1,212تن از اعاشه و اباته گرم و  1,502ماموع مالب العلمان یاد شده به تعداد 

از ساحا  دور دست که در آن مراکز تعلیما  اسالمی وجود ندارد و یا هم نا امن میباشد، میآیند و در مراکز  مالب العلمان

 دارام لیلیه تعلیما  اسالمی، به کسب تحصیال  دینی شان میپردازند.

 برنامه تربیه معلم  2.3

 ممعل تربیه مراکز در( خدمت داخل برنامه) معلمان تربیه و تعلیم و جذب 2.3.9

اما به اسا  معلوما  جمع آورم شده از وتیا ، تاکنون گزارش برام جذب محصلین برنامه داخل خدمت دریاهت نگردیده 

 تن اناث در برنامه داخل خدمت جذب گردیدند.  1,211تن محصل برمول  2,235به تعداد 

 ها آن برای ایویحم خدمات ارائه و وزارت در شده تاسیس تازه خصوصي های دارالمعلمین ثبت 2.3.2

هام خصووی جدید التأسیس را  بت و ریاست عمومی تربیه معلم مطابق به مقررا  و مرزالعمل موجود، تمامی دارالمعلمین

 مقام هیصله برام این مراکز نصاب تعلیمی تربیه معلم و مواد آموزشی هراهم می نماید. در جریان شش ماه گذشته نظر به

داده شده و اجراأ  وور   قرار معطل مینمایند آغاز هعالیت به تازه که هام دارالمعلمین الیتهع جواز معارف وزار  محترم

 نگرهته است.

 معلم تربیه کمپلکس ساختمان اعمار 2.3.3

کننده کدام پیررهت وور  نگرهته، لذا ضرور  پنداشته میرود تا با شرکت دیگر  داد قرار شرکت غفلت و امنی نا نسبت به

 وور  گیرد. عقد قرار داد
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 معلم تربیه مراکز بازسازی و ترمیم 2.3.6

ملی  تدارکا  کمیته 1152/11/1 مورخ 111 جلسه گزارش ترمیم پروژه تربیه معلم سید جمال الدین کابل که قبالً مبق

ده گردی معطل پروژه ملی تدارکا  هیصله بر بنا ملی تدارکا  1150 اسد  0 مورخ 191 پیررهت داشت، باسا  جلسه 11%

 آن متوقف میباشد. و هعال کار

 برنامه تعلیمات تخنیکي و مسلکي 2.4

   عالي تحصیالت وزارت کانکور امتحان اخذ طریق از الشموالن جدید جذب 2.4.9

معینیت تعلیما  تخنیکی و مسلکی ساتنه هارغان بی نتیاه کانکور را بر اسا  لست ارسالی وزار  تحصیال  عالی کرور و 

ا  موجود و انتخاب رشته محصالن و با در نظر داشت نمره شان در کانکور سراسرم در انستیتو  هام مرکز و بر اسا  مقرر

 وتیا  جذب می نماید.   

نتایج کانکور و لست شاگردان واجد الررایط تاکنون بدستر  این اداره قرار نگرهته است، لذا جذب شاگردان جدیدالرمول 

 وور  میگیرد.  اسد  گردان در ماهبعد از دریاهت نتایج و لست شا

 والیات و مرکز ومسلکي تخنیکي تعلیمات  مکاتب در دهم صنف شاگردان جدیدالشموالن جذب 2.4.2

معینیت تعلیما  تخنیکی و مسلکی ساتنه هارغان ونوف دهم مکاتب تعلیما  عمومی را بر اسا  مقررا  موجود و با در 

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

خویش در انستیتو  هام تخنیکی و مسلکی ارتقاء نموده و  کامیابی از ونف دوازدهم بطور خودکار به ونف سیزدهم رشته

یسه هام تعلیما  تخنیکی و تن شاگرد برمول )   ی اناث در ل 5,151شامل می گردند. تاکنون بصور  ماموعی به تعداد 

 مسلکی در وتیا  سرد سیر جذب گردیده اند. پروسه جذب شاگردان در مکاتب وتیا  گرم سیر در ماه سنبله آغاز میگردد. 

 دهم صنف از پائینتر جدیدالشموالن جذب 2.4.3

ز که ونف نهم دوره تعلیما  معینیت تعلیما  تخنیکی و مسلکی شاگردان عالقمند به برنامه هام تخنیکی و مسلکی را نی

عمومی را موهقانه سپرم نموده اند، بر اسا  مقررا  موجود و بر اسا  رشته انتخابی شان در مکاتب تخنیکی و مسلکی 

جذب می نماید. این شاگردان می توانند الی ونف چهاردهم به تحصیل ادامه دهند. بنابر این تاکنون به تعداد )     ی تن 

 هم مکاتب تعلیما  تخنیکی و مسلکی جذب شده اند.شاگرد در ونوف د

با جذب شاگردان جدید، تعداد ماموعی شاگردان شامل در مراکز تعلیما  تخنیکی و مسلکی به )     ی تن از جمله )   ی 

 هیصد اناث اهزایش یاهته است.

 شاگردی-استاد کورسهای در جدیدالشموالن جذب 2.4.4

وم معینیت تعلیما  تخنیکی و مسلکی برام آنعده از اهراد که محروم از سواد هستند و ریاست توسعه تعلیما  هنی و حره

در عین حال مصروف آموختن یک حرهه از مریق شاگردم در ورکراپ هام تخنیکی خصووی می باشند، زمینه آموختن 
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ورد نظر را آموخته و از سوم همزمان سواد و حرهه بصور  مسلکی را هراهم می نماید تا از یکطرف سواد مرتبط به حرهه م

 دیگر آموزش هام تخنیکی و مسلکی را کسب نمایند. 

وتیا  جذب  و مرکز مسلکی و تخنیکی تعلیما  هام و انستیتو  مکاتب از در کار بازار واقعی شاگرد تن 1,155به تعداد 

هنی و تخنیکی از مریق بازار کار و یا  گردیدند. این شاگردان بعد از هراغت میتوانند مخارج اقتصادم شان را منحیث اهراد

 یکی از ادارا  دولتی و یا غیردولتی تأمین نمایند.

 والیت و مرکز در مسلکي و تخنیکي مکاتب در شاگردی استاد های کورس ایجاد 2.4.5

-ز استادمرک 11شاگردم، در جریان شش ماه گذشته در -معینیت تعلیما  تخنیکی و مسلکی به منظور تطبیق برنامه استاد

ونف جدید را ایااد نموده است. با ایااد این ونوف برام )   ی تن شاگرد  23وتیت کرور، جمعًا به تعداد  10شاگردم در 

 برمول )    ی اناث زمینه آموزش همزمان سواد و حرهه هراهم گردیده است. 

 مسلکي تخنیکي تعلیمات مراکز اعمار 2.4.6

 مدنظر گرهته نرده است. 1151علیما  تخنیکی و مسلکی در سال بودجه برام اعمار مراکز تعلیمی ت

 مسلکي و تخنیکي تعلیمات های انستیتوت/  مکاتب درسي صنوف از مراقبت و حفظ و ترمیم 2.4.7

 .است گرهته وور   مرکز در لیلیه باب 1 تعمیر تاکنون ترمیم

 مسلکي و تخنیکي تعلیمات شاگردان برای اباته و اعاشه تسهیالت نمودن فراهم 2.4.8

معینیت تعلیما  تخنیکی و مسلکی، متعهد به هراهم آورم تسهیال  اعاشه و اباته برام شاگردان بخصوص دختران که از 

آیند، بوده تا دسترسی متوازن منامق دوردست روم بعضی ملحوظا  )ناامنی، کمبود معلمین مسلکی، نبود مراکز عالیی  می

 رام همه شاگردان تأمین گردد.به تعلیما  تخنیکی و مسلکی ب

هام اعاشه و اباته مستفید گردیدند و  از سهولت دختربرمول )   ی محصل و متعلم  تن 5,225 تعداد بنا براین، تاکنون به

نیاز بیرتر به سهمیه لیلیه در این برنامه محسو  است. قابل یادآورم است که سهولت هام لیلیه در اهزایش جذب جوانان 

اعث ترویق و عالقمندم شاگردان به کسب و دوام تعلیم با علیما  تخنیکی و مسلکی نقش مهم را ایفا کرده و بدر مراکز ت

 کیفیت در رشته هام مورد عالقه شان گردیده است.

 برنامه سواد آموزی 2.5

 جذب سواد آموزان در کورس های سوادآموزی 2.5.9

ه سواد آموزم کمپاین هام آگاهی عامه را از راه هام مختلف کسب سواد برام بهبود و سعاد  کرور مهم است. برنام

بخصوص از مریق مال امامان مساجد و علمام که اهراد با نفوذ در جامعه اهغانی پنداشته میروند مرح و راه اندازم مینماید تا 

یق برنامه هام آگاهی عامه از مردم را به هراگیرم سواد ترویق و سیر زندگی شان را بطرف بهبودم و رهاه بکراند. از ا ر تطب
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 تن 133,223 تعداد هام جمعی )رادیو، تلویزیون، علمام دینی در مساجد و تکایا و معلمان مکاتبی جمعاً بهمریق رسانه

 جذب کور  اناث 1,122منامله  کور  باب 5,913 در آموز سواد

تن دختر  22,223تن پسر و  01,111 تعداد جمله از که گردیده

تن سواد  13,315آورم است که تاکنون به تعداد  ابل یادق میباشد. 

دختر از کورسهام سواد آموزم در سراسر تن  21,522آموز برمول 

 هارغ گردیدند. کرور

 ایجادکورس های سوادآموزی درسراسرکشور 2.5.2

به منظور هراهم آورم زمینه کسب سواد برام کالن ساتن آنهائیکه سن 

باب کور  سواد  5,913باشد، به تعداد شان باتتر از سن مکتب می

تن سواد آموز زمینه کسب سواد هراهم گردیده  133,223آموزم در سراسر کرور ایااد گردیده است. که ازینطریق برام 

 است. 

 CLCاعمار مرکز  آموزش محلي یا  2.5.3

لیت دختران نقش م، رم اهزایش میزان شمولیت سواد آموزان بخصوص شمو در اهزایشآموزش هام محلی و تسریعی 

باب مرکز آموزش محلی در ولسوالی بگرامی وتیت کابل به  1اند. بنابر این در جریان شش ماه گذشته به تعداد داشته

هیصد پیررهت نموده  %91مالی و تخنیکی انامن هدراسیون یونیسکو جاپان تحت اعمار قرار داشته که کار آن  همکارم

 است.

 CLC یا محلي آموزش مراکز بازسازی و تجهیز 2.5.4

 آموزشی مراکز عمومی مدیریت تاهیز عکاسی و هلم بردارم جهت کمره عدد 1 پایه چوکی ادارم و 3و  میز پایه 3 تعداد به

 .کمک وور  گرهته است جاپان یونیسکو ملی از مریق هدراسیون محلی

 آموزی سواد کمپلکس باب 5 اعمار 2.5.5

 مرکز سط  به مالی و عملیاتی بمنظور اعمار کمپلکس سواد آموزم هام پالن ها و نو  بتجریان شش ماه گذشته، کانس در

 آغاز نگردیده است. بودجه اما کار رسمی آن به نسبت نبود گردیده ترتیب و وتیا 

 فراهم نمودن آموزش حرفوی برای سواد آموزان  2.5.6

در حرهه هام مختلف تحت   محلی آموزشی مراکز و حرهوم مکاتب در دختر 1,121برمول  آموز حرهه تن 2,201 تعداد به

 یونیسکو موسسه همکارم به سال برنامه دختر از 323منامله  آموز حرهه تن 359 آموزش قرار گرهتند. برعالوه آن، به تعداد

 اند. نموده حاول ماهه هراغت کسب آموزش حرهوم سه از بعد
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سواد و حرهه برام عالمندان هراهم گردیده و از سوم دیگر عالقه مندم  با تدویر این کورسها از یک مرف آموزش همزمان

 مردم به کورسها بیرتر شده که در نتیاه باعث توانمند سازم مردم برام کسب سواد و یاهتن کار در بازار میرود. 

 برنامه انکشاف اداره معارف 2.6

 والیات و وصل نمودن آن با مرکزایجاد زیر بنای تکنالوژی معلوماتي در ریاست های معارف  2.6.9

 شعبا  تمام با نیتورک شبکه به منظور انکراف تکنالوژم معلوماتی و وول نمودن ریاست هام معارف وتیا  با مرکز ایااد 

  Disasterو TV Hiil سیستم نیز و وتیا  و مرکز سط  به دیتاسنتر سیستم و گرهته وور  وتیا  معارف هام ریاست

recovery است گردیده په تلویزیون نصب و هعالدر ت . 

 انکشاف پالنهای میان مدت سه ساله والیتي  2.6.2

تاکنون به  برام تهیه پالن هام سه ساله جارم وتیتی و ولسالی جمع آورم و مرور گردیده است. نیاز مورد معلوما  و ارقام

م و معلوما  پالنی دوباره به وتیا  ارسال گردیده پالن ولسوالی غرض تکمیل و اوالح ارقا 120پالن وتیتی و  19تعداد 

 است. پالن هام مذکور بعد از اوالح مادد و نهایی سازم دوباره بدستر  مرکز قرار میگیرد.

 پالن عملیاتي ( 35)ترتیب  2.6.3

شته پالن هام و در معرض اجرا قرار داده میرود. می شش ماه گذ بیترتساتنه  یاشتراک پروسه کی یم پالنهام  عملیاتی

ط  ملی، وتیتی و ولسوالی تهیه و بمنظور تطبیق آن بدستر  مسئولین اجرا به سط  مرکز و وتیا  قرار عملیاتی بع س

داده شده است. قابل ذکر است که پالن هام متذکره از سوم مسئولین اجرا تحت تطبیق قرار داشته و از چگونگی پیررهت 

  گردد.آن گزارشا  منظم تهیه و ارایه می

 پالن اعمار مکاتب برای همه والیات و ولسوالي ها ترتیب وانکشاف مي یابد  2.6.4

 پالن قالب در جمع آورم و اعمار پالن هورمه اسا  برکابل  برمول معارف شهر  وتیت 19 از مکاتب اعمار هام اولویت پالن

م پالن مذکور اخذ و با ادارا  مرکزم و وتیتی توحید گردیده است. منظور شده منظور بودجه با مطابقت در ملّی اعمار

 شریک گردیده است.

 مرور و ترتیب تفاهم نامه با موسسات 2.6.5

وزار  معارف به منظور سهیم ساختن سکتور خصووی و موسسا  

همکار در پبیربرد خدما  تعلیمی با م،سسا  همکار غیر دولتی 

می مقررا  به امضا  تفاهم نامه هام مختلف را با در نظرداشت لوای  و

تفاهمنامه مبق مقررا  و  31می شش ماه گذشته، جمعًا  .رساند

لوای  با نهاد هام دولتی و خصووی به امضاء رسیده است. در ضمن 
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زمینه رشد سکتور خصووی هراهم گردیده و  ها، از مریق امضام تفاهم نامهتفاهمنامه دیگر مرور گردیده است.  31بیش از 

 یمی انکراف نموده است. عرضه خدما  تعل

 

 

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

کسب گردیده  وتیت کرور 11 اهدا شده از اشخاص و اهالی در جریب زمین 202202، موازم جریان شش ماه گذشتهدر 

 است. 

وتیت کرور  دریاهت گردیده و جداول آن  11  ی درباب مکتب و ازدیاد ونوف درس 2132همچنان زمین برام اعمار حدود 

 به وزار  محترم احیا و انکراف دها  و مراجع ذیربط ارسال گردیده است. 

 19باب مکتب و تاسیسا  معارف در  12وتیت و سال  15قطعه قباله مکاتب و تاسیسا  معارف در  211همچنان  بت 

 وتیت وور  گرهته است. 

 211جریب زمین در ولسوالی موسهی وتیت کابل که حدود  191ن رهایری شهرک معلمین موازم برعالوه آن، سروم زمی

 نمره رهایری میرود اناام یاهته است. 

جریب زمین جهت ایااد شهرک معلمین در وتیا  خوست و پروان با وزار  محترم شهرسازم و  111پروتوکول حدود 

متر مربع زمین جایداد مکتب دمکلی وتیت کنر و لیسه  911عالوتًا موازم مسکن و اداره محترم اراضی عقد گردیده است، 

 نسوان تنگی سیدان وتیت کابل از نزد غاوبین دوباره بدست آمده است.

 قطعه اسناد می شود  بت گردیده است. 2,031باب جایداد بطور کرایه گرهته شده که شامل  233همچنان جمعا 

ولسوالی خاکابار وتیت کابل به نسبت ممانعت  عجریب زمین میرود واق 911وازم نمره زمین که م 991توزیع عملی 

جریب زمین واقع مرکز  211جریب زمین متصل شهرک هوهیان وتیت پروان و  211اهالی چکرم وور  نگرهت و موازم 

وظیفه انتقال آن منظور و به ریاست هام معارف وتیا  مذکور  25/12/1150مورخ  22وتیت خوست در مصوبه شماره 

 سپرده شده است.

 شناسایي پالیسي های کلیدی بین الوزارتي  2.6.7

 تحصیال  معلوماتی، تکنالوژم و مخابرا  معارف، هام وزار ) الوزارتی بین پالیسی کلیدم 13 تعداد به بصور  ماموعی

 گردیده است. شناساییزنانی  امور و شهرسازم دها ، انکراف عالی،

 ارسال ذیصالح مقاما  به نهایی گردیده و غرض اخذ نظریا  و تائید و وحت مکاتب معلوماتی الوژمتکن هام پالیسی

 ارسال ذیصالح مقاما  به و تکمیل کوچک هام قرضه به زنان دسترسی پالیسی نویس پیش اولین برعالوه آن، گردیده است. 

 .ه استگردید
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 قالب در آن ابتدایی هام یاهته و گردیده تکمیل هیصد 21 اناهغانست در مکاتب اعمار وضعیت تحلیل و تازیههمچنان 

 ه است.گردید شریک ذیصالح مقاما  با پالیسی سوات 

 اهغانستان زنان برام ملی کارم پالن چارچوب در مختلف هام خانه وزار  هام هعالیت ارزیابی جهت معلوما   در ضمن

 .گردیده است تحلیل و آورم جمعی ناپوا)

 

 الوزارتي بین حمایوی های فرصت سازیي مستند و  یيشناسا 222.1

 اداره, عالی تحصیال  آب، و انرژم معلوماتی، تکنالوژم و مخابرا  هام خانه وزار  با کتبی ارتباما  و جلسا  در این بخش

 و تعلیم رد معلوماتی تکنالوژم پالیسی حصه تطبیق در مذکور ادارا  هام مسئولیت و حمایت روم شرکت، برشنا د و اترا

 است. وور  گرهتهتربیه 

 تکنالوژم و مخابرا  ،معارف هام وزار  بینی LMIS کار بازار معلوما  مدیریت سیستم) نامه تفاهم امضامهمچنان 

 هروت برعالوه آن، وور  گرهته است. مرکزم احصایه اداره و مسلکی و تخنیکی تعلیما  اداره ،عالی تحصیال  ،معلوماتی

 تسهیل و کابل پوهنتون در دیایتالی کتابخانه ایااد مورد در مخابرا  وزار  و عالی تحصیال  وزار  بین همکارم هام

 مورد در مهاجرین امور وزار  و معارف وزار  بین نامه تفاهم امضامو شناسایی گردیده  وزار  دو این بین نامه تفاهم امضام

 .است شدهتسهیل  اخلید شدگان بیاا و مهاجرین برام تعلیمی خدما  نمودن هراهم

 Multiparty Media و کنفرانس ویدیو سیستم ایجاد 2.6.1

در این بخش تمام ریاست هام معارف وتیا  میتوانند که با استفاده از ساهت وایر با مرکز وزار  تما  ویدیویی برقرار 

 نمایند اما به نسبت کمبود بودجه سیستم ویدیو کنفرانس خریدارم نگردیده است.

 (Lot3)مرکز با والیات اتصال پروژه سوم بخش 2.6.91

 از  وتیا  معارف هام ریاست 13 اکنون هم و شده وول وزار  معارف مرکزم سیستم با وتیا  معارف هام ریاست تمام

 و اتصال مینمایند استفاده خدما  دیگر و EMIS/SMIS/PAYROLL/BPET/Inter net/VOIC DATA خدما 

 روشن شبکه نیتورک از مریق و وتیا  متباقی ستالیت از مریقی ارزگان نورستان، نیمروز، ایکندم،د) وتیت 3در  انترنیت

. میگردد عملی و انکراف مکاتب و ها ولسوالی معارف هام آمریت به ها سیستم عین بعدم، قدم در گردیده است. وول

باشتد و سرعت انترنت مرکز و وتیا  از  شتهدا بیرتر سرعت تا شده تبدیل 3MB به E1از  مرکز با وتیت 13 هام لینک

 ام بی تبدیل گردیده است. 111ام بی به  191

 معارف وزارت برای معلوماتي تکنالوژی از استفاده با( Security System) محافظتي سیستم ایجاد 2.6.99

 میباشد. هاستفاد نصب، هعال و قابل در دیتاسنتر مرکز وزار  معارف شبکه  محاهظتی سیستم  دستگاه
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 معارف وزارت( Electronic Attendance) الکترونیکي حاضری سیستم 2.6.92

غیر  بودجه اکنون نبود نسبت اما به بود گردیده هعال در مرکز وزار  معارف مور آزمایری به الکترونیکی حاضرم سیستم

 باشد. نمی استفاده و قابل بوده هعال

 تعلیمي از مکاتب جمع آوری ساالنه ارقام و احصائیه 2.6.93

ترتیب گردیده است. همچنان پالن  1151پالن جمع آورم معلوما  احصائیوم از مکاتب به سط  مرکز و وتیا  برام سال 

 بودجوم برام جمع آورم معلوما  نیز ترتیب و با اداره محترم یونیسف غرض اخذ بودجه شریک گردیده است. 

ت تأخیر در منظورم بودجه از مریق اداره محترم یونیسف، مبق پالن به وقت پروسه جمع آورم معلوما  از وتیا  به نسب

وتیت  21معین آن وور  نگرهت. اکنون پروسه جمع آورم معلوما  با اعزام تیم هام مرکزم آمریت تحلیل احصائیه به 

که در نتیاه  هغاز یاهتکرور غرض آموزش کارمندان احصائیه، اعضام نظار ، مدیران مکاتب و اعضام نظار  ولسوالیها آ

 . ه استباب مکتب ارسال گردید 5,121هورمه هام احصائیوم مکاتب بعد از ترری  به 

 به جغرافیایي موقعیت تعیین سیستم به مربوط های تکنالوژی و موجود معلوماتي سیستم بهبود و ارتقاء 2.6.94

 .منابع متوازن توزیع نحوه بهبود نهمچنی و تعلیمي اولیه خدمات به نیازمند ساحات نمودن مشخص منظور

و ، پروسه پاک سازم معلوما به اسا  هیصله جلسه هماهنگی میان ریاست عمومی پالن و ارزیابی و اداره محترم احصائیه 

وور  گرهته و  و معلوما م احصائیه مکاتب در هماهنگی و همکارم اداره محترجمع آورم شده معلوما  کواردینا  تائید 

باب  9,312به تعداد  ،در جریان پاک سازم و تائید کواردینا  مکاتب ح و نهایی سازم مورد استفاده قرار گیرد.بعد از اوال

باب مکتب اشتباه و  2,911باب مکتب مرکوک،  1,111به تعداد باب مکتب نیاز به اوالح اندک،  1,310مکتب  وحت، 

مکاتب که باب وور  گرهت و  12,111، پاک سازم و اوالح باب مکتب تکرار به نظر رسید که در نتیاه پروسه تدقیق 02

نبود بودجه، نا امنی و دورم مکاتب وور  نگرهته به اسا   نبود زمین، کواردینا  آن بنا بر عوامل مختلف از جمله

 تعیین میگردد. ولسوالیهاکواردینا  قریه جا  
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 مدیریت مؤثر و شفاف .3

ت م، ر، شفاف و پاسخگو برام ارایه و هراهم آورم خدما  تعلیمی باکیفیت و متوازن انکراف و تقویه مدیریهدف کلي: 

    بطور شفاف، مقرون به ورهه و م، ر در سط  مرکز و وتیا .

 پیشرفت در اجراآت

در عروه مدیریت م، ر، شفاف و پاسخگو به سط  تمام برنامه ها اجراآ  وور  گرهته و در قسمت هعالیتهام شامل این 

 قرار ذیل یاد آورم میگردد:وه پیررهت هام وور  گرهته است که اینک به تفکیک برنامه ها عر

 برنامه تعلیمات عمومي 3.9

 و تعلیمي های حوزه نظارتي های تیم توسط ثانوی و اساسي تعلیمات مکاتب همه از تعلیمي نظارت 12121

 (کشور از خارج و کشور داخل) ها ولسوالي

کز تعلیمی برام بهبود کیفیت آموزش و یادگیرم، تطبیق وحی  نصاب و پالیسی ها، لوای  و مقررا  نظار  تعلیمی از مرا

 برنامه تعلیما  عمومی یک امر ضرورم میباشد.

بدین منظور، باسا  گزارشا  واوله آمریت هام نظار  تعلیمی، اعضام نظار  مطابق به پالن تعیین شده و مرزالعمل 

می شش  ،نوف، سط  یادگیرم شاگردان، روش تدریس معلمین، مدیریت مکاتب و سایر مواردنظارتی از کیفیت تدریس و

از ا ر . اند نموده نظار  تسریعی و محلی ونف 1,032 و خصووی مکتب 1,101 دولتی، مکتب 9,599 ازماه گذشته 

ارقام و گزارشا  نظارتی  که است ذکر قابلنظار  تعلیمی در مکاتب در پروسه تدریس و آمو زش بهبود بعمل آمده است.  

 وتیت مواولت نورزیده است. معارف ریاست 12

ت در برنامه اوالی ریاست معارف 35استخدام معلمان مطابق رشته شان در بست های مورد نیاز مکاتب در  12122

 يتعلیمات عموم

 جمعی امتحان غرض که معلمین هائ بست ماموع به منظور رهع نیازمندم و کمبود معلمین در مکاتب تعلیما  عمومی از

 تن 1101برمول  معلم تن 2935 تعداد به بود گردیده ارسال ملکی خدما  و ادارم اوالحا  محترم کمیسیون به کانکور

 قبلی اخذ جمعی امتحان ریزرف کاندیدان از ملکی، خدما  و ادارم اوالحا  مستقل کمیسیون توسط دوم، دور که در اناث

 . اند گردیده استخدام بود گردیده معرهی معارف وزار  به

 2935معرهی شده کمیسیون مستقل اوالحا  ادارم برمول  ریزرف کاندیدان از تن 0190 از ماموع قابل ذکر است که

 ریاست هام بست اینکه نسبت به بست 111 و گردیدند استخدام تن آنان 0293تن مامور به تعداد  221تن معلم و 
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 ادارا  سایر در آنان تن 11 بازهم که وور  نگرهته استخدام گردیده تعدیل سوم بست به پنام بست از نصاب انکراف

 .گردیدند تعیین شان مربومه بست بدون دیگر هام بست در شان متباقی و گردیده تعیین بست

 ميطور معلمین دایا بحیث معلم قراردادی و بعدآ به معلمان اناث در شهر ها و روستا ه 2,111استخدام  2.9.2

تن معلم اناث  21,111به منظور رهع نیازمندم و کمبود معلمان خاوتاً معلمان اناث در قرا و قصبا  و روستاها، از ماموع 

تن اناث در سراسر  111,,مبق سهمیه مرخص شده جمعًا  9211و سال  9211به حیث معلمین قراردادم، می سالهام 

ام معلمین مسلکی و اناث در مکاتب خاوتًا مکاتب دخترانه عالقمندم کرور استخدام و مصروف تدریس بودند که با استخد

تن معلم سهمیه تمام وتیا  که با  11,,4مبقه اناث به دوام تعلیم در مکاتب بیرتر شده است. اما در سال روان به تعداد 

 99رور مواولت ورزیده و وتیت ک 42تن معلم از  2,112تن معلم اناث میرود، تنها قرارداد  11,,1دو سال قبل جمعًا 

وتیت تاهنوز قرارداد معلمین شان را ارسال نکرده اند. البته اقلیم یک تعداد وتیا  گرم سیر بوده و سال تعلیمی در اول برج 

سنبله آغاز میگردد که استخدام معلمین قراردادم نیز در همان وقت وور  میگیرد، ولی تعداد از وتیا  دیگر با وجود 

 مکرر تلفنی و ایمیل هام متعدد هنوز هم قرارداد شانرا نفرستاده اند. تما  هام 

 مکتب بهبود پالن و ترتیب و طرح آنها سازی ظرفیت و مکاتب اداری شوراهای ایجاد 3.9.4

پالن بهبود برام مکاتب مرح و ترتیب گردیده است. از  422جدیداً ایااد گردیده و شورام ادارم مکتب  224 تاکنون جمعاً

ینکه، ایااد شوراهام ادارم مکاتب و ترتیب پالن هام بهبود مکاتب به سط  ولسوالی ها یک پروسه دوامدار بوده تحت اجرا ا

 قرار دارد.

 وتربیه تعلیم اهمیت مورد در عامه اگاهي برنامه اندازی راه  3.9.5

برنامه هام آگاهی عامه را در مورد شورام هام ادارم مکاتب بطور دوامدار به سط  قرأ و قصبا  می جلسا  پالن شده 

اهمیت تعلیم و تربیه تدویر مینمایند که این کار باعث ترویق و جلب همکارم جامعه با سکتور تعلیم و تربیه گردیده است. 

برنامه آگاهی عامه تطبیق و برگزار گردیده است. تدویر کنفرانس ها به سط  ملی و زون ها به نسبت  ,2تاکنون به تعداد 

 آغاز برنامه اقرا وور  نگرهته است.  عدم

 تخصیص و اعطای وجه کمکي به مکاتب  3.9.6

به اتمام  وور  میگرهت، این برنامه برنامه ایکویپ تخصیص و اعطام وجه کمکی مالی به مکاتب قباًل از مریق از اینکه

قرا توزیع وجوه کمکی برام مکاتب نیز آغاز خواهد با اغاز برنامه ا بنابراین،  آغاز نگردیده است،و برنامه اقراء تا هنوز رسیده 

 گردید.

طرح لوایح و مقررات برای توزیع و مدیریت منابع در سطح مکتب ) مدیریت وجوه کمکي اعطاء شده به  3.9.7 

 مکاتب، رهبری و اداره مکتب، مشارکت مردمي(
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شوراهام  از مریقکه م معارف برمار میرود یک اول مهم از تقویت و حمایت هاسهم مردمی کمک هام داوملبانه مردم یا 

بنابرین،  بمنظور بهبود وضعیت معارف جمع آورم و در کارهام اساسی مکاتب بمصرف میرسد. ادارم مکاتب از اهالی منطقه

ه به اسا  آن کمک هام مردمی گردیده ک ترتیب و مرح شده اعطا هام کمک پیگیرم تیحهدر جریان شش ماه گذشته 

 تنظیم میگردد.جمع آورم و 

 برنامه تعلیمات اسالمي 3.2

 والیت  35استخدام مدرسین مطابق رشته در بست های مورد نیاز مراکز تعلیمات اسالمي در  3.2.9

معینیت تعلیما  اسالمی در هماهنگی با ریاست هام معارف وتیا  و مراکز تعلیما  اسالمی لست نیازمندم به استادان 

وده است همچنین، تیحه وظایف، معیارها و سایر شرایط تزم برام استخدام در هماهنگی با جدید را تهیه و توحید نم

قوانین، مقررا  و مرزالعمل هام موجود ترتیب و با ریاست منابع بررم  بمنظور آغاز پروسه استخدام بست هام مورد نظر 

 تعلیما  مراکز نیاز مورد هام بست درمدر   تن 115در سط  مرکز و وتیا  شریک گردیده است. تاکنون به تعداد 

تن مدر  در دارالعلوم هام این برنامه استخدام گردیده  11تقرر حاول نمودند و  دینی مدار  در وتیت 19 در اسالمی

 اند. 

 برنامه تربیه معلم 3.3

 استادان رشما که های ولسوالي و والیات های دارالمعلمین استادان برای منطقوی معاش نمودن فراهم  3.3.9

 .باشد مي کم نهاآ در مسلکي

تن استاد مسلکی معاش منطقوم هراهم گردد اما به نسبت نبود بودجه تاکنون این هعالیت  1329پالن گردیده بود که برام 

 اجرا نگردیده است. 

 معلم والیت در برنامه تربیه 35استخدام معلمان مطابق رشته شان در بست های مورد نیاز در مراکز در  3.3.2

  تن( 485)

 استخدام آزاد رقابت پروسه قیمر از را معلم هیترب استاد تن 191 تا بود نموده پالن 1151 سال مبرا معلم هیترب استیر

 مورد هام بست در شان رشته مطابق مسلکی استاد تن 211 تعداد ، به1151 مالی سال اول ماه شش می بنابراین، .دینما

 .معرهی شده اند وتیت 19 در نیاز برنامه هام تربیه معلم

 نظارت و ارزیابي دارالمعلمین های اساسي و مراکز حمایوی تربیه معلم  3.3.3

پالن نظار  دارالمعلمین ها توسط اعضام علمی و مسلکی ریاست عمومی تربیه معلم ترتیب و غرض اجرام کرایه و سفریه 

 آمرین و روسا توسط دولتی دارالمعلمین باب 39از  به مراجع ذیربط جهت می مراحل ارسال گردیده است. همچنان

 %10 حدود که ارسال گردیده عمومی تربیه معلم ریاست به نظارتی آن گزارش و نظار  بعمل آمده ها دارالمعلمین
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 که وور  گرهته نظار  آن باب 11 شهرکابل از خصووی دارالمعلمین باب 01 از جمله و میگیرد بر در را ها دارالمعلمین

  میدهد. ترکیل را ماموع دارالمعلمین هام خصووی % 30

 برنامه انکشاف نصاب تعلیمي 3.4

 ارزیابي منظم تطبیق نصاب در مکاتب  3.4.9

ریاست نظار  تعلیمی موظف است تا از تطبیق کامل نصاب تعلیمی در مکاتب بطور منظم نظار  بعمل آورد. بدین منظور، 

لی ها مطابق به پالن کارم منظم از تطبیق نصاب جدید و بر اسا  معیارها و نورم اعضام نظار  تعلیمی وتیا  و ولسوا

هام تعلیمی جدید در سط  مکاتب نظار  می نمایند و در وور  نیاز رهنمایی ها و مروره هام علمی و تدریسی به 

 معلمین و استادان ارایه می نمایند. 

  .داد خواهند اناام تعلیمی نظار  عمومی ریاست را مکاتب در نصاب تطبیق منظم ارزیابی

 (ثانوی و اساسي  های دوره)  عمومي تعلیمات مفردات و نصاب در نظر تجدید 3.4.2

 آماده و به چاپ نظر تادید عمومی تعلیما  مکاتبی 2-1) ونوف ابتدایی هام دوره درسی کتب عنوان 01تاکنون به تعداد 

 چاپ آماده کتاب عنوان 2تعداد  بهی 5-0) ونوف متوسطه رهدرسی دو کتب عنوان 52 ماموع از در ضمن .است گردیده

 اساسی هام دوره درسی کتب مفردا  نظر تادید همچنان پروسه .دارد قرار کمپیوتر اعمال و ادیت تحت متباقی میباشد و

 تبک مفردا  انکراف و محور قابلیت تعلیمی نصاب چوکا  انکراف جهت و نهایی عمومی تعلیما  مکاتبی 5-1) ونوف

 .است گردیده نظر ورف  انوم دوره کتب نظر تادید از مربومه درسی

 تالیف نصاب و مفردات تعلیمات اسالمي  3.4.3

ریاست انکراف نصاب تعلیمی بر اسا  پالیسی وزار  معارف مبنی بر نزدیک سازم نصاب تعلیما  اسالمی با نصاب 

اسالمی را مطابق به چارچوب ملی نصاب تعلیمی کرور  تعلیما  عمومی موظف است تا نصاب و مفردا  درسی تعلیما 

انکراف و بهبود بخرد. بنابراین، این ریاست موظف است تا مضامین تعلیما  اسالمی را به نصاب تعلیما  عمومی و مضامین 

ی اضاهه تعلیما  عمومی مانند؛ ریاضیا ، ساینس، علوم اجتماعی، درم/پرتو و زبان انگلیسی را به نصاب تعلیما  اسالم

 نماید تا ارتباط و نزدیکی بیرتر بین تعلیما  اسالمی و تعلیما  عمومی بر قرار گردد.

 نیمه تحصیال  درسی کتب و است شده سپرده چاپ به دوازدهم ونف الی اسالمی تعلیما  مدار  درسی بنا براین، کتب

 کتب گردیده ولی تکمیل مدار  5-0 نوفو معلم رهنمام کتب تالیف. میباشد چاپ آماده و تالیف 13 ونوف الی عالی

 .دارد قرار پروسه تالیف تحت 12-11 ونوف مدار  معلم رهنمام

 بازنگری چوکات نصاب تعلیمي به منظور اشتغال زایي )مطابق نیاز سنجي و نیاز مندی (  3.4.4

ها و نین ارتقام سط  مهار هام مسلکی مرتبط به آن و همچهام مورد نیاز بازار کار و ظرهیتبه منظور بهبود مهار 

نظر هارغان مکاتب جهت پاسخگویی به تقاضام بازار کار، سکتور تعلیم و تربیه به ارزیابی ارتباط موجود بین  هام موردقابلیت
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. دستیابی به مینمایدهام ونعتی و واحبان مراغل کرور پرداخته و آن را تقویت خدما  تعلیمی و تحصیلی با نیازمندم

هام تعلیمی بخصوص اناام ارزیابی از عملکرد سیستم رسمی ستلزم اناام مرور و اوالح رویکردها و ساختار دورهاین هدف م

 باشد.رسمی، می تعلیما  تخنیکی و مسلکی و توسعه حمایت هام مرخص و دقیق از سکتور خصووی رسمی و غیر

 نصاب واحب معین و معارف وزیرواحب جناب نظر تحت عالی کمیسیون در محور قابلیت تعلیمی نصاب چوکا  نگرم باز

 .گرهت خواهند قرار عامه خواهی نظر معرض در و نهایی الی تاریخ )     ی که دارد قرار تعلیمی

 برنامه تعلیمات تخنیکي و مسلکي 3.5

والیت در برنامه تعلیمات  35استخدام معلمان مطابق رشته شان در بست های مورد نیاز در مراکز در  3.5.9

 خنیکي و مسلکيت

. از اینکه معینیت تعلیما  تخنیکی و شودبر اسا  پالیسی وزار  معارف، پروسه استخدام معلمان به تدریج غیرمرکزم می

پیرنهاد  شده، جدا معارف وزار  ساختار از مستقل، اداره یک بعنوان جمهورم، ریاست عالی مقام هرمان اسا  مسلکی به

ام استادان و کارمندان از مریق این اداره وور  گیرد. باید خامر نران ساخت که تاکنون میگردد که من بعد پروسه استخد

در مراکز تعلیمی  اناث از مریق پروسه رقابت آزاد از سوم کمیسیون مستقل اوالحا  تن 0 جمله از استاد تن 15 تعداد به

 این نهاد جدیداً تقرر حاول نموده است.

  ریاست معارف والیت 35علیمات تخنیکي و مسلکي حداقل سه بار در سال در نظارت تعلیمي از مراکز ت 3.5.2

به منظور بهبود وضع تدریس و رهع نواقص مراکز تعلیما  تخنیکی و مسلکی حداقل سه بار در سال توسط اعضام نظار  

 بطور مرتب بازدید میگردد. 

ی برمول لیسه و انستیتو  در سراسر کرور در باب مرکز تعلیما  تخنیکی و مسلکی دولت 111تاکنون بصور  ماموعی 

مرحله اول تحت نظار  قرار گرهته ا ست. بر اسا  مراهدا  و دریاهت هام نظارتی به مسئولین و معلمان رهنمایی هام 

ها جهت اتخاذ تزم ارایه و خلص مرکال  به مسئولین عالیرتبه به سط  مرکز و مسئولین ذیربط در مکاتب و انستیتو 

 م تزم پیرکش گردیده است.تصامی

پروسه نظار  از مراکز بصور  دوامدار مبق تیحه جریان دارد که در بهبود وضع تدریس در مراکز تعلیما  تخنیکی نقش 

 مهم را ایفا کرده است.

 برنامه سواد آموزی 3.6

 نظارت تعلیمي از کورس های سواد آموزی 3.6.9

در در  سواد آموزم کور  باب 5913 از خویش داشته دست پالن می مطابقاعضام نظار  تعلی جریان شش ماه گذشته، در

نظار  نموده است. نظار  دوامدار باعث بهبود کیفیت تدریس و آموزش در کورسهام سواد آموزم گردیده  سراسر کرور

 است.
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 جدید قراردادی معلمان استخدام 3.6.9

کرور ارسال  وتیت 12 به الزحمه یی حق معلمین تخداماس جهت اهغانی 20,202,111 مبلغ در جریان شش ماه گذشته

 .است گرهته وور  از وتیا  گردیده و کار هام مقدماتی در بعضی

 برنامه انکشاف اداره معارف 3.7

 اشخاص یا ها ارگان سایر توسط معارف های جایداد و امالک قبض به مربوط منازعات حل 3.7.9

صب شده معارف )مکتب دمکلی وتیت کنر و لیسه نسوان تنگی سیدان وتیت کابلی متر مربع زمین از جایداد غ 911موازم 

 از نزد غاوبین دوباره بدست آمده است.

 همآهنگي های کمیته ایجاد و تسهیل بشری، منابع انکشاف بورد رهبری کمیته جلسات برگزاری 3.7.2

 خصوصي سکتور و مدني جامعه ایه سازمان تخنیکي های کمیته ایجاد و تسهیل و الوزارتي بین تخنیکي

مختلف از  دتیل به نظر بود شده پالن جارم سال اول ربع دو در که بررم منابع انکراف بورد رهبرم کمیته ربعوار جلسا 

 ختم همچنان. اهتاد تعویق به کنند اشتراک نمیتوانستد المللی بین و کننده تمویل هام نهاد که امنیتی هام تهدیدجمله 

 ه است.گردید بورد این هام هعالیت در سکتگی باعث, بررم منابع انکراف بورد کارمندان ا معاش تمویل

وور  گرهته  اترا اداره و مخابرا , معارف هام وزار  بینی  تربیه و تعلیم در معلوماتی تکنالوژم) تخنیکی کارم کمیته

امه هماهنگ و تسهیل گردیده است. است. در ضمن کمیته کارم تخنیکی )وحت مکاتبی بین وزار  معارف و وحت ع

و همچنان کمیته کارم زیربنام مکاتب  همچنان کمیته کارم تخنیکی داخل وزارتی جهت انکراف پالیسی زیربنام مکاتب

آن، کمیته کارم تخنیکی ایااد و تسهیل شده است. برعالوه  بین وزار  هام معارف، انکراف دها ، شهرسازم و اراضی

 تکنالوژم و مخابرا  ،معارف هام وزار  بینی LMIS کار بازار معلوما  مدیریت سیستمفاهمنامه )تبمنظور نهایی سازم 

و همچنین کمیته کارم تخنیکی پالیسی  مرکزم احصایه اداره و مسلکی و تخنیکی تعلیما  اداره ،عالی تحصیال  ،معلوماتی

 تسهیل گردیده است. WNPPیه و دسترسی زنان به قرضه هام کوچک بین وزار  امور زنان، ریاست اجرائ

 در تکنالوژم استفاده خدما  نمودن هراهم بخش در که مطرح خصووی هام شرکت همچنان در بخش سکتور خصووی،

 پالن انکراف به رابطه در خصووی سکتور با تخنیکی کارم کمیته. اند گردیده شناسایی ،دارند هعالیت تربیه و تعلیم

 .گردید خواهد ایااد تربیه تعلیم در ماتیمعلو تکنالوژم پالیسی عملیاتی

 اجرای مرور ساالنه از پالن عملیاتي برنامه های معارف 3.7.3

 سال در انکراهی همکاران و ها دونر معارف، وزار  میان مرترک مرور کارم کمیته ایااد با 1151 ساتنه مرور اجرام

 معارف وزار  و جهانی بانک در راجلسگ منظم  9به تعداد  ،ورمر همکاران با معارف وزار  منظور این به. گردید آغاز 1151
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 موسسه 'NAC موسسه کانادا، سفار  'UNESCO' UNICEF' GIZ' USAID دونرهام و موسسا  دهاتر. است نموده دائر

 .اند داشته هعالی سهم و اشتراک آن سازم نهائی و مرح جهت و نموده زمینه در تزم را هام همکارم...  و برک

 سازم نهائی جهت همکار موسسا  و ها دونر توسط بحث و گفتگو ها و مروره با و شده آماده 1151 سال مرور مسوده حمر

 و شریک ررئیس واحبان بخش مربومهی ،معیین واحبان معارف، واحب وزیر جنابمقام محترم وزار  معارف ) رهبرم با

 نهایی گردیده است. اوالحی نظریا  دریاهت از پس

 عناوین با ارتباط در پیرینه مرور منظور به مقدماتی مطالعا  و شده تعیین تمرکز نقاط و بحث مورد موضوعا  مرح این در

 تحلیل و نظرم چهارچوب همچنین. تاس شده تهیه آن هام گزارش مسوده و گرهته وور  مربومه، موضوعا  در شده درج

 . است گردیده آماده تحلیلی، و تر عمیق اجرام منظور به یزن آن

 موضوع دو نیز و آن پیررهتهام میزان و معارف سوم استراتیژیک پالن میانی مطالعه) عمده و مهم بخش دو در مرور این

 . شد خواهد تطبیقبه سط  مرکز  جداگانه وور  به یمعلم و مکتب

 اهداف با مطابقت در  معلوما و ارقام آورم جمع با نیز معارف ملی سوم استراتیژیک پالن پیررهت میزان میانی بررسی

 . است شده تهیه آن گزارش خلص حاضر حال در و گرهته وور  قبل از سوم استراتیژیک پالن در شده تعیین

 سال مرور تطبیق جهت ارزیابی و تحقیق آمریت به شرایط واجد اهراد و معرهی ها برنامه به مکتوب ارسال با کارم هام تیم 

 وزار  هام برنامه همکاران و همکار دونرهام و موسسا  دهاتر اعضام ارزیابی، و تحقیق آمریت اعضام شاملکه  1151

 تربیه از  عبار  اند داشته همکارم مرور این در که معارف وزار  هام برنامه ایااد و ترکیل گردیده است. باشد می معارف

ت آموزش و توضی  موضوعا  مرور با جلسا  منظم جه. باشند می اسالمی تعلیما  و آموزم سواد عمومی، تعلیما  معلم،

 تیم هام کارم دایر گردیده است.

 این در. گردیده است آماده سوالنامه تهیه مرزالعمل ،شده تعیین نقاط و موضوعا  به توجه با هوق هام هعالیت تعقیب به

 نقاط و مخامبین به توجه با سوات  سطوح مرزالعمل در همچنین. گردد مرح سوات  چگونه تا هگردید روشن مرزالعمل

 . ه استگردید واض  تطبیقی و تخنیکی پالیسی، سط  سه به بحث مورد

. است گردیده تهیه مکاتب و ولسوالی و وتیتی ،یکابل در مرکز مقاما ) مرکزم گروپ سه در و سط  سه در نیز سوات 

 . ه استگردید مرخص، شده انتخاب وتیا  به توجه با کارم هام تیم و شده تهیه وتیت 9 از بازدید پالن همزمان

. باشد می آنها عملکرد از مراهدا  و گروپی هام بحث مسئولین، با مصاحبه شد، خواهد اناام که هام هعالیت مرور این در

 29 مصاحبه، 121 ماموع در که داشت خواهیم ها برنامه تمامی با تعلیمی مرکز 2 وتیت هر در و ولسوالی دو وتیت هر در

 .گردد می اجرا مراهده 21 و پی،گرو بحث

سازماندهي و انجام مرور مشترک ساالنه از وضعیت تعلیم و تربیه با همکاری مؤسسات همکار و شرکای  3.7.4

 انکشافي
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 انکراهی شرکام و همکار تیم تخنیکی و موسسا  مروره با در تربیه و تعلیم وضعیت از ساتنه مرترک به منظور اناام مرور

 مرح یک ،...  و برک موسسه 'NAC موسسه کانادا، سفار  'UNESCO' UNICEF' GIZ' USAID: مانند معارف وزار 

 میباشد. تطبیق آماده و ترتیب و نهایی نموده منظم و مدام، جلسه 9 گفتگوها می و بحث از پسبا جزئیا  دقیق را  جامع

 همزمان. گردد تطبیق مکتب و ولسوالی تا یتوت معارف ریاست سط  از مختلف زونهام وتیت 9 در مرور این است قرار

 معلوماتی مرکز بخرهام از معلوما  و ارقام که باشد می ملی استراتیژیک پالن میانی مرور قسمت در مرح این از بخری

 شده تهیه وتیت هر از جداگانه گزارش 9 وتیتی بازدیدهام تکمیل با. باشد می تحلیل حال در و گردیده آورم جمع وزار 

 .  گردید خواهد آماده آن نهایئ گزارش استراتیژیک پالن میانی مرور نتایج ضم و توحید از پس و

 بازدیدهای والیتي و برنامه جهت جمع آوری معلومات کمي و کیفي پیشرفت معارف برای مرور ساالنه 3.7.5

 وور  سوات  سازم نهائی و میلتک است مصاحبه و گفتگو هام حضورم با مقاما  ریاست هام مرتبط مرکزم پس از قرار

 می آنها عملکرد از مراهدا  و گروپی هام بحث مسئولین، با مصاحبه شد، خواهد اناام که هام هعالیت مرور این در .گیرد

 هر در و ولسوالی دو وتیت هر در گرهت که خواهد وور  مصاحبه مربومه مسئولین با شده پالن وتیا  در همچنین باشد.

 می اجرامیرود   مراهده 21 و گروپی، بحث 29 مصاحبه، 121 ماموع در که ها برنامه تمامی با تعلیمی رکزم 2 ولسوالی

 . گردد

 تهیه طرزالعمل های کاری در بخش تحقیق، ارزیابي و مرور 3.7.6

. گردد مرح سوات  چگونه تا گردیده روشن مرزالعمل این در. تطبیق میباشد آماده سوالنامه مرور تهیه و تهیه مرزالعمل

 تطبیقی و تخنیکی پالیسی، سط  سه به بحث مورد نقاط و مخامبین به توجه با سوات  سطوح مرزالعمل، در همچنین

 و وتیتی ،یکابل در مرکز مقاما ) مرکزم گروپ سه در و سط  سه در مبق این مرزالعمل سوات  گردیده است. واض 

 وتیا  به توجه با کارم هام تیم و گردیده تهیه وتیت 9 از ازدیدب پالن همزمان. است گردیده تهیه مکاتب و ولسوالی

 گردیده است. مرخص شده، انتخاب

 خاص قضایای و انکشافي بودجه عادی، بودجه بخش در معارف ادارات تمامي ساالنهتفتیش و بازرسي  3.7.7

هی اختصاص داده شده به معارف دولتی و انکرا ریاست تفتیش داخلی وزار  معارف موظف است تا نحوه مصرف بودجه

وتیا  را بطور منظم و مطابق به یک پالن کارم مرخص تفتیش و بررسی نماید و مقدار بودجه مصرف شده یا مصرف نرده 

را مرخص و توضیحا  قانونی تزم را به مسئولین مربومه ارائه دهند تا در روشنی آن از روند اجراا  و تطبیق بودجه در 

زم، وتیتی و ولسوالی بطور م، ر نظار  بعمل آید. همچنان به قضایام خاص و انحراها  قانونی رسیده گی سط  ادارا  مرک

 تزم وور  گیرد.

 پالنی بررسی تحت مرکز در مرجع 15و  وتیا  در مرجع 21 به اسا  پالن ماوزه ریاست تفتیش داخلی قرار بود به تعداد

 نسبت وتیا  در مرجع 2 تعداد ورزید به مواولت بررسی عالی اداره جانب از هک و هدایت مکاتیب بات ر اما گیرد، قرار

 پالنی تحت بررسی مرکز در مرجع 15و  وتیا  در مرجع 11 متباقی ماند، باز اداره این پالنی بازرسی از وظیفوم تداخل
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ر گرهته که کوایف آن قرار ذیل جلد دوسیه خاص مورد بررسی قرا 12جلد دوسیه پالنی و  1که از جمله . قرار داده است

 میباشد:  

قانون اساسی به مقام محترم  113جلد دوسیه بنا بر ووف جرمی آنها غرض تحقیق بیرتر در مطابقت به ماده  19به تعداد 

جلد دوسیه هدایتی غرض  03محول گردیده و نتایج  آسمایی 111و یک جلد دوسیه به قومندانی امنیه زون  څارنواليلوم 

 هدایا  و سفارشا  به مراجع مربوط اخبار گردیده و از تطبیق آن اممینان مطالبه گردیده است.  تطبیق

 ووف جرمی دوسیه هام احاله شده به لوم حارنوالی قرار ذیل میباشد: 

جلد، و بات ر بررسی اعضام  9جلد، سایر موارد  9جلد، س، استفاده از والحیت هام وظیفوم  9جلد، تزویر  1اختال  

 9تن تبدیل و  9تن اخطار،  9تن توویه،  11ی قانون کارکنان خدما  ملکی برام 11مسلکی تفتیش این اداره بر وهق ماده )

تن کسر معاش پیرنهاد گردیده و توسط مقام ذیصالح وزار  معارف منظور گردیده است. همچنان از ا ر بررسی اناام شده 

تن از منسوبین مورد تحسین  0تن از کارمندان مورد تقدیر و  1لکی به تعداد قانون کارکنان خدما  م 29در مطابقت به ماه 

 قرار گرهته اند. 

 209,390 و مبلغ شده اهغانی تحصیل 1,159,135 پول بازگرتی به حساب دولت، مبلغ اهغانی 1,201,112 از ماموع

 . است دوران اهغانی  تحت

 محول مربومه مراجع به هدایا  تطبیق غرض مراحل می از بعد اصخ دوسیه در موارد قضایام جلد 12 همچنان به تعداد

 اکنون الی 1151 مالی سال در بخش بررسی پروژه هام انکراهی از آغاز .است شده خواست اممینان آن و از تطبیق گردیده

 بخش  کارمندان نبجا از انکراهی، بودجه دارام هام واحد و ادارا  برام انکراهی بخش کارمندان کارم قرارداد عدم نسبت

 .گردید می ارایه گزارش آن آن بررسی اناام و برویت تا نگردیده ترتیب پالن انکراهی

 نظارت و مرور از نصاب تعلیمي معارف به اساس تساوی جنسیتي  3.7.8

زار کار مرابه از اینکه نیازهام تعلیمی پسران و دختران در اهغانستان، با نیازهام آنان برام ورود به تحصیال  عالی و با

باشد، با این وجود، دختران نیازهام خاوی دارند که باید مورد توجه قرارگیرند. این نیازها نه تنها مربوط به نیازهام می

گردد که آنها را هایی نیز میشخصی آنان مانند تعلیما  وحی دوره نوجوانی یا جوانی می شود بلکه شامل دانش و مهار 

تر باعث ارتقا و بهبود توازن در هام اقتصادم موجود در شهرها و دها ، آماده ساخته و از همه مهمتجویی از هروبرام بهره

گردد. بر این اسا ، اوالح نصاب تعلیمی موجود بر ابعاد جنسیتی تعلیم و تربیه قویاً موقعیت اجتماعی آنها در جامعه می

 متمرکز خواهد بود. 

تساوم رعایت موارد  ،ماه گذشته، با اشتراک در ماالس کمیتگ نصاب تعلیمی وزار  معارف می ششجندر  مسئول واحد

توجه بیرتر در در این راستا، . شود می عملی جدید تعلیمی نصاب در قرار داد که بحثمورد  نصاب جندر را در ساختار

ضعیف  جنس نحیثم و مفردا  درسی، تصویر متن، زنان در و مضامین اجتماعیا ، ساینس و علوم دینی وور  گرهت

 معرهی نرود.
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 نظارت از محیط کاری کارمندان طبقه اناث در مرکز وزارت معارف  3.7.1

ریاست خدما  و آمریت جندر وزار  معارف مسئولیت دارند تا از مناسب بودن محیط کارم کارمندان اناث در مرکز وزار  

یط مطلوب را برام کارمندان بخصوص کارمندان اناث شرا ،اممینان حاول نمایند و از مریق نظار  مداوم بر محیط کارم

 هراهم نمایند. 

 از آنان رضایت بخصوص و کارم وضعیت مورد وزار  معارف در اناث کارمندان با می شش ماه گذشته، جلسا  متعدد

 وور  دوگانه وردبرخ آنان با از موارد برخی در و هستند شاکی خود دهاتر از آنها اکثریت که هشان، تدویر یاهت کارم محیط

و مورد استفاه اناث ترتیب  کارمندان مرکال  دریاهت برام جندر واحد آمریت مرف از نیازسنای هورم همچنان. گیرد می

 .استقرار گرهته 

 مرور وتجدید نظر سوالنامه های احصائیوی 3.7.91

 1151صائیوم سال آورم معلوما  اح مرور و تادید نظر سوالنامه هام احصائیوم وور  گرهته و مورد استفاده برام جمع

مبق قرارداد . این سیستم داده شده استانکراف  CBA قرار گرهته است و برویت آن سیستم دیتابیس به حمایت مالی اداره

  در ماه میزان مورد استفاده قرار خواهد گرهت.

 عملي نمودن پروسه ثبت ارقام درتبلیت به عوض فورم هشت ورقه 3.7.99

ر تبلیت ها به عوض هورم هرت ورقی به نسبت عدم انکراف سیستم معلوماتی مکاتب معطل قرار داده ارقام دپروسه  بت 

 شده است. 

 تفصیلي وتحلیلي گزارشترتیب  3.7.92

با نهایی . باشد و در حال شریک سازم میرتیب تبه سط  ملی تحلیلی احصائیوم مسوده گزارش در جریان شش ماه گذشته 

 بدستر  استفاده کننده گان قرار میگیرد. 1150مام معلوما  احصائیوم سال سازم این سند ت

تسهیل دسترسي عمومي و جوانب ذیدخل وزارت معارف به سیستم معلوماتي اداره معارف )مدیریت و  3.7.93

 رفع مشکالت تخنیکي ویب سایت وزارت معارف(  

یاوندوق  Teacher Box یاسیستم شهاد  نامه، Moe Data Center،CMIS ریاست تکنالوژم معلوماتی سیستم هام

، سیستم  تنظیم مالقا  هام وزیرواحب، EMISمعاشا ، سیستم  HP MISیامنابع بررم، سیتم   HR،سیستم معلم

، SMIS ،CMISسیستم ریاست خدما  برام تبدیلی روغنیا  وسایط و سیستم امالک را درمرکز وزار  و سیستم هام 

BEPET ،PAYROLL تیا  هعال و مسئولین به آن دسترسی دارند..را در و 

ویب سایت وزار  معارف در مرکز و وتیا  همیره هعال و قابل دستر  و استفاده برام همگ استفاده کنندگان میباشد و 

 هعال کدام مرکل تخنیکی ندارد.
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  کشور مکاتب و ولسوالي والیات،  مرکز،  در فراگیر ارزیابي و نظارت سیستمانکشاف و تطبیق   3.7.94

رزیابی به سط  سیستم نظار  و اآ ، کار در رابطه به انکراف نان از تطبیق پالنها و پیررهت اجرایبه منظور حصول امم

آماده گردیده و و تادید  سیستم دیتابیس پیگیرم تطبیق پالن ایااد در این راستا، وتیا  و ولسوالی ها وور  گرهته است.

 تطبیق میباشد. 

این سیستم، از چگونگی پیررهت کمی تطبیق پالن هام عملیاتی به سط  ولسوالیها و وتیا  بصور  ماهوار با تطبیق 

 به مرکز ارایه می گردد.  بت و سیستم  منظم ماهوار درو گزارشا  گردیده اممینان حاول 

تادید  آن به زمان معین ،نهایی سازم پالن عملیاتیپروسه دیتابیس پیگیرم تطبیق پالن عملیاتی به نسبت تأخیر در 

مبق اما  مورد تطبیق و استفاده قرار نگرهته است، ،عدم تقرر کارمندان تخنیکی از مریق برنامه اقرا در وتیا  و بنا بر نگردید

بازدید هام نظارتی بمنظور حصول اممینان از تطبیق هعالیت هام پالن عملیاتی، تهیه و دریاهت گزارشا  پالن نظارتی، 

ی پالن و ارزیابی وتیت کرور توسط ماستر ترینران ریاست عموم 19در وتیتی نها و آموزش و رهنمایی کارمندان تطبیق پال

 وور  گرهته و گزارشا  نظارتی آن شریک گردیده است.

 و ارزیابي و مدیریت احصائیه نظارتانکشاف پالیسي ها برای گزارشدهي،  3.7.95

 تعداد پالیسی هام انکراف یاهته

 اقدامات به رابطه در گزارش و خاص گزارشات انکشافي، های پروژه عملیاتي، پالن تطبیق گزارشات تهیه 3.7.96

 دولتي غیر و دولتي ارگانهای برای معارف وزارت با فساد اداری مبارزه برای شده اتخاذ

تهیه و به سط  وتیت  19م براپیررهت تطبیق پالن عملیاتی به سط  وتیا  ربعوار گزارشا   در جریان شش ماه گذشته،

و در به سط  ملی تهیه گردیده  تطبیق پالن عملیاتی ههگزارش شش مامسوده مرکز و وتیت مورد استفاده قرار گرهته است. 

 حال شریک سازم با مسئولین میباشد.

شته ترتیب و به وزار  ذبرام دو ربع گبرعالوه آن، گزارشا  ماهوار پیررهت کمی و کیفی پروژه هام انکراهی وزار  معارف 

 محترم مالیه و اقتصاد ارسال گردیده است. 

دوم تطبیق بودجه و دستاورد هام وزار  معارف در هارمت مرخص وزار  مالیه ترتیب و به آن  ودر ضمن گزارش ربع اول 

 وزار  محترم ارسال گردیده است. 

به  تهیه و  1398ربع گذشته سال مالی  2ف برام همچنان گزارش تطبیق پالن عمل مبارزه با هساد ادارم وزار  معار

 مراجع ذیربط غرض اجراأ  بعدم ارسال گردیده است.

گزارش تطبیق تعهدا ، گزارش کنوانسیونهام حقوق برر، حقوق زن، حقوق مفل، و سایر گزارشا  خاص به اسا  هدایت 

به وقت و زمانش ترتیب و به مراجع ذیر بط تقدیم مقام عالی ریاست جمهورم اسالمی اهغانستان و تقاضام سایر وزار  خانه 

 گردیده است.
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مقام عالی ریاست جمهورم در مورد تعهدا  وزار  ها و ادارا  مربوط در قبال وزار  معارف تحت عنوان زنگ به  همچنان

 هدایا  مرخص را به وزار  خانه ها و ادارا  مربوط اودار هرمود. 1151در مراسم اهتتاح سال تعلیمی 

ترتیب و مبق آن گزارش ذیربط ر این خصوص پالن تطبیقی تحقق هدایا  مقام عالی در هماهنگی با وزار  ها و ادارا  د

 ترتیب و به مرجع مربومه ارایه گردیده است.برام شش ماه اول سال مالی پیررهت اجراأ  

 رمندانپالن کاری کا برای پالن عملیاتي و راه اندازی سیستم گزارشدهي ربعوار 3.7.97

سیستم گزارشدهی برام گزارشا  ربعوار پیررهت پالن عملیاتی و اجراأ  کارم کارمندان بصور  ربعوار راه اندازم گردیده 

کارم پالن هام که باسا  آن گزارشا  منظم پیررهت پالن عملیاتی و اجراأ  کارم در قبال پالن هام عملیاتی و 

گردیده و مرور گزارش ربعوار پیررهت پالن عملیاتی از وتیا  دریاهت  19تعداد  کارمندان ترتیب و ارایه میگردد. تاکنون به

 و گزارشا  وتیا  باقی مانده در حال جمع آورم می باشد.

والیات و  ،نظارت از تطبیق فعالیت های پالن های عملیاتي و استراتیژیک ملي معارف در سطح مرکز 3.7.98

 هاولسوالي 

وتیت نظار  عملی غرض حصول اممینان از  19ید از تمام وتیا  ترتیب گردیده و باسا  آن از پالن نظارتی بمنظور بازد

تطبیق هعالیت هام پالن عملیاتی، جمع آورم گزارشا  شش ماهگ وتیا  و ارتقام ظرهیت کارمندان وور  گرهته و پروسه 

 نظارتی برام وتیا  متباقی جریان دارد. 

جامع معلوماتي مدیریت منابع بشری به بخش های مختلف مانند تشکیل،  ایجاد و توسعه سیستم 3.7.91

 ت کارمندانآرتب معاش و ارزیابي اجرا ،استخدام، تقرر مجدد، ارتقای ظرفیت

 ملکی خدما  و ادارم اوالحا  مستقل کمیسیون به ملکی، خدما  ادارا  در ها سیستم توسعه والحیت اینکه به توجه با

 اقدام این مبنام که بدهد توسعه یا و ایااد را ها سیستم کمیسیون آن هماهنگی بدون تواند نمی چهی که گردیده واگذار

 با را تفاهنامه معارف وزار  اسا  این بر است عامه منابع رهتن هدر به از جلوگیرم و مرابه هام سیستم ایااد از جلوگیرم

 منابع معلوماتی جامع سیستم ساخت باتم باتم کار آن مبق که است، رسانیده امضا به ادارم اوالحا  محترم کمیسیون

 مادیولهام روم آینده پالن در و گردیده تکمیل بایومتریک و سوان  ترکیل، مادیولهام اکنون تا و دارد جریان عمالً بررم

 لمستق کمیسیون با هماهنگی در و شد خواهد کاری User Management) و الکترونیکی حاضرم اجراا ، ارزیابی

 .یاهت خواهد توسعه و ایااد ها سیستم اداره نیازمندیهام به توجه با ادارم اوالحا 

 کار باالی ساختار تشکیالتي وزارت معارف  3.7.21

 سواد تعلیما  اسالمی، تعلیما  معینیت کابل، شهر معارف شمول به وتیت 13 ،1151 سال پرنهادم ترکیل مرح تطبیق

 معینیت ولی گردیده تطبیق و نهائی ادارم اوالحا  کمیسیون در عمومی، تعلیما  نیتمعی مرکزم، هام ریاست آموزم،

 سند مطابق انتقال قابل بستی 212) انتقال دلیل که دارد قرار کار تحت ادارم و مالی معینیت و معلم تربیه و نصاب تعلیما 
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 به وزار  رهبرم وعده اسا  به 1151 مالی سال بودجه

 بستی 212) انتقال جهت مکتوب کی،مسل و تخنیکی اداره

 ارسال ادارم اوالحا  کمیسیون به معارف وزیر امضام به

 کمیسیون تعیینا  بورد در پروسس تحت و گردیده

 ترکیل نتیاه، مواولت از بعد و دارد قرار ادارم اوالحا 

 ترکیال  ریاست مریق از منظورم اخذ و تطبیق جهت

 در و شد ندخواه ارسال عالی مقام به دولت کدرم

 دیده مالحظه قابل تغییرا  هعلی ترکیال  ساختارهام

 .شود نمی

وزار  بر اسا  تفاهم نامه دوجانبه وزار  معارف و ی Functional Review) ساختارم و وظیفوم بازنگرم پروسه همچنان

 ین بخش قرار ذیل میباشد:هعالیت هام قابل اجرا در اکمیسیون مستقل اوالحا  ادارم و خدما  ملکی آغاز گردیده است. 

 وریت، برنامه ها، احاام کار و وظایف اولی و هرعی و ترسیم چارچوب ساختار متعین دور نما )دیدگاهی، اهداف، ما

 ف منطقی و نتیاه محور با توجه به نیازمندم هام جامعه برام وزار  معار

 ی و ساختار هام موازم و پروسه ادغام بین بردن تداخل وظیفه ام، تورم ترکیالتی، بیکارم مخف شناسایی و از

 واحد ها تعلیمی و تربیتی

 معلم، مانور و اجیری بازنگرم لوای  وظایف( 

 ناسایی، تحلیل و اوالح پروسه هام کارمش. 

 تقرر مادد، جاباایی و استخدام کارکنان با دانش، مارب و مسلکی مطابق ساختار هام جدید.  

 کارکنان ) معلم، مامور و اجیرانی وزار  معارفطبیق سیستم بیو متریک و بیوگراهیک ت 

  آموزش و ارتقام ظرهیت کارکنان وزار  ) مرکز و وتیا ی 

  نظار  و ارزیابی تطبیق برنامه و رهع چالش ها و موانع 

  تقویت حکومت دارم خوب، شفاهیت و حسابدهی از مریق انکراف سیستم.  

 ي بي آر   استخدام بست های کلیدی از طریق پروسه س 3.7.29

با این هدف مرح گردیده است تا به مرکل وابستگی ادارا  دولتی به  CBRیا « ارتقام ظرهیت برام نتایج»برنامه 

ها و پروژه ها، هعالیت هام کنندگان که با کمبود ظرهیت تزم برام مرح برنامههام تخنیکی موقت و ناپایدار تمویلحمایت

 در سط  مرکز و وتیا  همراه شده است، رسیدگی نماید.  موازم و نبود تواهق جمعی بر نتایج



56 
 

هام مدیریتی و نحوه تفویض والحیت ها از ضعف

هام انکراف منابع بررم و در مریق تطبیق استراتیژم

بمنظور تقویت پروسه  CBRهماهنگی نزدیک با برنامه 

 مورد توجه و رسیدگی جدم قرار میگیرد. 

 برام CBR پروسگ مریق از که هام بست ماموع از

 سهمیه 1150و  1152برام سالهام  معارف وزار 

 شامل که کلیدم بست 13 تعداد جمعاً به بود شده داده

 ریاست بست 1 ،وتیا  معارف هام ریاست بست 25

مرکزم  هام آمریت بست 2 و مرکزم عمومی هام

  گماشته شدند.در سال قبل میباشد از اینطریق 

های احصائیوی ساالنه در قالب سالنامه های احصائیوی )نسخه چاپي و نسخه  ترتیب و نشر گزارش 3.7.22

 الکترونیک(

وزار   ویب سایتدر  ستفاده شریک گردیده و آماده چاپ و نررگزارش احصائیوم در قالب سالنامه تهیه، نهایی و غرض ا

 رهوع خواهد شد.با نرر این سالنامه ضرور  معلوماتی استفاده کننده گان م باشد. می معارف نیز

)تعلیمات اساسي، مساجد، صنوف برای  منابع تخصیص جهت نتیجه و نورم بر مبتني معیارهای تعیین 2.7.23

)داخل خدمت، ارتقای  ، تربیه معلم)صنوف استاد شاگردی( ، تخنیکي و مسلکيآموزش محلي و تسریعي(

 ظرفیت معلمان از طریق تحصیالت عالي(

 در همه سطوح انجام تفتیش داخلي  2.7.24

کانیزم عملکرد تفتیش داخلی و ارتباط یریاست تفتیش داخلی مسئولیت دارد تا با همکارم شرکام انکراهی وزار  معارف م

 آن را با هعالیت هام تفتیش خارجی تقویت نماید. 

  به مراجع جلد دوسیه در موارد قضایام خاص بعد از می مراحل غرض تطبیق هدایا 12می شش ماه گذشته، به تعداد 

مربومه محول گردیده و از تطبیق آن اممینان خواست شده است. در بخش بررسی پروژه هام انکراهی از آغاز سال مالی 

الی اکنون نسبت عدم قرارداد کارم کارمندان بخش انکراهی برام ادارا  و واحد هام دارام بودجه انکراهی، از  1151

 ب نگردیده تا برویت آن بررسی اناام و گزارش آن ارایه می گردید.جانب کارمندان  بخش انکراهی پالن ترتی

 سازگار و هماهنگ ساختن سیستم پیگیری مصرف بودجه با پالن های عملیاتي  2.7.25

ریاست مالی و ادارم و ریاست عمومی پالن و  ارزیابی مسئولیت دارند تا سیستم هعلی پیگیرم مصرف بودجه را با پالن هام 

 نه هماهنگ و مرتبط سازند.عملیاتی سات

ای بست ه یاخذ امتحان الکترونیک جریان
 ریاست های تربیه معلم
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سیستم پیگیرم مصرف بودجه با پالن هام عملیاتی ساتنه هماهنگ و مرتبط گردیده و بر اسا  آن، هارمت پالن عملیاتی با 

پالن بودجه عادم و انکراهی با مرخص ساختن مقدار بودجه تخمینی و یا تخصیص داده شده برام هر هعالیت هماهنگ 

ید پالن هام نهایی شده همراه با بودجه با وتیا  شریک و از مریق سیستم پیگیرم مصرف بودجه گردیده است، هارمت جد

 )آهمیسی هماهنگ گردیده است.  

آهمیس وور  گرهته و گزارشا  مصرف بودجه بصور  برنامه وار و وتیت وار از آنطریق  سیستم در بودجه برعالوه آن،  بت

  جمع آورم گردیده است.

 به شده اعطاء کمکي وجوه مدیریت)  مکتب سطح در منابع مدیریت و توزیع برای مقررات و لوایح طرح 2.7.26

 (مردمي مشارکت مکتب، اداره و رهبری مکاتب،

لوای  و مقررا  موجود توزیع منابع به مکاتب مسئولیت مرور و اوالح ریاست تحرک اجتماعی در هماهنگی با سایر ریاست هام ذیربط 

 . یابدتا براسا  آن، نحوه توزیع منابع به مکاتب متوازن و مدیریت آن بهبود  ردبه عهده دارا 

که به اسا  آن سط  مرارکت مردم محل در عرضه  است گردیده ترتیب و مرح اعطا شده هام کمک پیگیرم تیحه

 خدما  تعلیمی بهبود و کمک هام اعطا شده تنظیم خواهد گردید.

 نه از تطبیق فعالیت ها و مصرف بودجه مطابق به پالن عملیاتي تهیه و ترتیب گزارش ساال 2.7.27

نان از پالن عملیاتی بصور  ربعوار و ساتنه گزارشا  پیررهت پالن و مصرف بودجه ترتیب و ارایه یبه منظور حصول امم

م میگردد. گزارش میگردد که از ینطریق برام مسئولین رده هام مختلف در رابطه به تطبیق پالن عملیاتی معلوما  هراه

 مبق جدول زمانی مرزالعمل گزارشدهی ترتیب مرکزتطبیق پالن عملیاتی و مصرف بودجه به سط  وتیا  و  ربعوار و ساتنگ

بودجه عادم و  تخصیص و مصارفدر جریان شش ماه گذشته، مسودۀ گزارش مررح نیمه سال توأم با  ارایه میگردد.و 

 میباشد. انکراهی ترتیب و در حال شریک سازم

ترکیب سیستم های معلوماتي متعدد و مختلف و ادغام آنها در قالب یک سیستم  واحد و جامع  2.7.28

 معلوماتي که دسترسي به آن برای عموم و تمامي جوانب ذیدخل در سکتور معارف ممکن و میسر باشد.  

و جامع معلوماتی آغاز گردیده است. در  کار روم ادغام سیستم هام معلوماتی متنوع و متعدد در قالب بک سیستم واحد

نخست سیستم هام ترکیال  منابع بررم، پیرول و سیستم ام ام آم ا  باهم مدغم و به یک سیستم واحد معلوماتی 

مبدل میگردد. البته ادغام سیستم هام متعدد و ایااد یک سیستم واحد معلوماتی باعث تصحی  و  قه شدن معلوما  

 .ارقام جلوگیرم بعمل می آید. پروسه مدغم سازم سایر سیستم ها تحت کار است گردیده و از دوگانگی

 نظارت منظم و دوامدار از تطبیق پالن در مرکز، والیات و ولسوالي ها    2.7.28
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نظار  بمنظور حصول اممینان از چگونگی تطبیق پالن 

وور   سط  وتیا به  و آموزش کارمندان عملیاتی

د ضرور  جهت تهیه گزارشا  گرهته و معلوما  مور

پیررهت پالن عملیاتی جمع آورم و مورد استفاده قرار 

وتیت  19سفر نظارتی به سط   19تاکنون گرهته است. 

ماستر تراینران ریاست عمومی پالن و ارزیابی راه  از مریق

منظم دریاهت هام نظارتی از گزارشا   و اندازم گردیده

 بازدیدگردیده است. وتیا  بازدید شده تهیه و شریک 

  وتیا  باقیمانده جریان دارد. نظارتی برام
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 سومبخش 

 یمشکالت عمده و راه حلهای پیشنهاد

وزار  معارف تطبیق پالن عملیاتی با وجود پیررهت ها و دست آوردهام چرمگیر، هنوز هم چالش هام عمده هرا روم 

 :یاد آورم بعمل می آید هااز آنداره به سط  برنامه/اذیالً وجود دارد که 

 راه حلهای پیشنهادی مشکالت عمده اداره/برنامه

تعلیما  

 عمومی

  ارقام دقیق امفال باز مانده از مکتب و عدم موجودیت

 نبود بودجه بمنظور راه اندازم سروم 

   عدم مواولت به موقع گزارشا  از بعضی وتیا 

 نبود بودجه کاهی در بخش تعلیما  خاص 

  عدم موجودیت ارقام دقیق امفال دارام نیازمندم هام

 خاص )معلول و معیوبی به سط  کرور

  نبود بودجه بمنظور راه اندازم ورکراپ هام آموزشی

در بخش تعلیما  هراگیر، مکاتب دوستدار مفل، 

 کمپاین هام اگاهی دهی بخصوص برام دختران 

  کمبود معلمین مسلکی در مکاتب کوچی از قرر

 کوچی 

 بود تعمیر دولتی برام مکاتب کوچی هام  ابتن 

  بودجه تزم برام راه اندازم سروم امفال بازمانده

 مدنظر گرهته شود؛ از مکتب

  سیستم پیگیرم دریاهت گزارشا  به سط  مرکز

و وتیا  تقویت گردد و به مرزالعمل گزارشدهی 

 توجه جدم وور  گیرد؛

  بودجه کاهی در بخش تعلیما  خاص اختصاص

 ه شود؛داد

  بودجه بمنظور تدویر ورکراپ هام آموزشی در

بخش هام تعلیما  هراگیر، مکاتب دوستدار مفل 

و تطبیق کمپاین هام آگاهی عامه در نظر گرهته 

 شود؛

  معلمین برام مکاتب و ونوف سیار کوچی

 استخدام گردند؛

   بودجه برام اعمار تعمیر مکاتب  ابت کوچی در

 نظر گرهته شود.
تعلیما  

 المیاس

  نسبت نبود بودجه، اعضام نظار  تعلیمی تحت

 آموزش قرار نگرهتند؛

  خریدارم تاهیزا  به نسبت نبود بودجه برام نهاد

 هام تعلیمی وور  نگرهته است.

  بودجه بمنظور آموزش اعضام نظار  تعلیمی

 مدنظر گرهته شود؛

 .بودجه برام خریدارم تاهیزا  اختصاص گردد 

انکراف نصاب 

 تعلیمی

 مختلف دیپارتمنتام مسلکی و علمی اعضام ودکمب 

 کمبود برمول مناسب کارم محیط عدم و ریاست

 و یا عدم پیرروم در کار کندم باعث دهترم تاهیزا 

 است؛ ها گردیده

  و ونوف مختلف به نسبت عدم نهایی  مضامین مفردا

ترتیب و تألیف نگردیده  تعلیمی نصاب سازم چوکا 

 است؛

 دیزاینران به وقعم به معاش اجرام عدم 

  اعضام علمی و مسلکی در دیپارتمنتام این

ریاست استخدام گردند و محیط کارم مناسب 

 برمول تاهیزا  دهترم برام کارمندان موجود

 مهیا گردد؛

  معاشا  کارمندان بخش دیزاین به اسرع وقت

 اجرا و پرداخت گردد؛

  قرار داد با بعضی از متخصصان پروژه انکراهی

بخش تعلیما  اسالمی وور  تمدید گردد تا با 
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  مدار   انوم دوره معلم رهنمام کتب تالیف کار 

 پروژه متخصصان با داد قرار عدم به نسبت دینی

 .است نگردیده نهایی ریاست این انکراهی

هماهنگی و مطابق کتب درسی دوره  انوم 

مدار  دینی، تعداد کتب رهنمام معلم تالیف 

 شود.

 و اداره زمینه در مکاتب ادارم مندانکار آموزش  تربیه معلم

مکتب به نسبت بدستر  قرار نگرهتن بودجه  مدیریت

 وور  نگرهته است؛

 در راه نقره/  عمل پالن نبود بودجه برام عملی شدن 

 دهی تصدیق سیستم منظورگسترش به ملی سط 

 معلمان؛

 سیستم اسا  به معلم تربیه موسسا  دهی اعتبار 

به نسبت نبود  یAccreditation) ساختن معیارم

 بودجه وور  نگرهته است؛

 معلمان برامی مسلکی انکراهی هام هروت) آموزش 

 پروسه از آمده بدست نتایج اسا  به عمومی تعلیما 

ها به نسبت نبود بودجه وور  نگرهته  قابلیت ارزیابی

تنها بانک سوات  باسا  قابلیت هام معلمان موجود 

 تهیه گردیده است؛

 جواز معارف وزار  محترم مقام صلههی اسا  به 

 آغاز هعالیت به تازه که هام دارالمعلمین هعالیت

 است؛ گرهته قرار معطل مینمایند

 وتیت شیندند  معلم تربیه کمپلکس ساختمان اعمار 

کننده  داد قرار شرکت غفلت و امنی نا نسبت هرا  به

 متوقف میباشد؛

 بر بل، بناکا الدین جمال سید معلم تعمیر تربیه ترمیم 

  قرارداده شده است؛ معطل ملی تدارکا  هیصله

 وتیا  هام دارالمعلمین استادان برام منطقوم معاش 

 ها به نسبت نبود بودجه مهیا نگردیده است. ولسوالی و

 مکاتب ادارم کارمندان بودجه تزم برام آموزش 

مکتب، بدستر  این  مدیریت و اداره زمینه در

 ریاست قرار داده شود؛

 در راه نقره/  عمل پالن بودجه برام عملی شدن 

 تصدیق سیستم منظورگسترش به ملی سط 

 معلمان مدنظر گرهته شود؛ دهی

 به معلم تربیه موسسا  دهی بودجه برام اعتبار 

 ساختن معیارم سیستم اسا 

(Accreditationبه اختصاص داده شود؛ ی 

 انکراهی هام هروت) بودجه بمنظور آموزش 

 نتایج اسا  به عمومی تعلیما  انمعلمی مسلکی

ها در نظر  قابلیت ارزیابی پروسه از آمده بدست

 گرهته شود؛

 شیندند  معلم تربیه کمپلکس ساختمان اعمار 

 قرار شرکت غفلت و امنی نا نسبت هرا  به وتیت

کننده متوقف میباشد؛ قرار داد پروژه اعمار  داد

ساختمان کمپلکس تربیه معلم شیندند وتیت 

ا  هسخ و قرارداد کار آن به تصدم دولتی داده هر

 شود؛

 برام منطقوم بودجه تزم بمنظور پرداخت معاش 

ها در  ولسوالی و وتیا  هام دارالمعلمین استادان

 نظر گرهته شود.

 ارتقام ویژه هام سیمنار تدویر منظور به بودجه نبود  سواد آموزم

به  مسوادآموز معلمان و کارمندان ادارم برام ظرهیت

 سط  مرکز و وتیا 

 و محروم منامق در اناث آموزش تسریعی و یژه معلمان 

 به نسبت نبود بودجه وور  نگرهته است؛ دور اهتاده

 تعلیمی نصاب اوالح و نبود بودجه در بخش مرور 

سواد  معلمان آموزش و تربیه برام محور-قابلیت

 نیاز؛ مورد آموزشی مواد برمول آموزم

 ارتقام ویژه هام سیمنار تدویر منظور به بودجه 

 معلمان و کارمندان ادارم برام ظرهیت

به سط  مرکز و وتیا  و نیز آموز  سوادآموزم

 ود؛تسریعی ویژه معلمان اناث مدنظر گرهته ش

 تعلیمی نصاب اوالح و بودجه در بخش مرور 

سواد  معلمان آموزش و تربیه برام محور-قابلیت

نیاز اختصاص  مورد آموزشی مواد برمول آموزم

 گردد؛
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 انکراف آمریت با یونسکو موسسه دهتر هماهنگی عدم 

 تعلیمی نصاب

 نصاب چارچوب کاهی در قسمت بهبود بودجه نبود 

 و 1 هام دوره)  آموزم سواد درسی مفردا  و تعلیمی

 ی2

  تآخیر در ارایه گزارشا  از سوم ریاست هام معارف

وتیا  و نبود امنیت در بعضی از منامق باعث شده تا 

 در کار ها سکته گی بوجود آید؛

 و  آموزش محلی مراکز اعمار و زمین غرض بودجه نبود

زمین برام مراکز  تدارک جهت مردم هماهنگی عدم

 مذکور.

 در تمام بخش هام مرتبط از سوم  هماهنگی

 نصاب انکراف آمریت با یونسکو موسسه دهتر

 تعلیمی ایااد و تقویت گردد؛

 نصاب چارچوب بودکاهی در قسمت به بودجه 

 هام دوره)  آموزم سواد درسی مفردا  و تعلیمی

 در نظر گرهته شود؛ ی2 و 1

  مسئولین وتیا  در حصه تهیه و هراهم نمودن

 گزارشا  به موقع همکارم همه جانبه نمایند؛

 آموزش محلی مراکز اعمار و زمین غرض بودجه 

در نظر گرهته شود و مردم جهت تدارک زمین 

  مکارم هعال نمایند.هماهنگی و ه

تخنیکی و 

 مسلکی

  نبود  بودجه غرض چاپ و انتقال کتب درسی و

 رهنمام معلم به مراکز تعلیما  تخنیکی و مسلکی؛

 و مکاتب تاهیزا  خریدارم نبود بودجه برام 

 هام تعلیما  تخنیکی و مسلکی انستیتو 

 کمبود بودجه برام اناام سروم بازار کار؛ 

 زمنیه منظور گردد. بودجه پیرنهاد شده در 

  کمبود کارمندان بمنظور انکراف نصاب تعلیمی مطابق

 به ستندرد هام جدید؛

  تسریع پروسه استخدام کارمندان از مریق کمیسون

 مستقل اوالحا .

  بودجه غرض چاپ و انتقال کتب درسی و رهنمام

معلم به مراکز تعلیما  تخنیکی و مسلکی 

 اختصاص داده شود؛

 و برام مکاتب تاهیزا  مخریدار بودجه غرض 

هام تعلیما  تخنیکی و مسلکی  انستیتو 

 مدنظر گرهته شود؛

  بودجه کاهی برام اناام سروم بازار کار اختصاص

 گردد؛

  پروسه استخدام کارمندان از مریق کمیسون

 مستقل اوالحا  تسریع گردد.

 کمبود مواد خام   مرکز ساینس

 و تدارکا   در خریدارم به موقع مواد خام ریاست تهیه

 اقدام نماید.

 کمبود اهراد مسلکی 

 .اهراد مسلکی در بست هام کمبود استخدام گردند 

  نبود بودجه بمنظور ارتقام ظرهیت مستحضران و

 معلمان ساینس و ریاضیا 

 با عمومی تعلیما  مکاتب نبود بودجه بمنظور تاهیز 

 از بودجه انتقال کمپیوتر و عدم و ساینس تبراتوار هام

جهت رسیدگی به مرکال   مالیه وزار  به اترا اداره

 پروژه هام قبال قرارداد شده؛

  در خریدارم به موقع مواد خام ریاست تهیه و

 تدارکا  اقدام نماید.

  اهراد مسلکی در بست هام کمبود استخدام

 گردند.

  بودجه بمنظور ارتقام ظرهیت مستحضران و

 معلمان ساینس و ریاضیا  اختصاص گردد؛

 با عمومی تعلیما  مکاتب نظور تاهیزبودجه بم 

کمپیوتر در نظر گرهته  و ساینس تبراتوار هام

مالیه انتقال  وزار  به اترا اداره شود نیز بودجه از

  گردد. 

 توسعه و کاهی در خصوص ایااد منابع موجودیت عدم  منابع بررم

 و هماهنگی چون نیاز است که این هعالیت در سیستم،

 خدما  و ادارم اوالحا  محترم کمیسیون با تفاهم

 سیستم  توسعه و کاهی در خصوص ایااد منابع

 اوالحا  محترم و باکمیسیون مدنظر گرهته شود،

 هماهنگی تقویت گردد؛ ملکی خدما  و ادارم
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 به پیش برده شود؛ ملکی

  زمان گیر بودن پروسه استخدام کارمندان از مریق

 کمیسیون مستقل اوالحا  ادارم 

 اوالحا  مستقل کمیسیون مریق از اینکه از معلمان 

 اکثر گردند، می معرهی ملکی خدما  و ادارم

 و نبوده شرایط واجد زیر بدتیل شده معرهی کاندیدان

 :گیرند قرار معطل شان تعیینا  پروسه که شده باعث

 معرهی مسلک و رشته خالف کاندیدان، از تعداد -

 در رشته مطابق مربومه مقرره مبق باید که شدند،

 تعیینا  بناءً  میردند، معرهی نیاز مورد هام بست

 .داده شده است قرار معطل شان

 که بودند پا  چهارده کاندیدان معرهی شده از عده -

 .باشد لیسانس باید کاندید مربومه مقرره مطابق

 معیارم نمرا  شده، معرهی کاندیدان از تعداد یک -

 .نداشتند رای %09) کادرم

 از تعداد یک استخدام متذکره مرکال  به توجه با -

 و گرهته قرار معلطل معلم تربیه برنامه در استادان

هدف  1151 مالی سال می که میگیرد وور  تالش

 .شودبراورده 

  مرکال  موجود در قسمت تقرر معلمان قراردادم اناث

 قرار ذیل است: 

 مبقه اناث به نسبت جامعه ناپسند هام سنت و عرف -

 شوند؛ می آنها کار مانع گاهی که

 سبب شده تا منامق بعضی در موجود امنی نا -

 وور  نگیرد؛ اناث استخدام

 باعث از منامق بعضی در ظرهیت موجودیت عدم -

 نرود. پیدا اناث، لمین تحصیل کردهتا مع شده

  پروسه استخدام کارمندان از مریق کمیسیون

 مستقل اوالحا  ادارم تسریع گردد؛

 مسلک و و رشته کاندیدان مطابق به 

بادرنظرداشت معیارا  از سوم کمیسیون مستقل 

 شوند؛ معرهی اوالحا  به این وزار 

 با برگزارم برنامه  جامعه ناپسند هام سنت و عرف

 هام آگاهی دهی عامه از میان برداشته شوند؛

  درساحا  نا آمن، امینت تامین و معلمین اناث

 استخدام گردند؛

 بمنظور  هماهنگی با اشخاص و اقوام پر نفوذ منطقه

 ترخیص معلمین اناث تحصیل کرده ایااد گردد.  

 تا شد  باعث آموزشی هام برنامه تطبیق آغاز در تاخیر  نظار  تعلیمی

 و آمرین مرکزم، کارشناسان هدف پالن شده آموزش

برآورده  معارف هام ریاست تعلیمی نظار  اعضام

 نرود.

  عدم همکارم مسولین وتیا  در ارایه به موقع

   نظار  تعلیمی از مکاتب بازدید شدهگزارشا

 در وتیا   عمومی تعلیما  شاگردان از تکوینی ارزیابی

 و آموزش پروسه در کارم تیم بودن به نسبت مصروف

 در تاخیر و تکوینی ارزیابی آموزشی مواد انکراف

 مرکزم کارشناسان هدف پالن شده آموزش، 

 هام ریاست تعلیمی نظار  اعضام و آمرین

 در ربع هام بعدم برآورده شود؛ معارف

   مسولین وتیا  در ارایه به موقع گزارشا  نظار

تعلیمی از مکاتب بازدید شده همکارم هعال 

 نمایند؛

 در  عمومی تعلیما  شاگردان از تکوینی ارزیابی

 وتیا  به اسرع وقت آغاز گردد. 
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  راه اندازم نگردید.  یونیسف مرف از بودجه منظورم

نبوده  قرارداد مندرجا  به مطابق چاپی مپنیک کارکرد  نررا 

 است. 

 را خویش گزارش عاجل هرچه شده تعیین کمیته 

 شود. آغاز توزیع تا نماید ارایه کتبأ مرکل حل جهت

 را خویش گزارش عاجل هرچه شده تعیین کمیته 

توزیع کتب  تا نماید ارایه کتبأ مرکل حل جهت

 گردد.  آغاز چاپ شده

کارمندان انکراهی سبب شده تا پالن عدم قرارداد   تفتیش

 بخش بودجه انکراهی ترتیب نگردد.

  قرارداد کارمندان انکراهی تمدید گردد تا کار

 هام مرتبط تنظیم و هماهنگ گردد.

تکنالوژم 

 معلوماتی

 بودیاه نبود به نسبت الکترونیکی حاضرم سیستم 

 باشد. نمی استفاده و قابل غیرهعال

 حاضرم زم سیستمبودجه کاهی برام هعال سا 

 در نظر گرهته شود. الکترونیکی

زیربنا و 

 تعمیرا 

  اجتماعی مرکال 

  تعدیال  

 بودجه نبود 

 شرکت ضعف 

  امنیتی مرکال 

 انتخاب و خوست وتیت وم نمونه برام بودجه نبود 

 هرا  وتیت پروژه برام مرکز غیر موقیعت

 مرکال  وتیا ، در تدارکاتی هام پروژه شدن زمانگیر 

 وتیتی اناینران کمبود قبل و سال باقیدارم تی،امنی

 به تصیصم اخذ امنیت، اختصاص بودجه، تامین 

 با ها پروژه نمودن داد قرار اقساط، اجرام و موقع

 در ها پروژه تطبیق ظرهیت، با و هعال هام شرکت

 اجراء معارف، به شده وقف قبالٌ هام ملکیت

 دقیق، پرداخت باقیدارم سال هام قبل و سروم

 استخدام انانیران وتیتی؛

 

 ها نامه تفاهم امضاء در تأخیر  سایر ادارا 

 و احصائیه ملی اداره مرف از مکتب سن نفو  دیتا 

 نکرد مواولت وقت به معلوما 

 هورمه آورم جمع پروسه در تاخیر و بودجه نبود نسبت 

 احصایئوم  مرکل در ارقام جمع آورم شده هام

 تا  شد باعث ملیاتیع پالن سازم نهایی در تاخیر

 آن تادید معین زمان به دیتابیس گزارشدهی سیستم

 نگردد؛

 سط  به انکراهی کارمندان استخدام عدم نسبت 

وتیا  بازدید هام نظارتی به سط  ولسوالی اناام 

 نیاهت.

 امضام تفاهم نامه ها در برام مرخص میکانیزم 

 شود. گرهته نظر
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 چهارمبخش 

 گزارش مالي

سی و نه میلیارد و چهارود و سی و یک میلیون و نه  15,311,535,592 جمعاً مبلغ 1151ر شده سال مالی بودجه منظو

اهغانی در بخش بودجه  12,531,201,119که از جمله مبلغ  میباشدود و چهل و نه هزار و نه ود و پنااه و شش اهغانی 

اص یاهته است. از ماموع بودجه عادم مبلغ اهغانی در بخش بودجه انکراهی اختص 2,311,201,001عادم و مبلغ 

به مصرف رسیده است، و از  را در این بخش نران میدهدمصارف  %32اهغانی الی اخیر ربع دوم که  19,219,015,111

مصارف بودجه انکراهی  است.اهغانی میرود بمصرف رسیده  1,119,110,150که  %39تخصیص بودجه انکراهی ماموع 

 بیرتر وور  گرهته است. %1 نسبت به بودجه عادم

 : پالن و مصرف بودجه عادی و انکشافيجدول

 بودجه منظور شده سال

 8931مالي 
 بودجه انکشافي بودجه عادی بودجه مجموعي

 2,488,678,771  36,943,271,185  39,431,949,956 به رقم

 به کلمات

و سی و یک  سی و نه میلیارد و چهار ود

میلیون و نه ودو چهل و نه هزار و نه ودو 

 ش اهغانیپنااه و ش

سی و شش میلیارد و نه ودو 

چهل و سی میلیون و دو 

ودو هفتاد و یک هزار و یک 

 ودو هرتاد و پنج اهغانی

دو میلیارد و چهار ودو 

هرتاد و هرت میلیون و 

شش ودو هفتاد و هرت 

هزار و هفت ودو هفتاد و 

 یک اهغانی

 مصرف بودجه
 مصرف بودجه انکشافي مصرف بودجه عادی

 به فیصد به مبلغ ه فیصدب به مبلغ

 %9 62063,,02,, %17 623,6,,2,,,2, ربع اول سال مالي

 %36 33,2,3,2686 %25 ,,,62,362,662 ربع دوم سال مالي

مجموع مصرف بودجه در دو 

 ربع سال مالي

19,219,015,111 42% 1,119,110,150 45% 


