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 مرور مشترک سکتور تعلیم و تربیه کلیات: بخش اول

 مقدمه 

ی و همکاران انکشافی این است تا نحق هر طفل بوده و هدف مشترک تمامی ذیدخلان به شمول والدین، دولت، جامعه مدتعلیم و تربیه 

ه ب مهم و ضرور است تا توجه بیشتریاین حق اساسی را از روش های مختلف فراهم نمایند. بخصوص در کشور های رو به انکشاف بسیار 

 کشور سهم فعال داشته باشند.   پیشرفتدر  ونسل آینده فراهم نمایند  برایرا  سکتور تعلیم و تربیه داشته  و امکانات

پالیسی ها، برنامه ها و پروژه های شان را بهبود  ،معمولاً تمامی نهاد ها اجراات گذشته را مرور می نمایند تا بتوانند بر اساس نتایج مرور

ا بر اساس اهداف سالانه ملی مرور نماید. مرور مشترک سکتور تعلیم و تربیه ضروری است تا وزارت معارف اجراات خود ر ،بخشند. برعلاوه

 یک میکانیزم ارزیابی اشتراکی از کارکرد ها و پیشرفت های مشترک تعلیمی در سطح کشور می باشد. 

 ترکبرعلاوه، مرور مشوزارت معارف و همکاران انکشافی می باشد.  رایتعلیم و تربیه یک ابزار نظارت، ارزیابی و پلانگذاری ب مرور مشترک

ی باشد. ثر مؤمعارف بوده و مطابق به اصول همکاری م ف پالیسی ها و پلانگذاری درثر نظارت و ارزیابی، انکشاؤتعلیم و تربیه میکانیز م

 انجام می دهد. تعلیم و تربیه را سالانه به صورت اشتراکی  ارف همه ساله مرور مشترکوزارت مع

 تعلیم و تربیه  گذشته مرور مشترک

به این طرف همه ساله با اشتراک برنامه های وزارت معارف و همکاران انکشافی اجرا می گردد.  2602تعلیم و تربیه از سال  مرور مشترک

شاپ به ورکیک تعلیم و تربیه در  در نهایت گزارش مرور مشترکبازدید های ساحوی به حمایت مالی همکاران انکشافی تطبیق می گردد. 

تعلیم و تربیه در پالیسی سازی و پلانگذاری تعلیمی در سطوح مختلف استفاده  یافته های مرور مشترکتمامی ذیدخلان شریک می گردد. 

اکی می حرکت اشتر یه یکتعلیم و ترب نجایی که مرور مشترکآمی گردد که از جمله می تواند پلان استراتیژیک ملی معارف را نام برد. از 

م و تربیه تعلی مرور مشترکنیاز است تا در یک پروسه اشتراکی و مشورتی توسط تمامی ذیدخلان طرح و تطبیق گردد.  براین،باشد، بنا

 یدخلان توافق می گردد. ذهمه ساله روی نکات مشخصی تمرکز می کند که توسط تمامی 

 7931 تعلیم و تربیه در سال اهداف و مقاصد مرور مشترک

خدمات  بهبودشناسایی چالش ها در عرصه تطبیق اهداف وزارت معارف و راه حل های مناسب جهت  ،تعلیم و تربیه هدف مرور مشترک

مقاصد ذیل را  0931. مرور سال می باشدمدیریت تعلیم و تربیه  تقویتتعلیمی در عرصه دسترسی متوازن به تعلیم و تربیه با کیفیت و 

 احتوا می کند: 

 نمرور و بررسی پیشرفت های صورت گرفته و دستآورد ها، چالش های باقی مانده و پیشنهادات مشخص جهت بدست آورد -

 . مدیریت9. دسترسی و 2 . کیفیت،0اهداف وزارت معارف بر اساس 

ر آمده است بدر نکات تمرکز که پالیسی  ایلفراهم نمودن درک عمیق )تحلیل ها، استراتیژی ها و پیشنهادات( مربوط به مس -

 وری معلومات دست اول از ساحه آاساس تحلیل اطلاعات موجود و جمع 

 انکشاف یک پلان عمل جهت رسیدگی به مسئله های پالیسی بر اساس نکات تمرکز  -
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  نکات تمرکز مرور مشترک سکتور تعلیم و تربیهموضوعات و 

ورت تمرکز صاز آنها بالای جنبه های خاصی  سه بخش کیفیت، دسترسی، و مدیریت ترتیب گردیده که درموضوعات کلیدی مرور امسال 

از این هریک این گزارش، در بخش پنجم  .دناست به شرح ذیل می باش از ابعاد مشخص مرور گردیدهموضوعاتی که این گرفته است. 

 است: مورد بررسی قرار گرفتهبطور جداگانه مطالب 

 تبط بودن تعلیم و تربیهو مرکیفیت 

  ارزیابی تکوینی 

  امتحان ملی 

  نیروی تدریسی مسلکی 

  کتب درسی 

 متوازن به تعلیم و تربیهدسترسی 

  اطفال خارج از مکتب و تعلیم و تربیه دختران 

  اطفال دارای نیازمندی خاص 

  عوت کنندگان و بیجاشدگان داخلی 

  آموزش بزرگسالان 

 مؤثر، شفاف و پاسخگومدیریت 

  پروسه استخدام کارکنان معارف 

  ادغام و اتومات سازی سیستم های معلوماتی معارف 

  بررسی تلاش های وزارت معارف در رابطه به مبارزه علیه فساد 

 مکتب  0666ری و کیفیت اعمار یبررسی امکان پذ 

 روش و میتودولوژی  مرور مشترک سکتور تعلیم و تربیه 

به صورت اشتراکی و مشورتی با همکاران انکشافی و برنامه های وزارت معارف در  0931در سال مرور مشترک سکتور تعلیم و تربیه 

. در مرحله نخست، جهت طرح و اجرای مرور مشترک سکتور تعلیم تربیه کمیته کاری متشکل از ه استدیسطح ملی و ولایات اجرا گرد

  SC و، AWEC ،CHA ،CSA ،BRACمانند یونسکو، یونیسف،  غیر دولتیبین المللی و نهادهای  ریاست عمومی پلان و ارزیابی،

کیفیت  ثریت پروسه مرور وؤجهت م ،پروسه فراهم نمایند. بر علاوهبهتر ثریت ؤمبرای تشکیل گردیده تا حمایت های تخنیکی و مدیریتی را 

به همکاری یونسکو استخدام گردیده که مشاور ملی از نزدیک با تیم مرور همکاری داشته )ملی و بین المللی( گزارش مرور دو تن مشاور 

. مرور فعلی تمامی برنامه های وزارت معارف به شمول تعلیمات تخنیکی و مسلکی را ه استنمودو مشاور بین المللی از راه دور همکاری 

برای انجام مرور مشترک . کرده استبه اهداف سالانه مرور و بررسی بی میزان دستیاتحت پوشش قرار داده و پیشرفت برنامه ها را نظر 

 تعلیم و تربیه بطور خاص شیوه های ذیل مورد استفاده قرار گرفته است:

ر د د. مطالعات متعددی در زمینه تعلیم و تربیهیمرور اسناد مرتبط یکی از مراحلی است که در مرور فعلی اجرا گرد الف( مرور اسناد:

د. یانجام شده است که توسط تیم مرور بر اساس نکات تمرکز جمع آوری و مطالعه گردیده و گزارش آن تهیه گرد ی و بین المللیسطح مل

 ریکشمشاور بین المللی  اگردیده و ب هیهالبته قابل ذکر است که گزارش مختصر مرور اسناد به همکاری مشاور ملی به زبان انگلیسی ت

 . یددر گزارش نهایی مرور استفاده گرد با بهبود کیفیت آنالمللی  د تا توسط مشاور بینیگرد
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که آمریت تحقیق و ارزیابی به  ودبعدی مرور  ب هانکشاف ابزار مرحل  ب( انکشاف ابزار جمع آوری معلومات و آموزش کارمندان:

انکشاف داده و بر اساس آن تمامی کارمندانی آنرا همکاری نمایندگان برنامه های معارف براساس نکات تمرکز جهت جمع آوری معلومات 

بزار بیشتر جهت جمع آوری معلومات کیفی بوده که شامل این ا. نمودندآموزش دریافت  بودند نیزکه در جمع آوری معلومات دخیل 

 د. زمانیکه ابزاریائه گردابزار توسط مشاور ملی مرور گردیده و نظریات جهت بهبود ابزار ار ،. بر علاوهبودرهنمود مصاحبه و بحث گروهی 

 تا بیشتر از اعتبار ابزار مطمین گردند.  نمودندابزار را به صورت آزماییشی تطبیق  ،نهایی گردید، تیم مرور

 ،ند که بر علاوه مشاهدات از مراکز تعلیمییدتیم های مشخص جهت بازدید های ساحوی به ولایات اعزام گرد ج( بازدید های ساحوی:

. ادنددمشخص را بر اساس نکات تمرکز با مسؤلین معارف در سطح ولایت، ولسوالی و مراکز تعلیمی انجام گروهی مصاحبه ها و بحث های 

بوده به صورت نمونه بازدید گردیده که انتخاب ولایات هدفمند  لغمان، قندهار، هرات، و سمنگان چهار ولایت از ،0931سال  وردر مر

تن از کارشناسان آمریت  06طبق معمول حمایت مالی بازدید این ولایت را به عهده داشته که در هر ولایت به تعداد  . اداره یونسکواست

. هدف از بازدید از این چهار ولایت مرور موضوعات بر اساس کرده بودندتحقیق و ارزیابی و نمایندگان برنامه های مختلف وزارت اشتراک 

تا شواهدی از سطح مراکز تعلیمی بدست آید. برعلاوه، از چهار ولایت دیگر )فاریاب، ننگرهار،  گردیده نکات تمرکز بوده و بیشتر تلاش

به صورت اشتراکی با خود  (GIZ)و جی آی زی  (IRC)، آی آر سی (NAC)نک پروژه های مؤسسات  مروربدخشان و بلخ( نیز جهت 

 ید گردیده است. دمؤسسه باز

ساخته بعد از جمع آوری معلومات از ساحه، تیم های مرور به صورت جداگانه از هر ولایت یافته ها را تحلیل و آماده  د( تحلیل معلومات:

مشاور بین  اببه منظور تهیه گزارش نهایی مرور شده و  هیهیافته ها بعد از بررسی توسط مشاور ملی به زبان انگلیسی ت ،که در نتیجه اند

از پیشرفت  ارقام همچنین، .شده استتحلیل احصائیوی  ،از سیستم احصائیه معارف ارقامبا استفاده از . بر علاوه، شریک گردیده استالمللی 

 . گردیدی  به سطح برنامه ها تحلیل هشدرپلان های عملیاتی از آمریت گزا

یده تهیه گرد (EMIS) احصائیه معارفگزارش مرور بر اساس مطالعه اسناد، یافته ها از ساحه و ارقام سیستم  ه( نوشتن گزارش مرور:

. اند نموده. ابتدا تیم مرور اسناد مرتبط به نکات تمرکز را جمع آوری و مطالعه نموده و به گزارش مختصر از اسناد مطالعه شده تهیه است

 ردیدهگو با مشاور بین المللی شریک  آمادهگزارش مختصر از مطالعه اسناد که توسط تیم مرور تهیه شده است به زبان انگلیسی  سپس

فته . ضمناً یانموده استدر گزارش نهایی استاده ضمن بهبود کیفیت آن، آنرا . مشاور بین المللی گزارش تهیه شده را مرور نموده و است

یده شریک گردالمللی  مشاور بین باشده و و ترجمه  توحید ،مرورکه بازهم توسط مشاور ملی  گردیدههای ساحوی توسط تیم مرور تهیه 

در نهایت  .ه استدی. برعلاوه، ارقام احصائیوی معارف نیز توسط تیم مرور تحلیل های ابتدایی شده و با مشاور بین المللی شریک گرداست

کیفیت  و از داشته همکارید که مشاور ملی و بین المللی بیشتر در بهبود کیفیت گزارش مرور یگزارش ملی مرور سکتور تعلیم تهیه گرد

 .  نظارت نموده اندگزارش 

ن شریک تمامی ذیدخلا ایافته های گزارش مرور مشترک سکتور تعلیم و تربیه در ورکشاپی ب و( تدویر ورکشاپ مرور و تهیه پلان عمل:

ر هادات مرونمی گردد و نظریات اشتراک کننده گان جمع آوری شده و گزارش نهایی می گردد. برعلاوه جهت تطبیق هر چه بیشتر پیش

 تطبیق پیشنهادات توسط اشتراک کنندگان تهیه می گردد. برای پلان عمل  ،مشترک سکتور تعلیم و تربیه

  



 11 

 اقتصادی چهارچوب  و  پالیسی: بخش دوم

 

 و تربیه افغانستان  تعلیمسیستم 

ف سال  قانون معار ،نیباشد، همچن می کشورتعلیم و تربیه حق تمام اتباع  براساس کنوانسیون های جهانی و قانون اساسی افغانستان،

نموده است. بعد از سقوط رژیم طالبان،  تعلیم و تربیه یکی از اولویت  اعلام و رایگان تعلیمات ابتدایی و متوسطه را اجباری 2662

دست آوردهای چشم گیری در  ، افغانستان که در نتیجه آن بودهانکشافی و جامعه جهانی همکاران های مهم برای دولت افغانستان، 

حال میلیون ها طفل بتا  2662از سال  حال، با ایناست.  داشته عرصه دسترسی، بالا رفتن حاضری شاگردان و سطح سواد در کشور

 نیز در عرصۀ دسترسی به تعلیم و تربیه  هنوز هم باقی مانده است.  یو موانع و چالش های زیاد نداز مکتب بازمانده ا

 

یت مذهبی مدیر هایتحصیلات عالی و نهاد و معارفهای وزارت   حاضر، سیستم تعلیم و تربیه افغانستان بشکل رسمی توسطدر حال 

طح تعلیمی را درس خدماتملی و بین المللی نیز در سطح نهاد های مختلف غیردولتی  ،سکتورهای تعلیمی رسمیعلاوه بر گردد.  می

 ههای باقی ماندء راه های بدیل دولت افغاستان جهت عرضۀ خدمات تعلیمی میباشد تا خلا ند که این روش یکی ازکن می ارائهکشور 

 درعرصۀ تعلیم و تربیه را رفع نموده و برای اطفال و نوجوانان کشور دسترسی به تعلیم و تربیه را فراهم سازد. 

 

صنف  )از ابتداییدوره های دو شامل دوره اساسی که و ثانوی است   اساسیافغانستان متشکل از دوره سیستم رسمی تعلیم و تربیه 

همچنان  انواع مختلف تعلیمات مسلکی  .( میباشد02-06)از صنف یا لیسه  ثانویو دوره است ( 3-1متوسطه ) از صنف  و (0-0

. به طور کلی، سن شاگردان برای دوره 1ندکنتخنیکی و مسلکی( تحت کنترول و مدیریت وزارت معارف فعالیت می  و علم)تربیه م

 میباشند.  02-00و برای دوره لیسه  01-09، برای دوره متوسطه 02-1ابتداییه 

 

 د. دوره های تحصیلات عالی توسطند تا به تحصیلات عالی راه یابنشاگردان باید امتحان کانکور را سپری نمای ،02بعد از فراغت صنف 

گردد و مسئولیت عرضه تحصیلات عالی را  از طریق پوهنتون های کشور بعهده دارد. تحصیلات  وزارت تحصیلات عالی مدیریت می

 .باشد عالی متشکل از سه دوره میباشد که عبارت از درجه لسانس، درجه ماستری و درجه دوکتورا می

 

 افغانستان و تربیه تعلیم یستمس: ۱تصویر 

                                                           
 معینیت تعلیمات تخنیکی و مسلکی با حکم ریاست جمهوری بعنوان یک نهاد مستقل فعالیت خواهد نمود. 1
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  (۷۹۳۱ریاست عمومی پلان و ارزیابی ) منبع:

 

ند خدمات تعلیمی است تا بتوان ت های نهادهای دیگرعرضه کنندهافغانستان تا حدودی زیادی متکی به حمای و تربیه سیستم تعلیم

شامل نهاد های ساخت و ساز مراکز تعلیمی، ایجاد و خدمات د که این ننمای فراهمجوانان خدمات تعلیمی بهتر را برای اطفال و نو

و تعلیمات تسریعی بخشی دیگر بوده تا  CBE) ) تعلیم و تربیه میباشد. همچنان برنامۀ تعلیمات محلیدر بخش  انکشاف سیستم ها

 ،اوه. برعلفراهم می کند یمات آنها را با شاگردان هم سن شانتعلزمینه  ندمانده ا بازبنا برعوامل مختلف از مکتب برای شاگردان که 

 گردد.  بشکل رسمی عرضه نمی وزارت معارففعلا توسط یعنی تعلیمات قبل از مکتب است که بخش دیگر 

ت برنامه ارتقای کیفی مانندبشمول تعلیم و تربیه دختران توسط برنامه مشخص افغانستان ( GPE)مشارکت جهانی برای تعلیم و تربیه 

 کشورهای دیگر رشد داده است.  پا بپایسیستم تعلیمی کشورافغانستان را  وحمایت گردیده  ( EQUIP)تربیه  تعلیم و

 

 پلان استراتیژیک سوم ملی معارف 

انکشاف یافته است که در آن اهداف درازمدت و استراتیژی ها تعین  ۱۰۱۱-۱۹۳۱پلان استراتیژیک سوم ملی معارف برای سالهای 

عمده برای اصلاحات عبارت از اصلاح ساختار تشکیلاتی وزات معارف، ایجاد سیستم  هبراساس پلان استراتیژیک پنج ساحگردیده است. 

، خصوصی سازی چاپ و توزیع کتب درسی، تطبیق مدیریت به سطح مکتب، و تقویت و تشویق ERP)ین )ثبرنامه ریزی منابع متشب

 سکتور خصوصی تعلیمی میباشد. 
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یکی از اولویت های اساسی وزارت معارف اعمار مراکز آموزشی و تجهیز مکاتب بیشتر میباشد. بهبود کیفیت و میزان مرتبط بودن 

برنامه های تعلیمی و همچنان آماده ساختن فارغان مکاتب به حیث شهروندان مفید و مولد مطابق با نیازمندی های بازار کار مبدل 

تواند  بیان نموده است که وزارت معارف می ۱۰۱۱-۱۹۳۱ان استراتیژیک سوم ملی معارف برای سالهای شده است. اهداف انکشافی پل

حاصل نماید.  برای تطبیق شاخص های پلان استراتیژیک، چهارچوب نتایج و پلان مؤثراهداف و مقاصد تعیین شده را چگونه بشکل 

ست. براساس پلان استراتیژیک سوم، وزات معارف قصد دارد تا حاضری های عملیاتی جهت تطبیق هر چه بهتر آن نیز ترتیب گردیده ا

بخصوص شاگردان فقیر و محروم درمناطق  .شاگردان را در دوره ابتداییه و شمولیت شاگردان را در دوره متوسطه افزایش دهد

ثر ؤمعارف را جهت همسازی و مدیریت م تب میروند، این امر عملکرد وزارتبه مک ذکور 39اناث و % 20% تنها روستایی که در آنجا

 .هماهنگ می سازد تمویل کنندگانکمک های 

 یکی از چالش های عمده که وزارت معارف در حال حاضر به آن روبرو است عبارت از روند جمع آوری دیتا، تحلیل و راپوردهی می 

 رآت و فعالیت های مختلف تعلیمی در سطح ملی.  بخصوص جمع آوری ارقام و معلومات در مورد اج .باشد که نیاز به بهبود دارد

هدف عمومی پلان استراتیژیک سوم عبارت است از ایجاد چارچوب جدید برای درک و شناسایی اولویت های اجتماعی و اقتصادی 

ی اطفال براکشور و اینکه سیستم تعلیم و تربیه موجود چگونه برعرضه مؤثر خدمات تعلیمی، فراهم آوری فرصت های بهتر تعلیمی 

وجوانان و تأمین ارتباط بیشتر برنامه های تعلیمی با نیازهای جامعه  تمرکز نماید.  چارچوب استراتیژیک پلان استراتیژیک سوم ملی 

است که عبارت از کیفیت و مرتبط بودن  تشکیل شدهمعارف براساس یک تعداد پالیسی ها، اهداف و  نتایج عمده در سه عرصه مهم 

 باشد.  ثر، شفاف و پاسخگو میؤیه، دسترسی متوازن و مدیریت متربتعلیم و 

 

شاگردان در همه سطوح دانش، مهارت ها، نگرش ها و ارزش هایی را کسب خواهند نمود که  کیفیت و مرتبط بودن تعلیم و تربیه:

لازمه یک شهروند مولد، صحتمند و مسئولیت پذیر می باشد و او را برای سهم گیری و مشارکت مؤثر در روند تأمین رفاه اجتماعی 

 ین المللی مجهز می نماید.  آماده ساخته و برای اشتغال مصئون و پایدار در بازارهای داخلی و ب

افزایش دسترسی متوازن و همگانی به فرصت های تعلیمی مرتبط، مصئون و باکیفیت برای اطفال،  دسترسی متوازن به تعلیم و تربیه:

 سرتاسر کشور. جوانان و بزرگسالان بخصوص زنان و دختران در

اف و پاسخگو برای ارایه و فراهم آوری خدمات تعلیمی باکیفیت و انکشاف و تقویه مدیریت مؤثر، شف مدیریت مؤثر، شفاف و پاسخگو:

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

استراتیژی ها و چارچوب منطقی برای تطبیق فعالیت ها و حصول اهداف تعیین شده را مشخص نموده است همچنین  ،تئوری تغییر

ایج متوقعه و در نظر گرفته شده است که  شامل نت جهت تطبیق هر چه بهتر فعالیت ها تی نیزیک چارچوب نظارتی و مراقب

باشد. پلان استراتیژیک سوم منبع اصلی  مرور مشترک سکتور  ابزار تائیدی برای راپوردهی می کمی سالانه و اهدافمحصولات بشمول 

 میباشد.  ۱۹۳۱تعلیم و تربیه سال 
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 2لیم و تربیهنگاهی به جنبه اقتصادی تع

کاهش  ۱.۹، 0933و در سال   9.1% ۱۹۳۹و در سال  0939-0923از سال   3.0رشد اقتصاد افغانستان بشکل اوسط از %

 افزایش نموده است.   09303در سال   %2.3به   %2از  0931یافته است. رشد اقتصاد افغاستان در سال 

آنرا از بودجه  باشد و میخواهد خواستارکاهش کمک های خارجی بشکل تدریجی میدولت افغانستان در مورد ارایه خدمات کلیدی 

همچنان در طویل المدت قصد دارد تا سال   .ت برای تمام مصارفات جوابگو باشدتا در درازمد سازددی توسط عایدات داخلی مرفوع عا

 ی را نیز تکمیل نماید. مصارفات امنیت ۱۰۱۹

آن از منابع و  %91ون یعنی در حدود یبیل 012.1بیلیون افغانی بود، که ازمجموع آن  301.0، 0930بودجه نهایی سال 

 016.131گردد توسط دونران تمویل شده که از این جمله  می %02بیلیون که   258.8. است عایدات داخلی تمویل گردیده

 اشد.  ب انکشافی می هزینه هایبیلیون برای  016.901عملیاتی و  هزینه هایبیلیون برای 

بیلیون  000( مصارف عملیاتی و 02.1بیلیون )%  202.3بیلیون بود، که از این جمله  ۰23.3 0930بودجه ملی سال مالی 

 .  4( مصارف انکشافی بود91.3%)

 0933 – 0931عادی و انکشافی( بودجه ملی ) : ۱جدول 

 سکتورها

1395 1396 1397 1398 1399 

 عادی انکشافی عادی
انکشاف

 ی
 عادی 

انکشاف

 ی
 عادی

انکشاف

 ی
 عادی

انکشاف

 ی

   افغانی مبلغ به میلیون

 امنیت

 

178,

447  

 

1,57

4  

 

162,

404  

 

284

  

 

171,

986  

 

292

  

 

180,

070  

 

298

  

 

187,

092  

 

306

  

حکومت، حاکمیت 

قانون و حقوق 

 بشر

15,5

20  

 

2,11

9  

 

14,9

13  

 

230

  

 

15,7

92  

 

238

  

 

16,5

35  

 

244

  

 

17,1

79  

 

250

  

زیربنا و منابع 

 طبیعی

 

3,49

0  

81,1

18  

 

3,61

5  

 

11,

572

  

 

3,82

9  

 

11,

985

  

 

4,00

9  

 

12,

283

  

 

4,16

5  

 

12,

597

  

 تعلیم و تربیه 
37,4

72  
19,2

45  

 

38,5

93  

 

1,8

38  

 

40,8

70  

 

1,9

04  

 

42,7

91  

 

1,9

51  

 

44,4

60  

 

2,0

01  

                                                           
2 Based on MOF: National Budget Document Fiscal Year 1395. Annual Budget 1395/2016 

  0930راپوررشد اقتصاد کشور وزارت مالیه سال 3 

 همان 4
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 صحت

 

2,96

8  

17,1

17  

 

3,58

0  

 

3,4

23  

 

3,79

1  

 

3,5

46  

 

3,96

9  

 

3,6

34  

 

4,12

4  

 

3,7

27  

زراعت و انکشاف 

 دهات

 

2,09

1  

 

7,01

6  

 

2,26

6  

 

7,7

35  

 

2,40

0  

 

8,0

11  

 

2,51

3  

 

8,2

10  

 

2,61

1  

 

8,4

20  

محافظت 

 اجتماعی

 

2,45

7  

 

1,83

6  

 

2,59

1  

 

292

  

 

2,74

4  

 

302

  

 

2,87

3  

 

310

  

 

2,98

5  

 

318

  

مدیریت اقتصاد و 

سکتور انکشاف 

 خصوصی

 

3,14

3  

 

7,18

4  

 

3,16

3  

 

538

  

 

3,35

0  

 

558

  

 

3,50

7  

 

572

  

 

3,64

4  

 

586

  

مصارف کود های 

 احتمالی

47,7

00  

 

5,05

1  

 

49,0

41  

 

4,8

65  

 

48,5

59  

 

4,9

66  

 

48,9

99  

 

5,0

90  

 

46,4

85  

 

5,2

20  

 مجموع

 

293,

288  

 

162,

260  

 

280,

166  

 

30,

777

  

 

293,

321  

 

31,

802

  

 

305,

266  

 

32,

592

  

 

312,

745  

 

33,

425

  

 

 Afghanistan Pre-Budget Document(MTBF – Macro Fiscal Outlook ( 0939-0933 : منبع

دهد. بخش  مجموع بودجه ملی را تشکیل می 09بیلیون افغانی میباشد که % 3۱.390مجموع سقف بودجه برای سکتور تعلیمی 

 0932، 0931دهد. سقف بودجه انکشافی برای این سکتور در سال های  بیلیون( را تشکیل می 92.139عمده آن بودجه عادی )

برای وزارت معارف و  عمدتاً باشد.  مصارف سکتور تعلیمی بیلیون افغانی می 33.312و  32.113،   0.299به ترتیب  0933و 

میدهد. مبلغ بیشتر بودجه تعلیمی توسط پرداخت  فیصد تولیدات ناخالص را تشکیل 3.3وزارت تحصیلات عالی تخصیص یافته که 

معاشات معلمان مکاتب و استادان پوهنتون ها، انکشاف نصاب تعلیمی و اعمار مراکز تعلیمی وزارت معارف و تحصیلات عالی به مصرف 

 (۱۹۳۳-۱۹۳۱) بودجه سکتور تعلیم و تربیه: ۲جدول رسد.     می

 1399 1398 1397 1396 1395 تعلیم و تربیهسکتور 

 233 225 214 203 223 اکادمی علوم

 38816 37379 35734 33776 46107 وزارت معارف

 6000 5780 5528 5228 8358 وزارت تحصیلات عالی

 601 579 553 522 856 وزرات اطلاعات و فرهنگ

 335 322 308 291 626 کمیته ملی المپیک

 475 457 437 413 547 ریاست رادیو و تلویزیون ملی

 46460 44742 42774 40433 58112 مجموعه
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 ۱۹۳۱در سال  : بودجه سکتور تعلیم و تربیه۲تصویر 

 

 ۲۱، ص MTBFمنبع: 

 %02.3تنها عالی وزارت تحصیلات به به وزارت معارف اختصاص یافته بود در حالیکه  %29.1بیشتر بودجه  0930در سال 

 . اختصاص یافته بود

که این  دهد نشان می نسبت به کل نفوس کشوررا مکاتب  رسمی وزرات معارف  در دوران سه سال کاهش شمولیت شاگردان در ارقام

 امر خلاف روند افزایش بیشتر نفوس جوانان میباشد. 

 

 شاگردان نفوس و شمولیت: ۹جدول 

 2013 2014 2015 2016 2017 ۸۱۷۲ 

2752310 نفوس تعداد

0 
2834879

3 

2919925

7 

3007523

4 

3097749

2 

۹۱.۱۱۱.۱

۱۱ 

 - 45725 45661 43153 43075 43481 تولید ناخالص سرانه

 شمولیت 
۱.۰۱۱.۱۳۱ ۱.۱۱۱.۱۱۰ ۱.۱۱۲.۱۱۱ ۱.۳۱۰.۱۳۱ ۳.۱۹۱.۱۹۳ 

۳.۱۱۱.۹۳

۱ 

 ٪۹۷ ٪۸۳ ٪۹۱ ٪۹۱ ٪۹۷ %۹۷ شمولیت/ نفوس

 ( EMISسیستم معلوماتی مدیریت تعلیم و تربیه )منبع: 

 

۲۰۳

۳۳۷۷۶

۵۲۲۸

۵۲۲ ۲۹۱ ۴۱۳

۰

۵۰۰۰

۱۰۰۰۰

۱۵۰۰۰

۲۰۰۰۰

۲۵۰۰۰

۳۰۰۰۰

۳۵۰۰۰

۴۰۰۰۰

آکادمی علوم وزارت معارف وزارت تحصیالت 
عالی

وزارت اطالعات و 
فرهنگ

کمیته ملی المپیک ریاست ملی رادیو و 
تلویزیون

(به میلیون افغانی)بودجه سکتور تعلیم و تربیه 
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 و چالش های باقی ماندهدر معارف های صورت گرفته  پیشرفت بخش سوم:

  ۱۹۳۱پیشرفت ها با توجه به اهداف و مقاصد سال 

، دولت افغانستان با حمایت همکاران انکشافی پیشرفت خوبی در بازسازی سیستم تعلیم و تربیه افغانستان داشته است. ۲۱۱۱از سال 

را دختران  ٪۹۱میرسد که از آن جمله  ۱۹۳۱ال میلیون شاگرد در س ۳.۱مکاتب تقریبا نه برابر شده که در مجموع به  تعداد شاگردان

افزایش یافته است. شوراهای مکاتب در  ۱۹۳۱5در سال  ۱۱۹.۱۱به  ۰۱۱.۹تشکیل می دهد. تعداد مراکز تعلیمی در تمام برنامه ها از 

برای  ٪۱۱به  ۱۹۳۱در سال سهم گیری مردم در تعلیم و تربیه اطفال در سطح محلات نقش کلیدی داشته اند. نرخ متوسط کامیابی 

 . 6دختران و پسران رسیده است

سو پیشرفت چشمگیری داشته است، همچنان شکاف های عمده  سال بدین ۱۱در حالی که اصلاحات و توانمندسازی تعلیم و تربیه از 

موجودیت معلمان اناث که یکی از موارد مهم در ای در زمینه ی دسترسی و کیفیت بین ولایات و بین شهر و روستا باقی مانده است. 

ست که نیازمند توجه جدی تر به ا ٪۱۰تا  ٪۱.۱در سطح ملی می باشد. اما این تفاوت از  ٪۹۱پلان استراتیژیک سوم است بطور متوسط 

نیازهای محلی عیار گردد استراتیژی ها باید مطابق با را می طلبد و همچنین ولایات، ولسوالی ها و محلات در سطح ها اولویت 

 (. CBRP,13ص)

وزشی آم کتب درسی و مواددر قسمت تهیه و توزیع وضعیت پیشرفت خوبی در قسمت انکشاف نصاب تعلیمی صورت گرفته است اما 

شکاف زیادی در دسترسی به کتب درسی و مواد آموزشی بین مکاتب دولتی و خصوصی وجود دارد و مکاتب . رضیایتبخش نیست

خصوصی به مراتب دسترسی بهتری نسبت به مکاتب دولتی دارند. عدم توازن را می توان از نسبت مکاتب مجهز به اتاق کمپیوتر به 

 مکاتب خصوصی دارای اتاق کمپیوتر می باشد.  ٪۱۲مکاتب دولتی در مقایسه به  ٪۱خوبی درک نمود: 

 ۱۹۳۱حاصل شده براساس اهداف و پلان عملیاتی پیشرفت 

تهیه گردیده است که شامل بخش تشریحات ارقام موجود در چهارچوب است.  ۱۹۳۱این بخش براساس چهارچوب نتایج پلان عملیاتی 

 در ضمیمه ملاحظه نمود.جدول های کامل را می توان 

 دسترسی

در مقایسه به اهداف تعیین  ٪۳۱در ارتباط به افزایش تعداد جدیدالشمول ) ۱۹۳۱عملیاتی سال  براساس مقاصد پلان از نظر دسترسی

. اما در بخش تاسیس که پیشرفت خوبی محسوب می شود صورت گرفته است پیشرفت( ٪۳۱اکز ساینس )ربخش اعمار مدر ، و (شده

طور ببه مکاتب متوسطه، و نیز ارتقای مکاتب متوسطه به لیسه پیشرفت خوبی نداشته است زیرا  مکاتب جدید و ارتقای مکاتب ابتدایی

وزارت  جایی کهبهتر بوده اندکی ارائه خدمات تعلیمی ملکرد در بخش عین حال، ع. در اهداف بدست آمده است ٪22کمتر از متوسط 

هیچ گونه دلیلی برای عملکرد ضعیف ارائه نگردیده اما مقاصد(.  ٪۹۱معارف از ایجاد بیشتر صنوف الحاقیه بهره گرفته است )دستیابی به 

 است. 

 موجود نمی باشد. (EMIS) سیستم معلوماتی مدیریت تعلیم و تربیهگزارش ارقام معلولیت، بیجاشدگان داخلی، و اقوام در 

                                                           
5 MOE EMIS 1397 
6 Ibid. 
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عملیاتی در بخش تعلیمات اسلامی متمرکز است بر افزایش شمولیت، و مستفدین از غذا و لیلیه که برای ذکور پیشرفت اهداف پلان 

بوده که  ٪۱۱-٪۲۲خوبی داشته اما برای اناث رضایتبخش نبوده است. پیشرفت در ایجاد مؤسسات جدید، و اعمار ساختمان و لیلیه بین 

 پیشرفت خوبی به حساب نمی آید. 

( ٪۱۰تعداد مراکز تربیه معلم خصوصی )در ثبت اناث( و  ٪۱۱ذکور،  ٪۰۰بخش تعداد معلمان آموزش دیده از طریق آنست ها )در 

 پیشرفت قابل ملاحظه ای نداشته است.

اهداف معینیت در بخش دسترسی تا یک سوم و یا کمتر حاصل گردیده است. این معینیت بیشتر تمرکز کرده است بالای شمولیت، 

 شاگردی، تعداد کورس های مسلکی، و مستفدین از امکانات غذا و لیلیه.-س های استادکور

در چهار سال گذشته باقی مانده که با توجه به نیازها و علا رغم توجه  ۲۱۱۱۱-۱۱۱۱۱تعداد سوادآموزان پیشرفت خاصی نداشته و بین 

سوادآموزی این رقم قابل توجه نیست. تعداد سوادآموزان اناث در سال از جانب مقامات سیاسی نسبت به اهمیت افزایش فعالیت های 

 کاهش داشته است. ۱۹۳۱

 

 منبع: معینیت سوادآموزی

 

در بهره مند  ٪۰۹از نظر تعداد کورس های سوادآموزی، و  ٪۱۹اناث( در شمولیت،  ٪۱۱) ٪۱۳میزان دستیابی به اهداف سوادآموزی، 

شدن سوادآموزان از آموزش های حرفه بوده است که دستآورد نسبتا خوبی است اما در مقایسه با حجم نیازهای جامعه، بسیار ناچیز به 

 حساب می آید.

 (۱۹۳۱-۱۹۳۹تعداد کورس های سوادآموزی )
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 ۱۹۳۱منبع: معینیت سوادآموزی 

 کیفیت

پیشرفت خوبی حاصل  ٪۱۱۱-٪۱۳میزهای لابراتوارها بین و توزیع کیت ریاضیات و مقاصد انکشاف دستیابی به در بخش کیفیت، 

 است.  هدف آموزش معلمان حاصل گردیده ٪۱۱حاصل گردیده است اما فقط آموزش متخصصین مقاصد  ٪۱۲گردیده است در حالی که 

( و ٪۱۱( و تعداد معلمان آموزش دیده )٪۳۲در بخش تعلیمات اسلامی، پیشرفت خوبی در بخش انکشاف و توزیع کیت های ریاضیات )

( حاصل شده است. دستیابی به اهداف دیگر در بخش کیفیت تعلیم و تربیه مربوط به تعلیمات اسلامی ٪۲۳۰نیز نظارت کنندگان )

 ( بوده است. ٪۱۲( و لابراتوار کمپیوتر )٪۱۱رضایت بخش نبوده است زیرا فراهم نمودن کتب درسی صرف )

قابل توجه پیشرفت وجود داشته که  ۱۱٪ - ۱٪در بخش اهداف کیفی تربیه معلم از کتب درسی، ارزیابی معلمین و آموزش ها فقط 

 .نیست

متفاوت است. آین  ٪۱۱۱الی  ٪۱۱اهداف مربوط به کیفیت در معینیت تعلیمات تخنیکی و مسلکی تا حد زیادی حاصل شده است که از 

اهداف تمرکز دارد بر تجهیزات مکاتب، تعداد و استندرد های نصاب تعلیمی، ارزیابی، معلمان آموزش دیده، و نیز تعداد کتب درسی و 

 کتب رهنمای معلم توزیع شده 

ادآموزان و کورس حاصل شده، تعداد کتب درسی برای سو ٪۱۱۱اهداف کیفی سوادآموزی شامل آموزش معلمان سوادآموزی است که 

 حاصل گردیده است. ٪۱۱و همچنین انکشاف نصاب تعلیمی و کتب درسی است که  ٪۱۰های آموزش حرفه فقط 

 مدیریت

اهداف پلان عملیاتی در بخش مدیریت مشخصا در ارتباط به نظارت از مکاتب و استخدام معلمان قراردادی تقریبا بطور کامل حاصل شده 

 در حد انتظار نبوده است. پیشرفت داشته که ( ٪۹۱( و پلان انکشافی مکاتب )٪۲۰مکاتب ) است. اما ایجاد شورای های

معلمی که در اهداف پلان  ۱۱۱اهداف مدیریت تعلیمات اسلامی در استخدام معلمان بطور کامل حاصل گردیده، یعنی استخدام تمام 

 .تعیین شده بود در پروسه استخدام قرار دارد
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مراکز  (Monitoring)پیشرفت داشته اما در بخش مراقبت  ٪۱۱اهداف از نگاه مدیریت تربیه معلم در ارتباط به استخدام معلمان، 

 آموزشی پیشرفت چندانی حاصل نشده است.

. در جریان ربع اول مراقبت، پیشرفت خوبی در بازنگری وظیفوی ساختار برنامه ساختار تعلیمات تخنیکی و مسلکی در حال بازنگری است

ها و مدیریت آن صورت گرفته است. رهبری دولت وحدت ملی تصمیم گرفته است که را به یک بورد مستقل تعلیمات تخنیکی و مسلکی 

ست که طرح ساختار جدید تعلیمات تخنیکی و اداری و خدمات ملکی وظیفه سپرده شده اکمیسیون مستقل اصلاحات به تبدیل کند. 

وزارت مالیه بودجه جداگانه ای را در سال جدید برای آن اختصاص خواهد داد. در حال حاضر، تعلیمات تخنیکی و مسلکی را تهیه کند. 

  وزارت معارف استفاده می کند. ۱۹۳۱مسلکی از بودجه تصویب شده 

بی ولایات است تا مشخص گردد کدام ولایات ظرفیت حمایت از مشاغل خاص را دارند که به در حال تهیه ارزیامعینیت تعلیمات تخنیکی 

یک مجموعه ای از معلومات بطور آزمایشی از ولایت بعلان تهیه گردیده است. تعلیمات تخنیکی نیاز بازار پاسخ می دهد. در حال حاضر، 

 تا بعدًا براساس آن یک پلان استراتیژیک در سطح ملی تهیه گردد. تصمیم دارد که مشخصات تمام ولایات را تهیه کندو مسلکی 

اهداف مربوط به  ٪۱۱۲ واهداف بخش مدیریت در معینیت تعلیمات تخنیکی و مسلکی مربوط به نصاب تعلیمی معلمان حاصل گردیده 

 از مکاتب و انستیتوت ها بدست امده است. (Monitoring)مراقبت 

هدف محقق گردیده اما هیچ معلم قراردادی استخدام  ٪۱۲در بخش اهداف مدیریتی سوادآموزی، نظارت از کورس های سوادآموزی 

 . نگردیده است

( به وزارت معارف پیشنهاد نموده است که از مدیریت و ساختار برنامه های سوادآموزی بزرگسالان مروری بعمل آورد MECمیک ) کمیته

 و نیز راه های مختلف برای بهبود مراقبت از شمولیت و کیفیت کورس های سوادآموزی را مورد بررسی قرارد دهد. 

سهولت های آموزش متداوم را برای فارغین کورس های سواد آموزی بویژه  وزارت معارف ریاست آموزش بزرگسالان را ایجاد نموده که

خاص در ریاست سوادآموزی ایجاد گردیده است. یک رهنمود  (monitoring)خانم ها فراهم کند. همچنین یک مدیریت مراقبت 

 حه قرار گرفته است.مراقبت از کورس های سوادآموزی نیز انکشاف یافته که در دسترس تمام ناظرت کننده گان در سا

نظارت مشارکتی توسط ملاامامان، شوراها، متنفذین محل، و نظارت کنندگان محلی آغاز گردیده است. طرح کلی نظارت مشارکتی تهیه 

شده و نظارت منظم توسط کمیته های سوادآموزی روستا، ملا امامان، شوراها، و متنفذین محل مطابق فورمت گزارش دهی آمریت 

جریان دارد. یک طرزالعمل برای تعیین اولویت ها و شناسایی سوادآموزان و نیز برای شورای انکشافی قریه به منظور نظارت سوادآموزی 

از کورس های سوادآموزی تهیه گردیده است. برنامه مشارکت مردم محل در سوادآموزی بطور آزمایشی تطبیق گردیده و یک رهنمود 

ساختار تشکیلاتی فعلی ریاست سوادآموزی، نظارت به منظور بهبود کیفیت تدریس و شناسایی براساس  بدین منظور تهیه شده است.

 مشکلات آموزش انجام گرفته است.

به منظور ارتقای ظرفیت معلمان سوادآموزی، برنامه ای تحت عنوان }سمینار دوماهانه تسهیل کنندگان{ راه اندازی شده و یک رهنمود 

( تطبیق DLC( و )PLCولسوالی ها توزیع شده است. ترینینگ ها برای بطور آزمایشی برای کارکنان ) در این زمینه تهیه و به همه

 ( انکشاف خواهد یافت.ELAگردیده و سیستم ارزیابی ظرفیت های تسهیل کنندگان با حمایت )
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پذیر سوادآموزی بزرگسالان برای : برای تهیه برنامه های انعطاف برنامه های انعطاف پذیر سوادآموزی بزرگسالان برای خانم ها

( امضاء شده که براساس آن MOWAخانم ها، تاکنون سه اقدام مشخص صورت گرفته است: اول، یک موافقت نامه با وزارت امور زنان )

ورس های کورس های خاص برای زنان ایجاد گردد. دوم، معینیت سوادآموزی یک تفاهم نامه با وزارت کار و امور اجتماعی برای ایجاد ک

سوادآموزی برای زنان در چوکات برنامه توانمندسازی اقتصادی زنان به امضاء رسیده است. سوم، موافقت نامه با وزارت مالیه به امضاء 

 رسیده که سوادآموزی زنان در برنامه میثاق شهروندی شامل گردد.

عملیاتی صورت گرفته است. این پیشرفت ها شامل  در بخش مدیریت تعلیم و تربیه پیشرفت قابل ملاحظه ای براساس اهداف پلان

انکشاف پلان های عملیات در سطح ولسوالی ها و نیز امضای تفاهم نامه می شود. برعلاوه، آموزش و استخدام کارمندان، و اصلاح ساختار 

اهدای زمین برای شهرک های ( و نیز در قسمت ٪۱تشکیلاتی وزارت معارف را هم دربر می گیرد. اما در انکشاف پلان های ولایتی )

 ( پیشرفت کمی صورت گرفته است. ٪۳معلمین )

 روند پیشرفت از دید ارقام احصائیوی معارف 

 ۱۹۳۱-۱۹۳۰مجموعی بین سال های در شمولیت  یشرفت(، پEMISآمریت سیستم مدیریت معلوماتی تعلیم و تربیه ) ارقامبراساس 

بسیار کند بوده است و حتی در بعضی قسمت ها مثل تعداد شاگردان تعلیمات تخنیکی و مسلکی و تعداد سوادآموزان منفی بوده است. 

 و فیصدی معلمان اناث( در ماتریس نظارت پلان استراتیژیک سوم GPIتعدادی از شاخص های مربوط به سهمگیری اناث )براساس 

(NESP III monitoring matrix)  .شامل نیست 

 در بخش دسترسی: شمولیت، صنوف، و معلمان شاخص های نظارتی مهم پلان استراتیژیک سوم: ۱۳جدول 

 1396/2017 1394/2015 سال

 روند

هدف   %

پلان 

 استراتیژیک
 شاخص

هدف تعیین 

 شده
EMIS 

هدف تعیین 

 شده
EMIS 

 %92,18 ۹٪ ۳۱۹۱ 9716 ۱۱۱۲ 9200 )به هزار( مجموع شمولیت

     N.A. 114,1 ۱۱۰.۱ 111,5 دوره ابتدایی (GER)شمولیت ناخالص 

 %57,97 ۱.۱۱۱- ۱.۱۱ 0,69 ۱.۱۱ 0,67 دوره ابتدایی (GPI)تعادل جنسیتی 

     N.A. 76,6 ۱۱.۱ 66,9 دوره متوسطه (GER)شمولیت ناخالص 

    ۱  ۱.۱۱ 0.63 ۱.۱۱  0.57 دوره متوسطه (GPI)تعادل جنسیتی 

     N.A. 46.3 ۰۱.۱ 42.2 دوره لیسه (GER)شمولیت ناخالص 

   ۱.۱۱  ۱.۱۹  0.55 ۱.۱۲  0.52 دوره لیسه (GPI)تعادل جنسیتی 

     N.A. ۱۱۱ ۲۱۱ ۹۹۰ )به هزار( تعداد أطفال شامل صنوف محلی

 ۰۱.۳  40.6 ۰۱.۳۳ 40.8 نسبت شاگرد به شعبه در تعلیمات عمومی

-

۱.۱۱۲

  

  

    N.A. 8.1 N.A. ۱.۱۹ 6.1 نسبت کتاب درسی به شاگرد 

     ۹۰.۹  35.1 ۹۹.۰  33.3 یفیصدی معلمان اناث در تعلیمات عموم
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تعلیمات تخنیکی و مجموع شمولیت در 

 مسلکی 
81.500 

77.38

0 
82.400 

37.88

6 

-

0,51 
45,98% 

فیصدی شمولیت اناث در تعلیمات تخنیکی و 

 مسلکی
17.1 16.7 18.9 11.1 

-

0,32 
60,70% 

   ۱.۱۱  ۱۱  51 * ۱۲ 51 فیصدی مکاتب دارای تعمیر مناسب

392.90 بزرگسالتعداد سوادآموزان 

0 

19.54

7 

410.00

0 

19.52

9 

-9E-

04 
4,76% 

 48,00 57,20 50 53.9 فیصدی سوادآموزان اناث
-

0,04 
83,92% 

۱۹۳۱منبع: پلان عملیاتی   

 (۱۹۳۱و  ۱۹۳۱)مقایسه ارقام ارزیابی نسبت شاگرد به شعبه : ۲۱جدول 

 صنف دوازدهم صنف دهم صنف ششم صنف اول    

 ۷۹۳۱شمولیت 

  

  

 188.533 259.274 537.438 680.248 ذکور

 97.188 135.783 336.762 450.468 اناث

 285.721 410.042 874.200 1.130.716 مجموع

 6931 شعبات

  

  

  

  

 5.134 6.363 11.328 12.663 ذکور

 2.818 3.377 6.727 7.953 اناث

 604 696 4.393 6.694 متخلط

 8.556 10.436 22.448 27.310 مجموع

 33 39 39 41 نسبت صنف/شاگرد

 6931شمولیت 

  

  

 169.098 240.458 493.459 626.072 ذکور

 91.257 129.042 317.097 406.979 اناث

 260.355 369.500 810.556 1.033.051 مجموع

 6931شعبات 

  

  

  

  

 5.010 6.103 10.734 1.173 ذکور

 2.703 3.253 6.426 7.211 اناث

 602 785 4.257 6.429 مختلط

 8.315 10.141 21.417 14.813 مجموع

 31 36 38 70 نسبت صنف/شاگرد

 سیستم معلوماتی مدیریت تعلیم و تربیهمنبع: 

 

 ۱۹۳۹-۱۹۱۱شاگردان و معلمان  (GPI)تعادل جنسیتی : ۰تصویر 
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می باشد. حد أوسط  ۱۲-۱در صنوف  ٪۱۲.۱برای اناث و ذکور،  ۱-۱در صنوف  ٪۱۱.۱از یک صنف به صنف بالاتر بطور متوسط  ءارتقا

-۱کند و حد متوسط ارتقاء اناث بالاتر این نسبت تغییر می 9 بیشتر از اناث می باشد اما از صنف  ۱-۱صنوف  ٪۹-۲ ارتقاء برای ذکور

رسیده و  ٪۱.۱۹ش یافته و به بطور قابل توجهی افزای ۳۱-۱۹۳۰از سال  ۱۲بلندتر از ذکور می باشد. میزان کامیابی در صنف  ۹٪

 دختران نمرات بهتری نسبت به پسران می گیرند.

 ۱۲: میزان کامیابی در صنف ۱تصویر 

 

 .(وزارت معارف )سیستم معلوماتی برای پسران و دختران بود ٪۱۱بدون تغییر باقی ماند و حد اوسط نرخ کامیابی ، ۱۹۳۱در سال 

صنف مربوط به  ۱۲۲.۱۱۳، ۱۹۳۱صنف در سال  ۲۹۱.۱۱۱سیستم تعلیم و تربیه افغانستان براساس تفکیک جنسیتی است. از جمله 

کل صنوف را تشکیل می  ٪۹۱صنف بوده که معادل  ۱۱.۱۱۱مجموع کل صنوف را تشکیل می دهد. صنوف اناث  ٪۱۱ذکور بوده  که 

 مختلط بوده است.  ٪۱۳صنف یا  ۰۱.۱۱۹دهد و متباقی 

بود که از تعلیمات عمومی  ٪۹۱ ۱۹۳۱اناث در سال . نسبت فارغان سیستم تعلیم و تربیه در حال افزایش می باشداناث فیصدی فارغان 

 .بوده است ٪۱۹و از تربیه معلم  ٪۱۱تعلیمات اسلام  ۱۰بود. اما نسبت فارغان اناث از صنف  ۱۲در صنف  ٪۱۹و تعلیمات اسلامی 
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 چالش ها

اینکه در  از. است بوده همراه دیگر مشکلات یا طبیعی، حوادث بیرون، به مهاجرت بیجاشدگی، جنگ، بروز با افغانستان در تربیه و تعلیم

با سن بیشتر از حد معمول آن دوره باشد عجیب نیست و دسترسی محدود به اسناد رسمی باعث ایجاد  انشاگرد ی ازدوره ابتدایی تعداد

 مشکلات بیشتری در مدیریت تعلیم و تربیه گردیده است.

از لحاظ جفرافیای، افغانستان  بدلیل کوهستانی بودن، چالش های را در ارتباط به دسترسی اطفال به تعلیم و تربیه ایجاد نموده است. 

 د. تکلم نماین به زبان های گوناگون گردیدهآداب و رسوم مختلف  باعث شده که مردم آن دارای فرهنگ ها، این کشورتنوع زبانی و قومی  

 ۲۰-۱۱، از هر پنج زن فقط یک زن بین سنین ۲۱۱۲هنگی تاثیرات زیادی بالای وضعیت زنان داشته بطوری که در سال نورم های فر

هم در بسیاری از موارد اطفال طوری که استندرهای جهانی حمایت از طفال هم تاثیرگذار بوده اباسواد بود. این نورم ها حتی بالای 

 تطبیق نمی گردد )بطور مثال، مطالعات قبلی اطفال زیادی را نشان می دهد که در معرض خشونت های فزیکی قرار گرفته اند(. 

گزارش های اخیر بانک جهانی گویای آن است که وضعیت تورم و خشونت مورد تهدید می باشد.  وضعیت اقتصادی فعلی افغانستان بر اثر

تعلیمی موجود پاسخگوی مردم زیر خط فقر ارزیابی می شوند. زیربنای  ٪۹۳درحال بدتر شدن است؛ در حال حاضر افغانستان دی اقتصا

 آینده نخواهد بود زیرا بخش عمده ی مکاتب فعلی بدون تعمیر مناسب هستند. شاگردان  تعداد

از  شدن اجباری مردم یجاشبکه برق دسترسی دارند. ب بهجمعیت روستایی  ٪۱۱ فقط وضعیت کشور بسیار متنوع بوده بطور مثال،

میلیون از کشورهای دیگر  ۱.۱، بیش از یک میلیون نفر در داخل کشور بیجا شده اند و ۲۱۱۲چالش های عمده بحساب می آید: از سال 

از آنها جبراً به و طن  تعداد زیادینموده اند که  نفر از ایران و پاکستان بازگشت  ۱۱۱۱۱۱تعداد ، ۲۱۱۱از اوایل سال عودت نموده اند. 

برگشته اند. بسیاری از آنها در کابل و جلال آباد ساکن شده اند که بر مشکلات فعلی این دو ولایت در مورد ارائه خدمات تعلیم و تربیه 

وه های ولسوالی بطور قسمی تحت کنترل گر ۰۱چنان در وضعیت ناامنی روزافزون قرار دارد؛ اقلا مافزوده اند. بلاخره اینکه افغانستان ه

فیصد کشور را دربر می گیرد. دفتر ملل متحد برای  ۰۱آرامی جریان دارد که  ولسوالی دیگر نا ۱۱۱ در مسؤل قرار دارند و مسلح غیر

 پیش بینی می کند که ناارامی های روز افزون ادامه پیدا خواهد کرد. (UNOCHA)هماهنگی امور بشردوستانه 

 ارقام

. اداره مرکزی نشان می دهدو هم مربوط به تعلیم و تربیه ارقام مختلفی را  یعموم نفوس در مورد در افغانستان همتخمین نفوس 

بخش جمعیت سازمان ملل . نفر اعلام نموده است  ۱۱۱.۱۱۱.۹۱بطور تخمینی  ۱۹۳۱-۱۹۳۱نفوس أفغانستان را در سال  ،احصائیه

 تخمین نموده است.  ۹۹.۱۹۱.۱۱۱، نفوس افغانستان را ۱۹۳۰در سال  (UNDP)متحد 

میلیون در نوسان بوده  ۱۱میلیون تا  ۱که توسط مقامات رسمی ارائه شده از  ۱۹۳۰در افغانستان، حتی تخمین شاگردان مکتب در سال 

سال نگه می  ۹بصورت اتومات تا را انجام شد. کتاب حاضری رسمی مکاتب نام شاگردان  ۱۳۱۳خرین نفوس شماری در سال آاست. 

 دارند.

 ۰.۱انجام شده،  ۱۹۳۱متفاوت است؛ مطابق تخمین وزارت معارف که در سال براساس تخمین ها، تعداد اطفال خارج از مکتب نیز 

 .میلیون آن اصلا به مکتب نرفته اند ۹.۱از این تعداد در حدود میلیون طفل خارج از مکتب هستند که 
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باشد، تغییرات بعدی  ۱۳۱۳می تواند از تخمین های مختلف براساس نفوس شماری سال  ،تخمین نفوس بدلایل مختلف باهم فرق دارند

وزارت یا در سطح کمک های بین  سن اجباری برای مکتب، تخصیص نابرابر بودجه در سطح از لحاظ در قوانین، تفاوت های منطقوی

 المللی یا بدلیل نبود ارقام قابل اعتماد می باشد.

سال  ۱۱بخش قابل توجه نفوس را زیر  (UNDP)بخش جمعیت سازمان ملل متحد اما هم براساس تخمین اداره مرکزی احصائیه و هم 

از نظر تعلیم و سال بوده است.  ۱۱زیر سن  ۱۹۳۱نفوس در سال  ٪۰۱نشان می دهد، یعنی براساس تخمین اداره مرکزی احصائیه، 

اطفال افغان به مکتب می روند، زیرساخت های  ٪۱۱۱تخمین اخیر بدین معناست که حتی در یک دنیای آیدیال که در آن این تربیه، 

سال آینده کافی نخواهد بود. در وضعیت کنونی که تعداد زیادی از اطفال  ۱۱تا  ۱فعلی و بودجه موجود برای تعلیم و تربیه احتمالاً برای 

  د. می باششدن اوضاع  وخیمخارج از مکتب هستند، نیاز به حمایت فوری سیستم موجود برای جلوگیری از 

را ینده آ مین نمی توان تعداد شاگردانپیش بینی برای تخمین تعداد معلم مورد نیاز کار مشکلی است زیرا بدون داشتن شاخص های مط

نشان  ۱۹۳۱و  ۱۹۱۳بین سال های اطفال ذرصدی را در شمولیت  ٪۹۱افزایش  (EMIS)سیستم مدیریت معلوماتی پیش بینی کرد. 

با استفاده از دو شیوه مختلف محاسبه و پیش بینی گردیده است  ۲۱۲۱(. نیاز به معلم تا سال ٪۹.۱سالانه تقریباً می دهد )یعنی افزایش 

خارج از مکتب  ۱۹۳۱در سال میلیون طفل  ۹.۱ براساس تخمین، با این فرض که روند شمولیت با هفت سال قبل مشابه بوده باشد. اما

ی داد( و در صورتی که وزارت معارف بطور جدی این مشکل را حل می کرد، شمولیت در آنرا دختران تشکیل م ٪۱۱بوده است )که 

 . (WB/TPS)مکتب و همچنین تعداد معلمان مورد نیاز به سرعت افزایش پیدا می کرد 

براساس  (EMIS)ارقام توزیع )پراکندگی( معلمان در مکاتب کمتر مورد اعتماد است. جمع آوری ارقام در سیستم مدیریت معلوماتی 

نسبت معلم  م مدیریت معلوماتی تفاوت های زیادی در ارقامی که توسط سیستارقامی است که توسط مسؤلین مکاتب ارائه می گردد. 

شاگرد برای هر معلم دارد  ۱۱۱مکتب( بیش از  ۲۳۱.۱مکاتب ابتدایی ) ٪۲۹به شاگرد در سطح مکاتب اعلام می گردد وجود دارد. تقریبا 

 ۱۱تا  ۲۱شاگرد به ازای هر معلم وجود دارد. بیش از نیمی از مکاتب بین  ۱۰۱مکتب( بیش از  ۱۱۳مکاتب )به تعداد  ٪۱۹ در حدودو 

شاگرد به ازای هر معلم وجود دارد. این تفاوت ها ممکن است  ۲۱مکتب( کمتر از  ۱۲۱)یعنی  ٪۱۱شاگرد به ازای هر معلم دارند و 

شاگرد می باشد  ۱۹در تعلیمات ابتدایی بطور متوسط معلم به شاگرد واقعی عجیب و زیاد به نظر برسد اما غیر منتظره نیست زیرا نسبت 

ورت صقطعی و مطابق پالیسی می توان صنوف با تعداد کم شاگرد ایجاد نمود. در حالی که ارقام دقیق تری نیاز است تا نتیجه گیری 

 (WB/TPS)که تفاوت های زیادی بین مکاتب وجود دارد. اما واضح است  گیرد

 مهم هایچالش 

(، چالش های عمده ای که ارائه خدمات معارف را متأثر می سازد می توان چنین CBRP) ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایجبراساس برنامه 

 خلاصه نمود:

 :تیم های نظارت و معلمان، شاگردان اناث، و در بسیاری از موارد، بدلیل چالش های امنیتی، مکاتب بسته شده،  چالش امنیت

. مکاتب ویران شده، شاگردان مورد تهدید قرار گرفته یا کشته شده اند و یا مانع رفتن آنها به مکتب بروندمعارف نتوانسته اند 

 به مکتب شده است.
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 :را به خود اختصاص داده است اما  کارکنان خدمات ملکی ٪۱۱ا نهاد دولتی است که در حدود معارف تنه کمبود بودجه

تخصیص بودجه برای این وزارت کافی نیست و پاسخگوی نیازهای فعلی وزارت نمی باشد. معاش معلمان پایین است، وسایل و 

 . دسترس نیست درتجهیزات کافی وجود ندارد، بودجه کافی برای اعمار مکاتب و تجهیز آنها 

 در بسیاری از موارد، فامیل ها به دختران خود بدلایل فرهنگی یا اجتماعی اجازه رفتن به مکتب را  ایل اجتماعی و فرهنگی:مس

 نمی دهند.

 :نمی تواند به اندازه وزارت معارف بدلایل مسایل امنیتی، و اجتماعی فرهنگی،  کمبود معلمان اناث در ولسوالی ها و قریه جات

 ی معلمان اناث را برای این مناطق شناسایی و استخدام کند. در نتیجه، اکثر دختران از رفتن به مکتب باز می مانند.کاف

 :خدمات ملکی بزرگتر از هر نهاد دیگر دولتی  رکنانکا ٪۱۱در حالی که تشکیل فعلی وزارت معارف با  کمبود معلمان رسمی

 ٪۰۱پاسخگوی نیازهای این وزارت نیست. در ولسوالی ها و قریه جات، در اکثر مکاتب، بیش از  با این وجود،می باشد اما 

بنابراین افزایش تعداد معلمان رسمی در تمام مناطق ضروری می معلمان بطور قراردادی بوده که جزو تشکیل نمی باشند. 

 باشد.

 ۲۹، بیش از ۱۹۳۱براساس گزارش مرور مشترک سال  ت:پایین بودن قابلیت های مسلکی معلمان در ولسوالی ها و قریه جا٪ 

 دارای درجه لسانس یا بالاتر هستند. ٪۲۱پاس، و  ۱۰ ٪۱۱، ۱۲پایین تر از  ٪۲هستند،  ۱۲معلمان فارغ صنف 

 :مکاتب در کشور حتی ساختمان  ٪۱۱براساس معلومات ریاست نشرات، بیش از  کمبود تعمیرهای معیاری برای مکاتب

 ندارند. هم معمولی و معیاری

 7برنامه اصلاحات معارف: چهارم بخش

را تأمین نکرده است.  انتظاراما اکثر آنها نتایج مورد  ه استبود و تربیه خود تعلیممتعددی در صلاحات ا گواه، ۱۹۱۱فغانستان از سال ا

این اصلاحات موفقیت چندانی نداشته است، عبارتند از دلایل عمده ای که ، (CBRP)نتیجه  مبتنی بربراساس برنامه ارتقای ظرفیت 

 نبود هماهنگی های داخلی؛ برنامه های بزرگ و پیچیده؛ پروسه های طولانی و مغلق، و تعهد ناکافی رهبری وزارت.

وه برنامه محور برای یتلاش می کند که از شوزارت این . 8بلند پروازانه وزارت معارف بوده استشاهد آغاز اصلاحات جامع و  ۱۹۳۱سال 

محور تغییر کند. این تغییر، مستلزم تغییرات کامل در اداره و ساختار سیستم تعلیم -می به شیوه جامع نگرانه و اولویتارائه خدمات تعلی

 عبارتند از: عناصر عمده ای این اصلاحات است که و تربیه 

  آن فعلیسازی ساختار  بهینهاصلاحات ساختاری معارف و 

 غیرمرکزی سازی و سهیم سازی بیشتر مردم محل و نهادهای جامعه مدنی در نظارت و ارائه خدمات تعلیم و تربیه 

 تمرکز بالای وظایف اصلی تعلیمی و سپردن وظایف فرعی به نهادهای بیرون وزارت 

 اتومات سازی پروسه ها و طرزالعمل ها 

 و افزایش شفافیت و پاسخگویی ،جلوگیری از فساد 

 تهیه و ارائه تعلیمات فراگیرتر و عادلانه تر 

 چشمگیر باشد در استخدام معلمان و ،مردم در نظارتمشارکت  تا اصلاحات در سطح مکتب. 

                                                           
7 Education Reform, Executive Summary: A collection of policies, processes and working procedures, MOE 2018 
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  اتبکمانجام می گرفت، بتدریج غیرمرکزی شده و در سطح ولسوالی ها و بسیاری از فعالیت ها که قبلاً بطور متمرکز و مرکزی 

 انجام خواهد شد.

تنظیف، مصونیت، ترانسپورت و مراقبت به نهادهای بیرونی وزارت محول خواهد شد. همچنین، و حمایتی مانند  کمکیخدمات بعضی از 

کار اعمار اعمار مکتب و مراکز تعلیمی به تدریج به نهادهای دیگر مثل وزارت های انکشاف دهات و شهرسازی محول می گردد تا 

 براساس استندردها صورت گیرد.  

علیم مدیریت تارائه خدمات تعلیمی با سهیم کردن بخش خصوصی و مردم محل از تنوع بیشتری برخوردار خواهد شد. سیستم معلوماتی 

شته در تصمیم سازی و انکشاف پالیسی ها مورد ذ، و ارقام احصائیوی بیشتر از گاتومات سازی می شود تجدید و (EMIS)و تربیه 

 استفاده قرار خواهد گرفت. 

های جامعه نهادو  هشد معلوماتی بیش از پیش تقویت تفتیش تدارکات، مالی، و سیستم های سیستم بهبودپاسخگویی و شفافیت با 

بصورت فعالانه در جلوگیری از بروز فساد سهم مدنی و مردم محل را ترغیب خواهد نمود که ارائه خدمات تعلیمی را نظارت نموده و 

 بگیرند.

ارزیابی معیاری در ختم دوره تعلیمات ابتدایی نظارت خواهد شد و از طریق ارزیابی تکوینی و سیستم های یادگیری شاگردان از طریق 

 پورت فولیو )پوشه آموزشی( بخصوص در صنوف دوره اول ابتدایی تسهیل خواهد شد. 

محور و براساس نورم و شناسایی مناطق محروم از خدمات تعلیمی ارائه -اختصاص بودجه های نیازاز طریق خدمات تعلیمی عادلانه تر 

بهبود یابد. به منظور اینکه سیستم تعلیم و تربیه طوری تعادل جنسیتی خواهد شد. پالیسی تعلیمات دختران انکشاف خواهد یافت تا 

و  اختصاص خواهد یافتاصلاح گردد تا گروپ های دور مانده از خدمات تعلیمی را تحت پوشش قرار دهد، بسته های خاص و جبرانی 

 انکشاف می یابد.پالیسی صحت برای مکاتب 

 یا بودجه خاص برای اصلاحات معارف در دسترس نبوده است. ، هیچگونه پلان عملیاتی ۲۱۱۱در هنگام انجام مرور مشترک 

 اصلاحات می باشد. برای که توسط بانک جهانی حمایت می شود دارای پنج هدف  (CBRP) مبتنی بر نتایجبرنامه ارتقای ظرفیت 

  ریاست منابع بشریتقویت و ارتقای ظرفیت 

 تهیه سافت ویر پلان گذاری منابع متشبثین (ERP) 

  سازی چاپ و توزیع کتب درسیخصوصی 

 محور-سیستم مدیریت مکتب 

 تعلیمات خصوصی تقویت ریاست 

 

ارت ندان در وززیاد کارماین ریاست باید با توجه به تعداد  –تقویت و ارتقای ظرفیت ریاست عمومی منابع بشری  صلاحات:ابخش اول 

استراتیژی جامع برای منابع بشری ضرورت است تا منابع بشری در معارف تقویت گردد که اکثریت آنرا معلمان تشکیل می دهد. یک 

 مورد حمایت قرار گیرد.  دیدهوزارت بهتر هماهنگ گر
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یک سافت ویر پلان گذاری دارد ایجاد وزارت معارف نیاز عاجل به  –تهیه سافت ویر پلان گذاری منابع متشبثین  بخش دوم اصلاحات:

به خوبی و موفقانه انجام شده است. این سافت ویر پلان استراتیژیک روزانه اداری  فعالیت هایمدیریت و اطمینان حاصل گردد که  تا

 مدیریت وظایف اصلی پلان استراتیژیک و میثاق شهروندی  را توسط سافت ویر و تکنالوژی تسهیل می کند. ،پیشنهادی

نیازی نیست که وزارت معارف خود اقدام به چاپ کتب درسی  –خصوصی سازی چاپ و توزیع کتب درسی  بخش سوم اصلاحات:

نماید بلکه وزارت می تواند این کار را براساس معیارها و طرزالعمل های که تهیه می کند به بخش خصوصی محول کند. این روش باعث 

تر و وسیعتر کتب درسی وزارت همچنین توزیع بیشصرفه جویی در بودجه دولت شده و بخش خصوص را تشویق و تقویت می کند. 

کمک های  (CBR) مبتنی بر نتایجبرنامه ارتقای ظرفیت مضامیین را در رشته های مختلف در سه دوره تعلیمی انجام خواهد داد. 

برای انجام پروسه تدارکات را تهیه  (RFP)برای وزارت معارف ارائه خواهد کرد تا اسناد قرارداد و درخواستی برای پروپوزل  تخنیکی

 دور اول تدارکات حمایت کند.در کنند و از این پروسه حمایت نموده و پروسه نظارت از کیفیت را فقط 

بخش تعلیم و تربیه را  اتولای ازگروه هر در  (SBM)مدیریت مکتب محور  –محور -سیستم مدیریت مکتب بخش چهارم اصلاحات:

در سطح مکتب حمایت نموده تا در تصمیم گیری در مورد ارائه خدمات اولیه مستقل عمل کنند. این مدیریت که بطور آزمایشی تطبیق 

ا وخواهد شد شامل تهیه برنامه مدیریت مکتب محور مرتبط به پلان استراتیژیک سوم و طرزالعمل این مدیریت بوده که مسایل زیر را احت

( نظارت از فعالیت های مکتب، ۰( پلان های بهبود مکتب، )۹بودجه بلاک شده/مودل های مالی، )( ۲( ساختار اداری مکتب، )۱می کند: )

 ( انجمن های اولیا و معلمان )شوراها(. ۱( پلان گذاری برای ارتقای ظرفیت، )۱( سیستم مدیریت معلوماتی، )۱)

اینکه ریاست تعلیمات خصوصی وظایف ذیل را انجام دهد باید ظرفیت برای  –تقویت ریاست تعلیمات خصوصی  بخش پنجم اصلاحات:

انجام فعالیت ها مطابق  برای انکشاف طرزالعمل ها( ۲)( تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی بالای تعلیم و تربیه، ۱ریاست بهیود یابد: )

 ( تقویت نظارت و گزارش دهی مکاتب خصوصی۰خصوصی، ) اتبه اعطای جواز مک( ساده سازی و کوتاه سازی پروس۹استندرد، )

 نقاط تمرکز

 دسترسی متوازن به تعلیم و تربیه: اطفال خارج از مکتب و تعلیم و تربیه دختران

حالی که تعلیم و  میلیون، در ۹.۱در افغانستان، تعداد قابل توجهی از اطفال شامل مکتب نیستند. براساس یافته های یونیسف، در حدود 

براساس یافته های تعلیم و  ٪۱۱) ٪۱۱میلیون طفل خارج از مکتب در افغانستان وجود دارد. تقریبا  ۹.۱( EiEتربیه در حالت اضطرار )

 دختران خارج از مکتب هستند. بعلاوه، تخمین زده می ٪۱۱تربیه در حالت اضطرار( اطفال خارج مکتب هستند، و در بعضی از ولایات تا 

 . 9اطفال معلول شامل مکتب نیستند ٪۳۱شود که 

ما اذکور و اناث همانطور که در جدول ذیل ملاحظه می شود بسیار نامتوازن است. پراکندگی اطفال خارج از مکتب در سطح ولایات و بین 

 و قریه وجود ندارد.  هیچ ارقام و معلومات دقیق در مورد تعداد، سن، و جنسیت اطفال خارج مکتب به تفکیک ولایت، ولسوالی

                                                           
 DRS وزارت معارف 9
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 ۲۱۱۱منبع: یونیسف، 

وضعیت اطفال خارج مکتب را در افغانستان تجزیه و تحلیل نموده است. این گزارش پنج جنبه محرومیت از  10گزارش اخیر یونیسف

 مکتب را تشخیص نموده است. 

ملی در این مورد وجود ندارد تا تحلیل دقیق تری ارقام  هیچحال حاضر، سن قبل از مکتب که خارج از مکتب هستند: در اول: اطفال  بُعد

مرور ادبیات یک شکاف مهمی را در افغانستان نشان می دهد با این حساب که فقط یک درصد اطفال در برنامه های قبل ارائه گردد. اما 

 از مکتب اشتراک می کنند که در مورد مناطق روستایی نگرانی های خاصی وجود دارد. 

( طفل خارج از مکاتب دوره ابتدایی هستند. UNDPمیلیون ) ۲.۱(/CSOمیلیون ) ۲.۹: اطفال سن دوره ابتدایی: در حدود بُعد دوم

در ولایت های جنوبی افغانستان احتمال بیشتر دارد که خارج از مکتب باشند؛ اطفال دیگری که در معرض ترک مکتب باشند دختران 

ثروت قرار  نپایی( quintile)پنجک سه اطفالی که فامیل آنها در ، اطفال کوچی، زندگی می کنندکسانی هستند که در مناط روستایی 

کار که والدین آنها هیچ  دارند، اطفالی که فامیل آنها تحصیلات رسمی ندارند، و اطفالی که در مناطق ناآمن زندگی می کنند. اطفال

 تحصیلاتی ندارند نیز به احتمال زیاد مکتب نمی روند.

( برای انجام تحلیل های با مرکز احصائیه در مورد تخمین نفوس، ارقام کلی ALCSبا استفاده از سروی وضعیت زندگی در افغانستان )

درصد اطفال روستایی را در سطح  ۰۱.۰درصد را در سطح ابتدایی نشان می دهد در حالی که  ۱۳.۱اطفال خارج از مکتب شهری در حد 

تمرکز اطفال خارج از مکتب، بیشترین تعداد دختران خارج از مکتب در از نظر هد که خارج از مکتب هستند. مکاتب ابتدایی نشان می د

 کابل، قندهار، هرات، و ننگرهار است.

 ۲۱۱.۱۱۱: اطفال در مکاتب ابتدایی و متوسطه که در معرض ترک مکتب هستند: در حال حاضر، در حدود ۱و  ۰ابعاد 

(CSO/)۲۳۱.۱۱۱ (UNDP )۰۲.۱۱۱دوره ابتدایی ممک است مکتب را قبل از پایان این دوره ترک کنند و در حدود رد شاگ 

(CSO/)۰۱.۱۱۱ (UNDP شاگرد دوره متوسطه قبل از پایان این دوره مکتب را ترک کنند. در حالی که برای شاگردان دوره ایتدایی )

                                                           
10 . Samuel Hall: Global Initiative on Out-Of-School Children – Afghanistan Country Study, 2018  
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درصد در  ۱.۹دخترها بیشتر از پسرها احتمال ترک مکتب را دارند )خطر ترک مکتب برای پسر و دختر مساوی است، در دوره متوسطه، 

 درصد (. احتمال ترک مکتب توسط اطفال بیجا شده نیز زیاد است. ۰۱۱مقابل 

 

 بر اساس نکات تمرکز  یافته ها پنجم: بخش

 به تعلیم و تربیه: اطفال خارج از مکتب و تعلیم و تربیه دختران متوازندسترسی 

راهکار ها ی مؤثر برای شناسایی اطفال خارج از مکتب در سطح ولایات و محلات بر اساس استراتیژی های بررسی و ارائه 

 فعلی در کشور و تجارب کشورهای دیگر و پیشنهاد سیستم تعقیب اطفال خارج از مکتب

 یافته ها 

 مدیران مکاتب صورت گیرد.  که شناسایی اطفال خارج از مکتب در سطح محلات توسط ۱تذکر داده است پلان استراتیژیک 

  سیستمEMIS   وزارت معارف نیز ارقام اطفال خارج از مکتب را بر اساس تخمین به تفکیک ولایات و ولسوالی ارائه داشته

  است.

  ملیون طفل را خارج از مکتب  9.1یک سروی را انجام داده که گزارش آن به نشر رسیده است که  2601یونیسف در سال

آن دختران می باشد.  اما سروی یونیسف بیشتر به صورت کلی و بر اساس ارقام و اسناد موجود ارقام  %60اعلان نموده که 

کافی در مورد اینکه این اطفال در کدام محلات می باشند و دلایل آن نظر به  اطفال خارج از مکتب را ارائه کرده اما معلومات

 تفاوت محلات تذکر نداده است. 

  عدم موجودیت ارقام و معلومات دقیق از تعداد به تفکیک گروه سنی وجنسیت اطفال خارج از مکتب  در سطح ولایت، ولسوالی

 ها و قریه جات.

 پیشنهادات/راه حل ها 

 زارت معارف در کوتاه مدت می تواند از طریق مدیریت های مکاتب، شورا های مکاتب، شورای انکشافی قریه ها و بر علاوه، و

 وکلای منطقه تعداد اطفال خارج از مکتب را شناسایی و دلایل ان را جستجو کند.

  سروی همه جانبه را در سطح در طولانی مدت ایجاب می کند که وزارت معارف با همکاری اداره ملی احصائیه و معلومات یکی

کشور انجام دهد تا تعداد اطفال خارج از مکتب در سطح ولسوالی ها و محلات شناسایی و دلایل آن به  تفکیک محلات شناسایی 

 گردد. 

  انجام سروی از سوی وزارت معارف با همکاری وزارت صحت عامه، چون وزارت صحت عامه برنامه های واکسین و آگاهی عامه را

 ه به خانه انجام میدهند، می تواند در این عرصه وزارت معارف را همکاری نماید.خان

  جلسات منظم ماهوار میان مکتب و والدین یکی از راه حل های مناسب جهت حل مشکلات شاگردان بوده و می تواند در جذب

 اطفال خارج از مکتب کمک کند.

 

 زمینه تعلیم و تربیه برای اطفال خارج از مکتببررسی و شناسایی راه های بدیل جهت فراهم نمودن 

 یافته ها 
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  تجدید نظر نموده و چهارچوب قیمت گذاری مکاتب محلی نیز نهایی  2601وزارت معارف پالیسی تعلیمات محلی را در سال

 گردیده است و مؤسسات مختلف در این زمینه فعالیت دارند که

o  صنف  ۱۰۱۱صنف محلی،  ۱۳۳۱)باب رسیده است  8456 هولایت ب ۹۱کل صنوف محلی و تسریعی در  تعداد

 .11تسریعی(

  اطفال زمینه تعلیم و تربیهولایت ایجاد نموده است که  26مکتب ابتدائی را در  143به تعداد  0931وزارت معارف در سال 

 را به تعلیم و تربیه فراهم می نماید.  بیرون مانده از مکتب

  باشد اما دیده می شود های مؤثر برای جذب اطفال خارج از مکتب میتسریعی، یکی از شیوهبا وجود که ایجاد صنوف محلی و

 است. هکه این روش نیز تمامی اطفال خارج از مکتب را تحت پوشش قرار نداد

  چون تمویل مکاتب محلی از طرف کمک های خارجی می شود بناً مسؤلین معارف در سطح محلات در مورد پایداری و ،برعلاوه 

 دوام این صنوف نگران می باشند. 

  وزارت معارف برنامه های اگاهی دهی را همه ساله پلان می کند ولی به صورت دقیق این برنامه ها در سطح ولایات و مکاتب

 تطبیق نمی گردد.

 پیشنهادات/راه حل ها 

  مکاتب محلی یکی از شیوی های مؤثر جهت فراهم نمودن دسترسی اطفال به تعلیم و تربیه می باشد ولی باید در قدم نخست

 بر اساس تعداد اطفال خارج از مکتب در محلات ایجاد گردد. این مکاتب وسعت داده شود و بیشتر تلاش گردد تا 

 جهت پایداری و دوام صنوف محلی وزارت معارف مسؤلیت پ( ذیری مدیریت مکاتب محراقیHub-school را بیشتر سازد )

و جهت انتقال شاگردان صنوف محلی به مکاتب محراقی، پلان منظم را انکشاف دهد. برعلاوه نظارت از صنوف محلی باید بیشتر 

 تقویت گردد و به صورت اشتراکی و منظم صورت گیرد. 

 عد از ختم دوره صنف سوم منحیث صنف الحاقیه رسمی مکتب محراقی مسؤلین و مردم خواهان این هستند که صنوف محلی ب

 در همان محل باقی مانده و تمویل گردد. 

  .یکی از گزینه های تطبیق صنوف محلی، مساجد بوده که می تواند نقش مؤثری را در جذب اطفال خارج از مکتب داشته باشد 

 ا امن و جای که اطفال خارج از مکتب وجود دارد با استفاده از گزینه دیگر ایجاد مکاتب از طریق بخش خصوصی در محلات ن

 بودجه معارف می باشد. 

  باب مکتب ابتدایی را ایجاد نموده است ولی بیشتر تلاش شود تا مکاتب  143هر چند وزارت معارف در سال جاری به تعداد

 ابتدائی در مناطقی ایجاد شود که اطفال خارج از مکتب وجود دارد.

 یق برنامه های آگاهی دهی پلان منظم در سطح محلات و مکاتب روی دست گرفته شود، و رهنمود مشخص نیز در جهت تطب

 این زمینه انکشاف داده و تطبیق گردد. بر علاوه بودجه مشخص در این زمینه در نظر گرفته شود.

 

 ادامه تعلیم شان بررسی و ارائه پیشنهاد استراتیژی های مؤثر جهت افزایش سهم دختران در مکاتب و

 یافته ها 

                                                           
 گزارش دهی ۷۹۳۱ 11
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  مسوده پالیسی تعلیمات دختران را به همکاری یونیسف انکشاف داده و قرار است نهایی گردد.  2602وزارت معارف در سال 

  ی اناث در ساحات دور دست تا پنج سال آینده جهت سهم گیری دختران به تعلیم وتربیه ابر معلمی بست 96666اختصاص

 ولایت استخدام گردید. 93تن در  2013که  بوداختصاص داده شده  0930سال  برای هزار 9666که از جمله 

  وزارت معارف جهت تشویق هر چه بهتر شاگردان اناث به تمامی ولایات هدایت داده است که تمام مدیران مکاتب اناث باید از

 خانم ها باشد.

 تب اناث را در اولولیت قرار داده است که باعث می شود دسترسی وزارت معارف جهت حمایت از تعلیم و تربیه دختران ساخت مکا

 و ادامه تعلیم دختران در مکاتب تضمین گردد. 

  ،شاگردان را اناث تشکیل داده   %92بوده در حالیکه  % 36معلمان اناث  متعلق به اناث است؛ %00از مجموع مکاتب موجود

 تقریباً با نفوس ذکور مساوی میباشد. 

 دارددیوار احاطه  %32 از جمله فقط دارای تعمیر بوده و 12کاتب اناث صرف %از مجموع م . 

  ت مخالففرستادن دختران شان به مکتب  باوالدین  به همین دلیل،در برخی از مکاتب اناث معلمان ذکور استخدام شده است

 .می کنند

 پیشنهادات/راه حل ها 

 در بخش عرضه:  .0

 داد معلمان را توسعه دهد و بودجه مشخصی را جهت استخدام معلمان اناث در بودجه معارف وزارت معارف برنامه های افزایش تع

 در نظر گیرد. 

  وزارت معارف برنامه های تشویقیه مانند معاش امتیازی جهت تدریس در مناطق دوردست و در مکاتب که معلمان اناث کمبود

 می باشد، برعلاوه خدمات ترانسپورتی، خدمات مسکن را روی دست گیرد. 

  نظر گیرد. وزارت معارف پلان و بودجه مشخص را جهت افزایش ساخت تعمیر و دیوار احاطه مکاتب اناث  در 

  بهتر است برنامه منظم و مشخص جهت ارتقای ظرفیت معلمان اناث روی دست گرفته شود بخصوص در مناطق دور دست و نا

 امن. 

  .وزارت معارف جهت ادامه تعلیم و تربیه دختران تعداد مکاتب لیسه اناث را افزایش دهد 

 دولتی در مناطق دور از مرکز یکی از تقاضاهای اصلی دختران  ایجاد مکاتب و صنوف محلی و ادامه آن به شکل مکتب  الحاقیه

 باشد.می

  .تطبیق برنامه توزیع قرطاسیه و یونیفورم مکتب به دختران یکی از برنامه های مؤثر جهت تشویق دختران می باشد 

 در عرصه تقاضا:  .2

  تشویق دختران به تعلیم و تربیه داشته و در مردم محل، شورای مکاتب، ملاامامان و بزرگان قومی می تواند نقش مؤثری را در

 جلسات مختلف اهمیت تعلیم و تربیه دختران را به مردم تبلغ نمایند. 

  جلسات ماهوار مدیران مکاتب با والدین یکی از راه های مؤثری دیگر جهت تشویق دختران به مکاتب می باشدد که باید در این

مورد باید وزارت معارف میکانیزم مشخصی را در مشوره با مدیران مکاتب انکشاف دهد و در لایحه وظایف مدیران مکاتب اضافه 

 گردد. 

 ی و مشوره دهی در سطح محلات از طریق رسانه های جمعی و مساجد می تواند مردم را در عرصه برنامه های مختلف آگاهی ده

 تعلیم و تربیه دختران تشویق نمایند.



 33 

 

 بررسی و ارائه پیشنهاد راهکاری مناسب جهت افزایش میزان حاضری روزمره شاگردان در مکاتب

 یافته ها 

 مد نظر گرفته شده است. اما  12جزء تخطی های کتگوری دوم به حاضریی لایحه نظم و انظباط مؤسسات تعلیمی، عدم پایبند

 این موضوع را مدیران مکاتب جدی نمی گیرند. 

  :شاگردان به دلایل مختلف غیر حاضری می کنند که مهم ترین آنها قرار ذیل است 

o  .عدم جدی گرفتن غیر حاضری شاگردان از طرف مدیران مکاتب، شاگردان صرف غیرحاضر محسوب می شوند و بس 

o  .عدم تماس اکثر مدیران مکاتب با والدین در صورت غیر حاضری شاگردان 

o .کار کردن شاگردان و همکاری آنها با والدین در وظایف خانه و بیرون 

o ردان شده و باعث غیر حاضر ی آنها می گردد.  خشونت در مکاتب باعث کم علاقگی شاگ 

 پیشنهادات/راه حل ها 

  لایحه نظم و انظباط در مؤسسات تعلیمی یکبار دیگر به تمام مکاتب ارسال و هدایت داده شود تا تمام مواد این لایحه را به صورت

 جدی تطبیق کنند. 

  مکاتب هدایت داده شود تا در صورت غیر حاضری شاگردان میکانیزم مشخص تماس مدیران مکاتب با والدین مشخص گردد و به

 فوراً با والدین آنها تماس گرفته شود.

  در صورت غیر حاضری شاگردان، مدیران مکاتب باید مکلف شوند تا در حضورداشت والدین موضوع غیر حاضری شاگردان را

 بررسی و تصمیم مناسب اتخاذ گردد. 

 اگردان در مکاتب انعطاف پذیری را ایجاد کند تا تعدادی از شاگردانیکه بنا به دلایل می وزارت معارف در تنظیم شفت تدریس ش

 خواهند در شفت های مشخص درس بخوانند و یا هم اینکه در شفت شبانه تدریس شوند گزینه های داشته باشند. 

  قانون معارف  93و ماده  "کندهیچ کس حق ندارد اطفال را با خشونت تنبیه "کنوانسیون حقوق طفل  91مطابق به ماده" 

بنًا نظر به این ماده شاگردان   "هرنوع تعذیب جسمی و روحی شاگردان، حتی به منظور تادیب و اصلاح آنها ممنوع می باشد

 نباید در مکاتب مورد خشونت قرار گیرند.  

 

 اطفال با نیازمندی خاص

 بررسی  مرتبط بودن و فراگیر بودن پالیسی ها و استراتیژی های موجود برای تعلیم اطفال با نیازمندی های خاص 

 یافته ها 

 ( قانون معارف بر تاسیس و تجهیز مکاتب دولتی مختص به شاگردان داری نیازمندی های خاص تأکید 9ماده هفتم شماره )

 دارد.

                                                           
  تدابیر تأدیبی: اخذ تعهد، درج کارت سوانح، سه پارچه، کم کردن نمره تهذیب12 •
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 ای استراتیژی افزایش میزان شمولیت اطفال دارای نیازمندی خاص تاکید داشته. پلان استراتیژیک سوم ملی معارف بال 

  0939وزارت معارف به همکاری نهاد های دولتی و غیر دولتی پالیسی تعلیمات فراگیر ومکاتب  دوستدار طفل را در سال 

 گردد: ذیل برطرف  های تدوین نموده است. ولی این پالیسی ضرورت به تجدید نظر دارد تا چالش

o  .پلان عمل جهت تطبیق این پالیسی وجود ندارد. بنًا این پالیسی به صورت کامل تطبیق نگردیده است 

o  کتگوری کلی می  09کتگوری اطفال دارای نیازمندی خاص در پالیسی مشخص شده است ولی این  09با وجود که

 باشد؛ بطو مثال: عدم تعریف واضح از معلولیت.

o دارای نیازمندی های خاص به منظور ارایه خدمات تعلیمی به آن ها. عدم اولویت بندی اطفال 

  مثال: سطح شیبدار شده است نمشخصات اعمار مکاتب جدید مطابق به نیازمندی های معلولین و معیوبین تنظیم(Ramp) 

 شاکردان عادی تأکید تربیه شاگردان دارای نیازمندی های خاص با  یر فراهم سازی تعلیم وگهر چند در پالیسی تعلیمات فرا

گردیده است اما مشکلاتی؛ مانند: کم بودن زمان تدریس به دلیل موجودیت دو معلم در یک صنف و عدم آموزش معلمین در 

 تدریس را دشوار ساخته است. ،این بخش

 پیشنهادات/راه حل ها 

 ی خاص تأکید دارد ولی جزییات اینکه چگونهبا وجود اینکه پلان استراتیژیک سوم ملی معارف بر تعلیم اطفال داری نیازمندی ها 

لازم به بازنگری این پلان در بخش تعلیم اطفال دارای نیازمندی خاص  ه؛تطبیق شود وکدام کتگوری ها شامل است ذکر نگردید

 میباشد.

 اص ی های خهرچند پالیسی تعلیمات فراگیر ویا دوستدار طفل تدوین گردیده است مگر پاسخگوی کامل اطفال دارای نیازمند

 را مرفوع نمیکند که باید بازنگری وتجدید نظر گردد.

  وزارت معارف با مؤسسات مختلف تفاهمنامه همکاری را امضا کرده است ولی جهت اجرا و تطبیق درست آن نیازمند پلان عمل

 گیرد.نظارت درست صورت  به اطفال با نیازمندی خاص خدمات تعلیمی این مؤسسات همیباشد تا از روند ارائ

  با وجود اینکه پالیسی های متعدد در زمینه تعلیم اطفال دارای نیازمندی های خاص تدوین وترتیب گردیده است اما تاهنوز

کتگوری بندی این اطفال از لحاظ نوعیت نیازمندی ذکر نگردیده است که یک پالیسی جامع از نوعیت طبقه بندی این اطفال 

انجام  فعالیت های روزانه مثل دیدن، شنیدن، راه ر فتن )از زینه بالارفتن(، تمرکز کردن ترتیب گردد. بطورمشخص تاچه حد در 

 و یا به یاد آوردن، مراقبت خودی و ارتباط با دیگران دچار مشکل می باشد که بر اساس آن میتوان معلولیت را طبقه بندی نمود.

 ارند اما تاهنوز این اطفال اولویت بندی نشده است که باید با وجود اینکه مؤسسات مختلف در ارایه خدمات تعلیمی فعالیت د

 کدام نوع نیازمندی در اولویت قرار گیرد.

  جهت بلند بردن ظرفیت معلمین اطفال دارای نیازمندی های خاص پالیسی های جامع ترتیب گردد تا زمینه آموزشی معلمین

 فراهم گردد.

 ین تعلیمات اطفال دارای نیازمندی ها میکانیزم های تطبیق را انکشاف دهد وزارت معارف برای تطبیق درست پالیسی ها و قوان

 .وبرای تطبیق این پالیسی ها روش های مشخص روی دست گرفته شود

 

 بررسی و ارائیه راهکاری های  مؤثر جهت فراهم نمودن زمینه تعلیم و تربیه برای اطفال دارای نیازمندی خاص

 یافته ها 
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  در چهارچوب اداره مستقل تعلیمات  13ولایت 6باب مکتب برای اطفال دارای نیازمندی خاص )نابینایان و ناشنوایان( در  10موجودیت

 تخنیکی و مسلکی. 

 به صورت پراکنده در عرصه تعلیم و تربیه اطفال دارای نیازمندی خاص در عرصه های ذیل:  14همکاری مؤسسات 

o ازمندی خاص در بخش نابینایان، ناشنوایان و عقب ماندگی ذهنی ایجاد مراکز مشخص برای اطفال دارای نی 

o تلاش برای حل  نیازمندی های خاص و جلسه ماهانه برخی از مؤسسات با شورای محل برای بررسی و حل مشکلات اطفال با

 آنها.

o  ایجاد فرصت های تعلیمی برای اطفال دارای نیازمندی خاص در مکاتب تعلیمات عمومی و شامل ساختن برخی شاگردان

 دارای نیازمندی خاص در مکاتب تعلیمات عمومی 

 .عدم احصائیه دقیق اطفال دارای نیازمندی خاص بر اساس کتگوری نیازمندی های آنها 

  نیازمندی های خاص در مکاتب تعلیمات عمومی.عدم توجه به جلب و جذب شاگردان دارای 

  .عدم برنامه های مشخص احساس همدیگر پذیری برای شاگردان عادی در مکاتب تعلیمات عمومی 

  جلب توجه خانواده ها به اهمیت تعلیم وتربیه  از اهمیت تعلیمات برای این أطفال و در نتیجه نمی توانند درشورای محل  آگاهیعدم

 .همکاری مناسب داشته باشند ای نیازمندی های خاصبرای اطفال دار

 پیشنهادات/راه حل ها 

  با توجه به اینکه محتوای تعلیمی اطفال ناشنوایان و نابینایان مطابق به نصاب تعلیمی تعلیمات عمومی می باشد، بناً ایجاب می کند

 این مکاتب را به تعلیمات عمومی واگذار نمایند. که وزارت معارف با اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی تفاهم نموده و مسؤلیت 

  )...وزارت معارف به همکاری نهاد های ذیدخل )صحت عامه، احصائیه مرکزی، کار و امور اجتماعی، اداره تعلمیات تخنیکی و مسلکی

 سروی همه جانبه از تعداد ونوعیت نیازمندی این اطفال در کوتا مدت انجام دهد.

 مکاری مؤسسات و نهاد های ذیدخل یک پلان مشخص جهت فراهم نمودن زمینه تعلیم و تربیه را ترتیب و وزارت معارف باید در ه

 تطبیق نماید. 

 برنامه های آموزشی برای مدیران مکاتب تعلیمات عمومی برای زمینه سازی تعلیم این اطفال.  هارائ 

 لدین این اطفال جهت تشویق آنها به منظور فرستادن اطفال به ادامه و وسعت برنامه ها مؤثر آگاهی دهی عامه برای شورای محل و وا

 مکاتب. 

 حمایت مؤسسات در فراهم نمودن برنامه های اگاهی دهی جهت تقویت احساس همدیگر پذیری میان شاگردان عادی و خاص 

 حمایت از آمریت تعلیمات خاص برای انجام هماهنگی ها، نظارت و آگاهی دهی در زمینه تعلیمات خاص 

 

 امکانات، تجهیزات و ظرفیت پاسخگویی برای اطفال دارای نیازمندی خاص

 یافته ها 

  نیازمندی خاص در مکاتب تعلیمات عمومی با نبود امکانات و تجهیزات متناسب با ضرورت های آموزشی اطفال 

                                                           
  کابل، هرات، بلخ، ننگرهار، خوست و غزنی13
 ، موسسه خیریه جاپانSARF کمیته سویدن ، رهیاب،  مؤسسه 14
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 عدم موجودیت وسایل حمل و نقل اطفال با نیازمندی های خاص از خانه به مکتب و بالعکس 

  موجودیت کتب و مواد آموزشی مرتبط به تعلیمات خاص در مکاتب تعلیمات عمومی )کتاب خط بریل وسایر مواد آموزشی(.عدم 

 پیشنهادات/راه حل ها 

  تجهیز مکاتب و صنوف متناسب با ضرورت های آموزشی اطفال با نیازمندی های خاص 

  آموزشی مطابق به شرایط محلی و نیز آموزش معلمان تعلیمات استفاده از ظرفیت سکتور خصوصی در انکشاف نصاب تعلیمی و مواد

 عمومی در مورد آموزش همگانی. فراهم سازی وسایل ترانسپورتیشن برای اطفال دارای نیازمندی های خاص.

 حمایت مؤسسات جهت فراهم نمودن وسایل حمل و نقل اطفال با نیازمندی خاص از خانه به مکتب و بالعکس 

 

 یجاشدگان داخلی عودت کنندگان و ب

بررسی تلاش ها در عرصه پیشبینی تعداد عودت کننده گان و بیجاشده گان بخصوص اطفال سن مکتب بر اساس ) سن، 

 زبان، محل اقامت، سطح تحصیل( و استفاده از ظرفیت های موجود آنها 

 یافته ها

  بر اساس گزارشIOM  ت نموده داز کشور های ایران و پاکستان به کشور عو نفر 102666به تعداد  2601الی  2600از سال

 اند. 

  داخلی در این سال گزارش داده شده است.   ههزار بیجاشد 166بر اساس همین گزارش بیشتر از 

  به همین منظور،  ادارهIOM  برنامه تعقیب بیجاشدگان داخلی را راه اندازی نموده که هدف آن کمک به دولت  2601در سال

 افعانستان و شرکای کمک کننده در ارائه خدمات مؤثر و اقتصادی به افراد بیجاشده می باشد. 

 گزارش  مطابقIOM، است. ننگرهار، کنر و لغمانکه شامل ولایت های بوده اند در زون شرق افعانستان  هبیشترین عودت کنند 

 گزارش برعلاوه ، IOM  بیشترین تعداد بیجا شدگان جابجا شده اند. در آنها بلخ، بغلان، کابل و تخار را از ولایت های نام برده است که 

  با وجود اینکهIOM ،زبانی تعداد بیجاشدگان و عودت کنندگان را تذکر داده است ولی هیچ نوع معلومات در مورد کتگوری سنی، 

 محل اقامت، و سطح تحصیل شان در دسترس نیست. 

  تا به حال وزارت معارف نیز ارقام دقیق اطفال عودت کننده و بیجاشده داخلی سن مکتب را ندارد تا از آن در پلانگذاری ارائه خدمات

 تعلیمی استفاده شود.

 پیشنهادات/راه حل ها 

 بینی مشخصی از اطفال عودت کننده و بیجاشده داخلی  برای سالهای آینده  شکند وزارت معارف با ادارات همکار پی ایجاب می

 داشته باشد تا بر اساس آن برنامه ریزی مشخص جهت ارائه خدمات تعلیمی در نظر گرفته شود. 

 ت الیدر حال حاضر یک تعداد مؤسسات از طریق صنوف محلی خدمات تعلیمی را برای بیجاشدگان و عودت کنندگان در کمپ ها فع

صنف محلی ایجاد  9 گاندر کمپ بیجاشدگان و عودت کنند NRC هدارند. بطور مثال: در ولایت هرات در ولسوالی انجیل مؤسس

 . ستنموده ا

  در نظر گرفتن ظرفیت های موجود عودت کنندگان و بیجاشدگان مهم بوده که در بعضی از ساحات از ظرفیت های خود بیجا شده

 به طور مثال در ولایت فاریاب از بین بیجا شده گان یک تعداد معلمین استخدام گردیده اند. گان استفاده گردیده است
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 ( برخی از موسساتIRC, AWAC, NRE, NAC… دربخش ارایه خدمات  تعلیمی برای مهاجرین ازطریق تعلیمات در )

 حالت اضطرار نیز فعالیت دارند که میتوان این کمک ها را توسعه بخشید.

 

های موجود پاسخگویی به نیازمندی تعلیمی بیجا شدگان و عودت کنندگان )دولت، انجو، سکتور خصوصی و  بررسی روش

 دیگر ادارات همکار(

 یافته ها

  دولت از طریق مکاتب تعلیمات عمومی زمینه جذب اطفال عودت کنندگان را در تمامی ولایات و ولسوالی ها فراهم نموده است ولی

 ندی بیجاه شدگان و عودت کنندگان نیست و ظرفیت جذب تمامی اطفال را ندارند.  این مکاتب پاسخگو نیازم

   :مؤسسات نیز جهت ارائه خدمات تعلمی برای اطفال عودت کننده و بیجاشده صنف محلی را در کمپ ها ایجاد نموده اند بطورمثال

آباد تگاب، خواجه سبزپوش و دولتلسوالی شیرینکه در بخش عودت کننده گان و بیجا شده گان فعالیت دار در سه و NACموسسه 

شاگرد باشنده  362شاگرد بیجاشده، 0293ولایت فاریاب صنوف الحاقی دایر نموده است. با توجه به فعالیت این موسسه در حدود 

تایم و تا  شوند. صنوف در دوشاگرد می 0296شاگرد عودت کننده را تحت پوشش قرار داده است. که بطور مجموعی  033محل . 

باشند. برای گردآوری این ارقام، سروی در سطح ولسوالی صورت گرفت شاگرد اناث می 0003شاگرد ذکور  100باشد. می 0صنف 

 و پس از آن گروههای موردنظر انتخاب شد. سروی موسسه در دو هفته انجام شد. 

  آموزی برای جوانان و برزرگسالان ایجاد شده است.  کورس های سواد آموزی نیز ار طرف برخی مؤسسات جهت ارائه خدمات سواد

 بطور مثال: مؤسسه انافی در ولایت های کابل و بلخ کورس های مشخص برای عودت کنندگان و بیجاشدگان ایجاد کرده است.

 پیشنهادات/راه حل ها 

 ه همکاری مؤسسات همکار و ادارات انکشاف یک پالیسی مشخص برای تعلیم اطفال عودت کننده و بیجا شده از طرف وزارت معارف ب

 مرتبط 

  ایجاد و توسعه کورسهای سواد آموزی برای والدین بیجا شده و عودت کننده از طرف معینیت سواد آموزی به همکارای مؤسسات 

  توسعه صنوف محلی برای اطفال بیجاشده و عودت کننده و همچنان ایجاد صنوف الحاقیه رسمی از طرف مکاتب دولتی و توظیف

 معلمان به صورت حق الزحمه داخل تشکیل. 

 مین گردد و در هماهنگی مکاتب میکانیزم مشخصضادامه تعلیم اطفال بیجاشدگان و عودت کنندگان باید از طرف وزارت معارف ت 

 جهت ادامه تعلیم این اطفال در مکاتب انکشاف و تطبیق گردد. 

 

 بررسی پیش بینی حوادثی که باعث بیجا شدگی داخلی می شود 

 یافته ها

  دید و خطراتهوجود ندارد که مشخص سازد که کدام محلات مورد تدقیق در حال حاضر به صورت مشخص در سطح کشور پیشبینی 

 به ولایات دیگر گردد.  آنهاعی و انسانی قرار دارد و ممکن است که باعث بیجاشده شدن یطب
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  به همین ترتیب وزارت معارف نیز تحلیل و پیشبینی مشخص ندارد تا در سال آینده چه تعداد از مکاتب و مراکز تعلمی در معرض

 سن مکتب و شاگردان از رفتن به مکتب محروم می شوند.عی و انسانی قرار دارد و به چه تعداد طفل واجد شرایط یطب اتتهدید

 پیشنهادات/راه حل ها 

 عی به عمل آورده و مشخص سازد تا چه تعداد از مکاتب در معرض خطر و یوزارت معارف باید یک تحلیل و پیش بینی از حوادث طب

 تهدیدات طبیعی قرار دارد. 

  و مؤسسات همکار یک پلان تدابیری را جهت آمادگی  امور رسیدگی به حوادثدفتر وزیر دولت در وزارت معارف باید در همکاری با

 برای پاسخگوی به اطفال و شاگردان بی جاشده انکشاف دهد. 

 آموزش بزرگسالان

 بررسی تلاش ها در تعیین اولویت ها برای آموزش بزرگسالان  

 یافته ها 

  ساله به بالا تعین نموده است ولی مشخص نشده است  01استراتیژی ملی سواد آموزی سن شمولیت را در کورس های سواد آموری

 که کدام کتگوری سنی جهت آموزش در اولویت قرار دارد. 

 در  %06به  0932در سال  %90از  در سطح ملی استراتیژی ملی سواد آموزی تاکید داشته است که  افزایش میزان سطح سواد

 خواهد رسید(.  %16به  %16و برای مردان از  %16به  %26خواهد رسید  )برای زنان از  0933سال 

  .هر چند همه ساله پلان های عملیاتی تهیه میگردد و در نظر گرفته می شود که چه تعداد کورس سواد آموزی در کجا ها ایجاد گردد

 یازمندی محلات و تعداد نفوس بی سواد تهیه نمی گردد. ولی پلانهای عملیاتی سواد آموزی بر اساس ن

 پیشنهادات/راه حل ها 

  با توجه به محدودیت منابع، ایجاب می کند که وزارت معارف بخصوص معینیت سواد آموزی طرح اولویت بندی آموزشی برزرگسالان

اد در کشور کدام کتگوری سنی در اولویت را بر اساس تحلیل مؤثریت اقتصادی انکشاف دهد و مشخص گردد نظر به نفوس بی سو

 قرار دارد تا تحت آموزش قرار گیرد. 

  در اولویت قرار دهد و در قدم بعدی  23تا  01بنابراین بهتر خواهد بود بود تا وزارت معارف در قدم نخست آموزش کتگوری سنین

 ساله به بالا تمرکز گردد.  23روی آموزش 

 ت طفل با مادر در خانه سپری می شود، بهتر است تا سواد آموزی زنان در اولویت قرار گیرد تا در تعلیم بر علاوه، از اینکه  بیشترین وق

 و تربیه اطفال نقش مثبت را ایفا کرده بتوانند. 

  پلان های عملیاتی سواد آموزی باید بر اساس نیازسنجی و سروی های خانوار که نفوس بی سواد را در سطح محلات مشخص می

 پلان ها بیشتر مؤثر مواقع شود.این کشاف داده شود تا سازد ان

 آموزش های مادام العمر/دوامدار

 یافته ها 
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 استراتیژی ملی سواد آموزی فراهم نمودن زمینه دسترسی به آموزش دوامدار و یادگیری مادام العمر بعد از تکمیل  یکی از اهداف

 (03#. )صدر نظر گرفته شده است بالاتر وساله  01فراد که برای شماری بیشتر از ااست برنامه های سواد آموزی 

  باب کورس سواد آموزی در سطح ملی ایجاد کرده است که  00330معینیت سواد آموزی در همکاری مؤسسات ذیدخل، به تعداد

کورس ها برای خانم ها می باشد. ولی مدت نه ماه که برای تکمیل کورس در نظر گرفته شده است برای یادگیری و پایداری  93%

 سواد کافی نمی باشد. 

 که این  ولایت کشور جهت ادامه تعلیم سواد آموزان تطبیق می نماید 20باب مکتب سواد حیاتی را در   02 معینیت سواد آموزی

 فارغان کورس های سواد آموزی را دارد. % 6.3مکاتب ظرفیت جذب 

  01بر علاوه به تعداد (  باب مرکز آموزش محلیCLC در )ری مؤسسات و به همکا )کابل، بلخ، بادغیس، بامیان، ننگرهار(ولایت  1

 سال آموزش های سواد بشمول حرفوی ارائه می نماید.  2یونسکو ایجاد گردیده است که برای مدت 

 .مفهوم واضح از آموزش های مادام العمر در برنامه سواد آموزی بخصوص در سطح ولایات ولسوالی ها وجود ندارد 

 پیشنهادات/راه حل ها 

 حد و ادامه تعلیم سواد آموزی ایجاب می کند تا در طولانی مدت به سطح هر ولسوالی  بر اساس یافته های مرور، جهت مدیریت وا

بجای مدیریت سواد آموزی یک مکتب آموزش بزرگسالان ایجاد گردد و در صورت نیاز در قریه جات بجای کورس های سواد آموزی، 

 الحاقیه های مکتب آموزش بزرگسالان ایجاد گردد. 

 مکاری با مؤسسات ذیدخل طرح آموزش های مادام العمر را انکشاف دهد تا همزمان مفهوم آموزش های معینیت سواد آموزی در ه

 مادام العمر در برنامه سواد آموزی به همگان در سطح مرکز، ولایات و ولسوالی ها واضح گردد. 

 واد آموزان مرتبط گردیده است ولیبا وجود اینکه کتب درسی سواد آموزی تجدید نظر گردیده و بیشتر محتوای کتاب با زندگی س 

ایجاب می کند کتب درسی برای آموزش بزرگسالان بر اساس معیار  ؛در نظر گرفته شده است 9-0این کتب درسی صرف برای صنف 

 تهیه گردد. 02های تدریس آموزش بزرگسالان تا صنف 

 استفاده از منابع و امکانات موجود  برای آموزش بزرگسالان

 یافته ها 

  با وجود که تقاهمنامه جهت استفاده از مساجد و تکایا برای تدویر کورس های سواد آموزی میان وزارت های معارف و حج و اوقاف

 عقد شده است ولی تا به حال میکانیزم تطبیق این تفاهم نامه مشخص نشده است و موانع در سطح مساجد وجود دارد. 

 وده است تا از مکاتب جهت تدویرمراکز سواد آموزی استفاده گردد ولی تا به حال میان پلان استراتیژیک ملی معارف نیز تاکید نم

صورت نگرفته است تا از مکاتب جهت کورس ها و مکاتب سواد حیاتی لازم معینیت های تعلیمات عمومی و سواد آموزی هماهنگی 

 استفاد گردد. 

 ات تعلیمی سواد آموزی و همکاری مردم در بخش فراهم نمودن لوازم تطبیق برنامه های آگاهی عامه برای مردم در بخش ارایه خدم

 ومکان آموزشی برای سواد اموزان.

  توسط  موزیآمعینیت سواد آموزی با وزارت تحصیلات عالی ورییس پوهنتون تعلیم وتربیه استاد ربانی پلان ایجاد کورس های سواد

اختن یک فرد از خانواده شانرا توسط محصلین به شکل رضا کار ترتیب محصلین تعلیم وتربیه در دوره مونوگراف وحتی باسواد س

 نموده است.
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 پیشنهادات/راه حل ها 

  در کوتاه مدت همکاری و هماهنگی بیشتر میان وزارت های حج  و معارف نیاز است تا جهت تدویر کورس های سواد آموزی در

 مساجد استفاده گردد. 

 زی و تعلیمات عمومی نیز هماهنگی صورت گیرد تا از یک شفت مکاتب تعلیمات عمومی و شبانه برعلاوه، میان معینیت های سواد آمو

 برای تدویر کورس های سواد آموزی استفاده شود. 

  تطبیق برنامه های اگاهی عامه با استفاده از روش های مختلف مؤثریت خوبی را جهت جلب حمایت مردمی از برنامه سواد آموزی

 ه یابد. بخصوص در مناطقی که مردم همکاری داشته اند برنامه های تشویقی برای مردم در نظر گرفته شود.داشته و باید توسع

 .تهیه پالیسی برای سهیم سازی مردم محل وترویج سواد از طریق گروه رضاکار تقریبا در اکثر ولایات کشور 

 آموزش مطابق نیازمندی اقتصادی کشور وبازار کار 

 یافته ها 

 اد اموزی به همکاری  یونسکو چهار نوع نصاب حرفوی  مانند )مرغداری، زنبور داری، خیاطی و باغداری ( را  جهت بلند معینیت سو

 طبیقت آزمایشیارتباط سواد با زار کار انکشاف داده است که توسط پروژ صلاح در پنچ ولایت کشور به شکل  بردن اقتصاد مردم و

 می کشور تطبیق میگردد بعد در سه سال آینده در تما گردید و

  عدم طبقه بندی شغل  ها براساس نیازمندی مردم مطابق به شرایط زندگی شان در مکاتب و انستیتوت های تعلیمات تخنیکی و

 مسلکی 

 پیشنهادات/راه حل ها 

 صحت عامه(  اجتماعی وامور  ) کار و لازم است که وزارت معارف، اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی به همکاری ارگان های ذیدخل

 شرایط زندگی مردم را ارایه کند. سواد حرفوی سازگار با سروی همه جانبه را برای شناسای شغل راه اندازی نموده و

 بودن مرتبطکیفیت و 

 ارزیابی تکوینی 

 بررسی پاسخگویی و مرتبط بودن  پالیسی های فعلی و مقررات برای ارزیابی تکوینی

 یافته ها: 

  صنف گفته شده  در یادگیری جریان از نظارت اصلاحات معارف نیز در مورد ارزیابی تکوینی تاکید شده است )در پروسهدر سند

تم سیساست که ارزیابی تکوینی به صورت روزمره درصنف انجام گردد، همچنین  در معیار ها و پالیسی ها نیز اشاره شده است که 

 (در مطابقت و سازگاری با شیوه ارزیابی های بین المللی معیاری تنظیم میشوندهای ارزیابی تکوینی، تلخیصی و نمونه ای 

  در پلان استراتیژیک ملی معارف اشاره شده است که باید از تکنیک های ارزیابی تکوینی جهت حصول اطمینان از یادیگری

 شاگردان استفاده شود.

 ( سند چهارچوب ملی ارزیابی برای افغانستانNAFAانکشاف پید ).ا کرده است 
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  در حال حاضر به همکاری یونسف و همکاری تخنیکیACER   مرحله اول تطبیق سند نافا در جریان است. همچنین تیم تخنیکی

متشکل از ادارات مختلف وزارت معارف تشکیل تحت عنوان تیم هسته مرکزی برای تطبیق فاز اول سند نافا شروع به کار کرده 

 است.

 دست ریاست نظارت تعلیمی است و کمپنی  رهبری تطبیق این سند بهACER  نقش همکار تخنیکی را به عهده دارند با این حال

 است.   ACERدر سطح وزارت نفرات متخصصی در زمینه ارزیابی وجود ندارد بنا متکی بر کمپنی 

  )15موجودیت یک ماده در لایحه امتحانات در ارتباط به ارزیابی تکوینی. )ماده شصت ویک 

  های )برای دریافت معلومات از میزان یادگیری و چالش  بر ارزیابی تکوینی در مسوده چهارچوب نصاب تعلیمی جدید.تأکید

  1های ارزیابی ساختاری یا تکوینی استفاده صورت گیرد.(ص یادگیری شاگردان، باید از روش

  0930آمده است، این سند آخرین بار در سال لایحه امتحانات مکاتب چنان که در سند لایحه جدید تعلیمات اساسی و ثانوی 

مورد اصلاحات و تجدید نظر قرار گرفته است.   در این سند در قسمت ارزیابی از شاگردان، صرف در مورد کار خانگی و فعالیت ها 

 دارد.ی تکوینی را نصنفی که جزئی از ارزیابی تکوینی بشمار میرود اشاره نموده است. اما چون نمره دهی صورت میگیرد ارزش ارزیاب

  سند  کافی مسؤلین معارف در سطح ولایات ازعدم آگاهیNAFA  

 عدم موجودیت طرزالعمل و رهنمود مشخص برای اجرای  ارزیابی تکوینی در سطح مکاتب. 

  : پیشنهادات/راه حل ها

 ا ب بررسی و تجدید نظر گردد. تلایحه امتحانات مکاتب توسط یکی کمیته متشکل از ادارات مرتبط بشمول معلمان و مدیران مکت

 . بتواند پاسخگوی موارد ارزیابی تکوینی باشد

  جهت آگاهی دهی از سند نافا(NAFA ) به مسؤلین معارف در سطح غیر مرکزی باید ورکشاپ های مشخص دایر گردد تا از سند

 نافا همه مسؤلین معارف اگاهی کامل حاصل کرده و اهمیت ارزیابی تعلیمی بخصوص ارزیابی تکوینی را بدانند. 

  ند نافا (د  یابی تکوینی )تطبیق سکاربردی در زمینه تطبیق ارز یتقویت ریاست ارزیابی نتایج تعلیمی جهت تدوین استراتژی ها

و ارتقای ظرفیت تعدادی از کارمندان در زمینه ارزیابی تکوینی به صورت آکادمیک. )تنها از این طریق وزارت میتواند مستقل در 

 زمینه ارزیابی تکوینی فعالیت و ارتقای ظرفیت و برنامه ریزی کند.(

 کر داده شود که ارزیابی تکوینی جزء لاینفک تدریس بوده و باید معلمان از آن برعلاوه در سند های پالیسی وزارت معارف باید تذ

 استفاده نمایند.

 در صنف   مرور وضعیت موجود از تطبیق ارزیابی تکوینی

 یافته ها: 

                                                           
 الیحه امتحانات15 

 :تعریف امتحان 

 .معلمین را نتیجه گیری مینمایدامتحان به حیث یکی از وسایل ارزیابی فعالیت های درسی وآموزشی شاگردان شناخته شده و هم مؤثریت تطبیق پروگرام های درسی وفعالیتهای .0

 : ماده شصت ویک

 :انواع امتحان 

.  امتحان سامع که سابقه تعلیمی و نمبر اساس داشته ولی باداشتن معاذیر اقالً  9.  امتحان سویه الی صنف ششم 2 اساسیامتحان اصلی یا  .۱

نمرات در امتحان ساالنه داشته باشد. 39٪ .  امتحان لیاقت ار شاگرد برحال که4ماه قبل مکتب را ترک کرده باشد.  شش  
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 -  معلمان در مکاتب از روش های چون، سپردن و ملاحظه کارخانگی و پرسیدن سوال جهت ارزیابی یادگیری شاگردان استفاده

 می کنند.  

 -  .معلمان بنا به تعداد زیادی شاگردان در صنف شاگردان را در کتگوری های مختلف تقسیم نموده و به ترتیب ارزیابی می کند 

 -  اساس تجارب شخصی خود از شیوه های نامبرده استفاده می کنند و به صورت علمی آموزش ندیده اند.  اکثر معلمان بیشتر بر 

 -  معلمان که توسط برنامه اطفال افغان می خوانند در عرصه ارزیابی تکوینی آموزش دیده اند می توانند از روش های مختلف

 ارزیابی تکوینی استفاده نمایند. 

 -  برعلاوه، پروژهACR مورد ارزیابی مداوم یک کتاب را انکشاف داده است که معلمان را حدی کمک کرده است که یادگیری  در

 شاگردان را ارزیابی کنند ولی به صورت مشخص بالای تکنیک های ارزیابی تکوینی در این کتاب تاکید نشده است. 

 - معلمان که آموزش برنامه ( اطفال افغان می خوانندACR ) م بودن زمان اند به دلیل زیاد بودن شاگردان و کرا سپری نموده

 را تطبیق نمایند. تکوینی ارزیابی  تدریس نمی توانند

 پیشنهادات/راه حل ها 

 -  انکشاف بسته آموزشی به همکاری نهاد های ذیدخل تحت مدیریت مستقیم وزارت معارف و آموزش معلمان جهت استفاده از

 صنوف بخصوص در صنوف که نسبت شاگرد به شعبه بلند است.روش و تکنیک های ارزیابی تکوینی در 

 - (  کتاب که از طرفACR انکشاف داده است خوب بوده ولی کوشش شود که تکنیک های ارزیابی تکوینی در کتاب کنجانیده )

 شود.

 - نظارت دوامدار صورت گیرد. توسط مدیر و سرمعلم بیق ارزیابی تکوینی در صنوف درسیاز چگونگی تط 

 - ی را در نظارت از تطبیق ارزیابی تکوینی دارند و باید با روش ها و تکنیک های ارزیابی تکوینی آشنایی مؤثردیران مکتب نقش م

 .کامل داشته و از اهمیت ارزیابی تکوینی اگاهی حاصل کنند

 یت  این آموزش هامؤثربررسی میزان استفاده معلمان آموزش دیده از ارزیابی تکوینی و 

 یافته ها 

 -  در نصاب برنامه تربیه معلم در مورد ارزیابی تکوینی تحت یک عنوانی به صورت مختصر آمده است ولی معلمان به این نظر

 هستند که این موضوع خیلی اندک بوده و به ما کمک نمی کند تا ارزیابی تکوینی را بدرستی درک و تطبیق نماییم. 

 -  است و گفته می شود که تمامی معلمان مکاتب آموزش دیده اند. ولی معلمان  اشاره شده 0موضوع ارزیابی تکوینی در انست

 می گویند که آین آموزش ها نیز پاسخگوی نیاز های آن ها در عرصه تطبیق ارزیابی تکوینی نیست.  

 -  برخی  وبرگزاری ورکشاپ ارزیابی تکوینی به حمایت تخنیکی و مالی یونیسف  و اعضای نظارت برای معلمان صنوف محلی

یت دارد مؤثرروز تطبیق شده است. معلمان به این نظر هستند که هرچند این آموزش ها  02معلمان مکاتب دولتی به مدت 

 ولی کافی و بسنده نبوده و خواهان آموزش های بیشتر هستند. 

 نیست.  بر علاوه حجم کتاب ارزیابی که توسط یونیسف انکشاف داده شده است نسبت به زمان آموزش ها عملی 

 -  معلمان بعد از سه سال از  محتوای ورکشاپ  و یا ماهیت ارزیابی تکوینی که توسط موسسه یونیسف برگزار شده بود اطلاعات

 . ستا دهشش های آموزش دیده استفاده ننداشته و بخاطر نمیآوردند و این نشان می دهد که از رو
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 -  برخی معلمان حق الزحمه در برنامه  آموزشی پروموت اشتراک داشته اند که بخش از این ورکشاپ مربوط به ارزیابی تکوینی

 بوده است. 

 -  .بر علاوه موضوع ارزیابی تکوینی  به عنوان بخشی از روش درسی در انست ها در نظر گرفته نشده است 

 -  آموزش دیده اند، به این نظر هستند که آموزش ها قابلیت محور نیست و معلمان برخی معلمان که در عرصه ارزیابی تکوینی

 توانایی تطبیق این مهارت ها را در صنف ندارند.

 - .به دلیل عدم آگاهی اعضای نظارت تعلیمی و تسلط بالای ارزیابی تکوینی نمی توانند معلمان را نظارت و حمایت کنند 

 - ط نظارت تعلیمی با تیم مرور شریک شده است، معلمان که در عرصه ارزیابی تکوینی آموزش بر اساس یافته های اولیه که توس

 دیده اند و معلمان که آموزش ندیده اند تفاوت چندانی ندارند. 

 -  یکی از مشکلات که توسط معلمان آموزش دیده بیان شده است، عدم تخصص و توانایی ترینر ها به ارزیابی تکوینی بوده است

 نسته اند بدرستی معلمان را آموزش دهند. و نتوا

 پیشنهادات/راه حل ها

 -  آموزش ها در عرصه ارزیابی تکوینی ایجاب می کند که وزارت معارف با همکاری  مؤثربا توجه به پراکندگی و عدم مدیریت

علم به صورت نهاد های ذیدخل بسته منظم آموزشی ارزیابی تکوینی را انکشاف داده و به همکاری مراکز تربیه م

 و معلمان آموزش داده شود.  ، سرمعلمانسیستماتیک/نظامند اعضای نظارت تعلیمی، مدیران مکاتب

 -  در قدم نخست ایجاب می کند تا تیم های مشخص  در سطح ملی و ولایتی منحیث ماستر ترینر ها در زمینه ارزیابی تکوینی

 د تا آموزش های بعدی را تسهیل و تطبیق کنند. آموزش دیده و تخصص و قابلیت های لازم را داشته باشن

 -   بر علاوه، برنامه مشخص آگاهی دهی برای مسؤلین معارف در سطح مرکز، ولایات و ولسوالی ها در مورد اهمیت و ضرورت

 ارزیابی تکوینی نیاز است تا حمایت های لازم از طرف مسؤلین جهت تطبیق ارزیابی تکوینی وجود داشته باشد.

 ملی  امتحان

 در سطح کشور و ظرفیت ها و منابع مورد نیاز 9بررسی کلی امکان پذیری تطبیق امتحان ملی در ختم صنف 

 یافته ها 

 -  امتحان ملی منحیث یکی از اهداف در سندNAFA  است.  برای تثبیت سویه شاگردان در ختم صنف نهم آمده 

 - امتحان ملی در ختم صنف نهم در سند اصلاحات معارف نیز آمده است و گفته شده است که تصدیق فراغت صنف  ،بر علاوه

نهم به شاگردان داده شود و بعد از ختم دوره اساسی به رشته های تخنیکی و مسلکی، تعلیمات اسلامی و تعلیمات عمومی 

 تقسیم شوند. 

 - ف در سطح مرکز و ولایات از تطبیق امتحان ملی در ختم صنف نهم استقبال براساس یافته های مرور تمامی مسؤلین معار

نموده و تطبیق آن را برای تعیین سرنوشت شاگردان پس از ختم صنف نهم مهم می دانند. ولی مسؤلین نگرانی های ذیل را 

 : جهت تطبیق امتحان متذکره بیان داشته اند

o - اری امتحان ملی خواهد شد.نا امن بودن بعضی از ولسوالی ها مانع برگز 

o - مراکز تعلیمات تخنیکی و مسلکی و تعلیمات اسلامی در جذب شاگردان فارغ صنف نهم   عدم ظرفیت 

o –  ترک تعلیم نماینداست ممکن آنها  ،عدم علاقه شاگردان به  تعلیمات اسلامی و تخنیکی و مسلکیبدلیل. 
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o - ممکن است شفافیت امتحان زیر سوال برود شود،انجام غیر مرکزی ملی بصورت که امتحان  یدر صورت  

 پیشنهادات/راه حل ها 

 -  :امکان برگزاری امتحان ملی در شرایط کنونی بنا به دلایل ذیل مشکل است 

o - استفاده وجود دارد  ملی، احتمال تخلف و سوء به دلیل سرنوشت ساز بودن نتایج امتحان 

o - رند را بدست بیاوشاگردان نتوانند نتیجه مناسب  تعداد زیادی از ردان پایین است و ممکن استسطح تعلیمی شاگ

 . گردد ه ببیند و باعث ترک تعلیم آنهاشود روحیه شاگردان صدم که ممکن است باعث

o -  عدم ظرفیت کافی در مراکز تعلیمات اسلامی و تخنیکی و مسلکی جهت جذب فارغان صنف نهم 

o -  کاتب، معلمان و شاگردان از اهمیت و اهداف امتحان ملی عدم آگاهی والدین، مردم محل، مسؤلین م 

 - ری تا براساس نتایج تصمیم گی نند، کابل، هرات و بلخ تطبیق کردان را بصورت آزمایشی در چند ولایت مااما می توان این امتح

 صورت گیرد. 

 

و ارتباط آن با شرایط  9 مرور فرصت های تعلیمی و شغلی شاگردان بعد از سپری نمودن امتحان ملی در ختم صنف

 اقتصادی اجتماعی کشور

 و پیشنهاداتیافته ها 

 د اعتبار حاصل کرده فعالیت های کاری خود را ندر صورت اعتبار دهی به شهادت نامه ختم صنف نهم ، فارغان صنف نهم میتوان

 د.ندر سکتور دولتی و خصوصی آغاز کن

 -  هر گاه امتحان ملی در ختم صنف نهم تطبیق گردد و  فرصت های تعلیمی و شغلی برای فارغان صنف نهم فراهم گردد، بعد

 احتمال اینکه بلافاصله وارد بازار کار شوند بسیار زیاد است.  02از ختم صنف 

 -  و یا در جریان  02وانند بعد از ختم صنف آنها میت ،و تشبث در باره کارآفرینی 3در صورت آموزش شاگردان بعد از ختم صنف

 باشد.برای آنها برای خود داشته باشند بدون اینکه فشاری روی دولت برای ایجاد شغل  یشغل تحصیل خود

 نیروی تدریسی مسلکی و کافی 

 ههای تعریف شد چهارچوب قابلیت های معلمین و وضعیت معلمان در مقایسه با قابلیت بررسی

 یافته ها 

  کلی بوده و بر اساس دوره  این قابلیت هارا تهیه کرده است ولی  ی معلمانسند قابلیت ها  2008ریاست تربیه معلم در سال

 صنف ها تعریف نشده است. یا های تعلیمی و 

 بوده است بر اساس قابلیت ها دوره های آموزشی برگزار شده برای معلمان توسط ریاست تربیه معلم 

 توسط مرکز ساینس در باره مضامین ساینسی به صورت متداوم    برگزاری ورکشاپ ها 

  آموزش برخی معلمان دوره اصول صنفی توسط پروژهACR و بعضی قابلیت های  ه روش های تدریس در دوره ابتدائیدر عرص

 معلمین 
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  های لازم برای پیش برد آموزش انتخاب معلمان برای اصول صنفی براساس مهارت های آنها نبوده و عموما این معلمان از مهارت

بعضا معلمانی دراصول صنفی گماشته میشوند  ،اطفال در دوره اصول صنفی آگاهی ندارند. همچنین بر اساس گفته های مسئولین

 که توانایی تدریس را ندارند.

  ی رسدم %16از معلمان فاقد مهارت های  مسلکی اند و این فیصدی در ولسوالی ها به  ۱۱٪به گفته مسئولین . 

 پیشنهادات/راه حل ها 

  قابلیت های معلمان باید بر اساس دوره های تعلیمی و در مطابقت با قابلیت های شاگردان در دوره های مختلف تعلیمی انکشاف

 داده شود. 

 تایج براساس ند و نمعلمان موجود مکاتب بر اساس قابلیت های تعریف شده در دوره های تعلیمی ارزیابی گرد ایجاب می کند که

 . ارزیابی آموزش های مشخص به همکاری مؤسسات طرح و تطبیق گردد

 

 بررسی پاسخگویی برنامه های آموزشی براساس قابلیتهای معلمین

 یافته ها 

  بر اساس گفته های مسؤلین تربیه معلم برنامه دو ساله تربیه معلم و همچنان برنامه های کوتاه مدت بر اساس قابلیت های

 انکشاف و تطبیق می گردد.  معلمین

 در دارالمعلمین ها به همکاری موسسه  ابتدائیبرای دوره پارتمنت یدیک  ایجادGIZ  

 پارتمنت و اعضای آن در حال شکل گیرییتوسط تربیه معلم تهیه نشده با این حال د قابلیت های معلمان دوره ابتدائی تا کنون 

 ست.ا

  معلمان بدون اینکه ارزیابی بر اساس قابلیت ها را سپری کرده باشند به برنامه های آموزشی کوتاه مدت معرفی می گردند در

برخی حالات در سطح مکاتب میان معلمان قرعه کشی می شود تا کدام معلم به آموزش معرفی گردد، و ممکن است این آموزش 

 ها بر اساس نیازمندی های شان نباشد. 

  ولی، بر اساس یافته های مرور، دانش مضمونی معلمان که یکی از قابلیت های اساسی معلمان می باشد معلمان تسلط کامل

 ندارند.

  برعلاوه تعداد زیادی از معلمان از متدولوژی های تدریس، مدیریت صنف، ارزیابی شاگردان، همکاری همتا و شریک سازی

 بلیت های معلمان می باشد، اطلاعات کافی ندارند. تجربیات ما بین معلمان که از جمله قا

  آموزش های موسسهACR  که در زمینه قابلیت های معلمان بوده و لی به طور کامل مهارت های یک معلم را برای دوره اصول

 صنفی آموزش نداده است.

 پیشنهادات/راه حل ها

 -  قابلیت های  ر معلمان قرار داده شود تا آنهایافته در اختیادر قدم نخست باید قابلیت های معلمان بر اساس دوره انکشاف

 معلمان را بر اساس دوره های آموزشی بدانند.

 - پاتمنت  به کندی پیش میرود و نیاز دیده میشودکه  برای سایر دورههای تعلیمی نیز دپارتمنت ها خاص آن ید ایجاد این

 ی آموزش ببینند. ایجاد شود و معلمان به طور خاص در زمینه دوره تعلیم
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 - نیازمند تهیه قابلیت های معلمان همان دوره میباشد. ،خاص برای دوره ها پارتمنت هاییایجاد د  

 -   معلمان قبل از اینکه به آموزش های کوتاه مدت معرفی گردند، باید براساس قابلیت های تعریف شده در دوره های تعلیمی

 معلمان آموزش ببینند. ارزیابی گردند و بر اساس نتایج ارزیابی 

 

 بررسی امکان پذیری بالابردن سطح تحصیلی معلمان و اثرات مالی و ظرفیتی آن بالای دولت

 یافته ها 

  پاس به لیسانس مبدل گردد و معلمان موجود از  03سند اصلاحات معارف تاکید داشته است که معیار حد اقل مسلکی بودن از

معیار لیسانس بودن،  معیار مسلکی بودن معلمان نمی باشد. برخی معلمان  ،اساس یافته هابه لیسانس ارتقا کنند. ولی بر  03

 و لیسانس هستند.   03د که مسلکی تر و موفق تر از معلمان نوجود دار 02

  پاس موجود می توانند جهت ارتقای ظرفیت شان در مؤسسات تربیه معلم به صورت داخل خدمت  02در حال حاضر معلمان

 را که معیار حد اقل مسلکی بودن می باشد را دریافت کنند. 03دیده و سند فراغت آموزش 

  پاس نمی توانند در پوهنتون های دولتی  03در حال حاضر نسبت عدم ظرفیت کافی پوهنتون های دولتی همه معلمان موجود

 ادامه تحصیل دهند. 

 ارد ولی از یک طرف هزینه بر بوده و معلمان از بعد بر علاوه فرصت شامل شدن معلمان در دانشگاه های خصوصی وجود د

اقتصادی نمی توانند در دانشگاه های خصوصی ادامه تحصیل بدهند. از طرف دیگر معلمان چون از طرف روز تدریس می کنند، 

تاثیر  طرف شب،و از طرف شب نیز باید برخی آمادگی ها را برای تدریس فردا بگیرند، بناً ممکن است رفتن شان به پوهنتون از 

 منفی بالای کیفیت تدریس شان در مکتب داشته باشد. 

  از یک طرف دولت مجبور است هزینه به لیسانس از بعد اقتصادی خیلی پر هزینه بوده که  03ارتقای سطح تحصیل معلمان از

صرف ادامه تحصیل  نگفتی را جهت ادامه تحصیل معلمان متحمل شود و از طرف دیگر معلمان مجبور هستند چند سال راه

 کنند و ممکن است معلمان کمتر به کیفیت تدریس توجه داشته باشند. 

 پیشنهادات/راه حل ها 

 قابلیت های معلمان ارزیابی گردد و سطح مهارت های معلمان موجود تثبیت گردد. سپس  ر قدم نخست معلمان موجود براساسد

تصمیم گرفته شود که آیا راه حل مسلکی شدن، ارتقای ظرفیت معلمان به لیسانس است یا صرف با برخی آموزش های کوتاه 

 مدت می توان مهارت های معلمان را تقویت بخشید. 

 در مورد اینکه تا چه حد سویه تحصیلی معلمان مکاتب بالای کیفیت تدریس و یادگیری  ایجاب می کند تا تحقیق مشخصی

تا بر اساس آن تصمیم گرفته شود که آیا معلمان نیاز به ارتقای سطح تحصیل یا به آموزش های  انجام شود شاگردان تاثیر دارد

 د. نمشخص کوتاه مدت ضرورت دار

 

 بررسی  سیستم فعلی  ارزیابی معلمان به منظور بهبود پروسه ارزیابی آنها 

 یافته ها 
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  برای اولین بار بر اساس قابلیت های معلمان ارزیابی گردیده که بر اساس آن معاش معلمان افزایش   2663معلمان مکاتب در سال

 یافته است. 

 میشوند که بیشتر جنبه مدیریتی داشته و به هدف ارتقای قدم معلمان  در حال حاضر معلمان توسط اعضای نظارت سالانه ارزیابی

 اجرا می شود. 

 یت ندارد: مؤثراین ارزیابی ها به گفته معلمان بنا به دلایل زیر 

 اعضای نظارت در عرصه ارزیابی معلمان ظرفیت کافی ندارند .0

 نتایج ارزیابی با معلمان شریک نشده و صرف هدف از ارزیابی ارتقای قدم معلمان می باشد.  .2

 نتایج ارزیابی معلمان کمتر تحلیل شده و کمتر در تصمیم گیری ها استفاده می گردد.  .9

 تاثیر ارزیابی سالانه معلمان مکاتب بالای کیفیت تدریس و آموزش زیر سوال است.  .3

 پیشنهادات/راه حل ها 

  در کوتاه مدت ارزیابی سالانه معلمان باید بر اساس قابلیت های تعریف شده صورت گیرد و بیشتر تلاش شود تا نتیجه ارزیابی

سالانه معلمان روی برنامه های مشخص ارتقای ظرفیت معلمین بر اساس قابلیت ها  کیفیت تدریس و یادگیری شاگردان تاثیر 

 داشته باشد. 

  :سند اصلاحات معارف در زمینه ارزیابی مهارت ها و قابلیت های معلمان موجود چنین اشاره کرده است 

 میکانیزم ارزیابی مهارت های و قابلیت های معلمان انکشاف یابد .0

 رهنمود ابزار ارزیابی معلمان انکشاف داده شود  .2

 ر به خود اعتبار دهی شده و تصدیق معلمی دریافت کند. امدار ارزیابی گردد و مطابق توانایی های منحصوهر معلم به طور د .9

 بررسی تطبیق سیستم اعتباردهی و تصدیق دهی معلمین

را انکشاف داده است. همچنین این وزارت ( Teacher Credentialing System)وزارت معارف یک سیستم اعتبار دهی معلمان 

( که توسط دولت کانادا تمویل می گردد انکشاف داده که در مکاتب سه TCAPچوکات تصدیق دهی معلمان را در چوکات برنامه )

 ولایت بطور آزمایشی تطبیق گردیده است. همچنین، قوانین و مقررات و چوکات اعتباردهی دارالمعلمین ها انکشاف یافته است. 

ء رساند که براساس آن به معلمان فرصت (، وزارت معارف تفاهم نامه ای را با وزارت تحصیلات عالی به امضا۲۱۱۱) ۱۹۳۱در اوایل 

شامل  ۱۹۳۱ارتقای درجه تحصیلی تا سطح لسانس داده میشد. تطبیق این تفاهمنامه ضرورت به بودجه داشت اما در بودجه ملی سال 

همچنین، در این زمینه مشترکاً خواهند کرد. ۱۹۳۱نشد. وزارت های معارف و تحصیلات عالی باهم در زمینه تخصیص بودجه در سال 

 وزارت معارف لیست معلمان غیرمسلکی را که نیاز به ارتقای درجه تحصیل داشتند تهیه نمود. 

بعلاوه، تفاهمنامه دیگری با وزارت تحصیلات عالی با هدف ارائه تجربیات عملی )تدریس آموزی( برای محصلان دارالمعلمین ها به امضاء 

ام تدریس را برای معلمان فعلی در پلان استراتیژیک پیش بینی کرده، و در چوکات اقرأ رسید. وزارت معارف نیز حمایت های متداوم هنگ

(EQRA) .هم اعضای نظارت موظف شده اند که در بهبود تدریس، معلمان را حمایت کنند 
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اضر، در سیستم وزارت معارف همچنین، تدریس آموزی را جزئی از برنامه های رسمی آمادگی برای تدریس شامل نموده است. در حال ح

 افزایش یافته است. ۱به  ۰کریدت که در دارالمعلمین ها تطبیق می گردد تعداد کریدت تدریس آموزی از 

 یافته ها 

 توسط ریاست تربیه معلم با همکاری  2600- 2602و اعتبار دهی دارالمعلمین ها در سال  رهنمود تصدیق دهی معلمان

  است. بامیان به صورت آزمایشی تطبیق گردیدهت های  کابل، ننگرهار و ولای کانادا  انکشاف یافته و  درموسسه تسول 

  بوده است ولی این پروسه به دلیل نبود بودجه متوقف شده  مؤثربا وجود که این پروسه از دید مسؤلین تربیه معلم یک پروسه

 است.

  این پروسه قرار است در سال های آینده از طریق پروژه اقرا(EQRA )ردیده و ادامه یابد. تمویل گ 

 پیشنهادات/راه حل ها 

  ؤثرممسؤلین مربوطه خواهان نهادینه شدن این روند می باشد و می گویند که تطبیق سیستم اعتبار دهی و تصدیق دهی نقش 

 بهبود کیفیت مراکز تعلیمی و تثبیت مهارت های مسلکی معلمان ایفا می کند.  در

 کتب درسی 

انکشاف نصاب تعلیمی جدید و وضعیت موجود پالیسی نصاب، چهارچوب،  قابلیتها، مفردات وتالیف مرور پیشرفت پروسه 

 کتب

 یافته ها 

  تهیه و در حال نهایی شدن استمحور چوکات نصاب تعلیمی جدید قابلیت. 

 .مفردات نصاب تعلیمی تهیه گردیده و در مرحله نهایی شدن قرار دارد 

 دیزاین کتب درسی تهیه گردیده است. برخلاف کتب سابقه، رهنمای معلم برای تطبیق  چوکات قابلیت ها و رهنمای طرح و

 فعالیت ها در خود کتب درسی امده است.

 محور می باشد.-محور و فعالیت-کتب درسی جدید قابلیت 

  تهیه گردیده است ۳کتب رهنمای معلم برای مضامین صحت و تربیت بدنی تا صنف. 

  فیصد پیشرفت صورت گرفته است. ۱۱الی  ۹۱جریان دارد و از  ۱۱، و ۱، ۰مضامین صنوف انکشاف کتب درسی جدید 

  اصلاحات جزئی کتب درسی فعلی و قرار گرفتن در مرحله چاپ 

 یکی از چالش های این پروسه است کمبود نیروی های متخصص نصاب و تعلیم و تربیه برای انکشاف نصاب تعلیم و تربیه 

 متوقف است.فعلا ی اصلاحات بیشتر پروسه انکشاف نصاب برا 

 پیشنهادات/راه حل ها 

  ،فراهم نمودن امکانات برای اطمینان از انکشاف نصاب تعلیمی با کیفیت با تاکید بر ایجاد قابلیت های اساسی که در قانون معارف

 قرار گرفته است.(، پلان استراتیژیک سوم، و سند اصلاحات معارف مورد تاکید SDG) اهداف جهانی تعلیم و تربیه

 شناسایی و استخدام متخصصین انکشاف نصاب تعلیم و تربیه به منظور بهبود کیفیت نصاب جدید 



 49 

 تطبیق آزمایشی )بخشی از( کتب درسی جدید برای تشخیص مشکلات احتمالی آنها 

 سهمگیری فعال تر تربیه معلم در پروسه انکشاف نصاب تعلیمی جدید بعنوان تطبیق کنندگان اصلی آن. 

 براساس حکم رییس صاحب جمهور  جلوگیری از افراط و تفریط در انکشاف نصاب تعلیمی )تاکید بر انشکاف هرچه عاجل نصاب

 (تا توقف پروسه

و مطابقت آن با  ACRپروژه   0-7بررسی دیدگاه معلمان، شاگردان و متخصصین بالای کتاب درسی جدید خوانش  صنف 

 آنسی نصاب جدید و چارچوب جدید پالی

 یافته ها 

  پروژهACR  را انکشاف داده و در چهار ولایت )لغمان، کابل، هرات، و ننگرهار( به  9-0کتب درسی مضمون خوانش صنوف

 صورت آزمایشی تطبیق کرده است.  

o  بر اساس یافته های مرور، شاگردان و معلمان که از استفاده کتب جدید رضایت نشان داده و گفته اند که در خواش

 ان تاثیرات مثبت رونما شده است. شاگرد

  بر علاوه پروژه متذکره حلقه های آموزشی معلمان را برای رفع مشکلات معلمان در تطبیق کتب درسی در سطح مکاتب ایجاد

 یت نداشته است. مؤثرکرده است که زیاد 

  با وجود نکاتب مثبت در کتب درسی پروژهACR  :چالش های ذیل قابل ذکر است 

o بالای املای شاگردان و مهارت نوشتاری آنها تمرکز کمتر 

o ک آن را در یاستفاده از واژه ها و کلمات مشکل و غیر مرتبط به  شاگردان اصول صنفی که به  سختی میتوانند معنا

 دوزخ و... ، کنند. بطور مثال، کلمه نکاح، استخراج

  تمرکز بیتشر بالای حفظ داستان ها نسبت به درک مطلب 

 کتاب  019بطو مثال: داستان زمرد در صفحه )سال نمیباشد.  3تا  1یی که از لحاظ محتوا مناسب سنین ج داستان هادر

 (استخراج غیر قانونی زمرد؛ یا درسی صنف سوم

 مستلزم مواد ممد درسی می باشد که تا به حال به دسترس معلمان قرار نگرفته است. خواندن ی جدید استفاده از کتب درس 

  دقیقه زمان تدریس کافی نمی  31-91مستلزم وقت بیشتر در صنف می باشد که در حال حاضر خواندن تطبیق کتب درسی

 باشد. 

 پیشنهادات/راه حل ها 

   بررسی دوباره کتب اصول صنفی برای رفع نقایص آن توسط متخصصینACR ه معلم یدر پهلوی اعضای ریاست نصاب و ترب 

  سسات.رد درس  توسط وزارت معارف و یا مؤبرای پیشبفراهم نمودن مواد ممد درسی برای معلمان 

 02  .روز آموزش برای تدریس کتب درسی جدید کافی نیست و باید دوره ها آموزشی بیشتر گردد 

 ( عیار گردد. بهتر است قصه ها به صورت جداگانه برای شاگردان تهیه 31-91کتب درسی باید مطابق به زمان معین تدریس )

 ن قرار بگیرد.شده و در اختیار شا

 برای بهبود چاپ وتوزیع کتب درسی مؤثرمرور وضعیت فعلی پروسه چاپ و توزیع کتب درسی و جستجوی راهکارهای 

 یافته ها
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  تهیه رهنمود جدید توزیع کتاب درسی ریاست نشرات به همکاریUSAID   با این حال در این رهنمود تنها پروسه به طور

 است( زمان براین پروسه هنوز واضح توضیح داده شده است.)

  تهیه سیستم ردیابی آنلاین پروسه توزیع کتابOTIMS 

  )عدم مدیریت درست توزیع کتب درسی که باعث شده کتب درسی به وقت و زمان معین ان به مکاتب )مخصوصا در ولسوالی ها

 زبان و تعداد تقاضا پاسخگو نبوده است.مطابق نیازهای شاگردان توزیع نمی شود بطوری که از لحاظ مضمون،  ها نرسد. کتاب

 .نفرستان کتب درسی مورد نیاز از طرف مرکز و کمبود کتب درسی در تمامی دوره ها 

 طویل بودن پروسۀ تدارکاتی جهت انتقال کتب درسی از مراکز ولایات به ولسوالی 

  کتاب به زبان پشتو در مناطق دری زبان و به ولایات. )فرستادان  0931ارسال کتب درسی در مغایرت با نیازمندی ها در سال

 عکس آن(

 استفاده نمودن شاگردان از کتب فرسوده که دورۀ استهلاک  آن سپری شده است. 

 پیشنهادات/راه حل ها 

 در مراحل تدارکاتی صرف شود. زمان کمتری و شودود جدید باید پروسه کوتاه تر رهنم در 

  مکاتب به نحوی که انتقال  کتاب ها به زودی و در زمان کوتاه تر انجام شود.ساده سازی پروسه تدارکاتی انتقال کتب به 

 برای جلوگیری از ارسال اشتباه کتاب ها چک و مطمئن شدن کارتن های کتب درسی در مرکز قبل از فرستادن به ولایات. 

 می تواند  خصوصی سازی توزیع کتب درسی( به وزارت کمک کند که بالای وظایف اصلی خودcore functions ) بیشتر تمرکز

 کند.

  گوخپاس، شفاف و مؤثرمدیریت 

 پروسه استخدام کارکنان در وزارت معارف 

 چگونگی پروسه استخدام از طریق رقابت آزاد بر اساس اصل شایستگی و دروس آموخته شده از امتحان جمعی

 یافته ها

  به اساس سفارشات کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با( فساد اداریMEC)  و فرمان ریس جمهور، صلاحیت استخدام بست

بمنظور تامین شفافیت، عدالت و شایسته سالاری در استخدام  0930معلمان و کارمندان اداری وزارت معارف در سال  0و  1های 

استخدام دربست های  بست های خدمات ملکی ازطریق امتحان جمعی، رسیدگی به شکایات ناشی از پروسه استخدام وتسریع روند

 کمبود ودارای سرپرست به کمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی انتقال نمود.

  و ترتیب نشر و شارت لست و اعلان نتایج کاندیدان کامیاب شده در   0930بست های تدریسی در سال  2666به اعلان گذاشتن

 ویب سایت کمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی.

 ( اناث میباشد، به تعداد 2( ذکور  و )%32( تن استاد که از این جمله )% 0630جمله بست های تدریسی فوق الذکر استخدام )  از

 (  اناث میباشد.20( ذکور و )%13تن معلم که از این جمله )% 9090

  ( طرزالعمل امتحان جمعی، 02به منظور تامین توازن جنسیتی مطابق ماده )برای طبقه اناث در نمره نهایی قابل نمره امتیازی  1

 محاسبه می باشد.
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   ( ذکور 26از طریق امتحان جمعی استخدام شده که از این جمله ) % 0و  1تن مامورین در بست های  0211همچنان به تعداد

 ( اناث میباشد. 26و )%

 ه د. چون در این پروسه تلاش گردیده است کپروسه امتحان جمعی نسبت به پروسه استخدام قبلی از شفافیت بیشتر برخوردار میباش

 شفافیت و اصل شایستگی   در نظر گرفته شود و از مداخله افراد با نفوذ جلوگیری صورت گیرد. 

 %( بوده و در سطح بعضی از ولایات حتی از این 20توازن جنسیتی در پروسه امتحان جمعی بخصوص معلمان اناث در سطح ملی )

 هم پایین تر میباشد.

 وجود این که در طرزالعمل استخدام کارکنان خدمات ملکی از طریق امتحان رقابتی جمعی سه نوع امتحان ) امتحان جمعی،  با

امتحان متمایز مسلکی، امتحان انفرادی( آمده است اما برای استخدام معلمان و استادان دارالمعلمین و دارالعلوم ها بطور یکسان از 

در حالیکه برای استخدام استادان کدری از امتحان متمایز مسلکی اخذ گردیده است. مثلا برای  امتحان جمعی استفاده شده است

اوسط نمرات دوره تحصیلی لازم  %11استخدام استادان کدری بر اساس لایحه باید مسلکی بودن، رشته تحصیلی و داشتن حد اقل 

 بود اما این کار در نظر گرفته نشده است.

  العمل امتحان جمعی در مورد ترکیب کمیته تدویر امتحان جمعی  باعث ایجاد مشکلات مانند استخدام خلاف طرز 1عدم تطبیق ماده

 رشته تحصیلی و مسلک گردیده است.

 . نبود لایحه وظایف بست های اعلان شده در هنگام اعلان بست ها و در جریان توزیع فورم های در خواستی 

  اطلاعات و معلومات درج شده فورم در خواستی صورت گرفته  است یعنی شارت   مبنایمعیار های پروسه شارت لست صرف بر

لست بدون مطالبه اسناد تحصیلی، تجربه کاری و مطمین شدن از اینکه معلومات درج شده در فورم در خواستی درست است یا خیر 

 مثلا  استخدام استادان خلاف مسلک و خلاف رشته.صورت گرفته است که  این امر باعث به وجود آمدن مشکلات زیادی گردیده است، 

 زمانگیر بودن پروسه استخدام  به دلیل ازدیاد حجم کاری بالای کمیسون اصلاحات اداری  که باعث گردیده 

 پیشنهادات/راه حل ها 

 طرزالعمل  1در ماده  بمنظور تامین اصل شایسته سالاری و استخدام کاندیدان و اجد شرایط  پیشنهاد میگردد که کمیته مشترک که

 امتحان جمعی تذکر یافته است  در سطح مرکز و ولایات تشکیل گردد. 

  به منظور تسریع روند استخدام کارکنان، پیشنهاد می گردد پروسه امتحان جمعی بطور جداگانه برای وزارت معارف بیش از یک بار

 در سال برگزار گردد.

 جمعی از نقطه نظر توازن جنسیتی مخصوصا در ولایات و ولسوالی های دوردست،  برای بهبود پروسه استخدام از طریق امتحان

شوراهای مکاتب و شورای انکشافی قریه برای تشویق و جلب و جذب کاندیدان اناث برای امتحان جمعی با کمیسیون اصلاحات اداری 

 همکاری نمایند.

 ورم در خواستی به گونه سافت از طریق وبسایت و شکل توسط ترتیب لایحه وظایف بست های خالی نشر و توریع آن یک جای با ف

 بخش های توزیع فورم های در خواستی در سطح مرکز و ولایات.

  اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان باید توسط کمیته مشترک متشکل از نماینده های با صلاحیت وزات معارف و کمیسون

 رسی گردد. اصلاحات اداری باید در جریان شارت لیست بر

   استخدام استادان کدری باید درهماهنگی برنامه های مربوطه ونظارت جدی کمیسون اصلاحات اداری از طریق امتحان متمایز مسلکی

 فیصد نمره، ارایه سیمنارهای علمی صورت گیرد.  11و براساس لایحه تعینات بست های کدری)داشتن 
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 جامعه مدنی در پروسه استخدام بخصوص نظارت از پروسه  چگونگی نقش و مسئولیت های شورا های مکاتب و

 یافته ها

  ماده پنجم فقره دوم طرزالعمل استخدام کارکنان خدمات ملکی از طریق امتحان رقابتی جمعی، حق نظارت را به جامعه مدنی داده

بود )به استثنای توزیع فورم های در است، اما در عمل در پروسه استخدام، برای اعضای جامعه مدنی زمینه نظارت فراهم نگردیده 

 خواستی و شارت لست(  

  واضح نبودن نقش نظازتی اعضای نهاد های جامعه مدنی از مراحل مختلف پروسه امتحان جمعی در  طرزالعمل استخدام کارکنان

 خدمات ملکی از طریق امتحان رقابتی جمعی.

  از پروسه استخدام جمعی در لوایح و طرزالعمل های مربوطه . دادن نقش نظارتی برای اعضای شورا های مکاتب اختصاصعدم 

 پیشنهادات/راه حل ها 

 .تهیه رهنمود برای اینکه اعضای نهاد های جامعه مدنی از حیطه وظایف و صلاحیت های نظارتی خود آگاهی حاصل نمایند 

 ی جمعی جهت دخبل ساختن شورا های مکاتب آوردن تعدیلات در طرزالعمل استخدام کارکنان خدمات ملکی از طریق امتحان رقابت

 برای نظارت از پروسه امتحان جمعی

 ادغام  و  اتومات سازی سیستم  های معلوماتی

 یافته ها

  . وزارت معارف در طول سال های قبلی سیستم های معلوماتی متعددی را در بخش های مختلف ایجاد نموده است 

  هر برنامه و ریاست براساس ضررت خویش از آن استفاده می نماید که از این جمله سیستم های عمده آن عبارت ازEMIS, 

HRMIS and Payroll  می باشد 

o ها  بشمول کود های آن درج گردیده است  سیستم معلوماتی تشکیل که در آن تمام بست 

o  در سیستم معلوماتی درج شده است. 263666سیستم سوانح معلوماتی که درآن تاحال به تعداد 

o  سیستم مدیریت تعلیم و تربیه EMIS که در آن معلومات راجع به مراکز آموزشی بشمول تعداد مکاتب، معلمان، شاگردان

 به تفکیک جنیست و براساس دوره ................ ثبت گردیده است 

   تحلیل سیستم معلوماتیEMIS  تو سطCBA  تحلیلی آن ترتیب گردیده است. انجام شده وگزارش 

  طرح انکشاف سیستمHP-MIS .توسط وزارت معارف بشکل ابتدایی ترتیب گردیده است 

  نبود تحلیل از پروسه های کاری  وزارت معارف در بخش های فوق الذکر  تا بعد از تحلیل معلوم گردد که  کدام پروسه های کاری

 ت نموده و گزارش را جنریت نماید. باهم مرتبط بوده تا به شکل اتوماتیک فعالی

  .عدم وصل بودن سیستم های معلوماتی در سطح مرکز و ولایات، ولسوالی و مکاتب 

  نبود توجه لازم مسئولین بخش های مربوطه بشمول پروژهCBA جهت مدغم سازی سیستم های معلوماتی و انکشاف سیستم معلوماتی

HP-MIS 

 فعلا در ریاست مربوطه از آن استفاده صورت میگیرد معلومات زیادی را در مورد کارکنان  سیستم سوانح معلوماتی منابع بشری که

مانند معلومات شخصی، تحصیلی، تجربه کاری، ارتقای ظرفیت، مکافات و مجازات و تقاعد دارد، که این بخش در سیستم معلوماتی 

HP-MIS .مشکل خواهد بود که جابجای گردد 
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 لاحیت ها یعنی عین  دیتا توسط ادارات مختلف بشکل متفاوت جمع آوری و ثبت سیستم ها میگردد عدم تفکیک مسئولیت ها و ص

که باعث ضیاع منابع و وقت میگردد و ارقام و راپور ها متفاوت راجع به مراکز آموزشی،  تشکیل و کارکنان وزارت معارف  ارایه می 

 نماید. 

  کمبود پرسونل تخنیکی دربخش  انکشاف سیستم های معلوماتی منابع بشری و کمبود برنامه های آموزشی تخصصی و مسلکی جهت

 ارتقای ظرفیت کاری کارمندان فعلی   

 پیشنهادات/راه حل ها 

   با وجود از اینکه تحلیل سیستم معلوماتی EMIS  توسطCBA  قدم اول تمام پروسه انجام گردیده است ایجاب می نماید که در

تحلیل، ساده سازی و براساس نیازمندی های ادارات مربوطه  Payrollو   HR-MISهای کاری در بخش های مربوطه بشمول 

 تنظیم گردد. HP-MISدر سیستم 

   حصول قناعت مسئولینCBA  م جهت فراهم نمودن تسهیلات، امکانات و حمایت تخنیکی برای تحلیل پروسه های کاری و ادغا

  HP-MISسیستم های معلوماتی و انکشاف سیستم معلوماتی 

  آنلاین سازی سیستم های معلوماتی وزارت معارف جهت وصل نمودن آن در سطح مرکز، ولایات و ولسوالی های و در صورت امکان

 به سطح مکاتب  با همکاری وزارت مخابرات.

  تدویر برنامه های آموزشی تخصصی و مسلکی به همکاری پروژه CBA   جهت ارتقای ظرفیت کارمندان سیستم های معلوماتی

 بخصوص در سطح ولایات

  تفکیک وظایف و صلاحیت ها  در مورد  جمع آوری دیتا و معلومات بین ادارات جهت جمع آوری، ثبت و  ارایه ارقام و معلومات دقیق

 و قابل اعتبار 

 ارمندان تخنیکی بشکل قراردادی از طریق پروژه ها استخدام گردد، افزایش بست های مورد نیاز در تشکیل سال آینده و یا هم ک

همچنان جهت ارتقای ظرفیت تخنیکی و تخصصی باید برای کارمندان فعلی بخش انکشاف سیستم های معلوماتی برنامه های لازم 

 آموزشی تدویر گردد.

 (HRMISبشری )بررسی پیشرفت و شناسایی موانع بر ای انکشاف سیستم جامع معلوماتی منابع 

 یافته ها

 ( تفاهم نامه بین کمیسیون اصلاحات اداری و وزارت معارف جهت انکشاف سیستم معلوماتی مدیریت منابع بشریHRMIS امضاء )

 گردیده است.

  یک مرکز جهت ثبت سوانح کارکنان در ریاست عمومی منابع بشری وزارت معارف به همکاری کمیسیون اصلاحات اداری که یکی از

 ( می باشد ایجاد گردیده است.HRMISمراحل انکشاف سیستم معلوماتی مدیریت منابع بشری )

  نبود اراده جدی و هماهنگی توسط مسولین مربوطه بخصوص کمیسیون اصلاحات اداری جهت انکشاف سیستم معلوماتی مدیریت

 ( که جوابگوی نیازمندی های اداره مربوطه باشد.HRMISمنابع بشری )

 سه های کاری ریاست منابع بشری )سیستم معلوماتی تشکیل و سیستم سوانح(  جهت انکشاف یک سیستم کارا و موئثر تحلیل پرو

 سیستم معلوماتی مدیریت منابع بشری صورت نگرفته است.

 پیشنهادات/راه حل ها 
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 صلاحات اداری جهتتشکیل یک کمیته تخنیکی مشترک بین ریاست عمومی انکشاف منابع بشری وزارت معارف و کمیسیون ا 

 ( HRMISهماهنگی های لازم در انکشاف سیستم معلوماتی مدیریت منابع بشری )

  تحلیل همه جانبه وظایف و پروسه های کاری ریاست عمومی انکشاف منابع بشری توسط کمیته تخنیکی مشترک کمیسیون اصلاحات

 (HRMISعلوماتی مدیریت منابع بشری) اداری و ریاست عمومی انکشاف منابع بشری به منظور انکشاف سیستم م

 

 جهت بهبود کیفیت تعلیم  و تربیه بررسی تلاش های وزارت معارف در رابطه به مبارزه علیه فساد

 ض به  فساد و اقدامات صورت گرفتهمرور تلاش های معارف در عرصه شناسایی و بازتاب ساحات معرو

 یافته ها

  ریاست تفتیش داخلی بر اساس گزارش کمیته(مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداریMEC ساحات معروض به )

فساد را شناسایی نموده است،  که عبارت  از موضوعات  استخدام کارکنان، مدیریت مکتب، چاپ و توزیع کتب درسی، مدیریت در 

رت، ارزیابی و تفتیش، پروسه های تدارکاتی عقد ادارات مرکزی، ولایتی و ولسوالی ، سیستم مدیریت معلوماتی تعلیم و تربیه، نظا

 009(  MECقرارد داد ها و خریداری اجناس  و معاشات و نگهداری سوانح کارکنان میباشد،  و برای آوردن اصلاحات لازم کمیته )

 سفارش خویش را  در بخش های فوق الذکر به وزارت معارف ارایه نموده است. 

 با در نظر داشت   0932و  0931ررسی ساحات شناسایی شده معروض به فساد در سالهای پلان کاری سالانه تفتیش جهت ب

 اولویت های کاری ترتیب شده است.

  0931پلان عمل مبارزه علیه فساد براساس استراتیژی ملی علیه فساد اداری در سال ( با در نظر داشت سفارشات ادارهMEC ،)

 ترتیب گردیده است. 0930برنامه ایکویب و گزارش مرور مشترک سکتور تعلیم و تربیه  گزارش بررسی اداره سیگار ، گزارش ارزیابی

  کمیته مبارزه با فساد در سطح مرکز تحت ریاست معین صاحب مالی و ادرای ایجاد گردیده است که در آن نماینده های ریاست های

 .مرکزی بشمول ریاست تفتیش داخلی و برنامه های وزارت معارف حضور دارند

  کمیته استقلالیت تفتیش داخلی که در راس آن وزیر صاحب معارف قرارد دارد و موضوعات که از توانایی کارمندان ریاست تفتیش

 داخلی بالاتر باشد توسط این کمیته بررسی و حل و فصل میگردد نیز ایجاد گردیده است.

 ی انکور به همکاری کمیسیون اصلاحات اداری و تحصیلات عالتطبیق پروسه امتحان جمعی با استفاده از سیستم بایومتریک و بشکل ک

 اغاز یافته است. 

  پاس به عنوان لسانس درچندین ولسوالی ولایت هرات وبرگشت دادن  02ملیون افغانی ازاستخدام افراد  0.1جلوگیری از اختلاس

 لی.آن به خزانۀ دولت قبل ازپرداخت معاشات کارمندان توسط مسئولین ریاست تفتیش داخ

  کمبود تشکیل ریاست تفتیش داخلی در سطح مرکز و ولایات و کمبود کارمندان تخنیکی/ اعضای مسلکی جهت بررسی موضوعات

 مالی و بودجه

 .پایین بودن ظرفیت مسلکی کارمندان مدیریت تفتیش ولایتی جهت بررسی بخش های بودجه ومالی 

 پیشنهادات/راه حل ها 

  با وجود اینکه در وزارت معارف کمیته ای ازنماینده گان ادارات مربوطه جهت مبارزه علیه فساد اداری فعالیت میکند اما یک تعداد از

ادارات مربوطه قضایا را بصورت جدی پیگیری نمی نمایند و گزارش از پیشرفت تطبیق سفارشات در وقت معین به کمیته ارایه نمی 

 ضای کمیته مذکور قضایای را بشکل جدی پیگیری نمایند و از پیشرفت تطبیق سفارشات اطمینان حاصل نمایند. نمایند. بنابراین، اع
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  افزایش بست های اعضای مسلکی بر ریاست تفتیش داخلی در سطح مرکز و ولایات براساس حجم کاری 

 موارد فساد  استقلالیت مدیریت های تفتیش ولایتی براساس حکم و یا لایحه جهت بررسی قضایا و 

  راه انداز برنامه های ارتقای ظرفیت تخصصی و مسلکی براساس نیازمندی های کارمندان و براساس نتایج نیازسنجی آموزش در بخش

 های بررسی موضوعات بودجوی و مالی 

 

 مرور پیشرفت تطبیق استراتیژی و پلان عمل  مبارزه با فساد

 یافته ها

 وزارت درسطح مرکز ایجاد گردیده و جلسات خویش را بشکل منظم بطور ماهوار برگزار می نماید  کمیته مبارزه با فساد توسط رهبری

 . و سه گزارش کاری خویش را بشکل ربعوار نیز ترتیب و ارایه نموده است

  :در کل 

o  سفارش 01فیصد،  16سفارش  00سفاش صد در صد،  00تطبیق سفارشات اداره میک که از مجموع سفارشات به تعداد 

سفارش بنا بر نبود بودجه و نیاز به درازمدت دارد در حالت تعلیق در آمده  22سفارش کار آغاز و  92فیصد، بالای  21

 است.

o  دوسیه در بخش مالی و تدارکاتی بررسی و حل و فصل گردیده است  239به تعداد 

o 12 قضایا مختلف به سارنوالی جهت مراحل بعدی ارسال گردیده است 

o  012تی در بخش های مختلف اداری و مالی قضیه هدای 

o  افغانی به حساب دولت برگشت شده است  03320201مبلغ 

  عدم موجودیت پلان عمل مبارزه علیه فساد اداری در سطح ولایات و ولسوالی ها 

  نبود همکاری لازم تعداد ازمسئولین و ادارات محترم مرکزی و ولایات با اعضای تفتیش جهت بررسی قضایایی پلانی و خاص به دلیل

 اینکه مبادا به جنجال مواجه گردند. 

  و ارسال عدم همکاری و نبود هماهنگی لازم لوی سارنوالی درقبال قضایای معرفی شده از طرف اداره تفتیش داخلی وزارت معارف

 مجدد دوسیه ها جهت بازنگری به ریاست تفتیش داخلی از طرف لوی ثارنوالی

 پیشنهادات/راه حل ها 

  ریاست  پلان  و ارزیابی پلان عمل مبارزه بافساد ادرای را ترتیب نموده است و باید آنرا به ریاست های معارف ولایات و ولسوالی ها در

 نماید. هماهنگی با ریاست تفتیش داخلی ارسال 

  به منظور تقویه حس همکاری های لازم، بخش نظارت در ریاست تفتیش داخلی ایجاد و تقویه شود تا موضوعات را بشکل بهتر بررسی

 و حل و فصل نماید. 

  ترتیب طرزالعمل خاص بشکل مشترک  توسط اداره سارنوالی و ریاست تفتیش داخلی تا مسئولیت های ریاست تفتیش داخلی وزارت

و اداره سارنوالی در قبال قضایای و موارد جهت بررسی آن شناسایی گردد تا بعداز تکمیل مراحل بررسی توسط تفتیش داخلی  معارف

 .قضایای محول شده به سارنوالی توسط آنها تکمیل و طی مراحل گردد
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 زه با فساد در سطح مرکز و ولایاتنقش و فعالیت های کمیته های مبار

 یافته ها

  براساس سفارشات کمیته میک، وزار معارف یک کمیته مبارزه با فساد در سطح مرکز وزارت معارف ایجاد نمود که جلسات خویش را

 بشکل منظم بطور ماهوار برگزار می نماید و  برتطبیق سفارشات اداره میک جهت تطبیق هر چه بهتر آن نظارت می نماید. 

  در سطح ادارات مرکزی معارف مطابق به استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری و در مشوره و پلان عمل علیه مبارزه با فساد اداری

 هماهنگی  با ادارات و ریاست های ذیربط توسط کمیته مبارزه علیه فساد اداری ترتیب گردیده است.  

  ب ع به مبارزه بافساد بشکل ربعوار ترتینظارت از روند تطبیق سفارشات کمیته میک انجام می  گردد و تا اکنون سه گزارش کاری راج

 و به مراجع ذیربط ارسال گردیده است. 

  .کمیته استقلالیت تفتیش داخلی بمنظور حل و فصل موضوعات که از صلاحیت ریاست تفتیش داخلی بالاتر باشد ایجاد گردیده است 

   .لایحه وظایف، طرزالعمل و منشور تفتیش داخلی ترتیب و انکشاف یافته است   

  .تا اکنون در سطح ولایات کمیته مبارزه با فساد اداری ایجاد نشده است 

  یکتعداد از اعضای کمیته مبازه با فساد اداری در جلسات این کمیته بطور منظم اشتراک نمی نمایند که باعث سکتگی در امور مبارزه

 .با فساد میگردد

 پیشنهادات/راه حل ها 

  ایجاد کمیته های مبارزه با فساد در سطح ریاست های معارف ولایات جهت تطبیق هر چه بهتر پلان عمل مبارزه با فساد و مبارزه با

 فساد در سطوح مختلف 

  پیگیر جدی جهت اشتراک اعضای کمیته مبارزه با فساد توسط ادارات مربوطه و بررسی دلایل عدم اشتراک منظم اعضا و ارایه یک

 ل معقول برای رفع این مشکل. راه ح

 

 وضعیت ایجاد و انکشاف سیستم معلوماتی برای ثبت معلومات و پیگیری قضایای مربوطه )تفتیش(

 یافته ها

  در سطح مرکز و یکتعداد از ولایات مانند لغمان، کندهار و سمنگان .... یک دیتابیس ساده در پروگرام اکسل ترتیب گردیده است که

 قضیه در مرکز ثبت گردیده است.  239به تعداد  0931ی در آن ثبت گردیده است مثلاً در سال  یکتعداد از قضایا

 نبود سیستم منظم دیتابیس برای ثبت نتایج قضایا شناسایی شده و بررسی شده در سطح مرکز و ولایات بشکل آنلاین 

 کمبود وسایل وتجهیزات الکترونیکی در سطح مدیریت های ولایتی تفتیش داخلی 

 پیشنهادات/راه حل ها 

  ریاست تفتیش داخلی باید با همکاری ریاست انکشاف سیستم های معلوماتی )تکنالوژی معلوماتی( یک دیتابیس جامع را که جوابگوی

 نیازمندی های ریاست تفتیش داخلی باشد انکشاف نماید و آنرا در سطح مرکز و ولایات بشکل آنلاین فعال سازد. 

 فتیش داخلی و مدیریت های ولایتی تفتیش با وسایل مورد نیاز الکترونیکی تجهیز نماید.تجهیز نمودن ریاست ت 
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 در سه سال آینده  به سطح ملی  مکتبباب  0666اعمار  و بودجه بررسی امکان پذیری 

 باب مکتب  و هماهنگی میان شرکای ذیدخل 0333مرور وضعیت بودجه و ظرفیت تخنیکی جهت اعمار 

 یافته ها

 مسئولیت اعمار مکاتب رسماٌ به وزارت شهر سازی و انکشاف دهات  انتقال   02/00/0931حکم ریس جمهور  به تاریخ  براساس

باب  0666یافته، وزارت معارف با همکاری  وزارت انکشاف دهات و وزارت انکشاف شهری و مسکن مطابق پلان در سه سال آینده 

 مکتب را در سطح ملی اعمار می نماید.

   ( ملیون 011پلان ترتیب نموده  که بودجه آن به مبلغ)  ولایت کشور 01باب مراکزتعلیمی در  0330اعمار  معارف برایوزرات

باب مراکزتعلیمی دیگر که قرار است اعمار گردد بودجه  3613دالر ا ازطریق بودجه پروژه شامل اقرا اعمار میگردد.  اما برای اعمار 

 وجود ندارد.

 اعمار مکاتب در سه سال آیندهپلان : ۲۱جدول 

تعداد تعمیر  نوع مکتب

 جدید

 بودجه )به دالر( سال تعداد کل مکاتب موارد کمبود

 76 مکاتب اناث ثانوی
تشناب، آب آشامیدنی، دیوار 

مکتب ۱۱۱احاطه برای   

 

تعمیر جدید  ۱۳۰۱

مورد کمبود ۱۱۱+   

 

2019 75,000,000 

 75,000,000 2020 142 مکاتب ثانوی مختلط

 25,000,000 2021 990 مکاتب ابتدایی اناث

 738 مکاتب ابتدایی ذکور

 175,000,000 مجموع کل 2,647 701 1,946   مجموع

 

  ( باب مراکزتعلیمی به کمک ریاست املاک و تعمیرات و همکاری مردم محل 0330از جمله ) باب آن زمین تهیه شده  966برای

 ( باب مکاتب دیگرآن بدون زمین میباشد.329و)

  ظرفیت تخنیکی خوبی در چوکات وزارت معارف )ریاست زیر بنا و وزارت های همکار( وجود دارد آما هماهنگی میان وزارت

 یباشد.معارف)ریاست تعمیرات( و وزارت های انکشاف دهات بخصوص وزارت شهرسازی و مسکن ضعیف م

  هـ نقش وزارت خانه های ذیدخل درساخت تعمیرات مراکزآموزشی برای معارف نسبتاٌ خوب بوده که وزارت انکشاف 0931درسال

( پروژه آن تحت 2پروژه تکمیل و) 3باب مکتب را از بوجه عادی بدوش داشته که  از این جمله کار اعمار  01دهات مسئولیت اعمار 

ظرفیت تخنیکی این اداره میباشد، اما ازفعالیت های وزارت شهرسازی و مسکن بنا برنبود نماینده  کار میباشد که  نشان دهنده

 ارتباطی و پلان کاری معلومات وجود ندارد. 

 مراکز تعلیمی وضعیت تعمیر : ۲۲جدول 

 مراکز تعلیمی دارای تعمیر و بدون تعمیر در سطح ملی و برنامه ها

 سطوح

 فیصدی تعداد

 بدون تعمیر دارای تعمیر مجموع بدون تعمیر تعمیردارای 

27% 73188 7999 8183 سطح ملی  %13  

29% 71888 1471 1813 تعلیمات عمومی  %11  



 58 

94% 7438 112 319 تعلیمات اسلامی  %14  

18% 138 192 13 برنامه تربیه معلم  %11  

11% 64 50 14  مکاتب سواد حیاتی  %18  

 EMIS 0931منبع: 

 

 مانند وکلای پارلمان و وزارت مالیه در تائید پروژه ها ساختمانی وزارت معارف خلاف اولویت بندی اداره معارف.  افراد بانفوذدخالت 

  دست بدست شدن پروژه های ساختمانی توسط شرکت های بزرگ درسطح مرکز که باعث پایین بودن کیفیت پروژه های ساختمانی

 .و عدم تکمیل آن به وقت معین میگردد

   نبود تسهیلات لازم برای تیم انجینری بمنظور نظارت دوامدار از پروژه های ساختمانی که به همین سبب پروژه های ساختمانی از

 کیفیت لازم برخودار نبوده و نیز به وقت معین آن تکمیل نمی گردد. 

 پیشنهادات/راه حل ها 

  تعلیمی که درسه سال آینده پلان گردیده کافی نمیباشد بنٌا پیشنهاد ازاین که بودجه دست داشته وزارت معارف برای اعمار مراکز

باب  3613میگردد که رهبری وزارت معارف درهماهنگی با دونرها وسفارت خانه های کشورهای همکار مقیم افغانستان برای  

رم اتیژی وزارت معارف  و براساس نومراکزتعلیمی دیگر که شامل پلان میباشد بودجه دریافت نموده و توزیع منابع مطابق پلان استر

 های تعین شده بشکل عادلانه درسطح ملی صورت گیرد.

  باب مرکز تعلیمی که ازطریق پروژه اقرا اعمار می گردد زمین وجود ندارد، لذا پیشنهاد میگردد که ریاست های  329از اینکه برای

قریه جات ومردم محل  و یاهم از جایداد های ادارت دیگر دولتی  املاک و تعمیرات به همکاری اعضای شورای مکاتب، شورای انکشافی

 برای مکاتب متذکره زمین دریافت نماید.

  هماهنگی وزارت های انکشاف دهات بخصوص هماهنگی میان انکشاف شهری با ریاست انکشاف تعمیرات و ریاست پلان بسیار ضعیف

ره جهت ارایه معلومات در وقت معین به وزارت معارف یک نماینده ارتباطی میباشد از این لحاظ پیشنهاد میگردد که وزارت های متذک

معرفی نمایند تا پلان های خویش را قبل از آغاز سال مالی باریاست پلان شریک ساخته وازپیشرفت کاری پروژه ها به جوانب ذیدخل 

 معلومات لازم و راپور های آن بطور منظم اراایه نماید.

 زیع بودجه ملی به شکل عادلانه پیشنهاد میگردد که وزارت معارف پروژه های راکه ازطرف وکلای پالمان و وزیر برای تامین عدالت وتو

 مالیه منظور گردیده دربودجه پروژه اقراشامل نسازد وبرای تامین شفافیت وجلوگیری از دخالت این افراد تلاش نماید.

 و مطابق پالیسی وزارت معارف و بر مبنای پلان عملیاتی و اولویت ها ی  توزیع پروژه های ساختمانی براساس نورم های تعین شده

 وزارت معارف صورت گیرد.

  ریاست تدارکات وریاست تعمیرات  وتفتیش در عقد قرار داد وتطبیق پروژه های ساختمانی درساحات مورد نظر وزارت معارف باید

را قرارداد میکنند با گرفتن منافع به شرکت دومی )دست دوم( ندهد  توجه لازم و نظارت جدی داشته باشند که شرکت های که پروژه

 تا پروژه ها به شکل معیاری ساخته شود.

  مسئولین ریاست زیربنا و ریاست های معارف ولایات باید تسیهلات و امکانات لازم برای تیم انجینری جهت بازدید و نظارت دوامدار از

روژه های ساختمانی فراهم نماید تا پروژه های ساختمانی مطابق شرایط قرارداد به زمان پروژه های ساختمانی جهت تضمین کیفیت پ

 معین تکمیل گردد. 
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  همچنان نبود امنیت یکی ازمشکلات است سبب به تعویق افتادن پروژه های ساختمانی میگردد. بدین منظور پیشنهاد میگردد که

شورای مکاتب نقش نظارتی فعال داده شود، جزئیات قراداد باآنها شریک ساخته جهت تامین امنیت پروزه ها درقدم اول برای اعضای 

 شود. شرکت های ساختمانی مردم محل بحیث کارگراستخدام نماید، تا پروژه ها دروقت معین مطابق پروپوزل تطبیق گردد.

 

 بررسی ظرفیت های مالی وتخنیکی جهت حفظ، مراقبت وترمیم تعمیرات مراکز آموزشی

 هایافته 

 (پرداخت میگرد که درسال 223بودجه حفظ و مراقبت و ترمیمات تعمیرات مراکز آموزشی توسط وزارت مالیه ازکود )0931 

( ملیون افغانی پلان گردیده بود که ازاین جمله 001پروژه ترمیماتی مراکز تعلیمی درپنج زون کشور به مبلغ) 0923درسطح ملی 

بودجه میشود قرارداد شده وکارآن تکمیل گردیده است؛ اما   39افغانی( که %  022601010.1پروژه آن به مبلغ) 0212

پروژه دیگر مراکز آموزشی، بنابر دلایل نا امنی در ساحات مربوطه  قرارداد نشده است. همچنان قابل یادر آوری است که  12ترمیم 

تعداد زیادی مراکزتعلیمی ازیک سال به سال دیگر این مقدار بودجه برای ترمیم مراکزتعلیمی در سطح ملی کافی نمی باشد چون 

 انتقال یافته که حجم کاری را  نیز افزایش میدهد.

  برای ترمیم، حفظ و مراقبت تعمیرات مراکزآموشی در ریاست تعمیرات وزارت معارف و مدیریت تعمیرات در ولایات  ظرفیت منابع

 بشری کافی از لحاظ فنی و حرفوی وجود دارد.

 هـ برای محدودساختن نقاط آسیب پزیرکه در برگیرنده 0931دید برای ترمیم، حفظ و مراقبت مراکز آموزشی درسال طرزالعمل ج

موارد ) کود بودجه اجناس وخدمات، کود بودجه ترمیمات، روش مصارف بودجه، دریافت تخصیصات، سروی پروژه های ترمیماتی، 

 شاف یافته است.نظارت وارزیابی توسط فورم خاص شامل آن میباشد انک

 .نبود  نورم  واستندرد )لایحه طاقت کار( باعث شده تا بر آورد دقیق از هزینه های پروژ ه های ترمیماتی صورت نه گیرد 

 پیشنهادات/راه حل ها 

 مندی وزارت معارف برای بودجه ترمیمات مراکز آموزشی باید توجه لازم نماید  و از شفافیت آن اطمنان حاصل نموده ومطابق نیاز

های وزارت دربخش ترمیمات بودجه کافی اختصاص نمایند، درضمن ریاست تعمیرات درتطبیق طرزالعمل جدید ترمیمات که درآن 

برای سیدگی به مشکلات سروی پروژه های مناطق تذکر رفته که ازاین پروژه ها قبل ازترمیم از هرساحه دوقطعه عکس گرفته شود 

درختم کار به شکل منطقی محاسبه شده پول افزدی درکمکاری شرکت حساب گردد توجه جدی وپروژه به قرارداد داده شود اما

 داشته باشد.

  ریاست تعمیرات مطابق طرزالعمل جدید و نورم استندرد یعنی لایحه طاقت کارتمام مراکز تعلیمی سروی شده برای ترمیم را درسطح

 اٌ به ریاست های معارف ولایات هدایت قرارداد آن را بدهد.ملی ولایتی توسط انجنیرات فنی وتخنیکی بررسی نموده بعد

 

 بررسی  وظایف جوانب ذیدخل جهت تضمین کیفیت و تسلیم دهی  پروژه های ساختمانی مطابق قرارداد

 یافته ها
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  ( فیصد 01 -06قانون تدارکات ازپروژه های ساختمانی بنام تامینات مطابق  بودجه درجریان عقد قرارداد )  0فقره  22مطابق ماده

پول برای تضمین کیفیت از شرکت برای مدت یک سال بعد از تسلیم دهی پروژه مربوطه دربانک قید میشود ودرصورت عدم مشکل 

 بعداز تائیدی انجنیر مراقبت کننده وتائید ریاست معارف وریاست انکشاف تعمیرات پول خویش را دوباره اخذ مینماید. 

  بودجه حفظ مراقبت و مصارف امور عملیاتی و اداری مکاتب،  ریاست انکشاف تعمیرات جهت تضمین مطابق طرزالعمل اجرا و مصرف

کیفیت پروژه های ساختمانی مطابق قرارداد تیم تخنیکی متشکل از وزارت های انکشاف دهات، انکشاف شهری، وزارت معارف، وزارت 

رت می نمایند، علاوه براین سیگار بنام نظارت کننده مرجع سومی فواید عامه ونماینده مقام ولایت ازجریان تطبیق پروژه ها نظا

 ازچگونگی کیفیت پروژه ها برای ریاست تعمیرات گزارش میدهد.

 .شوراهای مکاتب از پروژه ساختمانی جهت تامین شفافیت و بهبود کیفیت نظارت مینماید اما بیشتر جنبه غیر تخنیکی دارد 

  .جامعه مدنی درنظارت از پروژه های ساختمانی جهت حصول اطمینان ازکیفیت و ساخت آن مطابق قرارداد نقش نظارتی ندارند 

  عدم آگاهی اعضای شورای مکاتب وجامعه مدنی از جزئیات قرارداد پروژه های ساختمانی جهت نظارت بهتر وتامین شفافیت درپروژه

 .ها

 پیشنهادات/راه حل ها 

 عارف خصوصاٌ ریاست انکشاف تعمیرات جهت تسلیم دهی پول تامینات شرکت های ساختمانی که پروژه ساختمانی اعمار وزارت م

 نموده توسط انجنیران فنی وتخنیکی ارزیابی نموده و بعد از ان اسناد بانکی شرکت را جهت اخذ پول تامینات را تائید نمایند.

   ریاست انکشاف تعمیرات درهماهنگی با نهادهای ذیدخل درتطبیق طرزالعمل انکشاف تعمیرات درسطح مرکز وولایات توجه جدی

 نماید تا پروژه های ساختمانی به شکل معیاری مطابق قرارداد به زمان معین تکمیل گردد.

 چون اکثریت اعضای شورای مکاتب افراد غیر مسلکی  نظارت از پروژه های ساختمانی جزلایحه وظایف اعضای شورای مکاتب میباشد

بوده لذا ایجاد مینماید که برای آن ها آموزش های لازم تخنیکی  راجع به نظارت از پروژه های ساختمانی توسط ریاست تحرک 

 اجتماعی به همکاری تخنیکی ریاست تعمیرات تدویر یابد.

 زالعمل انکشاف گردد ونقش این نهاد درآن مشخص  گردیده ودردسترس برای نظارت جامعه مدنی از پروژهای ساختمانی یک طر

 تمام مسئوولین وزارت معارف درسطح مرکز و ولایات قرارداده شود.

  برای جلب اعتماد مردم، شفافیت وساخت پروژه های ساختمانی  مطابق قرارداد پیشنهاد میگردد که جزئیات قراداد پروزه ها وچگونگی

 اعضای شورای مکاتب وجامعه مدنی شریک ساخته شودمصارف بودجه ان با 

 

 ۱۹۳۱یافته کلیدی 

 

از  .به بار نیاورده استنتایج قابل انتظار را  کثر این تلاش هاتعلیم و تربیه بوده اما ابخش ، افغانستان شاهد اصلاحات در ۱۹۱۱از سال 

اصلاحات تعلیم و تربیه (. CBRPاصلاحات موفق نبوده عدم هماهنگی مناسب بین بخش هامختلف بوده است ) این ایل اصلی کهدلجمله 

ن به همیهماهنگی را در انکشاف و تطبیق تمام برنامه ها مورد تأکید قرار می دهد تا دستیابی به اهداف تعلیم و تربیه ممکن گردد. 

که منابع بشری مورد ضرورت بطور مؤثر و شفاف و با هماهنگی با ادارات مربوطه  گردیده استدر آوردن اصلاحات پیشنهاد دلیل، 

م اودتبرای ایجاد و  و (۲۱، ص ۲۱۱۱استخدام شوند، آموزش داده شوند، از آنها حمایت گردد و به آنها قدم داده شود )سند اصلاحات، 

 تهیه و تطبیق گردد. های مناسب  پالیسیهماهنگی و ارتباطات مداوم و سریع با ذیدخلان داخلی و خارجی 
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تجزیه و تحلیل معلومات و ارقام بدست آمده از مرور ادبیات و بازدیدهای ساحوی بر اساس سه بخش اصلی پلان استراتیژیک سوم با 

ت. اس هدگردییعنی دسترسی، کیفیت و مدیریت، عدم هماهنگی در مدیریت معلم بعنوان یکی از چالش های اصلی معلمان تشخیص 

 وجود ندارد.  معلمانآموزش، استخدام، تخصیص، ارزیابی، و ارتقای قدم ارتباط به در بدین معنی که هماهنگی بین مسؤلین اصلی 

چوکات قابلیت های معلم  یعنی هماهنگی عمودی و افقی میان مسؤلین دخیل در مدیریت معلم براساس یک معیار خاص، بنابراین

مسؤلیت آموزش، نظارت، ارزیابی، و  ذیلاصلی  ادارات. برداشته شود معلم مسلکی در صنف در جهت داشتنکه نخستین گامی است 

   )تصویر زیر(: را بعهده دارند معلماناستخدام 

 

 

 ۲۱۱۳منبع: وزارت معارف، آمریت تحقیق و ارزیابی، 

 

 برای بهبود هماهنگی در مدیریت معلمان مسلکی پیشنهاد می گردد اقدامات ذیل صورت گیرد:

 اصلی در بخش آموزش و مدیریت معلمان که در مورد نیروهای تدریسی مکتب تصمیم گیری و عمل می  ادارات شخیصت

 ؛کنند

  ؛فعالیت های خود براساس چوکات قابلیت های معلمو تطبیق در التزام آنها بر تنظیم  فوقاصلاح پالیسی های ادارات 

  ؛آموزشی و ورکشاپ هایجلسات  ،با استفاده از آموزش هابا چوکات قابلیت های معلم آشنایی ادارات مربوطه 
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  مخصوصاً کسانی که می خواهند در امتحان کانکور استخدام  با علاقمندانشریک سازی وسیع سند چوکات قابلیت های معلم

، معارف سایت وزارتریاست منابع بشری، ریاست تربیه عمومی تربیه معلم، از طرق مختلف )مثل معلمان اشتراک کنند 

 ؛فیسبوک و غیره(

  ؛)برعلاوه محتوای مضمونی( باید از سند چوکات قابلیت های معلم تشکیل گرددبخش قابل توجهی از امتحان استخدام معلمان 

  ؛نیاز به اصلاحدر صورت  آنتطبیق آزمایشی پروسه فوق برای یک سال و ارزیابی پروسه و اصلاح 

 تطبیق وسیع پروسه بطور رسمی. 

 

 دراز مدت تطبیق پیشنهاد کلیدینتایج 

 در صورتی که این پیشنهاد با موفقیت تطبیق گردد، نتایج ذیل را به دنبال خواهد داشت:

  ،معلمان استخدام شده درک روشنی از انتظارات و نحوه نظارت و ارزیابی مدیر مکتب و نظارت کنندگان خواهد داشت. بنابراین

براساس این انتظارات تنظیم خواهند نمود ی)عنی براساس قابلیت های معلمی نه براساس معلمان فعالیت های تدریس خود را 

 سلیقه های شخصی مدیران و نظارت کنندگان(؛

  تمام کسانی که کاندید معلمی می شوند و در امتحان استخدام معلمی اشتراک می کنند بخش قابل توجهی از سوالات امتحان

ای معلمی است آشنایی پیدا خواهند کرد. بنابراین، آنها برای این منظور آمادگی خواهند که مربوط به سند چوکات قابلیت ه

 گرفت؛ 

  کاندیدانی که امتحان استخدام را با موفقیت سپری می کنند با سند چوکات قابلیت های معلمی آشنا خواهد بود و این امر

 ؛نهاد مرتبط برگزار می شود مؤثرتر خواهد کرد آموزش های کوتاه مدت آنها را که توسط ریاست تربیه معلم و دیگر

  بطور خلاصه می توان گفت که معلمان براساس سند چوکات قابلیت های معلمی اسخدام، نظارت، ارزیابی، و تصدیق دهی

 خواهد شد.
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 ضمایم

 تعلیمات عمومی

اکز ربخش اعمار مدر ، و (٪۳۱در ارتباط به افزایش تعداد جدیدالشمول ) ۱۹۳۱از نظر دسترسی براساس مقاصد پلان عملیاتی سال 

. اما در بخش تاسیس مکاتب جدید و ارتقای مکاتب که پیشرفت خوبی محسوب می شود ( پیشرفت صورت گرفته است٪۳۱ساینس )

اهداف  ٪22کمتر از بطور متوسط ابتدایی به مکاتب متوسطه، و نیز ارتقای مکاتب متوسطه به لیسه پیشرفت خوبی نداشته است زیرا 

در عین حال، عملکرد در بخش ارائه خدمات تعلیمی بهتر بوده زیرا وزارت معارف از ایجاد بیشتر صنوف الحاقیه بهره . بدست آمده است

 مقاصد(.  ٪۹۱گرفته است )دستیابی به 

 : میزان دستیابی به اهداف دسترسی در تعلیمات عمومی۰جدول 

 درصد دستیابی به هدف میزان دستیابی هدف دسترسی

 اناث ٪۰۱به شمول  ٪۳۱ ۳۱۱.۱۱۲  980,301 لانتعداد جدیدالشمو

 %26 143 549 تعداد مکاتب جدیدالتاسیس

تعداد مکاتب ابتدایی که به متوسطه 

 ارتقاء نموده اند
421 58 14% 

تعداد مکاتب متوسطه که به لیسه ارتقا 

 نموده اند
292 69 24% 

 %36 1722 4,787 تعداد صنوف الحاقیه ایجاد شده

 %90 9 10 ساینس اعمار شده تعداد مراکز

 ۱۹۳۱منبع: پلان عملیاتی 

 موجود نمی باشد. (EMIS)گزارش ارقام معلولیت، بیجاشدگان داخلی، و اقوام در سیستم معلوماتی مدیریت تعلیم و تربیه 
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 تعلیمات اسلامی  1.7

مستفدین از غذا و لیلیه که برای ذکور پیشرفت اهداف پلان عملیاتی در بخش تعلیمات اسلامی متمرکز است بر افزایش شمولیت، و 

بوده که  ٪۱۱-٪۲۲خوبی داشته اما برای اناث رضایتبخش نبوده است. پیشرفت در ایجاد مؤسسات جدید، و اعمار ساختمان و لیلیه بین 

 پیشرفت خوبی به حساب نمی آید. 

 : میزان دستیابی به اهداف دسترسی در تعلیمات اسلامی۱جدول 

 میزان دستیابی هدف دسترسی
درصد دستیابی به 

 هدف

 ۰۱٪ 34 75 تعداد مدرسه های ایجاد شده

 ۱۱٪ ۱ 14 تعداد دارالحفاظ های ایجاد شده

 ۲۱٪ 3 14 تعداد دارالعلوم های ایجاد شده

 ۱۱٪ ۱۱.۱۲۱ 23,009 تعداد مشمولین ذکور در مدرسه

 ۱۱۱٪ ۱.۳۱۹ 7,730 تعداد شاگردان اناث در مدرسه

 ۰۱٪ ۰.۱۱۱ 8,991 مشمولین ذکور در دارالعلومتعداد 

 ۱۲٪ ۱.۳۹۱ 3,711 تعداد مشمولین اناث در دارالعلوم

 ۱۱٪ ۰.۱۳۱ 6,507 تعداد مشمولین ذکور در دارالحفاظ

 ۱۲۱٪ ۹.۰۹۹ 2,686 تعداد مشمولین اناث در دارالحفاظ

 ۲۲٪ 2 9 تعداد تعمیر اعمار شده

 ۱۱٪ 2 4 تعداد لیلیه اعمار شده

تعداد شاگردان ذکور و اناث که از غذا و مسکن 

 بهره مند شده اند
12,816 12,208 ٪۳۱ 

 ۱۹۳۱منبع: پلان عملیاتی 

 تربیه معلم 

( ٪۱۰تعداد مراکز تربیه معلم خصوصی )در ثبت اناث( و  ٪۱۱ذکور،  ٪۰۰در بخش تعداد معلمان آموزش دیده از طریق آنست ها )

 است.پیشرفت قابل ملاحظه ای نداشته 

 : میزان دستیابی به اهداف دسترسی در تربیه معلم۳جدول 

 درصد دستیابی به هدف میزان دستیابی هدف دسترسی

تعداد معلمان ذکور آموزش 

دیده از طریق برنامه های 

 داخل خدمت

6,038 

 
2644 %44 
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تعداد معلمان اناث آموزش 

دیده از طریق برنامه های 

 داخل خدمت

5,179 892 %17 

مراکز تربیه معلم  تعداد

 خصوصی ثبت شده
29 4 %14 

 ۱۹۳۱منبع: پلان عملیاتی 

 تعلیمات تخنیکی و مسلکی  0.7

ساختار تعلیمات تخنیکی و مسلکی تحت بررسی است. طی ربع اول مراقبت، پیشرفت خوبی در زمینه مرور فعالیت های مدیریتی 

به تعلیمات تخنیکی و  (TVET)تصمیم گرفت که  (NUG)رهبری تعلیمات تخنیکی و مسلکی و برنامه های آن حاصل شده است. 

را تهیه کند. وزارت  (TVET)مسلکی و بورد آموزشی مستقل تبدیل گردد. کمیسیون مستقل اصلاحات اداری موظف گردید تا ساختار 

مالیه هم بودجه جدید را برای سال آینده مد نظر قرار دهد.  در حال حاضر، معینیت تعلیمات تخنیکی و مسلکی با استفاده از بودجه 

 وزارت معارف استفاده می کند.  ۱۹۳۱مصوب سال 

تا مشخص گردد کدام ولایت ظرفیت حمایت از معینیت تعلیمات تخنیکی و مسلکی در حال حاضر خصوصیات هر ولایت را تهیه می کند 

حرفه های مشخصی را دارد که پاسخگوی تقاضای بازار می باشد. تا کنون، تهیه خصوصیات بغلان بطور آزمایشی تهیه گردیده است. این 

طح راتیژیک در سمعینیت قصد دارد تا چنین خصوصیات را در سطح تمام ولایات انکشاف دهد. پس از تکمیل این خصوصیات، پلان است

 ملی انکشاف خواهد یافت. 

اهداف معینیت در بخش دسترسی تا یک سوم و یا کمتر حاصل گردیده است. این معینیت بیشتر تمرکز کرده است بالای شمولیت، 

 شاگردی، تعداد کورس های مسلکی، و مستفدین از امکانات غذا و لیلیه.-کورس های استاد

 اهداف دسترسی در تعلیمات تخنیکی و مسلکی: میزان دستیابی به ۱۲جدول 

 میزان دستیابی هدف دسترسی
درصد دستیابی به 

 هدف

ناث تعداد شاگردان ذکور و ا

  ۱۱شامل صنف 
19,995 3,191 16% 

تعداد مشمولان ذکور و اناث 

 شاگردی-کورس های استاد

1,505 

 
۱۱۲ ٪۰۱ 

تعداد کورس های مسلکی 

 ایجاد شده
48 ۹۳ ٪۱۱ 

شاگردان ذکور و اناث که تعداد 

از امکانات إذا و لیلیه مستفید 

 شده اند

11,482 ۱.۲۱۲ ٪۱۱ 
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 ۱۹۳۱منبع: پلان عملیاتی 

 سواد آموزی  0.7

در چهار سال گذشته باقی مانده که با توجه به نیازها و علا رغم توجه  ۲۱۱۱۱-۱۱۱۱۱تعداد سوادآموزان پیشرفت خاصی نداشته و بین 

سیاسی نسبت به اهمیت افزایش فعالیت های سوادآموزی این رقم قابل توجه نیست. تعداد سوادآموزان اناث در سال از جانب مقامات 

 کاهش داشته است. ۱۹۳۱

در بهره مند  ٪۰۹از نظر تعداد کورس های سوادآموزی، و  ٪۱۹اناث( در شمولیت،  ٪۱۱) ٪۱۳میزان دستیابی به اهداف سوادآموزی، 

موزش های حرفه بوده است که دستآورد نسبتا خوبی است اما در مقایسه با حجم نیازهای جامعه، بسیار ناچیز به شدن سوادآموزان از آ

 حساب می آید.

 : میزان دستیابی به اهداف دسترسی در سواد آموزی۱۱جدول 

 درصد دستیابی به هدف میزان دستیابی هدف دسترسی

تعداد سوادآموزان ذکور و اناث 

 ثبت نام شده
502,047 ۱۳۱.۱۱۰ ٪۹۳  

تعداد کورس های سوادآموزی 

 ایجاد شده
20,066 ۱۱.۰۳۱ ٪۱۱ 

تعداد سوادآموزان که از 

آموزش های حرفه مستفید 

 شده

42,244 ۱۳.۱۱۱ ٪۰۱ 

 ۱۹۳۱منبع: پلان عملیاتی 

 کیفیت

 تعلیمات عمومی

پیشرفت خوبی حاصل  ٪۱۱۱-٪۱۳لابراتوارها بین در بخش کیفیت، دستیابی به مقاصد انکشاف و توزیع کیت ریاضیات و میزهای 

 است.  هدف آموزش معلمان حاصل گردیده ٪۱۱مقاصد آموزش متخصصین حاصل گردیده است اما فقط  ٪۱۲گردیده است در حالی که 

 : میزان دستیابی به اهداف کیفیت در تعلیمات عمومی۱جدول 

 درصد دستیابی به هدف میزان دستیابی هدف کیفیت

کیت های ریاضیات انکشاف یافته و در تعداد 

 مکاتب توزیع شده
1,750 

 
1,210 69% 

 %74 1,350 1,818 تعداد میزهای لابراتوار توزیع شده 

 %11 20,636 183,423 تعداد میزها و چوکی های تهیه شده برای لابراتوار

 %6 153 2,714 تعداد لابرانت آموزش دیده

 %17 1,092 6,520 تعداد معلمان آموزش دیده
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 %8 40 500 تعداد مکاتبی که مجهز به لابراتوار ساینس هستند

 %100 1 1 تعداد لابراتوارهای که مجهز شده اند

تعداد متخصصین، آمرین و اعضای نظارت تعلیمی 

 که به تفکیک مراکز و ولایات آموزش دیده اند.
874 545 

62% 

 

 ۱۹۳۱منبع: پلان عملیاتی 

( و ٪۱۱( و تعداد معلمان آموزش دیده )٪۳۲اسلامی، پیشرفت خوبی در بخش انکشاف و توزیع کیت های ریاضیات )در بخش تعلیمات 

( حاصل شده است. دستیابی به اهداف دیگر در بخش کیفیت تعلیم و تربیه مربوط به تعلیمات اسلامی ٪۲۳۰نیز نظارت کنندگان )

 ( بوده است. ٪۱۲( و لابراتوار کمپیوتر )٪۱۱صرف )رضایت بخش نبوده است زیرا فراهم نمودن کتب درسی 

 : میزان دستیابی به اهداف کیفیت در تعلیمات اسلامی۱جدول 

 درصد دستیابی به هدف میزان دستیابی هدف کیفیت )تعلیمات اسلامی(

 294% 200 68 تعداد نظارت کنندگان آموزش دیده

 32% 200 627 تعداد معلمان آموزش دیده

 56% 556 1,000 تعداد معلمان آموزش دیده 

تعداد کتب درسی اصلاح، چاپ، و توزیع شده )به شمول 

 کتب رهنمای معلم(
653,496 ۲۱۱۱۱۱ ٪۰۱ 

 12% 10 81 تعداد مدارس ک با لابراتوار کمپوتر مجهز شده

تعداد کیت های ریاضیات تهیه و توزیع شده در مدارس 

 اسلامی
72 ۱۱ ٪۳۱ 

 ۱۹۳۱عملیاتی منبع: پلان 

قابل توجه پیشرفت وجود داشته که  ۱۱٪ - ۱٪در بخش اهداف کیفی تربیه معلم از کتب درسی، ارزیابی معلمین و آموزش ها فقط 

 .نیست

 : میزان دستیابی به اهداف کیفیت در تربیه معلم۱۱جدول 

 میزان دستیابی هدف کیفیت )تربیه معلم(
درصد دستیابی به 

 هدف

چاپ شده و تعداد کتب درسی 

 توزیع شده
276,106 ۱۱.۱۱۱ ٪۱۱ 

تعداد معلمان تعلیمات عمومی و 

 اسلامی ارزیابی شده
25,000 244 ٪۱ 

 ۹٪ ۱۱ 2512 آموزش دیده استادانتعداد 

تعداد محصلان ذکور و اناث که از 

 امکانات غذا و لیلیه مستفید شده
10,679 6,009 

 ۲۹۳۱به شمول  ٪۱۱

 (٪۰۱اناث )معلم 

 

 ۱۹۳۱پلان عملیاتی منبع: 
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متفاوت است. آین  ٪۱۹۱الی  ٪۱۱اهداف مربوط به کیفیت در معینیت تعلیمات تخنیکی و مسلکی تا حد زیادی حاصل شده است که از 

اهداف تمرکز دارد بر تجهیزات مکاتب، تعداد و استندرد های نصاب تعلیمی، ارزیابی، معلمان آموزش دیده، و نیز تعداد کتب درسی و 

 کتب رهنمای معلم توزیع شده 

 : میزان دستیابی به اهداف کیفیت در تعلیمات تخنیکی و مسلکی۱۹جدول 

 دستیابی به هدف درصد میزان دستیابی هدف کیفیت 

تعداد مکاتب و انستیتوت های 

 تجهیز شده
12 ۱۲ ٪۱۱۱ 

تعداد چوکات نصاب تعلیمی 

انکشاف یافته براساس 

 استندردهای جدید

15 10 67% 

فیصدی استندردهای ارزیابی 

قابلیت های معلمان انکشاف 

 یافته

50% 
65% 

 
130% 

 %171 952 558 تعداد معلمان آموزش دیده

 ۲۱۹.۱۲۲ 462,910 درسی توزیع شدهتعداد کتب 
چاپ و  ۰۱۲.۳۱۱از ٪۱۱ 

 مکتب  ۲۳۱به  توزیع شده

تعداد کتب رهنمای معلم 

 توزیع شده
8,379 ۱۱.۱۱۱ ٪۱۱۳ 

 ۱۹۳۱منبع: پلان عملیاتی 

حاصل شده، تعداد کتب درسی برای سوادآموزان و کورس  ٪۰۳اهداف کیفی سوادآموزی شامل آموزش معلمان سوادآموزی است که 

  حاصل گردیده است. ٪۱۱۱و همچنین انکشاف نصاب تعلیمی و کتب درسی است که  ٪۱۰های آموزش حرفه فقط 
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 : میزان دستیابی به اهداف دسترسی در سواد آموزی۱۱جدول 

 درصد دستیابی به هدف میزان دستیابی هدف کیفیت 

تعداد معلمان سوادآموزی 

آموزش دیده در شیوه های 

 تدریس و موضوعات 

3,600 ۹.۳۱۱ 
معلم  ۳۱۱بشمول  ٪۱۱۱

 (٪۱۰اناث )

تعداد کتب درسی برای 

سوادآموزی چاپ و توزیع 

گردیده به شمول کتب 

 دهنمای معلم

490,947 ۱۳.۹۱۱ ٪۱۰ 

فیصدی انکشاف چوکات نصاب 

و کتب سوادآموزی برای دوره 

 اول و دومهای 

100% 

 

٪۱۱ 

 

)دوره اول تکمیل و  ٪۱۱

دوره دوم در حال انجام 

 است

 ۱۹۳۱منبع: پلان عملیاتی 

 مدیریت

 تعلیمات عمومی

اهداف پلان عملیاتی در بخش مدیریت مشخصا در ارتباط به نظارت از مکاتب و استخدام معلمان قراردادی تقریبا بطور کامل حاصل شده 

 در حد انتظار نبوده است. پیشرفت داشته که ( ٪۹۱( و پلان انکشافی مکاتب )٪۲۰های مکاتب )است. اما ایجاد شورای 

 : میزان دستیابی به اهداف مدیریت در تعلیمات عمومی۱جدول 

 میزان دستیابی هدف مدیریت
درصد دستیابی به 

 هدف

تعداد مکاتبی که نظارت شده 

 اند
16,539 15,849 96% 

تعداد معلمان قراردادی 

 استخدام شده
3,000 3,000 100% 

تعداد شوراهای مدیریت مکاتب 

 ایجاد شده 
119 28 24% 

تعداد پلان های انکشافی تهیه 

 شده برای مکاتب
118 37 31% 

 ۱۹۳۱منبع: پلان عملیاتی 

که در اهداف پلان معلمی  ۱۱۱اهداف مدیریت تعلیمات اسلامی در استخدام معلمان بطور کامل حاصل گردیده، یعنی استخدام تمام 

 .تعیین شده بود در پروسه استخدام قرار دارد
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مراکز  (Monitoring)پیشرفت داشته اما در بخش مراقبت  ٪۲۱اهداف از نگاه مدیریت تربیه معلم در ارتباط به استخدام معلمان، 

 آموزشی پیشرفت چندانی حاصل نشده است.

 تربیه معلم: میزان دستیابی به اهداف مدیریت در ۱۱جدول 

 درصد دستیابی به هدف میزان دستیابی هدف مدیریت تربیه معلم

 ۱۱٪ ۹۱۱ 350 استخدام شده استادانتعداد 

تعداد مراکز آموزشی که مراقبت 

 شده اند
234 5 2% 

 ۱۹۳۱منبع: پلان عملیاتی 

اهداف  ٪۲۱حاصل گردیده اما فقط اهداف بخش مدیریت در معینیت تعلیمات تخنیکی و مسلکی مربوط به نصاب تعلیمی معلمان 

 از مکاتب و انستیتوت ها بدست امده است. (Monitoring)مربوط به مراقبت 

 : میزان دستیابی به اهداف مدیریت در تعلیمات تخنیکی و مسلکی۱۰جدول 

 میزان دستیابی به اهداف اهداف مدیریت
فیصدی دستیابی 

 به اهداف

 %99 201 204 تعداد معلمان آموزش دیده

تعداد مکاتب و انستیتوت های 

تعلیمات تخنیکی و مسلکی که 

 مراقبت گردیده

163 ۲۱۱ ٪۱۱۲ 

 ۱۹۳۱منبع: پلان عملیاتی 

هدف محقق گردیده اما هیچ معلم قراردادی استخدام  ٪۲۱در بخش اهداف مدیریتی سوادآموزی، نظارت از کورس های سوادآموزی 

 نگردیده است:

 به اهداف دسترسی در سواد آموزی: میزان دستیابی ۱۱جدول 

 میزان دستیابی به اهداف اهداف مدیریت
فیصدی دستیابی به 

 اهداف

 ۱۲٪ ۱۳.۲۳۲ 26,926 تعداد کورس های نظارت شده

تعداد معلمان قراردادی 

 استخدام شده
2,279 0 0% 

 ۱۹۳۱منبع: پلان عملیاتی 

 مدیرت تعلیم
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ملاحظه ای براساس اهداف پلان عملیاتی صورت گرفته است. این پیشرفت ها شامل در بخش مدیریت تعلیم و تربیه پیشرفت قابل 

انکشاف پلان های عملیات در سطح ولسوالی ها و نیز امضای تفاهم نامه می شود. برعلاوه، آموزش و استخدام کارمندان، و اصلاح ساختار 

( و نیز در قسمت اهدای زمین برای شهرک های ٪۱ولایتی ) تشکیلاتی وزارت معارف را هم دربر می گیرد. اما در انکشاف پلان های

 ( پیشرفت کمی صورت گرفته است. ٪۳معلمین )

 : میزان دستیابی به اهداف در مدیریت تعلیم و تربیه۱۱جدول 

 اهداف مدیریت

میزان 

دستیابی به 

 اهداف

فیصدی دستیابی 

 به اهداف

 ۰۱٪ ۱۱۱ 458 تعداد پلان های ولایتی انکشاف داده شده

 ۱۳٪ ۹۹۱ 423 دریافت کرده اند اعمار مکاتبتعداد ولسوالی ها که پلان 

 ۳۲٪ ۱۱۱ 114 تعداد تفاهم نامه مرور و تهیه شده

مقدار زمین که برای شهرک های معلمین اختصاص یافته است 

 (acre)براساس 
56,196 ۱.۰۳۱ ٪۹ 

 %100 ۱۱.۱۱۹ ۱۱.۱۱۹ تعداد مکاتبی که ارقام مربوطه خود را جمع آوری کرده اند

 %100 50 50 تعداد کارمندان آموزش دیده

 %0 0 ورکشاپ ۱ تعداد ورکشاپ های دایر شده

 %100 128 128 تعداد موضوعات نظارت و مرور شده

 %100 5 5 تعداد سوالنامه های مرور شده

 %100 %100 %100 کار بالای ساختار تشکیلاتی وزارت معارف )تمام برنامه ها(

 %113 34 30 تعداد کارمندان استخدام شده در بست های کلیدی

 ۱۹۳۱منبع: پلان عملیاتی 


