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پیام وزیر معارف
طی دو سال اخیر به افتخار میتوان گفت که به اثر تالش رهربی وزارت معارف تغییرات مطلوب و چشمگیر کمی و
کیفی در بخشهای گوناگون وزارت معارف بوجود آمده است .این وزارت توانسته در حامیت دولت جمهوری اسالمی
افغانستان به ویژه اهتامم خاص جاللتآمب رئیس جمهور ،جمهوری اسالمی افغانستان و با اعالم سال  1397و
بعدا ً دهۀ معارف از سوی رهربی دولت و در همکاری با جامعۀ بیناملللی و کشورهای کمککننده و با طرح و تطبیق
برنامههای عملیاتی موثر به شامری از مشکالت و چالشهای موجود ،فایق آید.

موجودیت اضافه از  17000مرکز تعلیمی با تعداد  122هزار معلم که  42%آنها را قرش زنان احتوا میکنند 9،5 .میلیون
دانش آموز که از جمله  39%آنها دخرتان می باشند در نظام آموزشی کشور ،یکی از موفقیتهای میباشد که وزارت
معارف علی الرغم متام مشکالت به آن دست یافته است.

چاپ یک میلیون و  900هزار جلد کتب اسالمی برای مدارس اسالمی و اضافه از  12میلیون برای مکاتب تعلیامت
عمومی بخش دیگری از تالشهای این وزارت در جهت بهبود کیفیت تدریس در مکاتب و مدارس میباشد .کتاب
های مذکور بر مبنای استندرد های علمی و با رعایت اصول دین مقدس اسالم و ارزشهای ملی تألیف ،چاپ و به
دسرتس دانش آموزان قرار گرفته است.

وزارت معارف مبارزه علیه فساد اداری را در صدر برنامههای مطروحه خویش قرار داده و به هدف شفافیت در استخدام،
قرار شد تا جذب معلامن و کارکنان اداری از مجرای کمیسیون اصالحات اداری و خدمات ملکی صورت گیرد و به
جذب بانوان ارجحیت داده شود .همچنان وزارت معارف اصالحات متعددی را در جهت فراهمآوری تسهیالت سایر
خدماتی که از جانب این وزارت ارایه میگردد ،در سیستم اداری خویش وارد کرده است.

همچنان در راستای امحای بیسوادی در کشور ،پیرشفتهای قابل مالحظهیی نایل آمدهایم .با ورمندیم تا در  5سال
آینده به کاهش چشمگیری در زمینۀ بیسوادی در کشور برسیم.
آنچه به صورت خالصه در باال اشاره گردید ،شمهیی از کارکردهای مهم این وزارت دربخشهای اداری و تدریسی
در دو سال اخیر بوده که علی الرغم متام چالشها و تهدیدات امنیتی بدست آمده است .زیرا ناامنیها در شامری از
والیات و نقاط باعث شده تا وزارت معارف به صورت شاید و باید نتواند خدمات تعلیمی را در آنجا ارایه کند .همچنان
کمبود بودیجه و معلامن مسلکی به ویژه معلامن اناثیه در محالت دور دست کشور ،کمبود بستهای مورد نیاز مکاتب
و نداشنت  46%مکاتب به تعمیرهای معیاری از جمله مشکالت عمدۀ موجود این وزارت می باشد.

اما با این همه مشکالت مصمم استیم تا با استنتاج از راهکارهای انجام شده و استفاده از تجربیات گذشته ،شیوههای
تطبیقی پالنهای خویش را در جهت باروری اعظمی این وزارت تقویت ببخشد .نظام آموزشی کشور را در آیندۀ
نه چندان دور به شاهراه رشد بهرت ذهنی و ارتقای سطح دانش علمی دانشآموزان و مراکز تعلیمی را به نهادهای
پاسخگوی نیازمندیهای آموزشی و علمی معارص آنها تغییر بدهیم.
با احرتام
دکرت محمد میرویس بلخی
وزیر معارف
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مقدمه
ناامنی ،کمبود بودیجه و کدر متخصص در مناطق دور دست ،از مهمترین چالشهای وزارت معارف
دولت جمهوری اسالمی افغانستان بوده است .اما این وزارت با درک مسئولیت تاریخی خویش
تالشهای گسرتده را با وصف مشکالت فراوان در کشور در عرضۀ خدمات معارف انجام داده است.

وزارت معارف دولت جمهوری اسالمی افغانستان ،مسئولیت عرضۀ خدمات متوازن ،با کیفیت ،موثر
و شفاف را در افغانستان به عهده دارد .این وزارت برای تحقق این وجایب خویش در عرصههای
تعلیامت عمومی ،تعلیامت اسالمی ،تربیۀ معلم ،سواد آموزی ،مالی ،منابع برشی و تکنولوژیکی
فعالیتهای گسرتده در رسارس کشور انجام داده است .این فعالیتها سبب بهبود عرضۀ خدمات
معارف در کشور شده است.

وزارت معارف دولت جمهوری اسالمی افغانستان ،متعهد است که تا در عرضۀ خدمات معارف با
کیفیت ،متوازن و همه شمول که متام فرزندان این رسزمین از آن فیض بربند ،و متام کودکان بیرون
از مکتب از خدمات تعلیمی بهره بربند ،تالش های گسرتده انجام دهد.

این گزارش سال  1397وزارت معارف دولت جمهوری اسالمی افغانستان است و در ده فصل ترتیب
گردیده است .در فصل اول فعالیت های ابتکاری وزارت معارف ،در فصل دوم افزایش حضور زنان،
در فصل سوم امضای تفاهمنامهها ،در فصل چهارم سفرهای خارجی و داخلی وزیر معارف ،در فصل
پنجم دستاوردهای بخش تعلیامت عمومی ،در فصل ششم دستاوردهای بخش تعلیامت اسالمی،
در فصل هفتم دستاوردهای بخش تربیۀ معلم ،در فصل هشتم دستاوردهای بخش سوادآموزی ،در
فصل نهم دستاوردهای مالی و حسابداری و در فصل دهم دستاوردهای تکنولوژی معلوماتی رشح
شده است.
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چکیدۀ گزارش
وزارت معارف دولت جمهوری اسالمی افغانستان با دیدگاه فراهم کردن زمینۀ دسرتسی مساویانۀ
تعلیم و تربیۀ با کیفیت برای همۀ شهروندان کشور ،جهت تسهیم شان در انکشاف متوازن ،رشد
اقتصادی ،صلح و امنیت کشور ،قدمهای ارزشمندی را در سال  1397برداشته است .وزارت معارف
کشور ،دستاوردهای مهمی طی این سال داشته است .میخواهیم به ذکر پاره یی از آنها در این
گزارش اکتفا کنیم:
• کار عملی  6000باب در این سال صورت گرفت .از جمله  2700باب آن در  17والیت کشور
ساخته شد.
• اصالحات ساختاری در وزارت معارف کشور صورت گرفت .میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
امضای تفاهمنامه با کمیسیون اصالحات اداری جهت بازنگری ساختار و ظایف معارف،
الکرتونیک شدن شهادتنامههای فارغان ،بایومرتیک شدن کارمندان وزارت معارف ،طرح
اصالح سیستم درجهبندی شاگردان ،درج نام شاگردان در کتاب حارضی به صورت الفبا ،تشکیل
کمیتۀ مبارزه با فساد اداری ،الکرتونیک سازی  64فیصد پرداختهای مالی معلامن و کارمندان
وزارت معارف ،تهیۀ پالیسی تعلیم و تربیه برای دخرتان و رومنایی پالیسی دوران قاعدگی.

• راهاندازی کمپاین کتابخوانی از طریق شعارنویسی در  200موتر وزارت معارف؛

• برگزاری سمپوزیم ملی وزارت معارف با اشرتاک  1100تن از رسارس کشور جهت کسب نظریات
و پیشنهادات به منظور بهبود کیفیت معارف؛

• آغاز برنامۀ «تعلیم منتظر منیماند» ،طی این برنامه  34000کودک فارغ از مکتب تحت خدمات
تعلیمی در مدت سه سال قرار میگیرد.

• برگزاری جلسات متعدد با سفرا و رشکای بیناملللی به منظور کسب حامیت آنها جهت رشد
معارف در کشور؛

• افزایش حضور زنان در وزارت معارف :اختصاص بیست بست رتبه اول و دوم در مرکز و والیات
برای زنان ،استخدام یک زن به حیث سخنگو ،پنج زن به حیث رئیس تعلیم و تربیه در پنج
والیت و استخدام یک زن به صفت معین انکشاف و تربیۀ معلم وزارت معارف؛
• امضای  105تفاهنامۀ همکاری با سکتور خصوصی و موسسات همکار جهت بهبود کیفیت عرضۀ
خدمات معارف؛

• اشرتاک وزیر معارف کشور در شش کنفرانس بین املللی جهت جلب کمک های بین املللی به
منظور بهبود کیفیت عرضۀ خدمات معارف در کشور؛

• وزیر معارف کشور از برخی مکاتب والیات کابل ،بلخ ،پروان ،پکتیا ،دایکندی و نورستان جهت
عرضۀ خدمت به موقع و افزایش کیفیت معارف ،دیدن کرد.

• بخش تعلیامت عمومی ،دستاوردهای گسرتده در رسارس کشور داشت .برخی آنها قرار ذیل اند:
جذب  983،921تن شاگرد جدیدالشمول مشمول  58%دخرت ،تاسیس  300باب مکتب ابتدایی
جدید ،ارتقای 280باب مکتب ابتدائیه به متوسطه ،ارتقای 250باب مکتب متوسطه به لیسه،
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اعامر  7176باب صنف درسی مکاتب تعلیامت عمومی ،چاپ و توزیع  46،024،735جلد کتاب
درسی برای شاگردان مکاتب تعلیامت عمومی و چاپ  495،445جلد کتاب رهنامی معلم؛

• بخش تعلیامت اسالمی وزارت معارف ،دستاوردهای قابل مالحظه در متام کشور داشت .بعضی
از آنها به رشح ذیلاند :جذب  52،569تن طالب العلم جدید ( 26%دخرت) ،تاسیس  16باب
مدرسۀ جدید ،تاسیس  5باب دارالحفاظ و تاسیس  2باب دارالعلوم جدید تعلیامت اسالمی،
اعامر9باب ساختامن مرکز تعلیامت اسالمی و توزیع  653،496جلد کتب درسی تعلیامت
اسالمی مطابق تعداد شاگردان؛

• وزارت معارف در بخش تربیۀ معلم ،دستاوردهای گسرتده داشت .برخی از آنها قرار ذیلاند:
جذب ۱۱،۵۶۷تن محصل جدید در برنامههای تربیۀ معلم ( ٪ ۴۸دخرت) ،توزیع  ۲۷۶،۱۰۶جلد
کتب درسی برای محصالن تربیۀ معلم ،چاپ  ۹،۸۶۳جلد کتب رهنامیی معلم برای تربیۀ معلم،
استخدام  ۱۳۵۵۰تن معلم و کارمند ،تهیۀ تجهیزات ویدیویی کنفرانس و تکنالوژی معلوماتی
برای  ۱۴والیت و جمعآوری معلومات احصائیوی  ٪۱۰۰مکاتب کشور؛

• وزارت معارف در بخش سوادآموزی ،دستاوردهای مهمی داشت .عمدهترین آنها قرار ذیلاند:
جذب  ۵۲۰،۰۰۰تن سوادآموز ۲۰،۸۰۰ ،باب کورس سوادآموزی در رسارس کشور ،چاپ و توزیع
 ۵۲۰،۰۰۰جلد کتاب درسی برای سوادآموزان رهنامی معلم و کتب درسی برای کورسهای
حرفوی و نظارت از  ۲۰،۸۰۰باب کورس سوادآموزی؛
• سیستم مدیریت مالی و منابع برشی وزارت معارف با حامیت مالی و تخنیکی پروژۀ ( CBAفعالیت
ارتقای ظرفیت) بهبود قابل مالحظهیی یافته است .همچنان به منظور بلند بردن سطح حسابدهی
و شفافیت در عرضۀ خدمات معارف ،رهنمود همکاری جامعه مدنی با وزارت معارف توسط این
پروژه برای این وزارت ترتیب گردید.
• در بخش تکنولوژی معلوماتی وزارت معارف انکشاف گسرتده صورت گرفته است.

به صورت عموم سال  ،1397سال ویژه برای معارف افغانستان بود .چون طی این سال ،انکشافات
اساسی در بهبود عرضۀ خدمات معارف صورت گرفت.

4

فصل اول

ابتکارات و نوآوریهای معارف در سال 1397
مکتب
وزارت معارف از سال  1381به اینسو ،تعداد  12887باب مکتب را در رسارس کشور اعامر کرده
است.

وضعیت فعلی

کمبود مکتبهای معیاری و نداشنت ساختامن برای مکاتب ،یکی از مشکالت عمدۀ وزارت
معارف است.

 46درصد مکاتب تعمیر ندارند.

 %46مکاتب بدون تعمیر
 %54مکاتب تعمیر دار

از آنجایی که جلب و جذب شاگردان به مکتب به صورت گسرتده بوده ،این امر
باعث شده است که در سال  1397تعداد  7999مرکز آموزشی به شمول 7012
باب مکتب بدون ساختامن مباند .در نتیجه وزارت معارف صنوف
درسی خود را در تعمیرهای کرای یا در فضای باز در زیر درختان،
کنار دیوارهای خرابه و مرتوک برگزار کرد.

طرح بدیل وزارت معارف

نخست :آغاز کار عملی ساخت شش
هزار باب مکتب
وزارت معارف برای رفع مشکل کمبود تعمیر برای
مکاتب ،در نبود حامیت کافی متویلکنندگان
خارجی طرح بدیلی ارایه کرد .از جمله میتوان
به اعامر  54نقشه استفاده از مواد محلی و ارزان
اشاره کرد .بر بنیاد این طرح و با تالشهای
پیگیر حکومت افغانستان و رهربی وزارتهای
معارف ،مالیه و انکشاف دهات خوشبختانه کار
عملی ساخت و ساز  2700باب مکتب از میان
 6000باب مکتب وعده سپرده شده از طریق
برنامۀ میثاق شهروندی با حامیت مالی بانک
جهانی در  17والیت آغاز گردید.
همچنان وزارت معارف کار ساخت و ساز تعمیر
برای شامر دیگری از مکاتب را از پروژههای
هند ،یونسیف و سایر نهادهای همکار آغاز کرده
است.
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موثریت

با تطبیق پروژۀ اعامر ساختامن شش هزار باب مکتب ،نتایج ذیل بدست میآید:
 1مشکالت وزارت معارف از بابت نداشنت ساختامن برای مکاتب ،تا  80درصد کاهش مییابد.
 2برای  2.16میلیون دانشآموز ،محیط درسی سامل و شایسته فراهم میگردد.
 18.36 3میلیون روز کاری ایجاد میشود.

برنامۀ آینده
وزارت معارف درنظر دارد تا متباقی مشکالت این وزارت از بابت نداشنت
تعمیر برای مکاتب را در دهۀ معارف رفع کند و تا پایان این دهه برای همه
دانشآموزان کشور ،محیط درسی سامل و شایسته فراهم گردد.

اصالحات و جلوگیری از فساد

دوم :اصالحات ساختاری

سال  1397از سوی جاللتآمب محمدارشف غنی رییس جمهوری کشور به
نام سال حامیت از معارف نامگزاری شد؛ اما با توجه به حجم کار در این
وزارت ،دکتور میرویس بلخی رسپرست وزارت معارف پیشنهاد نامگزاری
دوازدهسال تعلیمی آینده را به نام «ده ۀ معارف» مطرح کرد .در نتیجه مورد
حامیت و قبول رهربی حکومت قرار گرفت.
اهدافی که برای دهۀ معارف در نظر گرفته شده است ،دستیابی به یک
معارف پویا ،استندرد و معیاری است.
یکی از موانع اصلی برای دستیابی به این اهداف ،ساختار کهنه و غیر
معیاری وزارت معارف است که از گذشته به میراث مانده است .این
ساختار منیتواند اهدافی را که این وزارت برای دهۀ معارف طرح کرده
است برآورده کند .بنابراین ،به اصالحات ساختاری در این وزارت رضورت
احساس میشود.

گامهای برداشتهشده برای اصالحات
برای ایجاد تغییرات اساسی در وزارت معارف ،در سال  1397برنام ۀ
اصالحات ساختاری روی دست گرفته شد و یک پالن جامع ترتیب و
پروسۀ اصالحات آغاز گردید.
برای تطبیق پروسۀ اصالحات  ،گروپهای کاری متشکل از کارشناسان و
کارمندان تخنیکی در سطوح مختلف (سطح رهربی و ریاستهای مربوط به
وزارت معارف) ایجاد گردید .مدلهای ریفورم به سطح کشورهای همسایه
و ماملک منطقه مرور گردید و بر بنیاد آن چوکات تشکیالتی وزارت در یک
پروسۀ اشرتاکی در سطوح مختلف بازنگری شد .فارمت مشخص جهت
مرور پروسههای کاری در سطح ریاستهای وزارت معارف ترتیب و مورد
استفاده قرار گرفت .بر اساس آن پروسههای کاری موجود و پروسههای
که نیاز به سادهسازی و تغییر مدیریت دارند ،مشخص گردیدند.
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امضای تفاهمنامه با کمیسیون اصالحات اداری
وزارت معارف و کمیسیون اصالحات اداری و خدمات ملکی برای ایجاد
اصالحات در این وزارت در ماه حوت سال  1397تفاهمنامهیی امضا
کردند .بر اساس آن کمیتۀ اصالحات ساختاری با ترکیب متخصصان حوزۀ
مربوط در هر دو اداره ،آغاز بکار کرد.
در چارچوب این تفاهمنامه بازنگری ساختار و وظایف وزارت معارف آغاز
گردید .مهمترین وظیفۀ آن ،طرح الگوی ساختاری و توجه به موضوعاتی
چون تعیین اصول متدولوژی» و «مسایل تخنیکی» میباشد.این وزارت
قرار است برنامۀ اصالحات ساختاری و همچنان سایر برنامههای اصالحی
خود به منظور دستیابی به اهداف دهۀ معارف را در سالهای آینده نیز
داشته باشد.

سوم :افزایش حضور زنان در معارف

چهارم :کمپاین کتابخوانی معارف

زنان در سطوح رهربی

یکی از آسیبهای جدی چنددهه جنگ و بیثباتی در افغانستان ،نبود فرهنگ
مطالعه و کتابخوانی در میان شهروندان کشور است .در طی چند دهه جنگ
و بحران در کشور ،هامنگونه که سایر زیرساختهای فرهنگی و اجتامعی
آسیب دیده ،فرهنگ مطالعه و کتابخوانی که یکی از نیازمندیهای جدی و
اساسی ملت ما است نیز صدمه دیده است .گواه این امر وضعیت انتشارات در
افغانستان است .بر بنیاد برخی آمارها گفته میشود در افغانستان ساالنه نزدیک
به  300عنوان کتاب به چاپ میرسد؛ این در حالی است که در کشورهای
توسعهیافتهیی که فرهنگ کتابخوانی و مطالعه در آن وجود دارد ،این آمار
باالی  3000هزار عنوان در سال است.

در سال  1397نزدیک به  50تن زن در سطوح مدیریتی در
معارف استخدام و به کار گامشته شدند.
تقرر یک تن زن در بست فوق رتبه بحیث معین انکشاف نصاب
و تربیه معلم وزارت معارف؛
تقرر یک تن زن در بست رتبه اول بحیث مشاور وزارت در امور
تعلیم و تربیه؛
تقرر سه تن زن در ریاستهای هستۀ مرکزی وزارت معارف؛
تقرر  16تن زن در بستهای رتبه دوم بحیث روسای تربیۀ معلم
در والیات؛
تقرر  23تن زن در بسـتهای رتبه سوم ،بحــیث مــعاونین
ریاستهای معارف والیات و آمرین سواد آموزی و تعلیامت
تخنیکی _مسلکی؛
تقرر  2500نفر معلم قراردادی اناث با متویل مالی برنامۀ
توامنندسازی زنان(پروموت)؛
تقرر  2429نفر معلم و مامور زن در بستهای پنجم و ششم؛
تقرر صدها معلم حقالزحمه از میان زنان؛

ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی یکی از وظایف و مسوولیتهای اساسی
وزارت معارف کشور است .این وزارت در سالهای گذشته هم گامهایی در
راستای ترویج و گسرتش فرهنگ کتابخوانی گذاشته است ،اما مهمترین گام
خود را در این راستا در سال  1397برداشت .رشح آن به قرار ذیل است:

الف .شعارنویسی
وزارت معارف در سال  ،1397کمپاین «کتابخوانی معارف» را راهاندازی کرد
و متام وسایط نقلیه این وزارت را که نزدیک به  200عراده موتر میشد با
شعارنوشتههای در بارۀ اهمیت و رضورت مطالعه و کتابخوانی تزیین کرد.
همزمان ریاستهای معارف در والیات نیز این کمپاین را راهاندازی کردند.
شعار محوری وزارت معارف در این کمپاین چنین بود« :من یک کتابخواندم،
متام زندگیام تغییر کرد ».هدف از این کار این بود که وقتی وسایط نقلیه
وزارت معارف در شهر عبور و مرور میکنند ،شهروندان از این شعارنوشتهها الهام
گرفته و به کتابخوانی و مطالعه تشویق و ترغیب گردند.

واگذاری مدیریت متام مکاتب دخرتانه به مدیران زن؛
نامگذاری متام مکاتب دخرتان به نام مشاهیر زن؛
استخدام دهها زن در بستهای انکشافی و سهیمسازی آنان
در تصمیمگیریهای کالن وزارت معارف؛

دستاوردها
توجه وزارت معارف کشور به افزایش حضور زنان در این وزارت
باعث تغییر چهرۀ مردساالر این نهاد گردیده است .حضور زنان
در این وزارت ،سبب عالقمند شدن خانوادهها برای شمولیت
دخرتانشان به مراکز تعلیمی آن گردیده است .در بارۀ افزایش
حضور زنان در وزارت معارف افغانستان به صورت مرشح در یک
فصل جداگانه ،بحث خواهیم کرد.
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ب .استقبال از شعار نویسی
پیامهایی که وزارت معارف در حامیت از این کمپاین
دریافت کرد ،نشاندهندۀ استقبال مردم و نهادهای
جامعه مدنی از این اقدام بود؛ به گونهیی که نهاد
اجتامعی به نام «خانۀ سبز» که توسط خانم زهرا یگانه
مدیریت میگردد به این کارزار پیوست و به صورت
گسرتده کمپاین کرد .همچنان کاربران شبکههای
اجتامعی مثل فیسبوک و تویرت با اشرتاکگزاری
تصاویر وسایط نقلیۀ حامل این شعارها از این کمپاین
حامیت کرده و به صورت گسرتده در آن رشکت کردند.

ج .دستاوردهای کمپاین
 )1آگاهی نهادهای جامعۀ مدنی از وضعیت نابسامان
فرهنگ مطالعه در کشور و عطف توجه آنها به رضورت
تشویق و ترغیب مردم به کتابخوانی.
 )2عطف توجه مردم به رضورت مطالعه و کتابخوانی.
چنانکه که تعدادی بسیاری از شهروندان از این کمپاین
الهام گرفتند و به مطالعه و کتاب روی آوردند.
 )3بهرت شدن نسبی وضعیت انتشارات و بازار کتاب در
افغانستان .این در حالی است که در گذشته نارشان از
کسادی بازار کتاب به شدت شکایت داشتند.

د .کمپاین کتابخوانی در آینده
ناگفته نباید گذاشت وزارت معارف در نظر دارد
این کمپاین را در سالهای آینده نیز با روشها و
شیوههای دیگر ادامه دهد .زیرا ترویج فرهنگ مطالعه
و کتابخوانی ،ضمن آنکه از نیازهای اساسی کشور
است ،ارتباط محکمی با تعلیم و تربیه و ارتقای سطح
سواد مردم نیز دارد که این یکی از وظایف عمده و
اساسی وزارت معارف کشور میباشد.

پنجم :معیاری شدن اسناد خروجیهای معارف

شهادتنامههای الکرتونیک
یکی از مشکالت وزارت معارف ،نگهداری اسناد و مدارک متعلمین به صورت کاغذی و
غیر ستندرد در ادارات مربوطۀ آن پیش از سال  1397بود.
این امر باعث شده بود که هنگام رضورت یکی از متعلمین ،کارمندان دهها پرونده را
پشت و پهلو کنند .حتا روند جستجو به روزهای دیگر معطل گردد .بدین طریق از رسعت
کارها کاسته شده و دقت و شفافیت الزم تامین نگردد و اکرثا ً نام و سایر اطالعات
شاگردان اشتباه درج شود .از همین جا بود که متعلمین و اولیای شان همواره از روند
کند و طوالنی بروکراسی و کاغذپرانی در ادارات معارف شکایت کرده و حتا گاهی مسالۀ
فساد را مطرح کنند و گاهی هم پای تعلل و کمکاری معارف را به میان بکشانند.
وزارت معارف در سال  1397تصمیم گرفت برای رفع این مشکالت ،متام بخشهای
آسیبپذیر این وزارت را الکرتونیک ساخته و روند کند و طوالنی بروکراسی را از این
اداره از میان بردارد.

شهادتنامۀ برقی
یکی از بخشهایی که در سال  1379الکرتونیک شد ،شهادتنامههای فارغان مکاتب
بود .در حالحارض متام اسناد شاگردان شامل دیتابیس و به صورت کمپیوتری آرشیف
میشود.

مزایای الکرتونیکسازی شهادتنامههای فارغان
با تطبیق روند برقیشدن شهادتنامهها وزارت معارف نه تنها با معیارهای بیناملللی
همگام گردید ،بلکه به دستاوردهای زیر نیز دست یافت:
 )1از میان برداشنت روند کند و طوالنی بروکراسی و کاغذپرانی و
کمشدن اتهام فساد؛
 )2جلوگیری از درج اشتباه نام ،منره ،مکتب و سایر اطالعات فارغان
در اسناد تعلیمی؛
 )3دسرتسی عاجل فارغالتحصیالن به سند معترب و معیاری تعلیمی؛
 )4همچنان از آنجایی که متام اسناد شگردان شامل دیتابیس گردیده
و به صورت کمپیوتری آرشیف شده است ،آنها میتوانند در صورت
مفقودی اسنادشان در ارسع وقت مثنی آن را دریافت منایند.

سهولتها
با تطبیق پروسۀ برقیشدن شهادتنامههای فارغالتحصیالن دیده میشود که دیگر شکایت مراجعان از روند کند بروکراسی
کاسته شده و از دسرتسی سهل و آسانشان به اسناد تعلیمی معیاری و معترب راضی به نظر میرسند .و بدین ترتیب
الکرتونیکشدن شهادتنامههای الکرتونیکی را یکی از مهمترین دستاوردهای وزارت معارف در راستای حکومتداری خوب
در سال  1397میدانند.
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ک (ثبت اطالعات)
ششم :آغاز پروسۀ بایومرتی 
کارمندان وزارت معارف
وزارت معارف ،دارای تشکیالت نزدیک به سه صدهزار کارمند است
که در مجموع  70درصد کارکنان خدمات ملکی را تشکیل میدهد.
یکی از مشکالتی که قبالً در تشکیالت وزارت معارف وجود داشت،
حضور معلامن خیالی و عدم شفافیت در پرداختهای مالی در مرکز و
والیات بود .گزارشهایی وجود داشت که در اکرث والیات افغانستان،
معلامن خیالی وجود دارند که به نام شان از بودجه این وزارت پول
پرداخت میشود؛ اما حضور فیزیکی ندارند.

آغاز پروسۀ بایومرتیک
وزارت معارف در سال  1397برای تامین شفافیت ،الکرتونیکسازی
سیستمها به عنوان یکی از مولفههای حکومتداری خوب و به منظور
برنامهریزی اسرتاتژیک برای نیروی انسانی در معارف ،پروسۀ
بایومرتیک (ثبت اطالعات)کارمندان این وزارت را آغاز کرد .قرار
است طی دو سال آینده متام کارمندان وزارت شامل این سیستم
شوند.

هفتم :برگزاری نخستین سمپوزیم ملی معارف
یکی از مواردی که در گذشته در وزارت معارف کشور کمتر بدان توجه
شده بود ،کیفیت معارف ،دسرتسی متوازن به خدمات تعلیمی ،و مدیریت
پاسخگو در این وزارت بود و شهروندان کشور همواره از کمبود کتب
درسی ،کمبود معلامن مسلکی ،نبود معلامن زن در نقاط دوردست کشور،
کیفیت پایین تعلیمی و  ...شکایت داشتند.
برای حل این مشکل نیاز بود تا یک هامیش بزرگ ملی برگزار گردد و
در آن نظریات و پیشنهادات مسووالن معارف و سایر اهل نظر از رسارس
کشور شنیده شود.
به همین منظور ،وزارت معارف در سال  ،1397سمپوزیم ملی معارف را
راه اندازی کرد.

سمپوزیم ملی معارف
سمپوزیم ملی معارف با همکاری مشرتک وزارت معارف و ادارۀ امور
ریاست جمهوری ،به مدت دوروز در تاالر لویه جرگه برگزار گردید .هدف
سمپوزیم ،شناسایی مشکالت و دریافت راهحلها برای معارف افغانستان
بود .در این سمپوزیم ،حدود  1100تن به شمول رؤسای معارف والیات،
آمران معارف ولسوالیها ،آمران حوزههای تعلیمی ،مدیران مکاتب،
معلمین معارف والیت و شهر کابل و اعضای نهادهای جامعه مدنی
حضور یافتند .در  21گروپ فرعی روی کیفیت معارف ،دسرتسی متوازن
به خدمات تعلیمی و مدیریت پاسخگو بحث و رایزنی کردند .در پایان
این سمپوزیم ،اشرتاک کنندگان در یک نشست رودررو ،یافتههایشان
را با جاللتامب محمدارشفغنی ،رییس جمهور کشور ،رشیک کرده که
یافتهها و پیشنهادهایشان مورد حامیت رییس جمهور قرار گرفت.

دستاوردها
بر بنیاد پیشنهادات و نظریات اشرتاککنندگان این
سمپوزیم ،وزارت معارف کشور سه برنامۀ اساسی را در
سال  1397روی دست گرفت:

فواید
 ) 1جلوگیری از حضور معلامن خیالی؛
 ) 2تامین شفافیت در پرداختهای مالی؛
 ) 3الکرتونیزهشدن سیستم به عنوان یکی از مولفههای
حکومتداری خوب؛

 )1بهبود کیفیت خدمات تعلیمی؛
 )2دسرتسی متوازن به خدمات تعلیمی ،شناسایی نقاط
آسیبپذیر و کمرت انکشافیافته به لحاظ تعلیم و تربیه؛
 )3مدیریت موثر شفاف و پاسخگو؛
تطبیق این برنامههای سهگانه میتواند معارف
افغانستان را عمیقاً متحول کرده و بهبود بخشد.
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هشتم :برنامۀ سهساله «تعلیم منتظر منیماند»
بر بنیاد آمارهای رسمی ،در افغانستان  3.7میلیون کودک ،بنابر عواملی
چون ناامنیها ،عرفهای ناپسند ،فقر اقتصادی ،بیجاشدگان بر اثر
حوادث طبیعی و دهها علت دیگر از تعلیم و تربیه محروماند که 60
درصد این کودکان را دخرتان تشکیل میدهند.
بنابراین ،اگر وزارت معارف کشور برای شمولیت اینشامر کودک در
مکاتب تالش و زمینهسازی نکند 3.7 ،میلیون تن دیگر نیز بر جمعیت
افراد بیسواد در کشور افزوده خواهد شد و آینده این کودکان در هالۀ
ابهام قرار خواهد گرفت.
وزارت معارف با درک مسوولیت خود در قبال این کودکان ،در این زمینه
اقداماتی را روی دست گرفت و روی رفع این مشکل مترکز کرد.

تعلیم منتظر منیماند

توجه خاص به تعلیم دخرتان
وزارت معارف با درک این چالش بیسوادی دخرتان ،در سال  1397پالیسی
تعلیم و تربیۀ دخرتان را به هدف حامیت از آموزش دخرتان و تقویت حضور
آنان در مکاتب روی دست گرفت .این برنامه به همکاری مشرتک وزارت
معارف ،یونیسف ،و دیگر همکاران بیناملللی راهاندازی شده است.

مزایا
 ) 1برطرف ساخنت موانع تعلیمی فراروی دخرتان؛
 ) 2همسانسازی شاخص برابر جنسیتی در شمولیت اطفال
دخرت و پرس؛
 ) 3متعهدساخنت وزارت معارف به عملکرد مثبت در برابر زنان؛
 ) 4شامل ساخنت دخرتان بیرون از مکتب در سیستم تعلیم
و تربیه؛

برای حل مشکالت آموزشی کودکان بیرون از مکتب ،به ابتکار وزارت
معارف برنامۀ سه سالۀ پاسخگویی به مشکالت آموزشی توسط نهاد ECW
(تعلیم منتظر منیماند) ،با همکاری ادارۀ جهانی یونسیف راهاندازی
شد .ارزش پولی این برنامه  157میلیون دالر آمریکایی است که از سوی
ادارۀ  ECWپرداخت میشود.

دستاورد برنامه
با افتتاح برنامۀ «تعلیم منتظر منیماند» در سه سال آینده
 34000کودک تحت پوشش خدمات تعلیمی قرار میگیرند.
وزارت معارف تالش دارد تا سال  2030همه کودکان (دخرت و
پرس) از نعمت تعلیم و تربیه برخوردار شوند.

نُهم :پالیسی تعلیم و تربیۀ دخرتان
هرچند معضل بیسوادی در افغانستان به علت چنددهه جنگ و
منازعه عمومیت دارد و جنسیت منیشناسد ،اما به علت حاکمیت تفکر
زنستیزانه در افغانستان این معضل در میان بانوان حادتر است .شامری
از شهروندان افغانستان به علت ساختارهای کهنه قبیلهیی و نگرشهای
زنستیزانه ،به تعلیم و تحصیل دخرتان دید منفی دارند و بسیاری از
خانوادهها مانع رفنت دخرتان شان به مکتب میشوند .این نگرش باعث
شده است که میزان بیسوادی و محرومیت از مکتب در میان دخرتان
بیشتر از پرسان باشد .مطابق آمارهای رسمی ،دخرتان فقط  40درصد
متام دانشآموزان در کشور را تشکیل میدهند .با وجود افزایش قابل
توجه در میزان شمولیت دخرتان به مکتب از سال  2001بدین سو3.7 ،
میلیون کودک از مکتب دور ماندهاند ،که  2.2میلیون آن را دخرتان
تشکیل میدهند.
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دهم :تدویر جلسات رهربی وزارت معارف
یکی دیگری از مشکالت وزارت معارف در سالهای گذشته ،نبود جلسات
مقام رهربی وزارت بود .این مشکل باعث میشد که میان ادارات اغلب
ناهآمهنگی وجود داشته و رهربی وزارت از پیرشفت پالنها ،چگونگی
وضعیت مرصف بودجه ،مشکالت و موانع فراراه و برنامههای آینده آگاهی
درستی نداشته باشد.
رفع این مشکل نیازمند آن بود که کمیتۀ رهربی وزارت معارف ایجاد و
جلسات آن به صورت هفتهوار دایر گردد.

جلسات رهربی
یکی از مهمترین تغییراتی که در سال  1397در این وزارت معارف رومنا
گردید ،برگزاری جلسات کمیتۀ رهربی وزارت است .این جلسات ،بیشرت
روی تحرک فعالیت ها در متام بخش ها و موضوعات الزم در امور مربوط
به وزارت معارف به بحث گرفته شد .این جلسات مطابق تقسیم اوقات به
صورت هفتهوار برگزار گردید .در این جلسات مطابق آجندا ،تصامیم الزم
اتخاذ کرده و در رابطه به تطبیق آن هدایات الزم داده شد.

دستاوردها
 ) 1جلسات وزارت معارف تا هنوز دستاوردهای بسیاری
داشته است .از جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
جلسات با مسووالن برنامهها
جلسات داخلی با مسووالن برنامهها به منظور بررسی
پیرشفت پالنها ،چگونگی وضعیت مرصف بودجه،
شناسایی مشکالت و راه حلهای پیشنهادی ،به
صورت دوامدار و مطابق تقسیم اوقات دایر گردیده
و تصامیم الزم اتخاذ کرده و در رابطۀ به تطبیق آن
برای مسووالن هدایتهای الزم داده میشود.
همچنان به منظور حصول اطمینان از چگونگی اجراآت
ریاستهای مربوطه ،با مسووالن ردۀ اول (رییسان) به
صورت انفرادی و گروهی از طرف مقام رهربی وزارت
جلسه تدویر گردیده اجراآتشان مرور و در مورد رفع
مشکالتشان برای آنها هدایت داده شد..
 ) 2جلسات با رشکای انکشافی
همچنان به منظور جلب کمکها و حامیتهای بیشتر
برای معارف و کسب آگاهی الزم از چگونگی برنامهها،
وزارت معارف افغانستان با رشکای انکشافی و منابع
متویلکنندهیی چون یونسکو ،یونیسیف ،بانک جهانی
و سایر متویلکنندگان بین املللی ،جلسات منظم
برگزار کرده است .در این جلسات ،در رابطه به چگونگی
فعالیتها و برنامههایشان و در خصوص شناسایی
مشکالت در تطبیق پالنها ،ایجاد هآمهنگی بیشتر،
جلب حامیتهای بیشتر و رضورت متویل برنامههای
انکشافی گفتگو شده است که نتایج مطلوب در پی
داشته است .
جلسات با سفارتخانهها
به منظور جلب کمکهای کشورهای دوست
و حامیت آنها از معارف ،مقام رهربی وزارت
معارف ،با سفرای آن کشورها در کابل جلساتی
تدویر کرده است .در این جلسات روی جلب
حامیت کشورها از معارف گفتگو و بحث صورت
گرفته و در نتیجه رابطه موثر و مفید بین وزارت
معارف کشور و نهاد های کمک کننده برای
حامیت از معارف بوجود آمده است.
 ) 3هامهنگی با ادارات همکار
به منظور ایجاد جلب حامیت و هآمهنگی بیشتر با
ادارات حامیوی و همکار چون مقام ریاست جمهوری،
وزارتخانههای سکتوری ،ادارۀ مک و سایر ارگانها،
همواره با آنها جلسات تدویر گردیده است .در نتیجه
سبب تحکیم ارتباطات کاری و هامهنگی میان این
نهادها گردیده است.

یازدهم :رومنایی پالیسی دوران قاعدگی
بر اساس تحقیقات انجام شده در افغانستان حدودا ً نیمی از دخرتان
جوان هنگام مواجه شدن با نخستین عادت ماهوار ،به علت نداشنت
آگاهی در مورد کنار آمدن با این وضعیت دچار اضطراب و نگرانی
میشوند ،نیمی از دخرتان در هنگام عادت ماهوار حامم منی کنند و
بیش از  30درصد دخرتان در روزهای عادت ماهوار در مکتب غیابت
دارند.

پالیسی دوران قاعدگی
وزارت معارف ،به منظور آگاهیدهی به دخرتان از عادت ماهوار،
برقراری تساوی جنسیتی و رسیدگی به حفظالصحۀ شاگردان دخرت،
پالیسی دوران قاعدگی را رومنایی کرد .این رهنمود به هزینۀ مالی
ادارۀ یونسیف به تعداد  110هزار جلد به چاپ رسید تا در اکرثیت
مکاتب کشور برای دخرتان تدریس گردد .با مطالعۀ این رهنمود
و تطبیق سفارشات آن ،دخرتان به آگاهی الزم و مناسب از دورۀ
قاعدگی دست مییابند.

فواید
 )1آمادگی پیش از پیش دخرتان برای مواجهه با حالت قاعدهگی و
آگاهی الزم آنها از این حالت؛
 )2تربیۀ مادران صحتمند و جلوگیری از مشکالت جسمی و روانی
ناشی از سوءمدیریت این حالت؛
 )3مبارزه با افکار خرافی و غیر علمی در بارۀ حالت قاعدگی؛
 )4جلوگیری ترک مکاتب از سوی دخرتان؛
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دوازدهم :سفرهای والیتی

سفر مقام رهربی وزارت به والیات
دکرت محمد میرویس بلخی رسپرست وزارت معارف در سال  ،1397بر اساس اصل
مترکززدایی و نظارت از نحوه ارایه خدمات تعلیمی به سطح والیات بویژه والیتهای
دور دست و نسبتاٌ محروم داشت و طی این سفرها از مکاتب ،مدارس ،کورسهای
سوادآموزی و سایر ادارات این وزارت دیدن کرد .در این سفرها از مشکالت آن والیات
در عرصۀ تعلیم و تربیه آگاهی الزم را کسب کرده و برای رفع آنها هدایات الزم را
صادر منوده اند.

سیزدهم :طرح اصالح سیستم درجهبندی
شاگردان
در نظام تعلیم و تربیۀ افغانستان ،سویۀ یادگیری شهروندان
بر اساس امتحان چهارونیم ماهه و ساالنه سنجش
میشود .در این سیستم شاگردان بر اساس مجموع منرات
از اول منره الی آخر منره درجهبندی میشود.

پژوهشها نشان میدهد که درجه بندی با این
شیوه نقایص زیر را به همراه دارد
 )1نشان ندادن سویۀ واقعی شاگردان؛

 )2تاثیرپذیری معلامن از روابط و ...در تعیین درجه
صنفی برای دانشآموزان؛

 )3تضعیف روحیه دانشآموزان؛

تطبیق سیستم گروهبندی در سال 1397

وزارت معارف در سال  1397برای اولین بار سیستم نوین
درجهبندی را طرح کرد .بر اساس نتایج امتحانات شاگردان
به شکل گروهبندی اعالم میگردد .مطابق سیستم
درجهبندی پیشنهادی جدید ،شاگردان بر اساس مجموعۀ
منرات شان در یکی از کتگوریهای زیر قرار میگیرند:
 )1کتگوری الف :شاگردان دارای مجموع منرات بین
 90الی 100؛
 )2کتگوری ب :شاگردان دارای مجموع منرات بین 75
الی 90؛
 )3کتگوری ج :شاگردان دارای مجموع منرات بین 50
الی 75؛
 )4کتگوری تکرار صنف :شاگردان دارای مجموع
منرات کمتر از 50؛
در سیستم پیشنهادی جدید ،نام شاگردان در کتاب
حارضی به ترتیب حروف الفبا درج میگردد.

مزایا

دستاوردها

 )1سویۀ واقعی شاگردان را تثبیت میکند.

 )1شناسایی مشکالت والیات محروم در حوزۀ تعلیم و تربیه و توجه الزم به آن؛

 )2از فساد و دخالت روابط در درجهبندی شاگردان
جلوگیری میکند.

 )3دیدارهای انفرادی و گروپی با مسووالن معارف و صدور هدایات الزم به آن؛

 )3نقیصۀ احساس حقارت و ناتوانی در میان
شاگردان را رفع میکند.

 )2افتتاح تعدادی از پروژههای تکمیلشدۀ معارف و به بهرهبرداری سپردن آن؛
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چهاردهم :مسکن قابل استطاعت
از آنجایی که منرات توزیعشده در سالهای قبلی در
موقعیتهای نامناسب برای اعامر رسپناه قرار داشتند.
اکرثا ً زمینهای مرتوک و عاری از هرنوع امکانات در
اختیار معلامن قرار داده میشد.وزارت معارف طرح
مسکن قابل استطاعت را در اقساط طویلاملدت با هزینۀ
مالی پایین به رهربی حکومت وحدت ملی پیشنهاد منود.
این طرح را رهربی حکومت با رای مثبت استقبال کرد.
قرار است در آیندۀ نزدیک در هامهنگی با وزارت
شهرسازی و اراضی اپارمتانهای رهایشی در نزدیک
محالت کار معلامن برای آنان اعامر و توزیع گردد.

پانزدهم :مبارزه با فساد اداری
یکی از مشکالت جدی دامنگیر همه نهادهای دولتی
افغانستان به شمول وزارت معارف کشور ،معضل
فساد اداری است .دولت افغانستان مطابق تعهدی
که در کنفرانسهای بین املللی به جامعه جهانی و
منابع متویلکننده سپرده است ،مبارزه با فساد را یکی
از اولویتهای خود میداند .به همین منظور در وزارت
معارف دولت جمهوری اسالمی افغانستان در سال،1397
مبارزۀ جدی علیه فساد اداری صورت گرفت.

اقدامات وزارت معارف علیه فساد
 )1ترتیب و عملی سازی پالن عمل مبارزه با فساد
اداری و شناسایی ساحات معروض به فساد در
معارف.
 )2تشکیل کمیتۀ مبارزه با فساد اداری.
 )3بانکیسازی پرداختهای مالی برای معلامن و
کارمندان :در حالحارض معاش و سایر امتیازات
 64درصد از تشکیل وزارت معارف به سطح والیات
از طریق سیستمهای بانکی و برنامه موبایل منی
پرداخت میشود.
این برنامۀ وزارت معارف را در قسمت شفافیت در
پرداختهای مالی و جلوگیری از فساد مالی کمک می
کند.

دستاوردها
 )1اصالحات در ساحات معروض به فساد مانند استخدام معلامن،
ساختامنسازیها و پرداختهای مالی صورت گرفت.
 )2افزایش عواید وزارت معارف :در سال  1397عواید وزارت معارف 3
درصد نسبت به سال  1396افزایش یافت .وزارت معارف در این سال
 58406705افغانی بابت صدور جواز برای مؤسسات تعلیمی خصوصی،
خدمات طباعتی شهادتنامهها ،جریمۀ اشخاص و شخصیتهای
حقوقی ،حقاالشرتاک در پروسههای داوطلبی و بازپرداخت معاشات
و مصارفات سال قبلی عاید داشت .این در مقایسه با سال قبل 1.7
میلیون افغانی افزایش را نشان میدهد.
 ) 3برگزاری نشستهای سیار سمع شکایات و رسیدگی به مشکالت
مراجعین :برای نخستین بار به هدف دسرتسی مراجعان به رهربی وزارت
معارف نشستهای سیار رسیدگی به مشکالت و سمع شکایات
شهروندان بشکل هفته وار تدویر گردید .از این طریق به شکایات هزاران
از شهروندان و مراجعین رسیدگی الزم صورت گرفته است.
 ) 4حضور رهربی وزارت معارف در برنامههای تلویزیونی معارف در
روزهای پنجشنبه و پاسخگویی به مشکالت خانوادۀ معارف.
 ) 5ایجاد تیمهای ثابت و سیار رسیدگی به شکایات در ریاستها مانند
ریاست معارف شهر و ریاست شهادت نامه ها مزدحم.
 ) 6ایجاد بخشهای سمع شکایات از طریق سایت و صفحات اجتامعی.
 ) 7حل مشکالت خانواده معارف از طریق منایندگان آنان بشکل حضوری
در رزوهای یکشنبه هر هفته.
 ) 8باز گذاشنت دروازۀ ریاست دفرت مقام وزارت معارف به روی مراجعان
و حل مشکالت شهروندان از این طریق؛
 ) 9دسرتسی به اطالعات :در سال  1397پاسخگویی وزارت معارف به
رسانهها و شهروندان نسبت به هر زمان دیگری بهرت شد .مسووالن
اطالع رسانی از میان خانواده مطبوعات استخدام شدند و رابطه میان
رسانهها مردم و وزارت معارف بهبود یافت.
 ) 10اطالعات متام پروژهها ،دستاوردها ،فرصتهای شغلی و ...در
وزارت معارف از طریق سایت و صفحات اجتامعی وزارت معارف به
اطالع شهروندان کشور رسانیده میشود.
 )11تهیۀ پالیسی منع آزار و اذیت کارمندان معارف :در این پالیسی متام
مواردیکه خشونت و آزارو اذیت پنداشته میشوند تعریف شده و در
این مورد در سطح مکاتب آگهیدهی صورت گرفته است.
 )12بازدیدهای وزیر معارف از مکاتب شهر :وزیر معارف به هدف
مشاهده و ارزیابی وضعیت عرضه خدمات تعلیمی در مکاتب ،از 50
فیصد مکاتب شهر کابل دیدن کرد.
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فصل دوم
افزایش حضور بانوان در وزارت معارف
در سال 1397
حضور زنان قبل از سال  1397در وزارت معارف
علیرغم تعهدات دولت افغانستان در برابر جامعۀ بیناملللی به
رعایت تساوی جنسیتی و اهمیت حضور زنان در خدمات ملکی،
گ بود .یک
حضور زنان در وزارت معارف قبل از سال  1397کمرن 
نگاهی به تشکیالت بستهای مدیریتی ارشد وزارت معارف
(بستهای  ،2 ،1و  )3نشان میدهد که این وزارت در سطح مرکز
 7بست ریاست عمومی (بست  45 ،)1بست ریاست (بست
 )2و به تعداد  277بست  3را در تشکیالت خود دارد .ولی بر
اساس آمارها تا پیش از  1397در تشکیالت مرکزی این
وزارت تنها در یک ریاست عمومی (بست  ،)1چهار
ریاست (بست  )2و در  13بست  ،3زنان حضور
داشتند ،که این نشاندهندۀ حضور
اندک بانوان در تشکیالت این
وزارت بود.

نشست جاللتآمب وزیر معارف جهت افزایش حضور
زنان ن با گروپ زنان نهادینه سازی حضور زنان
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توامنند سازی و افزایش حضور زنان در معارف
با توجه به پالیسی افزایش حضور زنان در اداره خدمات ملکی و به
اساس مصوبه شامره ( )16جمهوری اسالمی افغانستان در رابطه
به استخدام زنان در یکی از بست های کلیدی آمریت هستۀ مرکزی
ریاست های معارف والیات ،قبالً طبق هدایت مقام رهربی وزارت
قرار بر آن شد تا متامی بست های رتبۀ سوم یکی از معاونیت های
ریاستهای معارف والیات به منظور استخدام و تقرر زنان شایســـته
در یک پروسۀ شفاف طبق معیار های الزم در پرتو قوانین نافذه به
همکاری کمیسیون اصالحات اداری و خدمات ملکی انجام دهد،
به منظور تحقق این حکم ریاست جمهوری به تعداد  20بست
معاونیت های هستۀ مرکزی والیات برای طبقۀ اناث اختصاص
داده شده است ،بست های متذکره قبالً به اعالن گذاشته شده
و هم اکنون تعیینات بیش از  20خانم در  20والیت کشور منحیث
معاونین ریاست های معارف (هسته مرکزی) صورت گرفته است.
همچنان در والیات متباقی ذریعه صادره ( )1155مؤرخ 1397/04/24
هدایت داده شده است ،تا در تشخیص  ،طی مراحل و استخدام
طبقه اناث واجد رشایط در یکی از بست های خالی (رتبه سوم)
هسته مرکزی خویش اقدام منایند و در صورت عدم موجودیت
بست خالی در هسته مرکزی غرض تحقق مصوبه شامره فوق
کابینه ج.ا.ا و پالیسی دولت جمهوری اسالمی افغانستان
پیشنهاد تبدیلی یکی از کارکنان مستعد  ،باتجربه و توامنند طبقه
اناث خویش را که قبالً از طریق رقابت آزاد در بست سوم استخدام
گردیده اند و دارای مواصفات خوب باشند با یکی از امریت های
هسته مرکزی خویش غرض اخذ هدایت از مقام محرتم وزارت
گسیل دارند .عالوتاً طرح اختصاص بست های رتبه دوم ریاست
های تربیه معلم والیات از طریق ریاست عمومی انکشاف منابع
برشی ترتیب و پشنهاد غرض اخذ منظوری به مقام عالی ریاست
ج.ا.ا ارسال گردیده است.
از جمله  17,000بست های معلمین توزیع شده برای برنامه
تعلیامت عمومی در والیات کشور ،تا فعالً از  26والیت ارقام
مواصلت ورزیده است .که به تعداد  12,043بست معلمین را به
مکاتب تعلیامت عمومی سهمیه بندی منوده اند از این جمله
بست ها به تعداد  3,844بست آن به معلمین اناث اختصاص داده
شده است .طرح اختصاص بست های رتبه دوم ریاست های
تربیه معلم والیات ترتیب و پشنهاد غرض اخذ منظوری به مقام
عالی ریاست ج.ا.ا ارسال گردیده است.
به تعداد  20بست رتبه اول و دوم (رؤسا و رؤسای عمومی) برای
خانم ها در مرکز و والیات اختصاص داده شده است که از جمله
 9بست مرکزی و  11بست والیتی می باشدکه از طریق رقابت آزاد
کاندیدان واجد رشایط استخدام میگردد.

همچنان استخدام یک خانم به حیث رئیسه تشکیالت،
استخدام یک خانم به حیث سخنگوی وزارت معارف،
گامشنت ( )13خانم بحیث رئیسۀ تربیه معلم در  13والیت
و تقرر یک زن بحیث معین انکشاف نصاب و تربیه معلم
صورت گرفته است.
برای افزایش معلامن اناث در نظام معارف کشور طرح
جامع ترتیب گردیده که به اساس آن در مناطق دور دست
کشور محالتیکه به کمبود معلامن اناث مواجه است،
به تعداد  30,000معلم اناث به کمک مالی همکاران
انکشافی (پروژه توامنند سازی اقتصادی زنان) بصورت
قراردادی استخدام و در مکاتب تدریس خواهند منود که
از اثر تطبیق طرح مذکور از یکطرف کمبود معلامن تا
حدی مرفوع شده و ازجانب دیگر وضعیت اقتصادی زنان
بهرت میگردد که ازانجمله به تعداد  2647تن معلم اناث در
سال  1397در مکاتب کشور از طریق امتحان و رقابت آزاد
استخدام گردیده و عمالً در مکاتب تدریس مینامیند .این
پروسه در سالهای آینده نیز ادامه خواهد داشت .عالوه
براین ،مبنظور نهادینه سازی تساوی جندر در معارف،
از مجموع بست های تخصیص داده شده به وزارت
معارف %20 ،آن به کاندیدان اناث تعلق خواهد گرفت تا
توازن جنسیتی در استخدام کارمندان معارف در والیات
کشور ،بیش از پیش ارتقاء یابد .در این راستا اختصاص
 50درصدی بستهای معارف ،تخصیص بستهای
اول و دوم و بستهای نظارتی وزارت معارف به زنان از
جمله اقدامات عملی معارف در جهت ارتقای جایگاه زنان
میباشد.

بزرگداشت هشت مارچ (روز جهانی زن)
وزارت معارف افغانستان همچنان در سال 1397از هشت مارچ ،روز جهانی همبستگی
زنان ،با برگزاری هامیش تخصصی «زن و تعلیم و تربیه» بزرگداشت کرد .حامیت از
تعلیم و تربیۀ بانوان در بخشهای مختلف« ،کمپاین دعوت از شهروندان» و برگزاری
پنلهای تخصصی با موضوع بررسی زمینۀ تعلیم و تربیۀ دخرتان در رسارس کشور مورد
بحث و بررسی قرار گرفت .در جریان برنامه ،داکرت عبدالله ،رییس اجراییه حکومت،
در پیامی از تعهد حکومت وحدت ملی برای ایجاد فرصتهای برابر برای بانوان خرب
داد ،و همچنان محرتم روال غنی ،بانوی اول کشور ،در یک پیام ویدیویی ،نقش بانوان
را در توسعۀ بخشهای مختلف کشور تاثیرگذار خواند.
در ادامه ،دکرت میرویس بلخی ،رسپرست وزارت معارف در رابطه به دستاوردهای زنان
در حوزۀ خدمات تعلیمی سخن گفته و به تغییر نگاه به زنان و توجه به دو موضوع جندر
و برابری جنسیتی در نصاب جدید اشاره کرد .همچنان رسپرست وزارت معارف ،از
نامگذاری متام مکاتب دخرتانه به نام زنان قهرمان و تاثیرگذار افغانستان یاد کرده و
از نامگذاری بخشهای مختلفی از وزارت معارف به نام زنان تاریخی این کشور چون
«سیندخت کابلی» و «شهزاده کندهاری» خربداد.

وزارت معارف همچنین تالش می مناید تا در نصاب
تعلیمی ،کتب درسی و مواد آموزشیجدید به موضوعاتی
از قبیل احرتام به حقوق زنان ،جلوگیری از خشونت و رفع
منازعات و غیره مسایل بیش از پیش پرداخته شود و
مطابق به پالیسی های ملی در بخش تساوی جندر و
منع خشونت علیه زنان برنامه های تعلیمی و آموزشی
طرح و تطبیق مناید .موضوعات مختلف مانند :کرامت
انسانی ،برابری زن و مرد ،آزادی بیان ،منع شکنجه،
محاکمه عادالنه ،حقوق شهروندی ،صلح و دیموکراسی،
حق انتخاب ،آزادی رفت و آمد ،حق ازدواج ،حقوق اطفال،
محیط زیست ،حقوق اشخاص دارای معلولیت ،اثرات
مواد مخدر و امثال آنها در مضامین مختلف زبان های
دری ،پشتو ،انگلیسی ،عربی ،زبان های رسمی سوم،
تعلیامت مدنی ،اجتامعیات و اسالمیات از صنف اول
الی دوازدهم به نحو پیام ،در دروس و فصول تألیف
گردیده است که در متام مکاتب تعلیامت عمومی دری
زبان و پشتو زبان تدریس میگردد.
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فصل سوم
تفاهمنامهها
یکی از بازوان اصلی دولتها در امر توسعه ،سکتور خصوصی و
نهادهای مدنی و اجتامعی است .تجارب تاریخی نشان میدهد
در پیرشفت سایر کشورهای توسعهیافته به هامن اندازهیی که
دولتهای مدرن و خدمات دولتی نقش داشته ،سکتور خصوصی
و نهادهای اجتامعی نیز نقش داشتهاند .بدون مشارکت فعال
سکتور خصوصی و نهادهای اجتامعی ،توسعه تقریباً کند یا اصالً
ناممکن خواهد بود.
در کشور عزیز ما افغانستان اگرچه سکتور خصوصی و نهادهای
اجتامعی حضور دارد و پس از سال  2001تالشهایی نیز برای
تقویت آنها صورت گرفته ،اما در وزارت معارف تا قبل
از سال  1397به سهیمسازی سکتور خصوصی به
صورت جدی توجه نشده است.

سهیمسازی سکتور خصوصی و موسسات همکار
وزارت معارف افغانستان در سال  ،1397به منظور سهیمسازی
سکتور خصوصی و موسسات همکار در ارایۀ خدمات تعلیمی،
به تعداد  105تفاهمنام ه را با آنها امضاء کرد.
روش وزارت در امضای این تفاهمنامهها طوری بوده که در نخست
پالن پیشنهادی پروژهها/پروپوزل موسسات بر اساس پروسههای
اداری موجود و مطابق با طرزالعملِ
ترتیب تفاهمنامهها و
ِ
معیارهای تنظیمشده ،بررسی گردیده و بعد از حصول اطمینان،
مسودۀ تفاهمنامۀ همکاری با وزارت معارف بر بنیاد اهداف و
فعالیتهای شامل در پروپوزل ترتیب و منظوری آن از مقام وزارت
اخذ گردیده است .بدین طریق وزارت معارف نسخۀ نهایی 105
تفاهمنامه را تهیه و رسامَ در حضورداشت طرفین امضاء کرده
است.

اهداف تفاهمنامهها

اهدافی را که وزارت معارف افغانستان با امضای این تفاهمنامهها
به دنبال آن بوده است ،به رشح زیراند:
 )1تفاهمنامه میان موسسۀ کمیتۀ بیناملللی نجات و
وزارت معارف جمهوری اسالمی افغانستان ،به هدف
فراهممنودن زمینۀ تعلیم و تربیه برای  16000تن شاگرد
دخرت و پرس از طریق ایجاد  400باب صنف تعلیامت محلی
در والیات کابل ،ننگرهار ،لغامن ،لوگر ،پکتیا و هلمند برای
مدت  11ماه به امضاء رسید .این تفاهمنامه تحت برنامۀ
«تعلیم و تربیه منتظر منیماند» با بودجۀ  1825000تطبیق
میگردد.
 )2تفاهمنامه میان موسسۀ بیناملللی حامیۀ اطفال و وزارت
معارف ،به هدف فراهممنودن زمینۀ تعلیم و تربیه برای
 10850تن شاگرد دخرت و پرس از طریق ایجاد  260باب صنف
تعلیامت محلی در والیات کندز و تخار برای مدت یکسال
به امضا رسید .این تفاهمنامه نیز در چارچوب برنامۀ «تعلیم
منتظر منیماند» و با بودجۀ م  1020214دالر آمریکایی اجرا
میگردد.
 )3تفاهمنامه میان موسسۀ کمیتۀ سویدن برای افغانستان و
وزارت معارف ،به منظور تفاهم و همکاری متقابل در عرصۀ
تعلیم و تربیه ،امضاء شد.
 )4تفاهمنامه میان موسسۀ اکتید و وزارت معارف ،به هدف
فراهم کردن محیط مناسب تعلیمی از طریق اعامر یک باب
مکتب  8صنفی با متام رضوریات آن و تهیۀ  120پایه میز
و چوکی با بودجۀ  271600دالر آمریکایی در ولسوالی امام
صاحب والیت کندز ،برای مدت یک و نیم سال امضاء شد.
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 )5تفاهمنامه میان موسسۀ کنرسن جهانی و وزارت معارف،
به هدف فراهم منودن تعلیم و تربیه برای 860تن شاگرد از
طریق ایجاد  31باب صنف تعلیامت محلی ،با بودجۀ 271600
دالر آمریکای در ولسوالیهای منکآب ،رستاق و چاه آب
والیت تخار برای مدت یکسال ،امضاء شد.

 )6تفاهمنامه میان موسسۀ کنرسن جهانی و وزارت معارف ،به
هدف فراهم منودن تعلیم و تربیه برای  680تن سوادآموز اناث از
طریق ایجاد و حامیت  32باب کورس سوادآموزی در والیت تخار با
بودجۀ  53518دالر آمریکایی ،برای مدت  9ماه به امضاء رسید.
 )7تفاهمنامه میان موسسۀ ورلد ویژن و وزارت معارف به هدف
فراهممنودن محیط مناسب تعلیمی برای  420تن طفل از طریق
ایجاد  14باب مرکز تعلیامت قبل از مکتب ،و آموزش 420تن از
مادران این اطفال برای مراقبت بهرت آنها در والیات بادغیس و
هرات ،این تفاهمنامه با بودجۀ  325000دالر آمریکایی ،برای مدت
یکسال به امضاء رسید.
 )8تفاهمنامه میان موسسۀ ورلد ویژن و وزارت معارف به هدف
فراهممنودن آب آشامیدنی صحی برای  23باب مکتب و
آگاهیدهی به مردم راجع به حفظالصحه و بهداشت در والیت
بادغیس (ولسوالیهای مقر ،آبکمری ،قادس و قلعه نو) ،با
بودجۀ  89900دالر آمریکایی برای مدت سه سال به امضاء رسید..
 )9تفاهمنامه میان موسسۀ همسایهگان نیک ( )GNIو وزارت
معارف به هدف فراهممنودن زمینۀ دسرتسی به تعلیم و تربیه
برای  75تن سوادآموز اناث ،ایجاد  3باب کورس تعلیامت صحی
برای  100تن سوادآموز و شاگردان مکاتب و ایجاد  5باب صنف
آموزش زبان انگلیسی برای  200دانشآموز در شهر کابل ،امضاء
شد مفاد این تفاهمنامه با بودجۀ  68590دالر آمریکایی برای مدت
یکسال تطبیق میگردد.
 )10تفاهمنامه میان موسسۀ بیناملللی رضاکاران جاپان ( )JVCو
وزارت معارف به هدف فراهممنودن زمینۀ تعلیم و تربیه برای

 900تن سوادآموز ذکور و اناث از طریق ایجاد  30باب کورس
سوادآموزی ،آگاهی عامه در مورد تعلیم و تربیۀ اطفال برای جذب
شاگردان به مکاتب و آگاهیدهی برای سوادآموزان در والیت
ننگرهار امضاء شد .مفاد این تفاهمنامه با مبلغ مجموع 108745
دالر آمریکایی برای مدت سه سال تطبیق میگردد. .
 )11تفاهمنامۀ برنامۀ «اقراء» میان بانک جهانی و وزارت معارف ،به
هدف اصالح کیفیت معارف کشور به ارزش  298میلیون دالر،
امضاء شد .برنامۀ «اقراء» یکی از مهمترین برنامههای وزارت
معارف در راستای بهبود وضعیت آموزش و پرورش کشور بوده
و از این کمک برای آموزش  7.3میلیون کودک ،به خصوص 3.7
میلیون طفلی که از مکاتب دور ماندهاند و بخش عمدۀ آنان را
دخرتان تشکیل میدهند ،هزینه خواهد شد.
 )12تفاهمنامه میان موسسۀ هیئت ناروی برای افغانستان ( )NRCو
وزارت معارف به هدف ایجاد  10باب صنف تعلیامت ترسیعی برای
عودتکنندگان و تهیۀ خیمه و بستههای آموزشی برای شاگردان
مکاتب دولتی در والیت هرات ،امضاء شد .این تفاهمنامه با
مبلغ مجموع  499754دالر آمریکایی برای مدت یکسال قابل اجرا
میباشد..
 )13تفاهمنامه میان موسسۀ هیئت ناوری برای افغانستان () NRC
و وزارت معارف به هدف ایجاد  113باب صنف تعلیامت ترسیعی
و اضطراری و تهیۀ خیمه و بستههای آموزشی برای شاگردان
مکاتب در والیات فاریاب ،کندز ،ننگرهار و ارزگان ،امضاء شد .این
تفاهمنامه برای مدت یک سال و با بودجۀ  1339790دالر آمریکایی
قابل اجرا میباشد.
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 )14موسسۀ انجمن ملی یونسکوی جاپان -دفرت کابل ()NFUAJ-K
و وزارت معارف به هدف ایجاد  25باب صنف سوادآموزی و 17
باب صنف حرفوی و اعامر یک باب مرکز آموزش محلی و مراقبت
مراکز آموزش محلی در والیات کابل ،پروان و بامیان ،با بودجۀ
 230000دالر آمریکایی ،تفاهنامه امضاء کردند. .
 )15تفاهمنامه میان موسسۀ اطفال جنگزدۀ انگلستان (War Child
 )UKو وزارت معارف افغانستان به هدف ایجاد  15باب صنف
تعلیامت قبل از مکتب 7 ،باب صنف تعلیامت ترسیعی ،یک باب
ش مهارتهای کمپیوتر و  15باب صنف سوادآموزی
صنف آموز 
در والیت کابل ،با بودجۀ  200000یورو به امضا رسید..
 )16تفاهمنامه میان موسسۀ کمیتۀ بیناملللی نجات ( )ICRو وزارت
معارف به هدف ایجاد یک باب مکتب  20صنفی با متام لوازم
آن در والیت ننگرهار ،تفاهمنامه با بودجۀ  750000یورو به امضا
رسیده.
 )17تفاهمنامه میان موسسۀ کمکهای آسایش جهانی ( )CAIو
وزارت معارف به هدف اعامر یک باب مکتب هشت صنفی با
متام لوازم آن در والیت بلخ ،با بودجۀ  177400دالر آمریکایی به
امضا رسید..
 )18تفاهمنامه میان موسسۀ کانادایی برای اطفال متاثر از جنگ
( )War Child Canadaو وزارت معارف به هدف ایجاد  50باب
صنف درسی در مکاتب رسمی برای  4500تن و ایجاد  70باب
صنف آموزش محلی و ترسیعی برای  2100شاگرد ذکور و اناث در
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والیت کابل ،با بودجۀ  864333دالر آمریکایی به امضا رسیده است.
 )19تفاهمنامه میان موسسۀ گروه تحقیق و دفاع از حقوق برش
( )HRRACو وزارت معارف به هدف نظارت از مکاتب با استفاده
از کارت منرهدهی جامعه در والیت کابل و خوست ،با بودجۀ 4827
دالر آمریکایی به امضا رسید.
 )20تفاهمنامه میان موسسۀ فرهنگ و هرن آسیا و وزارت معارف
به هدف ایجاد کورسهای تقویتی و ظرفیتسازی برای  200تن
از شاگردان طبقۀ اناث صنوف هشتم الی دوازدهم به صورت
رضاکارانه به امضا رسید.
 )21تفاهمنامه میان موسسۀ افغان اید و و وزارت معارف به هدف
ایجاد  170باب صنف سوادآموزی در والیت سمنگان و غور برای
مدت سه سال به امضا رسید.
 )22تفاهمنامه میان موسسۀ تدریس برای افغانستان و وزارت
معارف به هدف استخدام  50معلم برای مکاتب دولتی با پرداخت
معاش برای  110تن معلمِ قبالً استخدامشده در والیت ننگرهار و
لغامن برای مدت یکسال به امضا رسید.
 )23تفاهمنامه میان موسسۀ جی .آر .اسو و وزارت معارف به هدف
ایجاد  198باب صنف آموزش زبان انگلیسی 51 ،باب صنف
آموزش کمپیوتر 29 ،باب صنف آموزش مضامین ساینسی5 ،
باب صنف آموزش زبان دری ،ریاضی و زبان انگلیسی ابتدایی،
 46باب صنف آمادگی کانکور در والیات کابل ،هرات ،بامیان و
دایکندی برای مدت یکسال به امضا رسید.

تفاهمنامهها با نهادهای داخلی
تفاهمنامههایی که در طول سال  1397با نهادهای داخلی امضا شده
به رشح زیراند:
 )1تفاهمنامه میان موسسۀ آشیانه و وزارت معارف به هدف
فراهممنودن زمینۀ دسرتسی به تعلیم و تربیه برای  935تن از
اطفال کارگر روی رسک ،بیجاشدگان داخلی و عودت کنندگان از
طریق ایجاد  20باب صنف آمادگی برای مکتب ،ایجاد  1باب صنف
کمپیوتر برای  100شاگرد ذکور و اناث ،ایجاد  2باب کورس حرفوی
(خیاطی و نجاری) برای  150تن حرفهآموز اناث بیبضاعت که سن
شان باالتر از  18سال باشد ،در والیات کابل ،بلخ و پکتیا با بودجۀ
 126600دالر آمریکایی برای مدت  12ماه به امضا رسید.
 )2تفاهمنامه میان موسسۀ دیدبان حقوق اساسی افغانستان و
وزارت معارف به هدف یادداشت تفاهم پروژۀ دادخواهی (کمپاین
آگاهی عامه از طریق رسانهها و فستیوالهای خوانش جهت
اهمیت تعلیم و تربیه کودکان) در  203باب مکتب در والیت هرات
با بودجۀ  184000دالر آمریکایی برای مدت  6ماه به امضا رسید.
 )3تفاهمنامه میان موسسۀ بازسازی و خدمات اجتامعی افغانستان
و وزارت معارف به هدف آگاهیدهی از اهمیت خواندن در صنوف
ابتدایی از طریق تلویزیون ،رادیو ،رسانههای چاپی و سایر مجاری
تبلیغاتی در والیات لغامن و ننگرهار با بودجۀ  176950دالر آمریکایی
برای مدت  6ماه به امضاء رسید.

 )4تفاهمنامه میان موسسۀ خدماتی افغان و وزارت معارف به
هدف فراهممنودن زمینۀ دسرتسی به تعلیم و تربیه برای  400تن
شاگرد ذکور و اناث صنوف  12 – 8از طریق ایجاد  5باب صنف
تقویتی 1 ،باب صنف سوادآموزی و  1باب صنف زبان انگلیسی
در مرکز والیت غزنی .این تفاهمنامه با بودجۀ  29450دالر آمریکایی
برای مدت یکسال به امضا رسید..
 )5تفاهمنامه میان موسسۀ دیدهبان شفافیت افغانستان ( )IWAو
وزارت معارف به منظورر نظارت اجتامعی از  405مکتب به منظور
ترویج فرهنگ امانتداری و بهبود یافنت نصاب تعلیمی در
مکاتب والیات کابل ،بامیان ،بلخ ،ننگرهار ،پروان ،کاپیسا و هرات
با بودجۀ  219997دالر آمریکایی برای مدت سهسال به امضا رسید.
 )6تفاهمنامه میان موسسۀ اطفال در معرض خطر و وزارت معارف
به هدف فراهممنودن زمینۀ تعلیم و تربیه برای  350طفل در مرکز
اصالح کابل .این تفاهمنامه با بودجۀ  55210دالر آمریکایی برای
مدت یکسال به امضاء رسید.
 )7تفاهمنامه میان موسسۀ نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال و
موسسۀ دیدهبان حقوق اساسی افغانستان و وزارت معارف به
هدف انجام تحقیقات در باره تعلیم و تربیه و علت ترک تحصیل
دخرتان و دادخواهی برای جذب معلمین و کاهش نرخ محرومیت
دخرتان در والیات کابل ،پروان ،کندهار ،ننگرهار ،بلخ ،لغامن ،کرن،
پکتیا و بدخشان با بودجۀ  27149603افغانی به امضا رسید.
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 )8تفاهمنامۀ همکاری میان وزارت معارف و کمیسیون مستقل
اصالحات اداری به هدف بازنگری ساختارها و وظایف در وزارت
معارف ،ایجاد و فعالسازی سیستم معلوماتی مدیریت منابع
برشی و ایجاد چارچوب همکاری در زمینۀ تطبیق نتایج امتحانات
جمعی ،امضاء شد .چون از میان  490هزار کارکن خدمات ملکی،
 290هزار تن آنها ارتباط مستقیم با وزارت معارف دارند .بنابراین
هآمهنگی و همکاری میان وزارت معارف وکمیسیون مستقل
اصالحات اداری و خدمات ملکی میتواند به اصالحات و بازنگری
ساختارها و بهبود معارف کمک کند.
 )9تفاهمنامه میان بنیاد آقاخان و وزارت معارف به هدف ایجاد 1087
باب صنف تعلیامت محلی ،ایجاد  245باب صنوف تعلیامت
ترسیعی و حامیت از  435باب مکتب دولتی،امضاء شد.
)10تفاهمنامه میان موسسۀ حامیت از اطفال و وزارت معارف به
هدف ایجاد  40باب صنف تعلیامت اضطراری و ترمیم  10باب
مکتب دولتی در والیت کندز برای مدت دو سال ،امضاء گردید.
)11تفاهمنامه میان موسسۀ همکاریهای خالق برای فرهنگ و
توسعه و وزارت معارف به هدف تطبیق برنامههای نوآورانۀ
آموزشی امضاء شد .حصول اهداف اسرتاتیژیهای ملی معارف،
عیارسازی نظام معارف به سیستم جدید از طریق طرح و تولید
محصوالت چندرسانهیی ،طرح برنامههای خالق برای آموزش،
راهاندازی جشنوارههای آموزشی ،طرح و تولید مواد درسی ،طرح
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و تولید آهنگها و ویدیوهای آموزشی و زیباسازی محیط مکاتب
از مهمترین محورهای همکاری در قالب این تفاهمنامه است.
)12تفاهمنامه همکاری میان وزارت معارف با بنیاد لیان امیری به
هدف ایجاد کورسهای سوادآموزی و فراهمآوری سهولتها
برای سوادآموزان امضاء شد.
)13تفاهمنامۀ همکاری میان وزارت معارف و کتابخانۀ سیار
چهارمغز ،به هدف ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی ،امضاء
شد بر اساس این تفاهمنامه ،کتابخانۀ سیار چهارمغز که در
یک عراده موتر نوع ملی بس با  500جلد کتاب مستقر است ،به
مکاتب شهر کابل رفته و در زمانهای مشخص فرصت مطالعه
بهرت و بیشتر را برای دانشآموزان فراهم میکند.

فصل چهارم
سفر های داخلی و خارجی وزیر معارف
دیدارهای خارجی

 -1اشرتاک در جلسۀ رسان آسیا در زمینۀ تعلیم و تربیه
دکتور محمد میرویس بلخی رسپرست وزارت معارف جمهوری
اسالمی افغانستان از تاریخ  ۳الی  ۶اکتوبر  ۲۰۱۸جهت اشرتاک در
جلسۀ رسان آسیا در زمینه تعلیم و مهارتها به کشور جمهوری
هندوستان سفر کرد.
در این سفر رهربی وزارت معارف با رسان وزرای معارف
کشورهای آسیایی در مورد وضعیت تعلیم و تربیه،
بهبود سیستم های تعلیمی در کشورهای پسا
منازعه و استفاده از تکنالوژی بحث و تبادل
نظر کرد.

۲ـ اشرتاک در کنفرانس عمومی سازمان فرهنگی و
تعلیم و تربیت کشورهای اسالمی(ایسسکو)
دکتور محمد میرویس بلخی رسپرست وزارت معارف جمهوری
اسالمی افغانستان از تاریخ  ۱۱الی  ۱۲اکتوبر جهت اشرتاک در
کنفرانس عمومی سازمان فرهنگی و تعلیم و تربیت کشورهای
اسالمی(ایسسکو) در کشور مراکش سفر کرد.
رهربی وزارت معارف در سخرنانی خود از پیرشفتها و مشکالت
در حوزه تعلیم و تربیه در افغانستان ،ناامنیها و خطرات ناشی از
آن در کشور یادآوری منوده گفت »:کشورهای اسالمی میتوانند
در ابعاد مختلف با معارف افغانستان کمک و همکاری کنند.».
بر عالوه ،آقای بلخی با وزیر کشور اندونیزیا دیدار کرده و روی
همکاریهای دو جانبه میان هر دو کشور در بخش تعلیم و تربیه
صحبت کرد.

۳ـ اشرتاک در جلسۀ هیئت مدیره در کشور ایاالت
متحده امریکا

دکتور محمد میرویس بلخی رسپرست وزارت معارف جمهوری
اسالمی افغانستان از تاریخ  ۳الی  ۱۰نوامرب در جلسۀ هیأت مدیره
در کشور ایاالت متحده امریکا اشرتاک کرد..

۴ـ اشرتاک در نشست جهانی تعلیم و تربیه در کشور
انگلستان

دکتور محمد میرویس بلخی رسپرست وزارت معارف جمهوری
اسالمی افغانستان از تاریخ  ۲۱تا  ۲۳جنوری در نشست جهانی
تعلیم و تربیه در انگستان اشرتاک کرد.

۵ـ سفر به جاچان

دکتور محمد میرویس بلخی رسپرست وزارت معارف از تاریخ ۱۳
الی  ۱۵مارچ در سفری رسمی جهت سفر اشرتاک در نخستین
هامیش تخصصی رهربی یونسکو تحت عنوان «آموزش برای
توسعه پایدار» به جاپان رفت.
دکتور بلخی در این سفر با رئیس موسسۀ تحقیقاتی شیوۀ زندگی
« »Iwani-ginzan Lifestyle Research Instituteکه ارایه دهندۀ
طرحهای آموزشی پایدار و شیوههای یادگیری فراگیر استند؛ دیدار
کرد ،.همچنان او از مکتب «  »Shimane shoo high schoolتحت
نظر یونسکو ،مکتب ابتدائیه قدیمی در این منطقه با قدمت
۱۳۰ساله و «مرکز مطالعات در دهکده» Omori -برای بررسی
مدلهای آموزشی و تعلیمی دیدار کرد.
دکرت بلخی در این سفر با « »Toshiro Nakamurرئیس یکی از
موسسات معترب با نام  Nakamura Braceبا موضوع چگونگی
بازگشت به زندگی طبیعی برای قربانیان جنگ و بویژه کسانی که
اعضای بدن خود را در جنگها از دست دادهاند دیدار وگفتگو کرد.
همچنین علوم مارکتینگ برای توسعۀ اقتصادی جوانان افغانستان
از دیگر محورهای این گفتگو بود.
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۶ـ اشرتاک در نشست تعلیم منتظر منی ماند

دیدارهای داخلی

دکتور محمد میرویس بلخی رسپرست وزارت معارف جمهوری
اسالمی افغانستان از تاریخ  ۱۱تا  ۱۴اپریل در سال  2018نشست
تحت عنوان آموزش و پروش منتظر منیماند در کشور ایاالت متحدۀ
امریکا اشرتاک کرد .مسووالن نهاد «تعلیم منتظر منیماند» یا ECW
در دیداری با دکتور محمد میرویس بلخی رسپرست وزارت معارف
در حاشیۀ نشست مشارکت جهانی برای تعلیم در واشنگنت وعده
سپرد که این نهاد در ماه آینده وجه اختصاصی را جهت کاهش آمار
اطفال بیرون از مکتب ،به معارف افغانستان کمک کند .در این دیدار،
رسپرست وزارت معارف پیرامون دسته بندی اطفال بیرون از مکتب
در رسارس کشور معلومات ارایه منوده ،افزایش این آمار را تهدید
جدی در راستای توسعه و پیرشفت در افغانستان و جامعۀ برشی
خواند و گفت« :زمانی یک شهروند افغانستان میتواند نقش موثری
در توسعه کشور داشته باشد که به تعلیم و تربیه دسرتسی داشته
باشد ،محرومیت  ۳،۷میلیون طفل از تعلیم وتربیت به معنی عدم
اشرتاک این میزان در آبادانی فردای کشور دانسته میشود».

دکتور میرویس بلخی همواره تالش منوده تا از نزدیک به مشکالت معارف
توجه منوده و برای آن راه حل پیدا کند .قابل ذکر است که رهربی وزارت
معارف به هدف بررسی وضعیت معارف و چگونگی خدمات تعلیمی عالوه بر
دیدار از ریاست معارف شهر کابل به سایر والیات کشور سفر کرد.

دکرت بلخی مشکالت متعارف و نامتعارف در کشور را عوامل بنیادین
محرومیت اطفال از تعلیم عنوان کرد .ناامنی ،فقر ،موانع فرهنگی،
خشکسالی ،سیالبها ،بیجا شدگان داخلی و عودت مهاجرین از
کشورهای بیرونی ،مهمترین عوامل افزایش تعداد بیرون از مکتب را
شکل میدهد.
وزیر معارف افغانستان همچنان ترصیح کرد که درصدی زیاد این
آمار را دخرتان تشکیل میدهد .وی اذعان کرد «:نیم پیکرۀ جامعه ما
را زنان و دخرتان شکل داده است؛ اما این ظرفیت قابل توجه ،کمرت از
موهبت تعلیم و تربیت برخوردار میشوند»
خانم یاسین رشیف ،مسوول نهاد «تعلیم منتظر منیماند» در
ارتباط به معلومات ارایه شده از سوی وزیر معارف افغانستان،
تعهد کرد که از برنامۀ وزارت معارف در راستای ارایۀ تعلیم و تربیت
برای اطفال بیرون از مکتب ،حامیت جدی میکند و به این اساس
در ماه آینده  ۱۲میلیون دالر به افغانستان کمک میمناید .خانم
رشیف همچنان پیشنهاد وزیر معارف مبنی بر تداوم و افزایش این
کمک به افغانستان را پذیرفت و اعالن منود که حامیت نهاد ECW
در سالهای آینده نیز ادامه خواهد داشت و میزان کمک نیز ساالنه
به  ۵۰میلیون دالر افزایش داده خواهد شد .وزارت معارف افغانستان
با استفاده از ظرفیتهای درونی و بین املللی کمپاین گسرتدهیی
را جهت شمولیت اطفال بیرون از مکتب از اول سال جاری آغاز کرده
است.

۱ـ کابل
الف .دکتور محمد میرویس بلخی رسپرست وزارت معارف از دیپارمتنتهای
مختلف ریاست عمومی تألیف و ترجمه دیدار منوده گفت« :یکی از
فکتورهای اساسی عنارص پنجگانه نظام معارف ،نصاب تعلیمی میباشد.
باید در کتب درسی اصول دین مقدس اسالم و ارزشهای ملی رعایت
شده و موازی با پیرشفتهای جهان معارص باشد تا محصالنی که غرض
فراگیری تحصیالت عالی به پوهنتونهای داخل و خارج کشور راه مییابند
دچار مشکالت فقدان آگاهی علمی نشوند».
ب .رسپرست وزارت معارف کشور در دیدارهای نوبتیاش از مکاتب شهر
کابل به مکتب آزادخان رفت تا وضعیت مکاتب شهر کابل را از نزدیک
بررسی کند .دکرت محمد میرویس بلخی امروز در دیداری که با استادان ،و
دانشآموزان این مکتب داشت ،فضای درسی ،کیفیت تدریس و مشکالت
بر رس راه روند تدریس در شهر کابل را از نزدیک بررسی و ارزیابی کرد.
وزیر معارف کشور در دیدار با دانشآموزان گفت« :من پس از این به
صورت مستقیم از وضعیت درسی شام نظارت خواهم کرد و تالش میکنم با
مکاتب رابطۀ مستقیم داشته باشم تا مشکالت شام را از نزدیک و به صورت
مستقیم ببینم و برای حل این مشکالت بکوشم».
ج .وزیر معارف کشور در ادامۀ دیدارهای مستقیمش از شهر کابل ،به
لیسههای ماللی و استقالل رفت و در صنفهای درسی این مکاتب حضور
یافت و جریان درس در این مکاتب را به گونۀ حضوری مورد ارزیابی قرار
داد.
دکرت محمد میرویس بلخی که خود معلم است در این دیدارها با شاگردان،
معلامن و مسوولین این مکاتب گفتگو کرده و با آنها دربارۀ برنامهها و
دیدگاههایش برای معارف کشور سخن گفت.
وزیر معارف کشور خطاب به مدیران ،معلامن و شاگردان هر دو مکتب
گفت« :هدف از بازدید او از مکاتب این است تا اساسات یک معارف با
کیفیت را بگذارد و در کنار آن تا حد ممکن از مشکالت معارف افغانستان
بکاهد».
د .دکرت محمد میرویس بلخی رسپرست وزارت معارف بطور ناگهانی به
ریاست معارف شهر کابل رفته و ضمن دیدار با رهربی و مسووالن این
ریاست از شعبات مختلف ریاست مذکور دیدار و با کارمندان مالقات کرد.
طی این دیدار وزیر معارف کارکردهای ریاست معارف شهر کابل را در
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پیوند به چگونگی عرضۀ خدمات اداری و تعلیمی و تربیتی برای مراجعین و
شاگردان مکاتب از نزدیک بررسی منوده و در جریان مالقات با رهربی این
ریاست مشکالت موجوده ریاست معارف شهر کابل استامع و غرض بیرون
رفت از آن هدایات الزم سپرد .دکرت میرویس بلخی رسپرست وزارت معارف
در جریان بازدیدهای خود از بخشهای مختلف این وزارت به هدف بهبود
مکانیزم مدیریتی و شناسایی نقاط آسیب پذیر ،از بخشهای مختلف این
ریاست نظیر معاونت تدریسی و نظارت ،شهادتنامه ،پاسخگویی و راهنامیی
مراجعین IT،و بخشهای اداری بازدید کرد.
ه .دکرت محمد میرویس بلخی رسپرست وزارت معارف به سلسله
بازدیدهایشان از مکاتب و ادارات این وزارت از لیسه پوهاند صدیق الله
ریشتین و ابتدائیه محمد آصف مایل دیدار منود.
رسپرست وزارت معارف از نزدیک مشکالت معلامن و شاگردان را دیدن
منوده و در مورد حل مشکالت مکاتب متذکره و پیشنهادات مسووالن
معلامن و شاگردان این مکاتب به مسووالن معارف شهر کابل هدایت الزم
داد.
ن .دکرت محمد میرویس بلخی رسپرست وزارت معارف همزمان با آغاز
امتحانات ساالنۀ مکاتب مناطق رسدسیر از جریان برگزاری ،امتحانات در
مکتب متوسطۀ عزیز افغان کابل دیدار کرد .دکرت محمد میرویس بلخی
رسپرست وزارت معارف از نزدیک در جریان نحوۀ برگزاری امتحانات و
مشکالت معارف این والیت قرار گرفت .رهربی وزارت معارف از نزدیک با
یکایک دانشآموزان صحبت کرد و با بیان تجارب خود از دوران مکتب و
تعلیم؛ دانش آموزان را نسبت به نقش مهم آنها در آیندۀ روشن افغانستان
آگاه کرد.
تعمیر جدید لیسۀ عالی نسوان پغامن قشنگ توسط دکرت محمد میرویس
بلخی رسپرست وزارت معارف کشور افتتاح گردیده و مورد بهره برداری قرار
گرفت .در افتتاح تعمیر لیسۀ عالی نسوان پغامن که در ولسوالی پغامن
والیت کابل انجام گرفت .دکرت محمد میرویس بلخی رسپرست وزارت
معارف اعالم کرد که این مکتب با کمک کمیتۀ آملان برای اطفال به
ارزش ۳۰۰هزار دالر آمریکایی اعامر شده است .رهربی وزارت معارف در
ادامه ضمن قدردانی از همکاران بین املللی معارف بر این مسئله تاکید کرد
که رصفاً اعامر مکاتب سبب تقویت معارف در افغانستان منیشود؛ بلکه
باید روحیۀ معارفپروری در میان عموم مردم برای فراگیری دانش تقویت
شود.
ی .لیسۀ نسوان شهرک طالیی در کابل با حضور دکرت محمد میرویس
بلخی رسپرست وزارت معارف افتتاح شده و مورد بهره برداری قرار گرفت.
افتتاح این لیسه در ناحیۀ  ۱۷شهر کابل انجام گرفت .دکرت محمد میرویس
بلخی رسپرست وزارت معارف بر حامیت و همراهی مردم با معارف تاکید
کرد و خواستار اجامع مردمی با هدف توسعه معارف شد .رهربی وزارت
معارف همچنین بر پیگیری حل مشکالت ناحیۀ  ۱۷کابل تعهد سپرد.

ر .دکرت محمد میرویس بلخی رسپرست وزارت معارف از منایشگاه
پروژههای ساینسی و اخرتاعات شاگردان مکاتب شهر کابل دیدار کرد .طی
این دیدار در منایشگاه مستقر در لیسۀ رابعۀ بلخی ،دکرت محمد میرویس
بلخی رسپرست وزارت معارف از نصاب تعلیمی جدید معارف با رویکرد«
کاربردی» در مضامین ساینسی خرب داد .دکرت محمد میرویس بلخی
رسپرست وزارت معارف عنوان کرد که چشم اندازی که ما برای معارف و
نصاب جدید ترسیم کردهایم که با کاربردی ساخنت نصاب ،زمینۀ شناسایی
و رشد استعدادها را فراهم کرده تا بتوانیم در آینده نسل پویا ،خالق و
مخرتع تقدیم جامعه افغانستان کنیم .رسپرست وزارت معارف ضمن بازدید
از اخرتاعات شاگردان مکاتب نواحی مختلف شهر کابل ،دستاوردهای
ساینسی این دانش آموزان را ظرفیت عظیم برای اکتشافات علمی آیندۀ
افغانستان دانست و حامیت وزارت معارف را از روحیۀ خالقمحوری و
ابتکاری شاگردان اعالم کرد.
ز .دکرت محمد میرویس بلخی رسپرست وزارت معارف از ریاست منابع
برشی این وزارت به منظور تقویت میکانیزم مدیریت جریان رسیدگی به
امور مراجعین از نزدیک دیدن کرد .هدف آن بررسی سیستم پاسخگویی و
نحوۀ تکریم مراجعین از سوی کارمندان این ریاست بوده است.
ذ .دکرت محمد میرویس بلخی رسپرست وزارت معارف در جریان دیدارهای
خود از بخشهای مختلف وزارت معارف به هدف بهبود میکانیزم مدیریتی،
این بار از ریاست شهادت نامهها بدون اطالع قبلی دیدن کرد .او از
بخشهای مختلف ادارههای فارغان ،برونمرزی و شهادتنامه دیدار کرده
و از نزدیک در جریان روند رسیدگی به امور آنها قرار گرفت.
ت .دکرت محمد میرویس بلخی رسپرست وزارت معارف از جریان تهیه و
چاپ کتب درسی دوره ابتدائیه در مطبعۀ بهیر دیدن کرد .هدف آن نظارت
از روند تهیه و چاپ کتب درسی دورۀ ابتدائیه در داخل افغانستان بود.
رهربی وزارت معارف در جریان آن از بخشهای مختلف رشکت طباعتی
بهیر و مراحل تهیه و چاپ کتب و نحوۀ اجرای آن نظارت کرد .گفتنی
است که مطابق با قرارداد میان وزارت معارف و مطبعه بهیر این مطبعه
قرار است  ۱۲،۲میلیون جلد کتاب درسی دورۀ ابتدائیه را در داخل کشور
به چاپ برساند.

۲ـ بلخ
به سلسله سفرهای جاللتآمب دکرت محمد میرویس بلخی رسپرست وزارت
معارف به والیات کشور جهت رسیدگی به مشکالت معارف به ویژه در
بخش تعلیم و تربیه ،اینک از لیسههای دقیقی بلخی ،علی چوپان و نسوان
ستارۀ شهر مزاررشیف دیدار و با مسووالن و شاگردان مکاتب یاد شده
مالقات کرد.
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۳ـ پروان

۶ـ نورستان

دکرت محمد میرویس بلخی رسپرست وزارت معارف برای بررسی وضعیت
معارف والیت پروان و چگونگی ارائه خدمات تعلیمی به دانش آموزان به
این والیت سفر کرد .در این سفر یکروزه که به  ۱۳جدی انجام شد؛
وی مورد استقبال گرم مقامات و مردم معارف دوست پروان قرار گرفت.
وزیر معارف در این سفر با مقامات و مسووالن این والیت دیدار و در
جمع کارمندان معارف ،معلمین ،روحانیون و متنفذین این والیت صحبت
و همچنین در کنفرانس علمی «نخبگان پروان» رشکت کرد .همچنین
رهربی وزارت معارف از دارالعلوم عالی عربی پروان و کتابخانه تازه تاسیس
سناتور صالح محمد دیدن کرد.

تعمیر خوابگاه داراملعلمین عالی والیت نورستان از سوی رسپرست وزارت
معارف گشایش یافت .دکتور محمد میرویس بلخی رسپرست وزارت معارف
در مراسم افتتاح این خوابگاه تعهد سپرد که برای آراسته شدن محصلین
تربیۀ معلم به تکنالوژی جدید ،این خوابگاه را به امکانات انرتنتی مجهز
میسازد .رسپرست وزارت معارف افزود« :بر اساس برنامۀ انکشافی متوازن
در حوزههای تعلیامت عمومی ،اسالمی ،سواد آموزی و ارتقای ظرفیت
معلامن وضعیت را مطالعه منوده برنامۀ عملیاتی سال  ۱۳۹۷را تکمیل
کرده و رضورتها را شامل برنامۀ  ۱۳۹۸میسازیم « .حافظ عبدالقیوم
والی نورستان نیز اظهار امیدواری کرد تا در قسمت مشکل رسپناه استادان
داراملعلمین نیز از سوی رهربی وزارت معارف توجه صورت گیرد .کار ساخت
این خوابگاه که گنجایش  ۲۰۰محصل را دارد ،در سال  ۱۳۹۲خورشیدی
آغاز شد و در اواخر سال  ۱۳۹۶خورشیدی تکمیل گردید .این خوابگاه ۲۰۰
نفری که از بودجۀ وزارت معارف ساخته شده و اعامر آن  ۲۰۶۵۱۰۱۲افغانی
هزینه برداشته است.

۴ـ پکتیا
دکرت محمد میرویس بلخی رسپرست وزارت معارف در جریان سفر خود
به والیت پکتیا با شمیم کتوازی والی این والیت دیدار و گفتگو کرد .این
دیدار که  ۲۱قوس در جریان سفر والیتی دکرت محمد میرویس بلخی
رسپرست وزارت معارف به پکتیا انجام گرفت .طرفین در ارتباط با وضعیت
معارف ،مشکالت و ظرفیتهای پکتیا در بخش تعلیم و تربیه صحبت و
گفتگو کردند.

۵ـ دایکندی
دکرت محمد میرویس بلخی رسپرست وزارت معارف برای بررسی وضعیت
معارف دایکندی به این والیت سفر کرد .دکرت محمد میرویس بلخی و
رهربی وزارت معارف در این سفر با مقامات و مسووالن این والیت دیدار و
در جمع کارمندان معارف،معلمین ،روحانیون و متنفذین این والیت صحبت
کرد .همچنین دکرت بلخی در مراسم معرفی ستارۀ معارف که معرفی سه
نخبۀ علمی این والیت بود ،رشکت کرد.
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فصل پنجم
دستاوردهای برنامۀ تعلیامت عمومی
• جذب  983،921تن شاگرد جدیدالشمول مشمول  58%دخرت؛
• تاسیس  300باب مکتب ابتدایی جدید؛
• ارتقای 280باب مکتب ابتدائیۀ به متوسطه؛
• ارتقای 250باب مکتب متوسطه به لیسه؛
• اعامر  7176باب صنف درسی مکاتب تعلیامت عمومی
• چاپ و توزیع  46،024،735جلد کتاب درسی برای شاگردان
مکاتب تعلیامت عمومی؛
• چاپ  495،445جلد کتاب رهنامی معلم؛

در سال  1397وزارت معارف افغانستان شامری برنامههایی
را که برای خود تعریف کرده بود .اینک مهمترین فعالیتها و
دستاوردهای این وزارت در قسمت تعلیامت عمومی پیشکش
میگردد:
 .1تولید و توزیع وسایل آموزشی برای مکاتب و مدارس
ریاست عمومی مرکز ساینس و تکنالوژی تعلیمی مسوولیت تولید و
توزیع کیتهای آموزشی را برعهده دارد .در جریان سال  1397جمعاً
 560کیت ریاضی تولید گردیده است .از جمله کیتهای تولید شده به
تعداد 140کیت آن به مکاتب والیت تخار ،پنجشیر ،خوست ،رسپل،
دایکندی ،زابل ،غور ،نورستان ،بغالن ،کندز ،پروان ،غزنی و هرات و
به تعداد  21کیت به مکاتب شهر کابل توزیع گردید..
به تعداد  65کیت برای مدارس  13والیت ( تخار ،پنجشیر ،خوست،
رسپل ،دایکندی ،زابل ،غور ،نورستان ،بغالن ،کندز ،پروان ،غزنی و
والیت هرات ) توزیع گردید..
در ضمن ،به تعداد  4,200مدل مختلط النوع بیولوژی تهیه و برای 21
باب مکتب در سطح شهر کابل و  13والیت و به تعداد  11,400بساط
چارت آموزشی تهیه و از جمله  12,606بستۀ آن به مکاتب تعلیامت
عمومی والیات توزیع و مورد استفاده قرار گرفت.
همچنان  1,350پایه میز البراتوار توسط اعضای مسلکی ریاست مرکز
ساینس تهیه و به تعداد  350پایه آن به مکاتب مرکز و والیات توزیع
شد.
 .2بهمنظور بلندبردن ارتقای ظرفیت مستحرضان البراتوارهای ساینس
مکاتب به تعداد  208معلم مستحرض و  1,092تن معلم ساینس مکاتب
والیتهای بلخ ،فاریاب ،بادغیس ،سمنگان ،رسپل و پنجشیر در موارد
تطبیق تجارب ساینس و نحوۀ تدریس مضامین ساینسی توسط اعضای
علمی مرکز ساینس در مرکز و والیات تحت آموزش قرار گرفتند.
 .3تجارب انجام شده در البراتوارهای مرکز ساینس در  2,000حلقه (سی.
دی) گنجانیده شده و جهت استفاده به مکاتب تعلمیات عمومی ارسال
گردید..
 .4تجهیز مکاتب تعلیامت عمومی باالبراتوارهای ساینس و کمپیوتر
ریاست مرکز ساینس وزارت معارف هرساله نیازمندی مکاتب تعلیامت
عمومی به تجهیزات البراتوار ساینس و کمپیوتر را جمعآوری و توحید
میمناید .بر اساس آن در پالنهای انکشافی و عادی وزارت معارف
جهت تطبیق و تأمین منابع مالی شامل میسازد .به تعداد  300باب
البراتوار به مکاتب مرکز و والیات از طریق ریاست عمومی مرکز ساینس
و موسسات همکار توزیع گردید ..عالوه بر آن مواد ممد درسی مرتبط به
تدریس و آموزش ساینس شامل  9,742مدل بیولوژی 10,399 ،بساط
چارت آموزشی 9,099 ،عدد کیت ریاضی و ساینس 329 ،پایه میز
البراتوار 37,060 ،جلد کتب رهنامی تجارب ساینس ،به مکاتب مرکز و
والیات کشور توزیع گردید..
بهصورت مجموعی به تعداد  12کمپیوتر لب از جمله  10کمپیوتر لب در
 10مدیریت مرکز ساینس  10والیت و  2کمپیوتر لب در مرکز ساینس
ایجاد گردید 290 .کمپیوتر لب برای  290مکتب از متام والیات
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انتخاب گردیده وکارهای ابتدائی تدارکاتی آن رویدست گرفته شده است.
 .5تجهیز استدیوی ثبت تجارب البراتواری با تجهیزات الکرتونیکی
ریاست عمومی مرکز ساینس ،استدیوی ثبت تجارب البراتواری را با
امکانات تخنیکی محدود برای اولین بار در تاریخ معارف ایجاد منود و تا
حال بیشتر از  400تجربۀ البراتواری در این استدیو به شکل تصویری
ثبت گردید ..این استدیو به تجهیزات مدرن بیشتری نیازمند است که در
خصوص تهیۀ آن اقدامات الزم روی دست گرفته شده است.
 .6آموزش  7,000معلم مضامین ساینس و ریاضیات و مستحرضان
(البرانت) در  34والیت کشور
بهمنظور ارتقای ظرفیت معلامن مضامین ساینس و ریاضیات ،آموزشهای
رضوری در مورد تطبیق تجارب ساینس و نحوۀ تدریس مضامین ساینسی
در بخشهای کیمیا ،ریاضی ،فزیک ،بیولوژی ،کمپیوتر و ساینس ابتدائی
مضامین مذکور برای  4,572تن معلم توسط اعضای علمی مرکز ساینس به
سطح مرکز و والیات بهصورت عملی و نظری ارایه شد..
 .7چاپ و توزیع کتب درسی و رهنامی معلم تعلیامت عمومی متناسب به
تعداد شاگردان و معلامن
 12.2میلیون جلد کتب درسی دوره ابتدائیه چاپ و به دسرتس دانشآموزان
مکاتب قرار گرفت.
 .8آموزش کارشناسان ،آمرین و اعضای نظارت در سطوح مختلف (مرکز،
والیت و ولسوالی)
در جریان سال  1397برای  1,363تن از کارشناسان مرکزی ،آمرین نظارت
تعلیمی والیات و اعضای نظارت ریاستهای معارف باحامیت مالی ادارۀ
یونیسف ،اطفال افغان میخوانند و بنیاد آقاخان ،بنیاد آسیا ورکشاپهای
علمی وارتقای ظرفیت در عرصۀ نظارت مضمونی ،پالنسازی ،گزارشدهی
و فیدبک به معلمین تدویر گردید..
 .9طرح و انکشاف چارچوب و معیارهای ارزیابی نتایج تعلیمی شاگردان
براساس نصاب تعلیمی جدید
ریاست عمومی نظارت تعلیمی وزارت معارف بعد از انکشاف چارچوب
نصاب و استندردهای ملّی ،بادرنظرداشت مفردات درسی و کتب درسی
جدید ،چارچوب ارزیابی تعلیمی شاگردان را در مشوره با متخصصین ،مرور
و اصالح کرد .بهخاطر نهاییسازی چارچوب ملی ،چهار جلسۀ مشورتی
با افراد مسلکی ریاست تربیه معلم ،نصاب تعلیمی ،نظارت و ارزیابی
تعلیمی ،شورای علمی و معلمین مکاتب شهر کابل دایر و نظریاتشان
پیرامون محتویات این سند و انواع ارزیابی که برای سیستم معارف در نظر
گرفته شده است ،جمعآوری و در سند منعکس گردید .بهخاطر انکشاف
رهنمودها ،بانک سواالت و پالیسی ،ادارۀ یونیسف الیحۀ وظایف را در
هامهنگی با وزارت معارف تهیه کرده و به اعالن گذاشت تا یک کمپنی
متخصص در این راستا وزارت معارف را کمک کند ..بعد از تهیۀ اسناد
ذکرشده به شکل امتحانی در چند مکتب و باآلخره در رسارس کشور تطبیق
خواهد شد .چهارچوب ارزیابی ملی تهیه شده و از طرف مقام وزارت معارف
منظور گردیده است .بهخاطر تهیۀ پالن تطبیق آن ادارۀ یونیسف مرکز
تحقیقاتی  ACERرا استخدام کرده تا در قسمت تهیه پالن تطبیق ،انکشاف
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رهنمودها ،مواد آموزشی کارمندان ،ابزاریابی و آموزش کارمندان ادارات
ذیربط عمالً کار کنند .فعالیت این اداره آغاز گردیده که تا ماه نوامرب سال
 2019تکمیل خواهد شد.
 .10طرح و تطبیق برنامههای آموزشی و انکشاف مسلکی برای ناظران
تعلیمی مکاتب تعلیامت عمومی
بهمنظور اجرای نظارت تعلیمی به صورت تخنیکی از مکاتب تعلیامت
عمومی و بلندبردن ظرفیت مسلکیناظرین برای  1,100تن اعضای نظارت
اعم از آقا و خانم آموزشهای مسلکی از طرف کارشناسان ریاست عمومی
نظارت و مربیان ادارات همکار فراهم گردیده است.
 .11راهاندازی ارزیابی تکوینی از شاگردان تعلیامت عمومی در  10والیت
کشور تحت پوشش برنامۀ یونیسیف
این فعالیت شامل پالن ساالنۀ ادارۀ یونیسف میباشد و با بودجۀ این اداره
تطبیق میشود .ریاست عمومی نظارت تعلیمی و ادارۀ یونیسف مشرتکاً
مطابق به پالن از قبل تعیینشده بخاطر تطبیق پروسۀ ارزیابی تکوینی
شاگردان تعلیامت عمومی ،معلمین مکاتب تعلیامت عمومی ،مکاتب
دوستدار طفل ،صنوف محلی و اعضای نظارت تعلیمی را آموزش دادند تا
به طور دوامدار سطح دانش شاگردان و یادگیری آنرا ارزیابی کنند .ادارۀ
یونیسف بخاطر تطبیق پروسۀ ارزیابی تکوینی در سالهای  2016و 2017
در حدود  12هزار معلم و اعضای نظارت را آموزش دادند و در سال جاری
آموزش معلمین و اعضای نظارت جریان دارد.
ریاست عمومی نظارت و ارزیابی تعلیمی بهمنظور حصول اطمینان از تطبیق
ارزیابی تکوینی در  18والیت کشور توسط معلمین آموزش دیده در مکاتب
و دریافت نتایج آن از سطح یادگیری شاگردان ،در نظر دارد تا به طور
منونه در چند والیت نتایج تطبیق این پروسه را توسط کارشناسان مرکزی
باهمکاری مالی ادارۀ یونیسف انجام دهند .به همین منظور برای معلمین
در  18والیت کشور از طرف تربیۀ معلم باهمکاری مالی و تخنیکی ادارۀ
یونیسف آموزش داده شده ،ابزار و رهنمود ارزیابی تهیه و نهایی گردید .به
تعداد  50تن از کارشناسان مرکزی بهمنظور تطبیق ارزیابی انتخاب گردیده
و نیز طرحی بخاطر به دستاوردن امکانات مالی به ادارۀ محرتم یونیسف
ارسال شد؛ اما تا حال بودجه در اختیار این ریاست قرار داده نشده است.
ریاست ارزیابی ریاست عمومی نظارت تعلیمی بنابر امکانات بودجوی
توانست در چهار والیت از مؤثریت و تطبیق ارزیابی تکوینی یا ارزیابی
داخل صنف توسط معلامن که قبالً از طرف تربیۀ معلم برایشان آموزش
داده شده بود راه اندازی کند .هدف اساسی از راهاندازی این ارزیابی
منونهگیری از نتایج بهدستآمده از آموزشهای معلمین بوده که تاچه حد
ایشان بعد از اخذ آموزش ،عمالً در مکاتب تطبیق منوده و نتایج آن در
بهبود آموزش شاگردان چگونه میباشد تا با استفاده از یافتههای بهدست
آمده ،مواد آموزشی معلمین و زمان آموزششان بازنگری و مجددا ً طرح
ریزی گردد.
 .12انکشاف چارچوب معیاری برای طرح و تطبیق برنامههای تعلیمی
مربوط به رشد دوران اولیۀ طفولیت
کار روی طرح چارچوب معیاری میان سکتوری ،بین وزارتهای معارف ،کار
و امور اجتامعی و صحت عامه در جلسات هفتهوار جریان دارد .این طرح

مطابق به پالیسیهای بزرگ وزارت معارف و اسرتاتیژیهای موجود و با در
نظرداشت منابع و رشایط کشور تهیه میگردد .مسودۀ دستورالعمل تعلیامت
قبل از مکتب که شامل اولویتها و رهنمودها میباشد انکشاف یافته
است .همچنان مسودۀ پالیسی تعلیامت قبل از مکتب نیز انکشاف یافته و
جایگزین پالیسی موجود گردیده است .در ضمن مسودۀ نصاب تعلیامت
قبل از مکتب انکشاف یافته است (مواد آموزشی به صنوف تعلیامت قبل از
مکتب موسسۀ یونیسف توزیع گردیده است ).ضمناً چارچوب هزینهها برای
تعلیامت قبل از مکتب طرح گردیده است.
همچنان به تعداد  861صنف تعلیامت قبل از مکتب از طریق موسسات
همکار(یونیسف،آقاخان ،ورلد ویژن ،ورلد ویژن ایمرجنسی ،کمیتۀ ناروی،
صنوف رسمی دولتی) در والیات مختلف فعالیت داشته است از آن طریق
برنامههای تعلیمی قبل از مکتب برای  22,645تن شاگرد ازجمله 12,035
اناث فراهم و تطبیق گردیده است .شایان ذکر است که برنامههای آموزشی
این تعلیامت توسط  1,022تن استاد به پیش برده میشود.
 .13جذب شاگردان جدیدالشمول در صنف اول تعلیامت عمومی
به منظور آگاهی همهجانبۀ مردم و جامعه از اهمیت تعلیم و تربیه،
کمپاینهای آگاهیدهی عامه در آغاز سال تعلیمی در سطح والیات،
ولسوالیها و قریهجات توسط اعضای شورای اداری ،معلامن و مدیران
مکاتب و امامان مساجد تدویر گردید تا مردم از اهمیت تعلیم و تربیه آگاهی
حاصل کرده و فرزندانشان را شامل مکتب کنند .در اثر این کمپاین ،به
صورت مجموعی به تعداد  951762تن شاگرد که از جمله  %40آن را
دخرتان تشکیل میدهد ،در رسارس کشور جذب تعلیامت عمومی گردیدند.
بر اساس ارقام موجود و مقایسۀ وضعیت جذب شاگردان در سال ،1397
شهر کابل با جذب  125105تن شاگرد در ردیف اول ،والیت هرات با جذب
 90550تن شاگرد در ردیف دوم و والیت بلخ با جذب  88101در ردیف
سوم قرار دارد .قابل یادآوری است که در سال  1397بیشترین جذب
شاگردان در شهر کابل با تعداد  12105تن و کمرتین تعداد جذب در والیت
پنجشیر با تعداد  2722تن بوده است .جذب شاگردان اناث نیز در والیات
مختلف متفاوت بوده است .ارقام موجود نشان میدهد که بیشترین جذب
شاگردان اناث با تعداد  59787تن شاگرد در مکاتب شهر کابل و کمرتین
جذب شاگرد اناث به تعداد  625تن در والیت ارزگان میباشد.
با جذب شاگردان جدید ،تعداد مجموعی شاگردان مکاتب دولتی و
خصوصی  9242902تن شاگرد که از جمله  38فیصد آن را دخرتان تشکیل
میدهد ،رسیده است .از این تعداد 518418 ،تن شاگرد که  29فیصد آن
را دخرتان تشکیل میدهد ،شامل مکاتب خصوصی میباشند.
 .14تاسیس مکاتب ابتدایی جدید
به منظور رفع نیازمندی و فراهمسازی زمینه برای دسرتسی اطفال به تعلیم
و تربیه در رسارس کشور در سال  1397به تعداد  143باب مکتب ابتدائیه
تاسیس گردیده است .با تاسیس مکاتب جدید ،برای تعداد زیادی از
شاگردان زمینۀ دسرتسی به تعلیم و تربیه فراهم گردیده است.
با ایجاد این مکاتب ،تعداد مجموعی مکاتب این برنامه 16532 ،باب
رسیده که از جمله  6901باب آن ابتدائیه 4223 ،باب آن متوسطه و 5408
باب آن لیسه میباشد.

از میان همۀ این مکاتب به تعداد  5641باب آن مکاتب ذکور 2574 ،باب
آن مکاتب اناث و به تعداد  8317باب آن مختلط میباشد.
 .15ارتقای مکاتب ابتدائیه به متوسطه و متوسطه به لیسه
در سال  1397به صورت مجموعی به تعداد  58باب مکتب ابتدائیه به
متوسطه و  69باب متوسطه به لیسه در  27والیت کشور ارتقا کرد .با ارتقای
این مکاتب ،ظرفیت جذب و ادامه تعلیم برای شاگردان در مکاتب مربوطه
شان فراهم گردیده است.
 . 16ایجاد صنوف الحاقیۀ جدید
صنوف الحاقیه بر اساس رسوی نیازمندی مردم و معیارها و طرزالعملهای
موجود توسط موسسات غیردولتی و در هآمهنگی با وزارت معارف در ساحاتی
ایجاد میگردد که حداقل با نزدیک ترین مکتب بیش از سه کیلومرت فاصله
داشته باشد یا تعداد شاگردان این محل کمرت از نورم تعیینشده برای ایجاد
مکتب جدید باشد .بنابراین ،در جریان سال مالی به تعداد  1722صنف
آموزش محلی به شمول صنوف الحاقیۀ رسمی توسط موسسات همکار در
 188ولسوالی  30والیت کشور ایجاد گردید .با ایجاد آنها مجموع صنوف
آموزش محلی  6990باب افزایش یافته است .در نتیجۀ ایجاد صنوف
آموزش محلی ،برای  196834تن شاگرد به شمول  109761تن اناث
زمینۀ دسرتسی به تعلیم و تربیه فراهم گردیده است .باید تذکر داد که امور
تدریسی این صنوف ،توسط  8318تن استاد از جمله  2925تن بانوان به
پیش برده میشود.
 .17تاسیس مراکز آموزش ترسیعی برای اطفال بازمانده از مکتب
صنوف آموزش ترسیعی نیز مانند صنوف الحاقیه برای آن عده اطفالی که
سنشان از شمولیت در مکتب و یا صنف مربوطه باالتر باشد در مناطق
محروم ایجاد میگردد .در جریان سال مالی  1397به تعداد  87باب صنف
آموزش ترسیعی در چهار والیت کشور و به کمک مالی موسسات همکار
ایجاد گردیده است .با تاسیس صنوف آموزش ترسیعی جدید برای 1757
تن شاگردی که به دالیل مختلف از تعلیم بازمانده بودند ،تعلیامت ترسیعی
فراهم گردیده است .قابل یادآوری است که با ایجاد صنوف آموزش
ترسیعی جدید ،تعداد مجموعی این صنوف به  1466باب افزایش یافته که
در آن جمعاً  29227تن شاگرد به شمول  15617تن اناث توسط  1774تن
استاد تحت آموزش و پرورش قرار دارند .از میان این استادان نیز  771تن
آن اناث میباشند .قابل ذکر است که به تعداد  3319تن شاگرد از صنوف
آموزش ترسیعی فارغ و غرض ادامۀ تعلیم جذب مکاتب گردیدند.
 .18تاسیس مکاتب و لیلیه برای اطفال کوچی
از آنجایی که دسرتسی اطفال کوچی به تعلیم و تربیه و خدمات تعلیمی
شامل پالنهای اسرتاتژیک وزارت معارف میباشد ،این وزارت در سال
 1397به تعداد  146صنف سیار در والیات غزنی ،پکتیکا ،ننگرهار ،کندز
و میدان وردک ایجاد و از طریق آن برای  3520تن طفل کوچی زمینۀ
تعلیم را فراهم کرده است .عالوه بر آن طی سالیان متامدی به تعداد 120
باب مکتب تعلیامت عمومی و مرکز اسالمی در رسارس کشور به کوچیها
اختصاص داده شده است .به تعداد  47584تن شاگرد از جمله  13721تن
شاگرد اناث در آنها مرصوف آموزشاستند.
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 .19تاسیس مکاتب منونه
ایجاد مکاتب منونه در کشور مطابق به رشایط و معیارهای مشخص صورت
میگیرد .بر اساس آن تعلیامت معیاری به شاگردان مهیا میگردد .به تعداد
 4باب مکتب منونۀ تعلیامت فراگیر جدیدا ً در والیات تاسیس شده است.
با ایجاد این مکاتب ،برای تعدادی زیادی از شاگردان زمینۀ دسرتسی به
تعلیامت معیاری و با کیفیت فراهم گردیده است.
. 20شناسایی و شامل ساخنت اطفال دارای معلولیت در مکاتب
تاکنون در  ۱۶والیت کشور مجموعاً به تعداد  ۴۳۰۷تن طفل معلول از
جمله  ۱۵۴۹تن دخرت ،شناسایی و شامل مکاتب گردیده است .از این
طریق برای اطفال معلولی که دارای معلولیتهای چون نابینایی ،ناشنوایی،
کمهوشی و مشکالت فزیکی میباشند زمینۀ دسرتسی به تعلیم و تربیه
فراهم گردیده است .توسط معلامنی که در مورد ارایۀ تعلیامت فراگیری
آموزشهای الزم را کسب کردهاند برایشان آموزش داده شده است.
.21آموزش مدیران مکاتب در زمینۀ رسوی از مکاتب و شناسایی اطفال
خارج از مکتب
فورم رسوی جمعآوری ارقام و معلومات در رابطه به شناسایی اطفال خارج
از مکتب در هامهنگی با ریاست تعلیامت عمومی و نظارت تعلیمی انکشاف
داده شده است تا با استفاده از آن ،معلومات مورد نیاز از سطح قریهجات
جمعآوری گردد.
22ـ اعامر مراکز ساینس در والیات
به اساس پالن سال  ،1397مراکز ساینس در  10والیت از طریق وزارت
محرتم شهرسازی به صورت جداگانه در سه منزل اعامر میگردید .فیصدی
پیرشفت پروژههای مذکور با تفکیک و الیات قرار ذیل است :کار اعامر
مرکز ساینس والیت ننگرهار تا حال  ٪۸۵پیرشفت منوده است .پروژۀ
اعامر مرکز ساینس والیت غزنی  % 70تکمیل گردیده است .همچنان کار
اعامر مرکز ساینس والیتهای فاریاب و غور هر یک  ٪۵۰پیرشفت منوده
است .درضمن ،کار اعامر مرکز ساینس والیت بدخشان رصفاً کندنکاری
تهدابهای آن تکمیل گردیده است .نظر به مشکالت تخنیکی کار آن
متوقف بوده و به زودترین فرصت آغاز میگردد .بر عالوه آن ،کار پروژۀ
والیات بلخ و قندهار هر یک  ٪۴۰پیرشفت داشته و اعامر مرکز ساینس
والیت هرات  ٪۸۰تکمیل گردیده است .همچنان کار اعامر پروژۀ والیت
تخار ٪۵۰پیرشفت کرده است.
23ـ اعامر صنوف درسی مکاتب تعلیامت عمومی
پروسۀ انکشاف پالن ملی اعامر مکاتب تکمیل شده و با وزارت محرتم احیا
و انکشاف دهات و وزارت شهرسازی و مسکن رشیک شده است .از این
که به اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری اسالمی افغانستان امور
ساختامنی و اعامر مکاتب به وزارتهای احیا و انکشاف دهات و شهرسازی
و تهیه مسکن محول گردیده است .پروسۀ انتقال و واگذاری پروژههای
ساختامنی وزارت معارف به وزارت شهرسازی و مسکن تحت دوران است
و پروسه انکشاف زیربنای ملی و نگهداری عملیات ،تحت نظارت مستقیم
مدیر ارشد دفرت اجرائی و وزارت فواید عامه آغاز گردیده است .جمعاً ۱۳۲
پروژه ساختامنی که از طریق دولت متویل میگردد تحت اعامر قرار داشته
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است .ازجمله به تعداد ۲۷پروژه از طریق وزارت محرتم شهرسازی و مسکن
و  ۱۰۵پروژه از طریق وزارت معارف تحت کار میباشد .از مجموع۳۵۲
پروژه تحت پروسۀ تدارکاتی ،به تعداد ۲۵۳پروژه از طریق کشور هندوستان
و  ۴۶پروژه توسط دولت افغانستان متویل میگردد .از جمله صنوف پالن
شده برای اعامر به تعداد  ۶۸۴صنف اعامر گردیده که با اعامر صنوف
درسی برای تعداد زیادی از شاگردان ،ماحول مناسب و مصئون آموزشی
فراهم خواهد شد.
24ـ حفر چاههای آب آشامیدنی
کار حفر  ۹۶حلقه چاه آب آشامیدنی که از طریق برنامه مشارکت جهانی
برای تعلیم و تربیه که در سالهای قبل آغاز گردیده بود تکمیل و به بهر ه
برداری سپرده شده است.
25ـ تهیه میز چوکی برای شاگردان
در رشوع سال مالی  ۱۳۹۷تهیۀ  ۶۲۹۲۰سیت میز و چوکی با رشکت ممتاز
احمدی گروپ ،قرارداد شد ..از جمله ۲۰۶۳۶سیت آن تکمیل و به مکاتب
والیات توزیع گردیده است .میز و چوکی باقیامنده به نسبت ضعف رشکت و
اختتام برنامۀ مشارکت جهانی ،قرارداد آن با معارف فسخ گردید.
 26تطبیق رسوی تعیین موقعیت مکاتب و جمعآوری دقیق و منظم ارقام و
معلومات با مترکز خاص برای اطفال و جوانان خارج از مکتب
بر اساس گزارش ،در والیاتی که بیشرت از  ٪۸۵دخرتان ،از مکتب بازمانده
اند ،پالن و طرح جامع به منظور راه اندازی رسوی اطفال خارج از مکتب
برای  ۱۲۹ولسوالی تهیه گردیده است .اما رسوی آن به نسبت نبود بودجه،
به سال  2018به تعویق افتاد .در ضمن ،گزارش مطالعه وضعیت اطفال
خارج از مکاتب ترتیب ،تائید و به دو زبان دری و پشتو ترجمه و به چاپ
رسیده است.
27ـ شناسایی موسسات همکار و تطبیقکننده صنوف آموزش محلی و
ترسیعی در سطح ولسوالیها
ریاست عمومی تعلیامت عمومی وزارت معارف با موسسات همکار به صورت
دوامدار در ارتباط بوده و جلسات منظم در این خصوص دایر گردیده است.
تاکنون یک تعداد از موسسات همکار چون(یونیسیف ،کمیتۀ سویدن،
کنرسن ،اویک ،کوار ،آی آر سی ،پاملرنه ،موسسۀ حامیت اطفال ،کمیتۀ
مهاجرین ناروی و بنیاد خیریه آقاخان) به منظور تطبیق وحامیت تعلیامت
محلی و ترسیعی به سطح ولسوالیها شناسایی گردیده است.
28ـ نظارت و گزارش دهی از نحوۀ تطبیق صنوف آموزش محلی و ترسیعی
از طریق موسسات تطبیقکننده
به منظور نظارت و حصول اطمینان از نحوه تطبیق صنوف محلی ،اعضای
نظارت تعلیمی در سطح والیات و ولسوالیها به صورت دوامدار از تطبیق
آموزش صنوف محلی و ترسیعی نظارت به عمل آورده و از چگونگی تطبیق
آن گزارشهای نظارتی را تهیه و ارایه منوده است .همچنان موسسات
همکار ،گزارشهایشان را به گونه ُربع وار و ساالنه به این ریاست ارسال
میدارند و به صورت مشرتک با بعضی از موسسات از صنوف دیدن کردند.

29ـ تهیۀ پالن انتقال شاگردان صنوف آموزشی محلی و ترسیعی به
مکاتب رسمی در سطح ولسوالیها
روند واگذاری شاگردان صنوف تعلیامت محلی و ترسیعی مطابق به معیارها
و لوایح موجود و پالن قبال تهیه شده صورت گرفته و از پروسه انتقال
شاگردان به ادارات ذیربط گزارش شده است .در نتیجۀ واگذاری صنوف
تعلیامت محلی و ترسیعی ،زمینۀ شمولیت شاگردان در مکاتب رسمی غرض
ادامۀ تعلیم و تربیهشان فراهم شده است .پالن انتقال شاگردان صنوف
محلی به مکاتب رسمی همه ساله ترتیب و توسط ریاستهای معارف به
صورت دوامدار تطبیق میشود.
30ـ شناسایی نیازمندیهای معلامن اناث در دهات و مناطق دوردست
ریاست تعلیامت عمومی در هامهنگی با سایر ادارات ذیربط در سطح
والیات مطابق به فورم مشخص ،نیازمندی مکاتب به معلامن اناث در
سطح قریهجات و ساحات دوردست را شناسایی و بعد از جمع آوری و توحید
معلومات در اختیار ریاست منابع برشی ،ریاست عمومی پالن و ارزیابی
و ریاست مالی و اداری جهت اقدامات الزم در هر بخش از جمله در نظر
گرفنت بستهای معلمین ،تخمین مصارف ومنابع مالی مورد نیاز قرار
میدهد تا شامل پالن عملیاتی سال آینده تعلیامت عمومی به سطح مرکز
و والیات گردد .بنابراین ،عدم تامین امنیت داراملعلمینها وپوهنتونها در
قریهجات و نبود معاش منطقوی برای معلامن زن از جمله مشکالت عمده
است که در ساحات دور دست وجود داشته و تاکنون این مشکل حل نشده
است.
31ـ ایجاد مراکز تعلیمی خاص برای اطفال با نیازمندیهای خاص
در حال حارض ،در  ۱۵والیت کشور به تعداد  ۱۵باب مرکز تعلیمی برای
اطفال با نیازمندیهای خاص فعالیت دارد و برای اطفال دارای نیازمندی
خاص زمینۀ دسرتسی تعلیامت خاص فراهم نشده است.
32ـ انکشاف /توسعۀ اسرتاتیژیها برای عرضۀ خدمات تعلیمی به عودت
کنندگان و اطفال در حاالت اضطراری
به منظور دسرتسی به تعلیم و تربیه اطفال بیجا شده و عودت کننده ،برنامۀ
تعلیامت در حاالت اضطراری تطبیق و راه اندازی میگردد .این برنامه برای
اطفالی که به نسبت عوامل گوناگون از محل سکونتشان بیجا میشوند
از طریق موسسات همکار به پیش برده میشود .در حال حارض ،کار
روی اسرتاتیژی خدمات تعلیمی برای عودت کنندگان و اطفال در حاالت
اضطراری جریان داشته و  ٪۵۰پیرشفت منوده و به زودترین فرصت تکمیل
خواهد گردید .پالن ملی جامع رسیدگی به تعلیامت در حاالت اضطراری
برای سال  ۲۰۱۷انکشاف یافته و برای سال های  2018و  2019در حال
انکشاف است .گروپ کاری تعلیامت در حاالت اضطرار به رهربی وزارت
معارف و حامیت موسسات یونیسف و ادارۀ محافظت اطفال فعال میباشد.
مبلغ 7.5میلیون یورو به منظور اعامر مکاتب در مناطق عودت کنندگان
و بیجا شدگان داخلی از اتحادیۀ اروپا دریافت شده است .بروشور برای
جمعیت عودتکنندگان با همکاری موسسات NUHRC،SCIو AWEC
انکشاف یافته است.

33ـ انکشاف اسرتاتیژی جدید برای تعلیم و تربیۀ اطفال خارج از مکتب
طرح اسرتاتیژی برای اطفال بازمانده از مکتب به منظور فراهمآوری
دسرتسی به تعلیم و تربیه اطفال خارج از مکتب ترتیب گردیده و کار روی
نهاییسازی آن جریان داشته که به زودترین فرصت تکمیل و مورد تطبیق
قرار خواهد گرفت.
34ـ افزایش سطح آگاهی عمومی و تطبیق برنامۀ میثاق شهروندی
آگاهی عمومی جامعه در مورد اهمیت تعلیم و تربیه به منظور تطبیق
برنامههای ابتکاری عرضۀ خدمات و رسمیت بخشیدن به آنها در ۳۴
والیت کشور در هامهنگی با برنامه میثاق شهروندی که به رویت اسناد
تطبیقی برنامه از طریق چهار وزارت کلیدی( وزارت معارف ،صحت عامه،
زراعت و مالداری و احیا وانکشاف دهات) در هامهنگی با وزارت مالیه
تطبیق میگردد ،افزایش یافته است.
35ـ تقویت و حامیت از شوراهای مدیریت مکاتب
ریاست تحرک اجتامعی و شوراهای معارف به کمک مالی دفرت یونیسف در
 ۲۰والیت افغانستان به تعداد ۵۰۰۰عضو شوراهای اداری مکاتب ،و اداره
 USAIDاز طریق برنامه اطفال افغان میخوانند ،در چهار والیت افغانستان
به تعداد  ۲۲۵۰نفر از اعضای شوراهای اداری مکاتب را آموزش دادهاند.
در مجموع برای  ۷۲۵۰نفر در عرصۀ تطبیق بهرت برنامهها و آگاهی بیشتر
آنها از برنامهها ،ورکشاپهای ظرفیتسازی راهاندازی شده است.
36ـ فراهم آوری آموزشها برای مدیران مکاتب و شوراها در رابطه به
مصئونیت و تأمین امنیت مکاتب
برای  ۵۰۰۰تن عضوی شورای مکاتب ،برنامههای آموزشی توسط اداره
یونیسف تدویر شده است .عالوه برآن در مورد مصئونیت مکاتب نیز برای
آنها آموزشهای الزم داده شده است .اعضای شوراهای اداری مکاتب در
رابطه به تامین امنیت مکاتب آگاهی کامل حاصل منودهاند.
37ـ نظارت تعلیمی از همه مکاتب تعلیامت اساسی و ثانوی
نظارت تعلیمی از مراکز تعلیمی برای بهبود کیفیت آموزش و یادگیری،
تطبیق صحیح نصاب و پالیسیها ،لوایح و مقررات برنامۀ تعلیامت عمومی
یک امر رضوری میباشد.
بدین منظور ،اعضای نظارت تعلیمی مطابق به پالن تعیین شده و
طرزالعمل نظارتی از کیفیت تدریس صنوف ،سطح یادگیری شاگردان،
روش تدریس معلمین ،مدیریت مکاتب وسایر موارد از  ۱۶۵۳۹باب مکتب
دولتی و خصوصی تعلیامت عمومی بازدیدهای نظارتی کردند  .عالوه بر
آن از صنوف محلی و ترسیعی تعلیامت نیز بازدید به عمل آمده و ناظرین
رهنامییهای الزم را جهت رفع نواقص و مشکالت به مسوولین ذیربط ارایه
کردند .عالوه برآن ،کارشناسان ریاست عمومی نظارت و ارزیابی تعلیمی
از همه مکاتب دولتی شهر کابل به منظور شناسایی نیازمندیشان به کتب
درسی و معلمین اضافی(حق الزحمه) نیز بازدید کردند .از اثر نظارت تعلیمی
در مکاتب در پروسه تدریس و آموزش بهبود به عمل آمده است.
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38ـ استخدام معلامن مطابق رشتهشان در بستهای مورد نیاز مکاتب
به منظور رفع نیازمندی و کمبود معلمین در مکاتب تعلیامت عمومی از
مجموع بستهای معلمین که غرض امتحان جمعی کانکور ،به کمیسیون
اصالحات اداری و خدمات ملکی ارسال گردیده بود تا اکنون اسناد ۳۶۳۱
تن معلم مربوط به والیت کابل و معارف شهر کابل به بخش استخدام
معلمین ریاست منابع برشی غرض طی مراحل بعدی گزارش شده است.
معلمینی که مربوط به والیات استند نتایج آن مستقیامً به معارف والیات
ارسال میگردد که در آنجا پروسه استخدامشان طی مراحل میگردد.
همچنین به منظور رفغ نیازمندی و کمبود معلامن خاصتاً معلامن زن در
روستاها از مجموع  ۳۰۰۰تن معلم زن پالنشده  ،به تعداد  ۲۶۷۴تن آنان
در رسارس کشور استخدام گردیده و مرصوف تدریس در مکاتب میباشند.
استخدام معلمینی مسلکی اناث در مکاتب دخرتانه در عالقهمندی دخرتان
به دوام تعلیم نقش موثری داشته است.
39ـ ایجاد شوراهای اداری مکاتب و ظرفیتپروی آنها و ترتیب پالن
بهبود مکتب
تاکنون جمعاً  28شورای اداری مکتب ،جدیدا ً ایجاد و  37پالن بهبود برای
مکاتب طرح و ترتیب شده است .عالوه بر آن ،ایجاد شوراهای اداری
مکاتب و ترتیب پالنهای بهبود مکاتب به سطح ولسوالیها یک پروسه
دوامدار بوده و تحت اجرا میباشد.
40ـ راه اندازی برنامۀ آگاهی عامه در مورد اهمیت تعلیم و تربیه
شوراهای اداری مکاتب ،طور دوامدار در سطح روستاها طی جلسات
پالن شده ،برنامههای آگاهی عامه را در مورد اهمیت تعلیم و تربیه تدویر
میکنند .این کار باعث تشویق و جلب همکاری جامعه با سکتور تعلیم و
تربیه گردیده است.
41ـ تخصیص و اعطای وجه کمکی به مکاتب
از این که تخصیص و اعطای وجه کمک مالی به مکاتب تاکنون از طریق
برنامه ایکویپ صورت میگرفت ،این برنامه در حال حارض به امتام رسیده
و برنامۀ اقرأ تا هنوز آغاز نگردیده است ،با آغاز برنامۀ اقرأ ،توزیع وجوه
کمکی برای مکاتب نیز آغاز خواهد گردید.
42ـ طرح لوایح و مقررات برای توزیع و مدیریت منابع در سطح مکتب
کمکهای داوطلبانه مردم ،یک اصل مهم از حامیت معارف به شامر
میرود .از طریق شوراهای اداری مکاتب از اهالی منطقه به منظور بهبود
وضعیت معارف جمع آوری و در کارهای اساسی مکاتب به مرصف میرسد.
بنابراین ،در جریان سالی مالی جمعاً مبلغ  ۱۹۴۹۰۴۴۶۵افغانی که معادل
آن  ۲۸۲۴۷۰۲دالر امریکایی میشود از طریق شوراهای اداری مکاتب در
هامهنگی با ریاستهای معارف والیات ،آمریتهای معارف ولسوالیها و
کامندان والیتی به شکل اعانه برای تقویه معارف جمع آوری گردیده است.
این کمکها شامل هدیه زمین ،اعامر صنوف ،کارهای حرش ،ترمیامت
مکاتب و پول نقد میباشد .قابل ذکر است که کمکهای هر مکتب توسط
شورای اداری هامن مکتب در هامهنگی با مدیریت مکتب به شکل شفاف
آن به مرصف میرسد.
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فصل ششم
دستاوردها در تعلیامت اسالمی
• جذب  52،569تن طالب العلم جدید 26% ،دخرتان؛
• تاسیس  16باب مدرسۀ جدید ،تاسیس  5باب دارالحفاظ و
تاسیس  2باب دارالعلوم جدید تعلیامت اسالمی؛
• اعامر 9باب ساختامن مرکز تعلیامت اسالمی؛
• توزیع  653،496جلد کتب درسی تعلیامت اسالمی مطابق به
تعداد شاگردان؛

یکی از بخشهای عمده و اساسی وزارت معارف افغانستان را
تعلیامت اسالمی تشکیل میدهد .وزارت معارف افغانستان در
سال  1397در این بخش دستاوردهای قابل مالحظهای داشته که
به رشح زیراند:
 .1آموزش اعضای نظارت مراکز تعلیامت اسالمی در والیات
در جریان سال مالی  1397به تعداد  200تن از اعضای نظارت تعلیمی
مراکز تعلیامت اسالمی در سطح مرکز و والیات از طریق تدویر
ورکشاپهای آموزشی ،آموزشهای الزم را در موارد روشهای تدریس
و مدیریت کسب کردند .این آموزشها در بهبود امور تدریسی و اداری
مراکز تعلیامت اسالمی موثر واقع شده است.
 .2ارتقای ظرفیت مدرسین تعلیامت اسالمی
طی سال  1397به تعداد  200تن مدرسین بخش تعلیامت اسالمی
از برنامههای آموزشی کوتاه مدت در  8والیت بهرمند گردیدند .قابل
ذکر است کهآنها بااستفاده از مهارتهای کسبشده در روند تدریس
استفاده اعظمی کرده و کیفیت آموزشدهیشان بهبود یافته است.
 .3خریداری برای نهادهای تعلیمی تعلیامت اسالمی
در جریان سال  1397از مراکز تعلیامت اسالمی در سطح مرکز و والیات
ارزیابی بهعملآمده و نیازمندیهای  136مرکز به تجهیزات و تسهیالت
لیلیه مشخص شده است .تاکنون به تعداد  12قلم جنس مورد رضورت
شعبات تعلیامت اسالمی از قبیل میز و چوکی دفاتر ،املاری شیشهدار،
تخته سفید و میز و چوکی استادان خریداریشده است.
 .4مرور و اصالح نصاب تعلیمی قابلیتمحور برای تربیه و آموزش
مدرسین تعلیامت اسالمی
معینیتهای انکشاف نصاب تعلیمی و تعلیامت اسالمی بهمنظور
انکشاف نصاب تعلیمی بخش تعلیامت اسالمی به هدف قابلیت محور
ساخنت آن از طریق مشوره بامتام متخصصین نصاب و متخصصین
تعلیامت اسالمی در سطح کشور ،پالن منظمی را طرح کرد .بر اساس
آن پروسههای آن آغاز شده و  50%درصد پیرشفت کرده است .در این
راستا ،ارزیابی عمومی از وضعیت تطبیق نصاب در مراکز تعلیامت
اسالمی انجام شده  ،مشکالت تطبیق نصاب تعلیامت اسالمی
شناسایی شد .سپس اصالحات الزم در نصاب فعلی تعلیامت اسالمی
با در نظرداشت ملحوظات ملّی ،اسالمی و تعلیمی اعامل شده و
قابلیتهای جدید تعیین شده صورت گرفت .براساس آن برای مدرسین
تعلیامت اسالمی برنامۀ آموزشی مناسب طرح و تطبیق شده است.
نصاب تعلیمی تعلیامت اسالمی تحت مرور متخصصین قرار دارد .با
مرور و اصالح نصاب قابلیتمحور تعلیامت اسالمی در روند تدریس
مدرسین تأثیرات مثبت بوجود آمده است.
 .5فراهمآوری آموزشها (فرصتهای انکشاف مسلکی) برای
مدرسین تعلیامت اسالمی
در جریان سال مالی  1397به تعداد  2برنامۀ ارتقای دوامدار ظرفیت
مسلکی در موارد روش تدریس و مدیریت برای مدرسین فراهم گردیده
است .معینیت تعلیامت اسالمی در این راستا ،روشهای تدریس
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مضامین تعلیامت اسالمی را با توجه به قابلیتهای جدید بهبود بخشیده
و به تعداد  556تن مدرس در زمینۀ استفاده از روشهای موثر تدریس
آموزشهای الزم را فرا گرفتند.
 .6چاپ و توزیع کتب درسی ،مواد آموزشی و تجهیز مدارس با
البراتوارهای کمپیوتر ،تعلیامت اسالمی
در جریان سال  1397به تیراژ  268,000جلد کتب درسی تعلیامت اسالمی
چاپ شده و به دیپو انتقال یافته است .کتب درسی باقیمانده تحت پروسۀ
چاپ میباشد و به زودترین فرصت چاپ شده و مورد استفاده قرار میگیرد.
همچنان به تعداد  10باب مدرسه با البراتوارهای کمپیوتر تجهیز گردیده
است.
 .7بهبود چارچوب نصاب تعلیمی و مفردات درسی تعلیامت اسالمی
پروسه بهبود نصاب تعلیمی و مفردات درسی در هامهنگی با پروسه عمومی
انکشاف نصاب تعلیمی توسط معینیت تعلیامت اسالمی به پیش برده
میشود .از نتایج و دستآوردهای آن بهطور منظم به کمیتۀ رهربی وزارت
معارف گزارش ارایه میگردد.
 .8تاسیس مدارس و دارالحفاظهای جدید
به منظور دسرتسی اطفال به تعلیامت اسالمی و با درنظرداشت لوایح و
مقررات وزارت معارف ،در محالتی که نیاز به مدارس تعلیامت اسالمی
وجود داشت ،به تعداد  34باب مدرسه جدید در  24والیت کشور تاسیس
گردید .از طریق ایجاد این مدارس برای  2870تن طالبالعلم به شمول
 280تن اناث زمینۀ آموزش تعلیامت دینی فراهم گردیده است .با ایجاد این
مدارس ،تعداد مجموعی مدارس در سطح کشور به  801باب افزایش یافته
است .همچنین در سال  1397به تعداد  7باب دارالحفاظ نیز ایجاد شده
است .با ایجاد این دارالحفاظها برای  490طالبالعلم زمینۀ حفظ قرآن
کریم فراهم گردیده است .و از سوی دیگر تعداد مجموعی دارالحفاظها به
 218باب ازدیاد یافته است.
از آنجایی که افزایش جذب طالبالعلم اناث یکی از برنامههای وزارت
میباشد ،.قرار است دارلحفاظها ،دارالعلومها و مدارس اختصاصی برای
بانوان نیز افزایش یابد .طی سال  1397بنا بر عدم وجود تشکیالت مناسب،
دارالعلومی ایجاد نگردیده است ،اما  3باب مدرسه در والیات بغالن و تخار
به دارالعلوم ارتقا یافته است .در حال حارض مجموع دارالعلومهای این
برنامه ،به  110باب میرسد .تعداد مجموعی مراکز تعلیامت اسالمی به
 1129باب رسیده است.
 .9افزایش شمولیت در مراکز تعلیامت اسالمی
در سال  1397جمعا به تعداد  40061تن طالبالعلم از جمله  35درصد
اناث جذب بخش تعلیامت اسالمی شده است .با جذب اینها مجموع
طالبالعلامن این برنامه  347885تن از جمله  25درصد آن اناث میباشد..
 .10اعامر ساختامن مدارس و لیلیه
طی سال  1397کار اعامر دو باب مرکز تعلیامت اسالمی (دارالعلوم عربی
کابل و دارالعلوم مومنات کندز) در دو والیت آغاز گردیده و صد فیصد
تکمیل شده است .با تکمیل این پروژهها برای  1150تن طالبالعلم به
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شمول  450تن شاگرد اناث محیط مناسب و مصئون آموزشی فراهم گردیده
است .به تعداد چهار پروژۀ جدید (مدرسۀ دینی خواجه علی والیت پکتیا،
دارالحفاظ مرکزی کابل ،مدرسۀ دینی مولوی عباس ننگرهار و دارلحفاظ
مرکز والیت غور) که کار آن از طرف وزارت شهرسازی آغاز شده است44 ،
درصد پیرشفت داشته است .کار اعامر لیلیههای دارالعلوم از جمله اعامر
ساختامن سناتور جنتگل ،دارالعلوم زون رشق و دارالعلوم محمدیه غوربند
تکمیل گردیده است .کار دارالعلوم فاریاب و دارالعلوم جامع هرات تکمیل و
دارالعلوم نورستان جریان داشته و  90فیصد پیرشفت داشته است.
 .11فراهم کردن اعاشه و اباته برای طالب
در سال  1397برای  12208تن طالبالعلم امکانات اعاشه و اباته فراهم
گردیده است .تعداد  8972تن آن دارای اعاشۀ گرم و  3236تن آن بدل
اعاشه میباشد.
 .12استخدام مدرسین مطابق رشته در بستهای مورد نیاز مراکز
تعلیامت اسالمی
از مجموع  600بست که به کمیسیون اصالحات اداری و خدمات ملکی
غرض امتحان جمعی کانکور معرفی گردیده بود ،بعد از اخذ امتحان رقابتی
در نتیجه به تعداد  136تن کاندید موفق شناخته شده و به عنوان مدرسین
به مراکز تعلیامت اسالمی معرفی گردیدند.

فصل هفتم
دستاوردها در عرصۀ تربیۀ معلم

• انجام  ۴مرور مشرتک از وضعیت تعلیم و تربیه در سطح والیات و
همکاری موسسات؛
• جمعآوری معلومات احصائیوی  ٪۱۰۰مکاتب کشور؛
• ترتیب  ۴۲۳گزارش از مرکز والیات و ولسوالیها؛
 )3چاپ و توزیع کتب درسی و رهنامی معلم تربیه معلم

 )1برنامۀ تربیۀ معلم
• جذب ۱۱،۵۶۷تن محصل جدید /معلامن در برنامههای تربیۀ معلم،
 ٪ ۴۸بانوان
• توزیع  ۲۷۶،۱۰۶جلد کتب درسی برای محصالن تربیۀ معلم؛
• چاپ  ۹،۸۶۳جلد کتب رهنامیی معلم برای تربیۀ معلم؛
 )2برنامۀ اداره برای تعلیم و تربیه
• استخدام  ۱۳۵۵۰تن معلم و کارمند؛
• تهیۀ تجهیزات ویدیویی کنفرانس و تکنالوژی معلوماتی برای
 ۱۴والیت؛
• ترتیب  ۴۲۳پالن عملیاتی ساالنه مرکزی،
والیتی و ولسوالی؛

در جریان سال مالی  ۱۳۹۷چاپ ۲۲عنوان کتاب درسی و رهنامی معلم
توزیع گردیده است.
 )4امتحانهای ارزیابی معلامن برحال و فارغان داراملعلمین
در سال  ۱۳۹۷ارزیابی قابلیت کتاب درسی معیاری تربیۀ معلم و نسبت
طوالنی شدن پروسۀ تدارکاتی و نبود بودجه در حالت تعلیق قرار گرفت؛
اما به تیراژ  ۵۰،۷۰۰جلد کتاب تعلیامت اختصاصی به همکاری موسسۀ
جایکا چاپ شد.
 )5ارتقای ظرفیت مسلکی اساتید نهادهای تربیۀ معلم و ریاست
عمومی تربیۀ معلم
به منظور ارتقای ظرفیت مسلکی اساتید نهاد تربیۀ معلم قرار بود تا به
تعداد  30000تن استاد آموزشهای الزم کسب کنند؛ اما نسبت کمبود
بودجه از جمله به تعداد  18000تن از اعضای علمی و مسلکی ریاست
عمومی تربیۀ معلم به کمک موسسات همکار در بخشهای مختلف
آموزشهای الزم را فراگرفتند و ظرفیتهای مسلکیشان ارتقا یافتند.
به منظور ارزیابی قابلیت معلامن و نیاز سنجی آموزشی ،ابزار نیاز سنجی
انکشاف یافته ،پالن سفر اعضا ترتیب گردیده و پروسه طی مراحل
سفریه و کرایه در جریان است به نسبت زمان گیر شدن طی مراحل
اجرای سفریه این فعالیت انجام نشد.
 )6فراهم کردن امکانات اعاشه و اباته برای متام محصالن اناث
در سال  ۱۳۹۷برای  ۳۲۸۵محصل به شمول  ۱۲۸۵اناث واجد رشایط،
لیلیۀ دورۀ قبل از خدمت با سهولتهای اعاشه و اباته در  34والیت کشور
فراهم شد.
 )7جذب تعلیم و تربیه معلامن در تربیه معلم
بر اساس میکانیزم تحصیالت عالی دروس نهادهای تحصیالت عالی و
نیمه عالی بعد از اعالن نتایج کانکور در برج سنبله آغاز میگردد .بنابراین
طی سال مالی  1397به تعداد  ۲۰،۲۲۵تن محصل از جمله  ٪۵۱دخرتان
در مراکز تربیه معلم وخصوصی جدیدا ً جذب گردیدهاند .با جذب محصلین
جدید تعداد مجموعه محصالن این برنامه به  ۳۹،۴۲۰تن به شمول ٪۵۵
دخرتان افزایش یافته است .طی سال مالی  ،۱۳۹۷پروسۀ استخدام
استادان دایمی تربیۀ معلم تکمیل و به اساس آن اسناد  ۶۷۰کاندید تحت
دوران قرار گرفت .از جمله اسناد  ۳۳۸تن کاندید نهایی و  ۳۰۲کاندید
موفق به شمول  ۲۹تن استاد زن به مراکز تربیۀ معلم معرفی و توظیف
گردید .اسناد باقیامنده تحت دوران قرار دارد .همچنان به تعداد ۴تن از
خانمها به حیث رسپرست ریاستهای تربیه معلم انتخاب گردیدند ۲ ،تن
از خانمها به صفت آمرین برنامهها و  ۳تن به حیث مدیران برنامهها مقرر
گردیدند .بر عالوه آن به تعداد  ۳۳۳تن معلم مکاتب به شمول  ۸۲تن
خانم ،امتحان ملی رقابتی را در متام والیات سپری منودهاند.
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 )8ثبت داراملعلمینهای خصوصی تازه تاسیسشده در وزارت معارف
ریاست عمومی تربیۀ معلم مطابق به مقررات و طرزالعمل موجود ،متامی
داراملعلمینهای خصوصی تازه تاسیس را ثبت و برای این مراکز ،نصاب
تعلیمی تربیه معلم و مواد آموزشی فراهم می مناید .در سال  ۱۳۹۷به تعداد
 ۴داراملعلمین در مرکز و والیات ثبت کرده و جواز فعالیت را به دستاوردهاند.
 )9نظارت و ارزیابی داراملعلمینهای اساسی و مراکز حامیوی تربیه
از  ۵باب داراملعلمین والیات بادغیس ،پکتیکا ،خوست ،غور و میدان
وردک نظارت و ارزیابی به عمل آمده است و برای والیات باقیمانده پالن
سفر نظارتی اعضا ترتیب گردیده است .قابل ذکر است که اکرث والیات به
صورت غیر مستقیم از طریق متاسهای تلفنی تحت بررسی قرار گرفته و
راهنامییهای الزم در این زمینه به مسوولین ارایه شده است.
 )10انکشاف پالن جامع ارتقای ظرفیت کارمندان ریاستهای انکشاف
نصاب
پالن جامع ارتقای ظرفیت کارمندان ریاست انکشاف نصاب تعلیمیبر
اساس نتایج بدست آمدۀ ارزیابی و نیاز سنجی آموزشی تهیه گردیده است.
بر پایۀ پالن تهیهشده برنامههای آموزشی نظری و عملی کوتاه مدت و بلند
مدت در ارتباط به انکشاف نصاب ،استفاده از تکنالوژی کمپیوتر ،تکنالوژی
معلوماتی ،ارتباط و زبان انگلیسی برای  ۹۷تن از کارمندان ریاستهای
انکشاف نصاب تعلیمی فراهم شد .از جمله به تعداد  ۶۰تن از اعضای
علمی در دو گروپ انگلیسی در داخل ریاست تحت آموزش قرار دارند،
 ۱۳نفر از ویرایشگران زبان رسمی سوم در والیتهای کابل ،هرات۱۰ ،
تن در ایجاد البراتوار زبان و  ۱۴تن در رابطه به مفردات درسی در ترکیه
آموزشهای الزم را فرا گرفتند.
در ضمن به تعداد  ۱۷تن از اعضای علمی این ریاست در پروگرام ماسرتی
دانشگاه تعلیم و تربیه  ۱ ،نفر در برنامۀ ماسرتی کشور هندوستان ۱ ،نفر
در برنامۀ دوکتورا در کشور ایران تحت آموزش قرار دارند .همچنان متام
اعضای علمی در برنامۀ ارتقای ظرفیت  ۴ماهۀ بخش قابلیتهای تعلیمی و
تربیتی با متخصصین داخلی و خارجی اشرتاک کردند.
 )11انکشاف کتب درسی به زبانهای سوم
بر اساس قانون معارف شاگردانی که زبانهای مادری آنها یکی از
زبانهای سوم باشد ،در هر صنف یک مضمون زبان سوم خواهند داشت.
بنابراین ریاست انکشاف نصاب تعلیمی وزارت معارف ،کتب درسی برای
زبان های سوم را تالیف خواهد کرد .ریاست انکشاف نصاب تعلیمی وزارت
درسی برای زبانهای سوم (پامیری ،ازبیکی،
معارف کار تالیف کتب ُ
ترکمنی ،بلوچی و نورستانی) را آغاز کرده است.تالیف کتب صنف اول الی
دوازدهم به زبانهای ازبیکی ،پشهیی و گجری تکمیل گردیده است .کتب
درسی زبانهای ترکمنی ،نورستانی ،بلوچی ،پامیری از صنف اول الی نهم
تالیف شده است .کتب رهنامیی معلم متام زبانهای سوم از صنف اول تا
صنف ششم تکمیل شده است .متام اعضای علمی زبانهای رسمی سوم
درتهیه چوکات نصاب تعلیمی و قابلیت های زبانها کار کردهاند و فعالً
قابلیتهای زبانهای سوم تکمیل گردیده است.
 )12انکشاف و تجدید نظر در نصاب تعلیمی
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تطبیق آزمایش کتب درسی جدید اصالح شده صنف اول الی نهم در مکاتب
صورت گرفته و نواقص و مشکالت تطبیق نصاب جدید مشخص گردیده
است .بر اساس تجارب حاصله از تطبیق نصاب و شناسایی مشکالت
موجود ،متام کتب درسی صنف اول الی نهم تعلیامت اساسی تجدید نظر
گردیده است .کتب و رهنامی صنف ۱ـ ۶تکمیل شده و در دسرتس معلمین
مکاتب ابتدائیه تعلیامت عمومی قرار گرفته است .کتب رهنامی معلم دورۀ
متوسطه صنف  7تا  9تعلیامت عمومی تحت کار میباشد.
کار روی اصالح کتب درسی ساینس و اجتامعیات صنف۱۰ـ۱۱ـ ۱۲توسط
ریاست انکشاف نصاب تعلیمی جریان دارد .در حال حارض کتب درسی و
رهنامی معلم و رشتهبندی متام مضامین صنف دهم تکمیل گردیده است.
اصالح کتب درسی و رهنامی معلم صنف یازدهم تحت کار است.
چارچوب نصاب تعلیمی جدید قابلیتمحور زمینۀ بهبود و انکشاف مفردات
درسی ،برنامههای آموزشی ،کتب ،پالنهای تعلیمی و مواد ممد درسی را از
صنف  ۱ـ ۱۲فراهم میسازد ،تکمیل و نهایی گردیده است .مسودۀ مفردات
کتب درسی صنف  ۴تا  ۱۲تعلیامت عمومی نیز تکمیل گردیده است.
تطبیق آزمایشی کتب جدید اصالح شدۀ تعلیامت عمومی در والیات صورت
گرفته و نواقص و مشکالت تطبیق نصاب جدید مشخص گردیده است.
بر اساس تجارب بدست آمده از تطبیق نصاب جدید و شناسایی مشکالت
تجدید نظر کتب درسی و رهنامیی معلم دورۀ اولو دوم ابتدائیه ودورۀ
متوسطه صنف  ۷تا ۹تعلیامت عمومی  ٪۱۰۰تکمیل شده است.
کتب درسی دورۀ ثانوی صنوف  ۱۰تا  ۱۲در حال تجدید نظر بوده و کار
آن  ٪۵۰پیشرفته است .بعد از نهاییسازی نصاب تعلیمی ،کتب رهنامی
معلم هر مضمون ،تهیه و در دسرتس متام معلامن مکاتب تعلیامت عمومی
قرار میگیرد .دو مجلس مشوره با علام ،اعضای پارملان و اساتید مکاتب
برگزار شده است .محتوای عمومی پالیسی نصاب تعلیمی مشخص و نظر
به رضورت در چارچوب نصاب تعلیمی گنجانیده شده تا جلو دوگانگی در
سند گرفته شود .همچنان مرور ابتدایی نصاب تکمیل گردیده است .بر
عالوۀ آن ،مسودۀ اول مفردات درسی و کتب درسی صنف  ۱تا  ۳ترتیب و
تکمیل گردیده است.
به منظور بهبود مهارتهای مورد نیاز بازار کار و ظرفیتهای مسلکی مرتبط
به آن و همچنین ارتقای سطح مهارتها و قابلیتهای مورد نظر فارغان
مکاتب جهت پاسخگویی به تقاضاهای بازار کار ،سکتور تعلیمی و تربیه
به ارزیابی ارتباط موجود بین خدمات تعلیمی و تحصیلی با نیازمندیهای
صنعتی و صاحبان مشاغل کشور پرداخته و آن را تقویت میمناید.
دستیابی به این هدف مستلزم انجام مرور به اصالح روی کارکردهای
ساختار دورههای تعلیمی بخصوص انجام ارزیابی از عملکرد سیستم
رسمی تعلیامت تخنیکی و مسلکی و توسعه حامیههای مشخص و دقیق
از سکتور خصوصی رسمی و غیر رسمی می باشد .مسودۀ چارچوب نصاب
تعلیمی قابلیتمحور  ٪ ۱۰۰تکمیل شده و درسایت وزارت معارف غرض
نظر خواهی به نرش رسیده است .کار باالی مفردات آن ادامه دارد .مفردات
درسی کشورهای عربستان سعودی ،مرص ،عراق ،ایران ،پاکستان،کمربیج
و آکسفورد مطالعه شده و با مفردات کتب درسی افغانستان مقایسه گردیده
است .قابلیتهای زندگی و مضمونی برای انکشاف کتب درسی از صنوف ۱
الی  ۱۲تکمیل گردیده است .همچنان سافت حداقل  ۴۲حرفه به دسرتس

این ریاست قرار گرفته است .بعد از چاپ تطبیق آزمایشهای آن به بخش
اشتغالزایی برای شاگردان مکاتب تاثیر مثب خواهد داشت.
 )13ایجاد انستیتوت ملی انکشاف نصاب تعلیمی
به منظور بهبود کیفیت نصاب تعلیمی انکشافیافته برای همه برنامههای
وزارت معارف نیاز به ایجاد انستیتوت مستقل ملی انکشاف نصاب تعلیمی
میباشد .در حال حارض کار باالی طرح انستیتوت مستقل ملی انکشاف
نصاب تعلیمی صورت گرفته؛ ولی جنبه عملی نداشته است .با ایجاد این
انستیتوت ،پالیسیهای کالن نصاب تعلیمی ،برنامههای تعلیامت عمومی
اسالمی تخنیکی و مسلکی ،تربیۀ معلم  ،سواد آموزی طرح و پروسه فعلی
انکشاف نصاب تعلیمی با برنامههای مذکور هامهنگ میگردد.
 )14تطبیق آزمایش و اصالح مواد درسی
تطبیق آزمایش مفردات و کتب درسی اصالح شده جدید صنوف  1تا  4و
صنوف  7تا  10در والیات صورت گرفته و نواقص و مشکالت تطبیق نصاب
جدید مشخص گردیده است .بر اساس تجارب حاصلۀ تطبیق و شناسایی
مشکالت نصاب جدید مجدا ً اصالح و غرض تطبیق آن کتب رهنامیی معلم
تهیه و در دسترس متام معلمین مکاتب قرار میگیرد .اکنون پروسۀ تالیف
آن مطابق مفردات و چوکات نصاب تعلیمی جدید قابلیتمحور آغاز گردیده
است .تطبیق آزمایش مفردات کتب درسی اصالحشده جدید صنفی  2تا  5و
صنوف  8تا  11در والیات صورت گرفته و نواقص و مشکالت تطبیق نصاب
جدید مشخص گردیده است .همچنان تطبیق آموزش مواد درسی زبانهای
دری و پشتو که جدیدا ً تالیف شده در مکاتب والیات کابل ،هرات ،لغامن و
ننگرهار صورت گرفته و اصالحات الزم در کتب وارده گردیده است .ریاست
نظارت تعلیمی موظف است تا از تطبیق کامل نصاب تعلیمی در مکاتب به
طور منظم نظارت به عمل آورد .بدین منظور اعضای نظارت تعلیمی والیات
و ولسوالیها مطابق پالن کاری منظم از تطبیق نصاب جدید و بر اساس
معیارها و نورمهای تعلیمی جدید در سطح مکاتب نظارت میمناید .در
صورت نیاز رهنامیی و مشورههای علمی و تدریسی برای معلامن و استادان
ارایه می مناید .ارزیابی منظم تطبیق نصاب در مکاتب را ریاست عمومی
نظارت تعلیمی انجام خواهد داد؛ اما اعضای دیپارمتنت تحقیق در مورد
جمع آوری نظریات معلامن به ارتباط صحت معلومات کتب درسی ساینس
به مکاتب شهر کابل فرستاده شده است و کار باالی آن جریان دارد.
 )15تالیف نصاب و مفردات تعلیامت اسالمی
ریاست انکشاف نصاب تعلیمی موظف است تا مضامین تعلیامت اسالمی را
به نصاب تعلیامت عمومی عالوه کند .همچنان مضامین تعلیامت عمومی
مانند ریاضیات ،ساینس ،علوم اجتامعی ،دری ،پشتو و زبان انگلیسی به
نصاب تعلیامت اسالمی اضافه کند تا ارتباط و نزدیکی بیشتر بین تعلیامت
اسالمی و تعلیامت عمومی برقرار گردد .بنابراین کتب درسی و رهنامی
معلم صنف  ۷تا  ۱۲مدارس دینی تعلیامت اسالمی تالیف و به چاپ سپرده
شده است .کتب درسی دورۀ تعلیامت نیمه عالی اسالمی تالیف شده و
آماده چاپ میباشد.
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فصل هشتم
دستاوردها در عرصه سواد آموزی
1ـ برنامۀ سوادآموزی
• جذب  ۵۲۰،۰۰۰تن سوادآموز؛
•  ۲۰،۸۰۰باب کورس سوادآموزی در رسارس کشور؛
• چاپ و توزیع  ۵۲۰،۰۰۰جلد کتاب درسی برای سوادآموزان رهنامی
معلم و کتب درسی برای کورسهای حرفوی؛
• نظارت از  ۲۰،۸۰۰باب کورس سوادآموزی؛
2ـ آموزش معلامن سوادآموزی و ارتقای ظرفیت کارمندان اداری
به منظور ظرفیت ارتقای معلامن سوادآموزی برنامههای آموزشی
راهاندازی گردیده است .به صورت مجموعی به تعداد ۵،۹۲۴
تن معلم و کارمند سوادآموزی به شمول  ۹۶۰تن اناث
در سطح مرکز والیات و ولسوالیها تحت آموزش
ساالنه قرار داده شدهاند.

از جملۀ آنها تعداد  ۶۵۱تن کارمند اداری و اعضای نظارت ۱،۲۸۸ ،تن
معلم حرفهآموزی و  ۳،۹۸۵تن معلم سوادآموزی بوده اند .این آموزشها
به حامیت موسسات همکار و آمریتهای سوادآموزی در سطح مراکز و
والیات فراهم گردیده است.
در جریان سال  ۱۳۹۷به صورت مجموعی تعداد  ۷۸۸تن کارمند مرکزی
و دفاتر محلی سوادآموزی که از جمله  ۴۹تن آنها را بانوان تشکیل
میدهد ،در بخشهای اداری تکنالوژی معلوماتی تحت آموزش قرار
گرفتند.
در مورد استفاده از نصاب تعلیمی جدید به تعداد  ۱،۸۷۸تن معلم
سوادآموزی به شمول ۹۶۰بانو از آموزشهای الزم ارتقای ظرفیت
قابلیت محور مستفید گردیدهاند .به تعداد  ۲۳۳تن محصل دوره های
دهم ،یازدهم ،چهارم شبانه ،هشتم و نهم از ریاستهای معارف مرکز
و والیات غرض اجرای کار عملی سمسرت چهارم دعوت و به انستیتوت
ملی پالنگذاری تعلیم و تربیه معرفی گردیدهاند .همچنان معرفی ۱۲۵
تن محصل دوره های هشتم ،یازدهم و دوازدهم بعد از سپری کردن
موفقانه ارزیابی نهایی سمسرت چهارم دوباره به والیات مربوطهشان
صورت گرفته است .در ضمن به تعداد  ۴۳تن از کارمندان بورسیههای
خارج از کشور معرفی شده اند و ۶۳تن دیگر در برنامههای ماسرتی
شامل شدهاند.
3ـ مرور و اصالح استندردهای ملی برای کورسها و مکاتب سوادآموزی
سیستم نظارت و ارزیابی تکمیل گردیده ،الیۀ مکاتب سواد حیاتی و
کورسهای سوادآموزی بازنگری گردیده و به زودی به شورای علمی
ارسال میگردد .کتابهای سوادآموزی و تشکیل آن بازنگری شده
است.
4ـ مرور و اصالح نصاب تعلیمی قابلیتمحور برای تربیه و آموزش
معلامن سوادآموزی
جهت بهبود و انسجام تربیۀ معلم و سوادآموزی ،وزارت معارف پروسۀ
بازنگری و انکشاف نصاب تعلیمی رهنامی معلم و مواد ممد درسی
تربیۀ معلم را در مطابقت با پروسۀ انکشاف نصاب تعلیمی شاگردان
سوادآموزی به پیش میبرد .پروسۀ انکشاف نصاب قابلیتمحور سویۀ
اول تکمیل گردیده و آمادۀ تطبیق است .کار روی سویۀ دوم آن جریان
دارد .کتابها ،مطابق استندردها و روشهای نصاب تعلیمی تدریس
میشود. .
5ـ چاپ و توزیع کتب درسی و مواد آموزشی کالنساالن
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پروسۀ اصالح نصاب تعلیمی و پالن نیازمندیهای مراحل چاپ کتب
درسی سوادآموزی تکمیل گردیده است .در سال  ۱۳۹۷به صورت
مجموعی به تعداد  ۶۹،۳۱۱جلد کتب چاپ و توزیع گردیده است .به
تیراژ  ۳۰،۳۱۱جلد کتاب درسی جدید سوادآموزی با بودجۀ انکشافی
ب
وزارت معارف چاپ گردیده است .همچنان به تیراژ  ۲۳،۵۰۰جلد کتا 
آموزشی حرفوی خیاطی ،زنبورداری ،مرغداری و لبنیات به همکاری
مالی و تخنیکی موسسۀ یونیسکو چاپ و توزیع گردیده است .عالوه
بر آن ،به تیراژ  ۱۶۰۰۰هزار جلد کتاب آموزشی قرآن کریم در چاپ
خانه معینیت سوادآموزی چاپ گردیده است .برای سوادآموزان پولیس
ملی اردوی ملی و موسسات همکار کتابها از طریق خود آنها چاپ

و توزیع میشود .برای متباقی سوادآموزان به تعداد  ۱۴۷،۱۱۸جلد کتاب
سابقۀ مستعمل توزیع شده است.
6ـ جذب سوادآموزان در کورسهای سوادآموزی
کسب سواد برای بهبود و سعادت کشور مهم است .برنامۀ سوادآموزی ،از
طریق راههای مختلف بخصوص از طریق علام و افراد با نفوذ کمپاین های
آگاهی عامه را طرح و راه اندازی کرده است .تا مردم را به فراگیری سواد
تشویق و سیر زندگیشان را به طرف بهبود و رفاه بکشاند .از طریق تطبیق
برنامۀ آگاهی عامه و رسانههای جمعی( رادیو ،تلویزیون ،علامی دینی در
مساجد و تکایا و معلامن مکاتب) جمعاً به تعداد  ۱۹۶،۸۵۴تن سوادآموز در
 ۱۱،۴۹۱باب کورس جذب گردیده است .از جملۀ آنها تعداد ۱۰۵،۲۹۳
تن مرد و  ۹۱،۵۶۱تن زن میباشد .به منظور فراهم آوری زمینۀ کسب سواد
برای کالنساالن ،به تعداد  ۱۱،۴۹۱باب کورس سوادآموزی برای آنها در
رسارس کشور ایجاد گردیده است .در نتیجه برای  ۱۹۶،۸۵۴تن سوادآموز،
زمینۀ کسب سواد فراهم شده است.
7ـ اعامر دو باب مرکز آموزشی محلی یا CLC
آموزش محلی و ترشیحی در افزایش میزان شمولیت سوادآموزان بخصوص
شمولیت اناث نقش موثری داشتهاند .بنابراین برای اعامر دو باب مرکز
آموزشی محلی برنامۀ سوادآموزی طرحهای تهیه شده است .در  ۹والیت
(فراه،کندز ،کابل ،پروان ،لوگر ،پنجشیر ،تخار ،دایکندی و هرات) کشور
زمین توسط مردم محل برای معینیت سوادآموزی اهدا شده و کاپی های
اسناد آن به این اداره مربوط تسلیم شده است.
8ـ فراهم کردن آموزشهای حرفوی برای سوادآموزان
به تعداد  ۱۹،۸۵۰تن شاگرد حرفوی(حرفه آموزان) به شمول  ۱۰،۸۱۹تن
زن در  ۱،۲۸۸کورس حرفوی در  ۳۰والیت کشور در حرفههای خیاطی،
مرغداری و پروسه لبنیات زنبور داری جذب و آموزش دیدهاند .به تدویر
این کورسها از یک طرف آموزش همزمان سواد و حرفه برای عالقهمندان
فراهم گردیده است .از سوی دیگر عالقهمندی مردم به کورسها بیشتر
شده است .در نتیجه باعث توامنندسازی مردم برای کسب سواد و یافنت
کار در بازار میشود.
9ـ نظارت تعلیمی از کورسهای سوادآموزی
در سال  ۱۳۹۷آمریت نظارت و ارزیابی معینیت سوادآموزی وزارت معارف
مطابق پالن خویش در  ۴مرحله با استفاده از بودجۀ غیر اختیاری یونیسکو
(برنامۀ ارتقای سطح سواد در افغانستان) از بودجۀ عادی  ۷،۸۰۱باب
کورس سوادآموزی را در مرکز و ولسوالیهای  ۲۸والیت نظارت کرده است.
قابل ذکر است که در والیات و ولسوالیها به صورت مجموعی از ۱۱،۴۹۱
باب کورس سوادآموزی از طریق اعضای نظارت والیات و ولسوالیهای
مربوطه ،بازدید و کنرتول صورت گرفته است .در نتیجه نظارت دوامدار
باعث بهبود کیفیت تدریس و آموزش در کورسهای سوادآموزی گردیده
است.
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فصل نهم
دستاوردها در عرصۀ مالی و حسابداری
گزارش مالی

دستاوردهای پروژه فعالیت ارتقاء ظرفیت ((Capacity
 )Building Activity (CBAدر بخشهای مالی و بودجه
با حامیت مالی و تخنیکی بخش مالی و بودجه پروژه  CBAبا وزارت
معارف ،سیستم مدیریت مالی این وزارت بهبود قابل مالحظه ای یافته
است .وزارت معارف با همکاری پروژه  CBAتوانست سیستم مدیریت
اطالعات مالی افغانستان ( )AFMISرا به سه والیت تحت پوشش
این پروژه (بادغیس ،پکتیا و بامیان) گسرتش داده و در ضمن
سیستم مدیریت مالی داخلی وزارت معارف ( )BPETرا
طبق نیازمندی های امروزی وزارت متذکره و وزارت
مالیه از طریق کمک مالی و تخنیکی توسعه
دهد.

همچنان تدوین مسوده رهنمود مدیریت مالی و ابزار و ارائه آموزش های
رسمی به  ۲۵۰کارمند و آموزشهای عملی در جریان وظیفه را به ۱۴۵
کارمند وزارت معارف تسهیل منوده است.
تالشهای فوق الذکر را میتوان یکی از عوامل عمده بهبود مدیریت
مالی عنوان کرد .به منظور درک بهرت از بهبود مدیریت مالی بهرت است
تا شاخص اجراء بودجه را به اساس سال مبنی  ۲۰۱۷/۱۳۹۶در نظر
گیریم ،زیرا پروژه  CBAفعالیت خود را عمآل در سال مالی ۲۰۱۸/۱۳۹۷
آغاز منوده است.

دستاوردهای بخش سیستم مدیریت اطالعات معارف
())Education Management Information System (EMIS
• طرزالعمل ها و رهنمود های جهت جمع آوری  ،درج در سیستم،
تصدیق ،تایید  ،پاک سازی و تحلیل و نرش معلومات ترتیب گردیده
تا پروسه ها را قدم به قدم به شکل مفصل ترشیح منایند.
• پرسشنامه احصائیه ساالنه مکاتب بازنگری و غنی گردیده است.
• فورم تصدیق معلومات یکجا با تیم تخنیکی وزارت معارف بازنگری
گردیده است .همچنان فارمت راپور تصدیق معلومات نظرثانی ترتیب
گردیده است و شاخص های اهم در آن جابجا گردیده است.
• نرم افزار  EMISبه شکل عرصی آن انکشاف یافته تا پرسشنامه
احصائیه ساالنه مکاتب که مطابق نیازمندی های امروزی غنی
گردیده است در آن جا بجا شود تا بتواند راپورهای متعددی را تولید
مناید .سپس معلومات احصائیه ساالنه مکاتب از طریق برنامه مبایل
جمع آوری و پروسه تصدیق معلومات نیز از طریق این برنامه صورت
گیرد.
• معلومات سال  ۲۰۱۸/۱۳۹۷در ویبسایت وزارت معارف نرش گردیده
است و کتاب معلومات احصایوی ساالنه مکاتب تکمیل گردیده
است.
جهت ترسیع و انجام بهرت امورات و ارتقای ظرفیت کارمندان وزارت
معارف رهنمودها و مواد آموزشی در بخش های ذیل تهیه و ترتیب
گردیده است:
• رهنمود و مواد آموزشی جمع آوری معلومات احصائیوی ساالنه مکاتب
• رهنمود و مواد آموزشی تصدیق و تایید معلومات احصائیوی ساالنه
مکاتب
• رهنمود و مواد آموزشی تحلیل معلومات احصائیوی ساالنه مکاتب
• رهنمود و مواد آموزشی استفاده بهرت از معلومات احصائیوی ساالنه
مکاتب
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غرض تطبیق بهرت پرسشنامه احصائیه ساالنه مکاتب ،برای ماسرت
تریرنان وزارت معارف در مرکز ،والیات و ولسوالی ها تریننگ ارائه شده

اند ،تا آنها بتوانند پرسشنامه مذکور را به شکل بهرت تطبیق و معلومات آنرا
تصدیق منایند.
غرض تطبیق بهرت پرسشنامه احصائیه ساالنه مکاتب در والیات تحت
پوشش پروژه ،به معلمین ،رسمعلمین و آمرین  ۲۳۰۰مکتب آموزش داده
شده است ،تا بتوانند معلومات مربوط مکاتب شان را به شکل دقیق درج
فورمه های مخصوص منایند.

تدویر برنامههای آموزشی
جهت ارتقای ظرفیت کارمندان وزارت معارف ،در مرکز ،والیات و ولسوالی
ها برنامه های آموزشی ذیل تدویر یافته است:
• برنامه آموزشی جمع آوری معلومات احصائیوی ساالنه مکاتب به سطح
مرکز ،والیات و ولسوالی ها
• برنامه آموزشی تصدیق معلومات احصائیوی ساالنه مکاتب به سطح
مرکز ،والیات و ولسوالی ها
• برنامه آموزشی تحلیل معلومات احصائیوی ساالنه مکاتب به سطح مرکز،
والیات و ولسوالی ها
• برنامه آموزشی استفاده بهرت از معلومات احصائیوی ساالنه مکاتب به
سطح مرکز ،والیات و ولسوالی ها

دستاوردهای بخش سیستم اجرای معاشات
• ترتیب رهنمود جامع جهت معیاری سازی معاشات و تطبیق آن به سطح
ملی
• بانکی سازی معاشات و پایین آوردن پرداخت های معاشات از طریق
متعمد و به شکل نقدی
• تصحیح و تدقیق معلومات  ۲۲۹،۰۰۰کارمند و معلمین در بخش معاشات
به سطح ملی
• فعال سازی بخش منرب تشخیصیه مالیه دهی (Tax Identification
 ))Number (TINدر وزارت معارف و ایجاد منودن  TINبه ۱۵،۰۰۰
کارمند و معلم در ساحات تحت پوشش پروژه
• معیاری سازی  ۱۱فورم معاشات و تطبیق آن به سطح ملی
• تشکیل واحد تضمین کیفیت معلومات سیستم معاشات (Payroll Quality
 ))Assurance Tests (PQATجهت بهبود کیفیت و شفافیت در معاشات و
راه اندازی پروگرام های ارتقای ظرفیت به کارمندان
• معیاری سازی و انکشاف سیستم معاشات
• راه اندازی برنامه های ارتقای ظرفیت در جریان وظیفه و ارایه تریینگ
ها در بخش های مختلف

فعالیتهای تقویت نقش نظارتی مردم و جامعۀ مدنی در
سکتور معارف
به منظور شفافیت و حسابدهی بیشرت در متام عرصههای تعلیم و تربیه،
وزارت معارف از نظارت نهادهای جامعۀ مدنی و مردم بر کیفیت و شفافیت
ارایۀ خدمات معارف ،در سطح ملی و والیتی حامیت می کند .برای رسیدن
به این هدف ،بخش جامعه مدنی پروژه ارتقای ظرفیت  CBAبا وزارت
معارف همکاری می کند و در این عرصه فعالیت های ذیل در جریان سال
گذشته انجام شده است:
• تهیه رهنمود همکاری جامعه مدنی با وزارت معارف به منظور ایجاد
چارچوب نظارتی برای نهادهای مدنی از روند حسابدهی ،شفافیت و
کیفیت عرضۀ خدمات معارف.
• تأسیس کمیته های نظارت نهاد های جامعه مدنی در والیت کابل ،بلخ،
پکتیا ،کندهار ،بادغیس و بامیان که متشکل از  ۶۵نهاد جامعه مدنی می
باشد و ارایه آموزش روش نظارت به نهاد های عضو کمیته ها.
• تهیه مواد آموزشی و تدویر ورکشاپ های ارتقای ظرفیت به بیش از ۶۰۰
شورای محلی در شش والیت.
• برگذاری  ۳۶۱جلسه آگاهی عامه برای  ۸۷۰۰تن از اعضای شورا های
محلی در شش والیت.
• تدویر ورکشاپهای آموزشی به  ۱۳۶تن از کارمندان ریاست های معارف
پنج والیت و کارمندان ریاست تحرک اجتامعی وزارت معارف در کابل.
• راه اندازی کمپاین آگاهی عامه در مورد اهمیت نظارت اجتامعی ،حق
دسرتسی مساویانه دخرتان و زنان به معارف ،منع آزار و اذیت ،چگونگی
دسرتسی به اطالعات معارف و نقش شورای های محلی در حل مشکالت
معارف به سطح محلی.

دستاوردهای بخش منابع برشی
• معلومات سیستم تشکیل  ۸۲،۰۰۰کارمند با معلومات سیستم معاشات
مقایسه شده و بست های  ۵و  ۶که اکرثا بصورت نادرست  ۳و  ۴ثبت شده
بودند ،اصالح گردید .این هامهنگی بین دیتای سیستم های تشکیل و
معاشات منجر به پیشبینی بهرت و اصالح  ۶۴میلیون دالر امریکایی در
برآورد بودجه ساالنه گردید.
• حامیت از وزارت معارف در قسمت انکشاف  ۱۷الیحه وظایف و همچنان
جهت معیاری سازی  ۱۵۰الیحه وظایف کارکنان والیتی این وزارت با
همکاری  ۳۱تن از متخصصین بخش های مختلف ریاست های تربیه
معلم ،نظارت تعلیمی و منابع برشی از طریق ورکشاف سه روزه .این امر
منجر به استخدام معلمین شایسته گردیده و وزارت معارف را در ارزیابی
معلمین کمک کرده است که منتج به خدمات با کیفیت معارف میشود.
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• به تعداد  ۶۰،۰۰۰سوانح را کمپیوتری منوده است .کمپیوتری ساخنت
سوانح اختالف دیتا را کاهش داده ،از سوء استفاده سوانح جلوگیری
منوده و در استفاده از اسناد کمپیوتری سازی سوانح مبنظور استعالم
و بررسی فزیکی اسناد کمک میکند .این امر همچنان وزارت معارف را
کمک منوده تا اسناد مکمل کارکنان خودرا برای مقاصد تصمیم گیری
داشته باشد.
• برای تعداد  ۶،۰۰۰معلم در سطح مکتب در پنج والیت تحت پوشش
پروژه برنامه های آموزشی آشناسازی معلمین را راه اندازی منوده است.
این برنامه شامل موضوعاتی از قبیل کد سلوک و رفتار ،رشایط و وجایب
استخدام ،حفاظت شاگرد و نقش معلم در عرضه خدمات با کیفیت
معارف میشود.
• برای  ۳۱تن از کارمندان مرکزی و  ۱۳۶تن از کارمندان والیتی وزارت
معارف برنامه های آموزشی ارزیابی کارکرد ساالنه را برگذار منوده است.
فعالیت ارتقاء ظرفیت به تعداد  ۲۰۰تن از کارمندان وزارت معارف را در
بخشهای زبان انگلیسی و کمپیوتر آموزش داده است که درنتیجه  ٪۱۰از
کارمندان این وزارت در امتحان زبان انگلیسی موفق گردیده اند که قبال
این فیصدی بسیار پایین بوده است .این امتحانات زبان انگلیسی برای
برنامه های بورسیه و آموزش های داخل خدمت یکی از رشایط پنداشته
میشود.
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دستاوردهای بخش تفتیش داخلی
• تهیه و ترتیب رهنمود و ابزار بررسی فساد/تقلب برای ریاست تفتیش
داخلی .این رهنمود دارای نُه فصل بوده که شامل مراحل ارزیابی اولیه
معلومات ،پالنگذاری  ،انجام بررسی ،ثبت اسناد و گزارش دهی میباشند.
با تطبیق دستورات این رهنمود ،ریاست تفتیس داخلی قادر خواهد بود تا
به گونه معیاری موارد فساد و تقلب را بررسی مناید.
• آموزش  ۲۵تن از کارمندان ریاست تفتیش داخلی در رابطه به چگونگی
بررسی موارد فساد/تقلب .مواد این تریننگ شامل  ۹مترین در رابطه
به صالحیتهای ریاست تفتیش داخلی ،تعریفات کلیدی ،اصول اساسی
بررسی فساد ،ارزیابی اولیه معلومات ،پالن منودن بررسی ،انجام دادن
تحقیقات ،تجزیه و تحلیل شواهد و گزارش دهی میباشد.
• مرور و بازنگری بخش های کلیدی پالن ،راپور ،و اسناد کاری تفتیش
وزارت معارف و ریاست های معارف والیات غرض حصول اطمینان از
انجام فعالیتهای تفتیش به گونه معیاری و مطابق پروسه های جدید.
• ارائه آموزش حین اجرای وظیفه برای هشت تن از مفتشین داخلی در
مرکز و والیات .آین آموزش عملی مفتشین داخلی را قادر ساختند تا
پروسه های تفتیش (پالنگذاری ،کار ساحوی ،گزارشدهی و تعقیب
موضوع) را مطابق معیارات بین املللی انجام دهند .جدول ذیل حاوی
جزیات آموزش های عملی ارائه شده میباشد.

لیست شاگردان به سطح متام برنامه ها
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فصل دهم
دستاوردهای وزارت معارف
 .1ایجاد فرهنگ بازدید حضور رهربی از نهادهای
تعلیمی
نبود مطالعات و مشاهدات میدانی از وضعیت نهادهای تعلیمی مکتب و
مدرسه و رشایط کیفی و کمی معلامن و دانشآموزان تاثیرات منفی بر
تصمیمگیریها در تعلیم و تربیت داشته و کیفیت را مورد پرسش قرار
داده است .بنابراین ،وزارت معارف به عنوان یک بخش عمده مسوولیت
و وظایف کلیدی خود بازدید و بررسی حضوری از مکتب و مدرسه
را در دستور کار هفتگی خود قرارداده و شنبهها را برای این امر
اختصاص داد.
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در نتیجه در کابل و والیات حضور در مکاتب بخش مطالعات رهربی
وزارت معارف قرار گرفته و به صورت کل در سال  ۱۳۹۷شمسی۳۰۰ ،
باب مکتب در سطوح لیسه ،متوسه و ابتداییه پرسانه و دخرتانه را در
مناطق مختلف اعیان-نشین و طبقات محروم دیدن کرد.
شاخصهای عمده نظارتی وزیر معارف از نهادهای تعلیمی مکتب و
مدرسه محیط ،آموزشی ،کیفیت تدریس ،وضعیت معیشتی معلمین،
روابط خانوادهها با مکتب و مدرسه ،موجودیت کتاب درسی و حضور
و غیاب شاگردان بودند که در نتیجه آن توسعه اسرتاتیژی دهه معارف
براساس این مشاهدات شد.
حضور وزیر معارف در کورسهای سوادآموزی ،صنوف ترسیعی ،صنوف
محلی ،مراکز آموزش حرفه نیز بخشی از بررسی حضوری از مراکز
تعلیمی در مرکز و والیات است.

 .2راهاندازی کمپاین مکتب سبز
وزارت معارف در سال  ۱۳۹۷هجری با درک اثرات مثبت محیط سبز بر
تقویت قوه یادگیری دانش آموزان و ایجاد محیط سبز و زیبا برای نهادهای
تعلیمی بخش وسیعی از کمپاین رسسبزی و نهال شانی حکومت افغانستان
و به ویژه وزارت زراعت شد.
بنابراین ،زیر شعار مکتبسبز برنامه نهادشانی را در صدر برنامه های انکشافی
برای محیط آموزشی سامل آغاز کرد .در عین حال تربیت و نگهداری نهال در
محیط نهاد تعلیمی جزء الیحه وظایف مدیران مکتب و مدرسه قرار گرفت که
در ارزیابی ساالنه این مدیران یکی از شاخصها مطالعه وضعیت رسسبزی
مکتب تعیین شد.
در نتیجه به تعداد  ...اصله نهال در رسارس کشور در مکاتب غرس شد.

 .3نرش مجله تعلیم و تربیت
تولید مواد آموزشی برای مدیران ،معلامن،
دانشآموزان و والدین در حوزه تعلیم و تربیت یک
رضورت توسعه در معارف دانسته شد .در گذشته
وزارت معارف مجله عرفان را به محتوای پراکنده و
گاه بیربط منترش می ساخت که مورد استفاده وسیع
اهل معارف قرار نداشت.
در سال  ۱۳۹۷ماهنامه جدیدی زیر نام ماهنامه
علمی-تحقیقی تعلیم و تربیت راهاندازی شد با
رویکرد جدید پژوهشی در حوزه تعلیم و تربیت که
مطالعه مواد این ماهنامه جزء برنامههای تبیلغاتی
رهربی وزارت معارف قرار گرفته و در سخرنانیهای
مختلف اهل معارف را تشویق بر مطالعه آن کرد.
تا پایان سال  ۱۳۹۷نخستین شامره آن با معیارات
جدید یک مجله علمی و سلیقه خوب در دست
خوانندگان قرار گرفته و منت نرمافزاری آن نیز در
ویبسایت وزارت معارف در خدمت خوانندگان قرار
گرفت.
اکنون وزارت معارف افغانستان با تخصصی سازی
این مجله ،یکی دیگری از مجاری تعلیم و تربیت
در کشور را به روی همگان باز منوده و بدین طریق
سهم ارزنده ای در جهت ترویج روشنگری در جامعه
ایفا منوده است.
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 .4تهیه سند راهربدی دهه معارف
وزارت معارف با مطالعات اساسی شاخص ها و عنارص تعلیم و تربیت به
این نتیجه رسید که برای رسیدن به تعلیم و تربیت کیفی و معیاری یک
دهه را اختصاص به اصالحات در معارف بدهد .بااین ملحوظ ،رهربی
وزارت طرح دهه معارف را در سمپوزیم ملی اصالحات به رییس جمهوری
پیشنهاد کرد و مورد تایید قرار گرفت.
وزارت معارف یکی از وزارت خانه های کلیدی افغانستان است که ۶۸
درصد کل کارمندان خدمات ملکی را را در حکومت تشکیل می دهد .باور
رهربی معارف آن بود که اصالحات در معارف اصالحات در  ۶۸درصد
حکومت و نظام افغانستان است .بنابراین ،با ادارات مختلف حکومتی
برنامه های مشورتی را با وکالی مجلس ،سکتور خصوص ،جامعه مدنی،
علام و اهل معارف آغاز کرد .این رایزنیها در کابل و والیات صورت
گرفت .از معارف ،معلمین ،مدیران ،آمران ولسوالی و روسای معارف در
کنار رهربی در مرکز اشرتاک کرده و نظرات اصالحی خود را ارایه کردند.
نتیجه این رایزنیها ،هامیشها و کارگروهها ترتیب و تهیه یک سند دهه
سال راهربدی برای اصالحات نصاب تعلیمی جدید ،ساختار موثر و غیر
متمرکز ،استخدام مدیران و معلامن باکیفیت ،تعریف یک محیط آموزشی
مصون ،بازنگری قوانین ،مقررات و لوایح تعلیم و تربیت ،تعریف رابطه
اجباری والدین با مکتبها و در نهایت اعامر مکتبهای جدید در رسارس
کشور شد.

 .5ایجاد مکانیزمهای رسیدگی به شکایات
وزارت معارف کشور باداشنت  ۲۷۰هزار کارمند و معلم و باالتر از  ۷میلیون
شاگرد ،مستلزم پاسخگویی و رسیدگی به شکایات مراجعین داشت.
بنابراین ،مکانیزمهای مختلف رسیدگی به شکایات مراجعین مورد بررسی
قرار گرفته شد و شیوههای مختلف در دستور کار قرار گرفت.
 )1اختصاص یک روز مالقات حضور رهربی وزارت معارف با مراجعین
جهت رسیدگی به شکایات؛
 )2ایجاد و فعالسازی صندوق شکایات در ادارات که مراجعین زیاد در
معارف دارد؛
 )3ایجاد صفحات مختلف رسیدگی به شکایت در فیسبوک؛
 )4براهاندازی شامرههای فعال رسیدگی به شکایات؛
 )5ایجاد واحد سیدگی به شکایات مربوط مقام وزارت در منابع برشی،
معارف شهر و ریاست شهادتنامهها؛
 )6رسیدگی شخصی وزیر معارف به شکایات کارمندان در سطوح مختلف
معارف.
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 .6تعیین چهارچوب نصاب تعلیمی
قابلیت محور
یکی از مشکالت معارف افغانستان از گذشته های
دور تا به امروز ،نداشنت یک نصاب تعلیمی به روز،
کارآ و مدرن است؛ نصابی که بتواند پاسخگویی
مشکالت تعلیمی و تربیتی افغانستان بوده و کاروان
معارف کشور به سوی ترقی و پیرشفت هدایت کند.
دراین میان پاسخندادن دروس و مضامین ممکتب
برای ارایه یک نسل ماهر در بازار کار افغانستان
است.
بدین منظور وزارت معارف رایزنی های را با
متخصصین ،استادان دانشگاه ،فعاالن جامعه مدنی،
علام و سکتور خصوصی آغاز کرد که با حضور معاون
دوم ریاست جمهوری ،مدلهای مختلف انکشاف و
اصالح نصاب تعلیمی مورد مطالعه قرار گرفت و در
نتیجه مدل نصاب قابلیت مورد تایید نصابنصاب
شناسان قرار گرفت.
قرار است در سال  ۱۳۹۸تا  ۱۴۰۰یک نصاب تعلیمی
جدید و کارا در مکتب های افغانستان توزیع شود.
کار روی تدوین نصاب قابلیت محور در سال ۱۳۹۷
جریان یافت و جلساتش را به صورت دوامدار شخص
وزیر معارف مدیریت کرد .با اصالح این نصاب و
تدوین نصاب قابلیت محور ،وزارت معارف قادر
خواهد شد که تعلیم و تربیه در افغانستان را معیاری
و استندرد بسازد.

 .7تدوین فلسفه تعلیم و تربیت
برای پاسخ روشن و واضح به چیستی تعلیم و تربیت،
وزارت معارف در سال  ۱۳۹۷شمسی پنج نفر از
متخصصان فلسفه و فلسفه تعلیمی را استخدام
کرد و در عین حال در جلسهی با حضور استادان
دانشگاه ،روی چیستی فلسفه در تعلیم و تربیت بحث
کرد که نتیجه آن تدوین فلسفه تعلیم و تربیت دولت
افغانستان در  ۴۰صفحه شد.

بازدید از مکاتب
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نتیجهگیری
فعالیتهای وزارت معارف با وصف تهدیدات بزرگ امنیتی و چالشهای گسرتده به خصوص کمبود بودیجه
و کدرهای مسلکی به خصوص زنان در مناطق دوردست ،ادامه داشته است .معلمین با وصف کسب
کمترین مزد ،بزرگرتین خدمت را به معارف کشور انجام داده است .کدر رهربی وزارت معارف در سوق و
ادارۀ ادارات معارف مرکز ،والیت ،ولسوالی و روستا برای تامین تحقق اهداف وزارت معارف بیشترین
سعی و تالش را به خرچ دادند.
فراهم کردن زمینۀ دسرتسی خدمات با کیفیت ،موثر ،متوازن ،شفاف و پاسخگو برای متام اطفال کشور
آرزوی وزارت معارف کشور به خصوص معلمین دلسوز این رسزمین بوده است .بدین اساس ،متام آنها
دست به دست هم داده برای تحقق این آرمان بزرگ ،تالش های جدی و مثمر به خرج دادند .در نتیجه
این سبب بهبود عرضۀ معارف در سال  1397نسبت به سالهای گذشته در کشور گردید.
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