
سطح
موقعیت 

جغرافیوی
بودجھ پالن شدهشرکای تطبیق

 موقعیت   تارگیت 2020 خط مبناشاخص ھافعالیت

جغرافیوی

      2,854,841 شرکا تطبیق

  وزارت معارف, شرکای  ملی و زون ھا

انکشافی و ادارات ملل متحد

35,000           

4.8.1.1   تسھییل ھماھنگی در سکتور تعلیم و 
تربیھ

  وزارت معارف, شرکای  بھ سطح ملی%90 %80  میزان رضایت شرکا
انکشافی

-                 

4.8.1.2   رھبری تعلیم و تربیھ تحت یک گروپ 
موضوعی در ملل متحد

                 - ادارات ملل متحد بھ سطح ملیN/A 70%  میزان رضایت اعضا

 تعداد جلسات ھماھنگی 4.8.1.3  تقویت ھماھنگی در سطح زون ھا
ساحوی دایر و سند شده

  ریاست 010
معارف 

والیات/زون ھا

  زون ھا, ریاست ھای معارف 
والیات

35,000           

  وزارت معارف, شرکای  ملی و والیتی

انکشافی و ریاست ھای معارف 

والیات

2,819,841      

تعداد مرور مشترک راه 4.8.2.1  راه اندازی مرور مشترک تعلیم و تربیھ
اندازی شده

 وزارت معارف/ریاست ھای  ملی و والیتی 1                  1                   
معارف والیات

10,000           

 تعداد مرور مشترک نظارت 4.8.2.2  راه اندازی مرورھای مشترک نظارت
راه اندازی شده

      1,611,123 یونیسف- وزارت معارف سطح والیتی 25                25                 

توضیحات

 پالن عملیاتی بخش تعلیم تربیھ یونیسف و وزارت معارف برای سال 2021-2020

4.8.1  تقویت ھماھنگی, انسجام و ھماھنگی در برابر شرکای تعلیم و تربیھ و 

ادارات ملل متحد

4.8.2  حمایت وزارت معارف در زمینھ تقویت سیستم و پالنگذاری سکتو تعلیم 

و تربیھ
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سطح
موقعیت 

جغرافیوی
بودجھ پالن شدهشرکای تطبیق توضیحات

 پالن عملیاتی بخش تعلیم تربیھ یونیسف و وزارت معارف برای سال 2021-2020

4.8.2.3 ھمکاری تخنیکی از وزارت معارف 
ھمراه در زمینھ تطبیق پالن عملیاتی والیتی پاسخگو 

بھ جنسیت

 تعداد والیت با پالن ھای 
عملیاتی پاسخگو بھ جندر

           10,000 یونیسف- وزارت معارف والیتی 2                    -                 

4.8.2.4  حمایت و ھمکاری مالی از کارمندلن 
تخنیکی وزارت معارف

 تعداد کارمندان تخنیکی 
حمایت شده

         788,718 یونیسف- وزارت معارف ملی 26                30                 

(GATE)  ریاست تربیھ معلم, مراکز  والیتی 1                    -                  ارزیابی گزارش موجود4.8.2.5  ارزیابی برنامھ گیت 
آموزش معلمین, ریاست معارف 

والیت/آمریت معارف ولسوالی

200,000         

4.8.2.6 ارزیابی ظرفیت معلمین جھت توسعھ 
کانسپت مکتب دوستدار طفل در مکاتب رسمی و 

تعلیمات محلی

فیصدی استادان ارزیابی شده 
صنوف تعلیمات محلی کھ 

توسط یونسف حمایت میشود

  ریاست معارف والیت/آمریت  والیتی10%   -                 
معارف ولسوالی, نظارف تعلیمی

100,000         

4.8.2.7  ارزیابی تاثیر تحرک اجتماعی باالی 
تعلیم دختران

 وزارت معارف/ریاست ھای  والیتی 1                    -                  گزارش موجوده ارزیابی
معارف والیات

100,000         

    12,653,001 وزارت معارف/یونیسف والیتی

4.9.1.1  حمایت از صنوف موجود قبل از مکتب 
و ادغام آن در مکاتب رسمی

 868,800           وزارت معارف/یونیسف والیتی 724              752                تعداد صنوف  قبل از مکتب

4.9.1.2  حمایت از صنوف موجود تعلیمات محلی 
و مراکز آموزشی تسریعی

 تعداد صنوف تعلیمات محلی 
و مراکز آموزش تسریعی

      2,099,200 وزارت معارف/یونیسف والیتی 1,716            1,716            

4.9.1  افزایش دسترسی برای اطفال خارج از مکتب بھ تعلیمات رسمی و غیر 

رسمی.
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سطح
موقعیت 

جغرافیوی
بودجھ پالن شدهشرکای تطبیق توضیحات

 پالن عملیاتی بخش تعلیم تربیھ یونیسف و وزارت معارف برای سال 2021-2020

4.9.1.3   تامین دسترسی اطفال سن مکتب بھ 
تعلیمات با کیفیت

 اطفال شامل شده در صنف 
تعلیمات محلی و مرکز 

آموزش ھای تسریعی

      2,880,000 وزارت معارف/یونیسف والیتی 60,000          52,500          

 تعداد معلمان اناث و ذکور 
مستفید شده (14 روزه)

         882,000 وزارت معارف/یونیسف والیتی 2,100            2,100            

 تعداد معلمان اناث و 
ذکورمستفید شده (6روزه)

         124,740 وزارت معارف/یونیسف والیتی 693              873               

 226,011           وزارت معارف/یونیسف والیتی 75,337          75,337           تعداد شاگردان مستفید شده

             5,303 وزارت معارف/یونیسف والیتی 2,121            2,121             تعداد معلمین  مستفید شده

تعداد شاگردان مستفید شده 
(صنف اول)

      3,451,884 وزارت معارف/یونیسف والیتی 1,150,628        1,193,705

         115,063 وزارت معارف/یونیسف والیتی 46,025                 64,263 تعداد معلمین مستفید شده

 تعداد صنوف قبل از مکتب 
مستفید شده

      2,000,000 وزارت معارف/یونیسف والیتی 1                               -

4.9.1.4  راه اندازی آموزش ھای انست و 
ریفریشر در صنوف تعلیمات محلی و مکاتب رسمی

4.9.1.5  تھیھ مواد تدریسی, آموزشی و صنفی 
(برای صنوف تعلیمات محلی تعلیمات قبل از مکتب 

و مکاتب رسمی)
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سطح
موقعیت 

جغرافیوی
بودجھ پالن شدهشرکای تطبیق توضیحات

 پالن عملیاتی بخش تعلیم تربیھ یونیسف و وزارت معارف برای سال 2021-2020

             8,000 وزارت معارف ملی

4.9.2.1. تدویر ورکشاپ تصویب پالیسی اطفال 
خارج از مکتب

  تصویب پالیسی اطفال 
 1                               -خارج از مکتب

             3,000 وزارت معارف ملی

انکشاف معیارھای آموزش 
قبل از مکتب تایئد و تکمیل 

شده
-                               1 

             3,000 وزارت معارف/یونیسف ملی

  پالیسی قبل از مکتب تایئد 
 1                               -و انکشاف یافتھ است

             2,000 وزارت معارف/یونیسف ملی

 وزارت معارف/ریاست معارف  ملی و والیتی

والیات/کمیتھ کیفیت پالن 

استراتیژیک/نصاب/گروه کاری 

ارزیابی یادگیری

       1,103,550 

4.10.1.1 انکشاف و نشر چارچوب معیارھای 
کیفیت تعلیمی در مطابقت با پالن استراتیژیک سوم 

معارف در سطح ملی و والیتی

ستندردھای تائید و نشر شده 
توسط وزارت معارف

  وزارت معارف , مشاور,  والیتی 1                    -                 
نصاب ,ریاست تربیھ معلم

70,000           

 تعداد معلمان  آموزش دیده 
در قسمت بستھ ھای جدید 

ارزیابی تکوینی

 ریاست معارف والیت, نظارت  والیتی 350              10                 
تعلیمی, ریاست تربیھ معلم

123,550         

4.9.2  انکشاف  پالیسی اطفال خارج از مکتب (با پالن عملیاتی دارای بودجھ) و 

پالیسی یادگیری قبل از مکتب بھ شمول نصاب و استندردھای یادگیری با کیفیت

4.9.2.2 تدویر ورکشاپ تائیدی انکشاف 
ستندردھای آموزش قبل از مکتب

4.10.1  حمایت از اصالحات ملی تعلیم وتربیھ با کیفیت جھت بھبود نتایچ 

یادگیری

4.10.1.2  حمایت از تطبیق چارچوب ملی 
ارزیابی افغانستان
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سطح
موقعیت 

جغرافیوی
بودجھ پالن شدهشرکای تطبیق توضیحات

 پالن عملیاتی بخش تعلیم تربیھ یونیسف و وزارت معارف برای سال 2021-2020

 تعداد معلمین آموزش دیده 
در قسمت بستھ ھای جدید 

ارزیابی تکوینی

  ریاست معارف والیت/آمریت  والیتی   -                 4,294            
معارف ولسوالی, نظارت تعلیمی, 

ریاست تربیھ معلم

-                 

 ازمون  معیاری شده صنف 
ششم

  ریاست معارف والیت/آمریت  ملی/والیتی 1                    -                 
معارف ولسوالی, نظارت تعلیمی, 

ریاست تربیھ معلم

300,000         

4.10.1.3  باال بردن ظرفیت اعضای نظارت 
تعلیمی در مکاتب رسمی, صنوف تعلیمات محلی و 

مراکز آموزش ھای تسریعی از طریق آموزش ھا و 
حمایت ازآنان جھت دیجیتل سازی سیستم

 تعداد اعضای نظارت 
آموزش دیده و حمایت شده 
جھت نظارت فعالیت ھای 

آموزش

  ریاست معارف والیت/آمریت  والیتی 750              863               
معارف ولسوالی, نظارت تعلیمی,

510,000         

4.10.1.4  میزان یادگیری موفق در مراکز 
آموزش تسریعی, مکاتب محلی و مکاتب رسمی

  ریاست معارف والیت/آمریت  ملی/والیتی 1                    -                  سروی ھای موجود
معارف ولسوالی, نظارت تعلیمی, 

شرکای انکشافی

100,000         
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سطح
موقعیت 

جغرافیوی
بودجھ پالن شدهشرکای تطبیق توضیحات

 پالن عملیاتی بخش تعلیم تربیھ یونیسف و وزارت معارف برای سال 2021-2020

  وزارت معارف/ریاست تربیھ  والیتی

معلم

       1,930,000 

 ریاست تربیھ معلم, مرکز  والیتی 560              887               شاگردان حمایت شده
آموزش تربیھ معلم, ریاست 

معارف والیت/آمریت معارف 
ولسوالی

730,000         

 شاگردان اناث  جدیداً 
حمایت شده

 ریاست تربیھ معلم, مرکز  والیتی 1,200            887               
آموزش تربیھ معلم, ریاست 

معارف والیت/آمریت معارف 
ولسوالی

1,200,000      

 وزارت معارف/ریاست ھای  والیتی

معارف والیات

            55,000 

4.11.1.1   تائید و ھماھنگی تطبیق استراتیژی 
تعلیمات دختران با پالن عملیاتی دارای بودجھ

 5,000               وزارت معارف والیتی 1                    -                  استراتیژی تایئد شده

4.11.1.2  بلند بردن ظرفیت ریاست تحرک 
اجتماعی وزارت معارف در قسمت تحرک اجتماعی

 تعداد اعضای شورا آموزش 
دیده

 وزارت معارف/ریاست ھای  ملی و والیتی25%   -                 
معارف والیات

50,000           

4.10.2 افزایش میزان دسترسی دختران از طریق تربیھ معلم برنامھ گیت 

(GATE)

 4.10.2.1. فراھم آوری برای فارغان اناث لیسھ 
(GATE) جھت اشتراک در برنامھ گیت

4.11.1   تطبیق استراتیژی تعلیم و تربیھ دختران از طریق ھماھنگی با شرکای 

انکشافی درسطح محلی
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سطح
موقعیت 

جغرافیوی
بودجھ پالن شدهشرکای تطبیق توضیحات

 پالن عملیاتی بخش تعلیم تربیھ یونیسف و وزارت معارف برای سال 2021-2020

             -                                     -          3,267,645 

4.11.2.1  ایجاد و راه اندازی اگاھی عامھ برای 
نو جوانان در مورد حقوق اطفال

 وزارت معارف, ریاست ھای  والیتی 172,000        تعداد نوجوانان  مستفیده شده
معارف والیات, اداره جوانان, 

وزارت کار امور اجتماعی شھدا 
و معلولین, تحرک اجتماعی, 

شرکای انکشافی, اکشن اید, بنیاد 
اغا خان, انجمن ھا شبکھ جوان 

افغان

3,077,645      

4.11.2.2  تشویق دختران نو جوان از طریق 
ورزش

تعدا نو جوانان کھ در 
ورزش دخیل اند

         140,000 وزارت معارف, کابل والیتی 500             

تعداد معلمین مستفید شده از 
برنامھ خشونت براساس 

جنسیت

 وزارت معارف, ریاست ھای  والیتی 300                -                 
معارف والیات

50,000           

 میکانیزم ھای ایجاد شده 
برای موارد و عملکرد 

خشونت بر اساس جنسیت

 وزارت معارف, ریاست ھای  والیتی 1                    -                 
معارف والیات

-                 

4.11.2  تعلیم و تربیھ و توانمندسازی دختران

4.11.2.3 شناسایی خشونت براساس جنسیت در 
مکاتب
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سطح
موقعیت 

جغرافیوی
بودجھ پالن شدهشرکای تطبیق توضیحات

 پالن عملیاتی بخش تعلیم تربیھ یونیسف و وزارت معارف برای سال 2021-2020

 موقعیت  تارگیت 2020 خط مبناشاخص ھافعالیت

جغرافیوی

 40,290,000      شرکای تطبیق

           30,000 وزارت معارف/یونیسف ملی و والیتی

4.12.1.1   بلند بردن ظرفیت وزارت معارف در 
قسمت ھماھنگی تعلیمات در حالت اضطرار 

پالنگذاری و پاسخگویی

 تعداد کارمندان وزارت 
معارف آموزش دیده در 

تعلیمات در حالت اضطرار

           30,000 یونیسف- وزارت معارف ملی و والیتی 90                  -                 

    40,260,000 وزارت معارف/یونیسف ملی و والیتی

4.12.2.1 ایجاد ساحات تعلیمی موقت و حمایت از 
آن

 تعداد دختران و پسران 
مستفیده شده

 یونیسف, وزارت معارف,  ملی و والیتی 320,000        127,281        
ریاست ھای معارف والیات, 

آمریت ھای معارف ولسوالی, 
نھادھای تحرک اجتماعی , 

انجوھای داخلی و بین المللی و 
چتر شرکای پروژه تعلیم انتظار 

نمیماند

15,025,000    

4.12.1  حمایت  و رھبری موثر  گروه کاری تعلیمات  در حالت اضطرار

4.12.2 تامین فرصت ھای دسترسی دوامدار و تعلیمات با کیفیت بھ دختران و 

پسران سن مکتب کھ از حالت اضطرار متاثر شده اند (بشمول تعلیم انتظار نمی 

ماند)
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سطح
موقعیت 

جغرافیوی
بودجھ پالن شدهشرکای تطبیق توضیحات

 پالن عملیاتی بخش تعلیم تربیھ یونیسف و وزارت معارف برای سال 2021-2020

4.12.2.2  توزیع مواد آموزشی و تھیھ البسھ 
زمستانی برای اطفال

تعداد اطفال سن مکتب 
(دختران و پسران) مستفید 

شده

 یونیسف, وزارت معارف,  ملی و والیتی 320,000        276,743        
ریاست ھای معارف والیات, 

آمریت ھای معارف ولسوالی, 
نھادھای تحرک اجتماعی , 

انجوھای داخلی و بین المللی و 
چتر شرکای پروژه تعلیم انتظار 

نمیماند

5,150,000      

4.12.2.3 استخدام و آموزش معلمین در مراکز 
پیداگوژی کودک محور و عرضھ خدمات مشورتی 

روانی اجتماعی

 تعداد معلمین (اناث و 
ذکور) استخدام شده و 

آموزش داده شده در تعلیمات 
در حالت اضطرار

 یونیسف, وزارت معارف,  ملی و والیتی 10,700          2,746            
ریاست ھای معارف والیات, 

آمریت ھای معارف ولسوالی, 
نھادھای تحرک اجتماعی , 

انجوھای داخلی و بین المللی و 
چتر شرکای پروژه تعلیم انتظار 

نمیماند

15,025,000    

4.12.2.4  تحرک اجتماعی در رابطھ بھ حقوق 
اطفال

 تعداد اعضای محل (بھ 
شمول اداره شورای مکتب) 

مستفید شده

 یونیسف, وزارت معارف,  ملی و والیتی 53,500          6,526            
ریاست ھای معارف والیات, 

آمریت ھای معارف ولسوالی, 
نھادھای تحرک اجتماعی , 

انجوھای داخلی و بین المللی و 
چتر شرکای پروژه تعلیم انتظار 

نمیماند

5,005,000      

4.12.2.5  انکشاف پالن  استراتیژیک تعلیمات در 
حالت اضطرار

           55,000 یونیسف/وزارت معارف ملی 1                    -                  سند موجود استراتیژی 
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