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 پیام وزیر معارف

 خود شناسی و شاف، تقویتانک و زیر بنای اساسی یک کشور مترقی، آرام و عاری از فقر را تشکیل میدهد که در امر مبناتعلیم و تربیه 

اقتصادی و بیشتری  و مؤثریت مولدیت یک جامعه تعلیم یافته دارای. دارد بنیادینقش کشور  صلح و ثبات در ،هویت ملی، اداره مؤثر

عالقمند  ،تجارب نشان داده است که اتباع کشور دو دهۀ گذشتهزندگی در آن بهبود می یابد. در طول  شرایط که از اثر آن بودهفکری 

 نگری اتباع کشور را در قبال آینده تقاضااین بصورت همه جانبه افزایش یافته است.  دانشبه تعلیم و تربیه بوده و تقاضا برای کسب 

 . نشان میدهدبازسازی و انکشاف افغانستان 

، جوانان و بزرگساالن اعم از ذکور و اناث به اطفال دسترسی خصوصدر  چشمگیریدر طول سالهای گذشته پیشرفت های  شک بدون

هنوز هم بعضی از  ،دستاوردهاپیشرفت ها و این  با وجود. فراهم گردیده استو امکانات آموزشی برای آنان  تعلیم و تربیه صورت گرفته

با کیفیت برای سترسی به تعلیم و تربیه خدمات تعلیم و تربیه متوازن و با کیفیت وجود داشته و زمینه دچالشهای عمده فرا راه ارایه 

نگردیده است. وضعیت دسترسی و کیفیت تعلیم و تربیه در مناطق شهری و روستائی متفاوت صورت متوازن فراهم کشور به  همه اتباع

هنوز هم به نیازهای مردم در این عرصه به طور کافی پاسخ  ،کشوردر سطح  تعلیمی مراکزاعمار و بازسازی  ایجاد، با وجود است.بوده 

نیز یکی از چالشهای عمده معلمان مسلکی دسترسی ندارند. کمبود  آموزش و پرورشو تعداد زیاد از اطفال سن مکتب به داده نشده 

  است که روی کیفیت تعلیم و تربیه اثرات ناگوار بجا گذاشته است.

با طرح و تطبیق پالنهای ستراتیژیک و عملیاتی برای حل مشکالت کنونی که ستراتیژی های مختلف در  معارف مصمم است تاوزارت 

برنامه ر این تطبیق . بنابعرضه نمایدرا  اتباع کشورباکیفیت و متناسب با نیازهای  آموزش و پرورشخدمات  آن پیش بینی شده است،

و ارزیابی باید در تمامی  نظارتهای تعلیم و تربیه باید از طریق یک سیستم مالی و اداری شفاف و حسابده حمایت شود. سیستم های 

به منظور حمایت و بهبود کیفیت  مردم، جامعه مدنی، سکتور خصوصی و حکومتبا  و متقابل سطوح تقویت و یک رابطه مستحکم

 ایجاد گردد.  معارف

به تعلیم زمینه دسترسی  ،بدیل آموزشیبرنامۀ  با طرح و تطبیق معارف وزارت ،1399در سال  یان متمادی،دامه پیشرفت های سالبه ا

تلویزیون و صفحات مجازی وزارت معارف -رادیو تعلیمات از راه دور با استفاده از از طریق در شرایط کرونایی برای شاگردان را و تربیه

 داشته است.  قابل توجههای  پیشرفتفراهم نموده و 

با توجه به قانون دسترسی اتباع کشور به اطالعات و به منظور شفافیت و حسابدهی در اجراآت، به سلسله نشر و پخش گزارش کارکرد 

وزارت معارف که فعالیت های انجام شده، دست آوردها و چالشهای عمده در سه عرصه )  1399ها و دست آوردها، اینک گزارش سال 

 را منعکس میسازد، ارایه میگردد.معارف متوازن، مدیریت مؤثر، شفاف و پاسخگو( وزارت  کیفیت و مرتبط بودن، دسترسی

 بااحترام

 "حمیدی"رنگینه 

 سرپرست وزارت معارف
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 :مقدمه

ترتیدب  1311 -1396سدال  5پالن ستراتیژیک سوم ملی معارف که بمنظور بدست آوردن اهدداف سدتراتیژیک معدارف بدرای مددت 

  آغاز گردیده و پیشرفتهای در زمینه صورت گرفته است. 1396عملی آن از سال مالی گردیده است. تطبیق 

برای تطبیق بهتر پالن ستراتیژیک سوم ملی معارف، پالنهای عملیاتی بصورت سالوار به سطح ملی، والیتی و ولسوالی ترتیب و انکشداف 

دست آید شدامل گردیدده و ایدن پالنهدا بده سدطح ملدی، والیتدی و داده میشود. در پالن عملیاتی ساالنه اهداف که در همان سال باید ب

نیدز پدالن عملیداتی بده  1391ولسوالی در معرض تطبیق قرارداده میشود. به همین اساس در روشنی پالن ستراتیژیک سوم برای سال 

اهدداف و  طبیدق پدالن مدذکورسطح ملی، والیتی و ولسوالی ترتیب و در دسترس مسئولین در سطوح مختلف قرارداده شده است تا با ت

 نتایج مشخص ساالنه را بدست بیاورند.

باتوجه به اینکه گزارش دهی و گزارش گیری یک اصل مهم مدیریت است که بر اساس آن از یک طدرف شدفافیت و حسداب دهدی کده 

، ایجاد میگردد و از جانب دیگدر برای تمویل کننده گان، تطبیق کننده گان و اجرا کننده گان برنامه ها مهم و ضروری پنداشته می شود

مدیران و مسئوولین رده های مختلف از چگونگی تطبیق پالن ها و پیشرفت فعالیت ها آگاهی حاصدل مینمایندد و در شناسدائی و رفد  

 د.مشکالت و چالش های که به شکلی از اشکال مان  راه پیشرفت فعالیت ها می شود، اقدامات الزم و به موق  را به عمل می آورن

و ارزیابی ستراتیژیک و ریاست عمومی پالن و ارزیابی همواره تالش ورزیدده تدا از چگدونگی  ریاست نظارتبخش نظارت و گزارش دهی 

تطبیق پالن های طویل المدت و قصدیرالمدت ) پدالن هدای سدتراتیژیک و پالنهدای عملیداتی( کده بده منظدور بدسدت آوردن اهدداف 

چنان گزارشات ماهوار، ربعوار و ساالنۀ چگونگی تطبیدق گذاشته می شود، نظارت نموده و هماجرا  ستراتیژیک معارف ترتیب و به معرض

پالن ها و پیشرفت فعالیت ها را ترتیب و بدسترس مسئوولین اجرایی قرار دهند، تا سطوح مختلدف اداره از دسدت آوردهدا، مشدکالت و 

 خویش را بهبود بخشند. جراآتن های بعدی و اآن پال در روشنیچالش ها، ضعف ها و قوت ها مطل  گردیده و 

، اینک گزارش ساالنه پیشرفت و تطبیق پدالن عملیداتی سدال به سلسله ارایۀ گزارشات پیشرفت اجراآت و دست آوردهای وزارت معارف

ترتیدب و  در سه عرصه )کیفیت و مرتبط بودن، دسترسی متدوازن و مددیریت مدؤثر، شدفاف و پاسدخگو( تنظدیمو نتایج حاصله  1399

 خالصه می گردد:عمده بخش  هفتدر ، که گردید

 خالصۀ اجراآت: بخش اول

 پیشرفت فعالیتهای عمدۀ هر عرصه و چگونگی تطبیق فعالیتها و دست آوردها را منعکس میسازد.: گزارش تفصیلی بخش دوم

 نتیجه گیری تحلیل و: سومبخش 

 گردیده و راه حل های پیشنهادی برای حل مشکالت را نشان میدهد.مشکالت عمده که باعث عدم اجرای فعالیتها : چهارمبخش 

 : تفصیل گزارش مالی پنجمبخش 

 : ضمایم تفصیلی احصائیویششمبخش 
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 بخش اول

 :خالصه اجراأت

 ، با انکشاف و تطبیق پالن های عملیاتی که اساس آن را پالن استراتیژیک سوم معارف تشکیل میدهد به1399وزارت معارف طی سال 

دستاورد های قابل توجه دست یافته است. این وزارت به منظور توسعه و گسترش ارایه خدمات تعلیم و تربیه و بلند بردن سطح کیفیت 

معارف در عرصه های کیفیت و مرتبط بودن، دسترسی متوازن به تعلیمات اساسی و ثانوی و مدیریت مؤثر، شفاف و پاسخگو به اهداف 

 .است پالن شده نایل آمده

رده اول وزارت معارف و تمویل کننده گان در آن عضویت دارند به منظور حصول اطمینان از تطبیق پالن  کمیته رهبری که مسئولین

های وزارت معارف ایجاد گردیده تا وقتاً فوقتاً از پیشرفت اجراآت، خود را مطمین ساخته و همچنان در مورد حل مشکالتی که فرا راه 

 گردد، هدایات الزم را ارایه بدارند. تطبیق پالن می

جهت تطبیق هرچه بهتر پالن استراتیژیک سوم معارف، پالن های عملیاتی به سطح مرکز، والیات و ولسوالی ها تهیه و انکشاف داده 

را تحت ن شده آن یشده تا مسئولین در سطوح مختلف از اهداف و فعالیت های خویش آگاهی داشته و برای بدست آوردن اهداف تعی

 دارند. تطبیق قرار داده و اجراآت الزم را مرعی 

از پیشرفت و تطبیق پالن های عملیاتی به سطح مرکز، والیات و ولسوالیها تقویت  سیستم گزارشدهی به منظور حصول اطمینان

لین ارشد به منظور تصمیم گردیده تا از پیشرفت ها و مشکالت موجود در تطبیق پالن های عملیاتی، گزارشات منظم ترتیب و به مسئو

 دد.   گیری بموق  ارایه گر

گردیده  و مشکالت مهم که باعث اخالل در انجام بعضی فعالیت ها 1399 مالی عمدۀ وزارت معارف در جریان سال اینک دستاوردهای

 میگردد: خالصهدر سه عرصه مهم قرار ذیل 

 کیفیت و مرتبط بودن -1

 :انکشاف نصاب تعلیمی

 معارف انکشاف یافته است؛ تعلیمی نصاب انکشاف پروسۀ بهبود برای جدید تعلیمی نصاب چارچوب نهایی مسودۀ 

 صنوف)  هازبان و ساینس انگلیسی، ریاضی، اجتماعی، علوم اسالمی، تربیۀ و تعلیم مضامینمفردات  کیفیت تضمین پروسۀ 

 ؛است گردیده تکمیل( 1-13

 ؛است شده شروع آن اولیۀ تطبیق و تسوید جدید تعلیمی نصاب عامه آگاهی ملی استراتیژی 

 به صورت ابتدایی ایجاد و استفاده از آن به طور آزمایشی آغاز گردیده   تعلیمی نصاب ارزیابی و انکشاف سیستم سایتویب

 ؛است

 افغانستان معارف تعلیمی نصاب جدید چارچوب اساس بر تعلیمی نصاب( آموزشی متوقعۀ نتایج) آموزشی استندردهای 

 ؛است یافته انکشاف

 ؛است شده ارسال عامه آگاهی و ارتباط ریاست به چاپ جهت گردیده و تعلیمات عمومی اصالح 13-1 صنوف درسی کتب 
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 اصالحتعلیمی  ریاست عمومی انکشاف نصاب علمی اعضای توسطتعلیمات عمومی  13-11 صنوف معلم رهنمای کتب 

 ؛است شده ارسال عامه آگاهی و ارتباط ریاست به چاپ جهت گردیده و

 و گردیده تسوید( 6-3 صنوف) ابتدایی دوم دورۀ درسی کتب و 3 الی 1 صنوف ریاضی و اسالمی تربیۀ و تعلیم درسی کتب 

 گردد؛ می تکمیل 1399 سال اخیر الی

 قابلیت دیدگاه مطابق "خواننداطفال افغان می"به همکاری برنامۀ  معلم رهنمای کتاب و ارزیابی کتاب شاگردان، کار کتاب 

 تکمیل گردیده است؛انکشاف یافته و  محور

  بیۀ اسالمی انکشاف یافته است؛مضامین ریاضی و تعلیم و تر 3الی  1مسودۀ کتب رهنمای معلم صنوف         

 ۀبست معلمان که شامل های قابلیت ارزیابی از بعد شده تشخیص های ضرورت طبق جدید آموزشی مواد (INSET-I ) می باشد

 ؛گرفته است قرار تربیتی و تعلیمی های نهاد تمام رسدست به نالینآ طریق از باز نگری بعد از

 از  مکاتب اداری کارمندان مدت کوتاه آموزش برای آموزشی مواد بازنگریSMT 1  الیSMT 6  صورت گرفته و به دسترس

 ره چیان مکاتب قرار داده شده است؛ادا

  سواد آموزی تهیه گردیده که به اساس آن کتب درسی چاپ میگردد.چهارچوب نصاب تعلیمی سویه دوم       

 :چاپ و توزیع کتب درسی و  رهنمای معلم

  شده توزی  و انتقال والیات ریاست های معارف به تعلیمات عمومی درسی کتب جلد میلیون 1323 به تعداد 1399در سال 

 ؛است

 درسی کتاب جلد 332,691 تعداد و به تکمیل گردیده اسالمی تعلیمات درسی کتب جلد میلیون 129 مراحل اداری پروژه 

 است؛ گردیده توزی  پنجشیر و پروان کاپیسا، کابل، والیات به 13-3 صنوف

 خارجی کشورهای هند، امارات عربی و چین عقد گردیده است و نظارت مطاب  با درسی کتب جلد میلیون 31 قرارداد پروژه 

 صورت گرفته است؛مذکور  مطاب  از فزیکی

 حال در کتاب جلد 155,113 متباقی و گردیده توزی  آن جلد 31,131 تعداد به سوادآموزی، کتب جلد 196,161 جمله از 

 .میباشد توزی 

 نظارت تعلیمی:

  اعضای نظارت تعلیمی مناطق گرم سیر و اعضای نظارت همه والیات بعد از بازگشایی مکاتب از  1399سال مالی در جریان

 نظارت نموده اندمکتب خصوصی   16335تب دولتی و مک 116632

  باشد؛شده و آماده چاپ میتهیه  های رسمی کشور )پشتو و دری(تکوینی به زبانارزیابی به تعداد چهار بسته آموزشی 

  است.رهنمود نظارت و ارزیابی برنامه های طرح بدیل آموزشی تهیه و توسط اعضای نظارت تعلیمی تطبیق گردیده 

 تجهیز مکاتب و مراکز تعلیمی:

  روند توزی  گردیده است که با استفاده از آن  والیات و مرکز مکاتب به سطح برای ساینس و ریاضی کیت 3,511به تعداد

 یادگیری شاگردان بهبود یافته است؛تدریس و 



5 
1399گزارش دستآوردهای معارف سال   

 که با توزی  آن به مکاتب، کار عملی شاگردان تسهیل  گردیده است دیمطابق پالن تول یولوژیمودل ب 3,551 به تعداد

 میگردد؛

 تیاوالبه مکاتب مرکز و  چارت مضامین ساینس و ریاضیات تولید و 31,111به تعداد و البراتوار  زیمپایه  311 به تعداد 

 ؛است دهیگرد  زیتو

  است؛به مکاتب والیات صورت گرفته  ایمیو ک یولوژیب ،کیالبراتوار فز 151 توزی 

  در چهار والیت ایجاد گردیده است، که با ایجاد آن درس های عملی شاگردان تسهیل  کمپیوتر باب البراتوار 3به تعداد

  باب مکتب به البراتوار کمپیوتر و تهیه سیستم برق سولری آغاز گردیده است  111همچنان کار تجهیز  گردیده است.

 ایجاد محیط مصئون تعلیمی:

  121پروژه تعمیر مکاتب جدید و  333پروژه تعمیر مکاتب جدید و ملحقات آن، به تعداد  611در برنامه اقرا، از مجموع 

که از اصل پالن بیشتر کار صورت گرفته  و به بهره برداری سپرده شده استتکمیل  والیت کشور 13در  پروژه ملحقات مکاتب

 ؛است

  پروژه تحت کار بوده  33 به تعداد پروژه به پایه اکمال رسیده، 31 تعداد هندوستان، بهپروژه ساختمانی کشور  62از مجموع

 وژه تحت پروسه تدارکات قرار دارد؛پر 3و 

  پروژه  36پروژه تحت کار قرار داشته،  31پروژه تکمیل گردیده،  11پروژه ساختمانی دولت افغانستان، به تعداد  16از مجموع

 ؛پروژه فسخ گردیده است 3 قرارداد و بنا بر دالیل مختلف متوقف

  سواد آموزی در ولسوالی بگرامی والیت کابل به همکاری مالی مؤسسۀ آنجمن  باب مرکز آموزش محلی برنامۀ 1تعداد به

 .  به بهره برداری سپرده شده استفدراسیون جاپان اعمار و 

  دسترسی متوازن -2

 تأسیس و ارتقای مراکز تعلیمی:

  ،؛تکمیل گردیده است فیصد 011 والیت و معارف شهر کابل 43در مراکز تعلیمی سروی به منظور تثبیت نقاط جغرافیایی 

  ،باب مکتب ابتدائیه در مناطق که نیاز به ایجاد مکاتب جدید  111به تعداد بمنظور دسترسی شاگردان به تعلیم و تربیه

. با تاسیس مکاتب جدید تعداد مجموعی مراکز تعلیمی تأسیس گردیده استجدیدًا در برنامه تعلیمات عمومی ، داشتند

 ؛باب رسیده است  116161تعلیمات عمومی به 

  نیازمندی  وارتقای مکاتب باب مکتب متوسطه به لیسه مطابق طرزالعمل  23باب مکتب ابتدائیه به متوسطه و  53به تعداد

 مردم محل ارتقا نموده است؛

  باب مدرسه به  3جدیدًا ایجاد گردیده و  باب دارلحفاظ( 1باب مدرسه،  1تعلیمات اسالمی )باب مرکز تعلیمی  3به تعداد

ینه آموزش تن اناث زم 33تن طالب العلم بشمول  1,123برای  مراکز جدیددارالعلوم ارتقا نموده است که با ایجاد و ارتقای 

 ؛باب رسیده است 16139مراکز تعلیمات اسالمی به  . تعداد مجموعیدینی فراهم گردیده است

  باب مکتب جدید سواد  3باب کورس سواد آموزی در سراسر کشور ایجاد گردیده است، برعالوه آن به تعداد  36661به تعداد

 تأسیس گردیده است. نیز حیاتی در سه والیت

 جذب و شمولیت شاگردان:
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 تعلیمات صنوف و عمومی تعلیمات و در مکاتب شناسائی جدیداً( دختر 111)شامل  معلولیت دارای طفل 311 تعداد به 

  گردیده اند؛محلی شامل 

 ( یادگیری مشکالت و نابینایان ناشنویان) خاص نیازمندیهای دارای( دختر 1,132)شامل  طفل 3,953 تعداد در مجموع به

 قرار گرفته اند؛ تعلیمات خاص برنامه پوشش تحت

  که به اساس آن در سال است گردیده فراهم ساختن خدمات بدیل تعلیمی، تطبیق سند طرح بدیل آموزشی تهیه و بمنظور

دسترسی به تعلیمات از راه دور از طریق رادیو تن اناث می شود زمینه  3316933تن شاگرد که شامل  1956135برای  روان

 والیت کشور فراهم گردیده است؛ 31و تلویزیون در 

  16111به تعداد ( ویدیوی درسی ثبت شده از طریق تلویزیون، ویب سایت وزارت معارفmaarif.af و یوتیوب برای )

که  تهیه شده پشتو و دری زبان به خانه در شاگردان آموزی خود رهنمود شاگردان و والدین تهیه و قابل دسترس بوده و سند

 معات کوچک تحت آموزش قرار گرفتند؛تن اناث در تج 366165تن شاگرد بشمول  216633 تعداد اساس آن به به

 تن اناث در مکاتب تعلیمات عمومی در سراسر کشور جذب  3126263 تن شاگرد جدیدالشمول از جمله 1636126به تعداد

اناث  %32تن شاگرد بشمول  961116233گردیده است که باجذب شاگردان جدید تعداد شاگردان  تعلیمات عمومی به 

فراهم برایشان زمینه دسترسی به تعلیم و تربیه  ) دولتی و خصوصی( مکتب تعلیمات عمومیباب  116161 دررسیده که 

 گردیده است؛

 تن اناث جدیداً جذب گردیده اند  36261تن طالب العلم بشمول  156611اسالمی جمعاً به تعداد  در مراکز گرمسیر تعلیمات

اناث رسیده  %16از جمله  3236331طالب العلمان جدید تعداد مجموعی طالب العلمان در تعلیمات اسالمی به  که باجذب

 است؛

 اند؛ گرفته قرار آموزش از از طریق تجمعات کوچک طرح بدیل آموزشی تحت سواد آموز تن 39,623 تعداد به 

  کورس سواد آموزی جذب گردیده و تحت  36661تن اناث در  336336تن سواد آموز بشمول  516139جمعًا به تعداد

 آموزش قرار داشتند؛

  تن اناث در مکاتب و مراکز آموزش حرفوی شامل و تحت آموزش قرار  36131تن حرفه آموز بشمول  36325به تعداد

 گرفتند؛

  ه اساس آن تن اناث در برنامۀ داخل خدمت تربیه معلم جذب گردیدند که ب 66333تن محصل بشمول  116939به تعداد

 اناث می رسد. %51تن محصل بشمول  336351تعداد مجموع محصالن این برنامه بشمول محصالن مراکز خصوصی به 

 مدیریت مؤثر، شفاف و پاسخگو -3

 استخدام معلمان:

 مقددرر خددالی تعلیمددات عمددومی هددای بسددت امتحددان جمعددی والیددت و شددهر کابددل در از طریددقمعلددم  تددن 616 تعددداد بدده 

 تن اناث می باشند؛ 356ه به تعداد از جملاند که  شده
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   اخددذ  از سددوی کمیسددیون اصددالحات اداری و خدددمات ملکددی والیددت 12 دربسددت هددای خددالی معلمددان امتحددان جمعددی

 والیدت 15 جه آن تدا هندوز مشدخص نگردیدده اسدت؛ همچندان بسدت هدای خدالی معلمدان و خددمات ملکدیگردیده و نتی

 امتحان جمعی میباشد؛ آمادهکشور 

 تددن انداث در والیدت و شددهر کابدل از طریدق امتحددان  15تددن مددرس بشدمول  51بخدش تعلیمدات اسددالمی، بده تعدداد  در

 معرفی و جدیداً مقرر گردیده اند؛ جمعی

  سددت عمددومی تربیدده معلددم در ریا رقابددت آزاد تددن اندداث از طریددق امتحددان جمعددی 3از جملدده تددن  5بددرعالوه، بدده تعددداد

 بحیث اعضا گماشته شده اند؛

 سهای سواد آموزی استخدام گردیدند؛تن آن اناث می باشد در کور 1,331تن معلم که از جمله  3,113تعداد  به 

 جلب حمایت های ملی و بین المللی برای توسعه و بهبود معارف:

 های بخش مؤسسات همکار و ارگانهای دولتی در و معارف وزارت میان همکاری نامۀ تفاهم 01 به تعداد ،0311 مالی در سال 

 ساختمان اعمار معلمین، آموزش کانکور، گی آماده ظرفیت، یارتقا آموزی، سواد محلی، تعلیمات تسریعی، تعلیمات) مختلف

 است؛ رسیده امضا به( غیره و مکاتب

 رهنمود توزی  وجوه کمکی به مکاتب، انکشاف یافته است، که طبق آن وجوه کمکی به مکاتب توزی  میگردد 

 اجناس، زمین، ترمیمات، نقد، پول)که شامل  کمک به معارفافغانی  53,316,161ارزش  ، به1399 در جریان سال مالی 

  می باشد از سوی مردم صورت گرفته است. ...(خدمات

 بهبود وضعیت معیشتی معلمین:امالک و 

 آمده کشور بدست والیت 16 در مکاتب 333 اعمار زمین برای مرب  متر 23 و جریب 116 موازی ،1399 مالی سال در 

 است؛

 مدنظر گرفته شده است معلمین های شهرک اعمار ایجاد برای ساحه 319 شامل والیت 33 در زمین جریب 69,133 موازی 

 ؛صورت گرفته است والیت 2 در نمره 1,325 شامل زمین جریب 3,311سروی موازی  جمله از که

 از تصرف شاروالی به اساس  نباب دوکا 18 همچنان رهائیوالیت کشور و  9در  از جایداد های معارف جریب 321 موازی

 گرفته است؛از غصب رها و تحت تصرف معارف قرار  1399پیگیری ریاست امالک در جریان سال مالی 

  ند.ه اتن معلم اناث از قرضه صندوق معلم مستفید گردید 16511تن معلم ذکور و  16191به تعداد 

 مبارزه با فساد اداری

  عمل مبارزه با فساد اداری تهیه و با سکرتریت ویژۀ مبارزه با فساد اداری شریک گردیده است. این پالن به اساس مسوده پالن

 گزارش سروی مکاتب که توسط ادارۀ ملی احصائیه و معلومات انجام یافته است تجدید، نهایی و عملی می گردد.

  ادارۀ معارف در بخش بودجۀ انکشافی شامل پالن بازرسی  15ادارۀ معارف در بخش بودجه عادی و  326بازرسی و تفتیش

جلد  31جلد دوسیه پالنی و خاص را تحت بررسی قرار داده است که از آن جمله  193تفتیش داخلی بوده که به تعداد 

 جلد دوسیه های خاص می باشد 131دوسیه پالنی و 

  افغانی تحت دوران  3156291ی تحصیل شده و مبلغ افغان 169396931پول بازگشتی، مبلغ افغانی  363656212از مجموع

 .قرار دارد

 :انکشاف سیستم های معلوماتی



8 
1399گزارش دستآوردهای معارف سال   

 انکشاف داده شده است؛ والیات و مرکز در خصوصی های کورس و مکاتب تائیدی خصوصی و سیستم مکاتب جواز سیستم 

 عرایض، ها، سیستم استعالم و پیشنهادات ردیابی سیستم معلمین، ارزیابی و نظارت سیستم ها، لیلیه شاگردان سیستم 

ایجاد این سیستم انکشاف داده شده که با  والیات و در مرکز آموزشی بدیل طرح سیستم و  محلی مکاتب معلوماتی سیستم

 شده است. در روند کاری حسابدهی و شفافیت بهبود یافته و باعث تأمین مرۀ ادارات معارف روز های کارها، 

 

بوده که به سطح مرکز و والیات اثرات ناگوار  1399سال  ویروس کرونا یکی از چالشهای عمدۀ پیشرفتها و دست آوردها، شیوعبا وجود 

روی روند تعلیم و تربیه بجا گذاشت. به منظور جلوگیری از مصاب شدن اطفال به این ویروس خطرناک، مراکز تعلیمی به سطح مرکز و 

ارایه  روده که باعث عدم جذب و شمولیت شاگردان، عدم تطبیق و تکمیل نصاب تعلیمی، سگتگی دوالیات برای مدت زیاد تعطیل ب

 خدمات تعلیمی و غیر منظم شدن دوره تعلیمی گردیده است؛

 از رفتن به مکتب باز بماند.  اطفال خاصتًا دختران تعدادی ازامنی در بعضی ساحات باعث گردیده است تا  نا

 رصه، در بخش مشکالت ذکر گردیده است.سایر مشکالت شامل سه ع
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 بخش دوم

 اجراأت به اساس سه عرصۀ پالن ستراتیژیک سوم معارفپیشرفت 

 : کیفیت و مرتبط بودن 1عرصه 

هایی را کسب خواهند نمود که الزمه یک شهروند مولد، ها و ارزشها، نگرششاگردان در همه سطوح دانش، مهارت هدف عمومی:

گیری و مشارکت مؤثر در روند تأمین رفاه اجتماعی آماده ساخته و برای اشتغال باشد و او را برای سهمپذیر میصحتمند و مسئولیت

 نماید.  المللی مجهز میمصئون و پایدار در بازارهای داخلی و بین

 .گردیده است( نصاب تعلیمی همه برنامه های تعلیمی درهمه دوره ها اصالح 1.1نتیجه میان مدت 

  یعموم ماتیتعل 12 یال 1 صنوف یدرس مفردات و یمیتعل نصاب چارچوب اصالح

( 35در مطابقت با مادۀ ) 1399 مالی سال در تعلیمی نصاب انکشاف پروسۀ بهبود برای جدید تعلیمی نصاب چارچوب نهایی مسودۀ

و  محور-تیقابل آموزش تهیه شده است. در این سند اصولمعارف « اهداف انکشاف پایدار»قانون اساسی، فصل هشتم قانون معارف و 

 یابیارز، یادگیری مشارکتی و فعال ی روزمره، آموزشارتباط به زندگ، و عادالنه ریفراگ آموزشطفل، همه جانبه  مهارت محور، رشد

نیازهای متغیر زندگی در قرن پاسخگوی  با آموزش موضوعات در نصاب تعلیمی بتواننددرنظر گرفته شده تا شاگردان  مستمر شاگردان

 بیست و یکم باشند.

  مشوره اخذ برای شده اصالح تعلیمی نصاب  چارچوب سازی شریک

تن از معلمان، مدیران مکاتب دولتی و  311و اخذ مشوره، چارچوب نصاب تعلیمی با  تعلیمی نصاب چارچوب اصالح و بهبود منظور به

بود، شریک  گردیدهبرگزار  در رب  اول (معلم خانۀ تاالر)که در کابل در  سمپوزیمخصوصی و متخصصان و استادان تعلیم و تربیه طی 

 جواب ارایه گردید. تعلیمی نصاب پالیسی سواالتشد و به 

 در( اداری اصالحات کمیسیون تاالر) معارف ملی سمپوزیم دردر جلسه مشورتی که  نصاب، استراتیژی و جدید تعلیمی نصابهمچنان 

 تربیت و تعلیم استادان و متخصصان و خصوصی و دولتی مکاتب مدیران معلمان، توسطبرگزار گردیده بود،  1399لی ما سال اول رب 

 الزم در چارچوب نصاب تعلیمی به وجود آمده است.فت و اصالحات گر قرار بررسی و بحث مورد

 نیمضام یدرس مفردات ۀمسود ۹۹۱۱ یسال مال ریاخ یکه ال دارد انیجر 6-1 صنوف یآموزش موادانکشاف  چارچوب، نیا اساس بر

 . دارد انیجر یالملل نیب نیمتخصص توسط آن تیفیک نیتضم ۀپروس و شده آماده

 و نسیسا ،یسیانگل ،یاضیر ،یاجتماع علوم ،یاسالم یۀترب و میتعل نیمضام تیفیک نیتضم ۀپروس ،یمیتعل نصاب در گرید طرف از

 .است دهیگرد لیتکم( 13-1 صنوف)  هازبان

 12الی1 صنوف برای آموزشی ملی استندردهای انکشاف و اصالح

شاگردان، تألیف کتب درسی و تدریس در صنوف ستندردهای آموزشی، جایگاه کلیدی در نظام آموزشی دارد و در ارزیابی نتایج تعلیمی 

 درسی کیفیت و تعلیمی نصاب انکشاف بهبود جهت تعلیمی نصاب( آموزشی متوقعۀ نتایج)آموزشی  استفاده می شود. استندردهای

 افغانستان معارف تعلیمی نصاب جدید چارچوب اساس برعمومی نصاب وزارت معارف  ریاست تعلیمی نصاب متخصصین توسط مکاتب

 .است یافته انکشاف 1399مالی  سال در
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 بهبود چارچوب نصاب تعلیمی تعلیمات اسالمی

 .است گردیده چاپ اسالمی تعلیمات برنامه درسی کتب آن اساس به و یافته تدوین قبال اسالمی تعلیمات تعلیمی نصاب چهارچوب

 سواد آموزی دوم سویه تعلیمی نصاب چهارجوب انکشاف و تهیه

صنوف  درسی های کتاب که به اساس آن تکمیل گردیده است صد فیصد( 6-3)صنوف سواد آموزی دوم سویه تعلیمی نصاب چوکات

 میگردد. مذکور تالیف

 : تعلیمی نصاب چارچوب فعالیت های انجام شده در مورد اصالح سایر

 .است شده تسوید آموزشی مواد و تعلیمی نصاب انکشاف طرزالعمل

 .است شده تهیه صنفی مباحث در تعلیمی نصاب از خارج مواد ساختن شامل طرح

 تسویدگردیده پشتو و دری امالی رهنمودو آغاز گردیده  آن اولیۀ تطبیق و تسوید جدید تعلیمی نصاب عامه آگاهی ملی استراتیژی

 .است

 .است شده ، تکمیلبوددر نظر گرفته شده  تعلیمی نصاب ارزیابی و انکشاف که برای سیستم سایتویب

 یافته انکشاف افغانستان معارف تعلیمی نصاب جدید چارچوب اساس بر تعلیمی نصاب( آموزشی متوقعۀ نتایج) آموزشی استندردهای

 .                                                                است

 .       است دهیگرد دیتسو نیزاید و طرح رهنمود

ی جدید معارف موضوع جندر رعایت ها کتاباز صنف اول الی دوازدهم ارزیابی شده و در محتویات  جندر نظر از معارف یمیتعل نصاب

 .ردیگیم قرار شاگردان دسترس بهذکر شده  اتیمحتو گردیده است که بعد از چاپ

 ( کتب درسی و مواد آموزشی به اساس نصاب اصالح شده انکشاف یافته است.1.2نتیجه میان مدت 

 12 الی 1 صنف  یافته انکشاف درسی کتب اصالح

 عامه آگاهی و ارتباط ریاست به چاپ جهت گردیده و اصالح 1399 مالی سال اول رب  تعلیمات عمومی در 13-1 صنوف درسی کتب

 .است شده ارسال

 جهت گردیده و اصالح مالی، سال اول رب  در ریاست انکشاف نصاب تعلیمی علمی اعضای توسط 13-11 صنوف معلم رهنمای کتب

 .است شده ارسال عامه آگاهی و ارتباط ریاست به چاپ

 6 الی 1 صنوف جدید درسی کتب انکشاف

 اطفال" برنامۀ همکاری به 1399 مالی سال درریاست انکشاف نصاب تعلیمی  علمی اعضای توسط 3-1 صنوف برای زبان درسی کتب

 . است یافته انکشاف "خوانندمی افغان

 .است گردیده تسوید 3 الی 1 صنوف ریاضی و اسالمی تربیۀ و تعلیم درسی کتب

 کتاب و ارزیابی کتاب شاگردان، کار کتاب درسی، کتاب شامل ابتدایی دورۀ 3-1 صنوف برای پشتو و دری درسی کتب نکشافا

 و 3 الی 1 صنوف ریاضی و اسالمی تربیۀ و تعلیم درسی کتب همچنان .است شده تکمیل محور قابلیت دیدگاه مطابق معلم رهنمای

 در حال تکمیل شدن است. و گردیده تسوید( 6-3 صنوف) ابتدایی دوم دورۀ درسی کتب
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 و ارزیابی کتاب شاگردان، کار کتاب درسی، کتاب شامل ابتدایی دورۀ 3-1 صنوف برای پشتو و دری درسی کتب برعالوه، انکشاف

 .است شده تکمیل محور قابلیت دیدگاه مطابق معلم رهنمای کتاب

 6 الی 1 صنوف جدید معلم رهنمای کتب نکشافا

انکشاف داده شده و مسودۀ کتب  "خواننداطفال افغان می"زبان دری و پشتو به همکاری برنامۀ  3الی  1کتب رهنمای معلم صنوف 

 مضامین ریاضی و تعلیم و تربیۀ اسالمی نیز انکشاف یافته است.  3الی  1رهنمای معلم صنوف 

 گردد. تکمیل می 1399تمامی مضامین در اخیر سال  6الی  3است که کتب رهنمای معلم صنوف  آوری یادقابل 

صالح و به ریاست ارتباط و ( ا9-1)عنوان کتب درسی زبان های سوم برای صنوف  65به تعداد  1399همچنان در رب  اول سال مالی 

 تسوید گردیده است.  نیز 3الی  1صنوف  های سومکتب درسی جدید زبانو  آگاهی عامه سپرده شده است

 ساحات مفردات ، که یک بخش آن را آموزش پایداری محیط زیست احتوا نموده است جدید، تعلیمی نصاب چارچوب به اساس

 شده شامل مربوطه مضامین در زیست محیط به مربوط موضوعات است، یافته انکشاف تعلیمی نصاب چارچوب اساس به که آموزشی

 .است

 انکشاف مواد آموزشی تربیه معلم:

 می باشد بعد از اول انست بسته شاملکه معلمان  های قابلیت ارزیابی از بعد شده تشخیص های ضرورت به اساس جدید آموزشی مواد

 گرفته است. قرار تربیتی و تعلیمی های نهاد تمام دسترس به انالین طریق از باز نگری

(الی SMT1برنامه آموزشی مدیریتی اول مکاتب ) از مکاتب یادار کارمندان مدت کوتاه آموزش یبرا یآموزش مواد یبازنگر برعالوه

 مکاتب قرار داده شده است. انیصورت گرفته و به دسترس اداره چ (SMT6) ششم

 .( سیستم ارزیابی دستآوردهای تعلیمی شاگردان انکشاف یافته و تطبیق شده است1.3تیجه میان مدت ن

  کشور والیت در ده عمومی تعلیمات شاگردان از تکوینی ارزیابی اندازی راه

چهار بسته آموزشی ارزیابی تکوینی از طرف اداره  ۹۹۱۱در مورد راه اندازی ارزیابی تکوینی از شاگردان تعلیمات عمومی در سال 

ASER  در سال جاری هر چهار بسته آن به زبان های رسمی و بود،  تحت مدیریت این ریاست تکمیل گردیده مسئولو تیم تخنیکی

تن از اعضای نظارت تعلیمی و استادان تربیه معلم  351. همچنان به تعداد است گردیدهملی کشور )پشتو و دری( ترجمه و آماده چاپ 

با تطبیق پروسه ارزیابی تکوینی )ارزیابی دوامدار  .دیده استبخش ارزیابی تکوینی آموزش در به حیث ماستر ترینر  کشور والیت 35در 

 مشخص نموده و برای بهبود آموزش در نظر گرفته اند.صنفی( کیفیت آموزش بهبود یافته و نیز معلمین مشکالت آموزشی شاگردان را 

که با شیوع بود راه اندازی گردیده  "داطفال افغان میخوانن"در والیت ننگرهار و لغمان برنامه ارزیابی تکوینی از طرف دفتر  ،عالوه بر این

 کرونا مکاتب تعطیل و آن برنامه نیز متوقف گردید.  ویروس مرض

این فعالیت مکاتب  شدن تعطیلبه اثرشیوع ویروس کرونا و نتایج ارزیابی تکوینی مورد ارزیابی قرار گیرد اما قرار بود که  ،به اساس پالن

 اجرا نگردیده است.

  شاگردان تعلیمی نتایج ارزیابی برای ها پالیسی و معیاری سیستم ایجاد

 Early Grade Mathamaticو  Early Grade Reading Assisment(EGRAبرای دوره اصول صنفی، روش ارزیابی )

Assesment (EGMA) به سطح جهان در بخش تعلیم و تربیه می باشد که تا حال از آن استفاده ارزیابی نتایج تعلیمی روش  دو

دد. برای اینکه در سیستم تعلیمی کشور از این روش استفاده صورت گرفته باشد، ریاست عمومی نظارت و ارزیابی تعلیمی توسط میگر
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( اطفال افغان میخوانند تربیه و با همکاری متخصصین خارجی ابزار ACRکارمندان مسلکی خویش در این دو بخش با حمایت اداره )

و متخصصین آن در قسمت انکشاف ابزار ارزیابی اگماه  QARAان تیم مسلکی این ریاست با اداره ارزیابی آنرا  انکشاف داد. همچن

 همکاری و ظرفیت خودی خویش را ارتقا داده است تا این ریاست بتواند فعالیت های مشابه را انجام دهند و خودکفا گردند.  

 شده( اصالح) جدید تعلیمی نصاب براساس شاگردان تعلیمی نتایج ارزیابی معیارهای و چارچوب تهیه

 روی تطبیق اهداف کار صورت گرفت. 3131و  3119تهیه گردیده که در سال  3111چهار چوب ارزیابی ملی نتایج تعلیمی در سال 

ورد م ،و بعد از نظر خواهی نهایی یافته انکشافبا حمایت تخنیکی اداره یونیسف چارچوب معیارات تعلیم و تربیه با کیفیت برعالوه، 

 .  ه استتائید رهبری وزارت معارف قرار گرفت

 ارتقای ظرفیت

 تعلیمی نصاب انکشاف ریاست کارمندان مدت کوتاه آموزش و ظرفیت ارتقای

 کتب ارزیابی) ثمر مؤسسه در تن 13اندونیزیا، در تن 3در بخش آموزش کوتاه مدت کارمندان انکشاف نصاب تعلیمی، به تعداد 

  .اند دیده آموزش روز 13 مدت به مفردات سازی نهایی ورکشاب در علمی اعضای  از تن 63 و( کریتیف

 .اندبوده  مصروف آموزش ماستری برنامۀ در ریاست انکشاف نصاب تعلیمی علمی اعضای تن 3 و اداری کارمند تن 3به تعداد 

  ریاضیات و ساینس معلمان و کمپیوتر، ساینس البراتوارهای مستحضران آموزش

 اول، حوزه) ریاضیات و ساینس بخش در ( تن معلم3,111ارتقای ظرفیت مستحضران البراتوارهای ساینس مکاتب به تعداد ) به منظور

( کلکان ولسوالی و دره، گل سبز، ده فرزه، شکردره،) کابل های ولسوالی و( کابل شهر تعلیمی سیزدهم حوزه و ششم پنجم، هفتم، دوم،

 .دیدند آموزش

  مختلف سطوح در نظارت واعضای کارشناسان،آمرین موزشآ

با توجه به مشکالت کرونایی و کمبود امکانات بودجوی، ریاست عمومی نظارت و ارزیابی تعلیمی توانست  1399در جریان سال مالی 

تن  131تعداد تن اناث و به  13تن کارشناسان مرکزی، آمرین و اعضای نظارت والیتی از جمله  151تن بشمول  361به تعداد 

والیت آموزش  35ازاستادان تربیه معلم را به حیث ماستر ترینر در برنامه ارزیابی تکوینی با حمایت مالی اداره یونیسف در مرکز و 

برعالوه تیم های نظارتی، رهبری وزارت معارف جهت تشخیص مشکالت و اطمینان از رعایت نمودن حفظ الصحۀ شخصی  دهند.

 .صورت نمونه ای نیز بازدید نمودندهر کابل بشاگردان از مکاتب ش

 .تعلیمی ناظران برای( ماستری) مسلکی انکشاف و آموزشی های برنامه آوری فراهم

فارغ گردیدند که تکمیل و مؤفقانه برنامه ماستری را که شامل برنامه ماستری بودند، نظارت تعلیمی ریاست  کارمند تن (11به تعداد )

نفر شامل برنامۀ ماستری پوهنتون کابل بودند که از مجموع این کارمندان یک  1نفر شامل برنامۀ ماستری کشور جاپان و  3از جمله 

 نفر اناث می باشد.  

ریاست انکشاف تن از کارشناسان دیپارتمنت های ده گانه و آمریت آموزش ریاست عمومی نظارت و ارزیابی تعلیمی به  13به تعداد 

نصاب تعلیمی معرفی گردیده اند تا با مؤلفین در قسمت تهیۀ متن، چک و اصالح آن مطابق قابلیت های وض  شده همکاری نمایند. با 

 بدست آوردن فیدبک از ریاست عمومی نصاب، نقش کارشناسان این ریاست ارزنده و مؤثر ثابت گردیده است.
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اعضای  ی( مسوده چارچوب قابلیت هاAQLعلیمی تحت برنامه کیفیت یادگیری افغانستان )منظور مسلکی سازی اعضای نظارت ته ب

تشخیص نیازمندی های اعضای نظارت غرض ارتقای ظرفیت، ابزار نیازسنجی تهیه و  جهتاست، همچنین  گردیدهنظارت تعلیمی تهیه 

که در نتیجه ساحات که در آن اعضای نظارت به ارتقای ظرفیت نیاز  هعضو نظارت مورد ارزیابی قرار گرفت 311به اساس آن به تعداد  

 ف مواد آموزشی آن کار جریان دارد.دارند شناسایی و روی انکشا

 آنان آموزشی سنجی نیاز و موجود 12-11-11 صنوف معلمان های قابلیت ارزیابی

 از و تهیه سنجی نیاز عملیاتی و پالن یافته، انکشاف سنجی نیاز ابزار به منظور ارزیابی قابلیت های معلمان و نیازسنجی آموزشی آنان،

  گردیده است. تایید مقام محترم معینیت انکشاف نصاب تعلیمی و تربیه معلم جانب

  معلمان برای( مسلکی انکشاف فرصتهای) ها آموزش آوری راهمف

تن معلم  5111، به تعداد 1399است. در جریان سال مالی  شده تهیه مسلکی معلمان متداوم انکشاف برنامه تطبیق برای عمل پالن

ه دید آموزش ریاضیات و ساینس بخش در والیتی علمی اعضای توسط والیات ساینس های آمریت طریق از مکاتب تعلیمات عمومی

 گردیده است. حل ریاضیات و ساینس مضامین تدریس  عرصه در معلمین عملی و نظری تدریس ند. با تدویر این آموزش ها، مشکالتا

 آموزش اعضای نظارت مراکز تعلیمات اسالمی

 توسط دهی گزارش و پالنگذاری موارد در متعدد های دوره طی اسالمی تعلیمات معینیت مسلکی اعضای از نفر 11 تعداد به

 یافته ارتقا اسالمی تعلیمات مسلکی اعضای دانش آموزشی، های برنامه تطبیق اثر از .گرفتند قرار آموزش تحت این معینیت کارشناسان

 .است یافته دینی بازدید شده بهبود  مراکز از تعداد اداری و تدریسی امور و

 معلم  تربیه ملی اکادمی در ها ولسوالی الحاقیه و ها دارالمعلمین استادان آموزش

 رب  در معلم تربیه اکادمی آمریت مسلکی و علمی اعضای توسط آموزشی های سالید و میتودولوژی موضوع به رابطه در تدریسی مواد

صورت نگرفته  شهرها قرنطین و کشور در کرونا ویروس شیوع نسبت برنامه، اما تطبیق است گردیده تکمیل و تهیه 1399اول سال 

 .است

  مضمونی دانش و تدریس روش در آموزی سواد معلمان تمامی ساالنه آموزش

 تن آن اناث می باشد تحت آموزش قرار گرفتند. 1365روش تدریس و دانش مضمونی که تن معلم سواد آموزی در  3131به تعداد 

آموزش الزم را فرا  )سواد آموزی عمومی اساسی(تن اناث در مورد نصاب جدید  1365تن معلم منجمله  3131همچنان به تعداد 

والیت و ولسوالی های مربوطه آن تحت آموزش قرار  11تن از اعضای نظارت و مدیران سواد آموزی  133، به تعداد برعالوه گرفتند.

 گرفتند.

  آموزی سواد معلمان برای محور قابلیت ظرفیت ارتقای های برنامه تطبیق

دور،از ورکشاپ  این و معلمین باشد می تطبیق درحال آزمایشی درکورسها طور دور اول کتاب تالیفموزش کوتاه مدت در مورد آ

 انافی برگزار گردیده بود مستفید گردیده اند. محترم موسسه مالی کمک به که تدریس و روش یکمیتود
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  .( کتاب و مواد آموزشی با کیفیت در مکاتب و مراکز تعلیمی مورد استفاده قرار گرفته است1.4نتیجه میان مدت 

  عمومی تعلیمات معلم رهنمای و درسی کتب توزیع و چاپ

از بودجه افغانی میلیون  311بیش از با هزینه  برنامه تعلیمات عمومی درسی کتب جلد میلیون 1323 به تعداد 1399در سال 

با توزی  کتب درسی مشکالت کمبود کتب درسی در  گردیده است. توزی  و انتقال کشور تمام والیات بهاختیاری وزارت معارف تمویل 

والیات تاحدی مرفوع گردیده و  قابل یاد آوری است که چاپ 

های استفاده از ظرفیت و توانمند سازی ظوربه مناین کتب 

 صورت گرفته است.  موجود چاپی در داخل کشور

و رهنمای  درسی کتب جلد میلیون 31 قرارداد پروژهبرعالوه  

 از بعد عنقریب ،عقد گردیده خارجی های کمپنی با که معلم

 چاپ هدایت ها کمپنی LC (Letter of Credit) باز نمودن

این  .نمود خواهنددریافت  وزارت معارف جانب از را کتب

خارجی کشورهای هند، امارات عربی و چین  مطاب  باقرارداد 

و  مذکور صورت گرفته  مطاب  از فزیکی عقد گردیده و نظارت

 نموده مواصلت این مطاب  طریق از که درسی کتبهمچنان 

 قابل ذکر است که در پروژه مذکور چک گردیده است.

 نیز شامل این پروژه گردیده است. اطفال افغان میخوانند(ACR) موسسه  کتب آمدهت به وجود تعدیال
 

 و توزیع کتب درسی و مواد آموزشی به مراکز تعلیمات اسالمی چاپ

 (332691)تعداد و به گردیده تکمیل یاسالم ماتیتعل درسی کتب جلد میلیون 129 مراحل اداری پروژهدر برنامه تعلمیات اسالمی، 

 که دیگر والیت کتب درسی دو سهمیه است، گردیده توزی  پنجشیر و پروان کاپیسا، کابل، والیات به 13-3 صنوف درسی کتاب جلد

 وزارت تدارکات محترم ریاست به آن انتقال پیشنهاد که شده مشخص نیازمندی اساس به میشود لوگر و وردک میدان والیات شامل

 .میگیرد صورت اجراآت زمینه در منظوری اخذ از بعد کهشده  ارایه منظوری جهت معارف

 بزرگساالن سواد آموزی آموزشی مواد و درسی کتب توزیع و چاپ

 155,113 متباقی و گردیده توزی  کتاب جلد 31,131 تعداد به ،سوادآموزی کتب جلد 196,161 جمله ازدر برنامه سواد آموزی، 

 .میباشد توزی  حال در آن جلد
 

 .میزان حمایت از معلمان و مسئولیت پذیری شان بهبود وارتقاء یافته است (1.5نتیجه میان مدت 

  ثانوی تعلیمات عمومی و اساسی تعلیمات مکاتب همه از تعلیمی نظارت

، ایشان مکلف اند تا نیازمندی های بسیار مهم در بهبود تدریس و اداره مکاتب دارند اعضای نظارت در پروسه های تعلیمی نقش

رشته ای که مکلفیت تدریس آن را دارند تشخیص نمایند و به اساس آن پالن حمایوی برای رف  مشکالت،  را درتدریسی معلمین 

ضای اعضای نظارت تعلیمی مناطق گرم سیر و اع 1399در جریان رب  اول و چهارم سال مالی آموزش و رهنمایی آنها را ترتیب دهند. 
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 که استتذکر  قابلنظارت نموده اند. مکتب خصوصی   16335تب دولتی و مک 116632نظارت همه والیات بعد از بازگشایی مکاتب از 

 فیصد مکاتب دولتی و خصوصی تحت پوشش اعضای نظارت قرار گرفته اند. 16 از جمله تمام مکاتب در سال جاری 

معلم را مشاهده، فیدبک و رهنمایی الزم بخاطر بهبود  336936دروس  در شده است تاقادر جریان بازدید از مکاتب، اعضای نظارت 

 116623مشاهده توانستند به تعداد های فورمابزار نظارتی و کیفیت تدریس و آموزش ارایه نمایند، اعضای نظارت تعلیمی با استفاده از 

مدیریت صنف داشت شناسایی و تحت آموزش و رهنمایی قرار  معلم که نیاز به آموزش در راستای دانش مضمون، روش های تدریس و

برعالوه تیم های نظارتی، رهبری وزارت معارف جهت تشخیص مشکالت و اطمینان از رعایت نمودن حفظ الصحۀ شخصی . دهند

زشی از تلویزیون معارف شاگردان از مکاتب شهر کابل بصورت نمونه ای بازدید نمودند و در جریان ایام قرنطین از پخش برنامه های آمو

 و تلویزیون ملی نیز نظارت گردیده است.

 مکاتب در نصاب قیتطب منظم یابیارز

 بر. دهند یم قرار یابیارز مورد زین را یمیتعل نصاب قیتطب مکاتب، از شیخو ینظارت یدهایبازد انیجر در یمیتعل نظارت یاعضا

 ریسردس اتیوال در اما دهیگرد قیتطب یمیتعل نصاب %11 از شتریب کشور ریگرمس مناطق در 1399  سال اول رب  در یابیارز اساس

 نگرفته صورت یمیتعل نصاب قیتطب از یابیارز مکاتب بودن مسدود بنابر

 .است

برعالوه ریاست عمومی نظارت تعلیمی به منظور بهبود کیفیت امور تدریسی 

 میگردد:مکاتب رهنمود های متعدد را تهیه نموده است که ذیال توضیح 

توسط کمیته  رهنمود عملیاتی آمرین نظارت و مسئولین ادارات والیتی

 تهیه گردیده است.ریاست عمومی نظارت تعلیمی خنیکی ت

که این رهنمود مسیر فعالیت مربیون،  -رهنمود طرز کار مربیون بامعلمان

مهارتهای پیداگوژیکی و نقش مدیران مکاتب را روش مشاهده در صنف، ارایه فیدبک، آموزش معلمین در راستای دانش ضمونی، 

 ردیده است.گ، تهیه مشخص می سازد

( که بمنظور حصول اطمنان از تطبیق برنامه مطابق زمان و مناب  اختصاص یافته Coachingسند طرح و دیزاین برنامه مربی گیری )

 تهیه گردیده است.

های مصئونیت و مساعد بودن فضای تعلیمی را تطبیق و  ( مکاتب و مراکز تعلیمی کشور معیار1.6نتیجه میان مدت 

 .تکمیل نموده اند

 اعمار ساختمان مکاتب تعلیمات عمومی

  برنامۀ اقرا:

پروژۀ مکاتب جدید و  16936ه تعداد عًا بجمبرنامۀ اقرا،  مکاتب دردر بخش اعمار 

در پالن فاز که نظر به سند برنامۀ اقرا،  پروژه ملحقات مکاتب پالن گردیده بود 111

 311پروژۀ مکاتب جدید و  311پروژه از جمله  611( به تعداد 1399اول سال )

 ،شامل می باشد را پروژه ملحقات مکاتب
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سرور مامور پروژه دیوار احاطه مکتب 

 )ملحقات( ننگرهار ولسوالی چپرهار

پددروژه  323پددروژه بشددمول  621تعددداد ، بدده 3131سدال  نددومبرگددزارش وزارت محتددرم انکشدداف دهدات، الددی آخددر مدداه بده اسدداس 

پدروژه  21اسدت کده  پروژه ملحقدات مکاتدب تکمیدل گردیدده اسدت کده از مجمدوع پدروژه هدای تکمیدل شدده 315مکاتب جدید و 

پددروژه  333بدده تعددداد  اضددافه و خددارج از پددالن کددار شددده  اسددت. از جملدده

پددروژه ملحقددات مکاتددب از جانددب تددیم انجنیددری  121مکاتددب جدیددد و 

 بده طدور کلدی وزارت معارف مورد تائید قدرار گرفتده و تسدلیم گردیدده اسدت.

پیشددرفت دارد.  %111فدداز اول، ایددن فعالیددت در نظددر بدده هدددف تعیددین شدددۀ 

پددروژه هددای باقیمانددده بدده نسددبت تکمیددل نبددودن فعالیددت هددا، مشددکالت 

الت و نددواقص جدددی کدده توسددط ، تعدددیمصددئونیت اجتمدداعی محددیط زیسددت

نهدداد سددومی مشددخص گردیددده تکمیددل نگردیددده اسددت کدده لسددت نواقصددات 

   آن با وزارت محترم انکشاف دهات شریک گردیده است.

 جدول ذیل حالت پروژه های برنامۀ اقرا را نشان میدهد:

نوعیت پروژه های پالن 

 شدۀ برنامۀ اقرا

تعداد مجموع پروژه 

 های پالن شده

 هدف تعیین

 شده در فاز اول

تعداد پروژه های 

تکمیل شده توسط 

 وزارت انکشاف دهات

تعداد پروژه های تائید 

و تسلیم شده توسط 

 وزارت معارف

 422 482 400 1,946 تعمیرات مکاتب جدید

 181 205 200 701 ملحقات مکاتب

 603 687 600 2,647 مجموع

 :پروژه های کشور هندوستان

پروژه ساختمانی وزارت معارف را در سطوح  62کشور هندوستان اعمار 

 31مختلف کشور تمویل می نماید. به اساس گزارش واصله، به تعداد 

پروژه تحت  33پروژه تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است، به تعداد 

اعمار پروژه  پروژه تحت پروسه تدارکات قرار دارد. 3به تعداد  بوده وکار 

نظر به  تمویل میگردد کشور هندوستان ساختمان مکاتب که توسط های

  پیشرفت دارد. %91اهداف در نظر گرفته شده 

 پروژه های ساختمانی دولت افغانستان: 

پروژه ساختمانی شامل پالن وزارت معارف  16اعمار  1399در سال 

 31پروژه به پایه اکمال رسیده،  11گردیده بود که از جمله به تعداد 

پروژه بنا بر دالیل مختلف از جمله نا  36پروژه تحت کار قرار داشته، 

امنی، رخصتی های ناشی از ویروس کرونا و مداخلۀ افراد زورمند متوقف 
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 59صورت اوسط ه ، باعمار پروژه های ساختمانی دولت افغانستانفسخ فرارداد گردیده است.  نسبت مشکالت پروژه 3 برعالوه. شدمی با

 فیصد پیشرفت داشته است.

 اعمار ساختمان مدارس

وضعیت قرنطینه ساختمان مراکز تعلیمات اسالمی شامل پالن گردیده بود، در جریان سال روان به نسبت  31به تعداد  1399درسال 

 از اثر ویروس کرونا و نبود بودجه ساختمان کدام مرکز تعلیمات اسالمی اعمار نگردیده است.

 اعمار لیلیه برای مراکز تعلیمات اسالمی 

نسبت نبود بودجه کدام ساختمان لیلیه  بهباب لیلیه مراکز تعلیمات اسالمی شامل پالن گردیده بود، که  2ساختمان  1399در سال 

به بهره برداری سپرده شده است. با  تکمیل و 1399در سال ساختمان لیلیه دارالعلوم ابومسلم اما کار  اعمار نگردیده است.ل پالن شام

 بود و باش و امکانات لیلیه برای طالب العلمان مهیا گردیده است. برای اعمار این لیلیه محیط مناسب

 اعمار مراکز تربیه معلم

 %33 جریان داشته و هرات والیت شیندند معلم ولسوالی تربیه کمپلکس ساختمان اعمارکار  ،1399در سال به اساس معلومات 

 . به اساس جلسهبودنموده  شرفتیپ %21آن  یافغان که کار ساختمان نیالد دجمالیبرعالوه، پروژه کمپلکس س است. پیشرفت داشته

  .است گردیده فسخ پروژه جمهور صاحب رئیس ریاست تحت ملی تدارکات 1391 اسد 1 مؤرخ 152

 اعمار مراکز آموزش محلی، مکاتب و کمپلکس سواد آموزی:

باب مرکز  3روپوزل و سنجش مصارفات برای اعمار لکس در برنامه سواد آموزی، پپبه منظور اعمار مرکز آموزش محلی و مکاتب و کم

تهیه گردیده اما به نسبت نبود بودجه کار  بزرگساالن آموزشباب مرکز  ۲و  یباب کمپلکس سواد آموز 3 ،یسواد آموز یآموزش محل

باب مرکز آموزش محلی در ولسوالی بگرامی والیت کابل به همکاری مالی مؤسسه آنجمن  1. برعالوه به تعداد گردیده استآن معطل 

 فدراسیون جاپان اعمار و افتتاح گردیده است.

 تجهیز مراکز تعلیمی

 کمپیوتر و ساینس البراتوارهای با عمومی تعلیمات مکاتب تجهیز

 گردیده تجهیز والیات و مرکز در باب مکتب 51 برای (بیولوژی 51 و کیمیا 51 فزیک، 51) البراتوار 151به تعداد طی سال جاری، 

 تدریس و از جانب دیگر روند است شده شاگردان ذهنی انکشاف از یک سو باعث عملی با استفاده از این البرتوار ها تجارب اجرای .است

 .افزایش یافته است ساینس یادگیری به شاگردان عالقمندی و گردیده تکیفی موثر و با آموزش و

 دسترسیمراکز زمینه این .ایجاد گردیده است(ننگرهار و بدخشان بلخ، تخار،) والیت چهار در کمپیوتر البراتوار باب 3به تعداد برعالوه 

باب مکتب به البراتوار و نصب  111کار تجهیز  آسان و روند تدریس را در والیات متذکره تقویت نموده است.را  کمپیوتر معلمین به

 .سیستم برقی سولر آغاز گردیده است که کار بخش تهیه سیستم سولر آن تکمیل گردیده است

ساخت چوکی  1399اتواری است که در سال قابل ذکر است که به منظور استفاده موثراز البراتوارها ضرورت به تجهیز و خدمات البر

های البراتوار، تدویر سمینارهای آموزشی برای اعضای نظارت و چاپ و توزی  کتب رهنمای تجارب ساینس به علت نبود بودجه صورت 

 نگرفته است.
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 کیت و ریاضیات و ساینس های چارت البراتوار، های چوکی البراتوار، میزهای بیولوژی، مودل ریاضیات، های کیت تولید

 اسالمی تعلیمات مدارس و عمومی تعلیمات مکاتب به آنها توزیع و محیطی ساینس های

مسئولیت تولید و توزی  کیت های آموزشی را برعهده دارد. پالن تدارکاتی تجهیزات  ریاست عمومی مرکز ساینس و تکنالوژی تعلیمی

با ادارات ذیربط جهت تهیه و خریداری تجهیزات مورد ضرورت شریک شده البراتواری و چارت های آموزشی مضامین مختلف ترتیب و 

 است.

 تیک 15ی مرکز و والیات توزی  گردیده است. برعالوه به تعداد عموم ماتیتعل ی و ساینس برای مکاتباضیر کیت 3,511به تعداد 

ی در والیات تخار، نید همدرس باب 15برای  نسیو سا یاضیر

گردیده است. با توزی  و استفاده این بادغیس و خوست توزی  

در مراکز تعلیمی تدریس و یادگیری شاگردان بهتر شده  کیت ها

چارت مضامین ساینس بساط  31,111به تعداد  و همچناناست. 

 دهیگرد  زیتوکشور  تیاوالبه مکاتب مرکز و  و ریاضیات تولید و

 . است

گردیده  دیمطابق پالن تول یولوژیمودل ب 3,551 به تعدادبرعالوه 

توزی  آن به مرکز و والیات عمال آغاز  1,311و قبل از آغاز سال 

 زیم پایه 311 به تعدادقابل ذکر است که و همچنان  میگردد

 .تولید گردیده اما توزی  آن به مکاتب صورت نگرفته است نیز البراتوار
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 : دسترسی متوازن2عرصه 

ن و باکیفیت برای اطفال، جوانان و بزرگساالن ؤمصافزایش دسترسی متوازن و همگانی به فرصت های تعلیمی مرتبط، : عمومیهدف 

 بخصوص زنان و دختران در کشور.

مکاتب و مراکز تعلیمی در سطح والیات و ولسوالیها بر اساس نیازمندی های  ی( پالن های انکشاف2.1نتیجه میان مدت

 .شده است مردم محل تهیه و ترتیب

   (GPS)سروی جمع آوری معلومات جغرافیایی نهادهای تعلیمی 

گروپ کارى مشترک وزارت معارف و اداره ملى احصائیه و معلومات به منظور انسجام و پیگیرى تطبیق فعالیت هاى پالن عمل براى 

جم  آوری نقاط  (اپلیکشننرم افزار )گردیده است.  یجادجم  آورى معلومات جغرافیایى و ترتیب گزارش تحلیلى پوشش مکاتب ا

جم  آوری نقاط جغرافیایی مکاتب برای مسؤلین والیتی در والیات برگزار در مورد جغرافیایی مکاتب انکشاف یافته و ورکشاپ آموزشی 

 011تکمیل گردیده است، صرف به تعداد  %011و معارف شهر کابل والیت  34 سروی مراکز تعلیمی در در حال حاضر گردیده است.

 باب مکتب فعال به دلیل نا امنی از سروی باز مانده است که در آینده سروی خواهد شد. 

 ترتیب پالنهای انکشافی معارف به سطح ولسوالی و والیت 

و به والیات  گردیدهتجدید نظر  1399در سال  ارزیابیوسط ریاست عمومی پالن و والیت و ولسوالی تفارمت پالن انکشافی به سطح 

برعالوه آن پالن های  پالن بهبود مکتب توسط شورای ها طرح شده است. 13به تعداد  ،1399در جریان سال  ارسال شده است.

 والیت کشور انکشاف داده شده است. 12انکشافی سه سالۀ میان مدت برای 

آموزش محلی و تسریعی منحیث برنامه های بدیل آموزشی در ساحات دور افتاده ( برنامه های 2.2نتیجه میان مدت 

 ایجاد و تقویت گردیده است.

  ازمکتب خارج اطفال تربیه و تعلیم برای جدید استراتیژی انکشاف

ا تمویل کنندگان و متخصصین وزارت معارف شریک گردیده است. این سند جهت و ب تکمیل مکتب از خارج اطفال پالیسی مسودۀ

به اساس این سند زمینه دسترسی اطفال بازمانده از مکتب  ارسال گردیده است.نیز نهایی سازی به مقامات ذیصالح وزارت معارف 

 بخصوص دختران به تعلیم و تربیه فراهم میگردد.

  محل مردم با همآهنگی در تسریعی و محلی آموزش صنوف تطبیق

صنوف آموزش محلی و تسریعی تطبیق و عملی نگردیده  نسبت شیوع ویروس کرونا و وضعیت عمومی قرنطین،به ، 1399در سال 

 است.

 انتخاب مؤسسه تطبیق کننده برای برنامۀ تعلیم در انتظار نمی ماند

 پکتیکا، هلمند،)کشور والیت 9 در و گرفته صورت کننده تطبیق مؤسسات خابتنا (ECW) میماند نه انتظار در تعلیم برنامه در

 .می گردد تطبیق و تسریعی محلی تعلیمات صنوف 1311 سال برای( کندهار و سرپل ارزگان، بادغیس، هرات، کندز، ننگرهار،
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 شناسایی مؤسسات همکار و تطبیق کننده صنوف آموزش محلی و تسریعی 

لست آن ترتیب و در دسترس  .تعلیمات آموزش محلی و تسریعی فعالیت دارند شناسایی شده اندتمام مؤسسات همکار که در بخش 

 بخش مربوطۀ در برنامه تعلیمات عمومی قرار گرفته است.

 مراقبت و گزارش دهی از نحوه تطبیق صنوف آموزش محلی و تسریعی 

شده از طرف ریاست عمومی پالن و ارزیابی ایجاد گردیده نامه های امضا  سیستم گزارش دهی برای مؤسسات همکار به اساس تفاهم

نامه هایشان به وزارت  است که به اساس آن مسئولین مؤسسات همکار مکلف به ترتیب و ارایه گزارشات از پیشرفت تطبیق تفاهم

 معارف می باشند. 

  ترتیب پالن انتقال شاگردان صنوف آموزش محلی و تسریعی به مکاتب رسمی

 نامه ها ترتیب و عملی می گردد. ل و واگذاری شاگردان صنوف آموزش محلی و تسریعی در ابتدای تفاهمپالن انتقا

 ترتیب پالن عملیاتی تعلیم و تربیه شاگردان اناث

 باشد.عملیاتی تعلیم و تربیه شاگردان اناث ترتیب، تصویب و قابل تطبیق می پالن

 تائید جهانی و بانکمعارف  وزارت محترم مقام توسط و اقرا ترتیب برنامه محلی  تعلیمات اختیاری پروژه تطبیق رهنمود جاری سال در

 دارد. ادامه آموزش محلی صنوف ایجاد جهت سنجی نیاز 1311 سال برای فعالً  که است گردیده

 :و والیات مرکز در محلی مکاتب معلوماتی سیستم انکشاف

شاگردان صنوف محلی سیستم احصائیوی ) دیتابیس( ایجاد گردیده است تا معلومات به منظور در یافت احصائیه دقیق صنوف و 

 احصائیوی صنوف محلی دران ثبت و برای  استفاده گننده گان قابل دسترس باشد.

( میزان استخدام و توظیف معلمان اناث در )تعلیمات عمومی، و...( در ساحات/قریه جات افزایش 2.3 میان مدتنتیجه 

 .یافته است

 استخدام معلمان قراردادی اناث

 تددن معلددم قددراردادی 2,020 داد قددرارامددا  .شددیوع ویددروس کرونددا پروسدده اسددتخدام معلمددان قددراردادی معطددل مددی باشددد نسددبت

 چهدار از داد قدرار 000 حددودتحدت کدار بدوده کده از جملده  بودنددوالیدت کشدور کده قدبال اسدتخدام گردیدده  7 گرمسدیر مناطق

 است. مواصلت نموده والیت

 اختیاری پروژه تطبیق رهنمود جاری سال در باشد.تصویب و قابل تطبیق می ،عملیاتی تعلیم و تربیه شاگردان اناث ترتیب پالن

 سنجی نیاز 1311  سال برای فعالً که است گردیده تائید جهانی و بانک وزارت محترم مقام توسط و اقرا ترتیب برنامه محلی تعلیمات

 دارد. ادامه صنوف ایجاد برای

 یافته است. افزایش( شمولیت، حفظ و تکمیل شاگردان در مکاتب و مراکز تعلیمی 2.4نتیجه میان مدت 

 :در مراکز تعلیمی جذب و شمولیت شاگردان
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مراکز تعلیمی به سطح تمام برنامه ها، در سراسر کشور مسدود نستب شیوع وایروس کرونا،  1399سال  در شروع سال تعلیمی چون

با آغاز و جذب شاگردان جدید مطابق پالن صورت نگرفت، اما که از اثر این مشکل حاد،  .ه و آغاز سال تعلیمی به تعویق افتادگردید

تن اناث در مکاتب تعلیمات عمومی جدیداً جذب گردیده  3126263تن شاگرد از جمله  1636216بازگشایی دوباره مکاتب بتعداد

 961116233به برنامۀ تعلیمات عمومی  تعداد مجموعی شاگردان شامل در مکاتب دولتی و خصوصیاست که با جذب شاگردان جدید 

 رسیده است.( اناث %32) از جمله تن شاگرد

تن اناث جذب گردیدند که از جمله به  36261تن طالب العلم بشمول  156611 در مراکز گرمسیر تعلیمات اسالمی جمعاً به تعداد

 3,916تن اناث در دارالعلوم ها و به تعداد  533تن بشمول  3135تن اناث در مدارس، به تعداد  3,335منجمله تن  116566تعداد 

تن  323,331مجموعی طالب این برنامه به تن اناث در دارالحفاظ ها می باشند. با جذب طالب العلمان جدید، تعداد  913تن منجمله 

تن اناث در دارالعلوم ها، به تعداد  396933بشمول  3156513ه از جمله به تعداد یافته است، ک افزایشتن اناث  636332بشمول 

تن اناث در دارالحفاظ ها مشغول آموزش  26312تن بشمول  616332تن اناث در مدارس و به تعداد  136111منجمله  1116335

تن اناث در مراکز  36112تن طالب العلم بشمول  26331تعلیمات اسالمی میباشند که از مجموع طالب العلمان این برنامه به تعداد 

 خصوصی دینی تعلیمات خویش را به پیش می برند.

تن از عالمان دین جهت تثبیت و ارزیابی اسناد  16319به تعداد  1399در سال 

 699تحصیلی شان در امتحان تثبیت سویه اشتراک نمودند که در نتیجه به تعداد 

تن در صنف دوازدهم علوم دینی، به تعداد  331داد موفق گردیدند که از جمله به تع

تن در صنف چهاردهم علوم دینی  351تن د صنف دوازدهم دارالحفاظ ها و  113

 می باشند.

، که گردیدند شاملتن اناث در برنامۀ داخل خدمت تربیه معلم  6,333تن محصل )معلم( بشمول  116939به تعداد  1399در سال 

تن اناث افزایش  136316تن محصل بشمول  336351ع محصالن صنوف سیزدهم و چهاردهم این برنامه به تعداد مجمو به اساس آن

در قابل ذکر است که در مراکز خصوصی تربیه معلم می باشند.  16631تن محصل بشمول  36691یافته است که از جمله به تعداد 

 .فارغ گردیدندتن اناث  3,323بشمول  تن محصل از صنف چهاردهم تربیه معلم 3,225به تعداد  1399 سال

تن آن را اناث تشکیل میدهد در کورسهای سواد آموزی در سراسر  336336تن سواد آموز که  516139، به تعداد 1399در سال 

اناث از طریق کورسهای مؤسسات همکار جذب  13,393تن بشمول  33,156تعداد  که از آن جمله به کشور جذب گردیده اند

 گردیدند.

تن اناث در مکاتب و مراکز آموزش حرفوی جذب و تحت آموزش قرار  3,131تن حرفه آموز بشمول  3,325برعالوه آن، به تعداد 

 گرفته اند.

تن شاگرد اناث در مکاتب سواد حیاتی دولتی شامل و دروس خویش را ادامه  11526تن شاگرد بشمول  31533در ضمن به تعداد 

 میدهند.

 اکز تعلیمیایجاد و ارتقای مر

باب مکتب ابتدائیه در  111نمودن زمینه دسترسی اطفال به تعلیم و تربیه در سراسر کشور،  به تعداد به منظور رف  نیازمندی و فراهم 
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 ایجادگردیده است. با  ایجادمناطق که نیاز به ایجاد مکاتب جدید داشتند بادر نظرداشت طرزالعمل و معیارهای تأسیس مکاتب، جدیداً 

 یفراهم گردیده است، از جانب دیگر تعداد مجموع زمینۀ تعلیم و تربیه ذکور و اناث اعم از این مکاتب، از یک طرف برای شاگردان

لیسه افزایش یافته است باب  56313و  متوسطهباب  36333،  ابتدائیهباب  16333باب بشمول  116161به  تعلیمات عمومیمکاتب 

به تعداد لیسه( مکاتب خصوصی می باشند. برعالوه آن،  361متوسطه و  591ابتدائیه،  1113ن بشمول )باب آ 16911که از این میان 

تأسیس گردیده است که با تأسیس آن برای اطفال کوچی زمینه تعلیم و تربیه در این مکاتب باب مکتب جدید برای اطفال کوچی  3

 فراهم گردیده است.

باب مکتب  23به متوسطه و  گردان آن صنف ششم را تکمیل نموده بودند مطابق به معیار هاکه شا باب مکتب ابتدائیه 53به تعداد 

به لیسه ارتقا نموده است که با  که شاگردان آن صنف نهم را تکمیل نموده بودند با درنظرداشت معیار ها و نیازمندی محل متوسطه

 فراهم گردیده است.شان ربوطه زمینه ادامه تعلیم و تربیه در مکاتب مشاگردان ارتقای آن برای 

 منظور شده است. نیز باب مکتب 11باب مکتب جهت تغییر نام طی مراحل شده و تغییر نام  33اسناد برعالوه، 

باب دارالحفاظ  1و  در والیت بلخ باب مدرسه 1، به تعداد اسالمی برای طالب العلمانمنظور فراهم نمودن زمینه آموختن تعلیمات ه ب

 تن طالب العلم زمینه تعلیمات اسالمی فراهم گردیده است. 131است که با ایجاد آن برای  ایجاد گردیده کندهار جدیداً والیت در 

نموده است که با ارتقای آن زمینه ادامه تعلیمات دینی برای  در والیت ننگرهار به دارالعلوم ارتقاباب مدرسه  3برعالوه آن، به تعداد 

با ایجاد مراکز جدید، تعداد مجموعی مراکز  تن اناث در مراکز مربوطه شان فراهم گردیده است. 33ول تن طالب العلم بشم 16633

باب دارالعلوم افزایش یافته است که از جمله  111باب دارالحفاظ و  331باب مدرسه،  211باب بشمول  16139تعلیمات اسالمی به 

 دارالعلوم( می باشد. 15الحفاظ و دار 5مدرسه،  36باب مرکز تعلیمات اسالمی خصوصی ) 66

باب الحاقیه  33باب مرکز حمایوی و  313باب دارالعلوم،  136رسیده است که از جمله  353تعداد مجموعی مراکز تربیه معلم به 

 میباشد.

که به  ده است،ا و غور جدیداً تأسیس گردیباب مکتب سواد حیاتی در والیات ارزگان، پکتی 3، به تعداد 1399در جریان سال مالی 

 باب مکتب می رسد.  65مکاتب سواد حیاتی در سراسر کشور به  اساس آن تعداد مجموعی

 ( برنامه های سواد آموزی در کاهش سطح بی سوادی در کشور مؤثر واقع شده است.2.5 میان مدتنتیجه 

 ایجاد کورسهای سواد آموزی

از طریق معینیت سواد آموزی و مؤسسات غیر دولتی باب کورس سواد آموزی در سراسر کشور  3,661به تعداد  1399در جریان سال 

فراهم گردیده در سراسر کشور تن اناث زمینه سواد  33,336تن سواد آموز بشمول  51,139ایجاد گردیده است که با ایجاد آن برای 

 زن از کورس های سواد آموزی فارغ گردیدند.تن  16,263تن سواد آموز بشمول  33,191در ضمن به تعداد  است.

 چاپ و توزیع تصدیق نامه های سواد آموزی

 قطعه 31,313 متباقی و است گردیده توزی  فارغ برای سواد آموزان آن قطعه 11,911 تعداد به نامه، تصدیق قطعه 32,323 جمله از

 .میباشد توزی  حال در

 خاص، عودت کننده و اطفال در حالت اضطرار به تعلیمات دسترسی دارند. ( اطفال با نیازمندی های2.6نتیجه میان مدت 

  خاص تعلیمی مراکز ایجاد
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جات  قریه سطح به آمادگی دوره آموزشی مرکز 19 تعداد به منظور فراهم آوری تعلیمات خاص برای اطفال با نیازمندی های خاص، به

 .است گردیده ایجاد والیت 13در 

  مکاتب در معلولیت دارای اطفال ساختن شامل و شناسائی

محلی شامل  تعلیمات صنوف و عمومی تعلیمات و در مکاتب شناسائی جدیداً( دختر 111) بشمول معلولیت دارای طفل 311 تعداد به

 (یادگیری مشکالت و نابینایان یاناناشنو) خاص نیازمندیهای دارای( دختر 1,132 )بشمول طفل 3,953 تعداد شده اند. در مجموع به

 مشکالت و نابینا ناشنوا) خاص نیازمندیهای  دارای اطفال تعلیمات خاص قرار گرفته اند. قابل ذکراست که برنامه پوشش تحت

 در هم یا و قریه سطح به آموزشی مراکز بازتوانی، و آمادگی دوره آموزشی مراکز در خاص تعلیمات برنامه پوشش تحت( یادگیری

تحت آموزش قرار  عامه صحت وزارت و معارف وزارت طرف در نظر گرفته شده از صحی های توصیه درنظرداشت با خانگی، تعلیمات

 داشتند.

 آموزش دارند معلولیت های دارای صنفی هم که عمومی تعلیمات مکاتب معلول غیر شاگردان از دختر تن 39 بشمولتن  62 برای

 امور در را خویش معلولیت دارای های صنفی هم ،بتوانند بر عالوه معلمان شاگردان این تا گردیده فراهم اشاره زبان و بریل خط نوشتن

 .نمایند همکاری درسی

شر سپرده شده است. ناز طریق تلویزیون، رادیو و یوتیوب به  ،برای اشخاص دارای معلولیت برنامۀ ثبت شده 31همچنان به تعداد 

 آموزش اطفال دارای معلولیت برگزار گردیده است.کمپاین جلب حمایت برای  3به تعداد برعالوه، 

 دارای شاگردان برای...( وغیره اشاره زبان دیکشنری بین، ذره اعصا، شنوایی، اله ستایلس، سلیت،)  کمکی اجناسی و درسی مواد

 است. شده فراهم سویدن کمیته طرف از محلی تعلیمات صنوف و عمومی تعلیمات مکاتب در معلولیت

 سه را در( اناث تن 1,111 و ذکور 3,131) معلول شاگرد تن 3,153 تعداد به( همگانی تعلیمات اداره)عمومی  تعلیمات ریاست

 .اند داده قرار پوشش تحت آموزشی مراکز و مکاتب در کشور والیت 11 در( وحرکی ذهنی حسی، معلوالن)کتگوری 

 اضطرار حاالت در اطفال و کنندگان عودت به تعلیمی خدمات عرضه برای استراتیژی نکشافا

 و دو شده تهیه اضطرار حالت در تربیه و تعلیم معلمین آموزشی بستۀ .است گردیده تسوید اضطرار حالت در تربیه و تعلیم ستراتیژی

 اضطرار آماده گردیده است. حالت در معلمین آموزش جهت طرح

عودت کننده گان، برنامه تعلیمات در حاالت اضطرار تطبیق و راه اندازی به منظور دسترسی به تعلیم و تربیۀ اطفال بیجا شده و 

طریق مؤسسات همکار به پیش برده  شونداز از محل سکونت شان بیجا می نسبت عوامل گوناگون میگردد. این برنامه برای اطفال که

 حال نهایی سازی قرار دارد. در اضطرار حاالت در اطفال و گان کننده عودت برای تعلیمی خدمات استراتیژی میشود.

 : والیات و درمرکز آموزشی بدیل طرح سیستم انکشاف

 از آموزشی های ویدیوتمام  و گردیده ایجاد maarif .af سایت کرونا ویروس قرنطین ایام در که است گردیده عیار طوری سیستم این

 والیات تمام معارف های ریاست به آموزشی های ویدیو هم و یا است شده گذاشته گان کننده استفاده همه اختیار در سایت این طریق

 پخش و نشر قرنطین های روز در والیات همان محلی های تلویزیون در اوقات تقسیم طبق آموزشی های ویدیو این که شده فرستاده

 .میگردید
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 طرح بدیل آموزشی:تهیه و تطبیق 

که تدابیر بالخاصه، عاجل و مبتکرانه را بوده زندگی، تهدید بزرگی به معارف و یادگیری شاگردان  عرصه هایمرض کرونا مانند همه 

تعلیم در شرایط مقابله با این ویروس در مقایسه با شرایط عادی بسیار متفاوت است و علیرغم موجودیت بعضی  .نمایدایجاب می 

این توق  میرود که در این زمینه  ر آینده وجود خواهند داشت؛ بنابری هم دگامکانات و ظرفیت ها، چالش ها و محدودیت های بزر

 تالش زیاد صورت گیرد و از روش های ابتکاری و ویژه استفاده شود.

راه از پالن ارایه خدمات تعلیمی را از طرق تعلیمات  ،از اینرو،وزارت معارف بنا بر مکلفیت وظیفوی و هدایت رئیس جمهوری افغانستان

 طرق مبتکرانه روی دست گرفته است تا شاگردان از حق تعلیم در این شرایط خاص مستفید شوند.   دور و دیگر

تمرکز اصلی بر تعلیمات از راه دور، استفاده از بدیل های 

تلویزیون، رادیو، موبایل و همچنان در محالت خاص تدریس 

 مستقیم توسط معلم با گروه های کوچکتر می باشد.  

وزارت معارف برای اطمینان از ارایه خدمات تعلیمی برای 

را بگونه  برنامهسطوح مختلف نظارت و ارزیابی  ،شاگردان

. در عین حال، برنامه های ارتقای نمایدجدی عملی می 

ظرفیت معلمان، مدیران و سرمعلمان نیز روی دست گرفته 

 . شده است

تا اطمینان حاصل شود که  نمایدوزارت معارف بنا بر تعهد در قبال سایر اطفال سن مکتب با سکتور خصوصی نیز از نزدیک کار می 

ی اینکه، تالش های وزارت معارف در این راستا به یک کمپاین ملی تبدیل شاگردان این بخش نیز از عین خدمات مستفید شوند. برا

شود؛ با سایر شرکای دولتی و غیر دولتی مانند مؤسسات غیر دولتی، جامعه مدنی، شوراهای انکشافی، والدین، وزارت های همکار 

 ره اترا و ...( از نزدیک همکاری می کند.)مالیه، تحصیالت عالی، اطالعات و فرهنگ، مخابرات، حج و اوقاف، انکشاف دهات، ادا

می باشد که در دو  1399گزارش پیشرفت طرح بدیل تعلیمی از جمله بخش های مهم گزارش ساالنۀ تطبیق پالن عملیاتی سال 

 :قرار ذیل ارایه میگردد بخش

 طرح طریق از بزرگساالن تعلیمات و آموزی سواد اسالمی، تعلیمات عمومی، تعلیمات تعلیمی خدمات ساختن ( فراهمالف:

 شاگردان تمام برای آموزشی بدیل

  . تنظیم آموزش خودی شاگردان در خانه1

 و اطفال بتوانند فامیل های بزرگتر و والدین تا پشتو تهیه گردیده و دری زبان به خانه در شاگردان آموزی خود رهنمود سند.121

 .نمایند کمک خودی آموزش در را شان بزرگسال سواد بی اعضای

 نظر مورد است. رهنمود گردیده ترتیب( پشتو و دری) زبان دو اضطرار به حاالت در خانوادگی سوادآموزی ارزیابی و تدریس رهنمود

 در آن نشر و چاپ غرض نشرات ریاست به آن نهایی کاپی و تهیه پشتو و دری زبان به عمومی تعلیمات بخش شاگردان آموزی خود

 .است شده سپرده معارف سایت ویب

 به بزرگساالن آموزش و شاگردان تعلیم ادامه مورد در تصویری و صوتی های رسانه طریق از شاگردان و والدین به رسانی پیام .123

 (یی رسانه و آموزی خود) مختلف های روش

 جلسۀ رهبری وزارت معارف در جریان قرنطین جهت تطبیق طرح بدیل تعلیمی 
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می  فیسبوک اجتماعی صفحه و وزارت سایت ویب معارف، تلویزیون شامل که خویش نشراتی های ابزار از استفاده با نشرات ریاست

 و ها دستاورد تبلیغ با بر آن عالوه. است نموده رسانی اطالع بدیل، های روش طریق از آموزش ادامه مورد در مداوم بصورت باشد، 

 المللی بین و ملی معتبر های رسانه در بدیل طرح تحقق راستای در افغانستانجمهوری اسالمی  دولت و معارف وزارت عملی اقدامات

 .است نموده تقویت را رسانی اطالع روند

 ها خانواده به سوادآموزان آموزی خود رهنمود هزار 51 و شاگردان آموزی خود راهنمود سند نسخه میلیون 3چاپ .123

 به تا است بودجوی کود شدن مشخص منتظر و گردیده آماده شاگردان و معلمان مطالعوی مواد چاپ تخنیکی مشخصات و اسناد

 .گرددشده و چاپ  فرستاده ملی تدارکات

 .آموزش شاگردان از طریق رسانه ها و تکنالوژی2

 و ها تلویزیون نشرات تنظیم و بصری و سمعی درسی مواد تولید مدیریت برای اختصاصی مدیریتی تیم یک توظیف و انتخاب .321

 ها. رادیو

 .است گردیده موظف سنج کیفیت نظارتی مشخص تیم یک شده تولید مواد کیفیت تضمین برای

 روز، در یی دقیقه 31 درسی ساعت سه هرصنف برای) ها تلویزیون طریق از مضامین دروس پخش اوقات تقسیم تصویب و ترتیب .323

 نشرات پخش اوقات تقسیم (معلمان آموزش برای ساعت 1 و سوادآموزی دور از راه دروس ارایه برای دقیقه 31 ساعت، 13 مجموعا

 . میرسد نشر به ظهر از بعد 5035 الی 5011 ساعت از روزانه و گردیده نهایی سوادآموزی بخش

 ریاضیات ساینس، مضامین و 6-1 صنوف اساسی مضامین دروس ثبت برای معلمان نفره 3 های گروپ توظیف و آموزش انتخاب، .323

 ( داخلی بودجه از الزحمه حق و کاری اضافه) ها تلویزیون طریق از پخش برای ،13-1 صنوف انگلیسی زبان و

 دروس ثبت برای شده انتخاب های استدیو در روزه همه ایشان گردیدند، توظیف و انتخاب معلمین اساسی مضامین دروس ثبت برای

 از شده ثبت دروس کنترول و چک ارزیابی کمیته صاحب، وزیر جناب هدایت اساس به معلمین توظیف و انتخاب برعالوه دارند، حضور

 و مرور را قبلی شده ثبت می باشند، دروس معلم تربیه و نظارت مسلکی اعضای که شامل کمیته این گردید، تشکیل مختلف ادارات

 .مینمایند ارزیابی روزه دارد را همه جریان فعال آن ثبت که دروس

 مواد کننده تهیه تن 1 ، راهنما استاد تن 1 مسلکی، معلم تن 3 کننده، هماهنگ تن 1 شامل)نفری 11 گروپ یک توظیف .323

 برای هادرس کیفیت کنترول و ثبت برای سوادآموزی برنامه از( مخاطب بعنوان سوادآموزی معلم تن 3 و معلم مربی تن 1 و کمکی

 (معینیت سواد آموزی خود بودجه از الزحمه حق و کاری اضافه شامل) معارف تلویزیون طریق از نشر

 از کمکی مواد کننده تهیه تن 1 ، راهنما استاد تن 1 مسلکی، معلم تن 3 کننده، هماهنگ تن 1 شامل که گروپ این از تن 5به تعداد 

 .اند گردیده توظیف اکنون الی حمل ماه

 13-1 صنوف انگلیسی زبان و ریاضیات ساینس، مضامین و 6-1 صنوف اساسی مضامین تمام بصری و سمعی درسی مواد تولید .325

 تلویزیون طریق از نشر برای سوادآموزی مضامین و عمومی تعلیمات

 تولید ترک افغان مکاتب توسط که زبان دو به ششم را الی اول صنوف دروس نامه، تفاهم یک طی ترکیه بنیاد همکاری با معارف وزارت

 ملی از دروس زبان دو به ویدیو 91 الی 51 تعداد به تلویزیون معارف و مرکز ساینس روزانه در .سپارد می نشر به و دریافت میگردد،

 .گردد می تولید دوازدهم الی هفتم صنوف
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شده  تصویب اوقات تقسیم به مطابق دروس پخش برای دارند نشرات ملی سطح به که تلویزیونی کانال 3 با قرارداد و هماهنگی .326

 است.

 وزارت موافقت رهبری صورت در و گرفته صورت بدیل خدمات طرح آموزشی مواد نشر و پخش برای ها رسانه با الزم های هماهنگی

 .نشرات آمادگی های الزم اتخاذ شده است پخش جهت شخصی های تلویزیون از استفاده برای معارف

 :پشتو لسان به نشرات و گرمسیر والیات برای ستالیت در دسترس قابل تلویزیون 3 طریق از دروس پخش .321

 تصمیم صورت در. است گردیده دریافت شان های نرخ و گرفته صورت هماهنگی می باشند، وصل ستالیت به که هایی تلویزیون با

 نمود. خواهد اقدام نشرات ریاست معارف، وزارت رهبری

 اسالمی تعلیمات و آموزی سواد دروس پخش جهت دارند نشرات ملی سطح به که رادیویی های کانال با قرارداد و هماهنگی .322

 شده است. تصویب اوقات تقسیم به مطابق

نشرات  ریاست معارف، وزارت رهبری تصمیم درصورت است و گرفته صورت هماهنگی افغانستان سطح در دسترس قابل های رادیو با

 .نمود خواهد اقدام در زمینه

 و منظم پخش از گزارش ارایه و اوقات تقسیم به مطابق ها رادیو و ها تلویزیون از دروس پخش از نظارت جهت نظارتی تیم تعیین .329

 نشرات باکیفیت

 و ایشان نشرات رسمی آغاز با میباشند، شده ثبت دروس کنترول و ارزیابی مصروف فعال نظارت تعلیمی ریاست مرکزی کارشناسان

 پالن شدن مشخص با ها تیم تعیین .میگردد توظیف آن کیفیت و دروس پخش چگونگی پیگیری برای والیتی های تیم نظارت اعضای

 .میگیرد صورت رادیو و تلویزیون تثبیت و دروس نشر

 ندارند. دسترسی تلویزیون به که مناطقی در کوچک تجمعات در شاگردان حضوری .آموزش3

 دسترسی تلویزیون به مناطقی که در معلمان و مکاتب تا کوچک تجمعات در سوادآموان و شاگردان حضوری آموزش رهنمود تهیه. 321

 .نمایند دایر آزاد فضای در و کوچک های گروپ در را دروس شان ندارند

 شامل طرح که را دور راه از و خانوادگی و فردی آموزش و باز فضای در کوچک، تجمعات در سواد آموزشی رهنمود سوادآموزی معینیت

 تطبیق چگونگی دیاگرام با همراه تطبیقی پالن سپس ارسال، والیات به مکتوب طی قبال را میباشد اضطرار حالت در سوادآموزی بدیل

 .اند گرفته قرار آموزش تحت سوادآموز  39,623 تعداد به اکنون تا نمود، ارسال را نیز آن دهی گزارش فورم و هابرنامه

 شده سپرده نشرات ریاست و به تهیه زبان هردو به کوچک تجمعات در عمومی تعلیمات شاگردان حضوری آموزش رهنمود همچنان

 بعضا نیز و نموده تنظیم را ها برنامه معارف مسئولین رهنمود همین از استفاده با والیات از تعدادی در که است ذکر قابل. است

 .اند نموده آغاز روش این با خویش را تسریعی و محلی صنوف تدریس همکار مؤسسات

 (جات قریه ولسوالی، والیت،) ندارند دسترسی تلویزیون به روستایی که مناطقی تثبیت .323

 است. گردیده آوری جم  والیات سطح در ها رادیو و ها تلویزیون نشراتی پوشش مورد در معلومات خاص فورم یک طی

 مکتب  هزار 3درحدود  رو در رو دروس پیشبرد و کوچک تجمعات در سوادآموزان و شاگردان تنظیم.323

 گردیده آغاز کنر و پکتیا زابل، مانند والیات از تعدادی در باز فضای در کوچک تجمعات در شاگردان آموزش عمومی تعلیمات برنامه در

 با نیز را داشتند تسریعی و محلی صنوف طریق از تعلیمی خدمات تطبیق مسئولیت که همکار مؤسسات از تعدادی همچنان است،

 .اند نموده را آغاز خویش فعالیت رهنمود این از استقاده
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 شاگردان تعلیمی پیشرفت ارزیابی و . نظارت4

 اضطرار حاالت در سوادآموزان و شاگردان تعلیمی پیشرفت ارزیابی برای راهنمود سند تهیه .321

 گردیده نهایی و ترتیب که میباشد خانوادگی سوادآموزی رهنمود شامل آموزشی بدیل های برنامه طریق از سوادآموزان ارزیابی سند

خواهند شد.همچنان از  چاپ و تهیه زبان هردو به عمومی تعلیمات آموزشی خدمات بدیل طرح ارایه از نظارت رهنمود همچنان.است

 .نیز به نشر خواهند رسید وزارت سایت طریق ویب

 مناطقی در کوچک تجمعات و خانه در سوادآموزان و شاگردان آموزی خود از نظارت  و ولسوالی و والیتی نظارتی های تیم تعیین. 323

  ندارند دسترسی تلویزیون به که

 در که های روش طبق ایشان بدیل طرح آموزشی های برنامه نشر از بعد دارند حضور والیات و ولسوالی سطح در نظارت های تیم

 میدهند. گزارش خویش اجراأت و از توظیف است شده گرفته نظر در بدیل طرح نظارت رهنمود

 فرصت از استفاده با بدیل تعلیمات برای  مکاتب کارمندان سایر و مدیران معلمین، سر معلمین، ظرفیت (: ارتقایب 

 آموز خود آموزش شیوه به آموزشی؛ های بسته طریق از مدت دراز تعطیلی

 خانه  در مدیران و معلمان خودی آموزش .1

 سوادآموزی آمران و مدیران معلمان، ارزیابی و ظرفیت ارتقای رهنمودخانه،  در مدیران و معلمان آموزی خود رهنمود سند ترتیب 121

 است. گردید ترتیب( پشتو و دری)زبان دو به اضطرار حاالت در

 مدیران و معلمان خودی ظرفیت ارتقای بسته تهیه 123

 مدیران ودستورالعمل و معلمان آموزی خود دوره ارزیابی و مطالعه ضمایم شامل رهنمود با مکاتب مدیران مطالعه برای آموزشی مواد

 شده است. آن تهیه ارزیابی

 و 13الی  1 صنوف معلم راهنمای کتب و مدیران، و معلمان خودی ظرفیت ارتقای بسته و رهنمود الکترونیک نسخه نشر 123

 معارف وزارت سایت ویب در سوادآموزی

 معارف وزارت سایت وب در اضطرار حاالت در سوادآموزی آمران و مدیران معلمان، ارزیابی و ظرفیت ارتقای رهنمود الکترونیکی نسخه

 وزارت سایت ویب در( معلمان ظرفیت ارتقای بسته و رهنمود)  مواد تمام همچنان .است گردیده نشر سوادآموزی معینیت سایت ویب و

 .است به نشر سپرده شده معارف

 انتقال و چاپ مصارف بشمول افغانی 15 بسته فی( آموزی خود رهنمود بشمول) معلمان آموزشی بسته هزار 315 توزی  و چاپ 323

 شده است. ترتیب معلم تربیه عمومی ریاست مورد ضرورت مکاتب سرمعلمان و معلمان مطالعه کتاب جلد هزار 315 اسناد

  مدیران و معلمان ظرفیت ارتقای ارزیابی و . نظارت2

 مدیران و معلمان ظرفیت ارتقای پیشرفت ارزیابی برای راهنمود تهیه 321

 اضطرار حاالت در سوادآموزی آمران و مدیران معلمان، ظرفیت ارتقای رهنمود شامل مدیران و معلمان ظرفیت ارتقای ارزیابی چگونگی

 .میباشد مطالعه مواد ضمیمه نیز مدیران و معلمان ارتقای پیشرفت ارزیابی رهنمود همچنان. است گردیده تکمیل
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ریاضی و زبان( در ویدیو ها ثبت گردیده و از طریق تلویزیون )مضامین ساینس،  13الی  1به اساس طرح بدیل آموزشی دروس صنوف 

 معارف به نشر سپرده شده است.

تن اناث می شود زمینه دسترسی به تعلیمات از راه دور از  3316933تن شاگرد که شامل  1956135برای  1399در جریان سال 

 والیت کشور فراهم گردیده است. 31طریق رادیو و تلویزیون در 

( و یوتیوب برای شاگردان و والدین maarif.afهزار ویدیوی درسی از طریق تلویزیون، ویب سایت وزارت معارف ) 1111اد به تعد

 فامیل بزرگان و والدین تهیه شده تا پشتو و دری زبان به خانه در شاگردان آموزی خود رهنمود ترتیب و قابل دسترس بوده و سند

برعالوه، مواد آموزشی برای ارتقای ظرفیت معلمان  .نمایند کمک خودی آموزش در را شان بزرگسال سواد بی اعضای و اطفال بتوانند

تن شاگرد اناث از مواد )آموزشی  636213تن شاگرد منجمله  1126695به تعداد است. ثبت گردیده در ویب سایت وزارت معارف نیز 

 خود آموزی( در خانه مستفید گردیده اند. 

 به که مناطقی در معلمان و ( نفر در ایام قرنطین ترتیب و به اجرا گذاشته شد تا مکاتب2-5ف با تجمعات کوچک )رهنمود تدویر صنو

تن  216633استفاده نمایند. به اساس این رهنمود به تعداد  آزاد فضای در و کوچک های گروپ در را دروس ندارند دسترسی تلویزیون

 کوچک تحت آموزش قرار گرفتند.تن اناث در تجمعات  366165شاگرد بشمول 

همچنان مجالس هماهنگی در مورد تدابیر احتیاطی و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، در هماهنگی با ریاست های صحت عامۀ والیات 

 برگزار گردیده است.

هی در مورد برای مسئولین مکاتب حوزه های تعلیمی شهری و ولسوالیها از طریق برگزاری مجالس در بخش صحت و آگاهی د

 جلوگیری از شیوع ویروس کرونا معلومات ارایه گردیده است.

در مورد مبارزه با ویروس کرونا، سفارشات صحی برای شاگردان، معلمین و کارکنان اداری و خدماتی یک روز قبل از تعطیل شدن 

 مسئولین ارایه گردیده است. مراکز تعلیمی توسط

تن  936135تن اناث در مورد جلوگیری از شیوع ویروس کرونا از طریق رادیو و  1396313تن شاگرد بشمول  3196131به تعداد 

تن  16113تن معلم بشمول  16335تن اناث از طریق رسانه های چاپی آگاهی حاصل نموده اند؛ و به تعداد  516155شاگرد منجمله 

 آموزش قرار گرفتند.اناث در مورد دستورات حفظ مکاتب تحت 

معارف والیات عمال تطبیق گردیده و ادارات وزارت معارف به سطح  ست و استفاده از ماسک در ادارات برخی از ریاستبرنامه شستن د

مرکز و والیات توسط ادویه ضد عفونی بصورت منظم دواپاشی شده و تدابیر وقایوی از طریق مدیریت های صحیه به سطح مرکز و 

 تعقیب گردیده است. والیات 

برنامه های آگاهی عامه را تنظیم و جهت بهبود امور اداری توظیف گردیده و در  نظارت مکاتب در ایام قرنطینهمچنان اعضای 

همکاری با مردم به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا مطابق هدایات وزارت صحت عامه به مساجد برخی از والیات رفته و به 

نمودن سفارشات وزارت صحت، از طریق صفحات مجازی )ویب سایت، فیسبوک و تویتر(  در مورد مراعتمردم آگاهی داده اند. برعالوه، 

در رابطه به شیوع و وقایه ویروس وزارت معارف و ریاست های معارف والیات تاکید و آگاهی دهی الزم نیز صورت گرفته است. در ضمن 

رضاکار جامعه مدنی با همکاری ریاست های صحت عامه در  کرونا در بعضی از والیات سمینار های آگاهی دهی دایر گردیده و جوانان

 مردم آگاهی دادند. برخی از ولسوالی ها و مناطق مختلف والیات به 

عامه برای مریضان مثبت و مشکوک کوید  ادارات و مراکز تعلیمی به سطح حوزه های شهری و ولسوالیها در همکاری با ریاست صحت

یت های صحی بعضی از والیات یک تعداد اوراق آگاهی دهی را از ریاست های صحت عامه بدست مشخص و فعال گردیده و مدیر 19 –
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آورده و آنرا به آمریت های معارف ولسوالی، تیم های حارندوی و مکاتب توزی  نموده و از آن طریق به مردم در قریه جات و مساجد 

 آگاهی داده شده است.

 سواد آموزان و شاگردان تعلیمی پیشرفت ارزیابی برای رهنمود سند و پروسه های آموزشی یبه منظور نظارت از ارایه دروس غیر حضور

سواد  و شاگردان آموزی خود از نظارت برای ولسوالی و والیتی نظارتی های تیمو  اضطرار تهیه و استفاده گردیده است حاالت در

تلویزیون صورت گرفته، تعیین و  طریق از تدریس و یا نداشته دسترسی تلویزیون به که مناطقی در کوچک تجمعات و خانه در آموزان

 نموده اند.از پروسه نظارت 

سایت و مکاتیب رسمی به تمام ادارات مرکز و والیات ارسال گریده است. مطابق این  رهنمود بازگشایی مکاتب ترتیب و از طریق ویب

 ( دروس1399اول سنبله سال جاری ) تاریخ از ی وزارت صحت عامهدولتی با در نظر گرفتن تدابیر صحی و توصیه ها رهنمود، مکاتب

 مطابق این طرح با خصوصی مکاتب همچنان و لیسه های شبانه آغاز نموده 13-1روزانه و  13 -11 صنوف شاگردان برای را حضوری

 13-1 صنوف شاگردان برای حضوری را دروسو فراهم نمودن تدابیر و امکانات الزمه،  عامه صحت وزارت های توصیه نظرداشت در

 .است نموده شروع

 فراهم نمودن خدمات اعاشه و ایاته برای شاگردان

تن طالب العلم که همۀ آنها ذکور می باشند از امکانات بدل اعاشه مستفید گردیده اند. قابل یاد آوری  13312به تعداد  1399در سال 

  افغانی در نظر گرفته شده است. 111است که برای فی نفر طالب العلم روزانه مبلغ 

 منی ها در مناطق شانا نا هم مسلکی، پائین بودن سطح کیفیت تدریس و یا مدرسین روی بعضی ملحوظات چون کمبود  طالباین 

که این کار باعث تشویق و عالقمندی طالب  جذب گردیدند.تعلیمات اسالمی دارای لیلیه  مراکز، در بادرنظرداشت معیارات و نورم

 لعلمان به کسب و دوام تعلیمات دینی اشان گردیده است.ا

 اناث در مراکز تربیه معلم والیات از امکانات اعاشه و اباته مستفید گردیدند. تن 113نفر محصل منجمله  136به تعداد همچنان 

 نمودند.( سکتور خصوصی و جامعه مدنی در فراهم آوری فرصت های تعلیمی سهم فعال ایفا ..2نتیجه میان مدت 

 تعلیمی خدمات عرضه در خصوصی و عامه مشارکت تشویق برای قانونی چارچوب طرح

در مورد چگونگی مشارکت را مشخص  وزارت مععارف طرحریاست مکاتب خصوصی  و و ارزیابی عمومی پالن اداره بنیاد آسیا، ریاست

مکاتب به  ساخت انکشاف مواد آموزشی تخنیکی، چاپ کتب درسی، حمایت صنف های کمپیوتری،) بخش های عامه و خصوصی در

  است.تدویر یافته چند جلسه نیز  زمینهو در  نموده حمایت سکتور خصوصی و حمایت مکاتب خصوصی قابل استطاعت( آماده

به منظور سهیم ساختن جامعه مدنی در نظارت از ارایه خدمات تعلیمی میکانیزم نظارتی ترتیب و  با گروپهای مختلف جامعه مدنی 

شریک گردیده است که بعد از نهائی  سازی تطبیق میگردد. به اساس این میکانیزم اعضای جامعه مدنی عماًل از اجراآت و تطبیق برنامه 

 د نمود. های معارف نظارت خواه

( شورای مکاتب/مراکز تعلیمی در حمایت از تعلیم و تربیه و آموزش مهارت ها بطور فعال سهم 2.8ننیجه میان مدت 

 گرفته اند )در خصوص دختران در ساحات دور افتاده(.

  آنها سازی ظرفیت و مکاتب اداری شوراهای ایجاد
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 در بار اولین روش برای این اولویت بندی شده اند. باشد بیست سوال می شوراهای اداری مکاتب به اساس فورم های معیاری که دارای

 .صورت گرفت  سراسر افغانستان در 1393 سال

( شورای مکتب که شامل پروژه اقرا می باشد جدیداً فعال شده است. با ایجاد این شورا ها، تعداد مجموعی شورای های 13به تعداد )

شورای آن قوی و فعال می باشد و متباقی آن در کتگوری  1,366میرسد که از جمله شورا  13,511مکاتب در سراسر کشور به  اداری

 های مختلف )متوسط، ضعیف و غیر فعال( قرار دارد.

 ارتقای ظرفیت اعضای شورای های مکاتب به نسبت نبود امکانات بودجوی صورت نگرفته است.

 محل/جامعه حمایت گردیده است.( تعلیم و تربیه از طریق مردم 2.2میان مدت  نتیجه

 جمع آوری کمک های مردمی )پول نقد، ترمیمات، زمین، اجناس، خدمات( توسط شورای مکاتب

 شوراهای مدیریت ظرفیت ارتقای باعث که است نموده انجام معارف مختلف های عرصه در را ارزشمندی های فعالیت وزارت معارف

 ترمیمات، نقد، پول)به شمول  کمک به معارفافغانی  53,316,161است. به ارزش  گردیده مکاتب اداری شوراهای و والیات معارف

 .توسط شورای مکاتب جم  آوری گردیده استصورت گرفته از سوی مردم  ...(خدمات اجناس، زمین،

 بازگشایی مکاتب مسدود

والیت ( باب مکتب مسدود در 3به تعداد ) آن مطابق و ترتیب رهنمود دو مرحله، دو در قرنطین از پس مکاتب بازگشایی منظور به

مکاتب و رهنمایی های تیم مرکزی ریاست تحرک اجتماعی و شوراهای معارف به  اداری از اثر سعی و تالش شوراهایقندهار و کاپیسا 

فراهم شده اتب مربوطه در مکروی شاگردان بازگشایی گردیده است. با بازگشایی این مکاتب زمینه ادامه تعلیم و تربیه برای شاگردان 

 است.

  مکتب سطح در منابع مدیریت و توزیع برای مقررات و لوایح طرح

اما توزی  وجوه کمکی به نسبت نبود امکانات بودجوی و شیوع  .است شده داده انکشاف و طرح مالی به مکاتب وجوه توزی  رهنمود

 ویروس کرونا صورت نگرفته است.

 از فعالیت های شورای های اداری مکاتب  دبازدی

مکتب شهر کابل  12، در مورد بازدید قرار گرفته است کابل شهر در شورای اداری مکاتب 133 تعداد ، به1399در جریان سال مالی 

 برگزار گردیده است.  ای جلسات نمونه

 دارند.( جامعه از اهمیت مهارت ها برای جوانان آگاهی کامل 2.11میان مدت  نتیجه

 تدویر برنامه های آگاهی عامه 

از طریق شورای مکاتب، مالامامان مساجد، رسانه های جمعی و تیم های نظارت تعلیمی برنامه های آگاهی عامه در مورد اهمیت تعلیم 

اطفال شانرا به  به سطح والیات و ولسوالی های تدویر و با عث شده تا مردم محالت از اهمیت تعلیم و تربیه  آگاهی کامل حاصل و 

 مکاتب بفرستند. 
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 .( جوامع بطور فعال از عرضه خدمات معیاری نظارت نموده اند2.11نتیجه میان مدت 

 نظارت فعال جامعه مدنی از عرضه خدمات معارف

تربیه را  به منظور همکاری بیشتر والدین و وزارت معارف طرح نظارت مؤثر جامعه مدنی بر شفافیت و کیفیت تعلیم و 1399در سال 

در مشورت با جامعه مدنی و نهادهای ذیربط تدوین و تصویب نمود. در این طرح برای مکاتب که شورا ندارند، شورا ایجاد می گردد و 

مکاتبی که شورا دارند، شوراهای شان تقویت می گردد. همچنان نظارت از معارف بطور مشترک توسط تیم تخنیکی معارف، مردم و 

از طرف اداره امور ریاست جمهوری به پیش برده که حت نام حکومتداری باز تاین موضوع در برنامه  می گیرد کهجامعه مدنی صورت 

 .نیز شامل میباشد می شود

 تعهدات وزارت معارف به برنامه حکومتداری باز شامل دو تعهد ذیل می باشد:

معلوماتی مناب  بشری کمیسیون اصالحات اداری و خدمات ملکی اصالح و تقویت سیستم معلوماتی معارف بگونه ای که با سیستم .1

 متصل باشد، گزارش های تحلیلی و مقایسوی ارایه نماید و عموم شهروندان مطابق به نیازشان به آن دسترسی داشته باشند.

 مردم و جامعه مدنی در نظارت از معارفنقش  کانیزم تقویتیایجاد م. 3

ارت معارف اقدامات جدی و عملی را روی دست گرفته است. پالن عملیاتی آن تهیه گردیده و با مسؤلین در مورد دو تعهد فوق الذکر وز

 و ادارات مربوطه در زمینه های مربوطه همکاری می نماید. 
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 : مدیریت مؤثر،شفاف و پاسخگو3عرصه 

انکشاف و تقویه مدیریت مؤثر، شفاف و پاسخگو برای ارایه و فراهم آوری خدمات تعلیمی باکیفیت و متوازن بطور  :عمومیهدف 

 شفاف، مقرون به صرفه و مؤثر در سطح مرکز و والیات.

 مشخص های قابلیت و وظایف الیحه با توأم نتایج بر مبتنی تشکیالتی ساختار و قانونی چارچوب( 3.1 مدت میان نتیجه

 .است یافته انکشاف

 ساختار تشکیالتی وزارت معارف اصالح

 درج و تطبیق جهت اختصاصی تخنیکی جلسه یک در ملکی خدمات و اداری اصالحات مستقل محترم کمیسیون و معارف وزارت

 شده منظور تشکیل خستن قدم در تصمیم گرفته است تا متذکره کمیسیون با تفاهم مطابق HRMIS جدید سیستم در تشکیل

 نماید. به اساس گزارش واصله آغاز را1399 تشکیل پیشنهادی طرح باالی کار بعداً و نموده درج HRMIS جدید سیستم دررا 1392

 آماده سیستم ولی شده شریک ایشان با نیز ی سیستمها نیازمندی و ه استگردید سیستم شامل تخنیکی تیم توسط 1392 تشکیل

مستقل اصالحات اداری  کمیسیون قبلی فارمت مطابق 1399 پیشنهادی تشکیل باالی کار بنابر این، ؛باشد نمی 1399 تشکیل تطبیق

 دارد. جریان عمالً  و در تمام برنامه ها گردیده آغاز

 واگذار ملکی خدمات و اداری اصالحات مستقل کمیسیون به ملکی، خدمات ادارات در ها سیستم توسعه صالحیت اینکه به توجه با

 کار آن مطابق به است،که رسانیده امضا به اداری اصالحات محترم کمیسیون با را ای تفاهنامه معارف وزارت بنابر این ؛است گردیده

 خدمات و اداری اصالحات محترم کمیسیون همکاری به اکنون تا و دارد جریان عمالً  بشری مناب  معلوماتی جام  سیستم ساخت باالی

 مدیریتمتباقی  های مادیول انکشاف باالی کارادامه  و گردیده تکمیل %111 سوانح بایومتریک، تشکیل و و کبایوگرافی مادیول ملکی

 روند که است معلمین و کارمندان سوانح مادیول ،HRMIS سیستم های مادیول از یکیقابل ذکر است که دارد.  جریان بشری مناب 

 پایه اکمال رسیده است.اصالحات اداری به  کمیسیون توسط متذکره سیستم انکشاف

 جدید سیستم در کارمندان شده اصالح احصایوی معلومات مجدد تثب

 همچناناست. جدید گردیده سیستم شاملوزارت معارف  انهزار تن کارمند 311 بایوگرافیگ معلوماتبه اساس آخرین گزارش، 

 اقدامات برعالوهاست.  شدهکارمندان انتقال  دیتابس در معاشات پرداخت و کارمندان ثبت تشکیل، کارمندان موجود احصایوی معلومات

 اصالحات محترم باکمیسیون هماهنگی در کارمندان دیتابیس از استفاده زمینه در والیات و مرکز کارمندان آموزش منظور به ابتدائی

 .است گرفته صورت ملکی خدمات و اداری

بمنظور ایجاد بست در دیتابیس، تعیین بست به متقاضی و ارائه گزارش در مورد پروسه استخدام کارمندان سیستم معلوماتی استخدام 

 نوع تقرر، ملیت و نوعیت بست، انکشاف داده شده و تطبیق می گردد. به اساس بست، جنسیت، 

به  HRMISدر سیستم  میرسد، رمند( تن کا363,392) تعداد به که 1391تشکیل منظورشده سال  ویمعلومات سقف احصائیبرعالوه 

 درجنیز  1392 سال تشکیل سقف معلوماتو  تکمیل گردیده است درج و همکاری کمیسیون محترم اصالحات اداری و خدمات ملکی

 .است گردیده HRMIS سیستم

 پروسه بایومتریک )ثبت اطالعات( کارمندان وزارت معارف
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در همکاری با کمیسیون اصالحات اداری و خدمات ملکی با  1391در ماه حوت سال  پروسه ثبت اطالعات کارمندان وزارت معارف

هدف شفافیت در توزی  معاشات، شناسایی کارمندان خیالی، جلوگیری از فساد و دسترسی به معلومات در مورد تشکیل وزارت معارف 

 گردیده اند. HRMISشامل سیستم  معارف وزارتکارکنان و معلمین  %15طی این پروسه تاکنون . است آغاز گردیده

 اداری اصالحات تا با همکاری کمیسیون شده است آمادگی های الزم و همه جانبه روی دست گرفتهبه منظور تسری  روند بایومتریک، 

 .گرددهر چه زودتر این پروسه تکمیل  ملکی خدمات  و

 بشری منابع مدیریت معلوماتی جامع سیستم بهبود و نکشافا

دیتابیس،  و سوانح سیستم آموزشی، سنجی نیاز سیستم وظایف، مدیریت سیستم معلوماتی )سیستم 5، به تعداد1399جاریدر سال 

و به منظور تنظیم سیستم جام  معلوماتی  استخدام کارکنان( آماده گردیده است معلومات درج سیستم مراجعین و ثبت سیستم

 یز نیاز است تا سیستم متذکره تکمیل گردد.مدیریت مناب  بشری به چندین سیستم فرعی دیگر ن

  کارمندان دیتابس از استفاده زمینه در والیات و مرکز کارمندان آموزش

جام  معلوماتی مدیریت  ستمیس به رابطه دروالیت  13 برای کارمندان یمعلومات ستمیس کارشناسان، 1399 یمال سال انیجر در

  آموزش کارمندان والیتی برای والیات متباقی نیز ادامه دارد. ( آموزش داده اند و روندHRMISمناب  بشری)

 Functional Review وظیفوی مرور تکمیل

 ، تهیدده نگددری بدداز نتیجدده در تربیدده و تعلددیم اصددالحات سددندکدده  اسددت گردیددده تکمیددل وظیفددوی و سدداختاری نگددری بددازمددرور و 

 .است گردیده شریک منظوری جهت جمهوری ریاست عالی مقام به و نهایی

 ایجاد یا و اصالح متقابل همکاری و مشارکت خدمات، عرضه قرارداد های طرزالعمل و ها میکانیزم( 3.2 مدت میان نتیجه

 .است گردیده

 وجلب حمایت های ملی و بین المللی برای توسعه و بهبود معارف تسهیل مشارکت

 مختلف های بخش مؤسسات همکار و ارگانهای دولتی در و معارف وزارت میان همکاری نامه تفاهم (01) به تعداد 0311در سال مالی 

غیره برای  و مکاتب ساختمان اعمار معلمین، آموزش کانکور، گی آماده ظرفیت، ءارتقا سوادآموزی، محلی، تعلیمات تسریعی، تعلیمات)

 مستقیم بطور شاگرد ( هزار تن50حدود ) در ها تفاهمنامه این تطبیق اثر در که است رسیده امضا به کشور مختلف نقاط تطبیق در

 .گردیده استمستفید  معارف همکار مؤسسات های پروژه مزایای از و گرفته تعلیم و تربیه قرار پوشش تحت

 شده تطبیق متوازن خدمات عرضه بمنظور نورم بر مبتنی و نتایج بر مبتنی منابع توزیع سیستم( 3.3 مدت میان نتیجه

 .است

 منابع تخصیص جهت نتیجه و نورم بر مبتنی معیارهای تطبیق و تعیین

وزارت معارف روند بودجه بندی مبتنی بر نتایج را آغاز نموده است. از نظر وزارت معارف این بودجه بندی، معلومات در مورد بودجه و 

صیص بودجه مبتنی بر نورم و م تخمیکانیز مصارف ریاست ها و آمریت های والیتی و ولسوالی معارف راارائه خواهد کرد. بنا بر این،

تقسیمات بودجه به  .خواهدشدتخصیص مناب  بشکل متوازن در سطح والیات )مناطق شهری و روستایی( توزی  گردیده، تهیه  نتایج

سطح ولسوالی ها و انجام مصارف آن طبق سقف بودجۀ ولسوالی و ارائه معلومات بودجه و مصرف به سطح ولسوالی با ریاست های 
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ریاست معارف والیات تقسیمات بودجه به سطح ولسوالی های خویش را  32رف والیات شریک ساخته شده است و عمالً به تعداد معا

 طی یک کاپی جهت اطمینان به بخش مربوطه ارسال نموده اند که این روند تا سطح مکتب نیز گسترش می یابد.

 توظیف و استخدام مؤثر نتایج و خدمات عرضه و مدیریت پالنگذاری، بمنظور صالح بشری منابع( 3.4 مدت میان نتیجه

 گردیدند.

  مکاتب نیاز مورد های بست در شان رشته مطابق معلمان استخدام
از طریق کمیسیون مستقل اصالحات  ۹۹۱۱سال سنبله  در ماهمعلمان در شهر و والیت کابل،  6و  0بست  051پروسه امتحان جمعی بیش از 

 .گردیدهماهنگی با وزارت معارف برگزاراداری و خدمات ملکی در 

وزیر معارف از آغاز پروسه امتحان رقابتی  محترمه رنگینه حمیدی سرپرست و نامزد 

 این پروسه با رعایت اصل که  گفت و هابراز خرسندی نمود های معلمانبست

  .خواهد رفتبه پیش شفافیت  شایستگی و

جمعی والیات مذکور از جانب کمیسیون محترم اصالحات اداری و  امتحان نتایج

کاندید موفق بست های  تن 606 لستآن  خدمات ملکی اعالم گردید که در نتیجۀ

از سوی ریاست عمومی انکشاف مناب  بشری  و اند شده معرفیمعلمان به این وزارت 

تن آنان را اناث  606که  گردیده اند مقرر خالی تعلیمات عمومی های بست در
 تشکیل میدهند. 

 والیت 33کارکنان اداری در  6و  0های بست معلمان و بست 010111بیش از برعالوه آن، 

از کشور والیت  01مرحله اول آن در  بعدی به اعالن گذاشته میشود که در دو مرحله  کشور

وزارت معارف به با هماهنگی  دراداری و خدمات ملکی سوی کمیسیون مستقل اصالحات 

والیت  00و بست های  ،مشخص نگردیده است تا الحالاما نتایج آن رقابت آزاد گذاشته شده 

 متباقی آماده امتحان جمعی می باشد. 

   قراردادی معلم بحیث ها روستا و ها شهر در اناث معلمان  استخدام

تن معلم  2,020داد  قرار ، 9900در جریان سال مالی .نسبت شیوع ویروس کرونا معطل می باشد به پروسه استخدام معلمان اناث

 چهار از داد قرار 000 والیت کشور که قبال استخدام گردیده بودند تحت کار بوده که از جمله حدود 7 گرمسیر مناطق قراردادی

 مواصلت نموده است. والیت

   اسالمی تعلیمات مراکز در رشته مطابق مدرسین استخدام

 51در بخددش تعلیمددات اسددالمی، بدده اسدداس نتددایج اعددالن شدددۀ کمیسددیون مسددتقل اصددالحات اداری و خدددمات ملکددی، بدده تعددداد 

گردیددده انددد. بددا اسددتخدام تددن اندداث در والیددت و شددهر کابددل از طریددق امتحددان جمعددی جدیددداً مقددرر  15تددن مدددرس بشددمول 

 تدن انداث افدزایش یافتده 663تدن مددرس بشدمول  26123 مدرسین جدید تعدداد مجمدوع مدرسدین مراکدز تعلیمدات اسدالمی بده

 است.

   تربیه معلم مراکز شان رشته مطابق معلمان استخدام

سرپرست وزیر معارف حین سخنرانی در مراسم آغاز امتحان 

 تی بست های معلمانبرقا
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، در میگیددرد صددورت معددارف وزارت بشددری مندداب  ریاسددت و ملکددی خدددمات و اداری اصددالحات کمیسددیون طددرف از اسددتادان تقددرر

 اعددالن بدده شددرایط واجددد افددراد تقددرر غددرضریاسددت عمددومی تربیدده معلددم  خددالی بسددت 33 تعددداد بدده 1399جریددان سددال مددالی 

 ه است.گردید بررسی افرادکاندید تن 539 اسناداست. تاکنون  شده سپرده

ه ریاسدت عمدومی تربیده معلدم گماشدته شددتدن انداث از طریدق رقابدت امتحدان جمعدی در  3تن بحیدث اعضدا بشدمول  5به تعداد 

 ند.ا

 سوادآموزی  های کورس برای معلمین استخدام

بدا اسدتخدام معلمدان  تدن انداث در کدورس هدای سدواد آمدوزی اسدتخدام گردیدده اندد. 1331تدن معلدم بشدمول  3113به تعدداد 

معلمددان در مراکددز تعلیمددی در سراسددر کشددور بدده  یتعددداد مجمددوع طددرفجدیددد در مراکددز تعلیمددی تمددام برنامدده هددا، از یددک 

تددن اندداث بشددمول معلمددین حددق الزحمدده ای، قددراردادی، اجیددر و سددایر معلمددین افددزایش  156631تددن معلددم بشددمول  3356251

یافته است، از جانب دیگر ندورم نسدبت شداگرد بدرمعلم در تمدام دوره هدای مراکدز تعلیمدی برنامده هدا بده صدورت اوسدط بده سدطح 

( وزارت معدارف معیداری نبدوده کده نیازمندد اسدتخدام معلمدان 1035مدی رسدد کده در مقایسده بدا ندورم تعیدین شددۀ ) 1033ملی 

، در دورۀ 1031بیشددتر مسددلکی نظددر بدده کمیددت شدداگردان موجددود مددی باشددد. نددورم نسددبت شدداگرد بددر معلددم در دوره ابتدائیدده 

 .می باشد 1035ه دوره که اوسط هر س تعیین گردیده 1031و در دورۀ لیسه  1035متوسطه 

این نورم نظر به ارقام موجود تعداد شاگرد و معلم در والیات متفاوت بوده که بلند ترین نورم نسبت شاگرد بر معلم در والیات زابل با 

ه می باشد و کمترین نورم نسبت شاگرد بر معلم نظر ب 0900و ننگرهار  0900، والیت کابل 0966، خوست 0906، پکتیا 0910نورم 

 بوده است.  0933و غور  0936، نورستان 0930، پنجشیر 0960کمیت شاگردان به صورت اوسط در والیات پروان با نورم 

 

 رتغی برنامه طریق از کلیدی های بست استخدام

به اساس  ،یر در بست های کلیدی وزارت معارف استخدام گرددتغ برنامهکارمندان از طریق  %31پالن گردیده بود که  1399در سال 

یر در بست های کلیدی کارمند اناث از طریق برنامۀ تغ %3کارمند ذکور و  %15گزارش واصله از ریاست عمومی انکشاف مناب  بشری، 

 این وزارت استخدام گردیده اند.

 معارف  وزارت ظرفیت ارتقای پالن تطبیق و طرح
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والیت تحت هدف  0پالن ارتقای ظرفیت کارمندان   ،وزارت معارفارتقای ظرفیت ریاست عمومی انکشاف مناب  بشری و بخش آموزش 

 تن کارمند اداری تهیه نموده است.  0,160منظور آموزش ه را ب

تددن اندداث بدده سددطح مرکددز و والیددات نیدداز سددنجی آموزشددی  006تددن کارمنددد بشددمول  010تعددداد  بدده اسدداس پددالن آموزشددی بدده

والیدت تحدت آمدوزش قدرار  0تدن کارمندد انداث در  16تدن کارمندد بشدمول  600نیداز سدنجی، بده تعدداد ایدن  طبدق. اندگردیده 

 ند.ه اگرفت

 ارزیابی نتایج بر اساس آنها قدم و بست ارتقای و کارمندان ارزیابی

در مجموع به تعداد  0311کارمندان وزارت معارف بطور ساالنه مطابق قانون خدمات ملکی تحت ارزیابی قرار میگیرند. طی سال 

 تن کارمند اناث ارزیابی و ارتقاء بست و قدم گردیده اند. 1,310کارمند ذکور و  تن 30,060

الیحدده وظددایف و  رعالوه کارمندددان رسددمی، کارکنددان انکشددافی نیددز بصددورت سدداالنه از سددوی ریاسددت هددای مربوطدده مطددابق بددهبدد

 .گرفته اند، مورد ارزیابی قرار کارکرد ها و اجراأت ساالنۀ شان

 معارف وزارت مرکز در اناث طبقه کارمندان کاری محیط از نظارت

 معددارف وزارت عمددومی هایریاسددت اندداث کارمندددان بددرای ملکددی خدددمات و اداری اصددالحات کمیسددیون و جندددر واحددد مریددتآ

 و بلنددد هایبسددتدر  زنددان کمرنددگ حضددور تحصددیلی، هددای سددهولت: ماننددد کدداری مشددکالت حددل بدده رابطدده در را هاینامهپرسددش

و  بررسددی ایددن مبنددای بددر کدده نمودنددد توزیدد  خدددمت داخددل آموزشددی هددای کددورس  و هددا برنامدده بدده شددان معرفددی چگددونگی

 .شد خواهد تطبیقعملی و  ادارات در جنسیتی زناتو ایجاد و زنان حضور برای را مشخص هایپالیسینیازسنجی، 

 مسرئولیت پاسرخگویی، شرفافیت، بهبرود منظروره بر منرابع مرؤثر مردیریت بررای ها سیستم( 3. 5 مدت میان نتیجه

 ت.اس گردیده ایجاد فساد با مبارزه و پذیری

 ایجاد کمیته مبارزه با فساد و طرح و تطبیق پالن عمل استراتژی مبارزه با فساد

ستراتیژی مبارزه با فساد اداری قبالً انکشاف داده شده است که به اساس آن همه ساله پالن عمل ترتیب و تطبیق می گردد. در جریان 

، مسوده پالن عمل مبارزه با فساد اداری تهیه و با سکرتریت ویژۀ مبارزه با فساد اداری شریک گردیده است. این پالن 1399سال مالی 

 به اساس گزارش سروی مکاتب که توسط ادارۀ ملی احصائیه و معلومات انجام یافته است تجدید، نهایی و عملی می گردد.

شده است. توسط کمیته میک در هماهنگی نزدیک با وزارت معارف انجام  که ارزیابی یشتر،ن به منظور شفافیت هرچه بهمچنا

گزارشات منظم از تطبیق سفارشات کمیته میک ترتیب و شریک گردیده است. در نتیجه سروی نهائی تطبیق سفارشات که توسط 

تطبیق و نتایج متوقعه از تطبیق آن بدست آمده سفارش کامالً  13سفارش بتعداد  113صورت گرفت از جمله مجموع  کمیته میک

 است.

 خاص قضایای و انکشافی بودجه عادی، بودجه بخش در معارف ادارات تمامی تفتیش و بازرسی ساالنه

دولتی و  ریاست تفتیش داخلی وزارت معارف موظف است تا نحوه مصرف بودجهبه هدف تقویت سیتسم کنترول داخلی و تدارکات، 

انکشافی اختصاص داده شده به معارف والیات را بطور منظم و مطابق به یک پالن کاری مشخص تفتیش و بررسی نماید و مقدار بودجه 

ارائه دهند تا در روشنی آن از روند اجراات و مصرف شده یا مصرف نشده را مشخص و توضیحات قانونی الزم را به مسئولین مربوطه 
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تطبیق بودجه در سطح ادارات مرکزی، والیتی و ولسوالی بطور مؤثر نظارت بعمل آید. همچنان به قضایای خاص و انحرافات قانونی 

 رسیدگی الزم صورت گیرد.

 تفتیش داخلی در همه سطوح  انجام

ریاست تفتیش داخلی مسئولیت دارد تا با همکاری شرکای انکشافی وزارت معارف میکانیزم عملکرد تفتیش داخلی و ارتباط آن را با 

 فعالیت های تفتیش خارجی تقویت نماید. 

ادارۀ  15ادارۀ معارف در بخش بودجه عادی و  326وزارت معارف بازرسی و تفتیش   ، ریاست تفتیش داخلی1399در سال مالی 

جلد دوسیه پالنی و خاص را تحت  193معارف در بخش بودجۀ انکشافی را شامل پالن بازرسی تفتیش داخلی نموده بود که به تعداد 

جلد دوسیه های خاص می باشد. از مجموع دوسیه ها، به تعداد  131جلد دوسیه پالنی و  31بررسی قرار داده است که از آن جمله 

های مربوطه این ریاست تحت دوران قرار دارد که گزارش نتایج آن تاهنوز تکمیل نگردیده است، به تعداد  جلد دوسیه در مدیریت 35

جلد  3جلد دوسیه بنا بر وصف جرمی آنها غرض انکشاف تحقیق بیشتر به مقام محترم لوی حارنوالی محول گردیده است. به تعداد  35

یه به وزارت محترم عدلیه جمهوری اسالمی افغانستان ارسال گردیده است. به جلد دوس 3آسمایی و  111دوسیه به قوماندانی زون 

جلد دوسیه هدایتی بوده که نتایج آن غرض تطبیق هدایات و سفارشات به مراج  ذیربط اخبار گردیده و از تطبیق آن  116تعداد 

 اطمینان خواسته شده است.

، بررسی امور مالی و مناب  بشری 1391تدارکاتی برنامۀ ایکویپ بابت سال  در بخش بودجۀ انکشافی بررسی امور مالی، مناب  بشری و

صورت گرفته و گزارش آن طی مراحل  1392، بررسی امور تدارکاتی برنامۀ اقرا بابت سال مالی 1391برنامۀ اقرا پی پی جی بابت سال 

 اهد گردید. اداری گردیده که بعد از منظوری مقام محترم وزارت با ادارات ذیربط شریک خو

مورد از قضایای خاص که از جانب ریاست تفتیش داخلی ارسال  16با وجود بررسی های پالنی به تعداد  1399در ضمن در سال مالی 

در  1392گردیده بود تحت بررسی قرار گرفته و گزارش آن ارائه گردیده است. همچنان بررسی امور مالی برنامه اقرا بابت سال مالی 

در جریان میباشد که گزارش آن  1399در سال مالی  1392و بررسی امور مناب  بشری برنامه اقرا بابت سال مالی  1399سال مالی 

 ارائه میگردد. بعد از ختم بررسی های متذکره

دوسیه خاص مورد  29به تعداد  1399قضیه شامل پالن گردیده بود، که از جمله الی ختم سال مالی  353در بخش قضایای خاص، 

 بررسی قرار گرفته است که گزارش نتایج آن جهت تطبیق هدایات و سفارشات به مراج  مربوطه آن محول گردیده است.

و جریمه تأخیر شرکت های ماکول  بابت اضافه ستانی های معاشات، از که از اثر تطبیق پروسه های تفتیش، دستاوردهای مالیبرعالوه 

 :قرار ذیل استقراردادی بدست آمده است، 

تحصیل شده و مبلغ آن افغانی  3,121,233مبلغ  به حساب واردات دولت، پول بازگشتی 336311631625از مجموع 

 افغانی تحت دوران می باشد. 196631659325

 ( سیستم مؤثر و منسجم نظارت و ارزیابی از فعالیت ها تطبیق شده است.3.6نتیجه میان مدت 

 انکشاف تکنالوژی معلوماتی

 مرکز با آن و اتصال والیات معارف های ریاست در معلوماتی تکنالوژی بنای زیر ایجاد

 نیز و والیات و مرکز سطح به دیتاسنتر سیستم و است، گرفته صورت والیات معارف های ریاست شعبات تمام با نیتورک شبکه ایجاد

 است. گردیده نصب تلویزیون درکوه Disaster  recoveryو tv Hiil سیستم
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 خدمات از ریاست 33 اکنون هم که شده وصل وزارت مرکزی سیستم با والیات معارف های ریاست تمام

EMIS/SMIS/PAYROLL/BPET/Inter net/VOIC DATA والیت 3در  انترنیت و اتصال مینمایند استفاده خدمات دیگر و 

 عین بعدی، قدم در گردیده وصل روشن شبکه نیتورک از طریق والیت و متباقی ستالیت ازطریق( ارزگان نورستان، نیمروز، دایکندی،)

 .میگردد عملی و انکشاف مکاتب و ها ولسوالی معارف های آمریت به ها سیستم

 ریاست و در حال حاضر تمام گردیده و ایجاد نصب کنفرانس در ریاست های معارف تمام والیات  ویدیو قابل ذکر  است که سیستم

 گردند. وصل مرکز با ویدیوکنفرانس سیسشم طریقاز  والیات میتوانند معارف های

فعال گردیده  از اثر استفاه نادرست غیر که بود فعال گردیده و نصب وزارت مرکز در امتحانی صورت به قبال الکترونیکی حاضری سیستم

 است.

 به و شده است داده ارتقاء مره روز تخنیکی کارهای تسری  گردیده بود جهت فعال قبال که معارف وزارت سنتر دیتا محافظتی سیستم

 تیم تخنیکی بصورت دوامدار چک و مراقبت می گردد. توسط مداوم طور

  معارف اداره معلوماتی سیستم به معارف وزارت ذیدخل جوانب و عمومی دسترسی تسهیل

صفحات مجازی در دسترس عموم ب سایت وزارت معارف و همچنان یتمام پالیسی ها، نورم ها، پالن ها، بودجه و گزارش ها از طریق و

قرار گرفته است. و بخش دسترسی به اطالعات ویب سایت وزارت معارف بصورت نورمال توسط مسؤل بخش با معلومات به روز می 

 گردد.

 : والیات و مرکز در خصوصی مکاتب جواز سیستم انکشاف

 مکاتب تأسیس شرایط واجد که شخص هر بوده فعال والیات و مرکز در آنالین بصورت که است یافته انکشاف طوری سیستم این

 خواسته اسناد تمام و نموده پری خانه سیتم این در  را شده تهیه فورم آنالین صورت به باشد داشته والیات و مرکز در ا ر خصوصی

 خواسته اسناد تمام و داشته را مکتب تأسیس شرایط واجد شخص که صورت در معلومات و اسناد بررسی از بعد میکند عالوه را شده

 .میشود داده فعالیت جواز شخص به باشد نموده تکمیل  را شده

 والیات و مرکز در ها لیلیه شاگردان سیستم  انکشاف

 در والیت 1 در شاگردان تعداد این که طوری به میدهد قرار پوشش تحت کشور والیات 1 در را شاگردان 36111حدود در سیستم ینا

 وتصدیق تأیید والیات همان در شده ایجاد کمیته وبررسی مشاهد بعداز مذکور تعداد میکنند دریافت پول افغانی 131 روزانه ها لیلیه

 و شفافیت جهت حاال میشد ی زتو شاگردان به ها لیلیه مسئولین طرف از پول مقدار این قبال که میگردد سیستم ثبت و گردیده

 .بیاورند بدست بانک طریق از را پول میتوانند شاگردان که میشود ایجاد بانکی اکونت شاکرد هر برای حسابدهی

  معلمین ارزیابی و نظارت سیستم انکشاف

 و مشاهده فورم قبال که خود موبایل طریق از میتواند والیتی و مرکزی تعلیمی نظارت اعضای که است گردیده عیار طوری سیتم این

 معلومات این آنن و نمایند پوری خانه را فورم این شده کنجانیده سواالت به نظر گردیده نصب موبایلش در معلم های قابلیت ارزیابی

 .آبد می انتقال مرکزی سروری به نظارت اعضای توسط شده پوری خانه

 (شهادتنامه الکترونیکی )سیستم تعلیمی های برنامه برای جدید های سیستم انکشاف و ایجاد

والیت کشور این سیستم  13در حال ایجاد شدن است. از جمله در  کشور والیت 12 و کز مر در ها نامه شهادت الکترونیکی سیستم

والیت متباقی فعالیت تحت اجرا میباشد و هرچه زودتر  5در  ،می باشد فعال و هم اکنون دمیگرد بصورت آزمایشی تطبیق عماًل ایجاد و

  در تمام والیات تطبیق و تکمیل خواهد شد. تکمیل خواهد گردید. پروسه الکترونیکی توزی  شهادتنامه ها
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 معلوماتی جامع و واحد  سیستم یک قالب در معارف مختلف معلوماتی های سیستم ادغام

 ملی اداره به جمهور رئیس هدایت به نظر معلوماتی جام  و واحد سیستم یک قالب در معلوماتی های سیستم تمام سازی ادغام

 گردیده است.واگذار  ومعلومات احصاییه

 از جانب دیگر باعث و انجام یافته وقت اسرع به و نورمال بشکل مرۀ ادارات معارف روز های کار شده است تا عث با ها این سیستم ایجاد

 فساد گردیده است.هرنوع و جلوگیری از  در اجراآت حسابدهی و شفافیت

 پالنگذاری ستراتیژیک و عملیاتی معارف

 ترتیب و تهیهبه اساس نیازمندهای معارف کشور و به منظور همگام بودن با اهداف انکشاف پایدار  سالۀ معارف 01 استراتیژیک پالن

تا از یک سو نقشه راه را الی ده سال آینده را تعیین نمائید و نیز میکانیزم حل مشکالت به سطح کالن در بخش معارف  است گردیده

. قابل ذکر است که تهیه و در معرض اجرا قرار داده شده است نیز به سطح ملی و والیتی 0911الن های عملیاتی سال باشد؛ برعالوه پ

 والیت کشور انکشاف داده شده است. 01پالن های سه سالۀ )میان مدت( برای 

  (EMIS) معارف وزارت معلوماتی جدید سیستم آزمایش و مرور 

 %51مورد آزمایش قرار گرفت که در نتیجه بیش از  تخنیکی تیم توسط است یافته انکشاف جدیداً که معارف وزارت معلوماتی سیستم

 CBA-USAID محترم اداره با سیستم آزمایش و چک گزارش شاخص های چک لست در سیستم مرور، آزمایش و بررسی شده است.

 .است شده ساخته شریک نیز

  (تشکیالت و معاشات ،EMIS) سیستم سه در مکاتب تعداد سازی یکسان

تفاهم نامه همکاری میان وزارت معارف و ادارۀ ملی احصائیه و معلومات به منظور انکشاف و وصل سیستم های معلوماتی، جم  آوری و 

تصدیق معلومات احصائیوی و نقاط جغرافیایی مراکز تعلیمی 

معارف به امضا رسیده است. طبق این تفاهمنامه وزارت معارف 

ف پالن استراتیژیک متعهد شده است که جهت حصول اهدا

ملی معارف و دسترسی عادالنه به تعلیم و تربیه از طریق 

انکشاف سیستم های معلوماتی، جم  آوری و تصدیق معلومات 

احصائیوی و نقاط جغرافیایی مراکز تعلیمی معارف اقدام الزم را 

مرعی نماید که در زمینه پالن تهیه شده و مطابق پالن اجراأت 

 صورت می گیرد.

در  سازی یکسان آنالین سیستم در مکتب( 15,612) تعداد به

 و والیت 33 در، معاشات و تشکیالت( EMISسه سیستم )

که لست نهایی مکاتب یکسان شده با والیات جهت اخذ تأییدی تیم والیتی شریک شده است.  .است گردیده گذاری کود کابل شهر

 بوده است.  %19پیشرفت این فعالیت طبق پالن ساالنه 

 گزارش تفصیلی احصائیه تهیه
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 و جهت استفاده از طریق ویب تهیه،( وپشتو دری)ملی  های زبان به( والیتی پروفایل) احصائیوی گزارش 35 تعداد به 1399 سال در

گزارش های سال های قبل نیز جهت دسترسی به اطالعات از طریق ویب سایت برعالوه آن، . رسیده است به نشر معارف وزارت سایت

از جانب ، به نشر سپرده شده است. تهیه و نشر این گزارش ها از یک طرف می تواند ضرورت معلوماتی جوانب ذیدخل را برآورده سازد

 دیگر پروسه تهیه مناب  و برنامه ریزی را تسهیل نماید.

 صفحه ای هشت فورم عوض به درتبلیت ارقام ثبت پروسه تطبیق

نظارت و  عمومی ریاست مانند معارف وزارت سایر ادارات با تفاهم در  ها تبلیت با استفاده از و معلومات احصائیه آوری جم  پالن

 تهیه گردیده است. بشری عمومی انکشاف مناب  ریاست تعلیمی و ارزیابی

 احصائیوی های سوالنامه نظر تجدید و مرور

نظارت و  عمومی ریاست مانند معارف وزارت سایر ادارات با تفاهم در  ها تبلیت با استفاده از و معلومات احصائیه آوری جم  پالن

 تهیه گردیده است. بشری عمومی انکشاف مناب  ریاست تعلیمی و ارزیابی

 انکشاف سیستم نظارت و گزارشدهی

طرزالعمل های نظارت و گزارش دهی از تطبیق پالن ها انکشاف داده شده و توسط ریاست داراالنشای شورای علمی نهایی و آماده 

 منظوری مقام محترم وزارت می باشد. با تطبیق این طرزالعمل ها، سیستم نظارت و ارزیابی وزارت معارف بهبود می یابد. 

ب سایت وزارت معارف و همچنان صفحات مجازی در دسترس عموم یاز طریق وبودجه و گزارش ها تمام پالیسی ها، نورم ها، پالن ها، 

 قرار گرفته است. 

سیستم پیگیری گزارشدهی به سطح مرکز و والیات عملی گردیده و باعث ایجاد شفافیت در تطبیق برنامه ها و دسترسی به معلومات 

پالنها بصورت ربعوار به سطح والیتی و ملی ترتیب و ارایه گردیده است، عالوه بر آن، شده است. گزارشات منظم دوره یی از تطبیق 

 گزارشات خاص از تطبیق برنامه ها به اساس هدایت و تقاضای مقامات ذیصالح قرار ذیل ترتیب و در دسترس قرار داده شده است:

 سایت وزارت معارف به نشر سپرده شده است.ترتیب و در ویب  1399گزارش شش ماهۀ از پیشرفت پالن عملیاتی سال 

تهیه و در  1399گزارشات پیشرفت پروژه های انکشافی معارف به وزارت مالیه و وزارت اقتصاد بصورت ربعوار و ماهوار برای سال مالی 

 دسترس شان قرار داده شده است.

وار ترتیب و با اسناد حمایوی آن به وقت و زمان گزارشات پیشرفت و تطبیق سفارشات کمیته نظارت و ارزیابی )میک( بصورت ربع

 معینه در دسترس کمیته میک قرار داده شده است.

والیت کشور به سطح والیات نیز بهبود یافته است، و برنامه  35تن کارمند تخنیکی در  35سیستم نظارت و گزارش دهی با استخدام 

در مورد موضوعات نظارت و گزارش دهی به سطح مرکز و والیات  تمتطبیق سیس بمنظور ارتقای ظرفیت کارمندان وهای آموزشی 

 تن کارمند مرکزی و والیتی طی دوره های متعدد برگزار گردیده است. 511برای  نظارتنظارت، جم  آوری معلومات، گزارش دهی و

، قرار است سیستم گزارشدهی مبتنی بر برعالوه به اساس تعهد شاخص مبتنی بر نتایج، بین وزارت معارف و بانک جهانی در برنامه اقرا

الی اخیر ماه  1392/3119عملی شود و برای بار اول گزارشات مبتنی بر نتایج سال  1399والیت در سال مالی  11نتایج برای 

 تهیه و به ویب سایت وزارت معارف شریک گردد. که الی اکنون روند جم  آوری گزارشات تکمیل گردیده است و ۲۲۲۹جنوری سال 

 در حال فیدبک و بررسی می باشد که بعد از تکمیل در ویبسایت شریک می گردد.
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 معارف های برنامه عملیاتی پالن از ساالنه مرور اجرای

 است. نموده تهیه آمریت ینا پالن طبق را ارزیابی و طرزالعمل های تحقیق ارزیابی ریاست عمومی پالن و ارزیابی، و تحقیق آمریت

 از جمله مرور مشخص نکات باالی معارف ساالنه مرور گزارش. گردد می اجرا مشورتی و اشتراکی صورت به معارف ساالنه مرور گزارش

 . دارد تمرکز 9911 سال در استراتیژیک پالن اهداف و شاگرد نصاب،

  تربیه و تعلیم وضعیت از ساالنه مشترک مرور انجام و سازماندهی

 مراکز و مرکزی های برنامه سطح از معلومات و ارقام وریآ جم  ولی نگردیده انجام والیتی های بازدید کرونایی، وضعیت توجه با

 . دارد قرار سازی نهایی مرحله در آن گزارش و صورت گرفته کابل شهر در تعلیمی

 های پالن/استراتیژیک پالن اهداف مرور شامل که گردد می تهیه یکبار سال ،معاف ساالنه مشترک مرور گزارش که است ذکر قابل

 .باشد می ها مرور شامل نیز تمرکز مشخص نکات و باشد می عملیاتی

 وضعیت معیشتی معلمان بهبود امالک و 

 مدنظر نیمعلم یها شهرک اعمار جادیا یبرا ساحه 319 شامل تیوال 33 در نیزم بیجر 696133 یمواز، 1399 مالی سال در

. برعالوه، است گرفته صورت تیوال( 2)در نمره( 1,325) شامل نیزم بیجر( 3,311) یمواز یسرو جمله از که است شده گرفته

 .است آمده بدست کشور تیوال 16 درمکتب  باب( 333) اعمار یبرا نیزم مرب  متر( 23) و بیجر( 116) یمواز

 ( ساحه توسط ارگانها غصب گردیده و نیز موازی 33نمره در ) (31,313( والیت شامل )15جریب در ) 13,662موازی 

زمین و دو مورد جایداد تثبیت ناشده معارف توسط ارگانهای دولتی غصب گردیده که قضیه آن در قضایای  مرب  متر( 31,336,111)

  دولت تحت دوران قرار دارد. 

شده  غصب اشخاص زورمند تثبیت معارف توسط نا های از جایداد مورد (11)از جایداد های معارف و  جریب( 35)برعالوه، موازی 

 است.

باب دوکاکین از تصرف شاروالی به اساس  (12) والیت کشور و همچنان رهائی (9در ) از جایداد های معارف جریب (321موازی)

 است.از غصب رها و تحت تصرف معارف قرار داده شده  1399پیگیری ریاست امالک در جریان سال مالی 

 محافظت و مصؤنیت

 به و. اند آموزش دیده ماین خطرات از آگاهی در مورد والیات و مرکز معلمین و شاگردان از تن 31,135 تعداد به، 1399در سال مالی

. است و به نشر سپرده شده توزی  والیات مکاتب در بروشر و عاجل تماس کارت ماین، خطرات از آگاهی کیت جلد 1,311 تعداد

 نا والیات مکاتب در انفجار 13وقوع  همچنان ازاست.  گردیده ایجاد مکاتب در ها ماین خطرات از آگاهی کمیته 65 تعداد بهبرعالوه، 

 بعمل آمده است. جلوگیرینیز  جنایی و تروریستی واقعه 13 و امن

 سازی معاشات کارمندان  انکیب

معاشات کارمندان در پنج والیت کشور صورت گرفته که به اساس آن برای حسابهای بانکی  سازی بانکی 1399 مالی سال در جریان

نفر کارمند در والیت پنجشیر،  3,112 نفر کارمند در والیت دایکندی، به تعداد 5,113 تعدادنفر کارمند در والیت هلمند، به  5,129

ایجاد گردیده و ایشان از آن استفاده می  نفر کارمند در والیت بغالن 3,911و به تعداد  نورستان نفر کارمند در والیت 3,311به تعداد 

 نمایند. 
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اداره آسان  از طریقداشته و  فیصد آن تحت پوشش مبائیل منی قرار 13غیر بانکی بوده که  کارمندان تمعاشا فیصد 16در مجموع 

 . بانکی قرار دارد تحت پروسه تیم های سیار آن فیصد 3و  تسهیل میگرددخدمت وزارت مخابرات 

 خدمات صندوق معلم  عرضۀ حمایت معلمین از طریق

توسعه  (بدخشان خوست، کندهار، کابل، والیت و شهر ننگرهار، بلخ، هرات،) کشور بزرگ توالی 2 در معلم صندوق دهی قرضه خدمات

برعالوه، در والیات قندهار، از قرضه مستفید گردیدند. تن معلم اناث  1,511و تن معلم ذکور  1,191که به اساس آن به تعداد یافته 

 آغاز نگردیده است. پروسه به نسبت شیوع ویروس کرونا ولی ،افتتاح گردیده رضه دهیبدخشان و خوست حسابات ق

 صحت و تربیت بدنی

تطبیق این پالیسی برای جهت منظوری به مقام محترم وزارت ارسال گردیده است. با  پالیسی صحت مکاتب قبالً انکشاف داده شد

 شاگردان و کارمندان وزارت معارف به سطح مرکز و والیات خدمات صحی فراهم میگردد.

میگردد، در جریان سال روان از  توزی  تابلیت یک وار هفته مکاتب دوازدهم الی پنجم صنوف شاگرد اناث 161116111 برایدر ضمن 

 به شاگردان توزی  گردیده است. یتتابل 111,331,31 تعدادتابلیت آهن و فولیک اسید به  1163116111مجموع 

میگردد، بنا بر آن، در  توزی  شاگرد هر برای البندازول تابلیت یکدانه ساالنه امعا های کرم به شدن مبتال از به منظور جلوگیریهمچنان 

 تابلیت البندازول به شاگردان توزی  گردیده است. 9,000,000جریان سال روان، به تعداد 

در جریان آن، میگردد، بنا بر  توزی  شاگرد هر برای البندازول تابلیت یکدانه ساالنه امعا های کرم به شدن مبتال از به منظور جلوگیری

 به شاگردان توزی  گردیده است.تابلیت البندازول  9,000,000تعداد  سال روان، به



 

 بخش سوم

 تحلیل و نتیجه گیری

با در نظر داشت پالن ستراتیژیک سوم ملی معارف ترتیب و اهداف قابل حصول بصورت ساالنه  1399پالن عملیاتی سال 

مسؤلین رده های مختلف )مرکز، والیت، ولسوالی( با استفاده از امکانات و برای هر عرصه در آن مشخص گردیده و توسط 

مناب  در نظر گرفته شده در طول سال تحت تطبیق قرار گرفته است، همچنان موان  و عوامل مهم که باعث عقب مانی 

ان  بر طرف و در تا مو است در اجراآت و بدست آوردن اهداف گردیده شناسائی و راه حلهای مناسب پیشنهاد گردیده

 بهبود پالن های ازینطریق در یرد. همچنانبدست آوردن اهداف پالن ستراتیژیک سوم ملی معارف عقب مانی صورت نگ

 اجراآت الزم بعمل آید.آینده 

از البالی محتویات گزارش و معلومات دست داشته در مورد پیشرفت اجراآت و دست آوردها به سطح سه عرصه شامل 

یک )کیفیت و مرتبط بودن، دسترسی متوازن، مدیریت مؤثر، شفاف و پاسخگو( چنین وانمود میگردد که در پالن ستراتیژ

و به دست  ضعیت پیشرفت فعالیت ها در بعضی ساحات بهتر بودهی اجراآت الزم صورت گرفته است، وتطبیق پالن عملیات

از جمله شیوع ویروس مرض مختلف اما درمورد یک سلسله فعالیتها بنابر عوامل  آوردهای چشمگیر نایل آمده است

البته وضعیت پیشرفت فعالیتها و  محصوالت بدست آمده بصورت تفصیلی در  که اجراآت صورت نه گرفته استکرونا

 .تذکر یافته استدر بخش مربوطه عرصه های سه گانه 

از جمله ه بوده که روی همه عرصه های زنده گی هموطنان عزیز شیوع وایروس مرض کرونا یکی از چالشهای عمد

دسترسی به تعلیم و تربیه تاثیرات ناگوار بجا گذاشت. مکاتب برای یک مدت طوالنی مسدود و وضعیت روند عرضه 

ود. خدمات تعلیمی مختل گردید. اما وزارت معارف با تهیه و تطبیق طرح بدیل آموزشی تا حدی این نقیصه را مرفوع نم

که در نتیجۀ ، ه استتعلیمات از راه دور ترتیب و تحت تطبیق قرار گرفت طرحمنظور فراهم آوری خدمات تعلیمی ه ب

زمینه دسترسی شاگردان به تعلیم و تربیه در وضعیت قرنطینه و مسدود بودن تمام مراکز تعلیمی در مناطق  تطبیق آن،

زاری تجمعات کوچک مساعد گردیده است که مؤثریت آن در مناطق و برگ و روستایی از طریق رادیو و تلویزیون شهری

 شهری بیشتر بوده است.

 :نتیجه گیری میگرددوضعیت پیشرفت فعالیتها به تفکیک عرصه های شامل پالن ستراتیژیک سوم قرار ذیل  چگونگی

که شامل شاخص های مختلف بوده در سه عرصه مهم فعالیت  195به تعداد  جمعاً  1399در پالن عملیاتی سال مالی 

گوناگون منجمله نا آمنی،  و محدودیت های علیرغم مشکالتوزارت معارف تنظیم و پالن گردیده بود که از آن جمله 

است. از مجموع  نایل آمدهقابل مالحظۀ  های آورد ( به دست19-نبود بودجه و امکانات الزم و شیوع ویروس کرونا )کوید

ن میان به که از ای هآغاز گردید سوم معارف در سه عرصۀ پالن ستراتیژیک فعالیت 111، کار باالی فعالیت های پالن شده

فعالیت به نسبت عوامل گوناگون آغاز  23فعالیت در حال اجرا قرار داشته و  12 تکمیل،فیصد  111فعالیت  33تعداد 

فعالیت در  15فعالیت در عرصه کیفیت و مرتبط بودن،  2 از مجموع فعالیت های تکمیل شده به تعداد نگردیده است.

 فعالیت در عرصه مدیریت مؤثر، شفاف و پاسخگو می باشد.  11عرصه دسترسی متوازن و 



 

 مشخص گردیدهجزئیات فعالیت های پالن شده، تکمیل شده، تحت اجرا و آغاز نشدۀ پالن عملیاتی در جداول جداگانۀ ذیل ) 

 (.است

 مرتبط بودنعرصه کیفیت و 

 عرصه دسترسی متوازن

 برنامه ها شماره
تعداد فعالیت 

 های پالن شده

تعداد فعالیتهای 

 تکمیل شده

تعداد فعالیت های 

 تحت اجرا

تعداد فعالیت های 

 آغاز ناشده

 11 11 1 31 تعلیمات عمومی 1

 3 3 1 2 تعلیمات اسالمی  2

 5 3 3 13 تربیه معلم  3

 3 3 3 11 سواد آموزی  3

 عرصه مدیریت مؤثر، شفاف و پاسخگو

 برنامه ها شماره
تعداد فعالیت 

 های پالن شده

تعداد فعالیتهای 

 تکمیل شده

تعداد فعالیت های 

 تحت اجرا

تعداد فعالیت های 

 آغاز ناشده

 33 5 13 53 تعلیمات عمومی 1

 3 5 0 2 تعلیمات اسالمی  3

 3 3 1 5 تربیه معلم  3

 2 5 1 2 سواد آموزی 3

 

 

 

 برنامه ها شماره
تعداد فعالیت 

 های پالن شده

تعداد فعالیتهای 

 تکمیل شده

تعداد فعالیت های 

 تحت اجرا

تعداد فعالیت های 

 آغاز ناشده

 11 3 3 15 تعلیمات عمومی 1

 0 0 0 0 تعلیمات اسالمی  3

 1 1 1 3 تربیه معلم  3

 1 1 0 3 سواد آموزی   3

 9 36 8 53 انکشاف اداره معارف 5



 

 بخش چهارم

 مشکالت عمده و راه حل های پیشنهادی

 راه حل پیشنهادی مشکالت عمده

 عرصه کیفیت و مرتبط بودن

 کتب درسی در  مکاتب کمبود است

با وجود تقاضا های مکرر، بودجه اختیاری بدسترس وزارت  .1

معارف قرار ندارد تا چاپ و توزی  کتب درسی را به وقت معین 

شرایط بودجه انکشافی و پروسه تدارکات  پالن  و تطبیق نماید.

 چاپ و توزی  کتب بسیار مشکل و زمانگیر است

کتب درسی متعلق به معارف بوده  و خرید و فروش آن در بازار  .3

ممنوع است.  حق طب  و نشر کتب درسی معارف به سکتور 

خصوصی داده نشده تا کتب را چاپ و در بازار قابل دسترس 

نونی و قیمت بلند در بازار به فروش سازد. کتب بشکل غیر قا

 میرسد.

 

میلیون دالر بودجه اختیاری را بصورت  31وزارت مالیه ساالنه حداقل  .1

سال بدسترسی وزارت معارف قرار  3دوامدار و از قبل منظور شده برای 

بدهند تا چاپ و توزی  کتب درسی به مکاتب بصورت موثر، شفاف، 

استفاده از ظرفیت های داخلی مدیریت اقتصادی، به وقت معین و با 

 شود.

( ساله به 11حق طب  و نشر کتب درسی معارف از طریق قرارداد ) .3

ناشران/مطاب  خصوصی داخلی داده شود تا کتب را به قیمت مناسب 

چاپ و در بازار )بسطح والیت و ولسوالی( قابل دسترس سازند. در 

د سکتور خصوصی صورتیکه معارف بودجه برای کتب درسی داشته باش

کتب را به مکتب برساند. در غیر آن شورای مکتب به کمک والدین 

 هزینه تهیه کتب درسی را تدارک و به شاگردان توزی  نمایند.

 پالنگذاری، استخدام و کیفیت  معلم

کمبود بست معلم از چند سال بدینسو وجود دارد که در .1

شاگردان در صنف نتیجه مکاتب شعبات را ادغام نموده و تعداد 

بسیار باال رفته است. در بعضی موارد یکتعداد ساعات درسی 

 بعضی شعبات بدون معلم می ماند.

برای پر نمودن کمبود بست معلمان مکاتب وزارت معارف با .3

استفاده از بودجه اضافه کاری تعدادی از معلمان حق الزحمه را 

زارت به و 1399بصورت مقطعی استخدام مینماید. در سال 

معارف اجازه داده نشد که این معلمان را استخدام نماید و در 

نتیجه تعداد زیاد صنوف در مکاتب بدون معلم باقی ماند که 

 والدین و مسوولین محلی از این مشکل شکایت نمودند.

استخدام معلمان تخصصی نیست و به وقت معین انجام .3

الی می نمیشود، درنتیجه بست های معلمان به مدت زیاد خ

 ماند.

 معلومات جام  در مورد قابلیت های معلمان موجود نیست.3

معلمان مکاتب ولسوالی ها به نهاد های تحصیالت عالی 

دسترسی ندارند تا سویه تحصیلی و مسلکی خویش را ارتقا 

 بدهند.

ولسوالی های کمتر  معلمان اناث در مکاتب روستایی.4

هزار بست جدید معلم را برای سال  12وزارت  مالیه  بودجه برای  .1

فراهم نماید. پالیسی جدید معلم که توسط وزارت معارف تهیه  1311

زودتر عملی گردیده است )بخش پالنگذاری و استخدام معلمان( هر چه 

گردد. محاسبه نیازمندی و تخصیص معلمان به والیات، ولسوالی ها و 

 مکاتب به اساس نورم جدید نسبت شاگرد به معلم صورت گیرد.

بادر نظرداشت ایجابات و خصوصیت وظیفوی مکاتب حذف معلمان حق  .3

الزحمه عملی نیست. بست های معلمان معلمان حق الزحمه مورد نیاز 

نبی مکاتب در سیستم مدیریت مناب  بشری درج بشکل تشکیل جا

 گردد و استخدام/توظیف آنها شفاف و نظام مند گردد.

سیستم استخدام معلمان تخصصی، ستندرد و مطابق به نیاز مکاتب  .3

گردد. وزارت معارف، کمیسیون مستقل اصالحات اداری و اداره ملی 

سیستم امتحانات مطابق به پالیسی جدید معلم و با استفاده از 

معلوماتی مدیریت مناب  بشری اصالحات الزم را در سیستم استخدام 

 معلمان اعمال نمایند.

وزارت معارف، کمیسیون مستقل اصالحات اداری، اداره ملی امتحانات و  .3

وزارت مالیه هر چه زود تر جزئیات اجرایی چارچوب معاشات معلمان به 

ی معلمان را براه اساس قابلیت ها را تکمیل و ارزیابی قابلیت ها

بیاندازند و به اساس نتایج آن امتیازات اضافی قابلیت ها و برنامه های 

 تربیه معلم برای بهبود قابلیت های معلمان تنظیم گردد.



 

بسیار کم است و به این انکشاف یافته و نا امن وجود ندارد یا 

دلیل شمولیت و ادامه تعلیم دختران در این ولسوالی ها بسیار 

 کم است

وزارت تحصیالت عالی برنامه اختصاصی زمستانی/تابستانی لیسانس  .5

داخل خدمت را )با استفاده از تجارب تطبیق آزمایشی در والیت 

پاس مکاتب ولسوالی های تمام والیات  13ن( برای معلمان موجود بامیا

هزار معلم در در مرحله اول شامل این برنامه بسازد.  31آغاز و حد اقل 

 وزارت مالیه بودجه الزم را در اختیار وزارت تحصیالت عالی قرار بدهد.

وزارت معارف طرح و پالن توظیف معلمان مسلکی اناث به مکاتب  .6

ترتیب و به منظوری ریاست جمهوری پیشکش نماید.  روستایی را

 وزارت  مالیه بودجه مورد نیاز را بدسترس وزارت معارف قرار بدهد.

 ایجاد و اعمار مکاتب

، در بعضی معلومات دقیق از پوشش مکاتب وجود ندارد .1

مناطق مکتب وجود ندارد یا از قریه بسیار دور است که 

 دسترسی اطفال به آن مشکل است. 

و  نیمی از مکاتب تعمیر و سهولت ها مناسب ندارد .3

شاگردان در محالت موقت، زیر خیمه و یا فضای باز آموزش می 

هزار مکتب در پروژه اقرا بودجه موجود  3بینند. برای اعمار 

است اما پروسه اعمار مکاتب توسط وزارت های انکشاف دهات و 

هزار  3ار شهر سازی از سرعت الزم برخوردار نیست. برای اعم

 مکتب دیگر که بدون تعمیر از بودجه وجود ندارد

 کافی نیستبودجه برای حفظ و مراقبت مکاتب  .3

 

وزارت معارف به کمک اداره  ملی احصائیه و معلومات گزارش تحلیلی  .1

پوشش مکاتب را به اساس معلومات  نقاط جغرافیایی تهیه و قریه جاتی 

به اساس آن پالن ایجاد  که به مکتب دسترسی ندارند را شناسایی و

مکاتب جدید و ارتقای مکاتب موجود را ترتیب و عملی نماید. وزارت 

مالیه بودجه الزم را برای ایجاد مکاتب جدید بدسترس وزارت معارف 

 قرار بدهد.

وزارت ها انکشاف دهات و شهرسازی پروسه اعمار مکاتب را تسری   .3

هزار مکتب دیگر را  3نمایند. وزارت مالیه بودجه الزم برای اعمار 

 تدارک نماید.

وزارت معارف پالیسی و طرزالعمل اعمار و حفظ و مراقبت مکاتب را  .3

نهایی و تصویب نماید. وزارت مالیه بودجه الزم برای حفظ و مراقبت 

 مکاتب را در اختیار وزارت معارف قرار بدهد.

 عرصه دسترسی متوازن

 اطفال خارج از مکتب

 اطفال خارج  از مکتب وجود دارندمیلیون  ..3تا هنوز 

با وجودیکه وزارت معارف استراتیژی اطفال خارج از مکتب را   .1

تهیه نموده است،  اما به دلیل نبود امنیت، کمبود مکاتب و نبود  

 بودجه کافی برای شمولیت اطفال خارج از مکتب وجود ندارد. 

 

ه بنًا نیاز از اینکه جذب اطفال خارج از مکتب یک پروسه زمانگیر بود .1

دیده میشود تا وزارت مالیه و شرکای انکشافی بودجه مورد نیاز جهت 

شمولیت به تعداد یک میلیون اطفال خارج از مکتب ساالنه در اختیار 

اداره  ملی احصائیه و معلومات گزارش وزارت معارف قرار دهد. همچنان 

ه و با تحلیلی پوشش مکاتب را به اساس معلومات  نقاط جغرافیایی تهی

وزارت معارف شریک نماید تا  براساس آن مکاتب جدید تاسیس و تمام 

 اطفال خارج مکتب شامل مکتب گردند.

 ( به دلیل شیوع ویروس کرونا1322مسدود بودن مکاتب )

ویروس کرونا ضمن به چالش کشاندن سایر امورات یومیه شیوع  .1

در روند عادی بخش تعلیمی را نیز به چالش کشانیده است که 

تعداد شاگردان مطابق پالن در   1399جریان سال تعلیمی 

 مکاتب جذب نگردیده اند.

طرزالعمل واضح به منظور عرضه خدمات تعلیمی، دوره های  .3

تعلیمی و اخذ امتحانات تعلیمات غیرحضوری دولتی و خصوصی 

. وزارت معارف در همکاری سکتور خصوصی طرح جام  عرضه تعلیمات 1

غیر حضوری را تهیه و تطبیق نماید و تعلیمات غیرحضوری باید به 

 رسمیت شناخته شود. 

. ادامه دروس شاگردان در طرح بدیل تعلیمی )تعلیمات غیر حضوری( 3

م در سرتاسر کشور طبق یک طرزالعمل واضح تطبیق گردد و ظرفیت الز

جهت بهبود کیفیت تعلیمات غیرحضوری ایجاد گردد همچنان وزارت 

 معارف پروسه اعطا جواز برای مکاتب خصوصی غیرحضوری را آغاز نمایند.



 

 با استفاده از تکنالوژی معلوماتی  وجود ندارد.

 عرصه مدیریت مؤثر، شفاف و پاسخگو

 ساختار فعلی معارف جوابگو نیازمندی نمی باشد  

باوجودیکه ساختار معارف براساس سند اصالحات مرور و  .1

بازنگری شده است و طرح ساختار جهت منظوری به ریاست 

جمهوری ارسال شده است اما تا هنوز بصورت مکمل تایید و 

 منظور نگردیده است . 

مقررات، لوایح و طرزالعمل های موجود نسبت تغیراتیکه  در  .3

ادارات مربوطه  بمیان الیحه وظایف، نقش و مسئولیت های 

 آمده مطابقت ندارند. 

مقام عالی ریاست جمهوری در قسمت منظوری طرح پیشنهادی  .1

ساختارمعارف توجه نموده تا وزارت معارف براساس آن پالن تطبیقی 

 ساختار جدید را تهیه و تطبیق نماید.

وزارت معارف با همکاری ادرات مرتبط تمام مقرررات، لوایح و  .3

بشمول قانون معارف به اساس یک پالن منظم تجدید طرزالعمل ها 

نظر نموده و مقامات صالحه درقسمت منظوری آن همکاری الزم 

 نمایند. 

برا ساس   (off- budget )تخصیص بودجه خارجی 

 نیازمندی و اولویت های معارف صورت نمیگیرد

نیازمندی براسا  (off- budget )تخصیص بودجه خارجی  .1

 .صورت نمیگیرد معارف و اولویت های های

از تطبیق و پیشرفت  گزارش شریک سازی معلومات و  عدم .3

 -off )پروژه های تعلیمی که از طریق  بودجه خارجی 

budget)  .تطبیق میگردد 

وزارت مالیه و شرکای انکشافی روی یک میکانیزم تخصیص مناب    .1

 (off- budget )برای پروژه های تعلیمی که از بودجه خارجی 

یل میگردد توافق نمایند و تخصیص بودجه خارجی هماهنگ و با تمو

درنظرداشت اولویت های معارف در نظر گرفته شود. همچنان وزارت 

مالیه و شرکای انکشافی پروژه های انکشافی طرح و عملی نمایند، 

ضمناً تمام پروژه های انکشافی در سیستم وزارت مالیه و وزارت اقتصاد 

 گردد.  کود مشخص ثبت AFGبا 

وزارت معارف در همکاری با سکتور های ذیربط و شرکای انکشافی  .3

میکانیزم توافق شده جهت نظارت و گزارش دهی در مورد  پروژه های 

تمویل میگردد   (off- budget )تعلیمی که از بودجه خارجی 

 انکشاف و تطبیق نمایند. 

 توزیع منابع براساس نورم و نتایج  و  بشکل متوازن صورت

 نمیگیرد

وزارت معارف میکانیزم تخصیص بودجه مبتنی بر نورم و  .1

نتایج  را تهیه نموده، اما نسبت کمبود بودجه و شیوع ویروس 

کرونا، تخصیص مناب  بشکل متوازن در سطح والیات ) 

 مناطق شهری و روستایی( توزی  نشده است .

مداخله زورمندان باعث شده تا در برخی موارد مناب  به   .3

 متوازن و عادالنه  بین والیات توزی  نگردد . صورت

وزارت محترم مالیه بودجه مورد نیاز را در دسترس وزارت معارف قرار  .1

داده تا براساس آن میکانیزم جدید توزی  بودجه مبتنی بر نورم و نتایج 

 تطبی نموده تا در توزی  مناب  توازن تامین گردد. 

 
مناب  را براساس نیازمندی و  وزارت مالیه در هماهنگی وزارت معارف .3

اولویت های معارف اختصاص داده نه براساس پیشنهادات برخی از 

   افراد با نفوذ.  

  سیستم های معلوماتی وزارت معارف جوابگو نیازمندی

 نبود و با هم وصل نیست

، سیستم (HR-MIS)سیستم معلوماتی مدیریت مناب  بشری  .1

و سیستم معلوماتی مدیریت  (payroll)پرداخت معاشات 

در سطح مرکز و والیات به علت نبود   (EMISتعلیم و تربیه )

 تجهیزات و امکانات با هم وصل نیستند.

وزارت معارف به کمک اداره ملی احصاییه و معلومات سیستم معلوماتی   .1

، سیستم پرداخت معاشات (HR-MIS)مدیریت مناب  بشری 

(payroll)   و سیستمEMIS  نموده تا ارقام و معلومات با هم وصل

 بشکل آنالین بین والیات و مرکز شریک گردد. 

اداره ملی احصاییه و معلومات سیستم اختصاصی ) سیستم معلوماتی    .3

مدیریت شاگردان( را انکشاف نموده تا معلومات انفرادی شاگردان 



 

ثبت نمیشود و  EMIS معلومات انفرادی شاگردان در سیستم .3

 این سیستم با سایر سیستم های وزارت معارف وصل نیست.

 معلوماتی مدیریت تعلیم  تربیه  عدم فعال بودن سیستم .3

(EMIS)   در سطح آمریت معارف ولسوالی ها و مراکز تعلیمی

به علت نبود بودجه برای تدارک و سایل و تجهیزات 

 تکنالوژیکی.  

با وجودیکه انکشاف سیستم معلوماتی مدیریت مناب  بشری   .3

(HRMIS)   توسط کمیسیون مستقل اصالحات  1392در سال

ردیده ، اما روند انکشاف سیستم متذکره به علت اداری آغاز گ

نبود همکاری الزم کمیسیون اصالحات اداری به تاخیر مواجه 

 گردیده است. 

( در آن ثبت گردد و این سیستم با سیستم شهادتنامه 13-1صنوف )

 وصل گردد.

وزارت مالیه بودجه مورد نیاز را جهت تدارک وسایل و تجهیزات   .3

تکنالوژیکی درسطح آمریت معارف ولسوالی ها و مراکز تعلیمی و فعال 

  فراهم نموده تا ارقام و معلومات بشکل  EMISسیستم معلوماتی نمودن 

 .صورت گیرد مرکز /آنالین به سرور والیت

 HR-MISه انکشاف سیستم کمیسیون مستقل اصالحات اداری  باید ب .3

اولویت دهد تا هر چه زودتر تمام مادیول های سیستم متذکره انکشاف 

 و تطبیق گردد.  



 

 بخش پنجم

 مالی/تحلیلگزارش 

  1322 سال مالی -انکشافی بودجه وار برنامه گزارش

)دو میلیارد و پنجصد و سی و شش میلیون هفتصدو نود یکهزار و سه صدو  3,536,191,315بالغ به  1399در سال برنامه های وزارت معارف انکشافی  مجموع بودجۀ

، برنامه %91 برنامه تعلیمات عمومیتخصیص  که از جمله می باشدافغانی  3,313,111,512 مبلغو مجموع تخصیص این برنامه ها  میرسد افغانی (هفتاد و پنج

برنامۀ تعلیمات عمومی  نظر به مجموع بودجه می باشد. در سال روان مالی، %36 مدیریت تعلیم و تربیه تخصیص و %32 سواد آموزی برنامۀ ،%111 تعلیمات اسالمی

است.  رسانیدهمیشود به مصرف  %2321که جمعًا  بودجۀ خویش را %33و مدیریت تعلیم و تربیه  %31، برنامه سواد آموزی %111بودجه، برنامۀ تعلیمات اسالمی  96%

 هبودج جموعم در مقایسه با . مجموع پول مصرف شدهنه رسیده استدر برنامه ها به مصرف تخصیص بودجۀ انکشافی ودجه از ب %129هنوز هم  ،نظر به فیصدی مصرف

بودجۀ  %99نظر به تخصیص داده شده سالمی و سواد آموزی ، ابرنامه های تعلیمات عمومی می باشد. بودجۀ انکشافی بیالنس متباقی %1129بوده و  %2321 برنامه ها

  صورت گرفته است. %93239مدیریت تعلیم و تربیه با مصرف کمترین مصرف بودجه در  اما برخالف آن است، دهیبه مصرف رسان را خویش

  افغانی واحد پول:            

 مجموع بودجه   برنامه
 سهم بودجه

(٪) 
 مصرف   تخصیص  

فیصدی 

 مصرف

فیصدی 

 تخصیص
 بیالنس  

  80,412,582         %97 %96  2,252,669,653   2,264,604,587  %71.2  2,345,017,169   تعلیمات عمومی 

  4,666                   %100 %100  192,579,701       192,579,702      %5.8  192,584,368      تعلیمات اسالمی 

  78,284,561         %38 %37  47,062,982         48,406,897        %3.8  126,691,458      سوادآموزی 

مدیریت تعلیم و 

 تربیه 
     630,550,778  19.1%      228,066,104       213,227,823  34% 36%      402,484,674  

  561,186,483      %83.0 %82.1  2,705,540,159   2,733,657,290  %100.0  3,294,843,773   مجموع



 

 1322سال مالی  -عادی بودجهگزارش مصرف 

)سی و پنج میلیارد و سه صد و نود و دو میلیون و هشت صدو نود و پنج هزار و هشت و پنجاو سه افغانی  35639362956253جمعاً مبلغ  1399در شروع سال مالی 

کاهش یافته است که از  افغانی 33611365216563261به وزارت معارف در نظر گرفته شده بود که بعد از مرور وسط سال مجموع بودجه عادی وزارت معارف به 

  دارایی ها( به مصرف رسیده است.در سه کود )معاشات، اجناس و خدمات و کسب (  %9123)افغانی  33,136,361,111292مجموع بودجه عادی مبلغ 

 

(بودجه اختصاص یافته به )افغانی کود توضیحات  
 مصرف بودجه به

 )افغانی(

 بیالنس به

 )افغانی(

 32,187,134,624.19 21 در بخش معاشات 
 

31,406,113,569.00 
 

781,021,055.19 
 

در بخش اجناس و 

 خدمات

22 1,810,439,275.28 
 

1,714,918,888.98 
 

95,520,386.30 
 

 6,006,665.20 25 کسب دارای ها
 

5,234,660.00 
 

772,005.20 
 

مجموع بودجه 

 وزارت معارف

12. 34,003,580,564.67 
 

33,126,267,117.98 
 

877,313,446.69 
 



 

 احصائیوی ضمایم: بحش ششم

 



 

 



 

 ضمیمه د: مدرسین تعلیمات اسالمی 

 



 

 ضمیمه ح: استادان تربیه معلم

 



 

 وفارغان برنامه سواد آموزیسواد آموزان  ضمیمه و: معلمان رسمی و قراردادی، تعداد کورسها،



 

 


