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سرتاتيجية واإلقليميةاالمركز الدراسات

تحليل األسبوع
)2018يويون9إلی2من(255:اإلصدار

تحتوي هذه النرشة عىل تحليالت، يقوم بها مركز الدراسات االسرتاتيجية واإلقليمية ألهم األحداث السياسية 
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مقدمة

وانب خطة إل ة طالبان من الناحية الرشعية هو أحد ج يقاف الحرب واستقرار األمن يف البالد، فإن هز

استمرارا لهذه الجهود أعلن الرئيس . الرئيس أرشف غني، ولذلك أرسع يف هذه الجهود منذ السنة املاضية

ناسبة عيد الفطر بعد ءالدين وفتواهم ضد األسبوع املايض وقف إطالق النار مع طالبان  ع عل اجت

.الحرب

جهود الرئيس تأ يف وقت استطاع طالبان االستمرار يف الحرب ضد القوات األجنبية والحكومة األفغانية، 

طالبان؟ بالنظر إىل خطة صفوفما هي تأث هذه الجهود عىل . ونجح يف رفع الروح املعنوية لقواتها

عن هذا السؤال يف القسم األول من التحليل األسبوعي ملركز الدراسات االسرتاتيجية الرئيس تقرؤون اإلجابة

.واإلقليمية

،مع أن الرئيس سمى هذا العام. يف البالدم يوالتعليف القسم الثا من التحليل تقرؤون عن وضع الرتبية 

ن مع مرور أشهر يواجه هذا وتعهد يف بداية العام عىل بذل جهود جديدة؛ ولكم يوالتعلعام دعم الرتبية 

ما مدى . ميالتعلوفقا لتقرير جديد قرابة نصف أطفال أفغانستان محرومون من . القطاع تهديدات عديدة

م حكومة الوحدة الوطنية با ، وما هي املشكالت والتحديات أمام هذا القطاع؟ أسئلة ميوالتعلرتبية لاهت

.نحاول اإلجابة عنها يف هذا الجزء من التحليل
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ة؟ية الرشعية طالبان من الناحة هز يس الجمهوريع رئيستطيهل 

ل منذيالجداألفغان، من ذلكياسيه من الس ات عن غيز أرشف غني بعض الخصوصي ة ومتابعة األع

زة بدأ يولهذه امل،ةيسنوات املاضالستان يف كالتذبذب يف العالقات مع باته  يحصل يبسبب جد. ةيالبدا

عىلة يسلسلة ردوده الرشععىلة احتفظ يزته الثانيأساس معىلذا كوه. ةيرتونكع البطاقات اإللية توزيعمل

.طالبان

ال ية ضد املعارضة املسلحة سيس الجمهوريهذه الجهود من قبل رئ  طالبان سبب يف إظهارات للج

ر صحفي يف عترب ية، و يلر قبل شهر حول الجانب الرشعي للحرب األفغانيروبرت نياألمر يف مؤ

سوا يل) ةيالدولة اإلسالم(طالبان وداعش «: ، وأضافالصادق"نياملجاهد"طالبان األفغان تاغون البن

1.»هم املجاهدون حقايكين األفغان والجنود األمركون، وليفكن، بل هم التيمجاهد

1 VOA Dari, May 3, 2018,  see online:
https://www.darivoa.com/a/us-marine-corp-commander-say-afghan-and-us-troops-are-
mujahedeen/4375706.html
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ع األخمع  ء الداالجت ة، وإعالن وقف إطالق النار يفغانل الحرب األ حو فتوىل، وصدور الابكن يف يلعل

واعترب . الداخيل والدويلستوىاملعىلومة عموما شد االنتباه كوالحهذهسيجهود الرئفإنس؛يمن قبل الرئ

ع الهجوم يالرئ ء الدعىلس غني بعد االجت ورثة عىلالهجوم «ته يتحمل طالبان مسؤولين والذي  يعل

2.»اءياألنب

هذه ما هو تأث. ةيومة الوحدة الوطنكل حكيبعد تشاملذكورة ة يس الجمهوريجهود رئإىلهنا ننظر 

ع هذه الجهود إضعاف يالسالم أو الحرب يف املستقبل؟ وهل تستطعىله  اآلن؟ وما هو تأثحتىالجهود 

.يلي يب عن هذه األسئلة فيطالبان أم ال؟ نج

طالبانعىلة يس؛ الردود الرشعيخطة الرئ

» م الشأنيقرآن عظ«كان . من قبلاسةيدان السيهذا الجانب يف مإىلايس أفغا يسكغني سيتنبه الرئ

، وهذه العالمة 2014عامو بعد ذلك2009ة عام يمرشح للرئاسة يف االنتخابات الرئاسكة يخابتعالمته االن

وهو عدد 5خا ات له أن رقمه االنتيدعاكانت هناك2014يف عام . إىل حد ماان العامةأذهعىلأثرت 

3.ان اإلسالمكأر 

انعقد ، ولذلكاملسجد والقرص الرئايسإنهاء املسافة بعىلس غني تعهد أثناء االنتخابات يمع أن الرئ

ء الد ع عل .إىل حد كبف بتعهداته تلكيالرئاسة  إىله ن بعد وصولكن لدعمه، ولياجت

ز للعا كمر كة يالسعودعىلز كذا ر كة ألداء العمرة، وهيدالسعو إىليالرسمس أول سفر له الغيبدأ الرئ

.اإلسالمي إلنهاء الحرب واحالل السالم يف البالد

ل طالبان من الناحعىلة يس خالل ثالث سنوات املاضيشدد الرئ العا املايض عندما . ةينية الديإدانة أع

ر يمسجد وزإىلابل؛ ذهب كألفغانية وسط العاصمة الطالبان دموييف هجوميمئات املدنوجرحمات

ثه يبجانب هذا أثناء حد. ومته وإدانة طالبانكة حيمرشوععىلب من القرص الرئايس وشدد يرب خان القركأ

2 BBC Pashto, June 4, 2018, see online: http://www.bbc.com/pashto/afghanistan-443a66389
3 See online: https://k.khabarial.com/archives/116990
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ء الد عات أخذ معه عددا من عل  قال مرة يف ك. وقوفهمعىلن وأوقفهم بجانبه واستند ييف بعض االجت

عات 4.»ومة صف الحقكصف الح. ..مساجدنا هي ثغورنا«: أحد اجت

ع، 1397ة عام ييف بدا» الخندق«بـ سمىع لطالبان امليات الربيبعد إعالن عمل ت وم يبحتفاءاال بيف اج

: وقال. ةية األفغانيات والجانب الرشعي للقضيهذه العملعىلا يف الرد  ثكانتصار الجهاد األفغا تحدث 

ئنا العىل! أمراء الجهاد؟عىل! حرضت صاحب مجددي؟عىلعلنون الحرب يهل « هذه الحرب ! رام؟كعل

ء مفتاوىوجاءت ال... وهذا اإلعالن ال سند له رشعي أو وطني وبند، ينة املنورة، وددىرمة واملكة املكمن عل

5».ايسييف إندونفتاوىون مجموعة من هذه الك، وستتأخرىن كوأما

س يشارك الرئة من الشعب األفغا أحناف، يكألن األ . أخرىقة يأمور دقإىلس يف خطته هذه يوتنبه الرئ

عىلمطلعالجمعات املتشددة غ«: فة رحمه هللا وقاليأ حنسمىقي تحت ميقبل فرتة يف عرض تحق

6.»فة رحمه هللايمذهب اإلمام أ حن

ث يإسالمي من حرب بلد كا التي هي أيسيبة مع أندونية عالقات طيومة الوحدة الوطنكأقامت حمن أجل ذلك

ء الدينت. أفغانستان قبل أشهرإىليس يس األندونيان، وسافر الرئكعدد الس ن يجة لهذه الجهود اجتمع عل

ع خالفيانت نتكو و، يما11يف ) ايسيستان، وأندونكأفغانستان، وبا(من ثالث دول  ا ملا تتوقعه جة هذا االجت

لم عن رضورة إحالل السالم كنه تكة رصاحة، وليلحرب األفغانم  ايرد أو تحرة ألنه  يفِت بيومة األفغانكالح

7.ومعارضة الحرب عموما

ثل يف السعودك ع م ا لصالحها يسيع أندونة طالبان استغلت اجت كة، إال أن حر يان من املقرر عقد اجت

ل لها كالحا ولذلك دعتيدعائ راء عاج ء الد2000يلاحو ومة يف إج ع عقدإىلن األفغان يمن عل اجت

8.م الحرب يف أفغانستانيبتحرفتوىوأصدروا 

4 ARG, Office of the president, Feb 2, 2018, see online: https://president.gov.af/ps/News/2001888
5 Office of the president,  April 29, 2018, see online: https://president.gov.af/ps/President_Speech_jehad
6 Azadi Radio, May 14, 2018 , see online: https://pa.azadiradio.com/a/29225635.html
7 The High Peace Council of Afghanistan (HPC), Indonesian meeting declaration in Pashto, May 14, 2018, see online:
http://www.hpc.org.af/dari/index.php/fa/2011-04-08-11-56-57/2018-01-17-16-24-51/1337-2018-05-14-05-41-45
8 See online:
http://hpc.org.af/dari/index.php/fa/2011-04-08-11-56-57/2018-01-17-16-24-51/1353-2018-06-05-06-24-11
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ع األخ وقف إطالق الناروإعالن االجت

ء الد ع عل ا؛ من الجهود كه جر يلومبنىيف ) 2018و يوني4(املايض ابل والذي انعقد اإلثنكن يف ياجت

ل الضغوط إىلالتي تهدف  ة بعد يومة األفغانكالحستعدوا للمفاوضات املبارشة مع يطالبان لعىلإع

ع يوأثره الضعفتوىلة هذه الكالسبب ملش. للسالمابلكة يعملالجلسة الثانية ل عقد من قبل يف أن هذا االجت

هة كالح هة، ومن ج ة يف البالد، يحضور القوات األجنبإىلفتوىتطرق يف هذه الي أخرىومة من ج

طالبان عيستطية، وينية الديم النقاط للحرب من الناحة التي تعترب أهيركات العسيالعملوالقصف الجوي، و 

الضغوط جة لتلكيه نتتواعترب األخفتوىحول الانا ينرشت طالبان ب. بسهولةمثل هذه الفتاوىعىلالرد 

ال نيكيالتي تحدث عنها القائد العام للقوات األمر يف مارس املايض يف أفغانستان ولسن يكة والناتو الج

9.ةكالحر عىلة ينيد الضغوط الديوتحدث عن تشد

ء الدانتقادات بشأن تأثمع أن هناك ع عل ؛ إال أن إعالن وقف إطالق النار ألسبوع ن األخيونوع اجت

ع األخبعد ععِط ي من قبل رئيس الجمهوريةد الفطريناسبة عاالجت ة يأهمقرارات هذا االجت

ق السالم، ألن هذه أول يطرعىلدة ومتقدمة يخطوة جدكامة لألفغان فحسب؛ بل أوجد أمال يف األوساط الع

.2001ة منذ عام يومة األفغانكمن قبل الحمع طالبان ملدة أسبوع ها عن وقف إطالق النار يعلن فيمرة 

السالم والحربعىلهذه الجهود تأث

ابل، ازدادت كة يع الثا من عمليف االجت سالمة لليومة األفغانكلطالبان من قبل الحاملقدمعرضالبعد 

وت وإعالن كس للسالم سلبا بالسيعرض الرئعىلطالبان؛ ألن طالبان ردت عىلمثل هذه الجهود للضغط 

إىلتطرق يف أطروحته للسالم يس  يالسبب األسايس ملوقف طالبان هذا أن الرئ. »الخندق«ع يات الربيعمل

ة، النقطة التي يومكانات الحيبهذه النقطة يف أي من البيؤال ة يف البالد، و يحضور القوات األجنبمص

ا يف جمر كتذ  هذه النقطة هي أخرىمن جهة .للحربالرئييسالسبب هاوتعترب اناتهايع بيها طالبان دا

.ة ملقاتيل طالبانيالتي ترفع من الروح املعنو

9 see online, Taliban reaction: http://scprd.com/?p=8191
http://shahamat1.com/?p=119847
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ضا لها يأ األخفتوىة، واليومة األفغانكالحزب اإلسالمي والحالسالم بالتوصل إىلمع أن الجهود مثل

العنف يف مستوىقرار طالبان بشأن الحرب وانخفاض عىلاألذهان العامة؛ إال أنها  تؤثر عىلتأث

ة بالنسبة ي دموكأتأصبح2018من عام األشهر األوىلةية ودوليوطنمن مؤسساتريوفقا لتقار. البالد

لو حتىأخرىمن جهة، ومن جهة إصدار الفتاوىمستوىلحرب أعقد من األن هذه10.من العام املايضاله

له رتبة ا يلاحطالبان ا منذ بدء الحرب، وأم ثكصدرت فتاوى؛ فإن مثل هذه الفتوىث عن اليان الحدك

.العلمي» ثيخ الحديش«

ة يركترمب العسةيجياتبعد إعالن اسرت ن القتال يادية يف ميازداد دور القوات األجنبيف الوقت الذي 

فإن التغايض عن حضور القوات ل املايض؛ييف شهر أبريصف جو ق500 من ك؛ وتم  أألفغانستان

إعالن وقف إطالق النار معحتى، يف الوقت الحارضأخرىات ية، وعمليليات اللية، والقصف، والعملياألجنب

النهاية.ةيلبان الحربقوة طاعىلقيض يق أمام السالم ولن يهد الطرلن من جانب واحد؛ 

10 See online, First quarter 2018:
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama_protection_of_civilians_first_quarter_2018_report_11_a
pril_0.pdf
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؛ ب الشعار والواقع املرير التعليم األفغا

أفغانستان واملجتمع لحكومةان أحد الشعارات املهمة كة ييف سبعة عرش عاما املاضم يعلالتوضع تحس

مجال تقدم الكب يف ارات من الدوالرات ومع اليلة وإنفاق امللين مع مرور هذه املدة الطوكالدويل، ول

ة تهدد هذا املجال الحيوي، ؛ إال أن هناك مشكالتعليم هناك املالي من األطفال األفغان و الت وتحديات كث

.محرومون من الذهاب إىل املدرسة

3.7(يف املائة 44فإن ،أفغانستانيفوالتعليمالرتبيةووزارةاليونيسيفأجرتهاجديدةلدراسةوفقا

عدم االستقرار، . هايإلستان محرومون من الذهاب املدرسة يف أفغانإىلللذهاب املؤهلمن األطفال ) ونيمل

التي سببت ورة كاملذ املتعلقةر من العواملكوالزواج املب،محل اإلقامةيالت الالزمة، وتغيوعدم توفر التسه

11.الوضعهذا 

http://moe.gov.af/fa/news/73880:ملزيد من املعلومات11
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يف . ةية تقدم املجتمعات البرشياة اإلنسان، وله دور مهم يف عمليأحد أهم الجوانب يف حم يعلالتقطاع 

ة، يفكيي لعدم استقرار األمن، وانخفاض مستوى الو يد هذا املجال الحيتهدإىل؛ باإلضافةالحايلوقت ال

املدارس عىلومة كطرة طالبان والحيفإن س؛ أخرىالت كومشة يميعلالتوالفساد اإلداري يف املؤسسات 

يف قطاع التعليم ها تواجهأخرىلة كطالبان هي مشها يعلطر ييف املناطق التي تسة يميعلالتواإلدارات 

.البالد

هذا الت املوجودة يف كة معها، واملشيومة الوحدة الوطنكة تعامل حيفكييف أفغانستان، و التعليمة و يالرتب

.ليتم البحث حولها يف هذا التحليمن األمور التي املجال،

يف أفغانستانالتعليم

م األمكإبان ح)هـ ش1282عام (اآلن سنة من115يلاحو ثة قبل يقة الحديالطرعىلت أول مدرسة يبن

عىلة يالوقت خطوات أساسيف ذلكالتعليموشهدت ،ها من الهنديوإدار ان أساتذتها و كب هللا خان، و يحب

م األ كق التقدم، وليطر ابل كأمان هللا خان، انترشت املدارس وتوسعت يف ام األميبذل أ بهرب كن االهت

م يية وتقيتب املدرسكوترجمة الف يلألتابل كاملعارف، وتأسست ندوة يف ، تأسست وزارة أخرىومحافظات 

.وضع املدارس والطالب

هـ 1357ثور من 7يفوعيياالنقالب الدموي الشإىلة و يانت يف تصاعد منذ البداكمع أن هذه السلسلة 

عة و ياسيجة للتحوالت السيهـ ش ونت1380ألفغانستان عام ياألمرالهجومن بعد ك، ولش ة ياالجت

.ب بأرضاريالت وأصكضا واجه مشيوالحروب والنزاعات يف البالد؛ فإن هذا املجال أ 

. دة يف هذا املجاليوضع املعارف وانقلبت صفحة جدد، تغيل النظام الجدكيبعد سقوط نظام طالبان وتش

 أن هناكك. هايالبالد وبدأ مئات اآلالف من الطالب بالدراسة فمستوىعىلتأسست آالف من املدارس 

وفقا ملعلومات وزارة العددهـ ش، أما اآلن وصل هذا 1380انت مفتوحة أمام الطالب عام كمدرسة 3389

.طالبيمال 9ها قرابة يدرس فيمدرسة و17400إىلالتعليم/املعارف
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، وعدم ميعلالتة يفكيمستوىانخفاض. التعليم األفغاواجههايات يالت وتحدكمشل ذلك؛ هناككمع 

هي ؛ املتخصصة الالزمة، وقلة عدد املعلميالدراسالوسائلاستقرار األمن، والفساد اإلداي، وفقدان 

.يف أفغانستانقطاع التعليم واجهها يالت كمش

التعليمة مع يومة الوحدة الوطنكحتفاعل

مرة ة، وتعهد يه االنتخاباتيام دعايغني أ أرشف س يان أحد أبرز الشعارات للرئكالتعليميف وضع التحس

23(يفوم املعلميق شعاراته يف احتفاء بيبتطعىلريس الرئاسة كإىليف بدء عمله بعد وصوله أخرى

).هـ ش1393زان يم

ري، وعىل أن العلمي للمعلمستوىلرفع املبذل جهوده عىلس يتعهد الرئ املعلم عىلاألكتم االستث

يتمكنوا من الحصول عىل ة ية واملتوسطة والثانوييف االبتدائاملتخرج، حتى ةيوالرتبم يعلالتمستوىرفع ل

ل مناسبة  مة يومكة واملدارس الحينياملدارس الدرس الحاجز بكضا بيووعد أ . ضايأ أع التعليمبواالهت

قطعة ع املعلميجمعىلالرئاسة ستوزع إىلس؛ بعد ستة أشهر من وصوله يوفقا لتعهدات الرئ. نييالد

افحون الفساد كم بقدرما تكستزداد رواتب«: محافظاتهم، وقال يف خطاب للمعلموت لهم يفيلبناء بأرض 

12.»ةياسب الدولة من هذه الناحكموبقدرما تزداد 

ن بعد ك؛ ولالتعليم يف البالدوضع ة أحدث أمال لتحسيومة الوحدة الوطنكة حيمع أن هذه الوعود يف بدا

عن عدم وفائه املعلمإىلس غني ياعتذر الرئةيومة الوحدة الوطنكل حكيتشعىلام من عكمرور أ

ات يرأس أولوعىلون املعارف كأن تعىلش تعهد هـ1395ة العام الدرايس يبتعهداته، ويف حفلة يف بدا

13.ومتهكح

:راجع إىل الرابط التايل12

http://tkg.af/%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87%E2%80%8E%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C
%D9%86%D8%B4%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%87-/

:ملزيد من املعلومات، راجع الرابط أدناه13

http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2016/03/160322_k04_first_school_day_president_admits_failure
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مقبلتخالل سنت: وقالأخرىهـ ش أمورا 1397تعهداته السابقة عام عىلس غني يالرئوأضاف 

د ك أكتم وصل املدارس يف املحافظات والعاصمة باإلنرتنت، يمدرسة، س6000دة لـ يمبا جديستبن

14.من شهر أسد من هذا العام27إىلوعوده برفع رواتب املعلمتنفيذعىل

ذ يأي مؤرش لتنفس هناكيولن املعارف يف وضعها السابقكة، ول س األخيشهور من تعهدات الرئمضت

الوضع عىلشاهد ة خيووزارة املعارف األفغانلليونيسيفاملشرتكر األخيالتقر. أرشف غنيوعود 

.اليسء للمعارف يف البالد

الحقائق املرة من التعليم األفغا

لعمل ها يعلطرون يسيمع أن طالبان قد سمحوا يف املناطق التي ؛قطاع التعليمعىلسلطة طالبان ●

طالبان . املناطقة يف تلكيوالرتبالتعليمة يون عملراقبيمدارس البنات؛ إال أنهم سوىة يليمالتعاملؤسسات 

الت يف املناهج يتعدواة، وأدخليوالرتبالتعليمة يراقبون عربها عملية خاصة ملراقبة املدارس وهم لجنيلد

.ةيالتعليمة يالعملعىلة للدولة ضمن رقابتهم يالدراس

رونها يديراقبون املدارس ويمعلومات تظهر أن طالبان عىلة يمية واإلقليجيز الدراسات االسرتاتكحصل مر 

، و دان وردكيم(يف بعض املحافظات نحو ها يعلطرون يسييف املناطق التي  ر، وغز ندز، ك، ولوج

هذا ما ان، و يومة يف بعض األحك، وتصطدم قراراتهم مع قرارات الح)ها ، وهلمند وغكوننجرهار، و 

وبعد أن أصبح نظام قبل فرتة : ل املثاليسبعىل. دا بإغالق أبوابهايا من  املدارس تواجه تهد ثكجعل ي

التي يسيطرون ناطق امليف ق البنكيمن استالم رواتبهم عن طرا؛ منع طالبان املعلمكياستالم الرواتب بن

.ستة أشهريلاحو هم بستلموا رواتي ان املعلمونكو ، هايعل

راقبون يف هذه ية فإن طالبان يمية واإلقليجيز الدراسات االسرتاتكمر إىلوفقا للمعلومات التي وصلت 

بعض املواد أضافت طالبان ك . ل منظم ومستمركة بشي، والحضور، واملناهج الدراسالتعليماملناطق س

ار الصباح واملساء، ك، وأذ سللمجاهد واأل ثكالالخ«: ة يف فصول مختلفة من املدارس، مثليالدراس

.»املنطقسياإلسالم، وتم يعلوتة، يقة السهلة للصالة باللغة الفارسية، والطريواألدع

2018https://president.gov.af/fa/News/9014:راجع14
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ء ية تسجية، مع بدء عمليمثل االنتخابات يف الفرتات املاضة؛يات االنتخابيبالدعاالتعليمتأثر ● ل أس

عىلاء أمور الطالب يأولهذا األمر أقلق . يف املدارسخابيةاالنتزكمعظم املراات يلافعهذا العام تتم الناخب

ة للمعارضة يركز أحد أهم األهداف العسكاستهداف هذه املراالحايلأمن أطفالهم من جهة، ألن يف الوقت 

ء و وجود الفساد؛ فإن يف بعض ية تسجية يف عمليلعدم وجود الشفافأخرىاملسلحة، ومن جهة  ل األس

يف االنتخابات عها للمرشحية للطالب وبيرو املدارس مشغولون بجمع بطاقات الهويداملدارس معلمو وم

.ةيالربملان

ن يف بعض املدارس يريواملدأن املعلممعلومات تبعىلة حصل يمية واإلقليجيز الدراسات االسرتاتكمر 

سلمونها للمرشحيت وإصدار الشهاداعة يذرتحت ة لطالب الصف الثالث الثانوي يجمعون بطاقات الهوي

.يف املدارسيةالتعليمة ييف االنتخابات مقابل األموال، وهذا الوضع أخل بالعمل

الذي تواجههخرالتحدي اآل ة هي يالحرب وسوء األوضاع األمن؛تعليمواجهها الية التي يدات األمنيالتهد●

ها وفق علىطر ييف املناطق التي تسالتعليمة و ية الرتبية طالبان تراقب عملكحر . يف أفغانستانالتعليم

ها يمناطق يف أفغانستان أبواب املدارس ف أن هناككتلك املناطق؛ ي يفالتعليمطبقون منهجهم يإرادتها، و

عات املسلحة املعارضة للدولة وال  إىلسمحون ألحد بالذهاب يمغلقة بسبب الحروب أو أغلقت من قبل الج

ستهدف املدارس يف محافظة ننجرهار، يان أنه سية يف بيم الدولة اإلسالميظتنيف هذه الحالة أعلن. املدرسة

15.املدارسإىلأبناءهم من الذهاب يلااألهنع جب أن يو

 من كيف أفغانستان يف ألقطاع التعليمتقدم ملحوظ هناكمع أنوضعف اإلدارة؛ستوىانخفاض امل●

ات يتعد أحد أهم التحدللتعليمة النازلة يفكيوالستوىاملم؛ إال أن كة اليعقد ونصف العقد املايض من ناح

يف املائة منهم فقط تتوفر 27معلم ) 170000(ات وزارة املعارف فإن من يوفقا إلحصائ. واجههايالتي 

خرى، وأثر هذا الوضع بجانب العوامل األ املعلماتيلكتخرجوا يف ن يهم رشوط املعلم املتخصص الذيف

16.يف البالدالتعليممستوىة و يفكيعىلا مبارشا  تأث

https://da.azadiradio.com/a/29269899.html:راجع الرابط التايل،ملزيد من املعلومات15
.af/fa/page/2020http://moe.gov:وزارة التعليم األفغانية، التحديات الرئيسية16
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هة  يف العاصمة واملحافظات، وقلة التعليمة يف قطاع يذيالقدرة التنفمستوىانخفاض ؛ أخرىمن ج

؛ التعليمبسبب الفساد اإلداري املوجود يف قطاع متخصصغمعلمي، وتعيواملهناملتخصص

.هي أمور سببت الضعف يف اإلدارة والرقابة

هايةالن

: تواصل معنا

info@csrskabul.com-csrskabul@gmail.com:الربيد اإللکرتو

www.csrskabul.com -www.csrskabul.net:املوقع

+)93(784089590-+)93(202564049:املکتبهاتف

hekmat.zaland@gmail.com+)93(754540487حكمت هللا زالند: كب الباحث يف املركز

ا: باحث ومسؤول تحليل األسبوع zi.shirani@gmail.com+)93(647475487ضياءاإلسالم ش

ahmadshahr786@gmail.com+)93(842494217راشدأحمدشاه راشد: باحث ومسؤول توزيع تحليل األسبوع
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