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مقدمه

ان رسه لرلې دي او دا چې په  نې له  ي حضور د سيمې د هېوادونو اندې په افغانستان کې د امريکا پو

ه مهال کې اوس تينې تو او د امریکا ـ د افغان سولې په ته ډول کېدای يش د سیمې هېوادونه په ری

ي، اړتیا ده طالبانو په روانو خربو کې د بریا په پار يانو د په افغانستان کې چېهمکاري وک د امريکايي پو

انه تصوير وړاندې یو په اړه حضور او اوږدمهايل رول  ه والړې رو نې، له من و په سیمه کې شته اندې يش، تر

او په ولنې له استازو رسه د يش. له همدې کبله، د افغان سولې په ت ن کې د روسیې، چین او اروپایي  واشن

ام و، چې  لور اړخیزه ناسته، د امریکا ـ طالبانو د روانو خربو د بریا لپاره یو مهم  امریکایي چارواکو وروست 

کولی يش د دواړو لورو ترمن د باورجوړونې په برخه کې مثبت رول ولوبوي.

او د امریکا، ییزود سرتاتېژيکو او سیمه ۍ برخه کې د افغان سولې په ت نو مرکز د اوون تحلیل په لوم ې

ولنې د استازو پر وروست ناستې رسبېره په افغان سوله کې د سیمې د هېوادونو  د روسیې، چین او اروپايي 

و بحث شوی دی. رول او د سیمې لپاره د یوه ارام افغانستان پر 

تعلیمي کال د پیل او په افغانستان کې د معارف د وضعیت په اړه ۱۳۹۸خه کې د د اوون تحلیل په دویمه بر 

و له  و سیمو کې نوی تعلیمي کال داسې مهال پیل شو، چې ال هم د ج بحث شوی دی. د افغانستان په س

يل دي. ولسمرش غني د تېر په شان س کال هم د  ي ت وون ونه  امله د هېواد په مختلفو سیمو کې سل

ه کېدو " تر شعار الندې مي کال د پیل په پراسمو کې د "غوره پوهه غوره راتلونکیتعلی د معارف د وضعیت د 

ومره عميل يش؟ ې؛ خو تېر ته په کتلو رسه معلومه نه ده، چې دا ژمنې به  ل بیا تازه ژمنې وک لپاره یو 
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ۍ اړتیا افغان سوله؛ د افغان حکومت، امریکا او سیمې د همغ

او  ولنې له استازو رسه د افغان سولې په ت ې وړاندې امریکايي چارواکو د روسیې، چین او اروپايي  و ور

ه لیکيل، چې دوه رپا ن خربې اترې درلودې. د دغو خربو په اړه زملي خلیلزاد پر خپله توې موږ د «ور

تونکي یو چې بیا افغانستان د خپلواک درناوی کوو، د افغانانو لپاره سوله غواړو او د ی وه داسې افغانستان غو

واښ رسچینه نه وي. کله زموږ لپاره د  »دغه هېواد هې

ې اعالمیه کې ویيل، چې د امریکا د بهرنیو  او په یوه خپره ک د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د دغو خربو په ت

ن کې۲۲او ۲۱م کال د مارچ ۲۰۱۹چارو وزارت چارواکو د ( د افغانستان د سولې، نېکمرغ او مه) په واشن

ې. په بیانیه کې ویل شوي، چې  ولنې له چارواکو رسه خربې وک امنیت په برخو کې د چین، روسیې او اروپایي 

تیا ته درناوی لري او دغه هېواد به خپلې سیايس، « مکن بشپ ، استقالل او  دوی د افغانستان خپلواک

ې په خپله  ».کويامنیتي او اقتصادي پرېک
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ي استازې ضمیر کابلوف له دغو دوه ان نیو خربو وروسته په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د روسیې  ور

ي. ر ه را ونه  واکونو له وتلو او اوربند وروسته به بیا دغه هېواد ته ج ویيل، چې له افغانستانه د بهرنیو 

ت، ې او دا چې افغان سوله د امریکا، د افغان سولې په پروسه کې د سیمې د هېوادونو ارز د دغو هېوادونو 

ومره اړتیا لري، هغه موضوعات دي چې دلته مو پرې بحث  ۍ ته  افغان حکومت او سیمې د هېوادونو همغ

ی دی. ک

ېافغان سوله او سیمه ییزې 

ثبات اغېز لرونکی دی. د افغانستان موقعیت ته په کتلو رسه د دغه هېواد سوله او ثبات د سیمې پر امنیت او 

وده، چې یو ناآرام افغانستان د سیمې د ثبات په  ې هم و لورو لسیزو راهیسې روانې ج له تېرو شاخوا 

ه د افغانستان سوله مهال کې ه نه دی؛ له همدې کبله په اوس ول هېوادونه په رسمي تو تقریباً د سیمې 

ه بويل. او ثبات په خپله 

ه هم د سیمې د ې په افغانستان کې بېالبېلې دي او تر ډېره د افغانستان په قضیه کې له که  هر هېواد 

وله کې له پورتن خربې رسه، چې د افغانستان سوله او  ونې هم زیاتې دي؛ خو بیا هم په  همدې امله نن

ول موافق دي. ثبات ده، په اوس مهال کې 

ه روسیه او چین دواړه غواړي په ا ې په تو ري په افغانستان ېمهال کې امریکایي رستمهال او منه وږدد بېل

که له افغانستانه خو او له همدې امله د امریکا ـ طالبانو له خربو هم مالت کوي؛ کې نه وي ه د په چ تو

واکونو  که دا بهبهرنیو  ي.  واښ  و لپاره  ته په افغانستان کې وتل بیا هم د خپلو  د واک تشه رامن

ي او ي.۹۰هېواد به د د دې وېره شته، چې ک ېر بیا د بحران پر لور بو مې لسیزې په 

رمو اړیکو خوښ نه دی؛ پاکستان غواړي چې د افغانستانپاکستان په بل اړخ کې  او هند ترمن له اوسنیو 

رمې پاتې نه يش او په افغانستان کې د هند اغېز راکم يش. رمې اړیکې همداسې  له له همدې کبدغه 

پاکستان په افغانستان کې د يوه داسې نظام هيله لري، چې دوی پرې نفوذ ولري.

نې لري.  واکونو له حضوره اندې ېر په افغانستان کې د بهرنیو  په سیمه کې ایران هم د روسیې او چین په 

نه لري، چې شاید امریکا به د داعش تر شا دغه الس ولري. راز همدا درې واړه هېوادونه له دې هم اندې

ولو ته اړ شول و ،همدا المل دی، چې د داعش د فعالیت له زیاتوايل رسه دوی له طالبانو رسه اړیکو غ تر

له دې الرې پر امریکا فشار راوړي.
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ت په افغان سوله کې د سیمې د همکارۍ ارز

او د امریکا ـ طالبانو روانې خربې په افغانستان کې د ه هم د افغان سولې په ت ې د پای ته رسېدو که  ج

ي؛ خو په ورته وخت کې بيا په دې پروسه کې د سیمې د هېوادونو  ونکې کې په برخه کې ورځ تر بلې هیله ب

ول کېدای. په افغانستان کې د رو  کېلو ډلو ته په کتلو ارول هم له پامه نه يش غور ې پېچلتیا او  نې ج

کاري، چې په دغه هېواد کې د سولې او واکمنو هېوادونو همکاري، رسه داسې  ثبات لپاره د سیمې د 

ام دی چې پورته کول یې د افغان سولې له پروسې رسه مرسته کوالی يش. ت لري او یو اړين  پوره ارز

و میاشتو راهیسې د زملي  او له طالبانو رسه د امریکا د مخامخ خربو پیل او له تېرو  د افغان سولې په ت

ت قایله ده.د سیمهې په برخه کېافغان سولامریکا هم د چې،ييسفرونهخلیلزاد  ییزو هېوادونو پر ارز

ه کوي،رازدغه او افغان چې د امریکا ه يد سیمې دسولې په ت نې کمې ک او په دې برخه هېوادونو اندې

ي. کې یې مالت ترالسه ک

، د امریکا او طالبانو ترمن  ن او همروانو مخامخ خربو اتر د د دې تر ېرنې دا دي، چې د دواړو و په ت ان

ې د تطبیق تضمین  واکمن هېوادونه به د دې هوک ینې  ه کېدونکې وي، د سیمې  لوریو ترمن که هوک

ر ته  ه ډ او، د چین، روسیې او اروپراکوونکو په تو ي. په دې ت ولنې له استازو رسه د خلیلزاد امخته کې یي 

ي استازي ضمیر کابلوف خربیاالنو ته وویل چې، طالبان د افغانستان،له خربو وروسته ان لپاه د روسیې 

و تضمین  يل هوک ه کوي باوري يش، چې روسیه او یو شمېر نور هېوادونه د دوی او امریکا ترمن د احت ه

کوونکي دي.

او په روانو  ولو رسبېره، د افغان سولې په ت ه د کې افغان طالبان هم د تضمین خربو پر دې  کوونکي په تو

ي.  یوالو ته د دوی له لوري هم د تضمین کوونکي رول ادا ک و ن سیمې هېوادونو ته اړتیا لري، تر

پایله

و په افغانستان کې د  ولو نن ه د افغان حکومتو سولې لپاره تر  رن ییزو سیمه-امریکا-نکې دا ده، چې 

ې په یو  و دا پروسه بریال يش. له همدې ونیول يشچوکاټ کې په نظر کېههېوادونو او طالبانو  ، تر

او د سیمې هېوادونو ته د امله  ، په افغانستان کې له حکومتي او سفرونهمسلسل خلیلزاد زملي په دې ت

طالبانو رسه ناستې په همدې دلیل دي.له او سیايس چارواکو رسه لیدنې
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ولنې له او د روسیې، چین او اروپایي  د هم وروست خربې اترېد خلیلزاد استازو رسه د افغان سولې په ت

ې د دواړو لورو ترمن د شته بې ام و، دا ه ختمولو په باوریو دامریکا ـ طالبانو د خربو اترو د بریا لپاره مهم 

او او  .و رسیدلو په پار ديخرب د سولې یوې نوې مرحلې ته د ت

ي، چ ۍ ې داسې برې دې راتلونکي کې د امریکا او طالبانو ترمن په به د سیمې هېوادونو رسه په همغ په ن

وسخت، له د ایستلورستېرو بهرنیو روانو خربو کې له افغانستانه د دا چې ډلو رسه د طالبانو پرېکون او دري

یوالود امریکابه افغان خاوره  ه ويش؛پرضد نه او ن ي، یوه هوک خو بین االفغا خربې (چې د کارول کې

ترمن وي) او اوربند اعالنول به انوافغان حکومت او طالبد ډلو ترمن نه وي، بلکې افغان سیايس و اانوطالب

ونه وي ولو لویه نن ایي وخت به وغواړي. تر  او 

او د طالبانو او افغان حکومت سرتاتېژۍ ډېر توپیر لري، چې همدې توپیر د  وله کې د افغان سولې په ت په 

او ا ۍ له امریکا رسه د رستېرو د ایستلو پر افغان سولې په ت ې دي. طالبان غواړي لوم نې زیاتې ک ندې

یوالود امریکابه افغان خاوره موضوع او دا چې  ه پرضد نه او ن ي، خربې پای ته ورسوي او یوه هوک کارول کې

ي. هادي او مد ډلو رسه غواړي؛ خو پاالفغابینوک ولو سیايس، ج رته له افغان خربې د هېواد له 

ې  ایي د بین االفغا خربو اترو تر هوک ور دی چې  خه، دغه راز اوربند هم هغه جنجايل فک حکومت 

وروسته یې په اړه خربې ويش.

په بل اړخ کې افغان حکومت بیا د امریکا او طالبانو ترمن له مخامخ خربو ناخوښ دی او له همدې امله په 

ن  او که يباور ترمن په اړیکو کې یو ډول بېوروستیو کې د کابل ـ واشن وکېدلې ده. د افغان سولې په ت را 

ایي ولسمرش غني د سولې له دغې  ي،  ي، چې د سولې مرشي ترالسه ک چېرې افغان حکومت ونه توانې

ي، چې هغه وخت به یې پایلې د هېواد او ملت په خیر نه وي. پایپروسې رسه پوره پرېکون اعالن ک
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و وضعیت معارف در افغانستان۱۳۹۸غاز سال تعلیمی آ 

معارف «هـ ش با به صدا در آمدن زنگ مکتب توسط رئیس جمهور ارشف غنی و با شعار ۱۳۹۸سال تعلیمی 

های گذشته برای بهبود این عرصه عملی های حکومت در سالدر حالی آغاز گردید که وعده» آیندۀ بهرت- برتر

رو است. های جدی روبهغانستان هنوز هم با مشکالت و چالشنشده و سکتور معارف اف

وعده سپرده بود که تا دو سال آینده ۱۳۹۷رئیس جمهور در مراسم نواخ زنگ مکتب در آغاز سال تعلیمی 

ر خواهد شد و ۶۰۰۰برای  میلیون دالر بودجه برای ساخت تعمیرهای این ۲۰۰مکتب تعمیرهای جدید اع

«گفتهـ ش ۱۳۹۸داده شده است. اما در مراسم آغاز سال مکاتب نیز تخصیص  ه و :  فراهم کردن بودج

های اساسی برداشته شده و اکنون مرحلۀ تحقق کامل آن امکانات برای شش هزار مکتب آسان نیست، ولی گام

».فرا رسیده است

http://www.bbc.com/persian/afghanistan-47692845
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هنگی را دلیل عملی نشدن وعدهجمهور غنی چالشرئیس هایش در عرصۀ معارف های غیرمرتقبه در بخش ه

ر «عنوان کرد و گفت:  مکتب در سال جاری نیز ۲۷۰۰مکتب جریان دارد و بودجه برای ساخت ۱۲۰۰کار اع

».تهیه و اختصاص داده خواهد شد

های موجود در سکتور این عرصه و مشکالت و چالشوضعیت کنونی معارف در افغانستان، تعهدات دولت در

معارف، موضوعاتی اند که در این تحلیل مورد بحث قرار گرفته است.

کنونی معارف در کشوروضعیت 

دهد که پیرشفت در عرصۀ معارف در این مدت بیشرت سال گذشته نشان می۱۷نگاهی به وضعیت معارف در 

وجه به کیفیت آن، در حال حارض بزرگرتین مشکل در این عرصه پایین چرخید و به دلیل عدم تروی کمیت می

ر می مشکالت گوناگون کیفیت معارف را متأثر ساخته است.رود وبودن کیفیت آن به ش

، دولت افغانستان در حال نرش شد۲۰۱۹ماه جنوری ۳۰ز سوی دیگر، نظر به گزارش اخیر سیگار که در ا

مانده تحت کنرتول مخالفین مسلح دولت شور حاکمیت دارد و مناطق باقیصد خاک کدر ۵۵حارض تنها بر 

به در کل اماچند مکاتب دخرتانه را در بیشرت این ساحات مسدود ساخته اند،باشد. گروه طالبان هرمی

طق را در آن مناو جریان تعلیم و تربیهاجازه داده استشانفعالیت ادارات تعلیمی در مناطق تحت کنرتول 

ایند. به همین دلیل، سیطرۀ همزمان حکومت و طالبان بر مکاتب و ادارات تعلیمی در مناطق ظارت مین

گاهی تصامیم متضاد حکومت و طالبان تحت کنرتول طالبان نیز مشکالت زیادی را به بار آورده است و گاه

جریان تعلیم و تعلم در این مناطق را مختل ساخته است. 

د رشایط میلیون۳.۷در حال حارض حدود اس ارقام وزارت معارف افغانستان در کنار این، بر اس کودک واج

سکتور معارف در افغانستان با مشکالت و اند. عالوه بر این، از رف به مکتب محروم مکتب در افغانستان،

های زیادی مواجه است که در رأس آن جنگ، نا امنی و فساد اداری قرار دارند. کمبود معلمین مسلکی الشچ

ن ها و سایر لوازم درسی، معیاری نبودن امتحانات، مکاتب ها، کمبود کتابو کارمندان متخصص، نبود ساخت

عرصۀ معارف در افغانستان به مسدود و خیالی، مشکالت نصاب درسی، ضعف اداره و غیره، برخی از مشکالت

ر می رود. ش

https://www.darivoa.com/a/afghanistan-children-school/4683365.html
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تعهدات حکومت در عرصۀ معارف

که وضعیت فعلی ابراز داشتبا ایجاد حکومت وحدت ملی رئیس جمهور غنی در نخستین روزهای کار خود 

ودن اینقابل قبول نیست. او تعهد کرد که در بار رایش معارف کشور ب ۀ بلند بردن کیفیت معارف، غیرسیاسی 

با . اما کردهای اسرتاتیژیک معارف کار خواهدعرصه، بهبود وضعیت معلمین و نیز مشارکت زنان در زمینه

بر نکردنهـ ش از همه معلمین برای عمل۱۳۹۵سال، در نخستین روز سال تعلیمی ونیمحدود یکگذشت 

ودخواهیمعذرتتعهدات خود  ودن تعهدات خود تاکید دوباره  .کرد و بر عملی 

هـ ش معارف افغانستان در کنار مشکالت سابق چون مشکالت ۱۳۹۶پس از گذشت یک سال و آغاز سال 

، نبود معلمین مسلکی و غیره با مشکالت جدیدی نیز امنیتی، فساد اداری، کمبود لوازم و امکاناتناشی از بی

ا گردید و  مواجه شده بود و به خصوص در مناطق تحت کنرتول مخالفین مسلح دولت این مشکالت بیشرت رو

تعداد مکاتب مسدود در مناطق ناامن نیز روبه افزایش بود. کمیسیون حقوق برش افغانستان در آغاز سال 

مکتب آن ۷های این والیت، تنها مکتب در شهر و ولسوالی۳۱۸که در والیت ارزگان از جمله اعالم کرد۱۳۹۶

باشد. غزنی، کندز، زابل، پکتیا، هلمند، نیمروز، امنیتی مسدود میمکتب به اثر بی۳۱۱فعال است و باقی 

های بیشرت از یک هزار ز والیاتی بودند که به گفتۀ مسؤوالن وزارت معارف، دروازهفراه، بادغیس و ننگرهار نی

بوده است.مسدودها به روی شاگردان مکتب در آن

ن مکات دی چون نبود استادان مسلکی، لوازم درسی، ساخت ودیت مکاتب فعال نیز با مشکالت ج ب و موج

رو بوده است. در بسیاری موارد گزارش داده شده که عاملان دینی مضامین علوم ساینسی را فساد و غیره روبه

و غیره محروم اند.کنند و شاگردان از لوازم درسی مانند کتاب، کتابخانه، البراتوارتدریس می

گفت که با وجود رسازیر شدن ـ شه۱۳۹۶آغاز سال تعلیمی مراسمرسور دانش معاون دوم رئیس جمهور در 

ن۵۰ها دالر به افغانستان، هنوز هم حدود میلیارد های معیاری ندارند که به گفتۀ او، درصد از مکاتب ساخت

در این زمان و رشایط برای افغانستان جای رشم است.

رئیس جمهور غنی در مراسم نواخ زنگ مکتب، سال ذشت دو سال از عمر حکومت وحدت ملی، پس از گ

یت ۱۳۹۷ ام وزارتخانهاعالممعارف کشور از هـ ش را سال ح ها هدایت داد که با معارف همکاری کرد و به 

ایند و مهمه ود که مکاتب مرکز و أوی همچنان تخویش قرار دهند.هایهس برنامأ عارف را در ر جانبه  کید 

سپرده معاشات معلمین خصوصدر که پیش از اینتعهدات و والیات کشور را با انرتنت وصل خواهد ساخت 

ود.۱۳۹۷ماه اسد سال ۲۷تا بود، بر عملی شدن آن نیز تأکید دوباره 

http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2016/03/160322_k04_first_school_day_president_admits_failure
https://da.azadiradio.com/a/28461823.html
https://da.azadiradio.com/a/28078204.html
http://www.avapress.com/vdcdxn0fkyt0s96.2a2y.html
https://president.gov.af/fa/News/90142018
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یک بار ۱۳۹۸نیز به گونۀ کامل عملی نشد و در آغاز سال تعلیمی ۱۳۹۷در سال های رئیس جمهور وعده

گفته بود که ۱۳۹۴ها تعهد سپرد. به گونۀ مثال، رئیس جمهور غنی در سال دیگر به عملی شدن این وعده

ن را در ظرف شش ماه حل خواهد کرد و اکنون سه سال بعد نیز تاکید کرد که تا س ه مشکل مسکن برای معل

ن تصمیم نهایی خواهد گرفت و بررسی معاشات معلمین را نیز در  ماه آینده برای حل مشکل مسکن معل

برنامه کار خود دارد. 

هزار معلم تا سویۀ فراغت صنف چهاردهم در پنج ۵۷هزار معلم تا مقطع لسانس و ۱۰۰در کنار این، آموزش 

های یت دروس در مکاتب، توزیع و فراهم سازی کتابهزار معلم جدید، بهبود کیف۱۱سال آینده، استخدام 

ام شاگردان و تجهیز نزدیک به  مکتب و وصل کردن آنها به فایرب نوری و امکانات اینرتنت، ۱۳۰۰درسی برای 

مله وعده هـ ش رئیس ۱۳۹۸هایی بود که در مراسم آغاز سال پایان دادن به خشونت در مکاتب، نیز از ج

ها وعده سپرد.نجمهور به عملی شدن آ 

آوردهایی در سال ولی میرویس بلخی وزیر معارف افغانستان در کنار برخی مشکالت در عرصۀ معارف از دست

هزار کارمند معارف ۲۷۰گذشته نیز سخن گفت. او از غیرسیاسی ساخ معارف افغانستان، آغاز بایومرتیک 

ها هزار تن، به عنوان تعلیم، و سوادآموزی دهکودک بازمانده ازملیون۳.۷افغانستان، آغاز پروسۀ جذب 

آوردهای وزارت معارف در سال گذشته یاد کرد و تاکید ورزید که در سال جدید تعلیمی حدود یک میلیون دست

دانش آموز تازه نیز جذب مکاتب کشور خواهند شد. 

مشکالت موجود در عرصۀ معارف

های صوص بهبود عرصۀ معارف، هنوز هم مشکالت و چالشهای حکومتی در خهای مکرر مقامبا وجود وعده

ها در چند نکتۀ ذیل اشاره کرد:توان به برخی آنکند که میزیادی این عرصۀ حیاتی را تهدید می

گی در برابر معارف نیز شمرده چالش بزر مانند هر عرصۀ دیگر، در کشورامنیو ناجاریجنگ: هاناامنی

ترین سال برای مردم افغانستان بود که در آن بیش م خونین۲۰۱۸ر یوناما، سال بر اساس گزارش اخیشود.می

بر اساس معلومات وزارت معارف افغانستان، در حال حارض حدود شدند.یهزار فرد ملکی کشته و زخم۱۰از 

ام افغانستان به دلیل ناامنیمکتب۴۰۰ مسدود اند.هادر 

https://www.didpress.com/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA/
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ودیت فساد اداری چالش دیگری در برابر فساد اداری: معارف افغانستان است. در آستانه آغاز سال موج

هـ ش، کمیته مشرتک مستقل ارزیابی و نظارت مبارزه با فساد اداری اعالم کرد که در بخش ۱۳۹۸تعلیمی 

در وجود دارد و اگر برای اصالح آن اقدام نشود تأثیرات ناگواری بر نظام معارفزیادی نواقص هممعارف هنوز 

با نرش گزارشی هشدار داده بود که موجودیت فساد ۱۳۹۶یته در عقرب سال خواهد داشت. این کمکشور

که فساد در پروسۀ استخدام نگاشته بودکمیته در گزارش خویش ننده است.کگسرتده در وزارت معارف نگران

مشکالت توزیع معاشات معلمین در والیات کشور و سایر موارد روی های درسی در بازار، معلمین، فروش کتاب

ن های مکاتب نیز با فساد اداری گره خورده وضعیت معارف در کشور تاثیرات ناگواری داشته است. نبود ساخت

آن است. به دلیل موجودیت فساد گسرتده در وزارت معارف، در بسیاری موارد مکاتب خیالی ساخته شده و پول

شده است.حیف و میل

یکی از افغانستان، معارفدر کیفیت و سطح پایین تعلیمی ،پس از امنیت و فساد اداریکیفیت پایین: 

ر میچالش ،تن معلم۱۷۰۰۰۰درصد از ۲۷تنها افغانستان وزارت معارفآماررود. بر اساس های مهم به ش

در کنار عوامل وضعیت اینباشند و فراغت از صنف چهارده را دارا مییکمرتین رشایط یک معلم مسلکی یعن

در کنار این، بربنیاد معلومات وزارت .در کشور تاثیر داشته استبر کیفیت و سطح تعلیم وتعلم دیگر، مستقی

هزار معلم نیز کمبود است.۷۰ملیون جلد کتاب و بیش از ۹۰ف، در حال حارض معار 

ندی اجرائیوی پایین بودن، وجود دارددر برابر معارف افغانستانکه ری گدیمشکلضعف در مدیریت:  توا

و های کادری و کاری متخصصسکتور معارف به دلیل کمبود ظرفیتباشد. سکتور معارف در مرکز و والیات می

ش افراد غیرمسلکی به دلیل فساد اداری موجود، با مشکل ضعف مدیریت و نظارت ضعیف در مرکز و  گ

سکتور معارف در قدم نخست نیازمند اصالحات در سیستم نظام بیشرت مناطق کشور مواجه است. بنابراین، 

ربنیاد تحقیقات معیاری است که جانبه بمدیریتی و در قدم دوم نیازمند ایجاد یک اسرتاتیژی ملی، منظم و همه

پایانگوی حل مشکالت موجود در نهادهای تعلیمی افغانستان باشد.جواب

ارتباط با ما:

info@csrskabul.com-csrskabul@gmail.com:ایمیل

www.csrskabul.com--www.csrskabul.netوب سایت:

اس رۀ  +)93(784089590-+)93(202564049:دفرتش

انی:تحليل هفتهمحقق و مسؤول zi.shirani@gmail.com+)93(647475487ضياءاالسالم ش

ahmadshahr786@gmail.com+)93(842494217احمدشاه راشد:محقق و مسؤول نرش تحليل هفته
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