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 ائتالف ملی معارف رد افغانستان

یت دارند رد ماه می سال چارجوب کاری ائتالف ملی معارف رد افغانستان توسط نهاد اهی ملی و نیب المللی هک رد افغانستان فعال 

مجتمع جامعه م 6102
دنی، شورای ایجاد گردید. اعضای کلیدی این ائتالف را فعاًل موسسات محترم شبکه زانن افغان، 

ان شفافیت، موسسه سراتسری معلمین افغانستان، موسسه اکبر، موسسه ملی افغانها ربای آموزش زبرگساالن یا اانفی، دیده ب

کا، حمایتارتقاع ظرفیت و انکشافی زانن افغان، یونسکو، کمی  از اطفال افغانستان، موسسات و فعاالن جامعه مدنی  ته سویدن ربای افغانستان، فدراسیون ملی یونسکو جاپان، موسسه جی

تشکیل میدهد. 
 فعال رد راستای معارف 

 (AWN)شبکه زانن افغان عضو از ارگانهای ملی منجمله  ۷روسا( این ائتالف شامل  هیئتفعالَ گروپ هسته مرکزی )
مج

، شورای سراتسری معلمین (ACSF-O)تمع جامعه مدنی ، 

و موسسه ارتقاء ظرفیت و  (IWA)، دیده بان شفافیت (ANAFAE)، موسسه ملی افغانها ربای آموزش زبرگساالن یا اانفی (ACBAR)، موسسه اکبر(ANTC)افغانستان 

 میباشد.  (WCBDO)انکشافی زانن افغان 

ردد، رئیس این موسسه منحیث رئیس حال راجستر نشده ، بناَ رد حال حاضر توسط موسسه اانفی رهبری میگردد و ات زمانیکه ائتالف رسما راجستر گ از آنجائیکه ائتالف ملی معارف ات ال 

کار موسسه اانفی رد نوامبر سال ائتالف ایفای وظیفه خواهد نمود.   نجمن اسبی  6102حرکت ائتالف معارف با ابت
کاری تخنیکی ا کاری مالی فند معارف ربای  و ASPBAEبا هم هم

 آغاز گردید. ایجاد و مدرییت میگردد ، GCEو کمپاین جهانی ربای معارف یا  GPEهک توسط نهاد شراکت جهانی ربای معارف یا  CSEFجامع مدنی یا 

ر موسسات ملی و نهاد اهی جامعه مدنی رد یک چ رچوب کاری بوده ات ردین چارچوب اهدف اصلی ایجاد ائتالف ملی معارف رد افغانستان عبارتند از اشتراک فعاالهن و بحث دوامدا

 مایند. ر و هماهنگی ن بتوانند ساحات را جهت دادخواهی و ظرفیت سازی رد پالیسی اهی ملی معارف معین نموده و روی آن بحث، تبادل نظ 
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راتیژی اهی ملی معارف هب جهت تضمین دلچسپی هب ت تمرکز رتشیب روی اینکه چگوهن موسسات داخلی، نهاد اهی جامعه مدنی و مردم بتوانند رد رپوهس اهی تغییر قوانین، مقررات، ربانهم اه و س 

 حق معارف سهم فعال داشته باشند خواهد بود. 

 :  CSEF و ANAFAE, ASPBAE, GPE, GCEنهای وظایف کاری / معرفی ارگا

  (ANAFAE موسسه ملی افغان اه ربای آموزش زبرگساالن )

منحیث یک انجوی ملی و هب اساس فعالیت اهی کاری  ۵۰۰۲رد سال ( ANAFAE موسسه ملی افغان اه ربای آموزش زبرگساالن )

 د. یرد وزارت اقتصاد راجستر گرد dvv international ارگان

کار  رد افغانستان هب شمار میرود.  dvv international موسسه اانفی زبرگترین هم

کاری با  کاری زندیک با وزارت  dvv internationalموسسه اانفی رد هم رد بخش حمایت از ساختاراهی کاری و رپوگرام اهی مرتبط هب سوادآموزی و آموزش زبرگساالن رد هم

مراکز آموزشی  dvv international  ،۵۵ی دخیل رد بخش معارف کار و فعالیت دارد. فعالَ موسسه اانفی هب حمایت کاری معارف ، معینیت سوادآموزی و انجواه

مجتمع اه )ALCsزبرگساالن )
 ( www.anafae.afوالیت افغانستان دارد. لطفاَ رغض کسب معلومات رتشیب هب وبسایت ) ۲۵( رد CLCs( و مراکز آموزشی زبرگساالن رد 

 مراجعه نمائید. 
(ASPBAE) 

  The Asia South Pacific Association for Basic and Adult 

Education (ASPBAE)  اتحادهی کشوراهی جنوب آسیا بخاطر آموزش بنیادی و زبرگساالن

(ASPBAE)  ارگان و اشخاص است هک هدف آن بهبود کیفیت  ۵۰۰، یک اتحادهی منطقوی ربای شیب از

ر میباشد. این اتحادهی رد راستای تقویت حرکت اهی مدنی کشوراهمعارف ربای ه  ی جنوب آسیا بخاطر حمایت مه ، ایجاد تغییرات رد رعهص آموزش بنیادی و زبرگساالن و یادگیری دوامدا

و انستیتوت اهی دولتی و دورناهی نیب المللی دخیل رد  جوامع مدنیجوامع مدنی و نهاداهی مردمی ، ائتالف اهی ملی معارف ، اتحادهی اهی معلمین ، شبکه اهی کمپاینی و دیگر گروپ اهی 

ت کاری کار و فعالیت مینماید.  ف تعلیم و رتهیب و تعهدا  روند دستیابی هب اهدا
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ASPBAE  :با حکومت اه بخاطر موضوعات ذیل دادخواهی مینماید 

  حصول اطمینان از اینکه تمام اشخاص حق دسترسی هب معارف )تعلیم و رتهیب( را دارند 

 استفاده از معارف منحیث ازبار قدرتمند بخاطر مبارزه علیه فقر و اقسام مختلف محرومیت و تبعیض 

 اشتراک فعال و رپثمر رد حکومت اه 

  صلح و ردک نیب المللی ایجاد فرهنگ 

ASPBAE دولت اه ، پوهنتون اه ،  یگانها و اشخاص دخیل رد آموزش رسمی و غیر رسمی زبرگساالن ، کار با انجواه یا از طریق آن ، ارگانهای مبتنی رب جوامع ، نماینده گی اهیک شبکه ار

 وب آسیا است. اتحادهی اهی اتجران ، مردم عام ، ارگانهای زانن ، رساهن اه و دیگر انستیتوت اهی جامعه مدنی فعال رد کشوراهی جن 

GPE (Global Partnership for Education  شراکت جهانی ربای معارف ) 

ی عضو از کشوراهی رو هب انکشاف میباشد ، این حرکت هب منظور حتم  ۵۲یک حرکت نیب المللی بوده هک دارای 

تشکیل گردیده و باید یاد آور شد هک کشوراهی فقیر هک ا
ئیه ربای ره فرد جامعه  ز جنگ اه و مخالفت کردن تعلیمات ابتدا

 اهی ردونی رنج میبرند رد اولویت کاری شان قرار دارد. 

(GCE )Global Campaign for Education  )کمپاین جهانی ربای معارف( 

آن رعهض  یک حرکت جامعه مدنی بوده هک ربای از نیب ربدن بحران جهانی معارف با هم کار مینمایند ، هک هدف کلی

گان میباشد. عالوه رب آن ، نهاداهی جامعه مدنی ر  گان ربای هم جهت سهم گیری  ا خدمات تعلیمی با کیفیت و بطور رای

 عضو هب شمول نهاداهی نیب المللی و منطقوی و ائتالف اهی ملی میباشد.  ۲۰۰فعال آانن رد ساختن پالن اهی ملی معارف تقویت میکنند و ات الحال دارای 
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CSEF (Civil Society Education Fund فند معارف ربای جوامع مدنی ) 

CSEF  الیسی سازی ، شراکت جهانی ربای معارف تمویل میگردد. هدف این رپوگرام تقویت بخشیدن نهاداهی جامعه مدنی رد راستای پیک رپوگرام جهانی است هک از طرف

ری ، مانیتورینگ ، ساختن بودهج و غیره رد سال  عارف م  کمپاین جهانی ربای معارف شروع هب فعالیت نموده است . هدف عمده آن حمایت از ائتالف اهی ملیتوسط  ۵۰۰۲پالنگذا

ف  کاری  GCEتوسط کمپاین جهانی ربای معارف  CSEFسهیم باشند. رپوگرام اهی  EFAاست ات جوامع مدنی کامالَ رد روند پیشرفت اهی کاری حکومت اه و دورناه نظر هب اهدا رد هم

 Oxfam و  ANCEFA, ASPBAE, CLADE, ActionAid Americas, Education Internationalزندیک با شرکای کاری منطقوی ) 

GB ) و اداره میگردد.  ایجادCSEF  .ائتالف اهی ملی جوامع مدنی را رغض تمرکز باالی معارف رد کشوراهی تحت انکشاف حمایت مینماید 

ف مرتبط هب معارف اطمینان حاصل گر، دخ  CSEFرپوگرام هدف عمده  مستحکم جامعه مدنی رد رپوهس اهی سکتور معارف است ات از دستیابی هب اهدا
 دد. یل سازی مورث و 

ری ، تطبیق و اتثیر آ  CSEFرپوگرام  و بهبود سطح یادگیری و  ن، ائتالف اهی ملی جامعه مدنی را بخاطر حمایت از فعالیت اهی دادخواهی ، ارتقای ظرفیت رغض تقویت نحوه پالنگذا

 شبکه اهی کاری رد سراتسر کشور تمویل مالی مینماید. 

 :  ۵۰۲۵تمرکز عمده کاری رد سال 

ز طریق ارسال ردخواست عضویت اباالی افزایش اعضای ائتالف خواهد بود ، بناَ ارگانهای دخیل و عالهق مند رد بخش معارف میتوانند  ۵۰۲۵تمرکز عمده ائتالف معارف رد سال 

یمیل آردس اهی 
 ,bashirkhaliqi@gmail.com, janmohammad.anec@yahoo.comخویش هب ا

naseer.anafae@gmail.com  .عضویت این ائتالف را کسب نمایند 

 هچ کسانی / ارگانهایی میتوانند عضو ائتالف گردند: 

رکزی و انجواهی نیب المللی منحیث گروپ مشورتی این حرکت ملی باشند. انجواه و ارگانهای جامعه مدنی میتوانند منحیث اعضای هسته م  تمام ارگانهای ملی و نیب المللی میتوانند بخشی از

 عضویت این ائتالف را کسب نمایند. 
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