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 خالصه

، داکتر اسداهلل حنیف بلخی، وزیر معارف، از کمیتهه نظهارت و ارزیهابی بهرای انجهام یه  2112در ماه جوالی سال 

ارزیابی آسیب پذیری در برابر فساد اداری وزارت معارف درخواست نمود. این ارزیابی آسیب پذیری در برابهر فسهاد 

مع آسهیب پهذیری هها در برابهر فسهاد اداری در ( عبارت از نخستین ارزیهابی جهاMVCAوزارت یا ) به سطحاداری 

 سرتاسر تمام وزارت می باشد. 

مهورد بررسهی اهرار بها جزییهات  کمیته نظارت و ارزیابی آسیب پذیری ها در برابر فساد اداری در وزارت معارف را

داده است. کمیته نظارت و ارزیابی با معلمین، سهرمعلمین، مهدیران مکاتهب، اع های شهورای مکاتهب، آموزگهاران 

معلمین، منسوبین وزارت معارف در سطوح مرکزی، والیتی و ولسوالی، تمویل کننده گان و سایر دست اندرکاران، 

 مصهاحبه 542ده است. کمیته نظهارت و ارزیهابی در مجمهوع و با شماری زیادی از والدین و شاگردان صحبت نمو

بدخشان، بلخ، فاریاب،  دیگر مانند والیت 3که شامل والیت کابل و  انجام داده است مصاحبه گروپی 121و  فردی

 131یابی متهذکره بهه تعهداد اابل یاد آوریست که ارز .ندمی گرد، بامیان، پنجشیر و ننگرهار غزنی، هرات، خوست

 تحت پوشش ارار داده است.نیز تب را باب مک

در رابطه به تجربه فساد اداری در معارف در جریان مصاحبه های خویش با کمیته نظارت  را که اع ای جامعهآنچه 

و ارزیابیدرمیان گذاشته اند، خیلی ها نگران کننده میباشند. این مساله خیلی ها حایز اهمیت میباشد تها دیهدگاه ههای 

از این تحلیل که مبتنی به  ند و پیامد های ناگوار فساد اداری در کشور شناسایی گردند. با استفادهمتذکره درک گرد

د، پالیسی سازان/اانونگذاران اادر خواهنهد گردیهد، تها در راسهتای تاییهرات نزنده مستفیدین خدمات میباشتجارب 

 .بردارند ی رامثبت، موثر و پایدار گام های با مفهوم

 ی:های اساس یافته

تمام مصاحبه ها را با توجه به آسیب پذیری های مشخص فساد اداری شناسایی شده، تحلیل  کمیته نظارت و ارزیابی

که در سطح مکاتب وجود داشته انهد ماننهد ارتشها  و فسهاد در عرصهه  نموده اند. این آسیب پذیری ها از مشکالتی

که در سطح وزارت وجهود داشهته انهد ماننهد فسهاد در اعمهار مکاتهب و  تعدیل شهادتنامه های مکاتب، تا مشکالتی

یکی از جدی ترین آسیب پذذیری هذا در برابذر فسذاد توزیع کتب درسی، را تحت پوشش ارار میدهند. 

نذه بذر مبنذای شایسذت ی و نیپوتیزم،  ، پرداخت رشوهاداری عبارت از تقرر معلمین بر اساس نفوذ

سترش یافته است. به طور خالصه میتذوان گفذت کذه رونذد تقذرر د که در سرتاسر کشور گنمیباش

مشذکالت در برابذر  نبزرگتذری  به عنوان یکذی از ،معلمین وسیعآ آلوده با فساد میباشد. این پدیده

 .تعلیم شاگردان در کشور پنداشته میشود
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ساد در روند تهدارکات از اینرو میتوان گفت که الب مشکالت فساد اداری در وزارت معارف عمدتآ مسایلی چون ف

چیهز کهه بلکه این اطفال، خانواده ها، معلمین و سایر اع ای جامعه میباشهند  ،دنو یا موجودیت معلمین خیالی نمیباش

های زیادی را بنابر موجودیت ی  سیستم آموزشی غیرموثر از دست داده اند، که به طور مسهتقیم آنعهده هموطنهان 

اراده آموزش در محل عرضه خدمات دارند. در نتیجه آن، جوامع بهه طهور گسهترده که کشانند  مان را به چالش می

 .را باالی سیستم متذکره از دست میدهند اعتماد خویش

 

ی  حمله انتحاری برای ما چیز خطرناک نیست، زیرا از اثر آن تعداد کمی از مردم زنده گی "

ی به دنیا خواهند آورد. اما این معلمین را از دست خواهند داد. مادران افاان فرزندان دیگر خویش

غیرمسلکی و بدون دانش اند، که برای ما خطرناکتر از آن اند، زیرا آنها آینده افاانستان را از بین 

 "د.میبرن

 مصاحبه گروپییکی از والدین شرکت کننده در نقل قول 

  

 سایر یافته های عمده:
  بزرگ و اینگونه پیچیده گی، همیشه در برابر سطح بلند فساد اداری آسیب پذیر خواهد بهود. ساختار وزارت با

در سطح کشور پنداشته میشود، که حاوی  ملکی  کارمندانوزارت متذکره به عنوان بزرگترین مرجع استخدام 

م نموده است. درصد کارمندان دولت را استخدا 21دیگر  تعباره تن کارمند بوده و ب  262,000نزدی  به 

د که در پی دریافت بست های دولتی نبه عنوان نخستین هدف برای آنعده کسانی شمرده میشووزارت از اینرو، 

از مدت ها بدینسو اهادر بهه  وزارت معارف، برای دوستان، ااارب، همکاران و فرزندان همکاران خویش اند. و

 .بوده اندمقاومت در برابر اینگونه فشار ها ن

 به مداخالتبه سطح وزارت متذکره وجود دارد. تا زمانیکه اینگونه  /نیپوتیزمترده ای نفوذ جانبداریمیزان گس(

متواف نگردند و یا هم بگونه چشمگیری محدود نگردند، دشوار خواههد بهود تها کهدام   هدف استخدام اوی(

 . آید. ر معلمین به چشم بهبود اابل مالحظه ای در روند آسیب پذیری در برابر فساد اداری در راستای تقر

  نصاب تعلیمی مکاتب بسیار وسیع میباشد که منجر به آسیب پذیری در برابر فساد گردیده است، زیهرا معلمهین

 تالش میورزند تا شاگردان را بگونه نادرست برای سپری نمودن امتحان کانکور آماده نمایند. 

  طوری به نظر میرسد که تعداد مقامات اصالح طلب که خواهان رویدست گرفتن اصالحات در وزارت معارف باشند و یا

 .اند. هم اادر به انجام آن باشند، انگشت شمار 

  بهه احتمهال زیهاد از عوامهل گسهترده فسهاد اداری  مراکز تعلیمهی میان فارغ التحصیالن جدید و  و هماهنگی ارتباط عدم

 ،درصد فارغ التحصیالن انستیتویت های تربیهه معلهم، اهادر بهه دریافهت کهار بهه عنهوان معلهم 51ته میشوند. حدود پنداش

 .نمیباشند

 سیستم های بازرسی، تفتیش، نظارت یا  غیرموثر اند و یا  هیچ وجود ندارند. 
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 بهه دیدار آن از که مکاتبی از استفاده با ارزیابی و نظارت کمیتۀ معارف، معلومات مدیریت سیستم در مشکالت مورد در 

 معهارف معلومهات مهدیریت سیستم معلومات. پرداخت مکاتب حاضری و نام ثبت معلومات مقایسه به است، آورده عمل

 واتی اما. صد در دو به نزدی  الی داشت، همدیگر با نزدیکی خیلی 1331 و 1332 های سال برای نام ثبت معلومات با

 معهارف معلومات مدیریت سیستم معلومات گردید، مقایسه معارف معلومات مدیریت سیستم معلومات با وااعی معلومات

 ایهن کهه حهالی در. بهود زده بهاال صد در 23 تخمین اوسط شکل به شاگردان حاضری مورد در وااعی معلومات به نسبت

 فسهاد بهه معروف زیادی حد تا اراام که آنست دهنده نشان تفاوت این نیست، تعمیم اابل نمونه بودن کوچ  بدلیل رام

 .است

 گام بعدی:

 والیهات، در و معهارف، رهبهری سهطح در کابینهه، سهطح بهه  کشهور، در تا مینماید پیشنهاد ارزیابی و نظارت کمیته

 گسترده حمایت ارزیابی و نظارت کمیته های یافته از تا گردند اندازی راه های گفتمان مکاتب، اهالی و ها ولسوالی

 عهالوه بیشهتر جزییهات انهد، گردیهده پیشهنهاد ارزیهابی و نظهارت کمیته جانب از که بزرگی تاییرات به و آید بعمل

 .گردند

 :سفارشات 

 :نموده استمورد ذیل دسته بندی  11ه نموده و آنها را به سفارش مورد را  22 کمیته نظارت و ارزیابی به تعداد

ریاست های معارف، باید  ، نه)مردم محل( مکاتب اهالی اصلی این است که  سفارش  محلی:مسئولیت های  .1

 .را بر عهده بگیرند مسئولیت اصلی گزینش معلمین خویش

وزارت معارف میباشد، تها نحهوه  به اختصار تشکیالت گسترده اصلی در رابطه سفارشات  سازمانی:اصالحات  .2

 ؛متذکره بهبود یابد و در نتیجه در برابر فساد اداری کمتر آسیب پذیر باای بماند هایمدیریت و رسیده گی نهاد

آموزش های تخنیکی و فنی حرفوی به عنوان ی  نهاد مستقل خارج از وزارت معارف عهر  انهدام نمایهد و  

 .در میکانیزم گزینش معلمین اصالحات الزم وارد گردند و باالخره حجم نصاب تعلیمی کاهش یابد

کمیته نظارت و ارزیابی ی  رویکرد دوبعدی را پیشنهاد مینمایهد: در  وزارت معارف: ساختارموفقانه  ییرتغ .3

تقهرر معلمهین و حمایهت مشهارکت شهوراهای محلهی در سطح محلی، تسریع بخشیدن فعالیهت هها در راسهتای 

 ایجهاد یه  سهاختارتاییهر و گسترده از شبکه های که اصالحات را به ارماان میآورنهد. در سهطح مرکهزی، بها 

با حمایت نیرومند از جانب کابینه و ایجاد ی  میکانیزم واضح که بهر  ،، توام با نیروی کاری تمام واترسمی 

در عرصه تقرر شفاف معلمین را اندازه گیری نمهود. بهه همهین ترتیهب کمیتهه  بهبود و موفقیت مبنای آن بتوان 

( گسهترش یابهد و CBRقرر از طریق ارتقا  ظرفیت بر مبنای نتایج یها )مینماید، تا ت سفارش  نظارت و ارزیابی

 .( بازتاب یافته است، توسعه یابدNESP IIIپالنملی معارف یا )  ستراتیژیاطوریکه در  ،حمایت  از معلمین

نماید تا رهبری وزارت معارف، ی  پالیسی جدیهدی را  می سفارش :کمیته نظارت و ارزیابی تغییرات قانونی .4
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 .فساد اداری، ایجاد و تطبیق نماید مبارزه بابرای 

دو نوع ااهدامات ذیهل: ایجهاد یه   که به این باور است کمیته نظارت و ارزیابی نشانه های تغییرات فوری: .1

تقل رسیده گی به شهکایات در میکانیزم برای پاسخگویی  محلی در عرصه تقرر معلمین و ایجاد ی  مرجع مس

مورد فساد اداری در وزارت معارف، می توانند به عنوان نشانه ههای نیرومنهد تاییهرات مثبهت در نههاد متهذکره 

نماید، تا وزارت معارف بهه مهردم اطمینهان  می سفارش عنوان گردند. به همین ترتیب کمیته نظارت و ارزیابی 

و تالش های مسهتمر در راسهتای تعقیهب عهدلی  ، رزه با فساد اداریستراتیژی جدید مباادهد که از طریق ی  

مقامات آلوده با فساد اداری در وزارت متذکره، مبارزه با فساد اداری را در صهدر اولویهت ههای خهویش اهرار 

 داده است. 

مینماید تا تمویل کننده گان به سرعت حمایت  سفارش کمیته نظارت و ارزیابی اقدامات جامعه بین المللی: .2

را از اادام جدید وزارت معارف که همانا تمرکز روی مبارزه با فساد اداری و نظارت مستقل میباشد، به  خویش

ماننهدفعالیت ههای  ،عنوان ی  بستر مناسب برای ارتقا  کیفیت معارف و گسترش برنامهه ههای موفقیهت آمیهز

    .اعالم بدارندرا (، CBAارتقا  ظرفیت یا )

نمایهد تها سیسهتم مهدیریت  مهی سهفارش  کمیته نظارت و ارزیهابی بهبود سیستم ها و روند نظارت مستقل: .5

به همین ترتیب کمیته  .تقویت یابد، ( و سیستم مدیریت منابع بشری شامل در آنEMISمعلومات آموزش یا )

میهدارد: الهف( تقویهت جهدی بخهش ههای  سفارش نظارت و ارزیابی بهبود جامع میکانیزم های نظارتی را نیز 

تفتیش داخلی وزارت معارف، ب( ایجاد ی  مرجع نظارتی مستقل برای کیفیت و اجراات معارف، ج( ایجهاد 

 .ی  مرجع مستقل برای نظارت از شفافیت در تقرر معلمین

مینماید تا وزارت معارف ی  ابتکهار عمهده را رویدسهت  سفارش  :کمیته نظارت و ارزیابی فزایش شفافیتا .1

گیرد تا فعالیت های آن بیشتر شفاف گردند، بگونه ایکه بتواند طی سه سال آینده به عنوان شفاف ترین وزارت 

 .در چهارچوب دولت عر  اندام نماید

رسهیده گهی بهه  ارنهوالیڅلوی  مینماید تا سفارش  کمیته نظارت و ارزیابی اعمال قانون ب ونه گسترده تر: .3

 .پرونده های فساد اداری در وزارت معارف را بطور فعال انجام دهد

کمیته نظارت و ارزیابی برای خرید کتب درسی توسط شاگردان و والدین ی   بدیل های مبتنی بر بازار: .11

 .مینماید ارش سفراه حل مبتنی بر بازار )رسید مالی( را 

 ابراز قدردانی:

 مصاحبه انجام داده است، منجمله مقامات، والدین، معلمین و شهاگردان که آنعده افرادی از کمیته نظارت و ارزیابی

را در راسهتای انجهام ایهن  کمیتهه شدیدآ عالامند به این بوده اند تها  ادند ورا آزادانه  اختصاص د وات خویش  که



  

 8 

همه ایشان به صراحت خهاطر نشهان سهاخته انهد کهه تعلهیم بهرای آینهده . نمایند، ادردانی می نمایدمطالعه همکاری 

 .خانواده ها و کشور ایشان از اهمیت خاصی برخوردار بوده و از اینرو ی  اولویت مهم برای ملت  پنداشته میشود

 مقدمه: .1
کمیته نظارت و ارزیهابی بهرای انجهام یه   ، داکتر اسداهلل حنیف بلخی، وزیر معارف، از2112در ماه جوالی سال 

ارزیابی آسیب پذیری در برابر فساد اداری وزارت معارف درخواست نمود. این ارزیابی آسیب پذیری در برابر فساد 

( عبارت از نخستین ارزیابی جامع آسهیب پهذیری هها در برابهر فسهاد اداری در MVCAوزارت یا ) به سطحاداری 

 سرتاسر تمام وزارت می باشد. 

ی  تصویر جامع از آسیب پذیری هها در برابهر فسهاد اداری  تااینست  کمیته نظارت و اررزیابی تحلیلاین هدف از 

الزم برای رویدسهت گهرفتن ااهدامات اصهالحی آن توصیه هایی  به تعقیب  در نظام معارف افاانستان بدست آید و 

 .ارایه گردد

زمانیکه سطوح  تخنیکی فساد اداری در چهارچوب معارف در سطوح ملی، والیتی و ولسوالی، مطرح بحه  باشهد، 

چگونگی پیامد های فساد اداری بر زندگی افاان های عادی، را از دست دههیم.  دیدگاهخیلی ها ساده خواهد بود تا 

در رابطه به تجربه فساد اداری در معارف در جریان مصاحبه های خویش  (مکاتب)اهالی ه اع ای جامعه آنچه را ک

با کمیته نظارت و ارزیابی در میان گذاشته اند، خیلی ها نگران کننهده میباشهند. ایهن مسهاله خیلهی هها حهایز اهمیهت 

اداری در کشور شناسایی گردند. با استفاده از میباشد تا دیدگاه های متذکره درک گردند و پیامد های ناگوار فساد 

د، پالیسی سازان/اانونگذاران اادر خواهند گردید، تها نزنده مستفیدین خدمات میباش ب این تحلیل که مبتنی به تجار

 .بردارند یدر راستای تاییرات مثبت، موثر و پایدار گام های با مفهوم

 

 گی زنده مردم از کمی تعداد آن اثر از زیرا نیست، خطرناک چیز ما برای انتحاری حمله ی "

 معلمین این اما. آورد خواهند دنیا به دیگری فرزندان افاان مادران. داد خواهند دست از خویشرا

 بین از را افاانستان آینده آنها زیرا اند، آن از خطرناکتر ما برای که اند، دانش بدون و غیرمسلکی

 ". میبرند

 مصاحبه گروپییکی از والدین شرکت کننده در نقل قول 

  
 

 آنهها بهه کهه جهوامعی و مکاتهب مشهارکت تها است، گردیده طراحی خاص طور به ارزیابی و نظارت کمیتۀ تحلیل

 و فهردی مصهاحبه 142 انهدازی راه طریهق از هها دریافهت ایهن. سهازند روند این شامل را شوند، می عرضه خدمات

 به وابسته جوامع و مکاتب باب 131 از بیش در که اند، آمده بدست مربوطه اندکاران دست با گروپی های مصاحبه
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 در عالیرتبهه افهراد بها کهه ههای مصهاحبه سایر پهلوی در جامعه بر مبتنی های مصاحبه اینگونه. اند یافته انجام مکاتب

 .گردید خواهند ارایه مفصل گزارش ی  طی اند، گردیده برگزار والیت و مرکز سطح

بیشتر توسط راه اندازی مصاحبه های دایق و ساختاری صورت گرفته اند، که از ذکر نام  معلومات روند جمع آوری 

مدارک جمع آوری شهده بهرای انجهام معلومات/مصاحبه کننده در آن خودداری بعمل آمده است. در وااع اینگونه 

شان، به تحقیق کننده گهان معلومهات ارایهه بدارنهد. عدم ذکر نام ای ای  تحلیلی میباشد که مردم خواهان آن اند تا ب

 یاینگونه عدم افشای هویت به برخی از پاسخ دهنده گان کلیدی اجازه میدهند، تا بتوانند در برابر خیانت های پنههان

د که آنها شاهد آن بوده اند، صادق باشند، اما در پهلوی آن به دیگران فرصهت اینهرا فهراهم مینمایهد، تها آنهها بتواننه

اتهامات و الزامات وحشیانه را نیز بر علیه شخص و یا نهادی وارد نمایند. په  ایهن وظیفهه تهیم تحقیقهاتی اسهت، تها 

شواهد بدست آمده را ارزیابی نمایند و در مورد آنها اظهارات تایید کننده را حد اال از دو تهن دیگهر نیهز دریافهت 

و این مساله را بررسی نمایند که آیا هر ی  .آن تطبیق نمایند نمایند، و به اصطالح مودل مثل  حقیقت یابی را روی

از ادعا های مطرح شده اابل پذیرش است یا خیر. زمانیکه بیش از ی  تهن از نقهاط مختلهف و در سهطوح مختلهف 

صالحیت ها و مسئولیت ها، اطالعات مشابه در اختیار ارار میدهند، این درست زمهانی اسهت کهه یه  الگهو ظههور 

، و اع ای تیم تحقیقاتی این مسایل را با تمرکز و تعمق بیشتر دنبال مینمایند، البته در مقایسه بهه یه  حهالتی مینماید

دیگهر،  ت عبهاره که بگونه غیرمستقیم از جانب ی  شخص به عنوان ی  ناراحتی و یها شهکایت ارایهه میگهردد. به

نمایند، اما تالش میورزند تا چگونه بتواننهد یه  اع ای تیم تحقیقاتی در رابطه به ا ایا خاص انفرادی تمرکز نمی 

 آنرا بازتاب دهند.و تصویر جامع از اینگونه تهدیدات بردارند 

از اینرو گفته میتوانیم که باید خواننده اطمینان داشته باشد که هر گونه یافته ههای گهزاش داده شهده در ایهن مطالعهه 

گزارش متذکره گنجانیده شده اند، زیرا بسیاری از پاسخ دهنده آسیب پذیری بگونه دایق شناسایی گردیده اند و در 

 گان کلیدی نگرانی های مشابه را با آنها شری  نموده اند. در رابطه بهه تحلیهل معهارف، کمیتهه نظهارت و ارزیهابی

ی است که آسیب پذیری عمده در برابر فساد اداری از جانب تعداد زیادی از پاسخ دهنده گان کتگوری هها هدریافت

را شنیده اند، شهامل: اسهتخدام و تقهرر  که تیم متذکره بار ها آن مختلف در میان گذاشته شده اند. چهار نوع تخطی

باشند. از میان آنها، پدیده ایکه زیهاد روی  معلمین، ارتشا  گسترده، جعل کاری در آمار/اراام و روند تدارکات، می

معلمین میباشد. تنهها پهنج تهن از پاسهخ  یروند استخدام و تقررآن تاکید گردیده است، عبارت از فساد گسترده در 

 .یست درصد مجموعی را تشکیل میدهند، اظهار داشته اند، که این ی  مشکل عمده ن 1دهنده گان، که 

از مصاحبه ها روشن میشود که فساد اداری بگونه مستمر و گسترده صورت گرفتهه و از سهال ههای متمهادی بدینسهو 

سوبین عالی رتبه و اع ای جامعه بین المللی از همچو فساد اطهالع داشهته، امها در ایهن راسهتا ااهدامات ادامه دارد. من

بسیار ناچیزی مورد پیگهرد اهانونی اهرار گرفتهه انهد. ایهن  یا ایایبدین ترتیب اند و  انجام داده غیرمؤثر و یا اندک 

ن اادام بنیادی مبهارزه بها فسهاد اداری در وزارت به عنوان نخستی در وزارت معارف، کمیته نظارت و ارزیابی تحلیل

 .متذکره پنداشته میشود
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در داخذل وزارت  د صذاد  و راسذتکار با بسیاری از افرا این در حالیست، کمیته نظارت و ارزیابی

. افراد متذکره در دفاتر خویش محترم بوده و مصمم هستند تا هرآنچه در توان .مالقات نمودهاند

به خرچ دهند که دارای تعداد کافی جمعیت تحصذیل یافتذه  یی ایجاد یک جامعهدارند را برای 

 .باشند و بتوانند راه خویشرا در جهان باز نمایند

را کذه مذا در  باشذند، اکرریذت قذاطر مذردم ای که درگیر فساد اداری می حتی در مورد کسانی

اند، نه آنهایکه مرتکبین جذرم  جریان ارزیابی خویش مالقات نموده ایم، بیشتر قربانیان این سیستم

 .پنداشته میشوند. آنها به شدت می خواهند نظام فعلی را تغییر دهند

نمایند، اختصاص داده شذده  این گزارش برای تمام افراد ایکه صادقانه در سکتور معارف کار می
 کذه د برگزیذده شذونبایذد است. آنها عبارت از کسانی اند که  برای به عهده گرفتن مسئولیت ها 

 میتوانند روند مبارزه در برابر فساد اداری را در وزارت مذکور آغاز نمایند. 

امیدوار است که یافته های این گزارش به عنوان نقطه عطفی در وزارت معهارف و در میهان  کمیته نظارت و ارزیابی

 شرکای انکشافی آن در جامعه بین المللی تلقی گردد.

 

 سربازان ها، بمب توسط نه دهیم، تاییر معارف خوب سیستم ی  داشتن با را افاانستان میتوانیم ما"

 ."حمالت و
 عهده به المللی بین غیردولتی موسسات از یکی در را تحقیق مسوولیت که هایی افغان از یکی

 .دارد

 ساختار این گزارش:

تحلیهل ههای سیسهتم معهارف ( و بررسی سایر 2این گزارش با متدولوژی که مورد استفاده ارار گرفته است، )فصل 

ادامه می یابد تا مشکالت عمده مربوط بهه معلمهین را مهورد  الف ( آغاز میگردد. سپ  در بخش3افاانستان )فصل 

(، 2(، انستیتیوت ههای تربیهه معلهم )فصهل 1(، مدیریت مکاتب )فصل 4بح  ارار دهد، مانند روند استخدام )فصل 

 .(3( و مکاتب جاگزین )فصل 1ع آموزشی )فصل (، کتب درسی و مناب 5نصاب تعلیمی )فصل 

متعااب آن، در بخش ب، این گزارش یافته های مربوط به مشکالت مربوط به مدیریت و رهبهری در سهطح وزارت 

سیستم مدیریت  (، و سپ  مسایل مربوط به12( و در سطح والیات، ولسوالی ها و شورا ها )فصل 11معارف )فصل 

( و نظهارت و ارزیهابی 11(، معاشات و نگهداری اسهناد )فصهل 14تدارکات )فصل (، 13)فصل  معلومات آموزش

 .( را مورد بح  ارار میدهند12)فصل 
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در نهایت، در بخش ج، گزارش متذکره به نگرش های آینده میپردازد، البته با ارایه یه  فصهل مشهخص 

)فصهل  شناسهایی گردیهده انهدکمیته نظهارت و ارزیهابی،  در مورد نشانه های مثبت که از جانب تیم های

 .(13( و سفارشات )فصل 11(، نتیجه گیری و گام های بعدی )فصل 15

 

 :متدولوژی .2

 :متدلوژی مروری بر 2.1

میتودولوژی انتخاب شده توسطکمیته نظارت و ارزیابی، عبارت از ی  ارزیابی آسیب پذیری در برابهر فسهاد اداری 

در سکتور معارف میباشد. برای دستیابی به ی  تصویر جامع از آسیب پذیری وزارت معارف، ارزیابی متذکره با در 

یی که آنها بتوانند تجارب مختلف افراد بگونه  نظر داشت ی  روش سیستماتی ، راه اندازی گردیده و گروه های

اند. شناسایی ساحات آسیب پذیری در برابهر فسهاد اداری، یه   گرفته تحت پوشش ارار  خویش را توضیح دهند،

 برگیرنده مباحثات با متخصصین سکتور معارف در سطوح ملی و محلی و اع ای جامعهه روند اکتشافی بوده که در

قات مزید در مورد تالش های گذشته در عرصهه شناسهایی خطهرات فسهاد اداری در سهکتور و تحقی (مکاتب )اهالی

معارف افاانستان، میباشد. ارزیابی آسیب پذیری در برابر فسهاد اداری از طریهق چههار روش جمهع آوری اطالعهات 

 ، مشهاهداتوپهی صاحبه ههای گرانجام یافته است: مصاحبه های دایق / ساختاری با معلومات دهنده گان کلیدی، م

 .و بررسی اسناد مستقیم

در این ارزیابی، با ی  مجموعه گسترده انتخابی دسهت انهدرکاران کهه از جمعیهت متنهوع  ،کمیته نظارت و ارزیابی

و منابع، مشوره صورت گرفته  یافاانستان نماینده گی مینمایند، با توجه به نگرانی های امنیتی و محدودیت های زمان

 :اند در نظر گرفته شده ر تحقیق متذکره است. تنوع ذیل د

 از والیت ههای مرکهزی، شهمال شهرای، شهمال غربهی و جنهوب شهرای افاانسهتان بگونهه متعهادل  – موقعیت

 نمایندگی صورت گرفته است.

 از جوامع شهری و روستایی و جوامع ایکه دسترسی به آنها دشوار میباشد، نیز نماینده گی  – شهری/روستایی

 صورت گرفته است.

 مکتب دخترانه شهدا. جاغوری غزنی
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 هر دو نوع جوامع، جوامع دارای ثروت نسبی و جوامع فقیر یا دارای عواید  – اقتصادی-وضعیت اجتماعی

 اندک، تحت پوشش ارار گرفته اند.

 آن صحبت مینمایند، نماینده گی صورت گرفته اسهت، منجملهه زبهان  که اکثریت مردم با از زبان های – زبان

که االیت های کشور با آن صحبت مینمانیهد ماننهد زبهان ترکمنهی و  های دری و پشتو، و همچنین از زبان های

 اوزبیکی نیز نماینده گی صورت گرفته است. 

 است. صورت گرفتهازبی   ملیت های هزاره، پشتون، تاجی ، ترکمن ونمایندگی متوازن از  – ملیت 

 از مذهب شیعه )منجمله اسماعیلیه( و جوامع اهل سنت نیز نماینده گی صورت گرفته است – مذهب. 

از ترکیب روش های کیفی و کمی در ارزیابی استفاده نموده است، اما میتوان اینرا  هرچند ،کمیته نظارت و ارزیابی

و یها  "دارای عمومیت"را نمیتوان  ی این تحقیقیافته ها این جهت، . ازی  مطالعه متبارز تحقیقی کیفی عنوان نمود

 که روی کیفیت تمرکز بیشتر مینمایند. یپنداشت، البته در مقایسه با تحقیقات "بازتاب دهنده کلی"

در نظهر  میباشند، البته با انتقال اابل ارزیابی این های یافته که دارد کامل اعتماد کمیته نظارت و ارزیابی وجود آن، با

کامهل توصهیف و  جزییهات بها پدیهده زمانیکه ی "که خاطر نشان میسازند:  1"گوبا" و "لینکلن" داشت گفته های

تشریح میگردد، الزم است تا این روند با ی  ارزیابی آغاز گردد، تا  بر مبنای آن در هر مقطع زمانی دیگر در آینده 

 مصهاحبه اداری در فسادپذیری های  آسیب ایکه در مورد "2. توضیحات گسترده"نتیجه گیری صورت گرفته بتواند

اداری در  فسهاد در مورد موجودیت ای کننده اانع کننده شواهد ی و مصاحبه های گروپی ارایه گردیده اند، بیانها

عمیهق و وسهیع  ه ابعهاد خیلهیمیباشد که میتوان ادعا نمود که این پدیده در وزارت متهذکر  افاانستان سکتور معارف

  .جدی میباشد اصالحات و داشته و نیازمند توجه

 تیم تحلیل کمیته نظارت و ارزیابی: 2.2

انتخاب گردیده انهد  کمیته نظارت و ارزیابی . نه تن آنها از داراالنشا این مطالعه را انجام داده استی  تیم بزرگ 

کمیتهه نهاروی بهرای افاانسهتان یها بها  کمیتهه نظهارت و ارزیهابی مشارکتطریق تعداد بیست و چهار تن آنها از ه و ب

(NAC که ی  نهاد دارای ،)سال تجربه در عرصه معارف در سرتاسر افاانستان میاشهد، انتخهاب گردیهده انهد.  35

مشاور بین المللهی را  ی   ی  کارشناس مجرب بین المللی عرصه معارف و  عالوه بر آن، کمیته نظارت و ارزیابی

از تجارب فراوانی برخوردار میباشد، نیز در مصاحبه های گروپی ه ساختار یافته و مصاحبه های نیم متدلوژی که در 

 این روند دخیل ساخت.  

کمیته نظارت و ارزیابی، سه تن آنها را اع های انهاو و شهش تهن آنهها را اع های ذکهور  تن اع ای تیم 3از میان 

(، شانزده تن آنهها را کارمنهدان NACستان یا )تن کارمندان کمیته ناروی برای افاان 24تشکیل میدهند، و از جمله 

 .اناو و هشت تن آنها را کارمندان ذکور تشکیل میدهند

برای تمام اع ای تیم جلسات آموزشی پیشرفته در مورد تخنی  های مصاحبه، کود گذاری و تحلیل اراام/آمهار و 

حبه هها بهر مبنهای دسهته بنهدی ههای برگزاری جلسات مباحثات متمرکز گروهی راه اندازی گردیده اند. تمهام مصها

 .مختلف، ثبت و کود گذاری گردیده اند، که ذیآل ارایه خواهد گردید
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 مصاحبه ها:  2.2

مدارک ابتدایی در این ارزیابی عبارت از راه اندازی مصاحبه های انفرادی رو در رو با  معلمومات/ ابزار جمع آوری

انجهام یافتهه انهد: کهه  فردی و مصاحبه گروپهی مصاحبه  142طیف وسیعی از پاسخ دهند گان میباشد. در مجموع، 

 .میباشندصاحبه گروپی  م 121و  فردی مصاحبه  311دربر گیرنده 

 :مصاحبه شونده گان دارای شش ردیف میباشند

i) .منسوبین معارف در وزارت معارف در شهر کابل 

ii)  های تربیه معلم.مسئولین معارف از ریاست معارف والیات در هفت والیت کشور و انستیتیوت 

iii) .مدیران مکاتب و سایر کارمندان تیم مدیریت مکاتب 

iv) .معلمین 

v) .شورا های مکاتب، والدین و شاگردان 

vi) .شرکای انکشافی و کارمندان نهاد های غیردولتی افاانی و بین المللی 

 :گانه صورت گرفته اند، به شرح ذیل میباشند از ردیف های شش یکه با یک تعداد مصاحبه های

 تعداد کت وری مصاحبه شونده گان ردیف

 109                     منسوبین وزارت در کابل 1

 126 ریاست های معارف والیات و انستیتوت های تربیه معلم 2

 76 مدیران و هیات مدیره مکاتب  3

 93 معلمین 4

 125  والدین و شاگردان 5

نهاد های غیردولتی ملهی و شرکای انکشافی، نهاد های غیردولتی بین المللی،  6

               نهاد های دولتی

13 

 9 سایر مصاحبه شونده گان 

 542 تعداد مجموعی مصاحبه ها 
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 ترکیت جندر مصاحبه شونده گان

 تناسب نوع مصاحبه

 تن ذکور 321تن اناو /  22 مصاحبه 

 تن ذکور 15تن اناو /  23 مصاحبه های گروپی

والیت راه اندازی گردیهده انهد، کهه سهطح ولسهوالی، مکتهب و جامعهه را  3( در 2)کتگوری  مصاحبه های والیتی

 د:ند و جزییات آن ارار ذیل میباشناحتوا  مینمای

 

 تعداد مصاحبه های منسوبین والیتی والیت

 21 بدخشان

 20 بلخ

 5 بامیان

 19 فاریات

 24 غزنی

 12 هرات

 10 خوست

 8 ننگرهار

 8 پنجشیر

 

 مکاتب:  2.2

بهاب مکتهب بها مهدیران  131کمیته نظارت و ارزیابی و کمیته ناروی بهرای افاانسهتان در هفهت والیهت کشهور در 

 مکاتب، معلمین، والدین و شاگردان مکاتب مصاحبه انجام داده اند. مکاتب متذکره ارار ذیل میباشند:

 والیت مکتب شماره

1 
 بدخشان میر ف ل اهلل

2 
 بدخشان لیسه نسوان مشهد

3 
 بدخشان لیسه نسوان نوآباد گندم ال

4 
 بدخشان  بی بی اسما

5 
 بدخشان مکتب مختلط محدبه

6 
 بدخشان لیسه واخشی
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7 
 بدخشان لیسه بکتاش )مکتب مختلط(

8 
 بدخشان لیسه حلیمه سعدیه

9 
 بدخشان سنگ نهر

10 
 بدخشان لیسه سیف شهید )مکتب مختلط(

11 
 بدخشان مکتب متوسطه اره کمر

12 
 بدخشان سبزی بهار

13 
 بدخشان  مکتب نسوان ده دهی

14 
 بدخشان خیرآدمن شهید

15 
 بدخشان مکتب مبتنی بر جامعه مسلم آباد

16 
 بدخشان گنده چشمه

17 
 بدخشان  سم دره

18 
 بدخشان خانقا

19 
 بلخ لیسه ذکور خلم

20 
 بلخ لیسه ذکور خواجه برهان

21 
 بلخ برهانلیسه نسوان خواجه 

22 
 بلخ لیسه مسعود شهید

23 
 بلخ لیسه نسوان امین حسین

24 
 بلخ لیسه عبدالرووف خلمی

25 
 بلخ لیسوان نسوان تنگی

26 
 بلخ لیسه ذکور سلطان رضیه

27 
 بلخ لیسه خصوصی رهنمورد

28 
 بلخ لیسه سلطان غیاو الدین

29 
 فاریاب لیسه نسوان کارته صلح

30 
 فاریاب کارته صلحمکتب متوسطه ذکور 

31 
 فاریاب لیسه نسوان گوهر شاد بیگم

32 
 فاریاب مکتب متوسطه ذکور جرنیل غوو الدین

33 
 فاریاب  لیسه ذکور خراسان

34 
 فاریاب  لیسه نسوان ستاره

35 
 فاریاب  لیسه ذکور کوهی خانه

36 
 فاریاب لیسه نسوان کوهی خانه

37 
 فاریاب  لیسه ذکور ابوعبید جوزجانی

38 
 فاریاب  لیسه نسوان افاان کوت
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39 
 فاریاب لیسه نسوان تاتارخانه

40 
 فاریاب  لیسه نسوان توکلی خانه

41 
 فاریاب مکتب متوسطه ذکور توکلی خانه

42 
 فاریاب لیسه ذکور آیدین

43 
 فاریاب لیسه ذکور عرب خانه

44 
 فاریاب مکتب متوسطه ذکور پشه خانی

45 
 فاریاب پشه خانیمکتب متوسطه نسوان 

46 
 فاریاب لیسه نسوان موالنا امراهلل

47 
 غزنی لیسه ذکور ف یا

48 
 غزنی لیسه نسوان ف یا

49 
 غزنی لیسه ذکور سلطانی

50 
 غزنی لیسه نسوان شهدا 

51 
 غزنی لیسه نسوان سید احمد العدال

52 
 غزنی سبر چوب باال

53 
 غزنی لیسه مختلط سنگ جوی لومن

54 
 غزنی ذکور لومنلیسه 

55 
 غزنی لیسه نسوان لومن

56 
 غزنی لیسه نسوان سید جمال الدین

57 
 غزنی لیسه ذکور سید جمال الدین

58 
 غزنی   لیسه ذکور مهاجرین

59 
 غزنی   لیسه نسوان مهاجرین

60 
 غزنی   لیسه ذکور خدیداد

61 
 غزنی   لیسه اناو خدایدا

62 
 غزنی سنایی گردان خدایداد

63 
 غزنی   لیسه نسوان ماوالن

64 
 غزنی لیسه نسوان البیرونی

65 
 غزنی لیسه نسوان فاطمه زهرا

66 
 غزنی لیسه ذکور العه شاده

67 
 غزنی لیسه نسوان ولی عصر

68 
 غزنی لیسه نسوان خواجه روشنایی

69 
 غزنی لیسه ذکور توحید آباد

70 
 غزنی لیسه نسوان العه امیر محمد خان
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71 
 غزنی مختلط بهلوللیسه 

72 
 غزنی مکتب متوسطه مختلط گودال

73 
 غزنی لیسه ذکور میرادینا

74 
 غزنی لیسه نسوان میرادینا

75 
 غزنی لیسه ذکور سوکا

76 
 غزنی لیسه نسوان الل چاگ

77 
 غزنی لیسه ذکور مکن 

78 
 غزنی لیسه نسوان مکن 

79 
 غزنی لیسه ذکور سبزک

80 
 غزنی لیسه نسوان سبزک

81 
 هرات لیسه ملکه جالی

82 
 هرات لیسه فخر المدارس

83 
 هرات دارالحفاظ

84 
 هرات لیسه نسوان امیر علی شیر نوایی

85 
 هرات سلطان غیاو الدین غوری

86 
 هرات لیسه ذکور امیر علی شیر نوایی

87 
 هرات لیسه نسوان گوهر شاد

88 
 هرات  انستیتوت زراعت و وترنری

89 
 هرات تجربویلیسه نسوان 

90 
 هرات لیسه ذکور تجربوی

91 
 هرات لیسه مختلط جمعیت سروستان

92 
 هرات لیسه سردار محمد داوود ولسوالی انجیل

93 
 هرات اوای زرهدار ولسوالی انجیل

94 
 هرات مکتب خصوصی توحید

95 
 کابل لیسه ذکور عبدالرحیم شهید

96 
 کابل لیسه نسوان زینب کبرا

97 
 کابل ابوالقاسم فردوسیلیسه 

98 
 کابل لیسه نسوان گلدره

99 
 کابل مکتب یسرا

100 
 کابل لیسه عبدالرحیم شهید

101 
 کابل امیر حمزه

102 
 کابل بی بی حنیفه
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103 
 کابل غالم حیدر خان )نهاری(

104 
 کابل غالم حیدر خان )شبانه(

105 
 کابل حبیبیه

106 
 کابل محمد هاشم میوندوال

107 
 کابل هزاره بال

108 
 کابل جمال مینه 13مکتب متوسطه نمبر 

109 
 کابل خواجه عبداهلل انصاری

110 
 کابل خانه نور 2مکتب نمبر 

111 
 کابل  شهرک محمدیه

112 
 کابل پیشگامان استقالل

113 
 کابل رابعه بلخی

114 
 کابل سید جمال الدین افاان

115 
 کابل سید نور محمد شاه مینه

116 
 کابل لیسه نسوان سید الشهدا

117 
 کابل صوفی اسالم

118 
 کابل ذبیح اهلل عصمتی

119 
 کابل محمود هوتکی

120 
 کابل ظهیرالدین فارابی

121 
 کابل  لیسه نسوان توتیا

122 
 کابل لیسه العه حشمت خان

123 
 کابل سید نور محمد شاه

124 
 کابل بی بی زینب کبرا

125 
 کابل لیسه ابن سینا

126 
 کابل  لیسه آریانا

127 
 کابل مکتب نسوان گذره

128 
 کابل مکتب خصوصی جهان

129 
 کابل لیسه خصوصی معرفت

130 
 کابل مکتب خصوصی گلوری

131 
 خوست لیسه ذکور شهید داوود

132 
 خوست لیسه ذکور عبدالحی حبیبی

133 
 خوست لیسه نسوان صدیق روهی

134 
 خوست لیسه ذکور صدیق روهی
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135 
 خوست لیسه ذکور سربند

136 
 خوست لیسه ذکور درگی

137 
 خوست لیسه نسوان درگی

138 
 خوست مکتب نسوان پیربادشاه

 

 (NAC) افاانسهتان برای ناروی کمیته مجرب های از جانب تیم مکاتب راه اندازی گردیده اند، که در های مصاحبه

عهده  ی  و باب مکتب 801 در (NAC)افاانستان برای ناروی کمیته تیم. یافته اند انجام کمیته نظارت و ارزیابی و

 00 از کمیته نظارت و ارزیهابی تیم حالیکه در مصاحبه انجام داده اند، خصوصی دیگر، و دولتی آموزشی موسسات

 ،کمیتهه نظهارت و ارزیهابی. بعمل آورده است بازدید مراحل تمام کابل، در شهر خصوصی در و باب مکاتب دولتی

نوع  با در مطابقت ها این تمام. اند انجام داده  مصاحبه گروپی  راانفرادی و  مصاحبه  542، به تعداد تحلیلاین   در

 انهد گردیهده گهذاری کهود و سیسهتم  وارد مربوطهه (Solution Lenses) راه های حل  و (Typology)شناسی

 .(برای معومات بیشتر به مطالب زیر مراجعه نمایید)

 افغانستان: معارف وضعیت های گذشته در مورد تحلیل مروری بر 2.2

در سهکتور فسهاد اداری  بها مبهارزه که در ارتبهاط بهه اسناد و مدارک مورد در در ابتدا ی  سلسله مطالعات گسترده

 ارزیهابی گزارشات و به همین ترتیب در نشریه های مختلف بدست نشر سپرده شده اند، صورت گرفته استمعارف 

اداره انکشاف بین المللی ایاالت متحده امریکا   ،به شمولمختلف بین المللی نهاد های و انکشافی رکایش که از جانب

(USAID،) دنمهارک المللی بین انکشاف اداره (DANIDA) کانهادا المللهی بهین امهور، اداره(GAC)، نهاروی اداره 

(، دفتهر سهازمان SIGARسهیگار ) ،(SCA) افاانسهتان برای سویدن ، کمیته(NORAD)انکشافی های همکاری برای

و  داده مورد بررسی ارار  را به دست نشر سپرده شده اند، (UNESCOملل متحد در امور آموزش، علوم و فرهنگ )

 .اند ارار گرفته بررسی مورد ای اداره عالی تفتیش در مورد وزارت معارف نیز هدر پهلوی آن یافته 

افاانسهتان عمهدتآ طهی  های رسانه گزارشات که در رابطه به فساد اداری دری  مطالعه دایق در مورد  آن، بر عالوه

 مراجعههایهن گهزارش  ضهمیمه نخسهت لطفهآ بهه)انتشار یافته اند، نیز صورت گرفته است  6082 – 6082سالهای 

 .(نمایید

 (:EMISارقام/آمار معارف و سیستم مدیریت معلومات آموزش ) 2.2
 کشهور در سرتاسهر شاگردان در رابطه به تعداد اراام مکاتب،و  آمار (verification)تایید در خصوص  مشکالت

مشهکل  و مطالعه تحلیل با آنکه، . باشند، بخوبی درک گردیده است تفاوت میدارای  میلیون 80 تا میلیون 2 از که

می نموده و توانسته ظاستفاده اع فرصت کمیته نظارت و ارزیابی از این را تشکیل نمیدهد، مطالعه این هدف ،متذکره

 801 از یههر یکه موجهود در و آمار سوابق با با ( راEMIS) معارف اراام/آمار سیستم مدیریت معلومات  که است 

 اند، مشاهده و مقایسه نمایند. مده بعمل آ از آنها بازدید که ای باب مکتب
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 مکاتب: آموزش در فساد اداری انواع 2.2
 در جریهان ثهانوی آموزشدوره  در مشخص ، بطوراداری فساد به مربوط مشکالت شناسایی در عرصه جامعه جهانی

 میباشهد 6008 سهال در عبارت از فعالیت های یونسهکو نخسیتن مورد، . گذشته، توجه زیادی نموده است سال 60

اداره انکشهافی سهازمان ملهل متحهد، سهازمان همکهاری و   ویهژه بهه المللی، بین نهاد های سایر توجه آن از پ  که 

 در. را بخود جلب نمهوده اسهت (TIشفافیت) نهاد  بین المللی ( وU4جهانی ) بان  (،OECDانکشاف ااتصادی یا )

شناسایی گردید که زمینه های مختلف  فساد ادرای در دستگاه معارف کشور وجود دارند. کمیته نظهارت آن،  نتیجه

های فساد را که در نتیجه مطالعه گزارشات ابلی شناساسی گردیهده بهود را در ایهن تحیهل « گونه شناسی»، و ارزیابی

 .نموده اند فساد اداری در سکتور معارف شناساییه نوع مشکالت را در پیوند ب 02شامل و ، 

 ها ولسوالی و مکاتب طحس به که اداری فساد های میکانیزم: شوند می تقسیم عمده دسته دو به مشکالت فساد اداری

 مسهتقیم کنتهرول تحهت بهوده و معمهوال ر مراجهع مرکهزییتاث تحت که اداری فساد های میکایزم و نشا ت مینمایند

ارایهه گردیهده  ذیل جدول در اداری در چهارچوب وزارت معارف فساد همیکانیزم های . ارار دارند وزارت معارف

 اند:

 در معارفاداری خطرات مشخص فساد 
 تاثیر مستقیم –در مکاتب   مالی و کنترول –مرکزی   پالیسی –مرکزی 

 پرداخت پول برای شمولیت در مکتب انحراف بودجه های مرکزی رهنمایی نادرست بودجه های معارف

پرداخت پول برای دریافت نمرات  انحراف بودجه های پروژه ها تخصیص نادرست به ادارات و پروژه ها

 خوب

پرداخت پول برای دریافت نتایج  های معارف یانحراف دارای تعلیمی فوق العاده بلندنصاب 

 امتحان

پرداخت پول برای شهادتنامه های  رشوه دادن به مفتشین و نظارت کننده گان معلمین و منابع بشری -مرکزی  

 مکتب

 برای سواالت امتحانپرداخت پول  تاثیر غیر مستقیم –در مکاتب  تقرر و تبدیلی معلمین

پرداخت پول به دیگران برای امتحان  پذیرش سطوح بلند غیرحاضری جواز معلمین

 عوضی

رشوه دادن توسط معلمین برای تقرر در  تخصیص امتیازات معلمین

 مواعیت بهتر

 اخذ پول از شاگردان محروم 

ساختن به استفاده نمودن کتب  مجبور استفاده از مکاتب برای مقاصد شخصی انتخاب اموزش معلمین

 درسی معین

اموزش معلمین: نمره دهی، امتحانات، 

 فراغت

 اجبار برای صنف های خصوصی انحراف بودجه مکتب

اجبار باالی شاگردان تا برای معلمین  انحراف اعانت های مالی محلی تدارکات -مرکزی 

 مفت کار کند

 تقاضای جنسی معلمین برای غذا و یونیفورمایمت های بلند   چاپ و توزیع کتب درسی

 غذای مکتب، ترمیم، ارارداد های مراابت اراردادهای تعمیر و زیربنا

 تخصیص منابع برای مکاتب دلخواه کمیسیون ها در باره بودجه و تمدید
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 :بازتاب یافته اند مصاحبه هر در اداری که فساد مسائل ویژه کودگذاری
اداری در چوکات معارف، ، کود  مسایل مربوط به فساد نوع ده از یکی که انجام شده اند، به ای مصاحبه 246 تمام

 باشد:  شرح ذیل می گذاری گردیده اند که به

 ها. سیستم و ها طرزالعمل پالیسی ها، فرهنگ، به وابسته : فساد8

 تفتیش. و در بخش های مالی، کنترول : فساد6

 ی.بشر منابع مدیریت در : فساد0

 والیت. پاسخدهی و توانمند سازی در : فساد4

 مکتب. مدیریت: مکتب سطح در : فساد2

 معلمین.: مکتب سطح در : فساد2

 )مکاتب خصوصی و آموزشی مبتنی بر جامعه(.  :مکتب سطح در : فساد2

 شهادتنامه. اعتبار و اراام/آمار تصدیق در : فساد1

 آموزشی. منابع و درسی کتب به وابسته : فساد9

 تمویل کننده گان. به وابستهیا   ناشی : فساد80

 ممکن: های حل راه انواع 2.2

 ههای حهل راه تمهام بتوانهد ارزیهابی تیم نموده است تا بر مبنای آن بینی پیش روش را نیز ده به تعداد متدولوژیاین 

ده نوع . بندی نمایند دسته اند،مصاحبه شوندگاه مطرح گردیده احتماآل در جریان مصاحبه ها از جانب  که را ممکنه

 از این راه حل ها )چشم انداز ها به بعنوان راه حل( در ذیل توضیح داده شده اند: 

 تاییهر تواننهد مهی که ااداماتی –محلی ویا مدنی نظارتی اشکال سایر و شهروندی اقدامات: حل الف راه 

 . اراام/آمار انتشار و یا مدنی جامعه از طریق نظارت انکشافی اریه، شورای سطح در مثال برای :نمایند ایجاد

 در و نههاد کهارایی بهبود باع  که سیستم ها و سازمانی اداری، تاییرات -سازمانی راه حل ب: اصالحات 

 .گردند می آلوده به فساد های  رفتار از جلوگیری حال عین

 :ههای تربیهه معلهم یهاانسهتتیوت  معلمین، ،معارف وزارت چگونه -سازمانی تغییرات رهبری راه حل ج 

(TTCs) نقش ایفا  نمایند سازمان تاییرات در توانند ت میامعارف والیهای ریاست  و.  

 :یها  و وارد نمهود تاوانین تعهدیال چگونه میتوان در – طرزالعمل ها و تعدیالت در قوانین  راه حل د

 .شهروندان را تطبیق نمود رسیده گی به شکایاتهای  میکانیزم اوانین، مقررات اداری، یا
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  :کوچه  باشهند، خهواه  خهواه ویهژه، ااهدامات -جمعیت به تغییر و نشانه های  ها هشدار راه حل هذ

 .همه چیز در حال تاییر اند که خواهد داد نشان مردم به بزرگ،

 را حمایت های بیشتر آنها توان می چگونه شرکای انکشافی: و المللی بین جامعه راه حل و: اقدامات 

 آنها چگونه و در کجا میتوانند کم  نمایند؟ نمود؟ کنترول و متمرکز آینده در

 از اسهتفاده :مسذتقل نظذارت و تفتذیش و کنترول های سیستم ،معلوماتی های راه حل ز: سیستم 

 عنهوان بهه خهارجی مسهتقل نظهارت و خوب گزارشدهی کنترول موجود، های سیستم و معلوماتی  های سیستم

 بهبود امور. کلید برای

 طهی مراحهل، عملهی  پالیسهی، چگونهه شهفافیت در – شفافیتدر خصوص تامین  راه حل ح: اقدامات

فساد  تا  نمود  خواهندکم   گزارشات و نتایج ها، بودجه ها، برنامه ستندرد ها، ها، آزاد پالیسی نشر نمودن و 

 کاهش بیاید.  اداری

 :تخطی ها به رسیده گی و اانونی پیگرد ها،بازجویی  ان باطی، اادامات :تطبیق راه حل ط. 

 بهر مبتنهی ههای حهل در برابهر راه حالیکه در. یدولت بدیل در برابر بازار بر مبتنی راه حل ی: بدیل های 

 بلنهد بهردن  را بهه منظهور  مثبتهی تهاثیرات تواننهد اما اینهها مهی دارند، وجود ای نیز شده شناخته بازار مشکالت

دهنهد کهه در  نشهان داشهته باشهند و دولهت از جانب شده ارایه خدمات میان در پول ارزش افزایش ستندرد ها،

 .کدام عرصه فساد اداری وجود دارد، البته از طریق رای دادن مردم به ترک سیستم دولتی

 ،ارایه گردیده اند فساد اداری کاهش بمنظور گانه  ده مختلف های روش متذکره که در خصوص هایاز چشم انداز

 .بعمل آمده است استفاده 89 ارایه شده در فصل سفارشات و راه حل های  مورد ترتیب و تنظیم  در 
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 تحلیل های پیشین:  .2
 

 هم و بخوانم هم توانم می و ام خوانده درس چهارم صنف تا شاه ظاهر حکومت دوران در من"

 .". نوشته هم نه و تواند می خوانده نه میباشد، یازدهم صنف متعلم مکتب، در پسرم اکنون بنویسم،

 والدین

 
ارزیابی میباشد که با چنهین جزییهات در  خویش یگانه تحلیل و ارزیابی آسیب پذیری های وزارت معارف،  در نوع

اسهت و نهه ههم یه   جدید پدیده نه ی  افاانستان نظام معارف در اما فساد راه اندازی گردیده است، سطح کشور

اداری بهه سهطح  فسهاد برابهر در پهذیری آسهیب ارزیهابی ایهن های یافته تا نماید می ما کم  هامر ب این چیز ناآشنا.

 از کهه افاانسهتان ای چهون ملت. نماییم درک معارف افاانستان 3نظام رشد تاریخ در روشنایی ( راMVCAوزارت )

دسهته و  ،های گسترده یهی محدودیت با در عرصه فراهم ساختن زمینه دسترسی به شهروندان خویش تاریخی لحاظ

بهتری  یآموزشسیستم های پنجه نرم نموده است، طوری به نظر میرسد که در مقایسه به سایر ملت های جهان که به 

 .  4دارند  اداری را فساد دارند، تجارب بیشترداشتند و دسترسی 

در  و دارد اهرار دولهت و افاان وندانشهر میان روابط تأثیر تحت عمیقآ مثبت معارف، و منفی ابعاد سایر مانند فساد،

 بیان میدارد: 5یزدی که همانگونه. این زمینه نمونه های تاریخی وجود دارند، که آهنگ آن امروز به گوش میرسد

 جذاده معارف به عنوان یک که داده است نشان تاریخ. اند آموزنده افغانستان تاریخ های درس"

 افغذان جامعذه حکومت ظذاهر شذاه، دوران در. میباشد افغانستان دولت و مردم میان در طرفه دو

 از اینرو،. باشد داشته آگاهی آن گردد و یا هم از مند بهره معاصر آموزش مزایای از تا نبود آماده
 دوره در. مکاتب توام با موفقیذت هذای انذدا را ایجذاد نمذود و داد آزادی به مردم شاه ظاهر

 د کذه بذاابذه ایذن نشذان نمیذد تمذایلی و گردیذده بذودبه رکود مواجذه  حکومت ،ها کمونیست

. نمذود خذودداری عنعنات افغانی و فرهن ی واقعیت های درا از و اش سازنش کند ایدئولوژی

 را افغانی های سنت خالص ترین نسخه تا میورزیدند ب ونه خشونت بار تالش که طالبان، سرانجام،

انکشذاف فرهنذا افغذانی و تجذارب شذمار زیذادی از تا  نیز نتوانستد بشکل اجباری تطبیق نمایند،

مردم به عناصر عمده تمدن که معارف جزء از آنها میباشد، را به دیده  عودت کننده گان و تمایل

بذرای افغذان هذا بایذد  کذه اینست درس ایکه از این رویداد ها باید آموخته شود. احترام بن رند
ه آنها میخواهند از طریق آن به بلندترین قله فراهم گردد کآموزش بصورت فعال زمینه هرگونه 

بذاالی  ایذدئولوژیک شده اجتمذاعی و مهندسی های پروژه تحمیل اما های پیروزی دست یابند،

 ."آنها خواهد شد و بس ناراحتی و مقاومت آنها، صرف سبب

بگونه اابل مالحظه در مرحلهه گهذار و احیها   افاانستان نظام معارف ،6008 سال در طالبان حکومت سقوط از پ 

 کمه  ههای برنامه و پول فزاینده جریان به عنوان ی  که این در حالیست که این دوره طالیی،. گرفتمجدد ارار 

  .. 6همراه شودنیز سبب شده است تا با مشکالت جدی فساد اداری  است، گردیده گان تعریف کننده
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، خهاطر نشهان 7در مورد فساد اداری در سکتور معارف افاانسهتان (Hallنهاد ) 6088 گزارش سال در که همانگونه

 ،8شبکه بین سازمانی  آموزش در حاالت اضهطرار 6009  گزارش سال جمله از متعددی ، گزارشات گردیده است

 فسهاداداره انکشهاف بهین المللهی ایهاالت متحهده در مهورد  6009سهال  ارزیابی و شگوفایی و آموزش در رابطه به

د کهه دربهر گیرنهده نهمعارف افاانستان فساد گسترده و سازمان یافتهه وجهود دار نظام آن اند که در ، نمایانگر9اداری

  .باشد می نیپوتیزم و رشوت ، "معلمین خیالی"

آمده انهد  وجودب افاانستان چشمگیری در عرصه شمولیت شاگردان در مکاتب های پیشرفت بدینسو، 6008 سال از

میهزان  افهزایش این در حالیسهت کهه ،10برگردند مکتب این شده اند تا به به اادر اطفالاز تن  ها میلیون اثر آناز که 

میهزان  در حقیقهت امهر،. ، صهورت نگرفتهه اسهتمعهارف کیفیت پیشرفت ها در عرصه بهبود شمولیت در مکاتب با

 افاانسهتان، در شهمولیت در مکاتهب انمورد میز در گیمبرت. باشد آموزش نمی تب جدا از کیفیتاشمولیت در مک

 بها در نظهر داشهت کهه معارف نموده است، و پیشنهاد مینمایهد کیفیت میان شمولیت در مکتب و مهم رابطه به اشاره

 بهه در عرضه خهدمات هیچگهاه بهه تنههایی خهویش منجهر افزایش که در گذشته وجود داشته اند، ای مشخص ادمه

  .11تواند شده نمی کیفیت افزایش

نیهز پیشهرفت ههای  افاانسهتان معهارف در  عرصهه در کمهی ااهدامات سهایر در  شمولیت در مکاتب، شمار بر عالوه

 اابل ها پیشرفت تنوع ابتکارات، و کمی هرچند از نظر": طوریکه صمدی دریافت نموده است اما اند، گرفته صورت

عنوان ی  چالش باای مانده است، که باید  معارف هنوز هم به کارآیی و کیفیت مالحظه ای صورت گرفته اند، اما

 . 12"مقامات دولتی به آن رسیده گی نمایند...

 اداری در چهارچوب معارف: فساد در مورد ماخذ و منابر اخیر
انکشهافی خهویش در راسهتای  شهرکای تمویل کننده گان و حمایت افاانستان با دولت گذشته، سال 80 طی هرچند

ریشهه ههای  مشهکالت اینگونه اما است، به خرچ داده زیادی های معارف کشور تالش نظام اداری در فساد با مبارزه

وزارت  میهان منسهوبین در گسهترده آگهاهی عهالوه بهر. زندسها متواهف عمیق داشته و دشوار به نظر میرسد تا آنها را

 و گزارشهات قیقهات،د کهه تحنهشواهدی اندکی در اختیهار اهرار دار افاان، شهروندان تمویل کننده گان و معارف،

 اابل تایرات به بتوانند منجر ،که ابآل بدست نشر رسیده است معارف افاانستان نظام در فساد اداری به مربوط مقاالت

 بهبود در این زمینه گردند.  و مثبت پایدار و یا مالحظه

در سیسههتم معههارف  مهورد فسههاد اداریکههه در  6086گههزارش سههال در کهه (، Centnerنظهر و تبصههره سههنت نههر)

 متأسذفانه،“" هم می توان استفاده کرد که چنهین آمهده اسهت:  6082بازتاب یافته اند، از آن در سال  13افاانستان

از فرصت های  طفل آلوده با فساد بوده و سبب شده است تا میلیون ها افغانستانمعارف  ملی نظام

 تذا باشذید مجبذور و معلمین باشذیدتن از  یک که نمایید شما خود تصور. گردند محروم یآموزش

 و یک تن از والذدین باشذید که نمایید تصور. رشوه پرداخت نمایید ،برای دریافت معاش خویش

. از یک صنف به صنف دی ر ارتقاء نماید، رشوه بدهید اینکه فرزند تان بتواند تا برای مجبور باشید

 و معتبذر هذای دیپلذوم شناسایی تفاوت میذان به قادر و باشید یک تن از مسوولین که نمایید تصور

 حاضذر حال در که گسترده فساد داشتن یک اراده قوی در راستای مبارزه با بدون. جعلی نباشید
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در کشور ادامه خواهد یافت و  آموزشی عدم دستیابی به اهداف کشاند، به تباهی می را افغانستان

 ."خواهد ماند هل تعلیم یافته، بی بهرکه ارزش حیاتی دارد، یعنی اطفا منابر این کشور از

 وزارت معهارف بها ارتبهاط در اداری را فسهاد بهه مربهوط که مسهایل اخیر مقاالت و گزارشات از دیگری های نمونه

 :از سازد عبارت اند می بیشتر برجسته آن انکشافی شرکای تمویل کننده گان و و افاانستان

 افاهان تحلیهل گهران ملهی کهه توسهط شهبکه گهزارش ای(AAN) رابطهه بهه تفهاوت ههای  در 6082 سهال در

 گسهترده فساد نماید که معارف افاانستان پخش گردیده است، خاطر نشان می در چوکات وزارت 14احصایوی

ادعها  6082 کمیسیون موظف توسهط دولهت افاانسهتان در سهال همچنان، د.ننظام معارف کشور وجود دار در

در میهان 15یافته های آن هیچگاه بها مهردم  که داده است، ارار بررسی مورد را معارف نظام در اداری فساد های

 نا بنابر یاس و... " اسهت، آمده( AAN)افاان گران تحلیل ملی شبکه در گزارش همانگونه که. گذاشته نشد

 اتهامذات بذا مالحظذه ای در رابطذه قابل هیچ ونه اقدامات کمیسیون حقیقت یاب، از امیدی

 .16 "گرفته نشده اندموجود رویدست 

  توزیهع و تهیهه رابطه بهه ( در6082ر سال )دارزیابی که توسط اداره انکشاف بین المللی ایاالت متحده امریکا 

گسترده به سطح  اداری بدینسو فساد 6002 سال از ، نشان میدهد کهبود درسی راه اندازی گردیده های کتاب

 ریاست معارف والیات معارف، کارمندان وزارت تمام" کهوزارت معارف وجود دارد و چنین توصیه مینماید 

 از بخشهی عنهوان معارف ولسوالی ها که در روند توزیع کتاب های درسی مکاتب دخیل اند، باید به مدریت و

خویش در پای مقررات ام ا  نمایند که حاوی اادامات جزایی در برابر اادامات  استخدام معمول ارارداد های

 هماننهد هها، توصیه . در برابر اینگونه"باشندمی متذکره  17یا هم تخطی از اوانین و پالیسی های آلوده به فساد و

های دیگر ارایه گردیده اند، هنوز هیچگونه توجه و اادامی صورت  ارزیابی در سایر توصیه ها و سفارشاتی که

 .نگرفته است

 افاانسهتان طهی  بهرای نهاروی ورانکشهافی کشه های کم  مورد در 6082 که در سال جامع ای ی  گزارش

جهدی از مسهاعدت  نظهارت و پیگیهری " ارایه گردیده است، خاطر نشان میسازد که 6084 – 6088سالهای 

نیاز   (EQUIP)معارف کیفیت بهبود مساعدت های برنامه و (ARTF)افاانستان بازسازی و اعتماد صندوق های

مکاتهب وجهود  و آمهار نادرسهت شهاگردان فسهاد اداری و بهکه در رابطه ی های است، تا بتوان در برابر نگرانی

. " 18اطمینهان حاصهل گهردد ،کیفیهت معهارف دوامهدار در عرصهه بهبهود نظهارت از ود و نیهز دارند، مبارزه نم

 شده ارایه اعداد و وااعی بودن آمار/اراام مورد در -سکتور معارف در"آمده است که  گزارش این همچنان در

 .19"دارند وجود های زیادی معارف نگرانی جانب وزارت از

   انجام یافته است، نیهز از  برای همه توسط نهاد یونسکو آموزش در مورد 6082بررسی ملی ایکه طی سال ی

 در": آمده است بررسی این در. ها در مورد وااعی بودن آمار/اراام معارف در کشور پرده برداشته است نگرانی

تهرک  شهمولیت، تناسهب معهارف ماننهد عمده های مرتبط به شاخص مار/اراامدسترسی به آ در عرصه حالیکه

 جمهع اما دایق بهودن آمار/اراهام به مالحظه میرسد، بهبود سواد، میزان و تکمیل آموزش های ابتداییه آموزش،

 دسهترس زمان متواهع و مطلهوب آن اابهل در اطالعات متذکره باشد و شده هنوز هم پرسش برانگیز می آوری

 . 20..."باشند نمی
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 6082 سهال سهکتور معهارف افاانسهتان در گزارش تحلیلی که در رابطه بهه ی  معلمین، استخدام با رابطه در 

 سیاسهی مداخالت و انه اومی(جانبدارنیپوتیزم )استخدام " بدست نشر سپرده شده است، خاطر نشان میسازد که

 .21"دنمالحظه میرسبه  بگونه گسترده کشور سرتاسر در معلمین استخدام در

 رابطه به استخدام در اداری کمیته نظارت و ارزیابی فساد برابر در پذیری آسیب ابلی گزارش دو آن، بر عالوه 

، به ترتیب گزارش میدهند کهه در ایهن سهاحات معهارف  23(EQUIPمعارف ) کیفیت بهبود برنامه و 22معلمین

هیچگونه بهبود اابل مالحظه ای در سهاحات  گزارشات تا کنون، این انتشار زمان از وجو داشته و هفساد گسترد

 .متذکره رونما نگردیده است

 آن گذشهته و فعلهی رهبهری یها و معارف صرف به منسوبین وزارت نباید معارف کشور نظام در یقینآ که اتهام  فساد

. مطهرح بحه  میباشهد نیهز انکشافی سکتور متهذکره شرکای و ه گان پیچیده گی تمویل کنند زیرا نسبت داده شود،

ارایه ماخهذ در  با) هابآل یاد آوری گردید افاانستان برای انکشافی کشور ناروی های کم  مورد که در ای گزارش

نیهز در ( 6088 تها 6008 ههای سهال طهی افاانسهتان انکشافی کشور ناروی در های همکاری ابلی ارزیابی رابطه به

 :نموده است فساد اشارهموجودیت  و حکومتداری رابطه با ضعف در

 و نمودنذد تحمذل تمویل کننده گان در مورد )مشکالت فساد اداری( آگاهی داشته اند، آنرا ..."

 های تالش وجود البته با های متمادی شدت بخشیده اند، سال برای را مشکالت این موارد بسا در

 .24 "آن بهبود برای همزمان

 مثبهت تاییرات ایجاد عرصه در معارف وزارت های چالش در راستای همچنین انکشافی شرکای و تمویلکننده گان

فساد  ی  عامل تشدید کننده عنوان به میتوان را این که از بعد دیگر  اند کشور نقش داشته معارف نظام در پایدار و

که از  بررسی و ی  25انکشافی کشور ناروی های کم  ی  گزارش در مورد مثال، عنوان به. تلقی نمودنیز  اداری

 26جانب اداره یونیسف با حمایت کشور سویدن در رابطه به برنامهه تعلمیهات ابتهدایی و تسهاوی جنهدر در افاانسهتان

شرکای انکشافی تاکید /نتمویل کننده گانزد  فقدان سیستم ها و آمار مقدماتی در  دو در مورد هر انجام یافته است،

 پیشرفت ها در زمان معین آن، فراهم میسازد.  و تاییرات  گیری میورزند، که زمینه را برای اندازه

 شوند می تاییر به منجر که عواملی... " که معناست بدان این خاطر نشان گردیده است، اخیر در بررسی همانگونه که

 است شده اشاره بررسی در آن، بر عالوه. 27"می گردندن نهادینه سازی و مستند شده آموخته دروس و  گرفته نادیده

 رسیده گی به چگونگی مورد داشته و در آگاهی ،ضعف نقاط از شمار زیادی در مورد کارمندان و مسوولین ..." که

مهدنظر  ،نظهارت سیسهتم در ، هیچگهاهیها ارزیابی یافته های اینگونه  اما مفکوره های نیز دارند، ها چالش از برخی

 معلمهین مکاتب و یها مدیریت تخنیکی وزارت معارف، مندانکار گرفته نشده اند و نه هم با اع ای جوامع مربوطه،

 . 28 "در میان گذاشته شده اند

راه  «آموزش برای همه«در رابطه به  6082همانطوریکه در بررسی که از جانب اداره یونیسکو در سال  آن، بر عالوه

خهویش  خهارجی ههای پهروژه مهورد هیچگهاه در انکشهافی شهرکای" کهه: ، بازتاب یافتهه اسهتبود اندازی گردیده

 انکشهافی شهرکای و معارف وزارت میان مشترک روند پالنگذاری و گذاشته را با دیگران در میان ن اطالعات کامل

 . 29"دنشو هم نادیده گرفته می هنوز
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عبارت از عدم  است، گردیده معارف اداری در فساد به رسیده گی و سیستماتی  ارزیابی مانع که ساحه مرتبط ی 

سیگار که در رابطه  6082 گزارش سال در. خویش میباشد های برنامه موفقیت تمویل کننده گان در عرصه ارزیابی

دفاع، دولت ایاالت متحده  وزارت": آمده است افاانستان تهیه گردیده ، معارف در از متحده ایاالت حمایت های به

سهکتور  از را تهالش ههای حمایهت خهویش کافی اندازه به امریکا و اداره انکشاف بین المللی ایاالت متحده امریکا،

بنهابر  :خهاطر نشهان میسهازد کهه ادامه متذکره همچنان در گزارش .30" مورد ارزیابی ارار نداده اند افاانستان معارف

 ویهژه اداره ههای بگونه کامل و مستقیم بها ههیچ یه  از برنامهه که معارف افاانستان اتیاجرا اتکا  باالی آمار/اراام

 بهین انکشهاف ممکهن اداره نیز میباشد، اطمینان غیراابل و شود نمی مربوط المللی ایاالت متحده امریکا بین انکشاف

 سهکتور معهارف افاانسهتان ههای کهه ایشهان در برنامهه را در مورد نادرستی تصویر ی  متحده امریکا ایاالت المللی

 .31" ارایه نمایند ، راهمکاری نموده اند

 ههای میهان نههاد همهاهنگی عمهده عبهارت از نبهود مشهکل سیگار خاطر نشان گردیده است که گزارش در همچنین

 همهاهنگی عهدم ایهن. 32حمایهت مینماینهد، میباشهد افاانسهتان  معهارف متحده امریکا کهه از سهکتور ایاالت مختلف

افاانسهتان  معهارف وزارت و انکشهافی شهرکای و میان تمام تمویل کننده گان بهزرگ بوضاحت اابل دید بوده و در

 ها بگونهه غیرضهروری، اختتام برنامه ا: شامل عدیده ای گردیده است که  مشکالت منجر بهکه ایجاد نموده  مشکل

تمهام  که ریزی، باالخره عدم هماهنگی در روند پالنگذاری و برنامه و ها و مشوره های مختلط و احتماآل مت اد پیام

شهمار زیهادی از . تقویهت کننهده فسهاد اداری تلقهی نمهودعامل و  ،ع در برابر پاسخدهیموان عنوان به میتوان اینها را

، کهه ارایهه کننهده وسهعت اینگونهه خورد می نیز به چشم  وزارت ها سایر در به کلمه کلمه تقریبا انتقادات، اینگونه

 .تحمل میگردندباشد که رهبری دولت افاانستان با آن مواجه بوده و از جانب مردم کشور  مشکالت می

 حمایهتدر مهورد  معارف افاانسهتان )و مخصوصهآ نظام در فساد اداری متداوم در رابطه به و وسیع تحقیقات مسلما،

 انجهام سیگار جانب اداره انکشاف بین المللی ایاالت متحده امریکا، فراهم گردیده است( توسط  یکه در زمینه ازهای

 پذیری ههای آسیب ،6082 الی 6009 طی ساله های ب سیگار، مکاتباتگزارشات و  از وسیعی طیف. است شده

 وزارت در تهازه و اعتمهاد اابهل اطالعهات فقدان: که عبارت اند از اند، نموده برجسته را فساد اداری برابر در کلیدی

 ورد حمایهتمه ههای برنامهه از متحده امریکا ایاالت المللی بین انکشاف اداره توسط جامع ارزیابی فقدان ،33معارف

 ضهعیف، کیفیهت کنتهرول ضهعیف، مصهوونیت نامناسهب، پالنگهذاری ،34افاانسهتان عمهومی آموزش ش در عرصها

 ههای پهروژه در ساختمان ها بزودی په  از اعمهار ب تخری و مساعدت های مالی از استفاده سو  و تقلب ضایعات،

 ،41معلمین خیالی شاگردان و مکاتب خیالی، ،40اعمار تسهیالت تربیه معلم در نقایص ،   39 38 37 36  35 اعمار مکاتب

 .42شاگردان و معلمین غیابت و

 و 8096 ههای سهال را که از جانب اداره عالی تفتیش طهی یتفتیش های آنعده  نهایت، در ،کمیته نظارت و ارزیابی

 کهه نتهایجاابل یهاد آوریسهت . انجام یافته اند، نیز مرور نموده اندزارت معارف خورشیدی در چهارچوب و 8090

 مالی مفصل تعامالت به سطح تحلیل میزان حال، این با. تفتیش های متذکره در ضمیمه شماره پنجم ارایه گردیده اند

و از همهین سهبب نمیتهوان تحلیهل حاضهر را  بیشتر صورت نگرفته است، بح  بزرگتر در مورد مسایل از اینرو بوده،

 .هنوز هم اابل دسترس نمیباشند 8092 و 8094 سال تفتیش برای نتایج. بیشتر یاری رساند
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 مطالعه: مطابقت با این

برای تیم کمیته نظهارت و ارزیهابی سهودمند  از چند نگاه معارف افاانستان سیستم پیشین های در مورد بررسی تحلیل

 :بوده اند

 د که از طریقنمیباش یتعداد اطفال اابل مالحظه ارایه کننده شواهد اابل مالحظه در مورد افزایش  ،مطالعات این 

در عرصه سنجش اراهام  مشکالت وجود با سال گذشته به مکتب میروند، البته 82معارف افاانستان طی  سیستم

 (.EMIS) معارف توسط سیستم مدیریت معلومات 

 پیامهد ههای از بهه شهمول آگهاهی ، فسهاد اداری مهورد در ههای دوامهدار نگرانهی ارایهه کننهدهمطالعهات،  این 

تحلیهل  انجام یافته باشهند. مطالعات مستقیم، موضوعاین آنکه در رابطه به  بدون اما ، می باشند. گستردهنیپوتیزم

تمویل کننهده گهان  و معارف وزارت، فساد اداری به مربوط مسایل گونه این که از دهند می نشان های متذکره

 آگاهی دارند.

 مینمایند. یادآوری معارف کیفیت ارتقا  عرصهدر  مداوم مشکالت در موردنکاتی را  ،تحلیل های متذکره 

 

 معهارف نظهام را در کیفیت مشکالت و فساد اداری واضح میان ارتباط تحلیل های متذکره این در حالیست که

 .مهمترین عناصر تحلیل حاضر پنداشته میشود از یکی سازند، چیزیکه به عنوان خاطر نشان نمی
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الف بخش  

شاگردان و معلمین  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ارزیابی و نظارت مشترک مستقل کمیتۀ  
اداری فساد علیه مبارزه   
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 معلمین: تقرر در فساد  .2
گهانگزارش داده شهده  شهونده مصهاحبهاز  درصد 90 از بیش توسط اساسی بوده که  موضوع معلمین تقرر در  فساد

 و مکاتهب تمهام در  شونده گهان مصاحبه ردیف های ششگانه از جانب تمام )فساد در تقرر معلمین(نتیجه این است.

نیپهوتیزم که در این راستا صورت گرفته اند، بر میگردند به ی تمام تبصره های. خاطر نشان گردیده است تمام والیات

 به شمول اع های نفوذ، با افراد معارف و ، تمایل و طرفداری از جانب کارمندان وزارت(یانه اومجانبدار)استخدام 

 .شورای ملی

میتوان گفت که الب مشکالت فساد اداری در وزارت معارف عمدتآ مسایلی چون فساد در روند تدارکات  بنابراین 

چیز که د. بلکه این اطفال، خانواده ها، معلمین و سایر اع ای جامعه میباشند نباش و یا موجودیت معلمین خیالی نمی

که به طور مستقیم آنعده هموطنان مها  میدهند از دست های زیادی را بنابر موجودیت ی  سیستم آموزشی غیرموثر 

اراده آموزش در محل عرضه خدمات دارند. در نتیجه آن، جوامع به طور گسهترده اعتمهاد که را به چالش میکشانند 

 .را باالی سیستم متذکره از دست میدهند خویش

ضعیف و غیرشایسته از طریق  معلمین ررتق که ناشی از ،کشور شهروندان در فراهم ساختن تدری  مناسب بهناکامی 

 به توجه با این فصل در در مکاتب معلمین و نادرست اینگونه رفتار ضعیفنیز  وشوند  می نیپوتیزم )استخدام اومی( 

 می گیرند:  که آنها تبارز نموده اند، مورد تحلیل و بررسی ارار مختلف ای شیوه های

 برای معامالت پهنانی. مناسب بازار ی  عنوان به پست های معلمین 

 جدید. معلمین توسط پست ها خریداری 

 . طرزالعمل های آلوده با فساد و تداخل بیروکراتی 

 که در آن تقلب به ساده گی  عدم موجودیت اسناد معتبر در رابطه به تعداد معلمین و موجودیت ی  سیستم ای

 صورت میگیرد. 

 کندی در روند استخدام در پست های ارشد از طریق (  ارتقا  ظرفیت مبتنی بر نتایجCBR.) 

 خالی. های پست نمودن پر در شفافیت عدم 

  باشند.  که از شایستگی الزم برخوردار نمی معلمین ایموجودیت 

   .پرداخت پول از جانب معلمین برای اینکه بیشتر از سن تقاعدی در پست های خویش باای بمانند 

 اناو. معلمین اذیت و آزار و تبعیض جندر 

 موجودیت مدیریت ارزیابی اجراات. عدم 

 .گزارش ها در مورد کاهش تعداد معلمین متعهد 

 کاری در هویت. جعل و معلمین غیابت 

  .تقاضا  رشوه از جانب معلمین 

  لفظی و عاطفی فزیکی، استفاده سو 

 شاگردان. و والدین های دیدگاه 
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 گردیده است:وزارت معارف به یک بازار استخدام قومی )نیپوتیزم( مبدل  2.1

 معلمین کارمندان این اکثر. میدهند تشکیل را افاانستان دولت کارمندان تمام از درصد 21معارف  کارمندان وزارت

 حاضهر در حهال در معهارف، وزارت بشهری بر مبنای معلومات ارایه شده از جانب ریاست عمهومی منهابع. باشند می

. اسهتخدام گردیهده انهد چهارچوب وزارت در معلهم (43ه ههزار)دو صدو شانزد682000 افاانستان به تعداد سرتاسر

بهه  گذشهته ماه سه طی که افرادی تعداد در مورد معلومات دایق ارایه به اادر معارف وزارت شعبه معاشاتحاالنکه، 

 .، نمیباشداند گردیده  آنها معاش پرداخت

زمینه بیشتر برای اعمال نفوذ  کشور این معارف در وزارت افاانستان، وزارت های تمام در میان که معناست بدان این

 .دنوجود دار دوستان  و بمنظور تقرر خویشاوندان

 

 در ملی شورای اع ای های فریبکاری و تهدیدات از اما ندارم، هراس طالبان تهدیدات از من"

 ."میباشم هراس
 حرفوی و تخنیکی های آموزش معینیت در معارف وزارت ارشد کارمندان از یکی

  
 

 افراد و دوستان ،ب ااار بمنظور استخدام ،وزارت معارفدر   که دنمیده نشان کمیته نظارت و ارزیابی های مصاحبه

 صهدها و این مطلب دایقآ از جانب د،نافراد دارای نفوذ فشار های پیهم و گسترده وارد میگرداز سوی  ، عالاه مورد

بیشهتر از جانهب  فشهار در خصوص اسهتخدام، یاد آوریست کهاابل  گان اظهار گردیده است. شونده مصاحبه از تن

 سهطوح تمهام در اع ای شورای ملهی که داده اند گزارش شونده گان مصاحبه. دناع ای شورای ملی اعمال میگرد

  .نمایند می مداخله ،مطلوب های جایگاه در معلمینمعلمین، تبدیلی رتقا ، به شموالاستخدام

شواهدی در  نشان دهد، مقاومت هافشار اینگونه برابر در تا دننمای می تالش بشری منابع ریاست عمومی آنجاییکه از

اع ای شورای ملی مکاتیب تقهرر و تبهدیلی  نشان میدهند که ارار گرفته اند که  کمیته نظارت و ارزیابی اختیار تیم

ات یهسلسله مراتب و ادمه های اجرا ،و در نتیجه می آورند وزیر یا معینان وزارت معارف بدست را بگونه مستقیم از

میگردنهد، امتنهاع آن از جانهب  اینگونهه احکهام صهادر زمانیکهه. گیرند در ریاست عمومی منابع بشری را نادیده می

 فساد برابر در پذیری آسیب ارزیابی تیم اراام ، آوری باشد. در جریان جمع ریاست عمومی منابع بشری ناممکن می

بشهری بودنهد،  منهابع ریاست داخل مورد ح ور اع ای شورای ملی در دو ( شاهدMVCAاداری به سطح وزارت)

  .نمودند می آشکارا دخالت که در پروسه های منابع بشری

 اسهتخدام را بدست میدهند که روند مکرر معارف راه اندازی گردیده اند، نتایج وزارت مقامات که با های مصاحبه

 از تن چند. باشد توام با فساد می صد در 800 تقریبآ د، بلکهنباش ده با فساد مینه تنها اینکه بع ی اواات آلو معلمین

مبنهای  بهر خهویش، هر کارمند در ساحه مسهئولیت در حقیقت امر، که داشته اند اظهار بشری منابع مسوولین شعبات

 تطبیق گردند یا خیر. ، البته بدون در نظر داشت اینکه طرزالعمل های رسمی باالی آنهامی کنند تقرر  نیپوتیزم 
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 منابع ریاست در من زمانیکه مدت در. باشد می فساد با آلوده درصد 800 معلمین استخدام روند"

 بلکه است، نیافته دست معلمی مقدس وظیفه به شرایط واجد شخص هیچ مینمایم، خدمت بشری

 آنرا اینکه جز  ندارم انتخابی هیچ من و میگردند استخدام عالیرتبه مقامات سفارشات توسط ایشان

 ."باشم فساد با آلوده سیستم این از جز  بالخره و نمایم تایید
 معارف وزارت منسوبین از تن یک

  
 

دام ایهن زنجیهره حمایهت و  در را معهارف خهود وزارت ارشهد کارمنهدان کهه داشهته انهد اظههار مقامهات از بسیاری

خهوب  نیات ممکن اینکه وجود با ،می نمایند  ناپذیر اجتناب آنها فکر می کنند. از این جهت،  افتادهگیر فریبکاری 

شیوه های را خاطر  باید بلکه نادیده بگیریم، را بازیگران د که نقش چنیننباش بدان معنی نمی این. باشند و بهتر داشته

، در سیستم موجوده باشند از ادرت نسبی برخوردار می که حتی افرادی و  اینگونه افراد  که بر مبنای آن نشان نمود

، اگرچهه ایهن موضهوع نیهز چهالش بتوانند بدون آنکه در فساد آغشته باشند، به کار های خویش رسیده گهی نماینهد

 برانگیز به نظر می رسند

 پرداخت برای دریافت وظیفه معلمی بسیار گسترده می باشد.  2.2

از تهن  بر مبنای اظههارات صهدهاباشد.  مینماینده گی  معارف در وزارت استخدام بخش از بزرگترین معلمین تقرر

 تها زمهانی کهه رشهوه نپردازنهدنهاد های آموزشی تربیهه معلهم فهارغ میگردنهد،  از کسانی که  شونده گان،  مصاحبه

رشوه در استخدام به یه  امهر معمهول مبهدل  نمیتوانند به عنوان معلم وظیفه دریافت نمایند. در حال حاضر پرداخت

 مطالبه می( دالر امریکایی 8000 تا 100 معدل) افاانی200000 تا 20000گردیده است و از متقاضیان در حدود 

 .دنمیباش متفاوت پست، و اهمیت اابل یاد آوریست که این مقدار با در نظر داشت جذابیت. دشون

به دنبال کار  شان های خانواده و خود ناگزیر اند تا برای امرار معیشت علمینم از برخی که معناست بدان همچنان این

 پسهت حفه  بهرای سهاله دو یها یه  شمعهادل معها پرداخت به مجبور آنها های اضافی خارج از مکتب باشند، زیرا

 .میباشند تدری 

به منظور اشتراک در برنامه های آموزشی تربیه معلم امتیازات تشویقی دریافت مینمایند، شکایت  که خانم های حتی

دارند که ناگزیر اند تا اسمت اعظم این امتیازات را پ  انداز نمایند تا آنرا برای دستیابی به نخسهتین وظیفهه معلمهی 

 رشوه بپردازند. 

کهه توسهط معلمهین  ه شونده گان گزارش داده اند که عواید ایدر جریان مصاحبه ها در والیات، بسیاری از مصاحب

 . شوند آیند در میان مدیر مکتب، مدیر معارف ولسوالی و ریی  معارف والیت تقسیم می بدست می
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 طرزالعمل های آلوده به فساد استخدام: 2.2

 تمطابقدر مقرری ها  تمام باید ،حقیقت امر در. نماید پیروی می استخدام مقررات مختلف از انواع معارف، وزارت

 ،اداری بهه سهطح وزارت معهارف فسادهای  پذیری آسیب ارزیابی تیم. یابند انجام افاانستان ملکی خدمات اانونبه 

از آن عهدول یها  ،شهده، گرفتهه  نادیده در آن افاانستان ملکی خدمات اانون را مالحظه نموده اند که یموارد متعدد

 ها هیچ در نظر گرفته نشده است. کامل آن ورط به گرفته است و یا هم صورت 

 از کهه متقاضهیانی د،نباشه می نادر حتی اعالن پست ها نیز که شوند،می که پست ها به اعالن سپرده واتی  در  ،حتی

تا بگونه  نمی شوند بصورت عموم موفق  باشند، برخوردار نمی( سیاسی ابیلوی، خانواده گی،) خاصهای  وابستگی

 بهرای (CBR) نتهایج مبتنهی بهر ظرفیت ارتقا  سیستم خالف بر. ی  مقرری شفاف و وااعی دست یابندوااعی به ای 

 فسهاد ههای  پهذیری آسهیب ارزیابی.دنندار وجود معلمین استخدام روند در مورد مستقل نظارت ارشد، های مقرری

 ههای پالیسهی نقهض را مشهاهده نهه نمهوده انهد کهه بنهابر  مواردی هیچگونه کنون تا ،اداری به سطح وزارت معارف

 د. نمسوولین مربوطه مورد پیگرد اانونی ارار گرفته باش ،از سیستم سو  استفاده یا و استخدام

کمیته نظارت و ارزیابی بهه  ، بدست نشر سپرده شده است،6082 سال درارزیابی آسیب پذیری  فساد اداری که  در

 پرداخت رشهوه ههای مهنظم توسهط نقطه نظر از معلمین استخدام فساد اداری در روند هایعملکرد  مورد تفصیل در

 یافتهه. است ارایه نموده گزارش 44استخدام روند در شفافیت فقدان کامل و دریافت پست های مربوطه برای معلمین

 .رسند به مالحظه می یکه در این عرصه تاییرات اندکحاضر نیز نشان میدهد  ارزیابی  های

شدت بشهتر  در  وزارت معارف،  کاری  با تداخل وظیفوی و ت اعف استخدام مشکل فساد اداری،مع ل  بر عالوه

 :دنگرد می بشری اداره منابع مختلف دپارتمنت دو از جانب بشری امور منابع . چنانچه،است پیدا کرده

در  بشهری منهابع اسهت کهه امهور مربهوط بهه یوزارت معارف عبارت از نهاد بشری منابع ریاست عمومی .8

د نباشه مهی فرعی نماید. این ی  ریاست عمومی بوده و دارای دو ریاست متذکره را مدیریت می وزارت

 باشند. نظارت می و از ریاست استخدام و ریاست انکشاف ندکه عبارت

 ههای پهروژه بشهری منهابع مهدیریت معهارف کهه مسهئولیت ریاست منابع بشری بودجهه انکشهافی وزارت .6

بزرگ تمویل میگردند، را به  شرکای سایر و جهانی بان  انکشافی مانند شرکای از جانب که را انکشافی

 عهد دارد.

 دنمیرسه نظهر به و نمایندی انکشافی جدا از همدیگر کار م بشری بودجه ریاست منابع و بشری منابع عمومی ریاست 

 گفته به. دنباش د، خیلی ناچیز میند و یا هم اگر وجود داشته باشننداروجود  میان این دو نهاد هیچگونه هماهنگی که

 آن بودجهه چهون شباهت دارد، المللی بین به ی  نهاد بیشتر ریاست وظایف این انکشافی، بودجه بشری منابع ری 

 .میشودتامین انکشافی  شرکای از جانب بیشتر

کهه در ایهن  نماینهد، مهی کهار معهارف وزارت که در چوکاتکارمندان نیز وجود دارند  دیگر انواع به همین ترتیب

از جانب نهاد های تطبیق کننهده  مستقیم طور معاشات کارمندان متذکره به کی نام برد.یزمینه میتوان از دستیاران تخن

 .شوند پرداخت می بخش های موجود در وزارت مربوطه( سایر و) بشری منابع شامل در بورد انکشافی
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 سیستم در تقلب سهولت و معتبر در مورد شمار  معلمین هیچ ونه اسناد 2.2

 ندارد:  وجود

 وزارت معهارف در (HRMIS)بشهری معلومات منهابع مدیریت سیستم وضعیت مورد در ضد و نقیض های  گزارش

عبارت از ی  مودل ایست که توسط  (HRMIS)بشری معلومات منابع مدیریت سیستم ،از ی  نگاه، . دارند وجود

 ایهاالت المللهی بهین انکشهاف اداره انکشاف یافته است، و از جنبه دیگر، (EMIS)معارف معلومات مدیریت سیستم

در اختیار  یگزارش های .امریکا پذیرفته است تا ی  دیتابی  منابع بشری را برای وزارت مذکور ایجاد نماید متحده

که در این عرصه اسهتخدام گردیهده بهود،  یشاورم سازند که کمیته نظارت و ارزیابی ارار گرفته اند خاطر نشان می

 فعهال و اابهل صورت عدم موجودیت ی  سیسهتم در. است گردیده متذکره بکلی متواف روند و استعفا داده است

 ماننهد روند طی مراحل معاشات و سایر بخش های منهابع بشهری، (HRMIS)بشری معلومات منابع مدیریت اطمینان

 مانند.  می در روی کاغذ باای همه در معاشات، افزایش/کاهش ترفیعات، کارمندان، حقوق

ریاسهت  در بشری منابع بخش که دریافته است معارف، اداری به سطح وزارت فسادهای  پذیری آسیب ارزیابی تیم

اراریکه چنهد  و باشد.  خویش نمی کارمندان در مورد کمپیوتری ریکاردسوابق/ دارای هیچگونه معارف شهر کابل

یه   فقهدان نیز وجود ندارد. سوابق تن از مصاحبه شونده گان اظهار داشته اند، هیچگونه تمایل برای ایجاد اینگونه 

گسهترش  افزایش در معاش سبب شده است تا زمینه بهرای فسهاد اداری و استخدام برای اعتماد اابل و شفاف سیستم

 .یابد

هیچگونه حاضری . گیرد صورت می عمومی طریق مراجعه به حاضری پرداخت معاشات از ،محلی تبامک سطح در

درج  "48 فهورم" توسط دسهت در حاضری اراام/آمار. ندارد معیاری برای استفاده کارمندان وزارت معارف وجود

. ولسوالی فرستاده میشوند معارف مدیر منظوری به در هر ولسوالی برای "48فورم " هارد کاپی های نسخه. میگردند

آنهها بها  در والیهت کابهل سهپ . منتقل گردنهد کابل به تا تمام آنها به مرکز والیات متذکر فرستاده میشوند آنجا از

و در صورتیکه در آنه تفاوت وجهود داشهته باشهند، در آن    میگردندیموجوده بطور مقایسوی بررسی و چ سیستم

شوند تها طهی مراحهل گردنهد.  فرستاده می هر والیتاین آمار/اراام مجددآ به مرکز . شوند.  وارد می الزم تاییرات

تخصیص بودجه بهه مسهتوفیت  بمنظور گردیده و تهیه والیت هر ریاست معارف در مالی شعبه معاشات توسط سپ 

 در سیسهتماتی  فسهاد اداری و بهی کفهایتی پیچیده زمینه را برای سیستم این. گردند می ارسال( والیت )دفتر عواید

حاضری میباشد الهی طهی مراحهل معاشهات، مقدماتی آمار/اراام  ثبت آغاز پروسه که همانا زمان از ؛مختلف سطوح

پروسه متهذکره را تشهکیل میدهنهد، فهراهم   بررسی و تاییدی مجدد و منظوری پرداخت معاشات که آخرین مراحل

 .میسازد

د کهه تقلهب در سیسهتم و نباشه میاین ی  امر پذیرفته شده  که میدهند نشان کمیته نظارت و ارزیابی های مصاحبه

 . منظم در زمینه وجود ندارد باشد، چون هیچگونه بررسی بایومتری  ساده می نسبتا ی  کار ،جعل کاری در هویت

معلمین، استفاده از حاضری الکترونیکی و گذاشتن شصت توسط کارمندان در سایر  عرصه حاضری در بگونه مثال،

 وزارت ها و نهاد های حکومتی ی  امر معمول پنداشته میشود. 
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 برنامه ارتقاء طریق از ارشد مقرری های بطی در روند های پیشرفت  2.2

 :(CBR) نتایج مبتنی بر ظرفیت

 بر مبنای آن اطمینهان دست گرفته است، تا را روی پروسه ای ی  (CBR) جنتای مبتنی بر ظرفیت ارتقا برنامه  ابتکار

 حهال در کهه ای نقهش . گیرندمی ارار  نظارت نهاد ثال  مورد ی  توسط ارشد حاصل گردد که تمام مقرری های

توسط نهاد عملکرد های عادالنه  کننده تأیید ،اینگونه روند. گردد شرکای بین المللی ایفا  می یکی از توسط حاضر

 سیسهتم و هها پروتوکهول از و باشهد فساد اداری می های عملکرد از پروسه متذکره عاری که مینماید ثال ، ت مین

 ههای (CVمانند: مطالبه خلهص سهوانح )است.  شده سپرده و بدست نشر شده نماید که ابآل پذیرفته پیروی می یهای

شارت لست، ی  پروسهه عادالنهه و شهفاف اخهذ مصهاحبه و در ی  پروسه آزاد و شفاف  نامزدان، از معتبر و دایق

 برخی موارد اخذ امتحان تحریری.

عرصهه  در دولهت ظرفیهت افزایش مالحظه عبارت از اابل طور به (CBR) نتایج مبتنی بر ظرفیت برنامه ارتقا  هدف

بتواند به مساله اتکا  بیش از حد به تا در نتیجه  میباشد ملی دارای اولویت های برنامه تطبیق و مورد نیاز خدمات ارایه

معارف در پست های اختصاص داده شده  وزارت مساعدت های تخنیکی خارجی، رسیده گی صورت گیرد. سهمیه

صهرف چنهد  ،پست یاد شهده 800تا از جمله این  است معارف توانسته کنون وزارت تا. میرسد ارشد پست 800 به

پست های ریاست  تمام اصوآل،. نمایند پر (CBR)نتایج مبتنی بر ظرفیت ا ارتق سیستم طریق از پست انگشت شمار را

کمیته نظارت  اما گردند، نتایج پر مبتنی بر ظرفیت ارتقا  پروسه طریق معارف والیات باید از روسای و عمومی های

 جانهب مقامهات از و سیاسهیون از جانب به اطالعاتی در زمینه دست یافته اند که نشان میدهند که مقاومت و ارزیابی

 .45آنرا به کندی مواجه ساخته است ، وجود دارد کهدر برابر روند متذکره فعلی،

 خالی: های بست نمودن پر در شفافیت عدم 2.2
با وجود داشتن نیروی بشری بیش از حد، هنوز هم میزان ترک وظایف در وزارت متذکره بلنهد بهوده و نیهاز مکهرر 

رونما نگردیده  وزارت تشکیل در بزرگی تاییرات اخیر سالهای در هرچند. گردندوجود دارد تا بست های خالی پر 

و یها ههم تهرک وظیفهه، داده می شهوند باشند که کارمندان یا به تقاعد سوق  ها بخاطر این خالی می بست اما است،

بست ههای خهالی  استخدام ،در این ارزیابی شده آوری جمع اطالعات در نظر داشت با. نمایند هجرت و یا فوت می

  بسیار به ندرت بطور شفاف و آزاد صورت می گیرند. 

از پیش به عنوان  رسمی پیش بست برای دریافت  ، نکه برایشان معاش پرداخت شودآ بدون معلمین موارد، برخی در

تهن ی   که داده اند شورای های مکتب گزارش یکی از اع ای مثال، عنوان به. شوند به کار گماشته می داوطلب 

 بهه سهال چندین مدت به ابتدا در ، چنانچهخیلی ها راضی بوده اش استخدام امتحان نتیجه از  آنها اریه در از معلمین

 مجبهور نهایت در است. او وظیفه نموده یداوطلب ایفا دریافت هیچگونه امتیازی بگونه بدون مکتب در معلم عنوان

آن مواهف رسهمی  را برای دستیابی بهه الزم سته است  مبلغ توان نمی او زیرا نماید، را ترک بست خویش شود تا می

 .نماید پرداخت معلمی در مکتب،
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 از برخی برای ما. باشند نمی برخوردار الزم شایستگی از ما مکتب در معلمین از زیادی شمار"

 کتاب ی  از ما برای ما معلم. نداریم انگلیسی زبان معلم ما مثال نداریم، مسلکی معلمین م امین

 تدری  ما عربی زبان معلم و. معارف وزارت درسی کتاب ی  از نه نماید، می تدری  ابتدایی

 معلمین زمانیکه. خواندیم درس صفحه دو صرف ما کنون تا تعلیمی سال آغاز از. تواند نمی کرده

 می تدری  خوب ما برای آنها میشود، مکتب وارد ولسوالی تفتیش که مینمایند حاصل آگاهی

 ولسوالی معارف سوپروایزر. گیرند نمی صورت تدری  هیچ صنف در ها روز سایر در اما نمایند،

 ."نماید نمی بررسی را معلمین تدری  روند هیچگاه
 ذکور متوسطه مکتب شاگردان از تن یک

  
 

 معلمین از شایست ی الزم برخوردار نمی باشند: 2.2
 

 نیازمنهدیهای میهان ارتبهاطی هیچگونهه نظر میرسهد کهه تقریبهاه طوری ب کمیته نظارت و ارزیابی، های یافته مبنای بر

 بهه وااهع اشخاصی را که ریاسهت ههای معهارف والیهت در و متخصص در ی  عرصه خاص معلم ی  برای محلی

اطالع دریافت نموده انهد  موارداز  بسیاری در مینماید، وجود ندارد. تیم های کمیته نظارت و ارزیابی ارسال مکاتب

 فرسهتاده اسالمی علوم در عو  به آنها معلم اما نیاز داشته، رشته ریاضیات اختصاصی مانند معلم ی  به مکاتب که

نقش  گردند، که از ریاست معارف والیت درخواست می یجدید در مورد بست های مدیران مکاتب،. شده است. 

 کهه از جانهب کارمنهدان شهاگردان در مکاتهب و وااعی که میان نیازمندیهای توانیم رو گفته می از این. ناچیز دارند

 .دند، هیچگونه رابطه منطقی وجود ندارنشو وزارت معارف به آنها فرستاده می

بدخشان ذکور، عالی لیسه  
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خهویش  شخصهی و جانبدارنهه رابطه ههای از استفاده با تعلیمی  سال ی  جریان در توانند می مدیران این، بر عالوه

بهه آسهانی  بتواند که دریافت نماید را یجاگزین ی  تا میدهد اجازه مدیر امر به این که نمایند پر را بست های خالی

 صورت نگرفته، تقاضا  معلمین نیز بر مبنای تقرر دیگر وزارت، های عرصه بسیاری همانند. از وی پول بدست آورد

عرضه خهدمات، کنتهرول  زنجیره باالی بخش های مختلف که دنگیر صورت می کسانی منافع شخصی بلکه بر بنیاد

 .دارند

. باشهند معلمهین نمهی بهه صهرف محهدود نماینهد، ایفای وظیفه می مکاتب در که غیرشایسته و نامناسب افراد وجود 

 در والهدین از شماری زیهادی همانگونه که باشند، دارای اسناد الزم تحصیلی نمی امکاتب شخص مدیران از بسیاری

 این موضوع را خاطر نشان نموده اند. مصاحبه های گروپی ،جریان 

 

 

 مدیر، عنوان به دوازدهم، صنف  سند صرف داشتن با مرد ی  که است سال 80 از بیشتر برای"

 "نماید می رهبری را، مکاتب این از یکی

 والدین گروپی مصاحبه گان کننده اشتراا از تن یک

  
 

 

هایشانباقی بمانند، پول برای اینکه بیشتر از سن تقاعد شان در سمت  معلمین 2.2

 پرداخت مینمایند:

نمایند و تعداد اابهل  را تدری  مینمایند، اکثرآ فراتر از سن تقاعد ایفای وظیفه می یبلندتر های ایکه صنف معلمین

 .تکمیل نه نموده اندرا  86 صنف از فراتر  تحصیلی مالحظه آنها هیچ

این  دنبال تقاعد را تکمیل نموده اند، به سن که معلمین از زیادیشمار  که دریافته است کمیته نظارت و ارزیابی تیم

امر سهبب خواههد شهد  این. پرداخت رشوت و نیپوتیزم ، حف  نمایند طریق از را عمدتا خویش معلمی  اند تا مواف

 :داده اسهت توضهیح مکتهب مهدیر طوریکهه یه . از دسترسی به پست های متذکره محروم گردند جدید معلمین تا

باشد،  می ایشان "مرگ مراسم" گویا سوق شدن به تقاعد به عنوان تجلیل از که نمایند می فکر معلمین طوری اکثر"

 برای اینکه مصارف یومیه شان را تکافو نمایند، کافی نمی مبلغ این است.ناچیز  تقاعدی بسیار از پ  آنها معاش زیرا

بهدون  اش و آنههم ها را به وات و زمهان معهین قاعدی آنمعاش ت ،دولتی سکتور کهاین است  دیگرمشکل  باشند و

باشند و یا ههم از توانهایی  که دارای سنین بلند می شود تا معلمین ای این امر سبب می. دنپرداخت رشوه، نمی پرداز

آنهها  شهرایط واجد درسی باای بمانند، این در حالیست که همتایان جدید باشند در صنوف های الزم برخوردار نمی

 .مانند بی بهره باای می معلمی  وظیفه مقدس از
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 ههای مههارت و معلمین که سن تقاعدی را تکمیهل نمهوده  از توانند نمی آنها سر معلمین متعهد گزارش داده اند که

شود تا آنها اادر به آوردن تاییرات و بهبود  این امر سبب می . دارند، رهایی یابند تدری  به اندکی عالاه و محدود

 .شوند، نگی باشند شایسته و دارای انگیزه که جدید معلمین د تدری  و آموزش در مکاتب از طریق استخدامدر رون

 اناث: معلمین اذیت و تبعیض جندر و آزار 2.4

سال  بن کنفران  در ،با ارو گرفتن وضعیتی که در آن عدم تساوی جندر خیلی گسترده بود  افاانستان جدید دولت

 نهاد برای دستیابی به این هدف، دولت. تعهد نموده است جامعه در زنان نقش  در موردتوجه ویژه ای را  ،(6008)

 اسهت یافته دست زیادی های موفقیت به وزارت این. نموده است زنان ایجاد امور اختصاصی را تحت عنوان وزارت

 های بدینسو نمونه 6006 سال از. است نموده را اجرا ی اابل مالحظههاکار دختران و زنان وضعیت روند بهبود به و

 یوجود آمده  فرهنگی و اجتماعی آموزشی، های فعالیت در دختران و زنان برای ها فرصت افزایش در زمینه فراوانی

 فرصهت این دست، از روستایی و دور زنان مناطق با بصورت عموم در مقایسه شهری مناطق در زنان حال، این با. اند

 .بیشتر نموده انداستفاده  ها

 داوری پهیش و هنهوز ههم موانهع والیات، در هم و کابل در هم در داخل معینیت ها و ریاست های وزارت معارف،

 وزارت در مثهال، عنهوان بهه. نماینهد مسهاوی جلهوگیری مهی حقهوق به زنان دستیابی از که دارند وجود زیادی های

 توسط شده انجام های مصاحبه از. ارار دارد ریاست ها ازیکی  در سمت رهبری زن ی  تنها حاضر حال معارف در

هشت  مصاحبه، صرف 800 از بیش ع از جم ،معارف، اداری به سطح وزارت  فساد های پذیری آسیب ارزیابی تیم

 .صورت گرفته است زنان مصاحبه آن با

 در. معلهم ایفهای وظیفهه نماینهددارند تا بعنهوان  وجود زنان برای زیادی های فرصت ،والیت تا والیت دیگری   از

باشد که  به نسبت ی  می سه این تفاوت تقریبا: دارد مطابقت المللی بین نورم های با اناو معلمین نسبت کابل، شهر

این در حالیست (. تن مردان 2،288 با مقایسه در تن زنان، 89614) سه آن برای زنان و ی  آن برای مردان میباشد

 تن معلمین اناو در مقایسه 8222 یعنی صرف عک  این ا یه میباشد، والیت کابل، دوردست جوامع میان که در

اینگونهه تفهاوت هها در . باشهند تن معلمین ذکور در جوامع دورافتاده والیت کابل مصهروف تهدری  مهی 0919 با

 مهی بیشهتر اناو خیلی هاذکور در مقاسیه به تعداد معلمین  تعداد معلمین طوریکه گسترده تر میباشند، کشور سرتاسر

 کهاری معهارف را نیهروی درصهد 80 از کمتهر زنان والیت کشور شش گفت که درمی توان باشند و به این اساس 

 درصد، در 0 باشند، در والیت ارزگان معلمین از اشر اناو می درصد 6 از کمتر والیت پکتیکا در: میدهند تشکیل

معلمهین را اسهتادان انهاو  درصهد 2 در والیت میهدان وردگ و درصد 2 در والیت پکتیا درصد، 4 والیت خوست

تعداد معلمین اناو و ذکور  بلخ و هرات شهر های بزرگ کشور مانند مراکز در که این در حالیست. تشکیل میدهند

 هراتدر شهر : نظر میرسنده ب باشند، حتی تعداد معلمین زن در مقایسه به معلمین مرد اندکی بیشتر می مساوی تقریبا

تن معلمهین  2018 و تن معلمین اناو 2،292 بلخ تن معلمین ذکور، در والیت 2،900تن معلمین اناو و  1،402

 ههای عرصهه بسیاری برای د کهنباش ای می روستایی و شهری تقسیمات بازتاب دهنده اراام این. ذکور وجود دارند

 از برخهی مهذکور در تصهویر وجهود آن، بها. میباشندوصفی  افاانستان در زنان برای اشتاال های فرصت و زنده گی



  

 39 

نیمهروز نیهز تعهداد  جمعیهت کهم والیهت مثال حتی در: شود دوردست نیز در مجموع مردساالر پنداشته نمی والیات

 .46دنتن میرس 269 و تعداد معلمین ذکور به تن 988 معلمین اناو به

 

 
 

 

 طریق از خویشرا تحصیلی مدارک که باشند مال امامان می اشر ذکور، معلمین از بزرگی بخش که است ذکر شایان

 یکهی از ولسهوالی ههای کشهور دریافهت در کمیته نظارت و ارزیابی تیم. اند آورده بدست اسالمی تعلیمات مراکز 

مساله معقول به نظر میرسد که  این .تن آنها را مال امامان تشکیل میدهند 020 تن معلمین 420نموده اند که از جمله 

های شان در  توانایی اما خواهند بود، از ظرفیت بلندی برخوردار در م امین اسالمی که معلمین متذکره نماییم فر 

 .ممکن خیلی ها محدود باشند ریاضیات و ساین  مانند ها سایر رشته

 :اند مواجه های متعددی  چالش با کابل، وزارت در به سطح و ها والیت در یمدیریت بلندتر سطوح درزنان 

 

 ."میباشد شایسته زنان فااد معارف، وزارت"
المللی بین غیردولتی های نهاد از یکی در آموزش مدیران از تن یک  

 

 

 دست یابند. عالی تحصیالت به توانند نمی نها آ زیرا باشند، نمی ارشد های پست دریافت به اادر زنان 

 باشهند نداشهته دسترسهی به منابعممکن  زنان . از این جهت،به فروش میرسند بگونه آشکار مدیریتی پست های 

 پست ها باشند.  رشوه برای دستیابی به چنین پرداخت به اادر که

 عنهوان بهه را دوگانه د تا نقشننمای زنان از آنها مطالبه می خانواده گی تعهدات در برابر ناپذیر انعطاف برخورد 

 نمایند. بازی خانه خانم های و کارگر زنان

 مکتب ابتدایی مختلط در والیت خوست
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 فهراهم نمهی که بتواننهد بها مهردان واجدالشهرایط راابهت نماینهد، های مناسب ارتقا  ظرفیت فرصت برای زنان 

 د.نگرد

 تر ایفای وظیفه نمایند. دبرای بسیاری از زنان اجازه نداده است تا در پست های بلن امنیتی وضعیت 

 باشند. برخوردار نمی ،سلکیم حمایت های شبکه از زنان همانند مردان 

 باشد، و مناسب می جذاب وظیفه ها طوری است که تدری  برای زنان ی  خانواده از شماری زیادی دیدگاه های

های مختلفی ایجاد گردیده اند تها  برنامه. نمایند مصوون عنوان می نسبتآ فرصت ی  عنوان به را تدری  ها خانواده

کهه از جانهب کمیتهه نهاروی بهرای افاانسهتان  مانند یکی از برنامه ههای گیرد،در این عرصه سرمایه گذاری صورت 

سکالرشه   عالی ماننهد اناو فرصت های آموزش معلمین برای توانسته است تا . این برنامهتمویل و حمایت میگردد

ریهان وافهه ههای ها بتوانند در ج فراهم نمایند، به ویژه برای زنانیکه صرف سند فراغت صنف دوازدهم  دارند تا آن

به اریه های با تحصیالت عالی و دیپلوم  بدست آورند و دوباره   ببینند  آموزش (TTC)زمستانی در مراکز تربیه معلم

 آمهوزش برنامهه ماننهد ،دیگهر های برنامه. به تدری  خویش ادامه دهند ،گردند و در جریان سال تعلیمیازخویش ب

 و گردنهد ( راه انهدازی مهیIAMالمللهی ) بهین ههای کمه  ماموریت بنام یتوسط نهاد که (FTEP)معلمین اناو 

آنکهه از  از په  مصروف آموزش اند مورد حمایت ارار میدهند، تا آنها بتواننهد 80 تا 1را که در صنوف  یدختران

 گردند، در جوامع خویش به عنوان معلم ایفای وظیفه نمایند. می صنف دوازدهم فارغ 

معارف را نزد شهماری از دختهران  به دسترسی چان  کشور گوشه های از اکثر در اناو معلمین کمبود وجود آن، با

 در مکاتهب ای هها خانواده وجود دارند  که شمار زیادی از یگزارش های. مالحظه محدود ساخته است اابل طور به

 سهن ،شهاگردان میهان در. نمایند که تنها معلمین ذکور وجود داشته باشند، از آموزش دختران خویش خودداری می

( بهه GPIعدم تساوی جندر بگونه چشمگیر محسوس میباشد، که بصورت عمهوم شهاخص تسهاوی جنهدر ) مکتب،

 دارند وجود مناطقی و خورند به چشم می مالحظه ای حوزوی نیز اابل تاییرات کشور، سرتاسر در ( میرسد.0.66)

شهاخص تسهاوی  حالیکهه در مثهال، عنهوان به. باشند می دختران شمولیت بهبود در راستای نیازمند توجه خاصی که

همهین شهاخص  باشهد، مهی (تهن پسهر 80 در برابر تن دختر 9) 0.9 بدخشان و هرات های ( در والیتGPIجندر )

 .47باشد می( تن پسر 80 در برابر تن دختر 8) 0.8 ارزگان و زابلهای  یت وال تساوی جندر در

آنهها را  اکثهرا باشهند کهه مهیشاگردانی   دارای (TTCs)معلم  تربیه آموزشیمرکز  46 که ،وااعیت علی الرغم این

 طهور به خوب تدری  و معلمی دست یابند. های ورزند تا به مواف تالش میکه  دهند تشکیل می یزناندختران و 

 موفق گردند. توانند به دریافت وظیفه مناسب معلمی التحصیالن مراکز تربیه معلم می از فارغ درصد 62 تنها معمول،

زنان در مراکز تربیه معلم،  جنسی اذیت و را در مورد آزار متعددی های کمیته نظارت و ارزیابی داستان همچنان تیم

 اند.  نموده آورند، حکایه و درج آنها  وظیفه بدست میجاهای که باالخره و  مکاتب،ریاست های معارف والیات

 موجودیت ارزیابی اجراات: عدم 2.14
بصورت عموم پایین تلقی میگردد که  اتیارزیابی اجرا در عرصه تطبیق معارف مسلکی مدیران وزارتهای  ظرفیت

تمویهل  و باشند که از جانب شرکای انکشافی اسهتخدام می (TA)تخنیکی /همکاراندستیاران وابسته به کم   توام
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باای مانده و هیچگونه جنبهه  ذهنی صورت به عمدتا معارف وزارت ات دریارزیابی اجرا مدیریت پروسه. گردند می

دهنهد معمهوال از  که معلمین را مهورد ارزیهابی اهرار مهی ینظارت کننده گان مکتب، سطح در. وااعی نداردو عملی 

ی ههای سلسهله مراتهب مهدیریت آورند. مدیران مکاتهب بهدون آنکهه مسهئولیت صنف های اندک ، بازدید بعمل می

را  نآباشهند تها  ات برخهوردار مهییتوانایی های اندک در مورد ارزیابی اجرارا مدنظر داشته باشند، خود از  خویش

 مطالبهات وجود نمایند. بارا الزم های هنمایی ار ،تطبیق نمایند و یا هم به آنها در زمینه پایین تر از خود باالی معلمین

سهتراتیژی  معهارف االن ههای ماننهد په وزارت معهارف، در اسناد معتبر ، هنوز همدر مورد اینگونه عملکرد ها ویژه

(NESP II( و )NESP III ،)، .در اولویت ارار ندارند  

 گزارشاتی وجود دارند که میزان معلمین متعهد در حال کاهش می باشند: 2.11
نیرومنهد  شخصهی ههای انگیهزه طریهق از کهه وجود دارنهد افرادی همیشه های معارف در سیستم ،سرتاسر جهان در

مکتهب در ههر نقطهه کشهور بازدیهد  از یه  که دشوار به نظر میرسد. آورند معلمی رو میخویش به وظیفه مقدس 

در برابهر یها  باشهند ونه  در برابر مسل  خویش متعهد که دریافت نه نمایید را تن معلمین دو یا ی  حداال نمایید و

عرصهه  در  افهراد ایهن. باشهنداهرار نگرفتهه  بخش الهام تشویق کننده و ،ارار دارند آنها تحت مراابت که شاگردانی

ارار دارند، حیثیت ی  الگو شان ماحول  در که کسانی تمام رو آورده و  برای شخصی حرفه ی  عنوان به تدری 

کمیتهه نظهارت و  ارزیابی تیم که  دارند وجودنیز  افاانستان گونه معلمین در شماری زیادی از این به اطع، . ندرا دار

شوق و عالاه شان به مسل  مقدس معلمی صحبت  مورد در آنها با مشاهده نموده و را اه روند تدری  آن ،ارزیابی

 .داشته اند یهای

 در کهه یمعلمینه مهورد در منفهی ههای پاسهخ جهدیت و حجم میزان، تا مصاحبه دیگر ، مصاحبه از ی  حال، این با

 ههر از بیشهتر مراتهب بهه توحید گردیده اند کمیته نظارت و ارزیابی صاحبه های گروپی  تیم ارزیابیها و م مصاحبه

 .باشند می ،نظریات مثبت در این زمینه گونه

مسهلکی و اختصاصهی  تعهداد آموزگهاران شونده گان این اسهت کهه مصاحبههمه  معمول و مشترک از جانب پاسخ

 .باشند عرصه معارف در افاانستان خیلی ها اندک می

 هویت معلمین: جعل و غیابت  2.12
 منسهوبین ضهعیف نظهارت بها که تهوام غیرموثر در مکاتب، و آلوده با فساد ضعیف، مدیریت غیابت معلمین به دلیل 

 باشد. نظام معارف بسیار وسیع و نگران کننده می سرتاسر باشند، در می والیتی،
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 شاگردان به تا باشند نمی برخوردار الزم گی آماده از معلمین از زیادی شماری اینکه نخست"

 های خانواده از و دارند دادن انجام برای زیادی های کار خانه در آنها زیرا. نمایند تدری  خویش

 باشند، نمی برخوردار نیز الزم شایستگی از متذکره معلمین دوم، ادم در. نمایند می حمایت بزرگ

 گردیده استخدام مقامات، با آنها ارتباطات یا و گی خانواده روابط بنیاد بر  آنها از زیادی شمار و

 ."باشند نمی بخش اناعت مکاتب در معارف کیفیت اینرو از. اند
والدین گروپی مصاحبه کان کننده اشتراا از تن یک  

 

 بها کهار محهل در حاضهری افاانسهتان، در خصوصهی دولتهی و ههای سکتور از نهاد های بسیاری در حاضر، حال در

زمان ورود و که موارد استفاده آن برای بررسی نمودن  گیرد صورت می بایومیتری  خروج/ورود سیستم از استفاده

در نیهز و تقلب و فسهاد  باشد گرفته و ایمت نیز نمی ارار آزمایش مورد تکنالوژی این خروج ی  کارمند می باشد.

 شهبکه از اسهتفاده بها ا راآنهه زمان در عین یا هم و حف  نمود در محل کار میتوان را مارآاراام/. باشد آن دشوار می

 ههای نیازمنهد داشهتن شهبکه هها سیسهتم اسهتفاده از اینگونهه. و حفه  نمهود دیتهابی  ملهی وارد بهه همراه تلفن های

 محالتیکهه در آنهها در حتهی. باشهند نمهی نیهز پیچیهده تکنهالوژی معلومهاتی ههای مههارت یها و پیچیده الکترونیکی

د، نیهز نهگیر استفاده اندک صهورت مهی تکنالوژی های دستگاه از سایرو یا هم  محدودیت جریان برق وجود دارند

 .نمود تقویت را کارمندان و میتوان از اینگونه سیستم ها استفاده نمود و روند نظارت و مدیریت حاضری معلمین

 در. باشد نمی غیرمعمول جهان نقاط سایر در هرچند شوند، نمی استفاده افاانستان دولتی مکاتب در سیستم از چنین 

 یه  بهه ذات خهویش ایهن. وجهود دارنهد (خروج از مکتهب و راجستر ورود) حاضری کتاب  برای معلمین عو ،

زد که در نتیجه می توان آمار را  به صورت نادرست درج  میتوان در آن دستبرد راحتی به و بوده غیرمصوون سیستم

 کرد.

 

 اینکه عو  به و مینمایند ارسال عذرخواهی های راعه پنجشنبه های روز به معلمین این بسیاری"

 ".میپردازند منزل در خویش شخصی های کار به نمایند، تدری  مکاتب در

 
والدین گروپی مصاحبه کان کننده اشتراا از تن یک  

 

 

 درسهی  چهه صهنوف در که دانند می بطور وااعی مردم اندک تعداد ،باشند از آنجاییکه اینگونه بررسی ها ناچیز می

را  اسهتراحت نماینهد و بهه عهو  خهویش یه  شهخص ای توانند می ساده گی بسیار رو معلمین به از این .میگذرد

 .شود و شایسته پنداشته نمی مناسب بفرستند که به هیچ عنوان ی  جاگزین
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 به هفته ی  مدت برای نتوانند معلمین زمانیکه که افتد می اتفاق طوری موارد بسا در اینجا در... "

. فرستند می مکتب به تدری  جهت را خویش ااارب خود، عو  به آنها گردند، حاضر تدری 

 موصوف شوهر و گرفت مدت،رخصتی ی  برای مرتبه ی  ما اناو معلمین از یکی مثال، عنوان به

 ."نمود تدری  ما به او عو  در

 
والدین گروپی مصاحبه کان کننده اشتراا از تن یک  

 

بیمار شده اند، یا کوچ نموده اند و یا هم وفهات نمهوده  ی کهشماری از معلمین در مورد  ارزیابیکمیته تظارت و  تیم

متذکره به اطالعاتی  تیم دیگر، موارد گردند. در می هنوز در غیابت شان اجرا ها  معاشات آن دریافته است که  اند،

 کنتهرول تحهت بوده و یها ناامن سوالی های کهول در "خیالی" و یا فریبنده کامال مکتب های در رابطه به موجودیت 

باشد، نیز دسهت یافتهه  اراام/آمار آنها نمی تصدیق و تایید به اادر وزارت معارف و یا هم اینکه دارار دارن شورشیان

 .اند

 
 

 مطالبه رشوه توسط  معلمین:   2.12

شهمولیت در  رای دارنهد تها بهتحت فشار اهرار  شاگردان معموآل کهند داشت اظهار مختلف کشور  والیات در والدین

 انجهام را کهار ایهن که شاگردانی. پردازندی پول ب ،مکتب ساعات از خارج در معلمین خصوصی یآموزش "مراکز"

 نمایند. می دریافت ینمرات بلندتر و مواجه گردیده، با برخورد بهتر استاداندر مکتب دولتی  میدهند،

 

 معلمین از یکی مرتبه ی  مثال، عنوان به. ندارند وجود کامل شفافیت مکاتب امتحانات پروسه در"

 سواالت شاگردان از شماری امتحان، روز از ابل و کند می چاپ بازار در را امتحان سواالت

 ."کنند می  خریداری بازار از را مذکور

 
شاگردان گروپی  مصاحبه گان کننده اشتراا از تن یک  

 

هایشهان در برخهی  خهانواده شاگردان و گفته شده است که معلمین ازبارها   ،کمیته نظارت و ارزیابی ارزیابی به تیم

 سهواالت و نیز گفته شده است که   .نمایند مانند تباشیر و غیره پول مطالبه می ،موارد جهت فراهم ساختن مواد ساده

 جانباز شماری از شاگردان گزارش داده اند که آنها  رسانیده می شوند.  توسط معلمین به فروش و جوابات امتحان

مانند کار کردن در زمین و زراعهت و یها ههم رسهیده گهی بهه امهور منهازل  ،کار های شخصی رای خویش ب معلمین

 .نیز گماشته می شوند معلمین
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 پوشی چشم صنف در آنها غیابت از اینکه برای از که سازند می متقاعد را شاگردان معلمین"

 مناسبت و محفل  برای شاگردان همچنین. بپردازند پول خویش معلمین  به باید بگیرند، صورت

 مکتب اداره به ارطاسیه، مصارف برای هم یا و میگردند اندازی راه مکتب در که ای مختلف های

 مکتب، اهداف سایر برای شاگردان که  اند رسیده مالحظه به مواردی همچنین. پردازند می پول

 و امتحانات های پارچه و انترنت های بسته درسی، کتب خریداری فوتوکاپی، و چاپ مانند

 مراابت و حف  راستای در ها مساعدت از شماری و معلمین چاشت نان برای معلمین معاشات

 ."پردازند بی هنگفتی پول نیز مکتب،

شاگردان گروپی  مصاحبه گان کننده اشتراا از تن یک  

 

 عاطفی: لفظی، فزیکی، -استفاده سوء  2.12

 ،را والیهات در معلمین تعداد بیشتر از کابل، خالف والیت بر که است هدریافت، کمیته نظارت و ارزیابیارزیابی  تیم

کودکان را درک نه نموده اند و یها  معاصر حقوق که پیشین بوده نسل اینها از بسیاری. معلمین ذکور تشکیل میدهند

 ،ممکن برخی از آنها در مورد اینکه. هیچگونه آشنایی ندارند صنف درسی مدیریت و مثبت دسپلین و ان باط هم با

تمهام  روش ههای  عمل، در اباشند، ام داشته لت و کوب شاگردان غیراانونی پنداشته میشود، بگونه نظری معلومات 

 به ویهژه بهراین خصوص، در ای. تاییر داد ،و تفکر معاصردر مطابقت با را نمیتوان طی ی  شبانه روز  تدری  دوره

مثبت گام بردارند، چون آنهها  ان باط و دسپلین به سمت ی  بدنی مجازات نظام معلمین دشوار است تا از ی این 

 تجربه نموده اند. ،شاگردان در تمام دوره تدری  خویش عنوان تامین ان باط  به را فزیکی مجازات صرف

نظریات  در . نمایند سو استفاده دیگر های شیوه شاگردان خویش به باشد تا از این ی  امر معمول می معلمین برای

مکاتهب والیهات  شهاگردان در بگونهه مکهرر از جانهب کهه مواردی است اسمت ذیل گنجانیده شده اند ارایه کننده

 ی خاطر نشان گردیده اند.پمصاحبه های گرو ،هفتگانه طی

 

 کتاب توسط و نموده تهدید را ما آنها نماییم، شکایت خویش معلمین از تا نداریم اینرا جرأت ما"

 نمایند می مجازات را ما همیشه ما معلمین. نمایند می کوب و لت چوب و آهنی های خطکش ها،

 دروس فراگیری در که را شاگردانی و نمایند می تشویق را هستند الیق که شاگردانی آنعده و

 که دارند دوست را  شاگردانی صرف معلمین از شماری و. مینمایند می سرزنش دارند، مشکل

 نیپوتیزم مبنای بر آنها به و نموده کم  هایشان درس در را شاگردان همچو آنها: باشند دار سرمایه

 ."دهند می درجه و نمره گرایشات سایر و

شاگردان گروهی مصاحبه گان کننده اشتراا  



  

 45 

 جندر: 2.12

در مقایسهه بها  شهری مناطق در زنان .دارد وجود روستایی و شهری تفاوت جدی و آشکار ی در خصوص جندر، 

 هها دسترسهی فرصهت د، بههنباشه کشور و مناطقی که رسیده گهی بهه آن دشهوار مهی شان در همتایانمناطق روستایی

 دارند. بیشتری

مکاتهب معهارف و مهدیران  مهدیران انهاو، معلمین مراکز تربیه معلم(، در زنان و مکاتب در شاگردان اناو )دختران

 عنهوان به. باشند می مواجه کار محل و جریان تحصیل در جنسی اذیت و آزار و تبعیض بلند میزان با هنوز هم اناو،

شنیده است که  طی آنها تالش های زیادی صورت گرفتهه تها   زیادی کمیته نظارت و ارزیابیدر مورد ا ایای مثال،

 در بلنهدتر نمرات برابر دریافت د تا درنتربیه معلم( فشار وارد گردمراکز  و متوسطه مکاتب )در آموزان باالی دانش

اناو  معلمین ها صورت گرفته اند تا تالش برخی موارد، در تن دهند. جنسی روابط به سایر منفعت ها یا امتحانات و

تهی در برخهی جنسهی وادار نماینهد، ح روابط در برابر دسترسی به رشد مسلکی و دریافت وظایف دلخواه آنها، به را

 موارد تالش بخرچ داده شده است تا معلمین اناو را به ازدواج وادار نمایند.

 :"قربانیان"معلمین به عنوان  2.12
و صهحبت  مشهورت بها آنههاایهن تحلیهل  جریان در کمیته نظارت و ارزیابی که مکاتب اهالی و مردم های همجوار 

معلمین نیهاز بهه از این جهت، . شوند معاشات اندک پرداخته می ، خاطر نشان ساخته اند که برای معلمیننموده است

 مهردم محهل  کهه طهورید. نباشه نگران کننده مهی که این مشکل دارند مکتب از خارج انجام کار های نیم روزه در

 ایهن داشهته باشهند، مکاتهب از خهارج در اضهافی کار انجام به نیاز معلمین زمانی که اظهار داشته اند یکی از مکاتب

 تهدری  آنهها، تهاثیرات باالی انهرژی و باالخره آنها پالنگذاری و آماده گی های تدری   مساله باالی تمرکز آنها،

 .گذارند می یجار منفی از خود ب

 رشوه بپردازد،، دریافت ی  مواف مناسب برای را معاش تقریبا ی  ساله خویش معلمین نیاز دارند تا از آنجاییکه، 

. جبهران نماینهد  خصوصهی وظیفهه از طریقرا  «هزینه»همچو  وظایف دومی را نیز انجام دهند تا ضرورت دارند که 

در جریان ارزیابی، . میدهند از دستنیز را د خو و معاش اندک دستمزد  یمتذکره به شیوه های معلمین ،ترتیب دین ب

اجهازه تهدری  بهه  در برابهر ن مسهلحمخالفی ولسولی ها یادآوری نموده است که فرماندهان معارف  مدیران از یکی

تالش به خرچ داده اند تا از مدیریت آنها در برخی موارد  حتی نمایند و می از آنها پول دریافت  ،در مکاتب معلمین

 نیز پول بدست آورند. ها معارف ولسوالی

 دیدگاه های والدین و شاگردان:  2.12
نظهام معهارف کشهور  اداری در شاگردان در مهورد فسهاد و فوق تذکر داده شدند،  والدین در  که مواردی بر عالوه

 :نمودند ارایه را دیدگاه های ذیل 

 والدین:
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 از ارایهه خهدمات  آنهها از بسهیاری کهه اند، داده دست از معارف اعتماد خود را باالی سیستم شاگردان والدین

 و نوشهتن روی تختهه بهرای تباشهیر حتهی سهاده، مواد آموزشهی و درسی کتب کمبود ضعیف از جانب دولت،

پرداخهت نماینهد، اظههار شهان  دختهران و پسهران آموزش ابتهدایی را که باید بعنوان رشوه برای مقادیر پول ای

 .باشند والدین می نگرانی های شماری زیادی از و ارایه کننده یاس، ناامیدی ذیل اظهارات. نمودندناامیدی 

 ،اشتراک آنها در صهنوف درسهی،  غیابت معلمین در مکاتب و از گسترده طور به ها شورا و ها خانواده والدین

 شهر در وااع در که یمعلمین از ،دوردست مناطق از بسیاری در والدین. باشند می کننده و مایوس کننده نگران 

مهذکور خهاطر نشهان  والهدین. دارنهد نمایند، شکایت ولسوالی ها ایفای وظیفه می در  اما نمایند، می زنده گی

پردازند تا از این  معارف ولسوالی می مدیریت  به را خویش معاش مذکور ی  اسمتی از معلمین اند کهنموده 

برای ی  تعداد ااارب خویش که از مهارت هها  اینکه یا کنند. سفر نبرای تدری  طریق بتوانند به ولسوالی ها 

 .تدری  نمایند ،آنها در  مکاتبنمایند تا به عو   باشند، پول پرداخت می و شایستگی الزم برخوردار نمی

 و کنتهرول غیراابهل ههای که در رابطه بهه خشهونتی های در مورد نگرانی ها خانواده و به همین ترتیب والدین 

 .مکاتب  وجود دارند، نیز گزارش داده اند توسط معلمین در که سایر انواع سو استفاده

 همیشه تالش می ها خانواده و باشد، والدین گان میشود که تعلیم در کشور رای باوجود آنکه همواره گفته می 

پرداخهت  ،در برخی موارد حتهی مسهاعدت بهه معاشهات معلمهین را و فرنیچر درسی، کتب های ورزند تا هزینه

 نمایند.

  معلمهین  را ندارنهد تهاآن توانایی  معارف ادارات و مکاتب زیرا باشند، نمی شان دختران آموزش به اادر مردم

 بمانند. بیکار هم باای زمان عین در یا هزاران معلمین اناو و صدها اگر حتی .استخدام نماینداناو را 

 

 بدل در معلمین. است مانده باای پابرجا مکاتب در هم هنوز سو استفاده و خشونت فرهنگ"

 کار آنها منازل در تا نمایند می تقاضا  خویش شاگردان از امتحان، در عالی نمرات دریافت

 ."نمایند

شاگردان گروهی مصاحبه گان کننده اشتراا  

 

 شاگردان:

 شاگردان، نماییم که چرا این مساله را شناسایی تا است مهم فساد اداری، پیامد های ناگوار بهتر درک منظور به 

ذیل  اسمت در. میدهند دست برابر نظام معارف کشور با گذشت هر روز از در را خویش امید بصورت خاص،

 :که از جانب شاگردان ارایه گردیده اند به تفصیل مورد بح  ارار میگیرندیی عمده  نظریات

 در . مکتب نیز نمهی آینهد به حتی آنها از بع ی . شوند به صنوف درسی حاضر نمی از معلمین ی شماری زیاد 

 خهویششهاگردان  بها محهدودی مشهارکت دارند، ح ور مکتب در که یمعلمین تعداد انگشت شماری حالیکه

دایقه تدری  پالنگذاری گردیده اند کوتهاه سهاخته  42که در حقیقت امر برای  اکثریت ساعت درسی. دارند
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را  آنعهده ااهارب خهویش ،معلمین از بع ی. نمایند شوند و معلمین  صرف نصف این زمان را  تدری  می می

 می فرستند. وف درسی باشند در عو  خویش برای تدری  به صن که از شایستگی الزم برخوردار نمی

 امتحهان را بها پرداخهت پهول  نتیجهه آنعده شاگردانی که از ااتصاد خوب برخوردار می باشند، اکثرآ می توانند

داده  کشهور گهزارش والیهت چندین در باالتر، نمرات افاانی برای 8000 – 200خریداری نمایند )پرداخت 

آنهها بگونهه  مکتهب شهاگردان در از بسهیاری که استداده  توضیح ی  تن از معلمین ی  مورد شده اند(. در

. حیران کننده نمرات کامیابیحاصل می نمایند که هرگهز  امتحانهات متهذکره را بخهوبی نتوانسهته سهپری نماینهد

در مقابهل، در . می نماینهد عالی دریافت در امتحانات نتایج ااارب پروری، و جانبداری شاگردان بنابر از بع ی

که کوشش می کنند  و وات خویش را واف فراگیهری دروس مهی نماینهد، بهی عهدالتی اابهل شاگردانی  برابر

مالحظه یی صورت می گیرند، حاالنکه شاگردانی که رشوه پرداخت می نمایند از آنها پیشی میگیرند و افزون 

مهاعی و آورند. این امر سبب می شود تها بهاالی سهالمتی اجت می نیز بدست را معلمین خوب،رضایت بر نمرات

چنانچه، یکهی از شهاگردان  آنها و باالخره اشتیاق و عالاه آنها پیامد ها و تاثیرات منفی برجای گذارند. عاطفی

تجارب تلخ، مدتی  مکتب را ترک نمهود. په   چنین ناشی از افسرده گی علت به که داده است اناو گزارش

 از برخهیبهاره بهه مکتهب بازگشهته اسهت. یه  تهن از داکتهران طهب، دو مداخله و پدرش حمایت از آن اما با

 اما ،(نماید می زنده گی دیگر کشور های در وااع در شماری از آنها) ندارند حاضری مکتب در شاگردان حتی

 .باشند دستیابی به مدارک تحصیلی جعلی مییی اادر به  هزینه پرداختبا  هایشان خانواده

 تواننهد ارتباطات اومی مناسب دارنهد، بهه سهاده گهی مهی پردازند و یا که پول می شاگردانی صورت عموم، به 

 که برعک ، شاگردانی اما .معامله گردند "حاضر"و در مقابل در حاضری صنف  کنند صنوف درسی را ترک

حتی با عهذر موجهه  ندارند، خوب ارتباطات یا هم با معلمین و  مسوولین مکتب و پول را ندارند توان پرداخت

پولهدار  کهه شاگردانی آنعده. توانند رخصتی بگیرند نیز نمی ،گی خانواده اضطراری شرایط یا و مری ی مانند 

معامله  "حاضر" صنف خریداری نمایند و بر مبنای آن در حاضری را میتوانند تصدیق صحی جعلی ، باشند می

 .گردند

 اداری بهه سهطح وزارت فسهاد ههای پهذیری آسهیب تیم ارزیابی کهی های ولسوالی والیات و تمام شاگردان در 

برای معلمین خویش پول و یها  دارند تا ارار فشار از آنها بازدید نموده، گزارش داده اند که آنها تحت ،معارف

 .و زراعت خانه  های مانند کار . تحفه بدهند و یا برای آنها در بدل رویه مناسب در خارج از مکتب کار نمایند

حف  و  های هزینه پرداخت مانند آنها با آن روبرو هستند، های خانواده اینگونه فشار های مالی که شاگردان و

شهاگردان  از شهمار زیهادی سبب شهده انهد تها معلمین، معاش یا و درسی کتب مواد آموزشی، مکاتب، مراابت

 .نمایند ترک کامل طور مذکور، مکتب را به

 ،افاانسهتان از خهارج در که مکاتب به شاگردانیفروش شهادتنامه های  مورد در ها خانواده و والدین شاگردان 

 ، نگرانی زیادی دارند."شاگردان خیالی"نمایند، به عنوان یکی از ابعاد پدیده  می زنده گی

 از  حمایهت و هنمهاییابهه ر دانهش بهوده و اهادر نمایند، فااهد که تدری  می در م امین ای معلمین از بسیاری

 .اشندب در م امین مربوطه نمی شاگردان خویش

 غیابت داشته اند، کم  نمایند هاکه آن یحاضر به این نیستند تا شاگردان را در دروس معلمین از حتی شماری. 
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 شاگردان در  ی  تن از. باشد دارای حجم زیاد می درسی میینصاب تعل ی  ناشی از ،اداری در تدری  فساد

در جریان ی  روز درسی مکلف  محلی ابتداییهشاگردان در مکاتب  اظهار نمودهکه از لیسه های نسوان ی یک

 همچنهین. نموده است توصیف دشوار بسیار کودکان برای این کار را که باشند، م مون می به فراگرفتن شش

در مسهیر و  مربوطهه را کتابههای سنگین بار باید ابتدایی شاگران مکاتب یکی از مشکالت عبارت از اینست که

 نمایند حملراه های دور، 

خویش را در مورد   اعتماد فساد اداری، بنابر موجودیت مردم -مد ها پیا 2.12

 اند: داده دست از کشور نظام معارف
ههای  اداری سهبب میشهود تها فرصهت فسهاد به این باور انهد کهه هستند، مکاتبکه از مستفدین  اهالی و مردم محل 

 فسهاد اداری، نمونهه ههای ایهن موجودیهتآن اینسهت کهه بها  از بهدتر. دسترسی به آموزش باکیفیت از دست بروند

اشتباهات در از ی  نمونه آشکار  این. پردازندی ب باید پول ،در عرصه آموزش موفقیت برای تا آموزند می کودکان

 .افاانها صدمه میزند آینده های عرصه آموزش شهروندان کشور پنداشته میشود و به اعتماد نسل
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 فساد اداری در روند مدیریت مکاتب:  .2
 

 از یکی در را ام تبدیلی منظوری گی خانواده مشکالت بنابر تا نمودم تالش ماه چند مدت "

 اتفاای هیچ اما نمودم، تکمیل را نیاز مورد های فورمه تمام. آورم بدست کشور دیگر های ولسوالی

 برای داری، دست در که را انگشتر: »گفت او که بودم نشسته مدیر دفتر در ها روز از یکی. نداد رخ

 ."بدهم تبدیلی موافقه برایت تا بده، من

مکتب معلمین از  یکی  

 استخدام و تقرر: 2.1

 

 خهالی هها پسهت واتهی. باشند برخوردار زیادی از ادرتمی توانند بنابر نفوذ گسترده خویش  مکاتب /آمرانمدیران

از اینگونه مقرری ها مقدار یا و سازند محدود به تقرر وابستگان خویشرا  موجود های آنها میتوانند فرصت میشوند،

 فقهدان ،حالیکه در. منفعت شخصی بدست آورند مقرری ها از ،دیگر ت عباره ب. به جیب های ایشان بریزندرا پولی 

به همهین  . گردیده اند مطرح کمیته نظارت و ارزیابی یپگرو مصاحبه های در اغلب شرایط شایسته و واجد معلمین

 از اع های ییکه ،مثهال عنوان به. ندبح  بوده ا مطرح نیز شرایط شایسته و واجد مدیران و سرمعلمین فقدان ایاس، 

 و یکهی از مکاتهب محلهی را بنهابر پشهتیبانی غیرواجدالشهرایط، از مهدیرانییک که داده است گزارش مکتب شورای

 اسهتخدام در،و به همهین ترتیهب . نمود می و مدیریت برای سالهای متمادی رهبری ،سیاسی باحزی از ایک حمایت

 .پست های خدماتی، دست بلند داشته است در خاص های گروهافراد و 

 

 های خانواده اع ای و ااارب آن در اانونشکن افراد میشود، اعالن مکتب در پست ی  زمانیکه"

 ".نباشند نیز شده اعالم پست شرایط واجد آنها هرچند مینمایند، پیشنهاد خویشرا

مکتب معلمین از  یکی  

 
بگونهه  اع های شهورای ملهی و سهاالران جنهگ محلی، زورگوی گزارش های وجود دارند که افراد افزون بر آن، 

گهزارش  مهوارد، برخی در. نمایند مداخله  میبطور صریح و در امور مکاتب  داشته ارتباط  مدیران مکاتب با عادی

اکثریهت همچنهان، . گیرنهد داده شده اند که حتی این مداخالت تا سطح استخدام صفاکاران مکتب نیز صورت مهی

 مهدیران مکاتهب، از شمار زیادی. گردند می وجود دارند، استخدام جامعه که در ادرتمند افراد این طریق از معلمین

ص اشهخا کهه دارنهد  زیهاد وجهود نگرانی جهت،  از این. گردند معرفی می  جامعه اع ای سایر و از جانب معلمین

تها حهین  گمارنهدحمایت شبکه های موجود، به رهبری مکتب ب با را  مورد نظر خویشافراد  )معلمین با نفوذ(،بانفوذ

در چنهین را برای مدتهای طهوالنی حفه  نماینهد.  بررسی و نظارت از امور یومیه ، آنها بتوانند مواف رسمی خویش

گونهه پاسهخدهی وجهود  ههیچ شهبکه یهی نمایند، زیرا در این رابطه می ت علمین از دلسردی حکایسایر م وضعیت، 

 نداشته و نتایج آن این است که کیفیت آموزش در پایین ترین سطح ارار گیرد. 
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 اینکه هم یا و دارند برادری و خواهری رابطه همدیگر با معلمین از تن هشت ما مکتب در... "

 ."باشند می پسران و مادران

گروپی مصاحبه در کننده شرکت معلمین از یکی  

 
 

 توزیهع در شهفافیت فقهدان ،گردیهده اسهت ی معلمهین مطهرحپمصاحبه های گرو در مکرر طور به که یدیگر مسئله

 صرف  گزارش های زیادی وجود دارند که و شوند می نگهداشته های متذکره پنهان فرصت. دنباش می کاری اضافه

 در . نماینهد تهدری  تعلیمهی روز یه  سهه دوره کهاری در جریهان حتی یا دو توانند  معلمین محدود و دلخواه می

تهیم ساعات درسی اندکی داشهته باشهند. متاسهفانه زمهان کهافی در اختیهار  دیگر معلمین ممکن زمان عین در حالیکه

 حدودی تا مساله این. می گرفت تر مورد بررسی ارار نبود تا این مساله بگونه عمیق ارزیابی کمیته نظارت و ارزیابی 

رسهد کهه  بهه مالحظهه مهی بهه نهدرت  ": سهازد در تنااض ارار دارد که خاطر نشان مهی معارف وزارت ادعاهای  با

 ."نمایند تعیین شده، تدری  می زمان از بیشتر فقدان ساعات درسی مواجه باشند و اکثریت آنها امعلمین ب

 اخاذی: نیپوتیزم )استخدام قومی( و  رشوت، 2.2

 معلمهین و کهه ( بها والهدین یتمهام والیهات در ،اداری به سهطح وزارت معهارف فسادهای  پذیری آسیب تیم ارزیابی

بهه عنهوان  رشهوت و نیپهوتیزم )اسهتخدام جانبدارانهه اهومی( که ه اسهت، دریافتهانجهام داده انهد ی پگرو مصاحبه های

بخاطر دسترسی بهه این موضوع  ،معلمیندر خصوص . عنوان گردیده استز سوی آنها ا گسترده فراگیر و تمشکال

همچنهان،  ، صدق می کنند. گردند می شانات که درج سوانح منابع بشری یاجرا در ارزیابی نتایج دلخواه و مطلوب

پهول مطالبهه ، میخواهند خود را به بست های دیگر تبدیل نمایند، از جانب مدیران مکاتهب  که معلمین ایدر مورد  

 د.نمیگرد

 

 ."نمایند می مطالبه رشوه آنها از مکاتب مدیران نمایند، ارتقا بخواهند معلمین صورتیکه در"

گروپی مصاحبه در معلمین از یکی  

 
 

از ایهن جههت، . نهدبه معلمین وجهود ندار رشوت هیچگونه محدودیت در برابر پرداخت یافته های نشان میدهند که 

 در ی کههمکتبدر از مدیران  ییک . چنانچه،شوند می پنداشته درآمد موثر منبع ی  عنوان بهبرای معلمین  ها خانواده

کهه از سهوابق  والهدین ای بگونهه مکهرر از آنعهده می باشند، نسبتآ ثروتمند آن کابل که مردم یکی از مناطق والیت

بدون هیچگونهه دلیهل مشهخص و هیچگونهه  ،مانند دوکتوران و یا انجنیران ،خوب تحصیلی و حرفوی برخوردار اند

با  کمیته نظارت و ارزیابی، ارزیابی تیم موارد دیگر، در. نماید میو دریافت افاانی مطالبه  2000ساالنه  ،حسابدهی

 در شاگردان غیرحاضر و است آن در حاضری شاگردان دستبرد صورت گرفته عملکرد های مواجه گردیده  که طی
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 عنهوان ست که پرداخت عین مقدار پول بها اابل یاد آوری. گردیده اند اسبه حاضر مح افاانی 2000 پرداخت بدل

بهاالتر  صهنف بهه تها میدهنهد به شاگردان اجهازه که اند داده شده نیز گزارش نمرات کامیابی برای تعیین شده ایمت

 .ارتقا  نمایند

 عملکردهای معلمین در محل: بر نظارت و پاسخ ویی، فقدان  2.2
نماینهد تها  از  شهناخت دایهق شهاگردان و خهانواده ههای شهان بههره بهرداری مهی  مدیران موفق، اکثریت مکاتب در

از فعالیت های معلمهین  از سویی،  . دناز آنها ادردانی بعمل آیهمچنان شاگردان درک شوند و  نیازمندیهای فراگیر

 و والهدین معلمین، پی مصاحبه های گرو در دهند گان پاسخ تادر نظر داشت اظهار با. دننظارت دایق صورت گیر

 .رسند خیلی ناچیز به نظر میمدیران  متاسفانه تعداد چنین شاگردان،

اجتمهاعی  شهورا ههای تهب ومکا شورا ههای با ،آن اداری های الزم است تا مدیریت مکاتب و تیم بصورت معمول،

مبهدل  ایشان محلی جامعه نیازمندیهای متذکره به مراجع بازتاب دهنده مکاتب تا اریه روابط باز و مثبت داشته باشند

را  مکاتب  وجود دارند که شورا های مکاتب از خوبی های نمونه از برخی توان گفت که میدر این راستا، . گردند

 مکاتهب رهبریساخته اند که این موضوع از سوی  آنها عرضه خدمات مینمایند، پاسخگودر برابر جوامع ایکه برای 

 .بسیار به ندرت به چشم می خورد.  ها چنین نمونه اما تعداد متاسفانه. است ارار گرفته  استقبال نیز مورد 

 ورزنهد مهی تهالش مکاتبمدیران  از بسیاری گردیده است، کمیته نظارت و ارزیابی بررسی تحلیل این در طوریکه 

معلمهین  مهدیران مکاتهب بهرای ،ناظهارت شماری از معلمهی طبق . امانمایند برارار ارتباط خویش محلی جوامع با تا

 محلی در ولسوالی ناظرین با همکاری در عو . نمایند نمایند و از آنها کمتر حمایت می می اندک فراهم راهنمایی

  نظهارت کننهد گهان . نمایند می معامالت غیراخالای فراهم را برای یهای رصتف  معارف، کیفیت بهبود منظوره ب ها

تهیهه  باشند، و دلخواه مدیران مکاتب مطلوبکه  یی را بگونهخویش  بازدید نمایند که گویا گزارش مطالبه پول می

و اخذ رشهوه از معلمهین،  ، نیپوتیزماز مدیران مکاتب به خاطر پنهان نمودن مداخالت ،به همین ترتیب. خواهند نمود

 د. نگرد پول مطالبه می

 

 آماده های کورس در تا کنند می رخصت رسمی وات از ابل ساعت ی  را مکاتب شاگردان"

 ".نمایند دارند،تدری  مواعیت محلی بازار در که کانکور گی

گروپی مصاحبه در کننده اشتراا شاگردان از یکی  

 

فسهاد  بنهابر تامعارف والی وسای ریا  معارف ولسوالی و  انمدیر، مکاتب مدیران جانب از معلمین برخی موارد، در

گردند تها  وادار می معلمینمثال، عنوانه ب . گیرند می ارار فشار تحت ،اداریفساد اشکال سایر و کفایتی بی و اداری

بهرای از سهویی، . شهوند. مجددآ بررسهی  دست یافتند، بلندتر به درجات و یا نمرات ی کهشاگردان امتحانات نمرات

مهدیران مکاتهب  شهاگردان و یها معلمهین، سهایر غیرعادالنه مورد رفتار در تا فراهم می شوند اندک  فرصت معلمین
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ادرتمند باشند و یا اینکهه بها همهدیگر  افراد این که زمانی مخصوصا ،نها رسیدگی نمایندآشکایت نمایند و یا هم به 

 .رابطه خوب داشته باشند

 منابر: ضعیف مدیریت رهبری و 2.2
 است، تصریح خواهد گردید یافته آموزشی اختصاص  منابع و درسی مورد کتب که در ،نهم فصل طوریکه بعدآ در

 آخر آن عبارتنقطه . دندار وجود مکاتب به درسی در عرصه فراهم ساختن کتب و پروسه طوالنی  زنجیره ی  که

باشند.  از نقش عمده یی برخوردار میشان  برای مکاتب درسی کتب منابع تعیین در که  باشند از مدیران مکاتب می

را برای  پررونق، شگوفان و سالم بازار ی  تا نمایند می کم  گیری چشم طور مکاتب به مدیران موارد، در برخی

توزیهع تا بهرای شهاگردان بطهور رایگهان  شوند، فراهم نمایند، که از جانب دولت بدست نشر سپرده میی های کتاب

 گردند. 

انبار های کتب که در شهر کابل مواعیهت دارنهد الهی  از که میدهند نشان کتب درسی توزیع گزارشات تفتیش روند

 ههای تهیم در مکاتهب بهه دهنهده گهان پاسهخ شهماری زیهادی از. انتقال آن به مکاتب، ضایعات زیادی وجود دارند

شهاگردان را طهوری  کتهب درسهی بهه توزیهع مدیران مکاتهب که اظهار داشته اند ،کمیته نظارت و ارزیابی ساحوی

 شهاگردان و والهدین، منجملهه دهنهده گهان پاسهخ از بسهیاری. نماینهد تلقی هدیه سازند که آنرا به عنوان می وانمود

 مهی دریافهت های مذکور را کتاب از کامل ای شاگردان مجموعه از کمی تعداد صرف که داشته اند اظهار معلمین

ی های کتاب خریداری مکلف اند برای ، آنهابنابراین کنند.  نمی دریافت داد بیشتر از آنها هیچگونه کتابینمایند و تع

 اما ارزانتر های که در اکثر موارد فوتوکاپی کرده که از جانب دولت چاپ گردیده اند، به بازار های محلی مراجعه 

 تر آن بدست می آورند.  پایین کیفیت دارای

نظهر میرسهد کهه ه خیلی نهادر به. خورد کمپیوتر نیز به چشم می مانند ،آموزشی منابع سایر در موردمشابهی  وضعیت

کمپیوتر هها  اغلب. کمپیوتر برخوردار باشد بسته کامل و فعال ی  نمود که از پیدا را کابل، مکتب ای شهر حتی در

 از بسهیاری کهه است شایان ذکر همچنین. دریافت نمود یدر الماری های  خاک یش ها کارتن را هنوز هم میتوان در

 ندارند و دسترسی برق  به د،نباش که رسیده گی به آنها دشوار می دوردست و جوامع ای جوامع در ویژه به مکاتب،

 همچنان مدیران د.ناستفاده از آن ناممکن بنظر میرس نمایند، استفاده کمپیوتر ها از خواسته باشند آنها کهی زمان حتی

 تدری  م مون کمپیوتر امکان ،بنابر این . باشند می کمپیوتر فااد معلمین ،سازند که مکاتب نشان میمکاتب خاطر 

 بهه عنهوان دالیهل اصهلی پنداشهته نمهی مهوارد این که اند هدریافت ،ساحوی ارزیابی های تیم باشند. هرچند نمی پذیر

در صورت عدم موجودیت معلم واجهد شهرایط م همون کمپیهوتر،  ،دریافته است کهکمیته نظارت و ارزیابی. شوند

 کارتن اند، در شده داده تحویل مذکور همانگونه که تجهیزات تا است بهتر که استدالل مدیر مکتب این خواهد بود

 محلهی سهیاه کمپیوتر ها و تجهیزات دست ناخورده به نوبه خود به بهازار  این زمان، گذشت با که .نگهداری گردند

 .نمایند اه پیدا میر
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 مراکز تربیه معلم: .2
باشهد.  موجهود مهی تربیهه معلهم در هر والیت ی  مرکهز  حداال که دارند مرکز تربیه معلم وجود 46 افاانستان در

ت، ههر والیها گردند. مراکز تربیه معلم در می و مدیریت رهبری کابل در معلم مراکز تربیه معلم توسط ریاست تربیه

 مراکهز عنهوان بهه و فعالیت نمهوده آن فرعی مراکز بشکل که دارای شعبه های مختلف در سطح ولسوالی می باشند 

که حین  یمعلمین برای را خدمت داخل های آموزشی برنامه مراکز تربیه معلم .شوند می شناخته  (SCs) حمایوی یا

 نمایند. باشند نیز فراهم می اجرای وظیفه می

 

 

 امتحان بلکه باشند، می معلم تربیه مراکز کنترول تحت تنها نه معلم تربیه آموزشی های برنامه "

 داخل آموزش های برنامه ویژه به گیرند، می صورت آنها توسط نیز مراکز این در معلمین شمولیت

 می وادار را مراکز این و نموده مداخله متذکره مراکز امور در جامعه، در ادرتمند افراد. خدمت

 های برنامه در آموزان دانش از برخی. بپذیرند نیز را نباشند شرایط واجد که شاگردان تا سازند

 وجود کسانی از برخی همچنین،. ندارند معلمی وظیفه حتی معلم، تربیه خدمت داخل آموزشی

 عادی مکاتب از فراغت سند هیچگونه و اند گرفته فرا آموزش دینی مدارس در صرف که دارند

 ."ندارند

معلم تربیه مرکز مسوولین از یکی  

 
 

؛ نماینهد. کمیتهه نظهارت و ارزیهابی شهمولیت حاصهل مهی  مراکز تربیهه معلهم در 48کانکور بر مبنای نتایج شاگردان

معموآل به وظیفه  ،نمایند که در امتحان کانکور نمرات پایین اخذ می یجوانان که شنیده اند دهند گان پاسخ ازمکررا

 در کهانکوررا بلنهدترین نمهرات   کهه کسهانی ،خهالف بهر . شوند سوق داده می )یعنی به مراکز تربیه معلم( تدری 

 رسمی طور به که داشتن نمرات پایین در امتحان کانکور تاسف آورتر از . پوهنتون ها راه میابند به بدست می آورند

خیلهی   تربیه معلهم روند شمولیت  در مراکز  اند کهاست، گزارش های موجود  معیار مراکز تربیه معلم به ورود برای

صهورت مهی  معهارف وزارت رتبهه عهالی مقامهات  مهداخالت یها و  جامعه رهبران بنابر فشار های اغلبآ ساده بوده و

 گیرند. 

 نصاب تعلیمی مراکز تربیه معلم: 2.1
خهود  جداگانهه نصاب تعلیمی دارای که دننمای فراهم می سمستر چهار طی را  ساله دو برنامه ی  ،مراکز تربیه معلم

 ادامهه بهه مایهل کهمحصلین . است یافته و تدوین ، انکشاففریاست تربیه معلم وزارت معار از جانب د کهنباش می

دیگر تحصیالت  سال دو توانند صورتیکه درخواست آنها موفقیت آمیز باشد، می باشند،در لیسان  تا مقطع تحصیل
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 جریان در توانند می محصلین . کشور به پایه اکمال برسانند های پوهنتون تربیه یکی ازفاکولته تعلیم و در را  خویش

 .ورزند شرکت ورودی امتحان در و بدهند درخواست مراکز تربیه معلم در اخیر خویش سمستر

تعلیمهی نصهاب  بها که نصاب متهذکره، این می باشد مراکز تربیه معلم در نصاب تعلیمی مورد در عمده ی  نگرانی

تقاضا  ها برای نصاب تعلیمی صهنف دوازدههم را تکهافو  ارد که بعدا فارغان آن به عنوان معلم ند همخوانی مکاتب

کهه در مراکهز ی در مقایسه به چیهز ههای نصاب درسی دوره لیسه گفته میتوانیم که  ،به عنوان مثال کرده نمی توانند. 

مراکز تربیه معلهم  التحصیالن فارغ تیوری، از نظرحاالنکه ،رسند.  ینظر مه د گسترده تر بنتربیه معلم تدری  میگرد

دانهش آمهوزان مراکهز تربیهه  هنگامیکهه. این موارد در عمل به چشم میخورند اما نمایند، تدری  86 صنف به نباید

در  امها . گردنهد راجسهتر مهی 9 صهنف الهی ،تدری  برای بگونه رسمی آنها میگردند، فارغ معلم، از مراکز متذکره

 تدری  86 التحصیالن، برای شاگردان مکاتب الی صنف های به مشاهده رسیده است که شماری از این فارغعمل 

 کنند.  می

 

 ما معلم تربیه مراکز در اما میباشد، 86 صنف در مهم موضوع ی  حاضر حال در "انتیگرال معادله"

 ."نماییم نمی تدری  خویش شاگردان برای آنرا

معلم تربیه مرکز در اساتید از تن یک  

 

 دریافهت بهه موفق ،برنامه اتمام از پ  محصلین/فارغان  درصد 62 حدود تنها مرکز اختصاصی  تربیه معلم، ی  در

نمایند  سعی می مراکز تربیه معلم التحصیالن فارغ از برخی گردید، تذکر ابال همانطوریکه. شوند می وظیفه تدری 

. دیگر راه یابند تا سند لیسهان   بدسهت آورنهد سال دو تربیه یکی از پوهنتون های کشور برایفاکولته تعلیم و  تا به

کرسهی  ایهن که مراکز تربیه معلم وجود دارند، التحصیالن این در حالیست که گزارشات گسترده ای از جانب فارغ

 آورنهد ین نمرات را بدست مهیآیند. کسانیکه بلندتر نمی بدست شایستگی با در نظر داشت اصل پوهنتون ها ها در

باشهند، از  که از نتایج ضعیف برخوردار می افرادی حالیکه در .شوند تا به این فرصت دست یابند، نمی موفق همیشه

 . شوند تا به پوهنتون های متذکره راه یابند می طریق ارتباطات و سایر اشکال نفوذ، اادر

 استخدام و مقررات رفتار اساتید: 2.2

تصهمیم نههایی  در استخدام  ی  استاد در مراکز تربیه معلم خیلی ها وابسته به مرکز میباشند. به منظور طرزالعمل ها 

 ایهن  ات،گزارشهبهر مبنهای  گرفتهه میشهود.  ریاست تربیه معلم در وزارت معارف ی یرمورد تمام مقرری ها توسط 

عتمهاد و توانها اهرار داشهته باشهد.  یه  شهخص اابهل ا مذکورپروسه  زمانی شفاف خواهد بود که در راس ریاست 

نیازسهنجی و تحلیهل دایهق در مهورد و  میباشهد متمرکهز نهایهت سیستم متذکره در برابر تقلب آسهیب پهذیر بهوده و 

ارزیابی آسیب  مراکز تربیه معلم والیت که اع ای تیم نیازمندیهای مراکز تربیه معلم مدنظر گرفته نمیشوند. یکی از

تن محصلین در  600تن استادان میباشد، در حالیکه  61آن بازدید بعمل آورده است، دارای فساد اداری از  شناسی 

زمانفراغت، شماری از اسهتادان  درآمهد استفاده از آن شمولیت حاصل نموده اند. گزارشات حاکی از آن اند، که با 
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بهرای اینگونهه تهدری   اًمخویشرا از طریق تدری  خصوصی افزایش میبخشند و خانواده های دانش آموزان مسهتقی

 .خصوصی پول میپردازند

 

 

 کافی درسی صنوف معلم تربیه مرکز در ما زیرا مینمایند، کار دیگر های جا در ما استادان... "

 ".نداریم

معلم تربیه مرکز در اساتید از تن یک  

 

 

 رهبری، مدیریت و نظارت: 2.2

 
یا صالحیت های اندک دارند و یا هم هیچگونهه صهالحیتی در آنها که مراکز تربیه معلم اظهار داشته اند  مسئوولین 

اختیار ندارند و آنها در برابر دو مرجع پاسخگو میباشند: که یکی آن عبارت از ریاست معهارف والیهت میباشهد کهه 

در وزارت معارف در شهر کابل میباشد.  ریاست تربیه معلم مرکز متذکره در آن مواعیت دارد و دیگر آن عبارت از

ابراز ناامیدی نموده و اظهار داشته اند که انها خیلی هها نهاتوان میباشهند، زیهرا عمهآل مشهاهده  مراکز تربیه معلم انسر

 د که متاسفانه مقرری ها بگونه مستقیم بر مبنای روابط خانواده گی و یا اومی صورت میگیرند. نمینمای

 

 را نمرات استادن از بع ی روز 4 یا 0 از پ  معموآل میباشد، زمانگیر بسیار امتحانات نتایج.... "

 مطمئن من. نمایند دریافت اداره از خویشرا نتایج تا میخواهند آموزان دانش از و نمایند نمی اعالن

 افزایش برای هستند، پولدار کسانیکه و میگیرد صورت اداری فساد روزها این جریان در که هستم

 ."میپردازند پول خویش نمرات

معلم تربیه مرکز در آموزان دانش از تن یک  

 

 

 

 ."  بیشترمیدهند اهمیت روابط به عو  در بلکه نمیشود گرفته مدنظر کیفیت استخدام حین"

معلم تربیه مرکز مسوولین از تن یک  

 

 

در  مرکهز تربیهه معلهماز زمانیکهه "کمیته نظارت و ارزیابی اظهار داشته است:  پی گرو بح  ی  تن از استادان در 

بازدیهد بعمهل  از اینجها مرکهز   ولسوالی آنها ایجاد گردیده است، هیچ فردی به نماینده گی از ریاست تربیهه معلهم 
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یه  تهن از دانهش آمهوزان میافزایهد  "طرزالعمهل هها هیچگونهه نظهارتی صهورت نگرفتهه اسهتتطبیق نیاورده و از 

. "ه نهه نمهوده انهد تها از وضهعیت نظهارت نماینهدهیچگاهی نظارت کننده گان از خارج به مرکز تربیه معلم مراجعه"

هشهت تهن دانهش "همچنین موصوف در مورد حالت فزیکی لیله و تسهیالت آن شهکایت داشهته و عهالوه مینمایهد 

آموزان در داخل ی  اتاق کوچ  زنده گی مینمایند که غذا نیز در آن آماده میگردد، هیچگونه تسهیالت ورزشی 

 " .لکین ها و فرش نیاز به ترمیمات فوری دارندوجود ندارد و دروازه ها، ک

 

 معارف مدیریت جوان کارمندان آنعده توسط  معلم تربیه مرکز در استادان های فعالیت از نظارت "

 چگونه میباشند،  84 یا 86 صنف از فراغت تحصیلی اسناد  دارای صرفاً که مییابد انجام ولسوالی

 استفاده میباشند، لیسان  تحصیلی اسناد دارنده استادانیکه مورد در ا اوت برای آنها از میتوان

 ؟"نمود

معلم تربیه مرکز مسوولین از تن یک  

 

 

 

که از آنها نظارت  صورت گرفته ، شکایات زیادی در مورد کیفیت نظارت وجود دارد،  مراکز تربیه معلم در آنعده

 صورت میگیرد. پایین رتبه مدیریت معارف ولسوالیبه ویژه در مورد اینکه اینگونه نظارت معموآل توسط کارمندان 

 

 فارغ( 6082) 8092 سال در که داریم آموزانی دانش خویش معلم تربیه مرکز در ما اکنون"

 پروسۀ برای آنها حتی اند، نیاورده بدست خویشرا فراغت اسناد کنون تا اما اند گردیده التحصیل

 برای آنها زمانیکه اما اند، نموده پرداخت افاانی 000 مبلغ مربوط مسایل سایر و خویش راجستر

 ایشان تحصیلی اسناد هم هنوز که مینمایند مشاهده مینمایند، مراجعه معارف وزارت به آن تعقیب

 ."اند نگردیده ارایه معارف وزارت به منظوری و نام ثبت برای

معلم تربیه مرکز مسوولین از تن یک  

 

 

 پی گرو بحث نیز در مراکز تربیه معلم  و ریاست تربیه معلم میان از مسائل مربوط به هماهنگی ضعیف

یاد آوری بعمل آمده است: از نقطه نظر اسناد فراغت، روند شمولیت به درازا میکشد، تا توسط وزارت 

 .معارف در کابل نهایی گردد

 

داشته ولی حضور ن درس وجود دارد که در  یهمچنین گزارش های زیادی در مورد آنعده دانش آموزان

 .با وجود آن، برای اینکه سند فراغت بدست بیآورند رشوه پرداخته اند
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 جریان در شاگردان تمام آن در که دارم آگاهی والیت این های ولسوالی از برخی مورد در من"

 فراغت سند معلم تربیه مراکز از هم آن وجود با اما اند، بوده غیرحاضر کامآل تحصیلی سال دو هر

 ".نمایند اشتراک درسی صنوف در آنکه بدون البته مینمایند، دریافت

معلم تربیه مرکز استادان از تن یک  

 

 برای معلمین جدید: پیشرفت فرصت های  2.2

و مقطع یی  غیر منظم مسلکی  معلمین   برای ارتقاکه فرصت های موجود  بیان داشته اند بسیاری مصاحبه شونده گان

برای اکثریت معلمین اابل دسترس نمیباشند و اکثر اواات بهرای معلمهین  اغلباً  و معموال فااد کیفیت میباشند بوده و 

فراهم می گردد. در حال حاضر هیچگونه اادامی صورت نگرفته است  به اساس خویش خوری به عنوان ی  امتیاز 

نیازمنهدیهای معلمهین و سیسهتم عمهومی تا اطمینان دهد که فرصت های انکشهاف مسهلکی هماهنهگ گردیهده و بها 

به عنوان بخشی از رویکرد سیستماتی  ارتقا  ظرفیت معلمین )در عرصه تهدری ، مهدیریت  .آموزشی مرتبط باشند

صنف درسی، ارزیابی و غیره( باشد، بگونه عادالنه و منظم برای همه معلمین اابل دسترس باشند و باالخره با فرصت 

شات بلندتر رابطه یی داشته باشند. که همه اینها نشهانه ههای سیسهتم ههای مهوثر مسهلکی های انکشاف مسلکی و معا

سیستم متذکره نسبت به آنچه کهه مصهاحبه شهونده گهان  ،وزارت معارف به اساس اظهارات ساختن معلمین میباشند. 

 .49در اینجا شرح داده اند، بهتر میباشد

، ممکهن بهه عنهوان یه  میسهازد درجهه ههای تحصهیالت عهالیمسلکی سازی معلمین که آنها را مکلف به دریافت 

آرزوی بزرگ برای آینده کشور سودمند باشد، امها در حهال حاضهر سیسهتم تحصهیالت عهالی افاانسهتان ظرفیهت و 

کیفیت فراهم ساختن تحصیالت عالی برای معلمین را ندارد تا بتواند به طور پررنگ بر روند تدری /فراگیری آنهها 

اصالحات مورد نیاز در نظام معارف کشور فراهم نماید.   رای ف درسی اثرگذار باشد و زمینه را بدر مکاتب و صنو

همچنان نمیتواند به نیازمندیهای رسیده گی نماید و با معلمین موجود کار نماید، تا ظرفیهت ههای خویشهرا انکشهاف 

نها خواسته شود که صهنف ههای خویشهرا دهند و آنها را در عرصه دستیابی به درجات بلند مسلکی، بدون آنکه از آ

 ترک نمایند، همکاری نماید.

 نقاط ضعف در کنترول: 2.2

( به ریاست معارف والیت و ریاست تربیه معلم کابل فرصت را برای TTCsمراکز تربیه معلم یا )دوگانه حسابدهی  

 کسانیکه به دنبال بهره برداری از نقاط ضعف میباشند، فراهم می نماید.
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 اختصاص ظرفیت ارتقا  برای را دالر 82000 مقدار به سال هر برای 8092-8090 سالهای بین جهانی بان "

 بر را پروپوزلی  تا نمودند مطالبه معلم تربیه مراکز تمام از آنها   والیت سطح به عمومی جلسه ی  در. است داده

  که فرستادیم والیت به آنرا و نموده لست را  خویش ها نیازمندی  تمام ما. نمایند تهیه خویش های نیازمندی مبنای

  والی دفتر و والیت معارف ریاست والیت، معلم تربیه مرکز. میرسید امریکایی دالر 41000 به آن مجموعه

 هرگز ما که ساختند فراهم را تجهیزاتی و نمود پرداخت نقدی بگونه نه نیاز، مورد ااالم بگونه را افاانی 000000

 هزینه   مراتبه دو از بیشتر را مذکور ااالم هزینه آنها حال عین در. بودیم نداده تذکر خویش پروپوزل در آنها از

 افاانی 0000    مبلغ به را میباشد، افاانی 200 آن ایمت که گاز بالون ی  مانند بودند، نموده محاسبه آنها وااعی

 افاانی 41000  آن وااعی هزینه که نمودند تهیه ما برای نیز را  سایکل موتور ی  آنها بودند، نموده محاسبه

 والیت رتبه عالی مقامات های جیب به مقدار این بقیه. بود گردیده محاسبه افاانی 92000  آن هزینه  میباشداما

 ."است رفته

 معلم تربیه مرکز روسای از تن یک

 

خدمات و مواد مصرفی در سهاحه برنامهه خهویش ، لوازممراکز تربیه معلم در مورد بودجه ساالنه برای فراهم ساختن 

 هیچگونه اطالعی ندارند. ی  تن از روسای مرکز تربیه معلم از موجودیت ی  سیستم فاسد کهه صهرف نیازمنهدی

های چندین تن افراد آلوده به فاسد را برآورده میسازد و به شاگردان مشکالت ایجاد مینماید، به ستوه آمهده بهود. او 

نمود که فقدان شفافیت و سیستم کنترول ضعیف چگونه میتواند تهدیدات فساد اداری را تقویت بگونه مفصل شرح 

 بیشتر بخشد:

 جندر: 2.2

مرکز تربیه معلم وزارت معارف در حال حاضهر دارای تعهداد  46در عرصه آموزش و تدری  معلم، با وجود آنکه 

 62بت به مردان در آن بیشتر میباشهد، امها صهرف زیادی از دانش آموزان )در حال افزایش( میباشد و تعداد زنان نس

درصد از هر دسته فارغان اادر اند تا به مسل  مقدس معلمی استخدام گردند و زنان به ویژه از این نعمهت بهی بههره 

 باای میمانند.

ق روسهتایی و همچنان موانعی در برابر زنان وجود دارند تا بتوانند منحی  معلم ایفای وظیفه نمایند، به ویهژه در منهاط

 منجر به کمبود شدید معلمین طبقه اناو میگردد.این امر   .آنعده مناطق کشور که دسترسی به آنها دشوار میباشد

تن معلمین افاان وجود ندارد، بها ایهن حهال مهدارک   682000 جندر در میان  در مورد هیچگونه احصاییه واضح 

ان را زنان تشکیل میدهند. بهه عنهوان یه  مقایسهه منطقهوی، در درصد معلمین افاانست 60نشان میدهند که کمتر از 

درصد معلمین را زنان تشکیل میدهند. علی الرغم این وااعیت که بان  جهانی میلیارد ها دالر را در  20کشور ایران 

ی برنامه های سکالرش  دختران در والیاتیکه در آنها زنان دسترسی اندک به تحصیل و اشهتاال دارنهد پرداخهت مه

درصد اینگونه زنان در سکالرش  ها و پست  40نماید هنوز هم ناتوانی اابل مالحظه ای در عرصه جابجایی حد اال 

 های معلمی در والیات ایشان به چشم میخورد.

کمبود مداوم معلمین اناو در اکثر مناطق کشور فرصت های دسترسی دختران برای آموزش را به طور اابل مالحظه 

  ست. ه اای محدود ساخت
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می یفساد اداری ناشی  از نصاب تعلیمی و سال های تعل .2

 :کوتاه مدت
های ی  کشور میباشد که از نظام معارف انتظار میهرود و  ی  نصاب تعلیمی ملی  بازتاب دهنده پاسخ به نیازمندی

فراگرفته شوند. نصاب تعلیمهی رسهمی نهه  است فراتر از ی  لست م امین و سلسله ای از وااعیت های اند که ارار 

تنها دربر گیرنده آنچه که تدری  میشود میباشد، بلکه دربر گیرند اصول و ساختار های عمده نیز میباشد. اینها ارایه 

کننده چگونگی تدری  و چیز هایکه در صنف درسی بواوع میپوندد میباشند. به مرور زمان، نه تنها محتویات بلکهه 

لمی، نیز به دانش آموزان منتقل میگردد. هدف نصاب تعلیمی ملی این است تا به کسهانی کهه توسهط یعمرام نصاب ت

آن تدری  میگردند، خدمات آموزشی فراهم نماید، تا آنها اادر به این گردند تا به شهروندان باهوش و فعال مبهدل 

 ای جوامع خویش سودمند تمام شوند.از لحاظ ااتصادی از توانایی های الزم برخوردار گردند و بر  یده وگرد

 به سطح جهان، نصاب تعلیمی برای این طرح ریزی میگردد تا شاگردان بتوانند به اهداف ذیل نایل آیند:

 .از مهارت های ابتدایی حساب و خوانش و نوشتن برخوردار گردند 

  ی خویشرا درک نمایند.و به همین ترتیب حقوق و مسئولیت ها بدانند ماهیت جامعه و نقش خویش را در آن 

  مهارت های کلیدی را در عرصه کارآفرینی از خود به نمایش بگذارند، تا بر مبنای آن بتواننهد بهه نیهروی کهار

بپیوندند، از خانواده های خویش حمایت نمایند و به نقش آفرینان فعال در عرصه رشد ااتصادی کشهور مبهدل 

 گردند.

این عناصر بنیادی سه گانه، از جانب افرادیکه با آنها مصاحبه صهورت گرفتهه با در نظر داشت دستیابی به هر ی  از 

اند، طوری خاطر نشان گردیده است که نصاب تعلمیی وزارت معارف افاانستان در این عرصه هها از موفقیهت ههای 

 چندانی برخوردار نمیباشد.

 ذیل میباشد: کمیته نظارت و ارزیابی مشکل متذکره ناشی از مواردبر اساس یافته های 

 50نصاب تعلیمی با داشتن م امین بیشمار، از حجم بیش از حد برخوردار میباشد. 

  سال تعلیمی کوتاه مدت، دوره های تدری  کوتاه مدت و روز های کوتاه تدری  مشکل متهذکره را چنهدین

 مراتبه بیشتر ساخته است.

  منجر میگردد:اداری این حجم بیش از حد نصاب تعلیمی به مسایل متعدد فساد 

معلمین اادر به تدری  کامل نصاب تعلیمهی نمیباشهند، بنهابراین آنچهه را کهه آمهوزش میدهنهد، انتخهاب  -

 مینمایند.

معلمین و سرمعلمین سؤاالت و جوابات را باالی شاگردان خهویش بهه فهروش میرسهانند، تها آنهها بتواننهد  -

 امتحانات خویشرا سپری نمایند.

 فساد در روند امتحان کانکور میباشد.این مساله توام با فشار و  -
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 حجم بیش از حد نصاب تعلیمی: 2.1

 51:میگردد ساحه دسته بندی 1به  86-8نصاب تعلیمی صنوف 

iتعلیمات اسالمی ) 

iiزبان ها ) 

iiiریاضیات ) 

ivعلوم طبیعی ) 

vعلوم اجتماعی ) 

viمهارت های زنده گی ) 

vii هنر، کار عملی و تعلمیات تکنولوژی ) 

viii )تعلیمات فزیکی 

صهنوف معهین تقسهیم میگردنهد. شهاگردان بهرای به م امین خاصی  د خو ۀگانه به نوب هر ی  از این ساحات هشت

و م همون  82 تعهداد بهه 80 – 2صنوف  م مون، 88 تعداد به 2 – 4صنوف  م مون  1 تعداد به 0 – 8صنوف 

 . مون  تدری  میگرددم  82به تعداد  86و  88باالخره در ضنوف 

از لحاظ فزیکی غیرممکن میباشد که تمامی محتویات توصهیه شهده را در ههر یه  از م هامین زمان تعیین شده در 

گهروه هایکهه دارای اههدف خهاص متذکره تحت پوشش ارار دهیم، ایهن در حالیسهت کهه متخصصهین م هامین و 

ومهت مینماینهد، چهون آشهکارا تخصصی ساختن آنهها مقاکم نمودن و میباشند، در برابر هرگونه تالش ها در عرصه 

. در ایهن مهورد، هماننهد سهایر عرصهه ههای آموزشهی در هراس دارند که عرصه نفوذ ایشان محدود خواهد گردیهد

افاانستان )مانند کمیت شاگردان شامل شده در برابر کیفیت آموزش ایکه آنها فرا میگیرنهد(، در مقایسهه بها کیفیهت 

 صورت میگیرد. آموزش، باالی کمیت آموزش تاکید بیشتر

در حال حاضر ی  بررسی جامع نصاب تعلیمی در معر  اجرا ارار دارد که از جانهب وزارت معهارف بها حمایهت 

صهورت گرفتهه  بها مهردم یونسکو رهبری میگردد. در جریان مرحله آغازین پروسه بازنگری، مشورت های گسترده 

م دولت افاانستان پنداشته میشود. گمانه زنی های اصالحات در نصاب تعلیمی یکی از اولویت های مهاست .آوردن 

وجود دارد که کتب درسی جدید بر مبنای نصاب تعلیمی تجدید نظر شده بهه زودی ممکهن، ترجیحهآ ابهل از سهال 

  در صنوف درسی مورد استفاده ارار گیرند. 6060

ی زمهاناند که بر مبنای آن باید  بررسی نصاب تعلیمی نشان میدهد که وزارت معارف نیازمندیهای را شناسایی نموده

را که در حال حاضر به م امین اختصاص داده شده انهد، مهورد بررسهی اهرار دهنهد و در پهلهوی آن م هامین و یها 

د. شهماری نم هر ی  از ساحات آموزشی را کهاهش بخشهموضوعات مشابه را با همدیگر بیشتر مدغم سازند و حج

روند بررسی نصاب تعلیمی . ند که اینها عبارت از نیازمندیهای فوری میباشندزیادی از دست اندرکاران اظهار داشته ا
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سهال  86یها  9به کندی پیش میرود و در این زمان جوانهان از تحصهیالت رسهمی محهروم بهاای مانهده و در جریهان 

 تحصیل خویش، از دست آورد های اندک برخوردار میگردند.

ر میرسد تا بررسی و بازنگری متذکره بتواند تاثیرات مثبتی باالی مشکالت کمیته نظارت و ارزیابی بعید به نظبه باور 

ناشی از فساد اداری داشته باشد، مگر اینکه بررسی طوری انجام یابد که بتواند بهه کهاهش اابهل مالحظهه محتویهات 

نصهاب تعلیمهی نصاب آموزشی بیانجامد. هرچند این وظیفه کمیته نظارت و ارزیابی نمیباشد تا در مهورد محتویهات 

آن درصهد حجهم کنهونی  20صحبت نماید، اما باور مان اینست که تمام محتویات نصاب تعلیمی باید از نظر حجم 

 .وجود دارد در افاانستان فعلی در برابر نظام تعلیمی که اابل مالحظه زمانی باشد، البته بنابر محدودیت های 

 محدودیت های زمانی: 2.2
ترین سال تعلیمی به سطح جهان پنداشته میشود،  اد طی ی  سال تعلیمی که کوتاهنصاب تعلیمی حامل محتویات زی

روزه، تعطیالت  90تطبیق گردد. ی  سالی که دارای اینگونه تعطیالت میباشد: رخصتی های زمستانی حداال باید 

اینها سبب شده اند تا  روزه اضافی در جریان امتحانات و غیره. همه 26روزه یا بیشتر از آن، وافه های  82تابستانی 

هفته برسد، آنهم توام با ی  حاضری کمتر از  60از موثریت دوره آموزش کاسته شود و میزان دایق آن به کمتر از 

ساعت در جریان ی  سال تعلیمی، برای اکثریت شاگردان میباشد.  400ساعت در هفته و یا حاضری صرف  60

 .52ل زمان و توام با موضوعات جدا از همدیگر تدری  گردندنتیجه آن این است که م امین متعدد با حداا

 

 سپری مکتب به رسیدن راه در شاگردان را ظهر از ابل 80:00 ساعت الی 01:00 ساعت از"

 منزل به رسیدن راه در راآانها ظهر 86:00 ساعت الی ظهر از ابل 80:00 ساعت از و مینمایند

 ."مینمایند سپری

مکتب شورای اعضای از تن یک  

 

 
 

که شاگردان روزانه در  کمی  وات  شماری زیادی از پاسخ دهنده گان  در مورد سال تعلیمی کوتاه مدت و معموالً

مکتب بسر میبرند، نگرانی داشتند. به عنوان مثال، اع ای یکی از شورا های مکتب اظهار داشته اند که در ساحه آنها 

مدیریت مکاتب ضعیف بوده و ساعات درسی مکتب برای آنها اابل ابول نمیباشند. به همهین ترتیهب گهزارش شهده 

دایقه کهاهش میدهنهد. ایهن یه   00دایقه به  42آل کوتاه شده درسی را از است که برخی از معلمین دوره های اب

مساله فراگیر بوده و از جانب شهماری زیهادی از دسهت انهدرکاران در سهایر والیهات نیهز شناسهایی گردیهده اسهت. 

ین شاگردان در یکی از والیت این مساله را به عنهوان یه  مشهکل میپندارنهد و اظههار میدارنهد کهه برخهی از معلمه

دایقه کاهش بخشیده اند. ی  تن از مفتشین مکاتب در همان والیت نیز کاهش  60یا حتی  62تدری  خویشرا تا 

 در ساعات درسی مکتب را ی  مشکل عمده میداند.
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سال تعلیمی کوتاه مدت و زمان تقلیل یافته تدری ، بگونه مقایسوی تقربیهآ کمتهر از نصهف زمهانی میباشهد کهه در 

نطقوی باالی آن تاکید میشود. به عنوان مثال، گفته میشود که در کشور پاکستان که مکاتب سهاالنه سیستم تعلیمی م

ساعت میباشد )کهه مجموعهآ در ههر سهال تعلیمهی  04هفته باز میباشند، مدت زمان تدری  در ی  هفته  04برای 

ود دارد و هر هفتهه متشهکل هفته تعلیمی وج 02ساعت میشود(؛ در کشور ایران در جریان ی  سال تعلیمی  8822

 . 53ساعت درسی در سال تعلیمی( 100ساعت درسی میباشد )مجموعآ  66.2از 

 دستآورد های اندا و فروش اورا  امتحان: 2.2

درصهد در  00درصد در مناطق شهری و کمتهر از  20 این رام حد اکثر میزان حاضری در مکتب پایین میباشد، که 

میزان سواد بزرگسهاالن افاانسهتان در سهطح جههان در پهایین تهرین رده اهرار مناطق روستایی تخمین گردیده است. 

، در عین حال، تاییرات مشهود در عرصه تساوی جندر در سرتاسر کشور به چشهم میخهورد. در افاانسهتان در 54دارد

ق روسهتایی زنان، صرف ی  تن آنها از نعمت سواد برخوردار میباشد و میزان سواد زنهان در منهاط از  تن 2میان هر 

سه برابر کمتر از مناطق شهری میباشد. با چنین سطح پهایین مشهارکت، بصهورت عمهوم میهزان آمهوزش در سرتاسهر 

 به نظر میرسد. پایین افاانستان شدیدآ 

یونسهکو در مهورد  6082درصد میباشد )بر مبنای گهزارش سهال  01میزان تخمینی سواد نزد بزرگساالن در کشور 

ارش نشان میدهد که میزان سواد بزرگساالن به طور اابل مالحظه ای کمتر از اوسط بین المللهی ، این گز55افاانستان(

درصد( میباشد. سهطح  12درصد( و کشور ایران ) 22درصد و میزان کشور های همسایه مانند کشور پاکستان ) 14

ری بهین المللهی بهرای ، سهازمان همکها6082شرکت در آموزش ابتدایی و متوسهطه بسهیار پهایین میباشهد. در سهال 

کمتهر از یه  چههارم حصهه شهاگردان تعلمیهات "( گزارش داده است: NUFFICتحصیالت عالی کشور هالند یا )

درصد شاگردان تعلیمهات خویشهرا تها صهنف دوازدههم  80خویشرا تا صنف نهم ادامه میدهند، در حالیکه کمتر از 

دارنهد، کیفیهت  57سهال عمهر 82درصهد جمعیهت ان کمتهر از  48.1که در آن  ی . در ی  کشور56"ادامه میدهند

عدالت و دسترسی به آموزش، به همین دلیل، به عنوان نگرانی های فوری انکشاف ملی پا بر جا باای  نآموزش، تامی

 مانده اند. 

 نشان میدهد که: 58نتایج ی  مطالعه ارزیابی آموزش شاگردان صنوف ششم

 80  نمیتوانند کلمات ساده را بخوانش بگیرند.درصد شاگردان 

 84 .درصد شاگردان نمیتوانند در ریاضیات اشکال ساده را نامگذاری نمایند 

 08 .درصد شاگردان نمیتوانند ی  کلمه ساده را بنویسند 

وجود  هنوز هم آزمون های معیاری و عادی برای اجراات و امتحانات ملی در مکاتب ابتدایه یا متوسطه در افاانستان

ندارد. این خال  میتواند در برابر روند ارزیابی نتایج آموزش به عنوان ی  چالش تلقی گردد. هر مکتب امتحانات و 

روش های آزمایش منحصر به خود را تعیین مینماید، که این امر به نوبه خویش معیهاری پنداشهته نمیشهود و بسهتگی 

 زش.دارد به تاییرات گسترده در محتویات و کیفیت آمو



  

 63 

 

. بسهیاری از به ساده گی زمینه را برای فساد اداری مساعد سهازداین امتحانات مکتب، با توجه به ماهیت آن، میتوانند 

، نگرانی خویشهرا در مهورد عهدم موجودیهت عهدالت، آزادی و شهفافیت در پی گرو  در بح  اشتراک کننده گان 

طور آشکار و مکرر در مورد اوراق امتحان و پاسهخ ههای روش های امتحانات مکاتب اظهار داشته اند. شاگردان به 

 نمونه وی که ابل از امتحانات برای فروش اابل دسترس میباشند صحبت مینمودند.

 امتحان کانکور: 2.2

امتحانات ساالنه مهم میباشند، زیرا ناکامی بدین معناست که شاگردان اجازه ندارند تا در سال تعلیمی بعدی پا نهند و 

صنف را مکررآ ادامه دهند. این عبارت از ی  سیستم خیلی ها مایوس کننده میباشد تا بتواند به ندرت  مکلف اند تا

زمینه را در سال تکراری سبب موفقیت شاگرد در امتحانات ساالنه گردد. ناکامی تکراری در امتحانات نهایی ساالنه 

زد و عامهل اصهلی ایهن ناکهامی سیسهتم برای ترک نمودن مکتب بدون تکمیل نمهودن نصهاب تعلیمهی فهراهم میسها

. یگانه امتحان شاگردان که به سطح ملی معیاری میباشد، عبارت از امتحهان کهانکور میباشهد آموزشی پنداشته میشود

آنعده فارغ التحصیالن مکتب که خواهان ورود به پوهنتون هها میباشهند و یها خواههان توسط  86که در پایان صنف 

 از تکمیل نمودن دوره مکتب میباشند، سپری میگردد.ادامه تحصیالت عالی پ  

و فارغ التحصیالن مکاتب این امتحان را طی پهنج مهاه در پایهان سهال  مدیریت میگردد امتحان کانکور به سطح ملی 

 جههت صهنعت بزرگهی  چنانچهه دهنده اهمیت امتحان کانکور میباشهد   نشانامر تعلیمی رسمی سپری مینمایند. این 

 انکور شکل گرفته است.آماده گی ک

موجود بوده، اما بگونه محدود و یا هم بهه انهدازه انهدک تب در سال اخیر مکتب، نصاب تعلیمی توصیه شده در مکا

از مهاده گهی بهرای ایهن آزمهون بهزرگ ملهی. آدر مکاتب و صنوف خصوصی تطبیق میگردد، البته بگونهه مجهزا از 

درصهد از تمهام گهروه  80مکتب را ترک مینماینهد، صهرف  9ف آنجاییکه در عمل اکثریت شاگردان در پایان صن

های سنی دوره تعلیمات مکتب خویشرا به پایان میرسانند. این امر سبب میشود تا بهه انکشهاف یه  نصهاب تعلیمهی 

هها بهرای فرصهت ههای  نیازمنهدی  اهمیت زیادی ب اایل گردید. به همین ترتیب میتوان 9-8منسجم برای صنوف 

سهال و یها  84، که اکثریهت افهراد دارای سهن ساختریق ایجاد ی  نصاب تعلیمی مسلکی مشخص موجود را از ط

کهار یافتهه ههای بدسهت آورنهد.    ل برای دریافهت اشهتاا را  باالتر از آن بتوانند از طریق آن مهارت های مورد نیاز

آن اند که  ۀ دهند که نشان است  گزارش های بسیاریبیانگر موجودیت  ساحوی کمیته نظارت و ارزیابی در مکاتب

معلمین برای فروش اوراق امتحانات ابل از آغاز امتحانات رشوه مطالبه مینمایند و یا هم در برابر پول درجه صنفی را 

 طوری در اطالعنامه درج مینمایند که برای شاگردان و خانواده های ایشان اابل ابول باشد.

 ه توسعه برای آموزش ههای خصوصهی وجهود دارد، بهه خصهوص دراین بدان معناست که ی  بازار بزرگ و رو ب

امتحان ملی ساالنه کانکور برای شاگردانیکه توانسته اند الی صنف دوازدهم به تعلمیهات خهویش ادامهه دهنهد. زمان 

اهمیت آن به حدی بوده کهه از توجهه بهه  و کانکور ی  صنعت بزرگ شکل گرفته  است امتحان آماده گی  برای 
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ایهن بهه نوبهه خهود بر عالوۀ سایر عملکرد های آلوده بهه فسهاد، زش های دیگر در آن سال سبقت میجوید. تمام آمو

  را افزایش میدهد. فساد اداری   خطر 

 :اداری فساد موجودیت و مالحظه قابل پایین کیفیت –نتایج  2.2

 
دادن تمهام محتویهات مهورد با توجه به حجم زیاد نصاب تعلیمی و کوتاه شدن روز های مکتب، تحت پوشش اهرار 

 و  خود سبب بهه میهان آمهدن مشهکالت متعهدد این امر . 59نیاز در زمانیکه در اختیار ارار دارد، غیرممکن خواهد بود

 فساد اداری میگردد:

  معلمین از موضوعات نصاب تعلیمی موضوعات را بگونه سلیقوی انتخاب می نماینهد و سهپ  خهود را مطمهین

 امتحان م مون متذکره به آنچه که آنها تدری  نموده اند، مطابقت داشته باشند.میسازند تا محتویات 

  در شرایط مذکور، تدری  بگونه سطحی صورت گرفته و باالی امتحانات ساالنه بهه عنهوان مهمتهرین اولویهت

ت تمرکز اندک صورت میگیرد. اکثر این امتحانات نهایی بر مبنای دستورالعمل ها و مهدیریت از مرکهز صهور

 تحت پوشش نصاب تعلیمی مورد ارزیابی ارار گیرد. ۀنمیگیرند، بنابراین بعید به نظر میرسد تا ساح

  به همین دلیل، نگرانی های زیادی در رابطه با جعل کاری در آمار/اراام و گزارشدهی در مورد پوشش نصهاب

 میباشد.تعلیمی وجود دارد که امکان رسیده گی به آن در زمان تعیین شده غیرممکن 

  پروسه انتخاب به این معناست که امتحان میتواند به طور دلخواه و اختیهاری  و غیراابل پیش بینی نامطمئن ماهیت

را درک نماینهد کهه روی آن تمرکهز اابهل مالحظهه ی اخذ گردد. شاگردان مکلف پنداشته میشهوند تها حقهایق

 یا هم هیچگونه درک از مفاهیم و ارتباط آنها.  با در نظر داشت برداشت های اندک و، البته ستصورت نگرفته ا

را تحهت پوشهش اهرار میدههد، بها داشهتن یه  نظهام فاسهد  زیادی در شرایط کنونی که نصاب تعلیمی موضوعات 

فراتر از  تعلمیات مکتب، فساد اداری اابل مالحظه و خیلی ها زمینه  برای پیشرفت  اندک و فرصت های  ،امتحانات

به چشم میخورد. اداره مکاتب روز تا روز در میان مردم ماهیت خویشرا از دست میدهد، و بهه  ساز در عرصه معارف

آن به عنوان محلی دیده میشود که در آن  مهارت های اجتماعی شدن  از اولویت های پایین برخوردار میباشد و یها 

میان نسل آینده کشور  فساد اداری  که در آن فعالیت های فریبکارانه بگونه عادی به چشم میخورد، و دری هم  محل

 تقویت بیشتر پیدا نموده و به عنوان ی  پدیده یی تلقی میگردد که هرگز نمیتوان در افاانستان از آن اجتناب ورزید. 
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( و برنامه TVETآموزش های تخنیکی و فنی حرفوی یا ) .2

 های سواد آموزی بزرگساالن:

 مشکالت عمده:

 فرسوده بوده و  ارتبذاطی بذا( TVETتخنیکی و فنی حرفوی یا )آموزش های نصاب تعلیمی  -

 کار ندارد.بازار 

مشذکالت مشذابه ( نیذز TVETآموزشی تخنیکی و فنی حرفوی یا )در میان معلمین نهاد های  -

 فساد اداری و عدم شایست ی به چشم میخورد.  

اد هذای نهذ( TVETآموزشذی تخنیکذی و فنذی حرفذوی یذا )روند فراهم آوری برنامه های  -

غیردولتی ملی و بین المللی در مقایسه بذه برنامذه هذای وزارت معذارف از کیفیذت بلنذد 

 برخوردار میباشند.

برنامه سواد آموزی بزرگساالن به طور قابل مالحظه آلذوده بذا فسذاد، ناکذارآ و غیرمذو ر  -

 میباشند. 

یکی از مهمترین وظایف سیستم آموزشی موثر، عبارت از فراهم ساختن مهارت های الزم بهرای شهاگردان  جههت  

جهامع و سهازمان یافتهه از  (TVETآموزش ههای تخنیکهی و فنهی حرفهوی یها )دریافت اشتاال میباشد. ی  سیستم 

اشهتاال را فهراهم نمایهد، چیزیکهه  پوتانشیل ای برخوردار میباشد که بر مبنای آن مههارت ههای الزم بهرای دریافهت

جوانان جهت ایجاد نیروی کار آینده به آن نیاز دارند. با این حال، مصاحبه شونده گان به این بهاور انهد کهه سیسهتم 

 40های تقریبها  دولت افاانستان به اندازه کافی در برابر نیازمندی (TVETآموزش های تخنیکی و فنی حرفوی یا )

 ا بیکار اند و یا برای مدت کوتاه کار مینمایند، پاسخگو نمیباشد.درصد نیروی کار که ی

 

: میباشد جدی نقیصه 0 دارای( TVET) یا حرفوی فنی و تخنیکی های آموزش رسمی سیستم"

 نمیباشند، سیستم داخل در( TVET) یا حرفوی فنی و تخنیکی های آموزش هدف مورد های گروه

 تمام در نادرست برخورد باالخره و نمیباشند برخوردار الزم شایستگی از استادان ٪12 حدود

 ."میباشد صفر تقریبآ: نتیجه. سیستم سطوح

انکشافی شرکای های نهاد از یکی در ارشد  مسئولین از تن یک  

 

 

که بیشتر  یفراهم ساختن برنامه های آموزشی مؤثر، یکپارچه و هدفمند برای جوانانعدم یکی از بزرگترین خطرات 

سال عمر دارند این است که بیکاری و نارضایتی آنها توسط نیرو های مخالف دولت شناسهایی گردیهده و از  84از 

آنها بهره برداری صورت میگیرد و آنها را در  پیوستن به صفوف جنگجویان ناشناخته بیشتر آسهیب پهذیر و مسهاعد 

را دارنهد، خهود را در  (TVETیکهی و فنهی حرفهوی یها )آرزو آموزش ههای تخنمیسازد. در حال حاضر، کسانیکه 

موجود مکاتب حرفه یی میابند، جاییکه ممکن در آنجا تجهیزات برای انکشاف مهارت های عملی آنها به اندازه کم 
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نظر نگردیده است و یها  ، جاییکه نصاب تعلیمی آن برای سال های متمادی تجدید60نداردو یا هم هیچ وجود  است 

آمهوزش ههای تخنیکهی و فنهی حرفهوی یها معلمهین آن در مهورد فعالیهت ههای مهورد نیهاز و تخصصهی هم جاییکه 

(TVETآشنایی الزم ندارند و این به عنوان یگانه چیزی پنداشته میشود )  که مکاتب متذکره برای اینکهه شهاگردان

 خود را آماده سازند، به آن نیاز دارند.

 . 61سترا برای حل این مشکالت رویدست گرفته ا ی ااداماتاابل یاد آوریست که وزارت معارف اخیرآ 

 (:TVETنصاب تعلیمی آموزش های تخنیکی و فنی حرفوی یا ) 2.1

وجهود نهدارد، بلکهه در  (TVETآموزش های تخنیکهی و فنهی حرفهوی یها )هیچگونه نصاب تعلیمی معیاری برای 

نصهاب ههای تعلیمهی مختلهف مهورد  عو  آن از جانب عرضه کننده گان خدمات مختلهف در سرتاسهر افاانسهتان

نصهاب  خویش (TVETآموزش های تخنیکی و فنی حرفوی یا )استفاده ارار میگیرد. وزارت معارف برای مکاتب 

تعلیمی اختصاصی دارد، در حالیکه وزارت کار امور اجتماعی، شهدا و معلولین در مراکز آموزش های فنی حرفوی 

از دوره های آموزشی کوتاه تهر برخهوردار  اًاستفاده مینماید، که عمدت ( خویش از نصاب تعلیمی متفاوتVTCsیا )

میباشد. عرضه کننده گان خدمات خصوصی، نهاد های غیردولتی ملی و بین المللی میتوانند از مواد آموزشی ههر دو 

هها، برنامهه ملهی وزارت یاد شده استفاده نمایند، اما اینگونه عملکرد ها واحد پنداشته نمیشهوند. تها همهین تهازه گهی 

( با معینیت آموزش های تخنیکی و فنی حرفوی مشترکآ کار نموده است، کهه از آن NSDPانکشاف مهارت ها یا )

که به نوبه خویش زمینهه را بهرای (، NOSSستندرد های ملی مهارت های شالی یا )جمله میتوان از کار باالی ایجاد 

م برد. با وجهود آن، اسهتفاده از مهواد آموزشهی متهذکره تها هنهوز کار روی انکشاف نصاب تعلیمی فراهم میسازد، نا

آمهوزش بصورت جامع صورت نمیگیرد. اداره یونسکو در حال حاضر از دولت در بخش بهازنگری نصهاب تعلیمهی 

حمایت مینماید، هرچند هنوز هم روشن نیست که روند بهازنگری نصهاب  (TVETهای تخنیکی و فنی حرفوی یا )

 های عمومی تا چه حد سازگاری دارد. تعلیمی با آموزش

 

 انکشاف های برنامه توسط که( TVET) یا حرفوی فنی و تخنیکی های آموزش مکتب ی  از ما"

 از کارمندان تمام که دریافتیم و نمودیم بازدید میگردید، تمویل( ASDP) یا افااننستان های مهارت

 ."بودند متذکره مکتب مدیر ااارب  جملۀ

غیردولتی های نهاد از یکی در ارشد منسوبین از تن یک  

 

 

  
 

( و ASDP Iبان  جهانی دو  برنامه  موفقیت آمیز را در چهارچوب برنامه های انکشاف مهارت های افاانسهتان یها )

(ASDP II تمویل مینماید. اکثر دانش آموزان در برنامه های ،)( آموزش های تخنیکی و فنی حرفوی یاTVET)  از

مکاتب فنی و  640نصاب تعلیمی را تعقیب مینمایند که در حدود  84و  80و معادل صنوف  86، 88، 80صنوف 



  

 67 

مصاحبه شونده گان گزارش داده اند که اینهها مسهایل تهازه و جدیهد را تحهت  .حرفه ای مورد استفاده ارار میگیرند

ههای دانهش  پوشش ارار نداده، تدری  آن ضعیف بوده و باالخره اینکه نصاب تعلمی متذکره نه در برابر نیازمنهدی

  های ااتصاد ملی کشور. آموزان پاسخگو میباشد و نه هم در برابر نیازمندی

در رونهد بهازنگری نصهاب تعلیمهی کهه در حهال  (TVETای تخنیکی و فنی حرفوی یها )آموزش هنصاب تعلیمی  

  حاضر از جانب وزارت معارف و نهاد یونسکو جریان دارد، شامل نمیباشد.

( از TVETیا ) بدیل  فراهم ساختن آموزش های تخنیکی و فنی حرفوی 2.2

 جانب شرکای انکشافی و نهاد های غیردولتی:

  

اظههار داشهته انهد کهه ( TVETآموزش های تخنیکی و فنی حرفوی یا )در پایان برنامه جوانب ذیدخل شاگردان و 

آنها از مهارت های عملی اندکی برخوردار میباشند تا از آن در محل کار استفاده نمایند. به عنوان مثال، شاگردانیکه 

سیستم های کمپیوتری، خیلهی کهم و مجهز با  از رشته میخانی  موتر فارغ گردیده اند، در مورد وسایط نقلیه مدرن

ااتصاد غیررسمی ارایه کننده شمار زیادی از فرصت های وااعی و اابل دسهترس اشهتاال میباشهد،  ،. در مقابلمیدانند

به طهور گسهترده تحهت ( TVETآموزش های تخنیکی و فنی حرفوی یا )اما متاسفانه تا کنون توسط سیستم رسمی 

 . پوشش ارار نگرفته است

جدیهدی را بهرای  الً ( در این اواخر ی  طرح کهامGIZبا درک این فرصت، یکی از شرکای انکشافی آلمانی بنام )

( معرفی نموده است که ااتصاد غیررسمی را بگونه کامل تحت پوشهش TVETبرنامه های آموزشی فنی حرفوی یا )

ترتیب )زمینه ههای آمهوزش کهالج( را بهرای ارار میدهد و فراهم کننده آموزش های داخل خدمت بوده و به همین 

سهنتی جوانانی که در حال حاضر در سکتور غیررسمی کار می نمایند، ارایه می نماید. طرح متذکره بر مبنای سیستم 

و به ایهن  "دبه صنعتگران زانو زده ان"طرح ریزی گردیده است که در آن شاگردان طی چند نسل  شاگردی -استاد 

 های الزم را فرا گرفته اند. ترتیب دانش و مهارت

(، در میان سایر فعالیت هایکه از جانب نهاد ههای غیردولتهی ملهی و بهین المللهی انجهام میابنهد، GIZاین ابتکار نهاد )

به که برنامه های متذکره را   میتواند فرصت های آموزش عملی را از نقطه نظر ارتباط آن با صنایع و تعداد شاگردانی

(، فراهم سازد. TVETدر مقایسه با سیستم رسمی آموزش تخنیکی و فنی حرفوی وزارت معارف یا ) ،پایان میرسانند

 "بلند بهردن سهطح مههارت هها"برنامه های آموزشی متذکره باالی دستیابی به نتایج عملی، توانایی های اشتاال و یا 

 بمنظور افزایش درآمد ها تمرکز خواهند داشت.

 های درآمد بوده، مشکالت با توام بوده، خودکفا بدینسو سال 200 از شاگردی - استاد سنت "

 ."میگرفت ارار استفاده مورد معین حد ی  تا اما داشته، ابال در خوبی

انکشافی شرکای های نهای از یکی در ارشد مدیران از تن یک  
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(، TVETهای تخنیکی و فنی حرفوی یا )عرضه کننده گان جاگزین آموزش  2.2

 که جواز وزارت معارف را در اختیار دارند:

توسهط وزارت  (TVETآموزش ههای تخنیکهی و فنهی حرفهوی یها )های اخیر، مودل های جاگزین برای سال  طی

 معارف بمنظور احیای مجدد سکتور متذکره به تصویب رسیده اند.

 تشهکیل  62لیت های ااتصادی در افاانستان را ااتصهاد غیررسهمیدرصد فعا 90شده است که حدود  تخمهین زده

تطبیهق دوگانهه آلمهان ردیهابی بررسهی سیستم ( را مطابق OS2(  برنامه کارآموزی )GIZنهاد )، بدین ملحوظ . دمیده

یه    آنهمزمهان بها در حالیکه  دارای معاش را ۀ کارآموزان را اادر خواهد ساخت تا ی  وظیف امر این است.  نموده

اول  نیمهه جریهان ، اشهتراک کننهده گهان درعمهآل. بدست آورندرا نیز دنبال خواهند نمود، برنامه آموزشی حرفوی 

 دوم نیمههآمهوزش فهرا میگیرنهد و در  (TVETآموزش های تخنیکی و فنی حرفوی یها )برنامه طریق هفته کاری از 

  انجام میدهند. به هدف کاروباریا  و های ضمیمویمهارت را برای کسب ، وظیفه دارای معاش کاری هفته

 ( انستیتیوت آموزش های تخنیکی و فنی حرفوی افاانستان یاATVI در چههارچوب مشهارکت عامهه و خصوصهی، میهان )

تهن  8600، بهیش از 6086مریکایی ایجاد گردیده است. انسهتیتیوت متهذکره در   سهال اوزارت معارف و ی  شرکت 

از جانب شرکای انکشافی سبب گردیهده اسهت تها بهرای اشهتراک کننهده گهان فهی   محصل داشت. اتکا  باالی تمویل

 کاهش یافت.  6084تدری  وضع گردد، که در نتیجه میزان شمولیت در آن شدیدآ در سال 

 ( انستیتوت فیروزکهوه یهاTMI بهرای انکشهاف سهنت اسهتاد )-  شهاگردی تاسهی  گردیهده اسهت کهه کهارآموزان را در

همتایی با استادان مجرب حرفه های نجهاری، جهواهرات، سهرامی  و هنهر خطهاطی پیونهد داده چهارچوب آموزش های 

کارآموزان متذکره نصف وات خویشرا برای کارآموزی و نصف وات خود را برای تعقیب نصاب تعلیمی وزارت  ست.ا

به اشتراک کننده گهان ( ی  طرح ارتقا  تجارت را بمنظور کم  TMIمعارف صرف مینمایند. انستیتوت فیروزکوه یا )

بدخشان والیت کشم، ولسوالی ذکور، مکتب  
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 (TVETآموزش های تخنیکی و فنهی حرفهوی یها )جدید و کم تجربه آغاز نموده است، البته در تبانی با انستیتوت های 

 میباشد. مواجه که از جانب وزارت معارف به پیش برده میشوند و به فقدان ارتباط با بازار های در حال رشد، 

 

 و عزت افتخار، به آنها: دارند نیاز بیشتر ابزار و ها مهارت به ما، های پروژه در شامل کارآموزان"

 برخوردار تعلیمی نصاب گسترش در  صالحیتی هیچگونه از متذکره های نهاد. دارند نیاز اعتماد

 ما کارآموزان پیشینه باالی که میباشد دیگری های خال  از یکی این که ایم دریافته ما. نمیباشند

 که باشیم داشته تواع و دهیم آموزش را تخنیکی های مهارت صرف توانیم نمی ما. میباشد اثرگذار

 را... ااتصاد از بخشی و آورند بدست خویشرا های تصدیقنامه مراسم اندازی راه از پ  میتوانند آنها

 ."دهند تشکیل

المللی بین غیردولتی های نهاد از یکی در آموزشی های برنامه مدیران از تن یک  

 

 

 

برنامه های آموزشی موثر حرفوی وجود دارند که توسط نهاد های غیردولتی داخلهی  ی از نمونه های متعدددر ذیل 

و بین المللی در والیات مختلف به شمول شهر کابل فراهم میگردند. یکی از ویژه گی های مشترک اینگونهه برنامهه 

که فارغ التحصیالن  به مواعیت های بازار میباشد،تقرب آنها ها عبارت از ارتباط مستقیم آنها، ماهیت بسیار عملی  و 

 برنامه میتوانند توسط آنها به اشتاال دست یابند.

آمهوزش ههای تخنیکهی و فنهی فساد اداری    تجارب  فراهم ساختن و دریافت خهدمات  شناسی تیم ارزیابی آسیب 

مالحظهه والیهت کشهور را تحهت پوشهش اهرار میدههد،  82که را نوع برنامه  40در بیش از   (TVETحرفوی یا )

. هیات مدیره و کارمندان پنج نهاد غیردولتی افاانی و سه نهاد غیردولتی بین المللی با این بخهش ارزیهابی نموده اند. 

همکاری نمود اند. هشت تن اشتراک کننهده گهان برنامهه  مصاحبه های انفرادی یا ی  به ی از طریق اشتراک در 

و مصاحبه ههای یه  بهه یه  ح هور  پی در مصاحبه های گرو (TVETوزش های تخنیکی و فنی حرفوی یا )آم

امنهی بلنهد   کشور راه اندازی میگردند که از تهدیهدات نهااز رسانیده اند. بسیاری از این پروژه ها در آن گوشه های 

م گیری در ایهن بخهش بشهکل ناشهناس سه برخوردار میباشند،بمنظور تامین مصوونیت و امنیت اشتراک کننده گان

 بوده است. 

 انتخاب مهارت/ موضوع درسی: .1

تمرکهز  ( روی آن TVETآموزش ههای تخنیکهی و فنهی حرفهوی یها )تعیین نمودن مهارت های که در برنامه های 

بهه  سهت مسوولیت تطبیق کننده گان میباشد. روش های رسیده گی بر موضوعاتی که اهرار ا اًصورت میگیرد، عمدت

اشتراک کننده گان ارایه گردد، از تحقیقات رسمی سهروی بهازار و نیازسهنجی هها گرفتهه الهی ارزیهابی بهازار کهار، 

جلسات آگاهی دهی جامعه، مشوره با بزرگان، مصاحبه ههای گروههی بها دسهت انهدرکران و نیازسهنجی ههای غیهر 

 رسمی، را احتوا  مینماید. 
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 نوع کدام. بپرسیم آن مورد در باید ما که چیزیست این دارند؟ نیاز ها مهارت نوع چه به ما مردم"

 از و یابند دست بهتر آینده به بتوانند ما آموزان دانش آن مبنای بر تا شد خواهند سبب ها مهارت

 مبرم نیازمندیهای ها این نمایند؟ استفاده خویش های خانواده از حمایت برای بیشتری فرصت

 صورت تمرکز آنها روی باید میسازیم آماده را درسی های پالن ما زمانیکه و میشوند پنداشته

 نظر در با البته میگیرد، صورت جامعه نیازمندیهای مبنای بر گیری تصمیم ما، های نهاد در... گیرد

 ."میشنویم محل مردم از یا و مینماییم مشاهده ما آنچه داشت

 غیردولتی نهاد یک جانب از که (TVET) یا حرفوی فنی و تخنیکی آموزشی برنامه در مدیران از تن یک

 میشود برده پیش به داخلی

 

 

 

 نکاتی چند از مصاحبه هایکه با هیات مدیره نهاد های غیردولتی افاانی و بین المللی راه اندازی گردیده اند:

  :فنهی حرفهوی یها آمهوزش ههای تخنیکهی و والیت کشور در عرصه  80در  نهاد متذکرهنهاد غیردولتی افغانی اول

(TVET) اولویت های شرکای د. انتخاب مهارت/موضوع درسی آنها، دربر گیرنده  مسایل ذیل میباشد: نفعالیت می نمای

، جلسات آگاهی دهی ساختار یافته برای جامعه بمنظور ارایه معلومات و شناسهایی اولویهت هها، نیازسهنجی ههای انکشافی

  های ارزیابی روستایی مشارکتی بمنظور ارزیهابی منفعهت هها و اولویهت بازار های محلی ساحات تحت پوشش و تخنی

 های جامعه. 

 :ههای  پ بهرای گهرو اًنهاد متذکره در شش والیت کشور آموزش های حرفوی را عمدت نهاد غیردولتی افغانی دوم

مرکهز مینمایهد: آسیب پذیر فراهم میسازد. رویکرد آنها در مهورد انتخهاب مهارت/موضهوع درسهی بهاالی مسهایل ذیهل ت

ارزیابی های غیررسمی، مشوره با بزرگان، رهنمود های وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین و وزارت معارف، و 

وزارت  ( مبتنی بر معلولیت مطرح بح  باشد رهنمود هایTVETآموزش های تخنیکی و فنی حرفوی یا )در صورتیکه 

های بازار های محلی را نیز مورد ارزیابی ارار میدهد که به آنها رسیده گهی  صحت عامه. همچنان نهاد متذکره  نیازمندی

یهاس و ناامیهدی مسهوولین محلهی از همچنان ایشان زمانیکه با تجارب تواعات غیروااعبینانهه ناشهی  ست. صورت نگرفته ا

/موضوع شهارت لسهت که در رویکرد مهارت یرا در مورد ردیف های درجه دوم ی برمیخورند، در اینصورت آزمایشات

 ۀ دربر گیرنده دسترسهی محلهی بهه مهواد خهام و ارتباطهات بها زنجیهر "آزمایشات"گردیده اند، نیز انجام میدهند. اینگونه 

 موجود یا بالقوه در بازار ها میباشند.

 :آمهوزش ههای تخنیکهی و فنهی حرفهوی یها ایهن نههاد روی فهراهم سهاختن برنامهه ههای  نهاد غیردولتی افغانی سوم

(TVET)  برای اشخاص دارای معلولیت و سایر گروه هایکه از نظر اجتماعی و ااتصادی آسیب پهذیر میباشهند، از طریهق

ی  رویکرد ارتباطی انتخاب مهارت ها/موضوعات درسی برای آموزش آنها تمرکز مینماید: ارزیابی غیر رسمی شهرایط 

د هایکهه در عرصهه اشهخاص دارای معلولیهت خهدمات عرضهه در بازار محلی توام با یافته های ناشی از مشوره هها بها نهها

میدارند و مشوره هایکه از بزرگان جامعه دریافت مینمایند، رابطه هها میهان مشهاهدات و نظریهات بمنظهور اینکهه اطمینهان 

 ترین مهارت ه/موضوعات درسی انتخاب گردند. حاصل گردد تا مناسب
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 :زی و آموزش ههای فنهی را بمنظهور حمایهت از رشهد شهرکت ههای این نهاد کارآمو نهاد غیردولتی افغانی چهارم

 گیرنهده دربهر آموزشهی ههای برنامهه درسی موضوعات/  ها مهارت انتخاب رویکرد. نماید می فراهمکوچ  و متوسط 

مفتشین اجتماعی کهه خهود آنهها در تشهکیل خهویش با  مشوره با ولسوالی انکشافی های پالن اهداف: میباشند ذیل موارد

 دارند )تمرکز بر مشاهدات محلی بازارها(، بزرگان جامعه، و مستفیدین جوان ذکور و اناو برنامه های آموزشی.

 :رویکر انتخاب مهارت هها / موضهوعات درسهی بهرای برنامهه ههای آنهها بهر مبنهای  نهاد غیردولتی بین المللی اول

باشهد و تاکیهد زیهادی بهاالی فرصهت ههای سهکتور ارزیابی جامع ساالنه بازار کار در سکتور های دولتی و خصوصهی می

 مهورد نظهر خصوصی دارند. اابل یاد آوریست که از جوانان نیز پرسش ههای مطهرح گردیهده انهد، زیهرا آنهها مسهتفیدین 

اینگونه برنامه ها پنداشته میشوند. عالوه بر این، نهاد متذکره در حال حاضر بطهور عهادی مسهایل آتهی را در برنامهه ههای 

 فرصهت دغم نموده اند: ارزیابی ارتباطات موجود و احتمالی با بهازار در جامعهه تحهت پوشهش بمنظهور افهزایش خویش م

موفقیت مستفیدین اناو که دارای تجربه اندک میباشند و یا هم از هیچگونه تجارب برخوردار نمیباشند در زنجیهره منهابع 

 بازار های در حال انکشاف.

 نهاد متذکره مهارت ها / موضوعات درسهی را بهر مبنهای ترکیبهی از ارزیهابی ههای  :نهاد غیردولتی بین المللی دوم

غیررسمی جوامع محلی و درخواست های مشخص اع ای جامعه انتخهاب مینمایهد. ایهن نههاد ارزیهابی زنجیهره ارزش را 

آموزش های تخنیکهی انجام میدهد و هنگام تصمیم گیری دسترسی به بازار را بررسی می نماید. هدف اصلی برنامه های 

آنها عبارت از شناسایی کارگران فااد مهارت و انکشهاف مههارت ههای ایشهان میباشهد. ایهن  (TVETو فنی حرفوی یا )

مساله سبب میشود تا اطمینان حاصل گردد که فارغ التحصیالن به احتمال زیاد با در نظر داشت تجهارب ابلهی، بهه عهو  

 موفقیت های چشمیگری دست خواهند یافت.اینکه صرف چشم به راه باشند به 

  :این نهاد روی تعادل میان سروی های  بازار در سطح ولسوالی با نظریات و دیهدگاه نهاد غیردولتی بین المللی سوم

تاکیهد ( TVETآموزش های تخنیکی و فنی حرفهوی یها )های جامعه محلی در رابطه به اولویت های آنها در برنامه های 

 میورزد.

 اشتراا کننده گان/دانش آموزان:گزینش  .2

روند شناسایی و انتخاب کارآموزان مناسب  در میان تطبیق کننده گان متفاوت میباشد. طوری وانمود گردیده است 

که روش انتخاب و یا عدم انتخاب با اهداف و مقاصد نهاد های تطبیق کننده و شرکای انکشهافی بسهتگی دارد، کهه 

محروم را در میان جمعیت فرعی تحت پوشش ارار میدهند که بمنظور شهمولیت از برخی گروه های آسیب پذیر و 

 جانب شرکای انکشافی مشخص میگردند.

 

 پ  البته سازند، آماده گی زنده برای را کارآموزان از ی  هر تا مینمایند تمرکز این روی ما مربیان

 نمی ما به اینرا شخصاً گان کننده اشتراک هرچند نمودند، تکمیل را ها مهارت امتحانات آنکه از

 اینگونه ما که متمادی های سال از اما. "میبالم خود به من. میکنم افتخار خود به من اما" گویند

 را آموزان دانش میتوانند چگونه که مینماییم درک اینرا مینماییم، اندازی راه را آموزشی های برنامه

 مهارت فراگیری به نیاز که هستیم کارآموزانی دنبال به ما. نمایند حمایت موفقیت به دستابی برای

 ."گردند مستفید مان های حمایت از باشد، که شیوۀ هر به تا دارند آرزو و باشند داشته ها

 افغانی غیردولتی های نهاد از یکی رییس
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براهراری ارتبهاط بها  شامل ستراتیژی ها برای شناسایی و انتخاب نمودن کارآموزان  نهاد های غیردولتی افغانی:

افراد از طریق راجستر های موجود )مانند وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین(، مشوره اجتمهاعی در سهطح 

 میگردد.  اریه، لست دریافت کننده گان خدمات ابلی و کمپاین های استخدام

ولتی بین المللی ارایهه گردیهده انهد ستراتیژی هایکه از جانب نهاد های غیر دنهاد های غیر دولتی بین المللی: 

دربر گیرنده مسایل ذیل میباشند: راه اندازی اعالنات برای اطالع رسانی به جامعه در مورد فرصهت ههای آموزشهی، 

ابلی و انتخاب نامزدان توسط جامعه   انتخاب کارآموزان بر مبنای اشتراک ایشان در دوره های برنامه های آموزشی

 برای حصول اطمینان از راابت و شایستگی. توام با بررسی خارجی

 ناشی از مداخالت: "ابقاء در قدرت"نتایج، پیامد ها و بررسی  .2

 فعالیت های مستند سازی نتایج و پیامد ها در تمام نهاد های افاانی و بین المللی همسان به نظر میرسید.

ی  برنامه آموزشی، اهداف تعیین شده برای  نتایج موجوده شامل موارد ذیل بوده اند: تعداد اشتراک کننده گان در

ثبت نام گروه های مشخص و یا جمعیت های فرعی، نوع برنامه های آموزشی که کارآموزان آنرا آغاز می نماینهد، 

مدت زمانی را که هری  از دانش آموزان در دروه آموزشهی سهپری مینماینهد )ماننهد تعهداد و فیصهدی روز هها در 

 دوره های آموزشی. حاضری(، و میزان تکمیل

تاییرات متواع به عنوان نتایج   نتایج متذکره ارایه کننده ی  طیف وسیعی شاخص های مورد نظر میباشند، به شمول

برنامه آموزشی و یا اشتراک در برنامه آموزشی )مانند مهارت های جدید و یا مهارت های بهبود یافته(، ایجهاد و یها 

که جدیدآ فراگرفته شده است و  یا هم بهبود سطح سواد ابلی، حساب/ریاضی ی وادافزایش ارتباطات با بازار ها، س

که جدیدآ فرا گرفته شده باشد و یا هم بهبود یافته باشد، دسترسی به اشتاال، ایجاد ی  شرکت جدید، بهبود حالت 

و توانمنهد سهازی آنهها  ااتصادی ناشی از بهره برداری از مهارت های جدید و یا مهارت های بهبود یافتهه،-اجتماعی

 و نفوذ خویش در میان خانواده ها. "صدا"برای بلند نمودن 

 :ستراتیژی ها متعدد را برای دستیابی به اهداف ذیل تطبیهق مینمایهد: تقویهت   نهاد متذکره نهاد غیردولتی افغانی اول

نتایج موفقیت آمیز، به شمول تامین ارتباطات فعال دانش آموزان با بازار های داخلی و منطقوی، سواد و حساب/ریاضهی، 

، نمونه های پالنگهذاری های آموزشی  برای گسترش تفکر به شیوه های مناسب جهت ایجاد فرصت ها سفر بازدید ها و 

تجارت به عنوان ی  بخش برنامه های آموزشی، لوحه ها و کارت های شناسایی تجارت و مهارت های نرم افزار مهورد 

 نیاز در عرصه انکشاف تجارت، خدمات مشتریان، نگهداری کتب و اسناد و بازاریابی.

 :وزی و حساب/ریاضی را )با در نظر داشت اینکه آیا نهاد متذکره به طور معمول سواد آم نهاد غیردولتی افغانی دوم

از جانب شرکای انکشافی نیاز است یا خیر( در آموزش های فنی خویش ادغام نموده است، تا بتواند به اههداف سهازمانی 

میباشد، دسهت یابهد. همچنهین نههاد  هخویش که عبارت از تقویت افتخارات، عزت و اعتماد به نف  به عنوان نتایج متواع

که میزان دایق موضوعات درسی باید تعیهین متذکره تأکید مینماید که آنها در مورد بسیاری از آموزش ها به این باور اند 
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در مهورد تمهام برنامهه ههای آموزشهی کهه مههارت هها، سهواد و  امهر  کننده دوره آموزشهی باشهد، بصهورت عمهوم ایهن

 ، صدق مینماید. حساب/ریاضی و باالخره ترمیمات را تحت پوشش ارار میدهد

 ااتصادی به عنوان نتایج برنامه های آموزشهی -نهاد متذکره روی توانمند سازی اجتماعی غیردولتی افغانی سوم: نهاد

خویش، تمرکز مینماید. این مساله حین تمرکهز اداره روی فرصهت ههای دسترسهی بهه اشهتاال مناسهب بهرای تمهام فهارغ 

بهرای  هه اشتاال مناسب، تعیین کننده اهداف استخدام اداره و نتایج متواعهالتحصیالن، عمیقآ درک شده است. دسترسی ب

 تمام اشتراک کننده گان دوره های آموزشی میباشد.

  :هدف فعالیت های این نهاد عبارت از حمایت از دست آورد های پالن های انکشهافی نهاد غیردولتی افغانی چهارم

نهاد عالوه بر مههارت اصهلی ایکهه در برنامهه آموزشهی تحهت پوشهش اهرار  ولسوالی و تعیین نتایج مورد نظر میباشد. این

بخشهی در  میگیرد، انواع متعدد رهنمایی ها را تحت پوشش اهرار میدههد، کهه عبهارت از سهواد و حساب/ریاضهی، تهوان

 . سمی، میباشدر کارآموزی ودسترسی به اشتاال، مهارت های نرم افزاری در عرصه تجارت های کوچ  و متوسط 

 نهاد متذکره ارایه کننده شرایط برای مشخص ساختن نتایج فوری و موفقیهت آمیهز  غیردولتی بین المللی اول: نهاد

جلسات آموزشی پهالن  92-90برای آنعده فارغ التحصیالن ایکه « بسته ها»محدود ساختن روند توزیع  میباشد، به شمول

درصد( در مقایسهه بها  20افت وظیفه در یکی از فروشگاه ها معتبر )شده را تکمیل نموده اند، و نتایج درازمدت برای دری

ارزیهابی حالهت فهارغ ایجاد فروشگاه جدیهد شخصهی میباشهد. همچنهان نههاد متهذکره توضهیح داده اسهت کهه در رونهد 

ز التحصیالن در میان مدت و درازمدت مشکالت زیادی وجود دارند که در برابر برسی پیامهد هها و نتهایج چهالش برانگیه

 .میباشند

 اندازه گیری نتایج برنامه های آموزشی خویش  معمولی معیارات  نهاد غیردولتی بین المللی دوم: این نهاد باالی

و / یا نفوذ را در میان خانواده ها شامل برنامه های خویش سهاخته  "آواز"اتکا  نموده است، اما مساله تقویت بلند نمودن 

ابی به مهارت های جدید و یها بهبهود یافتهه در جریهان برنامهه ههای آموزشهی خهویش است، تا اینکه صرف در برابر دستی

 پاسخگو باشند.

 :این نهاد مانند سایر نهاد های غیرولتی افاانی و بین المللی نتایج و پیامد ههای مشهابه  نهاد غیردولتی بین المللی سوم

های چون دستیابی به اشتاال در تجارت موجود، ایجاد را مورد بررسی و اندازه گیری ارار میدهد که دربرگیرنده فعالیت 

شاخص "تجارت جدید، بهبود وضعیت ااتصادی و افزایش توانایی خانواده میباشد. این نهاد تاکید مینماید که برای تعیین 

 نیاز مبرم وجود دارد.  "های وااعبینانه برای دستیابی به نتایج واحد

 برنامه سوادآموزی بزرگساالن: 2.2

 

 های برنامه آموزی سواد های برنامه درصد 20 حدود که مینمایند تصور مردم از زیادی شمار"

 ."میباشند خیالی

والیات از یکی معارف های ریاست در موظف ارشد مسوولین از تن یک  

 
 

برنامه سواد آموزی عبارت از ی  ابتکاریست کهه بهه مسهاله میهزان پهایین سهواد بزرگسهاالن از طریهق برنامهه ههای 

ن و کورس های کوتاه مدت رسیده گی مینماید و در سطح جامعهه در تمهام والیهات تطبیهق میگهردد. یآموزشی معی

انتظار میرود تا از برنامه متذکره در آغاز، در زمان تطبیهق و در پایهان آن نظهارت بعمهل آیهد. ایهن در حالیسهت کهه 
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دریافت نموده اند و اادر به این نبهوده  "خیلی دیر"منسوبین برنامه مذکور گزارش میدهند که آنها بودجه نظارت را 

 برنامه هایکه در سطح جامعه راه اندازی گردیده اند، بگونه مستقیم نظارت نمایند.از اند تا از بسیاری 

در والیهات وجهود ندارنهد. منسهوبین  الً داشته اند که این برنامه ها معمهو رشمار زیادی از مصاحبه شونده گان  اظها

وادآموزی وزارت معارف خود از نزدی  چالش ها و آسهیب پهذیری ههای فراوانهی را در جریهان تطبیهق معینیت س

برنامه ها مشاهده نموده انهد و از همهاهنگی ضهعیف میهان وزارت معهارف و وزارت کهار، امهور اجتمهاعی، شههدا و 

تبهارز نمایهد، ماننهد  معلولین شکایت دارند. نظارت ضعیف سبب شده است تا در مناطق مختلف مشکالت متعهددی

، اشهتراک کننهده گهان نامناسهب و تقلبهی و کاری عدم تطبیق برنامه ها سازش ها در پنهانتطبیق نامناسب برنامه ها، 

 متعدد. "خیالی"باالخره مراکز آموزشی 
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 کتب درسی و منابر آموزشی:  .4
 

 المللی بین انکشاف اداره استثنای به انکشافی شرکای تمام"

 کتب نمودن فراهم از( USAID) یا امریکا متحده  ایاالت

 ورزیده امتناع اداری فساد تصور و مشکالت دلیل به درسی

 ."اند

 ایاالت المللی بین انکشاف اداره در ارشد منسوبین از تن یک

 (USAID) یا امریکا متحده

 

 کتب درسی: 4.1

حمایت شرکای انکشافی در زمینه چاپ و توزیع کتب درسی به مکاتهب در سراسهر وزارت معارف به طور کامل بر 

( بیش USAIDبدینسو اداره انکشاف بین المللی ایاالت متحده امریکا یا ) 6006افاانستان اتکا  نموده است. از سال 

مهوده انهد. اابهل یهاد میلیون جلد کتاب های ابتدایی و متوسطه را برای شاگردان افاانستان چهاپ و توزیهع ن 800از 

( نیهز فهراهم گردیهده DANIDAآوریست که عین مقدار کتب درسی توسط اداره انکشاف بین المللی دنمارک یا )

در بع ی از بخش های نصاب تعلیمی تجدید نظر صورت گرفته است و هر تجدیهد نظهر بهه مشخصهات  ست زیرا ا

 جدید کتب درسی نیاز داشت.

طی آن نصاب تعلیمی تجدید نظهر شهده را بهرای  که  را رویدست گرفت یبتکار، وزارت معارف، ا6009در سال 

معرفهی نمهود. بهر اسهاس ایهن چههارچوب،  9-8تعلیمات عمومی و اسالمی به شمول رهنمود معلمین برای صهنوف 

کتاب های درسی جدید بهرای تعلیمهات ابتهدایی بها حمایهت اداره انکشهاف بهین المللهی ایاالهت متحهده امریکها یها 

(USAID( و سایر شرکای انکشافی مانند اداره انکشاف بین المللی دنمارک یا )DANIDA و بان  جهانی چاپ و )

توزیع گردیدند. کتب درسی متذکره در چهارچوب پروژه آموزش و فراگیری تعلیمات ابتدایی اداره انکشهاف بهین 

ه ترین نسخه ههای آن ارایهه گهردد. بهاوجود ( طرح ریزی گردیده اند تا تازUSAIDالمللی ایاالت متحده امریکا یا )

( NESP III 6084بهبود اابل مالحظه در نصاب تعلیمی ابلی، پیش نوی /مسوده پالن سهتراتیژی  ملهی معهارف )

 یدر محتویهات کتهب متهذکره  مشهکالت"نظریات حیاتی نهاد یونسکو را مطالبه نمود که ی  مثال آن اینطور است 

نیز در آن به چشم میخورند، به معلمین در رابطه به آماده گی های الزم برای تدری   وجود داشته و خطا های تایپی

نصاب تعلیمی جدید هیچگونه رهنمایی مسلکی صورت نگرفته است،  بسیاری از کتهب درسهی در شهعبات معهارف 

ههای درسهی  ولسوالی ذخیره میشوند و به دلیل کمبود بودجه در بین مکاتب توزیع نمی شوند. رونهد توزیهع کتهاب

خیلی ها چالش برانگیز به نظر میرسد. با وجود آنکه کتب درسی به اندازه کافی چاپ میشوند، بسیاری از شهاگردان 

 .63"تا کنون آنرا دریافت ننموده اند و یا هم اینکه نسخه های کاپی کتب درسی را از بازار خریداری نموده اند

 

فاریاب والیت در نسوان، عالی لیسه  
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لتی توسط مقامات ریاست معارف والیت، اسهتادان و شهاگردان بهه والدین اظهار داشته اند که کتاب های درسی دو

دهنده این میباشد که وزارت معارف  از شورا های مکاتب مواردی را دریافت نموده  که نشان  فروش میرسند. یکی

 . که در آن نسبت به سایر مکاتب ارتباطات و روابط خوبی دارند کتاب های درسی بیشتر فراهم مینمایند یبه مکاتب

 

 فقدان آن عمده دلیل آیند، نمی مکتب به آن معین زمان و وات به که دارند وجود شاگردانی"

 توان مینمایند، مراجعه فقیر های خانواده از اطفالیکه. میباشد مکاتب آموزشی منابع و درسی کتب

 ."ندارند بازار از ها کتاب خریداری برای را افاانی 100-200 پرداخت

گروپی بحث در کننده شرکت والدین از تن یک  

 
 

آنرا بگونهه ثابهت بهه  فساد اداری  شناسی ارزیابی آسیب یکی از وااعیت های آشکار که اع ای تیم های ساحوی  

فقدان کتب درسی در صنوف درسی میباشد. بصورت عموم آنها تعداد اندک  عنوان چالش دریافت نموده اند همانا

کتاب های درسی را مشاهده نموده اند که معموآل از کیفیت پایین برخوردار بوده اند و یا هم کهنه و فرسوده بوده  و 

بسهیاری از ایهن . از طهرف دیگهر، از کتابهای ادیمی و اصلی تهیه گردیده انهدیا هم اینکه بشکل فوتوکاپی ضعیف 

کتاب ها با نصاب تعلیمی تجدید نظر شده سهازگاری نداشهته و مکهررآ دیهده شهده اسهت کهه در مهورد بسهیاری از 

 شاگردان بگونه مشترک مورد استفاده ارار میگیرند.از م امین، صرف  ی  جلد کتاب میان سه تن 

توسهط  کهه ب ها در مکاتب ذخیره میشهوند کتا"است: بوده  مذکور چنین پاسخ وزارت معارف در برابر مشاهدات 

و صرف به شاگردان توزیع میگردد، نه به معلمین. بنابراین غیر ممکن است که کتاب ها  گردیده معتمد مکتب ثبت 

. و زمانیکه نظریات شرکت کننده گان مصاحبه ها در رابطهه مطالبهه گردیهد، مسهاله "توسط استادان به فروش برسند

 . مصاحبه شونده  گان ارار نگرفتاز دین تن مورد تایید چن مذکور
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فقدان کتب درسی معتبر )و استفاده از کتاب های فوتوکاپی شده در بازار( توسذط اعضذای تذیم 

 فساد اداری  در تمام نقاط کشور از نزدیک مشاهده گردیده است. شناسی ارزیابی آسیب 

 

 کتاب تا شدم مجبور و ام نموده دریافت مکتب از را کتاب جلد پنج صرف من جاری، سال در.... "

 ."نمایم خریداری بازار از را باایمانده های

نهم صنف شاگردان از تن یک  

 
 

که شاگردان از مکتب دریافت مینمایند، نسخه های ادیمی سیاه و سفید هستند در حالیکه کتاب  معموال کتاب های

 یدسترس میباشند. در برخی از مکاتهب و یها در منهاطق های جدید با کیفیت خوب و رنگه در بازار های محلی اابل

که شاگردان با استادان و یا سرمعلم مکتب ارتباط نزدی  دارند، مجموعه کامل کتاب های درسهی را دریافهت مهی 

نمایند، در حالیکه سایر شاگردان در عین صنوف درسی و عین مکاتب ناگزیر اند تها کتهاب ههای خویشهرا از بهازار 

 یند.خریداری نما

 

 در درسی کتب توزیع پروسه در پروری ااارب/جانبداری و اداری فساد که هستم مطمین من"

 شهر های اسمت سایر در که مکاتب از برخی که دارم اطالع من زیرا دارد، وجود معارف مدیریت

 خویش ساحه در هنوز ما درحالیکه اند، نموده دریاف خویشرا درسی کتب اکثرآ دارند، مواعیت

 ."میباشد همینگونه سال هر و ایم نموده نه دریافت را مذکور های کتاب

معلمین از تن یک  

 
در بازار اابل دسترس اند اما در اریه جات و منهاطق دوردسهت برخهی از کتهاب هها  الًدر شهرها تمام کتاب ها معمو

مکتب میخواهند تا کتاب های مورد نیاز را برای آنها فراهم نماینهد،  ۀاابل دسترس نمیباشند بنابراین شاگردان از ادار

 .نها مبذول نمیگرددآکه هیچگونه توجه  به تقاضا  وجود دارد  یاما گزارش ها

 

 کتاب ما برای والیت مرکز از تا نمودیم پرداخت مکتب اداره به افاانی 8000 ما جاری، سال در"

 دیگر، سوی از اما. میسازد هموار اداری فساد برای را زمینه اطعی بطور امر این که نمایند تهیه

 ااتصاد و زیاد فرزندان دارای مینمایند، گی زنده دوردست مناطق در که های خانواده اکثریت

 های کتاب خرید های هزینه نمیتوانند ها خانواده این از زیادی شمار بنابراین میباشند ضعیف

 که نمایند، سپری کتاب بدون را تعلیمی سال شاگردان این اند ناگزیر و بپردازند خویشرا فرزندان

 ."میباشد اثرگذار تعلیم به آنها عالاه و آموزش کیفیت باالی اطعی بطور

دوازدهم صنف شاگردان از تن یک  
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، مشکالت زیادی در عرصه تهیه و تدارکات  کتب درسی به سهطح مرکهز در وزارت معهارف وجهود در این اواخر 

 2اهرارداد، برنهده  2از میهان  6080تها  6004دارد. به عنوان مثال، ی  شرکت واحد طباعتی افاانی میان سهالهای 

ارارداد را که روی چاپ کتاب در داخهل کشهور  شرایط شرکت متذکره  این در حالیست که ارارداد گردیده است

تهدارکات کتهب درسهی بیشهتر نقهش دارنهد در کهه  یی . شرکای انکشافی64تاکید میورزد نیز تکمیل نه نموده است

( و اداره انکشهاف بهین المللهی دنمهارک یها USAIDعبارت  از اداره انکشاف بین المللی ایاالت متحده امریکها یها )

(DANIDA)  اادامات الزم را برای بهبود طرزالعمهل ههای تهدارکاتی و بهه حهداال رسهاندن میباشند که توانسته اند

د را در باالترین سطوح خدمات رویدست گیرند، اما دیده شده است که مشکالت بیشتری عملکرد های آلوده با فسا

 در ادمه های پایین تر  عرضه عر  اندام نموده اند.

کتاب های که در مراحل مقدماتی به کابل تحویل داده می شوند، معموال بگونه مهوثر بهه انبهار گهاه ههای والیتهی و 

کتهب یگردند. چندین تن از پاسخ دهنده گان  اظهار داشته اند که برای  توزیع ولسوالی و سپ  به مکاتب توزیع نم

تا خود آنها کتاب ها از محل  می گردند مدیران مکاتب  مکلف  بناً  هیچگونه بودجه ای اختصاص داده نشده است 

به اخیر عرضۀ کتب مرحلۀ توزیع دریافت نمایند و سپ  آنها را به مکاتب خویش انتقال دهند. پ  میتوان گفت که 

. صراحت و ساده گی میتواند آلوده با فساد باشد، چون بطور کامل بستگی دارد با خالایت و صداات مدیران مکاتب

برای عرضه کتب درسی به شاگردان وجود دارند و خانواده های که اادر به خریهداری پرمنفعت و  بازار های ثانوی

نواده های فقیر و روستایی که از منابع و دسترسی محدود برخوردار میباشند، کتاب از بازار میباشند، در مقایسه به خا

 از این مساله سود بیشتر میبرند. 

. به عنهوان مثهال، در وجود دارد کمبود زبان هایکه االیت های کشور با آنها صحبت مینمایند، در مورد کتب درسی 

میباشد، کتهاب ههای انهدک بهه زبهان اوزبیکهی موجهود که زبان اول شمار زیادی از مردم آن اوزبیکی  یی  والیت

های درسی ای نیهاز دارنهد کهه بهه زبهان  میباشد. یکی از شوراهای مکاتب خاطر نشان ساخته است که آنها به کتاب

شهاگردان   کهه بهرای کی وجود دارد یاوزبیکی تهیه گردیده باشند، اما در مکتب  آنها صرف ی  کتاب  به زبان ازب

 تدری  میگردد. 86تا  2صنوف 

که هیچگونه کتب درسی دریافت نه نمهوده انهد، گهزارش داده  ینیز در ارتباط با برخی از والیات آمیز موارد تبعیض

ی  والیت دور افتاده که در ارتفاعات مرکزی کشور مواعیت دارد گزارش داده اسهت کهه در جریهان  ست. شده ا

وده اند اما بر مبنای ادعا های وزارت معارف در مرکهز، کتهب پنج سال گذشته هیچگونه کتاب درسی دریافت نه نم

 است. درسی به طور منظم به این والیت توزیع گردیده 

 تجهیزات و منابر آموزشی: 4.2

سبب میشود تا تفاوت هها میهان والیهات، ااهوام و  بی عدالتی در روند دسترسی به کتب درسی و سایر منابع آموزشی

یعنهی در  . در هر دو عرصه65شدت بیشتر کسب نمایدها و اختالفات موجود میان گروه  یده ابایل بیشتر تقویت گرد

عرضه و ارارداد های مواد آموزشی فساد اداری گسترده به چشم میخورد. در برخی مهوارد، نههاد ههای غیردولتهی و 

زات مورد نیاز را برای برنامه های آموزشی ایکه از جانب شرکای انکشافی تمویل میگردند و عده سپرده اند تا تجهی
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که از پایین ترین سطح نظارت برخوردار میباشد،  یمکاتب تهیه نمایند، اما دیده میشود که عرضه تجهیزات به محیط

  66خطرات فساد اداری اابل مالحظه را بمیان میآورد. همانگونه که در اسمت ذیل نقل اول گردیده است:

( اصرار مینمود که ما به ]مکاتب[ تجهیهزات تکنهالوژی USAIDامریکا یا )اداره انکشافی بین المللی ایاالت متحده "

معلوماتی فراهم خواهیم نمود، از ابیل ماشین فوتوکاپی، کمپیوتر ها، پرینتر ها و سایر مواد مورد نیاز.... ]ما[ ی  تهن 

ررسهی برخهی از مکاتهب از نظارت کننده گان را خارج از برنامه که هیچگونه ارتبهاطی بها برنامهه نداشهت بمنظهور ب

فرستادیم، تا اطمینان حاصل گردد که آیا چیز های را که ما در برابر آنها پول پرداخته ایم، در آنجها حقیقتهآ وجهود 

وجود دارد که توسط مدیر مکتب ام ا  گردیهده باشهد و  "سند دریافت ااالم متذکره"دارند یا خیر ... آیا در آنجا 

یزات را دریافت نموده ایم، اما دریافتیم که هیچ چیزی در آنجا وجود نداشت. این در آن ذکر گردیده باشد که تجه

موارد در تعداد زیادی از مکاتب اتفاق افتاده، نه اینکه صرف در یکی از مکاتب بمالحظه رسیده باشد، بلکه احتماآل 

 . "ی دیده شده استحالت چنین مکاتب  از باب 9یا  8در 

بلی، بلی، مهن تمهام ایهن چیزهها را بهه مکتهب "اظهار داشت:  چنین  موصوف ،صل نمودیمتماس حا یی ما با راننده 

در حقیقت ماه مبارک رم ان اسهت و مها "وی دو روز بعد از طریق تیلفون تماس گرفت و افزود:  "تحویل دادم ...

است که من این وسهایل  که باید ما به صداات عمل نماییم، بلی حقیقت این است  یباید راست بگوییم... و این زمان

را هرگز به مکتب تحویل نه نموده ام. آنها به من پول دادند تا به شما بگویم که گویا من وسایل متهذکره را تحویهل 

. درست است، درست است، سپ  ما از مهدیر مکتهب پرسهیدم، "نموده ام، اما من هیچگاه این کار را انجام نداده ام

ام ا  نموده اید در صورتیکه آنها را دریافهت نهه نمهوده ایهد؟  "ااالم متذکره سند دریافت"پ  چرا شما روی این 

آه، آنها به من پول دادند تا روی این سند ام ا  نمایم. آنها به من یه  مقهدار پهول دادنهد، تها "موصوف پاسخ داد 

 ."ی ندارمفورمه متذکره را ام ا نمایم. حاال که این تجهیزات در کجا ارار دارند، من هیچ نوع آگاه

معلوم نیست که آیا مدیر مکتب وسایل متذکره را دریافت نموده و سپ  آنها را به فروش رسهانیده ؟ آیها موصهوف 

آنها را به منزل برای استفاده اع ای خانواده خویش انتقال داده است؟ آیا دوکان مذکور آنها را به شخصی دیگری 

، اما  در داخل مکاتب نیست کهه مها بهرای ستدر کجا مذکور  به فروش رسانیده ؟ هیچ ک  نمیداند که تجهیزات

آن پرداخت نموده ایم. این خیلی مسخره است ... که برای مردم در بین ]ی  والیت[ ی  ماشین فوتوکهاپی جدیهد 

 و مدرن با کارتریجهای رنگه داده میشود.  چی کسی از آن استفاده می نماید؟ آیا آنها  برق کافی در اختیار دارنهد؟

می دانید، اگر آنها دریابند که ی  ورق کاغذ در داخل پرنتر جام شده است و یا هم اینکه کارتریج آن خاتمه یافته 

  ."باشد، این به عنوان پایان ماشین است

 البراتوار های ساینس: 4.2.1

ی گردیهده راه انهداز مردم محل همان مکتهب  با بر مبنای مشاهدات تیم کمیته نظارت و ارزیابی و مصاحبه های که

عالاه  برای حمایت از علوم ساینسی وجود نداشهته و دسترسهی درسهت بهه منهابع موجهود نمیباشهد. در اکثهر  است، 

وجود دارند زیرا تسهیالت مذکور دارای تجهیزات و لوازم مورد نیاز  "صرف به نام"مکاتب، البراتوار های ساین  
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های دوردست مشاهده گردیده و یا ههم گهزارش داده شهده نمیباشند. این مشکل هم در شهر کابل و هم در والیت 

 است.

منهابع  مقهدار که ی   یو در مورد  مکاتب ه معموال مواد آموزشی تدری  م امین ساینسی در البراتوار موجود نبود

معلمهین نشان میدهد که تاریخ استفاده  آنها منق ی گردیده بود.  ی ما اابل مصرف را در اختیار نیز داشتند، یافته ها

م امین ساینسی تصدیق نمودند که آنها اادر به انجام )نمایش عملی( آزمایشات نمیباشند، زیرا آنها از مهارت هها و 

دانش تخنیکی الزم برای اینگونه کار های عملی برخوردار نمیباشند. در نتیجهه حتهی اگهر البراتهوار هها در مکاتهب 

سههم  ارند تا از آنها استفاده نمایند و یا ههم در کهار ههای عملهیوجود هم داشته باشند، شاگردان به ندرت چان  د

 گیرند. 

که توسط یکی از شرکای را تیم کمیته نظارت و ارزیابی از ی  مرکز تربیه معلم بازدید نموده  و تسهیالت البراتور 

 ( تهیهه و فزیه  بیولهوژی، کیمیها )دوبهاب البراتهوار بهرای هریه  از م هامین شش باب البراتهوار  برای انکشافی  

 و این البراتوار ها بمنظور کار عملهی م هامین ساینسهی تجهیهز گردیهده بودنهد  است گردیده بود را مشاهده نموده 

ایجاد گردیده بودند که از سطح محتویات نصاب تعلیمی بلندتر ارار داشته کهه مطهابق آن بهه شهاگردان ایهن  ۀ بگون

(. هیچ ی  از کارمندان مرکز تربیه معلم در علوم ساینسی 9)صنف مرکز تربیه معلم تدری  صورت میگرفت، الی 

فرا نگرفته اند و اظهار داشته اند که آنها وادار گردیده انهد تها  نحهوه تهدری  آنهرا از طریهق ویهدیو ههای  یآموزش

ناسهب و میان عالاه به تدری  م امین ساینسی مطابق نصاب تعلیمهی، منهابع آموزشهی م بناً یوتیوب جستجو نمایند. 

 خورد. مینواضح به چشم  ارتباط شرایط محلی 

 سیت های کمپیوتر: 4.2.2

( از آنهها MVCAفسهاد اداری بهه سهطح وزارت یها ) شناسهی باب مکتب که بمنظور ارزیابی آسهیب  801از جمله 

از مکاتب که دارای  یکمپیوتر داشتند و تعداد اندکصنوف  آنها   ی از بازدید بعمل آمده است، تعداد انگشت شمار

که از ی  تن از  کمپیوتر هم بودند، آنها را افل نموده بودند و شاگردان از آنها استفاده نمی نمودند. زمانی صنوف 

کمپیهوتر را بهه عنهوان مسهلکی مدیران در این زمینه استجواب صورت گرفت، موصوف عدم موجودیت ی  معلم  

دریافته  که معلمهین  ینمود. در حالیکه، تیم کمیته نظارت و ارزیابی مکاتبکمپیوتر ارایه  صنف دلیل غیر فعال بودن 

اادر به تدری  صنوف کمپیوتر بودند، اما از  اًم امین ریاضیات و یا م امین ساینسی در آنها ح ور داشتند و ظاهر

اتی دسهت یافتهه  کهه آنها چنین تقاضایی صورت نگرفته بود. به همین ترتیب تیم کمیته نظارت و ارزیابی به گزارشه

تنها در اختیار استادان ارار دارنهد  و یها ههم ها اداره مکتب خود از کمپیوتر های مذکور استفاده مینماید و  کمپیوتر 

 است.  اینکه مکتب اادر به تأمین جریان برق الزم برای استفاده از تجهیزات مذکور نبوده

و ارزیابی در مورد والیات نشان میدهد که آموزش کمپیهوتر های تیم نظارت  هیافت معلومات،در جریان جمع آوری 

ی  عنصر پذیرفته شده نصاب تعلیمی میباشهد، امها در مکاتهب محلهی هیچگونهه صهنف آمهوزش کمپیهوتر وجهود 

پایهه کمپیهوتر  2000ت ی  تن از مصاحبه شونده گان در وزارت معارف در کابل، حدود انداشت. بر مبنای اظهار
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( خریداری گردیده ، اما به محالتی توزیع گردیدنهد کهه در EQUIPبهبود کیفیت معارف یا )در چهارچوب پروژه 

آنها معلمین کمپیوتر، صنوف درسی کمپیوتر و / یا برق اابل اعتمهاد وجهود نهدارد. موصهوف عهالوه نمهود کهه وی 

ا در یه  اتهاق مملهو از از ی  باب مکتب در یکی از ولسوالی ها بازدید نموده است که در آنجا کمپیوتر ه اًشخص

 خاک ذخیره گردیده بودند و هیچگاهی مورد استفاده ارار نگرفته بودند.

 فرنیچر:  4.2.2

 
 

 مدتی برای و گردید انتقال ما مکتب به ها چوکی از زیادی تعداد که بودیم شاهد ما زمانی ی ... "

 ."شدند ناپدید ناگهان و ندیدیم چشم به را آنها توزیع اما گردیدند، نگهداری خیمه زیر در

 دوردست های ولسوالی از یکی در معلمین از تن یک

 
 

 
اکثریت مکاتب هم در شهر های بزرگ و هم در سهاحات دوردسهت بگونهه دوامهدار بهه کمبهود میهز و چهوکی در 

صنوف درسی مواجه اند. تیم کمیته نظارت و ارزیابی مشاهده نموده است که ی  پایه چوکی دو نفره توسط چهار 

فرنیچر تشکیل میهداد و در  کمبود آنرا تن شاگردان در عین زمان بگونه مشترک مورد استفاده ارار میگیرد که دلیل 

 بع ی مناطق از شاگردان تقاضا صورت میگرفت تا بر روی زمین بنشینند. 

، فرنیچر باید صرف توسط وزارت ترمیم شود، بنابراین مکاتب هیچگونهه بودجهه اختصهاص داده شهده بهرای اصوالً

تیجهه در برخهی منهاطق مهدیریت مکتهب از کهه در ن ترمیمات توسط کارگران حرفهوی محلهی را در اختیهار ندارنهد

شاگردان برای ترمیم چوکی ها و میز ها پول مطالبه مینمایند، اما هیچگونه نظارتی بر نحهوه اسهتفاده از پهول متهذکره 

وجود ندارد و مکررآ دیده شده است که در بسیاری از موارد هیچگاه ترمیمات صورت نگرفته اند. همچنان بهه تهیم 

زیابی از جانب ساکنین اریه گفته شده است که در برخی موارد از چوکی ها و میهز ههای مکتهب کمیته نظارت و ار

 های شخصی یا خانواده گی اع ای اداره مکتب، استفاده صورت میگیرد. برای رسیده گی به نیازمندی

 

  
غزنی والیت جاغوری، ولسوالی نسوان، عالی لیسه  
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جامعه و آموزش های مبتنی بر  -مکاتب جاگزین  .14

 مکاتب خصوصی:

 آموزش های مبتنی بر جامعه: 14.1

 
 

 آنها نتایج اما میباشند، جامعه بر مبتنی های آموزش عالامند انکشافی شرکای از زیادی شماری"

 برنامه زیرا افتاد، خواهد اتفاق چیزی چه که دانیم نمی ما اواات گاهی و میرسند بنظر متفاوت بسیار

 دیگر جانب از و اند مواجه بودجه کمبود به میگردند تطبیق غیردولتی های نهاد جانب از هایکه

 ."آورد خواهند میان به را معارف وزارت با موازی سیستم ی  آنها که دارد وجود آن خطر

 معارف وزارت در ارشد کارمندان از تن یک

 
 

آموزش از ابیهل آمهوزش ( ی  اصطالح عمومی است که شامل تمام اشکال CBEآموزش های مبتنی بر جامعه یا )

گری برای دختران / زنان که از تعلیمات ثهانوی محهروم مانهده انهد و  (، صنوف مربی9-8ابتدایی و ثانوی )صنوف 

از تهن  21000. آموزش های مبتنی بهر جامعهه در حهال حاضهر بهرای حهدود 67صنوف آموزشی کوچی ها، میباشد

. 68اید، هرچند احتمهال دارد از ایهن تعهداد بلنهدتر باشهددرصد دختران( خدمات آموزشی فراهم مینم 26شاگردان )

معلمهین تهدری  از تهن  6200اینگونه آموزش ها اطفال معلول را نیز تحت پوشش ارار میدهد، که تقریبها توسهط 

. در مکاتب مبتنی بر اریه، به شاگردان مطابق نصاب تعلیمی ملی رسمی تدری  صورت میگیهرد. مکاتهب 69میگردد

کیلهومتر از  0بهیش از  ۀ این طرح ریزی گردیده  تا شاگردانی را تحت پوشش ارار دهند که در مسهافمتذکره برای 

ساعت،  6.2نزدی  ترین مکتب وزارت معارف زنده گی مینمایند. شاگردان این مکاتب روزانه برای مدت حداال 

 برای شش روز در هفته )به استثنای روز های  جمعه( آموزش فرا میگیرند.

 
 

 اناو دیده آموزش معلمان دولتی مکاتب در زیرا دارد، اهمیت بسیار ما مردم برای مکتب نای"

 ."بروند آنجا تا است مشکل بسیار اطفال برای و اند وااع دور خیلی ما اریه از آنها و ندارند وجود

 قریه ابتداییه مکتب سرمعلم،

 
 

 نهاد های غیردولتی و جوامر محلی: -مدیریت مکتب  14.1.1

 دولتی ملی و بین المللی در مناطق روسهتایی و منهاطقی راز جانب نهاد های غی اًآموزشی مبتنی بر جامعه عمدتمراکز 

که دسترسی به آنها دشوار میباشد، مورد حمایت ارار میگیرند، اینها شامل مناطقی اند که در آن مکاتهب دولتهی بهه 
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س نمیباشد. مسئولیت نظارت این مکاتب بدوش مدیریت ویژه برای اطفال سنین پایین و دختران به راحتی اابل دستر

 معارف ولسوالی مربوطه و نظارت کننده گان نهاد های تطبیق کننده، میباشد.

ی و مشاهدات تیم کمیته نظارت و ارزیابی، مراکز آموزشی متبنی پبر مبنای مصاحبه های انفرادی، مصاحبه های گرو

ارزش و محتهرم شهمرده میشهوند. چهون آنهها در  ، نزد اع های جامعهه بهاکه ایجاد گردیده اند یبر جامعه در جوامع

نزدیکی خانواده های ارار دارند که به آنها خدمت عرضه مینمایند، از اینرو در مقایسه با مکاتهب دوردسهت وزارت 

ردیهده معارف، از ح  مالکیت بیشتر برخوردار میباشند. فعالیت ها و مدیریت مراکز متذکره بگونه موثر توصیف گ

اند. عالوه بر آن، والدین می توانند بنابر نزدی  بودن این مراکهز، از صهنوف آموزشهی مبتنهی بهر جامعهه بازدیهد و 

 نظارت بعمل آورند.

 محیط آموزش: 14.1.2

را مشاهده نموده اند که از ی استادان( MVCAفساد اداری به سطح وزارت یا ) شناسی ارزیابی آسیب تیم 

بودند و روش های تدریسی آموزش محور را بمنظور سهمگیری فعال انگیزه خوبی برخوردار 

 ی مورد استفاده قرار میدادند.پشاگردان، به شمول کار گرو

 

 استادان با موصوف. مینماید نظارت مکتب محیط و درسی صنوف از منظم طور به ما مکتب مدیره"

 به والدین و میباشیم فعال  شورای ی  دارای ما. میدهد انجام منظم های مالاات شاگردان والدین و

 ."مینمایند بازدید جامعه بر مبتنی های آموزش مراکز از منظم طور

 قریه ابتداییه مکتب سرمعلم،

 
 

آموزش های مبتنی بر جامعه بطور منظم از جانب نهاد های غیردولتهی ملهی/بین المللهی طبق گزارش ها، از صنوف  

بعمل میآیهد. طبهق مشهاهدات تهیم کمیتهه نظهارت و ارزیهابی، میهزان غیابهت تمویل کننده و شورا های اریه نظارت 

شاگردان در مراکز آموزش های مبتنی بر جامعه، در مقایسه بها مکاتهب دولتهی بسهیار پهایین میباشهد. عهالوه بهر آن، 

 و شاگردان از نظم و دسپلین خوب برخوردار بودند. ه صنوف به طور اابل مالحظه تمیز بود

 

 

 نقطه از خصوص به میشود، نظارت اریه شورای جانب از جامعه بر مبتنی های آموزش صنف... "

 در را کافی آموزشی منابع سایر و ارطاسیه درسی، های کتاب ما اینکه دیگر و شاگردان غیابت نظر

 ."داریم اختیار

 جامعه بر مبتنی های آموزش معلمین از تن یک

 

 

در آن مالکیت جامعه پررنگ میباشد و نظهارت مهنظم از فعالیهت هها ههم  در مراکز آموزش های مبتنی بر جامعه که

توسط مدیر مرکز و هم توسط منسوبین نهاد های حمایت کننده صورت میگیرد، فرصت های اندکی بهرای اسهتادان 
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مراکهز متهذکره،  مسهئولین وجود دارد، تا بدون دلیل غیرحاضری نمایند. بر مبنای یافته های ناشی از مصهاحبه هها بها

احتمال کمتر وجود دارد تا منابع آموزشی بنابر چشم پوشی و یا ههم عملکهرد ههای آلهوده بها فسهاد، ضهایع گردنهد. 

که منابع و تجهیزات مرکز آموزش های مبتنی بر جامعه به مواع و با کمیت و کیفیت  است گزارش ها حاکی از آن 

 الزم دریافت گردیده اند.

 

 ارار مکتب اختیار در را جدید های کتاب مراتبه ی  سال سه هر جریان در[ دهکنن تطبیق نهاد]"

 ."میباشد شاگردان برای آموزشی مواد ترین مهم از یکی ها کتاب این. میدهد

 جامعه بر مبتنی های آموزش مکتب معلمین از تن ییک

 

 

در این مراکز کوچ  و غیررسمی )عمدتآ تعلیمات ابتدایی(، استادان باید توانایی این را داشته باشند تا در چنهدین  

رشته تدری  نمایند و با استفاده از تجهیزات و  مواد آموزشی به ویژه در صنوف ساینسی، به تدری  بپردازند. ایهن 

تسهیالت البراتوار ساین  بنابر نیازمندی بهه ار دارد که در آنها مساله در ماایرت با شمار زیادی از مکاتب دولتی ار

 تجهیزات و مواد مناسب، غیرفعال بنظر میرسند.

 

 واتآ من و دارد مواعیت اریه الب در متذکره مکتب زیرا میباشد، خوب شاگردان حاضری... "

 مانند تجهیزات و ابزار دریافت با شاگردان دیگر جانب از و مینمایم بازدید مذکور صنوف از فواتآ

 امر این. میشوند تشویق زیاد خیلی میشوند، ساخته محل در که موادی و رنگه های پسنل ها، بک 

 اریه در شورا ترتیب همین به و گردند حاضر دروس به معین زمان و وات به اطفال تا میشود سبب

 کوچ  اطفال برای خوب مکان جامعه بر مبتنی های آموزش صنوف اینگونه و میباشد فعال

 های آموزش صنوف به خطر هیچگونه بدون توانند می آنها زیرا دختران، برای خصوص به میباشد،

 ."باشند داشته دسترسی جامعه بر مبتنی

 جامعه بر مبتنی های آموزش شاگرد والدین از تن یک

 

 

 

 نتایج و پیامد های آموزش:  14.1.2

که در مراکز آموش های مبتنی بر جامعه آموزش فهرا گرفتهه  یاطفالتحقیقات مستقل تایید نموده  که نتایج آموزش 

  انجهام "نجهات اطفهال"که توسط نهاد  ۀ بهتر از شاگردان  مکاتب دولتی میباشد. مطالعیی اند، به طور اابل مالحظه 

د درصد شاگردان صنوف سوم مراکز آموزش ههای مبتنهی بهر جامعهه میتواننه 20شده است، خاطر نشان میسازد که 

 40مطالب را به خوانش بگیرند و آنها را درک نمایند، این رام نهزد شهاگردان سهنین مشهابه در مکاتهب دولتهی بهه 

 70درصد کاهش میابد.
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 با و نمایم می تهیه را محلی مواد خویش، دروس از برخی برای. هستم فزی  و کیمیا معلم من"

 این با شاگردان و بیآورند خود با را ساده مواد تا میخواهم شاگردان از اواات گاهی و میآورم خود

 برای محلی مواد از استفاده مورد در را تمرینی جلسات میخواهم من. میدهند نشان رضایت کار

 را محلی مواد از استفاده چگونگی استادان اکثریت زیرا نمایم، اجرا دولتی مکاتب استادان تمام

 ."نمیدانند

 قریه جامعه بر مبتنی های آموزش مرکز در معلمین از تن یک

 

 

 

کهه  گرفتهه اسهت اریه مورد بررسی ارار  08دیگر، خدمات آموزش های مبتنی بر جامعه  در  جامع ی  مطالعه در 

. ایهن مطالعهه 71اطفال در جوامع دوردست مناطق شمال غربی افاانستان مشاول آموزش میباشنداز تن  8490در آن 

دریافته است که شمولیت بطور اابل مالحظه افزایش یافته است و نمرات امتحانات در میان تمام شاگردان بهبود یافته 

 68درصد افزایش در شمولیت بهه چشهم میخهورد و  46است، البته در مقایسه با مکاتب ابتداییه دولتی. در مجموع 

امتحانات به طور اابل مالحظه در مقایسه بها مکاتهب تحهت کنتهرول درصد تفاوت جندر کاهش یافته است، نمرات 

 بهره برداری از آموزش طوری بنظر میرسید که در مورد دختران اابل افزایش باشد.افزایش یافته اند و 

 مکاتب خصوصی: 14.2

اتب درصد مکاتب کشور را تشکیل میدهد. این مک 80کمتر از  که این رام  تعداد مکاتب خصوصی اندک میباشند

درصد جمعیت سنین مکتب را آموزش میدهند. در منهاطق بهزرگ شههری ماننهد کابهل و ههرات، نسهبت  6کمتر از 

آموزش در مکاتب خصوصی به طور چشمگیری افزایش یافته اسهت )ضهمیمه سهوم خالصهه تعهداد و نهوع مکاتهب 

تهب خصوصهی آمهوزش فهرا کهه در مکا یشاگردان فیصدی خصوصی در سراسر کشور را ارایه مینماید(. در کابل، 

درصد افزایش یافته است، که ی  رام بیش از دونیم برابر اوسط ملی را تشکیل میدهد، هر چند هنهوز  2میگیرند تا 

هم به طور اابل مالحظه پایینتر از اوسط بین المللی در سیستم های آموزشی اابل مقایسه، میباشد. اراام/آمار سیسهتم 

( نشان میدهند که شهر کابل بیشترین تعداد مکاتب خصوصی را دارا بوده که   EMISمدیریت معلومات آموزش یا )

( بهاب 90( باب مکتب، والیت خوسهت )846باب مکتب میرسد و به تعقیب آن والیت هرات ) 299تعداد آن به 

 ( باب مکتب، دارند.28( باب مکتب  و والیت بلخ )14مکتب، والیت ننگرهار )

دالر سهاالنه( در مکاتهب خصوصهی غیهر  620کمتر) اًی مشاهده نموده است که فی  نسبتتیم کمیته نظارت و ارزیاب

انتفاعی وجود دارد، و گزارش های وجود دارند که مکاتب متذکره میتوانند معاشات معلمین خویشرا با میزان نسهبتآ 

 شناسی تیم ارزیابی آسیب  بلندتر در مقایسه به معلمین مکاتب دولتی بپردازند. والدین در مورد  مکاتب خصوصی به

تها فرزنهدان اسهت فساد اداری  گزارش داده اند که کیفیت بلند تدری  و منابع موجود آنها، ایشان را متقاعد ساخته 

 خویشرا از مکاتب دولتی به مکاتب خصوصی تبدیل نمایند.
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بهرای حمایهت از  "دکتابهای درسی آکسهفور"ی  عامل پیچیده در چندین مکتب خصوصی، عبارت از استفاده از 

در کنار نصاب تعلیمی ستندرد ملی میباشد. والدین گهزارش دادنهد کهه اسهتفاده از ایهن  "نصاب تعلیمی آکسفورد"

محتویات اضافی به زبان انگلیسی، ارایه کننده جذابیت آموزش مکاتب خصوصی میباشد. یکی از  ویهژه گهی ههای 

در  خالل روند تدری  ناشی از وافه های طویل زمسهتانی،فقدان اتفکی  کننده دیگر مکاتب خصوصی عبارت از 

 مقایسه با رخصتی های سه ماهه مکاتب دولتی میباشد. 

بازار های پر رونق ایجاد گردیده  تا آموزش های مکتب را از طریق صنوف خصوصی در پهلوی مکاتب خصوصی، 

، چهون اهادر بهه پرداخهت هزینهه ههای برای والدین کم درآمد دلچس  میباشد اً. این صنوف مخصوصعرضه نمایند

توسط استادان مکاتب دولتی پ  از زمان تهدری  در  تعلمی مکاتب خصوصی نمیباشند. صنوف خصوصی معموالً

ممکن به معلمین امتیهاز داده شهود تها در مکاتب دولتی تدری  میگردند. موجودیت این صنوف به این معناست که 

وون ئز طریهق مصهتا بتوانند پوتانشهیل جسهتجوی درآمهد خویشهرا ا مایند،مطلوب تدری  نه ن ۀ مکاتب دولتی بگون

. بهه ههر ترتیبهی کهه باشهد، زمانیکهه افهزایش بخشهند ساختن تدری  بهتر در صنوف پ  از ساعات درسی رسهمی،

استادان مکاتب دولتی صنوف خصوصی را در کنار وظایف خویش تدری  می نمایند، تمرکز آنها کهاهش یافتهه و 

 ها برای مسئولیت های تدری  در مکاتب دولتی نیز تقلیل میابد.انرژی آن

هنوز هم ظرفیت وزارت معارف در عرصه نظارت از کیفیت مکاتب خصوصی بصهورت مکهرر مهورد پرسهش اهرار 

وجود دارند که گویا مکاتب متذکره تهدید و مسدود میشوند، به ویهژه در شههر کابهل، امها  ی میگیرد. بع ی موارد

رویدست گرفتن اینگونه اادامات از جانب وزارت معارف نسبتا بعید به نظهر میرسهد )لطفهآ بهه ضهمیمه اول مراجعهه 

باب مکتهب خصوصهی  26، رسانه ها گزارشاتی را بدست نشر سپردند که گویا 6082ید(. در ماه جنوری سال ینما

در شهر کابل به دلیل نداشتن جواز فعالیت، فرار از مالیات و یا هم کیفیت پایین آموزش مسدود گردیدند. مدیران و 

فساد اداری  مصاحبه انجام داده اند، چنهین اظههار داشهته  شناسی مالکین مکاتب خصوصی که با تیم ارزیابی آسیب 

با تهدیدات وزارت معارف و مسهدود شهدن مکاتهب آنهها بسهتگی  "و غیرمنصفانهمالیات غیرعادالنه " ۀاند که مسال

 دارد. 

 ان یزه های شمولیت در مکاتب خصوصی: 14.2.1

والدین به تیم کمیته نظارت و ارزیابی از موجودیت دالیل متعدد در مورد تبدیلی فرزندان شان به مکاتب خصوصی 

ناامیهدی از کیفیهت پهایین آمهوزش در مکاتهب دولتهی و غیابهت حکایه نموده اند که برخی از دالیل  ارار ذیل اند: 

دوامدار معلمین. در حالیکه تفاوت های زیادی در سکتور خصوصی به چشم میخورد، اما از مکاتب خصوصی ایکه 

توصهیف گردیهده انهد کهه در  یدر جریان ارزیابی توسط تیم نظارت و ارزیابی بازدید بعمل آمده  به عنهوان مکهاتب

مکاتب دولتی، از نظر فزیکی راحت تر به نظر میرسند و در آنها کتاب ها و منابع آموزشی دیگر در اختیهار  مقایسه با

به اسهاس شاگردان ارار داده میشوند و از همه مهمتر اینکه معلمین در صنوف درسی حاضر میباشند. به همین ترتیب 

اختصاص میدهند و بطور اوسهط روز تعلیمهی مشاهدات تیم متذکره  مکاتب خصوصی زمان بیشتر را برای آموزش 
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طوالنی تر دارند و در بیشتر موارد، سال تعلیمی آنها نیز طوالنی تر میباشد و به همین ترتیب یکی از ویژه گهی ههای 

 تعطیالت زمستانی کوتاه تر  میباشند.دارای دیگر آنها اینست ک در مقایسه به مکاتب دولتی  

از مکاتهب غیهر انتفهاعی وجهود  تعهدادی تفاوت های اابل مالحظه ای در فی   مکاتب خصوصی وجود دارد، امها 

 توجهه بهه که  ی  تن نهان آور دارنهد. بها  نسبتآ پایینتر میباشد، حداال برای آنعده خانواده هایشان دارند که  فی  

دیهده انهد کهه روی خهدمات و رضهایت جهت گیری بازار، مکاتب خصوصی از جانب والدین طوری توصهیف گر

تمرکز دارند؛ شکایات درج شده در مورد مدیران به طور جدی مورد توجه ارار گرفته و معموآل به کاستی ها رسیده 

 گی صورت میگیرد.

معلم، با توجه به معلومات جمع آوری شده توسط تیم کمیته نظارت ارزیابی، بصورت عموم آنها از کهار  دیدگاه از 

ر سکتور خصوصی به طور کامل رضایت دارند. برای بسیاری از فارغ التحصیالن جوان که اادر به دریافت خویش د

دالر رشوه بهرای دریافهت وظیفهه در سهکتور دولتهی  8000اشتاال در مکاتب دولتی نمیباشند و یا مایل به پرداخت 

را کهه تهیم ارزیهابی آسهیب ۀ ویهژ مشکل  نمیباشند، سکتور خصوصی برای آنها زمینه اشتاال را فراهم مینماید. ی 

فساد اداری  از معلمین مکاتب خصوصهی اسهتماع نمهوده  اینسهت کهه در مکاتهب خصوصهی سهاعت ههای  شناسی 

 طوالنی تر درسی وجود دارد، اما این مشکل با پرداخت معاشات بلند، جبران میگردد. 

 خطرات فساد اداری در مکاتب خصوصی: 14.2.2

که نصاب تعلیمی ملی را آلهوده بها  ی صی در دو جهت گزارش داده شده است، مکاتبفساد اداری در مکاتب خصو

فساد میسازند و جواز تدری  را از وزارت معارف دریافت مینماید و از طریق وارد نمهودن فشهار غیراخالاهی بهاالی 

مکاتهب رشهوه والدین از آنها پهول دریافهت مینماینهد و از طهرف دیگهر مقامهات فاسهد وزارت معهارف از مهالکین 

 درخواست مینمایند.

در مورد اول، مکاتبی وجود دارند که از کتب درسی غیراانونی استفاده مینمایند، مثال از کتاب های پاکسهتانی، کهه 

که در نصاب تعلیمی وزارت معارف  ی محتویات مورد نیاز نصاب تعلیمی را تحت پوشش ارار نمیدهد و از محتویات

مالکین غیر صادق مکاتب وجود دارد که از خانواده ها از نمایند. عالوه بر آن، مثال های گنجانیده شده اند عدول می

به دلیل حاضری ضعیف شاگردان و ناکامی آنها در امتحانات مکاتب پول درخواست مینمایند. تیم کمیته نظهارت و 

صی به نحوی به مراکهز تجهارتی ... مکاتب خصو":مثالً ارزیابی گزارش های شماری از والدین را استماع نموده اند 

 ."مبدل گردیده اند، تا پول هنگفت بدست آورند

مالکین مکاتب خصوصی نیز میتوانند اربانی فساد اداری باشند و مجبور به پرداخت رشوه به مقامات محلی باشند تها 

منظوری نتهایج باشهند. تهیم را به وات دلخواه پروس  نمایند نه اینکه ماه ها منتظر  آمار/اراام امتحانات مکتب ایشان

در مهورد فسهاد اداری و درخواسهت رشهوه  اتب را از جانب مالکین مک ی کمیته نظارت و ارزیابی گزارشات متعدد

توسط مقامات وزارت معارف دریافت نموده اند. در ی  مثال، ی  تن از مالکین یکی از مکاتب خصوصی اوانین 
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برای مکتب توصیف نمود: در ابتدا به مکتب آنها گفته شده بهود کهه  مالیاتی مکاتب را به عنوان ی  آسیب پذیری

نها بگونه مستقیم بهه یکهی از مقامهات رسهمی آاطالع یافتند که هرگاه   اًافاانی مالیه بپردازد، اما بعد 000000 مبلغ 

 افاانی بپردازند سوابق آنها تصفیه خواهد شد. 20000 مبلغ
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ارزیابی و نظارت مشترک مستقل کمیتۀ  
اداری فساد علیه مبارزه   
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 رهبری و مدیریت در وزارت معارف: .11
در سیستم معارف تمرکهز نمهوده  "حلقه نهایی زنجیره عرضه"ت، گزارش کمیته نظارت و ارزیابی باالی سمتا این ا

ی اسهت کهه در آن میتهوان سیسهتم تعبارت از اسماست: عرضه خدمات آموزشی به شاگردان از طرف معلمین. این 

نظریات مصهاحبه شهونده گهان در زمینهه از صهراحت برخهوردار میباشهد: فسهاد اداری  که معارف را آزمایش نمود 

گسترده در روند استخدام معلمین وجود دارد، که در نتیجه آن کیفیت آموزش کاهش میابهد و بهه نظهر میرسهد کهه 

به هدف اصلی خویش که همانا فراهم ساختن زمینه آموزش وااعی برای جوانان کشهور عارف در دستیابی موزارت 

 میباشد، از موفقیت  چندانی برخوردار نمیباشد. 

که مفهوم واالی  این نکته اساسی بارها و بارها در مصاحبه ها، به ویژه از جانب والدین مطرح گردیده است. هنگامی

واضح است که نسل های بعدی از ظرفیت های الزم در راستای ایفا نمهودن  نقهش  تعلیم و تربیه آلوده با فساد باشد،

در ی  جامعه دموکراتی  و مردم ساالر برخوردار نمیگردد، زیرا آنها فااد مهارت های خوانش و حسهاب  ارزنده 

نمیباشهند. شهاید ابتدایی بوده و از مهارت های الزم برای کسب درآمد و بقا حیات در این جهان راهابتی برخهوردار 

و یا هم در حاالتیکهه الزم باشهد  تفکی  نموده از  نادرست را مهمتر از آن این باشد که آنها نتوانند  مسایل درست 

 مقامات را مورد سوال ارار دهند.

را میتهوان در الهب  موجودیت ی  سیستم خیلی ها متمرکز عنوان نمود و راه های حهل آندر عمده را میتوان  دلیل 

خویش خوری بهه  ی چون م جستجو نمود که شامل وزارت معارف و مقامات ذیربط در کابل میباشد. مشکالتسیست

و آلوده با فساد اداری همه بخوبی شناخته شده انهد  ا، کنترول ضعیف، طرزالعمل ها و پالیسی های ناکارپیمانۀ وسیع 

 .سال میرسد 82و از پیشینه دیرینه برخوردار میباشند که حداال تا 

مسهئولین و جوانهب را بهرای مصهاحبه بها ۀ با در نظر داشت این مسایل، کمیته نظارت و ارزیهابی زمهان اابهل مالحظه

وضاحت درک نمایهد. کمیتهه ه اختصاص داده است تا پیچیده گی کامل مشکالت موجود فساد اداری را ب ذیدخل 

منسهوبین دیگهر در ریاسهت ههای از تهن  862وزارت معهارف در کابهل و  از مسئولین تن  888نظارت وارزیابی با 

 مسهئولین را از  خردمندانهه معارف والیات مصاحبه انجام داده است. کمیته نظهارت و ارزیهابی  نظریهات سهودمند و 

 مذکور دریافت نموده است.

گهزارش آنها ی  مجموعه مشابه از نظریات و تبصره ها را در رابطه به موضوعاتی ارایه داشته انهد کهه اهبآل در ایهن 

 توضیح داده شده اند:

 نظارتی های تیم از تا ندارند صالحیت مرکزی ادارات مدیران"به عنوان مثال:  :مدیران فاقد صالحیت میباشند

 را هها پهروژه تها نهداریم ترانسهپورت سههولت بهه دسترسی ما" "نمایند؛ کنترول مستقیم بگونه ها ولسوالی و والیات

در زمان تهیه بودجه، هیچگونهه همهاهنگی میهان ": دیگر مثال در هم یا ".نماییم چی  را آنها کیفیت نموده، نظارت

هیچگونه سیستم واضح میهان برنامهه هها و شهعبات "، و یا بعباره دیگر: "بودجه انکشافی و بودجه عادی وجود ندارد

ه و در پهلهوی آن ذیربط وجود ندارد، هیچگونه هماهنگی موثر میان شعبات پالنگذاری و تهیه بودجه وجهود نداشهت
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فشار های سیاسی زیادی به چشم میخورند و اع ای شورای ملی کشور، به صالحیت های وزارت معارف هیچگونه 

 ."حرمتی اایل نمیباشند

 صهورت تهدارکات واحهد اداره یه  توسهط پروژه ی  ارزیابی و ارارداد اعالن،" فساد اداری در  تدارکات:

 فسهاد". "مینمایهد فهراهم اداری فسهاد بهرای را زمینهه متذکره های خال زیرا میباشد، بزرگ اشتباه ی  این و میگیرد

  در اداری فسهاد ههم هنوز" ،"تدارکات و ها ارارداد در اداری فساد و والیات در نقد پول پرداخت طریق از گسترده

 سهند تهدارکات، درسهی، کتهب چهاپ  در اداری فسهاد موجودیهت" ،"میخهورد چشهم به درسی کتب توزیع و تهیه

 میهزان" ،"بزرگسهاالن آمهوزی سواد های برنامه و EQUIP یا آموزش کیفیت بهبود برنامه ساختمانی، امور فراغت،

 که والیاتی در ویژه به ها، ارارداد و تدارکات در اداری فساد موجودیت" ،"ها ارارداد و تدارکات در اختالس بلند

 وزارت سوی از که انجینرانی". "باشد دشوار آنها از نظارت اینکه هم یا و دارند ارار دوردست مناطق در بوده، ناامن

 اختالس در کننده تطبیق های شرکت با دارند، عهده بر را مکاتب ساختمانی های پروژه از نظارت مسئولیت معارف

 ".کنند می مداخله بسیار تدارکات در پارلمان اع ای" ".شوند می شری 

 مشکالت معلمین خیالی و مکاتب خیالی:گزارش های متعدد در مورد 

تهرین چهالش در ایهن  معمهول"، "در آمار/اراام جعل کاری گسهترده وجهود دارد" جعل کاری در آمار/ارقام:

دیپارتمنت عبارت از اینست که تعداد پست های خالی در مکاتب دایق نمیباشد، عالوه بر آن برای راجسهتر نمهودن 

فقدان ی  میکانیزم و سیستم واحد و یکپارچهه جمهع آوری "، "معلمین و کارمندان هیچگونه دیتابی  وجود ندارد

ه توسط منابع مختلف، افراط در گزارشدهی اراام/آمهار مکاتهب اطالعات، عدم سازگاری در اراام جمع آوری شد

هیچگونه سیستم جامع دیتابی  وجود ندارد تا بر مبنای آن بتوان وارد نمودن "، "توسط مدیران و سرمعلمین مکاتب

 تعهداد شهاگردان در منهاطق"، "و تهیه آمار/اراام به آسانی صورت گیرند و زمینه فساد اداری در آن محدود گهردد

، "ارایهه نمیگهردد EMISجنگ زده کاهش می یابد، اما اینگونه تاییرات در سیستم مدیریت معلومهات آمهوزش یها 

دیپارتمنت نظارت هیچگونه احصایه دایق در مورد شاگردان و معلمین را در اختیار ندارد، زیرا فشار های سیاسی و "

و باالخره  "دایق شاگردان و معلمین را داشته باشیم روابط موجود به ما اجازه نمیدهند تا صالحیت جمع آوری آمار

روابط و فشار های سیاسی سهبب میشهوند تها تعهادل در بودجهه انکشهافی در شهمار زیهادی از والیهات بهرهم "اینکه 

 ."بخورد

سال بدینسو، ارارداد های چاپ کتب درسی نصاب تعلیمی مکاتب، صرف با یه  شهرکت  82از " کتب درسی:

اما هنوز هم کتهاب ههای .هیر صورت گرفته ا و میلیون ها افاانی به شرکت متذکره پرداخته شده استطباعتی به نام ب

کافی در مکاتب وجود ندارد. شرکت بهیر چاپ کتهب درسهی را بها دو شهرکت طبهاعتی خهارجی در کشهور ههای 

یرسهند و پهول نصهف هندوستان و مالیزیا بشکل فرعی ارارداد نموده است، که در نتیجه نصف کتاب ها بهه چهاپ م

در برخی از ولسوالی ها، مکاتهب "، "کتاب های دیگر میان شرکت بهیر و دو شرکت طباعتی خارجی تقسیم میشود

مسدود و غیرفعال میباشند، اما گزارش های وجود دارد که هنوز هم به آنها کتب درسی ارسال میگردد، در حقیقهت 
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مکاتهب فعهال ". و بهاالخره اینکهه "ه جیب شرکت طباعتی میریزدپول اختصاص یافته برای چاپ این کتاب ها ابآل ب

 ."ی، این ی  مشکل بزرگ میباشدبکتاب های کافی در اختیار ندارند و بر مبنای گزارش تیم نظارت و ارزیا

مقامات برجسته دولتی و اع ای شورای ملی، از صالحیت های وظیفوی خویش سهو  اسهتفاده " خویش خوری:

مالاهات "، "زند تا با وارد نمودن فشار بخاطر تقرر ااارب خویش روند استخدام را اخالل نمایندنموده و تالش میور

برای افرادیکه واجد شرایط نمیباشند، ابهل از "، "ها بر مبنای همین اصل ااارب پروری و جانبداری صورت میگیرند

ند استخدام معلمین جانبداری و ااهارب در رو"، "برگزاری امتحانات در روند استخدام، سواالت امتحان داده میشود

آمهوزش ههای تخنیکهی و فنهی در حهوزه مها در عرصهه "، "پروری در برابر استعداد و تخصص ترجیح داده میشهود

، انتخاب سیاسی در مقایسه به سهایر مالحظهات ماننهد مهدنظر گهرفتن مهدارک و اسهتعداد، از اهمیهت بیشهتر حرفوی

مها از "، "یران مکاتهب، ااهارب خویشهرا در ایهن برنامهه هها معرفهی مهی نماینهدبیشتر اواات مد"، "برخوردار میباشد

حاضری معلمین در مکاتب نظارت مینماییم، اما مدیران مکاتب با ما موافق نمیباشهند تها حاضهری معلمهین را بگونهه 

، زیهرا مقهدار معلمین اضافه کاری خویشرا بطور مکمل دریافت نمی نماینهد"و باالخره اینکه  "درست بررسی نماییم

زیادی پول به جیب  مدیران مکاتب میریزد، این همه به این دلیل است که مدیران مکاتب با وزارت معهارف روابهط 

 ."دارند نزدی  

که در مورد مسایل فساد اداری پاسخ های دایق و کامل ارایه نموده اند، چهار مساله اصهلی  مطهرح  یدر میان مقامات

 یباشد:ارار ذیل م که گردیده اند

 فساد اداری که توسط مقامات مطرح گردیده اند: عمدۀ مسائل 

 کنترول ضعیف مالی / بودجه و / یا کنترول ناکافی.

 پالیسی ها و طرزالعمل های ضعیف، کهنه و گیج کننده.

 جعل کاری در آمار/اراام.

 خویش خوری. 

 

 نموده اند:اابل یاد آوریست که مقامات ی  تعداد نکات عملی را نیز مطرح 

  مشکل اصلی در معینیت ما این است که رهبری سیاسی همواره در حال تاییر میباشد، که این مساله کیفیت و کمیت کهار

 را تحت تاثیر ارار داده و تمام کارکنان بگونه عادی تاییر و تبدیل میگردند.

  کلیدی، مسهوولین آنهها بهرای مهدت ههای مشکل عمده دیگر عبارت از ادامه سرپرستی میباشد. در بسیاری از پست های

طوالنی بعنوان سرپرست کار مینمایند و توجه خاصی به موثریت کار ها ندارند، زیرا آنها مطمئن نیستند که آیها در پسهت 
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از وات اسهتفاده نمهوده و تها جاییکهه میتواننهد از طریهق  الً متذکره بگونه دایمی باای خواهند ماند و یا خیر، بنابراین معمو

 ملکرد های آلوده با فساد پول بدست میآورند.ع

  ،کارمندان، عدم مسئولیت پذیری در میان  پایین  بودجه کافی برای نظارت، ظرفیت  نبود مشکالت عمده دیگر عبارت از

 کارمندان و باالخره عدم حمایت مقامات عالیرتبه از روند بلند بردن سطح سواد مردم در کشور، میباشند.

  میباشد که در وااع تمام پروسه های  "دستیاران همکار"عبارت از موجودیت تعداد زیادی از مشاورین ی  مشکل دیگر

 کلیدی را به پیش میبرند.

 فرهنا، پالیسی و سیستم ها:  11.1

وزارت اظهار داشهته انهد کهه در این ارزیابی صورت گرفته اند، پاسخ دهنده گان  در طی بسیاری مصاحبه های که  

نبوده است، اما در سال های اخیر همه چیز تاییهر نمهوده  و اکنهون ایهن  یفرهنگ  افااناز ی بخشی هرچند فساد ادار

از انتظارات فرهنگی پنداشته میشود. این بدان معناست که تمام مردم، به شمول مقامات و شهروندان به  یپدیده بخش

هروندان که به دنبال اشتاال در سکتور دولتهی این باور اند که فساد اداری بخشی از زنده گی روزمره آنها میباشد. ش

میباشند، این مساله را درک نموده اند که برای دستیابی به وظیفه در روند استخدام، آنها نیاز دارند تا از گزینهه ههای 

چون پرداخت رشوه، روابط خانوادگی و یها اعتقهادات سیاسهی خهویش اسهتفاده نماینهد.  بررسهی کمیتهه نظهارت و 

یید مینماید که این ی  حقیق مسلم در وزارت معارف میباشد. طی دو سهال گذشهته و از زمانیکهه کمیتهه ارزیابی تا

اسهتخدام  وزارت معهارف  اجهرا نمهوده اسهت،  را در پروسهۀ فساد اداری  آسیب شناسی نظارت و ارزیابی  ارزیابی 

... به نظر میرسد کهه "ورت گرفته است در آن زمان اینگونه نتیجه گیری ص.بهبود اابل مالحظه یی به چشم نمیخورد

وزارت معارف نمیتواند و یا هم نمیخواهد تا در روند استخدام معلمین یکپارچگی را حف  نمایهد... آسهیب پهذیری  

 72"در موارد متعددی شناسایی شده است.فساد اداری در روند استخدام معلمین 

به نحوی عمل می نمایند که اادر به جلب اعتماد و محاکم  لیارنواڅنهاد های تطبیق کننده اانون مانند پولی ، لوی 

مردم نمیباشند. ضعف همچون نهاد ها و ادعا های موجود در مورد عملکرد های آلوده با فساد، حاکی از آن اند کهه 

های  نکه مورد پیگرد اانونی ارار گیرند دست به عملکردآبسیاری از کارمندان دولت معتقد اند که می توانند بدون 

 ۀغیراخالای و آلوده با فساد بزنند. پاسخ دهنده گان  گزارش داده اند که، عدم پاسخدهی در سهکتور معهارف بگونه

اظهار داشته اند  نموده فساد اداری  مصاحبه  شناسی که با تیم ارزیابی آسیب   یمکرر به مالحظه رسیده است. مقامات

ندان آلوده با فساد اداری در سهکتور معهارف توسهط محهاکم سال گذشته به ندرت شاهد مجازات کارم 82که طی 

بوده اند. در عین زمان، موارد متعددی وجود دارد که نمایانگر عملکرد ههای  آلهوده بها فسهاد و ناکهارآیی در میهان 

 ، پولی  ملی و محاکم کشور، میباشد. لیارنواڅکارمندان لوی 

تعهداد اطفالیکهه بهه  .ت اابل مالحظه یی صورت گرفتهه انهدبدینسو در سکتور معارف کشور انکشافا 6008از سال 

در حال حاضهر ایهن تعهداد بهه هفهت تها اما مکتب میروند در آن زمان صرف به چند صد هزار تن محدود میگردید 

هرچند تعداد وااعی آنها ممکن تا چنهد میلیهون و چنهد برابهر متفهاوت باشهد  .هشت میلیون متعلم افزایش یافته است

توسط ادارات وزارت معهارف بیشهتر و یها کمتهر  اًتفاوت آمار ناشی از عملکرد های سیاسی باشد و  عمد )شاید این
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.  ,74 73گزارش داده شوند و یا هم میتوان آخرین دلیل آنرا ضعف در احصاییه های معارف افاانسهتان، عنهوان نمهود(

تاه استخدام گردیده اند، در تاریخ افاانستان که در این مدت کو یکه اعمار گردیده اند و تعداد معلمین یشمار مکاتب

بی پیشینه میباشد. با وجودیکه آمار متذکره افزایش یافته اما کیفیت آمهوزش و فراگیهری در کشهور بهه عنهوان یه  

که طی دهه گذشته برای رسیدن به این توسعه فوری سهرمایه گهذاری  یمنابع مالی هنگفت ست. چالش بزرگ پابرجا

را در مورد عملکرد ههای آلهوده بها فسهاد در سهکتور  یگردیده  در میان شماری از مردم نگرانی های غیراابل تحمل

 آورده اند. میان معارف به 

در خصهوص بسهت ههای ارشهد گزارش ها حاکی از آن اند که طرزالعمل های اسهتخدام در تمهام مهوارد، بهه ویهژه 

ونیت و تبعهیض اهومی میباشهد. سهتندرد ههای مختلهف ئفرهنگ مص انعکاس دهندۀوزارت معارف، به طور گسترده 

برای استخدام وجود دارد که توسط وزارت معارف در سطوح مختلف در معر  اجرا ارار میگیرد. در حال حاضر، 

بتی تحت نظارت مستقل نهاد ثال ، مانند ابتکار ارتقا  ظرفیهت باید بیشترین کارمندان ارشد از طریق ی  پروسه راا

(، استخدام گردند. ابتکار متذکره بمنظور حصول اطمینهان از تهامین شهفافیت در اسهتخدام و CBRمبتنی بر نتایج یا )

ب تقرر با در نظر داشت اصل شایستگی مدنظر گرفته شده است. این در حالیست که بیشترین مقرری ها در چهارچو

وزارت معارف هنوز هم از طریق منظوری وزیر و یا معینان وزارت متذکره صورت میگیرد. بسیاری از پاسخ دهنهده 

که از این طریق استخدام میگردند، بدون در نظر داشت بسهت و یها  گان  این را مساله را درک نموده اند که افرادی

نه امتیهازات بهوده و بهه آنهها اجهازه داده میشهود تها بهدون رتبه ایشان، طوری وانمود مینمایند که گویا مستحق اینگو

فساد اداری گزارش داده شناسی خواسته باشند، انجام دهند. به تیم ارزیابی آسیب که هیچگونه مجازات هر کاری را 

 که از ارتباطات خوب برخودار میباشهند، در شده است که اع ای شورا ملی، مقامات عالیرتبه دولتی و سایر افرادی

مورد مقرری ها سفارش مینمایند. اینگونه کارمندان وزارت معهارف از حمایهت سیاسهتمداران برخهوردار بهوده و از 

  ایشان در برابر هرگونه فساد و تقلب پشتیبانی صورت میگیرد.

در مصاحبه های  پاسخ دهنده گان مطرح گردیده است اینست که اهرارداد  اًدیگر که مکرر ۀیکی از مشکالت عمد

رتبه  ی بزرگ به طور شفاف در روی کاغذ طی مراحل میگردن اما در وااع با شرکت های متعلق به مقامات عالیها

دولتی و یا ااارت آنها داده میشوند. از آنجاییکه این شرکت ها به مقامات بلندرتبه دولتی رابطه نزدی  دارند، خواه 

اطمینان دارند که بنابر تخطهی از اهانون مهورد اً ها تقریباز طریق منفعت های مشترک باشد خواه از طریق حمایت، آن

پیگرد ارار نخواهند گرفت. شایان تذکر است که اینگونه اراداد های آلوده با فساد تنها منحصهر بهه وزارت معهارف 

 نمیباشند.

 نمایهد ارایهه جعلی نرخ تواند می جنسی بخش" گفت، معارف وزارت تدارکات ریاست های بخش از یکی کارمند

 تهدارکات ریاسهت کارمنهد عنهوان بهه مهن" و "بسهازد سهاختگی ههای نرخ نموده یکی دست شرکت سه یا دو با یا

 یکهدیگر اختیهار در هها فرصت که است گردید تاسی  ریاست این داخل در فاسدی ی شبکه که نمایم می اعتراف

 مرحلهه بخصهوص. اسهت اداری فسهاد بهه معرو  آخر، تا ابتدا از تدارکات، جریان وضعیت این در. دهند می ارار

 ".است فساد به معرو  خیلی تطبیق مرحله و( داوطبی افتتاح) ارزیابی
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 پهروژه چنهدین سپردن چگونگی مورد در معارف وزارت تدارکات ریاست در محدودیتی هیچگونه دیگر، مثال در

 اهرارداد مشهخص شهرکت ی  به بامیان والیت در پروژه 26 مثال. ندارد وجود زمان، عین در واحد شرکت ی  به

 ههای شهرکت. نمهود نخواهد تکمیل را ها پروژه این متذکره شرکت و است مواجه ناکامی به اکنون که اند گردیده

 ریاسهت از را بیشهتر ههای پهروژه ارارداد هم هنوز اما اند، گذاشته ناتمام را خود های پروژه که دارند وجود بسیاری

 .مینمایند دریافت افاانستان معارف وزارت تدارکات

اما اادامات  گزارش داده شده است، فساد اداری گسترده در وزارت معارف   از موجودیت ا ایای موارد متعددی 

در دفتهر   است. انجام شده در برابر آنها یا ناکام بوده اند و یا هم تا کنون هیچگونه ااداماتی در زمینه صورت نگرفته

معارف، در مورد ی  تن از روسای وزارت متذکره که از ااارب ی  تن از اع ای شهورای یکی از معینان وزارت 

فساد اداری گفته شده است که ریی  مذکور متهم بهه سو اسهتفاده از  شناسی ملی نیز میباشد، به تیم ارزیابی آسیب 

ولهی بها  بود ردیده دستیابی به منفعت های شخصی بوده و از وظیفه خویش منف  گ برای صالحیت های وظیفوی 

مجبهور بهه  مهذکور نیهز  معیین   و به وظیفه خویش تعیین گردیده  اً ، این ریی   مجددشورای ملی حمایت نماینده 

 د.یاستعفا گرد

در مثال دیگری، بسیاری از مردم در وزارت معارف در مورد صداات پرسش برانگیز ی  تن از مدیران منابع بشری 

کهه تحهت نظهارت ایهن شهخص   معارف والیات صحبت مینمودند. ادعا های وجود داشتدر یکی از ریاست های 

دالر امریکایی به فروش میرسند. بسیاری از  8000تا  8000پست های آموزشی در پایتخت به طور معمول به ایمت 

 معلمین و بستگان آنها نیز این عمل موصوف را تایید نموده اند. 

 خوری: خویش وساطت و  -مداخالت سیاسی 11.2

یکی از موارد تکان دهنده در مورد وزارت معارف افاانستان، موجودیت فریکسون ها و عدم موجودیت یکپارچگی 

و وحدت میباشد، که در میان بخش های مختلف وزارت وجود دارد. این همه زمینه را برای عملکرد های آلهوده بها 

 فساد بیشتر و بیشتر مساعد میسازد.

ارایه گردید، وزارت معارف در مقابل فشار های افراد با نفوذ و نمایندگان مجل  آسهیب پهذیر  بنابر دالیلی که ابال

میباشد، چون این وزارت بزرگترین مرجع استخدام به سطح کشور شناخته میشود. تا زمانیکه نماینده گان منتخهب و 

ارتقا کارمندان، بدون هیچگونه هراس پایه دولتی در پروسه ها و طرزالعمل های رسمی استخدام و  سایر مقامات بلند

از پیامد های شخصی آن، دست باز داشته باشند و در آنها دخالت نمایند، اصالحات مرکزی امکهان پهذیر نخواهنهد 

 بود.

 بودجه معارف و جمعیت مکتب: 11.2

ین بودجه وزارت معارف در میان تمام وزارت های ملکی کشور )به استثنای وزارت های دفاع و داخله( دارای بیشتر

میلیارد دالر تخمین زده شده اند که حداال  6.2( به 6084-6086میباشد. هزینه های وزارت معارف میان سالهای )
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 62درصد آن از جانب شرکای انکشافی تمویل گردیده است. از میان کم  ههای شهرکای انکشهافی، صهرف  40

( off-budgetی باایمانده خارج از بودجه )( بوده است، و هزینه هاon-budgetدرصد آن شامل بودجه دولتی )

توکیو در افاانستان، شرکای انکشافی متعهد به افزایش  6086. بر مبنای وعده های داده شده در کنفران  75بوده اند

در مورد عملکرد های آلوده با فساد اداری هنوز هم نزد  جدی ( میباشند، اما نگرانی های on-budgetبودجه نوع )

به خهوبی درک  بین المللی تمویل کننده سو  استفاده از کم  های مالی عامه در میان نهاد های  ست. اایشان پابرج

را بها اتکها بهر وزارت معهارف کهه  گردیده است و آنها به طور فزاینده نمیخواهند تها کنتهرول پهروژه ههای خهویش

 ، از دست بدهند.میخواهد از پروژه های متذکره نظارت نماید و یا هم آنها را تطبیق نماید

که در سن مکتب ارار دارند تعیین میگردد، و این مسهاله بهه نوبهه  از آنجاییکه بودجه با در نظر داشت تعداد جوانانی

تعیین کننده تقاضا برای ایجاد مکاتب میباشد، از اینرو اندازه گیری و تعهداد دایهق شهاگردان مکاتهب بمنظهور  دخو

تهذکر داده الً ه و از ارزش حیاتی برخوردار میباشد. متأسفانه، همانگونه که ابپالنگذاری آینده ی  امر ضروری بود

ه یهانگیزه های زیادی برای ارا اًشد، از آنجاییکه این تعداد با در نظر داشت مصلحت های سیاسی محاسبه میگردد، بن

 وااعی وجود دارد.میلیون( در مقایسه با آمار  2میلیون( و یا ارایه آمار پایین ) 80.2آمار بلند )

ه شده در مورد شمار زیادی از اینگونه اشهتباهات خیلهی هها ابتهدایی بنظهر میرسهند: نخسهت اینکهه، چهون یدالیل ارا

و  شهته ولسهوالی هها  در کنتهرول دولهت اهرار دامراکهز اداری درصد  20گزارش داده شده است که صرف حدود 

ارار دارند که هیچ دلیلی برای همکاری بها دولهت ندارنهد. دوم ولسوالی های باایمانده در کنترول نیرو های مخالف 

اینکه، در ولسوالی های تحت کنترول دولت، روند جمع آوری آمار/اراام و خانه پری آن توسط دست ابل از ورود 

درصد مکاتهب مهورد تاییهد  2( صورت میگیرد و  صرف در  EMISاراام در سیستم مدیریت معلومات آموزش یا )

یرند بناً  فرصت های خوبی برای مدیران مکاتب و مقامات ولسوالی دست میدههد تها آمهار را بیشهتر از حهد ارار میگ

 معمول ارایه بدارند و از این طریق بتوانند به منابع بیشتری دست یابند. 

همانگونه کهه واحهد پابرجا باای میمانند،  اًاز نقطه نظر عملیاتی، اینگونه ابهامات معموآل چالش برانگیز میباشد و اغلب

هنوز در مورد عرضهه خهدمات "( در رابطه به سکتور معارف اشاره می نماید: AREUتحقیق و ارزیابی افاانستان یا )

در افاانستان، چیز های زیادی ناشناخته باای مانده اند، به ویژه در سهطح ولسهوالی، بهه شهمول معلومهات ابتهدایی در 

. فراتهر از هرگونهه سهو  76"ارک تحصیلی معلمین و میزان غیابهت معلمهینمورد میزان وااعی حاضری شاگردان، مد

تعبیر عمدی در اراام/آمار، نگرانی های جدی در مورد ظرفیت ضعیف کارمندان معارف، در تمام سطوح سیستم در 

 79  78 77.  عرصه جمع آوری، به اشتراک گذاری و تحلیل اراام معارف وجود دارد

 ریاست تفتیش: 11.2

ا یه مشکوک فساد اداری توام با سطوح مختلهف جهدی بهودن و  28ست تفتیش وزارت معارف، طبق گزارش ریا

گزارش داده شده اند، اما تا کنون هیچ ی  از افراد متهم تحت تعقیب ارار نگرفتهه انهد.  لیارنواڅپیچیدگی به لوی 

زیرا آنها به این باور انهد کهه کارمندان ریاست تفتیش از رسیده گی به ا ایای جدید فساد اداری اجتناب میورزند، 
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هیچ چیزی تاییر نخواهد نمود. در نتیجه، این کارمندان بجای اینکه بر علیهه ا هایای همکهاران مشهکوک بهه فسهاد 

ری مبارزه نمایند به عنوان بخشی از ی  سیستم فاسد مبدل میشوند. موارد متعددی به چشم میخهورد کهه شهواهد ااد

د دارد، که میتوان از نمونه های تقلب اسناد و رسیدات مهالی از جانهب یه  تهن از موجه در زمینه فساد اداری وجو

ایهن  سهت.روسای معارف والیت یاد آوری نمود، که تا کنون در مورد آن هیچگونه اادامات الزم صورت نگرفته ا

اً دی میگهردد کهه وااعهمساله باالی پیامد های فساد اداری اثرگذار میباشد، زیرا سبب نارضایتی و بدبینی آنعهده افهرا

 خواهان مبارزه در برابر فساد اداری میباشند.

 شرکای انکشافی: 11.2

بدینسو و از زمانیکه تالش ها در راستای احیا  مجدد سیستم معارف  6006از زمان سقوط حکومت طالبان در سال 

سال گذشته مسهاعدت ههای هنگفهت مهالی را بهرای  82جامعه بین المللی در جریان  ست، افاانستان آغاز گردیده ا

اراام دایق در زمینه متفاوت میباشند، البته با در نظر داشهت تفهاوت هها در منهابع و ست.سکتور معارف فراهم نموده ا

( بهه USAIDامریکها یها ) ، اداره انکشافی بهین املللهی ایهاالت متحهده6082روش های محاسبه آنها، اما تا پایان سال 

تنهایی خویش حدود ی  میلیارد دالر را برای برنامه ههای معهارف افاانسهتان بهه مصهرف رسهانیده اسهت. صهندوق 

( بودجه اختصهاص داده شهده  توسهط جامعهه شهرکای انکشهافی را مهدیریت ARTFبازسازی و اعتماد افاانستان یا )

( بدسهت آمهده USAIDفی بین المللی ایاالت متحهده امریکها یها )مینماید، که نصف مقدار آن از جانب اداره انکشا

است و بیشترین بخش نیمه باایمانده آن از بان  جهانی دریافت گردیده است. از طریق صندوق بازسازی و اعتمهاد 

( توانسته است تا وزارت معارف کشور را در عرصه EQUIP(، برنامه بهبود کیفیت آموزش یا )ARTFافاانستان یا )

. در بسههیاری از پههروژه هههای برنامههه بهبههود کیفیههت آمههوزش یهها 80( تمویههل نمایههدbudget-onیکههانیزم بودجههه )م

(EQUIP کنترول ضعف وجود داشته و تخمین زده میشود که تا )درصد بودجه های موجهود بنهابر موجودیهت  40

 . 81فساد اداری گسترده حیف و میل گردیده است

رای ی  نظام آموزشی نوپا در ی  کشور فقیهر، کهه بهیش از چههار دههه از فراهم ساختن مساعدت مالی هنگفت ب

درگیری های مسلحانه رنج میبرد، سبب شده  تا پدیده فساد اداری را بیشتر و بیشتر تقویهت بخشهد. افاانسهتان یگانهه 

در پهلهوی کشوری میباشد که از جامعه مدنی ضعیف و مسئولیت پذیری وااعی اندک برخوردار میباشد و متاسهفانه 

میباشد که عملکرد های آلوده به فساد را به عنوان یه  نهورم میشهمارند. مهمتهرین دلیهل بهرای   یآن دارای  فرهنگ

عملکرد های آلوده با فساد و ضیاع اابل مالحظه مساعدت های مالی را میتهوان ضهعف و عهدم توانهایی در تطبیهق و 

امنیتی وخامت بیشتر کسب نموده است، شرکای تطبیق کننهده  . از زمانیکه وضعیت82نظارت از پروژه ها عنوان نمود

نیز در عرصه تالش های نظارتی خویش با چالش های جدید روبهرو میباشهند. برخهی از شهرکای انکشهافی بهه طهور 

فزاینده روی نماینده گان نهاد های ثال  اتکا نموده، تا بتوانند توسط آنها از روند بمصرف رسهیدن مسهاعدت ههای 

 تطبیق برنامه های خویش نظارت بعمل آورند.مالی و 
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در فعالیهت ههای بازسهازی  را  در کنار اداره انکشاف بین المللی ایاالت متحده امریکا، بان  جههانی نقهش اساسهی

را از طریق صندوق بازسازی و اعتمهاد افاانسهتان  سکتور معارف در افاانستان ایفا نموده است و بودجه مورد نیاز آن

حمایهت  6004( را از زمان آغهاز آن در سهال EQUIPد. نهاد متذکره برنامه بهبود کیفیت آموزش یا )فراهم میساز

به پایه اکمال برسد، امها زمهان آن  6086( در سال EQUIP IIنموده است. ارار بود تا مرحله دوم برنامه متذکره یا )

، 6084صهاص داده شهد. در پایهان سهال میلیون دالر بیشهتر بهرای آن اخت 620مدت دو سال دیگر تمدید گردید و 

زمانیکه بسیاری از پروژه های ساختمانی هنوز تکمیل نگردیده بودند، برنامه متذکره برای مدت دو سال دیگر بدون 

، بگونه رسمی بهه پایهان رسهید، بهیش از 6082تمدید گردید. زمانیکه برنامه متذکره در سال  اًافزایش بودجه مجدد

 ب، با وجود آنکه بودجه آنها بگونه کامل پرداخته شده بود، ناتمام باای ماندند.  پروژه اعمار مکات 400

 

 پروژه های ناتکمیل مسوول اعمار شماره

 417 شورا های مکاتب  1

 27 شورا های اداری مکاتب  2

 19 اراردادیان / شرکت های تمویل شده توسط کشور هندوستان 3

 11 اراردادیان / شرکت های تمویل شده توسط اداره یونسف  4

 169 ( توسط اراردادیان / شرکت هاEQUIP IIبرنامه ) 5

 140 ( توسط اراردادیان  / شرکت هاGPEبرنامه ) 6

 

 حهدود نشان میدهد کهه  است  اسناد مذکور نموده  مالحظه کمیته نظارت و ارزیابی اسناد و گزارش های رسمی را 

ساختمانی مکاتب، پروژه های بازسازی مکاتهب و یها ههم پهروژه ههای توسهعه زیربنها ههای مکاتهب،  ۀ پروژ 8200

ل باای مانده اند. تیم کمیته نظارت و ارزیابی اادر به آن نگردید تا تعداد پروژه های سهاختمانی ناتمهام برنامهه میناتک

که از جانهب نههاد  یاید، البته در مقایسه با اراام مختلف( را بگونه دایق تصدیق نمEQUIPبهبود کیفیت آموزش یا )

 گردیده  که مسئولیت ساختمانی، ترمیم و یا اکمال آنها را بعهده داشتند. یه های ارا

 جندر در سطح رهبری و مدیریت وزارت معارف: 11.2

ه سیاسهی و / در سطح رهبری و مدیریت وزارت معارف در عرصه پذیرش زنان در مواعیت های رهبری، فقدان اراد

 یا عالاندی وجود دارد.
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 ریهی  بعنهوان و داشهته اهرار زنان از تن چهار صرف کابل، در معارف وزارت در بلند های پست در حاضر حال در

 بسهت ههای ریاست میان در. نمیباشند اناو اشر از وزارت معینان تن شش جمله از ی  هیچ مینمایند، ظیفه و ایفای

 یه  تنهها و نیسهت زن والیتی رییسان از ی  هیچ. باشد می زن آنانن از تن ی  فقط کابل در معارف وزارت اول

 فساد  برای را زمینه  که بوده یافته سازمان وزارت رهبری در زنان  نبود. گردد می رهبری زن توسط معلم تربیه مرکز

 در زنهان مشهارکت مشهکالت، سهایر پهلهوی در کهه میرسهد نظر به طوری و میسازد فراهم معارف سکتور در اداری

 انهاو متعلهیمن را افاانسهتان شهاگردان درصهد 01 حهدود اینکهه بها توجه با میباشد، رنگ کم کامآل معارف رهبری

 دریافهت را زن تهن یه  حتهی نمیتوان معارف وزارت در ریاست یا اول های بست از ی  هیچ در. میدهند تشکیل

 .نمود

تساوی جندر در سطح رهبری وزارت معارف، بدون آنکه شگفت انگیز باشد به سطوح محلهی کشهانیده شهده  عدم 

 تن روسای معارف والیات حتی ی  تن آنها هم زن نمیباشد. 04از میان که به نظر میرسد  .است

 (: NESP IIIپالن ملی ستراتیژیک آموزش یا )  11.2

میان وزارت معارف و شرکای انکشافی بزرگ تهیه گردیده است با همکاری نزدی   پالن ملی ستراتیژی  آموزش

و ارایه کننده این میباشد که در مورد بهترین شوه های ترای معارف در کشور اادامات و توافقهات جمعهی گسهترده 

هها مدنظر گرفته شده اند. این در حالیست که شرکای انکشافی نیز از اولویت های ویژه ای برخوردا میباشند، زیرا آن

 در برابر دولت های خویش پاسخده میباشند.

 

 های اولویت مبنای بر را انکشافی های برنامه آنها که است این انکشافی شرکای اکثریت مشکل... "

 سطحی و جزیی خیلی ارتباطات دولت پالیسی با که مینمایند اندازی راه و ایجاد گونۀ به خویش

 ."دارند

 المللی بین غیردولتی های نهاد از یکی در ارشد منسوبین از تن یک

 

 

تمرکز داشته و هدف آن اینسهت  6068-6082( روی چهار سال NESP IIIکنونی ) پالن ملی ستراتیژی  آموزش

بیشتر باالی کیفیت  ، تا ضمن استوار بودن بر راهکار های پالن های ماابل خویش، در مقایسه به دسترسی به آموزش

متمرکز باشد. این بدان معنی نمیباشد که مشکل دسترسی به آموزش مرفوع گردیده است. به عنهوان مثهال، حتهی در 

تهن  220000والیت هرات که در پهلوی والیت کابل یکی از والیت های پر رونق و پرجمعیهت میباشهد و دارای 

تها هنهوز  سهاختمان ندارنهد. مکاتهب باب  414جود به تعداد باب مکاتب مو 8006شاگرد مکتب میباشد، در میان 

زمانیکه پالن متذکره طرح ریزی میگردید،، ی  وااعیت در حال رشد وجود داشهت کهه در گذشهته در مقایسهه بهه 

دسترسی به آموزش با مساله کیفیت آموزش توجه اندکی صورت گرفته اسهت. اابهل یهاد آوریسهت کهه ایهن پهالن 
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( میباشد، چون بهر مبنهای مسهایل NESP( نمایانگر عبور از مراحل نخستین و ابتدایی )NESP III) ستراتیژی  آموزش

( کیفیهت و 8موضوعی بنا  یافته است، نه اینکه مشتق شده از برنامه ها باشد. این موضوعات سه گانه ارار ذیل اند: )

 ( مدیریت موثر و شفاف.0( دسترسی عادالنه )6ارتباط، )

دات تدوین و ارایه گردیده است، بنابر این موفق گردیده است تا وزارت معارف کشهور را اهادر بهه پالن متذکره با 

منظور گردیده است از جانب مشارکت جهانی برای  را که ابالً میلیون دالر مساعدت های مالی ای 800این سازد تا 

( NESP IIIسهتراتیژی  آمهوزش یها ) آموزش دریافت نماید، البته توام با بودجه های اختیهاری اضهافی. پهالن ملهی

( که بگونه نسبی موفق بوده EQUIPهمزمان با پایان پروژه ابلی بان  جهانی تحت عنوان بهبود کیفیت آموزش یا )

، پروژه اصالحات کیفیت آموزش در افاانستان 6082است، راه اندازی گردیده است. عالوه بر آن، در ماه جنوری 

(EQRA با بودجه معادل )تا پایان ماه  6081میلیون دالر امریکایی نیز اعالن گردیده است و ارار است از سال  000

 ( هماهنگ خواهد گردید. NESP IIIراه اندازی گردد، ک با ) 6068دسامبر سال 

با وجود اینکه هنوز هم ی  پالن مشخص مبارزه با فساد اداری وجهود نهدارد،  پهالن ملهی سهتراتیژی  آمهوزش یها 

(NESP III) به صراحت در برابر فساد اداری و اهداف وزارت معارف برای مقابله با این پدیده  رسیده گی خواهد ،

 نمود، البته با بیان موضعگیری ذیل: 

مردم افاانستان فساد اداری را دومین مشهکل عمهده کشهور میداننهد. وزارت معهارف برنامهه از بهین بهردن فسهاد در "

مام سطوح در صدر اولویت های خویش ارار داده است. ااهدامات عمهده در ایهن ادارات/نهاد های آموزشی را در ت

راستا دربر گیرنده استخدام معلمین و رسیده گی به شکایات آنهها و تهامین شهفافیت در رونهد شناسهایی اراردادیهان 

 .83"/عرضه کننده گان واجد شرایط میباشند

 و به همین ترتیب:

فسهاد اداری را بمنظهور  علیهۀ وزارت معارف با همکاری سایر وزارت های ذیربط ی  سهتراتیژی نیرومنهد مبهارزه "

اعاده اعتماد مردم و تمویل کننده گان در راستای عرضه خدمات شفاف و عادالنه انکشاف خواهد داد. تخطی های 

ارار خواهند گرفت و نتایج آن با مهردم در  گزارش داده شده و یا مشکوک از طرزالعمل های موجود، مورد بررسی

 .84"میان گذاشته خواهد شد

(، روند تهدارکات  EQUIPمهمترین آسیب پذیری ها در برنامه ابلی بهبود کیفیت آموزش یا )از از آنجاییکه یکی 

نظهیم محسوب میگردید، لهذا با در نظر داشت پالن جدید معارف روند تهدارکاتی از طریهق اداره تهدارکات ملهی ت

 خواهد گردید و مورد کنترول و بررسی دایق ارار خواهد داشت.

 NESPاین در حالیست که آسیب پذیری های متعدد دیگر در برابر فساد اداری در شاخص های اجراات و کیفیت 

III  مطرح بح  بوده که در اینجا آنها در مطابقت با موضوعات سه گانۀ  که درNESP III یح بازتاب یافته اند توضه

 میگردند:
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شاگردان مکاتب در تمام سطوح دانش، مهارت ها، نگرش ها و ارزش هها را  کیفیت و ارتباط: -موضوع اول 

کسب مینمایند تا به عنوان شهروندان مولد، سالم و مسولیت پذیر بار آیند و آماده گی کامل داشته باشند تا در ترای 

ظرفیت های اشتاال مناسب در بهازار ههای کهار ملهی و بهین المللهی  و رفاه جامعه نقش ایفا نمایند و در پهلوی آن با

 آراسته و تجهیز باشند.

مهی از جانهب اداره یهدف موضوع اول روی این متمرکز میباشد تا بررسی کهه همهین اکنهون در عرصهه نصهاب تعل

ت ارایهه شهده در آن یونسکو در حال انجام شدن میباشد بگونه موفقیت آمیز تکمیل و نتیجه گیری گردد و پیشنهادا

بگونه شفاق تطبیق گردند. این در حالیست که، بازنگری نصاب تعلیمی نیازمند توجه دوامدار دولت در عرصه تطبیق 

 اصالحات به عنوان ی  اولویت میباشد. کتب درسی جدید باید به زودترین فرصت ممکن با نصاب تعلیمی تجدید

نظهر شهده  ه معقول در این زمینه ابل از اینکه این نصاب تعلیمهی تجدیهدنظر شده مطابقت پیدا نمایند، البته ی  واف

پیامد های مثبتی بر نتایج فراگیری داشته باشند، وجود خواهد داشت. عالوه بر آن، میزان رضایت نهاد های استخدام 

 اً)لطفه GIZ O / S2کننده توسط برنامه های تایید شده از طریق گزارش واصله افزایش خواهند یافت، مانند ابتکار 

به فصل هشتم مراجعه نمایید(، که هدف آن رشد ااتصاد غیررسمی با ی  بنیاد مهارت های پیشرفته میباشد. همچنان 

دستیابی به موفقیت های بیشتری در سکتور آموزش های مبتنی بر جامعه در روند دستیابی بهه اههداف ایهن موضهوع 

 د.)موضوع اول( نقش کم  کننده ایفا خواهد نمو

وون ئافزایش دسترسی عادالنه و جامع به فرصت های آموزشی مناسهب، مصه دسترسی عادالنه: -موضوع دوم 

 و با کیفیت برای اطفال، جوانان و بزرگساالن افاانستان، به خصوص زنان و دختران. 

شههر ههای بهزرگ، و معاصر در مورد میزان کنترول و نفوذ دولت بیرون از  ابلی موضوع دوم در برابر نگرانی های 

درصد ولسوالی ها تحت کنترول دولت ارار ندارند، هنوز  20آسیب پذیر خواهد بود. با در نظر داشت اینکه حدود 

هم خطر واضح در برابر ح ور شاگردان وجود خواهد داشت و یا هم اینکه اراام/آمهار دایهق در مهورد حاضهری و 

 اجراات غیراابل اعتماد باای خواهد ماند.

عرضه شفاف، کم هزینه و کارآ خدمات آموزشی عادالنه و باکیفیت  مدیریت مو ر و شفاف: -وم موضوع س

 در سطوح ملی و محلی.

موضوع سوم در معر  خطر فساد اداری ارار خواهد داشت، البته تا زمانیکه میکانیزم های نظارت محلی بیشتر موثر 

ا های مکاتب و شورا ههای انکشهافی اریهه رویدسهت و تقویت شده در عرصه فعالیت مکاتب از جانب جوامع، شور

بهه اراام/آمهار سیسهتم مهدیریت معلومهات آمهوزش یها  اًگرفته نشوند. همچنان نظارت بر نتایج پهالن مهذکور شهدید

(EMIS) .بستگی خواهد داشت، چیزیکه این گزارش آنرا غیراابل اعتماد عنوان نموده است    
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 ولسوالی و شوراهامدیریت و رهبری در سطح والیت،  .12

 سهطوح تمهام در جوانهب ذیهدخل بهین همهاهنگی و همکهاری بیشتر به میزان خوب، کیفیت با آموزشی سیستم ی 

 . بهرخالف،85به افرادی ارتباط میگیرد که به خاطر رسیدن به ی  هدف مشترک با هم کهار میکننهد دارد، و بستگی

نیازهای فرد را بر نیاز های جمعی اولویت  که است بندی تقسیم فساد، اثرات خطرناک ترین و برجسته ترین از یکی

 میدهد و در طرف مقابل همبستگی ارار میگیرد.

 مدیران مکاتب، برابر در معلمان را معلمان، علیه شاگردان را شاگردان، علیه شاگردان را فساد کلمه، وااعی معنای به

 ریاسهت معهارف والیهت، برابهر ارف ولسهوالی را درریاست مع ریاست معارف ولسوالی، برابر در اجتماع مکاتب را

یکهدیگر اهرار  علیهه معهارف وزارت مختلف ریاست های و کابل در معارف وزارت ریاست معارف والیت را علیه

 ی  مقام ارشد ریاست معارف والیتی چنین توضیح داد: .میدهد

 کنهد، ایجهاد مثبتهی تاییرات تا کند می تالش فرد ی  واتی که است این اینجا معارف بخش در بزرگ ... مشکل"

کسی وجود ندارد  .کنند می خارج اداره تبدیل یا آن از را او و شوند می متحد وی علیه معارف بخش دیگر اع ای

 کنهد می تالش که فردی واتی که به صورت عادالنه ا اوت و عمل کرده و کارمندان فاسد را از اداره خارج کند.

در جاهای دیگر نیز به او فرصت نمیدهد، در این صورت معاش تقاعهد  دولت شود، می تبدیل تاییرات مثبت بیاورد

او نیز میسوزد. به همین دلیل، اگر چه کارمندان زیادی میخواهند فساد را متواف سازند، اما به دلیل سیسهتم حمهایتی 

 "ضعیف دولت، از اجرای آن میترسند.

افهرادی کهه دارای دیهدگاه و صهداات  یستم موجود کهافی نیسهت.بنابراین، آوردن کارمندان با صداات در داخل س

هستند باید توسط رییسان شان حمایت شوند. در نهایت این مسئاله رهبریت اسهت کهه وزارت معهارف و تمهام نههاد 

 های دولتی افاانستان باید با آن روبرو شوند.

 ارتباطات ضعیف

 جهانبی اثهرات یکهی از توانهد مهی و نیسهت عمهدی ضرورتا معارف چند دستگی در میان جوانب ذیدخل در عرصه

 در تواند چه عمدی و یا غیر عمدی می ارتباطات کمبود از ناشی چند دستگی وجود، این با .باشد ضعیف ارتباطات

 از تعامل مثبت میان اع ای جامعه و مکاتب جلو گیری میکند. امر این شود، فساد به منجر اجتماع مکتب سطح

رین مشکالت آن است که مکاتب ارتباط خوبی با والدین شاگردان و سایر اع ای جامعه ندارنهد. بهه یکی از بزرگت

والدین شاگردان در یکهی از  ،ارزیابی آسیب پذیری فساد اداری در سطح وزارت خانهطور مثال، نظربه گزارش تیم 

رسمی مکتب اطفال شان هیچ نوع مکاتب اظهار داشتند که آنها در مورد چگونگی مدیریت، بودجه یا نصاب درسی 

معلوماتی ندارند. آنها گفتند که در حقیقت این اولین بار است که آنهها بهرای اشهتراک در بحه  ههای گهروه ههای 

 به مکتب دعوت شده اند. ارزیابی آسیب پذیری فساد ادرای در سطح وزارت خانه کاری
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بیان کرده اند. این عدم ارتبهاط میهان والهدین و مکتهب در مکاتب و والیات دیگر والدین اطفال، عین نگرانی ها را 

 است معنی بدان مانع سهمگیری والدین در امور معارف و باع  کم شدن ح  مالکیت مردم بر مکاتب میشود. این

که فقدان معلومات والدین در مورد مکتب و مدیریت مکتب مبارزه با فساد و حمایت از مقامات مکتب را برای آنها 

کل ساخته و به مقامات معارف فرصت دهند تا در سطوح ولسوالی، والیت و کل کشور امکان پاسخگویی بسیار مش

 بدهد.

 ریاست های معارف والیات 12.1

 سهنتی طهور بهه و مانهده باای متمرکز بسیار سازمان ی  افاانستان، های دولتی وزارتخانه تمام مانند معارف، وزارت

والیت بخاطر اعمال نفوذ گروه ههای  ریاست معارف وابسته نگهداشته است. مقامرا به خود  صالحیت های والیات

 تهیم .است سیاسی تبدیل شده بسیار سیاسی هم در داخل وزارت معارف در کابل و هم درسطوح محلی به ی  مقام

 فیصهد واهت ریهی  90عمهالً مشهاهده نمهوده اسهت کهه  ارزیابی آسیب پذیری فساد ادرای در سطح وزارت خانهه

معارف صرف مسایل منابع بشری، ایجاد روابط موثر و مذاکره به خاطر فروش بست های معارف در والیات میشود. 

کنند. گفته شده اسهت کهه بهرای شکسهتن  فکر می پرسونل در مدیریت مداخله به مکلف را خود اغلب مدیران این

ست که انتصاب ریی  باید براساس روند رابطه میان اوم پرستی، خویش خوری و انتصاب ها، تالش صورت گرفته ا

سختگیرانه  سی بی ار و بر اساس شایستگی تنظیم گردد. تا کنون، صرف تعداد کمی از رؤسا از طریق روند سی بی 

 آر مقرر شده اند. 

ساختار های اداری ریاست ها نظر به ظرفیت و توانایی شان در نحوه برخورد با چالش های مربوط به مسئولیت ههای 

 نه شود، می انجام اداری تقسیمات براساس کارمندان که تقرر است وله شان، بسیار فرق میکند. علت اش هم اینمح

مفتشین. به گونه مثال یکی از ریاست های والیهات کهه مسهئولیت مهدیریت  و معلمان مکاتب، وااعی بر مبنای تعداد

 0000اداری دارد که ی  والیتی که مسئولیت مدیریت نفر را به عهده دارد به همان تعداد کارمند  81000تقریبا 

 نفر بر عهده اشت است، دارد.

نظر به پیش بینی پالن سوم استراتیژی   برجسته تری را به دوش دارند، های مسئولیت و به خاطر اینکه والیات نقش

والیتهی بهازنگری صهورت  کارمندان الزم است تا در مورد توزیع شهروندی میثاق اولویت ملی برنامه و ملی معارف

 انکشاف شوراهای را به کم  محلی حسابدهی و اجتماعی را سهولت بخشیده این کار میتواند توانمندسازی .گیرد

چنین حسابدهی محلی  مورد استقبال ارار گرفته و باید به بع ی از بدترین اشهکال نهابرابری و  .ارتقا بخشد اجتماعی

رسهیدگی نمایهد. بهه گونهه مثهال، والهدین در یکهی از شهوراهای مکاتهب  بهره کشی های مشهود در سیستم موجود

داستانی را بیان کرده اند که در آن بع ی از کارکنان ریاست معارف والیات سعی کرده اند که شهاگردان انهاو یها 

ط جنسهی استادان اناو جدید التقرر را در بدل نمرات باال در امتحانات و دسترسی به بست معلمی بهه براهراری روابه

 مجبور سازند.
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از نظر تاریخی روشن است که بست های ریاست معارف به شکل امتیاز دهی و مساعدت پر میشوند و مقرری ههای 

مذکور کامال سیاسی هستند، به همین دلیل، ضمن داشتن تجربه کار در  اداره معارف، تعداد زیادی از ارای والهدین 

شوندگان نهایی خدمات تعلیمی هستند، نیز به دسهت مهی آورد.  ریهی   شاگردان را که از طریق اطفال شان مستفید

در سطح ملی به مقام وزارت معارف پاسخگو است. در بسیاری از والیات منافع شخصی والی باید به صورت روشن 

ارزیهابی آسهیب پهذیری فسهاد ادرای در سهطح تهیم  در شبکه موجوده خویش خوری در نظر گرفته شود. تحقیقات

در عمل نشان داده است که بیشتر وات ریی  معارف به جواب دادن به درخواست ها و پرسش هها در  خانهوزارت 

کاری که به صورت منطقی باید توسط کارمندان پایین رتبه اداره والیتی انجام شود.  –مورد تقرری استادان میگذرد 

در پروسه مقرری معلمین آسیب پذیری و فساد علنی وجود دارد، به همین دلیل، ریاست معارف با عالاه زیاد در امر 

 تقرری معلمین سهیم میشود.

 نظارت توسط ریاست معارف

ی در والیات بسیار محدود است، لذا توانایی ریی  معارف برای نظارت بهر مهدیریت از انجاییکه بودجه های اختیار

های معارف ولسوالی ها و مکاتب نیز محدود است. عالوه بر آن، ریاست معارف بهرای پرداخهت مصهارف حمهل و 

علمهین و نقل مواد تدریسی و آموزشی به مکاتب بودجه ای ندارد. و این بدین معنهی اسهت کهه بسهیاری از اواهات م

ارزیهابی آسهیب پهذیری فسهاد  آمرین مکاتب مجبورند از مصرف شخصی خود این مواد را انتقال دهند. حتی به تیم

گزارش داده شده است که، در بع ی حاالتی که مفتشهین از ولسهوالی یها والیهت مهی  ادرای در سطح وزارت خانه

برگشت آنها به آنها بپردازند، ایهن مسهئاله اسهتقالل آیند از مدیران مکاتب تواع دارند که مقداری پول جهت کرایه 

 رای مفتشین را به خطر میاندازد. در نهایت، دات و صداات برای نظارت از مکاتب از فساد آسیب پذیر میشود.

 دیریت معارف ولسوالی 12.2

آنهم، ادعها میشهود  نقش مدیر معارف ولسوالی را نظارت و ارزیابی فعالیت ها در ولسوالی مربوطه تشکیل میدهد. با

که کارمندان وزارت در ولسوالی ها از مقام و صالحیت شان برای مقاصد شخصی اسهتفاده میکننهد. بهه طهور مثهال، 

بع ی از معلمین گزارش داده اند که بدون کدام توضیح و تهوجیهی در معاشاتشهان مداخلهه صهورت گرفتهه اسهت. 

گزارش داده است که مدیر معهارف  درای در سطح وزارت خانهارزیابی آسیب پذیری فساد ایکی از معلمین به تیم 

افاانی را از معاش استادان گرفته و کم کرده و معلمین را تحهت فشهار اهرار  044ولسوالی بدون کدام توضیح مبلغ 

 داده است که شکایت نکنند.

زیهادی وجهود دارد.  برای کارمندان مدیریت معارف ولسوالی برای حمایت از مسلکی شدن آمرین مکاتب راه های

یکی از معلمین گزارش داده است که آمر مکتب او حد اکثر ی  یا دو روز در ماه در مکتب حاضهر میباشهد. یه  

گروه از والدین از عین والیت گزارش داده اند که آمر مکتب غالبا غیر حاضر بوده و معلمین نیز غیر حاضر میباشند. 

ست که بسیاری از کارمندان وزارت معارف اکثرا در دفاترشان حاضهر ی  مفتش وزارت معارف نیز گزارش داده ا

 .اسهت هها نمونهه ایهن تمهام بهین مشهترک ههای ویژگی از یکی عنوان به پاسخگویی و نظارت کلی نمیباشند. فقدان
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 خهورده فریهب سیسهتم کهه شهوند مهی متوجه میشود، رفتارتحمل نوع این جمعی از شاگردان میبینند که که هنگامی

 گردد. می آنها نیز منعک  خود رفتار در اغلب این خصلت و است

 شوراهای انکشاف اجتماعی 12.3

سطح همکاری بین شوراهای انکشاف اجتماعی و اداره والیتی عمال خیلی پایین است، به همهین دلیهل اداره والیتهی 

الیهت ههای مکتهب منطقهه شهان اکثرا در مورد فعالیت شورا ها معلومات کافی ندارد. در وااهع، خهود شهورا هها از فع

ارزیابی آسیب پذیری فساد ادرای معلومات رضایت بخش ندارند. به طور مثال، در یکی از والیات به ی  ع و تیم 

دالهر  2000گفته شده است که یکی از مکاتب دخترانهه از یکهی از شهرکای انکشهافی مبلهغ  در سطح وزارت خانه

امریکایی به عنوان حمایت مالی دریافت کرده است. این کم  مالی بهه خهاطر انکشهاف مکتهب از طریهق شهورای 

کتب مورد انکشاف اجتماعی صورت گرفته است، اما مبلغ کم  شده از مسیر اصلی خود منحرف شده و اصال به م

نظر نرسیده است. زمانی که برای بررسی این موضوع جلسه ای  بین مدیر معارف ولسوالی و مدیریت مکتب صورت 

گرفت معلوم شد که حتی مدیر معارف ولسوالی از این موضوع اطهالع نداشهت. عهدم تعامهل و ارتباطهات ضهعیف، 

 ذکر شده به آسانی غارت شود.خالیی را به وجود آورد که در نهایت منجر به این شد که مبلغ 

این مثال به عنوان ی  نمونه از چندین مورد غارت های مشابه در ولسوالی های والیات ذکر گردید. شهورای ههای 

مکاتب به صورت سمبولی  یا شورای خیالی و بدون اثرگذاری باالی مسهایل مکاتهب منطقهه در نظهر گرفتهه شهده 

در کلیهت خهود بها مثهال ذکهر شهده  ی فساد ادرای در سهطح وزارت خانههارزیابی آسیب پذیر است. یافته های تیم

مطابقت دارند، با توجه به این امر که موثریت شوراهای های مکاتب و شوراهای انکشاف اجتماعی در مناطق شهری 

نسبت به نواحی غیر شهری که اکثر مردم بی سواد بوده و تجربه دست اول کمهی در دموکراسهی نماینهدگی دارنهد، 

 بیشتر میباشند.

 شورای مکتب و والدین 12.4

غالبا، والدین، فامیلها و شورای های مکاتب از فهم، مهدیریت و حمایهت از مکاتهب اجتمهاع شهان درک و ظرفیهت 

اندکی دارند. این موضوع باید توسط شرکای تسهیل کننده پروژه میثاق شهروندی که مسئولیت آموزش کمیته های 

شورای انکشاف اجتماعی و گروه های شوراهای انکشهاف اجتمهاعی در مهورد نظهارت بهر فرعی معارف تحت نظر 

 کیفیت آموزش در سراسر افاانستان در سال آینده را به عهده خواههد گرفهت، مهورد رسهیدگی اهرار گیهرد. مسهایل

 .است شده نیزمطرح به شمول صحت، ها، بخش سایر مورد در تحقق میثاق شهروندی و مربوط به انکشاف مشابه

به طور مثال، شوراهای مکاتب مختلف بال تکلیفی شان را در رابطه به نقش و مسئولیت هایشان در رابطه بها معهارف 

ابراز کرده اند. تعداد زیادی از فامیل ها و والدین زیادی در مورد مکاتب منطقه و در کل در مورد سیستم آموزشهی 

 مکاتهب وااعی بر مالکیت اعمال محدود برای ظرفیت جامعه و توانمندسازی عدم از اینها معلومات کمی دارند. همه

 ناشی میشود.
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 گهذارد، مهی تهأثیر جامعهه مکاتهب که باالی – تصمیمات آن شفاف که غیر آموزشی نظام مشکل همراه با ی  این

 مورد و شده داده توضیح ندرت به   باالتر گرفته میشود سطوح در -درسی  های تهیه کتاب و معلمان استخدام مانند

 جامعه مکاتب در نظر گرفته شود، به شدت فاسد و خودسرانه به نظر میرسد. سطح در اگر و گیرد می ارار بح 

 از کهه گرفته انهد ارار سیستمی در صعب العبور، و روستایی مناطق در خصوص به اجتماعات مکاتب، به بیان دیگر،

نظهارت و حمایهت کهافی در سهطح  توانهایی دیگهر سهوی از و است یمراتب سلسله و خش  متمرکز، بسیار سو ی 

 ندارد. کشور را

 ساخته توانمند انداز آن به سیستم سطوح سایر و مکاتب، اجتماع سطح در  ذیدخل اصلی جوانب

 بذا کذه مکذاتبی از بسیاری در. آورند وجود به مربت تغییرات و کرده برخورد فساد با که اند نشده

 خود ن رانی مکاتب این سرمعلمان و آمرین اند، کرده مشوره ارزیابی و نظارت کمیتۀ تحلیل تیم

 کذرده ابذراز ندارند، ضعیف معلمین اخراج یا و دسیپلین تطبیق برای را الزم صالحیت اینکه از را

 توانذایی کذه میشذود معلمینذی مذورد در اقدامی هر انجام در توانایی عدم شامل مسئاله این. اند

 از فیزیکذی و شفاهی صورت به که معلمینی یا ندارند، را مربوطه مضون با مرتبط دانش یا تدریس

 مذی پذول خذود شاگردان از که معلمینی یا و میکنند، استفاده سوء معلمین سایر یا خود شاگردان

 که معلمینی یا کنند؛ می خود مزارع یا ها خانه در کار انجام به مجبور را خود شاگردان یا گیرند

 مکتذب در یذا و میکننذد، حاضذری غیر تدریس در منظم صورت به یا ندارند، را تدریس صالحیت

 .نمیروند صنف به اما میشوند حاضر

در کنار این، آمرین و سهرمعلمین مکاتهب در اسهتخدام معلمهین بهرای مکاتهب شهان یها اصهال صهالحیت ندارنهد یها 

معلمینی که مهارت های پیداگوژیکی، ظرفیت و دانش صالحیت بسیار محدود دارند. در نتیجه مکاتب در استخدام 

 م مون نصاب تعلیمی رسمی مورد نظر را داشته باشند ناکام میماند.
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 سیستم مدیریت معلومات معارف .12
یه   دروزارت معهارف، . اسهت ضهروری ،آموزشی پالنگذاری برای  ،نام ثبتمعلومات دایق در مورد شمولیت و 

معلومهات  مهدیریت سیسهتم ایجهاد در ای، توسهعه های برنامه سایر و جهانی بان   نزدی  با همکاری گذشته، دهه

 .دارد وجودآن  معلومات یق بودن دا مورد در مکرر های پرسش ،. اما است بوده موفق 86افاانستان در معارف 

 جمعیهتکه دنهدار وجهود مکتهب 00444حهدود  افاانسهتان در معهارف،سیستم مهدیریت معلومهات براساس آمار 

 اسهت؛ زیهرا بهه چنهد دلیهل سهخت و دشهوار اراام تایید این. می رسند نفر میلیون 2.9 در آنها به شده ثبت متعلمین

 متعلمین، بدین معنی که مکاتهب جمعیت در تاییر مهاجرت مکاتب را ترک نمودند. همچنان، دلیل به آنها از بخشی

جمعیت )تعداد غیرحاضران دایمی  این. کنند حف  اند را نیزدر مکتب غیرحاضر  سال دو تا که را مجبورند متعلمانی

  87.شوند می زده تخمین درصد جمعیت مجموعی شاگردان 94 حدود دوساله(، 

 یافته توصیف شهده بهبودادعا می شود که  اخیر های سال در این سیستم در ،ها داده از اطمینان و کیفیت حالیکه در

 در یی می باشد کهه شده تأیید و شده آوری جمع معلومات اساس بر مدیریت معلومات معارف، سیستم  آمار است،

 مناسهب آمهوزش  در زمینه که کنند می اعتراف آنها از بسیاری که - محلی مقامات توسط ولسوالی و تبامک سطح

 .دنباش می –است  برای آنها محدود شدت به مکاتب به سفر و توانایی ،ندارند

در مهورد صهحت، داهت و  88USAID اداره انکشاف بین اللمللی ایاالت متحده آمریکها تحقیق از طرف اخیرا ی 

 0401به  ،کننده وی افراد سردر این تحقیق، . است تحلیل معلومات ثبت شده در سیستم مدیریت معارف اجرا شده

را  ثبت شده کارمندان و شاگردانتا تعداد   ند( فرستاده شدکشور فیصد تمام مکاتب 5والیت )تقریبا  40مکتب در 

. ، ارزیابی و مقایسهه نماینهدح ور فیزیکی دارند ،در مکاتب مورد نظر عمال در مقایسه با کارمندان و شاگردانی که

 9400دو مهاه  تابسهتان  جریان در نفر سروی کننده و حمایت دیگر افراد تخنیکی  17تحقیق که توسط این نتیجه 

اطالعات سیسهتم  ،مورد هر در تقریبا تایید می کند. فیصد  09 -+ در سیستم را  ثب شدهمعلومات دات   ،انجام شد

 .ه استبود مکاتباز  مشاهدات با مقایسه در وااعی تعداد بیشتر از معارف

 نادرستی)عدم دقت( در مراحل درج  و تایید معلومات 12.1
ثبت  در مرحله  شاگردان  بودن بل اطمینانمشکل دیگر فرا راه موثریت اجرای سیستم مدیریت معارف، عبارت  از اا

در دیتابی  مرکهزی  دایق معلومات غیر اابل اطمینان، امکان سرشماری اب از این جهت، . می باشد. معلوماتو درج 

، این معلومات باید محلی وجود دارندسرشماران  و تردید مورد صداات و شفافیت ش   از آنجاییکه، وجود ندارد. 

زمینهه   ،نبهود معلومهات دایهق .  چنانچهه،سرشماری ملی مکاتب تاییهد شهوندتوسط ی    ،و دایقبه صورت مستقل 

 .است مکاتب خیالی، شاگردان خیالی و معلمان خیالی را فراهم نموده

فیصهد  5انتخهاب تصهادفی  بامعلومات را  (Verification)پروسه تایید مدیریت معلومات معارف، ریاست سیستم

بها  معلومات ارایه شده انههاو تردید در مورد ش   یتوجودممکاتب را بر اساس  مذکور، یاست. راست غاز نمودهآ

 معلومات انتخاب میکند. معلومات سال ابل شان، برای تایید
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معلومهات در جریهان ارزیهابی کمیتهه نظهارت و « مکمهل بهودن»و « یق بهودندا»  اسمت در ی کهتعدادی از مشکالت

 ارزیابی تشخیص گردیده، در ذیل اشاره می شود: 

 بررسی شخص به شخصبرای امنیت نبود 

 عدم ح  مسئولیت در پر کردن فورم جمع آموری معلومات 

 عدم پر کردن فورم در زمان معین و 

 رانسپورت، مصارف تهیه ترانسپورت(دور بودن مواعیت بع ی از مکاتب )نبود ت 

 (ITتکنهالوژی معلومهاتی)در کل کشور( ابراز داشته اند که آنهها بها تجهیهزات  0544نظارتی)متشکل از  یتیم ها

نمهی داننهد . ی الزم برای تطبیق دات و راستی معلومهات ثبهت شهده را ژتدولویم در ضمن شنایی درست نداشته، وآ

 د.نواحد )گزارش ارسالی مکاتب( بدون کدام تایید، به دست میایاکثرا  از ی  منبع  معلومات ،

در سطح مکتب، معلومات از اطالعات ثبت شده دستی )معلومات معلمان، ثبهت دسهتی شهاگردان و اطالعهات ثبهت 

کارمنهدان وزارت معهارف بهه تعهداد  از آنجاییکهه د. در سهطح والیهت،نشو جمع آوری می،شده تسهیالت مکتب(

اداره انکشهاف بهین  9401سهال  د. گهزارشنباشه در نتیجه یکپارچگی معلومات در معر  خطر مهی ،محدود بوده

به صورت متفق نبود برنامه آموزشهی و  ،کارمندان رسمی ": نشان میدهد (،USAID) المللی ایاالت متحده آمریکا 

دن کیفیهت معلومهات مهی که این موضوع مشکل اساسی برای بهتر ش در والیت را تشخیص داده اند  ظرفیت خال  

 89"باشد.

واجد شرایط و مهاهر در زمینهه  «معلومات معارف مدیریت سیستم»در حالیکه کارمندان حمایت تخنیکی در ریاست 

 مهی ایهن سیسهتم باشند، اکثر کارمندان وزارت معارف فااد معلومات کافی برای فهم  اجهرای مدیریت معلومات می

سیستم معلوماتی جداگانهه را ایجهاد  94وزارت معارف حدود  ظارت و ارزیابی، کمیته ن باشند. بر اساس یافته های 

امکان به روز رسانی یا اپدیت معلومات در یکهی و هماهنگی میان این سیستم ها، یکپارچگیبه دلیلعدم  .است نموده

  . اما آپدیت یکی از سیستم ها منتج به آپدیت معلومات در دیگر سیستم ها نمی شوند. از این سیستم ها موجود است

دهد که در حال حاضر تفهاوت ههای  نشان میارزیابی آسیب پذیری های فساد اداری وزارت معارف، یافته های تیم

ن و شهاگردان در در مهورد تعهداد معلمها ،در ریاست های مختلهف مورد همخوانی و یکنواختی معلومات مهمی در 

که تعداد شاگران ثبت شده در  گزارش میدهد ،معلومات معارفمدیریت به طور مثال، سیستم  وجود دارند. والیات 

نفهر بهوده انهد، در حالیکهه آمهار ریاسهت ثبهت و  190900( 9405) 0420سال تعلیمی ی  والیت در جریان 

دهد. همچنان، نظر به سیستم معلومهات معهارف تعهداد نفر، در همان سال نشان می 194021پرداخت، این تعداد را 

 00042نفر،  بخش مالی  00004نفر بوده، در حالیکه ریاست ثبت و پرداخت تعداد معلمان را  00120معلمین 

بسهت  ، مورد این والیت باید گفتعالوه برآن در  گزارش میدهد. نفر 00904نفر و ریاست معارف این تعداد را 

یقین خطهر موجودیهت به  ،این تفاوت ها تا بحال استخدام نکرده اند. ( 9400) 0429از سال  معلمان را یهای نو

 د.ننهادهای خیالی را افزایش میده
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بررسی نمونه یی اطالعات سیستم مدیریت معلومات معارف توسط کمیته  12.2

 نظارت و ارزیابی مشاهده شده است. 

برای تجزیه و تحلیل این ارزیابی، زمانی کهه تهیم از مکتهب در ی  اسمتی از پروسه عملیات جمع آوری معلومات 

بازدید می نمود معلومات ثبت شده را از اداره مکتب بدسهت آورد.  بهه تعبیهر دیگهر، ایهن معلومهات توسهط کمیتهه 

نظارت و ارزیابی، جمع آوری  و همرای دیتابی  یا  سیستم مدیریت معلومات معهارف، در وزارت معهارف مقایسهه 

بهاب  041موجود است(. تعداد مکاتبی که معلومات از آنها جمهع آوری شهده اسهت،   0ج آن در ضمیمه شد )نتای

باب مکتب آن معلومات مورد نظر )در مورد ثبت نام(  24مکتب می باشد. اما  در سیستم مدیریت معلومات معارف 

شامل معلومهات چههار سهال ابلهی باب مکتب معلومات مورد نظر )در مور حاضری( را داشتند. این معلومات،  77و 

(، از انجاییکه هنوز به پایان نرسیده، در سیستم موجهود 0420 سرطانمکاتب می شوند، زیرا معلومات سال جاری )

 نمی باشند. 

  بت نام

باب مکتب با معلومات سیستم مدیریت معلومات معهارف بهرای چههار سهال مقایسهه  24هنگامیکه اراام ثبت نام در 

 نشان داد که سیستم مدیریت معلومات معارف دایق بود. گردید، نتیجه

 تشریح
 سال

1392 

 سال

1393 

 سال

1394 

 سال

1395 

از آمار شمولیت  EMISکه به اساس آن  یفیصدی اوسط

 .باالتر تخمین میگردد
2% 2% -2% 1% 

بهبهود سیسهتم مهدیریت این یافته ها نشانگر آنست که تالشهای وزارت معارف حد اال در چند سهال اخیهر بمنظهور 

 معلومات ممعارف نتایجی را ببار آورده است.

 حاضری

اما واتی اراام حاضری وااعی، نه اراام ثبت نام، استفاده گردیده بود نتیجه بطور مهم متفاوت بهود. در اینجها سیسهتم 

اابل مالح ه ی میان در صد باال تخمین مینماید، در حالیکه تفاوت  94مدیریت معلومات معارف اراام حاضری را 

 دیده نمی شود. 0425و  0429سال های 

 تشریح
 سال

1392 

 سال

1393 

 سال

1394 

 سال

1395 

از آمار شمولیت  EMISکه به اساس آن  یفیصدی اوسط

 .باالتر تخمین میگردد
24% 24% 28% 12% 

 اوسط چهار ساله
 

60%  

 درج است. 0نتایج تفصیلی در ضمیمه 
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( در وزارت ITاستفاده از تکنالوجی معلوماتی)مهارت های ضعیف در  12.2

 معارف
استفاده از تکنالوجی معلوماتی و مدیریت معلومات منتج به شفافیت و دات بیشتر در سیستم سازمانی میشود. وظایف 

به صهورت مهوثر مفیهد  ،و به آن اعتماد دارد می داند رسمی در جاهایی که افراد چگونگی استفاده از تکنالوجی را 

در سهطوح اداری    ITدهندگان گزارش داده اند که مههارت ههای  انجام میشود. در وزارت معارف، اکثریت پاسخ

 ITوزارت بسیار ضعیف است. عالوه بر آن، بیشتر کارمندان عالاه ای به انکشاف مهارت ها و دانش شان در سیستم 

در این زمینه انکشاف دهنهد. در جریهان را شان  ت هم نشده که مهارت هایاز انها درخواس . البته،یا دیتابی  ندارند

معلومات معارف صورت گرفت این بود کهه مدیریت سیستم مسولین ی  شکایت که به تکرار توسط   ها، مصاحبه

یسهتم اکثر کارمندان فکر میکنند که انها  سنو دوره کارشان خیلی طوالنی شده و دیگر زمان برای اینکه در مهورد س

IT  کارمنهدان اهدیمی که گزارش کردند ،معلومات معارفمدیریت آموزش ببینند موجود نیست. کارمندان سیستم 

نهها را آموثریت این سیستم نقش و نیز  ،ی  چیز سمبولی  بوده ITتر وزارت به این نظر اند که سیستم مسن  تر و 

 . میشود( ITآنها جهت همکاری در آموزش سیستم  باع  کم شدن اشتیاقاز این جهت، این موضوع برد) از بین می

 

 

 که شدیم متوجه بعدا. کنیم حف  وزارت در را دارایی که کردیم کار پروژه روی سال سه ما "

 آن از بعد نمیکند، صادر را الکترونیکی ام ا اجازه که است موجود دولتی پالیسی در مشکل ی 

 "ساختیم متواف نقطه همان در را پروژه ما

 معارف وزارت در اداری کارمند

 

 

 ، کارمندان تخنیکی برنامهه )کمه  تخنیکهیمعلومات معارفمدیریت تقریبا تمام پرسونل عملیاتی ریاست سیستم 

Technical Assistance .کارمنداناین   ( می باشند (تخنیکی TA  ) باالتر دارای مهارت ها و شایستگی اکثرا 

که آنهها موفقیهت  اند اینطور شرح داده شده کاری در مقایسه به کارمندان دولتی می باشند.  حاالنکه، در مورد آنها

شان به سایر کارمندان در وزارت معارف ندارند. همچنان ی  تنش در  و ظرفیت های ها الزم را برای انتقال مهارت

، کسهیکه . اسهمی کهه احمهدی 90نهدان وزارت موجهود اسهتنسبت به سایر کارم TAباره معاشات باالتر کارمندان 

کارمنهدان  "، اسهت انجهام داده،در مهورد یهادگیری در مکهان کاری ،را در وزارت معهارف رایش تحقیق دکتهاخیرا

شهان توسهط دونهر ههای بهین المللهی ات د، معاشهنشو تخنیکی گفته می کارمندان  TAانکشاف یافته ای که به آنها 

(IIEP )موجود اسهت کهه  وزارت و سایر کارمندانآنها  د. تفاوت زیادی بین معاش نپرداخت میشو و بان  جهانی

مشکل عمهومی بهرای ی  باع  تنش بین این دو گروه و هم چنین خنثی سازی کارمندان خدمات عامه میشود. این 
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که این تفاوت معهاش باشد. موظفین خدمات عامه به این عقیده هستند  دولت افاانستان میبرای تمام وزارت و حتی 

 91د.نباش غیر عادالنه می

اتکای بیش از حد باالی سیستم کاغذی که در مقایسه با سیستم الکترونیکی به سادگی و  ITضعف در مهارت های 

در اکثهر ریاسهت  ITضعف در مههارت ههای  باع  آسیب پذیری های فساد اداری می گردد. اابل تحریف است، 

آنگونهه کهه  ITدر سهطح والیتهی موجهود اسهت. ظرفیهت هم مرکزی در کابل و های وزارت معارف هم در سطح 

، در والیات به اندازه زیاد در فهم و اسهتفاده آن فهرق ه استمشاهده شدتوسط تیم ارزیابی کمیته نظارت و ارزیابی 

 دارد.وجود 

از شههرهای بهزرگ دوردست در فاصله زیادی  های دالیل زیادی برای این وضعیت موجود است، بع ی از والیت

وزارت معهارف توانهایی  ،بنهابر ایهن . دنهوااع شده اند و اریه جات و ولسوالی های آن تحت کنترل دولت ارار ندار

در بع ی والیهات  . انکشاف ظرفیت کارمندان در آن ساحات را نداشته و نمیتواند تسهیالت مورد نیاز را فراهم کند

در مدیریت هها اسهتفاده شهود. بها وجهود اینکهه سیسهتم  ITانجا از وسایل  منبع اابل اعتماد برق موجود نیست که در

به این معنی است که این سیستم به طور مهوثر کهار  ITانتشار تصدیقنامه جدیدی ایجاد شده، ظرفیت پایین در زمینه 

 نخواهد کرد.

 

 

 ایمیل از روزانه ارتباطات در زیادی کارمندان است، ضعیف معارف وزارت در IT مهارتهای"

 ".میکند کار ورای صورت به سیستم جاها اکثر در و نمیکنند استفاده

 دولت ارشد کارمند

 

 

 اات ها  را  ITیه  سهطح معهین از سهواد  ،، پروسه استخدام وزارت معارف از درخواست کنندگانITجدا از نقش 

ندارنهد، در حالیکهه افهرادی بها  ITنهاد میشود کهه فههم درسهتی از سیسهتم  به اشخاصی پیش انمیکند. بست ها اکثر

 شوند. نادیده گرفته می ITشرایط الزم و مهارتهای 

د. معلومات به صورت معمول نوجود ندار ها سیستم ثبت کمپیوتر در اکثر مکاتب و مهمتر از همه در سطح ولسوالی

سیسهتم گزارشهدهی د. نشو کاغذی ثبت می های توسط میکانیزم ن به شمول حاضری شاگردان و ثبت روزانه معلما

 ماند. که سیستم معلومات معارف بر آن بنا شده، غیر اابل اعتماد باای می
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 تدارکات .12

 کنترل ضعف ها در پروژه های ساختمانی 12.1

ای بمثابه نشانهساختمان های جدید مکاتب،  از ابیل، یکه بی نهایت اابل دید هستندتحویل سریع و به مواع پروژه های

از آن جهت . ساختمان های مکاتب به طور خاص به شمار میرود بخش های بی ثبات جهاناادامات ثبات سازی در 

مظهاهر پیشهرفت و شهناخته شهده تهرین آنها نشان دهنده حمایهت عمهومی از یکهی از  که مورد توجه ارار می گیرند

وسهایلی  ، مهواد واجنهاسگرچه، پروژه های ساختمانی و بازسازی ذاتاً ی  امر خطرپذیر است زیرا بهه . ندنوسازی ا

 . 92که میتواند در مناطق بی ثبات تبادله شده ویا به سختی مورد پیگیری ارار گیرد، نیاز دارد

آسیب پذیری دیگر در توسعه ساختمان های مکاتب در مناطق دور افتاده، مانند هر پروژه زیربنایی دیگر، نظارت بر 

از آسهیب پهذیری ، مناطق صعب العبور و متایهرت در کیفی  مینکیفیت ساخت و ساز است. نظارت بر پیشرفت و ت

بین المللی به پروژه های زیربنایی در بسهیاری از  وسیعتوجه  با تاریخ معاصر افاانستانجدی به فساد حکایت میکند. 

 با این خطرات ادامه می دهد. خود بخش ها، همچنان به مبارزه

 

 

 و کردم رد را پول من. آمد من دفتر به بی  ی  در دالر 600000 مبلغ با ها اراردادی از یکتن"

 ".افتاد خطر به حیاتم

 معارف وزارت در اداری کارمند

 

 

دربرابهر ، باع  آسیب پذیری برای اعمار مکاتب یبودجه از طریق سیستم تدارکات اابل توجهجریان مسلم است که 

ااتصاد افاانستان باع  میشود کهه تهدارکات بهه یه  بخهش  ی درعرصهدولتتمرکز گرایی ماهیت   .93فساد می شود

 از آن متأثر میگردد.حیات میلیون ها نفر به صورت مستقیم یا غیر مستقیم  شود چونبسیار حساس تبدیل 

تها بهه  گرفتهه با توجه به مبلای که در بخش تدارکات مصرف می شود، هر مرحله از پروسه تدارکات، از نیازسنجی

گزارش سازمان انکشهاف و همکهاری ههای  فساد آسیب پذیر است. نظر به برابراجرای ارارداد و نظارت، در مرحله 

درصد بودجه تدارکات ساالنه کشورها، بهه دلیهل فسهاد ضهایع میشهود کهه  95-94در حدود  94OECD ااتصادی

به صورت نامناسهب تمند غالبا آن است. حتی در مرحله نیاز سنجی، مقامات ادر برجستهافاانستان یکی از مثال های 

، جهاده هها، اغلهب را تاییر میدهند ، تعداد ذینفعان و / یا محل پروژهباالی پروژه تأثیر گذاری کرده و نوعیت پروژه 

معهارف  بهه. ایهن خطهرات مخهتص تاییهر میدهنهدمناطق ادرت شخصی خود  نزدی  به را مکاتب و امکانات دیگر

 .ندنیست
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 طلبیعدم شفافیت در مرحله داو 12.2

زمهان معهین ارارداد ها بهرای مهدت  اعالن داوطلبینیاز به به همین اسم، در مرحله اعالن، اانون تدارکات افاانستان 

 اکثهرا بهرایزمان اعالن داوطلبی  در محدویتایجاد با مقامات تدارکات وزارت معارف، ها . اما، طبق مصاحبه دارد

، مقامات ادرتمنهد "نیاز سنجی"می شود. پ  از مرحله اعمال  محدود کردن تعداد اشتراک کنندگان در افرگشایی

را طوری تشریح کنند که منتج به برنده شدن ارارداد  شروط  را وادار کنند تاهمچنان می توانند کارکنان تدارکات 

ایهن با استفاده از معلومات درز شده از داخل به جای داوطلبی که بیشتر واجد شرایط اسهت، گهردد.  خاص داوطلب

افزایش مبلغ یا ارزش ی  ارارداد برای محدود کردن تعداد شهرکت ههایی کهه ظرفیهت ارایهه پیشهنهادات  حالت با

 خوب در داوطلبی را داشته باشند، رخ می دهد.

 
 

 

خهارجی  اشهخاصدخالت غیراانونی افراد با نفوذ سیاسی می تواند از مراحهل آغهاز پروسهه داوطلبهی تها زمهانی کهه 

نماینهدگان پارلمهان و طبهق گهذارش شرکت هایشان را در مواعیت مطلوب ارار دهند، رخ میدهد. به عنهوان مثهال، 

که نتیجه مورد  کنندتا اطمینان حاصل  میفرستند تدارکاتینمایندگان شخصی خود را به ادارات  دیگر مقامات ارشد

که شرکتی بهرای گهرفتن اراردادههای دولتهی ندارنهد، ماننهد یه   پارلمان دیگر نظر را به دست میاورند. نمایندگان

به شرکت هایی برسانند که برای این کار بهه صهورت غیهر را کرده و تالش میکنند که ارارداد ها  عملکمیشن کار 

 اند. اانونی از آنها پول دریافت کرده

که اراردادهها رده اند، ابراز داشته اند مصاحبه ک MEC کمیته نظارت و ارزیابی چندین  تن از مقامات ارشدی که با

فروخته می شوند یها در میهان  شرکت کرده اند در داوطلبی هایی کهتوسط اراردادی برنده به یکی دیگر از شرکت 

 د.ن، توزیع می شودر البی نمودن آن دست دارندکه  انیچندین داوطلب

، یه  مقهام رسهمی از اداره تهدارکات 95منافع در مورد ت اد MEC کمیته نظارت و ارزیابی بر اساس گزارش ابلی

 04ها و اراردادهها در طهی  دواطلبیدرصد از  74حدود که ملی گزارش داد که مطالعات آزمایشی نشان می دهد 

غزنی در لیسه مکتب یک  
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درمهورد ارزیهابی آسهیب  MEC کمیته نظارت و ارزیابی اخیر سال گذشته متاثر از فساد اند. یافته ها / مصاحبه های

 مؤید این ادعا است. MVCAدر مقابل فساد اداری  پذیری وزارت خانه ها

نشان می دههد کهه چرخهه تهدارکات در اداره  MVCA ارزیابی آسیب پذیری وزارت خانه ها در مقابل فساد اداری

اجرایی، بهه شهدت در مقابهل فسهاد آسهیب پهذیر میباشهد. تدارکات وزارت معارف، از مرحله برنامه ریزی تا مرحله 

پروژه ها براساس پالیسی ها و معیارهایی که به اساس آن تمام والیات یا ولسوالی ها باید فرصت های متعهادل بهرای 

اجرای پروژه های بازسازی داشته باشند برنامه ریزی نشده اند. فعالیت های بازسازی، عمدتا در پروژه های ساختمان 

های مکاتب، نه براساس پالیسی ها، بل براساس گرایشات سیاسی اختصاص داده میشوند. گهزارش هها حهاکی از آن 

است که نمایندگان پارلمان پروژه های مورد نظر خود را در فهرست اولویت ههای وزارت معهارف اهرار داده انهد و 

ولسوالی ها و شهرها شده است. به گونهه مثهال  این کار باع  ایجاد عدم تعادل در پروژه های انکشافی بین والیات،

پروژه بازسازی دارد، در حالیکهه والیهت دیگهر فقهط یه  پهروژه  05بیشتر از  9401ی  والیت فقط برای سال 

 دارد.

 

پروسهه تهدارکات را  نیهز ند که شهرایط اجتمهاعیه اتدارکات وزارت معارف گزارش داد ادارهمقامات عالوه برآن 

افهراد بهی سهواد هسهتند. ایهن صهاحبان شهرکت هها  ی سهاختمانیمالکان شرکت هااکثریت . دهدتحت تأثیر ارار می

تجربه کاری، داشتن سیستم پیشرفته مالی، دفتر یا سایر شرایط تخنیکی که در اسهناد  از ابیلهای داوطلبی  شرطپیش

را از اداره تهدارکات مهی  داوطلبی تعریف شده اند را در نظر نمی گیرند. داوطلبان بی سهواد فقهط دو سهوال خهاص

اگهر چنهین  گهزارش هها میرسهاند کهه .؟پرسند: تاریخ داوطلبی چی وات است، و مبلغ ت مین داوطلبی چنهد اسهت

آنها بهه گردیدند،  خراجایا از داوطلبی  شده و یا سایر کمبودها رد صالحیت نداشتن تجربه کافیبه دلیل  ها شرکت

 .چرا با اینکه ایمت کمتری داده اند برنده نشده اندارنوالی شکایت کرده اند که څطور مستقیم به لوی 

بدخشان والیت در ساختمان بدون مکاتب زیاد تعدادی از ای نمونه  
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د. زمانی کهه یه  نامن ممکن است پروژه های وزارت معارف به طور موثر نظارت نشو عالوه بر این، در والیات نا

. آسیب پذیری دیگر در باز می کند "مکاتب خیالی"پروژه تحت نظارت دایق ارار نگیرد، راه را برای فساد و ایجاد 

 ایهن –میگیهرد برابر فساد، نزاع های اجتماعی محلی در مورد زمین یا کیفیت ساحه ای است که مکتب در آن اهرار 

 پروژه هایی شود که در معر  آسیب فساد ارار دارند.وجود ر به منج است ممکن وضعیت

 عدم انعطاف پذیری در طراحی ساختمان و استعمال مواد محلی 12.2

را  معیهاری شهدهعوامل اجتماعی یا جارافیایی مجموعه ای محدود از طرح های  داشتمعارف بدون در نظر وزارت

 نمونههبهه طهور مثهال،  اسهت. برای همه پروژه ها ایجاد کرده که مشکالتی زیادی از جمله خطر فساد را ایجاد کرده

ناحیه دور افتاده والیات پنجشیر یا  که دردر کابل مشابه به مکتب  هزیربنا و بودجه پروژه برای ی  مکتب شش صنف

بهرای برنهده شهدن ایمهت . آنها برآورد نمیکنند . شرکت ها مصارف وااعی پروژه را دایقاًارار دارد، میباشدنورستان 

در مرحله اجرایی پروژه با چالشهای بسیاری روبرو میشوند. در نهایت، ممکن و بعدا  های خیلی پایین پیشنهاد میکنند

اهرار گرفتهه و یها وادار انجنیران سهاحه تحهت فشهار خطر اینکه  با را به وزارت تحویل دهند، یکیفیتبی وژه است پر

  ارار دارد.مشخصات توافق شده معیار و تأیید و ام ا نمایند که در حقیقت پایان تر از شوند که اتمام کار را

کهه اسهت شهده اسهت. ادعها شهده  داده ی گهزارشمداخله نمایندگان پارلمان در این پروسه ها به طور گسهترده ااز 

د. اگر وزارت نتوصیه میکنند که شرکت های خاصی ارار داد را به دست بیاور به اداره تدارکات نمایندگان پارلمان

طهرح نماینده پارلمان ندهد، ممکن اسهت نماینهده تهالش کنهد کهه بها  مورد نظرو پروژه را به شرکت کند مخالفت 

ت عیف کند. نمایندگان پارلمهان بهه طهور مهداوم در را کل اعتبار این پروسه  ز طرف وزارت،ادعای کارکرد غلط ا

 "ارتباط خوبی"شرکت هایی که با آنها  بهشرکت های خود و یا  را بهتدارکات دخالت می کنند تا پروژه ها پروسه 

  اخذ نمایند.، دارند

که تعدادی از کارمندان  ه استگفته شد MVCA ارزیابی آسیب پذیری وزارت خانه ها در مقابل فساد اداری به تیم

بخش تدارکات معلومات پروژه را به بیرون اطالع میدهند، به خصوص ایمت تخمین شده پروژه را، به شرکت های 

نیهز اطهالع داده  MVCA بل فسهاد اداریارزیابی آسیب پذیری وزارت خانه ها در مقا اطالع میدهند. به تیم یخاص

شده است که عناصری در ریاست تدارکات وزارت معارف با بع ی شرکتهای خهاص روابهط ایجهاد کهرده انهد تها 

پروژه ها را به سوی شرکت ههای مهذکور سهوق داده، فرصهتی را بهرای اخهتالس و معاملهه ایجهاد نماینهد. براسهاس 

رف، شرکتی است که بهه دلیهل داشهتن روابهط و بهه اشهتراک گهذاری ادعاهای ی  پاسخ دهنده اصلی وزارت معا

 نامناسب جزییات پروسه داوطلبی چندین پروژه را در چندین ولسوالی ی  والیت برنده شده است.

برآورد توسط انجنیران  وطراحی سیستم استندرد ، به بعد 9409وزارت معارف نشان می دهد که از سال  نتایج کار

سهاحه، محهل و مهواد  خصوصهیات بر اساسهای آنها د یافته است و طرح های جدید و برآورد وزارت معارف بهبو

 محلی صورت گرفته است.
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 99، 9400سهال  را در دالهرمیلیهون  01معلومات جمع آوری شده نشان می دهد کهه ریاسهت تهدارکات حهدود 

در حالی که ناظران در مورد ه است. تدارک داد 9400سال  را در دالرمیلیون  24و  9405سال  را در دالرمیلیون 

هنهوزهم خطرات اما  اظهار نظر کرده اند، تدارکات عرصهمبارزه با فساد در درپیشرفت های اخیر ریاست تدارکات 

را ، ریاسهت تهدارکات اختیهار اخهذ تصهمیم نههایی اعتراف به ضعف های سیسهتم کنترولهی موجهود د. بانوجود دار

 نظارت گردد. (NPAریاست تدارکات ملی )توسط باید اکنون طرزالعمل  ، آن، بنابر اینداشت

، ریاسهت تهدارکات MVCA ارزیابی آسیب پذیری وزارت خانه هها در مقابهل فسهاد اداری بر اساس مشاهدات تیم

پروژه ها را براساس جدول زمانی مندرج در اانون تدارکات تهیه نکرده است: اگر ی  پروژه مجهددا اعهالن شهود، 

 ارزیابی آسیب پذیری وزارت خانهه هها در مقابهل فسهاد اداری . با این حال، تیمرا در بر گیردروز  24 ازنباید بیشتر 

MVCA  روز معلق بوده انهد را مشهاهده کهرده اسهت. ایهن تهیم بهه  0444تا  744لیستی از پروژه هایی را که بین

 0144معلق مانهده و  EQUIPی  پروژه صدها روز در پروژه اکو 017اسنادی دست یافته است که نشان میدهد 

تحمل کنند دیگر نمیتوانند . چندین مقام وزارت ادعا کردند که این وضعیت را مانده استتکمیل  نا دیگر نیز پروژه

  تاکنون هیچ شرکتی مجازات نگردیده است. با وصف این، را فساد میدانندو علت احتمالی این تاخیرهای مهم 

 باقی مانده اند تمام آسیب پذیری ها تا به حال 12.2

، تعداد زیادی از مصاحبه شهوندگان آسیب پذیر استبسیار پروسه تدارکات وزارت معارف افاانستان در برابر فساد 

مصاحبه ها با مدیریت و کارمنهدان  .به موجودیت شبکه های فاسد در ریاست تدارکات این وزارت اشاره نموده اند

 وزارت معارف که در تدارکات دخیل اند نشانگر چندین مشکل می باشد:

  مقداری( از بودجه پروژه هها در حهال حاضهر بهه تهدارکات پرداختهه مهی شهود، در غیهر آن پیشهبرد پهروژه هها در(

 "تدارکات ایستاده می گردد.

 پهروژه خیهالی یونسهیف را پیهدا  99آنها تنهها در یه  والیهت  ی  مامور تفتیش در مصاحبه اش اظهار داشت که

 نمودند.

 " در میان ریاست های والیتی در ارتباط با شرکت های ساختمانی فساد موجود است. شرکت ها بها ریهی  معهارف

 "تعامل می نمایند که کیفیت پروژه ها را متاثر می سازد.

  حالیکه برای تعمیر جهای ندارنهد. در تعقیهب آن مها بها اع های اع ای پارمال از وزارت مالیه پروژه می گیرند، در

پارلمان درگیر می شویم. پروژه ها بر اساس والیت ها و ضروریات پالن نمی گردد. بع ی از والیهت هها بهه تعهداد 

 "پروژه دارند در حالیکه بع ی دیگر والیت ها حتی ی  پروژه هم ندارد. 94

 "سئولیت نظارت از پهروژه ههای سهاختمانی مکاتهب را بهر عههده دارنهد، بها انجینرانی که از سوی وزارت معارف م

شرکت های تطبیق کننده در اختالس شری  می شوند. انجینران وزارت معارف از خالیگاه ها در کار شرکت ها و 

ش ضعف کیفیت باخبرند زیرا آنها نظارت دوامدار می نمایند، اما بر اساس اشتراک در اختالس با شرکت ها گهزار

 "مثبت تهیه می نمایند.

  اع ای پارلمان در تدارکات بسیار زیاد مداخله می نمایند. آنها برای اعطای پروژه ههای سهاختمانی، شهرکت ههای

خاصی پیشنهاد می کنند. اع ای پارلمان همچنان بر وزارت فشار وارد می نمایند تا پروژه را بهه کمپنهی کهه واجهد 
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ت به شرکت ع و پارلمان یا شرکتی که از سوی ع و پارلمان پیشنهاد گردیده شرایط نیست، اعطا نماید. اگر وزار

 "است، پروژه اعطا ننماید، آن ع و پارلمان مانع تطبیق پروژه توسط شرکت دیگر می شود.

 " در حالیکه ریاست تدارکات پروژه ها را اعالن نمایند و خواههان آفهر مهی شهوند، بع هی کارمنهدان ایهن ریاسهت

 "پروژه بخصوص ایمت تخمینی را به شرکت ها افشا می نمایند.معلومات 

 " انجینرانی که در بخش نظارت و ارزیابی کار می نمایند، مبتال به فساد اند. آنها همچنان دارای ظرفیت کافی نیستند

الت بهه زیرا از طریق پروسه شفاف، راابتی و مبتنی بر استعداد استخدام نشده انهد. آنهها بهدون در نظرداشهت تحصهی

 "واسطه پول و نفوذ مقرر شده اند. بنا بر این آنان فاسد اند.

 " سال گذشته فقط ی  کارمند ریاست تدارکات از وظیفه اش برکنار گردیده است. 82در جریان" 

 " کمپنی هایی که اابل شرایط نیستند نیز در پروسه تدارکات مشکالت ایجاد می نمایند. به اساس اانون تدارکات یا

داوطلبی شرکت ها مجبورند شرایط مشخصی برای واجد شرایط بودن برای داوطلبی را تکمیل نمایند. امها در  اسناد

وااعیت آنها اابل شرایط نیستند و شرایط الزم برای داوطلبی مانند تجربه کاری، کارمندان و دفتر را به جز از تهاریخ 

 "ارایه می کنند و تواع دارند که برنده شوند.داوطلبی و ضمانت بانکی تکمیل نمی کنند. آنها نرخ پایین 

 " بدینسو، پروژه ها توسط خود برنامه ایکوی  ارارداد می شد و نظارت آنرا نیهز خهود برنامهه انجهام  9409از سال

می داد. تدارکات، مثل معمول، پروژه ها را به نفع شرکت های خاص سمت دهی می نمایند، با شرکت های معامله 

 "اسناد را افشا می سازند، و برای اعطای پروژه در آن سهم می گیرند. گری می نمایند،

 " پروژه برای حدود سه سال بهه تعویهف  040یکی از مصاحبه شوندگان سندی را شری  ساخت که نشان می داد

هد. به افتیده بود. دلیل این کار آن بود که کارمند تدارکات می خواست معامله و اختالسی در این پروژه ها انجام د

 "تکمیل گردند. 9401اساس گفته برنامه ایکوی  این پروژه ها باید تا ختم سال 

 "09  پروژه والیت بامیان با ی  شرکت ارارداد شده اند. این به معنی فساد و سمت دهی پروژه ها بهه نفهع شهرکت

 "خاص است.

 " را ریاستی تحت عنوان شهورای یاد می گردد فاسدترین بخش است. اخی "آگاهی و بسیج اجتماعی"جز  سوم که

 744مکاتب ایجاد گردیده است. مسئولیت این ریاست کار با شوراهای مکاتب می باشد. ایکویه  اهبال منظهوری 

بست هماهنگی کننده اجتماعی برای کار با شوراهای مکاتب را از بان  جهانی گرفته بود. این ریاسهت کارمنهدان 

هار ماه آنها را رها کردنهد. ریاسهت شهوراها از ههر یکهی از ایهن کارمنهدان مذکور را استخدام نموده و بعدا برای چ

معاش ی  ماهه را تقاضا کرد تا دوباره در وظایف شان مقرر گردند. آنها همچنان تالش کردند تا تمام بودجه ایهن 

، دو نفهر بهرای ههر تهن 014بست ها را اختالس نمایند. نهایتا بان  جهانی برنامه مذکور را لاو نمود و در بدل تنها 

 "والیت، را استخدام نمود.

 " کرایه گرفتن تعمیرها برای مکاتب بسیار معهرو  بهه فسهاد اسهت. مهثال خانهه ی را دیهدیم کهه کرایهه اصهلی آن

افاانی کرایه گرفته شده است. این کار باع  دزدی بخش اعظم  944444افاانی است، در حالیکه به  044444

 "بودجه معارف می گردد.

 "ارکات صدها پروژه برای مدت سه سال انجهام نشهده اسهت، کاریکهه مخهالف اهانون تهدارکات اسهت. تنهها از تد

پروژه برای ما ها و سال ها نزد ریاست تدارکات مانده است. مقامهات وزارت معهارف مهی گوینهد،  071ایکوی ، 

دارکات اسهت. در عهین حهال در صد پروژه ها وات تمدید شده می گیرند، در حالیکه اینکار خالف اهانون ته 27

 "هیچ یکی از آنان مجازات نمی گردند زیرا مقامات بلندپایه وزارت در فساد آغشته اند.
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 " .بخش های نظارتی پروژه های ساختمانی بخشی از فساد اند و بها شهرکت هها در سهاحه معاملهه گهری مهی نماینهد

جود است که پروژه ها را بهه نفهع خهویش همچنان گفته شده است که در داخل ریاست تدارکات شبکه فاسدی مو

 "سمت دهی می نماید.

  ،آنها مجازات نمی کنند، پهرژه "ی  مصاحبه شونده در مورد وضع محدودیت بر تماس با شرکت ها اظهار داشت

ها را لاو نمی کنند و پرداخت ها را متواف نمی نمایند. شبکه ی متشکل از اراردادیان و کارمندان تدارکات دست 

 "هم داده، فساد می کنند.بدست 

 " کمیته تدارکات یا کمیته افتتاح داوطلبی ها نقش بارزی دارند، که فاسد انهد. آنهها اراردادهها را بهه شهرکت ههای

مشخص می دهند. این کمیته شرکت برنده را اعالن می دارند امها تها واتهی اهرارداد را ام ها نمهی کننهد کهه سههم 

 "خویش را بدست بیاورند.

 ه من به این ریاست آمده ام، شاهد پیشرفت اابل مالحظه ی در این ریاست بهودم. مهثال ایهن ریاسهت در از زمانی ک

میلیون دالر تهدارکات  24 0425میلیون دالر و در سال  99 0420میلیون دالر، در سال  01حدود  0424سال 

 ( 4و  9)تایپولوژی  "است.را انجام داده اند. در جریان این دو یا سه سال پیشرفت چشم گیری صورت گرفته 

 

 

 العۀ مال نصرالدین

سهاختمان مکتهب مها ماننهد العهه مهال "مکتهب نقهل شهده اسهت،  یدر مثال دیگری که توسط یکی از اع ای شورا

امها بع هی در ترکیه زندگی میکهرد، عااهل محسهوب میشهد،  04}نصرالدین، مالیی که در ارن  ".نصرالدین است

تنها ی  دیوار و ی  دروازه داشت. مکاتب ما مثل همهان " اواات مانند ی  احمق م مون فکاهی ارار میگرفت{

که ملت ما یه   آرزو داریمساختمان مکتب نداریم، اما اصال ما  نداریم.هستند: ما دیوار داریم، اما هیچ اتاق یا آب 

 ."ما دختران بتوانند به مکتب بروند  ولسوالیه و حتی در مناطق دور افتاد باشدملت تحصیل کرده 

غزنی والیت جاغوری، در ذکور مکتب  
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 لیست معاشات و ن هداری سوابق: .12

از فیصد شهان  01فیصد کارمندان وزارت معارف معاش شان را از طریق حساب بانکی و  54 ، تنهابنا به گزارش ها

 96پول نقد دریافت می کنند.طریق 

میرود که انتقال پول نقد و نظارت بهر تادیهه  بعدا به ولسوالی ها و مکاتب ومرکز والیت  ابتدا بهدر والیات پول نقد 

پول نقد خطرات فساد را برای همه کسانی که درگیهر  انتقال فزیکی آن به دریافت کننده نهایی، سوال برانگیز است.

ارکنان خیالی در کگنجانیدن هستند افزایش می دهد، خطر جعل هویت کارکنان را افزایش می دهد، و از امکان آن 

 لیست معاشات وزارت معارف نمی تواند جلوگیری کند. 

 وزارت معارفن یهمه معلمخاص در ایجاد اطمینان به خاطر اینکه به طور  ریاست معارف والیت ،در والیت هرات

 یکهردایهن رو مؤفهق بهوده اسهت.با انتقهال بهانکی پرداخهت شهود،  معاششان و باشنددارای حساب های بانکی معتبر 

پول نقد  از که می تواند در زمان حمل مقادیر زیادیای و فساد اداری  بخشیدهبه مواع را بهبود  تادیاتسیستماتی  

 . هدرا کاهش د ،اتفاق بیفتد و چند بار توسط افراد در سطوح مختلف وزارت دست به دست شود

ه طور کامل ریشه کن نخواههد کهرد. معلمهان فساد را ب خطرمستقیم بانکی برای پرداخت معاشات  ت، انتقاالآنهمبا 

  مصارف انتقاالت را بپردازند.بانکی و  مجبور میشوند مصارف

در گزارشی را دریافهت کهرده اسهت کهه   MVCA ارزیابی آسیب پذیری وزارت خانه ها در مقابل فساد اداری تیم

 کرده است. ولپ افاانی 944منطقه از هر معلم در هر ماه تقاضای  ی  دارخزانهمورد ی  

 خهود حسهاب ههای بهانکی مستقیما از طریقمعلمانی که معاش خود را  گزارش ها حاکی از آن است که آن عده از

منهاطقی  ودر مناطق روستایی بیشتر به ویژه  مواجه اند،برخی از مشکالت با دریافت می کنند، در دسترسی به بان  

باالی عرضه کنند. این سیستم می تواند  مراجعهدور به نزدیکترین بان   خیلی معلمین باید از فاصلهکه  صعب العبور

در  هها ولسهوالیدر تعهدادی از مکاتهب دیده شهده اسهت کهه دریکهی از والیهات تأثیر بگذارد:  خدمات تعلیمی نیز

 ند.  بسته شده ابروند، به نزدی  ترین بان   ات خودمعلمان بتوانند برای دریافت معاش رسمی براینکهروزهای 

اضهافه ات معاشه عهدم پرداخهت در مهورد MVCA ارزیابی آسیب پذیری وزارت خانه ها در مقابل فساد اداری تیم

معهارف  آمریهت ههای مکاتهب گهزارش داده اسهت کهه شهورا یکهی ازاسهت.  گزارش دریافت کردهکاری معلمان 

در یه  مهورد  اسهت. س کهردهرا اخهتال منطقهه شهانمکاتب معلمین به مدت هفت سال پول اضافه کاری  ولسوالی

ان اخهتالس گردیهده توسط سرمعلمبه صورت متقلبانه ای  معلمین به جای خود آنها دیگر، ساعت های اضافه کاری

مجبهور مهی  شهان اضهافه کهاریساعات والیات دیگر، معلمین گزارش دادند که برای طی مراحل  از در یکی است.

 افاانی بپردازند.  4444شدند تا 
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بهه صهورت الکترونیه   ات معلمین را بهه طریقههحرکت پرداخت معاش ید با پیروی از مثال هراتبا معارف وزارت

 وسیع مورد استفاده ارار دهند.

 کنترل نقاط ضعف در تایید معلومات 12.1

از جعل معلومات و دستکاری ی که در سطح مکاتب هنوز بر روی کاغذ می باشد، خطرات حف  اسناد از آنجایی که

بایهد و  ثبهت میکننهدرا بهه صهورت دسهتی  خهود وجود دارد. معلمان زمان ورود و خهروجود هنوز ناشی میشسوابق 

مهی  یکاغهذ کار به صورت دوامدار صورت نمیگیرد. کتاب حاضهری اما این ،کنندحف   خود نیز درساسنادی از 

 د.داده شویا تاییرشود د جعل نتوا

ثبت اسناد بهروی اشاره شد،  EMIS معلومات معارف سیستم مدیریت برایداده ها جمع آوری  بخشکه در  طوری

معلومات به طور الکترونیکی ثبهت  در سطح مکاتب و ولسوالی ها صورت می گیرد، و تنها در ادارات والیتیکاغذ 

تنها محدود به  EMIS احصاییه گیران سیستم مدیریت معلومات معارفمی گردد. از آنجا که تأیید معلومات توسط 

 وجود دارد. مکاتبدرج تعداد شاگردان و  لذا احتمال اشتباه درنمونه ای از پنج درصد از مکاتب می باشد 

 تب، شاگردان، معلمان و برنامه های خیالیامک 12.2

در  MVCA ارزیابی آسیب پذیری وزارت خانه ها در مقابهل فسهاد اداری ساحوی تیماصلی به چندین پاسخ دهنده 

گفتنهد. بهه غیهر از سهخن  «و اسناد شان را طی مراحل مهی کننهد دهندکاتب خیالی که شاگردان را فارغ می م»مورد 

اسهت. اینهها  گهزارش دریافهت کهرده نیهز« شهاگردان خیهالی»تیم کمیتۀ نظارت و ارزیابی در مورد « مکاتب خیالی،»

گفتهه مهی شهود  -لحاظ تخنیکی نام شان در حاضری می باشد ولی در صنف حاضر نیسهتند ازشاگردانی هستند که 

موارد، شاگردان و یها فامیهل شهاگردان پهول گونه بع ی شاگردان شان حتی در افاانستان زندگی نمی کنند. در این 

ارش ههایی نیهز باشد. گهزوجود داشته پرداخت می کنند تا بدون اینکه در صنف حاضر شوند اسم شان در حاضری 

 شان و حتی شهادت نامۀ شان پول پرداخت می کنند.  اتوجود دارد که این شاگردان برای امتحان

. واتی ی  شاگرد از مکتب فارغ غیر مؤثر استو مخاطره انگیز  پروسه های طی مراحل صدور شهادت نامه یکی از

بعدا به ریاست نتهایج و تصهدیق ه می کند، می شود، مدیر مکتب سوانح صنف دهم، یازدهم و دوازدهم اش را آماد

 . نامه های وزارت معارف در کابل می فرستد

ریاست نتایج آنرا با نتیجۀ سه سال اخیراش مقایسه می کند و به ریاست تصدیق نامه های همان ریاسهت مهی فرسهتد. 

وزیر می فرستد. بعد  نزدا  ریاست تصدیق نامه ها نیتجۀ سه سال اخیر را روی شهادت نامه چاپ می کند و برای ام 

 زاند؛ بعهداند تها بهه مکاتهب فرسهتاد شهوناز ام ا  وزیر شهادت نامه ها به ریاست تصدیق نامه ها برگردانده می شو

مکاتب شهادت نامه را به شاگردان مربوطه توزیع می کند. تمام پروسۀ تایید و صدور شهادت نامه دستی است؛ هیچ 

 . است ایجاد نشدهبرای آن جایگزین الکترونیکی 
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بهرای سیسهتماتی  و  به خاطر وجود زمینه ههای وسهیع تقلهب و تاییهر در رونهد دسهتی کنهونی، وزارت معارف باید

  .اادامات فوری را انجام دهدالکترونیکی کردن پروسه تأیید و صدور نتایج امتحانات 

 در باره تصدیق نامه های غلطشواهد  12.2

. شهده اسهت شناسهایی و هم توسط رسانه ها وزارت معارف داخلی تفتیشتوسط ریاست  تصدیق نامه های غلط هم

با ی  کارمند ارشد وزارت معارف در کابهل فهاش شهده  MEC کمیته نظارت و ارزیابی در مصاحبه آن ی  نمونه

است. او توضیح داد که ی  آمر مکتب در کابل در صدور تصدیقنامه های غلط در همدستی با بع ی از کارمندان 

 نتایج و تصدیقنامه ها شری  است: ریاست

 

 

 بسیار هایی سوال آنها از و برخوردیم داشتند دروغی تصدیقنامه که نفر شش با مورد ی  در ما..."

 گزارش مربوطه معین به را مسئاله این ما. ندادند پاسخ را سوال ی  حتی آنها. پرسیدیم را ای ساده

 "نشد انجام ااداماتی اما دادیم،

 داخلی تفتیش اداره در رسمی کارمند

 

 

ارنوالی تحویل داده شد. او دستگیر و سپ  آزاد شد، هنوز ههم څلوی  به و گردیدهمکتب گرفتار آمر در نتیجه این 

مشخص نیست که چرا. این مقام وزارت معارف در مورد یکی از بستگان خود که به دنبال صدور تصدیقنامه صنف 

 رد کرد و گفت که ایهن اوکه آن شخص برای گرفتن تصدیقنامه نزد او آمد، اما  بود به تیم گفت،نزد او آمده  09

را بهه  09دالهر تصهدیقنامه صهنف  0444آمد و گفت که در بهدل  اوااارب نزد  بعد تر آنامکان پذیر نیست.  کار

 .است دست آورده

 آسیب پذیری در تصدیقنامه نادرست 12.2

مکاتب خصوصی و دانشگاه های  در مورد MVCA ارزیابی آسیب پذیری وزارت خانه ها در مقابل فساد اداری تیم

امتحان کامیاب شود تصدیقنامه  دربدون اینکه شاگرد در صنف درس حاضر شود یا و  پول خصوصی را که در بدل

 دخالهتومهات آمهرین مکاتهب . در صدور تصدیقنامه جعلهی و جعهل معلند گزارش های مفصلی داردصادر میکرد

شامل دانش آمهوزانی مهی شهود کهه تعلیمهات  ،در صدور تصدیقنامه های دروغین ی کهدارند. یکی دیگر از خطرات

خود را در سایر کشورها تکمیل می کنند. مکاتب مهاجرین افاان در پاکستان و ایران نتایج خود را بهه اتشهه وزارت 

نهد کهه تأییهد و ه ان ارسال می کنند. مقامات وزارت معارف تصهدیق کهردمعارف در کنسولگری یا سفارت افاانستا

 تصدیق این مأمورین دولت ضعیف و غیر اابل اعتماد است.
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که  را توصیه می کند که وزارت معارف پروسه امتحانات ورودی برای دانشجویانی MEC کمیته نظارت و ارزیابی

ند را تشدید کند، تها دیگهر امکهان کامیهابی در امتحهان ورودی از مدارس اسالمی مدرسه های پاکستان و ایران میای

امتحهان  اخهذحصول اطمینهان از  باتوسط پرداخت رشوت به کارمند وزارت معارف موجود نباشد. این کار میتواند 

 صورت گیرد.توسط سازمان ثال  

 نظارت، ارزیابی و تفتیش .12

کار وزارت معارف وجود ندارد. نظهارت، ارزیهابی و واحهدهای تفتهیش بخشهی از  بیرونی ازدر حال حاضر نظارت 

، بهه بیرونهیپهذیری عهدم مسهولیتوزارت معارف هستند، بنابراین وزارت در وااع کهار خهود را بررسهی مهی کنهد. 

 است. آن فعالیتهای فاسد اجازه رشد و شکوفایی داده است. این بزرگترین دلیل ناکارامدی

وجود داشته باشد تا از تمهامی فعالیهت شخص سوم ناظر یا و بیرونیمعمول است که ی  اداره  المللیدر عرصه بین 

در  از معارف این نوع نظارت مستقل گزارش دهد. مستقیم به دولت های آموزشی دولت نظارت کرده و به صورت

بسهیار مهوثر و  ل مهذکور. مهود( در بریتانیا آغاز شهدOFSTEDبا تشکیل دفتر استندردهای آموزش ) 0224سال 

نههاد ههای مشهابه در بسهیاری از اسهت. مهورد اسهتفاده اهرار گرفتهه موفق بوده و تا به حال در بسیاری از نقاط جهان 

سکتورها وجود دارند که برای کیفیت را دنبال نموده، از معیارات حمایت نموده و بهرای مهردم از خهدمات مربوطهه 

 اطمینان بخشی میدهند. 

توام با دستور جهامع مجههز تعلیم و تربیه عرصه متخصصین با  این سازمان های مستقل ت مین کیفیتدرگام نخست 

 سهال 0الهی  0بهه بهیش از ههر مکتبهی کشهور   –اد بررسهی کننهد مکاتب اتفاق می افت را که درآنچه  تابودند شده 

 بیشتری داده شده است.جهان پیشرفت دیگر نقاط در  آن دل در نتیجه تکرارو. این ممیگردیدبررسی  دورانی

بها د. نسهاله بررسهی مهی شهو مههتب عمومی و خصوصی هامک تمامبرای مثال، در برخی از کشورهای خلیج فارس، 

و تفتهیش  بیرونهیارزیهابی ههای  وگسترش یافته نیزآنها  برنامه های، مهارت های این مؤسساتو  گیپیچیدافزایش 

 نیز در بر گرفته است.معارف را وزارت در برخی موارد، کل ولسوالی و والیت و معارف مقامات 

 برای تقویت فعالیت های نظارتی وزارت معارف: MEC توصیه های عمده کمیته نظارت و ارزیابی

  عملکرد تفتیش داخلی بیشترتقویت 

  تفتیش داخلی وزارت معارف عالیایجاد کمیته 

 • 97دولتی و خصوصی. مکاتبآموزشی جهت تنظیم  نهادهایاعتباردهی مستقل ملی برای  اداره ایجاد 

  وزارت معهارف  در داخهلایجاد ی  نهاد مستقل برای نظارت و ارزیابی کیفیت آموزش. این اداره نبایهد

باشد، اما باید با وزارت معارف همکهاری نزدیه  داشهته باشهد. ایهن اداره بایهد ظرفیهت داخلهی فعلهی و 
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را، طوری به عهده بگیرد کهه مشهکالت   - ضعف و کمبود نقاط اوت، نقاط  -عملکرد  دهی از گزارش

 آموزشی در مکاتب به درستی درک شده و مورد توجه ارار بگیرد.

 استخدام معلمانای تامین صداات در ی  اداره نظارت بر 
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  c   بخش
 

پیشرو راه  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ارزیابی و نظارت مشترک مستقل کمیتۀ  
اداری فساد علیه مبارزه   
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 عالمات مربت:  .12
میزان مشکل فساد اداری در وزارت معارف عمیق بوده و برای مدت طوالنی ادامه خواهد داشهت. بهرخالف تحلیهل 

کمیتۀ نظارت و ارزیابی در وزارتخانه ههای دیگهر،  کهه محکومیهت مصهاحبه شهوندگان ازمیهان مقامهات، معلمهان، 

 ههیچ از تقریبا شکل عمومی را به خود گرفتهه اسهت، مصهاحبه شهوندگانوالدین، شاگردان و جوانب ذیدخل دیگر 

 منهاطقی تا است کرده تالش کمیتۀ نظارت و ارزیابی بنا بر این .نگفته اند سخن وزارتخانه در این توجهی اابل اادام

 .دارد وجود اصالحات و تاییر که در آنها اابلیت کند شناسایی را

 جراهه حداال، که به اادامات مورد نظر یابی در مورد پیشرفت های مثبت پرسیده وبا این وجود، کمیتۀ نظارت و ارز

را در دو  رو پهیش راه مهورد در بحه  مها گهوش دادنهد. بنهابراین ایجاد نمایهد، را در ی  ف ای تاری  روشنی ی

مثبت در مکاتب، میان انجمن های فعال، در برنامه ههای  اادامات آموزشی ریاست تعلیمی والیات و در پروژه ها، با

 کنیم.  آموزش معلمین زن، آغاز میو تمویل کنندگان، 

 مکتب و سطح جامعه .1

 یعنهی تهیم کمیتهۀ ایهم کهرده تحقیق فسادامعه در مقابل ج ایستادگی و مقاومت درباره ما و سطح جامعه اتبدر مک .

هسهتند، تجربهۀ  که با آن مواجه فسادی با در مورد استراتیژی مقابله تبنظارت و ارزیابی همراه با اع ای کمیتۀ مکا

راه های بهتری را که آنها احساس میکنند برای برنامهه راه پیشهرو مناسهب انهد،  مثبت آنها در عرصه تعلیم و تربیه، و

 یافته های مذکور به شکل زیر شرح داده شده است: .ستتحقیق کرده ا

 و مکاتب خصوصی مبتنی برجامعهمکاتب جایگزین، آموزش 

شهناخته شهده در تعلهیم و تربیهه  از بخش های مهمیکی تۀ نظارت و ارزیابی آموزش مبتنی بر اجتماع تحلیل کمیدر 

در سهطح وزارتخانهه  است. مکاتب مبتنی بر اجتماع که به عنوان بخشی از کار ارزیهابی آسهیب پهذیری فسهاد اداری

 دسترسی و پذیری انعطاف ارتباط، کیفیت، از لحاظ خود دولتی مشابه نسبت به ر کلد ،ارزیابی ارار گرفته اند مورد

شده اند که دولت در آنجها  تأسی  جوامعی به خدمت معموال برای مکاتب شوند. این می دیده بهتر تعلیم و تربیه به

منابع جامعه وابسته  و مشارکت به و بوده پاسخگو جامعه نیازهای و در ماهیت خود به خدمات آموزشی ارایه نمیکند

 هستند. 

نظهر بهه عوامهل کلیهدی ای کهه  شوند، می حمایت دولتی غیر های سازمان که اغلب توسط اجتماع بر مبتنی مکاتب

 جوامهع واتی حقیقت کند. در می بندی اولویت ها را پاسخگویی و اجتماعی فساد را به حد اال میرسانند، مشارکت

 کمتری برای و وسوسه فرصت  داشته باشند، بیشتری مسئولیت خود مکاتب از حمایت و نگهداری توسعه، زمینه در

مشهارکت شههروندان »به طور مثال مدیر تعلیم تربیۀ ی  ولسوالی اظهار داشت که  .داشت خواهد وجود شیوع فساد

 «در کم  به مکاتب اجتماع میتواند وسیله خوبی برای جلوگیری از فساد باشد.

  مبتنی بر اجتماع، مکاتب خصوصی مختلفی وجود دارند که نوید دهنده عرضه خدمات بها کیفیهت در کنار مکاتب

آموزشی به اجتماع بوده و در برابر فساد نیز ایستادگی می کنند. البته باید بین مکاتب خصوصی که برای مفهاد کهار 
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ها را با خهود دارنهد، فهرق گذاشهته می کنند و مکاتب کم هزینه مبتنی بر اجتماع  که حمایت مالی والدین/خانواده 

کهه  یباشند، و موارد عدید دسترس اابل نسبتا توانند حتی در جوامع کم درآمد، نیزمی هزینه کم شود. این مکاتب

دیهده شهده اسهت کهه ایهن مکاتهب در  ،در طول تجزیه و تحلیل کمیتۀ نظارت و ارزیابی مورد بررسی اهرار گرفتهه

بسیار محبوب و موفق بوده است. والدین در برخی از جوامع در مهورد مزیهت  آموزش کودکان و خدمت به جوانان

بالقوه مکاتب خصوصی اظهار نظر نموده اند. برای مثال: گروهی از والدین اشاره کرده اند که سکتور خصوصی در 

 بها وانجه توانایی جهذب بیشهتر معلمهان خصوصی مکاتب بع ی موارد نسبت به سکتور دولتی پیشرفته تر اند، چون

 در طوریکهه خصوصی، هزینه های تعلیمات را دارند. بازهم، نوین آموزشی های روش آگاه از و مثبت های نگرش

 مبتنی بر جامعهه و خصوصی تعلیمات مختلف انواع از وسیعی طیف .نباید خیلی باال باشد شده است، نیز بح  اینجا

خصوصهی، خهود -دولتهی المللی غیر دولتهی، مشهارکتکه از راه های مختلف )موسسات غیردولتی، موسسات بین 

 دارند.  از ترکیب اینها( تمویل می شوند وجود نوعیاجتماع و یا 

 شورا ها و معلمان نقش فعالی را بازی می کنند

 تعلیم از حمایت و ترویج در خود جوامع در توانند می مشارکت دارند، و فعال هستند مکاتب شوراهای که هنگامی 

والهدین  بها و کننهد کهار ههم بها توانسهتند آنهها باشند. یکی از شوراهای مکاتب بیان داشهت کهه چگونهه موثر بسیار

دختران شان به مکاتب مؤفق بودنهد. در یکهی از  برای فرستادن کرده و در تشویق آنها مالاات شان محل باشندگان

 بهرای پهول جمهع آوری ، کهه دروالیات دیگر، گروهی از معملمان در مورد نقش ادرتمند و مثبت شواری مکاتب

مکتب  دسترسی دختران به تسهیل برای اجتماع های خانواده با نزدی  همکاری و مکاتب مهم زیربنایی های پروژه

همکار بوده اند، اشاره کردند. همینطور ی  استاد در مورد شورای مکتهب کهه بهه خهاطر دسترسهی اطفهال بهه آب 

 کرده است اشاره نمود. آشامیدنی صحی و فرش مکتب همکاری زیادی

 ،کیفیهت و دسترسی بهبود به تواند جامعه شان می وسیعتر شوراهای مکاتب در سطح هماهنگی و همکاری حمایت 

 عنهوان کرده و باع  کاهش فساد نیز گردد. مشارکت شوراهای مکاتب در استخدام معلمان به کم  تعلیم و تربیه

جوانب  از تعدادی کلی توسط طور به تعلیم تربیه در اجتماع رکتمشا و شفافیت افزایش و فساد کاهش برای راهی

 است. شده پیشنهاد ه نیزعذیدخل جام

 

معلمان با تفکر مدنی، معلمان که معاش آنها توسط مردم پرداخذت مذی شذود و معلمذان 

 داوطلب

 معلمهان مهی  ،کنهد بع ی راه های دیگری نیز وجود دارد که رابطه بین مکاتب و والدین/خانواده ها را تقویهت مهی

 حمایهت برای آنها توانند نقش مهمی را در این جریان بازی کنند. برای مثال: استادان ی  مکتب گزارش دادند که

 به ی  که اظهار داشتند همچنین آنها بودند. ساخته اضطراری کم  های آوری جمع صندوق ی  مردم منطقه از

 دادنهد گزارش معلمان همان .مکتب شامل شود اخذ نموده و به ار خود پول کم  کرده اند تا بتواند تذکره شاگرد

شهدند او را متقاعهد  موفق کنند و مالاات نان خش  می فروخت، بازار در که معلولی دختر پدر با توانستند آنها که

 سازند تا دخترش را به مکتب بفرستد و فعال او در درس هایش خیلی خوب است. 
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 وااهع، معلم، معلمان داوطلب در مکاتهب درس مهی دهنهد. در کمبود صورت در کهدیده شده  بع ی از جوامع در 

 اع های دیگهر و هها جوامع، خانواده از بسیاری در .است ضروری درآمد کم مکاتب از بسیاری برای داوطلبانه کار

احسهاس مهی کننهد. چنهین  مهی اهدا را خود پول و انرژی وات، خود مکاتب نگهداری و منابع تامین برای اجتماع،

 ایهن گیهرد. بها مهی صورت مکاتب از حمایت راستای در دولت توانایی عدم به پاسخ در داوطلبانه این کار شود که

 در یابهد، مهی ارتقها  داوطلبانه اادام طریق از اجتماع و مکاتب که اع ای بین تعامل و داوطلبانه احساس کار حال،

 زمانی اگر الزم است حتی بنابراین، .است شان بسیار ارزشمند بر مکاتب اجتماع مالکیت تقویت و همبستگی توسعه

 متواف گردد. های باالی دولتی نیز بر خوردار باشند، این حمایت ها نباید از حمایت مکاتب که

 

 تعهدادی  (سیستم به وجود می آید در ناکارایی و فساد دلیل به که عمدتا) شرایط واجد معلمان کمبود با برای مقابله

از جوامع دست به دست هم داده اند و برای استخدام معلمینی که کمبود ها را جبران نماید، پول جمع آوری کهرده 

 بهه معلمان ناگزیر اند که برخالف معلمانی که اهراردادی وزارت معهارف هسهتند، اند و با آنها ارارداد بسته اند. این

  .باشند پاسخگو کنند، می پرداخت را حقوق شان و اند کرده خداماست را آنها اجتماعی که به نسبت مستقیم طور

 

 مهمهی را نقهش تواننهد می کنند، می حمایت یکدیگر از و کنند می کار هم با مکاتب در حالیکه شوراهای اع ای 

مقاومهت  مکتهب مفهتش فاسهد اادامات برابر در مکاتب یکی از مثال، عنوان به .نیز بازی نمایند فساد مبارزه علیه در

کرد و به شاگردان دستور می داد تا فهی  شهان را جمهع  می بازدید مکتب از پرداخت معاش زمان در فقط که کرد

تصمیم گرفتند که به هیچ مفتشی  ،آوری نمایند. معلمان مکتب ی  جلسه گرفتند و روی این موضوع بح  کردند

 ب را ندهند. بدون مکتوب رسمی از طرف مسئولین معارف اجازۀ بازدید از مکت

 

 چند مکتب برتر، معموال در شهرها

 ایهن  شههرها تیم کمیتۀ نظارت و ارزیابی در مورد تعدادی از مکاتب خوب و دارای مهدیریت اهوی شهنیده بهود. در

بدون کم   که دانسته می مکتب مدیر ،ارتباط میگیرد. اغلب منطقه همان در خوب دانشگاه موضوع به وجود ی 

تا برای مثال بازسهازی ههای را در مکاتهب انجهام  کند استفاده والدین و اجتماع از تجارت، وزارت معارف، چگونه

. در یکی از موارد مدیر مکتب با وظیفه شناسی و نظارت زیاد در مورد جذب کم  های بیرونی برای مکتهب دهد

اشهت اگهر آنهها مشهکلی و مشوره دادن به مردم تالش مینمود. در مورد دیگر، سرمعلم ی  مکتب دخترانه اظهار د

 داشته باشند، به شورای محل زنگ میزنند، مشکل شان حل میشود.

  تیم کمیتۀ نظارت و ارزیابی در مورد چندین مثال مشابه در مناطق روستایی یعنی از مناطقی که همیشه مردم محل از

 مکاتب شان حمایت میکردند نیز گزارش دریافت کرده بود.

  

 برای استخدام معلمین اناث  بهترراه های 

 مختلف به خصوص مناطق روستا نشین و مناطقی که رسیدگی به آنها دشوار است، با  جوامع

 هها مواجه اند چون اکثریت معلمین اناو که از دارالمعلمیندر این زمینه چالش های زیادی 

ه همین منظهور، )و ب به آن جامعه نمیباشندو یا مراکز آموزش معلمین فارغ می شوند، مربوط 
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اجازه ندارند، ویا نمی خواهند در ی  اریه دیگر به دور از خانه و خهانواده ههای شهان کهار 

فارغین مراکز تربیه معلهم نمیخواهنهد دوبهاره بهه منهاطق خهود  شهان  کنند(. در بع ی موارد،

ی که در اریه جات برگردند چون به زندگی شهری عادت کرده و خود را عیار ساخته اند. اما،

کهه سهر انجهام  استتعداد فارغین صنوف دوازده زیاد  وجود دارد، دخترانهمکاتب متوسطه 

 دولهتبه شرطی کهه اما  می توانند آموزش دیده و منحی  معلم به اریه جات شان برگردند،

این نظریه را تایید و مورد حمایت خویش ارار بدهد. گفته می شود که در اریه جهات یکهی 

می شود اما تعداد فهارغین انهاو از صهنوف  احساسمین اناو کمبود جدی لعاز والیات به م

شهان  اریهه ههای همسهایهو خهود است و می توانند منحی  معلم در اریهه  زیاددوازدهم هم 

 استخدام شوند. 

  کمیته ناروی بهرای افاانسهتان ،اجتماع مکاتبدر  تحقیقات کمیتۀ نظارت و ارزیابیدر کنار 

. برنامهه در والیهت بلهخ نیهز دخیهل بهود اادام ابتکاری در مورد تربیهه معلهمی  در ارزیابی 

 بهه منظهور رسهیدگی بهه نیازمنهدی هها در راسهتای اسهتخدام، (FTEP) انهاو آموزش تربیه

دور دسهت و منهاطق آموزش و گمارش دختران و زنان جوان منحی  معلمین در اریه جات 

سال آموزش و دو سال خدمات عملی بحی  معلم( . این برنامه چهار ساله )دو ایجاد شده بود

( حمایهت IAMو ماموریت معاونت بهین المللهی ) مؤسسات غیر حکومتی بین المللیتوسط 

 می شود. 

زن جوان را )کهه هنگهام اسهتخدام مصهروف فراگیهری درس و  11برنامه تربیه معلمین اناو 

استخدام کرد و فرصت های ادامه بودند( از اریه جات روستا نشین  3الی  1تعلیم در صنوف 

فراهم ساخت. این  برای آنها تحصیل )تا صنف دوازده( و فراگیری آموزش تربیه معلم را نیز

همهان بها  شهان، محالتبرنامه در جریان آموزش و گمارش این زنان جوان در اریه جات و 

در کابل  تریاست معارف والی و مدیریت های معارف ولسوالی ها وزارت معارف، جوامع،

که این زنان جوان به  کنندکار کرده و از حقوق شان نیز دفاع نموده است تا اطمینان حاصل 

شان استخدام شوند. ارزیابی برنامهه تربیهه  مناطقوااعیت می توانند منحی  معلمین دولتی در 

معلمین اناو نشان داده است که این برنامه به گونه وسیع در آمهوزش و گمهارش ایهن زنهان 

دوبهاره بهه مکاتهب  از آنههاتن  11تن،  11شان موثر تمام شده و از محالت منحی  معلم در
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فاده از واسطه برای رسیدن شان برگشته و با ارارداد های دولتی و بدون پرداخت رشوه و است

 به این مواف، مصروف ایفای وظیفه اند. 

  راضهی انهد. ایهن یه   مکتهبمردم و اجتماع از این معلمین و دانش ومهارت های شهان در

برنامه کوچ  و در عین زمان پر هزینه می باشد که به نیروی کاری و زمان بیشهتر نیهاز دارد 

جود دارد و در مبارزه با فساد اداری و دیگر چالش اما ثابت شده است که امکان تطبیق آن و

اکثهر زنهان ر از  بهه دلیهل وجهود ارزش ههای محافظهه کارانهه که ایهای موجود در جامعه 

 ی از این دستتدری  در جامعه شان باز نگهداشته است، مفید بوده است. با استخدام معلمین

فیصهد  55موفقیهت ایهن برنامهه  ،مناطق افاانستان، بها در نظرداشهت وضهعیت فعلهی دیگردر 

  میگردد.ت مین 

 . ریاست های تربیه معلم در والیات2

د که نشهان میدههد ریاسهت نوجود دار یبا وجود کشمکش ها با وزارت معارف درکابل، نشانه های

 زیهادی را بوجهود آورده اسهت. دریافهت ههای تهیم تاییراتهای تربیه معلم دروالیات فعال بوده و 

نشان میدهد کهه در یه  والیهت بهزرگ  ارزیابی آسیب پذیری فساد اداری در سطح وزارت خانه

بهه گونهه ا ریاست های تربیه معلم والیتی وظایف شانر چون هرات و والیت کوچ  چون پنجشیر،

 را تجربه میکنند.چون فساد اداری  یفیصدی کم مشکالت وموثر انجام میدهند 

پالن سوم اسهتراتیژی  ملهی  و توسط برنامه ملی میثاق شهروندی پیشنهادی یقیناً اگر مقاصد و نتایج

در  سهازی برنامه های ظرفیت سازی و توانمند میتواند باع  راه اندازی در نظر گرفته شوند، معارف

  گردد.کابل و والیات  محالت

 تمویل کنندگان. برنامه های 3

  فعالیت ارتقای ظرفیت ابتکار اداره کمک های بین المللی ایاالت متحده و

نظهارت و ارزیهابی از آن در بخهش تعلهیم و تربیهه  ۀبهترین ابتکار برای کاهش فساد اداری که کمیت

 پروژه ظرفیهت سهازی در سهکتور تعلهیم و تربیههی   که، فعالیت ارتقای ظرفیت ابتکار آگاه است،

 . یت میشود، میباشداداره کم  های بین المللی ایاالت متحده حما از طرف است که

 



  

 130 

اداره  به کمه  مهالی 2115ی  پروژه جدید است که در ختم سال  ابتکار فعالیت ارتقای ظرفیت

مهی  Chemonics اداره آن به عههدهگردد و تطبیق میآغاز  بین المللی کم  های ایاالت متحده

 سکتگی دراست که در گذشته ها باع   یباشد. هدف این برنامه رسیدگی به بسیاری از نگرانی های

شرح این پهروژه سهاحه سکتور تعلیم و تربیه شده اند.  بهکم  های بین المللی  در عرضهابتکارات 

با آن مواجه  ،ملیون دالری 21 ساله، 1 که این پروژهنگرانی عمده ای را خاطر نشان می نماید  های

شهکل امها بهه  طراحی شهده اسهت،شکل متمرکز به میگردد. مدیریت ابتکار فعالیت ارتقای ظرفیت 

 سهاحات عمهده میانشود. میوالیت بلخ، بامیان، بادغی ، کندهار و پکتیا عملی  1در  والیت محور

 های توصیهو همچنان یافته ها و فعالیت ارتقای ظرفیت و نتایج اابل پیش بینی در پروژه مورد هدف

 وجود دارد. تیم ارزیابی آسیب پذیری فساد اداری در سطح وزارتخانه همخوانی اابل توجهی 

 : استقرار ذیل  ابتکار فعالیت ارتقای ظرفیت پنج ساحه عمده مورد هدف 

هها در مصاحبه منابع بشری، تا  ادرتمندسیستم ها و طرزالعمل های  ایجاد مدیریت منابر بشری:

و خهالی از اساس شایستگی از طریق پروسه شفاف استخدام صهورت گیهرد  رسکتور تعلیم و تربیه ب

  جانبداری و پنهان کاری باشد، که از خصوصیات بارز سیستم موجود می باشد.

 

اسهاس پهول نقهد کهه در مقابهل دزدی و رشهوت بسهیار  تاییر پرداخت معاشات بهر لست معاشات:

آسیب پذیر می باشد. پالن اینست که با شرکای تجارتی چون شرکت ههای مخهابراتی و بانه  هها 

پول نقد برای پرداخت مزد یها معاشهات کارمنهدان والیتهی  کار شود تا ی  سیستم بدون استفاده از

 وزارت معارف به خصوص معلمین ایجاد شود. 

برای ساده سازی طرزالعمل های مهالی و انکشهاف مسهئولیت ههای بودجهه سهازی بهه سهطح  مالیه:

محلی ایجاب می نماید. این کهار بها اسهتفاده از بهتهرین علمکهرد  های که ظرفیت یت، تا حداوالی

برای راه اندازی برنامه های  در پالن سوم انکشاف ملی معارفهای بین المللی امکان پذیر است که 

 ازی و مسئولیت پذیری در صورت موجودیت ظرفیت محلی با مثال نشان داده شده است. توانمند س

 که در سیستم الکترونی  وارد می شوند.  معلوماتیتایید : معارف یسیستم معلومات
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 دیهدگاه ههایو  بهه نفه  ارتقای ظرفیت جامعه محلی تها اعتمهاد ه مدنی:عتوانمند سازی جام

سهطح مکاتهب،  دررت معهارف را اوزکارمنهدان مسهئولیت پهذیری  بتوانندتا مسلکی شان باال برود 

یکی از عناصر کلیدی بلند بردن معیار  ی. برنامه توانمند سازی اجتماعباال ببردت و ولسوالی ها اوالی

ارایه  برای اوی ابزار بین المللی است و همچنان ی  از اشکال تجارب مثبت ییک ی بوه،های تعلیم

از طریهق تقویهت شهوراهای  در ایهن حالهت، ،و مردم محل در مورد مکاتهب اسهتنظریات والدین 

 . صورتمحل  یمکاتب و شوراهای انکشاف

 . پروژه ها4

از  ات، اعهالن شهد کهه مسهئولیت تهدارکاجهرای ایهن تحقیهقبرای معلومات در جریان جمع آوری 

شده است. انتقهال فعالیهت ههای بهزرگ سپرده و به اداره ملی تدارکات  شده وزارت معارف گرفته

شهود. بسهیاری از پنداشهته تدارکاتی به اداره ملی تدارکات نباید ی  راه حل برای تمام مشهکالت 

 ایکویه  حتهی پهروژهبهه  کههبه وجود آمهده انهد،  ی نزدی مشکالت تدارکاتی که در گذشته ها

و برنامه ریزی متمرکهز مدیریت  ساختمانی بابه دلیل ارارداد های بزرگ ارتباط کمی هم نمیگیرد، 

که  ساختمانی مکاتب،برای اصالحات در سکتور  است وجود آمده است. اما این حد اال  ثبوتی به

 است. آلوده با فساد اداری 

اهرارداد ههای  سهاختمانی ازطریهق موفهقبسیاری از ارارداد های  طوریکه در تحلیل دیده می شود،

موسسات بین المللی غیهر  از نزدی  توسط نهاد های کهمحلی مدیریت شده اند، شکل  کوچکی به

عمهده  تمشهکال ی از در ساحه مورد نظارت ارار گرفته انهد. یکه ریاست های والیات و حکومتی

آنها با ساختار منطقهه و مکاتب می باشد که تطبیق  همهیکسان  طراحی پروژه های ساختمانی روش

برنامهه بهه عهو   به طهور مثهال، به این معنا که،خته شوند، مطابقت ندارند. محلی که باید در آن سا

جاییکهه زمهین کهافی وجهود  ،ییتعمیر های چندین منزله برای مکاتب در مناطق روستا ریزی اعمار

چنهدین منزلهه در  در حالیکه سهاختمان ههای دارد، ساختمان های ی  منزله مناسب تر خواهد بود،

 مکاتهب بایهد طراحهی ی. نمونه هااستبسیار مناسب تر  که جایی کمی دارندی مزدحم مناطق شهر

استفاده از مهواد موجهود در  محلی سازی بیشتر باشد، که شامل در نظر گرفتن یرهنمود هابا  همراه

و  اراضهی محهلهای سنتی محلی، خصوصهیات  وطرحمحل )به عو  مواد وارد شده ایمتی(، هنر 

و عناصهر  ،طوفان های شدیدسیالب و زلزله ها، محافظت از  اتخطر اه می گردد، که همه اینهساح

  روشنی، گرمی و سردی محل است، را در نظر گرفته باشد. محلی شده که موثر بر
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  گیری و گام بعدینتیجه .12

 وزارت در فسهاد بهه مربهوط ههای پهذیری آسهیب کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیهه فسهاد اداری

 بها کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیهابی مبهارزه علیهه فسهاد اداریاست.  داده ارار بررسی عمیقاً مورد را معارف

 در معهارف وزارت مقامهات معلم، آموزگاران شورای مکتب، اع ای مدیران مکتب، سرمعلمان، معلمان، از بسیاری

گفتگو  آموزان دانش و والدین از بسیاری و سهامداران، سایر و کنندگان تمویل ولسوالی، و والیتی مرکزی، سطوح

مصاحبه هها  509به تعداد  کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری مجموع، در. نموده است

 بامیهان، خوسهت، هرات، غزنی، فاریاب، بلخ، بدخشان، در والیات کابل، در را بح  های گروهی متمرکز 004 و

 را صهرف نمودنهد و خهود واهت آزادانه همه اشتراک کننده ها. داده است انجام مکتب 047 در ننگرهار و پنجشیر

ای آینهده بهرای واضح بیهان نمودنهد کهه تعلهیم وتربیهه آنها زیرا کنند؛ کم  تحقیق این در راستای تا بودند مشتاق

 میباشد.  ضروری افاانستان و هایشان خانواده

 نهه مورد بررسهی اهرار میدههد، را فساد مردم در رابطه به تجارب و برداشت ها فساد، های پذیری آسیب تحقیق این

 ترین پذیر آسیب از واضحی برای آنست تا تصویری روش ازین بررسی طبق این هدف. وااعی را فساد های پرونده

پهذیر طورخهاص محهیط مکاتهب را آسهیب  به طور عام چگونه بخش معارف را و به اینکه فساد و اداری مکان فساد

 پذیری میزان آسیب و تقویت نموده آموزشی را ها تالش میورزد تا سیستم توصیه میسازد، ارایه نماید ومتعااباً با تهیه

 کمهی و کیفهیاز روش ههای  کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فسهاد اداریفساد را کاهش دهد. 

 غلط ونادرست جلوگیری شود. تا از ورود اطالعات است هکرد استفاده منظم ترکیبی به شمول روش مثل  بندی

مذوارد  کمیته مستقل مشترا نظارت و ارزیابی مبارزه علیذه فسذاد اداری

 ذیل را استنتاج میکند:

 به فساد اصلی پذیری آسیب .1

خاص  شناسی نوع 40 به توجه با را ها مصاحبه تمام کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری

موضهوعات مهرتبط بهه  هها پهذیری آسهیب ایهن. داد اهرار بررسی فساد در بخش معارف مورد آسیب پذیری دربرابر

 فسهاد از ابیهل خانهوزارت سطح به مربوط مسایل تا مکتب های تصدیق نامه تایید برای دادن رشوه مکتب را از ابیل

 معهارف نظهام در وااهع در ها که پذیری آسیب این اکثر. را دربر میگیرد درسی های کتاب توزیع و اعمار مکتب در

 یه  امها. کشهف شهد  کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداریوجود دارد توسط  افاانستان

 اسههاس بههر نههه خههوری )جانبههداری(،خههویش زور ویهها اسههاس بههر معلمههان اسههتخدام: ویههژه آسههیب پههذیری دربرابههر

 مهی نظر به معلم بطور چشمگیری فاسد که پروسه استخدام شد، نوع آن شناخته ترین وسیع عنوان به ساالری،شایسته

 به شمار میرود.  م ر بسیار کشور در آموزش وپرورش دانشجویان برای مسئله این. رسد
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 مملو از فساد بیشمار است معلمین استخدام .2

i. بیشهتر زیهرا میگردد، معلمان استخدام به مربوط معارف وزارت در فساد ترین جدی به احتمال زیاد 

از  یها و کسهانی کهه در اهدرت هسهتند غیرمستقیم زور اساس بر ساالریشایسته جای به ها استخدام

 شود.  می ستانی انجامطریق رشوه

ii. ی  نورم عادی در داخهل  که به رسد می نظر به و خوردمی چشم به بطور گسترده فسادها نوع این

 از توانهد اینکه نمهی اینکه این عمل را پنهان میکند و یا یا معارف وزارت. است شده وزارت تبدیل

کمیته مستقل مشهترک نظهارت و ارزیهابی مبهارزه  شوندگان مصاحبه از بسیاری. کند جلوگیری آن

 جوامهع و شههرها در معلهم هزاران معلمی را از میان ی را به چالش کشانیدند که  علیه فساد اداری

 نیسهت معنی بدان این. استخدام شده باشد ساالریشایسته اساس وااعاً بر که کنیدکشور پیدا  سراسر

کسهانی اسهت  منفهی این برداشت ههای ولی فساد آلود است، معلمین تمام پروسه های استخدام که

 شوند.  می دولت به اعتماد فرسایش موجب داخل محیط مکتب میباشند که که در

iii. درآن  کهه فراوانهی ههای نمونهه بی مبهارزه علیهه فسهاد اداریکمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیها

 خویش درآورده است.  اختیار در گرفته را ارار استفاده سو  مورد معلمان رسمی امتحان ایپروسه

iv.  از بسهیاری شهود توسهط مهی ناشهی معلمهان اسهتخدام فسهاد آلهود تأثیرات از که مرتبط مشکالت 

 هفته روزهای دیگر پنجشنبه ویا روز هر که دارد: معلمانی وجود است، شده ارایه ها شونده مصاحبه

 را ندارنهد، معلمهان م همون تدری  شایستگی که معلمان شوند ویا ناپدید هستند، نمی حاضر هیچ

تقاعهد دوره  از ابل ها مدت کهن سال که معلمان منف  نمیشوند و نه مجازات رسمی میشوند، که

ههای  نیهاز معلمان بسر میبرند، وظیفهبی جوان معلمان که حالی در شان تیر شده ولی موجود هستند،

 درس»بهرای  آمهوزان از دانهش معلمان مرفوع میسازند، آموزان های خویش را از طریق دانشخانه

 غیره میکنند. و امتحانات، کامیاب شدن در پول جهت تقاضای پرداخت «اضافی های

v.  آمهوزش  کهه اسهت ایاندازه به تدری  پایین کیفیتنتیجه  و معلمان استخدام در جانبداری میزان

 است. شده ت عیف فرزندان کشور وپرورش

vi. از آوان طفولیهت  کودکهان که است این معلمان استخدام در فساد پذیری آسیب میزان ثانوی نتیجه

 از بخشهی نبایهد بهه ایهن در وااعیهت، .است زندگی از ناپذیر اجتناب بخشی فساد که گیرند می یاد

 است.  آور زیان افاانستان آینده برای و این پدیده افاانستان تبدیل گردد فرهنگ

vii. از اینرا میداند کهه وزارت معهارف کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری 

 افهزایش و معلمهان اسهتخدام در رونهد بیشهتری شهفافیت تها اسهت متعههد و اسهت آگاه مشکل این

مکتهب و جامعهه را در  است تا نقش تالش در معارف وزارت مثال، عنوان به. کند ایجاد حسابدهی

 استخدام روش شفاف تالش آماده سازی در وزارت ترتیب، همین به. تقویت بخشد استخدام روند

 بهرای مثهال، عنوان به. دسته بندی میکند شان نیاز اساس م مون مورد که وظیفه معلمان را به است

 در خهاص م همون ایشهده معهین کاندیهدان تنهها هرمکتهب، در ریاضهی نمعلما نیازهای شناسایی
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 مهی ریاسهت معهارف والیهت انجهام در استخدام پروسه وجود، این با. کرد خواهند شرکت امتحان

 باوجودیکه ایهن است، تقدمع کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداریشود. 

 تها محلهی هسهتند، کافی اندازه به و نه نیستند اوی کافی اندازه به ولی هستند، ستایش اابل اادامات

 باشند.  داشته استخدام معلمین بر نتیجه بخش تأثیر

 آسیب فساد از باالیی سطح به همیشه پیچیده و بزرگ ای خانهوزارت چنین .2

 داده شود کاهش ای آنمحدوده و اندازه باید بود؛ خواهد پذیر

کارمندان  از درصد 07 یا کارمند و 909،444 که است کشور استخدام کننده ملکی در بزرگترین وزارتخانه این

 کهردن پیدا به مایل که کسانی برای ناگهانی طور به امر این ترتیب، همین به. استخدام نموده است را ملکی خدمات

 .شود می تبدیل اصلی هدف ی  به است، خود همکاران فرزندان و همکاران بستگان، دوستان، برای ایوظیفه

i. این و شود، مدیریت که است غیرممکن تقریبا و است خویش برخوردار پیچیدگی میزان از این وزارتخانه 

. کمیته مسهتقل مشهترک نظهارت و ارزیهابی است فساد زیاد برای های فرصت اصلی عامل مدیریت، عدم

 انهدازه بهه وزارت وسهعت کهاهش بهرای متعهددی ااهدامات بایهد کهه است معتقد مبارزه علیه فساد اداری

نظهم دادن  ههای روزمهره کهار مشهی( نمایهد، نههها )خهطپالیسی به مربوط مسایل به متعارفی که رسیدگی

 .شوند مدیریت ترراحت تا کند می کم  فساد های پذیری آسیب به این. مکتب

ii. سهازمانی  بررسهی نیسهت تهاکمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری  ایاین وظیفه

کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبهارزه علیهه فسهاد اداری  و معارف نماید، وزارت از )ساختاری(

 و بررسهی ایهن طهی در وجود، این با. است نداده انجام را درین خصوص سیستماتی  ومنظم بررسی ی 

 چنهدینکمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیهه فسهاد اداری  ،بررسی فرآورده ی  عنوان به

 فسهاد بها را جهت اجراات بهتهر شوند، آنها برطرف خانهوزارت از اگر که کرده است شناسایی را عواملی

 ههای آموزش مکاتب، ساختن دارالمعلمین ها، معلمان، استخدام شامل تواند می این کمتر هدایت میکند.

 به متمرکز شده و غیر تواند می ها مسئولیت این از برخی. باشد ارزیابی و نظارت حرفوی و فنی و تخنیکی

 .سپرده شود شهروندی جدید میثاق ملی جامع عنصر ی  عنوان به مکاتب و جوامع

iii.  از عوامهل سهایر کهه کنهد اذعهان مهی نیزکمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری 

 هها کتهاب توزیهع و تولیهد. بههره میبرنهد بیشهتر فسهاد کهاهش بهرای روشی عنوان به بازار محور، رویکرد

 از سهوی گسهترده حمایهت با اصالحات، زمینه در متعدد های تالش الرغمعلی. است مثال آن واضحترین

مثهل  درسهی، ههای کتهاب در انتشار به خصوص فساد در تولید پذیری ای آسیبدریچه کنندگان، تمویل

 به است که شده دیده بازبینی این از بخشی عنوان به کشور نقاط از بسیاری در. رسد می نظر همیشه باز به

 .کند می فعالیت حاضر حال در رسمی غیر بازار سیستم رسمی، درسی های کتاب فقدان دلیل

iv.  سیستم در را "روزنه امید" شماری اندکیکمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری 

 معلمهان با پیشبرد مکتب به موفق جامعه یا/  و مدیران که داشت وجود مکاتب از بع ی. پیدا نمود مکتب
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کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبهارزه علیهه فسهاد  از سوی که مواردی. بودند کم فساد و خوب

 آموزشهی مواد و خوب معلمان مشاهده گردید، معموالً ناشی از کم  های والدین جهت تدارکاداری 

 ههم روسهتایی و جامعه محهور را در منهاطق مکاتب هم جوامع و والدین این، بر عالوه مکتب بوده است. 

 عنهوان مکاتهب بهه مکاتهب را ایهن آنها. دانند می مطلوب ها شهر را در ارزان خصوصی مکاتب از برخی

 و جامعهه بر مبتنی های حل راه مکاتب، چنین تشویق بر عالوه. میشمارند کم فساد و خوب معلمان با موثر

معارف میباشهد.  وزارت سیستم وسعت کاهش برای دیگری راه حل خصوصی و دولتی مشارکت مکاتب

 بهرای دانهش ایهن از و میدههد بیهآموزد نشهان مکاتب این خوب که الگوهای از تواند می همچنین دولت

 کند.  استفاده دولتی معارف نظام در مثبت تاییرات

v.  آمهوزش  کهه اسهت آگهاه گزارشهاتی ازکمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فسهاد اداری

 بها. گهردد مکاتب این دوجانبه وجهتهیه باع  مشکالت و 98تر پرهزینه مراتب به تواند مبتنی بر جامعه می

 ایهن. نهدآور مهی بدسهت محلهی مواهف لحهاظ از را زیهادی منفعهت آنهها که است این بح  وجود، این

 .بود خواهد مثبت بسیار توسعه همکاران توسط مالی تأمین و تمرکز آن در که است ایساحه

vi. داده  زیهادی از حجهم بهه در وزارت معارف عبارت از نیاز دسترسهی عدم مدیریت مهم های جنبه از یکی

کهافی بهرای  سهواد و ندارنهد آن کمپیوتر کارمندان اکثر که سکتوری ی  میباشد، دایق های )معلومات(

 از بسهیاری بلکهه نبهوده؛ آمهوزش و مسهئله، موضهوع تمویهل اینجها. اطالعهاتی را ندارنهد استفاده فنهاوری

 توانایی امر این و دهند، می نشان اطالعات فناوری های سیستم به نسبت را خود عدم عالامندی کارمندان

سیسهتم مهدیریت واطالعهات  در هها داده نادرست شرح. دهد می کاهش را نتایج بر گذاری تاثیر آنها در

 کهه میدههد نشهان 9400 سهال در USAID شواهد آن میباشدکه تحقیق ترین واضح ،(EMIS)معارف 

 یه . کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیهابی مبهارزه علیهه فسهاد اداری میباشد %09 ها داده ناهمخوانی

راه اندازی  با آن سروکار داشت را که مکاتب 047 اکثر به مربوط های داده براساس را کوچکی بررسی

در لیست معاشات و حقهوق  مشابه مشکل. یکسان بودند هم با ها کرد و دریافت نمود که ناهمخوانی داده

 .دارد وجود

vii. فاسد گستره طور به ها سال برای که رسیدند می نظر به مربوطه مکتب مدیریت و والیتی ادارات از بع ی 

 مبتنهی ظرفیت ارتقا  جدید اع ای از بخشی عنوان مجدداً راه اندازی گردد و بهنیاز دارد تا  این. بوده اند

انجام کار را دشهوار  نتایج بر مبتنی ظرفیت ارتقا  جدید شخص اینکه یا و اصالح شوند، (CBR) نتایج بر

 .دیده و ناگزیر طبق معیارات گذشته ادامه میدهد

viii. بسته باید نهادها چنین بی نهایت فاسد اند. معارف وزارت از های به نظر میرسد که بخش همین ترتیب، به 

 که یکی از مثال های. ای آن صورت بگیرداصالح شده برای احیای مجدد جایگزین بعدی توجه و شوند

 شهد عبهارت از دادهکمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فسهاد اداری  تیم به مکرر طور به

 .بود والیات در بزرگساالن یسواد آموز برنامه اجرای

ix.  معهارف وزارت فعلهی سهازمان نظارت ازکمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری 

کمیتهه مسهتقل  کهه جهایی تها حهال، ایهن با. است آگاه( The Asia Foundation) آسیا بنیاد توسط
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 سهروکار دارنهد بررسهی ایهن بها کهه کسانی از توانستمشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری 

 کنتهرول معهارف و مهدیریتی بهبهود بهرای وسهعت و انهدازه کهاهش به ولی متمرکز کند، حاصل اطمینان

 .نمیباشد

 .دارد وجود کارمندان و معلمان بر جانبدارانه نفوذ شدید میزان .2

فسهاد  پهذیری آسیب در بهبود شاهد تا است دشوار نشود، محدود چشمگیری طور به یا ازبین نرود نفوذ این اینکه تا

والیهان  توسهط جمههوری، فرمهان ریاسهت سوی رهبریت وزارت معارف ذریعه از. باشیم معلمان استخدام چگونگی

در پروسهه  پارلمهان نفهوذ نماینهد گهان خهاص، طهور به. صورت گیرد اطعانه عمل باید پارلمان، والیات ونمایندگان

 .خدمات شان دیده میشود به نقش مجازبیشتری نسبت  میزان استخدام به

 پذذیری آسذیب بذه منجذر که جامر است، حد از نصاب تعلیمی مکتب بیش .2

 دانش امتحان کانکور طریق تا از کنند می سعی معلمان زیرا شود، می فساد

 کنند جذب را غیرآماده آموزان

داللهت بهه  کهه ندارد وجودکمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری  از سوی پیشنهادی هیچ

کمیته مستقل مشهترک  آنچه عو ، در. آن کند که نصاب درسی و پروسه انکشاف نصاب تعلیمی فاسد بوده است

تهرین  کوتهاه با توام ،جامع نصاب تعلیمی که است این است کرده مشاهدهنظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری 

به  مجبور را آنها که شود می مکتب مدیریت و فشار بر معلمان به منجر جهان، از نقطه هر در واواات مکتب فرصت

 .کنند جذب کانکور طریق امتحان از را آموزان دانش تا فساد میکند

i. مهواد و م مون هستند؛ پیشبرد به که اادر یمعلم چندتن از با م امین، از بسیاریتدری   شامل فشار این 

بمیهان  وااعی آسیب پذیری دربرابر فساد نتیجه، در. دسترس هستند، میگردد اابل حدی که از بیش درسی

کهه  دادنهد گهزارش معلمهان. جذب میکنند امتحان طریق از را آموزان غیرآماده دانش معلمان زیرا میاید،

پیشهاپیش توزیهع  از ابیهل نامناسهب، ههای ن روشروش که آنها انجام میدهند اختیار نمهود تنهاترین غالباً

غیره میباشد. این  و امتحانات، بلند بردن نمرات تدری  میکنند، که انتخاب آنچه اوراق امتحان، گزینش و

 .شود می فاسد های فعالیت به منجر راحتی کار ها به

ii. اهبال که استخدام های پذیری آسیب علت که شایسته نیستند به معلمان بدون درنظرداشت حتی مسئله این 

 .ماند باای خواهد مشکل بود، منحی  ی  گرفته ارار بح  مورد

نمیباشد تا نصاب تعلیمهی کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری  صالحیت ایاز حیطه این

 که چنین اظهار میکندمبارزه علیه فساد اداری کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی  اما. مورد بررسی ارار دهد را

 کارشناسهان تعلیمهی وزارت معهارف مهی ای کههشهیوه با انتخاب ههر - نصاب تعلیمی  ایمحدوده و وسعت کاهش

 .داشت مکتب خواهد سطح در آسیب پذیری دربرابر فساد کاهش در را تاثیر بهترین - ترجیع میدهند
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iii. دیهدگاه معهارف میدانهد کهه وزارت مبهارزه علیهه فسهاد اداری کمیته مستقل مشترک نظهارت و ارزیهابی 

 معهارف، وزارت نصاب تعلیمی را به اشتراک میگذارد. بیش ازحد جامع ایمحدوده مورد در ای رامشابه

 کهه کنهد مهی تاییهد همچنهین معهارف وزارت. دانهد غیروااعی می را درسی ساعات شمار افزایش احتمال

آمهاده  امتحهان اخهذ اساتید مهیا  میکند تا آنهها خهودرا بهرای برای بیشتری را زمان م امین شمار کاهش

 کهاهش بهرای راه تهرین عملهی ای نصهاب تعلیمهی،محدوده ایمالحظه اابل کاهش اساس، این بر. سازند

 .محسوب میگردد آن از ناشی خطرات

در داخذل وزارت  طلب اصالح مقامات از اندکی تعداد که رسد می نظر به .2

 وزارت در اصالحات آوردن به قادر ویا دارند تمایل که دارند وجود معارف

 هستند معارف

 در تا پرسید مربوطه های شونده مصاحبه تمام ازکمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری  تیم

 نفوذ آنهها چهه انهدازه اسهت، میزان دارد و وجود معارف وزارت در طلب اصالح های گروه یا افراد آیا اینکه مورد

 .نمایند بح 

i. این تعدادی. دارند وجود معارف وزارت مراتب سلسله در چنین افراد به تعداد محدودی که آن بود پاسخ 

 درکمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیهه فسهاد اداری  که آنچه از کمتر شده شناسایی افراد

 .شناسایی نموده بود، میباشد ها خانهوزارت سایر در بررسی هایش

ii. طهور بهه ارشد مقامات اگر این بود که بود معمول ها شونده مصاحبه دربین پاسخ که ی  دیگر، سوی از 

 .هستند آماده اصالحات از پشتیبانی برای مردم از باشند، بسیاری متعهد فساد برابر در اصالحات به واضح

iii. چگونگی روی صحنه  پارادوک  )تنااض( حل برای عنصر عملی، بطور عموم سه و تیوری  از نقطه نظر

 .آوری عناصر اصالح طلب در داخل سازمان برای اصالح نمودن سازمان های بزرگ وجود دارد

 ،ایتهوده چنهین و باشند؛ اصالحات به آشکارا متعهد که نگرارشد ژرف یکجا سازی افراد اول 

 .بنظر نمیرسد معارف وزارت در حاضر حال در نگرژرف

 در  و از سهوی رهبهری باشهد، روشهن ادرتمند که دارای مقاصهد بسهیار هدف ی  داشتن دوم

 آن اطهراف در بتوانهد - شهروندان و به شمول کارمندان  - هرک  شود و برآن تأکید هرجای

 .ندارد وجود ای محرکه نیروی چنین حاضر حال در. شود بسیج

 فعالیتههای کهه باشهد داشهته وجهود ساختارهایی باید سازمان داخل در که است این سوم عنصر 

 هسهتند بهه پیشهرفت بهه متمایهل کهه کسهانی را کهه سهاختارهایی و درآورد اجرا به را اصالحی

 بعهدی بخش در موضوع این خصوص در پیشنهادات. دهند پاداش غیررسمی یا رسمی صورت

 .گیرد می صورت
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احتمذاال  از  تدریسذی واضح هایشکاف و فارغین جدید انفصال جدی میان .2

 بشمار میرود فساد عامل بزرگ جمله

i) %15 نیستند معلم حی  به کار دریافت به اادر فارغین دارالمعلمین از. 

ii) از  دارد اصههد معههارف وزارت مثههال، عنههوان بههه. اسههت آگههاه مشههکل ایههن از معههارف وزارت

 00فهارغین  اسهتخدام بهه تهرجیح بهتر فارغ دههد، معلمان کند تا اینکه نظارت دارالمعلمین ها

 09پاس نباشند، بتوانهد فهارغین  00فارغین  که درمناطقی و پاس، لیسان  وباالتر ازآن دهد،

 اابهل بخهش ایجهاد باعه  فسهاد کهه اساسهی وااعیهت وجهود، این با. کند پاس را نیز استخدام

 .گیرد ارار توجه مورد بیشتر مستقیم طور به باید گردیده است، بیکاری این توجهی

iii)  بطهور اساسهی  وجه هیچ به تدری  وجود دارد اماکن و فارغین جدید بین رگی کهبز انفصال

 میتوانهد اتخهاذ را خاصهی ااهدامات معهارف وزارت که حالی در. است مورد غور ارار نگرفته

 نیازههای بهه بیشهتر بایهد تعلهیم وتربیهه ههای پهوهنحی و تعلهیم وتربیهه های مثالً پوهنتون کند،

 اهوی فلهذا ضرورت مبرم احساس میشود تها ارتبهاط باشند، پاسخگو کشور در معلم آموزشی

هسهتند ایجهاد  مسهتقر آنهها کهه والیات در کار محلی بازار و ها پوهنتون ها، دارالمعلمین میان

 .نرود فارغین به هدر شود تا اینکه دانش وتعلیم جدید

iv)  عهالی تحصهیالت وزارت و معهارف نیاز است که در همآهنگی میان وزارت ترتیب، همین به 

 در الزامهات بهه را مطهابق معلمهان ایحرفهه استراتیژی  راه انداز گردد تها ظرفیهت های برنامه

 چارچوب" ویژه به هستند، توسعه حال در حاضر حال در که حمایتی های سیستم با هماهنگی

 بلند ببرند.  "افاانستان در معلمان برای مهارت

v)  آمهوزان دانهش یکهی از مکاتهب بهرای در سهال واتهه بهرای یه  نیمهه فراهم آوری فرصهت 

 کهاری نیهروی دارالمعلمین ها طوریکه موازیاً مصروف درس خویش در دارالمعلمهین باشهند،

بهرای  را کهار سهازی بهه آمهاده ههای مهارت دهد؛ همچنین می کم افزایش هزینه با را معلمان

بهه اوج  معلمهان اسهتخدام در حاضهر حهال در کهه فسهاد کهاهش به و بخشد می بهبود فارغین

 ظرفیهت گسترش و تقویت جدیدی را برای مشیخط معارف وزارت. کند می کم  رسیده،

 .روی دست دارد تعلیمات داخل خدمت چنین

 هستند ناقص غیر مو ر ویا بازبینی و تفتیش نظارت، های سیستم .2

 کنترول، و اطالعات های ابیل سیستم از کند، سیستم ها دارد تا آنها را کنترول سطوح مختلف به نیاز ها سازمان تمام

 مستقل.  بازبینی و نظارت های سیستم
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i) دارا میباشهد، آموزشهی تخنیکی رسهاندن کیفیت بررسی را جهت نظارت وارزیابی اابلیت معارف وزارت 

 جههت خهارجی ههای سهازمان دارای دیگهر ههای کشهور. منابع پایین اسهت دارای و داخلی ناچیز، این اما

 .معارف میباشند وزارت از مستقل که کامالً آموزشی هستند معیارات حمایت و بازرسی

ii) پروسه  از و نیست کارآمد آن اما دارد، وجود معارف در وزارت داخلی تفتیش ی  اداره همین ترتیب، به

 .کند نمی جلوگیری فاسد ها و فعالیت های

iii)  بنطر نمیرسد موثر ،عالی تفتیش گذارش میدهد که از سوی اداره خارجی، نظارت ساختار یگانه. 

 جنسیت به مربوط های پذیری آسیب .4

مشارکت  های فرصت افزایش لحاظ از افاانستان، در زنان و دختران توانمندسازی در عرصه بدینسو، 9449سال  از

 زیهادی تعهداد. ههای صهورت گرفتهه اسهت پیشهرفت فرهنگهی، و اجتمهاعی آموزشی، های فعالیت درعرصه به آنها

 جنسهی اذیت و آزار وجود، این با. وجود دارد ها دارالمعلمین در زن آموزان دانش و زن معلمان مکتب، در دختران

میشود کهه بهه  گذارش وغیره حرفوی انکشاف مکتب، های نامهتصدیق مقابل در جنسی اشباع غرایز و کار محل در

 .است رشوه گرفتن از بدتر فساد، این. ای آن وجود داردگسترده شکل

 در وااهع کهه دارد وجود رهبری های مواف در زنان پذیرش برای معارف وزارت در سیاسی عالاه ویا فقدان تمایل

 .مهم پنداشته میشود مشکل این حل برای

 سیستم مدیریت معلومات معارف  .14

مشکالت سیستم مدیریت معلومات معارف آشکار است و تالش های زیادی ابال صهورت گرفتهه اسهت تها سیسهتم 

آوری معلومات بهبود یابد. کمیتۀ نظارت و ارزیابی از تحلیل خویش استفاده نمود تا معاینه ی نمونهه مذکور و جمع 

مکتب انجام دهد. نتایج نشهان  77یی سیستم مدیریت معلومات معارف را در زمینه معلومات ثبت نام و حاضری در 

 در صد، دایق است. 9اوت حدود داد که سیستم مدیریت معلومات معارف در زمینه ثبت نام متعلمین، با تف

الهی  0429با وجود این، کمیتۀ نظارت و ارزیابی همچنان به مقایسه معلومات وااعهی حاضهری بهرای چههار سهال )

( با معلومات سیستم مدیریت معلومات پرداخت. اینجا نتایج نشان داد که سیستم مدیریت معلومات در مهورد 0425

در صد باال نموده اسهت، بهدون ههیچ رونهد پیشهرفت.  94اوسط تخمین مکتب، به شکل  77حاضری شاگردان در 

کمیتۀ نظارت و ارزیابی، تکثیر نتایج مذکور را به سطح ملی پیشنهاد نمی نماید: مقهدار نمونهه شهاید بسهیار کوچه  

بهه  سهال دو بار درباشد. اما نتایج نشانگر نیاز برای تخمین بهتر معلومات حاضری شاگردان است، مانند تخمین های 

 عو  تخمین های ی  ساله، به شکلی که فعال جریان دارد.
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 بعدی هایگام

کهه  شهده اسهت عمیهق افاانسهتان معارف نظام در آسیب پذیری دربرابر فساد که دهد می نشان تحقیق این های یافته

گذشهته را  ههای سهال دستاوردهای و ابال خدمات اساسی دولت عام در مردم اعتماد افاان را، تعلیم وتربیه کودکان

 .شدید ارار میدهد خطر معر  در

 وزارت در مهوثر رهبهری توسهعه مهانع تهاریخی سیاسهی مهداخالت و فساد به مربوط مسایل عمق وزارت، پیچیدگی

آسیب  از ازریابی بلخی، وزیر صاحب جاللتماب. کند عمل یکپارچگی و صداات تا اینکه بتواند با شود می معارف

 ازینهرو، وزیهر صهاحب. اسهت کهرده که به سطح وزارت صورت گرفت بطهور جهدی حمایهت فساد پذیری دربرابر

 .انجام میشود افاانستان در جامعی بررسی چنین که است بار اولین این. تحسین میباشد سزاوار

. کمیتهه مسهتقل مشهترک نظهارت و ترین وزیر میباشد از برجسته حتی و خانهوزارت ظرفیت از فساد باالتر مشکالت

 بیند: می دشوار زیر دالیل به را مشکل اینارزیابی مبارزه علیه فساد اداری 

 است. ها خانهوزارت سایر از تر پیچیده و بزرگتر توجهی اابل طور معارف به وزارت 

 برابهر در مقاومهت فرهنهگ معهارف، وزارت در ارتبهاط و نیهز انفصهال )فراهه بهازی( پارت وپارت بهازی 

 است.  داده ترویج را اصالحات

 ف ها بهرای  امها هسهتند، مثبت تاییر ایآماده که اند کرده اعالم معارف وزارت در افراد از بسیاری اگرچه

 بنظر میرسد.  منفی اصالحات آوردن

 دولتی های ساالریاز دیوان اندکی تعداد میباشد: عملیاتی و سازیبرنامه پالیسی از مرکب معارف وزارت 

 عهدم یها/و جداسهازی بهدون نقهش مهوثر ههردو نمهودن هماهنگ به اادر جهان وجود دارد که سراسر در

 کلیدی میباشند.  های مسئولیت از بسیاری تمرکز

 مجتمع مکاتب میباشد.  و کارمندان اعتماد کسب رسانی برای ذهنیت خدمت وزارت معارف فااد 

 نمیباشد.  ادرتمند افراد حدبیش از نفوذ از جلوگیری به وزارت معارف اادر 

. دههد ارار توجه مورد مدت دراز برای پایدار و اساسی را بطور آسیب پذیری دربرابر فساد باید بعدآاادام م بنابراین،

 و بحه  بایهد فهوری گام اولین که کند می پیشنهاد کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری

 تها صهورت گیهرد مجتمع مکاتب در والیهات میان در و دولت رهبری سطح در ها توصیه و ها یافته مورد در بررسی

کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیهابی مبهارزه علیهه  شود. ایجاد اصالحات ترین مناسب مورد در مشترک دیدگاه

 :کند می موارد ذیل را توصیه فساد اداری

کمیته مستقل  های یافته مورد در نتیجه به و رسیدن فو  العاده پرداختن به بحث: گام بعدی اول

  مشترا نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری
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i) بحه  و بررسهی حکومت وحهدت ملهی؛ رهبری از سوی گزارش این های یافته مورد در بح  و بررسی 

 .المللی بین ایتوسعه همکاران و وزارت معارف رهبری توسط گزارش این های یافته مورد در مشابهی

ii) ارشهد منهابع اصهالحات را جههت دههد، ایصورت میگیرد تا مسیر پسهندیده اادامات از سوی دولت این 

دولتهی در  ههای برنامهه و بودجهه در تحصهیلی را پیشهرفت و معارف تدارک داده شود، وزارت به اضافی

 .اولویت ارار دهد

iii)  صورت گیردپارلمان  نمایندگان توسط گزارش این های یافته مورد در بح  و بررسی. 

کمیتذه   هذای یافتذه از گیری نتیجه و بحث برای والیات در دوم: راه اندازی اقدامات بعدی گام

 مستقل مشترا نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری

i) طذور را بذهکمیته مستقل مشترا نظذارت و ارزیذابی مبذارزه علیذه فسذاد اداری  بررسی 

 ایهن گسهترده طور به وزیر. انتشار کنیدسهامداران  تمام به رسانی اطالع برای آن ایگسترده

 سراسهر بهه( 0: کنهد می منتشر بازخورد و مشوره برای فهم اابل با زبان را ای آنراخالصه و کامل گزارش

 به مدیران( 4 به روسای دارالمعلمین ها ومعلمین؛( 9 ولسوالی ها؛ و والیات ملی، سطح به وزارت معارف

سههمداران  بهه سهایر( 5 و کودکهان؛ و والهدین بهه( 0 شهوراهای مکاتهب؛ و معلمهان سرمعلمان، مکاتب،

عالامند ازابیل سازمان های ملی غیردولتی و سازمان های بین المللی غیردولتی که در عرصه تعلیم وتربیه 

 .کار میکنند، میرساند

ii)  کمیته مستقل مشترا نظارت و  گزارش اساسی های یافته مورد در بحث و بررسی برای

 را زیذر مذوارد احتمذالی، های حل راه مورد در بحث وارزیابی مبارزه علیه فساد اداری 

 :دهید انجام

 ههر اینکهه تها روی مهورد والیات درآن متصهدی باشهند، که والیان به سطح والیت جلسات 

میتواند  جوامع و ها ولسوالی والیات، چگونه و را بهبود بخشد وضعیت تواند می والیت چگونه

 جوامع. کم  میکند ملی بح  به ها بح  این نتایج. بیشتر صالحیت کسب کند، بح  نمایند

از  تا کنند اربانی را خود منابع و که وات حاضرند اغلب و به حمایت تعلیم وتربیه هستند مشتاق

 کنند. حاصل برای فرزندانشان اطمینان تعلیمات الزم طبق اانون

 ههر جوانهان و معلهول، که از جوانان زنان و مردان ایمساویانه مشارکت با جوانان کنفرانس 

توانهد از  مهی این. مختلف هستند، نمایندگی نماید های زمینهکه دارای پ  مذاهب زبان، اوم،

 پارلمهان اهبالً آنها زیرا گردد، سازماندهی فرهنگ و اطالعات وزارت جوانان وزیر معین سوی

 .اند کرده تأسی  را جوانان

  گزارش را  فرصت تا اینکه آنها پیامد فراهم آوری جهتای توسعه همکاران با کنفرانس

ای و مصهرفی آنهها پاسهخ داده و کمه  درنظر گرفته که این گذارش چگونه برای منابع برنامه

 .کننده میباشد
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iii)  و  جمههور ریهی  جاللتمهابریاسهت  تحهت بلند رتبه دولتهی مقامات مشورتی متعااباً فرآهم شدن جلسه

 و ها ولسوالی طرف والیات، از شده پیشنهاد های حل راه و ها یافته بررسی جاللتماب ریی  اجراییه برای

 بهه بهتهرین توانهد مهی چگونه دولت مبنی براینکه المللی، بین و ملی توسعه همکاران ونیز جوانان، جوامع،

 .نماید حل کرده شناسایی را شکل اش مشکالت

 تها اسهت آمهاده معارف وزارت که براین باور است کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری

 .راه اندازی کند را عملی های ورکشاپ و ها بح  از ای مجموعه
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 ها(سفارشات )توصیه .14

 کیفیت بهبود کلی هدف از بخشی بلکه این هدف نهایی نمیباشد؛ معارف فساد درنظام آسیب پذیری دربرابر کاهش

در  که است مواردی همانند فساد کاهش برای الزم اصالحات از برخی بنابراین. بحساب میاید افاانستان در تعلیمات

 فساد مشکالت. موثرتر سازمانی تشکیالت و بهتر های سیستم بهتر، عرصه های دیگر ضرورت است؛ از ابیل کنترول

 .ازبین برود "فساد ضد" اصالحات فقط براساس تواند نمی مروج

 تقویهت - "عهادی" طبیعی بهبود اادامات شامل آسیب پذیری دربرابر فساد کاهش برای اصالحاتی بنابراین، راهبرد

 .را داشته باشد، میگردد فساد ضد صریحتر جهت دارای که ااداماتی سایر و -نهادی  مرسوم

 طبقه زیر عام نوع ده مطابق به را اصالحاتی اادامات داریکمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد ا

 کند: می بندی

 محلی. ویا مدنی نظارت انواع وسایر شهروندان اادامات .أ

 نماید. فاسد جلوگیری و از رفتار اثربخشی را دنبال نموده که - نهادی اصالحات .ب

 ریاسهت و هها معارف ولسوالیآمریت  ها، دارالمعلمین معلمان، وزارت، چگونه - سازمانی رهبریت تاییر .ج

 مثمر وااع گردند.  نهادی تاییرات ایجاد میتواند در معارف والیات

 سهاختارهای اداری؛ ههای تحهریم اهانونی؛ نوااض اهانون و تطبیهق چگونه - طرزالعملی و اانونی تاییرات .د

 شهروندان را اصالح سازیم. شکایات

 کهه دهد نشان مردم به که بزرگ، چه و خورد چه ،خاص اادامات - جمعیتی از مردم در تاییر های نشانه .ه

 تاییرات رخ میدهد. 

 ای.توسعه همکاران و المللی بین جامعه اادامات .و

 مستقل. نظارت و بازرسی و کنترول های سیستم اطالعاتی، های سیستم .ز

 معیهارات، پالیسهی هها، عهام انتشار و عمل روند، پالیسی، شفافیت که چگونه – شفافیت های گیری اندازه .ح

 میکند.  کم  فساد کاهش به ها گزارش و نتایج ها، بودجه ها، برنامه

 جزایی.  مصونیت به رسیدگی اانونی، پیگرد تحقیقات، ان باطی، اادامات - اجراات .ط

  دولت. امکانات برای انحصار بازار بر مبتنی های گزینه .ی

کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیهابی مبهارزه علیهه فسهاد  مجموع، در. شود می عناوین زیر ارایه سفارشات تحت

 .دهند را تشکیل فساد با مبارزه وزارت در امر پایه های راهبردی تواند ذیل می سفارش 00 که است معتقداداری 

A. محلی نظارت و شهروندان اقدامات 

ای کهه بهه مکتهب جامعهه را از دوش ریاست معارف برداشته و آنهرا بهر دوش معلمان استخدام مسئولیت .0

 مهی توصهیه. کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبهارزه علیهه فسهاد اداری هستند، بگذارید نزدی 
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 ریاسهت جدیهد نیازمنهد فرمهان تاییهر ایهن. شهوند متمرکهز ولسوالی ها سطح به معلمان استخدام که کند

 .جمهوری میباشد

. کمیته مستقل دارد نیاز دایق بررسی و بح  به و است فعلی سیستم مالحظه درعرصه اابل تاییر ی  این

 رونهد ایهن - بحه  برای آغاز این – کند می پیشنهادمشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری 

 :باشد زیر شرح به تواند می

a) در کهاری را بطهور شهفاف ههای فرصهت معهارف، وزارت با همراه ملکی، خدمات کمیسیون 

 .اعالن کند مکتب و ای منطقه والیتی، ملی، سطوح

b) ع هوی عنهوان بهه زن، ع هو یه  حهداال بهه شهمول اجتمهاعی، انکشهاف شورای ع و سه 

 الهی بسهت درسهت از زمهان اعهالن اولیهه اسهتخدام، پروسه مراحل تمام در ای استخدامکمیته

 نماید. مشارکت معلمان، نهایی انتخاب

c) کمیته توسط راحتی تا به شود داده تاییر ایگزینه چند سواالت به باید معلمان استخدام امتحان 

برنامه اولویت ملی میثاق شهروندی  از که بخشی یاجتماع انکشاف استخدامی )شوراهای های

سهازی دریافهت  برنامه ظرفیت تسهیل کننده دیگر از سوی همکاران ماهه تا چند جدید هستند

بررسی  (ضروری میباشد اضافی ایظرفیت ه یاجتماع انکشاف میکنند؛ و برای سایر شوراهای

 گردد. 

d) و معهارف وزارت ههای سهایتویب در باید معلمین امتحان نتایج CSC مکهان از برخهی در و 

 .شود اعالم جامعه و ولسوالی سطح در دسترس اابل های

 ای همکاران توسهعه و معارف وزارت جامع که از سوی معیارهای اساس بر باید این

 تعیین میگردد، باشد. 

 که برای استخدام از سوی مجتمع مکاتب تحهت غهور اهرار دارنهد  معلمین فهرست

 اابهل معهارف وزارت سهایتویهب در راحتهی بهه شهود، به اطالع عام رسهانیده باید

 باشد.  مشاهده

 تشکیل گردد که درصهورت عهدم کهارایی  معارف وزارت از نظارتی، مستقل اداره

 کند. دریافت را شکایات درست

 وزارت  کنتهرول مجهدد از ابیهل پیگیهری ایجهاد شهود، باید کیفری اادامات سیستم

 توافهق مهورد استخدام در صهورتی کهه مطهابق بهه معیارههای پروسه های بر معارف

 نباشد.

تا در حل مشکالت معارف دخیل  جوامع و مکاتب بین اساسی و منظم های ارتقا و شکل دهی مشارکت .9

کمیتهه مسهتقل مشهترک نظهارت و ارزیهابی  بررسهی در جریهان محلی های با مکتب مشوره روند. باشند

طوریکهه از  بودند امید ایجاد کهرد، درگیر این موضوعات که کسانی به تا حدیمبارزه علیه فساد اداری 

 شهان صهدای پرسشی صورت نگرفته بود وآنها خرسهند بودنهد کهه مسایل این مورد در تاهنوز آنها اکثر

 بین والدین و مکاتب شدند.  اساسی و منظم های ع مکاتب خواستار مشارکتاع ای مجتم. شنیده میشود
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کلسههتر  و اجتمههاعی انکشهاف شههوراهای مسههئولیت ههای معههارف را بهه مجتمههع مکاتهب، مهدت دراز در .4

 شههروندان نظارت و والیات واگذار کنید تا زمینه مشارکت و ها ولسوالی اجتماعی، انکشاف شوراهای

 توسهعه و آمهوزش تهوجهی اابهل مقهدار. شههروندی فهراهم نماییهد میثهاق ملی اولویت برنامه با مطابق را

 نظهر در مدت باشد، بلند منحی  هدف که طبق پالیسی های آن را باید اما بود، خواهد ضروری ایحرفه

 99.گرفت

 اجتماعی و انکشاف شوراهای آن در که باشد شهروندی مرتبط میثاق ملی اولویت فعلی باید با برنامه این

 میباشهد و آن از سهوی نماینهدگان فرعی آموزشی های اجتماعی دارای کمیته انکشاف کلستر شوراهای

شهروندی )سازمان  میثاق ملی اولویت برنامهای کننده تسهیل همکاران و دهات انکشاف و احیا  وزارت

 .میبینند آموزش های ملی غیردولتی و سازمان های بین المللی غیردولتی(

 ،(م. یونسهکو) سهنتی طراحهی و موجود محلهی مواد از استفاده با مکاتب ایجاد برای جوامع از حمایت با .0

. دهیهد ارتقها  را فرهنگهی تنهوع و محلی مالکیت جهانی، طراحی اصول و معارف وزارت طبق معیارات

 و مهواد به دخیل سازی جوامع محلی جهت دریافهت فساد، ایشده شناخته های پذیری آسیب الرغمعلی

 بهرای گیرانهه سهخت مقهررات و اهوانین از ایوضع مجموعهه مکاتب توام با نگهداری و ساخت در کار

 .فساد، تالش کنید با مبارزه

 و آمهوزش فراگیهری و جامعه با مثبت در تعامل های درس ترکیب چگونگی درخصوص مشیطبق خط .5

شود، بهازنگری  منجر دولتی مکاتب غیرمتمرکز روند به تواند می که جامعه، بر مبتنی آموزش - پرورش

  100را راه اندازی کنید.

B. نهادی اصالحات 

 در حاضهر حهال در که نهادی اصالحات از بسیاریکمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری 

کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیهه  این، بر عالوه. معارف صورت میگیرید، حمایت میکند وزارت

 :کند می موارد ذیل را توصیهفساد اداری 

 از بطهور جهدی بهه و بوده شفاف بسیار که شود ایجاد اصالح شده امتحانات و استخدام باید پروسه ی  .0

 دیگهر کشهورهای در روندهای ت همین شهده معقول طور به. شود محافظت پذیری مقامات تأثیر و نفوذ

 .است شده ایجاد

 .شود منتشر آشکارا نامزدان باید و متقاضیان لیست .1

 تهر فعهال طهور بهه توانهد یافته می مقیاس کاهش که طوری دهید، کاهش را معارف وزارت ایمحدوده .7

 .شود مدیریت

 معیارهههای ارایههه هههدف بهها بایههد - کنههونی وضههیعت از سههریعتر - فههوری سههازمانی اصههالحات 

 .اندازه اادامات ایجاد شود کاهش و عملگرایانه
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 سههایر آن بهه واگههذاری وزارت معههارف، ویها از بخشهی میتوانهد از طریههق مسهتقل سههازی ایهن 

 والیهات، بهه عملیهاتی ههای مسهئولیت واگهذاری مهدیریت نمهودن، ویها بهرای ها خانهوزارت

 از طریق اادامات دیگر صورت گیرد.  مجتمع مکاتب ویا و ها ولسوالی

 بهبود و باکیفیت تعلیمات ارایه جهت را ها ولسوالی و والیات بین مثبت بتراا و تنوع اابلیت 

 .میزان فراغت آنها را نیز در نظر بگیرد و نگهداری نموده، نام( بررسی شمولیت )ثبت

 اداره ههدف. معلمهان ایجهاد کنیهد غیرمتمرکز استخدام روند از نظارت و کنترول جهت مستقلی را اداره .2

 طهور بهه هها کهه ایهن اسهتخدام شوند؛ پیشنهاد ساالریشایسته باید براساس نامزدان این باشد که شماری

 ها استخدام شده استوار باشد؛ توافق استخدام معیارهای مطابق به سایر ساالری وشایسته اساس بر مساویانه

 .برسد پایان به رشوه یا مالی مزایای بدون که پروسه این و بدور باشند؛ سیاسی دخالت از

 ههای سیسهتم بها مهوردنظر میباشهد، جوامهع جمیعتهی از انعکهاس دهنهده معلمان استخدام بدانید که روند .04

 .باشد مرد و زن کاندیدان نفع به که مشترک

 از اولویهت بنهدی نهامزدان تها گیهرد اهرار اسهتفاده مورد باید پذیرانعطاف مشترک های سیستم همچنین  .00

 شود.  حاصل زبانی اطمینان و اومی های االیت و روستایی جوامع مربوط به

 معهارف، دارالمعلمهین هها، اداره نصهاب تعلیمهی وزارت میهان نزدیه  همکهاری برای موثر ساختارهای .09

نصاب های تعلیمهی مکاتهب و نصهاب تعلیمهی  را ایجاد کنید تا ای پوهنتون هاپوهنحی های تعلیم وتربیه

 متوسطه تنظیم کند.  و ابتدایی سطوح اساتید را برای

 گسهتردگی و تعهداد کاستن بندی و ای آن از طریق اولویتکاستن محدوده به توجه نصاب تعلیمی را با .04

بهه  معهارف وزارت ترتیهب، ایهن بهه. کنید اهداف تعلیمی، بازبینی اساس بر که تدری  میگردد م امین

 تها دههد کهاهش را آن از ناشهی فسهاد و داده ارار مورد مقایسه را معلمان ظرفیت وجه احسن آن میتواند

نصاب  از طرف مسئولین یابد "کاهش توجه اابل میزان". جذب کند امتحانات طریق از را آموزان دانش

 کنهد مهی پیشهنهاد: کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فسهاد اداری تعلیمی تعریف شود

 درسهی ساعتهای مدت، تعداد دراز در. درصد 54احتماالً بیشتر الی  باشد، درصد 44 تا 95 حداال که

نصاب  بررسی سفارش ضرورت این. ای افزایش دهیدمنطقه معیارات را به عو  (درصد 54 حدود نیز)

شهود را  تهدری  تعلیمی هدف اساس بر باید که م امین تعداد( کاهش) تعیین و بندی اولویت تعلیمی،

  .نشان میدهد

کار وامور اجتماعی شههدا   وزارت معارف، وزارت با مشارکترا حرفوی  فنی و تخنیکی های آموزش .00

سازمان های ملی غیردولتی و سازمان های بین  جمله از) ایهمکاران توسعه خصوصی، سکتور ومعلولین،

کار باع  محدود شدن وسهعت وزارت معهارف شهده  این. المللی غیردولتی( به نهاد مستقل تبدیل کنید

 مبنی بر رسیدگی بهتهر بهه نیازههای حرفوی فنی و تخنیکی های های آموزش ونیز جهت موثریت برنامه

 کار کم  میکند.  بازار

 مکاتب ایجاد کنید. در کار بازار همآهنگی میان معلمین تازه فارغ و .05
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 دارنهد بهرای اینکهه اهرار کهه والیهاتی در داخلی کار بازار و ها پوهنتون ها، دارالمعلمین میان 

 .ایجاد شودنزدی   تعلیمات و دانش کسب کرده فارغین هدر نرود، رابطه 

 اسهتراتیژی  جههت بلنههدبردن  هههای برنامهه عهالی تحصههیالت وزارت و معهارف میهان وزارت

 حهال در کهه حمهایتی ههای سیسهتم بها هماهنگی در الزامات با مطابق معلمان ایحرفه ظرفیت

 در معلمهان بهرای مههارت چهارچوب" ویهژه بهه گردد،هستند، راه انداز  توسعه حال در حاضر

 ."افاانستان

 مفیدی بسیار تجربیات با سال توام ی  را الی حداال( دیپلوم سطح) تربیه معلم برنامه آموزش 

مهدغم شهده باشهد،  تهدری  آمادگی های برنامه که با درسی هایصنف در تدری  زمینه در

 .وسعت دهید

 معلمهان بهرای ایحرفهه انکشهاف مختلف با راهنمایی طرق –تحصیلی معلمان  مکافات سیستم 

پالن راهبردی ملی معهارف  از بخشی را به عنوان –تجربیات شان  و تحصیالت سطح مطابق به

 .101عمالً روی کار گیرید

 شکایات و اعتراضات والدین رسیدگی به و دریافت شوراهای مکاتب را تقویت کنید تا برای 

 .آموزان اادام نماید دانش و

 و ورود بهرای انگشهت نشهان تشهخیص تکنهالوژی اطالعهات از ابیهل فنهاوری های حل راه از 

 نمایید. معلمین استفاده رفع نمودن موضوع غیرحاضری عادی کارمندان مکتب و خروج جهت

 اداره ایهن، بر عالوه. کنید گسترده جایگزین فساد کردن محدود برای را بزرگساالن آموزی سواد برنامه .00

مهدغم  حرفوی جدید فنی و تخنیکی های شده را با نهاد مستقل آموزش اصالح بزرگساالن سوادآموزی

 باشند.  بازار در کار شرایط بتوانند واجد التحصیالن برای اینکه فارغ نمایید

 امهور وزارت بها همکهاری دختهران در و زنهان پذیر را برایانعطاف بزرگساالن آموزی سواد های برنامه .01

 بهرای کوتهاه مهدت آموزی سواد های برنامه ازابیل) ها خانواده تقویت و زنان توانمندی رشد برای زنان

 ایجاد کنید. (کارگر زنان

 بهانکی از صورت حساب استفاده با نقد معاشات ذریعه پول پرداخت برای را معارف وزارت تالش های .07

 همهراه، تلفهن طریق از پول پرداخت و دارند دسترسی ها بان  راحتی مناطق خود به در که کسانی برای

خهوبی والیهت  نمونه. کنید تسریع دسترس ارار دارند، روستاهای غیر اابل که در معلمان برای مخصوصا

 ههای حهق الزحمهه )فهی ( درخصوص بیشتر وضاحت دستیابی. گیرد ارار بررسی مورد تواند می هرات

بانکی بدسهت میاورنهد، ضهروری  های حساب طریق از را معاشات شان که معلمان برای نیز پایین بانکی

 .است

سهایر  و IIIاسهمیکه در راهبهرد ملهی معهارف  ایحرفهه توسعه و معلمان آموزش برای عملی را های راه .02

کهاهش  منحیه  پروسهه هها ایهن .102دارد، دنبال کنیهد وجود مرتبط های سیستم و دیگر نامه هایاصول

 .شوند گرفته نظر در فساد ها به پذیری آسیب دهنده
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ههای امتحهان از اطریهق فنهاروی  نامهاطالع صدور و پروسه تأیید تنظیم کردن برای وزارت معارف باید  .94

پروسهه دسهتی موجهود  در تاییهر وتبهدیل و تقلهب بهرای ای گسهترده ههای فرصت به توجه با معلوماتی،

 .دهد انجام فوری اادامات

مهدارس ایهران میاینهد و  و پاکستان اسالمی مکاتب از که آموزانی دانش استخدام را برای امتحان پروسه .90

دریافهت  رشهوه/  پهول پرداخهت بها معارف وزارت مقامات توسط اجازه اشتراک در امتحان استخدام را

صهورت  نهاد مختلف گرفته شهود، ی  تواند ازطریق امتحانیکه توسط می این. میکنند را سخت بسازید

 بگیرد. 

C. سازمانی رهبریت تغییرات 

 وظیفه ی  خیر، ولی وااعاً یا است خوب این اصالحات آیا اینکه. میباشد خاص نهادی اصالحات برای پیشنهاد این

 شهناخته ویژگهی یه  بلکهه نیسهت افاانسهتان مشخصاً برای این. بحساب میاید اصالحات آوردن برای سخت بسیار

بهه موفقیهت نمیرسهد.  سهازمانی تاییرات بزرگ های برنامه اکثر: میباشد بزرگ های سازمان تاییر و مدیریت ایشده

بهبهود پیهدا  برای آوردن تاییهر تواند وزارت معارف می چگونه است که این بر خصوص این در پیشنهادات بنابراین

 .کند

 و اهوی ههدف یه  که کند می توصیهکمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری  .99

واحهد جبهراً  جههت یه  در اصالحات آوردن وزارت معارف را برای تمام که باشد داشته وجود پایدار

 مذی توصذیهکمیته مستقل مشترا نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری . هدایت کند

 - بذاال آسیب پذیری دربرابر فسذاد بمرابه راه حل معارف، وزارت اساسی هدف که کند

 .باشد سال سه مدت برای – مکاتب به معلمان نادرست استخدام

 معتقدکمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری  این، مانند باال اصالحی هدف بر برای تمرکز

 نهدرت بهه راهبردی کهه – کند اجتناب نیز سریع خیلی انجام برای تالش خطر از تواند می وزارت معارف که است

 .کند می کار

کمیته مستقل مشهترک نظهارت و ارزیهابی  است، مشاهده اابل راحتی که به هدفی چنین به دستیابی برای .94

 موفقیهت میهزان برای سهنجش ساده سیستم اندازه گیری ی  که کند می توصیهمبارزه علیه فساد اداری 

توانهد بمثابهه  مهی ایهن. شود کند، ایجاد کار محلی سطح در که ساالریشایسته از طریق معلمان استخدام

اسهتخدام  بهه دادن رای بهرای مهاه مجتمهع مکتهب بعهداز ههر شهش ههر کهه باشهد سهاده تلفن برنامه ی 

 توانهد آن منحصر به مرکز باشد، بلکه می که نیست نیازی. کنند استفاده جدید از آن معلمان معلمی/همه

 .شود معارف والیت به والیت ایجاد متخصصان یا محلی آموزان دانش توسط

 بسهیار اهرمان ی  باال به درسطح. تطبیقی دارند ساختار و رهبریت به نیاز رهبریت تاییر های برنامه همه .90

 را رهبهری کمیتهه یه ( 0: وزیهر کهه کنهیم مهی توصیه ما. دارد وزیر میتواند باشد، نیاز معموالً اوی که
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پیوسهته  ارشهد اصهالحات رهبهر ی ( 9 ایجاد کند؛ اصالحات بر نظارت برای معارف وزارت درسراسر

 و نظهارت همهاهنگی، بهرای را نیهروی کهاری تمهام واتهه یه ( 4 کند؛ تعیین عارفم وزارت را در کار

 بهرای ایاداره را درسهطح ههر و نماینهده هها دسهتیاران ارشهد( 0 کنهد؛ تعیین خانهوزارت در اصالحات

 بود، خواهد دشوار هم هنوز ساختاری، چنین با. کند تعیین خانهوزارت بخش درهمان اصالحات آوردن

 .را خواهد داشت بر موفقیت اندکی شان  برنامه ساختاری، چنین بدون اما

 کسهانی - شهوند گرفته معارف از داخل وزارت که ارشد تیم اع ای ازطریق اصالحات نوع این مشکل .95

 کهه کسهانی - معهارف وزارت خهارج از - پهیش میهرود معهارف وزارت چگونهه کهه دانند وااعاً می که

به گذشهته تهاریخی و فرهنهگ نههادی وابسهته  کمتر باشند و داشته فکرباز آورند دست به آنچه درمورد

 توصیهکمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری  دلیل، همین باشند، حل گردد. به

 الزم اصهالحات کابینه وزرا  حکومت وحهدت ملهی بهرای تهامین منهابع کمیسیونی به سطح که کند می

 .اصالحات وزارت معارف، مسولیت را بدوش بگیرد تیم به ملحق شدن جهت

ههای  شبکه که کند می توصیه همچنینکمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری  .90

اصالحات هر والیت جناح ههای ذیهدخل را گهردهم  که از طریق آن مسئوالن شود، ایجاد والیت درهر

رسهان  بهتهرین خهدمات بهه شهدن والیهت را جههت مبهدل :داشهته باشهد دوگانه هدف شبکه این. بیاورد

 هها حمایت از بع ی. هستند، حمایت کند اصالحات درگیر که کسانی همه از و آموزشی کم  نموده

کسانی که شامل پروسه هستند وکار شهانرا  پاداش شود؛ می نیز فراهم المللی بین توسعه همکاران توسط

داده  (پیشرفته درسی کورس های مثال، عنوان به) اضافی ای حرفه آموزش بخوبی انجام میدهند ازطریق

 بهرای بیشهتری آموزشی ایبودجه بتوانند شاید دهند، می انجام را پیشرفت بیشترین که میشود. و والیاتی

 می توصیه. کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری کنند دریافت بیشتری معلمان

 .بگیرد نظر ها را در ین المللی تامین بودجه چنین شبکههمکاران ب که کند

 103.دهید گسترش معارف ریاست معارف والیتی وزارت فعلی استخدام های از را فراتر CBR پروسه .91

D. طرزالعملی و قانونی تغییرات 

 فرمهان از سهوی یه  کهه کنهد مهی سهفارشکمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری  . 97

مداخلهه در اسهتخدام معلمهین  افهراد ادرتمنهد را از سهایر و پارلمهان نمایندگان نفوذ تا شود صادر جمهوری ریاست

در امور پارلمانی باید ایهن موضهوع  معارف اداره نمودند، کار اادام به این آنها اگر. ارار دهد ممنوع وزارت معارف

 محض در امهر نباید این. متخلف ااداماتی صورت گیرد نمایندگانیآن عده  تا اینکه علیه دهد گزارش پارلمان به را

 پروژه ها را نیز شامل گردد.  اراردادهای بلکه معلمان باشد استخدام

 بهه را اهانونی پارلمهان کهه کنهد مهی توصهیهکمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبهارزه علیهه فسهاد اداری . 92

 سطح ونیز برای اراردادههای هر در کارمندان جدید ویا سایر معلمان استخدام برای هرکسی که اگر برساند تصویب

 . اادام آنها تخلف جزایی محسوب گردد تماس ایجاد کند، معارف وزارت مقامات پروژه ها با
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 مسهتقل سهاختاری یه  کهه کنهد می سفارش. کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری 44

 تحت شود وآن بیرونی استفاده سازمان ی  از ممکن اینست که راهکار ی . شود ایجاد شکایات به رسیدگی برای

 ههای شهکایت مشی خط ایاز نمونه ونیز میشود. ارار داشته باشد ایتوسعه همکاران و معارف وزارت هیئت نظارت

 کهه والیهت ههر در کهوچکی گهروه را ازطریهق غیرمتمرکز ونیز میتوان رویکرد. درس گرفت افاانستان ملی پولی 

 تواند ازطریهق می نیز کرد. مورد دیگر شورای انکشاف اجتماعی دارد، امتحان از کلستر های نزدی  با یکی ارتباط

 نگهاه 07توصهیه  به. )مستقل صورت گیرد آموزش اداره نظارت وارزیابی کیفیت کنار در ها شکایت ایجاد ساختار

 (.کنید

مکتهب  مهدیران و معارف ایجاد گردد که شهامل معلمهان وزارت کارکنان برای افشف پاسخگوی سیستم ی . 40

 .ارار گیرد اانونی عزل ویا مورد پیگرد لزوم، صورت در تحریم شده، ها تخطی که طوری باشد،

 کهه دسهتورالرفتار مهرتبط بهه کنهد مهی توصیه. کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری 49

 انتقاد عام مردم به منجر ایجاد شده و تحمیل شود. تخلفات وزارت کارکنان تمامی برای فساد ضد و صداات امانت،

 104.شود می احتمالی پیامدهای سایر و

 اسهرع در معهارف وزارت کهه کنهد می توصیه. کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری 44

 همهراه تلفهن ههای دسهتگاه یها بانکی های حساب به الکترونیکی صورت به را معاشات های پرداخت همه باید وات

 .کند متواف است فساد دربرابر پذیر آسیب بسیار که را نقدی پول پرداخت و بسپارد

 بهزرگ اراردادههای تمهام کهه کند می توصیه. کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری 40

 از پ . گیرد ارار تایید و ارزیابی مورد( NPC) تدارکات ملی کمیسیون و( NPA) تدارکات ملی اداره توسط باید

 تدارکات ملی و وزارت معارف مطهابق بهه مشترک کمیسیون توسط باید بزرگ اراردادهای این اجرای آن، اعطای

 .باشد نظارت تحت تدارک ارارداد، های روش بهترین های بان  جهانی با دستورالعمل

 توصهیهکمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیهه فسهاد اداری  درخصوص تدارکات، این، بر عالوه. 45

 پهروژه احیا  وانکشاف دهات و وزارت به روستایی اساسی ساختمانی اراردادهای تمام اجرای مسئولیت که کند می

 .شود سازی منتقل شهر ومسکن وزارت شهری به های

E. جمعیت در رتغیی عالئم 

زیهرا سهرعت کهم : بحساب آیهد اادامات تنهاترین تواند نمی اما است، الزم ش  بدون ساختاری نهادی اصالحات

 خدمات یا - بینند نمی سال 4 الی 0 حداال برای را ای نتیجه هیچ شهروندان همه، از بیشتر. ومیزان بلند ناکامی دارد

اعتمهاد  ازسهوی مرکهز بهزرگ اصهالحات های آنها در ابال اطالعیه بنابراین –شود  می بدتر شود، بهتر اینکه از ابل

 .وشکیبایی ندارد
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 مهردم بهه بالفاصهله کهه باشد مهمی تاییرات شامل معارف وزارت اصالحات برنامه که است ضروری دلیل همین به

 .است حال رخ دادن در وااعی تاییرات که دهد نشان

(. 9407 اپریهل)صورت میگیرد  ماه شش ظرف محلی در جوامع توسط معلمانفوری استخدام  اعالمبه  توجه. 40

معهارف،  وزارت در خهالی را ههای بسهت از ابیل کلیدی استخدام های داده سایر( 9407 اپریل) ماه شش طول در

 .کنید منتشر ریاست معارف والیتی، و آمریت معارف ولسوالی ها،

 اهبال که همانطور ساالریاستخدام معلم را براساس شایسته ناکامی/ کامیابیکه گذارش  همراه تلفن برنامه ی . 41

 ازابیهل مشهابهی اههداف بهرای را همهراه تلفهن دیگهر ههای برنامه. بود فراهم نماید، ایجاد گردد شده پیشنهاد باال در

شورای مکاتب همراه،  تلفن پوشش عدم صورت در معلمان درنظر گیرید، میزان غیرحاضری کاهش و دهیگزارش

معلمهین را  کتهاب حاضهری مهاه ههر و بگیرنهد عههده بهه را بیشهتری مسهئولیت در خصوص غیرحاضری معلمان باید

 ایفا مکتب امور در را فعالتری نقش باید شورای مکاتب ذکر گردید، شهروندی میثاق در که همانطور. مالحظه کنند

 .محض نقش سمبولی  )نمایشی( را نه کنند،

ریاست معارف والیت، آمریت معهارف ولسهوالی  کارکنان را با جلسات منظم والیات والیان ارف وریاست مع. 47

 و( مشهکالت آموزشهی سهایر و) فسهاد دربهاره جوامهع ههای نگرانی به دادن گوش برای مجتمع مکاتب محلی و ها،

 بهه( غیهره و یوتیهوب بهوک،فهی  ازابیهل) اجتماعی های رسانه از. سازماندهی کنند فساد را درباره جوامع بازخورد

 .کنید استفاده آموزش در نوآوری و مثبت های داستان اشتراک برای ایوسیله عنوان

 ااهدام بهه مثابهه مقیهاس ایهن. رسمی مصهرفی ایجهاد کنیهد های بودجه و برنامه مکتب، هر برای دراز مدت، در. 42

شهورای انکشهاف اجتمهاعی، کلسهتر شهورای  طریهق از توانهد مهی ایهن و بشمار میرود، دهنده فساد کاهش ادرتمند

 .شود انجام انکشاف اجتماعی، شورای مکاتب

 

F. توسعه همکاران اقدامات و المللی بین جامعه 

پیشنهادشهده مطابقهت داده و همهآهنگی ایجهاد کنیهد  اصهلی کننده گان را برمحهور اههداف تمویل های . برنامه04

 (.استخدام معلم براساس شایستگی)

 یه  عنوان به تواند می این. دهید میگردد گسترش تمویل USAID سازی را که از سوی ظرفیت های تفعالی. 00

 توانمندسهازی برنامه اولویت جدید میثاق ملی شهروندی برای و IIIطوریکه در راهبرد ملی معارف  آزمایشی برنامه

 و مکاتهب در خهدمات کننهده گهانفهراهم  بهودن پاسهخگو و محلهی نظهارت بهبود برای شده گرفته نظر در والیتی

 .گیرد ارار استفاده مورد ها دارالمعلمین

 .دهید گسترش مکاتب درس تعلیمات مبتنی بر جامعه را در امر رویکرد. 09
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 تکنهالوژی اطالعهاتی ههای مهارت بهبود برای سیستماتی  ایحرفه توسعه برنامه طریق از را دستیاران تخنیکی. 04

 بهه دسهتیاران تخنیکهی از عملیهاتی های مسئولیت تاییر تشکیالت را بمنظور و. کنید تنظیم معارف، وزارت کارکنان

 .معارف بررسی کنید پیوسته کار وزارت کارمندان

سیستم  خدمات از ابیل معاشات و احتماال سپاری نمودن بیرون معارف جهت تسهیل وزارت برای را مالی منابع. 00

 .یدبگیر مدیریت واطالعات معارف درنظر

 حمایهت و اداری فساد با ملی مبارزه سازمانی اصالحات ساختار تأمین جهت معارف وزارت را برای مالی منابع. 05

 والیت درنظر بگیرید.  هر در طلبان اصالح حمایتی های شبکه از

 105.معارف بهبود بخشید وزارت و ها آمریت معارف ولسوالی میان سازمانی را سیستم ثبت . 00

 دایهق نظهارت جامعهه، تهر اهوی نظهارت بها مکتهب وساز ساخت جدید مرحله برای را بررسی و نظارت سیستم. 01

 و بازسهازی بانه  جههانی از صهندوق نظارت رسمی از سوی ریاست مرکهزی و افاانستان اعانه و بازسازی صندوق

 افاانستان جدی بسازید.   اعانه

G. مستقل ظارتن و بازرسی و کنترول های سیستم اطالعاتی، های سیستم 

 نظهارت ههای سیسهتم و کیفیت بازرسی های سیستم موثر، لوکنتر های سیستم مدیریت، دایق اطالعات های سیستم

 .است فسادکم دارایو شده مدیریت ها سازمان دفاعی ایالیه خطوط مستقل،

سیسهتم مهدیریت  کنهد کهه مهی توصهیه کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیهه فسهاد اداریاول، . 07

 :می یابد بهبود زیر موارد طریق واطالعات معارف از

 مکاتهب احصاییه گیرنده های اداره سیستم مدیریت واطالعات معارف را به فصل مکاتب، وپایان آغاز در 

در دیتابی  سیسهتم مهدیریت واطالعهات معهارف  ورود شاملین مطمئین گردند که دایقا از تا کنید ارسال

 گردیده اند.  نام ثبت

 اگر حتی دهید، افزایش %94به  %5 کنونی سطح از سیستم مدیریت واطالعات معارف را آزمایشی نمونه 

 .شود انجام مرحله به مرحله این

  سیستم مدیریت واطالعهات معهارف،  متقابل بررسی و تأیید منظور به را معارف وزارت اطالعاتی دیتابی

سیستم مدیریت  اداره توسط باید ادغام این. کنید معاشات مدغم ومنابع بشری سیستم مدیریت واطالعات 

 در ههم و معهارف وزارت در ههم ها، داده گزارش و مدیریت شود تا اینکه در واطالعات معارف کنترول

 .داشته باشد وجود سازگاری دولت، های بخش سایر

 بررسهی  را هها داده آوری جمهع رهنمودههای ها، داده آوری جمع پروسه های جنبه تمام دربرگیری برای

 .سازید غنی و نموده
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 آمهوزش( مهانیتور) ها داده آوری کننده داده ها برای جمع دادن گزارش/  ثبت و آوری جمع های روش 

 .شود انجام سازگار و آگاهانه روش به ها داده تأیید و ورود آوری، جمع تا شود داده

 ولسهوالی ومجتمهع  والیتهی، بهه سهطح بسازید تهاسیستم مدیریت واطالعات معارف را همگانی  های داده

 .مکاتب اابل دسترس باشد

 مسهتقل نههاد یه  تفتیشهان مکتهب ویها توسط باید این. فراهم کنید را برای تأیید مکتب های محلی داده 

 106.است دایق مکتب توسط شده جمع آوری های داده که شود حاصل اطمینان تا شود انجام

 و ایبه شمول همکاران توسهعه) مربوطه سهمداران از متشکل بیرونی و لمستق سازمان ی  تالش کنید تا 

 .باشد ای داشتهکنترول وزارت معارف بازبینی دوره های سیستم و اطالعات از (افاان مربیان

بشری در داخل سیستم مدیریت واطالعات معارف  منابع حف  معلومات زمینه در اوی را اطالعاتی سیستم ی . 02

 حقهوق معلمهان، سهاالنه ههای ارزیهابی تها اسهت مههم معهارف بسهیار وزارت و معلمهان بهرای مسئله این. ایجاد کنید

 .بطی به پیش میرود بسیار حاضر حال در و کند دنبال را اداری مسایل سایر و بازنشستگی

 :داخلی تفتیش مورد در. 54

 کنید وارد از بیرون وزارت را شرایط واجد مفتشین توجه اابل تعدادی و دهید افزایش را مفتشین تعداد. 

 معهارف رسهماً  بها وزارت داخلهی را تفتهیش عملکرد. داخلی را تقویت کنید مفتشین دهیگزارش خطوط

 .وصل کنید

 اطمینهان و کنید منتشر 9407 جنوری 0 را سر از تاریخ معارف وزارت داخلی تفتیش های گزارش تمام 

 .باشند دسترس اابل کلیدی سهمداران برای آنها که کنید حاصل

 اداره در ای حرفهه تعهدادی از تفتیشهان حسهاس و محققهین تعیهین مالی تأمین برای ایتوسعه همکاران از 

 .معارف تقاضا  صورت گیرد وزارت تفتیش

 همکهاران خارجهه، ی  کمیسیون تفتش را با اشتراک نماینهدگان وزارت امهور معارف، وزارت بلند سطح در. 50

 مدنی ایجاد کنید.  جامعه و ایتوسعه

 عالی تفتیش وسایر اداره سوی از خارجی تفتیش گزارش داخلی، تفتیش های گزارش تمام کمیسیون این 

 .کند می بررسی Checchi و SIGARخارجی را از ادارات  گزارشات

 بهازبینی را  شهده، انجام اادامات ضعف کاربری و نقاط در رابطه به شناسایی هرساله کمیسیون تفتیش این

 .کند می منتشر

شخصهی را تحهت  آموزشهی ایجهاد کنهد تها مکاتهب دولتهی و موسسات برای اعتباربخشی ملی معتبر نهاد ی . 59

 107کنترول داشته باشد.
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 معهارف وزارت در نههاد نبایهد ایهن. آمهوزش ایجهاد کنیهد کیفیهت ارزیهابی و نظارت را برای مستقل نهاد ی . 54

 و داخلی فعلی توانایی مسولیت پذیری ظرفیت های باید نهاد این. داشته باشد ارتباط وزارت با باید اما موجود باشد،

 در آموزشهی تها اینکهه مشهکالت –باشهد  داشهته را خال  هها و ضعف نقاط اوت، نقاط –عملکرد  گزارش دهی بر

 .گیرد ارار توجه مورد و شده درک درستی به مکاتب

H. شفاف اقدامات 

 اعهالم خالی معلمهان و بست به مربوط مورد مهمترین. است شده ذکر ابلی های بخش در شفاف اادامات از بسیاری

کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه  این، بر عالوه. بست های موجود میباشد برای احتمالی نامزدهای

 :کند می توصیهفساد اداری 

 بسهت همه که داند می معارف وزارت ازطریق. کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری 50

ندارند.  ابول را این دهندگان پاسخ از بسیاری حال، این با. به اطالع عموم مردم باز است حاضر حال در معلمان های

بهالقوه  متقاضهیان پیشنهادی فهرست باز ونیز بست های همه که کند تنظیم را ساده وبسایت ی  باید معارف وزارت

 باشد. مشاهده اابل راحتی درآن به

 ههر در بها جزییهات و کل معلمان بطور های بست همه حالت رابطه به بسته معلوماتی را در وزارت معارف باید. 55

 .کند منتشر والیت

از  بایهد آن از پ . کند منتشر را خویش فساد با مبارزه استراتیژی 9407 الی اول جنوری وزارت معارف باید. 50

 .کند را منتشر استراتیژی این اجرایی وار مبنی بر پیشرفتربع های بررسی ،9402 الی پایان 9407شروع اپریل 

آینهده  سهال د تها اینکهه وزارت معهارف در طهی سههیهروی دست گیر روستاها و شفاف را هم در مرکز ابتکار. 51

  .شود مبدل به رهبر الگو "بازحکومتداری "درخصوص 

اطالعهات بهه  معارف تشکیل شده، با شناسایی اینکهه کهدام وزارت های مقام از کوچ  کار نیروی با تواند می این

 هها؛ اسهناد طرزالعمهل و معیهارات هها، پالیسی از ابیل رسمی اسناد این شامل. میگردد اطالع عام رسانیده شود، آغاز

 توصیه در که همانطور استخدام، های داده مالی؛ تنوع های گزارش مخارج، های هزینه ها، بودجه تمام از ابیل مالی

 برابهر در پیشهرفت و فسهاد با مبارزه های برنامه و مرتبط به وزارت معارف؛ ها گزارش همه بود؛ شده ذکر ابلی های

 .دهد توسعه ولسوالی/والیت هر در و درسطح مرکز را طرزدید این تواند می معارف وزارت. آنها میباشد

I. اجرایی اقدامات 

 فاسهد رفتهار والدین آنرا ببیند انجام میدهد تا اینکهه برای اینکه ممکن را عملی اادامات معارف وزارت رهبری. 57

 .نباشد تحمل دیگر اابل معارف وزارت در
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 :کند می پیشنهاد را زیر مشی خط این، با رابطه درکمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری 

 مهی تعیهین را معهارف وزارت فساد ضد پالیسی ی  معارف، وزارت رهبری ،(9407 اپریل) ماه طی شش در. 52

مجتمهع  تمهام در و ها ولسوالی تمام تمام والیات، ادارات، تمام در را پالیسی این معارف وزارت ارشد مقامات کند؛

 .دهد می ارایه مکاتب

 ایجهاد شهکایات را تلفنی خط معارف ی  سیستم وزارت آینده، ماه شش طی پالیسی، در این اندازی برای راه. 04

معهارف اداره  وزارت ترتیهب، همهین بهه. میگیهرد ارار استفاده مورد وزارت کارمندان و شهروندان توسط که میکند

باشهد را دریافهت  مربوط فساد به ممکن که مرتبط به کیفیت نظریات که کند می تأسی  را کیفیت آموزشی مستقل

 .میکند

 مقامهات گذشهته وفعلهی های پرونده تا از کند برارار ارتباط اداره لوی سارنوالی با باید وزارت معارف رهبری. 00

. کند حاصل اطمینان شده است، بندی برای پیگیری اولویت امکان حد که در اداره لوی سارنوالی تا معارف وزارت

 .بگیرند ارار اانونی پیگرد تحت باید ا ایا این از برخی ماه، شش طی در

 ان هباطی، ااهدامات ضمانت اجرایی اهانون موجهود، باید تمام معارف وزارت( 9407 اپریل) ماه شش درطی. 09

. نمایهد بررسهی را دارد وجهود معهارف وزارت در که کننده سرکوب های مکانیزم سایر و اانونی پیگرد های گزینه

 مهورد کامهل طهور به آنها آیا اینکه گیرند، ارار معارف وزارت اختیار در ان باطی اسلوب های که است این هدف

 وجود دارد یا خیر.  موارد اانونی گونه هر از استفاده برای شدید احتمال ویا اینکه گیرند، می ارار استفاده

 حهین بازرسهی و را آنهها و داده اهرار پیگرد اانونی تحت را فساد به مظنون مقامات معارف باید وزارت رهبری. 04

 .کند برطرف شان مقام از تحقیق

 را فاسد موارد خویش را انجام دهند و تمام مسئولیت اراردادها در رسمی طور به باید معارف وزارت کارمندان. 00

 .دهند گزارش

J. دولت امکانات برای انحصار بازار بر مبتنی های گزینه   

 بررسهی بهرای ممکهن را مطالعه ی . درسی ایجاد شود های کتاب بازار حل برایحرکت به سوی دریافت راه . 05

 .108ها انجام دهید بازرگانی کتاب تولید روی آوری به ها جهت گزینه

دریافهت ( خهود همهراه های تلفن طریق از) الکترونیکی را والدین که سند هزینه برای ها گزینه تطبیق و مطالعه. 00

 کنند. پرداخت محلی فروشندگان به درسی های کتاب عو  در کنند تا بتوانند
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 . نمونۀ گزارش های مطبوعات و رسانه ها پیرامون اتهامات فساد اداری در معارف1ضمیمۀ 

 

عرصه/سطح 

 ن رانی

 شواهد و نکات مهم مدارا ومنبر  در معارفنوع معمول فساد اداری 

 برنامه ریزی و

تصامیم 

مالی)تأمین 

 وجوه مالی( 

انحراف بودجه معارف) از حساب های دولتی 

و کم  های بین المللی( توسط مقامات فاسد 

و سیاستمداران که ممکن به کمبود منابع برای 

پروژۀ برنامه ریزی شدۀ اصلی منتج شود و راه 

 د محتمل هموار نماید.    را برای فسا

 ۱۹۹۰دلو سال  ۲شبکۀ نشراتی افغان، 

 جزییات فساد اداری در وزارت معارف توسط کمیسیون حقیقت یاب  افشای

  میلیون دالر ۵۵۰اختالس 

 میلیون دالر تحت نام ظرفیت سازی ۹۰۰ حیف و میل 

  شفاف استخدامپروسۀ شخصی نه بر بنیاد و عالیق مشاور بر اساس روابط  ۶۳۰۰استخدام 

  دالر امریکای معاش دریافت میکردند. ۶۳۳۰۰۰معلم خیالی که مجموعاً ماهانه  ۵۳۰۰۰اختالس از بابت موجودیت 

  مکتب خیالی ۹۳۰۰موجودیت 

  چاپ کتب جدید درسی "میلیون دالر تحت نام ۳۸۸حیف و میل" 

 

 

فساد در روند استخدام معلمین و کارمندان در 

 وزارت معارف

  ۱۹۹۱سال  میزان ۲۲روزنامۀ سالم وطندار، 

  مکتب والیت غزنی. مقامات متهم به فساد شامل دو  ۹۰اتهامات مبنی بر موجودیت فساد در روند استخدام سر معلمین در

، شماری از وکالی پارلمان) نمایندگان باشندگان غزنی در پارلمان(، اع ای شورای والیتی و کارمند ریاست معارف غزنی

   ارنوالی محول گردیده است.څری از کارمندان وزارت معارف در کابل میگردد که ا یایا شان به شما

 :این اتهامات فساد شامل موارد آتی میگردد 

 اجتناب از راه اندازی آزمون کتبی کاندیدان -

 امتیاز رایگان به سر معلمین مکاتب 82الی  2بطور متوسط تفویض  -

 برخی از کاندیدان تهیۀ  اوراق ساختگی نتایج برای -
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 نادیده گرفتن تجارب کاندیدان -

 مدارک ناکافی در مورد اسناد تحصیلی کاندیدان -

کاستی و نوااص در ساخت و ساز مراکز تربیه 

 معلم  

 ,SIGAR 17-19-IP, Friday .)80، و 9، 2، 2، 2، 0، 6، صفحۀ 8092جدی سال  80، جمعه، 17-19-IP (SIGARسیگار)

December 30, 2016, Pages: 2, 3, 5, 6, 7, 9 and 10.) 

درخواست پول در بدل خدماتی که رایگان 

 می باشد

 

  1242حوت سال  4 22صبح،  2روزنامۀ 

 فساد اداری در ریاست معارف هرات

یافته های ی  ارزیابی توسط دو کمیسیون فنی که از جانب وزارت معارف در شماری از ولسوالی های ناامن والیت هرات توظیف 

 گردیده بود، حاکی از موارد آتی فساد میباشد: 

 موجودیت معلمین و شاگردان خیالی، معلمین بیسواد، مکاتب خیالی و مکاتب غیر فعال 

 راد غیر واجد شرایط.توزیع معاشات معلمین به اف 

 .معلمین که فااد اسناد  مکتب اند 

 .موجودیت اسامی معلمین در لست معلمین، اما معلم بطور فزیکی وجود ندارد 

  فراتر از صالحیت وظیفوی اادام نمودن، نادیده گرفتن اوانین و مقررات وزارت معارف، فقدان آگاهی از اوانین و مقررات

 وزارت معارف.

 مجاز از معلمین. دریافت فی  غیر 

 .)خویش خوری و تبار گماری در روند استخدام معلمین بالمقطع)اراردادی 

 .حیف و میل معاشات/امتیازات معلمین 

 .دریافت دو معاش از سوی شماری از معلمین 

 د.دریافت معاشات از سوی برخی از افراد که نام هایشان در لست معلمین موجود است اما در حقیقت آنها معلم نیستن 

 .عدم آگاهی شماری از معلمین از معاشات/ امتیازات شان 

  .تدری  بخشی از نصاب درسی به دلیل تحصیالت پایین معلمین 
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 تبعیض نژادی و زبانی در سیستم معارف

 

 1242خبرگزاری جمهور، حوت 

نظارت از سیستم معارف در والیات و ولسوالی های دور دست و فساد مالی، خویش خوری و ااارب پروری، تبعیض نژادی و زبانی، عدم 

 اعطای امتیاز و حق ویژه  به معارف کابل، از جمله نوااص و کاستی های نظام معارف افاانستان اند. 

ارایه معلومات غلط و نادرست به دولت و 

شرکای انکشافی غر  دریافت وجوه مالی 

 بیشتر.

 

 1242قوس  22آژانس خبری افغان، 

مکاتب را در سراسر کشور ارزیابی نمود. یافته های این ارزیابی   1,007گروه کاری تخنیکی که از سوی حکومت توظیف شده بود،

 موارد آتی را نشان میدهد: 

 شمار مکاتب فعال و غیر فعال، شمار کارمندان اداری مکاتب، شمار معلمین و شاگردان،  پیرامون گزارش دهی غلط و نادرست

 شمار مکاتب دارای تعمیر و بدون تعمیر.

 تأخیر در پرداخت معاشات معلمین. 

 تب اتهامات وزیر جدید معارف علیه وزیر اسبق معارف مبنی بر تزویر معلومات پیرامون مکاتب فعال و غیر فعال در کشور، مکا

 دارای تعمیر و بدون تعمیر، معاشات معلمین، و غیره.

 

 

 

 1242طلوع نیوز، دلو 

 تناا ات مداوم در تعداد شاگردان مکاتب در وزارت معارف

  میلیون تن میباشد، در حالیکه این رام از  2طبق اظهارات وزیر معارف، تعداد شاگردان کنونی مکاتب در سراسر کشور کمتر از

 میلیون تن گزارش داده شده بود. 88.2معارف سوی وزیر اسبق 

  اراام ارایه شده از سوی معین کنونی مالی و اداری پیرامون تعداد شاگردان مکاتب تصویری کامالً متفاوتی را ارایه نموده و

 میلیون شاگرد در سراسر کشور میباشد. 9.6حاکی از موجودیت 

عدم موجودیت ارادۀ سیاسی در حکومت 

 امر مبارزه علیه فساد اداری. وحدت ملی در

 1242جدی   24 -روزنامۀ افغانستان

 گردش چرخۀ فساد در افاانستان
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 موجودیت مکاتب  خیالی، شاگردان خیالی و معلمین خیالی 

 (از ضیاع 6082ی  گزارش )میلیون دالر کم  امریکا روی  220( سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افاانستان)سیگار

 این نهاد های خیالی سخن میگوید.  

مشاورین دارای تحصیالت پایین با امتیازات و 

 صالحیت های باال

 

  1242جدی  14 -روزنامۀ افغانستان

 از سوی ریی  جمهور افاانستان توظیف گردیده موارد آتی را نشان میدهد:یافته های ی  تیم ارزیابی که 

 .موجودیت صدها مکتب خیالی و هزاران معلم و شاگرد خیالی 

 .حیف و میل میلیون ها دالر کم  جامعه جهانی به معارف بشمول پول تخصیص یافته برای چاپ کتب درسی 

 تناا ات در تعداد مکاتب فعال و غیر فعال 

  ناتمام مکاتب در حالیکه اراردادی پولش را بطور کامل دریافت نموده استتعمیر 

 دورۀ های آموزشی خیالی 

 خویش خوری و ااارب پروری در روند توزیع بورسیه ها 

  به کرایه گرفتن تعمیر برای مکاتب با ایمیت باالتر از مارکیت 

فقدان معلومات موثق و تازه در وزارت 

 کاری شده(معارف)معلومات غلط و دست

  

 .9، و 1، 2، 2، 2، 4، 0، 8،6، صفحۀ 8094جوزای  15-62-SP  ،68 ( SIGARسیگار)

( SIGAR-15-62-SP, June 11, 2015, Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9.) 

عدم موجودیت آمار و اراام موثق در وزارت 

معارف و عدم همکاری در امر فراهم سازی 

 ودیت فساد معلومات الزم بدلیل موج

 

 

 

 

 1442جدی  12 -روزنامۀ ماندگار

عدم می تواند به ریی  جمهور محول گردد،  ا یۀ فساد وردک -اع ای گروۀ حقیقت یاب برای ارزیابی فساد در وزارت معارف

 موجودیت آمار و اراام موثق در وزارت معارف و عدم همکاری در امر فراهم سازی معلومات الزم بدلیل موجودیت فساد
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هزینه های غیر مجاز و بدون سند در تطبیق 

در افاانستان،  CBSGو  BESST برنامه های

 صورت گرفته است.    

Financial Audit 14-18-FA, Tuesday, January 7, 2014 
 (Financial Audit 14-18-FA, Tuesday, January 7, 2014) 8090جدی  82سه شنبه،  -FA-18-14تفتیش مالی 

ترک وظایف از سوی کارکنان بدلیل 

 موجودیت فساد

 1242جدی  14 -پای اه خبری پیام آفتاب

 ریی  تربیه معلم هرات استعفا  نمود

 وی دالیل استعفا  خود را به شرح ذیل توضیح داد: 

 سو  استفادۀ از صالحیت های وظیفوی از سوی ریی  معارف هرات 

 و بودجه اختالس وجوه مالی 

     اجراات غیر اانونی، اظهارات غیر منطقی، تهدید، تحقیر و توهین، خویش خوری، مقرری ها سیاسی از سوی ریی  معارف 

انکشاف بین  ادارۀعدم ارزیابی جامع از سوی 

از (USAID) امریکا المللی ایاالت متحده

برنامه های حمایتی اش از دوره های آموزشی 

، ضیاع، فریبکاری ابتدایی و ثانوی در افاانستان

و غیره از  )بودجه(و سو  استفاده از وجوه مالی

 پروژه های ساختمانی ایاالت متحده امریکا

 .64، و 60، 9، 4، 0، 6صفحات:  8092ثور  2، سه شنبه، 16-32-AR ( SIGARسیگار)

( SIGAR 16-32-AR, Tuesday, April 26, 2016, Pages: 2, 3, 4, 9, 23 and 24.) 

 8090اوس  89ه، چهارشنبه، محراق توج  

منظوری اکمال پروژه ابل از اینکه تمام  

 شرایط اراداد براورده شود.

SIGAR-Inspection 10-01, October 26, 2009, pages: 3, 5, 6, 7, 12 and 13. 
 .80و  86، 2، 2، 2، 0، صفحات: 8011عقرب  4، 01-10تفتیش-(SIGARسیگار)

( SIGAR-Inspection 10-01, October 26, 2009, pages: 3, 5, 6, 7, 12 and 13. ) 

اتدارکات/قراد

 د

کار ساختمان مکتب از طرف اراردادیان 

ناتمام مانده، اما آنها تمام پول ارارداد را از 

 ابل دریافت نموده اند.

  1242جدی  12 -آژانس خبری باختر

  در جریان سفر معاون دوم ریاست جمهوری) سرور دانش( از والیت بامیان، رهبری ریاست معارف والیت متذکره از چالش ها

 موجود در سکتور معارف این والیت سخن گفتند. 

  طبق اظهارات ریی  معارف والیت بامیان، در سکتور معارف بامیان پول تقاعدی، کمبود منابع بشری و پرداخت معاشات
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 لمین بالمقطع ساحاتی اند که با بیشترین مشکل مواجه است.    مع

 

  1242سرطان  2 -روزنامۀ هشت صبح

 

 ساختمان های ناتمام مکاتب 

 تخصیص یافته( و بودجه فساد در روند ترمیم و حف  و مراابت تعمیرات مکاتب) حیف و میل وجوه مالی 

 رشوه ستانی و اخاذی 

  ساز مکاتبعدم نظارت از سایت های ساخت و 

  خویش خوری و ااارب پروری در روند استخدام مشاورین، معلمین و کارکنان اداری 

 )فروش پُست ها ) رشوه دهی برای استخدام 

 مداخالت سیاستمداران در روند استخدام 

   .توزیع معاشات معلمین در ولسوالی های ناامن میان اع ای شورای والیتی 

های ابول شده نادیده گرفتن/اجتناب از معیار 

در روند  استخدام، تخصیص  و تقسیم 

وظایف، مقرری ها، تبدیلی و ترفیع کارمندان 

 اداری و معلمین

 1242آژانس خبری دری، 

 فساد گسترده در روند استخدام معلمین در وزارت معارف 

  درصد معلمین مکاتب در افاانستان فااد مدارک و اسناد الزم تحصیالت اند. 22حدود 

تعیین و       رشوه برای استخدام/اخذ 

   جابجایی معلمین

 1242سرطان  12 -خبرگزاری فرهنا

به گفتۀ نمایندگان والیت غزنی در پارلمان و شماری از اع ای شورای والیتی این والیت، فساد اخالای و رشوه ستانی موارد مرسوم و 

 معمول فساد اداری در سکتور معارف والیت غزنی میباشد. 

 1242سرطان  12 -ا نیوزآریان

 فساد در مکاتب کابل

 رشوه ستانی، خویش خوری، فشار سیاسی در روند استخدام معلمین مکاتب کابل.

 1242سنبله  22 -(Ural Newspaper)روزنامه ارال مداخالت جنگ ساالران محلی و افراد بانفوذ 
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ز وزارت تا به مکاتب. گزارشی از ولسوالی ناهور غزنی. طبق گزارش انواع آتی فساد در مکاتب ولسوالی ا  -زنجیرۀ فساد در معارف در استخدام معلمین و کارمندان مکاتب

 ناهور موجود است:

 غیبت و غیر حاضری معلمین 

 مداخلۀ افراد زورمند محلی در روند استخدام 

 تجهیزات مکتب ، نبود کتب درسی، میز و چوکی و سایر نبود معلمین واجد شرایط و مجرب 

 برخورد زشت و خشن معلمین و ادارۀ مکتب با شاگردان مکتب 

معارف که  )بودجه(سو  استفاده از وجوه مالی

از سوی وزارت مرکزی تخصیص یافته و 

همچنان سو  استفاده از پول که از سوی 

جامعه بین المللی و یا موسسات غیر دولتی 

 کم  شده است.

  1242جدی،  1 -هشت صبح

 میلیون دالر امریکایی میشود.  82معارف  در والیت کندز که بالغ بر  )بودجه(لیحیف و میل وجوه ما 

 

غیبت و غیر حاضری معلمین و شاگردان 

 مکاتب

 ،؟82، 82، 84، 80، 86، 88، 80، 9، 1، 2، 2، 2، صفحات: 8092عقرب  17-12-SP ،84 (SIGARسیگار)

(SIGAR-17-12-SP, November 4, 2016, Pages: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15, 16, ?) 

 (12، مورد)89صفحۀ

پالنگذاری نااص، مشکالت مصئونیت و 

نظارت ضعیف از پروژه های ساختمانی 

 وزارت معارف.

 .9، و 2، 2، 0، صفحات: 8011عقرب  10-0 ،4 (SIGARسیگار)

( SIGAR-Inspection 10-02, October 26, 2009. Pages: 3, 5, 7 and 9.) 

 

 

 
 1242سنبلۀ  2 -رادیو آشنا

 ریاست معارف بلخ  فساد در

 آزار و اذیت جنسی معلمین اناو از سوی ریی  معارف بلخ 

 فساد گسترده در پروژه های معارف بلخ 

  سو  استفاده از ادرت و صالحیت های وظیفوی 
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 1242جدی  12 -تلویزیون نور

 فساد اداری در ریاست معارف والیت زابل

  ارنوالی معرفی گردید.څریی  معارف والیت زابل به اتهام فساد اداری و سو  استفاده از صالحیت های وظیفوی به لوی 

  .وظایف شماری از کارمندان ریاست معارف زابل به اتهام داشتن روابط با ریی  فاسد، به تعلیق دراورده شد 

فروش تجهیزات و مواد درسی مکاتب در 

 بازار های محل 

  

 1242 ور  -خبرگزاری پیوندگاه

 ی  سوم مکاتب ارزگان از اثر فساد اداری و نا امنی مسدود گردیده اند

  مکتب نسوان در والیت ارزگان به دالیل آتی مسدوده شده اند: 0مکتب بشمول  800حدود 

 فساد گسترده -

 عدم توجه دولت و نظارت منظم -

 نا امنی مداوم -

  معاشات شانرا دریافت نمی توانند و مکاتب با کمبود تجهیزات و مواد درسی مواجه انداز بهر فساد اداری، معلمین 

 

عدم حسابدهی مقامات به مردم در سکتور 

 معارف 

 1242 -پیام آفتاب

 و عدم حسابدهی در نظام معارف بلخ  فساد مالی

 خویش خوری و رشوه ستانی در روند استخدام 

 نبود حسابدهی 

 خبرگزاری افق جعل و تزویر اسناد 

 86 مقام ارشد ریاست معارف بامیان محکوم به زندان و پرداخت جریمه گردیدند 

  غفلت و سهل انگاری در اجرای مسئولیت ها و همچنان جعل و تزویر اسناد عمده ترین موارد فساد اداری میباشد 

 1242جدی  24 -رزونامۀ آزمون ملیپرداخت رشوه) از سوی معلمین( جهت 
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 رشوه، روابط  و جانبداری اومی در وزارت معارف بیداد میکند  استخدام و تعیینات

 خویش خوری و تبار گماری گسترده در روند استخدام 

  پرداخت پول غر  اخذ شهادتنامه 

 8090اسد  80 -شبکۀ خبری جورغای و بورجاگی فروش شهادتنامه های جعلی مکاتب

 فروش شهادتنامه های جعلی مکاتب

 

استخدام و 

جابجایی 

 کارکنان

 )بودجه(حیف و میل نمودن وجوه مالی

تخصیص یافته برای مکاتبی که از چندین 

 سال بدینسو مسدود اند.

  

 1242حوت  2 -آژانس خبری پژواا

 موجودیت مکاتب خیالی به ویژه در ولسوالی های نا امن والیت هرات 

 سطح پایین تحصیالت معلمین 

 اتب شان مسدود اندپرداخت معاشات معلمین هنگامیکه مک 

 پرداخت معاشات معلمین در شماری از مکاتب، به سرمعلمین این مکاتب 

 معلمین مداخالت زورمندان محلی در روند استخدام 

 عدم نظارت منظم از پروسه های معارف، به ویژه در ولسوالی های دور دست و نا امن   

 

 1242قوس  12 -همرسانی

 غوراختالس وجوه مالی معارف در والیت 

فروش کم  های غذای تخصیص یافته برای 

 شاگردان در بازار

  

 1244جدی  14 -روزنامۀ بامیان

 فروش ااالم) روغن و بسکیت( تخصیص یافته برای شاگردان مکاتب بامیان در بازار 

   برخورد توهین آمیز ادارۀ مکتب

 1242جدی  12 -(Afghan News Agencyآژانس خبری افغان)
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  شاگردان اناو در مرکز والیت بامیان علیه فساد اخالای) آزار و اذیت جنسی( در ریاست معارف این والیت اعترا  شماری از

 نمودند

 سو  رفتار ریی  معارف با شاگردان 

  حیف و میل وجوه مالی معارف

 Peace Press Afghanistan –A)1242قوس  2 -خبرگزاری دانش آموزان -خبرگزاری صلح پرس افغانستان

students’ News Agency   November 22, 2412) 

 

 فساد در پروسۀ امتحان کاندیدان بورسیه ها 

 خویش خوری و جانبداری در روند استخدام کارکنان اداری، مدرسان و خدمات کارمندان 

 

 .81، و 82، 82، 82، 84، 80، 86، 88، 80، 9، 1، 2، 2، 2، صفحات: 8092عقرب  SP ،84-12-17-سیگار شاگردان، مکاتب و معلمین خیالی

 

 

 ایجاد و اعتبار

دهی مکاتب و 

دارالمعلمین 

 های خصوصی

خسارات به ساختمان مکاتب بالفاصله  بروز

 پ  از ساخت و ساز 

 

 .81، و 82، 82، 82، 84، 80، 86، 88، 80، 9، 1، 2، 2، 2، صفحات: 8092عقرب  SP،84-12-17-سیگار

 .2، و 4، 0، 6، 8، سفحات: 8092ثور  SP ،00-38-16-سیگار

 سطح پایین درجه تحصیلی معلمین

 

 1242جدی  14 -رزنامۀ جامعۀ باز

 باب مکتب خصوصی در کابل به دالیل آتی به تعلیق دراورده شد:  26فعالیت 

 سطح پایین درجه تحصیلی معلمین 

  کیفیت پایین آموزش و تدری 

 فرار از پرداخت مالیات 

 نداشتن جوازنامۀ کار و فعالیت 

ارایه معلومات غیر موثق از سوی وزارت 

 معارف

 1242قوس  2 -اصالح آنالین

یافته های مرکز مطالعات استراتیژی  و منطقوی پیرامون برنامۀ های سواد آموزی در افاانستان. بر اساس یافته های این مرکز، نوااص و 
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 در نظام سواد آموزی افاانستان مشهود است: کاستی های آتی

 

  از برنامه های سواد آموزی مستفید گردیده اند. 6084و  6009تناا ات در شمار افراد که در جریان سالهای 

  سال پسین 80نبود معلومات موثق در رابطه به تعداد افراد با سواد) مرد و زن( و تعداد  فارغین کورس های سواد آموزی طی 

  ات در اراام  مربوط به تعداد کورس های سواد آموزی راه اندازی شده  از سوی وزارت معارف و اراام ارایه شده از تناا

 سوی ادارۀ احصاییه مرکزی.

 عدم موجودیت نصاب معیاری سواد آموزی 

  آوری شده از سوی سو  استفاده از وجوه مالی سواد آموزی تخصیص یافته از سوی وزارت معارف و همچنان وجوه مالی جمع

 اجتماع،  موسسات غیر دولتی و غیره.

 فروش تجهیزات و مواد درسی کورس های سواد آموزی در بازار های محل 

   کورس های سواد آموزی خیالی و معلمین خیالی 

 

  



  

 168 

 24211:  کارمندان وزارت معارف بر اساس والیت، جنسیت، تدریسی و غیر تدریسی 2ضمیمۀ 

                       -1242کارمندان وزارت معارف 

  
 تشکیل مجموعی  مستخدمین  آمر/مامور معلم   

 مجموع  زن  مرد  مجموع زن  مرد  مجموع  زن  مرد  مجموع  زن  مرد   

 7,003 1,820 5,183 801 21 780 447 33 414 5,755 1,766 3,989 کابل  1

 4,701 606 4,095 751 19 732 412 19 393 3,538 568 2,970 کاپیسا  2

 8,279 1,028 7,251 1,341 42 1,299 670 30 640 6,268 956 5,312 پروان  3

 6,274 281 5,993 1,019 7 1012 702 8 694 4,553 266 4,287 وردک  4

 4,276 458 3,818 655 23 632 365 16 349 3,256 419 2,837 لوگر  5

 8,723 1,843 6,880 1,340 65 1,275 620 67 553 6,763 1,711 5,052 غزنی  6

 4,050 154 3,896 653 1 652 374 4 370 3,023 149 2,874 پکتیا 7

 17,405 1,661 15,744 2,250 53 2,197 914 16 898 14,241 1,592 12,649 ننگرهار  8

 5,327 317 5,010 739 12 727 437 8 429 4,151 297 3,854 لامان   9

 5,553 228 5,325 942 6 936 480 7 473 4,131 215 3,916 کنر   10

 12,779 3,652 9,127 1,516 70 1,446 741 105 636 10,522 3,477 7,045 بدخشان  11

 10,202 2,645 7,557 974 56 918 721 64 657 8,507 2,525 5,982 تخار  12

 11,548 2,513 9,035 1,729 62 1,667 464 32 432 9,355 2,419 6,936 باالن  13

 8,289 2,067 6,222 1,072 85 987 468 45 423 6,749 1,937 4,812 کندز  14

 3,179 800 2,379 491 27 464 158 16 142 2,530 757 1,773 سمنگان  15

 14,281 6,965 7,316 1,697 219 1,478 608 151 457 11,976 6,595 5,381 بلخ  16

 5,738 2,085 3,653 867 50 817 229 58 171 4,642 1,977 2,665 جوزجان  17

 6,934 2,134 4,800 1,192 66 1,126 219 44 175 5,523 2,024 3,499 فاریاب  18

 3,365 503 2,862 568 26 542 245 15 230 2,552 462 2,090 بادغی   19

 18,907 8,917 9,990 1,983 377 1,606 587 133 454 16,337 8,407 7,930 هرات  20

 3,607 1,068 2,539 607 52 555 310 33 277 2,690 983 1,707 فراه  21

 2,047 964 1,083 280 35 245 227 18 209 1,540 911 629 نیمروز  22

 3,726 541 3,185 633 39 594 305 4 301 2,788 498 2,290 هلمند  23

                                                        
 (EMIS ) سیستم مدیریت معلومات معارف: منبع -1
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 6,733 856 5,877 1,485 85 1,400 479 26 453 4,769 745 4,024 کندهار  24

 1,393 93 1,300 403 14 389 184 4 180 806 75 731 زابل  25

 1,558 44 1,514 264 4 260 112 1 111 1,182 39 1,143 ارزگان  26

 5,861 507 5,354 897 13 884 416 12 404 4,548 482 4,066 غور  27

 4,188 856 3,332 524 15 509 264 19 245 3,400 822 2,578 بامیان  28

 4,741 63 4,678 811 5 806 279 0 279 3,651 58 3,593 پکتیکا  29

 2,100 197 1,903 301 6 295 218 1 217 1,581 190 1,391 نورستان  30

 4,424 1,171 3,253 814 62 752 426 63 363 3,184 1,046 2,138 سرپل  31

 5,528 206 5,322 709 5 704 425 6 419 4,394 195 4,199 خوست  32

 1,854 315 1,539 309 18 291 225 13 212 1,320 284 1,036 پنجشیر  33

 4,181 1,253 2,928 554 55 499 432 69 363 3,195 1129 2,066  دایکندی 34

ل شهر کاب 35  7,511 19,284 26,795 2,342 1,013 3,355 4,591 1451 6,042 14,444 21,748 36,192 

 261,840 72,068 189,772 39,973 3,509 36,464 19,531 2,555 16,976 202,336 66,004 136,332   مجموع
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1242: مکاتب خصوصی به اساس نوع و والیت 2ضمیمۀ   

 

شمار

 ه

ائیهمکتب ابتد والیت طهمکتب متوس   شاگردان معلمین لیسه 

 مونث مذکر مونث مذکر مونث مذکر دختر پسر دختر پسر

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ارزگان 1

 50 140 10 24 0 0 0 3 0 0 بادغی  2

 78 600 15 35 0 2 0 1 0 4 بامیان 3

 300 787 20 44 0 4 0 1 0 2 بدخشان 4

 400 700 30 27 0 4 0 3 0 6 باالن 5

 274 2,000 275 200 0 22 0 13 0 16 بلخ 6

 419 800 15 50 0 6 0 2 0 0 پروان 7

 183 1,900 18 100 0 7 0 3 0 4 پکتیا 8

 75 600 12 20 0 1 0 1 0 0 پکتیکا 9

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 پنجشیر 10

 39 800 11 80 0 5 0 2 0 3 تخار 11

 99 800 11 70 0 4 0 1 0 2 جوزجان 12

 870 7,000 208 600 0 31 0 51 0 11 خوست 13

 22 400 15 20 0 1 0 0 0 3 دایکندی 14

 17 60 1 3 0 0 0 0 0 1 زابل 15

 22 600 13 20 0 2 0 1 0 0 سرپل 16

 82 200 5 20 0 1 0 1 0 1 سمنگان 17

 13,844 50,000 1,982 4,000 0 199 0 300 0 100 شهر کابل 18

 953 3,000 79 200 0 4 0 10 0 20 غزنی 19

 14 40 1 3 0 1 0 0 0 0 غور 20

 79 500 6 40 0 3 0 0 0 3 فاریاب 21

 437 1,000 43 100 0 4 0 3 0 4 فراه 22

 12 70 1 3 0 0 0 2 0 0 کاپیسا 23

 290 8,097 108 300 0 20 0 10 0 9 کندهار 24

 283 1,000 17 80 0 3 0 7 0 3 کندز 25

 114 700 16 40 0 2 0 3 0 2 کنر 26

 96 900 13 30 0 2 0 2 0 2 لامان 27
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 722 1,000 33 100 0 2 0 7 0 2 لوگر 28

 1,046 7,000 157 400 0 14 0 30 0 40 ننگرهار 29

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نورستان 30

 160 900 10 70 0 2 0 6 0 2 نیمروز 31

 4,706 20,000 681 1,000 0 42 0 50 0 50 هرات 32

 240 1,800 14 70 0 2 0 8 0 2 هلمند 33

 85 400 7 20 0 1 0 1 0 1 وردک 34

 872 2,000 50 200 0 10 0 10 0 10 والیت کابل 35

11,579 3,877 7,969 0 401 0 532 0 303 مجموع

4 

26,883 

 142,677 11,846 1,236 مجموع کُل
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والیات مورد ( برای مکاتب مشخص در EMIS. آمار مقایسوی شاگردان جدیدالشمول، حاضری و سیستم مدیریت معلومات معارف)2ضمیمۀ 

 نظر
 ( برای مکاتب مورد نظرEMISو سیستم مدیریت معلومات معارف)  شاگردان الف. مقایسه آمار شمولیت

 

شهاگردان در مکاتهب و شهمار شمولیت  اابل دسترس نبود. معلومات چهار سال گذشتۀ تعلیمی تفاوت میان شمار ارایه شدۀ  6082معلومات در مورد سال جاری تعلیمی در هنگام ارزیابی هذا در ماه جوالی سال 

نشان میدهد که  شهمار شهمولیت شهاگردان بیشهتر از  (x-) ( را نشان میدهد. در بیشتر موارد تفاوت گسترده ای وجود دارد) در ستون فیصدی عالمهEMISدرج شدۀ در دیتابی  سیستم مدیریت معلومات معارف)

 ( بیشتر است از شمار شمولیت شاگردان. EMISنشان میدهد که شمار درج شدۀ سیستم ای ام آی اس) -(x+)( و EMISاست شمار درج شدۀ سیستم ای ام آی اس)

 
 1395 1394 1393 1392 والیت مکتب  شماره

 EMIS شمولیت
   

  %تغییر
 EMIS شمولیت

 

 %تغییر
 EMIS شمولیت

 

 %تغییر
 EMIS شمولیت

 

 %تغییر

1 
یم لیسه ذکور عبدالرح

 شهید
 کابل

13,762 11,381 
-21 

13,836 11,532 
-20 

15,662 13,022 
-20 

15,136 
13,911 -9 

2 
لیسه نسوان زینب 

 کبرا
 کابل

7,396 7,152 
-3 

7,204 7,231 
0 

7,547 6,931 
-9 

7,541 
7,082 -6 

3 
لیسه ابو القاسم 

 فردوسی
 کابل

2,755 3,235 
+15 

2,018 3,421 
+41 

3,082 3,102 
+1 

3,011 
3,207 +6 

نسوان گلدرهلیسه  4  20- 532 638 15- 542 626 26- 509 642 35+ 840 547 کابل 

5 
ب مکتب یسرا) مکت 

 خصوصی(

 
 کابل

192 298 
+36 

312 281 
-11 

717 399 
-80 

590 
463 -27 

 29+ 3,554 2,532 0 2,430 2,439 6- 2,290 2,418 3+ 2,429 2,353 کابل    امیر حمزه 6

7 
غالم حیدر 

 خان)روزانه(
 کابل

6,708 6,274 
-7 

6,290 6,336 
+1 

6,300 6,367 
+1 

6,250 6,359 
+2 

8 
غالم حیدر 

 خان)شبانه(
 کابل

1,100 1,745 
+37 

1,300 1,426 
+9 

1,370 1,646 
+17 

1,400 1,359 
-3 

 40+ 3,221 1,936 8+ 2,335 2,157 13+ 2,308 1,997 1- 2,380 2,404 کابل رابعه بلخی 9

 24+ 3,309 2,500 23+ 3,708 2,840 1+ 3,799 3,746 5+ 4,060 3,864 کابل محمد هوتکی 10

 0 2,420 2,420 6- 2,276 2,413 9+ 2,413 2,200 28+ 2,726 1,950 هرات لیسه ملکه جاللی 11

 5+ 1,079 1,028 0 933 933 12+ 910 800 34+ 933 620 هرات لیسه فخرالمدارس 12
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دارالحفاظمکتب  13  5+ 394 374 0 413 413 16+ 383 320 13+ 440 382 هرات 

14 
لی لیسه نسوان امیر ع

 شیر نوائی
 هرات

2,812 4,035 
+30 

3,052 3,110 
+2 

3,145 2,982 
-5 

3,069 3,069 
0 

15 
 مکتب سلطان غیاث

 الدین غوری
 هرات

5,500 8,561 
+36 

6,130 7,500 
+18 

7,053 6,817 
-3 

7,431 7,227 
-3 

16 
ی لیسه ذکور امیر عل

 شیر نوائی
 هرات

2,400 2,917 
+18 

2,545 2,706 
+6 

2,911 2,787 
-4 

2,641 3,260 
+19 

ادلیسه نسوان گوهرش 17  24+ 7,849 5,977 9+ 8,051 7,354 31+ 7,930 5,500 37+ 9,073 5,671 هرات 

18 
 انستتیوت زراعت و

 مالداری
 هرات

620 980 
+37 

610 634 
+4 

828 528 
-57 

711 722 
+2 

وینسوان تجرب لیسه 19  2+ 3,792 3,714 0 3,614 3,614 3+ 3,497 3,400 20+ 3,685 2,950 هرات 

یلیسه ذکور تجربو 20  14+ 3,299 2,837 20+ 2,874 2,288 7+ 2,862 2,670 33+ 2,997 2,000 هرات 

21 
لیسه قوای چهار زره 

 دار ولسوالی انجیل
 هرات

752 1,246 
+40 

1,050 1,288 
+18 

1,107 1,519 
+27 

1,171 1,196 
+2 

 4+ 1,803 1,729 6+ 1,697 1,602 2+ 1,779 1,747 70- 1,016 1,724 بلخ لیسه ذکور غالم 22

23 
لیسه ذکور خواجه 

 برهان
 بلخ

1,416 1,439 
+2 

1,408 1,312 
-7 

1,196 1,241 
+4 

799 1,290 
+38 

24 
لیسه نسوان خواجه 

 برهان
 بلخ

1,160 1,273 
+9 

1,035 1,165 
+11 

1,146 1,137 
-1 

1,073 1,210 
+11 

 12+ 1,063 933 0 1,014 1,014 1- 1,165 1,171 1- 1,156 1,165 بلخ لیسه مسعود شهید 25

26 
لیسه نسوان امین 

 حسین
 بلخ

1,267 1,431 
+11 

1,257 1,357 
+7 

1,289 1,289 
0 

1,284 1,369 
+6 

27 
لیسه عبدالروف 

 ُخلمی
 بلخ

873 883 
+1 

853 845 
-1 

652 691 
+6 

686 729 
+6 

 8- 381 410 6+ 358 335 0 307 307 1+ 345 342 بلخ لیسه نسوان تنگی 28

29 
 لیسه نسوان سلطان

 راضیه
 بلخ

5,305 5,306 
0 

5,206 4,857 
-7 

4,822 4,770 
-1 

4,606 4,964 
+7 

30 
لیسه سلطان غیاث 

 الدین
 بلخ

6,437 8,052 
+20 

6,744 6,389 
-6 

5,189 5,612 
+8 

6,037 5,920 
-2 

 4+ 2,186 2,095 2- 2,080 2,130 5+ 2,236 2,117 1- 2,147 2,170 بدخشان خردمند شهید 31

 5+ 547 521 0 460 462 1+ 493 489 27- 374 475 بدخشان گنده چشمه 32

 13+ 674 585 1- 632 639 2+ 682 669 9- 615 669 بدخشان سمدره 33

 4+ 194 187 1- 176 177 1+ 159 158 1- 156 157 بدخشان خان آغا 34

 3- 3,584 3,681 8- 3,440 3,709 6- 3,495 3,709 1- 3,434 3,475 بدخشان   مکتب میر فضل هللا 35
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 3- 2,926 3,019 7- 2,811 3,012 17- 2,583 3,012 5- 2,583 2,705 بدخشان مکتب نسوان مشهد 36

37 
 مکتب نسوان نوآباد

 گندم قول
 بدخشان

1,005 906 
-11 

1,042 1,023 
-2 

1,042 1,073 
+3 

1,183 1,124 
-5 

 8+ 591 542 1- 515 522 10- 478 525 9- 478 522 بدخشان مکتب بی بی اسما 38

 1- 351 355 46+ 619 337 15- 293 337 19- 300 358 بدخشان مکتب مختلط مادابه 39

واخشیلیسه  40  2- 665 680 15- 625 718 8- 709 768 88- 434 817 بدخشان 

 34+ 2,154 1,420 2- 2,096 2,134 2- 2,265 2,321 24- 2,017 2,497 بدخشان لیسه  حلیمه سعدیه 41

42 
مکتب متوسطۀ قره 

 کمر
 بدخشان

261 275 
+5 

288 290 
+1 

319 319 
0 

333 366 
+9 

سبزی بهارمکتب  43  2+ 312 305 0 274 274 1+ 285 283 0 262 262 بدخشان 

 10+ 1,111 998 0 1,083 1,083 18+ 1,275 1,048 17+ 1,268 1,048 بدخشان مکتب نسوان ده دهی 44

45 
هلیسه ذکور فیضی  

 
 غزنی

640 617 
-4 

644 639 
-1 

620 620 
0 

606 617 
+2 

یهلیسه نسوان فیض 46  2+ 748 733 1+ 779 770 0 772 773 4- 728 754 غزنی 

 10+ 437 394 18+ 416 340 1+ 388 383 0 374 375 غزنی سبز چوب باال 47

48 
وی لیسه مختلط سنگج

 لومان
 غزنی

408 412 
+1 

415 631 
+34 

408 406 
0 

421 394 
-7 

 1- 739 743 6- 789 833 8+ 903 833 1- 885 898 غزنی لیسه ذکور لومان 49

 1+ 812 803 12- 789 883 4- 723 750 34- 551 738 غزنی لیسه نسوان لومان 50

51 
لیسه نسوان سید 

 جمال الدین
 غزنی

568 555 
-2 

573 603 
5 

548 540 
-1 

525 502 
-5 

 3+ 455 441 11+ 455 407 3- 397 407 3- 377 390 غزنی لیسه ذکور مهاجرین 52

 1+ 417 413 7- 409 437 0 407 409 1- 405 408 غزنی لیسه نسون مهاجرین 53

 2+ 841 827 0 763 763 41+ 759 450 40+ 679 410 غزنی سنایی گردان خدایداد 54

بادلیسه ذکور توحید آ 55  6- 2,002 2,129 34+ 1,938 1,277 10+ 1,964 1,774 3- 1,443 1,488 غزنی 

56 
یر لیسه نسوان قلعه ام

 محمد خان
 غزنی

823 832 
+1 

1,133 1,322 
+14 

1,133 1,083 
-5 

1,247 1,235 
-1 

 23+ 1,103 851 14+ 956 820 1+ 832 827 7+ 735 686 غزنی لیسه مختلط بهلول 57

 15+ 2,905 2,481 0 2,672 2,675 59- 1,894 3,004 51- 1,881 2,840 غزنی لیسه ذکور سلطانی 58

 3- 1,979 2,040 0 2,203 2,203 3- 2,140 2,211 0 2,121 2,130 غزنی لیسه نسوان شهدا 59

60 
ال لیسه ذکور سید جم

 الدین
 غزنی

527 490 
-8 

548 535 
-2 

572 575 
+1 

480 476 
-1 
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 3+ 1,053 1,020 1+ 973 963 3- 1,073 1,100 1- 990 1,000 غزنی لیسه ذکور خدایداد 61

 9+ 940 859 1+ 899 886 10+ 899 807 0 894 893 غزنی لیسه نسوان خدایداد 62

 2- 1,415 1,448 9+ 1,402 1,274 14+ 1,338 1,156 5- 1,072 1,129 غزنی لیسه نسوان مغالن 63

ونیلیسه نسوان البیر 64  10+ 4,198 3,772 8+ 4,056 3,721 7+ 3,978 3,700 8- 3,375 3,658 غزنی 

65 
لیسه نسوان فاطمه 

 الزهرا
 غزنی

1,707 1,773 
+4 

1,832 1,773 
-3 

2,007 1,931 
-4 

2,053 1,753 
-17 

ادهلیسه ذکور قلعه ش 66  6+ 2,834 2,653 1- 2,640 2,655 13- 2,389 2,691 6- 2,389 2,528 غزنی 

رلیسه نسوان ولیعص 67  2+ 1,923 1,879 3- 1,739 1,785 14+ 1,925 1,654 8+ 1,814 1,663 غزنی 

ه لیسه ذکور میرادین 68  30+ 2,116 1,484 0 2,057 2,057 7+ 2,135 1,992 5+ 2,099 1,984 غزنی 

نهلیسه نسوان میرادی 69  1+ 1,248 1,240 1- 1,178 1,188 4- 1,144 1,188 3+ 1,132 1,093 غزنی 

 1- 666 670 34- 721 963 30+ 995 693 2- 673 686 غزنی لیسه نسوان لعلچک 70

 3- 1,150 1,181 0 1,154 1,154 1+ 1,160 1,154 2+ 1,107 1,086 غزنی لیسه نسوان مکنک 71

72 
 لیسه نسوان صدیق

 روحی
 خوست

1,696 1,857 
+9 

2,430 2,678 
+9 

2,400 1,994 
-20 

2,300 1,880 
-22 

73 
لیسه ذکور صدیق 

 روحی
 خوست

2,291 2,339 
+2 

2,268 2,323 
+2 

2,631 2,518 
-4 

2,663 2,630 
-1 

ودلیسه ذکور شهید دا 74  2- 3,989 4,060 0 3,885 3,885 40+ 4,563 2,760 20+ 3,642 2,925 خوست 

 2+ 1,398 1,377 0 1,299 1,299 64+ 1,400 504 78+ 1,265 277 خوست لیسه ذکور درگی 75

76 
ی لیسه ذکور عبدالح

 حبیبی
 خوست

3,928 4,712 
+17 

4,018 4,859 
+17 

5,678 5,649 
-1 

6,374 6,235 
-2 

 6- 899 953 1 947 942 81- 663 1,197 97- 637 1,257 خوست لیسه نسوان درگی 77

ادشاهلیسه نسوان پیرب 78  1+ 681 675 0 628 629 56- 491 768 87- 342 640 خوست 

79 
ر مکتب متوسطۀ ذکو

 کارته صلح
 فاریاب

715 735 
+3 

849 872 
+3 

885 813 
-9 

928 897 
-3 

80 
لیسه ذکور عرب 

 خانه
 فاریاب

3,299 3,473 
+5 

2,959 2,882 
-3 

3,003 2,989 
0 

2,860 2,692 
-6 

81 
ر مکتب متوسطۀ ذکو

 پشه خانی
 فاریاب

979 874 
-12 

1,056 1,042 
-1 

1,108 1,008 
-10 

946 973 
+3 

82 
مکتب متوسطه 

 نسوان پشه خانی
 فاریاب

582 596 
+2 

615 625 
+2 

608 608 
0 

636 593 
-7 

83 
لیسه نسوان موالنا 

 امرهللا
 فاریاب

988 1,126 
+12 

1,124 1,135 
+1 

1,155 1,155 
0 

1,242 1,230 
-1 

84 
 لیسه نسوان کارته

 صلح
 فاریاب

881 986 
+11 

843 820 
-3 

985 924 
-7 

1,066 911 
-17 
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85 
لیسه نسوان گو 

 هرشادبیگم
 فاریاب

1,487 1,483 
0 

1,467 1,417 
-4 

1,502 1,493 
-1 

1,533 1,537 
0 

86 
ر مکتب متوسطه ذکو

 جرنیل غوث الدین
 فاریاب

1,491 1,809 
+18 

1,413 1,809 
+22 

1,678 1,676 
0 

1,726 1,730 
0 

 14- 848 964 5- 890 932 6- 875 930 2+ 1,217 1,193 فاریاب لیسه ذکور خرسان 87

 0 2,490 2,480 0 2,424 2,424 14- 2,633 3,000 8+ 3,244 3,000 فاریاب لیسه نسوان ستاره 88

نهلیسه ذکورکوهی خا 89  1+ 1,208 1,197 1+ 1,234 1,224 2- 1,109 1,127 2- 1,187 1,215 فاریاب 

90 
د لیسه ذکور ابوعبی

 جوزجانی
 فاریاب

1,459 1,414 
-3 

1,532 1,389 
-10 

1,596 1,432 
-11 

1,649 1,419 
-16 

91 
لیسه نسوان افغان 

 کوت
 فاریاب

2,659 2,606 
-2 

2,410 2,494 
+3 

2,284 2,284 
0 

2,368 2,298 
-3 

92 
لیسه نسوان تاتار 

 خانه
 فاریاب

1,110 1,427 
+22 

1,085 1,102 
+2 

1,162 604 
-92 

1,122 526 
-113 

93 
ر مکتب متوسطه ذکو

 توکلی خانه
 فاریاب

701 675 
-4 

744 677 
-10 

757 757 
0 

870 879 
+1 

یرفیصدی اوسط تغی      2%   2%   -2%   1% 

 
-1392) تغییر اوسط

1395) 

1% 

 

i.  فیصدی اوسط تغییر ساالنه و چهار سالهEMIS  در برابر آمار شمولیت 

 1395 سال 1394 سال 1393 سال 1392 سال تشریح

 %1 %2- %2 %2 از آمار شمولیت باالتر و یا پاینتر تخمین میگردد EMISفیصدی اوسط که به اساس آن 

 %1 (8092 – 8096در برابر آمار شمولیت برای چهار سهال گذشته ) EMISفیصدی اوسط 

 

فیصد پاینتر از   -EMIS  ۳اراام  ۶۹۳۹ تنها در سال باالتر از آمار شمولیت تخمین گردیده است. EMIS ۶۹۳۳و  ۶۹۳۹، ۶۹۳۳ در سالهای: در برابر آمار شمولیت EMISیادداشت راجر به معلومات 

  فیصد بلندتر از آمار شمولیت تخمین گردیده است EMIS 8فیصدی اوسط تاییر مجموعی نشان میدهند که اراام . آمار شمولیت تخمین گردیده است

 
 



  

 177 

 
 
 
 
 
 
 

 ( مکاتب مشخصEMISب. حاضری در مقایسه به سیستم مدیریت معلومات معارف)

در بیشتر موارد تفاوت گسترده   را نشان میدهد.( EMISو شمار درج شدۀ در دیتابی  سیستم مدیریت معلومات معارف)حاضری در مکتب   در جدول آتی معلومات چهار سال گذشته تعلیمی تفاوت میان شمار

نشان میدهد که شمار درج شدۀ سیستم ای  (x+)شمار  درج شده شاگردان در سیستم مدیرت معلومات معارف است و بیشتر از  حاضری در مکتب   شمارنشان میدهد که   (x-) ای وجود دارد) در ستون فیصدی

 ست.( بیشتر از شمار حاضری اEMISام آی اس)

 

شمار

 ه

اسم 

 مکتب

1392 والیت سال   1395   سال 1394   سال 1393    سال      

 % EMIS حاضری
ریتغی  

 % EMIS حاضری
ریتغی  

 % EMIS حاضری
ریتغی  

 % EMIS حاضری
ریتغی  

لیسه ذکور  1

عبدالرحیم 

 شهید

11,38 11,172 کابل
1 

+2 10,880 11,53
2 

+6 13,018 13,02
2 

0 12,042 13,91
1 

+13 

ان لیسه نسو 2

رازینب کب  

 3+ 7,082 6,900 0 6,931 6,931 8+ 7,231 6,631 3+ 7,152 6,955 کابل

لیسه ابو  3

القاسم 

 فردوسی

 20+ 3,207 2,560 15+ 3,102 2,649 49+ 3,421 1,757 33+ 3,235 2,179 کابل

ان لیسه نسو 4

 گلدره

 0 532 531 5+ 542 513 0 509 507 44+ 840 472 کابل

 33+ 463 311 10- 399 438 6+ 281 265 39+ 298 182 کابلمکتب  5
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یسرا) 

مکتب 

 خصوصی

ه لیسه ملک 6

 جاللی

 19+ 2,420 1,950 8+ 2,276 2,099 23+ 2,413 1,857 36+ 2,726 1,745 هرات

لیسه  7

فخرالمدار

 س

 29+ 1,079 762 17+ 933 770 26+ 910 670 41+ 933 550 هرات

8 
مکتب 

 دارالحفاظ

 49+ 394 201 44+ 413 230 53+ 383 180 64+ 440 160 هرات

9 

ان لیسه نسو

امیر علی 

 شیر نوایی

 81+ 3,069 574 12+ 2,982 2,635 19+ 3,110 2,533 41+ 4,035 2,400 هرات

10 

سلطان 

ن غیاو الدی

 غوری

 24+ 7,227 5,521 18+ 6,817 5,623 31+ 7,500 5,200 43+ 8,561 4,920 هرات

11 

ر لیسه ذکو

امیر علی 

 شیر نوایی

 21+ 3,260 2,570 3- 2,787 2,875 15+ 2,706 2,300 31+ 2,917 2,000 هرات

12 
ان لیسه نسو

 گوهرشاد

 28+ 7,849 5,673 28+ 8,051 5,764 34+ 7,930 5,225 51+ 9,073 4,451 هرات

13 

ت انستتیو

زراعت و 

  مالداری

 24+ 722 552 4- 528 550 21+ 634 500 64+ 980 350 هرات
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14 
ان لیسه نسو

 تجربوی

 16+ 3,792 3,184 14+ 3,614 3,100 14+ 3,497 3,000 27 3,685 2,700 هرات

15 
ر لیسه ذکو

 تجربوی

 18+ 3,299 2,690 21+ 2,874 2,280 11+ 2,862 2,550 37 2,997 1,900 هرات

16 

لیسه اوای 

چهار زره 

دار 

ولسوالی 

 انجیل

 28+ 1,196 863 43+ 1,519 863 30+ 1,288 900 53 1,246 580 هرات

17 
لیسه ذکور 

 خُلم

 33+ 1,803 1,211 30+ 1,697 1,187 32+ 1,779 1,206 25- 1,016 1,270 بلخ

18 

ر لیسه ذکو

خواجه 

 برهان

 56+ 1,290 570 6+ 1,241 1,169 36+ 1,312 839 32+ 1,439 978 بلخ

19 

ان لیسه نسو

خواجه 

 برهان

 53+ 1,210 574 38+ 1,137 707 40+ 1,165 704 31+ 1,273 883 بلخ

20 
ود لیسه مسع

 شهید

 32+ 1,063 726 24+ 1,014 770 30+ 1,165 815 25+ 1,156 870 بلخ

21 
ان لیسه نسو

نامین حسی  

 47+ 1,369 725 27+ 1,289 940 43+ 1,357 775 40+ 1,431 853 بلخ

22 

لیسه 

م عبدالرحی

 خُلمی

 29+ 729 515 25+ 691 520 26+ 845 625 30+ 883 618 بلخ
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23 
ان لیسه نسو

 تنگی

 19+ 381 307 24+ 358 271 20+ 307 247 28+ 345 247 بلخ

24 

لیسه نسوان 

سلطان 

 راضیه

 16+ 4,964 4,185 11+ 4,770 4,226 4+ 4,857 4,659 12+ 5,306 4,668 بلخ

25 
ان لیسه سلط

نغیاو الدی  

 10+ 5,920 5,345 19+ 5,612 4,552 6+ 6,389 5,991 27+ 8,052 5,884 بلخ

26 
خردمند 

 شهید

 44+ 2,186 1,227 32+ 2,080 1,416 33+ 2,236 1,509 29+ 2,147 1,515 بدخشان

27 
گنده 

 چشمه

 41+ 547 325 36+ 460 296 54+ 493 227 4+ 374 360 بدخشان

 28+ 674 486 18+ 632 519 29+ 682 486 23+ 615 475 بدخشان سمدره 28

آغاخان  29  29+ 194 137 19+ 176 142 26+ 159 118 35+ 156 101 بدخشان 

30 

ر می مکتب

      ف ل اهلل
        

 24+ 3,584 2,730 23+ 3,440 2,651 24+ 3,495 2,651 24+ 3,434 2,618 بدخشان

31 

مکتب 

نسوان 

 مشهد

 11+ 2,926 2,592 10+ 2,811 2,520 2+ 2,583 2,520 14+ 2,583 2,222 بدخشان

32 

مکتب 

نسوان 

نوآباد 

 کندم اول

 11+ 1,124 998 22+ 1,073 836 18+ 1,023 834 10+ 906 817 بدخشان

 29+ 591 419 27+ 515 378 19+ 478 389 21+ 478 378 بدخشان بیمکتب  33
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 بی اسما

34 

مکتب 

مختلط 

 مادابه

 18+ 351 288 54+ 619 282 4+ 293 282 2- 300 305 بدخشان

35 
لیسه 

 واخشی

 27+ 665 483 27+ 625 454 41+ 709 419 22- 434 528 بدخشان

36 
مه لیسه  حلی

 سعدیه

 45+ 2,154 1,187 7+ 2,096 1,943 17+ 2,265 1,877 3+ 2,017 1,950 بدخشان

37 

مکتب 

ره متوسطۀ ا

 کمر

 25+ 366 274 20+ 319 254 16+ 290 245 15+ 275 235 بدخشان

38 
مکتب 

ارسبزی به  

 16+ 312 262 15+ 274 232 30+ 285 200 28+ 262 189 بدخشان

39 

مکتب 

نسوال ده 

 دهی

 33+ 1,111 745 40+ 1,083 652 48+ 1,275 657 48+ 1,268 657 بدخشان

40 
ر لیسه ذکو

 فی یه

 56+ 617 270 33+ 620 416 27+ 639 469 19+ 617 499 غزنی

41 
ان لیسه نسو

 فی یه

 15+ 748 638 15+ 779 660 2+ 772 760 3- 728 750 غزنی

42 
 سبز چوب

 باال

 16+ 437 365 24+ 416 316 15+ 388 328 10+ 374 335 غزنی

43 
 لطلیسه مخت

 سنگجوی

 33+ 394 265 30+ 406 286 52+ 631 300 32+ 412 279 غزنی
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 لومان

44 
ر لیسه ذکو

 لومان

 29+ 739 526 24+ 789 602 33+ 903 602 27+ 885 643 غزنی

45 
ان نسولیسه 

 لومان

 41+ 812 483 24+ 789 600 11+ 723 646 11- 551 609 غزنی

46 

ان لیسه نسو

سید جمال 

 الدین

 15+ 502 429 28+ 540 388 29+ 603 431 19+ 555 451 غزنی

47 
ر لیسه ذکو

 مهاجرین

 46+ 455 245 43+ 455 259 35+ 397 260 31+ 377 262 غزنی

48 
ن لیسه نسو

 مهاجرین

 40+ 417 249 34+ 409 269 35+ 407 265 30+ 405 284 غزنی

49 

سنایی 

گردان 

 خدایداد

 15+ 841 712 14+ 763 653 43+ 759 434 41+ 679 399 غزنی

50 
ر لیسه ذکو

ادتوحید آب  

 25+ 2,002 1,495 28+ 1,938 1,390 18+ 1,964 1,614 16+ 1,443 1,210 غزنی

51 

ان لیسه نسو

العه امیر 

 محمد خان

 20+ 1,235 989 10+ 1,083 979 26+ 1,322 979 18+ 832 679 غزنی

52 
 لطلیسه مخت

 بهلول

 28+ 1,103 790 21+ 956 760 8+ 832 769 18+ 735 600 غزنی

53 
ر لیسه ذکو

 سلطان بای

 40+ 2,905 1,737 36+ 2,672 1,712 2+ 1,894 1,858 3- 1,881 1,936 غزنی
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54 

ان لیسه نسو

سید جمال 

 الدین

 11+ 1,979 1,766 17+ 2,203 1,832 16+ 2,140 1,801 12+ 2,121 1,859 غزنی

55 

ر لیسه ذکو

سید جمال 

 الدین

 34+ 476 316 44+ 575 323 31+ 535 367 20+ 490 391 غزنی

56 
ر لیسه ذکو

 خدایداد

 34+ 1,053 695 28+ 973 700 30+ 1,073 750 19+ 990 800 غزنی

57 
ان لیسه نسو

 خدایداد

 26+ 940 697 27+ 899 657 29+ 899 637 25+ 894 673 غزنی

58 
ان لیسه نسو

 ماالن

 15+ 1,415 1,205 21+ 1,402 1,110 25+ 1,338 997 12+ 1,072 946 غزنی

59 
ان لیسه نسو

 البیرونی

 23+ 4,198 3,218 12+ 4,056 3,580 12+ 3,978 3,500 1+ 3,375 3,335 غزنی

60 

ان لیسه نسو

فاطمه 

 الزهرا

 5+ 1,753 1,667 8+ 1,931 1,767 2- 1,773 1,800 4+ 1,773 1,700 غزنی

61 
ر لیسه ذکو

 العه شاده

 26+ 2,834 2,085 19+ 2,640 2,128 9+ 2,389 2,176 16+ 2,389 2,002 غزنی

62 
ان لیسه نسو

 ولیعصر

 32+ 1,923 1,302 17+ 1,739 1,444 29+ 1,925 1,368 27+ 1,814 1,323 غزنی

63 
 رلیسه ذکو

 میرادینه

 65+ 2,116 750 52+ 2,057 981 57+ 2,135 913 59+ 2,099 859 غزنی

 29+ 1,248 886 22+ 1,178 922 19+ 1,144 922 24+ 1,132 862 غزنیلیسه  64
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نسوانط 

 میرادینه

65 
ان لیسه نسو

 لعلچ 

 49+ 666 340 50+ 721 363 67+ 995 330 51+ 673 331 غزنی

66 
ان لیسه نسو

 مکن 

 39+ 1,150 703 36+ 1,154 736 38+ 1,160 724 26+ 1,107 823 غزنی

67 

ان لیسه نسو

صدیق 

 روحی

 خوست

1,496 

1,857 

+19 

2,119 

2,678 

+21 

1,696 

1,994 

+15 

1,738 

1,880 

+8 

68 

ر لیسه ذکو

صدیق 

 روحی

 خوست

1,697 

2,339 

+27 

1,731 

2,323 

+25 

1,988 

2,518 

+21 

2,110 

2,630 

+20 

69 
ر لیسه ذکو

 شهید داود

 خوست

2,061 

3,642 
+43 

1,634 

4,563 
+64 

2,652 

3,885 
+32 

2,623 

3,989 
+34 

70 
ر لیسه ذکو

 درگی

 خوست

231 

1,265 
+82 

441 

1,400 
+69 

1,166 

1,299 
+10 

1,172 

1,398 
+16 

71 

لیسه ذکور 

عبدالحی 

 حبیبی

 خوست

2,543 

4,712 

+46 

2,225 

4,859 

+54 

3,969 

5,649 

+30 

4,260 

6,235 

+32 

72 
ان لیسه نسو

 درگی

 خوست

840 

637 
-32 

933 

663 
-41 

811 

947 
+14 

780 

899 
+13 

73 
ان لیسه نسو

اهپیربادش  

 خوست

534 

342 
-56 

599 

491 
-22 

509 

628 
+19 

554 

681 
+19 

 20+ 897 718 16+ 813 686 32+ 872 589 20+ 735 589 فاریابر لیسه ذکو 74
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حکارته صل  

75 
ر لیسه ذکو

 عرب خانه

 5+ 2,692 2,545 11+ 2,989 2,675 7+ 2,882 2,691 23+ 3,473 2,691 فاریاب

76 

مکتب 

متوسطۀ 

ه ذکور پش

 خانی

 37+ 973 615 39+ 1,008 610 46+ 1,042 564 35+ 874 564 فاریاب

77 

مکتب 

متوسطه 

ه نسوان پش

 خانی

 7- 593 636 17+ 608 502 27+ 625 456 23+ 596 456 فاریاب

78 
ان نسولیسه 

 موالنا امراهلل

 22+ 1,230 960 19+ 1,155 936 30+ 1,135 797 29+ 1,126 797 فاریاب

79 
ان لیسه نسو

حکارته صل  

 6+ 911 857 9+ 924 838 23+ 820 629 36+ 986 629 فاریاب

80 

ان لیسه نسو

گو 

مهرشادبیگ  

 24+ 1,537 1,169 16+ 1,493 1,250 15+ 1,417 1,205 19+ 1,483 1,205 فاریاب

81 

مکتب 

متوسطه 

ذکور 

جرنیل 

 غوو الدین

 19+ 1,730 1,400 20+ 1,676 1,343 34+ 1,809 1,196 34+ 1,809 1,196 فاریاب

 22+ 848 658 23+ 890 683 11- 875 974 20+ 1,217 974 فاریابر لیسه ذکو 82
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 خرسان

83 
ان لیسه نسو

 ستاره

 67+ 2,490 828 23+ 2,424 1,876 10- 2,633 2,900 11+ 3,244 2,900 فاریاب

84 

لیسه 

ذکورکوه

 ی خانه

 19+ 1,208 982 21+ 1,234 970 14+ 1,109 956 19+ 1,187 956 فاریاب

85 

ر لیسه ذکو

ابوعبید 

 جوزجانی

 11+ 1,419 1,266 16+ 1,432 1,197 16+ 1,389 1,160 18+ 1,414 1,160 فاریاب

86 
ان لیسه نسو

 افاان کوت

 15+ 2,298 1,955 16+ 2,284 1,922 12+ 2,494 2,188 16+ 2,606 2,188 فاریاب

87 
ان لیسه نسو

 تاتار خانه

 72- 526 906 44- 604 867 27+ 1,102 809 43+ 1,427 809 فاریاب

88 

مکتب 

متوسطه 

ذکور 

 توکلی خانه

 23+ 879 678 20+ 757 604 23+ 677 520 23+ 675 520 فاریاب

 
فیصدی اوسط 

 تاییر

   24
% 

  24
% 

  21
% 

  25
% 

 

فیصدی اوسط 

 تاییر

(1392-
1395) 

23%             

 
ii.  فیصدی اوسط تغییر مجموعی و ساالنه ارقامEMIS به مقایسه آرقام حاضری 
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 1395 سال 1394 سال 1393 سال 1392 سال تشریح

 %25 %21 %24 %24 از آمار حاضری باالتر و یا پاینتر تخمین میگردد EMISفیصدی اوسط که به اساس آن 

 %23 (8092 – 8096در چهار سهال گذشته ) فیصدی اوسط 

 
 

( در مکاتبی که کمیتۀ نظارت وارزیابی از آن دیدار بعمل EMIS) چک و بررسی نمونۀ معلومات سیستم مدیریت معلومات معارف

 آورده است. 
 

معلومات استخراج شده از سیستم مدیریت معلومات معارف مقایسه صورت گیرد. جدول های زیر نمونه ی از در هفت والیت از مکاتب دیدار به عمل آمد تا در زمینه ثبت نام، حاضری و 

 معلومات چهار ساله را نشان می دهد.
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 هرات

 
 بلخ

 
 

0
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 بدخشان

 
 غزنی
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تمویل می  کانادا( که از سوی TCAPسنددهی و اعتباردهی معلمان )بخش کاری پروژه  به عنوان ی  "چارچوب لیاات برای معلمان افاانستان"به طور خاص انکشاف  -102

مرتبط به همدیگر . هرچند این اادامات وزارت معارف که مسئولیت آن ارایه مدرک به معلمان می باشد (LEAUگردد، همراه با تاسی  نسبتا جدید واحد ارزیابی یادگیری )

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00MTBN.pdf
https://www.oecd.org/site/adboecdanti-corruptioninitiative/37575976.pdf
http://www.mec.af/files/2015_12_09_Conflicts_of_Interest_Paper_(English).pdf
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ی  نیروی کاری تدریسی تحصیلی یافته و شایسته در افاانستان، و اساس تدارک راه های پیشرفت  فساد به شکل واضح نیست اما در راستای پیشرفت به سوی مبارزه با بیانگر

این کار به نوبه خود به معنی کیفیت و برابری است )برای استادانی که  عداد زیاد استادانی که فعال با تحصیالت پایین در سیستم موجود اند، کار می کنند.مسلکی برای ت

 فساد مبارزه خواهد نمود.عوامل اساسی که در برابر  –تحصیالت پایین دارند و در غیر این صورت در روند مسلکی سازی استادان عقب گذاشته خواهد شدند( 

حاال در تقرری های روسای معارف در سطح والیات اابل تطبیق بوده که خود زمینه تقرری بر اساس  ایجاست که برنامه ارتقای ظرفیت بر اساس نت این امیدوار کننده -103 

 شایستگی را در سطح والیت مهیا می سازد.

 

 104-Preparedness, Response, Recovery: p. 98 –INEE/UNICEF (2010) Minimum Standards for Education   

گروه جدید دونرها یا در نتیجه آمدن که بع اً  مت رر می گردد (پالن اول، دوم، و سوم استراتیژی  ملی معارف و غیرهوزارت معارف از تجربه های تکراری مشابه ) -105 

تاییر در متخصصین آنقدر سریع است که مشاهده کنندگان باتجربه در وزارت معارف می دانند که در آغاز  جدید در مورد تمویل دونرها بوجود می آید. شیوهدرخواست 

  دایره جدید، به طریق کار ابلی برگشت داده شده می توانند. 

 

 106-MEC team recall a wider and deeper range of expertise  Something similar is the case with MoE staff. Several of the 

among the MoE officials 5-7 years ago, that seems no longer to be the case 
کار ایشان رسیدگی و  ارزیابی موجود بوده که موسسه افاانی نیز در آن سهیم بوده وو در وزارت صحت عامه عقد ارارداد با ی  کپمنی ثال  هالندی جهت نظارت  -107 

 .تایید اطالعات و نمونه گیری مربوط می باشد

تهیه گردیده بود، و  9405این مورد ذکر تکراری سفارشی است که در برای اداره انکشاف بین المللی ایاالت متحده امریکا در فبروری  -108 
 همچنان این سفارش در پالن سوم استراتیژیک ملی معارف درج است. 



  



  

های  ارزیابی آسیب پذیری

 طح وزارتفساد اداری به س

 وزارت معارف

 
۶۰۳۱میزان  ۰۳تاریخ نشر:   

 MVCA-MOE-23-017 کود نشری:


