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مخففونه (د ماشوم د هر اړخیزو او په زړه پوری زده کړو د همغږۍ په غونډو کي د ګډون کونکو موسساتو او نهادونو لست ،د ځېنی اصطالحاتو به
شمول)
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د ټولنې پر بنسټ بیا پیاوړتیا
دماغی ګوزڼ ( فلج)
د سیمې په کچه د معلولو کسانو د بیا پياوړتیا کمیټه
د دماغي معلولیت لرونکي ماشومان
د پوهنې ریاست
د کار ،ټولنیزو چارو ،شهیدانو او معلولینو ریاست
د معلولو کسانو بنسټ
د معلولو د یوځای او پياوړي کولو افغاني پروژه
خیتځ زون
سیمه ییز کارکونکی
افغان حکومت
کورنی روزنیز مهالویش
په غوږونو نه اوریدونکي ( نه اوریونکو) معلولین
د روغتیا نړۍ واله شبکه
د سره صلیب نړۍ واله کمیټه
د ژغورنې نړۍواله کميټه
د فردي پياوړتیا پالن
د نړۍ وال امنیت مرستیال ځواک
د جاپان د نړۍ والو مرستو اداره
د پوهنې وزارت
نا دولتي موسسه
دارالمعلمین
د افغانستان د ماین پاکي چارو د همغږۍ مرکز
د ماین پاکی خدمتونو نړۍ واله ټولنه
د ښوونکو د ځانکړو اړتیاوو د ښوونې پياوړتیا
(دویم پړاو)
د معلولیت لرونکو وګړو ټولنیز مرکز
د کورنیو د هوساینی موسسه
هر اړخیزی زده کړی
ځانګړي زده کړی
د ماشوم د هر اړخیزو او په زړه پوری زده کړو د کاری همغږۍ غونډه
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د سر خبرې:

د عامو زده کړو او د ماشوم د ملګرو ښونځیو پالیسي د افغانستان اسالمی جمهوریت د پوهنې وزارت له خوا او د کار ،ټولنیزو
چارو ،شهیدانو او معلولینو وزارت ،د ماشوم لپاره د هر اړخیز او په زړه پورې ښوونیز چاپیریال د همغږۍ ډلې او نورو مرستندویو
بنسټونو په وسیله چمتو شوې دی.
دا سند په  ۹۰۰۳لمریز کال کې تر یوې څېړنې وروسته د شته اړتیاوو له مخې چمتو شو ،چې حکومتي او غیر حکومتي
مرستندویه او اړوندو ادارو سره به مرستې وکړي څو نور خپل کړوړه همغږي اوسیسټماټیک کړي څو ګ ټور پریوځي او د افغانستان
لپاره د زده کړو کیفیت هم لوړ کړي.
له همدې امله پوهنې وزارت واي ي؛ که د ماشوم لپاره د هر اړخیز او په زړه پورې ښوونیز چاپیریال ټول ښوونځي له عامو ځانګړنو
څخه برخمن نشي د ټولو ښوونځيو د زده کړو د کیفیت د لوړولو خبره ناشونې ده.
په دې ورستیو کلونو کې عامو زده کړو او د ماشوم د هر اړخیزو ښوونیزو ښونځیو مفکورې خورا اهمیت پيدا کړی او افغانستان هم
د نړۍ والې ټولنې د غړي هیواد په توګه له نړۍ والې ټولنې سره ژمنه کړې ،چې ټول هغه ماشومان چې ښونځي ته ی ې د تګ عمر
پوره کړی وي تر  ۹۰۹۰کاله پورې تر خپل پوښښ الندې راولي.
له همدې امله د افغانستان اسالمي جمهوریت د پوهنې وزارت په  ۹۰۳۱لمریز کال کې هڅه وکړه چې تر  ۳۰۰۱میلونه زده
کونکي په ښوونځیو کې جذب کړي او سربېره پر نورو السته راوړنو د عامه زده کړو او د ماشوم د ملګرو ښوونځیو د پالیسۍ تدوین
ته اشاره کولی شو.

د دې پالیسۍ موخه دا ده ،چې عامه زده کړې او د ماشوم د ملګري ښوونځيو بهیر د پوهنې له سیسټم سره مرستې وکړي او ټول
ماشومان د پوښښ الندې راولي او د (پوهنه د ټولو لپاره) د شعار په پلي کولو کې د یوې ستراتېژۍ په حیث ونډه واخلي.
یاده پاليسي د ماشوم په کم عمر کې ،د عامه زده کړو په ښه والي او پراخوالي کې د ماشوم له وړتیاوو سره سم پام کوي؛ په
ځانګړي ډول له هغو ماشومانو سره ،چې تر ګواښ الندې او بې برخې دي ،معلولیتونه لري او همدا راز ښونځيو ته د تللو په
برخه کې هم مرسته ورسره کوي .د یادونی وړده چی نومړی پالیسی یوازی په عمومی تعلیماتو پوری تړلی نه ده ،بلکه د پوهنی د
وزارت ڼولی کړنالری په بر کی نیسی.او په موجود تعلیمی نصاب کی بدلون نه را ولی.
د عامه زده کړو دودول په واقعیت کې د ښوونې او روزنې د چاپیریال د ښه کولو او د ښو او مثبتو کړوړو لپاره هڅونه ده .
د یادولو وړ ده ،چې په دې برخه کې د پوهنې وزارت د تخصصي مرستې ،STESE2-JICA ،د افغانستان د ماین پاکی د
همغږۍ د مرکز ،د ماشوم د هر اړخیزی زده کړی د کاری همغږی ګروپ او نورو وزارتونو او بنسټونو چې په ګډه ی ې د دې پالیسۍ
په جوړولو کې کار کړی مننه او کورودانی واي ي.
هیله مند یو ،چې دا پالیسي د اولیتونو په نظر نیولو سره د پوهنې وزارت لخوا پلې شي.
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پېژندنه

د عامه زده کړو د کړوړو مفکورې په دې ورستیو کلونو کې خورا ډېر اهمیت پیدا کړی .دا اصطالح په نړۍ کې په عام ډول د مالتړ
او پلوي په اصطالح مانا شوې او د زده کوونکو ترمنځ د تنوع په شکل کارول کېږي)1( .
له عامو زده کړو او د ماشوم له ملګري ښونځي څخه د افغان دولت تعریف دا دی ":د عامه زده کړو او د ماشوم د ملګري
ښوونځي پالیسي؛ هغه پالیسي ده ،چې موږ ته د ټولو ماشومانو لپاره پرته له کوم جنسیتي ،سني ،پوهې ،معلولیت  ،روغتیاي ي
وضعیت ،شرایطو او حاالتو او همداراز پرته له دې ،چې ټولنېز ،اقتصادي ،قومي او ژبنی شالید ته ی ې پام شي د مساویانه زده
کړې او تحصیل الرې چارې په ډاګه کوي(JSR, 2012: 10) ".
د عامه زده کړو او ماشوم د ملګري ښوونځي د همغږۍ د کاري ډلې کميټه د  ۹۰۰۲لمریز کال په پسرلي کې جوړه شوه او په
 ۹۰۰۳لمریز کال کې ی ې د عامه زده کړو او د ماشوم د ملګري ښوونځي د کار کولو په ډول په افغانستان کې هوکړې ته ورسېدل.
د ډلې غړو هوکړه وکړه ،چې په دې برخه کې یوه پالیسي جوړه کړي څو ی ې په نظري او عملي ډول د ماشوم لپاره د هر اړخیز او په
زړه پورې ښوونیز چاپیریال لپاره د افغانستان د اسالمي جمهوریت په چوکاټ کې وړاندې کړي.
په همدې ډول د پالیسۍ چارې په  ۹۰۳۱لمریز کال کې پيل شوې .یاده پالیسي د حکمي تقنینی اسنادو پر رعایت سره په الندې
ډول جوړه شوه:
 .1د ملګرو ملتونو د ماشوم د حقونو کنوانسیون(د ملګرو ملتونو ټولنه۳۳۲۳ ،کال )
 .2پوهنه د ټولو لپاره نړۍ واله اعالمیه ( د ملګرو ملتونو ټولنه ۳۳۳۰ ،کال)
 .3د سالمنکا د کاري چارچلند بیانیه (یونیسکو ۳۳۳۱ ،کال)
 .4د داکار کاري چارچلند ( یونیسکو ۹۰۰۰ ،کال)
 .5د زرېزې پرمختیاي ي موخې (د زرېزې پرمختیاي ي موخې ،د ملګرو ملتونو ټولنه ۹۰۰۰ ،کال)
 .6د ملګرو ملتونو د معلولیت لرونکو وګړو کنوانسیون (د ملګرو ملتونو ټولنه ۹۰۰۲ ،کال)
که څه هم افغانستان د ( (HDIد بشري پراختیا د  ۳۲۲هیوادونو په نوملړ کې په  ۳۷۱ځای کې شتون لري ،خو سره له هغه ي ې
()2
هم په تېرو لسو کلونو کې د پوهنې په برخو کې بې سارې السته راوړنې لرلي دي.
سره له دې ،تېرو څه باندې دېرش کلنې جګړې ډېرې  ،ورانۍ ،وچکالي ،د بېځایه شوي خورا لویه برخه وګړي ،ډېرې ننګونې پر
ځای پرېښودې خو بیا هم په ښوونځي کې د شته زده کونکو شمېر په  ۹۰۳۹لمریز کال کې  ۲۰۲میلونو ته رسېده ،خو سربېره پر
3
دې اوس هم په دې هېواد کې  ۱۰۱میلونه داسې ماشومان شته ،چې دمګړۍ ښوونځي ته نه ځي.
په افغانستان کې د معلولو وګړو ( )NDSAیوې ملي سروې اټکل کړه ،چې  3..5سلنه ټول هغه ماشومان ،چې عمرونه ی ې له ۷
تر  ۳۱کلونو پورې دي په افغانستان کې د ښوونځيو له رسمي زده کړې څخه بې برخې دي)4( .
د دغې سروې له مخې ،همداراز اټکل شوې ،چې یوازې  ۱۹سلنه هغه معلول ماشومان ،چي عمرونه ی ې له  ۷تر  ۳۱کلونو پورې
وه ،په رسمي ښوونځيو کې شامل شوي او یوازې  ۱۲سلنه نجونې ښوونځي ته ځي)5(.
پورتنۍ شمېرنې هغه ماشومان هم رانغاړي ،چې معلولیتونه ،لري او همدا ډول ډېر هغه ماشومان ،چې عمرونه ی ې ډېر ول او په
لومړنیو ښوونځيو کې ی ې لوست کاوه.
 1جی .کوګیلماس 1334 .د شمولیت فرهنګ څه دی ؟ د امریکا متحده ایالتو د بنګامتون پوهنتون د پوهنې او بشري پراختیا پوهنځی.
 2د بشري پراختیا د درجه بندۍ شاخص  .اقتباس په  12اکتوبر  1353له
. http://hdr.undp.org/hdr4press/press/outreach/figures/HDI_Trends_2013.pdf
 3د پوهنې وزارت د ستراتیژیک پالن جوړونې ریاست  .1353 .د افغانستان د تعلیمي ملي ستراتیژیک پالن .
 4په افغانستان کې د معلولو کسانو سروې ،اقتباس په  12اکتوبر  1353کال له
http://www.unescap.org/stat/meet/widsm4/session4_NDSA_Handicap_Inst.pdf
5 Ibid.
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له همدې امله اړینه ده ،چې حکومت ،ښوونځي او د سیمې وګړي له ښونځيو څخه د محرومو ماشومانو په برخه کې مبارزه
وکړي .دا هم ضرور ده ،چې د افغانستان ټول ښوونځي د عامو ښونځيو او د ماشوم لپاره د هر اړخیز او په زړه پورې ښوونیز پر
چاپیریال واوړي .په عامه ښونځيو کې ماشومان کولی شي له خپلو وړتیاوو سره سره زده ګړې وکړي او اکاډمیکه ،ټولنیزه،
احساسي او فزیکي وده ترالسه کړي .نو په دې ډول به ډېری زده کونکي په ښوونځيو کې شامل شي او د هېواد په لوستو وګړو به
واوړي او د ټولنې لپاره به ګ ټور پریوځي.
د افغانستان په ښې راتلونکې کې (له لومړنۍ کچې تر لوړې کچې) د روزنې او تحصیل حیاتي ونډه په ټولو اسنادو کې تسجیل
شوې :اساسي قانون ،د افغانستان د پراختیا ملي استراتېژي ) ،(ANDSد زرېزې پراختیاي ي موخې ) ،(MDSsد پوهنه د ټولو
لپاره موخې ) ،(EFAد پوهنې قانون او د ښوونې د ملي ستراتېژۍ پالن ) .(NESP-3اساسي قانون (کال  )۹۰۰۱د ټولو
ماشومانو او تنکیو زلمیانو ښوونېز او روزنیز حق په مساويانه ډول تضمینوي.
همدا ډول د پوهنې قانون ،چې د  ۹۰۰۲کال د جوالی په  ۹۱کې وضع شو ،ښوونې ته ی ې د ټولو افغانانو حق روښانه کړ.
د یادولو وړ ده چې د هر اړخیزو تعلیماتو د ریاست دندی د پوهنی د وزارت د نورو ادارو او نهادونو سره تداخل نه لری .د پوهنې
وزارت د عمومي زده کړو ریاست د ټولو اړوندو مرستندویانو د نظرونو په راغونډولو کې ،چې د یادې پالیسۍ په جوړولو کې ی ې
لرل بې ساری زحمت ګاللی خو د وخت د محدودیت له امله ،چې د یادې پاليسۍ د کاري ډلې په غونډو کې د نشتون له امله ونه
توانیدو ،چې د ټولو نظرونو پر راغونډولو بریالي شو .که څه هم پاليسي له یوې مودې راهیسې تعدیل کیدی هم شي او موږ
ستاسو رغندو وړاندیزونو ته د پالیسۍ د ال ښه والي په موخه سترګې پر الره یو.
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لومړی برخه ،د پالسي په هکله عمومی معلومات

د ماشوم لپاره هر اړخیو او په زړه پورې
زده کړو پالیيس
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د پالیسۍ موخه :

د عامه زده کړو او د ماشوم لپاره د هر اړخیز او په زړه پورې ښوونیز چاپیریال پالیسۍ موخه دا ده ،چې د افغانستان تول
ښوونځي په عامه او د ماشوم لپاره د هر اړخیز او په زړه پورې ښوونیز چاپیریال ښوونځي په ښونځيو واوړي و د زده کونکو اړتیاوو
ته ځواب وواي ي.
دا پالیسي د محرومیت پر خالف او د تنوع دودول غواړي .نو له همدې امله اړینه بولو چې هم حکومت ،هم ښوونځي او هم د
سیمې وګړي له ښوونځيو څخه د محرومیت له پدیدې سره مبارزه وکړي.
په عامه ښوونځيو کې ماشومان کولی شي له خپلو وړتیاوو سره سم زده کړې وکړي او په لوړه اکاډمیکه ،ټولنیزه ،احساسي او
فزیکي وده برالسي شي .دا کړنې ماشومان دې ته چمتو کوي ،چې ښوونځیو ته الړ شي او له کیفیت لرونکو زده کړو څخه برخمن
شي.
د هغې سروې له مخې ،چې په  ۹۰۰۲لمریز کال کې د یونیسکو په مالي او تخنیکي مرسته ترسره شوه دا په ډاګه کړه ،هغه
ګواښونه ،چې د پوهنې په سیسټم کې دننه ماشومان ورسره مخ دي په الندې ډول دي:
 )1هغه ماشومان ،چې له بیړنیو پیښو زیانمن شوي دي
 )2هغه ماشومان ،چې له نشه ی ې توکو څخه زیانمن شوي دي
 )3هغه ماشومان ،چې په بې وزلو کورنیو کې زیانمن شوي
 )4معلولیت لرونکی ماشومان
 )5هغه ماشومان ،چې په قومي ،ژبنیو ،ټولنیزو او مذهبي اقلیتونو کې دي
 )6ورانکاره او د قانون له مخې محکوم شوي زنداني ماشومان
 ).د کوچیانو ماشومان
 )8هغه ماشومان ،چې له ښوونځي لرې ژوند کوي په هغو کلیو کې ،چې ښوونځي نشته
 )9بې کوره ماشومان – هغه ماشومان ،چې د سړک پره سر ژوند کوي .
 )11نجونې
 )11کارګر ماشومان
 )12هغه ماشومان ،چې پاملرنه نه ورته کېږي او یا ناوړه استفاده ترې شوې وي
 )13با استعداده ماشومان

د هر اړخیزو زده کړو منطق

د داسې یوې ټولنې جوړول ،چې هر چاته په کې ښه راغالست وویل شي او په ټولنه کې فعاله ونډه واخلي .اړینه ده ،چې عامه زده کړې د ټولنې په
ټولو برخو کې د دولتي ښوونځيو په شمول پيل شي.
دا ډېره موده کېږي ،چې خلک له ښوونې او تحصیل څخه محرومه پاتې شوي ،تبعیض په ټولنه کې چغې وهي ،له وګړو سره غېر عادالنه چلند
ګېږي او له ټولنیز ،احساسي ،فزیکي او اقتصادي اړخه ی ې خورا درانه رنځونه ګاللي دي .
هر اړ خیز او په زړه پوری زده کړی ټولی  ۳۱ک تګوری ماشومان د لمړنیو زده کړو څخه وروسته په عمومی تعلیماتو کی شاملوی.

د بشر حقونه
.1
.2
.3
.4

ټول ماشومان حق لري ،چې په ګډه سره زده کړې وکړي .
معلولیت لرونکي ماشومان باید له زده کړې څخه محرومه ،منزوي او ونه شړو او تبیعض ورسره ونه کړو.
هغه بالغ معلوله کسان ،چې په ځانګړي ښوونځي کې په شتون محکوم دي د تبعیض د پای ته رسولو غوښتونکي دي.
هيڅ داسې ښوونیز دلیل د دې ارزښت نه لری ،چې ماشومان سره جال کړي ،که ماشومان سره یوځای وي ټولو ته ګ ټه
کوي .هېڅ اړتیا نشته چې ماشومان یو له بله جال وساتو.
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ښه ښوونه او تحصیل

 ..د څېړنو پایلې ښي ي ،که ماشومان سره یوځای وي له علمي او ټولنیز اړخه ښه کړوړه ترسره کوي.
 .8هیڅ داسې زده کړه نشته ،چې ماشومان سره بیل کړي ،خو د يوځای کولو دالیل ي ې خورا ډېر دي.
 .9د ژمنې او مالتړ په نظر کې نیولو سره سمه عامه زده کړې له ښوونېزو زیرمو څخه د ښو ګ ټو اخیستنو تضمین کولی شي.

ښه ټولنيز حس :

 .11یوازیتوب ماشومانو ته وېره ،جهالت او تعصب و رزده کوي .ټول ماشومان ښوونې ته اړتیا لري ،چې مرسته ورسره
وشي څو اړیکې سره پیدا کړي او یوه ټولنیز ،چاپېریال ته سره چمتو شي.
 .11یوازې یوځای کول د ماشومانو وېره له منځه وړي او ملګرتوب ،درناوی او د یو بل درک ډېروي.

هر اړخیز درسي نصاب :

په یوه هراړخیز درسی نصاب کې د ماشومانو ذهني او ټولنیزه وده او خالقیتونه تر روزنې الندې نیول کېږي او موخه ی ې د
یویشتمې پيړۍ د زده کړو په څلورو بنسټونو والړه ده او دیویشتمې پیړۍ څلور بنسټېزې پښې( پای ې) زده کړه ،پوهیدنه ،ترسره
کونه او یوځای کیدنه ده او د بشري حقونو د زغم د حس په برخه کې ی ې لویه ونډه لوبولې او ډېرفرهنګي ،دیني ،جنسیتي او
داسې نور اختالفونه ي ې لمنځه وړي دي.
ټولیز درسي نصاب پرته له دې ،چې جنسیت ،فرهنګي هویت او ژبنی تېری په نظر کې نه نیسي بلکې ډېری درسي الرې چارې او
درسي ک تابونه هم ننګوي او له غوښتونو سره سم مخ ته ځي.
دا چې په ټولیز نصاب کې هر ماشوم ته په بېالبېلو ژبو لوست ورکول کیږي او په اساسي قانون کې هم همدا خبره راغلې نو
څرګنده خبره ده ،چې په دې نصاب کې فرهنګي هویت هم ساتل شوی دی او کولی شي د یوالي د ټینګېدو لپاره د یوې وسیلې
په توګه کار ترې واخیستل شي .
تر اوسه پورې پرته له پښتو او دري ژبو  ۱۲شمېر ک تابونه په ( ازبکي ،نورستاني ،پشه ي ي ،بلوڅي ،ترکمني ،شغناني ،ګوجري
او واخاني) ژبو هغو ماشومانو ته لیکل شوي چې لومړی تر شپږم ټولګیو پورې رسېدلي ،چې ډېر ژر به چاپ او خپاره شي ) 6(.په
ډېری کلیوالو سیمو کې د بېالبیلو څېړنو پایلو ښودلې چې په کورنۍ او ملي ژبو زده کړې د ماشوم پر لوست ښه اغېز کوي او د
بېالبېلو علومو په ترالسه کولو کې ګ تور پریوځي)7(.
له یوې کړنې څخه کارونه ،د نصاب په پالیسۍ کې ښې ګ ټې لري او کولی شو د ډېرو اړتیاوو له مخې ی ې وکارو .د ټولیز نصاب په
پالیسۍ کې یو زده کونکی د خپلو بېالبېلو غوښتنو پر بنسټ چې وړاندې ترې بې برخې ول ،په هره برخه کې ګ ټه ترې واخلي.
دا چې نصاب دې ،د زده کونکو د اړتیاو په پام کې نیولو سره جوړ شي او زده کونکي ،د ودې پړاونو ته چمتو کړي دا ډېره مهمه
خبره ده .درسي نصاب ،درسي ک تابونه او تعلیمي مواد د ټولیزو ښوونځیو په را منځته کولو کې خورا مهمه ونډه لوبولی شي.
ډېری درسي نصابونه داسې تیار شوي ،چې له ټولو زده کونکو څخه ،يو ډول په يوه وخت کې ګ ټه اخیستنه او په یوه طریقه ی ې
ترسره کوونه ،غوښتل شوې ،خو حقیقت دا دی ،چې زده کونکي یو له بل سره توپیر لري او غوښتنې ی ې هم همداسې .نو له دې
امله اړینه ده ،چې درسي نصاب باید تر ډېره بدلون موندونکی وي څو د زده کونکو له غوښتنو سره سم برابر شي او ښوونکي هم
وهڅوي ،چې له بېالبېلو الرو د زده کونکو له غوښتونکو سره سم د حل الرې چارې ولټوي چې د ماشوم د زده کړې له اړتیاو او
غوښتنو سره سم وي .دا خبره د ځوانو زده کونکو له روزنیزو فعالیتونو سره سم خورا اهمیت لرلی شي.
د افغانستان اساسي قانون د سیمه یزو ژبو د دودولو کړنه هڅوي او په یوه ټولیز چارچلند کې یو ماشوم چې مورنۍ ژبه ی ې پښتو
او دري وي خپلۍ لومړنۍ زده کړې لږ تر لږه د درې کلونو لپاره په خپلو مورنیو ژبو ترسره کوي او سربېره پر دې باید رسمي ژبې
هم زده کړي او په ترتیب سره به ی ې مورنۍ ژبې په رسمي ژبو اوړي .په دې لړ کې به خپلې لومړنۍ زده کړې په مورنۍ ژبه کوي او
بیا به په پرلپسې ډول پرمختګ کوي.
 6د پوهنې وزارت د ستراتیژیک پالن جوړونې ریاست  .53c13د افغانستان تعلیمي ملي ستراتیژیک پالن ).(NESP3
 7تعلیم او تحصیل .نړۍ وال بانک .1335 .د اید یادښتونه .د دوی په ژبه...پوهنه د ټولو لپاره .اقتباس په  51نوامبر  1353له:
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=EdNotes_Lang_of_Instruct.pdf&ie=UTF-8&oe=UTF-8#

9

د ماشوم لپاره د هر اړخیز ،دوستانه او په زړه پورې زده کړی پالیسي
 .1د عامه پوهاوي او پالیسۍ جوړونې مهالویش :
)1
)2
)3
)4
)5
)6
).

)8

د پوهنې وزارت به د ماشومانو ،کورنیو ،سیمه یزو خلکو ،دیني علماوو ،د روغتیا او معارف مسوولینو ،مقننه ځواک او نورو
اړوندو مرستندویو ته د ټولیزو زده کړو په برخه کي د عامه پوهاوي مواد چمتو کړي.
د پوهنې وزارت باید د نجونو د زده کړې په اړوند ،ټول وزارتونه ،همغږۍ ډلې ،دیني علما ،سیمه یز رهبران او مشران
وهڅوي
د پوهنې وزارت به یو شمېر ښوونکي او سر ښوونکي د ماشوم لپاره د هر اړخیز او په زړه پورې ښوونیز چاپیریال ښوونځي په
اړوند وروزي.
د پوهنې وزارت به یو شمېر ښوونکي د اشارې ژبې او د بریل لیک په برخه کې په مرکز او والیتونو کې وروزي.
د ماشوم لپاره د هر اړخیز او په زړه پورې ښوونیز چاپیریال د ښونځیو ریاست به یو شمېر ماسټر روزونکي(ماستر ترینران) له
ځان سره ولري.
د پوهنې وزارت به هره میاشت د ماشوم لپاره د هر اړخیز او په زړه پورې ښوونیز چاپیریال د ښوونځيو په اړوند لیکي او په
مخکښو ورځپاڼو کې به ی ې خپروي.
د پوهنې وزارت به هره اونۍ د ښوونې او روزنې ټلویزیون له الرې د ماشوم لپاره د هر اړخیز او په زړه پورې ښوونیز چاپیریال
د ښوونځي په اړوند خپرونې جوړې او خپرې کړي .همداراز به ځیني معلول ماشومان راوبولي چې د خپلو وړتیا او غوښتنو په
اړه خبرې وکړي څو په دې ډول د خلکو پام ځان ته راواړي او د اړوندو چارو په برخه کې به د اړتیاوو په وخت کې ورسره
مرستې وکړي.
یادې خبرې چې له افغانی کلتور سره سمون لري په پښتو او دري ژبو دې وژباړل شي او اړوندو ریاستونو ته دې ورسول شي.

 .2د زده کړو د ساحې پراخوالی او پوښښ
1
2
3

4

5
6
.

د پوهنې وزارت دې د ماشوم لپاره د هر اړخیز او په زړه پورې ښوونیز چاپیریال ښوونځي د خپلو ښوونځیو په درسي
پروګرامونو کې شامل او دود کړي.
د پوهنې وزارت دې د ښوونځیو د ودانولو په وخت کې د نجونو او معلولو ماشومانو لپاره اسانتیاوې په پام کې ونیسي.
د پوهنې وزارت به د هیواد په بېالبېلو کلیو او باڼدو کې درسي ټولنې جوړې او پيل کړي او همداراز به پوهنې وزارت د هغوۍ
د پیاوړي کولو په برخه کې هڅې وکړي او زده کونکي به په پراخه سینه مني او د روزنیزو غوښتنو په برخو کې به ی ې الس په
کار کېږي او ځانګړې پاملرنه به ورته کوي.
د پوهنې وزارت او نور ټول وزارتونه او اړوند بنسټونه به نوي رسمي ښوونځي په بېالبېلو سیمو کې ،په ځانګړي ډول په هغو
سیمو کې ،چې ماشومان له ښوونځيو لري دي جوړوي او د سیمې غیر رسمي ښوونځي به رسمي کوي او په هغو سیمو کې،
چې د مختلطو (ګډو) زده کړو شونتیا نه وه ،نو د نجونو لپاره به بېل ښوونځي جوړوي.
د هغو ماشومانو لپاره ،چې محدودیتونه لري ،د رسمي زده کړو لپاره( له درسي نصاب سره همغږی) دې څو ټولګي په پام
کې ورته ونیول شي.
د هغو ماشومانو لپاره ،چې په کار بوخت دي ،د عامه پوهاوي یو پروګرام په پام کې ورته ونیول شي .دا مهالویش دې په
لومړیو کې په ازمایښتي ډول د کابل په  ۳۹ښوونځيو کې جوړ شي.
یو هر اړخیز روزنیز او روغتیاي ي پروګرام به د هغو ماشومانو د پرمختګ لپاره هم په پام کې ونیول شي چې د ماشومتوب په
لومړیو عمرونو) (ECDکې دي.
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 8د دې سیسټم پر بنسټ به زده کونکي وکولی شي ،چې د یوه تصویب شوي مرکز او ښوونځي ټولګیو کې خپل نوم ولیکي او
هر کله ،چې له کاره وزګاریدل په کور یا ښوونځي کې به لوست کوي او د ازموینې پر وخت به هماغه ښوونځي ته ځان ور
حاضروي او وروسته له دې ،چې ًپه ټولو مضمونونو کې کامیابېدل بیا به بل ټولګي ته ارتقا کوي.
 9د زده کونکو لپاره به د انټرنټ په مټ له لرې الرې څخه د زده کړې اسانتیاوې برابرې شي.

 .3درسي نصاب ،ازموینې او د ارزونې سیسټم :
)1
)2

)3

)4

د پوهنې او نور اړوند وزارتونه او بنسټونه دې د اشاري ژبې یوه ویډیوي ي( انځوریز) قاموس جوړ کړي او هغه دې د هراړخیزو
ښونځیو او دارالمعلمینونو ته ور وپېژني.
د پوهنې او نور اړوند وزارتونه او بنسټونه دې د څلورم ټولګي زده کوونکو ته یو نوی مضمون ورپېژني .دا مضمون به محلی
معلومات ونومول شي .هغه څه ،چې زده کونکي به ی ې په دې ک تاب کې لولي د هماغو والیتونو او ولسوالیو اړوند به چمتو
کېږي او متن به ی ې ډېر د سمیه یزو وګړو غوښتنې منعکس کړي .د دې ک تاب منځپانګه به ډېره د کرهنې ،پخلي ،سیمه یزو
دودونو په ځانګړي ډول د پخلي او خوړو په اړه ،اقتصاد او د وړو صنایعو د جوړولو ،چاپېریال ساتنې ،سیمه یز فرهنګ،
سیمه یز تاریخ ،غرمزلي (غره ګرځیدنه) ،شاعري ،داستانونو او داسې نورو په اړه وي.
د پوهنې او نور اړوند وزارتونه او بنسټونه به د ماشوم د هر اړخیز او په زړه پورې ښوونیز چاپیریال ښوونځیو ته د ازموینې او
ارزونې لومړنۍ او منځنۍ سیسټم جوړ کړي ،چې دا کړنه به د هغو زده کونکو شمېر ،چې هر کال په ښوونځي کې ناکامیږي
او ترې ویستل کېږي کم کړي.
د اقلیتونو لپاره به له لومړي تر درېیم ټولګي پورې زده کړې د هغوي په خپلو ژبو وي او د یادو ژبو ویونکي به په دې پړاو کې
ورګډېږي.

 .4د ښوونې او روزنې پوهنځیو لرونکو پوهنتونونو د ښوونکو روزنه
)1
)2
)3
)4
)5
)6
).
)8

د نابینا او ناشنوا (نه لیدونکو او نه اوریدونکو) لپاره د لیسانس تر کچې اوسنی نصاب به هم د هر اړخیزو زده کړو د همغږۍ
د تخنیکي ډلې په وسیله نوی شي.
د ماشوم لپاره د هر اخیز او په زړه پورې ښوونیز چاپیریال ښونځي د مفاهیمو او اصطالحاتو لیست دې چمتو شي.
د بدلون منل – د یوه مناسب ښوونېز چاپېریال د رامنځ ته کولو لپاره به ټولنیزې زده کړې یو پروګرام پيژندګلوۍ ته وړاندې
کړي.
له هغه ځایه چی د ښوونی و او روزنی وزارت تر بکلوریا سوی ی پوری مسوولیت لری ،دا پالیسی د لوړو زده کړو وزارت سره
شریک شی تر څو په عالی تحصیالتو په نصاب کی هم د دغه پالیسی مسایل تر نظر الندی ونیول شی.
د هغو پوهنتونونو د ښوونکو د ظرفیت د لوړولو لپاره ،چې د ښوونې او روزنې پوهنځۍ لري یو پروګرام جوړ شي .یاد پروګرام
به د یو شمېر ښوونکو او پروفیسورانو په وسیله د لکچرونو په وسیله چلول کیږي.
د ښوونکو ټول ښوونیز پروګرامونه به د هر اړخیزو زده کړو په کورسونو کې شامل وي.
هغه پوهنتونونه ،چې د ښوونې او روزنې پوهنځۍ لري په تدریج سره به ی ې د ماسټرۍ پروګرامونه هم پيل شي.
د لنډ مهاله کورسونو درسی نصاب به د اشاري ژبې ښوونکو او ژباړونکو ته چمتو شي .یاد کورسونه به د هر اړخیزو زده کړو د
همغږۍ د ډلې په زیار یادو ښوونکو ته د ښوونکي د روزنې د مرکز ،دارالمعلمین او یا هم د هغو پوهنتونونو په وسیله ،چې
د ښوونکو د ښوونې او روزنې پوهنځۍ لري جوړ شي.
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 .5د ښوونکو روزنه (په ملي او سیمه ییزه کچه) همدا راز د نورو مرستندویانو په وسیله نور ښونیز
پروګرامونه:
)1
)2
)3
)4
)5

د هر اړخیزو زده کړو یوه بسته ILFE ،چې د ماشوم لپاره د هر اړخیزو زده کړو او په زړه پورې ښوونځي مفاهیم به په کې وي چمتو
شي او د ښوونکو د روزنې د مرکز په واک کې به ورکول شي.
د ښوونکو د روزنې د مرکز د ښوونکو د ظرفیت د لوړولو لپاره به یو هر اړخیز پروګرام چې د هر اړخیزو زده کړو او په زړه پورې ښوونیزو
ښونځیو بسته به هم ورسره وي  ILFEچمتو شي او د ظرفیت د لوړولو د بنسټیزو موادو په توګه به کار ترې واخیستل شي.
د ټولو هغو پروګرامونو ،چې د ښوونکو پر روزنې بوخت دي او د ماشوم لپاره د هر اړخیزو او په زړه پورې ښوونځیو او نورو غړو ډلو تر
منځ به د ښوو اړیکو په موخه همغږي رامنځته شي.
د ښوونکو د روزنې په پروګرامونو کې به د هر اړخیزو زده کړو تولګي هم وي.
د ښوونکی په حیث ،ټولو هغه کسانو ته چی د خاصو زده کړو د پوهنځی نه فارغیږی اولویت ورکړ شی.

 .6له معلولو او نورو ځانګړو اړمنو زده کونکو څخه د مالتړ سیسټم :
)1

)2

)3

)4

د هغو کسانو د شمولیت او زده کړې لپاره ،چې ځانګړي اړتیاوې لري د پوهنې وزارت تر مشرۍ الندې د هر اړخیزو زده کړو
د مرستو د همغږۍ د ډلې او هغو پوهنتونونو په مرسته ،چې د ښوونکو د ښوونې او روزنې پوهنځي لري د یوه ملي مرکز
جوړول او پرختیا .ښه به وي ،چې دا مرکز الندې څانګې ولري ،ADHD/ADD :اوتیزم ،عقلي وروسته والی ،نه اوریدل
معلولیت ،فزیکي معلولیت ،په لوست او ویلو کې ستونزې ،ټولنېزې او احساسي ستونزې ،لیدنی معلولیت او د یبړني
تشخیص څانګه .د دې مرکز اصلي دندې به په والیتونو کې د یاد مرکز په څېر د نورو مرکزونو جوړول او په ولسوالیو کې ی ې
څانګې ،له پوهنې او نورو وزارتونو سره تخنیکي مرستې ،د ښوونکو د روزنې په برخه او نویو معلولو کسانو ته د زده کړې په
برخه کې د ښوونیزو او درسي توکو په برخه کې مرستې او بله دا چې په والیتونو او اړوندو ولسوالیو کې ی ې د مالتړ د ویش
کار.
په  ۱۱والیتونو کې د اړمنو او ځانګړو زده کوونکو لپاره د پوهنې وزارت په اداري چوکاټ کې د ښوونیزو زېرمو د مرکزونو
جوړول او پراخوالی .ښه به وي ،چې دا مرکزونه لږ ترلږه  ۱تر  ۱پورې کارپوهان ولري ،چې په اړوندو چارو کې له پوره
معلوماتو او تخصص نه برخمن وي .یاد ښوونکي به ښوونکي ارزوي او د معلولو ماشومانو د مرستې لپاره به ورسره وخت
ناوخت مرستې کوي.
په  ۱۱والیتونو کې د هغو کسانو د شمولیت او زده کړې لپاره ،چې ځانګړي اړیتاوې لري د پوهنې وزارت تر مشرۍ الندې د
هر اړخیزو زده کړو د مرستو د همغږۍ د ډلې او هغو پوهنتونونو په مرسته ،چې د ښوونکو د ښوونې او روزنې پوهنځي لري د
یوه ملي مرکز جوړول او پراختیا .ښه به وي ،چې دا مرکز الندېڅانګې ولري ،ADHD/ADD :اوتیزم ،عقلي ورسته والی،
نه اوریدلو معلولیت ،فزیکي معلولیت ،په لوست او ویلو کې ستونزه  ،ټولنېزې او احساسي ستونزی ،بصری معلولیت او
ډول د بیړني تشخیص څانګه .د والیتي مزکزونو دنده به د ولسوالیو په کچه د یادو مرکزونو ،ښوونکو او زده کوونکو مالتړ
وي.
په ولسوالیو کې د مالتړیزه مرکزونو جوړونه او پراختیا :د ولسوالیو په کچه د هغو کسانو د زده کړې لپاره ،چې ځانګړي
اړیتاوې لری په  ۱۱۱ولسوالیو کې د پوهنې وزارت تر مشرۍ الندې د هر اړخیزو زده کړو د مرستو د همغږۍ د ډلې او هغو
پوهنتونونو په مرسته ،چې د ښوونکود ښوونې او روزنې پوهنځۍ لري د یوه ملي مرکز جوړول او پرختیا .ښه به وي ،چې دا
مرکز الندې څانګې ولري ،ADHD/ADD :اوتیزم ،عقلي ورسته والی ،نه اوریدلو معلولیت ،فزیکي معلولیت ،په لوست
او ویلو کې ستونزې ،ټولنېزې او احساسي ستونزې ،لیدنی معلولیت او د بیړني تشخیص څانګې جوړول او پراخول د
ولسوالیو د مالتړ څانګو اصلي دندې دي ،چې له ښوونکو او زده کوونکو سره به د ک تابونو ،د بریل د خط او نورو مالتړو
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توکو په ویش کې به مرسته کوي مرکزونه جوړ او پراخ شي .د ولسوالیو څانګې به د ځينو پيچلیو او همدا راز د مسلکي
ظرفیت د لوړولو ،څارنې او ارزوني لپاره له والیتي مرکزونو څخه مرستې غواړي ي.

 .7په ټیټې بی ې د کومکی وسایلو چمتو کول :
د معلولو ماشومانو ،تنکیو ځوانانو او غټانو لپاره به په افغانستان کې دننه مالتړوال به په ډېره لږه بیه جوړې او چمتو شي .په
دغه برخه کې به د افغانستان پوهنتونونو د تخنيکي یا انجینرۍ پوهنځيو او همدا راز د ) (DPOsاو سیمه یزو بنسټونو سره د
مرستې هوکړې وشي .ټاکل شوې د غوږ د الې جوړونې او د قالب اخیستنې چارې هم په کور دننه افغانستان کې ترسره شي.

 .8د لوست ژبه
)1
)2
)3

)4
)5
)6

د بریل ملي مطبعه به درسي ک تابونه او نور ښوونیز توکي چمتو کړي.
هغه ښوونکي ،چې د اقلیتونو په ژبه خبرې کوي ،زده کونکو ته به په مورنۍ ژبه زده کړه ورکړي.
د  ۲۰۰۰نښو په ګډون یو د اشارې ژبې قاموس به چمتو شي .همدا راز به د انځورېزې ژبې یو ک تاب هم چمتو شي او په تول
افغانستان کې به خپور شي .دغه پروګرام به د کابل د ښوونې او روزنې د پوهنتون د ځانګړو زده کړو پوهنځي په مرسته او د
هر اړخیزو زده کړو د همغږۍ د ډلې په وسیله جوړ شي.
د همغږۍ کاري ډله او پوهنې وزارت به په ښوونې او روزنې ټلویزیون کې یوه اشاره ی ې خپرونه تولید او خپره کړي.
د ښوونکو او د اشاري ژبې ژباړونکو ته به د ماسټرۍ یو درسي نصاب جوړ شي .دغه پروګرام به د کابل د ښوونې او روزنې د
پوهنتون د ځانګړو زده کړو پوهنځي په مرسته او د هر اړخیزو زده کړو د همغږۍ د ډلې له لوري جوړ شي.
هر کال به د یوه پروګرام له مخې د ژبې ژباړونکي او ښوونکي د لیسانس تر کچې وروزل شي .د ژباړونکو او ښوونکو ټول
شمېر به د اړتیا لمخې  ۳۰۰۰تنه وي .اړینه ده ،چې په هر والیت کې د اشاري ژبې دوه ښوونکي شتون ولري څو د
ولسوالیو د ښونځیو د اشاري ژبو له ښوونکو او نور هغو کسانو سره چې په ورته خدمتونو بوخت دي ،مرستې وکړي .
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د ماشوم لپاره د هر اړخیز او دوستانه زده کړې کیفیت:
د پوهنې وزارت په دې باور دی چې د ماشوم لپاره د هر اړخیز او په زړه پورې ښوونیز چاپیریال ښوونځي د ټولو زده کونکو لپاره د
زده ګړو د کیفیت په ښه والي کې تنوع رامنځته کوي .د همدې مرستندویانو په همغږۍ کې به زده کونکي وکولی شي د پوهې په
برخه کې ښه وځلېږي .هر زده کونکی د زده کړې لپاره خپلې ځانګړې وړتیاوې لري او له نورو زده کوونکو سره ی ې یادې وړتیاوې
نورې هم ډېرېږي .نو له همدې امله د عادي زده کونکي کړنې د یاد بهیر په وسیله نه یوازې دا چې کمزورې کېږي نه ،بلکې
پياوړې کېږي هم .یاد شرایط د ټولینز عدالت او مساواتو په برخه کې هم ځينې فرصتونه برابروي ،چې د زده کونکو په ګ ټه دي.
ښوونکي هم کولی شي د یادو تجربو په پای کې د خپلو وړتیاوو په اړه د اعتماد حس پيدا کړي .د سیسټم تنوع د هر اړخیزو زده
کړو په برخه کې مرستې کوي چې ځيني ټولنیز او ژبني مهارتونه هم لوړ شي.

تنوع څه ډول د پياوړتیا المل ګرځي:
.1
.2
.3
.4
.5

.6
..
.8

هر زده کونکی کولی شي په یوازېتوب سره د بل زده کونکي د زده کړې په برخه کې ګ ټور پریوزي.
هر زده کونکی په خپل وجود کې د قوت او همدا راز ځينې اړتیاوې لري.
ګ ټوره زده کړه د یوې موخې لپاره د همغږۍ هڅې وي.
ټولنیزه وړتیا او د اړیکو مهارتونه هله ښه تر السه کېږي ،چې ګوښه او شړل شوي زده کونکي د هر اړخیزو زده کړو په
سیسټم کې ،دننه کړو.
په روزنه کې د ستونزو د حل لپاره د بې برخو وروسته پاتی شویو زده کونکو راګډول ځینې روزنیز فرصتونه او تجربې
رامنځته کوي .چې کیدای شي پرته له هغې ترالسه نه شي .په ځانګړي ډول د ټولنیز عدالت ،تعصب ،مساواتو او
داسې نورو په برخه کې.
هغه زده کونکي ،چې محرومه نه دي له محرومه زده کونکو سره په دې بهیر کې اړیکي پيدا کولی شي او دا اړيکي
ګ ټورې پریوځي.
په ټولګي کې د محرومه زده کونکو شتون د شته زده کونکو د کمزورۍ المل نه ګرځي.
ښوونکي د تجربو له برک ته په خپلو وړتیاو نور اعتماد هم پیدا کوي.
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دوهمه برخه ،څارنه او ارزونه

دوهمه برخه
څارنه او ارزونه
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د ماشوم لپاره د هر اړخیز او په زړه پورې پالیسۍ څارنه او ارزونه :
د ماشوم لپاره د هر اړخیز او په زړه پورې ښوونیز چاپیریال د پالیسۍ څارنه او ارزونه؛په تفصیل سره تر بحث الندې نیول کیږي .
وړاندیز کیږي چې د دغه سرلیک الندې ټول مطالب د همغږۍ له برخې سره یو ځای ولوستل شي :ځکه دغه دواړه برخې له یو بل سره
نږدې اړیکې لري.
الزمه ده چې دغه مفاهیم د ماشوم لپاره د هر اړخیز او په زړه پورې ښوونیز چاپیریال د پالیسۍ په رڼا کې درک شي خو له نورو پروګرامونو
او پروژه سره باید ګډ نشي .
دغه برخه هغه ابزار دي چې له مخې ی ې ډاډ تر السه کیږي چې د پوهنې په چوکاټ کې د حکومت له ځانګړو روزنیزو پروګرامونو او پروژو
څارنه او ارزونه کیږي او په دې برخه کې د تصمیم نیونې د مکانیزم د ښه والي په موخه وزارت ته نظری ې او وړاندیزونه وړاندې کیږي .
دغه پالیسي ډیری پر ظرفیت جوړونې ،لکه څنګه چې د افغانستان د روزنې د ملي استراتیژیک پالن په مسودې ۳او د معارف وزارت د
ظرفیت جوړونې د پروګرام – د څارنې او اروزونې په چوکاټ کې تشریح شوې ده ،تمرکز کوي .یاده پالیسي د جوړو شویو ظرفیتونو پر
بنسټ د السته راغلو پایلو پر اهمیت ټینګار کوي.
ز
پریکړو
د نیونې په موخه ،له
د څارنې او ارزونې کليدي اړتیاوې :معلومات او اطالعات دي .دوه اصطالوې ( څارنه او ار ونه )  :د
معلوماتو څخه ګ ټه اخیستنه او د تحلیل راټولونې ته واي ي.
په افغانستان کې د پوهنې وزارت د موثقو اطالعاتو او معلوماتو له نشتون سره مخ ده.
د موثقو معلوماتو او اطالعاتو نشتون یوه لویه ستونزه ده چې د سم پروګرام او پالیسۍ جوړونې په اړه د پریکړو مانع ګرځي. ۳څارنیز
فعالیتونه د ستراتیژيک پروګرام جوړونې او د منابعو د بسیج لپاره د پریکړو زمینه برابروي )" .۳ (Osman I., 2002ارزونه" له
سیسټماټيکې څیړڼې او د یوه پروګرام او یا هم پروژې له بشپړيدو سره ،سر و کار لري .
بالخره له کومه ځایه چې دغه پالیسي د حکومت ملکیت ګڼل کیږي ،نو باید د پوهنې په سیسټم کې له نورو پروګرامونو ،مالتړ کوونکو او
ملي پالیسیو سره وتړل شي تر څو د حکومت د ورځنیو عملیاتي سیسټمونو د پیاوړتیا المل شي .

څارنه

څارنه؛ د ورځنیو چارو مدیریت او د معلوماتو راټولونې ته واي ي .چې د یوه کار د پرمختګ څرنګوالی ښي ي او همداراز هغه برخې چې
ښاي ي سمونې ته اړتیا ولري ،ښکاره کړي . ۳
څارنه باید د پوهنې وزارت یو له تل پاتې دندو څخه وشمیرل شي .دغه دنده د ځانګړو شویو لګښتونو د پرمختګونو او د پایلو د السته
راوړنو په اړه د عالي مقاماتو او کلیدي کارکونکو د پوهاوي په موخه د ځانګړو شاخصونو د سیسټماټيکو اطالعاتو راټولونې باید راونغاړي .

ارزونه

ارزونه؛ د یوه کار ،پروګرام یا پالیسۍ د طرحې او ډیزاین ،تطبیق او پایلو په ګډون سیسټماټيکه او منصفانه څیړنې ته واي ي.
د ارزونې موخه؛ د اړوندېدو تشخیصول ،د موخو السته راوړل او همداراز د موثریت او مثمریت تامینول ،د موخې د السته راوړو د اثراتو
د کچې سنجش او تل پاتې والی دی .
ښه ارزونه هغه ده؛ چې موثق او د ډاډ وړ معلومات تر السه کړي څو د ستراتیژیکو پریکړو په برخو کې له وزارت سره مرستې وکړي .
د یادولو وړ ده ،هر کله چې موجه دلیل شتون ولري ،نو کولی شو د ارزونې چارې د یوې پروژې د تطبیق په هر پړاو کې ترسره کړو .
د امکان تر کچې د ارزونې رپوټونه باید له نورو پلي کوونکو شریکانو سره د چارو د ښه انسجام او د ستراتیژۍ د رعایت چې د پوهنې
وزارت ټول روزنیز پروګرامونه د هغه پر بنسټ والړ دي ،شریک شي  .همداراز الزمه ده څو د ارزونې د رپوټونو اطالعات د روزنیز مدیریت
په معلوماتي سیستمونو کې ) (EMISهم منعکس شي .

د څارنې او ارزونې موخې
.1
.2
.3
.4

د څارنې او ارزونې د منل شوي سیستم له الرې د کیفیت لرونکو زده کړو د برابرولو د چارو ګړندیتوب .
په هیواد کې د ټولو روزنیز پروګرامونو د څارنې او ارزونې په رڼا کې په هراړخیزو زده کړو کې د ظرفیتونو پراخول .
د هیواد په کچه د اطالعاتو د تفسیر او تحلیل د راټولونې په موخه د همغږي میکانیزومونو جوړول .
د پوهنې وزارت په ټولو روزنیزو او د خدمتونو د وړاندې کولو په برخو کې د پریکړې کولو لپاره له راټولو شویو ،تحلیل شویو او
تفسیر شویو اطالعاتو څخه ګ ټه اخیستنه .
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 .5له اړوندو کلیدی مراجعو او پراختیای ي شریکانو او تمویل سره د چارو د روڼتیا او د روزنې د اړتیاوو لپاره د حساب او ځواب
ورکونې په موخه د معلوماتو او اطالعاتو شریکول .

د څارنې اصول

د پوهنې وزارت د څارنې او ارزونې چوکاټ ( لومړۍ مسوده –  ۹۰۳۰جوالی ) دغه برخې په ګوته کوي :
 .1د پایلو له مخې مدیریتي چارچوکاټ
 .2د څارنې او ارزونې ابزار
 .3د مدیریت ترتیبات
چې د هر یوه شرحه ی ې په الندې ډول ده:

 )aد پایلو له مخې مدیریتي چارچوکاټ :

په دغه چارچوکاټ کې تر ټولو مهمې مسالې چې باید پرې تمرکز وشي په الندې ډول دي:
 په ريښتينې توګه د غوښتونکو پایلو تعریف؛
 د غوښتونکو پایلو د السته راوړولو پر لور د پرمختګ څارنه؛
 د مدیریتي پریکړو له پایلو څخه ګ ټه اخیستنه؛
 او د اجرااتو له نحوې څخه رپوټ ورکونه؛
په یوه عبارت سره ،پوهنې وزارت د څارنې چارې د منطقي لړۍ له مخې داسې پر مخ وړي چې له ورکړ شویو ) ،(inputsفعالیتونو او بیا
ورکولو څخه پیلوي او په پایلو سره پایته رسیږي .اغیزمنتوب د دغې لړۍ په وروستۍ برخه کې ځای نیسي  .په الندې توګه یاده شوې لړۍ
په سیسټماټیک ډول سره ښودل شوی دی:
اغیزمنتوب
(کلی هدف)

پایلې
بیا ورکړې
کړه وړه
ورکړ شویو
Inputs

 مثبت او منفي اوږد مهالې پایلې؛ عمدي او غیر عمدي
 د اقداماتو له امله د پام وړ تغییرات
 د اقداماتو ،فعالیتونو او یا وړاندې شوی خدمتونو محصوالت
 د ورکړ شویو بسیج په پایلو کې شوي اقدامات او یا کارونه )(inputs
 د فعالیتونو د اجرا لپاره تیار شوي مالي ،بشري او مادي منابع
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پوهنې وزارت له ساحې څخه د راټولو شویو ټولو رسمي معلوماتو او تعلیمي اطالعاتو مسوولیت پر غاړه لري  .د معلوماتو او اطالعاتو
چارې په الندې ډول وي .

د پوهنی وزارت
د عمومی زده کړو
معینیت
د ولسوالی د پوهنی
مدیریت

د عمومی زده کړو
لوی ریاست

د والیت د پوهنی
ریاست

د همګانی زده کړو د
پراختیا ریاست

د څارنیزو فعالیتونو اساسي اړتیاوې :
)a
)b

)c

)d

)e

لږ تر لږه د پایلو د شاخصونو ټولګه  :چې باید څومره والی او څرنګوالی ( کميت او کیفيت) ی ې له هر یوه مشخصې شوې
موخې سره سمون ولري .
ظرفیت :الزمه ده چې ظرفیت د څارنې د چارو له پیل څخه څه موده وړاندې جوړ شي  .که چیرې الزم ظرفیتونه نه وي ،نو
ښاي ي څارنه ډیره ستونزمنه ثابته شي  .همداراز الزمه ده د څارنې او ارزونې د څانګې د شته کارکوونکو مهارتونه صیقل کړای
شي څو د څارنیزو فعالیتونو د اجرا کولو وړتیاوې په بشپړه توګه السته راوړي .
معیاري پالن  :د یوه پالن په څیر اړینه ده څو د معلوماتو راټولونې او د اطالعاتو تحلیل چارې پر مخ یوسي .اړوند اطالعات
له لومړني او شته حاالتو سره یو ځای باید په پام کې ونیول شي  .دا ډیره مهمه ده چې یاد شوی پالن د اطالعاتو د راټولونې
بیالبیلې الرې ،د رپوټونو د بیا ک تنې طریقې ،د یوه ساحوي سفر د رپوټ ورکونې نحوه او په ساحه کې د سروې د څرنګوالي
چارې راونغاړي
مسؤولیتونه :الزمه ده د څارنې او ارزونې چارې ،مسوولیت منوونکو خلکو لپاره ډیزاین شي  .په دې ترتیب سره به د
حساب ورکونې او روڼتیا تضمین شي .همداراز ځانګړې شوې بودجه باید په معیاري پالن کې ځای پر ځای شوی وي ،څو له
پالن شویو فعالیتونو څخه هیڅ یو له پلي کیدو څخه پاتې نشي .
رپوټ ورکونه :رپوټ ورکونه د څارنې د سیستم د پیاوړتیا المل کیږي؛ څو لوړ پوړي چارواکي د شویو معلوماتو په پام کې
نیولو سره وکوالی شي په وخت سره پریکړې وکړي .اصالحي پریکړې هم د رسیدلو رپوټونو په پام کې نیولو سره ،نیول
کيږي
.
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 )fبیا ک تنې :دا تل یوه مدبرانه ګام دی چې ټول کارکوونکي په کال کې یو یا دوه ځلي سره راټول شي ،د پروګرامونو د پلي کیدو
څرنګوالی او پرمختګ او همداراز پر راتلونکو پالنونو غور او بیا ک تنه وکړي  .یوازې د بیا ک تنو له الرې کیدلی شي د روزنې د
پروګرامونو ټولې بستې تحلیل شي .همداراز بیا ک تنې مالتړ کوونکو مراجعو ښه معلومات برابروي.

د ارزونې اصول:
ارزونه د یوه کار ،پروګرام او یا روانې یا بشپړه شوې پالیسۍ ،طرحه او ډیزاین ،پلي کولو او د پایلو منصفانه او سیسټماټیکه
څیړنې ته واي ي .د ارزونې اساسي موخه؛ د دې معلومول دي چې ایا دغه پروګرام ،پالیسي ،د پلي کولو بهیر او پایلې سره اړوند
دي؟ او پر هغو هڅو چې شوي ارزي که نه ؟
په ارزونه کې د موخو السته راوړنې د پام وړ دي ،او همداراز موثریت ،مثمریت او تاثیرات ټولیزه موخه سنجوي  .باالخره ،د
شویو کارونو بقا او تل پاتې توب هم د ارزونې په بهیر کې تر غور الندې نیول کیږي .

لنډه دا چې ارزونه دغو پوښتنو ته ځوابونه واي ي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
..
.8

ایا پالیسي کار ورکوي ؟
ایا موخې تر السه شوي دي؟ څنګه تر السه شوي دي ؟
ایا چارچوکاټونه عقالني یا الگ فریمونه سم سنجول شوي ول ؟
د پلي کولو بهیر څه ډول و ؟
کوم څیزونه د پالیسیو ،پروګرامونو او یا هم پروژو د بریالیتوب المل شول ؟
کوم څیزونه د نه بریالیتوب المل شول ؟
څه اصالحات راوستالی شو ؟
ایا پروګرامونه د پراختیاي ي ملي پالنونو سره همغږي دي ؟

ارزونه باید د مدیریت لپاره یوه مهمه وسیله وشمیرل شي .ارزونه؛ چارواکي دې ته هڅوي څو خپلې کړنې بیا ځلي تر سترګو تیرې
کړي ،پریکړې وکړي ،له تجربو څخه درس واخلي او د خپلو کړنو پر وړاندې ځواب ویونکي واوسي  .په اجرااتو کې ښیګڼه په
اصل کې د ارزونې لمخې څرګندیږي .ارزونه د حساب ورکونې یوه وسیله هم ده ،او دا څرګندوي چې د څارنې او ارزونې بودجه
څه ډول لګول شوې ده  ،پروګرامونه تر کومې کچې اغیزمن دي او بالخره ،راتلونکي پالنونه هم له ارزونې څخه سرچینه اخلي.
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الندنۍ دیاګرام د الګ فریم د تمرکز ساحې په ګوته کوي .
تل پاتې توب:
 کلیدي پوښتنه دلته دا ده چې ایا د
دغه پروګرام ګ ټې له مرستو سره یا پرته
له تداووم څخه به ،بقا ولري؟

اړوند والی:
وزارت باید د ډاډ تر السه کولو په موخه د دې
لپاره چې ایا پروګرامونه د زده کوونکو اړتیاوې
پوره کوي که څنګه؟ تل دې د هغوی اړوند
والی وڅيړي.

تاثیرات :
 هغه بدلونونه چې د روزنیزو پروګرامونو
له الرې رامنځته شوي دي .
 دا څيړي چې ایا په نا پالن شویو یا
غیر عمدي کې تغییرات رامنځته شوي
که څنګه ؟
موثریت
 په دې ځای کې باید دا وڅیړو چې ایا د
پروګرام موخې تر السه شوي که څنګه؟
 همداراز باید روښانه کړو چې ایا ورکړ شوي،
له هیلو سره سم پایلې ورکړي که نه؟

اقتصادي والی:
د فعالیتونو د اقتصادي والی د سنجش پر مهال عمده اندیښنې
د دغو مواردو موندل دي:
 ایا ځانګړي شوي منابع لکه د اړتیا وړ وسایل ،روزنیز
مواد او نور په عادالنه توګه ویشل شوي او له ښه کیفیت
څخه برخمن دي ؟
 ایا درسي نصابونه ،مهالویشونه او په ښوونځيو پورې
اړوند نور کړه وړه د جوړ شوي جدول او له ټاکل شوې
بودجه څخه پرته له تیري څخه پلي شوي ؟

موخه

مقصد

بیا ورکړ شوې
Output

فعالیتونه

 هغه الملونه چې ښاي ي د صرفه جوی ی مانع ګرځیدلي وي

ورکړ شوی
Inputs

د ظرفیت تثبیت :

پوهنې وزارت د خپلې ،د څارنې او ارزونې ظرفیت له الندنیو الرو تثبیتوي .
 .1د وزارت په چوکاټ کې د څارنې او ارزونې د یوې ادارې جوړیدل  :دغه اداره به پوره او مسلکي کارکوونکي ولري چې د اطالعاتو د
راټولونې ،طی مراحل ،تحلیل او رپوټ ورکونې مسوولیت پر غاړه ولري  .د څارنې او ارزونې کارکوونکي د چارو د پرمخ بیولو لپاره به
له الزمو مهارتونو څخه برخمن وي .
 .2د سرچینو مشخصول  :دغه سرچینې به نقلیه وسایط ،کمپیوټرونه ( هارډ ویر او سافت ویر) او نور پرلپسې لګښتونه رانغاړي .
 .3د ظرفیتونو پیاوړي کول :د اطالعاتو ګړندي راټولونې او لیږلو په موخه په والیتونو او ولسوالیو کې د ظرفیتونو پیاوړي کول.
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درییمه برخه ،صرفه جوی ی

درییمه برخه
صرفه جوی ي /اقتصادي عمل کول
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د ماشوم دوستانه او هراړخیزه ښوونځیو کی سپما کول

د دغې برخې په سر کې څو پوښتنې مطرح کیږي .د ساري په توګه؛ ایا زده کړه مهمه ده ؟ ایا پیسې په روزنیزو پروګرامونو کې کوم بدلون
رامنځته کوي؟ یو هیواد څه ډول پر خپل روزنیز سیسټم باندې پانګونه وکړي څو د ټولنیز ،سیاسي او د اقتصاد د پیاوړي کیدو غوښتنو
ته ی ې ځواب ویلي وي؟
د هیواد په بیالبیلو برخو کې روزنیزه بودجه تر کومې کچې په عادالنه او مساویانه توګه ځانګړي او ویشل کیږي؟ تر کومې اندازې د ځانګړو
شویو بودجو پر وړاندې حساب ورکونه موجوده ده ؟
دغو پوښتنو ته د ځواب وینې په موخه دولت باید پر هغه څه چې باوري دی تامل وکړي او د خپلې ژمنې میزان په حقوقي شته چارچوکاټ
کې د خپلو هیوادوالو لپاره د روزنیزو فرصتونو پر برابرولو غور وکړي .
د دغې عقیدې او د افغانستان اسالمي جمهوریت د ژمنې بنسټ د اسالم د ستر پیغمبر حضرت محمد (صلی هللا علیه وسلم) مرغلرې دي
چې په یو شمیر حدیثونو کې د تعلیم او تحصیل پر اهمیت ی ې ټنیګار کړی دی  .حضرت محمد (صلی هللا علیه وسلم) فرماي ي:
( د حدیث شریف د مضمون  ،ژباړه )
" له زانګو تر ګوره زده کړه وکړه "؛ همداراز فرمایلي دي " :څوک چې خپل ژوند علم ته ځانګړی کړي نو هغه به هیڅکله هم ونه مري
".؛ په بل ځای کې د اسالم ستر پیغمر (صلی هللا علیه وسلم) خپل امتیان داسې هڅوي " :علم زده کړئ  .علم خپل خاوند په دې پوهه
وي؛ څو حق او باطل سره تفکیک کړي ،علم د اسمانونو پر لور الره روښانه وي ،په بیدیا کې مو همدم دی ،په یوازیتوب کې مو
ملګری دی ،کله چې ملګری ونلرو ،نو دا له موږ سره وي ،موږ سوکالۍ ته کاږي  ،په مصیبتونو کې زموږ مرسته کوي ،د دوستانو په
منځ کې زینت دی او د دوښمنانو پر وړاندې زره " 8
د کم لګښتي روزنیزو پروګرامونو په اړه لکه د نورو موضوعاتو په څیر څیړنې نه دي شوي  .څیړونکي ادعا لري چې د لګښتونو په اړه لږه
پاملرنه شوې خو په دې اړه چې څنګه کیدای شي پایلې له لګښت څخه ډیر کړای شي ،ډیره پاملرنه شوې ده (Belfield ۹
). C. and Leven H. M. 2013
په دې برخه کې نور څیړونکي لکه ارنستو شیفلبین و الورنس ولف  )۹۰۰۷( ۱ادعا لري په داسې حال کې چې تحصیل په پراخه کچه د
اقتصادي مسایلو د حل کیلي ګڼل کیږي او د دولتونو او نړۍ والو مؤسسو له لوري د پوهنې پر سک ټور پانګونه د پراختیا په حال کې ده،
د پوهنې د پروګرامونو د نني علم ،د کم لګښتي کیدو لپاره هڅې په بشپړه توګه ناکافي دي؛ په ځانګړې توګه هغو لویو بودجو ته چې د
پوهنې سک ټور لپاره بیلیږي .

صرفه جوی ی /اقتصادي کړنه

د سوداګرۍ له نظره ،صرفه جوي ي د لګول شویو پیسو او السته راغلو پایلو تر منځ اړیکو ته واي ي .د ساري په توګه هغه پیسې چې پر
سوداګریزو اعالنونو لګول کیږي نو د خرڅالو د ډیروالي او له هماغه تولیدي محصول څخه د الس ته راغلو عوایدو په تناسب کې وي ۹.
د دغه تعریف له مخې ،کولی شو ووایو :په یوه روزنیز پروګرام کې هغه مهال صرفه جوي ي شوې چې له زیاتو پیسو له لګولو پرته ښې پایلې
السته راوړل شي  .د دې لپاره چې پوه شو په یوه پروګرام کې صرفه جوي ي شوې که نه؟ نو الزمه ده څو د لګښتونو تحلیل وشي .دغه ډول
تحلیل ته صرفه جوي ي تحلیل او یا هم اقتصاديتوب ) (CEAواي ي.
صرفه جوی ي تحلیل یو ډول اقتصادي تحلیل دی چې د دوو یا له دوو د ډېرو پروګرامونو لګښتونه او پایلې سره پرتله کیږي او دا پتیل
کیږي چې د یوه پروګرام پایلې له ځانګړو شویو سرچینو سره مقایسه شي.)Belfield C. and Leven H. M.(ibid) .
موخه دا ده چې له پریکړه کوونکو چارواکو سره مرسته وشي څو پر دې پوه شي چې کوم پروګرام اغیزمن دی او کوم یو ی ې نه دی .
هر کله چې یو پروګرام اغیزمن وي نو کولی شو ډېرې ځانګړې سرچینې ورته توجیه کړو .د دغې له مخې ،پوهنې وزارت هغه روزنیز
پروګرامونو ته لومړيتوب ورکوي چې د محرومو( بې برخو) ماشومانو اړتیاوې برابرې کړي.
د علتونو او الملونو په نه پام کې نیولو سره او هغه ماشومان چې له ښوونځیو څخه لرې پاتې دي ،په شرط د دې چې کیفیت راټيټ نشي .
له دې سره سم پوهنې وزارت د روزنیزو خدمتونو د وړاندې کولو په برخو کې د پوهنې او اساسي قانون له مخې د حکومت له ژمنو هم خبر
دی .

 8د حضرت محمد (صلی هللا علیه وسلم) حدیثونه http://www.twf.org/Sayings/Sayings4.html#Learning
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له اقتصادي والي څخه غرض

د پوهنې د کیفیت د ښه والي لپاره د افغانستان د معارف سک ټور او د نړۍ وال بانک د دویمې پروژې د ګ ټو او لګښتونو تحلیل ( :د
پروژې ګ ټې  )MoE April 29, 2013 Ref. No: MoE/CS/EQUIP/CQS-21د لګښتونو د ګ ټو موخې په الندې ډول دي بیانوی:

 .1ښوونه او روزنې ته په مساویانه توګه د الس رسي لوړاوی :په دغه سند کې پرته له دې چې جنسیت ،جغرافیاي ي موقعیت او اقلیت
پورې د تړاو مسله مطرح شي ،په یوه روزنیز رسمي پروګرام کې د شاملېدو او بشپړولو لپاره د یوه فرصت په توګه په مساویانه ډول
الس رسی ،تعریف شوی دی  .نو روښانه ده چې د ماشوم لپاره د هر اړخیز او په زړه پورې ښوونیز چاپیریال په دې برخه کې د منلو
وړ دی

د زده کړو د کیفیت ښه والی:
.a
.b
.c
.d

مناسب او مصوونه روزنیز چاپيریال؛
هغه ښوونکي چې په خپلو څانګو کې وړتیا ولري او ګ ټور درسي میتود؛
د روزنې او تدریس لپاره کافي او اړوند مواد ؛
ټولګي چې د زده کوونکو شمېر په کې متوسط وي او د ښوونکو او زده کوونکو تر منځ تناسب مراعات شوی وي .

 .۲د خدمتونو د وړاندې کولو ښه والی :د خدمتونو وړاندې کول د پوهنې وزارت د ظرفیتونو مالتړیزه سیسټم ته واي ي :چې په ټول
افغانستان کې د مالي ،تدارکاتو ،بشري منابعو او همداراز په پالیسۍ او پروګرام جوړونې کې د معلوماتو مدیریت له مخې کیفیت لرونکي او
منصفانه زده کړې وړاندې کول دي .
د خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې پانګونه یو ښه کار دی .په هر صورت ،حکومت پر دې پوهیږي چې زده کړه د ټولو ماشومانو او
لویانو اساسي حق دی او د ډیموکراټيک او ټولنیز مشارکت په بهیر کې د ګډون لپاره یو شرط دی .NESP 9
تل ویل کیږي چې زده کړه د یوه هېواد د اقتصادي ودې لپاره د اړتیا وړ بشري منابعو ،د پراختیا اساس جوړوي او کولی شي د بې وزلۍ
په کموالي او همداراز د سولې او وحدت په ټینګښت کې ګ ټور پریوځي  .دغه حقیقتونه عامو وګړو ته داسې دالیل په الس ورکوي چې له
مخې ی ې زده کړه د ټولو لپاره غواړي .
پام وکړئ چې دا بحث د لګښتونو د ګ ټو لپاره دی ،نه اقتصادي والي لپاره ،که څه هم دواړه اصطالحات له یو بل سره نږدې اړیکې لري.
په دغه پالیسۍ کې د اقتصادي والي موخې په الندې ډول دي .
 .1د روزنیزو پروګرامونو د پلي کېدو په برخو کې د وړاندیز شویو اقداماتو له ډلې څخه د لومړیتوبونو په ټاکنه کې د پوهنې وزارت له
پالیسۍ جوړونکو چارواکو سره مرسته .
 .2د اقتصادي والي تحلیل او د بیالبیلو اقداماتو اټکلیز لګښت .
 .3د پایلو له مخې ،د روزنیزو پروګرامونود لګښت څارنه او ارزونه .
 .4د روزنې په شته چوکاټ کې د ماشوم لپاره د هر اړخیز او په زړه پورې ښوونیز چاپیریال د اساسي برخو ټاکنه او ټولو ماشومانو ته
د ښو خدمتونو د وړاندې کولو هڅې چې ځانګړو روزنو ته اړتیا لري .
 .5د ماشوم لپاره د هر اړخیز او په زړه پورې د زده کړو چاپیریال لپاره د دولت له لوري د کافي بودجې د ځانګړي کولو پاملرنه .

د لګښتونو تحلیل :

له هغه ځایه چې د اقتصادي والي موخه د ستراتیژۍ د باالقوه اقداماتو درکول دي ،نو د دغې پالیسۍ لپاره الزمه ده ،څو هغوی په یوې
مناقصه کې تحلیل کړي څو د هر یوه اقدام لپاره د لګښتونو د تحلیل میتودونه رامنځته کړي  .له دې سربیره ډېره به مهمه وي ،چې شته
امکانات د حکومت د کورنیو عوایدو او همداراز نورې مالتړیزې سرچینې لکه نړۍ وال بانک ،نړۍ وال غیر حکومتي مؤسسې او د ملګرو
ملتونو له ادارو سره وک تل شي .

د لګښتونو د تحلیل اصلي موخه دا ده ؛ چې د هر یوه اقدام لګښتونه په اټکلیزه توګه معلوم شي  .له حکومت سربیره نورې ادارې لکه؛
د ملګرو ملتونو د ټولنې ادارې ،نړۍ والې غیر حکومتي موسسې او غیر حکومتي ملي یا سیمه ییزې موسسې هم شته چې د زده کړو په
چارو کې کار کوي .
 9د افغانستان لپاره د روزنې ملي ستراتیژیک پالن ( )5333 – 5323صفحۀ 534
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الزمه ده یادې ادارې تر څېړنې الندې ونیول شي څو معلومه شي چې د هغوی پوهنیز پروګرامونه تر کومې کچې د ځانګړو تحصیلي اړتیاوې
ماشومان او معلول ماشومان تر خپل پوښښ الندې راولي .
کله چې دا کار وشو ،نو تر دې وروسته د پوهنې وزارت پالیسۍ جوړونکي او پریکړه کوونکي چارواکي به وکولی شي څو اټکل وکړي چې
څومره کار د دوی پر غاړه پاتې دی څو له مخې ی ې الزمې تابیاوې تر الس الندې ونیسي .

د زده کړې د کچې د لوړوالي په موخه د اقتصادي اقداماتو لپاره ستراتیژي

په دې برخه کې د بیالبیلو اقتصادي اقداماتو لپاره یو شمېر ستراتیژۍ تر څېړنې الندې نیسو چې کولی شي د زده کړې د کچې د لوړوالي د
هر اړخیزو زده کړو پروګرام په چوکاټ او د ماشوم لپاره د هر اړخیزو او په زړه پورې زده کړو ښوونیز چاپیریال په ښوونځیو کې ترې ګ ټه
واخیستل شی .

 .1په لومړنیو ټولګیو کې د غوره ښوونکو ګمارل:

په لومړني پوهنیز پړاو کې د غوره ښوونکو ګمارنه؛ د ساري په توګه د ماشومانو لپاره په لومړیو کلونو کې د تعلیمي او انکشافي
پروګرامونو جوړونه ) (ECEDاو د ښوونځي له لومړي تر درییم ټولګي پورې کېدای شي د یوه ټینګ بنسټ د جوړولو په موخه
له ماشومانو سره مرستې وکړي .
دغه چاره د ښوونکو د روزنې پالن شويو ښو پروګرامونو ،سیمې پورې اړوند د درسي موادو برابرول ،د بومي پوهې د تر السه
کولو لپاره هڅونه او په پوهنیزو پروګرامونو کې ،د خلکو ګډون ته اړتیا لري .

 .2د رسمي ښوونځیو د تعلیمي کال لپاره د پروګرامونو جوړونه :

ډېری وخت د زده کړې پر مهال د زده کوونکو ډېر وخت د کال په اوږدو کې د یوه ځانګړي تعلیمي پروګرام د نشتون له امله
ضایع کیږي .الزمه ده یو ځانګړی مهالویش جوړ شي څو روښانه شي ،چې د یوه ماشوم درسي ساعتونه په جدي توګه رعایت
کیږي.
د دغه ډول مهالویش د نشتون په صورت کې ډېر ساعتونه پر دې ضایع کیږي چې ماشوم څه وخت باید ښوونځي ته والړ شي
او څه وخت بیرته کور ته راشي .په پایله کې پر اجرااتو او همداراز پر هغو منابعو چې ښوونځيو ته ځانګړي شوي ،منفي اغیز
کوي .په لنډه توګه باید ټول ښوونځي خپل کلني رسمي تقویم په جدي توګه په پام کې ونیسي .

.3

د ښوونځيو د حاضرۍ د پالیسۍ تنظیم :

الرښوونه کیږي چې ټول زده کوونکي باید په منظم ډول مک تب ته حاضر شي .البته د ښوونځيو د حاضرۍ د پالیسۍ په پلې
کېدو کې ډېرې ستونزې شته ،خو د امکان تر کچې باید د ښوونځیو د حاضرۍ پالیسي ښه تنظیم شوې وي ،څو دا روښانه شي
چې ماشوم د څومره وخت لپاره په ښوونځي کې و .
د یادولو وړ ده چې د ښې حاضرۍ لرل په ښوونځي کې د زده کوونکي د عالي اجرااتو په مانا نه ده ،خو په هر صورت ښوونځي
له غوره ښوونکو ،ښو منابعو لرونکو او د زده کوونکو د مور او پالر د ښې ونډه اخیستنې له امله به ښې پایلې له ځانه سره ولري
.
له بل لوري خرابه حاضري کولی شي د کمزوره تدریس او یا هم د کافي منابعو پر نشتون داللت وکړي .

 .4هر ښوونځي لپاره په منصفانه توګه د ښووونکو تخصیص ځانګړي کول :

دا چې د ښارونو په ښوونځيو کې له اړتیا څخه ډېر ښوونکي شته دي ،نو دا په خپله په کلیو او بانډو کې د ښوونځیو پر
ښوونیز( تعلیمي) پروګرامونو ناوړه اغیزه کوي.
په ډېریو وختونو کې په کلیو او بانډو کې ښوونځي له کافي ښوونکو څخه بې برخې وي دا خو ال لرې ده چې په کې مجرب او
غښتلي ښوونکي وي .
په حقیقت کې د کلیو او بانډو د ښوونځیو زده کوونکي د ښاري ښوونځیو په پرتله ضعیقې پایلې تر السه کوي  .دغه معضله هغه
مهال حل کیدای شي چې روزل شوي ښوونکي په منصفانه توګه د هېواد په بیالبیلو ښوونځیو کې وګمارل شي.
له بل لوري د نجونو په ښوونځیو کې ډېرو ښځینه ښوونکو ته اړتیا شته .
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مخنیوی :
 .5د ښوونکو له ادلون او بدلون څخه
ً

که څه هم په افغانستان کې ښاي ي داسې نه وي ( .ندرتا په ښاري ښوونځیو کې دا کار کیږي) اما حقیقت دا دی چې له
یوه ښوونځي څخه بل ښوونځي ته د ښوونکو ادلون بدلون ،پر زده کوونکو ناوړه اغیز کوي .کله چې یو ښوونکی
بدلیږي ،له یوې خوا زده کوونکي چې یاد شوي ښوونکي ورته درس وایه ،له السه ورکوي او له بل لوري ښاي ي دغه
ښوونکی په نوي ښوونځي کې خپله روحیه له السه ورکړي  .ښاي ي د نوموړي ښوونکي کړنې په نوي ښوونځي کې له
معیارونو سره برابر نه وي .
هر کله یو ښوونکی لږ تر لږه درې کاله په یوه ښوونځي کې پاتې شي او تبدیل نشي ،د تبدیلۍ لګښت به راکم شي .خو
په هر صورت که چېرې تبدیلي د امنيتي ،صحي ،ترفیع او نورو الملونو له مخې وي ،دواړه لوري کولی شي هوکړې ته
ورسیږي.

 .6د کال په منځ کې د ښوونځیو د مدیرانو له تبدیلۍ څخه مخنیوی :

د یوه ښوونځي د مدیر بدلول کولی شي پر ښوونځي ناوړه اغیز وکړي .دغه کړنه روښانه ،نا مطلوبه اثرات لري .د هغه
ښوونځي چې مدیر ی ې بدلیږي ،د نوموړي د ځای ناستې د موندنې له امله له ستونزو سره مخیږي .او هغه ښوونځی چې
دغه مدیر ورځي ښاي ي د نوموړي د مدیریتي ځواکمنتیا ،ښوونکو ،زده کوونکو او د زده کوونکو کورنیو ته د پاملرنې له
امله د نوموړي کړنو ته د شک په سترګه ک تل کیږي.

 .7د ښوونکو او د زده کوونکو د والدین د ټولنو جوړول

د زده کوونکو د مور او پالر او ښوونکو تر منځ همغږي د دې المل کیږي څو د زده کوونکو روزنیزو اړتیاوو ته ډېره
پاملرنه وشي  .د اقتصادي والي دغه برخه د ښوونځي پر نورو سیسټمونو باندې نیغ په نیغه اغیز کوي  .که چېرې د زده
کوونکي کورنۍ له ښوونځي سره نږدې اړیکې ونلري نو نامطلوبه پایلو ته باید په تمه واوسي.

 .8په ښوونځي کې د نظم او دسپلین ساتنه د بې نظمیو مخنیوی کوي

په ښوونځي کې د دسپیلن شتون د سیسټماټیکو زده کړو د پیاوړتیا ،د ښوونکو او زده کوونکو د خالقیت او د زده
کوونکو د کورنۍ او د ټولنې د مالتړ د راجلبولو المل کیږي.

 .9په ښوونځي کې د غونډو جوړونه

دغه ډول غونډې کېدای شي په علمي ،لوبو ،ټولنیزو چارو ،کرهنې او په نورو برخو کې د سیالیو د ترسره کولو له امله
رامنځته شي  .په ښوونځیو کې د غونډې جوړونه سربیره پر دې چې د خلکو د پاملرنې وړ ګرځي له ښوونځي سره د
مرستې په موخه د مرسته کوونکو او نورو سوداګرو پام هم ور اوړي ،چې د ښوونځي د لګښتونو د راکمولو المل کیږي .
همداراز د دغه ډول محفلونو او غونډو جوړونه د ښوونځي د عمومي فضا په ښه کولو کې هم مرسته کولی شي .

.11

په بوختوونکو (کسبه کاري) فعالیتونو کې د ښوونکو او زده کوونکو ګډون

په هغه ښوونځیو کې چې ښوونکي او زده کوونکي د ځینو محصوالتو د تولید او خرڅالو په موخه سره راټولیږي ،نو د
ښوونځي په لګښتونو کې د پام وړ کمښت راځي او په ورته وخت کې ،د دوی د تولیدي مهارتونو کچه هم لوړیږي.
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نورې ستراتيژۍ چې کېدای شي په پام کې ونیول شي  ( :که څه هم لږ ستونزمن دي).













د تجهیزاتو برابرول؛ لکه کمپیوټرونه ،د البراتوار وسایل او نور .
په ښوونځیو کې د تغذېی پروګرامونه ،په ځانګړې توګه هغو ماشومانو ته چې کوچیان او یا هم بې وزلو کورنیو پورې اړوند
دي .
د ښوونځي د ساعتونو غځول ،په کوم ځای کې چې امنيتي ستونزې نه وي.
په هر ټولګي کې د لږو زده کوونکو لرل .
د ښوونکو د معاشونو لوړول او د مسلکي پروګرامونو له الرې د هغوی د مهارتونو لوړول .
د ښوونکو او زده کوونکو د ټاکنې لپاره د غوره معیارونو وضعه کول.
ټولو زده کوونکو ته د ک تابونو برابرول .
په ښوونځیو کې د وړو ک تابتونونو جوړول.
د ښوونځیو د تعلیمي کال غځول .
د لږ لیاقت لرونکو زده کوونکو لپاره د رسنیزو پروګرامونو جوړونه .
د ماشومانو له تعلیمي حقونو څخه د ساتنې په موخه د قوانینو او ټولیزو پالیسیو جوړونه .

د دغه پالیسۍ د پلي کولو لپاره ،پوهنې وزارت باید د هر اقدام پایلې چې غواړي په عمل کې ی ې پلې کړي ،وسنجوي او بیا د ښو پایلو په
موخه د اصالحاتو له راوړو وروسته په لږ لګښت سره عمل پرې وکړي.
د دغې موخې د السته راوړلو لپاره ،پوهنې وزارت د خپلې ستراتیژۍ په موخه د اړتیا وړ اطالعاتو د راټولونې لپاره به یو سیسټم جوړ کړي .
د ساري په توګه؛ معارف وزارت کولی شي شته منابع ،د روزل شویو ښوونکو شمېر ،په ټول هېواد کې ی ې موقعیت ،د معاشونو کچه او د
هغوی د اجرااتو اغیزمنتوب روښانه کړي.
ً
معموال په ټولیزه توګه د یوه هېواد کړنې د لومړنیو یا ثانوي زده کړو په پای کې هغه هم هغه مهال چې ټول نوماندان په یوه ملي ازموینه
کې شامل شي ،څېړل کیږي.
د اجرااتو سنجونه په وړه کچه په ښوونځیو کې هم ترسره کېدی شي خو نباید د هغو زده کوونکو پر وړاندې وکارول شي چې ځانګړي
روزنیزې زده کړې کوي .د هغو زده کوونکو چې ځانګړو روزنې ته اړتیا لري ،یا معلوله او یا هم زیانمنونکي دي ،کیدی شي د ارزونې له
نورو الرو چارو څخه ګ ټه واخیستل شي.

د تعلیمي اقداماتو توکي
 .1د کارکوونکو خدمتونه

د کارکوونکو د خدمتونو برخه د پوهنیزو پروګرامونو د وړاندې کولو په څانګه کې تر ټولو اساسي برخه ده  .په دې برخه کې ګمارنه ،په
ښوونځیو کې روزنه او د ښوونکو ګمارل او په دوامداره توګه د هغوی د مسلک غوړونه شاملیږي.
تر کومه ځایه چې د ماشوم لپاره د هر اړخیز او په زړه پورې ښوونیز چاپیریال موضوع مطرح ده ،نو الزمه ده چې د ښوونکو لپاره پر ښو
امتیازاتو فکر وشي؛ ځکه دوی ځانګړي خدمتونه کوي چې ورته ی ې ځانګړې روزنه هم لیدلې ده  .د ښوونکو روزنه ډېر وخت نیسي او که
چېرې د هغوی د ساتنې لپاره اساسي فکر ونشي نو په ډېرې اسانۍ سره به له السه ووځي .
په ډېریو هېوادونو کې چې ښوونکو ی ې ځانګړې زده کړې کړي وي ،حقوق او امتیازات ی ې د نورو عادي ښوونکو په پرتله لږ ډېر وي .د
ښوونکو د روزنې پروګرامونه کېدای شي په دوو برخو یعنې؛ له خدمت څخه وړاندې او په خدمت کې دننه  ،روزنو باندې وویشل شي  .په
دې ترتیب سره به د ماشوم لپاره د هر اړخیز او په زړه پورې ښوونیز چاپیریال لپاره د کافي شمیر ښوونکو له لرلو څخه به ډاډ تر السه شي
 .2امکانات :
ً
د افغانستان په کلیو او بانډو کې ډېر ښوونځي په سیمې پورې تړل شوي  .دغه ډول ښوونځي معموال په بیالبیلو سیمو کې په
ډېرو لږو امکاناتو سره دي .په هر حال دا هغه ستونزې دي چې د دغې برخې په سر کې ورته اشاره وشوه او سترګې پرې نشي
پټېدالی .
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د دې لپاره چې دغه پالیسي په یوه کارنده سند بدل شي ،الزمه ده هر یوه ښوونځي ته معیاري امکانات او اسانتیاوې برابرې
کړای شي چې په کې به درسي ټولګي ،هلکانو او نجونو لپاره جال جال تشنابونه او روزنیز او تدریسي مواد وي.

 .3وسایل او تجهیزات :

هغو ماشومانو ته چې د معلولیت له امله د زده کړې په برخه کې له بیالبیلو ستونزو سره مخ دي ،مالتړیزه ارزان بیه وسایل
برابر کړای شي .دغه وسایل د معلولیت اندازې ،بی ې ،د اړمنو زده کوونکو شمېر او له هغې څخه پر ګ ټې اخیستنې تړلي دي .
د اشاري ژبې قاموس مواد ،یوازې یو ځلي تولیدیږي .البته دغه کار زیات لګښت ته اړتیا لري ،خو مهمه دا ده چې د اشارې
نښې په جامع او هر اړخیزه توګه جوړې شي.
د بریل لیک د لوستونکو اړتیا وړ تجهیزات کېدای شي د بریل له ملي مطبعې څخه السته راوړل شي او همداراز فزیکي معلولو
زده کونکو لپاره مالتړیزه وسایل کېدای شي په فزیوتراپ ي څانګه کې د اړتیا له مخې ،جوړ شي.

 .4تدارکات :

تدارکات د حکومت او یا نورو تعلیمي خدمتونو وړاندې کوونکو لپاره یو له دوامداره کړو وړو څخه شمیرل کیږي  .د هغو
لګښت د ماشومانو د شمیر لمخې ،سنجول کیږي چې ترې ګ ټه اخلي .بیا هم وایو  :داسې ونه انګیرل شي چې د دغه
کار لګښت لوړ دی ،ځکه د ماشوم معلولیت داسې څیز نه دی چې د هرې ورځې په تیریدو سره زیات شي  .یوازې په
استیثنااتو کې.

 .5نور خدمتونه :

په دې برخه کې الرښوونې او د سال مشورو ورکړه ،د ښوونیزو سرچینو د مرکزونو او خونو برابرونه ،په ښوونځیو کې د
ک تابتونونو جوړول ،د تشخیص خدمتونه او د ګمارنې په موخه ګړندي اقدامات شامل دي  .دغه خدمتونه کېدای شي
د یوه ښوونځي په سطحه هم برابر شي .
د تشخیص او ګړندي اقدامات کیدای شي د منابعو په مرکزونو کې ترسره شي .له دغې الرې کولی شو کورنیو ته الرښوونه
وکړو چې څنګه د کورنیو تعلیمي پروګرامونو له الرې د خپل ماشوم له معلولیت سره مبارزه وکړي  .غیر حکومتي
موسسې او نړۍ واله ټولنه باید د دغه ډول خدمتونو وړاندې کولو ته الزمې تابیاوې ونیسي؛ خو په همدې حال کې
حکومت هم باید ځان چمتو کړي ،کله چې نړۍ واله ټولنه له افغانستان څخه وځي ،دغه مسوولیت پر خپله غاړه
واخلي .
په پایله کې کولی شو ووایو :د تعلیمي پروګرامونو لګښت یوه ساده موضوع نه ده بلکې یوه جامع میکانیزم ته اړتیا لري
چې له تداوم ،کیفیت او تل پاتې توب څخه ډاډ تر السه شي  .دغه ډول میکانیزمونه کیدی شي دې ته ورته پالیسیو له
الرې جوړ او رامنځته شي .
د حکومت هر ډول تعلیمي پالیسي د تعلیمي ملي ستراتیژیک پالن او د تعلیمي ملي موخو تر عنوان الندې جوړیږي.
دغه پالیسي خپل ځواک له دولتي اسنادو چې دلته ی ې ذکر وشو ،السته راوړي .په دې برخه کې د اقتصادي والي
دتحلیل پر موخو ،د لګښتونو د تحلیل پر دالیلو او پر اقتصادي ستراتیژیو باندې بحث شوی دی .
دغه برخه دعمل پر ځینو ستراتیژیو په بحث کولو سره ،چې د ټولو موخه د پوهنې وزارت له تصمیم نیونکو او پالیسو
جوړونکو سره مرسته کول دي ،څو د ماشومانو تعلیمي اړتیاوو ته ځواب واي ي ،پای ته رسیږي.
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څلورمه برخه ،د ظرفیت لوړاوی

څلورمه برخه
د ظرفیت لوړاوی
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د ظرفیت لوړاوی:

د پوهنې وزارت یو له لویو لومړیتوبونو څخه د کاري موثریت او مثمریت د زیاتېدو په موخه د تعلیمي ادارو د مدیریتي ظرفیت
لوړاوی دی  .دغه وزارت د ظرفیتونو لوړاوي پروګرامونه ارزوي او د خپلو ظرفیتونو د لوړاوي په ستراتیژیو کې به الزم اصالحات
راوړي .له دې سربیره پوهنې وزارت به د مدیریتي ظرفیت د لوړاوي په موخه خپل اداري تګالرې او سیسټمونه اصالح او ساده
کړي .

د ظرفیت لوړاوي اساسي شرایط دا دي:
.1
.2
.3
.4
.5

څېړنه او پراختیا
تصویب او تطبیق
په اداره کې دننه ،د ادارو تر منځ او له نورو اړوندو ادارو سره همغږي
څارنه او ارزونه
د بشري مهارتونو وده

د ظرفیت لوړاوي دغه پنځه ګوني شرایط د اغیرمنې پالیسۍ د پلي کولو الینفکه برخې جوړوي .په اصل کې پالیسي تدوین او
تصویبیږي او همداراز د څارنې او ارزونې د همغږۍ یو میکانیزم موجود وي ،څو د کړو وړو له څرنګوالي ،په ملي او سیمه ییزه
کچه د د ماشوم لپاره د هر اړخیز او په زړه پورې ښوونیز چاپیریال د اجنډا له پلي کېدو څارنه وکړي.
له ټولو مهمه دا چې ،د بشري مهارتونو وده ،یو له حیاتي ارکانو څخه دي چې باید په ټول جدیت سره ورته پام وشي ،څو په
هېواد کې د ټولو کارکوونکو مهارتونه وده وکړي .نو د ظرفیتونو او مهارتونو د ودې لپاره ،پوهنې وزارت مکلف دی څو ،روزنیز
پروګرامونه ،سیمینارونه ،د اشنای ی کولو غونډې ،الرښوونې او نور روزنیز پروګرامونه جوړ کړي.

عامه پوهاوی
د عامه پوهاوی رواجول په الندی ډول:
 کورنۍ عمومی رسنۍد والدینو شوری ګانی دښوونځیو په کچه
محلی شوری ګانی
 د بوهنی وزارت د روغتیا ریاست د عامی روغتیا وزارت د روانی روغتیا ریاست، تیاتر او...... -دښوونځیو مدیران او ښوونکی دهر اړخیزو تعلیماتو دریاست له الری
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پنځمه برخه ،د همغږۍ میکانیزم

پنځمه برخه
د همغږۍ میکانیزم
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د همغږۍ میکانیزم
په دغې پالیسۍ کې ،همغږي؛ د ځانګړو او ټولیزو زده کړو د وړاندې کوونکو مراجعو تر منځ د رسمي اړیکو په مانا ده  .دغو
اړیکو ته له دې امله رسمي ویل کیږي چې د دولت د لر لید لمخې " ،ټولو لپاره په مساویانه توګه د کیفیت لرونکو تعلیماتو
برابرونه  ، ۱...د پوهنې قانون  ۱او اساسي قانون باندې والړ دی. ۱.
د ټولیزو تعلیماتو د وړاندې کوونکو مراجعو ،د تمرکز او مکلفیتونو له مخې ،له یو بل سره توپیر لري  .د ساري په توګه؛ په
پوهنې وزارت کې چې بیالبیل ریاستونه جوړ شوي ،هر یو ی ې جال جال دندې پر مخ وړي؛ اما د ټولو موخه په پوهنیزو چارو کې
د ښه والي راوستل دي .له بل لوري د لوړو زده کړو بنسټونه هم لکه :پوهنتونونه ،دارالمعلمینونه ،او نور فني او حرفه ی ی
مرکزونه هم ځانګړي مکلفیتونه لري او بالخره غیر دولتي موسسې هم په تحصیلي چارو کې له ځانګړي قیمومیت څخه برخمن
دي.
نو له دې امله اړتیا ده څو په دې برخه کې د ټولو مراجعو فعالیتونه له یوه مرکزي ټکي څخه همغږي کړای شي ،څو د هېواد
قوانین او مقررات  ،د ملي تحصیلي موخو ،پالنونو ،د ودې عمومي پالیسیو  ،ټولنیز – اقتصادي چارې ټول رعایت او له هغه
څخه پیروي وشي.
دې ته په ک تو سره او د پوهنې وزارت د دغې پالیسۍ پر بنسټ ،مرکزي ارګانونه د ټولیزو زده کړو د همغږۍ مسوول دی  .نو له
همدې امله پوهنې وزارت د ټولیزو تعلیماتو د ټولو برابرونکي د مراجعو رسمي او قانوني همغږي کوونکی دی .

د همغږۍ موخې:

 عمومي موخه :د ښې همغږۍ له الرې به په ملي کچه د تعلیماتو د ودې بهیر ګړندی شي چې له مخې به ی ې د معلولو
او ّس پاتی شویو ماشومانو لپاره د ځانګړو او ټولیزو تعلیماتو چارې ښې پرمخ والړې شي .

 ځانګړې موخې :
.1

.2
.3
.4

د ملي ،والیتي او ولسوالیو په کچه د ځانګړو او ټولیزو زده کړو د خدمتونو د وړاندې کوونکو مراجعو او غیر
دولتي مؤسسو د ښو خدمتونو د وړاندې کولو لپاره د دندو او مسوولیتونو تحلیل .
د همغږو شویو فعالیتونو له مخې ،د ځانګړو او ټولیزو زده کړو په وړاندې کولو سره د حکومت د سک ټوري
وزارتونو داخلول .
د هېواد په لوړو زده کړو بنسټونو کې د ځانګړو او ټولیزو زده کړو په برخو کې د څېړنو د زمینې برابرول .
د مالي او بشري منابعو د ورکړې په برخو کې د عادالنه تخصیص لپاره د حکومت د نافذه تګالرو له مخې د
ټولیزو زده کړو د پالیسۍ څارنه او ارزونه .

 د همغږۍ نورې برخې

د ټولیزو تعلیماتو د پالیسۍ همغږي په بیالبیلو برخو کې لکه؛ د درسي نصاب جوړونه ،د درسي نصاب تفکیک ،په
درسي نصاب کې ادلون او بدلون ،د ښوونکو روزنه ،دولتي ادارو او غیر دولتي مؤسسو لپاره د ارزونې د معیارونو
ټاکنه ،صورت مومي .
پوهنې وزارت په هېواد کې د تحصلي سیسټم د مرکزي مسؤول ادارې په توګه به ډاډ تر السه کړي چې د ټولیزو زده کړو
بیالبیل سمبالوونکي خپلې پالیسۍ ته ژمن دي.

 )aپوهنې وزارت

 د ښوونکو د روزنې ریاست
 د درسي نصاب د ودې ریاست
 د ټولیزو زده کړو ریاست
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 )bپه والیتونو کې د پوهنې ریاستونه :د دغو مراجعو او اشخاصو مسوولیت به پر غاړه لري .







د ولسوالۍ د معارف مدیریت
د والیتونو او ولسوالیو په کچه د دارالمعلمینو او د ښوونکو د روزنې مرکزونه
د ښوونځیو مدیران:
د زده کوونکو کورنۍ
زده کوونکي

 )cسک ټوري وزارتونه:

 د کار ،ټولنیزو چارو ،شهیدانو او معلولینو وزارت
 د عامې روغتیا وزارت

 )dپوهنتون:
 د ځانګړو زده کړو پوهنځی – د کابل ښوونی او روزنی پوهنتون
 هغه څېړنیز مرکزونه چې له کابل پوهنتون سره تړاو لري

 )eنورې ادارې :

 د ملګرو ملتونو دفترونه
 غیر دولتي مؤسسې

(f





نړۍ وال همکاران
د تجربو د تبادلی او د ماشومانو د پاره د هر اړخیزو او په زړه پوری زده کړو د افکارو به اړوند او د باندی هیوادنو له الری
د ماشوم د هر اړخیزی او په زړه پوری زده کړی د همغږی ګروپ ځواکمن کول
د تمویل کوونکو هیوادنو د هر اړخیزو زده کړو مرکزونه ،او
د پوهنی وزارت ویب سایت

د همغږۍ د میکانیزمونو په لړ کې د بیالبیلو ادارو دندې او مسوولیتونه

د ټولیزو زده کړو د خدمتونو د وړاندې کولو غرض؛ یوازې د محرومو زده کوونکو اړتیاوو پوره کول دي .دغه اړتیاوې ،د امکاناتو ،
مسلکي کادرونو شتون او د منابعو له ځانګړې کېدو سره تړاو لري.
دغه پالیسي پر دې پوهه ده چې د ټولیزو زده کړو د خدمتونو په وړاندې کولو کې نیمګړتیاوې شته چې تر ټولو لوی الملونه ی ې ،
د هېواد ځمکنۍ وضعیت ،ټولنیز ،اقتصادي  ،د ښوونکو د روزنې لپاره د امکاناتو نشتون ،د خلکو سلوک او له ټولیزو زده کړو
څخه د هغوی اخیستنې دي .په هر حال ،یاد شوي موانع باید د زریزې ودې) (MDGsد موخو د تر السه کولو لپاره د حکومت
د هڅو او روزنه د ټولو لپاره ) ،(EFAله الرې لرې کړای شي.
د هرې یوې ادارې کلیدي دندې او مسوولیتونه کېدای شي په الندې توګه وڅېړل شي:
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 )aد پوهنې وزارت دندې او مسوولیتونه

























د ټولو ځانګړو او ټولیزو زده کړو د خدمتونو وړاندې کولو لپاره د یوې مرکزي ادارې په توګه عمل کول.
په والیتونو کې د ټولیزو زده کړو لپاره په کافي توګه د بودجې جلب او ځانګړي کولو ،د پالیسۍ پلي کولو ،څارنې او
ارزونې ته پروګرام جوړونه .
د دې ډاډ ورکول چې د ټولیزو زده کړو اصول د پوهنې په ټولو اړوندو سک ټوري پالنونو کې شامل شوي دي .
د دې ډاډ ورکول چې د ځانګړو او ټولیزو زده کړو درسي نصاب په سمه توګه تسوید او تصویب شوی او د ټولو ځانګړو
اړمنو او معلولو زده کونکو ته ورکول کيږي .
د ګمارنې په برخه کې د نافذه تګالرې له مخې ،د ځانګړو او ټولیزو زده کړو لپاره د ښوونکو روزنه او ګمارنه .
د ښوونکو د روزنې له پروګرامونو او کورسونو څخه په مقطعه ی ي توګه ک تنه  .څو ډاډ تر السه شي چې دغه کورسونه او
پروګرامونه پر معیار برابر دي او د ټولیزو زده کړو له اړتیاوو سره سم کافي روزنه او مهارت ورښوول کیږي .
له دې څخه ډاډ تر السه کول چې د ښوونکو د روزنې په مرکزونو کې ځانګړي او ټولیز کورسونه د مسلکي ښوونکو له
لوري پرمخ وړل کیږي .
د الرښوونو برابرونه ،د موادو د څېړنې معیارونه ( د بریل ک تابونه او اشاري ژبه ) د معارف د کیفیت د ساتنې په موخه
له نورو ادارو سره سال مشوره .
د ګړندي اقداماتو د پیژندنې په موخه د څېړنې د ابزارو برابرونه .
په ټولو تعلیمي مرکزونو او هغو مرکزونو کې چې د غیر دولتي ادارو له لوري اداره کیږي ،د ځانګړو زده کړو لپاره د زمینې
برابرونه .
د ملي ډیټابیس جوړونه ( اطالعاتي بانک) چې د هېواد د تعليمي معلوماتي مدیریت له سیسټم سره) (EMISیو ځای
کیږي .
د معلولو ماشومانو د مالتړ او کیفیت لرونکو زده کړو وړاندې کولو لپاره د ټکنالوجیکي وسایلو د برابرولو په موخه له
ټولو ادارو سره همکاري .
پر نړۍ والو معیارونو باندې د سمبالېدو او د اړتیاوو د پوره کېدو په موخه له ټولو اړوندو بنسټونو سره د کاري اړیکو
برابرول .
د ځانګړو او ټولیزو زده کړو په بیالبیلو برخو کې د ظرفیت د لوړاوي لپاره د پروګرامونو جوړونه .
د ځانګړو او ټولیزو زده کړو په اړه د سیاسي ټولنو ،دیني ،سیمه ییزو مشرانو او عامو خلکو د پوهاوي لپاره هلې ځلې .
د مرعي االجرا د څارنې او ارزونې د تګالرې له مخې ،د ټولیزو زده کړو د پالیسۍ له پلي کېدو څخه څارنه او ارزونه .
له ابتداي ي تحصیالتو څخه لوړو تحصیالتو ته د څیړنیزو فعالیتونو لوړول .
د مثبت تبعیض پیاوړي کول ،څو محروم ماشومان د تحصیالتو په لومړنیو ،چمتوالي ،ابتداییه ،منځنۍ  ،عالي او په
نورو تحصیلي برخو کې د شمولیت کچه لوړه شي .
د معلولو کسانو لپاره د یوې ملي شورا د تاسیسولو لپاره هڅې ؛ څو د ټولو لپاره د کیفیت لرونکو زده کړو د غوښتنې
مسؤولیت پر غاړه ولري .
له دې څخه ډاډ تر السه کول چې په ټولیزو زده کړو ریاست کې ټول پرسونل مسلکي او مجرب دي څو د ټولیزو زده
کړو د پالیسۍ د پلې کېدو څارنه وکړي .
د ښوونکو له ټولنو او مسلکي ډلو سره په همکارۍ د داسې تګالرې طرحې جوړول چې له مخې ،ی ې د ځانګړو او ټولیزو
زده کړو د ښوونکو د ګوښه کېدو د مخنیوي په موخه د مکافاتو برابرونه وکړي .
د ښوونکو او د زده کوونکو د مور او پالر تر منځ د شخړو او ستونزو د هواري په موخه د یوه میکانیزم جوړونه .
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 )bپه والیتونو کې د پوهنې ریاستونه



















په ټولو والیتونو کې د ټولیز زده کړو د پلي کولو لپاره پروګرام جوړونه ،د بودجې برابرول ،سازمان ورکول ،د کارکوونکو
چمتو او همغږي کول .
د ولسوالیو په کچه د ټولیزو زده کړو د اسانه تطبیق لپاره د ولسوالیو د پوهنې مدیریتونو ته الرښوونې.
له دې څخه ډاډ تر السه کول چې ټولیزې زده کړې په ټولو تعلیمي برخو او ان په هغو مرکزونو کې چې د غیر حکومتي
مؤسسو له لوري اداری کیږي  ،وړاندې کیږي.
د ټولو ښوونځیو لپاره د عادالنه منابعو له ځانګړي کېدو څخه ډاډ تر السه کول .
د ګرځنده خدمتونو له وړاندې کولو او هغو ځایونو چې اړمن ماشومان پکې پر زده کړې بوخت دي ډاډ تر السه کول .
له دې څخه ډاډ تر السه کول چې انفرادي تعلیمي پالنونه هغو ماشومانو ته چې ځانګړي روزنیزې ستونزې لري او
همداراز استثناي ي ماشومانو ته هم .
په والیتونو او ولسوالیو کې د دارالمعلمینونو او د ښوونکو د روزنې د مرکزونو له الرې په سیسټماټيک او دوامداره توګه د
ښوونکو د ظرفیت لوړاوی .
د ټولیزو زده کړو په برخه کې ښوونکو او ښوونځیو لپاره د الرښوونو په موخه د مسلکي کسانو ټاکنه .
د ټولیزو زده کړو په برخه کې د داسې پروګرامونو جوړونه او همغږي کول چې له مخې ی ې ،ښوونکو ته له خدمت څخه
وړاندې او د خدمت په درشل کې روزنه ورکړ شي .
له دې څخه ډاډ تر السه کول چې د معلولو زده کوونکو د ځای پر ځای کولو پر مهال له ابزارو څخه سمه ګ ټه اخیستل
کیږي .
د کیفیت له تضعیف پرته د پالیسۍ له تطبیق څخه څارنه او ارزونه .
د معلولو ماشومانو په اړه د اطالعاتو راټولونه ،ځانګړې روزنې ،د ښوونکي روزنه مخکې له خدمت او د خدمت په
درشل کې او له پوهنې وزارت سره د فني او حرفه ی ي زده کړو د بنسټونو شریکول .
د ټولیزو تعلیماتو د پالیسۍ د پلي کولو او حق غوښتنې په موخه د سیمه ییزو شوراګانو په جوړونه کې مرسته .
د ځانګړو او ټولیز زده کړو په برخو کې د عملي څېړنو هڅونه .
د ټولیزو زده کړو د ښه والي په موخه له نورو غیر دولتي مؤسسو ،د زده کوونکو له کورنیو ،د ښوونځیو له مدیرانو،
ښوونکو سره په ګډه کار .
په ځانګړو او ټولیزو تعلیماتو کې د مبادالتي  ،ملي او نړۍ والو ناستو جوړونه څو ټولیزه زده کړې په افغانستان کې هم
د نورې نړۍ په څېر ځای ونیسي.

 )cسک ټوري وزارتونه

 د کار ،ټولنیزو چارو ،شهیدانو او معلولینو وزارت به د ماشوم لپاره د هر اړخیز او په زړه پورې ښوونیز چاپیریال د کاري
ډلې یوه برخه وي .
 د کار ،ټولنیزو چارو ،شهیدانو او معلولینو وزارت به د ګمارنې ،په فني او حرفه ی ي مرکزونو کې د محرومو کسانو د
روزنې مسوولیت په غاړه ولري.
 د کار ،ټولنیزو چارو ،شهیدانو او معلولینو وزارت به د داسې مناسبو او د تصویب وړ پالیسیو طرحې مسوولیت پر غاړه
ولري چې د محرومو کسانو د ګمارنې پلوی وي.
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 د عامې روغتیا وزارت به ډاډ تر السه کوي چې د معلولو ماشومانو ژر تشخیص به د هغوی پر روغتیا ناوړه اغیز نه کوي .
دغه وزارت به ښوونکو ته د اړتیا وړ الرښوونې او معلومات برابروي څو د دقیقې ارزونې پر مهال او په عادي ښوونځیو کې
د هغو له ځای پر ځای کولو سره مرستې وکړي  .همداراز یاد وزارت به تعقبیه میکانیزم هم جوړوي.

 )dد کابل پوهنتون او نورو پوهنتونونو د ښوونې او روزنې پوهنځي








د ټولیزو زده کړو د درسي نصاب جوړونه چې د ځوانو ښوونکو او اړمن ځانګړو زده کوونو اړتیاوې پوره کړي.
مجربو ښوونکو ته د مسلکي متداومې ودې لپاره د فرصتونو برابرونه څو په خپل کاري ژوند کې پرمختګ وکړي.
په هېواد کې د اغیزمن تعلیمي سیسټم د پرمخ بیولو لپاره په والیتونو او ولسوالیو کې د مدیریت او د ښوونځیو مدیرانو
ته د ادارې د روزنیزو پروګرامونو پیل .
د عملي کارونو د بډاینې لپاره د عملي څېړنو هڅونه ،اجرا او ابداع .
ښوونکو لپاره د ټاکنې او ارزونې د معیاري ابزارو برابرونه  ،څو په ټولو ښوونځیو او په ځانګړې توګه د معلولو ماشومانو
په ښوونځیو کې ترې ګ ټه واخیستل شي .
په ځانګړو او ټولیزو زده کړو کې د تازه پېښو د خبرېدنې او د تجربو د شریکولو په موخه د نړۍ له پوهنتونو سره اړیکې
نیول .

د یادولو وړ ده چې د تطبیق په درشل کې یو شمېر ستونزې د وړاندوینې وړ دي ،ځکه په ځانګړو او ټولیزو زده کړو په برخو کې
کافي بشري ځواک شتون نلري .نورې ستونزې کولی شو د دولتي وجوه تخصیص ماهیت  ،په ځینو سیمو کې نا امنيو ته تړاو
ورکړو .دا هغه څیزونه دي چې باید پرې تمرکز وشي.
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الندنی دیاګرام د همغږۍ د میکانیزمونو ښکارندوي ي کوي
په والیتونو کې د پوهنې ریاست
او
په ولسوالیو کې د پوهنې مدیریت

سک ټوري
وزارتونه

پوهنې
وزارت

نوری اداری

د ښوونې او روزنې
پوهنځی
کابل پوهنتون

36

ضمیمه ،با استعداد او نخبه ماشومان

ضمیمه
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با استعداده او نخبه ماشومان ،د دیارلسم ګروپ په حیث ،منزوي کسان
دا ډېره مهمه ده چې خپل با استعداده او نخبه ماشومان هیر نکړو؛ ځکه د دغه ماشومانو هیرول ،په ټولنه کې د یادو ماشومانو
د ګوښه کېدو المل کیږي.
د بااستعداد او نخبه ماشومانو ملي ټولنه ،دغه ډول ماشومان داسې تعریفوي :با استعداده او نخبه ماشومان عبارت له هغو
ماشومانو څخه دي چې د ځانګړو زده کړو وړتیا لري او په یو شمېر فعالیتونو او مهارتونو کې لکه :ریاضیاتو ،موسیقۍ  ،ژبې او
همدارنګه د حسي او حرک تي مهارتونو لکه :نقاشي ،لوبې او نور ،د زده کړو خارق العاده استعداد لري .
10په حقیقت کې با استعداد او نخبه زده کوونکي کولی شي د زده کړو په سم اسلوب سره څو کلنې زده کړې په یوه کال کې تر
السه کړي .
او همداراز که چېرې د زده کړې ځانګړی اسلوب او نورو ذهني فعالیتنونو ته د هڅونې له الرې دغه ماشومان د دې وړتیا لري څو
خپل دغه استعداد تر غټوالي هم وساتي او د یوه مبتکر پوه په صفت به وپیژندل شي .
که چېرې د زده کړې سم اسلوب ور نه ښودل شي او ونه هڅول شي نو دغه ماشومان مایوسه کیږي او په درسي ټولګي کې د
خپګان وخت تیروي او بالخره منزوي یا ګوښه کيږي  .نو الزمه ده چې په افغانستان کې هم څېړنې وشي څو با استعداده او نخبه
ماشومان وپیژندل شي.
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 پالیسۍ او اړوند اخذ لیکونه د نورو معلوماتو لپاره/منابع
(UNESCO, 2000) http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001211/121147e.pdf د عمل لپاره د داکار چوکاټ
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002142/214297e.pdf ILFE جعبۀ ابزار
(MDG’s, UN, 2000) http://www.undp.org/content/undp/en/home/mdgoverview.html دزریزې ودې موخې
http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001778/177849e.pdf

د ټولیزو تعلیماتو په اړه د پالیسیو الرښود

(UNESCO, 1994د عمل لپاره د سالمانکا چوکاټ او بیانیه
http://www.unesco.org/education/pdf/SALAMA_E.PDF
(UN, 1990) د نړۍ والو اعالمیه د زده کړې د ټولو لپاره
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international- agenda/education-for-all/the-efamovement/jomtien-1990/
(UN, 1989) http://www.unicef.org/crc/ د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقوقو کنوانسیون
(UN, 2006) د ملګرو ملتونو د معلولیت لرونکو کسانو د حقوقو کنوانسیون
http://www.nda.ie/cntmgmtnew.nsf/0/9515327CFCF84669802574C70032B07F/$File/NDAUNEUSeminar.pdf
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