ﻫﻤﺎری آﻟﻤﺎن ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﻧﻌﻄﺎف

اﺧﺒﺎر ﭘﺮوژه ﻫﺎ
ﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎﺑ ﭘﺮوژه
ﻫﺎی اﻧﺸﺎﻓ ﻣﻠ :وزارت

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﻧﻌﻄﺎف و ﻫﻤﺎری ﻓﺮاﺗﺮ از ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی اوﻟﻮﯾﺖ ۲
در ﺣﺎﻟﯿﻪ اﻗﺪاﻣﺎت در ﻋﺮﺻﮥ اوﻟﻮﯾﺖ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﯾ از
ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی دﯾﺮ اوﻟﻮﯾﺖ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺘﺪاوم
و ﭘﺎﯾﺪار ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔ و دورﻧﻤﺎﻫﺎی ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﮐﻤ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ ،اﻣﻨﯿﺖ و رﺷﺪ
ﭘﺎﯾﺪار ﻃﺮاﺣ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل،ﺣﻮﻣﺖ آﻟﻤﺎن ﺑﺎ ﺣﻮﻣﺖ ﺳﻮﺋﯿﺲ ﺑﺮای ﮐﻤ ﺑﻪ وزارت ﻣﻌﺎرف
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺑﺘﺪاﯾ و ﺛﺎﻧﻮی در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﺎر ﻣ ﮐﻨﺪ.

اﻗﺘﺼﺎد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و
ﻫﻤﺎری اﻓﻐﺎن ‐ آﻟﻤﺎن ﺑﻪ
ﺗﻼش ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺧﻮد
اداﻣﻪ ﻣدﻫﻨﺪ
)https://www.ez-afghan
istan.de/prs/news/4883
(
 | 23.11.1398ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ
داﺷﺘﻦ ﺣﻖ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻣﻦ و
ﺑﺪون ﺗﺒﻌﯿﺾ – دوره

ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﺗﻼﺷﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﺮوﯾﺞ آﻣﻮزش ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ﺑﺎزﻧﺮی ﻧﺼﺎب ﻫﺎی درﺳ و

آﻣﻮزﺷ ﺑﻪ  ۳۰۰۰ﻣﺤﺼﻞ

ﺳﻤﺘﺪﻫ ﻣﺤﺘﻮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺟﻬﺖ ﺑﺎزار ﮐﺎر در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﻣ

ﻣﻌﻠﻤ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ
)https://www.ez-afghan
istan.de/prs/news/4729
(

ﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﯿﺶ از  ۲۲۰۰۰ﺗﻦ ﻣﻌﻠﻤﺎن آن وزارت در ﺳﺎل  ۲۰۰۹در آﻣﻮزش
داﺧﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﯾ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺧﺘﺼﺎﺻ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﻗﺪاﻣﺎت
اﻧﺸﺎﻓ اﯾﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻮﻣﺖ آﻟﻤﺎن ﻫﺪاﯾﺖ داده ﻣ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮ اﺟﺮا ﺷﻮد،
ﺣﺘ در ﺣﺎﻻﺗﯿﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﻣﻨﯿﺘ ﺑ ﺛﺒﺎت ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎی دﻗﯿﻖ
و درک ﺟﺎﻣﻊ از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻞ ،ﺧﻄﺮات اﻣﻨﯿﺘ ﮐﺎﻫﺶ داده ﻣ ﺷﻮد و
زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺎﻓ ﺧﻄﺮ در ﺗﺼﺎﻣﯿﻢ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧ ﮐﻪ در
ﻫﻤﺎری ﻫﺎی آﻟﻤﺎن ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﺧﯿﻞ اﻧﺪ ،ﺑﻮﺟﻮد ﻣ آﯾﺪ.

 | 28.09.1398ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ
ارﺗﻘﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺪرﯾﺲ
ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ
– 210ﻧﻔﺮ آﻣﻮزش دﯾﺪﻧﺪ
)https://www.ez-afghan
istan.de/prs/news/4270
(
 | 18.07.1398ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ

ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻫﻤﺎری اﻧﺸﺎﻓ
ﻣﯿﺎن ﺣﻮﻣﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و آﻟﻤﺎن ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻪ ﻣﺮدم در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺳﯿﺎﺳ در ﻫﺮ دو ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،از ﯾ دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ
آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری آﻣﺎر و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﻤ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت در
ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ارﺗﺒﺎﻃ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮد و ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی
اﻓﻐﺎن ﺷﺮﯾ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫ ﻣﺮدم از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی
ﻫﻤﺎری اﻓﻐﺎن‐آﻟﻤﺎن و ازدﯾﺎد ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﻣ ﺷﻮد .اﻗﺪاﻣﺎت
ﻧﻈﺎرﺗ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮﺻﺘ ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﭘﺮوژه ﻫﺎی
آﯾﻨﺪه را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻓﻐﺎﻧ در ﻫﻤﺎﻫﻨ ﺳﺎزی و ارزﯾﺎﺑ
ﻣﺆﺛﺮاﻧﮥ ﮐﺎر ﭘﺮوژه ﻫﺎی اﻧﺸﺎﻓ ﺧﻮد ﺷﺎن و در اﻧﺠﺎم ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ وﻇﺎﯾﻒ ﺟﻤﻊ آوری و
ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎر ﮐﻤ درﯾﺎﻓﺖ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
Fact sheet: Reforming the
Education Sector
(https://www.ez-afghanista
n.de/sites/default/files/201
(7-Bepa-d-7_Dari.pdf

ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﮐﺎر ﻣﺎ در ﻋﺮﺻﮥ اوﻟﻮﯾﺖ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﯾﺰی ،ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﭘﺮوژه و ﺑﺨﺶ »داﺳﺘﺎن ﻫﺎ« ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﮐﺎر ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ

ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ – اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻧﺼﺎب ﻫﺎی ﺗﻌﻠﯿﻤ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻌﻠﯿﻢ اﺑﺘﺪاﯾ در ﮐﺸﻮر در درازﻣﺪت ،ﺣﻮﻣﺖ ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن ﻣﺸﺘﺮﮐﺎ ﺑﺎ
ﺣﻮﻣﺖ ﺳﻮﯾﺲ از وزارت ﻣﻌﺎرف اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻋﺮﺻﮥ آﻣﻮزش ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﺗﻨﻮع آوری
در ﻣﺤﺘﻮای درس ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻬﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺎﮔﺮدان ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ.
)(https://www.ez-afghanistan.de/prs/news/1313
ﺟﻤﻊ آوری آﻣﺎر و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺨﺎﻃﺮ رﺷﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ
ﺣﻮﻣﺖ آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ادارات اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻤ ﻣ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎر ﭘﺮوژه ﻫﺎی اﻧﺸﺎﻓ ﺷﺎﻧﺮا
ﺧﻮد ﺷﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮۀ ﻣﻤﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫ و ارزﯾﺎﺑ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺟﻤﻊ آوری و ﺗﺤﻠﯿﻞ
آﻣﺎر و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﯿﻔ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﻔﺎدۀ ﻣﯿﺎﻧﯿﺰﻣﻬﺎی ﻻزم ﺑﺮای اﺟﺮای
اﯾﻦ ﮐﺎر را ﯾﺎدﺑﯿﺮﻧﺪ.
)(https://www.ez-afghanistan.de/prs/news/3757

