د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮه د آﻟﻤﺎن ﻫﻤﺎری

ﭘﻪ ﯾﻮ ﻧﻈﺮ ﮐ

د ﻮوﻧ او روزﻧ د ﺳﺘﻮر اﺻﻼح ﮐﻮل
– د ﻮوﻧﻮ دﭘﺎره ﻧﻮي ﺳﻨرډوﻧﻪ او
درﺳ ﻧﺼﺎﺑﻮﻧﻪ
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ دﻟﻮﻣﻧﯿﻮ زده ﮐو د اوږدﻣﻬﺎل ﺳﻤﻮن ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د اﻟﻤﺎن

ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ،ﺗﺨﺎر ،ﺳﻤﻨﺎﻧﻮ ،ﮐﻨﺪوز ،ﺑﻠﺦ او ﺑﺪﺧﺸﺎن
وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﮐ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻪ

ﻓﺪرال ﺣﻮﻣﺖ د ﺳﻮﯾﺲ د ﺣﻮﻣﺖ ﺳﺮه ﯾﻮﺎی د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﻮﻫﻨ د وزارت

ﭘﺮوﺮام :ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ د ﻟﻮﻣﻧﯿﻮ
او ﺛﺎﻧﻮي زده ﮐو ﺨﻪ ﻣﻼﺗ(BEPA) 

ﺨﻪ د ﻫﻐﻪ وزارت د ﻮوﻧﻮ د روزﻧ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐ ﻣﻼﺗ ﮐﻮي او د ﻟﻮﺳﺖ ﭘﻪ
ﻣﺤﺘﻮا ﮐ د ﺗﻨﻮع د ﺗﻨﻈﯿﻤﻮﻟﻮ او د زده ﮐﻮوﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻫﻐﻪ د ﻪ ﭘﻮﻫﯿﺪﻟﻮ ﭘﻪ اړه

دﺳﺘﻮر ورﮐﻮوﻧ اداره :د اﻟﻤﺎن د
اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻤﺎرﯾﻮ او ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ وزارت
) ،(BMZد ﺳﻮﯾﺪن د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ او
ﻫﻤﺎرۍ اداره )(DEZA

ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي.

ﺷﺮﯾ :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﻮﻫﻨ وزارت
:ﭘﻠ ﮐﻮﻧ اداره Deutsche
Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
 :Provincesﺑﺪﺧﺸﺎن
,
 :Provincesﺑﻠﺦ
,
 :Provincesﮐﺎﺑﻞ
,
 :Provincesﮐﻨﺪز

وﺿﻌﯿﺖ
د ﺷﻤﺎﻟ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ زﯾﺎﺗﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﮐ ﺗﺮ ﻧﻨ ور ﭘﻮرې د ﻮﻧﯿﻮ ﻟﻮﺳﺖ ﭘﻪ ﻮﻟﯿﻮ
ﮐ ﻧﻪ ﺑﻠﻪ ﭘﻪ دواﻣﺪاره ﺗﻮﻪ ﭘﻪ ﺧﯿﻤﻮ ﮐ او ﻫﻐﻪ ﻫﻢ اﻏﻠﺒﺎً د ﯿ روزﻧ ﻟﺮوﻧﻮ
ﻮوﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﺮﻣﺦ ﺑﻮول ﮐﯿي .د ﺑﯿﻠ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ د ﺑﻠﺦ ﭘﻪ وﻻﯾﺖ ﮐ د ﺟې او
ﺷﺨو ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﮐ ﺷﺎوﺧﻮا د  ۵۵۰ﻮوﻧﯿﻮ دوه درﯾﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ وران ﺷﻮي ﯾﺎ زﯾﺎﻧﻤﻦ
ﺷﻮی وو .د ﮐﻨﺪز ﭘﻪ وﻻﯾﺖ ﮐ ﻟﺗﺮﻟه  ۵۵۰ﻮوﻧ ﯾﻮه وداﻧ ﻧﻪ درﻟﻮده .د ﻣﯿﺰ او
ﻮﮐﯿﻮ ،د ﻟﻮﺳﺖ دﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻮ او ﻧﻮرو درﺳ ﺗﻮﮐﻮ د ﻧﺸﺘﻮاﻟ ﺳﺮﺑﯿﺮه ،ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ډﯾﺮ ﻣﻬﻢ
داﭼ د روزل ﺷﻮﯾﻮ ﻮوﻧﻮ ﮐﻤﻮاﻟ ﻟﯿﺪل ﮐﯿﺪه .اوس ﻣﻬﺎل  ۲۰۰۰۰۰ﻮوﻧ۹ 

,
 :Provincesﺳﻤﻨﺎن
,
 :Provincesﺗﺨﺎر
د ﭘﺮوﺮام ﻣﻮﺧﻪ :ﭘﻪ ﻟﻮﻣﻧﯿﻮ او ﺛﺎﻧﻮي
زده ﮐو ﮐ د ﮐﯿﻔﯿﺖ د ﺳﻤﻮن دﭘﺎره د
ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﻣﻨﺘﻪ راوړل
 :Overall termﻏﺒﺮﻮﻟ – ۱۳۸۴ ﺗﻠﻪ
۱۳۹۸

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻮ زده ﮐﻮوﻧﻮ ﺗﻪ )ﭼ د ﻫﻐﻮی د ﯾﻮ درﯾﻤ ﺑﺮﺧ ﻧﻪ زﯾﺎت ﯾ ﻧﺠﻮﻧ دي( درس
ورﮐﻮي .ﯾﻌﻨ ﭘﻪ ﻣﻨﻨ ﺗﻮﻪ ﯾﻮ ﻮوﻧ ۴۵ زده ﮐﻮوﻧﻮ ﺗﻪ روزﻧﻪ ورﮐﻮي .ﻫﺮ دوﻫﻢ
ﻮوﻧ ﭘﻪ ﺑﺴﯿﺎ ﺗﻮﻪ زده ﮐه ﻧﺪه ﮐې .ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﺳﺒﺐ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺮ  ۱۳۹۹ﮐﺎﻟﻪ
ﭘﻮرې ﻪ ﻧﺎ ﻪ  ۲۰۰۰۰۰ﻧﻮرو ﺑﺎﮐﻔﺎﯾﺘﻪ ﻮوﻧﻮ ﺗﻪ اړه ﻟﺮي.
ﻣﻮﺧﻪ
د دې ﭘﺮوژې ﻣﻮﺧﻪ داده ﭼ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻟﻮﻣﻧﯿﻮ او ﻣﺴﻠ زده ﮐو ﮐ ډﯾﺮ ﻪ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷ .د ډﯾﺮو ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﻮ ﻮوﻧﯿﻮ او د ﮐﺎر د ﺑﺎزار د ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﺳﺮه د درﺳ
ﻣﺤﺘﻮا د ﺗﻄﺎﺑﻖ او ﻫﻤﺪاراز د ﻟﻮﺳﺖ دﭘﺎره د زده ﮐﻮوﻧﻮ د اوږدﻣﻬﺎﻟ ﻫﻮﻧ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ،
د اﻟﻤﺎن ﻓﺪرال ﺣﻮﻣﺖ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺨﻪ د ﻮوﻧﻮ د روزﻧ او د درﺳ ﻧﺼﺎﺑﻮﻧﻮ د
ﻧﻮي ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻻره ﮐ ﻣﻼﺗ ﮐﻮي.
ﺎم اﺧﯿﺴﺘﻨﻪ او ﭘﺎﯾﻠ
د ﻮوﻧﻮ د ﭘﯿﺪاﻮژﯾ روزﻧ ﻟﻪ ﻻرې د درس ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﻪ ﻣﺤﺴﻮﺳﻪ ﺗﻮﻪ ﺳﻤﻮن
ﻣﻮﻧﺪﻟ دی .زده ﮐﻮوﻧ ﭘﻪ زﯾﺎﺗﯿﺪوﻧ ﺗﻮﻪ ﭘﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﮐ ﯿﻞ ﮐﯿي او د زده ﮐې
دﭘﺎره ﻫﻮل ﮐﯿي .د ﻮوﻧﻮ ﭘﻪ روزﻧﻪ ﮐ د ﭘﯿﺪاﻮژﯾﻮ اﺳﻠﻮﺑﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﯿﺘﻮدﯾ او
دﯾﺪاﮐﺘﯿ ﺗﺮ ﻨ رﯾﺎﺿ او ﻃﺒﯿﻌ ﻋﻠﻮم ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻠﯿی .ﭘﻪ داراﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻨﻮ ﯾﻌﻨ د
ﻮوﻧ د روزﻧ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﮐ ﻮوﻧ او ﻟﭽﺮورﮐﻮوﻧ ﭘﯿﺪاﻮژﯾﻪ روزﻧﻪ
ﻣﻮﻣ.
د ﻮوﻧﻮ د ﻧﻮې اوﺳﻤﻮن ورﮐل ﺷﻮې ﭘﻮﻫ ﭘﺮ ﺑﻨﺴ ،درﺳ ﻧﺼﺎﺑﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﻧﻮي ﺷﻮل
او ﯾﻮ ﻣﻮډرﻧﻪ ﻣﻠ ﺗﻌﻠﯿﻤ ﻧﺼﺎب ﻣﻨﺘﻪ راﻏ .د ﺑﯿﭙﺎ ﭘﺮوژه ﭘﻪ دې ﮐﺎر ﮐ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
د ﭘﻮﻫﻨ د وزارت د د ﻮوﻧ د روزﻧ د رﯾﺎﺳﺖ ﺨﻪ ﻣﻼﺗ وﮐ .ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﮐ د
ﻟﻮﻣﻧﯿﻮ ﻮوﻧﯿﻮ زده ﮐﻮوﻧﻮ ﺗﻪ ﺧﺎﺻﻪ او د ﻋﻤﺮ ﺳﺮه ﺳﻢ زده ﮐه ورﮐﻮل ﮐﯿي.
د  ۱۳۸۸ﮐﺎل راﻫﯿﺴ ،ﻟ ﺗﺮ ﻟه  ۲۲۰۰۰ﻮوﻧ او ﻟﭽﺮورﮐﻮوﻧ وﮐﻮﻻی ﺷﻮل ﭘﻪ
ﯾﻮه روزﻧﯿﺰ ﭘﯿﺪاﻮژﯾ ﭘﺮوﺮام ﮐ ون وﮐي.
ﺳﺮﺑﯿﺮه ﭘﺮدې ،زده ﮐﻮوﻧﻮ ﺗﻪ ددې اﻣﺎن ورﮐﻮل ﮐﯿي ﭼ دﺧﭙﻞ ﻣﺴﻠ ژوﻧﺪ ﭘﻪ
ﺑﺎب ﭘﻪ ﺷﻌﻮري ﺗﻮﻪ ﭘﺮﯾه وﮐي ،ﻪ ﻣﺴﻠ زده ﮐه اوس ﭘﻪ ﻟﻮړو ﻮﻟﯿﻮ ﮐ ﭘﻪ
درﺳ ﻧﺼﺎب ﮐ ﺷﺎﻣﻠﻪ ﺷﻮﯾﺪه .ﻫﻤﺪارﻧﻪ د ﺟﻨﺪر د ﻣﺴﺎواﺗﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب ﺑﻨﺴﯿﺰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
او ﻫﻤﺪارﻧﻪ د ﺑﺸﺮ ﺣﻘﻮﻧﻪ او د ﺳﻮﻟ روزﻧﻪ اوس د ﻮوﻧﻮ د روزﻧ او زده ﮐې ﭘﻪ
ﺗﺪرﯾﺴ ﻣﻀﻤﻮﻧﻮﻧﻮ ﭘﻮرې اړه ﻟﺮي.

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