همکاری آلمان با افغانستان
+++خبر مطبوعاتی+++
بیش از  25000دختر و پسر از ساختمانهای مکاتب جدید در شهر کندوز بهره
خواهند برد
کابل 18 ،سنبله  – 1398شنبه گذشته ،ریاست معارف والیت کندوز ( )PEDهمراه با
محمد ابراهیم شینواری ،معین تعبیمات عمومی وزیر معارف ،والی شهر کندوز و
نمایندگانی از همکاری آلمان-افغانستان قرارداد آغاز ساخت چهار لیسه جدبد در
مرکز شهر کندوز را امضا کردند .بعد از تکمیل پروژه ،بیش از  25000دختر و پسر
از آن بهره خواهند برد .از سال  ،2014صندوق توسعه زیرساخت منطقهای ( )RIDFاز PED
در آمادهسازی پروژه حمایت کرده است و با مجموع  423میلیون افغانی اجرای پروژه
را تمویل مالی میکند.
آقای شینواری ،معین وزیر تاکید کرد «:دولت آلمان با ساخت مکاتب و ارتقای
ظرفیت متعلمین به سیستم آموزش افغانستان کمک کرده است .از جانب وزارت معارف،
از دولت آلمان برای حمایتش تشکر میکنم».
ساخت لیسههای دخترانه فاطمه زهرا و خدیجه کبری ،و لیسههای پسرانه حضرت علی
و شیرخان بخش مهمی از توسعه شهر خواهد بود .هر لیسه شامل سه ساختمان دو طبقه
جدید خواهد بود .همچنین ،سه ساختمان موجود لیسه کامال نوسازی خواهند شد .هر
مجموعه لیسه دارای دو تشناب جدید خواهد بود .در مجموع  12ساختمان جدید همراه
با  156صنف کامال مجهز و  36اتاق اداری و همچنین  32صنف نوسازی شده آماده خواهد
شد .این لیسه ها به سیستم برق شهری متصل خواهند شد و استندردها و روشهای
جدید تدریس را ارائه خواهند کرد.
هدف این اقدامات ،تشویق والدین به فرستادن فرزندانشان برای (باز)شامل شدن در
مکاتب و در نتیجه بهبود چشمانداز آینده شاگردان است .مجموع جمعیت تحت پوشش این
پروژه  250000شهروند تخمین زده شده است .شرایط یادگیری شاگردان به طور قابل توجهی
بهبود خواهد یافت که به توسعه اقتصادی شهر کندوز نیز کمک خواهد کرد .صنوف بسیاری
از شاگردان مکاتب شهر در خیمه یا در فضای باز برگزار میشود.
عالوه بر ساخت این چهار لیسه ،همکاری آلمان-افغانستان جلسات آموزشی مربوط به کار،
راهنمایی و مشاوره برای مهندسان و مدیران  PEDکندوز برگزار خواهد کرد .هدف این
فعالیتها تقویت توانایی این اداره در شناسایی ،اجرا ،مدیریت و حفظ مستقالنه
پروژههای مشابه در آینده است.
صندوق توسعه زیرساخت منطقهای ( )RIDFتوسط بانک انکشافی  KFWاز جانب وزارت فدرال
توسعه و همکاری اقتصادی آلمان ( )BMZتطبیق میشود .هدف این برنامه توسعه زیر
ساختهای اقتصادی و اجتماعی در شمال افغانستان و در عین حال ،توانمندسازی نهادهای
والیتی در برنامهریزی و اجرای مستقل برنامههای توسعه است .از سال  ،2011این برنامه
 160کیلومتر جاده 50 ،کیلومتر کانال آبیاری و  11سد حفاظتی در برابر سیل و فرسایش
زمین در والیات بلخ ،کندوز ،بغالن ،تخار ،بدخشان را تامین مالی ،ساخته و یا بازسازی
کرده است .همچنین ،در حال حاضر مشغول اجرای پروژه بازسازی دو مکتب در سمنگان
است .همزمان ،این برنامه برای بیش از  3000مهندس و کارمند دولت ،حدود  900دوره
آموزشی تخصصی مربوط به کار ،راهنمایی و سمینار با هدف تحقق اجرای مستقالنه
پروژههای زیر ساختی در آینده دایر نموده

است.
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