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مقدمه: 
تعلیم و تربیه درجهان امروز هم به منظور رسیدن به توسعه پایدار هم به دلیل رشد ظرفیت و اماده سازی نیروی 
انسانی مستعد و رشد یافته در جامعه، اهمیت به سزایی یافته است. توجه به نیروی انسانی درکنار منابع طبیعی و 
سرمایه اجتماعی نخستین اولویت دولت ها و جوامع را به منظور پایه ریزی رفاه، آسایش، امنیت و انکشاف عمومی 
شکل می دهد. از این منظر افغانستان نیز نمی تواند بدون توجه به تعلیم و تربیه و اتخاذ سیاست ها و برنامه های کارا 

و موثر برای آن به اهداف و آرمانهای تعیین شده در اسناد و تعهدات ملی و بین المللی دست پیدا کند. 
مطابق قانون اساسی افغانستان هر شهروند کشور بدون هیچ گونه تبعیض، محدودیت و ممانعتي حق دارد از  تعلیم 
و آموزش بهره مند شود. دولت مکلف است تا زمینه تعلیم و آموزش را برای تمام شهروندان تا درجه لیسانس در 

مؤسسات تعلیمي دولتي به صورت رایگان تأمین کند.
با آنکه در یک و نیم دهه اخیر مبالغ هنگفت از کمک های جامعه جهانی صرف بهبود و اصالح نظام آموزشی 
کشور گردید، اما به دلیل موجودیت فساد گسترده و عدم مدیریت درست منابع در وزارت معارف و سایرنهاد های 
ذیربط درسکتور معارف، تعلیم و تربیه با کیفیت برای شهروندان افغانستان بخصوص در دهات و مناطق دور دست 

کشور هنوز یک رویای دست نیافتنی باقی مانده است.
نداشتن تعمیر، کمبود صنف درسی، کتاب، معلم، مواد ممد درسی، آب آشامدنی پاک، نداشتن تعمیر اداری در 
مرکز و ولسوالی ها، نداشتن تجهیزات و امکانات، واسطه نقلیه و روغنیات برای بخش های نظارت در ریاست و 
آمریت های معارف شهر از جمله مشکالت و نابسامانی های است که سکتور معارف درمناطق مرکزی با آن دست 

و پنجه نرم می کنند. 
ضعف مدیریت، فساد اداری، مشکالت محیطی و بعضا تعصبات قومی و جغرافیایی باعث شده که کیفیت تعلیم و 
تربیه به شدت پایین بیاید، تا آن جا که مسئولین معارف در بعضی مناطق مجبور شده اند ازمعاش معلمین و اجیران 
برای شان تعمیر گلی درست کنند تا بتوانند امور معارف را از آنجا پیش ببرند. در مواردی هم مدیران مکاتب در 
مناطقی مثل جاغوری برای مقابله با کمبود معلم مجبور شده اند از شاگردان فیس دریافت کنند تا از طریق آن 
معاش معلم را پرداخت نمایند. این در حالی است که وزارت معارف در سال مالی ۱۳95 از مبلغ ۳۰۱ میلیون دالر 

بودجه انکشافی تنها ۳۳,۶ درصد را مصرف کرده است. 

اهمیت موضوع:  
تعلیم و تربیه موثر و کارآمد زمینه رسیدن به مشارکت ملی و عدالت اجتماعی را در جوامع فراهم می سازد. این 
حق در توانایی بخشیدن اطفال و گروه های اجتماعی دیگر، حفاظت در برابر کار استثماری و پر مخاطره، ارتقای 
معیارهای حقوق بشری و دموکراسی، حفظ محیط زیست و کنترل رشد نفوس و دیگر مسائل جامعه نقش ارزنده 
و مهم دارد. تعلیم و تربیه کارا می تواند بیش و نگرش شاگردان که آینده سازان کشور هستند را نسبت به مسائل 
مهم زندگی روشن ساخته و برای ساخت و ابادانی کشور و برقراری صلح و ایجاد فرهنگ هم اندیشی و همدیگر 

پذیری زمینه سازی نماید. 
راستای  در  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  بامیان  ساحوی  دفتر  اطفال  حقوق  انکشاف  و  حمایت  بخش 
حمایت و دادخواهی ازحق دسترسی اطفال به تعلیم وتربیه در ساحات تحت پوشش این دفتر، در حین نظارت های 
دوامدار از مکاتب، ریاست وآمریت های معارف در زون مرکز و ولسوالی ها و سایر نهاد های مربوطه، برخی 
مشکالت و چالش های عمده و اساسی در زمینه دسترسی اطفال به حق تعلم وتربیه را بارها و بارها در گزارش 
های خود یادآور شده اما متاسفانه تاکنون اقدامی برای رفع این معضل کالن نشده است. این بار بخش حمایت و 
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انکشاف حقوق اطفال با بررسی دقیق تر این موضوع و ارائه آمارهای دقیق در رابطه به نواقص و کمبودی های نظام 
آموزش در زون مرکز و همچنین ارائه پیشنهادات عملی برای رفع آن، از تمام مسئولین و نهادهای مربوطه مجدانه 
می خواهد تا برای اصالح و تقویت سکتور آموزش در ساحه محروم مرکز، اقدامات اساسی روی دست گیرند. 
تا آن زمان بخش حمایت از حقوق اطفال دفتر ساحوی بامیان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان این قضیه را 

بصورت جدی پیگیری و دادخواهی خواهد نمود.
یافته های این گزارش که حاصل بررسی دقیق و مشاهده عینی چالش هاست نشان می دهد که پنج بخش اساسی 

تعلیم و تربیه در زون مرکز دچار مشکالت و نواقص بسیار جدی و اصولی است:
۱- کمبود پرسنل و معلم 

۲- کمبود مواد آموزشی و کتاب
۳- نبود و یا کمبود تعمیر مکاتب، صنف برای شاگردان و تعمیر اداری

۴- نبود و یا کمبود تجهیزات و امکانات آموزشی
5- عدم ارزشیابی صحیح از عملکرد سیستم تعلیم و تربیه 

در ادامه گزارش این چالش ها بر اساس هر منطقه بررسی شده است.

چالش ها و مشکالت عمده فرا راه تعلیم و تربیه با کیفیت در والیت بامیان:
 در حال حاضر آمار های ریاست معارف بامیان نشان مید هد که ۱۳۴۴8۰ دانش آموز در این والیت در ۳۳9 
مکتب درس می خوانند. بر اساس این آمار ها ریاست معارف بامیان ۳۴7۶ معلم دارد که نظر به تعداد مکتب و 

دانش آموز به تعداد ۱۶۰۰ معلم کمبود دارد.
 کمبود کتاب مشکالت عمده دیگری است که کیفیت تعلیم و تربیه را به شدت کاهش داده است. یافته نظارتی 
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کمیسیون نشان می دهد که درسال جاری الی تاریخ ۱۰ جوزا ریاست معارف بامیان هیچ کتابی دریافت نکرده و از 
جمله وزارت های بود که دانش آموز دراین والیت کتاب کتاب درسی ندارد.

 کمبود ساختمان اداری و صنوف درسی برای دانش آموزان
از مجموع ۳۳9 مکتب در بامیان ۶۳ مکتب بکلی بدون تعمیر است و تعداد زیادی مکاتب دیگرساختمان اساسی و 

معیاری ندارد.
 به تعداد ۲۰۰۰ شعبه درسی در والیت بامیان کمبود است. 

برای ریاست معارف، آمریت های معارف در ولسوالی ها، مدریت برنامه ها، سواد آموزی و تعلیمات اسالمی تعمیر 
و ساختمان اداری وجود ندارد.

 با این حال مشکالت تخنیکی و اداری ذیل نیز در پایین آمدن کیفیت تعلیم و تربیه نقش دارند.
 عدم موجدیت بودجه انکشافی در معارف در سال 9۶

 مرکزی بودن پروسه تدارکاِت ساختن تعمیر مکاتب
مشکالت موجود در پروسه تدارکات در بامیان علیرغم موجودیت بودجه کافی باعث شده است کار در ساحه یا 
شروع نشده یا نمیه کاره رها شده است؛ دفتر ساحوی بامیان پس از بررسی در این زمینه موارد ذیل را ثبت کرده 

است:
 تعمیر انیستیتیوت حسابداری با انکه بودجه دارد ولی از یک سال به این سو معلق است. 

 شرکت تورغر ۶۲ مکتب را قرارداد کرده ولی از سه سال به این طرف به گونه نیمه کاره رها شده و به 
حالت بی سرنوشتی قرار دارد، 

 پروژه ای تحت نام اکویب که از بانک جهانی تمویل می شود هشت سال است که ۳5 باب مکتب را 
نمیه کاره رها کرده است. 

مقام ها و ادارات مسئول در بامیان می گویند تا مشکل تدارکاتی پروژه های نامبرده از کابل حل نگردد آن ها در 
بامیان نمی توانند کاری انجام دهند. در ادامه برخی مشکالت عمده دیگر در والیت بامیان ذکر شده است.

 عدم توجه مقامات وزارت معارف در مرکز مشکل دیگری است که باعث پایین آمدن کیفیت معارف 
گردیده. به گفته سرپرست ریاست معارف بامیان درسطح کشور والیاتی هست که معلمین اضافی درتشکیل 

خود دارند ولی به کمبود تشکیل در والیاتی مثل بامیان اصال توجه صورت نمی گیرد. 
 سرپرست بودن و عدم استخدام به موقع معلمین و پرسونل خدماتی ریاست معارف یکی از مشکالت 
دیگری است که کیفیت و روند تعلیم و آموزش دراین والیت را مختل ساخته است. به گونه مثال حدود 
اداره  این  رئیس  هنوز  و  شود  می  اداره  سرپرست  توسط  بامیان  معارف  ریاست  که  شود  می  سال  یک 

استخدام نشده است.  
 عدم موجدیت وسایط و بودجه الزم در بخش نظارت معارف درسطح والیت باعث شده است که از 
مکاتب دور دست به گونه درست نظارت صورت نگیرد.عدم نظارت به موقع و صحیح یکی از عوامل 

عمده ای است که کیفیت آموزش را بخصوص در مناطق دوردست، کاهش داده است.
 نبود برق در مکاتب باعث شده که مکاتب امکان استفاده از البراتوار، کمپیوتر و سایر تجهیزات روز را 
نداشته باشند. در ولسوالی های بامیان برق وجود ندارد و در مرکز والیت بامیان نیز به دلیل قیمت باال)فی 

کیلو وات ۴5 افغانی( توان استفاده را ندارند. 
 سال تعلیمی درسطح کشور 9 ماه می باشد درحالی که در اکثر مناطق بامیان دانش آموزان عمال شش 
ماه درس میخوانند و پروگرام تدریسی با عین ساعات درسی در شش ماه تطبیق می گردد. دانش آموزان 
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در اکثر مناطق بامیان به دلیل وضعیت جوی تا اول ماه ثور به زحمت جمع می شوند در وسط سال یک ماه 
اطفال مصروف کار دهقانی )دیمه جمع کردن( هستند. رخصتی ها، جمعه ها و ... را هم اگر جمع کنیم 

حدود پنج ماه و چند روز باقی ماند.
 عدم نظارت جدی از روند آموزش معلمین داخل خدمت باعث شده این پروسه خود به یک چالش 
جدی بدل شود، بررسی های کمیسیون نشان میدهد که معلمین کمتر به کیفیت تدریس توجه دارند و 

بیشتر دنبال سند هستند.
 غیر حاضری دانش آموزان از مکاتب، از دالیل دیگری است که کیفیت معارف را پایین آورده است. به 
گونه مثال نتایج نظارت های ساحوی بخش اطفال کمیسیون مستقل حقوق بشر از چهار مکتب در ولسوالی 

پنجاب والیت بامیان تعداد غیرحاضری را بدین گونه نشان می دهد: 
 مکتب متوسطه نرگس: تعداد  داخله دانش آموزان ۲5۳  و تعداد دانش آموزان غیر حاضر ۱۱۱،
 لیسه مختلط اخضرات: تعداد داخله دانش آموزان 5۳۱ و  تعداد دانش آموزان غیر حاضر ۱89، 

 لیسه نسوان سر مور: تعداد  داخله دانش آموزان ۴۴۳  تعداد دانش آموزان غیر حاضر ۲۲۰ ،
در کل واسطه بازی در تقرری ها و دست اندازی زورمندان و وکال در امور معارف، صالحیت نداشتن آمرین 
معارف، بی کاری فارغان دانشگاه ها و ناامید شدن خانواده ها نسبت به درس وتعلیم اطفالشان، ظرفیت پایین معلمین 

و ده ها دلیل دیگر باعث شده کیفیت معارف در بامیان به صورت بی سابقه ای افت کند. 

چالش ها و مشکالت عمده فرا راه تعلیم و تربیه با کیفیت در دیگر ولسوالی های تحت پوشش دفتر 
ساحوی بامیان

جلسه آمر معارف با مسئولین مکاتب در فضای باز بدلیل نبود ساختمان اداری- ولسوالی مرکز بهسود
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1. ولسوالی بهسود مرکز؛ 
یافته های سفر نظارتی ماه ثور سال 9۶ کمیسیون مستقل حقوق بشر دفتر بامیان نشان می دهد که در ولسوالی حصه 
دوم بهسود معارف با مشکالت زیادی روبرو است. در این ولسوالی درمجموع 9۶ باب مکتب وجود دارد که امور 

تدریسی آن توسط ۶98 معلم پیش برده می شود. یافته های کمیسیون نشان می دهد که:
 حدود ۶۰ فیصد مکاتب در این ولسوالی بدون تعمیر است،

 نظر به صنف درسی بیش از 95۰ معلم و ۲۰۰ کارمند بست های خدماتی کمبود دارد،
 بیش از ۶۰ فیصد دانش آموز دراین ولسوالی کتاب درسی ندارند،

 بودجه الزم برای پیشبرد امورات معارف وجود ندارد.
به گفته مقامات در این ولسوالی، به دلیل نبود تعمیر برای کارمندان آمریت معارف، مسئولین این اداره با معاش 
یک روزه معلمین و اجیران وسایر کارمندان خدماتی سکتور معارف یک اطاق گلی را اعمار نموده اند تا از آن 
جا امورات معارف پیش برده شود، این در حال است که سال پار و سالهای قبلش وزارت معارف کشور از جمله 

وزارت هایی بود که بودجه انکشافی خویش را نتوانسته بود به مصرف برساند.
     ادارات مکاتب و کارمندان معارف در این ولسوالی کوچکترین امکانات روز نظیر کامپیوتر، انترنت، پرنتر، برق 
و مواد ممد درسی در اختیار ندارند. مشکالت و چالش های نامبرده در کنار مشکالت محیطی مثل صعب العبور 
اقتصادی و فرهنگی باعث شده تعداد زیادی ازکودکان  الی مکاتب، فقر شدید  بودن و دوری راه های قریه ها 
بخصوص کودکان دختر از رفتن به مکاتب باز مانده وآن هایی هم که به مکتب می روند به دلیل کیفیت پایین 

تعلیمی نتوانند از حق تعلیم و تربیه متوازن استفاده کنند.

2. ولسوالی حصه اول بهسود؛ 
یافته های سفر نظارتی ماه ثور سال 9۶ کمیسیون مستقل حقوق بشر دفتر بامیان نشان می دهد که در ولسوالی حصه 
اول بهسود هم معارف با مشکالت زیادی روبرو است. در این ولسوالی درمجموع ۳8 باب مکتب  و یک باب 
دارالمعلمین وجود دارد و تشکیل موجود در این ولسوالی ۳۳۱ نفر می باشد که شامل معلم، کارمندان اداری و اجیر 

می شود. عمده ترین مشکالت این ولسوالی شامل موارد ذیل است:
 ۱9 باب مکتب که 5۰% مکاتب این ولسوالی را در بر می گیرد بدون تعمیر است،

 نظر به صنف درسی ۱۰5 معلم و 9۰ کارمند بست های خدماتی کمبود دارد،
 حدود  5۰ فیصد دانش آموزان دراین ولسوالی کتاب درسی ندارند.

به گفته مقامات در این ولسوالی، به دلیل نبود تعمیر برای کارمندان آمریت معارف، مسئولین این اداره از یک اطاق 
نا مناسب امورات معارف را پیش می برد. یافته نظارتی کمیسیون نشان می دهد که در این ولسوالی نیز ادارات 
مکاتب و کار مندان معارف در این ولسوالی کوچکترین امکانات روز نظیر کامپیوتر، انترنیت، پرنتر، برق و مواد 
ممد درسی در اختیار ندارند عالوه بر آن مشکالت محیطی مثل صعب العبور بودن و دوری راه های قریه ها الی 
مکاتب، فقر شدید اقتصادی و فرهنگی باعث شده تعداد زیادی ازکودکان بخصوص کودکان دختر از رفتن به 

مکاتب باز مانند.

3. ولسوالی شیخ علی؛
یافته های سفر نظارتی ماه حمل سال 9۶ کمیسیون مستقل حقوق بشر دفتر بامیان نشان می دهد که در ولسوالی شیخ 
علی والیت پروان معارف با مشکالت زیادی روبرو است. در این ولسوالی درمجموع ۳۳ باب مکتب  و یک باب 
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مدرسه دینی وجود دارد و تشکیل موجود در این ولسوالی ۳۳9 نفر می باشد که شامل معلم، کارمندان اداری و 
اجیر می شود. بر اساس بررسی های دفتر ساحوی بامیان عمده ترین مشکالت موجود معارف در این ولسوالی به 

شرح ذیل می باشد:
 ۲۰ باب مکتب که ۶۰% مکاتب این ولسوالی را در بر می گیرد بدون تعمیر است،

 نظر به صنف درسی به ۴۰ معلم و ۳۳ کارمند بست های خدماتی کمبود دارد.
 8۰ فیصد دانش آموزان دوره ابتدائیه و ۶۰ فیصد دانش آموزان دوره لیسه دراین ولسوالی کتاب درسی 

ندارند.
نبود تعمیر برای کارمندان آمریت معارف، مسئولین این اداره از یک  به گفته مقامات در این ولسوالی، به دلیل 
اطاق نا مناسب امورات معارف را پیش می برند. ادارات مکاتب و کارمندان معارف در این ولسوالی کوچکترین 

امکانات روز نظیر کامپیوتر، انترنیت، پرنتر، برق و مواد ممد درسی در اختیار ندارند.

4. ولسوالی ناهور؛ 
     یافته های سفرهای نظارتی دفتر بامیان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می دهد که در ولسوالی ناهور 
والیت غزنی معارف با مشکالت زیادی روبرو است. در این ولسوالی درمجموع 77 باب مکتب  وجود دارد و 

تشکیل موجود در این ولسوالی 597 نفر معلم می باشد. عمده ترین مشکالت در این ولسوالی به شرح ذیل است:
  ۳۳ باب مکتب بدون تعمیر بوده و ۳۰ باب مکتب دارای ساختمان خامه و غیر معیاری می باشد،

 نظر به صنف درسی به ۲87 معلم و ۲8 کارمند بست های خدماتی کمبود دارد،
 حدود  9۰ فیصد دانش آموزان دوره ابتدائیه و 7۰ فیصد دانش آموزان دوره لیسه دراین ولسوالی کتاب 

درسی ندارند. 
به گفته مقامات در این ولسوالی، به دلیل نبود تعمیر برای کارمندان آمریت معارف، مسئولین این اداره از یک اطاق 
نامناسب امورات معارف را پیش می برد. در این ولسواری نیز ادارات مکاتب و کار مندان معارف کوچکترین 

امکانات روز نظیر کامپیوتر، انترنیت، پرنتر، برق و مواد ممد درسی در اختیار ندارند.

5. ولسوالی جاغوری؛
یافته های سفرهای نظارتی دفتر بامیان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می دهد که در ولسوالی جاغوری 
والیت غزنی معارف با مشکالت زیادی روبرو است. در این ولسوالی درمجموع ۱۰7 باب مکتب  وجود دارد و 
تشکیل موجود در این ولسوالی ۱۲87 نفر معلم می باشد. عمده ترین مشکالت معارف در این ولسوالی به شرح 

ذیل است:
 ۲۶ باب مکتب بدون تعمیر است،

این  به ۲97 معلم و ۳۶کارمند بست های خدماتی کمبود دارد، کمبود معلم در  به صنف درسی  نظر   
با همکاری  به دامن مردم شود و  اندازه جدی بوده که باعث شد مدریت معارف دست  تا آن  ولسوالی 

شورای انکشافی حدود ۲۰۰ معلم را با جمع آوری پول توسط مردم محل استخدام کنند. 
اما درسال جاری  به این سو آن ها هیچ کتابی از سوی وزارت معارف ارسال نشده است   از سه سال 
تعدادی کتاب دریافت کرده ولی با آن هم حدود  ۴5 فیصد دانش آموزان دراین ولسوالی با کمبود کتاب 

درسی مواجه اند. 
ولسوالی جاغوری نیز مانند سایر ولسوالی ها تعمیر برای کارمندان آمریت معارف ندارد، مسئولین این اداره از مکان 
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که به صورت امانت گرفته شده امورات معارف را پیش می برند. یافته نظارتی کمیسیون نشان می دهد که ادارات 
مکاتب و کار مندان معارف در این ولسوالی، امکانات روز نظیر کامپیوتر، انترنیت، پرنتر، برق و مواد ممد درسی 

در  اختیار ندارند.

6. ولسوالی مالستان؛
یافته های سفر نظارتی ۶۳ کمیسیون مستقل حقوق بشر- دفتر بامیان نشان می دهد که در ولسوالی مالستان والیت 
این ولسوالی درمجموع ۶۳ باب مکتب وجود دارد و تشکیل  با مشکالت زیادی روبرو است. در  غزنی معارف 
موجود در این ولسوالی 5۴8 نفر می باشد که شامل معلم، کارمندان اداری و اجیر می شود. عمده ترین مشکالت 

معارف در این ولسوالی شامل موارد ذیل است:
 ۲8 باب مکتب که 5۰% مکاتب این ولسوالی را در بر می گیرد بدون تعمیر است،
 نظر به صنف درسی به ۱۶۳ معلم و ۲۰۰ کارمند بست های خدماتی کمبود دارد،

 دانش آموزان دوره ابتدائیه به کلی بدون کتاب می باشند و حدود 75 فیصد دانش آموزان دوره لیسه 
نیز کتاب درسی ندارد.

دلیل  به  ولسوالی،  این  در  مقامات  گفته  به 
نبود تعمیر برای کارمندان آمریت معارف، 
مناسب  نا  اطاق  از یک  اداره  این  مسئولین 
امورات معارف را پیش می برند و همانند 
و  مکاتب  ادارات  دیگر  های  ولسوالی 
نیز  ولسوالی  این  در  معارف  مندان  کار 
کامپیوتر،  نظیر  روز  امکانات  کوچکترین 
پرنتر، برق و مواد ممد درسی در  انترنیت، 

اختیار ندارند.

نتیجه گیری:
سیستم  متاسفانه  گفته شد  آنچه  به  توجه  با 
سایر  و  بامیان  والیت  در  تربیه  و  تعلیم 
آن  به  گزارش  این  در  که  های  ولسوالی 
و  دست  جدی  مشکالت  با  شده  پرداخته 
کمبود  تعمیر،  نداشتن  کنند.  می  نرم  پنجه 
ممد  مواد  معلم،  کتاب،  درسی،  صنف 
درسی، آب آشامدنی پاک، نداشتن تعمیر 
نداشتن  ها،  ولسوالی  و  مرکز  در  اداری 
تجهیزات و امکانات آموزشی، واسطه نقلیه 
در  نظارت  های  بخش  برای  روغنیات  و 
ریاست و آمریت های معارف شهر از جمله 
مشکالت و نابسامانی هایی است که در این 
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گزارش با یک رویکرد تحقیقی در مورد آن پرداخته شده است.  این در حال است که وزارت معارف در سال 
مالی ۱۳95 از مبلغ ۳۰۱میلیون دالربودجه انکشافی تنها ۳۳,۶درصد را مصرف کرده است.

     در صورت عدم توجه به مشکالت تعلیم و تربیه که در باال به آنها اشاره شد، کیفیت آموزش باز هم افت خواهد 
انسانی که هم اکنون  نیروی عظیم  پایین  به دنبال خواهد داشت؛ بی سوادی و ظرفیت  پیامدهای وخیمی  کرد و 
شامل سیستم ضعیت و بی کیفیت تعلیم و تربیه هستند باعث تداوم بحران موجود در کشور می شود و پدیده هایی 
چون فقر، خشونت، تروریزم، افراطیت مذهبی، مهاجرت و در نهایت محرومیت از حقوق بشر همچنان گریبانگیر 

شهروندان این مرزو بوم خواهد بود.

راه حل ها و میکانیزم های قانونی داد خواهی
تعیین برنامه جامع استراتژیک بر اساس هر منطقه و یا زون در کشور،. ۱
اضافه نمودن تشکیل مدریت های معارف به منظور رفع مشکل کمبود معلم و پرسونل خدماتی با . ۲

توجه به نیاز مندی های مکاتب؛
تهیه کتاب های درسی مورد ضرورت و رفع کمبودی های که از این ناحیه در اکثر مکاتب بامیان . ۳

وسایر ولسوالی های تحت پوشش دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در بامیان 
وجود دارد؛

رفع نیاز مندی ها و کمبود اولیه پیشبرد امور آموزشی از قبیل میز، چوکی، لوازم آزمایشگاهی و . ۴
غیره در مکاتب که به آن اشد ضرورت دارند؛

اقدامات موثر و اتخاذ برنامه های مشخص در راستای تامین شفافیت در استخدام معلمین بر اساس . 5
مجلس  و  والیتی  شورای  وکالی  متنفذین،  زورمندان،  دست  کردن  کوتاه  و  شایستگی  اصل 

نمایندگان از مداخالت بی جا در امور معارف؛
اقدامات موثر برای بهبود و تامین امنیت راه های رفت و آمد دانش آموزان به مکاتب به خصوص . ۶

دختران.
بر گزاری کنفرانس های مطبوعاتی و انتشار وضعیت بد تعلیم و تربیه، تحریک حساسیت مردم، . 7

خبرنگاران و نهاد های جامعه مدنی و در نهایت تحت فشار قرار دادن حکومت جهت اتخاذ تدابیر 
مناسب برای حل این معضل؛

پیگیری این گزارش توسط دفتر مرکزی و دفتر ساحوی کابل از طریق مقامات بلند پایه وزارت . 8
معارف، وکالی مجلس و معاونت ریاست جمهوری به صورت ویژه؛

رهبری . 9 تحت  مدنی  فعالین  و  نهادها  میان  از  معارف  از  حمایت  خواهی  داد  کمیته  یک  ایجاد 
کمیسیون مستقل حقوق بشر و حمایت تخنیکی و معنوی از این کمیته جهت داد خواهی موثر؛

صحبت دوامدار)ماهوار( داد خواهانه با مقام والیت بامیان در پیوند به مشکالت معارف که امکان . ۱۰
حل آن درسطح بامیان متصور است؛

داران، روسای شوراهای . ۱۱ قریه  با وکالی شورای والیتی،  بزرگ مردمی  برگزاری گفتمان های 
مردمی، متنفذین و شهروندان آگاه جامعه تحت عنوان بسیج عمومی برای بلند بردن کیفیت تعلیم 

و پیشنهاد کردن راهکارهای محلی جهت مشارکت مردم در بهبود کیفیت معارف؛
داد خواهی و صحبت با مسئولین وزارت معارف در امر توزیع عادالنه بودجه معارف در کشور به . ۱۲

اساس نفوس و نیازمندی های مناطق صعب العبور، کوهستانی وسردسیر؛
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اعمار خوابگاه های دخترانه در مر کز والیت و ولسوالی ها به منظور حمایت از دخترانی که به . ۱۳
دالیل نبود مکاتب متوسطه و لیسه  در مناطق و روستاهای دور دست، دوری راه ها، عدم امنیت 

راه های مکاتب و... مکتب را ترک می کنند؛
    امید می رود که حس پاسخگویی معطوف به عدالت و برابری مسئولین و دست اندرکاران این حق مهم بشری 
متوجه این معضل کالن شده و با ایجاد اصالحات در برنامه ها وسیاست های فعلی زمینه دسترسی به حق مهم و 

اساسی تعلیم و تربیه با حداقل استاندارها برای اطفال این سرزمین فراهم شود.

با احترام
دفتر ساحوی بامیان


