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  انستانتعلیمات تخنیکی و مسلکی برای افغ و آموزشاستراتیژی ملی 

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 شگفتاریپ

  منحیث یک بسته وسایل است که با استفاده آن تصمیم گرفته میتوانیم  (TVET)آموزش و تعلیمات فنی و حرفوی 
فراگرفتن .   رد استفاده قرار دهیمکه ِچی را ذخیره  نماییم  ِچی را استخراج نماییم  و کدام اشیا را برای کدام مقاصد مو
های کلیدی برای انکشاف پایدار،   تعلیم وآموزش نتیجه نهایی نبوده بلکه فراتر از این  تعلیم و آموزش  یکی از فعالیت

تأمین صلح و ثبات در کشور میباشد و همچنان تعلیم و آموزش یکی از وسیله های حتمی برای اشتراک مؤثر در 
  .  اقتصادی قرن بیست و یکم بشمار میرودانکشاف اجتماعی و

  منحیث یک وسیله مؤثر و با کفایت به جوانان و بزرگساالن  قابلیت و (TVET)آموزش و تعلیمات فنی و حرفوی 
توانایی میبخشد تا ایشان از دام فقر و تنگدستی رهایی یافته و در رفاه و بهبود بخشیدن جامعه و رشد اقتصادی و 

آموزش و تعلیمات فنی و حرفوی در افغانستان تعلیم و تربیه بالخصوص .  گیری داشته باشنداجتماعی کشورسهم
(TVET) درکاهش فقر ، رشد و انکشاف اقتصادی کشور نقش کلیدی دارد .  

  مشکل  (TVET)آموزش و تعلیمات فنی و حرفوی تجارب بین المللی خاطر نشان میسازد که تنها  ترویج و توسعه 
  (TVET)از این رو باید سیستم آموزش و تعلیمات فنی و حرفوی . واید کم را بر طرف نموده نمیتواندبیکاری  و  ع

جوابگوی نیازمندی های مهارت های فنی و حرفوی و قابلیت ها در بازار کار  باشد تا از طریق آن  کار گران ماهر  و با 
  .  شاف اقتصاد باشند، آماده سازدانگیزه که  دارای قابلیت و شایستگیهای ضروری غرض رشد و انک

تمام برنامه های که در سر تا سر کشور تطبیق خواهد شد(TVET)آموزش و تعلیمات فنی و حرفوی تراتیژی ملی سا
ان تطبیق تکه تحت چتر آموزش و تعلیمات فنی و حرفوی  و انکشاف مهارت ها  در افغانس(تعلیمی و آموزشی را 

قابل یاد آوریست که استراتیژی مذکور یک  پایگاه مشترک را غرض  .  میدهدتحت پوشش خویش قرار )  میگردد
عالوتاً،  این استراتیژی  .   در تمام کشور ایجاد مینماید(TVET)تطبیق برنامه های آموزش و تعلیمات فنی و حرفوی 

ن پالیسی سازان ،   تهیه مینماید تا بوسیله آ(TVET)یک چارچوب ملی را برای آموزش و تعلیمات فنی و حرفوی 
مؤسسات تطبیق کننده برنامه ها ، آموزگاران ، منیجران ، پرسونل اداری  و هر یکی / کارمندان خدمات ملکی، ادارات 

  .از سائر مراجع ذیدخل که  در انکشاف وضعیت  اجتماعی و اقتصادی کشور  سهم دارند رهنمایی گردند
ار،امور اجتماعی، شهداء و معلولین و دفتر یونسکو با همکاری این استراتیژی همراه با وزارت معارف، وزارت ک

نزدیک گروپ تخنیکی و مسلکی بورد انکشاف نیروی بشری بشمولوزارت تحصیالت عالی، وزارت امور زنان، جامعه 
روند انکشاف استراتیژی و مشورتی و . مدنی، نهادهای همکار انکشافی و سکتور خصوصی تهیه و انکشاف یافته است

شته سپاسگذاری می اتراکی بوده که ما از تمام نهادها و اشخاص که در پروسه انکشاف استراتیژی فعاالنه سهم داش
  . نماییم

استراتیژی ملی تعلیمات تخنیکی و مسلکی سند رهنمودی است که چهار رکن سیستم تعلیمات تخنیکی و مسلکی 
گ  و امکانات مالی، و هدف آن عرضه مؤثر و هماهنرا تقویت بخشیده که عبارت اند از مدیریت، دسترسی، کیفیت

  . شدۀتعلیمات تخنیکی و مسلکی باکیفیت در افغانستان میباشد
  آمنه افضلي                                                   گفاروق ورد

 وزیر کار، امور اجتماعی، شهداء و معلولین                               وزیر معارف
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  دمهمق
بشری  نیازمندی های نیروی) "٢٠١٨-٢٠١٣(  تعلیمات  تخنیکی و مسلکی برای افغانستانآموزش و استراتیژی ملی 

  .، مسیری را به سوی ایجاد آینده بهتر و وضعیت مناسب تر برای همه افغانها ترسیم می کند"فردا

ان همه طرف های ذیدخل داخلی در هدف این استراتیژی فراهم کردن رهنمودهای پالیسی عمومی می باشد تا می
وزارت تحصیالت عالی، وزارت تعلیم و تربیه، (تعلیمات و آموزش های تخنیکی و مسلکی منجمله ادارات دولتی امر 

وزارت کار و امور اجتماعی و شهدا و معلولین، وزارت امور زنان و سایر وزارت خانه های همکار مانند وزارت احیا و 
انجوها و مراکز تربیوی (سکتور غیر انتفاعی )  صحت، تجارت، ترانسپورت، مخابرات و غیرهانکشاف دهات، معادن،

مراکز تربیوی خصوصی، برنامه های تعلیمی مشترک دولتی و خصوصی، انجمن های (و سکتور خصوصی ) محلی
  .  د آوردهماهنگی و همکاری نزدیکتر بوجو) تجاری، و آموزش هایی که در محل کار و تشبث انجام می گیرد

این استراتیژی توسط سهمگیری مراجع ذیدخل مختلف از سکتورهای دولتی، خصوصی و جامعه جهانی انکشاف 
. تخنیکی و مسلکی را در افغانستان برای پنج سال آینده معرفی می کند و تعلیمات یافته و اصول عمده انکشاف آموزش

تخنیکی و مسلکی منحیث یک سیستم مبتنی بر دست یمات  و تعلمهمترین نکته این استراتیژی این است که آموزش 
آورد ها خواهد بود  و بر مبنای همکاری، تعهد و اعتماد طرف های ذیدخل غرض تنظیم اولویت ها و جلوگیری از 

  .تکرارعین سعی وتالشها استوار خواهد بود

 مربوطه  و انجام مشوره ها با پروسه انکشاف این استراتیژی شامل مرور و بررسی پالیسی ها و استراتیژی های
وزارت خانه های مربوطه و سایر شرکای ملی و بین المللی بطور جامع  بوده  که  بر اساس آن یافته ها ی آن استراتیژی 

آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی موجود اصالح و بازبینی گردید تا واقعیت های کنونی سیستم آموزش و ملی
افغانستان در استراتیژی انعکاس داده شود و با توجه به آن اولویت های آینده مشخص تعلیمات تخنیکی و مسلکی 

  .گردد

استراتیژی ملی آموزش و تعلیمات  تخنیکی و مسلکی دست آورد های آموزشی آموزش و تعلیمات تخنیکی و 
  های آموزشیمبتنی قابل یاد آوری است که دست آورد های آموزشی و یا شیوه. مسلکی را حمایت و توسعه میبخشد 

کار آموزان  تاکید داشته و این نیازمندی ها را با نیازهای فوری بازار / بر قابلیتبر ضرورت های آموزش عملی شاگردان
افغانستان رویدست گرفته  ، اقدامات خاصیکه در٢٠١١درسال . کار و اقتصاد فرهنگی و اجتماعی کشور تطابق میبخشد

را برای اقدامات الزم  غرض تبدیل آموزش قابلیت محور به عنوان سیستم موفق سراسری شد،میتواند که دستور العمل  
  . درآینده فراهم نماید و مسلکیبرای آموزش و تعلیمات  تخنیکی

 تخنیکی و مسلکی از ایجاد اداره تربیوی ملی به منظور مدیریت و هماهنگی  و تعلیمات استراتیژی ملی آموزش
ای تخنیکی و مسلکی، مجموعه ای از ابزار مدیریتی و تصمیم گیری مبتنی بر نظارت، سیستم تعلیمات و آموزش ه

این استراتیژی سیستم تضمین کیفیت برای افزایش موثریت . مدیریت معلومات مرتبط به بازار و تحقیق حمایت می کند
رت های فنی و جذب درونی و بیرونی تعلیمات و آموزش های تخنیکی و مسلکی، هماهنگ سازی قابلیت ها و مها

شاگردان در تعلیمات و آموزش های تخنیکی و مسلکی رسمی و غیر رسمی و همچنان نقل و انتقال شاگردان میان 
تعلیمات و آموزش های تخنیکی و مسلکی و تعلیم و تربیه عمومی از طریق چارچوب ملی مهارت های مسلکی را 

 . حمایت و ترویج می کند
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ان  ات و آموزش های تخنیکی و مسلکی سیستم جدید تمویل را معرفی می کند که دردر نهایت استراتیژی تعلیم
ثبات و تداوم از طریق تنوع منابع مالی از جمله مشارکت مستقیم سکتور خصوصی و صنایع عمده ای که تقاضای 

 قرار داده، از توزیع و این استراتیژی حسابدهی و شفافیت را نیز مورد توجه. کارکنان ماهرتر را دارند، تضمین می گردد
اختصاص موثر منابع به وسیله میکانیزم مالی نتیجه محور حمایت می کند طوری که برای کاهش مصارف و بازیافت 

منابع الزم برای اجرای استراتیژی ملی تعلیمات و آموزش های تخنیکی و مسلکی . هزینه ها نیز اقدامات صورت گیرد
آموزش های تخنیکی و مسلکی بتواند با درنظر داشت نیازهای موجود عرضه و تقاضا ارزیابی شده تا سیستم تعلیمات و 

  .رشد نماید
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  فهرست مطالب
    شگفتاریپ

    مقدمه

    فهرست مطالب

    مخففات

  ٢  ی عمومالتی چالشها و روند و تما،ی کنونتی وضع-ی و مسلکیکی  تخنماتیآموزش و تعل. ١

  ٢  ی و چارچوب حقوقیسی پال١,١

  ٣  ی و مسلکیکی تخنماتی آموزش و تعلی اصالحات جارۀ در پروسیرونی بالتی تمالی تحل١,٢

  ٣  یاسی ستی وضع١,٢,١

  ٤  ی اقتصادتی وضع١,٢,٢

  ٥  ی اجتماعالتیا تمای ی روندها١,٢,٣

  ٩  یکی تکنالوژالتی تماای/ روندها١,٢,٤

  ١٠  ی خارجطی محلی خالصه تحل١,٢,٥

  ١٢  ی و مسلکیکی تخنماتی آموزش و تعلستمی سی فعلتی وضع١,٣

  ١٢  ی و مسلکیکی تخنماتی آموزش و تعلی دولتی نهاد ها١,٣,١

  ١٣  یردولتی غی و سازمانهای و حرفوی فنی عرضه کننده آموزشهای مؤسسات خصوص١,٣,٢

  ١٥   آنانیری سهم گزانی و می و مسلکیکی تخنماتی در تعللی دخی به نهادهای اجمالی نگاه١,٣,٣

  ١٦   در افغانستانی و مسلکیکی تخنماتی آموزش و تعلستمی سی چالشها١,٤

  ١٦  تیری مد١,٤,١

  ١٧  ی و مسلکیکی تخنماتی همگان به آموزش و تعلی دسترس١,٤,٢

  ١٨  تیفی ک١,٤,٣

  ١٨  ی امور مال١,٤,٤

  ٢٠   در افغانستانی و مسلکیکی تخنماتی تعلی اوضاع کنونلی خالصه تحل١,٤,٥

  ٢٤  کیژی و اهداف استراتتی ماموردگاه،ید. ٢

  ٢٤  دگاهی شرح د٢,١

  ٢٤  تی مامور٢,٢

  ٢٤    اهداف٢,٣
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  ٢٦  ی و مسلکیکی تخنماتی آموزش و تعلستمی ستیرینظارت و مد:  اولکیژیهدف استرات. ٣

  ٢٦  تیری مرورکوتاه بر مد٣,١

  ٢٦  ANQA  و ی و مسلکیکی تخنماتی بورد تعل٣,٢

  ٢٧  ی و مسلکیکی تخنماتی بورد آموزش و تعلفی و وظابی ترک٣,٣

  ٢٩  دخلی ساختن مراجع ذمی سه٣,٤

  ٢٩  ی و خصوصی دولتی و مسلکیکی تخنماتی مشارکت موسسات عرضه کننده آموزش و تعل٣,٥

  ٣٠  ی و مسلکیکی تخنماتی ساختن عرضه و اداره  آموزش و تعلرمتمرکزی غ٣,٦

  ٣١   معلوماتتیری مدستمی س٣,٧

  ٣١  یابیستم نظارت و ارزی س٣,٨

  ٣٢   معلومات بازارکارلی و تحلهی تجز٣,٩

  ٣٢  سرچیر/ یقاتی تحقیتهای ظرفجادی ا٣,١٠

  ٣٣  ی و مسلکیکیات تخنمی و ادارات  آموزش و تعلستمی در مورد اصالح، سهای بلند بردن سطح آگاه٣,١١

  ٣٤  ی و مسلکیکی تخنماتی تعل در باره آموزش وینالمللی بیهای همکارتیری مد٣,١٢

  ٣٦  ی و مسلکیکی تخنماتی آموزش و تعلستمی همگان به سیدسترس:  دومکیژیهدف استرات. ٤

  ٣٦  انهی مساویها فرصت و انهی مساوی دسترس٤,١

  ٣٧  رهای مس٤,٢

  ٣٧   آموزشای ترننگ ستمی و سی ملهی و تربمی تعلستمی در سی و مسلکیکی تخنماتی آموزش و تعلینی جاگز٤,٣

  ٣٩  ی و مسلکیکی تخنماتی عرضه کننده آموزش و تعلری  نظام انعطاف پذ٤,٤

  ٣٩  ی شاگردشانوهی آموزش به ش٤,٥

  ٤٠  ی اشتغال خودی برای و مسلکیکی تخنماتی آموزش و تعل٤,٦

  ٤٠  ی و مسلکیکی تخنماتی  آموزش و تعلجی بمنظور توسعه و تروی و مشوره دهیی رهنما٤,٧

  ٤٠   حقوق جندری  تساوی و مسلکیکی تخنماتی آموزش و تعلستمی حقوق جندر سی تساو٤,٨

  ٤٢  تیفیک:  سومکیژیهدف استرات. ٥

  ٤٢  تیفی بهبود کی تقاضا٥,١

  ٤٢   بر دستآوردهای مبتنی هاوهی ش٥,٢

  ٤٣   بر دستآوردهای مبتنیسلک و میکی تخنماتی آموزش و تعلستمی سجادی ا٥,٣

  ٤٣  ی شغلی ستندردها٥,٤

  ٤٤  ی دهقی و صدور تصدی شغلیتهای قابلیابی ارز٥,٥

  ٤٥   افغانستان–تهای قابلتی تثبی و چارچوب مل-تهای قابلتی تثبی اداره مل٥,٦

  ٤٦  ی آموزشی نمودن برنامه هاهی و تهیمی انکشاف نصاب تعل٥,٧
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  ٤٧  ی و آموزشیسی مواد تدر٥,٨

  ٤٧  ی و مسلکیکی تخنماتی ازاصول عرضه آموزش و تعلیکی ثی منحولی مادای واحد ستمی سجادی ا٥,٩

  ٤٨  سی تدری هاوهی ش٥,١٠

  ٤٨  ی و مسلکیکی تخنماتی موسسات عرضه کننده آموزش و تعلتی ظرفی ارتقا٥,١١

  ٤٨  ی و مسلکیکی تخنماتیضه کننده آموزش و تعل عریموسسات دولت

  ٤٩  ی و مسلکیکی تخنماتی عرضه کننده آموزش و تعلیموسسات خصوص

  ٥٠  ی و مسلکیکی تخنماتیرضه کننده آموزش و تعل به موسسات عی اعتباربخش٥,١٢

  ٥١  ی و مسلکیکی تخنماتی کارمندان آموزش و تعلی سودمند برای کاری فضاجادی ا٥,١٣

  ٥١  ی و مسلکیکی تخنماتیزش قبل از خدمت و داخل خدمت استادان وآموزگاران آموزش و تعل آمو٥,١٤

  ٥٢  ی و مسلکیکی تخنماتی منجمنت آموزش و تعلی برای منابع انسانۀ توسع٥,١٥

  ٥٣  ی و مسلکیکی تخنماتی آموزش و تعلستمی در سی و معلوماتی مخابراتیهای تکنولوژی معرف٥,١٦

  ٥٣  ی و مسلکیکی تخنماتی آموزش و تعلستمی در ستی مؤثر٥,١٧

  ٥٤  کارآموزان/ ی قبلی آموختههای شناستی به رسم٥,١٨

  ٥٦   دوامداری مالنیتام:  چهارمکیژیهدف استرات. ٦

  ٥٦  ی و مسلکیکی تخنماتی آموزش و تعللی تمودی جدستمی س٦,١

  ٥٦  دی جدی منابع مال٦,٢

  ٥٧  ی مالی مجموعه ستندرد گزارشها٦,٣

  ٥٨   و ارتباطاتیابی نظارت و ارز،یاتی پالن عمل- ی و مسلکیکی تخنماتی آموزش و تعلی ملیژی استراتقیتطب. ٧

  ٥٨  یاتی مرورکوتاه بر پالن عمل٧,١

  ٥٨  یژی استراتقی تطبیابی نظارت و ارز٧,٢

  ٦٠  جهینت. ٨
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  تعلیمات تخنیکی و مسلکی برای افغانستان و آموزشاستراتیژی ملی 



 

 
٢  

  ات تخنیکی و مسلکی برای افغانستانتعلیم و آموزشاستراتیژی ملی 

 تمایالت عمومی چالشها و روند و  وضعیت کنونی،-مسلکی  تخنیکی و و تعلیمات آموزش. ١

  چارچوب حقوقی  پالیسی و١,١
ه هزاره، اهداف تعلیم و قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان، استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، اهداف توسع

تربیه برای همه، قانون معارف، پالن استراتیژیک ملی معارف، پالن کاری ملی برای زنان افغانستان، ارزیابی نیازمندی ها 
در شکل ) از دروه پیش ازمکتب الی تحصیالت عالی(و حقوق تعلیم و تربیه فراگیر، همه نقش حیاتی سیستم تعلیمی را 

 حقوق مساوی همه اطفال و جوانان برای دسترسی به تعلیم ٢٠٠٤در قانون اساسی .ن برجسته می سازنددهی آینده افغانستا
دولت مکلف است به منظوردسترسی : "در ماده چهل سوم قانون اساسی آمده است. افته استی با کیفیت تسجیل ۀو تربی

حق تعلیم برای ." روگرام مؤثرطرح وتطبيق نماید  اجباري، پۀمتوازن به معارف درتمام افغانستان، تأمين تعليمات متوسط
  .افته استی، نیز تسجیل ٢٠٠٨ افغانستان، مصوب اگست معارفهمه افغانها در قانون 

باوجود پیشرفت که در چند سال گذشته صورت گرفته است، ارقام تخمینی حاکی از آن است که نصف کودکان 
 کودکان محروم از مکتب، بسیاری اطفال با خطر انزوا و تجرید در بر عالوه این رقم. افغانستان از مکتب محروم اند
تخنیکی و  و تعلیمات برای مبارزه با این مشکل باید برنامه های انعطاف پذیرآموزش. سیستم تعلیمی مواجه می باشند

اکز تعلیمات تخنیکی و مسلکی باید از طریق مکاتب یا مر و تعلیمات آموزش. مسلکی برای اینگونه افراد فراهمگردد
در برنامه های . مسلکی دولتی و سکتور خصوصی، به حمایت جامعه جهانی و دخیل بودن مردم محل صورت گیرد

آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی، جوانان باید مهارتهای مسلکی و تخنیکی را به اساس عالقه مندی شخصی و با 
ان بیشترراقادر خواهد ساخت تا مهارت های الزم رابرای استخدام و  این امر جوان. درنظر داشت نیازهای بازارکار بیاموزند

  .اشتغال خودی بدست آورند و در عین حال راه برای پیشرفت آنان در سیستم تعلیمی باز خواهد شد
به عنوان عنصر ) به خصوص(و تعلیمات و آموزش های تخنیکی و مسلکی ) در کل(در عین حال که  تعلیم و تربیه 

ل کننده آموزش مادام العمر در نظر گرفته می شود، به اثبات رسیده است که به گونه موثری در کاهش فقر اصلی تسهی
  . و انکشاف دوامدار کمک می کنند

  . پالیسی ها و استراتیژی هایآموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی به اساس  مأخذ های ذیل انکشاف یافته است
 استراتیژی انکشاف ملی افغانستان •

 ن ملی موقت تعلیم و تربیهپال •

 )٢٠١٣مسوده اپریل  (٣) مسوده(، و ٢، ١پالن استراتیژیک ملی معارف •
 برنامه ملی انکشاف مهارت ها •

 پالن کاری ملی برای زنان افغانستان •

پالیسی های  باثبات از طریق پالیسی های انکشاف مهارت ها و ۀکار شایست" دارای اولویت ١برنامه ملی •
 د اقتصاد توأم با فرصت های کاریکاریابی برای رش

 )نار ،امور اجتماعی، شهدا و معلولیوزارت ک( ساله انکشاف مهارت ها ٥پالن  •
قوانین و مقررات کار مساعد بازار کار  و تسهیل ) ١(در بخش های مربوط به آموزش تعلیمات تخنیکی و مسلکی 

کار شایسته باثبات از "، ٢٠١١ برنامه ملی اول دارای اولویتانکشاف مهارتها،) ٣(سواد برای کار ) ٢(کار باثبات  شایسته، 
به ادغام " طریق پالیسی انکشاف مهارت ها و پالیسی های کاریابی برای رشد اقتصاد توأم با  افزایش فرصت های کاری

  .انکشاف مهارت ها در پالیسی های وسیعتر فعال کاریابی تاکید می ورزد
 ٢٠١٢تخنیکی و مسلکی در افغانستان، در سال  و تعلیمات اد سیستم آموزشبرای پاسخگویی به نیاز فوری ایج

تخنیکی و مسلکی ایجاد گردد تا منحیث مرجع   و تعلیمات پیشنهاد گردیده تا یک بورد اداره و تنظیم آموزش
 افغانستان  - پیشبینی میشود که بورد مذکور در چوکات اداره ملی تثبیت قابلیتها. عمل نمایدTVET باصالحیت  ملی
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)ANQA ( ،قرار گیرد و به مؤسسات عرضه کننده خدمات آموزش و تعلیمات و تخنیکی و مسلکی،تمویل کنندگان
حکومت و جامعه مدنی ابزار مشترکی را ارایه دهد تا با استفاده از آن مهارت های فنی معیاری و تضمین کیفیت در 

تخنیکی و مسلکی تحت هدایت و  و تعلیمات سیستم آموزش. تخنیکی و مسلکی بوجود آید و تعلیمات سیستم آموزش
تخنیکی و مسلکی می تواند به یک سیستم منسجم و فراگیر تبدیل شود تا فرصت  و تعلیمات هماهنگی بورد آموزش

در اختیار میلیون ها افغان گذاشته شود و بدانوسیله در صلح و انکشاف راهای آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی 
  .ت کشور کمک کنددراز مد

 رئیس جمهور بار دیگر برای هماهنگ کردن فعالیت مراجع ذیدخل در ٤٥حکومت افغانستان از طریق فرمان شماره 
ارتقای ظرفیت و تشکیل سرمایه قوای بشری جامع ستون های کلیدی این . توسعه اجتماعی و اقتصادی تاکید کرده است

تعلیمات تخنیکی و مسلکی با فراهم کردن نیروی کار الیق و مورد نیاز انتظار می رود که آموزش . تالش ها می باشد
تخنیکی و مسلکی  و تعلیمات امید است که آموزش. برای انکشاف دوامدار، نقش کلیدی را در این استراتیژی بازی کند

ی استخدام به مزد  مناسب و مبتنی بر تقاضا را مطابق به نیازهای سکتورهای اقتصادی و اجتماعی براۀتعلیم و تربی"
  .فراهم سازد" واشتغال خودی

تخنیکی و مسلکی بخش مهم از چارچوب پالیسی ملی برای  و تعلیمات به این طریق، استراتیژی ملی آموزش
این استراتیژی بر نیاز سهم گیری بیشتر سکتور خصوصی، سازمانهای غیر دولتی و مردم . انکشاف و کاهش فقر می باشد

  .ت آموزشی و تربیوی تاکید داردمحل در ارایه خدما

  و مسلکیتعلیمات تخنیکی  اصالحات جاری آموزش وۀپروس تحلیل تمایالت بیرونی در ١,٢

   وضعیت سیاسی١,٢,١
اســتراتیژی مــذکورنقش .  میباشــد٢٠١٣ الــی ٢٠٠٩اســتراتیژی انکــشاف ملــی افغانــستان، پالیــسی اصــلی بــرای دوره 

افتـه ورویکـرد چنـد وجهـی بـرای      یواهداف انکشافی هزاره نیز دران انعکاس    چارچوب عمومی انکشافی کشور را داشته       
ایـن سـرمایه   . انکشاف سرمایه گذاری داخلـی وخـارجی درسـکتورهای اول، دوم و سـوم اقتـصاد را اختیـار کـرده اسـت             

  .گذاری توسعه اقتصاد محلی را تشویق و نیازمندی به کارگران ماهر را افزایش خواهد داد
 و توسـعه     که به اساس اطالعات استراتیژی انکشاف ملـی افغانـستان تهیـه شـده اسـت، بررشـد                  ٢٠١٢یو  توافقنامه توک 

: داری ذیـل تاکیـد دارد      و حکومـت      سـاحه انکـشافی    ٥اقتصادی فراگیر و بادوام برای حمایت ازانتقال مـسوولیت هـا در             
کپـارچگی امورمـالی    ینون وحقوق بـشر؛     دموکراسی استوار بر رای مردم وانتخابات منصفانه؛ حکومت داری، حاکمیت قا          

  .داری محلی؛ رشد فراگیر و بادوام و حکومت ای حکومتی، اجرای بودیجه هیهای تجاری؛ دارای و بانک دولت
 درصـد مـساعدت   ٥٠تنظیم چارچوب تعهدات برای کمک بابرنامه های اولویت ملی باعث خواهـد شـد تـا حـداقل               

  .غانستان به مصرف برسدهای انکشافی ازطریق بودجه ملی حکومت اف
استراتیژی کلی حکومت افغانستان عبارت است از تحقق اهداف تعیین شده در چارچوب تعهدات برای کمک از 

 برنامه ٢٢.  برنامه اولویت ملی می باشد که بر اساس اولویت های استراتیژی انکشاف ملی تعیین شده اند٢٢طریق 
 بخش ذیل تقسیم شده ٦در رسیدن به توسعه، رشد اقتصادی و ثبات مالی به اولویت ملی بعنوان ابزار اصلی افغانستان 

 داری و و حکومت روستایی، توسعه منابع بشری، و توسعه توسعه زیرساخت ها، توسعه سکتورخصوصی، زراعت:  است
  .امنیت

برای رفع مشکل حکومت افغانستان برنامه های اولویت ملی را ابزاری برای افزایش همکاری میان وزارتخانه ها 
برنامه . تداخل و تکرار برنامه ها و ایجاد و اجرای اجندای واضح و اولویت بندی شده در بخش های مربوطه می داند

ابد و افغانستان مسوولیت کامل انکشافی اش را یهای اولویت ملی در نهایت و زمانی که کمک های خارجی کاهش می 
  .ردهای انکشافی با دوام و مصوون میسرگرددبعهده می گیرد، باعث خواهد شد تا دستاو
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 وضعیت اقتصادی ١,٢,٢

افغانستان یکی از . چالش های جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی اثر عمیق بر وضعیت در افغانستان دارند
  .فقیرترین کشورهای جهان میباشد که بیش ازیک سوم نفوسش زیرخط فقر زندگی میکنند

انستان بعنوان یک کشورپس ازجنگ به انتقال همه مسئولیت های ملی به نهادهای ملی چشم اندازهای اقتصادی افغ
 و توسعه ، تداوم همکاری جامعه جهانی درانکشاف درازمدت، اثرمثبت استخراج معادن براقتصاد های محلی٢٠١٤تا 

  .سکتور زراعت وابسته میباشد مولدیت در خدمات و
 سطح باالی رشد اقتصادی را تجربه نمود که بیشترناشی ٢٠١١ و ٢٠١٠ ، ٢٠٠٤ ، و٢٠٠٣افغانستان بین سالهای 

 ٧,٣رشد درآمد ناخالص داخلی حقیقی از . ازسرمایه گذاری ها برای بازسازی ورشد محصوالت زراعتی بوده است
   از٢٠١٨-٢٠١٣ رشد درآمد ناخالص داخلی بین سالهای 1.افتی افزایش ٢٠١٢سال   در١١,٨ به ٢٠١١درصد درسال 

این رشد .  درصد بود٩ حدود ١٢-٢٠١١ الی ٢٠٠٣/٠٤ درصد پیشبینی می شود درحالیکه این رقم بین سالهای ٦-٤
 هنوز در ٢٠١٢ دالر در سال ٥٩٠ ۀبا اینحال، افغانستان با عاید سران. اقتصادی شدیداً به کمک های خارجی وابسته است

  .قطار کشورهای کمتر توسعه یافته قرار دارد
. عدم اطمینان سطح سرمایه گذاری راپایین میآورد. ی باعث بالتکلیفی و عدم اطمینان مردم میشودوضعیت امنیت

زراعت که منبع عمده اشتغال و عاید برای . 2افتی هشت درصد کاهش ٢٠١٢تعداد شرکتهای تازه ثبت شده درسال 
ی دهد و با توجه به سهم زراعت اکثریت مردم می باشد از یک چهارم تا یک سوم عواید ناخالص داخلی را تشکیل م

سکتور .  محصوالت اثر پذیر میشودۀدر محصوالت ناخالص داخلی، آهنگ رشد اقتصادی کشور نیز از تغییرات هرسال
بوده است  سالهای اخیرشاهد انکشاف دوامدار معادن که از نظر تاریخی سهم کوچکی دراقتصاد کشور داشته است، در

  .ثبت صورت گرفته استو درسکتور خدمات نیزانکشاف م
موانع مختلف در راه کسب وکار اقتصادی و این واقعیت که اکثریت قاطع شرکت های افغانستان کوچک و فاقد 

در حال کنونی این شرایط در این . ساختار مالی حقیقی اند، ایجاب می کند که شرایط کاری در افغانستان ساده تر شود
 تجاری نسبت به ی تعطیل موسسه ه گذاران، تجارت فرامرزی وکشور بخصوص درشاخصه ای حفاظت ازسرمای

  3.میباشد تر کشورهای جنوب آسیا به مراتب مشکل
 این رقم ٢٠١١در سال ( نسبت به سال قبل به نصف کاهش یافت ٢٠١٢مصرف کننده در سال برای تورم قیمت 

یه گذاری صنعتی از طریق برخی اقدامات و سیاست حکومت تشویق سرما) افتی تنزیل ٦,٢ به ٢٠١٢ بود و در سال ١٠,٢
حمایوی می باشد مانند حمایت از تجارت و سرمایه گذاری، اصالحات اسعاری، تعرفه های گمرکی، وقانون سهل شده 

افزایش مخارج عامه، عالوه بر معاش کارمندان ملکی و . 4مالیاتی وپالیسی های کالنی چون استراتیژی انکشاف ملی
  . یتی، عرضه کاالها و خدمات را نیزمتاثر ساخته استهزینه های کالن امن

انکشافی شاهد  نظر مخارج عملیاتی و از و تربیه تعلیم زیرساختها، منابع طبیعی، توسعه سکتورخصوصی، صحت و
  .افزایش زیادی بوده اند

 و برای  بودهاین کشورعضو ناظر سازمان تجارت جهانی. افغانستان سیستم تجارت آزاد را به اجرا درآورده است
این کشور نستبا کوچک  در باتوجه به اینکه ذخایرمحصوالت عرضه شدنی به بازار. عضویت کامل درخواست داده است

                                                            

  ٢٠١٣ لیاپر افغانستان،ی اقتصاد گزارش ،یجهان بانک 1
2“Estimated Business Fixed Investment in Afghanistan” Afghanistan Investment Support Agency, May 
2012 
3ILO, Afghanistan: Time to move to sustainable jobs, May 2102 
4.http://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2012/191093.htm 
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میباشد، صادرات آن به بازار های محدودی متمرکز شده وبه اساس ارقام ریاست احصائیه مرکزی به دلیل کاهش قیمت 
 قریب ٢٠١٢سال  کل واردات کشور در. افته استی ارقام صادرات کاهش افغانی وخالف آنچه انتظارمیرفت اخیرا اسعار

  .افت وباعث باال رفتن بیالنس منفی تجارت گردیدیافزایش % ٥
ابد ومخارج دولتی تقاضا برای ی پیش بینی میشود که رشد اقتصادی افغانستان کاهش ٢٠١٤-٢٠١٣در دوره ساله 

  .خدمات را تقویت خواهد کرد
خطرات عمده ای که اقتصاد کشور با آن مواجه  5.ی رشد میان مدت تا حدودی خوشبینانه میباشدپیش بینی ها برا

پروسه انتقال مسوولیت ها و اثرات آن بر رشد سکتور : می باشد به عوامل مختلف از جمله موارد ذیل ارتباط می گیرد
وزیع جغرافیایی و اثر کمک ها، سرعت خصوصی، نیازهای فزاینده حکومت به منابع مالی به منظور تمویل مخارجش، ت

از شرایط حقوقی استخراج خصوصی معادن تا معرفی مالیات بر ارزش افزوده و اصالحات (اصالحات ساختاری 
و ارتقای ظرفیت ادارات برای مصرف موثرتر بودجه، و تامین شفافیت و حسابدهی و کل سیستم حکومت ) گمرکی
  .داری

  ماعیا تمایالت اجتیروندهای  ١,٢,٣
های اخیردرکیفیت زندگی درسال. های انسانی اثرات عمیقی گذاشته استسه دهه جنگ در افغانستان بر سرمایه

های توسعه انسانی هنوز نسبت به سایر کشورهای ای به میان آمده است؛ بااین همه، شاخصهای امیدوار کنندهبهبودی
دهنده فقر همراه با سطح پایین سالمتی، خص توسعه انسانی نشان رتبه افغانستان درشا. جهانی درسطح پایینی قرار دارد

هنوز . خدمات اجتماعی، آموزش و تغذیه، دسترسی نامساویانه به آب مصؤون، و کمبود سیستم فاضالب و برق است
پذیرند کنند و بیشترازنصف مردم هم نسبت به خطرات جدی آسیب یک سوم جمعیت کشوردر زیرخط فقر زندگی می

امید زندگی درافغانستان نسبت به همه کشورهای همسایه کمتر بوده واز اوسط امید . دچارگردند کن است به فقرومم
ومیرمادران درافغانستان بیشترازهمه کشورهای دیگر نرخ مرگ. زاندک استیترین کشورهان یافتهتوسعهزندگی درکم 

  .کندورهای است که بدترین شرایط را تجربه میجهان است وبه این ترتیب افغانستان ازاین لحاظ ازجمله کش

برمبنای سروی ارزیابی .  های سواد در میان کشورهای جهان استترین نرخنرخ سواد در افغانستان یکی از اندک 
با این . سال توانایی خواندن و نوشتن دارند پانزده۱۵های باالی  کمتر از یک سوم افغان٦پذیری و خطرات ملیآسیب

 میلیون ۸,۵، بیشتراز ۲۰۱۱درسال . گیری صورت گرفته استهای چشمزمان سقوط طالبان تاکنون پیشرفت ازوجود، 
رود تا پایان سال انتظار می. دادندآموزش شامل تعلیمات عمومی بودند و یک سوم این رقم را دختران تشکیل می دانش

های جنسیتی از نظر دسترسی به ن همه، هنوز بین گروهبا ای.  میلیون نفر برسد۱۰,۵، رقم مشمولین مکاتب به ٧۲۰۱۳
  .توازن شدیدی وجود داردآموزش عدم 

ساله و کمتر از آن بیشتراز افراد پانزده . ترین کشورهاستکی ازجوانیلحاظ جمعیتی  افغانستان در آسیای مرکزی از
فرد افغان بیش ازیک فرد آن از  ر دوه دهد؛ این به این معنی است که از درصد جمعیت این کشور را تشکیل می۵۰

شود که نرخ رشد قاعده وسیعی از هرم جمعیتی کشور، در طی بینی میپیش. ٨لحاظ اقتصادی وابسته به دیگران است
                                                            

5Worl Bank, op.cit. 
6 .National Risk and Vulnerability Assessment(NRVA) 
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کند، و فشار بر منابع کشور، ارائه نفوس به سرعت رشد می. دهه آینده ثابت باقی بماند؛ مخصوصاً در مناطق روستایی
  . شودکار که از نبود مشاغل پایدار و شرافتمندانه متأثر است، هم بیشترمیخدمات، و بازار 

دهد که دو سوم افرادی که در سن کار قرار دارند به گونه ای در بازار کار مشغول نمایه نیروی کار نشان می
ی نرخ مشارکت در دربازارهای کارشهر. توان بیکارفرض کردک دهم نیروی کاررا مییدر حالیکه، کمتر از . کارهستند

-چون زنان، جوانان و پیران دربازارکارکمترمشارکت می. بازار کار ونرخ استخدام نسبت به مناطق روستایی کمتراست
  .کنند

که ( درصد مجموع نیروی کاری ۲۰ا به عبارتی ی میلیون نفر ۱,۵طبق برآورد، کارکنان سکتور رسمی در حدود 
رود که با در طی  سکتور رسمی تا کنون رشد ثابتی داشته است و انتظار می.دهندراتشکیل می) هفت میلیون نفراست

سطح پایین بیکاری کامل با وجود کار . زمان و با رسمی شدن اقتصاد و رشد خدمات ثالث صنایع به افزایش ادامه دهد
وجود . ند، جبران می شودهای پاره وقت یا کارهایی با درآمد ناکافی که تقریبا نیمی از افراد شاغل با آن مواجه هست

در مناطق روستایی مشارکت :  روستایی مرتبط است-ا کار هایی با درآمد نا چیزبا تقسیمات شهرییکار های نیمه وقت 
بیشتری در بازار کار وجود دارد اما بیشتر کار ها تمام وقت نبوده یا در آمد کافی ندارند و شغل های با کیفیت پایین 

  .  شتری داردیشیوع ب

های نمایه نیروی کارنشان دهنده آن است که در برابر دسترسی به بازار کار موانعی وجود دارد و مردم از شبکه
های کارکنان جوان عموماً مجبورهستند تا مشاغل مؤقتی و پست. کنندهای کاریابی استفاده میغیررسمی به عنوان کانال

 جنسیتی در مشارکت در بازار کار، که در مناطق شهری نسبت شکاف. دار شوندا کارآموزی عهده یثبات شاگردی بی
-زنان اغلب در اقتصاد غیررسمی کارمی. به مناطق روستایی بیشتر است، در درصدی پایین زنان مزد بگیر دیده میشود

مشارکت نیروی کاری زنان با تقاضای فصلی کار در . کنند، و عموما در وضعیت استخدام تبعیض جنسیتی حاکم است
شوند، مربوط به فقیر ترین درنتیجه بیشتر زنانی که وارد کار می. سکتور زراعت، و نیاز خانوادگی قویا مرتبط است

 . ها هستندخانواده

عوامل بنیادی در مشارکت متفاوت جنسیتی و شرایط پایین استخدام متأثر از دالیل فرهنگی، از جمله موضع 
های شغلی، نبود تجربه کاری و تحصیالت پایین دربین زنان ار کار، نبود فرصتها در مورد مشارکت زنان در بازخانواده
  .است

شود و هم در شهرها و هم در روستاها تقریبا گیری نمی سال سخت۱۵در اجرای محدودیت برای کار کودکان زیر 
  . اندک پنجم کودکان افغان شاغلی

کنند، عموماً مربوط به ی که به فراسوی مرزها سفرمیمهاجران کنندگان، بیجا شدگان داخلی ومهاجران، عودت
  .شوندثبات در نظر گرفته میمهارت و بیکارگران بی

توان از لحاظ اقتصادی و جوامع چادرنشین کوچی را می) NRVA(پذیری ملی به اساس سروی خطرات و آسیب 
فروش برای دسترسی با تحصیل وکار با وری، و چرانده به حساب آورد؛ جوامع جوگی، جت، گوربتحاشیه اجتماعی به

تنها راه ، .  ترین فعالیت درآمد زای آنان مشاغلی هستند که نیاز به مهارت خاصی ندارندموانعی روبروهستند واصلی
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  .٩شودبیکاری و فقر، آموزش شناخته می

  به - یر جمعیت روستاییهایی در زمینه اسکان پایدار و تغی کنندگان چالشهای جمعیتی عمده عودتجابجایی 
، برگشت داوطلبانه مهاجران به میهن، جمعیت کشور را تقریبا ۲۰۰۲پس از سال . جمعیت شهری را به وجو دآورده است

ها به ممالک دیگر در طی دو موج مهاجرتی مجزا پراکندگی افغان.  درصد افزایش داد و بر بازار کار فشار وارد کرد۲۰
ای بودند که به کردهندسته مهاجران افراد تحصیل ی اتفاق افتاد؛ا ۱۹۹۰ تا ۱۹۸۰وج درسال اولین م. صورت گرفته است

به ایران وپاکستان را " پراکندگی نزدیک"موج دومین،در دوران رژیم طالبان اتفاق افتاد و . افته رفتندیکشورهای توسعه 
رسید امواج به نظر می.  کرده بودندتحصیل مترک و افرادی مهاجران عمدتاً از جوامع روستایی افغانستان. شکل داد

هرچند، . کرده جامعههای تحصیلگیری و تشدید است؛ مخصوصاً درمیان بخشحال شکل  مهاجرتی جدیدی در
  .یا دورانی است های اخیرعمدتا مؤقتی، فصلی وجابجایی

ادگیری یه پول، وفرصت ابی بی های دستمشوق و و عوامل مهاجرت کارگران یک استراتیژی معیشتی است
مفیدیت اقتصادی مهاجرت، مخصوصاً به هدف کاهش فقر، . ابی نیستندی هایی است که در افغانستان قابل دستمهارت

خارج ازکشور بخش مهم ازمنابع درآمدی  افغانستان گسترده است؛ چون تهیه پول از ایجاد اشتغال، وتقویت زنان در
  .های جدید به داخل کشوراستعین میکانیزم خوبی برای انتقال مهارتدهد، و در خانوارها را تشکیل می

های شغلی برای کارگران افغان در خارج از کشور، امری است که در برنامه اول اولویت ملی بهبود فرصت
)National Priority Program 1 ( در نظر گرفته شده است و هدف آن است که با در پیش گرفتن اقداماتی، برای

  .گران در کشورهای منطقه، مخصوصاً کشورهای خلیج، اشتغال ایجاد گرددکار

نرخ سواد در میان افراد جوان، مخصوصاً درمناطق شهری . اندمهارتسواد و بی میلیون نفردرافغانستان بی۱۱تقریبا 
سطح پایین سواد . تکنند، بیشتراسجاها سفر میتر است و اکثر نیروی کاربامهارت به آنکه دسترسی به مکاتب آسان

به . گذارد که کارگران از یک سکتوربه سکتوردیگری جابجا شوندکند و نمیوآموزش دربرابربازارکارموانعی ایجاد می
ها را شباهتی در مهارتیابد، پتانشیل رشد را کاهش داده وبیهای پربار کاهش میگذاریاینترتیب، ظرفیت جذب سرمایه

  .بردباال می

طی . رسد ساله می۱۸- ۱۶ هزار فرد ۵۰۰ه مرکزی آمار، واردشوندگان جدید بازارکاردرحال حاضربه به گفته ادار
 ۲۳۵ازجمله .  میلیون نفرخواهند رسد۱,۲تا ده سال دیگربه  و نفر  هزار۷۵۰پنج سال آینده، این گروه سنی به 

 و  نهادهای تعلیمات وآموزش های تخنیکی نفر آنان در پوهنتون یا100,000 التحصیل تحصیالت عالی، تقریبا هزارفارغ
سوادند و یاازسواد شوند یابیبخش بزرگی از کسانی که وارد بازار کار می.  برای خویش جای پیدا خواهند کردمسلکی

  .ومهارت ناکافی برخوردارند

-پیشهای اقتصادی قابلهای شغلی به همگان معلوم شده است، با نبود شاخصبا آنکه اهمیت افزایش فرصت
تا امروز، بازار کار افغانستان، از . شده از بازار کار در افغانستان صورت نگرفته است و مدیریت اطمینانبینی،سروی قابل 

  .ای نداردشده اعتنا و پذیرفتههای نیروی کار تعریف شده قابلها و تواناییمزد، مهارتجمله معاش و دست

گویند که تعدادی کارفرمایان می. ر والیات مختلف تفاوت داردتقاضای کارگران ماهر در حال رشد است و د
                                                            

 سازمان كودكان صندوقي برا. يافتادگهيحاشبه يك داستان: فروشيچور وي جوگ جوامع نرومكتب كودكان ،)2011 (هال وليسام مشوره 9
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اند به دلیل نبود کارگران  طلب به دلیل نبود مهارت کافی در کشور خالی مانده است وآنان مجبور بوده ازمشاغل مهارت
  .١٠داخلی ماهرکارگران خارجی را استخدام کنند

هم در مناطق شهری و هم . گرددربه سکتورعمومی میتقاضای کار در بازار کار رسمی ضعیف است واغلب منحص
-استخدام(در افغانستان خانوارها نخستین کارفرمایان .). ترین نوع کارخود اشتغالی استدر مناطق روستایی، رایج

این درحالی است که درمناطق شهری، بهدلیل مشاغل موجود درسکتور های عمومی، بیشتراستخدام . هستند) کنندگان
  .رقم استخدام درسکتورعمومی دوبرابرمشاغل درآمد زاد رسکتورخصوصی است. ج استرسمی رای

مشاغل موجود در . باشدسکتور زراعت که تقریبا دوسوم مردم مشغول به آن است، بیشترین تقاضای کاررادارامی
های ویژگییکی دیگراز. مزرعه متفاوت است/سکتور زراعت اغلب کوچک بوده و در مناطق مختلف از لحاظ بازار

های کوچک، و فروشی،ت جارت وتجارتزراعتی، خرده درسکتورهای غیر. مشاغل زراعتی معیشتی بودن آن است
. سازی اختصاص یافته استرتبه پس از اینموارد به خدماتوساختمان. دهندداری منابع اصلی کار را تشکیل میدکان

حالی است که اکثرمشاغل  این در. ی شغلی استهاکی ازمنابع کلیدی فرصتیدرمناطق شهری، سکتورعمومی 
تعلیم . کندسکتورتولید، دراستخدام ملی نقش بسیارکوچکی ایفا می. سکتورعمومی در والیت کابل متمرکز شده است

رسانی سازی، وخدماتسکتورزراعت،ساختمان: وتربیت، وترکیب جنسیتی نیروی کارمرتبط به سکتورهای مختلفی است
زنان شاغل بیشتردرزراعت . مهارت بیشتراز سکتور دیگرشایع استاست که در آن مشاغل بیکوچک سکتورهایی 

افراد بیکارغیرماهربیشتردرسکتورهای . اندمزد متمرکز شدهمهارت، و کارهای خانگی بیوسکتورهای خدماتی کم 
  .شوندسازی، استخراج معدن وحفاری جذب میساختمان

های هارت ها درافغانستان، حکومت افغانستان تعهد سپرده است تا مهارتبه اساس استراتیژی ملی انکشاف م
کمبود . ها بتوانند بهتر رقابت کنندتر شده و آنعرضهها مفیدتر، وقابلها آنکارگران افغان را انکشاف دهد تا مهارت

دهد، روند ها را تقلیل میریگذاکند، سودآوری سرمایهسرمایه انسانی نرخ برگشت سرمایه فزیکی را با مانع روبرو می
کند، و سودهای مهاجرت را کاهش کند، تغییر ساختاری اقتصاد را کند میها را با کندی مواجه میاستفاده از تکنولوژی

  .دهدمی

زراعت، معدن، ( های کمیاب به جوانان و سکتورهای درحال رشد اقتصادی پیشرفت در آموزش مهارت
ها و سواد جمعیت کشوردرپالن استراتیژیک ملی معارف وتالش برای افزایش مهارت) مدیریت تجاری سازی، ساختمان
- نام افراد پانزدهبرابر ثبتهدف این برنامه آن است که با افزایش هفت .  پوشش یافته است۲۰۱۴ تا ۲۰۱۰های برای سال

  . سوادآموزی بهبود یابدهای و برنامه و مسلکیتعلیمات وآموزش های تخنیکیساله و باالتر از آن، ارائه 
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٩  

  تعلیمات تخنیکی و مسلکی برای افغانستان و آموزشاستراتیژی ملی 

 یا تمایالت تکنالوژیکی/روندها ١,٢,٤

اکثریت نهادها از لحاظ استفاده از تکنولوژی، و از لحاظ استفاده از منابع و دسترسی به تکنولوژی ارتباطی و 
جریان دهه شود؛ در هایی هم دیده میبا این همه، پیشرفت. کننددر سطح پایین ازظرفیت خویش کارمی) ICT(معلوماتی 

صد رشد داشته است وتعداد کار بران انترنت درطی دوسال گذشته سه برابرشده   در۶۰گذشته، سکتورارتباطات ساالنه 
  .١١وهزینه خدمات هم ده برابرپایی نآمده است

بااین همه،ا . هم بیشترکارگران ماهروغیرماهرشود که سکتور  معدن مشاغلی اندکی ایجاد کند؛ آنبینی میپیش
 که از انکشافات استخراج معادن به عنوان اهرمی برای انکشاف Resource Corridorرود که رویکرد ظارمینت

-گذاریباترکیب سرمایه .  محیطی دیگر راحمایت کندهای معیشتی، اجتماعی وزیستزیربناها استفاده کرده و فعالیت
رود تا منابع سرریز برای محیطی، انتظارمیزیستهای الزم در زیربناهای معادن وتقویت عناصرمعیشتی، اجتماعی، و

 .١٢های اقتصادی دیگربه میان آید وسرمایه سکتورخصوصی تقویت گرددفعالیت
ها را نان  درصدخانواده۴۰بیشتراز   درصد نیروی کار را به استخدام خویش درآورده و۶۰سکتور زراعت، که تقریبا 

 و با موانعی روبرواست) آبیاری، تولید، ومراحل پس از برداشت محصول( های روز دهد، در استفاده از تکنولوژیمی
  .شود تا زراعت نتواند ایجاد شغل کنداین موجب می. توسعه برای آن محدوداستخدمات 
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١٠  

  ات تخنیکی و مسلکی برای افغانستانتعلیم و آموزشاستراتیژی ملی 

  خالصه تحلیل محیط خارجی ١,٢,٥
  :کند در آن فعالیت کند، خالصه میTVET ای از روندهای محیط خارجی را که قرار است سیستمدیاگرام آتی عده     

 هاضعف هاتوانایی

پالیسی کلی حکومت افغانستان بر آن بود تا اهداف  •
اولویت  برنامه ۲۲مطروحه چارچوب توکیو را از طریق 

حکومت در تالش است تا . ملی به اجرا بگذارد
رشد اقتصادی . اصالحات دموکراتیکی رابه میان آورد

 اصالتاً ناشی از ۲۰۱۱/۲۰۱۲ا  ت۲۰۰۳/۲۰۰۴باال در طی 
گذاری ثابت برای بازسازی و تولیدات انبوه سرمایه

تولید خالص ملی سرانه سه برابرافزایش . زراعتی بود
های کنونی به دلیل ریزش سرمایه ازخارج حساب. افتی

 .متوازن است
مشارکت پیوسته جامعه جهانی در راستای حمایت از  •

 .توسعه بلند مدت
های مرتبط آن بر  استخراج معادن وفعالیتتأثیرات مثبت •

اقتصادهای محلی، بهبود درخدمات و بهبود سطح 
 .مؤثریت درسکتور زراعت

سکتور خصوصی رسمی پنج برابر شد و تعداد نهادهای  •
ها  که در آن زمان تعداد آن۲۰۰۴شده از سال مالی ثبت 

چارچوب .  رسید۵۴۶۵ به ۲۰۱۱رسیدتاسال  می۱۱۳۹به 
ها به اساس شاخص آغاز بهبود یافت ارتتنظیم تج

 .وپرداخت مالیه باالرفت
میزان مصرف بر زیربناها، منابع طبیعی، توسعه  •

 .سکتورخصوصی، صحت وآموزش باالرفت
 میلیون شاگرد ۶,۵ به ۲۰۰۹حجم سرمایه انسانی تا سال  •

که یک سوم این رقم (افت یدر تعلیمات عمومی افزایش 
 تعداد معلمان دو برابر شد، ،)دادرا دختران تشکیل می

 درصد نفوس کاری رسید ۶۶مشارکت در بازار کار به 
 )زنان% ۵۰درصدمردانو % ۱۰۰تقریبا (

رشد سطح اشتغال در اقتصاد %. ۸نرخ استخدام رسمی به  •
افت وتقاضای نیروی کارماهر یرسمی افزایش 

 .درسکتورهای درحال رشد اقتصاد باالگرفت
و معلوماتی تا ده برابر کاهش تکنولوژی ارتباطی هزینه  •

 به ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۱های کار بران انترنت دربین سال. یافت
 .افتیسه برابر افزایش 

- فرصتResource Corridorرود رویکردانتظار می •
های دیگراقتصادی رابرای فعالیتیهای سرریز دیگر 
گذاری سکتور خصوصی را افزایش ایجادکند وسرمایه

 .دهد

دهی دی افغانستان متکی به تحویلانداز اقتصاچشم •
های امنیتی به مقامات کشوری است؛ اتکاءبه مسؤولیت

و دهه ) ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۲(های خارجی در دوره انتقال کمک
 )۲۰۲۵ تا ۲۰۱۵(انتقال 

صادرات کاهش . افته استیگذاری جدید کاهش سرمایه •
های پولی کاهش یافت وواحد پولی شاخص. افته استی

 .شدارزش کشورکم 
شود، ها هنوز با تشریفات اداری محدود میتجارت •

-شاخص. بینی نیستن دوفساد وجود داردپیشها قابلپالیسی
گذاران حمایت صورت های تجاری پایین است وازسرمایه

.های ورشکستهگیرد؛ تجارت در وی مرزها، و تجارتنمی
های سکتور خصوصی نهادهای مالی  درصد شرکت۹۲ •

 .چک هستندکوچک و بسیارکو
برتولیدات خالص ) کار برای خویشتن(استخدام خودی  •

 .افزایدملی ارزش چندانی نمی
نرخ بیکاری رسمی اندک است اما میزان کار های نیمه  •

 .وقت ویا کارهای با درآمد ناکافی باالست
برابر نهادهای مالی خصوصی عمدتاً ناشی از رشد پنج •

های داخلی تسازی و صنایع خدماتی، برای شرکساختمان
 و خارجی، بوده است

فقر همراه  بانبود (رتبه پایین در شاخص توسعه انسانی  •
حاکمیت قانون، سطح پایین سالمتی، خدمات اجتماعی، 

های آموزش وتغذیه، دسترسی به آب سالم، نبود سیستم
 )فاضالب و برق، وقوع حوادث طبیعی

جمعیت % ۵۰ک سوم جمعیت کشور درزیرخط فقر، و ی •
 .پذیرو درخطرافتادن به منجالب فقرآسیب

، ) درصد۶۰بیشتراز (جمعیت مشغول درکارهای شخصی  •
 ). درصد۸۰( اقتصادغیررسمی 

 .کارهای پاره وقت ویاکارهای با درآمد ناکافی% ٤٨ •
 درصدی جوانان و زنان در مشاغل درامدزا، در ۴۵حضور  •

های شهری، روستایی، اقتصاد غیر رسمی، باتفاوت
 .ومنطقوی

دسازی کارگران ماهر خارجی در سکتورهای در حال وار •
 رشد اقتصادی

- استفاده از تکنولوژی در سکتورهای حیاتی مانند زراعت •
 .های جدید کاربرد اندکی دارد

های جدید یابی به تکنولوژیحرکت کند در راستای دست •
 های دیجیتالیوکمبود دستگاه
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  تعلیمات تخنیکی و مسلکی برای افغانستان و آموزشاستراتیژی ملی 

 تهدیدها هافرصت
داری که  و حکومت عهک پالیسی جامع ملی برای توسی •

گذاری کنندگان است، سرمایههمسو با معیارهای تمویل 
-های در حال رشد اقتصاد را حمایت میتوسعه سکتور

 .کند
گران در راستای حمایت از تعهد جامعه تمویل •

های دارای اولویت  از طریق برنامهANDSاجرای
 .NPPملی

 دورنمای مثبت اقتصادی •

های مرتبط با آن بر  وفعالیتتأثیرمثبت استخراج معادن •
آوردهایی اقتصادهای محلی، توسعه درخدمات ودست 

 .در زمینه مؤثریت سکتور زراعت
کتله در حال رشد سرمایه انسانی و افزایش درتعداد  •

شوند و  های بهتری وارد بازار کار میکسانیکه بامهارت
التحصیل پوهنتون حضور  فارغ٤٠٠٠ها ساالنه در میان آن

 . هند داشتخوا

 Resourceکرد روی • Corridor که از استخراج ،
های های مرتبط آن به نفع زنجیره ارزشمعادن و فعالیت

های رود بر فعالیتکند، و انتظار میمحلی استفاده می
گذاری سکتور اقتصادی دیگرنیزاثرمثبت گذاشته وسرمایه

 .خصوصی را تقویت کند
 مهاجرت کارگران جابجایی کارگران در ماوراء مرزها، •

ماهر، انتقال پول از خارج به داخل کشور و کسب 
های هایی که تودهسرمایه. های جدید درخارجمهارت

-پراکنده مهاجران افغان در کشورهای دیگربه ارمغان می
 .آورند

های منطقوی در حال ظهور ممکن است موجب شبکه •
افزایش تجارت شده وصادرات به مناطق نزدیک را 

 .دهدافزایش 

را ) گذارانعدم اطمینان سرمایه(اوضاع امنیتی بالتکلیفی  •
 .آورد گذاری را پایین میافزایش داده وسطح سرمایه

آهنگ اصالحات ساختاری با بد شدن اوضاع سیاسی  •
 .کندترشده است

افزایش نیازهای مالی میزان مصارف دولت را کاهش داده  •
 .گذاردوبرتوسعه جغرافیایی اثرمی

های مورد نیاز برای تولید ناخالص ملی جریان کمک •
)GDP (یابدها تحقق نمیو توزیع طبق برنامه. 

نرخ متوسط واقعی تولید ناخالص ملی کمترازآن چیزی  •
 برآورد شده ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۳های بین است که برای سال

درعین حال،این مقدارنسبت به نرخ بین %). ۶ تا ۴(بود 
 .هم کمتر است ۲۰۱۱/۲۰۱۲ تا ۲۰۰۳/۲۰۰۴های سال

 عضو جدید دارد وممکن ۵۰۰۰۰۰فشار بر بازار کار که  •
است که اگرروند رشد جمعیتی مثل کنون بماند، تایک 

 . میلیون نفرهم برسد۱,۲دهه دیگر به 
های کوچک استخدام خویشتن درخانوارها وتجارت •

 .ترین نوع استخدام استاصلی
تأثر های مدرن، زراعت را معدم استفاده از تکنولوژی •

 .داردکرده و مؤثریت آنر اپایین نگه می
سکتور معادن و استخراج نیاز زیادی به کارگرندارد  •

ابد تأثیرچندانی براقتصادعمومی ندارد یواگرهم توسعه 
گذشته از ). وحتی ممکن است هیچ اثری نداشته باشد(

تواند بروز عواملی را در پی داشته باشد این، این سکتورمی
ثبات کرده، و هم داری را بی و حکومت که نرخ مبادالت

گذاری عمومی را در پی ثباتی اقتصاد خرد و سرمایهبی
 .داشته باشد

) گذارانعدم اطمینان سرمایه(مشکالت امنیتی وبالتکلیفی  •
شود مهاجران پس از رفتن به کشورهای دیگربه موجب می

-وطن برنگردند وبه این ترتیب موج جدیدی ازمهاجرت
 . آغاز گرددهای دائمی
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  ات تخنیکی و مسلکی برای افغانستانتعلیم و آموزشاستراتیژی ملی 

  وضعیت فعلی سیستم آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی ١,٣

   نهاد های دولتی آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی١,٣,١
 اداره و تنظیم سیستم آموزش و تعلیمات  معینیت آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی وزارت معارف مسؤلیت

  از طریق:  را و مسلکیتخنیکی
های تخنیکی و مسلکی؛ ریاست تربیه معلم در امور مسلکی، و ریاست  ریاست برنامه ۀمات مسلکی به عهدامور تعلی

از صنف دهم ( لیسه تعلیمات تخنیکی و مسلکی ۱۴۵وزارت معارف . تهیه نصاب تعلیمی آموزش مسلکی به عهده دارد
راهماهنگی، ) های سیزدهم وچهاردهمصنف ( و مسلکی انستیتوت تعلیمات تخنیکی۱۰۵، و )الی دوازدهم به شمول شبانه

های آموزش عرضه آموزش در ادارات تعلیمات تخنیکی و مسلکی صورت میگیرد و واکثر دوره. کنداداره ونظارت می
  .کشد ازدو الی پنج سال طول می و مسلکیتخنیکی

که ازآن جمله (ه است  شاگرد جدید ثبت نام کرد۸۵۴۱۵، وزارت معارف، در سراسر افغانستان، ۲۰۱۳در سال 
از جمله این . اند ثبت شده  و مسلکی مکتب وانستیتوت تعلیمات تخنیکی۲۵۰این شاگردان در .)  تن دختر اند۸۴۷۰

 ۱۰۵ مکتب تخنیکی، و ۱۴۵یعنی (ها  تا ازاین مکاتب وانستیوت۲۵۰.  باب آن در کابل موقعیت دارند۳۹نهادها، 
نامه صنف کنند و در پایان به شاگردان خویش شهادت  ساله ارائه می  سههای آموزشی، دوره )انستیتوت تخنیکی

نبود معلمان خوب، نصاب . دهندمتباقی نهادها، دوره دوساله دارند و دیپلوم صنف چهاردهم می. دهنددوازدهم می 
 ین مکاتب وانستیتوتآموزشی استندرد و مواد آموزشی با کیفیت، کمبود تجهیزات، و نبود نیروی برق و آب بعضی از ا

 گذشته نهادهای  هایی وجود دارد تا نصاب آموزشی کهنه و تاریخاکنون، تالشهم. کندها را با چالش مواجه می
  .روز گردد به  و مسلکیآموزش تخنیکی

در چند سال اخیر، ارائه تعلیمات تخنیکی و مسلکی ازسوی وزارت معارف، چه ازلحاظ کیفیت وچه ازنگاه 
افته ی باب افزایش ۲۵۰ باب به ۴۲ها از ، تعداد مکاتب وانستیتوت۲۰۱۳درسال . مالحظه یافته استفزایش قابل کمیت،ا 

از آنجمله  (۲۶۴۴۰ به ۲۰۱۳جدیدالشموالن سال .  باال رفته است۸۴۴۱۵ نفر به ۱۵۰۰۰ها از کننده نام است وتعداد ثبت
تعداد مجموعی معلمان درمکاتب . رسیده است)  دختر۳۲۴۴ ( ۱۰۷۳۷رسیده است وتعداد فارغان هم به )  دختر۴۱۵۳

  . نفربودهاست۲۶۵۹، ۲۰۱۳ وزارت معارف،درسال  و مسلکیهای تخنیکیوانستیتوت
نشینان در زمینه از لحاظ توزیع جغرافیایی، اعمارنهاد های آموزش تخنیکی و مسلکی جدید فرصت والیات 

) ۲۰۰۲در سال (باتوجه به اینکه ده سال قبل . ش داده استیسلکی را افزاهای تعلیمات تخنیکی و مدسترسی به برنامه
. دهنده پیشرفت خوشایندی استتقریبا نصف نهادهای تعلیمات تخنیکی و مسلکی درکابل مستقربودند، این خبرنشان 

های یتوت درصد از انست۶۳و ) های دهم تا دوازدهمصنف(های تخنیکی و مسلکی   درصد ازلیسه۹۶، ۲۰۱۱درسال 
  .های خارج از کابل موقعیت داشتنددروالیت) چهاردهم های سیزدهم وصنف(تخنیکی و مسلکی  

 ترین کی ازبزرگیهای سوادآموزی و آموزش تخنیکی و مسلکی به وزارت معارف در نظر دارد تا با ترکیب برنامه
  ).Draft NESP III(کنندگان تعلیمات تخنیکی و مسلکی تبدیل گردد ارائه

 مؤسـسه تحـصیالت     ۱۴های مختلـف، و      دارای هفده پوهنتون با مقاطع لیسانسی وماستری دررشته        وزارت تحصیالت 
 پوهنتـون خـصوصی زیرنظـراین وزارت        ۶۰بـرعالوه،بیش از    .  نفرمحصل دارند  ۱۳۶۵۰۰عالی است که مجموعاً درحدود      

وزارت تحصیالت عالی هم    . کندز وهرات قرار دارند    چنان در والیاتی مانند خوست،       کابل وهم  قرار دارند که عمدتا در    
التحصیالن آن ازلحاظ نیـروی انـسانی درسـطح متوسـط قرارداشـته             ای بسازد که فارغ     " های محلی  کالج"درصدد است تا    
  .های مورد نیازصنعت راعرضه کنندوبتوانند مهارت
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لیمات تخنیکی و مسلکی درافغانستان است  مسؤول غیررسمی ارائه تعوزارت کار، امور اجتماعی، شهداء ومعلولین
 مرکز ۴۲ای متشکل از این وزارت شبکه. پردازدکه ازطریق ریاست عمومی تعلیمات تخنیکی و مسلکی به این امورمی

.  مرکز آن فعال است و در شهرهای کشور موقعیت دارند۲۲کند که از آن جمله آموزش مسلکی عمومی را اداره می
 کارمند کار ۲۷۹ها، مجموعا ت کار،اموراجتماعی، شهداء ومعلولین وبرنامه ملی انکشاف مهارت، دروزار۲۰۱۳درسال 

بودجه عملیاتی وانکشافی وزارت . ای بودند کارمند پروژه۱۶۱ کارمند رسمی و ۱۱۸کنند که از آن جمله می
-ای که برای برنامهازمجموعه بودجه.  میلیون دالرامریکایی بود۹,۸۵ ، ۲۰۱۳کار،اموراجتماعی، شهداء ومعلولین درسال 

های  میلیون آن ازکمک۸,۴۶۲ میلیون دالرآن ازبودجه دولتی و ۱,۳۸۸های تعلیمات تخنیکی و مسلکی تعهد شده بود، 
دارد که از شش تا نه مدتی عرضه میهای کوتاههای مسلکی برنامهمراکز آموزش. جامعه جهانی اختصاص داده شده بود

 کردگان مشتاق به جوانان وافراد بالغ، افراد بیکار،تحصیل:  هایندآموزندگان این مراکز،عموماً،این. د کشنماه طول می
کاره مانده است، خانواده شان نیمهسواد، کسانی که تحصیالت آموزش مهارت به هدف ورود به بازار کار، افراد بی

 ۱۲۰۲۵، درمراکزآموزش مسلکی ۲۰۱۲درسال . اله قراردارند س۴۵ تا ۱۵این افرادازلحاظ سنی بین . شهداء و افراد معلول
  .افتندی در این مراکزآموزش ۲۰۱۳ نفر هم در سال ۷۰۰۰نام کرده بودند و نفرثبت

برنامه بزرگی است که تحت اداره وزارت کار، امور اجتماعی و شهداء و معلولین ها برنامه ملی انکشاف مهارت
 کورس های تحت نظارت برنامه ملی انکشاف مهارتها آموزش دیده وطی رقابت  نفر در۵۱۱۷۱در حدود . قرار دارد

برنامه ملی انکشاف مهارتها، آموزش   قابلیت محور را در کشور . های غیر دولتی وارد قرارداد نموده اندآزاد با سازمان
های برنامه.  کرده استو از طریق واحد انکشاف نصاب تعلیمی خویش استندرد های ملی مهارت های شغلی را معرفی

 شغلی را به اجرا ىآموزشی رقابتی راه انداخته و از طریق شعبه تهیه نصاب تعلیمی خویش استندردهای ملي مهارت ها
دهندگان در مورد نحوه تهیه نصاب های شغلی تهیه کرده و به آموزش استندرد ملی مهارت۱۵۷تا کنون، . گذاشته است

  .ی ملی انکشاف مهارت ها آموزش داده استتعلیمی مبتنی بر استندرد ها
جمهور قرار دارد در جریان تهیه ، که تحت اداره دفتر معاون اول رئیس)CESP(ها  پالیسی آموزش و مهارتۀکمیت
های حقوقی، اداری و عملیاتی برای اداره ملی انکشاف قابلیت ها درافغانستان و بورد تعلیمات تخنیکی و چارچوب

ها روی تهیها ستندردهای سیستم  ملی انکشاف مهارتۀها و برنام پالیسی آموزش و مهارتۀکمیتچون . مسلکی است
های رود میکانیزمی به میان آید تا آموزش های قبلی و آموزشتعلیمات تخنیکی و مسلکی کارمیکنند، انتظار می

  .نامه داده شودغیررسمی به رسمیت شناخته شده ودراین زمینه برای افراد شهادت
وزارت اطالعات و : های زیر هم وجود دارندخانهنهادهای تعلیمات تخنیکی و مسلکی عمومی سکتوری دروزارت

هر وزارت . تکنولوژی، فوائد عامه، ترانسپورت و هوانوردی، مالیه، زراعت، آبیاری و مالداری، امور داخله، صحت
 درصدکل شاگردان ۴۴ که شمولیت دربخش عامه، برآورد برآورد میشود. بودجه و کارمندان اضافی خودش را دارد

بدون در نظر داشت بخشی از تحصیالت عالی که می (دربخش تعلیمات وآموزش های تخنیکی و مسلکی دربرمیگیرد 
  ).توانند به عنوان تعلیمات و آموزش های تخنیکی و مسلکی در نظر گرفته شود

  های غیردولتیی و سازمانمؤسسات خصوصی عرضه کننده آموزشهای فنی و حرفو ١,٣,٢
تا کنون ).   درصد۵۰,۷( تعلیمات تخنیکی و مسلکی است ۀکنندترین ارائهدر افغانستان، سکتور خصوصی بزرگ

 نهاد دیگر هم در حال طی مراحل قانونی ثبت و گرفتن مجوز از ۱۲۰ نهاد آموزشی دارای مجوز وجود دارند و ۴۰
هایی مانند تکنولوژی  محصل، و غالباً در زمینه۱۵۰۰۰ انتفاعی تقریباً به مؤسسات خصوصی. وزارت معارف قرار دارند

  .فعالیت دارند) بیشترانگلیسی(داری و  آموزش زبان معلوماتی و مخابراتی، مدیریت، حساب
ا چارچوبی برای اعتباربخشی و استندردهای ملی برای تعلیمات و آموزش های مسلکی ، نهادهای یدر نبود پالیسی 

ها و واحدهای نامهاند، و در نتیجه شهادت ناشده باقی مانده مات تخنیکی و مسلکی ثبت نشده و اعتباربخشیتعلی
کنندگان نتوانند در باره شوند تا استخدام این وضعیت موجب می. است) به دلخواه خود نهادها(شان اختیاری آموزشی

شود تا آموزندگان چنان موجب میؤثق داشته باشند، وهم التحصیالن معلومات کافی ومهای فارغشایستگی ومهارت



 

 
١٤  
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های دانند که مهارتبه این ترتیب، دریافت کنندگان آموزش نمی. شده و معیار را نشناسندشناخته رسمیت های بهمهارت
حصیالت خویش رسمی را تا چه اندازه بلد هستند تا در روشنی به آن به دنبال شغل مناسبی بگردند و یا در صورت نیاز ت

  . را ادامه دهند
-آموزش می)  درصد۱۰,۱(های اولیه مسلکی  محصل، و اکثراً در مهارت۳۰۰۰۰های غیردولتی تقریبا به سازمان

توان ان را برای بررسی و می(ها انجام شد  ملی انکشاف مهارتۀ توسط برنام۲۰۰۹به اساس بررسیکه در سال . دهند
-المللی برنامه، درافغانستان تقریباً صد سازمان غیردولتی ملی وبین) مسلکی معیارقراردادکیفیت ارائه تعلیمات تخنیکی و

  .کنندهای آموزش تخنیکی و مسلکی ارائه می
های آموزشی خویش را هم درمناطق شهری ها برنامه نفراست، وآن۳۰۰۰۰های غیردولتی ساالنه ظرفیت جذب سازمان

های این سازمان. کند ماه فرق می۱۸های آموزشی از سه تا مدت دوام دوره. کنندوهم درمناطق روستایی عرضه می
ها در نظام رسمی های آموزشی این سازمانبرنامه. دهی و اعتباربخشی نیستندنامه غیردولتی هم دارای سیستم شهادت

- مراکزی آموزش میبه این معنی که کسانیکه درچنین. های تخنیکی و مسلکی به رسمیت شناخته نشده استآموزش
های سیستم.  باالتری را وارد کار خویش کنندهای سطحبینند، قادربه ادامه تحصیالت خویش نیستند تابتوانند مهارت

  :اندمتعلق به تعلیمات تخنیکی و مسلکی، درآتی فهرست شده 

  :کنندگان تعلیمات تخنیکی و مسلکی نگاهی به ارائه

دهندهنوعیت ارائه   ت ادارهتح عرضه سطح 

های رسمی تعلیمات انستیتوت
 تخنیکی و مسلکی عمومی

های سیزدهم صنف
 وزارت معارف رسمی و چهاردهم

های تعلیمات تخنیکی و مسلکی لیسه
  عمومی

های دهم تا صنف
 دوازدهم

 وزارت معارف رسمی

مراکز عمومی اموزش تخنیکی و 
 مسلکی

شش (مدت کوتاه 
 نیمه رسمی )تا دوازده ماه

 کار، امور اجتماعی، شهداء و وزارت
معلولین، و برنامه ملی انکشاف 

 هامهارت

کنندگان تعلیمات تخنیکی و ارائه 
 مسلکی در سکتور خصوصی

 کننده های غیر دولتی ارائهسازمان
 تعلیمات تخنیکی و مسلکی

ترکیبی از موارد 
 باال

ترکیبی از 
رسمی عرضه 

 و غیر رسمی

همه این نهادها با وزارت معارف، 
وزارت کار، امور اجتماعی، شهداء و 

ها  نکشاف مهارتمعلولین برنامه ملی ا
 .ارتباط ندارند

شده از برنامه انکشاف نیروی ، گرفته ۲۰۱۳، کنفرانس تولید مشاغل پایدار، کابل، ماه می "انکشاف مهارتهای نیاز محور "ILOنشریه: منبع
 .۲۰۱۲لیدی، ، منبعی غیر رسمی برای ارقام ک USAIDکار

این نظام نیزیکی . های تخنیکی در افغانستان نظام سنتی و غیر رسمی شاگردی است مهارتۀکنندترین عرضهبزرگ
 ۳۰۰۰۰۰ها، نظام سنتی و غیر رسمی شاگردی ساالنه ظرفیت جذب طبق گفته. آیدهای مؤثر استخدام به حساب میاز راه

  .های تخنیکی در افغانستان استکننده مهارتترین ارائهه این نظام اصلی توان گفت کشاگرد را دارد؛ بنابر این، می
از میان . شان کمتر از پنج کارمند دارند% ۶۰ شرکت تقریباً ۵۳۰۰۰۰طبق تخمین سازمان بین المللی کار، از میان 

- نفر مشغول۵کت  در هر شر-به طور متوسط- قرار دارند، FACT شرکت حاضر در بازار که در محدوده ارقام ۷۵۰۰۰
 . شاگرد۲ کارمند مزدگیر و ۳اند؛ 

 هزار ۶۰۰های کوچک حاضر در بازار در حدود دهد که در شرکت نشان میGIZکی از برآوردهای موضعی مؤسسه ی
توان گفت که ظرفیت سیستم غیررسمی شاگردی در اگر این تخمین تأیید گردد، می. کنند میلیون شاگرد کار می۱تا 

  .های رسمی تعلیمات تخنیکی و مسلکی استها تقریباً ده برابر سیستمتانتقال مهار
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 گیری آنانمیزان سهم  تعلیمات تخنیکی و مسلکی و نگاهی اجمالی به نهادهای دخیل در ١,٣,٣

کنندگان کنندگان تعلیمات تخنیکی و مسلکی به شمول عرضههیچ وزارتی نیست که به تنهایی نظارت برهمه ارائه 
کند، مربوط به آوری میارقامی که وزارت معارف جمع . های غیر دولتی را به عهده گیرد سازمانخصوصی و

های تعلیمات تخنیکی و مسلکی است، و ارقام وزارت کار، امور اجتماعی، شهداء و معلولین مربوط به ها و لیسهانستیتوت
چنان، علیمات تخنیکی و مسلکی، و هم تۀکنندنهادهای خصوصی عرضه. مراکز آموزش تخنیکی و مسلکی خودش

های غیر دولتی نه تحت نظارت وزارت معارف قرار دارند و نه وزارت کار، امور اجتماعی، شهداء و معلولین سازمان
گذاری بر سکتورهای فرعی تعلیمات تخنیکی و مسلکی، وجود چنین ریزی و سرمایهبرای برنامه. کندها را نظارت میآن

کننده تعلیمات تخنیکی و های غیر دولتی عرضهبدون نظارت از نهادهای خصوصی و سازمان. استارقامی حیاتی 
  . دهدکل آموزندگان را از دست می% ۸۰مسلکی، حکومت ارقام مربوط به 

هایی از سوی اجراءکنندگان های و برنامههای مربوط به تعلیمات تخنیکی و مسلکی در افغانستان هدف پروژهحوزه
گیری نهادهای دخیل در حوزه تعلیمات تخنیکی و نگاه کلی به سهم. گیرندهمکاران توسعوی مختلفی قرار میملی و 

هدف استراتیژی ملی تعلیمات . شده تعلیمات تخنیکی و مسلکی را هویدا خواهد کردهای حمایت مسلکی حوزه
المللی داخلی و همکاران توسعوی بینتخنیکی و مسلکی آن است که پایه محکمی برای همکاری تکمیلی بین شرکاء 

  .های آینده را مشخص کرده و زمینه کار هماهنگ را فراهم سازدها و اولویتایجاد کرده، جهت

  
  .۲۰۱۲، جمهوری اسالمی افغانستان، سال ۱۳۹۱/۲۰۱۲مرورمشترک سکتور معارف در سال : منبع
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  فغانستانا تخنیکی و مسلکی در و تعلیمات های سیستم آموزشچالش ١,٤
هایی داشته است؛ مخصوصاً در های اخیر پیشرفتتخنیکی و مسلکی افغانستان طی سال و تعلیمات سیستم آموزش

سازی برای نظارت های داخلی و خارجی کنترول کیفیت، زمینهزمینه چارچوب حقوقی و پالیسی، بحث بر سر میکانیزم
ملی مهارت های شغلی به عنوان کار مقدماتی برای اداره ملی استندردهای ۀهای کاری، تهیگیری گروهمشارکتی، شکل

  .تثبیت قابلیتها، و آموزش معلمان
 را که رشد های سکتورهای تولیدیسیستم آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی به دنبال آن بوده است تا نیازمندی

، تجارت وتشبثات، استخراج معدن، ساختمانزایی دارند، مانند سکتور زراعت و انکشاف دهات، بیشتر و توانایی اشتغال
  .، صحت و تغذیه، پاسخ گویدترانسپورت، صنایع، آب و انرژی، توریزم و  هوتلداری و سیاحت محیط زیست

های آموزشی، مخصوصا با  ایجادو بازسازی نهادهای آموزشی در سراسر کشور، هم در جهت دسترسی به فرصت
ها در نهادهای تعلیمات تخنیکی و مسلکی، طبق ناممجموعه ثبت.  استگیری صورت گرفتههای چشمرفتپیش

 رسیده ۱۳۰۰۰۰ظرفیت جذب جدیدالشموالن هم، طبق تخمین، ساالنه به . رسد نفر می۲۳۸۰۰۰برآوردها، در حدود 
 و ۲۰۰۷های  در سال۲۰۰۰۰های تعلیمات تخنیکی و مسلکی رسمی از ها و انستیتوت جذب لیسهۀ ظرفیت ساالن١٣.است
  ، ١٤افته استیافزایش ) پنج برابر( نفر ۷۰۰۰۰ تا امسال به رقم تخمینی ۲۰۰۸

چون کیفیت مهارت های ارائه شده به دلیل ناکارآمدی های سیستماتیک وظرفیت پایین ارائه کنندگان خدمات، 
ر کار می شوند بسیار هنوز پایین است  تعداد فارغان مکاتب و انستیتوت های تعلیمات تخنیکی و مسلکی که جذب بازا

  . پایین تر باقی مانده است
هایی مانند شیوه مدیریت کلی سیستم به منظور با این حال، روند اصالحات در تعلیمات تخنیکی و مسلکی در حوزه

 های آموزشی مطابق به نیاز بازار کار،  برنامهۀهای آموزشی و عرضرسی به برنامهسازی شرکاء اجتماعی، دستسهیم
پذیری، و تأمین مالی پایدار، نیاز های آموزشیباهدف افزایش تقاضای آموزش، کیفیت و انعطافیش جذابیت فرصتافزا

  .سازی بیشتر داردبه بهبود، تعدیل، و سیستم 

   مدیریت١,٤,١
 کنندگان مختلفسیستم  آموزش تعلیمات تخنیکی و مسلکی در افغانستان،  پراکندگی داشته ، هماهنگی بین ارائه 

های آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی وجود نداشته و  همچنان فاقد قابلیت ها و شایستگی های استندرد برنامه
  :شودذیالً به عناصر کلی درشیوه مدیریت سیستم آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی افغانستان اشاره می.  میباشد

 التحصیالن سطح متوسط ارف  روی تربیه  فارغموسسات آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی دولتی وزارتمع .١
 ).های ماهرتکنیشین(در حد صنف دوازدهم و صنف چهاردهم تمرکزکردهاند 

های غیردولتی و نهادهای خصوصی،آموزش و تعلیمات تخنیکی و های سکتور دولتیو خصوصی، سازمانشرکت .٢
  . کنندمسلکی را ارائه می

 تعلیمات تخنیکی و مسلکی غیر رسمی تحت نظارت وزارت کار،  آموزش وۀنهادهای دولتی عرضه کنند.  .٣
کننده آموزش و های غیردولتی ونهادهای خصوصی ارائهاموراجتماعی، شهداء ومعلولین فعالیت میکنند، سازمان

تعلیمات تخنیکی و مسلکی برنامه های آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی  طبق نیاز بازار کار را، به 
افراد فاقد کار ، کسانیکه موفق به ادامه مکتب  اند،ترک کرده لف، منجمله کسانیکه مکتب راهای مخت گروه

های آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی عرضه بازارکار، برنامه های منزوی در، وگروهدموفق نگردیده ان
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١٧  

  تعلیمات تخنیکی و مسلکی برای افغانستان و آموزشاستراتیژی ملی 

نیکی و مسلکی، هنوز به کننده تعلیمات تخهای نهادهای رسمی عرضهها، برخالف برنامهبرنامه این. دارند می
هیچ سیستم رسمی برای اعتباردهی آموزش و تعلمات تخنیکی و مسلکی . شوندصورت سیستماتیک عرضه نمی

 وجود ندارد تا نتایج حاصله از تعلیمات غیررسمی نیمه رسمی آموزشی رابه رسمیت بشناسند

کننده خود شده نیست و هر نهاد ارائهیی دها مبتنی بر سیستم تأ مهارتهای آموزشصدور تصدیقنامه های برنامه .٤
 .کندبرای خویش سیستم ایجاد کرده و تصدیق نامه صادر می

 آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی غیرسمی طور گسترده در تمام کشور عرضه میگردد و  حوزۀ اما در حال  .٥
شناختن –رسمیتانیزم برای به نامه کدام  میکحاضر به دلیل نبود سیستم سیستماتیک ارزیابی و صدور شهادت

 .شغلی وجود ندارد/ رسمی آموزشهای فنی و حرفوی 
بطور منظم  در تعیین اهداف،  ) المللیحوزوی، ملی و بین/سکتوری، محلی(نهادهای ذیدخل، در همه سطوح  .٦

 . .ندتخنیکی و مسلکی  سهم گیری ندار و تعلیمات های آموزشتطبیق منظم برنامه ها  و نظارت بر برنامه

ها تخنیکی و مسلکی در حال حاضرتحت کمیته پالیسی تعلیم و تربیه و مهارت و تعلیمات بورد  آموزش .٧
بورد تعلیمات تخنیکی و مسلکی . انکشاف میابد ودرعاقبت امرتحت اداره ملی تثبیت قابلیتها قرارخواهدگرفت

  متشکل از نمایندگان سکتورهای مختلف ذیل خواهند بود
  . تمویل کنندگان و جامعه کنندگان دولتی وخصوصی تعلیمات تخنیکی و مسلکی،ی دولتی،ارائهها خانهوزارت

بورد  و برای ها، برای اداره تثبیت قابلیتهای که مقرره را ایجاد کرده استکمیته پالیسی تعلیم و تربیه ومهارت
وپروسیجراستندرد اجراآت را ) تشکیل(کساختاراداری یتخنیکی و مسلکی واداره تثبیت قابلیت ها  و تعلیمات آموزش

  .تهیه کرده است

  تخنیکی و مسلکی  و تعلیمات دسترسی همگان به آموزش ١,٤,٢
شاگردان  برای / آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی در افغانستان درمراکزآموزشی عرضه میگردد، وکار آموزان 

این، . م معارف عمومی مجرا های ورود  محدود دارندانتقال بین تعلیمات تخنیکی و مسلکی رسمی و غیر رسمی و نظا
سکتور فرعی . کارآموزان در زمینه ادامه تحصیالت خویش بامحدودیت روبرو گردند/ شود تا  شاگردانموجب می

همانند بسیاری از (ها در ذهن بسیاری ازافغان. وه ها و مادیول ها داردیآموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی نیازبه تغیرش
این ممکن است . آید، آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی تحصیالت درجه دوم به حساب می)شورهای دیگر جهانک

یکی از دالیلی باشد که اکثر شاگردان را وادار میکند که وقتی سند صنف دوازدهم یا دیپلوم صنف چهاردهم لیسه و 
انکور روی آورند تاتحصیالت عالی خویش را های تعلیمات تخنیکی و مسلکی راگرفتند، به امتحان کانستیتوت

  .ها تکمیل کننددرپوهنتون
کنند تا تحصیالت اند، آرزو مینام کردهاکنون در نهادهای تعلیمات تخنیکی و مسلکی ثبتشاگردانی که هم

یکی و شدن تعلیمات تخن شناخته رسمیتنبود راهنمای تحصیل دربه . خویش درنهادهای تحصیالت عالی ادامه دهند
شرایط موجود دربسیاری ازنهادهای تعلیمات تخنیکی و مسلکی . گذاردمسلکی دراذهان فردواجتماع اثرمنفی می

های عملی، تمرکز ناتوانی درارائه مهارت. دوم بودن تعلیمات تخنیکی را از اذهان مردم پاک نخواهند کردتصویردرجه
کدام سابقاً در امور  همه دارای سابقه اکادمیک هستند وهیچبرتدریس وکتاب، معلمان تعلیمات تخنیکی و مسلکی که

سکتوری باشد که "  اند، همه، بر این آرمان که نهادهای تعلیمات تخنیکی و مسلکی باید تخنیکی وصنعتی فعال نبوده
درحالی است که این . گذارنداثرمنفی می" های مورد نیازدربازارکارتولید کندنیروی کارتوانمند، ماهرودانسته بامهارت

دسترسی محدود به تعلیمات تخنیکی و . کی ازکلیدهای اصلی رشد اقتصادی درازمدت افغانستان استیاین آرمان خود 
مسلکی تنهامربوط به دسترسی ووجود فزیکی تأسیسات آموزش تخنیکی و مسلکی نیست؛هرچند، پوشش جغرافیایی 

  .همه نوخیلی ازآنچه باید باشد، دوراستوتوزیع فرصت تعلیمات تخنیکی و مسلکی درمیان مردم 



 

 
١٨  

  ات تخنیکی و مسلکی برای افغانستانتعلیم و آموزشاستراتیژی ملی 

  کیفیت ١,٤,٣
های سیستم آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی همه عناصر ارائه ضعف از نظرکیفیت ومؤثریت همه حوزه

  . دهدمی آموزش  و تعلیمات تخنیکی و مسلکی راتحت تأثیرقرار
 مسلکی  این است که  ادارات مختلف های کلیدی در مورد  کیفیت سیستم آموزش و تعلیمات تخنیکی و چالش

ند و همچنان  ایشان یعرضه کننده آموزشهای فنی و حرفوی  از میتود ها و شیوه های آموزشی متفاوت استفاده می نما
تخنیکی و  و تعلیمات آموزش.  فاقد  مواد  درِسی آموزش مبتنی بر قابلیت ها و سیستمهای بررسی و ارزیابی میباشند

  منجمنت جدید و با کیفیت نیاز دارد   سیستم آموزش و تعلیمات تخنیکی و  مسلکی در افغانستان در مسلکی به سیستم
های جهانی، به سوی استندرد های شغلی مبتنی بر سیستم پیش برود  که شیوه تالش است، تا با اتکاء بر بهترین تجربه

 و ارزیابی را ایجاد نماید که برای تمام  فارغان   های فعلی مبتنی به نصاب تعلیمی را عوض نموده و یک سیستم بررسی
  .برنامه های آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی رسمی، نیمه رسمی و غیر رسمی مسلکی باز باشد

ها نامه استندرد به عنوان هسته تالش سیستم استندردهای شغلی، همراه با ارزیابی استندرد و سیستم صدور شهادت
ودمند ساختن آن وطبق نیاز بازار کار وقابل دسترس به همه تلقی گردد  از اینرو نیازاست تااین امر سیستم، سبرای اصالح

  .ابدیسرعت اجرای آن هم افزایش  بادقت بیشتر انجام شده و
ها و رویکردهایی در های کیفی عمده عبارتند از، مواد درسی، تجهیزات فرسوده وقدیمی، تفاوت روشچالش

  .نبود مواد آموزشی و سیستم ارزیابی مبتنی بر  قابلیت هانهادهای مختلف و 
کی از موانع انکشاف آموزش و تعلیمات تخنیکی و یمربیان آموزش تعلیمات تخنیکی و مسلکی /کمبودمعلمان

مربیان آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی درنتیجه شهرت پایین /کیفیت معلمان. مسلکی در افغانستان را نشان می دهد
مربیان آموزش تعلیمات تخنیکی و مسلکی تحصیالت رسمی نسبتا پایین /  اکثریت معلمان.مسلک متاثرشده استاین 

 .تخنیکی و مسلکی رادرسطوح باالترشدیدا متاثرساخته است و تعلیمات دارند، وای نموضوع سیستم ارائه آموزش
یف داشته  و در جامعه از جایگاهی خوبی تخنیکی و مسلکی روحیه ضع و تعلیمات عالوتاً، معلمان نهادهای آموزش

خواهند در نهادهای آموزش  تعلیمات تخنیکی بسیاری از این معلمان نمی. شان هم اندک استبرخوردار نیستند ومعاش
اند به اجبار به کار در نهادهای آموزش و تعلیمات تخنیکی و و مسلکی معلم شوند، اما چون گزینه دیگری نداشته 

  .اندهمسلکی روآورد

  مالی امور ١,٤,٤
کمبود بودجه در سکتور آموزش و تعلیمات فنی و حرفوی بالخصوص  در سیستم دولتی  از مشکالت عمده  این 

  . بخش بحساب میرود
هم ازطریق ساختارهای  و محل کار، تاهنوزسیستمی برای تشویق شرکت ها برای فراهم سازی آموزش، هم در

کننده ها، نهادهای خصوصی ارائهطبق برنامه ملی انکشاف مهارت.ردیده استآموزش ضمن خدمت خودشان تهیه نگ
تعلیمات تخنیکی و مسلکی، درصورتیکه پروپوزل ارائه کنند مستحق دریافت بودجه ازسکتورعمومی تعلیمات تخنیکی و 

یزم مشخص برای تعیین این معیار، هنوز، به دلیل استندردهای کیفیتی، ودرکنارآن، نبود میکان. شوندمسلکی شمرده می
  .شودها عملی نمیهزینه

ها های آموزشی متمرکز ارائه گردند، هزینهاگر قرار باشد که تعلیمات تخنیکی و مسلکی عمدتاً به صورت برنامه
این درحالی است که روش غالبا رائه تعلیمات تخنیکی و مسلکی درافغانستان به همین شیوه . همچنان باال خواهند ماند

تر است، و نسبت همانندبسیاری ازکشورهای دیگ، تعلیمات تخنیکی و مسلکی درافغانستان هم پرهزینه . است
گذاری مالی بیشتری بروی آن صورت گیرد، بودجه شاگردان در آن باید کمتراز حد متوسط باشد،سرمایه/معلمان



 

 
١٩  

  تعلیمات تخنیکی و مسلکی برای افغانستان و آموزشاستراتیژی ملی 

  . آن منابع اضافی در نظر گرفته شودهای عملیعملیاتی بیشتری برای هزینه های مکرر آن صرف گردد، و برای آموزش
ک مکانیزم بودجه مبتنی بر چهارچوب قانونی حسابداری عامه به خوبی اصالح شده، زمینه ارتباط منابع با نتایج، ی

منابع ارائه، ذخیره بودجه وبرآوردن کیفیت ودسترسی به اهداف تعیین شده درپالن های مقامات ملی را فراهم خواهد 
  کرد، 

داری سکتور عمومی که به خوبی اصالح و تعدیل شده  حقوقی حساب  مبتنی بر چارچوبتهیه بودجهمیکانیزم 
جویی ها صرفهافته، درانواع منابع تنوع به میان آید، درهزینهی خوانی باشد، امکان خواهد داد تامنابع به نتایج دلخواه هم

در نبود .  طبق برنامه مقامات کشوری تنظیم و برآورده شوندها در زمینه کیفیت و دسترسیبیشتری به عمل آمده وخواسته
چنان باقی خواهند ماند و کیفیت،دسترسی، متناسب بودن خدمات با چنین میکانیزمی، محدودیتهای بودجه ای هم

 ای رشدچنان، حوزه پوشش آن به اندازههای تعلیمات تخنیکی و مسلکی ،وهمتقاضاهای بازار کار، و جذابیت برنامه
های شهروندان برآورده های مورد نیازدراقتصادکشوروتقاضاهای اجتماعی در راستای مهارتنخواهد کرد که مهارت

  .نخواهند شد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
٢٠  

  ات تخنیکی و مسلکی برای افغانستانتعلیم و آموزشاستراتیژی ملی 

  افغانستان خالصه تحلیل اوضاع کنونی تعلیمات تخنیکی و مسلکی در ١,٤,٥
  :میسازد گرایش های عمومی ذیل را آشکارخالصه وضعیت داخلی فعلی درتعلیمات مسلکی ویادگیری مادام العمر

هاقوت هاضعف   

استراتیژی انکشاف : چارچوب قدرتمندی برای پالیسی •
اول، دوم (ملی افغانستان، پالن های ملی استراتیژیک 

معارف، برنامه ملی میان مدت معارف، و  ) و سوم
  .برنامه اولویت ملی اول

، هابرنامه ملی انکشاف مهارت: های ملیبرنامه •
NAPWA و NPP1. 

های ، گروهHRDB: هانهادهای هماهنگی در نظارت •
کاری تخنیکی درتعلیمات تخنیکی و مسلکی  

)TVET TWG(ها ، کمیته پالیسی آموزش و مهارت
)CESP( 
 گرانسازی تمویلمیکانیزم هماهنگ  •

المللی در باره اصالحات سراسری سیستم ابتکارات بین •
های مشخصی از زهتعلیمات تخنیکی و مسلکی و حو

 .تعلیمات تخنیکی و مسلکی
های داخلی و خارجی مفاهیمی درباره میکانیزم  •

 .NQFتضمین کیفیت و کنترول، به شمول 
مصارف سکتور عمومی بر تعلیم و تربیه و تعلیمات  •

 .افته استیتخنیکی و مسلکی افزایش 
ارائه تعلیمات تخنیکی و مسلکی به همگان افزایش  •

 .افته استی
افته ینام به تعلیمات تخنیکی و مسلکی افزایش ثبت •

 .است
کمپاین ارتباطی به هدف افزایش جذابیت تعلیمات  •

 .تخنیکی و مسلکی طبق برنامه
 .ها، تعیین گردیده استسیستم مشوق •
مسیرهای عبورمیان تعلیمات تخنیکی و مسلکی  •

 .اندوتحصیالت عالی شناسایی شده 
-فراد بالغ ومهارتبرنامه ایجادرابطه بین سوادمندی ا •

 .های تخنیکی معرفی وبه آزمایش گذاشته شده است

برای مدیریت و هماهنگی بین نهادهای اصلی دخیل  •
 و درتعلیمات تخنیکی و مسلکی، سیستم رسمی

 .ای وجود نداردشدهشناخته 
جانبه وجود هایی که امکان اشتراک سهدر زمینه •

ء به شرکاM&Eدارند، در قسمت نظارت، اجرای و 
 .اجتماعی سهمی داده نشده است

 )M&E و MIS(مدیریت سیستم ضعیف است  •
هایی که در نهادهای تعلیمات تخنیکی و مسلکی برنامه •

شوند متناسب تقاضاهای بازار کار نیست، با عرضه می
ها و نهادهای ALMP و LMIASصنایع و سکتورها، 

 رابطه )خدمات عمومی و خصوصی کاریابی(رابط 
 . وجود ندارداداری و کاری

ظرفیت جذب ومحدوده پوشش : دسترسی محدود •
کنندگان عمومی و خصوصی تعلیمات تخنیکی عرضه

رفته به این حاشیههای بهو مسلکی محدوداست،گروه
رسی اندکی داشته و مشمول خدمات  دستنهادها
 .شوندنمی

ای برقرار نشده با سیست مغیررسمی شاگردی، رابطه •
 .است

ن نهادهای تعلیمات تخنیکی مسلکی امکان انتقال بی •
طور بین تعلیمات تخنیکی رسمی وغیررسمی، وهمین

 .و مسلکی وتحصیالت رسمی اندک است
ها از کیفیت اندکی برخوردار  مهارتۀسیستم عرض •

، ثبت و راجستر، QA ،NQFمیکانیزمی برای(است، 
نامه در نظر اعتباربخشی،اعتبار،ارزیابی وصدورشهادت

 ).تگرفته نشده اس

تعلیمات تخنیکی و مسلکی ازجذابیت اندکی  •
 .برخورداراست وراهنمای شغلی هم وجود ندارد

 .سیستم دارای ثبات مالی کافی نیست •
هافرصت  تهدیدها 

استراتیژی ملی تعلیمات تخنیکی مسلکی به اصالحات  •
های ملی را های کار برنامهدهد، زمینهجهت می
-نمایی تمویلکند، و شیوه هماهنگی وراهمشخص می

 .نمایدگران جهانی را تعریف می
نهاد رسمی و باپشتوانه ملی تعلیمات تخنیکی و  •

ای که صالحیت ومنابع کامل وکافی نبود نهاد ملی •
برای اداره نهادهای تعلیمات تخنیکی و مسلکی را 
نداشته باشد، قادرنخواهد بود تا برچند پارچگی 
وپراکندگی نهادهای تعلیمات تخنیکی و مسلکی فایق 

 .آید
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 Nationalمسلکی TVET ،نظارت، مدیریت 
کارآمدی و تضمین کیفیت را بر نهادهای تعلیمات 

 .گذاردتخنیکی و مسلکی به اجراء می
 امکان آن وجود دارد که برای NQFبا تصویب •

ی تعیین کنیم وامکان ها سطوح مشخصشایستگی
انتقال شاگردان بین نهادهای تعلیمات تخنیکی و 

چنین، بین نهادهای مسلکی رسمی وغیررسمی و، هم
تعلیمات تخنیکی و مسلکی وتحصیالت رسمی 

 .رافراهم کنینم
های شود تا مهارتدخالت شرکاء اجتماعی موجب می •

شده با تقاضای سکتورهای اقتصادی در حال عرضه
 .سب گرددرشد متنا

های آموزشی واحد  و دورهCBTنصاب آموزشی •
استندردهای ملي آن که بر مبنای شده گذاری

 کنونی طرح شده است، میزان مهارتهاي شغلی
شده را گسترش های عرضه پذیری مهارتانعطاف 

-های مختلفی در برنامهدهد تا گروهداده و امکان می
 .ها اشتراک ورزندهای انکشاف مهارت

ای جدید درسطوح مختلف، امکان دردهای حرفهاستن •
ها را متناسب به تقاضای  مهارتۀو میزان عرض

 .دهدسکتورهای در حال رشد افزایش می
های آموزشی برگزارشده در ارائه مشوق برای برنامه •

محل کار، اصالح سیستم رسمی شاگردی ودخالت 
- های عرضهشود مهارتسکتورخصوصی موجب می

 . مناسبت بیشتری بیابندشده با تقاضاها
رابطه بین سیستم رسمی وغیررسمی شاگردی،همراه  •

های آموزشی های درون مکتب و برنامهباآموزش
های تری در محل کار امکان دسترسی گروهمنظم 
 .دهد ها را افزایش می پذیر به برنامهآسیب

 از طریق تجربه کاری توده RPLها و تأیید مهارت •
ها  صنایع در حال رشد به آنکارگران ماهر را که
 .دهد نیازدارد، افزایش می

المللی تعداد نهادهای افزایش درمنابع ملی و بین •
دهد، تعلیمات تخنیکی و مسلکی را افزایش می

نهادهای تعلیمات تخنیکی و مسلکی موجود را تقویت 
کنندگان تعلیمات  کند، ظرفیت جذب عرضهمی

دهد تا از  مکان میبرد و اتخنیکی و مسلکی راباال می
- پوشش جغرافیایی مناطق دور دست و دسترسی گروه

نبود گفتگوی اجتماعی در باره تعلیمات تخنیکی و  •
ه با شدهای عرضهمسلکی ، ازمیزان مناسب مهارت

تقاضای بازار کار، تأثیرات، میزان مؤثریت، وپایداری 
 .کاهداصالحات می

ای که در نبود نهاد ملی تعلیمات تخنیکی و مسلکی  •
ها، QA ،LIMAمدیریت، سیستم تضمین کیفیت

MIS ،R&Dدهی، دخالت  و میکانیزم مشوق
نصاب (های آموزشی سیستماتیک نهادها درتهیه برنامه

 آموزشی، ارزیابی هایآموزشی، دوره
ها را به خوبی    مهارتۀو عرض) نامهوصدورشهادت

پیشبرد، نهادهای کنونی مؤثریت کافی نداشته 
خطر .  شده کارآمد نخواهند بودهای عرضهومهارت

اینکه سیستم به صورت کنونی وابسته به کمک بماند 
ای گذاریاش سرمایهها و نصاب آموزشیوبربرنامه

ن موجب گردد تا مهارت الزم برای انجام نشود، و ای
مشاغل نوع جدید فراهم نشود ومیزان جذابیت 

 .نهادهای تعلیمات تخنیکی پایین بماند، باال است
 سازی و کیفیت اگر نظام استندردسازی،هماهنگ •

های شناسی مهارتایجاد نگردند، میزان به رسمیت
تأییدشده درنزدکارفرمایان،همسانی سطح معاشات 

چنان جذابیت تعلیمات تخنیکی و ری، وهموشرایط کا
شان باقی خواهند مسلکی برایشاگردان، درحد کنونی

 .ماند
در غیاب اعتباربخشی وثبت، کیفیت، توانایی تخنیکی  •

کنندگان شده توسط عرضههای عرضهومهارت
خصوصی بر اساس معیارهای کیفی محک نخواهند 

طح شده متناسب با سهای داده نامهخورد وشهادت
 .های افراد نخواهند بودمهارت

ظرفیت افزایش کار نشود،  رویRPLاگر سیستم  •
-های آسیبسطح دسترسی  و فراگیری افراد و گروه

 .پذیرهمچنان پایین باقی خواهند ماند
ای برای هماهنگی پارچهدر نبود میکانیزم جامع ویک •

چنان طبق خواسته ها همها، اولویتو صرف هزینه
 .جهانی تعیین خواهند شدگران تمویل

ندادن استقالل به نهادهای آموزشی عمومی موجب  •
شود تا ظرفیت عرضه مؤثرتعلیمات تخنیکی و می

مسلکی ،همکاری باکارفرمایان وآشنایی باشرایط کار، 
-وکارب انظام سنتی شاگردی متأثرشده وسرمایه
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 . افتاده به خدمات اطمینان بیشتری بیابیمحاشیههای به
های آموزشی دوباره به معلمان کنونی و ارائه برنامه •

استخدام معلمانی بهتر، و افزایش کیفیت مدیریت، 
 تعلیمات تخنیکی و مسلکی رامستحکم ۀسیستم عرض

 . کردخواهد
پذیری واستقالل بیشترنهادهای تعلیمات مسؤولیت •

گو تخنیکی و مسلکی ظرفیت جذب ومیزان پاسخ
بازار کار محلی را افزایش شان به نیازهای بودن
 .دهد می

توسعه و تحقیق درباره تعلیمات تخنیکی و مسلکی  •
تدریس شده وسطح عرضه ) متود(موجب بهبودروش 

های جدید را  پیشههای آموزشی به مشاغل وبرنامه
 .دهدافزایش می

گزاری متنوع، به شمول بازیافت وصرفه میکانیزم هزینه •
-دهد تا از پایداری برنامهها، امکان میجویی در هزینه

های تعلیمات تخنیکی و مسلکی ،استقالل مالی 
گذاری نهادهای تعلیمات تخنیکی و وظرفیت سرمایه
 .ابیمیمسلکی اطمینان 

ها های آموزشی، برنامهگذاری به روی نصاب
 دچار زیان شده، کیفیت جدیدتجهیزات ومواد درسی 

  تعلیمات تخنیکی و ۀهای عرضآموزگاران و مشوق
 قرار پذیردرمعرض خطرهای آسیبمسلکی به گروه

 .گیرند
 و توسعه نبود نهادی که مسؤولیت هماهنگی تحقیقات •

تعلیمات تخنیکی و مسلکی رابه عهده بگیرد، نظام 
ا و هتعلیمات تخنیکی و مسلکی را ازشناسایی اولویت

.داردگذاری باز مییابی برای سرمایهدستاهداف قابل
-های مالی کنونی که سراسر وابسته به بودجهمیکانیزم •

های جامعه جهانی های اختصاصی حکومت و کمک
است، شکاف بین عرضه وتقاضا را دائمی کرده 

 .سازدوسرعت اصالحات رابه صورت کلی کند می
 

  
  



 

 
٢٣  

  تعلیمات تخنیکی و مسلکی برای افغانستان و آموزشاستراتیژی ملی 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
٢٤  

  ات تخنیکی و مسلکی برای افغانستانتعلیم و آموزشاستراتیژی ملی 

  اهداف استراتیژیک ماموریت و دیدگاه،. ٢

  شرح دیدگاه ٢,١
دهد تا آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی وانکشاف تعلیمات تخنیکی و مسلکی امکان می برنامه ملی آموزش و

یابی ها دارای سیستم گردد که از لحاظ مالی قابل اداره بوده و متناسب به شرایط افغانستان باشد و در راستای دستمهارت
های انکشاف اقتصادی و اجتماعی کمک کرده و از زنان و مردان افغان شهروندان ماهر و خودکفا به اهداف برنامه

  .بسازد، و در نتیجه سطح معیشت مردم را باال ببرد

   ماموریت٢,٢
- ندیتخنیکی و مسلکی نظام عصری، متناسب به نیازم و تعلیمات هدف این استراتیژی این است که برای آموزش

های جامعه، جوابده، جامع و مناسب را  ایجاد کند که تعداد مشاغل را افزوده و سطح کیفیت را بهبود بخشد، میزان سود 
هدف این استراتیژی، صراحت بخشیدن به . نهادهای مالی را افزایش دهد، و برای جامعه رشد و توسعه به ارمغان آورد

االن عرصه تعلیمات تخنیکی و مسلکی ، کاهش کارموازیانه وافزایش ها، ساختارها، و وجایب فعها، مسؤولیتنقش
های کنندگان برنامهتقاضا بین عرضه این استراتیژی باتوجه به مفهوم عرضه و. همکاری میان فعاالن مختلف است

 تمامی مساوات را در مسائلی مانند عدالت، دسترسی و آموزشی، نظام معارف وبازارکارهمکاری ایجاد کرده و
  .ها و اجراهای استراتیژیک لحاظ خواهد کردریزی برنامه

   اهداف ٢,٣
انگیزه، سازگارو  هدف کلی استراتیژی ملی آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی ایجاد نیروی کاری قابل، با

راتیژی این است. اجتماعی سرعت گیرد اقتصادی و و توسعه افتهیتا به اینترتیب فقرکاهش . مبتکر در افغانستان است
تعلیمات تخنیکی و مسلکی با کیفیت و مبتنی بر تقاضا به این اهداف برسد؛ کار  خواهد با مهیا کردن زمینه آموزش و می

زنان و (های مربوطه هر سکتور، در سطوح مختلف تحصیل خواهند کرد و تمامی مردم شاگردان  در رشته/ آموزان 
  .رسی خواهند داشتافغانستان به همه امکانات تحصیلی دست) مردان

  :وری نیروی کاری ماهر، عبارتندازبهره  به طور مشخص، اهداف این استراتیژی در زمینه بهبود کیفیت و
های آموزشی  برنامهۀهای سکتور خصوصی و دولتی در زمینه عرضهماهنگی تمامی فعالیت: تقویت مدیریت .١

ی شامل همه انواع آموزش و تحصیل رسمی و چنانچه آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلک.  تخنیکی و مسلکی 
 .کنندگان آن از سکتور خصوصی باشند و یا سکتور  دولتیشود چه عرضهغیررسمی می

های آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی به سوی نیازهای کنندگان برنامهرهبری عرضه: افزایش میزان دسترسی .٢
 .خنیکی و مسلکی هستندهای تهایی که خواهان آموزش مهارتواقعی همه گروه

جهت دهی سیستم آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی به راستایی که برای تمام شغل ها ، در : بهبود کیفیت .٣
شناختن ک سیستم برای برای قابلیتها و شایستگی های استندرد  و به رسمیتیتمام بخشهای بازار کار، ایجاد 

 .های کار آموزان آموخته
های آموزش و تعلیمات تخنیکی و که توسط آن بتوان از استمرار برنامهنظام مالی  ادایج: تقویت امورمالی .٤

 .مسلکی متناسب به تقاضای بازار، اطمینان داشت
ابی به هرکدام ازاهداف که در ی استراتیژی ملی آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی افغانستان برای دست

  .هایی استراتیژیک دارد آیند، برنامهو پایداری مالی جمعمیدسترسی بودن، های نظارت، کیفیت،قابلستون
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  تخنیکی و مسلکی و تعلیمات سیستم آموزش و مدیریت نظارت: هدف استراتیژیک اول. ٣

  مدیریت مرورکوتاه بر ٣,١
 و برای حصول اطمینان از مؤثریت و کارکرد درست مراجع مختلف ذیدخل، برای تضمین اینکه سیستم آموزش

 و تعلیمات تخنیکی و مسلکی براساس شایستگی رهبری گردیده و دارای  متخصصین کافی در عرصه آموزشیمات تعل
  . تخنیکی و مسلکی  در افغانستان میباشد

تخنیکی و مسلکی مراجع ذیدخل مختلف سهم دارند  و آموزش و تعلیمات تخنیکی  و تعلیمات در سیستم آموزش
آید، اما این سیستم  طولر مساویانه در  ارتقای ظرفیت سکتورهای حساب میو مسلکی بخشی از نظام معارف به 

.  جوابگو میباشد و خدمات ، صحت،کار،اموراجتماعی)معادن(مختلف، مانند تجارت، صنعت، زراعت، صنایع استخراجی 
  سیستم . قدر مهم است که نقش نظام معارف مهم تلقی میگرددنقش آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی همان

  ۀآموزش و تعلیمات فنی و حرفوی  باید طور مساویانه  با سکتور خصوصی همکاری نماید، زیرا این سکتور در عرض
  . .آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی  نقش مهم را بازی خواهد نمود

امه های مبتنی های آموزش و تعلیمات تخنیکی مسلکی رسمی، غیررسمی، و نیمه رسمی  و برنبرای تقویت برنامه 
کند، سیستم مدیریت آموزش و تعلیمات تخنیکی و بر تشبثات پاسخ به نیازمندهای بازار کارکه به سرعت تغییرمی

  :دهی شود کهمسلکی باید طوری سازمان
 به تقاضای سکتورها و مراجع ذیدخل مختلف پاسخ داده بتواند؛ .١

نفع کشور را به های ذیها و گروهوسائرسازمانهای دولتی و خصوصی، سکتورهای اقتصادی تعامالت سازمان .٢
  میسر سازد؛ پذیرصورت انعطاف

 .گو باشدپاسخ و جامعه افراد و تعلیمی پذیری کامل به تقاضاهای آموزشیو با انعطاف  .٣
ها دارای دهد تا تعلیمات تخنیکی و مسلکی و انکشاف مهارتبرنامه ملی تعلیمات تخنیکی و مسلکی امکان می

یابی به اهداف  گردد که از لحاظ مالی قابل اداره بوده و متناسب به شرایط افغانستان باشد و در راستای دستسیستمی
های انکشاف اقتصادی و اجتماعی کمک کرده و از زنان و مردان افغان شهروندانی ماهر و خودکفا بسازد، و در برنامه

  .نتیجه سطح معیشت مردم را باال ببرد

  ANQA ت تخنیکی و مسلکی  وتعلیما بورد ٣,٢
شود تا میکانیزم مدیریت سیستم آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی بازتاب دهنده سودمندی مراجع پیشنهاد می

گیری در باره آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسؤلیت تصمیم. ذیدخل، مستفدین، حالت اجتماعی و اقتصادی کشور باشد
این پنج نهاد عبارتند از، معینت تعلیمات تخنیکی و مسلکی وزارت معارف، . مسلکی به دوش پنج نهاد حکومتی است

ها و مهارت و تربیه ها، کمیته پالیسی تعلیموزارت کار، امور اجتماعی، شهداء و معلولین، برنامه ملی انکشاف مهارت
)CESP(و بورد انکشاف منابع بشری ،)HRDB (و تعلیمات تخنیکی و و گروپهای کاری تخنیکی آن در مورد   آموزش 

 ). HRDB TWG‐TVET(مسلکی  

این نهاد در ساختار خویش دارای شش بورد اراه .  قرار است که  اداره ملی تثبیت قابلیتهای افغانستان تأسیس گردد
: گانه نظام معارف یک بورد تشکیل خواهد شدهای ششدر این ساختاربرای هرکدام ازبخش. و تنظیم خواهد بود

 و تعلیمات های غیررسمی وآموزشیبتدایی، تعلیمات ثانوی، تحصیالت عالی، تعلیمات اسالمی، سوادآموزتعلیمات ا
 توسط وزارت معارف، وزارت تحصیالت عالی، وزارت ۲۰۰۸ای که در سال نامهبه اساس تفاهم. تخنیکی و مسلکی 



 

 
٢٧  

  تعلیمات تخنیکی و مسلکی برای افغانستان و آموزشاستراتیژی ملی 

مهور امضا شد، قرار است اداره ملی تثبیت جمعاونیت اول رئیس کار، اموراجتماعی، شهداءومعلولین، وزارت مالیه و
  .بوده ودارای وضعیت حقوقی مستقل باشد" نهاد مستقل" افغانستان یک -قابلیتها

در ساختار این اداره، بورد آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی  ارگان اداره و تنظیم سیستم آموزش و تعلیمات 
 - فته شد که اولین بورد که در ساختار اداره ملی تثبیت قابلیت ها، تصمیم گر۲۰۱۲درسال . تخنیکی و مسلکی خواهدبود

ها و مهارت  و تربیهکمیته پالیسی تعلیم. افغانستان تشکیل گردد، باید بورد آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی باشد
)CESP( ن  تشکیل شد، چارچوب کاری و حقوقی اداره ملی تثبیت قابلیت های افغانستا۲۰۰۹، که در سال)ANQA ( و

های تاسیس بورد مسوده مقرره. تخنیکی و مسلکی راتدوین کرده است و تعلیمات پروسیجر استندرد بورد آموزش
آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی که ارگان حاکم بر سیستم آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی خواهد بود، 

  .تاده نشده استتهیه شده است اما هنوز برای تصویب به شورای وزیران فرس

  تخنیکی و مسلکی  و تعلیمات وظایف بورد آموزش  ترکیب و٣,٣
در ترکیب بورد آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی همه  مراجع ذیدخل سیستم آموزش و تعلیمات تخنیکی و 

به صورت مشخص، اعضای این بورد عبارت خواهند بود . مسلکی، اعم از سکتور دولتی و خصوصی، جا دارند
کنندگان خصوصی و  ها و مکاتب دولتی آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی، عرضهنمایندگان وزارت ها انستیتوتاز

به شمول کار فرمایان ونمایندگان تشبثات مختلف مانند  (تخنیکی و مسلکی، سکتورخصوصی  و تعلیمات دولتی آموزش
های زنان، ، جامعه مدنی،انجمن)های تخصصی خصوصیهای تجاری، وانجمناطاقهای تجارت  تشبثات، صنایع، اتحادیه

رئیس . ها خواهد بودهای دولتی و خصوصی در این بورد باتوجه به تناسب آنعضویت سازمان. های غیردولتیو سازمان
  .گردندوسایراعضای بورد توسط شورای وزیران منصوب می

  :ها حضور خواهند داشتخانهدر بورد تعلیمات تخنیکی و مسلکی، نمایندگان این وزارت
 وزارت معارف، •

 وزارت تحصیالت عالی، •

 وزارت کار و امور اجتماعی، شهداء و معلولین •

 وزارت زراعت، •

 وزارت انکشاف دهات، •

 وزارت تجارت و صنایع، •

 وزارت صحت، •

 وزارت اطالعات و فرهنگ، •

 وزارت مالیه، •

 وزارت اقتصاد، •

 وزارت انکشاف شهری، •

 وزارت انرژی و آب، و •

 .امور زنانوزارت  •
ی کلی ا داره ملی تثبیت قابلیت های افغانستان، اصالح سیستم آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی تحت هماهنگ

 گیری، تطبیق  و ارائه خدمات به نهادهای های مشخص بورد آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی تصمیممسؤولیت
  . ها میباشدحوزه/های آموزشی در محالتنامهکنندگان برآموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی وعرضه 

  



 

 
٢٨  

  ات تخنیکی و مسلکی برای افغانستانتعلیم و آموزشاستراتیژی ملی 

  :مشخصاً، آنچه بورد تعلیمات تخنیکی و مسلکی انجام خواهد داد، قرار ذیل اند
 ها و قوانین مربوط به  آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی؛مشوره دهی در تدوین پالیسی •

  و مسلکی ونظارت براجرای آن؛ایجاد سیستم برای ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش و تعلیمات تخنیکی •

برای آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی ) NQF( چارچوب ملی تثبیت قابلیت ها ۀهمکاری در تهی •
  دولتی ونظارت برشیوه اجرای آن؛ۀدرهمکاری بانهادهای مربوط

تندردهای همکاری با نهادهای مربوطه در پروسه تعیین استندردهای ملی مهارتهای شغلی و نظارت بر تصویب اس •
 .. که توسط نهادهای مختلف انکشاف میابندNOSSملی مهارت های شغلی

 و های شغلی، نظارت بر شیوه اجرای آن، تصویب اسناد ارزیابی،  مقررات و پروسیجرهای ارزیابی مهارتۀتهی •
 ها؛ارقام ارزیابیمدیریت 

 کی و نظارت بر اجرای آن؛نامه سیستم آموزش و  تعلیمات تخنیکی و مسلانکشاف سیستم صدور شهادت •

 شناسی و اعتباردهی و نظارت بر اجرای آن؛رسمیت انکشاف میکانیزم به  •

 .ایجاد سیستم برای ثبت و اعتباردهی موسسات آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی ونظارت براجرای آن •
های آموزش آموزگاران، رهنمایی و مشوره دهی به وزارت معارف و نظارت و ارزیابی  تهیه و اجرای برنامه •

 سائر وزارت خانه های مربوطه ، شهدا و معلولین

همکاری در ایجاد سیستم جمع آوری و تحلیل معلومات بازار کار و نظارت بر آن؛ این سیستم بر مبنای سیستم  •
نظارت این سیستم هم جزو وظایف بورد . احداث خواهد شدارت کار و امور اجتماعی معلومات بازار کار وز

 تعلیمات تخنیکی و مسلکی خواهد بود؛

 پیشنهاد مقررات و رهنمودهای الزم در مورد امور مالی آموزش  تعلیمات تخنیکی و مسلکی؛ •

 تعلیمات تخنیکی و مسلکیدایر نمودن جلسات با نهادهای کمک دهنده برای دریافت امکانات مالی برای  •

   آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی ازطریق نهاده ای خصوصی؛ۀتسهیل زمینه توسعه بیشتر عرض •

 سازی در نهادهای دولتی و خصوصی آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی؛تدوین استراتیژی برای ظرفیت •

 رهبری، ایجاد ونظارت تمام امور تحقیقی و انکشافی؛ •

 .فات موجود  بین  شرکای مختلف نظام تعلیمات تخنیکی و مسلکیمدیریت اختال •
های دیگری که برای انکشاف بیشترآموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی تقاضا محور، رهبری تمام فعالیت •

 .دسترسی الزم هستندمرتبط و قابل 
یش ضرورت ببیند، تواند در صورت که برای انجام وظایف خوبورد آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی می

ن مقرر کرد که عضو انتصابی بورد آموزش و یتوان متخصصها میدر این واحد.  های مختلف را ایجاد کندواحد
کارمندان، امکانات و وسایل الزم برای انجام وظایف بورد آموزش و تعلیمات . تعلیمات تخنیکی و مسلکی نباشند

  .اهد شدتخنیکی و مسلکی نیز در اختیارآن قرارداده خو
ای قرار  پارچهدهی سیستم های فرعی را هماهنگ کرده و در سیستم جامع ویکرود این شیوه سازمان انتظار می

  .دهد که در آن تمام نهادهای آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی رسمی، غیررسمی و نیمه رسمی جا خواهند داشت



 

 
٢٩  

  تعلیمات تخنیکی و مسلکی برای افغانستان و آموزشاستراتیژی ملی 

  سهیم ساختن مراجع ذیدخل  ٣,٤
 می گردد که سیستم  آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی مانند عرصه تامین روابط بین در این استراتیژی مشخص

. اداره عامه میباشد ، بازارکار، صنایع، زراعت، انکشاف دهات و و تربیهسکتورهای مختلف جامعه مخصوصا سکتورتعلیم
سخگو به تقاضا،  باید تمام مراجع به منظور تامین روابط بین سکتورهای مختلف از طریق شیوه های باکیفیت عالی و پا

 ترین مراجع ذیدخل شامل  مهم. تخنیکی و مسلکی سهم داشته باشند و تعلیمات ذیدخل در اداره و تنظیم سیستم آموزش
-دولت، تمویل کنندگان، موسسات غیردولتی، کارفرمایان، جامعه مدنی، سکتور  تشبثات، کارگران و کارمندان اتحادیه 

ت، انجمنهای مسلکی وموسسات عرضه کننده آموزشوتعلیمات تخنیکی و مسلکی دولتی وخصوصی های کار و تجار
  . میباشند

توقع میرود که مراجع مختلف ذیدخل از طریق تخصص، تجارب و ظرفیت های شان در بهبود مرتبط بودن و 
اجع ذیدخل در خصوصا ضرورت است که مر. مؤثریت سیستم آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی کمک نمایند

  :تخنیکی و مسلکی که ذیل آمده است نقش مهم ایفا نمایند و تعلیمات اجرای فعالیت های سیستم آموزش
 .های مربوطهها از طریق مشارکت در نهادها و هیاتها، تسوید و بازبینی پالیسیتهیه پالیسی •
 .های شغلیارزیابی تضمین کیفیت از طریق مشارکت فعال در تنظیم ستندرد های شغلی و  اجرای  •
های آموزشی به کارمندان خودشان،  آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی از طریق فراهم نمودن برنامهۀعرض •

های آموزش به شیوه به کارآموزان ومهیا کردن فرصت) انترنشیپ(کارعملی / های کارآموزیارائه دوره
 شاگردشانی؛

 آموزش و تعلیمات تخنیکی و ۀراجع ذیدخل  که در عرصنظارت و ارزیابی از طریق مشارکت در جلسات م •
 مسلکی به سطح مرکز و والیت دایر میگردد و در بوردهای منجمنت آموزش و  تعلیمات تخنیکی و مسلکی؛ و

  .تخنیکی و مسلکی و تعلیمات کمک در راستای تمویل سیستم آموزش •

  کی دولتی و خصوصی مشارکت موسسات عرضه کننده آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسل ٣,٥
دهد که سیستم های مؤفق آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی مبتنی بر ها به سطح بین المللی نشان میتجربه

استراتیژی ملی آموزش و تعلیمات .  اندهمکاری قوی و کامال تعریف شده بین سکتورهای دولتی و غیردولتی بوده
نهادهای سکتور دولتی و سکتور خصوصی باید در افغانستان تقویت تخنیکی و مسلکی تشخیص میدهد که همکاری بین 

  .و  نهادینه گردد
حکومت به اساس قانون وظیفه دارد تا از طریق ایجاد قوانین، مقررات، حمایت و نظارت اجراآت خویش را دریک 

نظیم وکنترول عبارت از  وظایف تۀهاینمونه. سیستم منجمنت باکیفیت آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی تنظیم نماید
 ملی تثبیت های شغلی و اعطای تصدیقنامه، تنظیم چارچوبک سیستم برای ستندردهای شغلی، اجرای ارزیابییایجاد
ها، ایجاد میکانیزم برای تمویل برنامه های آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی، ایجاد میکانیزم اعتباردهی قابلیت

لیمات تخنیکی و مسلکی و نظارت و ارزیابی تمام سیستم های آموزش و تعلیمات موسسات عرضه کننده آموزش و تع
  . تخنیکی و مسلکی میباشد

های بزرگ و آموزش شاگردان به شیوه های آموزشی در شرکتسکتور غیر حکومتی بایداز طریق ارائه برنامه
ای بر عهده مسلکی نقش عمدهتخنیکی و  و تعلیمات شاگردشانی  در تشبثات متوسط وکوچک، در سیستم آموزش

تخنیکی و مسلکی  و تعلیمات موسسات عرضه کننده آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی عالوه بر آموزش. گیرد
کی ازپایه های مهم عرضه آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی خواهد یمبتنی درداخل وظیفه، بصورت روزافزون 

 و های سکتور خصوصی در راستای بهبود کیفیت و مؤثریت آموزشظرفیتها و برای استفاده کامل از تجربه. گردید



 

 
٣٠  

  ات تخنیکی و مسلکی برای افغانستانتعلیم و آموزشاستراتیژی ملی 

تخنیکی و مسلکی، وجود نهادهای خصوصی آموزش  و تعلیمات تخنیکی و مسلکی جهت بهبود کیفیت و تعلیمات 
مرتبط بودن آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی و افزایش عرضۀ کلی آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی و توسعه  

تخنیکی و مسلکی  مهم و  و تعلیمات  آموزشۀترسی به سیستم آموزشی و سبک کردن بارمسؤلیت دولت درعرضدس
بهرحال، نقش موسسات عرضه کننده آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی نیمه رسمی مستلزم . ضروری خواهد بود
  . تعریف بیشترمی باشد

 مراجع ذیدخل اقدامات را به منظور ایجاد یک فضای بورد آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی در همکاری با
 آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی نیمه رسمی اتخاذ خواهد نمود که شامل ایجاد ۀتصمیم گیرنده جهت بهبود عرض

-، افزایش دسترسی به خدمات حمایتی ارائه)مانند صدور جواز، اعتباردهی ( ها   محیط مساعد  اداره و  تنظیم آموزش
 آموزش و ۀدر داخل سیستم آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی، واقدامات حمایتی برای بهبود کیفیت عرضشده 

  .تعلیمات تخنیکی و مسلکی می گردد
با توجه به اینکه انکشاف سیستم آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی در افغانستان به تازگی شروع شده، یکی از 

کننده آموزش و  تعلیمات تقویت ظرفیت  فزیکی و تخنیکی موسسات عرضه/ های کلیدی دیگر دولت انکشافنقش
تخنیکی و مسلکی دولتی و خصوصی در زمینه برنامه های آموزشی می باشد که شامل حمایت قبل از آغاز به خدمات 

آموزگاران و همچنین فراهم سازی سامان آالت و / آموزش و حمایت حین عرضه خدمات آموزشی برای استادان
  .تخنیکی و مسلکی میگردد و تعلیمات سایل به منظور تقویت، مؤثریت و سودمندی موسسات عرضه کننده آموزشو

تخنیکی و مسلکی نیمه  و تعلیمات با توجه به وضعیت کنونی سکتور خصوصی و موسسات عرضه کننده آموزش
 تخنیکی و مسلکی با حمایت رسمی توقع میرود که حکومت بر نقش عمده شان در فراهم سازی آموزش و تعلیمات

  . قوی تمویل کنندگان ادامه دهد

  غیرمتمرکز ساختن عرضه و اداره  آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی ٣,٦
ک سیستم غیرمتمرکز رابرای آموزش و تعلیمات تخنیکی و یاستراتیژی ملی آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی 

های ملی و ین استراتیژی ادارات مرکزی  مسؤول تهیه و تدوین پالیسیدر دیدگاه ا. مسلکی ایجاد و ترویج مینماید
ستندرهای شغلی، ارزیابی، اعطای (معیاری سازی سیستم " درمیان سایر فعالیتها" فعالیت های تنظیم و اداره ملی به شمول 

رات سویه های پایین، ، هماهنگی ورهنمایی ادا)تصدیقنامه، اعتباردهی، آموزش وارتقای ظرفیت استادان وآموزگاران
توانند قسمتی از ادارات مربوطه حکومت مرکزی می. وتهیه وتدارک راههای حمایتی برای شرکای تطبیق کننده میباشد

  .متمرکز شده طوریکه الزم است  محول کنند وظایف خویش را در صورت امکان به ادارات غیر
تخنیکی و مسلکی را هم  و تعلیمات  آموزشهای موسسات عرضه کنندهاین استراتیژی، همچنان، مسؤولیت

تخنیکی و مسلکی و مؤثریت  و تعلیمات غیرمتمرکز میسازد تا سطح مؤثریت داخلی موسسات عرضه کننده آموزش
تخنیکی و مسلکی امکان خواهد داد تا به  و تعلیمات این امر به موسسات عرضه کننده آموزش. بیرونی سیستم باال برود

ها بیشتر پاسخگو  اقتصاد، امور اجتماعی و انکشاف مهارتۀع محلی در سراسر افغانستان در زمینهای جوامنیازمندی
  .باشند

کند تا حکومت قوانین موجود را دوباره مرور و بررسی نماید که این کار نوعی خود نهاد میاین استراتیژی پیش
کننده آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی مختاری به معنیت آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی و موسسات عرضه 

تخنیکی و مسلکی در  و تعلیمات پارامترهای غیرمتمرکزسازی از سیستم آموزش. داده و تعدیالت الزم بوجود میاورد
  .ها بطور منظممورد نظارت و ارزیابی قرار خواهند گرفتمقررات به روشنی تعریف شده، و اجرای آن

تخنیکی و مسلکی تهیه و عرضه آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی را در   و تعلیماتادارات مرکزی آموزش
تخنیکی و مسلکی دولتی،  و تعلیمات ریزی، تمویل مصؤن موسسات عرضه کننده آموزشسطح مرکز و والیات برنامه



 

 
٣١  

  تعلیمات تخنیکی و مسلکی برای افغانستان و آموزشاستراتیژی ملی 

اداره و انکشاف میکانیزم حمایوی برای عرضه آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی نیمه رسمی و اجرای فعالیت های 
چنان ادارات هم. تنظیم به نمایندگی بورد آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی هماهنگ، حمایت و نظارت خواهدکرد

شان به ها را حمایت کرده و نظر به ظرفیتتخنیکی و مسلکی در والیات و ولسوالی و تعلیمات مرکزی، ادارات آموزش
  .وظیفه خواهند سپرد آنها

  آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی، و برقراریروابط آن با بازارهای ۀز مرتبط بودن عرضبرای حصول اطمینان ا
. تخنیکی و مسلکی مستقیما وظایف بیشتری سپرده خواهد شد و تعلیمات کار، بهبه موسسات عرضه کننده آموزش

ای منجمت خودشان موسسات عرضه کننده آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی دولتی مکلف خواهند بود که بورده
این بوردها مسؤولیت نظارت بر . که شامل تمام مراجع ذیدخل محلی، نمایندگان متشبثین محلی بوده  ایجاد نمایند

موسسات عرضه  آموزش و . ها را تصویب خواهند کردها و گزارشها، بودجهمکاتب را به عهده خواهند داشت و برنامه
 مراجع ذیدخل محلی بوردهای منجمنت یم تشویق خواهند شد تا با مشارکت تعلیمات تخنیکی و مسلکی نیمه رسمی ه

خویش را  در ساحات محل کار شان ایجاد نمایند  تا از انسجام و سازگاری آنها با محیط اقتصادی محلی اطمینان 
  .حاصل گردد

 ها مخصوصا به سطح  غیرمتمرکز سازی آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی مستلزم ارتقای ظرفیت در تمام سویه
بورد آموزش و تعلیمات . تخنیکی و مسلکی میباشد و تعلیمات ولسوالی، والیت و موسسات عرضه کننده آموزش

تر، به شمول تخنیکی و مسلکی و ادارات مرکزی منابع الزم را برای آموزش و ارتقای ظرفیت ادارات سطوح پایین
شان، اختصاص خنیکی و مسلکی و اعضای بوردهای مدیریتیت و تعلیمات جران موسسات عرضه کننده آموزشیمن

  .خواهند داد

  سیستم مدیریت معلومات ٣,٧
ریزی مؤثر برای آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی، نیازمندمعلومات در مورد موسسات عرضه کننده برنامه
ائر کارمندان دخیل در سیستم آموزگارانو س/ها،  استادانتخنیکی و مسلکی و تأسیسات، برنامه و تعلیمات آموزش
های تخنیکی و مسلکی، ارقام کارآموزان جدیدالشمول و فراغت یافته، تعداد کارآموزان که ارزیابی و تعلیمات آموزش

ها و نتایج باید در یک دیتابیس اختصاصی ثبت و نگهداری ستندردهای شغلی، ارزیابی. شغلی را سپری کرده اند میباشد
تخنیکی و  و تعلیمات عالیتها به هدف ایجادیک سیستم مدیریت جامع معلومات مربوط به آموزشانسجام این ف. شوند

  .کی از اولویتها می باشدیمسلکی تحت نظارت بورد آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی 

  سیستم نظارت و ارزیابی ٣,٨
خنیکی و مسلکی  در این بمنظور نظارت و ارزیابی میزان پیشرفت اصالحات در سیستم آموزش و تعلیمات ت

استراتیژی و شناسایی مشکالت در دشواری های مراحل اولیه، بورد آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی به همکاری 
سائر مراجع ذیدخل سیستم نظارت و ارزیابی آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی و ارزیابی را و ارزیابی راایجاد 

  :خواهد کرد که
ها را مشخص   را به نحو  شاخص ها ارایه نموده و  راه های تایید و تصدیق این شاخصاهداف این استراتیژی •

 کند؛
 از همسان بودن اطمینان حاصل گردد که این شاخص ها با سائر شاخصهای ملی انکشافی  سازگاری دارد   •
لومات تخنیکی اطمینان حاصل گردد که معلومات مربوطه در مورد تایید پیشرفتها از طریق سیستم منجمنت مع •

 . صورت گرفته است 
 .های اساسی حمایت گردیده و از درج و تجدید منظم اطالعات حمایت کنداز مطالعات و تجزیه و تحلیل •

بورد آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی نتایج نظارت را تدوین کرده و در گزارش به نام گزارش پیشرفت 
  .اله نشر خواهد کردآموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی درج و هر س



 

 
٣٢  

  ات تخنیکی و مسلکی برای افغانستانتعلیم و آموزشاستراتیژی ملی 

  تجزیه و تحلیل معلومات بازارکار ٣,٩
شرط الزم برای معرفی دوباره سیستم آموزش و تعلیمات تخنیکی و ) LMI(تجزیه و تحلیل معلومات بازار کار 

، شامل بخش عرضه مربوط به  LMIدر معلومات بازار کار . مسلکی به منظور تمرکز بر  تقاضای بازار کار  می باشد
کنند، تعداد افراد بیکاربه اساس ر کار مانند میزان رشد جمعیت، تعداد کسانیکه درسطوح مختلف مکتب راترک میبازا

ها و  ، شامل میزان تقاضا برای انکشاف مهارتLMIمشخصات والیت و قابلیتها و غیره می باشد، معلومات بازار کار 
توان میزان تقاضای فعلی و آینده برای آموزش و ین معلومات، میبه اساس هم. قابلیتهای شغلی در بازار کار نیز می باشد

 مثل کمبود مهارت، نامناسب بودن –ها تعلیمات تخنیکی و مسلکی را تجزیه و تحلیل کرد تا سطح نیازمندی به مهارت
های  گذاری سرمایهها نظر به نیازهای بازار کار، پروسه استخدام در سکتورها و شغلها، بازارهای تازه ایجاد شده،مهارت

 .بینی کرد راپیش-های اقتصادی در مناطق شهری و روستاییجدید، و فرصت
اکنون در وزارت کار، امور اجتماعی، شهداء و قسمتی از معلومات و پیش بینی های مورد نیاز برای بازار کار هم

ومات بازار کار در داخل سیستم آموزش و جمع آوری معل. معلولین و اداره ملی احصائیه، و سائر نهادها موجود میباشد
بورد آموزش تعلیمات تخنیکی و مسلکی . تعلیمات تخنیکی و مسلکی دوباره بصورت تکراری انجام نخواهد شد

ها دهد تا آندخل قرار مییمعلومات موجود در مورد بازار کار را تجزیه و تحلیل کرده و آن را در دسترس مراجعذ 
ریزی، تخنیکی و مسلکی را برنامه و تعلیمات  این معلومات و ارقام مؤثریت و تناسب سیستم آموزشبتوانند با استفاده از

  .تطبیق و نظارت و ارزیابی کنند
تخنیکی و مسلکی،  و تعلیمات تجزیه و تحلیل معلومات بازار کار باید  به هدف بکار بردن آن درسیستم آموزش

یابی تغییرات در تقاضا و نیازمندیهای مهارتها و قابلیتها وعیارشدن آنها ک پروسه دوام دار باشد تا از طریق آن ردی
عالوتاً تجزیه وتحلیل معلومات بازار کاربه سیستم تعلیمات تخنیکی و مسلکی . باسیستم درمرحله آغاز صورت گیرد

های آموزشی، برنامهامکان خواهد داد تا از طریق مرور دوباره ستندردهای شغلی و انکشاف ستندردهای جدید، تغییر 
  .های تدریسی مناسب،  اقدامات جدید را اتخاذ نمایدنصاب  تعلیمی، کورسها، مواد آموزشی، و ارتقای ظرفیت

  ریسرچ/ های تحقیقاتیایجاد ظرفیت ٣,١٠
شود، کمبود جدی اطالعات و تخنیکی و مسلکی می و تعلیمات آنچه در حال حاضر موجب کندی توسعه آموزش

ریزی، نظارت و ارزیابی در سیستم آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی زم برای آگاهی دهی از برنامهمعلومات ال
های تخنیکی و مسلکی، تغییرات بازار، سطح دسترسی به روش و تعلیمات معلومات در باره مصارف آموزش. است

که در خارج از سیستم رسمی های مخصوصا برای آن(کنونی آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی و تأثیرات آن 
دسترسی ، ذهنیت ها و سطح قناعت مراجع ذیدخل به آسانی قابل )تخنیکی و مسلکی فعالیت دارند و تعلیمات آموزش
  .نیستند

در حال حاضر، تحقیقات در زمینه آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی، به دلیل اینکه ظرفیت ملی در زمینه 
برای اینکه بتوانیم در درازمدت از این بابت . گیرندالمللی صورت می سوی متخصصان بینتحقیقات پایین است، بیشتر از

  .رفته و باکیفیت صورت گیردخود کفا شویم، باید در افغانستان اقدام به ارتقای ظرفیت تحقیقات بصورت پیش
ف شناسایی تخنیکی و مسلکی در مرکز و والیات به هد و تعلیمات ظرفیت تحقیقات در ادارات آموزش

 در پروسه یآوردهای تحقیقاتهای تحقیقاتی، و استفاده از دستنیازمندیهای موجود در بخش تحقیقات، منجمنت فعالیت
برای انجام این امور، بورد آموزش و تعلیمات . گرددریزی آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی ایجاد میبرنامه

 معارف این شعبه همراه با سایر نهادهای تحقیقاتی در وزارت.  کردک بخش تحقیقات ایجاد خواهدیتخنیکی و مسلکی 
 کار، امور اجتماعی، شهداء و معلولین وسایر وزارت خانه های مربوطه همکاری نزدیک و تحصیالت عالی، و وزارت

  . خواهد داشت



 

 
٣٣  

  تعلیمات تخنیکی و مسلکی برای افغانستان و آموزشاستراتیژی ملی 

  : وظایف بخشهای تحقیقاتی،عبارت خواهند بود از
 ۀتخنیکی و مسلکی در محدود و تعلیمات ود در باره آموزششناسایی، تدوین، و مدیریت معلومات موج •

 شان؛مسؤولیت

 تحقیقات؛ نتایج طریق نشر از مثال تهیه معلومات برای مراجع ذیدخل عالقه مند؛ •

 شوند؛های در نظر گرفته میها و نظارتریزیحصول اطمینان از اینکه معلومات موجود در تمام برنامه •

 قاتی؛تحقی های شناسایی نیازمندی •

 .هاتحقیقاتی و نظارت از اجرای این پروژه های تحقیقاتی به موسساتبه قرارداد سپردن پروژه •
 و بخش تحقیقات مسؤلیت منجمنت معلومات آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی و نظارت و ارزیابی آموزش

کی و مسلکی هم ابتکاراتی در تخنی و تعلیمات ادارات آموزش. تخنیکی و مسلکی را به عهده خواهد داشتتعلیمات 
آموزگاران /هایی که در آموزش  استادانهای تحقیقاتی، مشخصاً ظرفیت تحقیقاتی پوهنتونراستای تقویت سایر ظرفیت

  .اند، روی دست خواهند گرفتآموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی سهیم
  :اقداماتی که بایدصورت گیرند، عبارتند از

ها و مراکز مربوطه به هدف تشخیص نیازمندی ها، کالج تحصیالت عالی و پوهنتونبرقراری ارتباط با وزارت •
  نیروی انسانی؛های موجود در زمینه ارتقای ظرفیت

 ها و نهادهای تحقیقاتی افغانی؛های تحقیقاتی و به قرارداد سپردن تحقیقات به پوهنتونتأمین بودجه پروژه •

المللی در زمینه آموزش و تعلیمات تخنیکی و توسط متخصصان بینحصول اطمینان از این اینکه تحقیقات که  •
مسلکی از طریق ضمیمه کردن پروژه های تحقیقاتی به نهادهای افغانی مربوطه و توظیف همتایان افغانی به سهم 

 گیرند؛ در داخل افغانستان مورد استفاده قرار میبرای ارتقای ظرفیتگیری با متخصصان بین المللی 

 ۀها، و تهیه برنام، مشخصاً در رابطه به شغل های جدید و مهارتیهای تحقیقات نیازمندیها واولویتشناسایی •
 .مدت به هدف راهنمایی نهادهای تحقیقاتی افغانیتحقیقاتی میان

رود تا در همکاری با شعبات و در نهایت، اینکه از شعبه تحقیقات بورد تعلیمات تخنیکی و مسلکی انتظار می
ها و نظارت از اهداف تعلیمات تخنیکی بینی مهارتی موجود در نهادهای دیگر برای انجام مداوم تحقیقات، پیشتحقیقات

ها و در نظارت، برای شناخت نشانه. پذیر باشدک روش عملی طرح کند که انجام آن هم به سادگی امکان یو مسلکی 
یدخل، تهیه کنندگان معلومات بازار کار، افراد دخیل در تغییرات عمده بازار کار از معلوماتیکه توسط شبکه مراجع ذ

  .مطالعات ردیابی تهیه شده استفاده خواهد شد

  آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکیها در مورد اصالح، سیستم و ادارات  بلند بردن سطح آگاهی ٣,١١
آموزش و تعلیمات . ددر افغانستان  آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی در ذهنیت مردم تصویرضعیف دار

. های شغلی پیوند خورده اندهای دارای اهمیت کمتر،با معاشات کم و فاقد فرصت تخنیکی و مسلکی معموالً، با شغل
 های آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی دانست که به توان تا حدی ناشی از کیفیت پایین برنامهدلیل این امررا می

شود که در آموزش معموالً تصور می. دهند و مسلکی امکان رقابت دربازارکاررا نمیفارغان آموزش و تعلیمات تخنیکی
این . اندو تعلیمات تخنیکی و مسلکی آنعده شاگردانی روی میاورند که موفق به ورود به تحصیالت عالی نشده

  .تصویرضعیف باید تصحیح گردد
، )مخصوصا در  موسسات تشبثاتی(با مراجع ذیدخل تخنیکی و مسلکی، همراه  و تعلیمات از اینرو، ادارات آموزش



 

 
٣٤  
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های برای آگاهی عامه به راه خواهند انداخت تا  سیستم اصالح شدۀ  آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی را کمپاین
های آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی باکیفیت با قابلیت های شغلی مبتنی بر نیازمندیهای که عرضه کننده برنامه

ها، چنان، این کمپاینهم. های شغلی شخصی میباشند، تقویت گرددهای شغلی مشخص برای  پیشرفت کار و فرصتبازار
تخنیکی و مسلکی افزایش خواهد داد، و  و تعلیمات میزان آگاهی مردم  را در مورد قابلیت دسترسی به سیستم آموزش

و مسلکی به روی همه افراد مورد نظرهم در مناطق تخنیکی  و تعلیمات اعالم خواهد کرد که دروازه سیستم آموزش
 های مشخص هم در زمینه ایجاد آگاهی و حس مالکیت سیستم آموزشتالش. شهری و هم در مناطق روستایی باز است

  .ان و سکتورهای تشبثات خصوصی صورت خواهد گرفتیتخنیکی و مسلکی درمیان کارفرماو تعلیمات 
 داخل افغانستان و همچنان اشتراک در  رقابت های مهارت ها بسطح بین المللی  های فنی وحرفوی در رقابت مهارت

بمنظور بهبود  ذهنیت مردم در باره آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی  و ارتقای مسلک شغلی  توسعه و ترویج 
  .خواهد یافت

  المللی در باره آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی های بینمدیریت همکاری ٣,١٢
. تعلیمات تخنیکی و مسلکی نیازمند تطبیق موفقانه تخصص و منابع اساسی است پروسه اصالح سیستم آموزش و

 و های تخنیکی و مالی خویش را به سیستم آموزشالمللی دعوت می نماید تا همکاریحکومت افغانستان از شرکای بین
های همکاری باید با استراتیژی ملی آموزش و تعلیمات بهرحال، پروژه. تخنیکی و مسلکی ادامه و افزایش دهندتعلیمات 

  .تخنیکی و مسلکی همسان گردند و اهداف و اصول این استراتیژی را تعقیب نمایند
بورد آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی، با همکاری بورد انکشاف منابع بشری، اطمینان حاصل خواهد کرد که 

یابی شده در جهت دستریزیهای برنامهجانبه هماهنگ خواهند شد و فعالیتهای رسمی دوجانبه و چند تمامی همکاری
برای حصول اطمینان . های کاری ساالنه و شش ماهه ادغام خواهد شدبه اهداف این استراتیژی صورت گرفته و در برنامه

برای همکاری تمویل های موازی و تکراری میکانیزم مناسب از  انتخاب شیوه هماهنگ و برای جلوگیری از فعالیت
ها با  سیستم ملی نظارت بر آموزش و تعلیمات تخنیکی و  های نظارت از پروژهمیکانیزم. کنندگان ایجاد خواهد شد
  .مسلکی همسان خواهند شد
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 تعلیمات تخنیکی و مسلکی  دسترسی همگان به سیستم آموزش و:  دومهدف استراتیژیک. ٤

  های مساویانه دسترسی مساویانه و فرصت ٤,١
کوشد تا با افزایش دسترسی همه شمول به آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی می و تعلیمات سیستم آموزش

تخنیکی و مسلکی رسمی، نیمه رسمی و غیررسمی میزان مشارکت جامعه را در سیستم افزایش دهد و در عین حال 
استراتیژی ملی آموزش و تعلیمات . سان به سیستم آموزشی دسترسی دارند یکاطمینان حاصل کند که همه به صورت

ها مشخصا  نیازمندی های محل و تخنیکی و مسلکی بدین منظور تهیه شده است که نیازمندی های آموزشی همه افغان
 و تعلیمات به همین منظور، بر بهبود دسترسی به موسسات عرضه کننده آموزش. مردم خاص را مدنظر داشته باشد

تخنیکی و مسلکی با تمرکز خاص بر  مناطق روستایی و جوامع محروم تاکید بیشترصورت گیرد تا افراد و جوامعکه 
 .بیشترین نیاز را به آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی دارند، به آن دسترسی داشته باشند

های  است که دسترسی تمامی گروهچنان، اینهدف استراتیژی ملی آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی ،هم
های که نیازهای خاص اند و آناقتصادی دچار محرومیت بوده-هایی که از لحاظ اجتماعیاجتماعی، مخصوصاً آن

به افزایش دسترسی به  موارد زیر، باید توجه . ابدیتخنیکی و مسلکی افزایش  و تعلیمات دارند،  دسترسی آنها به آموزش
  :خاص صورت گیرد

 اند؛ی که از مکاتب باز ماندهکسان •

 کسانی که تعلیمات رسمی ندارند،  به شمول افراد بی سواد ؛ •

در تشبثات رسمی و غیررسمی که نیازمند توسعه ) یبه شمول تشبثات رسمی و غیررسم(متشبثین و کارگران  •
  شان؛یاهدهقانان و خانواده. مهارتها و دستیابی به قابلیتهای به رسمیت شناخته شده می باشند

افراد بیکار که نیاز به آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی ابتدایی داشته و یا بعد از یک مدت طوالنی دوباره  •
 وارد بازار کار میگردند  

زنان بیوه، افراد  دارای های خاص  هستند، مانند افرادی که برای مشارکت در اقتصاد کشور دچار چالش •
 های که ازبازار کار بهره برده نمیتوانند وهای محروم هستند و گروهگروهمعلولیت، افرادی که متعلق به 

 .دختران و زنان از مناطق مختلف کشور •
 افـزایش میـزان دسترسـی همگـان بـه آمـوزش و              ۀتخنیکی و مسلکی درافغانستان، درنتیج     و تعلیمات    سیستم آموزش 

 تولید خواهد کـرد کـه نیازمنـدی هـای بخـش هـای               تعلیمات تخنیکی و مسلکی، نیروی کاری دارای قابلیت ومناسب را         
افزایش میزان دسترسی به آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی موجب خواهـد  . مختلف بازار کار رامرفوع خواهند کرد 

های شغلی بازارهای کار محلی برآورده شود؛ به این ترتیب، اکثریـت جمعیـت              شد تا سطح مؤثریت باال برود و نیازمندی       
. های غیرزراعتی، صاحب کارخواهنـد شـد      های زراعتی و هم در فعالیت     ر سن کار قرار دارند، هم در فعالیت       کشور که د  

های تشبثات ملی در زمینه سرمایه انسانی هم برآورده  گردیده و بـرای جـذب سـرمایه وهمچنـین                    به این طریق، نیازمندی   
در نهایـت اینکـه، افـزایش       . د ضروری می باشـد    خدمات مدنی که کیفیت وسودمندی عرضه خدمات عمومی راباالمی بر         

پـذیر، جوامـع روسـتایی، جوانـان بیکـار،      های افراد آسـیب    رسی به آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی نیازمندی        دست
افراد دارای معلولیت، و کارگران مهاجر را که در معرض خطر محرومیت از بازار کار قرار دارند، هـم بـرآورده خواهـد                       

هـای بـالقوه خـویش بـرای کـار          وآموزش حرفوی کمک می نماید تا این مردم از توانایی          و تربیه    های تعلیم فرصت. کرد
پـذیر،  های اجتماعی آسـیب   در میان گروه  . سودبخش استفاده کنند و به توسعه اقتصادی و اجتماعی کمک دوام دارنماید           

 و رار دارنـد؛ بـه همـین لحـاظ، سیـستم آمـوزش      زنان بیشتر از همتایان مرد خویش در معـرض خطـر انـزوای اجتمـاعی قـ      
 ت زنان در سیـستم آمـوزش      ی  این اقدامات شمول    ۀتخنیکی و مسلکی اقدامات در پیش خواهد گرفت تا به واسط          تعلیمات  

  .ابدیتخنیکی و مسلکی اولویت و تعلیمات 
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 مسیرها ٤,٢

های آموزشی مختلف، بین فرصتتخنیکی و مسلکی انتقال و حرکت عمودی و افقی در  و تعلیمات سیستم آموزش
رود با ایجاد چارچوب ملی تثبیت قابلیت ها در افغانستان قابلیت های انتظار می. ها، را توسعه خواهد داد سویه ها و شغل

به رسمیت شناخته شده در سراسر کشور نهادینه گردیده وحرکت وانتقال کارآموزان بین سیستم های فرعی رسمی، نیمه 
همچنین چارچوب ملی تثبیت قابلیت ها راه . تخنیکی و مسلکی آسان گردد و تعلیمات  آموزش  وغیررسمییرسم

ورودی را بین تعلیم و تربیه رسمی، نیمه رسمی و غیر رسمی آموز و تعلیمات تخنیکی و مسلکی و تعلیم و تربیه 
ها  همیشه انکشاف شغل بایدتخنیکی و مسلکی  و تعلیمات آموزش. عمومی، اسالمی و تحصیالت عالی راممکن میسازد

ک سیستم آموزشی هرچه انعطاف پذیرتر داشته باشیم میتوان یبرای اینکه . و ادامه آموزش را برای همه ممکن بسازد
  . ک سلسله اقدامات مورد نظر مرفوع بسازیمیموانع را از طریق 

و سیستم ترننگ یا سیستم تعلیم و تربیه ملی  جاگزینی آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی در ٤,٣
  آموزش 

ها وجود دارند و کار آموزان را از هدف استراتیژی از بین بردن موانع  است که در نظام آموزش در برابر پیشرفت
های مانند ترک تحصیل از سطوح اصلی آموزش که دیگر هیچ کنند، و ممکن است موجب زیانآموزش دلسرد می

باالترینسطوح آموزش و تعلیمات   اساس نتایج آموزش مبتنی بر دستآوردها،به. گذارندراهی برای پیشرفت باقی نمی
های کوتاه تحصیالت عالی است و  میتواند درسطح چارچوب ملی تثبیت قابلیتها قرار داد؛  تخنیکی و مسلکی معادل دوره

  .بهرحال،  نفوذ کردن دریک سیستم سخت است
اساسی بالغان چگونه با  و تربیه یکی و مسلکی و برنامه تعلیمدهد که آموزش و تعلیمات تخنگراف آتی نشان می

های موجود بین سیستم رسمی، شکاف و تربیه تقویت آموزش نیمه رسمی و مساعد کردن مسیر ورود به به سیستم تعلیم
  .تعلیم و تربیه و سیستم آموزش مهارتها  را پر خواهد کرد
اساسی بالغان و سیستم آموزش مادام العمر نو ظهور در  و تربیه مقرار است نظام تعلیمات تخنیکی و مسلکی و تعلی

ها و زینه ها با سیستم تعلیم و تربیه عمومی و سیستم تحصیالت عالی جا شده و از طریق پلیک ساختار واحد یک
  . مرتبط ساخته شوند

و سطوح مختلف از سیستم خارج دهد تا در نقاط  پذیر و نفوذ پذیربه کار آموزان امکان میاین نوع سیستم انعطاف
آموزندگان رابه دستآوردهای همسانی، / و یا به آن داخل شوند، و در چارچوب ملی تثبیت قابلیت دستیابی کارآموزان

  .رسمیت شناسی، اعتباردهی وتصدیقنامه آموزشی میسرسازد
یشتر جامع ساخته و مـردم بـه سـهم          وجود این چنین مسیرها بدیل برای تعلیم و تربیه، آموزش  سیستم تعلیم و تربیه ب               

همکاری نزدیک بین موسسات عرضـه کننـده کورسـهای          . گیری و توسعه بیشتر برنامه های آموزشی تشویق خواهد کرد         
آموزش مهارت های  تخنیکی و مسلکی  کوتا مدت ومکاتب وموسسات آموزش های تخنیکی و مسلکی برای حـصول                    

کارآموزان که درصدد دستیابی به راه مختلـف آموزشـی انـد، ضـروری      و برای اطمینان ازین که این ارتباطات قوی بوده   
  .خواهند بود

  

  

  

  



 

 
٣٨  

  ات تخنیکی و مسلکی برای افغانستانتعلیم و آموزشاستراتیژی ملی 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
٣٩  

  تعلیمات تخنیکی و مسلکی برای افغانستان و آموزشاستراتیژی ملی 

های آموزشی غیر رسمی و نیمه رسمی  باید مطابق با ستاندارهایی باشند که در بسیار مهم و حیاتی است که برنامه
یده اند، و باید برنامه ها از طریق بورد آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی تعیین گردچارچوب ملی تثبیت قابلیت های 

شوند باید های آموزشی نیمه رسمی مستفید میجوانان و بالغان که از برنامه. اعتباردهی گردند اداره ملی تثبیت قابلیت ها
یم و تربیه طوریکه فوقا ذکر شد، پایان پذیر تعل. به ادامه تعلیم و تربیه شان در سیستم تعلیم و تربیه دسترسی داشته باشند

 باالی همدیگرعالوه میشوند اما یمتشکل از بالک های اند که بصورت افقی ویاعمود و تربیه تعلیم ساختار. نیست
  . بایدهمیشه بصورتی باشند که کار آموزان را به دستآوردهای آموزشی مطلوب شان برسانند

   آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی   نظام انعطاف پذیر عرضه کننده٤,٤
های تخنیکی و مسلکی امکان انکشاف انعطاف پذیر فعالتر را در تنظیم و عرضه برنامه و تعلیمات سیستم آموزش

های شغلی درحالت غیر در چارچوب آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی مهیا و تشویق خواهد کرد، تا به نیازمندی
این ساختار انعطاف پذیر . های مختلف  افراد مورد نظر را برآورده نمایدی نموده  و تقاضایملی تثبیت قابلیتها رسیدگ

  :تخنیکی و مسلکی به طروق زیر حاصل خواهد شد و تعلیمات برای سیستم آموزش
های شغلی که منتهی به  دهی آموزش مادیول، دسترسی به ارزیابیدهی مبتنی بر دستآوردها، سازمانسازمان  

 . های هماهنگی برای تخصیص  منابع و فراهم حمایتشوند، و میکانیزمشناختن قابلیتها میت برسمی

تخنیکی و مسلکی رسمی و غیر رسمی و نیمه رسمی به یک سیستم  و تعلیمات ادغام سیستم های آموزش 
 هماهنگ شده که موجب اطمینان توجه مساوی به دستیابی تمام افراد مورد نظر گردد،

عرضۀ  آموزش و : رنامه های ابتدایی  آموزش تعلیمات تخنیکی و مسلکی رسمی و نیمه رسمیکمک به ب 
تخنیکی و  و تعلیمات تعلیمات تخنیکی و مسلکی در مراکز آموزشی و آموزش در شرکتها، تمام آموزش

کاران مسلکی کوتاه مدت، برنامه های ارتقای مهارتها در تشبثات و شیوه شاگردشانی سنتی که توسط صنعت 
 فراهم میگردد، ماهر، به شیوه آموزش داخل وظیفه و آموزش خودی عرضه و

حمایت تمام موسسات عرضه کننده آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی دولتی و غیر دولتی که فراهم کننده 
آموزشهای رسمی، نیمه رسمی آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی هستند و همچنین حمایت عرضه کنندگان 

  ).شرکت ها، آموزشها به شیوه شاگردشانی، تشبثات غیررسمی(وزشهای غیر رسمی آم

  آموزش به شیوه شاگردشانی ٤,٥
های آموزشی به برنامه تخنیکی و مسلکی متکی به تقویت وانکشاف بیشتر و تعلیمات  پذیری سیستم آموزشانعطاف

های آموزشیبه برنامه. ات تخنیکی و مسلکی، است  آموزش و تعلیمۀهای عرضکی ازروشیشیوه شاگردشانی، به عنوان 
های آموزشی عملی سیستم شوند، و به همین جهت قسمت عمده برنامهشیوه شاگرد شانی در نهادهای تشبثاتی عرضه می

برتری و امتیاز مهم آموزش به شیوه شاگرد .  شوندتخنیکی و مسلکی درهمین سیستم عرضه می و تعلیمات آموزش
 که رابطه کارآموزان با جهان کار که درآن شاگردان به صورت سیستماتیک در بازار کار حضور دارند شانی این است

آوردهای دهد که این سیستم منجربه دستها نشان میتجربه. های شغلی را در زندگی واقعی شان می آموزندو مهارت
الوتاً شیوه متشبثین با کارآموزانی  شاگردان ع. های عملی و عادات و رفتارهای شغلی بیشتر می گرددآموزشی، مهارت
در نهایت، چون  . کنندفراغت استخدام می شوند و در نتیجه این آشنایی کارآموزان خویش را پس ازخویش آشنا می

 آالت  و سامان آالت  الزم برای آموزش در اختیار دارند، سیستم آموزش  به شیوه متشبثین تجهیزات و ماشین
ن تر است، و  لحاظ مصرف نسبت به سیستم آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی در مکاتب بسیارارزاشاگردشانی از

های آموزشی اگر  آموزش به شیوه شاگردشانی  برنامه تکمیلی آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی قرار گیرد ، دوره
های اساسی و تجاری در هسته  مهارتهای تخنیکی،انکشاف مهارت. در این سیستم زمان بسیار کمتری خواهد گرفت



 

 
٤٠  

  ات تخنیکی و مسلکی برای افغانستانتعلیم و آموزشاستراتیژی ملی 

افتند و ثابت شده است که متناسب نیازهای موجود بازار کار است واز لحاظ نظام سنتی و غیررسمی شاگردی اتفاق می
ها را از کند و آنها بازنمایی میهزینه پایدار، برای آموزندگان جذابیت بیشتری دارد، وضعیت واقعی بازار را به آن

هایی از قبیل محدودیت با همه این اوصاف، نظام سنتی شاگردی دچارعارضه. کنداعی برخوردارمیپذیرش اجتم
تواند به شاگردان خویش بفهماند که چیزهای چنان فاقد توانایی ارائه منظرهای آموزشی است و نمیتکنولوژی وهم

گیرد که باید ی را به عنوان منبعی درنظرمیاین استراتیژی نظام غیررسمی شاگرد. ها هستنددیگری که باید بیاموزند چه
-گذاری صورت گیرد وبا ایجاد پیوندهایی میان آن نظام ونظام رسمی تعلیمات تخنیکی و مسلکی وبه درآن سرمایه 

  .های آموزشی آن، از آن حمایت گرددشناختن برنامهرسمیت 

  اشتغال خودی آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی برای ٤,٦
.  راه های مهم دستیابی به بازارکار هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی اشتغال خودی می باشدکی از ی

متشبثین برای اینکه موفق عمل . بهرحال، اشتغال خودی مستلزم مهارتهای بیشتر از قابلیت تخنیکی در شغل خاص است
، و پذیرفتن ی منجمنت شغلۀهای اولیبازار کار، مهارتبینانه از کنند نیاز به اعتماد به نفس، خالقیت و ارزیابی واقع

رسی به رسی به جواز کار و  لیسانس، و دستعالوتاً آغاز شغل نیازمند داشتن سرمایه، دست. خطرات احتمالی دارند
  .ا ساختمان برای آغاز فعالیت میباشد یزمین 

های ریزی برنامهند تا در هنگام طرحشوموسسات عرضه کننده آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی تشویق می
خورد  در نظر /متوسطآموزشی خویش محیط کاری را در  سکتورهای تجاری محلی، تشبثات کوچک و تشبثات 

) انترنشیپ(های آموزشی عملی دهی برنامهها، و سازمانها معرفی و استفاده از تکنولوژیمثال، در این برنامه. بگیرند
  . هم در نظر گرفته خواهند شدمتوسط/نهادهای تشبثات خوردهای مشترک با وبرنامه

تخنیکی و مسلکی در راستای تقویت و باال بردن کیفیت سیستم سنتی  و تعلیمات هیئت اجرای سیستم آموزش
شاگردشانی نیز فعالیتهای را انجام خواهد داد زیرا این نوع عرضۀ  آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی مخصوصا 

به نصاب تعلیمی آموزش رسمی، نیمه رسمی و . سازی شاگردان برای اشتغال خودی مؤثر می باشدغرضۀ آماده
  .غیررسمی توجه بیشتر صورت خواهد گرفت

  رهنمایی و مشوره دهی بمنظور توسعه و ترویج  آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی ٤,٧
درآینده، مخصوصاً قشر جوان، بتوانند شغل به رهنمودها و مشوره های  شغلی و توجه خواهد شد تا کارآموزان 

 و تعلیمات های آموزشی اولیه و مادام العمرکه در سیستم آموزش درست و مناسب خویش را انتخاب کرده واز فرصت
این امر موجب خواهد شد تا با افزایش تقاضا برای آموزش و . شوند بهره مند گردندتخنیکی و مسلکی عرضه می

 .سلکی سطح دسترسی به آن هم گسترش یابدتعلیمات تخنیکی و م

  تخنیکی و مسلکی  تساوی حقوق جندر  و تعلیمات تساوی حقوق جندر سیستم آموزش ٤,٨
تمام . های آموزشی را تقویت خواهد کردهای آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی  و برنامهدسترسی به فرصت

موسسات . ساویانه در اختیار زنان هم قرار خواهند گرفتهای آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی به طور مفرصت
 دستیابی زنان و دختران به آموزش و یهاتخنیکی و مسلکی برای افزایش فرصت و تعلیمات عرضه کننده آموزش

های فعال تهیه نموده  و از نبودن تبعیض در این عرصه اطمینان حاصل خواهند کرد  تعلیمات تخنیکی و مسلکی پالیسی
مسؤولیت "های جندر باید ها در افغانستان تصریح شده است رفع نگرانیکه در استراتیژی ملی انکشاف مهارتطوری

همه سکتورهای دولتی باشد، استراتیژی آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی هم بر اهمیت دسترسی مساویانه " جمعی
  .بین کاندیدان زن ومرد تأکید دوباره میورزد



 

 
٤١  

  تعلیمات تخنیکی و مسلکی برای افغانستان و آموزشاستراتیژی ملی 

  



 

 
٤٢  

  ات تخنیکی و مسلکی برای افغانستانتعلیم و آموزشاستراتیژی ملی 

  کیفیت:  سومیژیکهدف استرات. ٥

  تقاضای بهبود کیفیت ٥,١
تخنیکی و مسلکی آن است که برای حمایت از رشد اقتصادی و اجتماعی  و تعلیمات هدف سیستم آموزش

که ستون فقرات انکشاف ) اعم از زنان و مردان(ک نیروی کار دارای قابلیت و شایستگی را ایجاد نماید یافغانستان، 
یک سیستم قوی آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی میتواند که توانایی . نستان باشنداقتصادی و اجتماعی در افغا

تعداد روز افزون شهروندان را غرض دریافت اشتغال به مزد و اشتغال خودی در سکتورهای مختلف اقتصادی کشور  
  . بیشتر سازد

های آموزش آن از می برنامهتخنیکی و مسلکی براین است که تما و تعلیمات سعی و تالش در  سیستم آموزش
استراتیژی ملی آموزش و تعلیمات تخنیکی و .  بهترین کیفیت برخوردار بوده و طبق  نیازمندی های بازار کار باشند

مسلکی، انکشاف یک سیستم مؤثر منجمنت کیفیت ، نظارت و ارزیابی مستمر مطابقبت برنامه های عرضۀ  آموزش و 
زارکار و فراهم ساختن حمایت ورهنمایی موسسات عرضه کننده آموزش و تعلیمات تعلیمات تخنیکی و مسلکی با با

های مهم برای این یکی از میکانیزم. تخنیکی و مسلکی جهت دستیابی به ستندردهای باکیفیت تهداب گذاری می نماید
  .تصدیق نامه خواهد بودمسئله،معرفی سیستم آموزش ستندردهای شغلی مبتنی بر قابلیت، اعتباردهی، ارزیابی و اعطای 

  شیوه های مبتنی بر دستآوردها  ٥,٢
دهی خواهد سیستم ملی آموزش و  تعلیمات تخنیکی و مسلکی به صورت یک سیستم مبتنی بر دستآوردهاسازمان

ها و قابلیت های الزم در هر شغل معیار نهایی برای تدریس، آموزش و یادگیری خواهند بدین  معنی که مهارت.  شد
  . شد

ها، دانش و عادات ای از مهارتقابلیت و شایستگی یک مفهوم وسیعی است که شامل  داشتن و بکار بردن مجموعه
ها در استندرد قابلیت. وطرز برخورد برای هرشغل و انجام موفقانه شغل یک کارگر و یا متشبث در بازار کار می باشد

 ملی انکشاف مهارت ها تحت انکشاف می باشند تعریف های ملی مهارتهای شغلی، که در حال حاضر  توسط برنامه
سند . ابندیخواهند شدو ممکن است توسط کسانی که با آموزش، یادگیری و جهان کار آشنا هستند توسعه بیشتری 

ستندردهای ملی مهارت های شغلی قابلیت هایکه دستآورد تمام آموزش ها بوده تعریف نموده و معیار منجمنت کیفیت 
  .آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی را تشکیل میدهددر سیستم 

های شغلی های کارآموزان از طریق ارزیابیهای آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی، قابلیتپس از تکمیل برنامه
مطابق باستندردهای ملی مهارتهای شغلی سنجش و ارزیابی خواهند شد کاندید های که بتواند در ارزیابی شغلی 

 ستندرد شغلی تصدیقنامه ۀ، برای  وی در زمین). یک ارزیابی ویا سلسله ای از ارزیابیها(یش را اثبات کنند شایستگی خو
ملی شغلی اعطا خواهد شد که این تصدیقنامه سند رسمی قابلیت یک شخص در ساحه مربوطه آموزش و تعلیمات 

شوند به روی همه افراد که  تصدیقنامه میهای حرفه که منتهی به  اخذپروسه ارزیابی. تخنیکی و مسلکی می باشد
این  . شایستگی مورد نظر را از طریق آموزش های رسمی، غیر رسمی و نیمه رسمی کسب کرده باشند، باز خواهد بود

  آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی ۀسیستم مبتنی بر دستآوردها وسیله است که در آن به تمام شیوه های عرض
  .شودکسان داده مییارزش 

کننده آموزش و در سیستم آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی مبتنی بر دستآوردها، هدف موسسات عرضه
 و عادات، طرز برخورد و  و رفتارشغلی استکه  کارآموزان باید بر ها، دانشتعلیمات تخنیکی و مسلکی انکشاف مهارت

بنابرین، ضرورت است که  موسسات . نامه را اخذ نمایندمبنای ستندردهای شغلی از خود نشان دهند و در نتیجه تصدیق
کننده آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی نصاب تعلیمی را انکشاف دهند که مبتنی بر معیارهای ملی مهارتهای عرضه

  .شغلی بوده و برای پروسه آموزش مربوطه مناسب باشد



 

 
٤٣  

  تعلیمات تخنیکی و مسلکی برای افغانستان و آموزشاستراتیژی ملی 

   دستآوردها ایجاد سیستم آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی مبتنی بر ٥,٣
سیستم قبلی آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی ضرورتهای قابلیت و شایستگی برای شغلهای مختلف مورد 
تقاضای بازار کار را مدنظر نمی گرفت که در نتیجه منجر به شکست آن در رسیدگی به تقاضای درحال افزایش بازار 

مسلکی مبتنی بر نتیجه بخش اساسی اصالح سیستم آموزش تخنیکی و  و تعلیمات ک سیستم آموزشیایجاد . کار گردید
  . . و تعلیمات تخنیکی و مسلکی در کشور می باشد

تخنیکی و مسلکی مبتنی بردستآوردها به رسمیت شناسی پیمانه ای وسیعی از آموزش  و تعلیمات سیستم آموزش
بی اعطای تصدیقنامه به افراد مورد نظر که  مساعد کردن زمینه دستیا-رسمی و غیر رسمی موجود را نیز تسهیل می نماید

  .قبال مهارتها وقابلیتهای آنان برسمیت شناخته نشده بود
های خویش را در درسیستم آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی مبتنی بر دستآوردها، ، حکومت مرکزی مسؤلیت

 نظارت  انکشاف ستندردهای ملی قبال تضمین کیفیت و مرتبطبودن آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی  از طریق
 مقایسه باشد و از طریق انجام بررسی وارزیابی شغلی و سیستم اعطای مهارتهای شغلی که با ستندردهای جهانی قابل

شده افراد دارای قابلیت و شایستگی می اند که به اساس ستندردهای شغلی تعریفتصدیقنامه به کسانی که ثابت کرده
  . دادباشند، انجام خواهد 

تخنیکی و مسلکی مبتنی بر دستآوردها حکومت قانوناً مسؤولیت دارد تا  و تعلیمات در پروسه ایجادسیستم آموزش
  .و سایر مراجع ذیدخل قوانین ومقررات وضع نمایند) شرکای اجتماعی(ان و کارگران یباهمکاری اتحادیه های کارفرما

  ستندردهای شغلی ٥,٤
ستندرهای شغلی جامع . کندک کارگر را مطابق به نیازمندیهای بازار کار تعریف میهای یستندردهای شغلی قابلیت

. تمام قابلیتهای یک شخص را که وی آنرا برای انجام کار مفید و مثمر دریک عرصه خاص داشته باشد تشریح می نماید
 ضروری  پنداشته میشود، در بر قابلیتهای مذکورمهارتها، دانش وعادات وطرز برخورد که برای انجام یک وظیفه یا کار

  .  خواهد گرفت

 و تعلیمات ستندردهای شغلی برای تمام عرصه های  شغلی در تمام سویه های مربوط قابلیتها در سیستم آموزش
- گردند که هرکدام تر تقسیم میهر ستندرد شغلی به چندین بخش کوچک. افتیتخنیکی و مسلکی انکشاف خواهد 

ستندردهای شغلی در عین  در فارمت ملی  تصویب شده . گردندمی" کاربردقابل"های ز قابلیتای اشان شامل مجموعه
این کار موجب خواهد شد تا در میان کارفرمایان، کارآموزان و . شریح میگردد و همچنان قابل دسترس خواهد بود 

  .فافیت به میان آیدای شهای حرفهکنندگان آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی در مورد مهارتعرضه

دهی، تسهیل، تصویب و تصدیق ستندردهای شغلی به عهده بورد آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسؤلیت سازمان
دهنده نیازمندیهای شغلی  در جهان کار است، مراجع ذیدخل اما ، چون استندردهای شغلی بازتاب . مسلکی خواهد بود

اتحادیه های . رکای مهم در انکشاف ستندردهای شغلی خواهد بودمانند اتحادیه های کارفرمایان و کارگران ش
کارفرمایان و کارگران، در کنار موسسات عرضه کننده آموزش و تعلیمات تخنیک و مسلکی دولتی و خصوصی در 

نی ی از متخصصیبورد آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی برای هر شغل هیئت. تهیه استندردها نقش مهم خواهند داشت
  .  تشکیل خواهد داد تا ستندردها را تصویب کنندرا

نهاد شده را پس از مقایسه بانیازمندیهای بازار بورد آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی ستندردهای شغلی پیش 
خوانی دارند یانه، به عنوان استندردهای ملی مهارتهای شغلی تصویب کار و بررسی این که آیا با ستندردهای جهانی هم



 

 
٤٤  

  ات تخنیکی و مسلکی برای افغانستانتعلیم و آموزشاستراتیژی ملی 

بورد آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی طرزالعملها را  برای تنظیم و نشر ستندردها سفارش خواهد . هند کردخوا
  .کرد

 - بندی شغله ای جدید بازارکاربنابرین، شناسایی ودسته . استندردهایشغلی بایدمبتنی برنیازهای بازار کار باشند
 باتوجه به نیازمندیهای بازار کار صورت خواهد -اده خواهد شدنیازمندیهای که ستندردهای شغلی بخاطر آنها انکشاف د

تجزیه و تحلیل بازارکار یک وسیله شناسایی نیازمندیهای شغل های جدید و همچنین تشخیص دهنده نیازمندی . گرفت
  .به تجدید وتطابق ستندردهای شغلی ملی موجود باتغییرات در انکشاف تکنالوژیکی و اقتصادی می باشد

ها در همکاری نزدیک با وزارت معارف و وزارت کار، امور اجتماعی، شهداء بندی حرفه و دستهشناسایی
بدین صورت میتوان اطمینان . چنان، مراجع ذیربط دولتی و سکتور خصوصی صورت خواهد گرفت ومعلولین، وهم

شغل ها مد نظر گرفته حاصل کرد که ستندردهای شغلی تحت عناوین شغلی اتخاذ شده از سیستم ملی دسته بندی 
  .خواهد شد

ستندردهای شغلی باید طور طرح و دیزاین گردد که با ستندردهای جهانی تطابق داشته باشد تا اطمینان حاصل شود 
بنابرین، . که کارگران افغان قابلیت و شایستگی های بین المللی داشته ومیتوانند برای کار به کشورهای دیگربروند

دهنده ستندردهای شغلی جهانی بوده، و در عین حال بر اساس نیازمندیهای  بازتاب-تاحدممکن–ستندردهای شغلی باید
بخاطر تسهیل این کار، طرزالعمل های تعیین وتنظیم ستندرد باید . محلی محل کار در داخل کشور تنظیم شده باشند

منحیث یک .   کشورها تطابق ببخشدشامل میتودهای باشند  که استندرد های مذکور را با ستندردهای موجود در سایر
قانون، ستندردهای شغلی میتواند توسط ادارات مختلف به سطح ملی انکشاف یابد و توسط  بورد آموزش و تعلیمات 

  .تخنیک و مسلکی به عنوان  معیارهای ملی مهارتهای شغلی مورد تایید و تصدیق قرارگیرند

  صدور تصدیق دهی  ارزیابی قابلیتهای شغلی و٥,٥
ک مشخصه مهم  سیستم آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی جهت تایید قابلیت یارزیابی و صدور تصدیقنامه 

های شغلی کار گرفته خواهد شد و بنابرین، برای تأیید قابلیت های شغلی افراد از ارزیابی . های شغلی شخصی می باشد
  .پس از گذراندن امتحان به افراد تصدیقنامه اعطا خواهد شد

تصدیقنامه های . رزیابی و صدور تصدیق نامه برای تمام قابلیت های شغلی در تمام سویه ها شغلی انجام خواهد شدا
ارزیابی قابلیت های شغلی واعطای تصدیقنامه برای تمام . شغلی بعد ازسپری کردن ارزیابی شغلی اعطا خواهد گردید
های اند و مهارتجه به اینکه چگونه ودرکجا آموزش دیده کاندیدانی دارای شرایط مربوطه ستندرهای شغلی، بدون تو

ج بوده است، یبرخالف شیوه هایکه قبالً در افغانستان را. اند، در دسترس قرار خواهند گرفتداشته خویش را فرا گرفته 
فارغان . های آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی رسمی نخواهد داشتگرفتن تصدیقنامه ربطی به اشتراک به برنامه

های خویش چنان آنان های  که مهارتهای آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی رسمی و نیمه رسمی، وهمتمام برنامه
میتوانند ) از طریق آموزش داخل وظیفه بصورت شاگردشانی ویا بصورت خودآموزی(را از طریق سیستم غیر رسمی 

  . .صدیقنامه اعطا شودمورد ارزیابی قابلیتهای شغلی قرار گرفته و به آنها ت
قابلیت های شغلی وسیله ای است که به واسطه آن شیوه های مختلف عرضه آموزش و تعلیمات بنابرین، ارزیابی 

های قبلی افراد به رسمیت شناخته شده و موجب خواهد شد تا میزان تخنیکی و مسلکی همسان گردیده، آموخته
افته و یگردد افزایش هایی که از این طریق عرضه میمسلکی ومهارتتخنیکی و  و تعلیمات دسترسی به سیستم آموزش

 و تعلیمات برای اینکه قابلیت استخدام فارغان سیستم آموزش. ابندیها دست بخش وسیع تری ازجمعیت کشوربه مهارت
به همین . ناسندهای شغلی و تصدیقنامه های آنان را به رسمیت بشتخنیکی و مسلکی باال برود، کارفرمایان باید مهارت

لحاظ، متخصصین سکتور  و نمایندگان اتحادیه های کارگری نیز در پروسه ارزیابی سهیم خواهد شد و این باید در 
  .افغانستان عملی شود



 

 
٤٥  

  تعلیمات تخنیکی و مسلکی برای افغانستان و آموزشاستراتیژی ملی 

بورد آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی مسؤولیت ایجاد و تسهیل سیستم ملی ارزیابی و تصدیق قابلیتهای شغلی 
ها را ایجاد و تطبیق آنرا   آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی قوانین و طرزالعملهای  ارزیابیبورد. را به عهده دارد

 و تعلیمات مسؤلیت تطبیق درست سیستم ارزیابی وتصدیق دهی نیز بدوش بورد آموزش. نظارت و تنظیم خواهد کرد
 اداره ملی تثبیت قابلیتها به کسانیکه تخنیکی و مسلکی به نمایندگی و تعلیمات بورد آموزش. تخنیکی و مسلکی میباشد

  .ت سپریکرده اند تصدیقنامه تثبیت قابلیت اعطا خواهد نمودی شغلی را با مؤفقیهاابییارز

   افغانستان –چارچوب ملی تثبیت قابلیتها  و-اداره ملی تثبیت قابلیتها ٥,٦
د آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی ها و بوردر این استراتیژی تصور بر آن است که اداره ملی تثبیت قابلیت

  : ل را به عهده خواهد داشتیبورد آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی وظایف ذ. ایجادخواهند شد
 آموزگاران ؛/ ها و  استاداناعتباردهی به موسسات، برنامه  )أ 

 تهیه رهنمودهای الزم برای صدور  تصدیقنامه ها؛  )ب 

 نظارت، ارزیابی وتضمین کیفیت؛  )ج 

هایی که از سوی موسسات عرضه کننده آموزشها و های بازار کار، و ارزیابی برنامهتحلیل نیازمندیتجزیه و   )د 
 شوند؛ وتعلیمات تخنیکی و مسلکی دولتی و خصوصی ارائه می

 های شغلی انکشاف و تصدیق استندردهای ملی مهارت  )ه 

این . اسی و ضروری تلقی میگرددوظایف فوق بخاطر موفقیت استراتیژی آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی اس
استراتیژی آموزش و . وظایف با نشر قانون پیشنهاد شده برای ایجاد اداره ملی تثبیت قابلیت ها رسمیت خواهند یافت

 - تعلیمات تخنیکی و مسلکی معرفی سیستم  قابلیت های مبتنی بر سویه ها را به اساس چارچوب ملی تثبیت قابلیتها
های کلیدی در  تطبیق پالن استراتیژی آموزش و تعلیمات تخنیکی و یکی ازفعالیت. سعه میبخشدافغانستان ترویج و تو

باشد که این کار بخاطر تمرکز بر مسلکی، ایجاد اعتماد الزم در سطوح مختلف قابلیتهای برای استفاده کنندگان می
وری خواهد بود و نیاز به تأمین مفیدیت و سودمندی چوکات کاری پیشنهاد شده توسط هریک از مراجع ذیدخل ضر

روابط منظم بین سکتورهای دولتی و سکتور خصوصی دارد؛ تا اطمینان حاصل گردد که ستندردها و قابلیتهای شغلی  
ای برای کارفرمایان به عنوان  وسیله  شناسایی کارگران ماهر سودمند است بوده  و هم برای کارآموزان به عنوان وسیله

کسب تعلیم و تربیه و بازار کار  میباشد و همچنان جهت آموزش موسسات عرضه کننده آموزش و برای پیشرفت  در 
  . تعلیمات تخنیکی و مسلکی منحیث وسیله ای تهیه  استراتیژی عرضه آموزش و تهیه مواد تدریسی سودمند میباشد

ه های هشت سویه مختلف را نهاد کرده است تا تصدیقنام پیشCESPها   پالیسی تعلیم و تربیه و مهارتۀکمیت
دولت افغانستان صاحب این ساختار بوده وصالحیت پیشبرد پروسه . درچوکات اداره ملی تثبیت قابلیت ها معرفی گردند
چارچوب ملی تثبیت قابلیتها  نتیجه مشوره های گسترده با تعداد . های  تایید  تصدیقنامه ها را به عهده خواهد داشت

 میباشد تا اطمینان حاصل گردد که پس از معرفی آن این چوکات ملی توسط سیستم تعلیم و زیادی مراجع مهم ذیدخل
و همچنان  کارفرمایان و موسسات استخدام کننده ) دولتی وخصوصی(،کارفرمایان ) ادارات دولتی وخصوصی(تربیه 

شود ارچوبی پنداشته می، چANQFافغانستان -چارچوب ملی تثبیت قابلیت ها . خارجی مورد قبول قرار خوهد گرفت
چه در آن. این رشد فراگیر نیازبه زمان وموافقت همگانی دارد. گیردهای فرعی آموزش را در بر میکه تمامی سیستم

های مسلکی است که در اصالحات نظام تعلیمات تخنیکی ک چارچوب مهارتیحال حاضر تهیه آن دراولویت است، 
  .خواهد گرد و مسلکی مورداستفاده قرار

بورد آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی مسؤلیت دارد که سیستم آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی از طریق 
چارچوب ملی تثبیت قابلیتها سطوح قابلیت ها را تعریف  نموده، و اطمینان . چارچوب ملی تثبیت قابلیت ها تطبیق نماید

 و تعلیمات  تحرک  افقی و عمودی را  بین سیستم آموزشخواهد داد که همه سطوح قابلیت ها قابل مقایسه بوده و



 

 
٤٦  

  ات تخنیکی و مسلکی برای افغانستانتعلیم و آموزشاستراتیژی ملی 

  . تخنیکی و مسلکی  و سیستم تعلیم و تربیه تسهیل میبخشد 
 که بر آموزش تعلیمات تخنیکی و مسلکی اعمال خواهد ANQFافغانستان -چارچوب ملی تثبیت قابلیت ها 

ساحه فعالیت (موده و مشخصات سویه ها را طرح چارچوب ملی تثبیت قابلیتها سطوح مختلف  قابلیتهای شغلی را تعریفن
و برای ) ک شخص دارای قابلیت را در محل کار نیز مشخص خواهد نمودیترکیب قابلیتها را تعریف و سویه مسؤلیت 

قوانین (عالوتاً این چارچوب  اصول و مقررات تحرک عمودی و افقی . انتقال افقی و عمودی قوانین را طرح می نماید
های چنان باید مهارتهم. طرح خواهد نمود ) بین ساحات مختلف شغلی و بین سویه های مختلف شغلیبرای حرکت 

عمومی وارتقا به  و تربیه های انتقال از سیستم آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی به سیستم تعلیمحرفوی، فرصت
  . سطوح تحصیالت عالی را نیز  فراهم نماید

تخنیکی و مسلکی با در نظرداشت اینکه در نهایت اینگونه آموزشها  و تعلیمات ی آموزش ازینرو قابلیتهای شغلی برا
به نحو که چارچوب مذکور در آینده . افتیدر چارچوب ملی تثبیت قابلیتها مدغم خواهد گردید انکشاف خواهند 

سیستم کلی تعلیم و آموزش بتواند که سویه های قابلیتهای شغلی، روابط و تساوی آنها را بین قابلیتهای مختلف در 
 و تعلیمات بشمول  تعلیمات ابتدایی تعلیمات ثانوی، تعلیمات اسالمی، سوادآموزی، آموزش نیمه رسمی، آموزش

  .تخنیکی و مسلکی وتحصیالت عالی را تعریف نماید
  بین آموزش، قوانین و مقررات را به منظور حصول اطمینان از امکان انتقالANQFچارچوب ملی تثبیت قابلیت ها 

تخنیکی و مسلکی و  سیستم تعلیم و تربیه عمومی و به منظور انتقال از قابلیتهای شغلی به سیستم تحصیالت و تعلیمات 
ایجاد چارچوب ملی تثبیت قابلیت ها  یک  وسیله مهم تسهیل انتقال از طریق شناسایی دست . عالی وضع خواهد کرد

  .   عام دانسته میشودیموزشی  طبق استندرد هاآورد ها  و تنظیم و ترتیب برنامه های آ
کند تا بورد آموزش  و تعلیمات تخنیکی و مسلکی با مقامات وزارت معارف و تحصیالت عالی ارتباط برقرارمی

 ملی تثبیت قابلیت ها را از طریق مساعی مشترک تاسیس نموده  و پالیسی های آموزش و تعلیمات ک چارچوبی
از آنجائیکه به رسمیت شناسی قابلیتهای شغلی . یالت عالی را در بخش قابلیت ها تنظیم نمایدتخنیکی و مسلکی و تحص

افته تعلیمی میباشد، گزینه یمنحیث اساس دسترسی به سیستم ملی تعلیم و تربیه مستلزم دست آوردهای اضافی ویا کاهش 
  .اید موجود باشندهای تعلیمی وتربیوی مناسب کورسهای مربوطه ویا مادیول های استثنایی ب

  های آموزشیتهیه نمودن برنامه  انکشاف نصاب تعلیمی و ٥,٧
در این نصاب . با معرفی ستندردهای شغلی، نصاب  تعلیمی جدید مبتنی بر دست آوردها انکشاف داده خواهد شد

  .وندهای افراد مورد نظرو هم ضرورتهای بازارهای کار محلی در نظر گرفته شتعلیمی بایدهم نیازمندی
افت بعدازان به تهیه یبعنوان نتیجه ای نهایی، حینیکه سیستم تضمین کیفیت مبتنی بر دست آوردها کامال تأسیس 

واستفاده ازنصاب تعلیمی ملی توسط موسسات عرضه کننده آموزشهای تخنیکی و مسلکی ضرورت نخواهد بود 
ی ملی مهارتهای شغلی ومعیارهای بورد وموسسات مذکور نصاب تعلیمی مربوط های خویش را به اساس معیارها

  .آموزش تعلیمات تخنیکی و مسلکی خواهد نمود
ک موقف قرار ندارند که یبهرحال، اکثر موسسات عرضه کننده آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی تا اکنون در

و درمورد انکشاف . هندستندردهای شغلی رابه مادیول های مناسب و نصاب تعلیمی مبتنی دست آوردها تغییر و انتقال د
 رای اینکه ظرفیت موسسات عرضه کننده آموزشها. مواد آموزشی و تدریسی جدید نیز عین مسئله و مشکل وجود دارد

های آموزشی، ها، دورههای آموزشی، برنامهتخنیکی و مسلکی باالبرود و برای حصول اطمینان ازاینکه نصابو تعلیمات 
رد عالی انکشاف یافته است، بورد آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی باید از این ومواد تدریسی وآموزشی با ستند

های ارتقای ظرفیت، ابزارملی الزم را  برای ایجاد هماهنگی درنصاب آموزشی یک برنامه موسسات در عرضه



 

 
٤٧  

  تعلیمات تخنیکی و مسلکی برای افغانستان و آموزشاستراتیژی ملی 

یول و مواد ماد/ تعلیمی ،  نصاب تعلیمی واحد / چهارچوب انکشاف نصاب تعلیمی ،رهنمودهای تهیه نصابآموزشی 
 تعلیمی  جدیدرا بورد آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی از تطبیق نصاب. تدریسی و آموزشی فراهم و حمایت نماید

  .در موسسات عرضه کننده آموزشها و تعلیمات تخنیکی و مسلکی دولتی و هم خصوصی در کشور نظارت خواهد کرد

  آموزشی مواد تدریسی و ٥,٨
تعلیمات تخنیکی و مسلکی نیازتجدید نظر  برمواد تدریسی و آموزشی تا وضاحت یافته در استراتیژی آموزش و 

تواند شامل انطباق مواد درسی مطمئن این بازبینی، می.  است تا ۀ شیوه مبتنی بر قابلیت و شایستگی  را انعکاس دهد باشد
آموزرش مبتنی برقابلیت و شایستگی و پذیرفته شده به سطح جهانی در موردآموزش مبتنی بر قابلیت و شایستگی ، 

  .باشد. استادان و ارزیابی مبتنی بر قابلیت و شایستگی
برای رسیدن به این هدف، بایدریسرچ صورت گیرد و نتیجه ریسرچ  به مراجع تصمیم گیرنده ارایه شده و  پیش از 

های محلی های ملی و زبان به زبانانتخاب مواد درسی بهترین منابع ممکن را برای آنها معرفی نمایدمواد درسی باید
  .های مواد درسی در سراسر کشور، بایدموجودباشندده و منابع کافی برای تهیه نسخهیترجمه گرد

  تخنیکی و مسلکی  و تعلیمات کی ازاصول عرضه آموزشیایجاد سیستم واحد یا مادیول منحیث  ٥,٩
شده در شوند تا نیازمندیهای تعریفدیول تنظیم میهای آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی به صورت مابرنامه

ک ییا ترکیبی از مادیول هامنجر به تکوین ) کریدت(به اینطریق،هر مادیول یا  واحد . ستندردهای شغلی برآورده شوند
تکمیل مؤفقانه هر مادیول آموزشی مربوط به ارزیابی و اعطای تصدیق نامه مرتبط . قابلیت قابل استفاده خواهد شد

تخنیکی و مسلکی به  و تعلیمات تبدیل سیستم آموزش. بامشخصات ارزیابی تصریح شده درا ستندردهای شغلی میباشد
سیستم مادیول میکانیزمی است که موجب انعطاف پذیر شدن عرضه آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی گردیده و 

  .شمولیت درآنو خروج از آنرا  برایکارآموزان آسان میسازد
های درازمدت تدریسی، آموزشی جهت  های آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی را میتوان در برنامهمادیول

از طریق مادیول سازی کارآموز میتواند بدالیل شخصی بعداز کسب قابلیت های . کجا کردیدستیابی به قابلیتهای شغلی 
و همچنین میتواند درمرحله . آموزشی خارج شودمورد نیاز برای اجرای وظایف متیقن در بازار کار از برنامه درازمدت 

  . دیگربرایادامه آموزش دربرنامه شامل گردیده ومادیول های نیاموخته و قابلیت های خودرا تکمیل نماید
در این صورت، . مدت عرضه کردهای آموزشی کوتاهک و یا چند مادیول را در برنامهیچنان، میتوان هم

ویامراحل آغازی ) مساوی به نیمه قابلیت(تهای موجود در بازار کار را کسب خواهدکرد کارآموزان مجموعه ای ازقابلی
  .   ک شغل بالقوه را که در نهایت موجب دستیابی به قابلیت شغلی کامل شود آموزش خواهد آموختی

 را در توانند در دوران انجام شغل خودمادیول های مختلفی آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکیآموزندگان می
تخنیکی و مسلکی مختلف آموزش ببیند تا در نهایت  و تعلیمات طی مدت زمانی توسط عرضه کنندگان آموزش
  . قابلیتهای شغلی کامل مربوط به یک شغل را بیاموزد

موسسات .  سیستم آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی بصورت مادیول در افغانستان نسبتایک مفهوم جدید است
وزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی برای تهیه نصاب آموزشی واحدی، منجمنت تعلیمات تخنیکی و عرضه کننده آم

بنابرین، ادارات . های جدیدی دارندهای آموزشی نیازبه مهارتدهی دوباره برنامهمسلکی بصورت مادیول و سازمان 
و تعلیمات تخنیکی و مسلکی  تطبیق کننده آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی با موسسات عرضه کننده آموزش 

کمک های الزم را ازطریق انکشاف رهنمودهای انکشاف نصاب تعلیمی،آموزش استادان مسلکی وارتقای ظرفیت جهت 
  . تنظیم آموزشها به اساس مادیول انجام خواهد داد



 

 
٤٨  

  ات تخنیکی و مسلکی برای افغانستانتعلیم و آموزشاستراتیژی ملی 

  شیوه های تدریس ٥,١٠
های تدریسی وآموزش مدرن را که  توسعه شیوه ۀچنان، زمینتخنیکی و مسلکی ، هم  و تعلیمات سیستم آموزش

ترین وا صلی. شاگرد محور بوده  و زنان را قادرسازد تا مسؤلیتهای آموزشی راخود بعهده گیرند تسهیل خواهدکرد
های موردنظر در عنی قابلیتیتخنیکی و مسلکی مبتنی بودن آن بر نتایج  و تعلیمات های سیستم آموزششاخص

  . واهد بودستندردهای ملی مهارتهای شغلی خ
با اینهمه، استراتیژی ملی آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی به ترویج شیوه های شاگرد  محور، جامع، آموزش 

. های مورد نظر کمک نمایدپردازد تا به کارآموزان درجهت کسب مؤثر و مفید قابلیتفعاالنه، و پیداگوژی حمایتی می
های آموزشی بر مبنای ها و نصاب برنامهۀهای الزم جه تهیایتادارات آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی حم

  .نیازمندیهای افراد مورد نظر را برای موسسات عرضه کننده آموزش و   تعلیمات تخنیکی و مسلکی ارائه خواهند کرد

  تخنیکی و مسلکی  و تعلیمات ارتقای ظرفیت موسسات عرضه کننده آموزش ٥,١١
  ۀتخنیکی و مسلکی بطور مفید، مؤثر که دارای قابلیت انکشاف  و عرض تعلیمات  و کننده آموزشموسسات عرضه

ترین پذیر، مبتنی برتقاضا و همچنین برنامه های آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی باشند، اساسیهای انعطافبرنامه
موسسات چه عمومی و چه بنابرین، ارتقای ظرفیت این . نیازسیستم مؤثر آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی است

  .تخنیکی و مسلکی است و تعلیمات کی از وظایف اساسی ادارات آموزشیخصوصی، 

  تعلیمات تخنیکی و مسلکی  موسسات دولتی عرضه کننده آموزش و
های عمده  سالهای قبل، عرضه گسترده آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی توسط موسسات کی از ویژگیی

اما این . رضه آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی را به فارغان صنف دوازدهم افزایش دادنددولتی بود که میزان ع
سکتور دولتی اکنون متمرکز بر توحید و همسان سازی موسسات عرضه . توسعه بدون توجه به کیفیت صورت گرفت

نیاز های بازار کار، خواهد میزان گرایش و سوق به کننده آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی خویش است، و می
  .ها را باال ببردارتباط با نیازمندی های کار آموزان وکیفیت عرضه را بهبود بخشد، و سطح دسترسی افراد محروم به برنامه

ادارات آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی در سطح مرکز و والیات، باید این پروسه راازطریق حصول اطمینان 
  :از موارد زیر تسهیل کنند

شوند تا در محل خویش با وسسات عرضه کننده آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی تشویق و تقویت میم •
 کارفرمایان و  متشبثین بزرگ، خورد و کوچک و متوسط رابطه کاری نزدیک برقرار کنند؛

نیاز های مورد برنامه های موسسات عرضه کننده آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی دولتی مبتنی بر مهارت •
 محلی است؛

های آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی مبتنی بر نیازهای بازار کار گذاری سکتور دولتی در برنامهسرمایه •
 است؛

تخنیکی و مسلکی دارای اولویت مربوطه مخصوصا به منظور ارتقای  و تعلیمات های نیمه رسمی آموزشبرنامه •
های کارگران افراد موردنظر در مناطق روستایی و مهارتسطح عرضه آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی به  

 متشبثین خورد و کوچک  ایجاد می گردد؛

تخنیکی و مسلکی دولتی مخصوصا به آنهاییکه توانایی کسب و  و تعلیمات به موسسات عرضه کننده آموزش •
 انتقال تکنولوژی را دارند؛



 

 
٤٩  

  تعلیمات تخنیکی و مسلکی برای افغانستان و آموزشاستراتیژی ملی 

خنیکی و مسلکی باستندردهای ملی مهارتهای تأسیسات عمومی به منظور مطابقت عرضه آموزش و تعلیمات ت •
 شغلی بهبود می بابند،

 .مواد با کیفیت آموزشی، تدریسی وآموزش شاگرد محورحور در دسترس قرارمیگیرند •
به انکشاف و منجمنت درست منابع بشری موسسات عرضه کننده آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی به  •

ننده آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی توجه خاص صورت شمول مدیران و آموزگاران موسسات عرضه ک
 . می گیرد

پذیر تخنیکی و مسلکی بدون تبعیض برای همگان امکان و تعلیمات دسترسی به موسسات عرضه کننده آموزش •
تخنیکی و مسلکی وسایل الزم برای نیازمندیهای آموزش   و تعلیمات است و موسسات عرضه کننده آموزش

 لولیت را دریافت خواهند کرد؛افراد دارای مع

 .ازدسترسی زنان به آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی اطمینان داده میشود •
موسسات عرضه کننده آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی دولتی بین حصول اطمینان از کیفیت و دوام  •

مه های آموزش و تعلیمات موسسات عرضه کننده وعرضه برنامه های شان توازن ایجاد کرده ومیزان عرضه برنا
 . تخنیکی و مسلکی را توسعه می بخشد تا سطح دسترسی به این برنامه ها توسعه یابد

های آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی در سطح مرکز و ساحات سرمایه گذاری می  در موسسات و برنامه
  .مسلکی را داشته باشندگردد تا توان پالن ریزی سیستم جامع و وسیع آموزش و تعلیمات تخنیکی و 

  موسسات خصوصی عرضه کننده آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی
 شناسی متقابل یکی ازپیشرسمیتمشارکت بین سکتورهای دولتی و خصوصی مبتنی بر اعتماد، همکاری و به 

 های ترین مسؤولیتکی ازبنیادییبنابرین، . نیازهای توسعه دوامدار سیستم آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی است
گذاری در عرصه عرضه  آموزش و ادارات مرکزی آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی تقویت وتشویق سرمایه

  .تعلیمات تخنیکی و مسلکی خصوصی در همه والیات است
ادارات مرکزی آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی، که ممکن است بخشی از وظایف خویش را به ادارات 

ین آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی واگذار کنند، در بخش سرمایه گذاری در آموزش و تعلیمات سطوح پای
  :تخنیکی و خصوصی نیمه رسمی با تمام توان خصوصا از طریق ذیل توسعه خواهد داد

تخنیکی و مسلکی به صورت  و تعلیمات تطبیق برنامه اعتباردهی موسسات خصوصی عرضه کننده آموزش •
 وقع، و با توجه به قوانین ومقررات؛مشفاف وبه 

موسسات عرضه کننده آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی تسهیل دسترسی به زمین و ساختمان مناسب برای  •
 جدید؛

، به موسسات عرضه کننده آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی خصوصیتحکیم مشورت مداوم با نمایندگان  •
 . ای عرضه آموزشهای نیمه رسمیهدف شناسایی طرح های انکشاف مخصوص بر

موسسات عرضه کننده آموزش و ریزی عرضه  آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی با سازی برنامههماهنگ •
 سکتور خصوصی، به هدف جلوگیری از تکرار عرضه آموزشها و افزایش عرضه تعلیمات تخنیکی و مسلکی

درد های شغلی، مقررات مخصوص آموزش و تعلیمات قرار دادن معلومات بازار کار، استن.آموزشهای تکمیلی 
 و تعلیمات تخنیکی و مسلکی، و سائر معلومات الزم و نتایج تحقیقات در اختیار سکتور غیررسمی آموزش
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 تخنیکی و مسلکی ؛

 سازی برای آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی  دولتی حصول اطمینان ازاینکه ابتکاراتیکه درزمینه ظرفیت •
های آموزشی بیشتر به  استادان ؛  کورسهای منجمنت برای مثال، ارائه برنامه(شوند گرفته میروی دست 

در ) تخنیکی و مسلکی و بوردهای مدیریتی و غیره و تعلیمات کارمندان اداری موسسات عرضه کننده آموزش
 گیرند؛تخنیکی و مسلکی قرارمی و تعلیمات اختیار تمامی موسسات آموزش

 از اینکه موسسات عرضه کننده  خصوصی آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی به رهنمودهای حصول اطمینان •
 نصاب آموزشی ومواد تدریسی وآموزشی دسترسی دارند؛

تخنیکی و  و تعلیمات و تقویت استفاده مسؤوالنه و مؤثر از منابعی که در اختیار همه موسسات عرضه کننده آموزش
  .شوندمسلکی قرارداده می

  تعلیمات تخنیکی و مسلکی  اعتباربخشی به موسسات عرضه کننده آموزش و ٥,١٢
دهی دوباره خواهد شد تخنیکی و مسلکی سازمان و تعلیمات سیستم اعتباردهی  به موسسات عرضه کننده آموزش

 مطمئن بود تا ساختاراعتباردهی حمایتی و انگیزه دهنده که بتوان با آن از کیفیت نهادهای تعلیمات تخنیکی و مسلکی
  .بوجود آید

اول اینکه،اعتباردهی برای موسسات عرضه کننده آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی . اعتباردهی  دو هدف دارد
هایی را که در آن تعلیمات تخنیکی آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی زمینه. کندمعیارهای سنجش کیفیت وضع می

کند و از آنها حمایت می کند تا ستندردها را چارناکارآمدی استشناسایی میو مسلکی نسبت به استندردهای کیفیت د
اعتباردهی زمینه عرضه شفاف آموزش و تعلیمات  دوم اینکه،. تجدید کرده و به نیازمندی های آنها رسیدگی نماید

کیفیت مواجه شود تا کارآموزان با خطر عرضه آموزش و تعلیمات کمتخنیکی و مسلکی را مساعد کرده و موجب می
  .نشوند

های کیفی است که منابع فزیکی و انسانی الزم برای عرضه آموزش و تعلیمات اعتباربخشی مبتنی بر شاخص
ها  شامل بطور نمونه، شاخص. تخنیکی و مسلکی باکیفیت را تعریف کرده و از نصاب آموزشی ملی ریشه می گیرند

بخاطر انعکاس دادن انعطاف . های آنها و غیره می باشدان و مهارت درسی و  ورکشاپها، و تعداد استادموجودیت صنف
تخنیکی و مسلکی ضرورت است که شاخصها دوباره تعریف  و تعلیمات سیستم آموزش پذیری نصاب تعلیمی جدید در

 و تعلیمات  متمرکز بر منجمنت داخلی کیفیت در موسسات عرضه آموزشیهای کیفی جدید اعتباردهشاخص. شوند
رابطه بابازارکار،مدیری  کی و مسلکی، مانند ظرفیت الزم برای تهیه نصاب آموزشی،تدریس شاگرد محور،تخنی

  .تکارمندان و استراتیژی های توسعه منابع انسانی، و مدیریت مالی خواهد بود
ه اعتبار هم به  موسسات عرضه کننده آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی دولتی و هم به موسسات عرضه کنند

بورد آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی به نهادهای . آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی خصوصی اعطاخواهد شد
تخنیکی و مسلکی  و تعلیمات اعتباردهی به موسسات عرضه کننده آموزش. معتبر خدمات حمایتی ارائه خواهد کرد

های بینانه ارزیابی کنند،برای برنامهرابه صورت واقع) های خویشهم ضعف یا و(های خویش امکان خواهد داد تاتوانایی
تخنیکی و  و تعلیمات که در درون سیستم آموزشهای انکشافی به حمایت و بهبود کیفیت خویش هدف مشخص کنند،

خواهد بود و به موسسات عرضه کننده " مهر تأیید کیفیت"اعتبار، . شوند، دسترسی  داشته باشندمسلکی عرضه می
  .تخنیکی و مسلکی کمک خواهد کرد تا برنامه های خویش را برای کارآموزان بالقوه عرضه بدارند تعلیمات  وآموزش

 گذارند،  اعتباردهی  سر میهای آموزشی باکیفیت را پشتبه منظور حصول اطمینان ازینکه که کارآموزان برنامه
های بهرحال، کیفیت برنامه.  ی خواهد شدبرای موسسات عرضه کننده آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی اجبار



 

 
٥١  
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  .های شغلی تنظیم خواهد شدآموزشی عمدتا از طریق ارزیابی
رتبه بورد آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی پروسهاعتباردهی را رهبری خواهد کرد و  زمانیکه ادارات پایین

اعتباردهی موسسات عرضه .   به آنها محول نمایدتوانایی الزم برای اعتباردهی را کسب کردند، میتواند این وظیفه را به
های تخنیکی و مسلکی بر مبنای قوانین و طرزالعمل های اعتباردهی ملی مبتنی بر شاخص و تعلیمات کننده آموزش

قوانین اعتباردهی توسط بورد آموزش و تعلیمات تخنیکی و با .  شده و تجربیات کشورهای دیگر، تنظیم خواهد شدتعیین
تخنیکی و مسلکی دولتی و خصوصی و سائر مراجع ذیدخل وضع  و تعلیمات موسسات عرضه کننده آموزشدخالت 

  .خواهند شد
نهادهای مخصوص اعتباردهی به سویه های مربوطه ایجاد خواهند شد که مسؤولیت آنها ارزیابی و تقویت موسسات 

نهادهای اعتباردهنده  توسط بورد . واهد بودعرضه کننده آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی و اعطای اعتباردهی خ
نی مسلکی دولتی، نمایندگان موسسات یآموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی ایجاد خواهند شد ومتشکل ازمتخصص

تخنیکی و مسلکی، کارفرمایان و سائر مراجع ذیدخل به شمول نمایندگان سکتور  و تعلیمات عرضه کننده آموزش
  .خصوصی خواهند بود

آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی دیتابیس را برای معلومات موجود در باره موسسات عرضه کننده بورد 
تخنیکی و مسلکی  منحیث بخشی از سیستم منجمت معلومات خویش ایجاد خواهد کرد و لست  و تعلیمات آموزش

  .ودساالنه ای موسسات عرضه کننده آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی را منتشر خواهد نم

  تخنیکی و مسلکی  و تعلیمات ایجاد فضای کاری سودمند برای کارمندان آموزش ٥,١٣
مدت زیادی است که جذب متخصصین مستعد و با انگیزه درسکتور آموزش و تعلیمات تخنیکی و خصوصی 

 اصالحات لذا  هدف این استراتیژی آن است تا به عنوان بخشی از. بخاطر اعتبار کم و شرایط غیر جذاب مشکل بود
ک فضای یتخنیکی و مسلکی برای متخصصان سکتور آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی  و تعلیمات سیستم آموزش

  .کاری سودمند، انگیزه دهنده و جذاب ایجاد کند
های معاشات و سایر امتیازات های الزم برای بازبینی بستهتخنیکی و مسلکی تمامی تالش و تعلیمات سیستم آموزش

برای مراجع ذیدخل در عرضه . نهاد شده به کارمندان تعلیمات تخنیکی و مسلکی را انجام خواهد دادای پیشحاشیه 
تخنیکی و مسلکی  تشویقیه های مناسب اعطا خواهد شد که شامل اعضای موسسات  و تعلیمات داوطلبانه ای آموزش

عضای بوردهای منجمنت موسسات عرضه عرضه کننده آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی در سویه های مختلف، ا
  .تخنیکی و مسلکی واعضای هیئت های تنظیم کنند ستندرد می باشد و تعلیمات کننده آموزش

تخنیکی و  و تعلیمات آموزش قبل از خدمت و داخل خدمت استادان وآموزگاران آموزش ٥,١٤
  مسلکی

پذیر و دارای خالقیت و ابتکارستون فقرات ، انعطافاستادان و آموزگاران دارای قابلیت باال، واجد شرایط، باانگیزه
آموزگاران باید قادر باشند تا خود را با محیط تکنولوژیک . تخنیکی و مسلکی  می باشند  و تعلیمات هر سیستم آموزش

زش های آموحکومت افغانستان برنامه. عیار ساخته و و محیط برای افراد مورد نظر فضای آموزشی سودمندی ایجاد کنند
. های تربیه تخنیکی استادان آغاز کرده استتخنیکی و مسلکی رادرانستیتوت و تعلیمات آموزگاران آموزش/استادان به

های الزم ایجاد شود تا بتوانند شاگردان خویش رابرای آموزگاران ظرفیت/ها آن است که در  استادانهدف این برنامه
های تعلیم و تربیه  و آموزشی قبل از خدمت و داخل خدمت، فرصت. دهای شغلی آماده کننگذراندن مؤفقانه ارزیابی

  .برای استادان و آموزگاران درتمامی سطوح سیستم رسمی آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی فراهم خواهند شد
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دسترسی به تدریس وآموزش مسلکی قبل ازخدمت برای تمام کارمندان در سطوح مختلف و برای افرادی با سوابق 
بطورکلی، در آینده استادان و آموزگاران، از میان افرادی جذب خواهند . لیمی و مسلکی مختلف مقدور خواهد بودتع

های تخنیکی وتجربه کاری بوده و ترجیحا دوره کار عملی کاری خویش را دربازار کاربه اتمام شد که دارای شایستگی
تخنیکی و مسلکی وکارگران ماهربازارکار تشویق و تعلیمات  های آموزشی سیستم آموزشفارغان برنامه. رسانده باشند

سپری کردن موفقانه ای . می گردند تا در بخشهای آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلیکی منحیث آموزگار کارنماند
ارزیابی شغلی فارغان برنامه های آموزشی و کارگران ماهر بازارکار پیش شرط  استخدام شدن آنها به عنوان  

  . های آموزشی می باشدآموزگاربرنامه/استاد
های تعلیم و تربیه و آموزش بیشتر به منظور تجدید دوامدار قابلیت های  اولویت به انکشاف برنامه

-آموزگاران کنونی آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی داده خواهد شد تا  بتوانند به صورت مداوم مهارت/استادان
همسان سازی نصاب تعلیمی کورسهای .  ها برسندای از مهارترفتهشیراحلپ های خویش را افزایش داده وبه م

آموزگاران و / های آموزشی استادانآموزشی قبل از خدمت و داخل خدمت امکان خواهد داد تا  شمولیت به برنامه
  .پذیر و آسان گرددانعطاف خروج از آنها

 و ها، موسسات عرضه آموزشیالت عالی، شرکتبورد تعلیمات تخنیکی و مسلکی مسؤولیت دارد تا با تحص
تخنیکی و مسلکی، و سائر موسسات ارتباط برقرار نماید تا برنامه های آموزشی بیشتر راطوری که ضرورت تعلیمات 

 .آموزگاران مختلف درکشورتسهیل نمایند/ است برای استادان

  مسلکی تعلیمات تخنیکی و   منابع انسانی برای منجمنت آموزش وۀتوسع ٥,١٥
آموزگاران آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی برای توسعه فعالیتهای منابع انسانی / جدا از ارتقای ظرفیت استادان

در بخش کارمندان منجمنت و اداری آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی نیز منابع کافی سرمایه گذاری گردیده 
 و تعلیمات ورا و بورد درسطوح مختلف اداره آموزشوتالش خواهد شد که شامل مراجل ذیدخل منحیث اعضای ش

  .تخنیکی و مسلکی میگردد
  :گردندهای توسعه منابع انسانی، به صورت مشخص،شامل موارد ذیل میهای مورد نظربرای برنامهگروه

 تخنیکی و مسلکی درسطح مرکزووالیات؛ و تعلیمات اعضای موسسات عرضه آموزش •

 تخنیکی و مسلکی درسطوح مرکز، والیات و و تعلیمات ق کننده آموزشکارمندان اداری و ادارات تطبی •
 ها؛ولسوالی

 مسؤلین و کارمندان ارزیابی آموزشهای شغلی •

 تخنیکی و مسلکی ؛ و تعلیمات رؤسای موسسات عرضه کننده آموزش •

 .تخنیکی و مسلکی و تعلیمات  آموزشو اعضای بوردهای منجمنت موسسات عرضه کننده •
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  تخنیکی و مسلکی  و تعلیمات های مخابراتی و معلوماتی در سیستم آموزشرفی تکنولوژیمع ٥,١٦
های مدرن مخابراتی و معلوماتی به سیستم عرضه و ارزیابی تعلیمات تخنیکی و مسلکی وسیله ای معرفی تکنولوژی

از . شی درازمدت میباشدهای آموزمهمی برای افزایش کیفیت آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی و انکشاف برنامه
ها را با مصرف کمتری طریق تکنولوژی مخابراتی ومعلوماتی، میتوان مواد تدریسی، آموزشی و یادگیری و مواد ارزیابی

کند، تکنولوژی معلوماتی ومخابراتی ازعرضه شاگردمحور آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی حمایتمی. تهیه کرد
های آموزشی خویش را خود به دهد تا افراد بتواند برنامهدهد، و امکان میایش میسطح دستررسی به معلومات را افز

  .ها را به صورت خصوصی انجام دهندصورت خود آموز اداره کرده وارزیابی
اند تا موسسات عرضه کننده  کننده آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی مسؤولحکومت و سائر موسسات عرضه

 و مربیان قادرند در عرضه آموزش/اتی و مخابراتی مجهز کنند و اطمینان حاصل کنند که معلمانرا با تکنولوژی معلوم
-تخنیکی و مسلکی از تکنولوژی معلوماتی و مخابراتی استفاده نمایند، و  کارآموزان را به استفاده از تکنولوژیتعلیمات 

وصی تعلیمات تخنیکی و مسلکی تشویق موسسات عرضه کننده خص. کنندهای آموزشی جدید تشویق وراهنمایی می
  .های تدریسی مختلط استفاده کنندهای آموزشی خویش ازآموزش الکترونیکی وروششوند تا در برنامهمی

های جدید را تقلید رود تا ازتکنولوژیتخنیکی و مسلکی نیزانتظار می و تعلیمات از موسسات عرضه کننده آموزش
المللی پذیری در آن سکتور طبق ستندردهای بینایع مربوط انتقال دهند تا سطح رقابتها را به صنکرده واین تکنولوژی

  .های جهانی انجام خواهد شدهای روشها از طریق مراجع به بهترینتقلیدتکنولوژی. ابدیافزایش 
 به توان در تهیه نصاب آموزشی، و روند تدریس و آموزش هم استفاده کرده  تاهای جدید میاز تکنولوژی

همین که نهادهای تعلیمات تخنیکی و مسلکی . شاگردان  جهت مطابقت باستندردهای شغلی کمک صورت گیرد
ها را به کارآموزان خویش انتقال دهند، کارآموزان برای های تکنولوژیک را در خویش ایجاد کنند و این تواناییتوانایی

-این امر به افزایش مؤثریت و مفیدیت و هم. خواهند کردکارهای صنعتی خواهند رفت و انتقال تکنولوژی را تقویت 
  . چنان کیفیت صنایع کمک  خواهد کرد

  .بورد تعلیمات تخنیکی و مسلکی از هماهنگی  در انتقال تکنولوژی اطمینان حاصل کرد

  تخنیکی و مسلکی  و تعلیمات سیستم آموزش مؤثریت در ٥,١٧
 و ده صورت گیرد، تالش خواهد شد تا میزان مؤثریت سیستم آموزشبرای اینکه از منابع کمبه بهترین وجه استفا

این تالش، در تمامی سطوح  منجمنت،  شیوه عرضه آموزش و تعلیمات . تخنیکی و مسلکی افزایش داده شودتعلیمات 
  .آوردهای آموزشی قبلی انجام خواهد شدشناسی دسترسمیتتخنیکی و مسلکی و امکان به
ها های انکشاف منابع بشری، و ارائه تعریف واضح از وظایف و مسؤولیتنی، تهیه پالیسیباانکشاف مناسب سازما

-انتظار می. میزان مؤثریت در تمامی سطوح منجمنت سیستم آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی افزایش خواهد یافت
لیمات تخنیکی و مسلکی، های مدیریتی واگذارشده به موسسات عرضۀکننده آموزشوتعرود افزایش تدریجی مسؤولیت

  .از جمله مسؤولیت استخدام  کارآموزان، مؤثریت داخلی را باال ببرد
تقویت شیوه های کم مصرف عرضه آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکییکی دیگر از ابزارهای مهم برای بهبود 

یمات تخنیکی و مسلکی چنان، برای آموزش و تعلهم. تخنیکی و مسلکی است و تعلیمات مؤثریت در سیستم آموزش
تخنیکی و مسلکی تشویق خواهند شد تا برای  و تعلیمات طرح های همکاری تهیه خواهند شد و موسسات آموزش

  . پذیرتر و بهتری بیابندهای انعطاف حلتخنیکی و مسلکی راه  و تعلیمات عرضه ای کم مصرف آموزش
ها خانهتعلیمات تخنیکی و مسلکی به عهده وزارتمسؤولیت افزایش مؤثریت در موسسات عرضه کننده آموزش و 

  .ماندمی
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  کارآموزان/ های قبلیشناسی آموخته رسمیت به ٥,١٨
ادغام آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی نیمه رسمی و غیر رسمی با آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی 

ن، سرانجام بر مؤثریت کلی سیستم آموزش به کارآموزا/ های قبلی شاگردانشناسی آموختهرسمیترسمی از طریق به
این کاراز . های آموزشی غیر ضروری جلوگیری خواهد کردگونه ی چشم گیری افزایش خواهد داد و از تکرار دوره

-رسمیتطریق همسانسازی نصاب آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی، معرفی ستندردهای شغلی رهنمایی کننده  به
ها و  عادات و رفتارها و از طریق آزاد گذاشتن دسترسی به سمی، نیمه رسمی موردنیاز، دانش غیرریهاشناسی مهارت

های شغلی و اعطای تصدیقنامه به تمامی افرادی که بدون در نظرداشت سطح تعلیمات رسمی شان خواستار ارزیابی
  . ی رسمی، برآورده خواهد شدشان در نظام آموزش، بدون توجه به سطح آموزش. گرفتن آن هستند بدست خواهد آمد

  . را تهیه و به اجراء بگذاردRPL بورد تعلیمات تخنیکی و مسلکی مسؤولیت دارد تا سیستم
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  تامین مالی دوامدار: هدف استراتیژیک چهارم. ٦

  تخنیکی و مسلکی  و تعلیمات سیستم جدید تمویل آموزش ٦,١
موزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی به عنوان وسیله ای تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی حکومت افغانستان بر آ

هدف این استراتیژی آن است که زمینه ایجاد سیستم مالی کارآمد، مؤثر و عادالنه ای  را . کندگذاری میکشور سرمایه
  .اهدافش کمک نمایدبرای آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی مهیا کند که حکومت را در دستیابی به  

ک سیستم مالی ایجاد یضرورت است تا برای حمایت از اهداف سیستم آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی 
های الزم را فراهم کرده، به کمبود مهارت سیستم آموزش تعلیمات تخنیکی و مسلکی باید برای بازار کار مهارت. گردد

پذیر کشور را به سیستم آموزش فراهم ساخته و  اطمینان اعی آسیبهای اجتمپاسخگو بوده، دسترسی مساویانه گروه
شود، و موسسات عرضه کننده تخنیکی و مسلکی به خوبی رهبری و حفظ می و تعلیمات دهد که زیربنای آموزش

تخنیکی و مسلکی را جهت قابل دوام ماندن از نگاه مالی حمایت کند، و موسسات عرضه کننده  و تعلیمات آموزش
  .ش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی را جهت ابتکار و ایجاد تشبس تشویق نمایدآموز

گذاری و مبتنی بر سرمایه(های مالی بدیل برای میکانیزم تمویل آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی میکانیزم
.  قرار خواهد گرفت، مورد تجزیه وتحلیل)ا مبتنی بر صفریبرداشت محصول، پایین به باال یا باال به پایین، افزایشی و

توسط موسسات " عرضه شده" های تمویل باید بر مبنای قابلیت ارایه دهی معلومات  در باره کنترول خدمات گزینه
پذیر ریزی مالی را امکانبندی شوند، تا توسعه شغلها و برنامهعرضه کننده آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی، اولویت

ک ساختارمالی ی در سطح کشور بصورت متوازن و همرنگ بوده  و متضمن  بودجهکرده، و اطمینان دهد که تخصیص
-های آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی عبارتند از بودجهمنابع عمده مالی حمایت از فعالیت. عادالنه و مناسب باشد
 و مسلکی خصوصی کنندگان آموزش و تعلیمات تخنیکیهای مربوطه، فیس های که  به عرضههای دولتی به وزارت

های مالی موسسات بین ، وکمک)بیشتر در موسسات خصوصی(پرداخت می شوند مقداری بودجه بدست آمده از عواید 
  .المللی تمویل کننده

  منابع مالی جدید ٦,٢
سیستم . منابع جدید تمویل آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی باید پایگاه حمایتی متنوع و استواری داشته باشد

تخنیکی و مسلکی از طریق سکتور عمومی  و تعلیمات تخنیکی و مسلکی باید جهت عرضه آموزش و تعلیمات زشآمو
  .های حمایتی الزم را انکشاف دهدمنابع کافی تولید کرده، ساختارهای اداری و مدیریتی را تقویت کرده و خدمات

یل کنندگان خارجی به تدریج فراهم تنوع درصورتی بوجود میاید که تخصیصات دولتی وکمکهایکه ازطرف تمو
یکجا ) پالیسیهای پرداخت فیس(میگرد باهمکاری مستقیم مستفیدشوندگان از آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی  

گردد و این در حالی است که اطمینان حاصل شود که دادن فیس توسط کارآموزان مانع مهم دستیابی به آموزش نبوده 
  . ا محسوب نگرددو یایک بار سنگین بر آنه

توانند پروسیجرهایی بودجوی تخنیکی و مسلکی می و تعلیمات های اصلی دخیل در امور آموزش عالوتا، وزارت
های درآمدزا، در هایی تشویقی برای موسسات عرضه کننده آموزش در راستای افزایش فعالیتیا روش/ایجاد کنند و

  .  دیگری هم ایجاد گردندپیش گیرند تا به این ترتیب،منابع مالی اضافی
تخنیکی و مسلکی و مطابقت بامقررات  و تعلیمات های بازاریابی در موسسات آموزشبا تقویت مدیریت و مهارت

مانند فروش محصوالتی که توسط شاگردان (های درآمدزای کنونی توان فعالیتجدید استفاده از درآمدهای مالی، می
  .راافزایش داد)  یا به کرایه دادن تأسیساتهای تجاری وشوند، فعالیتتولید می
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های تخنیکی و مسلکی مکلف خواهند بود تا فعالیت و تعلیمات بوردهای مدیریت موسسات عرضه کننده آموزش
چنان استفاده ها و همها باید بر انواع فعالیتاین نظارت. درآمدزای نهادها را نظارت و ارزیابی، حمایت و سرپرستی کنند

های درآمد زا نباید در راه تمرکز موسسات عرضه کننده به عنوان یک قانون کلی، فعالیت.  مالی اعمال گردنداز منابع
شان که عرضه آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی باکیفیت آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی بر انجام کار اصلی

  .به کارآموزان است،  مانع ایجاد کنند
گذاری خصوصی برای موسسات آموزش و تعلیمات تخنیکی  تخنیکی و مسلکی، سرمایهسیستم آموزش و تعلیمات

ابزارهای . گیری بیشتر شرکت ها را در آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی نیزتشویق خواهد کردو مسلکی و سهم
یزات و سایر  تجهیهای تحصیلی، طرح اهداگذاری خصوصی شامل تشویقیه های مالی، ارائه بورسیهتسهیل سرمایه

  .وسایل می باشد 
ها و مدیریت اقتصادی موسسات عرضه کننده ۀ  آموزش و تعلیمات تخنیکی استفاده مفید، مؤثر و عادالنه از بودجه

موسسات عرضه کننده آموزش و .  های رسیدن به این هدف استراتیژیک استشرطو مسلکی باکیفیت، یکی از پیش
ا داشتن خود مختاری مالی قابل مالحظه در برابر چگونگی استفاده از بودجه دولتی تعلیمات تخنیکی و مسلکی دولتی ب

  .گو خواهند بودکه از  سوی دولت دریافت کرده است پاسخ
دهی تهیه کنند و پیش از شناسایی و های استندردهای ملی، سیستم گزارشها بایدبر مبنای گزارشخانهوزارت

تخنیکی  و تعلیمات اندازی امور مالی جدید، از موسسات عرضه کننده آموزش و راه  صرفه جویانهیهاپذیرش میکانیزم 
  .و مسلکی تفتیش داخلی انجام دهد

  های مالیمجموعه ستندرد گزارش ٦,٣
داری در حکومت افغانستان، برای همه نهادهای آموزشی مجموعه ستندرد   حسابۀشدهای پذیرفتهبه اساس روش

باید برای موسسات عرضه کننده آموزش. ای تمام موسسات عرضه کننده آموزش تهیه خواهد شدهای مالی براز گزارش
شان یکسیستم تفتیش داخلی مشخص داشته مدیریت مؤثر مالی پروسیجرهای مؤثری ایجاد کنند و برای معامالت مالی

  . باشند
کان خواهد داد تا بر مبنای قواعد ارتقای ظرفیت کارمندان  منجمنت موسسات عرضه کننده آموزش به منیجران ام

شده عمل های اضافی طبق سیستم مالی پذیرفتهها، عواید و استفاده از بودجهاستندرد منجمنت در مورد مدیریت دارایی
افزایش سطح شایستگی منیجران، همچنان برای افزایش پاسخگویی مالی موسسات و ایجاد سیستم تفتیش داخلی . کنند

  .نیزضرورت است
های جدید تمویل سیستم آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی، و اقدامات الزم برای تدارک مالی ی تطبیق میکانیزم برا

و طرح تدارک پس اندازیک چارچوب حقوقی ایجاد خواهد شد و قوانین موجود با توجه به سیستم جدید تمویل 
  .آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی تعدیل خواهند گردید
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  پالن عملیاتی، نظارت و-تعلیمات تخنیکی و مسلکی  یق استراتیژی ملی آموزش وتطب. ٧
  ارزیابی و ارتباطات

  مرورکوتاه بر پالن عملیاتی ٧,١
پالن عملیاتی تمامی . کندک استراتیژی حمایت مییپالن عملیاتی ابزاری است که از تطبیق مداوم و سیستم 

های پالن شده، شاخصهای اجراآت، رد نظر را مشخص کرده و به فعالیتبخشهای استراتیژی رایکجا کرده و اهداف مو
  .منابع تمویل، شرایط تطبیق وموسسات مسؤل تطبیق استراتیژی تقسیم میکند

ک سند کاری قابل تغییر می باشد که که در صورت تغییر یپالن عملیاتی شامل فعالیتهای میان مدت بوده و بعنوان 
  .ها امکان تغییر دادن و اصالح آن وجود داردرای فعالیت  زمانی و شرایط اجۀدر دور

  ارزیابی تطبیق استراتیژی نظارت و ٧,٢
  منابع بشری، گروپهای کاری آموزش و ۀچارچوب  نهادی نظارت و ارزیابی تطبیق استراتیژی شامل بورد توسع

مراجع .  گردد تخنیکی و مسلکی میتعلیمات تخنیکی و مسلکی، اداره ملی تثبیت قابلیتها و بورد آموزش و تعلیمات
ذیدخل داخلی و همکاران انکشافی تطبیق استراتیژی به صورت مستقالنه نظارت و ارزیابی خواهند کرد و در صورت 

  .دارندنیاز دخالت خویش را با ارائه پروپوزلی با هدف بهبود روند تطبیق استراتیژی اعالم می
  :نظارت ممکن است شامل موارد زیر گردد

 های نظارتی سال دو مرتبه ؛زارشگ •

 های نظارتی ساالنه؛گزارش •

آوردهای اهداف استراتیژی در تمام طول دوران تطبیق گزارش نظارت و ارزیابی نهایی در مورد دست •
 .استراتیژی

های نظارت و ارزیابی دو مرتبه در سال، ،ساالنه، و گزارش نظارت و ارزیابی نهایی در مورد اجرای گزارش
تیژی به بورد توسعه منابع انسانی سپرده خواهد شد تا مورد بازبینی و تأیید بورد تعلیمات تخنیکی و مسلکی قرار استرا
های مربوطه حکومتی نشر سایتهای نظارت و ارزیابی در دسترس عموم قرار گرفته و از طریق وبگزارش. گیرد

دسترس خواهد بود و باید در ویب سایت های مربوطه گزارشهای نظارت و ارزیابی برای همه مردم قابل . خواهند شد
  . ای دولتی نشر شوند

آمده در زمینه تطبیق استراتیژی، های بدست رفتمراجع ذیدخل در آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی پیش
وارزیابی تشویق به استفاده از فرصتهای سهیم سازی مردم وحصول اطمینان از شفافیت واشتراکی پروسه تطبیق، نظارت 

-مشاهده ارتباطات و معلومات برای قابل ارتباطات به منظور تطبیق پروژه . استراتیژی به جامعه مدنی اطالع خواهد داد
ها را ارتباطات آگاهی. شدن اصالحات، که بخشی از مراحل تطبیق این استراتیژی است، الزم و ضروری می باشد

. دم نسبت به اهداف، قلمرو و تأثیرات متوقع این پروژه  باال برودشود سطح آگاهی مردهد و موجب میافزایش می
اقدامات ذیل را میتوان منحیث بخشی از تامین ارتباطات استراتیژی ملی آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی  مورد 

  :اجرا گذاشت
 ؛های مورد نظردر مورد استراتیژی و فوایدآنسازی گروهدهی، به منظورآگاهکمپاین آگاهی •

 کمپاین حمایتی به منظور اعمال تأثیرات کمپاین آگاهی دهی و سهیم ساختن و تشویق مردم در انکشاف و اصالح 



 

 
٥٩  

  تعلیمات تخنیکی و مسلکی برای افغانستان و آموزشاستراتیژی ملی 

از همه نهادهای تعلیمات تخنیکی و مسلکی، مقامات محلی، وهمکاران .  سیستم آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی
مند کردن ذابیت تعلیمات تخنیکی و مسلکی، وعالقهدهی، افزایش جاجتماعی به هدف تقویت تأثیرات کمپاین آگاهی

  .چنان عموم مردم به توسعه و اصالحات سیستم تعلیمات تخنیکی و مسلکیشان، و همی هاآموزندگان حاضر و خانواده
 



 

 
٦٠  

  ات تخنیکی و مسلکی برای افغانستانتعلیم و آموزشاستراتیژی ملی 

  نتیجه. ٨
از طریق چهار اساس حکومت داری، دسترسی، کیفیت و حمایت مالی پایدار، ستراتیژی تعلیمات تخنیکی و 

این .  راهکار انکشاف سیستم تعلیمات تخنیکی و مسلکی در افغانستان برای پنج سال آینده را ترسیم مینمایدمسلکی
ستراتیژی شیوۀهماهنگ شدۀطرح پالیسی، پالنگذاری، و ارائۀتعلیمات تخنیکی و مسلکی را رشد داده، همکاری بین 

رهبری تعلیمات تخنیکی و مسلکی یک نقش بزرگی . دفراهم کننده گان را تقویت بخشیده، و از تکرار جلوگیری مینمای
را در رهبری سیستم تعلیمات تخنیکی و مسلکی ایفا منماید، و متعهد میباشد که روی تضمین کیفیت از طریق نظارت بر 
ستندرد های مهارت ها، بررسی، تصدیق دهی، و شناسایی و همچنان اعتبار دهی به نهاد های تعلیمات تخنیکی و مسلکی 

تحت چتر چارچوب ملی تثبیت قابلیت های افغانستان، تمرکز روی نصاب . فراهم کننده گان آموزش ها تمرکز نمایدو 
جزوه یی به اساس نتیجه و ارائۀبرنامه باکیفیت و دسترسی از طریق راه کار ها در سیستم های فرعی تعلیمات تخنیکی و 

نهایتاً، یک . کی  و تحصیالت عالی را افزایش خواهد دادمسلکی  و بین تعلیمات عمومی و تعلیمات تخنیکی و مسل
  .سییتم جدید متضمن تداوم و ازدیاد موثریت برنامه ها میباشد

سیستم تعلیمات تخنیکی و مسلکیقوی، به عنوان در این استراتژی، برای توسعۀاقتصادی و اجتماعی افغانستان در 
 هایتعلیمات تخنیکی و مسلکیبه افراد با مهارت الزم برای گسترش کمیت و کیفیت از فرصت. آینده بسیار مهم است

با هم، این کارگران ماهر به یک . رقابت در بازار کار،توانمند سازی و افزایش سالمت خود، خانواده و جوامع خود را
 های نیروی کار مولد، کارآمد و ماهر را برای تقویت اقتصاد، کاهش فقر و کمک به توسعه کلی افغانستان در سال

 .آینده را تشکیل می دهند

  



 

 



 

 

  


