بسم هللا الرحمن الرحیـم
معالي (سعادة) رئیس المؤتمر ،الهیئة اإلداریة الموقرة ،معالي الوزراء األفاضل ،أخصائي التعلیم و
التربیة ،ممثلي القطاع الخاص ،السیدات و السادة الكرام،
في البدایة أود أن أتقدم نیابة عن جمهوریة أفغانستان اإلسالمیة بالشكر و اإلمتنان إلى منظمة یونسكو و
جمیع العاملین على تنظیم هذا المؤتمر المهم و التاریخي و حسن الضیافة .إنني على یقین تام بأن ما
سیستخلص إلیه هذا المؤتمر من نتائج و توصیات هي بمثابة خریطة طریق شاملة لقطاع التربیة و التعلیم،
الثقافة و العلوم و رفع العقبات و التحدیات في هذا السبیل.
أیها الحضور الكریم،
التربیة و التعلیم ی عتبر األساس لتقدم األمم في جمیع المجاالت اإلقتصادیة و اإلجتماعیة ،السیاسیة و الثقافیة.
إن اإلهتمام بتنمیة و تطبیق االستراتیجیات في سبیل الرقي بالتربیة و التعلیم و الثقافة یعتبر من األولویات،
حیث هو نواة التقدم الشامل للدول المنكوبة تحت ویالت الحروب و الدول النامیة.
إن حكومة جمهوریة أفغانستان اإلسالمیة و بمساعدة المجتمع الدولي و المؤسسات المختصة متعهدة و
جاهدة في متابعة و مواصلة األهداف التنمویة المستدامة أو ما یعرف بـ ( )SDGsحتى تصل إلى األهداف
المرجوة في الوقت المحدد .إننا بوزارة التربیة و التعلیم بحكومة جمهوریة أفغانستان اإلسالمیة لم ندخر أي
جهد من أجل متابعة الخطط و العمل على الوصول إلى جمیع األهداف التنمویة المستدامة ( )SDGsو
أهداف التربیة و التعلیم  2030و التي هي (التربیة و التعلیم بجودة شاملة و متساویة مدى الحیاة للجمیع).
إن وزاة التربیة و التعلیم بجمهوریة أفغانستان اإلسالمیة و منذ عام  2001حققت إنجازات كبیرة و ملموسة
نستخلصها بالتالي:
 1ازدیاد عدد الملتحقین بالمؤسسات التعلیمیة من ملیون إلى ( 9،5تسعة فاصلة خمسة) ملیون تشكل اإلناث
ما نسبته اثنین و أربعین بالمائة
 2تأسیس و افتتاح أكثر من ثالثة عشر مدرسة
 3تنمیة و تطبیق استراتیجیات التعلیم المحلي و التي توفرت من خاللها الخدمات التعلیمیة لمالین األطفال
بالقرى و المناطق النائیة
 4تنمیة و البدء في تطبیق الخطة اإلستراتیجیة الوطنیة الثالثة للتربیة و التلعیم ()2017-2021
 5تنمیة و ترقیة قدرات أكثر من مائة ألف معلم من خالل البرامج التدریبیة قبل و خالل الخدمة
مع أخذ هذه اإلنجازات الملموسة و الكبیرة في مجال التربیة و التعلیم بعین اإلعتبار فإننا مازلنا نواجه
سلسلة من التحدیات یجدر تلخیصها في التالي:

أوال :مازال هناك في حدود ثالثة مالین طفل بأعمار تلزم الذهاب إلى المدارس محرومون من نعمة التربیة
و التعلیم
ثانیا :خمسون بالمائة من المؤسسات التعلیمیة تفتقر إلى بیئة تعلیمیة آمنة و مناسبة
ثالثا :خمسون بالمائة من المدرسین ال یملكون المهارات و القدرات المطلوبة للتدریس
رابعا :ستون بالمائة من الشعب محرومون من نعمة القراءة و الكتابة
خامسا :عدد كبیر من المدارس مغلق لدواع أمنیة

اإلنجازات في مجال التعلیم العالي:
إلى جانب التقدم في التعلیم العام بأفغانستان خالل العشر سنوات الماضیة فإن التعلیم العالي ببلدنا و بالرغم
من التحدیات المختلفة تقدم بشكل ملموس .فحسب إحصائیات وزارة التعلیم العالي و في أول عام بعد سقوط
طالبان كان هناك ( 6500ستة آالف وخمسمائة) طالب و ( 650ستمائة وخمسون) أستاذا بمختلف
القطاعات التعلیمیة العلیا ،أما اآلن (عام  )1396فإنه تقدم إلختبار دخول الجامعات أكثر من مائة و تسعة و
ستین ألف طالب ،اجتاز منهم أكثر من مائة و سبعة و أربعین ألفا ،و حصل ستون ألفا منهم على مقاعد
دراسیة في جامعات و مؤسسات تعلیمیة علیا حكومیة و واحد و ثالثون ألفا منهم في الجامعات و المعاهد
الخاصة .یشكل سبعا و ستون بالمائة منهم الذكور و ثالثا و ثالثون بالمائة منهم اإلناث.
كذلك فإن وزارة التعلیم العالي استبدلت نظام االختبارات القدیمة للدخول إلى الجامعات بنظام جدید و حدیث
و ساعدت أكثر من تسعین بالمائة من الجامعات و المعاهد الخاصة على تطبیق نظام الحاسب اآللي في
معامالتها ،و هذا ما ساعدت هذه المؤسسات العلمیة على التواصل مع باقي الجامعات حول العالم ،حیث
استطاعت الجامعات األفغانیة في دخول برامج التوأمة مع أكثر من إثني عشر جامعة حول العالم.
كذلك نذكر ضمن إنجازات وزارة التعلیم العالي إبتعاث أكثر من عشرین ألف طالب إلى خمسة و أربعین
دولة الستكمال الدراسات العلیات ،إعتماد نظام النقاط أو ما یعرف بـ (ایدوكیشنال اكریدیتیشن) بالجامعات،
تدوین قوانین التعلیم العالي من جدید و البدء ببرامج الماجستیر في جامعة كابل و جامعة التربیة و التعلیم
بكابل.
إنجازات وزارة شؤون المرأة
 1تدوین الخطة الخمسیة للوزارة
 2تطبیق الخطط و اإللتزامات ضمن خطط الوزارة و الوزارات األخرى في سبیل تقدم المرأة األفغانیة
اجتماعیا و اقتصادیة و سیاسیا

 3إیجاد هیئة (جندر) و شؤون المرأة ضمن مجلس الوزراء من أجل حمایة حقوق المرأة السیاسیة على
مستوى الدولة
 4تدوین الخطة الوطنیة لمكافحة العنف ضد المرأة
 5إنشاء صندوق خاص للتعامل مع حاالت العنف الشدیدة ضد المرأة

اإلنجازات في مجال الثقافة:
خالل اإلثني عشر سنة الماضیة شاهدنا تقدما و تحوال عظیما في المجاالت الثقافیة  ،اإلذاعة و التلفزیون و
تقویة حریة الرأي نذكر منها على سبیل المثال:
 1توفیر و تسهیل نشر المعلومات و األخبار عن طریق وسائل اإلعالم العامة ،الجرائد و المجالت،
المحطات اإلذاعیة و التلفزیون و وكاالت األنباء .إضافة إلى تقویة حریة الرأي و الدفاع عنها
 2التعریف باآلثار التاریخیة و حفظها ،تنمیة المتحف الوطني ،توسعة المكتبات العامة ،جمع و فرز و حفظ
المخطوطات باألرشیف الوطني
 3تقدیم و تسهیل تقدیم الخدمات الفنیة عن طریق المسرحیات ،إنتاج األفالم و الموسیقى

السیدات و السادة،
إننا ننتهز مرة أخرى هذه الفرصة لتقدیم الشكر الجزیل إلى منظمة یونسكو لجهودها الجبارة و إلتزامها
السیاسي الدائم و القوي خاصة أمام الدول النامیة و تمهیدها مجال مشاركة اآلراء و الخبرات من جهة و
توفیر و تنظیم الدعم بین الدول األعضاء من جهة أخرى في سبیل تحقیق و تنمیة أهداف التربیة و التعلیم
الشامل و المستدام.
و أخیرا فإن وزارة التربیة والتعلیم بجمهوریة أفغانستان اإلسالمیة ترجوا من منظمة یونسكو مواصلة
البرامج و المشاریع الحالیة للمنظمة بأفغانستان و زیادة تكثیف الدعم خاصة لبرامج محو األمیة و باقي
خطط و مشاریع الوزارة.
شكرا لحسن إستماعكم و إهتمامكم.

