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 شما را به کنفرانس ۀ از دفتر سخنگوی یوناما، حضور هممن نيالب مبارز،.  صبح همه بخير:يوناما

  .مطبوعاتی هفتگی خوش آمد می گویم

آنها . یاگی، مدیر یونسکو در افغانستان می باشنداومهمانان امروز، خانم کاترین بنگه، نماینده یونيسف و آقای 

این یک تالش جهانی برای تاکيد بر حق اساسی . ش صحبت خواهند کرددر مورد هفته جهانی عمل برای آموز

  ."آموزش مناسب برای پایان دادن به محروميت"شعار امسال عبارت است . تعليم و تربيت برای همه است

 به افغانستان، آقای کای ایده، درنماینده خاص سرمنشی ملل متحد به مناسبت هفته جهانی عمل برای آموزش، 

جزئيات این مالقات را به وسيله یک . کابل خواهد رفتشهر پریل، به یکی از مکاتب ا 23شنبه، رروز چها

  . اطالعيه مطبوعاتی که فردا اعالم خواهد شد در اختيار شما قرار خواهيم داد

ه اری پنج شنبه گذشتله انتححم کنيم، می خواهم از این فرصت استفاده کرده و  کنفرانس را آغازقبل از اینکه

 آنرا محکوم رئيس جمهور کرزی   و که در شهر زرنج والیت نيمروز اتفاق افتاد2008پریل ا 17برابر با 

د و و نفر از جمله رئيس پوليس ولسوالی خاش ر20این حادثه منجر به کشته شدن حد اقل . تکرار کنمنمود، 

 و بودهزندگی افغانها تکان دهنده چنين بی اعتنایی به شرمانه برای حق . ليس سرحدی نيمروز شدو پنداناقوم

  .  نيستهي وجه قابل توجچبه هي

ه  آن عده که مجروح شد ونده اکه عزیزان شان را از دست داد را به خانواده هایی  خود تسليت عميق ترینما

  .ند و تمام کسانی که به نحوی تحت تاثير این عمل دهشتناک قرار گرفتند اعالم می کنيما

  

  .عت جهانی به کشاورزان در جنوب کشور، در بهبود امنيت غذائی ياری می رساندسازمان غذا و زرا

 مرکز آبياری که در جنوب کشور توسط سازمان جهانی غذا و زراعت ایجاد 77 هزار خانوار از 56بيش از 

  . گردیده، مستفيد شده اند

 مرکز دیگر در والیت 1زگان و  در ار4 در نيمروز، 3 در هلمند، 3 آن در قندهار، 66از جمله این تعداد، 

 25 هزار هکتار زمين را احيا نموده که باعث افزایش 100این پروژه ها بيش از . زابل اعمار شده است

  . درصد محصوالت زراعتی در مناطق جنوبی کشور می گردد

ی و ساخت این پروژه ها یک بخشی از پروژه عاجل بازسازی آبياری است که با حمایت مالی بانک جهان

دولت افغانستان و با حمایت تخنيکی سازمان غذا و زراعت جهانی تطبيق می گردد و تحت این پروژه 

  .       ایجاد می شود2009 جنوری 31 والیات کشور تا 34تسهيالت آبياری مشابه در تمامی 

  

 از سر می راهباره بازگشت داوطلبانه افغانها را در پی باز شدن دوپناهندگان برای کميشنری عالی ملل متحد 

  .گيرد

 عمليات بازگشت داوطلبانه افغانها را از راه پيشاور در ایاالت پنا هندگان برای کميشنری عالی ملل متحد

  .پریل از سرگرفتا 20 غرب پاکستان از روز یکشنبه، سرحدی شمال

رحدی شمال غرب به در بازگشت های کمک شده از ایاالت س) پریلا 19 الی 15( روزه این بعد از تعليق پنج

مرکز بازگشت داوطلبانه . رخم صورت می گيردوت -افغانستان به دليل بسته شدن جاده سرحدی پيشاور
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کميشنری عالی ملل متحد در حيات آباد در طول این مدت بسته شد و از افغانها خواسته شد تا برای بازگشت به 

  .افغانستان از مسير پيشاور تا اطالع بعدی به آنجا نروند

در نتيجه، افغانها می توانند دوباره برای بازگشت به مرکز .  روی ترافيک باز استراه بهدر حال حاضر 

  .مراجعه نمایندحيات آباد مقيم داوطلبانه عودت 

  

   هزار کودک در برابر بيماری فلج اطفال در واليات هرات و دايکندی600واکسيناسيون 

  . یات دایکندی و هرات در برابر بيماری فلج اطفال واکسين شدند هزار کودک در وال600هفته گذشته بيش از 

در روزهای ملی واکسيناسيون که با حمایت صندوق کودکان ملل متحد و سازمان جهانی صحت از سوی 

 هزار دیگر 80 هزار کودک در هرات و بيش از 550وزارت صحت عامه براه انداخته شده بود، تقریبأ حدود 

  . در برابراین بيماری ساری ویروسی  معافيت حاصل نمودنددر والیت دایکندی 

روز ملی واکسين کودکان زیر پنج سال را تحت پوشش قرار داده و چهار بار در سال؛ دوبار در بهار و دو بار 

  . در خزان براه انداخته می شود

  

  آموزش های بيماريهای زنان و زايمان برای داکتران زن در واليت ننگرهار

ر زن از شفاخانه های والیت ننگرهار در حال حاضر در یک دوره آموزشی دو هفته ای در مورد  داکت17

این دوره توسط . با کمک یونيسف برگزار می شود شرکت می کنندکه بيماریهای زنان و مراقبت های زایمان 

 و داکترانی تقا دانش و مهارت هامربيانی از وزارت صحت عامه در شفاخانه عمومی ننگرهار با هدف ار

 2008سه نمونه از چنين دوره هایی برای سال  . زایمان برگزار می گردد واقعات عاجلقابله ها در مدیریت

  . برنامه ریزی شده است

  اجرای تئاتر در مورد عدالت انتقالی

 و یوناما افتخار دارند از همه شما المانانکشافی موسسه خدمات کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، 

ظهر در مرکز فرهنگی  از  بعد1.30پریل، ساعت ا 22ئاتر فردا، سه شنبه برابر با بخواهد تا برای اجرای ت

می باشد و در مورد درگيری، خشونت، آسيب و " 5787 -الف خ"عنوان این نمایشنامه . روسيه حضور یابيد

وت نامه را از ميز کناری به شما می توانيد دع.  که با گذشته خود کنار می آیند استپروسه درمان مردمی

  . دست آورید

  

  شيګيرو اوياگی، يونسکو

امروز نخستين روز هفته عمل جهانی برای تعليم است که طی این هفته تمام کشور . تشکر بسيار زیاد نيالب

  .  ميدارندز ابرا2015 اهداف تعليمی الی سال های جهان یکبار دیگر تعهد شانرا در راستای تحقق کليه

تعليم برای همه به . شعار هفته عمل جهانی امسال می باشد" پایان فوری محروميت:  با کيفيت برای همه متعلي"

این نيازمند ایجاد یک محيطی در . معنای تامين دسترسی برای همه اطفال به تعليمات ابتدائی و باکيفيت ميباشد

نائی آموزش را داشته و هم برای آن توانمند مکاتب و برنامه های تعليمات ابتدایی است که اطفال در آن هم توا

چنين محيطی باید پذیرای همه اطفال بوده، موثر، دوستانه و خوشایند ، سالم و امن و حساس و آگاه به . گردند
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اعالميه ( اصل آموزش فراگير در کنفرانس جهانی در مورد نيازمندیهای خاص تعليمی . مساله جنسيت باشد

  . تصریح شد) 2000گال، يداکار، سن(خاذ شد و یکبار دیگر در اجالس جهانی تعليمی ات) ساالماناکا1994سال 

نيگال، حکومات و جامعه جهانی متعهد گردیدند تا شش هدف ، یعنی هشت سال قبل در داکار، س2000درسال 

 که روی مراقبت و تعليمات در طفوليت، تعليمات ابتدائی جهانی، 2015تعليم برای همه را الی سال 

نيازمندیهای آموزشی جوانان و نوجوانان، سواد آموزی، برابری و تساوی جنسيت و تعليمات با کيفيت تمرکز 

 با سائر  مشترکًا،ماموریت یونسکو بعنوان اداره رهبری کننده نهضت تعليم برای همه. مينماید تحقق ببخشند

ابه یک حق اساسی بشری، بهبود کيفيت تحقق تعليم بمثوظيفه دارد تا ازادارات ملل متحد و شرکای انکشافی 

  .  حمایه نماید، انکشافدر حال بخصوص در کشور های ،، خالقيت و پاليسی مفاهمهتحقيقتعليمی، تشویق 

مطابق . علی الرغم تعهد قوی جامعه جهانی در عرصه معارف هنوزهم ما به چالش های زیادی مواجه هستيم

مبر سال گذشته به نشر رسيد، تاهنوزهم به ی همه که در ماه نوا نظارت جهانی تعليم بر2008به گزارش سال 

در افغانستان، باوجود پيشرفت در روند ثبت .  ميليون طفل در سراسر جهان شامل مکتب نگردیده اند72تعداد 

نام اطفال به مکاتب، طی دو سال گذشته تخمينآ نصف اطفال واجد شرایط که اکثریت آنان را دختران، اطفال 

 و اطفالی که در ساحات دوردست زنده گی مينمودند  معلول-های قومی، اطفال کوچی، اطفال معيوبگروه 

 از جمله عوامل عمده عدم شموليت در حاشيه قرار گرفتنفقر و . نده اتشکيل ميداد خارج از مکتب باقی ماند

  . در مکاتب اند

 ملی  انکشاف ب و کوچی در استراتيژیحق تعليم برای همه اطفال افغانستان بشمول دختران، اطفال معيو

فعاليت های . تعليمی که از سوی وزارت معارف به همکاری اداره یونسکو تهيه گردید گنجانيده شده است

تعليمی اداره یونسکو روی فراهم نمودن کمک به وزارت معارف افغانستان جهت تقویت ظرفيت ها با 

 تعليمی که در استراتيژی ملی تعليمی و اهداف جهانی درنظرداشت تسریع روند تحقق اولویت ها و اهداف

  . تعليمی تعين گردیده متمرکز است

اداره یونسکو در چوکات پاليسی خود از تامين حق تعليم و تساوی جنسيت در تمامی نظام تعليمی حمایت 

از شرکای اداره یونسکو با همکاری نزدیک ادارات ملل متحد، بخصوص یونيسف یک تعداد زیادی . مينماید

اداره یونسکو وزارت معارف . تعليمی را جهت حمایت از نياز برای تعليم فراگير در افغانستان گردهم مياورد

رت معارف را در راستای انکشاف پاليسی ها برای تعليم فراگير و تهيه مواد برای معلمين و کارمندان وزا

ستانه آموزش فراگير را که یک طرح و روش ونسکو یک بسته مواد برای محيط دویاداره . همکاری مينماید

این بسته مواد به همکاری اداره یونيسف به زبان های دری و پشتو در . ه استجدید در کشور است ایجاد نمود

طی ماه آینده به چاپ خواهد رسيد که از طریق برنامه های آموزشی در کابل به دسترس معلمين و کارمندان 

  .    از آن به طور قابل مالحظ استفاده خواهد شدمکاتب آزمایشی فراگير و در دوزارت معارف قرار داده ميشو

یونسکو وزارت معارف را در انکشاف نصاب جدید و کتب درسی برای دوره متوسطه و معارف اسالمی 

 اجتماعی  سوءاین کتب درسی تاثير مثبت باالی آموزش شاگردان داشته و ميتواند تاثيرات.کمک نموده است

کيفيت کتب درسی و مواد آموزشی موضوع مهم در داشتن یک سيستم آموزش . ادی را خنثی سازداقتص

  . فراگير و ارتقاع محيط آموزشی دوستانه ميباشد
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، دفتر یونسکو نيز وزارت معارف را از 2015 فيصد کاهش بی سوادی الی سال 50به منظور کمک به هدف 

ان که از طرف دولت جاپان حمایت ميگردد و در وزارت معارف طریق برنامه ارتقاع سواد آموزی در افغانست

 300،000ت سواد آموزی برای هدف برنامه عبارت از فراهم آوری فرص. ميکندتطبيق خواهد گردید کمک 

این برای ما یک کار مشکل ميباشد و ما به .  والیت منتخب در چهار سال آینده ميباشد9 بی سواد در افراد

این برنامه در .  متحد که در راستای تعليم و تربيه کار مينمایند ضرورت خواهيم داشتکمک دفاتر دیگرملل

چهارچوب ابتکار سواد آموزی برای توانمند سازی انکشاف ميابد که رسمًا منحيث چهارچوب ملی سواد 

اری  را برای همه شرکای سواد آموزی جهت پالن گذیآموزی در افغانستان تدوین گردیده است و یک خط مش

و تطبيق فعاليت های مربوطه در یک روش هماهنگ شده و بطور جمعی رسيدن به اهداف سواد آموزی که 

شما ميدانيد .  ارایه ميدارد،در پالن استراتيژی ملی تعليم و تربيه و اهداف تعليم و تربيه برای همه قرار دارد

 بی سواد افراد مليون 11ما تا حال . دميروکه سواد آموزی یکی از بزرگترین چالش های این کشور به شمار 

  .  کمک خواهد کردافرادی به نيازمندیهای عمده این  گاین برنامه در رسيد. ستایی داریمخاصتًا در ساحات رو

منحيث ادارات ملل متحد، نقش ماه اصالح هماهنگی در سکتور :  سرانجام، ميخواهم مسایل ذیل را ارایه بدارم

این هم مهم است تا افغانستان را به آجندای . به تعليم و تربيه مناسب برای همه ميباشدتعليمی افغانستان و کمک 

 تعليم و تربيه که  موضوع رویبعدیین مورد، کنفرانس بين المللی در ا. جهانی تعليم و تربيه پيوند بدهيم

 موضوع یست باال تنظيم گردیده ا2008در ماه نومبر و یونسکو توسطه اداره بين المللی تعليم و تربيه 

 آینده متمرکز خواهد بود و یک فرصت خواهد بود تا پيشرفت های را که تا اکنون در راه) آموزش فراگير(

افغانستان به عمل آمده است شریک ساخته و از تجربه کشور های دیگر به منظور پایان دادن محروميت 

  . مستفيد گردیم

  

  کترين ملبينگ، يونسف

یک ماه قبل ما شاهد آغاز سال تعليمی جدید در : در مطبوعات، همکاران عزیزخانم ها و آقایان شامل 

 قرار دارند و همچنان ميدانيم که افغانستان 18 همه ميدانيم که نيم نفوس این کشور زیر سن ما .افغانستان بودیم

 طفل در سن  نفر1  افغان5تقریبًا از هر . را در جهان دارد) 18 الی 7( بلند ترین تعداد کودکان در سن مکتب

  . ميباشدابتدائيهمکتب 

بعضی آنها برای اولين بار .  به مکاتب بودیم مليون اطفال6.2 بازگشت خوشحال هستيم که یک ماه قبل شاهد

با این پيشرفت ها، چرا ماه باید . مایه خوشی است برای فاميل های شان و هم برای مابه مکاتب ميروند که هم 

  . افغانستان تجليل نمایيمهفته جهانی عمل را در 

 ميليون شاگرد به مکتب 6.2 سال قرار دارند، و اگر 18از آنجایيکه نصف تمام نفوس این کشور زیر سن 

  .بروند، پس واضح است که هنوز هم تعداد زیاد این اطفال به مکتب دسترسی ندارند

وق وجهی اطفال ملل متحد  مانند ملل متحد، صند که حکومت، شرکای بخش آموزشاین به این معنی است

و همچنان، شما نمایندگان . و یونيسکو و دیگر شرکا در این بخش باید کار های زیادی انجام بدهند) یونيسف(

ن اطفال زمينه های رسانه های گروهی نيز باید در این قسمت تالش های زیادی بخرچ بدهيد تا اینکه برای ای

  .ه نوبه خود به حقوق شان دسترسی داشته باشند فراهم ساخته شود و آنها بآموزش و تعليم
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اما سوال این است که این اطفال کی . با وجود پيشرفت ها، یک تعداد زیاد اطفال هنوز هم به مکتب نمی روند

  :ها اند؟ اجازه بدهيد که در اینجا این مطلب را خالصه کرده و این اطفال را زیر شش گتگوری قرار بدهم

ما معموًال در مورد کار اطفال، یا اگر مشخصًا بگویيم کار انتفاعی اطفال . گر هستندکتگوری اول اطفال کار

متاسفانه، هنوز هم یک سوم اطفال در سنين رفتن به مکتب به نحوی در کار اطفال در این . صحبت کرده ایم

اطر اینکه تعامل  کشور، این تعجب آور نيست، و همچنان بخالبته بخاطر سطح پائين فقر در. کشور گرفتار اند

  .نگریسته ميشود نان آوران دیدۀ اطفال به  به بوده است که بصورت عموم در فاميل هایدر این مورد طور

ما همه در . کتگوری دوم ایکه من ميخواهم در مورد شان صحبت کنم عبارت از اطفال روی سرک است

بخود بگویيم که اینها باید اینجا در روی اطراف و اکناف شهر اطفال را روی جاده های شهر می بينيم و شاید 

 در حدود ، متاسفانه،آخرین آمار حاکی از این است که تنها در شهر کابل ما. جاده نباشند و باید به مکتب بروند

این البته از تحقيقات است که ما .  طفل روی سرک داریم که باید در این مرحله سنی در مکتب باشند38000

یم و به این ه ا انجام داد2002 و آشيانه در سال زولتی، به نام های تيری دیس هومتوسط دو موسسه غير د

 در این تازه رایمی است و ما اميدوار هستيم که به زودی معلومات و آمار اساس معلومات ما یک اندازه قد

حاال تعداد قسمت بدست بياوریم، بخاطر اینکه هر وقتيکه ما به شهر می رویم خوف از این داریم که شاید 

بهر صورت، صرف نظر از اینکه این آمار . اطفال روی سرک بيشتر از آنچه باشد که در اینجا از آن ذکر شد

چگونه است، همه ميدانيم که اینگونه اطفال وجود دارد و وظيفه ما هم این است که باید آنها را به مکتب 

، بخاطر اینکه این اطفال برای این در سرک ها  باشدالبته کار های ما در این قسمت باید سازنده. برگردانيم

ما در این قسمت .  های خود اندفاميل و این ها در واقع نان آوران هستند که فاميل های خود را کمک کنند

ميخواهم که از کار موسسات غير دولتی ایکه تالش دارند اقدامات را برای پيدا کردن راه های بدیل روی دست 

ی کنند که به این اطفال زمينه های آموزشی فراهم کنند، تحسين و تقدیر می کنيم و ما به گرفته و کوشش م

تعليم اطفال برای فاميل ها بهترین استراتيژی است تا . همکاری نزدیک خود با این موسسات ادامه خواهيم داد

ه نسل بعدی شان نيز انتقال داده اگر آنها اطفال خود را به مکتب نفرستند، در واقع فقر را ب. به فقر پایان بدهند

  .اند

ما در داخل ملل متحد و بين شرکای آموزشی خود به این باور هستيم که بهترین واکسين ضد فقر ایکه ما داریم 

یک طفل آموزش ندیده دارای فرصت های کمتر در حين جوانی بوده و بسيار احتمال . عبارت از تعليم است

  .د و این فقر را نيز به بازماندگان و اوالد های خود به ميراث ميگذارددارد که در پيری در فقر بسر بر

بناًء یونيسف و تمام شرکای بخش تعليم و تربيه در این کشور تالش دارند تا این دور باطل انتقال فقر از یک 

رستند در فراهم نمودن فرصت به فاميل ها تا اینکه اطفال خود را به مکاتب بف. نسل به نسل دیگر را بشکنند

حقيقت فراهم کردن فرصت به فاميل ها است تا اطفال خود را به وسایل ی مجهز بسازند که در آینده به فقر 

  .خود پایان بدهند

اکثر شان در مراکز اصالحی و . گروه سوم اطفال محروم عبارت از آن اطفال اند که قانون را نقض کرده اند

 از هر نوع ایکه باشد هيچ نوع در قيد درآوردن  ها قرار دارندتادیبی و بعضی شان در محابس و بندی خانه

را قادر  اجتماعی اینها هایکارمختلفه و یا  برنامه های  بلکه. حل را برای اطفال بوجود نخواهد آوردراه 

  . باقی مانده و در مجتمع توانبخش شده باشندمجتمعات خواهد ساخت تا در 
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 مرکب از دولت و دیگر شرکای آن می باشد، کارکنان اجتماعی را شبکه های والیتی حفاظت از اطفال که

بخاطر ایجاد اقدامات مفصل جهت حفاظت متخلفين نوجوان با مشارکت قوی تر خانواده ها و اجتماع، آموزش 

  . می دهد

  . نندیک گروه دیگر کودکان که از تعليم محروم شده اند، کودکانی اند که با مادران شان در زندان زندگی می ک

در حال حاضر در شهر کابل ده مکتب در این . کودکان معيوب نيز بخاطر محروميت از درس رنج می برند

  . پروژه آزمایشی سهم دارند تا اطمينان دهند که کودکان معيوب نيز می تواند به معارف دسترسی داشته باشند

ليون دختر در سنين  م1.2نوز به تعداد تا ه. ن هستندو بالخره گروه دیگری را که می خواستم بگویم، دخترا

فکر می کنم، من و شما کارکنان رسانه ها باید نقشی را در اینجا ایفا . دوره مکتب به مکاتب دسترسی ندارند

در بعضی مناطق مکاتبی وجود ندارد، اما حتی اگر مکتب هم می بود، باز کسانی هستند که نمی توانند . نمائيم

برای تضمين اینکه تمامی شرایط جهت شموليت دختران در مکاتب وجود دارد، . شونداز این امکانات مستفيد 

  . باید کار های زیادی را انجام داد

عواقب وضعيت فعلی، ميزان بسيار باالی بيسوادی در ميان زنان کشور است و ما عواقب آن را هم درعرصه 

وادی در حفظ خانواده و تحصيالت نسل سيهمچنان اثرات ب. اد متوجه هستيمصحت و هم در عرصه اقتص

يسف برای کمک به این وضعيت چی می کند؟ دوستان من از سازمان یونسکو پس یون. بعدی بسيار زیاد است

به پالن ملی استراتيژیکی وزارت معارف اشاره کردند که یک پالن مفصل است و ما بخاطر حمایت از این 

از جمله فعاليت های این پالن که در همکاری با یونسکو و دیگر . پالن با شرکای خویش در حال فعاليت هستيم

 که بسيار اهميت دارد، زیرا تا هنوز مناطق زیادی  ميباشد مکاتباعمارکا توسط یونيسف حمایت می شود، شر

وجود ندارد، آموزش معلمين، بخصوص معلمين زن، هست که در آنجا مکاتب، بخصوص برای دختران، 

واده ها برای تأمين مواد تعليمی و تدریسی، صحبت با بزرگان اجتماعی، با بزرگان دینی و گفتگو با خان

ما . ست، نيز خبر داریدا حمله به مکاتب کهاما از پدیده جدیدی که اخيرأ بوجود آمده . اولویت دادن به معارف

در . از وزارت معارف حمایت می کنيم تا با اجتماعات جهت یافتن راه حل برای حفاظت از مکاتب گفتگو کند

، 2008 ميليون دالر بود و امسال یعنی سال 25 که حدود ، ما بودجه یی برای معارف داشتيم2007سال 

  .  ميليون دالر است27حمایت ما از دولت برای بخش معارف 

من با استفاده از این فرصت از تمامی تمویل کنندگان تشکر می کنم که با کمک شان ارایه حمایت برای رفع 

  . خالء های محروميت از معارف در این کشور را ممکن ساختند

  

  سواالت و جوابات

  

 ميليون کودک طی سالهای گذشته شامل مکتب شده اند، اما از 6د که بيش از این واقعيت دار :تلويزيون تمدن

نظر کيفيت معارف باید گفت که نيم این جمعيت در مکاتبی درس می خوانند که در آنجا مواد درسی وجود 

 یک بنياد زنان افغان گزارشی راهفته گذشته  ستراتيژی معارف جهت بهبود کيفيت تعليم چيست؟ دوم، . ندارد

می خواستم بدانم که آیا یونيسف در این مورد تحقيق کرده است یا . در مورد آزار جنسی کودکان ارایه نمود

  خير؟
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در پاسخ به سوال اول شما می خواهم واضح بگویم که ستراتيژی برای بهبود کيفيت معارف یک  :يونيسف

مایت از این ستراتيژی از طریق یونيسف و دیگر شرکای آن در این کشور بخاطر ح. ستراتيژی افغانی است

یک ستراتيژی پنج ساله توسط دولت تهيه شده که از سوی . تأمين کمک تخنيکی، حمایت مالی و غيره هستند

ما . یونسکو که یک سازمان پيشگام ملل متحد در تأمين کمک تخنيکی برای هر وزارت است، حمایت می شود

پالن متذکره بصورت واضح نشان می دهد که چگونه ما .  کنيمهمه در این پالن سهم داشته و از آن حمایت می

آموزش . می خواهيم مسئله دسترسی به معارف و کيفيت آن را موازی با اهداف انکشافی هزاره مشخص نمایيم

. ، بسيار مهم استشونداین واقعيت که معلمين خوب انتخاب و آموزش داده . معلمين نيز یک زمينه دیگر است

یک نصاب درسی که نه فقط از نظر تئوری خواندن، نوشتن و آموختن ریاضی . ز مهم استنصاب درسی ني

را به کودکان آموزش دهد بلکه طوری باشد که چيزی را که در معارف بنام مهارت های زندگی می ناميم به 

جا اقداماتی وجود شاگردان ارایه دهد، تا آنها بتوانند خودکفا باشند، و اگر به پالن ستراتيژیک بنگرید، در آن

  .  مهارت های زندگی را تأمين نماید ایندارد که می تواند

  

کيفيت معارف یک .  در مورد کيفيت معارف می گویم،فقط چند کلمه اضافی به گفته های کاترین :يونسکو

يت طبعأ وزارت معارف بطور کامل ميداند که اگر نتواند آموزش با کيف. نگرانی بسيار بزرگ برای همه ماست

 بسيار  به تحصيلپایداری و حفظ عالقمندی کودک. ارایه دهد، در آنصورت محروميت هایی را ایجاد می کند

ترجمه .  شدهمنعکس در نصاب درسی جدید تعليمات متوسطه و معارف اسالمی بخوبی این مسله. مهم است

را نوشتن متن یک نوع زی. این نصاب به کتب درسی باز هم یک مسئله بسيار مهم تخنيکی شمرده می شود

اگر متن بصورت درست نوشته نشده باشد، مانع . مجموعه برای کودکان جهت درک مسایل مختلف است

عالقمندی کودکان در رفتن به مکتب می شود، پس بنابرین معارف با کيفيت بسيار مهم است و یونيسف و 

بهتر بسازند، بخصوص در نصاب و یونسکو همراه با وزارت معارف تالش می ورزند تا کيفيت آموزش را 

ما این تالش را بصورت جدی ادامه می دهيم، زیرا کيفيت . کتب درسی و همچنان تجهيزات و وسایل آموزشی

اگر فقط دسترسی فراهم گردد، در آنصورت آموزش واقعی برای همه . با هم همگام بروندو دسترسی باید 

  . فراهم نمی شود

  

ه حفاظت کودکان ارتباط داشت، و من می خواهم شما را به چيزی که قبأل در بخش دوم سوال شما ب :يونيسف

مورد شبکه حفاظت از کودکان گفتم ارجاع سازم و همچنان به کاری که با وزارت عدليه، وزارت امور 

اجتماعی، پوليس و تمامی کسانی که در فعاليت های حفاظت از کودکان در این کشور سهيم اند، شما را 

ما همه باور داریم که راه حل با خانواده ها و جوامع است و ما به ارایه حمایت به آنها نياز . ارممعطوف بد

اول ما باید ابزار الزم برای جلوگيری از وضعيتی که در آن کودکان خود را در تقابل با قانون می . داریم

اگر عمل درست را برای . عایت کنيمیابند، در اختيار خانواده ها بگذاریم و در ضمن همه ما باید قانون را ر

ما در داخل شبکه حفاظت از کودکان، . کودکان انجام ندهيم، در آنصورت کودکان مسئول شمرده نمی شوند

اول تر از همه مردم باید این مسئله را بدانند و کار اساسی برای درک . مسئله آزار و اذیت را مشخص می کنيم

آزار و اذیت جنسی کودکان غير قابل .  و واقعيت آن چيست، را انجام دهند این مسئله نهفتهعقباینکه چه چيز 
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من این . فکر می کنم که به عنوان یک مادر، پدر و خواهر همه شما با این مسئله موافق هستيد. قبول است

  .  ندارماطالعمسئله را بصورت عمومی مشخص می سازم، زیرا از جزئيات گزارش در این مورد 

  

در گفته های تان به رابطه ميان فقر و محروميت از آموزش اشاره کردید و گفتيد که محروميت شما  :ايرنا

  چگونه کاهش فقر می تواند باعث کاهش محروميت گردد؟ . نباید از یک نسل به نسل دیگر منتقل شود

  

تواند از ما به این مسئله متمرکز هستيم که چگونه آموزش می . این یک عرصه بسيار وسيع است :يونيسف

طریق مجهز ساختن کودکان و ارایه فرصت برای والدین جهت انتقال مهارت های که می تواند کودکان را 

زیرا اگر آنها درس بخوانند و بتوانند تمامی فرصت ها را به . خود کفا سازد، در کاهش فقر سهم داشته باشد

صاد این شکور به مثابه بزرگساالن سهم مثابه یک شهروند آینده کشف کنند، در آنصورت می توانند در اقت

  . بگيرند

  

من هيچگاه شاهد این . اسخ به آن دشوار استاست که پرابطه ميان آموزش و کاهش فقر یک مسئله  :يونسکو

 مدت ما باید در آموزش برای سرمایه گذاری دراز. گونه کار تحقيقی ميان رشد آموزش و کاهش فقر نبوده ام

 والدین آنها سرمایه گذاری االیتاه مدت ما باید در مهارت ها ببرای کودکان سرمایه گذاری کنيم، و برای کو

با اینکه هيچ . کنيم، تا بتوانند بيشتر متکی به خود باشند و بيشتر طرفدار رفتن کودکان شان به مکتب باشند

 نزد ما وجود ندارد، اما آموزش قطعأ در دراز مدت و هم در کوتاه رابطه واضح ميان آموزش و کاهش فقر در

  .           مدت بهترین سرمایه گذاری برای کاهش فقر در این کشور شمرده می شود

  

 طوریکه شما ميدانيد مهاجرین به افغانستان عودت می کنند و اما بعضی از اطفال مهاجرین :تلويزيون صبا

مشکل دیگری نيز در این قسمت وجود دارد و آن . د، به مکتب رفته نمی توانندایکه سال گذشته عودت کردن

آیا شما کدام برنامه ی خاص . عبارت از سن بلند این اطفال است که به این اساس آنها به مکتب رفته نمی توانند

  برای اینها دارید؟

  

ل پناهندگان می پردازد و ما هم از  طوریکه شما ميدانيد، ملل متحد کميساری ویژه دارد که با مسای:يونيسف

 مکتب به واجدم تا مطمين شویم که اطفال نزدیک با کميساری عالی ملل متحد در امور پناهندگان کار می کني

اما به نظر من اطفال در هر سن ایکه قرار داشته باشند می . مسئله سن واقعًا یک مشکل است. مکتب بروند

باید سن بلند اطفال دليل دیگر برای محروم ساختن اطفال از رفتن به . زندتوانند که به مکتب بروند و بيامو

  .مکتب نباشد

  

برای اطفال ایکه در سن باال تر قرار .  شما یک مسئله جالب را در قسمت مکاتب مطرح کردید:يونسکو

د و از آن دارند، نمایندگی های مختلف ملل متحد تالش دارند تا یک رویکرد انعطاف پذیر را تشکيل بدهن

مکاتب به سطح محل و مراکز آموزشی محلی . طریق متعلمين را بنا بر نيازمندی و ضرورت شان جذب کنند
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می تواند که برنامه های که قابليت بيشتر انعطاف پذیری را داشته باشند برای عودت کنندگان و برای اطفال 

 .در سنين بلند تر فراهم کنند

از .  و تعداد اطفال که به تعليم و تربيه دسترسی ندارند صحبت نمودید شما در مورد محروميت:بی بی سی

  نظر شما، عمده ترین چالش در ارتباط به دسترسی تعليم و تربيه برای کودکان چی ميباشد؟

  

افغانستان و دیگر کشورهای پيشرفته با مشکالت مشابيه مواجه .  دالیل و چالش های زیاد وجود دارد:سفييون

من تعداد دقيق را . ما تا حال کمبود مکاتب داریم. در این راستا به مشکالت زیاد مواجه ميباشيمميباشند و ما 

اگر ما آنرا با دختران . ما کمبود استادان داریم. ندارم و اگر شما به پالن ستراتيژی بنگرید آنرا در خواهيد یافت

 استادان اناث داشته باشيد ميتوانيد دختران ارتباط بدهيم، با کمبود استادان اناث هم مواجه هستيم و اگر شما

ما کمبود مواد درسی داریم و ما باید روی کيفيت تعليم و تربيه کار . بيشتر را به رفتن به مکاتب تشویق نمایيد

امنيت در برخی نقاط کشور یک چالش ميباشد طوریکه بعضی مکاتب بدليل . این همه چالش ها هستند. نمایيم

اجتماعات . ما با دولت افغانستان جهت یافتن یک راهی حل درحدود اجتماع کار مينمایيم. ندبی امنيتی مسدود ا

 ميتوانستم ای کاش. ميدانند تا چطور مکاتب را حفاظت نمایند و باید کمک های الزم را برای شان فراهم آوریم

ود دارد مانند تشویق همچنان موضوع اولویت دهی وج. دارد اما نميتوانم بگویم یک مشکل وجود بگویم که

امکان دارد برای بعضی والدین که با مشکالت فراوان در گير . والدین تا کودکان شان را به مکاتب بفرستند

یک  ميروند تب مليون اطفال به مکا6.2اما اینکه . هستند فرستادن کودکان شان به مکتب در اولویت شان نباشد

 مليون اطفال به مکاتب تجليل نمودیم و امروز 1.2ازگشت  را برای ب2002سال .  ميباشدواقعيت چشمگير

  .اميدوار هستيم که این رقم در سال آینده افزایش یابد.  مليون به مکاتب ميروند6.2ميبينيم که 

   

 در کل جامعه در تعليم و تربيه یک چيز  وسهم اجتماعات، والدین.  من با کترین موافق هستم:يونسکو

 به تعليم نی که ما خال های بسيار در بخش های مالی، منابع بشری، و دسترسی ضروری ميباشد به این مع

 تعليم و تربيه رسمی محدود نمایيم و اگر از محدودیت تعليم ترویجاگر ما صرفًا فعاليت های خود را به . داریم

ترویج  در این کشور هو تربيه رسمی از نظر منطقه آگاهی نداشته باشيم، ما نميتوانيم تعليم و تربيه را برای هم

این یک موضوع مهم است که .  مداخله تعليمی نياز داریم بهجتماع، والدین، جامعه در کل ما به سهم ابناًً. نمایيم

سف سعی دارند تا این نظر را نه تنها برای يیونسکو و یون.  آگاهی ندارنداین مسله بسياری بطور کامل از 

اینطور ميتوانيم به شموليت اجتماع و شموليت جامعه ارتقاع دهيم و به شموليت کودکان بلکه شموليت والدین، 

  . محدوده تعليم و تربيه را برای همه در کشور ارتقاع دهيمارزش کم

  تشکر از همه شما 

 
  

  


