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   مشترک يونسکو و يونيسف در مورد هفته عمل جهانی در مورد تعليم برای همهبيانيه
  

سازمان تعليمی، . هفته عمل جهانی تعليم برای همه در افغانستان امروز به راه انداخته شد :2009 اپريل 29کابل، 
 از همه شرکای مربوط در )يونيسف(و صندوق وجهی اطفال ملل متحد ) يونسکو(علمی و فرهنگی ملل متحد 

  . اتخاذ کنندافغانستان ميخواهند تا اقدام جدی را در راستای غلبه به چالشها جهت بهبود وضع سواد در کشور
  

در حاشيه قرار گرفتن آسيب پذير اند، منجمله زنان، در برابر محروميت و توجه خاص به آنهای مبذول شود که 
  .  فقر شديد بسر ميبرنداشخاص معيوب، اقليت ها و اشخاصيکه در

  
رسيده گی به چالشهای ناشی از ميزان پائين سواد در افغانستان در امحای فقر، دسترسی به صحت، انکشاف پايدار 

  .  و دموکراتيک کمک مينمايدو توانمندی افغانستان جهت بهره مند شدن از يک جامعه مرفه
  

 است، "سواد آموزی جوانان و نوجوانان" جهانی يونسکو و يونيسف خرسند است که موضوع امسال هفته عمل
 با در  در افغانستان،توجهاين .  تعليم برای همه را تشکيل ميدهد مورد توجهچونکه اين موضوع جزی از اهداف

 سال و باالتر از آن قرار دارند نيازمند کسب 15ليون افغانهائی که در سن ي ميازده  کم از کمنظرداشت اين امر که
  . مهم است شان اند،کشاف مهارتهایسواد و ان

  
مطابق به گزارش اهداف . افغانستان از جمله کشور هائی در جهان بشمار ميرود که سطح سواد در آن پائين است

 درصد 18 درصد آنرا مردان و 50سواد بوده که از جمله   درصد مردم با34انکشافی هزارم افغانستان، تخمينآ 
  .آنرا زنان تشکيل ميدهد

  
قرار تخمين در .  درصد مردم در آنجا زنده گی مينمايند ترسناک تر است74ائيه بخشهای روستائی کشور که احص

  . از خواندن و نوشتن بی بهره اند درصد مردان63 درصد زنان و 90آن ساحات، 
  

 در  و تعليمی غيررسمی بخشی از ساحات دارای اولويتباوجود اين ارقام ترسناک، برنامه های سواد آموزی
  .چارچوب پالن استراتيژيک ملی معارف را تشکيل ميدهد

  
 ملل متحد افغانستان را  های مختلفهدر چوکات ابتکار سواد آموزی برای توانمند ساختن يونسکو، نماينده گی

دو با مساعی وزارت  در حال حاضر يونسکو و يونيسف هر. درعرصه سواد آموزی کمک و حمايت مينمايند
  . معارف در تطبيق برنامه های غيررسمی سواد آموزی همکاری مينمايند

  
 يا  آموزنده600،000 که برای  واليت فعاليت خواهد نمود18ارتقای سطح سواد يونسکو در افغانستان در  برنامه
 درصد اشخاص ذينفع 60.  فراهم ميسازد2013 آموزش سواد و مهارتهای بعد از سواد آموزی را الی سال شاگرد

 34 در ، پروژه سواد آموزی و توانمندسازی زنان–ابتکار سواد آموزی يونيسف . را زنان تشکيل خواهند داد
 سواد زنان با مقايسه با ميزان فعلی  سطح ميزان درصد افزايش در20واليت فعاليت نموده و در راستای نيل به 

  .  کمک خواهد کرد2013اش الی سال 
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 جوامع نظور حفظ دستاورد های که در عرصه سواد آموزی صورت ميگيرد، يونسکو و يونيسف از حکومت وبم

 محافظت مکاتب، مراکز سواد آموزی، شاگردان و  را جهت ميخواهد تا تعهدات شانمحلی سراسر افغانستان قويًا
 بايد مورد احترام قرار ا مراکز تعليمی طرفدار اين هستيم تًاما مشترک.  تجديد ببخشند از حمالت خشونت بارمعلمين
، زندگی شاگردان و معلمين مورد محافظت قرار گيرد و مکاتب و مراکز سواد آموزی نبايد از سوی هيچ گيرند

  . سياسی مورد استفاده قرار گيرنديک از طرف های درگير برای عمليات نظامی يا مقاصد
  

انهای غيردولتی، گروه های جامعه مدنی و مردم محل يونسکو و يونيسف از همه وزارت های حکومت، سازم
 از اين فرصت در هفته عمل جهانی در مورد تعليم برای همه اشتراک و تعهد شانرا جهت  تا با استفادهميخواهند

 . همه در افغانستان تجديد ببخشندبهبود سواد و تعليم برای
 
 

  : ياد داشت برای ويراستاران
  

  : يستان به آدرس های آتی تماس برقرار نمايندبرای معلومات بيشتر ژونال
  

  org.unesco@sadiqi.a يا 0799125292: محمد امين صادقی از يونسکو •
   org.un@salarzai يا ٠٧٩٧۶۶٢۵٠۴: نظيف اهللا ساالرزی از يوناما •

  


