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 مطبوعاتي اعالمیه 
  

 د سمالسي خپرولو لپاره 
 

 و څخه د دوه میاشتو لپاره مالتړ کوي د ټولو دولتي ښوونځیو ښوونک یونیسف

 
   زمینه برابره کړي د دوام زده کړو ته دبه میلیونونه ماشومانو   مالتړدغه بېړنۍ 

 
عمر لرونکي ټول  يپه ترڅ کې به یې د ښوونځد هغې هڅې د یوې برخې په توګه چې  - مه  ۲۰ فبروريکال د  ۲۰۲۲کابل، 

به  هلکان زده کړو ته السرسی ولري، یونیسف او د هغه همکارې موسسې د ټولو دولتي ښوونځیو له ښوونکو سره  نجونې او  

 . مالتړ کوي نغدي یبیړنلپاره د روان میالدي کال د جنوري او فبروري میاشتو 

 

هر نارینه او ښځنیه ښوونکو  به   و معادل افغانۍ امریکایي ډالر  ۱۰۰د میاشتې    - تمویلیږيپا اتحادیي له طرفه  ودغه مالتړ د ار

ماشومانو    ونونوی د مل  ېپه افغانستان ک  ېچ  و تهونک ښو  ۱۹۴،۰۰۰  شاوخوا  له دولتي ښوونځیو څخه  په ملي کچه بهچې  -لپاره

تخنیکي او د    ، ښوونځیو ښوونکي  ویاو منځن   یو لومړن  وټولد  .  ګټه ورسوي  ،کوي  وتهګمهم رول په    ید دو  ېک  زده کړهپه  

  له دغو مرستو څخه برخمن شي.به  په ګډون )دارالمعلمین( روزنې مرکزونو او  ېښوون د مسلکي زده کړو او

 

له میاشتو بې ثباتۍ او ستونزو وروسته، اوس خوښ یو چې د افغانستان د  ”وویل: محمد ایویا مشر   د افغانستان لپاره د یونیسف

روزنې د  او  دولتي ښوونځیو د ښوونکو لپاره بېړنی مالتړ چمتو کوو؛ هغه ښوونکي چې د ماشومانو د زده کړو او ښوونې  

  ۲۵۰دوام ورکولو لپاره  د  ته    ړمالت  وونکو ښد    وځی وونښ  دولتيد    سفیونی  .کړې نه دهدوام لپاره یې له هېڅ ډول هلو ځلو ډډه  

  اړینچې د دې    وغږ کو  و باندېټولن  و تمویلوونک   خپلو   په  موږله همدې امله  ،  لري  ایتړته ا  الروډاضافي    امریکایي   ونیلیم

 .“زده کړو ته السرسی پیدا کړي دا یو اړین اقدام دی چې نجونې او هلکان به وکوالی شي دوامدارو نوښت مالتړ وکړي.

 

  سيید تدر ،مالتړ  وړزده کمحلي د   چېورکوي پراختیا او پیاوړتیا   ال  ته سیسټم ېاو روزن ېوون ښد  ېپه افغانستان ک سفی ونی

 شامله ده. پکې روزنه وونکوښ  نهښځید  هګتو  ګړېانځپه  وونکوښاو د  شیاو درسي موادو و

 

 

د نړۍ په نورو هېوادونو کې د یونیسف د معیاري فعالیت او کړنالرو په توګه، د دغو مرستو او مالتړ د ګټورتوب د تضمین 

ي: د دولتي ښوونځیو د ښوونکو د هویت  دکې الندې ټکي شامل    پروسه  هڅارنیز  دې  .  پهروانه دهڅارنیزه پروسه  قوي  لپاره  

ره د ستراتیژۍ جوړول؛ د مرستو له وېش څخه وروسته د شکایتونو اورېدلو او او حاضرۍ ثبتول؛ د چټکې نغدي ورکړې لپا

  ښکیلول چې په  رسمي څارنیز ارګانکانیزم جوړول؛ او د کار د پایلو کتنې او تاییدولو لپاره د یوه درېیمګړي  ېڅارلو لپاره د م

 .  کړي  هه توګه نتیجه تاییدخپلواک

 

اوسمهال له ژمنیو رخصتیو څخه  یونیسف  .  دي  شاملدولتي ښوونځیو کې  د افغانستان په    ماشومان  همیلیون  ۸.۸دا مهال شاوخوا  

. ښوونځي له ودانیو دي  ېکړ  ېتړاو بحثونه او مشورې روانپه    ېدوستن د بېرته    ته  وروسته د ټولو نجونو او هلکانو ښوونځیو

روزنې لپاره ډېر څه دي؛ ښوونځي د امن او خوندي چاپېریال چمتو کوونکي او او تشکیالتو ور ها خوا د ماشومانو د ښوونې 

په ګډون له فزیکي خطرونو څخه د ماشومانو ساتنه کوي او دغه راز    (استثمار)دي او د ځورونې، ربړولو او ناوړه ګټې  

 .یزې مرستې برابرې کړي چې ماشومان ورته ډېره اړتیا لريټولن کوالی شي داسې رواني ـ
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