
 
 

 

 اعالمیۀ مطبوعاتی 

 

 دیرس ینفر ونیمل کی عطف  ۀ( به نقطU-Report Afghanistanافغانستان )  پورتیوری

 

مثبت در افغانستان   یاجتماع راتیی سازان جوان، دست به تغ ندهی ( و آرسازانیی )تغ نانی رآفریی تن از دادخواهان اطفال، تغ ونی مل کی 

 .زنند یم

 

وصف    ن ی رسد و با ا  یکاربر م  ونی مل  ک ی افغانستان به دستاورد بزرگ    U-Reportپلتفورم    نکه ی ابا توجه به    - 2022مارچ    17کابل،  

 نی اطفال و جوانان ا  یبرا  یخی تار  ۀلحظ  ک ی است،    افتهی دستاورد بزرگ دست    نی شود که به ا  یم  لی تبد  یکشور  نی افغانستان به پنجم

 خورد.  یکشور رقم م

 

U-Report   ای   یکتب   امی پ   قی از طر  یمشارکت اجتماع  یبرا  گانی ابزار را  کی  SMS    به    یدگی به منظور رس  سفی ون ی است که توسط

  ق ی از طر  ی ها  ینظرسنج  قی پلتفورم، جوانان از طر  نی شده است. در ا  بی و ترت   ی مسائل اثرگذار بر جوانان و اجتماع گسترده تر طراح

  ت، ی بر جنس  یخشونت مبتن   و،ی پول   روس ی آموزش، و  ه،ی را در ارتباط با موضوعات حفظ الصحه، تغذ  شان  یها  دگاهی توانند د  یم  یکتب   امی پ 

 به اشتراک بگذارند.  ش،ی خو ی بر زندگ رگذاری مسائل تأث  گری جوانان و د یکاری ب 

 

  11،000باالتر از    ش ی نفر بود، شاهد افزا  9491پلتفورم در افغانستان    ن ی ا  ۀ که تعداد کاربران ثبت شد  یهنگام  2021  ی از ماه جنور

در سطح    U-Reportرشد در تعداد کاربران    زانی م  نی تر  عی سر  یرقم افغانستان به کشور دارا   نی . با امی در شمار کاربران بوده ا  صدی ف

 شود.  یم لی جهان تبد

 

شان کرد: "با توجه به اینکه بیشتر از یک ملیون جوان و نوجوان در افغانستان  داکتر محمد ایویا، نمایندۀ یونیسف در افغانستان، خاطرن 

ها  روبرو هستیم. این امر ما را قادر می سازد تا فعالیت  کمک می کنند، ما اکنون با حجم اساسی صدای جوانان  U-Reportبه پلتفورم  

خویش را با نیازهای اجتماعات کشور انطباق بدهیم." وی افزود: "این پلتفورم چارچوب برنامه ریزی اضطراری یونیسف    یو برنامه ها

نتایج  2021را به گونۀ مؤثر شکل داده است. برای مثال، در ماه های اخیر از سال   به یونیسف، تمویل    rtRepo-U  نظرسنجی، 

 کنندگان و دفاتر ملل متحد کمک کرد تا مقیاس انتقاالت نقدی در افغانستان را در راستای کمک به نیازمندترین افراد گسترش دهند." 

 

  و، ی در مورد موضوعات مختلف، از پول  U-Report  ینظرسنج  20، به تعداد  2020در افغانستان در سال    U-Reportاز زمان آغاز  

و خشونت جنس متوسط    یت ی آموزش  به طور  است.  انجام شده  بشردوستانه،  مساعدت  اشتغال و  تا  در هر    50،000گرفته  پاسخگو 

را به   ی معلومات نجات بخش زی خود ن   chatbot ق ی ها، از طر یعالوه بر نظرسنج U-Reportاشتراک نموده اند. پلتفورم  ی نظرسنج

 افراد ساکن در نقاط دورافتاده، ارسال نموده است.    یباال ژهی در افغانستان، با تمرکز و لی تن از کاربران موبا ونی مل 10از  شی ب 

   

  ک ی ب   ع ی توز  و،ی پول  ن ی واکس  جی روند ترو  ل ی با تسه  U-Report  ستم ی جوانان افغانستان، گزارش دهندگان س  ی فرارو  ی برغم چالش ها 

 .اورندی اجتماعات شان به ارمغان ب  ی را برا یمثبت  راتیی معلومات نجات بخش توانسته اند تغ یساز  ک ی مکتب و شر

 

سیستم   دهندگان  گزارش  از  تن  یک  انصاری،  لقمان  ابعاد    U-Reportمحمد  بهترین  از  "یکی  شد:  متذکر  مزار،   U-Reportدر 

  جوانان به سرعت رقم می خورد. این موضوع از نظر من توانمند کردن این است که تغییر در اجتماعات در اثر انعکاس صدای نظاره

 کننده و هیجان آور است." 

 

 

 

https://afghanistan.ureport.in/opinion/5258/


 
  یدر افغانستان کمک خواهد کرد تا حت   سف ی ون ی امر به سازمان    ن ی است. ا  2022کاربر تا ختم سال    ون ی به دو مل  دنی رس  ، یهدف بعد

 . دی و عرضه نما ق ی تطب  ،یرا به شکل مؤثرتر شکل ده  شی هم برنامه ها ی جار یدر خالل بحران بشر 

 

به خاطر اشتیاق و تعهدی    U-Reportداکتر محمد ایویا گفت: "با استفاده از این فرصت می خواهم از تمامی گزارش دهندگان داوطلب  

ان است که می توانیم نسبت به  که نسبت به حقوق اطفال نشان داده اند، سپاسگزاری کنم. تنها از طریق شنیدن صدای جوانان و نوجوان 

بسیار امیدوار هستم که با الهام از این لحظۀ تاریخی، تعداد بیشتری  تحقق اهداف و آرمان های آنان امیدوار باقی بمانیم." وی افزود: "

  ر ی امکان پذو  برای ما میسر  را  است    2022که هدف ما  تا ختم    ی نفر  ون ی تا رقم دو ملبپیوندند    U-Reportاز جوانان به پلتفورم  

 ."ندی نما

 

- 

های  کارترا از سیم  ”SALAM“و اشتراک در نظرسنجی ها و دریافت معلومات نجات بخش، کلمۀ    Report-Uبرای پیوستن به  

 ارسال نمایید.   7575به شمارۀ  ROSHANو   AWCC  ،MTNاتصاالت، 

Report-U پلتفورم یک پلتفورم محرم و بدون نیاز به ذکر نام بوده و ارسال پیام کوتاه رایگان می باشد.  یک 

 

 

 --- 

تالش و فعالیت می پردازد. ما هر روز در بیشتر از  یونیسف در نامساعدترین مکان های جهان برای رسیدن به محروم ترین اطفال به 

 به منظور ساختن آیندۀ بهتر برای همگان کار و تالش می کنیم.   کشور و سرزمین برای هر طفلی 190

 

از   دهد،  می  انجام  اطفال  برای  که  هایی  فعالیت  و  یونیسف  مورد  در  بیشتر  معلومات  برای 

https://www.unicef.org/afghanistan  وhttps://www.unicef.org .بازدید کنید 

 

 برای معلومات بیشتر با شخص ارتباطی ما به تماس شوید:  

 smort@unicef.org، 7110 98 799 93+تلفون: ، یونیسف در افغانستان، (Sam Mort)سام مورت  
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