
 
 یم مانیم   همینجا در  یم شنویم؛ و با شماصدای تان را  ما شما را یم بینیم؛ 

 ، نماینده یونیسف در افغانستانبیانیه داکتر محمد ایویا 
جهانی    در سطحاکنون  و  بوده  چندین دهه ناامنی و حوادث طبییع  شاهد  پیش از این  که    –بعد از گذشت یکسال، وضعیت افغانستان  

وی شده ی ی میی تازه ترین مثال ها و ترکینی از وحشت، چالش و ناامیدی بود که  تنها  ،  زلزله ها و سیالب های اخی    . استوخیم تر شده    –   نی 
 . آنها را تجربه کرد این کشور 

 
 اطفال و مادران( با آن روبرو بوده اند، پیام من   به  سال گذشته فکر یم کنم، و   واقعات به   اکنون که 

ً
  چالش هانی که افغان ها )مخصوصا

 شما   : در برابر این است برای شان
ی

  همینجا در کنار یم شنویم؛ و صدای تان را ما شما را یم بینیم؛   . یم کنیمتعظیم  شجاعت و ایستاده گ
 شما یم مانیم.  

 
ی    ؛ در حالیکهقرار دارند رسنوشت ساز    نی مقطع زما یک  در  نسیل از اطفال افغانستان   ؛  گشته دوران طفولیت شان با محرومیت عجی 

ورت به  شان  میلیون تن   ۱۳  ؛ و حقوق شان به گونه روزافزونی پایمال یم شود   کمک و حمایت عاجل دارند.  دریافت  ضی
 

ورت  خدمات  میلیون دخیر در لیسه ها درس یم خواندند، زنان کار یم کردند، سیستم صیح  ۱سال گذشته در این روزها، به تعداد   مورد ضی
ی  شیوع  عرضه یم کرد،  مردم را   بودند، اقالم    تر   آبرسانی کارآ خدمات    ، سیستم هایکمیر بود امراضی مانند رسخکان و اسهال حاد آبگی 

ان غذانی ارزانیر بودن ی در برابر ازدواج های به گونه د، دخیر   غذا  تهیه در    یتوانانی بیشیر از خانواده ها و   محافظت یم شدند  زیر سنبهیر
 .  برخوردار بودند 

  
 متفاونر در برابر چشمان ما 

ً
است  آینده اطفال در معرض خطر    باوجودیکه   قرار دارد.   نحاال که یکسال از آن روزها یم گذرد، تصویر کامال

 و همچنان ایستاده خواهیم ماند.   سال است که ما در کنار مردم افغانستان ایستاد شده ایم ۷۰بیش از  ؛اما یونیسف اینجا است 

  معرفی از طریق  اعتماد شان را همچنان با خود داشته باشیم؛  کوشش یم کنیم  و    که جوامع باالی ما دارند هستیم  اعتمادی  ما قدردان  

 ورود به آن  فعالیت های مان  
ً
و مراقبت    آشامیدنی فراهم آوری آب    )طور مثال:   بنظر یم رسید غی  ممکن  ساحات  در ساحانر که قبال

ی از اطفال و مادران  های صیح اجتمایع و  -مشوره دیه روانی و  مساعدت های نقدی،  توزی    ع  ، تداوی سوء تغذی و  برای شمار بیشیر

یفرصت های  ایجاد   .  برای هر طفل(  یادگی 

م.  و انرژی   را یم بینم قوت اطفایل مانند مسکا وقنر  کاری است بس دشوار، اما   یم گی 

ی روشن و خوش سخن که در صنف ششم درس  ل سن دارد سا  ۱۲مالقات کردم. او در ماه منی گذشته، با مسکا در والیت پکتیا  . دخیر

ی  یم خواند.   مقامات کنونی مبنی بر عدم بازگشانی لیسه ها  ماه مارچ  بعد از تصمیم    –نیست که  مسکا به آینده ای تاریک یم نگرد و مطمیی
ان   ؟  –به روی دخیر  آیا در سال تعلییم بعدی صنفی وجود خواهد داشت تا وی و دوستانش ادامه تحصیل بدهند یا خی 

 
، پاسخ داد:   ان صنف ششم داری یا خی   شما هم  وقنر که از وی پرسیدم آیا پیایم برای دیگر دخیر

ً
»همانگونه که من امیدوار هستم، لطفا

 دعا کنیم که از صنف ششم 
ی

 شما هم به درس خواندن ادامه دهید. و بیائید همگ
ً
  امیدوار باشید. همانگونه که من درس یم خوانم، لطفا

   باالتر هم صنفی برای ما وجود داشته باشد.«
 

ی است که باید همه ما را به    ۲۰۲۲اینکه هر طفل باید دعا کند تا در سال   ی  وادارد و    حرکتبتواند ادامه تحصیل بدهد چی 
ً
باعث    مطمئنا

 یم شود.   ( افغانستان تیم )یونیسف    دفیر هر چه بیشیر  تحرک  
 

ی من  یم شنویم؛ و من و تصدای تان را ما شما را یم بینیم؛  گفتنی من برای مسکا این است:  در کنار شما و میلیون   همینجا یم تحت رهیی
ی  یس شان به تحصیل محروم   یم مانیم کهها دخیر  اند.   شدهاز حق دسیر

 
ی    ،یونیسف ان( حق  تالش های نی وقفه برای تأمی   دخیر

ً
حق دارند تحصیل  را متوقف نخواهد کرد زیرا اطفال تحصیل اطفال )مخصوصا

ی.   در حال؛  )دخیر و پرس( را در مکتب ببیند   افغانستان  کنند. یونیسف امیدوار است هر طفل از آنجائیکه یم بینیم تقاضاها    یادگی 
ان دینی    –]فریادها[ در سطح میل برای بازگشانی مکاتب   ان، پدران، مادران گرفته تا بزرگان قریه و رهیی

رسیده،    خودشبه اوج    –از دخیر
 زمانی که تمام اطفال به مکاتب بازنگشته اند، ادامه خواهد داد. ا  بنابراین یونیسف به فعالیت های دادخواهانه اش ت

 
 



 
 

 طور مثال:  برنامه های مختلف مان ادامه خواهیم داد. تمایم اجزای به انکشاف و اجرای    بیش از پیشبدین منظور، ما  
 ؛  یم کنیم کمکخدمات اولیه اجتمایع  به عرضه  مرکز صیح،   ۳۰۰,۲کارمند صیح و   ۰۰۰,۲۴از طریق فراهم سازی کمک و حمایت به  

 
افزایش دو برابری شمار مشاورین تغذی،  ۰۰۰,۳۰۰از طریق تداوی   ش شیوع سوء تغذی    اطفال مبتال به سوء تغذی حاد و  از گسیر

ی یم کنیم؛   جلوگی 
 

ی ترمیم سیستم های آ ر از طریق عرضه آب توسط تانک حه، از  برسانی و حفظ الص به ساحات متأثره از خشکسایل یا حوادث طبییع و نی 
ی یم کنیم؛    ابتالی اطفال به امراض گوناگون جلوگی 

 
 از طریق انتقال پول از یک میلیون تن اشخاص آسیب پذیر حمایت یم کنیم؛  

 
( کمک    اجتمایع، به اطفال متأثره از تروما )طور مثال: -ل و مشاورین روانی ا طفا   انه برایدوست  محیطبا استفاده از   یم کنیم تا  زلزله اخی 

 بهبودی حاصل کنند؛  
 
تا اخی  سال    ۰۰۰,۱۷معلم، و افزایش شمار صنوف آموزش مبتنی بر جامعه به    ۲۰۰,۱میلیون کتاب دریس، آموزش    ۳۸چاپ و پخش  با  

 شامل پروسه آموزش یم سازیم؛ و تن از اطفال را  ۰۰۰,۵۰۰، به تقاضاها برای تقویت معارف پاسخ مثبت داده  جاری
 

 اقدامات فراوان دیگر. 
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