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2018جوالی  29اعالمیه مطبوعاتی   
 علیم و تربیه حمایه از ت

 

  مینمایند  اعضای موسسه اکبر که در سکتور تعلیم و تربیه فعالیت دارند نگرانی ها و پیشنهادات شان را شریک
و کارمندان بخش تعلیم و تربیه در بعضی نقاط رد هدف قراردادن مکاتب مو د های غیردولتی و غیر انتفاعی انجو ها در نهادرین اواخر 

 کشور نگران هستند. 
جان اطفال و معلمین سال پیشرفت و در عرصه سکتور تعلیم و تربیه افغانستان قرار گرفته بنابرین مصئونیت 18این نوع عمل در مقابل 

 کشور در عرصه پروگرام های تعلیم و تربیه گردیده است. شهروندان سبب بی اعتمادی  وانداخته خطر  یز درنافغان را 
همچنان یکی از عوامل دیگری که سبب افزایش است،  گردیدهمتاثر  درکشور شدیدا  تعلیم و تربیه در تمامی نقاط درگیرجنگ پروگرام های 

 ت ثبت نام رای دهندگان و محالت رای دهی در مکاتب میباشد. % گردیده است موجودیت محال 60خشونت ها تا 
 

 اعضای موسسه اکبر موارد ذیل را پیشنهاد مینمایند: 
 

 تطبیق نماید. رعایت و اوسلو را   2015افغانستان باید اعالمیه ایمنی  حکومت 

 بشردوستانه مورد توجه قرار دهند. سخگویی پا یه را اولویت داده و آنرا به صفت شرکای انکشافی بین المللی باید تعلیم و ترب  

 حکومت ( افغانستان و شرکای انکشافی بین المللی باید جهت بدست آوردن اهداف انکشاف پایدارSDG4 )نموده و  تالش بیشتر
 لیمات اساسی با کیفیت را تکمیل نمایند. تع 2030الی سال افغان  ن و دخترانپسراینان دهند که تمامی اطم

 این عمل سبب حمایت از مکاتب در میگرددان افراد جامعه و مکاتب بنابر اهداف از قبل تعین شده حکومت مستحکم روابط می ،
 مقابل هر گونه حمالت خواهد گردید. 

 ( را تعدیل نماید و نباید از مکاتب و کلینیک ها منحیث محالت ثبت نام رای دهندگان و 2016دولت افغانستان باید قانون انتخابات )
 رای دهی استفاده کند. 

  حکومت افغانستان باید از برنامه تعلیم برای همه حمایت نموده تا توانسته باشد از آدرس تعلیم و تربیه به پروسه صلح دست یافته و
 از جنگ های تحمیل شده کاسته شود و افغانستان بسوی ترقی و پیشرفت گام بردارد. 

 

 
 سسه اکبر آقای تمیم صبری، معاون مو:شخص ارتباطی

 
  0793771058 – 0700255634: شماره تماس     deputy.director@acbar.org: ایمیل
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ACBAR  برـــاک 

 اداره هماهنگی کمکهای بشری و انکشافی برای افغانها
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