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د تعلیم او زده کړی څخه ساتنه
د اکبر غړی موسسات چی د زده کړی په برخه کی فعاله ونډه لری ،خپلی اندیښنی او شپارښتی داسی شریکوی
د غیر دولتی موسساتو ټولنه د ښوونځیو او ښوونکو پر وړاندې د هیواد په ځینو برخو کی د وروستیو بریدونو د زیاتوالی په اړه اندیښنه لري.
دا په افغانستان کی د تیر  18کلن پرمختګ چی د زده کړې په وده کې رامینځته شوی خالف عمل دی  ،ځکه چې دا د افغان ماشومانو او د
دوۍ د ښوونکو ژوند او خوندیتوب په خطر کی اچوی  ،او د خلکو باور د دوۍ په تعلیمي سیسټم کمزوري کوي.
ښوونه او روزنه په ټول هیواد کې د منازعاتو او جګړو له امله په زیاته کچه اغیزمنه شوی  .همدارنګه ،د ټاکنو اړوند تاو تریخوالي کې د پام
وړ زیاتوالی راغلی ،ځکه چې د رایی ورکونکو د نوم لیکنې مرکزونه او د رایې ورکونې مرکزونه  60 %په ښوونځیو کې موقعیت لري.
اکبر او غړی موسسات سپارښتنه کوی چی:
• افغان حکومت باید د اوسلو )  (Osloاعالن ” خوندي ښوونځي  ”۲۰۱۵ -تطبیق کړي
• نړیوال پراختیایي همکاران باید زده کړی ته د دوۍ د بشردوستانه غبرګون د یوې برخې په توګه لومړیتوب ورکړي.
• افغان حکومت  ،ملي او نړیوال پرمختیایي همکاران باید د ملګرو ملتونو دوامداره پرمختیایي موخې) (SDG 4د ترالسه کولو په برخه
کې پانګونه زیاته کړي ،او دا یقیني کړي چې ټول افغان هلکان او نجونې د  2030کال تر پایه و کوالۍ شی د ښه کیفیت لرونکی لومړنۍ زده
کړې بشپړوي.
• د ټولنو او ښوونځیو ترمنځ اړیکی د حکومت د هدفي کړنو له امله پیاوړې شوې  -دا به د ښوونځیو په ساتنه او د بریدونو په وړاندې د
نورو محافظتی ګامونو په اخیستلو کې مرسته وکړي.
• افغان حکومت باید د ټاکنو قانون ( )2016اصالح کړي او د رایی ورکوونکو د نوم لیکنې او رایې ورکولو لپاره ښوونځي او کلنیکونه و نه
ټاکي.
• افغان حکومت باید د ټولو لپاره د ښوونې او روزنې مالتړ وکړي ،د ښوونځي د نصاب له الرې د ښوونې او روزنې او سولې ترمنځ ارتباط
رامنځته کړي تر څو د تاوتریخوالي حلقه ماته کړي ،ترڅو افغانستان و کوالۍ شي د سوکالۍ او سولې په لور پرمختګ وکړي.
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