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ا�نس�تان �ن ا�ن

�یر  کگ همه  �ب�یماری  ر�یان  �ب در  اطالعات  مصرف  و  ار  ا�ف�تسش
ی از طر�یق  کو�ید-19 �بحث می ک�فد. داده های کمی و ک�ی�ف
روهی �با مردم، مصا��به های م�لوما�تی �با  �بحث های کگ
دمات  �ف ک�ف�فده  ه  عر�ف �فهادهای  عامه،  �فهادهای  راد،  ا�ف
ن مردم  ردوس�تا�فه، رسا�فه های دست ا�فدر�ر و �فما�ی�فد�گ �بسش
ده  مع آوری سش  از طر�یق سروی های کمی �ب

ف
�ف�ی� و همحپ

است. 
 

 
ف

�بررسا�فی ده� �تماعی و �ف �یون، رسا�فه های ا�ب راد�یو، �تلو�یرف
 راه های اطالرسا�فی �بوده و ره�بران 

ف
س�ته �تر�ی�  �بر�ب

ف
�به ده�

�فهادهای  �فاسان سک�تور �حت،  مردمی و مذه�بی، �رسش
 

ف
�ب�ی� های  سازمان  دول�تی،  های  �ب�یا�ف�یه  مد�فی،  ام�ه  �ب

ذاری  �تا�ش�یرکگ  ��فال ها 
ف

ا�ی� از طر�یق  ردوس�تا�فه  �بسش المللی و 
�ته ا�فد. ود را داسش اوت �ف های م�ت�ف

 
ف

ا�ی� �باالی  اع�تماد  اطالعات،  �به  دس�ترسی  ان  م�یرف

های �ب�یماری  السش �پ از  �بس�یاری  کو�ید-19  �یر  کگ همه 
د�ید  س�ته �یا �تسش ا�فس�تان را �بر�ب �ف  در ا�ف

ف
�ی� �پ�یسش

ا  �ب�یحب ز�یادی  م��یت  �ب �یری ها،  درکگ مله  �ب از  است،  کرده 
�فس�یت،  �ب �بر  م�ب�ت�فی  و�فت  سش �ف و  �ت�ب��یض  لی،  دا�ف ن  د�گ سش
 سواد )عمومی، 

ف
محدود�یت های آزادی �ب�یان و سطح �پا�ی�ی�

ای رسا�فه ای �فس�ب�تًا �فو�پا اما  صف �ی�تالی و رسا�فه  ��یی(. �یک �ف د�یحب
 رسا�فه ها �برای �ته�یه 

ف
�تر ا�ی� ود دارد، اما �ب�یسش ه و�ب ا�بل �تو�ب �ت

�یری  ه �فرم م�یک�ف�فد و همه کگ الکت دس�ته و �پ�فحب ه �با مسش �بود�ب
اع را �بد�تر کرده است.  کو�ید-19 �ف�یرف او�ف

ا�فس�تان  �ف ارش ارز�یا�بی مهمی از اکوس�یس�تم اطالعا�تی ا�ف رف ف کگ
ا�ی�

ا�فس�تان  �ف ش وال�یت ا�ف راهم می �فما�ید و سش از سال 2021 را �ف در آعف
�فدهار، �ف�یمروز و  رهار، �ت ود - ��بل، هرات، �ف�فکگ امل می سش را سش
د.  هری م�ی�باسش هری و �ف�یمه سش �یر�فده م�فاطق سش راه – که در�برکگ �ف
�تول�ید،  ی  و�فکگ کگ �پ مورد  در  �تر  س�ترده  کگ �بطور  �یق  �تح�ت  

ف
ا�ی�

الصه �ف
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ا�نس�تان �ن ا�ن

الصه �ف

ارا�ئه  را  اولو�یت  دارای  های  �تو��یه   
ف

�فد�ی� �پ ارز�یا�بی   
ف

ا�ی�
ل می �توا�ف�فد  �تلف ذ�ید�ف م�یک�فد که سازما�فها و �فهادهای محف
ا�فس�تان، که  �ف �برای �به�بود سالمت لکی اکوس�یس�تم اطالعا�تی ا�ف
 7 ش  �بحف )�به  ک�ف�فد.  عمل  است،  ده  سش داده  رح  سش ز�یر  در 

�ه ک�ف�ید( .  ل�یست �مل مرا�ب

 اطالعات 
ف

�ف�ی� ار �پ ش مهمی در ا�ف�تسش ود آ�فکه �ف�ت دول�تی، �باو�ب
ام ده�فد و �باهم  �تری �با�ید ا�فحب ا کرده ا�فد، اما �رهای �ب�یسش ا�ی�ف
را�یطی  ا��تًا در سش ی �فما�ی�فد. �ف ام�ه رس�یدکگ ا �به �ف�یازهای �ب �یکحب
مارش  �یت در سش ا�ف �ف ود مردم �به دل�یل عدم سش که د�یده م�یسش

امات دول�تی اع�تماد �فدار�فد.  موارد کو�ید-19، �باالی م�ت

�فظر�به  آ�فها،  از  مردم  �ش�یر�پذ�یری  �ت�ئ و  رسا�فی  اطالع  م�فا�بع 
�تصادی  ا�ت �توا�فا��یی  و  �فس�یت  �ب  ،

ف
س� �یا��یی،  را�ف �ف �ب ��یت  مو�ت

هر و  س�یم سش صوص �ت�ت اوت است. علی الحف ازهم �بس�یار م�ت�ف
دل�یل  �به  هری  سش وامع  �ب است.  س�ته  �بر�ب �بس�یار  روس�تا 
�یون،  �تر از �تلو�یرف دس�ترسی �به �برق و سطح �باالی سواد، �ب�یسش
ت می ک�ف�فد و  ا��پی اطالعات را در�یا�ف  و �پ

ف
رسا�فه های آ�فال�ی�

�ورت  کم�تر   
ف

ده� �به   
ف

ده� طر�یق  از  اطالعات  ت  در�یا�ف
ال اطالعات از �فسل های  �یرد، ا�ف�ت�ت ر �ورت م�یکگ �یرد و اکگ م�یکگ
وامع  �ب در  است.  �تر  �ب�یسش ورده  سالحف های  �فسل  �به  وان  �ب
ال اطالعات عمل  ا�ف�ت�ت روس�تا��یی، راد�یو �به ع�فوان راه ا�لی 
از  �بس�یاری  در   

ف
ده� �به   

ف
ده� رسا�فی  اطالع  و  ک�فد  می 

روه های آس�یب �پذ�یر،  ه در م�یان کگ ر�یا�فات اطالعا�تی، �به و�یرش �ب
وامع  ف �تر�ت�یب، در �الی که �ب

ش اساسی دارد. �به هم�ی� �ف�ت
امات وزارت �حت اع�تماد  هری و روس�تا��یی هردو �به م�ت سش
مذه�بی  ره�بران  �ش�یر  �ت�ئ �تحت  �تر  �ب�یسش روس�تا��یی  مردم  دار�فد، 
�تر از رسا�فه های  هری �ب�یسش م��یت سش �یر�فد، ولی �ب رار می کگ �ت
که  د  سش ص  حف مسش  

ف
�ف�ی� همحپ ک�ف�فد.  می  اده  اس�ت�ف س�ف�تی 

اطالعات  �به  �فس�بت  �تری  �ب�یسش درک  دارای  هری  سش وامع  �ب
لط هس�ت�فد.  عف

کو�ید-19،  �یر  کگ �ب�یماری همه  �یوع  سش دل�یل  �به   ،2020 در سال 
�تر روی کسب اطالعات در مورد  �ف�یازهای اطالعا�تی مردم �ب�یسش
رسا�فی  امداد  های  رام  �پروکگ کو�ید-19،  درمان  و  �یری  کگ �پ�یسش
طر  ست های �لح �ت مله �فسش اری، از �ب ود و مسا�ئل �ب مو�ب
�فهادهای  ردوس�تا�فه و  �بسش ده است. سازمان های  م�تمرکرف سش
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ا�نس�تان �ن ا�ن

�یت و دس�ترسی �به اطالعات: داده های  ا�ف �ف n �به�بودی سش
مله آمار وزارت �حت عامه در �باره موارد کو�ید- مهم، از �ب

رار ده�ید. 19 را در دس�ترس مردم �ت

های  الب  �ت در  را  اطالعات  �ید:  �باسش مر�ت�بط  و  م�فد  هد�ف  n

ذار�ید،  �تراک �بکگ مر�بوطه و از طر�یق ��فال های مر�بوطه �به اسش
�تر ک�ف�ید.  وامع محلی را �ب�یسش ور در �ب �صف

رسا�فه ها
را  وش �ف �فاس�ید: �به �ف�یازهای آ�فها کگ ود را �ب�ش اط�بان �ف n م�ف

اص  ذاب و �ف وع، �ب �تر مر�ت�بط �به مو�ف ده�ید و مطالب �ب�یسش
اطالعات  �با  ا�بله  م�ت اطر  �بحف را  را�یحج  ا�ی�ات  سش ک�ف�ید.  �تول�ید 

رار ده�ید. ی �ت �فاسا��یی و مورد رس�یدکگ �فادرست سش

راق آم�یرف  �یرعادی �یا اعف ارش های عف رف n �به�بود اس�ت�فدردها: از کگ
سرما�یه  ران  �بر�ف�گ �ف �یت  ر�ف طف ای  ار�ت�ت زم�ی�فه  در  ک�ف�ید،  �پره�یرف 
��یت ها را  ی و �بررسی وا�ت �ی�ت ری �تح�ت �بر�ف�گ ذاری ک�ف�ید و �ف کگ

رار ده�ید.  در اولو�یت �ری �ت

nهماکری ک�ف�ید: �با سا�یر رسا�فه ها��یی که �به د�ف�بال مامور�یت 

و�ید.  ر�یک سش ا�به هس�ت�فد، سش مسش

های  روه  کگ ده�ید:  رار  �ت اولو�یت  در  را  مول�یت  سش همه   n

ود در �فظر  ارش های �ف رف ده را در کگ وی سش آس�یب �پذ�یر و م�فرف
�یر�ید.  �بکگ

�کومت و �فهادهای عامه
ا�یش  رف ا�ف �یری و  کگ �پ�یسش �برای  �باالی �تالش ها  n آماده سازی: 
ذاری  کگ سرما�یه  موارد(  سا�یر  )و  کو�ید-19  مورد  در  هی  �گ آ

ک�ف�ید. 

ی و هماکری: �به�بود هم�ری های درون دول�تی  n هماه�فکگ

ردوس�تا�فه،  �بسش �با سازمان های  آزاد  ار�ت�باطی  طوط  اد �ف ا�یحب و 
 المللی و �فهادهای 

ف
ام�ه مد�فی، �فهادهای �ب�ی� �فهادهای �ب

صو�ی.  سک�تور �ف

م�ف ها ا�ف�ب
�تراک  �ت�ف مکث ک�ف�ید: از �به اسش ذاسش �تراک کگ �بل از �به اسش n �ت

صوص  ودداری ک�ف�ید، �به �ف ده �ف �ی�ید �فسش  اطالعات �ت�ئ
ف

�ت� ذاسش کگ
�به  اطالعات  �ی�ید  �ت�ئ �برای  �ب�یا�فدازد.  طر  �ف �به  را  ران  د�یکگ ر  اکگ
اع�تماد  ه  �گ آ راد محلی  ا�ف �یا  ده  �ته سش �فا�ف م�فا�بع رسا�فه ای سش

ک�ف�ید. 

ود را �ب�پذ�یر�ید:  �فاس�ید و م��ئول�یت �ف ود را �ب�ش وذ �ف n �ف�ف
 همه 

ف
�ف�ی� و همحپ اص،  �بطور �ف و مردمی  ره�بران مذه�بی 

ود را که  ش ا�لی �ف ام�ه در عموم �با�ید �ف�ت وذ �ب ای �پر�ف�ف اعصف
می  �بازی  ها  ی  م�یا�فحب و  اطالعات  �با�فان  دروازه  ع�فوان  �به 
ود را �باال �ب�بر�فد �تا  �یت �ف ر�ف ک�ف�فد، �تصد�یق ک�ف�فد. آ�فها �با�ید طف
را  �فادرست  اطالعات  و  ک�ف�فد،  �تصد�یق  و  �تا�ی�ید  را  اطالعات 
ردوس�تا�فه و �بررسی  �فاسا��یی و در هم�ری �با سازما�فهای �بسش سش
�فادرست  اطالعات  ر  �فسش و  ش  �پحف عل�یه  ��یت  ها  وا�ت ن  ک�ف�فد�گ

م�بارزه ک�ف�فد. 

د:  اس�ی �ف �ش ود را �ب ان �ف اط�ب م�ف
را  وش �ف ها کگ ازهای آ�ف �ی ه �ف �ب
ط،  �ب وای مر�ت د و م��ت ده�ی
ری را  ذاب �ت اسب و �ب �ف م�ت

د. �ی د ک�ف ول�ی �ت

الصه �ف
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ا�نس�تان �ن ا�ن

 
ف

�ب�ی� �تر  وی  �ت هم�ری  �توس�ه  ها:  ارکت  م�ش و�یت  �ت�ت  n

�یردول�تی  عف موسسات  موسسات،   / دول�تی  �یر  عف �فهادهای 
وش دادن �به �دای  ام�ه مد�فی �برای کگ محلی و �فهادهای �ب

مردم و هم�ری �به�تر �با مردم. 

ا�فس�تان.  �ف �اال�فه �تر �با رسا�فه های ا�ف n �ت�امل �ف

دو�فرها
ه  �بود�ب �تمو�یل  های  مدل  �ت�فوع  ا�یش  رف ا�ف م�ت�فوع سازی:   n

�برای رسا�فه ها. 

ردوس�تا�فه ران �ب�ش �باز�یکگ
n م�لی سازی: اطم�ی�فان �ا�ل ک�ف�ید که �تمام رو�یکردها 

وامع  �ی �ب ام�ه �با �ف�یازها و عادات وا�ت های �ت�امل �ب و روسش
روه های آس�یب �پذ�یر را در �بحث ها  د. کگ محلی همسو �باسش

ر�یک ساز�ید.  سش

ه: اطالعات مر�بوط �به کمک ها،  و�یت ار�ت�باط دو طر�ف n �ت�ت
�به  مو�شر�تری  و�فه  کگ �به  را  ��یت  سش م  م��ف�یرف و  دمات  �ف ارا�ئه 
را ده�ید  وش �ف وامع محلی کگ ذار�ید. �به �ف�یازهای �ب �تراک �بکگ اسش

�یمًا �برطرف ک�ف�ید.  و آ�فها را مس�ت�ت

و  المللی   
ف

�ب�ی� دول�تی  �یر  عف �فهادهای  و�یت هماکری:  �ت�ت  n

�یر دول�تی و �فهادهای  دست ا�فدر�ران محلی )موسسات عف

و�یق ک�ف�ید �تا �با هم هم�ری ک�ف�فد و از  ام�ه مد�فی( را �تسش �ب

اده ک�ف�فد.  ود اس�ت�ف وت �ف اط �ت �ف�ت

و  ردوس�تا�فه  �بسش ران  �باز�یکگ  
ف

�ب�ی� ه  طر�ف دو  ار�ت�باط  �ترو�یحج   n

l .وامع �ب

الصه �ف
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ا�نس�تان �ن ا�ن

هرست مطالب �ف

ف ها   7 �ف ل�ت م�ف

�یق  8 I. دام�فه و روش �ت��ت

ور  14 ا�یل ک�ش II. �پرو�ف

III. م�فا�بع اطالعا�تی - �بررسی �پس م�فظر ارا�ئه 
16 ن اطالعات   ده�فد�گ

ن رسا�فه ای  16 3.1 ارا�ئه ده�فد�گ

�ی�تالی  20 م ا�فداز رسا�فه های د�یحب سش 3.2 �پ

ران  ران و �فاطف �بر�ف�گ 3.3 ا�تحاد�یه های رسا�فه ها و �ف
رسا�فه ای  22

3.4 ار�ت�باط محلی اطالعات  23

�یت اطالعات  25 �یت رسا�فه ها و ک�ی�ف ر�ف 3.5 طف

ی اطالعات کو�ید-19  27 م های هماه�فکگ 3.6 م�ی��ف�یرف

ای اطالعات   30 اصف IV. �ت�ت
الء ها  30 4.1 �ف�یازهای اطالعا�تی و �ف
4.2 دس�ترسی – ��فال ها و م�فا�بع  33
4.3 عوامل ا�لی و موا�فع دس�ترسی �به اطالعات  35
روه های آس�یب �پذ�یر  39 4.4 �تمرکرف روی کگ

V. �پو�یا��یی اطالعات    41
5.1 اع�تماد  41
ال  45 5.2 ا�ف�ت�ت
وذ  46 5.3 �ف�ف

ردوس�تا�فه و اطالعات  48 VI. واک�فش های �ب�ش
48 ی �به کو�ید-19  6.1 �پالن ملی رس�یدکگ
ی �به  �ال در واک�فش �یا رس�یدکگ ردوس�تا�فه �ف ران �بسش 6.2 �باز�یکگ

کو�ید-19   49
ام�ه 50 ای �ب ارکت اعصف طرات و مسش هی دهی از �ف �گ 6.3 آ
�ید�بک مردم  52 م های �ف ا�ی�ات و م�ی��ف�یرف 6.4 رد�یا�بی سش

�ته های لک�یدی و �توص�یه ها - �به سوی �یک  VII. �یا�ف
اکوس�ی��تم اطالعا�تی سالم �تر  54
م ا�فداز اطالعات و  سش �ته های لک�یدی در مورد �پ 7.1 �یا�ف

�یوه های اطالع رسا�فی مردم  54 سش
ردوس�تا�فه و  �ته های لک�یدی در مورد واک�فش های �بسش 7.2 �یا�ف
59 �پو�یا��یی اطالعات 
ال�ه ای از �تو��یه ها  62 7.3 �ف

اری  66 رف ا�براز ام�ت�فان و س�پاسکگ

�پ�یوست ها  67
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ا�نس�تان �ن ا�ن

ف ها �ف ل�ت م�ف

n AJSC
ا�فس�تان �ف ران ا�ف �بر�ف�گ کم�ی�ته مصو�ف�یت �ف

n BBC 
س�تان ش ا�ف�گ رکت �پحف سش

n CSOs 
ام�ه مد�فی �فهادهای �ب

n DW
ه و�یله دو�یحپ

n FGDs 
روهی �بحث کگ

n GMIC 
مرکرف اطالعات و رسا�فه های �کومت

n HRP 
ردوس�تا�فه �پالن �پاسحف �بسش

n IDPs 
لی ن دا�ف ده �گ ا سش �ب�یحب

n ICT 
�تک�فالوژی اطالعات و ار�ت�باطات

n ICCT 
 لکس�ترها

ف
ی �ب�ی� �ت�یم هماه�فکگ

n IEA 
ارز�یا�بی اکوس�یس�تم اطالعا�تی

n KIIs 
ن لک�یدی مصا��به های اطالع ده�فد�گ

n MOPH 
ا�فس�تان �ف وزارت �حت عامه ا�ف

n MOIC 
ره�فکگ وزارت اطالعات و �ف

n MOC 
ا�برات وزارت محف

n Nai SOMA 
�فی – �ما�یت ک�ف�فده رسا�فه های آزاد در 

ا�فس�تان �ف ا�ف

n NGO 
�یردول�تی موسسات عف

n OCHA 
ی �برای کمک های  �تر هماه�فکگ د�ف

ردوس�تا�فه �بسش

n RCCE 
ارکت  طر و مسش هی دهی از ر�یسک �یا �ف �گ آ

ام�ه �ب

n RSF 
ران �بدون سر�د کگ ارسش رف کگ

n SOPs 
را�ئی اس�ت�فدرد طرزال�مل های ا�ب

n TV 
�یون �تلو�یرف

n VOA 
راد�یو �دای آمر�ی�

n WHO 
هان سازمان �حی �ب

n WoA
ا�فس�تان �ف لک ا�ف
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�یق و م�تدلوژی I. دام�فه �ت��ت
ای عمده ارز�یا�بی اکوس�ی��تم اطالعا�تی  رف �یق و ا�ب  1.1. دام�فه �ت��ت

ق �ی ��ت دلوژی �ت م�ت

ی  رف ق روم�ی �ی ح�ت ع �ت ا�ب )م�ف
اطالعات(

ک مداوم از  د�ب �ی ره و �ف �ب ت های �ف �ئ ه�ی
مردمی

ه  وش دادن �ب روه ها / کگ ه های کگ مصا��ب
ام�ه روهی در �ب کگ

هان  �گ ا آ ه �ب مصا��ب
ای  ا�لی و اعصف

ام�ه �ب
سروی کمی 
ه< 100( مو�ف )�ف

ام�ه  ری �ب ه ره�ب ق �ب �ی ح�ت ق از �ت �ی ح�ت ارهای �ت �ی )دس�ت
 مردم(

ف
� �ی �ب

 
ف

� �ت ر�ف حج و کگ ا�ی �ت ر �ف سش وامع�ف ک های �ب د�ب �ی �ف

ه اطالعات عر�ض

ن اطالعات ده �گ �ض راهم ک�ض �ض

ه های ملی رسا�ف

ست  ط ز�ی مح�ی
صادی،  �ت )ا�ت
اسی و  س�ی
ی( ظار�ت �ف

ه  ت رسا�ف �ی ر�ف ی طف ا�ب ها و ارز�ی
ت �ی �ف �ی ک

ال �ت �ی حب ارم های د�ی �ف �ت ل ه ها و �پ رسا�ف

ه  ر رسا�ف �ی ن اطالعات عف ده �گ �ف �ف راهم ک ای�ف

ماعی �ت ه های ا�ب رسا�ف

ای اطالعات ا�ض �ق �ق

هادهای  ی �ف ازهای اطالعا�ت �ی ر �ف ه و سا�ی ا�ف ر دوس�ت سش �ب
سهامداران

ه اطالعات رسی �ب ع دس�ت موا�ف

حی �ی ر�ب ع �ت ا�ب الها و م�ف ��ف

ی الء های اطالعا�ت ازها و �ف �ی �ف عامالت ی و �ق �ی ا� و�ی �پ

ماد، محرک های ا�لی  ل اع�ت ا�ب الهای �ت ماد )��ف اع�ت
ماد( اع�ت

ی ا�ف ذاری و دروازه �ب راک کگ �ت ه اسش �ب

ر اطالعات �ی �ش �ئ وذ و �ت �ف �ف

م  س�ت لف اکوس�ی �ت ران محف کگ از�ی  �ب
ف

� �ی اطات �ب �ب اطالعاتار�ت

م  ��ت ی اکوس�ی ا�ب ارز�ی
اطالعات

ور ی لک کسش �ی ا� �ی را�ف �ف ه �ب ط�ت م�ف
ص حف مسش

روه های  رف روی کگ مرک ص �ت حف ی مسش �ت م��ی �ب ت م��ی لک �ب

ی �ت مع�ی ی و �ب �ی ا� �ی را�ف عف ش �ب وسش �پ

ق �ی ��ت وعی �ت ه موصف دام�ف

ده ه سش �ت ردا�ف �پ
ده ه سش �ت ردا�ف ا �دی �پ �ت

م اطالعات  س�ت ی اکوس�ی ا�ب  ارز�ی
ف

� در ا�ی
د است سش ه �ف �ت ردا�ف ه آن �پ �ب

ه �ا�ف ا�ف

م  س�ت ی اکوس�ی ا�ب ارش، ارز�ی رف ف کگ
� ا�ی

ت  ش وال�ی ی سش های اطالعا�ت
ان که از  س�ت ا�ف �ف ر ا�ف ذ�ی ب �پ آس�ی
ده است  ر سش ا�ش د-19 م�ت کو�ی
رهار،  کگ �ف ل، هرات، �ف - ��ب
راه -  مروز و �ف �ی دهار، �ف �ف �ت

هری  مه سش �ی هری و �ف اطق سش رار می م�ف ش �ت وسش را �تحت �پ
ی  کگ و�ف کگ ق �پ �ی ح�ت ف �ت

� دهد. ا�ی
ع و مصرف  وز�ی د، �ت �ی ول �ت

ماری  �ی ان �ب ر�ی اطالعات در �ب
امل  د-19 را سش ر کو�ی �ی همه کگ
ود. داده های کمی و  می سش
ق �بحث های  ی از طر�ی �ف �ی ک

ه ها  ا مردم، مصا��ب روهی �ب کگ
هادهای عامه،  ه، �ف �گ راد آ ا ا�ف �ب
ه،  ا�ف ردوس�ت سش سازمان های �ب

ام�ه  ن �ب د�گ �ف ما�ی ه ها و �ف رسا�ف
مع  و سروی های کمی، �ب

ده است.  آوری سش
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ای  رف �یق و ا�ب  2.1. دام�فه �ت��ت
عمده ارز�یا�بی اکوس�ی��تم 

اطالعا�تی 
رادی  �پ�یدا ا�ف دس�ترسی  آ�فها  �به  واه�یم  �ف می  که 

و  �بری  �ف های  مح�یط  در  ال�بًا  عف ک�ف�یم 
�یحج ک�ف�فده  اطره آم�یرف و کگ اطالعا�تی م�ت�فوع، �پر سر و �دا، محف
الش ها��یی رو�برو می ک�فد  ی می ک�ف�فد که آ�فها را �با �پ ای ز�فدکگ

�ی�فه ها��یی - در مورد ا�ی�فکه �به کدام اطالعا�تی  رف ف کگ
�ف�ی� - و همحپ

ی  ی اع�تماد دار�فد و �پ �یرف ی �پ دس�ترسی �پ�یدا می ک�ف�فد، �به �پ
آن عمل می  �براساس  و  ذار�فد  کگ �تراک می  اسش �به  را  ی  �یرف �پ
محلی  و  اص  �ف �ف�یازهای  �به�تر  درک  �برای  ا�ف�تر�ف�یوز  ک�ف�فد. 
اده،  اس�ت�ف و  وهای دس�ترسی  الکگ و  م�فا�بع  الءها،  اطالعا�تی، �ف
ام می دهد.  ارز�یا�بی های اکوس�یس�تم اطالعات )IEA( را ا�فحب
وب �تحل�یلی را  ار�پ ارز�یا�بی های اکوس�یس�تم اطالعا�تی �یک �پ
ن   مصرف ک�ف�فد�گ

ف
�برای �به دست آوردن همه ا�ب�اد را�بطه �ب�ی�

ه اطالعات �به ما ارا�ئه می دهد. �به دست  اطالعات و عر�ف
ف �ت�امالت �به ما 

�یت در مورد ا�ی� �یق و �با ک�ی�ف آوردن �ب�ی�فش د�ت
ا�ی را طرا�ی  �ًا �ف  ام�ن را می دهد �تا �پروژه های وا�ت

ف
ا�ی�

واه�فد  ات ک�ف�یم که می �ف ا�بل اع�تماد را مال�ت رادی �ت ک�ف�یم و ا�ف
ارم ها، �یا �بر�فامه ها اطالعات را �به   ��فالها، �پل�ت�ف

ف
از طر�یق ا�ی�

مردم ارا�ئه ده�فد. 

هار  �پ �بر  ما  اطالعا�تی  اکوس�یس�تم  های  ارز�یا�بی  ات  �ی�ت �تح�ت
ا�ل اساسی اس�توار است: 

ات - ا�ف�تر�ف�یوز  �ی�ت امعه در ه��ته اصلی �ت��ت رار دادن �ب 1. �ت
د که �به آ�فها  �ته �باسش رار داسش وام�ی �ت س�ی دارد در هس�ته �ب
دمت می ک�فد. �برای ارز�یا�بی های اکوس�یس�تم اطالعا�تی،  �ف
ش عمده ای  ام�ه �بحف ای �ب ود اعصف ما �تالش می ک�ف�یم که �ف
مارش  سش و  ان  �ت مح�ت ما  ده�فد:  ام  ا�فحب را  ات  �ی�ت �تح�ت ف 

ا�ی� از 
دام می ک�ف�یم و �برای  ام�ه اس�تحف ای �ب  اعصف

ف
�ب�ی� ران را از  کگ

ام�ه  �ب ای  اعصف �به  ها  �ید�بک  �ف آوری  مع  �ب و  �ف�تا�یحج  ر  �فسش
�ًا �توا�فا��یی ما را در  را�یط وا�ت می که سش اع�تماد می ک�ف�یم. ه�ف�گ
�یری کو�ید(،   �ر محدود می سازد )ما�ف�فد همه کگ

ف
ام ا�ی� ا�فحب

آوری  مع  �ب �برای  را  روش   
ف

�فد�ی� �پ �تا  ک�ف�یم  می  �تالش  ما 
�به ع�فوان  ن مردم  �فما�ی�فد�گ ام�ه و  ای �ب �ید�بک های اعصف �ف

�ی�فه م�فاسب، طرا�ی ک�ف�یم.  رف ف کگ
دوم�ی�

�یق و م�تدلوژی I. دام�فه �ت��ت
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ا اطالعات، روش های  اط �ب �ب رای ار�ت �ان ها �ب الش مداوم ا�ف ع در �ت ا�ب ا م�ف ار �ب �ت عامل و ر�ف ری در آن، �ت �ی د، سهم کگ ول�ی مصرف، �ت
وع  �ف ا، م�ت و�ی ی را �پ م های اطالعا�ت ��ت د که اکوس�ی های ا�ف رف �ی ی، �پ اطالعا�ت

ی می سازد. �ف �ی �یش �ب ل �پ ا�ب ر�ت �ی ر معمول و عف �ی ات عف هی او�ت و �گ

�یق ا�ف�ان م�ور - ما در  2. د�ف�بال کردن �یک طرح �ت��ت
�یوه های اطالعا�تی مردم  ام�ی از سش �تالش هس�ت�یم �تا درک �ب
ه را �به م��فای وس�یع درک  ا و عر�ف ا�ف را �توس�ه ده�یم. ما �ت�ت
ران رسا�فه های  می ک�ف�یم و �تمرکرف ما روی رسا�فه ها �یا �باز�یکگ
ی  و�فکگ کگ �یه و �تحل�یل ما �با �پ رف س�ف�تی ا�فدک �ف�یست. دام�فه �تحب
اطالعات  مصرف  و  اطالعات  �به  مردم  �ی  وا�ت دس�ترسی 
ده. ما  وله های از �پ�یش �ت�ر�یف سش ود �فه �با م�ت ص م�یسش حف مسش
س�ترده  هم�یم کدام روش ها �به طور کگ در �تالش هس�ت�یم که �ب�ف
اص  �تارهای �ف ود و �ف�یازها و ر�ف �ته می سش ذاسش �تراک کگ ای �به اسش

�یست.  روه ها �پ ف کگ
ه آس�یب �پذ�یر�تر�ی� روه ها، �به و�یرش کگ

ی - ما �به د�ف�بال  3. �ترک�یب کردن داده های کمی و ک�ی�ف
از  �به�تری  درک  �تا  هس�ت�یم  ها  داده  �تلف  محف ا�فواع  �ترک�یب 
 

ف
ی �ت�امل ا�ی� و�فکگ کگ �فان �پ ای اطالعات و همحپ ا�ف ه و �ت�ت عر�ف
را�تر  �یم. ما �ف �ته �باسش دو �برای �تول�ید �یک اکوس�یس�تم �پو�یا را داسش
هس�ت�یم.  اط�بان  محف های  سروی  و  س�ف�تی  �برداری  ه  سش �ف�ت از 

�یک  �به  ز�یادی  �تا �د  اکوس�یس�تم اطالعا�تی ما  ارز�یا�بی های 
�یوه های اطالعا�تی �ف�یاز �به  ی م�تکی است: درک سش رو�یکرد ک�ی�ف
های  راه   

ف
�به�تر�ی� �تا  دارد  مردم  دن  سش د�یک  �فرف و  د�یک  �فرف
وب �پ�یدا ک�ف�ید.  دس�ت�یا�بی �به آ�فها را �با اطالعات �ف

های  ارز�یا�بی  ما   - عمل  و  �یق  �ت��ت سازی  ه  �یک�پار�پ  .4
�فمی  �فها��یی”  “محصول  ع�فوان  �به  را  اطالعا�تی  اکوس�یس�تم 

 مر�له طرا�ی �پروژه 
ف

ال�بًا در اول�ی�  ارز�یا�بی ها عف
ف

�ب�ی�ف�یم. ا�ی�
اد  م�فد و راهی �برای ا�یحب رار دار�فد، و زم�ی�فه �بس�یار ارزسش ما �ت
آن �ر  �با  واه�یم  م�یحف که  ای  ام�ه  �با �ب  

ف
را�بطه مطم�ئ� �یک 

دامات  ه �به ا�ت  ارز�یا�بی ها هم�یسش
ف

ا�ی� راهم م�یک�فد.  ک�ف�یم را �ف
�توسط  ده  سش ام  ا�فحب دامات  ا�ت ما،  ود  �ف از  اعم  ده،  سش �تو��یه 
�ان ا�لی در اکوس�یس�تم،  ر�ی ما و سا�یر ذ�ی�ف�ف وامع �یا سش �ب

l .مر�ت�بط هس�ت�فد

�یق و م�تدلوژی I. دام�فه �ت��ت
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مع آوری داده ها   3.1. �ب
�یری   و �فمو�فه کگ

ش وال�یت آس�یب �برای  �یق، ما داده های سش ف �تح�ت
ا�ی�

ا�فس�تان را که از کو�ید -19 م�تا�شر �بوده ا�فد  �ف �پذ�یر ا�ف
�فدهار، �ف�یمروز و  رهار، �ت مع آوری کرد�یم - ��بل، هرات، �ف�فکگ �ب
ش می دهد.  هری را �پوسش هری و �ف�یمه سش راه - که م�فاطق سش �ف

امل  مع آوری داده ها سش اده �برای �ب روش های مورد اس�ت�ف
م�فد  �یری هد�ف ی �برای سروی ها و �فمو�فه کگ �یری �تصاد�ف �فمو�فه کگ
ی ها  کگ ق �بر اساس و�یرش ن �توسط مح�ت اب �پاسحف ده�فد�گ )ا�ف�تحف
 �بحث های 

ف
�ف�ی� صص آ�فها( �برای مصا��به ها، و همحپ �یا �تحف

�یم �بوده است. �برای درک �به�تر  اهدات مس�ت�ت روهی و مسش کگ
ای  �یم �با اعصف �ف�یازها و عملکردهای مردم، ما �ت�امالت مس�ت�ت
روهی و �یک سروی کمی  ام�ه را از طر�یق مصا��به های کگ �ب
ران ا�لی که �به   �با �باز�یکگ

ف
�ف�ی� اولو�یت �ب�فدی کرد�یم. ما همحپ

مله ره�بران مذه�بی  وامع �ت�امل دار�فد، از �ب طور م�فظم �با �ب
های  سازمان  ن  �فما�ی�فد�گ و  محلی  امات  م�ت مردمی،  و 

راهم  ه های �ف مع آوری د�ید�گ مد�فی، مصا��به کرد�یم. �برای �ب
مصا��به  ما  ردوس�تا�فه،  �بسش �االن  �ف و  اطالعات  ن  �گ ک�ف�فده 
�یردول�تی  ها��یی را �با دست ا�فد�ران رسا�فه ای، سازمان های عف
 المللی و 

ف
ردوس�تا�فه �ب�ی� وها( و سازمان های �بسش ملی )ا�فحب

 �با وزارت �حت عامه )MOPH( - ارا�ئه ده�فده 
ف

�ف�ی� همحپ
ام داد�یم.  ا�فس�تان ا�فحب �ف دمات آمار کو�ید-19 در ا�ف ا�لی �ف

اده  ام�ه اس�ت�ف ای �ب �ید�بک اعصف  ما از داده های �ف
ف

�ف�ی� همحپ
وش دادن �به رسا�فه های  کرد�یم که از طر�یق �فظارت و کگ

ام�ه  ای �ب ارک�تی اعصف �ال�یت های مسش �تماعی و �ف ا�ب
ده ا�فد، و �توسط �ت�یم های رد�یا�بی  مع آوری سش �ب

ش �پروژه  ر�ی رسا�فه ای ما ز�یر �پوسش ا�ی�ات سش سش
ده  سش آوری  مع  �ب  )Rit( اع�تماد  در  ه  ر�یسش

ی که  ار�ب ا�فد. از م�یان م�فا�بع داده های �ف
ده  سش اده  اس�ت�ف �تحل�یل  و  �یه  رف �تحب �برای 
مورد  در  ا�فس�تان  �ف ا�ف لک  سروی  است، 
س�پ�تام�بر  در  که  ردوس�تا�فه  �بسش �ف�یازهای 

ارش  رف ف کگ
د، �برای ا�ی� ام سش 2020 ا�فحب
l .ت ا�ی داسش �ر�برد �ف

�یق و م�تدلوژی I. دام�فه �ت��ت
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�یق  4.1. م�دود�یت های �ت��ت

را�یط دس�ترسی  سش در  ه  و�یرش �به  وامع،  �ب �به 
�یر کو�ید-19،  کگ �ب�یماری همه  �یوع  سش
ده  سش �شا�بت  وری  �صف �یق  �تح�ت ام  ا�فحب �برای  مهمی  ی  السش �پ
�یری ها و �فاام�فی دس�ترسی �به م�فاطق آس�یب �پذ�یر  است. درکگ
های  مصا��به  ه،  �ف�ت�یحب در  است.  کرده  محدود  �تر  �ب�یسش را 
ده �بود، �با�ید در  ام سش روهی که �توسط �فهادهای هم�ر ا�فحب کگ
، سروی 

ف
د. عالوه �بر ا�ی� ام م�یسش ف �فهادها ا�فحب

ا�تر وال�ی�تی ا�ی� د�ف
ون،  ده از طر�یق �ت�یل�ی�ف مع آوری سش کمی ما �به داده های �ب
طور  �به  وری.  �صف های  مصا��به  �فه  �بود  ده  سش محدود 
ده  ام سش هری ا�فحب ات ما در م�فاطق سش �ی�ت �تر �تح�ت ال�ه، �ب�یسش �ف
ام�ه  �ب ای  اعصف ارکت  مسش �یت  ک�ی�ف و  کم�یت  که  است، 
روس�تا��یی را محدود می سازد. اما، �با آ�فهم �توا�فس�ت�یم از طر�یق 
ن  �فما�ی�فد�گ مذه�بی،  ره�بران  مردمی،  ن  ر�گ �برف �با  مصا��به 
ی  ن سازمان های اطالعا�تی، اطالعات ��ف م�فاطق و �فما�ی�فد�گ
 

ف
 در ا�ی�

ف
�یوه ها و �ف�یازهای اطالعا�تی مردم ساک� در مورد سش

مع آوری ک�ف�یم.  �تاده را �ب م�فاطق دورا�ف

صات �ض م�ش ه مو�ض �ض مع آوری ار �ج رض ا�ج هان آ�گ

روه ز�فان( در ��بل،  روه مردان، �ف�یمی از کگ ام�ه )�ف�یمی از کگ ای �ب اعصف
ن  ده �گ اسش  �با �ب�یحب

ف
مله 3 �ت� راه و �ف�یمروز - از �ب رهار، هرات، �ف �فدهار، �ف�فکگ �ت

�فدهار و هرات در �ت
15 روپ ها  وکس کگ �ف

م�ف ها راد و ا�ف�ب ا�ف

�فدهار، هرات و ��بل ی در �ت �یری �تصاد�ف و�فی �با �فمو�فه کگ سروی های �ت�یل�ی�ف 660 سروی

 
ف

م� ام�ه مد�فی )6 مرد، 6 زن( و 1 �فما�ی�فده ا�فحب وا�فان )AYCAO(12 �فما�ی�فده �فهادهای �ب �ب 13

مصا��به ها �یر  ن و ره�بران عف �فما�ی�فد�گ
رسمی

ام�ه و 6 ره�بر مذه�بی 6 ره�بر �ب 12

وزارت �حت عامه، کم�یس�یون دس�ترسی �به اطالعات 2

مصا��به ها امات دول�تی م�ت

راه و �ف�یمروز رهار، هرات، �ف �فدهار، �ف�فکگ امات محلی در ��بل، �ت م�ت 6

روپ  �فی و مو�بی کگ واک، سالم وط�فدار، راد�یو لک�ید، راد�یو روسش ران و �فی، �پرش �بر�ف�گ  رسا�فه ای: کم�ی�ته مصو�ف�یت �ف
ف

م� )طلوع �ف�یوز(. دو ا�فحب
ا�فس�تان �ف ران ا�ف �بر�ف�گ ا�تحاد�یه ملی �ف

8 مصا��به ها رسا�فه ها

هان ا، اکو، �یو�ف�یسف، اک�بر، و سازمان �حی �ب او�پ 5 مصا��به ها �ف المللی 
موس�ات �ب�ی

ردوس�تا�فه ران �ب�ش و �باز�یکگ

هان لک�یدی �گ دول 1. �فمو�فه سروی و آ �ب

�یق و م�تدلوژی I. دام�فه �ت��ت
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�ورت  �تاک�ید  ا�ف�تظارات  ف 
ا�ی� �بر  ها  مصا��به  از  �بس�یاری 

سم  �ت �به  را  �تا سواالت  �بود�فد  �بور  ان محب �ت ت و مح�ت ر�ف م�یکگ
ری مطرح ک�ف�فد و دو�باره �به �ف�یازهای اطالعا�تی �ب�پرداز�فد.  د�یکگ
سروی  �بر  م�ب�ت�فی  ات  �ی�ت �تح�ت در  م�مول  الش  �پ �یک   

ف
ا�ی�

l .د م�ی�باسش

ا�ف�تظار  د�فد،  سش رو�برو  آن  �با  ان  �ت مح�ت که  ری  د�یکگ الش  �پ
�یم �به �ف�یازها و  ی مس�ت�ت ن از رس�یدکگ و�فد�گ �فادرست مصا��به سش
�تی از آ�فها  امات دول�تی �بود. و�ت واس�تهای آ�فها �توسط م�ت در�ف
از  �تری  �ب�یسش �ت�داد  د،  سش سوال  اطالعا�تی  �ف�یازهای  مورد  در 
ا�ف�تظار  و  م�یکرد�فد  اره  اسش مالی  �ف�یازهای  �به  ن  ک�ف�فد�گ رکت  سش
ت ک�ف�فد. در  رامت در�یا�ف اطر کو�ید-19 از دولت عف �ت�فد �بحف داسش

�یق و م�تدلوژی I. دام�فه �ت��ت
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ور ا�یل ک�ش II. �پرو�ف

ا�یل �یا  ص های �پرو�ف ا�ف  1.2. سش
ور �فما�یه ک�ش

ها�فی ��یت آزادی �ب ا�فه آزادی، و�ف وق مد�فی: �ف * م�ف�بع ��ت
ران �بدون مرز  کگ ارسش رف ص م�ف�بع: کگ ا�ف ** ر�ت�به �ب�فدی سش

هرست  �ف
ه  وطه �ب مر�ب
وعات مط�ب

ور( وعات 2019 )از 180 کسش ص آزادی مط�ب ا�ف سش

ان( �ی مله آزادی �ب ی )از �ب آزادی های مد�ف

ور( وعات 2020 )از 180 کسش ص آزادی مط�ب ا�ف سش

60/14

ان س�ت ا�ف �ف ا�ف

121

122

�بکه ا�فه آزادی، آزادی در سش * م�ف�بع: �ف

آزادی در 
که �ب سش

)
ف

� ر�ی ه�ت  ؛ 35 = �ب
ف

� ر�ی د�ت وا )0 = �ب ت های مح�ت محدود�ی

)
ف

� ر�ی ه�ت  ؛ 25 = �ب
ف

� ر�ی د�ت رسی )0 = �ب ع دس�ت موا�ف

)
ف

� ر�ی ه�ت  ؛ 30 = �ب
ف

� ر�ی د�ت ر )0 = �ب وق �ر�ب ض ��ت �ت �ف

که 2018 �ب از آزادی در سش �ی ام�ت

که 2019 �ب از آزادی در سش �ی ام�ت

16

ل  ا�ب ا �ت �ت د�ی
رسی  دس�ت

ست. �ی �ف

الوژی  ک�ف ی و �ت معلوما�ت
اطات �ب لار�ت ا�ی ون مو�ب �ف �ی ل �ی وذ �ت �ف �ف

ر�فت �ت وذ ا�ف �ف ان �ف رف م�ی

ارش های �توس�ه ا�فسا�فی سازمان ملل رف * م�ف�بع: کگ

%70.0

%20.0

د -19 کو�ی
ن د�گ وت سش �ف

ده د سش �ی �ی �ئ موارد �ت

�بروری 2021 هان https://covid19.who.int از 24 �ف * م�ف�بع: سازمان �حی �ب

2,406

55,174

دی  عوامل لک�ی
ی،  �ت مع�ی �ب

ماعی و  �ت ا�ب
اسی س�ی

ه( �دی )% سرا�ف د �ب �ف ر �پ �ت ت در �ف م��ی �ب

ر( �ف ون ها �ف ل�ی ت )م�ی م��ی لک �ب

ه( �ب ی )ر�ت سا�ف وس�ه ا�ف ص �ت ا�ف سش

ی )%( �ی ا� ت روس�ت م��ی �ب

ی سوادی ** رخ �ب �ف

دا ور م�ب ر اساس کسش ن �ب د�گ اه�ف �ف �پ

ات ا�ب حف �ت ا�ف
ارش های �توس�ه ا�فسا�فی سازمان ملل رف * م�ف�بع: کگ

ی روزمره   �یک �ب�یا�ف�یه ساده کو�تاه در ز�فدکگ
ف

�ت� وا�فدن و �فوسش ** سواد �به ع�فوان �توا�فا��یی �ف

37.2

%56.1

)170( 0.496

%74.5

%68.3

2,676.6

2023

ست �ی ا �دی آزادآزاد �ف �ت

ه سا�ف ا�ف

در لک �بر  ا�فس�تان  �ف ا�ف  ،)2020( ملل  سازمان  ارش  رف کگ اساس 
�یصد آ�فها از  م��یت دارد که 56.1 �ف ر �ب 37.2 م�یل�یون �ف�ف
�توس�ه  ص  ا�ف سش دار�فد.  رار  �ت ر  �ت �ف ط  �ف ز�یر  ا�ب�اد   

ف
�فد�ی� �پ

م��یت  �ب دارد.  رار  �ت 170م  ه  در�ب در  و  است   0.496 ا�فسا�فی 
 %68.3 و  دهد  می  ک�یل  �تسش را  م��یت  �ب  %75 روس�تا��یی 

ور �بی سواد است.  م��یت کسش �ب

لی و کو�ید-19 ن دا�ف ده �گ ا سش �ب�ی�ب
ل م��فی  ی از �ف�ت ا�فس�تان که �فاسش �ف ود در ا�ف �بحران ا�فسا�فی مو�ب
�فد دهه  ور �پس از �پ م��یت در سراسر کسش س�ترده ای �ب های کگ
�ش�یرات کو�ید-19 را �بد�تر  س�ترش و �ت�ئ د، کگ �یری م�ی�باسش �فکگ و درکگ �ب
 �به 

ف
�ت� ور، 3.7 م�یل�یون کودک از ر�ف کرده است. در سراسر کسش

د  ا�ت ده �ف ا سش ا�فواده �ب�یحب مک�تب محروم هس�ت�فد و م�یل�یون ها �ف
دمات �حی م�فاسب هس�ت�فد. س�یس�تم  دا�ئمی و �ف سر�پ�فاه 
ا�فه  ا�ف �ف ��یف است و سش  �ف

ف
دمات �حی در م�فاطق �فاام� �ف

ر�ی�بًا �یک سوم مردم  �ال�یت �فدار�فد. �ت�ت ازه �ف صو�ی ا�ب های �ف
ی می ک�ف�فد(  )عمد�تا کسا�فی که در م�فاطق ��ب ال��بور ز�فدکگ

ود �به  ا�فه های �ف ا�له های دو ساعت دور�تر از �ف �تا �ف

https://covid19.who.int/
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ور ا�یل ک�ش II. �پرو�ف

�یری موارد کو�ید- مراکرف �حی و درما�فی دس�ترسی �فدار�فد. �پ�یکگ
ا�فه های دول�تی در  ا�ف �ف �یت آزما�یش سش ر�ف وار است و طف 19 دسش
�تاده محدود است. �براساس آمار سازمان �حی  م�فاطق دور ا�ف
ا�فس�تان، از �تار�یحف 6 �وت 1399،  �ف هان در مورد کو�ید-19 در ا�ف �ب
ر در ا�شر �ب�یماری  ده، 2436 �ف�ف مله 55664 مورد �تا�ی�ید سش از �ب
ان دادن آمار  ود را از دست داده ا�فد. اما، کم �فسش ان �ف کو�ید-19 �ب
ی از آزما�یش محدود و کم�بود  س�ترده ای �فاسش ام �به طور کگ و ار�ت
ام رسمی مرگ  �فاسا��یی و�یروس است. آمار و ار�ت �یت �برای سش ر�ف طف
�یق و  �ات مرگ و م�یر د�ت و م�یر �ف�یرف �به دل�یل عدم �ش�بت وا�ت
ام کسا�فی را که در  ف ار�ت

��یت است که ا�ی� ف وا�ت
درست �ف�بوده و ا�ی�

ود.  امل �فمی سش ا�فه می م�یر�فد سش �ف

�ف��یت  �ب
�ش�با�تی  �بی  ها،  �فاام�فی  ها،  �یری  درکگ دهه   

ف
�فد�ی� �پ ر�یان  �ب در 

ان را �بطور  �ف �تران ا�ف ارهای مردساالرا�فه ز�فان و د�ف �تصادی و ه�فحب ا�ت
 

ف
�ت� �ته است و آ�فها را از �تحرک، ک�ف�ترول داسش �فام�ت�فاس�بی م�تا�شر سا�ف
�بت های �حی  �بر م�فا�بع و دس�ترسی �به اطالعات، آموزش و مرا�ت
 مس�ئول�یت های 

ف
�ف�ی� �تران همحپ �ته است. ز�فان و د�ف محروم سا�ف

د را م�تحمل می  وق و دس�تمرف ال و �ر �بدون ��ت �بت از اط�ف مرا�ت
وعات س�یس�تم�یک را   مو�ف

ف
�یر کو�ید-19ا�ی� و�فد. �ب�یماری همه کگ سش

ا�یش داده است.  رف �فس�ی�تی را ا�ف د�ید کرده و آس�یب �پذ�یری های �ب �تسش
ذا��یی  �تر عدم ام�ف�یت عف طر �ب�یسش �بحران ک�فو�فی ز�فان را در م�رض �ف
رار داده است. ز�فا�فی که �با آس�یب  ت �ت و از دست دادن م��یسش
مول آ�فها��یی که �فا�توا�فی  ط�ی رو�برو هس�ت�فد – �بسش �پذ�یری های م�ت
ومی ا�فد، ز�فدا�فی،  ل�یت های �ت سمی و ذه�فی دار�فد، از ا�ت های �ب
 سطح 

ف
لی ا�فد - �باال�تر�ی� ن دا�ف ده �گ ا سش ر و �ب�یحب �پ�فاه�فده �یا مها�ب

ر�به می ک�ف�فد. محدود�یت های  �تماعی را �تحب �تصادی - ا�ب وای ا�ت ا�فرف
ا�یش  رف ر �به ا�ف  م�فحب

ف
�ف�ی� �تصادی همحپ ارهای ا�ت سش ذار و �ف ت و کگ سش کگ

دار می ده�فد  ی ها هسش ده است. �بر�ف �فس�ی�تی سش و�فت های �ب سش �ف
ر �به محدود�یت  �یری کو�ید-19 م�فحب �تصادی همه کگ د�ید ا�ت �ش�یر سش که �ت�ئ
ا�یش  رف د و عال�ئم ا�ب�تدا��یی ا�ف واهد سش �تران �ف �تر در �تحص�یل د�ف �ب�یسش

ود دارد.  و�ب
ف

ازدواج های ز�یر س�

م ا�فداز رسا�فه ای  �ش �پ
د  ی مم�فوع سش �یون و موس�ی�ت در دوران طال�بان از 1995 �تا 2001، �تلو�یرف
ت که م�ت�لق �به دولت  ود داسش  راد�یو��یی و�ب

ف
� ط �یک اس�ت�یسش �ت و �ف

د. �پس از روی �ر آمدن دولت  �بود و �توسط طال�بان اداره می سش
د�ید دموکرا�ت�یک در سال 2001، رسا�فه ها در زم�ی�فه �ت�ئس�یس رسا�فه  �ب
�ته ا�فد. اما، �به  �یری داسش مکگ سش ت �پ ر�ف صو�ی و ملی �پ�یسش های �ف
ران �با �تهد�ید و �مالت  �بر�ف�گ �فکگ و �فاام�فی، رسا�فه ها و �ف دل�یل �ب
آزادی های  ص  ا�ف �بر اساس سش ده رو�برو هس�ت�فد.  سازما�فدهی سش
ا�یسه �با سا�یر  ا�فس�تان در م�ت �ف مد�فی Freedom House )2020( ، ا�ف
ورها در مورد آزادی های مد�فی و آزادی �ب�یان �با �فمره 14/60 ر�ت�به  کسش
ر ه�یحچ داده ای در مورد آزادی در  �بس�یار �پا�ی�ی�فی دارد. در �ال �ا�ف
�تر است.  ات �ب�یسش �ی�ت واس�تار �تح�ت ا�ف�تر�فت در دس�ترس �ف�یست، که �ف
�تی �فو�بت �به �تک�فالوژی م�لوما�تی و ار�ت�باطات )ICT( می رسد،  و�ت
ط %20  �ت اده می ك�ف�فد، و �ف ون های مو�با�یل اس�ت�ف 70% مردم از �ت�یل�ی�ف
ان ده�فده �فرخ دس�ترسی �به  اده می ك�ف�فد كه �فسش از ا�ف�تر�فت اس�ت�ف
هی  ا�بل �تو�ب ورهای آس�یا��یی �به طور �ت ا�یسه �با سا�یر کسش ا�ف�تر�فت در م�ت

l .ف �تر است
�پا�ی�ی�

مع�یت )...(  ک سوم �ب ًا �ی �ب ر�ی �ت �ت
ر  اصله های دو ساعت دور�ت ا �ف �ت
ک  ه �ی ان �ب اش سش ود و �ب از م�ل �ب
د.  دار�ف رسی �ف مرکرف ص�ی دس�ت
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�یق: وعی �ت��ت  III. دام�فه موصف
ن اطالعات  �بررسی �پس م�فظر ارا�ئه ده�فد�گ

و�فد(  و�فه �تول�ید و �توز�یع می سش کگ )اطالعات �پ

د  هرو�ف ه های مردمی و سش رسا�ف
ری  اکگ ر�ف �ب �ف

ه ها رت رسا�ف ه هاک�ش آزادی رسا�ف ه ها دردهای رسا�ف �ف سطح اس�ت

ن
� �ی ا�ی �پ ار  س�ی �ب د �ن ل �ب ار  س�ی �ب

ن
� �ی ا�ی �پ ار  س�ی �ب د �ن ل �ب ار  س�ی �ب

ن
� �ی ا�ی �پ ار  س�ی �ب د �ن ل �ب ار  س�ی �ب

ن
� �ی ا�ی �پ ار  س�ی �ب د �ن ل �ب ار  س�ی �ب

م ا�فداز رسا�فه های �ش  3.1 �پ
 س�ف�تی 

2001، �با  سال  از  �پس  ا�فس�تان  �ف ا�ف ف 
�فو�ی� ام�ه  �ب ا�یش  سش کگ

�تول�ید  و  د�فد  سش عمل  وارد  اری  رف �برکگ �ف آژا�فس  ف 
�فد�ی� �پ

س�ته  �بر�ب از کرد�فد. م�فح�یث  آعف �بار و اطالعات را  ل ا�ف مس�ت�ت
طلوع،  واک،  �پرش اری  رف �برکگ �ف آژا�فس  �به  �توان  می  آ�فها  ف 

�تر�ی�
ا�فس�تان،  �ف ا�ف در  کرد.  اره  اسش لک�ید  و  وط�فدار  سالم  اد،  مسش سش
های  رسا�فه  راد�یو،  �یون،  �تلو�یرف طر�یق  از  عمد�تًا  اطالعات 
 

ف
وذ ا�ی� ود، �ف�ف ف �توز�یع می سش

 �به ده�
ف

ا��پی و ده� �تماعی، �پ ا�ب
�یر  �ته �تا �وزه های محلی م�ت�ف ر�ف م�فا�بع از �وزه های ملی کگ
از  �بس�یاری  که  است  مهم  �ف�یرف  �فک�ته  ف 

ا�ی� �یادآوری  هس�ت�فد. 
ور ه�فوز هم �به ره�بران س�یاسی �ت�لق دار�فد  رسا�فه ها در کسش

 �بی طرف �ف�یس�ت�فد.1 
ف

و �ب�فا�برا�ی�

ور در سطح  �ال در سراسر کسش �یو�فی �ف �ب�یش از 90 ��فال �تلو�یرف
ا�فس�تان،  �ف ا�ف ملی  �یون  �تلو�یرف دار�فد.  �ال�یت  �ف وال�ی�تی  و  ملی 
اد، آر�یا�فا و لمر  مسش �یون های طلوع، سش م�ت�لق �به دولت، �تلو�یرف
در  هس�ت�فد.  ز�یادی  اط�بان  محف دارای  رگ  �برف ن  ک�ف�فد�گ �توز�یع 
 راد�یو��یی محلی و ملی در سراسر 

ف
� ش راد�یو، 2194 اس�ت�یسش �بحف

 راد�یو��یی در سال 
ف

� �ال�یت می ک�ف�فد که از 250 اس�ت�یسش ور �ف کسش
د�ید، �هش  هور �تک�فالوژی �ب دن کمک ها و طف 32016 �به کم سش
های   

ف
� اس�ت�یسش و  ا�فس�تان،  �ف ا�ف ملی  راد�یوی  است.  �ته  �یا�ف

روپ، سالم وط�فدار و آرمان اف ام  راد�یو��یی که �توسط لک�ید کگ
 های 

ف
� �فو�فده ها را دار�فد. اس�ت�یسش  سش

ف
�تر�ی� و�فد، �ب�یسش اداره می سش

و  سی  �بی  �بی  آزادی،  راد�یو  ما�ف�فد  المللی   
ف

�ب�ی� راد�یو��یی 
ه طوال�فی  ا�فس�تان دارای سا�ب�ت �ف �بار در ا�ف �دای آمر�ی� از �فظر ا�ف
د�ید  �ب �تک�فالوژی  هور  طف از  و  هس�ت�فد  ز�یادی  اط�بان  محف و 
رسا�فه های  اط�بان  �به محف �برای دس�ت�یا�بی  ر��تی  �ف م�فح�یث 
�ی�تالی  ارم های �و�تی، �تصو�یری، د�یحب �تماعی از طر�یق �پل�ت�ف ا�ب

که  �الی  در   ، �ال   
ف

ع�ی� در  ا�فد.  کرده  اده  اس�ت�ف ا��پی  �پ و 
ور  �تماعی �صف ا�ب های  �بکه  سش در  المللی   

ف
�ب�ی� های  رسا�فه 

�یان �ف�یرف از �تک�فالوژی ارزان �بهره م�فد هس�ت�فد و  ورسش دار�فد، سش
اد ک�ف�فد )ما�ف�فد  ود را ا�یحب می �توا�ف�فد ��فال های رسا�فه ای �ف
ر(.  لوکگ و  رهار  �ف�فکگ های  وال�یت  های  در �ومه  راد�یو  ش  �پحف
�با  �تماعی  ا�ب های  �بکه  سش در  که  ود  م�یسش د�یده  �فان  همحپ
�یلم  ات �ف هی او�ت ره م�یک�ف�فد. �گ ا�فهای عادی �بحث و م�فاطف �ف ا�ف
�بکه های  �یا�فه آ�فها در سش ذاری و�سش های �ت�یرا�فدازی و �بمب کگ

ود.  �ته می سش ذاسش �تراک کگ �تماعی �به اسش ا�ب

�ته های ارز�یا�بی اکوس�یس�تم اطالعا�تی سال 2016 ما،4  ا�به �یا�ف مسش
�بی  �فرخ  و  �تماعی  ا�ب ارهای  ه�فحب ها،  �یری  درکگ ه  �ف�ت�یحب در 
��یت  سوادی، دس�ترسی و اع�تماد �به اطالعات �بر اساس مو�ت
اوت  �فس�یت �بس�یار م�ت�ف �تصادی و �ب ار ا�ت ، ا�برف

ف
�یا��یی، س� را�ف �ف �ب

است.

ه ص های عرصف ا�ف م ا�فداز اطالعات - سش �ش راف 1. �پ کگ
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�یق وعی �ت��ت III. دام�فه موصف

ا  هرها �تماسش �تر در سش �یون �به دل�یل دس�ترسی �به �برق �ب�یسش �تلو�یرف
لک ا�لی م�ف�بع   �ال، راد�یو �به ع�فوان سش

ف
ود، و در ع�ی� می سش

ود. دام�فه وس�یع  �ف�یده م�یسش �تاده سش اطالعات در م�فاطق دور ا�ف
�ش�یر   دو �ت�ئ

ف
�یون و راد�یو �بدان م��فی است که ا�ی� رات �تلو�یرف �فسش

ام�ه دار�فد. رسا�فه های  رش و واک�فش �ب �تار، �فکگ ز�یادی �بر ر�ف
ود که   زده می سش

ف
م�ی� هرها هس�ت�فد و �تحف ا��پی محدود �به سش �پ

ا��پی  ا�فس�تان از مطالب رسا�فه های �پ �ف ا�ف ط 1-2% مردم  �ت �ف
ی  آموزسش و موسسات  ا�تر  د�ف که عمد�تا  ک�ف�فد،  اده می  اس�ت�ف
�فدا�فی  �پ �ش�یر  �ت�ئ ا��پی  �پ های  رسا�فه  �تر�ت�یب،   

ف
هم�ی� �به  ا�فد. 

مطال�ه، سطح  ره�فکگ  �ف م�فا�بع،  کم�بود  ها،  �یری  درکگ �فدارد. 
از  همه  �ی�تال  د�یحب ا��پی  �پ رسا�فههای  هور  طف و  سواد   

ف
�پا�ی�ی�

ا��پی است. رسا�فه های  ه �به رسا�فه های �پ عوامل �هش عال�ت
روع�یت  مسش اما  دار�فد،  ذاری  کگ �ش�یر  �ت�ئ ��یت  مو�ت �تماعی  ا�ب
ک �بس�تر  اطالعات آن ز�یر سوال است.5 در �الی که �بدون سش
واهی است، اما �به  رمی، ار�ت�باطات و داد�ف مهمی �برای سرکگ
�ت�فش  اد  ا�یحب �به  ر  م�فحب �توا�فد  می  �بری  �ف م�ف�بع  �یک  ع�فوان 
ه،  �ف�ت�یحب در  ود.  سش �فدا  �پرو�پاکگ و  لط  عف اطالعات  ومی،  �ت های 
ذار�تر  �ش�یرکگ �یون و راد�یو را �ت�ئ ران ه�فوز هم �تلو�یرف �بر�ف�گ �بس�یاری از �ف
های  �ته  �یا�ف هما�ف�فد  دا�ف�فد.6  می  �تماعی  ا�ب های  رسا�فه  از 
�تلف  محف های  ارم  �پل�ت�ف وذ  �ف�ف �بر  عالوه   ،2016 سال  ارز�یا�بی 

 و 
ف

 �به ده�
ف

�تماعی و س�ف�تی، اطالع رسا�فی ده� رسا�فه های ا�ب
وذ ما�ف�فد ره�بران مذه�بی و مردمی �ف�یرف  راد �با �ف�ف از طر�یق ا�ف
وامع روس�تا��یی �بحساب م�یا�ید.  م�فا�بع ا�لی اطالعات �برای �ب
 ه�فوز هم مهم 

ف
 �به ده�

ف
هری اطالع رسا�فی ده� در م�فاطق سش

ال  �ترها ا�ف�ت�ت رکگ وان �به �برف راد �ب �تر از ا�ف ود، و �ب�یسش �ته م�یسش �پ�فداسش
�یری   که �به دل�یل درکگ

ف
راد مس� می ک�فد. دل�یل آن ا�ی�فست که ا�ف

اع�تماد  ود  �ف رز�فدان  �ف �به  ا�فد،  ما�فده  سواد  �بی  مداوم  های 
�یون را �به آ�فها �برسا�ف�فد. �به  دار�فد �تا اطالعات ا�ف�تر�فت �یا �تلو�یرف
آموزش  و  �تک�فالوژی  �به  وا�فان  �ب دس�ترسی  �تر�ت�یب،   

ف
هم�ی�

رار دارد.7  هری �ت د�ید در مرکرف اکوس�یس�تم های اطالعات سش �ب

کسب  واس�تار  �ف وا�فان(  �ب ه  و�یرش )�به  ها  ان  �ف ا�ف  ،2016 سال  در 
رت ها از رسا�فه ها �بود�فد، در  �تر در مورد مها�ب اطالعات �ب�یسش
 

ف
�  و ا�پل�یک�یسش

ف
 �به ده�

ف
�تر �به اطالع رسا�فی ده� آن زمان �ب�یسش

�ت�فد.8 در سال 2020، �به  �تماعی اع�تماد داسش های رسا�فه های ا�ب
اطالعا�تی  �ف�یازهای  کو�ید-19،  �یر  کگ همه  �ب�یماری  �یوع  سش دل�یل 
وی  س�تحب �ب در  آ�فها  �تری  �ب�یسش ز�یرا  است،  �ته  �یا�ف �یر  �ت�ف مردم 
�یری و درمان کو�ید-19، و �بر�فامه های  کگ اطالعات در مورد �پ�یسش
طر  �ت �لح  ق  �توا�ف مله  �ب از  اری  �ب مسا�ئل  و  رسا�فی  کمک 

هس�ت�فد. 

آزادی �ب�یان
�فا�یت  ساد و �ب �تماعی، �ف ، مسا�ئل ا�ب �فکگ �تی �ح�بت از �ب و�ت
ام�ف�ی�تی  �تهد�یدهای  �با  ا�فس�تان  �ف ا�ف در  ران  �بر�ف�گ �ف ود،  سش می 
رار  �ش�یر �ت م�ت�ددی رو�برو هس�ت�فد که آزادی �ب�یان آ�فها را �تحت �ت�ئ
ر و �رم�فد  �بر�ف�گ ارش سازمان ملل، 33 �ف رف می دهد. ط�بق کگ
ده  �ته سش �فوری 2021 کسش �فوری 2018 �تا اول �ب رسا�فه ای از اول �ب
ا�فس�تان، 42  �ف ران ا�ف �بر�ف�گ ارش کم�ی�ته مصو�ف�یت �ف رف ا�فد.9 ط�بق کگ
 مسلح، 

ف
�ی� ال�ف ران از سوی محف �بر�ف�گ و�فت عل�یه �ف سش مورد �ف

ش ماه  �فاس در سش راد �فاسش �فکگ ساالران و ا�ف امات دول�تی، �ب م�ت
ران،  �بر�ف�گ اول سال 2020 �به �ش�بت رس�یده است.10 �بس�یاری از �ف
�تماعی �فمی  �االن رسا�فه های ا�ب ران آزاد و �ف �بر�ف�گ مله �ف از �ب
ز�یرا  ک�ف�فد،  اده  اس�ت�ف رسا�فی  اطالع  و  �ب�یان  آزادی  از  �توا�ف�فد 
از  دول�تی،  �یر  عف ران  �باز�یکگ ر  د�یکگ و  طال�بان  دول�تی،  امات  م�ت
واهد  ��یف �ف ان را �تصف �تدار سش �ترس ا�ی�فکه آزادی رسا�فه ها ا�ت
طارها و �تهد�یدها  ا�فو�فی از طر�یق ا�ف �یر�ت کرد، آ�فها را �به طور عف
ا�فس�تان �تالش کرد  �ف اموش می ک�ف�فد. در سال 2006 دولت ا�ف �ف
م�ی �تصو�یب  ا�فون رسا�فه های �ب �تا �ت�د�یل سا�فسور را در �ت
�به  ای م�فا�بع اطالعا�تی  سش ا�ف �به  �بور  ران را محب �بر�ف�گ ک�فد که �ف
مهور �ب�دًا �به د�ف�بال  �فهادهای ام�ف�ی�تی دولت ک�فد. ر�ئ�یس �ب

ی  مل�ف را  �ت�د�یل  ف 
ا�ی� مورد   

ف
ا�ی� در  ز�یاد  ات  اع�ترا�ف
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 در 
ف

الکت مالی رو�برو هس�ت�فد ممک� رسا�فه ها��یی که �با مسش
�فد، ز�یرا  اط�بان �باسش اهد �هش سطح اع�تماد محف �بل�فد مدت سش
ر �بی  ود د�یکگ ا و دوام �ف ظ �ب�ت و�فد �برای ��ف �بور می سش آ�فها محب
ا��یی مالی �به  ودک�ف ف �تر�ت�یب، �ف

ی �فما�ف�فد. �به هم�ی� طرف �با�ت
ای  ه  اس�ت�فدردهای �ر�ف و  ری  کگ ارسش رف کگ �یت  ک�ی�ف �بر  ذا�تی  طور 

ذارد.  �ش�یر می کگ ری �ت�ئ �بر�ف�گ �ف

ز�یر�ب�فا
�یون  �تول�ید و دس�ترسی �به �بر�فامه های راد�یوی �فس�بت �به �تلو�یرف
ال  ا�ف�ت�ت �به  ر  م�فحب و  است،  �تر  ارزان  هی  �تو�ب ا�بل  �ت در  �ب�ت
ش  �بدان م��فاست که �بحف  

ف
ا�ی� ود و  �تر می سش �ب�یسش اطالعات 

ادر �به  �یون �ت ا�یسه �با مح�توای �تلو�یرف وس�یع �تری از مردم در م�ت
 FM های  ��فال  هس�ت�فد.  راد�یو��یی  مح�توای  �به  دس�ترسی 
رات آ�فها �به طور  ��تی �به ز�یر�ب�فای کم�تری ا��ت�یاج دار�فد و �فسش

ر  مکگ �برسد،  �تری  �ب�یسش  
ف

اط�ب�ی� محف �به  �توا�فد  می  لکی 

هری اطالع  اطق سش در م�ف
وز  ه ده�ف ه�ف ی ده�ف �ب رسا�ف
مال  ه ا��ت مهم است، اما �ب

ه  وان �ب راد �ب اد از ا�ف ز�ی
د. ال می ک�ف �ت �ت رها ا�ف �ت رکگ رف �ب ران ک�ف�فده است و  ف �ت�د�یل �فکگ

صد �برای ا�ی� اعالن کرد. اما، �ت
الل رسا�فه های  اس�ت�ت �به  �بی �رم�تی  ر  �ب�یا�فکگ ا�ی�فها  همه ای 

ا�فس�تان است.  �ف ا�ف

ا��یی رسا�فه ها ودک�ف �ف
ا�فس�تان �ماًل م�تکی  �ف اک�شر رسا�فه های محلی و ملی در ا�ف
ات �ف�یس�ت�فد، و �برای  �بر عوا�ید �بدست آمده از طر�یق �ت�بل�ی�ف
ا�فد.11  وا�بس�ته  دو�فرها  کمکی  وه  و�ب �به  مالی  ا��یی  ودک�ف �ف
ه  لک موا�ب  مسش

ف
 های راد�یو��یی محلی �ف�یرف �به هم�ی�

ف
� اس�ت�یسش

ات از طر�یق ��فال  ش �ت�بل�ی�ف ا�فد. اک�شر رسا�فه ها �توا�فا��یی �پحف
ی  �تماعی را �فدار�فد و اس�ترا�ت�یرش های س�ف�تی �یا رسا�فه های ا�ب
د،  �تم م�ی�باسش لب دارای �تار�یحف �ف کمک های مالی دو�فرها اعف
ا�تمه  �یک مد�تی �ف از  �ب�د   م��فی که کمک مالی 

ف
ا�ی� �به 

�پ�تا�فس�یل  �با  ل  مس�ت�ت های  رسا�فه  صوص  �ف �به  م�یا�بد. 
�برای  و  ک�ف�فد  می  �فرم  ه  �پ�فحب و  دست  محدود  ا�تی  �ت�بل�ی�ف
اع  ک�ف�فده که �با او�ف �بل سش �تصاد از �ت اد عوا�ید در �یک ا�ت ا�یحب
�بد�تر می  کو�ید-19  �یوع  سش �با  و  ده  و�یران سش ور  کسش ام�ف�ی�تی 
ه  موا�ب عوا�ید  �تول�ید  زم�ی�فه  در  ها��یی  الش  �پ �با  ود،  سش

هس�ت�فد. از سال 2014 �تا ک�فون 240 رسا�فه )�ت�فها 40 رسا�فه در 
ده ا�فد.12 �به د�ف�بال  سال 2020( �به دل�یل کسر عوا�ید �بس�ته سش
�یری �ب�یماری کو�ید-19 �بس�یاری از رسا�فه ها �ف�یرف دست  همه کگ
ارش دهی آ�فها  رف �یت کگ ر�ف ل�یل �ت�داد �رم�فدان زده ا�فد و طف �ت�ت
کو�ید-19،  �ب�یماری  �یری  کگ همه  از  �بل  �ت است.  �ته  �یا�ف �هش 
ش می  �پحف ا�فس�تان  �ف ا�ف در  �ته  ه�ف �یک  در  �بر  �ف 2400 ساعت 
�ته  �یا�ف 1000 ساعت �هش  �به  ر  در �ال �ا�ف م  ر�ت  

ف
ا�ی� د.  سش

سازمان  و  دولت  از طرف  ها  رسا�فه  از  ی  �بر�ف اما،  است. 
ه  �بود�ب ت  در�یا�ف �با  �تا  ا�فد  ده  سش ف  موطف ردوس�تا�فه  �بسش های 
را  کو�ید-19  �به  مر�بوط  اعال�فات  و  ات  �ت�بل�ی�ف ش  �پحف ت،  مو�ت

ادامه ده�فد. 

�تاری  �ی�یرات سا�ف ای دراز مدت �بس�یاری از رسا�فه ها از �ت�ف �ب�ت
ای اطالعا�تی رخ داده است �ف�یرف  صف �یر در �ف که در �پ�فحج سال ا�ف
وا�فان، �به  ن، �به طور عمده �ب رد�یده ز�یرا مصرف ک�ف�فد�گ م�تا�شر کگ
 

ف
ا�ی� م�یاور�فد.  رو   

ف
آ�فال�ی� ای  صف �ف و  ا�ف�تر�فت  �به طرف  سرعت 

ال �به مح�توای  د مهارت و �تک�فالوِژی �برای ا�ف�ت�ت ا�ت رسا�فه ها �ف
�تماعی عوا�ید   �ال، رسا�فه های ا�ب

ف
 هس�ت�فد. در هم�ی�

ف
آ�فال�ی�

�تر می ر�با�ی�فد.  ا�تی مورد �ف�یاز را �ب�یسش �ت�بل�ی�ف

�یق وعی �ت��ت III. دام�فه موصف
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و�فد.  �فال م�یسش طع س�یکگ اط کوه ها، س�بب �ت ی �ف�ت ا�ی�فکه در �بر�ف
ه  �یک م�فط�ت ش  �پوسش �به  �برای دس�ت�یا�بی  �تر  ارزان  ز�یر�ب�فاهای 
ش  �پحف �برای  ا�بی  ا�ف�تحف ��فال  �یک  �به  را   FM راد�یوی اص،  �ف
های  روه  کگ �یا  �تماعات  ا�ب �با  ک�تر  کو�پ م�فاطق  �به  اطالعات 

اوت م�بدل م�یسازد.  ز�با�فی م�ت�ف

�تراک  �یو�فی �برای �به اسش ی از ��فال های راد�یو��یی و �تلو�یرف �ب�صف
و�فد. طور م�شال،  ر هماه�فکگ می سش  مطالب �یکد�یکگ

ف
�ت� ذاسش کگ

 BBC �بری  �ف  
ف

�بول�ت� عصر   6 ساعت  در  اد  مسش سش �یون  �تلو�یرف
محلی  راد�یو��یی  های   

ف
� اس�ت�یسش ک�فد.  می  ش  �پحف را  �تو  �پسش

�بری BBC و VOA را که �به ز�با�فهای   های �ف
ف

 �بول�ت�
ف

�ف�ی� همحپ
ش می  ان ها در دس�ترس است، �پحف �ف �تو و دری �برای ا�ف �پسش
در  دهه  سه  از  �ب�یش  آمر�ی�  �دای  و  سی  �بی  �بی  ک�ف�فد. 
ت   دل�یل از ز�یرسا�ف

ف
�ال�یت كرده ا�فد و �به هم�ی� ا�فس�تان �ف �ف ا�ف

و می  هس�ت�فد  وردار  �بر�ف �تری  �ته  ر�ف �پ�یسش های  �یت  ر�ف طف و  ها 
اده  اس�ت�ف ود  �ف ای  ه  م�فط�ت ک�ش�یرالمل�ی�تی  ور  �صف از  �توا�ف�فد 
لب  ك�ف�فد.13 ��فال های دو�فر ما�ف�فد BBC ، VOA و 14CGTN اعف
ش   های راد�یو��یی محلی زمان �پحف

ف
� �یون ها و اس�ت�یسش از �تلو�یرف

و  کرده  اده  اس�ت�ف ود  �ف های  ز�یر�ب�فا  از  �ب�توا�ف�فد  �تا  ر�فد  �ف می 
l.س�ترش ده�فد ود را کگ دام�فه دس�ت�یا�بی �ف

ر لو�تکگ �یب �ف ا�فس�تان �توسط محب �ف م ا�فداز رسا�فه ای ا�ف سش 1�پ

ل از  ا�فس�تان ، 2017( �به �ف�ت �ف �تماعی در ا�ف  2)رسا�فه های ا�ب

2012 ، BBC Media Action
ات س�یاره �به  �ی�ت 3ط�بق ارز�یا�بی اکوس�یس�تم اطالعا�تی که �توسط سازمان �تح�ت

هری  ه سش رهار و دو م�فط�ت ی از ا�ف�تر�ف�یوز، در ولسوالی رودات وال�یت �ف�فکگ د.�فما�ی�فدکگ ام سش اده( در ��بل در سال 2016 ا�فحب  )مکرور�یان و �ب
Information Ecosystem Assessment

ع 4در همان مر�ب

ر لو�تکگ �یب �ف ای محب 5مصا��به �با آ�ت

ی، ر�ئ�یس سالم وط�فدار �فا�ر م�یم�فکگ
6

7ارز�یا�بی اکوس�یس�تم اطالعات )2016(

ع 8در همان مر�ب

ا�فس�تان )2021( �ف مور�یت کمک سازمان ملل در ا�ف ارش م�ئ رف 9کگ
10https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/

First-Six-Months-Report-2020.pdf
ر لو�تکگ �یب �ف ا�فس�تان �توسط محب �ف م ا�فداز رسا�فه ای ا�ف سش 11�پ

12ارز�یا�بی اکوس�یس�تم اطالعات )2016(

ود �ر ک�ف�فد.  صو�ی �ف ه �ف ود �فدارد که �با �بود�ب از �فظر مالی ه�یحچ ��فالی و�ب
13

ه دو�فرها وا�بس�ته ا�فد.  همه ای آ�فها �به �بود�ب
 

ف
�ی� ها�فی �پ �یون �ب �بکه �تلو�یرف سش

14

�یق وعی �ت��ت III. دام�فه موصف

https://www.internews.org/sites/default/files/resources/Internews_Afghan_Information_Ecosystems_2016-09.pdf
https://www.internews.org/sites/default/files/resources/Internews_Afghan_Information_Ecosystems_2016-09.pdf
https://www.internews.org/sites/default/files/resources/Internews_Afghan_Information_Ecosystems_2016-09.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/First-Six-Months-Report-2020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/First-Six-Months-Report-2020.pdf
https://medialandscapes.org/country/afghanistan/organisations/journalist-associations
https://www.internews.org/sites/default/files/resources/Internews_Afghan_Information_Ecosystems_2016-09.pdf
https://www.internews.org/sites/default/files/resources/Internews_Afghan_Information_Ecosystems_2016-09.pdf
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�ی�تال /  2.3 رسا�فه های د�ی�ب
م ا�فداز اطالعات �ش  �پ

ا�فس�تان در  �ف �تماعی ه�فوز در ا�ف سال 2016، رسا�فه های ا�ب
اده  وا�فان اس�ت�ف �تر �توسط �ب هور �بود�فد و �ب�یسش در �ال طف
اده  اس�ت�ف مردم  از   %20 �توسط  ر�ی�بًا  �ت�ت امروزه،  د.15  سش می 
در  اطالعات  و  �بار  ا�ف ار  ا�ف�تسش در  مهمی  ش  �ف�ت و  ود  می سش
وذ ا�ف�تر�فت  ام مر�بوط �به �ف�ف ور دارد – اما �ف�بود ار�ت سراسر کسش
�تماعی از سال 2016 �بد�ی�فسو  �بکه های ا�ب �یا دس�ترسی �به سش
�یم  اده از ا�ف�تر�فت را �بطور مس�ت�ت ا�یش اس�ت�ف رف ود �تا ا�ف ما�فع م�یسش
د،  ش 3.1 ذکر سش محاس�به ک�ف�یم. هما�فطور که در �باال در �بحف
حات رسا�فه  �با ��ف �تر  �ب�یسش ا�فس�تان  �ف ا�ف ا��پی در  رسا�فه های �پ
�یو�فی   های راد�یو��یی و �تلو�یرف

ف
� �تماعی م�ت�لق �به اس�ت�یسش های ا�ب

�بری   های �ف
ف

د�فد، و �بول�ت�  می سش
ف

�ی� رف ا�یکگ اری ها �ب رف �برکگ و �ف
ش و�ید�یو �به  امل �پحف �ی�تالی سش رات د�یحب الب �فسش ود را در �ت �ف
های  رسا�فه  از  آزاد  ران  �بر�ف�گ �ف از  �بس�یاری  ر می س�پرد�فد.  �فسش
ارج  ل و �ف ود در دا�ف اط�بان �ف �تماعی �برای ار�ت�باط �با محف ا�ب
از  م�مواًل  آ�فها  ه  ر�پ اکگ ک�ف�فد،  می  اده  اس�ت�ف ا�فس�تان  �ف ا�ف از 
�ت�فها��یی  �به  ود  �ف و  ک�ف�فد  می  اده  اس�ت�ف ود  مو�ب اطالعات 

اطالعات �تول�ید �فمی ک�ف�فد. 

ارم های رسا�فه های  �پل�ت�ف ف 
�تر�ی� �تو�ی�ی�تر مح�بوب  و  �یس�بوک  �ف

�یس�بوک  اده از �ف  اس�ت�ف
ف

�تر�ی� ور هس�ت�فد که �ب�یسش �تماعی در کسش ا�ب
�یس�بوک �تا  �یرد. مح�بو�ب�یت �ف �با 3.5 م�یل�یون �ر�بر �ورت م�یکگ
م��ت�بر  های  رسا�فه  اک�شر  س�ترده  کگ اده  اس�ت�ف دل�یل  �به  �دی 

ی دارد.  ور �بس�تکگ کسش

رسا��یی 
م��یت در  ارش موسسه آل�تای )2017(16 9% از لک �ب رف ط�بق کگ
�تماعی دس�ترسی دار�فد که %95  ا�فس�تان �به رسا�فه های ا�ب �ف ا�ف
دمت رسا�فی  �یس�بوک دار�فد. عالوه �بر �ف آ�فها �ساب های �ف
ه  �یس�بوک �بس�تری است �برای �ب�یان د�ید�گ �به سا�یر رسا�فه ها، �ف
و  اع  او�ف مورد  در  ها  ه  د�ید�گ و  ردی  �ف درک  و  عامه  های 
ه  طر�ف دو  رسا�فه  �یک  �به  را  �یس�بوک  �ف ی  کگ و�یرش  

ف
ا�ی� اطالعات. 

 
ف

�ف�ی� �ت�بد�یل می ک�فد، ز�یرا می �توان اطالعات را �تول�ید و همحپ
�بکه  ر در �ت�امل �بود. دس�ترسی �به سش مصرف کرد و �با �یکد�یکگ
هری  وان و �باسواد در م�فاطق سش راد �ب �تماعی �توسط ا�ف های ا�ب
�تماعی  �بکه های ا�ب �تر است، طوری که 80% از �ر�بران سش �ب�یسش
 

ف
ا�ی� �ت�فد.17  رار داسش �ت �تا 30 سال   18 

ف
 س�ف�ی�

ف
�ب�ی� در سال 2017 

و  وا�ف�فد  �بحف �توا�فس�ت�فد  می   %96 ا�فد؛  �باسواد  �تر  �ب�یسش ه  ط�ب�ت
 

ف
�پا�ی�ی� سطح  دل�یل  �به  ز�فان  و   

ف
مس� هرو�فدان  سش �ب�فو�یس�فد. 

ا�بل دس�ترس �بودن ز�یر�ب�فاها، دس�ترسی کم�تری  سواد و عدم �ت
ارهای س�ف�تی  �یون دار�فد. ه�فحب �تماعی و �تلو�یرف �بکه های ا�ب �به سش
ری است که ما�فع دس�ترسی ز�فان �به  ی موا�فع د�یکگ ره�فکگ و �ف
لط آس�یب  ود و آ�فها را در �برا�بر اطالعات عف اطالعات می سش
�تماعی را �برای  �پذ�یر می سازد و دس�ترسی �به رسا�فه های ا�ب
هرها  ی از ز�فان �باسواد در سش آ�فها محدود می ک�فد. اما، �بر�ف
از  و  �ته  �تماعی دس�ترسی داسش ا�ب �به رسا�فه های  �توا�ف�فد  می 
 ارز�یا�بی ما در سال 2016 �تا ک�فون 

ف
ر�ی� اده ک�ف�فد. از آ�ف آ�فها اس�ت�ف

است،  ما�فده  �ته  �ف�یا�ف �ی�یر  �ت�ف ز�یادی  �د  �تا  ��یت  و�ف  
ف

ا�ی�
ی دس�ترسی  و�فکگ کگ می که در مورد �پ �ت�یم ه�ف�گ ه در�یا�ف �فا�فحپ �پ
�پاسحف  د، ز�فان و مردان  �پرس�یده سش �به اطالعات سوال  ز�فان 
و  راد�یوها  �به  ز�فان  س�ترده  کگ دس�ترسی  م  رعف علی  که  داد�فد 
�تر �به مردان اع�تماد می ک�ف�فد. �ف�بود ام�ف�یت  �یون ها، �ب�یسش �تلو�یرف
و  ده  سش ز�فان  آزادا�فه  ارکت  مسش محدود�یت  �باعث   

ف
آ�فال�ی�

دن �به �یک  �تماعی را �برای �ت�بد�یل سش �یت رسا�فه های ا�ب ر�ف طف
می  �هش  ام�ه  �ب ارکت  مسش �برای  وی  �ت و  ساز�فده  �بس�تر 

دهد.18

ون های مو�با�یل دس�ترسی �به رسا�فه  ا�ف�تر�فت از طر�یق �ت�یل�ی�ف
�تر  �ب�یسش وذ  �ف�ف �با  و  کرده  �تر  آسان  را  �تماعی  ا�ب های 

�یق وعی �ت��ت III. دام�فه موصف
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ای  صف �ف �یک  ان در  را مطرح کرده و �دای سش ود  �فظرات �ف
 

ف
ا�ی� ز�فان  �تماعی  ا�ب های  �بکه  سش در  ود.  سش �ف�یده  سش عمومی 

ا�ید،  ع�ت و�یش  �ف هو�یت  ای  سش ا�ف �بدون  که  دار�فد  را  �ت�یار  ا�ف
م  ود را طور آزادا�فه �ب�یان ک�ف�فد. علی رعف واس�ته ها و اهداف �ف �ف
ارکت  �تماعی �برای ز�فان، مسش �بکه های ا�ب اده از سش ا�یای اس�ت�ف مرف
طر هم دارد، ز�یرا آ�فها �به دل�یل عدم ام�ف�یت  آ�فها ر�یسک �یا �ف
�تماعی �با آزار و اذ�یت رو�برو هس�ت�فد.  �بکه های ا�ب  در سش

ف
آ�فال�ی�

الش های  ر�ت ها و هم �پ م�فمدی آ�فها، هم �ف د عال�ت �با رسش
ر�یان سال های  �تماعی در �ب �بکه های ا�ب ده �توسط سش راهم سش �ف

ت.   واهد �یا�ف ا�یش �ف رف آ�ی�فده ا�ف

 از طر�یق رسا�فه 
ف

ای عمومی آ�فال�ی� صف ود آمده �بر �ف اع�تماد �بو�ب
اری  رف �برکگ �تماعی، م�طوف �به رسا�فه های س�ف�تی و �ف های ا�ب
واک، �بی �بی سی، �دای آمر�ی� و راد�یو  های م��ت�بر ما�ف�فد �پرش
�بار م��ت�بری  ارم ها ا�ف ف �پل�ت�ف

اد است. ا�ی� مسش آزادی، طلوع و سش
ود در رسا�فه های  را از طر�یق ��فال ها و وب سا�یت های �ف
ای  صف  رسا�فه ها را در �ف

ف
�تماعی ارا�ئه می ده�فد. مردم ا�ی� ا�ب

�بکه ها اع�تماد دار�فد، ز�یرا   سش
ف

ازی د�ف�بال می ک�ف�فد و �به ا�ی� محب

ون های  �یمت های ارزان  �تر و دس�ترسی �به �ت�یل�ی�ف ا�ف�تر�فت، �ت
ا�یش م�یا�بد. در  رف �تماعی ا�ف اده از رسا�فه های ا�ب م�فد، اس�ت�ف هوسش
لی  ن دا�ف ده �گ اسش روه های آس�یب �پذ�یر ما�ف�فد �ب�یحب ه، کگ �ف�ت�یحب
و سا�یر مردمان م�فاطق روس�تا��یی �به را��تی �به آن دس�ترسی 
�ی�فه های  رف �تماعی آزادی و کگ ت و رسا�فه های ا�ب واه�فد داسش �ف
ما�ف�فد  س�ف�تی  ای  رسا�فه  های  س�یس�تم  �به  �فس�بت  �تری  �ب�یسش

راهم م�ی�فما�ید.  �یون �به آ�فها �ف راد�یو و �تلو�یرف

مصرف 
ا�فس�تان عادت های  �ف �تماعی، مردم ا�ف از طر�یق رسا�فه های ا�ب
ان  �فسش در  �بلکه  اطالعات،  مصرف  در  �ت�فها  �فه  را  د�یدی  �ب
�تر در   اطالعات �ب�یسش

ف
�ت� ذاسش �تراک کگ دادن واک�فش ها و �به اسش

�ت�امل   
ف

ا�ی� ا�فد.  داده  د  رسش ود  �ف در  و�یش،  �ف های  �بکه  سش
�به�بود  �ب�یان و  آزادی  �برای �بحث های عمومی،  را  ا��یی  صف �ف
�تصم�یمات  از  �بس�یاری  ک�فد.  می  اد  ا�یحب دولت  �سا�بدهی 
مورد  �تماعی  ا�ب های  �بکه  سش های  �تکگ  هسش طر�یق  از  دولت 
که  �یون  �تلو�یرف و  راد�یو  �با  �ر   

ف
ا�ی� است.  �ته  ر�ف کگ رار  �ت اد  ا�ف�ت�ت

وذ  راد �با �ف�ف ه هس�ت�فد و �توسط ا�ف عمد�تا رسا�فه های �یک طر�ف
ام �ف�یست.  ا�بل ا�فحب و�فد، �ت �به را��تی ک�ف�ترول می سش

�تماعی �به �تدر�یحج �به ز�فان کمک کرده �تا  �بکه های ا�ب د سش رسش

�بار  وردار هس�ت�فد و ا�ف �بکه ها از م�فا�بع و ز�یر�ب�فاها �بر�ف  سش
ف

ا�ی�
�به  ود  �ف ران  کگ ارسش رف کگ طر�یق  از  �تلف  محف م�فاطق  از  را  ز�فده 
و  ها  سا�یت  وب   ،

ف
ا�ی� �بر  عالوه  رسا�ف�فد.  می   

ف
اط�ب�ی� محف

اب س�یاسی و  �تماعی دولت و ا�رف حات رسا�فه های ا�ب ��ف
اطالعات  �توا�ف�فد  می  المللی   

ف
�ب�ی� و  ملی  های  سازمان 

رار ده�فد.  �ت�یار مردم �ت �یم را در ا�ف مس�ت�ت

الش ها �پ
که  �الی  در  د،  سش ذکر   3.1 ش  �بحف در  �باال  در  که  هما�فطور 
دار�فد،  ذاری  �ش�یرکگ �ت�ئ ف  مو�ت مطم�ئ�فًا  �تماعی  ا�ب های  �بکه  سش
روع�یت اطالعات آن �ف�یرف ز�یر سوال می رود.19 در �الی که  مسش
�برای  مهمی  �بس�تر  ک  سش �بدون  �تماعی  ا�ب های  رسا�فه 
�یک  ع�فوان  �به  اما  واهی است،  داد�ف و  ار�ت�باطات  رمی،  سرکگ
ومی،  �ت �ت�فش های  اد  ا�یحب �به  ر  �توا�فد م�فحب �بری می  م�ف�بع �ف

l .ود �فدا سش اطالعات �فادرست و �پرو�پاکگ

ماعی، مردم  �ت ه های ا�ب ق رسا�ف از طر�ی
دی را  د�ی ان عادت های �ب ��ت ا�ف عف ا�ف
لکه  ها در مصرف اطالعات، �ب �ف ه �ت �ف
�ف  �ت ذاسش راک کگ �ت ه اسش ش و �ب در واک�ف
د ود آورده ا�ف ه و�ب رف �ب �ی اطالعات �ف

15ارز�یا�بی اکوس�یس�تم اطالعات )2016(

ا�فس�تان )2017( �ف �تماعی در ا�ف 16رسا�فه های ا�ب

ع 17در همان مر�ب

18ارز�یا�بی اکوس�یس�تم اطالعات )2016(

ر لو�تکگ �یب �ف 19مصا��به �با محب

�یق وعی �ت��ت III. دام�فه موصف

https://www.internews.org/sites/default/files/resources/Internews_Afghan_Information_Ecosystems_2016-09.pdf
https://www.internews.org/sites/default/files/resources/Internews_Afghan_Information_Ecosystems_2016-09.pdf
https://www.internews.org/sites/default/files/2017-12/Internews_Afghanistan_SocialMediaAssessment_Altai_2017-12.PDF
https://www.internews.org/sites/default/files/2017-12/Internews_Afghanistan_SocialMediaAssessment_Altai_2017-12.PDF
https://www.internews.org/sites/default/files/resources/Internews_Afghan_Information_Ecosystems_2016-09.pdf
https://www.internews.org/sites/default/files/resources/Internews_Afghan_Information_Ecosystems_2016-09.pdf


 
22 ارز�یا�بی اکوس�یس�تم اطالعات

ا�نس�تان �ن ا�ن

 3.3 رسا�فه ها و ا�ت�اد�یه های
ران و �فهادهای �فظار�تی  �بر�فاکگ  �ف

�فهای  ش �ر می ک�ف�فد ار�گ  �بحف
ف

دول�تی که در ا�ی�
 ، ره�فکگ ع�بار�ت�فد از وزارت اطالعات و �ف
ار�ت�باطات  ش  �بحف م�لوما�تی،  �تک�فالوژی  و  ا�برات  محف وزارت 
 ،

ف
ت کم�یس�یون. عالوه �بر ا�ی� ن های دول�تی و ه�ف �تمامی ار�گ

ود دارد.  ل و�ب �فهاد و سازمان رسا�فه ای مس�ت�ت  ، ف
م� ا�فحب  20

ای  رسا�فه  �فهادهای  و  ها  ا�تحاد�یه  دراس�یون  �ف آ�فها  از  �یکی 
 

ف
م� ر، ا�فحب �بر�ف�گ ده �ف لک است از �پا�فرف ا�فس�تان است که م�تسش �ف ا�ف
روز�فامه  سه  مله  �ب از  ی  ��ف�ف های  ا�تحاد�یه  و  ای  رسا�فه 
ر  �بر�ف�گ �ته �به ز�فان در رسا�فه ها )ا�تحاد�یه ز�فان �ف �تصاص �یا�ف ا�ف
ران زن  ا�فس�تان )AWJU( ، مرکرف �ما�یت از روز�فامه �ف�گ �ف زن ا�ف
 ها 

ف
م� �یون(. ا�فحب ف ز�فان در راد�یو و �تلو�یرف

م� ا�فس�تان و ا�فحب �ف ا�ف
ا�یش دس�ترسی �به اطالعات  رف وق رسا�فه ها، ا�ف عمد�تا �برای ��ت

l .یت سازی �ر می ک�ف�فد� ر�ف و طف
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 3.4 ر�بط م�لی اطالعا
ا�فس�تان �به  �ف �یق، رسا�فه های ا�ف ن �تح�ت رکت ک�ف�فد�گ �ته سش �ف کگ

آزاد،  ران  �بر�ف�گ �ف طر�یق  از  را  محلی  �بار  ا�ف ارش  رف کگ
ران محلی �به دست می آور�فد. رسا�فه  کگ ارسش رف داوطل�بان و�یا کگ
�ال  ود �ف ها و ��فال های محلی در وال�یت های مر�بوطه �ف
ش می  ود �پوسش �بار محلی �ف  وال�یات را �برای ا�ف

ف
هس�ت�فد و ا�ی�

از طر�یق  ها��یی  �بر�فامه  ام  ا�فحب �با  رسا�فه های محلی  ده�فد. 
لسات مط�بوعا�تی و�یا واکس �پاپ  مصا��به های رسمی، �ب
ش  وعات ا�لی �پوسش ها، اطالعات را �تول�ید می ک�ف�فد.20 مو�ف
ن،  ده �گ امل �ت�داد مصاب سش ده در مورد کو�ید-19 سش داده سش
ن و �پرو�توکول های  �ته �گ مار مرگ و م�یر و �ت�داد �به�بود �یا�ف سش
دمات  وعات مر�ت�بط �پ�یرامون �ف ود. سا�یر مو�ف �یری م�یسش کگ �پ�یسش
�ش�یر  ی �ت�ئ و�فکگ کگ ده �توسط دولت �یا سا�یر سازما�فها و �پ ارا�ئه سش
د. رسا�فه های محلی  ر�ف �تصادی م�یحپ ��یت ا�ت کو�ید-19 �بر و�ف
و  و�فد  سش �ش�بت  مر�بوطه  دول�تی  های  ا�فه  وزار�تحف در  �با�ید 

و�فد.  ی محسوب می سش و�ت اص ��ت حف اسش

�ی�یر  �ت�ف �بار  ا�ف �برای  ا�فس�تان  �ف ا�ف مردم  ای  ا�ف �ت�ت ر  اوا�ف  
ف

ا�ی� در 
 های 

ف
� الف رسا�فه ها �یا اس�ت�یسش کرده است. اک�فون مردم �بر�ف

ه  �بار و اطالعات �به و�یرش  المللی، �برای کسب ا�ف
ف

راد�یو��یی �ب�ی�
رهار �به رسا�فه های محلی �یا وال�ی�تی  ی از م�فاطق �ف�فکگ در �بر�ف
محلی  های  رسا�فه  طرف  �به  را�یش  کگ و�فد.  سش می  م�توسل 

�بار  ا�ف مورد  در  اطالعات  �تر  �ب�یسش �ئ�یات  رف �ب دل�یل  �به  ز�یاد�تر 
ارم های محلی �ف�یرف از طر�یق راد�یو FM در  محلی است. �پل�ت�ف
هس�ت�فد.  دس�ترس  ا�بل  �ت را��تی  �به  مو�با�یل  های  ون  �ت�یل�ی�ف
�برای  را  ری  د�یکگ ��فال  �تماعی  ا�ب های  رسا�فه   ،

ف
ا�ی� �بر  عالوه 

ذاری در  �تراک کگ ا�یش اسش رف �بار محلی و ا�ف دس�ترسی مردم �به ا�ف
ران آزاد  �بر�ف�گ راد و �ف راهم می �فما�ید. ا�ف وامع �ف  مردم و �ب

ف
�ب�ی�

های  رسا�فه  طر�یق  از  را  ام�ه  �ب اطالعات  و  �بار  ا�ف محلی 
ان  �ف ن ا�ف ران و �پ�فاه�فد�گ ش می ده�فد و مها�ب �تماعی �پوسش ا�ب
ور �ر می ک�ف�فد �به را��تی می �توا�ف�فد از  ارج از کسش که در �ف
های  �ال�یت  �ف �تماعی  ا�ب های  رسا�فه  های  ارم  �پل�ت�ف طر�یق 

اهده ک�ف�فد.  ود را مسش روس�تای �ف

محلی  را�یط  سش �با  اطالعات   
ف

�ت� سا�ف ر  ساز�گ  ،
ف

ا�ی� �بر  عالوه 
ود.  �یر کو�ید-19می سش هی از �ب�یماری همه کگ �گ ا�یش آ رف �باعث ا�ف
د،  سش �فاسا��یی  سش م�یدا�فی  �ر  ر�یان  �ب در  که  ارهای  ا�برف از  �یکی 
�برای  مذه�بی  و  ام�ه  �ب ره�بران  از  اده  اس�ت�ف از  �بود  ع�بارت 
اط�بان محلی.   اطم�ی�فان از رس�یدن �پ�یام های لک�یدی �به محف

�یوع �پ�یدا  �ته، در زما�فی که کو�ید-19 �تازه در ��بل سش ذسش "سال کگ
ی  روسش �ف وب  �یک دو�ن �پ �به  وب  ر�ید �پ �برای �ف �بود،  کرده 
 و�یروس 

ف
ت که ا�ی� �ف �تم. دو��فدار س�ی کرد دست �بدهد و کگ ر�ف

�ته در آن زمان �یک  �ف کگ ف 
ا�ی� �به موم�فان آس�یب �فمی رسا�فد. 

او آموزش دهم که  �به   س�ی کردم 
ف

�بود. م� ا�ی�ه  سش

ی که  ه، در زما�ف �ت ذسش "سال کگ
وع  �ی ل سش ازه در ��ب د-19 �ت کو�ی
د  ر�ی رای �ف ود، �ب دا کرده �ب �ی �پ

ی  روسش وب �ف ک �پ ه �ی وب �ب �پ
روش سعی کرد  وب �ف م. �پ �ت ر�ف
�ف 

ت که ا�ی �ف دهد و کگ دست �ب
می  ان آس�یب �ف ه موم�ف روس �ب و�ی
ه در آن زمان  �ت �ف �ف کگ

د. ا�ی رسا�ف
ه  ود. م�ف سعی کردم �ب عه �ب ا�ی دامات سش دهم که ا�ت او آموزش �ب
د، اما  روی ک�ف �ی ه را �پ را�ف �ی کگ �ش �ی �پ
عد  د. دو روز �ب �ش ع �ف مر وا�ت م�ش

رم. همان  �ف وب �ب م �پ �ت اره ر�ف دو�ب
روش از دست دادن  وب �ف �پ

د-19  ت کو�ی �ف ودداری كرد و کگ �ف
ک  ع�یت است و از �ی ک وا�ت �ی

رات  �ش ق �ف ی از طر�ی ر مذه�ب ره�ب
دم." �ی �ف و سش راد�ی
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راد در م�ن های عمومی سوال  �یون که در آن از ا�ف رات �برای راد�یو �یا �تلو�یرف �فسش
20

اص ا�براز �فظر ک�ف�فد.  وع �ف د در مورد �یک مو�ف م�یسش

راهم می ک�فد. رمی را �ف �فوعی از رسا�فه ای که �ترک�ی�بی از اطالعات و سرکگ
21

د. دو  ع �فسش �یرا�فه را �پ�یروی ک�فد، اما م�شمر وا�ت کگ دامات �پ�یسش ا�ت
�بار   

ف
ا�ی� رم.  وب �بحف �تا �پ �تم  �به آن دو�ن ر�ف روز �ب�د دو�باره 

ت کو�ید-19 �یک  �ف ودداری كرد و کگ دو��فدار از دست دادن �ف
رات راد�یو از �یک  ت که ا�ی�فرا از طر�یق �فسش �ف ��یت است و کگ وا�ت

�تر ا�ف�تر�ف�یوز  ق د�ف �ف�یده ام" مح�ت  سش
ف

عالم د�ی�

�یو�فی  ه سر�یال های �تلو�یرف رمی - �به و�یرش اما، �بر�فامه های سرکگ

رمی  لک �فداد�فد. مح�توای سرکگ �ی�یر سش - �با مح�توای کو�ید-19 �ت�ف
�یلم های مس�ت�فد21 - که از طر�یق سر�یال های ا�یرا�فی، �ترکی  و �ف
لب  و�فد - اعف ر می سش ا�فس�تان �فسش �ف �یون های ا�ف و ه�فدی در �تلو�یرف
و  م�لوما�تی  مح�توای  �تول�ید  �فدار�فد.  ت  مطا�ب�ت را�یط  سش �با 
اده  اس�ت�ف �به�تر  طراری  ا�ف را�یط  سش �برای  �توا�فد  می  رمی  سرکگ
اده  اس�ت�ف ا�بل  �ت و  �بوده  را�یط  سش �به  مطا�بق  ط�ب�ی��تًا  ز�یرا  ود،  سش
راهم  ن �ف ر�ت را �برای �تول�یدک�ف�فد�گ ف �ف

 ا�ی�
ف

�ف�ی� �فد. همحپ م�ی�باسش

وعات ز�فان،  ط�ی ما�ف�فد مو�ف وعات م�ت می ک�فد �تا در مو�ف
l .آموزش، �لح و ام�ف�یت �تمرکرف ک�ف�فد
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�یت �یت رسا�فه و ک�ی�ف ر�ف  3.5 طف
 اطالعات

ری �بر�فاکگ آموزش �ف
ری  �بر�ف�گ ه �ف �گ دا�فسش در  ای  �ته  رسش ع�فوان  �به 

صو�ی در سراسر  های دول�تی و �ف
�یت سازی  ر�ف ری و طف �بر�ف�گ ور از طر�یق دوره های آموزش �ف کسش
ه ها  �گ ود. اما، �بر�فامه درسی �بس�یاری از دا�فسش �تدر�یس می سش
ردد. �با  ات �به سال 1975 �برمی کگ هی او�ت د�یمی است، که �گ �ت
صو�ی مسلکی �بر�فامه های   موسسه �ف

ف
�فد�ی� ود، �پ  و�ب

ف
ا�ی�

ران �تدر�یس می ک�فد. عالوه �بر  �بر�ف�گ ده را �برای �ف �به روز سش
ر�یک  سش و  ا�ف�تر�ف�یوز  ما�ف�فد  المللی   

ف
�ب�ی� های  سازمان   ،

ف
ا�ی�

در  آزاد  های  رسا�فه  ک�ف�فده  �ما�یت   – �فی  آن  محلی 
مسلکی،  ران  �بر�ف�گ �ف و  �ر  �تازه  ران  �بر�ف�گ �ف �برای  ا�فس�تان  �ف ا�ف
�به  اما،  م�یک�فد.  �تدر�یس  را  ری  �بر�ف�گ �ف ی  آموزسش کورس های 
�تر �فی  ی د�ف دل�یل �هش �پروژه ها، �ت�داد کورس های آموزسش

ده است.  �ته کم�تر سش ذسش ا�یسه �با سالهای کگ در م�ت

�پروژه  طر�یق  از  ا�ف�تر�ف�یوز  موسسه   ،2019 �تا   2017 سال  از 
دم  �ت )در  ران  �بر�ف�گ �ف �یت  ر�ف طف ای  ار�ت�ت �برای   "RASANA"

ر زن در دوره های  �بر�ف�گ ست ز�فان( �ر کرد. در لک، 767 �ف �فحف
م  هرو�فدی و ژور�فال�یرف ری سش �بر�ف�گ ری، �ف �بر�ف�گ ی اساسات �ف آموزسش
 170 آن،  از  �پس  د�ید�فد.  آموزش  د  ارسش سرد�ب�یران  و  �ته  ر�ف �پ�یسش
و  ی  �ی�ت �تح�ت ری  �بر�ف�گ �ف مورد  در  زن،   92 مله  �ب از  ر،  �بر�ف�گ �ف
ا�فدازی  راه  �به   

ف
�ف�ی� ا�ف�تر�ف�یوز همحپ ری آموزش د�ید�فد.  کگ ارسش رف کگ

�پ�فحج  و  کرد  کمک  ی  �ی�ت �تح�ت ران  �بر�ف�گ �ف �بکه  سش سا�یت  وب 
ارش  رف کگ �ب�دًا  که  کرد  اهدا  ز�فا�فی  �به  را  پ  �یلوسش �ف �بورس�یه 

د.  �ته سش ذاسش �تراک کگ ان �به اسش ها�یسش

ارش دهی در مورد  رف �تری در مورد کگ ی �ب�یسش �بر�فامه های آموزسش
ران �ف�یاز است. در �یک  �بر�ف�گ ات ط�ب�ی�ی �برای �ف کو�ید-19 و آ�ف
ک�ید کرد   وزارت �حت عامه �ت�ئ

ف
�ی� وی �پ�یسش �فکگ مصا��به، سحف

ارش  رف ود کگ طری که مد�یر�یت سش که کو�ید-19 �به ع�فوان �یک �ف
ا�فس�تان  �ف ده �بود، �بلکه �به ع�فوان �یک �تهد�ید �برای مردم و ا�ف �فسش
لسات  �ب �برای  ران  �بر�ف�گ �ف  ،

ف
ا�ی� �بر  عالوه  �بود.  ده  سش ارش  رف کگ

�ت�فد و از�ی�فرو سواالت �بی ر�بطی را که  ی �فداسش مط�بوعا�تی آمادکگ
ر �ف�بود، مطرح م�یکرد�فد.  ا�فس�تان ساز�گ �ف را�یط ا�ف اع و سش �با او�ف

ا�فس�تان در مورد کو�ید- �ف �به طور لکی، �بس�یاری از رسا�فه های ا�ف
که  دار�فد  رات  �فسش ای  و�فه  کگ �به  طراری  ا�ف را�یط  سش سا�یر  و   19

ک�فد.  اد می  ا�یحب �ترس  و  را محو کرده  �یت  ک�ی�ف �با  اطالعات 
هی دادن  �گ ارش دهی در مورد و�یروس �با�ید مس�ئوال�فه �با آ رف کگ
ام  طر ا�فحب روه های در م�رض �ف طر �یا ر�یسک و کگ دت �ف سش

ود.  سش

�تا�ی�ید 
ده �با رسا�فه ها،  ام سش ه �به مصا��به های لک�یدی ا�فحب �با �تو�ب
�بررسی های  �یک سری  از طر�یق  �یت اطالعات  ک�ی�ف ک�ف�ترول 
ود �توسط سا�یر  دد اطالعات مو�ب �ی�ید محب �ی�ید اطالعات و �ت�ئ �ت�ئ
ود.  ام می سش و�فد، ا�فحب ی می سش ا�بل اع�تماد �تل�ت رسا�فه ها که �ت
ه  ر�ف �یک �پ ش  �پحف از  �بل  �ت ود و  و�یرا�یش می سش �بر س�پس  �ف
رسا�فه ها  و  ران  �بر�ف�گ �ف ک�فد.  می  را طی  ده  سش �ت�فظ�یم  �ی�ید  �ت�ئ
ک�ف�فد.  �بررسی  �تلف  محف م�فا�بع  �با  را  اطالعات  دار�فد  صد  �ت
ش عمومی، �با�ید �توسط  �بل از �پحف ی از اطالعات �با�ید �ت �بر�ف
وامع  �بار مر�بوط �به �ب ف �تر�ت�یب، ا�ف

ود. �به هم�ی� �ی�ید سش دولت �ت�ئ
ود.  ام�ه �بررسی می سش ش �با ره�بران �ب �بل از �پحف م�مواًل �ت

�یل�تر کردن در م�یان رسا�فه  م �تا�ی�ید و س�یس�تم اس�ت�فدرد �ف علی رعف
�یوع  سش اطر  �بحف ها  �تک�ف�یک  ف 

ا�ی� از  �بس�یاری  ا�فس�تان،  �ف ا�ف های 
است.  ده  سش  

ف
�یرممک� عف �یا  وار  دسش کو�ید-19  �ب�یماری 

�یق وعی �ت��ت III. دام�فه موصف



 
26 ارز�یا�بی اکوس�یس�تم اطالعات

ا�نس�تان �ن ا�ن

ت و آمد �فم�ی�توا�فس�ت�فد  ران �به دل�یل محدود�یت های ر�ف �بر�ف�گ �ف
�بور �بود�فد �به اطالعات  �ه ک�ف�فد و محب �به �ب�یمارس�تان ها مرا�ب
�به  که  ک�ف�فد،  اع�تماد  دولت  مط�بوعا�تی  لسات  �ب از  �ا�له 
�یت رسا�فه ها  ر�ف �یق �فم�ی�بود. طف ران، د�ت �بر�ف�گ �ته �بس�یاری از �ف �ف کگ
�ی�ید اطالعات مر�بوط �به کو�ید-19 کم است، ز�یرا ��فال  �برای �ت�ئ
ود دارد. رسا�فه های محلی م�فا�بع  �ی�ید و�ب های کم�تری �برای �ت�ئ
ود �به رسا�فه های  �ی�ید اطالعات �ف �تر �برای �ت�ئ کم�تری دار�فد و �ب�یسش
ده ملی وا�بس�ته ا�فد. رسا�فه های م��ت�بر ما�ف�فد طلوع  �ته سش �فا�ف سش
اد، �بی �بی سی، �دای آمر�ی� و راد�یوهای آزادی �به  مسش �ف�یوز، سش
ان دست  صص سش �تحف و  المللی، م�فا�بع   

ف
�ب�ی� دل�یل ماه�یت 

�فد، �با  �یق �تر دار�فد، هر�پ ع و د�ت �باالی در ارا�ئه اطالعات �به مو�ت
 رسا�فه ها کم�تر می �توا�ف�فد اطالعات 

ف
ه �به مال�ظات، ا�ی� �تو�ب

را محلی ساز�فد. 

�یت اس�ت�فدردهای ک�ی�ف
ان  �ف ران ا�ف �بر�ف�گ �یت، رسا�فه ها و �ف در مورد اس�ت�فدردهای ک�ی�ف
ت  ر�ف �پ�یسش ور  المللی در کسش  

ف
�ب�ی� ور رسا�فه های  اطر �صف �بحف

ی  �ی�ت ری �تح�ت �بر�ف�گ ز�یادی کرده ا�فد. اما، موا�فع ز�یادی �برای �ف
ت اطالعات از �فهادهای عامه  ود دارد. در�یا�ف �یت و�ب �با ک�ی�ف
مع آوری داده  ود، و �ب �یرف �بوده و �تسه�یل �فم�یسش الش �برا�فکگ �پ
�تالش،  �به  که  ک�فد  �ت�بد�یل می  �تر  رکگ �برف الش  �یک �پ �به  را  ها 
�یت �ف�یرف  ارش �با ک�ی�ف رف �بکه سازی و زمان �ف�یاز دارد. �ته�یه کگ سش
�به  ا�فس�تان،  �ف ا�ف در  د.  �باسش طر�فاک  �ف �توا�فد  می  ات  او�ت هی  �گ
ام�ف�ی�تی،  راب  �ف اع  او�ف و  م�فد  هد�ف های  �تل  �ت ادامه  دل�یل 

ود   �ف ��یت  و�ف در  ها  رسا�فه  و  آزاد  ژور�فال�یس�تان  ران،  �بر�ف�گ �ف
در  را  ود  �ف واه�فد  �ف �فمی  آ�فها  ز�یرا  دار�فد،  رار  �ت سا�فسوری 
مطالب  اک�شرًا   

ف
�ف�ی� همحپ آ�فها  ده�فد.  رار  �ت طر  �ف م�رض 

و�فت آم�یرف را سا�فسور می ک�ف�فد. آژا�فس  سش اع�تراض آم�یرف �یا �ف
ت  هار داسش رگ رسا�فه ای، اطف واک، �یک سازمان �برف اری �پرش رف �برکگ �ف
هدا�یت  ود  �ف �رک�فان  �به  ما  ام�ف�ی�تی،  دل�یل مسا�ئل  "�به  که 

اعد می ساز�یم".  �فمی ده�یم �بلکه آ�فها را م�ت�ت

�تماعی م�مواًل  �بکه های ا�ب ان ها در سش �ف ود، ا�ف ا�یسه سش ر م�ت اکگ
ودسا�فسوری مح�توای اع�تراض آم�یرف  ری �یا �ف �بر�ف�گ الق �ف از ا�ف
 �بدان م��فاست که آزادی اطالعات 

ف
را �پ�یروی �فمی ک�ف�فد. ا�ی�

مله مح�توای مر�بوط  �تر، از �ب �تر است و ��تی از �د �ب�یسش �ب�یسش
l .ح�فه های �ترس�فاک و مح�توای �بی اد�با�فه� ، �فکگ �به �ب

ی  �ت �ی ل ام�ف ل م�ا�ئ ه دل�ی "�ب
ور دادن ما  ای دس�ت �ب امروزه، �ب
اعد می  �ت ود را م�ت ان �ف �رک�ف

م"  �ی ک�ف
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ی  م های هماه�فکگ  3.6 م�یاک�ف�یرف
اطالعات کو�ید-19 

�تر  اطالعات کو�ید-19 از وزارت �حت عامه و �ب�یسش
ود. رسا�فه  �ته�یه می سش آن  ادارات مر�بوطه 
 المللی ما�ف�فد سازمان 

ف
 المللی و سازمان های �ب�ی�

ف
های �ب�ی�

دولت  هس�ت�فد.  اطالعات  ا�لی  م�فا�بع  �ف�یرف  هان  �ب �حی 
�ال�ی�تهای اطالع رسا�فی مر�بوط �به  ی �تمامی �ف �برای هماه�فکگ
 )GMIC( دولت  اطالعا�تی  و  ای  رسا�فه  مرکرف  �به  کو�ید-19 
 

ف
ر�ی�  مرکرف وزارت �حت عامه آ�ف

ف
م�تکی است. از طر�یق ا�ی�

ده را اعالم می ک�فد، س�پس  �ی�ید سش �ت�ئ ام مر�بوط �به موارد  ار�ت
ود. اطالعات از  ر می سش مع آوری و م�ف�تسش �توسط رسا�فه ها �ب
مله �ب�یا�ف�یه های مط�بوعا�تی،  �تلف از �ب ارم های محف طر�یق �پل�ت�ف
را�فس های مط�بوعا�تی، و لک�یپ های �و�تی  مصا��به ها، ک�ف�ف
ی  ا�ف ود. �بر�فامه های ا�ف �ته می سش ذاسش �تراک کگ و �تصو�یری �به اسش
وعات  مو�ف سا�یر  و  کو�ید-19  �تصادی  ا�ت ب  عوا�ت مورد  در 
ود، و وزارت  ط �توسط رسا�فه ها �ته�یه می سش �ت مر�ت�بط �به آن �ف
ط �برای  �ت �حت عامه / مرکرف رسا�فه ای و اطالعا�تی دولت �ف

�تصاص دارد.  �توز�یع اطالعات مر�بوط �به �حت ا�ف
ا�بله �با  ه ای را �برای م�ت �یوع کو�ید-19، دولت �بود�ب �پس از سش

هی، در  �گ ا�یش آ رف ر اطالعات و ا�ف مول �فسش طراری، �بسش �االت ا�ف
�بکه های  دام در سش ف ا�ت

رار داد. مردم از ا�ی� �ت�یار 28 رسا�فه �ت ا�ف
 �باور �بود�فد که رسا�فه ها �با�ید 

ف
اد کرد�فد و �بد�ی� �تماعی ا�ف�ت�ت ا�ب

ه �با�ید �برای   �بود�ب
ف

ام ده�فد و ا�ی� ه را داوطل�با�فه ا�فحب �ی�ف  وطف
ف

ا�ی�
عدم  ده�فده  ان  �فسش ف 

ا�ی� �یا�بد.  �تصاص  ا�ف لوازم �حی  �ته�یه 
ش مهمی که اطالعات �با�ید در  ا�فس�تان از �ف�ت �ف هی مردم ا�ف �گ آ
د.  م�ی�باسش ک�فد،  ا  ا�ی�ف �یر  کگ همه  �ب�یماری  �یک  �یوع  سش زمان 
ان داده است که مردم از �تو��یه  ات ما از آن زمان �فسش �ی�ت �تح�ت
 می ک�ف�فد، 

ف
های رسا�فه ای �پ�یروی می ک�ف�فد و آن را �تحس�ی�

�ید می دا�ف�فد و از طرف  �یری از کو�ید-19 م�ف لوکگ ز�یرا آن را در �ب
�ته است.  ذاسش کگ ی  م�ف�ف �ش�یر  �ت�ئ راد  ا�ف �بر  اطالعات  کم�بود  ر،  د�یکگ
هان کو�ید-19 را �به  می كه سازمان �حی �ب طور م�شال، ه�ف�گ
�به  اعالم كرد، وزارت �حت  �یر  کگ �ب�یماری همه  �یك  ع�فوان 
ال  ا�فه های و�یروس �یا �فحوه ا�ف�ت�ت داک�تران در مورد عال�ئم و �فسش
دار �فداده �بود، و واک�فش سر�یع و مو�شر �حی را ما�فع  آن هسش
مورد   

ف
اول�ی� از  �بل  �ت �با�ید  عامه  �حت  وزارت  �بود.  ده  سش

ود  �ف �رم�فدان  �به  را  اول�یه  دارهای  هسش هرات  در  کو�ید-19 
 

ف
ا�ی� س�ترده  کگ ار  ا�ف�تسش �برای  ها  رسا�فه  از  و  کرد  می  ارسال 

اده می کرد.  اطالعات اس�ت�ف
کو�ید  �یری  کگ همه  از  �بل  �ت ��تی  ا�فس�تان  �ف ا�ف �حی  س�یس�تم 

�برای  آزما�یش  �توا�فا��یی  ور  کسش  
ف

ا�ی� و  �بود  ��یف  �ف -19�بس�یار 
ن را �فدارد. سودم�فدی  ده �گ �یق �ت�داد مصاب سش  د�ت

ف
�ت��ی�ی�

 کو�ید-19 
ف

لب ممک� ده است، ز�یرا اعف �یات محدود سش �ش�بت وا�ف
م�ش�بت  موارد  و  ود،  �فسش ذکر  ع�فوان علت مرگ  �به  ه  هم�یسش
ذارد. �به  الی �بکگ �یات �ف ا�تر �ش�بت رسمی وا�ف کو�ید-19 را در د�ف
ر�فط�ی�فه   آزما�یش، �ف�فکگ و عار از کو�ید-19، �ت

ف
�یت �پا�ی�ی� ر�ف دل�یل طف

راد  در م�فازل و محدود�یت در دس�ترسی �به مراکرف �حی، ا�ف
ص های ���ی�تی  ا�ف ران �به طور �یکسان از سش �بر�ف�گ ام�ه و �ف �ب
ا�فد.  کرده  اده  اس�ت�ف و مرگ  ان مصا�ب�یت  م�یرف  

ف
م�ی� �تحف �برای 

�بازد�ید  ها  �برس�تان  �ت از  ��تی  ل  مس�ت�ت ران  �بر�ف�گ �ف از  ی  �بر�ف
ان مرگ و م�یر  �بر مصا��به کرد�فد �تا م�یرف اران �ت کرده و �با ��ف
�یررسمی  عف های  روسش �به  ی  وا�بس�تکگ اما،  ک�ف�فد.  ارز�یا�بی  را 
لط  عف اطالعات  اد  ا�یحب در  �توا�فد  می  م�یر  و  مرگ   

ف
م�ی� �تحف

�یری در  کگ می که همه  د. طور م�شال، ه�ف�گ �باسش �ته  ش داسش �ف�ت
ی از کو�ید-19 �به طور  د، مرگ و م�یر �فاسش از سش ا�فس�تان آعف �ف ا�ف
د. ا�ی�فها از �یک  ر م�یسش ارش و م�ف�تسش رف �یس�بوک کگ �یرم�مول در �ف عف
 

ف
ا�بل اع�تماد �ف�یس�ت�فد �بلکه �توسط اطالع رسا�فی ده� م�ف�بع �ت

و�فد.  ف �تول�ید می سش
�به ده�
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ارش های  رف ف کگ
�ت� ر�فط�ی�فه و محدود�یت ها، سا�ف ه �ت در �ف�ت�یحب

ارش  رف ی در مورد کو�ید-19 کم�تر ام�ن �پذ�یر �بود. اما، کگ �ی�ت �تح�ت
رآ�ی�فدهای مالی م�بارزه �با  ه و �ف ی در مورد �بود�ب �ی�ت های �تح�ت
واس�تار  �ف ها  رسا�فه  از  ی  �بر�ف است.  ده  سش ر  م�ف�تسش کو�ید-19 
واب،  �تحف ر�ید �تحف ساد مالی در مورد �ف ی �به ا�تهامات �ف رس�یدکگ
ه و�ف�ت�یال�تور  د�فد که 32 دس�ت�گ ��ی�تی سش طرح �توز�یع �فان و و�ف
اری  رف �برکگ �ف آژا�فس  د.  سش �ته  رو�ف �ف و  ده  سش اق  ا�پ �ت �پاکس�تان  در 
ی در  �ی�ت ارش های �تح�ت رف �یوع کو�ید-19 کگ ر�یان سش واک در �ب �پرش
ه ای �بود  �یرف ه های و�ف�ت�یال�تور را �ته�یه کرد که ا�فکگ مورد دس�ت�گ
 روش �پ�یروی ک�ف�فد. 

ف
�برای سا�یر آژا�فس های رسا�فه ای �تا از ا�ی�

ه  �یه دس�ت�گ صف  �ر، �ت
ف

�یل در ا�ی� ران د�ف �بر�ف�گ �ته �یکی از �ف �ف �به کگ
ه  �ف�ت�یحب در  و  د  سش ا��یی  سش �بازکگ دولت  �توسط  و�ف�ت�یال�تور  های 

�ت�فد.  ر�ف رار کگ و��یی �ت امات �تحت �باز�ب ی م�ت �ی�ت ارش �تح�ت رف کگ

ره های ا�لی �ت�امل در زمان  هان در مورد کگ �گ �با �پرسش از آ
ه  سش ات ما ارز�یا�بی اول�یه �ف�ت �ی�ت �یر کو�ید-19، �تح�ت �ب�یماری همه کگ
ره های  ش رسا�فه �ته�یه کرده است.22 کگ �بکه را در �بحف �برداری سش
رگ دست ا�فد�ران  ا�لی �ت�امل رسا�فه ها �با لکس�تر های �برف

�تر �با سازمان های  امل �ت�امل �ب�یسش �ته و سش س�ترش �یا�ف کگ
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ن  ش رسا�فه و �فما�ی�فد�گ ن های عامه، �بحف  المللی، سا�یر ار�گ
ف

�ب�ی�
ا�یان ذکر است که رسا�فه های مصا��به  د. سش ام�ه م�ی�باسش �ب
�بر  روپ، آژا�فس �ف امل لک�یدکگ �یه و �تحل�یل سش رف ف �تحب

ده در ا�ی� سش
�تر �فی – �ما�یت ک�ف�فده رسا�فه های آزاد  واک و د�ف رسا�فی �پرش
در  ای  ه  �ر�ف و  ه  سا�ب�ت �با  های  رسا�فه  مله  �ب از  ا�فس�تان  �ف ا�ف
ود .  �ی�یر �بودن �ف�تا�یحج می سش ر �به م�ت�ف ود که م�فحب ور م�یسش کسش
می  ان  �فسش ما  ی  ک�ی�ف ات  �ی�ت �تح�ت از  ���ی�تی �ا�ل  واهد  سش
ه  دهد که �بس�یاری از رسا�فه ها ار�ت�باطات کم�تری دار�فد، �به و�یرش
�یت  �برای دس�ت�یا�بی �به اطالعات از دولت و �یک �ت�امل �با ک�ی�ف
را�تر از �ب�یا�ف�یه ها   المللی، �ف

ف
ردوس�تا�فه �ب�ی� �با سازمان های �بسش

الکت  مسش �با  و�یان،  �فکگ سحف ده  سش �ته  سا�ف �پ�یش  از  مطالب  و 
l .ه �فرم می ک�ف�فد دست و �پ�فحب
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�ف المللیادارات سازمان ملل
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3.60

4.20

�ف المللی
�ی �ب

�ف المللی
�ی �ب

ر از سازمان  �ی ه )عف �ب ا�ف  �ب
ف

� د�ی �ف موسسات �پ
ملل(

رها"( ده "دو�ف �ف �ف ورهای اهدا ک ر از کسش �ی ورها )عف کسش

4.20 �ف المللی
�ی �ب  المللی

ف
� �ی هادهای �ب ر �ف سا�ی

رات ا�ب ی و محف الوژی م�لوما�ت ک�ف وزارت �ت

وزارت �حت عامه

ای آن( ا اداره هم�ت ه �وادث )�ی ی �ب دکگ وزارت رس�ی

ی را�ئ هادهای ا�ب ا �ف ه ها �ی ا�ف ر وزارت �ف سا�ی

امات محلی/ �وزوی م�ت

ه ها ده رسا�ف �ف �ف م ک ظ�ی �ف ادارات �ت

هادهای عامه ر �ف سا�ی

ه های مردمی ن رسا�ف د�گ �ف ما�ی �ف

ه ای  های رسا�ف
ف

م� حب ا�ف

ی �ت ه های دول رسا�ف

4.80 ه ها رسا�ف ار�تی حب ه های �ت رسا�ف

ام�ه ران �ب ره�ب

ی ران مذه�ب ره�ب

صو�ی( –  ور �ف  )سک�ت
ف

� ال�ی ارم های آ�ف �ف �ت ل �پ
ر  های مرورکگ

ف
� �ی ماسش

ان( وا�ف ان، �ب دی )ز�ف ی لک�ی ا�ب حف �ت �وزه های ا�ف

صو�ی هادهای �ف ر �ف سا�ی

عامل دت �ت سش

ه های  رسا�ف
ی �کوم�ت

ب ره های اصلی �تعامل رسا�فه های م�ف�ت�ف دول 2. کگ �ب

2020 وز  �ی ر�ف �ت ا�ف ع:  �ب م�ف

لی  �ی کم�ض ار  ��ی د�ج ل�ض �ج

امل �یک سروی �بر اساس دو سوال در مورد  �بکه سش ه �برداری سش سش ف �ف�ت
�تمر�ی�

22

ده است.  را سش هار سروی ا�ب �یق �پ ف �تح�ت
ان �ت�امل و �فوع �ت�امل �بود. در ا�ی� م�یرف

ود که  �ته می سش ر�ف ی در �فظر کگ ، مر�له اول �به ع�فوان �یک دور آزما�یسش
ف

امل ارز�یا�بی �ملی از �تمام �ب�فا�برا�ی� �با�ید در ارز�یا�بی اکوس�یس�تم اطالعا�تی IEA ز�یر سش
�ان  س�ترده ای از ذ�ی�ف�ف ش ط�یف کگ �بکه و �پوسش ه �برداری سش سش ی های �ف�ت کگ و�یرش

های عمده، �توس�ه �یا�بد.  سش �فما�ی�فده از �تمام �بحف

�یق وعی �ت��ت III. دام�فه موصف
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ای اطالعات اصف  اطالعات(  IV. �ت�ت
ف

�تر �ف�یاز دار�فد و �فحوه دس�ترسی آ�فها �به ا�ی� )اطالعا�تی که مردم �ب�یسش

الءهای   4.1 �ف�یازها و �ف
اطالعا�تی 

 
ف

و ا�ی� اطالعات  �به  وامع  �ب دس�ترسی  �فحوه  ش  �بحف
�تی از  ود. و�ت امل می سش �ف�یازهای اطالعا�تی آ�فها را سش
�تر  �ب�یسش �ت�داد  د،  سش سوال  اطالعا�تی  �ف�یازهای  مورد  در  آ�فها 
ن ا�ب�تدا موارد مر�بوط �به کو�ید-19 را ذکر کرد�فد.  �پاسحف ده�فد�گ
ن در  دوم، در مورد کمک ها �بود، �ب�یش از 90% �پاسحف ده�فد�گ
�تری در مورد  ارش داد�فد که �به اطالعات �ب�یسش رف ی کگ سروی ک�ی�ف
 المللی ساال�فه 

ف
ام�ه �ب�ی� ی �ف�یاز دار�فد. �ب ار�ب کمک های �ف

ا�فس�تان می ک�فد اما �فحوه مصرف  �ف کمک های ز�یادی �به ا�ف
اطالعات  که  ری  د�یکگ های  عر�ه  �ف�یست.  ص  حف مسش آن 
امل رو�فد �لح، مسا�ئل  �ف�یاز است سش �تری در مورد آن  �ب�یسش
های  �پروژه  و  ام�ف�ی�تی  مسا�ئل  مداوم،  های  �یری  درکگ اری،  �ب

�توس�ه ��یی است. 

ان داد که رسا�فه ها �به طور  ات ما �فسش �ی�ت مهم�تر از همه، �تح�ت
ص  حف ام�ه مسش �یم �با �ب لکی مح�توا را از طر�یق �ت�امل مس�ت�ت
�به  �یری های مر�بوط  کگ �تصم�یم  �بلکه در عوض  �فمی ساز�فد، 
ر�ی�بی،  ده، محاس�بات �ت�ت مح�توا را �بر اساس �ف�یازهای درک سش
ام می ده�فد. آ�فها �به �فدرت  اری ا�فحب ات �تحب �دس ها و �ت�بل�ی�ف
ان سروی می  اط�بان را �برای درک �ف�یازهای اطالعا�تی سش محف

اطالع  ما  که  است  ای  رسا�فه  �فه  �ی�گ طلوع  �یون  �تلو�یرف ک�ف�فد. 
 

ف
اط�ب�ی� ور�تی آل�تای سروی های محف دار�یم از طر�یق موسسه مسش
ت می  وامع اطالعات ز�یادی در�یا�ف ام م�یدهد. از�ی�فرو، �ب را ا�فحب
ات آ�فها  هی او�ت �یرد. �گ رار �فم�یکگ ا�یت آ�فها �ت ک�ف�فد که مورد ر�ف
�ی�ید اطالعات در  اطالعات را �بدست م�یاور�فد، اما �توا�فا��یی �ت�ئ
ع، �ت�فوع  ود را �فدار�فد. در �الی که در سا�یر موا�ت وامع �ف �ب

�ر م�یک�فد.   م�فا�بع را آسش
ف

ری �ب�ی� اطالعات �فاساز�گ

رکت ک�ف�فده  در ز�یر �یک �فمودار از سروی کمی ما �با 650 سش
هری  ان می دهد در م�فاطق سش ده است که �فسش �تذکر داده سش

ی  ��ف اطالعات  مردم  �فدهار،  �ت و  هرات  ��بل،  های  وال�یت 
ود �فدار�فد. س�تون "�بلی" �پاسحف های  ف �ف�یازهای �ف

م�ی� �برای �ت�ئ
�یر"  "�فحف ان می دهد و س�تون  �فسش را  لی  ن دا�ف ده �گ اسش �ب�یحب
ان  ود. هما�فطور که �فسش امل می سش ن را سش سا�یر �پاسحف ده�فد�گ
 

ف
راد در هر �یک از ا�ی� ده است، کم�تر از �ف�یمی از ا�ف داده سش

ش  د�فد که �ف�یازهای اساسی اطالعا�تی آ�فها �پوسش دس�ته ها م��ت�ت
لی ا�ساس می  ن دا�ف ده �گ اسش ه �ب�یحب ده است. �به و�یرش داده سش
دار�فد  ا  ا�ف �ت�ت ه  آ�فحپ �به  �فس�بت  کم�تری  اطالعات  که  ک�ف�فد 
را  ود  �ف �ف�یازهای  ی  ��ف �د  �به  �ب�توا�ف�فد  �تا  م�یارو�فد  �بدست 

�برآورده ک�ف�فد. 
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 سروی کمی �به �ف�یازهای 
ف

ن در ا�ی� کم�تر از 50% �پاسحف ده�فد�گ
�یا  ال  �ت�ف اسش �تماعی،  ا�ب  - �تصادی  ا�ت را�یط  سش �پ�یرامون  اطالعا�تی 

اره کرده �بود�فد. �ما�یت دول�تی اسش
 

�یک  که  د  �باسش دل�یل   
ف

ا�ی� �به   
ف

ممک� �فس�بی  �تما�یل  عدم   
ف

ا�ی�
ط �رم�فدان سک�تور  �ت د و �ف ر�فط�ی�فه سراسری ملی عملی �فسش �ت
ود را از دست  ل های �ف �ف �یری سش صو�ی در ا�ب�تدای همه کگ �ف
وق  �ی�یر ��ت داد�فد، در �الی که �رم�فدان دول�تی �بدون کدام �ت�ف
ما   ،

ف
ا�ی� �بر  عالوه  م�یکرد�فد.  ت  در�یا�ف را  ود  �ف ات  م�اسش و 

ر  ا�ی�ات کم است و م�فحب �ت�یم که اطالعات مر�بوط �به سش در�یا�ف
ا�براز  ود. مردم  �به اطالعات کو�ید-19 می سش اع�تمادی  �بی  �به 
ا و  لوا�فرف ف ا�ف�ف

�ت�فد که �ب�توا�فد �ب�ی� کرد�فد که �ف�یاز �به اطالعا�تی داسش
ان سالم  �یص ده�فد. اما، کسا�فی که از کو�ید-19�ب حف کو�ید-19 �تسش

�ف�یازهای اطالعا�تی در مورد کو�ید-19
آ�فها  از  کو�ید-19  �پ�یرامون  اطالعا�تی  �ف�یازهای  مورد  در  �تی  و�ت
�ت�فد كه آ�فها  هار داسش ن اطف د، �ب�یش از 50% �پاسحف ده�فد�گ سوال سش
�یری و درمان کو�ید-19  کگ �پ�یسش �تری در مورد  �ب�یسش �به اطالعات 
از م�فا�ب�ی  �با�ید   اطالعات 

ف
ا�ی� آ�فها  اد  اع�ت�ت �به  �ف�یاز دار�فد، كه 

�ته�یه  هان  �ب سازمان �حی  �یا  عامه  وزارت �حت  ما�ف�فد 
وری  ف ک�تکگ

ردوس�تا�فه دوم�ی� و�فد. دس�ترسی �به کمک های �بسش سش
دن  �یم �تر سش �توا�فد �به دل�یل و�ف  می 

ف
ا�ی� �ف�یاز اطالعا�تی �بود. 

د.  �باسش کو�ید-19  �یری  کگ همه  اطر  �بحف مردم  �تصادی  ا�ت را�یط  سش
�یک  کو�ید-19  �به  ن  �گ ده  سش مصاب  آمار  ها،  ی  �بر�ف �برای 
ر، آمار  ی د�یکگ اطالعات مطلوب �بود، در �الی که �برای �بر�ف
ی اطالعات  �ته مهم �ف�بود. م�ت�با�ت ده و �به�بود �یا�ف راد مصاب سش ا�ف
�یح می داد�فد. و  ا�بله �با و�یروس را �تر�ب مر�بوط �به �فحوه م�ت

ای اطالعات اصف IV. �ت�ت

آموزش،  مورد  در  اطالعا�تی  م�ف�تظر  �بود�فد  �برده  در  �به 
 15 �تا 24 

ف
وا�فان �ب�ی� ام�تحا�فات م��تب و کمک ها �بود�فد. �ب

�ال�یت  �ف �به  مر�بوط  اطالعات  �به  �ف�یاز  ان  م�یرف  
ف

�تر�ی� �ب�یسش سال 
ارش  رف طراب کو�ید-19 کگ �یری از ا�ف لوکگ ر�یحی را �برای �ب های �ت�ف
ی در م�فاطق   سروی ک�ی�ف

ف
داد�فد. همه 650 �پاسحف ده�فده در ا�ی�

�ت�فد،  هی داسش �گ رهار از کو�ید-19 آ �فدهار و �ف�فکگ هری هرات، �ت سش
ی،   مطال�ه ک�ی�ف

ف
ن در ا�ی� ه �ت�داد کمی از �پاسحف ده�فد�گ ر�پ اکگ

�ت�فد، �بلکه در عوض  کو�ید-19 را �به ع�فوان �یک �ب�یماری �ف�پذ�یر�ف
�فاهان ا�فسان ها و �یا  ازات کگ  �ب�یماری محب

ف
�ت�فد که ا�ی� �باور داسش

ر  ف �تر�ت�یب، م�فا�بع د�یکگ
�فکگ �ب�یولوژ�یکی است. �به هم�ی� �یک �ب

راد آس�یب �پذ�یر از کو�ید-19  ان می دهد که کم�تر از 1% از ا�ف �فسش
�ته ا�فد.23 اطالعی �فداسش

و  ی  و�فر�یرف �ف و  �فکگ  �ب از  �برهای  �ف دل�یل  �به   ،
ف

ا�ی� �بر  عالوه 
�پاسحف  ا�فد.  ده  سش س�ته  �ف �بار  ا�ف از  مردم  مداوم،  �مالت 
روع  سش �بد  �بار  ا�ف �ف�یدن  سش که  �ت�فد  داسش اره  اسش وان  �ب ن  ده�فد�گ
مورد  در  مداوم  رسا�فی  �پ�یام  �ف�یست.  روز  �یک  �برای  و�بی  �ف
ور �فارا�ت  ��یت کسش �فکگ های مداوم، مردم را �فس�بت �به و�ف �ب
ان ها �به آن عادت کرده  �ف ی از ا�ف ه �بر�ف ر�پ ران می ک�فد، کگ و �فکگ
ود و آ�فها  �ف�یده می سش �یون �توسط کود�ن سش �بار در �تلو�یرف ا�فد. ا�ف
و  �فکگ  �ب  

ف
�ف�ی� همحپ آ�فها  �یر�فد.  کگ می  رار  �ت �ش�یر  �ت�ئ �تحت  �ف�یرف 

صی می  حف ر�به سش ی را از طر�یق رسا�فه ها و از طر�یق �تحب و�فر�یرف �ف
�فو�فد. �ب�ی�ف�فد و می سش

ودم،  د �ف رای رسش مام اطالعات الزم �ب ف �ت
م�

ام�ه را دارم واده و �ب ا�ف �ف

زن

%44

%7
%7

%35

%10 %11 %14

%19
%16

%16

%3

%18

مرد

ش می دهد وسش ازهای اساسی را �پ �ی ی از �ف ر�ف �ب

 اطالعات را در مورد 
ف

� ر�ی  م�مول �ت
ف

م�
ه دست می آورم وعات عمومی �ب مو�ف

ه  وط �ب وا�فب مر�ب ر �ب �ت سش �ی  اطالعات �ب
ف

� ا�ی
ش می دهد وسش از مرا �پ �ی وعات مورد �ف مو�ف

ی مرا  از اطالعا�ت �ی ار کم �ف س�ی  اطالعات �ب
ف

� ا�ی
ش می دهد وسش �پ

ی مرا  ازهای اطالعا�ت �ی ک از �ف حچ �ی ر، ه�ی �ی حف ش �فمی دهد�ف وسش �پ

ه �گ
ر آ

م�ت
ک

د؟ ود دار�ی ازهای �ف �ی �ف �ف �ت رآورده سا�ف رای �ب ی �ب د اطالعات ��ف �ی ا ا��اس می ک�ف ه طور لکی، آ�ی �ب

ا�یت از �ف�یازهای اطالعا�تی راف 2. رصف کگ
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راف 3.  کگ
�ف�یازهای اطالعا�تی در �باره کو�ید-19 

ه کدام  ر �ب �ت �ش �ی د-19 �ب ر کو�ی �ی ماری همه کگ �ی اره �ب در�ب
د؟ از دار�ی �ی اطالعات �ف

ش های اطالعا�تی �تا�ش�یر �پذ�یر �ف�ت
ا�فس�تان، اطالعات مر�بوط �به  �ف م��یت ا�ف ی از �ب کمک: �برای �بر�ف
�فمی  آ�فها  ک�فد و  �باع می  اسش از �د  �ب�یش  را  �برها  کو�ید-19 �ف
م  سش �یا �پ ی در مورد �پروژه های عمرا�فی  �توا�ف�فد اطالعات ��ف
از  ی  �بر�ف ه  ر�پ اکگ آور�فد.  �بدست  را  روز  مسا�ئل  �یق  د�ت ا�فداز 
راد�یو��یی  های  ��فال  طر�یق  از  ها  کمک  �به  مر�بوط  اطالعات 
و�فه و از  کگ ن �فمی دا�ف�فد که �پ ده �گ ا سش ود، 73% �ب�یحب ش م�یسش �پحف
 �ال، �ت�فها 2.67% از کو�ید-19 �بی 

ف
�یر�فد. در هم�ی� ا کمک �بکگ کحب

اطالع �بود�فد. دل�یل آ�فست که اطالعات مر�بوط �به کمکها در 
ام�ه  ود �فه در سطح �ب �ته می سش ذاسش �تراک کگ سطح ملی �به اسش
هار  وامع اطف �به آن اهم�یت می ده�فد. �ب و محلی که مردم 
ی سازما�فها ک�یت های کو�ید-19 ما�ف�فد  �ت�فد که آ�فها از �بر�ف داسش
ت کرده ا�فد،  و�فی ک�ف�فده و �ا�بون در�یا�ف د ع�ف ماسک، ما�یع �ف
و�فه و از  کگ ه کسی آ�فها را �ته�یه کرده است، �پ اما �فمی دا�ف�فد �پ

ه. طر�یق کدام �بود�ب

الء اطالعا�تی در مورد  راد ز�یادی �ف ، ا�ف ف
�حت روان: عالوه �بر ا�ی�

ی از کو�ید-19  ��یت �فاسش دن و�ف ی، و �یا �بد�تر سش سردکگ طراب �یا ا�ف ا�ف
ن ادعا کرد�فد که  ر�به می ک�ف�فد. �دود �ف�یمی از �پاسحف ده�فد�گ را �تحب
�یر  ده �توسط رسا�فه ها در ا�ب�تدای �ب�یماری همه کگ اطالعات ارا�ئه سش
�ته �یکی از  �ف ده �بود. �به کگ را�فی آ�فها سش کو�ید-19 �باعث �ترس �یا �فکگ
�یری ما از اطالعات مر�بوط �به   همه کگ

ف
از ا�ی� ن، "در آعف �پاسحف ده�فد�گ

�یق  �ب�یماری کو�ید-19 می �ترس�ید�یم، اک�فون رسا�فه ها اطالعات د�ت
�تی  �فا�ف را ارا�ئه می ده�فد اما ه�فوز هم �به اطالعات م�فاسب روا�فسش
ه کرد که "�فما�یش  ا�ف ن ا�ف ر از �پاسحف ده�فد�گ �ف�یاز دار�یم." �یکی د�یکگ
ا�فه،  طر�فاک �برای ما�فدن در �ف ه ای �ف �یرف دادن کو�ید-19 همراه �با ا�فکگ
�ید�بک  �تا�فه، اطالعات �ف �بحف وسش آن را �به �یک ه�یوال �ت�بد�یل کرد". �ف
ر �به دل�یل  ان می دهد که مردم در �ال �ا�ف ام�ه �فسش ای �ب اعصف
موارد کم�تر و در دس�ترس �بودن اطالعات، اس�ترس کم�تری دار�فد، 
l 24.یری از و�یروس را دار�فد� کگ ز�یرا آ�فها اطالعات الزم در مورد �پ�یسش

ری  �ی کگ سش �ی �پ
د-19 35%از کو�ی

اطالعات 
د-19 28%کو�ی

30%کمک ها

ال �ف �ت 20%اسش

ار  �ب ا�ف
19%محلی

ات  تاو�ت راعف 16%�ف

%32 درمان 
د-19 کو�ی

%19 �تحص�یالت

ر در 194  م��یت = 13000 �ف�ف ، 2020(، لک �ب 23سروی موسسه WOA )ر�یحچ

راد آس�یب �پذ�یر درمورد کو�ید-19 �فمی دا�ف�فد ولسوالی(، 0،58% از ا�ف

ه در اع�تماد �توسط موسسات هم�ر  �ید�بک مردم �تحت �پروژه ر�یسش 24داده های �ف

رد�یده.  مع آوری و در KoBo وارد کگ ا�ی�ه �ب �بر�فامه های سش اطر �ف �بحف

کگ و  �ف رهای �ب �ب ل �ف ه دل�ی �ب
ار  �ب �مالت مداوم، مردم از ا�ف

د ده ا�ف ه سش ��ت �ف

ای اطالعات اصف IV. �ت�ت
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 4.2 دس�ترسی - ��فال ها و م�فا�بع 
�یون م�فا�بع لک�یدی اطالعات م�فا�بع �تلو�یرف  

ف
�تر�ی� �پر�ر�برد  ا�ف�تر�فت  و 

راد �باسواد در م�فاطق  اطالعا�تی �برای ا�ف
�فی که از  رکت ک�ف�فد�گ ا�فس�تان هس�ت�فد. در م�یان سش �ف هری ا�ف سش
�ت�فد،  �یون �به اطالعات مر�بوط �به کو�ید-19 دس�ترسی داسش �تلو�یرف
ا می کرد�فد در  �تماسش �به طور م�فظم  را  �یون  �تلو�یرف آ�فها   %50
ا می کرد�فد. �به  ات آن را �تماسش �الی که 30% آ�فها اک�شر او�ت
د�ف�بال آن ار�ت�باطات رو در رو �بحساب م�یا�ید که �ب�یش از %50 
کو�ید-19  اطالعات  ت  در�یا�ف �برای  آن  از  ن  ک�ف�فد�گ رکت  سش از 

اده می ک�ف�فد. اس�ت�ف

هرها کو�ید-19 را �به ع�فوان �یک مس�ئله مر�ت�بط �با  مردم در سش
�یوع  م سش �ت�فد و در ه�ف�گ ر�ف �حت و سالم�تی در �فظر می کگ
�به  داد�فد.  می  �یح  �تر�ب را  ا�فه  �ف در  �فماز  وا�فدن  �ف �ب�یماری 
 

ف
اماک� که  �ت�فد  �ف کگ ن  �گ ده�فده  �پاسحف   %30 �تر�ت�یب،   

ف
هم�ی�

ود که در  اده می سش مذه�بی �به ع�فوان م�فا�بع اطالعا�تی اس�ت�ف
مذه�بی  ور  کسش �یک  در  اطالعا�تی  م�فا�بع  سا�یر  �با  ا�یسه  م�ت

�ت�فد که در م�فاطق  �ف ن کگ �یلی ا�فدک است. ولی �پاسحف ده�فد�گ �ف
دس�ترسی  راد�یو  و  �یون  �تلو�یرف �به  مردم  که  ا��یی  �ب روس�تا��یی 
�ته اطالعا�تی  �یح �یا�ف �فان م�فا�بع �تر�ب  مذه�بی همحپ

ف
�فدار�فد، اماک�

ی ما�فده است.  �با�ت

�ی�یرات در دس�ترسی �به اطالعات �بعد از  کو�ید-19�تعف
م�فا�بع  و  ها  ��فال  ی  �بر�ف کو�ید-19،  های  ر�فط�ی�فه  �ت دل�یل  �به 
�ی�یر کرده ا�فد. م�فا�بع س�ف�تی اطالعات  دس�ترسی �به اطالعات �ت�ف
کرد�فد،  می  �پ�یدا  دس�ترسی  آ�فها  �به  م�فظم  �بطور  مردم  که 
�یری، مردم اطالعات  �بل از همه کگ ی �بود�فد. طورم�شال، �ت �فا��ف
ت می کرد�فد �به  ف در�یا�ف

 �به ده�
ف

را از طر�یق اطالع رسا�فی ده�
در  اما،  کرد�فد.  می  ت  در�یا�ف �یون  �تلو�یرف از  که  ا�فدازه  همان 
اهده  �برای مسش هری مردم  �یری، در م�فاطق سش کگ ر�یان همه  �ب
�یون اطالعات  �تلو�یرف از  �یح می داد�فد  �تر�ب دامات ا��ت�یاطی  ا�ت
�ی�فی �برای �ته�یه اطالعات در  رف ا�یکگ ارهای �ب �بًا، ا�برف �یر�فد. م�ت�ا�ت �بکگ
 های اطالع رسا�فی 

ف
�ب�یل کم�پا�ی� د، از �ت اد سش مورد کو�ید-19 ا�یحب

د.  ط�به ها در مسا�ب وها و �ف ل، �ب�یل�بوردها، �بل�فدکگ ل �به م�فرف م�فرف
�ت�فد که  ا�براز داسش ن  ک�ف�فد�گ رکت   م�فا�بع، همه سش

ف
ا�ی� در م�یان 

دمات عامه را از  اطالعات مر�بوط �به س�یاست، ام�ف�یت و �ف
ام�ه را  �بار در مورد �ب  المللی و ا�ف

ف
�بکه های ملی و �ب�ی� سش

�بکه های مردم  ا�فواده، �یا سش از راد�یوهای محلی، دوس�تان، �ف
ت م�یکرد�فد.  در�یا�ف

 
�توا�ف�فد اطالعات مر�بوطه را از  هری می  مردم در م�فاطق سش
ت ک�ف�فد اما کسا�فی که   المللی در�یا�ف

ف
رسا�فه های ملی و �ب�ی�

�به  دس�ت�یا�بی  در  ک�ف�فد  می  ی  ز�فدکگ روس�تا��یی  م�فاطق  در 
�به  �ف�یاز   

ف
ا�ی� هس�ت�فد.  رو�برو  لک  مسش �با  مر�بوطه  اطالعات 

�بس�یار مهم می  کو�ید-19  �یوع  �به دل�یل سش اطالعات مر�بوط 
ود �با�ید  ظت از �ف �تلف مردم �برای محا�ف روههای محف ود. کگ سش
�تلف �به اطالعات دس�ترسی �پ�یدا ک�ف�فد. ره�بران  از طرق محف
در  �تر�ت�یب  �به  كه  كرد�فد  ك�ید  �ت�ئ ر  د�یکگ �بار  ام�ه  �ب و  مذه�بی 
�ت�یار  ود اطالعات مر�بوطه را در ا�ف �تماعات �ف ط�به ها و ا�ب �ف
آن  در  که  راه  �ف و  هرات  در  عمل   

ف
ا�ی� داد�فد.  رار  �ت وامع  �ب

ا�یان ذکر است  کو�ید-19 �بس�یار را�یحج �بود، م�مول �بود. اما، سش
و  �فکرد�فد  ارا�ئه  را  الزم  دمات  �ف مذه�بی  ره�بر   

ف
�فد�ی� �پ که 

مراه  وامع را کگ  �ب
ف

�ت�فد و �ب�فا�برا�ی� ود�یت کو�ید-19 را �ف�پذ�یر�ف مو�ب
�رم�فدان  و  مذه�بی  ره�بران   ،

ف
ا�ی� �بر  عالوه  کرد�فد. 

ای اطالعات اصف IV. �ت�ت



 
34 ارز�یا�بی اکوس�یس�تم اطالعات

ا�نس�تان �ن ا�ن

وری  ذاری، �به ع�فوان م�فا�بع �ف �ش�یرکگ ف �ت�ئ
ش �حت در ع�ی� �بحف

�ت�فد.  ر�ف رار �فکگ ه �ت مورد �تو�ب

�به  دهی  هی  �گ آ های  �بر�فامه  و  رسا�فی  اطالع  ا�پهای  ورکسش
�با مح�توای  �یون ها  �تلو�یرف و  راد�یوها  وری و در  �ورت �صف
�به  �تر  �ب�یسش اما،  �بود�فد.  ده  سش طرا�ی  محلی  و  مذه�بی 
و  وزارت �حج  و  عامه  وزارت �حت  از  مر�بوطه  اطالعات 
ده  راهم سش و�فی �ف ط �ت�یل�ی�ف ور �ف�یاز �بود. �ف اف در سراسر کسش او�ت
ار  سش د، اما �تحت �ف ع سش �ید وا�ت از طرف وزارت �حت عامه م�ف

ت.  رار داسش �ت

مر�بوطه  اطالعات  �به  دس�ترسی  رهار،  �ف�فکگ از  اطالعات  ط�بق 
سواد  که  ساال�فی  رگ  �برف �به  �ف�یست.  �مل  اما  است  وب  �ف
ارا�ئه  راد�یو  طر�یق  از  مر�بوطه  اطالعات  �با�ید  دار�فد،  محدود 
آن،  درمان   

ف
�ف�ی� همحپ و  کو�ید-19  عال�ئم  مورد  در  ود.  سش

ی از  ر�یان کو�ید-19 �بر�ف �تری الزم است. در �ب �ب�یسش اطالعات 
�به  مر�بوط  اطالعات  کو�ید-19  که  داد�فد  ارش  رف کگ وا�فان  �ب

l .ل می رسا�فد رمی و مسا�ئل س�یاسی را �به �دا�ت سرکگ

ه سش هم�ی

هی �گ

ات لی او�ت �ی �ف

ک لی کو�پ �ی �ف

ه حچ �گ ه�ی

%0%20%40%60%80%100

012345

ون �ی رف لو�ی 4.2�ت

ی  مذه�ب
ف

2.4اماک�

که های  �ب ماعیسش �ت 3.2ا�ب

ف
� ال�ی ه های آ�ف 2.3رسا�ف

ران کگ 1.8د�ی

3.5رو در رو

ی ام رسا�ف �ی امه �پ ر�ف 2.3�ب

ا موارد  وب �ی �ی و�ت �ی
ه ا�ب 2.0مسش

و 2.5راد�ی

امه  ر�ف ا �ب ل �ی محا�ف
2.1های مردمی 

ار �ب 1.7ا�ف

راف 4. دس�ترسی �به اطالعات کگ
اده می ک�ف�ید  ��فال ها اس�ت�ف

ف
�فد �بار از ا�ی� ه( ام�ت�یاز ده�ید که �پ ه( �تا 5 )هم�یسش �گ ًا از 1 )ه�یحپ لط�ف

د؟ �ی دا می ک�ف �ی رسی �پ د-19 دس�ت ه کو�ی وط �ب ه اطالعات مر�ب ه �ب و�ف کگ  �پ

ای اطالعات اصف IV. �ت�ت
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 4.3 عوامل و موا�فع اصلی 
دس�ترسی �به اطالعات 

ع�یت و سواد را�یط �یا وصف ز�بان، سش
ا�فس�تان  �ف مل�یت ا�ف  

ف
�فد�ی� �پ سکو�فت  محل 

 ،)%42( �تون  �پسش مله:  �ب از  است 
 ،)%4( ا�یماق   ،)%9( اوز�ب�یک   ،)%10( اره  هرف  ،)%27( �یک  �تا�ب
آ�فها  م�یان  در   .)%5( ر  د�یکگ و   ،)%2( �بلوچ   ،)%3(  

ف
�ترکم�

�تو و  ل�یت های ز�با�فی هس�ت�فد. �پسش ه ��یی و ا�یماق ا�ت از�ب�یکی، �پسش
دری دو ز�بان ملی هس�ت�فد که �ب�یش از 80 در�د مردم �به آ�فها 
ه ��یی �ح�بت  �یه مردم �به اوز�ب�یکی و �پسش �ح�بت می ک�ف�فد. �ب�ت
ل�یت های ز�با�فی �یک �یا هر دو ز�بان  ه اک�شر ا�ت ر�پ می ک�ف�فد، اکگ
 ز�بان 

ف
ان ا�ی� هم�فد ز�یرا در ک�فار ز�بان مادری سش ملی را می �ف

های ملی �به ع�فوان ز�بان اول عمل م�یک�فد. از �تمامی �پاسحف 
ه  ارش داد�فد که هم�یسش رف  سروی کمی، 61% کگ

ف
ن در ا�ی� ده�فد�گ

�یر�فد، 19% �به طور  ود می کگ اطالعات را �به ز�بان مورد �فظر �ف
ات و  ی او�ت ود، 9% �ب�صف م�مول �به ز�بان های مورد �فظر �ف
م��یت از�ب�یک - 9% که �یک  �یر�فد. �ب 3% آن را �بس�یار کم می کگ
ود را از طر�یق راد�یو  �برها و اطالعات �ف ل�یت است – �ف ز�بان ا�ت
�یق در مورد ا�ی�فکه آ�یا  ت می ک�ف�فد. ه�یحچ �تح�ت سرا�یش در�یا�ف

ادر �به دس�ترسی  ه ��یی ها و سا�یر مل�یت ها �ت ا�یماق ها، و �پسش
�فد، در دس�ترس �ف�یست. �به  ود �باسش �به اطالعات �به ز�با�فهای �ف
�یق از طر�یق راد�یو  راد در م�فاطق مورد �تح�ت �تر ا�ف طور لکی، �ب�یسش
ود دس�ترسی دار�فد  �بار محلی �به ز�با�فهای مورد �فظر �ف �به ا�ف
ه  ر�پ اکگ د.  �باسش ده  سش طع  �ت آ�فها  ار�ت�باط  ک�ف�فد  �فمی  ا�ساس  و 
�فا هس�ت�فد، اما مهم  �تو آسش �تر مردم �با ز�بان های دری و �پسش �ب�یسش
در  ود.  سش ارا�ئه  �ف�یرف  ها  ل�یت  ا�ت های  ز�بان  �به  �بار  ا�ف که  است 
رسمی  های  سا�یت  وب  اک�شر  �ت�ئوری،  �فظر  از  که  �الی 
�به ز�بان  ود را  صد دار�فد مطالب �ف ا�فه های دول�تی �ت وزار�تحف
اما  ده�فد،  ارا�ئه  �تو  �پسش ز�بان  �به  و  دری  ز�بان  �به  �یسی،  ا�ف�گ
�بدون  لب  اعف �تو  �پسش و  �یسی  ا�ف�گ ز�بان  ها��یی  سش �بحف ا�فه  س�ف م�ت�ئ
را  �به اطالعات  امر دس�ت�یا�بی   

ف
ا�ی� ی می ما�ف�فد.  �با�ت مح�توی 

�ی��فی،  سازد.  می  وار  دسش دا�ف�فد  �فمی  دری  که  رادی  ا�ف �برای 
از  ز�یادی  راد  ا�ف �توسط  محلی  اطالعات  و  محلی  مح�توای 
�تماعی و راد�یو  حات رسا�فه های ا�ب ، ��ف

ف
 �به ده�

ف
طر�یق ده�

ا�ی�فها  همه  است،  دس�ترسی  ا�بل  �ت محلی  های  �یون  �تلو�یرف و 
لب �به ز�بان های محلی در دس�ترس است.  اعف

اهای  ن سروی �باسواد �بود�فد، و آ�فها از �ب �تر �پاسحف ده�فد�گ �ب�یسش
�بل آماده  وب و �بد از �ت �یص اطالعات �ف حف �بود�فد که �برای �تسش
 دل�یل است که 80% از �پاسحف 

ف
 ا��تمااًل �به هم�ی�

ف
�بود�فد. ا�ی�

می  که  ا�فد  کرده  اطم�ی�فان  ا�ساس  کمی  سروی  ن  ده�فد�گ
ف �توا�فا��یی در مورد 

لط است. ا�ی� دا�ف�فد اطالعات درست �یا عف
ی می ک�ف�فد  رادی که در م�فاطق دور�تر ز�فدکگ راد �بی سواد و ا�ف ا�ف
 

ف
ا�ی� که  دهد  می  ان  �فسش ���ی�تی  واهد  سش ک�فد.  �فمی  �دق 
ی  ار�ب �ف �ش�یرات  �ت�ئ و  �فادرست  اطالعات  ران  �فکگ ال�بًا  عف وامع  �ب
 �ر�یح در�باره مسا�ئل �ساس ام�ف�ی�تی 

ف
�ت� �ف ف کگ

� هس�ت�فد و سحف
وار است. �به  ان دسش صو�ی �برای سش �تماعات �ف در �ب�یرون از ا�ب
طر�فاک  ه ها در مورد مسا�ئل ام�ف�ی�تی �ف  د�ید�گ

ف
�ت� ذاسش �تراک کگ اسش

وعات ام�ف�ی�تی،  اطر �ح�بت در مورد مو�ف است و مردم �بحف
راد مسلح  اهد �تهد�یدهای از طرف ا�ف دول�تی �یا �توس�ه ای سش

�یر مس�ئول �بوده ا�فد.  عف

ن محدود�یت دس�ترسی �به اطالعات دول�تی را  �پاسحف ده�فد�گ
واس�تار  ر از موا�فع ذکر کرده ا�فد. مردم �ف �به ع�فوان �یکی د�یکگ
آمار  و  کمک  های  �بر�فامه  مورد  در  �تر  ف 

مطم�ئ� اطالعات 
دل�یل  �به  را  س�یاسی  ره�بران  ��تی  مردم  �بود�فد.  کو�ید-19 
رار داده  اد �ت اطالعات �فادرست در مورد کو�ید-19 مورد ا�ف�ت�ت
�ید  م�ف �یق  د�ت اطالعات  ن،  ده�فد�گ �پاسحف  اک�شر  �ته  �ف کگ �به  ا�فد. 
ات دهد در �الی که اطالعات  راد را �فحب است و می �توا�فد ا�ف
�تماعی  �بکه های ا�ب ده در سش ر سش ا�ی�ات م�ف�تسش �فادرست و سش

رر رسان است.  �ف

ای اطالعات اصف IV. �ت�ت
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و  و�یان  حب دا�فسش امات،  م�ت ه  و�یرش �به  ن،  ده�فد�گ �پاسحف  �تر  �ب�یسش
لب در ا�ف�تر�فت و �یا �با م�فا�بع  ام�ه، اطالعات را اعف ره�بران �ب
 در 

ف
ن ساک� �ی�ید می ک�ف�فد. �پاسحف ده�فد�گ ک و �ت�ئ �تلف �پ محف

�تماعی �به  �یو�فی و رسا�فه های ا�ب هرها از ��فال های �تلو�یرف سش
اده می کرد�فد. در ��بل راد�یو �ف�یرف  ع�فوان م�ف�بع اطالعات اس�ت�ف
ود  �ف ا�تر  د�ف �به  مو�تر  �با  که  رادی  ا�ف �توسط  ��بح  م  ه�ف�گ در 
ن  ر�گ �تر م�فاطق روس�تا��یی، �برف ود. در �ب�یسش �ف�یده م�یسش م�یرو�فد سش

اده می کرد�فد.  �یون و راد�یو اس�ت�ف ام�ه از �تلو�یرف �ب

ی در دس�ترسی �به اطالعات ار�ب موا�فع �ف
�بکه های رسا�فه ای �با  دن �به سش ا�فس�تان در و�ل سش �ف مردم ا�ف
�توا�فا��یی  مردم  از  ی  �بر�ف هس�ت�فد.  رو�برو  �ف�یرف  ی  ار�ب �ف موا�فع 
ر�فد،  ر �ب�توا�ف�فد �بحف �یون را �فدار�فد و اکگ ه های �تلو�یرف ر�ید دس�ت�گ �ف
�بودن  ا�بل دس�ترس  �ت �یر  عف �برق و  الکت کم�بود  �با مسش �بازهم 
ود  �یو�فی و�ب �تلو�یرف ا�فس�تان ه�یحچ ��فال  �ف ا�ف ه هس�ت�فد. در  موا�ب
ا�بل  �ت ور  کسش سراسر  در  م�مولی  های   

ف
آ�ف�ت� �با  که  �فدارد 

ی از مردم در م�فاطق دوردست وال�یت  د. �بر�ف دس�ترسی �باسش
 های 

ف
�یون سولری و �یا دش آ�ف�ت� ه های �تلو�یرف رهار دس�ت�گ �ف�فکگ

لک   مس�ئله �تا �دودی مسش
ف

ر�یداری کرده ا�فد. ا�ی� سولری را �ف
ب   س�یس�تم ها سش

ف
�ی�فه دارد. ا�ی� را �ل می ک�فد اما 200 دالر هرف

اده  اس�ت�ف �برای  که  ک�ف�فد  می  �ر  مو�تر  �ب�تری  �توسط  م  ه�ف�گ
طوال�فی مدت �یا مداوم �پا�یدار �ف�یس�ت�فد. درک�فار آن، �یک راد�یوی 
�ی�فه  ط 30 دالر هرف �ت �یرد �ف وب که امواج AM و MHz را �بکگ �ف

دارد. 

ا�بهی دارد.  دس�ترسی �به اطالعات از طر�یق ا�ف�تر�فت موا�فع مسش
ی  ��یف است و در �بر�ف ا�فس�تان �ف �ف دس�ترسی �به ا�ف�تر�فت در ا�ف
های  �بس�ته   ،

ف
ا�ی� �بر  عالوه  �فدارد.  ود  و�ب روس�تا��یی  م�فاطق 

ر�ید آن را  ران هس�ت�فد و �بس�یاری از مردم �توا�فا��یی �ف ا�ف�تر�ف�تی کگ
�تر  هرها دس�ترسی �به ا�ف�تر�فت را �ب�یسش �فدار�فد. کم�بود �برق در سش
�یون و راد�یو در �ومه های  اده از �تلو�یرف محدود می ک�فد. اس�ت�ف
�یک  اساس  �بر  �یا�بد.  می  ا�یش  رف ا�ف را�یطی  سش  

ف
�ف�ی� �پ در  ��بل 

ا  سروی �توسط موسسه WOA در سال 2020، 13.18% از �ب�یحب
و  مو�با�یل  ون  �ت�یل�ی�ف د  ا�ت �ف ا�فس�تان  �ف ا�ف در  لی  دا�ف ن  �گ ده  سش
ا�ف�تر�فت هس�ت�فد، 6% �به هر دو دس�ترسی دار�فد در �الی که 
ون های مو�با�یل دس�ترسی  0.9% �به ا�ف�تر�فت و 79.6% �به �ت�یل�ی�ف

دار�فد. 

�ته ا�فد که رسا�فه  �تی �فو�بت �به مح�توا می رسد، مردم در�یا�ف و�ت
�یو�فی مر�ت�بًا مح�توای محلی �یا �تازه های  های راد�یو��یی و �تلو�یرف

�پاسحف  ده�فد.  �فمی  ارا�ئه  را  ام�ه  �ب مداوم  �تحوالت  در�باره 
و  ن  ر�گ �برف ز�یرا  �ت�فد،  داسش اره  اسش س�یاسی  موا�فع  �به  ن  ده�فد�گ
دول�تی  ا�تر  د�ف از  اطالعات  ت  در�یا�ف �به  ادر  �ت ام�ه  �ب ای  اعصف
�فان اطالعا�تی را ارا�ئه �فکرده است که مورد  �ف�بود�فد. دولت آ�فحپ
�ت�فد که �به  ن ادعا داسش �یرد. �پاسحف ده�فد�گ رار کگ اطم�ی�فان مردم �ت
�فظام،  در  �یا��یی  ما�ف های  روه  کگ ود�یت  مو�ب و  ساد  �ف دل�یل 
�پ�فهان  ها  ��یت  وا�ت و  است  ت  سحف اطالعات  �به  دس�ترسی 
رار داده است،  الء اطالعا�تی �ت ود. �فاام�فی مردم را در �ف م�یسش
آن  از  را  ها  داده  �توا�ف�فد  �فمی  ران  کگ ارسش رف کگ و  ران  �بر�ف�گ �ف ز�یرا 
وار  مع آوری و ارا�ئه ده�فد. در وال�یت هلم�فد، همحب م�ن ها �ب

ر  وق �بسش ات ��ت �ی�ت �فدهار، ک�فسرس�یوم �تح�ت �با وال�یت �ت

ار اطالعات  واس�ت مردم �ف
امه  ر�ف ر در مورد �ب �ف �ت مطم�ئ
د-19  های کمک و آمار کو�ی

د. ود�ف �ب

ای اطالعات اصف IV. �ت�ت
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�ف�یرف  ام�ه  �ب در  س�ف�تی  �یا  ی  ره�فکگ �ف �تارهای  ر�ف و  عادات 
وار می سازد. طورم�شال،  دس�ترسی مردم �به اطالعات را دسش
ان  ا�فه ها�یسش د�فد که ز�فان �ف�با�ید در �ف ظه �ر م��ت�ت راد محا�ف ا�ف
هرها در �ال �فا�بودی  �تار در سش ف ر�ف

ه ا�ی� ر�پ �یون �ب�ب�ی�ف�فد. اکگ �تلو�یرف
طور  �به  دارد.  ود  و�ب روس�تا��یی  م�فاطق  در  ه�فوز  اما  است، 
�تماعی  س�ف�تی، دس�ت�یا�بی �به اطالعات از طر�یق رسا�فه های ا�ب
وار است. هما�فطور که در  �یا �ح�بت �با مردان �برای ز�فان دسش
را  ود  اص �ف �تماعی �ف ا�ب و رسوم  آداب  آ�فها  د  �ته سش �ف کگ �باال 
ر �یا  �تماعات در عروسی ها، مراسم د�یکگ م ا�ب دار�فد و در ه�ف�گ
�پ�یدا  دس�ترسی  اطالعات  �به  روزمره  ی  ز�فدکگ های  �ال�یت  �ف

م�یک�ف�فد.  
 

 )2020(  )HRRAC( ر  �بسش وق  ��ت از  �ما�یت  و 
های  �فکگ  �ب دل�یل  �به  مردم  که  است  �ته  در�یا�ف
ی در مورد  هی ��ف �گ مداوم و کم�بود ز�یر�ب�فا ها، آ
��ی�تی  مو�ت در  محلی  �کومت  کو�ید-19�فدار�فد. 
م�تمرکرف  کو�ید-19  �به  را  ود  �ف م�فا�بع  که  �ف�بوده 
�به  ام�ه  �ب دس�ترسی   

ف
�ب�فا�برا�ی� و  سازد 

�بود.  محدود  اع�تماد  ا�بل  �ت اطالعات 
و  ر  �بسش وق  ��ت ات  �ی�ت �تح�ت ک�فسرس�یوم 
هی های  �گ آ ر  �بسش وق  از ��ت �ما�یت 
راهم  وامع �ف  �ب

ف
زم�ی�فه ا��یی را �به ا�ی�

کرده است. 

ای اطالعات اصف IV. �ت�ت
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لی در دس�ترسی �به اطالعات موا�فع دا�ف
لی دس�ترسی �به اطالعات  ن موا�فع دا�ف �تر �پاسحف ده�فد�گ �ب�یسش
ر�به �فکرده ا�فد. اما، آ�فها �به  ما�ف�فد کم�بود سواد رسا�فه ای را �تحب
اره کرد�فد که  �تاده اسش  در م�فاطق دور ا�ف

ف
م��یت های ساک� �ب

لک دار�فد.  �به دل�یل سواد و ز�بان در دس�ترسی �به اطالعات مسش
و�فه از طر�یق رسا�فه های  کگ ن می دا�فس�ت�فد که �پ �پاسحف ده�فد�گ
ده �به اطالعات دس�ترسی �پ�یدا ک�ف�فد، اما از �فحوه  �ته سش �فا�ف سش
�ت�فد.  �فداسش اطالع  عامه  �فهادهای  اطالعات  �به  دس�ترسی 
وعات  مو�ف از  ی  �بر�ف مورد  در  اطالعات  ذاری  کگ �تراک  اسش
�یری �به دل�یل �ف�فکگ و عار  محلی و کو�ید-19 در ا�ب�تدای همه کگ
می  مردم  از  �بس�یاری  �بود.  محدود  کرو�فا  �ب�یماری   

ف
دا�فس�ت�

ود �فدارد، ز�یرا آ�فها عماًل آن را در محله �یا  �ت�فد کو�ید-19 و�ب �ف کگ
�حت  وزارت  آمارهای  �به  آ�فها  ا�فد.  �فد�یده  ود  �ف ا�فواده  �ف
ر اع�تماد �فمی کرد�فد ز�یرا ا�شرات  عامه و رسا�فه ها �یا م�فا�بع د�یکگ
مراه  ف کگ

ود را �فمی د�ید�فد. اما، ا�ی� ام�ه �ف ده در �ب �فما�یان سش
دن  ران از ا�ب�تال سش واس�ت�فد د�یکگ ک�ف�فده �بود، ز�یرا مردم �فمی �ف
و�فد و آ�فرا �ف�فکگ و عار م�یدا�فس�ت�فد  �بر سش آ�فها �به و�یروس کرو�فا �ف
ر  ود را �پ�فهان م�یکرد�فد. ا�ساس می کرد�فد که اکگ و �ب�یماری �ف
ر�فط�ی�فه می ک�فد و  ا ک�ف�فد، دولت آ�فها را �ت سش ود را ا�ف �ب�یماری �ف
ا�ی�ا�تی که در ا�ب�تدای همه  در �ت�فها��یی می م�یر�فد. �یکی از سش
و�ید، داک�تران در  ر�فط�ی�فه سش ر �ت  �بود که اکگ

ف
د ا�ی� ر سش �یری م�ف�تسش کگ

ر�یق می ک�ف�فد.  ما مواد سمی �یا زهری �ترف �ب�یمارس�تان ها �به سش

�فازه های  �ی�یع �ب �یس�بوک �به طور مکرر مراسم �تسش �پُست های �ف
ری  ده �به علت �ب�یماری د�یکگ وت سش راد �ف ان م�یداد که "ا�ف را �فسش
ا�یش می  رف ف �پُست ها ا�ف

�ف�ی� �تی �پ وت کرده �بود�فد". و�ت ود �ف �ف
 سوال را مطرح می كرد�فد: "�ب�یماری كه �با 

ف
ت، مردم ا�ی� �یا�ف

ده  ذاری �فسش �یس �بوك �فامکگ �فازه در �ف �ی�یع �ب اعالم�یه های �تسش
د" در ک�فار �ف�فکگ و عار،  ی �فوع �ب�یماری می �توا�فد �باسش است، �پ
آوردن  �برای  ن  همسا�ی�گ طرف  از  ��ی�تها��یی  سش �یا  �تهد�یدها 
�به  ر  م�فحب د�یدًا  سش که  ت  داسش ود  و�ب �ف�یرف  محله  �به  کو�ید-19 

l .د ارش ها م�یسش رف کم�بود کگ

ده است.  ام �فسش �ته ا�فحب ذسش ماری در 25 سال کگ  سرسش
ف

�ید که ا�ی� �ته �باسش ه داسش �تو�ب
25

ود.  زده می سش
ف

م�ی� م��یت �تحف ام مر�بوط �به �ب �تمام ار�ت
Afghanistan Population 2020 )Demographics, Maps,

 Graphs( )worldpopulationreview.com(

ای اطالعات اصف IV. �ت�ت
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روه های  4.4 �تمرکرف �بر کگ
 آس�یب �پذ�یر

ا�فس�تان از  �ف روه آس�یب �پذ�یر" در ا�ف ف "کگ
�تر�ی� رکگ �فظر ا�فدازه، �برف

ره�بران  مد�فی،  ام�ه  �ب �فما�ی�فده  ز�فان  هس�ت�فد.  ز�فان 
روپ ها، �به  وکس کگ ن در �ف رکت ک�ف�فد�گ ام�ه و سا�یر ز�فان سش �ب
ر  سش ه در م�فاطق روس�تا��یی، از ز�فان �به ع�فوان آس�یب �پذ�یر �ت و�یرش
�ت�فد که ز�فان �به  �ف در �برا�بر اطالعات �فادرست �فام �برد�فد. آ�فها کگ
ات  ه�یرف �تماعی و عدم دس�ترسی �به �تحب �تارهای ا�ب دل�یل سا�ف
دار�فد.  لک  مسش اطالعات  �به  مکرر  دس�ت�یا�بی  در  ها  رسا�فه  و 
ی  ره�فکگ و�فد و از �فظر �ف �یه را�فده می سش �تران �به �اسش ز�فان و د�ف
 در دس�ترسی 

ف
�ف�ی� ازه د�یدن رسا�فه ها را �فدار�فد. آ�فها همحپ ا�ب

�به آموزش رسمی �با موا�ف�ی رو�برو هس�ت�فد که دس�ترسی �به 
ف �تر�ت�یب، �یک �پاسحف 

�تر می ک�فد. �به هم�ی� السش �برها را �پر�پ �ف
ت  �ف رهار کگ ده�فده مرد در �یکی از مصا��به های ما در �ف�فکگ
وش دادن �به رسا�فه ها �فدار�فد  ر��تی �برای کگ که "ز�فان ه�یحچ �ف
�ته  ا�فه داسش �یون سولری در �ف ازه �فمی دهد �تلو�یرف  ا�ب

ف
و �پدر م�

ت." رو�ف ف را �ف
م�فد م� ون هوسش �یم و �ت�یل�ی�ف �باسش

ا�ی�ات  �فاسا��یی سش �ی ز�فان در سش می که �به �توا�فا��یی وا�ت اما، ه�ف�گ
 ارز�یا�بی از ز�فان که آ�فها 

ف
ر�یم، ا�ی� و اطالعات �فادرست می �فکگ

�فده  رار دار�فد، �بس�یار �ف �تر در م�رض اطالعات �فادرست �ت �ب�یسش
 سروی 

ف
ا�ی� ن زن در  دار است. �به طور لکی، �پاسحف ده�فد�گ

�فاسا��یی  سش در  را  مردان  �به  ا�به  مسش �توا�فا��یی  ر�ی�بًا  �ت�ت کمی 
�توا�فا��یی  �تر،  وان  �ب س�فی  های  روه  کگ در  �ت�فد.  داسش ا�ی�ات  سش
�پاسحف  از   %77 �بود:  مردان  از  �تر  �ب�یسش زن  ن  ده�فد�گ �پاسحف 
�پاسحف  از   %68 �به  ا�یسه  م�ت در  سال،   35 ز�یر  زن  ن  ده�فد�گ
را  ده  ارا�ئه سش ا�ی�ه  ش سش از سش �ف�یمی  از  �ب�یش  ن مرد،  ده�فد�گ
�فس  �ب دو  هر  �تر،  ف 

مس� س�فی  روه  کگ در  کرد�فد.  �فاسا��یی  سش
ان داد�فد، �به �تر�ت�یب 66  ود �فسش ر�ی�بًا �توا�فا��یی �یکسا�فی را از �ف �ت�ت
�فاسا��یی  ا�ی�ات را �به درس�تی سش �یصد �ب�یش از �ف�یمی از سش و 67 �ف
�د  �ف�با�ید  سروی   

ف
ا�ی� از  ده  سش �ا�ل  �ب�ی�فش  اما،  کرد�فد. 

ل، �ف�تا�یحج �تا �دی م�تا�شر  ود: �د ا�ت �ته سش �یق �پ�فداسش �یصد د�ت �ف
عمد�تا  که  و�فی  �ت�یل�ی�ف سروی  �یک  که  است  ��یت  وا�ت  

ف
ا�ی� از 

�تر در آن  ش می دهد، �به ا��تمال �ب�یسش هری را �پوسش م�فاطق سش
ون های  هرها که �به �ت�یل�ی�ف  در سش

ف
ل و ساک� اعف ز�فان �باسواد سش

رکت م�یک�ف�فد، در �الی که �برای  مو�با�یل دس�ترسی دار�فد سش

�به  دادن  �پاسحف  ا�فه  �ف های  ا�فم  �ف �یا  سواد  �بی  ز�فان  �تر  �ب�یسش
طر است و آ�فها  �فاس �پر از �ف راد �فاسش و�فی ا�ف �تماس های �ت�یل�ی�ف

 سروی ها �پاسحف می ده�فد. 
ف

کم�تر �به ا�ی�

در  و  ک�ف�فد  می  ی  ز�فدکگ �تاده  دورا�ف م�فاطق  در  که  مردمی 
های  ��فال  �فدار�فد،  رار  �ت مو�با�یل  �یا  راد�یو��یی  امواج  رسا��یی 
زم�ی�فه  و  �فدار�فد  اطالعات  �ی�ید  �ت�ئ �یا  دس�ترسی  �برای  ز�یادی 
ک�ف�فد.  می  اد  ا�یحب �فادرست  اطالعات  ار  ا�ف�تسش �برای  م�فاس�بی 
ی می  �فکگ زده ز�فدکگ ، کسا�فی که در م�فاطق �ب

ف
عالوه �بر ا�ی�

ک�ف�فد �فمی �توا�ف�فد �به طور م�فظم �به اطالعات دس�ترسی �پ�یدا 
ا�برا�تی مسدود می  �بکه های محف ک�ف�فد. اک�شرًا، در آن م�فاطق سش
م�فد را  ون های هوسش اده از �ت�یل�ی�ف راد مسلح اس�ت�ف و�فد، �یا ا�ف سش

رادی که در م�فاطق  ، ا�ف ف
م�فع می ک�ف�فد. عالوه �بر ا�ی�

ه  وش دادن �ب رای کگ ی �ب رص�ت ان �ف "ز�ف
ازه  درم ا�ب د و �پ �ف �ت داسش ه ها �ف رسا�ف
ون سولری در  �ی رف لو�ی می دهد �ت �ف

ود و  م سش �ی اسش ه �ب �ت ه داسش ا�ف �ف
ت."  رو�ف ل مرا �ف ا�ی ون مو�ب �ف ل�ی �ی �ت

ای اطالعات اصف IV. �ت�ت
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ی ها و  اورزان، کو�پ ی می ک�ف�فد، ما�ف�فد کسش دور دست ز�فدکگ
لی، �به دل�یل محدود �بودن ز�یر�ب�فا ها و  ن دا�ف ده �گ اسش �ب�یحب
�فدار�فد.  دس�ترسی  اطالعات  �به  م�فظم  �بصورت  �تک�فالوژی، 
و  �یون  �تلو�یرف راد�یو،  ر�ید  �ف �باالی  های  �ی�فه  هرف دل�یل  �به  آ�فها 
اطالعات  �به  دس�ترسی  های  وس�یله  و  ام��فات  از  ا�ف�تر�فت 

محروم ا�فد. 

ون های  �فد، �ت�یل�ی�ف �ته �باسش ر�ید را داسش می که مردم �توان �ف ه�ف�گ
دارد.  اطالعات  �به  دس�ترسی  در  مهمی  ش  �ف�ت مو�با�یل 
لی از  ن دا�ف ده �گ ا سش طورم�شال، �ب�یش از �ف�یمی از )52%( �ب�یحب
�به اطالعات دس�ترسی دار�فد.  ون های مو�با�یل  �ت�یل�ی�ف طر�یق 
ام�ه  ای �ب �یه اعصف �تر از �ب�ت اما، آ�فها �ب�یسش
 

ف
�ت� سا�ف وع  مر�ف �برای 

ود �با  �ف�یازهای اطالعا�تی �ف
ه �فرم  لک دست و �پ�فحب مسش
ا�یسه �به  می ک�ف�فد: در م�ت
که   %26 که  کسا�فی  �یه  �ب�ت
از  �بود�فد، %36  ده  سش سروی 
لی که در  ن دا�ف ده �گ ا سش �ب�یحب
هار  اطف کرد�فد،  رکت  سش سروی 
ک�ف�فد  می  ا�ساس  که  �ت�فد  داسش
رار  �ت آ�فها  دس�ترسی  �به  که  اطالعا�تی 

�یا  �فمی سازد  �برآورده  را  آ�فها  �ف�یازهای  از  �یک  �یرد ه�یحچ  م�یکگ
�یلی کم است.  �ف

ی ها �ف�یرف �با عوامل  ن و کو�پ ن، عودت ک�ف�فد�گ ده �گ ا سش �ب�یحب
�یری و دس�ت�یا�بی  آس�یب �پذ�یری م�ت�ددی رو�برو هس�ت�فد و �پ�یکگ
رادی  وار است. ا�ف ر و رسا�فه ها �به آ�فها دسش وق �بسش  ��ت

ف
�ال�ی� �ف

ال��بور(  ��ب  )م�فاطق  ور  کسش �تاده  ا�ف دور  م�فاطق  در  که 
�توا�فا��یی  و  ردوس�تا�فه  �بسش �ف�یازهای  در درک  ک�ف�فد  ی می  ز�فدکگ
ردوس�تا�فه �به  ام�ه �بسش ی را �برای �ب رکگ الش �برف �ت�امل �با آ�فها �پ
از مردم   %27 ،  REACHیر� ا�ف ارز�یا�بی  آور�فد. در  ود می  و�ب
ارش داد�فد كه �به مراكرف  رف  در م�فاطق ��ب ال��بور کگ

ف
ساک�

دمات  ان ده�فده كم�بود �ف ف �فسش
�حی دس�ترسی �فدار�فد و ا�ی�

�با  ا�بله  م�ت �برای  دی  �ب الش  �پ و  ال��بور  م�فاطق ��ب  در 
l .کو�ید-19 است

)2020 ، ا�فس�تان )ر�یحچ �ف 26سروی لک ا�ف

�ش�یر  ا�فس�تان، مروری �بر �ت�ئ �ف واری دس�ت�یا�بی �به ا�ف والی 2020 ارز�یا�بی دسش 27ر�یحچ �ب

کو�ید-19 در م�فاطق و ولسوالی های ��ب ال��بور

�فاسا��یی  �ترکی را �برای سش ردوس�تا�فه �تالش مسش روه دس�ترسی �بسش 28در سال 2019، کگ

ام داد و آ�فها را در سه دس�ته از  ا�فس�تان ا�فحب �ف ل�یست از م�فاطق ��ب ال��بور ا�ف
دت و  �یکی، )2( سش �یرف عوامل عدم دس�ترسی �ت�ر�یف کرد: )1( محدود�یت های �ف

ران. ی �باز�یکگ �یدکگ �فکگ ها، و )3( �پ�یحپ س�ترش �ب کگ

ای اطالعات اصف IV. �ت�ت

https://www.reachresourcecentre.info/country/afghanistan/
https://www.reachresourcecentre.info/country/afghanistan/
https://www.reachresourcecentre.info/country/afghanistan/
https://www.reachresourcecentre.info/country/afghanistan/
https://www.reachresourcecentre.info/country/afghanistan/
https://www.reachresourcecentre.info/country/afghanistan/
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ع �با �ال��یت �یاد می  ف �فهادها �به ع�فوان مر�ب
سروی از ا�ی�

ارش های  رف ف �فهادها اع�تماد دار�فد. کگ
و�ی�فد که �به ا�ی� ک�فد و م�یکگ

ده �توسط دولت �یا ��فال های رسا�فه ای مر�ت�بط �با  �ته�یه سش
ام�ه �ف�یس�ت�فد، ز�یرا �به �فظر می رسد که  دولت مورد اع�تماد �ب
راد آس�یب �پذ�یر ک�فار  ه م�یک�ف�فد و ا�ف در مورد دس�تاوردها م�بال�ف

ده است.  �ته سش ذاسش کگ

ی مورد اع�تماد  ار�ب امات و رسا�فه های �ف د که م�ت م�لوم سش
ده�فد،  ارا�ئه می  مدارک  و  واهد  سش آ�فها  ز�یرا  ا�فد،  ده  سش ع  وا�ت
ه در  ا�ی�ات را �به و�یرش ش می ک�ف�فد و سش �ی را �پحف اطالعات وا�ت
�پاسحف  �ته  �ف کگ �به  ک�ف�فد.  �فمی  ش  �پحف هری  سش اط�بان  محف م�یان 
ا�ول،  �تا�بع  ی  ار�ب �ف های  رسا�فه  و  امات  م�ت ن،  ده�فد�گ
ل، �بی طرف و دارای اطالعات م��ت�بر هس�ت�فد. �پاسحف  مس�ت�ت
مع آوری اطالعات مر�بوط �به کو�ید-19  لب �برای �ب ن اعف ده�فد�گ
 �یک 

ف
�ه می ک�ف�فد، ز�یرا ا�ی�  المللی مرا�ب

ف
�به رسا�فه های �ب�ی�

 المللی می �توا�ف�فد 
ف

ها�فی است و رسا�فه های �ب�ی� لک �ب مسش
د  ص سش حف ده را ارا�ئه ده�فد. مسش �یق سش �یق و �تح�ت اطالعات د�ت
 های راد�یو��یی محلی 

ف
� اط�بان وال�ی�تی �فس�ب�تًا �به اس�ت�یسش که محف

�تری دار�فد.  اع�تماد �ب�یسش
�ت�فد که �به ��فال  �ف ن سروی کگ رکت ک�ف�فد�گ س�ترده �تر، سش �به طور کگ
ی �برای  ار�ب لی و �ف �یو�فی و راد�یو��یی، دا�ف های رسا�فه ای �تلو�یرف

V. �پو�یا��یی اطالعات

ا�بل ن �ت راهم ک�ف�فد�گ  5.1 �ف
 اع�تماد اطالعات

�تر  �به �ب�یسش �حی  �رک�فان  �به  ن  ده�فد�گ �پاسحف 
ام�ه اع�تماد  ع�فوان م�فا�بع اطالعا�تی در �ب
 المللی در 

ف
�ت�فد. �به د�ف�بال آن اع�تماد �به رسا�فه های �ب�ی� داسش

رار  ام�ه و مذه�بی �ت دم سوم ره�بران �ب دم دوم م�یا�ید. در �ت �ت
رار  ان مورد اع�تماد �ت صی سش حف �ت�فد که �براساس سوا�بق سش داسش
ز�یاد  ا��تمال  �به  د�فد.  م�یسش اع�تماد  �یا سلب  و  �ت�فد  ر�ف کگ می 
�ه  مرا�ب آ�فها  �به  محلی  اطالعات  و  ام�ه  �ب �بار  ا�ف �برای 
�پاسحف  از   %50 که  داد  ان  �فسش ی  ک�ی�ف ات  �ی�ت �تح�ت م�یک�ف�فد. 
�ت�فد که در مورد اطالعات کو�ید-19 �باالی  ن ا�براز داسش ده�فد�گ
ر، مصا��به های  ره�بران مذه�بی اع�تماد دار�فد. از طرف د�یکگ
کرده  �تحص�یل  ن  ده�فد�گ )�پاسحف  �با  ما  ی  ک�ی�ف وری  �صف
کی از مردم �به  ش کو�پ ان می دهد که �ت�فها �بحف هری( �فسش سش
ف آ�فها �به ع�فوان  ه مو�ت ر�پ ره�بران مذه�بی اع�تماد دار�فد، اکگ
وامع  از �ب �بس�یاری  ذار در م�یان  �ش�یرکگ �ت�ئ و  �یک م�ف�بع م��تمد 
�فظر�یات در مورد اطالع رسا�فی  ود.  �ته م�یسش �پذ�یر�ف روس�تا��یی 
های  مصا��به  در  ن  ده�فد�گ �پاسحف  است:  اوت  م�ت�ف دولت 
 

ف
الل�یت ا�ی� اطر عدم اس�ت�ت ف اع�تماد �بحف

ی ما سطح �پا�ی�ی� ک�ی�ف
 

ف
هی در ا�ی� ا�بل �تو�ب س�ته می ک�ف�فد، اما �ت�داد �ت �فهادها را �بر�ب

 ��فال 
ف

ذاری اطالعات اع�تماد �مل دار�فد، ز�یرا ا�ی� �تراک کگ اسش
هور  �بری مسش ا�فس�تان �به ع�فوان م�فا�بع �ف �ف های رسا�فه ای در ا�ف
االت آ�فها �ف�یرف �ماًل  ده ا�فد. مطالب و م�ت و م��ت�بر �ت�ئس�یس سش
ااالت   مطالب و م�ت

ف
ن ا�ی� مورد اع�تماد است، ز�یرا �فو�یس�فد�گ

االت   مطالب و م�ت
ف

ر ا�ی� اک�شرًا م�فا�بع را ذکر می ک�ف�فد و �فسش
م�فا�بع  و  �تماعی  ا�ب های  رسا�فه  دارد.  �بررسی �مل  �به  �ف�یاز 
ا�ی م�ی�توا�ف�فد  ی های �ف کگ  و�یرش

ف
�ت� ا�ف�تر�ف�تی �ت�فها در �ورت داسش

�یک  از طرف  دن  مله �ما�یت سش از �ب �فد،  �باسش اع�تماد  ا�بل  �ت
ارش،  رف کگ ها(،  )ل�ی�فک  �پ�یو�فدها   

ف
�ت� داسش رسمی،  حه  ��ف

�تمام  ر�ی�بًا  �ت�ت ا��ت�یاط،   
ف

ا�ی� م  رعف علی  اله.  م�ت �یا   
ف

� �ی�ف�ت�یسش �پر�یرف
�به   

ف
از طر�یق ده� �پروژه  ف 

ا�ی� در  ده  آوری سش مع  ا�ی�ات �ب سش
ده ا�فد.  ش سش �تماعی �پحف  و رسا�فه های ا�ب

ف
ده�

ت که م�فا�بع اطالعا�تی که  ر�ف ه کگ �به طور لکی، می �توان �ف�ت�یحب
های  ی  کگ و�یرش است،  کرده  لب  �ب را  ن  ده�فد�گ �پاسحف  اع�تماد 
�تصاو�یر،  و  ها  �یلم  �ف �با  همراه  مس�ت�فد  های  ارش  رف کگ  

ف
�ت� داسش

ت را دارا  �ئ�یات و از همه مهم�تر د�ت رف �یم، �ب اهده مس�ت�ت مسش
ا�بل  راد و سازمان ها��یی که �به ع�فوان �فهادهای �ت �بوده ا�فد. ا�ف
ی،  ��ف مالی  م�فا�بع  از  ال�بًا  عف د�فد،  سش می  �ته  �فا�ف سش اع�تماد 
وردار  �بر�ف  

ف
وا�ف�ی� �ت از  �ح�یح  اده  اس�ت�ف و  وب  �ف مد�یر�یت 

�بود�فد. 

ام می ده�فد( ه �ری ا�فحب �یرد �پ رار م�یکگ وامع �با اکوس�یس�تم اطالعات و ا�ی�فکه �با اطالعا�تی که در دس�ترس آ�فها �ت راد و �ب )�فحوه �ت�امل ا�ف
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V. �پو�یا��یی اطالعات

�یری کو�ید-19  ر�یان همه کگ اع�تماد در �ب
د که در  �ی�یر می ک�فد. د�یده سش طراری �ت�ف ع ا�ف اع�تماد در موا�ت
�یری کو�ید-19 سطح اع�تماد �به رسا�فه ملی و  ر�یان همه کگ �ب
 �هش اع�تماد �به 

ف
وزارت �حت عامه �هش �پ�یدا کرد. ا�ی�

�بازی  و  س�یاسی  الت  د�ف مله  �ب از  ز�یادی،  عوامل  دل�یل 
�تاد. در ا�ب�تدای همه  اق ا�ف �بار ا�ت�ف درت ها در �یک �بحران مرکگ �ت
وزارت  از  ها  ی  ار�ب �ف  

ف
�ف�ی� همحپ و  ا�فس�تان  �ف ا�ف مردم  �یری،  کگ

اد می کرد�فد که موارد کو�ید-19 را کم�تر  �حت عامه ا�ف�ت�ت
�یری ک�ف�فد. �ب�دًا،  لوکگ دن �ب ر�فط�ی�فه سش ارش م�یده�فد �تا از �ت رف کگ
ا�تمه  ا�فس�تان �ف �ف ا�ف کو�ید-19 در  ا�ی�فکه  از  لط  عف �تصور  �یک  �با 
ان م�یدهد �تا کمک  �تر �فسش ام را �ب�یسش �ته است و �کومت ار�ت �یا�ف
لب ک�فد، مردم وزارت �حت عامه   المللی را �ب

ف
های �ب�ی�

می  م�تهم  کو�ید-19  آمار  دادن  ان  �فسش �تر  �ب�یسش علت  �به  را 
ف �فظر 

ن سروی �به هم�ی� کرد�فد. 30 % �پاسحف ده�فد�گ

ماد رای اع�ت ی ا�لی �ب کگ رش و�ی

ماد مهم است رای اع�ت ا �دی �ب �ت

ماد مهم است رای اع�ت �ب

ماد رای اع�ت ار کمی �ب س�ی ت �ب اهم�ی

ست �ی ماد مهم �ف رای اع�ت �ب
کی  ر اطالعات از �ی ماستاکگ ان سش رف �ی 4.0از عرف

3.1اطالعات رسمی

ام �ی دن همان �پ �ی �ف 3.4سش

رده در  س�ت ه طور کگ �ب
 

ف
ام�ه م� �ب
د ا�ب رش �ی س�ت کگ

3.0

ی ار�ب ع �ف ا�ب 3.5م�ف

ات  �ی �ئ رف سطح �ب
3.1اطالعات

ا   �ی
ف

� سش �ی �ت �ف �ی رف ر�ی �پ
ه رسمی 3.3ارا�ئ

ر کگ ل د�ی 2.3دال�ی

راف 5. م�رک های اع�تماد کگ
�یلی مهم( ام�ت�یاز ده�ید ًا از 1 )مهم �ف�یست( �به 5 )�ف لط�ف

ماد می سازد؟ ل اع�ت ا�ب ما �ت رای سش ع را �ب �ب ی م�ف رف �ی ه �پ �پ

%0%20%40%60%80%100

012345
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ن  �فاسان رسا�فه ای و �فما�ی�فد�گ  �ال ، �رسش
ف

�بود�فد. در هم�ی�
�ت�فد که مردم  �ف ام�ه مد�فی در مصا��به ها کگ سازمان های �ب
ود دارد، اما از روش  �یر و�ب د�فد که �ب�یماری همه کگ ه�فوز م��ت�ت
کر  های اس�ت�فدرد عملی )SOP( �پ�یروی �فمی ک�ف�فد، ز�یرا آ�فها �ف
امات  می ک�ف�فد مصون هس�ت�فد. وزارت �حت عامه و م�ت
ود را از دست داده ا�فد ز�یرا اطالعات  دول�تی �ف�یرف اع�تماد �ف
ا�بل اع�تماد �بدست �فمی  مر�بوط �به کو�ید-19 از �یک م�ف�بع �ت
ه �برداری از م�فاطق  سش �یق و �ف�ت آ�ید. وزارت �حت عامه آمار د�ت
ر دال�یل �بی  آلوده را �به طور م�فظم ارا�ئه �فمی دهد. از د�یکگ

ش �حت عامه  ��یف �بحف �یت �ف ر�ف اع�تمادی می �توان �به طف
��یف  �ف س�یس�تم  و  آزما�یش  محدود  �یت  ر�ف طف ا�فس�تان،  �ف ا�ف

اره کرد. �یری اسش رد�یا�بی همه کگ

�یر   �ب�یماری همه کگ
ف

اع�تماد �به مسا�ئل �حی �ف�یرف �به دل�یل ا�ی�
�یا  ها  رسا�فه  ر  اکگ �پ�یش،  سال  دو  است.  کرده  �ی�یر  �ت�ف �ماًل 
�تراک می  اسش �به  درمان  مورد  در  اطالعا�تی  ام�ه  �ب ای  اعصف
�تر  �ب�یسش مردم  امروزه  �ت�فد.  �پذ�یر�ف می  را  آن  مردم  �ت�فد،  ذاسش کگ
ت   اطالعات را از �رک�فان �حی در�یا�ف

ف
�یح می ده�فد ا�ی� �تر�ب

و  �لی  �ب �بار  ا�ف �با  ی  م�ف�ف ارب  �تحب دل�یل  �به  امر   
ف

ا�ی� ک�ف�فد. 
ام�ه،  �ب ای  اعصف و  ها  رسا�فه  م�یان  در  �فادرست  اطالعات 

از، رخ داده است.  �یم �یا محب الف آموزش مس�ت�ت �بر�ف

ان می دهد که ز�فان �ب�یش از مردان �به  داده های کمی �فسش
 المللی، رسا�فه 

ف
ا�فواده، رسا�فه های �ب�ی� اطالعات دوس�تان �یا �ف

�تماعی و �رم�فدان �حی اع�تماد می ک�ف�فد. ره�بران  های ا�ب
�یم و روزمره �با آ�فها، �ب�یش از  مذه�بی �به دل�یل �ت�امل مس�ت�ت

l .ا�بل اع�تماد هس�ت�فد ز�فان �برای مردان �ت
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راف 6. اع�تماد �به م�فا�بع و ��فالهای اطالعا�تی کگ
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ذاری اطالعات �تراک کگ راف 7. �به اسش کگ
ه(  ه( �تا 5 )هم�یسش ًا ع�بارات ز�یر را از 1 )�به ه�یحچ و�ب لط�ف

ام�ت�یازات ده�ید

�تراک ال – �به اسش  5.2 ا�ف�ت�ت
ذاری اطالعات  کگ

راد  ذار�فد، ا�ف �بکگ �تراک  �به اسش �تما�یل دار�فد اطالعات را 
ی است  لو�ت ا�فسان محف �فه.  �یا  د  �باسش �یق  ه د�ت �پ
ده است. اطالعا�تی که �به  که �برای داس�تان سرا��یی هست سش
ود، اک�شرًا  �ته می سش ذاسش �تراک کگ وامع �به اسش �یررسمی در �ب طور عف
ود.  �ته می سش ذاسش �تراک کگ ه �به اسش �ی�ید �یا ��تی �با م�بال�ف �بدون �ت�ئ
ر�یب  �ف دار�فد،  �ته  ر�ف �پ�یسش اطالعا�تی  سواد  که  رادی  ا�ف ��تی 
و�فه   مس�ئله را �به کگ

ف
ورن د. کو�ید-19 ا�ی� لط را م�یحف اطالعات عف

س�ته کرده است.  ای دارما�ت�یک �بر�ب

ا�فواده و   اطالعات و �فظر�یات در م�یان �ف
ف

�ت� ذاسش �تراک کگ �به اسش
ان  �یرف عرف و  است  م�تداول  روال  �یک  ا�فس�تان  �ف ا�ف در  دوس�تان 
 

ف
و�فد، ا�ی� �ته می سش �فا�ف ا�بل اع�تماد سش م�مواًل �به ع�فوان م�فا�بع �ت

در�تم�فد می   را �یک رسا�فه �ت
ف

 �به ده�
ف

روال اطالع رسا�فی ده�
 اطالعا�تی را 

ف
�ف�ی� �ت�فد که �پ �ف سازد. ز�فان در م�فاطق روس�تا��یی کگ

�تراک  و�فی �به اسش وری �یا �ت�یل�ی�ف اهی، �صف �ف �تر �به �ورت سش �ب�یسش
از  هری  م�فاطق سش �باسواد در  ز�فان  که  ذار�فد، در �الی  می کگ
�تر  �ب�یسش ک�ف�فد.  اده می  اس�ت�ف ا�ف�تر�فت  و  �تماعی  ا�ب های  رسا�فه 
�ت�فد که �فمی �توا�ف�فد  �ف راد مس�فی که �با آ�فها �ح�بت کرد�یم کگ ا�ف
�به  و  ت  �برای در�یا�ف �تاپ  �یا لپ  م�فد  ون های هوسش �ت�یل�ی�ف از 

از  را  آ�فها اطالعات  ک�ف�فد.  اده  اس�ت�ف ذاری اطالعات  کگ �تراک  اسش
ت می ك�ف�فد و  �تر از طر�یق راد�یو در�یا�ف �یون �یا �ب�یسش طر�یق �تلو�یرف
اپ ها و  �تماعات، ورکسش  در ا�ب

ف
 �به ده�

ف
آن را از طر�یق ده�

راد  ذار�فد. ا�ف �تراک می کگ ون �به اسش ات از طر�یق �ت�یل�ی�ف ی او�ت �ب�صف
�یا  سران  ا�ف آموزان،  دا�فش  ما�ف�فد  هرها،  سش در  کرده  �تحص�یل 
ام�ه مد�فی، �به ا��تمال ز�یاد ا�فواع  ن سازمان های �ب �فما�ی�فد�گ
�به  م�ی�برد  �بل�فد  را  هی  �گ آ سطح  که  را  اطالعا�تی  �تلف  محف
وعا�تی ما�ف�فد �توس�ه، کمک، �برا�بری  ذار�فد، مو�ف �تراک می کگ اسش
ر، آموزش  وق �بسش �فس�یت، ��ت و�فت م�ب�ت�فی �بر �ب سش �فس�ی�تی، �ف �ب
�یس�بوک،  ی، �ف اپ های آموزسش آ�فها از طر�یق ورکسش و کو�ید-19. 
ات رسا�فه ای اطالعات را �با  رو�یدادها، وب سا�یت ها و �ت�بل�ی�ف
�تراک می  ام�ه �به اسش ای �ب ا�فواده ها و اعصف راد، دوس�تان، �ف ا�ف
ی ره�بران مذه�بی هم �بود�فد که اطالعات را از  ذار�فد. �ب�صف کگ

�ت�فد.  ذاسش �تراک می کگ ان �به اسش ط�به ها�یسش طر�یق �ف

راد از اطالعات �فادرست �ماًل  در �الی که �ت�داد کمی از ا�ف
ما�ف�فد  کرده  �تحص�یل  و  �باسواد  راد  ا�ف اما  هس�ت�فد،  امان  در 
ن سازمان های اطالعا�تی و  دا�فش آموزان، م�لمان، �فما�ی�فد�گ
�به  از  �بل  �ت را  اطالعات  �تر  �ب�یسش ا��تمال  �به  امات محلی  م�ت
می  آ�فها  ات  او�ت هی  �گ ک�ف�فد.  می  �ی�ید  �ت�ئ  

ف
�ت� ذاسش کگ �تراک  اسش

 در 
ف

�ت� ذاسش �تراک کگ �بل از �به اسش �توا�ف�فد اطالعات �فادرست را �ت
ان  �فسش واک�فش  آ�فها  �به  �فس�بت  �یا  ا�الح  ود  �ف های  �بکه  سش

�تماعی �یا و�بالگ  حات رسا�فه های ا�ب ده�فد. آ�فها از طر�یق ��ف
 HRRAC ده �تول�ید می ک�ف�فد. اداره ان اطالعات ا�الح سش ها�یسش
و�فت  سش �ف �باره  در  و�ید�یوهای   

ف
�ت� سا�ف ر�یک  سش طر�یق  از 

ا�تی در �ر  ات و �ب�یل�بوردهای �ت�بل�ی�ف ل، �ت�بل�ی�ف �فس�ی�تی، محا�ف �ب
ا کرده است.  ود را ا�ی�ف م�بارزه عل�یه اطالعات �فادرست سهم �ف
طر�یق  از  را  ود  �ف وامع  �ب ات  ا�ت ا�ت�ف اطالعات  ام�ه  �ب ره�بران 
�به  دول�تی  امات  م�ت �یا  ران  �بر�ف�گ �ف �با  رو  در  رو  �یا  ون  �ت�یل�ی�ف
و�فه ای مو�شر   روش ها �به کگ

ف
ذار�فد. همه ی ا�ی� �تراک می کگ اسش

�یری کو�ید-19 در وال�یت های مورد هدف  ر�یان همه کگ در �ب
کو�ید-19  �یری  کگ �پ�یسش دامات  ا�ت �پ�یرامون  هی  �گ آ ا�یش  رف ا�ف �برای 

l .ت ر�ف رار کگ اده �ت مورد اس�ت�ف

راک می  �ت ه اسش ود �ب ان �ف �ی ا اطرا�ف در اطالعات را �ب �ت �پ
د؟ ذار�ی کگ

ه سش هم�ی

ات هی او�ت �گ
ه طور م�مول �ب

کم لی  �ی �ف
ه حچ �گ ه�ی
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و�فه اطالعات کگ وذ - �پ  5.3 �ف�ف
لک می �تارها را سش  ا�یده ها و ر�ف

 دهد
ادی در  وذ و س�ی��تم های اع�ت�ت هری و روس�تا��ییم�فا�بع �ف�ف م��یط های سش

ران �رم�فدان  �باز�یکگ دو  د�ی�فی  ره�بران  و  �حی 
هی  �گ که  هس�ت�فد  اطالعا�تی  وذ  �با�ف�ف
وامع  �ب �یر�فد.  م�یکگ رار  �ت وذ  �ف�ف های  �وزه  و  ا�ید  ع�ت الف  محف
ره�بران  �به  �فس�بت  �حی  اطالعات  کسب  �برای  هری  سش
�ه  مرا�ب �حت  سک�تور  �رم�فدان  �به  �تر  �ب�یسش مذه�بی 
�برای  اک�شرًا  ز�یرا  ذار هس�ت�فد،  �ش�یرکگ �ت�ئ �رک�فان �حی  می ک�ف�فد. 
ام�ه  �یرد. آ�فها در �ب ورت �ورت م�یکگ اهداف ط�بی �با آ�فها مسش
ود که  ا�فس�تان �بس�یار مورد ا��ترام هس�ت�فد، ز�یرا د�یده می سش �ف ا�ف
ات می  ان ا�فسان ها را �فحب دمات عالی ارا�ئه می ک�ف�فد و �ب �ف
وب و سواد، مردم  ده�فد. �به دل�یل کم�بود ام��فات �حی �ف
�تر �برای کسب اطالعات مر�بوط �به �حت �به �رم�فدان  �ب�یسش
�حی  �رم�فدان  اک�شر  که  ا  آ�فحب از  هس�ت�فد.  وا�بس�ته  �حی 
امر   

ف
ا�ی� دار�فد،  �فظر  ق  �توا�ف هم  �با  کو�ید-19  ود  و�ب درمورد 

 
ف

هم�ی� لکی  طور  �به  هری  سش ا�فهای  �ف ا�ف اک�شر  که  د  سش �باعث 
�فد.  �ته �باسش �یده را داسش ع�ت

رار  �ت مذه�بی  ره�بران  �ش�یر  �ت�ئ �تحت  �تر  �ب�یسش روس�تا��یی  وامع  �ب
ا�فس�تان،  �ف ام�ه مذه�بی در ا�ف وذ �ب �یر�فد و �به دل�یل �ف�ف می کگ

�بازهم  ک�ف�فد  می  هم  �ت�باه  اسش �تی  و�ت ��تی  مذه�بی  ره�بران 
�یم  ام�ه دس�ترسی مس�ت�ت ای �ب ذار هس�ت�فد. آ�فها �به اعصف �ش�یرکگ �ت�ئ
ات می ک�ف�فد.   �بار در روز �با مردم مال�ت

ف
�فد�ی� لب �پ دار�فد و اعف

را  مسا�ئل  �تر  �ب�یسش مورد  در  �ح�بت  آزادی   
ف

�ف�ی� همحپ آ�فها 
هی  ا�بل �تو�ب �ش�یر �ت ف �تر�ت�یب، آ�فها می �توا�ف�فد �ت�ئ

دار�فد. �به هم�ی�
�فد. طور م�شال، در وال�یت ک�فدز، �یک ره�بر مذه�بی  �ته �باسش داسش
 راد�یو��یی �تحر�یک کرد و ادعا کرد 

ف
� مردم را عل�یه �یک اس�ت�یسش

ش می  �پحف ی  موس�ی�ت �فماز  م  ه�ف�گ راد�یو��یی   
ف

� اس�ت�یسش  
ف

ا�ی� که 
را  راد�یو   

ف
� اس�ت�یسش که  د�فد  سش و�یق  �تسش ف 

�ی� مکگ سش �ف مردم  ک�فد. 
در  اری  �ب های  �فکگ  �ب در  �ش�یر  �ت�ئ و�فه  کگ  

ف
ا�ی� ک�ف�فد.  ر�یب  �تحف

وا�فان در م�فاطق روس�تا��یی  ا�فس�تان �ف�یرف م�مول است. �فو�ب �ف ا�ف
که �به ��فال های اطالعا�تی دس�ترسی �فدار�فد �توسط اطالعات 
رار  �ت �تا�ش�یر  �تحت  ملی  اردوی  و  دولت  مورد  در  �فادرست 
�فکگ  �ب �به  که  و�ی�فد  کگ آ�فها می  �به  ره�بران مذه�بی  �یر�فد.  م�یکگ
ود دار�فد و  ا و�ب �یر مسلما�فان ز�یادی در آ�فحب ��بل �برو�ید، ز�یرا عف
کو�ید-19،  �یری  کگ همه  مورد  در  وا�ف�فد.  �ف �فمی  �فماز  مردم 
ذاران  �ش�یر کگ �ت�ئ ا�فد  ده  س�یم سش �ت�ت ره�بران مذه�بی �به دو دس�ته 
و�فه ای  ی. در هرات، که �بس�یار �به کگ ذاران م�ف�ف �ش�یر کگ م�ش�بت و �ت�ئ
ی از ره�بران مذه�بی در  ده است، �بر�ف �بد از کو�ید-19 م�تا�شر سش
�یرا�فه �ح�بت می  کگ دامات �پ�یسش وها در�باره ا�ت ط�به ها و �بل�فدکگ �ف
ود کو�ید-19 در  ر ما�ف�فد مال ا�فصاری، و�ب ی د�یکگ ک�ف�فد. اما، �بر�ف
اد  رادی ز�یادی �به مال ا�فصاری اع�ت�ت هرات را رد می ک�ف�فد. ا�ف

�ته و دار�فد. داسش

ا�ید مردم  ام�ه �ف�یرف �بر ع�ت عالوه �بر ره�بران مذه�بی، ره�بران �ب

ام�ه  ی از �ب ات آ�فها �به �فما�ی�فدکگ ی او�ت ذار هس�ت�فد. �ب�صف �ش�یرکگ �ت�ئ
ام�ه ارا�ئه می  اطالعات �تول�ید می ک�ف�فد �یا اطالعا�تی را �به �ب
ام�ه �با  رهار، ره�بران �ب  وال�یت �ف�فکگ

ف
�ی� ده�فد. در ولسوالی �پ

 عروسی 
ف

� سش �ب کردن  ار  رف �برکگ از  را  ز�فان  ر�یمه  �ب کردن  ع  و�ف
دن و  �تماعی سش ا�فد. مراسم عروسی م�ف�بع ا�ب مم�فوع کرده 
�فمی  ازه  ا�ب ز�فان  �به  آ�فها  است.  ز�فان  �برای  اطالعات  �ت�بادل 
ی  موس�ی�ت ل  محا�ف در  و  �برو�فد  عروس  ا�فه  �ف �به  که  ده�فد 

�تراک ک�ف�فد.  اسش

ذار مر�ت�بط �با  ی های اطالعات �تا�ش�یرکگ کگ و�یرش
کو�ید-19 

از  آن  کردن  سم  محب �با  �تر  کو�ید-19�ب�یسش �به  مر�بوط  اطالعات 
رد�ید  ص کگ حف ود ز�یرا مسش اطر س�پرده می سش طر�یق �تصاو�یر �به �ف
�به  دارد.  مردم  �بر  �تری  عم�یق  �ش�یر  �ت�ئ �تصو�یری  اطالعات  که 
از  وس�ی�ی  ط�یف  ال  ا�ف�ت�ت �برای  �تصاو�یر  از  �تر�ت�یب،   

ف
هم�ی�

�یوع کرو�فا  �یری، درمان و م�بارزه �با سش کگ اطالعات در مورد �پ�یسش
هی دهی از طر�یق �تصاو�یر،  �گ ا�یش آ رف د. عالوه �بر ا�ف اده سش اس�ت�ف
د  سش �باعث  کو�ید-19  �ب�یماران  �تصو�یری  و  و�ید�یو��یی  ش  �پوسش
�یرا�فه  کگ دامات �پ�یسش ان ده�فد و ا�ت مردم �فس�بت �به آن واک�فش �فسش
�ف�یرف  راد  ا�ف روان  �بر  ی  م�ف�ف �ش�یر  �ت�ئ  �ر 

ف
ا�ی� اما،  ک�ف�فد.  �پ�یروی  را 

ت.  ذاسش ا کگ �بر�ب

�ت�فد که رسا�فه ها �بر آ�فها  �ف ن �بصورت عموم کگ �پاسحف ده�فد�گ
لک می دهد، اما در  ذارد و ا�یده های آ�فها را سش �ش�یر می کگ �ت�ئ

داده  �فداد�فد.  آن �را�ت  ان  م�یرف و  ی  و�فکگ کگ �پ مورد 
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ان می دهد که رسا�فه ها دا�فش و  ی ما �فسش های سروی ک�ی�ف
ا�فس�تان از کو�ید-19 و سا�یر موارد ما�ف�فد مسا�ئل  �ف درک مردم ا�ف
داده  ا�یش  رف ا�ف را  س�یاست  و  ام�ف�یت  ی،  ز�فدکگ س�بک  �حی، 
�ته ا�فد که  �ف ن کگ �ته، 80% از �پاسحف ده�فد�گ ذسش است. در سال کگ
�برها �به  اطر اطالعا�تی که از طر�یق راد�یو، دوس�تان و �یا �ف �بحف
مورد  در  را  ود  �ف کوره  م�ف �یا  عادات  ا�فد،  آورده  دست 
�ی�یر داده ا�فد. آ�فها �تو��یه های رسا�فه  �تلف �ت�ف وعات محف مو�ف
�یوع �ب�یماری کو�ید-19در�باره دس�تورال�مل  م سش ها را در ه�ف�گ
�ته  �ف کگ �به  کرد�فد.  �پ�یروی  �یرا�فه  کگ �پ�یسش های  �پرو�توکول  و  ها 
ماسک  س�ت�فد،  م�یسش را  ود  �ف دس�تهای  "آ�فها  ان،  ودسش �ف
�تماعی  ا�له های ا�ب ورد�فد و �ف ذای سالم م�یحف �ید�فد، عف م�ی�پوسش
�ی�یرا�تی در �فحوه ا�وال�پرسی  را رعا�یت م�یکرد�فد". عالو�تًا، �ت�ف
ا�فه و محل  ر در �رهای روزمره در �ف و �ت�امل مردم �با �یکد�یکگ

ود آمده است.  �ر �ف�یرف �بو�ب
 

ار آن  اطالعات �فادرست و �ف�وه ا�ف�ت�ش
�یری کو�ید-19  ر�یان همه کگ  در �ب

ف
�ف�ی� اطالعات �فادرست همحپ

راد  ده که �بس�یاری از ا�ف ذار �بوده است، و �باعث سش �ش�یرکگ �بس�یار �ت�ئ
کو�ید-19  �به  و  �فده�فد  ام  ا�فحب را  ا��ت�یاطی م�فاسب  دامات  ا�ت
ردد �به �یک �فا�فوا که   موارد �بر م�یکگ

ف
و�فد. �یکی از ا�ی� آلوده سش

ت. "وی  رکت داسش روپ ما در ��بل سش وکس کگ در مصا��به �ف
و  دس�تکش  کو�ید-19  �به  دن  سش مصاب  از  �یری  لوکگ �ب �برای 
ان داد و او را  �تری واک�فش �فسش �ید. �یک مسش ماسک می �پوسش
�ته  ی محکوم کرد ... �یک ه�ف ا�ف �تی ا�ف اطف دامات ��ف اطر ا�ت �بحف

ود را �به دل�یل مصاب  ا�فواده �ف ای �ف �تری �یکی از اعصف �ب�د مسش
ف �تر�ت�یب، �پدر 

دن �به و�یروس کرو�فا از دست داد." �به هم�ی� سش
مال ا�فصاری ره�بر مذه�بی م�فکر از کو�ید-19 در وال�یت هرات 
�ید�بک مردم از  ت. اطالعات �ف ذسش در ا�شر �ب�یماری کو�ید-19 درکگ
ارش می دهد که �بس�یاری از مردم کرو�فا را امری  رف رهار کگ �ف�فکگ
ای م�مول  لوا�فرف ی کرده و آن را �به ع�فوان �یک ا�ف�ف عادی �تل�ت
ان  ، ماه رمصف

ف
ی درمان می ک�ف�فد. عالوه �بر ا�ی� وردکگ �یا سرما�ف

د. ره�بران مذه�بی  �یری کو�ید-19 مصادف سش در وسط همه کگ
ود را  �تد�یان �ف �ی�یر �فمی داد�فد. آ�فها م�ت �یوه �فماز �تراو�یح را �ت�ف سش
مورد  در  اوره  مسش و�فه  کگ ه�یحچ  �بدون  �ت�فد،  سا�ف می  �بور  محب
�تماعی، �فماز  ا�له ا�ب �یرا�فه و رعا�یت �ف کگ �تی �پ�یسش اطف دامات ��ف ا�ت
�یر موارد  مکگ سش ا�یش �پ رف ا�ف �باعث  امر   

ف
ا�ی� �فده�فد.  از دست  را 

د.  ا�فس�تان سش �ف کو�ید-19 در ا�ف

از  را  ود  �ف اطالعات  ده  سش مصا��به  ن  ده�فد�گ �پاسحف  �تر  �ب�یسش
 �به 

ف
 �به ده�

ف
�تماعی و اطالع رسا�فی ده� طر�یق رسا�فه های ا�ب

و  �یو�فی  �تلو�یرف های  ��فال  الف  �بر�ف �ت�فد.  ذاسش کگ می  �تراک  اسش
 

ف
ا�ی� طر�یق  از  ده  سش �ته  ذاسش کگ �تراک  اسش �به  اطالعات  راد�یو��یی، 

�ی�ید  ذاری �ت�ئ �تراک کگ �بل از اسش �یررسمی �به �فدرت �ت روش های عف
ا�ی�ات  سش ما  ا�ی�ات  سش رد�یا�بی  �یق  �تح�ت ود.  سش می  ک  �پ �یا 
ها،  �یا�بان  �ف �بازارها،  از  که  است  کرده  �فاسا��یی  سش را  ز�یادی 
ر می  �ته �یا م�ف�تسش ر�ف ات کگ �تماعی �فسش �بکه های ا�ب روس�تاها و سش
 مردم 

ف
و�فد. در م�فاطق روس�تا��یی، که م�مواًل سواد در �ب�ی� سش

�تر اطالعات را از طر�یق رسا�فه های  محدود است، مردم �ب�یسش

�تراک  اسش �به  آن  �ی�ید  �ت�ئ �بدون  اهی  �ف سش �بصورت  �یا  �تماعی  ا�ب
دار�فد  �تما�یل  که  �ت�فد  �ف کگ مردم  هرها  سش در  اما،  ذار�فد.  م�یکگ
ده  �ی�ید سش ر ا�ی�فکه �ت�ئ ذار�فد، مکگ �تراک �فکگ �تر �به اسش اطالعات را �ب�یسش
�برای اطالعات مر�بوط  ط  �ت �ف ودسا�فسوری اطالعات  د. �ف �باسش
�تری مردم اطالعات  ود. �ب�یسش ام م�یسش ��یت ام�ف�ی�تی ا�فحب �به و�ف
در  را  مسلح  های  روه  کگ �یا  س�یاست  دولت،  از  ادها  ا�ف�ت�ت �یا 
�تی  و�ت ز�یرا  ذار�فد،  کگ �فمی  �تراک  اسش �به  �تماعی  ا�ب های  �بکه  سش
ون های مو�با�یل و رسا�فه  ود، �به �ت�یل�ی�ف �یر می سش کسی دس�تکگ

l .ود �تماعی آ�فها دس�ترسی �پ�یدا می سش های ا�ب

%39

%13
%24

%10

%15

ه سش هم�ی

ات هی او�ت �گ
ه طور م�مول �ب

کم لی  �ی �ف
ه حچ �گ ه�ی

�تارها �ش�یر �بر ر�ف راف 8. �ت�ئ کگ
ه(  ه( �تا 5 )هم�یسش ًا ع�بارات ز�یر را از 1 )�به ه�یحچ و�ب لط�ف

ام�ت�یازات ده�ید 

ق  ه از طر�ی �ت ذسش ان سال کگ ر�ی ی که در �ب ه س�بب اطالعا�ت ا �ب آ�ی
ا  د، عادات �ی دست آورد�ی رها �ب �ب ا �ف ان، و �ی و، دوس�ت راد�ی

کرد؟ ر م�ی �ی �ی عف لف �ت �ت وعات م�ف ان در مورد موصف کوره �ت م�ف
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و��یی �برای سک�تور �حت، کم�ی�ته عالی  کگ طرح ا�لی �پاسحف
روههای �ری  طراری را در زم�ی�فه �حت �با کگ ی ا�ف هماه�فکگ
�تارهای  اد سا�ف  �تالش ها �برای ا�یحب

اد کرد.30 �فی ا�یحب �تلف �ف محف
 

ف
�تر�ی� ه در وال�یت هرات، که �ب�یسش رعی ملی �به و�یرش ی �ف هماه�فکگ

�ته و  ر�یان "موج اول" را داسش ده در �ب �ی�ید سش �ت�ئ �ت�داد موارد 
اهد �ت�داد ز�یادی از  ا�یسه �با سا�یر وال�یات سش �فان در م�ت همحپ
�برای  اول"  "موج  ر�یان  �ب در  ت.  داسش ادامه  �بود،  مصا�ب�یت 
�به  ر  م�فحب که  ت،  داسش ود  و�ب ملی   

ف
ر�فط�ی� �ت �یک  ماه  �فد  �پ

دمات  �ف که  د  سش �تصادی  �تماعی-ا�ت ا�ب و  �حی  �ش�یرات  �ت�ئ
د�ید کرد. ا�شرات  ک�ف�فده �بود، �تسش �باًل هم سش ردوس�تا�فه را که �ت �بسش
�فاام�فی  �با  �یر  درکگ رادی  ا�ف از  �ت�دادی  �باالی  مدت  طوال�فی 
صی که مردم  حف �تی سش �تصادی و م��یسش ا�ت �ش�یرات  �ت�ئ ذا��یی،  عف

روی  �بر   
ف

�ی� س�فکگ �بار  �یا�ب�فد،  رها��یی  آن  از  �ت�فد  داسش �تالش 
ل  �بت های �حی �برای دس�ت�یا�بی �به �دا�ت س�یس�تم مرا�ت
رب آن  �ش�یرات محف ام�ه و �ت�ئ لب اع�تماد �ب اس�ت�فدردها و �ب
ی  ا�فوادکگ و�فت های �ف سش ا�یش �ف رف �باالی ز�فان و کود�ن �با ا�ف
 

ف
ا�یش ازدواج های ز�یرس� رف الل در �تحص�یل، ا�ف �فسی، ا�ف و �ب

مسلح،  های  روه  کگ �توسط  کود�ن  ذب  �ب و  کود�ن  �ر  و 
l .ود د�یده م�یسش

 6.1 �بر�فامه ملی واک�فش �به
 کو�ید-19 

�ی��فی وزارت �حت در  کو�ید-19، دولت،  �بحران  از  آعف
اول�یه  طرح  �یک  هان  �ب �حی  سازمان  و  عامه، 
ون  �ب الی  )مارچ  کرد�فد  از  آعف را  ی  سش �بحف �فد  �پ ردوس�تا�فه  �بسش
هان و �یو�ف�یسف  سال 2020(. وزارت �حت، سازمان �حی �ب
�با  را�بطه  در  ردوس�تا�فه  �بسش واک�فش  ره�بری  �برای  ا  �یکحب �باهم 
�به  ملل  سازمان  امع  �ب واک�فش  �با  همسو��یی  در  کو�ید-19 
از  ظت  محا�ف ها،  ان  �ب ات  �فحب کرد�فد:  هم�ری  کو�ید-19 
وب  ار�پ �پ در  و   )2020 ون  )�ب �به�تر  �یا�بی  �حت  وامع،  �ب
 2018( ا�فس�تان  �ف ا�ف  )HRP( ردوس�تا�فه  �بسش واک�فش  طرح  �بر�فامه 
�ت�یم  و  ردوس�تا�فه  �بسش ی  هماه�فکگ �ت�یم  �توسط  که   ،)2020 الی 
د�ید  ی م�یان لکس�ترها )ICCT( در اواسط سال 2020 �تحب هماه�فکگ
ه �بر�فامه 2021  ر�ف  �به روزرسا�فی HRP �برای �پ

ف
ر�ی� د. آ�ف �فظر سش

ردوس�تا�فه و �با هدف �بل�فد  ر را �به کمک �بسش ، 18.4 م�یل�یون �ف�ف
 زده است.29 �بر�فامه لکی 

ف
م�ی� ر �تحف کمک �به 15.7 م�یل�یون �ف�ف

دعوت  �یک  کرو�فا:  و�یروس  �به  �پاسحف  در  ا�فس�تان  �ف ا�ف دولت 
ه �به ره�بری م�اون ر�ئ�یس  روه و�یرش �برای �بحث �توسط �یک کگ
د که �به �بر�فامه واک�فش �یا �پاسحف لکی �به  مهور راه ا�فدازی سش �ب
ران کمک می  �باز�یکگ سا�یر  و  ملل  دولت، سازمان  کو�ید-19 
وزارت   ،)2020  Q3( 19-COVID "موج دوم" روع  سش �با  ک�فد. 
و  مهور  �ب ر�ئ�یس  �تر  د�ف طرف  از  �فظارت  �با  عامه  �حت 
مهور، �پاسحف دولت �به �بحران را ره�بری کرد. م�اون ر�ئ�یس �ب

ردوس�تا�فه و اطالعات  VI.  �پاسحف �یا واک�فش �ب�ش

ردوس�تا�فه  دامات �بسش �فوری 2021. »طرح ا�ت OCHA 29 و هم�ران �ب

ردوس�تا�فه 2021«. ه �بر�فامه �بسش ر�ف 2018 -2021، �پ

ی و �بس�یحج م�فا�بع؛ ارا�ئه  ع؛ هماه�فکگ �یص �به مو�ت حف �فظارت و �تسش
30

هی دهی  �گ �بت های �حی؛ �حت و سالمت و آ دمات مرا�ت �ف
ظت  �یری از و�یروس و محا�ف کگ طر؛ �پ�یسش از ر�یسک �یا �ف

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/document/afghanistan-humanitarian-response-plan-2018-2021-2021-revision
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/document/afghanistan-humanitarian-response-plan-2018-2021-2021-revision
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/document/afghanistan-humanitarian-response-plan-2018-2021-2021-revision
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/document/afghanistan-humanitarian-response-plan-2018-2021-2021-revision
https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/acciones/acciones-de-migrantes.html
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ه سازما�فهای  �ش  6.2 �ف�ت
ردوس�تا�فه )م�لی و �ب�ش

�ف المللی( 
 �ب�ی

سراسر در  در  ردوس�تا�فه  �بسش سازمان   162  ،  2020 سال 
�تر  کر �ب�یسش �ت�فد. آرزوها �برای �ت�ف �ال�یت داسش ا�فس�تان �ف �ف ا�ف
�یوع کو�ید-19 در  �با سش ردوس�تا�فه  �بسش �توس�ه �رهای  در زم�ی�فه 
�تحل�یل  و  �یه  رف �تحب �به  رورت  ت، که �ف ر�ف کگ رار  �ت ه  �تو�ب محراق 
�ترک، طرا�ی �بر�فامه همسو و ارا�ئه مکمل کمک  �ف�یازهای مسش
ردوس�تا�فه �برای �پاسحف  ران �بسش رار داده است. �باز�یکگ ور�یت �ت را در �ف
های  �ت�یم  ا�فد.  کرده  کو�ید-19 هم�ری  �به  امع  �ب و  ه  �یک�پار�پ
�ترکی را  ی مسش ردوس�تا�فه سازمان ملل �بر�فامه ر�یرف وری و �بسش کسش
روی  کرو�فا  و�یروس  �به  �پاسحف  �برای  دولت  �بر�فامه  �با  مطا�بق 
وب  ار�پ �پ  

ف
�ف�ی� همحپ و  �بحث  �برای  دعوت  �ت�فد:  ر�ف کگ دست 

�تماعی �به کو�ید- �تصادی-ا�ب وری ا�ت سازمان ملل �برای �پاسحف �ف
ران   �باز�یکگ

ف
د�یک�تر �ب�ی� ی �فرف 19 را �توس�ه داد�فد. �ف�یاز �به هماه�فکگ

ردوس�تا�فه  دمات �بسش ردوس�تا�فه و �توس�ه، و �به�بود �را��یی �ف �بسش
د�ید�فظرهای HRP در سالهای 2020 و  ور در �بر�فامه �تحب در کسش
�تری �ف�یاز  ت. اما، ه�فوز �رهای �ب�یسش ر�ف رار کگ ه �ت 2021. مورد �تو�ب

ردوس�تا�فه در  د �تا از طر�یق س�یس�تم �بسش واهد سش است و �تالش �ف
روه های �ری  کگ ود که  ر�یان سال 2021 اطم�ی�فان �ا�ل سش �ب
ردوس�تا�فه �به  وعی و لکس�ترها در �توس�ه و س�یس�تم های �بسش مو�ف
ود که  ا �ر ک�ف�فد �تا اطم�ی�فان �ا�ل سش طور م�فظم �باهم �یکحب
ه �برای  ردد، �به و�یرش �ترک �فا�یل کگ ی ها �به �ف�تا�یحج مسش �بر�فامه ر�یرف
�به  ه  �تو�ب �با  هس�ت�فد.  ده  سش ا  �ب�یحب طوال�فی  مدت  که  رادی  ا�ف
ود در ار�ت�باطات  الش های مو�ب ��یت ام�ف�ی�تی، �پ را�یط و و�ف سش
�بت های �حی  و�یت س�یس�تم مرا�ت وامع و �ت�ت و دس�ترسی �به �ب
�یلی مهم   هم�ری ها �ف

ف
 ها در سال 2021 ا�ی�

ف
و �توز�یع واکس�ی�

است. 

م��یت  و��یی �به �ب کگ و�یت مس�ئول�یت �پاسحف �تمرکرف مداوم �بر �ت�ت
های آس�یب د�یده )AAP( در سال 2021 �یک ع�فصر ذا�تی �برای 
ران  ی و �پاسحف های م�ب�ت�فی �بر �ف�یاز �برای �باز�یکگ �به�بود هماه�فکگ

و��یی �به  کگ روه های �پاسحف و�یت در �رکگ د. عصف ردوس�تا�فه م�ی�باسش �بسش
�ته و  �یا�ف ا�یش  رف ا�ف ر�یان سال 2020  آس�یب د�یده در �ب م��یت  �ب
م  وامع و م��ف�یرف رعی در ار�ت�باط �با �ب روه های �ف اد کگ ر �به ا�یحب م�فحب
لسه   در ک�فار �ب

ف
ود، عالوه �بر ا�ی� �ید�بک می سش اع و �ف های ار�ب

ز�بان دری  �به  لسه عمومی  �یک �ب �یسی،  ا�ف�گ ز�بان  �به  ا�لی 
م��یت های آس�یب  و��یی �به �ب کگ روه �پاسحف ود. �رکگ ار می سش رف �برکگ
از �به �ر کرد، �تمرکرف اول�یه  والی سال 2020 آعف د�یده که در ماه �ب
ام�ه  اطره آم�یرف و �ت�امل �با �ب وری آن روی ار�ت�باطات محف و �ف
و  طر  �ف دهی  هی  �گ آ رعی  �ف روه  �رکگ امل  سش  

ف
�ف�ی� همحپ �بود، 

از   RCCE �ری  روه  کگ د.31  م�ی�باسش  )RCCE( ام�ه  �ب �ت�امل 
ملی  موسسات  مله  �ب از  ها،  �فما�ی�فده  �تر  �ب�یسش و�یت  عصف

l .و�فد �تر �بهره م�فد م�یسش �یردول�تی �ب�یسش عف

ردوس�تا�فه و اطالعات VI. �پاسحف �یا واک�فش �ب�ش

امعه )RCCE( از  عامل �ب طر و �ت ا �ف �ک �ی هی دهی ر�ی روه آ�گ �رکگ
ی ملی  ردول�ت �ی مله موس�ات عف ن، از �ب د�گ �ف ما�ی ر �ف �ت �ش �ی ت �ب و�ی عصف

ود د می سش هره م�ف �ب

ت که �تا اواسط سال 2019  ود داسش ارکت مردمی و�ب روه �ری مسش �باًل �یک کگ 31�ت

روکش کرده �بود. �ف
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هی �گ م های آ  6.3 م�یاک�ف�یرف
ارکت و طر و م�ش  دهی از �ف

)RCCE( ی مردم  هماه�فکگ
 

ف
در ا�ی� هان  �ب �حی  سازمان  �توسط  ها  م  م�ی��ف�یرف

و��یی �به کو�ید-19  کگ ه �برای �پاسحف مارچ 2020 �به و�یرش
ردوس�تا�فه �تاس�یس  ن �حی و �بسش و �ما�یت از اطالع ده�فد�گ
�باورهای  و  ها  هراس  ع  ر�ف "�برای  ی  هماه�فکگ م  م�ی��ف�یرف د.  سش
روه  د. کگ اد سش ت" ا�یحب ر�یان داسش ور �ب لطی که در سراسر کسش عف
هان و  �ترک سازمان �حی �ب ر�یاست مسش �به   RCCE ری�
و�یت آن  ن �فاروی )NRC( �ر م�یک�فد و عصف ورای �پ�فاه�فد�گ سش
و  روه های لکس�تری  کگ م�تحد،  ادارات سازمان ملل  �توسط 
و  ها  و  ا�فحب دول�تی،  �یر  عف های  سازمان  ری،  �رکگ های  روه  کگ
از  دهی  هی  �گ آ های  م  م�ی��ف�یرف است.  ده  سش ک�یل  �تسش  IFRC
رد�یا�بی  �به  ر  م�فحب مردم  ی  هماه�فکگ و  ارکت  مسش و  طر  �ف
�تهای  د و �برداسش لط در�باره کو�ید-19 سش ا�ی�ات و اطالعات عف سش
"موج  ر�یان  �ب در  ردوس�تا�فه  �بسش ران  �باز�یکگ �توسط  ده  سش ارا�ئه 
ط �یک  �ت روع کو�ید-19، �ف �بل از سش مع آوری کرد. �ت اول" را �ب

و  ��یات  سش آوری  مع  �ب �برای  ام�ه  �ب �ت�امل  ملی  م  م�ی��ف�یرف
ا�فس�تان،  �ف ت، که �تحت مد�یر�یت آواز ا�ف ود داسش �ید�بک ها و�ب �ف
ت. محدود�یت های  رار داسش �با�فی UNOPS �ت �به ا�ب�ت�ر و م�یرف
سرو�یس   

ف
ا�ی� از  که  ام�ه  �ب ای  اعصف که  است   

ف
ا�ی� در  آواز 

�فد.32  �ته �باسش ون دس�ترسی داسش اده می ک�ف�فد �با�ید �به �ت�یل�ی�ف اس�ت�ف
 93  ، ها  �تماس  ز�یاد  �فس�ب�تًا  �ت�داد  م  رعف علی   ،

ف
ا�ی� �بر  عالوه 

�ید�بک  م �ف و�فه م�ی��ف�یرف ده ه�فوز از ه�یحچ کگ راد سروی سش �یصد ا�ف �ف
ردوس�تان  ور اطالع �فدار�فد. �بر�فامه واک�فش �بسش ��یت در کسش �یا سش
�تر �برای آواز ، که از زمان  د�ید �فظر �ف�یاز �به م�فا�بع �ب�یسش �به �تحب
و  ک�فد  می  ک�ید  �ت�ئ است،  �بوده  ار  سش �ف �تحت  کو�ید-19  روع  سش
و  �ید�بک  �ف ردوس�تا�فه  �بسش ران  �باز�یکگ که  ک�فد  می  �ب�ی�فی  �پ�یش 
�تلف �به  ود را که از طر�یق ��فال های محف ��یت �ف م سش م�ی��ف�یرف
�به  �ف�با�ید محدود  �توس�ه ده�فد، و  �تر  �ب�یسش ام�ه می رسد،  �ب
است   

ف
ممک� که  �الی  در  ذار�فد.  �بکگ آواز  ون  �ت�یل�ی�ف ط  �ف

و��یی  کگ م �پاسحف ردی م�ی��ف�یرف ردوس�تا�فه �بصورت �ف سازما�فهای �بسش
رآ�ی�فد  �ف �یک  اما  �فد،  �باسش �ته  داسش را  ود  �ف �ید�بک  �ف و  ��یت  سش و 
رآ�ی�فد  اد �یک �ف ا�بله �با اطالعات �فادرست و ا�یحب وا�د �برای م�ت
ود  ام�ه و�ب �ید�بک و �ت�امل �با �ب مع آوری �ف اس�ت�فدرد �برای �ب
های  سازمان   ،  AAP دس�تور از  ی  سش �بحف ع�فوان  �به  ت.  �فداسش

و��یی  کگ م های �پاسحف و�فد �تا م�ی��ف�یرف و�یق می سش ردوس�تا�فه �تسش �بسش
�ف�یاز  �فد.  سش �به�بود �بحف ام�ه را  �یوه های �ت�امل �ب و آموزش سش
�به  و  رسمی  ه  طر�ف دو  �ت�امل  های  م  م�ی��ف�یرف �به  �ری  آسش
 HRP .ود دارد  سازمان ها و�ب

ف
�ب�ی� ذاری داده ها  کگ �تراک  اسش

روه  �رکگ �ت�ئس�یس  اهم�یت   2020 سال  در  ده  سش �فظر  د�ید  �تحب
�برای  ها  �تالش  ی  هماه�فکگ در  را  آن  ��یا�تی  ش  �ف�ت و   RCCE
سواالت  و  ام�ه  �ب های  ت  �برداسش  ، ا�ی�ات  سش آوری  مع  �ب
و  م�یدا�فی  ران  �رکگ های  �ال�یت  �ف طر�یق  از  ام�ه  �ب ای  اعصف
آ�فها  �به  ی  رس�یدکگ و  �تماعی  ا�ب های  رسا�فه  و  س�ف�تی  �فظارت 

س�ته کرد.  �بر�ب

و  ها  ت  �برداسش ا�ی�ات،  سش ا�ف�تر�ف�یوز  موسسه   ،2020 س�پ�تام�بر  از 
م�یان  �ترک  مسش �تالش  �یک  ع�فوان  �به  را  �فادرست  اطالعات 
ر�یک رسا�فه ای و  مع آوری اطالعات از سه سش �فهادها �برای �ب
�ید�بک  ردوس�تا�فه رد�یا�بی کرد. اما، داده های �ف سازمان های �بسش
 

ف
�فد�ی� �پ که  دارد  ود  و�ب کم�تر  ردوس�تا�فه  �بسش های  سازمان  از 
�ته �بر کو�ید- مله �تمرکرف �هش �یا�ف ان می دهد از �ب عامل را �فسش

�ی�یر روش  ی ها، و �ت�ف ی هماه�فکگ س�تکگ ر سال 2020 ، �ف 19 در اوا�ف
ردوس�تا�فه. �ید�بک در سازمان های �بسش مع آوری �ف های �ب

ردوس�تا�فه و اطالعات VI. �پاسحف �یا واک�فش �ب�ش
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 RCCE ا�فس�تان  �ف ا�ف عامه  وزارت �حت   ،  2020 س�پ�تام�بر  در 
ود را �ت�ئس�یس کرد که عالوه �بر �یو�ف�یسف و سازمان  کو�ید -19 �ف
ش های کو�ید-19 وزارت �حت عامه ،  هان، از �بحف �حی �ب
اول�یه و د�ی�پار�تم�فت  �بت های  وا�د EPI، روا�بط عامه، مرا�ت
ف �پالن 

�ت� ا سا�ف  اعصف
ف

و دارد، که ا�ی� ای �حت عصف های ار�ت�ت
ای �تط�ب�یق  �ری �ف�یرو��یی �ر را �ما�یت کرد�فد و م�فح�یث اعصف
ود �به ع�فوان �یک  ش �ف ک�ف�فده عمل م�یک�ف�فد. �یو�ف�یسف در �ف�ت
�ت�ی�با�فی  ون دول�تی کو�ید-19 �پسش ط �ت�یل�ی�ف ر�یک ار�ت�باطی، از �ف سش
اد می ک�فد �تا  دمات عامه را ا�یحب می ک�فد و اعالم�یه های �ف
، RCCE وزارت �حت 

ف
ود. عالوه �بر ا�ی� ش سش از رسا�فه ها �پحف

اد   ا�یحب
ف

هی دهی واکس�ی� �گ طوط �پ�یام رسا�فی را �برای آ عامه �ف
ش  س�فحب �برای   

ف
�ف�ی� همحپ عامه  وزارت �حت  است.  کرده 

ام�ه در مورد کو�ید-19 �به  ت ها و �ف�یازهای اطالعا�تی �ب �برداسش
سک�تور  وال�ی�تی  و  ای  ه  م�فط�ت ن  �فما�ی�فد�گ ارسالی  های  داده 
ان می دهد  ود دارد که �فسش واهدی و�ب �حت ا�ت� می ک�فد. سش

امات  م�ت �توسط  ام�ه  �ب اطالعا�تی  �ف�یازهای  ر  �ا�ف �ال  در 
�ته ها همراه �با  ی �برای مطال�ه �برداسش دول�تی و �با �بر�فامه ر�یرف
ات  �ی�ت ده است. داده ها و �تح�ت مع آوری سش ، �ب

ف
ش واکس�ی� �پحف

ردوس�تا�فه می �توا�فد  ده �توسط سازمان های �بسش مع آوری سش �ب

و درک  اطالعا�تی  ا�بهامات  کردن   
ف

� روسش در  اساسی  ی  سش �ف�ت
هان و  د. در �الی که سازمان �حی �ب �ته �باسش وامع داسش �ب
وزارت   RCCE و   RCCE �ری  روه  کگ دو  هر  در  �یو�ف�یسف 
 

ف
�تری �ب�ی� ور دار�فد، الزم است هم�ری �ب�یسش �حت عامه �صف

د. �ته �باسش ود داسش هر دو �فهاد و�ب

ردوس�تا�فه -  �بکه در سک�تور �بسش ه �برداری سش سش ارز�یا�بی اول�یه �ف�ت
ران  ان �ت�امل آ�فها �با سا�یر �باز�یکگ هان در مورد م�یرف �گ �پرسش از آ
ر�یان �ب�یماری همه  ره های ا�لی �ت�امل در �ب �فاسا��یی کگ و سش
ان می دهد: �ت�امل  ا�به را �فسش �یر کو�ید-19 - �یک �تصو�یر مسش کگ
ی  ار�ب �ف ران  �باز�یکگ �با  و  دوس�تا�فه  ر  �بسش سک�تور  در  �باال��یی 
ود  اری م��ت�بر( و�ب ا�فه ها ، رسا�فه های دول�تی و �تحب )وزار�تحف
ه های  ذاری اطالعات، د�ید�گ �تراك کگ  �به م��فی اسش

ف
دارد، اما ا�ی�

l .همسو و �ف�یست

مع  ات �ب �ت �ی ��ت داده ها و �ت
وسط سازمان های  ده �ت آوری سش
ی  �ش �ت د �ف وا�ف ه می �ت ا�ف ردوس�ت �ش �ب
الءهای  ر کردن �ف اساسی در �پ

ه  �ت وامع داسش ی و درک �ب اطالعا�ت
د. اسش �ب

 )WoA( 2019 ا�فس�تان �برای سال �ف 32ارز�یا�بی لک ا�ف
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ا�یعات و  6.4 رد�یا�بی سش
امعه  �ید�بک �ب م های �ف  م�یاک�ف�یرف

روه  �بر�فامه کگ ا�فس�تان ط�بق هدا�یت  �ف ا�ف  RCCE ری�
 RCCE م�ی �به عملی RCCE ، �یک رو�یکرد �ب
سا�یر  و  کو�ید-19  از  ده  سش �ته  آمو�ف درسهای  مورد  در  را 
�یم �با  ا�بله مس�ت�ت ها �برای م�ت  روسش

ف
�بحرا�فهای �حی در �به�تر�ی�

 
ف

ا�ی� �ته است.33  ر�ف کگ �فادرست روی دست  اطالعات  و  �ف�فکگ 
ده �توسط سازمان  مع آوری سش �ید�بک های �ب روه �ری �با �ف کگ
اس�فاد  اد  ا�یحب و  اول"  "موج  ر�یان  �ب در  ردوس�تا�فه  �بسش های 
�پ�یام  و   ، ر�ید  �تحب ما�ف�فد  وعات لک�یدی  راه�فما در مورد مو�ف
سازمان  و  عامه  �حت  وزارت  �ما�یت  �با  لک�یدی،  های 
و  سواالت  �به  �یم  مس�ت�ت ی  رس�یدکگ �برای   ، هان  �ب �حی 
 

ف
ارکت در کم�پا�ی� �برای مسش ده  �فادرست مطرح سش اطالعات 
�ال�یت های �ت�امل  �ت�ی�با�فی از �ف م�ی و �پسش های رسا�فه های �ب

ام�ه.34  �ب

وی درک �به�تر  س�تحب ود دارد که در �ب �ال و�ب  طرح �ف
ف

�فد�ی� �پ
از  هس�ت�فد.  ام�ه  �ب درک  �به  مر�بوط  های  الش  �پ �ل  و 
�بر�فامه های  �بروری 2021 ، موسسه ا�ف�تر�ف�یوز �ف س�پ�تام�بر 2020 �تا �ف
ی از  ر کرد، �بر�ف ام�ه م�ف�تسش �ید�بک �ب ه �به �ف ا�ی�ه را �با �تو�ب سش
را در مورد  ها  ت  �برداسش  سوء 

ف
�تر�ی� را�یحج  و   

ف
�تر�ی� طر�فاک  �ف

ی  اس�ترا�ترش و  �تحل�یل  و  �یه  رف �تحب و  کرد  س�ته  �بر�ب کرو�فا  و�یروس 
ردوس�تا�فه و رسا�فه  �فهادی را �برای سازمان های �بسش های �پ�یسش
ا�ی�ات ارا�ئه داد. �ت�دادی از   سش

ف
 �به ا�ی�

ف
�ت� ای در زم�ی�فه �پردا�ف

�بر�فامه های مر�بوط �به  ارش ها و �ف رف ر �ف�یرف کگ سازمان های د�یکگ
�تراک  ت ها و سواالت مردم را �ته�یه و �به اسش ا�ی�ات، �برداسش سش
ود درمورد  وی مو�ب �تکگ �ف کگ �یو�ف�یسف  م�شال،  ذار�فد. طور  کگ می 
اوره  �یری کرد و همراه �با مسش ت ها را �پ�یکگ ا�ساسات و �برداسش
ارم های  ی را از �پل�ت�ف �تکگ ارش �فظارت رسا�فه ای ه�ف رف DAF ، کگ
و  دول�تی  های  رسا�فه  م�فا�بع  و  ود  �ف �تماعی  ا�ب های  رسا�فه 
اله  اری �ته�یه کرد. BBC Media Action ماها�فه �یک م�ت �تحب
ا�تی کو�ید-19 و �دای مردم را �ته�یه می ک�فد که �به  �ی�ت �تح�ت

�حی،  �رک�فان  ام�ه،  �ب �توس�ه  وراهای  سش درک  �بررسی 
�پردازد.  می  وال�یت  ش  سش در  ن  د�گ سش ا  �ب�یحب و  ران  �بر�ف�گ �ف
ه �به  �با �تو�ب �فس�ی�تی را  دار �ب سازمان ملل م�تحد اس�فاد هسش

�فس�ی�تی کو�ید-19 �ته�یه کرد.  �ش�یرات �ب �ت�ئ

�بس�یاری از سازمان های �تول�ید ک�ف�فده مح�توا در �باره کو�ید-19 
�تراک  ام�ه �به اسش �یمًا �با �ب �تالش می ک�ف�فد اطالعات را مس�ت�ت
اطالعات  رسا�فی  �پ�یام  ار  ا�برف از  �ت�دادی  �یو�ف�یسف  ذار�فد.  �بکگ
آماده کرده است که سازمان های  را   )IEC عمومی )مواد
هی دهی در مورد  �گ �برای آ آ�فها  از  �توا�ف�فد  ردوس�تا�فه می  �بسش
ا�ف�تر�ف�یوز  موسسه  ک�ف�فد.  اده  اس�ت�ف آن  ک�ف�ترول  و  کو�ید-19 
�یک ها و لک�یپ های �و�تی را �برای  را�ف وکگ موعه ای از ا�ی�ف�ف محب
�تلف کو�ید- �تماعی در�باره ا�ب�اد محف �بکه های ا�ب ار در سش ا�ف�تسش

ماه  از  کرد.  �تول�ید  عال�ئم  و  اعراض  و  �تداوی  مله  �ب از   ،19
 اعالم�یه 

ف
� �تر �بی �بی سی م�ید�یا اکسش �فوام�بر 2020 �به �ب�د، د�ف

�یون و راد�یو در مورد  دمات عامه را در �تلو�یرف های �ف

ردوس�تا�فه و اطالعات VI. �پاسحف �یا واک�فش �ب�ش
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�باره  در  راد�یو��یی  درامه  �یک  و  ک�فد  می  ش  �پحف �یری  کگ �پ�یسش
وع ا�لی  �یری کو�ید-19 را �به ع�فوان �یک مو�ف کگ دامات �پ�یسش ا�ت
اده از  ی ها �تول�ید می ک�فد. موسسه IOM �با اس�ت�ف �برای کو�پ
راد  ا�ف و  ام�ه  �ب ن  ر�گ �برف �با  هم�ری  و   RCCE های  �پ�یام 
ن �پ�یام رسا�فی کرده  ده �گ ا سش ذار �برای �ب�یش از 40،000 �ب�یحب �ش�یرکگ �ت�ئ
و  ا�یران  مرزهای  در  ن  ک�ف�فد�گ عودت  �برای  �فان  همحپ و 
ها  ر  �بروسش �توز�یع  و  �ب�فرها  و  �ب�یل�بوردها  �فصب  �با  �پاکس�تان 

راهم ک�فد. 35  اطالعات �ف

ا�فواع  از  �تا  هس�ت�فد  آن  وی  س�تحب �ب در  ردوس�تا�فه  �بسش ران  �باز�یکگ
مورد  در  اطالعات  آوری  مع  �ب �برای  �ید�بک  �ف های  ��فال 
ر  �فسش  

ف
�ف�ی� همحپ و  ها  �ترس  و  سواالت  اص،  �ف ا�ی�ات  سش

 
ف

مله کم�پا�ی� اطالعات و راه�فما��یی از طر�یق ��فال ها��یی از �ب
�یون؛  �تماعی، راد�یو و �تلو�یرف های �پ�یام های کو�تاه، رسا�فه های ا�ب
�با�فی  ص�یت های مذه�بی؛ م�یرف حف وذ محلی و سش اده از �ف�ف اس�ت�ف
�بار م��ت�بر و م�فا�بع  امات در مورد ا�ف �پرسش و �پاسحف �با م�ت
اعال�فات  و  ا�تی  �ت�بل�ی�ف ورهای  �بروسش و  �تماعی؛  ا�ب های  رسا�فه 
سازمان  ادارات  و  �یردول�تی  عف های  سازمان  ک�ف�فد.  اده  اس�ت�ف
ارش داده ا�فد كه �برای م�بارزه �با کو�ید-19ا  رف ف کگ

�ف�ی� ملل همحپ

عودت  )�برای  �یت  �ترا�فرف مراكرف  �تماعی،  ا�ب مراكرف  طر�یق  از 
روهی )طور م�شال �به  ن( و مراكرف �حی، �بحث های کگ ك�ف�فد�گ
ا�فه و  ا�فه �به �ف ت(، و �ف اطف ی از �بر�فامه های ��ف سش ع�فوان �بحف
�بر�فامه های  از  ی  سش �بحف ع�فوان  )�به  رو  رو در  �ت�امالت  سا�یر 

ظ الصحه( �ر کرده ا�فد.  ذ�یه �یا ��ف �ت�ف

اده از  م اس�ت�ف ارش می ده�فد که ه�ف�گ رف ردوس�تا�فه کگ ران �بسش �باز�یکگ
و�یش و ز�یر�ب�فا های �بر�فامه سازی،  ر�ی �ف �لی سش �بکه های �ف سش
آوری  مع  �ب �برای  دار�فد.  اطالعات  ر  �فسش در  �به�تری  �ف�تا�یحج 
د �تا از رو�یکرد های  �یح داده سش ام�ه، �تر�ب ای �ب �ید�بک اعصف �ف
 های ز�فان 

ف
م� ام�ه، ا�فحب ارکت �با �رم�فدان �حی �ب ون مسش �پ

�پ�یام رسا�فی  �برای  از م�لمان  اده  اس�ت�ف �یا ره�بران مذه�بی و 
ف �رم�فدان 

�ف�ی� ا�فه در زمان �ت�ط�یلی م��تب و همحپ ا�فه �به �ف �ف
اده �ورت  ام�ه مورد �فظر اس�ت�ف �یر دول�تی �ب سازمان های عف
�ال�ی�تها �برای  ف �ف

 ا�ی�
ف

�ت� ا سا�ف �یرد. اما، �ح�بت در مورد �یکحب کگ
رای آن است،  ه آسا�ف�تر از ا�ب �ی دو طر�ف و�یت ار�ت�باطات وا�ت �ت�ت
ده ا�فد.  لک رو�برو سش ردوس�تا�فه �با مسش ران �بسش و �بس�یاری از �باز�یکگ

ای  �یر، مصا��به های ما �با اعصف مکگ سش ود �تالش های �پ �با و�ب

ی  و�فکگ کگ �پ از  مردم   
ف

�ب�ی� در  را  ای  س�ترده  کگ �فاام�یدی  ام�ه  �ب
ف �تصور که 

س�ته کرد، �با ا�ی� ردوس�تا�فه �بر�ب ران �بسش ار�ت�باطات �باز�یکگ
��یت های  ده �یا مر�بوط �به وا�ت �ته سش ذاسش �تراک کگ اطالعات �به اسش
ام�ه  ای �ب �به سواال�تی که اعصف �یا مر�بوط  �ف�یست و  محلی 
ا�فس�تان از سال  �ف ا�ف �ف�یست. ارز�یا�بی �تمامی  ا�فد  مطرح کرده 
�ی�فه ای  رف ف کگ

ا�فوادههای م�تا�شر ا�ی� ان داد که 69% از �ف 2019 �فسش
�فام  �ش�بت  ردوس�تا�فه  �بسش های  کمک  �برای  ا  کحب در  و  طور  "�پ
واه�فد از ارا�ئه  �تر می �ف ک�ف�فد" را �به ع�فوان اطالعا�تی که �ب�یسش
آ�فها  از  ا�فد و %89  ت ک�ف�فد ذکر کرده  ن کمک در�یا�ف ده�فد�گ
آن  �به  دس�ترسی  �فحوه  و  ود  مو�ب های  کمک  از  که  �ت�فد  �ف کگ

l 36."ی �فدار�فد اطالع ��ف

ا�فس�تان  �ف ده مردم در ا�ف ارکت هماه�فکگ سش 33 2020/08/18 لکس�تر �حی: مسش

ا�فس�تان  �ف ده مردم در ا�ف ارکت هماه�فکگ سش 34 2020/08/18 لکس�تر �حی: مسش

 ، OCHA یت عمل�یا�تی�� ارش و�ف رف ی، کگ سش �فد �بحف ا�فس�تان: کو�ید-19، �پاسحف �پ �ف 35ا�ف

2020

ا�فس�تان:  �ف والی - س�پ�تام�بر 2019 ، ارز�یا�بی لک ا�ف OCHA ، ICCT ، REACH36 �ب

33؛
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https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/acciones/acciones-de-migrantes.html
https://www.who.int/health-cluster/news-and-events/news/Afghanistan-RCCE-COVID-19/en/
https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/acciones/acciones-de-migrantes.html
https://www.who.int/health-cluster/news-and-events/news/Afghanistan-RCCE-COVID-19/en/
https://www.impact-repository.org/document/reach/bb051282/AFG_REACH_WoAA_MSNI-Analysis-Report_September-2019_final.pdf
https://www.impact-repository.org/document/reach/bb051282/AFG_REACH_WoAA_MSNI-Analysis-Report_September-2019_final.pdf
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د�فد.  هم�ر سش
مذه�بی  ره�بران  از  �با�فی  م�یرف �با  م�ی  �ب رسا�فه   

ف
�فد�ی� �پ  n

ارم های  ر اطالعات م�فاسب و م�ت�فاسب در �پل�ت�ف م��تدل و �فسش
�ت�فد. س�ترده مذه�بی در�باره کو�ید-19 �پردا�ف ا�ی�ات کگ ود، �به سش �ف
ر�فط�ی�فه  �یرا�فه و �ت کگ �پ�یسش دامات  ع ا�ت n مطالب مذه�بی �به �ف�ف

�حت  وزارت  های  �تو��یه  از  �ما�یت  در  کو�ید-19  های 
د.  �ته سش ذاسش �تراک کگ �تماعی �به اسش عامه در رسا�فه های ا�ب

اع�تماد،  ای  صف �ف اد  ا�ی�ب �به  �یت  ک�ی�ف �با  دهی  ارش  رف کگ  
هری کمک م�یک�فد.  صوصًا در م�فاطق سش �ف

ری  کگ ارسش رف ده از طر�یق کگ اب سش رگ ا�ف�تحف n رسا�فه های ملی �برف

اد   ا�یحب
ف

اط�ب�ی�  محف
ف

�یت روا�بط �پر از اع�تماد را در �ب�ی� های �باک�ی�ف
کرده است. 

�ته های لک�یدی در   7.1 �یا�ف
م ا�فداز اطالعات و  �ش مورد �پ
وامع  �یوه های اطالعا�تی �ب سش

�ت�ف م�با�فی �برای سا�ف
�با  ارا�ئه اطالعات  �به  ران که  �باز�یکگ از  ��ترده ای   ط�یف کگ
م�تعهد  ًا  �ف��ب�ت کو�ید-19  وعات  موصف مورد  در  �یت  ک�ی�ف

ه��ت�فد: 
�بر  م�ب�فی  مداوم  ا�ی�ات  سش ملی  های  رسا�فه  های  ��فال   n

ا�بل  �یت �ت �ت  �یک مو�ف
ف

�ی �ف�بودن کو�ید-19 را رد کرد�فد و ا�ی� وا�ت
لط در مورد کو�ید-19 است.  �به اطالعات عف

ف
�ت� ه در �پردا�ف �تو�ب

�بط  �یری از �پ�یش �ف کگ ا�برا�تی �پ�یام های �پ�یسش رکت های محف n سش

�بل از و�ل  ر�یان ز�فکگ زدن �ت ده در مورد کو�ید-19 را در �ب سش
دن �تماس ارا�ئه می ده�فد.  سش

ام�ه �به مراكرف �حی،  ای �ب n در �ورت عدم دس�ترسی اعصف

اره های  و�فی Awaaz و وزارت �حت عامه �پ طوط �ت�یل�ی�ف �ف
کو�ید-19  درمان  �به  مر�بوط  اطالعات  �به  دس�ترسی  �برای  را 

راهم م�ی�فما�ید.  �ف
�ال  هی دهی �ف �گ  های آ

ف
ام�ه مد�فی �با کم�پا�ی� n �فهادهای �ب

ا�یش دا�فش مردم در  رف �یری در ا�ف ا�بل ا�فدازه کگ �بود�فد و �تا�ش�یری �ت
�ت�فد. �یر داسش مورد �ب�یماری همه کگ

 
ا�بل اع�تمادی  ره�بران مذه�بی و ره�بران مردمی ��فال �ت

در م�فاطق روس�تا��یی ه��ت�فد. 
�با ره�بران مذه�بی م��تدل  �ال  �ف �به طور   رسا�فه 

ف
�فد�ی� �پ  n

�ته ها و �توص�یه های لک�یدی -  VII. �یا�ف
 �به سوی �یک س�ی��تم اطالعا�تی سالم �تر
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�ته ها و �توص�یه های لک�یدی VII. �یا�ف

وزارت  آمار  صوص  �ف )�به  دولت  های  داده  �به  اع�تماد 
الش اساسی است و  ص�ت عامه از موارد ا�ب�تال( �یک �پ

وار است. ده است که دس�ترسی �به داده ها دسش �شا�بت سش
ی در مورد کو�ید-19 از  صف n �پ�یام ها و راه�فما��یی های م�ت�فا�ت
 26 در  م�شال،  و�فه  کگ �به  ت.  داسش ود  و�ب دول�تی  ادارات  طرف 
ه�یحچ موردی  که  ت  �ف کگ عامه  وز�یر �حت   ،2020 ون سال  �ب
ا�فس�تان  �ف ا�ف مهور  �فد روز �ب�د، ر�ئ�یس �ب ده است. �پ �ش�بت �فسش
ا�فس�تان رس�یده است.  �ف ود در ا�ف ت که کو�ید-19 در اوج �ف �ف کگ
و�بی �بر اع�ت�بار وزارت �حت عامه و  ری �به �ف  عدم ساز�گ

ف
ا�ی�

اد �بی اع�تمادی  �ته و �باعث ا�یحب ذاسش �ش�یر کگ سا�یر ادارات دول�تی �ت�ئ
د.  �به رسا�فه های عامه و دول�تی سش

�ی ا�ب�تال  �ف وزارت �حت عامه در رد�یا�بی �ت�داد وا�ت n �ف

 اعداد، 
ف

ن �به کو�ید-19 و �فما�یش دادن �ب�یش از �د ا�ی� ده �گ سش
ارش های رسا�فه ها را �به  رف اع�تماد �به اطالع رسا�فی دولت و کگ
از  �پ�یروی  �به  مردم  �تما�یل  و  رسا�فده  آس�یب  �یکسان  طور 

را��یی اس�ت�فدر را �هش داد.  طرزال�مل های ا�ب
اطر دس�ترسی �به اطالعات  ام�ه و رسا�فه ها �بحف ن �ب n �فما�ی�فد�گ

ه �بوده ا�فد. الکت موا�ب از �فهاد های دول�تی �به مسش

ود  �ته سش الش های که �با�ید �به آن �پردا�ف �پ
دامات  ا�ت ومًا  لرف مردم  دا�فش،  ا�یش  رف ا�ف م  رعف علی   
�یری  کگ همه  اول  ماههای  �ته  ذسش کگ ما�ف�فد  را  ظ�تی  م�ا�ف

رعا�یت �فمی ک�ف�فد. 
وزارت  های  داده  �به  اع�تماد  عدم  دل�یل  �به  �تر  �ب�یسش  

ف
ا�ی�  n

�حت عامه است. 
�ب�یماری  �یک  ع�فوان  �به  ا�ب�تدا  در  کو�ید-19   ،

ف
ا�ی� �بر  عالوه   n

د، و �بس�یار ز�یاد  ا�فس�تان د�یده می سش �ف س�ترده در ا�ف �ترس�فاک و کگ
دن موارد، �ترس �ف�یرف  ده �بود. �با کم�تر سش اد �ترس سش �باعث ا�یحب
دامات  ا�ت رعا�یت  مردم  از  �بس�یاری  و  است  �ته  �یا�ف �هش 
 

ف
�ف�ی� همحپ راد  ا�ف از  ی  �بر�ف ا�فد.  کرده  ف  م�تو�ت را  �یرا�فه  کگ �پ�یسش

�بل مصو�ف�یت دار�فد.  د�فد که از �ت م��ت�ت

ود )�به  �بار م�لی �به ز�بان مورد �فظر �ف اک�شر مردم �به ا�ف
دس�ترسی  روس�تا��یی(  م�فاطق  در  راد�یو  طر�یق  از  ه  و�یرش

دار�فد. 

آ�فها  که  اطالعا�تی  و  ص�ی  �رم�فدان  �باالی  اع�تماد 
�تراک می  �به اسش درمورد کو�ید-19 و سا�یر موارد ص�ی 
هی  �گ آ ا�یش  رف ا�ف دل�یل  �به  �یری  کگ ر�یان همه  �ب در  ذار�فد  کگ

�ته است.  ا�یش �یا�ف رف �توسط رسا�فه ها ا�ف
های درما�فی س�ف�تی،  �به روسش �ه  ای مرا�ب �به �ب راد  ا�ف اک�شر   n
�برای کسب اطالعات مر�بوط �به سالمت �به �رم�فدان �حی 
�ی�یر م�ش�بت است، ز�یرا م�مواًل   �یک �ت�ف

ف
�ه می ک�ف�فد. ا�ی� مرا�ب

�با  �حی  اطالعات   
ف

�ت� ذاسش کگ �تراک  اسش �به  �برای  �توان  می 
�یت �به آ�فها اع�تماد کرد.  ک�ی�ف

دامات  وامع - در مورد کو�ید-19، و ا�ت �ف �ب
دا�فش در �ب�ی

�یری  ظ�تی - از روزهای ا�ب�تدا��یی همه کگ درما�فی و م�ا�ف
�ته است. ا�یش �یا�ف رف هی ا�ف ا�بل �تو�ب در �ت �به �ت

وامع کمک  ا�یش دا�فش �به �هش اس�ترس و �ترس در �ب رف n ا�ف
کرده است. 

ش، مردم  ش دا�ف ا�ی رف م ا�ف علی رعف
د  �ف ی را ما�ف ظ�ت دامات م�ا�ف ا�ت
ه، در ماههای اول همه  �ت ذسش کگ

د �ف می ک�ف ق �ف �ی ط�ب ری، �ت �ی کگ
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ده �توسط آن رسا�فه �تحت  که در آن �الت مح�توای �تول�ید سش
ود   امر �باعث می سش

ف
د. ا�ی� ن مالی م�ی�باسش �ش�یر �تمو�یل ک�ف�فد�گ �ت�ئ

�یر�فد و در �توس�ه �بل�فد  ود �تصم�یم �بکگ که رسا�فه ها �ف�توا�ف�فد �ف
ذاری ک�ف�فد مدت سرما�یه کگ

ه از �فظر �ت�فوع  ر�پ ا�فس�تان، کگ �ف n �ت�داد ز�یادی از رسا�فه ها در ا�ف
و  مالی  ا��یی  ودک�ف �ف و  �یت  ک�ی�ف از  اطم�ی�فان  هس�ت�فد،  م�ش�بت 
الش  اط�بان �یک �پ د محف ام مورد اع�تماد �بودن آ�فها در �فرف سرا�فحب

رگ است.  �برف
ا�فس�تان کم است و  �ف n �تول�یدات سر�یال های رسا�فه ای در ا�ف
را  �ترکی  و  ه�فدی  ده  سش دو�بله  های  سر�یال  ها  رسا�فه  اک�شر 

ی از  ا�فه ها �برای �بر�ف n دس�ترسی �به وب سا�یت های وزار�تحف

�تو و دری  �یسی، �پسش وار است، ز�یرا �به هر سه ز�بان ا�ف�گ راد دسش ا�ف
و�فد.  آ�پد�یت �فمی سش

�ف 
وار مالی �ب��یاری از رسا�فه ها، سطح �پا�ی�ی ع�یت دسش وصف

�به  دس�ترسی  ای،  رسا�فه  ای  صف �ف �تار  سا�ف و  �یت  ر�ف طف
�یت و اطالعات را م�دود می ک�فد.  م��توای �با ک�ی�ف

n رسا�فه ها �به طور لک م�فا�بع درآمد م�ت�فوع �فدار�فد و �برای 

 امر 
ف

ه دو�فرها �یا دولت م�تکی ا�فد. ا�ی� ود �به �بود�ب ای �ف �ب�ت
ود،   رسا�فه" سش

ف
�ت� ر�ف رار کگ ر �به "�تحت �تسلط �ت می �توا�فد م�فحب

ان ار�ت�باط مردم �با مطالب را   �ر سش
ف

ش می ک�ف�فد و ا�ی� �پحف
ر�ت از دست  ر �به �یک �ف  م�فحب

ف
�ف�ی� وار می سازد. همحپ دسش

�تر �برای �به  رم ک�ف�فده �ب�یسش اده از مح�توای سرکگ �ته �برای اس�ت�ف ر�ف
ود. ا�بل اع�تماد و محلی می سش  اطالعات �ت

ف
�ت� ذاسش �تراک کگ اسش

در  ودسا�ف�وری  �ف و  سا�ف�ور  ام�ف�ی�تی،  های  الش  �پ  
�تر  �ب�ی�ش را  مر�ت�بط  �یت  ک�ی�ف �با  م��توای  �بودن  دس�ترس 

م�دود می ک�فد. 
�یان �فمی  ورسش �یا و سش n �بس�یاری از مردم �به دل�یل �ترس از ما�ف
اهای  صف �تماعی �یا در �ف �توا�ف�فد از آزادی �ب�یان در رسا�فه های ا�ب
�یان مردم را �به دل�یل �ح�بت  ورسش اده ک�ف�فد. سش عمومی اس�ت�ف
رار  �تم �ت رب و سش �تماعی مورد �ف �بکه های ا�ب عل�یه آ�فها در سش

داده ا�فد. 
ی می ک�ف�فد در  �فکگ ها ز�فدکگ �یر �ب n کسا�فی که در م�فاطق درکگ
هس�ت�فد.  رو�برو  موا�ف�ی  �با  اطالعات  �به  م�فظم  دس�ترسی 
ران  �بر�ف�گ ده است، ز�یرا �ف الء اطالعا�تی مردم سش �فاام�فی �باعث �ف
ام�ه  مع ک�ف�فد و ره�بران �ب �فمی �توا�ف�فد از آن م�ن ها د�ی�تا �ب
از طرف مردم در  �توا�ف�فد  �فمی  �یان  ورسش از سش �ترس  �به دل�یل 

رکت ک�ف�فد.  لسه های ولسوالی سش سم�ی�فارها �یا �ب
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�به  �باال  از  �بودن  ا�ف�به  �ب �به عوض دو  اطالعات  ر�یان   �ب
از  درس�تی  درک  �فهادها  ود.  سش می  �ته  �پ�فداسش �ف 

�پا�ی�ی
امعه  �ب مع�فادار  ارکت  م�ش و  �فدار�فد  امعه  �ب �ف�یازهای 

�ته است.  ه�فوز �توسعه �ف�یا�ف
وامع را در  n رسا�فه های �تحت �ما�یت دولت مطال�بات �ب
�یر�فد.  ل در �فظر �فمی کگ �یر�فد و مردم آ�فها را مس�ت�ت �فظر �فمی کگ
وامع محلی محدود  ارکت �ب �یت رسا�فه ها �برای مسش ر�ف n طف

�با  مر�ت�بط  محلی  های  �بر�فامه  دان  �ت �ف �به  ر  م�فحب و  است 
ود.  ام�ه می سش �ف�یازهای �ب

ار�ت�باطات  و  هی  �گ آ ا�یش  رف ا�ف �برای  اول�یه  های  �تالش   
�بر  �تر  �ب�ی�ش آ�فها  �تمرکرف  ده و  �ف�ش ام  ا�ف�ب و�بی  �به �ف ه  هم�ی�ش

مردم عام �بوده است �فه داک�تران و �رک�فان ص�ی. 
n دس�تورال�مل های ملی �برای �رک�فان �حی �بس�یار د�یر�تر 

د، در �الی كه  ور �ته�یه سش �یوع کو�ید-19 در كسش از سش �پس از آعف
همان  از  مردم  �به  �یم  مس�ت�ت رسا�فی  اطالع  �برای  ها  �تالش 

رد�ید.  از کگ اوا�یل آعف
 

ی ما�فده   اطالعات �فادرست در مورد کو�ید-19 م�لط �با�ت
وامع دارد.  عی �بر �ب ی وا�ت ی در ز�فدکگ �ش�یرات م�ف�ف و �ت�ئ

�بکه های   و �بس�یاری از �ر�بران سش
ف

 �به ده�
ف

n اطالع رسا�فی ده�
ده  اد سش ش دار�فد. اطالعات ا�یحب ا�ی�ات �ف�ت ر سش �تماعی در �فسش ا�ب
و  ود  سش می  �ته  ذاسش کگ �تراک  اسش �به  �ی�ید  �ت�ئ �بدون  مردم  �توسط 
ود.  مراه ک�ف�فده می سش راق آم�یرف �یا کگ هارات اعف ر �به اطف لب م�فحب اعف
ی  ز�فدکگ در  ا�ی�ات  سش �ش�یر  �ت�ئ �به  �یری  مکگ سش �پ ���ی�تی  واهد  سش
مراه ک�ف�فده  راد �به دل�یل اطالعات کگ اره دارد، ز�یرا ا�ف �ی اسش وا�ت

و�فد.  �به کو�ید-19 آلوده می سش
 م��فی است 

ف
n سواد محدود - رسا�فه ای و عمومی - �بد�ی�

�ی�ید اطالعات  س�یر �یا �ت�ئ ��یت �ت�ف که اک�شر مردم روس�تا��یی در مو�ت

اده از م�فا�بع م��ت�بر رسا�فه ای �ف�یس�ت�فد. ز�فان  رسا�فه ها �یا اس�ت�ف
از  ران  د�یکگ از  �تر  �ب�یسش ًا  �فس�ب�ت سواد،  �بودن  محدود  دل�یل  �به 

اطالعات �فادرست آس�یب �پذ�یر �تر ا�فد. 

ن اطالعات،  ��ترده ای از ارا�ئه ده�فد�گ ود ط�یف کگ  �با و�ب
روه های آس�یب �پذ�یر �به اطالعات  ل�یت ها و کگ دس�ترسی ا�ت

ی م�یما�فد.  وار �با�ت �فان دسش هم�پ
روههای آس�یب �پذ�یر �یا  لی، ز�فان و سا�یر کگ ن دا�ف د�گ اسش n �ب�یحب
ا�یسه �با مردم عام مردها، دس�ترسی کم�تری �به  وی در م�ت م�فرف
�یون و ا�ف�تر�فت �برای  اطالعات دار�فد. دس�ترسی �به راد�یو، �تلو�یرف
�تر  وار است و ز�فان در �ب�یسش �فان دسش �تر ز�فان روس�تا��یی همحپ �ب�یسش
ا�فواده  ای مرد �ف وهر �یا اعصف موارد �برای کسب اطالعات �به سش

اع�تماد می ک�ف�فد. 
ه ��یی ها و  �یق در مورد دس�ترسی ا�یماق ها و �پسش n ه�یحچ �تح�ت

ل�یت های ز�با�فی �به اطالعات در دس�ترس �ف�یست.  �یا سا�یر ا�ت
مع  �یردول�تی �به دل�یل �ساس�یت ها �تما�یلی �به �ب موسسات عف

وم�یت �یا ز�بان ها را �فدار�فد. آوری اطالعات مر�بوط �به �ت

م  رای سه�ی ه ها �ب �یت رسا�ف ر�ف طف
وامع م�لی م�دود  �ف �ب �ت سا�ف
امه  ر�ف دان �ب �ت ه �ف ر �ب �ب است و م�ف
ازهای  �ی ا �ف ط �ب �ب های م�لی مر�ت

ود امعه می سش �ب
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رصت ها �برای �به�بود سالمت اکوس�ی��تم  �ف
اطالعا�تی

�تلف  ران محف ده �تاک�فون �توسط �باز�یکگ ام سش n �تالش های ا�فحب
می  ا�تی  �ت�بل�ی�ف های  �ال�یت  �ف و   

ف
واکس�ی� آموزش  زم�ی�فه  در 

ود.  �ته سش ر�ف س�ترش �یا�بد �یا دو�باره �به �ر کگ �توا�فد کگ
همه   

ف
ا�ی� ها�فی  �ب ماه�یت  �به  ه  �تو�ب �با  ی  ار�ب �ف ه  �بود�ب  n

می  امر   
ف

ا�ی� است.  دس�ترس  در   19-COVID �برای  �یری،  کگ
ه رسا�فه ها و سازمان  ی �برای �بود�ب ا�ف ر�ت های ا�ف �توا�فد �ف

راهم ک�فد.  ا�فس�تان �ف �ف ر در ا�ف های د�یکگ
ا�فس�تان  �ف ا�ف در  المللی   

ف
�ب�ی� های  رسا�فه  �پرر�فکگ  ور  �صف  n

های  رسا�فه  �برای  را  ها��یی  ر�ت  �ف  )BBC ، VoA ، DW(
ارش ها دس�ترسی  رف راهم می ک�فد �تا �به اطالعات و کگ محلی �ف

ا�یش ده�فد.   رف ود را ا�ف �یت �ف ر�ف �پ�یدا ک�ف�فد و طف
ست های دول�تی در  ور �به�تر ز�فان در �فسش را�یش �برای �صف n کگ
ود  ر�ت را �به ز�فان می دهد �تا �دای �ف ف �ف

ولسوالی ها ا�ی�

را �بل�فد ک�ف�فد، �به اطالعات دس�ترسی �پ�یدا ک�ف�فد و اطالعات را 
ر�یک  سش ولسواالن  و  ولسوالی  وراهای  سش ای  اعصف �با  �یمًا  مس�ت�ت
ن زن در سطح ولسوالی م�ی�توا�ف�فد م�ف�بع  ف �فما�ی�فد�گ

ساز�فد. ا�ی�
د.  اورت �باسش اطالعا�تی �برای سا�یر ز�فان در م�فاطق در محب

الش ها��یی که �با�ید �به �د  طرات و �پ �ف
ل �هش �یا�بد  ا�ت

های  الش  �پ س�یاسی،  و  ام�ف�ی�تی  اع  اوصف دن  سش �تر  �یم  و�ف
ز�یادی �برای آزادی رسا�فه ها و آزادی �ب�یان �به همراه دارد.

رار دارد. دولت  �یان �ت ورسش n آزادی �ب�یان در م�رض �تهد�ید سش
ه �به آزادی �ب�یان  ذار هم�یسش �ش�یرکگ ران �ت�ئ و ط�یف وس�ی�ی از �باز�یکگ
در  کمی  اطم�ی�فان  �لح  ق  �توا�ف مذاکرات  �ف�یس�ت�فد.  م�ت�هد 

ف �تهد�یدهای مداوم ارا�ئه می دهد. 
مورد ا�ی�

از  است،  محدود  ها  رسا�فه  �برای  اطالعات  �به  دس�ترسی   n

مله �به داده های دولت.  �ب

ران و  �بر�ف�گ م�فد �ف �تل های هد�ف �ت �یر  ا�ف �به دل�یل �وادث   n
می  ا  اس�ت��ف ود  �ف �ر  از  �بس�یاری  مد�فی،  ام�ه  �ب �رم�فدان 
ام�ه مد�فی  ای �ب ران �یا اعصف �بر �ف�گ �ی�یر و �ت�بد�یلی �ف ده�فد و �ت�ف

ز�یاد است. 
دامات  ه �کومت �تا �دودی از محدود�یت های ا�ت ر�پ n اکگ
ا�ی�فده ای  رف و�فه �ف ه است، اما �به کگ �گ ود آ اطالعا�تی کو�ید-19 �ف
مصرف  �تر  �ب�یسش ام�ف�ی�تی  اع  او�ف و  �لح  مذاکرات  اطالعات 
الش ها که �به �فظر آ�فها اک�فون کم�تر  ود و �برای سا�یر �پ می سش

ر�ت کم�تری دارد.  اهم�یت دار�فد، �ف
 رسا�فه ها و سمت و سو 

ف
�ت� داسش رار  �ت �تسلط  �تحت  ر  اکگ  n

ان �تداوم �پ�یدا ک�فد، اع�تماد �به رسا�فه  ارش های سش رف ف در کگ
�ت� ر�ف کگ

ها �هش می �یا�بد. 
های  رسا�فه  ��یف  �ف �اکم�یت  و  کم  ای  رسا�فه  سواد   n

مح�توای  ذاری  کگ �تراک  اسش �به  ازه  ا�ب م�شال  )طور  �تماعی  ا�ب
ا�ی�ات، آس�یب های روا�فی و  طر سش ( �ف و�فت آم�یرف سش �یکی �ف را�ف کگ

l .ا�یش می دهد رف ر را ا�ف آس�یب های د�یکگ
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�ته های لک�یدی در   7.2 �یا�ف
ردوس�تا�فه  دامات �ب�ش مورد ا�ت

راری  ود را �برای �بر�ت های �ف ردوس�تا�فه �تالسش ران �ب�ش �باز�یکگ
الءهای عمده  و�یت کرده ا�فد اما �ف وامع �ت�ت ار�ت�باط �با �ب

وامع �تا �د  ی ما�فده و �ف�یازهای اطالعا�تی �ب ای �با�ت
ده است. ز�یادی �برآورده �ف�ش

�یری �برای �ما�یت  روه RCCE در ا�ب�تدای همه کگ اد �رکگ n �یحب
وامع و  راری ار�ت�باط �با �ب ردوس�تا�فه �برای �بر�ت از سازما�فهای �بسش
�به  واک�فش  و  طر  اطالعات در مورد �ف  

ف
�ت� ذاسش کگ �تراک  اسش �به 

�ال�یت، اهداف  کو�ید-19 �بس�یار مهم �بود. �پس از �یک سال �ف
ارکت  ود و مسش  سش

ف
� �یک آن �برای سال 2021 �با�ید روسش اس�ترا�ترش

واهد �بود.  �یردول�تی ملی سودم�فد �ف �تر سازمان های عف �ب�یسش
سازما�فهای  آن  در  که  است  هی  ا�ی�گ �ب  RCCE روه  �رکگ  n

ود را در مورد  ات �ف �ی�ت �ته ها و �تح�ت رادی می �توا�ف�فد آمو�ف ا�ف�ف
ام�ه و اطالعات �فادرست  ت های �ب ام�ه، �برداسش ارکت �ب مسش
ردوس�تا�فه و  �برای اطالع رسا�فی �بر�فامه سازی در س�یس�تم �بسش
�بر�فامه های  و �ف مله داده ها  از �ب �ترک،  م�فا�بع مسش �توس�ه 
ذار�فد.  �تراک م�یکگ ام�ه �به اسش ا�ی�ات، مواد IEC و �ب رد�یا�بی سش
ص �ف�یست  حف ود دارد، مسش ی ها و�ب رو�ب  �ف

ف
در �الی که ا�ی�

ف �ب�ی�فش ها در �بر�فامه سازی 
ه �ت�داد سازمان ها از ا�ی� که �پ

اده می ک�ف�فد.  ود اس�ت�ف های �ف

ود  مو�ب های  �بر�فامه  از  هم�ر  �یردول�تی  عف های  موسسه   n

 اطالعات 
ف

�ت� ذاسش �تراک کگ وامع و �به اسش ارکت �ب لب مسش �برای �ب
دم �حت  ط م�ت ران �ف اده کرده و �رکگ در مورد کو�ید-19 اس�ت�ف

را  ردوس�تا�فه  �بسش راد  ا�ف و  م�ارف  و 
ار�ت�باطی  دامات  ا�ت ام  ا�فحب �برای 
وامع در  ارکت �ب مو�با�یل و مسش

و  �ی�یر  �ت�ف کو�ید-19  �به  �پاسحف 
�ت�بد�یل کرده ا�فد.
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�ید�بک ملی  ��یت و �ف اع، سش م ار�ب n در �الی که �یک م�ی��ف�یرف

که  است  رورت  �ف )آواز(،  است  ود  مو�ب ر  �ا�ف �ال  در 
ل اس�ت�فدردهای  اع ده�فد و �دا�ت سازما�فها مردم را �به آن ار�ب
های  م  م�ی��ف�یرف مله  �ب از  ه،  طر�ف دو  �ت�امل  و  و��یی  کگ �پاسحف
 �برای 

ف
�ف�ی� ص ک�ف�فد. همحپ حف �ید�بک را مسش ��یت و �ف اع، سش ار�ب

هی دهی  �گ �ترک، ما�ف�فد مواد آ ا�یش محصول �یا �بازده مسش رف ا�ف
�تری �ف�یرف  ذاری داده های �ب�یسش �تراک کگ طر، �به اسش ر�یسک �یا �ف
 AAP روه �ری ر �توسط کگ ف �ف�یازها در �ال �ا�ف

�ف�یاز است. ا�ی�
ود. �برطرف می سش

در  اطالعات  ردوس�تا�فه،  �بسش ران  �باز�یکگ های  �تالش  ود  و�ب �با   n
 

ف
�تر�ی� رکگ �برف از  �یکی  �فان  همحپ ردوس�تا�فه  �بسش های  کمک  مورد 
ده است. وامع ذکر سش الءهای اطالعا�تی است که �توسط �ب �ف

هی دهی ر�ی�ک  �گ و�ی�تر در مورد آ ی و هماکری �ت هماه�فکگ
ارکت مردم �ف�یاز است. طر و م�ش �یا �ف

�یردول�تی  عف موسسات  دول�تی،  �فهادهای   
ف

�ب�ی� ی  هماه�فکگ  n

ام�ه  �یردول�تی ملی و �فهادهای �ب  المللی، موسسات عف
ف

�ب�ی�
ارکت �فما�ی�فده سازمان های  و�یت دارد. مسش مد�فی �ف�یاز �به �ت�ت
ی ک�ف�فده د�یده  ی از �فهادهای هماه�فکگ �یردول�تی ملی در �بر�ف عف

ی  م های هماه�فکگ  م�ی��ف�یرف
ف

�ب�ی� �تر  �ب�یسش ود. همسو��یی  �فمی سش
ی در سطوح ملی است،  ع هماه�فکگ ه ای و ملی �به �ف�ف م�فط�ت
ه ای و وال�ی�تی �ر  ا��یی که موسسا�تی که در سطح م�فط�ت �ب

امات محلی ار�ت�باط دار�فد.  می ک�ف�فد �با م�ت
روه  کگ و  �حی  لکس�تر  کو�ید-19،  �بحران  ماه�یت  م  عل�یرعف  n

د�یک �فدار�فد. �ری RCCE �باهم هم�ری �فرف
هی  �گ آ  RCCE دولت و کم�ی�ته های 

ف
�ب�ی� �پ�یو�فدها��یی که   n

و�یت  �فان �ت�ت �ته است �با�ید همحپ ر�ف لک کگ دهی واکس�ی�فاس�یون سش
وزارت   

ف
�ب�ی� و  �تکگ �ف کگ �برای  �تری  �ب�یسش های  ر�ت  �ف و  و�فد  سش

ود.  و�یق سش ردوس�تا�فه �تسش �حت عامه و سازمان های �بسش
ت ها را  �ید�بک و �برداسش لب �ف ردوس�تا�فه اعف n سازمان های �بسش

�به  را  ود  �ف های  �بر�فامه  و  ک�ف�فد  می  آوری  مع  �ب س�یلو  در 
�تر �ف�یاز است.  اطالع عموم می رسا�ف�فد. �به هم�ری های �ب�یسش
امع  و�فد و �با�ید در محب �ته می سش ذاسش �تراک کگ لب �به اسش �ف�تا�یحج اعف
�تراک  ی �ف�یمه ملی �به اسش  از طر�یق هماه�فکگ

ف
�ف�ی� ملی و همحپ

 
ف

�ب�ی� هم�ری  واس�تار  �ف  RCCE �ری  روه  کگ و�فد.  سش �ته  ذاسش کگ
�تراک  مع آوری و �به اسش ردوس�تا�فه در �ب ی سازما�فهای �بسش �بر�ف
�بل  ًا �ت �ی�ت  �ر د�ت

ف
د. اما، ا�ی� �ید�بک در�باره کو�ید-19 سش ف �ف

�ت� ذاسش کگ
ود را از دست داد. از "موج دوم" �رکت �ف

�پ�یرامون  ی  ره�فکگ �ف �پدر ساالری  و  �یری ها  امات، درکگ م�ت
لک می ده�فد. وامع را سش اطالعات، �تعامل �با �ب

�پدرساالری  اساسی  مسا�ئل  �با  عمد�تًا  ام�ه  �ب ارکت  مسش  n

امات، عدم اع�تماد �به  ی �پ�یرامون ارا�ئه اطالعات از م�ت ره�فکگ �ف
لک  وامع سش امات و �ب  م�ت

ف
وی �ب�ی� وی �ت �تکگ �ف امات و عدم کگ م�ت

�یرد.  می کگ
�بر�فامه  از  اطم�ی�فان  �برای  که  دارد  ود  و�ب ع  مر�ب  

ف
�فد�ی� �پ  n

ام�ه، �با�ید  ، رو�فد �بر�فامه ها و �ت�امل �ب ف
�ی�ید کم�پا�ی� ی و �ت�ئ ر�یرف

�یرد. ورت �ورت کگ �با آ�فها مسش
ود  سش می  �باعث  ام�ف�ی�تی  های  الش  �پ و  �یری  درکگ �تداوم   n

ا�یت  ر�ف اد  ا�یحب و  کو�ید-19،  �با  مر�ت�بط  درک  ا�بل  �ت طرات  �ف
�ف�یدن  سش ی در  س�تکگ و �ف �یرا�فه  کگ �پ�یسش دامات  ا�ت �بال  �ت در  اطر  �ف
های  سازمان  از  طر  �ف �یا  ر�یسک  �هش  های  هی  �گ آ

د.  �یرف �باسش ارج از �تماس هس�ت�فد، �فا�پ ردوس�تا�فه، که �ف �بسش

�ف 
�پذ�یر�تر�ی آس�یب  �به  مع�فادار  �ش�یر  �ت�ئ و  دس�ت�یا�بی  �برای   

د�یدی الزم است. روهها، رو�یکردهای �ب کگ
�وادث  ها،  �یری  درکگ دل�یل  �به  دوس�تا�فه  ر  �بسش دس�ترسی   n

�یر در رو�فد �لح و دس�ترسی �به م�فاطق  �ف ط�ب�ی�ی، �ت�ئ

�ته ها و �توص�یه های لک�یدی VII. �یا�ف
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لک  مسش �یک  �فان  همحپ �یا��یی،  را�ف �ف �ب لحاظ  از  ال��بور  ��ب 
 عوامل دس�ترسی �به اطالعات 

ف
ی ما�فده است. ا�ی� رگ �با�ت �برف

روه های  ه کگ وار�تر م�یسازد، اما �به و�یرش را �برای همه مردم دسش
ود دس�ترسی  �ته می سش �ف کگ )که  ز�فان  مله  از �ب �پذ�یر،  آس�یب 
راد  ون های همراه دار�فد(، کود�ن، ا�ف �بس�یار کم�تری �به �ت�یل�ی�ف
�یا��یی  را�ف �ف رادی که از �فظر �ب ی ها و ا�ف دارای م�لول�یت، کو�پ

م�فاطق ��ب ال��بور هس�ت�فد.37
روش  م�مواًل  ام�ه  �ب ره�بران  �با  روا�بط  اهرم  از  اده  اس�ت�ف  n
و  �پذ�یر  آس�یب  های  روه  کگ �به  دس�ت�یا�بی  �برای  �ته  �یا�ف �یح  �تر�ب
ان  ات ما �فسش �ی�ت ف �ف�یازهای اطالعا�تی آ�فها است، اما �تح�ت

م�ی� �ت�ئ

ا�بل اع�تماد �ف�یس�ت�فد  ه �به آن ا�فدازه �ت می دهد که آ�فها هم�یسش
ان م�یده�فد.  ردوس�تا�فه آ�فها را �فسش ران �بسش که �باز�یکگ

�یون �برای دس�ترسی  دمات عامه در �تلو�یرف n اعالم�یه های �ف
�فدا�فی �فدار�فد.  وامع �ر�برد �پ  �ب

ف
�به ا�ی�

ام�ه مد�فی و رسا�فه های محلی  ارکت �با �فهادهای �ب n مسش

که  د  �باسش ام�ه  �ب �به  مو�شر  �برای دس�ترسی  راهی  �توا�فد  می 
l .تر است� ا�یس�ته �وش �ب�یسش سش

 REACH در مورد ارز�یا�بی HCT ست  RCCE در �فسش
ف

� �ی�ف�ت�یسش 37 07 می2020، �پر�یرف

�یحات، �ف�یازها و عادات اطالعا�تی« »دس�ترسی، �تر�ب

�ته ها و �توص�یه های لک�یدی VII. �یا�ف
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 7.3 �توص�یه ها 

�ته ها و �توص�یه های لک�یدی VII. �یا�ف

�توص�یه ها �برای رسا�فه ها:
�فاس�ید ود را �ب�ش ش �ف  �ف�ت

طراری ما�ف�فد کو�ید-19 را  ع ا�ف �اال�فه در موا�ت ری �ف کگ ارسش رف n کگ
از ک�ف�ید، �فه ا�ی�فکه م�ف�تظر �بما�ف�ید �تا �برای �تول�ید مح�توای  آعف
ه  �ی�ف ود. رسا�فه ها وطف ت سش مورد �فظر �برای �تان �پول �پردا�ف

ود را  اط�بان �ف ع �بحرا�فی محف  موا�ت
ف

�تماعی دار�فد که در ا�ی� ا�ب
هدار�فد.  ه �فکگ �گ آ

�فاس�ید ود را �ب�ش اط�بان �ف  م�ف
�ته  ارکت داسش اط�بان مورد �فظر مسش n در �ح�بت ها �با محف

ر �به  اط�بان م�فحب �یحات و �ف�یازهای محف �ید. درک �به�تر �تر�ب �باسش
ود که هم از لحاظ  �تر مر�ت�بط می سش اد مح�توای �ب�یسش ا�یحب

�ش�یر  ه �به ��فال �یا رسا�فه �ت�ئ وذ اطالعات و هم از لحاظ عال�ت �ف�ف
ارمت های  امل �پ�یروی از �ف  امر می �توا�فد سش

ف
ذارد. ا�ی� می کگ

ذاری در  �تر �ت�املی ما�ف�فد �تماس �با راد�یو �یا سرما�یه کگ �ب�یسش
د )طور م�شال  اط�بان �باسش ات �برای درک �به�تر محف �ی�ت �تح�ت

اط�بان(. ی محف �فظرس�فحب

رم ک�ف�فده و داس�تا�فی محلی )درامه، سر�یال،  n مح�توای سرکگ

ه که م�ف�کس ک�ف�فده  رون �به �ر�ف �بر�فامه های کم�یدی( م�ت
ارم ها  ف �پل�ت�ف

د �ته�یه ک�ف�ید و از ا�ی� اط�بان �باسش ر�ب�یات محف �تحب
الش های  ر اطالعات مر�بوط �به کو�ید-19 و سا�یر �پ �برای �فسش

اده �فما�ی�ید.  �تماعی اس�ت�ف مهم ا�ب
ای الزم را �برای داس�تان های  صف اد ک�ف�ید که �ف n مح�توا��یی ا�یحب

راهم ک�فد.  �یری ها و �تو��یه ها �ف راد، �یادکگ ا�ف
ردش  ام�ه در کگ ا�ی�ا�تی که در �ب  �به سش

ف
�ت� n �با درک و �پردا�ف

د�یک�تر �با   و هم�ری �فرف
ف

ا�ی�ات آ�فال�ی� است از طر�یق رد�یا�بی سش
ام�ه  ام�ه، ره�بران، دولت محلی و �فهاد های �ب ای �ب اعصف

مد�فی، م�بارزه ک�ف�ید. 

 �به�بود اس�ت�فدردها
راق آم�یرف �پره�یرف ک�ف�ید –  ه آم�یرف �یا اعف ارش های م�بال�ف رف n از کگ

ر �به آس�یب روا�فی  ارش ها می �توا�ف�فد م�فحب رف ف کگ
�ف�ی� �پ

ود. ما سش ف اع�تماد آ�فها �بر سش
�ت� ف ر�ف

اط�بان و از �ب�ی� محف
ی  ار�ب صص و م�فا�بع �ف  است از �تحف

ف
ا كه ممك� n �تا آ�فحب

اده ك�ف�ید.  اس�ت�ف

ه در مورد  ران ، �به و�یرش �بر�ف�گ �یت �ف ر�ف n در زم�ی�فه �توس�ه طف

ری �حی سرما�یه  �بر�ف�گ طر �یا ر�یسک و �ف هی دهی �ف �گ آ
ذاری ک�ف�ید. کگ

ه در  ��یت ها، �به و�یرش ی و �بررسی وا�ت �ی�ت ری �تح�ت کگ ارسش رف n کگ
مورد ا�تهامات سوء مد�یر�یت �بحران کو�ید-19 �توسط دولت 

رار ده�ید.  را در اولو�یت �ت

 هماکری ک�ف�ید 
 رسا�فه ها را �بم�فظور 

ف
�تر �ب�ی� ام �ب�یسش n هم�ری و ا�فسحب

م م�بارزه �برای آزادی �ب�یان و  م�ی در ه�ف�گ درت �ب ا�یش �ت رف ا�ف
و�یت �فما�ی�ید. دس�ترسی �به اطالعات، �ت�ت

رار ده�ید  امل سازی را در اولو�یت �ت  سش
ف �ف�یازهای 

�ت� ر�ف n مح�توا و مطالب رسا�فه ای را �با در �فظر کگ

ن  د�گ ا سش ی ها، �ب�یحب روه های آس�یب �پذ�یر )ز�فان، کو�پ اص کگ �ف
�تری  راد دارای م�لول�یت( که ا��تمال �ب�یسش لی، و ا�ف دا�ف

و�فد، �تول�ید ک�ف�ید. ود دارد از کو�ید-19 م�تا�شر سش و�ب
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�ته ها و �توص�یه های لک�یدی VII. �یا�ف

�توص�یه ها��یی �برای دولت:
ی آمادکگ

ش �حی، در   �بحف
ف

�ت� �ال سا�ف n از طر�یق �را و �ف
هی دهی  �گ �یری و آ کگ دامات �پ�یسش ها �برای ا�ت �تالسش

ذاری ك�ف�ید.  سرما�یه کگ

�یت و دس�ترسی �به اطالعات ا�ف �ف �به�بود سش
�یت آمار وزارت �حت عامه و آموزش  ا�ف �ف n �به�بود سش

�یت  ر�ف الش ها )م�شاًل، طف دادن مردم در مورد �پ
محدود آزما�یش(. 

 
ف

�ت� ذاسش �تراک کگ ای مساعد�تر �برای �به اسش صف اد �ف n ا�یحب
مله آموزش دادن و  اطالعات دولت - از �ب

های اطالعات در زم�ی�فه  سش �توا�فم�فدسازی �رم�فدان �بحف
 �بردن 

ف
ی و از �ب�ی� ار�ب وا�فب �ف ارا�ئه اطالعات �به �ب

 �به دل�یل �به 
ف

�ت� ر�ف رار کگ اد �ت ط�ی �ترس از مورد ا�ف�ت�ت �ت
 اطالعات. 

ف
�ت� ذاسش �تراک کگ اسش

ران و �فهادهای  �بر�ف�گ روری �به �ف n ارا�ئه اطالعات �ف
ام�ه مد�فی. �ب

ی �برای �برمال  �ی�ت ارش های �تح�ت رف دام �برای �ته�یه کگ n ا�ت
اص.  امات �ف اره �به م�ت  سوء مد�یر�یت �یا اسش

ف
�ت� سا�ف

ا�فه های  �تر �به وزار�تحف n س�پردن مس�ئول�یت �ب�یسش

مر�بوطه از لحاظ �ت�امل �با مردم و رسا�فه ها - 
مول �به روزرسا�فی اطالعات در وب سا�یت های  �بسش

�تو و دری. �یسی، �پسش ان و ز�بان های ا�ف�گ سش

�ید م�فد و مر�ت�بط �باسش هد�ف
ارمت های   اطالعات در �ف

ف
�ت� ذاسش �تراک کگ n �به اسش

هی ها و  کگ �تماعی، آ مر�بوطه )�پوس�ترها، رسا�فه های ا�ب
اده از مردم  �یره(، از طر�یق ��فال های مر�بوطه، اس�ت�ف عف

ورا های  ن م�فاطق، سش وامع )�فما�ی�فد�گ محلی در �ب
�یره(. �تا  ، ره�بران مذه�بی و عف

ف
ولسوالی، م�لم�ی�

ا��یی که ام�ن دارد �به مردم دس�ت�یا�بی ک�ف�ید و از  �ب
�یر�ید.  �ید�بک �بکگ مردم �ف

ی و هماکری هماه�فکگ
ر�تر �با سازما�فهای  ف ار�ت�باطات ساز�گ

�ت�  n داسش
ام�ه مد�فی  ردوس�تا�فه و �فهادهای �ب �بسش

ی درون دول�تی )در زم�ی�فه �به  n �به�بود هماه�فکگ
ر�ی   اطالعات، �ت�امل �با سش

ف
�ت� ذاسش �تراک کگ اسش

�یره( ردوس�تا�فه و عف �بسش
ارکت در �تالش های �پال�یسی سازی و هم�ری  n مسش

صو�ی �برای   المللی و سک�تور �ف
ف

�با �فهادهای �ب�ی�
�ی�فه های  دمات ا�ف�تر�ف�تی و �هش هرف س�ترش �ف کگ

اده از ا�ف�تر�فت  اس�ت�ف
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�توص�یه ها��یی �برای مردم:
ذاری مکث ک�ف�ید  �تراک کگ �بل از �به اسش �ت

ده  �ی�ید �فسش  اطالعات �ت�ئ
ف

�ت� ذاسش �تراک کگ ام�ه �با�ید از �به اسش ای �ب n همه اعصف

ود.  را سش طر �به د�یکگ اد �ف ان �باعث ا�یحب  �ر سش
ف

ر ا�ی� صوص اکگ ودداری ک�ف�فد، �به �ف �ف
ه اع�تماد ک�ف�ید. �گ راد محلی آ �ی�ید اطالعات �به م�فا�بع رسا�فه ای م��ت�بر �یا ا�ف �برای �ت�ئ

ود را �ب�پذ�یر�ید �فاس�ید و م��ئول�یت �ف ود را �ب�ش وذ �ف �ف�ف
ام�ه دارای �وزه  ای �ب اص، و همه اعصف ام�ه �بطور �ف n ره�بران مذه�بی و �ب

و�یش را که �به ع�فوان دروازه �بان ها و  ش ا�لی �ف وذ �بطور عام، �با�ید �ف�ت های �ف�ف
ود را �برای �تصد�یق و  �یت �ف ر�ف واسطه ها �بازی می ک�ف�فد، �ب�پذ�یر�فد. آ�فها �با�ید طف

ده �توسط سازمان  ر�ت های ارا�ئه سش �ی�ید اطالعات �توس�ه ده�فد و از طر�یق �ف �ت�ئ
�یر دول�تی، اطالعات �فادرست را �به مردم  ردوس�تا�فه و سازمان های عف های �بسش

ان ده�فد.  �فسش
ه ها �با�ید  �گ و�یان دا�فسش حب  و دا�فسش

ف
ام�ه، ره�بران مذه�بی، م�لم�ی� n ره�بران �ب

ل رسا�فدن اطالعات �فادرست را �با راه ا�فدازی  مس�ئول�یت �هش �یا �به �دا�ت
ا�یش  رف وامع �برای ا�ف و ها در �ب �تکگ �ف �فرا�فی ها و �بحث و کگ لسات داوطل�با�فه، سحف �ب

�یر�فد. ره�بران د�ی�فی می �توا�ف�فد در مورد �تدا�ب�یر  هی مردم �به عهده �بکگ �گ آ
ف ک�ف�فد. 

ه دارد، دس�تورال�مل ها��یی را �تدو�ی� �یرا�فه که در ا�ول د�ی�فی �ف�یرف ر�یسش کگ �پ�یسش

�توص�یه ها��یی �برای دو�فرها:
§م�ت�فوع سازی 

ه �برای رسا�فه ها. ارا�ئه کمک ها  ا�یش �ت�فوع مدل های �تمو�یل �بود�ب رف n ا�ف
اص و ارا�ئه �ما�یت  وه مالی �برای �تول�ید مح�توای �ف  و�ب

ف
م�ی� را�تر از �ت�ئ �ف

ی  و�فد �برای �توس�ه �بل�فد مدت �بر�فامه ر�یرف ادر سش �تر م�فظم �تا رسا�فه ها �ت �ب�یسش
�فد. �ته �باسش ود داسش اب �تول�ید مح�توای �ف ی �باال�تری در ا�ف�تحف ک�ف�فد و �فما�ی�فدکگ

و�یت هماکری �ت�ت
ران محلی )موسسات   الملی و �باز�یکگ

ف
�یردول�تی �ب�ی� و�یق موسسات عف n �تسش

اده  د�یک �باهم و اس�ت�ف ام�ه مد�فی( �برای هم�ری �فرف �یردول�تی و �فهادهای �ب عف
ف �ف�یازهای 

�ت� ر سا�ف ان از طر�یق �تسه�یل ک�فسرس�یوم، ساز�گ وت سش اط �ت از �ف�ت
ران  �یت، و�یا �تمو�یل مالی �باز�یکگ ر�ف ای طف دهی، ارا�ئه �ما�یت �برای ار�ت�ت راسش رف کگ

د م�فا�بع.  ا�ت محلی �ف

ه و�یت ار�ت�باطات دو طر�ف �ت�ت
ران   �باز�یکگ

ف
�تر �ب�ی� ه �ب�یسش ا ار�ت�باطات دو طر�ف وذ �برای ار�ت�ت اده از اهرم �ف�ف n اس�ت�ف

ردوس�تا�فه در  ران �بسش وامع )�به �تو��یه های مر�بوط �به �باز�یکگ ردوس�تا�فه و �ب �بسش
ود.  ه های کمکی می سش �ه ک�ف�ید( که �باعث �بهره وری �باال�تر �بود�ب �باال مرا�ب

�ته ها و �توص�یه های لک�یدی VII. �یا�ف
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�ته ها و �توص�یه های لک�یدی VII. �یا�ف

ران  ردوس�تا�فه:�توص�یه ها��یی �برای �باز�یکگ �ب�ش
 م�لی کردن

ام�ه را محلی  اركت �ب n �تمام رو�یكردهای مسش
ها��یی كه �با �ف�یازها و عادات  سازی كرده و از روسش

داری ك�ف�ید.  د، طر�ف وامع محلی همسو �باسش �ی �ب وا�ت
�ال�یت های  n اطالعات در مورد کمک ها و �ف

ام�ه و �فه  ردوس�تا�فه را �بطور م�فظم در سطح �ب �بسش
�تراک  ه ای �به اسش �ت�فها در سطح ملی �یا م�فط�ت

ذار�ید.  �بکگ
روههای آس�یب �پذ�یر را  �تران و سا�یر کگ n ز�فان، د�ف

ارک�تی �بر�فامه سازی و �تصم�یم  در �پروسه های مسش
ود که  �یری سهم ده�ید �تا اطم�ی�فان �ا�ل سش کگ
ی �ف�یازهای آ�فها را  �پاسحف �به کو�ید-19 �به �د ��ف

�برطرف ک�فد. 

ه و�یت ار�ت�باطات دو طر�ف  �ت�ت
ام�ه را �ب��فوان �یك �پروسه دو  اركت مداوم �ب nمسش

�ال�یت �توز�ی�ی از �باال �به  ای �یك �ف ه �به �ب طر�ف
ی  ی، �تالش های هماه�فکگ ، از طر�یق �بر�فامه ر�یرف

ف
�پا�ی�ی�

س�ترش  ردوس�تا�فه، کگ و آموزش �مل �رك�فان �بسش
ده�ید.

ارکت ها  و�یت م�ش  �ت�ت
�یردول�تی   موسسات عف

ف
وی �تر �ب�ی� اد هم�ری �ت n ا�یحب

ا�ف�به و موسسات  �فد�ب  المللی/�فهادهای �پ
ف

�ب�ی�
ام�ه مد�فی �برای  �یردول�تی محلی و �فهادهای �ب عف

وامع. ه �با �ب ساده سازی ار�ت�باطات دو طر�ف
ران  ارکت �باز�یکگ ا��یی �برای �تسه�یل مسش صف اد �ف n ا�یحب
روه �ری ار�ت�باط �با  روه RCCE ، کگ محلی در �رکگ

ی ذ�یر�بط. وامع و سا�یر �فهادهای هماه�فکگ �ب
اورت و روا�بط  اده از محب ارکت �با اس�ت�ف اد مسش n ا�یحب

�یت  ران محلی �برای �به�بود ک�ی�ف ی �باز�یکگ ره�فکگ �ف
وامع. ه �با �ب ار�ت�باطات دو طر�ف

ای  �ید�بک اعصف ف �ف
�ت� ذاسش �تراک کگ n �ش�بت و �به اسش

ی  ردوس�تا�فه �به روسش ران �بسش ام�ه �با سا�یر �باز�یکگ �ب
 )Awaaz( ات آواز مله �ت�بل�ی�ف س�یس�تما�ت�یک �تر، از �ب

�ید�بک  ��یت و �ف م سش �به ع�فوان م�ی��ف�یرف

ا�ف��تان.  عف عاال�فه �تر �با رسا�فه های ا�ف  �تعامل �ف
ردوس�تا�فه )�فه  �فاسان سازما�فهای �بسش ذار�ید �رسش n �بکگ
ران مصا��به  �بر�ف�گ و�یان رسمی( �با �ف �فکگ ط سحف �ت �ف
ک�ف�فد �تا هم از رسا�فه های دارای م�فا�بع محدود 

�یت و  ا�ف �ف �یرد و هم �به�بود در سش �ما�یت �ورت کگ
ود آ�ید.  ردوس�تا�فه �بو�ب دامات �بسش اع�تماد �به ا�ت

م�ی �برای  س�ترده از رسا�فه های �ب اده کگ n اس�ت�ف
ا�یش  رف م�فد �برای ا�ف  هد�ف

ف
�تکم�یل �بر�فامه های کم�پا�ی�

l یردول�تی� هی �به ره�بری موسسات عف �گ آ
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�پو�یا��یی   - اع�تمادی  �بی  و  اصله  �ف “�ت�فوع،  ارش  رف کگ  
ف

ا�ی�
مالی  او�تم�فدا�فه  سحف کمک  �به  ا�ف��تان”  عف ا�ف در  اطالعات 
ردوس�تا�فه USAID در �ما�یت از �پروژه  �تر کمک های �بسش د�ف

رد�ید.  ه در اع�تماد )RiT( موسسه ا�ف�تر�ف�یوز �ته�یه کگ ر�یسش

ک�ف�فده  �ما�یت   - �فی  �تر  د�ف هر�یک  ما  هم�ر  �فهادهای  از 
�با�بت �ما�یت و  �یو�پول  ا�ف�تسان و �ب �ف ا�ف آزاد در  رسا�فه های 
مع آوری داده ها �برای سروی های کمی  �ت�ی�با�فی آ�فها در �ب �پسش
�یب  ای محب در دا�فی م�یک�ف�یم. از آ�ت ا�براز ام�ت�فان و �ت ی  و ک�ی�ف
�ی�به  ا�فم �فحب ی، �ف ر�یسش ای �م�یم �ت �تر �فی، آ�ت ر ر�ئ�یس د�ف لو�تکگ �ف
ا�مدی  ع�بدالله  س�ید  روپ،  کگ لک�ید  عمومی  ر�ئ�یس  ا�یو�بی 
د �ت�یموری  ای سا�ب ر�ئ�یس موسسه دموکراسی و �توس�ه و آ�ت
ه در اع�تماد موسسه ا�ف�تر�ف�یوز �برای سهم  مس�ئول �پروژه ر�یسش
ارا�ئه  و  �ت�یا�بی مداوم  �پسش و  و �ما�یت  ها  ست  �فسش در  �یری  کگ

ار�یم.  رف ان �بس�یار ز�یاد س�پاسکگ �ید سش �ید�بک های م�ف �ف

�به  که  ار�یم  رف س�پاسکگ  REACH ا�ب�ت�ر  از   
ف

�ف�ی� همحپ ما 
�یه و �تحل�یل داده  رف واس�تهای ما �پاسحف م�ش�بت داده و �تحب در�ف
در  �پذ�یر  آس�یب  های  روه  کگ و  ن  د�گ سش ا  �ب�یحب مورد  در  را  ها 
ا�فس�تان در  �ف ی لک ا�ف ا�فس�تان �بر اساس داده های �فظرس�فحب �ف ا�ف
ده  �فسش ر  �یق م�ف�تسش �تح�ت ام داده و در زمان  ا�فحب س�پ�تام�بر 2020 

است.

و  ات  �ی�ت �تح�ت ک�ف�فده  هماه�فکگ  �ی�فواری  سش ر�یاض  محمد 
�ما�یت  از  وی  �بود.  ا�فس�تان  �ف ا�ف �برای  �پروژه  ق  سرمح�ت
و  ا�فس�تان  �ف ا�ف �برای  ا�ف�تر�ف�یوز  ر�ئ�یس موسسه  �بو�یل،  ارم�ی�فی  سش
و  آل�برز   

ف
� اس�ت�یحب مله  �ب از  ا�ف�تر�ف�یوز  موسسه  هم�ران  سا�یر 

 
ف

ا�فم مری م�ف�یس در ا�ی� رد�ید. �ف �ید کگ ا�فم آ�یرن اس�ت مس�ت�ف �ف

در  اطالعات  و  ردوس�تا�فه  �بسش ران  �باز�یکگ مورد  در  �یق  �تح�ت
و  ا  کو�فحپ ال  د   

ف
واک�ی� �ف �بود.  سه�یم  ردوس�تا�فه  �بسش دامات  ا�ت

�فظارت  ارش  رف کگ �بررسی  �ته�یه و  �یق،  �تح�ت �بر  ودو،  �پ�یرر�یک �ب
سمت  �ت در  �ر�تر  مک  �یت  �بر�یکگ و  ر�یمرف  کگ  

ف
� م�یکگ �ت�فد.  داسش

ارش  رف ارش هم�ری کرد�فد. �فک�تار�یا مالوساری کگ رف ف کگ
ا�ید�یت ا�ی�

�فالی �ت�یلی طرح ها��یی را �برای �فما�یش  الب �ب�فدی کرد و �گ را �ت
ارش �ته�یه کرد.   رف دادن کگ

�به  مر�بوط  های  عکس  �تمام  ها:  عکس  �برای  ام�ت�فان  ا�براز 
�تر  ه در اع�تماد )د�ف ر�ی �ری �پروژه ر�یسش موسسه ا�ف�تر�ف�یوز و سش
 

ف
ا�ی� در  که  رادی  ا�ف و  ع�سان  از  ما  وط�فدار(.  سالم  و  �فی 
اده از �تصاو�یر  ازه اس�ت�ف ده ا�فد �برای ا�ب ان داده سش �تصاو�یر �فسش
ده  اب سش کر می ک�ف�یم. عکس های ا�ف�تحف ارش �تسش رف ان در کگ سش

د�فد. ارش و�یرا�یش سش رف دن در کگ اده سش �بل از اس�ت�ف �ت

ذاری ام�ت�فان و س�پاسکگ



 
67 ارز�یا�بی اکوس�یس�تم اطالعات

ا�نس�تان �ن ا�ن

هرست مطالب مر�بوطه  �ف
ا�فس�تان. �باز�یا�بی  �ف �تماعی در ا�ف ده در 22 دسام�بر 2020، ازآل�تای )2017(. رسا�فه های ا�ب سش

 https://www.internews.org/sites/default/
files/2017-12/Internews_Afghanistan_Social-

MediaAssessment_Altai_2017-12.PDF

ا�فون دس�ترسی  ا�فس�تان: �تط�ب�یق �ت �ف  الملل )n.d( ا�ف
ف

و �ب�ی� ع�ف
�بروری 2021 از ده در 8 �ف �به اطالعات. �باز�یا�بی سش

https://www.amnesty.org/en/latest/
news/2020/02/afghanistan-implement-ac-

cess-to-information-law/

والی 2020(  ا�فس�تان. )30 �ب �ف ران ا�ف �بر�ف�گ کم�ی�ته مصو�ف�یت �ف
ده در 12  ش ماهه سال 2020. �باز�یا�بی سش ارش سش رف ف کگ

اول�ی�
دسام�بر 2020، از 

https://reliefweb.int/report/afghanistan/
afghan-journalists-safety-commit-
tee-first-six-months-report-2020

ده  ا�فس�تان. �باز�یا�بی سش �ف هان: ا�ف ا�فه آزادی. )2020( آزادی در �ب �ف
در 12 �فوام�بر 2020 از

 https://freedomhouse.org/country/afghani-
stan/freedom-world/2020

هی مردم محلی در  �گ HRRAC )2020( ارز�یا�بی سطح آ
��یت  �ش�یر آن �بر و�ف وال�یت هلم�فد در مورد کو�ید-19 و �ت�ئ

ده[. ر �فسش �تماعی: ]م�ف�تسش �تصادی ا�ب ا�ت

�پ�یوست ها

Jargalmaa Amarsanaa، T.، Anthea Mulakala، 
J.، & Brandon، J. )ی های  24 �فوام�بر2020(. �فظرس�فحب

ت های �لح، کو�ید-19 و ا�فس�تان در مورد �برداسش �ف  ا�ف
�بروری ده در 20 �ف �ته های موج 1. �باز�یا�بی سش �تصاد: �یا�ف  ا�ت

2021 از
https://asiafoundation.org/publication/

afghanistan-flash-surveys-on-perceptions-
of-peace-covid-19-and-the-economy-

wave-1-findings/

ا�فس�تان -  �ف �ی�تال 2020: ا�ف کمپ ، اس. )2020( د�یحب
�ی�تال. �باز�یا�بی  ها�فی د�یحب DATAREPORTAL - �ب�ی�فش �ب

�بروری 2021 از ده در 8 �ف -https://datareportal.com/reports/digi سش
tal-2020-afghanistan

ده  ا�فس�تان. �باز�یا�بی سش �ف م ا�فداز رسا�فه ای ا�ف سش �فی )2021( �پ
در 10 دسام�بر 2020 از

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/
files/resources/operational_sitrep_

covid-19_14_january_2021_final.pdf

ر  ا�فس�تان. ]م�ف�تسش �ف ا�فس�تان. )2020( سروی لک ا�ف �ف ر�یحچ ا�ف
ده[ �فسش

ا�فس�تان. �باز�یا�بی �ف  س�یاره )2016(. اکوس�یس�تم اطالعا�تی ا�ف
�بروری 2021 از ده در 8 �ف /https://www.internews.org/sites/defaultسش

files/resources/Internews_Afghan_Informa-
tion_Ecosystems_2016-09.pdf

ا�فس�تان: دا�فش،  �ف والی 2020( کو�ید-19در ا�ف سامو�ئل هال )�ب
ده در 24 دسام�بر سال  �ش�یر. �باز�یا�بی سش رش، عملکرد و �ت�ئ �فکگ

2020، از 
https://www.samuelhall.org/publications/
covid-19-in-afghanistan-knowledge-atti-

tudes-practices-amp-impact

ا�فس�تان 2020. �باز�یا�بی  �ف ارش �توس�ه ا�فسا�فی ا�ف رف UNDP )2020( کگ
ده در 12 دسام�بر 2020 ، از  /https://afghanistan.un.org/sites/defaultسش

files/2020-09/NHDR_2020_%20English_0.
pdf

ا�فس�تان 2021  �ف م��یت ا�ف هان )2021(. �ب م��یت �ب �بررسی �ب
ور�یه ، 2021 از ده در 18 �ف ز�فده. �باز�یا�بی سش

https://worldpopulationreview.com/coun-
tries/afghanistan-population

�بورد کو�ید-19  ا�فس�تان: داسش �ف هان )2021( ا�ف سازمان �حی �ب
�بورد �ب�یماری کرو�فا و�یروس هان / داسش سازمان �حی �ب

ر، وق �بسش �ان ��ت �تل های مدا�ف �بروری 2021(. �ت  �یو�فاما )�ف
�بروری ده در 16 �ف ران و �رم�فدان رسا�فه ها. �باز�یا�بی سش �بر�ف�گ  �ف

2021 از
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/
resources/unama_special_report_killing_of_

human_rights_defenders_and_journalists_
in_afghanistan_2018-2021_february_2021.

pdf

https://www.internews.org/sites/default/files/2017-12/Internews_Afghanistan_SocialMediaAssessment_Altai_2017-12.PDF 
https://www.internews.org/sites/default/files/2017-12/Internews_Afghanistan_SocialMediaAssessment_Altai_2017-12.PDF 
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ا�نس�تان �ن ا�ن

هان لک�یدی �گ ل�ی�ت آ
سازمان �فام

�تر �فی – �ما�یت ک�ف�فده رسا�فه های آزاد در  ر�ئ�یس د�ف
ا�فس�تان  �ف ا�ف

ر لو�تکگ �یب �ف م�ب

روپ لک�ید کگ �ی�به ا�یو�بی �ف�ب

�تر �فی – �ما�یت ک�ف�فده رسا�فه های  ر�ئ�یس �پروژه ها، د�ف
ا�فس�تان  �ف آزاد در ا�ف ی ر�ی�ش صم�یم �ت

واک اری �پرش رف �برکگ ر�ئ�یس، آژا�فس �ف �یل دا�فش کرو�ف

ر�ئ�یس، سالم وط�فدار ی  �فص�یر م�یم�فکگ

�برهای راد�یو ل، مد�یر �ف مرف �ف ا�مدی
م�مد د�ی

رات راد�یو مد�یر �فسش ان ا��اس، م�ی�فار ��یات �ف

ف
� مد�یر آموزش و �فظارت، �بی �بی سی م�ید�یا اکسش ری �ف�ف صف ر�ید عف �ف

ا�فس�تان �ف ر�ئ�یس موسسه ا�ف�تر�ف�یوز در ا�ف ارم�ی�فی �بو�یل سش

ردوس�تا�فه �فهادهای عامه و موس�ات �ب�ش
موس�ه �فام

وزارت �حت عامه اکمل سم�ور

وزارت �حت عامه �تراک ک�ف�فده اسش

وزارت �حت عامه �تراک ک�ف�فده اسش

کم�یس�یون دس�ترسی �به اطالعات �تراک ک�ف�فده اسش

ا او�پ �تراک ک�ف�فده اسش

هان سازمان �حی �ب �تراک ک�ف�فده اسش

�یو�ف�یسف �تراک ک�ف�فده اسش

 RCCE هماه�فکگ ک�ف�فده �تراک ک�ف�فده اسش

PTRO مد�یر اروق راسب �ف

�پ�یوست ها
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ا�نس�تان �ن ا�ن

امعه مد�فی �فما�ی�فده های �فهادهای �ب
موس�ه �فام

HRRAC ر�ئ�یس ان عطاالله �ف

ران ورت و �تو��یه مها�ب موسسه مسش ا��یی زهره رصف

م�ه، هرات موسسه محب او�ید �م�ید �ب

�بکه ز�فان، هرات سش راهی اطمه �ف �ف

، �ف�یمروز موسسه �فس�یم س�برف �باز م�مد

موسسه آواز زر�فکگ �گ زاده �ق دوست

راه وا�فان، �ف �فهاد ملی �ب اسماع�یل سلطا�فی

راه م، �ف وا�فان هم�گ �ب ع�بدالر�م�ف سادات

رهار ی، �ف�فکگ ام�ه مد�فی �پ�یسش �فهاد �ب ذاکرالله

رهار ی، �ف�فکگ ر�ت ام�ه مد�فی سش �ب ی �یرف م�اکن عرف

�فدهار ه ک�برا، �ت د�یحب موسسه �بی �بی �ف مر�یم درا�فی

�فدهار آ�شار، �ت �یض زوان �ف

�تر �فی د�ف ش �یله �بد�ف مر�ب

�پ�یوست ها
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ا�نس�تان �ن ا�ن

ره�بران مردمی و مذه�بی
�فهاد �فام موس�ه �فام

ره�بر مذه�بی، �ف�یمروز �گ ا�مد ا�مدی ره�بر مذه�بی، هرات ب �ف �شا�ت
م الد�ی �ف�ب

ام محلی، �ف�یمروز م�ت ی م�عود �ک�یمی �ا�ب ام محلی، هرات م�ت ی رازم�مد �ا�ب

ر�یه، �ف�یمروز اف �ت ورای ا�فکسش و سش عصف رف دوست �ف سش
رف الد�ی سش �فما�ی�فده مردم، هرات الق ع�بدال�ف

ره�بر مذه�بی رکت ک�ف�فده سش ره�بر مذه�بی ی �یصف ع�ب�یدالله �ف

ام محلی م�ت رکت ک�ف�فده سش ام محلی م�ت ان م�مود�ف

�فما�ی�فده مردم ع�بدال��فان �فما�ی�فده مردم مس �مران سش

ام محلی م�ت �ف
ی زر�ی �ا�ب راه ره�بر مذه�بی، �ف �ف

مال الد�ی مولوی �ب

ره�بر مذه�بی، ��بل م�فد هدا�یت الله هد�ف �فما�ی�فده مردم ی ارو�ت عارف �ف

�فما�ی�فده مردم رکت ک�ف�فده سش ام محلی م�ت ن رکت ک�ف�فد�گ سش

�پ�یوست ها
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ا�نس�تان �ن ا�ن

روپ ها �به اساس وال�یات وکس کگ �ف
ن رکت ک�ف�فد�گ سش وال�یت ماره سش

مرد رهار �ف�فکگ 1

زن رهار �ف�فکگ 2

مرد ��بل 3

زن ��بل 4

مرد هرات 5

زن هرات 6

مرد �فدهار �ت 7

زن �فدهار �ت 8

ن رکت ک�ف�فد�گ سش وال�یت ماره سش

مرد راه �ف 9

زن راه �ف 10

مرد �ف�یمروز 11

زن �ف�یمروز 12

مرد ن د�گ اسش �فدهار/ �ب�یحب �ت 13

مرد ن د�گ اسش هرات / �ب�یحب 14

مرد ن د�گ اسش هرات / �ب�یحب 15

�پ�یوست ها
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ا�نس�تان �ن ا�ن

�پ�یوست ها

 مرور لکی �فمو�فه �برای سروی کمی
�یو�پول از طرف موس�ه ا�ف�تر�ف�یوز از طر�یق ماکلمات  �فدهار �توسط �ب �بررسی کمی در وال�یت های هرات، ��بل و �ت

�ف سروی را �تکم�یل کرد�فد.
ر ا�ی د. 650 �ف�ف ام سش ی ا�ف�ب �یری �تصاد�ف ماره کگ اده از �یک س�ی��تم سش و�فی و اس�ت�ف �ت�یل�ی�ف

24-15 n

روه های آس�یب �پذ�یر�پوه�ف�تون ه�یحچ �یک از کگ

لیمک�تب ل�ی�ه ن دا�ف د�گ اسش �ب�ی�ب

راد دارای معلول�یتا�ب�تدا�یه ا�ف

وق ومیه�یحچ �یک از �ف ل�یت های �ت ا�ت

ران مها�ب

34-25 n

 +35 n

n زن
n مرد

س�ف

ل�یت ها ا�ت ه �ت�ص�یلی در�ب

�ف��یت �ب

%55%45

%46

%24

%30
%38%81

%19%2

%29%10

%14%1

%1



ROOTED IN TRUST / ه در اع�تماد  ر�ی�ش
اصله و �بی اع�تمادی  �ت�فوع، �ف

ر�یان �ب�یماری  ا�فس�تان در �ب �ف �پو�یا��یی اطالعات در ا�ف
�یر کو�ید-19 همه کگ

2021 �بروری  ا�فس�تان - �ف �ف ا�ف
ارز�یا�بی اکوس�یس�تم اطالعات �توسط موسسه ا�ف�تر�ف�یوز 


