
 کال ۵۱۰۲ نېټه، ۸ اپریل د ،معلومات تازه اړه په وضعیت د پک تیکا او خوست د

 معلومات. د خوست او پک تیکا د وضعیت په اړه تازه ۲

د تیر کال د جون په نیمه ی  ي کې افغانستان ته د خلکو د راکوچیدو له پیل سره سم، زیات شیمر ی  ې په کوربه ټولنو کې میشت شول، چې دغې 
کار د چارې د اوبو تیارې محدودې منابع تر فشار الندې راوستې او د روغتیا او روغتیا پالنې جوړښتونه او ادارې ی  ې له ننګونې سره مخ کړې. ډا

غو چې په ه ي  ې او موندلې ې په اړه ارزونه ترسره کړ  )واش( نېلولسوالیو کې د څښاک د اوبو او روغتیا/روغتیا پاپه ربزو، لکن، مندوزیو او تڼیو ګ
کډوال نه وي موجود، د څښاک د اوبو او روغتیا/روغتیا پالنې )واش( په اړه ستونزې کمې وي، او په نورو هغو سیمو کې چې  ی سیمو کې چې ډیر 

وړښتونو کوربه ټولنه نه وي موجود یا د سیمه ییزو خلکو په پرتله د کډوالو هغو شمیر زیات وي د څښاک د اوبو او روغتیا/روغتیا پالنې )واش( د ج
 په اړه د پام وړ محدودیتونه او ستونیزې شتون لري.  او اسانتیاوو 

نشتوالی له جدي په عمومي توګه په بیدیا/ازاد چاپیریال کې قضا حاجت کول یوه دوامداره ستونزه ده او په ورته وخت کې د فاضله موادو تنظیم 
اکار ځای  ي ټولنو ته په ټانکرونو د دې په پایله کې ډیږي. نو اړتیا لیدل ک د جوړولو سره مخ دی، چې له امله ی  ې نږدې په هر ځای کې د کینارابونو

د رامنځ ته کې اوبه رسول پیل کړي، څو یقیني کړي چې وګړي د څښاک پاکو اوبو ته الس رسی لري او د اوبو د سرچینو پر سر د ممکنه شخړې 
بستې  ۱۱۸۵رابونه او تشنابونه برابر کړي، د روغتیا پالنې بیړني/موقت کینا ۵۳۵په مرسته ډاکار په کوربه ټولنو کې  ECHOي. د نیسو کیدو مخه

هغه ی  ې بیا رغولي. د یونیسف په مالتړ،  ۵۸نوې څاګانې ی  ې جوړې کړي او  ۳۰میلیونه لیټره اوبه برابرې کړي، او  ۶.۹ی  ې ویشلي، د ټولنو لپاره ی  ې 
کینارابونو او د الس پریمنځلو د  ۲۱۰هغه بشپړې کړي او د  ۳۸څاګانو څخه ی  ې  ۵۰د روغتیا پالنې بستې ویشلي، له پالن شویو  ۸۱۸ډاکار 

کې ده. د دغو ټولو پروژو پروسه د روغتیا پالنې په اړه د پوهاوي له روزنو سره مله وه. اوبه او روغتیا/روغتیا پالنه بیړني  بهیرد عیارولو په  و اسانتیاو 
څو ډاډ تر السه ده ګرم موسم ته د داخلیدو په درشل کې یو، او دا خورا مهمه د هوا لومړیتوبونه ګڼل کیږي، په تېره بیا په داسې حال کې چې موږ 

 کډوال د اوبو او روغتیا پالنې بسیا اسانتیاوو ته الس رسی لري.  شي، چې

 د ساتنې اندېښنې  ۲. ۱

نوې کورنۍ ثبتې کړای شوې.  ۱۱۰روانه اونۍ د ښار په مرکز متونو کې د مرستې د تر السه کولو لپاره د ثبتونې چارې ترسره شوې، په کومو کې چې 
نري کارمندانو تیره اونۍ دوه ځلې له قومي مشرانو سره ولیدل، څو د مرستې لپاره د ثبت او تایید په اړه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیش

ې اړتیا یادونه وکړه، غد ښځو د کمیټې غونډه هم روانه اونۍ په ګالن پنډغالي کې ترسره شوه، په کومه کې چې هغوي د دخبرې اترې ترسره کړي. 
 هغوي ماشومان کوالی شي پوهنې ته الس رسي پیدا کړي. یقیني کړای شي چې د دا چې باید 

غالي په د ملګرو ملتونو ماکا او همکارو ادارو د هالو ټرسټ په ګډون په بشپړ ډول پنډغالي له ماینونو پاک کړی، خو نوې رارسیدونکې کورنۍ د پنډ
بعو په شاوخوا او نږدې سیمو کې ځای پر ځای شوي، چې دغه کار د دغو وګړو د خوندیتوب او دغه راز د نویو سیمو د پاک کولو لپاره د اړینو منا

کوي؛ که  اړه اندېښنې راوالړوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري په پسرلي کې له پنډغالي څخه بیرته د ټولنو په لور د خوځښت اټکل
 څه هم ال تر اوسه داسې کوم تمایل نه دی تر سترګو شوی. 

 نېټې راهیسې  ۲۸کال د جون له  ۱۰۲۵د  -د بشرپالنې غبرګون ۱. ۱

 په کولو تازه د معلوماتو د او کولو، کره د ارقامو د تصدیق، د سوانحو/ریکارډونو د کمیشنري  عالي ملتونو ملګرو  د لپاره کډوالو د :تونهثب 
 سره همغږیتوب له ویش د مرستو د او پیاوړی  کرتوب ارقامو د وګړو  د څو ساتي، او تنظیم ډیټابیس کورنیو کډوالو شویو راجستر د ګډون
 اوسني د ثبت د  وړاندې په ارقامو اوسنیو د لپاره معلومولو د شمیر کره د کډوالو د کې خوست په کمیشنري  عالي کډوالو د ړي.وک مرسته

 او خوست په افراد ۲۸۵۳۱۱چې شوي، تایید بیا افراد( ۱۵۲۹۵۲) کورنۍ ۶۲۸۳۵ ټولټال اوونۍ دې تر ده. کې پروسه په ارزولو د ډیټابیس
  دي. کې پک تیکا په ی  ې ۹۸۳۲۶



 له ۱۰۲۵ د ادارو  همکارو  او ای وي ایس کمیشنري، عالي ملتونو ملګرو  د لپاره کډوالو د ،پروګرام نړیوال خوړو د :تغذیه او مرسته خوړو د 
 تیر د ؛دي ویشلې راشنونه/ونډې غنمو د او بستې توکو خوراکي د زیاتې 1۰۲۶۵۰۰ له لپاره کورنیو د کې پک تیکا او خوست په راهیسي جون
 ویشلي؛ توکي خوراکي اضافي لپاره کورنیو ۹۵۸۰۱ د کمیشنري  عالي ملتونو ملګرو  د لپاره کډوالو د راهیسې ۸۱ له ډسمبر د کال

HNITPO ی او
 
 غیر د یونیسف ؛کړې  درملنه خوارځواکۍ مهالې منځ د هغو نورو ۲۰۲۳۰ د او سختې د ماشومانو ۲۲۹۵۸ د سي ایم ا

 ماشومانو ۲۱۱۸ او میندو ۵۱۹ د بنیاد ملت تعمیر د وشي؛ رسیدګي ته خوارځواکۍ سختې چې کړې، مرسته سره مرکزونو ۳۸ بیستري 
  کړي. ې برابر  مرستې تغذی  ې د لپاره

 :ی یونیسف، سازمان، نړیوال روغتیا د روغتیا
 
 څخه ۲۱۹۰۰۰ له عمر کم د کلنۍ لس تر کې پک تیکا او خوست په HNITPO او سي ایم ا

 ریاست روغتیا عامې د خوست د لپاره زیږون خوندي او سالم د یونیسف ؛کړې  مرسته کې کولو اجرا په واکسین پولیو د ته ماشومانو زیاتو
 کلینیکونه ګرځنده دوه کې خوست په  HNITPO ؛ورکړي  بستې نوې زیږون د ۲۶۰۰ ته ریاست روغتیا عامې د پک تیکا د او ۵۰۰۰ ته

ی رسولي؛ خدمتونه ی  ې ته مراجعینو ۵۵۵۸ چې کړي  چمتو
 
 بنیاد ملت تعمیر د کړي؛ عیار کلینیکونه ګرځنده دوه کې پک تیکا په سي ایم ا

 لپاره پڼدغالي ګالن د راهیسې نومبر تیر له ډي ټي سي ای ؛کړي  برابر خدمتونو روغتیای  ي بنسټیز لپاره وګړو  ۲۱۶۸۳ د کې پنډغالي ګالن په
  پالنوي؛ کمپاین لپاره یناسیونوواکس د شري  د او کوي رسیدنه ته وګړو  ۶۱۶۲ برابروي، خدمتونه روغتیای  ي

 د پوهاوی: اړه په خطر د ماینونو د UNMAS /MACCA  ماینونو له کې پنډغالي ګالن په سي ډي ایم او ټرست هالو ادارو  همکارو 
 د سي ډي ایم او اومر ، مرکز همغږۍ  د پاکۍ ماین د دافغانستان کړې؛ پاکه ځمکه مکعبه متر ۶۲۶۵۵۹ شاوخوا پنډغالي د او ۲۵۸۵۲۵۱

 ده ورکړې  ښوونه او پوهاوی اړه په خطر د توکو چاودیدونکو شونو پاتې د څخه جګړې  له او ماینونو د لپاره کسانو ۹۸۹۸۲
 ی سازمان، یوالنړ کډوالۍ د پاملرنې، توکي: خوراکي غیر

 
ر ا

 
 کډوالو د او اي وي ایس ډبلیو، ایچ اکسفام/او ،شورا ناروجي کډوالو د سي، ا

 ویشلي توکي خوراکي غیر لپاره کورنیو  ۶۸۸۳۰ د کمیشنري  عالي ملتونو ملګرو  د لپاره
 :ی سازمان، نړیوال کډوالۍ د پاملرنې، خیمې

 
ر ا

 
 ویشلي خیمې لپاره کورنیو ۸۶۸۲۵ د کمیشنري  عالي ملتونو ملګرو  د لپاره کډوالو د او سي ا

 او ۱۰۳۵۹ کې خوست په چې ،دي ویشلې مرستې ژمنۍ کورنیو ۱۸۲۵۹ ټولټال کمیشنري  عالي ملتونو ملګرو  د لپاره کډوالو د مرستې: ژمنۍ 
ي دي؛ ویشلې مرستې ژمنۍ لپاره کورنیو ۲۵۶۰ د کې ولسوالیو متونو او ګربزو  په پاملرنې رانغاړي. کورنۍ ۹۸۰۰ کې پک تیکا په

 
ر ا

 
 په سي ا

 ژمنیو د لپاره کورنیو ۲۳۰ د شورا نارویجي کډوالو د ویشلې؛ مرستې ژمنۍ لپاره کورنیو ۰۲۰۰ د کې ولسوالیو کوټ نادرشاه او مندوزیو تڼیو،
 د کې لکن/شمال په ډبلیو ایچ اکسفام/او برابروي؛ بخارۍ  ۲۸۹ لپاره وونځیوښ د کې ټولنو کوربه او پنډغالي ګالن په او ویشلي بستې مرستو
 د ؛ دي رسولې بستې مرستو ژمنیو د لپاره کورنیو ۲۵۵۰ د کې پک تیکا او خوست په یونیسف ویشلې؛ مرستې ژمنۍ لپاره کورنیو ۳۲۰

 او خوست په ادارې  همکارې  او سازمان نړیوال یاروغت د .وویشي بستې ۵۰۰ مرستو د کې پک تیکا په به لنهټو میاشتې سرې  د افغانستان
  شي. وویل ځواب ته ناروغیو اړوند تنفسي د کې ژمي په څو ،ېویشل جعبې ۲۵ ناروغیو تنفسي شدیدو د کې پک تیکا

 د نږدې ی  ې نورې  درې  او شوي کیندل څاګانې څلور  کې پنډغالي ګالن په خوا له سالیډیریټي او کمیشنري  عالي د کډوالو د پالنه: روغتیا او اوبه 
 ۸۰۹۶ پالنې روغتیا د کې پنډغالي ګالن په ی  ې راز دغه او تنظیموي چارې  WASH د موسسه سالیډیریټي د دي؛ کې درشل په بشپړیدو
 د ډاکار ؛کړي  دایرې  غونډې ۶۵۹ اړه په پالنې روغتیا د ی  ې لپاره ګډونوالو ۹۳۰۵ د او ویشلي بستې ۲۵۵۳ تشنابونو او کینارابونو د او ،بستې
 څښاک د لیټره میلیونه ۶.۹ ی  ې لپاره ټولنو د او ویشلي ی  ې بستې ۳۰۲۱ الصحي حفظ د کړي، برابر هکینارابون بیړني ۵۱۵ لپاره ټولنو کوربه
 د او کینارابونو ۲۱۰ د او کړي  بشپړې  هغه ۳۸ ی  ې څخه څاګانو ۵۰ شویو پالن له ډاکار مرسته، مالي په یونیسف د دي؛ کړې  برابرې  اوبه
ی  دي؛ کړې  عیار ی  ې اسانتیاوې پریمنځلو الس

 
ر ا

 
 د کې خوست په ای سي این ویشلي؛ جعبې پالنې روغتیا د او کینارابونه بیړني ۹۸۲ سي ا

 د کې پک تیکا په یونیسف کړی؛ لوړ  پوهاوی ی  ې اړه په روغتیاپالنې د او ویشلي بستې ۵۰۰ پک تیکا په او ۲۳۹۰ پالنې روغتیا ښځینه د او کورنۍ
ی ؛ړې ک مرسته مالي سره وزارت له رغونې بیا او پراختیا د کلیو د کې کیندلو په څاګانو ۵۰ د لپاره کورنیو ۲۳۵۰

 
 ۸۰ د کې اورګونو په سي ایم ا

 د کې ولسواليو اورګون او برمل په ګډون، په ویشلو د صابون او بوشکو ۲۰۰ د او کولو ترسره د روزنې د پالنې روغتیا د جوړولو، د کینارابونو
  کوي. ترسره چارې  واش

 :خونې لوست سیارې  ۳۸ لپاره ماشومانو ۱۲۰۰ د ګډون په نجونو ۶۰۰ د کې پنډغالي ګالن په یونیسف او شورا نارویجي کډوالو د ښوونه 
 کډوالو د برابروي؛ چارې  نندارو  د او ېلوب چاپیریال، دوستانه ښوونه، لپاره ماشومانو د کې پنډغالي په هاشیان ؛ ګمارلي ښوونکي او چمتو

 لوست ۶۳ دي، نجونې ی  ې ۶۶۳ چې لپاره، کوونکو زده ۱۶۱۵ د کې متون او مندزیو تڼیو، ګربزو، په ځای یو سره یونیسف له شورا ناروجي

                                                           
څخه د  ۹۵۰۰۰ لهکورنیو لپاره د غنمو راشنونه، او   ۶۳۵۰۰ نږدېکورنیو لپاره د خوراکي توکو بستې، د  ۳۸۰۰۰نېټې راهیسې په ټولیز ډول د  ۲۸کال د جون له  ۱۰۲۵دغه ارقام د   1

 اضافي خوراکي مرستې رانغاړي کورنیو لپاره زیاتو 



 بې د وزارت پوهنې د موخه په تقوی  ې د رسي الس د ماشومانو کډوالو د ته پوهنې کې، پک تیکا په دي؛ کړې  چمتو سره ښوونکو ۶۳ له خونې
 خونو لوست اضافي نورو ۲۵ د لپاره کوونکو زده ۱۵۰ د او دي ګمارلي هغه ۵۵ څخه ښوونکو ۲۰۰ شویو پالن له منځه له وګړو  شویو ځایه
 چارې  ښوونیزې  څو شوي، جوړ  ګروپ کاري  ښوونیز یو ځای یو سره شریکباڼو کلیدي له کې خوست په ؛ده کړې  مرسته کې برابرولو په

 لپاره. نجونو د بیا تېره په کړي، یقیني رسی الس ته پوهنې او همغږي 
 دوه زیږونې/زیږون بیا د ی  ې ته کلینیکونو او ویشلي بستې درنښت/وقار د ۸۵۰ یونیفپا روغتیا: ښځو د او تاوتریخوالی بنسټ پر جنډر د 

 د سره ادارو  همکارو  له کمیشنري  عالي ملتونو ملګرو  د لپاره کډوالو د .وکړي  مرسته سره افرادو ۲۰۰۰۰ له چې رسولي، بستې روغتیای  ي
   کوي. کار ړتیاپیاو  پر همغږیتوب د ترمنځ ادارو  دولتي د او شریکباڼو د تاوتریخوالي د بنسټ پر جنډر د ښځو،

 . راتلونکي ګامونه۳

د عالي لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو بجې،  ۱:۰۰د ماسپښين ، د کابل د کاري ځواک غونډه ېټه:ن ۲۵ اپریلکال د  ۵۱۰۲چهار شنبه د 
 کمیشنري دفتر، کابل

 په سیمه کې فعالیت کوونکې ادارې هڅول کیږي، چې د خپلو پالن او بشپړ شویو فعالیتونو په اړه معلومات ورکړي، څو ډاډ تر السه شي، چې د
 همغږي او راپور ورکولو لپاره معلومات تازه او کره دي. 

 

 

 

 

 لنډیز
تعقیب، کورنیو د افغانستان خوست او پک تیکا والیتونو ته راکوچیدل  د جون په نیمه ی  ي کې د پاکستان په جنوبي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په

التو سره خپل کورنه پرېښودل او په کوربه ټولنو، یا د خوست والیت د ګربزو 
 
ولسوالۍ  پیل کړل. زیاتره کورنیو په ناڅاپ ي ډول له ډیرو کمو سامان ا

یسې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري او همکارې ادارې په سیمه د ګالن په پنډغالي کې ځای پر ځای شوې. د دغه وضعیت له پیل راه
ځمکې کې دي، ارزونې ترسره کوي، مرستې رسوي او د غبرګون هڅې همغږې کوي. خواړه، اوبه، روغتیا پالنه، سرپناه، روغتیا او له ماینونو څخه د 

 پاکول ال اوس هم بیړني لومړیتوبونه ګڼل کیږي.


