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 دملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره د

 

 

بشري ټولنه په افغانستان کې له ۲.۸ میلیونه وګړو سره د ژوند ژغورنې د مرستو لپاره د ۴۳۰ میلیونه 

 امریکایي ډالرو غوښتنه کوي 

 

نجنو، هلیکانو، ښځینه او نارینه وو سره د  زیامنوډیرو له نستان کې سږ کال په فغا به (  مرستندویه ادارې۲۰۱۸د جنوري  ۱۵)کابل  .

منووګړو ته  د اغیز  ملیونه ۲.۸او طبعي پیښوله امله بیځایه شویو ولري. دا پیسې به د جګړو میلیونه ډالرو ته اړتیا ۴۳۰ مرستې په موخه

له پاکستان څخه را او د درملنې  کۍ اخته ماشومانوپه خوارځوا او  ټپیانو د له امله وکو، د جګړوتخوراکي ، بیړنۍ سرپناه 

کورنیو سره د مرستې په موخه لګول کیږی .   زیانمنوستنیدونکو  

په افغانستان کې دبشري چارو " ياړدته  مالتړزیات  څخه د افغانستان په ډیرو برخو کې تاوتریخوالی جریان لري اووګړي له هروخت" 

میلیونه هغووګړو په څنګه کې ودریږي، د چا  ۲.۸په نړیوالو بسپنه ورکوونکو غږ کووم چې د نن زه  "زرزیاته کړه ینناظم ښاغلي ټوبی ل

ژوند چې د شخړو او طبعي پیښو له امله له کړاو سره مخ ده  او دهغو وګړو مرسته وکړي چې له ګاونډیو هیوادو څخه افغانستان ته 

  "راستنیږي

ړې وې او د ملکي وګړو مرګژوبله د ریکارډ له کچې سره نږدې پاته وه. له دوو میلونه څخه د تیر کال شخړي پدې لسیزه کې تر ټولو لو

وګړي د ژوند ژغورلو په موخه  ۴۴۸۰۰۰چې له دوی څخه  ، اغیزمن شوي په مخامخ توګه زیات وګړي په تیر کال کې د شخړو له امله 

ه زیات وګړي په ایران ، پاکستان او نورو هیوادو کې له [څخ ،۰۰۰۵۰۰کال کې له  ۲۰۱۷خپلو کورونو پریښودو ته اړ ایستل شوي. په 

. کډوالي څخه پس  افغانستان ته رستانه شوي  

 ۳۱۷کال کې د  ۲۰۱۷نړیوالې ټولنې په " ب عبد هللا  عبدهللا وویل احد افغانستان د اسالمي جمهوریت اجرایه رئیس جاللتمآب ډاکټر ص

ګون دغه پالن چې د بشِرغبر ه ورکړې سره ، د افغانستان له خلکو سره خپله ژمنه سرته ورسوله.میلیونه ډالرو له سخاوته ډکو مرستو پ

نن په الره اچول کیږی، په ټول هیواد کې به هغو کورینو ته د بیړنۍ سرپناه او ژوند ژغورنکې مرستې په خپل وخت ورسوي، چې دوی 

  . "ورته اړیتا لري

چې دوی ورته  هغو سیمو کې کیږی ، تر څو په پلی لخوا ادارو د  د ملګروملتونو والو موسیسو اوړیملي او ن۱۵۰پالن به د  دا دغبرګون

آن تر دې چې  شرایط ډیر ناوړه دي ، چې له دې سره سرهد اړو کورنیو او ټولنو سره بشري مرستې وکړي ،.  السرسی کوالی شي،

 بشري کارکوونکې تر برید الندې راځي 

ې رواناو  بشري کړاونود په افغانستان کې  ن ال پ ونګغبر يد بشر " لیوو ګبریتا سایجاللتمآب توب ریسف نیډد افغانستان لپاره سو

مونږ خلک یوازي نشو پریښودالی او دبیړنیو مرستو له الرې ژوند . د لسیزوجګړو وروسته برخه ده اړینه وهی غبرګون ته دغمیزې 

. "ژغورنه به زمونږ له لومړیتوبونه څخه وي  

ډیرو تازه پیښو  ای روانوپه  ېچمتو کولو تمرکز کوي چو په مرستد  ېهغو خلکو ته د ژوند ژغورن ېوازین پال ونګغبر يکال د بشر ږس

چې د بشري غبرګون په پالن کې په نظر کې نیول شوي، داسې اټکل کیږی سره سره ، میلیونه وګړو  ۲.۸. له هغو شوي دي را ګیر ېک

 د  ،ېدنیک هیاځ ېب ېمود ېدږاود نشتوالي،  شتیاو مع ېلکه د دندد اوږدمهاله نا حل شویو  ستونزو میلونه نوروګړی هم  ۸.۷چې 

ي لر ېاویتړا ېکچ ړد لو لهله ام ،  بدلوند  مید اقل ای اوکمزوری سیستم د خدمتونه  یییایروغت  

ه زمکه او یا دندې او مسلکي زدکړي، ترڅو لکه د کور لپار ،له منځه یوسيې اویتړا دمهالهږاو چې ینشي کوال ېمرست بشري ۍنیړب

د ،  يیږک ړمالتیې  ملتونو لخوا  روګاو مل روګمل يیاید پراخت ېحکومت چ. يړبرابره ک نهیلپاره زم لوړو هځاو فقر له من ۍوزل ېد بدوی 

. کولو لپاره کار کوي هښد  طویاساسي شرا ېد د ېرله ال ټکاري چوکاد  ایاو پراخت ېسول  

 ېخلکو سره د مرست ونویلیم 90.9له  ړۍد ن ، چېید وی خهڅهغو ډیرو پالنونو کال له  ږسد ن الپ ونګغبر يلپاره د بشر د افغانستان

بشري  ګډ ې دته شوي بحران ک ځرامن په له کبله ویښپ یعیاو طب وړنونه د شخالدا پکوي.  تنهښغو الروډ اردیمل 22.58 ټال د ولټلپاره 

او همدارنګه د  يړکخپلې بسپنې نورې هم زیاتې ي بسپنه ورکوونک ېدي چ ه لیاساسي وس ېولنټ يد بشر کول ډاډمنه وي اوعمل ترسره 

يړک همنډاډ د بشري مرستو حساب ورکونه او بسپنه ورکونکو ته  اغیزمنو وګړو  

*** 
کال د بشري غبرګون پالن دلته ښکته کوالی شۍ ۲۰۱۸تاسو د   

 https://goo.gl/urBK7n   

*** 

 

For further information, please contact:  

Philippe Kropf, Public Information Officer (kropf@un.org, +963 793 001 110) 
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