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په افغانستان کې د مل�رو ملتونو د ک�والو د چارو عالي کمیشنري او د ن�یوال بانک ��ې هلې �لې: د
غوره راتلونکې لپاره د اعتماد وړ ارقام

کابل، د ۲۰۱۷ کال د نوامبر ۵مه – د مل�رو ملتونو د ک�والو د چارو عالي کمېشنري او د ن�یوال بانک ترمین� د معلوماتو او ارقامو د شریکولو یو پریک�ه لیک السلیک شو، چې له مخه
به یې نه یوازې د معلوماتو د را �ولولو اوسني پروسې او د راستنیدونکو د بهیر د بشپ� تحلیل لپاره د تخنیکي وړتیا پیاوړې شي، بلکه د وخت په تېریدلو سره به په غوره تو�ه د

راستنیدونکو له ادغام �خه مالت� وشي �

ا فغانان په ن�ۍ کې په اوږد مهاله ب�ه د ک�والو لویه برخه جوړي او همداشان له ۲۰۰۲ کال راهیسې بیرته خپل اصلي وطن ته د خورا زیات شمېر راستنیدونکو �خه شمېرل کې�ي. د
مل�رو ملتونو د ک�والو د چارو عالي کمېشنرۍ له ۲۰۰۲ کال راهیسې له �ه باندې ۵،۲ میلیونه ثبت شویو راستنیدونکو سره د نغدو پیسو او نورو ډولونو مرسته ک�ې ده، تر �و د

هغوۍ بې�ن� بشري اړتیاوې پرې پوره شي. په افغانستان کې د مل�رو ملتونو د ک�والو د چارو عالي کمیشنرۍ ، همداراز د ج��و او طبیعي پی�و نه اغیزمنو کورني بې�ایه شویو
و��و ته هم د بشري مرستو په وړاندې کولو کې خورا مهم رول لوبولی دی.

 په داسې حال کې چې �ینې راستنیدونکي له پيچلو نن�وونو سره مخامخ دي، خو د مل�رو ملتونو د ک�والو د چارو عالي کمیشنرۍ او ن�یوال بانک د افغانستان له دولت سره یو
�ای کار کوي تر �و له هغو افغانانو سره چې بیرته خپل هېواد ته راستنی�ي د هغوۍ د بیا ادغام په برخه کې مرسته وک�ي.

" دغه د ارقامو د شریکولو هوک�ه لیک به د راستنیدونکو افغانانو او هغو سیمو چې ک�وال هلته پکې �ای په �ای کې�ي د هغوۍ د راتلونکې لپاره د غوره پان�ې اچوونې لپاره د یوه
�� درک او پوهاوی په رامن�ته کولو کې مرسته وک�ي". دا مطلب د افغانستان لپاره د مل�رو ملتونو د ک�والو د چارو عالي کمیشنرۍ استازې، اغلې فتحه عبدا� د دغه مطلب

په خپلو �ر�ندولو کې وویل� نوموړې زیاته ک�ه: " د مل�رو ملتونو د ک�والو د چارو عالي کمېشنري دغه ارقام او معلومات د دې لپاره کاروي، تر �ود �ینو پروژو په اړه خبر ورک�ي،
د بېل�ې په تو�ه د راستنیدونکو او کوربه �ولنو لپاره په مزارشریف کې زموږ پروژه. دا پروژه ��ینه غال� اوبدونکي له ن�یوال بازار سره ن�لوي،، تر �و په راتلونکي کې د هغوۍ

�ان بسیاتوب ال زیاتوالی ومومي".

د مل�رو ملتونو د ک�والو د چارو عالي کمېشنري پر دې باور دی چې د پرمختیايي پرو�رامونو لپاره د اعتماد وړ ارقامو ته وار د مخه السرسی مهم دی، تر�و له پیل �خه د اوږدمهال
لپاره سرچینې سمبالي او پر بنس� يې اړوند پالنونه جوړ شي. د لوړ کیفیت لرونکي او په خپل وخت سره د ارقامو را �ولول او کارول د شواهدو پر بنس� پرو�رام جوړونې او د

سرچینو د اغیزمنې او کارنده کاروونې لپاره ډېر مهم دی. له افغان راستنیدونکو ک�والو او کورني بې�ایه شویو و��و سره د کره معلوماتو له مخې یوه غوره  تلپاتې مرسته د اوږد
مهاله ادغام لپاره همغ�ه شوي بشري- پراختیايي کارک�نه �ین�وي.

" دغه همکارۍ د تیر کال د هلو �لو له مخې رامن�ته شوې تر �و دلته په افغانستان کې د بشري پراختیا لپاره د ��و همکاریو شبکه سره ون�لوي". په افغانستان کې د ن�یوال
بانک د دفتر رئیس، شوبهم چوهدري د دغه مطلب په �ر�ندولو سره زیاته ک�ه: " د مل�رو ملتونو د ک�والو د چارو عالي کمېشنري د لوم�ۍ کر�ې د بشري شتون او ارقامو د را

�ولولو د هلو �لو او د ن�یوال بانک د تحلیلي وړتیا په یو �ای کولو سره، موږ هیله لرو، تر �و د راستنیدونکو او کورني بې�ایه شویو و��و د ادغام لپاره د افغانستان د حکومت له
ملي کاري پالن سره د مرستې په خاطر په خپل وخت او ثابتې مرستې وک�و. دغه کار به مخامخ د یوه نوي دولتي پرو�رام د طرحه کېدو زمینه برابره ک�ي، چې مالي تمویل به یې

د مرسته کوونکې �ولنې له خوا وي او په �اري سیمو کې به د کورني بې�ایه شویو و��و د ادغام او اقتصادي فرصتونو د مالت� زمینه برابره ک�ي".

د ک�والو په چارو کې د مل�رو ملتونو عالي کمېشنري او ن�یوال بانک د ک�والو او راستنیدونکو په اړه د نیو یارک د اعالمیې سره سم د ک�والو په اړه د یوې ن�یوالې هوک�ې په اړه د
همکاریو په پیاوړتیا باندې ل�یا دي، تر �و د ت�الرو او پالیسي �انو د جوړولو لپاره د دقیقو او په خپل وخت ارقامو د را �ولولو اړتیا بیانوي او سرچینې په مناسبه تو�ه ورته

�ان��ې کوي.
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