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  ادراه  ۍد بشري چارو د ھمغږ
 

ميليونو ډالرو غوښتنه  ٣٩٣د  ،د مرستې لپاره ميلونه اړو افغانانو سره  ٣،۵د   بشري ټولنهميالدي کال کې  ٢٠١۶په 
 کوي

 
کال کې  د ډيرو اړو او له پامه غورځيدلو افغانانو سره د ژوند ژغورني ميالدي   ٢٠١۶په  : )ميالدي کال ٢٠١۶، ٢٧ جنوري ، دکابل( 

 ٢٠١۶دا مرستې به د افغانستان لپاره  د غوښتنه کوي. مالي مرستې ميليونه ډالرو   ٣٩٣لپاره بشري ټولنه د   د ھمغږې او منظمو مرستو
او حفظ الصحه   ک پاکو اوبو، د څښا ې، روغتيا او تغذيخوراکي توکود  تهميليونه اړو وګړو  ٣،۵له مخې  کال د بشري غبرګون د پالن 

 په برخې کې ورکړل شي. 
 

ک پدې کې ھيڅ ش تايم . خوړي کيدونکې ھڅې سزه په تير کال کې د بشري ټولنې نه ست(( شري چارو ناظم وويلدملګرو ملتونو د  ب
مرستې ال نورې زياتې  تر څو اړو وګړو ته  د ژوند ژغورنېدا ھڅې يو په دوه کړو   مياشتو کې بايد مونږ ١٢نلرم چې په راتلونکو 

  کړو.))
 

و ته اړ پريښودل وکورن ود  جګړو له امله خپل وګړي ٣٠٠،٠٠٠خوا له مياشتې تر نومبر پورې شاو کال د جنوري ميالدي  ٢٠١۵د 
 د طبعي پيښو په ګډون، افغانستان  ښيي.  د سيالبونو او زلزلې په ډيروالې سلنه  ١۶٠د تير کال د ھمدې مودې په پرتله چې ، شوې دي

خوا و شاواليت بدخشان زلزلې ولړزاوو انيټه د ھيواد شمال ختيځ و ٢۶اکتوبر په  تير کال د ده ، لکه څرنګه چې د وړاندې زيانمنونکې
 .اړ کړلوګړي ٻې بشري مرستو ته  ١٣٠،٠٠٠

 
 تير کال  بشري اړتياوو ته د چټک غبرګون به ډګړ کې د پامد افغانستان د اسالمې جمھوريت اجراٻيه رئيس ډاکټر عبدهللا عبدهللا ((وويل 

 د نړې په کچه چې سلنه بسپنه ورکړل شوې وه [ ٧٠ته  کال د بشري غبرګون پالن ٢٠١۵وړ السته راؤړنې  شوې او په حقيقت کې د 
) )د افغانستان له خلکو سره د بسپنه ورکوونکو ژمنتيا څرګنده وي.دا خبره چې شوې غوښتنه ده]،  لوړ تمويل ولوغوښتنې تر ټد بشري 

کمښت سره مخ  سختد  ود خوړ  ۵۴٠،٠٠٠څخه تر سپتامبر پورې    نوري له مياشتې جميالدي کال د  ٢٠١۵د  نوموړي زياته کړه ((
وګړو سره د سرپناه او غير خوراکي توکو مرستي  ٣١٠،٠٠٠ړو سره  د ژوند ژغورنې خوراکي مرستې  شوې دي. ھمدا رنګه له وګ

 ))پاکو اوبو او حفظ الحه اړوند بيړنۍ مرستې شوې دي.دوګړو سره   ۴٢۵،٠٠٠اوله  
  

د  املهله  تمرکز  دته  سره ، د ژوند ژغورنې بشري مرستوه سرډيروالي  په افغانستان کې د تاؤتريخوالي امله د بشري اړتياوو د 
تاؤتريخوالي او طبعي پيښو له  د  پالن کال د بشري غبرګون ٢٠١۶د  شوې ده.  مرستو اندازه را کمهمالي کال د غوښتل شويو  ٢٠١۶

غتيا او تغذي اړوند د واو ھمدارنګه د ر  ورکړې دېحادو اړتياوو ځواب وينې ته لومړيتوب  وګړو د ژوند  د ډيرامله د بيځايه شويو  و
  . و ته لومړيتوب ورکړل شوې دېژوند ژغورنې مرست

 
 ۴٠،٠٠٠د او شويو وګړو ، د تاؤتريخوالي او طبعي پيښو له امله د زيامنوبه کې وکال کې به د بشري ټولني لومړيتوبون ٢٠١۶په 

د  هاو ھمدا رنګپوره کول شامل دي.  واړتياو يزېنسټب ،کيږي افغاني ټولنو لخوا يی کوربه توب چې د کورنيو پاکستاني کډوالو
د چې د حادي خوارځواکۍ سره مخ دي، و  سره ميلونه  وګړ ١،١له  کالو کم عمر لري ، په ګډون ۵چې له  ته ماشومانو  ٢۵٠٠٠٠

دجګړو د   ځواب وينه وکړي، روغتيايی  بيړني حالت تهھمدارنګه پالن به  د بشري غبرګون   .وشي ېمرست ژوند ژغورنې تغذي 
به يت د راټولو کيفاطالعاتو د برخه واخلي او  بهڅخه د ملکي وګړو په ساتنه او خونديتوب کې او تاؤتربخوالي د تيری اړخونو ښکيلو 

  .بډايه کړيڅيړنې  او ارزونې  ھمغږېد ه د اړتياووزياتوالي لپاره بو بشري السرسي د او د بشري غبرګون ا کړي،ښه 
 

په افغانستان کې په ميليونونه وګړي د جګړو او طبعي پيښو له امله سخت  مارکوز پورټزل وويل: ((په افغانستان کې د جرمني سفير 
تر السه کړي. که چيرې د افغانانو په بيړنې توګه شوي دي. دا اړينه ده چې ډير زيامن وګړي د ژوند ژغورنې وړ مرستي  اغيزمن
کال د بشري غبرګون پالن  ٢٠١۶ې پوره نه کړای شي نو د وئ به له ھيواد څخه وتل د اخري وسيلې په توګه غوره کړي.  د اړتياو

په  جرمنيياته کړه ((زھغه  .))ده چې نن يې د پيژندکلوي مراسم تر سره کيږی،  ډيرو حادو بشري اړتياوو ته د غبرګون ستراتيژي
بشري  بيړنۍ سره افغانانوژمن ده چې ميليونو ډالرو څخه زياتې بشرې مرستې کړې او  ١٧کال کې له  افغانستان سره له  ٢٠١۵

 مرستې وکړي))
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د  مله،ا لهې پانګې اچونې د ناؤرينونو د خطر د کمښت د ستراتيژيو په برخه کې د لږ اوخرابولی، د چاپيريال  جګړو،لسيزو  د دريو
ت عيشلوړه کچه ، د مبيوزلې د  زيانمننې حالت، چې د نړۍ له ډيرو  بيوزلو ھيوادنونو څخه دې، نور ھم جدي شوې دې.افغانستان 

  د ډيروالې المل شوې دې. خراب  حالت د طبعې پيښو د وو د زيربنااو  ستونزېروغتيايي  لږوالي ، جدي
 

   په الندې انترنيتي پاڼه کې تر السه کيداې شي: کال د بشري غبرګون پالن  ٢٠١۶د افغانستان لپاره د 
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/document/afghanistan-2016-
humanitarian-response-plan-november-2015.  

 په الندې انترنيتي پاڼه کې تر السه کيداې شي:  بشري اړتياوو ته بيا کتنه 
-2016-https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/document/afghanistan
.2015-november-verviewo-needs-humanitarian 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

For further information, please contact: Alanna Jorde, OCHA Afghanistan Public Information Officer, 
Telephone: (+93) 0793001110 or Email: jorde@un.org 

 


