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 په اړه هوکړې ته د رسیدو کنفرانس ملي کاري پالناړوند  او په ماشومتوب کې د ودونو د مخنیوي له وخته مخکې

 ۲۰۱۶سپتمبر،  ۵کابل، 

یو یو ورځنۍ  مرسته( په تخنیکي UNFPAد ځوانانو چارو معینیت او د ښځو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق )
او ماشومتوب کې د ودونو  افغانستان کې له وخته مخکېپه  ترڅ کې یې په جوړ کړ ترڅو ورکشاپهوکړې ته د رسیدو 

 کې په الره واچول شو. د حکومت د اطالعاتو او رسنیو په مرکزي. دا کنفرانس او تصدیق کړ تائید مخنیوي ملي کاري پالن

جمهوریت ذیدخلو مراجعو لکه د حج او اوقاقو وزارت، د عدلیې وزارت، د عامې  ان اسالميپدې کنفرانس کې د افغانست
کلیدي  (Sister UN Agenciesد سازمانونو ) ت، د ملګرو ملتونوروغتیا وزارت، د ښځو  چارو وزارت، د پوهنې وزار

 لین، استازي او کورني او نړېوال همکاران راغونډ شوي وو. فعا

ددې کنفرانس موخه دا وه چې په افغانستان کې له وخته مخکې او ماشومتوب کې د ودونو د مخنیوي اړوند ملي کاري پالن 
ي. سربیره پردې، ددې کنفرانس نو نظرونه ترالسه او پالن منظور کړاو کلیدي همکارا متخصصینوپه اړه د بیالبیلو دولتي 

 اري پالن پلي کولو ته مالتړ ترالسه شي. بله موخه دا وه چې په هېواد کې د دې ملي ک

اسمې کړنې، کورنۍ ن"ډاکټر متین شاهین څرګندوي:  ،سرپرستې معاون او د استازد ملګرو ملتونو د وګړو صندوق 
، کړي او کنهخپله لور په کم عمر کې واده چې ګواکې د میندو او پلرونو پر تصامیمو جوړښت او فرهنګي او اقتصادي عوامل 

خپلې لور سره سال او مشوره وکړي د نوموړې په ژوند کې د بدلون پرېکړه چې پرته لدې میندې او پلرونه  ده او کړېاغیزه 
یې مخنیوی  ګواښونو سره مخ دي چېکې یې ودونه کړي دي له په ماشومتوب هغه نجونې چې ښاغلی متین زیاتوي: کوي. 

د ښوونې او روزنې له حقونو او صحي ژوند  ماشومتوب،ګران دی. وختې او په ماشومتوب کې واده کول نجونې له 
   ".محروموي

وګړو نړیوال راپور له مخې په ماشومتوب کې واده کول یوه نړېواله ستونزه ده چې په سهیلي آسیا کې یې کچه کال د  ۲۰۱۲د 
کلنې کې مخه کړې  ۱۹په  کلنې کې ودونه کړي دي او یا هم ګډ ژوند ته یې ۲۴-۲۰سلنه ښځو په  ۴۶لوړه ده. پدې سیمه کې 

نجونې په ماشومتوب کې ودونه کوي او یا هم په ماشومتوب کې  ۳۹،۰۰۰کال اړوند راپور له مخې، هره ورځ  ۲۰۱۴د ده. 
 ملیون کیږي.  ۱۴۰ناوې ګانې ترې جوړیږي چې دا رقم په یوه لسیزه کې 

 ۲۴- ۲۰سلنه نجونې په  ۶۶،۲کلنې کې او  ۱۹ -۱۵سلنه نجونې په  ۱۷،۳، د افغانستان د مرکزي احصایې د راپور له مخې
 ۱۵،۲کال کې موندلې ده چې  ۲۰۱۱ -۲۰۱۰( په AMICSکلنې کې واده شوې دي. د افغانستان د سروې متعدد شاخص )

 کلنې واده شوې دي.  ۱۸سلنه مخکې له  ۴۶،۴کلنۍ او  ۱۵سلنه سروې شوې ښځې مخکې له 

  



 

له وخته مخکې او په ماشومتوب کې واده کول نجونې له ښوونځیو څخه پاتې کوي. دا کړنه ددې المل کیږي چې بې وزلي له 
شي. له وخته مخکې او په ماشومتوب کې واده  ولیږدولمیندو څخه لورګانو او له کورنۍ څخه کورنۍ او همدارنګه نسلونو ته 

یږونو ژوندیو ز ۱۰۰،۰۰۰افغانستان کې د  یوه روغتیایي ستونزه هم ده. په کول لکه څنګه چې اقتصادي ستونزه ګڼل کیږي
کلنې کې خپل ژوند له السه ورکوي چې دا کچه د  ۱۹ -۱۵تنه میندې د امیدوارۍ اړوند ستونزو له امله په  ۳۲۷په ترڅ کې 

مخکې او په ماشومتوب کې د  له وختهد میندو د مړینې د مخنوي په مبارزه کې ښيي چې نسبت جوړوي. دا رقم  ۵۳۱مړینې
 مرکز کې قرار لري. په واده کولو 

ددې پروګرام دویم پړاو به د پورته ذکر شوي ملي کاري پالن له اعتبار اخیستو سره سم پیل شي او د ملګرو ملتونو 
سازمانونه به له کلیدي ذیدخلو مراجعو سره په ګډه کار وکړي ترڅو مالي منابع برابرې او دا کاري پالن د کلیدي 

 ص شوي دي، تطبیق کړي. ستراتیژیکو لومړیتوبونو په مطابق چې پدې سند کې مشخ

 


