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 رسنیزه معلوماتي پاڼه 

 لېږد  پیسو ود نغد ته ملتونو ملګرو  کې افغانستان  په 

 فنډ دغه ملتونه  ملګري . دیادارو د مصرف لپاره  د ملتونو   ملګرو  د  لیږد پیسو  د لخوا  ملتونو  ملګرو   دافغانستان ته  •

  بشري  حیاتي افغانانو ته    اړمنو   میلیونونو   دمخه  ټولو تر  چې   کاروي،   لپاره   ولو دخپلو چارو د ترسره ک  کې   افغانستان   په

 د  کال  ۲۰۲۱  د  هغه  راوړي  پیسې   نغدې  ته  افغانستان   ملتونه  ملګري  چې   یې   دلیل  مهم  ترټولو ي.  کو   چمتو   مرستې 

 . ده ستونزه کې  مسله په استولو  د پیسو   نغدو  اود لیږد بانکي  نړیوال د وروسته را ۱۵ له اګسټ 

  د   کې په بانکي حسابونو    ملتونو   ملګرو   د  کې   بانک  خصوصي   یو   په  پیسې   نغدي  ټولې   شوې  راوړل  ته  افغانستان  •

 . کیږي ساتل لپاره لګښت  د ملتونو  ملګرو 

 شویو   ارزول  او و  شوی  منل  شمیر  لږ  کې   افغانستان   په  همدارنګه  او ادارو    ملتونو   ملګرو  دوروسته    مرستې   ټولې   دا •

 دي. شوي ویشل ډول مستقیم په ته شریکانو بشردوستانه 

 پیسې   نغدينه هم دغه    او   شوي، زیرمه  کې   بانک  مرکزينه د افغانستان په    پیسې   نغدې  شوې  راوړل  ته  فغانستان ا •

 واکمنو طالب چارواکو ته ورکول شوي دي.  لخوا ملتونو  ملګرو  د

،  UNHCR  ،WFP  ،UN Women  ،OCHA  یونیسف،  د  کې   افغانستان   په  میکانیزم دغه    لیږدد  پیسو د نغدو   •

UN Habitat  ،WHO  ،FAO  ،IOM    سم  سره  لومړیتوبونو   او   پروسو   عملیاتي   خپلو   د  چې   ګډون   پهاو نورو 

 په   رسولو   د  مرستو   ژغورونکو   ژوند  د  ته  افغانانو   میلیونه  ۲۵  باندې  څه  لخوا  ملتونو   ملګرو   د،  تنظیموي  لګښتونه

 څخه  پروګرامونو   او   فنډونو   ادارو،  اړوندو   له  ملتونو   ملګرو   د  شي   کیدی  معلومات   نور.  شوی  ثابت   اړین   کې   برخه

 .شي  ترالسه

 ملتونو   ملګرو   د  پیسې   نغدي  کیدونکې   راوړل   لپاره  کارونې   د  همکارانو   شویو   منل  او   ملتونو   ملګرو   د  ته  افغانستان  •

 شوي او ارزول شوي دي. څیړل ،شوي پلټل ، شوي څارل سره دقت  په سم سره پروسو  او  قواعدو  مالي  د

  خپلو د  یې  همکارانو  او  ملتونو ملګرو  شوی، پیل میکانیزم دغه لیږد  د پیسو  د چې   راهیسې  ډسمبرله  کال ۲۰۲۱ د •

 .ده راوړې بودیجه ډالره میلیارده ۱.۸ تقریبا ته افغانستان  لپاره کولو  ترسره د کارونو 

 .نه کوي  تبصره  اړه   په  مقدار   او   تاریخونو   وختونو،  میتود،  د  لیږد  د  پیسو   نغدو   دغو   د   ډول   جل  جل   په  ملتونه  ملګري •

 یوازېاو    لري  اړه  پورې  فکټورونو و  ډیر  په  اړتیا  لیږد  د  پیسو   نغدو   نورو   د  لپاره  ملتونو   ملګرو   د  کې   افغانستان   په •

  ملګرو  د  او   ترسره  انتقاالت   بانکي   ترڅو   دی  پیاوړی  اندازه  کافي   په  سکټور  بانکي   ایا  چې   محدود  ده  نه  پورې  دې  په

  شویو   راوړل  د  ته  افغانستان .  کړي  ترسره  چارې  خپلې   هغوی  ترڅو   کړي  پوره  ې اړتیاو   مالي   سازمانونو   د  ملتونو 

  کې  افغانستان  په که . دهه متناسب سره  پروګرامله   مرستو  بشري د ملتونو  ملګرو  د کې  افغانستان  په اندازه پیسو  نغدو 

 .به هم کمه شي  اندازه پیسو  نغدو  لیږدیدونکو شي، نو د  کمه کچه کولو  وړاندې  مرستو  د ملتونو  ملګرو  د

  وسیله   ممکنه  ترټولو   کولو   یقیني   د  بسپنو   ورکوونکو   بسپنه  د  بهیر  اوسنی   راوړلو   د  پیسو  نغدو   د  لپاره  ملتونو   ملګرو   د •

 توګه   بیړني   په  چې   ورسیږي  ته  ماشومانو   او   ښځو   نارینه،  افغان   میلیونونو   هغو   سره  چټکۍ   په  شي   کولی   چې   ده

 .  لري اړتیا ته مرستو 
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