
 

 مطبوعاتي خبرپاڼه

لږ پرختللی هيوادونو کی د په    او نوی زيږيدلی ماشومانو مربوط خطرونهو ميندو هيوادونو کی د اميدوار په حال پرمختکد: يونسف
  . ځلی د نری د نورو هيوادنو په پرتله خطرناک ده٣٠٠ميندی اميدواری 

 وروسته پاتی هيوادونو کی د  اساس چی نن وراندی شو پهپهد هغه رپوټ  د يونسف ـ ٢٠٠٩ کال ١۵د جنوری / ژنو/نيويارک/جانسبرګ
و  په همدی حال کی دهغ. ده ځلی جګ٣٠٠ هيوادونه په نسبت  د مرينی د اميدواری ا و زيږيدنی د مشکالتو په خاطر د پرمختک تللیوميند

 ی په پرمخللی هيوادونو کی زيږی ماشومانو په پرتله چينی امکان چی د پرمختک په حال هيوادونو کی زيږيدل ګيږی د هغوړماشومانو د م
  . ځلی دير دی١۴

 د و هغی تداخالتی اقدامات چی د ميند  سره په مستقيم توګه اريکه لری او ديری روغتيا او ژوند د نوی زيږيدلی ماشومانوروغتيا ود ميند
 کی نشر شوی ده  د ٢٠٠٩ کال  اساس چی پهپهد رپوټ د يونسف اداری . يکه لریړهم د ماشومانو صحت سره انجات عامل ګنل کيږی 

  .غه تاکيد لریپر هروښانوی او يکه ړامانو د روغتيا  د روغتيا دماشووميند

 ووانځ ٧٠٠٠٠   شاوخواکی ښځی دپه د نيم مليون يوی دايرکتر وايی چی هر کالئپه جانسبرګ کی د يونسف اداری اجرا) ان ام وينيمن (
 پهالتو ک کال را هيسی د اميدواری د مش١٩٩٠د .  خاطر خپل ژوند له السه ورکویپهزيږون د مشکالتو اری او  شمول د اميدوپه وميند

   . ي السه ورکړی دی خپل ژوند لهځ مليون ښ١٠خاطر 

. ښی دی وخت کی تداخالتی اقدامات دير اړين بريپه اوږدو کی دير حساس ګڼل کيږی ـ پهی ځد ميندی معافيت د زيږيدنی د لومری ور
 څخه ليدنه ؛ مناسب حفظ الصحه او د مور او ماشوم د روغتيايی نښی دوون نه مخکی د مينتداخالتی اقداماتو کی دغی موارد شامل دی د زيږ

 د وژغورنی دير انکشاف کری  خو دغه انکشاف د ميند پرمختک په حال هيوادونو کی  د ماشومانو د په دی وروستی کلونو کی .لړڅي
 .ړه  څرګند نه ده  اينی پهړم

اندونيزيا  او په هشوی ديټه راټ فيصد ۵٠ کال پوری  ٢٠٠٧ نه تر ١٩٩٠ينی کچه د ړ نايجريا او ماالوی کی د ماشومانو د مپهول ډد مثال په 
 د ود ميند خو دغه انکشاف . ځلی ټيټه شوی او په بنګله ديش کی دغه کچه نيمايی ته راټيټه شوی ده٣ کال راهيسی ١٩٩٠کی دغه کچه د 

 کلنی  ماشومانو د ۵د .   لپاره خطرناک ګنل کيږیوون وروسته لمرنی ورځی ميندپه همدی حال کی د زيږ.   اړه  صحيح نه دهپهروغتيا 
  . نو وړ نه دهنی په عمر کی د منځ  ور٢٨ژغورنی کچه جګ شوی ده خو خو د ماشومانو د روغتيا ته مربوط خطرات کچه د 

  

 ده  دا په داسی حال کی ده چی دغه شميره په وروسته پاتی ١و کی ځ ښ٧۶ينی کچه په ړ د موهيوادونو کی د ميندپرمختک په حال د 
 فيصد پوری د ٩٩ تر . دغه ارقام د وروسته پاتی هيوادونو په اړه هم  سم بريښی کی دهځ منپه ښخی ٨٠٠٠ه د هری ځ ښ١هيوادونو کی 

يری ډينی ړد دغی م. ل کيږیڼل دير غټ روغتيايی خطر ګرکی واقع کيږی چيرته چی ماشوم لرمختک په حال هيوادونو پينی د ړ موميند
 د وف روغتيای سيستم د ميندي آسيايی او افريقايی هيوادونو کی واقع شوی دی چی عامل يی د روغتيايی پرسونل کمبود او ضعپهبرخی 

  . ل ګيږیڼ ګ الملينیړم

سراليون؛ جاد؛ آنګوال؛ اليبريا؛ د ان؛ افغانستا؛يی موجود دی دا هيوادونه دی نايجريری برخی پکډينی ړ د مود ميند هيواد چی ١٠هغه 
 ده ١و څخه ځ ښ٧په دی هيوادونو کی د نايجر په هيواد کی د ميندی د مرينی کچه  د هر . کانګو دموکراتيک جمهوريت؛ ګينی بيساو او مالی

 د خطرناک ناروغيو او ي نور ميند٢٠کيدو سره ړه م پهی ځد هری ښ.  کی دهځ منپه ميندی ١۵ د هری ١او د مالی په هيواد کی دغه کچه 
  . جراحاتو له طرفه خطر سره مخامخ دی

  .تاکيد شوی دهپه دی رپوټ کی د روغتيايی خدمتونو تيارول د هغی سيستم سره چی هميشنی پاملرنی تقويه کوی ينی ټيټول؛ ړ د مود ميند

 .يول حاالت ځان سره لرټ د روغتيا وی ناروغيو څخه اوچت دی او د مينده ځانګړهميشنی پاملرنه د يواځنی تداخالت پ

 

 
 



تيا لری هغی وايی چی د انجونو ړخه دير اقداماتو ته اځل د يو روعتيايی الس وهنی ورد ژوند ژغوايی چی د ماشومانو او ميندو ) نمنيو (
په دغه رپوټ کی دا واضح شوی دی چی . مناسب دیورنی ته ک لوټ تعليم د مورنی او ماشومانو د صحت لپاره ګتور دی او د هغه ګته

  .يپه يو حمايوی چاپيريال کی ګتور دتيايی خدمتونه غرو
 

  د يونسف د اداری په اړه
واکسينو د برابرولو لوی  خه حمايت کول دی دغه اداره دڅوادونو کی فعاليت لری او هدف يی د ماشومانو ي ه١۵٠يونسف اداره د نړی په 

 ډ نډه لهد دغی اداری ب. يم څخه حمايت کویاو د روغتيا ؛ تغذيی؛ صحی اوبو ته الس رسی؛ د انجونو او هلکانو تعل. يږیل کڼه ګسرچين
 .توګه د خلکو تجارانو او خيريه بنيادونو له طرفه تمويليږیړه يونسف په بشپ. اندی حمايه کول دیړ په وتاوتريخوالیماشومانو څخه د 

  
unicef/com.thenewsmarket.www 

 
  .ی څخه ترالسه کریڼد دغی رپوټ ويديويی تصويرونه کول شی د باندنی انترنتی وب پا

 .د مصاحبی او معلومات لپاره په الندی آدرس تماس ونيسی


