
 

 
 

 

 

 

 
 بجې جي ایم ټي پورې یې خپرول منع دي 01:00نېټې  17کال د مې تر  2022د 

 

 ـ یونیسف  ته نېږدې دهکچې ناورین د په اړه شدیدې خوارځواکۍ  ماشومانو کې دنړۍ د 

 
له امله د بودیجې کسر، هم »ژوند   یا پانډومیک او د ټولنیونې لوړېدو خوراړې له امله د خوراکي توکو د بیوگ د اوکراین د ج

 سلنو ډېر کړی دی.   16ښت تر گ خوړو ل ډېره کړې او هم یې د دغو « ته اړتیاې غذایي درملنېژغورونک 
 

  ډونلوډ کړئ.  له دې ځایهه گد مولټي میډیا )غږیزې، انځوریزې او چاپي رسنۍ( منځپان

 
په ناروغۍ اخته ماشومانو شمېر یونیسف د ماشومانو په تړاو نوي خبرداري کې یادونه کړې چې د وزن کمولو    -مه  17  کال، د مې  2022  نیویارک، 

ته واچوي او دا مهال وضعیت تر پخوا ډېر بدتر او    نړۍ نوره هم د خوراکي ناورین کندې  ړهگله هغه وړاندې هم بره روان و چې د اوکراین جحتت  

 خطرناک دی. 

 

په نامه خبرداری    ژوندي پاتې کېدو له پامه غورځولو  ړنیو شرایطو کې د ماشومانو په بې  و:  په اړه خبرداری ورکړل ش  بایللو   وزنه د  گپه شدیده تو

، د ماشومانو د ژوند  گ ښتونو لوړېدو ترڅنگدرملنې د ل  بایللو د لوړې کچې او د ژغورونکېه د وزن  گندوي چې د ماشومانو ترمنځ په شدیده توگڅر

 ژغورلو لپاره د نړۍ تمویلي سرچینې هم له خطر سره مخامخ دي. 

 

او پر شته    ړه د نړۍ په کچه خوراکي خوندیتوب محدود کړيگویلي»حتا وړاندې له دې چې د اوکراین جد یونیسف اجرائیه رییسې کاټرین راسل  

خپرېدلو په څېر داسې ډېر عوامل موجود وو چې د خپلو ماشومانو لپاره یې    19-، د شخړو، اقلیمي بدلونونو او د کوویډسرچینو ال زیات فشار راوړي

اخته ماشومانو او   د خوړو په چمتو کولو کې د کورنیو وړتیا شدیده کمه کړې وه.« نوموړې زیاته کړې »نړۍ په ډېره چټکۍ د وزن کمولو په ناروغۍ

 دای شي.«  ۳۹۸۴۷۲ثظص  خخ  ړېدرملنه یې کاشومانو د هغو ناروغیو په لوري د یوې چاودنې او ناڅاپي زیاتوالي خواته ځي چې د م

 

ماشومان ـ د وزن کمېدلو اغېزناکې درملنې لپاره   2کسانو کې    3میلیون تنه په کم وزنۍ اخته ماشومان ـ یا په بل عبارت په هرو    10لږترلږه    مهال  دا

یونیسف خبرداری ورکوي چې د نړۍ په کچه د خوراکي خوندیتوب کمېدلو د ( ته السرسی نه لري.  RUTF)خوړو)  معالجويشوي    مصرف ته چمتو

ړې، له ټولنیونې څخه د وتلو لپاره د اقتصادي نظامونو له مبارزې او د نړۍ په ځینو برخو کې د گترکیب ـ چې د اوکراین له ج  ڼو عواملو یوه داسېگ

رابر کړي  دایمې وچکالۍ زیږوونکو اقلیمي بدلونونو څخه سرچینه اخلي ـ په خپل وار د نړۍ په کچه د شدید وزن بایللو د کچې زیاتولو لپاره شرایط ب

 دي. 

 

به په راتلونکو شپږو    بیې  خوړومعالجوي  مصرف ته چمتو  ه د اومو یا خامو موادو د بیو لوړېدو ته په کتو اټکل کېږي چې  گدغه راز، په ناڅاپي تو

نور ماشومان هم ژوند ژغورونکې درملنې ته   600,000لوړې شي. نو له همدې امله په اوسنیو مصرفي کچو کې ممکن    سلنو  16میاشتو کې تر  

 ښتونه هم ښایي لوړ پاتې شي.  گالسرسی ونه لري او له بلې خوا د دغو خوراکي موادو د وړاندې کولو او لېږد ل

 

غه شپاړلس سلنه  او ژوند حکم لري. د گدغه کوچنۍ معالجوي کڅوړې هر کال د میلیونونه ماشومانو لپاره د مره کاټرین راسل زیاته کړه: »گهمدارن

ڼل شي خو د وړاندې کولو د دغه ځنځیر په پای کې هغه ماشوم گزیاتوالی ښایي د خوړو د نړیوالو بازارونو اوسنیو شرایطو ته په کتو د مدیریت وړ و

  ځای لري چې په نهیلې کوونکې خوارځواکۍ اخته دی او دغه زیاتوالی به د هغه په اړه له هېڅ امله د مدیریت وړ نه وي.«

 

ر دی او له امله یې د بدن دفاعي سیسټم کمزوری شوی ـ د خوارځواکۍ  گشدیده کم وزني ـ هغه شرایط چې په کې ماشوم خپل قد ته په کتو ډېر زیات ډن

میلیون تنه له پنځو کالو کوچني ماشومان په    13.6ڼل کېږي. د نړۍ په کچه لږترلږه  گنده او تر ټولو ډېره وژونکې بڼه  گتر ټولو بېړنۍ، تر ټولو څر

 یو تن ژوند له السه ورکوي. څخه له هرو پنځو تنو ماشومانو د همدې عمر شدیده کم وزنۍ اخته دي او له امله یې  

 

او دغه شمېره د افریقا تن په دې ناروغۍ اخته دی  1ماشومانو کې  22ه پاتې ده؛ چېرې چې په هرو گسوېلي آسیا د شدیدې کم وزنۍ د »محراق« په تو

ه د نړۍ د نورو برخو هېوادونه هم د تاریخ په اوږدو کې د شدیدې کم وزنۍ له لوړې کچې سره مخامخ گچنده لوړه ده. همدارن  3له ساب سهارانو څخه  

میلیون تنه ماشومان په شدیده کم وزنۍ اخته شي او دا شمېره په   1.1ه، په افغانستان کې اټکل کېږي چې روان کال به گشوي او ال هم دي. د مثال په تو

ه  کال د راپور ورکړل شوې کچې دوه چنده ده. د افریقا په شاخ کې د وچکالۍ مانا دا ده چې په شدیدې کم وزنۍ د اخته ماشومانو شمېر ښایي پ 2018

سلنه زیاتوالي وړاندوېینه    26کال په پرتله د    2018میلیون تنو ته پورته شي او له بلې خوا د افریقا په ساحل سیمه کې د    2څخه    1.7ډېره چټکۍ له  

 شوې ده.  

 

انډا په څېر نسبي ثبات لرونکو هېوادونو کې هم د بېوزلۍ او د غذایي خوندیتوب نه  گحتا د یوه د ماشومانو په تړاو خبرداری یادونه کوي چې  گهمدارن

کال    2016شتون ډېرېدو ته په کتو چې له امله یې د ماشومانو او میندواره ښځو لپاره د خوراکي توکو کچه او کیفیت ټیټ شوي، د وزن کمېدلو کچه د  



 

 
 

 

 

 

 
د شدیدې دوراني وچکالۍ په څېر اقلیمي بدلونونو، د څښاک پاکو اوبو او د روغتیا ساتنې خدمتونو    سلنه یا له دې هم زیاته لوړه شوې ده.  40په پرتله  

 ته د نا کافي السرسي اړوند ټکانونه هم په خپل وار د دغو شمېرو له لوړېدو سره مرسته کوي. 

 

شته مالي مرستو اندازه خورا زیاته کمه ده او د راتلونکو کالونو ه، یاد راپور خبرداری ورکوي چې د وزن له شدید بایللو سره د مقابلې لپاره د گهمدارن

ی شو له ټولنیونې څخه مخکې ولکال څخه وړاندې وک  2018تمه کېږي چې له    هلږ  هپه اوږدو کې یې د نا څاپي کمېدلو اټکل هم شوی؛ داسې چې ډېر 

د ټولو ول شوې نړیوالې مرستې د روغتیایي سکټور  گړاندې مبارزې لپاره لرځو. د یوه نوي تحلیل له پایلو سره سم، د وزن بایللو پر وگسطحې ته ور و

 سلنه برخه جوړوي.  0.2( د رسمي پراختیایي مرستو د مصرف شوې بودیجې ODAسلنه او د ) 2.8رسمي پراختیایي مرستو یوازې 

 

 ماشوم السرسی ممکن کړي، د الندې ټکو غوښتنه کوي: یونیسف د دې لپاره چې وکولی شي د شدید وزن کمېدلو اړوند ژغورونکې درملنې ته د هر 

 

سلنه زیاتې    59له اندازې څخه لږترلږه   ODAکال لپاره د    2019دولتونه د له شدیدې وزن کمونې سره د مقابلې لپاره خپلې مالي مرستې د   •

هېوادونو کې د ټولو ماشومانو درملیزې اړتیاوې پوره کړو چې په شدیدې وزن کمونې د اخته    23کړي ترڅو وکولی شو د نړۍ په هغو  

 کېدو لوړه کچه لري. 

وزن بایللو په ناروغۍ اخته ماشومانو د درملنې شاخص هم په خپله روغتیایي بودیجه او د پراختیایي بودیجې په اوږدمهاله    هېوادونه باید د •

رامونو گماشومان وکوالی شي د بشري ناورینونو پرمهال له چمتو کېدونکو ټکو سربېره د درملنې له پروطرحو کې شامل کړي ترڅو ټول 

 ټه واخلي.  گهم 

باید ډاډ ترالسه شي چې د نړۍ په کچه د لوږې ناورین اړوند بودیجو کې د وزن بایللو په ناروغۍ اخته ماشومانو د بېړنیو اړتیاوو پوره   •

 ړې بودیجه په پام کې نیول کېږي.  گمعالجوي خوړو برابرولو لپاره ځانژوند ژغورونکو کولو په موخه د 

ړي کولو ته لومړیتوب ورکړي گپه دې موخه د شدید وزن بایللو سره د مقابلې لپاره د بودیجې ځان  تمویلوونکي او د مدني ټولنې بنسټونه باید •

 چې وکوالی شي د تمویلي مرستو وړاندې کولو لپاره یو متنوع، مخ پر وودې او روغ ایکوسیسټم رامنځته کړي. 

 

نیولی مخه  یېشدیده وزن کمونه اخته شي، هغه هم داسې مهال چې موږ کاټرین راسل زیاتوي: »بېله شکه داسې هېڅ دلیل نه شته چې یوم ماشوم د په 

ې  خو وړاندې له دې چې وضعیت تر پخوا هم بدتر او خطرناک شي، د خوارځواکۍ د مخینوي، پېژندلو او درملنې په موخه د نړیوالو هڅو او مبارز.  شو

 د بیا ځل پیل لپاره، ډېر لږ خو ارزښتناک وخت په واک کې لرو.« 

 

### 

 

 د اډیټورانو لپاره یادونې: 

 

 په اړه ( RUTFخوړو ) معالجوي   مصرف ته چمتو

له مایکرونیوټرنټونو او لیپیډي انرژۍ څخه ډک تیار شوي خواړه دي چې په ترکیب کې یې ممپلي،    RUTFمصرف ته چمتو شوي معالجوی خواړه یا 

و خوړو په برابرول  معالجوي  مصرف ته د چمتو شویوبوره، غوړي او د شیدو پوډر کارول شوی او په بسته بندي شوې بڼه وړاندې کېږي.  یونیسف  

فابریکو څخه پېري او وېشي   20سلنو د نړۍ د بېالبېلو برخو له    80تر  75ه د دې محصول د ټول تولید له  گه په اټکلي توگ ان په توگکې د مخکښ ار

 یې. 

 

 رسمي پراختیایي مرستو په اړه یا  ODAد 

ه چې د ودې په حال کې هېوادونه یې د اقتصادي پراختیا او د خلکو د هوساینې ښه کولو لپار  د دولتي مرستو یو ډول دیرسمي پراختیایي مرستې  

کال رسمي پراختیایي مرستې د    1969په  (،  قتصادي پراختیا او همکاریو ادارهد ا )  موسسې   OECDاو  (DAC)کاروي. د پراختیایي مرستو کمېټې

ه په خپل  گ ه تصویب کړې او ال تر اوسه د پراختیایي مرستو چمتو کولو د یوې سترې سرچینې په توگبهرنیو مرستو وړاندې کولو د اصلي وسیلې په تو

 ه خپرېږي.  گاو تر ریښتیا سنجونې وروسته په عمومي تو له خوا راټول موسسې  ECD Oځای پاتې دي. د رسمي پراختیایي مرستو اړوند معلومات د 

 

 : د ال ډېرو معلوماتو لپاره له موږ سره اړیکه ونیسئ

 hwylie@unicef.org، 2215 244 917 1+: هېلن وېلي، په نیویارک کې د یونیسف دفتر، ټیلفون

 

   د یونیسف په اړه

څخه ډېرو هېوادونو او سیمو کې د هر ماشوم    190یونیسف د نړۍ تر ټولو سخو سیمو کې د نړۍ تر ټولو محرومو ماشومانو لپاره کار کوي. موږ له  

 هڅې کوو. لپاره په هر ځای کې د یوې غوره راتلونکې جوړولو لپاره 

 

 ورئ.گوېب پاڼه و www.unicef.org د یونیسف او د ماشومانو لپاره د هغه د کارونو په اړه د ال ډېرو معلوماتو لپاره، دغه

 کې هم تعقیب کړئ.  یوټیوب او رامگانسټا، فېسبوک ، ټوېټر یونیسف په  
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