
 

  

 له ناکامۍ سره مخ کوي و ته رسیدګيزېږدي ماشومانییونیسیف وایي نړۍ نو
 

 ځله کم د مړینې له خطر سره مخ دي ۵۰زېږېدونکي ماشومان د ژوند په لومړۍ میاشت کې  نوي غوره ځایونو کې د نړی تر ټولو

 
 

ماشومانو پر مړینه په یوه راپور کې وویل: په نړیواله کچه، په ځانګړي ډول د نړۍ په تر  نوي زېږدویونیسیف نن د  – ۲۰۱۸فروري  ۲۰نیویارک، 

ماشومانو مړینه د خطر تر کچې لوړه پاتې ده. په جاپان، آیسلینډ او سینګاپور کې زېږېدونکي ماشومان د  نوي زېږدوټولو بېوزلو هېوادونو کې، د 

ماشومان له تر  نوي زېږديژوندي پاتې کېدلو لپاره غوره چانس لري په داسې حال کې چې په پاکستان، افغانستان او مرکزي افریقا جمهوریت کې 

 ټولو ناوړه حالت سره مخ دي. 

 
کې مونږ له پنځه کلنۍ څخه د کم عمره  هپه څلورمه ربع پیړۍد تېرې په داسې حال کې چې ”ونیسیف اجرائیه رئیسې آغلې هینریټا اېچ فور وویل: د ی

دی  نهماشومانو له نیمایي زیاتو د مړینو شاهدان وو، مونږ له یوې میاشتې څخه د کم عمره ماشومانو د مړینو په پای ته رسولو کې ورته پرمختګ 

و ته په رسیدګۍ کې له ناکامۍ سره مخ ه ماشومانکړی. په داسې حال کې چې د دغو مړینو ډېری برخه د مخنیوي وړ دي، مونږ د نړۍ تر ټولو بېوزل

 “ .یو

 
 ۱۰۰۰ماشومانو د مړینې کچه په هرو  نوي زېږدوپه دغه راپور کې ویل شوي دي چې په نړیواله کچه په لږ عاید درلودونکو هېوادونو کې، د 

تنه دي. د خوندي ځایونو په پرتله له  ۳زېږېدنو کې  ۱۰۰۰مړینې دي. په ډېر عاید درلودونکو هېوادونو کې، نوموړې کچه په هرو  ۲۷زېږېدنو کې 

 ځله زیات د مړینې له خطر سره مخ دي.  ۵۰ماشومان  نوي زېږديخطر څخه په ډکو ځایونو کې 

 
ځایونه د افریقا په دښته کې دي، چېرې  ۸څخه  ۱۰پور کې همدا راز یادونه شوې ده چې د زېږېدنو لپاره له خطر څخه ډک ځایونو کې له په دغه را

که چېرې هر هېواد تر له امله د زېږون پر مهال ډېره لږه مرسته ترالسه کوي.  ، جنګ جګړو او کمزورو اداروچې مېندوارې مېرمنې د بېوزلۍ

میلیونو وګړو ژوند به وژغورل  ۱۶ماشومانو د مړینې کچه د لوړ عاید درلودونکو هېوادونو اوسط ته ټیټه کړي، د  نوي زېږدوورې د کال پ ۲۰۳۰

 شي. 

 
 1واټنونهپه ځینو هېوادونو کې د نوي زېږدو ماشومانو د ژوند په اړه نامساوي 

 

 

 ماشومانو د مړینې تر ټولو ټیټې کچې نوي زېږدود  ماشومانو د مړینې تر ټولو لوړې کچې نوي زېږدود 

 کې ۲۲په  ۱پاکستان:  .1

 کې ۲۴په  ۱د مرکزي افریقا جمهوریت:  .2

 کې ۲۵په  ۱افغانستان:  .3

 کې ۲۶په  ۱صومالیه:  .4

 کې ۲۶په  ۱لیسوتو:  .5

 کې ۲۶په  ۱بیساو:  –انا ګ .6

 کې ۲۶په  ۱جنوبي سوډان:  .7

 کې ۲۷په  Côte d'Ivoire :۱د عاج ساحل یا   .8

 کې ۲۸په  ۱مالي:  .9

 کې ۲۸په  ۱چاډ:  .10

 کې ۱۱۱۱په  ۱جاپان:  .1

 کې ۱۰۰۰په  ۱آیسلینډ:  .2

 کې ۹۰۹په  ۱سینګاپور:  .3

 کې ۸۳۳په  ۱فینلینډ:  .4

 کې ۷۶۹په  ۱سټونیا: ا .5

 کې ۷۶۹په  ۱نیا: سلوا .6

 کې ۷۱۴په  ۱قبرص:  .7

 کې ۶۶۷په  ۱بیالروس:  .8

 کې ۶۶۷په  ۱مبورګ: یګزال .9

 کې ۶۶۷په  ۱: ناروې .10

 کې ۶۶۷په  ۱کوریا جمهوریت:  .11

  
 

سلنې څخه زیاتې مړینې له وخت څخه د مخکې زیږون، د زېږون پر مهال پیچلتیاوو یا د  ۸۰ماشومانو له  نوي زېږدوپه راپور کې راغلي دي چې د 

و قابله ګانو ته السرسی پیدا یدغه مړینې هغه وخت د مخنیوي وړ دي چې ښه روزل شوپه څېر ناروغیو المله رامنځ ته کیږي.  sepsisنمونیا او 

شي او پاکو اوبو، په لومړي ساعت کې د تي شیدې ورکول، د پوستکي اړیکه او ښه تغذیه باوري شي. په هر صورت، د ښه روزل شوو روغتیایي 

د ژوندي پاتې کېدلو  ژغورونکې مرسته نه ترالسه کوي چې –کارکوونکو او قابله ګانو کمبود د دې المل کیږي چې زرګونه ماشومان هغه ژوند 

                                                 
ژوندیو زېږېدنو پر  ۱۰۰۰نسټ دي )د هرو یاددښت: د نوزېږدو ماشومانو د مړینې کچې له ناڅرګندو لړیو سره اټکلونه دي. شمېرې د نوزېږدو ماشومانو د مړینو د کچو د اټکلونو پر ب 1

څخه  ۱۰۰۰وړ دي. په دغو شمېرو کې هغه هیوادونه ګډون نه لري چې چې له  د نوزېږدو مړینې(. دا د ناڅرګندتوبونو مسوولیت په غاړه نه اخلي او دغه شمېرې له همدې امله د بدلون

 کلیک کړئ.   دلتهتنو څخه کم وي. د ټولو هېوادونو د بشپړې شمېرې لپاره  ۹۰۰۰۰کم ژوندي زېږونونه پکې ترسره کیږي یا یې د وګړو شمېر له 

 

https://origin-www.unicef.org/childsurvival/files/Data_neonatal_mortality_rates_by_country_final(1).pdf
https://origin-www.unicef.org/childsurvival/files/Data_neonatal_mortality_rates_by_country_final(1).pdf


خدمت  ېتنه ډاکټران، نرسان او قابله ګان ۲۱۸وګړو ته  ۱۰۰۰۰لپاره ورته اړتیا لري. د بېلګې په ډول، په داسې حال کې چې په ناروې کې هرو 

 تنو لپاره یوازې یو تن دی.  ۱۰۰۰۰کوي، خو په سومالیه کې دغه کچه د 

 
 نوي زېږدوعنوان الندې یو نړیوال کمپاین پیلوي څو د نړۍ د  تر (Every Child ALIVEیا ) هر ماشوم ژوندیپه دغه میاشت کې یونیسیف د 

چمتو کوونکو،  خدماتوماشومانو لپاره د حلالرو غوښتنه وکړي او ورته چمتو یې کړي. یونیسیف د دغه کمپاین له الرې له دولتونو، د روغتیایي 

 و څخه عاجله غوښتنه کوي څو د الندې کړنو په ترسره کولو سره هر ماشوم ژوندی وساتي:ور، کورنیو او سوداګربسپنه ورکوونکو، خصوصي سکت

 

ت په پاملرنه کې له تخصص سره د کافي شمېر ډاکټرانو، نرسانو او قابله ګانو ګومارل، روزل، ساتل او مدیری نوي زېږدود مېندو او  •

 کول.

 هرې مور او ماشوم ته د السرسي په ساحه کې په اوبو، صابون او برېښنا سمبالو پاکو او فعالو روغتیایي مرکزونو تضمینول. •

 ژغورونکي درمل او وسایل چمتو کول. –پیل لپاره هرې مور او ماشوم ته اړین ژوند  دژوند  یو صحتمند د •

 معیاري پاملرنې غوښتنه وکړي او ترالسه یې کړي. څو د  تقویه کول ځوانې نجونې، مېندې او کورنۍ •

  
ماشومان د ژوند په لومړۍ میاشت کې مري. یو میلیون یې د زېږون پر ورځ  نوي زېږديمیلیونه  ۲٫۶په نړۍ کې هر کال ”آغلې فور زیاته کړه: 

ماشوم لپاره د روغتیایي پاملرنې له ارزانه او معیاري حلالرو سره د دغو  نوي زېږديخپل ژوند له السه ورکوي. مونږ پوهېږو چې هرې مور او 

لومړني کوچني  ماشومانو د اکثریت ژوند ژغورلی شو. زمونږ د ټولو له لورې یوازې یو څو کوچني ګامونه کوالی شي چې د دغو کوچنیو ماشومانو

 “ ګامونه ډاډمن کړي.

 

###### 

 
 

 ډانلوډ کړئ  دلتهانځورونه او بشپړ راپور 
 کلېک کړئ. دلتهد ټولو هېوادونو د بشپړو نومرو لپاره 

 د یونیسیف په اړه:

هېوادونو او  ۱۹۰ږ په یونیسیف د نړۍ په ځینو تر ټولو سختو ځایونو کې کار کوي څو د نړۍ تر ټولو ډېرو محرومو ماشومانو ته ورسیږي. مون

 سیمو کې د هر ماشوم لپاره په هر ځای کې کار کوو څو د هر چا لپاره یوه غوره نړۍ جوړه کړو. 

 www.unicef.orgد یونیسیف او ماشومانو لپاره د کار په اړه یې دغه وېبپاڼه وپلټئ: 

 کمپاین په اړه معلومات ترالسه کړئ. هر ماشوم ژوندید 

 تعقیب کړئ. وکفیسیب، او ټویټریونیسیف افغانستان پر 

  
    

 اړیکه ونیسئ: په مهربانۍ سره د ال زیاتو معلوماتو لپاره

  115 717 730 (0) 93+فریدون آرین، یونیسیف افغانستان، ګرځنده ټلیفون: 
 faryan@unicef.org  
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