
د روغتیا پھ برخھ کې د پرمختګ سربیره، افغانستان اوس ھم اړ دی څو د غوره کیفیت لرونکو 
روغتیایي خدماتو د پراختیا لپاره اوږد مزل ووھي.
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پرمختګ،د نا امنیو سربیره
یلھ واپھ افغانستان کې د روغتیایي خدماتو پھ وړاندې کولو کې 

د ستونزو سربیره، افغانستان پھ روغتیا سکتور کې خپل د اړتیا وړ بشري پانګې د روزلو لپاره د پام وړ پانګونھ ترسر ه 

کړې ده، چې پھ دغې برخھ کې خپلې تجربې او موندنې د نړی نورو نا امنو ھیوادونو سره کولۍ شي شریکې  کړي.

٢٠٠٣ زی دیز کال راپدیخوا افغانستان د روغتیایي خدماتو د برابرولو او ھ والي پھ برخھ کې، لھ 
پھ تیره بیا د و او ماشومانو لپاره، یو شمیر د پام وړ الستھ راوړنې درلودلي دي.

د ۵ کلونو الندی عمر لرونکو ماشومانو د 
مړینې پیښو شمیر، ۳۴٪ لږوالی موندلی

پھ ماشومانو کې د قد لنډوالی ۲ پھ 
کال کې سلنې تھ لږوالی موندلی 

پھ ھر ژوندې والدت کې د میندو د مړینې 
شمیر  ۶۴ سلنې تھ را ټیټ شوی ده.
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 د لومړنیو روغتیایي خدمتونو پھ برخھ کې شھ والي زیات شوی او حتی نا امنھ سیمو تھ یی ھم لمن پراخھ 
شوې ده.

افغانستان لږ تر لږه د نورو ھیوادونو پھ پرتلھ چې لھ ورتھ شرایطو سره مخامخ سوي، یوه غوره 
تګالره عملي کړې ده                                                                        

پھ ډیر نا امنو سیمنو کې    د ماشومتوب پھ مھال د 
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نھ د امیندواري ضد درملو 
کچھواکسین  زیږون د ماھرینو د شتون کچھ د پو DPT3/PENTAد 2.6%
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+2.1% +1.8% +2.1% +0.2% افغانستان تونخوا، پاکستان خیبر پ
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د افغانستان د روغتیا پھ برخھ کې یوه نوښتیزه تګالره د بریاالیتوب بنسټ بلل کیږي
د پرمختګ پھ وړاندې د ناخوالو سربیره، روغتیایي سیستمونو پراختیا موندلې ده

د ھیواد ھغھ سیمې چې لھ لوړ امنیتي ګواښ سره مخامخ  دي، نن یو شمیر خدماتو لکھ درملو، روغتیایي معلوماتو، د ناروغانو لپاره مشورتي 
خدمتونو او پرمختللو طبي وسایلو او تجھیزاتو تھ السرسی لري.

درملو تھ السرسی و وسایلپرمختللو طبی تجھیزاتو ا ناروغانو تھ مشوره 

کھ څھ ھم چې د افغانستان دولت د 
اړتیا وړ مالتړ ترسره کوي، خو پھ 

ورتھ مھال غیر دولتي موسسې د 
روغتیایي خدمتونو پھ وړاندې کولو 
کې، پھ تیره بیا پھ کلیوالي او نا امنو 

سیمو کې مھمھ ونډه لري.

د افغانستان دولت پھ یو شمیر مھمو برخو کې د اړتیا وړ څارنھ او  

:الرښونھ ترسره کوي، د مثال پھ توګھ

یو منظم قانوني چوکاټ  د روغتیایي پوھاوي ملي کمپاین
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غیر دولتي موسسې د 
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افغانانو لخوا رھبري 
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د شمیرو او معلوماتو 
ولو او ارزونھ را
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ښځینھ روغتیایي بشري ځواک د ودې پھ حال کې ده چې پھ دې توګھ دغھ 

فرصت پھ کلیوالي  سیمو کې د ښځینھ کارکوونکو لپاره د کار زمینھ پھ انډولیزه 
توګھ برابره کړې او د روغتیا سیستم د پیاوړي کیدلو المل .ګرځیدلې
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