د ﺳ ﻔ ﯾﯾر ﭘر وژه

ﺑﺷري ﻣﻧﺷور
او ﭘﮫ ﻏﻣﯾزه ﮐﯥ د ﻏﺑرﮔون
ﺣد اﻗل ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ

د  ٢٠٠٤ﮐﺎل ﭼﺎپ

ژﺑﺎړوﻧﮑﻰ :ﭘوھﻧدوى ﻧﺳﯾم ﮔل ﺗوﺗﺎﺧﯾل
د ﮐﺎﺑل ﭘوھﻧﺗون د ﺳﺎﯾﻧس ﭘوھﻧLﻲ اﺳﺗﺎ
٢٠٠٧ – ١٣٨٦
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ﺳرﻟﯾﮑوﻧﮫ
ﺳﻔﯾﯾر Tﮫ ﺷﻰ دى؟٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ﺑﺷري ﻣﻧﺷور ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ﻟوﻣړى Tﭘرﮐﻰ :ﭘﮫ Vوﻟو ﺑرﺧو ﮐﯥ ﻣﺷﺗرک ﺣد اﻗل ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
دوھم Tﭘرﮐﻰ :د اوﺑو ،روﻏﺗﯾﺎ ﺳﺎﺗﻧﯥ او د ﺣﻔظ اﻟﺻﺣﯥ د [ﮫ واﻟﻲ
ﺣد اﻗل
ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
درﯾم Tﭘرﮐﻰ :د ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب ،ﺗﻐذﯾﯥ او ﺧوراﮐﻲ ﻣرﺳﺗو ﺣد اﻗل
ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
Tﻠورم Tﭘرﮐﻰ :د ﭘﻧﺎLﺎی ،ﻣﯾﺷﺗﯾدﻧﯥ او ﻧﺎ ﺧوراﮐﻲ ﺗوﮐو د ﻟوړﺗﯾﺎ
ﺣد اﻗل
ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ﭘﻧLم Tﭘرﮐﻰ :د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺗوﻧو ﺣد اﻗل ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

زﯾﺎﺗوﻧﯥ
– ١د ﺳﻔﯾﯾر ﻻﺳﻲ ﮐﺗﺎب ﻣﻼﺗړي ﻗﺎﻧوﻧﻲ اﺳﻧﺎد ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 -٢د ﻧﺎورﯾن ﺳره د ﻣرﺳﺗﯥ ﭘﮫ اړه د ﻧړﯾوال ﺳره ﺻﻠﯾب ،ﺳرې ﻣﯾﺎﺷﺗﯥ او ﻧورو ﺧﯾرﯾﮫ
Vوﻟﻧو ) (NGOsﮐړﻧﻼره٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 -٣ﻣﻧﻧﯥ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 -٤ﻟﻧډوﻧﯥ )ﻣﺧﻔﻔﺎت( ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ﺿﻣﯾﻣﯥ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
د ﺳﻔﯾﯾر ﭘروژې ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﻣﺎﻟوﻣﺎت٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
د وړاﻧدﯾزوﻧو ﻓورﻣﮫ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
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د ﮐﺗﺎب د ﺟوړ[ت ﻟﻧډﯾز

ﺳﻔﯾﯾر Tﮫ ﺷﻰ دى؟
)ﯾوه ﺳرﯾزه(

ﺑﺷري ﻣﻧﺷور

• ﭘﮫ ھﺮ ﻓﺼﻞ ﮐﯥ:
• ﺣﺪ اﻗﻞ ﻣﻌﯿﺎروﻧﮫ
• ﮐﻠﯿﺪي ﺷﺎﺧﺼﻮﻧﮫ
• ﻻرBﻮوﻧﮑﻲ ﻧﻮEﻮﻧﮫ

د Vوﻟو ﺑرﺧو ﻟﭘﺎره
lډ ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ

د اوﺑو رﺳول ،ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﺳﺎﺗﻧﮫ ،او
د ﺣﻔظ اﻟﺻﺣﯥ ﻟوړواﻟﻰ

ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب ،ﺗﻐذﯾﮫ او د
ﺧوراﮐﺗوﮐو ﻣرﺳﺗﮫ

ﺳرﭘﻧﺎه ،ﻣﯾﺷﺗﯾدﻧﮫ او ﻏﯾر ﺧوراﮐﻲ
ﻣواد

روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺗوﻧﮫ

ﮐړﻧﻼره

ﺗړﻧﯥ
ﺿﻣﯾﻣﯥ
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ﺳ ﻔ ﯾ ﯾر  Tﮫ ﺷ ﻰ دى ؟
د ﺳﻔﯾر ﭘﮫ ﻧوم دا ﻻﺳﻲ ﮐﺗﺎب  ،ﭘﮫ دوو ﻣرﮐزي ﻋﻘﯾدو ﯾﺎ ﻧظرﯾو وﻻړ دى :ﻟوﻣړى ،دا ﭼﯥ
ھﻐﮫ Vول ﺷوﻧﻲ ﯾﺎ ﻣﻣﮑﻧﮫ ﮔﺎﻣوﻧﮫ ﺑﺎﯾد واﺧﯾﺳﺗل ﺷﻲ ،ﭼﯥ ﻟﮫ ﻧﺎورﯾن او ﺟﮕړو Tﺧﮫ را
وﻻړ ﺷوي اﻧﺳﺎﻧﻲ ﮐړاووﻧﮫ او دردوﻧﮫ ﮐم او ﺳﭘﮏ ﺷﻲ او دوﯾم دا ﭼﯥ ﻏﻣLﭘﻠﻲ ددې ﺣق
ﻟري ﭼﯥ ﭘﮫ درﻧ[ت او ﻋزت ﺳره ژوﻧد وﮐړي ،ﻧو Lﮑﮫ ھم د ﻣرﺳﺗﯥ او ﻻﺳﻧﯾوي وړ دي.
ﺳﻔﯾﯾر ﻟﮫ درﯾو ﺑرﺧو Tﺧﮫ ﺟوړ ﺷوى دى  :ﯾو ﻻﺳﻲ ﮐﺗﺎب؛ د ﮔډ ﮐﺎر ﯾو ﭘراخ ﺑﮭﯾر؛ او د
داﺳﯥ ژﻣﻧو او ﺗﻌﮭداﺗو ﺳﭘﺎرل دي ،ﭼﯥ د ھﻐو ﻟﮫ ﻣﺧﯥ ﮐﯾﻔﯾت او د ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﺣﺳﺎس
ﻟوړﯾږي.
دا ﻧو[ت ،ﭘﮫ  ١٩٩٧ﻋﯾﺳوي ﮐﺎل ﮐﯥ ،ﯾوې ډﻟﯥ ﻧﺎدوﻟﺗﻲ ﻣؤﺳﺳو )اﻧﺟﯾو ﮔﺎﻧو(  ،ﺳره ﺻﻠﯾب
او د ﺳرې ﻣﯾﺎﺷﺗﯥ د Vوﻟﻧﯥ ﭘﮫ ﮔډه ﭘﯾل ﮐړ ،ﭼﯥ ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﯾﯥ د ﺑﺷر ﭘﺎﻟﻧﯥ ﻣﻧﺷور او د
ﻧﺎورﯾن او ﺟﮕړو ﭘﮫ ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ د ﻣرﺳﺗﯥ ﺣد اﻗل ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ ،ﭘﮫ ﭘﻧLو ﮐﻠﯾدي ﺑرﺧو )اوﺑﮫ،
روﻏﺗﯾﺎ ﺳﺎﺗﻧﮫ ،ﺗﻐذﯾﮫ ،ﺧوراﮐﻲ ﻣرﺳﺗﯥ ،ﺳرﭘﻧﺎه او روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺗوﻧﮫ( ﮐﯥ ﭘﮫ ﻧ[ﮫ ﮐړل .دا
ﭘروﺳﮫ ددې ﺳﺑب وﮔرLﯾده ،ﭼﯥ ﭘﮫ ﻟوﻣړي Lل ﭘﮫ  ٢٠٠٠ﻋﯾﺳوي ﮐﺎل ،د ﺳﻔﯾﯾر ﭘﮫ ﻧوم دا
ﮐﺗﺎب ﺧﭘور ﺷﻲ .دﺑﺷرﭘﺎﻟﻧﯥ ﻣﻧﺷور او د ﻣرﺳﺗﻲ ) د ﺣد اﻗل( ﻣﻌﯾﺎروﻧو ﺳره ﯾو Lﺎى ﮐول،
ددې ﺳﺑب ﺷول ،ﭼﯥ د ﻣﺻﯾﺑت او ﮐړاو ﭘﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻲ ﭼوﮐﺎټ ﮐﯥ ھﻠﯥ Lﻠﯥ ﭘﮫ ﻣﺳؤوﻟﯾت ﺳره
ﺗر ﺳره ﺷﻲ.
ددې ﮐﺗﺎب ﺑﻧﺳټ ﭘﮫ ﺑﺷري ﻣﻧﺷور وﻻړ دى ،ﮐوم ﭼﯥ د ﻣﺻﯾﺑت او ﻧﺎورﯾن ﭘﮫ ﺣﺎﻟت ﮐﯥ د
اﻧﺳﺎﻧدوﺳﺗ tﭘﮫ ﻧړﯾوال ﻗﺎﻧون ،د ﺑﺷري ﺣﻘوﻧو ﭘﮫ ﻧړﯾوال ﻗﺎﻧون،د ﮐډواﻟو ﭘﮫ ﻗﺎﻧون ،د ﺳره
ﺻﻠﯾب او ﺳرې ﻣﯾﺎﺷﺗﯥ د ﻧړﯾواﻟوVوﻟﻧو او ﻧﺎدوﻟﺗﻲ ﺧﯾرﯾﮫ Vوﻟﻧو د ﭘرﻧﺳﯾﭘوﻧو او ﮐړﻧو ﭘﮫ
Tرﻧﮕواﻟﻲ وﻻړ دى .دا ﻣﻧﺷورھﻐﮫ ﻣرﮐزي اﺻول ﺑﯾﺎﻧوي ،ﭼﯥ ﭘر ﺑﺷرﭘﺎﻟﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧو اﻏﯾزه
ﻟري او د طﺑﯾﻌﻲ ﯾﺎ د اﻧﺳﺎن ﭘﮫ ﻻس راﻣﻧLﺗﮫ ﺷوي ﻧﺎورﯾﻧوﻧو )ﻟﮑﮫ وﺳﻠﮫ واﻟﮫ ﺟﮕړه( Tﺧﮫ د
اﻏﯾزﻣن ﺷوو ﺧﻠﮑو ﭘر ھﻐو ﺣﻘوﻧو ﭼﯥ ﻟﮫ ﻣرﺳﺗﯥ او ﻣﻼﺗړ Tﺧﮫ ﺑرﺧﻣن ﮐﯾدل ديV ،ﯾﻧwﺎر
ﮐوي .ھﻣدارﻧwﮫ دا ﻣﻧﺷور ،د ﻧﺎورﯾﻧLﭘﻠو د ﺑﺎﻋزﺗﮫ ژوﻧد ﮐوﻟو ﭘر ﺣق ھم Vﯾﻧwﺎر ﮐوي.
دا ﻣﻧﺷور د دوﻟﺗوﻧو ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻣﺳؤﻟﯾﺗوﻧﮫ ﭘﮫ ﮔوﺗﮫ ﮐوي او د [ﮑﯾﻠو ﺧواوو او ډﻟو ﭘﺎم دې ﺗﮫ
را اړوي ،ﭼﯥ د ﺳﺎﺗﻧﯥ او ﻣرﺳﺗﯥ ﺣق ﺧوﻧدي او ﺗﺿﻣﯾن ﮐړي .ﮐﮫ ﭼﯾرې اړوﻧده ﭼﺎرواﮐﻲ،
ددې وړﺗﯾﺎ وﻧﻠري او ﯾﺎ دا ﭼﯥ وﻧﮫ ﻏواړي ،ﺧﭘل ﻣﺳؤﻟﯾﺗوﻧﮫ ﺳر ﺗﮫ ورﺳوي،ﻧو ﺑﯾﺎ ﻣﮑﻠف دي
ﭼﯥ ﺧﯾرﯾﮫ Vوﻟﻧو ﺗﮫ ددې اﺟﺎزه ورﮐړي ،ﭼﯥ ﻣﺻﯾﺑت Lﭘﻠو ﺗﮫ اﻧﺳﺎﻧﻲ ﻣرﺳﺗﻲ ﺑراﺑرې او
ﺳﺎﺗﻧﮫ ﯾﯥ ﭘﮫ ﻏﺎړه واﺧﻠﻲ.
ﭘﮫ ھره ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ ،د ﺣد اﻗل ﻣﻌﯾﺎروﻧو او ﮐﻠﯾدي ﺷﺎﺧﺻوﻧو د [ﮫ واﻟﻲ او ﭘراﺧﺗﯾﺎ ﻟﭘﺎره د
ﻣﺳﻠﮑﻲ ﮐﺎرﮐوﻧﮑو ﻟﮫ ﭘراﺧو ﺷﺑﮑو Tﺧﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﺷوې ده .ﮐﮫ Tﮫ ھم ددﻏو ﻣﻌﯾﺎروﻧو او
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ﺷﺎﺧﺻوﻧو ډﯾرې ﺑرﺧﯥ ﻧوې ﻧدي،ﺧو د ﺷﺗﮫ ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو د ﻻ [ﮫ واﻟﻲ او [ﮫ ﭘﻠﻲ ﮐﯾدو ﻟﭘﺎره
زﯾﺎﺗوﻧﯥ ﭘﮑﯥ راﻏﻠﯥ دي .ﭘﮫ Vوﻟﯾزه ﺗوﮔﮫ ،دا ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ او ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ د ﻧظرﯾﺎﺗو د ﯾوه ﭘراخ
طﯾف ،د ﻧظر ﻟﮫ ﯾوواﻟﻲ Tﺧﮫ اﺳﺗﺎزﯾﺗوب ﮐوي او دا ﻧظرﯾﮫ ﻣﻧﻌﮑﺳوي ﭼﯥ ﭘﮫ دواﻣدار ډول
ﺑﺎﯾد ﺑﺷري ﺣﻘوق او اﻧﺳﺎﻧﻲ اﺻوﻟو ﺗﮫ د ﻋﻣل ﭘﮫ ډﮔرﮐﻲ ﭘﺎم و ﺷﻲ.
ﺗر اوﺳﮫ ﭘورې د ﻧړۍ ﭘﮫ ﮐﭼﮫ ،ﭘﮫ  ٨٠ھﯾوادوﻧو ﮐﯥ ﻟﮫ T ٤٠٠ﺧﮫ ډﯾرو ﺳﺎزﻣﺎﻧوﻧو د ﺣد اﻗل
ﻣﻌﯾﺎروﻧو او ﮐﻠﯾدي ﺷﺎﺧﺻوﻧو د ﭘرﻣﺧﺗﯾﺎ ﭘﮫ ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ ﻣرﺳﺗﯥ ﮐړې دي .ددې ﻻﺳﻲ ﻻر[وود
ﮐﺗﺎب د  ٢٠٠٤ﮐﺎل ﭘﮫ ﻧوي ﭼﺎپ ﺑﺎﻧدې ،ﺗر ډﯾره ﺣده ﺑﯾﺎ ﮐﺗﻧﮫ ﺷوې؛ وروﺳﺗﻧ tﺗﺧﻧﯾﮑﻲ
ﭘرﻣﺧﺗﯾﺎوې ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯾول ﺷوې او د ھﻐو ﺑﻧﺳVوﻧو Tﺧﮫ ﭼﯥ ﺳﻔﯾﯾر ﯾﯥ د ﻋﻣل ﭘﮫ ډﮔر ﮐﯥ
ﮐﺎروﻟﻰ ،ﻣﺷورې اﺧﯾﺳﺗل ﺷوې دي .ﭘﮫ Lﺎﻧﮕړي ډول ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب ،د ﺷﭘږم Tﭘرﮐﻲ ﭘﮫ
ﺗوﮔﮫ د ﺗﻐذﯾﯥ او ﻏذاﯾﯥ ﻣرﺳﺗود ﻣﺑﺣﺛوﻧو ﺳره ﯾوLﺎى ﺷوى دى .ﯾو ﺑل ﻧوى Tﭘرﮐﻰ،ﯾو ﻟړ
ﻧور ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ ﭼﯥ ﭘﮫ Vوﻟو ﺑرﺧو ﮐﯥ ﮐﺎرول ﮐﯾږي ﭘﮫ ﺗﻔﺻﯾل ﺳره Tﯾړي .دا ﭘروﺳﯥ ،د وﻧډې
اﺧﯾﺳﺗﻧﯥ ،ارزوﻧﯥL ،واب ورﮐوﻧﯥ ،ھدف Vﺎﮐﻧﯥ ،ﭘﻠVﻧﯥ ،ارزﯾﺎﺑ ،tدﮐﺎرﮐوﻧﮑو دﻧدې او
ﻣﺳؤﻟﯾﺗوﻧﮫ Tﯾړي .ﺳرﺑﯾره ﭘر دې .اووه ﻧوې ﻣﺳﺋﻠﯥ ) ﮐوﭼﻧﯾﺎن،زاړه ﮐﺳﺎن ،ﻣﻌﯾوب وﮔړي،
ﺟﻧﺳﯾت ،ﺳﺎﺗﻧﮫ ،اﯾدس HIV/او ﭼﺎﭘﯾ﷼( د Vوﻟو Tﭘرﮐو ﺳره د اړﯾﮑو ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯾوﻟو ﺳره،
Tﯾړل ﺷوې دي.

 Tﮫ و ﺧ ت ﻟ ﮫ د ې ﮐ ﺗ ﺎ ب  Tﺧ ﮫ ﮐ ﺎر و ا ﺧ ﻠ و ؟
د ﺳﻔﯾﯾر ﭘﮫ ﻧوم دا ﻻﺳﻲ ﻻر[وود ﮐﺗﺎب،ددې ﻟﭘﺎره طرح ﺷوى ،ﭼﯥ د ﻣﺻﯾﺑت او ﻧﺎورﯾن ﭘﮫ
وﺧت ﮐﯥ ﺗرې ﮐﺎر واﺧﯾﺳﺗل ﺷﻲ .ھﻣدارﻧﮕﮫ دا ﮐﺗﺎب [ﺎﯾﻲ ددې ﻟﭘﺎره ھم ﮔVور وي ،ﭼﯥ د
ﭘﯾ[و ﻟﭘﺎره ﻣﺧﮑﯥ ﻟﮫ ﻣﺧﮑﯥ ﺗﯾﺎری وﻧﯾول ﺷﻲ او د ﺑﺷر ﻟﮫ ﺣﻘوﻗو Tﺧﮫ دﻓﺎع وﺷﻲ .دا [ﺎﯾﻲ
ددې ﻟﭘﺎره ھم ﻣﻧﺎﺳب وي ،ﭼﯥ د طﺑﯾﻌﻲ ﻏﻣﯾزې او د ﺟﮕړې د ﻣﺻﯾﺑﺗوﻧو ﭘﮫ ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ
ﻣرﺳﺗﻧدوﯾﮫ دﻧده ﺗرﺳره ﮐړي .دا ﮐﺗﺎب ﭘﮫ ﻧورﻣﺎﻟو او ﺑﯾړﻧﯾو ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ؛ ﭘﮫ [ﺎري او ﮐﻠﯾواﻟﻲ
ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﮐﯥ؛ ﭘﮫ ﭘرﻣﺧﺗﻠﻠو او ﻣﺦ ﭘر ودې ھﯾوادو ﮐﯥ او ﺑﻼﺧره ﭘﮫ ﻧړۍ ﮐﯥ ھرﭼﯾرﺗﮫ،
ﻣرﺳﺗﻧدوى ﮐﯾداى ﺷﻲ .ددې ﮐﺗﺎب ﭘﮫ اوږدو ﮐﯥ ﭘر دې Vﯾﻧﮕﺎر ﺷوى ،ﭼﯥ ﺑﺎﯾد د ﻏﻣLﭘﻠو
ﺧﻠﮑوﻟوﻣړﻧﻲ ﺣﯾﺎﺗﻲ ﺿرورﺗوﻧﮫ ﭘﮫ ﮔوﺗﮫ او ددوى ﻟﮫ اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺷري ﺣﻘوﻧو Tﺧﮫ ﻣﻼﺗړ وﺷﻲ
ﺗر Tو دوى ﭘﮫ ﻋزت ﺳره ژوﻧدوﮐړي.
ﻟﮫ ﭘورﺗﻧﯾو ﯾﺎدوﻧو ﺳره ﺳره،دا ﺣﺗﻣﻲ ﻧده ﭼﯥ Vول ھﻐﮫ ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗوﻧﮫ ﭼﯥ ﭘﮫ دې ﮐﺗﺎب ﮐﯥ
راﻏﻠﻲ ،ﺑﺎﯾدﭘﻠﻲ ﺷﻲ ،ﺑﻠﮑﯥ دوﺿﻌﯾت ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯾوﻟو ﺳره ﻣﺛﻼً ﻧﺎورﯾن ﺗﮫ د ﭼﻣﺗوواﻟﻲ ﭘﮫ
وﺧت ﮐﯥ او ﯾﺎ ھم ﻟﮫ ﻧﺎورﯾن Tﺧﮫ د راوﺗﻠو ﭘﮫ ﭘړاو ﮐﯥ ،ﺗﻐﯾﯾر ﻣوﻧدﻻی ﺷﻲ .دا ﮐﺗﺎب ددې
ﻟﭘﺎره ﻧدى طرح ﺷوى ،ﭼﯥ د ﺗﮑﻧﺎﻟوژﯾﮑﻲ ﻧﺎورﯾﻧوﻧو ﭘﮫ وړاﻧدې ﭘﮫ ﻏﺑرﮔون ﮐﯥ وﮐﺎرول ﺷﻲ،
د ﺑﯾﻠﮕﯥ ﭘﮫ ﺗوﮔﮫ د ﺗراﻧﺳﭘورﺗﻲ،ﺻﻧﻌﺗﻲ ،ﮐﯾﻣﯾﺎوي ،ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﻲ او ﯾﺎ ھم ھﺳﺗوي ﻧﺎورﯾﻧوﻧو د
راﻣﻧLﺗﮫ ﮐﯾدﻟو ﭘر وﺧت ﮐﯥ .ﭘﮫ ھر ﺣﺎل ،دا ﮐﺗﺎب ﭘﮫ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ ﭘﮫ دا ډول
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Lﺎﻧﮕړوﻏﻣﯾزو ﺑﺣث ﻧﮫ ﮐوي ،ﺧو ،ﭘﮫ ھﻐو ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ ﭼﯥ ﺧﻠﮏ ﺑﯾLﺎﯾﮫ ﺷوي وي او ددﻏو
ﻏﻣﯾزو ﻟﮫ اﻣﻠﮫ اﻧﺳﺎﻧﻲ ﻣرﺳﺗﯥ ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ وﻟﯾدل ﺷﻲ ،ډﯾر اﻏﯾزﻣن دى.

ز ﻣ ﺎ ﻧﻲ ﭼ و ﮐ ﺎ ټ
ھﻐﮫ زﻣﺎﻧﻲ ﭼوﮐﺎټ ،ﭼﯥ ﭘﮫ ھﻐﮫ ﮐﯥ ﻟﮫ دې ﻻﺳﻲ ﮐﺗﺎب Tﺧﮫ ﮐﺎر اﺧﯾﺳﺗل ﮐﯾږي ،ﺗر ډﯾرې
ﮐﭼﯥ د ﻣوﺿوع او ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﭘﮫ ﺷراﯾطو ﭘورې اړه ﻟري[ .ﺎﯾﻲ ډﯾرو ورLو ،اوﻧﯾو ﯾﺎ ﻣﯾﺎﺷﺗو
ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ وي ﭼﯥ ﻣؤﺳﺳﯥ ددې ﺟوﮔﮫ ﺷﻲ ،ﭼﯥ ﭘﮫ Lﺎﻧﮕړې ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ د ﻣﻌﯾﺎروﻧو او
ﺷﺎﺧﺻوﻧو ﭘﮫ ﭘﻠﻲ ﮐوﻟو ﮐﯥ ﻻﺳﺗﮫ راوړﻧﯥ وﻟري .ﭘﮫ Lﯾﻧو ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ [ﺎﯾﻲ ،ﭘرﺗﮫ ﻟﮫ دې ﭼﯥ
ﺑﮭرﻧ tﻣداﺧﻠﯥ ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ وﻟﯾدل ﺷﻲ ،ﺣد اﻗل ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ ﻻس ﺗﮫ راوړل ﺷﻲ .ﭘﮫ ﯾوه Lﺎﻧﮕړي
ﺣﺎﻟت ﮐﯥ د ﮐﺎر Tرﻧﮕواﻟﻰ ،ﺧﺎص زﻣﺎﻧﻲ ﭼوﮐﺎټ ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟري .ددې ﻟﭘﺎره ﭼﯥ ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ او
ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ ﭘﮫ ﻣﻧﺎﺳب ډول ﭘﻠﻲ ﺷﻲ،د ﻻر[ووﻧو ﻟﮫ ﻣﺧﯥ ددوى ﻟﭘﺎره ﻣﻧﺎﺳب ﻣﮭﺎﻟوﯾش ﭘﮫ ﭘﺎم
ﮐﯥ ﻧﯾول ﺷوى دى.
ﻣﺎھﯾﺗﻲ ،ﻣﻧﺷوري او ظرﻓﯾﺗﻲ ﺗوﭘﯾروﻧو ﺗﮫ ﭘﮫ ﭘﺎم ﺳره ،ﺑﺷري ﺧﯾرﯾﮫ Vوﻟﻧﯥ د ﻣرﺳﺗﯥ رﺳوﻟو
ﭘﮫ ﭼﺎرو ﮐﯥ ،ﺑﯾﻼﺑﯾﻠﯥ ﮐړﻧﻼرې ﻟري .دا ﺗوﭘﯾروﻧﮫ د ﺗﮑﺎﻣل ھﻐﮫ اﺻل ﺗﮫ lوﺗﮫ ﻧﯾﺳﻲ ،ﭘﮫ ﮐوم
ﮐﯥ ﭼﯥ ھره ﺧﯾرﯾﮫ ﻣؤﺳﺳﮫ د ﻣرﺳﺗو ﭘﮫ رﺳوﻟو ﮐﯥ د ﺧﭘﻠو دﻧدو د اﺟرا ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ﺑﯾﻼﺑﯾﻠﯥ
ﻻرې ﭼﺎرې او ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزﻣوﻧﮫ ﮐﺎروي .د ﻧﺎﺗﺎر او ﻧﺎورﯾن ﭘﮫ Vوﻟو ﺣﺎﻻﺗو او ﺷراﯾطو ﮐﯥ ﺑﺎﯾد
دوﻟﺗﻲ ﺧدﻣﺎت د دوی د ﺷﺗﮫ واﻟﻲ ،ﺟوړ[ت او Tرﻧﮕواﻟﻲ ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯾوﻟو ﺳره ﺑﺷﭘړ او د
اوږدې ﻣودې ﻟﭘﺎره ﯾﯥ ﻣﻼﺗړ وﺷﻲ.

ﻟﮫ دې ﮐ ﺗﺎب  Tﺧ ﮫ  Tر ﻧ wﮫ ﮐ ﺎر و اﺧ ﻠو ؟
داﺳﯥ ډﯾر ﮐﺗﺎﺑوﻧﮫ ﺷﺗﮫ ﭼﯥ د ﻋﻣل ﭘﮫ ډﮔر ﮐﯥ ﺧﯾرﯾﮫ ﮐﺎرﮐوﻧﮑو ﺗﮫ ﻋﻣﻠﯥ ﻻر[ووﻧﯥ ﻟري .دا
ﮐﺗﺎب ﯾو ﻻر [ود ﮐﺗﺎب ﻧدى ،ﺑﻠﮑﯥ د ﺣد اﻗل ﻣﻌﯾﺎروﻧو او ﮐﻠﯾدي ﺷﺎﺧﺻوﻧو ھﻐﮫ Vوﻟﮕﮫ ده
ﭼﯥ د اﻧﺳﺎﻧﻲ ﻣرﺳﺗو رﺳوﻟو ﺑﯾﻼﺑﯾل اړﺧوﻧﮫ ،ﻟﮫ ﻟوﻣړﻧ tارزوﻧﯥ Tﺧﮫ ﻧﯾوﻟﯥ ،ﺑﯾﺎ ﺗر ھﻣﻐږۍ
او د ﺣﻘوﻧو ﺗر دﻓﺎع ﭘورېV ،ول ﭘﮫ ﮐﯥ ﺑﯾﺎن ﺷوي دي .ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ ھﻐﮫ ﻋﻣوﻣﻲ ﺑﯾﺎﻧﯾﯥ او
Tرﮔﻧدوﻧﯥ دي ،ﭼﯥ ﭘﮫ Vﺎﮐﻠو ﺷراﯾطو او ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ ﺣد اﻗل ﻻﺳﺗﮫ راوړﻧﯥ ﺗﻌرﯾﻔوي.
ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ ﺑﯾﺎ داﺳﯥ اﺷﺎرې دي ،ﭼﯥ د ﯾوه ﻣﻌﯾﺎر د ﻻﺳﺗﮫ راوړﻧﯥ او ﯾﺎ ﻧﮫ ﻻﺳﺗﮫ راوړﻧﯥ
Tرﻧﮕواﻟﻰ ﭘﮫ ﮔوﺗﮫ ﮐوي .ﭘﮫ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ ﻻر[ووﻧﯥ زﯾﺎت ﻣﺎﻟوﻣﺎت ﺑراﺑروي.
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د Tﻠورو ﺗﺧﻧﯾﮑﻲ Tﭘرﮐو ﻟﮫ ﺟﻣﻠﯥ Tﺧﮫ ھر ﯾو :د اوﺑو رﺳوﻟو ،روﻏﺗﯾﺎ ﺳﺎﺗﻧﯥ او ﺣﻔظ
اﻟﺻﺣﯥ Tﭘرﮐﻰ؛ د ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب ،ﺗﻐذﯾﯥ او ﻏذاﯾﻲ ﻣرﺳﺗو Tﭘرﮐﻰ؛ د ﭘﻧﺎLﺎی ،ﻣﯾﺷﺗﯾدﻧﯥ
او ﻧﺎ ﺧوراﮐﻲ ﺗوﮐو او د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺗوﻧو Tﭘرﮐﻲ ،ﺧﭘل ﺧﭘل ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ او ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ ﻟري.
ﻟوﻣړى Tﭘرﮐﻰ ﭼﯥ ﻣﺷﺗرک ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ ﭘﮑﯥ Tﯾړل ﺷوي دي ،د ﭘروﮔراﻣوﻧو د طراﺣ tاو د
ھﻐوی دﭘﻠﻲ ﮐﯾدو ﭘﮫ اړه ﻻر[ووﻧﯥ ﻟري ،ﮐوﻣﯥ ﭼﯥ ﭘﮫ Vوﻟو ﺑرﺧو ﮐﯥ د ﻋﻣﻠﻲ ﮐﯾدو وړ دي.
ﻣﺧﮑﯥ ﺗر دې ﭼﯥ ﻧور ﺗﺧﻧﯾﮑﻲ Tﭘرﮐﻲ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺷﻲ ،ﻟوﻣړى ﺑﺎﯾد دا Tﭘرﮐﻰ وﻟوﺳﺗل ﺷﻲ.
ﭘﮫ ھر Tﭘرﮐﻲ ﮐﯥ د Lﺎﻧﮕړو Vﮑو ﻟﭘﺎره اړوﻧده ﻻر[ووﻧﯥ ﺷﺗﮫ ﭼﯥ ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﺑﯾﻼﺑﯾﻠو ﺣﺎﻟﺗوﻧو
ﮐﯥ ،ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ ﭘﻠﻲ ﮐﯾږي ،ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﯾول ﺷﻲ .دا ﻻر[ووﻧﯥ ،د ﻟوﻣړﻧﯾو ﺿروري
ﻣﺳﺋﻠو او ﻋﻣﻠﻲ ﺳﺗوﻧزو ﭘﮫ اواروﻟو ﮐﯥ ﺳﻼﻣﺷورې وړاﻧدې ﮐوي .ﭘﮫ ھﻣدې ﺗرﺗﯾب ،د ﻋﻣﻠﻲ
ﺳﺗوﻧزو د ﺳﻣﺑﺎﻟوﻟو ﭘﮫ اړه او ﯾوې ﻣﺳﺋﻠﯥ ﺗﮫ د ﻟوﻣړﯾﺗوب ورﮐوﻟو ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﻣﺷورې
ورﮐوي ،ھﻣدارﻧﮕﮫ دا ﻻر[ووﻧﯥ ﮐﯾداى ﺷﻲ ﭼﯥ ھﻐﮫ ﺷﺧړې او ﺗوﭘﯾروﻧﮫ ﭼﯥ ﭘﮫ ﻣوﺟوده
ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو ﮐﯥ ﺷﺗﮫ ،ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي .ﻻر[ووﻧﯥ ﺗل اړوﻧده ﮐﻠﯾدي او Lﺎﻧﮕړي ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ ﭼﯥ ﻟﮫ
ﻣﺗن ﺳره ﺗړﻟﻲ وي ،ﭘﮫ ﮔوﺗﮫ ﮐوي .ﮐﻠﯾدي ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ ﺑﺎﯾد د ﻻر[ووﻧو ﺳره ﭘﮫ ﺗړاو ﮐﯥ
وﻟوﺳﺗل ﺷﻲ.
ھﻣدارﻧﮕﮫ ھر Tﭘرﮐﻰ ،د ﻟﻧډې ﺳرﯾزې ﻟروﻧﮑﻰ دى ﭼﯥ ﭘﮫ اړوﻧده ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ ﻏوره ﻣﺳﺋﻠﯥ
ﺗﺷرﯾﺢ ﮐوي .ﺳرﺑﯾره ﭘر دې  ،زﯾﺎﺗوﻧﯥ ،اﺧﯾﺳﺗﻧﯥ ،دﭘراﺧو ﺳرﭼﯾﻧو او ﺗﺧﻧﯾﮑﻲ ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو
اﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻟﺳﺗوﻧﮫ ،ارزوﻧﯥ ،ﭼﮏ ﻟﺳﺗوﻧﮫ ،ﻓورﻣوﻟوﻧﮫ ،ﺟدوﻟوﻧﮫ او رﭘوVوﻧﮫ [ﯾﻲ او Tرﮔﻧدوي
ﯾﯥ .د ﯾﺎدوﻟو وړ ده ﭼﯥ Vول Tﭘرﮐﻲ ﯾو ﻟﮫ ﺑل ﺳره ﺗړﻟﻲ دي .اﻟﺑﺗﮫ ﭘﮫ ﺗﮑراري ﺗوﮔﮫ ﭘﮫ ﯾوه
ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ ھﻐﮫ ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ ﺗﺷرﯾﺢ ﺷوي،ﭼﯥ ﭘﮫ ﺑﻠﮫ ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ ورﺗﮫ اړﺗﯾﺎ وي.

د ﻣ ﻌ ﯾ ﺎر و ﻧ و ا و ﺷ ﺎ ﺧ ﺻ و ﻧ و ﺗ ر ﻣ ﻧ  äﺗ و ﭘ ﯾ ر
د ﻣﻌﯾﺎروﻧو ﺑﻧﺳټ ﭘﮫ دې اﺻل وﻻړ دى ،ﭼﯥ ﻧﺎورﯾن Lﭘﻠﻰ وﻟس د ﭘﺗﻣن ژوﻧد ﺣق ﻟري.
ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ ،اﺻﻼً ﻟﮫ ﯾو ﮐﯾﻔﯾت درﻟودﻧﮑﻲ دي ﭼﯥ ﭘﮫ ﻧړﯾواﻟﮫ ﮐﭼﮫ ﭘﮫ ھر ډول ﮐﺎري ﭼﺎﭘﯾ﷼
ﮐﯥ د ﭘﻠﻲ ﮐﯾدو وړ دي.ﮐﻠﯾدي ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ ﭼﯥ د ﻣﻌﯾﺎروﻧود اﻧدازه ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ﮐﺎرول
ﮐﯾږي،ﮐﯾداي ﺷﻲ ﮐﻣﻲ ﯾﺎ ﮐﯾﻔﻲ ﻣﺎھﯾت وﻟري .ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ دھﻐو اﻻﺗو او وﺳﯾﻠو ﭘﮫ ﺗوﮔﮫ دﻧده
ﺳر ﺗﮫ رﺳوي ،ﭼﯥ د ﺳرﺗﮫ رﺳﯾدﻟو ﻋﻣﻠﯾو او ﭘروﮔراﻣوﻧو اﻏﯾزې ﻣﻌﻠوﻣﯥ ﮐړي ﭼﯥ ﻟﮫ دي
ﭘرﺗﮫ ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ ﺑﮫ د [ﮫ ﻧﯾت ﻟﮫ Tرﮔﻧدوﻟو Tﺧﮫ Tﮫ زﯾﺎت ﺷﻰ ﻧﮫ وي او ﮐوم ﻋﻣﻠﻲ ارز[ت ﺑﮫ
وﻧﻠري.
ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ ،ﭘﮫ ﯾوازې ﺗوﮔﮫ ﮐﺎر ﻧﮫ ورﮐوي ،ﺑﻠﮑﯥ دوى ﯾو ﭘر ﺑل ﻣﺗﮑﻲ دي.
ﭘﮫ ھر ﺣﺎل ،د ﻧړﯾواﻟو ﻣﻌﯾﺎروﻧو ﻓورﻣوﻟﺑﻧدي او ﭘﮫ ﻋﻣل ﮐﯥ د ھﻐوى د ﭘﻠﻲ ﮐﯾدو د وړﺗﯾﺎ ﺗر
ﻣﻧ ،äﺧﺎﻣﺧﺎ ﺗوﭘﯾر ﺷﺗﮫL ،ﮑﮫ ﭼﯥ ھر ﭼﺎﭘﯾ﷼ او ﺣﺎﻟت ﻟﮫ ﯾو ﺑل ﺳره ﺗوﭘﯾر ﻟري .ﭘﮫ Lﯾﻧو
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ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ ﺳﯾﻣﮫ ﯾﯾز ﻓﮑﺗوروﻧﮫ ﮐوﻻى ﺷﻲ ،دVوﻟو ﻣﻌﯾﺎروﻧو او ﺷﺎﺧﺻوﻧو د ﭘﻠﻲ ﮐﯾدو او
ﺗﺣﻘق ﻣﺧﮫ وﻧﯾﺳﻲ .ﻧو ﭘﮫ داﺳﻲ ﯾو ﺣﺎﻟت ﮐﯥ ﮐوﻣﮫ ﺧﻼ ﭼﯥ د ھﻐو ﻣﻌﯾﺎروﻧو او ﺷﺎﺧﺻوﻧو ﺗر
ﻣﻧ ،äﭼﯥ ﭘﮫ دې ﮐﺗﺎب ﮐﯥ ذﮐر ﺷوي او ھﻐﮫ ﭼﯥ د ﻋﻣل ﭘﮫ ډlر ﮐﯥ ﻻﺳﺗﮫ راﻏﻠﻲ  ،ﺑﺎﯾد
ﺗﺷرﯾﺢ ﺷﻲ .ددوى ﻟﭘﺎره دﻟﯾﻠوﻧﮫ او ھﻐﮫ Tﮫ ﭼﯥ ﭘﮫ ھﻐو ﮐﯥ ﺑدﻟون ﺗﮫ اړﺗﯾﺎوي ،ﺑﺎﯾد رو[ﺎﻧﮫ
ﺷﻲ.

د ﻧ ﺎ و ر ﯾ ﻧ  Lﭘ ﻠ و ﺧ ﻠﮑ و د ظ ر ﻓ ﯾ ﺗ و ﻧ و ا و ﺣ ﺳ ﺎ ﺳ ﯾ ﺗ و ﻧ و ﭘ ﯾژ ﻧد ﻧ ﮫ
ددې ﻟﭘﺎره ﭼﯥ د ﻣﺻﯾﺑت Lﭘﻠو ﺳره د ﻣرﺳﺗﯥ ﺳﺗراﺗﯾژي ﭘراﺧﮫ او ﮔړﻧدۍ ﺷﻲ ،ﻣﮭﻣﮫ دا ده
ﭼﯥ ددوى ﺑﯾﻼﺑﯾل ﺣﺳﺎﺳﯾﺗوﻧﮫ ،اړﺗﯾﺎوې او ظرﻓﯾﺗوﻧﮫ وﭘﯾژﻧدل ﺷﻲ او Lﺎن ﭘرې ﭘوه ﮐړل
ﺷﻲL .ﺎﻧﮕړي ﻓﮑﺗوروﻧﮫ ﻟﮑﮫ ﺟﻧﺳﯾت ،ﺳن ،ﻣﻌﯾوﺑﯾت او د  HIV/AIDSﺣﺎﻟت ،ﭘﮫ زﯾﺎﻧﻣﻧﯾدﻧﮫ
اﻏﯾز ﻟري او ﭘﮫ ﺑﺣراﻧﻲ ﺷراﯾطو ﮐﯥ د ﺧﻠﮑو د ژوﻧدي ﭘﺎﺗﮫ ﮐﯾدوھTو ﺗﮫ ﺷﮑل ورﮐوي .ﭘﮫ
Lﺎﻧﮕړې ﺗوlﮫ [Lﯥ ،ﮐوﭼﻧﯾﺎن ،زاړه او ھﻐﮫ Tوک ﭼﯥ د )(PLWH/A
AIDS/HIVﻟروﻧﮑﻲ وي ،ﮐﯾداي ﺷﻲ ﻟﮫ ﻧﺎورﯾن ﺳره د ﻣﺟﺎدﻟﯥ ﭘﮫ ﺑﮭﯾر ﮐﯥ ﭘﮫ Lﺎﻧﮕړې
ﺗوﮔﮫ زﯾﺎﻧﻣن ﺷﻲ .ھﻣدارﻧﮕﮫ ﮐﯾداى ﺷﻲ ،د ﻣرﺳﺗو د ﺗر ﻻﺳﮫ ﮐوﻟو ﭘﮫ ﺧﺎطر ﻟﮫ ﻓزﯾﮑﻲ،
ﮐوﻟﺗوري او Vوﻟﻧﯾزو ﺳﺗوﻧزو او ﺧﻧډوﻧو ﺳره ﻣﺦ ﺷﻲ .ﻗوﻣﻲ ،ﻣذھﺑﻲ ﯾﺎ ﺳﯾﺎﺳﻲ ﺗړاووﻧﮫ او
ﯾﺎ ﺑﯾLﺎﯾﮫ ﮐﯾدﻧﮫ ﮐوﻻى ﺷﻲ ﭼﯥ Lﺎﻧﮕړي ﺧﻠﮏ ﺑﯾﺎ ﺑﯾﺎ ﻟﮫ ﺧطر ﺳره ﻣﺦ ﮐړي ،ﭼﯥ اﻟﺑﺗﮫ ﻟﮫ
دې ﭘرﺗﮫ ﺑﮫ دوﻣره ﻧﮫ واى زﯾﺎﻧﻣن ﺷوي.
د زﯾﺎﻧﻣﻧوﻧﮑو ډﻟو د ﺑﯾﻼﺑﯾﻠو اړﺗﯾﺎوو ﻧﮫ ﭘﯾژﻧدﻧﮫ ،ﻣرﺳﺗو او ﻣﻼ ﺗړ ﺗﮫ ﭘﮫ ﻣﺳﺎوي ﺗوﮔﮫ ددوى
ﻧﮫ ﻻﺳرﺳﻰ اوﭘﮫ دې ﻻر ﮐﯥ ﺧﻧډوﻧﮫ ﮐﯾداى ﺷﻲ ﭼﯥ ددوى د ﮔو[ﮫ ﮐﯾدو ﺳﺑب وﮔرLﻲ .آن ﺗر
دې ﭼﯥ د ﺣﯾﺎﺗﻲ ﻣرﺳﺗو ﻟﮫ اﺧﯾﺳﺗﻠو Tﺧﮫ ﺑﯥ ﺑرﺧﯥ ﭘﺎﺗﮫ ﺷﯥ .ﻧﺎورﯾن Lﭘﻠو ﺧﻠﮑو ﺗﮫ د
ﻣرﺳﺗﯥ د ﺣق د درﻟودﻟو ﭘﮫ اړه ﻣﺎﻟوﻣﺎت ورﮐول او ددوى ﭘوھول ﭼﯥ دا ﻣرﺳﺗﯥ ﺗر ﻻﺳﮫ
ﮐړي ،ډﯾره ﺿروري ﻣﺳﺋﻠﮫ ده .زﯾﺎﻧﻣﻧوﻧﮑو ډﻟوﺗﮫ د داﺳﯥ ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو ورﮐول Lﺎﻧﮕړى اھﻣﯾت
ﻟريL ،ﮑﮫ ﭼﯥ دوى د رﻏﯾدﻧﯥ او ﻟﮫ ﻧﺎورﯾن ﺳره د ﻣﺑﺎرزې ﻟﭘﺎره د ﻧورو ﭘﮫ ﻧﺳﺑت د Lﺎن
ﺳﺎﺗﻧﯥ ﻟږه وړﺗﯾﺎ ﻟري .ﭘﮫ ﺗﯾره ﺑﯾﺎ ﭼﯥ دوى ﻟﮫ ﻧﺎوړه ﺣﺎﻟت ﺳره ﻣﺦ ﺷﻲ او ﺧﭘﻠﮫ ﺷﺗﻣﻧﻲ ﻟﮫ
ﻻﺳﮫ ورﮐړي .ﻟﮫ ھﻣدې ﮐﺑﻠﮫ ﮐﯾداى ﺷﻲ ﭼﯥ دوى ډﯾرې ﻣرﺳﺗﯥ ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ وﻟري .د ﭘورﺗﻧﯾو
دﻟﯾﻠوﻧو ﭘر ﺑﻧﺳټ ،دا ډﯾره ﺿروري ده ﭼﯥ Lﺎﻧﮕړي زﯾﺎﻧﻣﻧوﻧﮑﻲ ﮔروﭘوﻧﮫ وﭘﯾژﻧدل ﺷﻲ او دا
ﭘوھﮫ ھم ﺗر ﻻﺳﮫ ﺷﻲ ﭼﯥ دوى Tرﻧﮕﮫ د ﻏﻣﯾزو ﭘﮫ ﺑﯾﻼﺑﯾﻠو ﺷراﯾطو ﮐﯥ زﯾﺎﻧﻣن ﺷول او د
زﯾﺎن ﺳره ﭘﮫ ﻣﺗﻧﺎﺳب ډول ورﺗﮫ ﻏﺑرﮔون و[ودل ﺷﻲ .ﺑﺎﯾددې ﺗﮫ Lﺎﻧﮕړې ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ وﺷﻲ ﭼﯥ
د ﻧﺎورﯾن Lﭘﻠو ﺧﻠﮑو ﺳﺎﺗﻧﮫ او دوى ﺗﮫ د ﻣرﺳﺗو وﯾﺷل ﻟﮫ ﺗوﭘﯾر Tﺧﮫ ﭘرﺗﮫ ﺗر ﺳره ﺷﻲ او
ددوى دVﺎﮐﻠو اړﺗﯾﺎوو ﺳره اړخ وﻟﮕوي.
ﭘﮫ ﻋﯾن ﺣﺎل ﮐﯥ ،ﻧﺎورﯾن Lﭘﻠو ﺧﻠﮑو ﺗﮫ ﺑﺎﯾد د ﺑﯾﭼﺎره ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎﻧو ﭘﮫ ﺳﺗرﮔﮫ ھم وﻧﮫ ﮐﺗل ﺷﻲ،
ﭼﯥ ﭘﮫ دې ﺧﻠﮑو ﮐﯥ زﯾﺎﻧﻣﻧوﻧﮑﻲ ﮔروﭘوﻧﮫ ھم ﺷﺎﻣل دي .دوى داﺳﯥ ﻣﮭﺎرﺗوﻧﮫ او ظرﻓﯾﺗوﻧﮫ
8

ﻟري او ﻻﺳﺗﮫ ﯾﯥ راوړﻟﻰ ﺷﻲ ،ﭼﯥ ﻟﮫ ﻧﺎورﯾن ﺳره د ﻣﺟﺎدﻟﯥ او ھﻐﮫ ﺗﮫ د ﻏﺑرﮔون [ودﻟو
ﻟﭘﺎره اﺳﺎﺳﻲ رول ﻟوﺑوﻻی ﺷﻲ .دا وړﺗﯾﺎوې او ﻣﮭﺎرﺗوﻧﮫ ﺑﺎﯾد وﭘﯾژﻧدل ﺷﻲ او ﻣﻼﺗړ ﯾﯥ
وﺷﻲ .وlړي ،ﮐورﻧ tاو Vوﻟﻧﯥ ﮐوﻻى ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﮫ ﻟوړه ﮐﭼﮫ وړﺗﯾﺎوې وﻟرې او ﻟﮫ ﻧﺎورﯾن
ﺳره ﭘﮫ ﻣﺧﺎﻣﺦ ﮐﯾدو ﮐﯥ ډﯾر زﻏم وﻟري .ﻧو ﭘﮫ دي اﺳﺎس ،ﭘﮫ ﻟوﻣړﻧ tارزوﻧﮫ ﮐﯥ د ﻣﺻﯾﺑت
Lﭘﻠو ﺧﻠﮑو د اړﺗﯾﺎوو او ﮐﻣﺑوﺗﯾو د ﭘﮫ ﮔوﺗﮫ ﮐوﻟو ﺗر Tﻧﮓ ،ددوى ﻣﮭﺎرﺗوﻧﮫ او وړﺗﯾﺎوې ھم
ﻟﮫ ﭘﺎﻣﮫ وﻧﮫ ﻏورLول ﺷﻲ .ﭘرﺗﮫ ﻟﮫ دې ﭼﯥ ﯾوه ﻏﻣﯾزه ﭘﮫ ﻧﺎTﺎﭘﻲ ډول ﻣﻧLﺗﮫ راLﻲ ،ﯾﺎ ﭘﮫ
ﮐرار ﮐرار ﭘرﻣﺦ Lﻲ ،اﻓراد او Vوﻟﻧﯥ د ﺧﭘﻠو ﻟوﻣړﯾﺗوﺑوﻧو ﭘﮫ ﻧظر ﮐﯥ ﻧﯾوﻟو ﺳره د ھﻐﯥ ﻟﮫ
اﻏﯾزو ﻧﮫ Lﺎن راﺑﺎﺳﻲ او ﻣﺟﺎدﻟﮫ ورﺳره ﮐوي.
اﺳﺎﺳﻲ زﯾﺎﻧﻣوﻧﮑﯥ ډﻟﯥ ﻟﮫ [Lو ،ﮐوﭼﻧﯾﺎﻧو ،زړو ﮐﺳﺎﻧو ،ﻣﻌﯾوﺑو ﺧﻠﮑو،ﭘﮫ )(PLWH/A
اﺧﺗﮫ ﮐﺳﺎﻧو او ﻟﮫ ﻗوﻣﻲ ﻟږﮐﯾو Tﺧﮫ ﻋﺑﺎرت دي .ﮐﮫ Tﮫ ھم دا د زﯾﺎﻧﻣﻧوﻧﮑو ډﻟو ﯾو ﺑﺷﭘړﻟﺳت
ﻧدى ،ﺧو دا ھﻐﮫ ﮔروﭘوﻧﮫ دي ،ﭼﯥ ﭘﮫ وار وار د زﯾﺎﻧﻣﻧوﻧﮑو ﭘﮫ ﺗوﮔﮫ ﭘﯾژﻧدل ﺷوي دي .ددې
ﮐﺗﺎب ﭘﮫ اوږدو ﮐﯥ ،ﭼﯾرﺗﮫ ﭼﯥ د )زﯾﺎﻧﻣﻧﯾدوﻧﮑو ډﻟو( اﺻطﻼح ﮐﺎرول ﺷوې ده ،ﻣطﻠب ﯾﯥ
Vوﻟﯥ ھﻐﮫ ډﻟﯥ دي ﭼﯥ ﯾﺎدوﻧﮫ ﯾﯥ ﺷوې ده .ﮐﯾداى ﺷﻲ ﭼﯥ داﺳﯥ ﺣﺎﻻت ھم ﻣﻧLﺗﮫ راﺷﻲ،
ﭼﯥ د زﯾﺎﻧﻣﻧﯾدوﻧﮑو ﺧﻠﮑو Tﺧﮫ ،ﯾوازې ﯾو ﮔروپ ﯾﯥ د ﻧورو ﭘﮫ ﭘرﺗﻠﮫ ډﯾر ﻟﮫ ﺧطر ﺳره ﻣﺦ
ﺷﻲ .ﺧو ﭘﮫ ھر ﺣﺎل ،ﯾو ﮔروپ ﺗﮫ ﮔواښ دا ﻣﺎﻧﺎ ﻟري ﻟﮑﮫ ﭼﯥ Vوﻟﯥ زﯾﺎﻧﻣﻧﯾدوﻧﮑﯥ ډﻟﯥ ﻟﮫ
ﺧطر ﺳره ﻣﺦ ﺷوې وي .ﭘﮫ Vوﻟﯾزه ﺗوﮔﮫ،ﭘﮫ دې ﻻﺳﻲ ﮐﺗﺎب ﮐﯥ ،ﺑﯾﻼﺑﯾل زﯾﺎﻧﻣﻧﯾدوﻧﮑﻲ
ﮔروﭘوﻧﮫ ﻟﮫ ﯾو ﺑل Tﺧﮫ ډﯾر ﻧدي ﺑﯾل ﺷوي .ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ھر ﯾوﮔروپ ﻟﮫ ﺧطر ﺳره ﻣﺧﺎﻣﺦ ﺷﻲ ،د
اړوﻧده ﮐﺎرﮐوﻧﮑو Tﺧﮫ ﭘﮫ Vﯾﻧﮕﮫ ﻏو[ﺗﻧﮫ ﮐﯾږي ،ﭼﯥ ﭘﮫ Tرﮔﻧده ﺗوﮔﮫ دې د ھﻐو Vوﻟو ډﻟو ﭘﮫ
ھﮑﻠﮫ ﻓﮑر وﮐړي ،ﭼﯥ ﭘﮫ ﮐﺗﺎب ﮐﯥ ﯾﯥ ﯾﺎدوﻧﮫ ﺷوې ده.

ﻣ ﺣ وري ﻣ ﺳ ﺋﻠﯥ
ﮐﺗﺎب ﺗﮫ ﭘﮫ ﺑﯾﺎ ﮐﺗﻧﯥ ﺳره ،د ﯾو ﺷﻣﯾر ھﻐو ﻣﮭﻣو ﻣﺳﺋﻠو ﭘﮫ اړه ﭼﯥ د Vوﻟو ﺑرﺧو ﺳره ﺗړاو
ﻟري ،ھر اړﺧﯾز ﻏور او ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ ﺷوﯾده .ﻟﮑﮫ -١ :ﮐوﭼﻧﯾﺎن -٢زاړه ﮐﺳﺎن  -٣ﻣﻌﯾوﺑﯾن -٤
ﺟﻧﺳﯾت  -٥ﺳﺎﺗﻧﮫ  AIDS/HIV-٦او  -٧ﭼﺎﭘﯾ﷼ .ﭘورﺗﻧ tﻣﺳﺋﻠﯥ د ھر Tﭘرﮐﻲ ﭘﮫ اړوﻧده
ﺑرﺧو ﮐﯥ ﺳره ﯾو Lﺎى ﺷوې او ﯾﺎ ھم ﭘﮫ ﻣوازي ډول ﺗر ﺑﺣث ﻻﻧدې ﻧﯾول ﺷوې دي .دا
Vﺎﮐﻠﯥ ﻣﺳﺋﻠﯥ د زﯾﺎﻧﻣﻧﯾدﻧﯥ ﺳره ددوی د ﺗړاو د اھﻣﯾت ﻟﮫ ﻣﺧﯥ ﺑﺎﯾداﻧﺗﺧﺎب ﺷﻲ Lﮑﮫ ﭼﯥ د
ﺳﻔﯾﯾر ﮐﺎرﮐوﻧﮑﻲ د ﻋﻣل ﭘﮫ ډﮔر ﮐﯥ ﭘﮫ ﺗﮑراري ډول ورﺳره ﻣﺧﺎﻣﺦ ﺷوي دي .دا ﻻر[ود
ﮐﺗﺎبV ،وﻟوې ﻣﺣوري ﻣﺳﺋﻠﯥ ﭘﮫ ﻣﻔﺻل ډول ﺳره ﻧﺷﻲ ﭘﮫ lوﺗﮫ ﮐوﻻی ،ﺧو ددوی اھﻣﯾت
ﻣﻧﻲ.
ﮐوﭼﻧﯾﺎن :ﻟﮫ زﯾﺎن Tﺧﮫ دﮐوﭼﻧﯾﺎﻧو د ﺳﺎﺗﻧﯥ ﻟﭘﺎره ﺑﺎﯾد Lﺎﻧﮕړي ﮔﺎﻣوﻧﮫ واﺧﯾﺳﺗل ﺷﻲ ،ﭼﯥ
Vوﻟو اﺳﺎﺳﻲ ﺧدﻣﺗوﻧو ﺗﮫ دوى ﭘﮫ ﻣﺳﺎوي ﺗوlﮫ ﻻس ورﺳﯾږيT .رﻧﮕﮫ ﭼﯥ ﮐوﭼﻧﯾﺎن د
ﻧﺎورﯾن Lﭘﻠﻲ ﻧﻔوس ﯾوه ډﯾره ﻟوﯾﮫ ﺑرﺧﮫ ﺟوړوي،دا ﻣﮭﻣﮫ ده ﭼﯥ د ﺑﯾړﻧ tارزوﻧﯥ او ﭘﻼن
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ﺟوړوﻟو ﭘﮫ ﺑﮭﯾر ﮐﯥ ،ﻧﮫ ﯾوازې ددوى ﻧظرﯾﯥ او ﺗﺟرﺑﯥ ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﯾول ﺷﻲ ،ﺑﻠﮑﯥ دا ھم
دﯾﺎدوﻧﯥ وړ ده ،ﭼﯥ دوى د ﺑﺷري ﻣرﺳﺗو ﭘﮫ وﯾش ،ﭘﻼن ﺟوړوﻟوT ،ﺎرﻧﯥ او Tﯾړﻧﯥ ﺑﺎﻧدې
اﻏﯾز وﻟرﻻى ﺷﻲ .ﺳره ﻟﮫ دې،ﭼﯥ Lﺎﻧﮕړې زﯾﺎﻧﻣﻧﯾدﻧﯥ )ﻟﮑﮫ ﺧوارLواﮐﻲL ،ﺑﯾ[ﺎک
)اﺳﺗﺛﻣﺎر(،ﺳړي ﺗ[ﺗوﻧﮫ ،ﭘﮫ وﺳﻠواﻟو Lواﮐوﻧو ﮐﯥ ﭘﮫ ﮐﺎر ﮔوﻣﺎرل ،ﺟﻧﺳﻲ ﺗﯾرى او ﭘﮫ ﺗﺻﻣﯾم
ﻧﯾوﻟو ﮐﯥ د ﺑرﺧﯥ اﺧﯾﺳﺗﯾﻧﯥ د ﻓرﺻﺗوﻧو ﻧﮫ ورﮐول( ﭘر Vوﻟو ﺧﻠﮑو اﻏﯾز ﮐوﻻى ﺷﻲ ،ﺧو
ددﻏو زﯾﺎﻧوﻧو ډﯾرې اﻏﯾزې ،ﭘﮫ ﮐوﭼﻧﯾﺎﻧو او Lواﻧﺎﻧو ﮐﯥ ﻣﺣﺳوﺳﯥ وي.
د ﻣﺎﺷوم د ﻧړﯾواﻟو ﺣﻘوﻧو د ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﻟﮫ ﻧظره ،ھﻐﮫ Tوک ﭼﯥ ﻋﻣر ﯾﯥ ﻟﮫ اﺗﻠس ﮐﻠﻧT tﺧﮫ
[ﮑﺗﮫ وي ،ﻣﺎﺷوم ﺑﻠل ﮐﯾږي ،ﺧو د ﮐوﻟﺗوري او Vوﻟﻧﯾزو دودوﻧو ﻟﮫ ﻣﺧﯥ ،ﮐﯾداى ﺷﻲ ﭘﮫ
Lﯾﻧو Vوﻟﻧو ﮐﯥ ،ﻣﺎﺷوم ﭘﮫ ﺑﯾﻼﺑﯾﻠو ډوﻟوﻧو ﺗﻌرﯾف ﺷﻲ .دا ﭼﯥ ﯾوه Vوﻟﻧﮫ د ﺧﭘل Lﺎﻧﮕړي
ﺗﺣﻠﯾل ﻟﮫ ﻣﺧﯥ ﻣﺎﺷوم Tرﻧﮕﮫ ﺗﻌرﯾﻔوي ،ﺑﯾﻠﮫ ﺧﺑره ده ،ﺧو ددې ﺧﺑرې ﮐره ﮐول ﺿروردي
ﭼﯥ ﻣﺎﺷوﻣﺎن او Lواﻧﺎن ﻟﮫ اﻧﺳﺎﻧﻲ ﻣرﺳﺗو Tﺧﮫ ﺑﯥ ﺑرﺧﯥ ﻧﺷﻲ.
زاړه ﮐﺳﺎن :د ﻣﻠﮕروﻣﻠﺗوﻧو د ارزوﻧﯥ ﻟﮫ ﻣﺧﯥ ،زړې [Lﯥ او ﻧﺎرﯾﻧﮫ ھﻐﮫ Tوک دي ،ﭼﯥ
ﻋﻣر ﯾﯥ ﻟﮫ ﺷﭘﯾﺗو ﮐﻠوﻧو Tﺧﮫ او[ﺗﻰ وي .ﭘﮫ ھر ﺣﺎل ،د Vوﻟﻧﯾزو او ﮐوﻟﺗوري دودوﻧو ﻟﮫ
ﻣﺧﯥ ،ﭘورﺗﻧﻰ ﺗﻌرﯾف ﻟﮫ ﯾو ﭼﺎﭘﯾ﷼ Tﺧﮫ ﺗر ﺑل ﭘوري ﺗوﭘﯾر ﺳره ﻟري .ﮐﮫ Tﮫ ھم زاړه
ﮐﺳﺎن ،ﭘﮫ ﻏﻣﯾزه ﮐﯥ د زﯾﺎﻧﻣﻧﯾدوﻧﮑو وﮔړو ﯾو ﻟوى ﺗﻧﺎﺳب ﺟوړوي ،ﺧو دوى د ژوﻧدي ﭘﺎﺗﯥ
ﮐﯾدو او ﺑﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟوﻟو ﭘﮫ ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ ﺑﻧﺳVﯾز ﯾﺎ ﮐﻠﯾدي رول ھم ﻟري .ﯾو ډﯾرﻣﮭم ﻋﺎﻣل ﭼﯥ دﻧﺎورﯾن
ﭘﮫ ﺷراﯾطو ﮐﯥ ،د زﯾﺎﻧﻣﻧﯾدﻧﯥ ﭘﮫ ﻣﻧLﺗﮫ راوړﻟو ﮐﯥ رول ﻟري ھﻐﮫ ددوي lو[ﮫ ﮐول دي .ﮐﻠﮫ
ﭼﯥ د ورLﻧﻲ ژوﻧد ،ﮐورﻧ tاو Vوﻟﻧﯾز ﺟوړ[ت ﭘﮫ ﻧظم او ﺗرﺗﯾب ﮐﯥ ﺑﯾﻠﺗون او ﻣﺎﺗﯥ راﺷﻲ،
ددې ډﻟﯥ ﻣﻧزوي ﮐول دوي ﺗﮫ ﻧور ھم ﺳﺧت ﺗﻣﺎﻣﯾږي؛ ﺣﺳﺎﺳﯾت او زﯾﺎﻧﻣﻧﯾدﻧﮫ ﻧوره ھم
زﯾﺎﺗوي او د ﻣزﻣﻧو روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺳﺗوﻧزو ،دﻣﺎﻏﻲ او ذھﻧﻲ ﻧﯾﻣﮕړﺗﯾﺎوو د زﯾﺎﺗﯾدو ﺳﺑب ﮔرLﻲ .
ﭘﮫ ھر ﺣﺎل ،ﺗﺟرﺑو ﺛﺎﺑﺗﮫ ﮐړې ﭼﯥ زاړه ﮐﺳﺎن ﻧﺳﺑت دې ﺗﮫ ﭼﯥ ﻣرﺳﺗﮫ واﺧﻠﻲ  ،ﻣرﺳﺗﮫ
ورﮐوﻧﯥ ﺗﮫ ﻣﺗﻣﺎﯾل دي .ﮐﮫ ﭼﯾرې ﻟﮫ زړو ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ وﺷﻲ او ﭘﮫ ﭘ[و ودرول ﺷﻲ ،دوى
ﮐوﻻى ﺷﻲ ﭘﮫ ډﯾرو ﺑرﺧو ﮐﯥ ﻣﮭم رول وﻟوﺑوي .د ﺑﯾﻠﮕﯥ ﭘﮫ ﺗوﮔﮫ،دوى ﭘﮫ ھرTﮫ ﭘﺎم ﮐوﻻى
ﺷﻲ؛ اﺳﺎﺳﻲ ﺳرﭼﯾﻧﯥ ﺗﻧظﯾم او ﺳﻣوﻻى ﺷﻲ او Vlﯥ ﻻﺳﺗﮫ راوړﻻی ﺷﻲ .ھﻣدارﻧﮕﮫ ددوى ﻟﮫ
ﭘوھﯥ او ﺗﺟرﺑﯥ Tﺧﮫ د Vوﻟﻧﯾزو ﺳﺗراﺗﯾژﯾﮕﺎﻧو ،د Vوﻟﻧﯥ د ﮐوﻟﺗوري او Vوﻟﻧﯾز ھوﯾت ﭘﮫ ﺳﺎﺗﻠو
او د ﺳﺗوﻧزو او ﺷﺧړو ﭘﮫ اواروﻟو ﮐﯥ ھم ﮔVﮫ اﺧﯾﺳﺗل ﮐﯾداى ﺷﻲ.
ﻣﻌﯾوﺑﯾن او ﻣﻌﻠوﻟﯾن :ﭘﮫ ھره ﻏﻣﯾزه ﮐﯥ ﻣﻌﯾوﺑﯾن ﯾﺎ ﻣﻌﻠوﻟﯾن ،ھﻐﮫ ﮐﺳﺎن ﮔèل ﮐﯾږي ﭼﯥ ﭘﮫ
ﻓزﯾﮑﻲ ﯾﺎ رواﻧﻲ ﺗوﮔﮫ زﯾﺎﻧﻣن ﺷوي وي .ﯾﺎ دا ﭼﯥ ﭘﮫ ﺳﺧﺗ tﺳره زده ﮐړه ﮐوﻻي ﺷﻲ ،ﭼﯥ
دا ﮐﺎر ﭘﮫ ﻏﻣﯾزه ﮐﯥ د ﻣﻌﯾﺎري ﻣرﺳﺗو د ﻻﺳﺗﮫ راوړﻟو ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻧوره ھم ﺳﺗوﻧزﻣﻧوي .دا ډول
ﮐﺳﺎن ،ﭘﮫ Lﺎﻧﮕړې ﺗوﮔﮫ د زﯾﺎﻧﻣﻧوﻧﮑو ﭘﮫ ﺟﻣﻠﮫ ﮐﯥ ﺷﻣﯾرل ﮐﯾږي .ددې ﻟﭘﺎره ﭼﯥ ﺑﯾLﺎﯾﮫ
ﺷوي ﮐﺳﺎن وژﻏورل ﺷﻲ او ژوﻧدي ﭘﺎﺗﯥ ﺷﯥ ،دوى د ﻟوﻣړﻧﯾو ﻣرﺳﺗو او اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوو
ﺑراﺑروﻟو ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟري .دوى ﺑﺎﯾد ﯾﺎدې ﺷوې اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوې ددوى د اړﺗﯾﺎوو ﭘﮫ ﺗﻧﺎﺳب ﻻﺳﺗﮫ
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راوړي .ھﻣدارﻧwﮫ دوى د Vوﻟﻧﯾزې ﻣرﺳﺗﯥ داﺳﯥ ﯾوې ﺷﺑﮑﯥ ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟري ﭼﯥ د ﮐورﻧﯾو ﻟﮫ
ﺧوا ورﺗﮫ ﺑراﺑره ﮐړای ﺷﻲ.
ﺟﻧﺳﯾت :د ﺑﺷري ﻣﻧﺷور ﭘﮫ ﺑﻧﺳVﯾزو ﺳﻧدوﻧو ﮐﯥ ﭘﮫ Tرﮔﻧده ﺗوlﮫ راﻏﻠﻲ ﭼﯥ د [Lو او
ﻧﺎرﯾﻧﮫ وو ﺣﻘوﻧﮫ ﺳره ﺑراﺑر دي L[ .ﯥ او ﻧﺎرﯾﻧﮫ ،ﻧﺟوﻧﯥ او ھﻠﮑﺎن د ﺑﺷري ﻣرﺳﺗو د ﻻﺳﺗﮫ
راوړﻟو ﻣﺳﺎوي ﺣق ﻟري؛ﯾوﺷﺎن اﻧﺳﺎﻧﻲ ﮐراﻣت ﻟري؛ ﻣﺳﺎوي اﻧﺳﺎﻧﯥ ظرﻓﯾﺗوﻧﮫ ﻟري؛ ﭼﯥ ﭘﮫ
اﻧډوﻟﯾزه ﺗوﮔﮫ د اﻧﺗﺧﺎب ﺣق ،ﻟﮫ دﻏﮫ ﺣق Tﺧﮫ د ﮔVﯥ اﺧﯾﺳﺗﻧﯥ ﯾوﺷﺎن ﻓرﺻﺗوﻧﮫ او د ﺧﭘﻠو
ﮐړﻧو ﭘﺎﯾﻠو ﺗﮫ د ﺷﮑل ورﮐوﻟو ﻟﮫ ﻣﺳﺎوي وړﺗﯾﺎووTﺧﮫ ﻋﺑﺎرت دي.
ﺑﺷري ﻣرﺳﺗﯥ ھﻐﮫ وﺧت ډﯾرې اﻏﯾزﻣﻧﯥ ﺗﻣﺎﻣﯾداى ﺷﻲ ﭼﯥ د [Lو او ﻧﺎرﯾﻧﮫ وو د اړﺗﯾﺎوو،
ﺣﺳﺎﺳﯾﺗوﻧو ،ﮔVو او ظرﻓﯾﺗوﻧو او ﭘر دوى ﺑﺎﻧدې د ﻏﻣﯾزې ﺑﯾﻼﺑﯾﻠو اﻏﯾزو ﺗﮫ ﭘﮫ ﭘﺎم ﺳره
ﻋﯾﺎرې ﺷوې وي .ﭘردﻏو ﺗوﭘﯾروﻧو د ﭘوھﯾدﻧﯥ؛ د [Lو اوﻧﺎرﯾﻧﮫ وو د رول او دﮐﺎر د ﺣﺟم
ﻧﮫ ﺑراﺑرواﻟﻰ؛ وﺳﺎﯾﻠو ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﻰ او ﭘر ھﻐو د ﮐﻧﺗرول Tرﻧﮕواﻟﻰ؛ د ﺗﺻﻣﯾم ﻧﯾوﻟو واک او
ﻣﮭﺎرﺗوﻧو ﺗﮫ د ودې ورﮐوﻟو د ﻓرﺻﺗوﻧو د ﻻﺳﺗﮫ راوړﻟو ﭘر ﺷوﻧﺗﯾﺎ ﭘوھﯾدﻧﮫ ،دا Vول او Vول
د ﺟﻧﺳﯾت د ارزوﻧﯥ او Tﯾړﻧﯥ ﻟﮫ ﻻرې ﻻﺳﺗﮫ راLﻲ .ﻧو ﭘﮫ دې اﺳﺎس وﯾﻼى ﺷو ﭼﯥ ﺟﻧﺳﯾت
ھم د ﻧورو Vوﻟو اړوﻧده ﻣوﺿوﻋﺎﺗو ﺳره ﻧږدې اړﯾﮑﯥ ﻟري او اﻏﯾز ﭘرې ﮐوي .د اﻧﺳﺎﻧﻲ
ﻣﺳﺎوات او ﻧﺎﭘﯾﯾﻠﺗوب دﻣوﺧو ﻣﺎﻧﺎ داده ،ﭼﯥ ﺑﺎﯾد د [Lو او ﻧﺎرﯾﻧﮫ وو ﺗر ﻣﻧ äاﻧﺻﺎف او
ﻋداﻟت ﺗﺎﻣﯾن او دې ﻣﺳﺋﻠﯥ ﺗﮫ ﭘﺎم راواړول ﺷﻲ ،ﭼﯥ ﭘﮫ ﭘﺎﯾﻠﮫ ﮐﯥ ددوى ﺗر ﻣﻧ äﻣﺳﺎوات
ﺗرﻻﺳﮫ ﺷﻲ.
ﺳﺎﺗﻧﮫ :ﻣرﺳﺗﮫ او ﺳﺎﺗﻧﮫ د ﺑﺷري ھTو دوه ﻧﮫ ﺑﯾﻠﯾدوﻧﮑﯥ ﺳﺗﻧﯥ دي .ﺑﺷري ﻣؤﺳﺳﯥ ﭘﮫ وار
وار ﻟﮫ داﺳﯥ ﺣﺎﻻﺗو ﺳره ﻣﺧﺎﻣﺦ ﺷوې دي ،ﭼﯥ د اﻧﺳﺎﻧﺎﻧو ﮐړه وړه او ﯾﺎ ﺧﻧډوﻧﮫ د Vول
ﻧﻔوس او ﯾﺎ د Vوﻟﻧﯥ دﯾوې ﺑرﺧﯥ داﺳﺎﺳﻲ اﻣﻧﯾت ﻟﭘﺎره ﮔواښ او ﺗﮭدﯾد راﻣﻧLﺗﮫ ﮐړي .ﻟﮑﮫ د
ﺑﺷر ﭘر اﺳﺎﺳﻲ ﺣﻘوﻗو ﺗﯾرى ،ﭼﯥ د ﺑﺷر د ﺣﻘوﻗو ﭘﮫ ﻧړﯾواﻟو ﻗواﻧﯾﻧو ﮐﯥ ﯾﯥ ھم ﯾﺎدوﻧﮫ ﺷوې
او ﭘﮫ رﺳﻣﯾت ﯾﯥ ﻣﻧﻠﻲ دي .دا ﺳرﻏړوﻧﯥ ﮐﯾداى ﺷﻲ د ﺧﻠﮑو روﻏﺗﯾﺎ او ﺳﻼﻣﺗ tاو ﯾﺎ د
ھﻐوى ﺧوﻧدﯾﺗوب ﺗﮫ ﻧﯾﻎ ﭘﮫ ﻧﯾﻐﮫ ﮔواښ وﮔرLﻲ .د وﺳﻠواﻟو ﺟﮕړو او ﺷﺧړو ﭘﮫ وﺧت ﮐﯥ
ﺳﺗره او ﻟوﯾﮫ اﻧﺳﺎﻧﻲ ﻣرﺳﺗﮫ دا ده ،ﭼﯥ ﺧﻠﮏ ﻟﮫ داﺳﯥ ﮔوا[وﻧو Tﺧﮫ وﺳﺎﺗل ﺷﻲ.
د ﻣرﺳﺗو ﺷﮑل او د ھﻐوى ﺑراﺑرول او د وﯾﺷﻠو ﻻرې ﭼﺎرې ﮐوﻻى ﺷﻲ ،ﭼﯥ د ﻧﺎورﯾن Lﭘﻠﻲ
وﻟس ﭘر اﻣﻧﯾت د ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ وړ )[ﯥ ﯾﺎ ﺑدې( اﻏﯾزې و[ﻧدي .دا ﻻﺳﻲ ﮐﺗﺎب ،د ﺳﺎﺗﻧﯥ د
ﺳﺗراﺗﯾژۍ او د ھﻐﯥ د ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزم ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ او ﯾﺎ دا ﭼﯥ ﺧﯾرﯾﮫ Vوﻟﻧﯥ Tرﻧﮕﮫ ﺧﭘل ﻣﺳؤﻟﯾﺗوﻧﮫ
ﺳرﺗﮫ ورﺳوي ،ﭘﮫ ﺗﻔﺻﯾل ﺳره ﺗﺷرﯾﺣﺎت ﻧﻠري .ﺧو ﭘﮫ ھر ﺣﺎل ،ھﻐﮫ Vوﻟﻧﯥ ،ﭼﯥ د ﻣرﺳﺗو
ﭘﮫ ﺑراﺑروﻟو او وﯾﺷﻠو ﮐﯥ ﺑرﺧﮫ ﻟري ،ﭼﭔرﺗﮫ ﭼﯥ ﻣﻣﮑﻧﮫ وي ،دا ﮐﺗﺎب دوى ﺗﮫ د ﺳﺎﺗﻧﯥ او
ﺣﻘوﻗو ﭘﮫ ﺑﺎب ،د ﺑﯾﻠﮕﯥ ﭘﮫ ﺗوﮔﮫ د ﺟﻧﺳﻲ ﺗﯾرﯾو او د ﻧﺎوړه ﮔVﯥ اﺧﯾﺳﺗﻧﯥ د ﻣﺧﻧﯾوي او ﯾﺎ ھم
د ﻧﻔوﺳو د ﮐﺎﻓﻲ او ﻣﻧﺎﺳب ﺛﺑت ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ،ﻣﺎﻟوﻣﺎت ورﮐوي.
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 : HIV/AIDSد اﻧﺳﺎﻧﻲ Vوﻟﻧو دﻓﺎﻋﻲ ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزم او دﺑﯾﺎ رﻏﯾدﻧﯥ Lواک ھﻐﮫ وﺧت ﮐﻣﯾږي
ﭼﯥ ﭘﮫ دوى ﮐﯥ  HIV/AIDSﭘﮫ ﻟوړه ﮐﭼﮫ ﺧﭘور ﺷﻲ ،ﭼﯥ ﭘﮫ ﭘﺎﯾﻠﮫ ﮐﯥ د ھﻐو ﺑﮭرﻧﯾو
ﻋواﻣﻠو ﭘﮫ ﺳﺑب ﭼﯥ د ﻏﻣﯾزې او ﻧﺎورﯾن ﺳﺑب ﮐﯾږي ،د Dوﻟﻧﯥ Eواﮐﻣﻧﻲ راFﮑﺗﮫ ﮐﯾږي .ﭘﮫ
داﺳﯥ ﯾو ﺣﺎﻟت ﮐﯥ ،ھﻐﮫ ﻣوده اوږدﯾږي ،ﭼﯥ ﯾوه Dوﻟﻧﮫ د ﺑﯾﺎ رﻏﯾدو ﻟﭘﺎره ورﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟري .ھﻐﮫ
Lوک ﭼﯥ د  (PLWH/A) HIV/AIDSﺳره ژوﻧد ﮐوي ،ﺗر ډﯾره ﺣده ﻟﮫ ﺗوﭘﯾر )ﺗﺑﻌﯾض(
ﺳره ﻣﺦ ﮐﯾږي او ﭘﮫ ﮐﺎر داده ﭼﯥ ﭘﮫ ﺧواﺧوږۍ او رازدارۍ ﺳره ھﻐوی ﺗﮫ ورﻧﯾږدې ﺷو او
ﮐوﻣﯥ ﺳﺎﺗﻧﯥ او ﻣرﺳﺗﯥ ﺗﮫ ﭼﯥ اړﺗﯾﺎ ﻟري ،ورﺗﮫ ﺑراﺑرې ﺷﻲ .دا ﻣﻌﯾوﺑوﻧﮑﯥ ﻧﺎروﻏﻲ ،ﻧﮫ
ﯾوازې اﻓراد  ،ﺑﻠﮑﯥ ددوى ﮐورﻧ Yاو اړوﻧده Dوﻟﻧﮫ ھم اﻏﯾزﻣﻧوي .ھﻣدارﻧﮕﮫ دا ﻧﺎروﻏﻲ،
Eواﻧﺎن ،ﭘﮫ Eﺎﻧﮕړي ډول Eواﻧﯥ EFﯥ ،آن د ﺧﭘﻠﯥ Eواﻧ Yﭘﮫ ﮐﻠوﻧو ﮐﯥ اﻏﯾزﻣﻧوي او ﭘﮫ ﻧﺎ
اﻧډوﻟﯾز ډول ﭘﮫ ﻓزﯾﮑﻲ ،رواﻧﻲ او ﻟﮫ ﻣﺎﻟﻲ ﭘﻠوه ددې ﻧﺎروﻏ Yﺗر اﺛراﺗو ﻻﻧدې راEﻲ .ﮐﻠﮫ ﭼﯥ
ﻧﺎروﻏﻲ ھره ﺧوا ﺧﭘره او رﯾFﯥ ﯾﯥ ژورې ﺷﻲ ،ﭘﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮐﯥ د ډﯾرې ﻣړﯾﻧﯥ ﺳﺑب ﮔرEﻲ او
د وﮔړﺷﻣﯾرﻧﯥ د Eﺎﻧﮕړﻧو ﻟﮫ ﻣﺧﯥ D ،وﻟﻧﯥ ﺑدﻟﯾږي او ﭘﮫ ﻧﺎ اﻧډوﻟﯾز ډول د ﮐوﭼﻧﯾﺎﻧو،ﯾﺗﯾﻣﺎﻧو او
زړو ﮐﺳﺎﻧو ﭘﮫ ﺷﻣﯾر ﮐﯥ ﺑدﻟون )زﯾﺎﺗواﻟﻰ( راEﻲ .دا زﯾﺎﻧﻣﻧﯾدوﻧﮑﯥ ډﻟﯥE ،ﺎﻧﮕړې ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﺗﮫ
اړﺗﯾﺎ ﻟري او ﺑﺎﯾد دوي ﺗﮫ دﻣرﺳﺗﯥ ﭘروﮔراﻣوﻧﮫ ﺟوړ او داﺳﯥ ﻧورې ھﻠﯥ Eﻠﯥ ھم ددوي د
ژوﻧد د ﻻ Fﮫ ﮐﯾدو ﻟﭘﺎره ﺗر ﻻس ﻻﻧدې وﻧﯾول ﺷﻲ.
ﭼﺎﭘﯾ﷼D :ول ھﻐﮫ ﻓزﯾﮑﻲ ،ﮐﯾﻣﯾﺎوي او ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﻲ ﺑرﯾدوﻧﮫ ،ﭼﯥ Eﺎﯾﻲ او ﻧﺎورﯾن Eﭘﻠﯥ Dوﻟﻧﯥ
ژوﻧدﭘﮫ ﮐﯥ ﮐوي او د ﺧﭘل ژوﻧداﻧﮫ اړﺗﯾﺎوې ﺑراﺑروي ،ﭘﮫ Dوﻟﯾز ډول د ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﭘﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎدﯾږي.
ﭼﺎﭘﯾ﷼ Dوﻟﯥ ھﻐﮫ طﺑﯾﻌﻲ زﯾرﻣﯥ ﺑراﺑروي ،ﭼﯥ د اړوﻧده Dوﻟﻧﯥ ﻏړي اړﺗﯾﺎ ورﺗﮫ ﻟري او
ددوى د ژوﻧداﻧﮫ ﮐﯾﻔﯾت Dﺎﮐﻲ .ددې ﻟﭘﺎره ﭼﯥ ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﯾﺎدې ﺷوې دﻧدې ﺗر ﺳره ﮐړي ﻧو ﺳﺎﺗﻧﻲ
او Lﺎرﻧﯥ ﺗﮫ ھم اړﺗﯾﺎ ﻟري .ﺣد اﻗل ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ ،ﭘر دې Dﯾﻧﮕﺎر ﮐوي  ،ﭼﯥ د ﺑﯾEﺎﯾﮫ EﺑﯾFﺎک
)اﺳﺗﺛﻣﺎر( ،ﮐﮑړﺗﯾﺎ او ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﺟوړوﻧﮑو ﺗوﮐو د وﯾﺟﺎړﺗﯾﺎ او ﺧراﺑﻰ ﻣﺧﮫ وﻧﯾول ﺷﻲ .د
ﭘورﺗﻧﯾو ﺣد اﻗل وﻗﺎﯾوي ﺗدﺑﯾروﻧو ﻣوﺧﮫ داده ،ﭼﯥ د ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﺣﯾﺎﺗﻲ رول ﭘﯾﺎوړى ،او د ھﻐو
ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزﻣوﻧو ﭘﯾژﻧدﻧﮫ او ﭘﻠDﻧﮫ وﺷﻲ ،ﭼﯥ د ﺑﯾﺎرﻏوﻧﯥ او ﺗواﻓق طﺑﯾﻌﻲ ﺳﯾﺳﺗم ﺗﺎﻣﯾن ﮐړي.

د د ې ﻻ ﺳ ﻲ ﮐ ﺗ ﺎ ب ﻟ ﯾر ﻟ ﯾ د ا و ﻣ ﺣ د و د ﯾ ﺗ و ﻧ ﮫ
د ﺧﯾرﯾﮫ ﻣؤﺳﺳو ﻟﭘﺎره د ﺣد اﻗل ﻣﻌﯾﺎروﻧو د ﭘﻠﻲ ﮐﯾدو وړﺗﯾﺎ ﭘﮫ ﯾو ﻟړ ﻓﮑﺗوروﻧو ﭘورې اړه
ﻟري ،ﭼﯥ د ھﻐو ﻟﮫ ډﻟﯥ Lﺧﮫ ﯾﯥ Eﭔﻧﯥ ددوي ﭘﮫ واک او ﮐﻧﺗرول ﮐﯥ دي .ﭘﮫ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ،
ﭼﯥ د ﺳﯾﺎﺳﻲ او اﻣﻧﯾﺗﻲ ﻓﮑﺗوروﻧو ﭘﮫ LﯾرE ،ﯾﻧﯥ ﻧورﯾﯥ ددوى ﻟﮫ واک Lﺧﮫ ﺑﮭر دي.
دEﺎﻧﮕړي اھﻣﯾت ﻟﮫ ﻣﺧﯥ ،دا ﺑﺎﯾد ﺟوﺗﮫ ﺷﻲ ،ﭼﯥ ﮐوﻣﯥ ﻣؤﺳﺳﯥ ﻏﻣEﭘﻠو ﺧﻠﮑو ﺗﮫ د ﻣرﺳﺗﯥ
ﻻرې ﭘﯾدا ﮐوﻻى ﺷﻲ ﯾﺎ دا ﭼﯥ دوى د اړوﻧده دوﻟﺗﻲ ﭼﺎرواﮐو ﺳره د ﮔډ ﮐﺎر ﮐوﻟو ﭘﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ
ﺧوFﯥ وي .دا ھم ﻣﮭﻣﮫ ده ،ﭼﯥ دوى ﭘﮫ Dﺎﮐﻠو اﻣﻧﯾﺗﻲ ﺷراﯾطو ﮐﯥ ﮐﺎر وﮐړاى ﺷﻲ .ددې ﺳره
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ﺟوﺧت ،دا ھم ډﯾر ارزFت ﻟري ،ﭼﯥ ﻣﻌﻠوﻣﮫ ﺷﻲ ،ﯾﺎدې ﺷوې ﻣؤﺳﺳﯥ Lوﻣره ﻣﺎﻟﻲ ،اﻧﺳﺎﻧﻲ
او ﻣﺎدي اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻟري.
ﭘﮫ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ ﺑﺷري ﻣﻧﺷور د اﻧﺳﺎﻧﻲ اﺻوﻟو ﻟﮫ ﯾو ﻋﻣوﻣﻲ ﺑﯾﺎن Lﺧﮫ ﻋﺑﺎرت دى ،ﻧو
دا ﮐﺗﺎب ﭘﮫ ﯾوازې ﺗوﮔﮫ ﻧﺷﻲ ﮐوﻻى ،ﭼﯥ د ﺧﯾرﯾﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧو د Dوﻟو Eﺎﻧﮕړﺗﯾﺎوو او اړﺧوﻧو
ﺑﺷﭘړه ارزوﻧﮫ وﻟري او Dوﻟﯥ ﻻرFووﻧﯥ ﭘﮫ nوﺗﮫ ﮐړي .ﻟوﻣړى :ﺣد اﻗل ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ د ﻣﻧﺎﺳﺑو
ﺑﺷري ﻣرﺳﺗوD ،ول ﻣﻣﮑﻧﮫ ﺷﮑﻠوﻧﮫ ﭘﮫ ﺑر ﮐﯥ ﻧﮫ ﻧﯾﺳﻲ .دوھم :د Eﯾﻧو ﻣﺷﮑﻼﺗو ﻟﮫ وﺟﯥ د Dوﻟو
ﻣﻌﯾﺎروﻧو ﯾو ﭘﮫ ﯾو ﭘﻠﻲ ﮐﯾدل ﺳﺗوﻧزﻣن ﮐﺎر دى ،ﺧو ﻧﺎ ﺷوﻧﻰ ھم ﻧﮫ دى .ډﯾر ﻓﮑﺗوروﻧﮫ ﻟﮑﮫ؛ ﻧﺎ
اﻣﻧﻲ ،ﻧﺎﮐﺎﻓﻲ ﺳرﭼﯾﻧﯥ ،دﻧورو ﻣرﺳﺗﻧدوﯾو Dوﻟﻧو ﻣداﺧﻠﮫ او د ﻧړﯾواﻟو ﻗواﻧﯾﻧو ﻧﮫ ﭘﻠﻲ ﮐﯾدل،
ﮐوﻻى ﺷﻲ ،ﭼﯥ ﺧﯾرﯾﮫ ھﻠﯥ Eﻠﯥ ﻟﮫ ډﯾرو زﯾﺎﺗو ﺳﺗوﻧزو او ﺧﻧډوﻧو ﺳره ﻣﺧﺎﻣﺦ ﮐړي.
د ﻣﺛﺎل ﭘﮫ ﺗوﮔﮫ داﺳﯥ ھم ﮐﯾداى ﺷﻲ ،ﭼﯥ ﻣؤﺳﺳﯥ ﻣﺻﯾﺑت Eﭘﻠو ﺧﻠﮑو ﻣرﺳﺗﯥ ﺗﮫ د ورداﻧqﻠو
ﻟﭘﺎره ﮐﺎﻓﻲ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﭘﮫ واک ﮐﯥ وﻧﻠري ،ﻧو ﭘﮫ داﺳﯥ ﯾو ﺣﺎﻟت ﮐﯥ ﺑﺎﯾد اړﺗﯾﺎوو ﺗﮫ دﻟوﻣړﯾﺗوب
ورﮐوﻟو ﻣﺳﺋﻠﮫ ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﯾول ﺷﻲ؛ د ھﻐو ﭘﮫ وړاﻧدې ﻏﺑرﮔون راوﭘﺎرول ﺷﻲ ؛ د ﻣﻧﺎﺳﺑو او
ﺿروري ﻣرﺳﺗو ﭘﮫ وړاﻧدې ﺧﻧډوﻧﮫ ﻟﮫ ﻣﻧEﮫ ﯾووړل ﺷﻲ او د ھﻐو ﺳﺎﺗﻧﮫ وﺷﻲ .ﭘﮫ ھﻐو ﺣﺎﻻﺗو
ﮐﯥ ،ﭼﯥ ﺳﯾﻣﮫ ﯾﯾز ﻧﻔوس ﺗﮫ ﭘﮫ ﻟوړ ﮐﭻ زﯾﺎن وراوFﺗﻰ وي؛ ﭼﯾرﺗﮫ ﭼﯥ ﻓﻘر ډﯾر ﻋﺎم ﺷوی وي
او ﯾﺎ اوږده ﺟﮕړه رواﻧﮫ وي ،ﻧو ﭘداﺳﯥ ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ ﺣد اﻗل ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ د ﻧورﻣﺎل ورEﻧﻲ ژوﻧد د
ﺷراﯾطو Lﺧﮫ ور اوړي او زﯾﺎﺗﯾږي او ددې اﻣﮑﺎن ھم ﺷﺗﮫ ﭼﯥ ﺧﭘﮕﺎن او ﺧواﺑدي راﻣﻧEﺗﮫ
ﺷﻲ .ﻧو Eﮑﮫ ھم ﭘﮫ ﮐﺎر داده ،ﭼﯥ ﺳﯾﻣﮫ ﯾﯾز ﺷراﯾط ﭘﮫ دﻗﯾق ډول ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ او د ﻏﻣEﭘﻠو ﺧﻠﮑو د
ﻣﺻﯾﺑت او ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯾوﻟو ﺳره ،دوى ﺗﮫ ﭘﮫ ﻣﺳﺎوي ډول ﭘروﮔراﻣوﻧﮫ او اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﺑراﺑر ﺷﻲ.
دا ﻣﻧل ﺷوې ده ﭼﯥ ﭘﮫ ډﯾرو ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ Dول ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ او ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ ﻧﺷﻲ ﭘﻠﻲ ﮐﯾدای ،ﺧو ددې
ﮐﺗﺎب ﮐﺎروﻧﮑﻲ دې د ﺧﭘل وس ﭘﮫ اﻧدازه ھﻠﯥ Eﻠﯥ وﮐړي .د ﯾو ﻏﺑرﮔون ﭘﮫ ﻟوﻣړي ﭘړاو ﮐﯥ،
ﻣﺛﻼً د Dوﻟو ﻣﺻﯾﺑت Eﭘﻠو ﺧﻠﮑو د ﺑﻧﺳDﯾزو اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوو د ﺑراﺑروﻟو ﻣﺳﺋﻠﮫ Fﺎﯾﻲ ﺗر دې ډﯾره ﻣﮭﻣﮫ
وي ،ﭼﯥ ﭘﮫ Eﺎى ﯾﯥ ﯾوازي ﺣد اﻗل ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ او ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ ﭘﮫ ﯾو ﮐوﭼﻧﻲ ﻧﻔوس ﮐﯥ ﭘﮫ ﭘوره
ډول ﺗطﺑﯾق ﺷﻲ .دا ﻻﺳﻲ ﮐﺗﺎب ﻧﺷﻲ ﮐوﻻى ھرې ﭘوFﺗﻧﯥ ﺗﮫ Eواب وواﯾﻲ او ﯾﺎ دا ﭼﯥ ھر
ﮐړﮐﯾﭻ ﺗﮫ د ﺣل ﻻرې ﭘﮫ Eﺎن ﮐﯥ وﻟري ،ﺧو ھﻐﮫ Lﮫ ﭼﯥ دا ﮐﺗﺎب ﯾﯥ ﮐوﻻى ﺷﻲ دا دي ،ﭼﯥ
دﺳﺗوﻧزو د ﺣل دﭘﯾل ﭘﮫ ﺗوﮔﮫ ﮐﺎر ورﮐړي .ﯾﻌﻧﯥ ھﻐﮫ ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ او ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ ﭼﯥ د ﮐﻠوﻧو
ﮐﻠوﻧود Fﮫ ﮐﺎر او ﺗﺟرﺑو ﻟﮫ ﻣﺧﯥ د ﻧظر ﭘﮫ ﯾوواﻟﻲ ﺳره ﻻﺳﺗﮫ راﻏﻠﻲ وي ،داﺳﯥ ﭘﮫ ﮐﺎر
واﭼول ﺷﻲ ﭼﯥ ﻟﮫ ھﻐو Lﺧﮫ ﺳﻣﮫ او اﻏﯾزﻣﻧﮫ ﮔDﮫ واﺧﯾﺳﺗل ﺷﻲ .ﻻرFووﻧﯥ داﺳﯥ ﺗﻧظﯾم ﺷﻲ
ﭼﯥ ﻋﻣﻠﻲ ﮐﺎر ﺗﮫ Dﺎﮐﻠﻰ ﻟورى ورﮐړي ،اود ﺑﺷري ﻣﻧﺷور ،د دﻓﺎع ﻟﭘﺎره دﯾو ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﭼوﮐﺎټ
او ﺑﻧﺳټ ﭘﮫ ﺟوړوﻟو ﮐﯥ ﻣرﺳﺗﮫ وﮐړي.
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ﺑﺷري ﻣﻧﺷور او ﺣد اﻗل ﺳﺗﻧدردوﻧﮫ دﺑﺷري ﻏﺑرﮔون Dوﻟو ﺳﺗوﻧزو ﺗﮫ د ﺣل ﺗﮫ Eواب ﻧﺷﻲ
وﯾﻼي او ﻧﮫ ھم د Dوﻟو اﻧﺳﺎﻧﻲ ﻣﺻﯾﺑﺗوﻧو ﻣﺧﮫ ﻧﯾوﻻي ﺷﻲ ،ﺧو ھﻐﮫ Lﮫ ﭼﯥ دوي ﯾﯥ ﮐوﻻى
ﺷﻲ دا دي ،ﭼﯥ د ﺧﯾرﯾﮫ ﻣؤﺳﺳو ﻟﭘﺎره د داﺳﻲ آﻻﺗو او اﻓزارو ﭘﮫ ﺗوﮔﮫ ﮐﺎر ورﮐړي ﭼﯥ ددوى
د ﻣرﺳﺗو اﻏﯾزﻣﻧﺗﯾﺎ او ﮐﯾﻔﯾت ﻟوړ ﮐړي ،ﭼﯥ ﭘدې وﺳﯾﻠﮫ ﭘﮫ ﯾوه ﻏﻣﯾزه ﮐﯥ د ﻏﻣEﭘﻠو ﺧﻠﮑو ﭘﮫ
ژوﻧد ﮐﯥ دﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ وړ ﺑدﻟون راوﺳﺗﻼي ﺷﻲ.
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ﺑﺷري ﻣ ﻧﺷ ور
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ﺑﺷ ري ﻣ ﻧﺷ ور

ھﻐﮫ ﺑﺷري ﺧﯾرﯾﮫ Dوﻟﻧﯥ،ﭼﯥ دې ﻣﻧﺷور او ﺣد اﻗل ﻣﻌﯾﺎروﻧو ﺗﮫ ژﻣﻧﯥ دي،ھدف ﯾﯥ
دادی ﭼﯥ د ھﻐو ﺧﻠﮑو د ﺧدﻣت ﺟوﮔﮫ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻧﺎورﯾن او ﯾﺎ وﺳﻠواﻟو ﺟﮕړو Eﭘﻠﻲ وي او
د ﺑﻧﺳDﯾزو ﺑﺷري اﺻوﻟو د Lﺎرﻧﯥ ﮐﭼﮫ ﻟوړه ﮐړي.
ﺑﺷري ﻣﻧﺷور دﻏو اﺻوﻟو ﺗﮫ د ﺧﯾرﯾﮫ Vوﻟﻧو ژﻣﻧﮫ او د ﺣد اﻗل ﻣﻌﯾﺎروﻧو د ﻻﺳﺗﮫ راوړﻧو
Tرﻧﮕواﻟﻰ ﺑﯾﺎﻧوي .دا ژﻣﻧﮫ دVوﻟﻧو ﻟﭘﺎره د اﺧﻼﻗﻲ ﻣﮑﻠﻔﯾﺗوﻧو او درﻧﺎوي ﭘر ﺑﻧﺳټ وﻻړه ده.
دا ﭘﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﮐﯥ ھﻐﮫ ﺣﻘوق او دﻧدې ﻣﻧﻌﮑﺳوي ﭼﯥ ﭘﮫ ﻧړﯾواﻟو ﻗواﻧﯾﻧو ﮐﯥ ھﻐوي ﺗﮫ درﻧﺎوى
ﮐﯾږي او ھﻐﮫ Tﮫ دي ﭼﯥ دوﻟﺗوﻧو او ﮔوﻧدوﻧو ،دواړو ﭘﮫ Lﺎن ﻣﻧﻠﻲ دي.

داﻣﻧﺷور د ﺟﮕړو ﯾﺎ ﻟﮫ ﻧﺎورﯾن Tﺧﮫ د اﻏﯾزﻣن ﺷوﯾوﺧﻠﮑو د ژوﻧداﻧﮫ د ډﯾرو اﺳﺎﺳﻲ اړﺗﯾﺎوو
او اﻧﺳﺎﻧﻲ ﮐراﻣت د ﺳﺎﺗﻠو او ﻣراﻋﺎت ﮐوﻟو ﭘﮫ ﺑﺎب ﺗدوﯾن ﺷوى دى .دﺣد اﻗل ﻣﻌﯾﺎروﻧو ﻣوﺧﮫ
داده ﭼﯥ د ﺧﻠﮑو د اړﺗﯾﺎوو ﻟﮑﮫ اوﺑﮫ ،ﭼﺎﭘﯾ﷼ او روﻏﺗﯾﺎ ﺳﺎﺗﻧﯥ ،ﺗﻐذﯾﯥ ،ﺧوړو ،ﭘﻧﺎLﺎی او
روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﮐﭼﮫ وVﺎﮐﻲ .دﺑﺷري ﻣﻧﺷور او ﺣد اﻗل ﻣﻌﯾﺎروﻧو ﺳره ﯾوLﺎي ﮐول د
اﻧﺳﺎﻧﻲ ﻣرﺳﺗو د ﭼﺎرو د ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻲ ﭼوﮐﺎټ ﭘﮫ ﺟوړوﻟو او د ﻣﺳؤوﻟﯾت ﭘﮫ Vﺎﮐﻠو ﮐﯥ ﻣرﺳﺗﮫ
ﮐوي.
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 -1ا ﺻ و ل
ﻣوږ د ﺑﺷري ﻣﻧﺷور ﭘﮫ اﺣﮑﺎﻣو او دھﻐو ﭘﮫ ﻟوﻣړﯾﺗوب او اړﺗﯾﺎ ﺑﺎﻧدې ﭘﮫ ﺑﯾﺎ ﺑﯾﺎ ﺳره Vﯾﻧﮕﺎر
ﮐوو .ﭘدي وﺳﯾﻠﮫ زﻣوږ ﭘﮫ آﻧد ،ﺑﺎﯾد Vول ﺷوﻧﻲ ﮔﺎﻣوﻧﮫ اوﭼت ﺷﻲ ،ﭼﯥ ﻟﮫ ﺟﮕړو او
ﻧﺎورﯾﻧوﻧو Tﺧﮫ د راوﻻړې ﺷوې اﻧﺳﺎﻧﻲ ﻏﻣﯾزې ﻣﺧﻧﯾوي وﺷﻲ ﯾﺎ ﺳﭘﮑﮫ ﮐړای ﺷﻲ او ﺑل دا
ﭼﯥ ﻣﺻﯾﺑت Lﭘﻠﻲ ﻣﻠﮑﻲ وﮔړي د ﺳﺎﺗﻠو او ﻣرﺳﺗو وړ دي.
د ھﻣدې ﻋﻘﯾدې ﻟﮫ ﻣﺧﯥ ﭼﯥ ﭘﮫ ﻧړﯾوال ﺑﺷري ﻗﺎﻧون ﮐﯥ ﻣﻧﻌﮑﺳﮫ ﺷوې او داﻧﺳﺎﻧﯾت ﭘﮫ اﺻل
وﻻړه ده ،ﻣوږ د ﺑﺷري ﺧﯾرﯾﮫ Vوﻟﻧو ﭘﮫ ﺗوﮔﮫ ﺧﭘﻠﯥ ﻣرﺳﺗﯥ او ﮐوﻣﮑوﻧﮫ ،ﻧﺎورﯾن Lﭘﻠو ﺧﻠﮑو
ﺗﮫ وړاﻧدې ﮐوو .ﻣوږ ﺑﮫ د اﻧﺳﺎﻧﻲ اﺻوﻟو او ﻧﺎﭘﯾﯾﻠﺗوب ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯾوﻟو ﺳره او دﻧورو ھﻐو
Vﺎﮐل ﺷوو اﺻوﻟو او ﻣﻘرراﺗو ﻟﮫ ﻣﺧﯥ ﻋﻣل وﮐړو ،ﭼﯥ ﭘﮫ ﺟﻧ íاو ﻏﻣﯾزه ﮐﯥ د ﻧړﯾوال ﺳره
ﺻﻠﯾب ،د ﺳرې ﻣﯾﺎﺷﺗﯥ ﻏورLﻧﮓ او ﻧﺎدوﻟﺗﻲ ﺧﯾرﯾﮫ Vوﻟﻧو ﻟﮫ ﺧوا ﭘﮫ  ١٩٩٤ﮐﺎل ﮐﯥ ﺗﺻوﯾب
ﺷوي دي .ﯾﺎد ﺷوي اﺻول او ﻣﻘررې ﭘﮫ ﺑﺷﭘړ ډول ﺳره ددي ﮐﺗﺎب ﭘﮫ  ٣١٥ﻣﺦ ﮐﯥ ﺑﯾﺎن
ﺷوي دي.
ﺑﺷري ﻣﻧﺷور د ﻻﻧدﻧﯾو اﺻوﻟو ﺑﻧﺳVﯾز اھﻣﯾت ﻣﻧﻲ او ﺗﺎﺋﯾدوي ﯾﯥ
 1،1ﭘﮫ درﻧ[ت ﺳره د ژوﻧد ﮐوﻟو ﺣق
دا ﺣق ﭘﮫ ھﻐو ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻟواﯾﺣو او ﻣﻘرراﺗو ﮐﯥ ﻣﻧﻌﮑس ﺷوى ﭼﯥ ﭘﮫ وړ او ﻣﻧﺎﺳب ﻣﻌﯾﺎر
دژوﻧد ﮐوﻟو ﺣق او د ظﻠم ،ﻏﯾر اﻧﺳﺎﻧﻲ ﯾﺎ ﻟﮫ ﺳﭘﮑﺎوي Tﺧﮫ د ډﮐو ﺟزا ﮔﺎﻧو Tﺧﮫ ﺧﻼص ﭼﺎل
ﭼﻠﻧد ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ وﺿﻊ ﺷوي دي .ﻣوږ د ﯾو ﻓرد د ژوﻧد ﮐوﻟو ﺣق ﺗﮫ ﻗﺎﯾل ﯾو او دا ﻣﻧو ﭼﯥ د ﯾو
ﻓرد د ژوﻧدﮐوﻟو ﺣق دې ھﻠﺗﮫ ھم ﺗﺿﻣﯾن ﺷﻲ ،ﭼﯾرﺗﮫ ﭼﯥ د ﮔواښ او ﺧطر ﺳره ﻣﺦ وي .ﻟﮫ
دي ﺳره ﺟوﺧت ،د ﻧورو دﻧده ھم داده ﭼﯥ دا وړ او ﻣﻧﺎﺳب ﮔﺎﻣوﻧﮫ واﺧﻠﻲ او ﭘﮫ ھﯾ îﺻورت
دې د ژوﻧد ژﻏوروﻧﮑو ﻣرﺳﺗو ﻣﺧﻧﯾوى وﻧﮑړي .ﺳرﺑﯾره ﭘر دې  ،ﻧړﯾوال ﺑﺷري ﻗﺎﻧون د
ﺟﮕړي ﭘﮫ ﺑﮭﯾر ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﯥ وlړو ﺳره د ﻣرﺳﺗﯥ ﻟﭘﺎره Lﺎﻧﮕړى ﻗﯾد او ﺷرط ﻟري ،ﯾﺎﻧﯥ ﮐﻠﮫ
ﭼﯥ ﻣﻠﮑﻲ وﮔړي د ژوﻧداﻧﮫ ﻟوﻣړﻧ tآﺳﺎﻧﺗﯾﺎوې ﻟﮫ ﻻﺳﮫ ورﮐړي ،دوﻟﺗوﻧﮫ  ،ﮔوﻧدوﻧﮫ او ډﻟﯥ
ﺑﺎﯾد ﻟﮫ دې ﺳره ﻣواﻓﻘﮫ وﮐړي ،ﭼﯥ ھﻐوي ﺗﮫ ﺑﯥ ﭘرې ﺑﺷري ﻣرﺳﺗﻲ ﺑراﺑرې او
ورﺳوي(١).
 1،2د ﺟﮕړه ﻣﺎرو او ﻋﺎدي وﮔړو ﺗر ﻣﻧ äﺗوﭘﯾر
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دا ﺗوﭘﯾر د  ١٩٤٩ﮐﺎل د ژﻧﯾو ﭘﮫ ﺗړون او ﺑﯾﺎ وروﺳﺗﮫ د  ١٩٧٧ﮐﺎل ﭘﮫ ﻧورو اړوﻧده
ﭘروﺗوﮐوﻟوﻧو ﮐﯥ Tرﮔﻧد او ﺟوت ﺷوى دى .ﻟﮑﮫ Tرﻧwﮫ ﭼﯥ د ﺷﻠﻣﯥ ﭘﯾړۍ د دوھﻣﯥ ﻧﯾﻣﺎﯾﻲ
د ﺟﻧﮓ ﺟwړو ﺑﯾﺷﻣﯾره ﻣﻠﮑﻲ ﻣرگ ژوﺑﻠﯥ [ﯾﻲ ،دا ﺑﻧﺳVﯾز اﺻل ﭘﮫ زﯾﺎﺗﯾدوﻧﮑﯥ ﺗوﮔﮫ ﺗر
ﭘ[و ﻻﻧدې ﺷوى دى .ھﻐﮫ ﮐورﻧﻲ ﺟﻧﮕوﻧﮫ ،ﭼﯥ ﻣﻌﻣوﻻً )داﺧﻠﻲ ﺟwړه ﺑﻠل ﮐﯾږي ،ﻣوږ ﺑﺎﯾد
داﺳﯥ ړاﻧده ﻧﮑړي ﭼﯥ ﭘﮫ ﺟﮕړه ﮐﯥ د [ﮑﯾﻠو ﺧواوو او ﻣﻠﮑﻲ وﮔړو )ﻧﺎروﻏﺎﻧوV ،ﭘﯾﺎﻧو او
ﺑﻧدﯾﺎﻧو ﭘﮫ ﮔډون( ﺗر ﻣﻧ äﺗوﭘﯾر وﻧﮫ ﮐړاى ﺷو .ﻣﻠﮑﻲ وﮔړي ،ﻧﺎروﻏﺎن ،ﺑﻧدﯾﺎن او Vﭘﯾﺎن ﭘﮫ
ﻣﺧﺎﻣﺦ ډول ﭘﮫ ﺟﮕړه ﮐﯥ ﺑرﺧﮫ ﻧﻠري .ھﻐﮫ ﻣﻠﮑﻲ وﮔړي ،ﭼﯥ ﭘﮫ ﺟﮕړه ﮐﯥ ﺑرﺧﮫ ﻧﻠري ،د
ﻧړﯾوال ﺑﺷري ﻗﺎﻧون ﻟﮫ ﻣﺧﯥ ﺳﺎﺗل ﮐﯾږي او ﻟﮫ ﯾرﻏل Tﺧﮫ ﺧوﻧدي ﮔèل ﮐﯾږي.
 1،3ﭘﮫ زور د ﻧﮫ ﺷړﻟو اﺻل
دا ھﻐﮫ اﺻل دى ،ﭼﯥ ﻟﮫ ﻣﺧﯥ ﯾﯥ ﮐډوال ﺑﺎﯾد ﺑﯾرﺗﮫ ھﻐﮫ ھﯾوادﺗﮫ ﭘﮫ زور وﻧﮫ ﻟﯾږل ﺷﻲ ﭼﯥ
ھﻠﺗﮫ ددوی ژوﻧدﯾﺎ ازادي د ﻧژاد ،ﻣذھب ،ﻗوﻣﯾت ،د ﮐوم Vوﻟﻧﯾز ﮔروپ ﺳره د ﺗړاو ﯾﺎ ﺳﯾﺎﺳﻲ
ﻧظرﯾﺎﺗو ﻟﮫ ﻣﺧﯥ ﻟﮫ ﮔواښ ﯾﺎ ﺧطر ﺳره ﻣﺦ ﺷﻲ او ﯾﺎ داﺳﻲ ﻓﮑر وﺷﻲ ﭼﯥ ددوی ﭘﮫ ﺑﯾرﺗﮫ
ﺳﺗﻧوﻟو ﺳره داﺳﯥ زﻣﯾﻧﮫ ﺑراﺑرﯾږي ،ﭼﯥ ددوی د ﻋذاب ،ﮐړوﻧﯥ او ﺷﮑﻧﺟﯥ ﺳﺑب ﺷﻲ.

 -2دﻧدې او ﻣﺳؤﻟﯾﺗوﻧﮫ
 :2.1ﻣوږ دا ﻣﻧو ،ﭼﯥ ﺗر ھر Tﮫ دﻣﺧﮫ دا د ﺟﮕړه Lﭘﻠو او ﻏﻣLﭘﻠو ﺧﻠﮑو ﺧﭘﻠﯥ ھTﯥ دي ﭼﯥ
دوى ﺧﭘﻠﯥ اﺳﺎﺳﻲ اړﺗﯾﺎوې ﻻﺳﺗﮫ راوړي .او ﻣوږ ﭘﮫ دې ھم Vﯾﻧwﺎر ﮐوو ،ﭼﯥ دا د دوﻟت دﻧده
او ﻣﺳﺋوﻟﯾت دى ﭼﯥ ﮐﻠﮫ د ﺧﻠﮑو وس او ﺗوان ﭘﺎی ﺗﮫ ورﺳﯾږي ﻧو دوﻟت دوى ﺗﮫ ﻣرﺳﺗﯥ
ﺑراﺑرې ﮐړي.
 :2.2د ﻧړﯾوال ﻗﺎﻧون ﻟﮫ ﻣﺧﯥ ،ھﻐﮫ ﺧﻠﮏ ﭼﯥ د ﻏﻣﯾزې ﺳره ﻣﺦ ﺷوي دي ،ﺑﺎﯾد د ﺳﺎﺗﻧﯥ او
ﻣرﺳﺗﯥ وړ ﺧﻠﮑو ﭘﮫ ﺗوlﮫ وﭘﯾژﻧدل ﺷﻲ .دا ﻗﺎﻧون واﯾﻲ ،ﭼﯥ دوﻟﺗوﻧﮫ او ﭘﮫ ﺟﮕړه ﮐﯥ [ﮑﯾﻠﯥ
ډﻟﯥ ،ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻣﮑﻠﻔﯾﺗوﻧﮫ ﻟري ﭼﯥ ﯾﺎ ﭘﮫ ﺧﭘﻠﮫ ﻣرﺳﺗﯥ ﺑراﺑرې ﮐړي ﯾﺎ دا ﭼﯥ د ﻣرﺳﺗﻧدوﯾﮫ
Vوﻟﻧو ﻣرﺳﺗو ﺗﮫ اﺟﺎزه ورﮐړي .ھﻣدارﻧwﮫ د ﺑﺷر د ﺣﻘوﻗو ﻟﮫ ﻧړﯾوال ﻗﺎﻧون Tﺧﮫ د
ﺳرﻏړاوى ﻧﮫ Lﺎن وژﻏوري .ﯾﺎد ﺷوي ﺣﻘوق او ﻣﮑﻠﻔﯾﺗوﻧﮫ ،د ﺑﺷر د ﺣﻘوﻗو ﭘﮫ ﻧړﯾوال
ﻗﺎﻧون ،ﻧړﯾوال ﺑﺷري ﻗﺎﻧون او د ﮐډواﻟو ﭘﮫ ﻗﺎﻧون ﮐﯥ ﭘﮫ Tرﮔﻧده ﺗوlﮫ ﺑﯾﺎن ﺷوي دي.
 :2.3د اﻧﺳﺎﻧﻲ ﺧﯾرﯾﮫ Vوﻟﻧو ﭘﮫ ﺗوﮔﮫ ،ﻣوږ ﺧﭘﻠﮫ دﻧده ددﻏو ﻟوﻣړﻧﯾو وظﯾﻔو او ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗوﻧو ﭘﮫ
اړه ﭘﯾژﻧو .زﻣوږ دﻧده د ﺑﺷري ﻣرﺳﺗو د ﺑراﺑروﻧﮑو ﭘﮫ ﺗوﮔﮫ ،ھﻐﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﻣﻧﻌﮑﺳوي ،ھﻐوي
ﭼﯥ د ﻣرﺳﺗﯥ ﺑراﺑرول ﯾﯥ د ﻟوﻣړﻧﯾو ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗوﻧو Tﺧﮫ ﺷﻣﯾرل ﮐﯾږي ،ﺗل ددې وړﺗﯾﺎ ﻧﻠري ﯾﺎ
ﻧﮫ ﻏواړي ﭼﯥ دوي ﭘﺧﭘﻠﮫ دا دﻧده ﺗر ﺳره ﮐړي .داﻣﺳﺋﻠﮫ ﮐﻠﮫ ﮐﻠﮫ ﭘﮫ ظرﻓﯾت ﭘورې ھم اړه
ﻟريL .ﭔﻧﯥ وﺧﺗوﻧﮫ ،دا ﮐﺎر ددې ﻣﺎﻧﺎ ﻟري ﭼﯥ ﺑﻧﺳVﯾزو ﻗﺎﻧوﻧﻲ او اﺧﻼﻗﻲ ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗوﻧو ﺗﮫ ﭘﮫ
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ﯾو اړﺧﯾز ډول ﺑﯥ ﭘرواﯾﻲ ﮐﯾږي اوﯾﺎ ﭘﮫ ﺳﭘﮑﮫ ورﺗﮫ ﮐﺗل ﮐﯾږي .ﭘﮫ ﭘﺎﯾﻠﮫ ﮐﯥ وﯾﻼي ﺷو ﭼﯥ
اﻧﺳﺎﻧﻲ ﮐړاووﻧﮫ او ﺗﮑﻠﯾﻔوﻧﮫ ،ﭘﮫ زﯾﺎت ډول د ژﻏورﻧﯥ اوﻣﺧﻧﯾوي وړ دي.
 :2.4ﭘﮫ ﺗﮑراري ﺗوﮔﮫ ﭘﮫ ﺟﮕړه ﮐﯥ د [ﮑﯾﻠو ﺧوواو ،اﻧﺳﺎﻧﻲ اﺻوﻟو ﺗﮫ د ﻧﮫ درﻧﺎوي ﭘﯾ[و
دا [ووﻟﯥ ﭼﯥ د ﺟwړې ﭘﮫ ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ د ﻣرﺳﺗﯥ ﺑراﺑروﻟو ھTﯥ ﮐوﻻى ﺷﻲ ،ﭘﮫ زﯾﺎﺗﯾدوﻧﮑﻲ
ﺗوﮔﮫ ﻣﻠﮑﻲ وﮔړي د ﯾرﻏل ﭘر وړاﻧدې ډﯾر ﻣﺳﺎﻋد ﮐړي ﯾﺎ دا ﭼﯥ ﮐوﻻى ﺷﻲ ﭘﮫ ﻏﯾر ارادي
ﺗوlﮫ ﭘﮫ ﺟﮕړه ﮐﯥ د [ﮑﯾﻠو ډﻟو ﯾوې ﯾﺎ ﺑﻠﯥ ﺗﮫ ډﯾره ﮔVﮫ ورﺳوي .دا زﻣوږ دﻧده ده ﭼﯥ دا
ډول ﺑدې اﻏﯾزې د ﺧﭘل ﯾﺎدﺷوي ﻣﮑﻠﻔﯾت او رﺳﺎﻟت ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯾوﻟو ﺳره راﮐﻣﯥ ﮐړو .او د
ﺟﻧﮕﻲ ډﻟو ﻣﮑﻠﻔﯾت دا دى ،ﭼﯥ د اﻧﺳﺎﻧﻲ ﻣﻧLﮕړﺗوب ﻣﺎھﯾت او ارز[ت ﺗﮫ درﻧﺎوى وﮐړي.
 :2.5د ﭘورﺗﻧﯾو اﺻوﻟو ﭘر اﺳﺎس او ﭘﮫ Vوﻟﯾزه ﺗوﮔﮫ ﻣوږ د ﻧړﯾوال ﻗﺎﻧون ﭘر اﺳﺎس ،د ﮐډواﻟو
ﭘﮫ ﭼﺎرو ﮐﯥ د ﻣﻠﮕروﻣﻠﺗوﻧو د ﻋﺎﻟﻲ ﮐﻣﺷﻧرۍ ،د ﺳرې ﻣﯾﺎﺷﺗﯥ او ﺳره ﺻﻠﯾب ﻧړﯾواﻟﯥ ﮐﻣﯾVﯥ
د ﻣرﺳﺗﯥ د ﭘروﮔراﻣوﻧو ﻣﻼﺗړ او ﺳﺎﺗﻧﮫ ﮐوو.

 -3ﺣد اﻗل ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ

ھﻐﮫ ﺣد اﻗل ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ ﭼﯥ ﮐﺎر ورTﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗل ﮐﯾږي ،د ﺧﯾرﯾﮫ Vوﻟﻧو د اﻧﺳﺎﻧﻲ ﻣرﺳﺗو د
ﺑراﺑروﻟو ﭘر ﺗﺟرﺑو وﻻړ دي .ﺳره ﻟﮫ دې ھم د ﻣﻌﯾﺎروﻧو ﻻﺳﺗﮫ راوړﻧﮫ ﭘﮫ ﯾو ﻟړ ﻓﮑﺗوروﻧو
ﭘورې اړه ﻟري ﭼﯥ اﮐﺛرﯾت ﯾﯥ [ﺎﯾﻲ زﻣوږ ﻟﮫ واک Tﺧﮫ ﺑﮭر وي .ﻣوږ Lﺎن ﻣﮑﻠف ﮔèو ﭼﯥ
دوي ﻻﺳﺗﮫ راوړو او ﭘﮫ دې اړه Lﺎن ﻣﺳﺋوول ﮔèو .ﻣوږ د دوﻟﺗوﻧو ﭘﮫ ﮔډون ،د ﺑﺷري
ﻣوﺳﺳو Vوﻟو ﮐﺎرﮐوﻧﮑو ﺗﮫ ﺑﻠﻧﮫ ورﮐوو ﭼﯥ دا ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ د ﻣﻧل ﺷوﯾو ﻧورﻣوﻧو او اﺻوﻟو ﭘﮫ
Tﯾر وﻣﻧﻲ.
ﻣوږ د ھﻐو ﻣﻌﯾﺎروﻧو ﭘر اﺳﺎس ﭼﯥ د  1ﻧﮫ ﺗﺮ T 5ﭘرﮐو ﮐﯥ راﻏﻠﻲ ،دي ﺗﮫ ژﻣن ﯾو ﭼﯥ ھر
ھﻐﮫ Tﮫ ﺗر ﺳره ﮐړو او Lﺎن ﭘرې ډاډﻣن ﮐړو ،ﭼﯥ ھﻐﮫ وﮔړي ﭼﯥ ﻟﮫ ﻧﺎورﯾن Tﺧﮫ زﯾﺎﻧﻣن
ﺷوي دي ددې وس وﻟري ﭼﯥ د ژوﻧداﻧﮫ ﺣد اﻗل اړﺗﯾﺎوې )ﻟﮑﮫ اوﺑﮫ ،د ﭼﺎﭘﯾ﷼ او روﻏﺗﯾﺎ
ﺳﺎﺗﻧﮫ ،ﺧواړه ،ﺗﻐذﯾﮫ  ،ﭘﻧﺎLﺎی او روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺎت( ﭘوره او ددوی ھﻐﮫ ﺣق ،ﭼﯥ ھر Tوک
د ژوﻧدﮐوﻟو ﺣق ﻟري ﺗﺄﻣﯾن ﺷﻲ .ﭘﮫ ﭘﺎى ﮐﯥ ﻣوږ ددې ﻣﺳﺋﻠﯥ ﻣﻼﺗړ ﮐوو ،ﭼﯥ ﺣﮑوﻣﺗوﻧﮫ او
ﮔوﻧدوﻧﮫ د ﻧړﯾواﻟو ﺑﺷري ﺣﻘوﻗو ،ﻧړﯾوال ﺑﺷري ﻗﺎﻧون او ﮐډواﻟو ﻗﺎﻧون ﭘﮫ وړاﻧدي ﺧﭘل
ﻣﮑﻠﻔﯾﺗوﻧﮫ وﭘﯾژﻧﻲ او دھﻐوي ﺳﺎﺗﻧﯥ او دﻓﺎع ﺗﮫ دوام ورﮐړي.
ﻣوږ ھﯾﻠﮫ ﻣن ﯾو ﭼﯥ دې ژﻣﻧو ﺗﮫ ژﻣن ﭘﺎﺗﯥ ﺷو او ﭘﮫ Vوﻟﻧو،ﺑﻧﺳVوﻧو او ﻓدراﺳﯾوﻧوﻧو ﮐﯥ
ددﻏوﻣﺳﺋﻠو ﭘﮫ اړه ﯾو [ﮫ Lواب ورﮐوﻧﮑﻲ ﺳﯾﺳﺗم راﻣﻧLﺗﮫ او ﭘراﺧﺗﯾﺎ ورﮐړو .ﻣوږ دا ھم
ﺗﺻدﯾﻘوو ﭼﯥ زﻣوږ اﺳﺎﺳﻲ Lواب ورﮐوﻧﮫ ھﻐو ﺗﮫ ده ﭼﯥ ﻣوږ د ﻣرﺳﺗﯥ ورﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ﭘﺳﯥ
ﮔرLو او ﭘﻠVو ﯾﯥ.
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ﯾﺎودﻧﯥ:

 -١د  ١٩٤٨ﮐﺎل ،د ﺑﺷر د ﺣﻘوﻗو د ﻧړﯾواﻟﯥ اﻋﻼﻣﯾﯥ ٣،او  ٥ﻣﺎده؛ د  ١٩٦٦ﮐﺎل دﻣدﻧﻲ او ﺳﯾﺎﺳﻲ
ﺣﻘوﻗو ﺗړون ٦ ،ﻣﮫ او  ٧ﻣﮫ ﻣﺎده ؛ د ژﻧﯾو د Tﻠورم ﮐﻧواﻧﺳﯾون  ٥٥ ،٢٣او  ٥٩ﻣﮫ ﻣﺎده؛ د  ١٩٧٧د
ﻟوﻣړي ﺿﻣﯾﻣوي ﭘروﺗوﮐول ٦٩ﻣﮫ او  ٧١ﻣﮫ ﻣﺎده؛ د ١٩٧٧ﮐﺎل ﺿﻣﯾﻣوي دوھم ﭘروﺗوﮐول  ١٨ﻣﮫ ﻣﺎده؛
د ١٩٨٤ﮐﺎل ھﻐﮫ ﺗړون ﭼﯥ ﭘﮫ ھﻐﮫ ﺷﮑﻧﺟﮫ او داﺳﯥ ﻧورې ﺟزا ﮔﺎﻧﯥ ﻏﯾر اﻧﺳﺎﻧﻲ ﯾﺎ د ﺳﭘﮑﺎوي Tﺧﮫ ډﮐﯥ
ﺟزاﮔﺎﻧﯥ ﮔèل ﺷوې دي؛ ﭘﮫ ١٩٦٦ﮐﺎل ﮐﯥ د اﻗﺗﺻﺎدV ،وﻟﻧﯾزو او ﮐوﻟﺗوري ﺣﻘوﻗو ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ  ١١ ،١٠او
١٢ﻣﮫ ﻣﺎده؛ د ١٩٨٩ﮐﺎل د ﻣﺎﺷوم د ﺣﻘوﻗو ﺗړون  ٣٧ ،٦او ٢٤ﻣﯥ ﻣﺎدې .او داﺳﻲ ﻧور ﻧړﯾوال ﻗواﻧﯾن.

 -٢د ﻧ ړ ﯾ و ا ل ﺑ ﺷ ر ي ﻗ ﺎ ﻧ و ن ا ﺻ ﻠ ﻲ ﭘ ر ﻧ ﺳ ﯾ ب ا و ا ﺻ ل د ا د ى  ،ﭼ ﯥ د ﺟ ﮕ ړ ﻣ ﺎ ر و ا و ﻣ ﻠ ﮑ ﻲ و  lړ و ﺗ ر ﻣ ﻧ  äﺗ و ﭘ ﯾ ر ا و
ﺗﻣﯾز وﺷﻲ .د  ١٩٧٧د ﻟوﻣړي ﺿﻣﯾﻣوي ﭘروﺗوﮐول ٤٨ﻣﮫ ﻣﺎده او د ژﻧﯾو د ١٩٤٩ﮐﺎل ﺗړون درﯾﻣﮫ او
Tﻠورﻣﮫ ﻣﺎده ﭘﮫ Lﺎﻧﮕړې ﺗوﮔﮫ وﮔورئ .ھﻣدارﻧﮕﮫ د  ١٩٨٩ﮐﺎل د ﻣﺎﺷوم د ﺣﻘوﻗو د ﺗړون ٣٨ﻣﮫ ﻣﺎده
و ﮔورئ .

 -٣د  ١٩٥١ﮐﺎل د ﮐډواﻟو د ﺣﺎﻟت ﺗړون ٣٣ﻣﮫ ﻣﺎده ،د  ١٩٨٤ﮐﺎل ﺗړون ٣ﻣﮫ ﻣﺎده ،د ازار او ﺷﮑﻧﺟﯥ ﭘر
ﺿد ﻏﯾر ﺑﺷري ﯾﺎ د ﺳﭘﮑﺎوي ﻧﮫ ډﮐو ﺟزاﮔﺎﻧو ﭼﻠﻧد؛ د  ١٩٨٩ﮐﺎل دﻣﺎﺷوم د ﺣﻘوﻗو د ﺗړون٢٢ﻣﮫ ﻣﺎده.
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ﻟوﻣړى Tﭘرﮐﻰ:

ﭘﮫ Vوﻟو ﺑرﺧو ﮐﯥ lډ
ﺣد اﻗل ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ
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ﻟﮫ دې Tﭘرﮐﻲ Tﺧﮫ Tرﻧﮕﮫ ﮐﺎر واﺧﻠو؟
د ا  Tﭘر ﮐ ﻰ د ) ﺧ ﻠ ﮑ و ا و ﺑ ﮭ ﯾ ر ( ﺗ ر ﻋ ﻧ و ا ن ﻻ ﻧ د ې  ،ا ﺗ ﮫ ﺑ ﻧ ﺳ  Vﯾ ز ﻣ ﻌ ﯾ ﺎ ر و ﻧ ﮫ ﭘ ﮫ ﺗ ﻔ ﺻ ﯾ ل ﺳ ر ه  Tﯾ ړ ي  ،ﭼ ﯥ د ھ ر ې
ﺗ ﺧ ﻧ ﯾ ﮑ ﻲ ﺑر ﺧ ﯥ ﺳ ر ه ﺗړ او ﻟر ي  .د ا ﻣ ﻌ ﯾ ﺎر و ﻧﮫ ﻋ ﺑ ﺎر ت دي ﻟﮫ :
 -١و ﻧ ډ ه ا ﺧ ﯾ ﺳ ﺗ ﻧ ﮫ  - ٢ﻟ و ﻣ ړ ﻧ  T tﯾ ړ ﻧ ﮫ  -٣ﻏ ﺑ ر ﮔ و ن  - ٤ﻣ و ﺧ ﮫ  Vﺎ ﮐ ﻧ ﮫ  T -٥ﺎ ر ﻧ ﮫ  - ٦ا ر ز و ﻧ ﮫ  - ٧د ﻣ ر ﺳ ﺗ ﯥ ﮐ و ﻧ ﮑ و
ﺻ ﻼ ﺣ ﯾ ﺗ و ﻧ ﮫ ا و ﻣ ﺳ ﺋ و و ﻟ ﯾ ﺗ و ﻧ ﮫ ا و  -٨ﻧ ظ ﺎ ر ت  ،ا د ا ر ه ا و د ﮐ ﺎ ر ﮐ و ﻧ ﮑ و ﻣ ﻼ ﺗ ړ  ،ﭼ ﯥ ھ ر ﯾ و ﯾ ﯥ ﭘ ﮫ ﻻ ﻧ د ې ډ و ل
ﺑ ﯾ ﺎ ﻧ ﯾږ ي :
• ﺣ د اﻗ ل ﻣ ﻌ ﯾ ﺎر و ﻧ ﮫ  :د ا د ﻣ ﺎھ ﯾ ت ﻟ ﮫ ﻣ ﺧ ﯥ ﮐ ﯾ ﻔ ﻲ ﺑ  èﮫ ﻟ ر ي ا و د ﺗ ر  Vو ﻟ و  Vﯾ  Vﯥ ﺳ ط ﺣ ﯥ ﻻ ﺳ ﺗ ﮫ ر ا و ړ ﻧ ﯥ
ﺑﯾﺎﻧوي .
• ﮐ ﻠﯾدي ﺷ ﺎﺧ ﺻ و ﻧﮫ  :د ا ھ ﻐ ﮫ ) ﻧ Fﯥ ﯾ ﺎ ﻋ ﻼ ﻣ ﯥ ( د ي ﭼ ﯥ د ﯾو ﭘر و ﮔ ر ام  ،ﻧﮫ ﻻ ﺳ ﺗﮫ ر او ړ ل  Fﯾ ﻲ  .د ا
ﺷ ﺎﺧ ﺻ و ﻧﮫ د ﮐ ﺎر و ل ﺷ و ﯾو ﭘر و ﮔ ر اﻣ و ﻧو  ،د ﺗﺎﺛﯾر او ﭘﺎﯾﻠو د ﺳ ﻧﺟ و ﻟو او د ھ ﻐ و ﻣ ﯾﺗو د و ﻧو او ﭘر و ﺳ و
ﭼ ﯥ ﭘﮫ د ې ﭘر و ﮔ ر اﻣ و ﻧو ﮐ ﯥ ﺗر ﯾﻧﮫ ﮔ Dﮫ اﺧ ﯾﺳ ﺗل ﺷ و ې د ه ﻣ ﺳ ﺎﺋل ﺑﯾﺎﻧو ي  .د ا ﺷ ﺎﺧ ﺻ و ﻧﮫ ﮐ ﯾد اى ﺷ ﻲ
ﭼ ﯥ ﮐ ﯾﻔﻲ ﯾﺎ ﮐ ﻣ ﻲ ﺑzﮫ و ﻟر ي .
• ﻻ ر [ و و ﻧ ﯥ  :ﻻ ر  Fو و ﻧ ﯥ ﭘﮫ ﺑ ﯾﻼ ﺑ ﯾﻠو ﺑر ﺧ و ﮐ ﯥ د ﻣ ﻌ ﯾ ﺎر و ﻧ و او ﺷ ﺎﺧ ﺻ و ﻧ و د ﮐ ﺎر و ﻧ ﯥ  Lر ﻧﮕ و اﻟ ﻰ  ،د
ﻋ ﻣ ل ﭘﮫ ډ ﮔ ر ﮐ ﯥ د ﺳ ﺗو ﻧز و ﺳ ر ه د ﻣ ﺧ ﺎﻣ ﺦ ﮐ ﯾ د و ﻻ ر  Fو و ﻧ ﯥ او ﯾو ې ﻣ ﺳ ﺋﻠﯥ ﺗﮫ د ﻟو ﻣ ړ ﯾﺗو ب ﭘﮫ
و ر ﮐ و ﻟو ﮐ ﯥ د ﺳ ﻼ ﻣ ﺷ و ر ې ﭘﮫ ﮔ و ﺗﮫ ﮐ و ﻧﮑ ﯥ د ي  .ھ ﻣ د ار ﻧﮕ ﮫ د و ى  Eﯾﻧﯥ ھ ﻐ ﮫ ﺑﻧﺳ Dﯾز ﻣ ﺳ ﺎﯾل ﭼ ﯥ د
ﻣ ﻌ ﯾ ﺎ ر و ﻧ و ا و ﺷ ﺎ ﺧ ﺻ و ﻧ و ﺳ ر ه ﺗ ړ ا و ﻟ ر ي ﭘ ﮫ ﮔ و ﺗ ﮫ ﮐ و ي ا و ھ ﻣ د ار ﻧ ﮕ ﮫ د ا ﻻ ر [ و و ﻧ ﯥ ﮐ ﯾ د اى ﺷ ﻲ ﭼ ﯥ
ھ ﻐ ﮫ ﺷ ﺧ ړ ې  ،او ﺗ و ﭘ ﯾر و ﻧ ﮫ ﭼ ﯥ ﭘ ﮫ ﻣ و ﺟ و د ه ﻣ ﺎ ﻟو ﻣ ﺎ ﺗ و ﮐ ﯥ ﺷ ﺗ ﮫ  ،ﺗ ﺷ ر ﯾﺢ ﮐ ړ ي .
د ا  Tﭘ ر ﮐ ﻰ د ا ﺧ  Lﻠ ﺳ ﺗ و ﻧ و ) ﻣ ﺄ ﺧ ذ و ﻧ و ( د ﻟ ﺳ ت ﭘ و ا ﺳ ط ﮫ ﺗ ﻌ ﻘ ﯾب ﺷ و ى  ،ﮐ و م ﭼ ﯥ د ﻣ ﻌ ﯾ ﺎر و ﻧ و ﭘ ﮫ ھ ﮑ ﻠ ﮫ د ﻋ ﻣ و ﻣ ﻲ
او  Lﺎﻧﮕ ړ و ﺗ ﺧ ﻧ ﯾﮑ ﻲ ﻣ ﺳ ﺋﻠو ﻣ ﺎﻟو ﻣ ﺎﺗﻲ ﺳ ر ﭼ ﯾ ﻧﯥ ﭘﮫ ﮔ و ﺗﮫ ﮐ و ي .
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ﺳرﻟﯾﮑوﻧﮫ
ﺳرﯾزه٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 -١وﻧډه اﺧﯾﺳﺗﻧﮫ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
-٢ﻟوﻣړﻧT tﯾړﻧﮫ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
-٣ﻏﺑرﮔون٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 -٤ﻣوﺧﮫ )ھدف( Vﺎﮐل٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
T -٥ﺎرﻧﮫ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
-٦ارزوﻧﮫ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
-٧دﻣرﺳﺗﮫ ﮐوﻧﮑو ﺻﻼﺣﯾﺗوﻧﮫ او ﻣﺳؤﻟﯾﺗوﻧﮫ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
-٨ﻧظﺎرت ،اداره او د ﮐﺎرﮐوﻧﮑو ﻣﻼﺗړ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

ﻟوﻣړۍ ﺿﻣﯾﻣﮫ :اﺧLوﻧﮫ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
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ﻣ ﺷ ﺗر ک ﻣ ﻌ ﯾ ﺎر و ﻧ ﮫ

ﻟوﻣړى ﻣﻌﯾﺎر
وﻧډه اﺧﯾﺳﺗﻧﮫ

دوھم ﻣﻌﯾﺎر
ﻟوﻣړﻧ> Dﺎﮐﻧﮫ

درﯾم ﻣﻌﯾﺎر
ﻏﺑرﮔون

ﭘﻧ.م ﻣﻌﯾﺎر
"ﺎرﻧﮫ

8ﻠورم ﻣﻌﯾﺎر
ﻣوﺧﮫ >ﺎﮐل

ﻟوﻣړۍ ﺿﻣﯾﻣﮫ
اﺧﯾﺳﺗﻧﯥ
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ﺷﭘږم ﻣﻌﯾﺎر
ارزوﻧﮫ

اووم ﻣﻌﯾﺎر
دﮐﺎرﮐوﻧﮑو
ﺻﻼﺣﯾﺗوﻧﮫ او
ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗوﻧﮫ

اﺗم ﻣﻌﯾﺎر
ﻧظﺎرت،
اداره،او
دﮐﺎرﮐوﻧﮑو
ﻣﻼﺗړ

ﺳرﯾزه
دا ﻣﺷﺗرک ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ ﭼﯥ ﭘﮫ دې ﮐﺗﺎب ﮐﯥ راﻏﻠﻲ ،ﻟﮫ ھر >ﭘرﮐﻲ ﺳره اړﯾﮑﯥ ﻟري او ددوي
Bوﻟو ﺑﺷﭘړوﻧﮑﻲ دي .ددﻏو ﻣﻌﯾﺎروﻧو ﭘﻠﻲ ﮐﯾدل ،ﻟﮑﮫ >رﻧﮕﮫ ﭼﯥ دﻟﺗﮫ ﺗﺷرﯾﺢ ﺷوي دي،
ﺧﯾرﯾﮫ Bوﻟﻧﯥ دې ﺗﮫ اړ ﺑﺎﺳﻲ ،ﭼﯥ د ھﻐو ﻣﻌﯾﺎروﻧو ﻟﮫ ﺗﺣﻘق ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ وﮐړي ،ﭼﯥ ﭘﮫ
ﺗﺧﻧﯾﮑﻲ >ﭘرﮐو ﮐﯥ ﯾﯥ ﻟﻧډﯾز راﻏﻠﻰ دي.

ﻟﮫ ﻧړ ﯾو اﻟو ﺣ ﻘ و ﻗﻲ ﺳ ﻧد و ﻧو ﺳ ر ه اړ ﯾﮑ ﯥ
ھر ﯾو ددې ﺣق ﻟري ﭼﯥ ﭘﮫ درﻧOت ﺳره ژوﻧد وﮐړي او ددوي ﺑﺷري ﺣﻘوﻧو ﺗﮫ درﻧﺎوى
وﺷﻲ.دا د ﺧﯾرﯾﮫ Bوﻟﻧو دﻧده ده ﭼﯥ ﺑﺷري ﻣرﺳﺗﯥ د ﺑﺷر د ﺣﻘوﻧو ﻟﮫ اﺻوﻟو ﺳره ﺳم ﺑراﺑرې
ﮐړي .ﻟﮑﮫ د ﺑرﺧﯥ اﺧﯾﺳﺗﻧﯥ ﺣق ،ﻧﮫ ﺗوﭘﯾر )ﻋدم ﺗﺑﻌﯾض( او د ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو د ﺣق ﭘﮫ ﮔډون،
داﺳﯥ ﭘﻠﻲ ﮐړي ،ﻟﮑﮫ >رﻧﮕﮫ ﭼﯥ ﭘﮫ ﻧړﯾواﻟو ﺑﺷري ﺣﻘوﻧو ،ﺑﺷري او د ﮐډواﻟو ﭘﮫ ﻗﺎﻧون ﮐﯥ
ﯾﯥ ﯾﺎدوﻧﮫ ﺷوې ده .د ﺑﺷري ﻣﻧﺷور او د ﻧړﯾوال ﺳره ﺻﻠﯾب ،ﺳرې ﻣﯾﺎﺷﺗﯥ ﻏور\ﻧﮓ او
ﻧﺎدوﻟﺗﻲ Bوﻟﻧو ) (NGOsد اﺻوﻟو ﻟﮫ ﻣﺧﯥ ،ﺧﯾرﯾﮫ Bوﻟﻧﯥ دې ﺗﮫ ژﻣﻧﯥ دي ﭼﯥ ﻣرﺳﺗﯥ ﺗﮫ اړ
ﺧﻠﮑو ﺗﮫ \واب وواﯾﻲ .ﻣﺷﺗرک ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ د ﻣوﺳﺳو او اﻓرادو ﻣﺳوﻟﯾﺗوﻧﮫ ھﻐﮫ وﺧت ﭘﮫ ﮔوﺗﮫ
ﮐوي ،ﮐﻠﮫ ﭼﯥ دوى د ﻣرﺳﺗﯥ ﺑراﺑروﻧﯥ او ﺳﺎﺗﻧﯥ دﻧده ﭘﮫ ﻏﺎړه ﻟري.

د ﻣ ﺷ ﺗ ر ﮐ و ﻣ ﻌ ﯾ ﺎر و ﻧ و ار ز  :ت
ھﻐﮫ ﭘروﮔراﻣوﻧﮫ ﭼﯥ د ﻧﺎورﯾﻧ\ﭘﻠو ﺧﻠﮑو د اړﺗﯾﺎوو د ﭘوره ﮐﯾدو ﻟﭘﺎره ﺟوړﯾږي ،ﺑﺎﯾد د
ﻋﯾﻧﻲ ﺷراﯾطو ﭘﮫ ﺑﻧﺳټ ﺟوړ ﺷﻲ .ﻟوﻣړﻧ> cﯾړﻧﮫ ،د ﻧﺎورﯾن ﯾﺎ ﻏﻣﯾزې ﻣﺎھﯾت او ﭘﮫ ﺧﻠﮑو
ﺑﺎﻧدې د ھﻐﯥ اﻏﯾزې >ﯾړي .د ﻧﺎورﯾن \ﭘﻠو ﺧﻠﮑو د اړﺗﯾﺎوو او زﯾﺎﻧﻣﻧﯾدﻧو د >ﯾړﻧﯥ ﭘر ﻣﮭﺎل،
ﺑﺎﯾد ددوى ظرﻓﯾﺗوﻧﮫ او ﻣوﺟوده ﺳرﭼﯾﻧﯥ ھم وﭘﯾژﻧدل ﺷﻲ او ﭘﮫ ھﻣدې ﺗرﺗﯾب ،د ﻟوﻣړﻧﯾو
ﺧدﻣﺗوﻧو ﭘﮫ اړه ھره ﻧﯾﻣfړﺗﯾﺎ ﭘﮫ ﮔوﺗﮫ ﺷﻲ .ھﯾ gﯾو ﺳﮑﺗورد ﻧورو ﺑرﺧو ﻟﮫ ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ
ﻧﯾوﻟو>ﺧﮫ ﭘرﺗﮫ ﻧﺷﻲ >ﯾړل ﮐﯾداى .ﻣﺛﻼً د اﻗﺗﺻﺎد ﺳﮑﺗور ،ﻣذھﺑﻲ او دودﯾزو ﻋﻘﺎﯾدوB ،وﻟﻧﯾزو
دودوﻧو ،ﺳﯾﺎﺳﻲ او اﻣﻧﯾﺗﻲ ﻓﮑﺗوروﻧو ،ﻣﺟﺎدﻟوي ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزﻣوﻧو ﯾﺎ د راﺗﻠوﻧﮑﯥ ﭘراﺧﺗﯾﺎﯾﻲ ﺗﯾﺎرﯾو
د ﻣﺳﺋﻠو ﻟﮫ ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯾوﻟو >ﺧﮫ ﭘرﺗﮫ د ﻧورو ﺑرﺧو >ﯾړل .ﺗر Bوﻟو ﺑﻧﺳBﯾزه ﻣﺳﺋﻠﮫ ،د ﻧﺎورﯾن
د ﻻﻣﻠوﻧو او د ھﻐﮫ د اﻏﯾزو ارزوﻧﮫ ده ،ﻣﺛﻼً ﮐﮫ ﭼﯾرې ﺳﺗوﻧزه ﭘﮫ ﺳﻣﮫ ﺗوﮔﮫ وﻧﮫ ﭘﯾژﻧدل ﺷﻲ
او ﭘﮫ ﺳم ډول ورﺑﺎﻧدې ﭘوه ﻧﮫ ﺷو ،ﻧو د ھﻐﯥ ﭘﮫ وړاﻧدې ﻣﻧﺎﺳب ﻏﺑرﮔون ﺑﮫ ﺳﺗوﻧزﻣن او
ﺣﺗﻰ \ﯾﻧﯥ وﺧت ﻧﺎﺷوﻧﻰ وي.
د ﻏﻣﯾزې ﭘﮫ وړاﻧدې ﻏﺑرﮔون ﭘﮫ ﯾو ﻟړ ﻓﮑﺗوروﻧو ﭘورې ﺗړﻟﻰ دى ،ﭼﯥ ﭘﮫ ھﻐو ﮐﯥ د
ﻣرﺳﺗﻧدوﯾو Bوﻟﻧو ظرﻓﯾت ،ﺳﺎﺣوي ﻣﮭﺎرت ،ﺑودﯾﺟوي ﻣﺣدودﯾت ،ﻟﮫ ﺳﯾﻣﯥ او ﺷراﯾطو ﺳره
اﺷﻧﺎﯾﻲ او د ﮐﺎرﮐوﻧﮑو ﻟﭘﺎره اﻣﻧﯾﺗﻲ ﺧطروﻧﮫ ﺷﺎﻣل دي .د ﻏﺑرﮔون ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ ،ﮐوم ﭼﯥ دﻟﺗﮫ
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ﭘﮫ ﺗﻔﺻﯾل ﺳره ﺑﯾﺎن ﺷوي دي ،داﺳﯥ ﺑراﺑر ﺷوي ،ﭼﯥ دا روOﺎﻧﮫ ﮐړي ﭼﻲ >وک> ،ﮫ ﺷc
او >ﮫ وﺧت ﯾﻲ ﮐوي .ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﭘﮫ ﻣﻧﺎﺳب ﻏﺑرﮔون Oوودﻟو ﭘرﯾﮑړه وﺷوه ،ﻧو ﻟﮫ ھﻐﮫ
وروﺳﺗﮫ ﺑﺎﯾد ھدﻓﻣﻧد ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزﻣوﻧﮫ ﭘﮑﺎر واﭼول ﺷﻲ ،ﭼﯥ ﺧﯾرﯾﮫ Bوﻟﻧو ﺗﮫ ددې وړﺗﯾﺎ ورﮐړي،
ﭼﯥ ﻣرﺳﺗﯥ ﭘﮫ ﺑﯥ ﭘرې ﺗوﮔﮫ او ﻟﮫ ﺗوﭘﯾر )ﺗﺑﻌﯾض( ﭘرﺗﮫ د اړﺗﯾﺎ ﺳره ﺳﻣﯥ ﺑراﺑرې ﮐړي.
د >ﺎرﻧﯥ ﺳﯾﺳﺗﻣوﻧﮫ ﺑﺎﯾد د ﺑﮭﯾر ﭘﮫ ﭘﯾل ﮐﯥ ﺗﯾﺎر او داﺳﯥ ﭘﮫ ﮐﺎر واﭼول ﺷﻲ ،ﭼﯥ ﭘﮫ دواﻣدار
ډول د Bﺎﮐل ﺷوو ﻣوﺧو ﭘﮫ وړاﻧدې د ﭘرﻣﺧﺗﮓ ﮐﭼﮫ ﻣﻌﻠوﻣﮫ ﮐړي او ھﻣدارﻧﮕﮫ ﻟﮫ ﺷراﯾطو
ﺳره د ﭘروﮔراﻣوﻧو ﺳﻣون ﭼﮏ او ﮐﻧﺗرول ﺷﻲ .د ﯾو ﻏﺑرﮔون ﭘﮫ ﺟرﯾﺎن ﯾﺎ ﭘﮫ ﭘﺎى ﮐﯥ ﺑﺎﯾد
ﯾوه ارزوﻧﮫ ﺗرﺳره ﺷﻲ ،ﭼﯥ د ھﻐﯥ ﭘﮫ واﺳطﮫ د Bول ﭘروﮔرام اﻏﯾزﻣﻧﺗﯾﺎ ﻣﻌﻠوﻣﯾږي.
ھﻣدارﻧﮕﮫ ھﻐﮫ Bﮑﻲ ﺑﯾﺎﻧوي ﮐوم ﭼﯥ ﮐﯾداى ﺷﻲ ﭘﮫ راﺗﻠوﻧﮑﯥ ﮐﯥ د ورﺗﮫ ﭘروﮔراﻣوﻧو د ﻻ
Oﮫ واﻟﻲ ﻟﭘﺎره ﮔBور ﺗﻣﺎم ﺷﻲ.
د ﺑﺷري ﻣرﺳﺗﯥ ﮐﯾﻔﯾت د ﮐﺎرﮐوﻧﮑو او رﺿﺎﮐﺎراﻧو -ﭼﯥ ﭘﮫ ﺳﺧﺗو او \ﯾﻧﯥ وﺧﺗوﻧﮫ ﭘﮫ ﻧﺎاﻣﻧﮫ
ﺷراﯾطو ﮐﯥ ﮐﺎر ﮐوي -ﭘﮫ ﻣﮭﺎرﺗوﻧو،وړﺗﯾﺎوو ،ﭘوھﯥ او د ھﻐوى ﭘﮫ ژﻣﻧﯥ ﭘوري اړه ﻟري.
Oﮫ اداره او >ﺎرﻧﮫ د ﻣرﺳﺗﯥ ﭘﮫ ﯾو ﭘروﮔرام ﮐﯥ ﮐﻠﯾدي ﻋﻧﺎﺻر دي او د ظرﻓﯾﺗوﻧو د روزﻧﯥ
ﺳره ﯾو \ﺎى ،د ﺑﺷري ﻣرﺳﺗﯥ د ﺣد اﻗل ﻣﻌﯾﺎروﻧو ﮐره ﺗوب او درﻧﺎوى ﺷوﻧﻰ ﮐﯾږي.
ﺟﻧﺳﯾت او ﻧورو ﻣﺣوري ﻣﺳﺋﻠو ﺗﮫ ارزOت ورﮐول او د ﺑﺷري ﻣﻧﺎﺑﻌو ﺗﻧوع ﺑﺎﯾدد ﯾو ﮔروپ
ﯾﺎ Bﯾم د روزﻟو ﭘر ﻣﮭﺎل ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﯾول ﺷﻲ.
د ﯾوې ﻏﻣﯾزې د ﻏﺑرﮔون د ﮐﯾﻔﯾت ﻻ Oﮫ ﮐﯾدو ﻟﭘﺎره ﺑﺎﯾد د >ﯾړﻧﯥ،ﭘرﻣﺧﺗﮓ ،ﭘﻠﻲ ﮐوﻟو او د
>ﺎرﻧﯥ ﭘﮫ ﻏﺑرﮔوﻧوﻧو ﮐﯥ د ﻧﺎورﯾن \ﭘﻠو ﺧﻠﮑو ) د زﯾﺎﻧﻣﻧﯾدوﻧﮑو ﮔروﭘوﻧو ﭘﮫ ﮔډون ﭼﯥ
ﻟﻧډﯾز ﯾﯥ ﻻﻧدې راﻏﻠﻰ( د ﺑرﺧﯥ اﺧﯾﺳﺗﻧﯥ ﮐﭼﮫ ﻟوړه ﺷﻲ .د ﺧﯾرﯾﮫ Bوﻟﻧو ﺗر ﻣﻧ tد اﻏﯾزﻣﻧﯥ
ھﻣﻐږۍ د راﻣﻧ\ﺗﮫ ﮐوﻟو او ﭘر ﺳﺗوﻧزو ﺑﺎﻧدې د ﭘوھﺎوې ﻟﭘﺎره ،د Bوﻟو ھﻐو ﺳره ﭼﯥ ﭘﮫ
ﻏﺑرﮔون ﮐﯥ دﺧﯾل دي ،ﭘﮫ ﻣﻧظم ډول د ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو ﺷرﯾﮑول  ،ﺑﻧﺳBﯾز ارزOت ﻟري.

ﻟ ﮫ ﻧ و ر و > ﭘ ر ﮐ و ﺳ ر ه اړ ﯾﮑ ﯥ
دا >ﭘرﮐﻰ ،ﺑﺎﯾد ﻣﺧﮑﯥ ﻟﮫ دې ﭼﯥ اړوﻧده ﺗﺧﻧﯾﮑﻲ ﺑرﺧﯥ ﺗﮫ ﻻړ ﺷو ،وﻟوﺳﺗل ﺷﻲ.

د ﻧﺎور ﯾن  Iﭘﻠو ﺧ ﻠﮑ و ظ رﻓﯾﺗو ﻧﮫ او ز ﯾﺎﻧﻣ ﻧﻧﯥ

ھﻐﮫ ﮔروﭘوﻧﮫ ﭼﯥ ﺗر ﻧورو ډﯾر ،ﭘﮫ وار وار ﭘﮫ ﻧﺎورﯾن ﮐﯥ ﻟﮫ ﺧطر ﺳره ﻣﺦ ﮐﯾږي د I:و،
ﮐوﭼﯾﻧﺎﻧو ،زړو ﮐﺳﺎﻧو ،ﻣﻌﯾوﺑﯾﻧو او ﭘر  (PLWH/A) AIDS/HIVاﺧﺗﮫ ﮐﺳﺎﻧو Kﺧﮫ
ﻋﺑﺎرت دي .ﭘﮫ Iﯾﻧو ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ ﮐﯾداى ﺷﻲ ﭼﯥ ﺧﻠﮏ د ﻗوﻣﻲ ،ﻣذھﺑﻲ او ﺳﯾﺎﺳﻲ ﺗړاوﻧو ﯾﺎ
ﺑﯾIﺎﯾﮫ ﮐﯾدﻧﯥ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ھم زﯾﺎﻧﻣن ﺷﻲ .ﮐﮫ Kﮫ ھم دا د زﯾﺎﻧﻣﻧوﻧﮑو ډﻟو ﯾو ﺑﺷﭘړ ﻟﺳت ﻧدى،
ﺧو دا ھﻐﮫ ﮔروﭘوﻧﮫ دي ،ﭼﯥ ﭘﮫ وار وار د زﯾﺎﻧﻣﻧوﻧﮑو ﭘﮫ ﺗوﮔﮫ ﭘﯾژﻧدل ﺷوي ديI .ﯾﻧﯥ
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داﺳﯥ Iﺎﻧﮕړي زﯾﺎﻧوﻧﮫ ﺷﺗﮫ ،ﭼﯥ ﭘﮫ ﻧﺎورﯾن ﮐﯥ د ﺧﻠﮑو ﻣﺟﺎدﻟﮫ او د ژوﻧدي ﭘﺎﺗﯥ ﮐﯾدو
ھKﯥ اﻏﯾزﻣﻧوي ،ﻧو ھﻐﮫ Kوک ﭼﯥ ډﯾر ﻟﮫ ﺧطر ﺳره ﻣﺦ وي ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ھر ﭼﺎﭘﯾ﷼ او ﺣﺎﻟت
ﮐﯥ وﭘﯾژﻧدل ﺷﻲ.
ددې ﮐﺗﺎب ﭘﮫ اوږدو ﮐﯥ ،ﭼﯾرﺗﮫ ﭼﯥ د )زﯾﺎﻧﻣﻧﯾدوﻧﮑو ډﻟو( اﺻطﻼح ﮐﺎرول ﺷوې ده ،ﻣطﻠب
ﯾﯥ dوﻟﯥ ھﻐﮫ ډﻟﯥ دي ﭼﯥ ﯾﺎدوﻧﮫ ﯾﯥ ﺷوې ده .ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ھر ﯾو ﮔروپ ﻟﮫ ﺧطر ﺳره ﻣﺦ
ﮐﯾږي ،ﻣﺎﻧﺎ ﯾﯥ داده ﭼﯥ ﻧور ﮔروﭘوﻧﮫ ھم ﺗر ﮔواښ ﻻﻧدې دي .ﻧو ﭘﮫ دې اﺳﺎس ،ھر وﺧت
ﭼﯥ د زﯾﺎﻧﻣﻧﯾدوﻧﮑوﮔروﭘوﻧو ﯾﺎدوﻧﮫ وﺷﻲ ،ﻟﮫ ﻟوﺳﺗوﻧﮑو Kﺧﮫ ﭘﮫ dﯾﻧﮕﮫ ﻏو:ﺗﻧﮫ ﮐﯾږي،
dوﻟﯥ ھﻐﮫ ډﻟﯥ ﭼﯥ دﻟﺗﮫ ﻟﺳت ﺷوې دي ،ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﯾﺳﻲ.
دې ﺗﮫ ﺑﺎﯾد Iﺎﻧﮕړې ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ وﺷﻲ ﭼﯥ dوﻟو ﻣﺻﯾﺑت Iﭘﻠو hروﭘوﻧو ﺗﮫ ددوي د dﺎﮐﻠو اړﺗﯾﺎوو
ﺳره ﺳم ،ﻟﮫ ﺗوﭘﯾر او ﺗﺑﻌﯾض ﭘرﺗﮫ ﻣرﺳﺗﯥ ﺑراﺑرې او ﺳﺎﺗﻧﮫ ﯾﯥ وﺷﻲ .ﭘﮫ ھر ﺣﺎل ،دا ھم
ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﯾﺎد وﻟرو ،ﭼﯥ ﻧﺎورﯾن Iﭘﻠﻰ وﻟس د ﻣﺑﺎرزې او ﻣﺟﺎدﻟﯥ ﻟﭘﺎره ﺧﭘﻠﮫ ھم Iﺎﻧﮕړي
ﻣﮭﺎرﺗوﻧﮫ او ظرﻓﯾﺗوﻧﮫ ﻟري او ﺗر ﻻﺳﮫ ﮐوﻻى ﯾﯥ ﺷﻲ ،ﭼﯥ ھﻣدا اﻣﮑﺎﻧﺎت ھم ﺑﺎﯾد ﺗﺷﺧﯾص
او ﻣﻼﺗړ ﯾﯥ وﺷﻲ.

ﺣ د اﻗل ﻣ ﻌ ﯾ ﺎر و ﻧﮫ
ﻟوﻣړﻧﻰ ﻣﺷﺗرک ﻣﻌﯾﺎر :ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗﻧﮫ
ﻧ ﺎ و ر ﯾ ﻧ\ ﭘﻠ ﻰ و ﻟ س د ﻣ ر ﺳ ﺗ ﯥ د ﭘر و ﮔ ر ام ﭘ ﮫ  Bﺎ ﮐ ﻧ ﮫ  ،ط ر ح  ،ﭘﻠ ﻲ ﮐ ﯾ د و  > ،ﺎر ﻧ ﯥ او ار ز و ﻧ ﯥ ﮐ ﯥ ﭘ ﮫ ﻓ ﻌ ﺎﻟﮫ ﺗ و ﮔ ﮫ
ﺑر ﺧ ﮫ اﺧ ﻠﻲ .

ﮐﻠﯾدي ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ) :دﻻرOووﻧو ﺳره دې ﯾو \ﺎى وﻟوﺳﺗل ﺷﻲ(
• د ﻧﺎورﯾن \ﭘﻠﻲ وﻟس او Bول \ﺎﯾﻲ ﻧﻔوس د ھر ﻋﻣر ﻧﺎرﯾﻧﮫ او \Oﯥ ،دﺣﺳﺎﺳو ﮔرﭘوﻧو
ﭘﮫ ﮔډون ،د ﻣرﺳﺗﯥ د ﭘروﮔرام ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﻣﺎﻟوﻣﺎت ﺗر ﻻﺳﮫ ﮐوي او ددې ﻓرﺻت
ورﮐول ﮐﯾږي ﭼﯥ د ﻣرﺳﺗﻧدوﯾﯥ Bوﻟﻧﯥ د ﭘروژوى دوران د Bوﻟو ﭘړاووﻧو ﭘﮫ ﺟرﯾﺎن
ﺗﺑﺻره وﮐړي ،ﮔوﺗﮫ وﻧﯾﺳﻲ او ﺳﭘﺎرOﺗﻧﯥ وﮐړي) .ﻟوﻣړۍ ﻻرOووﻧﮫ وﮔورئ(.
• دﻣرﺳﺗﯥ ﭘروﮔرام ﻟﯾﮑﻠﻲ ﻣوﺧﯥ او ﭘﻼﻧوﻧﮫ ﺑﺎﯾد د ﻧﺎورﯾن \ﭘﻠو ﺧﻠﮑو ارزOﺗوﻧﮫ،
ﻟﯾواﻟﺗﯾﺎوې او اړﺗﯾﺎوې ﻣﻧﻌﮑﺳﯥ ﮐړي .ﭘﮫ \ﺎﻧﮕړې ﺗوyﮫ ،ھﻐوى ﭼﯥ ﭘﮫ زﯾﺎﻧﻣﻧﯾدوﻧﮑو
ﮔروﭘوﻧو ﭘورې اړه ﻟري ،ددوى ﭘﮫ ﺳﺎﺗﻧﮫ ﮐﯥ دې ﻓﻌﺎﻟﮫ ﺑرﺧﮫ واﺧﯾﺳﺗل ﺷﻲ٢-١) .
ﻻرOووﻧﯥ وﮔورى(.
• ﭘروﮔراﻣوﻧﮫ ددې ﻟﭘﺎره طرح ﺷوي ،ﭼﯥ ﺳﯾﻣﮫ ﯾﯾز ﻣﮭﺎرﺗوﻧﮫ او ظرﻓﯾﺗوﻧﮫ ﻟوړ ﮐړاى
ﺷﻲ ٤-٣) .ﻻرOووﻧﯥ وﮔورى(.

ﻻر:ووﻧﯥ
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 .1د dوﻟو ﮔروﭘوﻧو اﺳﺗﺎزﯾﺗوب :د ﭘروژې ﭘﮫ دوران )Bﺎﮐﻧﮫ ،طرح ،ﭘﻠBﻧﮫ او ارزوﻧﮫ( ﮐﯥ
د ﻧﺎورﯾن \ﭘﻠو ﺧﻠﮑو ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗﻧﮫ ،ﻟﮫ دې ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوي ﭼﯥ ﭘروﮔراﻣوﻧﮫ اﻏﯾزﻣن،
ﻋﺎدﻻﻧﮫ او ﮐره ﺷﻲ .دﻣرﺳﺗﯥ ﭘﮫ ﭘروﮔرام ﮐﯥ دزﯾﺎﻧﻣﻧوﻧﮑو yروﭘوﻧو او د ﻣﻧزوي ﺷوو ﺧﻠﮑو
ﻣﺗﻧﺎﺳب ﻏړﯾﺗوب او ﺑرﺧﯥ اﺧﯾﺳﺗﻧﯥ دﮐره ﮐﯾدو ﻟﭘﺎره ،ﺑﺎﯾد \ﺎﻧﮕړې ھ>ﯥ ﺗر ﺳره ﺷﻲ .ﺑرﺧﮫ
اﺧﯾﺳﺗﻧﮫ ﺑﺎﯾد دا ﺧﺑره ﮐره ﮐړي ،ﭼﯥ ﭘروﮔراﻣوﻧﮫ د ﻧﺎورﯾن \ﭘﻠو ﺧﻠﮑو ﭘﮫ ﺧوOﮫ او ھﻣﻐږۍ
ﺟوړ ﺷوي\ ،ﺎﯾﻲ ﮐﻠﺗور ﺗﮫ درﻧﺎوى ﻟري او د اﻓرادو او اﺷﺧﺎﺻو ﺣﻘوﻧﮫ ،ﻧﮫ زﯾﺎﻧﻣﻧوي .د
ﻣرﺳﺗﯥ ﭘروﮔراﻣوﻧﮫ ﺑﺎﯾد د اﻓرادو ،ﮐورﻧﯾو او Bوﻟﻧو ﯾو ﭘر ﺑل ﺗﮑﯾﮫ ﮐول ﻣﻧﻌﮑس او دا ﮐره
ﮐړي ﭼﯥ د ﺳﺎﺗﻧدوﯾو ﻋﻧﺎﺻرو >ﺧﮫ ﺳﺗرyﯥ ﻧدي ﭘBﯥ ﺷوې.
.2
اړﯾﮑﯥ او روnواﻟﻰ )ﺷﻔﺎﻓﯾت( :د Bوﻟو Oﮑﯾﻠو ﺧﻠﮑو ﺳره د ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو ﺷرﯾﮑول ،ددې
ﺳﺑب ﮐﯾږي ﭼﯥ ﻏﻣﯾزه ﯾﺎ ﺳﺗوﻧزه Oﮫ درک ﺷﻲ او د ﻣرﺳﺗو ﺑراﺑرول ھﻣﻐږي ﺷﻲ .د >ﯾړﻧو
او ارزوﻧو ﭘﺎﯾﻠﯥ ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﻓﻌﺎﻟﮫ ﺗوﮔﮫ Bوﻟو اړوﻧده اﻓرادو او Bوﻟﻧو ﺳره ﺷرﯾﮑﯥ ﺷﻲ .داﺳﯥ
ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزﻣوﻧﮫ ﺑراﺑر ﺷﻲ ،ﭼﯥ ﺧﻠﮑو ﺗﮫ ددې اﺟﺎزه ورﮐړي ،ﭼﯥ ﭘﮫ ﭘروﮔراﻣوﻧو ﺑﺎﻧدې د
ﺑﯾﻠﮕﯥ ﭘﮫ ﺗوﮔﮫ دﻋﺎﻣﮫ ﻏوﻧډو او ﯾﺎ ھم د Bوﻟﻧﯾزو ﺳﺎزﻣﺎﻧوﻧو ﻟﮫ ﻻرې ﺗﺑﺻرې ،ﻧﯾوﮐﯥ او ﯾﺎ
ﻧظر ورﮐړي .د ھﻐو اﻓرادو ﻟﭘﺎره ﭼﯥ ﭘﮫ ﮐوروﮐﯥ وي ،ﯾﺎ ﻣﻌﯾوب وي ،ﮐﯾداى ﺷﻲ \ﺎﻧﮕړي
ﭘرﻣﺧﺗﯾﺎﯾﻲ ﭘروﮔراﻣوﻧﮫ ﺟوړ ﺷﻲ ،ﭼﯥ دوى ﺑرﺧﮫ ﭘﮑﯥ واﺧﻠﻲ.
 .3ﺳﯾﻣﮫ ﯾﯾز ظرﻓﯾت :ﭘﮫ ﺑﺣراﻧﻲ ﺷراﯾطو ﮐﯥ ،ﭘﮫ ﭘروﮔرام ﮐﯥ د ﺧﻠﮑو ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗﻧﮫ ﺑﺎﯾد
د ﺧﻠﮑو درﻧOت اود وﻗﺎر اﺣﺳﺎس او ھﯾﻠﯥ ﭘﯾﺎوړى ﮐړي او ھﻣدارﻧﮕﮫ ﺧﻠﮏ وھ>ول ﺷﻲ،
ﭼﯥ د ﺑﯾﻼﺑﯾﻠو ﻻرو >ﺧﮫ ﭘﮫ ﭘروﮔرام ﮐﯥ ﺑرﺧﮫ واﺧﻠﻲ .ﭘروﮔراﻣوﻧﮫ ﺑﺎﯾد داﺳﻲ طرح ﺷﻲ،ﭼﯥ
ﺳﯾﻣﮫ ﯾﯾز ظرﻓﯾت د ھﻐﮫ ﻟﮫ ﻣﺧﯥ ﻟوړ او د ﺧﻠﮑو ﻣﺟﺎدﻟوي ﺳﺗراﺗﯾژي ﮐﻣزورې ﻧﮑړي.
.4
اوږد ﻣﮭﺎﻟﮫ ﺳﺎﺗﻧﮫ :د اوږدې ﻣودې ﮔBﯥ ﻣﻌﻣوﻻً د ﻧﺎورﯾن ﭘﮫ وړاﻧدې د ﺳﯾﻣﮫ اﯾﯾزو
ظرﻓﯾﺗوﻧو دﻏOﺗﻠﻲ ﮐوﻟو ﭘﮫ ﺑﮭﯾر ﮐﯥ راﺟوﺗﯾږي .ﻟﮫ ﻧﺎورﯾن ﺳره د ﻏﺑرﮔون ﯾو ﭘروﮔرام ﺑﺎﯾد
داﺳﯥ ﺟوړOت او ډﯾزاﯾن وﻟري ﭼﯥ د ﻣرﺳﺗﻧدوﯾو ،ﺳﯾﻣﮫ ﯾﯾزو ادارو ﻣوﺟوده ﺧدﻣﺗوﻧﮫ ﺑﺷﭘړ
او ﺣﻣﺎﯾﮫ ﮐړي ،او ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﺑﮭرﻧ cﻣرﺳﺗﯥ ودرﯾږي ،ﺧﭘل ﭘﺎﯾOت او اﺳﺗﺣﮑﺎم ﻟﮫ ﻻﺳﮫ
ورﻧﮑړي .ﺳﯾﻣﮫ ﯾﯾز او ﻣﻠﻲ دوﻟﺗﻲ ﻣؤﺳﺳﯥ د وﻟس ﭘﮫ وړاﻧدې اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺳؤﻟﯾﺗوﻧﮫ ﻟري او ﮐﮫ
ﻣﻣﮑن وي ،ﺑﺎﯾد د اوږدﻣﮭﺎﻟﮫ ﭘروﮔراﻣوﻧو د ﺟوړوﻟو ﭘﮫ اړه ﻣﺷوره ورﺳره وﺷﻲ.

دوھم ﻣﺷﺗرک ﻣﻌﯾﺎر :ﻟوﻣړﻧK pﯾړﻧﮫ
ﻟو ﻣ ړ ﻧ  > cﯾړ ﻧﮫ د ﻧ ﺎ و ر ﯾن ﭘﮫ ﺣ ﺎﻟت ﺑ ﺎﻧد ې د ﭘو ھ ﯾ د ﻧ ﯥ او د ژ و ﻧد اﻧﮫ  ،ﻋ ز ت  ،ر و ﻏ ﺗﯾ ﺎ او د ﻣ ﻌ ﯾﺷ ت د ﮔ و ا Oو ﻧو ﭘﮫ
ھ ﮑ ﻠﮫ ﯾو ر و  Oﺎﻧﮫ ﺗﺣ ﻠﯾ ل و ړ اﻧ د ې ﮐ و ي  .د اړ و ﻧ د ه ﭼ ﺎر و اﮐ و ﺳ ر ه د ﺳ ﻼ ﻣ ﺷ و ر ې ﻟﮫ ﻻ ر ې د ا ﻣ ﻌ ﻠو ﻣ ﮫ ﺷ ﻲ  ،ﭼ ﯥ
ا ﯾ ﺎ ﯾ و ﺑ ﮭ ر ﻧ ﻲ ﻏ ﺑ ر ﮔ و ن ﺗ ﮫ ا ړ ﺗ ﯾ ﺎ ﻟ ﯾ د ل ﮐ ﯾ ږ ي ﮐ ﮫ > ﻧ  fﮫ ا و ﮐ ﮫ د ا ﺳ ﯥ و ي ﻧ و د ﻏ ﺑر ﮔ و ن د ﻣ ﺎ ھ ﯾ ت ﭘ ﮫ ھ ﮑ ﻠﮫ ﻓﮑ ر
وﺷ ﻲ .
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ﮐﻠﯾدي ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

) ﻟﮫ ﻻ ر  Oو و ﻧ و ﺳ ر ه ﭘ ﮫ ﺗړ او ﮐ ﯥ و ﻟو ﺳ ﺗ ل ﺷ ﻲ (

د ﻣﻌﯾﺎري ﺷوو ﺑﮭﯾروﻧو د ﮐﺎروﻧﯥ او ﺷﺗون ﻟﮫ ﻣﺧﯥ ﻣﺎﻟوﻣﺎت را Bول ﺷﻲ ﭼﯥ ﯾو
>رﮔﻧد ﺗﺻﻣﯾم ﻧﯾوﻟو ﺗﮫ ﻻره ﭘراﻧﯾﺳﺗل ﺷﻲ ٦-١) .ﻻرOووﻧﯥ وﮔورئ(.
>ﯾړﻧﮫ ﺑﺎﯾد Bوﻟﯥ ﺗﺧﻧﯾﮑﻲ ﺑرﺧﯥ )اوﺑﮫ او روﻏﺗﯾﺎ ﺳﺎﺗﻧﮫ ،ﺗﻐذﯾﮫ ،ﺧواړه ،ﭘﻧﺎ\ﺎى ،روﻏﺗﯾﺎ(
او ﻓزﯾﮑﻲB ،وﻟﻧﯾز ،اﻗﺗﺻﺎدي ،ﺳﯾﺎﺳﻲ او اﻣﻧﯾﺗﻲ ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﯾﺳﻲ) .اووﻣﮫ
ﻻرOووﻧﮫ وﮔورئ(.
دا >ﯾړﻧﮫ د \ﺎﯾﻲ ﭼﺎرواﮐو دﻧده yوري ﺗر >و د ﺧﻠﮑو ﺳﺎﺗﻧﮫ او ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوي او ﮐﻧﮫ ،او
ھﻣدارﻧﮑﮫ دا yوري ﭼﯾرﺗﮫ ﭼﯥ ﻧﺎورﯾن \ﭘﻠ cوﻟس دي ھﻠﺗﮫ ﻣﻠﻲ ﻗﺎﻧون ،ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ او
ﻻرOووﻧﯥ د ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﻲ ﻗﺎﻧون ﺳره ﭘﮫ ﻣطﺎﺑﻘت ﮐﯥ ﭘﻠﻲ ﮐﯾږي او ﮐﻧﮫ؟
\ﺎﯾﻲ ظرﻓﯾﺗوﻧﮫ او ﻟﮫ ﻧﺎورﯾن ﺳره د ﻣﺑﺎرزې ﺳﺗراﺗﯾژي ﮔﺎﻧﯥ ،ﺑﺎﯾد د ﻧﺎورﯾﻧ\ﭘﻠو او
ﻧورو ﺧﻠﮑو ﻟﭘﺎره ﭘﮫ ﮔوﺗﮫ ﮐړای ﺷﻲ) .اﺗﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وﮔورئ(.
ھر وﺧت ﭼﯥ ﻣﻣﮑن وي ،ارﻗﺎم او اﻋداد د ﺟﻧس او ﺳن ﻟﮫ ﻣﺧﯥ ﺳره ﺑﯾل ﮐړای ﺷﻲ
)ﻧﮭﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وﮔورئ(.
>ﯾړﻧﮫ ﺑﺎﯾد دﻧﺎورﯾن \ﭘﻠو د ﺣﻘوﻧو ﭘر ﺑﻧﺳټ ،ﻟﮑﮫ >رﻧﮕﮫ ﭼﯥ ﭘﮫ ﻧړﯾوال ﻗﺎﻧون ﮐﯥ ﯾﯥ
ھم ﯾﺎدوﻧﮫ ﺷوې ،ﺟوړه ﺷﯥ.
ﭘﮫ >ﯾړﻧﮫ ﮐﯥ ﺧﻠﮑو ﺗﮫ د ﻣرﺳﺗﯥ او ﺧوﻧدﯾﺗوب د اړوﻧده ﭼﺎرواﮐو ﭘﮫ ﻣﺳؤوﻟﯾت ﺑﺎﻧدې
ﮐوم ﭼﯥ ﭘﮫ ھﻐﮫ ﺳﯾﻣﮫ ﮐﯥ ﭼﯥ ﮐﻧﺗرول ﻟري ھم ﺑﺎﯾد ﺣﺳﺎب وﺷﻲ ،ھﻣدارﻧﮕﮫ ﻣﻠﻲ
ﻗﺎﻧون ،ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ او ﻻرOووﻧﯥ ھﻠﺗﮫ د ﮐﺎروﻟو وړ دي ،ﭼﯾرﺗﮫ ﭼﯥ ﻧﺎورﯾن \ﭘﻠﯽ وﻟس
ﭘﯾدا ﮐﯾږي ،ﭼﯥ ﭘﮫ دې ﺗرﺗﯾب دوی د ﻧړﯾوال ﻗﺎﻧون ﺳره ﭘﮫ ﺳﻣون ﮐﯥ راﺷﻲ.
دا ارزوﻧﮫ د ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻲ ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﭘﮫ yډون ،د ﺧﯾرﯾﮫ Bوﻟﻧو د ﭘرﺳوﻧل او دﻧﺎورﯾن \ﭘﻠﻲ
ﻧﻔوس ﺷﺧﺻﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب ﺗﮫ د ورﭘﯾOو اﻣﻧﯾﺗﻲ yواOوﻧو >ﯾړﻧﮫ ﮐوي) .ﻟﺳﻣﮫ ﺷﻣﯾره
ﻻرOووﻧﮫ وﮔورئ(.
د ﻧﻔوس ﺷﻣﯾرﻧﯥ ﺗﺧﻣﯾﻧﺎت ﺑﺎﯾد د ﺑﯾﻼﺑﯾﻠو Bوﻟﻧو ﻟﮫ ﺧوا وﮐﺗل ﺷﻲ او >وﻣره ﭼﯥ ﻣﻣﮑن
وي د ډﯾرو ﺳرﭼﯾﻧو ﭘﮫ واﺳطﮫ ﺗﺎﺋﯾد ﺷﻲ او ھﻣدارﻧﮕﮫ د دﻏو ﺗﺧﻣﯾﻧوﻧو ﺑﻧﺳټ روOﺎﻧﮫ
ﮐړای ﺷﻲ.
د>ﯾړﻧﯥ ﻣوﻧدﻧﯥ ﺑﺎﯾد د ﻧﺎورﯾﻧ\ﭘﻠﻲ ﻧﻔوس ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎﻧو\ ،ﺎﯾﻲ او ﻣﻠﻲ ﭼﺎرواﮐو او ﻧورو
ﺳﮑﺗوروﻧو ﭘﮫ واک ﮐﯥ ورﮐړل ﺷﻲ.
د ﺑﮭرﻧﯾو ﻣرﺳﺗو ﻟﭘﺎره ﺳﭘﺎرOﺗﻧﯥ د اړﺗﯾﺎ ﭘر ﺑﻧﺳټ ﺑراﺑرې او داﺳﯥ ﻣﻧﺎﺳﺑو ﻏﺑرﮔوﻧوﻧو
ﺳره ،ﭼﯥ ﻟﮫ ﺧروﺟﯥ او اﻧﺗﻘﺎﻟﻲ ﺳﺗراﺗﯾژﯾfﺎﻧو ﺳره ﺗړاو وﻟري ،ﻋﯾﺎر ﮐړل ﺷﻲ
)ﯾووﻟﺳﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وﮔورئ(.

د \ﺎﻧﮕړو ﺑرﺧو ﻟﭘﺎره د ارزوﻧو ﭼﮏ ﻟﺳﺗوﻧﮫ ﮐﯾداى ﺷﻲ د ھر ﺗﺧﻧﯾﮑﻲ >ﭘرﮐﻲ د ﭘﺎى ﭘﮫ
ﺿﻣﯾﻣو ﮐﯥ ﭘﯾدا ﺷﻲ.
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ﻻرOووﻧﯥ:
 .1ﻟوﻣړﻧ> cﯾړﻧﮫ د ھرې ﺑﯾړﻧ cﻣرﺳﺗﯥ ﻟﭘﺎره ﺑﻧﺳټ او اﺳﺎس ﺑراﺑروي .دا >ﯾړﻧﯥ ﮐﯾداى
ﺷﻲ اړﺗﯾﺎوې او ھﻣدارﻧﮕﮫ ھﻐﮫ ﺳﯾﻣﯥ ﭘﮫ yوﺗﮫ ﮐړي ﭼﯥ ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ھﻐو ﺑﺎﻧدې ډﯾرې ارزوﻧﯥ
ﻣﺗﻣرﮐزې ﺷﻲ .ﯾوه ﻟوﻣړﻧ> cﯾړﻧﮫ ﭘﺧﭘﻠﮫ ﭘﺧﭘل \ﺎن ﮐﯥ ﭘﺎى ﺗﮫ ﻧﮫ رﺳﻲ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾد د ﯾوې
دواﻣدارې ﭘروﺳﯥ د ﻟوﻣړي ﮔﺎم ﭘﮫ ﺗوﮔﮫ ،ﭘﮫ دې ﺣﺎﻟﺗوﻧو ﮐﯥ ﮐﺎر ورﮐړي :د >ﺎرﻧﯥ او ﭘﻠBﻧﯥ
د ﭘروﺳﯥ د ﺑﯾﺎ ﮐﺗﻧﯥ ﭘﮫ ﺗوﮔﮫ ،ﭘﮫ \ﺎﻧﮕړي ډول ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﺣﺎﻻت ﭘﮫ ﭼBﮑ cﺳره ﭘر ﻣﺦ \ﻲ او
ﯾﺎ ﭘﮫ ھﻐﮫ \ﺎی ﮐﯥ ﭼﯥ ﺑﻧﺳBﯾز ﭘرﻣﺧﺗfوﻧﮫ راﻣﻧ\ﺗﮫ ﮐﯾږي ﻟﮑﮫ د ډﯾرو ﺧﻠﮑو ﺑﯾ\ﺎﯾﮫ ﮐﯾدﻧﮫ ﯾﺎ د
ﻧﺎروﻏﯾو ﺧﭘرﯾدﻧﮫ او داﺳﯥ ﻧور .اﮐﺛرا ً دا ﻣﻣﮑﻧﮫ ﻧﮫ ده ﭼﯥ د ﻧﻔوس Bوﻟو ﺑرﺧو ﯾﺎ ﮔروﭘوﻧو ﺗﮫ
ﻣرﺳﺗﯥ ﯾﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﯥ ﻣﺷورې ورﮐړل ﺷﻲ .ﮐﻠﮫ ﭼﯥ داﺳﯥ ﯾو ﺣﺎﻟت ﻣﻧ\ﺗﮫ راﺷﻲ دا ﺑﺎﯾد ﭘﮫ
روOﺎﻧﮫ ډول >رﮔﻧده ﺷﻲ ﭼﯥ ﮐوم ﮔروﭘوﻧﮫ ﻟﮫ ﭘﺎﻣﮫ ﻏور\ول ﺷوي دي او داﺳﯥ ﻻرې ﭼﺎرې
ﺑراﺑرې ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﮫ ﻟوﻣړي ﻓرﺻت ﮐﯥ ددوی ﻣرﺳﺗﯥ ﺗﮫ ور وداﻧfل ﺷﻲ.
.2
ﭼﮏ ﻟﺳﺗوﻧﮫ:ﭘﮫ دې وﺳﯾﻠﮫ ددې ډاډ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐﯾږي ﭼﯥ ﮐﻠﯾدي ﺳﯾﻣﯥB ،وﻟﯥ ﮐﺗل ﺷوې
دي .د ﭼﮏ ﻟﺳﺗوﻧو ﺑﯾﻠfﯥ ددې ﮐﺗﺎب د ﺗﺧﻧﯾﮑﻲ >ﭘرﮐو ﭘﮫ ﺿﻣﯾﻣو ﮐﯥ ﺷﺗﮫ .اﺿﺎﻓﻲ ﻣﺎﻟوﻣﺎت
ﭘﮫ ﻟوﻣړۍ ﺿﻣﯾﻣﮫ ﮐﯥ او د ٤٣ﻣﺦ ﭘﮫ ﻣﺎﺧذ ﮐﯥ ھم ﺷﺗﮫ.
ﻣﻧﺎﺳب وﺧت :ﻟوﻣړﻧ> cﯾړﻧﮫ ﭘﮫ داﺳﯥ ﺣﺎل د ﻏﻣﯾزې ﻟﮫ ﭘﯾOﯾدو ﺳﻣﻼﺳﻲ وروﺳﺗﮫ،
.3
ﺑﺎﯾد ﺳرﺗﮫ ورﺳﯾږي ،ﭼﯥ د ژوﻧد ﺗﮭدﯾدوﻧﮑو او ﻧورو اﺳﺎﺳﻲ اړﺗﯾﺎوو ﭘﮫ yوﺗﮫ ﮐوﻧﮑﯥ ووﺳﻲ.
دا رﭘوټ ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﻧورﻣﺎل ډول د >و ور\و ﭘﮫ د ﻧﻧﮫ ﮐﯥ ﺑراﺑر ﺷﻲ ،او ﺷﮑل او ﻣﺣﺗوا ﯾﯥ
داﺳﯥ وي ﭼﯥ ﭘﻼن ﺟوړوﻧﮑو او ﮐﺎرﭘوھﺎﻧو ﺗﮫ دا وړﺗﯾﺎ ورﮐړي ﭼﯥ ﻟوﻣړﯾﺗوﺑوﻧﮫ ﭘﮫ
ﺳﺎدﮔ cﺳره ﺗﺷﺧﯾص او د ﯾو Oﮫ ﭘروﮔرام د ﺑﯾړﻧ cطرﺣﯥ ﻟﭘﺎره ﮐﺎﻓﻲ ﻣﺎﻟوﻣﺎت ﻻﺳﺗﮫ
راوړي .د ﻣرﺳﺗﯥ ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﻧﯾﻣfړﺗﯾﺎوو ﭘﮫ yوﺗﮫ ﮐوﻟو او د اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو د ﺗﮭﯾﯥ ﻟﭘﺎره ﺑﯾﺎ
وروﺳﺗﮫ ﯾوې ژورې >ﯾړﻧﯥ ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟﯾدل ﮐﯾږي.
 .4د >ﯾړﻧﯥ ډﻟﮫ :دﺟﻧﺳﯾت ﻟﮫ ﻣﺧﯥ ﻣﺗوازن ﮔروپ ﭼﯥ ﻟﮫ ھﻐو ﻣﺎھرﯾﻧو او اړوﻧده ﺗﺧﻧﯾﮑﻲ
ﻣﺗﺧﺻﺻﯾﻧو >ﺧﮫ ﺟوړ ﺷوى وي ﭼﯥ ﻣﺳؤﻟﯾﺗوﻧﮫ ﯾﯥ >رyﻧد وي .دوی ،ﭘﮫ ﯾوه ﻣﻧﺎﺳب
ﮐوﻟﺗورى ﺑرﺧورد ﺳره ﭘﮫ ﻓﻌﺎﻟﮫ ﺗوﮔﮫ د ﺧﻠﮑو د راOﮑﯾﻠوﻟو ﭘﮫ واﺳطﮫ ،د >ﯾړﻧﯥ ﮐﯾﻔﯾت
ﻟوړوﻻى ﺷﻲ .ﭘﮫ ﯾو ھﯾواد ﯾﺎ ﺳﯾﻣﮫ ﮐﯥ \ﺎﯾﻲ ﻣﺎﻟوﻣﺎت او د ﺗﯾرو ﻧﺎورﯾﻧوﻧو ﺗﺟرﺑﯥ ډﯾرې
ﻣﮭﻣﯥ دي.
 .5د ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو Bوﻟوﻧﮫ :د ډﻟﯥ ﻏړي ﺑﺎﯾد ﭘﮫ واﺿﺢ ﺗوﮔﮫ د >ﯾړﻧﯥ ﭘر ﻣوﺧو او ﻣﯾﺗودوﻟوژۍ
ﭘوھﺎوى وﻟري او ھﻣدارﻧﮕﮫ ﻣﺧﮑﯥ ﻟﮫ دې ﭼﯥ ﭘﮫ ﮐﺎر ﭘﯾل وﮐړي ،ﺧﭘل رول او دﻧده وﭘﯾژﻧﻲ.
ھﻣدارﻧﮕﮫ ،ﭘﮫ ﻧورﻣﺎل ډول ﺑﺎﯾد د ﮐﻣﯾت او ﮐﯾﻔﯾت yډې ﻻرې ﭼﺎرې ،ﭼﯥ د ﺷراﯾطو او
ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﺳره ﻣﻧﺎﺳب وي ،وﮐﺎرول ﺷﻲ\ .ﯾﻧﯥ اﻓراد ﯾﺎ ﮔروﭘوﻧﮫ Oﺎﯾﻲ ددې وړﺗﯾﺎ وﻧﻠري ،ﭼﯥ
ﭘﮫ آزاداﻧﮫ ﺗوﮔﮫ ﺧﺑرې وﮐړي،ﻧو د ﺣﺳﺎﺳو ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو راﻏوﻧډوﻟو ﻟﭘﺎره\ ،ﺎﻧﮕړو ﻻروﭼﺎرو ﺗﮫ
اړﺗﯾﺎ ﻟﯾدل ﮐﯾږي .ﻣﺎﻟوﻣﺎت ﺑﺎﯾد ﺗر ډﯾرې اﻧدازې ﭘورې ﭘﮫ اﺣﺗﯾﺎط ﺳره ﺧوﻧدي وﺳﺎﺗل ﺷﻲ او
ﻣﺣرﻣﯾت ﺗﮫ ﯾﯥ ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ وﺷﻲ .ﻟﮫ دې وروﺳﺗﮫ ﭼﯥ د اﻓرادو رﺿﺎﺋﯾت ﺗر ﻻﺳﮫ ﺷﻲ ،دا
ﻣﺎﻟوﻣﺎت ﺑﺎﯾدد ﻣﻧﺎﺳﺑو ﻓﻌﺎﻟﯾﻧو ﯾﺎ ﻣؤﺳﺳو ﭘﮫ واک ﮐﯥ ورﮐړل ﺷﻲ .ھﻐﮫ ﮐﺎرﮐوﻧﮑﻲ ﭼﯥ ﭘﮫ
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ﺟﮕړه ﯾﯾزو ﺷراﯾطو ﮐﯥ ﮐﺎر ﮐوي ،دې ﺗﮫ ﺑﺎﯾد ډﯾره ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ وﮐړي ،ﭼﯥ ھﻐﮫ ﻣﺎﻟوﻣﺎت ﭼﯥ
دوي ﯾﯥ راBوﻟويO ،ﺎﯾﻲ ډﯾر ﺣﺳﺎس وي ،ﻧﺎوړه ﮔBﮫ ﺗرې واﺧﯾﺳﺗل ﺷﻲ او ﯾﺎ ھم Oﺎﯾﻲ ،ﭘﺧﭘﻠﮫ
د اړوﻧده Bوﻟﻧﯥ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻲ وړﺗﯾﺎ او ﻟورى ﻟﮫ ﻧﻧfوﻧﯥ ﺳره ﻣﺦ ﮐړي.
 .6د ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو ﺳرﭼﯾﻧﯥ :د >ﯾړﻧﯾز رﭘوټ د ﺑراﺑرﯾدو ﻟﭘﺎره ﻣﺎﻟوﻣﺎت ﮐﯾداى ﺷﻲ ،ﻟﮫ
ﻟوﻣړﻧﯾو ﺳرﭼﯾﻧو >ﺧﮫ ،د ﮐﻠﯾدي اﺷﺧﺎﺻو ﺳره د ﻧﯾﻎ ﭘﮫ ﻧﯾﻐﮫ ﻟﯾدﻧو ﮐﺗﻧو او ﺑﺣﺛوﻧو ﭘواﺳطﮫ،
ﻟﮑﮫ د ﻣؤﺳﺳو ﮐﺎرﮐوﻧﮑﻲ ،ﺳﯾﻣﮫ ﯾﯾز ﭼﺎرواﮐﻲ ،د Bوﻟﻧﯥ ﻣﺷران )ﻧﺎرﯾﻧﮫ او \Oﯥ دواړه(
ﻟوﯾﺎن ،ﮐوﭼﻧﯾﺎن ،د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﭼﺎرو ﮐﺎرﮐوﻧﮑﻲO ،ووﻧﮑﻲ ،ﺳوداﮔران او ﻧورو اړوﻧده ﺑرﺧو
>ﺧﮫ ﻻﺳﺗﮫ راﺷﻲ .ھﻣدارﻧﮕﮫ ،دا ﻣﺎﻟوﻣﺎت ﮐﯾداى ﺷﻲ ﻟﮫ دوھﻣﯥ ﺳرﭼﯾﻧﯥ >ﺧﮫ ﻟﮑﮫ ﻣوﺟوده
اﺛﺎر او رﭘوBوﻧﮫ )ﭼﺎپ ﺷوي او ﻧﺎﭼﺎپ ،دواړه( ،اړوﻧده ﺗﺎرﯾﺧﻲ ﺗوﮐﻲ او ﻟوﻣړﻧﻲ ﺑﯾړﻧﻲ
اﻋدادو او ارﻗﺎﻣو >ﺧﮫ ھم ﻻﺳﺗﮫ راﺷﻲ .د ﻧﺎورﯾن ﻟﭘﺎره د ﭼﻣﺗوواﻟﻲ ﻣﻠﻲ او ﺳﯾﻣﮫ ﯾﯾز ﭘﻼﻧوﻧﮫ
ھم د ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو ﯾوه ﻣﮭﻣﮫ ﺳرﭼﯾﻧﮫ ﮐﯾداى ﺷﻲ .د ﺑﯥ ﭘرﯾﺗوب د ﺳﺎﺗﻠو ﻟﭘﺎره ،د ﺛﺎﻧوي ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو او
د ﻣﺧﺎﻣﺦ ﻟﯾدﻧﯥ ﮐﺗﻧﯥ او ﻗﺿﺎوت ﭘرﺗﻠﮫ ﮐول اړﯾن او اﺳﺎﺳﻲ ﮐﺎر دی .د ﻣوﺟوده وﺿﻌﯾت او
ﺣﺎﻟت ﯾو رﯾOﺗوﻧﻲ اﻧ\ور راﻣﻧ\ﺗﮫ ﮐوﻟو ﭘﮫ ﺧﺎطر ،د ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو د راBوﻟوﻟو ﭘﮫ ﻣﯾﺗودوﻧو او ﭘﮫ
ﻻﺳﺗﮫ راﻏﻠﯾو اﻋدادو او ارﻗﺎﻣو ﭘﮫ واﺿﺢ ډول ﺑﺣث ﮐول ﭘﮑﺎر دي> .ﯾړﻧﯾز رﭘوټ ﺑﺎﯾدﭘﮫ
روOﺎﻧﮫ او >رﮔﻧده ﺗوﮔﮫ د Bوﻟو ډﻟو او ﺧﺻوﺻﺎ ً د زﯾﺎﻧﻣﻧوﻧﮑو ﻣﻼﺣﺿﺎت او ﺳﭘﺎرOﺗﻧﯥ ﭘﮫ
ﮔوﺗﮫ ﮐړي.
.7
ﺳﮑﺗوري >ﯾړﻧﯥ :ھر اړﺧﯾزه >ﯾړﻧﮫ ،ﮐﯾداى ﺷﻲ د ﻏﻣﯾزې ﭘﮫ ﻟوﻣړي ﭘړاو ﮐﯥ ،ﺗل
ﺷوﻧﯥ ﻧﮫ وي او ﮐﯾداى ﺷﻲ د \ﺎﻧﮕړو ﺑرﺧو د اﺳﺎﺳﻲ اړﺗﯾﺎوو د ﺑراﺑروﻟو ھ>ﯥ و\ﻧډوي.
ﮐﻠﮫ ﭼﯥ اﻧﻔرادي ﺳﮑﺗوري >ﯾړﻧﯥ ﺗر ﺳره ﺷﻲ ،دې ﺗﮫ ﺑﺎﯾد ﻓوق اﻟﻌﺎده ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ وﺷﻲ ﭼﯥ ﻟﮫ
ﻧورو ﺳﮑﺗوروﻧو ﺳره ﺗړاو ورﮐړل ﺷﻲ .ھﻣدارﻧfﮫ د ﺧوﻧدﯾﺗوب او ﻧورو ﮔBورو ﻣﺳﺋﻠو ﺗﮫ ،د
ﻧورو ﻣرﺳﺗﻧدوﯾﺎﻧو او ﻣؤﺳﺳﺎﺗو ﺳره د ﺳﻼ ﻣﺷورې وروﺳﺗﮫ ،ﭘراﺧﺗﯾﺎ ورﮐړل ﺷﻲ.
ﻟﮫ ﮐورﺑﮫ ﻧﻔوس ﺳره اړﯾﮑﯥ :د ﺑﯾ\ﺎﯾﮫ ﺷوي ﻧﻔوس ﻟﭘﺎره د آﺳﺎﻧﺗﯾﺎوو او ﻣﻼﺗړ
.8
ﺑراﺑرول ﮐﯾداى ﺷﻲ د ﮐورﺑﮫ ﻧﻔوس ﭘﮫ ﻣﻧ tﮐﯥ ﺧواﺑدۍ راﻣﻧ\ﺗﮫ ﮐړي ،ﭘﮫ \ﺎﻧfړې ﺗوﮔﮫ ﮐﻠﮫ
ﭼﯥ ﺷﺗﮫ ﺳرﭼﯾﻧﯥ ﻣﺣدودې وي او ﺑﺎﯾد ﻟﮫ ﻧوو راﻏﻠو ﺧﻠﮑو ﺳره ﺷرﯾﮑﯥ ﺷﻲ .ﻧو ددې ﻟﭘﺎره
ﭼﯥ ﺗﺎوﺗرﯾﺧواﻟﻰ راﮐم ﮐړاى ﺷﻲ ،ﺑﺎﯾد ﻟﮫ ﮐورﺑﮫ ﻧﻔوس ﺳره ﺳﻼ ﻣﺷورې وﺷﻲ او ﭼﯾرﺗﮫ ﭼﯥ
ﻣﻧﺎﺳب وي ،د ﺑﯾ\ﺎﯾﮫ ﺷوي ﻧﻔوس ﻟﭘﺎره د ﺑﻧﺳBﯾزو ﺗﺎﺳﯾﺳﺎﺗو او ﺧدﻣﺎﺗو وده ورﮐوﻟو ،د ﮐورﺑﮫ
ﻧﻔوس د ﻣﻌﯾﺷت د Oﮫ واﻟﻲ ﺳﺑب ھم وﮔر\ﻲ.
 .9د اﻋدادو او ارﻗﺎﻣو ﺗﺣﻠﯾل :داﻋدادو او ارﻗﺎﻣو ﺗﺣﻠﯾل او ﺗﺟزﯾﮫ د ﺑﯾﻼﺑﯾﻠو دﻻﯾﻠو ﻟﮫ ﻣﺧﯥ
اھﻣﯾت ﻟري .دا ﮐﺎر ھﻐﮫ ﭼﺎﺗﮫ ﭼﯥ ارزوﻧﮫ ﺗر ﺳره ﮐوي ددې وړﺗﯾﺎ ورﮐوي ﭼﯥ د ﭘﺎﯾﻠو ﮐره
ﺗوب ﭼﮏ ﮐړي او ددې اﺟﺎزه ورﮐوي ﭼﯥ ﭘﮫ ﻋﯾن ﺳﯾﻣﮫ ﮐﯥ ﯾﯥ ﻟﮫ ﭘﺧواﻧﯾو ﻣطﺎﻟﻌﺎﺗو ﺳره
ﭘرﺗﻠﮫ ﮐړي .ﺳرﺑﯾره ﭘر ﻋﻣر ،ﺟﻧﺳﯾت ،زﯾﺎﻧﻣﻧﯾدﻧﯥ او داﺳﯥ ﻧورو ،دا ھم ﮔBوره ده ﭼﯥ ﭘﮫ
اوﺳط ډول د ﯾوې ﮐورﻧ cد ﻏړو ﺷﻣﯾره او د ﮐورﻧﯾو ﺷﻣﯾر ،د ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو د ﺗﺟزﯾﯥ او ﺗﺣﻠﯾل د
ﮐﻠﻲ ﭘﮫ ﺗوﮔﮫ وﮐﺎرول ﺷﻲ ،ﭼﯥ دا د ډﯾر ﻣﻧﺎﺳب ﻏﺑرﮔون د ﭘﻼن ﮐوﻟو ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوي .د
ﻧﺎورﯾن ﭘﮫ ﻟوﻣړﯾو ﭘړاووﻧو ﮐﯥ Oﺎﯾﻲ دا ډﯾره ﺳﺧﺗﮫ وي ﭼﯥ د ﺳن او ﺟﻧﺳﯾت ﻟﮫ ﻣﺧﯥ
ﻣﺎﻟوﻣﺎت ﺳره ﺗﺣﻠﯾل او ﺗﺟزﯾﮫ ﺷﻲ .ﺧو ﭘﮫ ھر ﺣﺎل ،د ﭘﻧ\و ﮐﻠوﻧو >ﺧﮫ د ﮐم ﻋﻣر ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو
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ﻧﺎروﻏﺗﯾﺎ او ﻣړﯾﻧﮫ ،ﺑﺎﯾد ﻟﮫ ﭘﯾل >ﺧﮫ ﻣﺳﺗﻧده ﺷﻲ\،ﮑﮫ ﭼﯥ د ﻧﻔوس دا ﺑرﺧﮫ ﻣﻌﻣوﻻً د
\ﺎﻧﮕړي ﺧطر ﺳره ﻣﺧﺎﻣﺦ ده .ﮐﮫ ﭼﯾرې وﺧت او ﺷراﯾط اﺟﺎزه ورﮐړي ،ډﯾر ﻣﻔﺻل ﺗﺣﻠﯾل
او ﺗﺟزﯾﮫ ﺑﺎﯾدﺗر ﺳره ﺷﻲ ﺗر >و د ﺳن ،ﺟﻧس او زﯾﺎﻧﻣﻧﯾدﻧﯥ ﻟﮫ ﻣﺧﯥ ﻧور ﺗوﭘﯾروﻧﮫ ھم ﭘﮫ
ﻻس راوړل ﺷﻲ.
 .10ﻣوﺟوده ﭼﺎﭘﯾ﷼ :ارزوﻧﮫ او ﺑﯾﺎﺑﯾﺎ >ﯾړﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﻣوﺟوده ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﻲ ،ﺳﯾﺎﺳﻲ ،اﻣﻧﯾﺗﻲ،
اﻗﺗﺻﺎدي ،ﺳرﺷﻣﯾرﻧﯾز او د ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﻣﺳﺋﻠﯥ ﭘﮫ ﺣﺳﺎب ﮐﯥ راوﻟﻲ .ھﻣدارﻧﮕﮫ ﭘﮫ دواړو ،ﯾﺎﻧﯥ
د ﺑﯾ\ﺎﯾﮫ ﺷوو او \ﺎﯾﻲ ﺧﻠﮑو د ژوﻧداﻧﮫ ﭘﮫ ﺷراﯾطو او د Bوﻟﻧﯥ ﭘﮫ ﺟوړOت ﮐﯥ ﺑدﻟون او
ﺗﻐﯾرات ﺑﺎﯾد د ﻏﻣﯾزې >ﺧﮫ د ﻣﺧﮑﯾﻧﯥ ﭘړاو ﭘﮫ اړه ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﯾول ﺷﻲ.
 .11ﺑﯾﺎرﻏﯾدﻧﮫ :د ﻧﺎورﯾن ﻧﮫ وروﺳﺗﮫ رﻏﯾدﻧﯥ ﭘړاو ﻟﭘﺎره د ﺗﺣﻠﯾل او ﭘﻼن ﺟوړول ﺑﺎﯾد د
ﻟوﻣړﻧ cارزوﻧﯥ ﯾوه ﺑرﺧﮫ وي .ﺑﮭرﻧ cﻣرﺳﺗﯥ ،ﮐﻠﮫ ﭼﯥ داﺳﻲ وﻧﮫ وﯾﺷل ﺷﻲ ﭼﯥ د \ﺎﯾﻲ
ﺧﻠﮑو د ژوﻧد د ﭼﻠوﻟو د ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزﻣوﻧﮫ ﻣﻼﺗړ وﮐړي دا ﺑﯾﺎرﻏﯾدﻧﮫ ﭘ>وﻻى ﺷﻲ.

درﯾم ﻣﺷﺗرک ﻣﻌﯾﺎر :ﻏﺑرﮔون
ﯾ و ا ﻧ ﺳ ﺎ ﻧ ﻲ ﻏ ﺑ ر ﮔ و ن ﭘ ﮫ ھ ﻐ و ﺣ ﺎ ﻻ ﺗ و ﮐ ﯥ اړ ﯾن د ى  ،ﭼ ﯥ اړ و ﻧ د ه د و ﻟﺗ ﻲ ﭼ ﺎر و اﮐ ﻲ و ﻧﮫ ﺷ ﻲ ﮐ ړ اى او ﯾ ﺎ و ﻧﮫ
ﻏ و اړ ي ﭘﮫ ھ ﻐ ﮫ ﺳ ﯾﻣ ﮫ ﮐ ﯥ ﭼ ﯥ د و ى ﭘر ې و اﮐ ﻣ ن د ي ﺧ ﻠﮏ و ﺳ ﺎﺗ ﻲ او د د و ى د اړ ﺗﯾ ﺎ و ړ ﻣ ر ﺳ ﺗ ﯥ ﺑر اﺑر ې
ﮐ ړ ي  .ھ ﻣ د ار ﻧﮕ ﮫ ﮐ ﻠﮫ ﭼ ﯥ ار ز و ﻧ ﯥ او > ﯾړ ﻧ ﯥ ﭘﮫ د ې د ﻻ ﻟت و ﮐ ړ ي  ،ﭼ ﯥ اړ ﺗ ﯾ ﺎو ې ﺳ ﻣ ﯥ ﻧﮫ د ي ار ز و ل
ﺷوې.

ﮐﻠﯾدي ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ:

) ﻟﮫ ﻻ ر  Oو و ﻧ و ﺳ ر ه ﭘ ﮫ ﺗړ او ﮐ ﯥ و ﻟو ﺳ ﺗ ل ﺷ ﻲ (

• ﭘﮫ ھﻐﮫ \ﺎى ﮐﯥ ﭼﯥ د ﻧﺎورﯾن ﻟﮫ اﻣﻠﮫ د ﺧﻠﮑو ژوﻧد ﻟﮫ ﺧطر ﺳره ﻣﺦ وي ،د
ﭘروﮔراﻣوﻧو ﻟوﻣړﯾﺗوﺑوﻧﮫ ﺑﺎﯾد ھﻐﮫ >ﮫ وي ﭼﯥ ژوﻧد ژﻏوروﻧﮑﻲ وي )ﻟوﻣړۍ
ﻻرOووﻧﮫ وﻟوﻟﺊ(.
• ﭘروﮔراﻣوﻧﮫ او ﭘروژې داﺳﯥ طرح ﺷﻲ ،ﭼﯥ ﻧﺎورﯾن \ﭘﻠﻰ وﻟس وﺳﺎﺗﯥ او ﺣﻣﺎﯾﮫ ﯾﯥ
ﮐړي .ھﻣدارﻧﮕﮫ ددوى ﻣﻌﯾﺷت ﻟوړ ﮐړاى ﺷﻲ ﻧو دوى د ﺳﻔﯾﯾر ﻟﮫ ﺣد اﻗل ﻣﻌﯾﺎروﻧو
ﺳره ﻣﺧﺎﻣﺦ ﮐﯾږي ،ﻟﮑﮫ >رﻧﮕﮫ ﭼﯥ ﭘﮫ ﮐﻠﯾدي ﺷﺎﺧﺻوﻧو ﮐﯥ ﺗﺷرﯾﺢ ﺷوي دي
)دوھﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وﮔورئ(.
• د ھﻐوى ﺗر ﻣﻧ tﭼﯥ ﻧﺎورﯾن \ﭘﻠﻲ دي او ھﻐوى ﭼﯥ ﻟﮫ ﻧﺎورﯾن ﺳره د ﻣﺑﺎرزې ﭘﮫ
ﭘروﮔرام ﮐﯥ ﺷﺎﻣل دي د ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو راﮐړه ورﮐړه او اﻏﯾزﻣﻧﮫ ھﻣﻐږي ﺷﺗون وﻟري.
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ﺧﯾرﯾﮫ Bوﻟﻧﯥ د اړﺗﯾﺎوو ﭘر ﺑﻧﺳټ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧﮫ ﭘﮫ ﻏﺎړه اﺧﻠﻲ ،ﭼﯾرې ﭼﯥ ددوى ﻣﮭﺎرت او
ظرﻓﯾت د ﻣرﺳﺗﯥ ﭘﮫ Bول ﭘروﮔرام ﺳﺗرې اﻏﯾزې Oﯾﻧدي )درﯾﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وﮔورئ(.
• ھﻐﮫ ﻣؤﺳﺳﯥ ،ﭘروﮔراﻣوﻧﮫ او ﭘروژې ﭼﯥ ﯾﺎ اړﺗﯾﺎوې وﻧﮫ ﭘﯾژﻧﻲ او ﯾﺎ ددې وړﺗﯾﺎ وﻧﮫ
ﻟري ﭼﯥ ﺣد اﻗل ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ ﺗر ﺳره ﮐړي ﻧو ددوي ھﻐﮫ ﻧﯾﻣﮕړﺗﯾﺎوې او ﺧﻼﮔﺎﻧﯥ ﭼﯥ
وﭘﯾژﻧدل ﺷﻲ ،ﭘﮫ ﻟﮫ ﻣﻧ\ﮫ وړﻟو ﮐﯥ ﯾﯥ ﻧور ھم ﻣرﺳﺗﯥ ﺗﮫ ور وداﻧﮕﻠﻰ ﺷﻲ )>ﻠورﻣﮫ
او ﭘﻧ\ﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وﮔورئ(.
• ﭘﮫ ﮐړﮐﯾﭼﻧو ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ ،د ﻣرﺳﺗﯥ د ﭘروﮔرام ﭘﮫ ﻣﻣﮑﻧﮫ وﺿﻌﯾت ) (dynamicsﺑﺎﻧدې
د ﻏﺑرﮔون ﻣﻣﮑﻧﮫ اﻏﯾزې ھم ﺑﺎﯾد ﻟﮫ ﭘﺎﻣﮫ ﻧﮫ وﻏور\وي )ﺷﭘږﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وﮔورئ(.

ﻻرOووﻧﯥ:
 .1رﯾOﺗوﻧو اړﺗﯾﺎوو ﺗﮫ ﻏﺑرﮔون :ﺑﺷري ﻏﺑرﮔون ﺑﺎﯾد داﺳﯥ ﺗﻧظﯾم ﺷﻲ ﭼﯥ Bﺎﮐﻠو اړﺗﯾﺎوو
ﺗﮫ \واب وواﯾﻲ .دې ﺗﮫ ﺑﺎﯾد ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ وﺷﻲ ،ﭼﯥ ﻏﯾر ﺿروري او اﺿﺎﻓﻲ ﻗﻠﻣوﻧﮫ دھﻐو
ﺿروري ﻗﻠﻣوﻧو ﭘﮫ ﻟړ ﮐﯥ ﺷﺎﻣل ﻧﺷﻲ ﭼﯥ اړو ﮐﺳﺎﻧو ﺗﮫ ورﮐول ﮐﯾږي.
د ﺣد اﻗل ﻣﻌﯾﺎروﻧو ﭘر\ﺎی ﮐول :د ﺳﺗوﻧزو ﭘﮫ وړاﻧدې \واﺑﯾﮫ ﭘروﮔراﻣوﻧﮫ او
.2
ﭘروژې ﺑﺎﯾد داﺳﯥ ﺟوړې ﺷﻲ ﭼﯥ د ژوﻧداﻧﮫ د ﻣوﺟوده ﺷراﯾطو او د ﺳﻔﯾﯾر ﺣد اﻗل ﻣﻌﯾﺎروﻧو
ﺗر ﻣﻧ tﻓﺎﺻﻠﮫ ﯾﺎ ﺧﻼ ډﮐﮫ ﮐړي .ﺳرﺑﯾره ﭘر دې دا ھم ﻣﮭﻣﮫ ده ﭼﯥ د ﯾو ﻧﺎورﯾن \ﭘﻠﻲ وﻟس د
ﺑﯾړﻧﯾو او ھﻣﯾﺷﻧﯾو اړﺗﯾﺎوو ﺗر ﻣﻧ tﺗوﭘﯾر وﺷﻲ .ﭘﮫ ډﯾرو ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ ﺑﺷري اړﺗﯾﺎوې او ھﻐﮫ
ﺳرﭼﯾﻧﯥ ﭼﯥ وﮐوﻻى ﺷﻲ Bوﻟﻧﯥ ،ﺳﯾﻣﯥ ﯾﺎ ﺣﺗﻰ ھﯾوادوﻧﮫ د ﺣد اﻗل ﺳﺗﻧدردوﻧو ﺳره ﺑراﺑرې
ﮐړي ،ﺗوﭘﯾر ﯾﯥ ﻧﺳﺑت ﺷﺗﮫ ﺳرﭼﯾﻧو ﺗﮫ ډﯾر زﯾﺎت دى .ﻟﮫ ﯾوې ﻣؤﺳﺳﯥ >ﺧﮫ دا ﺗﻣﮫ ﻧﺷﻲ
ﮐﯾداى ﭼﯥ دا Bول ﮐﺎروﻧﮫ ﭘﮫ ﯾوا\ﯾﺗوب ﺳره ﺗر ﺳره ﮐړي ،ﯾﺎﻧﯥ دا ﭼﯥ Bوﻟﻧﯥ ،ددوى
ﮔﺎوﻧډﯾﺎن ،ﮐورﺑﮫ ﺣﮑوﻣﺗوﻧﮫ ،ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوﻧﮑﻲ او ﻧور ﺳﯾﻣﮫ ﯾﯾز او ﻧړﯾوال ﺳﺎزﻣﺎﻧوﻧﮫB ،ول دې
ﺗﮫ راوﺑوﻟﻲ ﭼﯥ ﺑﺎﯾد ﯾو ﻣﮭم رول وﻟوﺑوي .د ھﻐو ﻣؤﺳﺳو ﺗر ﻣﻧ tﭼﯥ د ﻧﺎورﯾن ﭘﮫ ﺣﺎﻟت
ﮐﯥ د ﭘﯾOو او ﺧطروﻧو ﭘﮫ وړاﻧدې \واب ﯾﺎ ﻏﺑرﮔون Oﯾﻲ ھﻣﻐږي ﺿروري ده.
 .3ظرﻓﯾت او ﻣﮭﺎرت :ﭘﮫ ھﻐو ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ ﭼﯥ ﯾوه ﻣؤﺳﺳﮫ ﭘﮫ ﻟوړه ﮐﭼﮫ اﺧﺗﺻﺎﺻﻲ ﺷوې
وي ﯾﺎ دا ﭼﯥ ددې اﺧﺗﯾﺎر وﻟري ﭼﯥ \ﺎﻧﮕړو اړﺗﯾﺎوو ) ﯾﺎ ډﻟو( ﺗﮫ ﻏﺑرﮔون وOﯾﻲ ،ﻧو ﻣوﺧﮫ
ﯾﯥ ﺑﺎﯾد دا وي> ،وﻣره ﭼﯥ ﺷوﻧﯥ وي ،ﯾو ﺳﺗر ﺑﺷري اﻏﯾز راﻣﻧ\ﺗﮫ ﮐړي او د اﻣﮑﺎن ﺗر
ﺣده ﺧﭘﻠﯥ ﻣﻧﺎﺑﻊ او ﻣﮭﺎرﺗوﻧﮫ ﭘﮫ ﮐﺎر واﭼوي .ﺣﺗﯽ ﺗر دې ﭼﯥ د ﯾوې ﻣؤﺳﺳﯥ د دﻧدې او
وړﺗﯾﺎوو او اﻣﮑﺎﻧﺎﺗو ﭘﮫ ﺣدودو ﮐﯥ Oﺎﯾﻲ Bول ﺑﺷري ﺿرورﺗوﻧﮫ د ھﻐوى د ﻣﻧﺎﺑﻌو ﻟﮫ
اﻣﮑﺎﻧﺎﺗو >ﺧﮫ ﺑﮭر ھم وي .ﭼﯾرﺗﮫ ﭼﯥ ﯾوه ﻣؤﺳﺳﮫ ﭘﺧﭘل \ﺎن ﮐﯥ ډﯾرې وړﺗﯾﺎوې وﯾﻧﻲ ،ﺑﺎﯾد
ھﻐﮫ د Bوﻟﻧﯥ ﻧورو ﺧﯾرﯾﮫ ﻣؤﺳﺳو ﺗﮫ وروﭘﯾژﻧﻲ او ﮐﻠﮫ ﭼﯥ اړﺗﯾﺎ وي وﯾﯥ ﻧﮫ ﺳﭘﻣوي.
 .4د ﻧﯾﻣﮕړﺗﯾﺎوو ﭘﮫ ﮔوﺗﮫ ﮐول> :رﻧﮕﮫ ﭼﯥ ﺧﯾرﯾﮫ ﻣؤﺳﺳﯥ ددې ﻟﭘﺎره ﭼﯥ راﺗﻠوﻧﮑﻲ
ﭘروﮔراﻣوﻧو ﺗﮫ ﺑودﯾﺟﮫ ﺗر ﻻﺳﮫ ﮐړي ،دا Oﮫ ﮔåﯥ ﭼﯥ د ﺧﭘﻠو ﭘروﮔراﻣوﻧو ﺑرﯾﺎﻟﯾﺗوﺑوﻧﮫ او د
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ﻧوOﺗوﻧو ﻣﺛﺑت اړﺧوﻧﮫ وارزوې .ﻧو دوى ﺗﮫ ﭘﮑﺎر داده ﭼﯥ د اړﺗﯾﺎوو د ﭘوره ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره د
ﺧﭘﻠو ظرﻓﯾﺗوﻧو ﭘﮫ ﻧﯾﻣﮕړﺗﯾﺎوو ھر >وﻣره ژر ﭼﯥ ﮐﯾداى ﺷﻲ \ﺎن ﭘوه ﮐړي.
 .5د ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو ﺷرﯾﮑول :ھﻐﮫ ﻣؤﺳﺳﯥ ﭼﯥ اﺳﺎﺳﻲ اړﺗﯾﺎوې ﭘﮫ ﮔوﺗﮫ ﮐوي ،ﺑﺎﯾد >وﻣره ژر
ﭼﯥ ﺷوﻧﯥ ويB ،وﻟﻧﯥ ﺗﮫ ﯾﯥ ور ﭘﮫ yوﺗﮫ ﮐړي ،ﺗر>و ھﻐﮫ ﻣؤﺳﺳﯥ ﭼﯥ ﻣﻧﺎﺑﻊ او ظرﻓﯾﺗوﻧﮫ ﭘﮫ
واک ﮐﯥ ﻟري ،ددې وړ ﮐړي ﭼﯥ ﭘﮫ ﻏﺑرﮔون ﮐﯥ ﺑرﺧﮫ واﺧﻠﻲ> .وﻣره ﭼﯥ ﺷوﻧﯥ وي،
ﭘﯾژﻧدل ﺷوي اﺻطﻼﺣﺎت ،ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ او ﺑﮭﯾروﻧﮫ ﺑﺎﯾد وﮐﺎرول ﺷﻲ ،ﺗر >و ﻧورې ﻣؤﺳﺳﯥ ھم
ﺧﭘل ﻏﺑرyوﻧوﻧﮫ ﭘﮫ ډﯾر ﭼBﮏ او اﻏﯾزﻣن ډول ﭘﻠﻲ ﮐړای ﺷﻲ .د ﻣﻌﯾﺎري ﺳروې ﮔﺎﻧو ډوﻟوﻧﮫ
او د ﺷرﯾﮑو ﻻرOووﻧو ﻣﯾﺗودوﻧﮫ ،ﮐوم ﭼﯥ د ﮐورﺑﮫ ﺣﮑوﻣت او د ھﯾواد ﭘﮫ ﮐﭼﮫ ﻣؤﺳﺳو ﺗر
ﻣﻧ tﭘﮫ ﻣواﻓﻘﯥ ﺳره ﺟوړ ﺷوي ،ﭘﮫ دې ھﮑﻠﮫ ډﯾره ﻣﮭﻣﮫ ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوﻻى ﺷﻲ.
.6
د اﻏﯾزﻣﻧﺗوب ﻟوړواﻟﻰ او د زﯾﺎﻧوﻧو راBﯾBول :د ﮐﻣﯾﺎﺑﮫ ﺳرﭼﯾﻧو ﭘر ﺳر رﻗﺎﺑت او
ﺷﺧړې اﮐﺛرا ً د ﻧﺎاﻣﻧ cد زﯾﺎﺗﯾدو ،د ﻣرﺳﺗو د ﻧﺎوړه ﮐﺎروﻧﯥ او ﻧﺎﺳﻣﺗوب ،ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﮫ وﯾش او
اﻧﺣراف ﺳﺑب ﮐﯾږي .د ﺷﺧړې ﭘﮫ ﺳرﭼﯾﻧﯥ او ﻣﺎھﯾت ﭘوھﯾدﻧﮫ ددې ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوي ،ﭼﯥ د
ﻣرﺳﺗﯥ ﺑﯥ ﭘرې وﯾش ډاډﻣن ﺷﻲ او ھﻣدارﻧﮕﮫ ﻣﻧﻔﻲ اﻏﯾزې ﮐﻣﯥ ﺷﯥ او ﯾﺎ ﯾﯥ ﻣﺧﻧﯾوي
وﺷﻲ .د ﭘروﮔرام ﻟﭘﺎره د ﭘﻼن ﺟوړوﻧﯥ >ﺧﮫ ﺗر ﻣﺦ ،د ﺷﺧړو د ﺣل ﻟﭘﺎره ﺑﺎﯾد ﻋﻣﻠﯾﺎت
ﮐوﻧﮑﻲ ،ﻣﯾﺧﺎﻧﯾﮑﯾﺗوﻧﮫ ،ﻣﺳﺎﺋل او د ﺷﺧړې ﻻﻣﻠوﻧﮫ ﺑﺎﯾد و>ﯾړل ﺷﻲ.

Kﻠورم ﻣﺷﺗرک ﻣﻌﯾﺎر :ﻣوﺧﮫ dﺎﮐﻧﮫ
ﺑﺷ ر ي ﻣ ر ﺳ ﺗ ﯥ ﯾ ﺎ ﺧ د ﻣ ﺗو ﻧﮫ ﭘﮫ ﻋ ﺎد ﻻ ﻧﮫ او ﭘﮫ ﺑ ﯥ ﭘر ې ﺗو ﮔ ﮫ ھ ﻐ و ﺗﮫ ﭼ ﯥ ﻧ ﺎو ر ﯾن \ ﭘﻠﻲ د ي او د
وyړو ﯾﺎ ډﻟو د زﯾﺎﻧﻣﻧﯾدﻧﯥ او اړﺗﯾﺎوو د ﮐﭼﯥ ﭘر ﺑﻧﺳټ ورﮐړل ﺷﻲ.

ﮐﻠﯾدي ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ:
•
•

•
•

) ﻟﮫ ﻻ ر  Oو و ﻧ و ﺳ ر ه ﭘ ﮫ ﺗړ او ﮐ ﯥ و ﻟو ﺳ ﺗل ﺷ ﻲ (

د ﻣوﺧﯥ Bﺎﮐﻧﯥ \ﺎﻧﮕړﻧﮫ ﺑﺎﯾد د زﯾﺎﻧﻣﻧﯾدﻧﯥ د ﺑﺷﭘړ ﺗﺣﻠﯾل ﭘر ﺑﻧﺳټ وﻻړه وي )ﻟوﻣړۍ
ﻻرOووﻧﮫ وﮔورئ(.
د ﻣوﺧﯥ Bﺎﮐﻧﯥ ﻣﯾﺧﺎﻧﯾﮑﯾﺗوﻧﮫ ﺑﺎﯾد دﻧﺎورﯾن \ﭘﻠﻲ ﻧﻔوس )د زﯾﺎﻧﻣﻧوﻧﮑو ډﻟو د اﺳﺗﺎزو ﭘﮫ
ﮔډون( او ﻧورو \ﺎﻧﮕړو ﻣرﺳﺗﻧدوﯾﺎﻧو ﺗر ﻣﻧ ،tد ﻣواﻓﻘت ﭘر ﺑﻧﺳټ راﻣﻧ\ﺗﮫ ﺷﻲ .د
ﻣوﺧﯥ Bﺎﮐﻧﯥ ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﭘﮫ >رﮔﻧده ﺗوﮔﮫ وﭘﯾژﻧدل ﺷﻲ او ﭘﮫ ﭘراﺧﮫ ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ ﺧﭘﺎره
ﺷﻲ )دوھﻣﮫ او درﯾﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وﮔورئ(.
د ﻣوﺧﯥ Bﺎﮐﻧﯥ ﻣﯾﺧﺎﻧﯾﮑﯾﺗوﻧﮫ او \ﺎﻧﮕړﻧﯥ ،ﺑﺎﯾد د وyړو ﻋزت او اﻣﻧﯾت زﯾﺎﻧﻣن او
ددوى د زﯾﺎﻧﻣﻧﯾدﻧﯥ ﮐﭼﮫ ﻟوړه ﻧﮑړي )دوھﻣﮫ او درﯾﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وﮔورئ(.
د ﻣرﺳﺗو د وﯾش ﺳﯾﺳﺗﻣوﻧﮫ ددې ﻟﭘﺎره >ﺎرل ﮐﯾږي ﭼﯥ د ﻣوﺧﯥ Bﺎﮐﻧﯥ \ﺎﻧﮕړﻧو ﺗﮫ
درﻧﺎوى وﺷﻲ او د اړﺗﯾﺎ ﭘﮫ ﺻورت ﮐﯥ ،د وﺧت ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯾوﻟو ﺳره اﺻﻼﺣﻲ
ﮔﺎﻣوﻧﮫ اوﭼت ﺷﻲ )>ﻠورﻣﮫ او ﭘﻧ\ﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وﮔورئ(.

ﻻرOووﻧﯥ:
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 -1د ﻣوﺧﯥ Bﺎﮐﻧﯥ ھدف دادى ،ﭼﯥ ﭘﮫ Oﮫ ډول د ﻣرﺳﺗو د وﯾش ﭘر ﻣﮭﺎل د زﯾﺎﻧﻣﻧوﮐو ډﻟو
اړﺗﯾﺎوې ﭘوره ﺷﻲ او ددوى د واﺑﺳﺗﮕ cﯾﺎ ﺗر ﻻس ﻻﻧدي واﻟﻲ ﮐﭼﮫ راBﯾBﮫ ﮐړي.
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د ﻣوﺧﯥ Bﺎﮐﻧﯥ ﻣﯾﺧﺎﻧﯾﮑﯾﺗوﻧﮫ ،ھﻐﮫ ﻻرې دي ﭼﯥ ﭘﮫ ھﻐو ﮐﯥ ﻣرﺳﺗﯥ ﭘﮫ ﺑﯥ ﭘرې او
ﻟﮫ ﺗوﭘﯾر او ﺗﺑﻌﯾض >ﺧﮫ ﭘرﺗﮫ ،ﻟﮫ اړﺗﯾﺎوو ﺳره ﺳﻣﯥ ﺑراﺑرﯾږي ،د ﻻﺳﺗﮫ راوړﻟو ﻟﭘﺎره ﯾﯥ >و
ﺑﯾﻼﺑﯾﻠﯥ ﻻرې ﺷﺗﮫ ﻟﮑﮫ؛ د Bوﻟﻧﯥ ﭘر ﺑﻧﺳټ ﻣوﺧﮫ Bﺎﮐﻧﮫ ،د ادارې ﭘر ﺑﻧﺳټ ﻣوﺧﮫ Bﺎﮐﻧﮫ )اداري
ﻣوﺧﮫ Bﺎﮐﻧﮫ( ،ﭘﺧﭘﻠﮫ د ﻣوﺧﯥ Bﺎﮐﻧﮫ او ﯾﺎ د Bوﻟو ﯾﺎدو ﺷوو ﻻروﭼﺎرو ﭘﮫ ﮔډون ،د ﯾو ﮔډ ﻣﯾﺗود
Bﺎﮐل .د ﻣؤﺳﺳو ﮐﺎرﮐوﻧﮑﻲ ﺑﺎﯾد ﭘﮫ دې ﭘوه وي ﭼﯥ ﭘﺧﭘﻠﮫ د ﻣوﺧﯥ Bﺎﮐﻧﯥ د ﻣﯾﺗود ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ھم
ﮐﯾداى ﺷﻲ ،ﮐﻠﮫ ﮐﻠﮫ \ﯾﻧﯥ زﯾﺎﻧﻣﻧﯾدوﻧﮑﯥ ډﻟﯥ ﻟﮫ ﻣرﺳﺗﯥ >ﺧﮫ ﺑﯥ ﺑرﺧﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲ .ددې ﻟﭘﺎره
ﭼﯥ دا ﺧﺑره ﮐره ﺷﻲ ﭼﯥ ﻟﮫ ﻧﺎورﯾن \ﭘﻠﻲ وﻟس ﺳره ﺳﻼ ﺷوې او دوی د ﻣوﺧﯥ Bﺎﮐﻧﯥ ﻟﮫ
ﭘرﯾﮑړې او ﺗﺻﻣﯾم ﺳره ﻣواﻓﻘﮫ ﻟري ،ﻧو د \Oو ،ﺳړﯾو ،ھﻠﮑﺎﻧو ،ﻧﺟوﻧو او د زﯾﺎﻧﻣﻧوﻧﮑو
ﺧﻠﮑو ،ﯾو اﺳﺗﺎزى ﮔروپ ﺑﺎﯾد د ﺳﻼ ﻣﺷورې ﭘﮫ ﺑﮭﯾر ﮐﯥ ﺷﺎﻣل ﮐړل ﺷﻲ .د ﺟﮕړې ﭘﮫ ﺣﺎﻟت
ﮐﯥ دا ﺿروري ده ﭼﯥ د ﺷﺧړې ﭘﮫ ﻣﺎھﯾت او ﺳرﭼﯾﻧﯥ ﺑﺎﻧدې ﭘوه ﺷو او ﭘﮫ دې ھم ﭘوه ﺷو
ﭼﯥ دا ﺣﺎﻟت >رﻧﮕﮫ ﭘﮫ اداري اود Bوﻟﻧﯥ ﭘر ﺑﻧﺳټ دﻣوﺧﯥ Bﺎﮐﻧﯥ ﭘر ﻣﯾﺗود اﻏﯾزه Oﯾﻧدﻻى
ﺷﻲ.
د ﻣوﺧﯥ \ﺎﻧﮕړﻧﯥ ﻣﻌﻣوﻻً د Bوﻟﻧﯥ  ،ﮐورﻧﯾو ﯾﺎ وﮔړو د زﯾﺎﻧﻣﻧﯾدﻧﯥ ﻟﮫ ﮐﭼﯥ ﺳره
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ﻧﯾږدې ﺗړاو ﻟري ﭼﯥ دا ﭘﮫ ﺧﭘل وار ﺳره د ﻧﺎورﯾن ﻟﮫ اﻣﻠﮫ راﻣﻧ\ﺗﮫ ﺷوﯾو ﺧطروﻧو او د زﯾﺎن
رﺳﯾدﻟو ﺧﻠﮑو د ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ د ظرﻓﯾت ﭘﮫ ﺑﻧﺳټ Bﺎﮐل ﮐﯾږي .ﻓردي ﮐراﻣت ﮐﯾداى ﺷﻲ ،د ﻧﺎﻣﻧﺎﺳﺑﮫ
ﻣوﺧﯥ Bﺎﮐﻧﯥ \ﺎﻧﮕړﻧو او ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزﻣوﻧو ﭘﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮐﯥ ﭘﮫ ﻏﯾر ارادي ﺗوﮔﮫ ﺗر ﭘOو ﻻﻧدې ﺷﻲ او
د دا ډول ﭘﯾOو ﻣﺧﻧﯾوى ﻟﭘﺎره ﺑﺎﯾد ﻣﻧﺎﺳب ﺗداﺑﯾر ﺗر ﻻس ﻻﻧدې وﻧﯾول ﺷﻲ\ .ﯾﻧﯥ ﺑﯾﻠﮕﯥ ﭘﮫ
ﻻﻧدې ډول دي:
_ اداري او د Bوﻟﻧﯥ ﭘر ﺑﻧﺳټ د ﻣوﺧﯥ Bﺎﮐﻧﯥ ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزﻣوﻧﮫ ﮐوﻻى ﺷﻲ ،ﭼﯥ د ﯾو وyړي
د ﺷﺗﻣﻧ cﭘﮫ ھﮑﻠﮫ د ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو ﭘوOﺗﻧﮫ وﮐړي .ﻧو دا ډول ﭘوOﺗﻧﯥ ﮐﯾداى ﺷﻲ ﻧﺎﺑﻠﻠﯥ درک
ﺷﻲ او ﭘﮫ ﻓوق اﻟﻌﺎده ﺗوﮔﮫ Bوﻟﻧﯾز دودوﻧﮫ ﯾﺎ ﺟوړOﺗوﻧﮫ زﯾﺎﻧﻣن ﮐړي.
_ ھﻐﮫ ﮐورﻧ cﭼﯥ ﺧوار\واﮐﻲ ﻣﺎﺷوﻣﺎن ﻟري ،اﮐﺛرا ً ﭘﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﺗوﮔﮫ د ﻏذاﯾﻲ ﻣرﺳﺗو
ھدف وي .دا ﮐﺎر ﮐﯾداى ﺷﻲ د ﺧﻠﮑو ﮐراﻣت ﺗﮫ زﯾﺎن ورﺳوى \ﮑﮫ ﭼﯥ ددې اﻣﮑﺎن ﺷﺗﮫ
ﭼﯥ ﻣور او ﭘﻼر دې ﺗﮫ وھ>ﯾږي ،ﭼﯥ ﺧﭘل ﻣﺎﺷوﻣﺎن ددﻏو ﻣرﺳﺗو ﻻﺳﺗﮫ راوړﻟو ﭘﮫ
ﺧﺎطر ،ډﻧﮕر وﺳﺎﺗﻲ .دداﺳﯥ ﭘﯾOو ﺷوﻧﺗﯾﺎ ھﻐﮫ وﺧت ھم ډﯾره ده ،ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﭘﮫ ﻟوړه ﮐﭼﮫ
ﺧﻠﮑو ﺳره د \ﯾرې ﯾﺎ راﺷن ﻣرﺳﺗﮫ ﮐﯾږي.
_ ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﻣرﺳﺗﯥ ،د ﺳﯾﻣﮫ ﯾﯾز ﻗﺑﯾﻠوي ﺳﯾﺳﺗم ﻟﮫ ﻻرې ﭘﻼن ﺷﻲ ،ھﻐﮫ ﺧﻠﮏ ﭼﯥ ﻟﮫ دې
ﺳﯾﺳﺗم >ﺧﮫ د ﺑﺎﻧدې وي ) ﻣﺛﻼً ﺑﯾ\ﺎﯾﮫ ﺷوي ﮐﺳﺎن( اﮐﺛرا ً ﻟﮫ دې ﻣرﺳﺗو >ﺧﮫ ﺑﯥ ﺑرﺧﯥ
ﮐﯾږي.
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_ ﺑﯾ\ﺎﯾﮫ ﺷوې \Oﯥ ،ﻧﺟوﻧﯥ او ھﻠﮑﺎن ﮐﯾداى ﺷﻲ د ﺟﻧﺳﻲ ﺗﯾري ﻟﮫ ﺧطروﻧو ﺳره ﻣﺦ ﺷﻲ.

_ ھﻐﮫ ﮐﺳﺎن ﭼﯥ د > HIV/AIDSﺧﮫ \ورﯾږي ،ﮐﯾداى ﺷﻲ ﻟﮫ ﭘﯾﻐور ﺳره ﻣﺦ ﺷﻲ ،ﻧو ﭘﮫ
دې اﺳﺎس ﻣﺣرﻣﯾت او د رازﺳﺎﺗﻧﮫ ﺗل ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﯾول ﺷﻲ.

 -4د اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوو او ﺧدﻣﺗوﻧو ﮐﺎروﻧﮫ او ھﻐوى ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﻰ:د ﺧﻠﮑو ﻟﮫ ﺧوا د اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوو
ﮐﺎروﻧﮫ او د اړﺗﯾﺎ وړ ﻣوادو ﺑراﺑروﻧﮫ د ډﯾرو ﻻﻣﻠوﻧو ﻟﮫ ﮐﺑﻠﮫ اﻏﯾزﻣن ﮐﯾږي ،ﻟﮑﮫ ﻻﺳرﺳﻰ،
اﻣﻧﯾت ،ھوﺳﺎﯾﻲ ،ﮐﯾﻔﯾت او ﯾﺎ دا ﭼﯥ ددوى اړﺗﯾﺎوو او دودوﻧو ﺳره اړخ ﻟﮕوي ﮐﮫ ﻧﮫ.
ﻻﺳرﺳﻰ ،ﮐﯾداى ﺷﻲ ﭘﮫ \ﺎﻧﮕړي ډول د وﺳﻠواﻟو ﺷﺧړو ﭘﮫ ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ او د ﻧورو ﻓﮑﺗوروﻧو
ﻟﮑﮫ ﻓﺳﺎد ،ډاراﭼوﻧﯥ او اﺳﺗﺛﻣﺎر )د ﺟﻧﺳﯾت ﭘﮫ ﮔډون( ﻟﮫ ﮐﺑﻠﮫ اﻏﯾزﻣن ﺷﻲ .ﭼﯾرﺗﮫ ﭼﯥ ﺷوﻧﯥ
وي ،ھﻐﮫ ﻻﻣﻠوﻧﮫ ﭼﯥ د اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوو ﮐﺎروﻧﮫ ﻣﺣدودوي ،ﺑﺎﯾد ﭘﮫ Bوﻟﻧﮫ ﮐﯥ د ﺳﻣﺑﺎﻟوﻧﯥ ﭘﮫ ﺷﮑل ﯾﺎ
د ﭘروﮔراﻣوﻧو ﭘﮫ ﺑﯾﺎ ﮐﺗﻧﯥ ﺳره ،ورﺗﮫ د ﺣل ﻻرې ﭼﺎرې وﺳﻧﺟول ﺷﻲ .د ﭘروﮔرام ﻟﮫ ﭘﻠﻲ
ﮐﯾدو >ﺧﮫ ﭘﺧوا او د ﭘروﮔرام ﭘﮫ ﺑﮭﯾر ﮐﯥ ﻟﮫ \Oو ،ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ،او ﻧورو زﯾﺎﻧﻣﻧﯾدوﻧﮑو ډﻟو )ﭘﮫ
\ﺎﻧﮕړي ډول دھﻐو ﻟﭘﺎره ﭼﯥ ددﻏو اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوو د ﮐﺎروﻧﯥ ﭘﮫ اړه د ډﯾرو ﻣﺣدودﯾﺗوﻧو ﺳره
ﻣﺦ دي( ،ﺳره ﮐﺎﻓﻲ ﺑﺣث او ﺧﺑرې اﺗرې ﮐول ،ﺿروري ﺧﺑره ده.

ﭘروyرام ﺗﮫ د ﻧﻧوﺗو او وﺗﻠو> ،ﺎرﻧﯾزې ﺗﯾروﺗﻧﯥ :ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﯾو ھدﻓﻣﻧد ﺳﯾﺳﺗم ،دﯾو
-5
ﻧﺎورﯾن >ﺧﮫ وروﺳﺗﮫ ،د زﯾﺎﻧﻣﻧﯾدوﻧﮑو د اړﺗﯾﺎوو د ﻟﯾري ﮐوﻟو ﭘﮫ ﻣﻧظور ﭘﺎﺗﯥ راﺷﻲ ،وyړي
او ډﻟﯥ ھم ﮐوﻻى ﺷﻲ ﭘﮫ ﭼBﮑ cﺳره اﺳﺎﺳﻲ اړﺗﯾﺎوو ﭘﮫ ﮔوﺗﮫ ﮐوﻟو ﺗﮫ ﭘراﺧﺗﯾﺎ ورﮐړي .د
ﻣرﺳﺗو وﯾﺷﻧﯥ د ﺳﯾﺳﺗم د ډﯾر اﻏﯾزﻣن ﭘوOښ او د ھدف Bﺎﮐﻧﯥ د ﻻ Oﮫ واﻟﻲ او ﻟوړاوي ﻟﭘﺎره
ﺑﺎﯾد \ﯾﻧﯥ ﻣﻘررات وﺿﻊ ﺷﻲ.
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ﭘﻧIم ﻣﺷﺗرک ﻣﻌﯾﺎرK :ﺎرﻧﮫ
ﻟﮫ ﺳ ﺗو ﻧز و ﺳ ر ه د ﻣ ﻘ ﺎﺑﻠﯥ ﻟﭘ ﺎر ه د ﭘر و ﮔ ر اﻣ و ﻧو اﻏ ﯾز ﻣ ﻧﺗﯾ ﺎ ﭘﯾژ ﻧ د ل ﮐ ﯾږ ي او ﭘﮫ ﭘر اخ ﻣ ﻔﮭ و م ﺳ ر ه ﺑ د ﻟو ﻧو ﻧﮫ ﭘﮫ
د و اﻣ د ار ه ﺗو ﮔ ﮫ > ﺎر ل ﮐ ﯾږ ي او ﭘر د ې ﺑ ﺎﻧ د ې ﭘر و ﮔ ر اﻣ و ﻧﮫ ﺳ م او اﺻ ﻼ ح ﮐ ﯾږ ي ﯾ ﺎ د ا ﭼ ﯥ د اړ ﺗﯾ ﺎو ﺳ ر ه ﺳ م ﭘړ او
ﭘ ﮫ ﭘ ړ ا و ﺗ ﻧظ ﯾ م ﮐ ﯾ د ا ى ﺷ ﻲ

ﮐﻠﯾدي ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ:
•
•
•
•

) ﻟﮫ ﻻ ر  Oو و ﻧ و ﺳ ر ه ﭘ ﮫ ﺗړ او ﮐ ﯥ و ﻟو ﺳ ﺗ ل ﺷ ﻲ (

د >ﺎرﻧﯥ ﻟﭘﺎره ﻣﺎﻟوﻣﺎت ﺑﺎﯾد د وﺧت ﺳره ﺳم او ﮔBور وي ،دا ﻣﺎﻟوﻣﺎت ﭘﮫ ﺳﻣﮫ ،ﻣﻧطﻘﻲ،
ﻣواﻓﻘﮫ ،ﻣﻧظم او ﺷﻔﺎﻓﮫ ﺗوﮔﮫ ﺛﺑت او و>ﯾړل ﺷﻲ او روان ﭘروﮔرام ﺗﮫ ﺑﺎﯾد ﻻرOووﻧﯥ ﭘﮫ
\ﺎن ﮐﯥ وﻟري ) .ﻟوﻣړۍ او دوھﻣﮫ ﻻرOووﻧﯥ وﮔورئ(.
ﺳﯾﺳﺗﻣوﻧﮫ داﺳﯥ وﮐﺎرول ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﮫ ھرو ﺗﺧﻧﯾﮑﻲ ﺑرﺧو ﮐﯥ د ﻣﻧظﻣو ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو راBوﻟول
او ددوى ﭘﯾژﻧدﮔﻠوي او ﺗﺷﺧﯾص داﺳﯥ ﮐره ﮐړي ﭼﯥ اﯾﺎ ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ ﻟﮫ ھر ﻣﻌﯾﺎر ﺳره ﺳر
ﺧوري او ﮐﮫ >ﻧfﮫ.
دBوﻟو اﻏﯾزﻣن ﺷوو ډﻟو >ﺧﮫ\O ،ﯥ ،ﺳړي او ﻣﺎﺷوﻣﺎن وﭘوOﺗل ﺷﻲ او Bوﻟو >ﺎرﻧﯾزو
ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧو ﺗﮫ ﭘﮑﯥ ﺑرﺧﮫ ورﮐړل ﺷﯥ )درﯾﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وﮔورئ(.
ﺳﯾﺳﺗﻣوﻧﮫ داﺳﻲ وﮐﺎرول ﺷﻲ ،ﭼﯥ ددې وړﺗﯾﺎ وﻟري ﭼﯥ ﻣﺎﻟوﻣﺎت ،د ﭘروﮔراﻣوﻧو ،ﻧورو
ﺑرﺧو ،د ﻣﺻﯾﺑت \ﭘﻠو ﺧﻠﮑو د ډﻟو ،اړوﻧده ﺳﯾﻣﮫ ﯾﯾزو ﭼﺎرواﮐو ،ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوﻧﮑو او ﻧورو
ﻓﻌﺎﻟﯾﻧو ﺗر ﻣﻧ tﻟﮑﮫ >رﻧﮕﮫ ﭼﯥ اړﺗﯾﺎ وي ﺟرﯾﺎن وﻣوﻣﻲ.

ﻻرOووﻧﯥ:
 -1د >ﺎرﻧﯾزو ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو ﮐﺎروﻧﮫ :د ﻧﺎورﯾن وﺿﻌﯾت او ﺣﺎﻟت ﺑﯥ ﺛﺑﺎﺗﮫ او ﺧو\ﻧد وي .ﻧو
ﭘدې اﺳﺎس ده ،ﭼﯥ د ﭘروﮔراﻣوﻧو اﻏﯾزﻣﻧﺗﯾﺎ او ﻣﻌﻘوﻟﯾت د ﮐره ﺗوب ﻟﭘﺎره ﭘﮫ ﻣﻧظﻣﮫ ﺗوﮔﮫ
ﺗﺎزه ﻣﺎﻟوﻣﺎت ،ﺣﯾﺎﺗﻲ ارزOت ﻟري .ﻣﻧظﻣﮫ >ﺎرﻧﮫ ،اداره ﭼﯾﺎﻧو ﺗﮫ ددې وړﺗﯾﺎ ورﮐوي ،ﭼﯥ
ﻟوﻣړﯾﺗوﺑوﻧﮫ وBﺎﮐﻲ ،ﺑﯾړﻧ cﺳﺗوﻧزي وﭘﯾژﻧﻲ ،ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﺗﻌﻘﯾب ﮐړي ،د ﺧﭘﻠو ﻏﺑرﮔوﻧوﻧو د
اﻏﯾزﻣﻧﺗﯾﺎ ﮐﭼﮫ وBﺎﮐﻲ او دوی ﺗﮫ د ﭘروﮔراﻣوﻧو د ﺑﯾﺎﮐﺗﻧﯥ وړﺗﯾﺎ ورﮐوي .د ﭘروﮔراﻣوﻧو د
دواﻣداره >ﺎرﻧﯥ >ﺧﮫ ﻻﺳﺗﮫ راﻏﻠﻲ ﻣﺎﻟوﻣﺎت ﮐﯾداى ﺷﻲ د ﺑﯾﺎ ﮐﺗﻧﯥ ،ارزوﻧﯥ او ﻧورو ﻣوﺧو
ﻟﭘﺎره وﮐﺎرول ﺷﻲ .ﭘﮫ \ﯾﻧو ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ ﮐﯾداى ﺷﻲ د اړﺗﯾﺎوو او ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯾوﻟو ﺳره
ﯾو ﻟوى ﺑدﻟون ﺗﮫ د ﻏﺑرﮔون Oودﻟو ﻟﭘﺎره ،د ﺳﺗراﺗﯾژۍ د ﺑدﻟون اړﺗﯾﺎ وﻟﯾدل ﺷﻲ
 -2د ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو ﮐﺎروﻧﮫ او ﺧﭘرول :راBول ﺷوي ﻣﺎﻟوﻣﺎت ﺑﺎﯾد ﻧﯾﻎ ﭘﮫ ﻧﯾﻐﮫ ﻟﮫ ﭘروﮔرام ﺳره
ﺗړاو وﻟري ،ﯾﺎ ﭘﮫ ﺑل ﻋﺑﺎرت دا ﻣﺎﻟوﻣﺎت ﺑﺎﯾد ﮔBور وي او د ھﻐوي ﭘﮫ ﺑﻧﺳټ ﮐړﻧﯥ ﺗر ﺳره
ﺷﻲ .دا ﻣﺎﻟوﻣﺎت ﺑﺎﯾد ﻣﺳﺗﻧد ﺷﻲ او د اړﺗﯾﺎ ﭘﮫ وﺧت ﮐﯥ د ﻧورو ﺑرﺧو ،ﻣؤﺳﺳو او ﯾﺎ د
ﻣﺻﯾﺑت \ﭘﻠو ﺧﻠﮑو ﭘﮫ واک ﮐﯥ ورﮐړل ﺷﻲ .د ﻋﺎﻣﮫ ﭘوھﺎوې د وﺳﺎﯾﻠو )د ﺧﭘروﻟو ﻻرې
ﭼﺎرې ،ژﺑﮫ او داﺳﻲ ﻧور (.دﮐﺎروﻧﯥ ھدف دادى ﭼﯥ ﺑﺎﯾد د ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯾول ﺷوو اورﯾدوﻧﮑو
ﻟﭘﺎره ﻣﻧﺎﺳب او د ﻻﺳرﺳﻰ وړ وي.
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 -3ﭘﮫ >ﺎرﻧﮫ ﮐﯥ ﺷﺎﻣل ﺧﻠﮏ :ھﻐﮫ ﺧﻠﮏ ﭼﯥ د ﻣﺻﯾﺑت \ﭘﻠﻲ ﻧﻔوس ﻟﮫ Bوﻟو ﮔروﭘوﻧو او
ډﻟو >ﺧﮫ ﭘﮫ ﮐﻠﺗوري او ﻣﻧل ﺷوي طرﯾﻘﮫ د ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو د راBوﻟو وړﺗﯾﺎ وﻟري ،ددوى ﺟﻧﺳﯾت
او ژﺑﻧ cﻣﮭﺎرت ﺗﮫ ﭘﮫ ﭘﺎم ﺳره ،ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﭘروﮔرام ﮐﯥ ﺷﺎﻣل ﮐړاى ﺷﻲ .ﺳﯾﻣﮫ ﯾﯾز ﮐوﻟﺗوري
ﺗﻣرﯾﻧوﻧﮫ ﮐﯾداى ﺷﻲ دا اﯾﺟﺎب ﮐړي ﭼﯥ \Oﯥ ﯾﺎ ﻟږه ﮐﻲ ﮔروﭘوﻧﮫ د ھﻐو اﻓرادو ﭘﮫ وﺳﯾﻠﮫ،
ﭼﯥ ﭘﮫ ﮐﻠﺗوري ﻟﺣﺎظ د ﻣﻧﻠو وړ وي ﭘﮫ ﺟﻼ ﺟﻼ ﺗوﮔﮫ وﭘوOﺗل ﺷﻲ.
 -4د ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو ﺷرﯾﮑول :د >ﺎرﻧﯥ او ارزوﻧﯥ ھ>ﯥ اﯾﺟﺎﺑوي ﭼﯥ ﻟﮫ Bوﻟو ﺑرﺧو ﺳره ﻟﮫ
ﻧﯾږدې ﺳﻼ ﻣﺷورې او ﮔډې ھ>ﯥ ﺗر ﺳره ﺷﻲ .د ﺳﺎري ﭘﮫ ﺗوﮔﮫ د وﺑﺎ )ﮐوﻟرا( د ﺧﭘرﯾدﻧﯥ ﭘﮫ
وﺧت ﮐﯥ ،ﻣﺎﻟوﻣﺎت ﺑﺎﯾد ﭘﮫ دواﻣداره ﺗوﮔﮫ د اوﺑو او روﻏﺗﯾﺎ ﺳﺎﺗﻧﯥ د ﻣؤﺳﺳو او روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ
ﺧدﻣﺎﺗو د ﻣؤﺳﺳو ﺗر ﻣﻧ tﺷرﯾﮏ ﺷﻲ .د ھﻣﻐږۍ ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزﻣوﻧﮫ ﻟﮑﮫ ﻣﻧظﻣﯥ ﻏوﻧډې او د
ﺧﺑرﺗﯾﺎﯾﻲ ﺗﺧﺗو ﮐﺎروﻧﮫ ،ﮐﯾداى ﺷﻲ دﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو دﻏﮫ ﺗﺑﺎدﻟﯥ ﻧورې ھم اﺳﺎﻧﮫ ﮐړي.
.

ﺷﭘږم ﻣﺷﺗرک ﻣﻌﯾﺎر :ارزوﻧﮫ
ﭘﮫ ﺣ ﻘﯾﻘ ت ﮐ ﯥ د ﺑﺷ ر ي ﻣ ر ﺳ ﺗﯥ ﯾو ه ﺳ ﯾﺳ ﺗﻣ ﺎﺗﯾﮑ ﻲ او ﺑﯥ ﭘر ې از ﻣ و ﯾﻧﮫ د ه ﭼ ﯥ ﻟﮫ ھ ﻐ ﯥ ﻧﮫ دﻋ ﻣ ﻠﻲ ﻻ ر و ﭼ ﺎر و او
ﭘ ﺎﻟﯾﺳ ﯾ و د  Oﮫ و اﻟ ﻲ ﭘ ﮫ ﺧ ﺎط ر د ر ﺳ و ﻧ ﮫ ز د ه ﮐ ﯾ ږ ي ا و د \ و ا ب و ر ﮐ و ﻟ و ار ز  Oت ﻟو ړ ﯾږ ي .

ﮐﻠﯾدي ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ:
•

•
•
•

) ﻟﮫ ﻻ ر  Oو و ﻧ و ﺳ ر ه ﭘ ﮫ ﺗړ او ﮐ ﯥ و ﻟو ﺳ ﺗ ل ﺷ ﻲ (

ددې ﻟﭘﺎره ﭼﯥ ﭘﮫ Bوﻟﯾز ډول د ﭘروﮔرام ﻣﻧﺎﺳب واﻟﻰ ،اﻏﯾزﻣﻧﺗوب ،ﭘوOښ او ﭘﮫ ﻣﺻﯾﺑت
\ﭘﻠو ﺧﻠﮑو ﯾﯥ اﻏﯾز او ﻟﮫ دوى ﺳره ﯾﯥ د ﻧږدﯾواﻟﻰ ﭘﮫ ﮐﭻ ﭘوه ﺷو ﻧو ﭘروﮔرام ﺑﺎﯾد د
ﻣوﺧو او ﺣد اﻗل ﻣﻌﯾﺎروﻧو ﺳره د ﺗړاو ﭘر ﺑﻧﺳټ وارزول ﺷﻲ )ﻟوﻣړۍ ﻻرOووﻧﮫ
وﮔورئ(.
ارزوﻧﯥ ،د ﻧﺎورﯾن \ﭘﻠﻲ ﻧﻔوس او ھﻣدارﻧﮕﮫ د ﮐورﺑﮫ Bوﻟﻧﯥ )ﮐﮫ ﺗوﭘﯾر ﺳره وﻟري(
ﻟﯾدﻟوري او اﻧدوﻧﮫ ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯾﺳﻲ.
د ارزﯾﺎﺑ cﻟﭘﺎره د ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو راBوﻟوﻧﮫ ،ﺧﭘﻠواﮐﮫ او ﺑﯥ ﭘرې وي.
د ھرې ارزوﻧﯥ د ھ>و ﭘﺎﯾﻠﯥ ،د راﺗﻠوﻧﮑﻲ ﮐﺎر او ﻋﻣل د Oﮫ واﻟﻲ او ﺳﻣون ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ
ﮐوي )دوﯾﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وﮔورئ(.

ﻻرOووﻧﯥ:
 -1د \ﺎﻧﮕړﺗﯾﺎوو Bﺎﮐﻧﮫ> :رﻧﮕﮫ ﭼﯥ ﻧﺎورﯾﻧوﻧﮫ ﭘﮫ ﭼBﮑ cﺳره او د ﮔوﻣﺎن او اﻧدازې >ﺧﮫ
ﭘﮫ ﻟوړه ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ ﺑدﻟوﻧوﻧﮫ راﻣﻧ\ﺗﮫ ﮐوي ،ﻧو د اﻧﺳﺎﻧﻲ ﻣرﺳﺗو د ﭘروﮔراﻣوﻧو ارزوﻧﮫ ﯾو اﺳﺎن
ﮐﺎر ﻧدى .ﮐﮫ >ﮫ ھم ﭘﮫ داﺳﻲ ﯾو ﺣﺎﻟت ﮐﯥ ،ﮐﯾﻔﻲ ﻻرې ﭼﺎرې ﺗر ډﯾره ﺣده د ﻧﺎورﯾن ﻟﭘﺎره د
ﻏﺑرﮔون ﭘﯾﭼﻠﻰ طﺑﯾﻌت درک ﮐوﻻى ﺷﻲ ،ﻧو ھﻐوى ﭼﯥ دا ډول ﭘروﮔراﻣوﻧﮫ ارزوي ،ﺑﺎﯾد
ﺑﯾﻼﺑﯾﻠﯥ ﻻرې ﭼﺎرې وﮐﺎروي او د ﭘرﺗﻠﻧﯥ ﻟﮫ ﻻرې ،د اﻋﺗﺑﺎر وړ ﭘﺎﯾﻠو ﺗﮫ ورﺳﯾږي.
ﭘﮫ ﻣﻧظم ډول د ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو ﮐﺎرول :ارزوﻧﯥ ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﻟﯾﮑﻠﻲ رﭘوټ ﮐﯥ راﺷﻲ ،ددې ﻟﭘﺎره
-2
ﭼﯥ د ﺷﻔﺎﻓﯾت او \واب ورﮐوﻧو د ارزOﺗوﻧو ﺳره ﯾﯥ ﻣرﺳﺗﮫ ﮐړې وي او ھﻣدارﻧﮕﮫ د
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ﭘروﮔراﻣوﻧو ﭘﮫ اوږدو ﮐﯥ درﺳوﻧﮫ زده ﺷوي وي ،ﭼﯥ ﭘﮫ ﭘﺎى ﮐﯥ ﺑﺷري ﻣؤﺳﺳو ﺗﮫ د ددې
وړﺗﯾﺎ ورﮐوي ﭼﯥ د ﺧﯾرO-ﯾﮕåﯥ ﭘﮫ ﻻروﭼﺎرو او ﻋﻣﻠﻲ ﮐوﻟو ﮐﯥ ﯾﯥ ﻻ Oﮫ واﻟﻲ راوﻟﻲ.

اووم ﻣﺷﺗرک ﻣﻌﯾﺎر :د ﮐﺎرﮐوﻧﮑو ﺻﻼﺣﯾﺗوﻧﮫ او ﻣﺳؤﻟﯾﺗوﻧﮫ
د ﻣ ر ﺳ ﺗ ﯥ ﮐ ﺎر ﮐ و ﻧﮑ ﻲ  ،د ﻣ ﻧ ﺎﺳ ﺑ و ﭘر و ﮔ ر اﻣ و ﻧ و د ﭘﻼ ن ﮐ و ﻟ و ا و ﭘ ﮫ اﻏ ﯾز ﻣ ن ډ و ل ﯾ ﯥ د ﭘ ﻠ ﻲ ﮐ و ﻟ و ﻟ ﭘ ﺎر ه ﻣ ﻧ ﺎﺳ ﺑ ﮫ
ﭘو ھ ﮫ  ،ﻻ ر ې ﭼ ﺎر ې او ﺗﺟ ر ﺑﯥ ﻟر ي .

ﮐﻠﯾدي ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ:

) ﻟﮫ ﻻ ر  Oو و ﻧ و ﺳ ر ه ﭘ ﮫ ﺗړ او ﮐ ﯥ و ﻟو ﺳ ﺗ ل ﺷ ﻲ (

• د ﻣرﺳﺗﯥ ﮐﺎرﮐوﻧﮑﻲ ﺑﺎﯾد د اړوﻧده ﺳﯾﻣﯥ د ﮐﻠﺗور او دودوﻧو ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﺗﺧﻧﯾﮑﻲ وړﺗﯾﺎوې او
ﭘوھﮫ وﻟري او ﯾﺎ دا ﭼﯥ د ﻣﺧﮑﻧﯾو ﺑﯾړﻧﯾو ﺣﺎﻻﺗو ﺗﺟرﺑﯥ وﻟري .ھﻣدارﻧﮕﮫ ﮐﺎرﮐوﻧﮑﻲ د
ﺑﺷري ﺣﻘوﻧو او اﺻوﻟو ﺳره اﺷﻧﺎﯾﻲ وﻟري.
• ﮐﺎرﮐوﻧﮑﻲ د ﻧﺎورﯾن \ﭘﻠﻲ ﻧﻔوس او ھﻣدارﻧﮕﮫ د ﮐورﺑﮫ Bوﻟﻧﯥ د اﺻﻠﻲ ﺷﺧړو او د ھﻐو د
ﺳرﭼﯾﻧو ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﻣﺎﻟوﻣﺎت وﻟري .دوى د اﻧﺳﺎﻧﻲ ﻣرﺳﺗﯥ د وﯾﺷﻠو ﭘﮫ اړﺗﯾﺎ او زﯾﺎﻧﻣﻧوﻧﮑو
ډﻟو ﺗﮫ \ﺎﻧﮕړې ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ ﮐوﻟو ﺑﺎﻧدې Oﮫ ﭘوھﺎوی وﻟري) .ﻟوﻣړۍ ﻻرOووﻧﮫ وﮔورئ(.
• ﮐﺎرﮐوﻧﮑﻲ ﺑﺎﯾد ددې وړﺗﯾﺎ وﻟري ،ﭼﯥ ﺑﯾ\ﺎﯾﮫ ،ﺗﺑﻌﯾﺿﻲ ﯾﺎ ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﮐړﻧﯥ وﭘﯾژﻧﻲ او ﻟﮫ
ھﻐو >ﺧﮫ د ﻣﻧﻊ ﮐوﻟو ھ>ﯥ ﺗر ﺳره ﮐړي )دوھﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وﮔورئ(.

ﻻرOووﻧﯥ:
 -1ﮐﺎرﮐوﻧﮑﻲ ﺑﺎﯾد دې ﺗﮫ ﻣﺗوﺟﮫ واوﺳﻲ ﭼﯥ د ﺳرﻏړوﻧﯥ ﺟرﻣوﻧﮫ ﻟﮑﮫ ﭘر \Oو ،ﻧﺟوﻧو
او ھﻠﮑﺎﻧو ،ﺟﻧﺳﻲ ﺗﯾري او د وﺣﺷت د ﻧورو ډوﻟوﻧو ﮐﭼﮫ د ﺑﺣران ﭘﮫ ﺟرﯾﺎن ﮐﯥ ﻟوړﯾداى
ﺷﻲ .د \وروﻧﯥ او ﺟﻧﺳﻲ ﺗﯾري >ﺧﮫ ډار\O ،ﯥ دې ﺗﮫ اړﺑﺎﺳﻲ ﭼﯥ ﻟﮫ ﺳرﺗﯾرو او ﻧورو
ھﻐو ﻧﺎرﯾﻧﮫ وو ﺳره ﭼﯥ د واک ﭘﮫ ﻣوﻗف ﮐﯥ دي ،اړﯾﮑﻲ Bﯾﻧﮕﯥ ﮐړي .د ﻧﺎرﯾﻧﮫ \واﻧﺎﻧو
زﯾﺎﻧﻣﻧﯾدﻧﮫ ،ﭘﮫ وﺳﻠﮫ واﻟو \واﮐوﻧو ﮐﯥ ﭘﮫ اﺟﺑﺎري ﺧدﻣت ﮔوﻣﺎرل دي .ﮐﺎرﮐوﻧﮑﻲ او
ﺳﺎﺣوي ﻣﻠﮕري ﯾﯥ ﺑﺎﯾد ﭘوه ﺷﻲ ﭼﯥ >رﻧﮕﮫ ھﻐو \Oو ،ﻧﺎرﯾﻧﮫ وو او ﮐوﭼﻧﯾﺎﻧو ﺗﮫ ،ﭼﯥ د
ﺑﺷري ﺣﻘوﻧو >ﺧﮫ د ﺳرﻏړاوي ،ﭘﮫ ﺗﺎوان اﺧﯾﺳﺗﻠو ﭘﺳﯥ ﮔر\ﻲ ﻣراﺟﻌﮫ وﮐړي .ھﻣدارﻧﮕﮫ
ھﻐوى ﭼﯥ د زﺑرزﻧﺎ او ﺟﻧﺳﻲ ﺗﯾري ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن دي ،ددوى ﻟﭘﺎره د ﻗﺎﻧوﻧﻲ او روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ
ﻣﺷورې ورﮐوﻟو ،او د ﺣﻣل >ﺧﮫ د ﻣﺧﻧﯾوي ﭘﮫ ﭘروﺳﯾﺟروﻧو ﭘوه ﮐړل ﺷﻲ.
ﮐﺎرﮐوﻧﮑﻲ ﺑﺎﯾد ﭘﮫ دې ﭘوه ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻧﺎورﯾن ﺳره د ﻏﺑرﮔون ﭘﮫ ﭘروﮔرام ﮐﯥ د
-2
ارزOﺗﻧﺎﮐو Bﺎﮐل ﺷوو ﺳرﭼﯾﻧو د ﮐﻧﺗرول ﻣﺳؤﻟﯾت ﻟرل ،دوى ﺗﮫ او ھﻐو ﺧﻠﮑو ﺗﮫ ﭼﯥ ﻟﮫ دوى
ﺳره ھﻣﮑﺎر دي ،ﭘﮫ ﻧﺳﺑﻲ ډول ﭘﮫ ﻧورو ﺧﻠﮑو د واک ﭼﻠوﻟو واﮔﻲ ﭘﮫ ﻻس ورﮐوي.
ﮐﺎرﮐوﻧﮑﻲ ﺑﺎﯾددې ﻣﺳﺋﻠﯥ ﺗﮫ ډﯾر ﭘﺎم وﮐړي ﭼﯥ ددې \واک او ﻗدرت >ﺧﮫ Oﺎﯾﻲ ﻧﺎوړه ﮔBﮫ
واﺧﯾﺳﺗل ﺷﻲ او ﻓﺳﺎد ﭘﮑﯥ راﻣﻧ\ﺗﮫ ﺷﻲ .ﮐﺎرﮐوﻧﮑﻲ ﺑﺎﯾد ﭘﮫ دې ھم ﭘوه ﺷﻲ ﭼﯥ \Oﯥ او
ﮐوﭼﻧﯾﺎن ﭘﮫ ﺗﮑراري ﺗوﮔﮫ د ﺗﯾري ،ﺳﭘﮑﺎوى ،ﺗﺣﻘﯾر ﯾﺎ اﺳﺗﺛﻣﺎري ﭼﻠﻧد ﺳره ﻣﺦ ﮐﯾداى ﺷﻲ.
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ﺟﻧﺳﻲ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻧﺷﻲ ﮐﯾداى د ﺑﺷري ﻣرﺳﺗﯥ ﭘر وړاﻧدې ﺗﺑﺎدﻟﮫ ﯾﺎ ﻣﻌﺎوﺿﮫ ﺷﻲ او ھﻣدارﻧﮕﮫ
ﮐوﻣﮑﻲ ﮐﺎرﮐوﻧﮑﻲ ھم دې ﮐﺎر ﺗﮫ ﺑﺎﯾد ﻻس واﻧﮫ ﭼوي .ھﻣدارﻧﮕﮫ ﻧورې ﻣﺳﺋﻠﯥ ﻟﮑﮫ د ﺟﺑري
زﯾږون )ﺳﻘط( ،د ﻧﺎﻗﺎﻧوﻧﮫ درﻣﻠو ﮐﺎروﻧﮫ او ﺳوادﮔري ھم ﻣﻣﻧوع دي.

اﺗم ﻣﺷﺗرک ﻣﻌﯾﺎرK :ﺎرﻧﮫ ،اداره او د ﮐﺎرﮐوﻧﮑو ﻣﻼﺗړ
د ﺑﺷ ر ي ﻣ ر ﺳ ﺗ ﯥ ﭘر و ﮔ ر ام د اﻏ ﯾز ﻣ ﻧ ﯥ ﭘ ﻠ ﻲ ﮐ ﯾ د ﻧ ﯥ ﻟ ﭘ ﺎر ه د ﻣ ر ﺳ ﺗ ﯥ ﮐ ﺎر ﮐ و ﻧﮑ ﻲ ﺑ ﺎ ﯾ د و > ﺎر ل ﺷ ﻲ ا و ﻣ ﻼ ﺗړ ﺗر
ﻻ ﺳ ﮫ ﮐړ ي .

ﮐﻠﯾدي ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ:
•
•
•
•
•
•
•
•

) ﻟﮫ ﻻ ر  Oو و ﻧ و ﺳ ر ه ﭘﮫ ﺗړ او ﮐ ﯥ و ﻟو ﺳ ﺗ ل ﺷ ﻲ (

اداره ﭼﯾﺎن دﺧﭘﻠو ﺗﺻﻣﯾﻣوﻧو،د ﻣﻧﺎﺳب اﻣﻧﯾت او د ﻣﻘرراﺗو او طرزاﻟﻌﻣﻠوﻧو د ﭘﻠﻲ ﮐﯾدو
او ھﻣدارﻧﮕﮫ د ﺧﭘﻠو ﮐﺎرﮐوﻧﮑو د ﻣﻼﺗړ ﻣﺳؤﻟﯾت ﻟري )ﻟوﻣړۍ ﻻرOووﻧﮫ وﮔورئ(.
ﺗﺧﻧﯾﮑﻲ او اداري ﮐﺎرﮐوﻧﮑﻲ ،ددې ﻟﭘﺎره ﭼﯥ دوى ﺧﭘل ﻣﺳؤﻟﯾﺗوﻧﮫ ﺗر ﺳره ﮐړي ،ﺑﺎﯾد ﭘﮫ
ﻻزﻣو او ﺿروري روزﻧو ،ﺳرﭼﯾﻧو او ﻟوژﺳﺗﯾﮑﻲ ﻣرﺳﺗو ﺳﻣﺑﺎل ﺷﻲ )دوھﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ
وﮔورئ(.
د ﭘروﮔراﻣوﻧوﮐﺎري ډﻟﮫ ﺑﺎﯾد د ھﻐو ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧو ﭘﮫ ﻣوﺧو او ﻻروﭼﺎرو ،ﭼﯥ د ﺳرﺗﮫ رﺳوﻟو
ﻏوOﺗﻧﮫ ﯾﯥ ور\ﯾﻧﯥ ﮐﯾږي ﭘوه وي او د ﺳرﺗﮫ رﺳوﻟو وروﺳﺗﮫ ﺑﺎﯾد د ﺧﭘﻠو ﮐړﻧو ﺑدﻟﮫ ﺗر
ﻻﺳﮫ ﮐړی.
Bول ﮐﺎرﮐوﻧﮑو ﺗﮫ ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﻟﯾﮑﻠﻲ ﺗوﮔﮫ ددوي وظﯾﻔوي ﻣﺳؤﻟﯾﺗوﻧﮫ ورﭘﮫ ﮔوﺗﮫ ﺷﻲ او ﭘﮫ
دوراﻧﻲ ډول ورﺗﮫ ﭘﮫ ﻟﯾﮑﻠﻲ ډول د دوی د ﮐﺎر د >رﻧfواﻟﯽ ارزوﻧﯥ ورﮐړل ﺷﻲ.
Bول ﮐﺎرﮐوﻧﮑو ﺗﮫ ﺑﺎﯾد ،د ھﻐﯥ ﺳﯾﻣﯥ او ﭼﺎﭘﯾ﷼ د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ اواﻣﻧﯾﺗﻲ ﻣﺳﺎﯾﻠو ﭘﮫ اړه ﭼﯥ
دوى ﮐﺎر ﭘﮫ ﮐﯥ ﮐوي ﻣﺎﻟوﻣﺎت ورﮐړل ﺷﻲ) .درﯾﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وﮔورئ(.
ﮐﺎرﮐوﻧﮑو ﺗﮫ ﺑﺎﯾد ﻣﻧﺎﺳﺑﮫ اﻣﻧﯾﺗﻲ روزﻧﮫ ورﮐړل ﺷﻲ.
د ﮐﺎرﮐوﻧﮑو ﻟﭘﺎره ﺑﺎﯾد د ظرﻓﯾﺗوﻧو د روزﻧﯥ ﺳﯾﺳﺗﻣوﻧﮫ ﺟوړ ﺷﻲ ،ﭼﯥ داد ور\ﻧﻲ
ﻧظﺎرت ﯾوه ﺑرﺧﮫ ده ) >ﻠورﻣﮫ او ﭘﻧ\ﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وﮔورئ(.
دﻣﻠﻲ او ﺳﯾﻣﮫ ﯾﯾزو ﺳﺎزﻣﺎﻧوﻧو د ظرﻓﯾت ﻟوړواﻟﻰ د اوږدﻣﮭﺎﻟﮫ BﯾﻧOfت د ﻏOﺗﻠﺗﯾﺎ ﻟﭘﺎره ﺗر
ﺳره ﺷﻲ.

ﻻرOووﻧﯥ:
 -1دا د Bوﻟو ﮐﭼو د اداره ﭼﯾﺎﻧو \ﺎﻧﮕړي ﻣﺳؤﻟﯾﺗوﻧﮫ دي ،ﭼﯥ داﺳﯥ ﺳﯾﺳﺗﻣوﻧﮫ ﺗﺎﺳﯾس او
وﺳﺎﺗﻲ ،ﭼﯥ د ﭘروﮔراﻣوﻧواو اړوﻧده ﭘﺎﻟﯾﺳﯾو ﭘﻠﻲ ﮐﯾدﻧﮫ ﭘرﻣﺦ ﺑوزي او د ﻣﻘرراﺗو او
طرزاﻟﻌﻣﻠوﻧو ﺳره ﺳم ،ﯾﯥ ﻋﯾﺎر ﮐړي .د ﺑﺷري ﻣرﺳﺗو \ﯾﻧﯥ ﻣؤﺳﺳﯥ ﻣﺧﮑﯥ ﻟﮫ ﻣﺧﮑﯥ
داﺳﯥ ﻟواﯾﺢ او ﻣﻘررات ﻟري ﭼﯥ ﮐﺎرﮐوﻧﮑو ﺗﮫ ﯾﯥ د اﺳﺎﺳﻲ ﻗواﻧﯾﻧو ﭘﮫ رåﺎ ﮐﯥ واﯾﻲ ،ﭼﯥ د
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ھﻐو ﻟﮫ ﻣﺧﯥ دﻣﺎﺷوم ﺳﺎﺗﻧﮫ او د ﺟﻧﺳﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺧﮫ ﻧﯾول او ﺳﺎﺗل ﺷﺎﻣل دي> .رﻧﮕﮫ ﭼﯥ
ددې ډول ﻗواﻧﯾﻧو او ﻗواﻋدو اھﻣﯾت ﭘﮫ ﭘراﺧﮫ ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ ﭘﯾژﻧدل ﺷوى دى ،د ﺑﺷري ﻣرﺳﺗو ډﯾرې
ﻣؤﺳﺳﯥ د ھﻣدﻏو اﺻوﻟو او ﻣﻘرراﺗو د ﭘراﺧوﻟو ﭘﮫ ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ ﮐﺎر ﮐوي .د دا ډول ﻣﻘرراﺗو د
ﺑرﯾﺎﻟﯾﺗوب ﻟﭘﺎره د اداري \واب ورﮐوﻧﯥ د ﺳﯾﺳﺗم د ﮐره ﮐوﻟو ھ>ﯥ ډﯾرې ﻣﮭﻣﯥ دي.
-2
ﺧﯾرﯾﮫ ﻣؤﺳﺳﯥ ﻣﺧﮑﯥ ﻟﮫ دې ﭼﯥ ﯾو ﺑﯾړﻧ cﺣﺎﻟت ﺗﮫ ﺧﭘل ﮐﺎرﮐوﻧﮑﻲ واﺳﺗوي،
ﻟوﻣړى ﺑﺎﯾد دا ډاډ ﺗر ﻻﺳﮫ ﮐړي ﭼﯥ دوى ﭘﮫ ﻻزﻣو ﺷراﯾطو ﺑراﺑر ﮐﺳﺎن دي،ﻻﯾق دي او ﭘﮫ
ﻣﻧﺎﺳب ډول روزل ﺷوي او ﭼﻣﺗو دي .ﺧﯾرﯾﮫ Bوﻟﻧﯥ ،ﮐﻠﮫ ﭼﯥ د ﺑﯾړﻧﻲ ﺣﺎﻟت ﻟﭘﺎره ډﻟﮫ
ﺗﯾﺎروى ،ﻧو ﻟوﻣړى ﺑﺎﯾد دا ډاډ ﺗر ﻻﺳﮫ ﮐړي ﭼﯥ ددوى د ﻧﺎرﯾﻧﮫ او \Oﯾﻧﮫ ﮐﺎرﮐوﻧﮑو ﺷﻣﯾر
ﭘﮫ ﺗوازن ﮐﯥ دى .ددې ﻟﭘﺎره ﭼﯥ ﮐﺎرﮐوﻧﮑﻲ ﺧﭘل ﻣﺳؤﻟﯾﺗوﻧﮫ ﺳرﺗﮫ ورﺳوﻻى ﺷﻲO ،ﺎﯾﻲ دا
اړﯾﻧﮫ وي ﭼﯥ دوى ﺗﮫ ﭘﮫ دواﻣدار ډول روزﻧﮫ ورﮐړاى ﺷﻲ او ﻣﻼﺗړ ﯾﯥ وﺷﻲ.
-3
Bول ﮐﺎرﮐوﻧﮑﻲ ،ﻣﺧﮑﯥ ﻟﮫ دې ﭼﯥ ﺳﺎﺣﯥ ﺗﮫ ﻻړ ﺷﻲ ،ﺑﺎﯾد د اﻣﻧﯾﺗﻲ او روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ
ﻣﺳﺋﻠو ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﻣﻧﺎﺳب ﻣﺎﻟوﻣﺎت ﺗر ﻻﺳﮫ ﮐړي .دﻧدې ﺗﮫ ﻟﮫ ﺗﮓ >ﺧﮫ ﻣﺧﮑﯥ دوى ﺑﺎﯾد
واﮐﺳﯾن ﺷﻲ او د ﻣﻼرﯾﺎ ﻣﺧﻧﯾوى ﮐوﻧﮑﻲ درﻣل )ﭼﯾرﺗﮫ ﭼﯥ اړﯾن وي( ،ﺗر ﻻﺳﮫ ﮐړي .ﮐﺎري
ﺳﺎﺣﯥ ﺗﮫ د رارﺳﯾدو ﺳر ﺳم ،دوى ﺗﮫ د اﻣﻧﯾﺗﻲ ﺧطروﻧو د ﮐﭼﯥ د راBﯾBوﻟو ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﻣﺎﻟوﻣﺎت
ورﮐړل ﺷﻲ .ھﻣدارﻧﮕﮫ د ﺧوړو او اوﺑو ﺳﺎﺗﻧﯥ ﻟﭘﺎره ،د  HIV/AIDSد ﻣﺧﻧﯾوي ﻟﭘﺎره او
ﻧورو ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو ﭘﮫ اړه ،د طﺑﻲ ﺧدﻣﺎﺗو د ﺷﺗﮫ واﻟﻲ ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ،د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧطروﻧو ﻟﮫ
اﻣﻠﮫ د \ﺎى ﭘرﯾOودﻟو ﻻرې ﭼﺎرې او ﭘروﺳﯾﺟروﻧﮫ او دوى ﺗﮫ د ﺗﺎوان ورﮐوﻟو ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ دوى
ﺗﮫ وﯾﻧﺎ وﺷﻲ.
-4
\ﺎﻧﮕړې ھ>ﯥ :د ﯾوې ﻣؤﺳﺳﯥ ﭘﮫ ﺑﯾﻼﺑﯾﻠو ﺑرﺧو ﮐﯥ د ﺗﻧوع د ﺑډاﯾﻧﯥ ﻟﮫ ﭘﺎره ﺑﺎﯾد
\ﺎﻧﮕړې ھ>ﯥ ﺗر ﻻس ﻻﻧدې وﻧﯾول ﺷﻲ.
د ظرﻓﯾﺗوﻧو روزﻧﮫ :د ﯾو ﻧﺎورﯾن ﭘﮫ ﺗﻌﻘﯾب د ﺑﯾﺎرﻏوﻧﯥ ﭘړاو ﭘﮫ ﺑﮭﯾر ﮐﯥ د ظرﻓﯾﺗوﻧو
-5
ﻟوړول ﯾوه >رﮔﻧده او Oﮑﺎره ﻣوﺧﮫ ده .دا ھم ﻣﮭﻣﮫ ده ﭼﯥ د ﯾو ﻧﺎورﯾن ﭘﮫ ﺟرﯾﺎن ﮐﯥ ،ﭘﮫ
\ﺎﻧﮕړې ﺗوﮔﮫ د ﻣرﺳﺗﯥ ﭘړاو> ،وﻣره ﭼﯥ ﺷوﻧﻰ وي  ،ﻧور ھم وﻏزول ﺷﻲ.
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د و ھ م > ﭘر ﮐ ﻰ :

د ا و ﺑ و ر ﺳ و ﻟ و  ،ﭼ ﺎ ﭘ ﯾر ﯾ ﺎ ﻟ ﯾز ې ر و ﻏ ﺗ ﯾ ﺎ
ا و ﺣ ﻔظ اﻟ ﺻ ﺣ ﯥ د ﻟ و ړ ﯾ د و
ﺣد اﻗل ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ
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ﻟﮫ دې Kﭘرﮐﻲ Kﺧﮫ Kرﻧﮕﮫ ﮐﺎر واﺧﻠو؟

د ا  Kﭘر ﮐ ﻰ ﭘ ﮫ ﺷ ﭘږ و ﻋ ﻣ د ه ﺑ ر ﺧ و و ﯾ ﺷ ل ﺷ و ى د ى  :د ر و ﻏ ﺗ ﯾ ﺎ ﺳ ﺎ ﺗ ﻧ ﯥ ﻟ و ړ و ا ﻟ ﻰ  ،د ا و ﺑ و ر ﺳ و ل  ،د ﻓ ﺿ ﻠ ﮫ
ﻣ و اد و  Iﺎ ی ﭘ ر  Iﺎ ی ﮐ و ل  ،د ﻧ ﺎر و ﻏ  pﻟ ﯾ ږ د و ﻧ ﮑ و ﮐ ﻧ ﺗ ر و ل  ،د ﺟ ﺎ ﻣ د و ﺑ ﯾ ﮑ ﺎ ر ه ﻣ و ا د و ﺳ ﻣ ﺑ ﺎ ﻟ  :ت ا و ﺗ ﺧ ﻠ ﯾ ﮫ ﮐ و ل
دی  .ھ ر ﯾو د ﻻ ﻧدې ﺑر ﺧ و ﻟر و ﻧﮑ ﻰ دى :
• ﺣ د اﻗ ل ﻣ ﻌ ﯾ ﺎر و ﻧ ﮫ  :د ا د ﻣ ﺎ ھ ﯾ ت ﻟ ﮫ ﻣ ﺧ ﯥ ﮐ ﯾ ﻔ ﻲ ﺑ  nﮫ ﻟ ر ي ا و د ا و ﺑ و ا و ر و ﻏ ﺗ ﯾ ﺎ ﺳ ﺎ ﺗ ﻧ ﯥ د ﺑ ر ا ﺑ ر و ﻟ و د
ﻏ ﺑر ﮔ و ن  ،ﺗر dو ﻟو dﯾdﯥ ﺳ ط ﺣ ﯥ ﻻ ﺳ ﺗﮫ ر او ړ ﻧﯥ ﺑﯾﺎﻧوي .
• ﮐ ﻠ ﯾ د ي ﺷ ﺎ ﺧ ﺻ و ﻧ ﮫ  :د ا ھ ﻐ ﮫ ﻋ ﻼ ﻣ ﯥ ﯾ ﺎ ﻧ Oﯥ د ي ﭼ ﯥ د ﯾو ﭘر و ﮔ ر ام  ،ﻧﮫ ﻻ ﺳ ﺗﮫ ر او ړ ل  Oﯾ ﻲ  .د ا
ﺷ ﺎﺧ ﺻ و ﻧﮫ د ﮐ ﺎر و ل ﺷ و ﯾو ﭘر و ﮔ ر اﻣ و ﻧو  ،د ﺗﺎﺛﯾر او ﭘﺎﯾﻠو د ﺳ ﻧﺟ و ﻟو او د ھ ﻐ و ﻣ ﯾﺗو د و ﻧو او ﺑﮭ ﯾر و ﻧو
ﭼ ﯥ ﭘﮫ د ې ﭘر و ﮔ ر اﻣ و ﻧو ﮐ ﯥ ﺗر ﯾﻧﮫ ﮔ Bﮫ اﺧ ﯾﺳ ﺗل ﺷ و ې د ه ﻣ ﺳ ﺎﺋل ﺑﯾﺎﻧو ي  .د ا ﺷ ﺎﺧ ﺻ و ﻧﮫ ﮐ ﯾد اى ﺷ ﻲ
ﭼ ﯥ ﮐ ﯾﻔﻲ ﯾﺎ ﮐ ﻣ ﻲ ﺑåﮫ و ﻟر ي .
• ﻻ ر  :و و ﻧ ﯥ  :ﻻ ر  Oو و ﻧ ﯥ ﭘﮫ ﺑ ﯾﻼ ﺑ ﯾﻠو ﺑر ﺧ و ﮐ ﯥ د ﻣ ﻌ ﯾ ﺎر و ﻧ و او ﺷ ﺎﺧ ﺻ و ﻧ و د ﮐ ﺎر و ﻧ ﯥ > ر ﻧﮕ و اﻟ ﻰ  ،د
ﻋ ﻣ ل ﭘﮫ ډ ﮔ ر ﮐ ﯥ د ﺳ ﺗو ﻧز و ﺳ ر ه د ﻣ ﺧ ﺎﻣ ﺦ ﮐ ﯾ د و ﻻ ر  Oو و ﻧ ﯥ او ﯾو ې ﻣ ﺳ ﺋﻠﯥ ﺗﮫ د ﻟو ﻣ ړ ﯾﺗو ب ﭘﮫ
و ر ﮐ و ﻟو ﮐ ﯥ د ﺳ ﻼ ﻣ ﺷ و ر ې ﭘﮫ ﮔ و ﺗﮫ ﮐ و ي  .ھ ﻣ د ار ﻧﮕ ﮫ د و ى \ ﯾﻧﯥ ھ ﻐ ﮫ ﺑﻧﺳ Bﯾز ﻣ ﺳ ﺎﯾل ﭼ ﯥ د
ﻣ ﻌ ﯾ ﺎ ر و ﻧ و ا و ﺷ ﺎ ﺧ ﺻ و ﻧ و ﺳ ر ه ﺗ ړ ا و ﻟ ر ي  Oﯾ ﻲ ا و ھ ﻣ د ار ﻧ ﮕ ﮫ د ا ﻻ ر  :و و ﻧ ﯥ ﮐ ﯾ د اى ﺷ ﻲ ﭼ ﯥ ھ ﻐ ﮫ
ﺷ ﺧ ړ ې او ﺗ و ﭘ ﯾر و ﻧ ﮫ ﭼ ﯥ ﭘ ﮫ ﻣ و ﺟ و د ه ﻣ ﺎ ﻟ و ﻣ ﺎ ﺗ و ﮐ ﯥ ﺷ ﺗ ﮫ – ﺗ ﺷ ر ﯾﺢ ﮐ ړ ي .
ﺿ ﻣ ﯾ ﻣ ﯥ  ،د ا ﺧ  Iو ﻧ و ) ﻣ ﺄ ﺧ ذ و ﻧ ﮫ ( ﯾ و ا ﻧ ﺗ ﺧ ﺎ ﺑ ﻲ ﻟ ﺳ ت ﻟر ي ﮐ و م ﭼ ﯥ د د ې  Kﭘر ﮐ ﻲ ﭘ ﮫ ھ ﮑ ﻠ ﮫ د ﻋ ﻣ و ﻣ ﻲ ا و  Iﺎ ﻧ ﮕ ړ و
ﺗ ﺧ ﻧ ﯾ ﮑ ﻲ ﻣ ﺳ ﺋ ﻠو ﻣ ﺎ ﻟو ﻣ ﺎ ﺗ ﻲ ﺳ ر ﭼ ﯾ ﻧ ﯥ ﭘ ﮫ ﮔ و ﺗ ﮫ ﮐ و ي .
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ﺳر ﻟﯾﮑوﻧﮫ
ﺳرﯾزه٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 -١د روﻏﺗﯾﺎ ﺳﺎﺗﻧﯥ )ﺣﻔظ اﻟﺻﺣﯥ ( ﻟوړول٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
-٢د اوﺑو رﺳول ﯾﺎ ﺑراﺑرول٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
-٣د ﻓﺿﻠﮫ ﻣوادو ﺗﻧظﯾم٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 -٤د ﻧﺎروﻏﯾو ﻟﯾږدوﻧﮑو ﻣﺧﻧﯾوى٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 -٥د ﺟﺎﻣدو ﻓﺿﻠﮫ ﻣوادو ﺗﻧظﯾم٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 -٦د ﻓﺿﻠﮫ اوﺑو اﯾﺳﺗﻧﮫ او ﺗﻧظﯾم٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ﻟوﻣړۍ ﺿﻣﯾﻣﮫ :د اوﺑو ﺑراﺑروﻧﯥ او د روﻏﺗﯾﺎ ﺳﺎﺗﻧﯥ د ﻟوﻣړﻧﯾو اړﺗﯾﺎوو ﭼﮏ
ﻟﺳت٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
دوھﻣﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ :د ﻣؤﺳﺳو او ﻧورو ﮐﺎروﻧﮑو ﻟﭘﺎره د اوﺑو ﺣد اﻗل ﻣﻘدار٠٠٠
درﯾﻣﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ :د ﻧﺎورﯾن ﭘﮫ ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ ،ﭘﮫ ﻣؤﺳﺳو او ﻧورو ﻋﺎﻣﮫ Iﺎﯾوﻧو ﮐﯥ د ﺗﺷﻧﺎﺑوﻧو
ﺣد اﻗل ﺷﻣﯾره٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
Kﻠورﻣﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ :د اوﺑو او ﻓﺿﻠﮫ ﻣوادو Kﺧﮫ راوﻻړﯾدوﻧﮑﯥ ﻧﺎروﻏ pاو د ھﻐو د اﻧﺗﻘﺎل
ﻣﯾﺧﺎﻧﯾﮑﯾﺗوﻧﮫ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ﭘﻧIﻣﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ :اﺧIوﻧﮫ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
د اوﺑو رﺳول ،د ﻧﺎروﻏﯾو ﻣﺧﻧﯾوى او د روﻏﺗﯾﺎ ﺳﺎﺗﻧﯥ د ﭘوھﯥ ﻟوړواﻟﻰ

د روﻏﺗﯾﺎ ﺳﺎﺗﻧﯥ د
ﭘوھﯥ ﻟوړواﻟﻰ

د اوﺑو ﺑراﺑرول

د ﻓﺿﻠﮫ ﻣوادو \ﺎى
ﭘر \ﺎى ﮐول

د ﻧﺎروﻏﯾو د
ﻟﯾږدوﻧﮑو ﻣﺧﻧﯾوى

د ﺟﺎﻣدو ﻓﺿﻼﺗو
ﺗﻧظﯾم

د ﻓﺎﺿﻠﻮ اوﺑﻮ
اﯾﺴﺘﻨﮫ

ﻟوﻣړى ﻣﻌﯾﺎر
د ﭘروﮔرام ﺟوړول
او ﭘﻠﻲ ﮐول

ﻟوﻣړى ﻣﻌﯾﺎر
ﻻﺳرﺳﺊ او د اوﺑو
ﮐﯾﻔﯾت

ﻟوﻣړى ﻣﻌﯾﺎر
ﺗﺷﻧﺎﺑوﻧو ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﺊ
او ﺷﻣﯾر

ﻟوﻣړى ﻣﻌﯾﺎر
د ﻏړو او ﮐورﻧﯾو
ﺧوﻧدﯾﺗوب

ﻟوﻣړى ﻣﻌﯾﺎر
د ﺟﺎﻣدو ﻓﺿﻠﮫ ﻣوادو
راBوﻟول او ﭘر\ﺎى
ﮐول

ﻟوﻣړى ﻣﻌﯿﺎر
د ﻓﺎﺿﻠﮫ اوﺑﻮ د
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﭼﺎرې

دوھم ﻣﻌﯾﺎر
د اوﺑو >رﻧﮕواﻟﻰ

دوھم ﻣﻌﯾﺎر
د ﺗﺷﻧﺎﺑوﻧو ډﯾزاﯾن،
ﺟوړول او ﮐﺎرول

دوھم ﻣﻌﯾﺎر
ﻓزﯾﮑﻲ ،ﭼﺎﭘﯾرﯾﺎﻟﯾز
او ﮐﯾﻣﯾﺎوي ﺳﺎﺗوﻧﮑﻲ
ﺗدﺑﯾروﻧﮫ
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د ر ﯾ م ﻣ ﻌ ﯾ ﺎر
ﭘﮫ ﮐ ﯾﻣ ﯾﺎو ې ﻻ ر و ﭼ ﺎر و
ﺳ ﺎﺗﻧﮫ

د ر ﯾ م ﻣ ﻌ ﯾ ﺎر
د او ﺑو د اﺳ ﺗﻌ ﻣ ﺎ ل
آﺳ ﺎ ﻧ ﺗ ﯾ ﺎو ې او و ﺳ ﯾ ﻠ ﯥ

ﻟوﻣړى ﺿﻣﯾﻣﮫ
د اوﺑو او روﻏﺗﯾﺎ ﺳﺎﺗﻧﯥ د ﻟوﻣړﻧﯾو اړﺗﯾﺎوو ﭼﮏ ﻟﺳت
دوھﻣﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ
د ﻣؤﺳﺳﺎﺗو او ﻧورو ﻟﭘﺎره د اوﺑو د ﺣد اﻗل ﻣﻘداروﻧو ﻟﭘﺎره د ﭘﻼن ﺟوړوﻧﯥ ﻻرOووﻧﯥ

درﯾﻣﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ
د ﻋﺎﻣﮫ \ﺎﯾوﻧو او ﻣؤﺳﺳﺎﺗو ﻟﭘﺎره د ﺣداﻗل ﺷﻣﯾر ﺗﺷﻧﺎﺑوﻧو د ﭘﻼن ﺟوړوﻧﯥ ﻻرOووﻧﯥ
>ﻠورﻣﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ
د اوﺑو او ﻓﺿﻠﮫ ﻣوادو >ﺧﮫ راوﻻړې ﺷوې ﻧﺎروﻏ cاو د اﻧﺗﻘﺎل ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزﻣوﻧﮫ

ﺳرﯾزه

ﭘﻧ\ﻣﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ
اﺧﯾﺳﺗﻧﯥ ﯾﺎ رﯾﻔرﻧﺳوﻧﮫ

ﻟﮫ ﻧړﯾواﻟوﺣﻘوﻗﻲ ﺳﻧدوﻧو ﺳره اړﯾﮑﯥ

د اوﺑود ﻧﺎروﻏﯾو د ﻣﺧﻧﯾوي او روﻏﺗﯾﺎ ﭘوھﻧﯥ د ﻟوړﯾدو ﺣداﻗل ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ د ﺑﺷري ﻣﻧﺷور د
اﺻوﻟو او ﺣﻘوﻗو ﯾو ﻋﻣﻠﻲ ﻣﻔﮭوم ﮔåل ﮐﯾږي .ﺑﺷري ﻣﻧﺷور ﻟﮑﮫ >رﻧﮕﮫ ﭼﯥ د ﺑﺷري ﺣﻘوﻧو،
ﻧړﯾواﻟو اﺻوﻟو ،ﺑﺷري ﻗﺎﻧون او د ﮐډواﻟو ﭘﮫ ﻗﺎﻧون ﮐﯥ ﺑﯾﺎن ﺷوې دي ،د ھﻐو اړﺗﯾﺎوو ﭘر
ﺑﻧﺳټ وﻻړ دى ﭼﯥ ﭘﮫ ﺗرڅ ﮐﯥ ﯾﯥ د ﻧﺎورﯾن ﯾﺎ ﺷﺧړو ﻟﮫ اﻣﻠﮫ د \ﭘل ﺷوو ﺧﻠﮑو ﺑﺎﻋزﺗﮫ
ژوﻧد ،ﺳﺎﺗل ﮐﯾږي او ﻣﻼﺗړ ﯾﯥ ﮐﯾږي.
ھر >وک اوﺑو ﺗﮫ د ﻻﺳرﺳﻲ ﺣق ﻟري .دا ﺣق ﭘﮫ ﻧړﯾواﻟو ﻗﺎﻧوﻧﻲ اﺳﻧﺎدو ﮐﯥ د ﺷﺧﺻﻲ او
ﮐورﻧﯾو اړﺗﯾﺎوو ﻟﭘﺎره د ھﻐوى اﻏﯾزﻣﻧو ،ﺧوﻧدي ،ﭘﮫ ﻓزﯾﮑﻲ ﻟﺣﺎظ د ﻻﺳرﺳ cاو د زﻏﻣﻠو وړ
اوﺑو د ﺑراﺑروﻟو ﭘﮫ ﺗوyﮫ ﻣﻧل ﺷوی دي .ﮐﺎﻓﻲ ﻣﻘدار اوﺑﮫ ددې ﻟﭘﺎره ﺿروري دي ،ﭼﯥ د
دﯾﮭﺎﯾدرﯾﺷن ﭘﮫ وﺟﮫ ﻟﮫ ﻣړﯾﻧﯥ >ﺧﮫ ﻣﺧﻧﯾوى وﺷﻲ ،ﻟﮫ اوﺑو >ﺧﮫ د راوﻻړو ﺷوو ﻧﺎروﻏﯾو
ﺧطر ﮐم ﺷﻲ ،او د ﮐورﻧﻲ ﻟﮕOت ﯾﺎﻧﯥ ،ﭘﺧﻠﻲ ،ﺷﺧﺻﻲ او ﮐورﻧ cﺣﻔظ اﻟﺻﺣوي اړﺗﯾﺎوو د
ﻟوړﻟو ﻟﭘﺎره وﮐﺎرﯾږي.
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د اوﺑو ﻟرﻟو ﺣق ،ﻧور اﻧﺳﺎﻧﻲ ﺣﻘوﻧﮫ ﻟﮑﮫ د روﻏﺗﯾﺎ ﻟرﻟو ،ﮐور ﻟرﻟو او دﮐﺎﻓﻲ ﺧوړو ﻟرﻟو د
ﺣﻘوﻧو ﭘﮫ ﮔډون ،ﻟﮫ ﻧورو ﺑﺷري ﺣﻘوﻧو ﺳره ﻧﯾژدې ﺗړاو ﻟري .ﻧو ﭘﮫ دې اﺳﺎس ،اوﺑﮫ د اﻧﺳﺎن
د ژوﻧدي ﭘﺎﺗﯥ ﮐﯾدو ﻟﭘﺎره د ﺿروري ﺗﺿﻣﯾﻧﺎﺗو ﯾوه ﺑرﺧﮫ ﺟوړوي .دا د دوﻟﺗﻲ او ﻧﺎدوﻟﺗﻲ
ﻓﻌﺎﻟﯾﻧو ﻣﺳؤﻟﯾت دی ﭼﯥ اوﺑو ﺗﮫ د ﻻﺳرﺳﻲ ﺣق ﭘر\ﺎي ﮐړي .د وﺳﻠواﻟﯥ ﺷﺧړې ﭘﮫ وﺧت
ﮐﯥ ددې اﺟﺎزه ﻧﺷﺗﮫ ﭼﯥ د >Oﺎک او ﮐرﻧﯥ ﻟﭘﺎره د اوﺑو ﺧړوﺑوﻟو ﺗﺎﺳﯾﺳﺎت او ﮐﺎر\ﺎﯾوﻧﮫ
ړﻧﮓ ،ﺑﯾ\ﺎﯾﮫ او ﯾﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﭘرې وﺷﻲ.
ﭘدې >ﭘرﮐﻲ ﮐﯥ ﺣد اﻗل ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ د اوﺑو ﻟرﻟو د ﺣق ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﺑﺷﭘړ ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﻧﮫ ﻟري ،ﺧو
ﭘﮫ ھر ﺣﺎل د ﺳﻔﯾﯾر ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ د اوﺑو ﻟرﻟو د ﺣق ﻣرﮐزي ﻣﺣﺗوا او ﭘﮫ ﻧړﯾواﻟﮫ ﮐﭼﮫ ددﻏو
ﺣﻘوﻧو د ﺗﺣﻘق ﻟﭘﺎره ﭘر ﻣﺧﺗﻠوﻧﮑﯥ ھﻠﯥ \ﻠﯥ ﻣﻧﻌﮑﺳوي.

ﭘ ﮫ ﺑ ﯾ ړ ﻧ ﯾ و ﺣ ﺎ ﻻ ﺗ و ﮐ ﯥ د ا و ﺑ و ﺑ ر ا ﺑ ر و ﻟ و  ،ﭼ ﺎﭘﯾر ﯾ ﺎﻟﯾز ې ر و ﻏ ﺗﯾ ﺎ ا و
د ر وﻏ ﺗﯾﺎ ﺳ ﺎﺗﻧﯥ د ﭘو ھ ﯥ د ﻟوړ ﯾدو اھ ﻣ ﯾت
اوﺑﮫ او ﭼﺎﭘﯾرﯾﺎﻟﯾزه روﻏﺗﯾﺎ د ﻧﺎورﯾن ﭘﮫ ﻟوﻣړﻧﯾو ﭘړاووﻧو ﮐﯥ د ژوﻧدي ﭘﺎﺗﯥ ﮐﯾدو Bﺎﮐوﻧﮑﻲ
\ﺎﻧfړﻧﯥ دي .ھﻐﮫ ﺧﻠﮏ ﭼﯥ ﻧﺎورﯾن \ﭘﻠﻲ دي،د ﻧﺎروﻏﯾو او ﻟﮫ دوی >ﺧﮫ د ﻣړﯾﻧﯥ ﻟﮫ ډﯾر
ﺧطر ﺳره ﻣﺦ دي ،دﻟﯾل ﯾﯥ ﺗر ډﯾره ﺑرﯾده د ﻧﺎﮐﺎﻓﻲ ﭼﺎﭘﯾرﯾﺎﻟﯾزې روﻏﺗﯾﺎ ،ﻧﺎﮐﺎﻓﻲ اوﺑو او د
ﺧراﺑﯥ ﺣﻔظ اﻟﺻﺣﯥ ﻟرل دي .ددﻏو ﻧﺎروﻏﯾو ﻟﮫ ﺟﻣﻠﯥ >ﺧﮫ ډﯾر ﻣﮭم ﯾﯥ اﺳﮭﺎﻻت او ھﻐﮫ
ﺳﺎري ﻧﺎروﻏ cدي ﭼﯥ د ﻓﻣﻲ -ﻏﺎﯾطﻲ ﻟﮫ ﻻرې ﻟﯾږدول ﮐﯾږي )>ﻠورﻣﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ وﮔورئ(.
ﻧور ﭘﮫ اوﺑو او ﭼﺎﭘﯾرﯾﺎﻟﯾزې روﻏﺗﯾﺎ ﭘورې اړوﻧده ﻧﺎروﻏ cھﻐﮫ دي ﭼﯥ د ﻧﺎروﻏ cﻟﯾږدوﻧﮑو
ﭘﮫ واﺳطﮫ ﭼﯥ ﭘﮫ ﻓﺿﻠﮫ ﻣوادو او وﻻړو اوﺑو ﮐﯥ ژوﻧد ﮐوي ،ﻣﻧ\ﺗﮫ را\ﻲ.
ﭘﮫ ﻧﺎورﯾن ﮐﯥ ﻏوره ﻣوﺧﮫ داده ،ﭼﯥ د اوﺑو رﺳوﻟو او د ﻧﺎروﻏﯾو د ﻣﺧﻧﯾوي ﭘروﮔراﻣوﻧﮫ ﭘﻠﻲ
ﺷﻲ ،ﭼﯥ دﻓﻣﻲ-ﻏﺎﯾطﻲ ﻧﺎروﻏ cاو ددوى ﻣﻧ\ﺗﮫ راوړوﻧﮑﻲ ﻧﺎﻗﻠﯾن ﮐم ﺷﻲ .دا ﮐﺎر ھﻐﮫ
وﺧت ﺗرﺳره ﮐﯾدوﻧﮑﻰ دى ﭼﯥ د روﻏﺗﯾﺎ ﺳﺎﺗﻧﯥ ﺷراﯾط ﻋﻣﻼً Oﮫ او ﭘر ﻣﺦ وﻻړ ﺷﻲ ،د
>Oﺎک ﻣﺣﻔوظﯥ اوﺑﮫ ﺗﯾﺎرې ﺷﻲ ،ﭘﮫ ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﮐﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﺗﮫ ورﭘﯾOو ﺧطرﻧﺎﮐو ﻋواﻣﻠو ﮐﭼﮫ
راﮐOﺗﮫ ﺷﻲ او داﺳﯥ ﺷراﯾط ﻣﻧ\ﺗﮫ راوړل ﺷﻲ ﭼﯥ ﺧﻠﮏ ددې اﻣﮑﺎن ﺗر ﻻﺳﮫ ﮐړي ،ﭼﯥ ﭘﮫ
Oﮫ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺷراﯾطو ﮐﯥ ژوﻧد وﮐړي .د  sanitationاﺻطﻼح د ﺳﻔﯾﯾر ﭘﮫ ﮐﺗﺎب ﮐﯥ داﺳﯥ
ﻣﺎﻧﺎ ﺷوې ﭼﯥ د ﻓﺿﻠﮫ او ﺑﯾﮑﺎره ﻣوادو \ﺎى ﭘر \ﺎى ﮐول ،د ﻧﺎروﻏﯾو د ﻧﺎﻗﻠﯾﻧو د ﮐﻧﺗرول ،د
ﺟﺎﻣدو ﮐﺛﺎﻓﺎﺗو اﯾﺳﺗﮫ ﮐول او د ﺑﯾﮑﺎره اوﺑو ﻟﮫ ﻣﻧ\ﮫ وړل ﭘﮫ ﮐﯥ ﺗﺷرﯾﺢ ﺷوي دي.
ﯾوازې د اوﺑو او ﻧﺎروﻏﺗﯾﺎوو د ﻣﺧﻧﯾوي د اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوو ﺑراﺑروﻧﮫ ،د ھﻐوى ﻣﻧﺎﺳب اﺳﺗﻌﻣﺎل ﭘﮫ
ﯾوازې ډول ﻧﺷﻲ ﮐوﻻی ﭼﯥ ﭘﮫ ﻋﺎﻣﮫ روﻏﺗﯾﺎ ﺑﺎﻧدې ﮐﺎﻓﻲ اﻏﯾزه وﻟري .ددې ﻟﭘﺎره ﭼﯥ ﻟﮫ ﯾو
ﻏﺑرﮔون >ﺧﮫ ﭘﮫ ﻟوړه ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ ﮔBﮫ ﺗر ﻻﺳﮫ ﺷﻲ ،دا ډﯾره ﺿروري ده ،ﭼﯥ ﻧﺎورﯾن \ﭘﻠﻲ
ﺧﻠﮏ ،د اوﺑو او ﭼﺎﭘﯾ﷼ >ﺧﮫ د راوﻻړو ﺷوو ﻧﺎروﻏﯾو د ﻣﺧﻧﯾوي ،او ددې ﻟﭘﺎره د اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوو
د طراﺣ cاو د ﺳﺎﺗﻧﯥ ﭘﮫ اړه ﯾﯥ ﮐﺎﻓﻲ ﻣﺎﻟوﻣﺎت او ﭘوھﮫ وﻟري.
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دﻧﺎورﯾن او ﻣﺻﯾﺑت ﭘﮫ ډﯾرو ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ د اوﺑو د ﺑراﺑروﻟو ﻣﺳؤﻟﯾت د ﮐوﭼﻧﯾﺎﻧو او \Oو ﭘر
اوږو ﭘرﯾوزي .ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﺧﻠﮏ اوﺑﮫ او ﻧورې اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوې ﭘﮫ yډ ډول ﮐﺎروي ،ﻣﺛﻼً د ﮐډواﻟ cاو
ﺑﯾ\ﺎﯾﮫ ﮐﯾدﻧﯥ ﭘﮫ ﺷراﯾطو ﮐﯥ ،ﻧو ﭘﮫ دې وﺧت ﮐﯥ د \Oو او \واﻧو ﻧﺟوﻧو ﭘر ﻋزت د ﺗﯾري
او ﻟﮫ دوی >ﺧﮫ ﺟﻧﺳﻲ Byﯥ اﺧﯾﺳﺗﻧﯥ ﺗﮫ ﻻره ھوارﯾږي .ددې ﻟﭘﺎره ﭼﯥ دا ﺧطر ﮐم ﺷﻲ او
ھﻣدارﻧﮕﮫ د ﻏﺑرﮔون د Oﮫ ﮐﯾﻔﯾت د ﮐره ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره دا ډﯾره ﻣﮭﻣﮫ ده ،ﭼﯥ د اوﺑو رﺳوﻟو
اوﻧﺎروﻏﯾو د ﻣﺧﻧﯾوي ﭘروﮔرام ھر ﭼﯾرې ﭼﯥ ﻣﻣﮑن وي د \Oو وﻧډه دې ﭘﮫ ﮐﯥ وھ>ول
ﺷﻲ .ﭘﮫ ﭘﻼن ﺟوړوﻟو ،ﺗﺻﻣﯾم ﻧﯾوﻧﮫ او \ﺎﯾﯽ اداره ﮐﯥ د \Oو او ﻧﺎرﯾﻧﮫ وو ﯾو ﺑراﺑر ﮔډون،
دا ﮐره ﮐوي ﭼﯥ ﻧﺎورﯾن \ﭘﻠﻲ ﺧﻠﮏ اوﺑو او Oﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﺗﮫ ﭘوره ﻻﺳرﺳﯽ ﻟري او دا
ﺧدﻣﺗوﻧﮫ ﭘﮫ ﻣﺳﺎوي ډول د ﺧﻠﮑو د ﻻﺳرﺳﻲ وړ وي

ﻟﮫ ﻧو ر و > ﭘر ﮐ و ﺳ ر ه اړ ﯾﮑ ﯥ
د ﻧورو ﺳﮑﺗوري >ﭘرﮐو ډﯾر ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ ﭘﮫ دې >ﭘرﮐﻲ ﭘورې اړه ﻟري .ﭘﮫ ﯾوه ﺳﯾﻣﮫ ﮐﯥ د
ﻣﻌﯾﺎروﻧو ﭘﮫ ﺳرﺗﮫ رﺳوﻟو ﮐﯥ ﭘرﻣﺧﺗﮓ اﮐﺛرا ً ﭘﮫ ﺑﻠﮫ ﺳﺎﺣﮫ ﮐﯥ ﭘر ﭘرﻣﺧﺗ ïاﻏﯾزې ﻟرﻻی
ﺷﻲ او ﺣﺗﯽ Bﺎﮐوﻧﮑﯽ رول ھم ﻟرﻻی ﺷﻲ .ددې ﻟﭘﺎره ﭼﯥ ﯾو ﻏﺑرﮔون اﻏﯾزﻣن ﺷﻲ ،ﻧو ﻟﮫ
ﻧورو ﺑرﺧو ﺳره ھﻣﻐږۍ ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟﯾدل ﮐﯾږي .ددې ﻟﭘﺎره ﭼﯥ دا ﮐره ﺷﻲ ﭼﯥ اړﺗﯾﺎوو ﺗﮫ
\واب وﯾل ﺷوی ،د ﮐﺎروﻧو ﻟﮫ ﺗﮑرار >ﺧﮫ ﻣﺧﻧﯾوی ﺷوی او د روﻏﺗﯾﺎ او اوﺑو ﭘﮫ اړه
ﻏﺑرyوﻧوﻧﮫ د Oﮫ ﮐﯾﻔﯾت درﻟودوﻧﮑﻲ دي،ﻧو ﻟﮫ ﺳﯾﻣﮫ ﯾﯾزو ﭼﺎرواﮐو او ﻧورو ﻣﺳؤﻟو ﻣؤﺳﺳو
ﺳره ھﻣﻐږي ھم اړﯾﻧﮫ ده.
ﻣﺛﻼً ﮐﮫ ﭘﮫ ﯾو \ﺎی ﮐﯥ ،ﺗﻐذﯾوي ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ ﭘﮫ ﭘوره ډول ﺳره ﻧﮫ وي ﭘﻠﻲ ﺷوي ،ﻧو د اوﺑو او
ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﺳﺎﺗﻧﯥ د ﻣﻌﯾﺎروﻧو اړﺗﯾﺎ ﻧوره ھم زﯾﺎﺗﯾږي \ﮑﮫ ﭼﯥ ددې ﻣﻌﯾﺎروﻧو ﻧﮫ ﭘﻠﻲ ﮐﯾدل
ﺧﻠﮏ ﻧور ھم د ﻧﺎروﻏﯾو ﭘﮫ وړاﻧدې ﮐﻣزوري ﮐوي .ﭘﮫ ورﺗﮫ ﺷﮑل ﺳره ﻟﮫ ھﻐﮫ ﻧﻔوس ﺳره
ﭼﯥ د  HIV\AIDSد ﺧﭘرﯾدو ﮐﭼﮫ ﭘﮫ ﮐﯥ ﻟوړه وي او ﯾﺎ ھﻠﺗﮫ ﭼﯥ د زړو ﺧﻠﮑو او
ﻣﻌﯾوﺑﯾﻧو ﺷﻣﯾره ډﯾره ﻟوړه وي ،د دې ﻣﻌﯾﺎروﻧود ﭘﻠﻲ ﮐﯾدو ﭘﮫ اړه دې ھﻣدا ﺷﺎن ﭼﻠﻧد وﺷﻲ .د
ھﻐو ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو ﭘر ﺑﻧﺳټ ﺗﺻﻣﯾم ﻧﯾوﻟو ﺗﮫ ﭼﯥ د ﺑﯾﻼﺑﯾﻠو ﺑرﺧو ﺗر ﻣﻧ tﺷرﯾﮏ ﺷوي وي ﺑﺎﯾد
ﻟوﻣړﯾﺗوب ورﮐړل ﺷﻲ .ﭼﯾرﺗﮫ ﭼﯥ اړﺗﯾﺎ ورﺗﮫ ﻟﯾدل ﺷوې ده ،د ﻧورو ﺗﺧﻧﯾﮑﻲ >ﭘرﮐو
ﻣﻌﯾﺎروﻧو او ﻻرOووﻧو ﺗﮫ اﺷﺎرې ﭘﮫ ﺑﯾﻼﺑﯾﻠو \ﺎﯾوﻧو ﮐﯥ ﺷﺗﮫ.

ﻟ ﮫ ﻣ ﺷ ﺗر ﮐ و ﻣ ﻌ ﯾ ﺎر و ﻧ و ﺳ ر ه ﺗړ ا و
د ﯾوې ﻣرﺳﺗﯥ د ﭘراﺧﺗﯾﺎ ورﮐوﻟو او ﭘﻠﻲ ﮐوﻟو ﺑرﯾﺎﻟﯾﺗوب ،د ھﻐﯥ ﭘﮫ اﻏﯾزﻣﻧﺗوب ﭘورې اړه
ﻟري .دا >ﭘرﮐﻰ ﺑﺎﯾد ﻟﮫ Bوﻟو ﻣﻌﯾﺎروﻧو ﺳره ﭘﮫ ﺗړاو ﮐﯥ وﮐﺎرول ﺷﻲ ،ﭘﮫ ﮐوم ﮐﯥ ﭼﯥ ﮔډون،
ﻟوﻣړﻧ cارزوﻧﮫ ،ﻏﺑرﮔون ،ﻣوﺧﮫ ﻧﯾوﻧﮫ ،ﭘﻠBﻧﮫ او >ﺎرﻧﮫ ،ارزوﻧﮫ ،د ﻣرﺳﺗﯥ د ﮐﺎرﮐوﻧﮑو
ﻣﺳؤﻟﯾﺗوﻧﮫ او ﺻﻼﺣﯾﺗوﻧﮫ او >ﺎرﻧﮫ ،اداره او د ﭘرﺳوﻧل ﻣﻼﺗړ )ﭘﮫ  ٢١ﻣﺦ ﮐﯥ ﻟوﻣړی >ﭘرﮐﯽ
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وﮔورئ( ﺗر ﺳره ﮐﯾږي .د ﯾوه ﻏﺑرyون د ﻣﻧﺎﺳﺑواﻟﻲ او Oﮫ ﮐﯾﻔﯾت د ﻻﺳﺗﮫ راوړﻟو ﻟﭘﺎره ﺑﺎﯾد
د زﯾﺎﻧﻣﻧوﻧﮑو ﺧﻠﮑو yډون ﺗﮫ ډﯾره ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ وﺷﻲ.

د ﻧ ﺎ و ر ﯾ ن \ ﭘ ﻠ و ﺧ ﻠﮑ و ز ﯾ ﺎ ﻧ ﻣ ﻧ ﯾ د ﻧ ﮫ ا و ظ ر ﻓ ﯾ ﺗ و ﻧ ﮫ
ھﻐﮫ ﮔروﭘوﻧﮫ ﭼﯥ ﭘﮫ ﺗﮑراري ﺗوﮔﮫ ﭘﮫ ﺑﯾړﻧﻲ ﺣﺎﻟت ﮐﯥ ﻟﮫ ﺧطر ﺳره ﻣﺦ ﮐﯾږي ،د \Oو،
ﮐوﭼﻧﯾﺎﻧو ،زړو ،ﻣﻌﯾوﺑﯾﻧو او ھﻐو ﮐﺳﺎﻧو >ﺧﮫ ﻋﺑﺎرت دي ،ﭼﯥ ﭘﮫ  HIV\AIDSاﺧﺗﮫ وي.
ﭘﮫ \ﯾﻧو ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ ،ﮐﯾداى ﺷﻲ ،ﺧﻠﮏ د ﻗوﻣﻲ ﻣﻧﺷﺎ ،ﻣذھﺑﻲ ﯾﺎ ﺳﯾﺎﺳﻲ ﺗړاووﻧو ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ھم
زﯾﺎﻧﻣن ،ﯾﺎ ﺑﯾ\ﺎﯾﮫ ﺷﻲ .دا د زﯾﺎﻧﻣﻧوﻧﮑو ﺧﻠﮑو ﯾو ﺑﺷﭘړ ﻟﺳت ﻧدى ،ﻻﮐن دا ھﻐﮫ دي ﭼﯥ ﭘﮫ
ﺗﮑراري ﺗوﮔﮫ د زﯾﺎﻧﻣﻧوﮐو ﭘﮫ ﺗوyﮫ ﭘﮫ yوﺗﮫ ﺷوي دي .ﭘﮫ ﯾو ﻧﺎورﯾن ﮐﯥ د ﺧﻠﮑو د ﻣﺑﺎرزې
وړﺗﯾﺎ او ژوﻧدي ﭘﺎﺗﯥ ﮐﯾدل ،د \ﺎﻧﮕړو زﯾﺎﻧﻣﯾدﻧو ﭘواﺳطﮫ ﺗر اﻏﯾز ﻻﻧدې را\ﻲ او ھﻐﮫ >وک
ﭼﯥ ډﯾر ﻟﮫ ﺧطر ﺳره ﻣﺦ دي ﭘﮫ ھر ډول ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﯾﺎ ﺷراﯾطو ﮐﯥ ﭘﮫ yوﺗﮫ ﮐړای ﺷﻲ.

ددې ﻻرOوود ﮐﺗﺎب ﭘﮫ اوږدو ﮐﯥ ،د زﯾﺎﻧﻣﻧﯾدوﻧﮑﻲ ﮔروپ اﺻطﻼح دﻏو Bوﻟو ﮔروﭘوﻧو ﺗﮫ
راﺟﻊ ﮐﯾږي .ﮐﯾداى ﺷﻲ ﭼﯥ داﺳﯥ ﺣﺎﻻت ھم ﻣﻧIﺗﮫ راﺷﻲ ،ﭼﯥ د ﻧزﯾﺎﻧﻣﻧﯾدوﻧﮑو ﺧﻠﮑو
Kﺧﮫ ،ﯾوازې ﯾو ﮔروپ ﯾﯥ د ﻧورو ﭘﮫ ﭘرﺗﻠﮫ ډﯾر ﻟﮫ ﺧطر ﺳره ﻣﺦ ﺷﻲ ،ﺧو ﭘﮫ ھر ﺣﺎﻟت
ﮐﯥ ،ﯾو ﮔروپ ﺗﮫ ﮔواښ دا ﻣﺎﻧﺎ ﻟري ﻟﮑﮫ ﭼﯥ dوﻟﯥ زﯾﺎﻧﻣﻧﯾدوﻧﮑﯥ ډﻟﯥ ﻟﮫ ﺧطر ﺳره ﻣﺦ
ﺷوې وي .دې ﺗﮫ ﺑﺎﯾد Iﺎﻧﮕړې ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ وﺷﻲ ﭼﯥ dول اﻏﯾزﻣن ﺷوي ﮔروﭘوﻧﮫ ﺣﻣﺎﯾﮫ ﺷﻲ
او ﻟﮫ ﺗوﭘﯾره ﭘرﺗﮫ دوى ﺗﮫ د Iﺎﻧﮕړو اړﺗﯾﺎوو ﻟﮫ ﻣﺧﯥ ﻣرﺳﺗﯥ ﺑراﺑرې ﺷﻲ .ﭘﮫ ھر ﺣﺎل دا
ھم ﭘﮫ ﯾﺎد وﺳﺎﺗل ﺷﻲ ﭼﯥ ﻧﺎورﯾن Iﭘﻠﻲ ﺧﻠﮏ داﺳﯥ ﻣﮭﺎرﺗوﻧﮫ ،وړﺗﯾﺎوې او ظرﻓﯾﺗوﻧﮫ ﻟري
او ﻻﺳﺗﮫ ﯾﯥ راوړﻟﻰ ﺷﻲ ،ﭼﯥ ﻟﮫ ﻧﺎورﯾن ﺳره د ﻣﺟﺎدﻟﯥ او ھﻐﮫ ﺗﮫ د ﻏﺑرﮔون :ودﻟو ﻟﭘﺎره
دوى ﭘﮫ ﺧﭘﻠﮫ اﺳﺎﺳﻲ رول ﻟوﺑوﻻي ﺷﻲ .دا ظرﻓﯾﺗوﻧﮫ او ﻣﮭﺎرﺗوﻧﮫ ﺑﺎﯾد وﭘﯾژﻧدل ﺷﻲ او
ﻣﻼﺗړ ﯾﯥ وﺷﻲ.
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ﺣ د اﻗ ل ﻣ ﻌ ﯾ ﺎر و ﻧﮫ
 -1د روﻏﺗﯾﺎ ﭘوھﻧﯥ د ﮐﭼﯥ ﻟوړول
د ا و ﺑ و ا و ﻧ ﺎر و ﻏ ﯾ و د ﻣ ﺧ ﻧﯾو ي د ھ ر ﭘر و ﮔ ر ام ھ د ف د ا د ى  ،ﭼ ﯥ ﺷ ﺧ ﺻ ﻲ او ﭼ ﺎﭘﯾر ﯾ ﺎﻟﯾز ه ﭘو ھ ﮫ ز ﯾ ﺎﺗﮫ او ﻟو ړ ه
ﺷ ﻲ  ،ﭼ ﯥ ﭘد ې ﺗر ﺗﯾب ﺳ ر ه ر و ﻏ ﺗﯾﺎ و ﺳ ﺎﺗل ﺷ ﻲ .
ر و ﻏ ﺗ ﯾ ﺎ ﭘ و ھ ﻧﮫ د ﻟ ﺗ ﮫ د ا ﺳ ﯥ ﺗ ﻌ ر ﯾ ﻔ ﯾ ږ ي  :د ﺧ ﻠ ﮑ و د ﻣ ﺎ ﻟ و ﻣ ﺎ ﺗ و  ،د و د و ﻧ و ا و ﺳ ر ﭼ ﯾ ﻧ و ا و د ﻣ ؤ ﺳ ﺳ و د ﻣ ﺎ ﻟ و ﻣ ﺎ ﺗ و ا و
ﺳ ر ﭼ ﯾ ﻧ و ﯾ و \ ﺎ ی و اﻟ ﯽ  ،ﭼ ﯥ ﭘ ﮫ ﺗر څ ﮐ ﯥ د و اړ ه د ﺧ ر اﺑ ﯥ ﺣ ﻔظ ا ﻟ ﺻ ﺣ ﯥ > ﺧ ﮫ ﻣ ﺧ ﻧ ﯾ و ی ﮐ و ي  .د ر ې ﺑ ﻧ ﺳ  Bﯾ ز
ﻓﮑ ﺗو ر و ﻧﮫ ﻋ ﺑ ﺎر ت د ي ﻟﮫ :
 - ١د ﭘ و ھ ﯥ ا و ﻣ ﺎ ﻟ و ﻣ ﺎ ﺗ و ﺷ ر ﯾ ﮑ و ل  B -٢و ﻟ ﻧ و ﺗ ﮫ ﺗ ﺣ ر ک و ر ﺑ  Oل ا و  - ٣د ﺿ ر و ر ي ﻣ و ا د و ا و ا ﺳ ﺎ ﻧ ﺗ ﯾ ﺎ و و
ﺑر اﺑر و ﻧﮫ  .د ر و ﻏ ﺗﯾ ﺎﯾ ﻲ ﭘو ھ ﻧ ﯥ اﻏ ﯾز ﻣ ن ﻟو ړ و اﻟﻰ  ،د ﻣ ؤ ﺳ ﺳ ﯥ او ﻧ ﺎو ر ﯾن \ ﭘﻠﻲ و ﻟس د ﻣ ﺎﻟو ﻣ ﺎﺗو د ر اﮐ ړ ې
و ر ﮐ ړ ې ﭘر ﺑﻧﺳ ټ د اﺳ ﯥ ﺗر ﺳ ر ه ﮐ ﯾږ ي ﭼ ﯥ ﺑﻧﺳ Bﯾز ې ر و ﻏ ﺗ ﯾ ﺎ ﯾ ﻲ ﺳ ﺗو ﻧز ې ﺗﺷ ﺧ ﯾص او و ﭘﯾژ ﻧ د ل ﺷ ﻲ  .د ا ﮐ ﺎر
\ ﮑ ﮫ ﻣ ﻧ ﺎﺳ ب د ى  ،ﭼ ﯥ ﭘ ﮫ ھ ﻣ د ې ﺧ ﺎط ر د اﺳ ﻲ ﭘر و ﮔ ر ام ط ر ح  ،ﭘ ﻠ ﯽ ا و و > ﺎ ر ل ﺷ ﻲ ﭼ ﯥ ر و ﻏ ﺗ ﯾ ﺎ ﭘ و ھ ﻧ ﮫ ﻋ ﻣ ﻼ ً
ﻟو ړ ه ﮐ ړ ل ﺷ ﻲ  .د ا ﮐ ﺎر ﺑﮫ د ا ﺧ ﺑر ه ﮐ ر ه ﮐ ړ ي  ،ﭼ ﯥ د اﺳ ﺎﻧﺗﯾﺎو و او اﻣﮑ ﺎﻧﺎﺗو > ﺧ ﮫ ﭘﮫ ﻣ ﻧﺎﺳ ب ډ و ل ﮐ ﺎر
واﺧﯾﺳﺗل ﺷﻲ ،ﭼﯥ ﭘﮫ ﻋﺎﻣﮫ روﻏﺗﯾﺎ ﺑﺎﻧدې ﺑﮫ ﯾو ﻟوى او ﺳﺗر اﻏﯾز ﭘرﯾﺑﺎﺳﻲ .د Bوﻟﻧﯥ ﺧو\Oت ﭘﮫ ﺗﯾره د
ﻧ ﺎ و ر ﯾن ﭘ ﮫ ﺑ ﮭ ﯾر ﮐ ﯥ ﻣ ﻧ ﺎﺳ ب او و ړ ﮐ ﺎر د ى  .د ﭘ ﯾ ﻐ ﺎ ﻣ و ﻧ و د و ر ﮐ و ﻟ و ﭘ ﮫ ﻧﺳ ﺑ ت  ،ډ ﯾ ر ﺗ ﺎ ﮐ ﯾ د ﭘ ﮫ د ې ﮐ ﯾ ږ ي ﭼ ﯥ ﺑ ﺎ ﯾ د
ﺧ ﻠﮏ و ھ > و ل ﺷ ﻲ  ،ﭼ ﯥ ﭘﮫ د ې ﭘر و  yر اﻣ و ﻧو ﮐ ﯥ ﺑر ﺧ ﮫ و اﺧ ﻠﻲ ﭼ ﯥ ﺧ ﭘﻠﮫ ر و ﻏ ﺗﯾ ﺎ و ﺳ ﺎﺗ ﻲ او ﺧ ﭘ ل اﻣ ﮑ ﺎﻧ ﺎ ت او
ھ ﻐ ﮫ اﺳ ﺎ ﻧ ﺗ ﯾ ﺎ و ې ﭼ ﯥ و ر ﺗ ﮫ ﺑ ر ا ﺑ ر ې ﺷ و ي د ي  Oﯥ و ﺳ ﺎ ﺗ ﻲ  .ﭘ ﮫ د ې ھ م ﺑ ﺎ ﯾ د ډ ﯾ ر ﺗ ﺎ ﮐ ﯾ د و ﺷ ﻲ ﭼ ﯥ ر و ﻏ ﺗ ﯾ ﺎ ﭘ و ھ ﻧ ﮫ
ھﯾ>ﮑﻠﮫ ھم ﺑﺎﯾد د Oو اوﺑو او روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﺳره ﺗﻌوﯾض ﻧﮫ ﺷﻲ\ ،ﮑﮫ ﭼﯥ دا دوه ،د Oﯥ روﻏﺗﯾﺎ
ﭘو ھ ﻧﯥ ﻟﭘﺎر ه ﺑﻧﺳ Bﯾز ر و ل ﻟر ي .
ر و ﻏ ﺗ ﯾ ﺎ ﭘ و ھ ﻧﮫ د د ې > ﭘر ﮐ ﻲ  Bو ل ﻣ ﻌ ﯾ ﺎر و ﻧﮫ ﺳ ر ه ﯾ و \ ﺎ ى ﮐ و ي  .د ا ﻣ ﻌ ﯾ ﺎر د ﻟﺗﮫ د ﻧو ر و ﺷ ﺎﺧ ﺻ و ﻧو ﺳ ر ه ﯾ و \ ﺎ ی
د ﭘوOووﻧﮑﻰ او ﻟوړ ﻣﻌﯾﺎر ﭘﮫ ﺗوﮔﮫ وړاﻧدې ﺷوی دي .ﭘر دې ﺳرﺑﯾره ،د اوﺑو د ﺑراﺑروﻟو ،د ﻓﺿﻠﮫ ﻣوادو
\ﺎى ﭘر \ﺎى ﮐوﻟو ،د ﻧﺎروﻏﯾو د ﻟﯾږدوﻧﮑو ﮐﻧﺗرول ،د ﺟﺎﻣدو ﻓﺿﻠﮫ ﻣوادوﺧوﻧدي ﮐوﻟو او د اﺿﺎﻓﻲ اوﺑو د
ﺗﺧ ﻠﯾﮫ ﮐ و ﻟ و ﭘﮫ اړ ه ﭘﮫ ھ ر ﻣ ﻌ ﯾ ﺎر ﮐ ﯥ \ ﺎ ﻧ fړ ي ﺷ ﺎ ﺧ ﺻ و ﻧ ﮫ ﺷ ﺗ ﮫ .

دروﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﭘوھﯥ دﻟوړﯾدو ﻟوﻣړى ﻣﻌﯾﺎر :دﭘروﮔرام ﺟوړول او ﭘﻠﻲ ﮐول:
Bوﻟﯥ اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوې او ﺳرﭼﯾﻧﯥ ﭼﯥ ﺑراﺑرې ﺷوي دي،د زﯾﺎﻧﻣن ﺷوي وﻟس اړﺗﯾﺎوې او ﻏوOﺗﻧﯥ
ﻣﻧﻌﮑﺳوي .ﭼﯾرﺗﮫ ﭼﯥ ﻣﻧﺎﺳﺑﮫ وي ،ددې ﻣﺳﺎﺋﻠو ﮐﺎروﻧﮑﻲ د روﻏﺗﯾﺎ ﭘوھﻧﯥ ﭘﮫ اداره ﮐوﻟو او
ﺳﻣﺑﺎﻟوﻟو ﮐﯥ ﺷﺎﻣل ﮐړاى ﺷوي دي.

ﮐﻠﯾدي ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ:

) ﻟﮫ ﻻ ر  Oو و ﻧ و ﺳ ر ه ﭘ ﮫ ﺗړ او ﮐ ﯥ و ﻟو ﺳ ﺗ ل ﺷ ﻲ (

• ﭘﮫ ﻋﺎﻣﮫ روﻏﺗﯾﺎ ﮐﯥ د روﻏﺗﯾﺎ ﺳﺎﺗﻧﯥ د ﻋﻣده ﺧطروﻧو ارزOت ﭘﮫ yوﺗﮫ ﮐړای ﺷﻲ.
)ﻟوﻣړى ﻻرOووﻧﮑﻰ ﯾﺎدداﺷت وﮔورئ(.
• ﭘﮫ ﭘروﮔراﻣوﻧو ﮐﯥ د اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوو د ﻟوﻣړﻧﻲ ډﯾزاﯾن ﭘﮫ yډون ،د Bوﻟو ﺧﻠﮑو د ﺑرﺧﯥ
اﺧﯾﺳﺗﻧﯥ او اﺳﺗﺎزﯾﺗوب ﻟﭘﺎره ﯾو اﻏﯾزﻣن ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزم ﺟوړ ﺷﻲ ) دوھﻣﮫ  ،درﯾﻣﮫ او
ﭘﻧ\ﻣﮫ ﻻرOووﻧﯥ وyورئ(.
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• د ﺧﻠﮑو Bول ﮔروﭘوﻧﮫ ﭘﮫ ﻣﺳﺎوي ﺗوﮔﮫ ھﻐو ﻣﻧﺎﺑﻌو ﯾﺎ ﺿروري اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوو ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﻰ
وﻟري ﭼﯥ د روﻏﺗﯾﺎ ﺳﺎﺗﻧﯥ د ﻻﺳﺗﮫ راوړﻟو او دوام ورﮐوﻟو د ﻏOﺗﻠﺗﯾﺎ ﻋﻣﻠﻲ
ﻻروﭼﺎرو ﻟﭘﺎره اړﯾن ﮔåل ﮐﯾږي ) درﯾﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.
• د روﻏﺗﯾﺎ ﺳﺎﺗﻧﯥ د ﭘوھﯥ د ﻟوړواﻟﻲ ﭘﮫ ﻣوﺧﮫ ھﻐﮫ ﭘﯾﻐﺎﻣوﻧﮫ ﭼﯥ ﺑﻧﺳBﯾز ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧﮫ او
ﻏﻠطﯥ اﻧfﯾرﻧﯥ ﭘﮫ ﮐﯥ ﺧﻠﮑو ﺗﮫ ور ﭘﮫ yوﺗﮫ ﺷوي ويB ،وﻟو ډﻟو ﺗﮫ ورﮐړل ﺷﻲ.
ددﻏو ﮔروﭘوﻧو اﺳﺗﺎزو ﺗﮫ ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﭘﻼن ﺟوړوﻟو ،روزﻧﯥ ،ﭘﻠﻲ ﮐﯾدﻧﯥ> ،ﺎرﻧﯥ او
ارزوﻧﯥ ﮐﯥ ﺑرﺧﮫ ورﮐړل ﺷﻲ ) ﻟوﻣړۍ ،درﯾﻣﮫ او ﺷﭘږﻣﮫ ﻻرOووﻧﯥ او ﭘﮫ  ٢٨ﻣﺦ
ﮐﯥ د ﺑرﺧﯥ اﺧﯾﺳﺗﻧﯥ ﻣﻌﯾﺎر وﮔورئ(.
• ﮐﺎروﻧﮑﻲ د اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوو د ادارې ،ﺳﺎﺗﻧﯥ او >ﺎرﻧﯥ ﻣﺳؤﻟﯾت داﺳﯥ ﭘﮫ ﻏﺎړه واﺧﻠﻲ ﻟﮑﮫ
>رﻧﮕﮫ ﭼﯥ وړ او ﻣﻧﺎﺳب وي او ھﻣدارﻧﮕﮫ ﺑﯾﻼﺑﯾل ﮔروﭘوﻧﮫ دې ﭘﮫ ﻣﺳﺎوي ﺗوﮔﮫ ﻟﮫ
دې ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ وﮐړي )ﭘﻧ\ﻣﮫ او ﺷﭘږﻣﮫ ﻻرOووﻧﯥ وﮔورئ(.

ﻻرOووﻧﯥ:
 -1د اړﺗﯾﺎوو ارزوﻧﮫ :ﯾوه >ﯾړﻧﮫ ددې ﻟﭘﺎره اړﯾﻧﮫ ده ﭼﯥ ﻋﻣده ﺣﻔظ اﻟﺻﺣوي ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧﮫ
او د ﭘراﺧﺗﯾﺎ ورﮐوﻧﮑو ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧو د ﺑرﯾﺎﻟﯾﺗوب ﮐﭼﮫ ﭘﮫ yوﺗﮫ ﮐړای ﺷﻲ .ﻟوی روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ
ﺧطروﻧﮫ ھﻠﺗﮫ ډﯾر ﺗر ﺳﺗرyو ﮐﯾږي ،ﭼﯾرﺗﮫ ﭼﯥ ﻓﺿﻠﮫ ﻣوادو ﻟﯾرې ﮐﯾږي ،ﺗﺷﻧﺎﺑوﻧﮫ ﺳﺎﺗل
ﮐﯾږي ،ﭘﮫ ﺻﺎﺑون ﯾﺎ ﺑل ﺑدﯾل ﺑﺎﻧدې د ﻻﺳوﻧو ﻣﯾﻧ\ﻠو ﺷوﻧﺗﯾﺎ ﮐﻣﮫ وي،اوﺑﮫ ﭘﮫ ﻏﯾر ﺻﺣﻲ ډول
راBوﻟﯥ ﺷﯥ او ﯾﺎ ذﺧﯾره ﺷﯥ ،او د ډوډی ﭘﺧول او ﺳﺎﺗﻧﮫ ﭘﮫ ﻏﯾرﺻﺣﻲ ﺷراﯾطو ﮐﯥ ﺗرﺳره
ﺷﻲ .ارزوﻧﮫ ﺑﺎﯾد د ﻧﻔوﺳو ﺳره ﺳم ،ﺳرﭼﯾﻧﯥ ھم ﭘﮫ ﻧظر ﮐﯥ وﻟري او وﯾﯥ ارزوي او
ھﻣدارﻧﮕﮫ ﮐﻠﯾدي ﺳﻠوﮐوﻧﮫ ،ﭘوھﮫ او ﻣﺎﻟوﻣﺎت او ﻋﻣﻠﻲ ﮐﺎروﻧﮫ ھم ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﯾﺳﻲ او ﭘﮫ
ھﻣدې ﺗړاو ﺧﻠﮑو ﺗﮫ ﭘﯾﻐﺎﻣوﻧﮫ ورﮐړل ﺷﻲ .دې ﺗﮫ ﺑﺎﯾد \ﺎﻧﮕړې ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ وﺷﻲ ﭼﯥ د ﺣﺳﺎﺳو
ﮔروﭘوﻧو اړﺗﯾﺎوې ﭘﮫ ﻧOﮫ ﺷﻲ .ﮐﮫ ﭼﯾرې ﻟﮫ ھر ﮔروپ ﺳره ﺳﻼﻣﺷوره ﻧﺎﻣﻣﮑﻧﮫ وي ،دا ﺑﺎﯾد
ﭘﮫ >رﮔﻧده ﺗوﮔﮫ د ارزوﻧﯥ ﭘﮫ رﭘوټ ﮐﯥ >وﻣره ژر ﭼﯥ ﻣﻣﮑن وي \ﺎى ﭘر \ﺎى ﺷﻲ )ﭘﮫ
٢٨ﻣﺦ ﮐﯥ د ﺑرﺧﯥ اﺧﯾﺳﺗﻧﯥ ﻣﻌﯾﺎر ،او ﭘﮫ ﻟوﻣړۍ ﺿﻣﯾﻣﮫ ﮐﯥ د ارزوﻧﯥ ﭼﮏ ﻟﺳت
وﮔورئ(.
 -2د ﻣﺳؤﻟﯾﺗوﻧو ﺷرﯾﮑول :د روﻏﺗﯾﺎ ﺳﺎﺗﻧﯥ د ﻋﻣﻠﻲ ﮐﯾدو ﭘﮫ اړه وروﺳﺗﻧﯽ ﻣﺳؤﻟﯾت د
ﻣﺻﯾﺑت \ﭘﻠو ﺧﻠﮑو د Bوﻟو ﻏړو ﭘﮫ وړاﻧدې ﭘروت دىB .ول ﻓﻌﺎﻟﯾن ددې ﻣﺳؤﻟﯾت ﻟري ،ﭼﯥ
ﭘﮫ ﻧﺎورﯾن ﮐﯥ داﺳﯥ ﮐﺎر وﮐړي ﭼﯥ د روﻏﺗﯾﺎ ﺳﺎﺗﻧﯥ ﻋﻣل ھم د ﭘوھﯥ او ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو ﻟﮫ اړﺧﮫ او
ھم د اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوو ﺗﮫ د ﻻﺳرﺳ cﻟﮫ ﻣﺧﯥ ﮐره ﮐړي .او ھﻣدارﻧﮕﮫ ﺑﺎﯾد ددې وړﺗﯾﺎ وﻟري ﭼﯥ
ﺧﭘﻠﯥ ﻣوﺧﯥ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړي .ددې ﺑﮭﯾر د ﯾوې ﺑرﺧﯥ ﭘﮫ ﺗوﮔﮫ ،د ﻣﺻﯾﺑت \ﭘﻠﻲ وﻟس >ﺧﮫ
ﺣﺳﺎﺳﯥ ډﻟﯥ د ﺧطر >ﺧﮫ ډﮐو ﮐﺎروﻧو او ﺷراﯾطو ﭘﮫ yوﺗﮫ ﮐوﻟو ،او ددې ﺧطروﻧو د
راﮐﻣوﻟو ﭘﮫ ﻣﺳؤﻟﯾﺗوﻧو ﮐﯥ ﺑرﺧﮫ واﺧﻠﻲ .دا ﮐﺎر ھﻠﮫ ﮐﯾداى ﺷﻲ ،ﭼﯥ ھ>ﯥ او ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧﮫ ﭘر ﻣﺦ
وﻻړ ﺷﻲ ،روزﻧﮫ او اﻣﮑﺎﻧﺎت داﺳﯥ ﭘﮫ ﮐﺎر وﻟوﯾږي ﭼﯥ ﺳﻠوک ﺑدل ﮐړي .دا ھ>ﯥ ﭘدې
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ﺑﻧﺳټ ھم ﺗر ﺳره ﺷﻲ ﭼﯥ د اﺳﺗﻔﺎده ﮐوﻧﮑو ﻣﻧﻠﻲ ﮐﻠﺗوري ارزOﺗوﻧﮫ وﺳﺎﺗل ﺷﻲ او ﻟﮫ اﻧدازې
ډﯾر ﻓﺷﺎروﻧو ﻻﻧدې راﻧﺷﻲ.
 -3د وﻟس Bوﻟو ﺑرﺧو ﺗﮫ رﺳﯾدﻧﮫ :د روﻏﺗﯾﺎ ﺳﺎﺗﻧﯥ ﮐړﻧﻼرې ددې اﯾﺟﺎب ﮐوي ﭼﯥ د وﻟس
Bول ﮔروﭘوﻧﮫ ﭘﮫ ھﻐﮫ ﮐﯥ دداﺳﯥ ﭼﺎ ﭘﮫ ﺗوﮔﮫ ﺑرﺧﮫ واﺧﻠﻲ ﭼﯥ اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوو ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﻰ ﭘﯾدا
ﮐوﻻى ﺷﻲ .او دا ﻣﮭﺎرﺗوﻧﮫ وﻟري ﭼﯥ ﯾو ﻟﮫ ﺑل ﺳره او ﻟﮫ ﺑﯾﻼﺑﯾﻠو ډﻟو ﺳره ﮐﺎر وﮐړي )د
ﻣﺛﺎل ﭘﮫ ﺗوﮔﮫ ﭘﮫ \ﯾﻧو ﮐﻠﺗوروﻧو ﮐﯥ دا د ﻣﻧﻠو وړ ﻧده ،ﭼﯥ \Oﯥ ﻟﮫ ﭘردﯾو ﺧﻠﮑو ﺳره ﺧﺑرې
وﮐړي( .ﻣواد ﺑﺎﯾد داﺳﯥ طرح او ډﯾزاﯾن ﺷﻲ ،ﭼﯥ ﭘﯾﻐﺎﻣوﻧﮫ د ﻧﻔوﺳو ھﻐو ﻏړو ﺗﮫ ھم
ورﺳﯾږي ﭼﯥ ﺑﯾﺳواده وي .د ﺑرﺧﯥ اﺧﯾﺳﺗﻧﯥ ﻣواد او ﻻرې ﭼﺎرې ،ھﻐﮫ ﭼﯥ ﭘﮫ ﮐوﻟﺗوري
ﻟﺣﺎظ ﻣﻧﺎﺳﺑﯥ او وړ وي ،ﮔBور ﻓرﺻﺗوﻧﮫ د ھﻐو ﮔروﭘوﻧو ﻟﭘﺎره ﭘﮫ ﻻس ﮐﯥ ورﮐوي ،ﭼﯥ
ددوى د ﺧﭘﻠﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﺳﺎﺗﻧﯥ د ﺳﻣوﻟو ﻟﭘﺎره ﭘﻼن او >ﺎرﻧﮫ وړاﻧدې ﮐوﻻى ﺷﻲ .د ﯾوې \ﻐﻠﻧده
ﻻرOووﻧﯥ ﭘﮫ ﺗوﮔﮫ ﺳﻧﺎرﯾو ﭘﮫ ﯾوه ﮐﻣپ ﮐﯥ داﺳﯥ ﺟوړه ﺷﻲ ،ﭼﯥ ھﻠﺗﮫ ﺑﺎﯾد د روﻏﺗﯾﺎ ﺳﺎﺗﻧﯥ د
ﭘوھﯥ د اوﭼﺗوﻟو ﻟﭘﺎره د ھرو زرو ﺗﻧو ﻟﭘﺎره دوه ﻣﺳؤﻟﯾن وي .د روﻏﺗﯾﺎ ﺳﺎﺗﻧﯥ ﭘﮫ ﭼﺎرو ﮐﯥ
دﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو ﻟﭘﺎره ﭘﮫ  ٢٣٢ﻣﺦ د ﻧﺎﺧوراﮐﻲ ﺗوﮐو دوﯾم ﻣﻌﯾﺎر ﮐﯥ وﮔورئ.
 -4د روﻏﺗﯾﺎ ﺳﺎﺗﻧﯥ ﺧطروﻧو او ﺳﻠوﮐوﻧو ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ دﻣوﺧو ﻟوﻣړﯾﺗوب :د روﻏﺗﯾﺎ ﺳﺎﺗﻧﯥ د
ﭘوھﯥ ﻟوړول او د اړﯾﮑو ﺳﺗراﺗﯾژﯾو ﻣوﺧﯥ ﺑﺎﯾد ﭘﮫ >رﮔﻧد ډول ﺗﻌرﯾف ﺷوې وي او
ﻟوﻣړﯾﺗوب ورﮐړل ﺷوى وي .د روﻏﺗﯾﺎ ﺳﺎﺗﻧﯥ د ﺧطروﻧو ،دﻧدو او ﻟﮫ ﺑﯾﻼﺑﯾﻠو ډﻟو ﺳره د
اړﯾﮑو د ﻣﺳؤﻟﯾﺗوﻧو ﭘﮫ اړه د ﭘوھﯥ د ارزوﻧﯥ ﭘﮫ ﻻس راوړل ﺑﺎﯾد د ﯾو ﭘﻼن ﻟﮫ ﻣﺧﯥ وي ﭼﯥ
ﭘﮫ ھﻐﮫ ﮐﯥ د ﻣرﺳﺗو ﻟوﻣړﯾﺗوﺑوﻧﮫ او ﻏﻠطﯥ اﻧﮕﯾرﻧﯥ ﭘﮫ ﻧOﮫ ﺷﻲ )د ﻣﺛﺎل ﭘﮫ ﺗوﮔﮫ >رﻧﮕﮫ
 HIV/AIDSﻟﯾږدي( او ﻣﺎﻟوﻣﺎت د ﺑﺷري ﻣرﺳﺗو د ﻓﻌﺎﻟﯾﻧو او د ﻣﺻﯾﺑت \ﭘﻠﻲ ﻧﻔوس ﺗر
ﻣﻧ tﭘﮫ ﻣﺗﻧﺎﺳب ډول ﺟرﯾﺎن وﻟري او دا ﺑﺎﯾد ﻣوﺧﮫ او ھدف وي.
 -5اداري اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوې :ﭼﯾرﺗﮫ ﭼﯥ ﻣﻣﮑﻧﮫ وي ،دا ډﯾر Oﮫ ﮐﺎر دى ﭼﯥ د اوﺑو او
ﻧﺎروﻏﺗﯾﺎوو >ﺧﮫ د ﻣﺧﻧﯾوي ﮐﻣﯾBﯥ د اﺳﺗﻔﺎده ﮐوﻧﮑو ﻟﮫ ﻣﺧﺗﻠﻔو ډﻟو >ﺧﮫ ﭼﯥ ﻧﯾﻣﺎﯾﻲ ﯾﯥ \Oﯥ
وي ،ﺗﺷﮑﯾﻠﯥ او ﺟوړې ﺷﻲ .ددﻏو ﮐﻣﯾBو دﻧده دا ده ،ﭼﯥ ﻋﺎﻣﮫ اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوې ﻟﮑﮫ د اوﺑو \ﺎﯾوﻧﮫ،
ﻋﺎﻣﮫ ﺗﺷﻧﺎﺑوﻧو او د ﻣﯾﻧ\ﻠو ﺳﯾﻣﯥ ،د روﻏﺗﯾﺎ ﺳﺎﺗﻧﯥ د ﭘوھﯥ د ﻟوړوﻟو ﭘﮫ ھ>و ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻠﯥ
ﮐړای ﺷﻲ .ھﻣدارﻧfﮫ دا ﮐﻣﯾBﯥ دﻧده ﻟري ﭼﯥ ،د ﭘرﻣﺧﺗ ïاو Oﮫ اﺳﺗﺎزﯾﺗوب د ﺳﺎﺗﻠو ﻟﭘﺎره
ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزﻣوﻧﮫ راﻣﻧ\ﺗﮫ ﮐړي.
 -6د ﺑﺎر درﻧول :دا ﻣﮭﻣﮫ ده ﭼﯥ ﮐره ﺷﻲ ،ﭼﯥ ھﯾ gﯾو ﮔروپ د روﻏﺗﯾﺎ ﺳﺎﺗﻧﯥ د ھ>و او
ﻣﺳؤﻟﯾﺗوﻧو ﯾﺎ د اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوو د اداره ﮐوﻟو ﺗر اﻧدازې زﯾﺎت ﺗر ﻓﺷﺎر ﻻﻧدې ﻧدى راﻏﻠﻰ او ھر
ﮔروپ ﭘﮫ ﻣﺳﺎوي ډول اﻏﯾزه ﻟري او ﭘﮫ ﻣﺳﺎوي ډول ﻟﮫ Byو >ﺧﮫ ﺑرﺧﻣن ﺷوی دی )ﻟﮑﮫ
روزﻧﮫ(B .وﻟﯥ ډﻟﯥ ،ﻟﮑﮫ \Oﯥ ﯾﺎ ﻧﺎرﯾﻧﮫ ﻣﺳﺎوي اړﺗﯾﺎوې او ﺧواھﺷﺎت ﻧﻠري او دا ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﯾﺎد
وﺳﺎﺗل ﺷﻲ ﭼﯥ داﺳﯥ وﻧﮫ ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﮫ ﯾوه ﮐﺎر ﮐﯥ د \Oو وﻧډه اﺧﯾﺳﺗﻧﮫ ،د ﻧﺎرﯾﻧﮫ وو او ﯾﺎ
ﻧورو ډﻟو د ﻣﺳؤﻟﯾت اﺣﺳﺎس ﮐﻣزوری ﮐړي.
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 -2د ا و ﺑ و ﺑ ر ا ﺑ ر و ل
اوﺑﮫ د ژوﻧداﻧﮫ ،روﻏﺗﯾﺎ ،اﻧﺳﺎﻧﻲ ﻋزت او ﮐراﻣت ﻟﭘﺎره ﺿروري دي .او ﭼﯾرﺗﮫ ﭼﯥ ﮐﺎ ﻓﻲ
اوﺑﮫ ﻣوﺟودې ﻧﮫ وي ﺗر >و اﺳﺎﺳﻲ اړﺗﯾﺎوې ﭘرې رﻓﻊ ﺷﻲ،ﻧو ﭘداﺳﻲ ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ د >Oﺎک
ﻟﭘﺎره د ﭘﺎﮐو اوﺑو ﺑراﺑرول او ﺳﺎﺗل ﯾﯥ ډﯾر ارزOت ﻟري .ﭘﮫ ډﯾرو وﺧﺗو او ﺣﺎﻻﺗوﻧو ﮐﯥ ﻋﻣده
روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺳﺗوﻧزې ھﻠﮫ ﻣﻧ\ﺗﮫ را\ﻲ ﭼﯥ د روﻏﺗﯾﺎ ﺳﺎﺗﻧﯥ او ﭘوھﻧﯥ ﮐﭼﮫ ډﯾره BﯾBﮫ وي ﯾﺎ
ﻧﺎﮐﺎﻓﻲ او ﻧﺎوﻟﻲ اوﺑﮫ ،وﮐﺎرول ﺷﻲ.

د اوﺑو ﺑراﺑروﻟو ﻟوﻣړى ﻣﻌﯾﺎر :ﻻﺳرﺳﻰ او د اوﺑو ﻣﻘدار
Bول ﺧﻠﮏ د >Oﺎک ،ﭘﺧﻠﻲ\ ،ﺎﻧﮕړې او ﮐورﻧ cروﻏﺗﯾﺎ ﺳﺎﺗﻧﯥ ﻟﭘﺎره ﮐﺎﻓﻲ ﻣﻘدار او ﻣﺣﻔوظو
اوﺑو ﺗﮫ ﭘﮫ ﻣﺳﺎوي ﺗوﮔﮫ ﻻﺳرﺳﻰ ﻟري .د اوﺑو ﻋﺎﻣﮫ \ﺎﯾوﻧﮫ ﭘﮫ ﮐﺎﻓﻲ اﻧدازه ﮐورﻧﯾو ﺗﮫ ﻧژدې
وي ،ﭼﯥ ددې وړﺗﯾﺎ وﻟري >و ﺣد اﻗل اړﺗﯾﺎوې ﭘوره ﮐړي.

ﮐﻠﯾدي ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ:
•

•
•
•
•

) ﻟﮫ ﻻ ر  Oو و ﻧ و ﺳ ر ه ﭘ ﮫ ﺗ ړ ا و ﮐ ﯥ و ﻟ و ﺳ ﺗ ل ﺷ ﻲ (

د >Oﺎک ،ﭘﺧﻠﻲ ،او دﺷﺧﺻﻲ ﺣﻔظ اﻟﺻﺣﻲ د ﺳﺎﺗﻧﯥ ﻟﭘﺎره د ﻣﻧ\ﻧﻲ ﮐﭻ اوﺑو ﻣﻘدار ﭘﮫ
ھره ﮐورﻧ cﮐﯥ د ھر ﺗن ﭘﮫ ﺳر ﭘﮫ ﯾوه ورځ ﮐﯥ  15ﻟﯾﺗرو ﺗﮫ ورﺳول ﺷﻲ )٨-١
ﻻرOووﻧﯥ وﮔورئ(.
د اوﺑو ډﯾر ﻧژدې \ﺎى ﺗﮫ د ھرې ﮐورﻧ cډﯾر واBن  ٥٠٠ﻣﺗره واوﺳﻲ ) ٥ ،٢ ،١او ٨
ﻣﮫ ﻻرOووﻧﯥ وﮔورئ (.
د اوﺑو ﯾوې ﺳرﭼﯾﻧﯥ ﺗﮫ اﻧﺗظﺎر ﻟﮫ  ١٥دﻗﯾﻘو >ﺧﮫ ډﯾر ﻧﮫ وي )اووﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ
وﮔورئ(.
ددې ﻟﭘﺎره ﭼﯥ  ٢٠ﻟﯾﺗره ﻟوOﻰ ډک ﺷﻲ ،ﻟﮫ درﯾو دﻗﯾﻘو >ﺧﮫ ډﯾر وﺧت وﻧﮫ ﻧﯾﺳﻲ )-٧
 ٨ﻻرOووﻧﮫ وﮔورئ(.
د اوﺑو ﺳرﭼﯾﻧﯥ او ﺳﯾﺳﺗﻣوﻧﮫ داﺳﯥ وﺳﺎﺗل ﺷﻲ ،ﭼﯥ د اوﺑو ﺛﺎﺑت ﻣﻘدار ﭘﮫ ﻣﻧﺎﺳب
ډول او ﭘﮫ ﻣﻧظﻣﮫ ﺗوﮔﮫ ﭘﮫ ﮐﯥ ﻣوﺟود وي ) ٢او  ٨ﻻرOووﻧﯥ وﮔورئ(.

ﻻرOووﻧﯥ
 -1اړﺗﯾﺎوې :د ﮐورﻧ cﮐﺎروﻧﯥ ﻟﭘﺎره د اوﺑو ﻣﻘدار ،د اﻗﻠﯾم ،د ﻣوﺟوده ﻧﺎروﻏﯾو د ﻣﺧﻧﯾوي
اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوو ،د ﺧﻠﮑو د ﻧورﻣﺎﻟو ﻋﺎدﺗوﻧو ،ﮐوﻟﺗوري او ﻣذھﺑﻲ دودوﻧو ،د ﭘﺧوﻟو د ډوډی ،د
اﻏوﺳﺗﻠو د ﮐﺎﻟﯾو او داﺳﯥ ﻧورو ﻋواﻣﻠو ﭘﮫ اﺳﺎس ،ﺗوﭘﯾر ﺳره ﻟري .د اوﺑو ﻟﮕOت ﭘﮫ ﻋﻣوﻣﻲ
ډول ﺳره ھﻐﮫ وﺧت ﻟوړﯾږي> ،وﻣره ﭼﯥ د اوﺑو ﺳرﭼﯾﻧﮫ اوﺳﯾدﻧ\ﺎى ﺗﮫ ﻧژدې وي.
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ﭘﮫ ﺑﻧﺳdﯾزه ﺗوﮔﮫ د ژوﻧداﻧﮫ د ﭘﺎﯾ:ت ﻟﭘﺎره د اوﺑو د اړﺗﯾﺎوو ﺳﺎده ﮐړل ﺷوى ﻟﺳت
د X 2.5ﺨﮫ ﺗﺮ  3ﻟﯾﺗره ﭘﮫ ورځ ﮐﯥ
ﭘﮫ ﻣوﺳم او ﭘﮫ ﻓردي ﻓزﯾوﻟوژي ﭘورې
ژوﻧد ژﻏوروﻧﮑﯥ اړﺗﯾﺎوې :د اوﺑو اړﺗﯾﺎ ) د
اړه ﻟري
:Kﺎک او ﭘﺧﻠﻲ ﻟﭘﺎره(
ﭘﮫ dوﻟﻧﯾزو او ﮐﻠﺗوري ﻧورﻣوﻧو ﭘورې
د X 2ﺨﮫ ﺗﺮ  6ﻟﯾﺗره ﭘﮫ ورځ ﮐﯥ
اﺳﺎﺳﻲ روﻏﺗﯾﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧﮫ
اړه ﻟري
د X 3ﺨﮫ ﺗﺮ  6ﻟﯾﺗره ﭘﮫ ورځ ﮐﯥ
د ﭘﺧﻠﻲ ﻟﭘﺎره ﺑﻧﺳdﯾزې اړﺗﯾﺎوې
د ﺧوړو ﭘﮫ ﻧوﻋﯾت ،او ﮐﻠﺗوري او
dوﻟﻧﯾزو ﻧورﻣوﻧو ﭘورې اړه ﻟري
د > 7.5ﺧﮫ ﺗر  15ﻟﯾﺗره ﯾﮫ ورځ ﮐﯥ
ﭘﮫ ﻣﺟﻣوﻋﻲ ډول د اوﺑو اړﺗﯾﺎ

د ﻻرOووﻧو ﻟﭘﺎره د ﻣؤﺳﺳو او ﻧورو ﻟﮕOﺗوﻧو ﻟﭘﺎره ﻟږ ﺗر ﻟږه د اوﺑو اړﺗﯾﺎوو ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ دوھﻣﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ وﮔورئ.

 -2د اوﺑو د ﺳرﭼﯾﻧﯥ Bﺎﮐﻧﮫ :ﻻﻧدې ﻓﮑﺗوروﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ وﺳﺎﺗل ﺷﻲ :د ﮐﺎﻓﻲ ﻣﻘدار
اوﺑو ﺷﺗﮫ واﻟﻰ او دوام؛ د اوﺑو د درﻣﻠﻧﯥ اړﺗﯾﺎ او >رﻧfواﻟﯽ؛ ﺳرﭼﯾﻧﯥ ﺗﮫ د ﭘراﺧﺗﯾﺎ ورﮐوﻟو
ﻟﭘﺎره د اړﺗﯾﺎو وړ ﺗﮑﻧﺎﻟوژۍ ،ﻣﺎﻟﻲ ﺳرﭼﯾﻧو او وﺧت ﭘﯾدا ﮐﯾدﻧﮫ؛ ﻣﺻﯾﺑت \ﭘﻠﻲ وﻟس ﺗﮫ د اوﺑو
د ﺳرﭼﯾﻧﯥ ﻧژدﯾواﻟﻰ؛ او د ھر ډول Bوﻟﻧﯾز ،ﺳﯾﺎﺳﻲ ﯾﺎ ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻓﮑﺗوروﻧو ﺷﺗﮫ واﻟﻰ ﭼﯥ د اوﺑو
ﭘﮫ ﺳرﭼﯾﻧﯥ اﻏﯾزه وﻟري .ﭘﮫ Bوﻟﯾزه ﺗوﮔﮫ د \ﻣﮑﯥ ﻻﻧدې د اوﺑو ﺳرﭼﯾﻧﯥ ﻟﮫ ھﻐو اوﺑو >ﺧﮫ
ﭼﯥ ﯾو >ﮫ ﮐﺎر او درﻣﻠﻧﯥ ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟري ،ډﯾرې Oﯥ دي ،ﻣﺛﻼً د ﭼﯾﻧو ھﻐﮫ اوﺑﮫ ﭼﯥ ﭘﮫ ﺧﭘﻠﮫ
Oﮑﺗﮫ راﺑﮭﯾږي او ﭘﻣپ ﮐوﻟو ﺗﮫ ﯾﯥ اړﺗﯾﺎ ﻧﮫ ﻟﯾدل ﮐﯾږي .ﻏﻣﯾزې ﺗﮫ د \واب وﯾﻠو ﻟﭘﺎره اﮐﺛرا ً
ﭘﮫ ﻟوﻣړي ﺳر ﮐﯥ د ﺳرﭼﯾﻧو او ھﻠو \ﻠو ﯾو ﮐﯾدو ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟﯾدل ﮐﯾږيB .وﻟﯥ ﺳرﭼﯾﻧﯥ ﭘﮫ ﻣﻧظم
ډول >ﺎرﻧﯥ ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟري ﭼﯥ ﻟﮫ اﻧدازې زﯾﺎت او ﺑﭔ\ﺎﯾﮫ ﻟﮫ ھﻐو >ﺧﮫ د ﮔBﯥ اﺧﯾﺳﺗﻧﯥ
ﻣﺧﻧﯾوى وﺷﻲ.
 -3اﻧدازه ﮔﯾري :ﯾوازې د ھﻐو اوﺑو دﺣﺟم اﻧدازه ﮐول ﭼﯥ ﺷﺑﮑﯥ ﺗﮫ ﭘﻣپ ﺷوې وي ﯾﺎ د
ھﻐﮫ وﺧت اﻧدازه ﮐول ﭼﯥ ﯾو ﻻﺳﻲ ﭘﻣپ ﭘﮫ ﯾوه ورځ ﮐﯥ >و ﺳﺎﻋﺗﮫ ﮐﺎر ﮐوي ،اوﺑو د
اﻧﻔرادي ﻟﮕOت ﮐﭼﮫ ﻧﺷﻲ ﺑﯾﺎﻧوﻻی .د اوﺑو د ﮐﺎروﻧﯥ او ﻣﺻرف ﭘﮫ اړه د ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو د
راBوﻟوﻟو اﻏﯾزﻣن ﻣﯾﺗود ،د ﮐورﻧﯾو ﺳروې ﮐول> ،ﺎرﻧﮫ او د Bوﻟﻧﯾزو ﻣﺑﺎﺣﺛوي ډﻟو ﺟوړول
دي.
>وﻣره واﻟﻰ او >رﻧﮕواﻟﻰ )ﮐﻣﯾت او ﮐﯾﻔﯾت( :ﭘﮫ ډﯾرو ﺑﯾړﻧﯾو ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ ﭘﮫ اوﺑو
-4
ﭘورې د اړوﻧده ﻧﺎروﻏﯾو ﻟﯾږدﯾدﻧﮫ ،د اﻧﻔرادي او ﮐورﻧ cﺣﻔظ اﻟﺻﺣﯥ ﻟﭘﺎره د ﻧﺎﮐﺎﻓﻲ اوﺑو ﭘﮫ
ﺻورت ﮐﯥ دوﻣره ډﯾر اﻣﮑﺎن ﻟري ﻟﮑﮫ >وﻣره ﭼﯥ د ﻧﺎوﻟو اوﺑو د ﮐﺎروﻧﯥ ﭘﮫ ﺻورت ﮐﯥ
ﻣﻧ\ﺗﮫ را\ﻲ .ﺗر ھﻐو ﭼﯥ د ﮐﻣﯾت او ﮐﯾﻔﯾت ،دواړو ﻟﭘﺎره ﺣد اﻗل ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ ﭘوره ﮐﯾږي،د
Bﯾټ ﮐﯾﻔﯾت ﻟروﻧﮑو او ﻧﺎﮐﺎﻓﻲ اوﺑو د ﺑراﺑروﻧﯥ ﭘر\ﺎی ،ﻟوﻣړﯾﺗوب ﺑﺎﯾد دې ﺗﮫ ورﮐړل ﺷﻲ،
ﭼﯥ ﭘﮫ ﻣﺳﺎوي اﻧدازه ﮐﺎﻓﻲ ﻣﻘدار اوﺑو ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﻰ راﻣﻧ\ﺗﮫ ﺷﻲ ،ﺣﺗﯽ ﮐﮫ دا اوﺑﮫ ﻣﻧ\ﻧﻲ
ﮐﯾﻔﯾت ھم وﻟري .دا ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﯾول ﺷﻲ ،ﭼﯥ ﭘﮫ  HIV/AIDSاﺧﺗﮫ ﺧﻠﮏ ،د >Oﺎک
او ﺣﻔظ اﻟﺻﺣﯥ ﻟﭘﺎره ډﯾرو اوﺑو ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟري .دې ﺗﮫ ﺑﺎﯾد \ﺎﻧﮕړې ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ وﺷﻲ ،ﭼﯥ د
ﮐورﻧﯾو >ﺎروﯾو او ﻏﻠو داﻧو ﻟﭘﺎره د اﺑو اړﺗﯾﺎوې ﭘﮫ ﺧﺎﺻﮫ ﺗوﮔﮫ د وﭼﮑﺎﻟﻲ ﭘﮫ ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ
ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ژوﻧد ﺑﯾﺧﻲ ﭘﮫ ھﻐو ﭘورې ﺗړﻟﻰ وي ،ﭘوره ﮐړای ﺷﻲ )دوھﻣﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ وﮔورئ(.
ﭘوOښ :دﻏﺑرyون ﭘﮫ ﻟوﻣړﯾو ﭘړاووﻧو ﮐﯥ ﻟوﻣړﯾﺗوب ﺑﺎﯾد دې ﺗﮫ ورﮐړل ﺷﻲ ،ﭼﯥ د
-5
Bول ﻧﺎورﯾن \ﭘﻠﻲ وﻟس ،ﺑﯾړﻧ cژوﻧد ژﻏوروﻧﮑﯥ اړﺗﯾﺎوې ﭘوره ﮐړای ﺷﻲ .ھﻐﮫ ﺧﻠﮏ ﭼﯥ
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ﻟﮫ ﯾو ﺑﯾړﻧﻲ ﺣﺎﻟت >ﺧﮫ اﻏﯾزﻣن ﺷوي وي ،ﭘﮫ زﯾﺎﺗﯾدوﻧﮑﯥ ﺗوﮔﮫ د ﻧﺎروﻏﯾو ﭘﮫ وړاﻧدې ﯾﯥ
ﺣﺳﺎﺳﯾت زﯾﺎﺗﯾږي ﻧو ﭘﮫ دې اﺳﺎس ،ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ ،ﮐﮫ >ﮫ ھم د ﻧﺎورﯾﻧ\ﭘﻠو ﺧﻠﮑو ﻟﮫ ﻧورﻣوﻧو
>ﺧﮫ ﻟوړ ھم وي ،ﺑﺎﯾد ﺗرﻻﺳﮫ ﺷﻲ .ﭘﮫ داﺳﯥ ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ Oﮫ داده ﭼﯥ ﻣؤﺳﺳﯥ داﺳﯥ
ﭘروﮔراﻣوﻧﮫ ﺟوړ ﮐړي ﭼﯥ ﭘﮫ ﺗرڅ ﮐﯥ ﯾﯥ دﮐورﺑﮫ ﻧﻔوس د اوﺑو او روﻏﺗﯾﺎ ﺳﺎﺗﻧﯥ د
اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوو ﮐﭼﮫ ھم ﻟوړه ﮐړاي ﺷﻲ ،ﺗر >و د ﺗرﺑﮕﻧﯾو او دOﻣﻧﯾو ﻟﮫ راﭘﺎرﯾدو >ﺧﮫ ﻣﺧﻧﯾوى
وﺷﻲ.
 -6د اوﺑو ﭘﮫ ﯾوې ﺳرﭼﯾﻧﯥ د ﺧﻠﮑو اﻋظﻣﻲ ﺷﻣﯾر :د اوﺑو ﭘﮫ ھره ﺳرﭼﯾﻧﮫ ﺑﺎﻧدې د ﺧﻠﮑو
ﺷﻣﯾر ﭘﮫ دې ﭘورې اړه ﻟري ﭼﯥ ﭘﮫ ﺳرﭼﯾﻧﮫ ﮐﯥ >وﻣره اوﺑﮫ ﺷﺗﮫ او >وﻣره اوﺑﮫ ﺗرﯾﻧﮫ ﻻﺳﺗﮫ
را\ﻲ .د ﻣﺛﺎل ﭘﮫ ﺗوﮔﮫ د اوﺑو ﻧل اﮐﺛرا ً د ور\ﯥ ﭘﮫ Bﺎﮐﻠو وﺧﺗوﻧو ﮐﯥ ﮐﺎر ورﮐوي او ﻓﻌﺎل
وي .ﻻﺳﻲ ﺑﻣﺑﯥ او >ﺎﮔﺎن ،ﮐﻠﮫ ﭼﯥ اوﺑﮫ ﮐﻣﯥ ﺷﻲ ،ﭘﮫ ﺛﺎﺑت ډول اوﺑﮫ ﻧﮫ ورﮐوي .ﺑﯾړﻧc
ﻻرOووﻧﯥ )ﮐﻠﮫ ﭼﯥ اوﺑﮫ ﭘﮫ ﺛﺎﺑت ډول ﻣوﺟودې وي( دادي:
ﭘﮫ ﯾوه ﻧل  ٢٥٠ﺗﻧﮫ
ﭘﮫ ﯾوه ﻻﺳﯥ ﺑﻣﺑﮫ  ٥٠٠ﺗﻧﮫ
ﭘﮫ ﯾوه ﺳرﺧﻼﺻﯥ >ﺎه ﺑﺎﻧدې  ٤٠٠ﺗﻧﮫ

ﭘﮫ دې اﺳﺎس د اوﺑو ﺟرﯾﺎن  ٧.٥ﻟﯾﺗره ﭘﮫ ﯾوه دﻗﯾﻘﮫ ﮐﯥ
ﭘﮫ دې اﺳﺎس د اوﺑو ﺟرﯾﺎن  ١٦.٦ﻟﯾﺗره ﭘﮫ ﯾوه دﻗﯾﻘﮫ ﮐﯥ
ﭘﮫ دې اﺳﺎس د اوﺑو ﺟرﯾﺎن  ١٢.٥ﻟﯾﺗره ﭘﮫ ﯾوه دﻗﯾﻘﮫ ﮐﯥ

ﻟﮫ دې ﻻرOووﻧو >ﺧﮫ داﺳﯥ ﺟوﺗﯾږي ﭼﯥ اوﺑو ﺗﮫ د ﻻﺳرﺳ cﮐﭻ ﭘﮫ ورځ ﮐﯥ ﯾوازې اﺗﮫ
ﺳﺎﻋﺗﮫ دى ،ﮐﮫ ﭼﯾرې د ﻻﺳرﺳﻲ ﮐﭼﮫ ﺗر دې ﻟوړه ﺷﻲ ،ﻧو ﺧﻠﮏ ﮐوﻻى ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﮫ ورځ
ﮐﯥ ﻟﮫ  ١٥ﻟﯾﺗرو >ﺧﮫ زﯾﺎﺗﯥ اوﺑﮫ ﭼﯥ ددوى د ﺣد اﻗل ور\ﻧﻲ اړﺗﯾﺎ >ﺧﮫ زﯾﺎﺗﯥ دي ،ﻻﺳﺗﮫ
راوړي .دا ﻣوﺧﯥ ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ډﯾرې ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﺳره وﮐﺎرول ﺷﻲ\ ،ﮑﮫ ﭼﯥ دې ﻣوﺧو ﺗﮫ ور
رﺳﯾدﻧﮫ ،ﺿرورﺗﺎ ً ﺧﻠﮑو ﺗﮫ د اوﺑو د ﺣداﻗل ﯾﺎ ﻣﺳﺎوي ﻣﻘدار ﻻﺳﺗﮫ راوړﻧﮫ ﻧﺷﻲ
ﺗﺿﻣﯾﻧوﻻى.
 -7اوﺑو ﺗﮫ د اﻧﺗظﺎر ﻣوده :د اﻧﺗظﺎر اوږده ﺳﺎﻋﺗوﻧﮫ ،ھﻐﮫ ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ دي ﭼﯥ د اوﺑو
ﻧﺎﮐﺎﻓﻲ ﺷﺗﮫ واﻟﻰ Oﯾﻲ )ﯾﺎ د اوﺑو د ﮐم ﺷﻣﯾر ﺳرﭼﯾﻧو او ﯾﺎ ھم د ﺳرﭼﯾﻧو د ﻧﺎﮐﺎﻓﻲ ﻣﻘدار ﻟﮫ
ﮐﺑﻠﮫ( .د اﻧﺗظﺎر د اوږدو ﺳﺎﻋﺗوﻧو ﻣﻧﻔﻲ ﭘﺎﯾﻠﯥ دادي (١ :د ﺳړي ﭘﮫ ﺳر د اوﺑو د ﻟﮕـOت
ﮐﻣواﻟﻰ  (٢د ھﻐو ﺳرﭼﯾﻧو >ﺧﮫ ﭼﯥ ﺳﻣﯥ ﻧﮫ ﺳﺎﺗل ﮐﯾږي ،د اوﺑو د ﻟﮕـOت زﯾﺎﺗواﻟﻰ او
 (٣ﺧﻠﮑو ﺗﮫ د ژوﻧداﻧﮫ د ﻧورو ﺿروري اړﺗﯾﺎوو ﺗﮫ د وﺧت ﭘﯾدا ﮐﯾدو ﮐﻣواﻟﻰ.
ﻻﺳرﺳﻰ او ﻣﺳﺎوات :ﭘﮫ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ ﭘﮫ ﮐﺎﻓﻲ اﻧدازه اوﺑﮫ ﻣوﺟودې وي ،ﭼﯥ
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ﻟږ ﺗر ﻟږه اړﺗﯾﺎوې ﭘوره ﮐړي ،ﮐﯾداى ﺷﻲ اﺿﺎﻓﻲ اﻗداﻣﺎﺗو ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ وي ،ﭼﯥ دا ﺧﺑره ﮐره ﺷﻲ
ﭼﯥ Bوﻟو ﮔروﭘوﻧو او ډﻟو ﻟﭘﺎره ﭘﮫ ﻣﺳﺎوي اﻧدازه اوﺑو ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﻰ ﻣوﺟود وي .د اوﺑو \ﺎﯾوﻧﮫ
ﺑﺎﯾد ﭘداﺳﯥ ﺳﯾﻣو ﮐﯥ ﭘراﺗﮫ وي ،ﭼﯥ Bوﻟو ﺗﮫ د ﻻﺳرﺳﻲ وړ وي .ﻟﮑﮫ د ﺟﻧﺳﯾت او ﻗوﻣﯾت ﻟﮫ
ﭘﻠوه ھر ﭼﺎ ﺗﮫ\ .ﯾﻧﯥ ﻻﺳﻲ ﭘﻣﭘوﻧﮫ او د اوﺑو د وړﻟو ﻟوOﻲ Oﺎﯾﻲ دې ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ وﻟري ،ﭼﯥ
داﺳﯥ ډﯾزاﯾن ﺷﻲ ﭼﯥ د ھﻐو ﻟﭘﺎره ﭼﯥ ﭘﮫ اﯾدس اﺧﺗﮫ دي ،ﯾﺎ زاړه ،ﻣﻌﯾوﺑﯾن او ﮐوﭼﻧﯾﺎن دي،
دوی ﺗﮫ ھم د ﻻﺳرﺳﻲ وړ وي .ﭘﮫ Oﺎروﻧو ﮐﯥ Oﺎﯾﻲ دې ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ وي ﭼﯥ ﭘﮫ ھره وداﻧ cﮐﯥ
اوﺑﮫ ﺑراﺑرې ﺷﻲ ،ﭼﯥ ﺗﺷﻧﺎﺑوﻧﮫ ﭘﮫ دواﻣداره ﺗوﮔﮫ ﮐﺎر وﮐړي .ﭘﮫ ھﻐﮫ ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ ﭼﯥ ﭘﮫ اوﺑو
\ﯾره ﺗړل ﺷوې وي او ﯾﺎ دا ﭼﯥ ﺑﻣﺑﮫ Bﺎﮐﻠﻰ وﺧت وﻟري ،دا ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑﺎﯾد د اوﺑو ﻟﮕوﻧﮑو ﺧﻠﮑو
54

ﺳره ﭘﮫ ﻣﺷوره ﭘﻼن ﺷﻲ .وﺧﺗوﻧﮫ ﺑﺎﯾد د Bوﻟو د ﺧوOﯥ ﺳره ﺳم داﺳﯥ وBﺎﮐل ﺷﻲ ،ﭼﯥ د \Oو
او ﻧورو ھﻐو ﮐﺳﺎﻧو ﻟﭘﺎره ﭼﯥ د اوﺑو د وړﻟو ﻣﺳؤﻟﯾت ﻟري ،ﻣﻧﺎﺳب وي او Bول ﻟfوﻧﮑﻲ ﭘﮫ
ﺑﺷﭘړ ډول ﺧﺑر وي او ﻣﺎﻟوﻣﺎت وﻟري ﭼﯥ اوﺑﮫ ﭼﯾرﺗﮫ او >ﮫ وﺧت ﻣوﺟودې وي.
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د اوﺑو ﺑراﺑروﻟو دوھم ﻣﻌﯾﺎر :د اوﺑو >رﻧﮕواﻟﻰ
اوﺑﮫ د ﺧوﻧد او ﻣزې ﻟﮫ ﻣﺧﯥ ﺧوﻧدورې او ﭘﮫ ﮐﺎﻓﻲ اﻧدازه ﮐﯾﻔﯾت وﻟري ﭼﯥ و>Oل ﺷﻲ ،د ﺷﺧﺻﻲ
او ﮐورﻧ cد روﻏﺗﯾﺎ ﺳﺎﺗﻧﯥ ﻟﭘﺎره وﮐﺎرﯾږي ،ﭘرﺗﮫ ﻟﮫ دې ﭼﯥ د روﻏﺗﯾﺎ ﻟﭘﺎره د ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ وړ ﮐوم ﺧطر
وﻟري.

ﮐﻠﯾدي ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ:
•
•
•
•
•

•

) ﻟﮫ ﻻ ر  Oو و ﻧ و ﺳ ر ه ﭘ ﮫ ﺗړ او ﮐ ﯥ و ﻟو ﺳ ﺗ ل ﺷ ﻲ (

ﯾوه ﺻﺣﻲ ﺳروې ،ﭘﮫ ﻧﺎوﻟو ﻣوادو د اوﺑو د ﮐﮑړﺗﯾﺎ د Bﯾټ ﺧطر ﭘﮫ ﮔوﺗﮫ ﮐوﻧﮑﯥ ده
)ﻟوﻣړۍ ﻻرOووﻧﮫ وﮔورئ(.
د ﻣﻧﺑﻊ >ﺧﮫ د اوﺑو د راوﺗﻠو ﭘﮫ ﻧﻘطﮫ ﮐﯥ ﭘﮫ ھر ﺳﻠو ﻣﻠﻲ ﻟﯾﺗرو اوﺑو ﮐﯥ د fecal
 coliformﺷﺗون ﻧﮫ وي )دوھﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وﮔورئ(.
ﺧﻠﮏ د اوﺑو د ﻧورو اﺳﺎﻧو ﻣﻧﺎﺑﻌو ﭘﮫ ﭘرﺗﻠﮫ ھﻐو اوﺑو ﺗﮫ د >Oﺎک ﻟﭘﺎره ﺗرﺟﯾﺢ
ورﮐوي ﭼﯥ ﺧوﻧدي وي او دوا ﭘﮑﯥ اﭼول ﺷوې وي )درﯾﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وﮔورئ(.
د ﻣﻧﺑﻊ >ﺧﮫ د اوﺑو د راوﺗﻠو >ﺧﮫ وروﺳﺗﮫ ،داﺳﯥ ﮔﺎﻣوﻧﮫ اوﭼت ﺷﻲ ،ﭼﯥ د اوﺑو
د ﮐﮑړﺗﯾﺎ ﻣﺧﮫ ﭘرې وﻧﯾول ﺷﻲ )>ﻠورﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وﮔورئ(.
ﮐﻠﮫ ﭼﯥ د ﻧس ﻧﺎﺳﺗﯥ د اﭘﯾدﻣﻲ ﺧطر ﻣوﺟود وي ،ﻧو د ھﻐو اوﺑو ﻟﭘﺎره ﭼﯥ ﭘﮫ
ﻧﻠوﻧو ﮐﯥ را\ﻲ او ﯾﺎ ھم ﭘﮫ Bوﻟو اوﺑو ﮐﯥ ﺿد ﻋﻔوﻧﻲ ﻣﺎده واﭼول ﺷﻲ ،ﺗر >و ﭘﮫ
ھﻐو ﮐﯥ د ازاد ﮐﻠورﯾن ﺗرﺳب ﭘﮫ ھر ﻟﯾﺗر ﮐﯥ  0.5 mgاو د اوﺑو ﻣﮑدرﯾت ﯾﺎ
ﺧړواﻟﻰ د > 5 NTUﺧﮫ Oﮑﺗﮫ وي ) ٧ ،٥او  ٨ﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وﮔورئ(.
د ﮐﯾﻣﯾﺎوي او ﯾﺎ رادﯾوﻟوژﯾﮑو ﻣوادو ﭘواﺳطﮫ د ﮐﮑړو اوﺑو ﻟﻧډﻣﮭﺎﻟﮫ ﮐﺎروﻧﮫ ھﯾg
ﻣﻧﻔﻲ اﻏﯾز ﻧﺷﻲ ﻟرﻻى )د ﺗداوي ﮐوﻧﮑو ﮐﯾﻣﯾﺎوي ﻣوادو ﭘﮫ ﮔډون(> .ﯾړﻧو دا
Oوودﻟﯥ ده ﭼﯥ دا اﻣﮑﺎﻧﯾت دوﻣره اﻏﯾز ﻧﺷﻲ Oﻧدﻻى.

ﻻرOووﻧﯥ
 -1ﯾوه ﺻﺣﻲ ﺳروې د ھﻐو ﺷراﯾطو او ﮐﺎروﻧو ﻟﮫ ﯾوې ارزوﻧﯥ >ﺧﮫ ﻋﺑﺎرت ده ﭼﯥ
Oﺎﯾﻲ ﻋﺎﻣﮫ روﻏﺗﯾﺎ ﻟﮫ ﺧطر ﺳره ﻣﺦ ﮐړي .دا ارزوﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﺳرﭼﯾﻧﮫ ،د اوﺑو ﻟﯾږدﻟو او ﭘﮫ
ﮐور ﮐﯥ د اوﺑو د ﮐﮑړﺗﯾﺎ ﻣﻣﮑﻧﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ ،او ھﻣدارﻧﮕﮫ د ﺟﺎﻣدو ﻓﺿﻠﮫ ﻣوادو او د ﺗﺷﻧﺎﺑوﻧو د
ﺗﺧﻠﯾوي ﺳﯾﺳﺗم اداره و>ﯾړيB .وﻟﻧﯾزې ﻧﻘﺷﯥ ،ددې ﻟﭘﺎره ﭼﯥ د ﻋﺎﻣﮫ روﻏﺗﯾﺎ ﺧطروﻧﮫ او
ﺧﻠﮑو ﺗﮫ د ھﻐوي د ﺧطروﻧو د راﮐﻣوﻟو ﻻرې ﭼﺎرې وOودل ﺷﻲ ،ﯾوه ډﯾره اﻏﯾزﻣﻧﮫ ﻻره ده.
ﭘﮫ دې ﺑﺎﯾد ﭘوه ﺷو ﭼﯥ ﺣﯾواﻧﻲ ﻓﺿﻠﮫ ﻣواد د اﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﺿﻠﮫ ﻣوادو ﭘﮫ ﭘرﺗﻠﮫ ډﯾر ﻣﺿر ﻧدي.
اﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﺿﻠﮫ ﻣواد Oﺎﯾﻲ د cryptosporidium, giardia, salmonella,
 campylobacter, calicivirusesاو د ﻧس ﻧﺎﺳﺗﯥ د ﻧورو ﻋواﻣﻠو درﻟودوﻧﮑﻲ وي ،ﻧو
ﭘدې اﺳﺎس دوى روﻏﺗﯾﺎ ﺗﮫ د ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ وړ ﺧطروﻧﮫ ﻣﻧ\ﺗﮫ راوړﻻى ﺷﻲ.
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-2
د اوﺑو ﻣﺎﯾﮑروﺑﯾوﻟوژﯾﮑﻲ >رﻧﮕواﻟﻰ :ﭘﮫ ﻏﺎﯾطﮫ ﻣوادو ﮐﯥ د ﮐوﻟﯾﻔورم ﺑﮑﺗرﯾﺎ )ﭼﯥ ﻟﮫ
> %٩٩ﺧﮫ زﯾﺎت ﯾﯥ  E Coliده( ﻣوﺟودﯾت داﺳﯥ ﯾو ﺷﺎﺧص دى ﭼﯥ ﭘﮫ اﻧﺳﺎﻧﻲ او
ﺣﯾواﻧﻲ ﻓﺿﻠﮫ ﻣوادو او ﻧورو ﻣﺿره ﻣوادو د اوﺑو د ﮐﮑړواﻟﻲ ﮐﭼﮫ Bﺎﮐﻲ .ﮐﮫ ﭼﯾرې ﻏﺎﯾطﻲ
ﮐوﻟﯾﻔورم ﺑﺎﮐﺗرﯾﺎوې ﭘﮫ اوﺑو ﮐﯥ ﺷﺗون وﻟري ﻧو ھﻐﮫ اوﺑﮫ ژر ﺗر ژره ﺑﺎﯾد ﺗداوى ﺷﻲ .ﭘﮫ ھر
ﺣﺎل ،دﻧﺎورﯾن ﭘﮫ ﻟوﻣړي ﭘړاو ﮐﯥ ،ﮐﻣﯾت ﻧظر ﮐﯾﻔﯾت ﺗﮫ ډﯾر ارزOت ﻟري )د اوﺑو د
ﺑراﺑروﻟو ﻟوﻣړى ﻣﻌﯾﺎر او >ﻠورﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وﮔورئ(.
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د ﺳﺎﺗل ﺷوو ﺳرﭼﯾﻧو Oﮫ واﻟﻰ :ﯾوازې ﺧوﻧدې او ﯾﺎ ﺗداوي ﺷوې ﺳرﭼﯾﻧﯥ ﺧﻠﮑو ﺗﮫ
ﺷﺎﯾد دوﻣره ارزOت وﻧﻠري ،ﺗر >و ﭼﯥ دوى ددﻏو ﺳرﭼﯾﻧو ﭘﮫ ﺻﺣﻲ ﮔBﮫ ﭘوه ﻧﮫ ﺷﻲ او
Oﺎﯾﻲ ﭼﯥ دوى ،د ﺧوﻧد ،ﻧږدﯾواﻟﻲ او Bوﻟﻧﯾزو ﺗړوﻧوﻧو ﭘﮫ اﺳﺎس ،د ﻧﺎﺧوﻧدي ﺳرﭼﯾﻧو ﻟﮑﮫ
درﯾﺎﺑوﻧﮫ ،ﺟﮭﯾﻠوﻧﮫ او ﻧﺎﺧوﻧدي >ﺎﮔﺎﻧو ﮐﺎروﻧﯥ ﺗﮫ ﺗرﺟﯾﺢ ورﮐړي .ﻧو ﭘﮫ داﺳﯥ ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ
ﺗﮑﻧﯾﺷﻧﺎن ،روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﮐﺎرﮐوﻧﮑﻲ او Bوﻟﻧﯾز ﻓﻌﺎﻟﯾن ددې ﺗرﺟﯾﺢ ورﮐوﻟو ﭘﮫ ﻣﻧطق ﺑﺎﯾد ﭘوه ﺷﻲ
او دا ﻣـﺳﺋﻠﮫ د ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﻲ ﭘﯾﻐﺎﻣوﻧو او ﺑﺣﺛوﻧو ﭘﮫ ﭼوﮐﺎټ ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻠﮫ ﮐړي.
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وروﺳﺗ cﮐﮑړﺗﯾﺎ :ھﻐﮫ اوﺑﮫ ﭼﯥ د راﺧﯾﺳﺗﻠو ﭘﮫ \ﺎى ﮐﯥ ﻣﺣﻔوظﯥ ﺳﺎﺗل ﺷوې وي،
ھﯾ>fﻠﮫ ھم د راوړﻟو ،زﯾرﻣﮫ ﮐوﻟو او ﻟﯾږدوﻟو ﭘﮫ وﺧت ﮐﯥ د ﺑﯾﺎ ﮐﮑړﯾدو ﻟﮫ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧطر
ﺳره ﻧﮫ ﻣﺧﺎﻣﺦ ﮐﯾږي .ھﻐﮫ ﮔﺎﻣوﻧﮫ ﭼﯥ ددې ﺧطر د ﮐﻣﯾدو ﭘﮫ ﻟوري ﮐﯥ د اوﺑو د راوړﻟو او
ﺟﻣﻊ ﮐوﻟو د ﺳﻣون او زﯾرﻣﮫ ﮐوﻟو ﺗﻣرﯾﻧوﻧﮫ ،ﭘﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑﮫ او ﭘﺎﮐو ﻟوOو ﮐﯥ د اوﺑو وﯾﺷﻧﮫ،
زﯾرﻣﮫ ﮐول ،د ﭼBﻠﯾو ﺿد درﻣﻠو ﭘﮫ واﺳطﮫ د اوﺑو درﻣﻠﻧﮫ او د اوﺑو دﮐﺎروﻧﯥ ﭘﮫ وﺧت ﮐﯥ
دﺗداﺑﯾرو ﭘﮫ ﮔډون واﺧﯾﺳﺗل ﺷﻲ ،د ﺧطر ﻟﮫ ﮐﻣﯾدو ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوي .اوﺑﮫ ﺑﺎﯾد ﭘﮫ دواﻣداره
ﺗوﮔﮫ ﭘﮫ ھﻐﮫ \ﺎى ﮐﯥ ﭼﯥ ﮔBﮫ \ﯾﻧﯥ اﺧﯾﺳﺗل ﮐﯾږي ،ﻧﻣوﻧﮫ ﮔﯾري ﺷﻲ او د ھر ډول وروﺳﺗc
ﭘراﺧﯥ ﮐﮑړﺗﯾﺎ >ﺧﮫ د ﻣﺧﻧﯾوي ﭘﮫ ﺧﺎطر ﺗر >ﺎرﻧﯥ ﻻﻧدې وي.
د اوﺑو درﻣﻠﻧﮫ :ﮐﮫ ﭼﭔرې د اوﺑو ھﻐﯥ ﺳرﭼﯾﻧﯥ ﺗﮫ د ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ وړ ﺧطر ﻣﺗوﺟﮫ وي،
-5
ﭼﯥ ﻟﮫ ھﻐﯥ >ﺧﮫ د اوﺑﮫ ﺧور ﭘﮫ ﺗوyﮫ ﮐﺎر اﺧﯾﺳﺗل ﮐﯾږي ،ﻧو ﺑﺎﯾد د ﮐﻠورﯾﻧو ﭘﮫ >ﯾر د
رﺳوﺑﻲ )ﺿد ﻋﻔوﻧﻲ( ﻣوادو ﭘﮫ واﺳطﮫ ﯾﯥ درﻣﻠﻧﮫ وﺷﻲ .دا ﺧطر د Bوﻟﻧﯥ د ﺷراﯾطو ﻟﮑﮫ :د
ﻧﻔوﺳو ﺗراﮐم ،د اﺿﺎﻓﻲ ﻓﺿﻠﮫ ﻣوادو ﺧوﻧدﯾﺗوب ،د روﻏﺗﯾﺎ ﺳﺎﺗﻧﯥ او ﭘوھﻧﯥ ﺗﻣرﯾﻧوﻧﮫ ،د
اﺳﮭﺎﻟﻲ ﻧﺎروﻏﯾو د ﺧﭘرﯾدﻧﯥ ﻟﮫ ﻣﺧﯥ وBﺎﮐل ﺷﻲ .دﺧطر ارزوﻧﮫ ھﻣدارﻧﮕﮫ ﺑﺎﯾد د Bوﻟﻧﯥ ﭘﮫ اړه
د ھﻐو ﻋواﻣﻠو ﻟﮑﮫ د Bوﻟﻧﯥ ﻟﺧوا د ﻣزې او ﺧوﻧد ﭘﮫ ﭘوھﯾدﻧﮫ او دﻣﻧﻠو ﭘﮫ ﮔډون ﺗر ﺳره ﺷﻲ
)ﺷﭘږﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وﮔورئ( .د ھر ﻟوى او ﻣﺗراﮐم ﻧﻔوس ﻟﭘﺎره د ﻧل اوﺑﮫ ﺑﺎﯾد د رﺳوﺑﻲ ﺿد
ﻋﻔوﻧﻲ درﻣﻠو ﭘواﺳطﮫ ﭘﺎﮐﯥ ﺷﻲ .ﮐﮫ ﭼﭔرې داﺳﯥ ﺣﺎﻟت ﻣﻧ\ﺗﮫ راﺷﻲ ،ﯾﺎ دا ﭼﯥ د اﺳﮭﺎﻻﺗو د
ﭘراﺧﯥ ﮐﭼﯥ د ﺧﭘرﯾدو ﻣﺳﺋﻠﮫ وي ،ﻧو Bوﻟﯥ د >Oﺎک اوﺑو رﺳوﻟو ﯾﺎ ﺑراﺑروﻟو ﺳرﭼﯾﻧﯥ ﺑﺎﯾد د
اوﺑو ﻟﮫ وﯾش >ﺧﮫ ﻣﺧﮑﯥ ﯾﺎ دا ﭼﯥ ﭘﮫ ﮐورو ﮐﯥ ﺗداوي ﺷﻲ .ﭘدې ﺗرﺗﯾب ﺳره ﭼﯥ اوﺑﮫ ﭘﮫ
\ﺎﻧﮕړې ﺗوﮔﮫ د ﺿد ﻋﻔوﻧﻲ ﻣوادو ﭘواﺳطﮫ ﺗر درﻣﻠﻧﯥ ﻻﻧدې وﻧﯾول ﺷﻲ ،د اوﺑو د ﺧړواﻟﻲ
درﺟﮫ ﺑﺎﯾد ﻟﮫ ﭘﻧ\ﮫ > NTUﺧﮫ ﮐﻣﮫ وي.
ﮐﯾﻣﯾﺎوي او رادﯾوﻟوژﯾﮑﻲ ﮐﮑړﺗﯾﺎ :ﭼﯾرﺗﮫ ﭼﯥ د ھﺎﯾدروﺟﯾوﻟوﺟﯾﮑو ﺷواھدو ﭘر ﺑﻧﺳټ
-6
ﯾﺎ د ﺻﻧﻌﺗﻲ ﯾﺎ ﻧظﺎﻣﻲ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧو ﻟﮫ اﻣﻠﮫ دا ﭘﮫ yوﺗﮫ ﺷﻲ ﭼﯥ اوﺑﮫ ھﻐﮫ ﮐﯾﻣﯾﺎوي او
رادﯾوﻟوژﯾﮑﻲ ﻣواد ﻟري ﭼﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﺗﮫ زﯾﺎن وراړوي ،ژر ﺗر ژره دې دا ﺧطروﻧﮫ د
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ﮐﯾﻣﯾﺎوي ﮐﺎرﭘوھﺎﻧو ﭘﮫ وﺳﯾﻠﮫ و>ﯾړل ﺷﻲ .ﻟﮫ دې وروﺳﺗﮫ دې داﺳﯥ ﯾو ﺗﺻﻣﯾم ﭼﯥ د ﻟﻧډې
ﻣودې ﻋﺎﻣﮫ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧطروﻧﮫ او Byﯥ ﭘﮫ ﺗوازن ﮐﯥ راوﻟﻲ ،وﻧﯾول ﺷﻲ .د اوږدې ﻣودې
ﻟﭘﺎره د اﺣﺗﻣﺎﻟﻲ ﮐﮑړو اوﺑو اﺳﺗﻌﻣﺎل ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﺑﺎﯾد ﭘﮫ دې اﺳﺎس وﻧﯾول ﺷﻲ ﭼﯥ ډﯾرې
ﻣﺳﻠﮑﻲ ارزوﻧﯥ او >ﯾړﻧﯥ د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ دﻻﯾﻠو ﻟﮫ ﻣﺧﯥ ﺗر ﺳره ﺷوی وي.
 -7ذاﯾﻘﮫ :ﺳره ﻟﮫ دې ﭼﯥ ﻣزه ﯾﺎ ﺧوﻧد ﭘﺧﭘﻠﮫ ﻧﯾﻎ ﭘﮫ ﻧﯾﻐﮫ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺳﺗوﻧزه ﻧده )د ﺳﺎري
ﭘﮫ ﺗوﮔﮫ د اوﺑو ﻟږ ﺗروﺷواﻟﻰ( ،ﮐﮫ ﭼﯾرې ډاډﻣﻧﯥ او ﺳﺎﺗل ﺷوې اوﺑﮫ Oﮫ ﻣزه او ﺧوﻧد ﻧﮫ
ﮐوي ،ﺧﻠﮏ ﮐوﻻى ﺷﻲ د ﻧﺎﺧوﻧدي ﺳرﭼﯾﻧو >ﺧﮫ اوﺑﮫ و>Oﻲ او ﺧﭘﻠﮫ روﻏﺗﯾﺎ ﻟﮫ ﺧطر ﺳره
ﻣﺦ ﮐړي .دا ﮐﯾداى ﺷﻲ ﯾو ﺧطر وي ،ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﭘﮫ ﮐﻠورﯾﻧو ﺳره ﭘﺎﮐﯥ ﺷوې اوﺑﮫ ﺑراﺑرې
ﺷوې وي ﭘﮫ دې ﺣﺎﻟت ﮐﯥ ډﯾرې زﯾﺎﺗﯥ ھ>ﯥ ﺿروري دي ﭼﯥ دا ﮐره ﺷﻲ ﭼﯥ ﯾوازې ھﻣدا
ﺧوﻧدي اوﺑﮫ وﮐﺎرول ﺷﻲ.
-8
د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﻣرﮐزوﻧو ﻟﭘﺎره د اوﺑو >رﻧﮕواﻟﻰ :د روﻏﺗوﻧوﻧو ،روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﻣرﮐزوﻧو او
د ﺗﻐذﭔﯥ ﻣرﮐزوﻧو ﻟﭘﺎره Bوﻟﯥ اوﺑﮫ ﺑﺎﯾد د ﮐﻠورﯾﻧو ﯾﺎ ﻧورو رﺳوﺑﯥ ﺿد ﻋﻔوﻧﻲ ﻣوادو ﭘواﺳطﮫ
درﻣل ﺷوې وي .ﭘﮫ ھﻐو ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ ﭼﯥ د اوﺑو رﺳوﻟو ﺳرﭼﯾﻧو >ﺧﮫ اوﺑﮫ ،د \ﯾرې ﭘﮫ ﺗوﮔﮫ
ورﮐوﻟو ﮐﯾږي ،د اوﺑو ﮐﺎﻓﻲ زﯾرﻣﯥ ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﻣرﮐز ﮐﯥ ﺷﺗون وﻟري ،ﭼﯥ دا ﮐره ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﮫ
ﻧورﻣﺎﻟﮫ ﮐﭼﮫ د اوﺑو ﺑراﺑروﻧﮫ ﺗر ﺳره ﺷﻲ او اوﺑﮫ ﺑﻧدې ﻧﺷﻲ )دوھﻣﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ وﮔورئ(.

د اوﺑو ﺑراﺑروﻟو درﯾم ﻣﻌﯾﺎر :د اوﺑو ﮐﺎروﻧﯥ اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوې اوﻟوOﻲ
ﺧﻠﮏ ،د >Oﺎک ،ﭘﺧﻠﻲ او ﺷﺧﺻﻲ روﻏﺗﯾﺎ ﺳﺎﺗﻧﯥ ﻟﭘﺎره د اوﺑو د راBوﻟوﻟو ،زﯾرﻣﮫ ﮐوﻟو او ﮐﺎروﻟو
ﻟﭘﺎره ﭘﮫ ﮐﺎﻓﻲ اﻧدازه وﺳﺎﯾل وﻟري او ھﻣدارﻧﮕﮫ ددې ډاډ ﺗر ﻻﺳﮫ ﺷﻲ ﭼﯥ د >Oﺎک اوﺑﮫ ﺗر ھﻐﮫ
وﺧﺗﮫ ﭼﯥ ﭘﮫ ﻣﺻرف ﻧﮫ وې رﺳﯾدﻟﻰ ،ﺧوﻧدي وي.

ﮐﻠﯾدي ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ:

) ﻟﮫ ﻻ ر  Oو و ﻧ و ﺳ ر ه ﭘ ﮫ ﺗړ او ﮐ ﯥ و ﻟو ﺳ ﺗ ل ﺷ ﻲ (

• ھره ﮐورﻧ cﻟږ ﺗر ﻟږه د اوﺑو راوړﻟو ﻟﭘﺎره دوه ﭘﺎک ﻟوOﻲ ﻟري ،ﭼﯥ ﻟﮫ ﻟﺳو >ﺧﮫ ﺗر ﺷﻠو
ﻟﯾﺗرو ظرﻓﯾت ﻟري .ﺳرﺑﯾره ﭘردې د ﭘﺎﮐو اوﺑو د زﯾرﻣﮫ ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ھم ﭘﮫ ﮐﺎﻓﻲ اﻧدازه
ﻟوOﻲ وﻟري ،ﭼﯥ ﻟﮫ دې >ﺧﮫ ډاډه ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﮫ ﮐور ﮐﯥ ﺗل اوﺑﮫ ﺷﺗواﻟﻰ ﻟري )ﻟوﻣړۍ
ﻻرOووﻧﮫ وﮔورئ(.
• د اوﺑو راوړﻟو او زﯾرﻣﮫ ﮐوﻟو ﻟوOﻲ ،ﻧرۍ ﻏﺎړې او ﯾﺎ ﺳرﭘوښ ﻟري ﯾﺎ دا ﭼﯥ ﻧورې
ډاډﻣﻧﯥ وﺳﯾﻠﯥ ﺷﺗون وﻟري ﭼﯥ ﭘﮫ ﻻس ﮐﯥ وﻧﯾول ﺷﻲ او اوﺑﮫ ﭘﮑﯥ ﯾووړل ﺷﻲ )ﻟوﻣړۍ
ﻻرOووﻧﮫ وﮔورئ(.
• ﻟږ ﺗر ﻟږه  ٢٥٠ﮔراﻣﮫ ﺻﺎﺑون ﭘﮫ ھره ﻣﯾﺎﺷت ﮐﯥ د ﯾو ﺗن د روﻏﺗﯾﺎ ﺳﺎﺗﻧﯥ ﻟﭘﺎره ﺷﺗون
وﻟري.
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• ﭼﯾرﺗﮫ ﭼﯥ ﻋﺎﻣﮫ ﺣﻣﺎﻣوﻧو ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ وي ،ھﻠﺗﮫ ﭘﮫ ﮐﺎﻓﻲ اﻧدازه ،د \Oو او ﻧﺎرﯾﻧﮫ وو ﻟﭘﺎره
ﺑﯾل ﺑﯾل اﻧﻔرادي ﺣﻣﺎﻣوﻧﮫ ﻣوﺟود وي ﭼﯥ ﭘﮫ ﻣﺳﺎوﯾﺎﻧﮫ اوﻣﻧﺎﺳب ډول وﮐﺎرول ﺷﻲ )
دوھﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.
• ﭼﯾرﺗﮫ ﭼﯥ د ﮐﺎﻟﯾو ﻣﯾﻧ\ﻠو ﻋﺎﻣﮫ اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوې اړﯾﻧﯥ وي ،ھﻠﺗﮫ ﻟږ ﺗر ﻟږه ﭘﮫ ھرو ﺳﻠو ﺗﻧو ﯾو
د ﮐﺎﻟﯾو ﻣﯾﻧ\ﻠو ﺗﺎﻟ) cﺗﺷت( ﺷﺗون وﻟري ،ھﻣدارﻧﮕﮫ د \Oو ﻟﭘﺎره د ﮐﺎﻟﯾو ﻣﯾﻧ\ﻠو \ﺎﻧﮕړي
\ﺎﯾوﻧﮫ ،ﭼﯥ د ﺟﺎﻣو ﻻﻧدې \ﺎﻧﮕړي ﮐﺎﻟﻲ وﻣﯾﻧ\ﻲ ،ﺷﺗون وﻟري.
• Bول ﺣﺳﺎس ﮔروﭘوﻧﮫ ﭘﮫ ﻓﻌﺎﻟﮫ ﺗوﮔﮫ وھ>ول ﺷﻲ ﭼﯥ د ﺣﻣﺎﻣوﻧو ﭘﮫ ﻣﻧ\ﺗﮫ راﺗﻠو او
ﺟوړوﻟو ﮐﯥ ﺑرﺧﮫ واﺧﻠﻲ او ﯾﺎ دا ﭼﯥ د ﺻﺎﺑون ﭘﮫ ﺟوړوﻟو او وﯾش او ﯾﺎ دا ﭼﯥ د
ﻣﻧﺎﺳﺑو ﺑدﯾﻠوﻧو د ﮐﺎروﻧﯥ او ﻟوړاوي ﻟﭘﺎره ،ورﺗﮫ وﻧډه ورﮐړل ﺷﻲ )دوھﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ
وﮔورئ(.

ﻻرOووﻧﯥ
 -1د اوﺑو راوړل او زﯾرﻣﮫ ﮐول :ﺧﻠﮏ دې ﺗﮫ اړ دي ﭼﯥ د اوﺑو راوړﻟو او زﯾرﻣﮫ ﮐوﻟو
ﻟﭘﺎره ﻣﻧﺎﺳب ﻟوOﻲ وﻟري ﭼﯥ د ﻣﯾﻧ\ﻠو ،ﭘﺧﻠﻲ او ﺣﻣﺎم ﻟﭘﺎره ﺗرﯾﻧﮫ ﮐﺎر واﺧﻠﻲ .دا ﻟوOﻲ ﺑﺎﯾد
ﭘﺎک ،ﺻﺣﻲ او ﻟﯾږدوﻧﮫ ﯾﯥ اﺳﺎﻧﮫ وي او د ﺟﺳﺎﻣت ،ﺷﮑل او ډﯾزاﯾن ﻟﮫ ﻧظره د ﺳﯾﻣﮫ ﯾﯾزو
اړﺗﯾﺎوو او ﻋﺎدﺗوﻧو ﺳره ﺳﻣون وﻟري .ﻣﺎﺷوﻣﺎن ،ﻣﻌﯾوﺑﯾن ،زاړه ﮐﺳﺎن او ﭘﮫ PLWH/A
اﺧﺗﮫ ﮐﺳﺎن د اوﺑو ﻟﯾږدﻟو ﻟﭘﺎره ﮐوﭼﻧﯾو ﯾﺎ ﭘﮫ \ﺎﻧﮕړي ډول ﺟوړو ﺷوو ﻟوOو ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟري .د
ھﻐو اوﺑو ظرﻓﯾت ﭼﯥ ﺑﺎﯾد ذﺧﯾره ﺷﻲ ،ﭘﮫ دې ﭘورې اړه ﻟري ﭼﯥ د ﯾوې ﮐورﻧ cد ﻏړو
ﺷﻣﯾر >وﻣره دى او ﭘﮫ ﺛﺎﺑت ډول د اوﺑو ﺑراﺑرﯾدل >رﻧﮕﮫ دى ،د ﻣﺛﺎل ﭘﮫ ﺗوﮔﮫ ﭘﮫ ھﻐﮫ
ﺻورت ﮐﯥ ﭼﯥ ور\ﻧ cاوﺑﮫ ﭘﮫ ﺛﺎﺑت ډول ﺑراﺑرﭔږي ،ﮐﺎﺑو >ﻠور ﻟﯾﺗره اوﺑﮫ ﺑﮫ د ھر وyړي
ﻟﭘﺎره ﻣﻧﺎﺳب ﻣﻘدار وي .د ﻣﺣﻔوظو اوﺑو د Bوﻟوﻟو ،زﯾرﻣﮫ ﮐوﻟو او ﻟﯾږدوﻧﯥ >ﺎرل او Oﮫ
ﮐول ،ددې ﻓرﺻت ﺑراﺑروي ﭼﯥ ﻟﮫ ﺣﺳﺎﺳو ﮔروﭘوﻧو  ،ﭘﮫ \ﺎﻧﮕړې ﺗوﮔﮫ ﻟﮫ \Oو او
ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﺳره د اوﺑو د ﮐﮑړﺗﯾﺎ ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﺑﺣث وﺷﻲ.
د ﻣﯾﻧ\ﻠو او ﺣﻣﺎم ﮐوﻟو ﻋﺎﻣﮫ اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوې :ﺧﻠﮏ دې ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟري ﭼﯥ د \ﺎن ﻣﯾﻧ\ﻠو
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ﻟﭘﺎره ﯾو \ﺎي وﻟري او ﭘﮫ ﭘرده او ﻋزت ﮐﯥ ﺣﻣﺎم وﮐړي .ﮐﮫ ﭼﯾرې دا ﮐﺎر د ھر ﮐور ﭘﮫ
ﮐﭼﮫ ﻣﻣﮑن ﻧﮫ وي ،ﻧو ﮐﯾداى ﺷﻲ ﻣرﮐزي اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوو ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ وي .ﭼﯾرﺗﮫ ﭼﯥ ﭘﮫ ﻋﺎﻣﮫ ﺗوﮔﮫ
ﺻﺎﺑون ﻣوﺟود ﻧﮫ وي ﯾﺎ ﻧﮫ ﮐﺎرول ﮐﯾږي ،ﮐﯾداى ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻣﯾﻧ\ﻠو او ﭘﺎﮐوﻟو ﻟﭘﺎره د ھﻐﮫ
ﺑدﯾل وﮐﺎرول ﺷﻲ ،ﻟﮑﮫ اﯾره ،ﭘﺎک رﯾﮓ ،ﺳوډا او ﯾﺎ د \ﺎﻧﻣﯾﻧ\ﻠو ﻟﭘﺎره ﻣﺗﻧوع ﻧﺑﺎﺗﻲ ﻣواد .د
روﻏﺗﯾﺎ ﻟﮫ ﻧظره ،د ﮐﺎﻟﯾو ﻣﯾﻧ\ل ﯾو ډﯾر اړﯾن ﮐﺎر دى ،ﭘﮫ \ﺎﻧﮕړې ﺗوﮔﮫ د ﮐوﭼﻧﯾﺎﻧو ﻟﭘﺎره،
ھﻣدارﻧﮕﮫ د ﭘﺧﻠﻲ او ﺧوراک ﻟوOو ﻣﯾﻧ\ل ھم ﺿروري دي .د اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوو ﺷﻣﯾر ،ﻣوﻗﻌﯾت،
طرح ،ﺧوﻧدﯾﺗوب ،ﻣﻧﺎﺳﺑواﻟﻰ او >رﻧﮕواﻟﻰ ﺑﺎﯾد ﻟﮫ ﮐﺎروﻧﮑو ﺳره ﭘﮫ ﺳﻼ ﻣﺷوره ﮐﯥ ﭘرې
ﺗﺻﻣﯾم وﻧﯾول ﺷﻲ -ﭘﮫ \ﺎﻧﮕړې ﺗوﮔﮫ ﻟﮫ \Oو\ ،واﻧو ﻧﺟوﻧو او ﻟﮫ ھر ﻣﻌﯾوب وﮔړي ﺳره
ﻣﺷوره ﭘرې وﺷﻲ .ﮐﮫ د دﻏو اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوو ﻣوﻗﻌﯾت ،ﻣرﮐزي او ھر ﭼﺎ ﺗﮫ د ﻻﺳرﺳﻲ وړ وي،
ﻧو دا ﮐﺎر ﮐوﻻى ﺷﻲ ﭼﯥ د ﮐﺎروﻧﮑو ﺧوﻧدﯾﺗوب ډاډﻣن ﮐړي.
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 -3د ﻓ ﺿ ﻠ ﮫ ﻣ و ا د و ﺧ و ﻧ د ي ﮐ و ل
ﭘﮫ ﻣﺣﻔوظﮫ ﺗوﮔﮫ د ﻓﺿﻠﮫ ﻣوادو ﺧوﻧدي ﮐول ددې ﺳﺑب ﮔر\ﻲ ﭼﯥ د ﻓﺿﻠﮫ ﻣوادو >ﺧﮫ د
راوﻻړو ﺷوو ﻧﺎروﻏﯾو ﻣﺧﻧﯾوى وﺷﻲ او ﻟﮫ دې ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوي ﭼﯥ ﭘﮫ ﻣﺧﺎﻣﺦ او
ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾﻣﮫ ﺗوﮔﮫ د ﻧﺎروﻏﯾو ﭘﮫ ﻟﯾږدﯾدو ﮐﯥ ﮐﻣOت راﺷﻲ ﭼﯥ ﻟﮫ ھﻣدې ﮐﺑﻠﮫ د ﻓﺿﻠﮫ ﻣوادو ﭘﮫ
ﻣﺣﻔوظﮫ ﺗوﮔﮫ ﺧوﻧدي ﮐول ﺳﺗر ﻟوﻣړﯾﺗوب ﻟري او د ﻏﻣﯾزو ﭘﮫ ډﯾرو ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ھﻣدې
ﻣورد ،ﭘﮫ دوﻣره ﭼBﮑ cﺳره ھ>ﯥ ﺗر ﺳره ﺷﻲ> ،وﻣره ﭼﯥ د ﭘﺎﮐو اوﺑو دﺑراﺑروﻟو ﭘﮫ ﻻر ﮐﯥ
ﺗر ﺳره ﮐﯾږي .د ﻓﺿﻠﮫ ﻣوادو د اطراح ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره د ﻣﻧﺎﺳﺑو اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوو ﺑراﺑرول د ﺧﻠﮑو د
ﻋزت ،ﺣﻔﺎظت ،روﻏﺗﯾﺎ او ھوﺳﺎﯾﻧﯥ ﻟﭘﺎره د ﺑﯾړﻧﯾو ﻏﺑرﮔوﻧوﻧو ﻟﮫ ﺟﻣﻠﯥ >ﺧﮫ ﯾو ھم دا ﮔåل
ﮐﯾږي.

د ﻓﺿﻠﮫ ﻣوادو د ﺧوﻧدي ﮐوﻟو ﻟوﻣړى ﻣﻌﯾﺎر :د ﺗﺷﻧﺎﺑوﻧو )ﮐﻧﺎراﺑوﻧو( ﺷﻣﯾر او ھﻐو
ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﻰ
ﺧﻠﮏ ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﮐﺎﻓﻲ ﺷﻣﯾر ﺗﺷﻧﺎﺑوﻧﮫ وﻟري؛ ﭘﮫ ﮐﺎﻓﻲ اﻧدازه ددوى اﺳﺗوﮔﻧ\ﺎﯾوﻧو ﺗﮫ ﻧﯾژدې وي؛
ددې ﻟﭘﺎره ﭼﯥ د ور\ﯥ او د ﺷﭘﯥ ﭘﮫ Bوﻟو وﺧﺗو ﮐﯥ ﭘﮫ ﭼBﮑ ،cﻣﺻؤﻧﮫ او ﻣﻧﻠﯥ ﺗوﮔﮫ ورﺗﮫ
ﻻﺳرﺳﻰ وﻟري.

ﮐﻠﯾدي ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ:
•
•
•
•
•
•

) ﻟﮫ ﻻ ر  Oو و ﻧ و ﺳ ر ه ﭘ ﮫ ﺗړ او ﮐ ﯥ و ﻟو ﺳ ﺗ ل ﺷ ﻲ (

ﯾو ﺗﺷﻧﺎب )(cBBﺣد اﮐﺛر ﺷل ﺗﻧﮫ ﮐﺎروﻻى ﺷﻲ) ٤-١ﻻرOووﻧﯥ وﮔورئ(.
د ﺗﺷﻧﺎﺑوﻧو د ﮐﺎروﻧﯥ ﺗرﺗﯾب د ﮐورﻧ cﭘر ﺳر او ﯾﺎ ھم د ﺟﻧس ﻟﮫ ﻣﺧﯥ ﺗر ﺳره ﮐﯾږي
) ٥-٣ﻻرOووﻧﯥ وﮔورئ(.
ﭘﮫ ﻋﺎﻣﮫ \ﺎﯾوﻧو ﮐﯥ د \Oو او ﻧﺎرﯾﻧﮫ وو ﻟﭘﺎره ﺑﯾل ﺑﯾل ﺗﺷﻧﺎﺑوﻧﮫ ﺷﺗون وﻟري )ﻟﮑﮫ ﭘﮫ
ﻣﺎرﮐﯾBوﻧو ،د وﯾش ﭘﮫ ﻣرﮐزوﻧو ،روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﻣرﮐزوﻧو او داﺳﯥ ﻧورو ﮐﯥ( )درﯾﻣﮫ
ﻻرOووﻧﮫ وﮔورئ(.
ﻋﺎﻣﮫ ﯾﺎ ﮔډ ﺗﺷﻧﺎﺑوﻧﮫ ﭘﺎک ﺷﻲ او ھﻣداﺳﻲ ﭘﺎک وﺳﺎﺗل ﺷﻲ ﺗر >و د Bوﻟو ﺣﺎﺟت
ﻟروﻧﮑو ﻟﮫ ﺧوا وﮐﺎرول ﺷﻲ ) ٥-٣ﻻرOووﻧﯥ وﮔورئ(.
ﺗﺷﻧﺎﺑوﻧﮫ ﻟﮫ اوﺳﯾدﻧ\ﺎﯾوﻧو >ﺧﮫ ﻟﮫ  ٥٠ﻣﺗرو >ﺧﮫ ډﯾر ﻟري ﻧﮫ وي )ﭘﻧ\ﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ
وﮔورئ(.
ﺗﺷﻧﺎﺑوﻧﮫ ﭘﮫ ډﯾره ﺣﻔظ اﻟﺻﺣﻲ ﺗوﮔﮫ وﮐﺎرول ﺷﻲ او د ﮐوﭼﻧﯾﺎﻧو ﻏﺎﯾطﮫ ﻣواد ﭘﮫ
ﺳﻣﻼﺳﻲ او ﺣﻔظ اﻟﺻﺣﻲ ډول اﯾﺳﺗﮫ ﺷﻲ )ﺷﭘږﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وﮔورئ(.

ﻻرOووﻧﯥ
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 -1ﭘﮫ ﺧوﻧدي ﺗوﮔﮫ د ﻓﺿﻠﮫ ﻣوادو اﯾﺳﺗﮫ ﮐول :ددې ﭘروﮔرام >ﺧﮫ ﻣوﺧﮫ ،ددې ﺧﺑرې ﮐره
ﺗوب دى ،ﭼﯥ ﻟﮫ اﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﺿﻠﮫ ﻣوادو >ﺧﮫ د ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﮐﮑړواﻟﻰ ﺧﻼص دى> .وﻣره ﭼﯥ د
ﻧﺎورﯾن \ﭘﻠﻲ وﻟس ډﯾر ﮔروﭘوﻧﮫ ﭘﮫ دې ﮐﯥ دﺧﯾل وي ،ﭘﮫ ھﻣﺎﻏﮫ ﮐﭼﮫ دا ﭘروﮔرام ﺑرﯾﺎﻟﻰ
وى .ﭘﮫ ھﻐو ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ ﭼﯥ وﻟس دودﯾز ﺗﺷﻧﺎﺑوﻧﮫ وﻧﮫ ﻟري ،دا ﮐﯾداى ﺷﻲ ﺿروري وي ،ﭼﯥ
د Oووﻧﯥ او روزﻧﯥ او ﭘرﻣﺧﺗﮓ ﻟﭘﺎره ﭘﮫ ﮔډه ﺟوړ ﺷوى ﭘﻼن او ھ>ﮫ ﺗﺷوﯾق ﺷﻲ او داﺳﯥ
ﻏوOﺗﻧﮫ راوھ>ول ﺷﻲ ﭼﯥ ډﯾر ﺗﺷﻧﺎﺑوﻧﮫ ﺟوړ ﺷﻲ .ﭘﮫ ﻧﺎورﯾن ﮐﯥ ﭼﯾرﺗﮫ ﭼﯥ ﭘﮫ Oﺎري ﺳﯾﻣو
ﮐﯥ د ﮐﺎﻧﺎﻟﯾزاﺳﯾون ﺳﯾﺳﺗم وﯾﺟﺎړ ﺷوى وي ،ﮐﯾداى ﺷﻲ ددې اړﺗﯾﺎ راﻣﻧ\ﺗﮫ ﺷﻲ ،ﭼﯥ ددې
ﺳﯾﺳﺗم ﺟوړه ﺑرﺧﮫ ﻟﮫ وﯾﺟﺎړې ﺑرﺧﯥ >ﺧﮫ ﺑﯾﻠﮫ ﺷﻲ )او د ﺳﯾﭘﺗﯾﮑو ﭘﯾﭘوﻧو ﺑﯾرﺗﮫ
راﮔر\ول( ،د ﮔر\ﻧده ﺗﺷﻧﺎﺑوﻧو ﻟﮕول )ﻧﺻﺑول( ،د ﺳﭘﺗﯾﮑو Bﺎﻧﮑوﻧو او داﺳﯥ ﻧورو اﻣﮑﺎﻧﺎﺗو
ﭼﯥ ﭘﮫ ﻣﻧظﻣﮫ ﺗوﮔﮫ ﺗش ﺷﻲ ﮐﺎرول وي.
-2
د ﺣﺎﺟت د رﻓﻊ ﮐوﻟو ﺳﯾﻣﯥ :د ﻏﻣﯾزې ﭘﮫ ﻟوﻣړي ﭘړاو ﮐﯥ ،ﻣﺧﮑﯥ ﻟﮫ دې ﭼﯥ ﮐوم
ﺗﺷﻧﺎب ﺟوړ ﺷﻲ ،دا ﺑﮫ ﺿروري وي ﭼﯥ د ﺣﺎﺟت د رﻓﻊ ﮐوﻟو او ﯾﺎ د ﮐﻧﺎراﺑوﻧو ﻟﭘﺎره ﯾوه
Bﺎﮐﻠﯥ ﺳﯾﻣﮫ ﭘﮫ ﻧOﮫ ﺷﻲ .دا ﺑﮫ ھﻐﮫ وﺧت ﮐﺎر ورﮐړي ﭼﯥ ﮐﮫ ﭼﯾرې ﺳﯾﻣﮫ ﯾﺎ ﺳﺎﺣﮫ ﭘﮫ ﺳﻣﮫ
ﺗوﮔﮫ اداره ،او ﭘﮫ ﻣﻧظﻣﮫ ﺗوﮔﮫ وﺳﺎﺗل ﺷﻲ.
-3
ﻋﺎﻣﮫ ﺗﺷﻧﺎﺑوﻧﮫ :د ﻧﺎورﯾن ﭘﮫ \ﯾﻧو ﻟوﻣړﯾو ﭘړاووﻧو ﮐﯥ او ﭘﮫ ﻋﺎﻣﮫ \ﺎﯾوﻧو ﮐﯥ ﭼﯾرﺗﮫ
ﭼﯥ د ﻋﻣوﻣﻲ اړﺗﯾﺎوو ﻟﭘﺎره د ﺗﺷﻧﺎﺑوﻧﮫ ﺟوړول اړﯾن وي ،د ا ډﯾر ﻣﮭﻣﮫ ده ﭼﯥ ددې
اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوو د ﭘﺎک ﺳﺎﺗﻠو ﻟﭘﺎره ﯾو ﺳم او ﻣﻧظم ﺳﯾﺳﺗم ﺟوړ ﺷﻲ .د ﻧﻔوﺳو ﺑﯾﻼﺑﯾل اﻋداد او ارﻗﺎم
ﺑﺎﯾد ددې ﻟﭘﺎره وﮐﺎرﯾږي ﭼﯥ د \Oو او ﻧﺎرﯾﻧﮫ وو د ﺗﻧﺎﺳب ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯾوﻟو ﺳره ،دوى ﺗﮫ ﺑﯾل
ﺑﯾل ﺗﺷﻧﺎﺑوﻧﮫ ﭘﻼن ﺷﻲ )ﭘﮫ ﺗﻘرﯾﺑﻲ ډول  .(٣ :١ﭼﯾرﺗﮫ ﭼﯥ ﻣﻣﮑن وي ،ﺑﺎﯾد د ﻧﺎرﯾﻧﮫ وو دﺗﺷو
ﻣﺗﯾﺎزو ﻟﭘﺎره \ﺎﯾوﻧﮫ ) (urinalsﺑراﺑر ﺷﻲ )درﯾﻣﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ وﮔورئ(.
ډﻟﮫ ﯾﯾز ﺗﺷﻧﺎﺑوﻧﮫ :د ﺑﯾ\ﺎﯾﮫ ﺷوو ﺧﻠﮑو ﻟﭘﺎره ،ﭼﯾرﺗﮫ ﭼﯥ ﺗﺷﻧﺎﺑوﻧﮫ ﺷﺗون ﻧﮫ ﻟري ،دا
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ﺗل ﻣﻣﮑﻧﮫ ﻧده ،ﭼﯥ د ھرو ﺷﻠو ﺗﻧو ﻟﭘﺎره ﺳﻣﻼﺳﻲ ﯾو ﺗﺷﻧﺎب ﺑراﺑر ﺷﻲ .ﭘﮫ داﺳﯥ ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ،
ﮐﯾداى ﺷﻲ ﭘﻧ\وس ﺗﻧﮫ ﻟﮫ ﯾوه ﺗﺷﻧﺎب >ﺧﮫ ﮐﺎر واﺧﻠﻲ او >وﻣره ژر ﭼﯥ ﻣﻣﮑن وي ،دا ﻋدد
دې ﺷﻠو ﺗﻧو ﺗﮫ ورﺳول ﺷﻲ او ﭘﮫ ﺗرﺗﯾب ﺳره د ﺗﺷﻧﺎﺑوﻧو ﭘﮫ ﺷرﯾﮑواﻟﻰ ﺑدﻟون راﺷﻲ .ھر ډﻟﮫ
ﯾﯾز ﺗﺷﻧﺎب ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﺧﭘل \ﺎى ﮐﯥ ﯾو ﺳﯾﺳﺗم وﻟري او ﻟﮫ Bوﻟﻧﯥ ﺳره ﭘﮫ ﺳﻼ ﻣﺷوره دا ﺑﺎﯾد ﮐره
ﮐړل ﺷﻲ ﭼﯥ ﻟﮫ دوي >ﺧﮫ ﺳﺎﺗﻧﮫ ﮐﯾږي او ﭘﺎک ﺳﺎﺗل ﮐﯾږي .ﭘﮫ \ﯾﻧو ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ د \ﺎی د
ﻣﺣدودﯾت ﻟﮫ اﻣﻠﮫ د دوﻣره ﺷﻣﯾر ﺗﺷﻧﺎﺑوﻧو ﺟوړول ﻧﺎﺷوﻧﻰ ﮐﺎر وي .ﭘﮫ داﺳﯥ ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ،
ﭼﯥ ﭘﮫ ﻋﯾن ﺣﺎل ﮐﯥ د اﺿﺎﻓﻲ \ﺎي ﻟﭘﺎره ھ>ﯥ رواﻧﯥ وي ،دا ھم ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﯾﺎد وﺳﺎﺗل ﺷﻲ ﭼﯥ
ﻟوﻣړﻧﻰ ھدف ،دداﺳﯥ ﭼﺎﭘﯾ﷼ راﻣﻧ\ﺗﮫ ﮐول دي ﭼﯥ ﻟﮫ اﻧﺳﺎﻧﻲ ﻣدﻓوﻋﺎﺗو >ﺧﮫ ﺧﻼص وي.
ﮔډې آﺳﺎﻧﺗﯾﺎوې :ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﯾو ﺗﺷﻧﺎب د >ﻠورو ﯾﺎ ﭘﻧ\و ﮐورﻧﯾو ﺗر ﻣﻧ tﺷرﯾﮏ وي ،ﭘﮫ
-5
Bوﻟﯾز ډول دﭘﺎﮐواﻟﻲ ﻟﮫ ﻧظره Oﮫ ﺳﺎﺗل ﮐﯾږي او ﮐﮫ ﭼﯾرې ددې ﺗﺷﻧﺎب د ﺟوړﯾدو او طرﺣﯥ
ﭘﮫ ﺑﺎب ﻟﮫ ﮐورﻧﯾو ﺳره ﺳﻼ ﻣﺷورې وﺷﻲ او د ﭘﺎﮐواﻟﻲ او ﺳﺎﺗﻧﯥ ﻣﺳؤوﻟﯾت ﯾﯥ ﭘر ﻏﺎړه
واﺧﻠﻲ ﻧو ﻟﮫ ھﻣدې ﮐﺑﻠﮫ ﭘﮫ ﻣﻧظﻣﮫ ﺗوﮔﮫ ﮐﺎرول ﮐﯾږي .دا ﻣﮭﻣﮫ ده ﭼﯥ ﺷرﯾﮑو اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوو ﺗﮫ
ﻻﺳرﺳﻰ ،ﮔډوﻧواﻟو ﺳره د ﺳﻼﻣﺷورې ﻟﮫ ﻻرې ﺗﻧظﯾم ﺷﻲ؛ ﭼﯥ دوى ﭘرﯾﮑړه وﮐړي ﭼﯥ
>وک> ،رﻧﮕﮫ او >ﮫ وﺧت ﻟﮫ ﺗﺷﻧﺎب >ﺧﮫ ﮐﺎر اﺧﻠﻲ او >وک او >ﮫ وﺧت ﺑﮫ ﯾﯥ ﭘﺎﮐوي او
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د ھﻐﮫ ﭘﮫ ﺳﺎﺗﻧﮫ او >ﺎرﻧﮫ ﮐﯥ ﺑﮫ ﻣﺳؤوﻟﯾت اﺧﻠﻲ .ﭘﮫ  HIV/AIDSاﺧﺗﮫ ﮐﺳﺎﻧو ﺗﮫ  ،ھﻐﮫ وﺧت
ﭼﯥ ﭘﮫ ﺗﮑراري ﺗوﮔﮫ د دواﻣدارو اﺳﮭﺎﻻﺗو >ﺧﮫ \ورﯾږي او ﮐم ﺧو\Oﺗﮫ وي ،داﺳﯥ ﺷراﯾط
ﺑراﺑر ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﮫ آﺳﺎﻧ cﺳره ﻟﮫ ﺗﺷﻧﺎب >ﺧﮫ ﮐﺎر واﺧﻠﻲ.
-6
د ﮐوﭼﻧﯾﺎﻧو ﻣدﻓوﻋﺎت :دې ﺗﮫ ﺑﺎﯾد \ﺎﻧﮕړې ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ وﺷﻲ ﭼﯥ د ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﻏﺎﯾطﮫ ﻣواد
ﭘﮫ ﺳﻣﮫ ﺗوﮔﮫ ﭘﮫ ﻣﻧﺎﺳب \ﺎى ﮐﯥ ﺧوﻧدي ﺷﻲ \ﮑﮫ ﭼﯥ ﭘﮫ Bوﻟﯾز ډول د ﮐوﭼﻧﯾﺎﻧو ﻏﺎﯾطﮫ
ﻣواد د ﻟوﯾﺎﻧو د ﻏﺎﯾطﮫ ﻣوادو ﭘﮫ ﻧﺳﺑت ډﯾر ﺧطرﻧﺎک دي ،دا \ﮑﮫ ﭼﯥ د ﮐوﭼﻧﯾﺎﻧو د ﻏﺎﯾطﮫ
ﻣوادو ﭘورې د اړوﻧده ﻧﺎروﻏﯾو ﮐﭼﮫ ډﯾر ﻟوړه ده او دوى د ﻧﺎروﻏﯾو ﭘﮫ وړاﻧدې ﻣﻌﺎﻓﯾﺗﻲ
ﺳﯾﺳﺗم )اﻧﺗﻲ ﺑﺎډۍ( ﻧﮫ ﻟري.دا اړﯾﻧﮫ ده ﭼﯥ ﻣﯾﻧدو او ﭘﻠروﻧو ﺳره ﯾﺎ ﻟﮫ ھﻐو ﺳره ﭼﯥ
ﭘرﮐوﭼﻧﯾﺎﻧو د ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﻣﺳؤوﻟﯾت ﻟري ،د اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوو ﭘﮫ ډﯾزاﯾن ﮐﯥ ورﺳره ﻣﺷوره وﺷﻲ او د
ډﯾزاﯾن ﮐوﻟو ﭘر ﻣﮭﺎل ﯾﯥ ﻣﺎﺷوﻣﺎن ﻟﮫ ﭘﺎﻣﮫ ﻟﯾرې ﻧﮫ وي .ﮐﯾداى ﺷﻲ ،دا ﺿروري وي ﭼﯥ
ﻣﯾﻧدو ﭘﻠروﻧوﺗﮫ ﯾﺎ د ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﻣﺳؤول ﮐﺳﺎﻧو ﺗﮫ د ﻧوﯾو زﯾږﯾدﻟو ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو د ﻏﺎﯾطﮫ ﻣوادو د ﺳم
\ﺎى ﭘر \ﺎى ﮐوﻟو او ددوى د ﺟﺎﻣو )ﻟﺗو( د ﻣﯾﻧ\ﻠو او وﭼوﻟو ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﻣﺎﻟوﻣﺎت ورﮐړل
ﺷﻲ.

د ﻣدﻓوﻋﺎﺗو د ﺧوﻧدي ﮐوﻟو دوھم ﻣﻌﯾﺎر :د ﺗﺷﻧﺎﺑوﻧو طرح ،ﺟوړول او ﮐﺎرول
ﺗﺷﻧﺎﺑوﻧﮫ ﭘﮫ داﺳﯥ ډول طرح ،ﺟوړ او ﺳﺎﺗﻧﮫ ﯾﯥ وﺷﻲ ﭼﯥ اﺳﺎﻧﮫ ،ھوﺳﺎ ،ﺻﺣﻲ او ﮐﺎروﻧﮫ ﯾﯥ
ﺧوﻧدي وي.

ﮐﻠﯾدي ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ:

) ﻟﮫ ﻻ ر  Oو و ﻧ و ﺳ ر ه ﭘ ﮫ ﺗړ او ﮐ ﯥ و ﻟو ﺳ ﺗ ل ﺷ ﻲ (

• د ﮐﺎراﺧﯾﺳﺗوﻧﮑو )ﭘﮫ ﺗﯾره ﺑﯾﺎ ﻟﮫ \Oو( ﺳره د ﺗﺷﻧﺎﺑوﻧو د \ﺎى ،طرح او ﺟوړوﻟو د
>رﻧﮕواﻟﻲ ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﺑﺎﯾد ﺳﻼ ﻣﺷوره وﺷﻲ او ﻧظر ﯾﯥ واﺧﯾﺳﺗل ﺷﻲ ) ٣-١ﻻرOووﻧﯥ
وﮔورئ(.
• د ﺗﺷﻧﺎﺑوﻧو ډﯾزاﯾن ،ﺟوړوﻧﮫ او ﻣوﻗﻌﯾت ﭘﮫ ﻻﻧدې ډول وي:
 د ﺗﺷﻧﺎﺑوﻧو ډﯾزاﯾن ﺑﺎﯾد ﭘﮫ داﺳﻲ ډول وﺷﻲ ﺗر >و د ﺧﻠﮑو د ﺑﯾﻼﺑﯾﻠو ﺑرﺧو ﻟﮑﮫﮐوﭼﻧﯾﺎﻧو ،زړو ﮐﺳﺎﻧو ،ﺣﺎﻣﻠﮫ \Oو ،ﭘﮫ ﻓزﯾﮑﻲ او رواﻧﻲ ﻟﺣﺎظﮫ ﻣﻌﯾوﺑو ﮐﺳﺎﻧو ﻟﮫ
ﺧوا وﮐﺎرول ﺷﻲ )ﻟوﻣړۍ ﻻرOووﻧﮫ وﮔورئ(.
 ﺗﺷﻧﺎﺑوﻧو ﺗﮫ داﺳﯥ \ﺎى وBﺎﮐل ﺷﻲ ﭼﯥ د ﮐﺎر اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑو ،ﭘﮫ ﺗﯾره د \Oو او ﻧﺟوﻧوﻟﭘﺎره د ور\ﯥ او ﺷﭘﯥ ﻟﮫ ﺧواد ﮔواښ او ﺗﮭدﯾدﮐﭼﮫ راBﯾBﮫ ﺷﻲ )دوھﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ
وﮔورئ(.
 ددوى دﭘﺎک ﺳﺎﺗﻠوﮐﺎر ،ﭘﮫ ﮐﺎﻓﻲ اﻧدازه ھوﺳﺎ وي ،د ھر ﭼﺎ ﺧوښ ﺷﻲ او د روﻏﺗﯾﺎ ﻟﮫﭘﺎره ﮐوم ﺧطر ﭘﯾښ ﻧﮑړي.
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 د ﮐﺎروﻧﮑو د ﻧورﻣوﻧو ﺳره ﺳم ،دا ﺗﺷﻧﺎﺑوﻧﮫ ﺗر ﯾوې اﻧدازې ﻣﺣرﻣﯾت وﻟري. ددې اﻣﮑﺎن ﺑﺎﯾد ﭘﮑﯥ ﺷﺗون وﻟري ﭼﯥ د \Oو د روﻏﺗﯾﺎ ﺳﺎﺗﻧﯥ ﯾﺎ د \Oو د ﺿرورياو ﻣﺣرﻣو ﺟﺎﻣو د ﻣﯾﻧ\ﻠو ،وﭼوﻟو او \ﺎى ﭘر\ﺎى ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوې وﻟري
)>ﻠورﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وﮔورئ(.
 د ﻣﭼﺎﻧو او ﻏوﻣﺎﺷو د ھﮕ cاﭼوﻟو او ﻧﺷوﻧﻣﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﭘﮫ ﮐﯥ ﮐم وي.• Bول ھﻐﮫ ﺗﺷﻧﺎﺑوﻧﮫ ﭼﯥ ﻣدﻓوﻋﺎﺗو ﯾﺎ د ﭘﺎک ﺳﺎﺗﻠو ﻟﭘﺎره اوﺑو ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟري ،ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﮐﺎﻓﻲ
اﻧدازه او ﻣﻧظﻣﮫ ﺗوﮔﮫ ﺳره اوﺑﮫ ورﺗﮫ ﺑراﺑرې ﺷﻲ ) ٣-١ﻻرOووﻧﯥ وﮔورئ(.
• وطﻧﻲ  cBBﮔﺎﻧﯥ او د ﮐﻧﺎراﺑوﻧو ﻟﭘﺎره ﮐﻧدې )ﭘﮫ اﮐﺛره ﺧﺎورو ﮐﯥ( ،ﺑﺎﯾد ﻟږ ﺗرﻟږه د \ﻣﮑﯥ
ﻻﻧدې اوﺑو ﻟﮫ ﺳرﭼﯾﻧﯥ >ﺧﮫ د  ٣٠ﻣﺗرو ﭘﮫ واBن ﮐﯥ واﻗﻊ وي او د ھر ﺗﺷﻧﺎب ﺑﯾﺦ ﻟږ ﺗر
ﻟږه ﯾوﻧﯾم ﻣﺗر د اوﺑو ﻟﮫ ﺳطﺣﯥ >ﺧﮫ ﻟوړ وي .ﻟﮫ ﺗﺷﻧﺎب >ﺧﮫ راوﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ ﻣواد ھﯾ>ﮑﻠﮫ
ھم ﺑﺎﯾد د وﻻړو اوﺑو ﺳرﭼﯾﻧﯥ ﯾﺎ ھم >ﺎﮔﺎﻧو ﺗﮫ ﻻر وﻧﮫ ﻣؤﻣﻲ )ﭘﻧ\ﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ
وﮔورئ(.
• ﺧﻠﮏ د ﺗﺷﻧﺎب >ﺧﮫ د راوﺗﻠو وروﺳﺗﮫ او د ډوډى ﺧوړوﻟو ﯾﺎ ﺗﯾﺎروﻟو >ﺧﮫ ﻣﺧﮑﯥ ،ﺑﺎﯾد
ﺧﭘل ﻻﺳوﻧﮫ وﻣﯾﻧ\ﻲ )ﺷﭘږﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وﮔورئ(.
• ﮐﮫ ﭼﯾرې ﻣﻧﺎﺳﺑﮫ وي،ﺧﻠﮏ ﭘﮫ ھﻐو وﺳﺎﯾﻠو او ﻣوادو ﺳﻣﺑﺎل ﺷﻲ ﭼﯥ د ﺧﭘﻠو ﺗﺷﻧﺎﺑوﻧو د
ﺟوړوﻟو ،ﺳﺎﺗﻠو او >ﺎرﻟو او ﻟﮫ ھﻐو >ﺧﮫ د اﺿﺎﻓﻲ اوﺑو اﯾﺳﺗﻠو ﻟﭘﺎره ﭘﮫ ﮐﺎرﯾږي )اووﻣﮫ
ﻻرOووﻧﮫ وﮔورئ(.

ﻻرOووﻧﯥ
 -1د ﻣﻧﻠو وړ آﺳﺎﻧﺗﯾﺎوې :د ﻓﺿﻠﮫ ﻣوادو د ﺧوﻧدي ﮐوﻟو ﺑرﯾﺎﻟﻲ ﭘروﮔراﻣوﻧﮫ ،د ﺧﻠﮑو د
ﺑﯾﻼﺑﯾﻠو اړﺗﯾﺎوو د ﭘوھﯾدو او ھﻣدارﻧﮕﮫ ﭘﮫ ھﻐو ﮐﯥ د ﺧﻠﮑو د ﺑرﺧﯥ اﺧﯾﺳﺗﻧﯥ ﭘر ﺑﻧﺳټ
ﺟوړﯾږيO .ﺎﯾﻲ دا ﻣﻣﮑﻧﮫ ﻧﮫ وي ،ﭼﯥ Bول ﺗﺷﻧﺎﺑوﻧﮫ د Bوﻟو ﮔروﭘوﻧو ﻟﭘﺎره ﺟوړ ﺷﻲ،
ھﻣدارﻧﮕﮫ Oﺎﯾﻲ د ﮐوﭼﻧﯾﺎﻧو ،زړو ﮐﺳﺎﻧو او ﻣﻌﯾوﺑﯾﻧو ﻟﭘﺎره د \ﺎﻧﮕړو ﺗﺷﻧﺎﺑوﻧو د ﺟوړوﻟو
اړﺗﯾﺎ وي د ﺑﯾﻠﮕﯥ ﭘﮫ ﺗوﮔﮫ ﭘﺎﺗوﻧﮫ ) (pottiesاو ﯾﺎ ھم Bﯾټ )ﭼﯥ د ﻧﺎﺳﺗﻲ \ﺎی وﻟري( او
ﻻﺳﺗﻲ ﻟروﻧﮑﻲ ﺗﺷﻧﺎﺑوﻧﮫ .د ﺗﺷﻧﺎﺑوﻧو ﺟوړول ،ﺑﺎﯾد د ﺧﻠﮑو ﭘﮫ ﺧوOﮫ ،ﮐوﻟﺗوري \ﺎﻧﮕړﺗﯾﺎوې
او د ﮐﺎر اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑو ﻋﺎدﺗوﻧو ﺗﮫ ﭘﮫ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﺳره وي .ھﻣدارﻧﮕﮫ ددوى ﺟوړول ﭘﮫ ﻣوﺟوده
زﯾرﺑﻧﺎ ،د اوﺑو ﭘﮫ ﺗﯾﺎر ﺷﺗﮫ واﻟﻲ )د ﻣدﻓوﻋﺎﺗو د اﯾﺳﺗﻠو او د ﺗﺷﻧﺎب د ﭘﺎﮐوﻟو ﻟﭘﺎره( ،د
\ﻣﮑﯥ ﭘﮫ >رﻧﮕواﻟﻲ او د ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﻲ ﻣوادو ﺷﺗﮫ واﻟﻲ ﭘورې ھم اړه ﻟري.
 -2ﺧوﻧدي آﺳﺎﻧﺗﯾﺎوې :د ﺗﺷﻧﺎب ﻟﭘﺎره د ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب \ﺎى Bﺎﮐل ﮐﯾداى ﺷﻲ ،ددې ﺳﺑب ﺷﻲ
ﭼﯥ \Oﯥ ﯾﺎ ﻧﺟوﻧﯥ ،ﭘﮫ ﺗﯾره د ﺷﭘﯥ ﻟﮫ ﺧوا ﻟﮫ ﺗﯾري ﺳره ﻣﺧﺎﻣﺦ ﮐړي ،ﻧو داﺳﯥ ﻻرې
ﭼﺎرې وﻟBول ﺷﻲ ﭼﯥ \Oﯥ د ﺟوړو ﺷوو ﺗﺷﻧﺎﺑوﻧو >ﺧﮫ ﭘﮫ ﺧوﻧدي ﺗوﮔﮫ ﮐﺎر واﺧﻠﻲ او
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ﺧوﻧدي ﯾﯥ وﮔåﻲ .ﭼﯾرﺗﮫ ﭼﯥ ﻣﻣﮑن وي ،ﻋﺎﻣﮫ ﺗﺷﻧﺎﺑوﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﭘﮫ داﺳﯥ \ﺎى ﮐﯥ ﺟوړ ﺷﻲ ﭼﯥ
روOﻧﺎﯾﻲ ﭘﮫ ﮐﯥ وي ،ﯾﺎ ھم ﮐورﻧﯾو ﺗﮫ >راﻏوﻧﮫ ورﮐړل ﺷﻲ .د Bوﻟﻧﯥ او د ﮐﺎروﻧﮑو ﻟﭘﺎره
ﺑﺎﯾد ھﻐﮫ ﻻرې ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﯾوﻟو ﺷﻲ ﭼﯥ ھﻐﮫ د ﮐﺎروﻧﮑو ﻟﭘﺎره د ډاډ وړ ،ﮐره او ﺧوﻧدي
وي.
-3
اودس وﭼوﻧﮫ :اوﺑﮫ ﺑﺎﯾد د ھﻐﮫ ﭼﺎ ﻟﭘﺎره ﺑراﺑرې ﺷﻲ ،ﭼﯥ >وک ﯾﯥ ﮐﺎروي .د ﻧورو
ﮐﺳﺎﻧو ﻟﭘﺎره Oﺎﯾﻲ دﺗﺷﻧﺎب ﮐﺎﻏذ ﯾﺎ داﺳﯥ ﻧور ﻣوادو ﺑراﺑروﻧﮫ ،ﭼﯥ اودس ﭘرې وچ ﮐړي،
اړﯾﻧﮫ وي .ﻟﮫ ﮐﺎروﻧﮑو ﺳره ﺑﺎﯾد ددوى د ﮐوﻟﺗوري \ﺎﻧﮕړﻧو او ﻣﻧﺎﺳﺑﺗوﻧو ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯾوﻟو
ﺳره د اودس وﭼوﻟو ﻟﭘﺎره ﻣﻧﺎﺳﺑو ﻣوادو ،او ددﻏو ﻣوادو د ﺧوﻧدي ﮐوﻟو ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﻣﺷوره
وﺷﻲ.
-4
د \Oو ﻣﯾﺎﺷﺗﻧﻰ ﻋﺎدت :ھﻐﮫ \Oﯥ او ﻧﺟوﻧﯥ ،ﭼﯥ ﻣﯾﺎﺷﺗﻧ cﻋﺎدت ﻟري ،ﺑﺎﯾدد ﺧﭘﻠو
وﯾﻧو وﭼوﻟو او دﻓﻊ ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ﻣﻧﺎﺳﺑو ﻣوادو ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﻰ وﻟري\O .و ﺳره ﺑﺎﯾد ﻣﺷوره وﺷﻲ
ﭼﯥ ددوى د ﮐوﻟﺗور ﻟﮫ ﻣﺧﯥ >ﮫ ﻣﻧﺎﺳب دي )ﭘﮫ  ٢٣٢ﻣﺦ ﮐﯥ د ﻏﯾر ﺧوراﮐﻲ ﻣوادو دوھم
ﻣﻌﯾﺎر وﮔورئ(.
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د اوﺑو ﻟﮫ ﺳرﭼﯾﻧو >ﺧﮫ درﻓﻊ ﺣﺎﺟت د ﺳﯾﺳﺗﻣوﻧو واBن :ھﻐﮫ واBﻧوﻧﮫ ﭼﯥ ﭘورﺗﮫ ﯾﯥ
ﯾﺎدوﻧﮫ وﺷوه ،ﮐﯾداى ﺷﻲ د ﻏرﻧﯾو ډﺑرو او اھﮑﻲ ډﺑرو ﭘﮫ ﻣوﺟودﯾت ﮐﯥ زﯾﺎت ﺷﻲ ﯾﺎ دا
ﭼﯥ د ﻧرﻣﯥ ﺧﺎورې ﭘﮫ ﻣوﺟودﯾت ﮐﯥ ﮐم ﺷﻲ .ﭘﮫ ﻏﻣﯾزو ﮐﯥ ،ﮐﮫ ﭼﯾرې د \ﻣﮑﯥ ﻻﻧدې اوﺑو
>ﺧﮫ ﮔBﮫ ﻧﮫ اﺧﯾﺳﺗل ﮐﯾږي ،د ھﻐوي ﮐﮑړﺗﯾﺎ ﻧﺷﻲ ﮐﯾداى ﯾوه ﺳﻣﻼﺳﻲ ﻣطرح ﻣوﺿوع وي.
ﭘﮫ ﺳﯾﻼب \ﭘﻠو ﺳﯾﻣو ﯾﺎ ﭘﮫ ھﻐﮫ \ﺎﯾوﻧو ﮐﯥ ﭼﯥ د اوﺑو ﺳطﺣﮫ ﻟوړه وي ،ﺑﺎﯾد ﺗﺷﻧﺎﺑوﻧﮫ ﻟوړ
ﺟوړ ﺷﻲ او ﯾﺎ ھم د ﻣدﻓوﻋﺎﺗو ﻟﭘﺎره ﺳﭘﺗﯾﮏ Bﺎﻧﮑوﻧﮫ ﺑراﺑر ﺷﻲ ،ﺗر >و د ﭼﺎﭘﯾ﷼ د ﮐﮑړﺗﯾﺎ
ﻣﺧﮫ وﻧﯾول ﺷﻲ.
ﻻس ﻣﯾﻧ\ل :ﻟﮫ ﺗﺷﻧﺎب >ﺧﮫ ﻟﮫ راوﺗﻠو وروﺳﺗﮫ ،د ډوډى د ﺧوړﻟو او ﺗﯾﺎروﻟو >ﺧﮫ
-6
ﻣﺧﮑﯥ ،د ﻻﺳوﻧو ﻣﯾﻧ\ل دوﻣره ارزOت ﻟري ﭼﯥ د ﻧﺎروﻏﯾو ﻟﮫ ﺧﭘرﯾدو >ﺧﮫ د ﻣﺧﻧﯾوى ﭘﮫ
اﻏﯾز ﯾﯥ ﺳﺗرﮔﯥ ﻧﺷو ﭘBوﻻى .ﺧﻠﮏ ﺑﺎﯾد ﻟﮫ ﺗﺷﻧﺎب ﺗﮫ ﻟﮫ ﺗﮓ وروﺳﺗﮫ ﺧﭘل ﻻﺳوﻧﮫ ﭘﮫ
ﺻﺎﺑون ﯾﺎ د ھﻐﮫ ﭘﮫ ﺑدﯾل )ﻟﮑﮫ اﯾره( ﺑﺎﻧدې وﻣﯾﻧ\ﻲ او دې ﮐﺎر ﺗﮫ ﺑﺎﯾد وھ>ول ﺷﻲ .دھﻣدې
ﻣوﺧﯥ ﻟﭘﺎره ﺑﺎﯾد ﺗﺷﻧﺎب ﺗﮫ ﻧﯾژدې د اوﺑو ﯾوه دواﻣداره ﺳرﭼﯾﻧﮫ ﺷﺗون وﻟري.
د روﻏﺗﯾﺎﭘوھﻧﯥ ﻟﮫ ﻣﺧﯥ ﻣﻧﺎﺳب ﺗﺷﻧﺎﺑوﻧﮫ :ﮐﮫ ﭼﭔرې ﺗﺷﻧﺎﺑوﻧﮫ ﭘﺎک وﻧﮫ ﺳﺎﺗل ﺷﻲ،
-7
ﮐﯾداى ﺷﻲ د ﻧﺎروﻏﯾو د ﻟﯾږدﯾدو ﭘﮫ ﻣرﮐز واوړي او ﺧﻠﮏ ﺑﮫ ھم ددوى ﮐﺎروﻧﯥ ﺗﮫ زړه Oﮫ
ﻧﮫ ﮐړي .ﮐﮫ ﭼﯾرې ﺧﻠﮏ ددﻏو ﺗﺷﻧﺎﺑوﻧو ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺣس ﮐړي،ﻧو Oﺎﯾﻲ ډﯾر ﭘﺎک وﺳﺎﺗل ﺷﻲ .دا
د ډﯾرو ھ>و ﭘﮫ ﭘﺎﯾﻠﮫ ﮐﯥ ﻻﺳﺗﮫ را\ﻲ ،ﭼﯾرﺗﮫ ﭼﯥ ﺧﻠﮏ ﺑﯾدﯾږي ،ھﻠﺗﮫ ﻧﯾږدې ﺗﺷﻧﺎب وﻟري
او ﺧﻠﮏ ددﻏو ﺗﺷﻧﺎﺑوﻧو د ډﯾزاﯾن ،ﺟوړوﻟو ،د ﮐﺎروﻧﯥ ﭘﮫ >رﻧﮕواﻟﻲ ،ﭘﺎک ﺳﺎﺗﻠو او >ﺎرﻧﯥ
ﭘﮫ ﭘرﯾﮑړو ﮐﯥ ﺷرﯾﮏ ﮐړاى ﺷﻲ او د ھﻐوى ﭘﮫ ﮐﺎر اﺧﯾﺳﺗﻧﯥ ﮐﯥ واک او ﺻﻼﺣﯾت وﻟري.
ﮐﮫ ﺗﺷﻧﺎﺑوﻧﮫ ﭘﺎک وﺳﺎﺗل ﺷﻲ ،ﭘﮫ اوﺑو ﺑﺎﻧدې د ﻣﯾﻧ\ﻠو اﻣﮑﺎﻧﺎت وﻟري ،د ھوا دﺗﺻﻔﯾﯥ او
ﺑدﻟون ﻟﭘﺎره ھواﮐش وﻟري او ﭘﮫ ﺳﺎده ﺗوﮔﮫ ﮐﮫ د ﺳوري ﻟﭘﺎره ﺳرﭘوښ وﻟري ،ﻧو ﻣﭼﺎن او
ﻣﯾﺎﺷﯥ ﺑﮫ ﻟﮫ ھﻐﮫ \ﺎﯾﮫ ﻟﯾرې وﺳﺎﺗل ﺷﻲ.
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 -4د ﻧﺎروﻏﻰ ﻟﯾږدوﻧﮑو ) (vectorﮐﺎﺑو ﮐول
ﯾو وﯾﮑﺗور ) (vectorد ﻧﺎروﻏﯾو ﻟﮫ ھﻐﮫ ﻟﯾږدوﻧﮑﻰ ﻋﺎﻣل >ﺧﮫ ﻋﺑﺎرت دى ﭼﯥ د ﻧﺎورﯾﻧوﻧو ﭘﮫ ډﯾرو
ﺣ ﺎﻻ ﺗو ﮐ ﯥ د ز ﯾﺎﺗو ﻧﺎر و ﻏ ﯾ و او ﻣ ر گ ﻻ ﻣ ل ﮔ ر \ ﻲ  .ﻏ و ﻣ ﺎﺷ ﯥ  ،ھ ﻐ ﮫ و ﯾﮑ ﺗر و ﻧﮫ د ي ﭼ ﻲ د ﻣ ﻼ ر ﯾ ﺎ د ﻧ ﺎر و ﻏ c
د ﻟ ﯾږ د و ﻟ و ﻣ ﺳ ؤ و ﻟ ﯾ ت ﻟر ي  ،ﮐ و م ﭼ ﯥ د ډ ﯾر و ﻣ ړ ﯾ ﻧ و ا و ﭘ ﮫ ﻣ ر ﯾ ﺿ ﯾ و د اﺧ ﺗ ﮫ ﮐ ﯾ د ﻧ ﯥ ﺳ ﺑ ب د ي  .ﻏ و ﻣ ﺎﺷ ﯥ ﻧ و ر ې
ﻧﺎروﻏ cھم ﻟﮑﮫ ژﯾړه ﺗﺑﮫ ) ،( yellow feverاو د ھډوﮐو ﺳﺧت دردوﻧﮫ او د وﯾﻧﯥ ﻟﮫ ﻧﺎروﻏﺗﯾﺎوو >ﺧﮫ
راوﻻړه ﺷوې ﺗﺑﮫ ﯾﺎ ﻧزف اﻟدم ) dengue hemorrhagic feverﻟﯾږدوي( .ھﻐﮫ ﻣﭼﺎن ﭼﯥ ﭼﯾﭼل ﻧﮫ
ﮐ و ي ا و ﻟ ﮫ ا ﻧ ﺳ ﺎ ﻧ ﺎ ﻧ و ﺳ ر ه ﻧ ﯾ ژ د ې ژ و ﻧ د ﮐ و ي  ،ﻟﮑ ﮫ ﮐ و ر ﻧ ﻲ ﻣ ﭼ ﺎ ن  ،د ﺑ ﺎ د ﻣ ﭼ ﺎ ن  ،د ﻏ و  Oﯥ ﻣ ﭼ ﺎ ن  ،د ا ﺳ ﮭ ﺎ ﻟ ﻲ
ﻧ ﺎر و ﻏ ﯾ و ﭘ ﮫ ﻟﯾږ د و ﻟو ﮐ ﯥ ډ ﯾر ﻣ ﮭ م ر و ل ﻟو ﺑ و ي  .ﭼ ﯾ ﭼ و ﻧ ﮑ ﻲ ﻣ ﭼ ﺎ ن  ،د ﮐ ټ ﮐ ﯾ ﺧ ﻲ ) ﺧ ﺳ ﮏ ( ا و و ر ږ ې
) ﮐ ﯾ ﮏ ( ﯾ و ﺧ و ا ﺑ د و ﻧ ﻰ د ر د  ،ا و ﭘ ﮫ \ ﯾ ﻧ ﯥ ﺣ ﺎ ﻻ ﺗ و ﮐ ﯥ ﻣ ﮭ ﻣ ﯥ ﻧ ﺎ ر و ﻏ ﻰ ﻟﮑ ﮫ د ﻣ و ږ ﮐ ﺎ ﻧ و ﺗ ﺑ ﮫ ا و ط ﺎ ﻋ و ن
ﻟﯾږدوي .ﮐﻧﯥ ،ﺑﯾرﺗﮫ راﮔر\ﯾدوﻧﮑﯥ ﺗﺑﮫ ) (relapsing feverاو د اﻧﺳﺎن د ﺑدن ﺳﭘږې ،ﺑﯾﺎ طﺎﻋون او
ﺑ ﯾ ر ﺗ ﮫ ر ا ﮔ ر \ ﯾ د و ﻧ ﮑ ﯥ ﺗ ﺑ ﮫ ا ﻧ ﺗ ﻘ ﺎ ﻟ و ي  .ﻣ ږ ې ا و ﻣ و ږ ﮐ ﺎ ن ﮐ و ﻻ ى ﺷ ﻲ د ا ﺳ ﯥ ﻧ ﺎ ر و ﻏ  cو ﻟ ﯾ ږ د و ي ﻟﮑ ﮫ
 leptospirosisاو  . salmonellosisھﻣدارﻧﮕﮫ ﮐوﻻى ﺷﻲ دداﺳﯥ ﻧورو وﯾﮑﺗوروﻧو ﻟﮑﮫ ورږې ﭼﯥ
د  ، lassa feverطﺎﻋون او داﺳﯥ ﻧورې ﻧﺎروﻏ cﻟﯾږدوي ،ﮐورﺑﮫ ھم وي.
ﻟﮫ ﻟﯾږ د و ﻧﮑ و > ﺧ ﮫ  -ز ﯾږ ﯾ د و ﻧﮑ ﯥ ﻧ ﺎر و ﻏ ﻲ ﮐ ﯾ د اى ﺷ ﻲ د ﯾو ﺳ ﻠﺳ ﻠﮫ ﻧو  Oﺗو ﻧو ﭘﮫ و ﺳ ﯾﻠﮫ ﮐ ﺎﺑو ) ﮐ ﻧﺗر و ل ( ﺷ ﻲ
ﻟﮑﮫ :د ﻣﻧﺎﺳب \ﺎى Bﺎﮐل او د ﭘﻧﺎ\ﺎى ﺑراﺑرول ،ﭘﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑﮫ ﺗوﮔﮫ د اوﺑو ﺗﮭﯾﮫ ﮐول ،د ﻓﺿﻠﮫ ﻣوادو ﺧوﻧدي
ﮐ و ل  ،د ﺟ ﺎ ﻣ د و ﮐ ﺛ ﺎﻓ ﺎ ﺗ و ﺳ م \ ﺎ ى ﭘ ر \ ﺎ ى ﮐ و ل ا و د ا ﺿ ﺎﻓ ﻲ ا و ﺑ و ا ﯾ ﺳ ﺗ ﻧ ﮫ  ،د ر و ﻏ ﺗ ﯾ ﺎ ﯾ ﻲ ﺧ د ﻣ ﺗ و ﻧ و ﺑ ر ا ﺑ ر و ل ) د
Bوﻟﻧﯥ ﺧو\ول ) (community mobilizationاو د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﭼﺎرو د ﻟوړاوي ﭘﮫ ﮔډون( ،د ﮐﯾﻣﯾﺎوي
ﮐﻧﺗروﻟوﻧﮑو ﻣوادو ﮐﺎروﻧﮫ ،د ﮐورﻧ cاو ﻏړو ﺳﺎﺗﻧﮫ او ﭘﮫ اﻏﯾزﻣﻧﮫ ﺗوﮔﮫ د ﺧوراﮐﻲ ﻣوادو زﯾرﻣﮫ ﮐول او
ﺳ ﺎ ﺗ ﻧ ﮫ  .ﺳ ر ه ﻟﮫ د ې ﭼ ﯥ ﻟﮫ ﻟﯾږ د و ﻧﮑ و > ﺧ ﮫ ز ﯾږ ﯾ د و ﻧﮑ ﻲ ﻧ ﺎر و ﻏ  cد ﻣ ﺎ ھ ﯾ ت او ط ﺑ ﻌ ﯾ ت ﻟﮫ ﻣ ﺧ ﯥ اﮐ ﺛر ا ً ﭘ ﯾﭼ ﻠ ﯥ
و ي ا و د د و ې > ﯾړ ﻧ ﮫ  ،د ﮐ ﺎر ﭘ و ھ ﺎ ﻧ و ﭘ ﺎ ﻣ ﻠر ﻧ ﯥ ﺗ ﮫ اړ ﺗ ﯾ ﺎ ﻟر ي  ،ﺧ و ﮐ ﻠﮫ ﭼ ﯥ ﻧ ﺎر و ﻏ ﻲ  ،د ھ ﻐ ﯥ ﻟ ﯾږ د و ﻧﮑ ﻰ ا و د
ﻟﯾږ د و ﻧﮑ ﻲ اړ ﯾﮑ ﯥ ﻟﮫ ﻧﻔو س ﺳ ر ه و ﭘﯾژ ﻧ د ل ﺷ ﻲ  ،ﻧو د د ﻏ و ﻧ ﺎر و ﻏ ﯾو د ﺧ ﭘر ﯾ د و د ﻣ ﺧ ﻧﯾو ي ﻟﭘ ﺎر ه ډ ﯾر > ﮫ ﺗر
ﺳ ر ه ﮐ ﯾداى ﺷ ﻲ .

د ﻟﯾږدوﻧﮑو د ﮐﺎﺑو ﮐوﻟو ﻟوﻣړى ﻣﻌﯾﺎر :د اﻓرادو او ﮐورﻧ cﺳﺎﺗﻧﮫ
Bول ﻧﺎورﯾن \ﭘﻠﻲ ﺧﻠﮏ د ﻧﺎروﻏﯾو او د ﺧواﺑدوﻧﮑو وﯾﮑﺗوروﻧو -ﭼﯥ ددوى روﻏﺗﯾﺎ ﺗﮫ ﮔواOﻣن
دي> -ﺧﮫ د \ﺎن ژﻏورﻧﯥ ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﻣﺎﻟوﻣﺎت ﻟري.

ﮐﻠﯾدي ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ:

) ﻟﮫ ﻻ ر  Oو و ﻧ و ﺳ ر ه ﭘ ﮫ ﺗړ او ﮐ ﯥ و ﻟو ﺳ ﺗ ل ﺷ ﻲ (

• Bول ھﻐﮫ ﺧﻠﮏ ﭼﯥ د ﻟﯾږدوﻧﮑو د ﮔواښ ﺳره ﻣﺦ دي ،د ﻧﺎروﻏﯾو د ﻟﯾږدﯾدو ﭘﮫ ﻻرو او د
ھﻐوي ﭘﮫ ﻣﻣﮑﻧﮫ ﻣﺧﻧﯾوي ﮐوﻧﮑو ﻣﯾﺗودوﻧو ﺑﺎﻧدې ﭘوه ﮐړاى ﺷﻲ ) ٥-١ﻻرOووﻧﯥ
وﮔورئ(.
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Bول ﺧﻠﮏ داﺳﯥ ﭘﻧﺎ\ﺎﯾوﻧو ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﻰ وﻟري ،ﭼﯥ ھﻠﺗﮫ د ﻧﺎروﻏﯾو ﻟﯾږدوﻧﮑو ﻧﻔوس د
ډﯾرﯾدو >ﺧﮫ ﻣﺧﻧﯾوى ﮐﯾږي او د وﯾﮑﺗوروﻧو دﮐﺎﺑو ﮐوﻟو ﭘﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑو ﺗداﺑﯾرو ﺧوﻧدي ﺳﺎﺗل
ﮐﯾږي.
د ﻏوﻣﺎﺷو د ﭼﯾﭼﻠو ﭘﮫ ﻣوﺳم ﮐﯥ ،ﺧﻠﮏ د ﻏﯾر ﺿرري وﺳﯾﻠو ﭘواﺳطﮫ ﭼﯥ ددوى ﭘﮫ واک
ﮐﯥ دي ،ﺧﭘل \ﺎﻧوﻧﮫ وژﻏوري .ﻟﮫ زﯾﺎت ﺧطر ﺳره ﻣﺦ ﮐﯾدوﻧﮑﯥ ډﻟو ﺗﮫ ﻟﮑﮫ ﺑﺎرداره او
ﺷﯾدې ورﮐوﻧﮑﯥ \Oﯥ ،ﻣﺎﺷوﻣﺎن ،ﺗﻰ رودوﻧﮑﻲ ﻣﺎﺷوﻣﺎن ،زاړه ﮐﺳﺎن او ﻧﺎروﻏﺎﻧو ﺗﮫ
\ﺎﻧﮕړې ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ ﭘﮑﺎر ده )درﯾﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وﮔورئ(.
ھﻐﮫ ﮐﺳﺎن ﭼﯥ ﻟﮫ دوا وھل ﺷوې ﭘﺷﮫ ﺧﺎﻧﯥ >ﺧﮫ ﮐﺎر اﺧﻠﻲ ،ﭘﮫ اﻏﯾزﻣن ډول ﯾﯥ وﮐﺎروي
)درﯾﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وﮔورئ(.
د اﻧﺳﺎن د ﺑدن د ﺳﭘږو ﮐﺎﺑو ﮐول ھﻠﮫ ﺗر ﺳره ﺷﻲ ،ﭼﯥ ﻟﮫ ﺳﭘږو >ﺧﮫ راﭘﯾدا ﺷوې
ﻧﺎروﻏﻰ ﻟﮑﮫ داره ﺗﺑﮫ ) (louse-borne typhusﯾﺎ دوراﻧﻲ ﺗﺑﮫ )(relapsing fevern
ﯾو ﮔواښ وي )>ﻠورﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وﮔورئ(.
ﮐټ او ﺑﺳﺗرې ،ﭘﮫ ﻣﻧظﻣﮫ ﺗوﮔﮫ آزادې ھوا ﺗﮫ واﯾﺳﺗل ﺷﻲ او وﻣﯾﻧ\ل ﺷﻲ )>ﻠورﻣﮫ
ﻻرOووﻧﮫ وﮔورئ(.
ﺧوراﮐﻲ ﻣواد ھر وﺧت د ﻧﺎروﻏﻰ ﻟﯾږدوﻧﮑو ﻟﮑﮫ دﻣﭼﺎﻧو ،ﺣﺷراﺗو او ﻣوږﮐﺎﻧو ﻟﮫ
ﮐﮑړﯾدو >ﺧﮫ وﺳﺎﺗل ﺷﻲ.

ﻻرOووﻧﯥ
 -1د ﻧﺎروﻏ cﻟﯾږدوﻧﮑو د ﺧطر ﺗﻌرﯾف :د ﻧﺎروﻏﯾو ﻟﯾږدوﻧﮑود ﮐﻧﺗرول د ﻻروﭼﺎرو ﭘﮫ
ھﮑﻠﮫ ﭘرﯾﮑړې ،ﺑﺎﯾد د ﻧﺎروﻏﻰ د ﺑﺎﻟﻘوه ﮔواښ د ارزوﻧﯥ او ھﻣدارﻧﮕﮫ د وﯾﮑﺗوروﻧو >ﺧﮫ د
راوﻻړې ﺷوې ﻧﺎروﻏﻰ د ﮐﻠﯾﻧﯾﮑﻲ ﺷواھدو ﭘر اﺳﺎس وﺷﻲ .ھﻐﮫ ﻋواﻣل ﭼﯥ دا ﺧطر ﺗر
ﺧﭘﻠﯥ اﻏﯾزې ﻻﻧدې راوﻟﻲ ﻋﺑﺎرت دي ﻟﮫ:
-

-

د ﻧﻔوس ﻣﻌﺎﻓﯾﺗﻲ ﺣﺎﻟت ،د ﻣﺧﮑﯾﻧﻰ اﺧﺗﮫ ﮐﯾدﻧﯥ ﭘﮫ ﮔډون ،ﺧوراﮐﻲ ﮐﻣOت او داﺳﯥ
ﻧور ﻓﺷﺎروﻧﮫ .د ﯾوې اﭘﯾدﯾﻣﻰ ) د ﻧﺎروﻏ cد ﺧﭘرﯾدو( ﺗر Bوﻟو ﻋﻣده ﻻﻣل ،د ﯾوې
ﻧﺎاﻧدﯾﻣﯾﮑﯥ ﺳﺎﺣﯥ >ﺧﮫ ،اﻧدﯾﻣﯾﮑﯥ ﺳﺎﺣﯥ ﺗﮫ د ﺧﻠﮑو ﺧو\Oت )د ﻣﺛﺎل ﭘﮫ ډول
ﻣﮭﺎﺟرﺗوﻧﮫ او د ﺧﻠﮑو داﺧﻠﻲ ﮐډواﻟﯾدﻧﮫ ﯾﺎ  (IDPsدى.
د ﻧﺎروﻏ cد ﻋﺎﻣل ډول او ﭘﮫ ﺧﻠﮑو او وﯾﮑﺗور ﮐﯥ ﯾﯥ د ﺧﭘرﯾدو ﮐﭼﮫ؛
د ﻧﺎروﻏﻰ ﻟﯾږدوﻧﮑﻲ ډوﻟوﻧﮫ ،د اﻧﺗﻘﺎﻟوﻟو ﻻرې او ﻟﮫ ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﺳره ﯾﯥ ﺗواﻓق؛
دﻧﺎروﻏﻰ ﻟﯾږدوﻧﮑو ﺷﻣﯾره )ﻣوﺳم ،د ﻧﺳل ﮔﯾري \ﺎى او داﺳﯥ ﻧور(؛
د ﻧﺎروﻏﻰ ﻟﯾږدوﻧﮑو ﺳره د اﺧﺗﮫ ﮐﯾدو ﯾﺎ ﻣﺦ ﮐﯾدو زﯾﺎﺗواﻟﻰ ،ﻧږدﯾواﻟﻰ ،د اﺳﺗوﮔﻧ\ﺎى
ﻧﻣوﻧﮫ ،د ﭘﻧﺎ\ﺎى ډول ،ﭘﮫ اﻧﻔرادي ﺗوﮔﮫ د \ﺎن ﺳﺎﺗﻠو ﻣوﺟودﯾت او د \ﺎن ﺳﺎﺗﻧﯥ
ﺗداﺑﯾر.

66

 -2دﻧﺎروﻏﻰ ﻟﯾږدوﻧﮑو د ﮐﺎﺑو ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره د ﭘروﮔراﻣوﻧو ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ :ھﻐﮫ ډﯾر ﮐﺎرﯾدوﻧﮑﻲ
ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ ﭼﯥ د ﻧﺎروﻏﯾو ﻟﯾږدوﻧﮑو د ﮐﺎﺑو ﮐوﻟو د ھ>و د ﺗﺎﺛﯾر د ﻣﺎﻟوﻣوﻟو ﻟﭘﺎره ﭘﮫ
ﮐﺎرﯾږي ،د وﯾﮑﺗوروﻧو >ﺧﮫ د راوﻻړو ﺷوو اﻣراﺿو د وﻗوﻋﺎﺗو د ﮐﭼﯥ )د اﭘﯾدﯾﻣوﻟوژﯾﮑﻲ
ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو >ﺧﮫ ،د Bوﻟﻧﯥ ﭘر ﺑﻧﺳټ اﻋداد او ارﻗﺎم او ﻧﻣوﻧوي ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ ﭼﯥ ﭘﮫ ﻏﺑرﮔون ﭘورې
اړه ﻟري( او د ﭘرازﯾﺗوﻧو ﺷﻣﯾره )ﻣﺎﯾﮑروﺳﮑوﭘﻲ ﯾﺎ د ﺑﯾړﻧﯾو ﺗﺷﺧﯾﺻﯾﮫ ﻻﺑراﺗواروﻧو
اﺳﺗﻌﻣﺎل( >ﺧﮫ ﻋﺑﺎرت دي.
-3
ﻟﮫ ﻣﻼرﯾﺎ >ﺧﮫ د اﻓرادو د ﺳﺎﺗﻧﯥ ﺗداﺑﯾر :ﮐﮫ ﯾو ﭼﯾرﺗﮫ د ﻣﻼرﯾﺎ >رﮔﻧد او وﺗﻠﻰ ﺧطر
ﻣوﺟود وي ،ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ او د وﺧت ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯾوﻟو ﺳره د ﻣﺧﻧﯾوي ﯾﺎ ﺳﺎﺗﻧﯥ ﺗداﺑﯾر ،ﻟﮑﮫ ﭘﮫ
ﺣﺷره وژوﻧﮑو ﻟړل ﺷوي ﻣواد ،د ﻣﺛﺎل ﭘﮫ ﺗوﮔﮫ ﺧﯾﻣﯥ ،د ﮐړﮐ cﺟﺎﻟ cاو د ﭘﺷﮫ ﺧﺎﻧﯥ
ﺳﭘﺎرOﺗﻧﮫ ﮐﯾږي .د ﮐټ ﭘﺷﮫ ﺧﺎﻧﯥ )ﭘﮫ دوا وھل ﺷوې ﺟﺎﻟ (cﺳرﺑﯾره او اﺿﺎﻓﻲ ﮔBﯥ ھم ﻟري،
ﭼﯥ د ﺑدن ﯾﺎ د ﺳر د ﺳﭘږو ،ورږو ،ﮐﻧو ،د ورږو ﻣور او د ﺧﺳﮑو ﭘﮫ وړاﻧدې د ﺑدن ﺳﺎﺗﻧﮫ
ﮐوي .ډﯾر وﺧت ،اوږد ﻟﺳﺗوåﯥ ﻟروﻧﮑﻲ ﮐﺎﻟﻲ ،د ﮐورﻧ cدواﺷﯾﻧدل ،د ﻣﯾﺎﺷو ﺿد ﺷﻣﻌﯥ ،د
ﺳﭘرې ﺑﯾﻼﺑﯾل ډوﻟوﻧﮫ او د ﺿد ﻋﻔوﻧﻲ درﻣﻠو ﺷﯾﻧدل ،ﻟﮫ ﻏوﻣﺎﺷو >ﺧﮫ د ﻣﺧﻧﯾوي ﻧور
ﻣﯾﺗودوﻧﮫ دي ﭼﯥ ددوى ﭘﮫ وړاﻧدې ﮐﺎرﯾږي .دا ډﯾره ﻣﮭﻣﮫ او ﺣﯾﺎﺗﻲ ﻣﺳﺋﻠﮫ ده ﭼﯥ ﮐﺎروﻧﮑﻲ
د \ﺎن ﺳﺎﺗﻧﯥ ﭘﮫ ارزOت وﭘوھﯾږي او >رﻧﮕﮫ د Bوﻟووﺳﯾﻠو ،ﭘﮫ ﺳﻣﮫ ﺗوﮔﮫ د ﮐﺎروﻧﯥ ﭘﮫ
>رﻧﮕواﻟﻲ وﭘوھﯾږي ،ﺗر >و ﺳﺎﺗوﻧﮑﻲ ﺗداﺑﯾر اﻏﯾزﻣن ﭘرﯾوزي .ﮐﻠﮫ ﭼﯥ د ﻣرﺳﺗو ﺳرﭼﯾﻧﯥ
ﻟږ وي ،دوى ﺗﮫ ﺑﺎﯾد داﺳﯥ ﻻرOووﻧﮫ وﺷﻲ ،ﭼﯥ ﭘر ﺑﻧﺳټ ﯾﯥ ،ﺧﻠﮏ ﭘﮫ اﻓرادو او ھﻐو ډﻟو
ﺑﺎﻧدې ووﯾﺷل ﺷﻲ ،ﭼﯥ ډﯾر ﭘﮫ ﺧطر ﮐﯥ وي ،ﻟﮑﮫ ﺗر ﭘﻧ\و ﮐﻠوﻧو د Bﯾټ ﻋﻣرﮐوﭼﻧﯾﺎن،ھﻐﮫ
>وک ﭼﯥ ﻣﻌﺎﻓﯾت ﯾﯥ ﮐﻣزورى وي ﯾﺎ ﯾﯥ ﻧﻠري او ﺑﺎرداره \Oﯥ.
-4
د ﻧورو ﻧﺎروﻏ cﻟﯾږدوﻧﮑو >ﺧﮫ د اﻓرادو د ﺳﺎﺗﻧﯥ ﺗداﺑﯾرO :ﮫ ﺷﺧﺻﻲ روﻏﺗﯾﺎ ﺳﺎﺗﻧﮫ،
ﭘﮫ ﻣﻧظﻣﮫ ﺗوﮔﮫ د ﮐﺎﻟﯾو او ﭼﭘرﮐټ ﻣﯾﻧ\ل د ﺑدن د ﺳﭘږو ﭘﮫ وړاﻧدې ډﯾر اﻏﯾزﻣن ﻣﺧﻧﯾوي
ﮐوﻧﮑﻲ ﺗدﺑﯾروﻧﮫ دي .ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﻧوي ﺑﯾ\ﺎﯾﮫ ﺷوي ﺧﻠﮏ ﺳﯾﻣﯥ ﺗﮫ راورﺳﯾږي او ﻣﯾﺷت ﺷﻲ
ددﻏو وﯾﮑﺗوروﻧو ھﺟوم ،ﮐﯾداى ﺷﻲ د \ﺎﻧﮕړې درﻣﻠﻧﯥ ﻟﮫ ﻻرې )ﻟﮑﮫ ﭘوډر ﺷﯾﻧدل( ،ﭘﮫ
ﭘراﺧﮫ ﮐﭼﮫ د ﮐﺎﻟﯾو ﻣﯾﻧ\ل ﯾﺎ د ﺳﭘږو د اﯾﺳﺗﮫ ﮐوﻟو ھ>ﯥ او د درﻣﻠﻧﯥ ﭘروﺗوﮐوﻟوﻧو ﻟﮫ ﻻرې
ﮐﺎﺑو ﯾﺎ ﮐﻧﺗرول ﺷﻲ .دﮐورﻧ cﯾو ﭘﺎک ﭼﺎﭘﯾ﷼ ،د ﭼBﻠﯾو او اﺿﺎﻓﻲ ﻣوادو Oﮫ \ﺎى ﭘر \ﺎى
ﮐول او د ﺧوراﮐﻲ ﻣوادو Oﮫ ﺳﺎﺗﻧﮫ ﺑﮫ ﻣږې او ﻧور ﺣﯾواﻧﺎت،ﮐورﺗﮫ ﯾﺎ ﭘﻧﺎ\ﺎى ﺗﮫ ﻟﮫ ﻧﻧوﺗﻠو
ﻣﻧﻊ ﮐړي.
ﻟﮫ اوﺑو >ﺧﮫ ﭘﯾدا ﮐﯾدوﻧﮑﯥ ﻧﺎروﻏ :cﺧﻠﮏ ﺑﺎﯾدﭘﮫ دې ﭘوه ﮐړاى ﺷﻲ ،ﭼﯥ >ﮫ ﺷﻰ
-5
روﻏﺗﯾﺎ ﺗﮫ ﺧطر ﻟري او ﺑﺎﯾد ﻟﮫ دې >ﺧﮫ ﻣﺧﻧﯾوى وﺷﻲ ﭼﯥ اوﺑﮫ ھﻠﺗﮫ داﺧﻠﯥ ﻧﮫ ﺷﻲ ،ﭼﯾرﺗﮫ
ﭼﯥ ﭘﮫ >رﮔﻧده ﺗوﮔﮫ د ﻧﺎروﻏﯾو د ﻣﻧ\ﺗﮫ راﺗﻠو ﺧطر ﺷﺗون وﻟري ،ﻟﮑﮫ د ﭘﻠﻧو ﭼﻧﺟﯾﺎﻧو >ﺧﮫ
راﭘﯾدا ﮐﯾدوﻧﮑﯥ ﻧﺎروﻏ ، (schistosomiasis) cرﺷﺗوي ﭼﯾﻧﺟﻲ ) د ﺗﻲ ﻟروﻧﮑو ﺣﯾواﻧﺎﺗو د
ﻣﺗﯾﺎزو ﻟﮫ ﻻرې اﻧﺗﻘﺎﻟﯾږي ،ﭘﮫ \ﺎﻧﮕړې ﺗوﮔﮫ د ﻣږو ﭘﮫ واﺳطﮫ( )>ﻠورﻣﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ وﮔورئ(.
ﻣؤﺳﺳﯥ دې ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟري ،ﭼﯥ ﻟﮫ Bوﻟﻧﯥ اوﺧﻠﮑو ﺳره ﭘﮫ ﮔډه ﮐﺎر وﮐړي ،ﭼﯥ د اوﺑو ﺑدﯾﻠﯥ
ﺳرﭼﯾﻧﯥ ﭘﯾدا ﮐړي ﯾﺎ ددې ډاډ ﺗر ﻻﺳﮫ ﮐړي ﭼﯥ ھﻐﮫ اوﺑﮫ ﭼﯥ ﺧﻠﮏ ﯾﯥ ﮐﺎروي ،ﭘﮫ ﻣﻧﺎﺳب
ډول ﺗداوي ﺷوي دي.
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د ﻟﯾږدوﻧﮑو د ﮐﺎﺑو ﮐوﻟو دوھم ﻣﻌﯾﺎر :د ﺳﺎﺗﻧﯥ ﻓزﯾﮑﻲ ،ﭼﺎﭘﯾرﯾﺎﻟﯾز او ﮐﯾﻣﯾﺎوي
ﺗداﺑﯾر
دﻣرﺿﻲ وﯾﮑﺗوروﻧو ﺷﻣﯾره ﭼﯥ د ﺧﻠﮑو روﻏﺗﯾﺎ ﺗﮫ ﮔواښ ﭘﯾOوي او د ھﻐو ﻣزاﺣﻣو
ﻟﯾږدوﻧﮑو ﺷﻣﯾره ،ﭼﯥ د ﺧﻠﮑو ھوﺳﺎﯾﻧﯥ ﺗﮫ ﮔواOﻣﻧﯥ وي ﺑﺎﯾد د ﻣﻧﻠو وړ ﭘﮫ ﮐﭼﮫ وﺳﺎﺗل ﺷﻲ.

ﮐﻠﯾدي ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ:
•
•
•
•
•

) ﻟﮫ ﻻ ر  Oو و ﻧ و ﺳ ر ه ﭘ ﮫ ﺗړ او ﮐ ﯥ و ﻟو ﺳ ﺗ ل ﺷ ﻲ (

ﺑﯾ\ﺎﯾﮫ ﺷوي وﮔړي ﭘﮫ داﺳﻲ \ﺎﯾوﻧو ﮐﯥ ﻣﯾﺷت ﺷﻲ ،ﭼﯥ ﻟﮫ ﻏوﻣﺎﺷو ﺳره ددوى ﻣﺦ ﮐﯾدل
ﮐﻣوي )ﻟوﻣړى ﻻرOووﻧﮫ وﮔورئ(.
ﭘﮫ ھﻐو \ﺎﯾوﻧو ﮐﯥ ﭼﯥ ﺷوﻧﯥ وي ،د ﻧﺎروﻏﻰ ﻟﯾږدوﻧﮑو دھﮕ cاﭼوﻟو او اﺳﺗراﺣت
\ﺎﯾوﻧﮫ ﭘﮫ ﮔوﺗﮫ ﺷﻲ ٤-٢) .ﻻرOووﻧﯥ وﮔورئ(.
ﭘﮫ ﮔåﻣﯾﺷﺗﮫ \ﺎﯾوﻧو ﮐﯥ ،ﭼﯾرﺗﮫ ﭼﯥ ﭘﮫ ﭘراﺧﮫ ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ د اﺳﮭﺎﻻﺗو د اﭘﯾدﯾﻣﻲ ﺧطر وي،
دﻣﭼﺎﻧو د ﮐﻧﺗرول ﺷدﯾد اﻗداﻣﺎت ﺗر ﺳره ﺷﻲ.
د ﻧﺎروﻏﯾو د ﺳراﯾت د ﮐﭼﯥ او د ﻣﻧﺗن ﮐﯾدو د ﺧطر د Bﯾټ ﺳﺎﺗﻠو ﻟﭘﺎره ،ﺑﺎﯾد د ﻏوﻣﺎﺷو د
ﺷﻣﯾر ﺗﮑﺎﺛف ﭘﮫ ﮐﺎﻓﻲ اﻧدازه Bﯾټ وﺳﺎﺗل ﺷﻲ )>ﻠورﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وﮔورئ(.
ھﻐﮫ ﺧﻠﮏ ﭼﯥ ﭘﮫ ﻣﻼرﯾﺎ ﻣﺑﺗﻼ ﺷوي ،ﭘﮫ ﻟوﻣړي ﺳر ﮐﯥ ﺗﺷﺧﯾص ﺷﻲ او درﻣﻠﻧﮫ ﯾﯥ ﺗر
ﻻﺳﮫ ﮐړي )ﭘﻧ\ﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وﮔورئ(.

ﻻرOووﻧﯥ
 -1د \ﺎى او ﻣﺣل Bﺎﮐل ددې ﻟﭘﺎره ارزOﺗﻣن دي ﭼﯥ د ﻧﺎروﻏﯾو د ﻟﯾږدوﻧﮑو ﺳره د ﻣﺦ
ﮐﯾدو ﺧطر راﮐﻣوي ،ﭼﯥ د ﻣﻣﮑﻧﮫ \ﺎی د ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯾوﻟو ﭘﮫ وﺧت ﮐﯥ ھم ﺑﺎﯾد دا ﻟﮫ ﭘﺎﻣﮫ وﻧﮫ
اﯾﺳﺗل ﺷﻲ .د ﻣﻼرﯾﺎ د ﮐﻧﺗرول ﭘﮫ اړه ،د ﻣﺛﺎل ﭘﮫ ﺗوﮔﮫ ﺗر>و ﭼﯥ د اوﺑو د ﯾوې ﭘﺎﮐﯥ ﺳرﭼﯾﻧﯥ
ﺳﻣﺑﺎﻟOت ﮐﯾږي ،ﻧو ﺗر ھﻐﮫ وﺧﺗﮫ ،ﮐﻣﭘوﻧﮫ ﺑﺎﯾد د ﻧﺳل ﮔﯾرى ﻟﮫ \ﺎى >ﺧﮫ ﻟﮑﮫ ﺟﺑﮫ زار
\ﺎﯾوﻧﮫ ﯾﺎ ﺟﮭﯾﻠوﻧﮫ ٢-١ ،ﮐﯾﻠوﻣﺗرو ﭘورې د ﺑﺎد د ﺟرﯾﺎن ﭘﮫ ﻣﺧﺎﻟف ﺳﻣت ﮐﯥ،ﻟﯾرې ﭘراﺗﮫ وي.
)ﭘﮫ  ٢١٨-٢١١ﻣﺧوﻧو ﮐﯥ د ﭘﻧﺎ\ﺎى او ﻣﯾﺷﺗﯾدﻧﯥ ﻟوﻣړی او دوھم ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ وﮔورئ(.
 -2ﭘﮫ ﮐﯾﻣﯾﺎوي او ﭼﺎﭘﯾرﯾﺎﻟﯾز ډول دﻧﺎروﻏﯾو ﻟﯾږدوﻧﮑو ﮐﻧﺗرول :د ﻧﺎروﻏﯾو ﻟﯾږدوﻧﮑو د
ھﮕ cاﭼوﻟو د ﮐﻣواﻟﻲ ﭘﮫ ﺧﺎطر ،ﯾو >و اﺳﺎﺳﻲ ﭼﺎﭘﯾرﯾﺎﻟﯾز اﻧﺟﻧﯾري ﺗداﺑﯾر ﺷﺗﮫ ﭼﯥ ﮐﯾداى
ﺷﻲ ﺗر ﻻس ﻻﻧدې وﻧﯾول ﺷﻲ .دا ﮐﺎروﻧﮫ ﻋﺑﺎرت دي ﻟﮫ :د اﻧﺳﺎﻧﻲ او ﺣﯾواﻧﻲ ﻓﺿﻠﮫ ﻣوادو
ﺳم \ﺎى ﭘر \ﺎى ﮐول )د ﻓﺿﻠﮫ ﻣوادو د \ﺎى ﭘر \ﺎى ﮐوﻟو ﺑرﺧﮫ وﮔورئ( ،د \ﺎﻧﮕړو ﻓﺿﻠﮫ
ﻣوادو \ﺎى ﭘر \ﺎى ﮐول ،ﭼﯥ ﻣﭼﺎن او ﻣوږﮐﺎن ﮐﻧﺗرول ﺷﻲ )د ﺟﺎﻣدو ﻣوادو د ﺧوﻧدي ﮐوﻟو
ﺑرﺧﮫ وﮔورئ( او د وﻻړو اوﺑو اﯾﺳﺗﻧﮫ ﯾﺎ ﺗﺧﻠﯾﮫ ،ﭼﯥ ﻏوﻣﺎﺷﯥ ﮐﻧﺗرول ﺷﻲ )د اوﺑو اﯾﺳﺗﻠو
ﺑرﺧﮫ وﮔورئ( .د ﭼﺎﭘﯾ﷼ او روﻏﺗﯾﺎ ﺳﺎﺗﻧﯥ داﺳﯥ ﺗدﺑﯾروﻧو ﺗﮫ د ﻟوﻣړﯾﺗوب ورﮐول ﺑﮫ ،د
\ﯾﻧﯥ ﻧﺎروﻏﯾو ﻟﯾږدوﻧﮑو د ﻧﻔوﺳو ﭘر ﺗراﮐم ﺑﺎﻧدې ﯾو >ﮫ اﻏﯾز وﻟرﻻی ﺷﻲ .ﺣﺗﯽ ﭘﮫ اوږد
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ﻣﮭﺎل ﮐﯥ ھم ،دا ﻣﻣﮑﻧﮫ ﻧﮫ ده ،ﭼﯥ ﭘﮫ ﯾوه ﻣﯾﺷﺗ\ﺎی ﯾﺎ ھﻐﮫ ﺗﮫ ﻧﯾژدې د وﯾﮑﺗروﻧو د ﻧﺳل
ﮔﯾرى ،ﺗﻐذﯾﯥ او اﺳﺗراﺣت \ﺎﯾوﻧو ﺑﺎﻧدې اﻏﯾزې راﻣﻧ\ﺗﮫ ﮐړل ﺷﻲ ،او Oﺎﯾﻲ ﭘﮫ \ﺎﯾﻲ ﺗوyﮫ
د ﮐﯾﻣﯾﺎوي ﻣﺧﻧﯾوي ﮐوﻧﮑﻲ ﺗدﺑﯾروﻧو ﯾﺎ د اﻧﻔرادي ﺧوﻧدﯾﺗوب ﺗدﺑﯾروﻧو ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ وﻟﯾدل ﺷﻲ.
ﻣﺛﻼً ﭘوډر ﺷﯾﻧدﻧﮫ Oﺎﯾﻲ د ﺑﺎﻟﻐو ﻣﯾﺎﺷو ﭘﮫ ﺷﻣﯾره ﮐﯥ ﮐﻣOت راﻣﻧ\ﺗﮫ ﮐړي او د اﺳﮭﺎﻻﺗو ﻟﮫ
ﺧﭘرﯾدو >ﺧﮫ ﻣﺧﻧﯾوی وﮐړي ،او ﮐﮫ ﭼﯾرې د ﯾوې اﭘﯾدﯾﻣﻲ ﭘﮫ وﺧت ﮐﯥ دا ﮐﺎر ﺗرﺳره ﺷﻲ،
ﻧو Oﺎﯾﻲ د ﻧﺎروﻏﯾو ﭘﮫ ﺷﻣﯾر ﮐﯥ ډﯾر ﮐﻣOت راﻣﻧ\ﺗﮫ ﮐړي.
-3
د ﯾوه ﻏﺑرﮔون طرح ﮐول :ﮐﮫ ﭼﯾرې د وﯾﮑﺗروﻧو د ﻣﺧﻧﯾوي ﭘروyرام ،ﻧﺎﺳم
وﯾﮑﺗروﻧﮫ ﭘﮫ ﻧOﮫ ﮐړي ،ﺑﯥ ﺗﺎﺛﯾره ﻣﯾﺗودوﻧﮫ وﮐﺎروي ،ﯾﺎ ھم ﺑﯥ وﺧﺗﮫ ﯾﺎ ﺑﯾ\ﺎﯾﮫ اﺻﻠﻲ وﯾﮑﺗر
ﭘﮫ ﻧOﮫ ﮐړي ،دا ﺑﮫ ﭘﮫ ﻧﺎروﻏﯾو ھﯾ gاﻏﯾزه وﻧﮫ ﻟري .ﻣﺧﻧﯾوي ﮐوﻧﮑﻲ ﭘروyراﻣوﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﻟﮫ
ﻟوﻣړي ﺳر >ﺧﮫ ،د ﻻﻧدﻧﯾو ﻣوﺧو ﻻﺳﺗﮫ راوړوﻧﮑﻲ واوﺳﻲ -١ :د ﻧﺎروﻏcﻟﯾږدوﻧﮑو د ﺷﻣﯾر
ﮐﻣواﻟﻰ؛  -٢د اﻧﺳﺎن او ﻧﺎروﻏcﻟﯾږدوﻧﮑو د ﺗﻣﺎس ﺗر ﻣﻧ tﮐﻣواﻟﻰ راوﺳﺗل؛  -٣د
ﻧﺎروﻏcﻟﯾږدوﻧﮑو د ھﮕ cاﯾOودﻟو د \ﺎﯾوﻧو ﮐﻣول .ﮐﻣزوري اﺟراﺋﯾوي ﭘروﮔراﻣوﻧﮫ Oﺎﯾﻲ
ﺑﯾﺧﻲ ﺑﯥ ﮔBﯥ وي .د ﻣﻠﻲ او ﻧړﯾواﻟو روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ Bوﻟﻧو او ﻣﺎھرﯾﻧو >ﺧﮫ ﺑﺎﯾد د ﻣﻔﺻﻠو >ﯾړﻧو
ﻟﭘﺎره ﺳﻼﻣﺷورې واﺧﯾﺳﺗل ﺷﻲ ،ﭘﮫ ھﻣدې ﺗرﺗﯾب ﻟﮫ \ﺎﯾﻲ ﻣﺷﺎورﯾﻧو >ﺧﮫ ﺑﺎﯾد د ﺳﯾﻣﮫ ﯾﯾزو
ﻧﺎروﻏﯾو ،د ﻧﺳل ﮔﯾرى د \ﺎﯾوﻧو ،د ﻣوﺳﻣﻲ ﺑدﻟوﻧوﻧو د ھﻐو اﻏﯾزو ﭘﮫ اړه ﭼﯥ د وﯾﮑﺗروﻧو
ﭘﮫ ﺷﻣﯾره او د ﻧﺎروﻏﯾو ﭘﮫ وﻗوﻋﺎﺗو ﯾﯥ ﻟري ،ﭘﮫ اړه ﻣﺷورې واﺧﯾﺳﺗل ﺷﻲ.
-4
د ﭼﺎﭘﯾرﯾﺎﻟﯾزو ﻏوﻣﺎﺷو ﮐﺎﺑو ﮐول :د ﭼﺎﭘﯾرﯾﺎﻟﯾز ﮐﻧﺗرول ﺗر Bوﻟو ﻟوﻣړى ھدف ،د
ﻏوﻣﺎﺷو د ھﮕ cاﭼوﻟو د \ﺎﯾوﻧو ﻟﮫ ﻣﻧ\ﮫ وړل دي .د ﻏوﻣﺎﺷو ھﻐﮫ درې ﻣﮭم ډوﻟوﻧﮫ ﭼﯥ د
ﻧﺎروﻏﯾو ﻻﻣل ﮔر\ﻲ ﻋﺑﺎرت دې ﻟﮫ  – Culexد ﻓﯾﻼرﯾﺎزس راﻣﻧ\ﺗﮫ ﮐوﻧﮑﻲ ،اﻧﺎﻓﯾل-
دﻣﻼرﯾﺎ او ﻓﯾﻼرﯾﺎزس راﻣﻧ\ﺗﮫ ﮐوﻧﮑﻲ او  – Aedesد زﯾړې ﺗﺑﯥ او  dengueراﻣﻧ\ﺗﮫ
ﮐوﻧﮑﻲ .د  Culexﻣﯾﺎﺷﯥ ﭘﮫ ھﻐو وﻻړو اوﺑو ﮐﯥ ﭼﯥ ﻋﺿوي ﻣواد ﭘﮫ ﮐﯥ ﺷﺗون وﻟري،
ﻟﮑﮫ ﮐﻧﺎراﺑوﻧﮫ -ھﮕ cاﭼوي ،د اﻧﺎﻓﯾل ﻣﯾﺎﺷﯥ ﭘﮫ ھﻐو اوﺑو ﮐﯥ ﭼﯥ ﻧﺳﺑﺗﺎ ً ﻟږې ﮐﮑړې وي ﻟﮑﮫ
د وﯾﺎﻟو ﭘﮫ اوﺑو ﮐﯥ ،ﭘﮫ ﮐرار ﺑﮭﯾدوﻧﮑو اوﺑو او >ﺎﮔﺎﻧو ﮐﯥ ھﮕ cاﭼوي او د Aedes
ﻏوﻣﺎﺷﯥ د اوﺑو ﭘﮫ ﻟوOو ﮐﯥ ﻟﮑﮫ ﭘﮫ ﺑوﺗﻠوﻧو ﮐﯥ ،ډوﻟﭼو ﯾﺎ ﺳﺗﻠوﻧو ﮐﯥ او Bﺎﯾروﻧو ﮐﯥ ھﮕc
اﭼوي .د ﻏوﻣﺎﺷو د ﭼﺎﭘﯾرﯾﺎﻟﯾز ﮐﻧﺗرول ﺑﯾﻠﮕﯥ ﻋﺑﺎرت دي ﻟﮫO :ﮫ ﺗﺧﻠﯾﮫ ،د  VIPﮐﻧﺎراﺑوﻧو
Oﮫ ﮐﺎر ورﮐول ،د وطﻧﻲ ﮐﻧﺎراﺑوﻧو ﭘﮫ ﺳورﯾو ﺑﺎﻧدې د ﺳرﭘوښ اﯾOوول او د >ﺎﮔﺎﻧو د
ﺳروﻧو ﭘوOل ﯾﺎ د ﻻروا وژوﻧﮑو ﻣوادو ﭘواﺳطﮫ د ھﻐوي درﻣﻠﻧﮫ ﮐول )د ﺑﯾﻠﮕﯥ ﭘﮫ ﺗوﮔﮫ ﭘﮫ
ھﻐﮫ \ﺎﯾوﻧو ﮐﯥ ﭼﯥ د  dengueد ﺗﺑﯥ اﻧدﯾﻣﻲ ﺷﺗون وﻟري(.
 -5د ﻣﻼرﯾﺎ درﻣﻠﻧﮫ :د ﻣﻼرﯾﺎ د ﮐﻧﺗرول ھﻐﮫ ﺳﺗراﺗﯾژي ﮔﺎﻧﯥ -ﭼﯥ ﻣوﺧﯥ ﯾﯥ د ﻏوﻣﺎﺷو د
ھﮕ cاﯾOووﻟو د \ﺎﯾوﻧو ﻟﮫ ﻣﻧ\ﮫ وړﻟو ﭘﮫ واﺳطﮫ د ھﻐوى د ﺷﻣﯾر ﮐﻣول ،ﭘﮫ ور\ﻧ cﺗوﮔﮫ د
ﻣﯾﺎﺷو د ژوﻧدي ﭘﺎﺗﯥ ﮐﯾدو ﭘﮫ ﮐﭼﮫ ﮐﯥ ﮐﻣOت راوﺳﺗل او ددوى د اﻧﺳﺎﻧﺎﻧو د ﭼﯾﭼﻧﯥ د ﻋﺎدت
ﮐﻣول وي -ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ھﻣزﻣﺎﻧﮫ ډول ﻟﮫ ﻟوﻣړﻧﻲ ﺗﺷﺧﯾص او د اﻏﯾزﻣﻧو اﻧﺗﻲ ﻣﻠﯾرﯾﻠو ) د ﻣﻼرﯾﺎ
ﺿد درﻣﻠو( ﻟﮫ ﺗﺟوﯾزوﻟو ﺳره وﮐﺎرول ﺷﻲ .ھﻐﮫ ﮐﻣﭘﺎﯾﻧوﻧﮫ ﭼﯥ د ﻣﻼرﯾﺎ ﻟوﻣړﻧﻰ ﺗﺷﺧﯾص او
ﺗداوي ھ>وي ،ﺑﺎﯾدﭘﯾل او ﺟﺎري وﺳﺎﺗل ﺷﻲ .د ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯾوﻟو ﺳره ﯾو ﺑﺷﭘړ او
واﺣد ﭘروﮔرام د ﭘوھو او روزل ﺷوو ﮐﺎرﮐوﻧﮑو د ﻓﻌﺎل ﮐﺎر اوﻣوﻧدﻧو او د ﻣﻼرﯾﺎ ﭘر ﺿد د
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اﻏﯾزﻣﻧﯥ درﻣﻠﻧﯥ ﻟﮫ ﻻرې ﺑﮫ ﭘﮫ ډﯾره ﻣﻧﺎﺳﺑﮫ او Oﮫ طرﯾﻘﮫ ﻣﻼرﯾﺎ ﮐﻣﮫ ﺷﻲ ،ﻧﺳﺑت دې ﺗﮫ ﭼﯥ
ﭘﮫ ﻣرﮐزي ډول ﭘﮫ ﻏﯾر ﻓﻌﺎﻟﮫ ﺗوﮔﮫ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺎت ﺗر ﺳره ﺷﻲ )ﭘﮫ  ٢٨١ﻣﺦ ﮐﯥ د ﺳﺎري
ﻧﺎروﻏﯾو ﭘﻧ\م ﻣﻌﯾﺎر وyورئ(.
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د ﻟﯾږدوﻧﮑو د ﮐﺎﺑو ﮐوﻟو درﯾم ﻣﻌﯾﺎر :د ﮐﯾﻣﯾﺎوي ﮐﻧﺗرول ﺧوﻧدﯾﺗوب
ﭘﮫ ﮐﯾﻣﯾﺎوي ﺗوﮔﮫ د ﻧﺎروﻏcﻟﯾږدوﻧﮑو ﮐﻧﺗروﻟوﻧﮑﻲ ﺗداﺑﯾر ﭘﮫ داﺳﯥ ﻻرو ﭼﺎرو ﺗرﺳره ﮐﯾږي ،ﭼﯥ
ددې ﭘروﮔراﻣوﻧو اﺟرا ﮐوﻧﮑﻲ ،ھﻐﮫ ﺧﻠﮏ ﭼﯥ ﻧﺎورﯾن \ﭘﻠﻲ وي او \ﺎﯾﻲ ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﭘﮫ ﮐﺎﻓﻲ اﻧدازه
ﺧوﻧدي وﺳﺎﺗل ﺷﻲ او د ﮐﺎرول ﺷوې ﻣﺎدې ﺳره د ﻣﻘﺎوﻣت د ﻣﻧ\ﺗﮫ راﺗﮓ ﻣﺧﻧﯾوى ھم ﭘﮑﯥ وﺷﻲ.

ﮐﻠﯾدي ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ:

) ﻟﮫ ﻻ ر  Oو و ﻧ و ﺳ ر ه ﭘ ﮫ ﺗړ او ﮐ ﯥ و ﻟو ﺳ ﺗ ل ﺷ ﻲ (

• ﮐﺎرﮐوﻧﮑﻲ د روزﻧﯥ ،ﻣﺣﺎﻓظوي ﮐﺎﻟﯾو ،د \ﺎن ﻣﯾﻧ\ﻠو د اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوو ﭘﮫ ورﮐوﻟو ﺳره او
ھﻣدارﻧfﮫ د >ﺎرﻧﯥ او د ﮐﯾﻣﯾﺎوي ﻣوادو ﺳره د ﻧږدﯾواﻟﻲ د ﺳﺎﻋﺗوﻧو د ﻣﺣدودوﻟو ﭘواﺳطﮫ
ﺧوﻧدي ﺳﺎﺗل ﮐﯾږي.
• د ﻧﺎروﻏ cﻟﯾږدوﻧﮑو د ﮐﻧﺗروﻟوﻟو ﻟﭘﺎره د ﻣﺳﺗﻌﻣﻠو ﮐﯾﻣﯾﺎوي ﻣوادو اﻧﺗﺧﺎب ،ﮐﯾﻔﯾت ،اﻧﺗﻘﺎل
او زﯾرﻣﮫ ﮐول ،ﮐﺎرﯾدوﻧﮑﯥ وﺳﯾﻠﯥ او ھﻐو ﻣوادو \ﺎى ﭘر \ﺎى ﮐول ،ﺑﺎﯾد د ﻧړﯾواﻟو
ﻧورﻣوﻧو ﭘﮫ اﺳﺎس ﺗر ﺳره او ﺣﺳﺎب ورﺑﺎﻧدې وﺷﻲ )ﻟوﻣړۍ ﻻرOووﻧﮫ وﮔورئ(.
• د ﻧﺎروﻏ cﻟﯾږدوﻧﮑو ﭘر ﺿد د ﻣوادو ﺿرر او د ھﻐوى د ﮐﺎروﻧﻲ دﻣﮭﺎل وﯾش ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ
ﺑﺎﯾد ﺧﻠﮑو ﺗﮫ ووﯾل ﺷﻲ .دوى ،د ﻧړﯾواﻟو ﻣﻧل ﺷوو ﭘروﺳﯾﺟروﻧو ﭘﮫ اﺳﺎس ،ﺑﺎﯾد د ھﻐو
زھرﯾﺎﺗو ﯾﺎ ﺣﺷره وژوﻧﮑو ﻣوادو د ﮐﺎروﻧﯥ >ﺧﮫ ﻣﺧﮑﯥ او وروﺳﺗﮫ ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﺷﻲ
)ﻟوﻣړۍ ﻻرOووﻧﮫ وﮔورئ(.
•

ﻻرOووﻧﯥ

 -1ﻣﻠﻲ او ﻧړﯾوال ﭘروﺗوﮐوﻟوﻧﮫ :د ﻧﺎروﻏﻰ ﻟﯾږدوﻧﮑو د ﮐﻧﺗرول ﻟﭘﺎره د ﮐﯾﻣﯾﺎوي ﻣوادو د
Bﺎﮐﻧﯥ او ﮐﺎروﻧﯥ ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ،ﭘﮫ >رﮔﻧد ډول ﻧړﯾوال ﭘروﺗوﮐوﻟوﻧﮫ او ﻧورﻣوﻧﮫ ﺷﺗﮫ ﭼﯥ د
 WHOﻟﺧوا ﺧﭘﺎره ﺷوي دي ،ﭼﯥ ﺑﺎﯾد ﭘﮫ Bوﻟو ﻣواردو ﮐﯥ ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﯾول ﺷﻲ .د ﻧﺎروﻏﻰ
ﻟﯾږدوﻧﮑو د ﮐﻧﺗروﻟوﻟو ﺗداﺑﯾر ﺑﺎﯾد دوه Bﮑﯾو ﺗﮫ ﭘوره ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ وﮐړي؛ اﻏﯾزﻣﻧﺗوب او
ﺧوﻧدﯾﺗوب .ﮐﮫ ﭼﯾرې د ﻧﺎروﻏﻰ ﻟﯾږدوﻧﮑو د ﮐﻧﺗروﻟوﻟو د ﻣوادو Bﺎﮐﻧﮫ ﭘﮫ داﺳﯥ ﺷﮑل ﺗر ﺳره
ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻧړﯾواﻟو ﻧورﻣوﻧو >ﺧﮫ ﭘﺎﺗﯥ راﺷﻲ ،ﭼﯥ ﭘﮫ ﭘﺎﯾﻠﮫ ﮐﯥ ﻟږ اﻏﯾز ﯾﺎ ھﯾ gاﻏﯾز وﻧﮫ ﻟري
او روﻏﺗﯾﺎ او ﺧوﻧدﯾﺗوب ﺗﮫ ﺧطر راﻣﻧ\ﺗﮫ ﮐړي ،ﻧو ﺑﺎﯾد ﻣؤﺳﺳﮫ ،د اړوﻧده ﻣﻠﻲ ﭼﺎرواﮐو ﺳره
ﺳﻼ ﻣﺷورې او ﺗﺑﻠﯾﻎ ورﺗﮫ وﮐړي ﺗر >و ددې اﺟﺎزه ﺗر ﻻﺳﮫ ﮐړي ﭼﯥ ﭘﮫ \ﺎى ﯾﯥ ﻧړﯾوال
ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ ﭘﻠﻲ ﮐړي.

 -5د ﺟ ﺎ ﻣ د و ﺑ ﯾ ﮑ ﺎ ر ه ﻣ و ا د و د ﺧ و ﻧ د ي ﮐ و ﻟ و ﭼ ﺎ ر ې
ﮐﮫ ﭼﯾرې ﺑﯾﮑﺎره ﺟﺎﻣد ﻋﺿوي ﻣواد اﯾﺳﺗﮫ وﻧﮫ ﻏور\ول ﺷﻲ او ﺧوﻧدي ﻧﺷﻲ ،د ﻣﭼﺎﻧو ،ﻣږو
او ﻣوږﮐﺎﻧو د ﻧﺳل ﮔﯾرى ﻟﮫ ﭘﻠوه ﺑﮫ ﻟوى ﺧطروﻧﮫ راﻣﻧ\ﺗﮫ ﺷﻲ ) د ﻧﺎروﻏﻰ ﻟﯾږدوﻧﮑو د ﮐﺎﺑو
\ 71ﻣﮑﯥ د ﻣﺦ اوﺑﮫ ﮐﮑړې ﺷﻲ .ﺗﯾت ﭘرک او
ﮐوﻟو ﻟوﻣړى ﺑرﺧﮫ وﮔورئ( .او ھﻣدارﻧﮕﮫ ﺑﮫ د
زﯾرﻣﮫ ﺷوي ﺟﺎﻣد ﺑﯾﮑﺎره ﻣواد ﮐﯾداى ﺷﻲ د ﯾو طﺑﯾﻌﻲ ﻧﺎورﯾن ﯾﺎ ﮐوﻣﯥ ﺟﮕړې ﭘﮫ ﭘﺎﯾﻠﮫ ﮐﯥ ﭘﮫ
ﭼﺎﭘﯾ﷼ ډول ډول ﻓﺷﺎروﻧﮫ وزﯾږوي او د ﭼﺎﭘﯾ﷼ د ﮐﮑړﯾدو ﺳﺑب ﺷﻲ .دا ﮐﺎر ﺑﮫ دا اړﺗﯾﺎ

د ﺑﯾﮑﺎره ﺟﺎﻣدو ﻣوادو د ﺧوﻧدي ﮐوﻟو ﻟوﻣړى ﻣﻌﯾﺎرB :وﻟوﻧﮫ او \ﺎى ﭘر \ﺎى ﮐول:
ﺧﻠﮏ داﺳﯥ ﯾو ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﻟري ﭼﯥ ﭘﮫ ﻣﻧﻠﻲ ډول ،د ﺑﯾﮑﺎره ﺟﺎﻣدو ﻣوادو ،د طﺑﻲ ﺑﯾﮑﺎره
ﻣوادو ﭘﮫ ﮔډون ،ﻟﮫ ﮐﮑړﺗوب >ﺧﮫ ﺧﻼص وي او ﻣﺎﻧﺎ ﯾﯥ دا ده ﭼﯥ ددوى ﮐورﻧﻲ ﺑﯾﮑﺎره
ﻣواد ﭘﮫ اﻏﯾزﻣﻧﮫ اوﻣﻧﺎﺳﺑﮫ ﺗوﮔﮫ ﺧوﻧدي ﮐړي ﯾﺎ ﯾﯥ \ﺎى ﭘر \ﺎى ﮐړي.

ﮐﻠﯾدي ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ:
•
•
•
•
•
•

) ﻟﮫ ﻻ ر  Oو و ﻧ و ﺳ ر ه ﭘ ﮫ ﺗړ او ﮐ ﯥ و ﻟو ﺳ ﺗ ل ﺷ ﻲ (

د ﺟﺎﻣدو ﻣوادو د ﺧوﻧدي ﮐوﻟو د ﭘروﮔرام ﭘﮫ طرح ﮐوﻟو او ﭘﻠﻲ ﮐوﻟو ﮐﯥ ،ﻧﺎورﯾن \ﭘﻠﻲ
ﺧﻠﮏ ﺑرﺧﮫ ﻟري.
ﮐورﻧﻲ ﮐﺛﺎﻓﺎت ،ﭘﮫ ﮐﺛﺎﻓت داﻧﯾو ﮐﯥ د ﻣﻧظﻣﯥ Bوﻟوﻧﯥ ﻟﭘﺎره ﮐﯾOودل ﮐﯾږي ،ﺳو\ول ﮐﯾږي
او ﯾﺎ ھم ﭘﮫ \ﺎﻧﮕړي ﮐﻧدو ﮐﯥ ﺧOﯾږي.
Bوﻟﯥ ﮐورﻧ cﺑﺎﯾد ﮐﺛﺎﻓت داﻧﯾو ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﻰ وﻟري او ﯾﺎ ﺣد اﻗل ﻋﻣوﻣﻲ ﮐﺛﺎﻓت داﻧﯥ ﯾﯥ ﻟﮫ
ﮐوره ﺗر ﺳﻠو ﻣﺗرو زﯾﺎﺗﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ وﻧﮫ ﻟري.
ﭘﮫ ھﻐﮫ \ﺎى ﮐﯥ ﭼﯥ ﮐورﻧﻲ ﮐﺛﺎﻓﺎت ﻧﮫ ﺧOﯾږي ،ﻧو د ھرو ﻟﺳو ﮐورﻧﯾو ﭘر ﺳر ،د ﮐﺛﺎﻓﺎﺗو
ﺣد اﻗل ﯾو داﻧﮫ ١٠٠ﻟﯾﺗره ﮐﺎﻧﺗﯾﻧر ﺷﺗون وﻟري.
ﮐﺛﺎﻓﺎت ﻣﺧﮑﯥ ﻟﮫ دې ﭼﯥ ﺑوى وﻧﯾﺳﻲ او ﯾﺎھم روﻏﺗﯾﺎ ﺗﮫ ﮔواښ وﮔر\ﻲ ،ﺑﺎﯾد ﻟﮫ ﭘﻧډﻏﺎﻟﯾو
>ﺧﮫ ﯾووړل ﺷﻲ )ﻟوﻣړۍ ،دوھﻣﮫ او ﺷﭘږﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وﮔورئ(.
طﺑﻲ ﺑﯾﮑﺎره ﻣواد ﺳره ﺟﻼ ﺷﻲ او ﭘﮫ ﺟﻼ ﺟﻼ ﺗوﮔﮫ \ﺎى ﭘر \ﺎى ﺷﻲ او د د ھر طﺑﻲ
ﻣرﮐز ﭘﮫ دﻧﻧﮫ ﮐﯥ ﯾوه داﺳﯥ ،ﭘﮫ ﺳﻣﮫ ﺗوﮔﮫ ډﯾزاﯾن ﺷوې او ﺟوړه ﺷوې ﮐﻧده ،ﯾﺎ د
ﺳو\وﻟو ﮐوره ،ﭼﯥ ﺑﯾﺦ ﮐﯥ ﯾﯥ اﯾرې وي ،ﺷﺗون وﻟري ،ﭼﯥ دا ﻣواد ﭘﮫ ﮐﯥ ﺧوﻧدې ﺷﻲ
)درﯾﻣﮫ او ﺷﭘږﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وﮔورئ(.
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• ﭘﮫ ﻣﯾﺷت \ﺎﯾوﻧو ﯾﺎ ﻋﺎﻣﮫ \ﺎﯾوﻧو ﮐﯥ ھﯾ>ﮑﻠﮫ ﺑﺎﯾد ﻣﻠوث ﯾﺎ ﺧطرﻧﺎک طﺑﻲ ﺑﯾﮑﺎره ﻣواد
)ﻟﮑﮫ ﺳﺗﻧﯥ ،ﺷﯾﺷﯥ ،ﭘﺎﻧﺳﻣﺎﻧوﻧﮫ ،درﻣﻠﯥ او داﺳﯥ ﻧور( ﺷﺗون وﻧﮫ ﻟري )درﯾﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ
وﮔورئ(.
• ﭘﮫ ﻋﺎﻣﮫ \ﺎﯾوﻧو ،ﻟﮑﮫ ﻣﺎرﮐﯾBوﻧو او د ﻗﺻﺎﺑﻲ \ﺎﯾوﻧو ﮐﯥ ﺑﺎﯾد ﭘﮫ >رﮔﻧده ﺗوﮔﮫ او ﭘﮫ
ﻣﻧﺎﺳب ډول ﮐBﺎره ﻟروﻧﮑﻲ ﮐﺛﺎﻓت داﻧ ،cﮐﻧدې او ﯾﺎ \ﺎﻧﮕړي \ﺎﯾوﻧﮫ ﺷﺗون وﻟري ﺗر >و
ﭘﮫ ﻣﻧظم ډول ﮐﺛﺎﻓﺎت \ﯾﻧﯥ Bول ﺷﻲ )>ﻠورﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وﮔورئ(.
• د ﺟﺎﻣدو ﺑﯾﮑﺎره ﻣوادو وروﺳﺗﻧ\ cﺎى ﭘر \ﺎى ﮐول ﺑﺎﯾد ﭘﮫ داﺳﯥ \ﺎى او ﺷﮑل ﺻورت
وﻣوﻣﻲ ﭼﯥ \ﺎﯾﻲ ﻧﻔوس او ﻧﺎورﯾن \ﭘﻠو ﺧﻠﮑو د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ او ﭼﺎﭘﯾرﯾﺎﻟﯾزو ﺳﺗوﻧزو >ﺧﮫ
ﻣﺧﻧﯾوى وﮐړي )ﭘﻧ\ﻣﮫ او ﺷﭘږﻣﮫ ﻻرOووﻧﯥ وﮔورئ(.

ﻻرOووﻧﯥ
 -1د ﮐﺛﺎﻓﺎﺗو ﺧOول :ﮐﮫ ﭼﯾرې ﮐﺛﺎﻓﺎت ﭘﮫ ﻣ\ﮑﮫ ﮐﯥ ،د ﭘﻧډﻏﺎﻟو او ﯾﺎ ﻟوﯾو ﮐﻧدو ﮐﯥ
Oﺧﯾږي ،دوى ﺑﺎﯾد ﺣد اﻗل ﭘﮫ اوﻧ cﮐﯥ ﯾو وار د ﺧﺎورې ﭘﮫ ﯾوې ﻧﺎزﮐﯥ طﺑﻘﯥ وﭘوOل ﺷﻲ
ﭼﯥ ﭘﮫ دې ﺗرﺗﯾب د ﻧﺎروﻏﻰ ﻟﯾږدوﻧﮑو ﻟﮑﮫ ﻣﭼﺎﻧو او ﻣږو ،د ورﻣﺎﺗﯾدو >ﺧﮫ او ددوى د ھﮕc
اﭼوﻟو ﭘﮫ ډﮔر د ﺑدﻟﯾدو >ﺧﮫ ﻣﺧﻧﯾوى وﮐړي .ﮐﮫ ﭼﯾرې د ﮐوﭼﻧﯾﺎﻧو ﻏﺎﯾطﮫ ﻣواد ﯾﺎ ﻟﺗﯥ
ﺧOﯾږي ،ﻧو دا ﺑﺎﯾد ژر ﺗر ژره ﺧښ ﺷﻲ .د ﺧOوﻟو \ﺎﯾوﻧو >ﺧﮫ ﺑﺎﯾد ﮐBﺎره راﺗﺎو ﺷﻲ ﺗر >و
د ﮐوﭼﻧﯾﺎﻧو او ژوو د ﻻﺳرﺳﻲ >ﺧﮫ وژﻏورل ﺷﻲ .ھﻣدارﻧﮕﮫ دې ﺗﮫ ھم ﺑﺎﯾد ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ وﺷﻲ
ﭼﯥ ﻟﮫ دﻏو \ﺎﯾوﻧو >ﺧﮫ ﮐوم د اوﺑو ﻟOﺗﻲ راوﻧﮫ وزي ،ﺗر >و د ﻣ\ﮑﯥ د اوﺑو د ﮐﮑړﺗﯾﺎ
ﺳﺑب وﮔر\ﻲ.
د ﮐﺛﺎﻓﺎﺗو ډول او ﻣﻘدار :ﭘﮫ ﻣﯾﺷﺗ\ﺎﯾوﻧو ﮐﯥ ،د ﮐﺛﺎﻓﺎﺗو ﺗرﮐﯾب او ﻣﻘدار ،د اﻗﺗﺻﺎدي
-2
ﻓﻌﺎﻟﯾت د ﻧوﻋﯾت او ﮐﭼﯥ ﭘر اﺳﺎس او د اﺻﻠﻲ ﺧوراﮐﻲ ﻣوادو د ﻣﺻرف او ددوى د ﺑﯾﺎ
ﮐﺎروﻧﯥ ﯾﺎ \ﺎى ﭘر \ﺎى ﮐوﻟو د ﮐﭼﯥ ﭘر اﺳﺎس ،ﯾو ﻟﮫ ﺑﻠﮫ ﺳره ډﯾر ﺗوﭘﯾر ﻟري .ھﻐﮫ اﻏﯾز،
ﭼﯥ ﺟﺎﻣد ﮐﺛﺎﻓﺎت ﯾﯥ د ﺧﻠﮑو ﭘﮫ روﻏﺗﯾﺎ ﺑﺎﻧدې ﻟري ،ﺑﺎﯾد وارزول ﺷﻲ او ﮐﮫ اړﯾﻧﮫ وي ،ددې
ﻣﻌﺿﻠﯥ د ﺣل ﻟﭘﺎره ﻣﻧﺎﺳب ﮔﺎﻣوﻧﮫ اوﭼت ﺷﻲ .ﭘﮫ Bوﻟﻧﮫ ﮐﯥ د ﺑﯾﮑﺎره ﻣوادو ﺑﯾﺎ ﮐﺎرول
) ،(recyclingﺑﺎﯾد ﺗﺷوﯾق ﺷﻲ ،ﺧو دې ﺗﮫ ھم ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ وﺷﻲ ﺗر >و ددوى روﻏﺗﯾﺎ ﺗﮫ
ﮔواOﻣن ﻧﮫ وي .ﭘﮫ ﺳﯾﻣﮫ ﮐﯥ ،د ھﻐو وﺳﺎﯾﻠو ﻟﮫ ورﮐوﻟو >ﺧﮫ ﭼﯥ ،د ﭘروﺳس او ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدى
ﭘﮫ ﺗرڅ ﮐﯥ ،ﯾو ﻟوى ﺷﻣﯾر ﺟﺎﻣد ﺑﯾﮑﺎره ﻣواد ﻣﻧ\ﺗﮫ را\ﻲ ﭘﮫ ﮐﻠﮑﮫ ډډه وﺷﻲ.
طﺑﻲ ﺑﯾﮑﺎره ﻣواد:ددې ﻣوادو د ﺧوﻧدي ﮐوﻟو ﮐﻣزورې ﻻرې ﭼﺎرېB ،وﻟﻧﮫ ،ﺻﺣﻲ
-3
ﮐﺎرﮐوﻧﮑﻲ او د ﮐﺛﺎﻓﺎﺗو Bوﻟوﻧﮑﻲ د اﻧﺗﺎﻧﺎﺗو  ،زھري اﻏﯾزو او زﺧﻣوﻧو ﺳره ﻣﺦ ﮐوي .ﭘﮫ
ﻧﺎورﯾن ﮐﯥ ﺗر Bوﻟو ﻣﺿر طﺑﻲ ﮐﺛﺎﻓﺎت ،ﻣﻧﺗﻧﯥ ﺳﺗﻧﯥ او ﭼړې او ﻧور ﺷﯾﺎن ) د Bﭘوﻧو
ﭘﺎﻧﺳﻣﺎﻧوﻧﮫ ،ﭘﮫ وﯾﻧو ﻟړﻟﯥ ﺗﮑﯥ او ﻋﺿوي ﻣواد ﻟﮑﮫ ﭘﻼﺳﻧﺗﺎ او داﺳﯥ ﻧور( دي .ﻏﯾر ﻣﻧﺗن
ﺑﯾﮑﺎره ﻣواد ) ﮐﺎﻏذوﻧﮫ ،ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﻲ ﺧﻠطﯥ ،ﺑﯾﮑﺎره ډوډۍ او داﺳﯥ ﻧور( ﮐﯾدای ﺷﻲ ﭼﯥ دﻧورو
ﺟﺎﻣدو ﻣوادو ﭘﮫ >ﯾر ،ﻟﮫ ﻣﻧ\ﮫ ﯾووړل ﺷﻲ .ﻣﻧﺗن ﺗﯾره ﺷﯾﺎن ،ﭘﮫ \ﺎﻧfړي ډول ﺳﺗﻧﯥ او
ﺳرﻧﺟوﻧﮫ ،ﺑﺎﯾد ﻟﮫ ﮐﺎروﻟو >ﺧﮫ وروﺳﺗﮫ ﭘﮫ ﺳﻣﻼﺳﻲ ډول ﭘﮫ ﺧوﻧدي ﻗطﯾو ﯾﺎ داﺳﯥ ﻧورو
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ﻣﺣﻔظو\ﺎﯾو ﮐﯥ واﭼول ﺷﻲ .ﻟﮫ دې وروﺳﺗﮫ دا ﻗطﻲ او ﻧور ﻣﻧﺗن ﺑﯾﮑﺎره ﻣواد ﭘﮫ ﺧوﻧدي
ﺳﯾﻣﮫ ﮐﯥ ﺧښ ﮐړای ﺷﻲ ﯾﺎ وﺳو\ول ﺷﻲ.
-4
د ﻣﺎرﮐﯾټ ﺑﯾﮑﺎره ﻣواد:د ﻣﺎرﮐﯾت اﮐﺛره ﺑﯾﮑﺎره ﻣوادو ﺳره  ،د ﮐوروﻧو د ﺑﯾﮑﺎره
ﻣوادو ﭘﮫ >ﯾر ﭼﻠﻧد ﮐﯾږي .د ﻗﺻﺎﺑﯾو ﯾﺎ ﻣﺳﻠﺦ \ﺎﯾوﻧو ﺑﯾﮑﺎره ﻣواد Oﺎﯾﯽ \ﺎﻧfړې درﻣﻠﻧﯥ او
ددﻏو \ﺎﯾوﻧو د ﺑﯾﮑﺎره ﻣﺎﯾﻊ ﻣوادو ﻟﭘﺎره \ﺎﻧfړو \ﺎﯾوﻧو ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ وي .ھﻣدارﻧfﮫ ددې ﺧﺑرې
ډاډﻣﻧﺗوب ھم اړﯾن دی ﭼﯥ ﻗﺻﺎﺑﻲ ،ﭘﮫ ﺻﺣﻲ ﺷراﯾطو ﮐﯥ او د \ﺎﯾﻲ ﻗواﻧﯾوﻧو ﭘر ﺑﻧﺳټ ﺗر
ﺳره ﮐﯾږي ، .ﭘﮫ دې ﺗرﺗﯾب ﭼﯥ د وژﻧ\ﺎى >ﺧﮫ ،ﭘﮫ ﺗﺧﺗﮫ ﺳﻧﮕو ﯾو ﭘوOل ﺷوى ﻟOﺗﻰ ،دې
ﮐﻧدې ﺗﮫ د وﯾﻧو او ﻧورو ﻣﺎﯾﻌﺎﺗو ﻟﯾږدوﻧﮑﻰ واوﺳﻲ ) ﭼﯥ د ﻣﭼﺎﻧو ﻻﺳرﺳﯽ دې ﮐﻧدې ﺗﮫ
ﻧﺎﺷوﻧﯽ ﮐړي( .د دﻏو \ﺎﯾوﻧو د ﻣﯾﻧ\ﻠو ﻟﭘﺎره ﺑﺎﯾد اوﺑﮫ ھم ﺑراﺑرې ﮐړای ﺷﻲ.
-5
د ﻣوادو ﮐﻧﺗرول ﺷوي \ﺎى ﭘر\ﺎى ﮐول او ﺗﻧظﯾف :ﻟﮫ ﺳﺎﺣﯥ >ﺧﮫ د زﯾﺎﺗو ﺑﯾﮑﺎره
ﻣوادو دﻓﻊ ﮐول ،ﺑﺎﯾد د ﻣﺧﺻوﺻو ﻣوBروﻧو ) (controlled tippingاو ﯾﺎ ﺻﺣﻲ ﺧOوﻟو
) (sanitary landfillﭘﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﺗر ﺳره ﺷﻲ .دا ﻣﯾﺗود ﮐﺎﻓﻲ اﻧدازه\ ،ﺎى او ﺗﺧﻧﯾﮑﻲ وﺳﺎﯾﻠو
ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﻲ ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟري .ﮐﮫ ﭘﮫ Oﮫ ﺗوﮔﮫ ﮐﺛﺎﻓﺎت ﺧوﻧدي ﺷﻲ ،ﻧو ﺑﺎﯾد د ھرې ور\ﯥ ﭘﮫ ﭘﺎى
ﮐﯥ ﭘرې ﺧﺎورې واړول ﺷﻲ ،ﺗر >و د ﻧﺎروﻏﻰ ﻟﯾږدوﻧﮑو ﻟﭘﺎره د ھﮕcاﭼوﻟو او ﻧﺷوﻧﻣﺎ ﻣﺧﮫ
وﻧﯾول ﺷﻲ.
-6
د ﮐﺎرﮐوﻧﮑوﻣﺣﺎﻓظﮫB :ول ھﻐﮫ ﮐﺎرﮐوﻧﮑﻲ ﭼﯥ د ﮐﺛﺎﻓﺎﺗو د راBوﻟوﻧﯥ ،ﻟﯾږدوﻧﯥ ﯾﺎ
ﺧوﻧدي ﮐوﻟو ﻣﺳؤوﻟﯾت ﭘر ﻏﺎړه ﻟري ،ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﻣﺣﺎﻓظﺗﻲ ﮐﺎﻟﯾو ﺳﻣﺑﺎل ﺷﻲ؛ ﻟږ ﺗر ﻟږه دوى ﺗﮫ
دﺳﺗﮑش ،ﻣﺧﺻوﺻﯥ ﭼﭘﻧﯥ ،ﻣوزې او ﻣﺣﺎﻓظﺗﻲ ﻣﺎﺳﮑوﻧﮫ ورﮐړل ﺷﻲ .د ﻻﺳوﻧو او ﻣﺦ
ﻣﯾﻧ\ﻠو ﻟﭘﺎره ورﺗﮫ ﺻﺎﺑون ورﮐړل ﺷﻲ .ھﻐﮫ ﮐﺎرﮐوﻧﮑﻲ ﭼﯥ د طﺑﻲ ﮐﺛﺎﻓﺎﺗو ﺳره ﺳروﮐﺎر
ﻟري ،دوى ﺗﮫ ﺑﺎﯾد د دﻏو ﻣوادو د ﺳﻣﯥ راBوﻟوﻧﯥ ،ﻟﯾږدوﻧﯥ او ﺧوﻧدي ﮐوﻟو او ھﻣدارﻧﮕﮫ
ددﻏو ﻣوادو ﺳره د ﺑﻲ اﺣﺗﯾﺎط cد ﺧطروﻧو ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ وﭘوھول ﺷﻲ.

 -6ﺗﺷوﻧﮫ

)ﺗﺧﻠﯾﮫ(

ﭘﮫ اﺿ ط ر ار ي ﻣ ﯾﺷ ﺗ\ ﺎﯾو ﻧو ﮐ ﯥ ﺳ ط ﺣ ﻲ او ﺑﮫ  Oﺎﯾ ﻲ ﻟﮫ ﮐ و ر ﻧو  ،ﺗﺷ ﻧ ﺎﺑو ﻧو > ﺧ ﮫ د ر او ﺗﻠو ﻧﻠو ﻧو  ،ﺳ و ر ي ﺷ و و
ﺗﺷ ﻧ ﺎﺑو ﻧو او ﮐ ﺎﻧ ﺎﻟﯾز اﺳ ﯾو ﻧو ﻧو  ،د ﺑ ﺎر ان ﻟﮫ او ﺑو او ﯾ ﺎ ھ م د ﺳ ﯾﻼ و و ﻧو > ﺧ ﮫ ر اﭘﯾ د ا ﺷ و ي و ي  .د د ﻏ و ﺳ ط ﺣ ﻲ او ﺑو
ﻋ ﻣ د ه ر و ﻏ ﺗﯾ ﺎﯾ ﻲ ﺧ ط ر و ﻧﮫ ﻋ ﺑ ﺎر ت د ي ﻟﮫ  :د او ﺑو ر ﺳ و ﻟو د ﺷ ﺑﮑ و او ﭼ ﺎ ﭘ ﯾ ﷼ ﮐ ﮑ ړ ﺗ ﯾ ﺎ  ،د ﺗ ﺷ ﻧ ﺎ ﺑ و ﻧ و ا و ﻣ ﯾ ﺷ ﺗ \ ﺎ ﯾ و ﻧ و
ﺧ ر اﺑ و اﻟ ﻰ  ،د ﻧ ﺎر و ﻏ ﻰ ﻟﯾږ د و ﻧﮑ و ﻧﺷ و ﻧ ﻣ ﺎ او ﭘ ﮫ د ې او ﺑ و ﮐ ﯥ ډ و ﺑ ﯾ د ل  .ﭘ ﮫ ﯾ و ه ﻣ ﯾﺷ ﺗ\ ﺎ ى ﮐ ﯥ  ،د ﺑ ﺎر ان او د
ﺳ ﯾﻼ و و ﻧو او ﺑﮫ ﮐ و ﻻ ى ﺷ ﻲ د ﻓ ﺎﺿ ﻼ ب د ﺗﺷ و ﻧ ﯥ ) ﺗﺧ ﻠﯾ ﯥ ( ﺳ ﯾﺳ ﺗم ﻧو ر ھ م و ﯾﺟ ﺎړ ﮐ ړ ي ؛ او د ﮐ ﮑ ړ ﺗﯾ ﺎ د ﺧ ط ر ﮐ ﭼ ﮫ
ﻧ و ر ه ھ م ﻟ و ړ ه ﮐ ړ ي  .ﺧ ﻠﮑ و ﻟ ﭘ ﺎ ر ه د ر و ﻏ ﺗ ﯾ ﺎ ﯾ ﻲ ﺧ ط ر و ﻧ و د ﮐ ﭼ ﯥ ر ا  Bﯾ  Bو ﻟ و ﻟ ﭘ ﺎ ر ه  ،د ﺗ ﺷ و ﻧ ﯥ ) ﺗ ﺧ ﻠ ﯾ ﯥ ( د ا ﺳ ﯥ ﻣ ﻧ ﺎ ﺳ ب
ﭘﻼ ن ﺟ و ړ ﺷ ﻲ  ،ﭼ ﯥ ﭘﮫ و ﺳ ﯾﻠﮫ ﯾ ﯥ ﻟﮫ ﻣ ﯾﺷ ﺗ\ ﺎ ى > ﺧ ﮫ د ﺑ ﺎر ان او ﺗو ﻓ ﺎن د او ﺑو ﺗﺧ ﻠﯾﮫ  ،او ﭘﮫ ﮐ ﻣ ﮫ ﮐ ﭼ ﮫ د ﻓ ﺎ ﺿ ﻼ ﺑو
ﺗﺧ ﻠﯾﮫ ﭘﮫ ﺧ ﭘﻠﮫ ﭘﮫ ﻣ ﯾﺷ ﺗ\ ﺎى ﮐ ﯥ ﭘﮫ ﭘ ﺎم ﮐ ﯥ ﻧﯾو ل ﺷ و ې و ي  .ﭘﮫ د ې ﺑر ﺧ ﮫ ﮐ ﯥ  ،د Bﯾ Bﯥ ﮐ ﭼ ﯥ د ﺗﺷ و ﻧ ﯥ ) ﺗﺧ ﻠﯾ ﯥ ( ﭘ ر
ﺳ ﺗو ﻧز و او ھ > و ر  åﺎ اﭼ و ل ﺷ و ې د ه .ﭘﮫ ﻟو ړ ه ﭘﯾﻣ ﺎﻧﮫ ﺗﺧ ﻠﯾﮫ  ،ﭘﮫ Bو ﻟﯾز ډ و ل د ﯾو ه ﻣ ﯾﺷ ﺗ\ ﺎى د \ ﺎ ی ﭘﮫ Bﺎﮐ ﻠو او
ﭘرﻣﺧﺗﯾﺎﯾﻲ ﭘﻼن ﭘﮫ وﺳﯾﻠﮫ Bﺎﮐل ﮐﯾږي )د ﭘﻧﺎ\ﺎی ،اﺳﺗوﮔﻧﯥ او ﻧﺎﺧوراﮐﻲ ﺗوﮐو> ،ﻠورم >ﭘرﮐﻰ ٢٠٣ -ﻣﺦ
و ﮔ و ر ئ (.
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د ﺗﺧﻠﯾﯥ ﻟوﻣړى ﻣﻌﯾﺎر :د ﺗﺷوﻧﯥ ﭼﺎرې
ﺧﻠﮏ داﺳﯥ ﯾو ﭼﺎﭘﯾ﷼ وﻟري ﭼﯥ ﭘﮫ ھﻐﮫ ﮐﯥ د اوﺑو د ﺗﺧرﯾب او وﻻړو اوﺑو -ﻟﮑﮫ د ﺑﺎران،
د ﺳﯾﻼووﻧو  ،د ﮐورﻧو او د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﻣرﮐزوﻧو >ﺧﮫ د راوﺗوﻧﮑو اوﺑو> -ﺧﮫ د
راوﻻړﯾدوﻧﮑو روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ او ﻧورو ﺧطروﻧو ﮐﭼﮫ BﯾBﮫ ﺷﻲ.

ﮐﻠﯾدي ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ:
•
•
•
•
•

) ﻟﮫ ﻻ ر  Oو و ﻧ و ﺳ ر ه ﭘﮫ ﺗړ او ﮐ ﯥ و ﻟو ﺳ ﺗ ل ﺷ ﻲ (

د ﻣﯾﺷﺗ\ﺎﯾوﻧو او د اوﺑو د ﻧﻠوﻧو ﺳره ﻧﯾږدې ﺳﺎﺣﯥ ﺑﺎﯾد د ﻓﺿﻠﮫ وﻻړو اوﺑو >ﺧﮫ ﭘﺎﮐﯥ
وﺳﺎﺗل ﺷﻲ .ھﻣدارﻧﮕﮫ د ﺑﺎران ﻟﮫ اﻣﻠﮫ د وﻻړو اوﺑو ﺗﺧﻠﯾوي ﻟOﺗﻲ او ﻻرې ﭘﺎﮐﯥ وﺳﺎﺗل
ﺷﻲ )ﻟوﻣړۍ ،دوﯾﻣﮫ> ،ﻠورﻣﮫ او ﭘﻧ\ﻣﮫ ﻻرOووﻧﯥ وﮔورئ(.
ﭘﻧﺎ\ﺎﯾوﻧﮫ ،ﻻرې او د اوﺑو او روﻏﺗﯾﺎ ﻣرﮐزوﻧو اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوې ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﺳﯾﻼو ﻻھو او ﯾﺎ د اوﺑو
ﭘواﺳطﮫ ﺗﺧرﯾب ﻧﮫ ﺷﻲ )دوھﻣﮫ او >ﻠورﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وﮔورئ(.
د ﻧل د اوﺑو ﺗﺧﻠﯾوي ﺳﯾﺳﺗم ،ﭘﮫ Oﮫ ډول ﭘﻼن ،ﺟوړ او وﺳﺎﺗل ﺷﻲ .ﭘﮫ دې ﺳﯾﺳﺗم ﮐﯥ د
\ﺎن ﻣﯾﻧ\ﻠو \ﺎﯾوﻧو >ﺧﮫ د راوﺗﻠو اوﺑو او د ددﻏو اوﺑو د ﯾو\ﺎى ﮐﯾدو د ﻻرو ﭼﺎرې ھم
ﺷﺎﻣﻠﯥ دي )دوھﻣﮫ او >ﻠورﻣﮫ ﻻرOووﻧﯥ وﮔورئ(.
ﺗﺧﻠﯾوي اوﺑﮫ ﺑﺎﯾد ،ﺷﺗﮫ ﺳطﺣﻲ ﯾﺎ د \ﻣﮑﯥ ﻻﻧدې ﺳرﭼﯾﻧﯥ ﮐﮑړې ﻧﮫ ﮐړي ﯾﺎ ﯾﯥ زﯾﺎﻧﻣﻧﯥ
ﻧﮫ ﮐړي )ﭘﻧ\ﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وﮔورئ(.
ﭘﮫ ﮐﻣﮫ ﮐﭼﮫ د ﺗﺧﻠﯾوي ﭼﺎروﻟﭘﺎره،ﭼﯾرﺗﮫ ﭼﯥ اړﯾن ﮔåل ﮐﯾږي ،ﭘﮫ ﮐﺎﻓﻲ اﻧدازې ﺳره
ﻣﻧﺎﺳب وﺳﺎﯾل ﺑراﺑر ﺷﻲ )>ﻠورﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وﮔورئ(.

ﻻرOووﻧﯥ
 -1د ﺳﺎﺣﯥ Bﺎﮐل او ﭘﻼن ﮐول :د ﺗﺧﻠﯾﯥ ﭘﮫ اړه د ﺳﺗوﻧزو د ﻣﺧﻧﯾوي  ،ډﯾره اﻏﯾزﻣﻧﮫ ﻻره
د \ﺎى اﻧﺗﺧﺎﺑول او د ﻣﯾﺷﺗ\ﺎﯾوﻧو ﺳﯾﻣﯥ دي )د ﭘﻧﺎ\ﺎی او ﻣﯾﺷﺗﯾدﻧﯥ  ٤-١ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ ﭘﮫ -٢١١
 ٢٢٤ﻣﺦ ﮐﯥ وﮔورئ(.
ﻓﺿﻠﮫ اوﺑﮫ :د ﮐوروﻧو اوﺑﮫ ،ھﻐﮫ وﺧت ﭼﯥ د اﻧﺳﺎﻧﺎﻧو د ﻏﺎﯾطﮫ ﻣوادو ﺳره ﯾو \ﺎى
-2
ﺷﻲ ،د ﻓﺿﻠﮫ اوﺑو ﭘﮫ ﮐﺗﺎر ﮐﯥ را\ﻲ .ﮐﮫ ﭼﯾرې ﭘﮫ ﻣﯾﺷﺗ\ﺎﯾوﻧو ﮐﯥ د ﮐﺎﻧﺎﻟﯾزﯾﺷن ﺳﯾﺳﺗم
ﻣوﺟود ﻧﮫ وي ،ﻧو ھﯾ>ﮑﻠﮫ دې ،د ﮐوروﻧو اوﺑو ﺗﮫ اﺟﺎزه ورﻧﮑړل ﺷﻲ ﭼﯥ د اﻧﺳﺎﻧﺎﻧو د ﻓﺿﻠﮫ
وو ﺳره ﯾو \ﺎى ﺷﻲ .د ﮐوروﻧو د ﻓﺿﻠﮫ اوﺑو ﭘﮫ ﭘرﺗﻠﮫ د ﻓﺎﺿﻼب درﻣﻠﻧﮫ )ﻟﮫ ﻣﮑروﺑوﻧو
ﭘﺎﮐول( ډﯾره ﺳﺗوﻧزﻣﻧﮫ او ﻟﮫ ﻣﺎدي ﻟﺣﺎظﮫ ﮔراﻧﮫ ﭼﺎره ده .ﺧﻠﮏ دې ﺗﮫ ﺑﺎﯾد ﺗﺷوﯾق ﺷﻲ ،ﭼﯥ
د ﻧل د اوﺑو او د ﮐوروﻧو د ﺗﺷﻧﺎﺑوﻧو او \ﺎﻧﻣﯾﻧ\ﻠو د ﺳﺎﺣو اوﺑو د Oﯥ ﮐﺎروﻧﯥ ﻟﭘﺎره ،ورﺗﮫ
ﺑﺎﻏﭼﯥ ﺟوړې ﮐړي .د ﻣﯾﻧ\ﻠو او ﺣﻣﺎﻣوﻧو اوﺑو ﺗﮫ ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﮐﻠﮑﮫ ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ وﺷﻲ ﺗر >و د ﭘﺎﮐو
اوﺑو ﺳرﭼﯾﻧﯥ ﮐﮑړې ﻧﮫ ﮐړي.
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-3
ﺑدرﻓﺗوﻧﮫ او اﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﺿﻠﮫ ﻣواد :ﺑدرﻓﺗوﻧﮫ او ﮐﻧﺎراﺑوﻧﮫ ﺑﺎﯾد د ﺳﯾﻼوﻧو >ﺧﮫ ﭘﮫ ﮐﻠﮑﮫ
وﺳﺎﺗل ﺷﻲ ،ﺗر >و د ﺳوري ﮐﯾدو او زﯾﺎﻧﻣﻧﯾدو اﻣﮑﺎﻧﺎت ﯾﯥ راﻣﻧ\ﺗﮫ ﻧﮫ ﺷﻲ.
ﭘرﻣﺧﺗﮓ :دا ډﯾره اړﯾﻧﮫ ده ﭼﯥ دﮐﻣﯥ ﮐﭼﯥ ﭘﮫ ﺗﺧﻠﯾﯥ ﭼﺎرو ﮐﯥ ،ﭘﺧﭘﻠﮫ ﻧﺎورﯾن \ﭘﻠو
-4
ﺧﻠﮑو ﺗﮫ ھم وﻧډه ورﮐړل ﺷﻲ\ ،ﮑﮫ دوى ﭘﮫ دې ﭘوھﯾږي ﭼﯥ د ﻓﺎﺿﻼﺑو طﺑﯾﻌﻲ ﻣﺳﯾر ﮐوﻣﯥ
ﺧوا ﺗﮫ دى او ﺑل دا ﭼﯥ ﭼﯾرﺗﮫ ﺑﺎﯾد وﮐOل ﺷﻲ .ھﻣدارﻧﮕﮫ ،ﮐﮫ ﭼﯾرې دوى ددې ﭘﮫ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ
او ﻓزﯾﮑﻲ ﺧطروﻧو ﭘوه وي او د ﻓﺎﺿﻼﺑو ﭘﮫ ﺟوړوﻧﮫ ﮐﯥ ﯾﯥ وﻧډه اﺧﯾﺳﺗﯥ وي ،ﻧو ﺳﺎﺗﻧﯥ
ﻟﭘﺎره ﯾﯥ ډﯾره ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ ﮐوي )د ﻧﺎروﻏﻰ ﻟﯾږدوﻧﮑو د ﮐﺎﺑو ﮐوﻟو ﺑرﺧﮫ وﮔورئ( .ﻟﮫ دې
وروﺳﺗﮫ Oﺎﯾﻲ ﺗﺧﻧﯾﮑﻲ ﻣﻼﺗړ او وﺳﺎﯾل اړﯾن وي.
-5
ﭘﮫ ﺳﺎﺣﮫ ﮐﯥ دﻓﻊ ﮐول :ﭼﯾرﺗﮫ ﭼﯥ ﻣﻣﮑﻧﮫ وي او د ﺧﺎورې Oﮫ ﺷراﯾط ﺷﺗون وﻟري،
د ﻣﯾﻧ\ﻠو او ﻟﮫ ﺣﻣﺎﻣوﻧو >ﺧﮫ راوﺗﻠﯥ اوﺑﮫ ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ھﻣﮭﻐﮫ \ﺎى ﮐﯥ دﻓﻊ ﺷﻲ ،ﻧظر دې ﺗﮫ ﭼﯥ
دا اوﺑﮫ ھم ﭘﮫ ﻟOﺗﯾو ﮐﯥ وﺑﮭول ﺷﻲ\ ،ﮑﮫ ﭼﯥ ددوې ﺳﺎﺗل ھم ﺳﺗوﻧزﻣن دي او ﺑل دا ﭼﯥ
اﮐﺛره وﺧت ﺑﻧدﯾږي .ﭘﺧﭘﻠﮫ ﺳﺎﺣﮫ ﮐﯥ د اوﺑو د دﻓﻊ ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ،ﯾو ﺗر Bوﻟو ارزان او ﺳﺎده
ﻣﯾﺗود ،د ﮐوﭼﻧﯾو ﮐﻧدو ﺟوړول دي .ﭼﯾرﺗﮫ ﭼﯥ ﻟﮫ ﺳﺎﺣﯥ >ﺧﮫ د ﺑﺎﻧدې دﻓﻊ ﮐول ،ﯾوازﯾﻧﻰ
اﻣﮑﺎن وي ،ﻧو د ﻣ\ﮑﯥ ﻻﻧدې ﮐﺎﻧﺎﻟوﻧﮫ ،د ﭘﯾﭘوﻧو ﭘﮫ ﭘرﺗل Oﮫ ﮔåل ﮐﯾږي .ﮐﺎﻧﺎﻟوﻧﮫ ﭘﮫ داﺳﯥ
ډول طراﺣﻲ ﺷﻲ ﭼﯥ ھم د وﭼو ﻓﺿﻼﺗو ﺗﮫ ﮐﺎﻓﻲ ﺟرﯾﺎن ﺗﺎﻣﯾن ﮐړاي ﺷﻲ او ھم د ﺑﺎران او
ﺗوﻓﺎن د اوﺑو دﻟﯾږدوﻟو ظرﻓﯾت وﻟري .ﭼﯾرﺗﮫ ﭼﯥ ﻣﺦ \وړ )ﻧﺷﯾب( ﻟﮫ > %٥ﺧﮫ زﯾﺎت وي،
د زﯾﺎت ﺗﺧرﯾب ﻣﺧﻧﯾوى ﺑﺎﯾد د اﻧﺟﯾﻧري ﺗﺧﻧﯾﮑوﻧو د ﭘﻠﻲ ﮐوﻟو ﭘواﺳطﮫ وﻧﯾول ﺷﻲ .د ھر ډول
اوﺑو د درﻣﻠﻧﯥ >ﺧﮫ وروﺳﺗﮫ ،ھﻐﮫ ﭘﺎﺗﯥ ﺷوﻧﯥ اوﺑﮫ ﭼﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﮐﯾږي ،ﭘﮫ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﺳره ﮐﻧﺗرول
ﺷﻲ ،ﺗر >و ﭼﯥ ﺧﻠﮏ ﮐﺎر ور>ﺧﮫ واﻧﺧﻠﻲ او ﺳطﺣﻲ او دﻣ\ﮑﯥ ﻻﻧدې د اوﺑو ﺳرﭼﯾﻧﯥ
ﮐﮑړې ﻧﮫ ﮐړي.
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ﻟوﻣړۍ ﺿﻣﯾﻣﮫ
داﺑواوروﻏﺗﯾﺎﺳﺎﺗﻧﻰ دﻟوﻣړﻧﯾواړﺗﯾﺎودارزوﻧﯥ ﭘوOﺗﻧﭘﺎåﮫ
دﭘوOﺗﻧوداﻟﺳت،ﭘﮫ ﻟوﻣړى ﺳرﻛﯥ ددى ﻟﭘﺎره ﺟوړﺷوى،ﭼﻰ د ﻟوﻣړﻧﯾو اړﺗﯾﺎوو \ﺎﯾﻲ ﺳرﭼﯾﻧو
او دﺳﯾﻣﮫ ﯾﯾزو ﺷراﯾطوارزوﻧﮫ وﻛړي او ﺟﺎج ﯾﻰ واﺧﻠﻲ .ﭘﮫ دى ﻟﺳت ﻛﻰ ھﻐﮫ ﭘوOﺗﻧﻰ
ﺷﺎﻣﻠﯥ ﻧﮫ دي،ﭼﻰ دﺑﮭرﻧﯾواﺿﺎﻓﻰ ﺿرورى ﺳرﭼﯾﻧو ﭘﮫ ھﻛﻠﮫ ذﻛر ﭘﻛﻰ راﻏﻠﻰ وي ،ھﻐﮫ ﭼﻰ
ﭘﮫ ﺳﻣﻼﺳﻰ اوﭘﮫ ﺳﯾﻣﮫ اﯾزه ﺗوﮔﮫ ﺷﺗون وﻟري .

 -1ﻋﻣوﻣﯾﺎت
•
•
•
•
•
•
•
•

>وﻣره ﺧﻠك اﻏﯾزﻣن ﺷوي دي او دوى ﭼﯾرﺗﮫ دي ؟ اﻋداداوارﻗﺎم >وﻣره ﭼﻰ ﻣﻣﻛن
وي )د ﺟﻧس ،ﺳن ،ﻣﻌﯾوﺑﯾت ( اوداﺳﯥ ﻧورو \ﺎﻧﮕړﺗﯾﺎو ﭘر ﺑﻧﺳټ دې ﺳره ﺗﻔﻛﯾك
ﺷﻲ.
دﺧﻠﻛو اﺣﺗﻣﺎﻟﻰ ﺧو\Oﺗوﻧﮫ >ﮫ ﺷﻰ دي؟ اﻣﻧﯾﺗﻰ ﻓﻛﺗوروﻧﮫ ،دھﻐوﺧﻠﻛو ﻟﭘﺎره ﭼﻰ
ﻧﺎورﯾن \ﭘﻠﻰ دي او دﻣرﺳﺗﻰ \واﻛﻣن ﻏﺑرﮔون ﻛوم دي؟
ھﻐﮫ ﻧﺎروﻏ cﭼﻰ داﺑو او روﻏﺗﯾﺎ ﺳﺎ ﺗﻧﯥ ﭘﮫ اړه ﭼﯥ اوس اوس ﮔواOﻣﻧﯥ دي ﻛوﻣﯥ
دي؟د>وﻣره ﺳﺗوﻧزو دﭘر ﻣﺧﺗﮓ او ﺗﻛﺎﻣل ﺗﻣﮫ ﻛﯾږي ؟
ھﻐﮫ ﻛﻠﯾدى ﻛﺳﺎن >وك دي ﭼﻰ ورﺳره ﺗﻣﺎس وه ﻧﯾول ﺷﻲ او ﺳﻼﻣﺷورى ورﺳره
وﺷﻲ .
ﭘﮫ ﺧﻠﮑوﻛﻰ ﺣﺳﺎس ﯾﺎ زﯾﺎﻧﻣﯾدوﻧﻛﻰ >وك دى او وﻟﻲ ؟
اﯾﺎ دﻟﺗﮫ ددى اﻣﻛﺎن ﻣوﺟود دى ،ﭼﻰ ﭘﮫ ﻣﺳﺎوى اﻧدازه ﻣوﺟودواﺳﺎﻧﺗﯾﺎووﺗﮫ ﻻﺳرﺳﻰ
وﻟرې؟
دﻧﺟوﻧو او\Oو ﻟﭘﺎره \ﺎﻧﮕړى اﻣﻧﯾﺗﻰ ﺧطروﻧﮫ >ﮫ ﺷﻰ دي؟
داﺑو اوروﻏﺗﯾﺎ ﺳﺎﺗﻧﻰ ﺗﻣرﯾﻧوﻧﮫ ﭼﻰ ﺧﻠﮑو دﻧﺎ>ﺎﭘﻰ ﭘﯾOو >ﺧﮫ ﻣﺧﻛﻰ ﯾﯥ ﺑﻠدﯾت ورﺳره
درﻟود،ﮐوم وو؟

 -2داوﺑو رﺳول :
•
•
•
•
•
•

داوﺑوﻣوﺟوده ﺳرﭼﯾﻧﮫ ﻛوﻣﮫ ده او >وك ﯾﻰ ﭘﮫ ﻣوﺟود وﺧت ﻛﺎروى؟
دھر ﺳړى ﭘر ﺳرﭘﮫ ﯾوه ورځ ﻛﻰ >وﻣره اوﺑﮫ ﺷﺗون ﻟري؟
داوﺑو رﺳوﻟو ﯾﺎ ﺑراﺑروﻟو دور\ﻰ /اوﻧ cﻓرﯾﮑوﻧﺳﻲ >وﻣره ده؟
اﯾﺎ اوﺑﮫ ،ﭘﮫ ﻟﻧډ ﻣﮭﺎل ﯾﺎ اوږد ﻣﮭﺎل ﮐﯥ دﺧﻠﻛو دBوﻟو yروﭘوﻧو د اړﺗﯾﺎوو ﻟﭘﺎره ﭘﮫ
ﺳرﭼﯾﻧﮫ ﻛﯥ ﭘﮫ ﻛﺎﻓﻰ اﻧدازه ﻣوﺟودې دى ؟
اﯾﺎ داوﺑودراوړوﻟو\ﺎﯾوﻧﮫ د ﺧﻠﮑو ﻣﯾﺷﺗ\ﺎﯾوﻧو ﺗﮫ ﭘﮫ ﻛﺎﻓﻰ اﻧدازه ﻧږدى دى؟ اﯾﺎ دوى
ﺧوﻧدي دى؟
اﯾﺎ ﻣوﺟوده اوﺑﮫ د ﺑﺎور وړ دي؟ >وﻣره وﺧت ﺑﮫ دوام وﻣوﻣﻲ؟
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اﯾﺎ ﺧﻠك ﭘﮫ ﻛﺎﻓﻰ اﻧدازه داوﺑوزﯾرﻣﮫ ﻛوﻟو ﻟﭘﺎره د ﻣﻧﺎﺳب ﺳﺎﯾز او ډول ﻟوOﻰ ﻟري؟
اﯾﺎ داوﺑو ﺳرﭼﯾﻧﮫ ﭼBﻠﮫ ﺷوې ده اوﯾﺎ دا ﭼﻰ دﭼBﻠﯾدو ﺧطر ﯾﯥ ﺷﺗﮫ؟ ) ﭘﮫ
ﻣﺎﯾﮑروﺑﯾوﻟوژﯾﮏ ،ﮐﯾﻣﯾﺎوي ﯾﺎ رادﯾوﻟوژﯾﮏ ډول(؟
اﯾﺎ درﻣﻠﻧﮫ ﯾﯥ ﺿرورى ده؟ اﯾﺎ درﻣﻠﻧﮫ ﻣﻣﻛﻧﮫ ده؟ ﻛوم ډول درﻣﻠﻧﮫ ﺿرورى ده؟
اﯾﺎ ﺿد ﻣﻛروﺑﻰ ﻛول ﺿرورى دي ،ﺣﺗﯽ ﮐﮫ اوﺑﮫ ﭼBﻠﻰ ﺷوى ھم ﻧﮫ وى ؟
اﯾﺎ ﻧورې ﺑدﭔﻠﯥ ﺳرﭼﯾﻧﯥ ھم ﻧږدى ﭼﯾرې ﺷﺗﮫ ؟
داوﺑودراوړﻟو،زﯾرﻣﮫ ﻛوﻟو او ﻛﺎروﻟو ﭘﮫ اړه ،ﮐوم دودﯾز رواﺟوﻧﮫ او ﻛﺎروﻧﮫ ﺷﺗﮫ؟
اﯾﺎ دﻣوﺟوده اوﺑودﻛﺎروﻧﯥ ﭘﮫ وړاﻧدې ﻛوم ﺧﻧډوﻧﮫ ﺷﺗون ﻟري؟
ﻛﮫ ﭼﯾرى داوﺑو ﺳرﭼﯾﻧﻰ ﻛﺎﻓﻰ ﻧﮫ وي دا ﻣﻣﻛﻧﮫ ده ﭼﻰ ﺧﻠك ﺑﯾ\ﺎﯾﮫ ﻛړل ﺷﻲ؟
ﻛﮫ ﭼﯾرى داوﺑو ﺳرﭼﯾﻧﻰ ﻧﺎ ﻛﺎﻓﻰ وي دا ﻣﻣﻛﻧﮫ ده ﭼﻰ اوﺑﮫ ﭘﮫ Bﺎﻧﻛروﻧو ﮐﯥ وﻟﯾږدول
ﺷﻲ؟
داوﺑودﺑراﺑروﻟو ﭘﮫ ھﻛﻠﮫ دروﻏﺗﯾﺎﭘوھﻧﯥ اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺳﺋﻠﯥ ﻛوﻣﻲ دي؟
اﯾﺎ ﺧﻠك دا ﭘوھﮫ ﻟري ،ﭼﯥ ﺻﺣﯥ اوﺑﮫ >ﻧfﮫ وﮐﺎروي؟

دﻓﺿ ﻠﮫ ﻣ و اد و ﺧ و ﻧد ي ﻛ و ل :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

د ﮐﻧﺎراﺑوﻧو او رﻓﻊ ﺣﺎﺟت ﻣﺳﺋﻠﮫ >رﻧfﮫ ده؟ ﮐﮫ ﭼﯾرې ﺧﻠﮏ ﻟﮫ ﺳرﺧﻼﺻو ﮐﻧﺎراﺑوﻧو
>ﺧﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﮐوي ،اﯾﺎ دي ﮐﻧﺎراﺑوﻧو ﺗﮫ ﺳم \ﺎی Bﺎﮐل ﺷوی؟ اﯾﺎ ھﻐﮫ ﺳﺎﺣﮫ ﺧوﻧدي ده؟
د \Oو او ﻧﺎرﯾﻧﮫ وو ﭘﮫ yډون ،د ﺧﻠﮑو دودوﻧﮫ او رواﺟوﻧﮫ د ﻓﺿﻠﮫ ﻣوادو د ﺧوﻧدي
ﮐوﻟو ﭘﮫ اړه >ﮫ دي؟
اﯾﺎ ﻛوﻣﯥ اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوې ﺷﺗﮫ؟ ﻛﮫ ﭼﯾرې ھو ،ﻧو اﯾﺎ ﮐﺎر ﺗرﯾﻧﮫ اﺧﯾﺳﺗل ﮐﯾږي ،ﭘﮫ ﺳﻣﮫ ﺗوyﮫ
ﮐﺎر ورﮐوي او د ﻗﻧﺎﻋت وړ دي؟ اﯾﺎ ﻧور ﯾﯥ ھم د ﺳﻣوﻟو او ﯾﺎ ﺑدﻟوﻟو اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺷﺗﮫ؟
اﯾﺎ دﻓﺿﻠﮫ ﻣوادو اوﺳﻧﻰ ﺣﺎﻟت او وﺿﻊ داوﺑو ) ﺳطﺣﻲ او ژورې اوﺑو( او ژوﻧداﻧﮫ
ﻟﭘﺎره ﮐوم ﺧطر ﺑﻠل ﮐﯾدای ﺷﻲ؟
اﯾﺎ دﺣﺎﺟت رﻓﻊ ﻛوﻟو >ﺧﮫ وروﺳﺗﮫ او د ډوډی ﻟﮫ ﺑراﺑروﻟو اوﺧوړوﻟو>ﺧﮫ ﻣﺧﻛﯥ
ﺧﻠك ﺧﭘل ﻻﺳوﻧﮫ ﻣﯾﻧ\ﻲ؟ اﯾﺎ ﺻﺎﺑون ﯾﺎ ﻧور ﭘﺎﻛوﻧﻛﻰ ﻣوادﺷﺗون ﻟري؟
اﯾﺎ ﺧﻠك دﺗﺷﻧﺎﺑوﻧو دﺟوړوﻟو اوﻛﺎروﻟو ﺗﺟرﺑﮫ ﻟري ؟
د ﺗﺷﻧﺎﺑوﻧودﺟوړوﻟو ﻟﭘﺎره ﮐوم ډول \ﺎﯾﻲ ﻣواد ﺷﺗون ﻟري؟
اﯾﺎ ﺧﻠك ،د رﻓﻊ ﺣﺎﺟت ﻟﭘﺎره ،د دودﯾزو ﺗﺷﻧﺎﺑوﻧو ) ﭼﯥ >ﺎه ورﺗﮫ ﮐﯾﻧدل ﺷوی وي( ،د
ھﻐوي ﻟﭘﺎره د \ﺎﻧfړو ﺳﺎﺣو د ﮐﺎروﻧﯥ او ھﻐوي ﺗﮫ د ﻟOﺗﯾو او ﮐﺎﻧﺎﻟوﻧو د اﯾﺳﺗﻠو ﻟﭘﺎره
ﭼﻣﺗو دي؟
اﯾﺎ دﺣﺎﺟت رﻓﻊ ﻛوﻟو د دودﯾزو \ﺎﯾوﻧو ،د >ﺎه ﻟروﻧﮑو ﮐﻧﺎراﺑوﻧو او ﻋﺎدي
ﮐﻧﺎراﺑوﻧوﻟﭘﺎره ﻛﺎﻓﻰ ﻓﺿﺎ او ﺳﺎﺣﮫ ﻣوﺟوده ده؟
د \ﻣﻛﻰ د \وړﺗﯾﺎ ) ﻣﯾﻼن( ﮐﭼﮫ >وﻣره ده؟
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د\ﻣﻛﻰ ﻻﻧدې اوﺑو ﺳطﺣﮫ >وﻣره ده؟
اﯾﺎ دھﻐﮫ \ﺎى دﺧﺎورې ﺷراﯾط ،ﭼﻰ ﻓﺿﻠﮫ ﻣواد ﭘﮫ ﮐﯥ ﺧوﻧدي ﻛﯾږي ﻣﻧﺎﺳب دي ؟
اﯾﺎ دﻓﺿﻠﮫ ﻣوادود ﺧوﻧدي ﻛوﻟو او ﺗﻧظﯾﻣو ﭼﺎرې ،دﻧﺎروﻏﯾو ﻟﯾږدوﻧﻛو د ﭘﯾدا ﮐﯾدو ﺳره
ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوي؟
اﯾﺎ د اودس وﭼوﻟو ﻟﭘﺎره اوﺑﮫ ﯾﺎ ﻧور ﻣواد ﺷﺗﮫ؟ او ﭘﮫ ﻧورﻣﺎل ډول ﺧﻠﮏ دا ﻣواد ﭘﮫ
>ﮫ ډول \ﺎی ﭘر \ﺎی ﮐوي؟
\Oﻰ دﺧﭘل ﻣﯾﺎﺷﺗﻧﻲ ﻋﺎدت ﻣﺳﺎﺋل >رﻧﮕﮫ ﺗﻧظﯾﻣوي؟اﯾﺎ ددې ﻟﭘﺎره ﻣﻧﺎﺳب ﻣوادﯾﺎ
اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوې ﺷﺗﮫ؟

د ﻣ ر ض ﻟ ﯾږ د و ﻧ ﻛ و  Kﺧ ﮫ ﭘ ﯾد ا ﮐ ﯾد و ﻧ ﮑ ﯥ ﻧ ﺎر و ﻏ : p
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دﻧﺎروﻏﯾو ﻟﯾږدوﻧﻛو ﻧﺎروﻏﯾوﺧطروﻧﮫ ﮐوم ،او >وﻣره ﺟدي دي؟
دﻧﺎروﻏﯾو ﻟﯾږدوﻧﻛواو دھﻐو >ﺧﮫ راﭘﯾدا ﺷوو ﻧﺎروﻏﯾو ﭘﮫ ھﻛﻠﮫ دودﯾز ﻋﻘﺎﯾد او ھ>ﯥ
ﮐوﻣﯥ دي؟ ﮐوﻣﮫ ﯾوه ﯾﯥ Byوره ﯾﺎ ﻣﺿره ده؟
ﻛﮫ ﭼﯾرې دﻧﺎروﻏﯾو ﻟﯾږدوﻧﻛو د ﺧطر ﮐﭼﮫ ﻟوړه وي ،ﻧو اﯾﺎ ﻟﮫ ﺧطر ﺳره ﻣﺦ ﺧﻠﮏ،
اﻧﻔرادي ﺧوﻧدﯾﺗوب ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﯽ ﻟري؟
اﯾﺎ دا ﻣﻣﻛﻧﮫ ده ﭼﯥ د ﻧﺎروﻏ cﻟﯾږدوﻧﮑو د ﮐﺎﺑو ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ،ﭘﮫ ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﮐﯥ ﺑدﻟوﻧوﻧﮫ
راﻣﻧ\ﺗﮫ ﮐړو )د ﺗﺧﻠﯾﯥ ،د ﺷوﻟو ﭘﮫ >ﯾر د وOو >ﺧﮫ د ﻣ\ﮑﯥ ﭘﺎﮐوﻟو ،د ﻓﺿﻠﮫ ﻣوادو
د ﺧوﻧدي ﮐوﻟو او داﺳﯥ ﻧوروﻻروﭼﺎروﭘﮫ ﭘﮫ واﺳطﮫ(؟
اﯾﺎ ﭘﮫ ﮐﯾﻣﯾﺎوي ﻻرو ﭼﺎرو،د ﻧﺎروﻏﯾو ﻟﯾږدوﻧﻛودﻛﺎﺑو ﻛوﻟو اړﺗﯾﺎ ﺷﺗﮫ؟ د ﻧﺎروﻏc
ﻟﯾږدوﻧﮑو د ﮐﺎﺑو ﮐوﻟو او د ﻛﯾﻣﺎوي ﻣوادو ﮐﺎروﻧﯥ ﺗﮫ ﮐوم ﭘروyراﻣوﻧﮫ ،ﺗرﺗﯾﺑﺎت او
ﺳرﭼﯾﻧﯥ ﺷﺗﮫ؟
د ﮐورﻧﯾو د ﺧوﻧدي ﺳﺎﺗﻠو ﻟﭘﺎره د ﮐوﻣو ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو ورﮐړې ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﺷﺗﮫ؟

د ﺑ ﯾ ﮑ ﺎ ر ه ﺟ ﺎﻣ د و ﻣ و ا د و \ ﺎ ى ﭘر \ ﺎ ى ﻛ و ل :
•
•
•
•
•

اﯾﺎ ﺟﺎﻣد ﻓﺿﻠﮫ ﻣواد ﯾوه ﺳﺗوﻧزه ده ؟
اﯾﺎﺧﻠك ﺧﭘل ﻓﺿﻠﮫ ﻣواد>رﻧﮕﮫ ﺧوﻧدي ﻛوي؟ د ﻣﻧ\ﺗﮫ راﺗﻠوﻧﮑو ﻓﺿﻠﮫ ﻣوادو ډول او
اﻧدازه >رﻧfﮫ ده؟
اﯾﺎ ﻛﯾدای ﺷﻲ ﭼﯥ ﺟﺎﻣد ﻓﺿﻠﮫ ﻣواد د اوﺳﯾدﻧ\ﺎﯾوﻧو ﭘﮫ ﻧﻧﻧ cﻣﺣوطﮫ ﮐﯥ ﺧﻧﺛﯽ ﮐړای
ﺷﻲ ،ﮐﮫ ددې اړﺗﯾﺎ ﻟﯾدل ﮐﯾږي ﭼﯥ ﻟوﻣړی راBول ﺷﻲ او ﺑﯾﺎ ﯾو ﻟﯾرى \ﺎى ﺗﮫ ﯾووړل
ﺷﻲ؟
ﻣﺻﯾﺑت \ﭘﻠﻲ ﺧﻠﮏ د ﺑﯾﮑﺎره ﺟﺎﻣدو ﻣوادو د ﺧوﻧدي ﮐوﻟو ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﮐوم دود او ﻻره
ﭼﺎره ﻟري ) د ﺳرې ﺟوړوﻟو ﮐﻧدې؟ د Bوﻟوﻟو ﺳﯾﺳﺗم؟ ﮐﺛﺎﻓت داﻧc؟(
اﯾﺎ طﺑﻲ اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوې او ددوی ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧﮫ ،ﮐوم ﻓﺿﻼت ﺗوﻟﯾدوي ،ﮐﮫ ﯾﯥ ﺗوﻟﯾدوي،ﻧو ﭘﮫ
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>ﮫ ډول ﯾﯥ ﻟﮫ ﻣﻧ\ﮫ وړي؟ ﻣﺳﺋووﻟﯾت ﯾﯥ >وک ﭘر ﻏﺎړه ﻟري؟

 -6د ا و ﺑ و ا ﯾ ﺳ ﺗ ﻧ ﮫ :

• اﯾﺎ داوﺑو د ﺗﺧﻠﯾﯥ ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﮐوﻣﮫ ﺳﺗوﻧزه ﺷﺗﮫ )دﻣﺛﺎل ﭘﮫ ﺗوﮔﮫ د ﺗﺷﻧﺎﺑوﻧو او ﻧورو
ﺳﭘﺗﯾﮑو >ﺎه yﺎﻧو ﭘﮫ ﺳﯾﻼب ﻻھو ﮐﯾدﻧﮫ ،دﻧﺎروﻏﯾو دﻟﯾږدوﻧﻛود ھ cfاﭼوﻟو د \ﺎﯾوﻧو
ﺷﺗﮫ واﻟﯽ ،د اوﺳﯾدﻧ\ﺎﯾوﻧو د اوﺑو ﮐﮑړواﻟﯽ(؟

• اﯾﺎ ﺧﺎوره د اوﺑو د ﻧﻔوذ ﻟﭘﺎره ډﯾره ﻣﻧﺎﺳﺑﮫ ده؟

• اﯾﺎﺧﻠك دا ﭘوھﮫ ﻟري،ﭼﻰ ﺧﭘل ﻛوروﻧﮫ اوﺗﺷﻧﺎﺑوﻧﮫ دﺳﯾﻣﮫ اﯾز ﺳﯾﻼب >ﺧﮫ وﺳﺎﺗﻰ؟
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• دوھﻣﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ
د ﻣ ؤ ﺳ ﺳ ﺎ ﺗ و ا و د ا ﺳ ﯥ ﻧ و ر و ﻛ ﺎ ر و ﻧ و ﻟ ﭘ ﺎ ر ه د ﺣ د اﻗ ل ا و ﺑ و د ﻣ ﻘ د ار د ﭘﻼ ن
ﺟ وړ وﻟو ﻻ ر Oو دو ﻧﮫ
طﺑﻲ ﻣراﮐز او روﻏﺗوﻧوﻧﮫ

 ۵ﻟﯾﺗره  /د ﺑﺳﺗر Kﺧﮫ د ﺑﺎﻧدې ﻣرﭔﺿﺎﻧو ﻟﭘﺎره
 ۴٠-۶٠ﻟﭔﺗره د ﺑﺳﺗر ﺷوو ﻟﭘﺎره/ورځ
داﺿﺎﻓﻲ ﻣﻘدار اړﺗﯾﺎ :ﺎﯾﻲ د ﮐﺎﻟﭔو ﻣﭔﻧIﻠو ،ﺗﺷﻧﺎب ﻣﭔﻧIﻠو
او داﺳﯥ ﻧورو ﻟﭘﺎره وي.

د ﮐوﻟرا ﻣرﮐزوﻧﮫ

 ۶٠ﻟﭔﺗره/ﻧﺎروغ /ورځ
 ١۵ﻟﯾﺗره /ﭘﺎﯾواز  /ورځ

د ډوډی ورﮐول درﻣﻠﻧﯾز ﻣرﮐزوﻧﮫ

 ٣٠ﻟﯾﺗره  /د ﺑﺳﺗر ﻧﺎروﻏﺎﻧو ﺗﮫ  /ورځ
 ١۵ﻟﭔﺗره  /ﭘﺎﭔواز  /ورځ

:ووﻧIﻲ

 ٣ﻟﯾﺗره  /ھر ﻧﻔر  /ورځ د :Kﺎک او ﻻس ﻣﯾﻧIﻠو ﻟﭘﺎره )د
ﺗﺷﻧﺎﺑوﻧو د ﮐﺎروﻧﯥ ﻟﭘﺎره ﻧﮫ -ﻻﻧدې وhورئ(

ﺟوﻣﺎﺗوﻧﮫ

 ٢-۵ﻟﯾﺗره  /ورځ  /د ﻣﯾﻧIﻠو او :Kﺎک ﻟﭘﺎره

ﻋﺎﻣﮫ ﺗﺷﻧﺎﺑوﻧﮫ

د ﯾو ﻧﮫ ﺗر دوه ﻟﯾﺗره /ﮐﺎروﻧﮑﯽ /ورځ/د ﻻس ﻣﯾﻧIﻠو ﻟﭘﺎره
د دوه ﻧﮫ ﺗر اﻧﮫ ﻟﯾﺗره /ﺳطل/ورځ /د ﺗﺷﻧﺎب ﻣﯾﻧIﻠو ﻟﭘﺎره

dول ھﻐﮫ ﺗﺷﻧﺎﺑوﻧﮫ ﭼﯥ اوﺑو ﺳره ﮐﺎرول ﮐﯾږي

 ٢٠-۴٠ﻟﯾﺗره  /ﮐﺎروﻧﮑﯽ /ورځ ،د ھﻐوﻋرﻓﻲ ﺗﺷﻧﺎﺑوﻧو د
ﻣﯾﻧIﻠو ﻟﭘﺎره ﭼﯥ ﯾو ﺳﭘﺗﯾﮏ Kﺎه ﺗﮫ وﺻل ﺷوي وي.
٣-۵ﻟﯾﺗر/ﮐﺎروﻧﮑﻲ/ﭘر ﺗﺷﻧﺎب داوﺑواﭼوﻟوﻟﭘﺎره

اودس وﭼوﻧﮫ

 ١-٢ﻟﯾﺗره  /وhړی  /ورځ

ﻏوﺟل

 ٢٠-٣٠ﻟﯾﺗره  /ﻟوی ﯾﺎ ﻣﻧIﻧﻲ Kﺎروي/ورځ
 ۵ﻟﯾﺗره /ﮐوﭼﻧﻲ Kﺎروي /ورڅ

ﭘﮫ ﮐوﭼﻧﯽ ﮐﭼﮫ اوﺑﮫ ورﮐول

ﻣﻘدار ﯾﯥ ﻓرق ﮐوي ) د درﯾو ﻧﮫ ﺗر ﺷﭘږوﻣﻠﻲ ﻣﺗر
ﻣرﺑﻊ ﭘر ﻣﺗر ﯾﮫ ورځ ﮐﯥ (
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درﯾﻣﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ
د ﻧ ﺎ و ر ﯾن ﭘ ﮫ ﺣ ﺎﻻ ﺗ و ﻛ ﻰ ﭘ ﮫ ﻋ ﺎ ﻣ ﮫ \ ﺎ ﯾ و ﻧ و ا و ﻣ ؤ ﺳ ﺳ ﺎﺗو ﻛ ﯥ د ﺗ ﺷ ﻧ ﺎ ﺑ و ﻧ و د ﺣ د
اﻗ ل ﺷ ﻣ ﯾر ې ﭘ ﮫ ھ ﮑ ﻠﮫ د ﭘ ﻼ ن ﺟ و ړ و ﻧ ﯥ ﻻ ر  Oو د

ﻣؤﺳﺳ ﮫ

ﻟﻧډ ﻣ ﮭ ﺎﻟﮫ

او ږ د ﻣ ﮭ ﺎﻟﮫ

د ﻣ ﺎر ﮐ ﯾ  Bو ﻧ و ﺳ ﺎﺣ ﯥ

 ۵٠ﻟوﭔﺎﻧو ﺗﮫ ﭔو ﺗﺷﻧﺎب

 ٢٠ﺗﻧو ﺗﮫ ﭔو ﺗﺷﻧﺎب

ر و ﻏ ﺗ و ﻧ و ﻧﮫ  /ط ﺑ ﻲ ﻣ ر ﮐ ز و ﻧ ﮫ

٢٠ﺑﺳﺗروﻧو ﭔﺎ  ۵٠ﺧﺎرج ﺑﺳﺗر
ﻣ ر ﭔ ﺿ ﺎﻧو ﺗﮫ ﭔو ﺗﺷ ﻧ ﺎ ب

١٠ﺑﺳﺗروﻧو ﭔﺎ  ٢٠ﺧﺎرج ﺑﺳﺗر
ﻣ ر ﭔ ﺿ ﺎﻧو ﺗﮫ ﭔو ﺗﺷ ﻧ ﺎ ب

د ﺷ ﯾدې و ر ﮐ و ﻟو ﻣر ﮐز و ﻧﮫ

 ۵٠ﻟوﯾﺎﻧو ﺗﮫ ﯾو ﺗﺷﻧﺎب
 ٢٠ﮐوﭼﻧﭔﺎﻧو ﺗﮫ ﭔو ﺗﺷﻧﺎب

 ٢٠ﻟوﯾﺎﻧو ﺗﮫ ﭔو ﺗﺷﻧﺎب
 ١٠ﮐوﭼﻧﭔﺎﻧو ﺗﮫ ﭔو ﺗﺷﻧﺎب

د ﭘ ذ ﯾر ا ﯾ ﻲ ا و ﺗ ر ا ﻧ ز ﯾ ت ﻣ ر ﮐ ز و ﻧ ﮫ

د  ۵٠ﺗﻧو ﻟﭘﺎره ﯾو ﺗﺷﻧﺎب
د ﻧﺎرﯾﻧﮫ او \Oو ﺗﻧﺎﺳب ١:٣

 Oو و ﻧ\ ﻲ

 ٣٠ﻧﺟوﻧو ﺗﮫ ﯾو ﺗﺷﻧﺎب
 ۶٠ھﻠﮑﺎﻧو ﺗﮫ ﯾو ﺗﺷﻧﺎب

دﻓﺗر و ﻧﮫ

ﻣﻧﺑﻊ:

 ٣٠ﻧﺟوﻧو ﺗﮫ ﯾو ﺗﺷﻧﺎب
 ۶٠ھﻠﮑﺎﻧو ﺗﮫ ﯾو ﺗﺷﻧﺎب
ﭘر ھ ر و ﺷ ﻠو ﻣ ﺎﻣ و ر ﯾﻧو ﯾو ﺗﺷ ﻧ ﺎ ب

Harvey, Baghri and Reed 2002
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>ﻠورﻣﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ:
ﻟﮫ اوﺑواوﻓﺿﻠﮫ ﻣوادو>ﺧﮫ راﭘﯾداﻛﯾدوﻧﻛﻰ ﻧﺎروﻏﻰ اودھﻐو
داﻧﺗﻘﺎل ﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣوﻧﮫ
ﺑﮫﻮ
وﺧ
ﻟ اﮫوﺑوا >
ﻟﮫ
ﺨﻻﮫړﯾدروﻧاﮑوﯥﻻﯾﺎړ دې
ر'او
ﯽﮫ
ﻏﺧ
اﺷوﺑﻮوېد ﮐﺎﻧرﺎوﻧرﯥو >
وروﺳﺗﮫ راﭘﯾدا
ﺷوې ﻧﺎروﻏc

ﮐوﻟرا ،ﺷﭔfﯾﻠوزس ،اﺳﮭﺎﻻت،
ﺳﻠﻣوﻧﭔﻠوزس او داﺳﯥ ﻧور.
وﭼﮑ) cﻣﺣرﻗﮫ( ،ﭘﺎراﺗﺎﯾﻔوﯾﯾد او
داﺳﯥ ﻧور
اﻣﯾﺑﯾﮏ اﺳﮭﺎل ،ﺟﯾﺎردﯾﺎزس
Aھﯾﭘﺎﺗﺎﯾﺗس ،ﭘوﻟﯾوﻣﯾﺎﻟﯾت او روﺗﺎ
واﭔرس اﺳﮭﺎل

ﭘﮫ ﻧﺎدر ډول ﻟﮫ اوﺑو
>ﺧﮫ راوﻻړې
ﺷوې ﻧﺎروﻏﯽ

ﺳﺗﻮﮑﺳﻲﺘاوﮑﻲﺳﺗراyوو ﻧﺎرﺳوﺘﻏﺮ9cﻮ ﻧﺎروﻏ:
ددﭘوﭘ
ﻧﺎﮐﺎﻓﻲ اوﺑﮫ
ﺧراﺑﮫ ﺷﺧﺻﯽ ﺣﻔظ اﻟﺻﺣﮫ
ﻧﺎﺳﭘﮐږﺎوﻓ>ﻲﺧﮫاراوﭘﯾﺑداﮫﺷوی ﺗﺎﯾﻔوس
ﻟﮫ
ﺗﺎﯾﻔﻮس
ﭘاﯿyﺪرا
ی ﺗﺑﮫ
ﻮﯥ
\ﯾدوﺷﻧﮑ
ﻟﮫﺳﭘږﺳوﭙ>>ﺧوﮫ را'ﭘﯾﺨداﮫﺷورېا ر
ﻟﮫ
ﺧﺮاﺑﮫ ﺷﺨﺼﯽ ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﮫ
ﻟﮫ ﺳﭙ>و 'ﺨﮫ راﭘﯿﺪا ﺷﻮې را 9ﺮKﯿﺪوﻧﮑﯥ ﺗﺒﮫ

ﺑﮑﺗرﯾﺎﯾﻲ
اورل

ﻓﯾﮑو-

ﻏﯾر ﺑﮑﺗرﯾﺎﯾﻲ ﻓﯾﮑو
– اورل

د اوﺑو ﮐﮑړﯾدﻧﮫ
ﺧراﺑﮫ ﺣﻔظ اﻟﺻﺣﮫ
ﺧراﺑﮫ ﺷﺧﺻﯽ ﺣﻔظ اﻟﺻﺣﮫ
د ﻏﻠو داﻧو ﮐﮑړﯾدل

ﭘﮫ ﻣدﻓوﻋﺎﺗو ﭘوړې
اړوﻧده ﭼﯾﻧﺟﯾﺎن

yردي ﭼﯾﻧﺟﯾﺎن ،ﭼﻧfﮑﻲ ﭼﯾﻧﺟﯾﺎن،
ﻗﻣﭼﯾن ﻟروﻧﮑﻲ ﭼﯾﻧﺟﯾﺎن او داﺳﯥ
ﻧور

ﻟﮫ ﺧﺎورو >ﺧﮫ را
اﻧﺗﻘﺎﻟﯾدوﻧﮑﻲ
ﭼﯾﻧﺟﯾﺎن

د ﻣ\ﮑﯥ ﭘر ﺳر ﻗﺿﺎ ﺣﺎﺟت
د ﻣ\ﮑﯥ ﮐﮑړول

د ﻏوا او ﺧﻧزﯾر
ﭼﯾﻧﺟﯾﺎن

ﺗﯾﻧﯾﺎزس

اﻧﺳﺎن  -ﺣﯾوان

ﻧﯾم ﺧﺎﻣﮫ ﻏوOﮫ
د ﻣ\ﮑﯥ ﮐﮑړواﻟﯽ

ﻟﮫ اوﺑو >ﺧﮫ راﭘﯾدا
ﮐﯾدوﻧﮑﯥ

ﺷﯾﺳﺗوزوﻣﯾﺎزس
yوﯾﻧﺎ ﭼﯾﻧﺟﻲ
ﮐﻠوﻧورﺷﯾﺎزس او داﺳﯥ ﻧور

ډﯾرې وﻻړې او
ﮐﮑړې اوﺑﮫ

د اوﺑو ﮐﮑړواﻟﯽ

ﭘﮫ اوﺑو ﭘورې
اړوﻧده ﻧﺎروﻏc
ﻟﯾږدوﻧﮑﻲ ﺣﺷرات
ﻣدﻓوﻋﺎﺗو ﭘورې
اړوﻧده ﻧﺎروﻏc
ﻟﯾږدوﻧﮑﻲ ﺣﺷرات

ﻣﻼرﯾﺎ ،دﯾﻧfو ،ﺧوب راوﺳﺗوﻧﮑﯥ
ﻧﺎروﻏﻲ ،ﻓﯾﻼرﯾﺎزس او داﺳﯥ ﻧور

د ﻣﭼﺎﻧو او ﻏوﻣﺎﺷو
ﭘﮫ واﺳطﮫ ﭼﯾﭼل
ﮐﯾدل
د ﻣﭼﺎﻧو او ﻟوﯾو
ورږو ﭘﮫ واﺳطﮫ
اﻧﺗﻘﺎل

د اوﺑو ﺳره ﻧږدې ﭼﯾﭼل ﮐﯾدل
ﭘﮫ اوﺑو ﮐﯥ ﻧﺳل yﯾري

ﻧس ﻧﺎﺳﺗﯥ او ﺷدﯾد اﺳﮭﺎﻻت
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وچ ﭼﺎﭘﯾ﷼
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در ﯾم  Kﭘر ﮐ ﻰ

د ﻏ ذاﯾﻲ ﺧ و ﻧد ﯾﺗو ب  ،ﺗﻐذ ﯾﯥ
او ﺧ وراﮐ ﺗو ﮐو د ﻣر ﺳ ﺗﯥ
ﺣ د اﻗ ل ﻣ ﻌ ﯾ ﺎر و ﻧﮫ
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ﻟﮫ دې Kﭘرﮐﻲ Kﺧﮫ Kرﻧåﮫ ﮐﺎر واﺧﻠو

دا >ﭘرﮐﻰ ﭘﮫ >ﻠورو ﺑرﺧو وﯾﺷل ﺷوى دى :ﻟوﻣړى :ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب او د ﺗﻐذﯾﯥ د >ﯾړﻧﯥ او ارزوﻧﯥ ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ ،دوﯾم :د
ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ ،درﯾم :د ﺗﻐذﯾﯥ ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ او >ﻠورم :د ﺧوراﮐﺗوﮐو د ﻣرﺳﺗﯥ ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ .د ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب او د
ﺗﻐذﯾﯥ ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ د ﺧواړه د درﻟودﻟود ﺣق ﭘﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ رåﺎ اﭼوي ،ﺧو د ﺧوراﮐﺗوﮐو د ﻣرﺳﺗﯥ ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ ،ﺑﯾﺎ ﺗر ډﯾره ﺣده ﭘر
ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻲ ﻣﺳﺎﯾﻠو ﺑﺎﻧدې رåﺎ اﭼوي .ھﻣدارﻧﮕﮫ دﺧوراﮐﺗوﮐو دﻣرﺳﺗﯥ ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ ﮐوﻻى ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب او ﺗﻐذﯾﯥ د
ﻣﻌﯾﺎروﻧو ﭘﮫ ﻻﺳﺗﮫ راوړﻧﮫ ﮐﯥ ﮐﺎرﻧده وﻧډه واﺧﻠﻲ.
ھره ﺑرﺧﮫ د ﻻﻧدﻧﯾو ﻣﺳﺋﻠو درﻟودوﻧﮑﯥ ده:
•

ﺣد اﻗل ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ :دا ھﻐﮫ ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ دي ،ﭼﯥ ﮐﯾﻔﻲ ﺑåﮫ ﻟري او دوى د ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب ،ﺗﻐذﯾﯥ او د ﺧوراک ﺗوﮐو د
ﻣرﺳﺗﯥ د ﻣوﺧو دﻻﺳﺗﮫ راوړﻟو ،ﺣداﻗل ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ ﭘﮫ ﮔوﺗﮫ ﮐوي.

•

ﮐﻠﯾدي ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ :دا ھﻐﮫ ﻧOﯥ ) ﻋﻼﻣﯥ( دي ﭼﯥ د ﯾو ﭘروﮔرام ،ﻧﮫ ﻻﺳﺗﮫ راوړﻧﮫ ﺑﯾﺎﻧوي .دا ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ د ﮐﺎرول
ﺷوﯾو ﭘروﮔراﻣوﻧو ،داﻏﯾزو او ﭘﺎﯾﻠو د ﺳﻧﺟوﻟو او د ھﻐو ﻻرو ﭼﺎرو او ﺑﮭﯾروﻧو ﭼﯥ ﭘﮫ دې ﭘروﮔراﻣوﻧوﮐﯥ ﺗرﯾﻧﮫ ﮔBﮫ
اﺧﯾﺳﺗل ﺷوې ده ،ﻣﺳﺋﻠﯥ ﺑﯾﺎﻧوي .دا ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ ﮐﯾداى ﺷﻲ ﭼﯥ ﮐﯾﻔﻲ ﯾﺎ ﮐﻣﻲ ﺑåﮫ وﻟري.

•

ﻻرOووﻧﯥ :ﻻرOووﻧﯥ ﭘﮫ ﺑﯾﻼﺑﯾﻠو ﺣﺎﻟﺗوﻧو ﮐﯥ د ﻣﻌﯾﺎروﻧو او ﺷﺎﺧﺻوﻧو د ﮐﺎروﻧﯥ >رﻧﮕواﻟﻰ ،د ﻋﻣل ﭘﮫ ډﮔر ﮐﯥ د
ﺳﺗوﻧزو ﺳره د ﻣﺧﺎﻣﺦ ﮐﯾدو ﻻرOووﻧﯥ او ﯾوې ﻣﺳﺋﻠﯥ ﺗﮫ د ﻟوﻣړﯾﺗوب ﭘﮫ ورﮐوﻟو ﮐﯥ د ﺳﻼﻣﺷورې ﭘﮫ ﮔوﺗﮫ ﮐوﻧﮑﯥ
دي.

ﺿﻣﯾﻣﯥ :ﭼﯥ د ھر >ﭘرﮐﻲ ﭘﮫ ﭘﺎى ﮐﯥ راﻏﻠﯥ دي ،ﻻﻧدﯾﻧ cﻣﺳﺋﻠﯥ ﭘﮫ ﮐﯥ ﺑﯾﺎن ﺷوي دي :د ارزوﻧو ﻟﭘﺎره ﭼﮏ ﻟﺳﺗوﻧﮫ ،ﻏذاﯾﯥ
ﺧوﻧدﯾﺗوب ﺗﮫ دﻏﺑرﮔون ﭘﮫ اړه ﺑﯾﻠﮕﯥ ،د ﺳﺧﺗﯥ ﺧوار\واﮐ cد ﮐﭻ د ﻣﺎﻟوﻣوﻟو او ﭘﮫ ﻋﺎﻣﮫ روﻏﺗﯾﺎ ﮐﯥ د ﮐوﭼﻧﯾو ﻣوادو )ﻣﺎﯾﮑرو
ﻧﯾوﺗرﯾﻧت( د ﺧوار\واﮐﻰ د اھﻣﯾت ﭘﮫ اړه ﻻرOووﻧﯥ ،ﺧوراﮐﻲ اړﺗﯾﺎوې او ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ د ﻋﻣوﻣﻲ او ﺗﺧﻧﯾﮑﻲ ﻣﺳﺋﻠو ﭘﮫ اړه ﭼﯥ ﭘﮫ
دې >ﭘرﮐﻲ ﮐﯥ ﺑﺣث ﭘرې ﺷوى ،ﯾو اﺧ tﻟﺳت.
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ﺳرﻟﯾﮑوﻧﮫ
ﺳرﯾزه٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
-1

ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب او د ﺗﻐذﯾﯥ Kﯾړﻧﮫ اوارزوﻧﮫ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

-2

ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

-3

ﺗﻐذﯾﮫ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

اﻟف -ﭘﮫ ﻋﻣوﻣﻲ ډول د ﺗﻐذﯾﯥ ﭘﯾﺎوړي ﮐول٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ب -د ﺧوارIواﮐ pﺳﻣون٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
-4

د ﺧوراﮐﺗوﮐو ﻣرﺳﺗﮫ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

اﻟف -د ﺧوراﮐﺗوﮐو د ﻣرﺳﺗﯥ ﭘﻼن ﮐول٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ب -د ﺧوراﮐﺗوﮐو د ﻣرﺳﺗﯥ اداره ﮐول٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ﻟوﻣړۍ ﺿﻣﯾﻣﮫ :دﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب د رﭘوټ ورﮐوﻟو د ﻣﯾﺗودوﻟوژۍ ﭼﮑﻠﺳت٠٠
دوھﻣﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ :د ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب د ارزوﻧﯥ ﭼﮑﻠﺳت٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
درﯾﻣﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ :د ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب ﻟﭘﺎره د ﻏﺑرﮔون ﻻرې ﭼﺎرې٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
Kﻠورﻣﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ :د ﺗﻐذﯾﯥ د ارزوﻧﯥ ﭼﮏ ﻟﺳت٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ﭘﻧIﻣﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ :د ﺷدﯾدې ﺧوارIواﮐ pد ﮐﭼﯥ ﻣﻌﻠوﻣول٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ﺷﭘږﻣﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ :د ﺧﻠﮑو ﭘر روﻏﺗﯾﺎ ﺑﺎﻧدې د وﯾﺗﺎﻣﯾن Aاو اﯾودﯾﻧو د ﮐﻣ:ت اﻏﯾزې
اووﻣﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ :ﺗﻐذﯾوي اړﺗﯾﺎوې٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
اﺗﻣﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ :د اړﺗﯾﺎوړ ﺗوﮐو د ﭘوره ﮐوﻟو د ﻻروﭼﺎرو ﭼﮏ ﻟﺳت٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ﻧﮭﻣﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ :اﺧIوﻧﮫ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
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ﺧوراﮐﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب ،ﺗﻐذﯾﮫ ،او دﺧوراﮐﺗوﮐو ﻣرﺳﺗﮫ

ﻟوﻣړی ﻣﻌﯾﺎر
د ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب Kﯾړﻧﮫ او ارزوﻧﮫ

دوھم ﻣﻌﯾﺎر
د ﺗﻐذﯾﯥ ارزوﻧﮫ او Kﯾړﻧﮫ

ﺗﻐذﯾﮫ

دﺧوراﮐﺗوﮐو ﻣرﺳﺗﮫ

اداره

ﻟوﻣړى ﺳﺗﻧدرد
د ﺧوراﮐﺗوﮐو
ﭘر>ﺎي ﮐﺎروﻧﮫ
دوھم ﺳﺗﻧدرد
دﺧوراﮐﻲ ﺗوﮐو د
اﮐﻣﺎﻟوﻟو د ﭼﺎرو
اداره
درﯾم ﺳﺗﻧدرد
د ﺧوراﮐﺗوﮐو وﯾش

ﭘﻼن ﮐول

ﻟوﻣړي ﺳﺗﻧدرد
د \ﯾرې د وﯾش
ﻟﭘﺎره ﭘﻼن ﺟوړول
درﯾم ﺳﺗﻧدرد
>رﻧﺳﺗﮕﻧوداﻟردﻰ او
د ﻏدذواھم
ب
ﻣﻧﺎﺳﺑواﻟﺧ
ﯽواﻧودﯾﺗﻣﻧوﻧﮫ

ﻏذاﯾﯽ ﺧوﻧدﯾﺗوب

د ﺧوارIواﮐﻰ
ﺳﻣون

ﻋﻣوﻣﻲ ﺗﻐذﯾوي
ﻣﻼﺗړ

ﻟوﻣړى ﺳﺗﻧدرد
د ﻣﻧ\ﻧﻲ ﮐﭻ
ﺧوار\واﮐﻲ

ﻟوﻣړى ﺳﺗﻧدرد
Bول ﮔروﭘوﻧﮫ

ﻟوﻣړى ﺳﺗﻧدرد
ﻋﻣوﻣﻲ ﻏذاﯾﻲ
ﺧوﻧدﯾﺗوب

دوھم ﺳﺗﻧدرد
ﺷدﯾده ﺧوار\واﮐﻰ

دوھم ﺳﺗﻧدرد
ﻟﮫ ﺧطر ﺳره ﻣﺦ
ﮔروﭘوﻧﮫ

دوھم ﺳﺗﻧدرد
ﻟوﻣړﻧﻲ ﺗوﻟﯾدات

درﯾم ﺳﺗﻧدرد
Byﮫ او ﭘﮫ ﮐﺎر
yوﻣﺎرﻧﮫ

درﯾم ﺳﺗﻧدرد
د ﻣﺎﯾﮑروﻧوﺗرﯾﺋﻧت
ﺧوار\واﮐﻲ

Kﻠورم ﺳﺗﻧدرد
ﻣﺎرﮐﯾت ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﻰ

ﻟوﻣړۍ ﺿﻣﯾﻣﮫ :د ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب د رﭘوټ ورﮐوﻟو او ﻣﯾﺗودوﻟوژۍ ﭼﮏ ﻟﺳت

دوھﻣﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ :د ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب د ارزوﻧﯥ ﭼﮏ ﻟﺳت

درﯾﻣﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ :د ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب ﻟﭘﺎره د ﻏﺑرﮔون ﻻرې ﭼﺎرې

Kﻠورﻣﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ :د ﺗﻐذﯾﯥ د ارزوﻧﯥ ﭼﮏ ﻟﺳت

ﭘﻧIﻣﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ :د ﺷدﯾدې ﺧوار\واﮐﻰ د ﮐﭼﯥ Bﺎﮐل

ﺳرﯾزه

ﺷﭘږﻣﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ :د ﺧﻠﮑو ﭘﮫ روﻏﺗﯾﺎ ﺑﺎﻧدې د وﯾﺗﺎﻣﯾن  Aاو اﯾودﯾﻧو د ﮐﻣOت اﻏﯾز

اووﻣﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ :ﺗﻐذﯾوي اړﺗﯾﺎوې

ﻟﮫ ﻧړ ﯾو اﻟو ﻗ ﺎﻧو ﻧ ﻲ ﺳ ﻧ د و ﻧو ﺳ ر ه اړ ﯾﮑ ﯥ

اﺗﻣﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ :د اړﺗﯾﺎ وړ ﺗوﮐو د ﭘوره ﮐوﻟو د ﻻروﭼﺎرو ﭼﮏ ﻟﺳت

ﻧﮭﻣﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ :اﺧ\وﻧﮫ
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د ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب ،ﺗﻐذﯾﯥ او ﺧوراﮐﺗوﮐو د ﻣرﺳﺗﯥ ﺣد اﻗل ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ د اﻧﺳﺎﻧﻲ ﺣﻘوﻧو او
اﺻوﻟو ھﻐﮫ ﻋﻣﻠﻲ اﺻطﻼﺣﺎت دي،ﭼﯥ ﭘﮫ ﺑﺷري ﻣﻧﺷور ﮐﯥ ﺗﺳﺟﯾل ﺷوي دي .ﭘﮫ ﺑﺷري
ﻣﻧﺷور ﮐﯥ د ھﻐو ﺧﻠﮑو ،ﭼﯥ د ﺟﮕړو او ﻏﻣﯾزو ﻟﮫ ﮐﺑﻠﮫ اﻏﯾزﻣن ﺷوي دي ،ﺗر Bوﻟو
ﺑﻧﺳBﯾزې اړﺗﯾﺎوې ،ﭼﯥ ددوى ژوﻧد او ﻋزت ﭘرې ﺧوﻧدي ﮐﯾږي ،ﯾﺎدوﻧﮫ ﺷوې ده .ھﻣدارﻧﮕﮫ
ددې اﺳﺎﺳﻲ اړﺗﯾﺎوو ﯾﺎدوﻧﮫ د ﺑﺷر د ﺣﻘوﻧو ﭘﮫ ﻧړﯾوال ﻗﺎﻧون ،ﺑﺷري ﻗﺎﻧون او د ﮐډواﻟو ﭘﮫ
ﻗﺎﻧون ﮐﯥ ھم ﺷوې ده.
ھر وﮔړى ،ددې ﺣق ﻟرې ﭼﯥ ﭘﮫ ﭘوره او ﮐﺎﻓﻲ اﻧدازه ﺧواړه وﻟري .دا ﺣق ﭘﮫ ﻧړﯾواﻟو
ﺣﻘوﻗﻲ اﺳﻧﺎدو ﮐﯥ ﯾو ﭘﯾژﻧدل ﺷوى ﺣق دى او ﻣﺎﻧﺎ ﯾﯥ داده ،ﭼﯥ ھر وﮔړى ﺑﺎﯾد ﻟﮫ ﻟوږې
>ﺧﮫ ﺧوﻧدي وي .ﭘﮫ ﮐﺎﻓﻲ اﻧدازه د ﺧوړو ﻟرﻟو ﺣق ﻋﺑﺎرت دى ﻟﮫ:
• ﺧواړه ،ﺑﺎﯾد د ﮐﻣﯾت او ﮐﯾﻔﯾت ﻟﮫ ﭘﻠوه دوﻣره ﻏﻧﻲ وي ،ﭼﯥ د ﯾو اﻧﺳﺎن ﺧوراﮐﻲ
اړﺗﯾﺎوې ﭘوره ،د ﻣﺿره او ﻧﺎﮐﺎره ﻣوادو ﺷﺗون ﭘﮫ ﮐﯥ وﻧﮫ ﻟﯾدل ﺷﯥ او ﻟﮫ ﮐوﻟﺗوري
ﭘﻠوه د ﻣﻧﻠو وړ وي.
• دا ډول ﺧواړه ﭘﮫ ھﻐو ﻻرو ﻻﺳﺗﮫ راوړﻟﯽ ﺷﻲ،ﭼﯥ د ﻣﻧﻠو وړ وي او ﻧور ﺑﺷري
ﺣﻘوﻧﮫ ﺗرﭘOو ﻻﻧدې ﻧﮑړي.
ھﯾوادوﻧﮫ او ﻧﺎدوﻟﺗﻲ Bوﻟﻧﯥ دﻧده ﻟري  ،ﭼﯥ د ﺧوړو درﻟودﻟو ﺣق ﭘر \ﺎى ﮐړي .ﭘﮫ ډﯾرو
ﺣﺎﻟﺗوﻧو ﮐﯥ ددې ژﻣﻧو ﻧﮫ ﭘر \ﺎى ﮐول او ﻟﮫ ﻧړﯾوال ﻗﺎﻧون >ﺧﮫ ﺳرﻏړاوى ،د ﺑﯾﻠﮕﯥ ﭘﮫ
ﺗوﮔﮫ ﭘﮫ ﻻﺳﻲ ډول ﭘر ﺧﻠﮑو ﻟوږه راوﺳﺗل او ددوى د ﮐﺎروﺑﺎر ﻟﮫ ﻣﻧ\ﮫ وړل ،ددې ﺳﺑب
ﮐﯾږي ،ﭼﯥ د ﺗﻐذﯾﯥ او ﻏذاﯾﯽ ﺧوﻧدﯾﺗوب ﭘر ﺣﺎﻟت ډﯾرې ﻧﺎوړه اﻏﯾزې ﭘرﯾﺑﺎﺳﻲ .د ﺟﮕړې ﭘﮫ
ﺑﮭﯾر ﮐﯥ د ﺧوراﮐﺗوﮐو او ﻏﻠو داﻧو ﻟﮫ ﻣﻧ\ﮫ وړل ،د ﮐرﻧﯾزو ﻣ\ﮑو وﯾﺟﺎړوﻧﮫ او د >ﺎروﯾو
ﭘر ﺳﺎﺗﻧ\ﺎﯾوﻧو ﯾرﻏل ﮐول ﻣﻧﻊ دي .ﭘﮫ داﺳﯥ ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ ﺑﺎﯾد د ﺑﺷري ﻣرﺳﺗو Bوﻟﻧﯥ د اﻏﯾزﻣن
ﺷوﯾو ﺧﻠﮑو ﻣرﺳﺗﯥ ﺗﮫ وروداﻧﮕﻲ .د ﺑﯾﻠﮕﯥ ﭘﮫ ﺗوﮔﮫ ،د ﻣﻠﻲ ﻗواﻧﯾﻧو او ﺑﺷر د ﺣﻘوﻧو د
اﺳﺎﺳﺎﺗو ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯾوﻟو ﺳره ،اﻏﯾزﻣن ﺷوو ﺧﻠﮑو ﺗﮫ دﺧوراﮐﻲ ﻣوادو ﻣرﺳﺗﮫ ﮐول.
ﭘﮫ دې >ﭘرﮐﻲ ﮐﯥ د ﺣداﻗل ﻣﻌﯾﺎروﻧو اﺻطﻼح ،ﭘﮫ ﺑﺷﭘړ ډول د ﮐﺎﻓﻲ اﻧدازې ﺧوړو درﻟودﻟو
ﺣق ﻧﮫ ﺑﯾﺎﻧوي ،ﺧو ﭘﮫ Bوﻟﯾزه ﺗوﮔﮫ د ﺳﻔﯾﯾر ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ ددې ﺣق ﭘر ﺑﻧﺳBﯾزې ﻣﺣﺗوا رåﺎ اﭼوي
او ﭘﮫ ﻧړﯾواﻟﮫ ﮐﭼﮫ ددې ﺣق د ﭘﯾژﻧدﻟو ﭘﮫ ﭼﺎره ﮐﯥ ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوي.
ﭘﮫ ﯾو ﺑﺷري ﻧﺎورﯾن ﮐﯥ د اﻧﺳﺎﻧﺎﻧو د ژوﻧد ژﻏورﻧﯥ اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺳﺋﻠﮫ داده ﭼﯥ دوى ﺧوړو ﺗﮫ

ﭘﮫ ﺑﯾړﻧﯾو ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ د ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب ،ﺗﻐذﯾﯥ او ﺧوراﮐﺗوﮐو د ﻣرﺳﺗﯥ اھﻣﯾت
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ﻻﺳرﺳﻰ وﻟري او دوى ﺗﮫ ﭘﮫ ﺑﺷﭘړه ﺗوﮔﮫ ﺧوراﮐﻲ ﻣواد ورﺳول ﺷﻲ .ﺧوار\واﮐﻲ ﮐوﻻى
ﺷﻲ ،ﭼﯥ ډﯾرې ﺟدي روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺳﺗوﻧزې راﻣﻧ\ﺗﮫ ﮐړي او ﮐﯾداى ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾم ﯾﺎ ﻏﯾر
ﻣﺳﺗﻘﯾم ډول د اﻧﺳﺎﻧﺎﻧو د ﻣړﯾﻧﯥ ﯾو ﺳﺗر ﻻﻣل واوﺳﻲ .ﮐﮫ ﭼﯾرﺗﮫ ﺧﻠﮑو ﺗﮫ ﭘﮫ دواﻣدار ډول
ﺧوراﮐﺗوﮐﻲ ﺗﺎﻣﯾن او ددوى د ژوﻧداﻧﮫ وﺳﯾﻠﯥ ﺑﯾرﺗﮫ ورﺗﮫ ﺑراﺑرې ﺷﯥ ،ﻧو دا ﺑﮫ ددې ﺳﺑب
ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﮫ ﻟﻧډ ﻣﮭﺎل ﮐﯥ د Oﯥ روﻏﺗﯾﺎ او ﺗﻐذﯾﯥ ﺧﺎوﻧدان ﺷﻲ او ﭘﮫ راﺗﻠوﻧﮑﯥ ﮐﯥ Oﮫ ژوﻧد
وﻟري .د yډو ھ>و ﭘﮫ ﺗوyﮫ ،د ﺧوراﮐﺗوﮐو ﻣرﺳﺗﮫ ﮐول ،دﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب او ﺗﻐذﯾﯥ ﺳره د
ﻣﻼﺗړ او ﻣرﺳﺗﯥ ﯾوه Oﮫ ﭼﺎره ﺑﻠل ﮐﯾږي.
د ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ د ﺗﻐذﯾﯥ او ﺧوراﮐﺗوﮐو د ﻣرﺳﺗﯥ د ﻣﻌﯾﺎروﻧو ﭘﮫ ﭘرﺗﻠﮫ ،ﻟږ
>رﮔﻧد ﺷوي دي\ ،ﮑﮫ ﭼﯥ داﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ ﯾو ډﯾر ﭘراخ ﻣﻔﮭوم ﻟري او ﭘﮫ ﮐړﮐﯾﭼﻧو ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ
ددﻏو ﻣﻌﯾﺎروﻧو ﭘﻠﻲ ﮐول \ﯾﻧﯥ ﻣﺣدودﯾﺗوﻧﮫ ﻟري.
ﭘﮫ دې >ﭘرﮐﻲ ﮐﯥ ﻻﻧدﯾﻧﻲ ﺗﻌرﯾﻔوﻧﮫ ﮐﺎرول ﺷوي دي:
• ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب ھﻐﮫ ﺣﺎﻟت ﺗﮫ وﯾل ﮐﯾږي ،ﭼﯥ ھر وﮔړى ﭘﮫ ھر وﺧت ﮐﯥ د Oﮫ
ژوﻧد او Oﮫ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺣﺎﻟت ﭘﮫ ﻣوﺧﮫ ﮐﺎﻓﻲ ،ﻣﻐذي او ﺧوﻧدي ﺧوراﮐﺗوﮐو ﺗﮫ ﭘﮫ
ﻓزﯾﮑﻲ او اﻗﺗﺻﺎدي ډول ﻻﺳرﺳﻰ وﻟري ) .د ﻧړﯾواﻟﯥ ﺧوراﮐﻲ ﻧﺎﺳﺗﯥ ﮐړﻧﻼره،
ﻟوﻣړى ﭘﺎراﮔراف(١٩٩٦ ،؛
• ﻣﻌﯾﺷت د وړﺗﯾﺎوو ،ﺷﺗﻣﻧﯾو )ﻣﺎدي او Bوﻟﻧﯾزو ﺳرﭼﯾﻧو( او ھ>و ھﻐﮫ Bوﻟﮕﮫ ده ﭼﯥ د
ژوﻧدي ﭘﺎﺗﯥ ﮐﯾدو او ﭘﮫ راﺗﻠوﻧﮑﯥ ﮐﯥ د Oﮫ ژوﻧد درﻟودﻟو ﭘﮫ ﻣوﺧﮫ ﺗرﯾﻧﮫ ﮐﺎر
اﺧﯾﺳﺗل ﮐﯾږي .د ﻣﻌﯾﺷت ﺳﺗراﺗﯾژي د ھﻐو ھ>و Bوﻟﮕﮫ ده ﭼﯥ ﺧﻠﮏ ﭘﮫ ﻋﻣﻠﻲ ډول
ﺧوړو ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﻰ وﻟري او ﯾﺎ ھم دوﻣره ﻋﺎﯾد وﻟري ﭼﯥ ﺧواړه ﭘرې راﻧﯾﺳﻲ .ﭘﮫ
داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ ﻣﺟﺎدﻟوي ﺳﺗراﺗﯾژي ھﻐﮫ ﻟﻧډﻣﮭﺎﻟﮫ ﻏﺑرﮔوﻧوﻧﮫ دي ﭼﯥ د
ﺧوراﮐﺗوﮐو د ﮐﻣOت ﭘﮫ وﺧت ﮐﯥ ﮐﺎرول ﮐﯾږي.
• ﺧوار\واﮐﻲ ﺑﯾﻼﺑﯾل ډوﻟوﻧﮫ ﻟري ،ﭼﯥ ﭘﮫ دې ﮐﯥ ﺳﺧﺗﮫ ﺧوار\واﮐﻲ ،اوږده ﯾﺎ
ﻣزﻣﻧﮫ ﺧوار\واﮐﻲ او د ﮐوﭼﻧﯾو ﺧوراﮐﺗوﮐو )ﻣﺎﯾﮑروﻧوﺗرﯾﺋﻧت( ﮐﻣOت ﺷﺎﻣﻠﯥ دى.
ﭘﮫ ﺳﺧﺗﮫ ﺧوار\واﮐ cﮐﯥ ډﻧﮕرواﻟﻰ او ﯾﺎ ﺗﻐذﯾوي ﭘړﺳوب ﯾﺎ  edemaراﻣﻧ\ﺗﮫ
ﮐﯾږي ،ﭘﮫ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ ﭘﮫ اوږده ﺧوار\واﮐ cﮐﯥ د اﻧﺳﺎن ﺑدن ﭘﮫ ﺑﺷﭘړ ډول
وده ﻧﮫ ﻣوﻣﻲ )ﻗد Bﯾټ ﭘﺎﺗﯥ ﮐﯾږې( .ﭘﮫ دې >ﭘرﮐﻲ ﮐﯥ ﻣوږ ﯾوازې ﭘﮫ ﺳﺧﺗﮫ
ﺧوار\واﮐﻲ او ﮐوﭼﻧﯾو ﺧوراﮐﺗوﮐو) (micronutrientﭘﮫ ﮐﻣOت رåﺎ اﭼوو.
>رﻧﮕﮫ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﯥ ﭘوھﯾږى\O ،ﯥ ﭘﮫ ﮐوروﻧو ﮐﯥ د ﭘﺧﻠﻲ ﻣﺳؤﻟﯾت ﭘﮫ ﻏﺎړه ﻟري او
د ﺧوراﮐﺗوﮐو د ﻣرﺳﺗﯥ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑو ﯾوه ډﻟﮫ åyل ﮐﯾږي .ﻧو دا ډﯾره ﻣﮭﻣﮫ ده ﭼﯥ د
ﮐړﻧﻼرو ﭘﮫ ﺟوړوﻟو او ﭘﻠﻲ ﮐوﻟو ﭘﮫ ﭼﺎرو ﮐﯥ دوى ﺗﮫ ﻟوﯾﮫ ﺑرﺧﮫ ورﮐړل ﺷﻲ.
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ﻟﮫ ﻧورو >ﭘرﮐو ﺳره اړﯾﮑﯥ
د ﻧورو >ﭘرﮐو ډﯾر ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ ددې >ﭘرﮐﻲ ﺳره ﺗړاو ﻟري .ﭘﮫ ﯾوه ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ د ﻣﻌﯾﺎروﻧو د
ﻻﺳﺗﮫ راوړﻟو ﭘرﻣﺧﺗﮓ ،ﺑﯾﺎ ﭘﮫ ﺑﻠﮫ ﮐﯥ د ﭘرﻣﺧﺗﮓ ﭘر ﺑﮭﯾر اﻏﯾزﻣن او آن Bﺎﮐوﻧﮑﻰ رول
ﻟري .ددې ﻟﮫ ﭘﺎره ﭼﯥ ﭘﮫ ﯾو ﮐﺎر ﮐﯥ ﻣداﺧﻠﮫ اﻏﯾزﻣﻧﮫ ﺗﻣﺎﻣﮫ ﺷﻲ ،ﻧو د ﻧورو ﺑرﺧو ھﻣﮑﺎري
او ھﻣﻐږي اړﯾﻧﮫ ﮔåل ﮐﯾږي .ﻟﮫ ﺑﻠﯥ ﺧوا >ﺧﮫ د ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب ،ﺗﻐذﯾﯥ او ﺧوراﮐﻲ ﻣوادو
د ﻣرﺳﺗﯥ د >رﻧﮕواﻟﻲ د ﻻ Oﮫ واﻟﻲ ﻟﭘﺎره د ھ>و د ﺗﮑرار >ﺧﮫ د ﻣﺧﻧﯾوي ﭘﮫ ﺧﺎطر او د
ﺧﭘﻠو ﻣوﺧو د ﺗر ﻻﺳﮫ ﮐوﻟو ﭘﮫ ﻣﻧظور د ﺳﯾﻣﮫ ﯾﯾزو ﭼﺎرواﮐو اوﻧورو ﻣﺳؤﻟو ﻣوﺳﺳو
ھﻣﮑﺎري ډﯾره ﺿروري ﮔåل ﮐﯾږي.
د ﺑﯾﻠﮕﯥ ﭘﮫ ﺗوﮔﮫ ،د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ د Oﮫ واﻟﻲ او ﭘﺧﻠﻲ ﻟﭘﺎره د اوﺑو ،ﺳون ﻣوادو او ﻟوOو د
اړﺗﯾﺎ ﯾﺎدوﻧﮫ ددوى ﭘﮫ اړوﻧده >ﭘرﮐو ﮐﯥ ﺷوې ده .ﯾﻌﻧﯥ د اوﺑو ،ﭘﺎﮐ cاو روﻏﺗﯾﺎ ﺳﺎﺗﻧﯥ او
>ﺎرﻧﯥ ﭘﮫ >ﭘرﮐﻲ ﮐﯥ د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺗوﻧو ،ﭘﻧﺎ\ﺎی ،ﻣﯾﺷﺗﯾدﻧﯥ او ﻧﺎﺧوراﮐﻲ ﺗوﮐو ﭘﮫ >ﭘرﮐﻲ
ﮐﯥ ﺑﯾﺎن ﺷوي دي .ﯾﺎدې ﺷوې اړﺗﯾﺎوې ،ﻧﯾﻎ ﭘﮫ ﻧﯾﻐﮫ د ﮐورﻧﯾو د Oﯥ او ﮐﺎﻓﻲ ﺧوړو ﺗﮫ د
ﻻﺳﺗﮫ راوړﻟو ﭘر ھ>و اﻏﯾز ﮐوي\ .ﺎﻧﮕړو ﻣﻌﯾﺎروﻧو او ﻻرOووﻧو ﺗﮫ د ﻻﺳرﺳﻲ ﭘﮫ ﺧﺎطر ﭘﮫ
ھر ﺗﺧﻧﯾﮑﻲ >ﭘرﮐﻲ ﮐﯥ ددوي ﯾﺎدوﻧﮫ ﺷوې ده.

ﭘﮫ Bوﻟو ﺑرﺧو ﮐﯥ د ﻣﺷﺗرﮐو ﻣﻌﯾﺎروﻧو ﺳره ﺗړاو
د ﻏﺑرﮔون د ﭘراﺧﺗﯾﺎ ورﮐوﻟو او ﭘﻠﻲ ﮐوﻟو د ﭘروﺳﯥ اﺳﺎﺳﻲ Bﮑﻰ د ھﻐﯥ اﻏﯾزﻣﻧﺗوب دى .دا
>ﭘرﮐﻰ ﺑﺎﯾد د ھﻐو ﻣﻌﯾﺎروﻧو ﺳره ﭼﯥ ﭘﮫ Bوﻟو ﺑرﺧو ﮐﯥ ﮐﺎرول ﮐﯾږي ﯾو \ﺎى وﮐﺎرول ﺷﻲ،
ﭼﯥ دا ﻣﺷﺗرک ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ ﻋﺑﺎرت دي ﻟﮫ :وﻧډه اﺧﯾﺳﺗﻧﮫ ،ﻟوﻣړﻧ cارزوﻧﮫ ،ﻏﺑرﮔون ،د ﻣوﺧﯥ
Bﺎﮐل ،ﻣراﻗﺑت ،ارزوﻧﮫ ،دﮐﺎرﮐوﻧﮑو وړﺗﯾﺎوې او ﻣﺳؤﻟﯾﺗوﻧﮫ> ،ﺎرﻧﮫ ،د ﮐﺎرﮐوﻧﮑو دﻧدې او
ﺻﻼﺣﯾﺗوﻧﮫ )د ﻟوﻣړي >ﭘرﮐﻲ ٢١م ﻣﺦ وﮔورئ( .ﭘﮫ ھر ﻏﺑرﮔون ﮐﯥ ،ددې ﻟﭘﺎره ﭼﯥ د ھﻐﮫ
ﮐﯾﻔﯾت او اﻏﯾزﻣﻧﺗوب زﯾﺎت ﮐړاى ﺷﻲ ،دا ﻣﮭﻣﮫ ده ﭼﯥ د اﻏﯾزﻣن ﺷوﯾو ﺧﻠﮑو او
زﯾﺎﻧﻣﻧﯾدوﻧﮑو ډﻟو ،ﭼﯥ وروﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﭘرې رåﺎ واﭼول ﺷﻲ ،د وﻧډې اﺧﯾﺳﺗوﮐﭼﮫ ﻟوړه ﺷﻲ.

د ﻧﺎورﯾن \ﭘﻠﻲ ﻧﻔوس ظرﻓﯾﺗوﻧﮫ او زﯾﺎﻧﻣﻧﯾدﻧﯥ
\Oﯥ ،ﻣﺎﺷوﻣﺎن ،زاړه ﮐﺳﺎن ،ﻣﻌﯾوﺑﯾن او ﭘﮫ  HIV/AIDS PLWH/Aاﺧﺗﮫ ﮐﺳﺎن ،ھﻐﮫ
ﮔروﭘوﻧﮫ دي ﭼﯥ ﭘﮫ ﺑﯾړﻧﯾو ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ ﭘﮫ وار وار ﻟﮫ ﺧطر ﺳره ﻣﺦ ﮐﯾږي .ﭘﮫ \ﯾﻧو \ﺎﻧfړو
ﺣﺎﻟﺗوﻧو ﮐﯥ د ﻗوﻣﻲ،ﻣذھﺑﻲ او ﺳﯾﺎﺳﻲ ﺗړاوﻧو او ﺑﯾ\ﺎﯾﮫ ﮐﯾدﻧﯥ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ھم ﺧﻠﮏ ﻟﮫ ﺧطر ﺳره
ﻣﺦ ﯾﺎ زﯾﺎﻧﻣﻧﯾدوﻧﮑﻲ ﺑﻠل ﮐﯾداى ﺷﻲ .اﻟﺑﺗﮫ ډﯾرې ډﻟﯥ ﺷﺗﮫ ﭼﯥ زﯾﺎﻧﻣﻧﯾدوﻧﮑﻲ ﺷﻣﯾرل ﮐﯾږي،
ﺧو ﭘورﺗﻧﻲ ﮔروﭘوﻧﮫ ھﻐﮫ دي ﭼﯥ اﮐﺛرا ً د زﯾﺎﻧﻣﻧﯾدوﻧﮑو ﭘﮫ ﺣﯾث ﺛﺑت ﺷوي دي .ﭘﮫ ﯾوه ﻏﻣﯾزه
ﮐﯥ داﺳﯥ \ﺎﻧﮕړي زﯾﺎﻧوﻧﮫ ھم ﺷﺗﮫ ﭼﯥ د ﺧﻠﮑو د ژوﻧدي ﭘﺎﺗﯥ ﮐﯾدو ﭘر ھ>و ﻧﺎوړه اﻏﯾز
ﮐوﻻى ﺷﻲ او ھﻐﮫ ﺧﻠﮏ ﭼﯥ د داﺳﯥ \ﺎﻧﮕړو زﯾﺎﻧوﻧو Oﮑﺎر ﮐﯾږي ،ﺑﺎﯾد د اړوﻧده زﯾﺎن د
>رﻧﮕواﻟﻲ ﭘﮫ ﺗړاو ﺛﺑت ﺷﻲ.
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ﭘﮫ دې ﻻﺳﻲ ﻻرOود ﮐﺗﺎب ﮐﯥ د )زﯾﺎﻧﻣﻧﯾدوﻧﮑو ډﻟو( اﺻطﻼح د Bوﻟو ﭘورﺗﻧﯾو ﯾﺎد ﺷوو
ﺧﻠﮑو ﻟﭘﺎره ﮐﺎرول ﮐﯾږي .ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ددﻏو ﯾﺎدو ﺷوو ﮔروﭘوﻧو >ﺧﮫ ﯾو ﯾﯥ ﻟﮫ ﺧطر ﺳره ﻣﺦ
وي ،ﻣﻌﻧﺎ ﯾﯥ داده ﭼﯥ دا ﻧور ھم ﺗر ﺗﮭدﯾد ﻻﻧدي دي .ﻧو ﭘﮫ دې اﺳﺎس ،ﮐﻠﮫ ﭼﯥ د
زﯾﺎﻧﻣﻧﯾدوﻧﮑو ﮔروﭘوﻧو ﯾﺎدوﻧﮫ ﮐﯾږي ،ﻟوﺳﺗوﻧﮑﻲ دې Bول ھﻐﮫ ﯾﺎد ﺷوي ﮔروﭘوﻧﮫ ﭘﮫ ﻧظر
ﮐﯥ وﻧﯾﺳﻲ .اﻏﯾزﻣن ﺷوﯾو ﺧﻠﮑو ﺗﮫ ﺑﺎﯾد \ﺎﻧﮕړې ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ وﺷﻲ او د ﺧوﻧدﯾﺗوب او ﻣرﺳﺗﯥ
ﻟﭘﺎره ﯾﯥ \ﺎﻧfړې اړﺗﯾﺎوې ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﯾول ﺷﻲ او ددوى ﺳره ﺑﯥ ﺗوﭘﯾره ﭼﻠﻧد وﺷﻲ .ﭘﮫ
ھر ﺣﺎل ،دا ھم دﯾﺎدوﻧﯥ وړ ده ﭼﯥ ﭘﮫ ﻧﺎورﯾن ﮐﯥ اﻏﯾزﻣن ﺷوي ﺧﻠﮏ ،د ﻧﺎورﯾن ﺳره د
ﻣﺟﺎدﻟﯥ ﻟﭘﺎره ﭘﺧﭘﻠﮫ ھم \ﯾﻧﯥ وړﺗﯾﺎوې او ﻣﮭﺎرﺗوﻧﮫ ﻟري او ﻻﺳﺗﮫ ﯾﯥ راوړي ،ﭼﯥ ﺑﺎﯾد
وﭘﯾژﻧدل ﺷﻲ او ﻣﻼﺗړ ﯾﯥ وﺷﻲ.
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ﺣ د اﻗل ﻣ ﻌ ﯾ ﺎر و ﻧﮫ
 -1د ﻏ ذ ا ﯾ ﻲ ﺧ و ﻧ د ﯾ ﺗ و ب ا و ﺗ ﻐ ذ ﯾ ﯥ ا ر ز و ﻧ ﮫ ا و > ﯾ ړ ﻧ ﮫ
دا دوه ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ د >ﯾړﻧﯥ )٢٩ﻣﺦ وﮔورئ( او وﻧډې اﺧﯾﺳﺗﻧﯥ ) ٢٨ﻣﺦ وﮔوري( د ﻣﻌﯾﺎروﻧو >ﺧﮫ ﭼﯥ
ﻣ ﺷ ﺗر ک او اﺻ ﻠ ﻲ ﻣ ﻌ ﯾ ﺎر و ﻧﮫ ﺑﻠل ﮐ ﯾږ ي  ،ﺳ ر ﭼ ﯾﻧﮫ اﺧ ﻠ ﻲ او ﭘﮫ ھ ر \ ﺎى ﮐ ﯥ ﭼ ﯥ د ﺗﻐ ذ ﯾ ﯥ او ﻏ ذ ا ﯾ ﻲ
ﺧ و ﻧ د ﯾ ﺗ و ب ﻣ د ا ﺧ ﻠ ﯥ ﭘ ﻼ ن ﮐ ﯾږ ي او ﯾ ﺎ ﮔ  Bو ر ې ﺛ ﺎ ﺑ ﺗ ﯾ د ا ى ﺷ ﻲ  ،ھ ﻠﺗﮫ ﮐ ﺎر و ل ﮐ ﯾږ ي  .د ا > ﯾړ ﻧ ﯥ ډ ﯾر ې ژ و ر ې د ي
ا و د  Oﮫ ﭘﻠﻲ ﮐ ﯾد و ﻟﭘ ﺎر ه ﯾ ﯥ ډ ﯾر و ﺧ ت او ز ﯾر ﻣ و ﺗﮫ اړ ﺗﯾ ﺎ د ه .ﭘﮫ ﯾو ﺷ د ﯾد ﺑﺣ ر ان ﮐ ﯥ او د ھ ﻐ ﮫ ﻟﭘ ﺎر ه د ﭼ Bﮏ
ﻏ ﺑر ﮔ و ن ﭘﮫ ﻣ و ﺧ ﮫ ﯾو ه ﺳ ﻣ ﻼ ﺳ ﻲ > ﯾړ ﻧﮫ ﮐ ﻔ ﺎﯾ ت ﮐ و ي ﭼ ﯥ د ﺑ ﯾ ړ ﻧ  cﻣ ر ﺳ ﺗ ﯥ د ﻟﯾږ ﻟو ﯾ ﺎ ﻧﮫ ﻟﯾږ ﻟو ﭘﮫ ھ ﮑ ﻠﮫ
ﺗﺻﻣﯾم وﻧﯾول ﺷﻲ او ﺗداﺑﯾر ﯾﯥ وﺳﻧﺟول ﺷﻲ .د >ﯾړﻧﯥ د ﭼﮏ ﻟﺳت ﻟﭘﺎره د  ٣-١ﺿﻣﯾﻣﯥ ،ﻟﮫ -١٧٢
 ١٧٩ﻣﺦ ﭘورې وﮔورئ.

د  Kﯾ ړ ﻧ ﯥ ا و ار ز و ﻧ ﯥ ﻟ و ﻣ ړ ى ﻣ ﻌ ﯾ ﺎر  :ﻏ ذ ا ﯾ ﻲ ﺧ و ﻧ د ﯾ ﺗ و ب
ﮐ ﮫ ﭼ ﯾر ې ﺧ ﻠﮏ د ﻏ ذ ا ﯾ ﻲ ﻧ ﺎ ﺧ و ﻧد ﯾ ﺗ و ب ﻟﮫ ﺧ ط ر ﺳ ر ه ﻣ ﺦ ﮐ ﯾږ ي  ،ﻧ و دې ﻣ ﺳ ﺋ ﻠﯥ ﺗ ﮫ د  :ﮫ ﻏ ﺑر ﮔ و ن ﭘ ﮫ
ﺧ ﺎط ر ﺑﺎﯾد د ﭘر و ﮔر ام ﻟﮫ ﻣ ﺧ ﯥ ﭘر ﯾﮑ ړ ې و ﺷ ﻲ  .ﭘﮫ دې ھ م ﺑﺎﯾد ﭘو ه ﺷ و ﭼ ﯥ د و ى ﭘﮫ ﻋ ﺎدي ډ و ل
ﺧ و ر اﮐ ﺗو ﮐ ﻲ  Kﻧﮕ ﮫ ﺗر ﻻ ﺳ ﮫ ﮐ و ي او د ﺧ و ر اﮐ ﺗو ﮐ و د ﻻ ﺳ ﺗﮫ ر او ړ ﻟو ﭘر ﻣ ﺳ ﺋ ﻠﯥ ﺑﮫ د ﻧ ﺎو ر ﯾن اﻏ ﯾز ﭘﮫ
او س او ر اﺗﻠو ﻧﮑ ﻲ ﮐ ﯥ  Kﮫ و ي .

ﮐﻠﯾدي ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ )ﺑﺎﯾد د ﻻرOووﻧﮑو ﯾﺎدداﺷﺗوﻧو ﺳره ﯾو\ﺎى وﻟوﺳﺗل ﺷﻲ(
• د >ﯾړﻧﯥ او ارزوﻧﯥ ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ ،د اړﺗﯾﺎوو د ﭘﯾژﻧدﻟو او ھﻐوی ﺗﮫ د ﻟوﻣړﯾﺗوب ورﮐوﻟو
ﭘﮫ ﺧﺎطر ،ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب د ﺟﻐراﻓﯾﺎوي ﻣوﻗﻌﯾﺗوﻧو ،ﻣﻌﯾﺷﺗﻲ ﮔروﭘوﻧو او د ﮐﺎل د
ﻣوﺳﻣوﻧو د ﺗوﭘﯾر ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯾوﻟو ﺳره >ﯾړي )ﻟوﻣړۍ ﻻرOووﻧﮫ وﮔورئ(.
• د >ﯾړﻧﯥ اﺻل د ﭘراﺧو Bوﻟﻧﯾزو ،اﻗﺗﺻﺎدي او ﺳﯾﺎﺳﻲ ﺗﮕﻼرو د ﭘوھﺎوي ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ
ﺗﺷرﯾﺣﺎت ورﮐوي او ھﻣدارﻧﮕﮫ ھﻐﮫ ﻣؤﺳﺳﯥ او ﺑﮭﯾروﻧﮫ ﭼﯥ ﭘر ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب
اﻏﯾزﻣﻧﯥ دي را ﭘﯾژﻧﻲ )دوﯾﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وﮔورئ(.
• د >ﯾړﻧﯥ اﺻل ،د اﻏﯾزﻣﻧو ﺳﺗراﺗﯾژﯾو ﭘر ارزوﻧﮫ او >ﯾړﻧﮫ ھم رåﺎ اﭼوي) .درﯾﻣﮫ
ﻻرOووﻧﮫ وﮔورئ(
• د >ﯾړﻧﯥ اﺻل ،ﭼﯾرﺗﮫ ﭼﯥ ﻣﻣﮑﻧﮫ وي ،د \ﺎﯾﻲ ادارو ظرﻓﯾﺗوﻧﮫ ھم ﻟوړوي ،ﭼﯥ ﭘﮫ
دې ﮐﯥ رﺳﻣﻲ او ﻧﺎ رﺳﻣﻲ ﻣؤﺳﺳﯥ ﺷﺎﻣﻠﯥ دي>) .ﻠورﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وﮔورئ(
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• ﮐﺎرول ﺷوې ﻣﯾﺗودوﻟوژي ،ﭘﮫ ﻣﻔﺻل ډول د >ﯾړﻧﯥ ﭘﮫ راﭘور ﮐﯥ ﺑﯾﺎن ﺷوې او د
ډﯾرو ﻣﻧل ﺷوو اﺻوﻟو او ﭘرﻧﺳﯾﭘوﻧو ﺳره اړخ ﻟﮕوي) .ﭘﻧ\م ﻻرOووﻧﮫ وﮔوري(
• ﻟﮫ ﺳﺎﺣﯥ >ﺧﮫ د ﻟوﻣړﻧﯾو ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو راBوﻟول د ﺗﺻﻣﯾم ﻧﯾوﻧﯥ ﻟﭘﺎره اړﯾن دي ،ﻟﯾﮑن
ﺛﺎﻧوي ﻣﻌﻠوﻣﺎت ھﻐﮫ >ﮫ دي ،ﭼﯥ ﻋﻣﻼً ﮐﺎر ﺗرﯾﻧﮫ اﺧﯾﺳﺗل ﮐﯾږي) .ﺷﭘږﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ
وﮔورئ(
• ھﻐﮫ ﻏﺑرﮔوﻧوﻧﮫ ﭼﯥ ﭘﮫ ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب ﮐﯥ ﯾﯥ د ﮐﺎروﻧﯥ ﺳﭘﺎرOﺗﻧﮫ ﺷوې ده ،ﭘﮫ
داﺳﻲ ﺷﮑل طرح ﺷوي ،ﭼﯥ ﺑﺎﯾد د ﻣﻌﯾﺷت د ﺳﺗراﺗﯾژﯾو ﻣﻼﺗړي واوﺳﻲ؛ ﺳﺎﺗﻧﮫ ﯾﯥ
وﮐړي او وده ورﮐړي .ھﻣدارﻧﮕﮫ ﺑﻠﮫ ﻣوﺧﮫ ﯾﯥ د ﺑﯾړﻧﯾو اړﺗﯾﺎوو ﭘوره ﮐول دي.
)اووﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وﮔورئ(
• د ﺧﻠﮑو ﭘر ﺗﻐذﯾوي ﺣﺎﻟت د ﻏذاﯾﻲ ﻧﺎﺧوﻧدﯾﺗوب اﻏﯾز و>ﯾړل ﺷﻲ) .اﺗﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ
وﮔورئ(.

ﻻرOووﻧﯥ
 -1د ارزوﻧﯥ ﭘراﺧﺗﯾﺎﯾﻲ ﻣوﺧﯥ :د ﺧﻠﮑو ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب ددوى د ﻣﻌﯾﺷت ،ﻣوﻗﻌﯾت،
Bوﻟﻧﯾز ﺣﺎﻟت ،د ﮐﺎل ﭘﮫ ﻣوﺳم او د ﻧﺎورﯾن ﭘر >رﻧﮕواﻟﻲ ﭘورې اړه ﻟري .د >ﯾړﻧﯥ د اﺻل د
ﺗﻣرﮐز اﺳﺎﺳﻲ Bﮑﻰ دادى ،ﭼﯥ دا ﻣﻌﻠوﻣﮫ ﮐړي ﭼﯥ اﻏﯾزﻣن ﺷوﯾو ﺧﻠﮑو ﺧوراﮐﺗوﮐﻲ او ﺧﭘل
ﻋﺎﯾدات ﻟﮫ ﻧﺎورﯾن >ﺧﮫ د ﻣﺧﮫ >ﻧﮕﮫ ﻻﺳﺗﮫ راوړل او د ﻧﺎورﯾن اﻏﯾز ﭘر دﻏو ﻣﺳﺎﯾﻠو >رﻧﮕﮫ
دى .ﻣﺛﻼً ﭘﮫ Oﺎري او Oﺎر ﺗﮫ ور>ﯾرﻣﮫ ﺳﯾﻣو ﮐﯥ Oﺎﯾﻲ د ﺧوراﮐﺗوﮐو زﯾرﻣﮫ ﺗوﻧوﻧﮫ او
ھﻐوى ﺗﮫ د ﺧوراﮐﺗوﮐو د رارﺳوﻟو ﻣﺳﺋﻠﮫ و>ﯾړل ﺷﻲ ،ﺧو ﭘﮫ ﮐﻠﯾواﻟﻲ ﺳﯾﻣو ﮐﯥ ﺑﯾﺎ ﻣﻌﻣوﻻً د
ﺧوراﮐﻲ ﻣوادو د ﺗوﻟﯾد ﭘر ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺗﻣرﮐز ﮐﯾږي او ﭼﯾرﺗﮫ ﭼﯥ ﯾو ﺷﻣﯾر ﺧﻠﮏ ﺑﯾ\ﺎﯾﮫ ﮐﯾږي ،ﻧو
د ﮐورﺑﮫ ﺧﻠﮑو ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب ھم ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﯾول ﺷﻲ .د ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب >ﯾړﻧﮫ
ھﻐﮫ وﺧت Oﮫ ده ﭼﯥ ﭘﯾل ﺷﻲ ،ﮐوم وﺧت ﭼﯥ د ﯾو ﭘروyرام ﺑﮭﯾر ﭘﺎی ﺗﮫ رﺳﯾږي اوﮐوم ﺑل
ﭘروyرام ﭘﯾﻠﯾږي .ﭘﮫ دواړو ﺻورﺗوﻧو ﮐﯥ ،د ھ>و ﻟﮫ ﺗﮑرار >ﺧﮫ د ﻣﺧﻧﯾوي ﭘﮫ ﺧﺎطر ،دا
ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑﺎﯾد د Bوﻟو Oﮑﯾﻠو ﻣؤﺳﺳو ﺳره ھﻣﻐږې )ﮐوردﯾﻧﮫ( ﺷﻲ .ھﻐﮫ ارزوﻧﯥ ﭼﯥ ﻧوي
ﻣﺎﻟوﻣﺎت راBوﻟوي ،ﺑﺎﯾد د ﺷﺗﮫ ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗﯥ ﺳرﭼﯾﻧو د ﺛﺎﻧوي ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو ﺑﺷﭘړوﻧﮑﻲ واوﺳﻲ.
ﻣوﺿوع :ﻏذاﯾﻲ ﻧﮫ ﺧوﻧدﯾﺗوب ﻣﻣﮑن ﭘﮫ ﭘراﺧﮫ ﮐﭼﮫ د ﻟوﯾو اﻗﺗﺻﺎدي ،ﺑﻧﺳBﯾزو
-2
Bوﻟﻧﯾز -ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻋواﻣﻠو ﻟﮫ اﻣﻠﮫ راﻣﻧ\ﺗﮫ ﺷوی وي د ﺑﯾﻠfﻲ ﭘﮫ ﺗوyﮫ ھﻐﮫ ﻣﻠﻲ او ﻧړﯾواﻟﯥ
ﭘﺎﻟﯾﺳ ،cﭘروﺳﯥ او ادارې ﭼﻲ ﺧوراﮐﻲ ﻣوادو ﺗﮫ ﭘﮫ ﮐﺎﻓﻲ اﻧدازه د ﺧﻠﮑو ﭘر ﻻﺳرﺳﻲ اﻏﯾز
ﻟري .ﻧوﻣوړی ﺣﺎﻟت اﮐﺛره وﺧت د ﺧوراﮐﺗوﮐو د اوږد ﻣﮭﺎﻟﮫ ﻧﮫ ﺧوﻧدﯾﺗوب ﭘﮫ ﺷﮑل ﺳره
ﺗﻌرﯾف ﮐﯾږي ،ﭼﻲ ﻧوﻣوړی ﺣﺎﻟت ﯾو اوږد ﻣﮭﺎﻟﮫ ﺣﺎﻟت دی ﭼﯥ دﺑﻧﺳBﯾزې زﯾﺎﻧﻣﯾﻧدﻧﯥ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ
راﻣﻧ\ﺗﮫ ﮐﯾږي ،ﺧو دا ھم ﻣﻣﮑﻧﮫ ده ﭼﯥ د ﻧﺎورﯾن د اﻏﯾزو ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﻧور ھم ﮐړﮐﯾﭼن ﺷﻲ.
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ﻣﺟﺎدﻟوي ﺳﺗراﺗﯾژۍ> :ﯾړﻧﮫ او ارزوﻧﮫ ﺑﺎﯾد د ﻣﺟﺎدﻟوي ﺳﺗراﺗﯾژﯾو ﻣﺧﺗﻠف ډوﻟوﻧﮫ ﺗر
ﭘوOښ ﻻﻧدې راوﻟﻲ ،ﭼﻲ د ﭼﺎ ﻟﮫ ﺧوا >ﺧﮫ ﭘﻠﻲ ﮐﯾږي او دوی ﺑﮫ >رﻧfﮫ ﮐﺎر ورﮐړي .ﮐﻠﮫ
ﭼﻲ ﺳﺗراﺗﯾژﯾfﺎﻧﯥ ﺑﯾﻼﺑﯾل ډوﻟوﻧﮫ وﻟري ،ﻧو ﭘﮫ داﺳﯥ وﺧت ﮐﯥ د ﻣﺟﺎدﻟﯥ ﻟﭘﺎره \ﺎﻧfړي
ﭘړاووﻧﮫ راﻣﻧ\ﺗﮫ ﮐﯾږي .دا ﺣﺗﻣﻲ ﻧﮫ ده ﭼﯥ Bوﻟﻲ د وﺧت >ﺧﮫ ﻣﺧﮑﻲ ﺳﺗراﺗﯾژۍ دې
ﻏﯾرﻋﺎدي واوﺳﻲ ،دوی ﺑﯾرﺗﮫ راyر\ﯾدوﻧﮑﻲ دي ،او اوږدﻣﮭﺎﻟﮫ زﯾﺎن ﻧﮫ راﻣﻧ\ﺗﮫ ﮐوي .د
ﺑﯾﻠfﻲ ﭘﮫ ﺗوyﮫ د وﺣﺷﻲ ﺧوراﮐﺗوﮐو راﻏوﻧډول ،د ﻏﯾرﺿروري ﺷﺗﻣﻧﯾو ﺧر>ﻼو او ﯾﺎ ھم ﯾو
ﺑل \ﺎي ﺗﮫ د ﮐﺎر ﻟﮫ ﭘﺎره ،د ﮐورﻧ cد ﯾو ﻏړي اﺳﺗول .وروﺳﺗﻧ cﺳﺗراﺗﯾژۍ ﭼﻲ \ﯾﻧﻲ وﺧت
ﺑﺣراﻧﻲ ﺳﺗراﺗﯾژۍ ھم ورﺗﮫ وﯾل ﮐﯾږي Oﺎﯾﻲ د ﺗل ﻟﭘﺎره راﺗﻠوﻧﮑﯽ ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب ﻟﮫ yواښ
ﺳره ﻣﺦ ﮐړي او ﮐﻣزوری ﯾﯥ ﮐړي د ﺑﯾﻠfﻲ ﭘﮫ ﺗوyﮫ د ﻣ\ﮑﻲ ﺧر>ول ،ﯾﺎ د ﻧﯾﺳﺗ cﻟﮫ اﻣﻠﮫ د
Bوﻟﯥ ﮐورﻧ cﮐوﭼﯾدﻧﮫ او ﯾﺎ ھم د \ﻧfﻠﻲ وﻧو وھل\ .ﯾﻧﻲ ﻣﺟﺎدﻟوي ﺳﺗراﺗﯾژۍ ﭼﻲ د \Oو او
ﻧﺟوﻧو ﻟﮫ ﺧوا >ﺧﮫ ﺗرﺳره ﮐﯾږي ،دوي د اﯾدس د ﻣﯾﮑروب ﻟﮫ ﺧطر ﺳره ﻣﺧﺎﻣﺦ ﮐوﻻي ﺷﻲ
د ﺑﯾﻠfﻲ ﭘﮫ ﺗوyﮫ ﺑدﻟﻣﻧﻲ او ﻧﺎروا اړﯾﮑﻲ او ﯾﺎ ھم ﺟﻧﺳﻲ ﺗﯾري ،ﮐﻠﮫ ﭼﻲ دوي ﻧﺎﺧوﻧدي \ﺎﯾوﻧو
ﺗﮫ ﺳﻔر ﮐوي .د ﮐوچ او ﮐډواﻟ cډﯾرواﻟﯽ ﻣﻣﮑن د اﯾدس د ﻟﯾږدﯾدﻧﯥ ﺧطر ډﯾر ﮐړي.
ھﻣدارﻧfﮫ ﻣﺟﺎدﻟوي ﺳﺗراﺗﯾژۍ ،د ﺑﯾﻠfﻲ ﭘﮫ ﺗوyﮫ د ﺷﺗﮫ طﺑﯾﻌﻲ زﯾرﻣو ډﯾر ﭘﮫ ﮐﺎر اﭼولO،ﺎﯾﻲ
ﭼﺎﭘﯾ﷼ اﻏﯾزﻣن ﮐړي .دا ﻣﮭﻣﮫ ده ﭼﯥ ﻣﺧﮑﯥ ﻟﮫ دې >ﺧﮫ ﭼﯥ Bول ﻏﯾرﺿرري اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﭘﺎﯾﺗﮫ ورﺳﯾږي د ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب ﻣﻼﺗړ او ﺳﺎﺗﻧﮫ وﻏ\ول ﺷﻲ.
\ﺎﯾﻲ ظرﻓﯾﺗوﻧﮫ :د ﭘﻼن ﺟوړوﻟو او ارزوﻧﯥ ﭘﮫ Bوﻟو ﭘړاوﻧو ﮐﻲ د Bوﻟﻧﯥ او \ﺎﯾﻲ
-4
ﻣﻧﺎﺳﺑو ادارو او ﻣؤﺳﺳو yډون ډﯾر ﻣﮭم دي .ﭘروyراﻣوﻧﮫ ﺑﺎﯾد د اړﺗﯾﺎ ﭘر ﺑﻧﺳټ او د \ﺎﻧfړو
ﺳﯾﻣﮫ ﯾﯾزو ﺷراﯾطو ﺳره اړخ وﻟfوي .ﭘﮫ ھﻐو ﺳﯾﻣو ﮐﯥ ﭼﻲ د ﺗﮑراري ﻧﺎورﯾن ﺳره ﻣﺦ وي
او ﯾﺎھم د اوږد ﻣﮭﺎﻟﯥ ﺟfړې او ﺗﺎوﺗرﯾﺧواﻟﻲ ډyر وي ،ﺑﺎﯾد د ﺧﺑر ورﮐوﻟو او ﻏﺑرyون
yړﻧدي او ﺗروﺧت ﻟﮫ ﻣﺧﮫ ﺳﯾﺳﺗﻣوﻧﮫ او ﺷﺑﮑﯥ ﻣوﺟودې وي .ھﻐﮫ Bوﻟﻧﯥ ﭼﯥ د وﭼﮑﺎﻟﻲ او
ﺳﯾﻼب ﭘﺧواﻧ cﺗﺟرﺑﮫ وﻟري ﺑﺎﯾد د اﺣﺗﻣﺎﻟﻲ ﭘﯾOو >ﺧﮫ د ﺧوﻧدﯾﺗوب ﻟﮫ ﭘﺎره ﻟﮫ ﭘﺧوا >ﺧﮫ
ﺟوړ ﺷوي ﭘﻼﻧوﻧﮫ وﻟري .دا ﻣﮭﻣﮫ ده ﭼﻲ د داﺳﯥ \ﺎﯾﻲ ظرﻓﯾﺗوﻧوﻣﻼﺗړ وﺷﻲ.
ﻣﯾﺗودوﻟوژي :دا ﻣﮭﻣﮫ ده ﭼﯥ د >ﯾړﻧﯥ او ﻧﻣوﻧﮫ اﺧﯾﺳﺗﻧﯥ ﺑﮭﯾروﻧﮫ ﭘﮫ اﺣﺗﯾﺎط ﺳره ﭘﻠﻲ
-5
ﮐړای ﺷﻲ ﮐﮫ >ﮫ ھم ﻏﯾر رﺳﻣﻲ وي .د رﭘوټ ورﮐوﻟو ﺑﮭﯾر ﺑﺎﯾدﻣﻧطﻘﻲ او روOﺎﻧﮫ وي او د
ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب د >ﯾړﻧﯥ ﻟﭘﺎره Bول ﭘﯾژﻧدل ﺷوي ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ ﻣﻧﻌﮑس ﮐړي .ددې ﻟﭘﺎره ﭼﯥ
ﻣﺎﻟوﻣﺎت او ارزوﻧﯥ ﺑﺷﭘړې او ﺟﺎﻣﻊ واوﺳﻲ،ﻣﯾﺗودﻟوژﯾﮑﯥ ﻻﺳﺗﮫ راوړﻧﯥ ﺑﺎﯾد د ﻣؤﺳﺳو او
دوﻟت ﺗرﻣﻧ tھﻣﻐږې ﮐړای ﺷﻲ ،ﭼﯥ ﭘﮫ دې ﺗرﺗﯾب دا ﻣﺎﻟوﻣﺎت ﭘﮫ ھر وﺧت ﮐﯥ د ﮐﺎروﻧﯥ
وړ وي .ھﻐﮫ ارزوﻧﯥ ﭼﯥ د >و ﻣؤﺳﺳو ﻟﺧوا ﺗرﺳره ﺷوې وي ،ﻣﻌﻣوﻻً Oﯥ åyل ﮐﯾږي .د
ﺑﯾﻼﺑﯾﻠو ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗﻲ ﺳرﭼﯾﻧو ﻟﮫ ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو >ﺧﮫ د ﯾوې ﭘﺎﯾﻠﯥ راﯾﺳﺗل ،د ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب ﭘﮫ اړه
د ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗﻲ ﺳرﭼﯾﻧو ﺗر ﻣﻧ tد اړﯾﮑو Bﯾﻧfوﻟو ﻟﭘﺎره اړﯾن دي .دﺑﯾﻠfﯥ ﭘﮫ ﺗوyﮫ د ﮐورﻧﯾو  ،ﻏﻠو
داﻧو ارزوﻧﯥ او ﻣﺻﻧوﻋﻲ ﺳﭘوږﻣﮑﯾو د ﺗﺻوﯾروﻧو ﮐﺎرول .ﭘﮫ ﻟوﻣړي ﺿﻣﯾﻣﮫ ﮐﯥ د ھﻐو
ﻋﻣده ﺳﯾﻣو ﭼﮏ ﻟﺳت ﭼﯥ ﭘﮫ ارزوﻧﯥ ﮐﯥ ﺑﺎﯾد ﺑرﺧﮫ ورﮐړل ﺷﻲ،ﺷﺗﮫ او ﭘﮫ دوھﻣﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﮐﯥ د ﻣﯾﺗودوﻟوژۍ د ﺗﮑراروﻟو ﭼﮏ ﻟﺳت ﺷﺗﮫ.
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 -6د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﺳرﭼﯾﻧﯥ :ﭘﮫ ډﯾرو ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ ﺑﺎﯾد ﻟﮫ ﻧﺎورﯾن >ﺧﮫ وړاﻧدې ﭘﮫ زﯾﺎﺗﮫ ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ
ﺛﺎﻧوي ﻣﺎﻟوﻣﺎت ﺷﺗون وﻟري ﻟﮑﮫ :ﭘﮫ ﻧورﻣﺎل ډول ﺧوراک ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﯽ ،ﭘﮫ ﻋﺎدي ډول ﺳره
ﺧوراک ﺗﮫ د ﺑﯾﻼﺑﯾﻠو ډﻟو ﻻﺳرﺳﯽ ،ھﻐﮫ ډﻟﻲ ﭼﻲ ﭘﮫ ډﯾره اﻧدازه د ﺧوراک ﻟﮫ ﻧظره ﻧﺎﺧوﻧدي
دي ،او د ﭘﺧواﻧﯾو ﺑﺣراﻧوﻧو اﻏﯾزې د ﺧوراک ﭘر ﺷﺗون او ھﻐﮫ ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﯽ .د ﺛﺎﻧوي
ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو اﻏﯾزﻣﻧﮫ او ﭘر\ﺎي ﮐﺎروﻧﮫ د ھﻐﯥ ارزوﻧﯥ ﭘﮫ ﺗرڅ ﮐﻲ ﭼﻲ د ﻧوي ﯾﺎ راﺗﻠوﻧﮑﻲ
ﺣﺎﻟت ﭘﮫ اړﺗﯾﺎوو ﺑﺎﻧدي ﺗﻣرﮐز ﮐوي د دوي ﭘﮫ ﺑﺎره ﮐﻲ د ﻟوﻣړﻧﯾو ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو د راBوﻟوﻟو ﻟﭘﺎره
ﻻره ھواروي.
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اوږد ﻣﮭﺎﻟﮫ ﭘﻼن ﺟوړوﻧﮫ :د ﻧﺎورﯾن ﭘﮫ ﻟوﻣړﻧﯾو ﭘړاوﻧو ﮐﻲ د اړﺗﯾﺎ وړ ﺗوﮐو yړﻧدي
ﭘوره ﮐﭔدﻧﮫ او د ﺗوﻟﯾدي ﺗوﮐو ﺳﺎﺗﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﺗل ﻟوﻣړﯾﺗوب وﻟري ،ﻏﺑرyوﻧوﻧﮫ ﺑﺎﯾد ھﻣﯾﺷﮫ د
اوږدې ﻣودې ﻟﮫ ﭘﺎره ﭘﻼن ﮐړل ﺷﻲ .ﭼﯥ د ﻧوﻣوړو ﮐړﻧو د ﺗرﺳره ﮐوﻟو ﻟﮫ ﭘﺎره د
ﺳﮑﺗوروﻧو د ﻟړۍ ﭘﮫ ﺷﮑل ﺳره ﺗﺧﻧﯾﮑﻲ ﮐﺎرﭘوھﻧﻲ ﺗﮫ  ،او ھﻣدارﻧfﮫ د Bوﻟﻧﻲ د ﻏړو ﺳره د
ﮐﺎر ﮐوﻟو وړﺗﯾﺎ درﻟودﻟو ﺗﮫ ،د Bوﻟو ډﻟو د ﻧﻣﺎﯾﻧده yﺎﻧو ﭘﮫ yډون اړﺗﯾﺎ ده .د ارزوﻧﯥ او ﭘﻼن
ﺟوړوﻧﯥ ﭘروyراﻣوﻧو ﭘﮫ Bوﻟو ﭘړاوﻧو ﮐﻲ د Bوﻟﻧﻲ د ﻏړو yډون ډﯾر ﻣﮭم دي ،ﭼﻲ دا ﻣﺳﺋﻠﮫ
ﮐوﻻی ﺷﻲ ،ﻟږ ﺗر ﻟږه ﭘﮫ اوږد ﻣﮭﺎﻟﮫ ډول ددوي اﻣﮑﺎﻧﺎﺗو او ﺧطروﻧو ﻟﮫ ﻟﯾدﻟوري ﺳره
ﻣرﺳﺗﻧدوی ﺷﻲ.

ﺳﭘﺎرOﺗﻧﻲ او ﻣﺷورې ﺑﺎﯾد د وړ او ﺑﺎﺗﺟرﺑﮫ ﺧﻠﮑو ﺳره ﭘﮫ ﺳﺎﻟم او >رyﻧد ﭘوھﺎوي ﺑﺎﻧدي
وﻻړې وي .ﭘﮫ ارزوﻧﮑﯥ ډﻟﮫ ﮐﻲ ﺑﺎﯾد اړوﻧد ﺳﮑﺗوري ﻣﺎھرﯾن ﺷﺎﻣل وي ،ﻟﮑﮫ :ﮐرﻧﭘوھﺎن،
ﮐرﻧﯾز اﻗﺗﺻﺎد ﭘوھﺎن ،وﯾﺗرﯾﻧرﭘوھﺎنB ،وﻟﻧﭘوھﺎن ،او د اوﺑو او روﻏﺗﯾﺎﭘوھﻧﯥ ﻣﺎھرﯾن ﯾﺎ ﻧور
وړ ﻣﺎھرﯾن ) ﭘﮫ  ٢٨ﻣﺦ ﮐﯥ د yډون ﻣﻌﯾﺎر وyورئ (.

 -8ﻏذاﯾﻲ ﻧﺎﺧوﻧدﯾﺗوب او ﺗﻐذﯾوي ﺣﺎﻟت:ﻏذاﯾﻲ ﻧﺎﺧوﻧدﯾﺗوب د ﺧوار\واﮐ cﯾو ﻟﮫ درﯾو
ﺑﻧﺳBﯾزو ﻻﻣﻠوﻧو >ﺧﮫ دی ،ﻧو ﻟﮫ دې ﮐﺑﻠﮫ ،ﭼﯾري ﭼﻲ د ﺧوراک د ﻧﺎﺧوﻧدﯾﺗوب ﺧطر ﻣوﺟود
وي ھﻣﻠﺗﮫ د ﻣﺎﯾﮑروﻧوﺗرﺋﯾﻧت ) ﮐوﭼﻧﻲ ﻣﻐذي ﺗوﮐﻲ( د ﮐﻣOت ﭘﮫ yډون ،د ﺳؤﺗﻐذي ﺧطر ھم
ﺷﺗون ﻟري .د ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب د ارزوﻧﯥ ﯾوه اړﯾﻧﮫ ﺑرﺧﮫ ،ﭘر ﻏذاﯾﻲ ﺣﺎﻟت ﺑﺎﻧدي د ﻏذاﯾﻲ
ﻧﺎﺧوﻧدﯾﺗوب د اﻏﯾزو ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﻲ ﻧﯾول دي .ﭘﮫ ھرﺣﺎل د روﻏﺗﯾﺎ او ﺳﺎﺗﻧﻲ د ﻣﻣﮑﻧﮫ ﻻﻣﻠوﻧو ،د
ﻧﮫ ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯾوﻟو ﭘرﺗﮫ ،ﺑﺎﯾد داﺳﻲ وﻧﮫ اﻧfﭔرل ﺳﻲ ﭼﻲ ﻏذاﯾﻲ ﻧﺎﺧوﻧدﯾﺗوب د ﺳؤﺗﻐذي
ﯾوازﯾﻧﻲ ﻋﻠت دي.
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د Kﯾړﻧﯥ او ارزوﻧﯥ دوھم ﻣﻌﯾﺎر :ﺗﻐذﯾﮫ
ﭼﯾرﺗﮫ ﭼﯥ ﺧﻠك د ﺧوار\واﮐﯽ ﻟﮫ ﺧطر ﺳره ﻣﺧﺎﻣﺦ دي ،د ﭘروyرام طرح ﮐول د ﺧوار\واﮐﯽ
دﻋﻠت ،ډول ،درﺟﯥ او ﺷدت د ﭘﯾژﻧدﻧﯥ او ھﻐﯥ ﺗﮫ د ﻣﻧﺎﺳب ﻏﺑرyون Oوودﻟو ﭘﮫ ﺑﻧﺳټ ﺑﺎﯾد
ﺗرﺳره ﺷﻲ.

ﮐﻠﯾدي ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ:
•

•
•
•
•

•
•

) ﻟﮫ ﻻ ر  Oو و ﻧ و ﺳ ر ه ﭘ ﮫ ﺗړ او ﮐ ﯥ و ﻟو ﺳ ﺗ ل ﺷ ﻲ (

د اﻧﺗروﭘوﻣﺗرﯾﮑﯥ ﺳروې ﻟﮫ ﺗرﺳره ﻛوﻟو >ﺧﮫ ﻣﺧﮑﯥ د ﺧوار\واﮐﯽ د ﺑﻧﺳBﯾزو
ﻻﻣﻠوﻧو )ﺧواړه ،روﻏﺗﯾﺎ او ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ( ﭘﮫ ھﻛﻠﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت و>ﯾړل ﺷﻲ او راﭘور ﯾﯥ
ورﻛړل ﺷﻲ ،د ﺳﺗوﻧزو ﻣﺎھﯾت او ﺷدت او ھﻐﮫ ډﻟﯥ ﭼﯥ زﯾﺎﺗﯥ ﺗﻐذﯾوي او ﺣﻣﺎﯾوي
اړﺗﯾﺎوي وﻟري ﭘﮫ yوﺗﮫ ﺷﻲ) .ﻟوﻣړي ﻻرOووﻧﮫ او ﭘﮫ  140ﻣﺦ ﻛﯥ د ﻋﻣوﻣﻲ ﺗﻐذﯾوي
ﻣﻼﺗړ دوھم ﻣﻌﯾﺎر وyورئ(.
د ﺧوار\واﮐﯽ د ﻻﻣﻠوﻧو ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ د Bوﻟﻧﯥ او ﻧورو \ﺎﯾﻲ زﯾﺎﻧﻣﻧوﻧﮑو ډﻟو ﻧظرﯾﺎت ﭘﮫ
ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﯾول ﺷﻲ )ﻟوﻣړۍ ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.
اﻧﺗروﭘوﻣﺗرﯾﮑﻲ ﺳروي ﭘﮫ ھﻐﮫ ﺻورت ﻛﯥ ﺗرﺳره ﻛﯾږي ﭼﯾرې ﭼﯥ د ﭘروyرام د
ﭘرﯾﮑړې ﻟﭘﺎره ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو او >ﯾړﻧﯥ ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ وﻟﯾدل ﺷﻲ )دوھﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.
د ﺧوار\واﮐﯽ د ﻧوﻋﯾت ،درﺟﯥ او ﺷدت د Bﺎﮐﻠو ﻟﭘﺎره د ﻧړﯾواﻟو اﻧﺗروﭘوﻣﺗرﯾﮑﻲ
ﺳروې yﺎﻧو ﻻرOووﻧﯥ دې د ﻣﻠﻲ ﻻرOووﻧو ﺳره ﯾو\ﺎی ﺷﻲ)درﯾﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ
وyورئ(.
ﭼﯾرﺗﮫ ﭼﯥ اﻧﺗروﭘوﻣﺗرﯾﮑﮫ ﺳروې ،د ھﻐو ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﺗر ﻣﻧ tﭼﻲ ﻋﻣروﻧﮫ ﯾﻲ ﻟﮫ ﭘﻧ\و
ﻛﻠوﻧو >ﺧﮫ ﻟږ وي،ﺗر ﺳره ﮐﯾږي ،ﻧو د ﭘﻼن ﮐوﻟو او د ﻣﻧ\ﻧ cﺳﻠﻧﯥ )ﻓﯾﺻدي( او د
 Z scoresﺧوار\واﮐﯽ د راﭘور ورﮐوﻟو ﻟﭘﺎره دې ﻧړﯾوال وزن  -ﻗد ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ
وﮐﺎرول ﺷﻲ )درﯾﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.
د ﮐوﭼﻧﯾو ﻣﻐذي ﺧوراﮐﺗوﮐو ﻛﻣواﻟﻰ ﭼﻲ ﺧﻠﮏ ور>ﺧﮫ ﭘﮫ ﺧطر ﻛﯥ دي ،ﺑﺎﯾد ﭘﮫ yوﺗﮫ
ﺷﻲ.
د ﺗﻐذﯾوي ﺣﺎﻟت ﻟﮫ ارزوﻧﯥ وروﺳﺗﮫ ﮐوم ﻏﺑرyون ﭼﯥ ﺗوﺻﯾﮫ ﮐﯾږي ،ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ھﻣﻐږې
ﺗوyﮫ د \ﺎﯾﻲ ظرﻓﯾﺗوﻧو ﺑﺷﭘړوﻧﮑﯽ او ﺟوړوﻧﮑﯽ واوﺳﻲ.

ﻻرOووﻧﯥ:
 -1اﺳﺎﺳﻲ ﻻﻣﻠوﻧﮫ :د ﺧوار\واﮐ cﺟوOت ﻋﻠﺗوﻧﮫ ﻧﺎروﻏﺗﯾﺎ ،ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺧواړه )ﭼﯥ ﭘﺧﭘل
وار ﺳره د ﻏذاﯾﻲ ﻧﺎﺧوﻧدﯾﺗوب ﭘﺎﯾﻠﮫ ده( ،ﺧراﺑﮫ ﻋﺎﻣﮫ روﻏﺗﯾﺎ ﯾﺎ Bوﻟﻧﮫ او ﻧﺎوړه ﭘﺎﻣﻠرﻧﯾز
ﭼﺎﭘﯾ﷼ او ﯾﺎ ھم د ﮐورﻧ cاو Bوﻟﻧﯥ ﭘﮫ ﮐﭼﮫ ،روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺎﺗو ﺗﮫ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﻻﺳرﺳﯽ دی .دﻏﮫ
ﺑﻧﯾﺎدي ﻋﻠﺗوﻧﮫ ،ﭘﺧﭘل وار ﺳره د ﻧورو اﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﺗوﻧو زﯾږﻧده دي ﭼﯥ ﻋﺑﺎرت دي ﻟﮫ :ﺑﺷري،
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﻲ ،طﺑﯾﻌﻲ او اﻗﺗﺻﺎدي ﺳرﭼﯾﻧﯥ ،ﺳﯾﺎﺳﻲ،ﻓرھﻧfﻲ او اﻣﻧﯾﺗﻲ ﻣوﺿوﻋﺎت ،رﺳﻣﻲ او
97

ﻏﯾر رﺳﻣﻲ زﯾرﺑﻧﺎوې او د ﺧﻠﮑو ﺑﯾ\ﺎﯾﮫ ﮐﯾدﻧﮫ )ﺟﺑري ﯾﺎ ﻏﯾر ﺟﺑري( او د ﺧﻠﮑو ﭘﮫ ﮐډواﻟﯾدﻧﮫ
ﺑﻧدﯾز ﻟfول دي .د ﺗﻐذﯾﯥ د ﭘروyرام ﻟﭘﺎره ﭘﮫ Bوﻟو ﺷراﯾطو ﮐﯥ د ﺧوار\واﮐﯽ ﭘر ﻻﻣﻠوﻧو
ﭘوھﺎوی ﺗر ﻻﺳﮫ ﮐول ﯾو اړﯾن ﮐﺎر دی .د ﺧوار\واﮐﯽ د ﻋﻠﺗوﻧو ﭘﮫ اړه ﻣﻌﻠوﻣﺎت د ﻟوﻣړﻧﯾو
ﯾﺎ ﺛﺎﻧوي ﻣﻧﺎﺑﻌو >ﺧﮫ ﻻﺳﺗﮫ راﺗﻼی ﺷﻲ ﻟﮑﮫ :د ﺗﻐذﯾﯥ او روﻏﺗﯾﺎ ﻣوﺟوده ﻣﺎﻟوﻣﺎت،ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﻲ
راﭘوروﻧﮫ ،وړاﻧدﻧﻲ ﺧﺑرﺗﯾﺎﯾﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ،د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﻣرﻛزوﻧو ﺳواﻧﺢ ،د ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب
راﭘوروﻧﮫ او د Bوﻟﻧﯥ ﺧﯾرﯾﮫ ډﻟﯥ ،ﭼﯥ دواړه -ﮐﻣﻲ اوﮐﯾﻔﻲ ﻣﺎﻟوﻣﺎت ﭘﻛﯥ ﺷﺎﻣل دي .د ﺗﻐذﯾﯥ
د ارزوﻧﯥ ﭘوOﺗﻧﭘﺎåﮫ ﭘﮫ >ﻠورﻣﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ ﮐﯥ ﺷﺗﮫ.
ﭘرﯾﮑړه ،ﺑﺎﯾد د ﺧوار\واﮐﯽ ﭘﮫ Bوﻟو دري ﻣﻣﻛﻧﮫ ﺑﻧﯾﺎدي ﻋﻠﺗوﻧو ﭘﮫ ﭘﯾژﻧدﻧﯥ او
-2
ھﻣدارﻧfﮫ د اﻧﺗروﭘوﻣﺗرﯾﮑو ﺳروې yﺎﻧو د ﭘﺎﯾﻠو ﭘر ﺑﻧﺳټ ﺗر ﺳره ﺷﻲ .ﺧو ﭘﮫ ھر ﺣﺎل ،ﭘﮫ ﯾو
ﺷدﯾد ﻧﺎورﯾن ﻛﯥ ،ﭘﮫ ﻟوﯾﮫ ﮐﭼﮫ د ﺧوراﮐﺗوﮐو د وﯾﺷﻧﯥ ﭘرﯾﮑړه ﺑﺎﯾد د اﻧﺗروﭘوﻣﺗرﯾﮑو
ﺳروﯾfﺎﻧو ﭘﺎﯾﻠو ﺗﮫ ،ﭼﯥ ﻟﮫ درﯾو اووﻧﯾو >ﺧﮫ زﯾﺎت وﺧت ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ وﻟري ،ﻣﻧﺗظره ﻧﮑړای
ﺷﻲ .ﺧو ﭘﮫ ھر ﺣﺎل ،د ﺧوار\واﮐﯽ د ﺳﻣون ﻟﭘﺎره د ﻏﺑرyوﻧوﻧو ﭘرﯾﮑړو ﺳره ﺑﺎﯾد د
اﻧﺗروﭘوﻣﺗرﯾﮑو ﺳروﯾfﺎﻧو ﻣﺎﻟوﻣﺎت ﻣرﺳﺗﻧدوی واوﺳﻲ.
اﻧﺗروﭘوﻣﺗرﯾﮑﯥ ﺳروﯾåﺎﻧﯥ د ﺧوار\واﮐﯽ د ﺧﭘرﯾدو د ﮐﭼﯥ ﯾو ﺗﺧﻣﯾن وړاﻧدې ﮐوي.
-3
ﺗر Bوﻟو ﻣﻧل ﺷوې ﻻره ﯾﯥ داده ،ﭼﻰ د ﺧوار\واﮐﻲ ﭘﮫ ھﻐو ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﻛﯥ ﭼﯥ ﻋﻣروﻧﮫ ﯾﻲ6
او59ﻣﯾﺎﺷﺗو ﺗرﻣﻧ tوي ،د ﻧورو Bوﻟو ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﭘﮫ اﺳﺗﺎزﯾﺗوب ،و>ﯾړل ﺷﻲ .ﮐﮫ >ﮫ ھم Oﺎﯾﻲ
ﻧورې ډﻟﯥ ﭘﮫ زﯾﺎﺗﮫ ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ اﻏﯾزﻣﻧﯥ ﺷوې وي ﯾﺎ ډﯾر زﯾﺎت ﺗﻐذﯾوي ﺧطر ﺳره ﻣﺦ ﺷﻲ .ﻛﮫ
ﺧﺑره داﺳﯥ وي ،ﻧو ددﻏو ډﻟو وﺿﻌﯾت ﺑﺎﯾد وارزول ﺷﻲ ،ﻛﮫ >ﮫ ھم دا ﯾو >ﮫ ﺳﺗوﻧزﻣﻧﮫ
ﭼﺎره وي.اﻧدازه ﯾﻲ ﻛﯾداي ﺷﻲ ﭼﻲ ﺟﻧﺟﺎﻟﻲ وي )ﭘﻧ\ﻣﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ وyورئ( .ﻧړﯾواﻟو ﻻرOووﻧو
دا ﻣﺷروطﮫ ﻛړې ﭼﯥ د ﺳروﯾfﺎﻧو ﻟﭘﺎره ﻧﻣوﻧوي ﺑﯾﻠfﮫ وﮐﺎرول ﺷﻲ او ﻟﮫ ﻣﻠﻲ ﻻرOووﻧو
ﺳره ﯾﯥ ﺗړﻧﮫ ،د راﭘور ورﻛوﻟو ﭘرﺗﻠﮫ ﯾﯾزﺗوب او ھﻣﻐږۍ ﺗﮫ Oﮫ واﻟﯽ ورﺑOﻲ .ﭼﯾرﺗﮫ ﭼﯥ د
ﺗﻐذﯾﯥ د ﺣﺎﻟت ﻟﭘﺎره ﻧﻣوﻧوي ﻣﺎﻟوﻣﺎت ﻻﺳﺗﮫ راﺗﻼی ﺷﻲ ،دا ﻣﺎﻟوﻣﺎت د ﯾوې اﻧﻔرادي واﻗﻌﯥ
>ﺧﮫ Byور دي .د ﯾوې اﻧﺗروﭘوﻣﺗرﯾﮑﯥ ﺳروې ﭘﮫ ﺟرﯾﺎن ﮐﯥ د ﯾوه ﻣﺗﻔﺎوت ﻧﻣوﻧوي ﭼوﮐﺎټ
>ﺧﮫ ﭘﮫ اﺳﺗﻔﺎدې ﺳره ﮐﯾداي ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻣﻌﺎﻓﯾت ورﮐوﻟو د ﭘوOښ او د ﻣړﯾﻧﯥ ﭘﺧواﻧﻲ ارﻗﺎم،
راBول او ﭘﮫ Oﮫ ډول ﻻﺳﺗﮫ راوړل ﺷﻲ .راﭘوروﻧﮫ ﺗل ﺑﺎﯾد د ﺧوار\واﮐﻲ اﺣﺗﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﺗوﻧﮫ،
ﺗﺷرﯾﺢ ﻛړي او ﺗﻐذﯾوي ﭘړﺳوب ) (edemaﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﺟﻼ ډول راﭘور ﺷﻲ.
د ﻣﺎﯾﻛروﻧوﺗرﯾﻧت ﻛﻣواﻟﻰ :ﻛﮫ ﭼﯾرې ﺧﻠﮏ ،د ﻧﺎورﯾن >ﺧﮫ ﻣﺧﮑﯥ د وﯾﺗﺎﻣﯾن A
-4
،آﯾوډﯾن ﯾﺎ د اوﺳﭘﻧﯥ ﭘﮫ ﻛﻣواﻟﻲ اﺧﺗﮫ وي ،ﻧو Oﺎﯾﻲ دا ﻣﺳﺋﻠﮫ د ﻧﺎورﯾن ﭘﮫ ﺟرﯾﺎن ﮐﯥ ھم د
ﯾوې ﺳﺗوﻧزې ﭘﮫ ﺗوyﮫ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲ .ﻛﻠﮫ ﭼﯥ د روﻏﺗﯾﺎ او د ﻏذاﯾﻲ ﻣﺻؤﻧﯾت د وﺿﻌﯾت ارزوﻧﮫ
د ﮐوﭼﻧﯾو ﺧوراﮐﺗوﮐو د ﮐﻣOت ﺧطر ﭘﮫ yوﺗﮫ ﮐړي ،ﻧو د \ﺎﻧfړو ﮐﻣOﺗوﻧو د ﻣﻘدارﯾت د Oﮫ
واﻟﻲ ﭘﮫ ﻣوﺧﮫ ﺑﺎﯾد yﺎﻣوﻧﮫ اوﭼت ﺷﻲ ) ﭘﮫ ١٣٧ﻣﺦ ﮐﯥ د ﻋﻣوﻣﻲ ﺗﻐذﯾوي ﻣﻼﺗړ ﻟوﻣړی
ﻣﻌﯾﺎر او ﭘﮫ  ١۵٢ﻣﺦ ﻛﯥ د ﺧوار\واﮐﯽ د ﺳﻣون درﯾم ﻣﻌﯾﺎر وyورئ(.

98

99

ﻏ ذ اﯾﻲ ﻣ ﺻ ؤ و ﻧﯾت

د ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب د >ﯾړﻧﯥ او ارزوﻧﯥ
ﻣﻌﯾﺎر ١١١ ،ﻣﺦ وyورئ
ﻟوﻣړی ﻣﻌﯾﺎر
ﻋﻣوﻣﻲ ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب

دوھم ﻣﻌﯾﺎر
ﻟوﻣړﻧﯽ ﺗوﻟﯾد

درﯾم ﻣﻌﯾﺎر
ﻋﺎﯾد او ﮐﺎر

>ﻠورم ﻣﻌﯾﺎر
ﻣﺎرﮐﯾBوﻧو ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﯽ

ﻟوﻣړی ﺿﻣﯾﻣﮫ:د ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب د راﭘور ورﮐوﻟو او ﻣﯾﺗودوﻟژۍ ﭘوOﺗﻧﭘﺎåﮫ
دوھﻣﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ:د ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب د >ﯾړﻧﯥ ﭘوOﺗﻧﭘﺎåﮫ
درﯾﻣﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ :د ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب ﻏﺑرyوﻧوﻧﮫ
ﻧﮭﻣﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ :رﯾﻔرﯾﻧﺳوﻧﮫ

100

 -2د ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب
ﺣد اﻗل ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ
ﺧوراﮐﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب؛ ﺧوراﮐﻲ ﺗوﮐو ﺗﮫ ﻻس رﺳﻰ )د ھﻐو د ﭘﯾدا ﮐوﻟو ﭘﮫ yډون( ،د ﺧوراﮐﻲ ﺗوﮐو ﭘوره اﮐﻣﺎﻟﯾدل ،او ﯾﺎ ھم ھﻐﮫ
ﺗﮫ ﻻس رﺳﻰ ،د ھﻐو د اﮐﻣﺎﻟﯾدﻧﯥ ﺛﺑﺎت او د اړﺗﯾﺎ ﭘرﻣﮭﺎل ھﻐﮫ ﺗﮫ ﻻس رﺳﻰ ﭘﮫ \ﺎن ﮐﯥ راﻧﻐﺎړي .ھﻣدا راز ﺧوراﮐﻲ
ﺧوﻧدﯾﺗوب  ،د ﺧوراﮐﻲ ﺗوﮐو >رﻧﮕواﻟﻰ ،ﺧوﻧد ،ﺧوﻧدﯾﺗوب ،ﻣﺻرف ،او ﻟﮫ دوی >ﺧﮫ ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﻲ ﮔBﮫ اﺧﯾﺳﺗﻧﮫ ﺗر ﺳﯾورې
ﻻﻧدې راوﻟﻲ.
ﭘر دې ﺳرﺑﭔره د د ﺧﻠﮑو ژوﻧداﻧﮫ او د ﺧوراﮐﻲ ﺗوﮐو د ﻧﮫ ﺧوﻧدﯾﺗوب ﻟﮫ اﻣﻠﮫ د ھﻐوي د زﯾﺎﻧﻣﻧﯾدﻧﮫ ﭘﮫ ﭘراﺧﮫ ﺗوﮔﮫ د ھﻐو
ﺳرﭼﯾﻧو ﻟﮫ ﺧوا Bﺎﮐل ﮐﯾږي ،ﭼﯥ ھﻐوي ﯾﯥ ﭘﮫ واک ﮐﯥ ﻟري او د ﻧﺎورﯾن ﭘواﺳطﮫ >ﻧfﮫ اﻏﯾزﻣﻧﯥ ﺷوې دي .دا ﺳرﭼﯾﻧﯥ ﻟﮫ؛
اﻗﺗﺻﺎدي او ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻠﮑﯾﺗوﻧو ) ﻟﮑﮫ ﻧﻐدې ﭘﯾﺳﯥ ،ﮐرﯾډټ ،ﺳﭘﻣﺎوې او ﭘﺎﻧﮕﯥ اﭼوﻧﯥ( او ھﻣدا راز ﻓزﯾﮑﻲ ،طﺑﭔﻌﻲ ،اﻧﺳﺎﻧﻲ او
Bوﻟﻧﭔزو ﻣرﮐزوﻧو >ﺧﮫ ﻋﺑﺎرت دي .ھﻐو ﺧﻠﮑو ﻟﭘﺎره ﭼﯥ د ﻧﺎورﯾن ﻟﮫ اﻣﻠﮫ اﻏﯾزﻣن ﺷوي ،د ھﻐو ﺳرﭼﯾﻧو ﺳﺎﺗﻧﮫ ،رﻏوﻧﮫ او
ﭘراﺧﺗﯾﺎ ،ﭼﯥ ددوی راﺗﻠوﻧﮑﻲ ژوﻧد او ﺧوراﮐﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب ﻟﭘﺎره اړﯾﻧﮫ ده،ﻣﻌﻣوﻻً ﻟﮫ ﻟوﻣړﯾﺗوﺑوﻧو >ﺧﮫ ﺷﻣﯾرل ﮐﯾږي.
ﭘﮫ ﺟfړه ﯾﯾزو ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ ،ﻧﺎ اﻣﻧﻲ ،او د ﺟfړې ﮔواښ Oﺎﯾﻲ ﭘﮫ ﺟدي ﺗوyﮫ د ﻣﻌﯾﺷت ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧﮫ ،او ﺑﺎزاروﻧو ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﻰ
ﻣﺣدودﮐړيO .ﺎﯾﻲ ﮐورﻧ cﻧﯾﻎ ﭘﮫ ﻧﯾﻐﮫ د ﺷﺗﻣﻧﯾو د ﻟﮫ ﻣﻧ\ﮫ ﺗﻠﻠو ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ،ﭼﯥ ﺗرې ﭘﺎﺗﯥ ﺷوي ،ﯾﺎ وﯾﺟﺎړي ﺷوي ،او ﯾﺎ ھم د
Oﮑﯾﻠو ﮔوﻧدوﻧو ﻟﮫ ﺧوا ﭘﮫ زور ﻻﻧدې ﺷوي دي ،وﮐړﯾږي.
د ﺧوراﮐﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب ﻟوﻣړى ﻣﻌﯾﺎر ،ﭼﯥ د >ﯾړﻧﯥ او ارزوﻧﯥ ﻟﮫ ﻣﻌﯾﺎر >ﺧﮫ ﭼﯥ ﻟﮫ  111ﻣﺦ >ﺧﮫ ﭘﯾﻠﯾږي ،ﯾو داﺳﯥ ﻋﻣوﻣﻲ
ﻣﻌﯾﺎر دئ ،ﭼﯥ ﭘﮫ ﻧﺎورﯾﻧوﻧو ﮐﯥ د ﺧوراﻛﻲ ﻣﺻؤوﻧﯾت د ﭘروyراﻣوﻧو ﭘﮫ Bوﻟو ﺑرﺧو ﮐﯥ؛ د ﻣرﺳﺗﯥ د ژوﻧدي ﭘﺎﺗﯥ ﮐﯾدو او د
ﺳﺎﺗﻧﯥ د اړوﻧده ﻣوﺿوﻋﮕﺎﻧو ﭘﮫ ﮔډون ،ﮐﺎرول ﮐﯾږي .ﭘﺎﺗﯥ درې ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ ،د ﺟﻧﺳوﻧو او ﺧدﻣﺎﺗو ﭘﮫ yډون ،د ﺗوﮐو د ﻟوﻣړﻧﻲ
ﺗوﻟﯾد ،د ﻋﺎﯾد د ﻻﺳﺗﮫ راوړﻟو ،ﮐﺎرﻣوﻧدﻧﯥ او ﺑﺎزاروﻧو ﺗﮫ د ﻻﺳرﺳﻲ ﭘﮫ اړه دي .درﯾﻣﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ د ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب د
ﻏﺑرﮔوﻧوﻧو ﯾوه ﻟړۍ ﺗﺷرﯾﺢ ﮐوي.
د ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب ﭘﮫ ﻣﻌﯾﺎروﻧو ﮐﯥ \ﯾﻧﻲ Oﮑﺎره ورﺗﮫ واﻟﻰ ﺷﺗون ﻟري ﭘﮫ \ﺎﻧfړې ﺗوyﮫ ﮐﻠﮫ ﭼﯥ د ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب
ﻏﺑرﮔوﻧوﻧﮫ ﻣﻌﻣوﻻً >و ﻣوﺧﯥ ﻟرې ،ﭼﯥ د ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب ﭘﮫ ﺑﭔﻼﺑﭔﻠو اړﺧوﻧو ﭘورې اړه ﻟري ،ھﻣدارﻧfﮫ دا ﻣﺳﺎﺋل ﻟﮫ ﯾوه
>ﺧﮫ د ډﯾرو ﻣﻌﯾﺎروﻧو ﭘﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﺗر ﭘوOښ ﻻﻧدې ﻧﯾول ﮐﯾږي ) د >Oﻠو د اوﺑو ،د روﻏﺗﯾﺎ ،او د ﺳرﭘﻧﺎ د ﻣﻌﯾﺎروﻧو ﭘﮫ ﮔډون(.
ﺑرﺳﯾره ﭘر دې ،د ﭘروyراﻣوﻧو داﺳﯥ ﯾو ﺗوازن ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ده ﭼﯥ د ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب Bول ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ ﭘﮫ ﮐﯥ ﻻﺳﺗﮫ راوړل ﺷﻲ .د
ﻧﺎورﯾن ﻏﺑرyون ﺑﺎﯾد د ﻣوﺟوده دوﻟﺗﻲ ﺧدﻣﺎﺗو د ﺟوړOت ،طرﺣﯥ او د اوږدﻣﮭﺎﻟﮫ ﭘﺎﯾدارۍ ﻣﻼﺗړ ﮐوﻧﮑﯥ او ﯾﺎ ﺑﺷﭘړوﻧﮑﯥ
واوﺳﻲ.

ﺑر ﺳ ﯾر ه ﭘر د ې  ،د ﭘر و  yر اﻣ و ﻧو د اﺳ ﯥ ﯾو ﺗو از ن ﺗﮫ اړ ﺗﯾ ﺎ د ه ﭼ ﯥ د ﻏ ذ اﯾﻲ ﺧ و ﻧ د ﯾﺗو ب Bو ل ﻣ ﻌ ﯾ ﺎر و ﻧﮫ ﭘﮫ ﮐ ﯥ
ﻻ ﺳ ﺗﮫ ر او ړ ل ﺷ ﻲ  .د ﻧ ﺎو ر ﯾن ﻏ ﺑر  yو ن ﺑ ﺎ ﯾ د د ﻣ و ﺟ و د ه د و ﻟﺗ ﻲ ﺧ د ﻣ ﺎ ﺗ و د ﺟ و ړ  Oت  ،ط ر ﺣ ﯥ او د او ږ د ﻣ ﮭ ﺎﻟﮫ
ﭘ ﺎ ﯾ د ار ۍ ﻣ ﻼ ﺗړ ﮐ و ﻧﮑ ﯥ او ﯾ ﺎ ﺑﺷ ﭘړ و ﻧﮑ ﯥ و او ﺳ ﻲ .

د ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب ﻟوﻣړی ﻣﻌﯾﺎر :ﻋﻣوﻣﻲ ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب

ﺧﻠ111
ش×ﻣﻧ×ﺎ×ﺳﺑ×و××ﻏذاﯾﻲ او ﻏﯾر ﻏذاﯾﻲ ﻣوادو ﺗﮫ ﭘﮫ داﺳﯥ طرﯾﻘﯥ ﺳره ﻻﺳرﺳﯽ
22222او
ﻒد ﮐﺎﻓﻲ
ﮏFﺑﺎﯾ
وﻟري ،ﭼﯥ د ژوﻧدي ﭘﺎﺗﯥ ﮐﯾدو ډاډ ﭘرې ﺗرﻻﺳﮫ ﺷﻲ ،د ﺳرﻣﺎﯾﻲ د ﻟﮫ ﻣﻧ\ﮫ ﺗﻠﻠو >ﺧﮫ ﯾﯥ
ﻣﺧﻧﯾوی وﺷﻲ او دﻋزت ﻣﻼﺗړ ﯾﯥ وﺷﻲ.
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ﮐﻠﯾدي ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ:
•
•

•
•
•
•
•

•
•

) ﻟﮫ ﻻ ر  Oو و ﻧ و ﺳ ر ه ﭘ ﮫ ﺗړ او ﮐ ﯥ و ﻟو ﺳ ﺗ ل ﺷ ﻲ (

ﭘﮫ ھﻐو ﺳﯾﻣو ﮐﻲ ﭼﻲ دﺧﻠﮑو ژوﻧد د ﻏذاﯾﻲ ﻣوادو دﮐﻣOت ﻟﮫ ﺧطر ﺳره ﻣﺧﺎﻣﺦ وي،
ﻏﺑرyوﻧوﻧﮫ ﺑﺎﯾد د ﺧﻠﮑو دﻟوﻣړﻧﯾو ﯾﺎ اړﯾﻧو ﻏذاﯾﻲ ﺿرورﺗوﻧو \واب وﯾوﻧﮑﻲ
وي).ﻟوﻣړۍ ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.
د ﻧﺎورﯾﻧوﻧو ﭘﮫ Bوﻟو ﺣﺎﻻﺗوﮐﻲ ،داﺳﯥ yﺎﻣوﻧﮫ ﺑﺎﯾد اوﭼت ﺷﻲ ﭼﻲ دﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب
>ﺧﮫ ﻣﻼﺗړ ،ﺳﺎﺗﻧﮫ او ھﻐﮫ ﺗﮫ وده ورﮐړي ﺷﻲ .ﭘﮫ دې yﺎﻣوﻧو ﮐﯥ د ﭘﺎﻧfﯥ او ھﻐو
ﺷﯾﺎﻧو ﺑﯾﺎرﻏﺎوﻧﮫ ﺷﺎﻣﻠﮫ ده ﭼﯥ د ﻧﺎورﯾن ﻟﮫ اﻣﻠﮫ وﯾﺟﺎړ ﯾﺎ ﻟﮫ ﻣﻧ\ﮫ ﺗﻠﻠﻲ وي )دوﯾﻣﮫ
ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.
ھﻐﮫ ﻏﺑرyوﻧوﻧﮫ ﭼﯥ د ﻏذاﯾﻲ ﻣوادو ﺧوﻧدﯾﺗوب ﺳﺎﺗﻧﮫ او ﻣﻼﺗړ ﮐوي ،د ﺳﺎﻟﻣﯥ
ارزوﻧﯥ او د\ﭘل ﺷوﯾو ﺧﻠﮑو ﺳره ﺗرﺧﺑرو اﺗرو د اﺻل ﭘر ﺑﻧﺳټ ﺟوړ ﺷوي.
ﻏﺑرyوﻧوﻧﮫ د\ﭘل ﺷوﯾو ﺧﻠﮑو دﻣﻘﺎﺑﻠوي ﮐړﻧﻼري،دھﻐوي Byﻲ او ﺗﺎوان ﺗﮫ ﭘوره
ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ ﮐوي ) درﯾﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.
ﭘﮫ ﯾوه ﻧﺎورﯾن ﮐﯥ د ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب Bوﻟو ﻏﺑرyوﻧوﻧو ﻟﭘﺎره اﻧﺗﻘﺎﻟﻲ او ﺧروﺟﻲ
ﺳﺗراﺗﯾژۍ ﺟوړې ﺷوې ،ﻧﺷر ﺷوې او ﭘﮫ ﻣﻧﺎﺳب ډول ﭘﻠﯥ ﺷوې دي )>ﻠورﻣﮫ
ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.
ﮐﻠﮫ ﭼﻲ ﯾو ﻏﺑرyون ،د ﯾوې ﻧوې ﯾﺎ ﺑدﯾل ﻣﻌﯾﺷت ﺳﺗراﺗﯾژﯾfﺎﻧو ﻣﻼﺗړ ﮐوﻧﮑﻲ وي ،ﻧو
Bوﻟﻲ ډﻟﻲ ﺑﺎﯾد د ﺿروري ﭘوھﻲ ،ﻣﮭﺎرﺗوﻧو او ﺧدﻣﺗوﻧو ﭘﮫ yډون ،ﻣﻧﺎﺳب ﻣﻼﺗړ ﺗﮫ
ﻻس رﺳﻲ وﻟرﻻي ﺷﻲ )ﭘﻧ\ﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.
د ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب ﻏﺑرyوﻧوﻧﮫ ﺑﺎﯾد ،ﭘﮫ ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﺑﺎﻧدې ﺗر Bوﻟو ﻟږې ﻣﻣﮑﻧﮫ ﻣﻧﻔﻲ
اﻏﯾزې وOﻧدي ) ﺷﭘږﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وyورئ (.
د Byﯥ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑو ﺷﻣﯾرې ﺑﺎﯾد و>ﺎرل ﺷﻲ ،ﺗر>و ﭘﮫ Bوﻟﻧﮫ ﮐﯥ د ﺑﯾﻼﺑﯾﻠو ډﻟو د
ﻻﺳرﺳﯽ او ﻗﺑوﻟﯾت ﮐﭼﮫ وBﺎﮐل ﺷﻲ ،او د Bول ﻧﺎورﯾن \ﭘﻠﻲ وﻟس د ﭘوOښ ډاډ ،ﻟﮫ
ﺗﺑﻌﯾض ﭘرﺗﮫ ﺗر ﻻﺳﮫ ﺷﻲ )اووﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.
د ﭘروyراﻣوﻧو د ﻣوﺧو د دواﻣدارې >ﺎرﻧﯥ ﺗر >ﻧ ،ïﭘر اﻗﺗﺻﺎدB ،وﻟﻧﯾزو ﭼﺎرو،
ﻣﻌﯾﺷت او ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﺑﺎﻧدې د ﻏﺑرyوﻧوﻧو اﻏﯾزې ﺑﺎﯾد و>ﺎرل ﺷﻲ )اﺗﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ
وyورئ(.

ﻻرOووﻧﯥ
 -1ژوﻧد ژﻏوروﻧﮑو ﻏﺑرyوﻧوﻧو ﺗﮫ ﻟوﻣړﯾﺗوب ورﮐول :ﻛﮫ >ﮫ ھم د ﺧواړو وﯾﺷﻧﮫ ﭘﮫ
ﻧﺎورﯾن ﻛﯥ د ﺧواړو د ﺷدﯾد ﻧﺎﺧوﻧدﯾﺗوب ﻟﭘﺎره ﯾو ډﯾر ﻣﻌﻣوﻟﻲ ﻏﺑرyون ﮐåل ﮐﯾږي ﺧو د
ﻏﺑرyون \ﯾﻧﯥ ﻧور ډوﻟوﻧﮫ ھم ﻛوﻻي ﺷﻲ ﭼﯥ د ﺧﻠﻛو ﺳره د ھﻐوي د ﺧواړو د ﺑﯾړﻧﯾو
اړﺗﯾﺎوو ﭘﮫ ﺑراﺑروﻟو ﻛﯥ ﻣرﺳﺗﮫ وﻛړي .د ﺳﺎري ﭘﮫ ﺗوyﮫ  :د ﻛﻣﻛﻲ ﺧواړو ﺧر>ول )ﻛﻠﮫ ﭼﯥ
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ﺧﻠك د اﺧﯾﺳﺗﻠو ﺗوان وﻟري ،ﻟﯾﻛن د ھﻐوي د اړﺗﯾﺎ وړ ﺷﯾﺎﻧو ﮐﻣOت راﻣﻧ\ﺗﮫ ﺷوی وي(؛ د
ﭘﮫ ﮐﺎر yوﻣﺎرﻟو ﻻرې د ﭘﯾرﻟو ﺗوان ﺗﮫ وده ورﻛول؛ )د ﺧواړه -د ﻛﺎر ﭘﮫ ﺑدل ﻛﯥ د ﭘروyرام
ﭘﮫ yډون( او د زﯾرﻣﮫ ﺗوﻧوﻧو ﺗﺷول ﯾﺎ ھم د ﭘﭘﯾﺳو وﯾﺷﻧﮫ .ﭘﮫ \ﺎﻧfړي ﺗوyﮫ  ،ﭘﮫ Oﺎري
ﺳﺎﺣو ﻛﯥ د ﻋﺎدي ﺑﺎزاروﻧو ﺑﯾﺎ رﻏول او د اﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧو ﺑﯾﺎ ژوﻧدي ﻛول ،ﭼﯥ
ﮐﺎرﻣوﻧدﻧﮫ ھوﺳﺎ ﮐويO ،ﺎﯾﻲ ﻟﮫ ﻟوﻣړﯾﺗوﺑوﻧو >ﺧﮫ واوﺳﻲ .داﺳﯥ ﺳﺗراﺗﯾژﯾfﺎﻧﻲ د ﺧواړو د
وﯾﺷﻧﻰ ﭘﮫ ﭘرﺗﻠﮫ ډﯾرې ﻣﻧﺎﺳﺑﯥ åyل ﻛﯾږي\ ،ﻛﮫ دا ډول ﺳﺗراﺗﯾژۍ د ﺧﻠﻛو د وﻗﺎر ﺳﺎﺗﻧﮫ ﮐوي،
د ﻣﻌﯾﺷت ﻣﻼﺗړ ﮐوي ﭼﯥ ﭘﮫ دې اﺳﺎس ددوي راﺗﻠوﻧﮑﯥ زﯾﺎﻧﻣﻧﯾدﻧﮫ ﮐﻣوي .د ﺑﺷري ﺧﯾرﯾﮫ
ﻣؤﺳﺳو ﯾو ﻣﺳؤوﻟﯾت دا دی ﭼﯥ ددې ډاډ ﺗر ﻻﺳﮫ ﮐړي ﭼﯥ ﻣﺷﺗرک ﻏﺑرyوﻧوﻧﮫ ددې وړﺗﯾﺎ
ﻟري ﭼﯥ ﻧورې ﻣؤﺳﺳﯥ >ﮫ ﻛوي ،او دا ﭼﯥ ددې ډاډ ﺗر ﻻﺳﮫ ﻛړي ﭼﯥ ﻧوﻣوړي
ﻏﺑرyوﻧوﻧﮫ ﭘﮫ ﺑﺷﭘړه ﺗوyﮫ ﺧدﻣﺗوﻧﮫ ﭼﻣﺗو ﻛوي او ﮐﮫ >ﻧfﮫ .د ﺧواړو ﻋﻣوﻣﻲ وﯾﺷﻧﮫ دې
ھﻐﮫ ﻣﺣﺎل ﺑﺎﯾد ﺗرﺳره ﺷﻲ ﻛﻠﮫ ﭼﯥ ډﯾره اړﺗﯾﺎ ورﺗﮫ ﻟﯾده ﺷﻲ او ﻟﮫ ھﻐﮫ وروﺳﺗﮫ> ،وﻣره ژر
ﭼﯥ ﻣﻣﮑﻧﮫ وي ،ودرول ﺷﻲ .او ﺑﺎﯾد ډﯾر ژر ﻣﺗوﻗف ﺷﻲ .ﭘﮫ وړﯾﺎ ډول د ﺧواړو ﻋﻣوﻣﻲ
وﯾﺷﻧﮫ ﭘﮫ ﻻﻧدې ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ Oﺎﯾﻲ ﻣﻧﺎﺳب ﮐﺎر ﻧﮫ وي:
• ﮐﮫ ﭼﯾرې ﭘﮫ ﺳﯾﻣﮫ ﻛﯥ ﭘﮫ ﻛﺎﻓﻲ اﻧدازه ﺧوراﻛﯥ ﺗوﻛﯥ ﺷﺗون وﻟري ) او ددې اړﺗﯾﺎ
ﻟﯾدل ﮐﯾږي ﭼﯥ د ﻻﺳرﺳﻲ ﭘر وړاﻧدې ،ﭘراﺗﮫ ﺧﻧډوﻧﮫ ﭘﮫ ﻧOﮫ ﺷﻲ(؛
• ﮐﮫ ﭼﯾرې ﭘﮫ \ﺎﯾﻲ ﺗوyﮫ د ﺧواړو دﻛﻣواﻟﻲ ﺳﺗوﻧزه د ﻣﺎرﻛﯾBوﻧو د ﺳﯾﺳﺗﻣوﻧو ﭘﮫ
ﻣﻼﺗړ رﻓﻊ ﮐﯾدای ﺷﻲ.
• ﮐﮫ ﭼﯾرې \ﺎﯾﻲ ﻣﺳﺎﺋل او ﮐړﻧﻼرې د وړﯾﺎ ﺧوراﮐﺗوﮐو ﻟﮫ وﯾش ﺳره ﺳﻣون وﻧﮫ
ﻟري.
 -2د ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب ﻣﻼﺗړ ،ﺳﺎﺗﻧﮫ او :ﮫ ﮐول :د ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب د Oﮫ ﻣﻼﺗړ ﻟﭘﺎره
ﮐﯾدای ﺷﻲ ﯾو ﻟړ ﻏﺑرyوﻧوﻧﮫ او ﭘﻼﻧوﻧﮫ ﺗر ﻻس ﻻﻧدې وﻧﯾول ﺷﻲ .ﻛﮫ >ﮫ ھم ﭘﮫ ﻟﻧډ ﻣﮭﺎل
ﻛﻲ ﺑﮫ دا ﺷوﻧﯥ ﻧﮫ وي ﭼﯥ ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب ﭘﮫ داﺳﯥ ﺷﮑل ﻻﺳﺗﮫ راوړل ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﮫ ﺑﺷﭘړ
ډول د ﺧﻠﻛو د ﻣﻌﯾﺷت د ﺳﺗراﺗﯾژې ﭘﮫ اﺳﺎس د ﻻس ﺗﮫ راوړﻧﯥ وړ وي ،ھﻣداراز ﻣوﺟوده
ﺳﺗراﺗﯾژۍ ﭼﯥ د ﻛورﻧﯾو د ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ ﻛوي او ھر ﭼﯾرې ﭼﯥ ﻣﻣﮑﻧﮫ وي،
د ھﻐوي د ﺣﯾﺛﯾت ﺳﺎﺗﻧﮫ وﮐړي ﻧو ﺑﺎﯾد د ھﻐوي >ﺧﮫ ﭘﮫ ھر \ﺎی ﻛﯥ دﻓﺎع او ﻣﻼﺗړو ﺷﻲ .د
ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب ﻏﺑرyون ﭘﮫ ﻗطﻌﻲ ﺗوyﮫ د ھﻐو ﺷﺗﻣﻧﯾو ﭼﯥ د ﻧﺎورﯾن ﭘﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ yﯥ ﻟﮫ ﻣﻧ\ﮫ
ﺗﻠﻠﻲ د ھﻐوي د ﺑﯾﺎ ﻻﺳﺗﮫ راوړﻟو ﻟﭘﺎره ﮐوﻣﮫ ھ>ﮫ ﻧﮫ ده  ،ﺧو دا ﻏﺑرyون ھ>ﮫ ﻛوي ﭼﯥ د
ﻧورو ﺧراﺑﯾو ﻣﺧﻧﯾوی وﮐړي او د ﺑﯾﺎرﻏﯾدﻧﯥ ﭘروﺳﯥ ﺗﮫ وده ورﻛړي.
ھﻐﮫ ﺧطروﻧﮫ ﭼﯥ د ﻣﺟﺎدﻟوي ﺳﺗراﺗﯾژﯾو ﺳره ﺗړﻟﻲ دي :اﮐﺛره ﻣﺟﺎدﻟوي ﺳﺗراﺗﯾژۍ
-3
ﻟﮫ \ﺎﻧﮫ ﺳره \ﯾﻧﯥ زﯾﺎﻧوﻧﮫ او ﺿﻣﻧﻲ ﺧطروﻧﮫ ھم ﻟري ﭼﯥ ﻛﯾداي ﺷﻲ د زﯾﺎﻧﻣﻧﯾدﻧﯥ د
زﯾﺎﺗواﻟﻲ ﯾو ﻻﻣل واوﺳﻲ د ﺳﺎري ﭘﮫ ﺗوyﮫ :
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 د ﺧوړو ﭘﮫ ﻣﻘدار ﮐﯥ ﮐﻣواﻟﯽ ﯾﺎ ھم د ھﻐو ﻏذاﯾﻲ رژﯾﻣوﻧو ﭘﮫ ﮐﯾﻔﯾت ﮐﯥ ﮐﻣواﻟﯽ ،ﭼﯥ دروﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﯾﺎ ﺗﻐذﯾوي ﻣوﺧو ﻟﭘﺎره ﮐﺎرول ﮐﯾږي.
 د ھر ﺳړي ﭘر ﺳر د Oووﻧ\ﯾو دﻓﯾﺳوﻧو او د روﻏﺗﯾﺎ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﭘﮫ ﻣﺻﺎرﻓو ﮐﯥ ﮐﻣواﻟﯽ ھراﻧﺳﺎن ﮐﻣزوری ﮐوي.
 د ډوډی ﻻﺳﺗﮫ راوړﻟو ﭘﮫ ﺧﺎطر،ﻛﺎﺳﯾرﺗوب ،او د ﮐور د ﺑﺎﻧدې اړﯾﻛﯥ ،وﻗﺎر ﯾﺎ ﺣﯾﺛﯾتزﯾﺎﻧﻣﻧوي او ﭘﮫ Bوﻟﻧﮫ ﻛﯥ د اﻧﺳﺎن ژوﻧد ﻟﮫ ﺧطر ﺳره ﻣﺧﺎﻣﺦ ﻛوي او ھﻣدارﻧfﮫ د  HIVد
ﺳراﯾت اوﯾﺎ د داﺳﯥ ﻧورو ﺟﻧﺳﯽ ﺧﭘرﯾدوﻧﻛو ﻧﺎروﻏﯾو ﻋﺎﻣل yر\ﻲ.
 د ﻛور د ﺷﺗﻣﻧﯾو ﺧر>ول ﻣﻣﻛن د ﻛورﻧﯥ راﺗﻠوﻧﻛﯥ ﺗوﻟﯾدي ظرﻓﯾت راﮐOﺗﮫ ﮐړي. د ﭘور ﭘﮫ ﺑﯾرﺗﮫ ورﻛوﻟو ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ راﺗﻠل ،ﭘﮫ راﺗﻠوﻧﻛﯥ ﮐﯥ د ﺑﯾﺎ ﮐرﯾډټ اﺧﯾﺳﺗﻠو اﻋﺗﺑﺎر ﭘﮫﺧطر ﻛﯥ اﭼوي.
 د طﺑﯾﻌﻲ ﻣﻧﺎﺑﻌو ﻟﮫ ﺣد ﻧﮫ زﯾﺎد ﻛﺎرول د طﺑﯾﻌﻲ ﭘﺎﻧfﯥ د ﮐﻣOت ﺳﺑب yر\ﻲ) .د ﺳﺎري ﭘﮫﺗوyﮫ  :ﻟﮫ ﺣد ﻧﮫ زﯾﺎﺗﮫ ﻛب ﻧﯾوﻧﮫ ،د ﺳون ﻟﭘﺎره د ﻟرyﯾو Bوﻟول او داﺳﻲ ﻧور(؛
 ﻧﺎ اﻣﻧﮫ \ﺎﯾوﻧو ﺗﮫ د ﻛﺎر ﻛوﻟو ﯾﺎ د ﺧواړو ﯾﺎ ﺳوﻧ ïد ﺗوﮐو راBوﻟو ﭘﮫ ﻣوﺧﮫ ،ﺳﻔرﻛول ،ﺧﻠك ) ﭘﮫ \ﺎﻧfړې ﺗوyﮫ \Oﯥ او ﻣﺎﺷوﻣﺎن( د ﺣﻣﻠﯥ ﻟﮫ ﺧطر ﺳره ﻣﺧﺎﻣﺦ ﻛوي.
 د ﻣﻣﻧوﻋﮫ ﻛﺎﻟﯾو ﺗوﻟﯾد ﯾﺎ ﺗﺟﺎرت ،ﺧﻠك د yرﻓﺗﺎرى او ﺣﺑس ﻟﮫ ﺧطر ﺳره ﻣﺧﺎﻣﺦ ﻛوي. د ﻛورﻧﯾو او د ﻣﯾﻧدو -ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﺑﯾﻠواﻟﯽ ،د ﻣﺎﺷوم د ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ او ﺧوار\واﮐﯽ د ﺧراﺑوﻣﻌﯾﺎروﻧو د ﻣﻧ\ﺗﮫ راﺗ ïﺧطر ﭘﯾOوي.
دا ﭘر ﻣﺧﺗﻠوﻧﻛﯥ او ﮐﻣزورې ﮐوﻧﮑﯥ اﻏﯾزې ﭘﺎﯾد وﭘﯾژﻧدل ﺷﻲ او د داﺳﯥ ﺳﺗراﺗﯾژي yﺎﻧو
ﺷﻧډوﻟو ﭘﮫ ﺧﺎطر او د ﺷﺗﻣﻧﯾو د ﻟﮫ ﻣﻧ\ﮫ ﺗﻠﻠو د ﻣﺧﻧﯾوي ﻟﭘﺎره ﺑﺎﯾد ﻣﺧﮑﯥ ﻟﮫ ﻣﺧﮑﯥ yﺎﻣوﻧﮫ
واﺧﯾﺳﺗل ﺷﻲ\ .ﯾﻧﯥ Bﺎﮐﻠﯥ ﻣﺟﺎدﻟوي ﺳﺗراﺗﯾژﯾfﺎﻧﻲ ﭼﯥ ﭘﮫ ﺗرڅ ﮐﯥ ﯾﯥ ﺧﻠﮏ \ﯾﻧو ﺑﯥ ﻣﺎﻧﺎ
Bوﻟﻧﯾزو ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧو ﯾﺎ د ﻧﮫ ﻣﻧﻠو وړ اﻋﻣﺎﻟو ﺗر ﺳره ﮐوﻟو ﺗﮫ اړ اﯾﺳﺗل ﺷﻲ ،د ﺧﻠﮑو ﻋزت ﺗﮫ
زﯾﺎن رﺳوي.ﻛﮫ >ﮫ ھم ﭘﮫ ډﯾرﯾو Bوﻟﻧو ﻛﯥ \ﯾﻧو ﺳﺗراﺗﯾژﯾfﺎﻧو ﺗﮫ )د ﺳﺎري ﭘﮫ ﺗوyﮫ ﭘﮫ ﺳﺧﺗو
ﺷراﯾطو ﮐﯥ دﮐﺎر ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ،ﺑﮭر ﺗﮫ د ﻛورﻧ cد ﯾو ﻏړي اﺳﺗول( د ﯾو ﻋﺎم او د ﻣﻧﻠو وړ دود
ﭘﮫ ﺳﺗرyﮫ ﮐﺗل ﮐﯾږي.
 -4ﺧروﺟﻲ او اﻧﺗﻘﺎﻟﻲ ﺳﺗراﺗﯾژۍ :دا ډول ﺳﺗراﺗﯾژۍ ﺑﺎﯾد د ﯾوه ﭘروﮔرام >ﺧﮫ ﻣﺧﮑﯥ ﺗر
>ﭔړﻧ cﻻﻧدې وﻧﯾول ﺷﻲ ،ﭘﮫ \ﺎﻧﮕړي ﺗوﮔﮫ ﭼﯾرﺗﮫ ﭼﯥ ﻏﺑرyون اوږد ﻣﮭﺎﻟﮫ واوﺳﻲ ،د
ﺑﯾﻠfﯥ ﭘﮫ ﺗوyﮫ ﭘﮫ وړﯾﺎ ﺗوyﮫ د ﺧدﻣﺎﺗو ﻋرﺿﮫ ﮐول ،ﭼﯥ ﭘﮫ ﻋﺎدي ډول ﺑﺎﯾد د ﭘﯾﺳو ﭘﮫ ﺑدل
ﮐﯥ ﻻﺳﺗﮫ راوړل ﺷﻲ ،ﻟﮑﮫ ﮐرﯾدت ﯾﺎ ھم وﺗرﻧري ﺧدﻣﺎﺗو ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﯽ .د ﭘروﮔرام ﻟﮫ ﺗړﻟو،
او ﯾﺎ ھم ﻧوي ﭘړاو ﺗﮫ ﻟﮫ ﻟﯾږدوﻟو وړاﻧدې ﺑﺂﯾد داﺳﯥ ﻧOﯥ ﺷﺗون وﻟري ،ﭼﯥ د ﺣﺎﻻﺗو Oﮫ واﻟﻰ
وOﺎﯾﻲ.
ﭘوھﯥ ،ﻣﮭﺎرﺗوﻧو ،او ﺧدﻣﺗوﻧو ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﻰ :ھﻐﮫ ﺟوړOﺗوﻧﮫ ،ﭼﯥ اړوﻧده ﺧدﻣﺗوﻧﮫ
-5
ﺑراﺑروي ،ددې ﻟﭘﺎره ﭼﯥ د ﭘروژې د ﭘﺎﯾﺗﮫ رﺳﯾدو >ﺧﮫ وروﺳﺗﮫ ھم ﮐﺎر ورﮐړي ،ﻣﻧﺎﺳب
وي،او ﭘﮫ Oﮫ ﺗوyﮫ وﺳﺎﺗل ﺷﻲ ،ﻧو ﺑﺎﯾد ﻟﮫ ﮔBﯥ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑو ﺳره ﭘﮫ yډه طراﺣﻲ او ﭘﻼن ﺷﻲ.
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\ﯾﻧﯥ ډﻟﯥ \ﺎﻧﮕړې اړﺗﯾﺎوې ﻟري ،ﻣﺛﻼً ھﻐﮫ ﻣﺎﺷوﻣﺎن ،ﭼﯥ د اﯾډز ﻟﮫ ﮐﺑﻠﮫ ﯾﺗﯾﻣﺎن ﺷويO ،ﺎﯾﻲ
ﻟﮫ رﭘوټ ورﮐوﻟو ،او ھﻣدا راز د ھﻐو ﻣﮭﺎرﺗوﻧو >ﺧﮫ ،ﭼﯥ ﭘﮫ ﮐوروﻧو ﮐﯥ ورﮐول ﮐﯾږي ﺑﯥ
ﺑرﺧﯥ ﺷﻲ.
-6
د ﭼﺎﭘﭔ﷼ اﻏﯾزې> :وﻣره ژر ﭼﯥ ﺷوﻧﯥ وي ،ﺑﺎﯾد د \ﭘﻠو ﺷوﯾو ،او ﺳﯾﻣﮫ ﯾﯾزو
ﺧﻠﮑو ﻟﭘﺎره د ﺗوﻟﯾداﺗو طﺑﭔﻌﻲ ﺳرﭼﯾﻧﯥ وﺳﺎﺗل ﺷﻲ .د >ﭔړﻧﯥ او ھر ﻏﺑرyون د ﭘﻼن ﺟوړوﻧﯥ
ﭘر ﻣﮭﺎل ﺑﺎﯾد ﭘر ﺷﺎوﺧوا ﭼﺎﭘﯾ﷼ د اﻏﯾزو ﭘﮫ اړه ھرې ﻣﺳﺋﻠﯥ ﺗﮫ ﭘوره ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ وﺷﻲ .د
ﺳﺎري ﭘﮫ ﺗوﮔﮫ ،د ﯾوه ﭘﻧډﻏﺎﻟﻲ اوﺳﯾدوﻧﮑﻲ ﺳوﻧد ﺗوﮐو ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟري ،او دا Oﺎﯾﻲ ھﻐوي دې ﺗﮫ
وھ>وي ،ﭼﯥ ډﯾر ژر د ﺳﯾﻣﮫ ﯾﯾزو \ﻧﮕﻠوﻧو ﭘرې ﮐوﻟو ﺗﮫ ﻻس واﭼوي .ﻟﮫ ﺑﻠﯥ ﺧوا د ﻟوﺑﯾﺎ
ﭘﮫ >ﭔر د داﺳﯥ ﺧوراﮐﻲ ﺗوﮐو وﯾﺷل ،ﭼﯥ د ﭘﺧوﻟو ﻟﭘﺎره ډﯾرو ﺳوﻧد ﺗوﮐو ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟري،
ﭼﺎﭘﭔ﷼ ﭘﮫ ﮐﻠﮑﮫ ﺗوﮔﮫ اﻏﯾزﻣﻧوي ) .ﭘﮫ  ١۵٨ﻣﺦ ﮐﯥ د ﺧوراﮐﻲ ﻣرﺳﺗو د ﭘﻼن ﺟوړوﻧﯥ
دوھم ﻣﻌﯾﺎر وyورئ(.
ﭼﯾرﺗﮫ ﭼﯥ ﺷوﻧﻲ وي ،د ﻏﺑرyوﻧوﻧو ﻣوﺧﯥ داﺳﯥ طرح ﺷﻲ ،ﭼﯥ د ﭼﺎﭘﭔ﷼ د ﻻ زﯾﺎﻧﻣﻧﯾدو
ﻣﺧﮫ وﻧﯾول ﺷﻲ .ﻣﺛﻼً د وﭼﮑﺎﻟ cﭘر ﻣﮭﺎل ،ﺳﭘﻣﺎﯾﯾز ﭘروﮔراﻣوﻧﮫ ﭘﮫ >ړ\ﺎﯾوﻧو ﺑﺎﻧدې د ژوﯾو د
>ر ﻓﺷﺎر راBﯾBوي او د ژوﻧدي ﭘﺎﺗﯥ ﺷوو ﻓﺎرﻣوﻧو ﻟﭘﺎره ډﯾر ﺧوراک ﺑراﺑروي.
 -7ﭘو:ښ ،ﻻﺳرﺳﻰ او ﻣﻧﻠﺗوبBy :ﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ او د ھﻐوي دﻧدې او \ﺎﻧﮕړﺗﯾﺎوې ﺑﺎﯾد
ﺗﺷرﯾﺢ ﺷﻲ ،او د ﻣﺧﺗﻠﻔو ډﻟو د وﻧډې اﺧﯾﺳﺗﻧﯥ د ﮐﭼﯥ ﺗر ارزوﻟو وړاﻧدې ،ددوی ﺷﻣﯾر ﺑﺎﯾد
اBﮑل ﺷﻲ) .زﯾﺎﻧﻣﻧو ﺷوﯾو ډﻟو ﺗﮫ ﭘﮫ ډﯾرې ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﺳره( .ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗﻧﮫ ﺗر ﯾوه ﺣده د
ﻻﺳرﺳﻲ ﭘﮫ اﺳﺎﻧﺗﯾﺎ او ﺑرﺧﮫ واﻟو ﺗﮫ د ﮐړﻧو د ﻣﻧﻠو ﭘﮫ اﺳﺎس Bﺎﮐل ﮐﯾږي .ﮐﮫ >ﮫ ھم د ﻏذاﯾﻲ
ﺧوﻧدﯾﺗوب د \ﯾﻧو ﻏﺑرyوﻧوﻧو ﻣوﺧﮫ اﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧﮫ دي ،ﺧو ﺑﯾﺎ ھم ،دا ﻏﺑرyوﻧوﻧﮫ ﺑﺎﯾد
ﺑﯥ ﺗﺑﻌﯾﺿﮫ وي ،او زﯾﺎﻧﻣﻧﯾدوﻧﮑو ډﻟو ﺗﮫ د ﻻﺳرﺳﻲ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺗﺿﻣﯾن ﮐړي او ھﻣدا راز د
ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﭘﮫ ﮔډون ،ﻟﮫ ﺗړﻟو )واﺑﺳﺗﮫ( ﺧﻠﮑو >ﺧﮫ ﺳﺎﺗﻧﮫ وﮐړي .ﺑﯾﻼﺑﯾل ﻣﺟﺑورﯾﺗوﻧﮫ ﻟﮑﮫ د
ﮐﺎرﮐوﻟو وړﺗﯾﺎ ،دﮐور د ﭼﺎرو د ﺣﺟم زﯾﺎﺗواﻟﯽ ،د ﮐوﭼﻧﯾﺎﻧو ،دواﻣداره ﻧﺎروﻏﮫ ﯾﺎ ﻣﻌﯾوﺑو
ﮐﺳﺎﻧو د ﺳﺎﺗﻧﯥ ﻣﺳوﻟﯾﺗوﻧﮫ ،دﺟﺳﻣﻲ ﮐﻣزورۍ اوﻓزﯾﮑﻲ ﻣﺣدودﯾﺗوﻧو ﻟرلO ،ﺎﯾﻲ د \Oو،
ﻣﻌﯾوﺑﯾﻧو او زړو ﮐﺳﺎﻧو وﻧډه اﺧﯾﺳﺗﻧﮫ ﻣﺣدوده ﮐړي .ﭘدى ﻣﺣدودﯾﺗوﻧو ﺑﺎﻧدي ﺑرﯾﺎﻟﻲ ﻛﯾدل د
ھﻐو ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧو ﭘﯾژﻧدل دي ﻛوم ﭼﯥ ﻧوﻣوړې ډﻟﯥ ﯾﯥ ظرﻓﯾت وﻟري ﯾﺎ ھم ،د ﻣﻧﺎﺳﺑو ﻣﻼﺗړ
ﮐوﻧﮑو ﭘروyراﻣوﻧو ﺟوړول دي .د ھدف Bﺎﮐﻧﯥ ھﻐﮫ ﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣوﻧﮫ ،ﭼﯥ د ﺧﻠﻛو د ﺧوOﻲ ﭘﮫ
اﺳﺎس ﺟوړﯾږي ،ﺑﺎﯾدﭘﮫ Bوﻟﻧﮫ ﮐﯥ ﻟﮫ Bوﻟو ډﻟو ﺳره د ﺑﺷﭘړې ﺳﻼ ﻣﺷوري وروﺳﺗﮫ ﺟوړ ﺷﻲ
)ﭘﮫ  ٣۵ﻣﺦ ﻛﯥ د ھدف Bﺎﮐﻧﯥ ﻣﻌﯾﺎر وyورئ(.
Kﺎرﻧﮫ :د ﭘروyرام د دواﻣداره اﻧﺗظﺎم ﺳﺎﺗﻠو؛ د \ﺎﻧfړو ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧو د ودروﻟو د وﺧت د
-8
>رﻧfواﻟﻲ ،ﯾﺎ د اړﺗﯾﺎ وړ ﻧوو ﭘروyراﻣوﻧو ﯾﺎ ﭘروژو ﺗر ﻻس ﻻﻧدې ﻧﯾوﻟو او د ﻣرﺳﺗﯥ
ورﮐوﻟو د اړﺗﯾﺎ ﭘﮫ Bﺎﮐﻠو ﭘﮫ ﺧﺎطر ،د ﻋﺎدی >ﺎرﻧﯥ ﺗر >ﻧ) ïﭘﮫ  ٣٧او  ۴٠ﻣﺧوﻧو ﮐﯥ
د>ﺎرﻧﯥ او ارزوﻧﯥ ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ وyورئ( ،دا ھم اړﯾﻧﮫ ده ﭼﯥ د ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب وﺿﻌﯾت ﭘﮫ
ﻟوﯾﮫ ﮐﭼﮫ و>ﺎرل ﺷﻲ.
ﻟﮫ ﻗﺣط> cﺧﮫ وړاﻧدې د ﺧﺑردارۍ د ﺳﯾﺳﺗﻣوﻧو ﭘﮫ yډون،د ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب\ ،ﺎﯾﻲ
او ﺳﯾﻣﮫ ﯾﯾز ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﺳﯾﺳﺗﻣوﻧﮫ ،د ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو ﻣﮭﻣﯥ ﺳرﭼﯾﻧﯥ åyل ﮐﯾږي.
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د ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب دوھم ﻣﻌﯾﺎر :ﻟوﻣړﻧﯽ ﺗوﻟﯾد
د ﻟوﻣړﻧﻲ ﺗوﻟﯾداﺗو ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزﻣوﻧﮫ ﺳﺎﺗل ﮐﯾږي اوﻣﻼﺗړ ﯾﯥ ﮐﯾږي.

ﮐﻠﯾدي ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ:
•
•

•
•
•
•
•
•

) ﻟﮫ ﻻ ر  Oو و ﻧ و ﺳ ر ه ﭘ ﮫ ﺗړ او ﮐ ﯥ و ﻟو ﺳ ﺗ ل ﺷ ﻲ (

د ﻟوﻣړﻧﻲ ﺗوﻟﯾداﺗو د ﻣﻼﺗړ د ھ>و ﺑﻧﺳټ ،د اړﯾﻧو ﺧدﻣﺎﺗو د ﭘﯾدا ﮐﯾدو او ھﻐو ﺗﮫ د
ﻻﺳرﺳﻲ ﭘﮫ yډون ،دﺗوﻟﯾداﺗﻲ ﺳﯾﺳﺗﻣوﻧو د ﭘﺎﺗﯥ ﮐﯾدو ﭘﮫ >رﻧfواﻟﻲ Oﮫ ﭘوھﺎوی
ﺗﺷﮑﯾﻠوي )ﻟوﻣړۍ ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.
ﻧوې ﺗﮑﻧﺎﻟوژۍ دې ﯾوازې ﭘﮫ داﺳﯥ \ﺎﯾوﻧو ﮐﯥ وﮐﺎرول ﺷﻲ ،ﭼﯾرﺗﮫ ﭼﯥ دوی د
ﺧوراﮐﺗوﮐو د ﺗوﻟﯾدوﻧﮑو ﻟﺧوا،د ﺳﯾﻣﮫ ﯾﯾزو ﺗوﻟﯾدي ﺳﯾﺳﺗﻣوﻧو ،د Bوﻟﻧﯥ د ﮐﻠﺗور او
ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﻟﺧوا ﻣﻧل ﺷوې وي او ﭘوره ﭘوھﺎوی ﭘرې راﻏﻠﯽ وي )دوھﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ
وyورئ(.
ﭼﯾرﺗﮫ ﭼﻲ ﻣﻧﺎﺳﺑﮫ وåyل ﺷﻲ ،ﺗوﻟﯾد ﮐووﻧﮑو ﺗﮫ د ھﻐوی د ﺗوﻟﯾدي ﭼﺎرو د Oﯥ ادارې،
ﭘروﺳس او دﺧطراﺗو >ﺧﮫ دژﻏورﻧﻲ ﭘﮫ ﻣوﺧﮫ ﯾو ﺳﻠﺳﻠﮫ ﺧدﻣﺎت ﺑراﺑر ﺷﻲ )درﯾﻣﮫ
ﻻرOووﻧﮫ وyورئ (.
ﺗوﻟﯾدي \ﺎﯾوﻧﮫ ﻟﮑﮫ ﻧﺑﺎﺗﺎت ،د >ﺎرﯾو او دﻣﺎھﯾﺎﻧو ﭘروژې ،ﭼﻲ ﻟﮫ وﺧت ﺳره ﺳم ﮐﺎر
ﮐوي ،د ﺧﻠﮑو ﻟﺧوا ﻣﻧل ﮐﯾږي او د ﮐﯾﻔﯾت ﻟﮫ ﻟﺣﺎظﮫ دې د ﻣﻧﺎﺳﺑو ﻧورﻣوﻧو ﺳره ﺳر
ورﮐړل ﺷﻲ )>ﻠورﻣﮫ او ﭘﻧ\ﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.
د ﺧدﻣﺎﺗو او ﺳرﭼﯾﻧو ورﮐول ،ﺑﺎﯾد زﯾﺎﻧﻣﻧﺗوب او ﺧطر ﻻ زﯾﺎت ﻧﮑړي ،دﻣﺛﺎل ﭘﮫ ډول
د ﻧﺎﯾﺎﺑو طﺑﯾﻌﻲ ﺳرﭼﯾﻧو ﺗﮫ د ﻻﺳرﺳﻲ ﭘﮫ ﺧﺎطر د رﻗﺎﺑت ﻣﻧ\ﺗﮫ راوړل ،ﯾﺎ ھم ﻣوﺟوده
Bوﻟﻧﯾزو ﺷﺑﮑو ﺗﮫ زﯾﺎن رﺳول )ﺷﭘږﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.
ھر وﺧت ﭼﯥ ﺷوﻧﯥ وي ،ﺧﺎم ﻣواد دې ﻟﮫ ﺳﯾﻣﯥ >ﺧﮫ راﻧﯾول ﺷﻲ ،ﺧو ﭘﮫ دې ﺷرط
ﭼﯥ دا ﮐﺎر ،ﺳﯾﻣﮫ ﯾﯾز ﺗوﻟﯾدوﻧﮑﻲ ،اﺳﺗﻔﺎده ﮐوﻧﮑﻲ او ﻣﺎرﮐﯾBوﻧﮫ اﻏﯾزﻣن ﻧﮑړي )اووﻣﮫ
ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.
د ﻏذاﯾﻲ ﻣوادو ﺗوﻟﯾدووﻧﮑﻲ ،ﭘروﺳس ﮐوﻧﮑﻲ او ﺗوزﯾﻊ ﮐووﻧﮑﻲ د ﭘروژي ﻟﭘﺎره د
ﺧﺎﻣو ﻣوادو ﻻﺳﺗﮫ راوړﻟو >ﺧﮫ وروﺳﺗﮫ ،ﺑﺎﯾد ﻟﮫ دي ﻣوادو >ﺧﮫ ﭘﮫ ﻣﻧﺎﺳب ډول
اﺳﺗﻔﺎده وﮐړي.
ﻏﺑرyوﻧوﻧﮫ ،ﺑﺎﯾد د اړﺗﯾﺎ وړ ﻣوادو او ﺳرﭼﯾوﻧو ﭘﯾژﻧدوﻧﮑﻲ واوﺳﻲ او ﭼﯾرﺗﮫ ﭼﯥ
ﻣﻧﺎﺳﺑﮫ وي ،ھﻠﺗﮫ ﯾﯥ ﺗوزﯾﻊ ﮐړي.

ﻻرOووﻧﯥ
 -1د ﻟوﻣړﻧﻲ ﺗوﻟﯾد ﭘﺎﯾ:ت :ددې ﻟﭘﺎره ﭼﯥ د ﺧوراﮐﻲ ﺗوﮐو د ﺗوﻟﯾد ﺳﺗراﺗﯾژۍ ﭘﺎﯾOت
وﻣوﻣﻲ ،داﺳﯥ ﺑﺎﯾد طرح ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻣﺗوازن ﭘرﻣﺧﺗ ïاو ﺑرﯾﺎﻟﯾﺗوب ﭼﺎﻧس ﯾﯥ ډﯾر وي.
ﻻﻧدﯾﻧﻲ ﻓﮑﺗوروﻧﮫ ﯾﺎ ﻻﻣﻠوﻧﮫ زﯾﺎت ﺑرﺧﮫ ﭘﮑﯥ ﻟري:
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ﮐﺎﻓﻲ طﺑﯾﻌﻲ ﺳرﭼﯾﻧو ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﯽ )زراﻋﺗﻲ \ﻣﮑﻲ> ،ړ\ﺎﯾوﻧﮫ ،اوﺑﮫ ،ﺳﯾﻧدوﻧﮫ،
ﺟﮭﯾﻠوﻧﮫ ،ﺳﺎﺣﻠﻲ اوﺑﮫ او داﺳﯥ ﻧور .(.اﯾﮑﺎﻟوژﯾﮑﻲ ﻣوازﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﻟﮫ ﺧطر ﺳره ﻣﺦ ﻧﺷﻲ ،د
ﺑﯾﻠfﯥ ﭘﮫ ډول ،اوﺑو ﺗﮫ ور>ﯾرﻣﮫ د زراﻋﺗﻲ \ﻣﮑو ﻟﮫ ﺣده زﯾﺎﺗﮫ ﮐﺎروﻧﮫ ،ﭘﮫ زﯾﺎﺗﮫ ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ د
ﻣﺎھﯾﺎﻧو Oﮑﺎر ﯾﺎ ﭘﮫ \ﺎﻧfړي ډول د Oﺎر ﺷﺎوﺧوا ﺳﯾﻣو ﮐﯥ د اوﺑو ﮐﮑړول
د ﻣﮭﺎرﺗوﻧو او ظرﻓﯾﺗوﻧو ﮐﭼﮫ ،ﭼﯥ ﮐﯾدای ﺷﻲ ﭘﮫ ھﻐو Bوﻟﻧو ﮐﯥ ﭼﯥ ﭘﮫ ﺟدي ډول
ﻧﺎورﯾن \ﭘﻠﯥ وي ،ډﯾرې ﻣﺣدودې ﺷﻲ ،ﯾﺎ ھم ﻟﮫ Oووﻧﯥ او روزﻧﯥ >ﺧﮫ د \ﯾﻧو ډﻟو
ﻣﺣروﻣﯾدل؛
ﭘﮫ ﻣوﺟوده ﺗوﻟﯾدي ﺳﺎﺣو ﮐﯥ او ﭘﮫ ﻣوﺳﻣﻲ ډول ﭘﮫ ﮐرھﻧﯾزو ﺑرﺧو ﮐﯥ ،ﺧﻠﮑو ﺗﮫ د
ﮐﺎر ﮐوﻟو د زﻣﻧﯾﯥ ﭘﯾدا ﮐﯾدل.
Bوﻟﻧﯾزو ﺳرﭼﯾﻧو ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﯽ او د اړوﻧده ﺧدﻣﺗوﻧو )ﻣﺎﻟﻲ ،وﺗرﻧري ،او ﮐرھﻧﯾزې
ﭘراﺧﺗﯾﺎ( >رﻧfواﻟﯽ او ﭘوOښ ،ﭼﯥ ﮐﯾدای ﺷﻲ د دوﻟﺗﻲ ﻣؤﺳﺳﺎﺗو ﯾﺎ ﻧورو ارyﺎﻧوﻧو ﻟﺧوا
ﺑراﺑر ﺷﻲ.
\ﺎﻧﮑړو ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧو  ،ﯾﺎ ھم اﻏﯾزﻣن ﺷوو ډﻟو ﻟﭘﺎره د ﮐﺎر ﮐوﻟو ﺣق ﺗﮫ ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺑåﮫ
ورﮐول ﻟﮑﮫ د ﺳون ﻟﭘﺎره د ﻟرyﯾو ﭘﮫ راBوﻟوﻟو >ﺎرﻧﮫ ﯾﺎ ھم د ﮐډواﻟو د ﮐﺎر ﮐوﻟو ﭘر ﺣق،
ﺳﺗرyﯥ ﭘBول.
د وﺳﻠﮫ واﻟو ﻧOﺗو ،ﺗراﻧﺳﭘورﺗﻲ ﺟوړOﺗوﻧو د وﯾﺟﺎړوﻧﯥ ،ﻣﺎﯾﻧوﻧو ،د ﺑرﯾدوﻧو او ﯾﺎ ھم
د ﺑﺎﻧډﯾBﯾزم )ﻻرﻧﯾوﻧﯥ( ﻟﮫ اﻣﻠﮫ د ﭘﯾښ ﺷوي اﻣﻧﯾﺗﯽ yواښ ﻣﻧ\ﺗﮫ راﺗ.ï
ﺗوﻟﯾد ،ﺑﺎﯾد دﻧورو ﺧﻠﮑو ،ژوﻧد ژﻏوروﻧﮑو طﺑﯾﻌﻲ ﺳرﭼﯾﻧو،ﻣﺛﻼً اوﺑو ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﯽ اﻏﯾزﻣن
ﻧﮑړي.
 -2ﺗﮑﻧﺎﻟوژﯾﮑﻲ ﭘرﻣﺧﺗﯾﺎ:د ﻧوې ﺗﮑﻧﺎﻟوژي اﺻطﻼح ،دﻟﺗﮫ دﺗﻘوﯾﮫ ﺷوو ﺗﺧﻣوﻧو ،ﯾﺎ د
ﮐورﻧﯾو ﺣﯾواﻧﺎﺗو د ﻣﺧﺗﻠﻔو ډوﻟوﻧو د ﻣوﺟودﯾت ،او ﯾﺎ ھم د ﻧوﯾو وﺳﺎﯾﻠو او اﻧﺑﺎروﻧو ) ﺳرې( د
ﭘﯾداﯾOت ﻣﻔﺎھﯾﻣو ﺗﮫ وﯾل ﮐﯾږي .ﻧو ﭘﮫ دې اﺳﺎس >وﻣره ﭼﯥ ﻣﻣﮑﻧﮫ وي ،ﻟوﻣړﻧﻲ ﺗوﻟﯾدات
ﺑﺎﯾد ﻟﮫ ﭘورﺗﻧﯾو ﯾﺎدو ﺷوو ﺑرﺧو ﺳره ﻧﯾږدې ﺗړاو وﻟري او ﯾﺎ ھم ﻣﻠﻲ ﭘرﻣﺧﺗﯾﺎﯾﻲ ﭘﻼﻧوﻧو ﺳره
اړخ وﻟfوي .ﻧوې ﺗﮑﻧﺎﻟوژۍ ،ﯾوازي ھﻐﮫ وﺧت ﺑﺎﯾد د ﯾو ﻧﺎورﯾن ﭘرﻣﺣﺎل ﺑراﺑرې ﺷﻲ ،ﮐﻠﮫ
ﭼﯥ دوی ﭘﮫ ﺳﯾﻣﮫ ﮐﯥ ازﻣوﯾل ﺷوې وي او ﯾﺎ د ﺧﻠﮑو ﻟﮫ ﺧوا ﭘﮫ Oﮫ ﺳﺗرyﮫ ورﺗﮫ ﮐﺗل ﮐﯾږي.
ﮐﻠﮫ ﭼﻲ ﻧوې ﺗﮑﻧﺎﻟوژۍ ﻣﯾدان ﺗﮫ راوداﻧfﻲ ،ﻧو ﺑﺎﯾد ﭘﮫ Oﮫ ډول د ﺧﻠﮑو د
ﺳﻼﻣﺷورې،ﻻرOووﻧﯥ ،روزﻧﯥ او ﻧورو اړوﻧده ﻣﻼﺗړوﻧو >ﺧﮫ ﺑرﺧﻣﻧﯥ ﺷﻲ .ددې ﻣﺳﺋﻠﯥ د
Oﮫ ﭘﻠﻲ ﮐﯾدو ﻟﭘﺎره ﺑﺎﯾد د دوﻟﺗﻲ ﻣؤﺳﺳﺎﺗو ،اﻧﺟﯾوyﺎﻧو او ﻧورو ﺑرﺧو ظرﻓﯾت ،و>ﯾړل ﺷﻲ او
ﮐﮫ اړﯾن وي ،دا ظرﻓﯾت ﻟوړ ﮐړای ﺷﻲ.
د اﻧﺗﺧﺎب ﺗﻘوﯾﮫ ﮐول :د ھﻐو ﻣداﺧﻼﺗوﻣﺛﺎﻟوﻧﮫ ﭼﻲ د ﺗوﻟﯾدﮐوﻧﮑو ﻟﭘﺎره د اﻧﺗﺧﺎب ډﯾر
-3
Oﮫ ﭼﺎﻧس ﺑراﺑروي ﻋﺑﺎرت دي ﻟﮫ  :د ﻧﻐدو ﭘﯾﺳو ﯾﺎ ﮐرﯾډټ ورﮐول ،ﺗوﻟﯾدي اﻣﺗﯾﺎزات او د
ﺗﺧﻣوﻧو ﻧﻧدارﺗوﻧوﻧﮫ ،ﭼﯥ ﮐروﻧدyر ددې ﺟوyﮫ ﮐړي ،ﭼﯥ ﭘﺧﭘﻠﮫ ﺗﺧم ﺧوښ ﮐړي .ﺗوﻟﯾد ﺑﺎﯾد
ﻣﻧﻔﻲ ﺗﻐذﯾوي اﻏﯾزې وﻧﻠري ،ﻟﮑﮫ د ﻏذاﯾﻲ ﻣوادو ﭘر \ﺎی د ﺗﺟﺎرﺗﯽ ﻣﺣﺻوﻻﺗو ﮐرﻧﮫ.
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دوﭼﮑﺎﻟﻲ ﭘرﻣﮭﺎل ،ﻟﺑﻧﯾﺎت ﺟوړوﻧﮑو ﺗﮫ د ﻏذاﯾﻲ ﻣرﺳﺗﯥ ﭘر \ﺎی ،دوی ﺗﮫ د >ﺎروﯾو د وOو
ورﮐړه ،ﮐوﻻي ﺷﻲ ﭘﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾم ډول ددوی ﭘر ﺗﻐذﯾوي وﺿﻌﯾت ﻣﺛﺑﺗﮫ اﻏﯾزه وﻟري.
: -4ﮫ ﻣوﻗﻊ او ﻣﻧل ﮐﯾدل :ﺗﺧﻣوﻧﮫ ،وﺳﺎﯾل ،ﮐﯾﻣﯾﺎوي ﺳره ،اھﻠﻲ >ﺎروي ،دﮐب
ﻧﯾوﻟووﺳﺎﯾل ،دOﮑﺎروﺳﺎﯾل،د ﻗرﺿﯥ ورﮐړه ،د ﮐرﯾډټ آﺳﺎﻧﺗﯾﺎوې ،د ﻣﺎرﮐﯾټ ﻣﺎﻟوﻣﺎت ،د
ﺗراﻧﺳﭘورت اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوې او داﺳﯥ ﻧور ،د ﺗوﻟﯾدي ﺧدﻣﺎﺗو ﺑﯾﻠfﯥ دي.ﮐرھﻧﯾز او وﺗرﻧري ﺧدﻣﺎت
ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﺧﭘل وﺧت ﺳره ﭘﮫ داﺳﯥ ﺷﮑل ﺳره ورﮐړل ﺷﻲ ﺗر >و د اړوﻧده ﺣﯾواﻧﻲ او ﮐرھﻧﯾزو
ﻓﺻﻠوﻧو ﺳره ﺳﻣون وﻟري ،د ﺑﯾﻠfﻲ ﭘﮫ ﺗوyﮫ ﺗﺧﻣوﻧﮫ اووﺳﺎﯾل ﺑﺎﯾد ﻣﺧﮑﯥ ﻟﮫ ﮐرھﻧﯾزﻓﺻل
>ﺧﮫ ﺧﻠﮑو ﺗﮫ ورﮐړل ﺷﻲ .دوﭼﮑﺎﻟﻲ ﭘرﻣﺣﺎل ،د>ﺎروﯾو ﺑﯾړﻧﻲ اﯾﺳﺗﻧﮫ ﺑﺎﯾد ددوی د زﯾﺎﺗﯥ
ﻣړﯾﻧﯥ >ﺧﮫ ﺗر ﻣﺧﮫ ﺗر ﺳره ﺷﻲ ،او ﺑﯾرﺗﮫ راﺳﺗﻧﯾدﻧﮫ ﯾﯥ ھم ﭘﮫ داﺳﯥ ﺷﮑل وي ﭼﯥ د Oﮫ
واﻟﻲ ډاډ ﺗر ﻻﺳﮫ ﺷوی وي ،ﻣﺛﻼً د >و ورOﺗوﻧو >ﺧﮫ وروﺳﺗﮫ.
-5
ﺗﺧﻣوﻧﮫ  :د \ﺎﯾﻲ ﺗﺧﻣوﻧو ﮐﺎروﻧﯥ ﺗﮫ ﺑﺎﯾد ﻟوﻣړﯾﺗوب ورﮐړل ﺷﻲ ،ﺗر >و ﮐروﻧدyر
وﮐوﻻی ﺷﻲ ،د Oﮫ ﮐﯾﻔﯾت ﻻﺳﺗﮫ راوړﻟو ﻟﭘﺎره ﺧﭘل ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ وﮐﺎروي .دا ﺑﯾﻼﺑﯾل ﺳﯾﻣﮫ
ﯾﯾزﺗﺧﻣوﻧﮫ ﺑﺎﯾد د ﺑزyراﻧو او \ﺎﯾﻲ ﮐرھﻧﯾزو ﮐﺎرﮐوﻧﮑوﻟﺧوا وﻣﻧل ﺷﻲ .ﺗﺧﻣوﻧﮫ ﺑﺎﯾد د \ﺎﯾﻲ
ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﺳره ﺗواﻓق او د آﻓﺗوﻧو ﭘﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﮐﻲ ﻣﻘﺎوﻣت وﻟري.ھﻐﮫ ﺗﺧﻣوﻧﮫ ﭼﻲ ﻟﮫ ﺑﮭر >ﺧﮫ
راوړل ﺷوي وي ،ﻟوﻣړی ﺑﺎﯾد ﺗﺻدﯾق ﺷﻲ او ﭘﮫ \ﺎﯾﻲ ﺷراﯾطو ﮐﯥ و ازﻣوﯾل ﺷﻲ.
ﻣﺧﺗﻠط ﺗﺧﻣوﻧﮫ ھﻐﮫ ﻣﺣﺎل ﻣﻧﺎﺳب دي ﭼﻲ ﺑزyران ﻟﮫ ھﻐﮫ ﺳره آﺷﻧﺎﯾﻲ او د ﮐرﻟو ﺗﺟرﺑﮫ ﯾﻲ
وﻟري.دا ﮐﺎر ﯾوازې ھﻐﮫ وﺧت ﻣﻣﮑن دی ﭼﯥ د ﺧﻠﮑو ﺳره ﭘﮫ ﺳﻼ ﻣﺷورې ﺗر ﺳره ﺷﻲ.
ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﺗﺧﻣوﻧﮫ ﭘﮫ وړﯾﺎ ډول ﮐروﻧدyرو ﺗﮫ ورﮐړل ﺷﻲ ،ﻧو دوی ،اﺻﻼح ﺷوو ﺗﺧﻣوﻧو ﺗﮫ
ﺗرﺟﯾﺢ ورﮐوي \ﮑﮫ ﭼﯥ د \ﺎﯾﻲ ﺗﺧﻣوﻧو ﺑﯾﮫ ﻟوړه وي .د اﺻﻼح ﺷوو ﺗﺧﻣوﻧو د وﯾش >ﺧﮫ
ﻣﺧﮑﯥ ﻟﮫ ﻣﺧﮑﯥ ،ﺑﺎﯾد اړوﻧده ﺣﮑوﻣﺗﻲ ﭘﺎﻟﯾﺳﻲ ﭘﮫ ﻧظر ﮐﯥ وﻧﯾول ﺷﻲ .ﭘﮫ ﺟﯾﻧﯾﺗﯾﮑﻲ )
وراﺛﺗﻲ( ډول اﺻﻼح ﺷوي ﺗﺧﻣوﻧﮫ ﺗر ھﻐﮫ وﺧﺗﮫ ﭼﯥ د ﻣﻠﻲ ادارو او ﯾﺎ ﻧورو ﭼﺎرواﮐو ﻟﺧوا
ﺗﺻدﯾق ﺷوي ﻧﮫ وي  ،ﺑﺎﯾد وﻧﮫ وﯾﺷل ﺷﻲ.
 -6ﭘرﮐﻠﯾوال ژوﻧداﻧﮫ اﻏﯾزې:د ﻟوﻣړﻧﯾو ﺧوراﮐﻲ ﺗوﮐو ﺗوﻟﯾدﺑﮫ ھﻠﺗﮫ ﻧﺎ ﺷوﻧﯽ وي ،ﮐﻠﮫ ﭼﯥ
د اﺳﺎﺳﻲ طﺑﯾﻌﻲ زﯾرﻣو ﮐﻣواﻟﯽ ﻣﻧ\ﺗﮫ راﻏﻠﯽ وي .ﮐﮫ ﭼﯾرې ﺗوﻟﯾد ،ﭘﮫ داﺳﯥ ﺷﮑل ﺳره
ﭘﯾﺎوړی ﮐړای ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﮫ \ﺎﯾﻲ ډول ﭘﯾدا ﮐﯾدوﻧﮑو طﺑﯾﻌﻲ ﺳرﭼﯾﻧو ﺗﮫ د ﺧﻠﮑو ﻻﺳرﺳﻲ زﯾﺎت
ﮐړي او ﯾﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﭘﮑﯥ راوﻟﻲ ،ﻧو دا ﻣﺳﺋﻠﮫ ﮐﯾدای ﺷﻲ ﭼﯥ د ﺧﻠﮑو ﭘﮫ ﻣﻧ tﮐﯥ ﺳﺗوﻧزې
راوﭘﺎروي او ھﻣدارﻧfﮫ اوﺑو او ﻧورو اړﺗﯾﺎوو ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﯽ زﯾﺎﻧﻣﻧوي .د ﻣﺎﻟﻲ ﻣرﺳﺗو وﯾﺷل،
ﻟﮑﮫ اﻋﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﻗرﺿﮫ ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ډﯾرې ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﺳره ﺗرﺳره ﺷﻲ\ ،ﮑﮫ ﮐﯾدای ﺷﻲ دا ھم د \ﺎﯾﻲ ﻧﺎ
اﻣﻧﯽ ﺧطر زﯾﺎت ﮐړي )ﭘﮫ  ١٣٠ﻣﺦ ﮐﯥ د ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب د درﯾم ﻣﻌﯾﺎر ﭘﻧ\ﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ
وyورئ( .ﺳرﺑﯾره ﭘر دې ،د ﺧدﻣﺎﺗو وړﯾﺎ وﯾﺷﻧﮫ ﮐوﻻی ﺷﻲ ،د Bوﻟﻧﯾز ﻣﻼﺗړ او ﺑﯾﺎ وﯾﺷﻧﯥ
دودﯾز ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزﻣوﻧﮫ زﯾﺎﻧﻣن ﮐړي.
ﭘﮫ ﺳﯾﻣﮫ ﯾﯾز ډول د وﺳﺎﯾﻠو راﻧﯾول> :وﻣره ﭼﯥ ﻣﻣﮑﻧﮫ وي ،د ﺧوراﮐﺗوﮐو د ﺗوﻟﯾد
-7
ﻟﭘﺎره د وﺳﺎﯾﻠو او ﺧدﻣﺎﺗو ﻟﮑﮫ د >ﺎروﯾو روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺎت ،ﺗﺧﻣوﻧﮫ او داﺳﻲ ﻧورو ،راﻧﯾول
ﺑﺎﯾد د ﻣوﺟوده داﺧﻠﻲ ﺳرﭼﯾﻧو >ﺧﮫ ﭘﮫ اﺳﺗﻔﺎدې ﺗرﺳره ﺷﻲ .ﭘﮫ ھرﺣﺎل ﻣﺧﮑﻲ ﻟﮫ دي ﭼﻲ ﭘﮫ
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ﺳﯾﻣﮫ ﯾﯾز ډول ،ﺧرﯾدارﯾو ﺗﮫ اداﻣﮫ ورﮐړو ،ﺑﺎﯾد ﭘر ﻣﺎرﮐﯾټ ،د داﺳﯥ ﺧرﯾدارﯾو اﻏﯾزې ﭘﮫ ﭘﺎم
ﮐﯥ وﻧﯾول ﺷﻲ ،د ﺑﯾﻠfﯥ ﭘﮫ ﺗوyﮫ د ﮐﻣﯾﺎﺑو ﻣوادو د ﺑﯾﯥ ﻟوړﯾدﻧﮫ.
-8
د Kﺎرﻧﯥ د ﻣﯾﺗود ﮐﺎرول :د ﭘروﺳﯥ )ﺑﮭﯾر( او ﺧوراﮐﺗوﮐو د ﺗوﻟﯾد ،ﭘروﺳس او وﯾش،
ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ ﮐﯾدای ﺷﻲ ﭼﯥ ﺗﺧﻣﯾن ﺷﻲ ،ﻣﺛﻼً >وﻣره ﻣ\ﮑﮫ ﮐرل ﺷوې ،د ﮐرل ﺷوي ﺗﺧم
ﮐﯾﻔﯾت ﭘﮫ ھرھﮑﺗﺎرﮐﯥ ،ﺣﺎﺻل ،ﭘﮫ ھر ﺑوBﻲ ﮐﯥ د وږو ﺷﻣﯾراو داﺳﯥ ﻧور .ددې ﻣﺳﺋﻠﯥ ﮐره
ﮐول ډﯾر ﻣﮭم دي ﭼﯥ ﺗوﻟﯾدﮐوﻧﮑﻲ د ﭘروژې ،او وﺳﺎﯾﻠو >ﺧﮫ >رﻧfﮫ Byﮫ اﺧﻠﻲ ،ﻣﺛﻼً دوی
ﻋﻣﻼً ،ھﻐﮫ ﺗﺧﻣوﻧﮫ ﭼﯥ دوی ﺗﮫ ورﮐړل ﺷوي ،ﮐري او ھﻐﮫ وﺳﺎﯾل ،ﮐﯾﻣﯾﺎوي ﺳره ،د ﮐب
ﻧﯾول ﺟﺎﻟوﻧﮫ او ﻧور وﺳﺎﯾل ،ﭘﮫ ﺳﻣﮫ ﺗوyﮫ ﮐﺎروي ﮐﮫ >ﻧfﮫ .د ﺗوﻟﯾدي وﺳﺎﯾﻠوﮐﯾﻔﯾت ﺗﮫ ھم ﺑﺎﯾد
ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ وﺷﻲ ،ﭼﯥ د ﺗوﻟﯾد ﮐوﻧﮑو د ﺧوOﯥ او ﻣﻧﻠو وړ وي .د ارزوﻧﯥ ﯾو ﻣﮭم Bﮑﯽ دادی ﭼﯥ
ﭘﮫ دې ﭘوه ﺷو ﭼﯥ دې ﭘروژې د ﮐورﻧﯾو ﻟﭘﺎره د ډوډی ﺑراﺑروﻟو ﭘر ﻣﺳﺋﻠﯥ >وﻣره اﻏﯾز
Oﻧدﻻی دی ،د ﺑﯾﻠfﻲ ﭘﮫ ﺗوyﮫ دﮐورﻧﻲ دﺧوراﮐﻲ ﺗوﮐو ذﺧﯾره ،دﻣﺻرف ﺷوﯾوﺧوړوﮐﯾﻔﯾت او
ﮐﻣﯾت ﯾﺎ د ھﻐو ﺧوراﮐﺗوﮐو ﻣﻘدار ﭼﯥ ددﻏو ﮐورﻧﯾو ﭘﮫ واﺳطﮫ ﺧرڅ ﺷوي دي ﯾﺎ ﺑل ﭼﺎ ﺗﮫ
ورﮐړل ﺷوي وي .ﮐﻠﮫ ﭼﻲ ﭘروژه ﻏواړي ﺗر >و د ﯾو \ﺎﻧfړي ﺧوراﮐﺗوﮐﻲ ﻟﮑﮫ د ﮐﺑﺎﻧو ﯾﺎ
ﻧورو ﺣﯾواﻧﻲ ﺗوﻟﯾداﺗو ﯾﺎ ھم د ډﯾرو ﭘروﺗﯾن ﻟروﻧﮑو ﺳﺑو ﭘﮫ ﺗوﻟﯾد ﮐﯥ زﯾﺎﺗواﻟﯽ راوﻟﻲ ،ﻧو
ﺑﺎﯾد دﮐورﻧﯾو ﭘواﺳطﮫ ،ددﻏو ﺗوﮐو د ﻣﺻرف ﭘﮫ اړه >ﯾړﻧﮫ ﺗر ﺳره ﺷﻲ .د داﺳﻲ ډول ارزوﻧو
ﭘﺎﯾﻠﯥ ،د ﺗﻐذﯾوي ﺳروﯾfﺎﻧو ﻟﭘﺎره ﻣﮭﻣﮫ ﻣرﺳﺗﻧدوﯾﮫ ﻣواد åyل ﮐﯾږي ) د ﺗﻐذﯾوي ﺣﺎﻟت ﻟﭘﺎره ،د
روﻏﺗﯾﺎ او ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ \ﺎﻧfړﻧو ﺗﮫ ھم ﺑﺎﯾد ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ وﺷﻲ(.
د ﺧدﻣﺎﺗو ﻣﻧﻔﻲ ﯾﺎ ﻧﺎ اdﻛل ﺷوي اﻏﯾزې :دﻣﺛﺎل ﭘﮫ ﺗوyﮫ ،ﭘﮫ رارﺳﯾدوﻧﮑو ﻛرﻧﯾزو
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ﻓﺻﻠوﻧو ﻛﯥ ،د ﮐﺎرyرو ﭘﮫ ﺷﻣﯾر ﮐﯥ د ﺑدﻟوﻧوﻧو اﻏﯾزې ،د ﺑدﯾﻠو ﯾﺎ ﺷﺗﮫ ﻣﺟﺎدﻟوي
ﺳﺗراﺗﯾژﯾfﺎﻧو د ﻏﺑرyوﻧوﻧو اﻏﯾزې )ﻣﺛﻼً د ﮐﺎرyراﻧو ﭘﮫ ﮐﺎري ﺳﺎﺣﮫ ﮐﯥ د ﺑدﻟوﻧوﻧو راﻣﻧ\ﺗﮫ
ﮐﯾدل( ،د \Oو د ﮐﺎر ﮐوﻟو ﻣﺳﺋﻠﮫ او د ﻣﺎﺷوم ﭘﮫ ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ ﻛﯥ ﯾﯥ اﻏﯾزېO ،ووﻧ\ﯾو ﺗﮫ ﺗ ،ïاو
ﭘر Oووﻧﯥ او روزﻧﯥ ﺑﺎﻧدې ﯾﯥ اﻏﯾزې ،ﻣ\ﮑو او ﻧورو اړﯾﻧو ﺳرﭼﯾﻧو ﺗﮫ د ﻻﺳرﺳﻲ ﭘﮫ
ﺧﺎطر د ﺧطروﻧو ﭘﮫ ﻏﺎړه اﺧﯾﺳﺗل.

د ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب درﯾم ﻣﻌﯾﺎر :ﻋﺎﯾد او ﮐﺎرﻣوﻧدﻧﮫ
ﭼﯾرﺗﮫ ﭼﯥ د ﮐورﻧﯾو ﻟﭘﺎره د ﻋﺎﯾد او ﮐﺎرﻣوﻧدﻧﯥ د ﺳﺗراﺗﯾژﯾfﺎﻧو ﭘﻠﻲ ﮐول ﺷوﻧﯥ وي ،ﺧﻠﮏ د
ﻋﺎﯾد ﻻﺳﺗﮫ راوړﻟو ﻟﭘﺎره Oو ﻓرﺻﺗوﻧو ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﯽ ﭘﯾدا ﮐوﻻی ﺷﻲ ،ﭼﯥ ﭘﮫ دې ﺗرﺗﯾب ھم Oﮫ
ﺣق اﻟزﺣﻣﮫ ﻻﺳﺗﮫ را\ﻲ او ھم د ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ ﮐﯾدای ﺷﻲ ،ﭘرﺗﮫ ﻟﮫ دې ﭼﯥ
ھﻐﮫ ﺳرﭼﯾﻧﯥ ،ﭼﯥ ﮐورﻧ cﭘرې ﻣﺗﮑﻲ دي ،ﭘﮫ ﺧطر ﮐﯥ واﭼول ﺷﻲ.

ﮐﻠﯾدي ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ:

) ﻟﮫ ﻻ ر  Oو و ﻧ و ﺳ ر ه ﭘ ﮫ ﺗړ او ﮐ ﯥ و ﻟو ﺳ ﺗ ل ﺷ ﻲ (

• د ﻛﺎري ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧو ،د ﺣق اﻟزﺣﻣﯥ د ډول او د ﭘروژې د ﺗﺧﻧﯾﻛﻲ ﭘﻠﻲ ﮐﯾدﻧﯥ د ﺷوﻧﺗﯾﺎ ﭘﮫ
اړه ،د ﭘروژې ﭘرﯾﮑړې ،د \ﺎﯾﻲ ﺑﺷري ﻣﻧﺎﺑﻌو د ظرﻓﯾﺗوﻧو د Oﯥ ﭘﯾژﻧدﻧﯥ ،د
ﻣﺎرﮐﯾټ او اﻗﺗﺻﺎدي وﺿﻌﯾت د ارزوﻧﯥ او د اړوﻧده ﻣﮭﺎرﺗوﻧو او روزﻧو د اړﺗﯾﺎوو د
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•

•

•
•
•

ﺗﻘﺎﺿﺎ او ﭘوره ﮐوﻟو د ﺗﺣﻠﯾل ﭘر ﺑﻧﺳټ وﻻړې دي )ﻟوﻣړۍ او دوھﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ
وyورئ(.
ھﻐﮫ ﻏﺑرyوﻧوﻧﮫ ﭼﯥ د ﮐﺎرﮐوﻟو ﯾﺎ ﻋﺎﯾد ﻻﺳﺗﮫ راوړﻟو ﻓرﺻﺗوﻧﮫ ﺑراﺑروي ،ﺑﺎﯾد ﭘﮫ
ﺗﺧﯾﻛﻲ ډول د ﭘﻠﻲ ﮐﯾدو اﻣﮑﺎﻧﯾت ﯾﯥ ﺷوﻧﯽ وي او Bول اړﯾن ﺧدﻣﺎت ﭘﮫ ﺧﭘل وﺧت
ﺳره د ﻻﺳرﺳﻲ وړ وي .د اﻣﻛﺎن ﭘﮫ ﺻورت ﻛﯥ ھﻣدﻏﮫ ﻏﺑرyوﻧوﻧﮫ ،دﻧورو د ﻏذاﯾﻲ
ﺧوﻧدﯾﺗوب ﺳره د ﻣرﺳﺗﯥ ،ﺳﺎﺗﻧﯥ او ﯾﺎ ھم د ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﭘﮫ ﺳﺎﺗﻧﮫ ﻛﯥ ﻣرﺳﺗﮫ ﻛوﻻي
ﺷﻲ.
د ﺣق اﻟزﺣﻣﯥ اﻧدازه ﺑﺎﯾد د ﻣﻧﻠو وړ وي ،او د ﻣزدوراﻧو ﻣزد ﺑﺎﯾد ﺳﻣﻼﺳﻲ،ﭘﮫ ﻣﻧظﻣﮫ
ﺗوyﮫ او ﭘﮫ ﺧﭘل وﺧت ﺳره ورﻛړل ﺷﻲ .د ﻏذاﯾﻲ ﻧﺎ ﺧوﻧدﯾﺗوب ﭘﮫ ﺷدﯾدو ﺣﺎﻻﺗو ﻛﯥ،
Oﺎﯾﻲ دې ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﭘﯾدا ﺷﻲ ،ﭼﯥ ددوی ﻣزد ﻣﺧﮑﯥ ﻟﮫ ﻣﺧﮑﯥ ورﮐړل ﺷﻲ )درﯾﻣﮫ
ﻻرOووﻧﮫ وyورئ (.
داﺳﯥ ﻛړﻧﻼرې ﺗر ﻻس ﻻﻧدې وﻧﯾول ﺷﻲ ،ﭼﯥ ﭘﮫ ﭘﺎﯾﻠﮫ ﮐﯥ ﯾﯥ ﺧوﻧدي او اﻣن ﮐﺎري
ﭼﺎﭘﯾ﷼ راﻣﻧ\ﺗﮫ ﺷﻲ ) >ﻠورﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وyورئ (.
ﭘﮫ ھﻐو ﭘروژو ﮐﯥ ﭼﯥ زﯾﺎﺗﯥ ﭘﯾﺳﯥ ﻣﺻرﻓﯾږي ،داﺳﯥ yﺎﻣوﻧﮫ ﺑﺎﯾد اوﭼت ﺷﻲ ﭼﯥ د
ﻓﺳﺎد او ﻧﺎاﻣﻧ> cﺧﮫ ﻣﺧﻧﯾوی وﺷﻲ )ﭘﻧ\ﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.
ھﻐﮫ ﻏﺑرyوﻧوﻧﮫ ،ﭼﯥ د ﮐﺎرﮐوﻟو ﻓرﺻﺗوﻧﮫ ﺑراﺑروي ،ﺑﺎﯾد ﭘر ﮐورﻧﯾو د ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ د
ﻣﺳﺋووﻟﯾﺗوﻧو ﻣﻼﺗړ وﮐړي او ﺧوﻧدي ﯾﯥ وﺳﺎﺗﻲ .دا ﻏﺑرyوﻧوﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﭘر \ﺎﯾﻲ ﭼﺎﭘﯾ﷼
ﻣﻧﻔﻲ اﻏﯾزې وﻧﮫ Oﻧدي او د ﺧﻠﮑو د ﻋﺎدي ژوﻧد ﭘﮫ ﭼﺎرو ﮐﻲ ﻻﺳوھﻧﮫ وﻧﮑړي
)ﺷﭘږﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.

• دﮐورﻧﯾو د ﭼﺎرو اداره او د اﺟورې ) ﭘﯾﺳﯥ ﯾﺎ ﺧوراﮐﺗوﮐﻲ ( ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺧﺷش ﯾﺎ ﻗرﺿﯥ
ورﮐول ،ﺑﺎﯾد Oﮫ و>ﯾړل ﺷﻲ او دا ﺛﺎﺑﺗﮫ ﺷﻲ ﭼﯥ دا ﮐﺎروﻧﮫ د ﯾوې ﮐورﻧ cد Bوﻟو ﻏړو
دﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب ﻟﮫ ﻣﺳﺋﻠﯥ ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوي )اووﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.

ﻻرOووﻧﯥ
 .1د اﺑﺗﮑﺎراﺗو ﺳﻣواﻟﯽ :د ﺳﻣو ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧو د ﭘﮫ yوﺗﮫ ﮐوﻟو او د ﭘروژې د طرﺣﯥ ﭘﮫ
ھﻠﮑﮫ ،ﺑﺎﯾد د اﻧﺳﺎﻧﻲ ﺳرﭼﯾﻧو >ﺧﮫ اﻋظﻣﻲ Byﮫ واﺧﯾﺳﺗل ﺷﻲ> .وﻣره ﭼﻲ ﻣﻣﮑﻧﮫ وي ،د
)ډوډی-دﮐﺎر ﭘﮫ ﺑدل ﮐﯥ( او )ﭘﯾﺳﯥ -د ﮐﺎر ﭘﮫ ﺑدل ﮐﯥ ( ،ﭘروyراﻣوﻧﮫ ﺑﺎﯾد د وﻧډه اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑو
yروﭘوﻧو ﻟﺧوا وBﺎﮐل ﺷﻲ او ﻟﮫ دوی ﺳره ﭘﮫ yډه ﭘﻼن ﺷﻲ .ﭘﮫ ھﻐو \ﺎﯾوﻧو ﮐﻲ ﭼﻲ ﭘﮫ زﯾﺎﺗﮫ
ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ ﺑﯾ\ﺎﯾﮫ ﺷوي ﺧﻠﮏ )ﮐډوال ﯾﺎ داﺧﻠﻲ ﺑﯾ\ﺎﯾﮫ ﺷوي( ﺷﺗون وﻟري ،دوی ﺗﮫ د ﮐﺎرﻣوﻧدﻧﯥ
ﻓرﺻﺗوﻧﮫ ،ﺑﺎﯾد ﻟﮫ \ﺎﯾﻲ ﺧﻠﮑو >ﺧﮫ زﯾﺎت ﺑراﺑر ﮐړای ﺷﻲ .ﭘﮫ \ﯾﻧو ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ ،د ﮐﺎرﻣوﻧدﻧﯥ
ﻓرﺻﺗوﻧﮫ ﺑﺎﯾد دواړو ﺧواوو ﺗﮫ ﺑراﺑر ﺷﻲ .ددې ﻟﭘﺎره ﭼﯥ دا ﺟوﺗﮫ ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻏذاﯾﻲ
ﺧوﻧدﯾﺗوب د ﻣﻼﺗړ ﻟﭘﺎره د ﻗرﺿﯥ ورﮐوﻟو د ﺧدﻣﺎﺗو ﮐوم ﺷﮑل Oﮫ ﮐﺎر ورﮐوي ،ﻧو د ﻛورﻧﯾو
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د ﭼﺎرو ﭘر ادارې او د ﭘﯾﺳو >ﺧﮫ د اﺳﺗﻔﺎدې Oﮫ ﭘوھﺎوی ﭘﮫ ﮐﺎر دی ) ھﻣدارﻧfﮫ د ﻏذاﯾﻲ
ﺧوﻧدﯾﺗوب دوھم ﻣﻌﯾﺎر وyورئ(.
. .2داﺟورې د ورﮐړې Kرﻧåواﻟﯽ :ﺣق اﻟزﺣﻣﮫ ﮐﯾدای ﺷﻲ ﭼﯥ ﻧﻐدې ﭘﯾﺳﯥ،
ﺧوراﮐﺗوﮐﻲ ﯾﺎ دا دواړه واوﺳﻲ او ﺑﺎﯾد د ﻏذاﯾﻲ ﻧﺎ ﺧوﻧدﯾﺗوب ﺳره ﻣﺦ ﮐورﻧﯾو د اړﺗﯾﺎوو ﭘﮫ
رﻓﻊ ﮐوﻟو ﮐﯥ ﻣرﺳﺗﮫ وﮐړي .د ﻣﻌﺎش ﭘر \ﺎی ،د ور\ﻧ cﺣق اﻟزﺣﻣﯥ ورﮐړه ،ﮐوﻻی ﺷﻲ
ﭼﯥ ﺧﻠﮏ ھﻐﮫ دﻧدې ﭼﯥ Byورې ورﺗﮫ ﺗﻣﺎﻣﯾږي ،ﺗرﺳره ﮐړي .د ﮐﺎر ﭘﮫ ﺑدل ﮐﯥ ﺧﻠﮑو ﺗﮫ د
ﭘﯾﺳو ورﮐوﻟو ) (CFWﭘر \ﺎی د ﺧوړو ورﮐوﻟو ) (FFWﺗﮫ دې ﭘﮫ ھﻐﮫ \ﺎﯾوﻧو ﮐﯥ ﺗرﺟﯾﺢ
ورﮐړل ﺷﻲ ،ﭼﯾرﺗﮫ ﭼﯥ ﺧوراﮐﻲ ﺗوﮐﻲ ﭘﮫ ﮐﻣﮫ ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ ﭘﯾدا ﮐﯾږي او ﯾﺎ ﻣﺎرﮐﯾBوﻧﮫ ﮐﻣزوري ﯾﺎ
ﺑﯥ ﻧظﻣﮫ وي .ھﻣدارﻧfﮫ ،د ﮐﺎر ﭘﮫ ﺑدل ﮐﯥ د ﺧوړو ورﮐړه ) (FFWﭘﮫ ھﻐﮫ \ﺎﯾوﻧو ﮐﯥ ھم
Oﮫ ده ،ﭼﯾرﺗﮫ ﭼﯥ \Oﯥ د ﭘﯾﺳو ﭘﮫ ﭘرﺗﻠﮫ ﭘﮫ ﺧوراﮐﻲ ﺗوﮐو ډﯾر ﮐﻧﺗرول وﻟري .د ﮐﺎر ﭘﮫ ﺑدل
ﮐﯥ د ﭘﯾﺳو ورﮐړه ) (CFWﺑﯾﺎ ﭘﮫ ھﻐﮫ \ﺎی ﮐﯥ Oﮫ ده ،ﭼﯾرﺗﮫ ﭼﯥ ﭘﮫ \ﺎﯾﻲ ډول ،ﭘﮫ
ﻣﺎرﮐﯾBوﻧو ﮐﯥ ﺧواړه ﭘﯾدا ﮐﯾږي ،او د ﭘﯾﺳو د ﺑدﻟوﻟو ﺧوﻧدي اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوې ﺷﺗون وﻟري .د ﺧﻠﮑو
د ﺧرﯾدارۍ اړﺗﯾﺎوې ،او د ﭘﯾﺳو ﯾﺎ د ﺧوړو او ﯾﺎ ھم دﻧورو اړﺗﯾﺎوو اﻏﯾزې )ﻟﮑﮫ Oووﻧ\ﻲ
ﮐﯥ د ﺑرﺧﯥ اﺧﯾﺳﺗو ﻣﺳﺋﻠﮫ ،روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺎﺗو ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﯽB ،وﻟﻧﯾز دودوﻧﮫ( ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﻧظر ﮐﯥ
وﻧﯾول ﺷﻲ .د اﺟورې د ورﮐړې ﻧوﻋﯾت او ﮐﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﺟﻼ ﺟﻼ ډول د زﻣﺎن اوﻣﮑﺎن ﭘﮫ ﭘﺎم
ﮐﯥ ﻧﯾوﻟو او د ﭘﯾﺳو او ﺧوړو د ﺳرﭼﯾﻧو د ﭘﯾدا ﮐﯾدﻟو ﭘر اﺳﺎس د ﭘورﺗﻧﯾو ﻣطﺎﻟﺑو ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ
ﻧﯾوﻟو ﺳره ﺗرﺳره ﺷﻲ.
.3
ﺗﺎدﯾﮫ :د اﺟورې اﻧدازه ﺑﺎﯾد د ﺧوراک ﻟﮫ ﭘﻠوه د ﻧﺎﺧوﻧدي ﺧﻠﮑو د اړﺗﯾﺎوو او ﭘﮫ
Iﺎﯾﻲ ډول د د ﻛﺎر ﻧرخ ﭘﮫ ﭘﺎم ﻛﯥ ﻧﯾوﻟو ﭘر اﺳﺎس وBﺎﻛل ﺷﻲ .ﮐﮫ >ﮫ ھم د اﺟورې د >وﻣره
واﻟﻲ ﭘﮫ اړه ﮐوم ﻧړﯾوال ﻻرOوود ﻧﺷﺗﮫ ،ﻻﮐن ﮐﮫ ﭼﯾرې دا اﺟوره د ﯾو ﺷﺧص ﯾوازﯾﻧﯽ ﻋﺎﯾد
واوﺳﻲ ،ﻧو د ﺧوراﮐﺗوﮐو ﻧرخ ﭘﮫ \ﺎﯾﻲ ﻣﺎرﮐﯾBوﻧو ﮐﯥ ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﻧظر ﮐﯥ وﻧﯾول ﺷﻲ .ﭘﮫ
ﭘروhرام ﮐﯥ د وﻧډې اﺧﯾﺳﺗﻧﯥ ھﻐﮫ ﻋﺎﯾد ﭼﯥ ﯾو ﺷﺧص ﯾﯥ د اﺟورې ﭘﮫ ﺑnﮫ ﻻﺳﺗﮫ راوړي،
ﺑﺎﯾد ﻟﮫ ھﻐﮫ ﻣﻘدار ﭘﯾﺳو Kﺧﮫ زﯾﺎت واوﺳﻲ ﭼﯥ ده ﺑﮫ ،ﭘﮫ ﺑل Iﺎی ﮐﯥ د ﮐﺎر ﮐوﻟو ﭘﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ
ﮐﯥ ﻻﺳﺗﮫ راوړې وای .دا ﻣﺳﺋﻠﮫ ﭘﮫ ) FFWﺧواړه د ﮐﺎر ﭘﮫ ﺑدل ﮐﯥ() CFW،ﭘﯾﺳﯥ د ﮐﺎر
ﭘﮫ ﺑدل ﮐﯥ( او ھﻣدا رﻧfﮫ ﮐرﯾډټ ،د ﺗﺟﺎرت ﺷروع ﻛوﻟو او داﺳﻲ ﻧورو ﺑﺎﻧدې د ﺗطﺑﯾق وړ
ده .د ﻋﺎﯾد د ﻻﺳﺗﮫ راوړﻧﯥ ﻓرﺻﺗوﻧﮫ ،ﺑﺎﯾد ﻋﺎﯾد د ﺳرﭼﯾﻧو ﻟړۍ ﻏOﺗﻠﯥ ﮐړي ،ﻧﮫ دا ﭼﯥ د
ﺷﺗﮫ ﻋﺎﯾداﺗﯽ ﺳرﭼﯾﻧو \ﺎی وﻧﯾﺳﻲ .اﺟوره ﺑﺎﯾد د ﮐﺎر ﮐوﻟو ﭘر ﻧرخ ﯾﺎ ﻣﺎرﮐﯾټ ﺑده اﻏﯾزه وﻧﮫ
Oﻧدي ،ﻣﺛﻼً ﭘﮫ ﺑﺎزار ﮐﯥ د Bوﻟو ﺷﺗﮫ ﮐﺎرyراﻧو راBوﻟول ،د روزﻣزدۍ د ﻧرخ ﺧراﺑول ﯾﺎ
اړﯾﻧو ﻋﺎﻣﮫ ﺧدﻣﺗوﻧو ﺗﮫ زﯾﺎن رﺳول.
د ﻛﺎري ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﺧطروﻧﮫ :ﻟﮫ ﺧطر Kﺧﮫ ډک ﮐﺎري ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﻧﮫ ﺑﺎﯾد ،د ﺧطروﻧو د
.4
راﮐﻣوﻟو ﻟﭘﺎره د ﻋﻣﻠﻲ ﻛړﻧﻼرو ﯾﺎ د زﺧﻣوﻧو د درﻣﻠﻧﯥ ﻟﮫ ﻻرې ،ډډه وﺷﻲ ﻣﺛﻼً دوی ﺗﮫ د
ﺧطر ﯾﺎدوﻧﮫ ﮐول ،د ﻟوﻣړﻧﯾو ﻣرﺳﺗو ﺳﯾټ او ﯾﺎ د ﻣﺣﺎﻓظﺗﻲ ﮐﺎﻟﯾو د ورﮐوﻟو ﻟﮫ ﻻرې
ﻣﺧﻧﯾوی وﺷﻲ .ﭘﮫ دې ﮐړﻧﻼرو ﮐﯥ ﮐﯾدای ﺷﻲ ﭼﯥ د > HIVﺧﮫ د ﻣﺧﻧﯾوي ﮐوﻧﮑﻲ ﺗداﺑﯾر
ھم ﺷﺎﻣل وي.
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د ﻧﺎاﻣﻧ pاو اﻧﺣراف ﺧطر :د ﭘﯾﺳو ﺗوزﯾﻊ ،د ﺳﺎري ﭘﮫ ﺗوyﮫ د ﻗرﺿﯥ ﯾﺎ د ﮐﺎر د
.5
اﺟورې ﭘﮫ ﺑåﮫ ،د ﭘروyرام ﮐﺎرﮐوﻧﮑو او د ﭘﯾﺳو اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑو ﺗﮫ اﻣﻧﯾﺗﯽ yواښ راﻣﻧ\ﺗﮫ ﮐوﻻی
ﺷﻲ .د دواړو ډﻟو د اﻣﻧﯾﺗﻲ ﺧطروﻧو ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ،ﺑﺎﯾد ﯾوه ﻣوازﻧﮫ راﻣﻧ\ﺗﮫ ﺷﻲ ،او ﯾو ﺳﻠﺳﻠﮫ
ﻣﺳﺎﺋل ﺗر >ﯾړﻧﯥ ﻻﻧدې وﻧﯾول ﺷﻲ .د ﭘﯾﺳو اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑو د ﺧوﻧدﯾﺗوب او ﻻﺳرﺳﻲ د اﺳﺎﻧﺗﯾﺎ
ﻟﭘﺎره ،د ﭘﯾﺳو د ﺗوزﯾﻊ ﮐوﻟو \ﺎي> ،وﻣره ﭼﯥ ﻣﻣﮑن وي ،ددوی اوﺳﯾدﻧ\ﺎﯾوﻧو ﺗﮫ ﻧﯾږدې
واوﺳﻲ .ﻣﺛﻼً ﭘﮫ ﺑﯾﻼﺑﯾﻠو \ﺎﯾوﻧو ﮐﯥ د ﭘﯾﺳو ﺗوزﯾﻊ ﮐول ،ﮐﮫ >ﮫ ھم دا ﮐﺎر ﭘﺧﭘل وار ﺳره د
ﭘروyرام ﮐﺎرﮐوﻧﮑو ﺗﮫ ﺧطر راﻣﻧ\ﺗﮫ ﮐوﻻی ﺷﻲ .ﮐﮫ ﭼﯾرې د اداري ﻓﺳﺎد او ﻣﺎﻟﻲ اﻧﺣراف
ﮐﭼﮫ ډﯾره ﻟوړه وارزول ﺷﻲ ،ﻧو د ﮐﺎر ﭘﮫ ﺑدل ﮐﯥ د ﭘﯾﺳو د ورﮐړې ﭘر \ﺎی دې ﺧواړه
ورﮐړل ﺷﻲ.
.6
د ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﻣﺳؤوﻟﯾﺗوﻧﮫ او ﻣﻌﯾﺷت :د ﻋﺎﯾد د ﻻﺳﺗﮫ راوړﻟو ﻟﮫ ﻓرﺻﺗوﻧو >ﺧﮫ Byﮫ
اﺧﯾﺳﺗﻧﮫ ﺑﺎﯾدد ﻣﺎﺷوم د ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ او ﻧور ﻣﺳؤوﻟﯾﺗوﻧﮫ اﻏﯾزﻣن ﻧﮑړي ،ﭼﯥ دا ﻣﺳﺋﻠﮫ ﭘﺧﭘل وار
ﺳره د ﺧوار\واﮐ cد راﻣﻧ\ﺗﮫ ﮐﯾدو ﺧطر زﯾﺎﺗوي .د ﭘروyراﻣوﻧو د ﺟوړوﻟو ﭘﮫ وﺧت ﮐﯥ
Oﺎﯾﻲ دا اړﯾﻧﮫ واوﺳﻲ ﭼﯥ د ﮐﺎر ﭘر ﻣﮭﺎل،ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ ﮐوﻧﮑﻲ اﺳﺗﺧدام ﺷﻲ ﯾﺎ د ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ
اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوې ﺑراﺑرې ﮐړای ﺷﻲ )ﭘﮫ  ١۴٠ﻣﺦ ﮐﯥ د ﻋﻣوﻣﻲ ﺗﻐذﯾوي ﻣﻼﺗړ دوھم ﻣﻌﯾﺎر
وyورئ( .ﻏﺑرyوﻧوﻧﮫ ﺑﺎﯾد داﺳﯥ ﻧﮫ وي ﭼﯥ ﻧورو ﻓرﺻﺗوﻧو ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﯽ اﻏﯾزﻣن ﮐړي ﻟﮑﮫ
ﻧورو \ﺎﯾوﻧو ﮐﯥ ﮐﺎر ﮐولO ،ووﻧﮫ او روزﻧﮫ .او ﯾﺎ دا ﭼﯥ ھﻐﮫ ﺗوﻟﯾدي ﺳرﭼﯾﻧﯥ ﭼﯥ ﮐورﻧﯾو
ﻟﮫ ﭘﺧوا >ﺧﮫ درﻟودﻟﯥ ،ﻣﻧﺣرﻓﯥ ﮐړي.
.7
ﻟﮫ اﺟورې Kﺧﮫ د ﮐﺎر اﺧﯾﺳﺗﻠو Kرﻧåواﻟﯽ :د ﻣﻧﺎﺳﺑﯥ اﺟورې ﻣﺎﻧﺎ داده ﭼﯥ ھﻐﮫ
ﻋﺎﯾد ﭼﯥ ﻻﺳﺗﮫ را\ﻲ ،ﺑﺎﯾد د ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب ﻟﭘﺎره د اړﯾﻧو ﺳرﭼﯾﻧو ﺳره ﻣرﺳﺗﻧدوی
واوﺳﻲ .د ﮐورﻧﯾو د ﭘﯾﺳو او ﺧوراﮐﺗوﮐو د ﮐﺎروﻧﯥ ﭘر ﻣﺳﺋﻠﯥ )د ﮐورﻧ cد ﻧﻧﮫ او ﺑﮭر،
ﮐﺎروﻧﯥ ﭘﮫ yډون( ﺑﺎﯾد Oﮫ ﭘوھﺎوی ﺗر ﻻﺳﮫ ﺷﻲ د ﺳﺎرې ﭘﮫ ﺗوyﮫ د ﭘﯾﺳو د ﺗوزﯾﻊ طرﯾﻘﮫ
Oﺎﯾﻲ ﺷﺗﮫ ﻓﺷﺎروﻧﮫ ﮐم ﯾﺎ زﯾﺎت ﮐړي ،ﻧو ﭘﮫ دې ﺗرﺗﯾب ﺳره د ﮐورﻧﯾو د ﻏړو ﺗﻐذﯾﮫ ﯾﺎ ددوی
ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب اﻏﯾزﻣﻧوﻻی ﺷﻲ .ھﻐﮫ ﻏﺑرyوﻧوﻧﮫ ﭼﯥ ﭘﮫ ﺗرڅ ﮐﯥ ﯾﯥ ﺧﻠﮑو ﺗﮫ ﻋﺎﯾد ﻻﺳﺗﮫ
ور\ﻲ ،اﮐﺛرا ً د ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب ﻟﮫ ﻧظره >و ډوﻟﮫ اﻏﯾزې ﻟرﻻی ﺷﻲ ﻣﺛﻼً ﮐﯾدای ﺷﻲ ﭼﯥ د
Bوﻟﻧﯥ ﭘر ﮐﭼﮫ ،ﭘر ﺳرﭼﯾﻧو ﺑﺎﻧدې اﻏﯾزه ﻟرل ﭼﯥ دا ﻣﺳﺋﻠﮫ ﭘﺧﭘل وار ﺳره ﮐوﻻی ﺷﻲ ﻏذاﯾﻲ
ﺧوﻧدﯾﺗوب اﻏﯾزﻣن ﮐړي .د ﺑﯾﻠfﯥ ﭘﮫ ﺗوyﮫ د ﺳړﮐوﻧو ﺑﯾﺎ رﻏول Oﺎﯾﻲ وﮐوﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ د
ﺧﻠﮑو ﻻﺳرﺳﯽ ﻣﺎرﮐﯾBوﻧو او روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺎﺗو ﺗﮫ اﺳﺎﻧﮫ ﮐړي ،ﻻﮐن د اوﺑو ﻟfوﻟو د ﺳﯾﺳﺗم
ﺑﯾﺎرﻏﺎوﻧﮫ ﺑﯾﺎﮐوﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ د ﺗوﻟﯾداﺗو ﭘﮫ ﻏOﺗﻠﻲ ﮐوﻟو ﮐﯥ Oﮫ رول وﻟوﺑوي.

د ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب Kﻠورم ﻣﻌﯾﺎر :ﻣﺎرﮐﯾdوﻧو ﺗﮫ ﻻرﺳرﺳﯽ
د ﺗوﻟﯾدوﻧﮑو ،ﻣﺻرف ﮐوﻧﮑو او ﺗﺟﺎراﻧو ﭘﮫ ﺣﯾث،د ﻣﺎرﮐﯾټ اﺟﻧﺎﺳو او ﺧدﻣﺗوﻧو ﺗﮫ د ﺧﻠﮑو
ﺧوﻧدي ﻻﺳرﺳﯽ ،ﺑﺎﯾد وﺳﺎﺗل ﺷﻲ او وده ورﮐړل ﺷﻲ.
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ﮐﻠﯾدي ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ:

) ﻟﮫ ﻻ ر  Oو و ﻧ و ﺳ ر ه ﭘ ﮫ ﺗړ او ﮐ ﯥ و ﻟو ﺳ ﺗ ل ﺷ ﻲ (

• د ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب د ﻏﺑرyوﻧوﻧو د طرح ﮐوﻟو اﺳﺎس ،ﭘر \ﺎﯾﯽ ﻣﺎرﮐﯾBوﻧو او اﻗﺗﺻﺎدي
ﺳﯾﺳﺗم Oﮫ ﭘوھﺎوی دی ،ﭼﯥ ﭘﮫ دې ﺗرﺗﯾب ﭼﯾرﺗﮫ ﭼﯥ اړﺗﯾﺎ ورﺗﮫ وﻟﯾدل ﺷﻲ ،د ﻣداﻓﻌﯥ د
ﺳﯾﺳﺗم د ودې ورﮐوﻟو او د ﺗfﻼرې ﺑدﻟوﻟو ﻟﭘﺎره ھم ﮐﺎرﯾږي )ﻟوﻣړۍ او دوھﻣﮫ
ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.
• ﺗوﻟﯾدوﻧﻛﻲ او ﻣﺻرف ﻛووﻧﻛﻲ ﭘﮫ ﻓزﯾﮑﻲ او اﻗﺗﺻﺎدي ډول ،ھﻐو ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻲ ﻣﺎرﻛﯾBوﻧو ﺗﮫ
ﭼﯥ د اﺳﺎﺳﻲ اﻗﻼﻣو ،د Oﮫ ﻧرخ ﻟروﻧﮑو ﺧوراﮐﺗوﮐو ﭘﮫ yډون ،ﻣﻧظم ﺗدارک وﻟري،
ﻻﺳرﺳﯽ ﻟري )درﯾﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.
• ﭼﯾرﺗﮫ ﭼﯥ ﻣﻣﮑﻧﮫ وي،د ﻏذاﯾﻲ ﻣوادو د راﻧﯾوﻟو او ﺗوزﯾﻊ ﮐوﻟو ﭘﮫ yډون ،ﭘر \ﺎﯾﻲ
ﻣﺎرﮐﯾBوﻧو او د ﻣﺎرﮐﯾBوﻧو ﭘر ﺗدارک ﮐوﻧﮑو ،د ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب د ﻏﺑرyوﻧوﻧو ﻣﻧﻔﻲ
اﻏﯾزي ﮐﻣﯥ ﮐړای ﺷﻲ )>ﻠورﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.
• د ﺑﺎزار د ﻧرﺧوﻧو ﭘﮫ اړه او د ﺗوﮐو د ﭘﯾدا ﮐﯾدﻟو ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ،ﻣﺛﻼً د ﻣﺎرﮐﯾټ د ﮐﺎر ﮐوﻟو او
د ھﻐوی د ﺗfﻼرو ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﭘﮫ زﯾﺎﺗﮫ ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ ﻣﺎﻟوﻣﺎت او ﭘﮫ \ﺎﯾﻲ ډول ﺧﺑرﺗﯾﺎوې ﺑراﺑرې
ﺷﻲ )ﭘﻧ\ﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.
• اﺳﺎﺳﻲ ﺧوراﻛﺗوﮐو او ﻧور اړﺗﯾﺎوړ اﻗﻼﻣو ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﯽ ﻣﻣﮑن وي )ﺷﭘږﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ
وyورئ(.
• ﭘﮫ ﻣوﺳﻣﻲ او ﻧور ﻏﯾر ﻧورﻣﺎل ډوﻟوﻧو ﺳره د اﻗﻼﻣو د ﺑﯾﯥ اﻧﻔﻼﺳﯾون ﯾﺎ ﻟوړﯾدﻟو ﻣﻧﻔﻲ
اﻏﯾزې راOﮑﺗﮫ ﺷﻲ )اووﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.

ﻻرOووﻧﯥ
 .1د ﻣﺎرﮐﯾټ ارزوﻧﮫ:دا ﻣﺳﺋﻠﮫ ،ﭼﯥ ﻣﺎرﮐﯾBوﻧﮫ >و ډوﻟﮫ دي،ﻣﺛﻼً \ﺎﯾﻲ ،ﺳﯾﻣﮫ ﯾﯾز ،ﻣﻠﻲ
– او دا ﭼﯥ دوی ﻟﮫ ﯾو ﺑل ﺳره >رﻧfﮫ ﺗړﻟﻲ دي ،ﺑﺎﯾد وارزول ﺷﻲ.د ﺣﺳﺎﺳو ﯾﺎ
زﯾﺎﻧﻣﻧﯾدوﻧﮑو ډﻟو ﭘﮫ yډون ،ﻓﻌﺎل ﻣﺎرﮐﯾټ ﺗﮫ د Bوﻟو اﻏﯾزﻣﻧو yروﭘوﻧو ﻻﺳرﺳﻲ ﺗﮫ ﺑﺎﯾد
ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ وﺷﻲ .ھﻐﮫ ﻏﺑرyوﻧوﻧﮫ ﭼﻲ ﭘﮫ ﺗرڅ ﮐﯥ ﯾﯥ ﺧوراﮐﺗوﮐﻲ ،ﯾﺎ ﻧور ﺷﯾﺎن ﻟﮑﮫ ﺗﺧﻣوﻧﮫ،
ﮐرھﻧﯾز وﺳﺎﯾل ،د ﺳرﭘﻧﺎ ﻣواد او داﺳﯥ ﻧور ﺧﻠﮑو ﺗﮫ ورﮐول ﮐﯾږي ،ﺑﺎﯾد د ﻣﺎرﮐﯾټ ﭘﮫ
ارزوﻧﮫ ﮐﯥ ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﯾول ﺷﻲ .د ھر راز \ﺎﯾﻲ ﺗوﻟﯾداﺗو راﻧﯾول ،د \ﺎﯾﻲ ﺗوﻟﯾدوﻧﮑو ﻣﻼﺗړ
ﺑﻠل ﮐﯾږي .واردات ،د \ﺎﯾﻲ ﻧرﺧوﻧو ﭘﮫ راBﯾBوﻟو ﮐﯥ ﮐﺎرﻧده وﻧډه درﻟودﻻی ﺷﻲ.ﭼﯾرﺗﮫ ﭼﯥ
داﺳﯥ ﻣواد ﻟﮑﮫ ﺗﺧﻣوﻧﮫ ،ﭘﮫ ازاد ﺑﺎزار ﮐﯥ ﻧﺷﯥ ﺗر ﻻﺳﮫ ﮐﯾدﻻي ،ﮐﮫ >ﮫ ھم ﺑزyران ﯾﯥ د
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ﺧﭘﻠو ﺗدارﮐﺎﺗﻲ ﺳﯾﺳﺗﻣوﻧو >ﺧﮫ ﻻﺳﺗﮫ راوړي ،ﺧو ﺑﯾﺎ ھم ﺑﺎﯾد ﭘﮫ دې ﺳﯾﺳﺗﻣوﻧو او ﺷﺑﮑو د
ﺑﺎﻧدﻧﯾو ﻣوادو اﻏﯾزو ﺗﮫ ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ وﺷﻲ.
.2
ﻣداﻓﻌﮫ :ھﻐﮫ ﻣﺎرﮐﯾBوﻧﮫ ﭼﯥ ﭘﮫ ﻧړﯾواﻟﮫ او ﻣﻠﯥ ﮐﭼﮫ اﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧﮫ ﺗر ﺳره ﮐوي،
ﭘﮫ \ﺎﯾﻲ ﻣﺎرﮐﯾBوﻧو ﺑﺎﻧدې اﻏﯾزه ﻟرﻻی ﺷﻲ .د ﺑﯾﻠfﯥ ﭘﮫ ﺗوyﮫ د ﺳوداyرۍ او ﻧرﺧوﻧو د
ﭘﺎﻟﯾﺳﯾو ﭘﮫ اړه ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﮐړﻧﻼرې ،ﻣﺎرﮐﯾټ ﺗﮫ ﭘر ﻻﺳرﺳﻲ او د ﻣوادو ﭘر ﭘﯾدا ﮐﯾدﻧﮫ اﻏﯾزه
ﻟرﻻی ﺷﻲ .ﮐﮫ >ﮫ ھم ﭘﮫ دې اړه >ﮫ ﺗرﺳره ﮐول ،د ﻧﺎورﯾن ﺳره د ﻣﺑﺎرزې د ﻏﺑرyوﻧوﻧو ﻟﮫ
ﻋﮭدې وﺗﻠﯽ ﮐﺎر دی ،ﺧو ددې ﻋواﻣﻠو )ﻓﮑﺗوروﻧو( ارزوﻧﮫ اړﯾﻧﮫ ده\ ،ﮑﮫ ﭼﯥ ﮐﯾدای ﺷﻲ د
وﺿﻌﯾت د Oﮫ واﻟﻲ ﻟﭘﺎره د >و ﻣؤﺳﺳﺎﺗو yډې ھ>ﯥ ،ﯾﺎ د ﺣﮑوﻣت ﯾﺎ ﻧورو ارyﺎﻧوﻧو ﭘﮫ ﻣﻘﺎﺑل
ﮐﯥ ﻣداﻓﻌﮫ Oﺎﯾﻲ ﻣﺛﺑﺗﮫ اﻏﯾزه وﻟري.
.3
د ﻣﺎرﮐﯾټ ﻋرﺿﮫ او ﺗﻘﺎﺿﺎ :ﻣﺎرﮐﯾټ ﺗﮫ د اﻗﺗﺻﺎدي ﻻﺳرﺳﻲ ﭘر ﻣﺳﺋﻠﮫ اﻏﯾزﻣن
ﻓﮑﺗوروﻧﮫ د ﺧرﯾدارۍ ﻗدرت ،د ﻣﺎرﮐﯾټ ﻧرﺧوﻧﮫ او ﻣوادو ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﯽ دي .د دې ﻣﺳﺋﻠﯥ
ﻻﺳﺗﮫ راوړل ،ﺗر ډﯾره ﺑرﯾده د اﺳﺎﺳﻲ اړﺗﯾﺎوو ) د ﺧوراﮐﺗوﮐو ،اﺳﺎﺳﻲ ﮐرھﻧﯾز ﻣواد ﻟﮑﮫ
ﺗﺧﻣوﻧﮫ ،ﮐرھﻧﯾز وﺳﺎﯾل ،روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺗوﻧﮫ او داﺳﻲ ﻧورو ﭘﮫ yډون( او د ﻋﺎﯾداﺗﻲ ﻣﻧﺎﺑﻌو )
د ﻧﻐدو ﭘﯾﺳو ،ﻣﺣﺻوﻻﺗو ،ﻣﺎﻟدارۍ ،ﻗرﺿو او داﺳﯥ ﻧورو ﭘﮫ yډون( ﺗر ﻣﻧ tد ﺗﺟﺎرﺗﻲ ﺷﺗﮫ
ﻗواﻋدو ﭘورې اړه ﻟري .د داراﯾﻲ yﺎﻧو ﺿﺎﯾﻊ ﮐﯾدﻧﮫ ھﻐﮫ وﺧت راﻣﻧ\ﺗﮫ ﮐﯾږي ،ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﭘﮫ
ﺗﺟﺎرﺗﻲ ﻗواﻋدو ﮐﯥ ﺧراﺑواﻟﯽ ،ﺧﻠﮏ دې ﺗﮫ اړ ﺑﺎﺳﯥ ﭼﯥ د اﺳﺎﺳﻲ اړﺗﯾﺎوړ ﺗوﮐو د راﻧﯾوﻟو
ﭘﮫ ﺧﺎطر )ﭘﮫ ﻟوړ ﻗﯾﻣت( ﺧﭘﻠﯥ داراﯾﻲ yﺎﻧﯥ ) اﮐﺛرا ً ﭘﮫ BﯾBﮫ ﺑﯾﮫ ( وﭘﻠوري .ﮐﯾدای ﺷﻲ ﭼﯥ
ﻧور ﻋواﻣل ) ﻓﮑﺗوروﻧﮫ( ھم ﻣﺎرﮐﯾټ ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﯽ اﻏﯾزﻣن ﮐړي ﻟﮑﮫ ﺳﯾﺎﺳﻲ او Bوﻟﻧﯾز
ﭼﺎﭘﯾ﷼ ،ﮐﻠﺗوري او ﻣذھﺑﻲ دودوﻧﮫ ،ﭼﯥ د ﻣﺷﺧﺻو yروﭘوﻧو )ﻟﮑﮫ د ﻟږﮐﯾو( ﻻﺳرﺳﯽ
ﻣﺣدودوي.
د ﻣداﺧﻠو اﻏﯾزې :ﭘﮫ \ﺎﯾﻲ ﮐﭼﮫ د ﺧوراﮐﻲ ﻣوادو ،ﺗﺧﻣوﻧو او ﯾﺎ ﻧورو ﻣوادو راﻧﯾول،
.4
ﮐوﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ \ﺎﯾﻲ ﻧرﺧوﻧﮫ ﻟوړ ﮐړي ﭼﯥ دا ﻣﺳﺋﻠﮫ د ﮐﺎروﻧﮑو ﭘﮫ ﺗﺎوان او د ﺗوﻟﯾدوﻧﮑو ﭘﮫ
Byﮫ ده .ﺑرﻋﮑس ،د ﻣرﺳﺗﯥ ﻟﭘﺎره د ﺧوراﮐﺗو را واردول ﮐﯾدای ﺷﻲ ﭼﯥ ﻧرﺧوﻧﮫ راOﮑﺗﮫ
ﮐړي او ﭘﮫ \ﺎﯾﻲ ډول د ﺧوراﮐﺗوﮐو ﭘر ﺗوﻟﯾد ﻣﻧﻔﻲ اﻏﯾزه وﻟري او ﻟﮫ ﺧوراﮐﻲ ﭘﻠوه د
ﻧﺎﺧوﻧدي ﺧﻠﮑو ﭘﮫ ﺷﻣﯾره ﮐﯥ زﯾﺎﺗواﻟﯽ راﺷﻲ .ﻧو ھﻐﮫ >وک ﭼﯥ د ﺧرﯾدارۍ ﻣﺳؤوﻟﯾت ﻟري،
ﺑﺎﯾد دا اﻏﯾزې و>ﺎري او ﺣﺳﺎب ﭘرې وﮐړي .ددې ﺗر >ﻧ ،ïد ﺧوراﮐﺗوﮐو وﯾش ﮐوﻻی ﺷﻲ
ﭼﯥ د ﺗﺟﺎراﻧو د ﺧرﯾدارۍ \واک اﻏﯾزﻣن ﮐړي\ ،ﮑﮫ ﭼﯥ دا ﮐﺎر د ﻋﺎﯾد د اﻧﺗﻘﺎل ﯾو ﺷﮑل
دی .ﭘﮫ Oﮫ ﺑﯾﮫ د \ﯾﻧو ﻣوادو ﺧر>ول اﺳﺎﻧﮫ ﮐﺎر دی ﻣﺛﻼً د ﻏوړﯾو ﺧر>ول ،د ﻣﺧﻠوط ﺷوو
ﺧوړو ﭘﮫ ﭘرﺗﻠﮫ .دا ﻣﺳﺋﻠﮫ ﭼﯥ ﻣرﺳﺗﮫ ﺷوي ﺧوراﮐﺗوﮐﻲ د ﮐورﻧ cﻟﺧوا ﺧوړل ﮐﯾږي ﮐﮫ
ﺧر>ﯾږي ،ھم ﮐوﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ د ﺧرﯾدارۍ ﻗدرت اﻏﯾزﻣن ﮐړي .د ﺧوراﮐﺗوﮐو د ﻣرﺳﺗﯥ د
ﭘروyرام د ﭘراﺧو اﻏﯾزو د ﮐﭼﯥ ﺗﻌﯾﻧوﻟو ﻟﭘﺎره د ﮐورﻧﯾو د ﺧر>وﻟو او ﭘﯾرودﻟو ﭘر ﻣﺳﺋﻠﮫ
ﭘوھﺎوي ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟري )د ﺧوراﮐﺗوﮐو د ﻣرﺳﺗﯥ د ادارې درﯾم ﻣﻌﯾﺎر ھم وyورئ(.
د ﻣﺎرﮐﯾټ ﺷﻔﺎﻓﯥ ﮐړﻧﻼرې\ :ﺎﯾﻲ ﺗوﻟﯾدوﻧﮑﻲ او ﻣﺻرف ﮐوﻧﮑﻲ دې ﺗﮫ اړ دي ﭼﯥ د
.5
ﻧرﺧوﻧو د ﮐﻧﺗرول او ﻧورو ھﻐو ﮐړﻧﻼرو >ﺧﮫ ﭼﯥ ﻋرﺿﮫ او ﺗﻘﺎﺿﺎ اﻏﯾزﻣﻧوي ،ﺑﺎﺧﺑره
واوﺳﻲ .دا ﮐړﻧﻼرې ﮐﯾدای ﺷﻲ ،ﭼﯥ د ﺣﮑوﻣت د ﻧرﺧوﻧو او ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﻲ ﮐړﻧﻼرې ،ﻟﮫ ﺳﯾﻣﮫ ﯾﯾز
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ﺳرﺣداﺗو >ﺧﮫ د ﺗﯾرﯾدوﻧﮑو ﻣوادو ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﮐړﻧﻼرو ﯾﺎ د yﺎوﻧډﯾو ﺳﯾﻣو ﺳره د ﺗﺟﺎرت د
اﺳﺎﻧﮫ ﮐوﻟو ﺷﮑﻠوﻧﮫ )ﮐﮫ >ﮫ ھم ﭘﮫ اﮐﺛره ﺟfړه ﯾﯾزو ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ اﻟزاﻣﺎ ً Oﺎﯾﯽ ﭘر دﻏو ﻣﺳﺋﻠو
روOﺎﻧﮫ ﮐړﻧﻼرې ﺷﺗون وﻧﮫ ﻟري( ﭘﮫ ﺑر ﮐﯥ وﻧﯾﺳﻲ.

.6
اﺳﺎﺳﻲ ﺧوراﮐﻲ اﻗﻼم :د ﻣﺎرﮐﯾټ د >ﺎرﻧﯥ ﻟﭘﺎره د >و ﺧوراﮐﻲ اﻗﻼﻣو Bﺎﮐﻧﮫ ﭘر \ﺎﯾﻲ
ﺧوراﮐﻲ ﻋﺎدﺗوﻧو ﭘورې اړه ﻟري ،ﻧو ﭘﮫ دې اﺳﺎس ،دا اﻗﻼم ﺑﺎﯾد ﭘﮫ \ﺎﯾﻲ ډول وBﺎﮐل ﺷﻲ .د
ﮐﺎﻓﻲ ﻣﻐذي \ﯾرې د ﭘﻼن ﮐوﻟو اﺻول ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﺳﯾﻣﮫ ﮐﯥ د ﺿروري ﺧوراﮐﻲ اﻗﻼﻣو د اړﺗﯾﺎ
ﭘر اﺳﺎس ﺑراﺑر ﺷﻲ )ﭘﮫ ١٣٧ﻣﺦ ﮐﯥ د ﻋﻣوﻣﻲ ﻏذاﯾﯽ ﻣﻼﺗړ ﻟوﻣړی ﻣﻌﯾﺎر او ﭘﮫ  ١۵٧ﻣﺦ
ﮐﯥ د ﻏذاﯾﻲ ﻣرﺳﺗﯥ د ﭘﻼن ﮐوﻟو ﻟوﻣړی ﻣﻌﯾﺎر وyورئ(.

ﭘﮫ ﻏﯾر ﻋﺎدي ډول د ﻣوﺳﻣﻲ ﻧرﺧوﻧو ﻧوﺳﺎﻧﺎت :ھم Oﺎﯾﻲ ھﻐﮫ ﻏرﯾب ﮐروﻧدyر ﻣﺗﺎﺛره
.7
ﮐړي  ،ﭼﯥ ﻣﺟﺑور وي ﭼﯥ ﺧﭘل ﻣﺣﺻوﻻت ،ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﺑﯾﯥ ﯾﯥ BﯾBﯥ وي )د ﺣﺎﺻﻼﺗو ﭘﮫ
وﺧت ﮐﯥ( ﺧرڅ ﮐړي .ﺑر ﻋﮑس ،ھﻐﮫ ﻣﺻرف ﮐوﻧﮑﻲ ﭼﯥ ﻧﺷﻲ ﮐوﻻی ﭘﺧﭘل ﮐم ﻋﺎﯾد ﺳره
د ډﯾرې ﻣودې ﺧرڅ ﭘوره ﮐړي ،ﭘﮫ ﻟږ ﻣﻘدار ﻻﮐن ډﯾر \ﻠو ﺧرﯾدارﯾو ﻣﺗﮑﻲ ﮐﯾږي .ﻧو ﭘﮫ دې
اﺳﺎس ،دوی دې ﺗﮫ اړ اﯾﺳﺗل ﮐﯾږي ﭼﯥ ﭘﮫ داﺳﯥ وﺧﺗوﻧو ﮐﯥ ﭼﯥ ﻗﯾﻣﺗوﻧﮫ ھر >وﻣره ﻟوړ
ھم وي )ﻣﺛﻼً د وﭼﮑﺎﻟ cﭘر ﻣﮭﺎل( ﺧوراﮐﻲ ﻣواد راﻧﯾﺳﻲ .د ھﻐو ﻣداﺧﻠو ﺑﯾﻠfﯥ ﭼﯥ دا اﻏﯾزې
راﮐﻣﯥ ﮐړي ﭘﮫ دې ډول دي :ﺗﻘوﯾﮫ ﺷوي ﺗراﻧﺳﭘورﺗﻲ ﺳﯾﺳﺗﻣوﻧﮫ ،ﻣﺗﻧوع ﺧوراﮐﻲ ﺗوﻟﯾد ،او
ﭘﮫ ﺑﯾړﻧﯾو ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ د ﭘﯾﺳو ﯾﺎ ﺧوراﮐﻲ ﺗوﮐو اﻧﺗﻘﺎﻻت.
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ﺗﻐذ ﯾﮫ
د ﺗ ﻐ ذ ﯾ ﯥ د > ﯾړ ﻧ ﯥ ا و ار ز و ﻧ ﯥ ﻣ ﻌ ﯾ ﺎر
 ١١۵ﻣﺦ وyورئ

د ﺧ و ر ا\ و اﮐ  cﺳ ﻣ و ن

ﻋ ﻣ و ﻣ ﻲ ﺗﻐ ذ ﯾو ي ﻣ ﻼ ﺗړ

ﻟوﻣړی ﻣﻌﯾﺎر
ﻣﻧ\ﻧ cﺧوار\واﮐﻲ

ﻟوﻣړی ﻣﻌﯾﺎر
Bول yروﭘوﻧﮫ

دوھم ﻣﻌﯾﺎر
ﺷدﯾد ﺧوار\واﮐﻲ

دوھم ﻣﻌﯾﺎر
ﺧطر ﺳره ﻣﺦ yروﭘوﻧﮫ

د ﻣﺎﯾﮑروﻧوﺗرﺋﯾﻧت ﺧوار\واﮐﻲ
>ﻠورﻣﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ :د ﺗﻐذﯾﯥ د >ﯾړﻧﯥ ﭼﮏ ﻟﺳت
ﭘﻧ\ﻣﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ  :د ﺷدﯾدې ﺧوار\واﮐ cاﻧدازه ﮐول
ﺷﭘږﻣﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ :ﭘﮫ ﻋﺎﻣﮫ روﻏﺗﯾﺎ ﮐﯥ د وﯾBﺎﻣﯾن او د اﯾودﯾﻧو د ﮐﻣOت ارزOت

اووﻣﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ  :ﺗﻐذﯾوي اړﺗﯾﺎوې
ﻧﮭﻣﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ :اﺧ\وﻧﮫ
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د ﺧوار\واﮐ cﺗر Bوﻟو ﻋﻣده ﻻﻣﻠوﻧﮫ ،ﻧﺎروﻏ cاو ﯾﺎ د ﻧﺎﮐﺎﻓﻲ ﺧوړو اﺧﯾﺳﺗﮫ دي ،ﭼﯥ دا ﻣﺳﺋﻠﮫ ﭘﺧﭘل وار ﺳره ،د ﮐورﻧﯾو
ﯾﺎ د Bوﻟﻧﯥ ﭘﮫ ﮐﭼﮫ د ﻧﺎﮐﺎﻓﻲ ﺧوړو او ﻧﺎﮐﺎﻓﻲ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ >ﺧﮫ ﻣﻧ\ﺗﮫ را\ﻲ.
د ﻣﺧﻧﯾوي ﮐوﻧﮑو ﭘروyراﻣوﻧو ھدف دا دی ﭼﯥ د ﺧوار\واﮐ cھﻐﮫ ﻻﻣﻠوﻧﮫ ﭼﯥ د ارزوﻧﯥ ﭘﮫ ﺗرڅ ﮐﯥ ﭘﮫ yوﺗﮫ ﺷوي
وي ،ورﺳره ﻣﺟﺎدﻟﮫ وﺷﻲ ﭼﯥ ﻻﻧدﯾﻧﻲ ﻣﻔﺎھﯾم ﭘﮫ ﺑر ﮐﯥ ﻟري :د ﺧﻠﮑو ،ﮐﺎﻓﻲ ﻣﻘدار اوﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾﺗﮫ ﺧوړو ﺗﮫ ﺧوﻧدي ﻻﺳرﺳﻲ
 ،او ﭘﮫ ﺧوﻧدي ډول د ﺧوړو ﺟوړوﻟو او ﻟﮫ ھﻐو >ﺧﮫ د ﺧوﻧدي اﺳﺗﻔﺎدې ډاډﻣﻧﺗوب ،ددې ﮐره ﮐول ﭼﯥ ﺧﻠﮏ ﺻﺣﻲ
ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﺗﮫ او ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾﺗﮫ ﺻﺣﻲ ﺧدﻣﺗوﻧو )دواړه ﻣﻌﺎﻟﺟوي او وﻗﺎﯾوي( ﭼﯥ د ﻧﺎروﻏﯾو ﺧطر راﮐﻣوي ﻻﺳرﺳﯽ ﻟري او
ددې ﮐره ﮐول ﭼﯥ داﺳﯥ ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﺷﺗون وﻟري ﭼﯥ ﭘﮫ ﺗرڅ ﮐﯥ ﯾﯥ د ﺧﻠﮑو ،ﭘﮫ ﺗﻐذﯾوي ﻟﺣﺎظ زﯾﺎﻧﻣﻧﯾدوﻧﮑو ډﻟو ﺗﮫ
ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ ﺻورت ﻧﯾوﻻی ﺷﻲ .ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ دا ﻣﺳﺎﺋل ﭘﮫ ﺑر ﮐﯥ ﻟري :ﮐورﻧﯾو او د ھﻐﮫ وﺧت Bوﻟﻧﯥ ﺗﮫ ﻣرﺳﺗﮫ رﺳول ،او
دﮐورﻧﯾو د Bوﻟﻧﯾزو ،دﻣﺎﻏﻲ او ﻓزﯾﮑﻲ اړﺗﯾﺎوو ﺗﮫ ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ او ﻣﻼﺗړ ﯾﯥ .د Bوﻟﻧﯾزې او ﭼﺎﭘﯾرﯾﺎﻟﯾزې ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﻣﻼﺗړ د
ﻏذاﯾﻲ ﻣرﺳﺗو او ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب ﭘﮫ ﻣﻌﯾﺎروﻧو ﮐﯥ ﺑﯾﺎن ﺷوی دی ،ﭘﮫ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ د ﺧﻠﮑو د زﯾﺎت ﺧطر ﺳره
ﻣﺦ ډﻟو د ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ او ﻣﻼﺗړ ﻻرOووﻧﯥ ﭘﮫ ﺗﻐذﯾوي ﻣﻌﯾﺎروﻧو ﮐﯥ ﺑﯾﺎن ﺷوې دي.
ھﻐﮫ ﭘروyراﻣوﻧﮫ ﭼﯥ ھدف ﯾﯥ د ﺧوار\واﮐ cﺳﻣون دی ،ﮐﯾدای ﺷﻲ ﭼﯥ د ﺧوار\واﮐو وyړو ﻟﭘﺎره \ﺎﻧfړي ﺗﻐذﯾوي
ﭘروyراﻣوﻧﮫ ،طﺑﻲ درﻣﻠﻧﮫ ﯾﺎ ﻣرﺳﺗﻧدوﯾﮫ ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ ﭘﮫ ﺑر ﮐﯥ وﻟري .د ﺧوراﮐﻲ ﻣرﺳﺗﯥ ﭘروyراﻣوﻧﮫ ﯾوازې ھﻐﮫ وﺧت ﺑﺎﯾد
ﭘﻠﻲ ﺷﻲ ﭼﯥ ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﯾوه اﻧﺗروﭘوﻣﺗرﯾﮑﮫ ﺳروې ﺗرﺳره ﺷوې ﯾﺎ ﭘﻼن ﺷوې وي .وﻗﺎﯾوي ﺗداﺑﯾر ﺑﺎﯾد ھﻣﯾﺷﮫ ددﻏو
ﭘروyراﻣوﻧو ﺑﺷﭘړوﻧﮑﻲ واوﺳﻲ.
ددﻏﮫ >ﭘرﮐﻲ دوه ﻟوﻣړي ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ د ھﻐو ﺗﻐذﯾوي ﻣﺳﺎﺋﻠو د ﭘروyراﻣوﻧو ﺳره ﺳروﮐﺎر ﻟري ﭼﯥ ﻟﮫ ﺧوار\واﮐ> cﺧﮫ
ﻣﺧﻧﯾوی ﮐوي .دا دوه ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﭘﮫ yډه ﻟﮫ ﻏذاﯾﻲ ﻣرﺳﺗﯥ او ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب ﻟﮫ ﻣﻌﯾﺎروﻧو ﺳره وﮐﺎرول ﺷﻲ.
وروﺳﺗﻲ درې ﻣﻌﯾﺎره ھﻐﮫ ﭘروyراﻣوﻧﮫ دي ﭼﯥ د ﺧوار\واﮐ cﭘﮫ ﺳﻣون ﺑﺎﻧدي ﺗﻣرﮐز ﻟري.
ھﻐﮫ ﻏﺑرyوﻧوﻧﮫ ﭼﯥ د ﺧوار\واﮐ cﻣﺧﻧﯾوی او ﺳﻣون ﺗرﺳره ﮐوي ،ددې >ﭘرﮐﻲ او ﻧورو ﻻﻧدﯾﻧﯾو >ﭘرﮐو د ﻣﻌﯾﺎروﻧو
ﻻﺳﺗﮫ راوړﻟو ﺗﮫ ﭘﮫ ﮐﯥ اړﺗﯾﺎ ﺷﺗﮫ :د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺗوﻧو >ﭘرﮐﯽ ،د اوﺑو رﺳوﻧﯥ او ﺣﻔظ اﻟﺻﺣﯥ >ﭘرﮐﯽ او د ﺳرﭘﻧﺎه
>ﭘرﮐﯽ .ھﻣدارﻧfﮫ دا ﭘروyراﻣوﻧﮫ د ھﻐو ﻣﺷﺗرﮐو ﻣﻌﯾﺎروﻧو ،ﭼﯥ ﭘﮫ ﻟوﻣړي >ﭘرﮐﻲ ﮐﯥ ﭘﮫ ﺟزﺋﯾﺎﺗو ﺳره ﺗﺷرﯾﺢ ﺷوي،
ﻻﺳﺗﮫ راوړﻧﯥ ﺗﮫ اړ دي ) ٢١ﻣﺦ وyورئ( .ﭘﮫ ﺑل ﻋﺑﺎرت ،ددې ﻟﭘﺎره ﭼﯥ Bوﻟﯥ ھﻐﮫ ډﻟﯥ ﭼﯥ د ژوﻧدي ﭘﺎﺗﯥ ﮐﯾدو او د
ﻋزت د ﺳﺎﺗﻠو ﻟﭘﺎره ﺧوﻧدﯾﺗوب او ﻣﻼﺗړ ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟري ،ددوی ﺗﻐذﯾوي اړﺗﯾﺎوو ﺗﮫ د ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﻟﭘﺎره ﯾوازې دا ﻣﮭﻣﮫ ﻧده ﭼﯥ
د ﮐﺗﺎب ،ددې >ﭘرﮐﻲ ﭘر ﻣﻌﯾﺎروﻧو اﺗﮑﺎ وﺷﻲ.
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ﺧوار\واﮐﻲ
او ﻣړﯾﻧﮫ

د ﻧﺎﮐﺎﻓﻲ ﻏذاﯾﻲ رژﯾم درﻟودل
ﻧﺎروﻏp

د ﻣور
او ﻣﺎﺷوم ﻧﺎﮐﺎﻓﻲ
ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ

ﻧﺎﮐﺎﻓﻲ
ﮐورﻧ cﻏذاﯾﻲ
ﺧوﻧدﯾﺗوب

رﺳﻣﻲ او ﻏﯾررﺳﻣﻲ ادارې ،ﺳﯾﺎﺳﻲ او اﯾدﯾﺎﻟوژﯾﮑﯥ ﻟوﯾﯥ ادارې ،اﻗﺗﺻﺎدي ﺟوړOت
ﺑﺎﻟﻘوه زﯾړﻣﯥ

د ﺧوار\واﮐ cد ﻻﻣﻠوﻧو ﭘﮫ yوﺗﮫ ﮐوﻧﮑﯽ ﻧظري ﭼوﮐﺎټ
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ﻧﺎﮐﺎﻓﻲ ﺧدﻣﺗوﻧﮫ
او ﻏﯾرﺻﺣﻲ
ﭼﺎﭘﯾ﷼

 (iﻋﻣوﻣﻲ ﺗﻐذﯾوي ﻣﻼﺗړ
د ا ﺑر ﺧ ﮫ د  dو ﻟو ﺧ ﻠﮑ و او ھ ﻐ و ډ ﻟو او  hر و ﭘ و ﻧ و ﮐ و م ﭼ ﻲ د ﺧ و ار  Iو اﮐ  pد ﻣ ﻣ ﮑ ﻧﮫ ز ﯾ ﺎ ت ﺧ ط ر ﺳ ر ه ﻣ ﺦ دي  ،د
اړ ﺗ ﯾ ﺎ ﺳ ر ه ﺳ م د ﺧ و ړ و ز ﭔر ﻣ ﻲ ا و ﻣ ﻧ ﺎ ﺑﻊ ا و د ﺧ و ړ و ﺧ د ﻣ ﺎ ت ﭘ ﮫ ﭘ ﺎ م ﮐ ﻲ ﻧ ﯾ ﺳ ﻲ  .ﺗر ھ ﻐ ﮫ ﭘ و ر ي ﭼ ﻲ د ﺧ و ړ و
ﻧ و ﻣ و ړ ي اړ ﺗ ﯾ ﺎ و ي ﭘ و ر ه ﮐ ﯾږ ي ھ ر ھ ﻐ ﮫ  hﺎ م ا و ﻏ ﺑر  hو ن ﭼ ﻲ د ﺧ و ار  Iو ا ﮐ  pد ﺣ ﺎ ﻟ ت د  :ﮫ و ا ﻟ ﻲ ﭘ ﮫ ﻣ و ﺧ ﮫ
ا ﺧ ﯾ ﺳ ﺗ ل ﮐ ﯾږ ي ﻣ ﺣ د و د ﺗ ﺎ ﺛ ﯾر ﺑ ﮫ و ﻟر ي  Iﮑ ﮫ ﭼ ﯥ ھ ﻐ ﮫ ﺧ ﻠ ﮏ ﭼ ﯥ ﺷ ﻔ ﺎ ﯾ ﯥ ﻣ و ﻧ د ﻟ ﯥ د ه  ،ﺑ ﯾر ﺗ ﮫ د ﻧ ﺎ ﮐ ﺎﻓ ﻲ ﺗ ﻐ ذ ﯾ و ي
ﻣ ﻼ ﺗ ړ ﺑ ﮭ ﯾر ﺗ ﮫ ر اد ﻧ ﻧ ﮫ ﮐ ﯾ ږ ي  ،ﻧ و ﭘ ﮫ د ې ا ﺳ ﺎ س د ﺑ ﯾ ﺎ ﺧ ر ا ﺑ ﯾ د و ا ﻣ ﮑ ﺎ ن ﺷ ﺗ ﮫ .
ﭼ ﯾ ر ي ﭼ ﻲ ﺧ ﻠ ﮏ د د و ي د ﺧ و ړ و د ﯾ و  Kﮫ ا و ﯾ ﺎ  dو ﻟ ﻲ اړ ﺗ ﯾ ﺎ د ﭘ و ر ه ﮐ و ﻟ و ﻟ ﮫ ﭘ ﺎر ه ﺧ و ر ا ﮐ ﻲ ﻣ ر ﺳ ﺗ ﻲ ﺗ ﮫ اړ ﺗ ﯾ ﺎ
ﻟر ي ﻧ و ﺑ ﺎ ﯾد د ﻋ ﻣ و ﻣ ﻲ ﺗ ﻐ ذ ﯾ و ي ﻣ ﻼ ﺗړ ﻟﮫ ﻟ و ﻣ ړ ي ﻣ ﻌ ﯾ ﺎر  Kﺧ ﮫ ﮐ ﺎر و ا ﺧ ﯾ ﺳ ﺗ ل ﺷ ﻲ او د د ې ﺗر  Kﻧ  ، ëد ﺧ و ر اک
د ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوﻟو د ﭘﻼن ﺟوړوﻧﻲ د  ٢-١ﻣﻌﯾﺎروﻧو Kﺧﮫ ﭼﻲ ﭘﮫ  ١۶٠-١۵٧ﻣﺧوﻧو ﮐﻲ دي ﺑﺎﯾد ﮐﺎر
واﺧﯾﺳﺗل ﺳﻲ او ھﻣدارﻧåﮫ د ﻏﯾر ﺧوراﮐﻲ ﺗوﮐو د  ۴-٣ﻣﻌﯾﺎروﻧو Kﺧﮫ ﭼﻲ ﭘﮫ  ٢٣۶-٢٣٣ﻣﺧوﻧو ﮐﯥ دي
ﺑ ﺎ ﯾد ﮐ ﺎر و ا ﺧ ﯾ ﺳ ﺗ ل ﺷ ﻲ .
د ﻋﻣوﻣﻲ ﺗﻐذﯾوي ﻣﻼﺗړ دوھم ﻣﻌﯾﺎر ﭘر ھﻐو ډﻟو او hروﭘوﻧو ﺑﺎﻧدي ﻣﺗﻣرﮐز دي ﮐوم ﭼﻲ د ﺧوارIواﮐ pد
ډ ﯾر ﺧ ط ر ﺳ ر ه ﻣ ﺦ دي  .ﭘﮫ ھ ر ﺣ ﺎل ھ ﻐ ﮫ ﺧ ﻠﮏ ﭼ ﻲ د ﻧﺎو ر ﯾن د ﻣ ﻣ ﮑ ﻧﮫ ﺧ ط ر ﺳ ر ه ﻣ ﺦ دي  ،ﻧ ظ ر ﭼ ﺎﭘﯾ ﷼ ﺗﮫ
ﺗ و ﭘ ﯾر ﺳ ر ه ﻟر ي ﻧ و د ﺧ ط ر ﭘ ﮫ ھ ر ﺣ ﺎ ﻟ ت ﮐ ﻲ ﺑ ﺎ ﯾ د  Iﺎ ﻧ  åړ ې ډ ﻟ ﯥ ا و  hر و ﭘ و ﻧ ﮫ و ﭘ ﭔژ ﻧ د ل ﺷ ﻲ .

د ﻋﻣوﻣﻲ ﺗﻐذﯾوي ﻣﻼﺗړ ﻟوﻣړی ﻣﻌﯾﺎرd :ول hروﭘوﻧﮫ
د ﺧﻠﮑو ﺗﻐذﯾوي اړﺗﯾﺎوې ﺑراﺑرې ﺷوې دي.

ﮐﻠﯾدي ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ:

) ﻟﮫ ﻻ ر  Oو و ﻧ و ﺳ ر ه ﭘ ﮫ ﺗړ او ﮐ ﯥ و ﻟو ﺳ ﺗ ل ﺷ ﻲ (

• د ﺧوراﮐﻲ اړﺗﯾﺎوو د ﺑﺷﭘړوﻟو ﻟﭘﺎره د ﺧوراک ﯾوه اﻧدازه اوﻣو او اﺳﺎﺳﻲ ﻣوادو ﺗﮫ
ﻟﮑﮫ ﺣﺑوﺑﺎﺗو ﺗﮫ ،د ﺣﯾواﻧﺎﺗو ﺗوﻟﯾد ﺗﮫ او د ﻏوړو زﯾرﻣو ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﯽ ﺷﺗون وﻟري )
ﻟوﻣړۍ ﻻر:ووﻧﮫ وhورئ (.
• وﯾdﺎﻣن اې ،ﺳﻲ او د اوﺳﭘﻧﯥ Kﺧﮫ ﻏﻧﻲ ﺧوړو ﯾﺎ ﻗوي ﺧوړو ﺗﮫ او ﯾﺎ ھم ﻣﻧﺎﺳﺑو
ﺗﻘوﯾﺗﻲ ﺧوړو ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﯽ ﻣوﺟود دي ) دوھﻣﮫ ،درﯾﻣﮫ ،ﭘﻧIﻣﮫ او ﺷﭘږﻣﮫ ﻻر:ووﻧﯥ
وhورئ (.
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• اﮐﺛرﯾت ﮐوروﻧﮫ ) ﺗر  ٪٩٠ډﯾر ( و اﯾوډﯾن ﻟروﻧﮑﻲ ﻣﺎﻟåﻲ ﺗﮫ ﻻس رﺳﻲ ﻟري )
دوھﻣﮫ ،درﯾﻣﮫ او ﺷﭘږﻣﮫ ﻻر:ووﻧﯥ وhورئ(.
• ﮐﮫ د ﺧوړو اﺳﺎﺳﻲ او اوﻣﮫ ﻣواد ذرت وي ) ﯾو ډول ﺟوار دي ( ﻧو د ﻧﯾﺎﺳﯾن ) د
ﺑﯾﻠåﻲ ﭘﮫ ﺗوhﮫ :ﻣﻧدﮐﻲ ،وچ ﺳوي ﻣﺎھﻲ او ﻧور( ﻧورو اﺿﺎﻓﻲ زﭔرﻣو ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﯽ
ﻣوﺟود دی ) دوھﻣﮫ او درﯾﻣﮫ ﻻر:ووﻧﯥ وhورئ(.
• ﮐﮫ د ﺧوړو اﺳﺎﺳﻲ او اوﻣﮫ ﻣواد ﭘﺎﻟش ﺳوي ورﯾﺟﻲ وي ﻧو د ﺗﯾﺎﻣﯾن ) د ﺑﯾﻠåﻲ ﭘﮫ
ﺗوhﮫ :ﻣﻧدﮐﯥ ،ھ påاو ﻧور ( ﻧورو اﺿﺎﻓﻲ زﭔرﻣو ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﯽ ﻣوﺟود دي ) دوھﻣﮫ
او درﯾﻣﮫ ﻻر:ووﻧﯥ وhورئ(.
• ﭼﯾري ﭼﻲ ﺧﻠﮏ ﭘر ډﯾر ﻣﺣدود ﺧوراﮐﻲ رژﯾم ﺑﺎﻧدې ﻣﺗﮑﻲ دي ﻧو د راﯾﺑوﻓﻼوﯾن
ﮐﺎﻓﻲ زﭔرﻣو ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﯽ ﻣوﺟود دي ) دوھﻣﮫ او درﯾﻣﮫ ﻻر:ووﻧﯥ وhورئ(.
• د ﻣﻧIﻧ pاو د ﺷدﯾدې درﺟﯥ ﺧوار Iواﮐ pﮐﭼﯥ داﺳﯥ وي ﭼﯥ ﯾﺎ ﺛﺎﺑﺗﯥ او ﯾﺎ ھم ﻣﺦ
ﭘر Iوړ دي )Kﻠورﻣﮫ ﻻر:ووﻧﮫ وhورئ(.
• د ﺳﮑﺎروي ) ،(scurvyﭘﯾﻼhرا) ،(pellagraﺑﯾري ﺑﯾري) (beriberiﻧﺎروﻏﯾو ﯾﺎ د
راﯾﺑوﻓﻼوﯾن د ﮐﻣ:ت واﻗﻌﺎت ﻧﺷﺗﮫ ) ﭘﻧIﻣﮫ ﻻر:ووﻧﮫ وhورئ(.
• د ﺳﺗرhو د وﭼواﻟﻲ ) (xerophthalmiaاو اﯾوډﯾن د ﮐﻣواﻟﻲ ﻧﺎروﻏﯾو اﻧدازه ﭘﮫ
داﺳﯥ ﺷﮑل ﺳره وي ﭼﯥ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﻟﮫ ﻣﺧﯥ دوﻣره د ارز:ت وړ ﻧﮫ وي
)ﺷﭘږﻣﮫ ﻻر:ووﻧﮫ وhورئ(.

ﻻرOووﻧﯥ
 .1د ﺧوړو اړﺗﯾﺎوې :د ﺧوړو د اړﺗﯾﺎوو ﻻﻧدﻧﯾﯽ اBﮑل ﭼﻲ ﭘﮫ اوﺳط ډول ﺳره د ﺧﻠﮑو
ﺗﻐذﯾوي اړﺗﯾﺎوې ﭘﮫ yوﺗﮫ ﮐوي ﺑﺎﯾد ﻟﮫ ھﻐو ارﻗﺎﻣو ﺳره ﯾو \ﺎی ﭼﯥ ﭘﮫ اووﻣﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ ﮐﯥ
راﻏﻠﻲ وﮐﺎرول ﺷﻲ.
  2100ﮐﯾﻠو ﮐﺎﻟورۍ ﭘر ﯾوه ﮐس ﭘﮫ ﯾوه ورځ ﮐﻲ.  10ﻧﮫ ﺗﺮ 12ﻓﯾﺻده dوﻟﮫ ھﻐﮫ اﻧرژي ﭼﯥ ﻟﮫ ﭘروﺗﯾن Kﺧﮫ ﻻﺳﺗﮫ راIﻲ.  17ﻓﯿﺼﺪه dوﻟﮫ ھﻐﮫ اﻧرژي ﭼﯥ ﻟﮫ ﻏوړو او ﺷﺣﻣﯾﺎﺗو Kﺧﮫ ﻻﺳﺗﮫ راIﻲ.120

 د ﺗﺎزه او ﻣﻘوي ﺧوړو ﻟﮫ ﻻري Kﺧﮫ ﭘﮫ ﮐﺎﻓﻲ اﻧدازه د ﻣﺎﯾﮑروﻧوﺗرﯾﺋﻧت )ﮐوﭼﻧﻲ ﻏذاﯾﯽﺗوﮐﻲ( اﺧﯾﺳﺗل.
د ﯾﺎدوﻟو وړ ده ﭼﻲ ﻧوﻣوړې اړﺗﯾﺎوي او ﺿرورﯾﺎت ﯾوازي د ﺧوراﮐﻲ ﻣرﺳﺗﯥ د ﭘروhرام ﭘﮫ
ﺗرڅ ﮐﯥ د ھﻐو ﺧﻠﮑو د ﺗﻐذﯾوي اړﺗﯾﺎوو د ﭘوره ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره دي ﭼﯥ ﭘﮫ ﺑﺷﭘړ ډول ﺳره ﭘر
ﺧوراﮐﻲ ﻣرﺳﺗﯥ ﻣﺗﮑﻲ وي .ﭘﮫ ھﻐو ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ ﭼﻲ ﺧﻠﮏ ﺧﭘﻠﯥ Iﯾﻧﯥ ﺧوراﮐﻲ اړﺗﯾﺎوي
ﭘﺧﭘﻠﮫ ﺑﺷﭘړوﻻی ﺷﻲ ﻧو ﭘﮫ داﺳﯥ ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ ﺑﺎﯾد د ﺧوراک ﻣرﺳﺗﮫ د Kﯾړﻧﯥ ﭘر ﺑﻧﺳټ،د
وﺿﻌﯾت ﺳره ﺳﻣﮫ ﻋﯾﺎره ﺷﻲ .د ﺧوراﮐﻲ Iﯾرو د ﭘﻼن ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ﭘﮫ ١۵٧ﻣﺦ ﮐﯥ د
ﺧوراﮐﻲ ﻣرﺳﺗﯥ د ﭘﻼن ﮐوﻟو ﻟوﻣړی ﻣﻌﯾﺎر وhورئ.
 .2د ﻣﺎﯾﮑروﻧوﺗرﯾﺋﻧت د ﻧﺎروﻏﯾو ﻣﺧﻧﯾوی :ﮐﮫ د ﻧوﻣوړو ﻧﺎروﻏﯾو د ﻣﺧﻧﯾوي ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ
ﺗرﺳره ﺷﻲ ،ﻧو ﺑﺎﯾد ﭘﮫ دې اړه د ﺧﻠﮑو د ﻣﺎﯾﮑروﻧوﺗرﯾﺋﻧت د ﺣﺎﻟت ﻟﮫ ﺧراﺑواﻟﻲ >ﺧﮫ د ﻋﺎﻣﮫ
روﻏﺗﯾﺎ د ﮐﺎﻓﻲ ﺧدﻣﺎﺗو ﭘﮫ ورﮐوﻟو ﺳره د داﺳﯥ ﻧﺎروﻏﯾو ﻟﮑﮫ ﺷری ﯾﺎ ﺳرﺧﮑﺎن ،ﻣﻼرﯾﺎ او
ﭘرازﯾﺗﻲ اﻧﺗﺎﻧﺎﺗو >ﺧﮫ ﻣﺧﻧﯾوی وﺷﻲ ) ﭘﮫ  ٢٧٣ﻣﺦ ﮐﻲ د ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو د ﮐﻧﺗرول ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ
وyورئ (.
د ﻣﺎﯾﮑروﻧوﺗرﯾﺋﻧت د ﮐﻣOت د ﻣﺧﻧﯾوي ﻟﮫ ﭘﺎره اﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻻرې د ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ
دی ﭼﯥ ﻣﻐذي ﺧوړو ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﯽ ﻏOﺗﻠﯽ ﮐوي )ﭘﮫ  ١٣١-١٢۴ﻣﺧوﻧو ﮐﯥ د ﻏذاﯾﻲ
ﺧوﻧدﯾﺗوب دوھم او درﯾم ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ وyورئ( ،او د ﺗﻘوﯾﮫ ﺷوو ﺧوړو د ﻻ Oﮫ ﮐوﻟو او ﯾﺎ ﭘﮫ
ﺑﺎزار ﮐﯥ د ﺗوﮐو د راﻧﯾوﻟو ﻟﮫ ﻻرې د \ﯾرې د ﺗﻐذﯾوي ﮐﯾﻔﯾت ﻻ Oﮫ واﻟﯽ او ﯾﺎ ھم د طﺑﻲ
ﺗﻘوﯾﮫ ﮐوﻧﮑو د ورﮐوﻟو ﻟﮫ ﻻرې ھم دا ﭼﺎره ﺳرﺗﮫ رﺳﯾدای ﺷﻲ .د ﺧوراﮐﺗوﮐو د اﻧﺗﻘﺎل،
زﯾرﻣﮫ ﮐوﻟو،ﭘروﺳس او ﭘﺧوﻟو ﭘﮫ وﺧت ﮐﯥ د ﺑﺎﯾد د ﻣﺎﯾﮑروﻧوﺗرﯾﺋﻧت ﺿﺎﯾﻌﺎﺗو ﺗﮫ ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ
وﺷﻲ .ﭘﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﻲ ډول ،ﭘﮫ ھﻐﮫ \ﺎﯾوﻧو ﮐﯥ ﭼﻲ ﭘﮫ \ﺎﯾﻲ ډول ﺳره ﻏﻧﻲ ﻣﻐذي ﺧواړه ﻣوﺟود
وي د ﺧوړو د ﮐﻣﯾت زﯾﺎﺗول ﭘﮫ ھره ﻋﻣوﻣﻲ \ﯾره ﮐﻲ ددې ﻟﮫ ﭘﺎره ﭼﻲ د ﺧوړو ﺗﺑﺎدﻟﮫ زﯾﺎﺗﮫ
ﮐړل ﺷﻲ Oﺎﯾﻲ ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﻲ وﻧﯾول ﺷﻲ ﻣfر د ﺑﯾﻲ اﻏﯾزﻣﻧﺗوب او ﺗﺎﺛﯾر ﭘر ﺑﺎزار او ﻣﺎرﮐﯾټ
ﺑﺎﻧدې ھم ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﻧظر ﮐﻲ وﻧﯾول ﺷﻲ.
 .3ﻣﺎﯾﮑروﻧوﺗرﯾﺋﻧت ﺗﮫ د ﻻﺳرﺳﻲ Kﺎرﻧﮫ :ﻧوﻣوړي ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ ﯾوازي د ﺧوړو ﮐﯾﻔﯾت ﭘﮫ
ﭘﺎم ﮐﻲ ﻧﯾﺳﻲ ﻧﮫ دا ﭼﯥ د ﺧوړو د ﮐﻣﯾت ﭘﯾدا ﮐﯾدل ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯾﺳﻲ .د اﺧﯾﺳﺗل ﺷوو
ﺧوراﮐﺗوک د ﮐﻣﯾت اﻧدازه ﮐول ،د ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو د راdوﻟوﻟو ﻟﭘﺎره ﻏﯾر واﻗﻌﻲ اړﺗﯾﺎوې ﻣﻧIﺗﮫ
راوړي .ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ ﺑﺎﯾد د ﻣﺧﺗﻠﻔو زﯾرﻣو Kﺧﮫ د ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﮐﺎروﻟو ﻟﮫ ﻻري Kﺧﮫ ﮐوم ﭼﻲ د
ﻣﺧﺗﻠﻔو طرﯾﻘو ﻟﮫ ﻻري ﺳره ﯾوIﺎي ﺷوي وي ﺑﺎﯾد اﻧدازه او ﻣﻘﯾﺎس ﯾﯥ و dﺎﮐل ﺷﻲ .ﭘﮫ
ﻧوﻣوړو ﮐﻲ ﻣﻣﮑن د ﺧوړو Kﺎرﻧﮫ د ﻣوﺟودﯾت او د ھﻐو اﺳﺗﻌﻣﺎل د ﮐورﻧ pﭘﮫ ﺳطﺣﮫ ﮐﻲ
ﺷﺎﻣل وي ،او ھﻣدارﻧåﮫ د ﺧوړو د ﺑﯾو او ﻣوﺟودﯾت Kﺎرﻧﮫ ﭘﮫ ﻣﺎرﮐﯾdوﻧو او ﺑﺎزاروﻧو ﮐﻲ،
د ھر ډول وﭔﺷل ﺷوو ﺧوړو Kﺎرﻧﮫ د ﻣﻐذي ﻣواد ﻟﮫ ﻟﺣﺎظﮫ ،د ﺧوراک د ﻣرﺳﺗﮫ وﭔﺷﻧﻲ د
ﭘﻼﻧوﻧو او د ھﻐوي د ﺛﺑﺗوﻟو ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﮐول ،د ھري ﺧﭘل ﺳري ﺧوراﮐﻲ وﭔﺷﻧﻲ ارزﯾﺎﺑﻲ ﮐول
)دوﺣﺷﻲ ﺧواراﮐﺗوﮐو وﻧډه ﭘﮫ وﯾﺷل ﺷوو ﺧوراﮐﺗو ﮐﯥ( او د ﺧوراک د ﺳﺎﺗﻧﻲ او
ﺧوﻧدﯾﺗوب د ارزﯾﺎﺑﻲ ﺗﻧظﯾم او اداره ﮐول ﺷﺎﻣل دي .د ﮐورﻧﻲ ﭘﮫ ﺳطﺣﮫ ﺗﺣﻠﯾل او ﺗﺟزﯾﯥ و
ﺧوړو ﺗﮫ د اﻧﻔرادي ﻻس رﺳﻲ ﭘﯾژﻧدhﻠوي ﻧﮫ ﺳﻲ ﮐوﻻي .ﭘﮫ ﮐوروﻧو ﮐﻲ د ﺧوړو داﺧﻠﻲ
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وﭔﺷﻧﮫ ﻣﻣﮑن ھر وﺧت ﻋﺎدﻻﻧﮫ او ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ﻧﮫ وي او ﻣﻣﮑن ﻣﺳﺗﺣﻘﻲ او ﺣﺳﺎﺳﻲ ډﻟﻲ او
hروﭘوﻧﮫ ﭘﮫ Iﺎﻧåړي ډول ﺳره اﻏﯾزﻣن ﺷﻲ ،ﻣåر دا ﭘﮫ ﻋﺎدي ډول ﺳره ﻧﮫ اﻧدازه ﮐﯾږي .د
وﭔﺷﻧﻲ ﻣﯾﺧﺎﻧﯾﮑﯾﺗوﻧﮫ ) ﭘﮫ  ١۶٨ﻣﺦ ﮐﻲ د ﺧوراﮐﻲ ﻣرﺳﺗﻲ د ﺗﻧظﯾم درﯾم ﻣﻌﯾﺎر وhورئ ( ،د
ﻣرﺳﺗﮫ ﮐووﻧﮑو ﺧوراﮐﻲ ﺗوﮐو اﻧﺗﺧﺎب او د اﻏﯾزﻣن ﺳوو ﺧﻠﮑو ﺳره ﺧﺑري اﺗري ﮐول ﭘﮫ
ﮐور ﮐﻲ دﻧﻧﮫ د ﺧوړو ﭘﮫ وﭔﺷﻧﮫ ﮐﻲ ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوﻻي ﺷﻲ.
.4
د ﺧوار Iواﮐ pد ﺑﯾﻼﺑﯾﻠو درﺟو ﺗﻔﺳﯾرول :د ﺧوار Iواﮐ pروﻧد ﯾﺎ ﺑﮭﯾر ،ﮐﯾدای ﺷﻲ
ﭼﯥ د روﻏﺗﯾﺎ د ﻣرﮐز د ﺛﺑت او ﺳواﻧﺣو ﭘﮫ واﺳطﮫ،د ﺗﮑراري اﻧﺗروﭘوﻣﺗرﯾﮑو ﺳروﯾåﺎﻧو
ﻟﮫ ﻻرې ،ﻏذاﯾﻲ Kﺎر ،او د dوﻟﻧﻲ Kﺧﮫ د ﻟﯾد ﯾﺎ راﭘور ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوﻟو ﻟﮫ ﻻري Kﺧﮫ و:وول
ﺷﻲ .دا ﻣﻣﮑن hراﻧﮫ او ﺳﺗوﻧزﻣﻧﮫ وي ﭼﻲ ﭘﮫ ﭘراﺧﮫ ﺳﯾﻣو ﮐﻲ د اوږده ﻣﮭﺎل ﻟﮫ ﭘﺎره د
ﺧوار Iواﮐﻲ د Kﺎر د اﻧدازه ﻧﯾوﻟو او اdﮑل ﻟﮫ ﭘﺎره ﺳﯾﺳﺗﻣوﻧﮫ ﺟوړﺷﻲ ،ﭘﮫ دې ﻻره ﮐﻲ
ﺗﺧﻧﯾﮑﻲ ﻣﺎھرﯾﻧو ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﺳﺗﮫ .د ﻧوﻣوړي ﺳﯾﺳﺗم ﻣﺻﺎرف او زﯾﺎن ﺑﺎﯾد د ﺷﺗﮫ زﯾرﻣو ﭘﮫ
ﭘرﺗﻠﮫ وﺳﻧﺟول ﺷﻲ .ﻟﮫ ﺑﺷﭘړووﻧﮑو ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﺳﯾﺳﺗﻣوﻧو Kﺧﮫ اﺳﺗﻔﺎده )ﻟﮑﮫ د Kﺎرﻧﯾزو
Kﯾړﻧو( ﮐوﻻی ﺷﻲ د ﺷﺗﮫ ﻣﻧﺎﺑﻌو دﮐﺎروﻧﯥ ﯾو ﺗر dوﻟو :ﮫ ﻣﯾﺗود واوﺷﻲ .ﭼﯾري ﭼﻲ ﻣﻣﮑن
وي Iﺎﯾﻲ ادارې او dوﻟﻧﻲ ﺑﺎﯾد د Kﺎرﻧﻲ ﭘﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧو ﮐﻲ ﺑرﺧﮫ واﺧﻠﻲ او ھﻣدارﻧåﮫ د
ﻣوﻧدوﻧو او ﮐﺷﻔﯾﺎﺗو ﭘﮫ ﺗﻔﺳﯾر او ﺗﻌﺑﯾر ﮐﻲ او د ھر ډول ﻏﺑرhون ﭘﮫ ﭘﻼن او ﺟوړوﻟو ﮐﻲ
ھم ﺑﺎﯾد ﺑرﺧﮫ واﺧﻠﻲ .ددې ﻣﺳﺋﻠﯥ د ﺗﻌﯾﯾﻧوﻟو ﻟﭘﺎره ﭼﯥ اﯾﺎ ﺧوارIواﮐ pد ﻣﻧﻠو او زﻏم وړ
ﺳطﺣﯥ درﻟوﻟودﻧﮑﻲ ده ﮐﮫ ﻧﮫ ،د ﺧﻠﮑو ،د ﻣړﯾﻧﯥ د ﮐﭼﯥ )ﭘﮫ  ٢۶٠ﻣﺦ ﮐﻲ د روﻏﺗﯾﺎ او
زﯾرﺑﻧﺎ ﻟوﻣړي ﻣﻌﯾﺎر ،درﯾﻣﮫ ﻻر:ووﻧﮫ وhورئ( ،ﻣوﺳﻣﻲ ﻧوﺳﺎﻧﺎﺗو ،ﻟﮫ ﻧﺎورﯾن Kﺧﮫ ﻣﺧﮑﯥ
د ﺧوارIواﮐ pد ﮐﭼﯥ او د ﺧوارIواﮐ pد اﺻﻠﻲ ﻻﻣﻠوﻧو د ﺗﻌﯾﯾن ﭘﮫ hډون ،د ﺣﺎﻻﺗو Kﯾړﻟو
ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ده.
دﻣﺎﯾﮑروﻧوﺗرﯾﺋﻧت د ﮐﻣ:ﺗوﻧو اﯾﭘﯾدﯾﻣﻲ :د ﻣﺎﯾﮑروﻧوﺗرﯾﺋﻧت د ﮐﻣ:ت Kﻠور ﻧﺎروﻏp
.5
– ﺳﮑﺎروي  ) scurvyد وﯾdﺎﻣﯾن ﺳﻲ د ﮐﻣ:ت Kﺧﮫ راﻣﻧIﺗﮫ ﮐﯾږي ( ،ﭘﯾﻼyرا ) pellagra
د ﻧﯾﺎﺳﯾن د ﮐﻣ:ت Kﺧﮫ راﻣﻧIﺗﮫ ﮐﯾږي ( ،ﺑﯾري ﺑﯾري  ) beriberiد ﺗﯾﺎﻣﯾن د ﮐﻣ:ت Kﺧﮫ
راﻣﻧIﺗﮫ ﮐﯾږي ( او راﯾﺑوﻓﻼوﯾن ﭘﮫ hوﺗﮫ ﺷﻲI ،ﮑﮫ ﭼﻲ ﻧوﻣوړي ﮐﻣ:ﺗوﻧﮫ ﭘﮫ ھﻐو ﺧﻠﮑو
ﮐﻲ ﭼﯥ ﺧوراﮐﻲ ﻣرﺳﺗو ﺗﮫ اړ ﯾﺎ ﻣﺗﮑﻲ دي او د ﺧوړو اﺳﺎﺳﻲ ﻋﻧﺎﺻرو ﺗﮫ ﮐﺎﻓﻲ ﻻﺳرﺳﯽ
ﻧﮫ ﻟري راﻣﻧIﺗﮫ ﮐﯾږي او اﮐﺛره د ﻧﺎورﯾن ﭘﮫ ﺣﺎﻻﺗو ﮐﻲ ﯾﯥ ﻣﺧﻧﯾوی ﺷوﻧﯽ ﮐﺎر دی .ﮐﮫ
ﭼﯾري ﭘﮫ ﻧوﻣوړو ﮐﻣ:ﺗوﻧو اﺧﺗﮫ ،ﯾو وhړی ﺻﺣﻲ ﻣرﮐز ﺗﮫ ﻣراﺟﻌﮫ وﮐړي ،ﻣﺎﻧﺎ ﯾﯥ دا ده
ﭼﯥ Iﯾﻧو Iﺎﻧåړو ﺧوراﮐﻲ ﺗوﮐو ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﯽ ﮐم دی او ﮐﯾدای ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﮫ dوﻟﻧﮫ ﮐﯥ د
dوﻟﯾزې ﺳﺗوﻧزې ﯾو ﺷﺎﺧص وﺑﻠل ﺷﻲ .ﭘﮫ ھﻣدې اﺳﺎس ،ﮐﻣ:ﺗوﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﯾوه ﭘراﺧﮫ
dوﻟﻧﯾزه او ﻓردي ﮐﭼﮫ ﻟﮫ ﻣﻧIﮫ ﯾووړل ﺷﻲ )ﭘﮫ  ١۵٢ﻣﺦ ﮐﻲ د ﺧوار Iواﮐ pد ﺳﻣون ٣
ﻣﻌﯾﺎر وhورئ( .ﭘﮫ ھﻐﮫ ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ ﭼﯥ د ﻣﺎﯾﮑروﻧوﺗرﯾﺋﻧت ﮐﻣ:ﺗوﻧﮫ ﭘﮫ :ﮑﺎره ډول د dوﻟﻧﯥ
ﭘﮫ ﮐﭼﯥ ﺳره ﺛﺎﺑت ﺷوي وي ﻧو ددوي ﺳطﺣﯥ ﺑﺎﯾد ﻟږ ﺗر ﻟږه ﻟﮫ ﻧﺎورﯾن Kﺧﮫ د ﻣﺧﮫ ﮐﻣﻲ
ﺷﻲ.
د ﻣﺎﯾﮑروﻧوﺗرﯾﺋﻧت د ﮐﻣ:ت اﻧدﯾﻣﻲ :د ﻧﺎورﯾن ﭘﮫ ﻟوﻣړﻧﯾو ﻣرﺣﻠو ﮐﻲ د ﺧوړو د
.6
اﺳﺎﺳﻲ او ﮐم ﻣﺻرﻓﮫ ﻋﻧﺎﺻرو ﯾﺎ ﻣﺎﯾﮑروﻧوﺗرﯾﺋﻧت د ﮐﻣ:ت Kﺧﮫ ﺧوﻧدﯾﺗوب او ﺳﺎﺗﻧﮫ
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ددوي ﭘﮫ ﭘﯾژﻧدﻟو ﮐﻲ د ﺳﺗوﻧزو ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﻧوره ھم ﭘﯾﭼﻠﯥ ﮐﯾږي .اhزوﻓﺗﺎﻟﻣﯾﺎ ﭼﻲ د وﯾdﺎﻣﯾن A
د ﮐﻣ:ت ﻟﮫ اﻣﻠﮫ راﻣﻧIﺗﮫ ﮐﯾږي او د ﺟﺎﻏور ﻧﺎروﻏﻲ ﭼﻲ د آﯾوډﯾن د ﮐﻣ:ت ﻟﮫ ﮐﺑﻠﮫ ﻣﻧIﺗﮫ
راIﻲ ﻟﮫ دې Kﺧﮫ ﻣﺳﺗﺛﻧﯥ دهI ،ﮑﮫ ﭼﻲ دوي د ﭘﯾژﻧدﻧﻲ ﻟﮫ ﭘﺎره ﯾو :ﮑﺎره ﻣﻌﯾﺎر او ﻣﻘﯾﺎس
ﻣوﺟود دي .ﻧوﻣوړي ﮐﻣ:ﺗوﻧﮫ ﮐﯾدای ﺷﻲ ﭼﯥ د dوﻟﻧﯥ ﭘﮫ ﮐﭼﮫ،ﻣداﺧﻼﺗو ﺳره اﺻﻼح ﺷﻲ،
د ﺑﯾﻠåﻲ ﭘﮫ ﺗوhﮫ :د وﯾdﺎﻣﯾن  Aد ﺗﮑﻣﯾﻠووﻧﮑو د ﻣﻘدار ﻣﺻرف ،د ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو او ﻟﮫ زﯾږون
وروﺳﺗﮫ I:و ﻟﮫ ﭘﺎره ،د ﻣﺎﻟåﻲ اﯾوډﯾﻧﻲ ﮐول او د ﺧﻠﮑو ﺗﮫ د ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﮐوﻟو ﮐﻣﭘﺎﯾﻧوﻧو ﭘﮫ
ﺗرڅ ﮐﯥ .ددوي د ﻋﺎﻣﮫ روﻏﺗﯾﺎ د اھﻣﯾت د Kرﻧåواﻟﻲ د ﭘﭔژﻧدﻧﻲ ﻟﮫ ﭘﺎره ۶ﻣﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ
وhورئ.

د ﻋﻣوﻣﻲ ﺗﻐذﯾوي ﻣﻼﺗړ دوھم ﻣﻌﯾﺎر :ﻟﮫ hواښ ﺳره ﻣﺦ ډﻟﯥ
د ھﻐو ﭘﯾژﻧدل ﺷوو ﺧﻠﮑو ﭼﯥ ﻟﮫ ﺧطر ﺳره ﻣﺦ دي د دوی ﺗﻐذﯾوي او ﻣﻼﺗړﯾزې اړﺗﯾﺎوې
ﭘر\ﺎی ﺷوې دي.

ﮐﻠﯾدي ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ:

) ﻟﮫ ﻻ ر  Oو و ﻧ و ﺳ ر ه ﭘ ﮫ ﺗړ او ﮐ ﯥ و ﻟو ﺳ ﺗ ل ﺷ ﻲ (

• ھﻐﮫ ﻧوي زﭔږﯾدﻟﻲ ﻣﺎﺷوﻣﺎن ﭼﻲ ﺗر  ۶ﻣﯾﺎﺷﺗو ﮐم ﻋﻣر ﻟري ﭘﮫ Iﺎﻧåړي ﺗوhﮫ د ﻣور
ﺷﭔدې ورﮐول ﮐﯾږي او ﯾﺎ ھم ﭘﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﻲ ﺣﺎﻻﺗو ﮐﻲ د ﻣور د ﺷﭔدو ﭘﮫ Iﺎی ،ﭘﮫ ﮐﺎﻓﻲ
اﻧدازه و ﻣﻧﺎﺳﺑو ﺷﭔدو او ﺧوراک ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﯽ وﻟري ) ﻟوﻣړۍ او دوھﻣﮫ ﻻر:ووﻧﮫ
وhورئ(.
• ھﻐﮫ ﻣﺎﺷوﻣﺎن ﭼﻲ د 6ﻧﮫ ﺗﺮ  24ﻣﯾﺎﺷﺗو ﺗرﻣﻧ ùﻋﻣر ﻟري ،ﻣﻐذي او ﻟﮫ اﻧرژي Kﺧﮫ
ډﮐو ﺗﻘوﯾﺗﻲ ﺧوړو ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﯽ وﻟري ) درﯾﻣﮫ ﻻر:ووﻧﮫ وhورئ(.
• اوﻣﯾدوارې او ﺷﭔدې ورﮐووﻧﮑﯥ I:ﯥ ،اﺿﺎﻓﻲ ﺧوراک او ﻣﺣﺎﻓظت ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟري )
Kﻠورﻣﮫ ﻻر:ووﻧﮫ وhورئ(.
• د Iواﻧو او ﺑﺎﻟﻐو ﻧﺟوﻧو ﺳﺎﺗﻧﯥ ،ﭘرﻣﺧﺗ ،ëﻣرﺳﺗﻲ او ﺣﻣﺎﯾﯥ او ھﻣدارﻧåﮫ ﺧوړو ﺗﮫ
Iﺎﻧåړې ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ وﺷﻲ ) Kﻠورﻣﮫ ﻻر:ووﻧﮫ وhورئ(.
• ﻣﺎﺷوم ﺗﮫ د ﻏذا ورﮐوﻟو ﭘﮫ اړه اړوﻧده ﻣﺳﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑو ،ﭘﺎﻟوﻧﮑو او ﻧورو dوﻟﻧو ﺗﮫ
ﻣﻧﺎﺳب ﺗﻐذﯾوي ﻣﻌﻠوﻣﺎت: ،ووﻧﮫ او روزﻧﮫ ورﮐړل ﺷﻲ ) ﻟوﻣړۍ ،دوھﻣﮫ،
درﯾﻣﮫK،ﻠورﻣﮫ او اﺗﻣﮫ ﻻر:ووﻧﯥ وhورئ(.
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• ﻣﻧﺎﺳﺑو ﻣﻐذي ﺧوړو ﺗﮫ د زړو ﺧﻠﮑو ﻟﮫ ﻻﺳرﺳﻲ ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ ،ﻣﻼﺗړ او ﭘرﻣﺧﺗë
ورﮐړل ﺷﻲ ) ﭘﻧIﻣﮫ ﻻر:ووﻧﮫ وhورئ(.
• ﭘﮫ اﯾدس اﺧﺗﮫ او ﭘﮫ Iﺎﻧåړي ډول ﺳره ﻧﺎﺗواﻧﮫ ﮐﺳﺎﻧو ﭘﮫ hډون،ھﻐﮫ ﮐورﻧ pﭼﯥ
ﻣزﻣن ﻧﺎروﻏﺎن ﻟري ،ﭘﮫ ﮐﺎﻓﻲ اﻧدازه ﺳره ﻣﻐذي ﺧوړو ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﯽ وﻟري او
ﺧوراﮐﻲ ﻣرﺳﺗﮫ ورﺳره وﺷﻲ ) ﺷﭘږﻣﮫ ،اووﻣﮫ او اﺗﻣﮫ ﻻر:ووﻧﯥ وhورئ(.
• د زﯾﺎﻧﻣﻧﯾدوﻧﮑو اﻓرادو د ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﻟﭘﺎره dوﻟﻧﯾز ﺳﯾﺳﺗﻣوﻧﮫ ﭘﮑﺎر وﻟوﯾږي ) اﺗﻣﮫ
ﻻر:ووﻧﯥ وhورئ(.

ﻻرOووﻧﯥ
 -1د ﻣﺎﺷوم ﺗﻐذﯾﮫ :د ﻣور ﺷﭔدې ﭘﮫ Iﺎﻧåړي ډول ﺳره د ھﻐﮫ ﻣﺎﺷوم ﻟﮫ ﭘﺎره ﭼﻲ ﻋﻣر
ﯾﯥ ﺗر  ۶ﻣﯾﺎﺷﺗو ﮐم وي د روﻏﺗﯾﺎ ﻟﮫ ﻧظره ﺗر dوﻟو ﻏوره ﺧواړه دي .ھﻐﮫ ﻣﺎﺷوﻣﺎن ﭼﻲ د
ﻣور ﺷﯾدې ورﮐول ﮐﯾږي ﻧو دوي ﺗﮫ ﻧوري ﺷﯾدې ،اوﺑﮫ ،ﯾﺎ ھم ﻧور ﺗﮑﻣﯾﻠووﻧﮑﻲ ﺧواړه ﻧﮫ
ورﮐول ﮐﯾږي .ﭘﮫ Iﺎﻧåړي ډول ﺳره د ﻣور ﺷﯾدي ورﮐوﻟو ﮐﭼﮫ ډﯾره ﮐﻣﮫ وي او دا ﻣﮭﻣﮫ
ده ﭼﻲ د ﻣور ﺷﯾدي ورﮐوﻟو ﻣﻼﺗړ او ﻣرﺳﺗﮫ ﺑﺎﯾد وﺷﻲ او ﭘراﺧﺗﯾﺎ ﺑﺎﯾد ورﮐړل ﺷﻲ ﭘﮫ
Iﺎﻧåړې ﺗوhﮫ ﭘﮫ ھﻐﮫ ﺣﺎﻻﺗو ﮐﻲ ﭼﻲ د روﻏﺗﯾﺎ ﺳﺎﺗﻧﯥ او ﺣﻔظ اﻟﺻﺣﯥ ﻣراﻗﺑﺗوﻧﮫ ﻟﮫ ﻣﻧIﮫ
ﺗﻠﻠﻲ وي او د اﻧﺗﺎﻧﺎﺗو زﯾﺎت ﺧطر ﻣوﺟود وي .داﺳﯥ اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﻲ ﺣﺎﻻت ھم ﺷﺗﮫ ،ﭼﯥ ﻣﺎﺷوم
ﺗﮫ ﭘﮫ Iﺎﻧåړي ﺗوhﮫ د ﻣور ﺷﯾدې ﻧﮫ ورﮐول ﮐﯾږي ) ﻟﮑﮫ ﭘﮫ ھﻐﮫ ﺣﺎﻻﺗو ﮐﻲ ﭼﻲ ﻣور ﻣړه
ﺷوي وي او ﯾﺎ ﻣﺎﺷوم د ﭘﺧوا Kﺧﮫ ﭘﮫ ﻣﺻﻧوﻋﻲ ﺗوhﮫ ﺳره ﺗﻐذﯾﮫ ﮐﯾږي ( .ﭘﮫ داﺳﻲ ﺣﺎﻻﺗو
ﮐﻲ ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﮐﺎﻓﻲ اﻧدازه د ﻣور د ﺷﯾدو ﭘﮫ ﻋوض ﮐﻲ ﻣﻧﺎﺳب ﻣواد وﮐﺎرول ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻣﺎﺷوم
ﻟﮫ ﻏذاﯾﻲ ﻣﻌﯾﺎروﻧو ﺳره ﺳﻣون وﻟري او د اﻣﮑﺎن ﭘﮫ ﺻورت ﮐﯥ ﻣﯾﻧدې ﺑﺎﯾد ﺑﯾﺎ ﺷﯾدو
ورﮐوﻟو ﺗﮫ ﺗﺷوﯾق ﺷﻲ .د ﻣور د ﺷﯾدو Iﺎي ﻧﯾوﻧﮑﻲ ﮐﯾداي ﺷﻲ ﭼﻲ ﭘﮫ ﺧوﻧدي ﺗﯾﺎروﻟو او
ﺟوړوﻟو ﮐﯥ ﯾﯥ د ﺳﺗوﻧزو ﻟﮫ ﮐﺑﻠﮫ ﺧطرﻧﺎک وي .د ﻏذا ورﮐوﻟو ﻟﮫ ﭘﺎره ﺑوﺗﻼن ﺑﺎﯾد ھﯾKﮑﻠﮫ
اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻧﮫ ﺷﻲ Iﮑﮫ ﭼﻲ ﺻﺣﻲ ﻧﮫ دي .د ﺷﯾدو ورﮐوﻟو د ﻣﻧﺎﺳب ﺗﯾﺎري او ﺑراﺑروﻟو،
ﺳﺎﺗﻧﻲ او ﭘرﻣﺧﺗ ëﭘﮫ ﺑرﺧﮫ ﮐﻲ د ﺑﯾﺎ ﺷﯾدو ورﮐوﻟو ﭘﮫ hډون ﺑﺎﯾد ﻣﺳﻠﮑﻲ ﮐﺳﺎن وروزل
ﺷﻲ .ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﻣﺎﺷوم ﺗﮫ د ﺷﯾدو ورﮐوﻟو طرﯾﻘﮫ ﭘﮫ ﮐﺎر وﻟوﯾږي ﻧو د ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﺳﺎﺗﻧدوﯾﺎن
ﺳﻼﻣﺷورې ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟري او ددې طرﯾﻘﯥ ﭘﮫ ﺧوﻧدي ډول ﺳره د اﺳﺗﻌﻣﺎل ﭘﮫ ﻻره ﮐﻲ ﺑﺎﯾد
ﻣرﺳﺗﮫ ورﺳره وﺷﻲ .د ﻣور دﺷﯾدو د Iﺎي ﻧﯾووﻧﮑو ﺗر ﻻﺳﮫ ﮐول او وﭔﺷﻧﮫ ﺑﺎﯾد د ﻣور د
ﺷﯾدو د Iﺎي ﻧﯾوﻧﯥ د ﻧړﯾواﻟو ﻗواﻧﯾﻧو او اړوﻧده ﻧړﯾوال روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺳﺎزﻣﺎن د ﭘرﯾﮑړو او
ﻓﯾﺻﻠو ﺳره ﺳم وي.
اﯾدس او د ﻣﺎﺷوم ﺗﻐذﯾﮫ :ﮐﮫ ﭼﯾري د اﯾﭻ آي وي/اﯾډز ﻟﮫ ﭘﺎره ﭘﮫ ﺧﭘﻠﮫ ﺧو:ﮫ او ﭘﮫ
-2
ﭘdﮫ ﺳره ازﻣﺎﯾ:ت ﻣﻣﮑن ﻧﮫ وي ﻧو ﺑﺎﯾد dوﻟﯥ ﻣﯾﻧدې ﺷﯾدو ورﮐوﻟو ﺗﮫ ﺗﺷوﯾق ﮐړل ﺷﻲ.
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ﮐﻠﮫ ﭼﯥ I:ﯥ ﺧﭘل ﻣوﻗف ﻧﮫ ﭘﯾژﻧﻲ ،ﻧو د ﻣورد ﺷﯾدو ﻣﺗﺑﺎدل ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ډﯾر ﺧطرﻧﺎﮐﮫ دي.
ﮐﮫ ﭼﯾري I:ﮫ و ازﻣﺎﯾل ﺷﻲ او ﺧﺑره ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﮫ اﯾدس اﺧﺗﮫ ده ﻧو د ﺗﻐذﯾﯥ د ﻣﺗﺑﺎدﻟﻲ
ﻻري ﺳﭘﺎر:ﺗﻧﮫ ﮐﯾږي ﭼﯥ دا Iﺎﯾﻧﺎﺳﺗﮫ ﺗﻐذﯾﮫ ﺑﺎﯾد د ﻣﻧﻠو وړ ،ﻋﻣﻠﻲ ،د ﺗﻣوﯾل وړ ،ﺛﺎﺑﺗﮫ او
ډاډﻣﻧﮫ واوﺳﻲ .ﭘﮫ اﯾدس اﺧﺗﮫ ھﻐﮫ ﻣﯾﻧدې ﭼﯥ د ﺷﯾدو ورﮐوﻟو Kﺧﮫ ﻣﻧﻌﮫ ﮐړل ﺷوي دي،
ﺑﺎﯾد دوي ﺗﮫ د ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو د ﮐﺎﻓﻲ او ﻣﻧﺎﺳﺑو ﺧوړو د ﺑراﺑروﻟو او ﭼﻣﺗو واﻟﻲ ﭘﮫ ﻻره ﮐﻲ ﻟږ
ﺗر ﻟږه د ﻣﺎﺷوم ﺗر ﻟﻣړﻧﯾو دوو ﮐﻠوﻧو ﭘوري ﭘﮫ Iﺎﻧåړي ﺗوhﮫ ﻻر:ووﻧﯥ ورﮐړل ﺷﻲ او
ﻣﻼﺗړ ﯾﯥ وﺷﻲ.
-3
د Iواﻧو ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﺗﻐذﯾﮫ  :د ﻣور ﺷﯾدي ورﮐوﻟو ﺗﮫ ﺑﺎﯾد ﻟږ ﺗر ﻟږه ﺗر ﻟوﻣړﯾو دوو
ﮐﻠوﻧو ﭘوري دوام ورﮐړل ﺷﻲ .ﭘﮫ  ۶ﻣﯾﺎﺷﺗﻧﻲ ﻋﻣر ﮐﻲ ﻣﺎﺷوم د ﻣور د ﺷﯾدو ﺳرﺑﯾره د
اﻧرژي ﻣﻘوي او ﻣﻐذي ﺧوړو ﺗﮫ ھم اړﺗﯾﺎ ﻟري .ددې وړاﻧدﯾز ﮐﯾږي ﭼﻲ ددوی د ﺧوړو
 ٣٠٪اﻧرژي دې ﻟﮫ ﺷﺣﻣﻲ ﻣوادو Kﺧﮫ واوﺳﻲ .ﭘﮫ ھﻐﮫ ﺣﺎﻻﺗو ﮐﻲ ﭼﻲ د  6ﻧﮫ ﺗﺮ 24
ﻣﯾﺎﺷﺗﻲ ﻋﻣر ﻟروﻧﮑﻲ ﻣﺎﺷوﻣﺎن د ﻣور ﺷﯾدو ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﯽ ﻧﮫ ﻟري ﻧو ﺑﺎﯾد ھﻐﮫ ﺧواړه ﭼﻲ
دوي ﯾﻲ ﺧوري ﺑﺎﯾد ﭘﮫ داﺳﯥ اﻧدازې ﺳره ﻣﻧﺎﺳب او ﮐﺎﻓﻲ وي ﭼﻲ ددوي dوﻟﯥ ﻏذاﯾﻲ
اړﺗﯾﺎوي ﺑﺷﭘړې ﮐړای ﺷﻲ .ﻟﮫ  24ﻣﯾﺎﺷﺗو Kﺧﮫ د ﮐم ﻋﻣر ﻟروﻧﮑو ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﻟﮫ ﭘﺎره د
ﻣﻧﺎﺳب او ﮐﺎﻓﻲ ﺧوراک ﺑراﺑروﻧﯥ او ﭼﻣﺗوواﻟﻲ د ﻣﮭﺎرﺗوﻧو ﭘﮫ ﺑرﺧﮫ ﮐﻲ ﺑﺎﯾد د ﮐورﻧﯾو
ﺳره د ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوﻟو ﭘﮫ ﻻره ھKﯥ ﺗرﺳره ﺷﻲ ﭼﯥ ﻧوﻣوړې ھKﯥ ﻣﻣﮑن د Iﺎﻧåړو ﺧوراﮐﻲ
ﺗوﮐو ﯾﺎ اﺳﺑﺎﺑو،د ﺳون د ﻣوادو او ﯾﺎ اوﺑو د ﺑراﺑروﻟو او ﭼﻣﺗوواﻟﻲ ﻟﮫ ﻻرې Kﺧﮫ وﺷﻲ.
ﮐﻠﮫ ﭼﻲ د ﺷري او ﯾﺎ ﻧور ﻣﻌﺎﻓﯾﺗﻲ واﮐﺳﯾﻧوﻧﮫ ﺗرﺳره ﮐﯾږي ﻧو ﭘﮫ ﻣﻌﻣوﻟﻲ ډول ﺳره dوﻟو
ھﻐﮫ ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﺗﮫ ﭼﻲ ﻋﻣر ﯾﻲ  ۵٩-۶ﻣﯾﺎﺷﺗو ﺗرﻣﻧ ùدی ،وﯾdﺎﻣﯾن  Aورﮐړل ﺷﻲ .ﮐم وزﻧﮫ
زﯾږﯾدﻟﻲ ﻣﺎﺷوﻣﺎن او Iوان ﻣﺎﺷوﻣﺎن ھم د اوﺳﭘﻧﯥ د ﺑﺷﭘړوﻧﮑو ذﺧﺎﯾرو Kﺧﮫ dhﮫ
اﺧﯾﺳﺗﻼي ﺷﻲ ﮐﮫ Kﮫ ھم د ورIﻧ pﮐړﻧﻼري او ﭘروﺗوﮐول ﺳره ﯾﻲ د ﺑﺷﭘړﺗﯾﺎ ﺑﺎﺛﺑﺎﺗﮫ ﺳﺎﺗل
ډﯾر ﻣﺷﮑل دي.
اﻣﯾﻧدواره او ﺷﯾدي ورﮐووﻧﮑﻲ I:ﻲ  :د اﻣﯾﻧدوارۍ اﺧﺗﻼطﺎت ،ﻣورﻧﻲ ﻣرhوﻧﮫ ،ﮐم
-4
وزﻧﮫ زﯾږﯾدﻧﮫ او ﭘﮫ ﻧﺎﮐﺎﻓﻲ او ﮐﻣزوري ډول ﺳره د ﻣور د ﺷﯾدو ورﮐولd ،ول ھﻐﮫ ﺧطرات
دي ﭼﻲ د اﻣﯾﻧداره او ﺷﯾدي ورﮐووﻧﮑو ﻣﯾﻧدو د ﻧﺎﮐﺎﻓﻲ ﻏذا اﺧﯾﺳﺗﻧﻲ ﺳره ﺗړﻟﻲ دي .ﭘﮫ
اوﺳط ډول ﺳره د ﻋﻣوﻣﻲ Iﯾرې د ﭘﻼن ﺟوړوﻟو اdﮑﻠوﻧﮫ ﺑﺎﯾد د اﻣﯾﻧدواره او ﺷﯾدو
ورﮐووﻧﮑو I:و اﺿﺎﻓﻲ اړﺗﯾﺎوي ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﻲ وﻧﯾﺳﻲ .ﮐﻠﮫ ﭼﻲ ﻋﻣوﻣﻲ Iﯾره ﻧﺎﮐﺎﻓﻲ وي ﻧو د
ﺧوراﮐﻲ وﺿﻌﯾت د وﺧﺎﻣت Kﺧﮫ د ﻣﺧﻧﯾوي ﭘﮫ ﺧﺎطر ﺑﺎﯾد ﺗﻘوﯾﺗﻲ ﺧوراک ورﮐړل ﺷﻲ .ﭘﮫ
اﻣﯾدوارۍ ﮐﻲ د ﺑدن د ﮐم وزن درﻟودل د ﮐم وزﻧﮫ ﻣﺎﺷوم د زﯾږﯾدﻧﻲ ﺳره ډﯾر ﻧژدې ﺗړاو
ﻟري .ﮐﮫ ﭼﯾرې ﻧوﻣوړي ﺣﺎﻻت ﻣوﺟود وي ،ﻧو ﺑﺎﯾد ﺑﺎﻟﻐو او ﭘﯾﻐﻠو ﻧﺟوﻧو ﺗﮫ د ﺧوړو د
ﻣرﺳﺗﻲ ﻟﮫ ﭘﺎره ﻣﯾﺧﺎﻧﯾﮑﯾﺗوﻧﮫ ﺑراﺑر او ﭼﻣﺗو ﺷﻲ.
اﻣﯾﻧدواري او ﺷﯾدې ورﮐووﻧﮑﻲ I:ﻲ ﺑﺎﯾد ھره ورځ د اوﺳﭘﻧﻲ او ﻓوﻟﯾﮏ اﺳﯾډ ذﺧﺎﯾر او
ﺗﮑﻣﯾﻠووﻧﮑﻲ واﺧﻠﻲ ﻣåر د ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﺳره ﯾﻲ ﺷﮑﺎﯾت ﻣﻣﮑن ﯾو ﺳﺗوﻧزه وي .ﻧو ﻟﮫ دې
ﮐﺑﻠﮫ دا ﻣﮭﻣﮫ ده ﭼﻲ د اوﺳﭘﻧﻲ د ﮐﻣ:ت د ﺧﭘرﭔدو د ﻣﺧﻧﯾوي ﭘﮫ ﺧﺎطر ﺑﺎﻧدي د ډول ډول
ﺧوړو ﻟﮫ ﻻري Kﺧﮫ دا ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺳﻣﺑﺎل ﺷﻲ ) د ﻋﻣوﻣﻲ ﻏذاﯾﻲ ﻣﻼﺗړ ﻟوﻣړی ﻣﻌﯾﺎر وhورئ(.
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ﻟﮫ زﯾږون Kﺧﮫ وروﺳﺗﮫ ﭘړاو ﮐﯥ ﻣﯾﻧدې ھم ﺑﺎﯾد ﺗر راﺗﻠوﻧﮑو  ۶ﻣﯾﺎﺷﺗو ﭘورې وﯾdﺎﻣﯾن A
واﺧﻠﻲ.
 -5زاړه ﮐﺳﺎن ھم ﮐﯾدای ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﮫ \ﺎﻧfړې ﺗوyﮫ ﭘﮫ ﻧﺎورﯾن ﮐﯥ اﻏﯾزﻣن ﺷﻲ .ھﻐﮫ
ﺗﻐذﯾوي ﻣﺳﺎﻋد ﮐوﻧﮑﻲ ﻋواﻣل )ﻓﮑﺗوروﻧﮫ( ﭼﯥ ﻻﺳرﺳﯽ ﻣﺣدودوی او د ﻣﻐذي ﻣوادو
اړﺗﯾﺎوې زﯾﺎﺗوي ﻋﺑﺎرت دي ﻟﮫ :ﻧﺎروﻏ cاو ﻣﻌﯾوﺑﯾت ،رواﻧﻲB-وﻟﻧﯾز ﻓﺷﺎر ،ﺳړه ھوا او ﻓﻘر.
دا ﻋواﻣل ھﻐﮫ وﺧت ﮐﯾدای ﺷﻲ ﭼﯥ ﻻ ﭘﺳﯥ ﺷدﯾد ﺷﻲ ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﻋﺎدي ﻣﻼﺗړ ﮐوﻧﮑﯥ ﺷﺑﮑﯥ،
رﺳﻣﻲ ﯾﺎ ﻏﯾررﺳﻣﻲ ،ﻟﮫ اﺧﺗﻼل ﺳره ﻣﺦ ﺷﻲ .ﮐﻠﮫ ﭼﯥ د ﻋﻣوﻣﯽ \ﯾرو ﭘﻼن ﮐول د زړو
ﮐﺳﺎﻧو ﺗﻐذﯾوي اړﺗﯾﺎوې ھم ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﯾﺳﻲ،ﻧو ددوی ﭘﺎﻣﻠرﻧﯾزې او ﺗﻐذﯾوي اړﺗﯾﺎوو ﺗﮫ
\ﺎﻧfړې ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ ﮐول ﭘﮑﺎر دي .ﭘﮫ \ﺎﻧfړي ډول:
زاړه ﺧﻠﮏ ﺑﺎﯾد ددې ﺟوhﮫ ويK ،و ﺧوراﮐﻲ ﺳرﭼﯾﻧو ﺗﮫ اﺳﺎﻧﮫ ﻻﺳرﺳﯽ وﻟري ) د
ﻣرﺳﺗﮫ ﮐﯾدوﻧﮑو ﺧوړو ﭘﮫ hډون(
ﺧواړه ﺑﺎﯾدداﺳﯥ واوﺳﻲ ﭼﯥ ﭘﮫ اﺳﺎﻧ pﺳره ﺗﯾﺎر او ﻣﺻرف ﺷﻲ؛
ﺧواړه ﺑﺎﯾد د زړو ﮐﺳﺎﻧو د اﺿﺎﻓﻲ ﭘروﺗﯾﻧﻲ او ﻣﺎﯾﮑروﻧوﺗرﯾﺋﻧت اړﺗﯾﺎوې ﭘوره ﮐړای
ﺷﻲ؛
زاړه ﮐﺳﺎن اﮐﺛرا ً د ﮐورﻧ pد ﻧورو ﻏړو ﻟﭘﺎره د ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ ﮐوﻧﮑو رول ﻟوﺑوي ،او :ﺎﯾﻲ ددې
دﻧدې د :ﮫ ﺳرﺗﮫ رﺳوﻟو ﻟﭘﺎره Iﺎﻧåړي ﻣﻼﺗړ ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ وﻟري.
 -6ﭘﮫ  (PLWH/A) HIV/AIDSاﺧﺗﮫ ﮐﺳﺎن Oﺎﯾﻲ د \ﯾﻧو ﻋواﻣﻠو ﻟﮫ ﮐﺑﻠﮫ د ﺧوار\واﮐc
ﻟﮫ ډﯾر ﺧطر ﺳره ﻣﺦ ﺷﻲ .دا ﻋواﻣل ﻋﺑﺎرت دي ﻟﮫ :د ﺑﻲ اﺷﺗﮭﺎﯾ cﯾﺎ ﭘﮫ ﺧوړوﻟو ﮐﯥ د
ﺳﺗوﻧزو د ﻟرﻟو ﻟﮫ اﻣﻠﮫ د ﮐﻣو ﻏذاﯾﻲ ﺗوﮐو اﺧﯾﺳﺗﻧﮫ ،د اﺳﮭﺎﻻﺗو ،ﭘرازﯾﺗوﻧو او ﯾﺎ د ﻣﻌﺎﯾﻲ
)ﮐوﻟﻣﮫ ﯾﯾزو( ﺣﺟراﺗو د ﺧراﺑواﻟﻲ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ د ﻏذاﯾﻲ ﺗوﮐو ﺧراب ﺟذب ،ﭘﮫ ﻣﯾﺗﺎﺑوﻟﯾزم ﮐﯥ د
ﺗﻐﯾﯾراﺗو راﻣﻧ\ﺗﮫ ﮐﯾدل او ﻣزﻣن اﻧﺗﺎﻧﺎت او ﻧﺎروﻏ .cداﺳﯥ ﺷواھد ﺷﺗﮫ ﭼﯥ د PLWH/A
درﻟودوﻧﮑو ﮐﺳﺎﻧو د اﻧرژي اړﺗﯾﺎوې د اﻧﺗﺎن د درﺟﯥ ﭘﮫ اﺳﺎس ﻟوړﯾږي .ﻣﺎﯾﮑروﻧوﺗرﯾﺋﻧت
)ﮐوﭼﻧﻲ ﻏذاﯾﻲ ﺗوﮐﻲ ﯾﺎ ذرات( د ژوﻧدي ﭘﺎﺗﮫ ﮐﯾدو او د ﻣﻌﺎﻓﯾﺗﻲ دﻧدو د ﻓﻌﺎل ﺳﺎﺗﻠو ﻟﭘﺎره د
\ﺎﻧfړي ارزOت ﻟروﻧﮑﻲ دي .د  PLWH/Aﻟروﻧﮑو ﮐﺳﺎﻧو ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ددې ﻣﺳﺋﻠﯥ ډاډﻣﻧﺗوب
اړﯾن دی ﭼﯥ دوی ﺑﺎﯾد >وﻣره ﭼﯥ ﺷوﻧﯥ وي ،د ﺗﻐذﯾﯥ ﻟﮫ اړﺧﮫ Oﮫ وﺳﺎﺗل ﺷﻲ او روﻏﺗﯾﺎ ﺗﮫ
ﯾﯥ ډﯾره ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ وﺷﻲ ﺗر >و د اﻣﮑﺎن ﺗر ﺣده د اﯾدس ﭘﯾل ﭘﮫ دوی ﮐﯥ ﺷﺎﺗﮫ واﭼول ﺷﻲ .د
ﺧوړو ﺗﻘوﯾﮫ ﮐول او د ﺗﻘوﯾﺗﻲ او ﻣﺧﻠوطو ﺧوړو ﻣرﺳﺗﮫ ،ﯾو ﻟﮫ ھﻐو ﺳﺗراﺗﯾژﯾو >ﺧﮫ åyل
ﮐﯾږي ﭼﯥ ﮐﺎﻓﻲ ﺧوراﮐﻲ رژﯾم ﺗﮫ ددوی ﻻﺳرﺳﯽ Oﮫ ﮐوي او ﭘﮫ \ﯾﻧو ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ دا ﺑﮫ ډﯾره
ﻣﻧﺎﺳﺑﮫ وي ﭼﯥ ددوی ﻟﭘﺎره د ھر ډول \ﯾرې ﭘﮫ ﻋﻣوﻣﻲ ﻣﻘدار ﮐﯥ زﯾﺎﺗواﻟﯽ راوﺳﺗل ﺷﻲ )
ﭘﮫ  ٣۵ﻣﺦ ﮐﯥ د ﻧOﮫ ﮐوﻟو ﻣﻌﯾﺎر وyورئ(.
ﻣﻌﯾوﺑﯾن Oﺎﯾﻲ ﻟﮫ ﯾو ﻟړ ﺗﻐذﯾوي ﺧطروﻧو ﺳره ﻣﺦ ﺷﻲ ،ﭼﯥ ﮐﯾدای ﺷﻲ د ھﻐﮫ
-7
ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﭼﯥ دوی ژوﻧد ﭘﮑﯥ ﮐوي دا ﺧطروﻧﮫ ﻧور ھم ﺗﺷدﯾد ﺷﻲ .ﺗﻐذﯾوي ﺧطروﻧﮫ
ﻋﺑﺎرت دي ﻟﮫ :ﭘﮫ ژووﻟو او ﺗﯾروﻟو ﮐﯥ د ﺳﺗوﻧزو درﻟودل ،ﭼﯥ دا ﺳﺗوﻧزه ﭘﺧﭘل وار ﺳره د
ﮐﻣو ﺧوړو اﺧﯾﺳﺗﻧﮫ او د ډوډی ﺑﻧدOت ﺗﮫ ﻻره ھواروي ،د ډوډی ﺧوړﻟو ﭘﮫ وﺧت ﮐﯥ
126

ﻧﺎﻣﻧﺎﺳﺑﮫ وﺿﻌﯾت ﻏوره ﮐول ،ﮐم ﺗﺣرﮐﯾت ﭼﯥ ﺧوړو او ﻟﻣر )ﭘﮫ \ﺎﻧfړي ډول وﯾBﺎﻣﯾن ډي(
ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﯽ اﻏﯾزﻣﻧوي ،ﺗﺑﻌﯾض ،ﭼﯥ ﺧوړو ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﯽ اﻏﯾزﻣﻧوي او ﻗﺑﺿﯾت ،ﭘﮫ \ﺎﻧfړې
ﺗوyﮫ ھﻐﮫ ﺧﻠﮏ ﭼﯥ ﭘﮫ دﻣﺎﻏﻲ ﻓﻠﺞ ) (cerebral palsyﺑﺎﻧدې اﺧﺗﮫ وي ،ډﯾر اﻏﯾزﻣن ﮐﯾږي.
ﭘﮫ ﻧﺎورﯾن ﮐﯥ ﻣﻌﯾوب ﺧﻠﮏ اﮐﺛرا ً د ﮐورﻧ cﻟﮫ ﻏړو ) او داﯾﻣﻲ ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ ﮐوﻧﮑو >ﺧﮫ( د ﺑﯾﻠﯾدو
ﻟﮫ \ﺎﻧfړي ﺧطر ﺳره ﻣﺦ ﮐﯾږي .د دﻏو ﺧطروﻧو د ﭘﯾژﻧدﻟو او راﮐﻣوﻟو ﭘﮫ اړه ﺑﺎﯾد دا ھ>ﯥ
ﺗرﺳره ﺷﻲ :ﺧوړو ﺗﮫ د ﻓزﯾﮑﻲ ﻻﺳرﺳﻲ ډاډﻣﻧﺗوب ) د ﻣرﺳﺗﮫ ﮐﯾدوﻧﮑو ﺧوړو ﭘﮫ yډون( ،د
ﺗﻐذﯾﯥ د ﻣﻼﺗړ ﻟﭘﺎره ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزﻣوﻧو ﺗﮫ وده ورﮐول )ﻣﺛﻼً د ﮐﺎﺷوﻏو او ﭘﻧﺟو ﻣرﺳﺗﮫ ﮐول ،ﻟﮫ
ﮐورﻧﯾو >ﺧﮫ ﮐﺗﻧو ﺗﮫ وده ورﮐول ﯾﺎ ﭘراﺧﺗﯾﺎ ورﮐول( او ﻟﮫ اﻧرژي >ﺧﮫ ﻏﻧﻲ ﺧوړو ﺗﮫ
ﻻﺳرﺳﯽ.
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د Bوﻟﻧﯥ ﭘﮫ ﮐﭼﮫ ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ :ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ ﮐوﻧﮑﻲ او ھﻐوی ﭼﯥ د ﯾو ﭼﺎ ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ ﮐويO ،ﺎﯾﻲ
\ﺎﻧfړې ﺗﻐذﯾوي اړﺗﯾﺎوې وﻟري ،ﻣﺛﻼً دوی Oﺎﯾﻲ ﻟﮫ دې اﻣﻠﮫ ﭼﯥ ﻧﺎروغ دي ﯾﺎ د ﻧﺎروغ
ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ ﮐوي ،ﺧوړو ﺗﮫ د ﻻﺳرﺳﻲ ﻟﭘﺎره ﮐم وﺧت وﻟريO ،ﺎﯾﻲ د ﺣﻔظ اﻟﺻﺣﯥ د ﺳﺎﺗﻧﯥ ﻟﭘﺎره
ډﯾرې اړﺗﯾﺎوې وﻟري ﭼﯥ ﺑﺎﯾد ورﺗﮫ ﺑراﺑرې ﺷﻲ ،دوی Oﺎﯾﻲ د ﺟﻧﺎزې او ﻓﺎﺗﺣﯥ د ﻣراﺳﻣو
او ﯾﺎ د درﻣﻠﻧﯥ د ﻣﺻﺎرﻓو ﻟﮫ ﮐﺑﻠﮫ ،د ډوډی ﻟﭘﺎره ﮐﺎﻓﻲ اﻣﮑﺎﻧﺎت وﻧﮫ ﻟري ،او دوی Oﺎﯾﻲ د
ﺧﻠﮑو ﻟﮫ ﭘﯾﻐور او د Bوﻟﻧﯾز ﻣﻼﺗړ ﮐوﻧﮑﻲ ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزﻣﻧو د ﮐم ﻻﺳرﺳﻲ ﺳره ﻣﺦ ﺷﻲ .د ﻧﺎورﯾن
ﯾوه اﻏﯾزه ھم Oﺎﯾﻲ دا واوﺳﻲ ﭼﯥ ﭘﮫ ﭘﺎﯾﻠﮫ ﮐﯥ ﯾﯥ د ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ ﮐوﻧﮑو ﭘﮫ ﺷﻣﯾره ﮐﯥ ﮐﻣOت
راﻣﻧ\ﺗﮫ ﺷﻲ ،ﻣﺛﻼً د ﻧﺎورﯾن ﻟﮫ اﻣﻠﮫ د ﮐورﻧ cﺗﯾت او ﭘرک ﮐﯾدل ﯾﺎ ﻣړﯾﻧﮫ ﮐوﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ
ﮐوﭼﻧﯾﺎن او زاړه ﺧﻠﮏ د ﻋﻣده ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ ﮐوﻧﮑو دﻧده ﭘر ﻏﺎړه واﺧﻠﻲ .دا ډﯾره ﻣﮭﻣﮫ ده ﭼﯥ د
ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ ﮐوﻧﮑو ﻣﻼﺗړ وﺷﻲ او د زﯾﺎﻧﻣﻧﯾدوﻧﮑو ډﻟو ﺳره د ﻣرﺳﺗﯥ ﭘﮫ ﺗرڅ ﮐﯥ دوی ﻟﮫ ﭘﺎﻣﮫ
وﻧﮫ اﯾﺳﺗل ﺷﻲ ،ﭼﯥ دا د ﺧوړو ورﮐوﻟو ،ﺣﻔظ اﻟﺻﺣﯥ ،روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ او رواﻧﻲB-وﻟﻧﯾز ﻣﻼﺗړ او
ﺧوﻧدي ﺳﺎﺗﻠو ﭼﺎرې ھم ﭘﮫ ﺑر ﮐﯥ ﻧﯾﺳﻲ .ﭘﮫ دﻏو ﺳﯾﻣو ﮐﯥ د ﻣﺳؤوﻟﯾت اﺧﯾﺳﺗﻠو ﻟﭘﺎره د Bوﻟﻧﯥ
>ﺧﮫ د Bﺎﮐل ﺷوو ﻏړو د روزﻧﯥ ﻟﭘﺎره ﻟﮫ ﺷﺗﮫ Bوﻟﻧﯾزو ﺷﺑﮑو >ﺧﮫ ﮐﺎر اﺧﯾﺳﺗل ﮐﯾدای ﺷﻲ.
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 (iiد ﺧوارIواﮐ pﺳﻣون
ﺧوار\واﮐﻲ ،د ﻣﺎﯾﮑروﻧوﺗرﯾﺋﻧت ) ﮐوﭼﻧﻲ ﻏذاﯾﻲ ﺗوﮐﻲ( د ﮐﻣOت ﭘﮫ yډون ،د اﺧﺗﮫ ﮐﺳﺎﻧو ﻟﭘﺎره ﻟﮫ \ﺎﻧﮫ ﺳره د ﺷﯾوع او
ﻣړﯾﻧﯥ ﻟوړ ﺧطر ﻟري .ﭘﮫ دې اﺳﺎس ،ﮐﻠﮫ ﭼﯥ د ﺧوار\واﮐ cﮐﭼﮫ ﻟوړه وي ،دا ډﯾره اړﯾﻧﮫ ده ﭼﯥ ھﻐو ﺧدﻣﺎﺗو ﺗﮫ ﭼﯥ د
ﺧوار\واﮐ cﻣﺧﻧﯾوی ﯾﺎ ﺳﻣون راﻣﻧ\ﺗﮫ ﮐوي ،د ﻻﺳرﺳﻲ ډاډ ﺗر ﻻﺳﮫ ﺷﻲ .ددﻏو ﺧدﻣﺎﺗو اﻏﯾزه ھﻐﮫ وﺧت ډﯾره ﮐﻣﯾدای
ﺷﻲ ،ﮐﻠﮫ ﭼﯥ د ﺧﻠﮑو ﻟﭘﺎره د ﻋﻣوﻣﻲ ﻣﻧﺎﺳب ﻣﻼﺗړ ﭼﺎرې ﺷﺗون وﻧﮫ ﻟري – د ﺑﯾﻠfﯥ ﭘﮫ ډول ﮐﮫ ﭼﯾرې د ﺧوړو ﭘﮫ
ﻋﻣوﻣﻲ ﺳﯾﺳﺗم ﮐﯥ ﺧراﺑﻲ راﻣﻧ\ﺗﮫ ﺷوې واوﺳﻲ ﯾﺎ ﺷدﯾد ﻏذاﯾﻲ ﻧﺎﺧوﻧدﯾﺗوب ﺷﺗون وﻟري ،ﯾﺎ ﮐﮫ ﭼﯾرې د اﻣﻧﯾﺗﻲ دﻻﯾﻠو ﻟﮫ
اﻣﻠﮫ د ﺗﻘوﯾﺗﻲ ﺧوړو ﻣرﺳﺗﮫ د ﻋﻣوﻣﻲ ﻣﻼﺗړ ﭘرﺗﮫ ﺗرﺳره ﺷﻲ .ﭘﮫ داﺳﯥ وﺧﺗوﻧوﮐﯥ د ﻋﻣوﻣﻲ ﺗﻐذﯾوي ﻣﻼﺗړ ﻣداﻓﻌﮫ ،د
ﭘروyرام ﻟﭘﺎره ﯾو ﮐﻠﯾدي ﻋﻧﺻر ﺑﻠل ﮐﯾږي )ﭘﮫ  ٣٣ﻣﺦ ﮐﯥ د ﻏﺑرyون ﻣﻌﯾﺎر وyورئ(.
د ﻣﻧ\ﻧ cدرﺟﯥ ﺧوار\واﮐ cد ﻣﺧﻧﯾوي ﻟﭘﺎره ﺑﯾﻼﺑﯾﻠﯥ ﻻرې ﭼﺎرې ﺷﺗﮫ ،د ﺑﯾﻠfﯥ ﭘﮫ ﺗوyﮫ د ﻋﻣوﻣﻲ ﺧوراﮐﻲ \ﯾرې
ﻏOﺗﻠﻲ ﮐول ،د ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب Oﮫ ﮐول ،روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺎﺗو ،روﻏﺗﯾﺎﭘﺎﻟﻧﯥ او ﭘﺎﮐو اوﺑو ﺗﮫ د ﺧﻠﮑو د ﻻﺳرﺳﻲ ﭘﮫ اړه،
ﻣﻼﺗړ ﮐول .ﭘﮫ ﻧﺎورﯾﻧوﻧو ﮐﯥ ،اﮐﺛره وﺧت د ﻣﻧ\ﻧ cدرﺟﯥ د ﺧوار\واﮐ cد ﺳﻣون او د ﺷدﯾدې ﺧوار\واﮐ cدﻣﺧﻧﯾوي
ﻟﭘﺎره د اﺿﺎﻓﻲ ﺗﻘوﯾوي ﻣوادو د ورﮐوﻟوﺳﺗراﺗﯾژي ،ﺗر Bوﻟو ﻟوﻣړﻧ cﺳﺗراﺗﯾژي åyل ﮐﯾږي )ﻟوﻣړی ﻣﻌﯾﺎر( .ﭘﮫ \ﯾﻧو
ﻣواردو ﮐﯥ ،ﮐﯾدای ﺷﻲ د ﺧوار\واﮐ cﮐﭼﮫ دوﻣره ﻟوړه وي ﭼﯥ Oﺎﯾﻲ ﭘﮫ ﻣﻧ\ﻧ cﺧوار\واﮐ cاﺧﺗﮫ ﮐﺳﺎن ﻟﮫ ﻧظره
وﻟوﯾږي ،ﺧو ھﻐﮫ ﮐوﭼﻧﯾﺎن ﭼﯥ ﭘﮫ ﺧوار\واﮐ cد اﺧﺗﮫ ﮐﯾدو د ﺧطر ﻧOﯥ وﻟري )ﻣﺛﻼً د  5ﻧﮫ ﺗﺮ  59ﻣﯾﺎﺷﺗﻧﻲ ﮐوﭼﻧﯾﺎن(،
ﺑﺎﯾد د ﻣرﺳﺗﯥ وړ وåyل ﺷﻲ ،ﭼﯥ دا ﻣﺳﺋﻠﮫ د اﺿﺎﻓﻲ ﺧوراﮐﺗوﮐو د ﭘوOښ ﭘﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎدﯾږي .ﺷدﯾده ﺧوار\واﮐﻲ ﮐﯾدای ﺷﻲ
ﭘﮫ >و ﻣﯾﺗودوﻧو د ﻣﻌﺎﻟﺟوي درﻣﻠﻧﯥ ﻟﮫ ﻻرې ﺳﻣون وﻣوﻣﻲ ،ﻣﺛﻼً ﭘﮫ  ٢۴ﺳﺎﻋﺗﮫ ډول ﭘﮫ ﺑﺳﺗر ﮐﯥ د ﻧﺎروغ د >ﺎرﻧﯥ
ﻣﯾﺗود ،ﯾوازې د ور\ﯥ ﻟﺧوا د ﻧﺎروغ د >ﺎرﻧﯥ ﻣﯾﺗود او ﭘﮫ ﮐور ﮐﯥ د ﻣراﻗﺑت ﻻﻧدې ﻧﯾوﻟو ﻣﯾﺗود )دوھم ﻣﻌﯾﺎر( .ﭘﮫ ﺑﺳﺗر
ﮐﯥ د ﻧﺎروغ >ﺎرﻧﮫ د ﻧورو ﻣﻌﯾﺎروﻧو ﭘﮫ ﻻﺳﺗﮫ راوړﻟو ﺑﺎﻧدې ﻣﺗﮑﻲ ده ﻟﮑﮫ د ﮐﺎرورﮐوﻧﮑو اوﺑو او ﺣﻔظ اﻟﺻﺣﯥ د
اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوو ﻣرﺳﺗﮫ ﮐول ) ﭘﮫ  ۵١ﻣﺦ ﮐﯥ د اوﺑو ،ﺣﻔظ اﻟﺻﺣﯥ او د ﭘﺎﮐواﻟﻲ د Oﮫ ﮐوﻟو ﺑرﺧﮫ وyورئ( .د ﻣﺎﯾﮑروﻧوﺗرﯾﺋﻧت
د ﮐﻣOت اﺻﻼح ) درﯾم ﻣﻌﯾﺎر( ﭘﮫ روﻏﺗﯾﺎﯾﯽ ﺳﯾﺳﺗم او زﯾرﺑﻧﺎ او د ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو دﻣﺧﻧﯾوي ﭘﮫ ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ ﭘر ﻻﺳﺗﮫ
راوړﻧو ﻣﺗﮑﻲ دی )ﭘﮫ  ٢۴٩ﻣﺦ ﮐﯥ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺗوﻧﮫ وyورئ(.

د ﺧوارIواﮐﯽ د ﺳﻣون ﻟوﻣړی ﻣﻌﯾﺎر :د ﻣﻧIﻧ pدرﺟﯥ ﺧوراIواﮐﻲ
د ﻣﻧ\ﻧ cدرﺟﯥ د ﺧوار\واﮐﻲ ﺳﻣﺑﺎﻟOت ﺗرﺳره ﺷﻲ.

ﮐﻠﯾدي ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ:

) ﻟﮫ ﻻ ر  Oو و ﻧ و ﺳ ر ه ﭘ ﮫ ﺗړ او ﮐ ﯥ و ﻟو ﺳ ﺗ ل ﺷ ﻲ (

• ﻟﮫ ﻟوﻣړي ﺳر >ﺧﮫ ،د ﭘروyرام د ﺟوړوﻟو او ﺗړﻟو ﻟﭘﺎره ﺑﺎﯾد روOﺎﻧﮫ او ﻣواﻓﻘﮫ ﺷوې
\ﺎﻧfړﻧﯥ طرح ﺷﻲ )ﻟوﻣړۍ ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.
• د ﭘوOښ ﮐﭼﮫ ﭘﮫ ﮐﻠﯾواﻟو ﺳﯾﻣو ﮐﯥ ﺑﺎﯾد ﻟﮫ  ۵٠ﻓﯾﺻدو >ﺧﮫ ،ﭘﮫ Oﺎري ﺳﯾﻣو ﮐﯥ ﻟﮫ
 ٧٠ﻓﯾﺻدو >ﺧﮫ او ﭘﮫ ﮐﻣﭘوﻧو ﯾﺎ ﭘﻧډﻏﺎﻟو ﮐﯥ ﻟﮫ  ٩٠ﻓﯾﺻدو >ﺧﮫ ،زﯾﺎﺗﮫ واوﺳﻲ
)دوھﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.
• ﻟﮫ  ٩٠ﻓﯾﺻدو >ﺧﮫ د زﯾﺎﺗو ﭘﮫ ﻧOﮫ ﺷوو ﺧﻠﮑو ﻟﭘﺎره د وﭼو ﻣﻐذي ﺧوړو د ﺗوزﯾﻊ
ﻣرﮐز ﺗﮫ ﻻره ﻟﮫ ﯾوې ور\ﯥ >ﺧﮫ )د درﻣﻠﻧﯥ د وﺧت ﭘﮫ yډون( زﯾﺎﺗﮫ ﻧﮫ وي او د
ﺳﺎﺣوی ﺗﻐذﯾوي ﭘروyرام ﺗﮫ واBن ﻟﮫ ﯾوه ﺳﺎﻋت >ﺧﮫ زﯾﺎت وﻧﮫ اوﺳﻲ )دوھﻣﮫ
ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.
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ﻟﮫ ھدﻓﻣﻧدو ﺗﻘوﯾﺗﻲ ﺧوراﮐﻲ ﭘروyراﻣوﻧو >ﺧﮫ د ﻻس اﺧﯾﺳﺗﻠو ﮐﭼﮫ ﭘر ھﻐو ﮐﯥ ﭼﯥ
ﺗﻠف ﺷوي دي ،ﻟﮫ  ٣ﻓﯾﺻدو >ﺧﮫ ﮐﻣﮫ ،ﭘﮫ ﺟوړو ﺷوو ﮐﯥ ﻟﮫ  ٧۵ﻓﯾﺻدو >ﺧﮫ زﯾﺎﺗﮫ
او ﭘﮫ ﺑﯥ ﻧﺗﯾﺟﯥ ﺧﻠﮑو ﮐﯥ ﻟﮫ  ١۵ﻓﯾﺻدو >ﺧﮫ ﮐﻣﮫ واوﺳﻲ )درﯾﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ
وyورئ(.
د اﻓرادو د ﻣﺳﺗﺣق واﻟﻲ ارزوﻧﮫ ﺑﺎﯾد د ﻧړﯾواﻟو ﻣﻧل ﺷوﯾو اﻧﺗروﭘوﻣﺗرﯾﮑو \ﺎﻧfړﻧو ﭘر
ﺑﻧﺳټ ﺗرﺳره ﺷﻲ )>ﻠورﻣﮫ او ﭘﻧ\ﻣﮫ ﻻرOووﻧﯥ وyورئ(.
ھﻐﮫ ﭘﮫ ﻧOﮫ ﺷوي ﺗﻘوﯾﺗﻲ ﺧوراﮐﻲ ﭘروyراﻣوﻧﮫ ﭼﯥ د ھر ﺻﺣﻲ ﺟوړOت او
ﭘروﺗوﮐول ﺳره ﺗړاو ورﮐړل ﺷوی،ﺑﺎﯾد ﺗﻌﻘﯾب ﺷﻲ ،ﺗر >و روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺳﺗوﻧزې ﭘﮫ
yوﺗﮫ او ﭘﮫ اړوﻧد ډول ﺳره ﺳﻣﺑﺎل ﺷﻲ )ﭘﻧ\ﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.
ﮐﮫ ﭼﯾرې د اوﺳﯾدﻧ\ﺎﯾوﻧو ﭘﮫ دﻧﻧﮫ ﮐﯥ ﯾو روOﺎﻧﮫ ﺗﻐذﯾوي ،ﭘر اﺻوﻟو وﻻړ ﻣرﮐز
ﺷﺗون وﻧﮫ ﻟري ،ﻧو د ﺗﻘوﯾﺗﻲ ﺧوراک ورﮐوﻟو ﭘروyرام ﭘﮫ ﺗرڅ ﮐﯥ وﭼﮫ او ﮐورﺗﮫ
وړوﻧﮑﯥ \ﯾره ورﮐړل ﺷﻲ )ﺷﭘږﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.
>ﺎرﻧﯾز ﺳﯾﺳﺗﻣوﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﭘﮫ \ﺎی ﮐﯥ ﺷﺗون وﻟري )اووﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.

ﻻرOووﻧﯥ
 -1د ھدﻓﻣﻧدو ﺗﻘوﯾﺗﻲ ﺧوراک ورﮐوﻟو طرح :ددې ﭘروyرام طرح ﺑﺎﯾد د ﺗﻐذﯾوي وﺿﻌﯾت
د ﭘﯾﭼﻠﺗﯾﺎ او >رﻧfواﻟﻲ د ﭘوھﺎوي ﭘر ﺑﻧﺳټ ﺗرﺳره ﺷﻲ .ھدﻓﻣﻧد ﺗﻘوﯾﺗﻲ ﺧوراﮐﻲ ﭘروyراﻣوﻧﮫ
ﯾوازې ھﻐﮫ وﺧت ﺑﺎﯾد ﭘﻠﻲ ﺷﻲ ،ﮐﻠﮫ ﭼﯥ اﻧﺗروﭘوﻣﺗرﯾﮑﯥ ﺳروﯾfﺎﻧﯥ ﭘر ﻻره اﭼول ﺷوې وي
ﯾﺎ ﭘﻼن ﺷوې وي او ﮐﻠﮫ ﭼﯥ د ﻣﻧ\ﻧ cدرﺟﯥ د ﺧوار\واﮐ cﻻﻣﻠوﻧﮫ ﭘﮫ ﯾوه وﺧت ﮐﯥ ﭘﯾژﻧدل
ﺷوي وي .ھدﻓﻣﻧد ﺗﻘوﯾﺗﻲ ﺧوراﮐﻲ ﭘروyراﻣوﻧﮫ ﮐﯾدای ﺷﻲ ھﻐﮫ وﺧت ﭘﮫ ﻟﻧډﻣﮭﺎﻟﮫ ډول ﭘﻠﻲ
ﺷﻲ ،ﻣﺧﯥ ﺗر دې ﭼﯥ د ﻋﻣوﻣﻲ ﻏذاﯾﻲ ﻣﻼﺗړ ﻟوﻣړی ﻣﻌﯾﺎر ﻻﺳﺗﮫ راﻏﻠﯽ وي .د ﭘروyرام
ﻣوﺧﯥ ﺑﺎﯾد ﭘﮫ روOﺎﻧﮫ ډول ﻟﮫ ﭘﮫ ﻧOﮫ ﺷوو ﺧﻠﮑو ﺳره ﺷرﯾﮏ او ﺑﺣث ﭘرې وﺷﻲ )ﭘﮫ  ٢٨ﻣﺦ
ﮐﯥ د وﻧډې اﺧﯾﺳﺗﻧﯥ ﻣﻌﯾﺎر وyورئ(.
ﭘوOښ :ﮐﯾدای ﺷﻲ ﭼﯥ د ﭘﮫ ﻧOﮫ ﺷوو ﺧﻠﮑو ﭘﮫ ﻧظر ﮐﯥ ﻧﯾوﻟو ﺳره ﺣﺳﺎب ﺷﻲ ،د
-2
ﭘروyرام ﭘﮫ ﭘﯾل ﮐﯥ ﺗﻌرﯾف ﺷﻲ او ﮐﯾدای ﺷﻲ ﭼﯥ د ﯾوې اﻧﺗروﭘوﻣﺗرﯾﮑﯥ ﺳروې د ﯾوې
ﺑرﺧﯥ ﭘﮫ ﺷﮑل وﺳﻧﺟول ﺷﻲ .ﭘوOښ ﮐﯾدای ﺷﻲ ﭼﯥ د دﻏو ﻣﺳﺎﺋﻠو ﻟﮫ اﻣﻠﮫ اﻏﯾزﻣن ﺷﻲ :د
ﭘروyرام د ﻣﻧل ﮐﯾدﻟو وړﺗﯾﺎ ،د ﻣوادو د ﺗوزﯾﻊ \ﺎﯾوﻧﮫ ،د ﮐﺎرﮐوﻧﮑو او د ھﻐو ﭼﯥ درﻣﻠﻧﯥ ﺗﮫ
اړ دي اﻣﻧﯾت ،د اﻧﺗظﺎر وﺧﺗوﻧﮫ ،د ﺧدﻣﺗوﻧو ﮐﯾﻔﯾت او د ﮐورﻧو د ﻟﯾدﻟو ﮐﭼﮫ .د ﺗوزﯾﻊ
ﻣرﮐزوﻧﮫ ﺑﺎﯾد د ﭘﮫ ﻧOﮫ ﺷوو ﺧﻠﮑو ﮐوروﻧو ﺗﮫ ﻧژدې واﻗﻊ وي ،ﺗر >و ﺧطر ﮐم ﮐړای ﺷوی
وي ،او ﻟﮫ ﮐوﭼﻧﯾﺎﻧو ﺳره ﯾو\ﺎی د ﻟﯾرې واBﻧوﻧو د وھﻠو ﭘﮫ ﮐراﯾﮫ ﮐﯥ ﺳﭘﻣﺎ راﻣﻧ\ﺗﮫ ﺷوې
وي ،او ددې ﺧطر ﭼﯥ ﺧﻠﮏ ددﻏﮫ وﯾﺷﻧ\ﺎﯾوﻧو ﻟﭘﺎره ﺑﯾ\ﺎﯾﮫ ﺷﻲ ،راﮐم ﮐړای ﺷوی وي.
اﻏﯾزﻣن ﺷوې ﮐورﻧ cﺑﺎﯾد د وﯾﺷﻧ\ﺎﯾوﻧو د ﻧﻘطﯥ ﭘﮫ Bﺎﮐﻧﮫ ﮐﯥ رول وﻟوﺑوي .د ﭘﺎی ﭘرﯾﮑړه
ﺑﺎﯾد د ﭘراﺧﯥ ﺳﻼﻣﺷورې او د ﺑﯥ ﺗﺑﻌﯾض ﺗوب ﭘﮫ ﺑﻧﺳټ ﺗرﺳره ﺷﻲ.
ﺧروﺟﻲ ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ :ﻟﮫ ﯾوه ﺧوراﮐﻲ ﭘروyرام >ﺧﮫ د وﺗﻠو ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ ھﻐﮫ دي ﭼﯥ
-3
ﻧور ﺧﻠﮏ \ﺎﻧوﻧﮫ ددې ﭘروyرام ﻟﭘﺎره ﺛﺑت ﻧﮑړي .د ﺧﺎرﺟو ﺷوو ﺧﻠﮑو ﻣﺟﻣوﻋﮫ ،د ﺑﯥ
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ﻧﺗﯾﺟﯥ ﺧﻠﮑو ،ﺟوړو ﺷوو ﺧﻠﮑو )د ھﻐو ﭘﮫ yډون ﭼﯥ ﺑل \ﺎی ﺗﮫ ﻣﻌرﻓﻲ ﺷوي وي( ،او ﺗﻠف
ﺷوو د ﺷﻣﯾر ﻟﮫ ﺣﺎﺻل >ﺧﮫ ﻋﺑﺎرت ده.
)د ﺑﯥ ﻧﺗﯾﺟﯥ ﭘﺎﺗﮫ ﺷوو ﺧﻠﮑو ﺗﻧﺎﺳب( >ﺧﮫ )ﭘﮫ ﭘروyرام ﮐﯥ د ﺑﯥ ﻧﺗﯾﺟﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷوو ﺷﻣﯾره(
ﻣﻧﻔﻲ ﮐړي او ﭘﮫ  1000ﮐﯥ ﯾﻲ ﺿرب ﮐړئ او ﺑﯾﺎ ﯾﻲ ﭘر )د ﺧﺎرﺟو ﺷوو ﺷﻣﯾره( ﺗﻘﺳﯾم
ﮐړئ.
)د ﺗﻠف ﺷوو ﺧﻠﮑو ﺗﻧﺎﺳب( >ﺧﮫ ) ﭘﮫ ﭘروyرام ﮐﯥ د ﺗﻠف ﺷوو ﺷﻣﯾره ( ﻣﻧﻔﻲ ﮐړي او ﭘﮫ
 1000ﮐﯥ ﯾﻲ ﺿرب ﮐړئ او ﺑﯾﺎ ﯾﻲ ﭘر )د ﺧﺎرﺟو ﺷوو ﺷﻣﯾره( ﺗﻘﺳﯾم ﮐړئ.
 -4د داﺧﻠﯾدو \ﺎﻧfرﻧﮫ ﯾﺎ ﻣﺷﺧﺻﮫ :ﭘرﺗﮫ ﻟﮫ ھﻐو ﭼﯥ د ﺧوار\واﮐ cد اﻧﺗروﭘوﻣﺗرﯾﮑو
\ﺎﻧfړﻧو ﺳره ﺳﻣون وﻟري ،ﻧور ﺧﻠﮏ ھم ﮐوﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ د ﺗﻘوﯾﺗﻲ ﻏذاﯾﻲ ﭘروyرام >ﺧﮫ
Byﮫ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړي ،ﻣﺛﻼً ھﻐﮫ ﺧﻠﮏ ﭼﯥ ﭘﮫ اﯾدس ﯾﺎ ﺗوﺑرﮐﻠوز اﺧﺗﮫ وي ﯾﺎ ھﻐﮫ ﭼﯥ ﻣﻌﯾوب
وي .ﮐﮫ ﭼﯾرې دﻏو ﺧﻠﮑو ﺗﮫ ﭘﮫ دې ﭘروyرام ﮐﯥ وﻧډه ورﮐول ﮐﯾږي ،ﻧو ﻟوﻣړی ﺑﺎﯾد >ﺎرﻧﯾز
ﺳﯾﺳﺗﻣوﻧﮫ ﻋﯾﺎر ﮐړای ﺷﻲ .ﭘﮫ داﺳﯥ ﺣﺎﻻﺗوﮐﯥ ﭼﯥ د ﺑﯾړﻧﻲ ﺗﻘوﯾﺗﻲ ﺧوراﮐﻲ ﭘروyرام ﭘﮫ ﺗرڅ
ﮐﯥ د ھﻐو ﺧﻠﮑو ﺷﻣﯾره ﭼﯥ د درﻣﻠﻧﯥ وړ دي ،ﻟﮫ ﺣده زﯾﺎﺗﮫ ﺷﻲ ،ﻧو دا ﺑﮫ Oﮫ ﮐﺎر ﻧﮫ وي
ﭼﯥ ددﻏو ﺧﻠﮑو اړﺗﯾﺎوې ھم ﭘﮫ ﻧظر ﮐﯥ وﻧﯾول ﺷﻲ\ ،ﮑﮫ ﭼﯥ دوی ﻟﮫ ﻧﺎورﯾن >ﺧﮫ وروﺳﺗﮫ
ھم ﭘﮫ ﺧطر ﮐﯥ دي .دا ﺑﮫ Oﮫ وي ﭼﯥ ددوی د اوږدﻣﮭﺎﻟﮫ ﺗﻐذﯾوي ﻣﻼﺗړ ﻟﭘﺎره ﻧور ﺑدﯾل
ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزﻣوﻧﮫ ﺗر ﻻس ﻻﻧدې وﻧﯾول ﺷﻲ ﻣﺛﻼً د Bوﻟﻧﯥ ﯾﺎ ﮐورﻧﯾو ﭘر اﺳﺎس ،ﯾﺎ د ﺗوﺑرﮐﻠوز د
ﻣرﮐزوﻧو ﻟﮫ ﻻرې.
 -5ﺻﺣﻲ ﺧدﻣﺎت :ھدﻓﻣﻧد ﺗﻘوﯾﺗﻲ ﺧوراﮐﻲ ﭘروyراﻣوﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﻣﻧﺎﺳب طﺑﻲ ﭘروﺗوﮐوﻟوﻧﮫ
ﻟﮑﮫ د ﭼﯾﻧﺟﯾﺎﻧو ﺿد درﻣﻠو ،د وﯾBﺎﻣﯾن  Aاو ﻣﻌﺎﻓﯾت ورﮐوﻧﮑو ورﮐړه ھم ﭘﮫ ﺑر ﮐﯥ وﻟري،
ﺧو ددﻏو ﺧدﻣﺎﺗو ﻟﮫ ورﮐړې >ﺧﮫ ﻣﺧﮑﯥ ،د ﺷﺗﮫ ﺻﺣﯽ ﺧدﻣﺎﺗو ظرﻓﯾت ھم ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﯾول
ﺷﻲ .ﭘﮫ ھﻐو \ﺎﯾوﻧو ﮐﯥ ﭼﯥ د \ﯾﻧو \ﺎﻧfړو ﻧﺎرﻏﯾو) ﻟﮑﮫ اﯾدس( د ﺷﯾوع ﮐﭼﮫ ﻟوړه وي ،ﻧو
د ﺗﻘوﯾﺗﻲ ﺧوړو ﮐﯾﻔﯾت او ﮐﻣﯾت ﺗﮫ ﺑﺎﯾد \ﺎﻧfړې ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ وﺷﻲ.
 -6ﭘﮫ ﺳﯾﻣﮫ ﮐﯥ د ﺧوړو ورﮐول :وچ او ﮐورﺗﮫ وړوﻧﮑﯥ \ﯾرې ﭼﯥ ﭘﮫ اوﻧ cﮐﯥ ﯾو\ل ﯾﺎ
ﭘﮫ دوه اوﻧﯾو ﮐﯥ ﯾو\ل ﺗوزﯾﻊ ﮐﯾږي ،ﻧﺳﺑت ھﻐو ﺗﮫ ﭼﯥ ﭘﮫ ﺳﯾﻣﮫ ﮐﯥ د ﺧوړو ﭘﮫ ﺷﮑل ﺗوزﯾﻊ
ﮐﯾږي ،ارﺟﺣﯾت ﻟري ،ﺧو د ﮐورﻧﯾو د ﻏړو د ﺷﻣﯾرې ﭘر اﺳﺎس ،ددوی ﻣﻘدار ﺗﮫ ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ
وﺷﻲ .ﭘﮫ ﺳﯾﻣﮫ ﮐﯥ د ﺧوړو ورﮐول ﯾوازې ھﻐﮫ وﺧت ﺗرﺳره ﺷﻲ ،ﮐﻠﮫ ﭼﯥ اﻣﻧﯾﺗﻲ ﻣﻠﺣوظﺎت
ﺷﺗون وﻟري .ﭼﯾرﺗﮫ ﭼﯥ ﺗﯾل ،اوﺑﮫ او د ﭘﺧﻠﻲ وﺳﺎﯾل ﭘﮫ ﮐﺎﻓﻲ اﻧدازه ،ﻣﺛﻼً ﭘﮫ ھﻐو ﺧﻠﮑو ﮐﯥ
ﭼﯥ ﺑﯾ\ﺎﯾﮫ ﺷوي وي ﯾﺎ ﺑﯾ\ﺎﯾﮫ ﮐﯾدوﻧﮑﻲ وي ،ﺷﺗون وﻧﮫ ﻟري ،ﻧو ﭘﮫ داﺳﯥ \ﺎﯾوﻧو ﮐﯥ د
ﺗﯾﺎرو ﭘﺎﺧﮫ ﺷوو ﺧوړو ﺗوزﯾﻊ د ﻟﻧډﻣﮭﺎل ﻟﭘﺎره Oﺎﯾﻲ ﺗرﻻس ﻻﻧدې وﻧﯾول ﺷﻲ ﺧو دا ﻣﺳﺋﻠﮫ
ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﯾول ﺷﻲ ﭼﯥ دﻏﮫ ﺧواړه ،ددوی ﻟﮫ دودﯾزو ﺧوړو >ﺧﮫ ﺗوﭘﯾر وﻧﮫ ﻟري .ھﻐﮫ
ﺧواړه ﭼﯥ ﮐورو ﺗﮫ وړل ﮐﯾږي ،ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﯾﯥ روOﺎﻧﮫ ﺗوﺿﯾﺣﺎت ورﮐړل ﺷﻲ ،ﭼﯥ
>رﻧfﮫ ﭘﮫ ﺻﺣﻲ ﺷراﯾطو ﮐﯥ ﺗﯾﺎر ﺷﻲ او >رﻧfﮫ او >ﮫ وﺧت ﻣﺻرف ﺷﻲ .ھﻣدارﻧfﮫ د
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ھﻐو ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﭼﯥ ﻋﻣر ﯾﯥ ﻟﮫ  ٢۴ﻣﯾﺎﺷﺗو >ﺧﮫ ﮐم وي ،ددوی د دواﻣدارې ﺷﯾدې ورﮐوﻟو د
اھﻣﯾت ﭘﮫ اړه ھم ،ﺧﻠﮑو ﺗﮫ ﻣﺎﻟوﻣﺎت ورﮐړل ﺷﻲ )ﭘﮫ  ١۶٨ﻣﺦ ﮐﯥ د ﻏذاﯾﻲ ﻣرﺳﺗو د ادارې
درﯾم ﻣﻌﯾﺎر وyورئ(.
-7
>ﺎرﻧﯾز ﺳﯾﺳﺗﻣوﻧﮫ :دا ﺳﯾﺳﺗﻣوﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﻻﻧدې ﻣﺳﺎﺋل و>ﺎري :د Bوﻟﻧﯥ د وﻧډې اﺧﯾﺳﺗﻧﯥ
ﮐﭼﮫ ،د ﭘروyرام ﻣﻧﻠﺗوب )ﭼﯥ ددې ﻣﺳﺋﻠﯥ Oﮫ ﻣﺣﮏ د ﺑﯥ ﻧﺗﯾﺟﯥ ﭘﺎﺗﮫ ﺷوو ﺧﻠﮑو ﺷﻣﯾره ده(،
د ﺧﻠﮑو د ﺑﯾﺎ\ﻠﻲ داﺧﻠﯾدو ﻣﺳﺋﻠﮫ ،د ﻣرﺳﺗﮫ ﺷوو ﺧوړو ﮐﯾﻔﯾت او ﮐﻣﯾت ،د ﭘروyرام ﭘوOښ ،د
داﺧﻠﯾدو او ﺧﺎرﺟﯾدو ﮐﭼﮫ او ھﻐﮫ ﺑﮭرﻧﻲ ﻋواﻣل ﻟﮑﮫ د ﻧﺎروﻏﯾو د ﺷﯾوع ﮐﭼﮫ ،ﭘﮫ ﺧﻠﮑو ﮐﯥ د
ﺧوار\واﮐﻲ ﮐﭼﮫ ،ﭘﮫ Bوﻟﻧﮫ او ﮐورﻧﯾو ﮐﯥ د ﻏذاﯾﻲ ﻧﺎﺧوﻧدﯾﺗوب ﮐﭼﮫ او د ﺧدﻣﺗوﻧو د وړاﻧدې
ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره د ﺷﺗﮫ ﺳﯾﺳﺗﻣوﻧو د ظرﻓﯾت >ﺎرﻧﮫ .د اﻓرادو د ﺑﯾﺎ\ﻠﻲ داﺧﻠﯾدو ،او د ﺑﯥ ﻧﺗﯾﺟﯥ ﭘﺎﺗﯥ
ﮐﯾدو ﻻﻣﻠوﻧﮫ او ﭘﮫ ﺷﻔﺎ ﮐﯾدﻟو ﮐﯥ د ﭘﺎﺗﮫ راﺗﻠو ﻻﻣﻠوﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﭘﮫ دواﻣداره ﺗوyﮫ و>ﯾړل ﺷﻲ.

د ﺧوارIواﮐﯽ د ﺳﻣون دوھم ﻣﻌﯾﺎر :ﺷدﯾده ﯾﺎ ﺣﺎده ﺧوراIواﮐﻲ
ﺷدﯾدې ﯾﺎ ﺣﺎدې ﺧوار\واﮐ cﺗﮫ ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ وﺷﻲ.

ﮐﻠﯾدي ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ:
•
•
•
•
•
•

) ﻟﮫ ﻻ ر  Oو و ﻧ و ﺳ ر ه ﭘ ﮫ ﺗړ او ﮐ ﯥ و ﻟو ﺳ ﺗ ل ﺷ ﻲ (

ﻟﮫ ﻟوﻣړي ﺳر >ﺧﮫ ،د ﭘروyرام د ﺟوړوﻟو او ﺗړﻟو ﻟﭘﺎره ﺑﺎﯾد روOﺎﻧﮫ او ﻣواﻓﻘﮫ ﺷوې
\ﺎﻧfړﻧﯥ طرح ﺷﻲ )ﻟوﻣړۍ ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.
د ﭘوOښ ﮐﭼﮫ ﭘﮫ ﮐﻠﯾواﻟو ﺳﯾﻣو ﮐﯥ ﺑﺎﯾد ﻟﮫ  ۵٠ﻓﯾﺻدو >ﺧﮫ ،ﭘﮫ Oﺎري ﺳﯾﻣو ﮐﯥ ﻟﮫ
 ٧٠ﻓﯾﺻدو >ﺧﮫ او ﭘﮫ ﮐﻣﭘوﻧو ﯾﺎ ﭘﻧډﻏﺎﻟو ﮐﯥ ﻟﮫ  ٩٠ﻓﯾﺻدو >ﺧﮫ ،زﯾﺎﺗﮫ واوﺳﻲ
)دوھﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.
ﻟﮫ درﻣﻠﻧﯥ >ﺧﮫ د ﻻس اﺧﯾﺳﺗﻠو ﮐﭼﮫ ﭘر ھﻐو ﮐﯥ ﭼﯥ ﺗﻠف ﺷوي دي ،ﻟﮫ  ١٠ﻓﯾﺻدو
>ﺧﮫ ﮐﻣﮫ ،ﭘﮫ ﺟوړو ﺷوو ﮐﯥ ﻟﮫ  ٧۵ﻓﯾﺻدو >ﺧﮫ زﯾﺎﺗﮫ او ﭘﮫ ﺑﯥ ﻧﺗﯾﺟﯥ ﺧﻠﮑو ﮐﯥ ﻟﮫ
 ١۵ﻓﯾﺻدو >ﺧﮫ ﮐﻣﮫ واوﺳﻲ )درﯾﻣﮫ> ،ﻠورﻣﮫ او ﭘﻧ\ﻣﮫ ﻻرOووﻧﯥ وyورئ(.
د درﻣﻠﻧﯾز ﻣرﮐز >ﺧﮫ د ﺧﺎرﺟوﻟو \ﺎﻧfړﻧﯥ د ﻧﺎاﻧﺗروﭘوﻣﺗرﯾﮑو ﺷﺎﺧﺻوﻧو ،ﻟﮑﮫ د Oﯥ
اﺷﺗﮭﺎ درﻟودﻟو او د اﺳﮭﺎل ،ﺗﺑﯥ ،ﭘرازﯾﺗﻲ ﺣﻣﻠو او ﻧورو ﻧﺎﺗداوي ﺷوو ﻧﺎرﻏﯾو د
ورﮐﯾدو >ﺧﮫ ﻋﺑﺎرت دي )>ﻠورﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.
ﭘﮫ اوﺳط ډول ﭘﮫ ھر وyړي ﮐﯥ د ﺑدن د ھر ﮐﯾﻠوyرام وزن ﭘﮫ ﺳر د وزن اﺧﯾﺳﺗل٨ ،
yراﻣﮫ دی )ﺷﭘږﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.
ﺗﻐذﯾوي او طﺑﻲ ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ د ﻧړﯾواﻟو ﭘﯾژﻧدل ﺷوو درﻣﻠﻧﯾزو ﭘروﺗوﮐوﻟوﻧو ﭘر اﺳﺎس
ورﮐړل ﺷﯽ )اووﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.
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• ﭘﮫ ھﻐﮫ اﻧدازه رﺳﯾدyﻲ ،ﭼﯥ ﮐﻠﻧﯾﮑﻲ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﺗﮫ اړول ﮐﯾږي ،ﭘﮫ ھﻐﮫ اﻧدازه ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ
ﺑﺎﯾد ﺗﯽ ورﮐوﻟو ،رواﻧﻲB-وﻟﻧﯾز ﻣﻼﺗړ او د Bوﻟﻧﯥ ﺣﻔظ اﻟﺻﺣﯥ ﺗﮫ ھم وﮐړل ﺷﻲ )اﺗﻣﮫ
ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.
• د ﻟﺳو ﺑﺳﺗر ﺷوو ﻧﺎروﻏﺎﻧو ﻟﭘﺎره ﻟږﺗرﻟږه ﺑﺎﯾد ﯾو د ﺷﯾدې ورﮐوﻟو ﻣرﺳﺗﯾﺎل ) ﯾﺎ
ﻣرﺳﺗﯾﺎﻟﮫ( ﺷﺗون وﻟري.
• د ﺧوار\واﮐو اﻓرادو او د ﮐورﻧﯾو اﻏﯾزﻣن ﺷوو ﺧﻠﮑو د ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﻣﺣدودﯾﺗوﻧﮫ ﯾﺎ
ﻓﺷﺎروﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﭘﮫ yوﺗﮫ ﺷﻲ او ﭘﺎم ورﺗﮫ واړول ﺷﻲ )ﻧﮭﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.

ﻻرOووﻧﯥ
 -1د درﻣﻠﻧﯾزې ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﭘﯾﻠول :ھﻐﮫ ﻋواﻣل ﭼﯥ د ﺷدﯾدې ﺧوار\واﮐ cد درﻣﻠﻧﯥ ﻟﭘﺎره د
ﻣرﮐزوﻧو ﭘر ﭘراﻧﺳﺗﻠو اﻏﯾزه ﻟري ﻋﺑﺎرت دي ﻟﮫ :د اﻏﯾزﻣﻧو ﺷوو وyړو ﺷﻣﯾره او ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﻲ
ﺧﭘراوی ،اﻣﻧﯾﺗﻲ وﺿﻌﯾت ،د ﻣرﮐزوﻧو د ﺗﺎﺳﯾﺳوﻟو او ﺗړﻟو ﺗوﺻﯾﮫ ﺷوې \ﺎﻧfړﻧﮫ او د ﺷﺗﮫ
ﺻﺣﻲ ﺟوړOﺗوﻧو ظرﻓﯾت .د ﺧوړو ﭘﮫ واﺳطﮫ د درﻣﻠﻧﯥ ﭘروyرام ،ﺑﺎﯾد د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ
ﺳﯾﺳﺗﻣوﻧو ظرﻓﯾت ﮐﻣزوری ﻧﮑړي ،ھﻣدارﻧfﮫ د دې ﭘروyرام د ﭘﻠﻲ ﮐوﻟو ﭘﮫ ﺧﺎطر ،دوﻟت د
ﺧدﻣﺗوﻧو د ورﮐړې ﭘﮫ اړه ﺧﭘل ﻣﺳؤﻟﯾت ھﯾر ﻧﮑړي> .وﻣره ﭼﯥ اﻣﮑﺎن وﻟري ،د
ﭘروyراﻣوﻧو ﻣوﺧﯥ ﺑﺎﯾد دا وي ﭼﯥ د ﺷدﯾدې ﺧوار\واﮐ cد درﻣﻠﻧﯥ ظرﻓﯾﺗوﻧﮫ ﺟوړ او
ﭘﯾﺎوړي ﮐړي .د ﭘروyرام ﻣوﺧﯥ ﺑﺎﯾد ﭘﮫ روOﺎﻧﮫ ډول ﻟﮫ ﭘﮫ ﻧOﮫ ﺷوو ﺧﻠﮑو ﺳره ﺷرﯾﮑﯥ
ﮐړای ﺷﻲ )ﭘﮫ ٢٨ﻣﺦ ﮐﯥ د وﻧډې اﺧﯾﺳﺗﻧﯥ ﻣﻌﯾﺎر وyورئ( .د درﻣﻠﻧﯥ ﭘروyرام ،ﯾوازې ھﻐﮫ
وﺧت ﺑﺎﯾد ﭘﯾل ﺷﻲ ،ﮐﻠﮫ ﭼﯥ د ﭘﺎﺗﯥ ﺷوو ﻧﺎروﻏﺎﻧو او د ﭘروyرام د ﭘﺎی ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﯾو \ﺎﯾﻧﺎﺳﺗﯽ
ﭘﻼن ﺷﺗون وﻟري ،ﺗر >و ددوی درﻣﻠﻧﮫ ﺑﺷﭘړه ﺷﻲ.
ﭘو:ښ :ﮐﯾدای ﺷﻲ ﭼﯥ ﻧظر ﻧOﮫ ﺷوو ﺧﻠﮑو ﺗﮫ ﺣﺳﺎب ﺷﻲ او ﮐﯾدای ﺷﻲ ﭼﯥ د ﯾوې
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اﻧﺗروﭘوﻣﺗرﯾﮑﯥ ﺳروې د ﯾوې ﺑرﺧﯥ ﭘﮫ ﺷﮑل وﺳﻧﺟول ﺷﻲ .ﭘوOښ ﮐﯾدای ﺷﻲ ﭼﯥ د دﻏو
ﻣﺳﺎﺋﻠو ﻟﮫ اﻣﻠﮫ اﻏﯾزﻣن ﺷﻲ :د ﭘروyرام د ﻣﻧل ﮐﯾدﻟو وړﺗﯾﺎ ،د ﻣوادو د ﺗوزﯾﻊ \ﺎﯾوﻧﮫ ،د
ﮐﺎرﮐوﻧﮑو او د ھﻐو ﭼﯥ درﻣﻠﻧﯥ ﺗﮫ اړ دي اﻣﻧﯾت ،د اﻧﺗظﺎر وﺧﺗوﻧﮫ او د ﺧدﻣﺗوﻧو ﮐﯾﻔﯾت د
>رﻧfواﻟﻲ ﭘر اﺳﺎس.
ﺧروﺟﻲ ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ :د ﯾو درﻣﻠﻧﯾز ﺧوراﮐﻲ ﭘروyرام د ﺧروﺟﻲ ﺷﺎﺧﺻوﻧو د ﻻﺳﺗﮫ
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راوړﻟو ﻟﭘﺎره ،ﯾوې ﯾﺎ دوو ﻣﯾﺎﺷﺗو وﺧت ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ده .د ﺧوراﮐﻲ ﭘروyرام د وﺗﻠو Oﮫ ﺷﺎﺧص،
د ﺧﻠﮑو ﻧﮫ راﺟﺳﺗر دی .د ﺧﺎرﺟو ﺷوو ﺧﻠﮑو د ﺷﻣﯾر ﻣﺟﻣوﻋﮫ د ﺑﯥ ﻧﺗﯾﺟﯥ ﭘﺎﺗﮫ ﺷوو ﺧﻠﮑو،
ﺟوړو ﺷوو )ﻧورو \ﺎﯾوﻧو ﺗﮫ د راﺟﻊ ﺷوو ﺧﻠﮑو ﭘﮫ yډون( او ﺗﻠف ﺷوو ﺧﻠﮑو د ﺷﻣﯾرې د
ﺟﻣﻌﯥ ﻟﮫ ﺣﺎﺻل >ﺧﮫ ﻋﺑﺎرت ده ) د ﺧروﺟﻲ ﺷﺎﺧﺻوﻧو د ﺣﺳﺎﺑوﻟو ﻟﭘﺎره ،ﭘورﺗﻧﯽ ﻣﻌﯾﺎر او
درﯾﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وyورئ( .د ﻣړﯾﻧﯥ ﮐﭼﯥ ﺑﺎﯾد د ﭘوOښ د ﮐﭼﯥ او د ھﻐﯥ ﺧوار\واﮐ cد
ﺷدت ﭘﮫ رåﺎ ﮐﯥ و>ﯾړل ﺷﻲ ﭼﯥ درﻣﻠﻧﮫ ﯾﯥ ﺷوې ده .ﭘﮫ ھﻐو \ﺎﯾوﻧو ﮐﯥ ﭼﯥ د داﺧﻠﯥ ﻟﭘﺎره
د اﯾدس ﻟروﻧﮑو ﺧﻠﮑو ﺷﻣﯾره ﻧﺎﻣﻌﻠوﻣﮫ وي  ،د ﻣړﯾﻧﯥ د ﮐﭼﯥ ﺗﻌﯾﻧول ﺳﺗوﻧزﻣن ﮐﺎر دی ،ﻧو
ﭘﮫ دې اﺳﺎس ورﮐړل ﺷوې ﺷﻣﯾرې ددﻏو ﺷراﯾطو ﺳره ﺳﻣون ﻧﮫ ﺧوري.
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ﻟﮫ ﻧﺎروﻏK pﺧﮫ د ﺟوړﯾدو ﺳرﻋت :رﺧﺻت ﺷوي وyړي ﺑﺎﯾد طﺑﻲ اﺧﺗﻼطﺎت
وﻧﻠري او Oﮫ وزن ﯾﯥ اﺧﯾﺳﺗﯽ وي )ﻣﺛﻼً د دوه ﭘرﻟﮫ ﭘﺳﯥ وزن ﮐوﻟو >ﺧﮫ وروﺳﺗﮫ( .ﺟوړ
ﺷوي ﭘروﺗوﮐوﻟوﻧﮫ د رﺧﺻﺗﯾدو \ﺎﻧfړﻧﯥ وړاﻧﯾدﯾزوي ﭼﯥ ﭘﺎم ﯾﯥ وﺳﺎﺗل ﺷﻲ ،ﺗر>و د
ﭘروyرام د ﻣﺧﮑﯥ ﻟﮫ وﺧت >ﺧﮫ رﺧﺻﺗوﻟو ﺧطروﻧو ﻣﺧﻧﯾوی ﺷوی وي .ھﻣدارﻧfﮫ دا
ﭘروﺗوﮐوﻟوﻧﮫ ،ﭘﮫ درﻣﻠﻧﯾز ﺧوړو ورﮐوﻟو ﮐﯥ د ﻧﺎروغ د ﺑﺳﺗر ﮐﯾدو اوﺳط ﻣﮭﺎل ﺗﮫ ﺣدود Bﺎﮐﻲ
) ﻣﺛﻼً ﻋﺎدي ﺑﺳﺗر ﮐﯾدﻧﮫ Oﺎﯾﻲ د ٣٠او  ۴٠ور\و ﺗر ﻣﻧ tوي( .د \ﯾﻧو ﺧوار\واﮐو د ﻧﮫ
رﻏﯾدو دﻟﯾل ﯾﺎ د دوی د درﻣﻠﻧﯥ ﭘﺎﺗﯥ راﺗO ïﺎﯾﻲ اﯾدس او ﺗوﺑرﮐﻠوز واوﺳﻲ .د اوږد ﻣﮭﺎﻟﮫ
درﻣﻠﻧﯥ ﯾﺎ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﻟﭘﺎره د ﻧورو ﻻرو ﭼﺎرو ﺗرﻻس ﻻﻧدې ﻧﯾول ﺑﺎﯾد د ﺻﺣﻲ ﺧدﻣﺎﺗو،
Bوﻟﻧﯾزو او د ﺧﻠﮑو د ﻣﻼﺗړ ﮐوﻧﮑو ادارو ﺳره ﻣطرح ﺷﻲ )ﭘﮫ  ٢٧٧او  ٢٨٣ﻣﺧوﻧو ﮐﯥ د
ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو د ﻣﺧﻧﯾوي درﯾم او ﺷﭘږم ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ وyورئ( .د ﺑﯾﺎ\ﻠﻲ داﺧﻠﯾدو ،د ﺑﯥ ﻧﺗﯾﺟﯥ
ﭘﺎﺗﯥ ﮐﯾدو او درﻣﻠﻧﯥ ﺗﮫ د \واب ﻧﮫ وﯾﻠو ﻻﻣﻠوﻧﮫ ﺑﺎﯾد و>ﯾړل ﺷﻲ او ﭘﮫ دواﻣداره ډول ﺛﺑت او
راﺟﺳﺗر ﺷﻲ .ﭼﯾرﺗﮫ ﭼﯥ ﻣﻣﮑﻧﮫ وي ،رﺧﺻت ﺷوي اﻓراد ﺗﻌﻘﯾب ﺷﻲ او ﺗﻘوﯾﺗﻲ ﺧوړو
ورﮐوﻟو ﭘروyرام ﺗﮫ ﻣﻌرﻓﻲ ﺷﻲ.
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د درﻣﻠﻧﯥ د ﺑﯥ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﭘﺎﺗﯥ ﺷوو ﮐﭼﮫ :ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﭘروyرام ﺗﮫ ﺧﻠﮏ ﻻﺳرﺳﯽ وﻧﮫ ﻟري
ﻧو ﮐﯾدای ﺷﻲ ﭼﯥ دا رﻗم ﻟوړ واوﺳﻲ .ﻻﺳرﺳﯽ ﭘﮫ ﻻﻧدﯾﻧﯾو ﻋواﻣﻠو اﻏﯾزﻣﻧﯾدﻻی ﺷﻲ :ﻟﮫ
ﺧﻠﮑو >ﺧﮫ د درﻣﻠﻧﯥ د ﻣرﮐز ﻟﯾرې واﻟﯽ ،د وﺳﻠواﻟﯥ ﺟfړې ﺷﺗون ،د اﻣﻧﯾت ﻧﺷﺗواﻟﯽ ،د
وyړو ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ ﮐوﻧﮑو ﺗﮫ د ﻣﻼﺗړ ﮐﭼﮫ ،د ھﻐو ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ ﮐوﻧﮑو ﺷﻣﯾره ﭼﯥ ﭘﮫ ﮐور ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ
ﺷوي دي ﺗر >و د ﺧﭘﻠﯥ ﮐورﻧ cاړ ﺧﻠﮏ ﺳﻣﺑﺎل ﮐړي )ﭼﯥ دا ﺷﻣﯾره ﮐﯾدای ﺷﻲ د اﯾدس د
ﺷﯾوع ﭘﮫ وﺧت ﮐﯥ ډﯾره راBﯾBﮫ ﺷﻲ( او د ﻋرﺿﮫ ﺷوو ﺧدﻣﺎﺗو ﮐﯾﻔﯾت .ﻟﮫ ﯾوه ﺧوراﮐﻲ
ﭘروyرام >ﺧﮫ ﺑﯥ ﻧﺗﯾﺟﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷوی وyړی ھﻐﮫ >وک دی ﭼﯥ د ﯾوه ﻣﻌﯾن وﺧت ﻟﭘﺎره ﻟﮫ
ﭘروyرام >ﺧﮫ ﺑﯥ ﺑرﺧﯥ ﭘﺎﺗﮫ ﺷوی دي ) ﻣﺛﻼً د ﺑﺳﺗر ﺷوو ﻧﺎروﻏﺎﻧو ﻟﮫ ډﻟﯥ >ﺧﮫ ﯾو وyړی
ﭼﯥ  ۴٨ﺳﺎﻋﺗﮫ ﻏﯾرﺣﺎﺿر وي(.
وزن اﺧﯾﺳﺗل :ﮐﮫ ﭼﯾرې ﻟوﯾﺎﻧو او ﮐوﭼﻧﯾﺎﻧو ﺗﮫ ﯾو ﺷﺎن ﺧوراﮐﻲ رژﯾم ورﮐړل ﺷﻲ،
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ددوی د وزن اﺧﯾﺳﺗﻠو ﮐﭼﮫ ﯾوﺷﺎن ده .ﭘﮫ ھر ﺣﺎل ،د وزن اﺧﯾﺳﺗﻠو ﻣﻧ\ﻧ cﮐﭼﯥ Oﺎﯾﯽ ھﻐﮫ
ﺣﺎﻟﺗوﻧﮫ ﭘﮫ ﮐﺎذب ډول ﺳره ﺗر ﭘوOښ ﻻﻧدې راوﻟﻲ ،ﭘﮫ ﮐوﻣو ﮐﯥ ﭼﯥ ﻧﺎروغ وyړي ،ﻣﺦ ﭘر
Oﮫ واﻟﻲ ﻧﮫ دروﻣﻲ او ﻧﮫ ھم رﺧﺻﺗﯾږي .د ﻧﮫ ﺑﺳﺗر ﮐﯾدوﻧﮑو ﻧﺎرﻏﺎﻧو د ﭘروyرام ﭘﮫ ﺗرڅ ﮐﯥ
Oﺎﯾﻲ دا ﮐﭼﯥ BﯾBﯥ وي او ﻧور ھم د ﻣﻧﻠو وړ وي \ﮑﮫ ﭼﯥ دا ﺗر ډﯾره ﺣده د ﺧﻠﮑو ﭘﮫ
ﺗﻘﺎﺿﺎوو او ﺧطروﻧو ﭘورې اړه ﻟري ،ﻣﺛﻼً د وﺧت ﭘﮫ اړهO ،ﺎﯾﻲ دا ﮐﭼﯥ ډﯾرې BﯾBﯥ وي .ﭘﮫ
اوﺳط ډول وزن اﺧﯾﺳﺗل ﭘﮫ دې ﺷﮑل ﺳره ﺣﺳﺎﺑﯾږي:
)د رﺧﺻﺗﯾدو ﭘر ﻣﮭﺎل وزن ﭘﮫ yرام( >ﺧﮫ ) د داﺧﻠﯾدو ﭘر ﻣﮭﺎل وزن ﭘﮫ yرام( ﻣﻧﻔﻲ ﮐړئ
او ﺑﯾﺎ ﯾﻲ ﺣﺎﺻل ﭘﮫ )د داﺧﻠﯾدو ﭘر ﻣﮭﺎل وزن ﭘﮫ ﮐﯾﻠوyرام ﺿرب د درﻣﻠﻧﯥ ﻣوده ﭘﮫ ور\و (
ﺑﺎﻧدې ﺗﻘﺳﯾم ﮐړئ.
 -7ﭘروﺗوﮐوﻟوﻧﮫ ﯾﺎ ﺗړوﻧوﻧﮫ :درﻣﻠﻧﯥ ﺗﮫ د \واب ﻧﮫ ورﮐوﻟو د ﺗﻌرﯾف ﭘﮫ yډون ،ﻧړﯾوال
ﻣﻧل ﺷوي ﭘروﺗوﮐوﻟوﻧﮫ ﭘﮫ ﻧﮭﻣﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ ﮐﯥ راﻏﻠﻲ دي .ددې ﻟﭘﺎره ﭼﯥ د درﻣﻠﻧﯥ ﺗړوﻧوﻧﮫ
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ﭘﻠﻲ ﺷﻲ ،ﮐﻠﯾﻧﯾﮑﻲ ﮐﺎرﮐوﻧﮑﻲ \ﺎﻧfړې روزﻧﯥ ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟري ) ﭘﮫ  ٢۵٨ﻣﺦ ﮐﯥ د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ
ﺳﯾﺳﺗﻣوﻧو او زﯾرﺑﻧﺎ ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ وyورئ( .ھﻐﮫ اﻓراد ﭼﯥ د درﻣﻠﻧﯥ وړ وي او د  HIVﻣﺛﺑت
ﺗﺳت ﺷوي وي او ﯾﺎ ﺷﮏ ﭘرې ﮐﯾږي ،ﺑﺎﯾد درﻣﻠﻧﯥ ﺗﮫ ﭘﮫ ﻣﺳﺎوي ﺷﮑل ﺳره ﻻﺳرﺳﯽ وﻟري،
ﭘﮫ دې ﺷرط ﭼﯥ د داﺧﻠﯾدو ﺷرطوﻧﮫ ﯾﯥ ﭘوره ﮐړي وي .دا ﻣﺳﺋﻠﮫ د ﺗوﺑرﮐﻠوز ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ھم
ﺻدق ﮐوي .ﭘﮫ  PLWH/Aاﺧﺗﮫ ﮐﺳﺎن ،ﭼﯥ د داﺧﻠﯾدو ﻟﭘﺎره ﺷرطوﻧﮫ ﻧﮫ ﭘوره ﮐوي ،اﮐﺛرا ً
ﺗﻐذﯾوي ﻣﻼﺗړ ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟري ،وﻟﯥ دا ﻣﺳﺋﻠﮫ ﭘﮫ ﻧﺎورﯾﻧوﻧو ﮐﯥ د ﺷدﯾدې ﺧوار\واﮐ cد درﻣﻠﻧﯥ
ﻟﭘﺎره ﺗر Bوﻟو Oﮫ ﭼﺎره ﻧﮫ åyل ﮐﯾږي .دا ډول اﻓراد او ددوی ﮐورﻧ cﺑﺎﯾد د ﯾو ﻟړ ﺧدﻣﺗوﻧو ﻟﮫ
ﻻرې ﻣﻼﺗړ ﺷﻲ ،ﻟﮑﮫ ﭘﮫ Bوﻟﻧﮫ ﮐﯥ د ﮐورﻧﯾو ﭘﮫ ﮐﭼﮫ ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ ﮐول ،د ﺗوﺑرﮐﻠوز د ﻣرﮐزوﻧو ﻟﮫ
ﻻرې او د وﻗﺎﯾوي ﭘروyراﻣوﻧو ﻟﮫ ﻻرې ﭼﯥ ﻣوﺧﮫ ﯾﯥ ﻟﮫ ﻣور >ﺧﮫ ﻣﺎﺷوم ﺗﮫ اﻧﺗﻘﺎل واوﺳﻲ.
 -8د ﺷﯾدې ورﮐوﻟو او رواﻧﻲd-وﻟﻧﯾز ﻣﻼﺗړ :ﺷﯾدې ورﮐوﻧﮑﯥ ﻣﯾﻧدې ،ﻣﺎﺷوم ﺗﮫ د ﺷﯾدې
ورﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ﺗر Bوﻟو زﯾﺎﺗﯥ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟري .ددﻏﯥ ﻣوﺧﯥ ﻟﭘﺎره ﮐﯾدای ﺷﻲ ﭼﯥ د
درﻣﻠﻧﯥ د ﻣرﮐز ﭘﮫ ﮐوﻧﺞ ﮐﯥ دوی ﺗﮫ ﯾو \ﺎی \ﺎﻧfړی ﺷﻲ .د ﺑﯾﺎرﻏﯾدﻧﯥ د دورې ﭘر ﻣﮭﺎل،
ﺷدﯾدو ﺧوار\واﮐو ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﺗﮫ د ﻟوﺑو ﻟﮫ ﻻرې د ﻋﺎطﻔﻲ او ﻓزﯾﮑﻲ ﻣﻧﺑﮭﺎﺗو ﺑراﺑرول ډﯾره
ﻣﮭﻣﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ ده .د ﺷدﯾدو ﺧوار\واﮐو ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﺳﺎﺗوﻧﮑﻲ ،اﮐﺛرا ً Bوﻟﻧﯾزې او روانB-وﻟﻧﯾز
ﻣﻼﺗړ ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟري ،ﺗر>و دوی دې ﺗﮫ ﺣﺎﺿر ﺷﻲ ﭼﯥ ﺧﭘل ﻣﺎﺷوﻣﺎن د درﻣﻠﻧﯥ ﻟﭘﺎره
راوړي .دا ﭼﺎره ﮐﯾدای ﺷﻲ ﭼﯥ د ﭘراﺧﺗﯾﺎﯾﻲ او ﺑﺳﯾﺟﻲ ﭘروyراﻣوﻧو ﻟﮫ ﻟﯾﺎرې ﻻﺳﺗﮫ راﺷﻲ )
د ﻋﻣوﻣﻲ ﻏذاﯾﻲ ﻣﻼﺗړ دوھم ﻣﻌﯾﺎر وyورئ(.
-9
ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ ﮐوﻧﮑﻲ :د Bوﻟو ﺷدﯾدو ﺧوار\واﮐو ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ ﮐوﻧﮑﻲ ﺑﺎﯾد ددې ﺟوyﮫ
ﮐړای ﺷﻲ ﺗر>و د ﺳﻼﻣﺷورېB ،ﯾﮑﺎو او ﺻﺣﻲ او ﺗﻐذﯾوي ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو ورﮐوﻟو ﻟﮫ ﻟﯾﺎرې د
درﻣﻠﻧﯥ ﭘر ﻣﮭﺎل ﺧﭘل ﻣﺎﺷوﻣﺎن ﺗﻐذﯾﮫ او ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ ﯾﯥ وﮐړي .د ﭘروyرام ﮐﺎرﮐوﻧﮑﻲ ﺑﺎﯾد ﭘﮫ دې
ﺧﺑر وي ﭼﯥ د ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ ﮐوﻧﮑو ﺳره ﺳﻼﻣﺷورې ﮐوﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ د ﺑﺷري ﺣﻘوﻧو >ﺧﮫ د
ﺳرﻏړاوي ﻣﺳﺋﻠﮫ ھم ﭘﮫ ﺑر ﮐﯥ وﻧﯾﺳﻲ ) ﻣﺛﻼً د ﺟﻧfﻲ ډﻟو ﻟﺧوا ﭘﮫ ﻗﺻدي ډول ﺧﻠﮏ ﻟﮫ
ﻗﺣط cﺳره ﻣﺦ ﮐول( او دوی ﺑﺎﯾد دداﺳﯥ ﻣﺳﺋﻠو ﺳره د ﻣﺦ ﮐﯾدو ﭘﮫ اړه وروزل ﺷﻲ.

د ﺧوارIواﮐﯽ د ﺳﻣون درﯾم ﻣﻌﯾﺎر :دﻣﺎﯾﮑروﻧوﺗرﯾﺋﻧت )د ﮐوﭼﻧﯾو ﻏذاﯾﻲ ﻣوادو(
ﺧوراIواﮐﻲ
د ﻣﺎﯾﮑروﻧوﺗرﯾﺋﻧت ﯾﺎ د ﮐوﭼﻧﯾو ﻏذاﯾﻲ ﺗوﮐو ﮐﻣواﻟﻲ ﺗﮫ ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ وﺷﻲ.

ﮐﻠﯾدي ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ:

) ﻟﮫ ﻻ ر  Oو و ﻧ و ﺳ ر ه ﭘ ﮫ ﺗړ او ﮐ ﯥ و ﻟو ﺳ ﺗ ل ﺷ ﻲ (

• د ﺗوﮐو د ﮐﻣOت د Bوﻟو ﻧﺎروﻏﯾو ﮐﻠﻧﯾﮑﻲ واﻗﻌﺎت ،د ﻣﻠfروﻣﻠﺗو د ﻧړﯾوال ﺧوراﮐﻲ
ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ  WHOد ﻣﺎﯾﮑروﻧوﺗرﯾﺋﻧت د ﺗدارک ﮐوﻟو د ﭘروﺗوﮐوﻟوﻧو ﺳره ﺳم ،ﺗداوي
ﺷﻲ )ﻟوﻣړۍ ﻻرOووﻧﮫ ھم وyورئ(.
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• ﻟﮫ ﺧطر ﺳره ﻣﺦ ﺧﻠﮑو ﭘﮫ ﻣﻧ tﮐﯥ د ﮐوﭼﻧﯾو ﻏذاﯾﻲ ﺗوﮐو د ﮐﻣOت ﭘﮫ اړه داﺳﯥ
ﭘروﺳﯾﺟروﻧﮫ ﺟوړ ﺷﻲ ﭼﯥ اﻏﯾزﻣن \واب ورﺗﮫ ووﯾل ﺷﻲ )دوھﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ
وyورئ(.
• ﻟﮫ ﺧطر ﺳره ﻣﺦ ﺧﻠﮑو ﻟﭘﺎره ﺻﺣﻲ ﮐﺎرﮐوﻧﮑﻲ داﺳﯥ وروزل ﺷﻲ ﭼﯥ >رﻧfﮫ د
ﻣﺎﯾﮑروﻧوﺗرﯾﺋﻧت ﯾﺎ د ﮐوﭼﻧﯾو ﻏذاﯾﻲ ﺗوﮐو ﮐﻣOت ﭘﮫ yوﺗﮫ او ﺗداوي ﯾﯥ ﮐړي )دوھﻣﮫ
ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.

ﻻرOووﻧﯥ

 -1ﺗﺷﺧﯾص او ﺗداوي :د \ﯾﻧو ﻣﺎﯾﮑروﻧوﺗرﯾﺋﻧت ﮐﻣOﺗوﻧو ﺗﺷﺧﯾص د ﺳﺎده ﮐﻠﯾﻧﮑﻲ
ﻣﻌﺎﯾﻧﺎﺗو ﭘﮫ ﺗرڅ ﮐﯥ ﺷوﻧﯽ دی .ﻟﮫ دې وروﺳﺗﮫ ﮐوﻻی ﺷو ﭼﯥ د دﻏو ﮐﻣOﺗوﻧو ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ د
ﺻﺣﻲ ﯾﺎ ﺗﻐذﯾوي ﺳروﯾﻼﻧس ﺳﯾﺳﺗﻣوﻧو ﺗﮫ ورداﺧل ﮐړو .ﮐﮫ >ﮫ ھم ،د ﮐﺎرﮐوﻧﮑو ډﯾرې
دﻗﯾﻘﯥ روزﻧﯥ ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ده ﺗر >و د >ﯾړﻧﯥ ﺳﻣواﻟﯽ ﮐره ﺷﻲ .ﻧور ﻣﺎﯾﮑروﻧوﺗرﯾﺋﻧت ﮐﻣOﺗوﻧﮫ،
د ﺑﯾوﺷﯾﻣﯾﮑو ﻣﻌﺎﯾﻧﺎﺗو ﭘرﺗﮫ ﻧﺷﻲ ﭘﯾژﻧدل ﮐﯾدای .ﭘﮫ داﺳﯥ ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ د واﻗﻌﺎﺗو ﭘﯾژﻧدل
ﺳﺗوﻧزﻣﻧﮫ ﭼﺎره ده او ﭘﮫ ﺑﯾړﻧﯾو ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ داﺳﯥ واﻗﻌﺎت ﭘرﺗﮫ ﻟﮫ دې ﭼﯥ ﯾو ﻓرد ﺧﭘﻠﮫ \ﺎن
ﺻﺣﻲ ﮐﺎرﮐوﻧﮑو ﺗﮫ ﻣﻌرﻓﻲ ﻧﮑړي او د ﻗوي ﻣﻐذي ﺧوراﮐﺗوﮐو ﺗﮫ د ﻣﺛﺑت \واب وروﮐوﻟو
ﭘرﺗﮫ ددې واﻗﻌﺎﺗو ﺗﻌﯾﻧول ﻧﺎﺷوﻧﻲ دي .ﻟﮫ ﻧﺎروﻏﯾو >ﺧﮫ راﭘﯾدا ﺷوې ﻣﺎﯾﮑرﻧوﺗرﺋﯾﻧت
ﺧوار\واﮐ cدرﻣﻠﻧﮫ او ﯾﺎ د ھﻐو ﺧﻠﮑو درﻣﻠﻧﮫ ﭼﯥ د ﮐﻣOﺗوﻧو ﻟﮫ ﺧطر ﺳره ﻣﺦ دي ،ﺑﺎﯾد د
ﯾوه ﺻﺣﻲ ﺳﯾﺳﺗم او د ﺧوراﮐﺗوﮐو د ورﮐوﻟو ﭘروyرام ﭘﮫ ﺗرڅ ﮐﯥ ﺗرﺳره ﺷﻲ.
ﭼﻣﺗوواﻟﯽ :د ﻣﺎﯾﮑروﻧوﺗرﯾﺋﻧت د ﮐﻣOﺗوﻧو د ﻣﺧﻧﯾوی ﺳﺗراﺗﯾژۍ د ﻋﻣوﻣﯽ ﻏذاﯾﻲ
-2
ﻣﻼﺗړ ﭘﮫ ﻟوﻣړي ﻣﻌﯾﺎر ﮐﯥ واﺿﺢ ﺷوې دي .ھﻣدارﻧfﮫ ددې ﮐﻣOﺗوﻧو وﻗﺎﯾﮫ ﮐﯾدای ﺷﻲ ﭼﯥ د
ھﻐو ﻧﺎروﻏﯾو د ﮐﭼﯥ راBﯾBول ﻟﮫ ﻻرې ﺗر ﺳره ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﮫ ﺑدن ﮐﯥ د ﻣﺎﯾﮑروﻧوﺗرﯾﺋﻧت د
زﯾرﻣو د ﺗﺷﯾدو ﺳﺑب yر\ﻲ ،ﻟﮑﮫ ﺣﺎد ﺗﻧﻔﺳﻲ اﻧﺗﺎﻧﺎت ،ﺷری ﯾﺎﺳرﺧﮑﺎن ،ﭘرازﯾﺗﻲ اﻧﺗﺎﻧﺎت،
ﻣﻼرﯾﺎ او اﺳﮭﺎﻻت ) ﭘﮫ  ٢٧٣ﻣﺦ ﮐﭔد ﺳﺎري ﻧﺎرﻏﯾو د ﻣﺧﻧﯾوي ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ وyورئ( .د
ﮐﻣOﺗوﻧو د درﻣﻠﻧﯥ ﻟﭘﺎره ،ﭘﮫ ﻓﻌﺎﻟﮫ ﺗوyﮫ د واﻗﻌﺎﺗو ﭘﯾدا ﮐول ،د واﻗﻌﺎﺗو ﺗﻌرﯾﻔوﻧو ﺗﮫ ﭘراﺧﺗﯾﺎ
ورﮐول او د درﻣﻠﻧﯥ ﻟﭘﺎره د ﺗړوﻧو راﻣﻧ\ﺗﮫ ﮐول ،اړﯾن åyل ﮐﯾږي.
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د ﺧ و ر اﮐ ﺗ و ﮐ و ﻣ ر ﺳ ﺗ ﮫ

د ﺧوراﮐﺗوﮐو دﻣرﺳﺗﯥ ﭘﻼن ﮐول

د ﺧوراﮐﺗوﮐو د ﻣرﺳﺗﯥ اداره ﮐول

ﻟوﻣړی ﻣﻌﯾﺎر
د \ﯾرې ﯾﺎ راﺷن ﭘﻼن ﮐول

ﻟوﻣړی ﻣﻌﯾﺎر
د ﺧوړو ﻻﺳﺗﮫ راوړﻧﮫ

دوھم ﻣﻌﯾﺎر
ﻣﻧﺎﺳﺑواﻟﯽ او ﻣﻧﻠﺗﯾﺎ

دوھم ﻣﻌﯾﺎر
د ﺗدارﮐﺎﺗﻲ ﻟړۍ اداره

درﯾم ﻣﻌﯾﺎر
د ﺧوړو ﮐﯾﻔﯾت او ﺧوﻧدﯾﺗوب

درﯾم ﻣﻌﯾﺎر
وﯾش

اﺗﻣﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ  :د ﺗدارﮐﺎﺗﯽ ﻟړۍ د اداره ﮐوﻟو ﻟوژﺳﺗﯾﮑﻲ ﭼﮏ ﻟﺳت
ﻧﮭﻣﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ  :اﺧ\وﻧﮫ
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 -4د ﺧوراﮐﺗوﮐو د ﻣرﺳﺗﯥ
ﺣد اﻗل ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ
ﮐﮫ ﭼﯾرې ﺧواړو ﺗﮫ د ﯾوې Bوﻟﻧﯥ د ﻻس رﺳ cﻧورﻣﺎل ﺑﮭﯾر د ﮐوم ﻧﺎورﯾن )ﻟﮑﮫ د طﺑﯾﻌﻲ آﻓت ﻟﮫ ﮐﺑﻠﮫ د ﻓﺻل ﻟﮫ ﻣﻧ\ﮫ ﺗﻠل ،ﭘﮫ
ﻗﺻدي ﺗوyﮫ د ﮐوﻣﯥ ډﻟﯥ ﻟﺧوا د وﺳﻠﮫ واﻟﯥ ﺷﺧړې ﻟﮫ ﮐﺑﻠﮫ د ﻗﺣط cراﻣﻧ tﺗﮫ ﮐﯾدل ،د ﺳرﺗﯾرو ﻟﺧوا د ﺧواړو ﺿﺑطول ،ﯾﺎ ﭘﮫ زوره
ﯾﺎ ﻟﮫ زوره ﭘر ﺗﮫ د ﺧﻠﮑو ﺑﯥ ﮐوره ﮐول( ﻟﮫ ﮐﺑﻠﮫ ﻟﮫ ﻣﻧ\ﮫ \ﻲ ،ﭘﮫ دې ﺻورت ﮐﯥ ﺑﮫ ژوﻧدي ﭘﺎﺗﯥ ﮐﯾدو ،د ﺧﻠﮑو ﺧوﻧدي ﮐوﻟو ﯾﺎ ﭘر
ﺧﭘل \ﺎن ډډې ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره د ﺧواړو ﻣرﺳﺗﮫ اړﯾﻧﮫ وي او د ھﻐﯥ اړﺗﯾﺎ راﮐﻣول ﭼﯥ ﭘﮫ اﺣﺗﻣﺎﻟﻲ ﺗوyﮫ ھﻐوی د ﺧراﺑو ﺳBراBﯾژﯾو ﻏوره
ﮐوﻟو ﺗﮫ ﮐﺎږي ھم اړﯾﻧﮫ ﭼﺎره وي.
ﮐﻠﮫ ﭼﯥ د ھر اړﺧﯾزو >ﯾړﻧو وروﺳﺗﮫ د ﺧواړو د ﻣرﺳﺗﯥ ﭘرﯾﮑړه ﮐﯾږي ،د دې ﮐﺎر د ﭘﯾل ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ﺑﺎﯾد ھﻐﮫ طرﯾﻘﮫ وﮐﺎرول ﺷﻲ
ﭼﯥ د ﻟﻧډ ﻣﮭﺎل اړﺗﯾﺎوې رﻓﻊ ﮐړي ،ﺧو ﭘﮫ ھﻣدې ﺗوyﮫ ﺗر ﮐوﻣﮫ \ﺎﯾﮫ ﭼﯥ اﻣﮑﺎن وﻟري ،ﺑﺎﯾد د اوږد ﻣﮭﺎل ﻟﭘﺎره ھم دﻏذاﯾﻲ
ﺧوﻧدﯾﺗوب ﻣﻼﺗړ ﺗرﺳره ﺷﻲ .د دې ﮐﺎر ﻟﭘﺎره ﺑﺎﯾد ﻻﻧدﭔﻧﻲ Bﮑﻲ ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﯾول ﺷﻲ:
•
•

•
•
•

د Bوﻟﯾزې )وړﯾﺎ( ﺧواړو وﯾﺷل ھﻐﮫ وﺧت ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯾول ﮐﯾږي ﭼﯥ ورﺗﮫ ﺑﯥ ﮐﭼﮫ اړﺗﯾﺎ وﻟﯾدل ﺷﻲ او ﺑﺎﯾد ھﻐو ﮐﺳﺎﻧو ﺗﮫ
ﭼﯥ ﻟﮫ Bوﻟو >ﺧﮫ زﯾﺎﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟري ،ورﮐړل ﺷﻲ او د اﻣﮑﺎن ﭘﮫ ﺻورت ﮐﯥ دا ﮐﺎر ډﯾر ژر ﺑﻧد ﺷﻲ.
ﭘﮫ ﮐوﻣو \ﺎﯾوﻧو ﮐﯥ ﭼﯥ اﻣﮑﺎن ﻟري ،وچ راﺷن )ﺟﯾره( ﭼﯥ ور>ﺧﮫ ﭘﮫ ﮐوروﻧو ﮐﯥ ﮐﺎر اﺧﯾﺳﺗل ﮐﯾدای ﺷﻲ ،ﭼﻣﺗو ﺷﻲ .د
ډﻟﮫ ﯾﯾزو ﯾﺎ ﮐﺗوﻟﻲ ﺧووړو وﯾﺷﻧﮫ )د ھﻐو ﺧواړو ﺑراﺑرول ﭼﯥ ﭘﮫ ھﻣﺎﻏﮫ \ﺎی ﮐﯥ ﺧوړل ﮐﯾږي( ﯾوازې ھﻐﮫ وﺧت ﭼﯥ ﻟﮫ
ﯾوه ﭘراخ ﺳﻣدﺳﺗﻲ ﻧﺎورﯾن ﯾﺎ د ﺧﻠﮑو ﻟﮫ ﺑﯥ ﮐوره ﮐوﻟو وروﺳﺗﮫ د ﻟﻧډ ﻣﮭﺎل ﻟﭘﺎره ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﺧﻠﮏ ﭘﮫ ﺧﭘﻠﮫ \ﺎن ﺗﮫ ﺧواړه
ﭘﺧوﻻی ﻧﺷﻲ ،ﯾﺎ ﭘﮫ ﻧﺎاﻣﻧﯾو ﮐﯥ ﮐﻠﮫ ﭼﯥ د وچ راﺷن وﯾﺷوﻧﮑﻲ د راﺷن ﻻس ﺗﮫ راوړوﻧﮑو ژوﻧد ﻟﮫ ﺧطر ﺳره ﻣﺧﺎﻣﺦ
ﮐوﻻی ﺷﻲ ،ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯾول ﮐﯾږي.
ﻟﮫ ﮐډواﻟو او  ) IPDداﺧﻠﻲ ﺑﯾ\ﺎﯾﮫ ﺷوي ﺧﻠﮏ( ﺳره د ﺧواړو ﻣرﺳﺗﮫ ﮐول د ھﻐوی د ﺣﺎﻻﺗو او اړﺗﯾﺎوو د ﭘوھﺎوي ﭘر
ﺑﻧﺳټ وي ،ﻧﮫ د ھﻐوی د ﮐډواﻟ cاو ﯾﺎ  IPDﭘر ﺑﻧﺳټ.
ﺧواړه ﯾوازې ﭘﮫ ھﻐﮫ وﺧت ﮐﯥ واردﯾدﻻی ﺷﻲ ،ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ھﻐﮫ ﺧواړه ﭘﮫ ھﯾواد ﮐﯥ ﭘﯾدا ﻧﺷﻲ ﯾﺎ د ﻧﺎورﯾن ﻟﮫ ﮐﺑﻠﮫ اﻏﯾزﻣن
ﺷوﯾو ﺳﯾﻣو ﺗﮫ د ﮐورﻧﯾو ﺧواړو د اﻧﺗﻘﺎل ﻟﭘﺎره ﮐوﻣﮫ ﻋﻣﻠﻲ ﻻره ﻧﮫ وي.
ﭘﮫ ھﻐو \ﺎﯾوﻧو ﮐﯥ ﭼﯥ د ﺧواړو ﻣرﺳﺗﮫ ﻏﺻب ﮐﯾږي ﯾﺎ د وﺳﻠﮫ واﻟو ﻟﺧوا د ﺟfړې ﻟﭘﺎره ﮐﺎرول ﮐﯾږي ،ﺑﺎﯾد ھﻐﮫ ﺧواړه
ﭘﮫ داﺳﯥ \ﺎی ﮐﯥ وﺳﺎﺗل ﺷﻲ ﭼﯥ ﺟfړه ﻣﺎر ور>ﺧﮫ ﮐﺎر واﻧﺧﯾﺳﺗﻼی ﺷﻲ.

د ﺧواړو د ﻣرﺳﺗﯥ د وﯾﺷﻠوﺗﻧظﯾﻣول ﮐول ﺑﺎﯾد ﭘﮫ \ﺎﻧfړي ﺗوyﮫ ﭘﯾﺎوړې ﺑåﮫ وﻟري او ﺑﺎﯾد ھﻐﮫ ﺳﯾﻣﯥ ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﯾول ﺷﻲ ﭼﯥ
ﺗر Bوﻟو زﯾﺎﺗﯥ ﻟﮫ ﻧﺎورﯾن ﺳره ﻣﺧﺎﻣﺦ وي .د ﺧواړو د ﺗﺣوﯾﻠوﻟو او وﯾﺷﻠو ﺳﯾﺳBﻣوﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﭘﮫ Bوﻟو ﭘړاووﻧو ﮐﯥ ﭘﮫ \ﺎﻧfړي ﺗوyﮫ د
Bوﻟﻧﯥ ﭘﮫ ﮐﭼﮫ ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﯾول ﺷﻲ .د ﭘروyرام >ﯾړل ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﻣﻧظﻣﮫ ﺗوyﮫ ﺗر ﻏور ﻻﻧدې وﻧﯾول ﺷوي او ﭘﺎﯾﻠﯥ ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﭘراﺧﮫ
ﺗوyﮫ د اﻏﯾزﻣن ﺷوﯾو ﺧﻠﮑو ﭘﮫ yډون ﻟﮫ Bوﻟو ھﻐو ﮐﺳﺎﻧو ﺳره ﭼﯥ د دې ﮐﺎر ﻟﭘﺎره ﭘﯾﺳﯥ ورﮐوي ،ﺷرﯾﮑﯥ ﺷﻲ.
د ﺧواړو ﻣرﺳﺗﯥ ﺷﭘږ ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ ﭘﮫ دوو ﻓرﻋﻲ ﺑرﺧو وﯾﺷل ﺷوي دي .د ﺧوراﮐﺗوﮐو د ﻣرﺳﺗﯥ ﭘﻼن ﮐول د راﺷن )ﺟﯾره( ﭘﻼن
ﮐول ،د ﺧواړو ﻣﻧﺎﺳﺑواﻟﯽ او ﻣﻧﻠﺗﯾﺎ او د ﺧواړو ﮐﯾﻔﯾت او ډاډﻣﻧﺗﯾﺎ ﺗر ﭘوOښ ﻻﻧدې ﻧﯾﺳﻲ .د ﺧوراﮐﺗوﮐو د ﻣرﺳﺗﯥ ﻣدﯾرﯾت د
ﺧواړو ﻟﮫ ﮐﻧBرول ،د ﻋرﺿﯥ \ﻧ\ﯾر ﻟﮫ ﻣدﯾرﯾت او وﯾﺷﻠو ﺳره ﺗړاو ﻟري .د ﻓﺻل ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ اﺗﻣﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ د ﻋرﺿﯥ \ﻧ\ﯾر د
ﻣدﯾرﯾت ﭘﮫ ﻣوﺧﮫ د ﻟوژﺳﺗﯾﮑﻲ ﺗوﮐو د اړﺗﯾﺎ وړ ﻟﯾﺳټ ﭼﻣﺗو ﮐوي.

 -1د ﺧوراﮐﺗوﮐو د ﻣرﺳﺗﯥ ﭘﻼن ﮐول
د ﺑﯾړﻧﯾو ﺣﺎﻻﺗو ﻟوﻣړﻧ> cﯾړﻧﯥ ﺑﺎﯾد د ﺧﻠﮑو ﺧﭘل ﺧواړه او د ﻋﺎﯾد ﺳرﭼﯾﻧﯥ او ﭘﮫ ھﻣدې ﺗوyﮫ د ھﻣدې ﺳرﭼﯾﻧو ﭘﮫ وړاﻧدې ھر
137رﺳﺗﯥ ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟﯾدل ﮐﯾږي او ﮐﮫ داﺳﯥ وي ،ﺑﺎﯾد ھوﻣره ﺧواړه
راز yواOوﻧﮫ ﻣﺷﺧص ﮐړي .ﺑﺎﯾد ﻗطﻌﻲ ﺷﻲ ﭼﯥ اﯾﺎ د ﺧواړو ﻣ
ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﯾول ﺷﻲ ﭼﯥ د ﺧﻠﮑو ژوﻧد ﺗﺿﻣﯾن ﮐړای ﺷﻲ .ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﭘرﯾﮑړه وﺷوه ﭼﯥ د وړﯾﺎ ﺧواړو وﯾﺷﻠو ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟﯾدل
ﮐﯾږي ،ﺑﺎﯾد ھﻐﮫ ﻣﻧﺎﺳب راﺷن ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﯾول ﺷﻲ ﭼﯥ ﮐورﻧ cوﮐړای ﺷﻲ ﺧﭘﻠﯥ اړﺗﯾﺎوې رﻓﻊ ﮐړي او ﺑﺎﯾد داﺳﯥ ﮐﺎروﻧﮫ ﭘﮫ

د ﺧوراﮐﺗوﮐو د ﻣرﺳﺗﯥ د ﭘﻼن ﻟوﻣړی ﻣﻌﯾﺎر :د Iﯾرې ﭘﻼن ﮐول
د وﯾﺷﻠو ﻟﭘﺎره ﻋﺎم ﺧواړه د دې ﻟﭘﺎره ډﯾزاﯾن ﺷوي ﭼﯥ د اﻏﯾزﻣﻧو ﺧﻠﮑو د اړﺗﯾﺎو او د ھﻐوی د
ﺧواړو د ﺳرﭼﯾﻧو ﭘﮫ ﻣﻧ tﮐﯥ د ﯾوه ﭘل ﭘﮫ ﺷﺎن ﮐﺎر ورﮐړي.

ﮐﻠﯾدي ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ:

) ﻟﮫ ﻻ ر  Oو و ﻧ و ﺳ ر ه ﭘ ﮫ ﺗړ او ﮐ ﯥ و ﻟو ﺳ ﺗ ل ﺷ ﻲ (

• ھﻐﮫ ﺧواړه ﭼﯥ ﭘﮫ ﻋﺎﻣﮫ ﺗوyﮫ وﯾﺷل ﮐﯾږي ،د ﺧواړو دﻟوﻣړﻧﯾو اړﺗﯾﺎوو ﻟﮑﮫ د
اﻧرژۍ ،ﭘروBﯾن ،ﺷﺣم او ﻣﺎﯾﮑروﻧوﺗرﯾﺋﻧت ﭘر ﺑﻧﺳټ ﺟوړ ﺷوي دي .دا د ﺳﯾﻣﯥ ﻟﮫ
ﺷراﯾطو ﺳره ﺑراﺑر وي ) ﻟوﻣړۍ ﻻرOووﻧﮫ وyورئ ،ﭘﮫ ھﻣدې ﺗوyﮫ ﭘﮫ ١۴۴ - ١٣٧
ﻣﺧوﻧو او اووﻣﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ ﮐﯥ د ﻋﻣوﻣﻲ ﻏذاﯾﻲ ﻣﻼﺗړ ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ وyورئ(.
• ﮐوم ﺧواړه ﭼﯥ وﯾﺷل ﮐﯾږي او ﯾﺎ د ﻧﺎورﯾن ﻟﮫ ﮐﺑﻠﮫ د اﻏﯾزﻣﻧو اړﺗﯾﺎ ﻟﮫ ﻣﻧ\ﮫ وړي،
ﮐوﻻی ﺷﻲ ﺧﻠﮏ د ﺧراﺑو ﺳBراBﯾژﯾو ﻟﮫ ﻏوره ﮐوﻟو >ﺧﮫ وژﻏوري.
• ﭘﮫ ﻣﻧﺎﺳب وﺧت ﮐﯥ د راﺷن )ﺧواړو( رﺳوﻟو اﻗﺗﺻﺎدي ارزOت ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺷﻲ او د
ﺳﯾﻣﯥ ﻟﮫ ﺣﺎﻻﺗو ﺳره ﺳﻣواﻟﯽ وﻟري )دوھﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.

ﻻرOووﻧﯥ
 -1ﺗﻐذﯾوي اړﺗﯾﺎوې :ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﺧﻠﮏ ﻟﮫ ﯾوه \ﺎﯾﮫ ﺑﯥ \ﺎﯾﮫ ﮐﯾږي او ﯾﺎ ﺧواړو ﺗﮫ ﭘﮫ ھﯾg
ﺗوyﮫ ﻻس رﺳﯽ ﻧﮫ ﻟري ،وﯾﺷل ﺷوي ﺧواړه ﺑﺎﯾد وﮐړای ﺷﻲ ﭼﯥ د ھﻐوی Bوﻟﯾزې ﺗﻐذﯾوي
اړﺗﯾﺎوې رﻓﻊ ﮐړي ،ﮐﮫ >ﮫ ھم زﯾﺎﺗره ﻧﺎورﯾن \ﭘﻠﻲ ﺧﻠﮏ ﮐوﻻی ﺷﻲ ﺧﭘﻠﯥ \ﯾﻧﯥ ﺗﻐذﯾوي
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اړﺗﯾﺎوې رﻓﻊ ﮐړي .ﻟﮫ ھﻐﯥ وروﺳﺗﮫ ﺑﺎﯾد \ﯾره داﺳﯥ ﭘﻼن ﮐړای ﺷﻲ ﭼﯥ د ﺗﻐذﯾوي اړﺗﯾﺎوو
او ھﻐﮫ >ﮫ ﺗر ﻣﻧ tﭼﯥ ﺧﻠﮏ ﯾﯥ ﭘﮫ ﺧﭘﻠﮫ \ﺎن ﻟﭘﺎره ﭼﻣﺗو ﮐوﻻی ﺷﻲ ،ﺗوﭘﯾر ﺳره وﺷﻲ .ﻟﮫ
دې ﮐﺑﻠﮫ ﮐﮫ ﻣﻌﯾﺎري اړﺗﯾﺎ ﭘﮫ ﯾوې ورځ ﮐﯥ ﯾوه ﻧﻔر ﻟﭘﺎره  ٢١٠٠ﮐﯾﻠو ﮐﺎﻟوري وي او ﻟﮫ
>ﯾړﻧو وروﺳﺗﮫ روOﺎﻧﮫ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺧﻠﮏ ﭘﮫ ﺧﭘﻠﮫ ﮐوﻻی ﺷﻲ \ﺎن ﻟﭘﺎره ﭘﮫ ﻣﻧ\ﻧ cﮐﭼﮫ ﭘﮫ ﯾوې
ورځ ﮐﯥ د ﯾوه ﻧﻔر ﭘر ﺳر  ۵٠٠ﮐﯾﻠو ﮐﺎﻟوري ﺧواړه ﻟﮫ ﺧﭘﻠو ﺳرﭼﯾﻧو او ﯾﺎ ھ>و ﭘﮫ ﻣرﺳﺗﮫ
ﻻس ﺗﮫ راوړي ،ﺑﺎﯾد د \ﯾرې ﭘﻼن داﺳﯥ ﺟوړ ﺷﻲ :ﭘﮫ ﯾوه ورځ ﮐﯥ د ﯾوه ﻧﻔر ﭘر ﺳر
 .2100-500=1600 Kcalورﺗﮫ ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺑﺎﯾد د ﺷﺣم او ﭘروBﯾن ﻟﭘﺎره ھم ﺗرﻻس ﻻﻧدي
وﻧﯾول ﺷﻲ  .ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﭘر اBﮑل ﺷوي ﺣﺳﺎب ﻣواﻓﻘﮫ وﺷوه ،ﺑﺎﯾد داﺳﯥ ﭘﻼن ﺟوړ ﺷﻲ ﭼﯥ
ﺧﻠﮏ د ﺧواړو ﻣﻘدار ﺗﮫ ﭘﮫ ﻣﻧ\ﻧ cﮐﭼﮫ ﻻﺳرﺳﯽ وﻟري )ﭘﮫ ١١١ﻣﺦ ﮐﯥ د ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب
د >ﯾړﻧﯥ ﻣﻌﯾﺎر وyورئ(.

-2
اﻗﺗﺻﺎدي ﺣﺎﻟت :ﭘﮫ ﮐوم \ﺎی ﮐﯥ ﭼﯥ ﻟږ ﺧواړه او ﯾﺎ ھﯾ gﻧﮫ وي او داﺳﯥ ﺗﻣﮫ ﮐﯾږي
ﭼﯥ ﺧﻠﮏ ﺑﮫ Bول )ﯾﺎ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً Bول( وﯾﺷل ﺷوي ﺧواړه ﻣﺻرف ﮐړي ،ﺑﺎﯾد د \ﯾرې وﯾش د
ﺗﻐذﯾوي \ﺎﻧfړﻧو ،ﻣﻧﻠﺗﯾﺎ او ارزاﻧﺗوب ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﯾﺳﻲ .ﭘﮫ ﮐوم \ﺎی ﮐﯥ ﭼﯥ ﻧور
ﺧواړه ﻣوﺟود وي او ﺧﻠﮏ ﭘر ﺧﭘل راﺷن د ھﻐو ﺧواړو د ﻻس ﺗﮫ راوړﻟو ﻟﭘﺎره ﺗﺟﺎرت
ﮐوي ،د راﺷن ارزOت ﻣﻧﺎﺳﺑﮫ ﺑåﮫ ﭘﯾدا ﮐوي .وﯾل ﮐﯾږي ﭼﯥ دا ارزOت د ﺳﯾﻣﯥ ﭘﮫ ﺑﺎزار ﮐﯥ
د راﺷن ارزOت دی ،ﯾﻌﻧﯥ دا ﭼﯥ ﭘﮫ ھﻣﺎﻏﮫ ﺑﯾﮫ د ﺳﯾﻣﯥ ﭘﮫ ﺑﺎزار ﮐﯥ ھﻣﺎﻏﮫ ﻣﻘدار ﻣواد ﻻس
ﺗﮫ راوړل ﮐﯾږي.

139

د ﺧوراﮐﺗوﮐو د ﻣرﺳﺗﯥ د ﭘﻼن دوﯾم ﻣﻌﯾﺎر :ﻣﻧﺎﺳﺑواﻟﯽ او ﻣﻧﻠﺗﯾﺎ
ﭼﻣﺗو ﺷوي ﺧواړه ﻣﻧﺎﺳب او ﺧﻠﮑو ﺗﮫ د ﻣﻧﻠو وړ دي او ور>ﺧﮫ ﭘﮫ ﻣؤﺛره ﺗوyﮫ د ﮐورﻧ cﭘﮫ
ﮐﭼﮫ ﮐﺎر اﺧﯾﺳﺗل ﮐﯾدای ﺷﻲ.

ﮐﻠﯾدي ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ:

) ﻟﮫ ﻻ ر  Oو و ﻧ و ﺳ ر ه ﭘ ﮫ ﺗړ او ﮐ ﯥ و ﻟو ﺳ ﺗ ل ﺷ ﻲ (

• د ﺧوراﮐﺗوﮐو د ﻣﻧﻠﺗﯾﺎ ،ﻟﮫ ھﻐو ﺳره د اﺷﻧﺎﯾﻲ او ﻣﻧﺎﺳﺑواﻟﻲ ﭘﮫ اړه د >ﯾړﻧو ﭘر ﻣﮭﺎل د
ﺧﻠﮑو ﻣﺷورې واﺧﯾﺳﺗل ﺷﻲ او ﭘﺎﯾﻠﯥ ﯾﯥ د ﺧواړو ﭘﮫ ﭘروyرام ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻠﯥ ﮐړای ﺷﻲ
ﺗر >و Oﮫ ﺧواړه ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﯾول ﺷﻲ ) ﻟوﻣړۍ ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.
• ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﻧﺎاﺷﻧﺎ ﺧواړه ووﯾﺷل ﺷﻲ ،ﺗر >ﻧ ïﯾﯥ د ﻣﯾرﻣﻧو ﯾﺎ ھﻐو ﮐﺳﺎﻧو ﻟﭘﺎره ﭼﯥ
ﺧواړه ﭘﺧوي ،د ﺧواړو د اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻻرOووﻧﯥ د ﺳﯾﻣﯥ ﭘﮫ ژﺑﮫ وﻟﯾﮑل ﺷﻲ دي ،ﺗر >و
د ﻣﻐذي ﺗوﮐو ﻟﮫ ﺿﺎﯾﻌﺎﺗو >ﺧﮫ ﯾﯥ ﻣﺧﻧﯾوی ﺷوی وي ) ﻟوﻣړۍ ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.
• ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﺧواړه د وﯾﺷﻠو ﻟﭘﺎره ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯾول ﮐﯾږي ،د ﺧواړو ﭘﺧوﻟو ﻟﭘﺎره ﺳون ﺗوﮐو
او اوﺑو ﺗﮫ د ﺧﻠﮑو ﻻس رﺳﯽ او د >و وار ﭘﺧوﻟو وﺧت او د ﻟﻣدوﻟو اړﺗﯾﺎوې ﭘﮫ ﭘﺎم
ﮐﯥ وﻧﯾول ﺷﻲ ) دوھﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.
• ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﺣﺑوﺑﺎت ﭘر ﺧﻠﮑو ووﯾﺷل ﺷﻲ ،دا ﭘﮫ ﺧﻠﮑو ﭘورې اړه ﻟري ﭼﯥ ھﻐﮫ ﭘﮫ ژرﻧده
ﮐﯥ وړه ﮐوي ﮐﮫ ﭘﮫ ﺧﭘﻠﮫ ﺧوOﮫ ﻟﮫ ﻧورو طرﯾﻘو >ﺧﮫ ﮐﺎر اﺧﻠﻲ ﯾﺎ ﮐور ﺗﮫ ﻧږدې د
ژرﻧدې ﻟﮫ اﺳﺎﻧﺗﯾﺎو >ﺧﮫ ﮐﺎر اﺧﻠﻲ ) درﯾﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.
• ﺧﻠﮏ د ﻣﺻﺎﻟو ﭘﮫ yډون ﻧورو ﮐﻠﺗوري ﺗوﮐوﺗﮫ ﻻس رﺳﯽ ﻟري ) >ﻠورﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ
وyورئ(.
• د ﻣﻧﻔرده ﺧواړو ﭘﮫ ﺗوyﮫ د وړﯾﺎ ﯾﺎ ﭘوډري ﺷﯾدو ﯾﺎ ﻣﺎﯾﻊ ﺷﯾدو وﯾﺷل ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﮫ
ﻧﯾول ﺷﻲ ) ﭘﻧ\ﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.

ﻻرOووﻧﯥ
 -1اﺷﻧﺎﯾﻲ او ﻣﻧﻠﺗﯾﺎ :ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﮐوم ﺧواړه ﻏوره ﮐﯾږي ،وړاﻧدې ﻟﮫ ھر >ﮫ د ﺧواړو
ارزOت ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯾول ﮐﯾږي .ﺑﺎﯾد ﺧﻠﮏ ﻟﮫ وﯾﺷل ﺷوﯾو ﺧواړو ﺳره اﺷﻧﺎ وي او د ھﻐوی ﻟﮫ
ﻣذھﺑﻲ او ﮐﻠﺗوري دودوﻧو ﺳره ﺑراﺑري وﻟري .ﭘﮫ ھﻐﯥ ﮐﯥ ﺑﺎﯾد اﻣﯾدوارو ﻣﯾرﻣﻧو ﯾﺎ ﺗﻲ
ورﮐووﻧﮑو ﻣﯾرﻣﻧو ﻟﭘﺎره ﭘﮫ ﮐﻠﺗوري ډول ﻣﻧﻊ ﺷوي ﺧواړه ﺷﺎﻣل ﻧﮫ وي .د رﭘوBوﻧو او ﻟﮫ
ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوﻧﮑو >ﺧﮫ د ﻏوOﺗﻧو ﭘر ﺑﻧﺳټ ،ﺑﺎﯾد د \ﺎﻧfړو ﺧواړو ﭘﮫ ﻏوره ﮐوﻟو ﯾﺎ د ﻧورو
ﺧواړو ﻟﯾرې ﮐوﻟو ﭘﮫ اړه ﻣﺷورې واﺧﺳﺗل ﺷﻲ .ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﭘﮫ ﺑﺣراﻧﻲ ﺣﺎﻟت ﮐﯥ ژوﻧد
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ژﻏوروﻧﮑو ﺗوﮐو ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ وي او د ﭘﺧﻠﻲ اﺳﺎﻧﺗﯾﺎو ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﯽ ﻧﮫ وي ،ﺑﺎﯾد ﺧوړﻟو ﻟﭘﺎره ﭘﺎﺧﮫ
ﺷوي ﺧواړه ) (Ready-to-eatﺧﻠﮑو ﺗﮫ ورﮐړل ﺷﻲ .ﭘﮫ داﺳﯥ ﺷراﯾطو ﮐﯥ Oﺎﯾﻲ د ﻧﺎاﺷﻧﺎ
ﺧواړو د ﭼﻣﺗو ﮐوﻟو ﭘﮫ ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ ﮐوم ﻋﻣﻠﻲ ﺑدﯾل ﻧﮫ وي .ﭘﮫ داﺳﯥ ﺑﯾﻠfو ﮐﯥ ﺑﺎﯾد \ﺎﻧfړي
"ﺑﯾړﻧﻲ ﺧواړه" ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﯾول ﺷﻲ.
-2
د ﺳون اړﺗﯾﺎوې :ﮐﻠﮫ ﭼﯥ د اړﺗﯾﺎ وړ ﺧواړه ﭼﻣﺗو ﺷول ،ﺑﺎﯾد د ﺳون ﺗوﮐﻲ ﯾﯥ ھم ﭘﮫ
ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﯾول ﺷﻲ ﺗر >و ﺧﻠﮏ وﮐړای ﺷﻲ ﺧﭘل ﺧواړه ﭘﮫ Oﮫ ﺗوyﮫ ﭘﺎﺧﮫ ﮐړي او ﭘر روﻏﺗﯾﺎ
ﯾﯥ ﺑده اﻏﯾزه وﻧﮑړي او ﭘرﺗﮫ ﻟﮫ دې ﭼﯥ د زﯾﺎﺗو ﻟرyﯾو د راBوﻟو ﻟﭘﺎره ﺧﭘل ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﻟﮫ ﻣﻧ\ﮫ
ﯾوﺳﻲ،ﭘر دې ﺳﺗوﻧزې ﻓﮑر وﺷﻲ .د اړﺗﯾﺎ ﭘﮫ ﺻورت ﮐﯥ ﺑﺎﯾد د ﺳون ﻣﻧﺎﺳب ﺗوﮐﻲ ﭼﻣﺗو ﺷﻲ
ﯾﺎ د ﻟرyو راBوﻟو داﺳﯥ ﭘروyرام ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﯾول ﺷﻲ ﭼﯥ ﻣﯾرﻣﻧو او ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﺗﮫ ﭼﯥ د
ﻟرyﯾو د Bوﻟوﻟو اﺻﻠﻲ ﮐﺳﺎن دي ،ﺧوﻧدﯾﺗوب ﺑراﺑر ﮐړي .ﭘﮫ Bوﻟﯾزه ﺗوyﮫ ﺑﺎﯾد داﺳﯥ ﺗوﮐﻲ
ﭼﻣﺗو ﺷﻲ ،ﭼﯥ د ﭘﺧوﻟو ﻟﭘﺎره زﯾﺎت وﺧت ﯾﺎ زﯾﺎﺗو اوﺑو ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ وﻧﮫ ﻟري .د ژرﻧده ﺷوﭔو
داﻧو ﯾﺎ وړه ﺷوﯾو داﻧو ﭼﻣﺗو ﮐول ﺑﺎﯾد د ﭘﺧوﻟو وﺧت او د اړﺗﯾﺎ وړ د ﺳون ﺗوﮐو د ﻣﺻرف
ﮐﭼﮫ راBﯾBﮫ ﮐړي.
 -3د ﺣﺑوﺑﺎﺗو ﭘروﺳس :ژرﻧده ﮐول ،د ﺟوارو ﻋﻣر ﻟﻧډوي .ژرﻧده ﺷوي ﺟوار ﯾوازې ﻟﮫ
 ٨ - ۶اوﻧﯾو ﭘورې د ﮐﺎر وړ وي .ﻟﮫ دې ﮐﺑﻠﮫ ﺟوار ﺑﺎﯾد ﻟﮫ ﻣﺻرف >ﺧﮫ ﻟږ >ﮫ وړاﻧدې
ژرﻧده ﺷﻲ .ﭘﮫ ھﻐو ﺳﯾﻣو ﮐﯥ ﭼﯥ ﺧﻠﮏ د ﺳﯾﻣﮫ ﯾﯾز دود ﭘر ﺑﻧﺳټ ﭘﮫ ﺧﭘﻠو ﮐوروﻧو ﮐﯥ ژرﻧده
ﮐوي ،ﭘر ھﻐوی ﺑﺎﻧدې ﻧﺎژرﻧده ﺷوي ﺟوار ووﯾﺷل ﺷﻲ .د ﻧﺎژرﻧده ﺷوو داﻧو Byﮫ داده ﭼﯥ
ﺧﻠﮏ ﭔﯥ ﮐوﻻی ﺷﻲ ﺗر اوږدې ﻣودې ﭘورې وﺳﺎﺗﻲ او Oﺎﯾﻲ د ﺧﻠﮑو ﻟﭘﺎره زﯾﺎت اﻗﺗﺻﺎدي
ارزOت وﻟري .ﮐﯾدای ﺷﻲ داﺳﯥ ژرﻧدې ھم ﺑراﺑرې ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻟږو ﭘﯾﺳو ﭘﮫ ﺑدل ﮐﯥ ﺧﻠﮑو ﺗﮫ
اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوې ﭼﻣﺗو ﮐړي ﭼﯥ دا ﮐﺎر ﻣﯾﮑروﺑوﻧﮫ ،ﺷﺣﻣﯾﺎت او اﻧزاﯾﻣوﻧﮫ ﻟﮫ ﻣﻧ\ﮫ وړي ﭼﯥ اوړه
ﺷوي ﺗوﮐﻲ ﻟﮫ ﭘړﺳﯾدو او ﺧراﺑﯾدو >ﺧﮫ ﺳﺎﺗﻲ .دا ﮐﺎر ﭘﮫ ﻟوړه ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ د اوړه ﺷوﯾو داﻧو د
ﺳﺎﺗﻠو ﻣوده اوږدوي ،ﮐﮫ >ﮫ ھم ﭘﮫ ورﺗﮫ وﺧت ﮐﯥ دا ﮐﺎر د ﭘروﺗﯾن اﻧدازه ﮐﻣوي .د داﻧو د
واردوﻟو او وﯾﺷﻠو ﭘﮫ ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ ﺑﺎﯾد ﻣﻠﻲ ﻗواﻧﯾن ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﯾول ﺷﻲ.
ﮐﻠﺗوري ﻣﮭم ﺗوﮐﻲ> :ﯾړﻧﮫ ﺑﺎﯾد  (١ھﻐﮫ ﮐﻠﺗوري ﻣﮭﻣﯥ ﻣﺻﺎﻟﯥ او ﻧور ﺧوراﮐﺗوﮐﻲ
-4
وﭘﯾژﻧﻲ ﭼﯥ د ور\ﻧﻲ ﺧواړو ﯾوه ﺑرﺧﮫ وي؛ او  (٢دا ﯾﻘﯾﻧﻲ ﮐړي ﭼﯥ ﺧﻠﮏ دې ﺗوﮐو ﺗﮫ
ﻻﺳرﺳﯽ ﻟري .د ﺧواړو ﭘﺎﮐټ )ﺑﺳﺗﮫ( ﺑﺎﯾد داﺳﯥ ﺟوړه ﺷوي وي ﭼﯥ دوی ﺗﮫ دﻣﻧﻠو وړ وي
ﭘﮫ \ﺎﻧfړي ﺗوyﮫ ﭘﮫ ھﻐو \ﺎﯾوﻧو ﮐﯥ ﭼﯥ ﺧﻠﮏ د اوږدې ﻣودې ﻟﭘﺎره ﻟﮫ وﯾﺷل ﺷوﯾو ﺗوﮐو
>ﺧﮫ ﮐﺎر اﺧﻠﻲ او ﭘر ھﻐو ډډه ﮐوي.
ﺷﯾدې :ﭘوډري ﺷﯾدې ﯾﺎ ﻣﺎﯾﻊ ﺷﯾدې ﭼﯥ د ﻣﻧﻔردو ﺧواړو ﭘﮫ ﺗوyﮫ وﯾﺷل ﺷوي وي
-5
)ﭘﮫ دې ﮐﯥ ھﻐﮫ ﺷﯾدې ﺷﺎﻣﻠﯥ دي ﭼﯥ ﻟﮫ ﭼﺎی ﺳره yډﯾږي( ،ﺑﺎﯾد د ﺧواړو ﭘﮫ ﻋﺎﻣو وﯾﺷﻠو ﯾﺎ
ﭘﮫ ﮐوروﻧو ﮐﯥ د ﺧواړو ﭘﮫ ﭘروyرام ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻠﯥ ﻧﺷﻲ\ ،ﮑﮫ ﻟﮫ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﭘرﺗﮫ ﮐوﻻی ﺷﻲ ژوﻧد
ﻟﮫ ﺧطر ﺳره ﻣﺧﺎﻣﺦ ﮐړي .دا ﺧﺑره ﭘﮫ \ﺎﻧfړي ﺗوyﮫ د ﮐوﭼﻧﯾو ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﺻدق
ﮐوي ﭼﯥ د ﺷﯾدو د رåوﻟو )د اوﺑو ﭘﮫ yډوﻟو ﺳره( ﻟﮫ ﮐﺑﻠﮫ ،ﻣﯾﮑروﺑوﻧﮫ ﭘﮫ ﮐﯥ \ﺎی ﻧﯾﺳﻲ )ﭘﮫ
 ١۴٠ﻣﺦ ﮐﯥ د ﻋﻣوﻣﯽ ﻏذاﯾﻲ ﻣﻼﺗړ دوھم ﻣﻌﯾﺎر وyورئ(.
د ﺧوراﮐﺗوﮐو د ﻣرﺳﺗﯥ د ﭘﻼن درﯾم ﻣﻌﯾﺎر :د ﺧواړو ﮐﯾﻔﯾت او ﺧوﻧدﯾﺗوب
141ن د ﻣﺻرف ﻟﭘﺎره وړ دي.
وﯾﺷل ﺷوي ﺧواړه ﻣﻧﺎﺳب ﮐﯾﻔﯾت ﻟري او د اﻧﺳﺎ

ﮐﻠﯾدي ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ:

)ﻟﮫ ﻻرOووﻧو ﺳره ﭘﮫ ﺗړاو ﮐﯥ وﻟوﺳﺗل ﺷﻲ(

• ﺧوراﮐﺗوﮐﻲ ﺑﺎﯾد ﻟﮫ ﻣﻠﻲ ﻗواﻧﯾﻧو )د ﻻﺳﺗﮫ راوړوﻧﮑﻲ ھﯾواد( او ﻧورو ﻧړﯾواﻟو ﻗواﻧﯾﻧو
ﻣﻧل ﺷوﯾو ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ ﺳره ﭘﮫ ﺳﻣون ﮐﯥ وي ) ﻟوﻣړۍ او دوھﻣﮫ ﻻرOووﻧﯥ وyورئ(.
• د ﺧواړو Bوﻟﯥ واردې ﺷوې ﺑﺳﺗﯥ )ﭘﺎﮐBوﻧﮫ( ھﯾواد ﺗﮫ ﭘﮫ رارﺳﯾدو ﺳره ﻟږ ﺗر ﻟږه ﺷﭘږ
ﻣﯾﺎﺷﺗﯥ وﺧت وﻟري او ﺑﺎﯾد د ﻣودې ﻟﮫ ﭘﺎی ﺗﮫ رﺳﯾدو >ﺧﮫ ﻣﺧﮑﯥ ووﯾﺷل ﺷﻲ )
ﻟوﻣړۍ ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.
• د وﯾﺷل ﺷوﯾو ﺧواړو د ﮐﯾﻔﯾت ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﮐوم ﺷﮑﺎﯾت ﻧﮫ وي ) درﯾﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ
وyورئ(.
• د ﺧواړو ﺑﺳﺗﯥ )ﭘﺎﮐBوﻧﮫ( ﭘﮫ ﮐﻠﮏ ډول ﺟوړ ﺷوي وي او ﭘﮫ اﺳﺎﻧﮫ اﻧﺗﻘﺎل ،ﺳﺎﺗل او
وﯾﺷل ﮐﯾدای ﺷﻲ او ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﺗﮫ ﮐوم ﺗﺎوان وﻧﮫ رﺳوي ) >ﻠورﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.
• د ﺧواړو ﭘر ﭘﺎﮐBوﻧو ﭘﮫ داﺳﯥ ﻣﻧﺎﺳﺑﯥ ژﺑﯥ ﻟﯾﮑل ﺷوي وي ﭼﯥ ﭘﮫ ھﻐﯥ ﮐﯥ د ﺗوﻟﯾد
ﻧﯾBﮫ ،د ﭘﺎی ﺗﮫ رﺳﯾدو ﻧﯾBﮫ او د ﺧواړو د ﻣﺣﺗوﯾﺎﺗو ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﻟﯾﮑﻧﯥ ﺷﺎﻣﻠﯥ وي.
• د ﺧوراﮐﺗوﮐو د ﺳﺎﺗﻠو ﺷراﯾط ﻣﻧﺎﺳب او ﮐﺎﻓﻲ وي .او ﭘﮫ Bوﻟو \ﺎﯾوﻧو ﮐﯥ د
ﺧوراﮐﺗوﮐو زﯾرﻣﮫ ﺗوﻧوﻧﮫ او ﭘﻠورﻧ\ﻲ د ﮐﯾﻔﯾت او ﺳﺎﺗﻧﯥ د ﺷراﯾطو ﭘﮫ اړه وﮐﺗل ﺷﻲ
) ﭘﻧ\ﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.

ﻻرOووﻧﯥ
 -1د ﺧواړو ﮐﯾﻔﯾت :ﺧواړه ﺑﺎﯾد د ﻻﺳﺗﮫ راوړوﻧﮑﻲ ھﯾواد د ﺧواړو د ﻗﺎﻧون ﻟﮫ ﻣﻌﯾﺎروﻧو
ﺳره ﺑراﺑر وي او د ﮐﯾﻔﯾت ،ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدي ،ﻟﯾﺑل او د ﻧﯾBﯥ ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ ﭘﮫ ﮐﯥ ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯾول ﺷوي
وي .د اﺳﺗوﻟو ﭘﮫ وﺧت ﮐﯥ ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ ډول د ﺧواړو ﻧﻣوﻧﮫ د ﺗدارک ﮐوﻧﮑو ﻟﺧوا
وﮐﺗل ﺷﻲ ﺗر >و د ﺧواړو ﻟﮫ ﮐﯾﻔﯾت >ﺧﮫ \ﺎن ډاډﻣن ﮐړي .د اﻣﮑﺎن ﭘﮫ ﺻورت ﮐﯥ ﺑﺎﯾد د
ﺧواړو ﺗر >ﻧ ïد دوی ﺧوراﮐﻲ ﺗﺻدﯾق ﻧﺎﻣﯥ ورﺳره ﻣل وي ،ﺗر >و دا ﮐره ﮐړي ﭼﯥ دا
ﺧواړه اﻧﺳﺎﻧﺎﻧو ﺗﮫ ﺗﺎوان ﻧﮫ رﺳوي .د ھﯾواد ﭘﮫ زﯾرﻣﮫ ﺗوﻧوﻧو ﮐﯥ ﺑﺎﯾد د ﺧواړو د ﮐﯾﻔﯾت
ازﻣﺎﯾOت ﺗر ﺳره ﺷﻲ ،دا ﮐﺎر د ﺧوراﮐﭘوھﺎﻧو ﻟﺧوا ھﻠﮫ ﺗرﺳره ﺷﻲ ،ﮐﻠﮫ ﭼﯥ د ﺧوراﮐﺗوﮐو د
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ﮐﯾﻔﯾت ﭘﮫ اړه ﺷﮑوﻧﮫ راﻣﻧ\ﺗﮫ ﺷوي وي .د \ﺎﻧfړﯾو ﺧواړو د ﮐﯾﻔﯾت او ﻣودې د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو
ﻟﭘﺎره ﺑﺎﯾد ﻟﮫ ﺧواړو ﺳره اﺳﺗول ﺷوي ﺳرBﯾﻔﯾﮑﯾBوﻧﮫ ،د ﺧواړو د ﮐﯾﻔﯾت رﭘوBوﻧﮫ ،د ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدي
ﻟﯾﺑل او ﻧور رﭘوBوﻧﮫ وﮐﺗل ﺷﻲ.
-2
ﭘﮫ ﺟﻧﯾﺗﯾﮑﻲ ډول اﺻﻼح ﺷوي ﺧوراﮐﺗوﮐﻲ :ﻟﮫ ﺟﻧﯾﺗﯾﮑﻲ ﭘﻠوه د اﺻﻼح ﺷوﯾو
ﺧوراﮐﺗوﮐو ﻻﺳﺗﮫ راوړل او ﮐﺎرول ﺑﺎﯾد د ﻣﻠﻲ ﻗواﻋدو ﭘر ﺑﻧﺳټ ﺗرﺳره ﺷﻲ ،ﺑﺎﯾد دا ﻗواﻋد
وﭘﯾژﻧدل ﺷﻲ او درﻧﺎوی ورﺗﮫ وﺷﻲ .ﺑﮭرﻧ cﻣرﺳﺗﯥ ﺑﺎﯾد د ﺧواړو د ﻣرﺳﺗﯥ د ﭘروyرام ﭘﮫ
وﺧت ﮐﯥ ﺑﺎﯾد داﺳﯥ ﻗواﻋد ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﯾﺳﻲ.
-3
ﺷﮑﺎﯾﺗوﻧﮫ :ﮐﮫ د ﺧواړو ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﮐوم ﺷﮑﺎﯾت د ﻻس ﺗﮫ راوړوﻧﮑو ﻟﺧوا راﻣﻧ tﺗﮫ
ﺷﻲ ،ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﭼBﮑ cاو ﭘﮫ Oﯥ طرﯾﻘﯥ ورﺳره ﭼﻠﻧد وﺷﻲ.
-4
ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدي :د اﻣﮑﺎن ﭘﮫ ﺻورت ﮐﯥ ﺑﺎﯾد ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدي داﺳﯥ ﺑåﮫ وﻟري ﭼﯥ ﭘﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﮫ
ﺗوyﮫ ووﯾﺷل ﺷﻲ ،ﭘرﺗﮫ ﻟﮫ دې ﭼﯥ ﺑﯾﺎ ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدۍ ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ وﻟﯾدل ﺷﻲ.
-5
ﺳﺎﺗﻧIﺎﯾوﻧﮫ ﺑﺎﯾد وچ او ﭘﺎک وي ،ﻟﮫ اﻗﻠﯾﻣﻲ ﺷراﯾطو >ﺧﮫ ﺧوﻧدي او ﮐﯾﻣﯾﺎوي ﺗوﮐو
ﺗﮫ ﻧږدې واﻗﻊ ﻧﮫ وي .ﭘﮫ ھﻣدې ﺗوyﮫ ﺑﺎﯾد ﺧوﻧدي وي او ﺗر ﮐوﻣﮫ \ﺎﯾﮫ ﭼﯥ اﻣﮑﺎن وﻟري ﻟﮫ
ﺣﺷراﺗو او ﻣوږﮐﺎﻧو >ﺧﮫ ﻟﯾرې وﺳﺎﺗل ﺷﻲ .ﭘﮫ ھﻣدې ﺗوyﮫ ﭘﮫ  ١۶۵ﻣﺦ ﮐﯥ د ﺧوراﮐﺗوﮐو د
ﻣرﺳﺗﯥ د اداره ﮐوﻟو دوﯾم ﻣﻌﯾﺎر ھم وyورئ.
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 -2د ﺧوراﮐﺗوﮐو د ﻣرﺳﺗﯥ اداره
د ﺧ و ر اﮐ ﺗ و ﮐ و د ﻣ ر ﺳ ﺗ ﯥ د ا د ار ه ﮐ و ﻟو ﻣ و ﺧ ﮫ د ا د ه ﭼ ﯥ ﺧ و ا ړ ه ھ ﻐ و ﮐ ﺳ ﺎ ﻧ و ﺗ ﮫ و ر ﺳ و ي ﭼ ﯥ و ر ﺗ ﮫ ز ﯾ ﺎ ﺗ ﮫ
اړ ﺗﯾ ﺎ ﻟر ي  .ﭘﮫ  Bو ﻟ ﯾ ز ه ﺗ و  yﮫ  ،ﭘ ﮫ د ې ﮐ ﺎ ر ﮐ ﯥ د ﺳ ﻣ و ﺗ و ﮐ و  ،ﺳ ﻣ ﯥ ﺳ ﯾ ﻣ ﯥ ﺗ ﮫ  ،ﭘ ﮫ ﺳ ﻣ و ﺣ ﺎﻻ ﺗو ﮐ ﯥ  ،ﭘﮫ ﺳ م
و ﺧ ت ﮐ ﯥ ا و ﭘ ﮫ ﺳ ﻣ ﯥ ﺑ ﯾ ﯥ ر ﺳ و ل ا و ﻟ ږ ﺗ ﺎ و ا ن  ،ﻋ ﻣ د ه Bﮑ ﻲ  å yل ﮐ ﯾ ږ ي .
د اړ ﺗ ﯾ ﺎ و ړ ﻣ ر ﺳ ﺗ ﯥ و ز ن ا و ﻣ ﻘ د ار ﭼ ﯥ ﻧ ﺎ و ر ﯾ ﻧ \ ﭘ ﻠ و ﺗ ﮫ و ر ﮐ و ل ﮐ ﯾ ږ ي  O ،ﺎ ﯾ ﻲ ز ر  yو ﻧ و  Bﻧ و ﺗ ﮫ و ر ﺳ ﯾ ږ ي  .د
ﺧ و ر اﮐ ﺗ و ﮐ و ﭘ ﮫ ﻟ ﯾ ږ د و ﻟ و ﮐ ﯥ  Oﺎ ﯾ ﻲ د ﭘ ﻠ و ر و ﻧ ﮑ و  ،د ﻟ ﯾ ږ د و ﻟ و د اﺳ ﺗ ﺎز و  ،ﻟ ﯾ ږ د و ﻧ ﮑ و ا و ﻻ ﺳ ﺗ ﮫ ر ا و ړ و ﻧ ﮑ و ا و ﻟ ﮫ
ﯾ و ه ﺣ ﺎ ﻟ ت > ﺧ ﮫ ﺑ ل ﺣ ﺎ ﻟ ت ﺗ ﮫ د اړ و ﻟو ﻟ ﭘ ﺎ ر ه  Oﺎ ﯾ ﻲ ﯾ و ې ﭘ ر ا ﺧ ﯥ ﺷ ﺑ ﮑ ﯥ ﺗ ﮫ ا ړ ﺗ ﯾ ﺎ و ﻟ ر ي  .د ا ﺷ ﺑ ﮑ ﯥ ﯾ ﺎ ﺗ د ار ﮐ ﺎ ﺗ ﯽ
\ ﻧ \ ﯾ ر و ﻧ ﮫ  ،ﭘ ﮫ  yډ ه د ﺗ ړ و ﻧ و ﻧ و ا و ﻣ و اﻓ ﻘ ﺗ و ﻧ و ﯾ و ه ﻟ ړ ۍ ﭘ ﯾ ﻠ و ي ﭼ ﯥ ﻗ و ا ﻋ د ا و ﻣ ﺳ و و ﻟ ﯾ ﺗ و ﻧ ﮫ ﭘ ﮫ ﮐ ﯥ ﺗ ﺷ ر ﯾ ﺢ ﺷ و ي
و ي او د ﺗړ و ن ﮐ و و ﻧﮑ و ﭘﮫ ﻣ ﻧ tﮐ ﯥ د ﻏ ر اﻣ ت ﯾ ﺎ ﺗ ﺎو ان و ر ﮐ و ﻟو د ﻣ ﺳ و و ﻟﯾ ت او ﺣ ﻘو ﻧو ﺑﻧﺳ ټ ﺟ و ړ و ي  .د ا
 Bو ل ﻣ ﺷ ﺧ ص ا و ر و ڼ ط ر ز ا ﻟ ﻌ ﻣ ﻠ و ﻧ ﮫ ﺑ ﺎ ﯾ د د ﻣ ﺣ ﺎﺳ ﺑ ﯥ ا و ﻣ ﺳ و و ﻟﯾ ت  Bﺎ ﮐ ﻠو ﭘ ﮫ ﻻ ر ه ﮐ ﯥ ﻣ ر ﺳ ﺗ ﮫ و ﮐ ړ ي .
د ﺗ د ا ر ﮐ ﺎ ﺗ ﻲ ﻟ ړ ۍ ﺟ و ړ و ل ا و ا د ار ه ﮐ و ل  ،د ﻣ ر ﺳ ﺗ ﮫ ﮐ و ﻧ ﮑ و  ،د ﻣ ر ﺳ ﺗ ﯥ ا ﺧ ﯾ ﺳ ﺗ و ﻧ ﮑ ﻲ ﺣ ﮑ و ﻣ ت  ،ﺧ ﯾ ر ﯾ ﮫ ﻣ ؤ ﺳ ﺳ و ،
ﺳ ﯾﻣ ﮫ ﯾﯾز و ﭼ ﺎ ر و ا ﮐ و  ،د ﺑ ﯾ ﻼ ﺑ ﯾ ﻠ و ﺧ د ﻣ ﺗ و ﻧ و ﺑر اﺑر و ﻧﮑ و ا و د ﺳ ﯾﻣ ﮫ ﯾ ﯾ ز و  Bو ﻟ ﻧ ﯾز و ﺳ ﺎ ز ﻣ ﺎ ﻧ و ﻧ و ﺗ ر ﻣ ﻧ  ، tﭼ ﯥ د
ﺧ و ر ا ﮐ ﺗ و ﮐ و د ﻣ ر ﺳ ﺗ ﯥ ﭘ ﮫ ﭘ ر و  yر ا م ﮐ ﯥ  Oﮑ ﯾ ل د ي  ،ﯾ و ې  Oﯥ ھ ﻣ ﮑ ﺎر ۍ ﺗ ﮫ ا ړ ﺗ ﯾ ﺎ ﻟ ر ي  .ھ ر ه ډ ﻟ ﮫ ﺑ ﮫ د
ﺗ د ار ﮐ ﺎ ﺗ و ﭘ ﮫ د ې \ ﻧ \ ﯾ ر ﮐ ﯥ \ ﺎ ﻧ  fړ ي ﻣ ﺳ و و ﻟ ﯾ ﺗ و ﻧ ﮫ و ﻟ ر ي  .د د ې ﻟ ﭘ ﺎ ر ه ﭼ ﯥ د ﺧ و ر ا ﮐ ﺗ و ﮐ و و ﯾ ش ﭘ ﮫ ﺳ ﻣ ﮫ ﺗ و  yﮫ
ﺗ ر ﺳ ر ه ﺷ ﻲ  ،ﺑ ﺎ ﯾ د  Bو ﻟ ﯥ ھ ﻐ ﮫ ډ ﻟ ﯥ ﭼ ﯥ د ﺧ و ر ا ﮐ ﺗ و ﮐ و ﭘ ﮫ ﻣ ر ﺳ ﺗ ﮫ ﮐ ﯥ ﻻ س ﻟر ي  ،د ﯾ و ه \ ﻧ \ ﯾ ر ﭘ ﮫ ﺗ و  yﮫ ﺧ ﭘ ل
ﻣ ﺳ و و ﻟﯾﺗو ﻧﮫ ﭘﮫ ﺳ ﻣ ﮫ ﺗو  yﮫ ﺳ ر ﺗﮫ و ر ﺳ و ي .
د ﺧ و ر اﮐ ﺗ و ﮐ و د و ﯾ ش ﭘ ﮫ ﺑ ﮭ ﯾر ﮐ ﯥ د ﻣ ﺳ ﺎو ا ت ﭘ ﮫ ﭘ ﺎ م ﮐ ﯥ ﻧ ﯾ و ل  ،ﺗ ر  Bو ﻟ و ﻣ ﮭ م  Bﮑ ﯽ ا و د د ې ﭘ ر و  yر ا م د
ﭘ ر ﯾ ﮑ ړ ه ﮐ و ﻟ و ا و ﭘ ﻠ ﻲ ﮐ و ﻟ و ﭘ ﮫ ا ړ ه ﻧ ﺎ و ر ﯾ ﻧ \ ﭘ ﻠ و ﺗ ﮫ و ﻧ ډ ه و ر ﮐ و ل ھ م ډ ﯾ ر ا ړ ﯾ ن د ي  .ﺧ ﻠﮏ ﺑ ﺎ ﯾ د د ھ ﻐ و ﺧ و ا ړ و
د ﮐ ﻣ ﯾ ت ا و ډ و ل > ﺧ ﮫ ﺧ ﺑر و ي ﭼ ﯥ و ﯾﺷ ل ﮐ ﯾږ ي ا و ھ ﻐ و ی ﺑ ﺎ ﯾ د ډ ا ډ ه ﺷ ﻲ ﭼ ﯥ د و ﯾﺷ ﻠ و ﺑ ﮭ ﯾر ﻣ ﻧ ﺻ ﻔ ﺎ ﻧ ﮫ د ی
ا و ھ ﻐ ﮫ > ﮫ ﭼ ﯥ و ر ﺳ ر ه ژ ﻣ ﻧ ﮫ ﺷ و ې و ه  ،ھ ﻣ ﺎ ﻏ ﮫ و ر ﺗ ﮫ و ر ر ﺳ ﯾ ږ ي  .ﭘ ﮫ ﺧ و ر اﮐ ﺗ و ﮐ و ﮐ ﯥ د ھ ر ډ و ل ﺗ و ﭘ ﯾ ر
راﻣﻧ\ﺗﮫ ﮐول ﭼﯥ د ھرې ﺳﯾﻣﯥ ﻟﭘﺎره ﭼﻣﺗو ﮐﯾږي ،ﺑﺎﯾد ﺧﻠﮑو ﺗﮫ ﺗﺷرﯾﺢ او دوی ﭘرې ﭘوه ﮐړای

ﺷﻲ.
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دﺧوراﮐﺗوﮐو د ﻣرﺳﺗﯥ د ادارې ﻟوﻣړی ﻣﻌﯾﺎر :د ﺧوراﮐﺗوﮐو ورﮐړه
ﺧواړه ،د ﮐورﻧ cاو Bوﻟﻧﯥ ﭘﮫ ﮐﭼﮫ ﭘﮫ ﻣﻧﺎﺳب ډول ﺳره وﺳﺎﺗل ﺷﻲ ،ﺗﯾﺎر ﺷﻲ او ﻣﺻرف ﺷﻲ.

ﮐﻠﯾدي ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ:

) ﻟﮫ ﻻ ر  Oو و ﻧ و ﺳ ر ه ﭘ ﮫ ﺗړ او ﮐ ﯥ و ﻟو ﺳ ﺗ ل ﺷ ﻲ (

• د ﺧوراﮐﺗوﮐو د ﻧﺎﻣﻧﺎﺳﺑﯥ \ﺎی ﭘﮫ \ﺎی ﮐوﻟو ﯾﺎ وﯾﺷﻠو ﭘﮫ ﭘﺎﯾﻠﮫ ﮐﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﺗﮫ ھﯾ gراز
ﺗﺎوان وﻧﮫ رﺳﯾږي ) ﻟوﻣړۍ ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.
• د ﺧوراﮐﺗوﮐو ﻻﺳﺗﮫ راوړوﻧﮑو ﺗﮫ د ﺧواړو د روﻏﺗﯾﺎ ﺳﺎﺗﻧﯥ )ﺣﻔظ اﻟﺻﺣﯥ( د
ارزOت ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﻣﺎﻟوﻣﺎت ورﮐړل ﺷﻲ ) ﻟوﻣړۍ ﻻرOووﻧﮫ وyورئ( .
• د وﯾﺷل ﺷوﯾو ﺧوراﮐﺗوﮐو د ﺳﺎﺗﻠو ،ﭼﻣﺗو ﮐوﻟو ،ﭘﺧوﻟو او ﻣﺻرﻓوﻟو د ﺳﺗوﻧزو ﭘﮫ
اړوﻧد ھﯾ gډول ﺷﮑﺎﯾت راﻣﻧ\ﺗﮫ ﻧﮫ ﺷﻲ ) دوھﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.
• ھره ﮐورﻧ cد ﺧواړو ﻣﻧﺎﺳﺑو وﺳﺎﯾﻠو ،ﺳون ﺗوﮐو او د روﻏﺗﯾﺎ ﺳﺎﺗﻧﯥ ﻣوادو ﺗﮫ
ﻻﺳرﺳﯽ وﻟري ) درﯾﻣﮫ او >ﻠورﻣﮫ ﻻرOووﻧﯥ وyورئ(.
• ھﻐﮫ ﮐﺳﺎن ﭼﯥ ﺧﭘل \ﺎن ﺗﮫ ﭘﺧﭘﻠﮫ ﺧواړه ﻧﺷﻲ ﺗﯾﺎروﻻی ،داﺳﯥ ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ ﮐوﻧﮑﻲ ﺗﮫ
ﻻﺳرﺳﯽ وﻟري ﭼﯥ ﭘﮫ ﺧﭘل وﺧت ﺳره د اړﺗﯾﺎ ﭘﮫ وﺧت ﮐﯥ ورﺗﮫ ﻣﻧﺎﺳب ﺧواړه ﭼﻣﺗو
ﮐړي او >ﺎرﻧﮫ ﯾﯥ وﮐړي ) >ﻠورﻣﮫ او ﭘﻧ\ﻣﮫ ﻻرOووﻧﯥ وyورئ(.
• ﭘﮫ ﮐوﻣو \ﺎﯾوﻧو ﮐﯥ ﭼﯥ ﭘﺎﺧﮫ ﺷوي ﺧواړه وﯾﺷل ﺷوي دي ،ﮐﺎرﮐووﻧﮑﻲ ﺑﺎﯾد د دې
ﺧواړو د ﺳﺎﺗﻠو او د ﭼﻣﺗو ﮐوﻟو ﻻرو ﭼﺎرو ﭘﮫ اړه وروزل ﺷﻲ او د ﺧراﺑﯥ ﺳﺎﺗﻧﯥ ﭘﮫ
اړه ﭼﯥ د ﺧطرﻧﺎﮐو روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ زﯾﺎﻧوﻧو ﺳﺑب ﮐﯾږي ،ﻣﺎﻟوﻣﺎت ورﮐړل ﺷﻲ.

ﻻرOووﻧﯥ
 -1د ﺧواړو روﻏﺗﯾﺎ ﺳﺎﺗﻧﮫ )ﺣﻔظ اﻟﺻﺣﮫ( :ﭘﮫ ﺷراﯾطو ﮐﯥ ﺑدﻟون ﮐوﻻی ﺷﻲ د ﺧﻠﮑو
ﻧورﻣﺎﻟﮫ روﻏﺗﯾﺎ ﺳﺎﺗﻧﮫ ﻟﮫ ﺧﻧډوﻧو ﺳره ﻣﺧﺎﻣﺦ ﮐړي .ﻟﮫ دې ﮐﺑﻠﮫ Oﺎﯾﻲ اړﯾﻧﮫ وي ﭼﯥ د ﺧوړو
د روﻏﺗﯾﺎﺳﺎﺗﻧﯥ ﭘﮫ ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ ﭘﮫ ﻋﻣﻠﻲ ډول ﺳره ﻟوړواﻟﯽ او دﻧﺎروﻏﯾو او \ﺎﯾﻲ ﺷراﯾطو ﭘﮫ ﭘﺎم
ﮐﯥ ﻧﯾوﻟو ﺳره ،ﺧﻠﮑو ﻟﭘﺎره ﻣﻼﺗړﯾز yﺎﻣوﻧﮫ اوﭼت ﺷﻲ د ﺑﯾﻠfﯥ ﭘﮫ ﺗوyﮫ ﺑﺎﯾد ﭘﮫ دې Bﮑﻲ
Bﯾﻧfﺎر وﺷﻲ ﭼﯥ ﻟﮫ ﺧواړو ﻣﺧﮑﯥ ﻻﺳوﻧﮫ ﭘرﯾﻣﻧﯾ\ل ﺷﻲ ،د اوﺑو د ﮐﮑړﺗﯾﺎ ﻣﺧﮫ وﻧﯾول ﺷﻲ،
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د ﺣﺷراﺗو ﻣﺧﻧﯾوي ﭘﮫ اړه yﺎﻣوﻧﮫ او داﺳﯥ ﻧور .ﺧﻠﮏ ﺑﺎﯾد ﺧﺑر ﺷﻲ ﭼﯥ >رﻧfﮫ ﭘﮫ ډاډﻣﻧﮫ
ﺗوyﮫ ﺧﭘل ﺧواړه ﭘﮫ ﮐوروﻧو ﮐﯥ وﺳﺎﺗﻲ او د ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﮐﺎرﮐووﻧﮑو ﺗﮫ ﺑﺎﯾد داﺳﯥ ﻣﻌﻠوﻣﺎت
ورﮐړل ﺷﻲ ﭼﯥ ﺧﻠﮏ >رﻧfﮫ وﮐوﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﮫ ﮐوروﻧو ﮐﯥ ﭘﮫ ډاډه زړه ﺧﭘﻠو ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو
ﺗﮫ ﺧواړه ﭼﻣﺗو ﮐړي )ﭘﮫ  ۵٩ﻣﺦ ﮐﯥ د روﻏﺗﯾﺎ ﺳﺎﺗﻧﯥ د ﻟوړواﻟﻲ ﻣﻌﯾﺎر وyورئ(.
-2
د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﺳرﭼﯾﻧﯥ ،د ﭘروyرام د >ﺎرﻧﯾز ﺳﯾﺳﺗم ،ﻟﮫ ﻣرﺳﺗﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑو ﺳره د
ﻣﺗﻣرﮐزو ﻣﺑﺎﺣﺛوي yروﭘوﻧو ﭘﮫ ﻻره اﭼول او د ﮐوروﻧو ﺳروې ﮐوﻟو ﺗﮫ واﯾﻲ.
-3
ﮐورﻧﻲ ﺗوﮐﻲ او د ﺳون ﺗوﮐﻲ :ھره ﮐورﻧ cﺑﺎﯾد ﻟږ ﺗر ﻟږه د ﭘﺧﻠﻲ ﯾو ﻟوOﯽ ،د اوﺑو
 ۴٠ﻟﯾﺗرﯾزه اودان ،ﭘﮫ ھره ﻣﯾﺎﺷت ﮐﯥ د ﻧﻔر ﭘﮫ ﺳر y ٢۵٠راﻣﮫ ﺻﺎﺑون او د ﭘﺧﻠﻲ ﻟﭘﺎره ﭘﮫ
ﮐﺎﻓﻲ اﻧدازې ﺳون ﺗﮫ ﻻس رﺳﯽ وﻟري .ﮐﮫ ﭼﯾرې ﭘﺧﻠﻲ ﻟﭘﺎره د ﺳون ﭼﻣﺗو ﮐول ﺳﺗوﻧزﻣن
وي ،ﺑﺎﯾد ھﻐﮫ ﺧواړه ووﯾﺷل ﺷﻲ ﭼﯥ د ﭘﺧﻠﻲ ﻟﭘﺎره ﻟږ وﺧت ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟري .ﮐﮫ دا ﮐﺎر ھم
اﻣﮑﺎن ﻧﮫ ﻟري ،ﻧو ﺑﯾﺎ دې ﻟﮫ ﺑﮭرﻧﯾو ﺳرﭼﯾﻧو >ﺧﮫ ﺳون ﭼﻣﺗو ﺷﻲ ،ﺗر >و دا ﺳﺗوﻧزه ﻟﯾرې
ﺷﻲ )ﭘﮫ  ۶٩ﻣﺦ ﮐﯥ د اوﺑو ﺑراﺑروﻟو درﯾم ﻣﻌﯾﺎر او ﭘﮫ  ٢٣۶ - ٢٣٢ﻣﺧوﻧو ﮐﯥ د ﻧﺎ ﺧوراﮐﻲ
ﺗوﮐواړوﻧﮑو ﺗوﮐو  ۴ - ٢ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ وyورئ(.
-4
ژرﻧدو او ﻧورو ﭘروﺳس ﮐوﻧﮑو ﺧدﻣﺗوﻧو ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﯽ  ،ھﻣدارﻧåﮫ ﭘﺎﮐو اوﺑو ﺗﮫ
ﻻﺳرﺳﯽ ،ﺧﻠﮑو ﺗﮫ دا وړﺗﯾﺎ ورﮐوي ﭼﯥ ﭘﮫ :ﮫ ﺗوhﮫ ﭘﮫ ﺧﭘﻠﮫ ﺧو:ﮫ ﺧواړه ﭼﻣﺗو ﮐړي او د
ﻧورو ﺗوﻟﯾدي ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧو ﻟﭘﺎره وﺧت ﭘﯾدا ﮐړي .ھﻐﮫ وﺧت ﭼﯥ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﮐﺎرﮐوﻧﮑﻲ ﯾﯥ د ډوډۍ
ﺗﯾﺎروﻟو ،ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﺗﮫ د ﺧواړو ورﮐوﻟو او داﺳﯥ ﻧورو ﮐﺎروﻧو ﭼﯥ ﭘﮫ ﺗﻐذﯾوي Byو ﻣﺛﺑﺗﯥ
اﻏﯾزې ﻟري ،ﻣﺻرﻓوي ،ﭘﮫ دې وﺧت ﮐﯥ ډﯾره ﺳﭘﻣﺎ راﻣﻧ\ﺗﮫ ﮐﯾدای ﺷﻲ او ﭘﮫ ﻋوض ﮐﯥ دا
وﺧت د ﺧﭘل \ﺎن ﻟﭘﺎره د اوږد ﻣﮭﺎﻟﮫ ډاډ ﻻﺳﺗﮫ راوړﻟو )ﺧودﮐﻔﺎﯾ (cﺑﺎﻧدې ﯾﯥ وﻟfوي .ﭘﮫ
ﮐوروﻧو ﮐﯥ د ﺧوراﮐﺗوﮐو ﭘروﺳس ﮐول )د ژرﻧده ﮐوﻟو ﭘﮫ yډون( ﮐوﻻی ﺷﻲ د زﯾﺎت وﺧت
د ﺿﺎﯾﻊ ﮐﯾدﻟو )ﭘﮫ ھﻣدې ﺗوyﮫ د اوﺑو او د ﺳون د اﻧدازې( ﻣﺧﮫ ﭘرې وﻧﯾول ﺷﻲ او دا وﺧت
د ﺧوراﮐﺗوﮐو د ﭘﺧﻠﻲ ﻟﭘﺎره وﺳﭘﻣول ﺷﻲ.
Iﺎﻧåړې اړﺗﯾﺎوې :ﮐﮫ >ﮫ ھم دا د ھﻐوﮐﺳﺎﻧو ﭼﯥ ﻣرﺳﺗﯥ ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟري ،ﯾو ﻣﮑﻣل
-5
ﻟﺳت ﻧدی ﺧو ﭘﮫ ھﻐﮫ ﮐﯥ ﻣﺎﺷوﻣﺎن ،زاړه ،ﻣﻌﯾوﺑﯾن او ﭘﮫ اﯾدس اﺧﺗﮫ ﮐﺳﺎن ﺷﺎﻣل دي )ﭘﮫ
 ١۴٠ﻣﺦ ﮐﯥ د ﻋﻣوﻣﻲ ﺗﻐذﯾوي ﻣﻼﺗړ دوﯾم ﻣﻌﯾﺎر وyورئ(.
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د ﺧوراﮐﻲ ﻣرﺳﺗﯥ د ﺗﻧظﯾم دوھم ﻣﻌﯾﺎر :د ﺗدارﮐﺎﺗﻲ ﻟړۍ اداره
د ﺧوراﮐﻲ ﻣرﺳﺗﯥ ﺳرﭼﭔﻧﯥ )ﻟﮑﮫ اﺟﻧﺎس او ﻣﻼﺗړ ﮐوﻧﮑﻲ ﻣﻧﺎﺑﻊ( ﭘﮫ Oﮫ ډول ﺳره ،د راåﮫ او
ﻣﺳؤوﻟﮫ ﺷﯾﺳﺗم ﭘﮫ ﮐﺎروﻧﯥ ﺳره اداره ﮐﯾږي.

ﮐﻠﯾدي ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ:

) ﻟﮫ ﻻ ر  Oو و ﻧ و ﺳ ر ه ﭘ ﮫ ﺗړ او ﮐ ﯥ و ﻟو ﺳ ﺗ ل ﺷ ﻲ (

• د ﺧوراﮐﻲ ﻣرﺳﺗﯥ ﺳرﭼﭔﻧﯥ ،ﺑﺎﯾد Bﺎﮐل ﺷوې ﻣوﺧﯥ ﺗر ﻻﺳﮫ ﮐړي.
• د ﺧوراک د \ﺎﯾﻲ ﺗﯾﺎري او ﺑراﺑروﻧﻲ د ﺗﻧظﯾم د اﻣﮑﺎﻧﺎﺗو ارزﯾﺎﺑﻲ ﺟوړه ﺷوې ده او
ﻟوژﺳﺗﯾﮑﻲ زﯾرﺑﻧﺎ او د ﺧوراک ﺑراﺑروﻧﻲ د ﺗﻧظﯾم ﯾو ﻣﻧظم او ﻣﻧﺎﺳب ﺳﯾﺳﺗم ﺗﺎﺳﯾس
ﺷوي دي ،ﭼﯥ د \ﺎﯾﻲ ظرﻓﯾت >ﺧﮫ ﭼﭔري ﭼﯥ ﻣﻣﮑن وي ﮐﺎر واﺧﯾﺳﺗل ﺷﻲ ) ﻟوﻣړی
او دوھﻣﮫ ﻻرOووﻧﯥ وyورئ (.
• ﻧوﻣوړې ارزوﻧﮫ ،ﭘﮫ \ﺎﯾﻲ ډول ،د ﺧوراﮐﺗوﮐو ﺷﺗون ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﻲ ﻧﯾﺳﻲ ) درﯾﻣﮫ
ﻻرOووﻧﮫ وyورئ (.
• د ﺧوراک ﺑراﺑروﻧﻲ ﺗﻧظﯾم د ﺧدﻣﺎﺗو د ﻗراردادوﻧو ورﮐړه ﺷﻔﺎﻓﮫ ،ﻣﻧﺎﺳﺑﮫ او ﭘراﻧﯾﺳﺗﯥ ده
)>ﻠورﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.
• د ﺧوراک ﺑراﺑروﻧﻲ ﺗﻧظﯾم د ﺳﯾﺳﺗم ﮐﺎرﮐووﻧﮑﻲ د ﻧوﻣوړي ﺳﯾﺳﺗم ﭘﮫ Bوﻟو ﭘړاووﻧو ﮐﻲ
ﭘﮫ ﮐﺎﻓﻲ اﻧدازه ﺳره ﺗرﺑﯾﮫ ﺳوي دي او د ﺧوراک د ﮐﯾﻔﯾت او ﺧوﻧدﯾﺗوب اړوﻧده
ﭘروﺳﯾﺟروﻧﮫ ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ ﺳﺎﺗﻲ ) ﭘﻧ\ﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.
• د ﻣﺣﺎﺳﺑﯥ ،راﭘور ورﮐوﻟو او ﺑودﯾﺟﯥ ﻣﻧﺎﺳب ﺳﯾﺳﺗﻣوﻧﮫ ددې ﻟﮫ ﭘﺎره وﮐﺎرول ﺷﻲ ،ﭼﯥ
د ﺧوراک ﺑراﺑروﻧﻲ د ﺗﻧظﯾم ﭘﮫ Bوﻟو ﭘړاووﻧو ﮐﯥ د ﻣﺳؤوﻟﯾت اﺣﺳﺎس راﻣﻧ\ﺗﮫ ﮐړي )
ﺷﭘږﻣﮫ او اووﻣﮫ ﻻرOووﻧﯥ وyورئ(.
• دﻏﻼوو او ﻧورو ﺿﺎﯾﻌﺎﺗو ﭘﮫ ﺧﺎطر ،ﺑﺎﯾد ډﯾره ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ وﺷﻲ ،او Bول ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ
ﺷﻲ )اﺗﻣﮫ او ﻟﺳﻣﮫ ﻻرOووﻧﯥ وyورئ(.
• د ﺧوراﮐﺗوﮐو د ﺗوزﯾﻊ ﺳﯾﺳﺗم ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزم ﭘﮫ داﺳﯥ ﺷﮑل ﺳره ﺗﻧظﯾم او و>ﺎرل ﺷﻲ ،ﭼﯥ د
ﺗوزﯾﻊ ﭘﮫ ﻣﺦ ﮐﯥ د ھر راز ﺧﻧډوﻧو ﻣﺧﮫ ﭘرې وﻧﯾول ﺷﻲ )ﯾووﻟﺳﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ
وyورئ(.
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• د ﺧوراﮐﻲ ﺗدارﮐﺎﺗو د ﮐﺎرﮐوﻟو د ﻟړۍ راﭘور ﭘﮫ ﻣﻧظم ډول ﺳره Bوﻟو دﺧﯾﻠو ﺧواوو ﺗﮫ
ورﮐړل ﮐﯾږي )دووﻟﺳﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.

ﻻرOووﻧﯥ
-1
د ﺧوراﮐﻲ ﺗدارﮐﺎﺗو د ﻟړۍ ﺗﻧظﯾم :ﻧوﻣوړې د ﺧوراک د ﻣرﺳﺗﻧدوﯾﮫ ﺧدﻣﺎﺗو ﺳره ﯾو
ﺑﺷﭘړ ﺗﻣﺎس دي .ﭼﯥ د ﺟﻧس ﯾﺎ ﻣﺗﺎع ﭘﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑوﻟو ﺳره ﭘﯾل ﮐﯾږي او ددوي ذﺧﯾره ﮐول،
ﺗرﻻﺳﮫ ﮐول ،ددوي د ﮐﯾﻔﯾت ډاډ yﯾرﻧﮫ ،ﺑﺳﺗﮫ ﮐول او ﺗړل ،ﺻﺎدرول ،اﻧﺗﻘﺎل ،ددوي yدام
ﮐول ﯾﺎ ﺳﺎﺗل ،ددوي ﺗﻧظﯾم ،ﺑﯾﻣﮫ او ﻧور ﭘﮑﻲ ﺷﺎﻣل دي .ﻧوﻣوړي \ﻧ\ﯾر ﯾﺎ ﻟړۍ ﻣﺧﺗﻠف
ﺧﻠﮏ yوﻣﺎري او دا ﻣﮭﻣﮫ ده ﭼﯥ ددوي ﮐﺎروﻧﮫ او ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧﮫ ﺑراﺑر او ﻣﻧﺳﺟم وي .ددې ﻟﮫ
ﭘﺎره ﭼﯥ د Bوﻟو ﺗوﮐو او اﺟﻧﺎﺳو ،ﭼﯥ ﺑﺎﯾد ﮐورﻧﯾو ﺗﮫ ﺗوزﯾﻊ ﺷﻲ ،د ﺧوﻧدﯾﺗوب ډاډ ﺗر ﻻﺳﮫ
ﺷﻲ ،ﻣﻧﺎﺳب ﺗﻧظﯾم او >ﺎرﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﺗر ﺳره ﺷﻲ .
-2
د \ﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺗوﻧو اﺳﺗﻌﻣﺎل او ﮐﺎروﻧﮫ :ﻟﮫ ﺑﮭر >ﺧﮫ د ذﺧﯾره ﮐوﻟو ﻧﮫ ﻣﺧﮑﯥ ،ﺑﺎﯾد
ددوي د ﺷﺗون او ډاډﻣﻧﺗوب \ﺎﯾﻲ او داﺧﻠﻲ اﻣﮑﺎﻧﺎت وارزول ﺷﻲ .د ﻟوژﺳﺗﯾﮑﻲ ﺧدﻣﺎﺗو د
ﺳرﺗﮫ رﺳوﻟو ﻟﮫ ﭘﺎره ﺑﺎﯾد د ﺑﺎوري او ﻧﺎﻣﺗو \ﺎﯾﻲ اوﺳﯾﻣﯾﯾزو ﻟﯾږدوﻧﮑو او ﺑﺎر وړوﻧﮑو ﺳره
ﻗرارداد وﺷﻲ .ﻧوﻣوړې Bوﻟﻧﻲ د \ﺎﯾﻲ ﺗﻧظﯾﻣﺎﺗو ،ﮐړﻧﻼرو او اﻣﮑﺎﻧﺎﺗو ارزOﺗﻧﺎﮐﮫ ﭘوھﮫ ﻟري
او د ﮐورﺑﮫ ھﯾواد د ﻗﺎﻧون ﺳره ﺳم د ﮐﺎر د ﺳرﺗﮫ رﺳوﻟو او \ﺎی ﭘر\ﺎي ﮐوﻟو ﮐﻲ ﻣرﺳﺗﮫ
ﮐوﻻي ﺷﻲ او ھﻣدارﻧfﮫ د ﺳﭘﺎرﻧﯥ او ﻟﭔږدوﻧﯥ yړﻧدي ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧﮫ ھم ﭘرﻣﺦ ﺑﭔوﻻي ﺷﻲ.
\ﺎﯾﻲ ذﺧﯾره ﮐول او واردول :ﭘﮫ \ﺎﯾﻲ ډول د ﺧوراﮐﺗوﮐو ﭘﯾدا ﮐﯾدل ،او د\ﺎﯾﻲ
-3
ﻣﺎرﮐﯾBوﻧو د ﺳﯾﺳﺗم >رﻧfواﻟﯽ ،ﭼﯥ ﺧوراﮐﺗوﮐﻲ >رﻧfﮫ راواردﯾږي ﯾﺎ ذﺧﯾره ﮐﯾږي او \ﺎﯾﻲ
ﺗوﻟﯾد ﺑﺎﯾد وارزول ﺷﻲ )ﭘﮫ  ١١١ﻣﺦ ﮐﯥ د ﻏذاﯾﯽ ﺧوﻧدﯾﺗوب د >ﯾړﻧﯥ او ارزوﻧﯥ ﻣﻌﯾﺎر،
ﭘﮫ ١٢۴ﻣﺦ ﮐﯥ د ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب دوھم ﻣﻌﯾﺎر او ﭘﮫ ١٣١ﻣﺦ ﮐﯥ د ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب >ﻠورم
ﻣﻌﯾﺎر وyورئ( .ﭼﭔري ﭼﯥ د ﺧوراﮐﺗوﮐو ﭘﮫ ﺗدارک ﮐﻲ ﯾو ﺷﻣﭔر ﻣﺧﺗﻠﻔﻲ ادارې دﺧﯾﻠﯥ وي
ﻧو ﭘﮫ داﺳﯥ ﺣﺎﻟت ﮐﯥ> ،وﻣره ﭼﯥ ﺷوﻧﯥ وي ،د ﺗوﮐو د راﻧﯾوﻟو او اﺧﯾﺳﺗوﻟو ﭘﮫ yډون ﺑﺎﯾد
\ﺎﯾﻲ ذﺧﯾره ﮐول ھﻣﻐږي ﮐړای ﺷﻲ .ﭘﮫ ھﯾواد ﮐﻲ د ﻣوﺟوده ﺧوراﮐﻲ ﺗوﮐو د ذﺧﺎﯾرو >ﺧﮫ
ﭘرﺗﮫ ﻧوري ﻻري ھم ﺳﺗﮫ ﻟﮑﮫ :ﭘور ورﮐول ﯾﺎ د ﻣوﺟوده ﺧوراﮐﻲ ﺗوﮐو د ﻣرﺳﺗﻧدوﯾﮫ
ﭘروyراﻣو ﻟﮫ ﻻري >ﺧﮫ د ﻧوﻣوړو ﺗوﮐو ﺗﺧﺻﯾص او ﺑﯾﺎ وﭔﺷﻧﮫ ﯾﺎ ھم د ﻏﻠﮫ داﻧﯥ د ﻣﻠﻲ
ذﺧﺎﯾرو >ﺧﮫ دوی ﺗﮫ ﺗﺧﺻﯾص ورﮐول او وﭔﺷﻧﮫ او ﭘور ﯾﺎ ھم د ﺗﺟﺎرﺗﻲ ﺗوﻟﯾدوﻧﮑو او ﺗﮭﯾﮫ
ﮐووﻧﮑو ﺳره د ﺧوراﮐﻲ ﺗوﮐو ﺗﺑﺎدﻟﮫ ﮐول.
ﻧﺎﭘﯾﯾﻠﺗوب :د درﻏﻠ cاو اداري ﻓﺳﺎد د ﺑدyﻣﺎﻧ cد راﻣﻧ\ﺗﮫ ﮐﯾدو د ﻣﺧﻧﯾوي ﭘﮫ ﺧﺎطر د
-4
ﻗرارداد ﮐوﻟو ﻣﻧﺎﺳﺑو اوﺷﻔﺎﻓو ﮐړﻧﻼرو ﺷﺗون ﻣﮭم دی .د ﺧوراک د ﻣرﺳﺗﻲ ﺗړل او ﻏوﻧډول
ﺑﺎﯾد د \ﺎﻧﮫ ﺳره داﺳﻲ ﭘﯾﻐﺎﻣوﻧﮫ وﻧﮫ ﻟري ﭼﯥ ﭘﮫ ﺳﯾﺎﺳﻲ ﯾﺎ ﻣذھﺑﻲ ﻟﺣﺎظ ﭘﺎروﻧﮑﻲ وي اوﯾﺎ
ھم ﺑﯾﻠﺗون راﻣﻧ\ﺗﮫ ﮐړي.
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-5
ﻣﮭﺎرﺗوﻧﮫ او روزﻧﮫ :د ﺧوراﮐﺗوﮐو د ﺗدارﮐﺎﺗو د ﻟړۍ د ﺗﻧظﯾم ﺑﺎﺗﺟرﺑﮫ ﮐﺎرﮐووﻧﮑﻲ او
د ﺧوراک د ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوﻟو اداره ﮐووﻧﮑﻲ ﺑﺎﯾد د ﻧوﻣوړي ﺳﯾﺳﺗم د ﺟوړوﻟو او د ﺧﻠﮑو د
روزﻟو ﻟﮫ ﭘﺎره ﭼﻣﺗو وي .ددې ﻣﺳﺋﻠﯥ اړوﻧده ﮐﺎروﻧﮫ ﭘﮫ داﺳﯥ ډول دي ﭼﯥ د ﻗراردادوﻧو
ﺗﻧظﯾم ،د ﻟﭔږدوﻧﻲ او ﺳﺎﺗﻧﻲ ﺗﻧظﯾم ،د ﻣوﺟوده ﻟﺳت ﺗﻧظﯾم ،د ﺧوراﮐﺗوﮐو د ﺗوزﯾﻊ د ﺳﯾﺳﺗم او
د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﺗﻧظﯾم ،ﻟﮫ ﺑﮭر >ﺧﮫ د راواردوﻟو ﺛﺑت ﮐول او د ﭼﺎرو ﺗﻧظﯾم ﯾﯥ او داﺳﯥ ﻧور ﭘﮑﯥ
ﺷﺎﻣل دي .ﮐﻠﮫ ﭼﯥ روزﻧﮫ ﺳرﺗﮫ ورﺳﯾږي ﻧو ﺑﺎﯾد د ﻣل او ﺷرﯾﮑو ادارو ﮐﺎرﮐووﻧﮑﻲ ھم
ﭘﮑﻲ ﺷﺎﻣل ﮐړل ﺷﻲ.
-6
راﭘور ورﮐول :د ﺧوراک اﮐﺛره ﻣرﺳﺗﮫ ﮐووﻧﮑﻲ د راﭘور ورﮐوﻟو \ﺎﻧfړي ﻣﻘررات
ﻟري ،ﻧو د ﺧوراﮐﻲ ﺗدارﮐﺎﺗو د ﻟړۍ اداره ﮐووﻧﮑﻲ ﺑﺎﯾد ددې ﻣﻘرراﺗو >ﺧﮫ ﺧﺑر وي او ﺑﺎﯾد
داﺳﻲ ﺳﯾﺳﺗﻣوﻧﮫ ﺗﺎﺳﯾس ﮐړي ﭼﯥ ﻧوﻣوړي ﻣﻘررات رﻋﺎﯾت او ھﻣدارﻧfﮫ ﻟﮫ ﯾوې ور\ﯥ ﺗر
ﺑﻠﯥ ،ﭼﺎرې ﺳره ﺗﻧظﯾم ﮐړي .د ﺧوراﮐﻲ ﺗدارﮐﺎﺗو دا ﻣﺳﺋﻠﮫ د ھرې \ﻧډوﻧﯥ او ﯾﺎ اﻧﺣراﻓﺎﺗو د
ژر ﺗر ژره راﭘور ورﮐوﻟو ﭼﺎره ھم ﭘﮫ ﺑر ﮐﯥ ﻧﯾﺳﻲ .د ﺧوراک ﺑراﺑري ﭘﮫ ﻟړۍ ﮐﻲ د ﮐوم
\ﻧډ ﯾﺎ اﻧﺣراف د واﻗﻊ ﮐﭔدو ﻧﮫ ﻣﺧﮑﻲ راﭘور ورﮐول د ﻧوﻣوړو ﺳﯾﺳBﻣوﻧو ﭘﮫ ﺟﻣﻠﮫ ﮐﻲ
را\ﻲ .ﻣﮭﺎﻟﻧﻲ او ﻣﻧظم ﻣﻌﻠوﻣﺎت او د ﺧوراﮐﻲ ﺗدارﮐﺎﺗو د ﻟړۍ د ﺗﻧظﯾم ﻧور راﭘوروﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﭘﮫ
ﺷﻔﺎف ډول ﺳره ﺷرﯾﮏ ﮐړل ﺷﻲ.
-7
ﺛﺑت او راﺟﺳﺗر :د اﺳﻧﺎدو او ﻓورﻣو ،ﭘﮫ Oﮫ ﺷﮑل ﺳﺎﺗل او راﻏوﻧډول )ﻟﮑﮫ ﺑﺎرﻧﺎﻣﯥ،
د ﺷﻣﭔر ﯾﺎ د ﺣﺳﺎب ﮐﺗﺎﺑوﻧﮫ  ،د راﭘور ورﮐوﻟو ﻓﺎرﻣوﻧﮫ او داﺳﯥ ﻧور ( ﺑﺎﯾد د ﺧوراک د
ﻣرﺳﺗﻲ رﺳوﻧﻲ ،ﻏوﻧډوﻧﻲ او ﯾﺎ ھم اﺳﺗوﻧﻲ ﭘﮫ Bوﻟو \ﺎﯾوﻧو ﮐﻲ ددې ﻟﮫ ﭘﺎره ﻣوﺟود وي ﭼﯥ
د ﻣﺳﺗﻧد ﺷوو اﺳﻧﺎدو د ﺷﻔﺎﻓﯾت ﻟړۍ وﺳﺎﺗل ﺷﻲ.
yدام ﮐول او ﺳﺎﺗل :د ﺧوراﮐﺗوﮐو د ﺳﺎﺗﻠو ﻟﭘﺎره \ﺎﻧfړي ﺷوي \ﺎﯾوﻧﮫ ﻧظر ﻧورو
-8
ﻣﺷﺗرﮐو ﺳﺎﺗﻧ\ﺎﯾوﻧو ﺗﮫ Oﮫ واﻟﯽ ﻟري .ﮐﻠﮫ ﭼﯥ د ﺧوراک ﻟﮫ ﭘﺎره ﯾو ﺳﺎﺗﻧ\ﺎي Bﺎﮐل ﮐﯾږي ﻧو
ﺑﺎﯾد دا ﺗﺻدﯾق ﮐړل ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﮫ ﻧوﻣوړي \ﺎي ﮐﻲ ﺧو ﺑﮫ ﭘﮫ ﭘﺧوا وﺧﺗو ﮐﻲ ﺧطرﻧﺎﮐﮫ ﺳﺎﻣﺎن
ﻧﮫ وي ﺳﺎﺗل ﺷوي او ھﻠﺗﮫ ﺧو ﺑﮫ د ﻣﻠوث ﮐﭔدو ﮐوم ﺧطر ﻣوﺟود ﻧﮫ وي .ﻧور ﻓﮑﺗوروﻧﮫ ﭼﯥ
ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﻲ وﻧﯾول ﺷﻲ ﻋﺑﺎرت دي ﻟﮫ ﺧوﻧدﯾﺗوب ،ظرﻓﯾت ،د ﻻﺳرﺳ cاﺳﺎﻧﻲ او ھوﺳﺎﯾﻲ،
ﮐﻠﮑواﻟﻲ ) د ﭼت ،دروازو ،دﭔواﻟوﻧو ،او ﻓرش( او د ﺳﯾﻼب د ﮐوم ﺗﮭدﯾد ﯾﺎ ﺧطر ﻧﺷﺗواﻟﻲ.
د اﻧﺳﺎن ﻟﮫ ﭘﺎره د ﻣﺿره ﺗوﮐو ﻟﮫ ﻣﻧ\ﮫ وړل  :زﯾﺎﻧﻣن ﺳوي ﺗوﮐﻲ ،ددې ﻟﮫ ﭘﺎره ﭼﯥ
-9
د اﻧﺳﺎﻧﺎﻧو ﻟﮫ ﭘﺎره ددوي د ﻣﺻرﻓوﻟو ﻣﻧﺎﺳب واﻟﯽ او ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب واﻟﯽ ﮐره ﺷﻲ ،ﺑﺎﯾد د
ﻣﺗﺧﺻﺻو ﭘﻠBوﻧﮑو ﻟﮑﮫ ډاﮐﺗران ،د ﻋﺎﻣﮫ روﻏﺗﯾﺎ د ﻻﺑراﺗواروﻧو او داﺳﯥ ﻧورو ﻟﺧوا و>ﯾړل
ﺷﻲ .ددې ﺗوﮐو ﻟﮫ ﻣﻧ\ﮫ وړل ﺷﺎﯾد د ﺣﯾوان د ﻏذا ﯾﺎ ﻣړوﻟو ،ﺧر>ﻼو ،ﺳوزوﻟو ﯾﺎ Oﺧوﻟو ﭘﮫ
ﺷﮑل ﺗر ﺳره ﺷﻲ .ﮐﮫ ﭼﯾري دا ﺗوﮐﻲ د ژوو د ﺧوراک ﻟﭘﺎره ورﮐول ﮐﯾږي،ﻧو ﻟوﻣړی ﯾﯥ
ﺑﺎﯾد ﺻﺣﻲ واﻟﯽ ﮐره ﺷﻲ.
ﭘﮫ ﻧورو Bوﻟو ﺣﺎﻻﺗو ﮐﻲ ﺑﺎﯾد دا ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺧﺎﻣﺧﺎ ﮐره ﺷﻲ ﭼﯥ ﻧﺎﻣﻧﺎﺳﺑﮫ ﺗوﮐﻲ ﺑﺎﯾد د اﻧﺳﺎﻧﺎﻧو او ﯾﺎ
ھم ﺣﯾواﻧﺎﺗو د ﺧوراﮐﻲ ﺗوﮐو ﭘﮫ ﺗدارﮐﺎﺗﻲ ﻟړۍ ﮐﯥ ورداﺧل ﻧﺷﻲ ،ھﻣدارﻧfﮫ ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﺗﮫ زﯾﺎن
وﻧﮫ رﺳوي ﯾﺎ ھم د ور>ﯾرﻣﮫ ﺳﯾﻣو د اوﺑو ﺳﯾﺳﺗم ﮐﮑړ ﻧﮑړي.
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 -10ﺗدارﮐﺎﺗﻲ ﻟړۍ ﺗﮫ ورﭘﯾښ yواOوﻧﮫ :د وﺳﻠواﻟﯥ ﻧOﺗﯥ ﭘﮫ ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ د ﻣرﺳﺗﻲ ﮐوﻟو
ﻟﭘﺎره ﺧوراﮐﺗوﮐو د ﭼور او ﯾﺎ ھم د ﺟﻧfﻲ ﺧواوو ﻟﮫ ﺧوا >ﺧﮫ د ھﻐوي د ظﺑﺗوﻟو ﺧطر
ﻣوﺟود دی ،ددوي د ﻟﭔږدوﻧﯥ او ﺳﺎﺗﻧﯥ ﺧوﻧدﯾﺗوب ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﻲ وﻧﯾول ﺷﻲ .ﭘﮫ ﻧﺎورﯾن ﮐﻲ،
ﺗدارﮐﺎﺗﻲ ﻟړۍ ﺗﮫ د ورﭘﯾOو yواOوﻧو ﻟﮑﮫ د ﻏﻼ ﮐﭼﮫ ډﯾره ﻟوړه وي او د ﺳﺎﺗﻧﻲ ،ﺳﭘﺎرﻧﻲ او
وﭔﺷﻧﻲ ﭘﮫ Bوﻟو ﭘړاووﻧو ﮐﻲ د ﻧوﻣوړي ﺧطر د ﮐﻣOت ﭘﮫ ﺧﺎطر ﺑﺎﯾد ﮐﻧBرول ﮐووﻧﮑﻲ
ﺳﯾﺳﺗﻣوﻧﮫ ﺗﺎﺳﯾس ﮐړل ﺷﻲ .د ﮐﻧBرول ﮐوﻟو ددې ﻟﮫ ﭘﺎره ﭼﯥ د ﻧوﻣوړو دﺳﯾﺳو ﺧطر راﮐم
ﮐړای ﺷﻲ ،ﺑﺎﯾد د داﺧﻠﻲ >ﺎروﻧﮑو ﺳﯾﺳﺗﻣوﻧﮫ ﺷﮑل داﺳﯥ وي ﭼﯥ د ھر ﭼﺎ دﻧدې او
ﻣﺳؤوﻟﯾﺗوﻧﮫ روOﺎﻧﮫ ﮐړای ﺷﻲ .ﭘﮫ ﺧوراﮐﺗوﮐو ﮐﯥ د اﻧﺣراف د راﻣﻧ\ﺗﮫ ﮐﯾدو د >رyﻧدوﻟو
ﻟﭘﺎره ،ﺑﺎﯾد ﺳﺎﺗﻧ\ﺎﯾوﻧﮫ ﭘﮫ ﻣﻧظم ډول ﺳره وﮐﺗل ﺷﻲ .ﮐﮫ ﭼﭔري ﮐوم اﻧﺣراف وﻣوﻧدل ﺷﻲ ﻧو
ﭘﮫ دې وﺧت ﮐﻲ ﺑﺎﯾد ﯾوا\ﻲ د ﺗدارﮐﺎﺗﻲ ﻟړۍ د ﺑﺷﭘړﺗﯾﺎ او ﺗﻣﺎﻣﯾت ﭘﮫ ﺧﺎطر اﻗدام وﻧﮫ ﺷﻲ
ﺑﻠﮑﮫ د ﭘراخ ﺳﯾﺎﺳﻲ او اﻣﻧﯾﺗﻲ دﻻﯾﻠو ارزوﻧﮫ او ﻣطﺎﻟﻌﮫ ھم ﺗر ﺳره ﺷﻲ )ﻣﺛﻼً ﮐﮫ ﭼﯾرې
ذﺧﯾرې د ﺟﻧfﻲ ډﻟو د Byو ﻟﭘﺎره وﮐﺎرول ﺷﻲ(.

 -11د ﻣﻧظﻣو ارزوﻧو ﺗر ﺳره ﮐول :ارزوﻧﯥ ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﻣﻧظم ډول ﺳره ﺗرﺳره ﺷﻲ ،او د
ﺧوراﮐﺗوﮐو د ﺗوزﯾﻊ ،د ھﻐوی د رارﺳﯾدو ،او د ذﺧﺎﯾرو ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﻣﺎﻟوﻣﺎت ،ﺑﺎﯾد Bوﻟو ھﻐو
ﺳره ﭼﯥ ﭘﮫ ﺗدارﮐﺎﺗﻲ ﻟړۍ ﮐﯥ yډون ﻟري ﺷرﯾﮏ ﺷﻲ .ﭘﮫ ﺗدارﮐﺎﺗﻲ ﻟړۍ ﮐﯥ د ذﺧﺎﯾرو ﭘﮫ
ھﮑﻠﮫ ،د ﻧوﻣوړو ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺷرﯾﮑول ﺑﺎﯾد ھﻐﮫ Bوﻟﻲ ﺳﺗوﻧزي ﭼﯥ ﺗﻣﮫ ﯾﻲ ﮐﯾږي ﭘر وﺧت
ﻣﺷﺧﺻﻲ ﮐړي ﺗر >و د ﺣل ﻻرې ورﺗﮫ وﻣوﻧدل ﺷﻲ.

 -12د ﻣﻌﻠوﻣﺎت ورﮐړه :ددې ﻟﭘﺎره ﭼﯥ ﺧﻠﮏ د ﺧوراﮐﺗو د ﺗدارک او ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻲ ﺳﯾﺳﺗم د
>رﻧfواﻟﻲ ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﺧﺑر ﺷﻲ ،ﺑﺎﯾد \ﺎﯾﻲ ﻣطﺑوﻋﺎت ﯾﺎ د ﺧﺑروﻧو ﻟﮫ دودﯾزو ﻻروﭼﺎرو >ﺧﮫ
ﮐﺎر واﺧﯾﺳﺗل ﺷﻲ .دا ﮐﺎر د ﺷﻔﺎﻓﯾت د ﻻOﮫ واﻟﻲ ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوي .د \Oو yروﭘوﻧﮫ ﻣﻣﮑن
ﺧﻠﮑو ﺗﮫ ،د ﺧوراﮐﻲ ﻣرﺳﺗﯥ د ﭘروyراﻣوﻧو ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ د ﻣﻌﻠوﻣﺎت ورﮐوﻟو ﭘﮫ ﺑرﺧﮫ ﮐﻲ ﭘﮫ
ﻟﺳت ﮐﻲ وﻧﯾول ﺷﻲ.
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د ﺧوراﮐﻲ ﻣرﺳﺗﯥ د ﺗﻧظﯾم درﯾم ﻣﻌﯾﺎر :د ﺧوراﮐﺗوﮐو وﯾش
د ﺧوراﮐﻲ ﺗوﮐو د وﯾش ﻣﯾﺗود واﺿﺢ ،ﺷﻔﺎف ،ﻋﺎدﻻﻧﮫ او ﻟﮫ \ﺎﯾﯽ ﺷراﯾطو ﺳره ﭘﮫ ﺳﻣون ﮐﯥ
دی.

ﮐﻠﯾدي ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ:
•
•
•
•
•

) ﻟﮫ ﻻ ر  Oو و ﻧ و ﺳ ر ه ﭘ ﮫ ﺗړ او ﮐ ﯥ و ﻟو ﺳ ﺗ ل ﺷ ﻲ (

د ﺧوراک د ﻣرﺳﺗﻲ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ او ﺗﺳﻠﯾﻣﭔدوﻧﮑﻲ ﺑﺎﯾد د اړﺗﯾﺎ ﻟﮫ ﻣﺧﻲ ﻣﺷﺧص او ﭘﮫ
ﻧOﮫ ﺷﻲ ،ﭘﮫ دې ﻣﻌﻧﻲ ﭼﯥ د Bوﻟﻧﻲ د ډﻟو ﭘﮫ yډون ،د Oﮑﯾﻠو اداراﺗو ﺳره د ﻣﺷورې
ﻟﮫ ﻻري ﯾوه ارزوﻧﮫ ﺗر ﺳره ﺷﻲ )ﻟوﻣړۍ او دوھﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.
د وﭔش ﻣﻧﺎﺳﺑﻲ او ﻋﺎدﻻﻧﮫ طرﯾﻘﯥ ،د \ﺎﯾﻲ ډﻟوO ،ﮑﯾﻠو ﻣؤﺳﺳﺎﺗو د ﻣرﺳﺗﯥ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑو
د ﺑﯾﻼﺑﯾﻠو yروﭘوﻧو ﺳره ﭘﮫ ﺳﻼ ﻣﺷورې ﺳره طرح ﮐﯾږي )ﻟوﻣړي ،دوھﻣﮫ او درﯾﻣﮫ
ﻻرOووﻧﯥ وyورئ(.
د وﭔﺷﻠو \ﺎي او ﻧﻘطﮫ ﺑﺎﯾد د اﻣﮑﺎن ﺗر ﮐﭼﯥ ﭘوري و ﺗﺳﻠﯾﻣﭔدوﻧﮑو ﮐورﻧﯾو ﺗﮫ ﻧژدې
وي ددې ﻟﮫ ﭘﺎره ﭼﯥ ﺧوﻧدﯾﺗوب او اﺳﺎﻧﮫ ﻻﺳرﺳﯽ ډاډﻣن ﮐړي ) >ﻠورﻣﮫ او ﭘﻧ\ﻣﮫ
ﻻرOووﻧﯥ وyورئ(.
ﻣرﺳﺗﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ ﺑﺎﯾد د وﭔش د ﭘﻼن او د ﻣوادو د ﮐﻣﯾت او ﮐﯾﻔﯾت ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﻻ د
ﻣﺧﮫ ﺧﺑر ﺷﻲ ) ﺷﭘږﻣﮫ او اووﻣﮫ ﻻرOووﻧﯥ وyورئ (.
د ﺧوراک د ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوﻟو ﭘروyراﻣوﻧو اﺟرا او اﻏﭔزﻣن ﺗوب ﭘﮫ \ﺎﻧfړي ډول ﺳره
و>ﺎرل ﺷﻲ او وارزول ﺷﻲ ) اﺗﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وyورئ (.

ﻻرOووﻧﯥ
 -1ﭘﮫ ﻧOﮫ ﮐول :د ﺧوراک ﻣرﺳﺗﮫ ﺑﺎﯾد ﭘﮫ داﺳﻲ ډول ﺳره ﭘﮫ ﻧOﮫ او ﺗرﺳره ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﮫ
Bوﻟﻧﮫ ﮐﻲ د ډﯾرو اړو او زﯾﺎﻧﻣن ﺳوو وyړو اړﺗﯾﺎوي ﺑﺷﭘړي ﮐړي ،ﺑﯾﻠﮫ دې ﭼﯥ د ﻧﺳل،
ﻧﺎﺗواﻧ ،cﻣذھﺑﻲ او ﻧژادي اﺳﺎس او ﺳﺎﺑﻘﮫ اوداﺳﻲ ﻧورې ﺧﺑرې ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﻲ وﻧﯾول ﺷﻲ .د
ﻣوادو د وﭔﺷﻠو اﻧﺗﺧﺎب او Bﺎﮐﻧﮫ ﺑﺎﯾد ددوي د ظرﻓﯾت او ﺣﺳﺎب او ﻣﺳؤﻟﯾت ﻟﮫ ﻣﺧﻲ وي او د
ﺑﯥ طرﻓ cﭘﮫ اﺳﺎس وي .د ﻣوادو د ﺗوزﯾﻊ او وﭔﺷﻠو ﭘﮫ وﺧت ﮐﻲ ﻣﻣﮑن \ﺎﯾﻲ ﻣﺷران\ ،ﺎﯾﻲ
ﻣرﺳﺗﻧدوﯾﮫ Bوﻟﻧﻲ\ ،ﺎﯾﻲ ادارې\ ،ﺎﯾﻲ ﻏﯾردوﻟﺗﻲ Bوﻟﻧﻲ او ﯾﺎ ھم دوﻟﺗﻲ ﯾﺎ ﻧړﯾواﻟﻲ ﻏﯾر دوﻟﺗﻲ
Bوﻟﻧﻲ yډون وﮐړي ) ﭘﮫ  ٣٣-٢٨ﻣﺧوﻧو ﮐﻲ د وﻧډې اﺧﯾﺳﺗﻧﯥ او ﻟوﻣړﻧ cارزوﻧﯥ ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ
او ﭘﮫ  ٣۵ﻣﺦ ﮐﻲ د ﻧOﮫ ﮐوﻟو ﻣﻌﯾﺎر وyورئ (.
ﺛﺑﺗول :ھﻐﮫ ﮐورﻧ cﭼﯥ د ﺧوراک ﻣرﺳﺗﻲ ﺗر ﻻﺳﮫ ﮐوي ھﻐوي ﺑﺎﯾد >وﻣره ﭼﯥ ژر
-2
ﻣﻣﮑﻧﮫ وي ،ﭘﮫ رﺳﻣﻲ ډول ﺛﺑت او راﺟﺳﺗر ﺷﻲ او د اړﺗﯾﺎ ﭘﮫ وﺧت ﮐﯥ دا راﺟﺳﺗر ﻧوی او
ﺗﺟدﯾد ﮐړای ﺷﻲ .ھﻐﮫ ﻟﺳﺗوﻧﮫ ﭼﯥ د \ﺎﯾﻲ Bوﻟﻧو ﻟﮫ ﺧوا >ﺧﮫ ﺟوړ ﺳوي وي او د ﮐورﻧﯾو
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ھﻐﮫ ﻟﺳﺗوﻧﮫ ﭼﯥ د Bوﻟﻧﻲ ﻟﮫ ﺧوا >ﺧﮫ ﺟوړ ﺳوي وي ﻣﻣﮑن Byور وي ،او ﭘﮫ ﻧوﻣوړې ﭘروﺳﮫ
ﮐﻲ ﺑﺎﯾد اﻏﯾزﻣﻧﻲ ﺳوي \Oﻲ و ﺑوﺧﺗوﻟو او راOﮑﭔﻠوﻟو ﺗﮫ وھ>ول ﺷﻲ .ﮐﮫ ﭼﭔري \Oﯥ
وﻏواړي ،ﭘﮫ ﺧﭘﻠو اﺻﻠﻲ ﻧوﻣوﻧو ﺛﺑت ﺷﻲ ،ﺣق ﯾﯥ ﻟري .ﺑﺎﯾد ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ وﺷﻲ ﺗر>و \Oﻲ ﯾﺎ د
ﮐورﻧﯾو \وان ﻣﺷران او ﻧور زﯾﺎﻧﻣن ﺳوي او ﺣﺳﺎس ﮐﺳﺎن د ﺧوراک وﭔﺷﻧﻲ د ﻟﺳټ >ﺧﮫ
وﻧﮫ اﯾﺳﺗل ﺷﻲ .ﮐﮫ ﭼﭔري د ﺑﭔړﻧﯾو ﺣﺎﻻﺗو ﭘﮫ ﻟﻣړﻧﯾو ﭘړاووﻧو ﮐﻲ راﺟﺳﺗر ﯾﺎ ﺛﺑت ﮐول ﻣﻣﮑن
ﻧﮫ وي ﻧو ﺑﺎﯾد ھﻐﮫ وﺧت ﭼﯥ ﺣﺎﻻت ﻣﺳﺎﻋد ﺷﻲ ژر ﺗر ژره ﺗر ﺳره ﺷﻲ .ﻧوﻣوړی ﮐﺎر ﭘﮫ
\ﺎﻧfړې ﺗوyﮫ ﭘﮫ ھﻐﮫ وﺧت ﮐﻲ ﻣﮭم دي ﭼﯥ د ﺧوراک اوږد ﻣﮭﺎﻟﻲ ﻣرﺳﺗﻲ ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ وي.
-3
د وﭔش ﻣﯾﺗودوﻧﮫ :د وﭔش اﮐﺛره ﻣﯾﺗودوﻧﮫ ډﯾر وﺧت ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟري  .ﭘﮫ ﻟﻣړﻧﯾو ﭘړاووﻧو
ﮐﻲ د ﻋﻣوﻣﻲ وﭔش ھﻐﮫ ﻟﺳﺗوﻧﮫ ﭼﯥ د ﮐورﻧﯾو ﭘﮫ اﺳﺎس ﺟوړ ﺳوي وي او د ﺳرﺷﻣﯾرﻧﯥ ھﻐﮫ
ﺗﺧﻣﯾن ﭼﯥ د \ﺎﯾﻲ Bوﻟﻧو ﻟﺧوا ﺑراﺑر ﺷوي وي ،ﻣﻣﮑن ﯾوازﯾﻧﯽ ﻋﻣﻠﻲ ﻣﯾﺗود وي .ھر ﺳﯾﺳﺗم
ﺑﺎﯾد ﻟﮫ ﻧږدې >ﺧﮫ ددې ﻟﮫ ﭘﺎره و>ﺎرل ﺷﻲ ﭼﯥ د ﭘﮫ ﻧظر ﮐﻲ ﻧﯾول ﺷوو وﺻول ﮐووﻧﮑو ﻟﮫ
ﭘﺎره د ﺧوراک رﺳول ډاډﻣن ﮐړي او ﺳﯾﺳﺗم ﺑﺎﯾد ﻣﻧﺎﺳب او ﻋﺎدﻻﻧﮫ وي .و ﺣﺳﺎﺳو او زﯾﺎﻧﻣن
ﺳوو ﺧﻠﮑو ﺗﮫ د ﺧوراک د ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوﻟو ﭘروyراﻣوﻧو د ﻻﺳرﺳﻲ ﭘﮫ ﺧﺎطر ﺑﺎﯾد \ﺎﻧfړی ﺗﺎﮐﯾد
او Bﯾﻧfﺎر وﺷﻲ .ﭘﮫ ھر ﺣﺎل د ﺣﺳﺎﺳو او ﻣﺳﺗﺣﻘو ﺧﻠﮑو د ﭘﮫ ﻧOﮫ ﮐوﻟو ﻟﮫ ﭘﺎره ھ>ﻲ ﺑﺎﯾد ھﻐﮫ
ﭘﯾﻐور او ﺑدﻧﺎﻣﻲ ﭼﯥ د دې ډﻟو ﻟﮫ ﺧوا >ﺧﮫ ﭘﺧوا ازﻣﺎﯾل ﺳوې ده ،ﺗﮑرار ﻧﮫ ﮐړي .دا ﻣﺳﺋﻠﮫ
ﻣﻣﮑن د ھﻐو Bوﻟﻧو ﻟﮫ ﭘﺎره ﭼﭔري ﭼﯥ د اﯾډز/اﯾﭻ اي وي ﻟروﻧﮑﻲ ﮐﺳﺎن ﭘﮫ ډﯾره اﻧدازه ﭘﮫ ﮐﯥ
ﻣوﺟود وي ﯾوه \ﺎﻧfړې ﻣوﺿوع وي ) ﭘﮫ ﻟوﻣړي >ﭘرﮐﻲ ﮐﯥ د ﺑرﺧﯥ اﺧﯾﺳﺗﻧﯥ ،ﭘﮫ ﻧOﮫ
ﮐوﻟو> ،ﺎرﻧﻲ او ارزوﻧﯥ ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ وyورئ (.
-4
د وﭔش \ﺎﯾوﻧﮫ :ﻧوﻣوړي \ﺎﯾوﻧﮫ او ﻧﻘﺎط ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﯾو ﺧوﻧدي او داﺳﻲ \ﺎﯾوﻧو ﮐﻲ
ﺗﺎﺳﯾس ﺷﻲ ﭼﯥ د وﺻول ﮐووﻧﮑو ﻟﮫ ﭘﺎره ھوﺳﺎ وي او ﺑﺎﯾد ﯾوازې د وﭔﺷوﻧﮑﯥ ډﻟﻲ د
ﻟوژﯾﺳﺗﯾﮑﻲ ھوﺳﺎﯾﻲ ﭘﮫ اﺳﺎس ﺟوړ ﻧﮫ ﺷﻲ .د وﭔش ﺗﻌداد او د وﭔﺷﻧ\ﺎﯾوﻧو د ﺷﻣﯾرې Bﺎﮐﻧﮫ
ﺑﺎﯾد د ﻣرﺳﺗﯥ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑو ،ﻣرﮐزوﻧو ﺗﮫ د رﺳﯾدو د وﺧت ،او د ﺗوﮐو د ﺗراﻧﺳﭘورت د
ﻣﺻﺎرﻓو ﻣﺳﺋﻠﮫ ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﯾول ﺷﻲ .ﻣرﺳﺗﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ ﺑﺎﯾد د \ﯾرې د ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوﻟو ﻟﮫ ﭘﺎره
ﻟﯾرې ﻣزل وھﻠو ﺗﮫ اړ ﻧﮫ اﯾﺳﺗل ﺷﻲ .او د ﺧوراک وﭔﺷﻧﻲ ﻣﮭﺎل وﭔش ﺑﺎﯾد ﭘﮫ داﺳﯥ وﺧﺗوﻧو
ﮐﻲ ﺗﻧظﯾم ﺷﻲ ﭼﯥ د ور\ﻧﯾو ﭼﺎرو ﺳره د Bﮑر ﺧطر ﻟږ ﮐړي .ﭘﮫ وﭔﺷﻧ\ﺎﯾوﻧو ﮐﻲ ﺑﺎﯾد
اﻧﺗظﺎر\ﺎﯾوﻧﮫ او د >Oﺎک اوﺑﮫ ﭼﻣﺗو وي )ﭘﮫ  ١۵٢-١۴۵ﻣﺧوﻧو ﮐﻲ د ﺧوار\واﮐ cد ﺳﻣون
ﻟوﻣړی او دوھم ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ وyورئ(.
د اﻣﻧﯾﺗﻲ yواOوﻧو ﮐﻣول :ﺧوراک ،ﯾو ارزOﺗﻧﺎﮐﮫ ﻣﺗﺎع ﯾﺎ ﺟﻧس دی او وﯾش ﯾﯥ د
-5
ﻏﻼ او ﺗﯾري ﮐول د ﭼﺎﻧس ﭘﮫ yډون اﻣﻧﯾﺗﻲ ﺧطرات راﻣﻧ\ﺗﮫ ﮐوي .ﮐﻠﮫ ﭼﯥ د ﺧوراک زﯾرﻣﮫ
ﮐﻣﮫ وي ﻧو د ﺧوراک د ورﮐړي ﭘﮫ وﺧت ﮐﻲ ﺗﺷﻧﺞ زﯾﺎﺗﯾږي\O .ﻲ ،ﻣﺎﺷوﻣﺎن ،ﻣﺷران ﺧﻠﮏ
او ﺑﭔﭼﺎره ﺧﻠﮏ ﻣﻣﮑن ددوي د ﺣق د ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوﻟو >ﺧﮫ ﺑﯥ وﺳﮫ وي او ﯾﺎ ھم ﺧﭘل ﺣق ﭘﮫ
زوره ﺗر ﻻﺳﮫ ﮐړي .ﻧوﻣوړي ﺧطرات ﺑﺎﯾد وار دﻣﺧﮫ ارزﯾﺎﺑﻲ ﮐړل ﺷﻲ او د ﮐﻣوﻟو ﻟﮫ ﭘﺎره
ﯾﻲ yﺎﻣوﻧﮫ واﺧﯾﺳﺗل ﺷﻲ .ﻟﮑﮫ د وﭔش Oﮫ >ﺎرﻧﮫ او ﭼﭔري ﭼﯥ ﻣﻧﺎﺳﺑﮫ وي د \ﺎﯾﻲ ﻋﺳﮑرو د
yﻣﺎرﻟو ﭘﮫ yډون ،ﭘﮫ ﻣﻧﺎﺳب ډول ﺳره د وﭔﺷﻧ\ﺎﯾوﻧو ﺳﺎﺗﻧﮫ .د ﺟﻧﺳﻲ ﺗﯾري ،ﺗﺎوﺗرﯾﺧواﻟﻲ او
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اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺳﺎﺋل ،ﭼﯥ د ﺧوراک د وﯾش ﺳره اړه ﻟري ددوي د ﻣﺧﻧﯾوي> ،ﺎرﻧﻲ او \واب
وﯾﻧﻲ ﻟﮫ ﭘﺎره اﻗدام ﮐول ھم ﻣﻣﮑن ﺿروري وي.
-6
د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﺧﭘرول :وﺻول ﮐووﻧﮑﻲ ﺑﺎﯾد د ﻻﻧدي ﺧﺑرو ﭘﮫ اړه ﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻟري:
 د ھﻐﯥ \ﯾرې اﻧدازه او ډول ﭼﯥ وﭔﺷل ﮐﯾږي او د وﯾش ﭘﮫ ﻧورﻣﺎل ﺑﮭﯾر ﮐﯥ د ھر ډولﺗﻐﯾﯾر راﻣﻧ\ﺗﮫ ﮐﯾدو ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ.
 د وﭔش د ﭘﻼن ) ورځ ،وﺧت\ ،ﺎي ،وارې او \ﻠﯥ ( او ﭘﮫ ھﻐﮫ ﮐﯥ د ﺑﺎﻧدﻧﯾو ﺷراﯾطو ﻟﮫاﻣﻠﮫ د ﺗﻐﯾﯾر د ﻣﻧ\ﺗﮫ راﺗ ïﭘﮫ ھﮑﻠﮫ.
 د ﺧوراﮐﺗوﮐو د ﻏذاﯾﻲ ﮐﯾﻔﯾت او ﮐﮫ ﭼﭔري ﯾﯥ اړﺗﯾﺎ وي د ﺧوراک و ﻏذاﯾﻲ ارزOت ﺳﺎﺗﻧﻲﺗﮫ \ﺎﻧfړې ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ ﮐول.
 د ﺧوراﮐﻲ ﺗوﮐو د ﺧوﻧدي ﮐوﻟو او ﮐﺎروﻧﯥ ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ د ﻣﻘرراﺗو اړﺗﯾﺎوي. -7ﭘﮫ ﭘروyرام ﮐﯥ د ﺑدﻟوﻧوﻧو راوﺳﺗل :د ﺧوراﮐﺗوﮐو د ﮐﻣOت ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ،ﭘﮫ ﻟﺳت ﯾﺎ \ﯾره
ﮐﯥ ،د ﺑدﻟون راوﺳﺗﻠو ﭘﮫ اړه ﺑﺎﯾد د وﯾش د ډﻟ cfﯾﺎ د ﺳﭘﯾن ږﯾرو ﻟﮫ ﻻرې د ﻣرﺳﺗﯥ
اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑو ﺳره ﺧﺑرې وﺷﻲ او ﭘﮫ yډه ﯾوه ﭼﺎره ورﺗﮫ وﺳﻧﺟول ﺷﻲ .وﭔﺷوﻧﮑﯥ ﮐﻣﭔBﮫ ﺑﺎﯾد
ﺧﻠ ïد ﺑدﻟوﻧوﻧو او د ھﻐوي ﺷﺎﺗﮫ ﭘرﺗو ﻋﻠﺗوﻧو >ﺧﮫ ﺧﺑر ﮐړي .دوي ﺑﺎﯾد دا ﻣﻌﻠوﻣﺎت
ورﮐړي ﭼﯥ ﺑدﻟوﻧوﻧﮫ ﺑﮫ >وﻣره وﺧت دوام وﮐړي او د \ﯾرې ﻋﺎدي وﭔﺷﻧﮫ ﺑﮫ ﺑﯾﺎ ﮐﻠﮫ د ﺳره
>ﺧﮫ ﭘﯾل ﺷﻲ .داﻣﮭﻣﮫ ده ﭼﯥ د ھﻐو ﺗوﮐو ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﭼﯥ ﺧﻠﮏ ﯾﯥ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوي ﺑﺎﯾد ﺷﻔﺎﻓﻲ
ﺧﺑري وﺷﻲ د ﺑﯾﻠfﻲ ﭘﮫ ﺗوyﮫ د \ﯾرې >رﻧfواﻟﯽ ﺑﺎﯾد ﭘﮫ Oﮑﺎره ډول ﺳره ﭘﮫ وﭔﺷﻧ\ﺎﯾوﻧو ﮐﯥ
ﺧﻠﮑو ﺗﮫ وروOودل ﺷﻲ ،ﭘﮫ \ﺎﯾﻲ ژﺑﮫ ورﺗﮫ وﻟﯾﮑل ﺷﻲ او ﯾﺎ ھم ﭘﮫ ﺗﺻوﯾري ډول ورﺗﮫ
وړاﻧدې ﺷﻲ ،ﭼﯥ ﭘﮫ دې ﺗرﺗﯾب ﺳره ﺧﻠﮏ ﭘﮫ دې وﭘوھول ﺷﻲ ﭼﯥ دوی >ﮫ ﺷﯽ ﺗر ﻻﺳﮫ
ﮐوي.
>ﺎرﻧﮫ او ارزوﻧﮫ  :د ﺧوراﮐﺗوﮐو د ﻣرﺳﺗﯥ د وﯾش او زﯾرﻣﮫ ﮐوﻟو د ﻟړۍ ﭘﮫ Bوﻟو
-8
ﭘړاووﻧو ﮐﻲ ﺑﺎﯾد >ﺎرﻧﮫ او ارزوﻧﮫ ﺗرﺳره ﺷﻲ .ﭘﮫ وﭔﺷﻧ\ﺎﯾوﻧو ﮐﻲ ﺑﺎﯾد ﭘﮫ راﻧدﻣﯾﮏ ډول،
ھﻐﮫ ﻣرﺳﺗﮫ ﭼﯥ ﮐورﻧﯾو ﺗﮫ ورﮐړل ﺷوې ده وزن ﺷﻲ ،ﺗر>و د وﭔش د ﺗﻧظﯾم درﺳﺗواﻟﻲ او
دﻗت او ھﻣدارﻧfﮫ ﭘﮫ دې ﻻره ﮐﻲ اﻧﺻﺎف او ﻋدل ﻣﻌﻠوم ﮐړل ﺷﻲ او د \ﯾﻧو ﺧﻠﮑو ﺳره د
وﯾﺷﻧ\ﺎی >ﺧﮫ د وﺗﻠو ﭘر ﻣﮭﺎل ﻣرﮐﯥ وﺷﻲ .د ﯾوې Bوﻟﻧﯥ ﭘﮫ ﮐﭼﮫ ،د ھﻐو ﮐورﻧﯾو ﭘﮫ
راﻧدﻣﯾﮏ ډول ﮐﺗﻧﮫ ،ﮐوم ﭼﯥ ﻣواد ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوي ،د ﻧوﻣوړو ﺧوراﮐﺗوﮐو د ﻣﻧﻠو او Byورﺗوب
ﮐﭼﮫ ارزوﻻی ﺷو او ھﻣدارﻧfﮫ ﭘﮫ دې ﮐﺎر ﺳره ھﻐﮫ ﺧﻠﮏ ھم ﻣوﻧدﻻی ﺷو ﭼﯥ د ﻣرﺳﺗﯥ
وړ دي ﺧو ﻣرﺳﺗﮫ ﯾﯥ ﻧﮫ وي ﺗر ﻻﺳﮫ ﮐړې .دا ﮐﺗﻧﯥ ،د ﺧوراک اﺿﺎﻓﮫ اﺧﯾﺳﺗل او ﺗرﻻﺳﮫ
ﮐول ھم ﭘﮫ yوﺗﮫ ﮐوﻻي ﺷﻲ او دا ھم ﭘﮫ yوﺗﮫ ﮐوﻻي ﺷﻲ ﭼﯥ ﻧوﻣوړي اﺿﺎﻓﮫ ﺧوراک د
ﮐوﻣﮫ \ﺎﯾﮫ را\ﻲ د ﺑﯾﻠfﻲ ﭘﮫ ﺗوyﮫ د ﻏﺻب ﮐوﻟو ﻟﮫ ﻻرې او ﯾﺎ ھم د ﺟﻧﺳﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎر او
اﺳﺗﺧداﻣوﻟو ﻟﮫ ﻻرې او ﯾﺎ ھم د ﻧورو ﻻرو >ﺧﮫ .د ﻧوﻣوړو ﮐﺗﻧو ﭘراﺧﻲ اﻏﯾزي د ﺧوراک
وﭔﺷﻧﻲ ﺳﯾﺳﺗم ﺑﺎﻧدي ھم ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﻲ وﻧﯾول ﺷﻲ .ﻧوﻣوړي ﻣﻣﮑن د زراﻋﺗﻲ ﺳﺎﯾﮑل او
دورې ،زراﻋﺗﻲ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧو ،د ﻣﺎرﮐﯾټ د ﺣﺎﻻﺗو او د زراﻋﺗﻲ ﺗوﻟﯾدي ﻣﻧﺎﺑﻌو د yډون اړﺗﯾﺎ ھم
ﭘﮫ ﺑر ﮐﻲ وﻧﯾﺳﻲ.
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ﻟوﻣړۍ ﺿﻣﯾﻣﮫ
دﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب د ﻣﯾﺗودوﻟوژۍ او راﭘور ورﮐوﻟو ﭼﮏ ﻟﺳت
د ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب >ﯾړﻧﮫ ﺑﺎﯾد:
 -1د ﻣﯾﺗودوﻟوژۍ روOﺎﻧﮫ ﺗﺷرﯾﺣﺎت ﭘﮫ ﺑر ﮐﯥ وﻟري
 Bوﻟﯥ طرﺣﯥ او ﻣوﺧﯥ د ارزﯾﺎﺑﻲ ﮐووﻧﮑو ﺳﺎﺑﻘﮫ او ﺷﻣﭔره )ﮐﮫ ﭘﮫ ﯾوازې ﯾﺎ ﭘﮫ ﺟوړه ﯾﯾز ډول ﺳره ﮐﺎر ﮐوي ( د ﻣﮭﻣوﻣﻌﻠوﻣﺎت ورﮐووﻧﮑو Bﺎﮐﻧﮫ ) اﯾﺎ دوي د Bوﻟو ډﻟو او yروﭘو ﻧﻣﺎﯾﻧدyﻲ ﮐوي؟(. د ﻣﺗﻣرﮐزو ﯾﺎ ﻧورو ﻣﺑﺎﺣﺛوي yروﭘوﻧو ﺟوړول د ﻣﻌﻠوﻣﺎت ورﮐووﻧﮑو د Bﺎﮐﻠو ﻣﻌﯾﺎر ﯾﺎ ﻣﺣﮏ د ارزﯾﺎﺑ cد وﺧت ﺗﻧظﯾم د ﺗﺟزﯾﯥ او ﻣﯾﺗودوﻟوژۍ د وﺳﺎﯾﻠو ﻟﭘﺎره ﮐﺎري ﭼوﮐﺎټ د  PRAد ﺳﺎﻣﺎن اﻻﺗو او طرﯾﻘو ﭘﮫyډون؛
 -2ﺑﺎﯾد د ﮐﯾﻔﯾﺗﻲ روش ﭘﮫ اﺳﺎس ﺑﺎﻧدي وي ،د ﮐﻣﯾﺗﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو د ﺳرﭼﭔﻧو د ﺑﯾﺎ ازﻣوﯾﻧﻲ
او ﺗﮑرار ﭘﮫ yډون.
-3
د ﻣودو او دورو ﺻﺣﯾﺢ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻟﮑﮫ :ھدﻓﻣﻧده ﻧﻣوﻧﮫ yﯾري ،ﻣﮭم ﻣﻌﻠوﻣﺎت
ورﮐووﻧﮑﻲ ،ﻣرﮐزي او ﻣﺣراﻗﻲ yروپ ،د \ﺎﻧfړو طرﯾﻘو ﻟﮫ ﭘﺎره ﻣودې او دورې.
د ارزﯾﺎﺑﻲ ﭘﮫ ﭘروﺳﮫ ﮐﻲ ﺗر ھﻐﮫ ﭘوري ﭼﯥ ﻣﻧﺎﺳﺑﮫ وي د ﺷرﯾﮑﺎﻧو ﭘﮫ ﺷﮑل ﺳره د
-4
\ﺎﯾﻲ ادارو yﻣﺎرل ،د ﺑﯾﻠfﻲ ﭘﮫ ﺗوyﮫ د ﺗﺻﺎدم او ﻧOﺗﻲ ﭘﮫ \ﯾﻧو ﺣﺎﻻﺗو ﮐﻲ.
د  PRAد ﺳﺎﻣﺎن اﻻﺗو او طرﯾﻘو ﭘﮫ ﻣﻧﺎﺳب ډول ﺳره ﮐﺎرول ) ﮐوم ﭼﯥ د ﻣوﻧدﻧو او
-5
ﮐﺷف د ﺗﺟزﯾﯥ او درې yوBﯾز ﮐوﻟو د ﻧﺗﯾﺟﯥ ﭘﮫ ﻟړ ﮐﻲ ﺗطﺑﯾق ﮐﯾږي (.
 -6د اﻏﯾزﻣن ﺳوو ډﻟو د ﺧﻠﮑو د ﻧﻣﺎﯾﻧده yﺎﻧو ﭘﮫ ﮐﺎر yﻣﺎرل او ﯾﺎ ھم ﺑدﯾل ﻣﻌﯾﺷت yروپ
ﺑﻧدي.
 -7دارزوﻧﯥ د ﻣﺣدودﯾﺗوﻧو ﯾﺎ ﻋﻣﻠﻲ ﺧﻧډوﻧو ﺗﺷرﯾﺢ او >رyﻧدول
 -8د ارزﯾﺎﺑﻲ د ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﻲ ﺧﭘراوي ﭘﮫ yډون ،د ﺑدﯾل ﻣﻌﯾﺷت yروﭘوﻧو او د ﺧﻠﮑو د ﻧورو
اړوﻧده طﺑﻘﮫ ﺑﻧدۍ ﻣﺛﻼً ﺟﻧس ،ﻧژاد ،ﻗوﻣﻲ yروپ او داﺳﯾﯥ ﻧورو د ﭘوOښ د ﮐﭼﯥ ﺗﺷرﯾﺢ او
>رyﻧدول .
 -9د دوﻟت د اړوﻧده ﻧﻣﺎﯾﻧده وزارﺗوﻧو او ﻋﺎﻣﮫ ﺧدﻣﺎﺗو د ﻧﻣﺎﯾﻧده yﺎﻧو ﺳره د ﺧﺑرو اﺗرو
ﭘﮫ yډون ،د ﻗوﻣﻲ ﻣﺷراﻧو ،د ﻣﮭﻣو اوﻟﺳﻲ ﻧﻣﺎﯾﻧده Bوﻟﻧو ) ﻣذ ھﺑﻲ ډﻟﻲ\ ،ﺎﯾﻲ ﻏﯾر دوﻟﺗﻲ
Bوﻟﻧﻲ ،ﻣداﻓﻊ ډﻟﻲ ،ﺑزyراﻧو او ﺷﭘﻧو او د \Oو د ډﻟو ﺳره( او د ﺑدﯾل ﻣﻌﯾﺷت ھﻐو ﻧﻣﺎﯾﻧده
Bوﻟﻧو ﺳره ﭼﯥ ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﻲ ﻧﯾول ﺳوي دي د ﻣرﮐو ﺗر ﺳره ﮐول.
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د ارزوﻧﯥ د راﭘور ﻣوﻧدﻧﯥ ﻻﻧدې Bﮑﻲ ﺗر ﭘوOښ ﻻﻧدې راوﻟﻲ:

 -1د ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب وروﺳﺗﻧ cﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ او ﻟﮫ ﻧﺎورﯾن >ﺧﮫ د ﻣﺧﮫ د ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب
وﺿﻌﯾت.
 -2د ﺑﯾﻼﺑﯾﻠو ﻣﻌﺷﯾﺗﻲ yروﭘوﻧو ﺗﺷرﯾﺢ او ﻟﮫ ﻧﺎورﯾن >ﺧﮫ د ﻣﺧﮫ ددوی د ﻏذاﯾﻲ
ﺧوﻧدﯾﺗوب ﺣﺎﻟت.
-3

د ﺑﯾﻼﺑﯾﻠو ﻣﻌﯾﺷﺗﻲ ډﻟو او yروﭘوﻧو ﻟﮫ ﻧﺎورﯾن >ﺧﮫ د ﻣﺧﮫ ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب.

-4
اﻏﯾز.

د ﻣﺧﺗﻠﻔو ډﻟو او yروﭘوﻧو ﭘر ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب او ﺧوراﮐﻲ ﺳﯾﺳﺗم ﺑﺎﻧدې د ﻧﺎورﯾن

 -5د ﺧﺎﺻو زﯾﺎﻧﻣﻧوﻧﮑو ﻣﻌﺷﯾﺗﻲ ډﻟو ﯾﺎ د ھﻐو ﭼﯥ ﭘﮫ اوﺳﻧﯽ ﺣﺎﻟت ﮐﯥ د ﻏذاﯾﻲ
ﻧﺎﺧوﻧدﯾﺗوب ﻟﮫ اﻣﻠﮫ زﯾﺎﻧﻣﻧوﻧﮑﯽ ﺑﻠل ﮐﯾږي ،ﭘﯾژﻧدل.
 -6د ﭘﻠﻲ ﮐوﻟو ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزﻣوﻧو ،ﻣداﻓﻌﯥ او ھرې اړوﻧده اﺿﺎﻓﻲ >ﯾړﻧﯥ ﭘﮫ yډون ،د ﭘﭔﺷﺑﯾﻧﻲ
ﺷوې ﻣداﺧﻠﯥ ﺗر ﺳره ﮐول.
 -7ﮐﮫ ﭼﭔري ﻏﺑرyون ﻣﻧﺎﺳب وåyل ﺷﻲ،د ﺧوراﮐﺗوﮐو د ھرډول ﻣرﺳﺗﻲ د ﻏﺑرyون دﻗﯾق
او درﺳت طﺑﯾﻌت ،ﻣوﺧﮫ او ﻣوده .د ﺧوراﮐﺗوﮐو د ﻣرﺳﺗﯥ ﻏﺑرyوﻧوﻧﮫ ﺑﺎﯾد د ﭘورﺗﻧﯾو Bﮑو او
ارزوﻧو ﭘر اﺳﺎس ﺑراﺑر ﺷﻲ.
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دوھﻣﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ
دﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب د >ﯾړﻧﯥ ﭼﮏ ﻟﺳت
د ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب د >ﯾړﻧﯥ ﭘﮫ ﺗرڅ ﮐﯥ ھﻣﯾﺷﮫ اﻏﯾزﻣن ﺷوي ﺧﻠﮏ ﭘﮫ ﭘراﺧﮫ ﮐﭼﮫ ددوی د
ﺧوراک ﯾﺎ ﻋﺎﯾد د ﻻﺳﺗﮫ راوړو د ﺳرﭼﯾﻧو او ﺳﺗراﺗﯾژﯾو ﭘﮫ اﺳﺎس ،ﭘﮫ ﻣﻌﯾﺷﺗﻲ yروﭘو او ډﻟو
ﺑﺎﻧدي طﺑﻘﮫ ﺑﻧدي ﮐﯾږي .ﭘﮫ ﻧوﻣوړې طﺑﻘﮫ ﺑﻧدۍ ﮐﻲ ﻣﻣﮑن د ﺧﻠﮑو وﭔﺷﻧﮫ ﭘﮫ ډﻟو او yروﭘو
ﺑﺎﻧدي د ﺷﺗﻣﻧﻲ او دوﻟت ﭘﮫ اﺳﺎس ھم ﺗر ﺳره ﺷﻲ .داﻣﮭﻣﮫ ده ﭼﯥ روان ﺣﺎﻻت د ﻧﺎورﯾن
>ﺧﮫ د ﻣﺧﮫ ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب ﺣﺎﻟت ﺳره ﭘرﺗﻠﮫ ﺷﻲ ،ﭼﯥ ﻧوﻣوړو ﺗﮫ ﺑﯾﺎ اوﺳط ﮐﻠوﻧﮫ وﯾل
ﮐﯾږي او ﻣﻣﮑن ﻧوﻣوړي ﮐﻠوﻧﮫ د اﺳﺎﺳﻲ ﻟﯾﮑو ﭘﮫ ﺗوyﮫ وﭘﭔژﻧدل ﺷﻲ .د ﺳړﯾو او \Oو
\ﺎﻧfړي رول او دﻧدي او ﺣﺳﺎﺳﯾﺗوﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﻲ وﻧﯾول ﺷﻲ او ھﻣدارﻧfﮫ د ﮐورﻧﯾو د
ﺧوراک ﺳﺎﺗﻧﻲ او ﺣﻔﺎظت ﺣﺗﻣﻲ ﮐﭔدل ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﻲ وﻧﯾول ﺷﻲ .د ﮐورﻧ cدﻧﻧﮫ ﻏذاﯾﻲ
ﺧوﻧدﯾﺗوب ﺗوﭘﯾروﻧو ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯾول ھم اړﯾن ﮐﺎر دی.
دا ﭼﮑﻠﺳت ﭘﮫ ﭘراﺧﮫ ﮐﭼﮫ ھﻐﮫ ﺳﯾﻣﻲ ﭘﮫ ﺑرﮐﻲ ﻧﯾﺳﻲ ﮐوﻣﯥ ﭼﯥ د ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب ﭘﮫ >ﯾړﻧﮫ
ﮐﯥ ھﻣﯾﺷﮫ ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﻲ ﻧﯾول ﮐﯾږي .د ﻧﺎورﯾن ﭘﮫ اړه ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﭘراخ ډول ﻧور اﺿﺎﻓﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎت
ھم ﺧﺎﻣﺧﺎ راBول ﺷﻲ ) د ﺑﯾﻠfﻲ ﭘﮫ ﺗوyﮫ دا ﯾوه ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣوﺿوع ده ،ﭼﯥ د ﺧﻠﮑو ﺷﻣﭔر او
ﺧو\ﯾدﻧﯥ او داﺳﯥ ﻧور و>ﯾړل ﺷﻲ( ھﻣدارﻧfﮫ د ﻧورو اړوﻧده ﺳﮑﺗوروﻧو )ﺗﻐذﯾﮫ ،روﻏﺗﯾﺎ،
اوﺑﮫ او ﺳرﭘﻧﺎ( ﭘﮫ اړه ھم ،ﭘﮫ ﯾو ﻧﺎورﯾن ﮐﯥ ﻣﺎﻟوﻣﺎت راBول ﺷﻲ .ﭼﮏ ﻟﺳت ﺑﺎﯾد د \ﺎﯾﻲ
ﻣوﺿوﻋﺎﺗو او د >ﯾړﻧﯥ ﻟﮫ ﻣوﺧو ﺳره اړخ وﻟfوي .د ډﯾرو ﺟزﺋﯾﺎﺗو ﻟروﻧﮑﻲ ﭼﮏ ﻟﺳﺗوﻧﮫ د
ﻧورو ﺳرﭼﯾﻧو ﻟﮑﮫ د  USAIDد ﺳﺎﺣوي ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻲ ﻻرOوود ١٩٩٨ -ﮐﯥ ﺷﺗﮫ.
د ﻣﻌﺷﯾﺗﻲ yروﭘوﻧو ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب
 -1اﯾﺎ ﭘﮫ Bوﻟﻧﮫ ﮐﻲ داﺳﯥ ډﻟﯥ او yروﭘوﻧﮫ ﺷﺗﮫ ﭼﯥ ﯾو ﺷﺎن ﻣﻌﯾﺷﺗﻲ ﺳﺗراﺗﯾژۍ وﮐﺎروي؟
او دوی د ﺧﭘﻠو اﺳﺎﺳﻲ ﺧوراﮐﻲ او ﻋﺎﯾداﺗﻲ ﺳرﭼﯾﻧو ﭘﮫ اﺳﺎس >رﻧfﮫ طﺑﻘﮫ ﺑﻧدي ﮐﯾدای ﺷﻲ؟
ﻟﮫ ﻧﺎورﯾن >ﺧﮫ ﻣﺧﮑﻧ cﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب )اﺳﺎﺳﻲ ﮐرOﮫ(
 -2ﻣﺧﺗﻠﻔو ﻣﻌﯾﺷﺗﻲ ډﻟو ﻟﮫ ﻧﺎورﯾن >ﺧﮫ ﻣﺧﮑﻲ >ﻧfﮫ ﺧوراک او ﻋﺎﯾد ﻻﺳﺗﮫ راووړ؟ ﭘﮫ
اوﺳط ډول ﭘﮫ ﺗﯾرو ﮐﻠوﻧو ﮐﯥ ددوی د ﻋﺎﯾد او ﺧوراک ﺳرﭼﯾﻧﯥ ﮐوﻣط وې؟
 -3د ﯾو ﻧﺎرﻣل او ﻋﺎدي ﮐﺎل ﭘﮫ ﺟرﯾﺎن ﮐﻲ د ﺧوراک ﻧوﻣوړي زﯾرﻣﻲ او ﻋﺎﯾد د
ﻣوﺳﻣوﻧو ﭘﮫ ﻣﻧ tﮐﻲ >ﻧfﮫ ﺑدﻟﭔدل؟ ) د ﻣوﺳﻣﻲ ﮐﻠﯾزي ﯾﺎ ﺟﻧﺗري ﺟوړﭔدل Oﺎﯾﻲ Byور وي (.
 -4ﮐﮫ ﺗﯾرو ﭘﻧ\و ﯾﺎ ﻟﺳو ﮐﻠوﻧو ﺗﮫ ﯾو ﻧظر وﮐړو ،ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب د ھر ﮐﺎل ﭘﮫ ﺗﯾرﯾد
ﺳره >ﮫ ﺑدﻟون ﻣوﻧدﻟﯽ؟ )د ﯾو ﻣﮭﺎﻟوﯾش ﯾﺎ د Oو او ﺑدو ﮐﻠوﻧو ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ Oﺎﯾﻲ Byوره ﺗﻣﺎﻣﮫ
ﺷﻲ(.
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-5
>ﮫ ډول داراﯾﻲ او ﺷﺗﮫ ،ﺳﭘﻣﺎوې ﯾﺎ ﺳﺎﺗﻧﯥ د ﻣﺧﺗﻠﻔو ﻣﻌﯾﺷﺗﻲ ډﻟو ﻟﮫ ﺧوا >ﺧﮫ ﻻﺳﺗﮫ
راوړل ﺷوې دي ) د ﺑﯾﻠfﻲ ﭘﮫ ﺗوyﮫ د ﺧوراک زﯾرﻣﯥ ،ﻧﻐدي ﺳﭘﻣﺎوي ،د >ﺎروﯾو داراﯾﻲ،
ﭘﺎﻧfﮫ اﭼوﻧﯥ ،اﻋﺗﺑﺎر ،ﻧﺎﻏوOﺗل ﺷوي ﭘور او داﺳﯥ ﻧور (؟
 -6د ﯾوې اووﻧ cﯾﺎ ﻣﯾﺎﺷﺗﻲ ﭘﮫ ﻣوده ﮐﻲ د ﮐورﻧ cﭘﮫ ﻟOfﺗوﻧو ﮐﻲ >ﮫ ﺷﻲ ﺷﺎﻣل دي او
ﭘر ھري ﻣﺎدې ﯾﺎ ﺑرﺧﯥ ﺑﺎﻧدي د ﻣﺻرف ﺗﻧﺎﺳب >ﻧfﮫ دي؟
 -7ﭘﮫ ﮐورﻧ cﮐﻲ د ﻧﻐدو ﭘﯾﺳو د ﺗﻧظﯾم ﻣﺳؤول او ذﻣﮫ واره >وک دی او ﻧﻐدې ﭘﯾﺳﯥ ﭘر
>ﮫ ﺷﻲ ﻣﺻرﻓﯾږي؟
-8
ﻧژدې ﻣﺎرﮐﭔټ ﺗﮫ د اﺳﺎﺳﻲ او اﺻﻠﻲ ﺗوﮐو د ﺗر ﻻﺳﮫ ﮐوﻟو ﻟﮫ ﭘﺎره >وﻣره ﻻﺳرﺳﯽ
ﺷﺗﮫ؟ ) د واBن ،ﺣﻔﺎظت ،د ﻟﭔږدوﻧﻲ اﺳﺎﻧﺗﯾﺎ ،او د ﻣﺎرﮐﭔټ ﯾﺎ ﺑﺎزار د ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣوﺟودﯾت او
ﺷﺗون او داﺳﯥ ﻧورو ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﻲ ﻧﯾوﻟو ﺳره (.
 -9د ﺧوراک ﭘﮫ yډون د ﻣﮭﻣو ﺗوﮐو ﺷﺗون او ﺑﯾﮫ >ﻧfﮫ ده؟
 -10ﻟﮫ ﻧﺎورﯾن >ﺧﮫ د ﻣﺧﮫ د ﻋﺎﯾد د ﺿروري ﺳرﭼﯾﻧو او ﺧوراک ﺗر ﻣﻧ tد راﮐړې
ورﮐړې ﮐﭼﮫ >رﻧfﮫ وه ،ﻣﺛﻼً د ﺧوراک ﻣزد او ﯾﺎ د ﺧوراک ﻟﭘﺎره >ﺎروي او داﺳﯥ ﻧور؟
د ﻧﺎورﯾن ﭘﮫ ﺗرڅ ﮐﯥ ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب
 -11ﻧﺎورﯾن >ﻧfﮫ د ﭘﭔژﻧدل ﺷوو ﻣﻌﯾﺷﺗﻲ ډﻟو او yروﭘوﻧو د ﺧوراک ﻣﺧﺗﻠﻔﻲ زﯾرﻣﻲ او
ﻋﺎﯾد اﻏﯾزﻣن ﮐړل؟
 -12ﻧﺎورﯾن >ﻧfﮫ د ﻣﺧﺗﻠﻔو ډﻟو د ﺧوراک ﺳﺎﺗﻧﻲ ﻋﺎدي ﻣوﺳﻣﻲ ﻧﻣوﻧﯥ اﻏﯾزﻣﻧﻲ ﮐړې؟
 -13ﻧﺎورﯾن >ﻧfﮫ د ﻣﮭﻣو ﺗوﮐو ﺑﯾﯥ ،ﻣﺎرﮐﭔټ ﯾﺎ ﺑﺎزار ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﯽ او د ﺑﺎزار ﯾﺎ ﻣﺎرﮐﭔټ
ﻣوﺟودﯾت ﯾﺎ ﺷﺗون اﻏﯾزﻣن ﮐړ؟
 -14د ﺑدﯾل ﻣﻌﯾﺷت د ﻣﺧﺗﻠﻔو ډﻟو ﻟﮫ ﭘﺎره ﻋﺎدي طرزاﻟﻌﻣﻠوﻧﮫ >ﮫ ﺷﻲ دي او ﺧﻠﮏ ﭘﮫ
ﮐوﻣﮫ اﻧدازه ﺑﺎﻧدي ﭘﮫ ھﻐوي ﮐﻲ Oﮑﭔل دي؟
 -15د ﻧﺎورﯾن >ﺧﮫ د ﻣﺧﮑﻧﻲ ﺣﺎﻟت ﭘﮫ ﭘرﺗﻠﮫ ،ﭘﮫ اوﺳﻧﻲ ﺣﺎﻟت ﮐﯥ >ﻧfﮫ ﺑدﻟون راﻣﻧ\ﺗﮫ
ﺷو؟
 -16ﮐوم ﺧﻠﮏ ﯾﺎ ﺳﯾﻣﮫ ډﯾره اﻏﯾزﻣﻧﮫ ﺷوې ده؟
 -17د ﻋﺎدي طرزاﻟﻌﻣﻠوﻧو د ﻟﻧډې او ﻣﻧ\ﻧ cﻣودې اﻏﯾزې د ﺧﻠﮑو ﭘر اﻗﺗﺻﺎد او ﻧوري
ﺷﺗﻣﻧﻲ ﺑﺎﻧدي >ﮫ دي؟
 -18د Bوﻟو ﻣﻌﺷﯾﺗﻲ yروﭘوﻧو او Bوﻟو ﺣﺳﺎﺳو yروﭘوﻧو ﭘر روﻏﺗﯾﺎ ،ﻋﻣوﻣﻲ ﺳﻼﻣﺗﯾﺎ او
وﻗﺎر ،د ﻣﺟﺎدﻟوي ﺳﺗراﺗﯾژﯾو اﻏﯾزې >ﮫ دي؟ اﯾﺎ دا ﺧطروﻧﮫ د ﻣﺟﺎدﻟوي ﺳﺗراﺗﯾژﯾو ﺳره ﮐوم
ﺗړاو ﻟري؟
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درﯾﻣﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ
دﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب ﻏﺑرyوﻧوﻧﮫ
ﭘﮫ ﺑﯾړﻧﯾو ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ دﻏذاﺋﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب د ﻣﻼﺗړ ،ﺧوﻧدي ﺳﺎﺗﻠو او ﻏOﺗﻠﻲ ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره د
ﭘراﺧﯥ ﮐﭼﯥ ﻻرې ﭼﺎرې ﺷﺗﮫ .ﻻﻧدﯾﻧﯽ ﻟﯾﺳت ،ﯾو ﻣﮑﻣل ﻟﺳت ﻧﮫ دی .ﺧو ھره ﻣداﺧﻠﮫ داﺳﯥ
طرح ﺷﻲ ﭼﯥ ﻟﮫ \ﺎﯾﻲ ﺷراﯾطو او د ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب ﻣﻼﺗړ ﮐوﻧﮑو ﺳﺗراﺗﯾژﯾو ﺳره ﺗواﻓق
وﻟري ،ﭼﯥ ﭘﮫ دې اﺳﺎس ،دا ﻣداﺧﻠﯥ د طرﺣﯥ او اھداﻓو ﻟﮫ اړﺧﮫ ﺑﯥ ﺟوړې واوﺳﻲ .دا ډﯾره
ﻣﮭﻣﮫ ده ﭼﯥ د اړﺗﯾﺎوو ﻟﮫ ارزوﻧﯥ وروﺳﺗﮫ ﯾو ﺳﻠﺳﻠﮫ ﭘروyراﻣوﻧﮫ او ﻏﺑرyوﻧوﻧﮫ ﺗر ﻻس
ﻻﻧدې وﻧﯾول ﺷﻲ .د ﻣرﺳﺗﯥ ھﻐﮫ ھ>ﯥ ﭼﯥ ﺑﯥ Byﯥ وي او د \ﺎﯾﻲ اړﺗﯾﺎوو ﭘﮫ ﻧﮫ ﻧظر ﮐﯥ
ﻧﯾوﻟو ﺳره طرح ﺷوې وي ،دوﻣره اﻏﯾزﻣﻧﯥ ﻧﺷﻲ ﺗﻣﺎﻣﯾدای .دا ﻏﺑر yوﻧوﻧﮫ ﭘﮫ دري ﺑرﺧو
وﯾﺷل ﺷوي دي ﭼﻲ دﻏذاﺋﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب دوھم او >ﻠورم ﻣﻌﯾﺎر ﺳره اړه ﻟري:
• ﻟو ﻣړﻧﻲ ﺗوﻟﯾدات
• ﻋﺎﯾد او ﮐﺎر
• ﻣﺎرﻛﯾټ او ﺧدﻣﺎﺗو ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﯽ.
د ﺧوراﮐﺗوﮐو ﻋﻣوﻣﻲ ﺗوزﯾﻊ ،ﻧﯾﻎ ﭘﮫ ﻧﯾﻐﮫ ﮐورﻧﯾو ﺗﮫ د وړﯾﺎ ﺧوراﮐﻲ ﻣرﺳﺗﯥ ﭘﮫ ﺣﯾث ور
رﺳﯾږي ،ﻧو ﭘﮫ دې اﺳﺎس ،دا ﮐﺎر ﭘﮫ ﻟﻧډ ﻣﮭﺎﻟﮫ ﺗوyﮫ د ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب ﻟﮫ ﻣﮭﻣو ﮐﺎروﻧو >ﺧﮫ
ﺑﻠل ﮐﯾږي.

ﻟو ﻣړ ﻧﻲ ﺗو ﻟﯾدات
• دداﻧو ) ﺣﺑوﺑﺎﺗو ( ،وﺳﺎﯾﻠو او دﻛﯾﻣﯾﺎ وي ﺳري وﯾﺷل :ددﻏو ﻣوادو د وﯾﺷﻠو
ﻣوﺧﮫ د ﮐرھﻧﯾزو ﺗوﻟﯾداﺗو ﻏOﺗﻠﻲ ﮐول دي ﭼﯥ د راﺳﺗﺎﻧﮫ ﺷوو ﺧﻠﮑو ﻟﭘﺎره د
ﮐرھﻧﯾزو ﭼﺎرو د ﭘﯾل ﮐوﻟو دﻟوﻣړي yﺎم ﭘﮫ >ﯾر او ﯾﺎ ھم د ﻏﻠو د ﺗﻧوع د ﻣﻧ\ﺗﮫ
راوړﻟو ﭘﮫ ﻣوﺧﮫO ،ﮫ ﭼﺎره åyل ﮐﯾږي .اﮐﺛره وﺧت ،دا وﯾش ،د ﮐرھﻧﯾزو ﭘراﺧﺗﯾﺎﯾﻲ
ﺧدﻣﺎﺗو او ﺗﺧﻧﯾﮑﯥ روزﻧﯥ ﺳره ﯾو \ﺎی ﭘﻠﻲ ﮐﯾږي.
• د ﻏﻠو داﻧو ﺧر>ﻼو او ﮐرھﻧﯾز ﻧﻧدارﺗوﻧوﻧﮫ :دﻏﻠو داﻧو ﻟوﯾو راﻧﯾوﻧﮑو ﺑﺎﻧدې د
ﻏﻠو داﻧو ﭘﮫ ﭘﻠورﻟو ﮐﯥ اﺳﺎﻧﺗﯾﺎ راﻣﻧ\ﺗﮫ ﮐوي .ددې ﻟﭘﺎره ﭼﯥ ﻏﻠﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ ،د ﻏﻠو
داﻧو ﺑﯾﻼﺑﯾﻠو ډوﻟوﻧو ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﯽ وﻟري او ﭘﮫ \ﺎﯾﻲ ډول د ﻏﻠو د ﭘﻠورﻟو او راﻧﯾوﻟو
ﻓرﺻت ﭘﯾدا ﺷﻲ ،ﻧو د ﻏﻠو داﻧو د ﭘﻠوروﻧﮑو ﭘﮫ راBوﻟوﻟو ﺳره ﺑﺎﯾد ﮐرھﻧﯾز
ﻧﻧدارﺗوﻧوﻧﮫ ﺟوړ ﮐړای ﺷﻲ.
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• ﮐرھﻧﯾز ﭘراﺧﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺗوﻧﮫ .
• د اړوﻧد ه ﻣﮭﺎرﺗوﻧو ﭘﮫ اړه Oووﻧﮫ او روزﻧﮫ.
• د >ﺎروﯾو د ﺳﺎﺗﻧ\ﺎﯾوﻧو ﭘﮫ اړه yﺎﻣوﻧﮫ :ﭼﻲ د>ﺎروﯾو دروﻏﺗﯾﺎ د>رﻧfواﻟﻲ
اﻧدازه ﮐول  ،ﻟﮫ اوﺳﯾدﻧ\ﺎﯾوﻧو >ﺧﮫ د >ﺎروﯾو د ﺑﯾړﻧ cاﯾﺳﺗﻧﯥ او ﺑﯾرﺗﮫ راوﺳﺗﻧﯥ ﭘﮫ
اړه yﺎﻣوﻧﮫ ،د >ﺎروﯾو د وOو او ﻧورو ﻣﻐذي ﺧوړو وﯾﺷﻧﮫ ،د >ﺎروﯾو ﭘﻧﺎ\ﺎﯾوﻧﮫ او د
ددوی ﻟﭘﺎره د اوﺑو د ﺑدﯾﻠو ﺳرﭼﯾﻧو ﺑراﺑرول ،ﭘﮫ ﮐﯥ ﺷﺎﻣل دي.

• دﻛﺑﺎﻧو او دھﻐوي د Oﮑﺎر ﻟﭘﺎره د ﺟﺎﻟوﻧو او ﻧورو وﺳﺎﯾﻠو وﯾﺷﻧﮫ
• دﺧوراﮐﻲ ﺗوﮐو د ﭘروﺳس ﮐوﻟو Oﮫ ﮐول

ﻋ ﺎﯾ د او ﮐ ﺎر
• دﻛﺎر ﭘﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﻛﻲ ﭘﯾﺳﻲ ) :(CFWﭼﻲ د ﺧوراک ﻟﮫ ﻧظره ،ﻧﺎﺧوﻧدي ﻛورﻧﯾو
ﻟﭘﺎره دﻛﺎر ﭘﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﻛﻲ د ﭘﯾﺳو ﻻﺳﺗﮫ راوړﻟو زﻣﯾﻧﮫ ﺑرا ﺑروي.
• ﺧواړه دﻛﺎر ﭘﮫ ﺑدل ﻛﯥ ) :(FFWﭼﻲ د ﺧوراک ﻟﮫ ﻧظره ،ﻧﺎﺧوﻧدي ﻛورﻧﯾو
ﻟﭘﺎره ﻏذا دﻛﺎر ﭘﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﻛﻲ داﺳﯥ ﻓرﺻﺗوﻧﮫ ﺑراﺑروي ﭼﻲ  ،ھﻐوی داﺳﯥ ﺧدﻣﺎت
ﺗرﺳره ﮐړي ﭼﯥ ﭘﮫ ﻋﯾن وﺧت ﻛﻲ ھم \ﺎﻧﺗﮫ او ھم دBوﻟﻧﯥ ﻟﭘﺎ ره Byور ﺛﺎﺑﺗﯾدای ﺷﻲ.
• ﺧواړه د رﯾﮑوري ﭘﮫ ﺑدل ﮐﯥ ) :(FFRﭼﯥ دا ﺷﮑل د )ﺧواړه د ﮐﺎر ﭘﮫ ﺑدل
ﮐﯥ( د ھ>ﯥ زﯾږﻧده ده او ﮐوﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻟوﻣړﻧ cﺑﯾﺎرﻏوﻧﯥ ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ وﮐړي
او ﺑﺎﯾد ﺑﺎﻧدﻧﯾو ﺗﺧﻧﯾﮑﻲ >ﺎرﻧﯥ ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ وﻧﮫ ﻟري.

• د ﻋﺎﯾد د ﻻﺳﺗﮫ راوړوﻟو ﻻرې ﭼﺎرې :ﺧﻠﻛو ﺗﮫ ددي اﺟﺎزه ورﻛوي ﺗر>و ﭘﮫ
ﮐوﭼﻧ cﮐﭼﮫ ،د ﻋﺎﯾد ﻻﺳﺗﮫ راوړﻟو ﺑﯾﻼﺑﯾﻠﯥ ﺳرﭼﯾﻧﯥ دﺧﭘل \ﺎن ﭘﮫ ﻛﺎر اﭼوﻧﯥ ﺳﯾﺳﺗم
ﺑﺎﻧدې ﺑدﻟﯥ ﮐړي .ﭼﯥ ﻋﺑﺎرت دي ﻟﮫ :ﭘﮫ اداره ﮐوﻟو ﮐﯥ د ﺧﻠﮑو ﻣﻼﺗړ ﮐول ،ددوي د
ﺗﺟﺎرﺗوﻧو ﺗﮫ ﻋﻣﻠﻲ ﺑåﮫ ورﮐول او >ﺎرﻧﮫ.
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د ﻣ ﺎر ﮐ ﯾټ ﺟ ﻧﺳ و ﻧو او ﺧ دﻣ ﺎﺗو ﺗﮫ ﻻ ﺳ ر ﺳ ﯽ :

• د ﻣﺎرﮐﯾټ او ﺑﻧﺳBوﻧو ﻣﻼﺗړ :ﭼﯥ د ﺗراﻧﺳﭘورﺗﻲ ﺧدﻣﺎﺗو ﺑراﺑروﻟو >ﺧﮫ ﻋﺑﺎرت دي
ﭼﯥ ﭘﮫ ﺗرڅ ﮐﯥ ﯾﯥ ﺗوﻟﯾد ﮐوﻧﮑﻲ ﮐوﻻی ﺷﻲ ،ﻟﯾرې ﭘرﺗو ﻣﺎرﮐﯾBوﻧو ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﯽ وﻟري.
• د>ﺎروﯾو ﭘﻠورل )ﻛﻣول( :ﻣﺎﻟداراﻧو ﺗﮫ ددي زﻣﯾﻧﮫ ﺑراﺑروي ﺗر >و دوﭼﻛﺎﻟ cاو
د>ړ\ﺎﯾوﻧو او اوﺑو د ﺳرﭼﯾﻧو د ﻧﺷﺗواﻟﻲ ﭘﮫ وﺧت ،او ﭘﮫ \ﺎﻧfړې ﺗوyﮫ ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﭘﮫ ﻣﺎرﮐﯾټ
ﮐﯥ د >ﺎروﯾو ﺑﯾﯥ راOﮑﺗﮫ ﺷوې وي> ،ﺎروي ﭘﮫ Oﮫ ﺑﯾﮫ راﻧﯾﺳﻲ.
 د Oو ﺑﯾو ﻟروﻧﮑﻲ دوﻛﺎﻧوﻧﮫ :ﭘﮫ ﮐﻧﺗرول ﺷوې ﯾﺎ ﻣرﺳﺗﻧدوﯾﮫ ﺑﯾﮫ ،داﺳﺎﺳﻲ ﻣوادوﺧر>ﻼو ﯾﺎ ھم د ﺟﻧس د ﺟﻧس ﭘﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﮐﯥ د ﺗﺑﺎدﻟﯥ >ﺧﮫ ﻋﺑﺎرت دي.
 د ﺧوړو ﯾﺎ ﻧﻐدو ﭘﯾﺳو ﺳﻧدوﻧﮫ :ﭘﮫ دوﻛﺎﻧوﻧو ﻛﯥ د ﺧوراﮐﻲ ﻣوادو او ﯾﺎ دﻧورواﻣواﻟو دﺗﺑﺎدﻟﻲ ﻟﭘﺎره .
 دوﻟﺗﻲ ﺧدﻣﺎﺗو ﻣﻼﺗړ او ﺗﺧﻧﯾﮑﻲ ﻣرﺳﺗﮫ :ﭼﯥ د ﮐرھﻧﯾزو ﭘراﺧﺗﯾﺎﯾﻲ او وﺗرﻧريﺧدﻣﺎﺗو >ﺧﮫ ﻋﺑﺎرت دي.
 ﻣﺎﯾﮑروﻓﺎﯾﻧﻧس ﭘروژې :د ﺑﯾﻠfﯥ ﭘﮫ ډول د ﺷﺗﻣﻧﯾو د ﺧوﻧدي ﺳﺎﺗﻠو ﻟﭘﺎره د ﻗرﺿو اوﻧورو ﻻروﭼﺎرو ﭘﯾدا ﮐول ،ﭼﯥ ﮐﯾدای ﺷﻲ ﻟوی ﭘوروﻧﮫ ،واړه ﭘوروﻧﮫ ،ﻧور \ﺎﻧfړي
ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺣﺳﺎﺑوﻧﮫ او داﺳﯥ ﻧور.

د ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب رﯾﻔرﯾﻧﺳوﻧﮫ ﭘﮫ ﻧﮭﻣﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ ﮐﯥ ھم وyورئ.
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>ﻠورﻣﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ
د ﺗ ﻐ ذ ﯾ ﯥ د ار ز و ﻧ ﯥ ﭘ و  Oﺗ ﻧ ﭘ ﺎ  åﮫ
ﻻﻧدې \ﯾﻧﻲ ﻧﻣوﻧوي ﭘوOﺗﻧﯥ د ﺧوار \واﻛ cد اﺻﻠﻲ ﻻﻣﻠوﻧو د ارزوﻧﯥ ،د ﺗﻐذﯾوي ﺧطر د
ﮐﭼﯥ او د اﺣﺗﻣﺎﻟﻲ ﻏﺑرyون د ﺗر ﻻس ﻻﻧدې ﻧﯾوﻟو ﻟﭘﺎره راﻏﻠﯥ دي .ددې ﭘوOﺗﻧو ﺑﻧﺳټ د
ﺧوار\واﮐ cد ﻻﻣﻠوﻧو ﭘر ﻋﯾﻧﻲ ﭼوﻛﺎټ وﻻړ دی )١٣۶ﻣﺦ وyورئ( .ددې اﻣﮑﺎن ﺷﺗﮫ ﭼﯥ دا
ﻣﺎﻟوﻣﺎت د ﺑﯾﻼﺑﯾﻠو ﺳرﭼﯾﻧو >ﺧﮫ ﻻﺳﺗﮫ راﺷﻲ ،ﻧو ﭘﮫ دې اﺳﺎس ،ﺑﯾﻼﺑﯾﻠو >ﯾړﻧﯾزو وﺳﺎﯾﻠوﺗﮫ
اړﺗﯾﺎ ﻟﯾدل ﮐﯾږي ﻟﮑﮫ؛ د اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو ﻻﺳﺗﮫ راوړﻟو ﻟﭘﺎره ﻣرﮐﯥ او ھﻣدارﻧfﮫ د ﺛﺎﻧوي
ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو >ﺎرﻧﮫ او ﮐﺗﻧﮫ )ھﻣدارﻧfﮫ ﭘﮫ  ٣٣-٢٨ﻣﺦ ﮐﯥ د >ﯾړﻧﯥ او وﻧډې اﺧﯾﺳﺗﻧﯥ ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ
وyورئ(.
-1

د ﺗﻐذﯾوي ﺣﺎﻟت ﭘﮫ اړه ﻛوم ﻣﺎﻟوﻣﺎت ﺷﺗﮫ؟

اﻟف( اﯾﺎ ﮐوﻣﮫ ﺗﻐذﯾوي ﺳروې ﺗر اوﺳﮫ ﺗر ﺳره ﺷوې؟
ب ( اﯾﺎ د ﻣور او ﻣﺎﺷوم د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﮐﻠﯾﻧﯾﮑوﻧو >ﺧﮫ ﮐوم ﻣﺎﻟوﻣﺎت ﺷﺗﮫ؟
ج ( آﯾﺎ د ﻣوﺟوده ﺗداوي ﮐوﻧﮑو ﯾﺎ د ﺷﯾدې ورﮐول ﻣرﮐزوﻧو >ﺧﮫ ﮐوم
ﻣﺎﻟوﻣﺎت ﺷﺗﮫ؟
د ( د اوﺳﻧﻲ ﻧﺎورﯾن >ﺧﮫ ﻣﺧﮑﯥ ،د اﻏﯾزﻣن ﺷوو ﺧﻠﮑو د ﺗﻐذﯾوي ﺣﺎﻟت
ﭘﮫ اړه ﮐوم ﻣﺎﻟوﻣﺎت ﺷﺗون ﻟري؟
-2

د ﺧراﺑﯥ ﻋﺎﻣﮫ روﻏﺗﯾﺎ او دﺧوار\واﮐ cد ﺧطر اړﯾﮑﮫ >ﮫ ده؟

اﻟف( اﯾﺎداﺳﻲ راﭘوروﻧﮫ ﺷﺗﮫ ﭼﻲ د \ﯾﻧو ﻧﺎروﻏﯾو ﺷﯾوع ،د ﺧﻠﮑو ﭘر ﺗﻐذﯾوي وﺿﻌﯾت
اﻏﯾز ﮐړی وي ،ﻣﺛًل د ﺷري او اﺳﮭﺎﻻﺗو ﻧﺎروﻏﯽ؟ اﯾﺎ ددې ﻧﺎروﻏﯾو د ﭘﯾOﯾدو ﺧطر ﺷﺗﮫ؟ )
ﭘﮫ  ٢٧٣ﻣﺦ ﮐﻲ د ﻣﺟﺎدﻟﯥ وړ ﻧﺎروﻏﯾو د ﻣﺧﻧﯾوی ﻣﻌﯾﺎر وyورئ(.
ب( د ﻧﺎورﯾن \ﭘﻠﻲ وﻟس ﭘﮫ ﻣﻧ tﮐﯥ د ﺳرﺧﮑﺎﻧو د واﮐﺳﯾن ،اBﮑﻠﯾزه ﮐﭼﮫ >وﻣره ده؟ ) ﭘﮫ
 ٢٧٣ﻣﺦ ﮐﻲ د ﻣﺟﺎدﻟﯥ وړ ﻧﺎروﻏﯾو د ﻣﺧﻧﯾوی ﻣﻌﯾﺎر وyورئ(.
ج( اﯾﺎ د ﺷري د واﮐﺳﯾن ﭘر ﻣﮭﺎل Vit.A ،ھم ورﺳره ﭘﮫ ﻣﻧظم ډول ورﮐول ﮐﯾږي؟ ﭘﮫ
اBﮑﻠﯾز ډول ،د ﻣﺗﻣم ﭘﮫ ﺣﯾث د وﯾBﺎ ﻣﯾن  Aد ورﮐړې ﮐﭼﮫ >وﻣره ده؟
د( اﯾﺎ ﭼﺎ دﻣړﯾﻧﻲ د ﮐﭼﯥ اBﮑﻠﯾز ارﻗﺎم راBول ﮐړی )ﮐوﭼﻧﻲ ﯾﺎ ﻟﮫ ﭘﻧ\و ﮐﻠو >ﺧﮫ د ﮐOﺗﮫ ﻋﻣر
ﻟروﻧﮑو ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو(؟ )ﭘﮫ  ٢۵٩ﻣﺦ ﮐﭔد روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺳﯾﺳﺗم او زﯾرﺑﻧﺎ ﻟوﻣړی ﻣﻌﯾﺎر وyورئ(.
ھـ( اﯾﺎ د ھوا د ﺗودوﺧﯥ ﭘﮫ درﺟﮫ ﮐﯥ د دوﻣره BﯾBواﻟﻲ د راﻣﻧ\ﺗﮫ ﮐﯾدو اﻣﮑﺎن ﺷﺗﮫ ،ﭼﯥ ﭘﮫ
ﺧﻠﮑو ﮐﯥ د ﺣﺎدو ﺗﻧﻔﺳﻲ اﻧﺗﺎﻧﺎﺗو ﭘر ﺷﯾوع ﻣﻧﻔﻲ اﻏﯾزه وﮐړي ﯾﺎ د ﻧﺎورﯾن \ﭘﻠو ﺧﻠﮑو د
اﻧرژي اړﺗﯾﺎ ﭘﮫ ﮐﭼﮫ ﮐﯥ زﯾﺎﺗواﻟﯽ راﻣﻧ\ﺗﮫ ﮐړي؟
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و( اﯾﺎ د  HIV\AIDSﺷﯾوع ﭘﮫ زﯾﺎﺗﮫ ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ ﻣوﺟوده ده؟ اﯾﺎ ﻟﮫ دې ﺣﺎﻟت >ﺧﮫ د ﻣﺧﮫ ﺧﻠﮏ
د ﻓﻘر ﯾﺎ ﻧﺎروﻏﯾو ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﺧوار\واﮐﻲ ﻧﮫ دي؟
ز(اﯾﺎ ﺧﻠﮏ د زﯾﺎﺗﯥ ﻣودي ﻟﭘﺎره ﭘﮫ ﻻﻣدو ﮐﺎﻟﯾو ﯾﺎ د اوﺑو ﭘﮫ ﻣﻧ tﮐﯥ ﭘﮫ ﭘﺎﺗﻲ ﺷوي دي؟
-3

ﭘﮫ ﻧﺎﮐﺎﻓﻲ ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ ﮐﯥ د ﺧوار \واﻛﯽ ﺧطر >ﮫ دی؟

اﻟف( اﯾﺎ دﻛﺎر ﭘﮫ >رﻧfواﻟﻲ ﻛﻲ داﺳﯥ ﻛوم ﺑدﻟون را ﻣﻧ tﺗﮫ ﺷوی ) ﻟﻛﮫ د ﮐډواﻟ ،cﺑﯾ\ﺎﯾﮫ
ﮐﯾدﻧﯥ اوﯾﺎ د وﺳﻠواﻟو ﺷﺧړو ﻟﮫ اﻣﻠﮫ( ﭼﯥ ﭘﮫ ﭘﺎﯾﻠﮫ ﮐﯥ ﯾﯥ اﺻوﻟو اوﻣﺳؤﻟﯾﺗوﻧو رول ﭘﮫ
ﻛورﻧﯾو ﭼﺎروﻛﻲ ﺑدﻟو ن ﻣوﻧدﻟﯽ وي ؟
ب( اﯾﺎ د ﮐورﻧﯾو ﭘﮫ ﻧورﻣﺎل ﺟوړOت ﮐﯥ ﻛوم ﺑدﻟون راﻣﻧ\ﺗﮫ ﺷوی دی؟ اﯾﺎ د ﺑﯾﻠو ﺷوو
ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﻛﭼﮫ ﻟوړه ده؟
ج( اﯾﺎ د ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﭘﮫ ﻧورﻣﺎل ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﮐﯥ ﮐوﻣﮫ yډوډي راﻣﻧ\ﺗﮫ ﺷوې )ﻣﺛﻼً ﺑﯾ\ﺎﯾﮫ ﮐﯾدﻧﮫ(
ﭼﯥ ﭘﮫ ﭘﺎﯾﻠﮫ ﮐﯥ ﯾﯥ داﯾو )ﻣﻔرد ﻧوم ﯾﯥ داﯾﮫ دی( ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﯽ ،د ﮐوﭼﻧﯾﺎﻧو ډوډی ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﯽ
او اوﺑو ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﯽ او داﺳﯥ ﻧور ﯾﯥ اﻏﯾزﻣن ﮐړي وي؟
د( ﭘﮫ ﻋﺎدي ډول د ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﺗﻐذﯾﮫ >رﻧfﮫ ﺗرﺳره ﻛﯾږي؟ اﯾﺎ ﻣﯾﻧدې ﺧﭘل ﻣﺎﺷوﻣﺎن
دﺷﯾرﭼوﺷك ﭘﮫ واﺳطﮫ ﺗﻐذﯾﮫ ﻛوي او ﮐﮫ د ﻧورو اﺿﺎﻓﻲ ﺧوراﮐﻲ ﻣوادو >ﺧﮫ ﮐﺎر اﺧﻠﻲ؟ ﻛﮫ
داﺳﯥ وي ،ﻧو اﯾﺎ داﺳﯥ ﮐوﻣﮫ ﻣؤﺳﺳﮫ ﺷﺗﮫ ﭼﯥ د ﺧوﻧدي ﺷﯾرﭼوﺷﮏ ورﮐوﻟو ﻣﻼﺗړ ﮐوﻧﮑﯥ
واوﺳﻲ؟
ھـ( اﯾﺎ دﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو دﻏذا ،ﺷﯾدو ،ﺷﯾر ﭼوﺷك ،دﺷﯾر ﭼوﺷﮏ د ﺳر ﭘﮫ ھﻛﻠﮫ دﻣرﺳﺗﯥ ﻛوم
ﺷواھد ﺷﺗﮫ او ﯾﺎ دﻣرﺳﺗﯥ ﻏوOﺗﻧﮫ ﺷوې ده؟
و( اﯾﺎ ﭘﮫ ﻛﻠﯾواﻟو ﺳﯾﻣو ﻛﻲ ،ﻣﺎﺷوﻣﺎن د ﺣﯾواﻧﺎﺗو د رﻣو >ﺧﮫ ،د اوږدې ﻣودې ﻟﭘﺎره ﻟﯾرې
ﺳﺎﺗل ﮐﯾږي؟ اﯾﺎ ﭘﺎﻛو ﺷﯾدو ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﻰ ﺷﺗﮫ؟
ز( اﯾﺎ  HIV \AIDSﭘﮫ ﻛورﻧﯾو ﮐﯥ د ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﭘر ﻣﺳﺋﻠﮫ اﻏﯾز ﻛړی دی؟
 -4ﻟږو ﺧوراﮐﻲ ﺗوﮐو ﺗﮫ د ﻻﺳرﺳﻲ ﭘر ﻣﺳﺋﻠﮫ د ﺧوار\واﮐ cاﻏﯾز >ﮫ دی؟ )دوھﻣﮫ
ﺿﻣﯾﻣﮫ دﻏذاﺋﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب دارزوﻧﯥ ﭘوOﺗﻧﭘﺎåﮫ وyورئ(.
 -5ﺧﻠﮑو ﺗﮫ ﭘﮫ زﯾﺎﺗﮫ ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ ﻣرﺳﺗو د ور رﺳﯾدو ﻟﭘﺎره رﺳﻣﻲ او ﻧﺎرﺳﻣﻲ \ﺎﯾﻲ ﻣؤﺳﺳﯥ
ﮐوﻣﯥ دي؟
اﻟف( ﭘﮫ Bوﻟﻧﮫ ﮐﯥ د اوږدﻣﮭﺎﻟﮫ ﭘﺎﺗﯥ ﮐﯾدو ﭘﮫ اړه ،د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ وزارت ،ﻣذھﺑﻲ ﻣؤﺳﺳو،
ﭘﮫ Bوﻟﻧﮫ ﮐﯥ د اﯾدس \ﭘﻠو Bوﻟﻧو ،د ﻣﺎﺷوم د ﺗﻐذﯾﯥ د ﻣﻼﺗړ ﮐوﻧﮑو Bوﻟﻧو ،او ﯾﺎ اﻧﺟوyﺎﻧو
ظرﻓﯾت >وﻣره دی؟
ب( د ﺧوراﮐﯥ ﺗوﮐو د ﭘروyرام د ﭘراﺧﺗﯾﺎ ﻻﺳﺗﮫ راوړﻧﯥ >ﮫ دي؟
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ج( ﭘﮫ ﻧږدې راﺗﻠوﻧﮑﯥ ﮐﯥ د ﺧﻠﮑو د ﮐوﭼﯾدو )د ﻋﻠﻔﭼروﻧو ،ﻣرﺳﺗﯥ د ﻻﺳﺗﮫ راوړﻟو ﯾﺎ د
ﮐﺎرﮐوﻟو ﭘﮫ ﺧﺎطر( اﺣﺗﻣﺎل ﺷﺗﮫ؟
 -6د راﻣﻧ\ﺗﮫ ﺷوي ﻧﺎورﯾن >ﺧﮫ د ﻣﺧﮫ ،د \ﺎﯾﻲ Bوﻟﻧو ،اﻓرادو ،اﻧﺟوyﺎﻧو ،دوﻟﺗﯥ
ﻣؤﺳﺳﺎﺗو ،ﻣﻠfروﻣﻠﺗوﻧو ﻣؤﺳﺳﺎﺗو ،ﻣذھﺑﻲ Bوﻟﻧو او داﺳﯥ ﻧورو ﻟﺧوا د ﺧوراﮐﻲ ﺗوﮐو ﮐوﻣﯥ
ﻣرﺳﺗﯥ ﯾﺎ ﻧور Bوﻟﻧﯾز ﻣﻼﺗړوﻧﮫ ﺗرﺳره ﺷوي دي؟ ﻣوﺟوده وﺿﻌﯾت ﺗﮫ د ﻏﺑرyون ﭘﮫ اړه،
ﮐوې ﺗﻐذﯾوي ﮐړﻧﻼرې )ﺗﯾرې ،رواﻧﯥ او درول ﺷوې( ،اوږدﻣﮭﺎﻟﮫ او ﭘﻼن ﺷوي ﺗﻐذﯾوي
ﻏﺑرyوﻧوﻧﮫ او ﭘروyراﻣوﻧﮫ ﭘﻠﻲ ﺷوي؟
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ﻋﻣوﻣﻲ ﺧوار\واﻛﻲ*

ﻣﻧ\ﻧ  cﺧوار\واﻛﻲ

ﺷ د ﯾ د ه ﺧوار\واﻛﻲ

ﭘﻧ\ﻣﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ
د ﺷدﯾدې ﺧوار \واﻛﯽ اﻧدازه ﻛول

ﺗر ﭘﻧ\و ﻛﻠوﻧو واړه ﻣﺎﺷوﻣﺎن
ﻻﻧدې ﭼوﻛﺎټ ،د  ۶-۵٩ﻣﯾﺎﺷﺗﻧﯾو ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﺗر ﻣﻧ ،tدﺧوار\واﮐﯽ د ﻣﺧﺗﻠﻔو درﺟو د اﻧدازه
ﮐوﻟو ﭘﮫ اړه ﻋﻣوﻣﻲ ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ ﺑﯾﺎﻧوي .ﻗد د وزن ﭘﮫ ﭘرﺗﻠﮫ )(WFH-weight for hight
ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ ﺑﺎﯾد د  NCHS/CDCد ﺿﻣﯾﻣو ﭘر ﺑﻧﺳټ وﻻړ واوﺳﻲ .د اﻧﺗروﭘوﻣﺗرﯾﮑو
ﺳروﯾfﺎﻧو د ﭘﺎﯾﻠو د راﭘور ورﮐول ﻟﭘﺎره ،ﺗر Bوﻟو Oﮫ ﺷﺎﺧص ،د  WFHﻟﮫ > Z scoreﺧﮫ
ﻋﺑﺎرت دی .درﻣﻠﻧﯥ ﺗﮫ د ﻣﺳﺗﺣﻘو ﺧﻠﮑو ﭘﮫ ﭘﯾژﻧدﻟو ﮐﯥ  ،د ) WFHﻗد د وزن ﭘﮫ ﭘرﺗﻠﮫ( د
ﻣﺗوﺳطﯥ ﮐﭼﯥ ﺳﻠﻧﯥ ﺗﮫ ﺗرﺟﯾﺢ ورﮐول ﮐﯾږي .ﭘﮫ اﻧﺗروﭘوﻣﺗرﯾﮑو ﺳروﯾfﺎﻧو ﮐﯥ دې ﭘﮫ
ﯾوازې ډول ،د ﻣټ د ﭘورﺗﻧ cدرﯾﻣﯥ ﺑرﺧﯥ )-Mid Upper Arm Circumference
 (MUACاﻧدازه ﮐول وﻧﮫ ﮐﺎرول ﺷﻲ ،ﺧو ﺑﯾﺎ ھم د ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو دﻣړﯾﻧﯥ د ﮐﭼﯥ داﻧدازه ﻛوﻟو
ﻟﭘﺎره ،دا ﯾو Oﮫ ﻣﯾﺗود ﺑﻠل ﻛﯾږي\ ،ﻛﮫ ﭼﻲ دا ﻣﯾﺗود د ﮐم ﻋﻣر ﻟروﻧﮑو ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﻟﭘﺎره دوﻣره
دﻗﯾق ﻧﮫ دی .ﻧو ﭘﮫ دې دﻟﯾل ﻟﮫ دﻏﮫ ﻣﯾﺗود >ﺧﮫ د ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو دﺗﻐذﯾﯥ ﭘﮫ ﭘروyرام ﮐﯥ د اﺟﺎزې
ورﮐوﻟو د ﺷﺎﺧص ﭘﮫ ﺗوyﮫ ﮐﺎر اﺧﺳﺗل ﻛﯾږي .ﭘدي اﻧدا زه yﯾرى ﻛﻲ د  ١٢-۵٩ﻣﯾﺎﺷﺗﻧﯾو
ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﺗرﻣﻧ ،tوروﺳﺗﻧ cﺣد ﻋﻣوﻣﺎ ﭘﮫ دې ډول دی :ﺗر > 12.5cmﺧﮫ ﻟږ د ﻋﻣوﻣﻲ
ﺧوار\واﮐ cﻟﮫ ﭘﺎره ،او >11.5cmﺧﮫ ﻟږ د ﺷدﯾدې ﺧوار\واﮐ cﻟﭘﺎره.
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د  ۵٩،۵او ۶،٠
ﻣﯾﺎﺷﺗو ﺗر ﻣﻧt
ﻣﺎﺷوﻣﺎن

ﻟﮫ > WFH Zscore ٢-ﺧﮫ ﮐم ﻟﮫ > ٣-ﺧﮫ ﺑﯾﺎ ﻟﮫ > ٢-ﺧﮫ ﮐم  Z scoreﻟﮫ WFH 3
ﯾﺎ  ٨٠ﻓﯾﺻده ﻣﻧ\ﻧﯽ  WFHد  Z score ، WHFﯾﺎ ﻟﮫ >ﺧﮫ ﮐم ﯾﺎ اوﺳط ﻟﮫ ٧٠
 ٧٠ﻓﯾﺻدو >ﺧﮫ ﺗر اﺗﯾﺎ ﻓﯾﺻدو >ﺧﮫ ﮐم او/ﯾﺎ
او/ﯾﺎ ﺗﻐذﯾوي ادﯾﻣﺎ
ﺗﻐذﯾوي ادﯾﻣﺎ
ﻓﯾﺻدو WHF

*
ﻛﻠﮫ ﮐﻠﮫ دﻧړﯾواﻟﯥ ﺧوار\واﻛ cﭘﮫ ﻧوم ھم ﯾﺎدﯾږي

د ﺷﭘږو ﻣﯾﺎﺷﺗو >ﺧﮫ BﯾBو ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﭘﮫ ﺧوار\واﮐ cﮐﯥ ،ﺑﯥ ﻟﮫ ﺗﻐذﯾوي ادﯾﻣﺎ >ﺧﮫ ،ﻻﺗر اوﺳﮫ ﻛوم ﻣﻧل
ﺷوي ﺣدود ﻧﺷﺗﮫ .د NCHS/CDSد ﻧﺷوﻧﻣﺎ ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ اوس ډﯾر ﻟږ ﮐﺎرﯾږي\ ،ﮑﮫ ﭼﯥ دوی د ھﻐو
ﻣ ﺎ ﺷ و ﻣ ﺎ ﻧ و ﭘ ﮫ ﻣ ﻧ  tﮐ ﯥ ﭼ ﯥ ﭘ ﮫ ﻣ ﺻ ﻧ و ﻋ ﻲ ﺷ ﯾ د و ﺗ ﻐ ذ ﯾ ﮫ ﮐ ﯾ د ل  ،ﮐ ﺎ ر ﯾ د ل  ،ﺣ ﺎ ل د اﭼ ﻲ ھ ﻐ ﮫ ﻣ ﺎ ﺷ و ﻣ ﺎ ن ﭼ ﻲ د ﻣ ﯾ ﻧ د و
ﭘ ﮫ ﺷ ﯾ د و ﺗ ﻐ ذ ﯾ ﮫ ﻛ ﯾ ږ ي د ھ ﻐ و ی د و د ې ﮐ ﭼ ﮫ ﺗ و ﭘ ﯾ ر ﻟر ي  .د د ې ﻣ ﺎ ﻧ ﺎ د ا د ه ﭼ ﯥ ﺧ و ا ر \ و ا ﮐ ﻲ ﭘ ﮫ د ﻏ ﮫ ﻋ ﻣ ر
ﻟر و ﻧﮑ ﻲ ډ ﻟﮫ ﮐ ﯥ ز ﯾ ﺎﺗﮫ ﻟﯾ د ل ﮐ ﯾږ ي  .ﭘﮫ د ﻏ ﮫ ډ ﻟﮫ ﮐ ﯥ د ﺧ و ار \ و اﮐ ﻲ د ﺷ ﺗو ن ﺗﻌ ﯾﻧو ﻟو ﻟﭘ ﺎر ه ،د ا ډ ﯾر ه ﻣ ﮭ ﻣ ﮫ د ه
ﭼ ﯥ د ﻣ ﺎﺷ و ﻣ ﺎ ﻧ و د ﺗ ﻐ ذ ﯾ ﯥ ﻣ ﯾ ﺗ و د و ﻧ ﮫ  ،ﺧ ﺻ و ﺻ ﺎ ً د ﻣ و ر ﺷ ﯾ د و ﺗ ﮫ ﻻ ﺳ ر ﺳ ﯽ  ،ﭘ ﮫ ھ ر ډ و ل ط ﺑ ﻲ ﺷ ر ا ﯾط و ﮐ ﯥ
و ار ز و ل ﺷ ﻲ .
ﻧورې ﻋﻣري ډﻟﯥ :ﻏټ ﻣﺎﺷوﻣﺎن  ،ﻧوي \واﻧﺎن \ ،واﻧﺎن او زاړه ﺧﻠﮏ

دﺷدﯾدې ﺧوار\واﮐ cﻟﭘﺎره ،ﭘﮫ ﻧورو ﻋﻣر ﻟروﻧﻛو yروﭘوﻧو ﮐﯥ ﻻ ﺗر اوﺳـﮫ ﻛـوم ﻣﻧـل ﺷـوي
ﻧړﯾوال ﺗﻌرﯾف ﻧﺷـﺗﮫ .ﯾـو دﻟﯾـل ﯾـﯥ دادی ﭼـﯥ د ﻣﺧﺗﻠﻔـو ﻗوﻣوﻧـو ﻧﻣـو ،ﻟـﮫ ﭘﻧ\ـﮫ ﻛﻠﻧـ> cﺧـﮫ
وروﺳﺗﮫ ﻓرق ﻛوي ﭘﮫ دي ﻣﻌﻧﻲ ﭼﻲ دا ﻧﺎﻣﻣﮑﻧﮫ ده ﭼﯥ د ﯾوه اﺗﻧﯾﮑﻲ )ﻗوﻣﻲ( yروپ ﻧﺷوﻧﻣﺎ
د ﻧورو Bوﻟو ﻗوﻣﻲ yروﭘوﻧو ﭘﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدyﻲ وﮐﺎروو .ﺑـل دﻟﯾـل ﯾـﯥ دا دی ﭼـﻲ ﭘـﮫ اﮐﺛـره ﺣـﺎﻻﺗو
ﮐﯥ،د ﺗﺻﻣﯾم ﻧﯾوﻟو ﻟﭘﺎره ،د  ۶-۵٩ﻣﯾﺎﺷﺗﻧﯾو ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو د ﺗﻐذﯾوي ﺣﺎﻟت ﭘـﮫ اړه ﻣﺎﻟوﻣـﺎت ﮐـﺎﻓﻲ
ﺑﻠل ﮐﯾږي ،ﻧو ﭘﮫ دې اﺳﺎس د ﻧورو yروﭘوﻧو ﭘﮫ ھﮑﻠـﮫ د ﻣﺎﻟوﻣـﺎﺗو د راBوﻟوﻟـو ﭼﻧـدان اﻧfﯾـزه
ﻧﺷﺗﮫ.
ﭘﮫ ھر ﺣﺎل ،د ﺧوار\واﮐ cﭘﮫ ﺑﯾړﻧﯾو ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ ﺑﮫ دا اړﯾﻧﮫ وې ﭼﯥ د زﯾـﺎت ﻋﻣـر ﻟروﻧﮑـﯥ
ﻣﺎﺷ ـوﻣﺎن\ ،واﻧ ـﺎن ،د ﻣﻧ\ﻧ ـﻲ ﻋﻣ ـر ﺧﺎوﻧ ـدان ﯾ ـﺎ زاړه ،ھ ـم د ﺗﻐ ـذﯾوي ارزوﻧ ـو ﯾ ـﺎ ﺗﻐ ـذﯾوي
ﭘروyراﻣوﻧو ﺗر ﭘوOښ ﻻﻧدې راوﺳﺗل ﺷﻲ .ﯾوازې دې ﭘﮫ ﻻﻧدﯾﻧﯾو ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ دX 6ﺨﮫ ﺗـﺮ 59
ﻣﯾﺎﺷﺗﻧﯾو ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ډﻟﯥ >ﺧﮫ ﭘرﺗﮫ ،د ﻧورو ډﻟو ﺳروې ﺗر ﺳره ﺷﻲ:
ﮐﮫ ﭼﯾرې دﺣﺎﻟت ﯾو ﺑﺷﭘړ ﺑﻧﺳBﯾز ﺗﺣﻠﯾل ﺗر ﺳره ﺷوی وي .ﭘﮫ دې ﺗﺣﻠﯾل ﮐﯥ ﺑﺎﯾد د
•
ﺧوار\واﮐ cﻻﻣل ھم >ﯾړل ﺷوی وي .ﮐﮫ ﭼﯾرې ﯾوازې ددې ارزوﻧﯥ ﯾﺎ ﺗﺣﻠﯾل ﭘر ﺑﻧﺳټ دا
ﺧﺑره ﺷوې وي ﭼﯥ د ﮐم ﻋﻣر ﻟروﻧﮑو ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﺗﻐذﯾوي وﺿﻌﯾت ،د ﻧﻔوس د ﻧورې ﺑرﺧﯥ
ﺗﻐذﯾوي ﺣﺎﻟت ﻧﺷﻲ ﺑﯾﺎﻧوﻻی ،ﻧو ﭘﮫ دې ﺻورت ﮐﯥ د ﻧﻔوس د ﺑﻠﯥ ﻋﻣري ډﻟﯥ ﺳروې ﺗر
ﺳره ﺷﻲ.
166

•
ﮐﮫ ﭼﯾرې د ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو د راBوﻟوﻟو د ﮐﯾﻔﯾت ،ﮐﺎﻓﻲ ارزوﻧﯥ او د ﭘﺎﯾﻠو د دﻗﯾق ﺗﻔﺳﯾر او
اراﺋﯥ ﻟﭘﺎره ﻣﻧﺎﺳب ﺗﺧﻧﯾﮑﻲ ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﺷﺗون وﻟري.
•
ﮐﮫ ﭼﯾرې د ﺑﻠﯥ ﻋﻣري ډﻟﯥ د ﺳروې د ﺗرﺳره ﮐوﻟو د ﻣﻧﺎﺑﻌو او وﺧت د ﻟOfﺗوﻧو
ﻣﺳﺋﻠﮫ ﭘﮫ ﻧظر ﮐﯥ ﻧﯾول ﺷوې وي.
•
ﮐﮫ ﭼﯾرې د ﺳروې ﻟﭘﺎره >رyﻧده او ﻣﺳﺗﻧدې ﻣوﺧﯥ طرح ﺷوې وي.
دھﻐو ﻛﺳﺎﻧو ﻟﭘﺎره ﭼﻲ ﻋﻣر ﯾﯥ ﻟﮫ  ۵٩ﻣﯾﺎﺷﺗو >ﺧﮫ زﯾﺎت وي ﭘدي ورﺳﺗﯾو ﻛﻲ ﯾو Oﮫ ﺗﺣﻘﯾق
او ﺗﻌرﯾف ﺟوړ ﺷوي دي ﭼﮫ ﭘﮫ راﺗﻠوﻧﻛﻲ ﻛﯥ ﺑﮫ ،ﻻ ﺑﺷﭘړ او د اﺳﺗﻔﺎدي وړ وyر\ﻲ.

ﻟوی ﻣﺎﺷوﻣﺎن ) > 5ﺧﮫ ﺗر  9ﮐﺎ ﻟو ﭘورې (
ﭘﮫ ﻟوﯾو ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﮐﯥ د ﺗﻐذﯾوي ﺣﺎﻟت د ﺑدﯾﻠو اﻧدازه ﻧﯾوﻟو د ﻧﮫ ﺷﺗون ﭘﮫ ﺻورت ﮐﯥ د WFH
 Z scoreد ﺗﻌﯾﻧوﻟو ﻟﭘﺎره او د اوﺳط د ﺳﻠﻧﯥ د ﻣﻌﻠوﻣوﻟو ﻟﭘﺎره د  NCHS/CDCد رﯾﻔرﯾﻧﺳوﻧو د
ﮐﺎروﻟو او د ﮐم ﻋﻣر ﻟروﻧﮑو ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﭘﮫ >ﯾر د ﺣدودو د ﮐﺎروﻟو ﻣﺷوره ورﮐول ﮐﯾږي
)ﭘورﺗﻧﯽ ﭼوﻛﺎټ وyورئ( .او د ﮐم ﻋﻣر ﻟروﻧﮑو ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﭘﮫ ﻣﻧ tﮐﯥ دې د ﺗﻐذﯾوي ادﯾﻣﺎ
ارزوﻧﮫ ﺗرﺳره ﺷﻲ.
ﻧوي \واﻧﺎن )د > 10ﺧﮫ ﺗر 19ﮐﺎﻟو ﭘورې(
د ﻧوي \واﻧﺎﻧو د ﺧوار\واﻛﻲ ﻟﭘﺎره ﺗر اوﺳﮫ ھﯾ gروOﺎﻧﮫ ،اﻣﺗﺣﺎن ﺷوی او ﻣﻧل ﺷوي
ﺗﻌرﯾف ﻧﺷﺗﮫ .ددي ﻛﺳﺎﻧو د ارزوﻧﯥ د ﻻرOووﻧﯥ ﻟﭘﺎره ﭘﮫ ﻧﮭﻣﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ ﻛﻲ ﯾو رﯾﻔرﯾﻧس ﺷﺗﮫ.
ﺑﺎﻟﻎ ﮐﺳﺎن )د > 20ﺧﮫ ﺗر 59ﮐﺎﻟو ﭘورې(
ﭘﮫ ﮐﺎھﻼﻧو ﮐﯥ د ﺷدﯾدې ﺧوارIواﮐ pﻟﭘﺎره ﻻ ﺗراوﺳﮫ داﺳﯥ ﮐوم ﻣﻧل ﺷوی ﺗﻌرﯾف ﻧﺷﺗﮫ،
ﻻﮐن د ﺷواھدو ﻟﮫ ﻣﺧﯥ د ﺷدﯾدې ﺧوارIواﮐ pﺣدود ﮐﯾدای ﺷﻲ د (Body Mass BMI١۶
)K Indexﺧﮫ dﯾټ واوﺳﻲ .د ﮐﺎھﻼﻧو د ﺧوارIواﮐ pﭘﮫ ﺳروﯾåﺎﻧو ﮐﯥ ﺑﺎﯾد د ﻗد ،وزن ،د
ﮐﯾﻧﺎﺳﺗو د ﻗد او  MUACاﻧدازې ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﯾول ﺷﻲ .دا اﻧدازه hﯾرۍ ﮐﯾدای ﺷﻲ د  BMIد
ﺣﺳﺎﺑوﻟو ﻟﭘﺎره وﮐﺎرﯾږي .ددې ﻟﭘﺎره ﭼﯥ د ﻧﻔوﺳو ﺗر ﻣﻧ ùﻣﻘﺎﯾﺳﮫ وﺷﻲ ،ﻧو  BMIﺑﺎﯾد د
) Cormic indexﭘﮫ وﻻړه او ﭘﮫ ﮐﯾﻧﺎﺳﺗو د ﻗد ﻧﺳﺑت( ﺳره وﻓق ورﮐړل ﺷﻲ .ﭘﮫ دﻏﮫ ډول
وﻓق ورﮐول ،ﮐوﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﮫ ﺑﻧﺳdﯾز ډول ﭘﮫ ﮐﺎھﻼﻧو ﮐﯥ د ﺧوارIواﮐ pﭘﮫ ﺷﯾوع ﮐﯥ
ﺗﻐﯾر راﻣﻧIﺗﮫ ﮐړي او د ﭘروhرام ﻟﮫ ﺗﺷﻌب Kﺧﮫ ﻣﺧﻧﯾوی وﮐړي .د  MUACاﻧدازه hﯾرۍ ﺑﺎﯾد
ﺗل ﺗرﺳره ﺷﻲ .ﮐﮫ ﭼﯾرې ﭘﮫ ﻋﺎﺟل ډول د ﭘﺎﯾﻠو ﻻﺳﺗﮫ راوړﻟو ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻣوﺟوده وي او ﯾﺎ
ﺳرﭼﯾﻧﯥ ﭘﮫ ﺷدﯾد ډول ﻣﺣدودې وي،ﻧو ﭘﮫ دې ﺻورت ﮐﯥ ﺳروﯾåﺎﻧﯥ ﺑﺎﯾد ﯾوازې د MUAC
ﭘر اﻧدازه hﯾرﯾو ﻣﺗﮑﻲ وي.
ددې ﭘﮫ ﺧﺎطر ﭼﯥ د اﻧﺗروﭘوﻣﺗرﯾﮑو ﺳروﯾåﺎﻧو ﭘﺎﯾﻠﯥ ،د ﺳﻣو ﮐﺎرورﮐوﻧﮑو ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو د
ﮐﻣ:ت او د دﻏو ﭘﺎﯾﻠو د ﺗﻔﺳﯾروﻟو د ﻣﺣﮏ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﻻ ﻧورې ھم ﺳره ﭘﯾﭼﻠﯥ ﮐﯾږي ،ﻧو دا
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ﭘﺎﯾﻠﯥ ﺑﺎﯾد د اړوﻧده ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو د ﺟزﺋﯾﺎﺗو ﺳره ﯾو Iﺎی ،ﺗﻔﺳﯾر ﺷﻲ .د ارزوﻧﯥ ﻻر:ووﻧﯥ ﭘﮫ
ﺿﻣﯾﻣو ﮐﯥ ﺷﺗﮫ.
ددې ﻟﭘﺎره ﭼﯥ د اﻓرادو د ﺗﻐذﯾوي ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﭘﮫ ﭘروhرام ﮐﯥ د ﺑﺳﺗر ﮐﯾدﻟو او ﯾﺎ رﺧﺻﺗﯾدﻟو
ﻣﺳﺋﻠﮫ :ﮫ وKﺎرل ﺷﻲ ،ﻧو ددې ﻟﭘﺎره Iﺎﻧåړﻧﯥ ﺑﺎﯾد د اﻧﺗروﭘوﻣﺗرﯾﮑو ﺳروﯾåﺎﻧو د
ﺷﺎﺧﺻوﻧو ،ﮐﻠﯾﻧﯾﮑﻲ ﻋﻼﯾﻣو او dوﻟﻧﯾزو ﻓﮑﺗوروﻧو ﯾوIﺎی واﻟﯽ ﭘﮫ ﺑر ﮐﯥ وﻧﯾﺳﻲ )ﻣﺛﻼً
ډوډی ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﯽ ،د ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﮐوﻧﮑو ﺷﺗﮫ واﻟﯽ ،ﺳرﭘﻧﺎ او داﺳﯥ ﻧور( .دا ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﯾﺎد وﻟرو
ﭼﯥ ﭘﮫ ﮐﺎھﻼﻧو ﮐﯥ د ادﯾﻣﺎ د ﻣﻧIﺗﮫ راﺗﻠو ﻋواﻣل ﭘرﺗﮫ ﻟﮫ ﺧوارIواﮐ pھم ډﯾر دي او ډاﮐﺗران
د ادﯾﻣﺎ د ارزوﻟو ﭘﮫ وﺧت ﮐﯥ،ﺑﺎﯾد د ھﻐﯥ ﻧور ﻻﻣﻠوﻧﮫ ھم ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻟري .اﻧﻔرادي
ﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺎﯾد د ھﻐﮫ ﺷﺎﺧص ﭘر ﺑﻧﺎ ﭘرﯾﮑړه وﮐړي ﮐوم ﭼﯥ د ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ د ﻣﺳﺗﺣق واﻟﻲ ﻟﭘﺎره
ﮐﺎرول ﮐﯾږي ،او دا ھم ﻟﮫ ﭘﺎﻣﮫ وﻧﮫ اﯾﺳﺗل ﺷﻲ ﭼﯥ :ﺎﯾﻲ د  BMIد ﻋدم ﮐﻔﺎﯾﯥ ،د  MUACﭘﮫ
ھﮑﻠﮫ د ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو د ﮐﻣ:ت ،او د ﭘروhرام د ﭘﻠﻲ ﮐوﻟو د ارز:ت ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺷﺗون وﻟري .د
ﮐﺎھﻼﻧو د ﺧوارIواﮐ pد درﻣﻠﻧﯥ ﻟﭘﺎره د دوی د ﺧوارIواﮐ pﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﯾو ﻣؤﻗت ﺗﻌرﯾف ﭘﮫ
ﺿﻣﺎﯾﻣو ﮐﯥ ﺷﺗﮫ.
 ،MUACﮐﯾدای ﺷﻲ د اوﻣﯾدواره ﻣﯾﻧدو د ارزوﻧﯥ ﻟﭘﺎره ﯾوه Kﺎرﻧﯾزه وﺳﯾﻠﮫ واوﺳﻲ )ﻣﺛﻼً د
ﺗﻐذﯾﯥ ﭘروhرام ﺗﮫ د ﻧﻧوﺗو د Iﺎﻧåړﻧﯥ ﭘﮫ ﺗوhﮫ( .د اوﻣﯾدواره I:و د اﺿﺎﻓﻲ ﺧوراﮐﻲ
اړﺗﯾﺎوو ﺗﮫ ﭘﮫ ﭘﺎم ﺳره ،دوی د ﻧﻔوس د ﻧورو ډﻟو ﭘﮫ ﭘرﺗﻠﮫ ډﯾر ﻟﮫ ﺧطر ﺳره ﻣﺦ وي ) ﭘﮫ
١۴٠ﻣﺦ ﮐﯥ د ﻋﻣوﻣﻲ ﻏذاﯾﻲ ﻣﻼﺗړ دوھم ﻣﻌﯾﺎر وhورئ( .د اوﻣﯾدوارۍ ﭘﮫ ﺑﮭﯾر ﮐﯥ ﭘﮫ
 MUACﮐﯥ دوﻣره زﯾﺎت ﺗﻐﯾﯾر ﻧﮫ راﻣﻧIﺗﮫ ﮐﯾږي .دا ﻣﻌﻠوﻣﮫ ﺷوې ده ﭼﯥ
) MUAC<20.7 cmﺷدﯾد ﺧطر(او ) <23.0 cmﻣﺗوﺳط ﺧطر(ﮐﯾدای ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﮫ ﺟﻧﯾن ﮐﯥ
د ﻧﺷوﻧﻣﺎ د اﺧﺗﻼﻻﺗو ﺳﺑب ﺷﻲ .ددې ﺧطر ﮐﭼﮫ ﭘﮫ ﺧﻠﮑو ﮐﯥ ﻣﺗﻔﺎوﺗﮫ ده.
زاړه ﺧﻠﮏ
د زړو ﻛﺳﺎﻧو دﺧوارIواﻛﻲ ﭘﮫ اړه ﻻ ﺗراوﺳﮫ ھﯾ °ﻣﻧل ﺷوي ﺗﻌرﯾف ﻧﺷﺗﮫ ﻻﮐن ﭘﮫ
ﻧﺎورﯾﻧوﻧو ﮐﯥ دﻏﮫ ﻋﻣري ډﻟﮫ ھم ﻟﮫ ﺧطر ﺳره ﻣﺦ ﮐﯾدای ﺷﻲ .ﻧړﯾوال ﺧوراﮐﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ
WHOددې وړاﻧدﯾزﻛوي ،ﭼﯥ د زړو ﺧﻠﮑو ﻟﭘﺎره ﭼﯥ ﻋﻣروﻧﮫ ﯾﯥ  ۶٠-۶٩ﺗر ﻣﻧ ùوي ،د
ﮐﺎھﻼﻧو د ) (BMIﻗدﻣﮫ وﮐﺎرول ﺷﻲ ،ﻻﮐن دا ھم ،ﻟﮑﮫ ﭘﮫ Iواﻧﺎﻧو ﮐﯥ ،د ورﺗﮫ ﺳﺗوﻧزو ﺳره
ﻣﺦ ﻣﺳﺋﻠﮫ ده .ﺳرﺑﯾره ﭘر دې ،دﻣﻼد ﺗﯾر دﻛږﯾدﻟو اود ﻓﻘراﺗو د ﻧژدي ﻛﯾدوﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﭘﮫ دي
ﺧﻠﮑوﻛﻲ اﻧدازه hﯾري ھم ﯾو ﺳﺗوﻧزﻣن ﮐﺎر دی .د ﻻﺳوﻧو )ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﻻﺳوﻧﮫ ﭘوره ﺧﻼص
ﺷﻲ ،ﻧو د ﯾو ﻻس د hوﺗﯥ ﻟﮫ ﺳر Kﺧﮫ د ﺑل ﻻس د hوﺗﯥ ﺗر ﺳره ﭘورې( ﭘوره اﻧدازه او ﯾﺎ
ﻧﯾﻣﺎﯾﻲ اﻧدازه ،ﮐﯾدای ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻗد د اﻧدازې ﭘﮫ Iﺎی وﮐﺎرول ﺷﻲ ،ﺧو ﻣﺣدودﯾت ﯾﯥ ﭘﮫ دې
ﮐﯥ دی ﭼﯥ د ﻗد د ﻓﮑﺗور ﺿرﯾب ﻧظر ﺧﻠﮑو ﺗﮫ ﻓرق ﮐوي MUAC .ﮐﯾدای ﺷﻲ ﭼﯥ د زړو
ﺧﻠﮑو د ﺧوارIواﮐ pد اﻧدازه ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره وﮐﺎرﯾږي ،ﻻﮐن د ﻣﻧﺎﺳﺑو ﻣﻌﯾﺎروﻧو د ﭘﯾدا ﮐوﻟو
ﻟﭘﺎره ﻻﺗر اوﺳﮫ ھم Kﯾړﻧﮫ رواﻧﮫ ده.
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ﻣﻌﯾوﺑﯾن

ﻻﺗراوﺳﮫ د ﻓزﯾﮑﻲ ﭘﻠوه ﻣﻌﯾوﺑو ﺧﻠﮑو د ﺧوارIواﮐ pد اﻧدازه ﮐوﻟو ﭘﮫ اړه ھﯾ °ﮐوم
ﻻر:وود ﻧﺷﺗﮫ ،ﻧو ﭘﮫ دې دﻟﯾل ،دوی اﮐﺛرا ً د اﻧﺗروﭘوﻣﺗرﯾﮑو ﺳروﯾåﺎﻧو ﭘﮫ وﺧت ﮐﯥ ﻟﮫ
ﭘﺎﻣﮫ اﯾﺳﺗل ﮐﯾږي.د ﺳﺗرhوﭘﮫ واﺳطﮫ ارزوﻧﮫ اړﯾﻧﮫ nhل ﻛﯾږي .

د  MUACارزوﻧﮫ اﻛﺛرا ً ﭘﮫ ھﻐﮫ ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ ﭼﯥ د ﭘورﺗﻧﻲ ﻣټ ﻋﺿﻼت دﺣرﻛﻲ ﻛﻣك ﻟﮫ ﭘﺎره
راdول ﺷوي وي ﺗﯾراﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ ده .د اوږدواﻟﻲ ،د ﻻﺳوﻧو د ﺧﻼص ﻧﯾوﻟو ﭘوره اﻧدازې ،
ﻧﯾﻣﺎﯾﻲ اﻧدازې اود زﻧåون Kﺧﮫ :ﮑﺗﮫ ﺑرﺧﯥ د اﻧدازه ﻧﯾوﻟو ﻟﭘﺎره ﺑدﯾﻠﯥ اﻧدازه hﯾرۍ ھم
ﺷﺗﮫ .ﻧودا اړﯾﻧﮫ ده ﭼﯥ د وروﺳﺗﯾو ارزوﻧو ﭘﺎﯾﻠﻲ ﺳره ﺷرﯾﮑﯥ ﺷﻲ ،ﺗر Kو د ھﻐو ﻣﻌﯾوﺑو
ﺧﻠﮑو د اﻧدازه hﯾرﯾو ﻟﭘﺎره ﭼﯥ ﻣﻌﯾﺎري وزن ،ﻗد ،او د  MUACاﻧدازه hﯾرۍ ددوی ﻟﭘﺎره
ﻣﻧﺎﺳﺑﯥ ﻧﮫ دي ،ﺗر dوﻟو ﻣﻧﺎﺳﺑﮫ ﻻره ﭘﮫ ﻻس راﺷﻲ.
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ﺷﭘږﻣﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﭘﮫ ﻋ ﺎﻣ ﮫ ر و ﻏ ﺗﯾﺎ ﮐ ﯥ د اﯾو د ﯾﻧو او د و ﯾ Bﺎﻣ ﯾن اې د ﮐ ﻣ Oت د اﻧداز ه ﮐ و ﻟو
ار ز  Oت
د > 6ﺧﮫ ﺗر  71ﻣﯾﺎﺷﺗﻧﯾو ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﺗر ﻣﻧ tد وﯾBﺎﻣﯾن  Aد ﮐﻣOت )(Xerophthalmia
ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ
) ﭘﮫ ﺧﻠﮑو ﮐﯥ د ﻻﻧدﯾﻧﯾو ﺷﺎﺧﺻوﻧو >ﺧﮫ د ﯾو ﯾﺎ زﯾﺎت ﺷﺗون ،د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﺳﺗوﻧزه ﺑﻠل
ﮐﯾږي(
ﺣد اﻗل ﺷﯾوع

ﺷﺎﺧص
 ﺷﺑﮑوري )د  ٧١-٢۴ﻣﯾﺎﺷﺗﻧﯾو ﮐﯥ(Bitot spots د ﻗرﻧﯾﯥ ﻣﮑدر ﮐﯾدل/ﻗرﺣﺎت/ﮐﯾراﺗوﻣﻼﺳﻲ
 -د ﻗرﻧﯾﯥ داﻏوﻧﮫ

> 1%
> 0.5%
> 0.01%
> 0.05%

د اﯾودﯾﻧو د ﮐﻣ:ت ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ )ﺟﺎﻏور(
ھﻐﮫ ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ ﭼﯥ ﻻﻧدﯾﻧﻲ ﺟدول ﮐﯥ راﻏﻠﻲ دي ،ﮐﯾدای ﺷﻲ ﭘﮫ ﻧﺎورﯾن ﮐﯥ ھم ﮐﺎر ورKﺧﮫ
واﺧﯾﺳﺗل ﺷﻲ .ﺣد اﻗل د ﯾوه ﯾﺎ ﻟﮫ ھﻐﮫ Kﺧﮫ د زﯾﺎﺗو ﻋﻼﯾﻣو ﯾﺎ ﺷﺎﺧﺻوﻧو ﺷﯾوع ،ﮐﯾدای
ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﺳﺗوﻧزه وﺑﻠل ﺷﻲ .د اﯾودﯾﻧو د ﮐﻣ:ت دا ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ ﮐﯾدای ﺷﻲ
ﺳﺗوﻧزﻣن واوﺳﻲ :ﭘﮫ اﮐﺛره ﺑﯾړﻧﯾوﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ،دا ﺑﮫ ﻣﻣﮑﻧﮫ ﻧﮫ وي ﭼﯥ ﺑﯾوﺷﯾﻣﯾﮏ
ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ اﻧدازه ﮐړای ﺷﻲ ،او ھﻣدارﻧåﮫ ﭘﮫ داﺳﯥ ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ ﮐﻠﯾﻧﯾﮑﻲ ارزوﻧﯥ ،د ډﯾرو
ﻏﻠطﯾو ﺳره ﻣﺦ ﮐﯾږي .ﻻﮐن ﭘﮫ ھر ﺣﺎل ،ﮐﮫ ﭼﯾرې د اﯾودﯾﻧو د ﮐﻣ:ت د ﺣﺎﻟت د ارزوﻧﯥ ﻟﮫ
ﭘﺎره ﭘﮫ ادرار ﮐﯥ د اﯾودﯾﻧو د ﮐﭼﯥ ﻣﺎﻟوﻣوﻟو ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ وي ،ﻧو د  ۶-١٢ﮐﻠﻧو ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو د
ﮐﻠﯾﻧﯾﮑﻲ ﻣﻌﺎﯾﻧﺎﺗو ﭘﮫ واﺳطﮫ ﮐﯾدای ﺷﻲ ﭼﯥ د ﺣﺎﻟت د ﺷدت ﭘﮫ اړه ﯾو ﻋﻣوﻣﻲ ارزوﻧﮫ ﺗر
ﺳره ﺷﻲ.
د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ د ﺳﺗوﻧزې ﺷدت )ﺷﯾوع(
ﺷﺎﺧص

ﮐم

ﻧ:ﮫ ﺷوي ﺧﻠﮏ
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ﻣﺗوﺳط

ﺷدﯾد

د ﺟﺎﻏور ﻋﻣوﻣﻲ ﮐﭼﮫ )د
ﺧﻠﮑو Kوﻣره ﺳﻠﻧﮫ(

*د :ووﻧIﻲ ﻋﻣر
ﮐوﭼﻧﯾﺎن

ﭘﮫ ادرار ﮐﯥ د اﯾودﯾﻧو ﻣﻧIﻧp
ﮐﭼﮫ )ﻣﺎﯾﮑروhرام ﭘر ﻟﯾﺗر(

*د :ووﻧIﻲ د ﻋﻣر
ﮐوﭼﻧﯾﺎن

> 5ﺧﮫ ﺗر
19،9

> 20ﺧﮫ ﺗر
29،9

زﯾﺎدﺗر ﯾﺎ ﻣﺳﺎوي
ﭘﮫ 30

> 50ﺧﮫ ﺗر 99

> 20ﺧﮫ ﺗر 49

ﺗر  20ﻟږ

* د ١٢ -۶ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﺗﮫ ﺗرﺟﯾﺢ ورﮐول ﮐﯾږي

171

اووﻣﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﺗﻐ ذﯾو ي اړ ﺗﯾﺎو ې
د ﭘﻼن ﺟوړوﻧﯥ ﻣﻘﺎﺻدو ﻟﭘﺎره د ﻧﺎورﯾن ﭘﮫ ﻟوﻣړۍ ﻣرﺣﻠﮫ ﮐﯥ ﻻﻧدﯾﻧﻲ ارﻗﺎم ﮐﯾدای ﺷﻲ ﭼﯥ
وﮐﺎرول ﺷﻲ:
ﻣ ﻐ ذ ي ﺗو ﮐ ﻲ

د ﺧ ﻠﮑ و ﻣ ﻧ\ ﻧ  cاړ ﺗ ﯾ ﺎ و ې

اﻧرژي

 2100ﮐﯾﻠو ﮐﺎﻟوري

ﭘروﺗﯾن

> 10ﺧﮫ ﺗر  12ﻓﯾﺻده ﻣﺟﻣوﻋﯽ اﻧرژي > 25ﺧﮫ ﺗر 63
yرام( ﻻﮐن د  15ﻓﯾﺻده >ﺧﮫ ﮐم

ﺷﺣم

د Bوﻟﯥ اﻧرژۍ  17ﭘﮫ ﺳﻠو ﮐﯥ y 40راﻣﮫ(

وﯾBﺎﻣﯾن A

) IU1،666ﯾﺎ ﻧﯾم ﻣﻠﻲ yراﻣﮫ ﻣﻌﺎدل رﯾﺗﯾﻧول(

ﺗﯾﺎﻣﯾن )(B1

 0،9ﻣﻠﯾfراﻣﮫ )ﯾﺎ  4ﻣﻠﯾfراﻣﮫ ﭘر ھرو  1000ﮐﯾﻠوﮐﺎﻟورۍ
اﺧﯾﺳﺗل ﺷوې اﻧرژي(

رﯾﺑوﻓﻼوﯾن )(B2

 4،1ﻣﻠﯾfراﻣﮫ )ﯾﺎ 6ﻣﻠﯾfراﻣﮫ ﭘر ھرو  1000ﮐﯾﻠوﮐﺎﻟورۍ
اﺧﯾﺳﺗل ﺷوې اﻧرژي(

ﻓوﻟﯾﮏ اﺳﯾد

 160ﻣﺎﯾﮑروyراﻣﮫ

ﻧﯾﺎﺳﯾن )(B3

 12ﻣﻠﯾfراﻣﮫ  6،6ﻣل ﭘر ھر  1000ﮐﯾﻠوﮐﺎﻟوري اﺧﯾﺳﺗل
ﺷوې اﻧرژي(

وﯾBﺎﻣﯾن ﺑﯽ 12

 9ﻣﺎﯾﮑروyراﻣﮫ

وﯾBﺎﻣﯾن ﺳﯽ

 28ﻣﯾﻠﯾfراﻣﮫ

وﯾBﺎﻣﯾن ډي

د > 2،3ﺧﮫ ﺗر  8،3ﻣﺎﯾﮑروyراﻣﮫ ﮐﻠﺳﯾﻔﯾرول
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 22ﻣﯾﻠﯾfراﻣﮫ )ﭘﮫ ﺑﯾوﻟوژﯾﮏ ډول ﮐم ﭘﯾدا دي X 5ﺨﮫ ﺗر 9

وﺳﭘﻧﮫ

ﻓﯾﺻده (

اﯾودﯾن

 150ﻣﺎﯾﮑروyراﻣﮫ

ﻣfﻧﯾزﯾم*

 2،1ﻣﯾﻠﯾfراﻣﮫ

زﯾﻧﮏ*

 3،12ﻣﯾﻠﯾfراﻣﮫ

ﺳﯾﻠﯾﻧﯾم*

 6،27ﻣﺎﯾﮑروyراﻣﮫ

وﯾBﺎﻣﯾن *E

 8ﻣﯾﻠﯾfراﻣﮫ alpha-TE

وﯾBﺎﻣﯾن ﮐﺎ *

 2،48ﻣﺎﯾﮑروyراﻣﮫ

ﺑﯾوﺗﯾن*

 3،25ﻣﺎﯾﮑروyراﻣﮫ

ﭘﺎﻧﺗوﺗﯾﻧﯾت*

 6،4ﻣﺎﯾﮑروyراﻣﮫ

ﻣﺎﺧذ :ﭘﮫ ډﯾرو ﺑﯾړﻧﯾو ﺣﺎﻟﺗوﻧو ﮐﯥ د ﺗﻐذﯾﯥ ﺳﻣﺑﺎﻟول ،ﻧړﯾوال ﺧوراﮐﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﮐﺎل ٢٠٠٠
*ﻣؤﻗﺗﻲ اړﺗﯾﺎوې .ﻣﺎﺧذ ، FAO/WHO :ﮐﺎل  ٢٠٠٢د اﻧﺳﺎﻧﺎﻧو د وﯾdﺎﻣﯾن او ﻣﻧرال اړﺗﯾﺎوې .د FAO/WHO
ﻣﺷﺗرک راﭘور ،ﺑﻧﮑﺎک ،ﺗﺎﯾﻠﻧد FAO .روم.
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د ﭘورﺗﻧﯾو ﻟﺳت ﺷوو اړﺗﯾﺎوو ﻟﮫ ﮐﺎروﻧﯥ Kﺧﮫ د ﻣﺧﮫ ،ﺑﺎﯾد دوه dﮑﻲ ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﯾول ﺷﻲ.
ﻟوﻣړی دا ﭼﯥ ﭘﮫ اوﺳط ډول ،د ﻧﻔوﺳو د ﻋﻣري ډﻟو د ھر ﺳړي ﭘر ﺳر اړﺗﯾﺎوې ،د ﻧﻔوﺳو
د dوﻟو ﻋﻣري ډﻟو او دواړو ﺟﻧﺳوﻧو ﻟﮫ اړﺗﯾﺎوو Kﺧﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدhﻲ ﮐوﻻی ﺷﻲ .ﻧو ﭘﮫ دې
اﺳﺎس دا اړﺗﯾﺎوې ﭘﮫ ﮐوﻣﯥ Iﺎﻧåړې ﻋﻣري ډﻟﯥ ﯾﺎ ﺟﻧس ﭘورې اړه ﻧﻠري او ﺑﺎﯾد د ھر
اﻧﺳﺎن د اړﺗﯾﺎوو ﭘﮫ ﺳﺗرhﮫ ورﺗﮫ وﻧﮫ ﮐﺗل ﺷﻲ .دوھم دا ﭼﯥ ،دﻏﮫ اړﺗﯾﺎوې ،د ﻧﻔوس د ﯾو
Iﺎﻧåړې ﺳﻠﻧﯥ ﭘر ﺑﻧﺳټ ﺟوړې ﺷوې دي ﭼﯥ ﭘﮫ ﻻﻧدې ډول دي:
ﻋﻣري ډﻟﮫ
د > 0ﺧﮫ ﺗر 4ﮐﻠن:
د > 5ﺧﮫ ﺗر  9ﮐﻠن:
د > 10ﺧﮫ ﺗر 14ﮐﻠن:
د > 15ﺧﮫ ﺗر 19ﮐﻠن:
د > 20ﺧﮫ 59ﮐﻠن:
 60ﮐﻠن او ﭘورﺗﮫ:
اوﻣﯾدواره \Oﯥ:
ﺷﯾدې ورﮐوﻧﮑﯥ \Oﯥ:
ﻧﺎرﯾﻧﮫ\O /ﯾﻧﮫ:

ﭘﮫ ﻧﻔوس ﮐﯥ ﻓﯾﺻدي
12
12
11
10
49
7
2،5
2،5
 51او 49

ﻟﮑﮫ Kرﻧåﮫ ﭼﯥ د ﻧﻔوس ډﯾﻣوhراﻓﯾك ﺟوړ:ت ،ﻓرق ﺳره ﻟري ،ﭼﯥ ﭘﮫ ﺧﭘل وار ﺳره د
اﻏﯾزﻣﻧو ﺷوو ﺧﻠﮑو د ﺗﻐذﯾوي اړﺗﯾﺎوو ﻣﺳﺋﻠﮫ اﻏﯾزﻣﻧوي .ﻣﺛﻼً ﮐﮫ ﭼﯾرې د ﮐډواﻟو ﺧﻠﮑو
 ٢۶ﭘﮫ ﺳﻠو ﮐﯥ ﻟﮫ ﭘﻧKﮫ ﮐﺎﻟو Kﺧﮫ ﮐم ﻋﻣر وﻟري او dول ﻧﻔوس  ۵٠ﭘﮫ ﺳﻠو ﮐﯥ I:ﯥ او
 ۵٠ﭘﮫ ﺳﻠو ﮐﯥ ﻧﺎرﯾﻧﮫ واوﺳﻲ ،ﻧو د اﻧرژي اړﺗﯾﺎوې  ١٩۴٠ﮐﯾﻠو ﮐﺎﻟورﯾو ﺗﮫ را:ﮑﺗﮫ
ﮐﯾږي.
داﻧرژي اوﭘروdﯾن اړﺗﯾﺎوې ،ﺑﺎﯾد دﻻﻧدې dﻛو ﭘر ﺑﻧﺳټ ﻋﯾﺎرې ﺷﻲ:
د dول ﻧﻔوس د ډﯾﻣوhراﻓﯾﮏ ﺟوړ:ت ﭘر اﺳﺎس ،ﭘﮫ Iﺎﻧåړې ﺗوhﮫ د ﭘﻧIوﮐﻠو Kﺧﮫ د
•
dﯾټ ﻋﻣر ﻟروﻧﮑو ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﺳﻠﻧﮫ او د I:ﯾﻧﮫ وو ﺳﻠﻧﮫ ):ﺎﯾﻲ دا ﻣﺳﺋﻠﮫ د ھﻐﮫ ﻧﻔوس ﭘﮫ
ﻣﻧ ùﮐﯥ ﭼﯥ اﯾدس Iﭘﻠﻲ وي ،ﻓرق وﮐړي(.
د ﮐﺎھل د ﻣﻧIﻧﻲ ﯾﺎ اوﺳط وزن ﭘر اﺳﺎس او ھﻣدارﻧåﮫ د ﺑدن د ﺣﻘﯾﻘﻲ ،ﻋﺎدي ﯾﺎ
•
دﻟﺧواه وزن ﭘر اﺳﺎس .اړﺗﯾﺎوې ھﻐﮫ وﺧت ډﯾرﯾدای ﺷﻲ ،ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﭘﮫ اوﺳط ډول د ﻧﺎرﯾﻧﮫ
ﮐﺎھل وزن ﻟﮫ  ۶٠ﮐﯾﻠوhراﻣو Kﺧﮫ او د I:ﯾﻧﮫ وو ﻟﮫ  ۵٢ﮐﯾﻠوhراﻣو Kﺧﮫ ﭘورﺗﮫ ﺷﻲ.
د ﺗﻧﺎﺳﻠﻲ ژوﻧداﻧﮫ د ﺑﻘﺎ ﻟﭘﺎره د ﻓﻌﺎﻟﯾت د ﮐﭼﯥ ﭘر اﺳﺎس .ﮐﮫ ﭼﯾرې ﭘﮫ ﮐم ډول دا
•
ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧﮫ زﯾﺎت ﺷﻲ ،ﻧو اړﺗﯾﺎوې ھم ډﯾرﯾږي )ﻣﺛﻼً Basal Metabolic Rate X 1.55د
ﻧﺎرﯾﻧﮫ وو ﻟﭘﺎره او  Basal Metabolic Rate X 1.56د I:ﯾﻧﮫ وو ﻟﭘﺎره(.
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•
د ﻣﺣﯾطﻲ ﺗودوﺧﯥ د اوﺳطﯥ درﺟﯥ ﺣدود،او د ﮐﺎﻟﯾو اﻏوﺳﺗﻠو او ﺳرﭘﻧﺎ د
ظرﻓﯾﺗوﻧو ﭘر اﺳﺎس .ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﭘﮫ اوﺳط ډول د ﻣﺣﯾطﻲ ﺗودوﺧﯥ درﺟﮫ د ﺳﺎﻧﺗﻲ hراد ﻟﮫ ٢٠
Kﺧﮫ را:ﮑﺗﮫ ﺷﻲ،ﻧو ﭘﮫ دې ﺻورت ﮐﯥ ھم اړﺗﯾﺎوې زﯾﺎﺗﯾږي.

•
د ﻧﻔوس د ﺗﻐذﯾوي او روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺣﺎﻟت ﭘر اﺳﺎس .اړﺗﯾﺎوې ھﻐﮫ وﺧت ډﯾرﯾږي ،ﮐﻠﮫ
ﭼﯥ ﻧﻔوس ﺧوارIواﮐﯽ وي او د ﻣﻌﯾﺎري ﻧﺷوﻧﻣﺎ ﻟﭘﺎره اﺿﺎﻓﻲ اړﺗﯾﺎوو ﺗﮫ ﺿرورت وﻟري .د
اﯾدس ﺷﯾوع ھم ﮐوﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻧﻔوس اوﺳطﯥ اړﺗﯾﺎوې اﻏﯾزﻣﻧﯥ ﮐړي )ﭘﮫ  ١۴٠ﻣﺦ ﮐﯥ
د ﻋﻣوﻣﻲ ﺗﻐذﯾوي ﻣﻼﺗړ دوھم ﻣﻌﯾﺎر وhورئ( .ﮐﮫ ﭼﯾرې ﭘﮫ ﻋﻣوﻣﻲ ډول د Iﯾرې ﻣرﺳﺗﮫ،
دا اړﺗﯾﺎوې ﭘوره ﻧﮑړای ﺷﻲ ،ﻧو ﭘﮫ دې ﺻورت ﮐﯥ دې ﻟﮫ ﻧړﯾواﻟو وړاﻧدﯾزوﻧو Kﺧﮫ ﮐﺎر
واﺧﯾﺳﺗل ﺷﻲ.

ﮐﮫ ﭼﯾرې دا ﻧﺎﺷوﻧﻲ وي ﭼﯥ داﺳﯥ ﻣﺎﻟوﻣﺎت دې ﻟﮫ ﻟوﻣړﻧ pارزوﻧﯥ ﺳره ﯾوIﺎی ﮐړل ﺷﻲ،
ﻧو د ﭘورﺗﻧﻲ ﺟدول ارﻗﺎم دې ﭘﮫ )ﺣد اﻗل ﭘﮫ اول ﻗدم ﮐﯥ ﺗﯾﺎرو( ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو ﭘﮫ ﺣﯾث وﮐﺎرول
ﺷﻲ.
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اﺗﻣﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ
د ﻟ و ژ ﺳ ﺗ ﯾﮑ ﻲ ﺗ د ار ﮐ ﺎ ﺗ و د \ ﻧ\ ﯾر د ا د ار ې ﭘ و  Oﺗ ﻧ ﭘ ﺎ  åﮫ
 -1دﺧرﯾدارۍ ﻗراردادوﻧﮫ ﺑﺎﯾد د ﻣوادو د رﺳوﻧﯥ ﮐراﯾﮫ ،د ﺧراب ﺷوو اﺟﻧﺎﺳو ﺑﯾرﺗﮫ
ﺳﺗﻧول او ﻟﮫ ﻗرار داد Kﺧﮫ د ھر ډول ﺳرﻏړوﻧﯥ ﺟرﯾﻣﯥ ﭘﮫ ﺑر ﮐﯥ وﻟري ،ﺧو دا ﻣﺳﺋﻠﮫ د
طﺑﯾﻌﻲ ﺣوادﺛو ﭘﮫ ﻧﺎKﺎﭘﻲ ﭘﯾ:ﯾدو ﮐﯥ ﻣﺳﺗﺛﻧﯽ ده.
-2
د ﻣوادواﻧﺗﻘﺎﻟووﻧﻛﻲ او ھﻐﮫ ﺧﻠﮏ ﭼﯥ دا ﻣواد ﭘﮫ ﻻس ﮐﯥ ﻟري ،د ﺧوراﮐﺗوﮐو د
ﮐﯾﻔﯾت ﻣﺳؤوﻟﯾت ﭘﮫ ﻏﺎړه ﻟري او د ھر ډول ﺗﺎوان ﭘﮫ ﺻورت ﮐﯥ دوی د ﺗﻼﻓﻲ ﮐوﻟو
ﻣﺳؤوﻟﯾت ﻟري.
-3
دﻣوادو د ذﺧﯾره ﮐوﻟو اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوې ﺑﺎﯾد ﺧوﻧدي او ﭘﺎک واوﺳﻲ او ﺧوراﮐﺗوﮐﻲ ﻟﮫ
زﯾﺎﻧوﻧو او ﺿﺎﯾﻊ ﮐﯾدو Kﺧﮫ ﺧوﻧدي وﺳﺎﺗﻲ.
-4
د اﻣﮑﺎن ﺗر ﺣده ﺑﺎﯾد ھKﮫ وﺷﻲ،ﺗر Kو د اﻣﺗﻌو د ﺿﺎﯾﻊ ﮐﯾدو ﺷوﻧﺗﯾﺎ ،ﺣد اﻗل ﺗﮫ
راdﯾdﮫ ﺷﻲ.
-5
dوﻟﯥ ﺿﺎﯾﻌﯥ ،ﺑﺎﯾد ﺛﺑت او ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺷﻲ.
د ھﻐو ﻣوادو د ژﻏورﻟو ﭘﮫ اړه ،ﭼﻲ ﭘﮫ ﺗﺧرﯾب ﺷووﻛﺎﻧﺗﯾﻧروﻧو ﻛﻲ دي dوﻟﯥ
-6
ﻣﻣﮑﻧﮫ ھKﯥ ﺗر ﺳره ﺷﻲ.
ﺗوﮐﻲ ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﻣﻧظم ډول ﺗﻔﺗﯾش ﺷﻲ او ھر ډول ﺷﮑﻣن ﻣواد ﺑﺎﯾد ﺗﺳت ﺷﻲ .ﻧﺎوړه
-7
اﻗﻼم ،ﺑﺎﯾد وﭘﯾژﻧدل ﺷﻲ ،او د رو:ﺎﻧﮫ او ﺷﻔﺎﻓﮫ ﭘروﺳﯾﺟروﻧو او د ﻣﻠﻲ ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ د
اﺻوﻟو ﺳره ﺳم ﻟﮫ ﻣﻧIﮫ ﯾوړل ﺷﻲ .ﭘﮫ ﺑﺎزار ﮐﯥ دې د ﻧﺎوړه ﻣوادو ﻟﮫ دوران ورﮐوﻟو Kﺧﮫ
ډډه وﺷﻲ.
 -8ﭘﮫ ﻣﻧظم او دوراﻧﻲ ډول ،ﺑﺎﯾدد ﻣوادو ﻓزﯾﮑﻲ ﻣوﺟودي ،د ﯾو ﭘوه ﻧﻔر ﭘواﺳطﮫ،د
اﻗﻼﻣو د ﺟﻣﻊ او ﻗﯾد د ادارې ﭘﮫ ﺣﯾث – ﻧﮫ دې ﭘروژې د ﺳﺎﺣوي ﻣوﺟودی ﭘﮫ ﺷﮑل ،ﺗر
ﺳره ﺷﻲ او د hودام ﭘﮫ ﺟﻣﻊ ﮐﯥ ﻗﯾد ﺷﻲ.
 -9دﻣوادود ﻣوﺟودي ﻟﻧډﯾز ،ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﻣﻧظﻣﮫ ﺗوhﮫ ﺳره راdول او dوﻟو دﺧﯾﻠو ﮐﺳﺎﻧو ﺗﮫ
ورﮐړل ﺷﻲ.
 -10د اﺟﻧﺎﺳو د اﻧﺗﻘﺎل dول ﻣﺳﺎﺋل ﺑﺎﯾد د ﺑﺎرﻧﺎﻣﯥ د ﮐﺎﻏذوﻧو ﭘﮫ ﺷﮑل ﺗﮭﯾﮫ ﮐړای ﺷﻲ.
 -11دذﺧﺎﯾرو اﺳﻧﺎد ﺑﺎﯾد dول رﺳﯾدﻟﻲ ،ﻣﺻرف ﯾﺎ ﺗوزﯾﻊ ﺷوي وي او ﭘﺎﺗﻲ ﻣوادو د
اﻧدازې ارﻗﺎم ﺑراﺑر ﮐړای ﺷﻲ.
 -12د ﭘروﺳﯥ د ادارې د ﺑررﺳ pﭘﮫ hډونd ،وﻟﯥ ﺑررﺳ pﺑﺎﯾد د ﺗدارﮐﺎﺗﻲ IﻧIﯾر ﭘﮫ ﮐﭼﮫ
ﺗرﺳره ﺷﻲ.
 -13ھﻐﮫ وﺳﺎﯾط ،ﭼﻲ دﻣوادو داﻧﺗﻘﺎل ﻟﭘﺎره ﮐﺎرول ﮐﯾږي،ﺑﺎﯾد ﭘﮫ :ﮫ ﺗﺧﻧﯾﮑﻲ او ﭼﻠﯾدو
ﺣﺎﻟت ﮐﯥ وي .د وﺳﺎﯾطو ﻣﻧ ùﯾﺎﻧﯥ ﺑﺎډۍ ﺑﺎﯾد ﺻﻔﺎ وي او داﺳﯥ ﺗﯾره او Kوﮐﮫ ﻟروﻧﮑﯥ
وﺳﭘﻧﯥ او ﯾﺎ ﻧور ﺷﯾﺎن ﭼﯥ د ﺑﺎر د ﺧراﺑﯾدو ﻻﻣل وhرIﻲ ،ﭘﮫ ﮐﯥ ﺷﺗون وﻧﻠري  .ﺑﺎر ﭘﮫ
ﻣﻧﺎﺳب ډول د ﺧراﺑﯥ ھوا Kﺧﮫ وﺳﺎﺗل ﺷﻲ ) ﻣﺛﻼً د ﺗرﭘﺎل ﭘﮫ واﺳطﮫ(.
 -14وﺳﺎﯾط د ﺧوراﮐﺗوﮐو ﺳره ﯾوIﺎی ،ﻧور ﺗﺟﺎرﺗﻲ او ﯾﺎ ﺧطرﻧﺎک ﻣواد وﻧﮫ ﻟﯾږدوي.
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 -15وﺳﺎﯾطو ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﺗﯾر وﺧت ﮐﯥ ھم ﮐوم ﺧطرﻧﺎک ﻣواد ﻧﮫ وي ﻟﯾږدوﻟﻲ او ﻧﮫ ھم ﭘﮫ ﮐﯥ
د ﺧطرﻧﺎﮐو ﻣوادو ﭘﺎﺗﻲ ﺷوﻧﻲ ﻣوﺟود وي.

ﺳرﭼﯾﻧﯥ :د  WFPد ﺑﯾړﻧ pﺳﺎﺣﯥ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻲ ﺟﯾﺑﻲ ﮐﺗﺎب  ٢٠٠٢ﮐﺎل او د  CAREد ﺧوراﮐﻲ
ﺳرﭼﯾﻧﯥ د ادارې ﻻر:وود ﮐﺗﺎب.
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> ﻠور م > ﭘر ﮐ ﯽ :

دﺳ ر ﭘﻧﺎ ه ،اﺳ ﺗو  yﻧﯥ
او ﻧﺎﺧ ور اﮐ ﻲ ﺗو ﮐ و
ﺣد اﻗل ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ
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ﻟﮫ د ې > ﭘر ﮐ ﻲ > ﺧ ﮫ > ر ﻧ fﮫ ﮐ ﺎر و اﺧ ﻠو

دا >ﭘرﮐ cﭘﮫ دوو ﺑرﺧو وﯾﺷل ﺷوي دي ،ﻟوﻣړي ﭘﻧﺎ\ﺎی او اﺳﺗوyﻧﮫ؛ دوﯾم ﻧﺎﺧوراﮐﻲ ﺗوﮐﻲ ﻟﮑﮫ :ﭘوOﺎک،
د ﺧ و ب ا و د ﮐ و ر ﺳ ﺎ ﻣ ﺎن  .د ﮐ ﺎر و ﻧ ﯥ ﻟ ﭘ ﺎر ه د و اړ ه ﺑر ﺧ ﯥ ﻋ ﻣ و ﻣ ﻲ ﻣ ﻌ ﯾ ﺎر و ﻧ ﮫ ﭘ ﮫ ﺑ ﯾ ﻼ ﺑ ﯾ ﻠ و ﻏ ﺑ ر  yو ﻧ و ﻧ و ﮐ ﯥ
و ړ ا ﻧ د ې ﮐ و ي  ،ﻟﮑ ﮫ ﺑ ﯾ ر ﺗ ﮫ ر ا ﺳ ﺗ ﻧ ﯾ د ﻧ ﮫ ا و د و ر ا ﻧ و ﺷ و ﯾ و ا ﺳ ﺗ و ﻧ  fﻧ \ ﺎ ﯾ و ﻧ و ﺑ ﯾ ﺎ ر ﻏ و ﻧ ﮫ  ،د ﮐ و ر ﺑ ﮫ ﮐ و ر ﻧ ﯾ و ﺳ ر ه
ﻣ ﯾﺷ ت ﮐ ﯾد ل  ،ﭘﮫ ﻣ و ﺟ و د ه و د اﻧﯾو ﮐ ﯥ ډ ﻟﯾز ه ﭘﻧﺎ\ ﺎی او ﻟﻧډ ﻣ ﮭ ﺎﻟﮫ ﭘﻼ ن ﺷ و ي ﯾ ﺎ ﭘﮫ ﺧ ﭘﻠﮫ ﺟ و ړ ﺷ و ي ﮐ ﻣ ﭘو ﻧﮫ .
دواړه ﺑرﺧﯥ د ﻻﻧدﯾﻧﯾو ﻣﺳﺎﺋﻠو درﻟودوﻧﮑﯥ:
• ﺣ د اﻗ ل ﻣ ﻌ ﯾ ﺎ ر و ﻧ ﮫ  :ﭘ ﮫ ط ﺑ ﯾ ﻌ ﻲ ډ و ل ﮐ ﯾ ﻔ ﻲ ﻣ ﻌ ﯾ ﺎ ر و ﻧ ﮫ د ي ا و د ﺣ د اﻗ ل ھ ﻐ ﮫ ﮐ ﭼ ﯥ ﭘ ﮫ  yو ﺗ ﮫ ﮐ و ي ﭼ ﯥ ﭘ ﮫ
ﭘﻧﺎ\ ﺎی  ،اﺳ ﺗو  yﻧ\ ﺎي او ﻧﺎﺧ و ر اﮐ ﻲ ﺗو ﮐ و د ﻏ ﺑر  yو ﻧو ﻧو ﭘﮫ ﺗر څ ﮐ ﯥ ﻻ س ﺗﮫ ر ا\ ﻲ .
• ﮐ ﻠ ﯾ د ي ﺷ ﺎ ﺧ ﺻ و ﻧ ﮫ  :د ا ھ ﻐ ﮫ ) ﻋ ﻼ ﻣ ﯥ ﯾ ﺎ ﻧ Oﯥ ( د ي ﭼ ﯥ د ﯾو ﭘر و ﮔ ر ام  ،ﻧﮫ ﻻ ﺳ ﺗﮫ ر او ړ ل  Oﯾ ﻲ  .د ا
ﺷ ﺎﺧ ﺻ و ﻧﮫ د ﮐ ﺎر و ل ﺷ و ﯾو ﭘر و ﮔ ر اﻣ و ﻧو  ،د ﺗﺎﺛﯾر او ﭘﺎﯾﻠو د ﺳ ﻧﺟ و ﻟو او د ھ ﻐ و ﻣ ﯾﺗو د و ﻧو او ﺑﮭ ﯾر و ﻧو
ﭼ ﯥ ﭘﮫ د ې ﭘر و ﮔ ر اﻣ و ﻧو ﮐ ﯥ ﺗر ﯾﻧﮫ ﮔ Bﮫ اﺧ ﯾﺳ ﺗل ﺷ و ې د ه ﻣ ﺳ ﺎﺋل ﺑﯾﺎﻧو ي  .د ا ﺷ ﺎﺧ ﺻ و ﻧﮫ ﮐ ﯾد اى ﺷ ﻲ ﭼ ﯥ
ﮐ ﯾ ﻔ ﻲ ﯾ ﺎ ﮐ ﻣ ﻲ ﺑ  åﮫ و ﻟر ي .
• ﻻ ر  :و و ﻧ ﯥ  :ﻻ ر  Oو و ﻧ ﯥ ﭘﮫ ﺑ ﯾﻼ ﺑ ﯾﻠو ﺑر ﺧ و ﮐ ﯥ د ﻣ ﻌ ﯾ ﺎر و ﻧ و او ﺷ ﺎﺧ ﺻ و ﻧ و د ﮐ ﺎر و ﻧ ﯥ > ر ﻧﮕ و اﻟ ﻰ  ،د
ﻋ ﻣ ل ﭘﮫ ډ ﮔ ر ﮐ ﯥ د ﺳ ﺗو ﻧز و ﺳ ر ه د ﻣ ﺧ ﺎﻣ ﺦ ﮐ ﯾ د و ﻻ ر  Oو و ﻧ ﯥ او ﯾو ې ﻣ ﺳ ﺋﻠﯥ ﺗﮫ د ﻟو ﻣ ړ ﯾﺗو ب ﭘﮫ
و ر ﮐ و ﻟو ﮐ ﯥ ﺳ ﻼ  -ﻣ ﺷ و ر ې ﭘﮫ ﮔ و ﺗﮫ ﮐ و ي  .ھ ﻣ د ار ﻧﮕ ﮫ د و ى \ ﯾﻧ ﯥ ھ ﻐ ﮫ ﺑﻧﺳ Bﯾز ﻣ ﺳ ﺎﯾ ل ﭼ ﯥ د ﻣ ﻌ ﯾ ﺎر و ﻧو
ا و ﺷ ﺎ ﺧ ﺻ و ﻧ و ﺳ ر ه ﺗ ړ ا و ﻟر ي  Oﯾ ﻲ ا و ھ ﻣ د ار ﻧ ﮕ ﮫ د ا ﻻ ر  :و و ﻧ ﯥ ﮐ ﯾ د اى ﺷ ﻲ ﭼ ﯥ ھ ﻐ ﮫ ﺷ ﺧ ړ ې  ،ا و
ﺗ و ﭘ ﯾر و ﻧ ﮫ ﭼ ﯥ ﭘ ﮫ ﻣ و ﺟ و د ه ﻣ ﺎ ﻟ و ﻣ ﺎ ﺗ و ﮐ ﯥ ﺷ ﺗ ﮫ – ﺗ ﺷ ر ﯾ ﺢ ﮐ ړ ي .
• د اړ ﺗ ﯾ ﺎ و و ﻣ ﻌ ﻠ و ﻣ و ﻟ و ﭼ ﯾﮏ ﻟ ﯾﺳ ت د ﻟﻣ ړ ۍ ﺿ ﻣ ﯾ ﻣ ﯥ ﭘ ﮫ ﺗ و  yﮫ ﺷ ﺎ ﻣ ل د ي  .د ﻣ ﺎﺧ ذ و ﻧ و ﯾ و ﻟ ﯾﺳ ت ﭼ ﯥ د
ﻣ ﻌ ﻠ و ﻣ ﺎ ﺗو ﻻ ز ﯾ ﺎ ﺗ ﯥ ﻣ ﻧ ﺎ ﺑ ﻊ ﺗ ﻔ ﺻ ﯾﻠ و ي  ،ا و ھ ﻐ ﮫ و ړ ا ﻧ د ﯾ ز ﻏ و ر ه ﮐ و ي ﭼ ﯥ > ر ﻧ fﮫ  ،ﻻ ر  Oو و ﻧﮫ  ،د د و ﯾﻣ ﯥ
ﺿ ﻣ ﯾﻣ ﯥ ﭘﮫ ډ و ل ﺷ ﺎﻣ ﻠﯾږ ي .

179

ﺳرﻟﯾﮑوﻧﮫ
ﭘﯾژﻧدyﻠوي ٢٠۶ ----------------------------------------------------------

 -1ﭘﻧﺎ\ﺎی او اﺳﺗوyﻧﮫ ٢١١ -----------------------------------------------

 -2ﻧﺎ ﺧوراﮐﻲ ﺗوﮐﻲ :ﭘوOﺎک ،د ﺧوب ﺳﺎﻣﺎن او د ﮐورﻧ cاﺳﺑﺎب٢٣٠ ------

ﻟو ﻣ ړ ی ﺿ ﻣ ﯾﻣ ﮫ  :د ﭘﻧ ﺎ\ ﺎی  ،اﺳ ﺗو  yﻧ ﯥ او ﻧ ﺎﺧ و ر اﮐ ﻲ ﺗو ﮐ و د ﻟو ﻣ ړ ﻧ  cار ز و ﻧ ﯥ ﭼ ﮏ
ﻟﺳ ت ...........................................................................................

دوھﻣﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ :ﻣﺎﺧذوﻧﮫ ٢۴۴ ------------------------------------------
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ﭘﻧﺎ\ ﺎی  ،اﺳ ﺗو  yﻧﮫ او ﻧﺎﺧ و ر اﮐ ﻲ ﺗو ﮐ ﻲ

ﻧﺎﺧوراﮐﻲ ﺗوﮐﻲ :ﭘوOﺎک ،د ﺧوب او ﮐور ﺳﺎﻣﺎن

ﭘﻧﺎ\ﺎی او اﺳﺗوyﻧﮫ
ﻟوﻣړی ﻣﻌﯾﺎر
ﺳﺗراﺗﯾژﯾﮑﮫ ﭘﻼن ﺟوړوﻧﮫ

ﻟوﻣړی ﻣﻌﯾﺎر
ﭘوOﺎک او د ﺧوب ﺳﺎﻣﺎن

دوھم ﻣﻌﯾﺎر
ﻓزﯾﮑﻲ ﭘﻼن ﺟوړوﻧﮫ

دوھم ﻣﻌﯾﺎر
ﺷﺧﺻﻲ ﺣﻔظ اﻟﺻﺣﮫ

درﯾم ﻣﻌﯾﺎر
ﭘوOﻠﯽ اوﺳﯾدﻧ\ﺎی

درﯾم ﻣﻌﯾﺎر
د ﭘﺧﻠﻲ او ﺧوراک ﺳﺎﻣﺎن

>ﻠورم ﻣﻌﯾﺎر
طراﺣﯽ

>ﻠورم ﻣﻌﯾﺎر
ﺑﺧﺎرۍ ،د ﺳون ﺗوﮐﻲ او رåﺎﯾﻲ

ﭘﻧ\م ﻣﻌﯾﺎر
رﻏﺎوﻧﮫ ﯾﺎ وداﻧول

ﭘﻧ\م ﻣﻌﯾﺎر
اﻓزار او اﺳﺑﺎب

ﺷﭘږم ﻣﻌﯾﺎر
ﭼﺎﭘﯾرﯾﺎﻟﯾزې اﻏﯾزې
ﻟوﻣړۍ ﺿﻣﯾﻣﮫ :د ﭘﻧﺎ\ﺎی ،اﺳﺗوyﻧﯥ او ﻧﺎﺧوراﮐﻲ ﺗوﮐو د ﻟوﻣړﻧﯾو اړﺗﯾﺎوو ﭼﮏ ﻟﺳت
ﻧﮭﻣﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ :اﺧ\وﻧﮫ
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ﺳرﯾزه
ﻟﮫ ﻧړ ﯾو اﻟو ﺣ ﻘ و ﻗﻲ ﺳ ﻧد و ﻧو ﺳ ر ه اړ ﯾﮑ ﯥ
د ﭘﻧﺎ\ﺎی ،اﺳﺗوyﻧﯥ او ﻧﺎﺧوراﮐﻲ ﺗوﮐو ﺣداﻗل ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ د ﺑﺷري ﻣﻧﺷور د اﺻوﻟو او ﺣﻘوﻗو
ﯾو ﻋﻣﻠﻲ ﻣﻔﮭوم ﮔåل ﮐﯾږي .ﺑﺷري ﻣﻧﺷور ﻟﮑﮫ >رﻧﮕﮫ ﭼﯥ د ﺑﺷري ﺣﻘوﻧو ،ﻧړﯾواﻟو اﺻوﻟو،
ﺑﺷري ﻗﺎﻧون او د ﮐډواﻟو ﭘﮫ ﻗﺎﻧون ﮐﯥ ﺑﯾﺎن ﺷوې دي ،د ھﻐو اړﺗﯾﺎوو ﭘر ﺑﻧﺳټ وﻻړ دى ﭼﯥ
ﭘﮫ ﺗرڅ ﮐﯥ ﯾﯥ د ﻧﺎورﯾن ﯾﺎ ﺷﺧړو ﻟﮫ اﻣﻠﮫ د \ﭘل ﺷوو ﺧﻠﮑو ﺑﺎﻋزﺗﮫ ژوﻧد ،ﺳﺎﺗل ﮐﯾږي او
ﻣﻼﺗړ ﯾﯥ ﮐﯾږي .ﭘﮫ ﺑﺷري ﻏﺑرyون ﮐﯥ ،ﭘﻧﺎ\ﺎی او اﺳﺗوyﻧﮫ ھﻐﮫ اﺷﻧﺎ اﺻطﻼﺣﺎت دي ﭼﯥ
ﮐور درﻟودو ﺣق ﺑﯾﺎﻧوي ﭼﯥ د ﺑﺷر ﺣﻘوﻧو ﭘﮫ ﻗﺎﻧون ﮐﯥ ﯾﯥ ھم ﯾﺎدوﻧﮫ ﺷوې ده.
ھر وyړي د وړ ﮐور د درﻟودﻟو ﺣق ﻟري .او ھﻣدا ﺣق ﭘﮫ ﻧړﯾواﻟو ﺣﻘوﻗﻲ اﺳﻧﺎدو ﮐﯥ ﭘﮫ
رﺳﻣﯾت ﭘﯾژﻧدل ﺷوي ﭼﯥ ﭘﮫ اﻣﻧﯾت ،ﺳوﻟﮫ او ﻋزت ﮐﯥ او ھﻣدارﻧfﮫ د اړوﻧده ﺷﺗﻣﻧ cﭘﮫ
ﺧوﻧدﯾﺗوب ﮐﯥ د ژوﻧد ﮐوﻟو >ﺧﮫ ﻋﺑﺎرت دي .د ﮐوردرﻟودﻟو ﺣق ﻣﮭم اړﺧوﻧﮫ ﭘﮫ ﻻﻧدې ډول
دي :د ﺧدﻣﺎﺗو ،اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوو ،ﻣوادو او ﺑﻧﺳBﯾزو ﮐﺎروﻧو ﺷﺗﮫ واﻟﻲ؛ ﻟﮫ ﻋﮭدې وﺗل؛ د اوﺳﯾدو
وړﺗﯾﺎ؛ ﻻس رﺳﻲ؛ \ﺎی او ﮐﻠﺗوري ﻣﻧﺎﺳﺑواﻟﯽ .ھﻣدارﻧfﮫ د ﮐور درﻟودﻟو ﺣق ﯾوازي ﭘﮫ
ﮐورﺟوړوﻧﮫ ﭘورې ﺑﺳﻧﮫ ﻧﮫ ﮐوي ﺑﻠﮑﮫ ﺗر اﺳﺑﺎﺑو او ﺧدﻣﺎﺗو ﭘورې ﭘراﺧﯾږي ،د ﺑﯾﻠfﯥ ﭘﮫ
ﺗوyﮫ ،ﺧﻠﮏ طﺑﯾﻌﻲ او ﻋﺎﻣﮫ ﻣﻧﺎﺑﻌو ،د >ﮑﻠو ﭘﺎﮐو اوﺑو ،د ﭘﺧوﻟو ﻟﭘﺎره اﻧرژي ،ﺣرارت او
روOﻧﺎﯾﻲ ،روﻏﺗﯾﺎ ﭘوھﻧﯥ او د وﯾﻧ\ﻠو اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوې ،د ﺧوړو د ﺳﺎﺗﻠو اﺳﺑﺎﺑو ،د ﺑﯾﮑﺎره ﺷﯾﺎﻧو
ﺗﻧظﯾم )\ﺂي وﭼوﻧﯥ( او ﺑﯾړﻧﯾو ﺧدﻣﺗوﻧو ﺗﮫ ﺗﻠﭘﺎﺗﮫ ﻻس رﺳﻲ وﻟري.
ﺧﻠﮏ ﺑﺎﯾد د ﺳړو ،ﻟﻧده ﺑلy ،رﻣﻲ ،ﺑﺎران ،ﯾﺎ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ yواOوﻧو ،ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﻲ ﺧطروﻧو او
ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو ﭘﮫ وړاﻧدې ﺧوﻧدي وي او ﮐﺎﻓﻲ \ﺎي وﻟري .ﻣﻧﺎﺳﺑﮫ اﺳﺗوyﻧﮫ او ﮐورﺟوړوﻧﮫ
ﺑﺎﯾد ،د روﻏﺗﯾﺎ ﭘﺎﻟﻧﯥ ﺧدﻣﺗوﻧوO ،ووﻧ\ﯾو ،ﻣﺎﺷوم ﭘﺎﻟﻧﯥ ﻣرﮐزوﻧو او ﻧورو Bوﻟﻧﯾزو اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوو
او د ﻣﻌﯾﺷت ﻓرﺻﺗوﻧو ﺗﮫ ﻻس رﺳﻲ ﺗﺎﻣﯾن ﮐړي .ﺗرﮐوﻣﮫ \ﺎﯾﮫ ﭘورې ﭼﯥ د ﮐورﺟوړوﻧﯥ
ﭘﮫ ﺗﻌﻣﯾر ﭘورې اړه ﻟري ،او د وداﻧ cﻣواد ﭘدې ﮐﯥ ﮐﺎرول ﮐﭔږي او ھﻐﮫ ﺗfﻼرې ﭼﯥ ﻟدې
>ﺧﮫ ﺣﻣﺎﯾت ﮐوي ،ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑﮫ ﺗوyﮫ ﮐﻠﺗوري ھوﯾت او ﮐورﺟوړوﻧﯥ ﺗﻧوع >رyﻧدﺗﯾﺎ او ﮐړه
وړه ﺷوﻧﻲ ﮐړي.
د ﮐورﺟوړوﻧﯥ ﺣق ﻟﮫ ﻧورو ﺑﺷري ﺣﻘوﻧو ﺳره ) ﺟﺑري ﺷړﻟو\ ،وروﻟو ،ﻓزﯾﮑﻲ ﺳﺎﺗﻧﯥ او
ھوﺳﺎﯾﻧﯥ ﺗﮫ د ﻧورو yواOوﻧو ﭘﮫ وړاﻧدې د ﺧوﻧدﯾﺗوب ﺣق( ﻧﮫ ﺑﯾﻠﯾدوﻧﮑﻲ اړﯾﮑﮫ ﻟري ،دا د
ھر وyړي ﺣق دی ﭼﯥ ﻟﮫ ﺧﭘل ﮐور او دودﯾز \ﺎی >ﺧﮫ ﭘﮫ زور ﺷړﻟو او ﯾﺎ ﺑﯾ\ﺎﯾﮫ ﮐﯾدو ﭘﮫ
وړاﻧدې ﺧوﻧدي وي ،او ھﻣدارﻧfﮫ ﻣﻠﮑﻲ اھداف د ﺑﯥ ﭘرې وﺳﻠوال ﯾرﻏل >ﺧﮫ ﺧوﻧدي وي.
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ﭘدې >ﭘرﮐﻲ ﮐﯥ ،ﺣداﻗل ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ د ﮐور درﻟودﻟو د ﺣق ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﻣﻔﺻل ﺗﺷرﯾﺣﺎت ﻧﮫ ﻟري،
ﺧو ﺑﯾﺎ ھم د ﺳﻔﯾﯾر ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ د اوﺳﯾدﻧﯥ د ﺣق ﺑﻧﺳBﯾز ﻣطﻠب ﻣﻧﻌﮑﺳوي او ﭘﮫ ﻧړﯾواﻟﮫ ﮐﭼﮫ د
ھﻣدې ﺣق ﭘﮫ ﺗﺣﻘق ﮐﯥ ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوي.
د ﻧﺎوړو ﭘﯾ:و ﭘر ﻣﮭﺎل د ﭘﻧﺎIﺎی ،اﺳﺗوhﻧﯥ او ﻧﺎﺧوراﮐﻲ ﺗوﮐو اھﻣﯾت
د ﭘﯾOﯥ ﭘﮫ ﻟوﻣړي ﭘړاو ﮐﯥ د ژوﻧدي ﭘﺎﺗﮫ ﺷوﯾو ﯾﺎ ژﻏورل ﺷوﯾو ﻟﭘﺎره ﭘﻧﺎ\ﺎی ﺗر Bوﻟو ﻣﮭﻣﮫ
Bﺎﮐوﻧﮑﯥ \ﺎﻧfړﻧﮫ ده .ﺑرﺳﯾره ﭘر ژوﻧدي ﭘﺎﺗﮫ ﺷوﯾو ،ﭘﻧﺎ\ﺎی د اﻣﻧﯾت ﺗﺎﻣﯾن ،ﺷﺧﺻﻲ
ﺧوﻧدﯾﺗوب ،او د اﻗﻠﯾم او ﻧﺎروﻏﻲ او ﻧﺎروﻏﺗﯾﺎ ﭘﮫ وړاﻧدې د زﯾﺎت ﺷوي ﻣﻘﺎوﻣت ﭘﮫ ﺳﺎﺗﻧﮫ ﮐﯥ
ډﯾر ﻣﮭم او اړﯾن دی .او د اﻧﺳﺎﻧﻲ ﺣﯾﺛﯾت د ﺳﺎﺗﻠو ﻟﭘﺎره دا ھم ﻣﮭﻣﮫ ده ﭼﯥ ﭘﮫ ﺳﺗوﻧزﻣﻧو
ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ ﺗر وﺳﮫ د ﮐورﻧ cاو Bوﻟﻧﯥ ژوﻧد وژﻏورو.
د ﭘﻧﺎ\ﺎی ،اړوﻧده اﺳﺗوyﻧﯥ او ﻧﺎﺧوراﮐﻲ ﺗوﮐو ﻏﺑرyوﻧوﻧﮫ ﺑﺎﯾد د Bوﻟﻧﯥ ﻣﻘﺎوﻣﺗﻲ ﺳﺗراﺗﯾژﯾو
>ﺧﮫ ﻣﻼﺗړ وﮐړي.
ھر دا ډول ﻏﺑرyوﻧوﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﺑﺎﻧدې اوږدﻣﮭﺎﻟ cﻣﺧﺎﻟف ﺗﺎﺛﯾر ھم راﮐم ﮐړي ،ﭘﮫ
داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ د زﯾﺎﻧﻣﻧو ﺧﻠﮑو ﻓرﺻﺗوﻧﮫ د ﻣﻌﯾﺷت د ﻣﻼﺗړ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧو د ﺗﺎﻣﯾن ﭘﮫ ﺧﺎطر
زﯾﺎت ﮐړي.
د ﭘﻧﺎ\ﺎی او روﻏﯾﺗﯾﺎﯾﻲ ﺗﺎﻣﯾن ،ﻣﺻوﻧﯾت او ﺣﯾﺛﯾت ﺳﺎﺗﻠو اړﺗﯾﺎ ﻟﭘﺎره ﺗر Bوﻟو د \ﺎﻧfړي ﮐﭼﯥ
ﻏﺑرyون ﭘوOﺎک ،ﮐﻣﺑﻠﯥ او د ﺧوب ﺳﺎﻣﺎن دي .او ھﻣدارﻧfﮫ ﺧﻠﮏ ﺑﻧﺳBﯾزو ﺳﺎﻣﺎن اﻻﺗو او
وﺳﺎﯾﻠو ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟري ﺗر>و ﺷﺧﺻﻲ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ اړﺗﯾﺎوې ﭘوره ﮐړي ،ﺧواړه ﺗﯾﺎر ﮐړي او د
ﺗړﻣﯾﯾزي )ﺣرارﺗﻲ( ھوﺳﺎﯾﻧﯥ ﻻزﻣﮫ اﻧدازه ﺑراﺑره ﮐړي .د ﻧﺎوړو ﭘﯾOو ﻟﮫ اﻣﻠﮫ زﯾﻧﺎﻧﻣﻧﯥ
ﮐورﻧﯥ او ﻟﮫ ﺧﭘﻠو \ﺎﯾو >ﺧﮫ ﺑﭔ\ﺎﯾﮫ ﺷوي ﺧﻠﮏ ﻣﻌﻣو ْ
ﻻ ھﻐﮫ >ﮫ ﻟﮫ \ﺎﻧﮫ ﺳره ﻟري ﭼﯥ دوي
ﯾﯥ ژﻏورﻟﻲ او ﻟﮫ \ﺎن ﺳره وړﻟﻲ ﺷﻲ ،او د ﻧﺎﺧوراﮐﻲ ﺗوﮐو ﺑراﺑرول ھﻐﮫ ﺿرورت دي
ﭼﯥ ﻻزﻣﯥ اړﺗﯾﺎوې ﭘرې ﭘوره ﮐﭔږي.
د ﻏﺑرyون ډول ﺑﺎﯾد داﺳﻲ وي ﭼﯥ د ﺧﻠﮑو اړﺗﯾﺎوې ﭘوره ﮐړي او د ﭘﯾOﯥ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ زﯾﺎﻧﻣﻧﯥ
ﮐورﻧ cد ﺑﻧﺳBﯾزو ﻓﮑﺗوروﻧو ﭘﮫ واﺳطﮫ ) ﻟﮑﮫ د ﭘﯾOﯥ ﮐﯾﻔﯾت او اﻧدازه او ﭘﻧﺎ\ﺎی ﺗﮫ رﺳﯾدﻟﻲ
ﺗﺎوان ،اﻗﻠﯾﻣﻲ ﺷراﯾط او \ﺎﯾﻲ ﭼﺎﭘﯾ﷼ ،ﺳﯾﺎﺳﻲ او اﻣﻧﯾﺗﻲ ﺣﺎﻟت ) ،ﮐﻠﯾواﻟﻲ او Oﺎري ﺣﺎﻟت(
او د ﻣﻘﺎوﻣت ﻟﭘﺎره د ﺧﻠﮑو وړﺗﯾﺎ ( ﺗﻌﯾﻧﯾږي .ھﻣدارﻧfﮫ د ھﻐو ﺧﻠﮑو ﺣﻘوﻧو او اړﺗﯾﺎوو ﺗﮫ ھم
ﺑﺎﯾد ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ وﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﮫ دوﯾﻣﮫ درﺟﮫ ﮐﯥ د ﭘﯾOﯥ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ زﯾﺎﻧﻣن ﺷوي ،ﻟﮑﮫ ﮐورﺑﮫ ﺧﻠﮏ .د
ﭘﯾOﯥ ﭘﮫ وړاﻧدې ھرﻏﺑرyون او ﯾﺎ ھﻐﮫ yﺎﻣوﻧﮫ ﭼﯥ د زﯾﺎﻧﻣﻧﯥ ﮐورﻧ cﻟﺧوا اﺧﺳﺗل ﮐﭔږي ﺑﺎﯾد
د ﭘﯾOﯥ ﭘﮫ ﻟوﻣړي ﭘﺎﯾﻠﮫ ﮐﯥ ﺧﺑر ورﮐول ﺷﻲ ،او ھﻣدارﻧfﮫ ھﻐﮫ ﻣﮭﺎرﺗوﻧﮫ او د ﻣوادو ﻣﻧﺎﺑﻊ
ﭼﯥ د ﻟﻧډ ﻣﮭﺎﻟﻲ ﭘﻧﺎ\ﺎی ﻟﭘﺎره او ﯾﺎ ھم د ﻧوي اوږدﻣﮭﺎﻟﯥ وداﻧ cﻟﭘﺎره ﮐﺎرول ﮐﭔږي ﺑﺎﯾد ﺧﺑر
ورﮐول ﺷﻲ .د ﭘﻧﺎ\ﺎی ﻏﺑرyوﻧوﻧﮫ ﺑﺎﯾد زﯾﺎﻧﻣﻧﯥ ﮐورﻧ cدې ﺗﮫ اړ ﮐړي ﭼﯥ ﭘﮫ ﻣﻧﺎﺳب ﻟﻧډ
وﺧت او د اړﯾﻧو اﺿﺎﻓﻲ ﻣﻧﺎﺑﻌو ﭘﮫ ﻻس ﺗﮫ راوړﻟو ،د ﺧﻧډوﻧو ﭘﮫ ﻧظر ﮐﯥ ﻧﯾوﻟو ﺳره ﭘﮫ
زﯾﺎﺗﯾدوﻧﮑﯥ ﺗوyﮫ د ﺑﯾړﻧﻲ ﺣﺎﻟت >ﺧﮫ دواﻣدار ﭘﻧﺎ\ﺎی ﺗﮫ ﺧﭘل ﺣﺎﻟت ﻟوړ ﮐړي.
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د ﭘﻧﺎ\ﺎی او اﺳﺗوyﻧﯥ ﭘﮫ ﭘروyراﻣوﻧو ﮐﯥ ﺑﮫ د \Oو وﻧډه دا ﯾﻘﯾﻧﻲ ﮐړي ﭼﯥ دوي او د Bوﻟﻧﯥ
Bول زﯾﺎﻧﻣن ﺧﻠﮏ ﭘﮫ ﻣﺳﺎوﯾﺎﻧﮫ او ډاډﻣﻧﮫ ﺗوyﮫ ،ﭘﻧﺎ\ﺎی ،ﭘوOﺎک ،ﺗﻌﻣﯾري ﻣوادو ،ﺧواړه
ﺗوﻟﯾدوﻧﮑﻲ اﺳﺑﺎﺑو او ﻧور اړﯾﻧو وﺳﺎﯾﻠو ﺗﮫ ﻻس رﺳﻲ وﻟري.
د \Oو ﺳره ﺑﺎﯾد د ﯾو ﺷﻣﯾر ﻣﺳﺎﯾﻠو ﭘﮫ اړه ﺳﻼ او ﻣﺷوره وﺷﻲ ﻟﮑﮫ اﻣﻧﯾت او ﻣﺻوﻧﯾت ،د
ﺣرارت او ﭘﺧﻠﻲ ﻟﭘﺎره د ﻧﻔﺗو د راﻧﯾوﻟو وﺳﺎﯾل او ﻣﻧﺎﺑﻊ ،او ﮐورﺟوړوﻧﯥ ﻣوادو او ﻧورو
وﺳﺎﯾﻠو ﺗﮫ د ﻣﺳﺎوﯾﺎﻧﮫ ﻻس رﺳﻲ ﯾﻘﯾﻧﻲ ﮐوﻟو >رﻧfواﻟﻲ .د ﺟﻧﺳﯾت ﺗﺎوﺗرﯾﺧواﻟﻲ او ﺟﻧﺳﻲ
اﺳﺗﺛﻣﺎر >ﺧﮫ د ﻣﺧﻧﯾوي او \واﺑوﯾﻧﯥ ﭘﮫ ﻣوﺧﮫ \ﺎﻧfړي ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟﯾدل ﮐﭔږي .ﻧو ددې
ﻟﭘﺎره ﻣﮭﻣﮫ ده ﺗر>و د \Oو yډون د ﭘﻧﺎ\ﺎی او اﺳﺗوyﻧﯥ د ﭘروyراﻣوﻧو ﭘﮫ طرﺣﮫ او ﻋﻣﻠﻲ
ﮐوﻟو ﮐﯥ ﭼﯾرﺗﮫ ﭼﯥ ﻣﻣﮑﻧﮫ وي ﺗﺷوﯾق ﺷﻲ.
د ﻧورو Kﭘرﮐﯾو ﺳره اړﯾﮑﯥ
ﭘﮫ ﻧور ﺳﮑﺗوري >ﭘرﮐﯾو ﮐﯥ ډﯾري ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ ددې >ﭘرﮐﯥ ﻟﮫ ﻣﻌﯾﺎروﻧو ﺳره ﺗړاوو ﻟري .ﭘﮫ
ﯾو ډyر ﮐﯥ د ﻣﻌﯾﺎروﻧو ﭘﮫ ﻻس ﺗﮫ راوړﻟو ﮐﯥ ﭘرﻣﺧﺗ ïﻣﻌﻣو ْ
ﻻ او ﮐﻠﮫ ﮐﻠﮫ د ﻧورو ډyروﻧو
ﭘرﻣﺧﺗ ïﯾﺎ ﺧو ﺗر ﺧﭘل اﻏﯾز ﻻﻧدې راوﻟﻲ اوﯾﺎ ﺧو ﯾﯥ ھم ﭘرﻣﺧﺗ ïﺗﻌﯾﻧوي .ددې ﻟﭘﺎره ﭼﯥ
ﻏﺑرyون اﻏﯾزﻣن وي ،ﻧو د ﻧور ﺳﮑﺗوروﻧو ﺳره ﻧزدې اﻧﺳﺟﺎم اوyډ ﮐﺎر ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ده .د \ﺎﯾﻲ
ﭼﺎرواﮐو اوﻧورو ﻣﺳؤوﻟو ادارو ﺳره ھﻣﻐﺎړﯾﺗوب ﻻزم دي ﺗر >و د اړﺗﯾﺎوو ﺑﺷﭘړﺗوب ،ھﻠو
\ﻠو ﮐﯥ ﻧﮫ دوه yوﻧﺗوب ،د ﭘﻧﺎ\ﺎی ،اﺳﺗوyﻧﯥ او ﻧﺎ ﺧوراﮐﻲ ﺗوﮐو د ﮐﯾﻔﯾت اﻏﯾزﻣﻧﺗﯾﺎ ﯾﻘﯾﻧﻲ
ﺷﻲ.
د ﺑﯾﻠfﯥ ﭘﮫ ﺗوyﮫ ،ﭘﮫ ھﻐﮫ \ﺎي ﮐﯥ ﭼﯥ د ﭘﻧﺎ\ﺎی ﻣرﺳﺗﯥ وړاﻧدې ﮐﭔږي ،ﻻزﻣﮫ ده ﭼﯥ ﭘﮫ
ﺑﺷﭘړه ﺗوyﮫ ﮐﺎﻓﻲ اوﺑﮫ او روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوې ﺑراﺑري ﺷﻲ ﺗر>و د زﯾﺎﻧﻣﻧو ﮐورﻧﯾو روﻏﺗﯾﺎ
او ﺣﯾﺛﯾت ﯾﻘﯾﻧﻲ ﺷﻲ .ﭘﮫ ھﻣدې ډول ،د ﮐﺎﻓﻲ ﭘﻧﺎ\ﺎی وړاﻧدې ﮐول د ﮐورﻧﯾو د روﻏﺗﯾﺎ او Oﮫ
ژوﻧد ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوي ،ﭘداﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ د ﭘﺧوﻟو او ﺧوړﻟو ﻻزﻣو اﺳﺑﺎﺑو ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﺷﺗﮫ
ﭼﯥ د ﺧوراﮐﻲ ﻣرﺳﺗﯥ >ﺧﮫ اﺳﺗﻔﺎده وﮐړﻻي ﺷﻲ او د ﺧوړو اړﺗﯾﺎوې ﭘوره ﺷﻲ .ﭘﮫ ﻧورو
ﺗﺧﻧﯾﮑﻲ >ﭘرﮐﯾو ﮐﯥ \ﺎﻧfړو ﻣﻌﯾﺎروﻧو او د ﻻرOووﻧو ﺗﮫ ﮐﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑﮫ وي ﻣراﺟﻌﮫ وﺷﻲ.
ﭘﮫ dوﻟو ﺑرﺧو ﮐﯥ د ﻣﺷﺗرﮐو ﻣﻌﯾﺎروﻧو ﺳره ﺗړاو
د ﻏﺑرﮔون د ﭘراﺧﺗﯾﺎ ورﮐوﻟو او ﭘﻠﻲ ﮐوﻟو د ﭘروﺳﯥ اﺳﺎﺳﻲ Bﮑﻰ د ھﻐﯥ اﻏﯾزﻣﻧﺗوب دى.
دا >ﭘرﮐﻰ ﺑﺎﯾد د ھﻐو ﻣﻌﯾﺎروﻧو ﺳره ﭼﯥ ﭘﮫ Bوﻟو ﺑرﺧو ﮐﯥ ﮐﺎرول ﮐﯾږي ﯾو \ﺎى وﮐﺎرول
ﺷﻲ ،ﭼﯥ دا ﻣﺷﺗرک ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ ﻋﺑﺎرت دي ﻟﮫ :وﻧډه اﺧﯾﺳﺗﻧﮫ ،ﻟوﻣړﻧ cارزوﻧﮫ ،ﻏﺑرﮔون ،د
ﻣوﺧﯥ Bﺎﮐل ،ﻣراﻗﺑت ،ارزوﻧﮫ ،دﮐﺎرﮐوﻧﮑو وړﺗﯾﺎوې او ﻣﺳؤﻟﯾﺗوﻧﮫ> ،ﺎرﻧﮫ ،د ﮐﺎرﮐوﻧﮑو
دﻧدې او ﺻﻼﺣﯾﺗوﻧﮫ )د ﻟوﻣړي >ﭘرﮐﻲ ٢١م ﻣﺦ وﮔورئ( .ﭘﮫ ھر ﻏﺑرﮔون ﮐﯥ ،ددې ﻟﭘﺎره
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ﭼﯥ د ھﻐﮫ ﮐﯾﻔﯾت او اﻏﯾزﻣﻧﺗوب زﯾﺎت ﮐړاى ﺷﻲ ،دا ﻣﮭﻣﮫ ده ﭼﯥ د اﻏﯾزﻣن ﺷوﯾو ﺧﻠﮑو
او زﯾﺎﻧﻣﻧﯾدوﻧﮑو ډﻟو ،ﭼﯥ وروﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﭘرې رåﺎ واﭼول ﺷﻲ ،د وﻧډې اﺧﯾﺳﺗوﮐﭼﮫ ﻟوړه ﺷﻲ.

د ﻧﺎورﯾن \ﭘﻠﻲ ﻧﻔوس ظرﻓﯾﺗوﻧﮫ او زﯾﺎﻧﻣﻧﯾدﻧﯥ
\Oﯥ ،ﻣﺎﺷوﻣﺎن ،زاړه ﮐﺳﺎن ،ﻣﻌﯾوﺑﯾن او ﭘﮫ ) PLWH/A ( HIV/AIDSاﺧﺗﮫ ﮐﺳﺎن،
ھﻐﮫ ﮔروﭘوﻧﮫ دي ﭼﯥ ﭘﮫ ﺑﯾړﻧﯾو ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ ﭘﮫ وار وار ﻟﮫ ﺧطر ﺳره ﻣﺦ ﮐﯾږي .ﭘﮫ \ﯾﻧو
\ﺎﻧfړو ﺣﺎﻟﺗوﻧو ﮐﯥ د ﻗوﻣﻲ،ﻣذھﺑﻲ او ﺳﯾﺎﺳﻲ ﺗړاوﻧو او ﺑﯾ\ﺎﯾﮫ ﮐﯾدﻧﯥ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ھم ﺧﻠﮏ ﻟﮫ
ﺧطر ﺳره ﻣﺦ ﯾﺎ زﯾﺎﻧﻣﻧﯾدوﻧﮑﻲ ﺑﻠل ﮐﯾداى ﺷﻲ .اﻟﺑﺗﮫ ډﯾرې ډﻟﯥ ﺷﺗﮫ ﭼﯥ زﯾﺎﻧﻣﻧﯾدوﻧﮑﻲ
ﺷﻣﯾرل ﮐﯾږي ،ﺧو ﭘورﺗﻧﻲ ﮔروﭘوﻧﮫ ھﻐﮫ دي ﭼﯥ اﮐﺛرا ً د زﯾﺎﻧﻣﻧﯾدوﻧﮑو ﭘﮫ ﺣﯾث ﺛﺑت ﺷوي
دي .ﭘﮫ ﯾوه ﻏﻣﯾزه ﮐﯥ داﺳﯥ \ﺎﻧﮕړي زﯾﺎﻧوﻧﮫ ھم ﺷﺗﮫ ﭼﯥ د ﺧﻠﮑو د ژوﻧدي ﭘﺎﺗﯥ ﮐﯾدو ﭘر
ھ>و ﻧﺎوړه اﻏﯾز ﮐوﻻى ﺷﻲ او ھﻐﮫ ﺧﻠﮏ ﭼﯥ د داﺳﯥ \ﺎﻧﮕړو زﯾﺎﻧوﻧو Oﮑﺎر ﮐﯾږي ،ﺑﺎﯾد
د اړوﻧده زﯾﺎن د >رﻧﮕواﻟﻲ ﭘﮫ ﺗړاو ﺛﺑت ﺷﻲ.

ﭘﮫ دې ﻻﺳﻲ ﻻرOود ﮐﺗﺎب ﮐﯥ د )زﯾﺎﻧﻣﻧﯾدوﻧﮑو ډﻟو( اﺻطﻼح د Bوﻟو ﭘورﺗﻧﯾو ﯾﺎد ﺷوو
ﺧﻠﮑو ﻟﭘﺎره ﮐﺎرول ﮐﯾږي .ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ددﻏو ﯾﺎدو ﺷوو ﮔروﭘوﻧو >ﺧﮫ ﯾو ﯾﯥ ﻟﮫ ﺧطر ﺳره ﻣﺦ
وي ،ﻣﻌﻧﺎ ﯾﯥ داده ﭼﯥ دا ﻧور ھم ﺗر ﺗﮭدﯾد ﻻﻧدي دي .ﻧو ﭘﮫ دې اﺳﺎس ،ﮐﻠﮫ ﭼﯥ د
زﯾﺎﻧﻣﻧﯾدوﻧﮑو ﮔروﭘوﻧو ﯾﺎدوﻧﮫ ﮐﯾږي ،ﻟوﺳﺗوﻧﮑﻲ دې Bول ھﻐﮫ ﯾﺎد ﺷوي ﮔروﭘوﻧﮫ ﭘﮫ ﻧظر
ﮐﯥ وﻧﯾﺳﻲ .اﻏﯾزﻣن ﺷوﯾو ﺧﻠﮑو ﺗﮫ ﺑﺎﯾد \ﺎﻧﮕړې ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ وﺷﻲ او د ﺧوﻧدﯾﺗوب او ﻣرﺳﺗﯥ
ﻟﭘﺎره ﯾﯥ \ﺎﻧfړې اړﺗﯾﺎوې ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﯾول ﺷﻲ او ددوى ﺳره ﺑﯥ ﺗوﭘﯾره ﭼﻠﻧد وﺷﻲ .ﭘﮫ
ھر ﺣﺎل ،دا ھم دﯾﺎدوﻧﯥ وړ ده ﭼﯥ ﭘﮫ ﻧﺎورﯾن ﮐﯥ اﻏﯾزﻣن ﺷوي ﺧﻠﮏ ،د ﻧﺎورﯾن ﺳره د
ﻣﺟﺎدﻟﯥ ﻟﭘﺎره ﭘﺧﭘﻠﮫ ھم \ﯾﻧﯥ وړﺗﯾﺎوې او ﻣﮭﺎرﺗوﻧﮫ ﻟري او ﻻﺳﺗﮫ ﯾﯥ راوړي ،ﭼﯥ ﺑﺎﯾد
وﭘﯾژﻧدل ﺷﻲ او ﻣﻼﺗړ ﯾﯥ وﺷﻲ.
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ﺣ د اﻗل ﻣ ﻌ ﯾ ﺎر و ﻧﮫ

 -1ﭘﻧﺎIﺎی او اﺳﺗوhﻧﮫ
د ﻣوﺟوده اﺳﺗوyﻧ\ﻲ ﯾﺎ Bوﻟﻧو ﭘﮫ ﭼوﮐﺎټ ﮐﯥ د ﺑﯾ\ﺎﯾﮫ ﺷوﯾو ﮐورﻧﯾو د اﺳﺗوyﻧ\ﺎﯾوﻧو او اﺳﺗوyﻧﯥ ﺗرﻣﯾم او
ﺟ و ړ و ﻟو ﻟﭘ ﺎر ه د اﻧﻔر اد ي ﮐ و ر ﻧﯾو ﺳ ر ه د ﭘﻧ ﺎ\ ﺎی ﻣ ر ﺳ ﺗﮫ ﺗر ﺳ ر ه ﮐ ﭔږ ي  .ﮐ ﻠﮫ ﭼ ﯥ د اﺳ ﯥ ﺗﯾ ت او ﭘر ک
اﺳ ﺗو  yﻧﮫ ﺷ و ﻧ ﻲ ﻧو ي  ،ﻧو ﺑﯾ ﺎ ﭘﮫ ډ ﻟﯾز ډ و ل ﭘﮫ ﯾو ه ﻣ ﻧ ﺎﺳ ﺑﮫ ﻋ ﺎﻣ ﮫ و د اﻧ  cﯾ ﺎ ﺗﻌ ﻣ ﯾر ﮐ ﯥ و ر ﺗﮫ ﭘﻧ ﺎ\ ﺎ ی ﺑر اﺑر ﯾږ ي ،
د ﺑ ﯾ ﻠ fﯥ ﭘ ﮫ ﺗ و  yﮫ ﭘ ﮫ ﺳ ﺎ ﺗ ﻧ\ ﺎ ي  ،ﺳ ﺎ ﻟ و ن  ،ﭘ ﺎر ک ا و ﯾ ﺎ ﻧ و ر و و ړ \ ﺎ ﯾ و ﻧ و ﮐ ﯥ ﭘ ﻧ ﺎ \ ﺎ ی و ر ﺗ ﮫ ﺑ ر ا ﺑ ر ﯾ ږ ي ا و ﯾ ﺎ ﺧ و
ھ م ﭘﮫ ﻟﻧډﻣ ﮭ ﺎل ﭘﻼ ن ﺷ و ﯾو او ﭘﮫ ﺧ ﭘﻠﮫ ﺑر اﺑر ﺷ و ﯾو ﮐ ﻣ ﭘو ﻧو ﮐ ﯥ ﭘﻧﺎ\ ﺎی و ر ﮐ و ل ﮐ ﭔږ ي .
د ا ﻧﻔ ر ا د ي ﮐ و ر ﻧ  cد ﭘ ﻧ ﺎ\ ﺎ ی ﺳ ﺗ و ﻧز ې ﺣ ل ﮐ و ل ھ م ﻟ ﻧ ډ ﻣ ﮭ ﺎ ﻟﮫ ا و ھ م ا و ږ د ﻣ ﮭ ﺎ ﻟﮫ و ي ا و د ﻣ ر ﺳ ﺗ ﯥ د و ړ ا ﻧ د ې
ﮐ و ﻟ و ﭘ ر ﮐ ﭼ ﯥ  ،د \ ﻣ ﮑ ﯥ د ﺣ ﻘ و ﻧ و د ﮐ ﺎ ر و ﻧ ﯥ ﯾ ﺎ ﺧ ﭘ ﻠ و ﻟ و  ،د ﻻ ز ﻣ و ﺧ د ﻣ ﺎ ﺗ و ا و  Bو ﻟ ﻧ ﯾز و ز ﯾز ﺑ ﻧ ﺎ و و ﭘ ﮫ ﺷ ﺗ و ن  ،ا و
د ﻣ ﯾﺷ ﺗ ﮫ ﮐ ﯾ د ﻧ ﯥ ﯾ ﺎ ا و ﺳ ﯾ د ﻧ ﯥ د ﭘر اﺧ و ﻟ و ا و ز ﯾ ﺎ ﺗ و ﻟ و ﭘ ﮫ ﻓ ر ﺻ ﺗ و ﻧ و ﭘ و ر ې اړ ه ﻟر ي .

د ﭘﻧﺎIﺎی او اﺳﺗوhﻧﯥ ﻟوﻣړی ﻣﻌﯾﺎر :ﺳﺗراﺗﯾژﯾﮑﮫ ﭘﻼن ﺟوړوﻧﮫ
د ر اﺳ ﺗ ﻧ ﯾ د و ﻧﮑ و ا و ﯾ ﺎ ﮐ و ر ﺑ ﮫ ز ﯾ ﺎ ﻧ ﻣ ﻧ و ﮐ و ر ﻧ ﯾ و ﻟ ﭘ ﺎر ه د ﭘ ﻧ ﺎ\ ﺎ ی ا و اﺳ ﺗ و  yﻧ ﯥ ﺑر ا ﺑر و ل ﺗر  Bو ﻟ و ﭘ ﮫ ﻟﻣ ړ ي ﺳ ر ﮐ ﯥ
ر ا\ ﻲ  ،او د ز ﯾ ﺎ ﻧ ﻣ ﻧ و ﺧ ﻠﮑ و ﻟ ﭘ ﺎر ه اﻣ ﻧ ﯾ ت  ،ر و ﻏ ﺗ ﯾ ﺎ ،ﺧ و ﻧ د ﯾ ﺗ و ب او ھ و ﺳ ﺎ ﯾ ﻧ ﮫ ﺑ ﺎ ﯾ د ﯾﻘ ﯾ ﻧ ﻲ و ي .
ﮐﻠﯾدي ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ) :ﻟﮫ ﻻرOووﻧو ﺳره ﭘﮫ ﺗړاو ﮐﯥ وﻟوﺳﺗل ﺷﻲ(

ﺧﭘﻠو اﺻﻠﻲ اﺳﺗوyﻧ\ﺎﯾوﻧو ﯾﺎ ﺳﯾﻣو ﺗﮫ د زﯾﺎﻧﻣﻧو ﮐورﻧﯾو راﺳﺗﻧﯾدل ،اﻟﺑﺗﮫ ﮐﮫ ﺷوﻧﻲ
•
وي ) .ﻟوﻣړۍ ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(
ھﻐﮫ زﯾﺎﻧﻣﻧﯥ ﮐورﻧ cﭼﯥ ﺧﭘﻠو اﺻﻠﻲ اﺳﺗوyﻧ\ﺎﯾوﻧو او ﺳﯾﻣو ﺗﮫ ﻧﺷﻲ راﺳﺗﻧﯾدي ،ﭘﮫ
•
ﺧﭘﻠواﮐﮫ ﺗوyﮫ د ﮐورﺑﮫ ﺧﻠﮑو ﺳره او ﯾﺎ ھم د ﮐورﺑﮫ ﮐورﻧﯾو ﺳره ﮐﮫ ﺷوﻧﻲ وي اوﺳﯾدل )
دوھﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.
ھﻐﮫ زﯾﺎﻧﻣﻧﻲ ﮐورﻧ cﭼﯥ ﻧﮫ ﺧﭘل اﺻﻠﻲ BﺎBوﺑﻲ ﯾﺎ ﺳﯾﻣﯥ ﺗﮫ راﺳﺗﻧﯾدي ﺷﻲ او ﻧﮫ ھم
•
ﭘﮫ ﺧﭘﻠواﮐﮫ ﺗوyﮫ د ﮐورﺑﮫ ﺧﻠﮑو او ﮐورﻧﯾو ﺳره اوﺳﯾدي ﺷﻲ ،ھﻐوي ﭘﮫ ډﻟﯾزو ﭘﻧﺎ\ﺎﯾوﻧو او ﯾﺎ
ھم ﭘﮫ ﻟﻧډﻣﮭﺎﻟﮫ ﭘﻼن ﺷوﯾو ﯾﺎ ﭘﮫ ﺧﭘﻠﮫ ﺑراﺑر ﺷوﯾو ﮐﻣﭘوﻧو ﮐﯥ \ﺎي ﭘﮫ \ﺎي ﮐﭔږي ) درﯾﻣﮫ
ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.
د زﯾﺎﻧﻣﻧو ﺧﻠﮑو د اﻣﻧﯾت ﭘﮫ وړاﻧدې د اﺣﺗﻣﺎﻟﻲ او ﻣﻣﮑﻧو yواOوﻧو ﻣﻌﻠوﻣول ،او
•
اﺳﺗوyﻧ\ﺎﯾوﻧﮫ ﯾﺎ اﺳﺗوyﻧﯥ ﺑﺎﯾد د ھر ډول ﺑﮭرﻧﻲ yواOوﻧو >ﺧﮫ ﭘﮫ ډاډﻣن واBن ﮐﯥ \ﺎي ﭘﮫ
\ﺎي ﺷﻲ> ) .ﻠورﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.
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•
د زﻟزﻟﯥ ،اورﻏورزووﻧﮑو\ ،ﻣﮑﯥ Oووﯾدﻧﯥ ،ﺳﯾﻼب او ﺗﯾزو ﺑﺎدوﻧو ﭘﮫ ﺷﻣول ،ﻟﮫ
طﺑﯾﻌﻲ ﺧطروﻧو >ﺧﮫ ﺧﻠﮏ وژﻏورل ﺷﻲ ،او ﺳﯾﻣﮫ د ﻧﺎروﻏﯾو او ﻧﺎروﻏ cﻟﯾږدوﻧﮑو ﻟﮫ
ﺧطر >ﺧﮫ وژﻏورل ﺷﻲ ) >ﻠورﻣﮫ او ﭘﻧ\ﻣﮫ ﻻرOووﻧﯥ وyورئ(.
•
\ﺎﯾوﻧﮫ ﺑﺎﯾد د ﺧطرﻧﺎﮐو ﺗوﮐو او اﺳﺑﺎﺑو >ﺧﮫ ﭘﺎک وي ،او ﻣوﺟوده ﺧطروﻧﮫ ﻟﮑﮫ
ﺧطرﻧﺎک ﺟوړOﺗوﻧﮫ ،ﮐﻧډواﻟﻲ ،ﯾﺎ Bﮑﻧﻲ \ﻣﮏ ﺗﻠﻲ ﺑﺎﯾد ﺗﺷﺧﯾص او ﯾﻘﯾﻧﻲ ﺷﻲ او ﯾﺎ ﺧو ھم
ورﺗﮫ د ﻻﺳرﺳﻲ ﻣﺧﮫ وﻧﯾول ﺷﻲ ) >ﻠورﻣﮫ ،ﺷﭘږﻣﮫ او اووﻣﮫ ﻻرOووﻧﯥ وyورئ(.
•
د \ﻣﮑﯥ او ﺟﺎﯾداد >Oﺗﻧﺗوب او ﯾﺎ د وداﻧﯾو او \ﺎﯾوﻧو د ﺟوړوﻟو ﺣق ﺑﺎﯾد د ﻧﯾوﻟو
>ﺧﮫ ﻣﺧﮑﯥ او ﻟﮑﮫ >رﻧfﮫ ﭼﯥ ﻻزﻣﮫ ده ﭘر ﻣﺟوزه اﺳﺗﻌﻣﺎل د ﺗواﻓق >ﺧﮫ ﻣﺧﮑﯥ ﺑﺎﯾد ﺗﺎﻣﯾن
ﺷﻲ ) اﺗﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.
•
د روﻏﺗﯾﺎ ﭘﺎﻟﻧﯥO ،ووﻧ\ﯾو او ﻋﺑﺎدت \ﺎﯾوﻧو ﭘﮫ yډون ،اوﺑﮫ او د ﻧﺎروﻏﯾو >ﺧﮫ د
ﻣﺧﻧﯾوي ﺧدﻣﺎت او Bوﻟﻧﯾزې اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوې ﺑﺎﯾد ﺷﺗون وﻟري او ﯾﺎ ھم ﻧوﻣوړي ﺧدﻣﺎت ﭘﮫ ﻗﺎﻧﻊ
ﮐووﻧﮑﻲ ډول وړاﻧدې ﺷﻲ) .ﻧﮭﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.
د ﭘرﺳوﻧﻠو د ﺗ ïاو د ﺧدﻣﺎﺗو د وړاﻧدي ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ﺑﺎﯾد د اﺳﺗوyﻧﯥ \ﺎی ﺗﮫ
•
دﺗراﻧﺳﭘورت ﺧدﻣﺎت ﺷﺗون وﻟري )ﻟﺳﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.
•
ﮐﮫ ﻣﻣﮑﻧﮫ وي ،د ژوﻧداﻧﮫ د ﻣﻼﺗړ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧو د دوام او ﭘرﻣﺧﺗ ïﻟﭘﺎره ،ﮐورﻧc
\ﻣﮑﯥ ،ﻣﺎرﮐﯾټ او ﻧورو ﺧدﻣﺎﺗو ﺗﮫ ﻻس رﺳﻲ وﻟرﻻي ﺷﻲ ) ﯾووﻟﺳﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.

ﻻرOووﻧﯥ
 -1راﺳﺗﻧﯾدل :ﺧﭘﻠﯥ \ﻣﮑﯥ ﯾﺎ اﺳﺗوyﻧ\ﻲ ﺗﮫ د زﯾﺎﻧﻣﻧو ﺧﻠﮑو راﺳﺗﻧﯾدﻟو ﻓرﺻت ﯾو ﻟﮫ
ﻣﮭﻣو اھداﻓو >ﺧﮫ åyل ﮐﭔږي .زﯾﺎﻧﻣن اﺳﺗوyﻧ\ﻲ ﯾﺎ ھره ﺧوا و ﺷﺎ \ﻣﮑﮫ ،د زﯾﺎﻧﻣﻧو ﮐورﻧﯾو
ﻟﭘﺎره د ﮐور ﺗر Bوﻟو ﻟوﯾﮫ ﭘﺎﻧfﮫ ده .ﮐﮫ >ﮫ ھم د اﻣﻧﯾﺗﻲ ﺳﺗوﻧزو ،ﻟﮑﮫ د ﺷﺗﻣﻧﻲ ﯾﺎ \ﻣﮑﯥ
اﺷﻐﺎل ،د ﺗﺎوﺗرﯾﺧواﻟﻲ ﯾﺎ ﺷﺧړې دوام ،ﺗوﮐﻣﯾزې او ﻣذھﺑﻲ ﺳﺗوﻧزې ،د \وروﻟو او رﺑړوﻟو
وﯾره ،ﯾﺎ \ﻣﮑﻧﻲ ﻣﺎﯾﻧوﻧﮫ او ﻧﺎﭼﺎودي ﺗوﮐو ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ،راﺳﺗﻧﯾدل ﺷوﻧﻲ ﻧدي .د زﯾﺎﻧﻣﻧو
اﺳﺗوyﻧ\ﺎﯾوﻧو د ﺗرﻣﯾﻣوﻟو ﻟﮫ ﻻرې د ﭘﻧﺎ\ﺎی ورﮐړه ،د Bوﻟﻧﯾزې ﺳﺗراﺗﯾژﯾو >ﺧﮫ ﻣﻼﺗړ ﮐول
دي ،او ﻣوﺟوده ﻣﯾﺷﺗﮫ ﺷوي اﺳﺗوyﻧﯥ ﻧﻣوﻧﯥ ﺧوﻧدي ﺳﺎﺗﻲ او د ﺷﺗﮫ زﯾرﺑﻧﺎوو >ﺧﮫ اﺳﺗﻔﺎده
ﺷوﻧﻲ ﮐوي.
د ﮐورﻧﯾو او ﻧورو ﺧﻠﮑو ﻟﺧوا ﮐورﺑﮫ ﮐﯾدل :د ﭘﯾOو ﻟﮫ اﻣﻠﮫ زﯾﺎﻧﻣن ﺧﻠﮏ ﻣﻌﻣو ْ
ﻻ دا
-2
ﻏوره åyﻲ ﭼﯥ ﭘﮫ ﮐورﺑﮫ Bوﻟﻧو ﮐﯥ د ﻧورو ﮐورﻧﯾو ﻏړﯾو ﺳره ﭼﯥ yډې ﺗﺎرﯾﺧﻲ ،ﻣذھﺑﻲ او
ﻧورې اړﯾﮑﯥ ﺳره ﻟري و اوﺳﯾږي .او ﮐﻠﮫ ﭼﯥ دا ﮐﺎر ﺷوﻧﻲ ﻧوي ،ﻧو ﭘﮫ Bوﻟﻧﮫ ﮐﯥ د ﻧورو
ډﻟو ﻟﺧوا ھم ﮐورﺑﮫ ﮐﯾداي ﺷﻲ ،ﭘداﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﻣﻣﮑﻧﮫ اﻣﻧﯾﺗﻲ ﺧطروﻧو او Bوﻟﻧﯾزو ﺷﺧړو ﺗﮫ
ﻻزﻣﮫ ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ ﮐﭔږي .د ﭘﻧﺎ\ﺎی ﻣرﺳﺗﮫ ﻋﺑﺎرت ده ﻟﮫ :ددې ﻟﭘﺎره ﭼﯥ ﺑﯾ\ﺎﯾﮫ ﺷوي ﮐورﻧﻲ ﭘﮫ
Oﮫ ﺗوyﮫ \ﺎي ﭘﮫ \ﺎي ﺷﻲ ،د ﻣوﺟوده ﮐورﺑﮫ ﭘﻧﺎ\ﺎی او اﻣﮑﺎﻧﺎﺗو ﭘراﺧول او ﻟوﯾول او ﯾﺎ ھم د
ﮐورﺑﮫ ﮐورﻧ cﭘﮫ yﺎوﻧډ ﮐﯥ د ﯾوې ﺟﻼ اﺿﺎﻓﻲ ﭘﻧﺎ\ﺎی ﺟوړول .د ﺧﻠﮑو د ﺗراﮐم زﯾﺎﺗواﻟﻲ او
د Bوﻟﻧﯾزو اﻣﮑﺎﻧﺎﺗو او زﯾرﺑﻧﺎوو د ﺗﮭﯾﻲ ﻟﭘﺎره د ھﻐوي ﻏوOﺗﻧﯥ ﺑﺎﯾد و ارزول ﺷﻲ او اداره
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ﮐړل ﺷﻲ .ﭘﮫ ﮐورﺑﮫ Bوﻟﻧو او ﺧﻠﮑو ﮐﯥ د اﺿﺎﻓﻲ او ﭘراﺧو اﺳﺗوyﻧ\ﺎﯾوﻧو د ﺟوړوﻟو ﻟﮫ ﻻرې
د ﭘﻧﺎ\ﺎی ورﮐړه ھم ﺗرﺳره ﮐﯾدوﻧﮑﯥ ده ﭼﯥ دا ﮐﺎر ھم ،د Bوﻟﻧﯾزو ﻣﺟﺎدﻟوي ﺳﺗراﺗﯾژﯾfﺎﻧو
>ﺧﮫ ﻣﻼﺗړ åyل ﮐﯾږي.
-3
ﯾوIﺎﯾﻲ اﺳﺗوhﻧﮫ :ﻟﻧډﻣﮭﺎﻟﮫ ﭘﻼن ﺷوي ﮐﻣﭘوﻧﮫ ﺑﺎﯾد د ﻏﺑرyون اﺻﻠﻲ ﺑåﮫ و ﻧﮫ yر\ﻲ.
ورﺗﮫ ﭘﻧﺎ\ﺎی ﺗﮫ ﭘﮫ ھﻐو \ﺎﯾوﻧو ﮐﯥ اړﺗﯾﺎ ﻟﯾدل ﮐﭔږي ﭼﯥ ﺟﻼ ﮐورﻧﯾو ﺗﮫ د اﻣﻧﯾﺗﻲ yواOوﻧو
ﺧطر زﯾﺎﺗﯾږي ،او ﯾﺎ ﺧو ھم اړوﻧده \ﺎي د ﻻزﻣو ﺧدﻣﺎﺗو ﻟﮑﮫ اوﺑﮫ او ﺧوراﮐﻲ اﺳﺎﻧﺗﺎوو د
ﮐﻣﻲ ﺳره ﻣﺧﺎﻣﺦ وي .د اﻗﻠﯾﻣﻲ ﺷراﯾطو >ﺧﮫ د ﺑﯾړﻧ cاو ﻟﻧډﻣﮭﺎﻟﻲ ﺳﺎﺗﻧﯥ ﭘﮫ ﻣوﺧﮫ ،ﯾو \ﺎﯾﻲ
ﭘﻧﺎ\ﺎی ﭘﮫ ﭘراﺧو وداﻧﯾو او ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧوﻧو ﮐﯥ ﺑراﺑرﯾږي،او ﭘﮫ ﺳړه ھوا ﮐﯥ دا ﻏوره وåyل ﺷﻲ
ﭼﯥ د اﻧﻔرادي اﺳﺗوyﻧ\ﺎﯾوﻧو ﭘﮫ ﺣدودو ﮐﯥ ﭼﯾرﺗﮫ ﭼﯥ د ﻣوادو ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻧﺎﮐﺎﻓﻲ وي ،د ﺗړﻣﯾزې
ھوﺳﺎﯾﻧﯥ ﯾﺎ ډاډﻣﻧﺗﯾﺎ راﻣﻧ tﺗﮫ ﺷﻲ .ﮐﮫ >ﮫ ھم د Oووﻧ\ﯾو وداﻧ cھم ﻣﻌﻣو ْ
ﻻ د زﯾﺎﻧﻣﻧو ﮐورﻧﯾو
ﭘﮫ واک ﮐﯥ ورﮐول ﮐﭔږي ،وﻟﻲ ﮐﮫ ﺷوﻧﻲ وي ﺑدﯾل ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧوﻧﮫ ﺑﺎﯾد وﻟBول ﺷﻲ ﺗر>و د
ﮐورﺑﮫ او ھم ﺑﯾ\ﺎﯾﮫ ﺷوﯾو ﺧﻠﮑو ﻣﺎﺷوﻣﺎن ﺧﭘﻠو Oووﻧ\ﯾو ﺗﮫ اداﻣﮫ ورﮐړل ﺷﻲ .دې ﺗﮫ ھم
ﺑﺎﯾد ډﯾره ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ وﺷﻲ ،ﺗر >و ﯾو\ﺎﯾﻲ اﺳﺗوyﻧﮫ ﭘﮫ ﺧﭘﻠﮫ د ﺑرﯾد ﻻﻧدې راﻧﺷﻲ ﯾﺎ د اﻣﻧﯾﺗﻲ
ﺧطر ﺳره ﻣﺧﺎﻣﺦ ﻧﺷﻲ.
-4
د ﺧطر او زﯾﺎﻧﻣﻧﻧﯥ ارزوﻧﮫ :د ﻣﻣﮑﻧﮫ اﻣﻧﯾﺗﻲ yواOوﻧو او ﭘﮫ زﯾﺎﻧﻣﻧو او ھره ﮐورﺑﮫ
Bوﻟﻧﮫ ﮐﯥ د ﺑﯾﻼﺑﯾﻠو Bوﻟﻧﯾزو yروﭘوﻧو \ﺎﻧfړي Bوﻟﻧﯾزې ﯾﺎ اﻗﺗﺻﺎدي زﯾﺎﻧﻣﻧﻧﯥ ﭘﮫ ﺷﻣول ،ﻣﮭﻣﮫ
ده ﺗر>و د ﺧطر او زﯾﺎﻧﻣﻧﻧﯥ ھر اړﺧﯾزه ارزﯾﺎﺑﻲ ﺗرﺳره ﺷﻲ) .ﭘﮫ  ٢٩ﻣﺦ ﮐﯥ د ﻟوﻣړﻧc
ارزوﻧﯥ ﻣﻌﯾﺎر وyورئ(.
-5
طﺑﯾﻌﻲ ﺧطروﻧﮫ :د طﺑﯾﻌﻲ ﭘﯾOو د \ﺎﯾﻲ ﺗﺎﺛﯾراﺗو ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﭼﯥ ﮐوم ﺧطروﻧﮫ راﻣﻧ tﺗﮫ
ﮐﭔږي ﻟﮑﮫ زﻟزﻟﯥ ،اورﻏوروزوﻧﮑﻲ ﭘﯾOﯥ\ ،ﻣﮑﯥ Oووﯾدﻧﯥ ،ﺳﯾﻼﺑوﻧﮫ ﯾﺎ ﺗﯾز ﺑﺎد ﭘﮫ ھر ﺳﯾﻣﮫ
ﮐﯥ ﺑﺎﯾد ارزﯾﺎﺑﻲ او ﺗﺷﺧﯾص ﮐړﻻي ﺷﻲ .ھﻐﮫ ﺳﯾﻣﯥ ﭼﯥ وداﻧﯾو او ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧوﻧو ﺗﮫ ﻧږدې
ﭘرﺗﯥ وي او د زﻟزﻟﯥ د وروﺳﺗﯾو Bﮑﺎﻧوﻧو >ﺧﮫ ﭘﮫ ﺧطر ﮐﯥ وي او ھﻐﮫ \ﻣﮑﮫ ﭼﯥ د \ﻣﮑﯥ
Oووﯾدﻧﯥ >ﺧﮫB ،ﯾBﯥ ﯾﺎ ﺳر\وړې ﺳﯾﻣﯥ ﭼﯥ د اورﻏور\ووﻧﮑو د وﯾﻠﻲ ﺷوﯾو ﻣوادو د
ﺷﯾﻧدﻟو >ﺧﮫ ،ﯾﺎ د ﻣﺎﺷﯾﻧوﻧو د yﺎزوﻧو >ﺧﮫ ،د ﺳﯾﻧد د ﻏﺎړې ﺳﯾﻣﯥ ﭼﯥ د زﯾﺎﺗو ﺳﯾﻼﺑوﻧو
>ﺧﮫ ،او ھﻐﮫ ﺳﯾﻣﯥ ﭼﯥ ﻟﮫ ﺗﯾزو ﺑﺎدوﻧو >ﺧﮫ ﭘﮫ ﺧطر ﮐﯥ وي ﺑﺎﯾد د اﺳﺗوyﻧ\ﺎﯾوﻧو ﻟﮫ
وداﻧوﻟو >ﺧﮫ ﺗر ھﻐﮫ وﺧﺗﮫ ﭼﯥ د ﺧطر ﺑﯾرﺗﮫ راyر\ﯾدل ﻧﻔﯽ ﺷﻲ ﻣﺧﻧﯾوی وﺷﻲ.
ﺧطرﻧﺎک ﺗوﮐﻲ او اﺳﺑﺎب :د طﺑﯾﻌﻲ ﭘﯾOو ﭘﮫ ﭘﺎﯾﻠﮫ ﮐﯥ ﻟﮑﮫ زﻟزﻟﮫ ،ﺳﯾﻼب او ﺗوﻓﺎن،
-6
ﺧطرﻧﺎک ﺗوﮐﻲ او اﺳﺑﺎب راﻣﻧ tﺗﮫ ﮐﯾداي او را ﺑرﺳﯾره ﮐﯾداي ﺷﻲ ،ﻣﺎﯾﻧوﻧﮫ او
ﻧﺎﭼﺎودﯾدوﻧﮑﻲ ﺗوﮐﻲ د ﭘﺧواﻧﻲ او رواﻧﯥ ﺟfړې ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﮐﯾداي ﺷﻲ ﭘﮫ ﺳﯾﻣﮫ ﮐﯥ ﺷﺗون وﻟري.
د داﺳﯥ ﺗوﮐو ﺷﺗون او ﭘﮫ ﻟﮫ ﻣﻧ\ﮫ وړﻟو ﮐﯥ ﯾﯥ اﺣﺗﻣﺎﻟﻲ ﺧطر ھﻐﮫ >ﮫ دي ﭼﯥ د ﺗﺟرﺑﮫ
ﻟروﻧﮑو ﭘرﺳوﻧﻠو ﻟﺧوا ﭘﮫ ﺳﻣﮫ ﺗوyﮫ ﺗﺷﺧﯾص ﺷﻲ .ددې ﺗوﮐو ﭘﮫ ﺧوﻧدي ﻟﮫ ﻣﻧ\ﮫ وړﻟو ﮐﯥ
ﭼﯥ ﮐوم وﺧت او ﻣﮭﺎرت ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ده ﮐﯾداي ﺷﻲ د زﯾﺎﻧﻣﻧﯥ ﺳﯾﻣﯥ د ﯾوې ﺑرﺧﯥ ﯾﺎ Bوﻟﯥ ﺳﯾﻣﯥ
د اﺳﺗﻔﺎدې >ﺧﮫ ﻣﺧﻧﯾوي وﺷﻲ.
د وداﻧ pد ﺟوړ:ت ارزوﻧﯥ :د اوﺳﯾدﻟو ﭘﮫ ﺳﯾﻣﮫ ﮐﯥ د ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧوﻧو د وداﻧوﻟو ﺛﺑﺎت او
-7
اﺳﺗﺣﮑﺎم ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﺳﻣﮫ ﺗوyﮫ د وړ ﭘرﺳوﻧﻠو ﻟﺧوا ارزﯾﺎﺑﻲ ﺷﻲ ،او دا ارزﯾﺎﺑﻲ ﻋﺑﺎرت ده ﻟﮫ ،د
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زﻟزﻟﯥ د وروﺳﺗﻲ Bﮑﺎﻧوﻧو ،زﯾﺎﺗو ﺳﯾﻼﺑوﻧو او ﺗﯾز ﺑﺎد ﭘﮫ وړاﻧدې د ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن د ﮐﻣزوري ﮐﯾدو
ﺗﺎﺛﯾر .ددې ﻟﭘﺎره ﭼﯥ وداﻧ cاﺿﺎﻓﻲ ﺑﺎر \ﺎﯾوﻻي ﺷﻲ او ﯾﺎ ﺧو ﯾﯥ د ﮐوﻣﯥ ﺑرﺧﯥ ﻟﮑﮫ ﻓرش،
ﺑﯾﻠووﻧﮑﻲ دﯾوال او ﯾﺎ ﭼت د ﻟوﯾدﻟو ﺧطر وي ،د ډﻟﯾزو ﭘﻧﺎ\ﺎﯾو ﻟﭘﺎره ،د ﻣوﺟوده وداﻧﯾو
ﺟوړOﺗوﻧو وړﺗﯾﺎ ﺑﺎﯾد ارزﯾﺎﺑﻲ ﺷﻲ.
-8
Iﻣﮑﮫ او د وداﻧ pﻣﻠﮑﯾت او ﮐﺎروﻧﮫ :داﺳﯥ ﻣﺳﺎﯾل ﺗل ﺟﻧﺟﺎﻟﻲ وي ،ﭘﮫ \ﺎﻧfړي ډول
 ،ﭘداﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ د \ﻣﮑو او ﻣﻠﮑﯾﺗوﻧو اﺳﻧﺎدوﻧﮫ ﺷﺗون وﻧﻠري ﯾﺎ د ﺟfړ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﻣﻠﮑﯾت
ﺗﮫ زﯾﺎن رﺳﯾدﻟﻲ وي .د ﺳﯾﻣﯥ ﯾﺎ وداﻧO> cﺗﻧﺗوب ﺑﺎﯾد ﺗﺻﻔﯾﮫ ﺷﻲ ،او >Oﺗن ﯾﯥ ﭼﯥ ﭘﮫ
رﺳﻣﻲ ﯾﺎ ﻋرﻓﻲ ډول ﻟدې وداﻧ cﯾﺎ ﺳﯾﻣﻲ >ﺧﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﮐوي ﺑﺎﯾد ﻣﻌﻠوم ﺷﻲ .د زﯾﺎﻧﻣﻧو ﺧﻠﮑو
د \ﻣﮑﯥ ﯾﺎ ﺷﺗﻣﻧ cﺣﻘوق ﺑﺎﯾد ﻣﻌﻠوم او ﻣﻼﺗړ ﯾﯥ وﺷﻲ ،او دا ﻋﺑﺎرت ده ﻟﮫ ،د ﻣﯾراث رﺳﻣﻲ
ﯾﺎ ﺑﯾژﻧدل ﺷوي ﺣق ،ﭘﮫ ﺧﺎﺻﮫ ﺗوyﮫ د ﭘﯾOﯥ ﭘﮫ ﭘﺎﯾﻠﮫ ﮐﯥ ﭼﯥ د ﺣق ﯾﺎ ﻣﻠﮑﯾت >Oﺗن ﻣړ او ﯾﺎ
ﺑﯥ \ﺎﯾﮫ ﺷوي وي.
 -9د ﺧدﻣﺎﺗو او اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوو ﺷﺗون :ﻣﺧﮑﯥ ﻟدﯾﻧﮫ ﭼﯥ ﻧوي وداﻧﻲ ﺟوړې ﺷﻲ ،د ﮐﺎﻓﻲ
ظرﻓﯾت ﭘﮫ ﺷﺗون ﮐﯥ ،د ﻣوﺟوده او ﺗرﻣﯾم ﺷوي ﺧدﻣﺎﺗو او اﻣﮑﺎﻧﺎﺗو ﻣﻌﻠوﻣول او ﮐﺎرول ﺑﺎﯾد
ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﯾول ﺷﻲ) .ﭘﮫ  ۵١ﻣﺦ ﮐﯥ د اوﺑو رﺳوﻟو ،روﻏﺗﯾﺎﭘﺎﻟﻧﯥ او د روﻏﺗﯾﺎ ﭘوھﻧﯥ د
ﮐﭼﯥ ﻟوړوﻟو >ﭘرﮐ cوyوري(.
 -10د اﺳﺗوhﻧﯥ Iﺎﯾوﻧو ﺗﮫ ﻻس رﺳﻲ :اﺳﺗوyﻧﯥ ﺗﮫ ﻻس رﺳﻲ ،د \ﺎﯾﻲ ﺳړﮐوﻧو زﯾرﺑﻧﺎﯾﻲ
ﺣﺎﻟت او د اﻟوﺗﮑﯥ \ﻐﺎﺳﺗﻠﯾﮑﯥ او رﯾل ﺳﺗﯾﺷن ﯾﺎ ﺑﻧدرyﺎ ﺗﮫ ﻧزدې واﻟﻲ د ﺑﯾړﻧﯾو ﻣرﺳﺗو د
رﺳوﻟو ﭘﮫ ﻣوﺧﮫ ﺑﺎﯾد وارزول ﺷﻲ ،اﻟﺑﺗﮫ د ﻣوﺳﻣﻲ ﻣﺣدودﯾﺗوﻧو ،ﺧطر او اﻣﻧﯾﺗﻲ ﺳﺗوﻧوز ﭘﮫ
ﻧظر ﮐﯥ ﻧﯾوﻟو ﺳره .د ډﻟﯾزې ﭘﻧﺎ\ﺎی او د ﻟﻧډﻣﮭﺎﻟﻲ ﭘﻼن ﺷوي او ﯾﺎ ﺧﭘﻠﮫ ﺟوړ ﺷوي ﮐﻣﭘوﻧو،
ﭘﮫ ﺧﭘﻠﮫ ﺳﺎﺣﮫ او ﻣﻣﮑﻧﮫ ذﺧﯾرو او د ﺧوړو د وﯾﺷﻠو ﻣرﮐزوﻧو ﺗﮫ ﺑﺎﯾد ﻏټ ﻣوBر د ھر ﻟوري
>ﺧﮫ ﭘﮫ ھر ﻣوﺳم ﮐﯥ رﺳﯾدyﻲ وﮐوﻻي ﺷﻲ ،ﻧورې اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوې ﺑﺎﯾد د ﮐوﭼﻧﯾو او ﺳﭘﮑو ﻣوBرو
ﻟﮫ ﻻري ﺗرﺳره ﺷﻲ.
 -11د ﻣﻌﯾﺷت ﺣﻣﺎﯾت :د ﭘﯾOﯥ ﻧﮫ وړاﻧدې د زﯾﺎﻧﻣﻧو ﺧﻠﮑو ﭘر اﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧو ،او د
ﭘﯾOﯥ ﻧﮫ وروﺳﺗﮫ ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ ﭘﮫ ﻓرﺻﺗوﻧو ﺑﺎﻧدي ﭘوھﺎوي ﺑﺎﯾد د زﯾﺎﻧﻣﻧو ﺧﻠﮑو ﭘر \ﺎي ﮐوﻟو
ﮐﯥ ﻻرOووﻧﮫ وﮐړي .ﭼﯥ دا ﻋﺑﺎرت دي ﻟﮫ ،د \ﻣﮑﯥ ﺷﺗون او ﮐرﻟو او ﭘووﻟو ﺗﮫ ﻻس
رﺳﻲ؛ د ﻣﺎرﮐﯾټ ﺳﺎﺣو ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﻲ؛ د \ﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺎﺗو او اﻣﮑﺎﻧﺎﺗو ﺷﺗون او ھﻐوي ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﻲ
ﭼﯥ ﭘﮫ \ﺎﻧfړو اﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻌﺎﻟﺗوﻧو ﮐﯥ ﮐﯾداي ﺷﻲ اړﺗﯾﺎ وړ وي .ﭘﮫ ﺑﭔ\ﺎﯾﮫ ﺷوﯾو ﯾﺎ ﮐورﺑﮫ
ﺧﻠﮑو ﮐﯥ د \ﺎﻧfړو زﯾﺎﻧﻣﻧﻧﯥ yروﭘوﻧود ﺑﯾﻼﺑﯾﻠو Bوﻟﻧﯾزو او اﻗﺗﺻﺎدي اړﺗﯾﺎوې او ﻣﺣدودﯾﺗوﻧﮫ
ﺑﺎﯾد ارزﯾﺎﺑﻲ او ﭘرې وﭘوھﯾدﻻي ﺷﻲ ) .ﭘﮫ  ١١٩ﻣﺦ د ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ وyوري(

د ﭘﻧﺎIﺎی او اﺳﺗوhﻧﯥ دوھم ﻣﻌﯾﺎر :ﻓزﯾﮑﻲ ﭘﻼن ﺟوړوﻧﮫ
د \ ﺎ ﯾ ﻲ ﻓ ز ﯾﮑ ﻲ ﭘﻼ ﻧ fز ار ي ﮐ ړ ﻧ ﯥ د اﻣ ﮑ ﺎن ﭘ ﮫ ﺻ و ر ت ﮐ ﯥ ﮐ ﺎر و ل ﮐ ﭔږ ي  ،ﭘ ﻧ ﺎ\ ﺎ ی ا و د ﭘ ﻧ ﺎ\ ﺎ ی ﮐ ﺎر و ﻧ ﯥ ﺗ ﮫ
او ﻧو ر و ﻻ ز ﻣ و ﺧ د ﻣ ﺎﺗو او اﺳ ﺎﻧﺗﯾ ﺎو و ﺗﮫ ﺧ و ﻧد ي ﻻ ﺳ ر ﺳ ﻲ ﺷ و ﻧﻲ ﮐ و ي  ،او ھ ﻣ د ار ﻧ fﮫ د اﻧﻔر اد ي ﮐ و ر ﻧﻲ د
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ﭘﻧﺎ\ ﺎﯾو ﻧو ﺗر ﻣ ﻧ tﻣ ﻧﺎﺳ ب ﺑﯾﻠو اﻟﻲ او ﻣ ﺣ ر ﻣ ﯾت ﯾﻘﯾﻧﻲ ﮐ و

ﮐﻠﯾدي ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ:

) ﻟﮫ ﻻ ر  Oو و ﻧ و ﺳ ر ه ﭘ ﮫ ﺗړ او ﮐ ﯥ و ﻟو ﺳ ﺗ ل ﺷ ﻲ (

• د ﮐورﻧﻲ ﻟﺧوا ﺳﯾﻣﯾزه ﯾﺎ ډﻟﯾزه ﭘﻼﻧfزاري ،د yﺎوﻧډ ﯾﺎ ﮐﻠﯾواﻟو yروﭘوﻧو ﻟﺧوا د ﻣوﺟوده
Bوﻟﻧﯾزو ﺷﺑﮑو ﺣﻣﺎﯾت ،د اﻣﻧﯾت ﭘﮫ ﺗﺎﻣﯾن ﮐﯥ ﻣرﺳﺗﮫ او د زﯾﺎﻧﻣﻧو ﺧﻠﮑو ﻟﺧوا د ﺧودي
ﻣدﯾرﯾت ﺷوﻧﻲ ﮐول ) ﻟوﻣړۍ ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.
• د زﯾﺎﻧﻣﻧو ﺧﻠﮑو Bول ﻏړي ﺑﺎﯾد د Oووﻧ\ﯾو ،ﻋﺑﺎدت \ﺎﯾوﻧو ،ﻏوﻧډو ﻣرﮐزوﻧو او د ﺳﺎﻋت
ﺗﯾري \ﺎﯾوﻧو ﭘﮫ ﺷﻣول ،ﭘﺎﮐو اوﺑو ،د روﻏﺗﯾﺎ ﺳﺎﺗﻧﯥ اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوو ،روﻏﺗﯾﺎ ﭘﺎﻟﻧﯥ ،د ﺟﺎﻣدو
ﺑﯾﮑﺎره ﻣوادو ﺧوﻧدي ﮐوﻟو ،ھدﯾرې او Bوﻟﻧﯾزو اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوو ﺗﮫ ډاډﻣن ﻻﺳرﺳﻲ وﻟري )
دوھﻣﮫ ،درﯾﻣﮫ او >ﻠورﻣﮫ ﻻرOووﻧﯥ وyورئ(.
• ﻟﻧډﻣﮭﺎﻟﮫ ﭘﻼن ﺷوي ﯾﺎ ﺧﭘﻠﮫ ﺟوړ ﺷوي ﮐﻣپ د ھر وyړي ﻟﭘﺎره ﮐم ﻟﮫ ﮐﻣﮫ  ۴۵ﻣﺗره ﻣرﺑﻊ
\ﻣﮑﮫ ﺑﺎﻧدې ﺑﻧﺎ ده ) ﭘﻧ\ﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.
• د \ﻣﮑﯥ د ﺳطﺣﯥ ﺗوﭘوyراﻓﻲ ) ﺗوﭘوyراﻓﯾﮑﯥ ﻧﻘﺷﯥ ھﻐﮫ دي ﭼﯥ ﭘﮫ ﺗرڅ ﮐﯥ ﯾﯥ د\ﻣﮑﯥ
ﻟوړې او ژورې Oوودل ﮐﯾږي( د ﻓﺿﻠﮫ اوﺑو د درﯾﻧﺎژ ،او د ﮐﻧﺎراﺑوﻧو د >ﺎه ﮐﯾﻧدﻟو
ﻟﭘﺎره د ﺧﺎورې د ﺷراﯾطو د >ﯾړﻟو ﻟﭘﺎره ،ﭘﮫ ھﻐﮫ \ﺎﯾوﻧو ﮐﯥ ﭘﻠﯥ ﮐﯾږي ﭼﯾرﺗﮫ ﭼﯥ
ﻟوﻣړﻧ cروﻏﺗﯾﺎ ﺳﺎﺗوﻧﮑﯽ ﺳﯾﺳﺗم ﭘﮫ دې ﺗرﺗﯾب ﺳره ﮐﺎرﯾږي ) .ﺷﭘږﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ
وyورئ(.
• ھر اﻧﻔرادي اﺳﺗوyﻧ\ﺎي او وداﻧﻲ ﺗﮫ ﭘﮫ Bوﻟو ﻣوﺳﻣوﻧو ﮐﯥ د ډاډﻣن ﻻﺳرﺳﻲ ﻟﭘﺎره
ﺳرﮐوﻧﮫ او د ﭘﻠﯾو ﻻرې ﺑﺎﯾد وي )اووﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.
• ډﻟﯾﯾز ﭘﻧﺎ\ﺎﯾوﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﺧﺎﻟﻲ \ﺎﯾوﻧﮫ وﻟري ﺗر >و ورﺗﮫ اړﯾن ﻻﺳرﺳﻲ او ﺑﯾړﻧ cﺗﺧﻠﯾﮫ ﯾﯥ
ﺷوﻧﻲ وي ،او ھﻣدا ﺧﺎﻟﻲ \ﺎﯾوﻧﮫ ددې ﻟﭘﺎره \ﺎي ﭘﮫ \ﺎي ﮐﭔږي ﭼﯥ ﻻﺳرﺳﻲ Oﮫ و>ﺎرل
ﺷﻲ او اوﺳﯾدوﻧﮑو ﻟﭘﺎره ﮐوم اﻣﻧﯾﺗﻲ yواښ ﻣﺧﺎﻣﺦ ﻧﺷﻲ) .اﺗﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.
• د ﺣﺷراﺗو ﭘﮫ واﺳطﮫ د ﻧﺎروﻏﯾو د ﻟﯾږد ﺧطر را Bﯾټ ﺷوي وي ) .ﻧﮭﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ
وyورئ(.
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ډﻟﮫ ﯾﯾزه ﭘﻼن ﺟوړوﻧﮫ :د اوﺑو او د ﻧﺎروﻏﻧﯾو >ﺧﮫ د ﻣﺧﻧﯾوي اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوې ،ﭘﺧول د
ﺧوړو ﻟﭘﺎر د ﺗوﮐو د ﺗوزﯾﻊ ﭘﮫ ﺷﻣول ،د ﯾو\ﺎﯾﻲ اﺳﺗوyﻧو ﻟﭘﺎره د ډﻟﯾزو ﭘﻧﺎ\ﺎﯾوﻧو ﭘﮫ ﺳﺎﺣﮫ
ﮐﯥ د \ﺎي ﺑﯾﻠول او د ﻟﻧډﻣﮭﺎﻟﮫ ﭘﻼن ﺷوﯾو ﮐﻣﭘوﻧو ﭘﮫ ﺳﺎﺣﮫ ﮐﯥ د ﭘﻼBوﻧو ﺑﯾﻠول ﺑﺎﯾد د ﺷﺗﮫ
Bوﻟﻧﯾزو ﮐړﻧو او دودوﻧو او د yډو ﻣﻧﺎﺑﻌو د ﺗﮭﯾﻲ او ﺗﺎﻣﯾن ﻟﮫ ﻣﺧﯥ رھﻧﻣﺎﯾﻲ ﺷﻲ .ﭘﮫ ﻟﻧډﻣﮭﺎﻟﮫ
ﭘﻼن ﺷوي ﮐﻣﭘوﻧو ﮐﯥ د ﭘﻼټ ﻧﺧﺷﮫ ﯾﺎ ﻟوازم ﺑﺎﯾد د ھرې ﯾوې ﮐورﻧ cﻋزت او ﻣﺣرﻣﯾت د
ﺟﻼ دروازو د ﺑراﺑروﻟو ﻟﮫ ﻻرې ﺗﺎﻣﯾن او دا ﯾﻘﯾﻧﻲ ﮐړي ﭼﯥ د ھرې ﮐورﻧ cﭘﻧﺎ\ﺎی ﯾو yډ
\ﺎي ﺗﮫ ﻻره وﻟري .او ھﻣدارﻧfﮫ زﯾﺎﻧﻣﻧوﻧﮑو yروﭘو او ﺑﯥ \ﺎﯾﮫ ﺷوﯾو ﺧﻠﮑو ﭼﯥ ﯾو ﺷﻣﯾر
ﯾﯥ ﻣﺟرد \واﻧﺎن او ﯾﺎ ﺑﯥ ﺳرﻧوﺷﺗﮫ ﻣﺎﺷوﻣﺎن دي ،ﺧوﻧدي او د ژوﻧداﻧﮫ \ﺎﯾوﻧﮫ ﺑﺎﯾد ورﺗﮫ
ﺑراﺑر ﺷﻲ .د ﺧورو ورو اﺳﺗوyﻧو ﭘﮫ اړه ھم د ډﻟﮫ ﯾﯾزې ﭘﻼﻧfزاري اﺻول ﻋﻣﻠﻲ ﮐړای ﺷﻲ،
د ﺑﯾﻠfﯥ ﭘﮫ ﺗوyﮫ ،ﯾوې ﺧﺎﺻﯥ ﺟﻐراﻓﯾﺎوي ﺳﯾﻣﯥ ﺗﮫ د ﯾو ﺷﻣﯾر ﮐورﻧﯾو راﺳﺗﻧﯾدل او ﯾﺎ د ھﻐﮫ
ﮐورﺑﮫ ﮐورﻧﯾو ﭼﯥ ﻟﮫ ﯾوﺑل ﺳره ﺧﭘﻠوې ﯾﺎ ﻧزدې واﻟﻲ وﻟري ﭘﯾژﻧدل.
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ﺧدﻣﺎﺗو او اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوو ﺗﮫ ﻻس رﺳﻲ :د اوﺑو رﺳول ،ﺗﺷﻧﺎﺑوﻧﮫ ،د روﻏﺗﯾﺎ او Bوﻟﻧﯾزو
اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوو ﭘﮫ ﺷﻣول ،اړﯾﻧو ﺧدﻣﺎﺗو ﺗﮫ ﻻس رﺳﻲ ﺑﺎﯾد ﭘﻼن ﺷﻲ ﺗر>و د ﻣوﺟوده ﯾﺎ ﺗرﻣﯾم
ﺷوﯾو وداﻧﯾو ﮐﺎروﻧﮫ زﯾﺎﺗﮫ ﺷﻲ او ﭘدې ﺳره د ھر yﺎوﻧډي ﯾﺎ ﮐورﺑﮫ ﺧﻠﮑو ﺿد ﺗﺎﺛﯾرات را ﮐم
ﮐﭔږي .اﺿﺎﻓﻲ اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوې ﯾﺎ د ﻻﺳرﺳﻲ ﻣرﮐزوﻧﮫ ﺑﺎﯾد د ﻏوOﺗﻧو ﺳره ﺳم ﺑراﺑر ﺷﻲ ﺗر>و د
ھدف ﻻﻧدې ﺧﻠﮑو د \ﺎﯾوﻧﯥ اړﺗﯾﺎوې ﭘوره ﺷﻲ ،او داﺳﯥ ﭘﻼن ﺷﻲ ﭼﯥ ډاډﻣن ﻻﺳرﺳﻲ د
Bوﻟو اوﺳﯾدوﻧﮑو ﻟﺧوا ﯾﻘﯾﻧﻲ ﺷﻲ .ﭘﮫ ﭘﻼﻧfزاري او د ﺧدﻣﺎﺗو ﭘﮫ وړاﻧدي ﮐوﻟو ﮐﯥ د زﯾﺎﻧﻣﻧو
ﺧﻠﮑو Bوﻟﻧﯾز ﺟوړOت او د ﺟﻧﺳﯾت رول او ھﻣدارyﮫ د زﯾﺎﻧﻣﻧوﻧﮑو yروﭘوﻧو اړﺗﯾﺎوې
ﻣﻧﻌﮑﺳﯥ ﺷﻲ .د ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﻟﭘﺎره د ﻟوﺑو ﺧوﻧدي \ﺎﯾوﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﺷﺗون وﻟريO ،ووﻧ\ﯾو او د
ﭘوھﻧﯥ ﻧورو ﻣرﮐزو ﺗﮫ ﻻس رﺳﻲ وﻟري )ﭘﮫ  ۵١ﻣﺦ ﮐﯥ د اوﺑو رﺳوﻟو ،ﻧﺎروﻏﯾو >ﺧﮫ د
ﻣﺧﻧﯾوي او د روﻏﺗﯾﺎ د ﮐﭼﯥ د ﻟوړوﻟو >ﭘرﮐﯽ او ﭘﮫ  ٢۶٧ﻣﺦ ﮐﯥ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺳﯾﺳﺗﻣوﻧو او
ﺑﻧﺳBوﻧو د ﭘﻧ\م ﻣﻌﯾﺎر ،ﻟوﻣړۍ ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.
د ﻣړو د ﭘﺎﺗﯥ ﺷوﻧو ﺳﻣﺑﺎﻟول :د ﻣړﯾو د ﭘﺎﺗﯥ ﺷوﻧﯾو ﺳره د Bوﻟﻧﯾز دود ﺳره ﺳم،
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ددوی درﻧﺎوی وﺷﻲ .ﮐﮫ ﭼﯾرﺗﮫ دودوﻧﮫ ﻣﺧﺗﻠف وي ،ﻧو د ھر Bوﻟﻧﯾز yروپ ﻟﭘﺎره ﺑﺎﯾد ﺟﻼ
ﺳﯾﻣﯥ ﺷﺗون وﻟري ﺗر>و ﭘﮫ ﻋزت ﺳره ﺧﭘل رواﺟوﻧﮫ ﺗرﺳره ﮐړي ﺷﻲ .ﮐﮫ ﭼﯾرﺗﮫ ﻣوﺟوده
اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوې ﻟﮑﮫ ھدﯾره ﯾﺎ د ﻣړﯾو ﺳو\وﻟو وداﻧ cﺑﺳﻧﮫ ﻧﮫ ﮐوي ،ﺑدﯾل \ﺎﯾوﻧﮫ او اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوې ﺑﺎﯾد
ورﺗﮫ ﺑراﺑري ﺷﻲ .ھدﯾره ﺑﺎﯾد ﮐم ﻟﮫ ﮐﻣﮫ د \ﻣﮑﯥ ﻻﻧدې >ﮑﻠو اوﺑو >ﺧﮫ ﭘﮫ ﻟري واBن ﮐﯥ
ﭘرﺗﮫ وي ،ﭼﯥ د ھر ﻗﺑر ﺗل د \ﻣﮑﯥ ﻻﻧدې اوﺑو ﺳطﺣﯥ >ﺧﮫ ﺑﺎﯾد ﮐم ﻟﮫ ﮐﻣﮫ  ١.۵ﻣﺗره ﻟوړ
وي .د ھدﯾرې د \ﻣﮑﯥ ﺳطﺣﯥ اوﺑﮫ ﺑﺎﯾد د اوﺳﯾدوﻧﮑو ﺳﯾﻣﯥ ﺗﮫ داﺧﻠﯥ ﻧﺷﻲ .زﯾﺎﻧﻣن ﺧﻠﮏ
ھﻐو ﺗوﮐو ﺗﮫ ھم ﺑﺎﯾد ﻻس رﺳﻲ وﻟري ﭼﯥ ﭘﮫ ﮐﻠﺗوري ډول ﻣﻧل ﺷوي ﻟﮑﮫ د Oﺧوﻟو د
ﻣراﺳﻣو ﻟﭘﺎره اړﯾن ﻣواد ،د ﻣړي د ﺳو\وﻟو ﻟﭘﺎره د ﻟرyﯾو دﻟ cاو ﻧور د ﺟﻧﺎزې ﯾﺎ Oﺧوﻟو
ﺷﻌﺎﯾر ) ﭘﮫ  ٢۶٩ﻣﺦ ﮐﯥ د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺳﯾﺳﺗﻣوﻧو او ﺑﻧﺳBوﻧو د ﭘﻧ\م ﻣﻌﯾﺎر ،اﺗﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ ھم
وyورئ(.
اداري اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوې او د ﻗرﻧطﯾن ﺳﯾﻣﯥ :ﻟﮑﮫ >رﻧfﮫ ﭼﯥ ﻻزﻣﮫ ده د اداري دﻓﺗروﻧو،
-4
زﯾرﻣﮫ ﺗوﻧوﻧو او ﭘرﺳوﻧﻠو \ﺎﯾوﻟو ﻟﭘﺎره ﺑﺎﯾد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑراﺑر ﺷﻲ ،ﺗر>و د ﭘﯾOﯥ د ﻏﺑرyون
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ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧو د ﻗرﻧﺗﯾن ﺳﯾﻣو >ﺧﮫ ﺳﺎﺗﻧﮫ وﺷﻲ) .ﭘﮫ  ٢٧٩ﻣﺦ ﮐﯥ د ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو د ﮐﻧﺗرول
>ﻠورم ﻣﻌﯾﺎر وyورئ (.
 -5ﺳطﺣﻲ ﻣIﮑﮫ ﯾﺎ ﺳﯾﻣﮫ :د ﯾو ﻧﻔر ﭘر ﺳر د  ۴۵ﻣﺗره ﻣرﺑﻊ ﻣ\ﮑﯥ د ﭘﻼن ﻻرOوود دا
ﻣﺳﺎﺋل ﭘﮫ ﺑر ﮐﯥ ﻟري :د ﮐور ﻟﭘﺎره ﻣ\ﮑﮫ او ھﻐﮫ ﺳﯾﻣﮫ ﭼﯥ د ﺳرﮐوﻧو ،ﭘﻠﯾو ﻻرې ،ﭘوھﻧﯥ
اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوې ،د ﻧﺎروﻏﯾو >ﺧﮫ د ﻣﺧﻧﯾوي ،د اور >ﺧﮫ د ﻣﺧﻧﯾوي \ﺎﯾوﻧﮫ ،ادارې ،د اوﺑو زﯾرﻣﮫ
ﺗوﻧوﻧﮫ ،د ﻣرﺳﺗو د وﯾﺷﻠو ﺳﯾﻣﯥ ،ﻣﺎرﮐﯾBوﻧﮫ او ﺳﺎﺗﻧ\ﺎﯾوﻧﮫ ،او د اﻧﻔرادي ﮐورﻧﯾو ﻟﭘﺎره
ﻣﺣدود ﭘﺎﻟﯾزوﻧﮫ ﭘﮫ ﺑر ﮐﯥ وﻟري .د ﺳﯾﻣﯥ ﭘﮫ ﭘﻼن ﮐوﻟو ﮐﯥ ﺑﺎﯾد د ﻧﻔوس زﯾﺎﺗواﻟﻲ او ﺗﮑﺎﻣل
ﭘﮫ ﻧظر ﮐﯥ وﻧﯾول ﺷﻲ .ﮐﮫ ﭼﯾرﺗﮫ ﮐم ﻟﮫ ﮐﻣﮫ د ﺳطﺣﻲ ﺳﯾﻣﯥ ﺑراﺑرول ﺷوﻧﻲ ﻧﮫ وي ،ﺑﯾﺎ ﻧو
دې ﺗﮫ ﺑﺎﯾد ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ وﺷﻲ ﭼﯥ د ﻟوړ ﺗراﮐم ﻧﯾوﮐﯥ ﻧﺗﺎﯾﺞ راﮐم ﮐړل ﺷﻲ ﻣﺛ ْ
ﻼ د اﻧﻔرادي ﮐورﻧﯾو
ﺗرﻣﻧ tد ﺑﯾﻠواﻟﻲ او ﻣﺣرﻣﯾت ،د اړﯾﻧو اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوو ﻟﭘﺎره \ﺎي او ﻧور.
-6
ﺗوﭘوhراﻓﻲ او د ﺧﺎورې ﺷراﯾط :ﺗر >و ﭘورې ﭼﯥ د ﭘراﺧﯥ ﻓﺿﻠﮫ اﯾﺳﺗﻧﯥ
)درﯾﻧﺎژ(او د ﺧراﺑﻲ ﯾﺎ ﻓرﺳﺎﯾش د ﮐﻧﺗرول ﭘﮫ اړه اﻗدام ﻧوي ﺷوی ،ﻧو د ﻣؤﻗﺗﻲ ﮐﻣﭘوﻧو د ﭘﻼن
ﮐوﻟو ﭘﮫ \ﺎی ﮐﯥ د ﻣ\ﮑﯥ \وړﺗوب )ﻣﯾﻼن( ﻟﮫ > ٪۶ﺦ زﯾﺎت ﻧﮫ وي او ﯾﺎ د ﮐﺎﻓﻲ ﺗﺧﻠﯾﯥ ﯾﺎ
درﯾﻧﺎژ ﻟﭘﺎره دا \وړﺗوب ﻟﮫ > ٪١ﺧﮫ ﮐم وي .ددې ﻟﭘﺎره ﭼﯥ د ﺳﯾﻼﺑوﻧو او اوﺑو د ډﻧډﯾدو
ﮐﭼﮫ راﮐﻣﮫ ﺷﻲ ،د درﯾﻧﺎژ ﮐﺎﻧﺎﻟوﻧو ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟﯾدل ﮐﭔږي .د ﭘﻼن ﺷوې ﺳﯾﻣﯥ ﺗر Bوﻟو BﯾBﮫ ﻧﻘطﮫ
ﺑﺎﯾد د ورOت ﭘﮫ ﻣوﺳم ﮐﯥ ﻟﮫ  ٣ﻣﺗرو >ﺧﮫ ﮐﻣﮫ ﻧﮫ وي .د \ﻣﮑﯥ ﻻﻧدې ﺷراﯾط ﺑﺎﯾد د
ﺗﺷﻧﺎﺑوﻧو او ﻧورو اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوو ﻣوﻗﻌﯾت ﭘﮫ اړه ﻣﻌﻠوﻣﺎت وړاﻧدې ﮐړي ،دا \ﮑﮫ ﭼﯥ ﭘﮫ ﺗړ ﯾﺎ
ﭘرOﯾزه ﺳﯾﻣﮫ ﮐﯥ ﻟﮑﮫ ﭘﮫ ډﺑرﯾﻧﮫ ﺳﯾﻣﮫ ﮐﯥ د اﺳﺗوyﻧ\ﺎﯾوﻧو ﭘﻼن ﮐول ﮐﯾداي ﺷﻲ د ﺗﺷﻧﺎب
ﻓﺿﻠﮫ ﻣواد ﭘﮫ ﭘراﺧﯥ ﮐﭼﯥ ﺳره ﺧﭘﺎره ﮐړي .ﻣﯾده ﺧﺎوري او ﮐﻣزوری ﻓﻠﺗر ،د ﺗﺷﻧﺎب ﮐﻧده
ﻟﮫ ﻧړﯾدو ﺳره ﻣﺧﺎﻣﺦ ﮐوي ،اورﻏور\وﻧﮑﻲ ﺗﯾږې د ﺗﺷﻧﺎﺑوﻧو د ﮐﻧدو ﮐﯾﻧدل ﺳﺗوﻧزﻣﻧوي ) .ﭘﮫ
 ٧٣ﻣﺦ ﮐﯥ د ﻓﺿﻠﮫ ﻣوادو د ﺧوﻧدي ﮐوﻟو ﻣﻌﯾﺎر او ﭘﮫ  ٨۶ﻣﺦ ﮐﯥ د درﯾﻧﺎژ ﻟوﻣړی ﻣﻌﯾﺎر
وyورئ(.
ﭘﻧﺎIﺎﭔوﻧو ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﯽ :د ﻻﺳرﺳﻲ ﻣوﺟوده او ﻧوي ﻻرې ﯾﺎ ﺳرﮐوﻧﮫ ﺑﺎﯾد د ھر ډول
-7
ﺧطر >ﺧﮫ ﺧوﻧدي وي .ھﻣدا ﺳرﮐوﻧﮫ ﺑﺎﯾد د ﺟﻼﺷوﯾو ﯾﺎ دﯾوال ﺷوﯾو ﺳﯾﻣو >ﺧﮫ ھم ﺧوﻧدي
وي ﭼﯥ د ﮐﺎروﻧﮑو ﺷﺧﺻﻲ اﻣﻧﯾت ﺗﮫ ﮐوم yواښ راﻣﻧ\ﺗﮫ ﻧﮑړي .د Oﮫ او ﻣﻧﺎﺳب ﭘﻼن ﭘﮫ
ﺗرڅ ﮐﯥ ﺑﺎﯾد د ﺳرﮐوﻧو او ﻋﺎﻣﮫ ﻻرو د ﺧراﺑﯾدو ﮐﭼﮫ راBﯾBﮫ ﮐړای ﺷﻲ ) ﭘﮫ ٢٢١ﻣﺦ ﮐﯥ د
ﭘﻧﺎ\ﺎی او اﺳﺗوyﻧﯥ د >ﻠورم ﻣﻌﯾﺎر >ﻠورﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.
ﻻﺳرﺳﯥ او ﺑﯾړﻧ pﺗﯾ:ﺗﮫ :ﭘﮫ ډﻟﮫ ﯾﯾزو ﭘﻧﺎ \ﺎﯾوﻧو ﮐﯥ ،اوﺳﯾدوﻧﮑﻲ ﺑﺎﯾد د ﺧﭘل اﻣﻧﯾت
-8
د ﺧوﻧدﯾﺗوب ﻟﭘﺎره ،ﭘﮫ دﻏو ﭘﻧﺎ\ﺎﯾوﻧو ﮐﯥ ازاد ﻻﺳرﺳﯽ وﻟري ﺗر>و د ھر ډول اﻣﻧﯾﺗﻲ yواښ
د راﻣﻧ\ﺗﮫ ﮐﯾدو ﮐﭼﮫ راBﯾBﮫ ﺷﻲ .د ﯾو\ﺎﯾﻲ ﭘﻧﺎ\ﺎﯾوﻧو ﺧروﺟﻲ ﻻرو ﺗﮫ ﻧږدې د زﯾﻧو او ﯾﺎ ھم
د ﻣ\ﮑﯥ د ﺳطﺣﯥ ﻟﮫ ﻟوړوﻟو او BﯾBوﻟو >ﺧﮫ ﻣﺧﻧﯾوی وﺷﻲ .ھﻣدارﻧfﮫ Bوﻟﯥ زﯾﻧﯥ او د زﯾﻧو
ﻻرې ﺑﺎﯾد د ﻻﺳﺗﭔو درﻟودوﻧﮑﻲ وي .ﮐﮫ ﻣﻣﮑﻧﮫ وي ،ھﻐﮫ اوﺳﯾدوﻧﮑﻲ ﭼﯥ ﭘﮫ ﺗﻠﻠو ﮐﯥ
ﺳﺗوﻧزه ﻟري ﯾﺎ ﺑﯥ د ﭼﺎ ﻟﮫ ﻣرﺳﺗﯥ ﻧﺷﻲ ﺗﻠﻼي ،ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﻻﻧدې ﻣﻧزل ﮐﯥ د وﺗﻠو او ﯾﺎ ﻋﻣوﻣﻲ
ﻻرې ﺳره ﻧزدې ﭼﯥ اړه ﮐﻲ ﯾﺎ زﯾﻧﯥ وﻧﻠري\ ،ﺎی ﭘر \ﺎی ﺷﻲ .د وداﻧB cول اوﺳﯾدوﻧﮑﻲ
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ﺑﺎﯾد د دوو ﺧروﺟﻲ ﻻرو ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﻲ وﻟري ﺗر>و د اورﻟږﯾدو ﭘر ﻣﮭﺎل دوې ﺗﮫ دا ﻓرﺻت
وي ﭼﯥ ﻟﮫ ھري ﯾوي ﯾﻲ اﺳﺗﻔﺎده وﮐړي ،او دا د وﺗﻠو ﻻرې ﺑﺎﯾد Oﮑﺎره او د ﻟﯾدو وړ وي.
 -9د ﻧﺎروﻏ pﻟﯾږدوﻧﮑو hواښ :ﭘﮫ BﯾBﮫ ﮐﯥ ﭘرﺗﯥ ﺳﯾﻣﯥ ،د ﺗﺷﻧﺎﺑوﻧو ﺧﻧدﮐوﻧﮫ ،ﺧﺎﻟﻲ
وداﻧ cاو ﮐﯾﻧدﻧﯥ ) ھﻐﮫ ﭼﯥ د ﺧﺎﻣو ﺧOﺗو ﯾﺎ ﺧBو اﺑﺎدي ﭘﮫ ﭘﺎﯾﻠﮫ ﮐﯥ راﻣﻧ tﺗﮫ ﮐﭔږي ( د وﺑﺎء
ﻟﭘﺎره ﻻره اواروي ﭼﯥ ﭘﮫ ﭘﺎﯾﻠﮫ ﮐﯥ yﺎوﻧډﯾو ﮐورﻧﯾو ﺗﮫ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧطر ورﭘﯾOوي ) .ﭘﮫ ٧٩
ﻣﺦ ﮐﯥ د ﻧﺎروﻏ cﻟﯾږدوﻧﮑو د ﻣﺧﻧﯾوي دوھم ﻣﻌﯾﺎر وyورئ(.

د ﭘﻧﺎIﺎی او اﺳﺗوhﻧﯥ درﯾم ﻣﻌﯾﺎر :ﭘو:ل ﺷوی اوﺳﯾدﻧIﺎی
ﺧﻠﮏ ،د دروﻧد او ﺑﺎوﻗﺎره ژوﻧد ﻟﭘﺎره ﭘﮫ ﺑﺳﯾﺎ ډول ﺳره ﺧوﻧدي ﻓﺿﺎ ﻟري .د ﮐورﻧ cاړﯾﻧﻲ
ﭼﺎري ﭘﮫ اطﻣﯾﻧﺎﻧﻲ ډول ﺳره ﺗرﺳره ﮐﯾداي ﺳﻲ ،او د ﻣﻌﯾﺷت ﺳره ﻣرﺳﺗﻧدوﯾﮫ ﭼﺎري ﺑﮫ د
ارﺗﯾﺎ ﺳره ﺳﻣﻲ ﺗﻌﻘﯾب ﺳﻲ.

ﮐﻠﯾدي ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ:

) ﻟﮫ ﻻ ر  Oو و ﻧ و ﺳ ر ه ﭘ ﮫ ﺗړ او ﮐ ﯥ و ﻟو ﺳ ﺗ ل ﺷ ﻲ (

• د ھر ﺳړي ﭘر ﺳر ،د اوﺳﯾدو ﻟﭘﺎره ﻟږ ﺗر ﻟږه ﺑﺎﯾد  ۵.٣ﻣﺗره ﻣرﺑﻊ ﻣ\ﮑﮫ ﻣوﺟوده
وي )  ٣ -١ﻻرOووﻧﯥ وyورئ (.
• ﻧوﻣوړې اﺷﻐﺎل ﺳوي ﺳﺎﺣﮫ د ﻣﺧﺗﻠﻔو ﺟﻧﺳوﻧو ،ﻣﺧﺗﻠﻔو ﻋﻣر ﻟروﻧﮑو ﺧﻠﮑو او ﮐورﻧﯾو
ﺗرﻣﻧ tﯾو ﺧوﻧدي ﺟﻼواﻟﻲ او ﻣﺣرﻣﯾت ﻣﻧ\ﺗﮫ راوړي ) د  ۵-۴د ﻻرOووﻧﯥ وyورئ
(.
• د ﮐور ﻟوﻣړﻧﻲ او اړﯾﻧﻲ ﭼﺎري د ﯾو ﭘﻧﺎ\ﺎی ﭘﮫ ﺷﺗون ﮐﻲ ﺷوﻧﻲ دي ) د ﻻرOووﻧﻲ ۶
او  ٨ﯾﺎدداﺷت وyوري(.
• د ﻣﻌﯾﺷت ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ ﮐووﻧﮑﻲ ﻣﮭﻣﻲ ﭼﺎري ﭘﮫ ﮐوم \ﺎي ﮐﻲ ﭼﻲ ﻣﻣﮑﻧﻲ وي ﭘﻠﯥ
ﮐﯾږي ) د ﻻرOووﻧﻲ  ٨-٧ﯾﺎدداﺷت وyوري (.

ﻻرOووﻧﯥ
 -1اﻗﻠﯾم او ﭼﺎﭘﯾ﷼ :ﭘﮫ ﯾﺧو اﻗﻠﯾﻣوﻧو ﮐﻲ ،ﮐورﻧ cﭼﺎري او ﮐﺎروﻧﮫ ﭘﮫ \ﺎﻧfړي ډول
ﺳره ﭘﮫ ﭘوOل ﺷوې او ﺧوﻧدي ﺳﺎﺣﮫ ﮐﻲ ﺻورت ﻧﯾﺳﻲ او ﻧﺎورﯾن \ﭘﻠﻲ ﺧﻠﮏ ﻣﻣﮑن اﺳﺎﺳﻲ
وﺧت د ﺗود \ﺎي ﭘﮫ ﺑراﺑروﻟو ﮐﻲ ﺗﯾرﮐړي .ﭘﮫ Oﺎري ﺳﯾﻣو ﮐﻲ د ﮐور ﭼﺎري ﭘﮫ \ﺎﻧfړي
ډول ﺳره ﭘﮫ ﭘوOل ﺷوو \ﺎﯾوﻧو ﮐﻲ ﭼﯾري ﭼﻲ دﺑﺎﻧدي ﭘﮫ ﻓﺿﺎ ﮐﻲ ﮐم ﮐﺎر ﮐﯾږي ﺻورت
ﻧﯾﺳﻲ .ﭘﮫ ﺗودو اﻗﻠﯾﻣو ﮐﻲ د ﯾو روﻏﺗﯾﺎ ﺑﺧOوﻧﮑﻲ ﭼﺎﭘﯾ﷼ د ﺑراﺑروﻟو ﻟﮫ ﭘﺎره د ازادي ھوا د
ﺟرﯾﺎن ﻟﮫ ﭘﺎره ﻓﺿﺎ ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ده .د ﻧوﻣوړو Bﮑو ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﻲ ﻧﯾوﻟو او ﺗرﺳره ﮐوﻟو ﻟﮫ ﭘﺎره ﭘر
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ﯾوه ﮐس ﺑﺎﻧدي د  ۵.٣ﻣﺗره ﻣرﺑﻊ و زﯾﺎﺗﻲ ﻣ\ﮑﻲ ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﺳﺗﮫ .د اﺳﺗوyﻧ\ﺎي ﻟوړواﻟﻲ او
ﻓرش ﮐول ھم ﯾو ﻣﮭم ﻓﮑﺗور دي ،ﻟوړه ارﺗﻔﺎع ﭘﮫ ﺗود اﻗﻠﯾم ﮐﻲ ﻏوره ده ﭼﻲ د ھوا د ﺟرﯾﺎن
ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوي ،ﭘﮫ داﺳﻲ ﺣﺎل ﮐﻲ ﭼﻲ BﯾBﮫ ارﺗﻔﺎع ﭘﮫ ﺳﺎړه اﻗﻠﯾم ﮐﻲ ﻏوره ده ﭼﻲ د داﺧﻠﻲ
ﺣﺟم د ﺗودواﻟﻲ ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوي .ﭘﮫ ﺗودو او yرﻣو اﻗﻠﯾﻣوﻧو ﮐﻲ د ﺧوراک د ﭘﺧوﻟو ،ﺗﯾﺎروﻟو
او ﺧوب ﻟﮫ ﭘﺎره د اﺳﺗوyﻧ\ﯾو او ﭘBﻧ\ﺎﯾوﻧو ﺳره ﺟوﺧت ،د >ﭘرې ﺟوړول ھم ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوﻻي
ﺷﻲ.
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ﻣوده او وﺧت :د ﻧﺎورﯾن ﺳﻣدﺳﺗﻲ وروﺳﺗﮫ ،ﭘﮫ \ﺎﻧfړي ﺗوyﮫ ﭘﮫ ﺷدﯾدو اﻗﻠﯾﻣﻲ
ﻣواردو ﮐﯥ ،ﭼﯾري ﭼﻲ د ﺳر ﭘﻧﺎ ﻣواد ﭘﮫ اﺳﺎﻧﻲ ﺳره ﻧﮫ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐﯾږي ،د ﯾوه ﮐس ﻟﮫ ﭘﺎره ﺗر
 ۵.٣ﻣﺗره ﻣرﺑﻊ ﮐﻣﮫ ﻣ\ﮑﮫ ھم ﻣﻣﮑن د ژوﻧد د ﺧوﻧدﯾﺗوب ﻟﮫ ﭘﺎره او ﭘﮫ ﻟﻧډ وﺧت ﮐﻲ د ډﯾرو
ﺧﻠfو ﻟﮫ ﭘﺎره د ﯾو ﻣﻧﺎﺳﺑﻲ ﭘﻧﺎ\ﺎی ﭘﮫ ﻣﮭﯾﺎ ﮐﯾدو ﮐﻲ ﻣﻧﺎﺳﺑﮫ او ﮐﺎﻓﻲ وي .ﭘﮫ داﺳﻲ ﺣﺎﻻﺗو ﮐﻲ
ﺑﺎﯾد ﯾو داﺳﻲ ﭘﻧﺎ\ﺎی ﭼﻲ د ھر ﮐس ﻟﮫ ﭘﺎره  ۵.٣ﻣﺗره ﻣرﺑﻊ ﻣ\ﮑﮫ وﻟري ﺑﺎﯾد ژر ﺗر ژره
ډﯾزاﯾن او ﺟوړه ﺷﻲ ،او اوږد ﻣﮭﺎﻟﮫ ﭘﻧﺎ\ﺎی ﭼﻲ د ﺧﻠfو ﭘر روﻏﺗﯾﺎ او ھﺳﺗوyﻧﻲ ﺑﺎﻧدي اﻏﯾزه
وﻟري ﻣﻣﮑن وروﺳﺗﮫ ﭘﯾل ﺷﻲ .ﮐﮫ ﭼﯾري  ۵.٣ﻣﺗره ﻣرﺑﻊ ﻣ\ﮑﮫ ﭘر ﯾوه ﮐس ﺑﺎﻧدي ﻣﮭﯾﺎ او ﺗر
ﻻﺳﮫ ﻧﮫ ﺷﻲ او ﯾﺎ ھم د اﻏﯾزﻣﻧو ﺳوو ﺧﻠfو او yﺎوﻧډﯾو ﺧﻠfو ﻟﮫ ﺧوا >ﺧﮫ ﺗر Bﺎﮐل ﺷوي
اﻧدازې ډﯾره ﻣ\ﮑﮫ ﻻﻧدي او اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺷﻲ ﻧو ﭘﮫ داﺳﻲ ﺣﺎﻻﺗو ﮐﻲ ﺑﺎﯾد د ﺗﻧزل ﺷوي او ﮐﻣﻲ
ﺷوي ﺳﯾﻣﻲ د روﻏﺗﯾﺎ ،وﻗﺎر او ﻣﺣرﻣﯾت ﺳﺎﺗﻧﻲ ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ وﺷﻲ .ھﻐﮫ ﭘرﯾﮑړي ﭼﻲ د
ﯾو ﮐس ﻟﮫ ﭘﺎره ﺗر  ۵.٣ﻣﺗره ﻣرﺑﻊ >ﺧﮫ ﻟږه ﻣ\ﮑﮫ ﻣﮭﯾﺎ ﮐوي ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﻧOﮫ ﺷﻲ او ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﻲ
وﻧﯾول ﺷﻲ ،د ھﻐو ﻣﻘﯾﺎﺳوﻧو ﺳره ﯾو\ﺎي ﭼﻲ ﭘر اﻏﯾزﻣﻧو ﺷوو ﺧﻠfو ﺑﺎﻧدي ﺑدي اﻏﯾزي ﮐﻣﻲ
ﮐړي.
 -3د ﭼت ﭘوOښ  :ھﻐﮫ وﺧت ﭼﯥ د ﭘﻧﺎ\ﺎی ﻟﮫ ﭘﺎره ﻣواد ﭘﮫ ﺑﺷﭘړ ډول وﻧﮫ رﺳﯾږي ،ﻧو
ﭘﮫ داﺳﻲ ﺣﺎﻻﺗو ﮐﻲ د ﺑﺎم د ﭘوOوﻟو او اړﯾن ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﻲ ﺗوﮐو ﺑراﺑروﻟو ﺗﮫ ﭼﻲ ﻟږ ﺗر ﻟږه ﯾو
ﭘﻧﺎ\ﺎﯾراﻣﻧ\ﺗﮫ ﮐړي ﺑﺎﯾد ﻟوﻣړي ﺗوب ورﮐړه ﺷﻲ .ﻧوﻣوړي ﭼﺎر دﯾواﻟﻲ ﻣﻣﮑن د اﻗﻠﯾم ،اﻣﻧﯾت،
ﻣﺣرﻣﯾت او وﻗﺎر ﻟﮫ ﭘﺎره ﻣﻧﺎﺳب ﺧوﻧدﯾﺗوب ﻧﮫ وي او ددې اړﺗﯾﺎوو د ﭘوره ﮐﯾدو ﻟﮫ ﭘﺎره ﺑﺎﯾد
ﻣﻧﺎﺳب ﻗدﻣوﻧﮫ ژر ﺗر ژره واﺧﯾﺳﺗل ﺷﻲ.
 -4دودﯾزﮐﻠﺗوراو رواﺟوﻧﮫ :ﭘﮫ ﯾو ﺧوﻧدي او ﺳر ﭘﻧﺎه \ﺎي ﮐﻲ \ﺎﯾﻲ رواﺟوﻧﮫ او ﻋﺎدات د
ﺑﯾﻠfﻲ ﭘﮫ ﺗوyﮫ د ﺧوب ﺗﻧظﯾﻣﺎت او د ﻟوﯾو او ﭘراﺧو ﮐورﻧﯾو د وyړو اوﺳﯾدل ،ﺑﺎﯾد د اوﺳﯾدوﻟو
ﻟﮫ ﭘﺎره ﺳﺎﺣﮫ او ﻣ\ﮑﮫ وﻟري .د ﻣرﺑوطﮫ ډﻟو او ھﻐو ﺧﻠfو ﺳره ﭼﻲ د ﻣﻌﯾوﺑو او ﺑﯥ وﺳو
ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوي ﺑﺎﯾد ﻣﺷوره وﺷﻲ.
ﺧوﻧدﯾﺗوب او ﻣﺣرﻣﯾت\O :ﻲ ،ﻧﺟوﻧﻲ او ھﻠﮑﺎن د ﺣﻣﻠﯥ د ﺧطر ﺳره ﻣﺧﺎﻣﺦ دي او
-5
ددوي د ﻣﻧﺎﺳﺑﻲ ﺳﺎﺗﻧﻲ او ﺟﻼواﻟﻲ ﻟﮫ ﭘﺎره ﺑﺎﯾد ﻣﻧﺎﺳب yﺎﻣوﻧﮫ ﭘورﺗﮫ ﮐړل ﺷﻲ .د ﯾو ﮐورﻧc
او ﭘﻧﺎ\ﺎﯾد ﯾو ﻣﻧﺎﺳب داﺧﻠﻲ وﭔش او ﺟﻼواﻟﻲ ﻟﮫ ﭘﺎره ﺑﺎﯾد ﻣوﻗﻊ ورﮐړه ﺷﻲ .ﭘﮫ ﺳﺗرو ﭘﻧﺎه
\ﺎﯾوﻧو ﮐﻲ ،د اړوﻧده ﮐورﻧﯾو ﭘر yروﭘو او ډﻟو وﭔﺷل ،د ﺗﻌﻣﯾر د ﮐﺎروﻧﻲ ﯾو Oﮫ ﭘﻼن ﺷوي
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن او ﻣواد ﭼﻲ د ﮐورﻧﻲ او ﺷﺧﺻﻲ ﺧﻠﮑو ﺗرﻣﻧ tﻓﺎﺻﻠﮫ ﺳﺎﺗﻲ ﭘﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑﮫ اﻧدازه د
اﺷﺧﺎﺻو د ﺷﺧﺻﻲ ﺳﺎﺗﻧﻲ او ﻣﺣروﻣﯾت ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوي.
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 -6د ﮐور ﭼﺎري او ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧﮫ :د ﺧوب ،ﭘرﯾﻣﻧ\ﻠو او ﮐﺎﻟﻲ اﻏوﺳﺗﻠو ،د ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو او
ﻧﺎروﻏﺎﻧو ﺣﻔﺎظت او ﺳﺎﺗﻧﯥ ،د ﺧوراک ،اوﺑو ،او ﮐور د ﻟوازﻣو او ﻧورو ﻣﮭﻣو ﺷﺗﻣﻧﯾو
ذﺧﯾرې او ﺳﺎﺗﻧﯥ ،د ﺿرورت ﭘﮫ وﺧت ﮐﻲ ﭘﮫ ﮐور ﮐﻲ ﭘﺧﻠﻲ او ﺧوراک او د ﮐورﻧcد
راBوﻟﯾدو ﻟﭘﺎره ﺑﺎﯾد ﻓﺿﺎ ﺑراﺑره ﺷﻲ.
 -7د اﺳﺗوyﻧ\ﺎي طرح ﮐول او وﯾﺷل :د ﺑراﺑر ﺷوي اوﺳﯾدﻧ\ﺎي ،ﭘﮫ Oﮫ ډول ﮐﺎرول ﭘﮫ
ﻣطﻣﺋن ډول ﺳره د ﺷﭘﯥ ﯾﺎ ور\ﻲ د ﻣﺧﺗﻠﻔو وﺧﺗو ﭘﮫ ﺗرڅ ﮐﻲ د ﻣﺧﺗﻠﻔو ﮐﺎروﻧو د ﺗطﺑﯾق ﺳره
ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوي .د ﯾو ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ډﯾزاﯾن ،د ﻧﻧوﺗﻠو \ﺎي او ﻣوﻗﻌﯾت او د ﻣﺗﺑﺎدﻟو داﺧﻠﻲ ﺗﻘﺳﯾﻣﺎﺗو ﻟﮫ
ﭘﺎره ﻣواﻗﻊ  ،داﺳﯥ وي ﭼﻲ د ﻣﻌﯾﺷت دې داﺧﻠﻲ او ﺧﺎرﺟﻲ ﭼﺎرو ﺳره ﮐﮫ ﭼﯾرﺗﮫ اړﯾﻧﮫ وي
ﺗطﺎﺑق وﮐړي.
 -8د ﭘﻧﺎه \ﺎي ﻧوري دﻧدي :ﭘﮫ دې ﺑﺎﻧدي ﺑﺎﯾد اﻋﺗراف وﺷﻲ ﭼﻲ ﭘﻧﺎه \ﺎي ﺳرﺑﯾره ﭘردې
ﭼﻲ د اﻗﻠﯾم >ﺧﮫ ﺳﺎﺗﻧﮫ ،اﻣﻧﯾت ،ﻣﺣرﻣﯾت او داﺳﯥ ﻧور ،د ﮐورﻧﯾو ﻟﮫ ﭘﺎره ﻣﮭﯾﺎ ﮐوي ﻧور
ﻣﻘﺻدوﻧﮫ ھم ﻟري .ﭼﻲ ﻋﺑﺎرت دي ﻟﮫ :ﭘر ﻣ\ﮑﮫ د ﻣﺎﻟﮑﯾت د ﺣق ﻻﺳﺗﮫ راوړل ،د ﻣرﺳﺗﯥ د
ﻻﺳﺗﮫ راوړﻟو ﻟﭘﺎره د ﯾو \ﺎي درﻟودل ،او د ﺑﯾﺎرﻏوﻧﻲ د ﭘروﺳﯥ ﻟﮫ ﻻري د ﻧﺎورﯾن وروﺳﺗﮫ
د روﺣﻲ او Bوﻟﻧﯾز ﻣﻼﺗړ ﻻﺳﺗﮫ راوړل .ھﻣدارﻧfﮫ ﭘﻧﺎ\ﺎی ﮐوﻻي ﺷﻲ ﭼﯥ د ﮐورﻧﻲ د ﯾوې
ﻏBﻲ اﻗﺗﺻﺎدي ﺳرﻣﺎﯾﯥ ﭘﮫ ﺗوyﮫ ھم ﮐﺎر ورﮐړي.

د ﭘﻧﺎIﺎی او اﺳﺗوhﻧﯥ Kﻠورم ﻣﻌﯾﺎر :طرح ﯾﺎ ډﯾزاﯾن
د ﭘﻧﺎه \ﺎي ډﯾزاﯾن ﺑﺎﯾد اﻏﯾزﻣن ﺳوو ﺧﻠﮑو ﺗﮫ د ﻣﻧﻠو وړ وي ،د ﺗودواﻟﻲ ھوﺳﺎﯾﻲ ﺑراﺑره
ﮐړي ،ﺗﺎزه ھوا ﻣﮭﯾﺎ ﮐوي ،د اﻗﻠﯾم >ﺧﮫ ﺧوﻧدﯾﺗوب ﻣﻧ\ﺗﮫ راوړي .ﭼﻲ ﭘﮫ دې ﺗرﺗﯾب ددوي
وﻗﺎر ،روﻏﺗﯾﺎ او ﺧوﻧدﯾﺗوب ډاډﻣن ﮐړي.

ﮐﻠﯾدي ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ:

) ﻟﮫ ﻻ ر  Oو و ﻧ و ﺳ ر ه ﭘ ﮫ ﺗړ او ﮐ ﯥ و ﻟو ﺳ ﺗ ل ﺷ ﻲ (

• ﭼﯾرﺗﮫ ﭼﯥ ﻣﻣﮑﻧﮫ وي ،دﭘﻧﺎه \ﺎي د ډﯾزاﯾن او ﮐﺎرﯾدوﻧﮑو ﻣوادو ﺳره ﯾﯥ ﺑﺎﯾد ﺧﻠﮏ
اﺷﻧﺎﯾﻲ وﻟري او ﻟﮫ ﮐﻠﺗوري او Bوﻟﻧﯾز اړﺧﮫ د ﻣﻧﻠو وړ وي ) د ﻻرOووﻧﻲ  ١ﯾﺎدداﺷت
وyوري (.
• د ﻣوﺟوده زﯾﺎﻧﻣن ﺷوو ﭘﻧﺎه \ﺎﯾوﻧو رﻏول او د ﻧﺎورﯾن >ﺧﮫ د اﻏﯾزﻣن ﺳوو ﺧﻠﮑو ﻟﮫ
ﺧوا >ﺧﮫ د ﺟوړو ﺷوو \ﺎﯾوﻧو د ﺳطﺣﯥ ﻟوړوﻟو ﺗﮫ ﻟوﻣړﯾﺗوب ورﮐول ﮐﯾږي ) د
ﻻرOووﻧﻲ  ٢ﯾﺎدداﺷت وyوري (
• و ﻣﺗﺑﺎدﻟو ﻣوادو ﺗﮫ ﺿرورت ﺳﺗﮫ ﺗر >و د اﻏﯾزﻣن ﺷوو ﺧﻠfو ﻟﮫ ﭘﺎره ﻟﻧډ ﻣﺣﺎﻟﮫ ﭘﻧﺎه
\ﺎي ﭼﻲ دواﻣدارهBy ،ور او ددوي ﻟﮫ ﺧوا د ﻣﻧﻠو وړ وي ﺑراﺑر ﺷﻲ ) د ﻻرOووﻧﻲ ٣
ﯾﺎدداﺷت وyوري (.
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• د ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ډول ،ﮐﺎرﯾدوﻧﮑﻲ ﻣواد ،د ﭘﻧﺎ\ﺎی اﻧدازه او د ﮐړﮐﯾو ﻣوﻗﻌﯾت ﭘﮫ داﺳﯥ
ﺷﮑل ﺳره وي ،ﭼﯥ yرﻣﮫ ھوا او د ھوا دﺟرﯾﺎن د ﺑدﻟون ﺣﺎﻟت راﻣﻧ\ﺗﮫ ﮐړي ) ٧-۴
ﻻرOووﻧﯥ وyورئ (.
• د اوﺑو د ذﺧﺎﯾرو ﺳرﭼﯾﻧو او د ﻧﺎروﻏﯾو د ﺧﭘرﯾدو د ﻣﺧﻧﯾوي اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوو ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﻲ ،او
د ﺑﺎران د اوﺑو ﭘﮫ ﻣﻧﺎﺳب ډول ﺳره ﻏوﻧډول ،د اوﺑو ذﺧﯾره ﮐول ،د ﻓﺿﻠﮫ ﻣوادړ
اﯾﺳﺗﻧﮫ او د ﺑﯾﮑﺎره ﺟﺎﻣدو ﻣوادو ﺗﻧظﯾم ،د ﭘﻧﺎه \ﺎﯾوﻧو د ﺟوړOت د ﺑﺷﭘړﺗﯾﺎ ﺳره
ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوي ) د ﻻرOووﻧﻲ  ٨ﯾﺎدداﺷت وyوري (.
• د ﺧط ﺳﯾر ﻣﻘﯾﺎس او اﻧدازې ډﯾزاﯾن ﺗﮫ داﺧﻠﻲ ﺳوي دي او ﻣواد ددې ﻟﮫ ﭘﺎره ﭼﻲ
روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺳﺗوﻧزي ﮐﻣﻲ ﮐړي اﻧﺗﺧﺎﺑﯾږي ) د ﻻرOووﻧﻲ  ٩ﯾﺎدداﺷت وyوري (.

ﻻرOووﻧﯥ
 -1ﻣﺷﺎرﮐﺗﻲ ډﯾزاﯾن :ھره اﻏﯾزﻣن ﺳوې ﮐورﻧ cﺑﺎﯾد د اﻣﮑﺎن ﺗرﺣده ﭘوري د
اﺳﺗﻌﻣﺎﯾدوﻧﮑو ﻣوادو ﭘﮫ ﻧﮭﺎﯾﻲ اﻧﺗﺧﺎب ﮐﯥ ﺷرﯾﮏ ﮐړل ﺷﻲ .ﻟوﻣړي ﺗوب ﺑﺎﯾد د ھﻐﮫ ډﻟو او
ﮐﺳﺎﻧو و ﻧظرﯾو ﺗﮫ ورﮐول ﺷﻲ >وک ﭼﻲ ﭘﮫ \ﺎﻧfړي ډول ﺳره ﭘﮫ دې ﭘﻧﺎه \ﺎﯾوﻧو ﮐﻲ ډﯾر
وﺧت ﺗﯾروي .د ﭘﻧﺎه \ﺎي ﻣوﻗﻌﯾت ،د ﻣﮭﯾﺎ ﺷوي \ﺎي ﺳﺎﯾز او ﻧﻘﺷﮫ ،د دروازې او ﮐﻠﮑﯾن د
ﭘراﻧﯾﺳﺗﻧﻲ ډول د ﻣﻧﺎﺳﺑﻲ ﻻري او ﻻس رﺳﻲ ﻟﮫ ﭘﺎره ،رåﺎ او د ﺟﺎري ھوا ﺟرﯾﺎن ،او ھر
داﺧﻠﻲ وﭔش ﺑﺎﯾد \ﺎﯾﻲ ﻋﺎدات ﻣﻧﻌﮑس ﮐړي .دا ﮐﺎر \ﺎﯾﻲ ﮐدروﻧو د ارزﯾﺎﺑ cﭘواﺳطﮫ ﺳرﺗﮫ
ورﺳﯾږي ﭼﯾرﺗﮫ ﭼﯥ د ﯾوه ﻣﻌﯾﺷت Bول ﺿرورﺗوﻧﮫ ﭘﮫ ﻧظر ﮐﯥ ﻧﯾول ﺷوي دي ) .ﭘر ٢٨
ﺻﻔﺣﮫ ﺑﺎﻧدي د yډون ﻣﻌﯾﺎر وyورئ (.
د \ﺎﯾﻲ ﭘﻧﺎه \ﺎﯾوﻧو اﺑﺗﮑﺎرات او د زﯾﺎﻧﻣﻧو ﺳوو ﺗﻌﻣﯾراﺗو ﺑﯾﺎ رﻏول :ﻧﺎورﯾن \ﭘﻠﻲ
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ﺧﻠﮏ اﮐﺛره وﺧت ﭘﮫ اﻧﻲ ډول ﺳره او ﺑﯾﻠﮫ ﮐوم \ﺎﻧfړي ﭼﻣﺗوواﻟﻲ >ﺧﮫ د ﺧﭘﻠو ﭘﻧﺎه \ﺎﯾوﻧو د
ﺳﺗوﻧزو د ﺣل ﻟﮫ ﭘﺎره ددوي د زﯾﺎﻧﻣن ﺷوو ﮐوروﻧو >ﺧﮫ د ﭘﺎﺗﮫ ﺳوو ﻣوادو >ﺧﮫ اﺳﺗﻔﺎده
ﮐوي ،او د دودﯾزو ﺗﻌﻣﯾر ﺟوړوﻧﻲ ﻟﮫ ﺗﺧﻧﯾﮑوﻧو >ﺧﮫ ﮐﺎر اﺧﻠﻲ .د ﻣوادو ﻣرﺳﺗﮫ او ﺗﺧﻧﯾﮑﻲ
ﻣرﺳﺗﮫ د زﯾﺎﻧﻣن ﺷوي ﮐور ﺳره د ﯾوه ﯾﺎ دوو ﻧورو اطﺎﻗوﻧو د ﺟوړﭔدو ﻟﮫ ﭘﺎره او ﯾﺎ ھم ددې
اﻧﻲ ډول ﺟوړ ﺷوي ﮐور د ﺳطﺣﻲ ﻟوړول ﻣﻣﮑن ﭘر ﻧﺎ اﺷﻧﺎ او اﺷﺗراﮐﻲ ډول ﮐوروﻧو ﺑﺎﻧدي
ﺗرﺟﯾﺢ وﻟري .ﻧور ﺧطروﻧوﻧﮫ د طﺑﯾﻌﻲ اﻓﺎﺗو >ﺧﮫ ﻟﮑﮫ زﻟزﻟﮫ او \ﻣﮑﮫ Oوﯾدﻧﮫ ،ھﻐﮫ
ﮐورﻧﯾوﺗﮫ ﭼﯥ ﺑﯾرﺗﮫ ﺟﻧ\ ïﭘﻠو ﺳﯾﻣو ﺗﮫ ﺳﺗﻧﯾږي  ،اﻣﻧﯾﺗﻲ ﺗﮭدﯾدوﻧﮫ او ھﻐﮫ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ او د
ﺧوﻧدﯾﻧوب ﺧطروﻧﮫ ﭼﯥ د ﺗﺧرﯾب ﺷوﯾو ﺗﻌﻣﯾراﺗو او زﯾر ﺑﻧﺎوو >ﺧﮫ راﻣﻧ\ﺗﮫ ﮐﯾږي ،ﺑﺎﯾد ﭘﮫ
ﻧظر ﮐﯥ وﻧﯾول ﺷﻲ.
ﻣواد اورﻏوﻧﮫ :ﭼﯾري ﭼﻲ \ﺎﯾﻲ او اﺷﻧﺎ ﻣواد ﻣﮭﯾﺎ ﻧﮫ وي ﻧو ﺑﺎﯾد ھﻐﮫ ډﯾزاﯾﻧوﻧﮫ او
-3
ﻣواد ﭼﻲ رواج وﻟري ﺑﺎﯾد د \ﭘل ﺳوي Bوﻟﻧﻲ ﺳره ﭘﮫ ﻣﺷوره ﺑﺎﻧدي ﻣﻌرﻓﻲ او وﮐﺎرول ﺷﻲ.
ﺗﻘوﯾﮫ ﮐووﻧﮑﻲ ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﻲ ﺗﺧﺗﻲ و ﮐورﻧﯾو ﺗﮫ د ﻧﺎورﯾن ﭘﮫ اول ﺳر ﮐﻲ ورﮐول ﮐﯾږي ﮐﻠﮫ ﮐﻠﮫ
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رﺳﻲ او ﻧور ﻣرﺳﺗﻧدوﯾﮫ ﻣواد ﻟﮑﮫ ﭼﺎرﺗراش ،ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﻲ ﻧﻠوﻧﮫ ﯾﺎ د ﺑرﻗﻲ اوﺳﭘﻧو BوBﯥ.
ﻧوﻣوړي ﭘوOښ او ﻣرﺳﺗﮫ ﻣﻣﮑن د ﻧړﯾواﻟﻲ ﺑﺷري Bوﻟﻧﻲ ﻟﮫ ﺧوا >ﺧﮫ وﻣﻧل ﺷﻲ.
ﭘﮫ ﻧﻣﺟﻧو او ﺗودو اﻗﻠﯾﻣوﻧو ﮐﯥ :ﭘﻧﺎه \ﺎﯾوﻧﮫ ﺑﺎﯾد داﺳﻲ ﺟوړ او ډﯾزاﯾن ﺷﻲ ﭼﻲ د
-4
ازادي ھوا ﺟرﯾﺎن ﭘﮑﻲ زﯾﺎت وي او د ﻟﻣرد ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﻲ رåﺎ دﺧول ﭘﮑﻲ ﮐم وي .د ھوا د ﺟرﯾﺎن
د زﯾﺎﺗواﻟﻲ ﻟﮫ ﭘﺎره ﺑﺎﯾد ﮐور ﺗﮫ د ﻧﻧوﺗوﻟو ﻻرو د ﺑﻧدOت >ﺧﮫ ﻣﺧﻧﯾوي وﺷﻲ ﻟﮑﮫ د yﺎوﻧډﯾو
ﮐوروﻧو ﻟﮫ ﺧوا >ﺧﮫ  .ﭼت ﺑﺎﯾد د ﺑﺎراﻧﻲ اوﺑو د وﺗﻠو ﻟﮫ ﭘﺎره ﻣﻧﺎﺳب ﻣﺦ \وړ او ﻧﺎوې
وﻟري .ﭘﻧﺎه \ﺎي ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﺳﭘﮏ وزن ﺳره ﺟوړﺷﻲ ﭼﻲ د ﺗودوﺧﻲ ﻟږ ظرﻓﯾت ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ وﻟري.
ﻣوﺳﻣﻲ ﺑﺎراﻧوﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﺷﻣﺎر ﮐړل ﺷﻲ او د ﭘﻧﺎه \ﺎي ﭘر ﺷﺎوﺧوا ﺑﺎﻧدي ﺑﺎﯾد د اوﺑو وﺗﻠو ﻟﮫ ﭘﺎره
ﮐﺎﻓﻲ ﺳﺎﺣﮫ ﻣوﺟوده وي او د اوﺑو د دﺧول د ﮐﻣواﻟﻲ ﻟﮫ ﭘﺎره ﺑﺎﯾد ﺑﺎﻣوﻧﮫ ﻟوړ ﮐړل ﺷﻲ .د
ﻧﺑﺎﺗﺎﺗو ﻣوﺟودﯾت و ﻣ\ﮑﻲ ﺗﮫ د اوﺑو ﺟذب ډﯾروي.
-5
ﭘﮫ ﺗودو او وﭼو اﻗﻠﯾﻣوﻧو ﮐﻲ :وداﻧ cﺑﺎﯾد وزن داره ﺟوړه ﺳﻲ ﭼﻲ د ﺗودوﺧﻲ ﻟوړ
ظرﻓﯾت وﺳﺎﺗﻲ ،د ﺷﭘﯥ او ور\ﻲ د ﺗودوﺧﻲ درﺟﻲ ﺑدﻟون ﺗﮫ اﺟﺎزه ورﮐړي ﭼﻲ داﺧﻠﻲ
ﻣﺣﯾط ﭘﮫ ﻧوﺑﺗﻲ دول ﺳره ﺗود او ﺳوړ ﮐړي ،او ﯾﺎھم ﺳﭘﮏ د ﻣﻧﺎﺳب ﺟﻼواﻟﻲ ﺳره ﺟوړ ﮐړل
ﺷﻲ .د زﻟزﻟﯥ د ﺧطراﺗو ﭘﮫ ﺻورت ﮐﻲ ﺑﺎﯾد د وزن ﻟروﻧﮑو ﺗﻌﻣﯾراﺗو د ﺟوړوﻟو ﭘﮫ وﺧت
ﮐﻲ ددوي د ډﯾزان او ډول ﭘﮫ ﺑرﺧﮫ ﮐﻲ ډﯾره ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ وﺷﻲ .ﮐﮫ ﭼﯾري ﯾوا\ﻲ ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﻲ ﺗﺧﺗﯥ
او ﯾﺎ ﺧﯾﻣﯥ ﻣوﺟودي وي ﻧو ﭘﮫ داﺳﻲ وﺧت ﮐﻲ ﺑﺎﯾد دوه ﭘوړﯾز ﭼت ﺟوړ ﺳﻲ ﭼﻲ ددوي د
طﺑﻘو ﺗرﻣﻧ tازاده ھوا ﺟرﯾﺎن وﻟري او ﺷﻌﺎﻋﻲ ﺗودوﺧﮫ ﮐﻣﮫ ﮐړي .د دروازو او ﮐﻠﮑﯾﻧﺎﻧو
ﺟوړول د ﺗودو ﺑﺎدوﻧو د ﺟرﯾﺎن د اﺳﺗﻘﺎﻣت ﭘر ﺑﻠﮫ ﺧوا ﺑﺎﻧدي ﯾﺎ ددوي د اﺳﺗﻘﺎﻣت >ﺧﮫ ﻟﯾري
د ﻧوﻣوړو ﺑﺎدوﻧو د ﺗودوﺧﻲ >ﺧﮫ ﺳړي ﺳﺎﺗﻲ او د ﻧوﻣوړي ﺗودوﺧﻲ د ﮐﻣOت ﺳﺑب yر\ﻲ.
د ﺗودې ھوا >ﺧﮫ د ﮐوروﻧو د ﯾوﺑل ﺳره ﻧژدې ﺟوړوﻟو او ﭘر ﺷﺎوﺧوا ﺑﺎﻧدي د طﺑﻌﻲ
ﮐOﺗوﻧواووﻧو ﭘﮫ ﻟfوﻟو ﺳره ھم ﺳړي ﺳﺎﺗل ﮐﭔداي ﺷﻲ .د ﺷfو د ﻧﻔوذ >ﺧﮫ د ﮐﻣOت ﭘﮫ
ﺧﺎطر ﺑﺎﯾد ﭼﺗوﻧﮫ ﯾو دﺑل ﺳره ﻧژدې او ﻧOﺗﻲ ﺟوړ ﮐړل ﺷﻲ.
ﭘﮫ ﺳړو اﻗﻠﯾﻣوﻧو ﮐﻲ :ھﻐﮫ وداﻧ cﭼﻲ Bوﻟﮫ ورځ Byﮫ \ﻧﻲ اﺧﯾﺳﺗل ﮐﯾږي ﺑﺎﯾد وزن
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داره او د ﺗودوﺧﻲ ﻟوړ ظرﻓﯾت وﻟري .او ھﻐﮫ وداﻧﻲ ﭼﻲ د ﺷﭘﻲ ﻟﮫ ﺧوا >ﺧﮫ Byﮫ \ﻧﻲ
اﺧﯾﺳﺗل ﮐﯾږي ﺑﺎﯾد ﺳﭘﮑﻲ واوﺳﻲ ،ﭼﻲ د ﺗودوﺧﻲ ﮐم ظرﻓﯾت وﻟري او ﯾو دﺑل >ﺧﮫ ﭘﮫ ﮐﺎﻓﻲ
اﻧدازه ﺳره ﺟﻼ واوﺳﻲ ،او دوي ﺗﮫ ﺗرﺟﯾﺢ ورﮐول ﮐﯾږي.دﺷﺧﺻﻲ ھوﺳﺎ ﯾﻲ ﭘﮫ ﻣﻧظور د
ﭘﻧﺎه \ﺎی د ھوا ﺟرﯾﺎن ﺑﺎﯾد د ﺿرورت ﺳره ﭘﮫ ﺣد اﻗل ﮐﯥ ﺑﺎﯾد وﺳﺎﺗل ﺷﻲ ،ﭘداﺳﻲ ﺣﺎل ﮐﯥ
ﭼﯥ دا د ﺣد اﻗل ﺣد د ﭘﺧوﻟو او yرﻣوﻟو ﺑﺧﺎرﯾو ﺗﮫ ھم ﮐﺎﻓﻲ اﻧدازه ھوا ﺑراﺑره ﮐړي .د
دروازې او ﮐﻠﮑﯾن د ﭘراﻧﯾﺳﺗﻧﻲ ﻻره ﺑﺎﯾد داﺳﻲ ﺟوړه ﺷﻲ ﭼﻲ د ھوا د ﺟرﯾﺎن ﮐﺷش ﮐم
ﮐړي .ﺑﺧﺎري او داﺳﻲ ﻧور ﺗوﮐﻲ ﻣﮭم دي او ﺑﺎﯾد د ﺗﻌﻣﯾر ﻟﮫ ﭘﺎره ﻣﻧﺎﺳب وي .د ﺑدن د
ﺗودوﺧﻲ ﺿﯾﺎع د ﻓرش د ﻻري >ﺧﮫ ﺑﺎﯾد د ﻓرﺷوﻧو ،ﻧﺎﻟﯾو او ﻧﺎﻟﯾﭼﮑو ﭘﮫ ﺟﻼ ډول اﺳﺗﻌﻣﺎل
ﺳره ﮐﻣﮫ ﮐړل ﺷﻲ .
 -7د ھوا ﺑدﻟون او ﺟرﯾﺎن )ﺗﮭوﯾﮫ( :د وداﻧﻲ د ډﯾزاﯾن ﺳره ﺑﺎﯾد د ازادي ھوا د ﺟرﯾﺎن ﻟﮫ
ﭘﺎره ﻣﻧﺎﺳب ﺳﯾﺳBم ﻣوﺟود وي ﭼﻲ ﯾو ﺻﺣﺗﻣﻧد ﭼﺎﭘﯾ﷼ راﻣﻧ\ﺗﮫ ﮐړي او د ﻧﺎروﻏﯾو د اﻧﺗﻘﺎل
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ﺧطرات ﻟﮑﮫ د ﺗوﺑرﮐﻠوز وﯾره او ﺧطر ﭼﻲ ﭘﮫ ھوا ﮐﻲ ﯾﻲ ﻣﮑروب د >ﺎ>ﮑﻲ ﭘﮫ وﺳﯾﻠﮫ
اﻧﺗﻘﺎﻟﯾږي ،ﮐم ﮐړي.
 -8د \ﺎﯾﻲ اوﺑو >ﺧﮫ Byﮫ اﺧﯾﺳﺗﻧﮫ ،ﭘﺎﮐواﻟﻲ او د ﻓﺎﺿﻠﮫ ﻣوادو د ﺗﺧﻠﯾﻲ د ﺗﻧظﯾﻣوﻟو ﭼﺎرې:
د ﻧﺎورﯾن >ﺧﮫ د ﻣﺧﮫ د ﭘﺎﮐو اوﺑو د ذﺧﯾره ﮐوﻟو ﻋﺎدات او د ﺗﻐوط ﭼﺎرې او د ﻓﺎﺿﻠﮫ ﻣوادو
د ﺗﺧﻠﯾﯥ د ﺗﻧظﯾم ﭼﺎرې ﺑﺎﯾد ﺗﺛﺑﯾت ﺷﻲ او د ﻧوﻣوړو ﻋﺎداﺗو ﻣواﻗﻊ او ﻣﺷﮑﻼﺗو د ﻧﺎورﯾن >ﺧﮫ
وروﺳﺗﮫ ﺑﺎﯾد وﭘﯾژﻧدل ﺷﻲ .د ﺗﺷﻧﺎﺑوﻧو ﻣوﻗﯾﻌت او د ﺟﺎﻣدو ﺑﯾﮑﺎره ﻣوادو د ﺗﻧظﯾم اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوې
ﺑﺎﯾد د ﺳرﭘﻧﺎه او اﺳﻧوyﻧ\ﻲ د دﯾزاﯾن ﻓﮑﺗوري ،ﻣﺣﯾطﻲ ،اﻣﻧﯾﺗﻲ او Bوﻟﻧﯾزې ﺑرﺧﯥ ﻣﺗﺎﺛرې
ﻧﮑړي) .ﭘﮫ  ۵١ﻣﺦ ﮐﯥ د اوﺑو رﺳوﻧﯥ ،روﻏﺗﯾﺎ ﭘوھﻧﯥ او د روﻏﺗﯾﺎ د ﻟوړوﻟو >ﭘرﮐﻲ
وyورئ(.
 -9د ﻧﺎروﻏﯾو ﻟﯾږدوﻧﮑو د ﺧطر ﭘﯾژﻧدﻧﮫ :د \ﺎﯾﻲ وداﻧﯾو ﭘﮫ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﭘوھﯾدل ،د ھﻐو ﭘﻧﺎه
\ﺎﯾوﻧو ﻧﻣوﻧﯥ ﭼﻲ د ﺑﭔ\ﺎﯾﮫ ﺳوو ﺧﻠfو ﻟﮫ ﺧوا >ﺧﮫ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﯾږي او د ﻣوادو اﻧﺗﺧﺎب ،ﺑﺎﯾد د
وداﻧﻲ د ډﯾزاﯾن او د ﻧﺎروﻏﯾو ﻟﯾږدوﻧﮑو د ﮐﺎﺑو ﮐوﻟو ﻣﺳﺋﻠﮫ ﭘﮫ ﻧظر ﮐﯥ وﻟري .د ﻏوﻣﺎﺷو،
ﻣوږﮐﺎﻧو ،ﻣﭼﺎﻧو او ﺧزﻧدyﺎﻧو ﻟﮑﮫ ﻣﺎران ،ﻟړﻣﺎن او داﺳﻲ ﻧورو ﻟﮫ ﺧوا >ﺧﮫ \ﺎﻧfړي
ﺧطرات ﻣواﺟﮫ ﮐﯾږي )ﭘﮫ  ٨٢-٧۶ﻣﺧوﻧو ﮐﯥ د ﻧﺎروﻏ cﻟﯾږدوﻧﮑو د ﮐﺎﺑو ﮐوﻟو  ٣-١ﻣﻌﯾﺎر
وyورئ(.

د ﭘﻧﺎIﺎی او اﺳﺗوhﻧﯥ ﭘﻧIم ﻣﻌﯾﺎر :وداﻧ pﺟوړوﻧﮫ
د ﺧوﻧدي \ﺎﯾﻲ وداﻧﯾو ﭼﺎرې ،د وداﻧﯾو ﭘر ﺟوړوﻟو ﭘوھﺎوی ،ﭘﮫ \ﺎﯾﻲ ډول د ژوﻧداﻧﮫ
ﻓرﺻﺗوﻧﮫ ﻟوړوي.

ﮐﻠﯾدي ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ:

) ﻟﮫ ﻻ ر  Oو و ﻧ و ﺳ ر ه ﭘ ﮫ ﺗړ او ﮐ ﯥ و ﻟو ﺳ ﺗ ل ﺷ ﻲ (

• د \ﺎﯾﻲ ﻣوادو او ﮐﺎرﯾfرو >ﺧﮫ داﺳﻲ ﮐﺎر اﺧﯾﺳﺗل ﺷوي دي ﭼﻲ ﭘر \ﺎﯾﻲ اﻗﺗﺻﺎد او
ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﺑﺎﻧدي ھﯾ gﺑده اﻏﯾزه ﻧﻠري ) .د ﻻرOووﻧﻲ  ٢-١ﯾﺎدداﺷﺗوﻧﮫ وyورئ (.
• ﭘﮫ \ﺎﯾﻲ ډول د ﮐﺎرﮐوﻟو ﻣﮭﺎرﺗوﻧﮫ او ﻣواد ﻻﺳﺗﮫ راوړل ﺷوي دي ) د ﻻرOووﻧﻲ ٣
ﻣﻌﯾﺎر وyورئ (.
• د وداﻧ cﺟوړوﻟو او ﻣوادو \ﺎﻧfړﻧﯥ ﺑﺎﯾد د راﺗﻠوﻧﮑو طﺑﯾﻌﻲ ﻧﺎورﯾﻧو ﺧطر ﮐم ﮐړي )
د ﻻرOووﻧﻲ  ۴ﯾﺎدداﺷت وyورئ (.
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• د ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن او وداﻧﻲ ډول او ﮐﺎرول ﺷوي ﻣواد ،ﭼﯥ ﭘﮫ \ﺎﯾﻲ ډول ورﺗﮫ ﻻﺳرﺳﻲ
ﻣوﺟود وي ،ﺳﺎﺗﻧﮫ ﺗﺛﺑﯾﺗوي او د ھﻐو ﭘﻧﺎه \ﺎﯾوﻧو او ﮐوروﻧو د ﺳطﺣﻲ ﻟوړواﻟﻲ ﺳﺑب
yر\ﻲ ) د ﻻرOووﻧﻲ  ۵ﯾﺎدداﺷت وyورئ (.
• د ﻣوادو او ﮐﺎرﯾfرو ﺗرﻻﺳﮫ ﮐول او د ﺟوړوﻧﻲ د ﭘروﺳﯥ >ﺎرﻧﮫ او ﻧظﺎرت رåﮫ او
ﺷﻔﺎﻓﮫ ،او د ھﻐﮫ ﺑﯾﮫ ،د ﭘﯾﺳو اداﯾﻧﮫ او ورﮐړه او د ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن د ادارې ﻋﺎدات او
رواﺟوﻧﮫ د ﻧړي ﻟﮫ ﺧوا >ﺧﮫ ﻣﻧل ﺳوي دي ) د ﻻرOووﻧﻲ  ۶ﯾﺎدداﺷت وyورئ (.

ﻻرOووﻧﯥ
 -1د ﭘﻧﺎه \ﺎي د ﻣوادو ذﺧﯾره او د ﮐﺎرﯾfرو ﺳﺎﺗﻧﮫ :ﻣﻌﯾﺷت ﺗﮫ ﺑﺎﯾد د \ﺎﯾﻲ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﻲ
ﻣوادو او ﻣﺗﺧﺻﯾﺻﯾﻧو او ﻻﺳﻲ ﮐﺎرﯾfرو ﻟﮫ ﻻري ﭘرﻣﺧﺗ ïورﮐړه ﺳﻲ.ﮐﮫ ﭼﯾري د \ﺎﯾﻲ
ﻣوادو ﻏوﻧډول او ذﺧﯾره ﮐول ﭘر \ﺎﯾﻲ اﻗﺗﺻﺎد او ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﺑﺎﻧدي ډﯾره ﺑده اﻏﯾزه ﺷﯾﻧدي ﻧو ﭘﮫ
داﺳﻲ ﺣﺎﻻﺗو ﮐﻲ ﺑﺎﯾد ﻧورو ډﯾرو ﺳرﭼﯾﻧو ،د ﺗوﻟﯾد او ﻣوادو ﻣﺗﺑﺎدﻟو ﭘروﺳو او ﯾﺎ ھم د
ﺳﺎﺣوي او ﻧړﯾواﻟو ذﺧﯾره ﺳوو ﻣوادو او د اﻣﺗﯾﺎز ﺣق ﻟروﻧﮑو د ﭘﻧﺎه \ﺎي ﺳﯾﺳﺗﻣوﻧو ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ
ده .د زﯾﺎﻧﻣن ﺳوو ﺗﻌﻣﯾراﺗو >ﺧﮫ د ﭘﺎﺗﮫ ﺷوو ﻣوادو اﺳﺗﻌﻣﺎل ﭼﯾري ﭼﻲ ﻣﻣﮑن وي د ﻟوﻣړﻧﻲ
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﻲ ﻣوادو) ﺧOﺗﻲ ﯾﺎ د ﺑﻧﺎﯾﻲ ډﺑري او د ﭼت ﮐﺎﺷﻲ ﺧOﺗﻲ او ﭼﺎرﺗراش ( ﭘﮫ ﺷﮑل او ﯾﺎ
ھم د دوھﻣﻲ ﻣوادو) د ﺧBو او ﺧOﺗو BوBﯥ د اﺳﺎس ﺟوړوﻟو او ﯾﺎ ھم د ﺳړک د ﻣﺳطﺢ ﮐوﻟو
ﻟﮫ ﭘﺎره( .د ﻧوﻣوړو ﻣوادو >Oﺗﻧﺗوب او د ﮐﺎروﻧﻲ ﺣق ﺑﺎﯾد ﭘﯾژﻧدل ﺷوي وي ) .ﭘﮫ ٢٢٨
ﻣﺦ ﮐﻲ د ﭘﻧﺎه \ﺎي او \ﺎي ﭘﮫ \ﺎي ﮐﭔدﻧﻲ  ۶ﻣﻌﯾﺎر ،درﯾﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.
د اﻏﯾزﻣن ﺳوو ﮐورﻧﯾو yډون او ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗﻧﮫ :د ﻓن او ﻣﮭﺎرﺗوﻧو ﺗرﺑﯾوي
-2
ﭘروyراﻣوﻧﮫ او د زده ﮐړي او ﺷﺎyردۍ ﭘﻼﻧوﻧﮫ د ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﯾﺎ ﺟوړوﻧﻲ ﭘﮫ ﺟرﯾﺎن او دوران
ﮐﻲ ﭘﮫ \ﺎﻧfړې ﺗوyﮫ د ھﻐو ﮐﺳﺎﻧو ﻟﮫ ﭘﺎره ﭼﻲ ﭘﮫ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﻲ ﮐﺎروﻧو ﮐﻲ ﻟږ ﺗﺟرﺑﮫ او ﻣﮭﺎرت
وﻟري ﻓرﺻﺗوﻧﮫ زﯾﺎﺗوي .د ھﻐو ﮐﺳﺎﻧو ﻟﮫ ﺧوا >ﺧﮫ ﭼﻲ ﻧﮫ ﺳﻲ ﮐوﻻي ډﯾر ﻓزﯾﮑﻲ او
ﺗﺧﻧﯾﮑﻲ ﮐﺎر او ﻏوOﺗﻧﻲ ﭘوره ﮐړي ھﻐوي ﮐوﻻي ﺳﻲ ﭼﻲ د ﺳﺎﺣﻲ د >ﺎرﻧﻲ او ﻣوﺟوده
ﻟﺳت د ﮐﻧﺗرول ،د ﻣﺎﺷوم ﺳﺎﺗﻧﻲ  ،ﭘﮫ ﻧوﻣوړو ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﻲ ﮐﺎرو ﮐﻲ د ﻣﺻروﻓو ﮐﺳﺎﻧو ﻟﮫ ﭘﺎره
د اړﺗﯾﺎ وړ ﺗوﮐو د ﺑراﺑروﻟو او اداري ﭼﺎرو د ﺳرﺗﮫ رﺳوﻟو ﻟﮫ ﻻري >ﺧﮫ ﻣرﺳﺗﮫ وﮐړي او
ﺳﮭم واﺧﻠﻲ .د اﻏﯾزﻣن ﺳوو ﮐﺳﺎﻧو د وﺧت او ﮐﺎرﯾfرو ﻏوOﺗﻧﻲ ﺗﮫ ﺑﺎﯾد ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ وﺷﻲ .د
ﺧوړو ﭘﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﮐﻲ د ﮐﺎر د yﻧﺟﺎﯾش اﺑﺗﮑﺎرات ﯾوه اړﯾﻧﮫ ﺧوراک ﺳﺎﺗﻧﮫ راﻣﻧ\ﺗﮫ ﮐوي او
اﻏﯾزﻣن ﺳوو ﮐوروﻧو ﺗﮫ د ﻓﻌﺎل yډون ﺗوان ورﮐوي .ھﻐﮫ \Oﻲ ﭼﻲ ﯾوا\ﻲ وي ،ﯾﺎ ھﻐﮫ ﭼﻲ
د ﮐوروﻧو ﻣﺷرﺗوب ﭘﮫ ﻏﺎړه ﻟري او ﯾﺎ ھم ﻧﺎﺗواﻧﮫ او ﺑﯥ وﺳﮫ \Oﻲ ﭘﮫ \ﺎﻧfړي ﺗوyﮫ د
ﺟﻧﺳﻲ ﺗﭔري ﺗر ﺧطر ﻻﻧدي دي ھﻐﮫ وﺧت ﭼﻲ د ﺧﭘﻠو ﭘﻧﺎه \ﺎﯾوﻧو د ﺟوړوﻟو ﻏوOﺗﻧﮫ ﮐوي،
د رﺿﺎﮐﺎرو Bوﻟﻧو ﻟﮫ ﺧوا >ﺧﮫ ﻣرﺳﺗﮫ او ﯾﺎ ھم د ﻗراردادﯾﺎﻧو ﻟﮫ ﺧوا>ﺧﮫ ﻣرﺳﺗﮫ ﺑﺎﯾد ھر
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Byور ﮐﺎرﺑﺷﭘړ ﮐړي او ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ھر Byور ﮐﺎر ﮐﻲ ﺳﮭم او ﺑرﺧﮫ واﺧﻠﻲ ) ﭘﮫ  ٢٨ﻣﺦ ﮐﯥ د
ﺑرﺧﯥ اﺧﯾﺳﺗﻧﯥ ﻣﻌﯾﺎر وyورئ (.
-3
د وداﻧﻲ ﺟوړوﻧﯥ ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ :د ﯾو Oﮫ ﮐﺎر ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ ﺑﺎﯾد د اړوﻧده Bوﻟﻧو ﭘﮫ ﺧوOﮫ وي
ﭼﻲ د ﯾو Oﮫ ﮐﺎر او ﺧوﻧدي ﮐﺎر ﮐوﻟو اړﺗﯾﺎوي ﭘوره ﮐړاي ﺳﻲ .ﭘﮫ ﮐوﻣو \ﺎﯾوﻧو ﮐﻲ ﭼﻲ د
ﺗﻌﻣﯾر ﺟوړوﻧﻲ \ﺎﯾﻲ ﯾﺎ ﻣﻠﻲ ﻗواﻧﯾن ﻋﺎدي ﻧﮫ وي ﻧو ھﻠﺗﮫ ﺑﺎﯾد ﻟﮫ ﺧﻠﮑو ﺳره ﻣﺧﮑﯥ ﻟﮫ ﻣﺧﮑﯥ
ﺧﺑرې ﺗرﺳره ﺷﻲ.
 -4د ﻧﺎورﯾن ﮐﻣواﻟﻲ او ﻣﺧﻧﯾوي :ډﯾزاﯾن او ﻧﻘﺷﮫ ﺑﺎﯾد د اﻗﻠﯾﻣﻲ ﺣﺎﻻﺗو د ﭘوھﺎوي ﺳره
ﯾو\ﺎي ﻣﻘﺎوﻣﮫ او ﺑﺎﺛﺑﺎﺗﮫ وي ،او د ﺑﺎدوﻧو او ھوا ﭘﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﮐﻲ ﻣﻧﺎﺳب ﻣﻘﺎوت وﻟري ،او ﭘﮫ
ﯾﺧو اﻗﻠﯾﻣوﻧو ﮐﻲ د واوري د ډﯾرواﻟﻲ ﭘﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﮐﻲ د ﺳﻣون او ﺑراﺑرواﻟﻲ \ﺎي وﻟري .د
زﻟزﻟﯥ ﻣﻘﺎوﻣت او د ﻣ\ﮑﻲ وﺿﻌﯾﺗﻲ ﺣﺎﻻت ﺑﺎﯾد ارزﯾﺎﺑﻲ ﺷﻲ .ﺳﭘﺎرOﺗﻲ ﯾﺎ رﯾOﺗﯾﻧﻲ ﺑدﻟوﻧوﻧﮫ
د ﺗﻌﻣﯾراﺗو ﭘﮫ ﻣﻌﯾﺎروﻧو ﯾﺎ ﻋﻣوﻣﻲ اﺳﺗوyﻧ\ﺎﯾو ﮐﻲ د ﻧﺎورﯾن د ﮐﺑﻠﮫ ﺑﺎﯾد د \ﺎﯾﻲ Bوﻟﻧو ﯾﺎ ھم د
اﻏﯾزﻣن ﺳوو ﺧﻠfو ﺳره ﭘﮫ ﻣﺷوره ﺑﺎﯾد ﺗطﺑﯾق ﺳﻲ.
 -5د ﺳطﺣﻲ ﻟوړول او ﻣراﻗﺑت> :رﻧfﮫ ﭼﻲ د ﭘﻧﺎه \ﺎي yړﻧدي ﻏﺑرyوﻧوﻧﮫ ﭘﮫ \ﺎﻧfړي
ډول ﺳره ﯾوه ﻟږه اﻧدازه ﭼﺎﭘﯾره ﻓﺿﺎ او ﻣواد ﻣﮭﯾﺎ ﮐوي ،ﻧو ﭘﮫ دې وﺧت ﮐﻲ اﻏﯾزﻣﻧﻲ ﺷوي
ﮐورﻧﻲ ﺑﺎﯾد د ﭼﺎﭘﯾره ﺷوي ﻓﺿﺎ او ﻣ\ﮑﻲ د ﭘراﺧﺗﯾﺎ ﻟﮫ ﭘﺎره ﻣﺗﺑﺎدﻟﻲ ﻻري وﻟBوي او ﻧوري
ﻻري زده ﮐړي .د وداﻧﻲ ډول او ﮐﺎرول ﺷوي ﻣواد ﺑﺎﯾد د ﮐورﻧﯾو ﺗواﻓق ﭘراﺧﮫ او زﯾﺎت
ﮐړي او ﯾﺎ ھم د وداﻧﻲ ﺳطﺣﮫ او د ډﯾزاﯾن ﺑرﺧﻲ زﯾﺎﺗﻲ ﮐړي ﭼﻲ ددوي اوږد ﻣﮭﺎﻟﮫ اړﺗﯾﺎوي
ﭘوره ﮐړاي ﺷﻲ او د ﺑﯾﺎ ﺟوړوﻧﻲ ﻟﮫ ﭘﺎره \ﺎﯾﻲ ﺳﺎﻣﺎن آﻻت او ﻣواد و ﮐﺎروي او ﭘﮫ ﮐﺎر ﯾﻲ
واﭼوي.
 -6د ﻣوادو ﭘﯾرﻧﮫ او د وداﻧﯾو د ﺗﻧظﯾم ﭼﺎرې :د ﻣوادو ،ﮐﺎرﯾfرو او ﺳﺎﺣوي >ﺎرﻧﻲ ﻟﮫ
ﭘﺎره ﺑﺎﯾد ﯾو ﺣﺳﺎس ،ﻣؤﺛر او ﻣﺳؤل ﺳﯾﺳBم او د ﺗﻌﻣﯾر د ﺗﻧظﯾم ﺳﯾﺳBم ﺑﺎﯾد ﺟوړﺷﻲ ﭼﻲ ﻟﮫ
ﭘﯾل >ﺧﮫ ﺑﯾﺎ د ﮐﺎر ﺗر \ﺎﯾﮫ د ﻣوادو ذﺧﯾره ﮐول ،ﺗﮭﯾﮫ او ﺳﻣﺑﺎﻟوﻧﮫ ،ﺗراﻧﺳﭘورت او اﻧﺗﻘﺎل ،او
اداره ﮐول ﭘﮑﻲ ﺷﺎﻣل وي.

د ﭘﻧﺎIﺎی او اﺳﺗوhﻧﯥ ﺷﭘږم ﻣﻌﯾﺎر :د ﭼﺎﭘﯾ﷼ اﻏﯾزې
ﭘر ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﺑﺎﻧدي ﻧﺎوړه ﺗﺎﺛﯾر او اﻏﯾزه د ﻧﺎورﯾن \ﭘﻠو ﮐورﻧﯾو ،ذﺧﯾروي ﻣوادو او ﺗﻌﻣﯾراﺗﻲ
ﮐﺎروﻧﮑو ﭼﺎرو ﭘﮫ ﺳﻣون او رﻏوﻧﯥ ﺳره ﮐﻣﭔداي ﺳﻲ.

ﮐﻠﯾدي ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ:

) ﻟﮫ ﻻ ر  Oو و ﻧ و ﺳ ر ه ﭘ ﮫ ﺗړ او ﮐ ﯥ و ﻟو ﺳ ﺗ ل ﺷ ﻲ (

• د ﻧﺎورﯾن \ﭘﻠو ﺧﻠﮑو ﻣوﻗﺗﻲ ﯾﺎ داﯾﻣﻲ \ﺎي ﭘﮫ \ﺎي ﮐﭔدﻧﮫ د ﻣوﺟوده طﺑﻌﻲ ذﺧﺎﯾرو
>وﻣره واﻟﻲ ﭘﮫ yوﺗﮫ ﮐوﻻي ﺷﻲ )د ﻻرOووﻧﻲ  ٢-١ﯾﺎدداﺷﺗوﻧﮫ وyورئ(.
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• طﺑﻌﻲ ذﺧﺎﯾر ﭘﮫ داﺳﻲ ډول ﺳره ﺗﻧظﯾم ﮐﯾږي ﭼﻲ د ﺑﯥ \ﺎﯾﮫ ﺳوو او ﮐورﺑﮫ ﺧﻠﮑو
ور\ﻧﻲ او ﺟﺎري اړﺗﯾﺎوي ﺑﺷﭘړه ﮐړي ) د ﻻرOووﻧﻲ  ٢-١ﯾﺎدداﺷﺗوﻧﮫ وyورئ (.
• د ﺗﻌﻣﯾر او وداﻧﻲ د ﻣوادو ﺗوﻟﯾد او ذﺧﯾره ﮐول او د ﺟوړوﻧﻲ ﭘروﺳﮫ د طﺑﻌﻲ ذﺧﺎﯾرو
اوږد ﻣﮭﺎﻟﮫ ﺗﺧﻠﯾﮫ ﮐﻣوي ) د ﻻرOووﻧﻲ  ٣-٢ﯾﺎدداﺷﺗوﻧﮫ وyورئ (.
• وﻧﻲ او ﻧور ﻧﺑﺎﺗﺎت ﭼﯾري ﭼﻲ ﻣﻣﮑن وي ﺧوﻧدي ﺳﺎﺗل ﮐﯾږي ددې ﻟﮫ ﭘﺎره ﭼﻲ د اوﺑو
ﻧﯾوﻧﮫ او ﺟﻣﻊ ﮐول زﯾﺎت ﮐړي ،د ﻣ\ﮑﻲ د ﻧﻘﺻﺎن ﺧطرات ﮐم ﮐړي او ﺳﯾوري او
ﭼﺗر ﻣﮭﯾﺎ او ﺑراﺑر ﮐړي ) د ﻻرOووﻧﻲ  ۴ﯾﺎدداﺷت وyورئ (.
• د ﭘﻧﺎه \ﺎﯾوﻧو د ﭘﻧډﻏﺎﻟو ﯾﺎ ﻣوﻗﺗﻲ ﮐﻣﭘوﻧو ﻣوﻗﻌﯾﺗوﻧﮫ ﺑﯾرﺗﮫ ددوي اﺻﻠﻲ ﺣﺎﻟت ﺗﮫ
راﺳﺗﻧﯾدل ،ھﻐﮫ وﺧت ﺗر ﺳره ﮐﯾږي ﭼﻲ د ﺧﻠﮑو رﺿﺎﯾت ﻣوﺟود وي ،او ﻧور ﯾﻲ ﭘﮫ
ﺑﯾړﻧﯾو ﺣﺎﻻﺗو ﮐﻲ د ﮐﺎروﻧﻲ اړﺗﯾﺎ ﻧﮫ وي ) د ﻻرOووﻧﻲ  ۵ﯾﺎدداﺷت وyورئ (.

ﻻرOووﻧﯥ
 -1د ﻣﺣﯾطﻲ ﺳرﭼﯾﻧو ﺗﻧظﯾم او ﺛﺑﺎت :ﭘﮫ ھﻐﮫ ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﮐﻲ ﭼﯾري ﭼﻲ د ﺧﻠﮑو د ژوﻧد ﻟﮫ
ﭘﺎره طﺑﯾﻌﻲ ذﺧﺎﯾر ﮐم او ﻣﺣدود وي ،ﻧو ﭘﮫ داﺳﻲ ﺣﺎﻻﺗو ﮐﻲ ﺑﺎﯾد داﺳﻲ ھ>ﻲ وﺷﻲ ﭼﻲ ﭘر
ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﺑﺎﻧدي د ﻧﮫ زﻏﻣوﻧﮑو ﺣﺎﻻﺗو >ﺧﮫ ﺧودداري وﺷﻲ .د زﻏم وړ د ﺗﯾﻠو ﺧﺎرﺟﻲ زﯾرﻣﻲ
او د >ﺎروﯾو د >رﻟو ﻟﮫ ﭘﺎره ﺗﻧظﯾم ﺳوي اﻧﺗﺧﺎﺑوﻧﮫ ،ﮐرھåﯾز ﺗوﻟﯾد او ﭘﮫ ازاد ډول ﺳره د
ﻣﻌﯾﺷت ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ ﮐووﻧﮑﻲ طﺑﻌﻲ ذﺧﺎﯾر ﺑﺎﯾد ﻣﮭﯾﺎ ﺳﻲ .ﭘﮫ ھﻐﮫ ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﮐﻲ ﭼﯾري ﭼﻲ د
اﻧﺳﺎﻧﺎﻧو د ژوﻧد ﻟﮫ ﭘﺎره طﺑﻌﻲ ذﺧﺎﯾر ﭘﮫ ﭘراﺧﮫ اﻧدازه ﭘﮑﻲ ﻣوﺟود وي ﻧو ﭘﮫ داﺳﻲ ﺣﺎﻻﺗو ﮐﻲ
اﻏﯾزﻣن ﺳوي ﺧﻠﮏ ﺑﺎﯾد ﺗﯾت وﭘرک ﺷﻲ او ﮐﮫ ﯾﻲ اړﺗﯾﺎ وي ،ﺑﺎﯾد د ﮐوﭼﻧﯾو yروﭘو ﭘﮫ ﺷﮑل
\ﺎي ﭘﮫ \ﺎي ﺷﻲ \ﮑﮫ ﭼﻲ ﻧوﻣوړي \ﺎي ﭘﮫ \ﺎي ﮐﭔدﻧﮫ ﺗر ھﻐﮫ ﻣﭔﺷﺗﭔدﻧﻲ ﭼﻲ ﭘﮫ ﭘراخ ډول
ﺳره وي ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﺗﮫ ﻟږ ﺗﺎوان رﺳوي .و ﻣوﺟوده طﺑﻌﻲ ذﺧﺎﯾرو ﺗﮫ ﻻس رﺳﻲ ﻟﮑﮫ ﺗﭔل ،اوﺑﮫ،
ﭼﺎرﺗراش د ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻟﮫ ﭘﺎره ،ډﺑري او ﻧور او د ﻣوﺟوده ﻣ\ﮑﻲ او ﭘﮫ وﻧو ﭘBو ﺳﯾﻣو
\ﺎﻧfړي اﺳﺗﻌﻣﺎل او ﺛﺑﺎت ﺑﺎﯾد ﭼﻲ وﭘﭔژﻧدل ﺷﻲ.
ﭘر ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﺑﺎﻧدې د اوږد ﻣﮭﺎﻟﮫ اﻏﯾز ﮐﻣول :ﭼﯾري ﭼﻲ د اﻏﯾزﻣن ﺷوو ﺧﻠﮑو ﻟﮫ ﭘﺎره
-2
د ﭘﻧﺎه \ﺎﯾوﻧو د ﺑراﺑروﻟو اړﺗﯾﺎ ﭘر ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﺑﺎﻧدي ډﯾره ﺑده اﻏﯾزه ﮐوي ﻟﮑﮫ د \ﺎﯾﻲ طﺑﻌﻲ
ذﺧﺎﯾرو د ﺗﺧﻠﯾﯥ ﻟﮫ ﻻري >ﺧﮫ ،ﻧو ﭘﮫ داﺳﻲ ﺣﺎﻻﺗو ﮐﻲ ﺑﺎﯾد د ﭼﺎﭘﯾ﷼ د ﺗﻧظﯾم او ﺑﯾﺎ
ﺟوړوﻧﻲ د ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧو ﻟﮫ ﻻري >ﺧﮫ د اوږد ﻣﮭﺎﻟﮫ ﺗﺎﺛﯾراﺗو ﻣﺧﮫ وﻧﯾول ﺷﻲ.
 -3د ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﻲ ﻣوادو ﺑراﺑرول :ﭘر طﺑﯾﻌﻲ ذﺧﺎﯾرو ﺑﺎﻧدي د ﻧﺎورﯾن >ﺧﮫ د ﻣﺧﮑﻧﻲ
ذﺧﯾروي ﭼﺎرو او ﭘﮫ ډﯾره ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ د ﻧﺎورﯾن >ﺧﮫ د وروﺳﺗﻧﻲ ﻏوOﺗﻧو ﻣﺣﯾطﻲ ﺗﺎﺛﯾر ،ﻟﮑﮫ د
اوﺑو ،ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﻲ ﭼﺎرﺗراﺷو ،رﯾfو او ﺷfو ،ﻣ\ﮑﻲ او وOو ،او ھﻣدارﻧfﮫ د ﺳﺎده او ﮐﺎﺷﻲ
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ﺧOﺗو د ﭘﺧوﻟو ﻟﮫ ﭘﺎره ﺗﯾل ﺑﺎﯾد ﺑراورد ﺷﻲ .ددې طﺑﻌﻲ ﻣﻧﺎﺑﻌو ﻣﻌﻣوﻟﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل ،او د
اﺳﺗﺧراج او اﺻﻼح ﻗﯾﻣﺗوﻧﮫ او ﻣﻠﮑﯾت ﯾﺎ ﮐﻧBرول ﺑﺎﯾد وﭘﭔژﻧدل ﺷﻲ .د ذﺧﺎﯾرو ﻣﺗﺑﺎدل او
ﺑﺷﭘړه زﯾرﻣﮫ ﻣﻣﮑن د \ﺎﯾﻲ اﻗﺗﺻﺎد ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ وﮐړي او ﭘر ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﺑﺎﻧدي اوږد ﻣﮭﺎﻟﮫ ﺑد
ﺗﺎﺛﯾر ﻣﻣﮑن ﮐم ﮐړي .د ﺟﺎري ﮐﺎروﻧو ﺳره ﯾو\ﺎي ﻟﮑﮫ د ﻧوو ﭘروyراﻣوﻧو ﺳره ﭘﮫ ﺗړاو ﮐﯥ،
ﻣﺿﺎﻋف ذﺧﺎﯾر او د ﭘﺎﺗﮫ ﺷوو ﻣوادوﺑﯾﺎ اﺳﺗﻌﻣﺎل ،ﻣﺗﺑﺎدل ﻣواد او د ﺗوﻟﯾد ﭘروﺳﯥ ﺑﺎﯾد
ﻣﺷﺧﺻﻲ ﺷﻲ.
-4
ﺗﺎوان او ﻧﻘﺻﺎن :د ﯾو \ﺎﻧfړي ﻣ\ﮑﻲ د اﺳﺗﻌﻣﺎل وﺿﻊ ﮐول ،د ﻣوﺟوده ﺷﻧو ﻧﺑﺎﺗﺎﺗو
ﺗوزﯾﻊ او ﺳطﺣﻲ اوﺑو ﺗﺧﻠﯾﮫ ﺑﺎﯾد داﺳﻲ وي ﭼﻲ د ھري ﻣ\ﮑﻲ د ﭘﺎﮐواﻟﻲ ﺗﺎﺛﯾر ﮐوم ﭼﻲ
ﺿرورت دي ﺑﺎﯾد وﺿﻊ ﮐړاي ﺷﻲ .د ﯾو زراﻋﺗﻲ ﻣ\ﮑﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺑﺎﯾد داﺳﻲ ﭘﻼن ﺷﻲ ﭼﻲ
ﭘر \ﺎﯾﻲ ژوﻧد ﺑﺎﻧدي ﮐوﻣﮫ ﺑده اﻏﯾزه وﻧﮫ ﻟري .د ﭘﻧﺎه \ﺎﯾوﻧو ﻣﺳﺎﯾل ﺑﺎﯾد ﭼﻲ ﭘﻼن ﮐړل ﺷﻲ
ددې ﻟﮫ ﭘﺎره ﭼﻲ ﻣوﺟوده وﻧﻲ او ﻧور ﻧﺑﺎﺗﺎت ﭘﺎﺗﮫ ﺳﻲ ﮐوم ﭼﻲ د ﻣ\ﮑﻲ ﺛﺑﺎت ﺳﺎﺗﻲ او د
ﺳﯾوري او ﭼﺗر ﻣواﻗﻊ ډﯾروي او د اﻗﻠﯾﻣوﻧو >ﺧﮫ وyړي ﺳﺎﺗﻲ .ﺳړﮐوﻧﮫ ،ﻻري او د ﺗﺧﻠﯾﯥ
ﺷﺑﮑﻲ ﺑﺎﯾد داﺳﯥ ﭘﻼن ﮐړل ﺷﻲ ﭼﻲ ﭘﮫ طﺑﻌﻲ ﺗوyﮫ د ﻧﻘﺻﺎن او ﺳﯾﻼب >ﺧﮫ ﻣﺧﮫ وﻧﯾول
ﺷﻲ .ﮐﻠﮫ ﭼﻲ دا ﻧﮫ ﺳﻲ ﺗر ﻻﺳﮫ ﻧو ﺑﺎﯾد د ﻧﻘﺻﺎن >ﺧﮫ ﺧوﻧدي او اطﻣﯾﻧﺎﻧﻲ ﻧﻘﺷﮫ طرﺣﮫ ﮐړل
ﺷﻲ ،ﻟﮑﮫ د ﺗﺧﻠﯾﯥ ﻟﮫ ﭘﺎره د ﮐOل ﺳوو ﻟOﺗﯾو ﺑراﺑرول ،ﺗر ﺳړﮐﺎﻧو ﻻﻧدي ﺗﺧﻠﯾوي ﭘﺎﯾﭘوﻧﮫ ﭼﻲ
د اوﺑو وﺗل او ﺿﯾﺎع ﮐﻣوي ) ﭘر  ٨۶ﻣﺦ د ﺗﺧﻠﯾﯥ ﻟوﻣړي ﻣﻌﯾﺎر وyورئ (.
 -5ﺳﭘﺎرل :د ﭼﺎﭘﯾ﷼ د ﯾو ﻣﻧﺎﺳﺑﻲ ﺑﯾﺎ ﺟوړوﻧﻲ طرﺣو د ﻻري >ﺧﮫ د ﻣوﻗﺗﻲ \ﺎي ﭘر
\ﺎي ﮐﭔدﻧﻲ ﭘﮫ ﺗرڅ ﮐﻲ د ﭼﺎﭘﯾ﷼ طﺑﯾﻌﻲ اﺻﻼح او ﺳﻣون د ﻏBو ﮐوروﻧو او ﻣوﻗﺗﻲ ﭘﻼن
ﺷوو ﯾﺎ ﭘر ﺧﭘل ﺳر ﻣﭔﺷت ﺳوو ﮐوروﻧو ﭘرﺷﺎوﺧوا ﺑﺎﻧدي ﺑﺎﯾد زﯾﺎت ﮐړل ﺷﻲ .او دداﺳﻲ
ﻣوﻗﺗﻲ \ﺎي ﭘﮫ \ﺎي ﮐﭔدﻧﻲ وروﺳﺗﻲ ﻗطﻊ ﮐول ﺑﺎﯾد ﭼﻲ ﺗﻧظﯾم ﺷﻲ ددې ﻟﮫ ﭘﺎره ﭼﻲ د ھﻐو
اﺿﺎﻓﻲ او ﺑﯾﮑﺎره ﻣوادو ﮐوم ﭼﻲ ﭘر ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﺑﺎﻧدي ﺑده اﻏﯾزه ﻟري د ھﻐوي ﻟﯾري ﮐول
رﯾOﺗﯾﻧﻲ ﮐړل ﺷﻲ.
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 -2ﻧﺎﺧوراﮐﻲ ﺗوﮐﻲ :ﭘو:ﺎک ،د ﺧوب اودﮐورﻧ pد اړﺗﯾﺎوړ ﺗوﮐﻲ
ﮐ ﺎ ﻟ ﻲ  ،ﺷ ړ ۍ ا و د ﺧ و ب ﻧ و ر ﺳ ﺎ ﻣ ﺎ ن ﭘ ﮫ ﭘ ﻧ ﺎ \ ﺎ ي ﮐ ﯥ ﭘ ﮫ ﺑ ﯾﻼ ﺑ ﯾ ﻠ و اﻗ ﻠ ﯾ ﻣ ﻲ ﺣ ﺎ ﻻ ﺗ و ﮐ ﯥ د ا ﻧ ﺳ ﺎ ن \ ﺎ ﻧ fړ ې
ا ړ ﺗ ﯾ ﺎ و ې ﭘ و ر ه ﮐ و ي ا و ر و ﻏ ﺗ ﯾ ﺎ ا و ﻋ ز ت ﯾ ﯥ ﺳ ﻣ ﺑ ﺎ ﻟ و ي  .ﯾ و ﻟړ و ﺳ ﺎ ﯾ ل ﭘ ﮫ ﮐ ﺎر د ي ﺗر > و ﮐ و ر ﻧ  cﭘ د ې
و ﺗ و ا ﻧ ﯾ ږ ي ﭼ ﯥ د ﺧ ﭘ ل \ ﺎ ن ﺷ ﺧ ﺻ ﻲ ر و ﻏ ﺗ ﯾ ﺎ ﯾ ﻲ اړ ﺗ ﯾ ﺎ و ې ﭘ و ر ه ﮐ ړ ي  ،ﺧ و ر ا ک و ر ﺗ ﮫ ﺑ ر ا ﺑ ر ﺷ ﻲ  ،ﺧ و ﻧ ﯥ ﯾ ﯥ
 yر ﻣ ﯥ او ﭘﻧ ﺎ \ ﺎې ﯾ ﯥ ﺧ و ﻧ د ي ﺷ ﻲ .

د ﻧﺎﺧوراﮐﻲ ﺗوﮐو ﻟوﻣړی ﻣﻌﯾﺎر :ﭘو:ﺎک او د ﺧوب وﺳﺎﯾل
ھ ﻐ ﮫ ﺧ ﻠ ﮏ ﭼ ﯥ د ﻏ ﻣ ﯾ ز ې ا و ﺑد ﺑ ﺧ ﺗ ﻲ د ا ﻏ ﯾ ز ې ﻻ ﻧ د ې ر ا ﻏ ﻠ ﻲ  ،ﺑ ﺎ ﯾ د ﻣ ﻧ ﺎ ﺳ ب ﭘ و  Oﺎ ک  ،ﺑ ﺳ ﺗ ر ه ا و د ﺧ و ب ﻧ و ر
ﻣ ﻧﺎﺳ ب و ﺳ ﺎﯾل و ﻟر ي ﺗر > و ﯾﯥ ﻋ ز ت او ﺧ و ﻧد ﯾﺗو ب ﺗﺎﻣ ﯾن ﺷ ﻲ .
ﮐﻠﯾدي ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ) :ﻟﮫ ﻻرOووﻧو ﺳره ﭘﮫ ﺗړاو ﮐﯥ وﻟوﺳﺗل ﺷﻲ(

• ﻣﯾرﻣﻧﯥ ،ﻧﺟوﻧﯥ ،ﺳړي او ﻣﺎﺷوﻣﺎن ﺑﺎﯾد ﮐم ﻟﮫ ﮐﻣﮫ ﯾو ﺑﺷﭘړ ﺳﯾټ ﺟﺎﻣﯥ ﭼﯥ ھم د دود
ﺳره ﺳﻣﯥ او ھم د ﻓﺻل او اﻗﻠﯾم ﭘﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣﻧﺎﺳﺑﯥ وي ،وﻟري .ھﻐﮫ ﻣﺎﺷوﻣﺎن ﭼﯥ ﻋﻣر
ﯾﯥ ﺗر دوو ﮐﺎﻟو ﭘورې اBﮑل ﺷوي وي ﺑﺎﯾد ﮐﻣﭘﻠﯥ ﭼﯥ اﻧدازه ﯾﯥ ﮐم ﻟﮫ ﮐﻣﮫ  ١٠٠ﭘﮫ
 ٧٠ﺳﺎﻧﺗﯥ ﻣﺗره ﮐﯥ وي ،وﻟري )ﻟﮫ ﻟوﻣړۍ >ﺧﮫ ﺗر >ﻠورﻣﯥ ﻻرOووﻧﯥ وyورئ(.
• ﺧﻠﮏ ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﯾو\ﺎﯾﻲ ﺗوyﮫ ﮐﻣﺑﻠﯥ ،ﺑﺳﺗرې ﯾﺎ د ﺧوب ﻧورو وﺳﺎﯾﻠو ﺗﮫ ﻻس رﺳﻲ
وﻟري ﺗر>و ورﺗﮫ د ﺗودې ھوا ﺷراﯾط ﺑراﺑر او د ﺟﻼ ﺟﻼ ﺧوب ﮐول ﺷوﻧﻲ ﺷﻲ ) ﻟﮫ
دوھﻣﯥ >ﺧﮫ ﺗر >ﻠورﻣﯥ ﻻرOووﻧﯥ وyورئ(.
• ھﻐﮫ اﺷﺧﺎص ﭼﯥ ﺗﻘرﯾﺑﺎ د ﺧطر ﺳره ﻣﺦ دي ﺑﺎﯾد اﺿﺎﻓﻲ ﮐﺎﻟﻲ او د ﺧوب ﮐوﻟو ﻧور
وﺳﺎﯾل وﻟري ﺗر>و ﯾﻲ اړﺗﯾﺎوې ﭘوره ﺷﻲ )ﭘﻧ\ﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.
• د اړﺗﯾﺎ ﭘﮫ وﺧت ﮐﯥ د ﮐﻠﺗور ﺳره ﺳم د ﺗﮑﻔﯾن Bوﮐر ﺑﺎﯾد ﻣوﺟود وي.

ﻻرOووﻧﯥ
 -1د ﭘو:ﺎک ﺑدﻟون :ھر >وک ﺑﺎﯾدﮐﺎﻓﻲ ﺑﯾﻼﺑﯾﻠو ﺟﺎﻣو ﺗﮫ ﻻس رﺳﻲ وﻟري ﺗر>و ورﺗﮫ د
ﺗودې ھوا ﺷراﯾط ﺑراﺑر ،ﺧوﻧدﯾﺗوب او ﻏزت ﯾﯥ ﺗﺎﻣﯾن ﺷﻲ .او د ﯾو ﺟوړ ﻧﮫ زﯾﺎت ﻟﺑﺎس
درﻟودل ﺑﮫ دا ﺷوﻧﻲ ﮐړي ﭼﯥ ﺧﯾرن ﮐﺎﻟﻲ ووﯾﻧ\ل ﺷﻲ.
ﻣﻧﺎﺳﺑواﻟﯽ :د ﺳړﯾو\O ،و ،اﻧﺟوﻧو او ھﻠﮑﺎﻧو ﻟﭘﺎره ﭘﮫ ﺟﻼﺟﻼ ﺗوyﮫ ﭘوOﺎک ﭼﯥ د
-2
اﻗﻠﯾﻣﻲ ﺷراﯾطو ﺳره ﺑراﺑر او ﭘﮫ ﮐﻠﺗوري ﻟﺣﺎظ ھم ﻣﻧﺎﺳب وي ،ﺑﺎﯾد ﻣوﺟود وي .او
ھﻣدارﻧfﮫ ،د ﺟﺎﻣو اﻧدازه د ھﻐوي د ﻋﻣروﻧو ﺳره ﺳم ﺟوړه ﺷوي وي .د ﺧوب ﮐوﻟو ﺳره
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ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﮐﺎﻓﻲ اﻧدازه دودﯾز ﮐﺎﻟﻲ ﻣوﺟود وي ﺗر>و د ﮐورﻧﻲ Bول ﻏړي ﭘﮫ ﺟﻼﺟﻼ ﺗوyﮫ د
ﺧوب ﮐوﻟو وړﺗﯾﺎ ﭘﯾدا ﮐړي.
 -3د ﺗودوﻟو ﯾﺎ hرﻣوﻟو وړﺗﯾﺎ :ﭘﮫ ﻣرطوﺑو اﻗﻠﯾﻣﻲ ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ ﺑﺎﯾد د ﮐﺎﻟﯾو ﺗړﻣﯾز او
yرﻣووﻧﮑﻲ ﺧﺎﺻﯾت ﺗﮫ \ﺎﻧfړي ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ وﺷﻲ .د ﮐﺎﻟﯾو او وﯾده ﮐﯾدﻟو د وﺳﺎﯾﻠو ﻣﻧﺎﺳب اﻧډول
ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﻧظر ﮐﯥ وﻧﯾول ﺷﻲ ﺗر >و د ﻗﻧﺎﻋت وړ ﺗړﻣﯾز ﺷراﯾط ﺑراﺑر ﺷﻲ .د ﺧوب ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره
ﻻﻧدﯾﻧﻲ ﻓرش ﭼﯥ ﮐوﻻي ﺷﻲ د \ﻣﮑﯥ ﭘﮫ واﺳطﮫ د ﺗودوﺧﯥ د ﮐﻣOت ﻣﺧﮫ وﻧﯾﺳﻲ Oﺎﯾﻲ د
اﺿﺎﻓﻲ ﮐﻣﺑﻠو د ﺑراﺑرول ﭘﮫ ﭘرﺗﻠﮫ ډﯾره اﻏﯾزﻣن وي.
-4
ﭘﺎﯾ:ت :د ﺑدﯾﻠو ﺗوﮐو د ﮐﻣواﻟﻲ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﺑﺎﯾد ﮐﺎﻟﻲ او ﺑﺳﺗره ﭘﮫ ﮐﺎﻓﻲ او دواﻣداره ﺗوyﮫ
ﻣوﺟود وي ﺗر>و ﭘﮫ ﻋﺎدي ډول د زﯾﺎﺗﯥ ﻣودې ﻟﭘﺎره ور>ﺧﮫ Byﮫ واﺧﺳﺗل ﺷﻲ.
-5
\ﺎﻧfړې اړﺗﯾﺎوې :د \ﯾﻧو ﺧﻠﮑو ﻟﭘﺎره ﭼﯥ اﻟﺑﺗﮫ ﺑوﻟﻲ ﺳﺗوﻧزې ﻟري ﯾﺎ \ﯾﻧﯥ ﺧﻠﮏ
ﭼﯥ ﭘﮫ اﯾدس او اﺳﮭﺎل ﭘﮫ ﻧﺎروﻏﯾو اﺧﺗﮫ وي ﯾﺎ ھﻐﮫ \Oﯥ ﭼﯥ ﺣﺎﻣﻠﯥ وي ﯾﺎ ﺷﯾده ورﮐوﻧﮑﻲ
وي او ھﻣدارﻧfﮫ د زړو او ﻣﻌﯾوﺑو ﺧﻠﮑو ﻟﭘﺎره د ﭘوOﺎک او ﺟﺎﻣو ﻻزﯾﺎت ﺑدﻟون ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟﯾدل
ﮐﭔږي ،ﭼﯥ ﺑﺎﯾد ورﺗﮫ ﺑراﺑر ﺷﻲ .ﻣﺎﺷوﻣﺎن د \واﻧﺎﻧو ﭘﮫ ﭘرﺗﻠﮫ د ﺳړې ھوا ﺳره ډﯾر ﺣﺳﺎﺳﯾت
ﻟري ،ﻟدې اﻣﻠﮫ ﻣﺎﺷوﻣﺎن اﺿﺎﻓﻲ ﮐﺎﻟﯾو ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟري .ددې ﻟﭘﺎره ﭼﯥ ﺗړﻣﯾز ﺣﺎﻟت ﭘﮫ ﻣﻧﺎﺳب
ډول وﺳﺎﺗل ﺷﻲ ،زاړه ﺧﻠﮏ ﯾﺎ ﻧور وyړي ﭼﯥ ﭘﮫ اﯾدس اﺧﺗﮫ وي ﯾﺎ د ﻧورو ﭘورﺗﻧﯾو ﺳﺗوﻧزو
ﺳره ﻣﺦ وي Oﺎﯾﻲ \ﺎﻧfړې ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ وﻟﯾدل ﺷﻲ ،د ﺑﯾﻠfﯥ ﭘﮫ ﺗوyﮫ ﺗوﺷﮑﯥ او د
\ﻣﮑﯥ د ﻣﺦ ﻧﮫ ﻟوړ ﮐBوﻧﮫ.
د ﻧﺎﺧوراﮐﻲ ﺗوﮐو دوھم ﻣﻌﯾﺎر :ﺷﺧﺻﻲ روﻏﺗﯾﺎ ﺳﺎﺗﻧﮫ
ھ ر ه ز ﯾ ﺎ ﻧ ﻣ ﻧ ﮫ ﮐ و ر ﻧ  cﺑ ﺎ ﯾ د ﭘ ﮫ ﮐ ﺎﻓ ﻲ ا ﻧ د ا ز ه ﺻ ﺎ ﺑ و ن ا و ﻧ و ر و ا ړ ﺗ ﯾ ﺎ و ړ ﺗ و ﮐ و ﺗ ﮫ ﻻ ﺳ ر ﺳ ﻲ و ﻟ ر ي ﺗ ر > و ﯾ ﯥ
ر و ﻏ ﺗ ﯾ ﺎ ،ﭘ ﺎ ﮐ و اﻟ ﯽ  ،ﻋ ز ت او ﺳ ﻼ ﻣ ﺗ ﯾ ﺎ ﮐ ر ه ﺷ ﻲ .

ﮐﻠﯾدي ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ:
•
•
•
•
•

) ﻟﮫ ﻻ ر  Oو و ﻧ و ﺳ ر ه ﭘ ﮫ ﺗړ او ﮐ ﯥ و ﻟو ﺳ ﺗ ل ﺷ ﻲ (

ھر ﺷﺧص ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﻣﯾﺎﺷت ﮐﯥ y ٢۵٠راﻣﮫ د \ﺎن وﯾﻧ\ﻠو ﺻﺎﺑون وﻟري ) ﻟوﻣړۍ ،دوھﻣﮫ
او درﯾﻣﮫ ﻻرOووﻧﯥ وyورئ(.
ھر ﺷﺧص ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﻣﯾﺎﺷت ﮐﯥ y ٢٠٠راﻣﮫ د ﮐﺎﻟﯾو وﯾﻧ\ﻠو ﺻﺎﺑون وﻟري ) ﻟوﻣړۍ،
دوھﻣﮫ او درﯾﻣﮫ ﻻرOووﻧﯥ وyورئ(.
\Oﯥ او اﻧﺟوﻧﯥ ﺑﺎﯾد د ﻣﯾﺎﺷﺗﻧﯥ ﻧﺎروﻏﻲ ﻟﭘﺎره روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺗوﮐﻲ وﻟري ) >ﻠورﻣﮫ
ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.
ھﻐﮫ ﻣﺎﺷوﻣﺎن ﭼﯥ ﻋﻣر ﯾﯥ ﺗر دوو ﮐﺎﻟو ﭘورې وي ﺑﺎﯾد  ١٢داﻧﯥ د وﯾﻧ\ﻠو وړ ﮐﻧﺳﺗرﮐﻲ
) داﯾﭘر( وﻟري.
ﺷﺧﺻﻲ روﻏﺗﯾﺎﺳﺎﺗﻧﯥ ،ﻋزت او ﺳﻼﻣﺗﯾﺎ د ﮐره ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ،ﺑﺎﯾد اﺿﺎﻓﻲ اړﺗﯾﺎ وړ ﺗوﮐو ﺗﮫ
ﻻﺳرﺳﯽ ﺷوﻧﯽ وي ) ﭘﻧ\ﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.
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ﻻرOووﻧﯥ
 -1ﻣﻧﺎﺳﺑواﻟﯽ :ﻣوﺟوده دودﯾز او ﻣروج ﺗوﻟﯾدات ﺑﺎﯾد ﻣﺷﺧص او ﮐورﻧﯾو ﺗﮫ ﺗوزﯾﻊ ﮐړي
ﺷﻲ .د ﺗوﮐو د ﺗوزﯾﻊ ﭘرﻣﮭﺎل ﺑﺎﯾد \ﺎﻧfړي ﺗوﻟﯾدات ﭘﮫ ﻧظرﮐﯥ وﻧﯾول ﺷﻲ ﺗر>و ﮐورﻧﻲ ﯾﯥ د
ﻧﺎﺑﻠدﺗﯾﺎ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ د ﻧﺎﺳم اﺳﺗﻌﻣﺎل >ﺧﮫ ﻣﺧﻧﯾوي وﺷﻲ .ھﻣدارﻧfﮫ ﺑﺎﯾد ﮐوﺷش وﺷﻲ ﭼﯥ د ﮐﺎﻟﯾو د
وﯾﻧ\ﻠو ﻟﭘﺎره ﺻﺎﺑون ﯾﺎ ﭘوډر د دود ﺳره ﺳم ﻣﺎﻟوم ﮐړي ﺷﻲ.
-2
ﺑدﻟون :د اړﺗﯾﺎ ﭘﮫ ﺻورت ﮐﯥ ﺑﺎﯾد د ﻣﺻرﻓﯾدوﻧﮑو ﺗوﮐو ﺑدﻟون ﺗﮫ ھم ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ وﺷﻲ.
-3
Iﺎﻧåړې اړﺗﯾﺎوې :د ھﻐو ﺧﻠﮑو ﻟﭘﺎره ﭼﯥ ﺑوﻟﻲ ﺳﺗوﻧزې ﯾﺎ ﻧﺎروﻏﻲ وﻟري ﯾﺎ ھﻐﮫ
ﺧﻠﮏ ﭼﯥ ﭘﮫ اﯾدس ﯾﺎ اﺳﮭﺎل اﺧﺗﮫ وي او ﯾﺎ ﻣﻌﯾوب وي ،د \ﺎن او ﮐﺎﻟﯾو وﯾﻧ\ﻠو اﺿﺎﻓﻲ ﻣﻘدار
ﺻﺎﺑون ﺑﺎﯾد ورﺗﮫ ﺑراﺑر ﮐړاي ﺷﻲ.
-4
روﻏﺗﯾﺎ ﺳﺎﺗﻧﮫ\O :ﯥ او ﻧﺟوﻧﯥ ﺑﺎﯾد د ﻣﯾﺎﺷﺗﻧﻲ ﻋﺎدت ﻟﭘﺎره ﻣﻧﺎﺳﺑو روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺗوﮐو ﺗﮫ
ﻻﺳرﺳﻲ وﻟري .دا ډﯾره ﻣﮭﻣﮫ ﺧﺑره ده ﭼﯥ ﻧوﻣوړي ﺗوﮐﻲ وړ ﯾﺎ ﻣﻧﺎﺳب وي ،ﭘټ وي او ﭘﮫ
>رﻧfواﻟﻲ ﮐﯥ ﯾﯥ د \Oو ﻧظر ﺗﮫ وﻧډه ورﮐړل ﺷﻲ.
-5
اﺿﺎﻓﻲ ﺗوﮐﻲB :وﻟﻧﯾز او دودﯾز رواﺟوﻧﮫ Oﺎﯾﻲ ﭼﯥ اﺿﺎﻓﻲ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺗوﮐو ﺗﮫ د اړﺗﯾﺎ
ﻻﻣل وyر\ﻲ .د ﺑﯾﻠfﯥ ﭘﮫ ﺗوyﮫ Oﺎﯾﻲ ﻻﻧدې ﺗوﮐو ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﭘﯾدا ﺷﻲ :ﭘﮫ ﻣﯾﺎﺷت ﮐﯥ د ﯾو ﺳړي
ﻟﭘﺎره ٧۵ﻣﻠﻲ ﻟﯾﺗره ﯾﺎ y١٠٠راﻣﮫ د ﻏﺎOوﻧو ﮐرﯾم ،ﯾو د ﻏﺎOوﻧو ﺑرس ٢۵٠ ،ﻣﻠﻲ ﻟﯾﺗره
ﺷﺎﻣﭘو ،د ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﻟﭘﺎره  ٢۵٠ﻣﻠﻲ ﻟﯾﺗره ﻣﺎﯾﻊ ،ﯾو داﻧﮫ ﯾو وار ﻣﺻرف د ﺧرﯾﻠو ﻣﺎﺷﯾن ،د
ﮐورﻧﻲ ﭘر ﺳر ﯾو داﻧﮫ د وﯾOﺗﺎﻧو ﺑرس ﯾﺎ ږﻣﻧ tاو ﯾو داﻧﮫ ﻧوک ﭘرﯾﮑوﻧﻲ )ﻧﺎﺧﻧfﯾر(.

د ﻧﺎﺧوراﮐﻲ ﺗوﮐو درﯾم ﻣﻌﯾﺎر :د ﭘﺧﻠﻲ او ﺧوراک وﺳﺎﯾل
ھ ر ه ﻧﺎو ر ﯾن \ ﭘﻠﯥ ﮐ و ر ﻧ cﺑﺎﯾد د ﭘﺧ و ﻟو او ﺧ و ړ و ﻟو  Oو او و ﺳ ﺎﯾﻠو ﺗﮫ ﻻ ر ﺳ ر ﺳ ﯽ و ﻟر ي .

ﮐﻠﯾدي ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ:

) ﻟﮫ ﻻ ر  Oو و ﻧ و ﺳ ر ه ﭘ ﮫ ﺗړ او ﮐ ﯥ و ﻟو ﺳ ﺗ ل ﺷ ﻲ (

• ھره ﮐورﻧﻲ ﺑﺎﯾد د ﭘﺧوﻟو ﻟﭘﺎره ﯾو ﻟوي ﻻﺳﺗﯥ ﻟروﻧﮑﻲ او ﺳرﭘوښ درﻟودوﻧﮑﻲ ﻟوOﻲ
وﻟري او ﯾو داﻧﮫ ﮐوﭼﯥ ﻟوOﯥ ﭼﯥ ﻻﺳﺗﻲ او ﺳرﭘوښ ورﺳره وي وﻟري .د ﺧوړو
ﺗﯾﺎروﻟو او ﺧوړﻟو ﻟﭘﺎره ﻟوOﻲ ،د ﭘﺧﻠﻧ\ﻲ ﻟﭘﺎره ﭼﺎﻗو ﯾﺎ ﭼﺎړه ،دوه ﻟرyﯾﻧﻲ ﮐﺎﺷوﻏﻲ ﺑﺎﯾد
وﻟري ) ﻟوﻣړۍ ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.
• ھره ﮐورﻧﻲ ﺑﺎﯾد دوه داﻧﯥ د ﻟﺳو ﻧﮫ ﺗر ﺷﻠو ﻟﯾﺗرو ﭘورې ظرﻓﯾت ﻟروﻧﮑﻲ د اوﺑو
ﺗرﻣوزوﻧﮫ وﻟري ﭼﯥ ﺷل ﻟﯾﺗره ﯾﯥ ﭘﯾﭻ ﻟروﻧﮑﯽ ﺳرﭘوښ او ﻟس ﻟﯾﺗره ﯾﯥ ﺳﺎده ﺳرﭘوښ
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وﻟري .ھﻣدارﻧfﮫ د ﺧوراک او اوﺑو ذﺧﯾره ﮐوﻟو ﯾو اﺿﺎﻓﻲ ﻟوOﻲ ﺗﮫ ھم اړﺗﯾﺎ ﺷﺗﮫ) .
ﻟوﻣړۍ او دوھﻣﮫ ﻻرOووﻧﯥ وyورئ(.
• ھر ﺷﺧص ﺑﺎﯾد ﯾو داﻧﮫ ﻗﺎب ،او اوﺳﭘﻧﯾزه ﮐﺎﭼوﻏﮫ او د >Oﻠو ﻟﭘﺎره yﯾﻼس وﻟري ) ﻟﮫ ﯾو
>ﺧﮫ ﺗر >ﻠورﻣﯥ ﻻرOووﻧﯥ وyورئ(.

ﻻرOووﻧﯥ
 -1ﻣﻧﺎﺳﺑواﻟﯽ :ﺑراﺑر ﺷوي ﺗوﮐﻲ ﺑﺎﯾد د دود ﺳره ﺳم او ﭘﮫ ﺧوﻧدي ډول ﺗر Byﮫ واﺧﯾﺳﺗﻠﻲ
ﺷﻲ ،ھﻐﮫ \Oﯥ ﭼﯥ د اوﺑو او ﺧوراک د ﺑراﺑروﻟو دﻧده ﭘﮫ ﻏﺎړه ﻟري د ﺗوﮐو د ډوﻟوﻧو د
ﻣﺷﺧﺻوﻟو ﭘﮫ اړه ﺑﺎﯾد ورﺳره ﻣﺷوره وﺷﻲ .ﭘﮑﺎر ده ﭼﯥ د زړو ﺧﻠﮑو ،ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو او
ﻣﻌﯾوﺑﯾﻧو ﻟﭘﺎره د ﭘﺧوﻟو او ﺧوړﻟو او ھﻣدارﻧfﮫ د اوﺑو د زﯾرﻣﮫ ﮐوﻟو وړ اﺳﺑﺎب ﺑراﺑر ﺷﻲ.
-2
ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﻲ اﺳﺑﺎبB :ول ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﻲ اﺳﺑﺎب )ﺳطﻠوﻧﮫ ،ﮐﺎﺳﯥ ،ﺟfوﻧﮫ د اوﺑو د زﯾرﻣﮫ
ﮐوﻟو اﺳﺑﺎب( ﺑﺎﯾد د داﺳﯥ ﭘﻼﺳﺗﯾﮏ ﻟروﻧﮑﻲ وي ﭼﯥ د ﺧوړ د اﺳﺗﻌﻣﺎل وړﺗﯾﺎ وﻟري ) ﭘﮫ ٧٠
ﻣﺦ ﮐﯥ د اوﺑو ﺑراﺑروﻟو د درﯾم ﻣﻌﯾﺎر ،ﻟوﻣړۍ ﻻرOووﻧﮫ ھم درﺳره وyورئ(.
-3
اوﺳﭘﻧﯾز ﺗوﮐﻲB :ول ﻏو>وﻧﮑﻲ ﺷﯾﺎن) ﭼﺎﻗوyﺎن ،ﮐﺎﺳﯥ ،ﭘﻠﯾBوﻧﮫ او yﯾﻼﺳوﻧﮫ ﺑﺎﯾد د
ﺳBﯾل >ﺧﮫ ﺟوړ او د زﻧ ïﺿد وي.
-4
د ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﺗﻐذﯾﮫ ﮐول :ﺗر>و ﭘورې ﭼﯥ د ﻣور ﺷﯾدې ﻣوﺟودې وي د ﻧوي ﭘﯾداﺷوي
ﻣﺎﺷوﻣﺎن ﺑﺎﯾد د ﺑوﺗل ﻟﮫ ﻻرې ﺗﻐذﯾﮫ ﻧﺷﻲ ،ﻣfر ﭘﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﻲ ﺣﺎﻟت ﮐﯥ د ﺑوﺗل ﻟﮫ ﺗﻐذﯾﻲ >ﺧﮫ
اﺳﺗﻔﺎده ﮐﯾداي ﺷﻲ ) ﭘﮫ ﻣﺦ  141ﮐﯥ د ﻋﻣوﻣﻲ ﻏذاﯾﻲ ﻣﻼﺗړ د دوھم ﻣﻌﯾﺎر ،ﻟوﻣړۍ
ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.
د ﻧﺎﺧوراﮐﻲ ﺗوﮐو Kﻠورم ﻣﻌﯾﺎر :ﺑﺧﺎرۍ ،ﺳون ﺗوﮐﻲ او رnﺎﯾﻲ
ھ ر ه ز ﯾﺎﻧﻣ ﻧﮫ ﮐ و ر ﻧﻲ ﺑﺎﯾد ﯾو ﻟړ د ﭘﺧ ﻠﻧ\ ﻲ اﺳ ﺎﻧﺗﯾ ﺎو و ﯾ ﺎ ﺑﺧ ﺎر ۍ او د ﺳ و ﻧ د ﻣ و اد و ﺗﮫ ﻻ س ر ﺳ ﻲ و ﻟر ي ﺗر > و
ﯾ ﻲ د ﭘﺧ و ﻟو ﻟ ﭘ ﺎر ه اړ ﺗ ﯾ ﺎ و ې ﭘ و ر ه ﺷ ﻲ او ھ م ﯾ ﯥ د ﺧ و ﻧ و د  yر ﻣ و ﻟو اﻣ ﮑ ﺎن ﺗ ﺎ ﻣ ﯾن ﺷ ﻲ  .ھ ﻣ د ار ﻧ fﮫ ھ ر ه ﮐ و ر ﻧ ﻲ
ﺑ ﺎ ﯾ د د د و اﻣ د ار ه ﻣ ﺻ ﻧ و ﻋ ﻲ ر و  Oﻧ ﺎ ﯾ ﻲ د ﺑر اﺑر و ﻟو اﻣ ﮑ ﺎ ﻧ ﺎ ت و ﻟر ي ﭼ ﯥ ﺧ و ﻧ د ﯾ ﺗ و ب ﯾ ﯥ ﮐ ر ه ﺷ ﻲ .

ﮐﻠﯾدي ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ:

) ﻟﮫ ﻻ ر  Oو و ﻧ و ﺳ ر ه ﭘ ﮫ ﺗړ او ﮐ ﯥ و ﻟو ﺳ ﺗ ل ﺷ ﻲ (

• ﭼﯾرﺗﮫ ﭼﯥ ﺧواړه ﭘﮫ ﮐوروﻧو ﮐﯥ ﭘﺧﯾږي ،ﻧوﭘﮫ ھره ﮐورﻧﻲ ﮐﯥ د ﻏذا د ﺗﯾﺎروﻟو ﻟﭘﺎره
ﺑﺧﺎرۍ او د ﺳون ﻣوادو ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ده ﺗر>و ﯾﯥ د ﭘﺧﻠﻲ او ﺗودوﺧﯥ اړﺗﯾﺎوې ﭘوره ﺷﻲ )
ﻟوﻣړۍ او دوھﻣﮫ ﻻرOووﻧﯥ وyورئ(.
• ﭘﮫ ﻣﺣﯾطﻲ او اﻗﺗﺻﺎدي ﻟﺣﺎظ ﺑﺎﯾد د ﺳون د ﻣواد دواﻣداره ﻣﻧﺎﺑﻊ د ھﯾواد د ﻧﻧﮫ ﺗﺷﺧﯾص
او د ﺑﺎﻧدﯾﻧﯾو ﻣﻧﺎﺑﻌو ﭘﮫ ﭘرﺗﻠﮫ ورﺗﮫ ﻟﻣړﯾﺗوب ورﮐړل ﺷﻲ ) درﯾﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.
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• د ﺳون ﻣواد دې ﭘﮫ ﻣﺣﻔوظ ډول زﯾرﻣﮫ او ﺑراﺑر ﮐړي ﺷﻲ ﺗر>و د ﭘﯾOﯾدوﻧﮑﻲ زﯾﺎن
ﻣﺧﻧﯾوي وﺷﻲ> ) .ﻠورﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.
• د ﺳون د ﻣوادو زﯾرﻣﮫ ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ﺑﺎﯾد ﺧوﻧدي \ﺎي ﭘﮫ ﻧOﮫ ﺷﻲ.
• ھره ﮐورﻧﻲ ﺑﺎﯾد ﭘﮫ دواﻣداره ﺗوyﮫ د ﻣﺻﻧوﻋﻲ روOﻧﺎﯾﻲ د ﺑراﺑروﻟو اﻣﮑﺎﻧﺎت وﻟري ﻟﮑﮫ
اﻟﮑﯾن او ﯾﺎ ﺷﻣﻊ.
• ھره ﮐورﻧﻲ ﺑﺎﯾد د ﺗﯾﻠو د ﺳو\وﻟو ﯾﺎ د ﺷﻣﻌﻲ د روOﺎﻧﮫ ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره اورﻟfﯾت ﯾﺎ ﺑدﯾﻠو
ﺗوﮐو ﺗﮫ ﻻس رﺳﻲ وﻟري.

ﻻرOووﻧﯥ
 -1ﺑﺧﺎرۍ :د ﺑﺧﺎرﯾو او ﺳون ﻣوادو د \ﺎﻧfړﻧو او ﺧﺻوﺻﯾﺎﺗو د Bﺎﮐﻠو ﻟﭘﺎره ﺑﺎﯾد ﻣوﺟود
\ﺎﯾﻲ دودوﻧﮫ ﭘﮫ ﻧظر ﮐﯥ وﻧﯾول ﺷﻲ .ﭘﮫ اﻏﯾزﻣﻧﯥ اﻧرژۍ د ﭘﺧوﻟو دود ﺗﮫ ،د ﺳون د ﻟرyﯾو د
ﺑراﺑروﻟو ،د اور ﺑﻠوﻟو د ﻻرو ﭼﺎرو ،د ډوډي ﭘﺧوﻟو ،ﺗﻧﺎر او داﺳﯥ ﻧورو ﭘﮫ yډون – وده
ورﮐړل ﺷﻲ .دا ﮐﯾداي ﺷﻲ ﭼﯥ د ھﻐﮫ ﺧوړو ﭘﮫ >رﻧfواﻟﻲ ﮐﯥ ﭼﯥ ﭘﺧﯾږي ،ﻣﻣﮑﻧﮫ ﺗﻐﯾﯾرات
راﻣﻧ\ﺗﮫ ﮐړي ،ﻟﮑﮫ د ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوﻧﮑو ﭘروyراﻣوﻧو ﻟﺧوا ﭼﯥ ھر ډول \ﯾرې ورﮐړل ﺷوي وي
ﻣﺛﻼً ﺣﺑوﺑﺎت ﻧظر ﻧورو ﺧوراﮐﻲ ﺗوﮐو ﺗﮫ ،د ﺳون ډﯾرو ﺗوﮐو ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟري .ﭼﯾرﺗﮫ ﭼﯥ
ﺑﯾ\ﺎﯾﮫ ﺷوي ﺧﻠﮏ ﭘﮫ ﻋﻣوﻣﻲ ﭘﻧﺎ\ﺎی وﻧو ﮐﯥ \ﺎي ﭘر \ﺎي ﺷوي وي ،د ﭘﺧﻠﻲ او ﺗودوﺧﻲ
ﻟﭘﺎره د ﻣرﮐزي او yډو \ﺎﯾوﻧو ﺗﮫ د اﻧﻔرادي ﺑﺧﺎرﯾو ﭘﮫ ﻧﺳﺑت \ﮑﮫ ﺗرﺟﯾﺢ ورﮐول ﮐﯾږي ﭼﯥ
د دا ﮐﺎر د اور او ﻟوyﻲ ﯾﺎ دود ﻟﮫ ﺧطر >ﺧﮫ ﻣﺧﻧﯾوي ﮐوي.
د ﺗﺎزه ھوا ﺟرﯾﺎن )ﺗﮭوﯾﮫ( :ﮐﮫ ﭼﯾرې اﺷﺗوپ د ﺧوﻧﯥ ﭘﮫ داﺧل ﯾﺎ ﺗړﻟﻲ ﭼﺎﭘﯾ﷼
-2
ﮐﯥ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﯾږي Oﺎﯾﻲ ﭘﮫ داس \ﺎي ﮐﯥ ﮐﯾOودل ﺷﻲ ﭼﯥ دودﮐش ﺗﮫ ﻧږدي وي ﺗر>و ﻟوyﯽ
او yﺎز ﭘﮫ ﺑﺷﭘړ ډول د ﺧوﻧﯥ >ﺧﮫ ووزي او د ﻟوyﻲ او د ھواد ﮐﮑړﺗﯾﺎ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﭘﯾOﯾدوﻧﮑﯥ
ﺗﻧﻔﺳﻲ ﻧﺎروﻏ cﺗر ﯾوې اﻧدازې راﮐﻣﻲ ﺷﻲ .ﺑﺧﺎرۍ دې ﭘداﺳﯥ ډول \ﺎي ﭘﮫ \ﺎي ﺷﻲ ﭼﯥ د
اورﻟfﯾدو د ﺧطراﺗو او د ﺧوﻧو د ﻧﻧﮫ او ﺑﺎﻧدﯾﻧ cھوا د ﮐﮑړﺗﯾﺎ ﻣﺧﻧﯾوي وﺷﻲ.
 -3د ﺳون ﺗوﮐو ﺛﺎﺑﺗﯥ زﯾرﻣﯥ :د ﺳون د ﻣوادو ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﺎﯾداداره او اﻧدازه ﺷﻲ ﺗر>و د
زﯾرﻣو ﺑﯾﺎ ﭘوره ﮐول او ﺑﯾﺎ ﺟوړول ،د ﺳون ﺗوﮐو دواﻣداره ﺗدارک ﮐره ﮐړي.
د ﺳون ﻣوادو ﻻﺳﺗﮫ راوړﻧﮫ :د ﺷﺧﺻﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب د ﻣﻧ\ﺗﮫ راوړﻟو ﻟﭘﺎره ﺑﺎﯾد د
-4
ﺗودوﻟو ،ﭘﺧﻠﻲ او د ﺳون ﻣوادو د زﯾرﻣﮫ ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ﻟﮫ \Oو >ﺧﮫ ﻣﺷوره واﺧﯾﺳﺗل ﺷﻲ .د
\ﺎﻧfړو زﯾﺎﻧﻣﻧو ﺷوو ډوﻟو ﻟﮑﮫ د ھﻐو ﮐورﻧﯾو ﭼﯥ \Oﯥ ﯾﯥ ﺳرﭘرﺳﺗﻲ ﮐوي او ﯾﺎ د ھﻐو
ﮐورﻧﯾو ﭼﯥ ﭘﮫ  PLWH/Aاﺧﺗﮫ ﮐﺳﺎن ﻟري ،د ﺳون ﻣوادو د Bوﻟوﻟو ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺗﮫ ﭘﺎم ورواړول
ﺷﻲ> .وﻣره ﭼﯥ اﻣﮑﺎن وﻟري ،دوي ﺗﮫ \ﺎﻧfړې ﻣرﺳﺗﯥ ورﮐړل ﺷﻲ ،د ﻣﺛﺎل ﭘﮫ ﺗوyﮫ ھﻐﮫ
ﺳون ﻣواد ﭼﯥ ﭘﮫ اﺳﺎﻧ cﺳره ﺳوزي ،ﮐم ﻣﺻرﻓﮫ ﺑﺧﺎري yﺎﻧﯥ او د ﺳون د ﻻﺳرﺳﻲ وړ
ﺳرﭼﯾﻧﯥ دې ورﮐړل ﺷﻲ.
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د ﻧﺎﺧوراﮐﻲ ﺗوﮐو ﭘﻧIم ﻣﻌﯾﺎر :اﺳﺑﺎب او ﻟوازم
ھ ر ه ز ﯾﺎﻧﻣ ﻧﮫ ﮐ و ر ﻧ cﭼ ﯥ د ﺧ ﭘﻠو ﭘﻧﺎ\ ﺎﯾو ﻧو د ﺑﯾﺎر ﻏ ﺎو ﻧﯥ او ﺳ ﺎﺗﻧﯥ ﻣ ﺳ ؤ ﻟﯾت ﻟر ي  ،ﺑﺎﯾد د ﺧ و ﻧد ي ﺳ ﺎﺗﻧﯥ
ﻟﭘ ﺎر ه ﻻ ز ﻣ و اﺳ ﺑ ﺎﺑو او و ﺳ ﺎﯾﻠو ﺗﮫ ﻻ ﺳ ر ﺳ ﻲ و ﻟر ي .

ﮐﻠﯾدي ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ:

) ﻟﮫ ﻻ ر  Oو و ﻧ و ﺳ ر ه ﭘ ﮫ ﺗړ او ﮐ ﯥ و ﻟو ﺳ ﺗ ل ﺷ ﻲ (

• ﮐﮫ ﭼﯾرﺗﮫ د ﮐور د ﯾوې ﺑرﺧﯥ او ﯾﺎ Bول ﮐورﺟوړول ﻻزم وي ھره ﮐورﻧﻲ ﺑﺎﯾد ﺳﺎﻣﺎن
اﻻﺗو ﺗﮫ ﻻس رﺳﻲ وﻟري ﺗر>و ﭘﮫ ﺧوﻧدي ﺗوyﮫ ﺧﭘﻠﯥ دﻧدې ﺗرﺳره ﮐړاي ﺷﻲ ) ﻟوﻣړۍ
او دوھﻣﮫ ﻻرOووﻧﯥ وyورئ(.
• ﭼﯾرﺗﮫ ﭼﯥ اړﺗﯾﺎ ﻟﯾدل ﮐﯾږي ،د وﺳﺎﯾﻠو ﺳم اﺳﺗﻌﻣﺎل ،د ﮐور د ﺗﻌﻣﯾر او ﺗرﻣﯾم ﻟﭘﺎره ﺑﺎﯾد
ﮐورﻧﯾو ﺗﮫ ﻻزم ھداﯾﺎت ﯾﺎ ﻻرOووﻧﯥ وﺷﻲ ) .درﯾﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.
• ھﻐﮫ ﺗوﮐﻲ ﭼﯥ ﻟﮫ وﯾﮑﺗروﻧو )ﻧﺎروﻏ cﻟﯾږدوﻧﮑو( >ﺧﮫ د راﭘﯾOﯾدوﻧﮑو ﻧﺎروﻏﯾو د ﺧﭘرﯾدو
ﻣﺧﻧﯾوی ﮐوي ﻟﮑﮫ ،ﭘﺷﮫ ﺧﺎﻧﯥ ﺑﺎﯾد د ﮐورﻧﯾو ﭘﮫ واک ﮐﯥ ورﮐول ﺷﻲ ﺗر>و د ﮐورﻧﻲ ھر
ﻏړي د ﯾﺎد ﺷوﯾو ﻧﺎروﻏﯾو >ﺧﮫ ﺧوﻧدي ﭘﺎﺗﮫ ﺷﻲ ) .ﭘﮫ  ٧۶او  ٨٢ﻣﺧوﻧو ﮐﯥ د ﻧﺎروﻏc
ﻟﯾږدوﻧﮑو د ﻣﺧﻧﯾوي  ٣ – ١ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ وyوري(.

ﻻرOووﻧﯥ
 -1د ﺧﺻوﺻﻲ اﺳﺑﺎﺗو ﺑﮑﺳﮫ :د \ﺎﯾﻲ دودوﻧو ﺳره ﺳم ،د ﺧﺻوﺻﻲ اﺳﺑﺎﺑو ﺑﮑﺳﮫ ﺑﺎﯾد د
>Bﮏ ،ﺗﺑرyﻲ او ﭼﺎرۍ ﯾﺎ ﺑﯾﻠﭼﯥ درﻟودوﻧﮑﯥ وي .ﻧوﻣوړي اﺳﺑﺎب ﺑﺎﯾد داﺳﯥ \ﺎﻧfړﻧﯥ وﻟري
ﺗر>و ﭘﮫ اﺳﺎﻧﻲ ﺳره د \ﺎﯾﻲ ﻣوﺟوده ﺗﮑﻧﺎﻟوژﯾو ﭘﮫ واﺳطﮫ ﺗرﻣﯾم ﮐړاي ﺷﻲ .ھﻣدارﻧfﮫ ﺑﯾ\ﺎﯾﮫ
ﺷوي ﮐورﻧﻲ ھم ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﺑﺷﭘړه ﺗوyﮫ ﻧوﻣوړو ﺳﺎﻣﺎن اﻻﺗو ﺗﮫ ﻻس رﺳﻲ وﻟري ﺗر>ود اوﺑو د
زﯾرﻣو ﮐﺎﻧﺎﻟوﻧﮫ ﺗﺧﻠﯾﮫ او د ﻣړﯾو د ﭘﺎﺗﯥ ﺷوﻧو ﺳره د ﺗﺎﺑوت د ﺟوړوﻟو ،د ﻗﺑروﻧو د وﯾﺳﺗﻠو
او د ﻣړي د ﺳو\وﻟو د ﻣراﺳﻣو ﺑراﺑروﻟو ﻟﮫ ﻻرې ،ﻣﻧﺎﺳب ﭼﻠﻧد وﺷﻲ.
ﻣﻌﯾﺷﺗﻲ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧﮫ :ﭼﯾرﺗﮫ ﭼﯥ ﺷوﻧﯥ وي ،ﺑراﺑرﺷوي ﻟوازم ﺑﺎﯾد ددې وړﺗﯾﺎ وﻟري
-2
ﭼﯥ د ﻣﻌﯾﺷﺗﻲ ﻣﻼﺗړﯾزو ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧو ﻟﭘﺎره ﻣﻧﺎﺳب واوﺳﻲ.
ﺗﺧﻧﯾﮑﻲ ﻣرﺳﺗﯥ :ھﻐﮫ ﮐورﻧﻲ ﭼﯥ \Oﯥ ﯾﯥ ﻣﺷري ﭘﮫ ﻏﺎړه ﻟري او ﯾﺎ ھﻐﮫ ﺧﻠﮏ
-3
ﭼﯥ اﻏﯾزﻣن ﺷوي وي Oﺎﯾﻲ د ﺑډاﯾﮫ ﮐورﻧﯾوy ،ﺎوﻧډﯾﺎﻧو ﯾﺎ ﻗراردادي ﮐﺎرyراﻧو ﻣرﺳﺗﯥ ﺗﮫ
اړﺗﯾﺎ وﻟري ﺗر>و رﻏﺎوﻧﮑﻲ ﭼﺎرې ﭘﮫ ﻏوره ﺗوyﮫ ﺗرﺳره ﺷﻲ.
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ﻟو ﻣړي ﺿ ﻣ ﯾﻣ ﮫ :
د ﭘﻧﺎIﺎی ،اﺳﺗوhﻧﯥ او ﻧﺎﺧوراﮐﻲ ﺗوﮐو د ﻟوﻣړﻧﯾو اړﺗﯾﺎوو د ارزوﻧﯥ ﭼﮏ ﻟﯾﺳت
د ﭘوOﺗﻧو دﻏﮫ ﻟﯾﺳت ﭼﯥ د ﯾو ﻻرOوود او ﭼﯾﮏ ﻟﯾﺳت ﭘﮫ ﺗوyﮫ ﮐﺎرول ﮐﭔږي د ﻣﻧﺎﺳﺑو
ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﻻس ﺗﮫ راوړل ﯾﻘﯾﻧﻲ ﮐوي ﺗر>و د ﭘﯾOﯥ ﻧﮫ وروﺳﺗﮫ د ﭘﻧﺎ\ﺎی ﭘﮫ ﻏﺑرyون ﺑﺎﻧدې
ﺗﺎﺛﯾروﻟري .د ﭘوOﺗﻧو ﻟﯾﺳت ﺟﺑري ﻧدي ،او ﻟﮑﮫ >ﻧfﮫ ﭼﯥ ﻣﻧﺎﺳﺑﮫ وي ھﻣﻐﮫ ډول وﮐﺎرول
ﺷﻲ .داﺳﻲ اﻧfﯾرل ﮐﭔږي ﭼﯥ د ﭘﯾOﯥ د اﺳﺎﺳﻲ ﻻﻣﻠوﻧو ،اﻣﻧﯾﺗﻲ ﺣﺎﻻﺗو ،د ﺑﯾ\ﺎﯾﮫ ﺷوﯾو او
ﮐورﺑﮫ ﺧﻠﮑو اﺳﺎﺳﻲ ډﯾﻣوyراﻓﻲ او ھﻐﮫ ﻣﮭم ﺧﻠﮏ ﭼﯥ ﺳﻼ او ﻣﺷوره ورﺳره وﺷﻲ ،ددې
Bوﻟو ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﺟﻼ ﺟﻼ ﺗوyﮫ ﻻس ﺗﮫ راوړل ﺷﻲ.
 -1ﭘﻧﺎIﺎی او اﺳﺗوhﻧﮫ:

دﯾﻣوhراﻓﻲ:
•
•

•
•

ﯾوه ﻋﺎدي ﮐورﻧ cﻟﮫ >وﻣره ﺧﻠﮑو ﺟوړه ده؟
اﯾﺎ ﭘﮫ زﯾﺎﻧﻣﻧﮫ Bوﻟﻧﮫ ﮐﯥ داﺳﻲ ﻏړي ھم ﺷﺗﮫ ﭼﯥ د ﯾوې ﻋﺎدي ﮐورﻧﻲ ﻏړي ﻧﮫ دي ،د
ﺑﯾﻠfﯥ ﭘﮫ ﺗوyﮫ ﺑﯥ ﺳرﻧوﺷﺗﮫ ﻣﺎﺷوﻣﺎن او ﯾﺎ ﻧور ﻟږﮐﻲ yروﭘوﻧﮫ ﭼﯥ د ﮐورﻧ cد ﻏړو
ﺷﻣﯾره ﯾﯥ ﻋﺎدي ﻧﮫ ده؟
>وﻣره ﮐورﻧ cﭘﻧﺎ\ﺎی ﻧﮫ ﻟري او ﯾﺎ ﭘﮫ ﮐﺎﻓﻲ ډول ﭘﻧﺎ\ﺎی ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﻲ ﻧﮫ ﻟري ،او ﭼﯾرﺗﮫ
دي؟
ھﻐﮫ ﺷﻣﯾر ﺧﻠﮏ ﭼﯥ د اﻧﻔرادي ﮐورﻧ cﻏړي ﻧﮫ دي او ﭘﻧﺎ\ﺎی ﻧﮫ ﻟري ﯾﺎ ﻧﺎﮐﺎﻓﻲ ﭘﻧﺎ\ﺎی
ﻟري> ،وﻣره دي او ﭼﯾرﺗﮫ دي؟

ﺧطرات:
• ھﻐﮫ ﺧﻠﮏ ﭼﯥ ھﯾ gﯾﺎ ﮐﺎﻓﻲ ﭘﻧﺎ\ﺎی ﻧﻠري د ﮐوﻣو ﺑﯾړﻧﯾو ﺧطراﺗو ﺳره ﻣﺧﺎﻣﺦ دي ،د
ﻧوﻣوړو ﺧﻠﮑو ﺗﻌداد >وﻣره دي؟
• ﭘﻧﺎ\ﺎی ﺗﮫ د اړﺗﯾﺎ ﻟﮫ ﻣﺧﯥ ،د زﯾﺎﻧﻣﻧو ﺧﻠﮑو ژوﻧد ،روﻏﺗﯾﺎ او اﻣﻧﯾت د ﮐوﻣو اﺣﺗﻣﺎﻟﻲ
ﺧطروﻧو ﺳره ﻣﺦ دي؟
• د ﺑﯾ\ﺎﯾﮫ ﺷوﯾو ﮐورﻧcو د ﺣﺿور ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﮐورﺑﮫ ﺧﻠﮏ د ﮐوﻣو اﺣﺗﻣﺎﻟﻲ ﺧطروﻧو او
اﻏﯾزو ﻻﻧدې را\ﻲ؟
• د ﭘﻧﺎ\ﺎی د ﻣرﺳﺗﯥ ﭘﮫ وړاﻧدې ﮐوﻟو ﺳره د ﭘﯾOﯥ د ﺷﺗﮫ ﺗﺎﺛﯾراﺗو ﭘﮫ ﭘﺎﯾﻠﮫ ﮐﯥ د زﯾﺎﻧﻣﻧو
ﺧﻠﮑو ژوﻧد ،روﻏﺗﯾﺎ او اﻣﻧﯾت ﺗﮫ ﻧور اﺣﺗﻣﺎﻟﻲ ﺧطروﻧﮫ ﮐوم دي؟
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• د اﯾدس ﻧﺎروﻏﻲ ﭘﮫ ﻧظر ﮐﯥ ﻧﯾوﻟو ﺳره ،ﭘﮫ Bوﻟﻧﮫ ﮐﯥ زﯾﺎﻧﻣﻧوﻧﮑﻲ ﺧﻠﮏ >وک دي؟
• د زﯾﺎﻧﻣﻧوﻧﮑو ﺧﻠﮑو ﻟﭘﺎره \ﺎﻧfړي ﺧطرات ﮐوم دي او وﻟﻲ؟
ﮐورﻧ pﭼﺎرې:
• د زﯾﺎﻧﻣﻧوﺧﻠﮑو ﭘﮫ ﮐوروﻧو ﮐﯥ ﮐوم د ﻣﻌﯾﺷت او د ﮐورﻧ cد ﺣﻣﺎﯾت ﮐﺎروﻧﮫ ﭘﮫ ﮐﺎر اﭼول
ﺷوي دي ،او د ﻧوﻣوړو ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧو ﭘﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮐﯥ >ﮫ ډول ﻏﺑرyون ﺗر ﺳﺗرyو ﮐﭔږي؟
• د زﯾﺎﻧﻣﻧﯥ Bوﻟﻧﯥ د ﺧﻠﮑو ﮐورﻧو د ﺑﺎﻧدې ﺳﺎﺣو ﮐﯥ ﮐوم د ﻣﻌﯾﺷت او د ﮐورﻧ cد ﺣﻣﺎﯾت
ﮐﺎروﻧﮫ ﭘﮫ ﮐﺎر اﭼول ﺷوي دي ،او د ﻧوﻣوړو ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧو ﭘﮫ ﭘﺎﯾﻠﮫ ﮐﯥ >ﮫ ډول ﻏﺑرyون
ﺗرﺳﺗرyو ﮐﭔږي؟
ﻣواد او طرح:
• د زﯾﺎﻧﻣﻧﯥ ﮐورﻧ cاو ﯾﺎ ﻧورو ﻓﻌﺎﻟﯾﻧو ﭘﮫ واﺳطﮫ د ﭘﻧﺎ\ﺎی ﻟﭘﺎره ﮐوم ﻟوﻣړﻧﻲ ﺗداﺑﯾرﯾﺎ ﻣواد
ﺑراﺑر ﺷوي دي؟
• ﮐوم ﻣواد ﭼﯥ ﮐﯾداي ﺷﻲ د ﭘﻧﺎ\ﺎی ﭘﮫ رﻏﺎوﻧﮫ ﮐﯥ ور>ﺧﮫ ﮐﺎرواﺧﺳﺗل ﺷﻲ د وﯾﺟﺎړ ﺷوي
ﻣﺣل >ﺧﮫ ﺧوﻧدي ﭘﺎﺗﮫ دي؟
• ﺑﯾ\ﺎﯾﮫ ﺷوي او ﮐورﺑﮫ ﺧﻠﮏ د رﻏوﻧﯥ ﮐوﻣﯥ \ﺎﻧfړي ﭼﺎرې ﭘر ﻣﺦ ﺑﯾﺎﯾﻲ او ﮐوم ﺑﯾﻼﺑﯾل
ﻣواد ﭼﯥ د ﭼت او دﯾواﻟوﻧو د ﺟوړوﻟو ﻟﭘﺎره ﭘﮑﺎر را\ﻲ ﺑراﺑر ﺷوي؟
• ﭘﮫ اﺣﺗﻣﺎﻟﻲ ﺗوyﮫ ﮐوم ﻧور د طرﺣﯥ او ﻣوادو ﺑدﯾل ﺷﺗﮫ ﭼﯥ زﯾﺎﻧﻣن ﺷوي ﺧﻠﮏ ورﺳره
ﺑﻠدﯾت وﻟري؟
• د ډﯾزاﯾن ﺑدﯾل ﮐوم داﺳﯥ ﻣواد ﺷﺗﮫ ﭼﯥ ﭘﮫ اﺳﺎﻧ cﺳره د ﻻﺳرﺳﻲ وړ وي او ﻧﺎورﯾن >ﭘﻠﻲ
ﺧﻠﮏ ورﺳره اﺷﻧﺎﯾﻲ وﻟري او ﯾﺎ دوی ﺗﮫ دﻣﻧﻠو وړ وي؟
• ﭘﮫ ﻣﻌﻣوﻟﻲ ډول ﮐوم او د ﭼﺎ ﭘﮫ واﺳطﮫ ﮐوروﻧﮫ ﯾﺎ ﭘﻧﺎ\ﺎﯾوﻧﮫ ﺟوړې ﺷوي دي ؟
• د ﺑﯾﺎ رﻏﺎوﻧﯥ ﻣواد >رﻧfﮫ او د ﭼﺎ ﭘﮫ واﺳطﮫ ﺑراﺑر ﺷوي دي؟
• \واﻧﺎن ،ﻣﯾرﻣﻧﯥ او زاړه ﺧﻠﮏ >رﻧfﮫ ﺑﺎﯾد وروزل ﺷﻲ ﺗر>و د ﺧﭘﻠو ﮐوروﻧو ﭘﮫ
ﺟوړوﻟو ﮐﯥ ﺑرﺧﮫ واﺧﻠﻲ ،او ﭘدې ﻻره ﮐﯥ ﮐوم ﻣﺣدودﯾﺗوﻧﮫ ﻣوﺟود دي؟
Iﺎﯾﻲ ﻣﻧﺎﺑﻊ او ﻣﺣدودﯾﺗوﻧﮫ:
• د زﯾﺎﻧﻣﻧو ﮐورﻧﯾو او Bوﻟﻧو ﺳره ﮐوﻣﯥ ﻣﺎﻟﻲ او ﺑﺷري ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣوﺟودي دي ،او دوې د \ﯾﻧو
ﯾﺎ Bوﻟو ﺑﯾړﻧﯾو ﭘﻧﺎ\ﺎی اړﺗﯾﺎوو ﭘﮫ ﭘوره ﮐوﻟو ﮐﯥ ﮐوم ﺧﻧډوﻧﮫ ﻟري؟
• ددې ﻟﭘﺎره ﭼﯥ د ﭘﻧﺎ\ﺎی ﺑﯾړﻧﻲ اړﺗﯾﺎوې ﭘوره ﺷﻲ د \ﻣﮑﯥ د ﻣﻠﮑﯾت ،ﮐﺎروﻧﯥ او ﺧﺎﻟﻲ
\ﻣﮑﯥ ﭘﮫ ﻣوﺟودﯾت ﮐﯥ ﮐوم ﻓرﺻﺗوﻧﮫ او ﻣﺣدودﯾﺗوﻧﮫ ﻣوﺟود دي؟
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•
•
•
•

ﭘﮫ ﺧﭘﻠو اﺳﺗوﮐﻧ\ﺎﯾوﻧو او ﯾﺎ ﭘﮫ yﺎوﻧډ ﮐﯥ ﺑﯾ\ﺎﯾﮫ ﺷوﯾو ﮐورﻧcو ﺗﮫ ﭘﮫ \ﺎي ورﮐوﻟو ﮐﯥ
ﮐورﺑﮫ ﺧﻠﮏ ﮐوم ﻓرﺻﺗوﻧﮫ او ﻣﺣدودﯾﺗوﻧﮫ ﻟري؟
ددې ﻟﭘﺎره ﭼﯥ ﭘﮫ ﻟﻧډﻣﮭﺎﻟﮫ ﺗوyﮫ ﺑﭔ\ﺎﯾﮫ ﺷوي ﮐورﻧ\ cﺎي ﭘر\ﺎي ﺷﻲ ،د ﻣوﺟوده
ﻧﺎﻣﺗﺿرره وداﻧﯾو ﭘﮫ ﮐﺎروﻧﮫ ﮐﯥ ﮐوم ﻓرﺻﺗوﻧﮫ او ﻣﺣدودﯾﺗوﻧﮫ ﻣوﺟود دي؟
د ﻟﻧډﻣﮭﺎﻟﯥ اﺳﺗوyﻧﯥ د ﺑراﺑرﻟو ﻟﭘﺎره د ﻣوﺟوده ﺧﺎﻟﻲ \ﻣﮑﯥ ﮐﺎروﻧﮫ د ﺗوﭘوyراﻓﻲ او
ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﻟﮫ ﻧظره ﻣﻧﺎﺳﺑواﻟﯽ ﻟري او ﮐﮫ ﻧﮫ؟
د ﭘﻧﺎ\ﺎی ﺳﺗوﻧزو د ﺣل ﻟﭘﺎره د \ﺎﯾﻲ ﺣﮑوﻣت اﺻول او ﻣﻘررات ﮐوﻣﯥ ﻏوOﺗﻧﯥ او
ﻣﺣدودﯾﺗوﻧﮫ ﻟري؟

اړﯾن ﺧدﻣﺗوﻧﮫ او اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوې:
• اﯾﺎ د >Oﺎک اوﺑﮫ ﺷﺗﮫ او ﮐﮫ ﻧﮫ ،او د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ اړﺗﯾﺎو ﻟﭘﺎره ﮐوم اﻣﮑﺎﻧﺎت او ﻣﺣدودﯾﺗوﻧﮫ
ﭘﯾﺷﺑﯾﻧﻲ ﺷوي؟
• ﮐوم Bوﻟﻧﯾزﺳﮭوﻟﺗوﻧﮫ ﺑراﺑر ﺷوي ) روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﮐﻠﯾﻧﯾﮑوﻧﮫO ،ووﻧ\ﻲ ،ﻋﺑﺎدت \ﺎﯾوﻧﮫ( او دې
ﺳﮭوﻟﺗوﻧو ﺗﮫ ﭘﮫ ﻻﺳرﺳﻲ ﮐﯥ ﮐوم ﻣﺣدودﯾﺗوﻧﮫ او ﻓرﺻﺗوﻧﮫ دي؟
ﮐورﺑﮫ dوﻟﻧﮫ او د ﭼﺎﭘﯾ﷼ اﻏﯾزې:
• د ﮐورﺑﮫ ﺧﻠﮑو ﻟﭘﺎره د اﻧدﭔOﻧﯥ وړ ﻣﺳﺎﯾل >ﮫ دي؟
• ﭘﮫ ﮐورﺑﮫ Bوﻟﻧو ﯾﺎ ﻟﻧډﻣﮭﺎﻟﮫ اﺳﺗوyﻧو ﮐﯥ د ﺑﭔ\ﺎﯾﮫ ﺷوﯾو ﺧﻠﮑو \ﺎﯾوﻟو ﻟﭘﺎره ﮐوﻣﯥ
ﺗﻧظﯾﻣوﻧﮑﯥ ﻻرې ﭼﺎرې ﭘﮫ ﭘﻼن ﮐﯥ ﻧﯾول ﺷوي دي؟
• د ﻻزﻣﯥ ﭘﻧﺎ\ﺎی د ﻣرﺳﺗﯥ ﭘﮫ وړاﻧدې ﮐوﻟو ﮐﯥ) ﻟﮑﮫ د رﻏﺎوﻧﯥ ﻣواد او ھﻐوي ﺗﮫ ﻻس
رﺳﻲ( ھﻣدارﻧfﮫ د ﺑﭔ\ﺎﯾﮫ ﺷوﯾو ﮐورﻧcو ﭘﮫ ﻣﻼﺗړ ﮐﯥ )د ﺳون ﻣواد ،د ﻧﺎروﻏﯾو >ﺧﮫ
ﻣﺧﻧﯾوي ،اﺿﺎﻓﻲ ﺷﯾﺎﻧو ﻟري ﮐول ،د ﺣﯾواﻧﺎﺗو >رول( ﮐوﻣﯥ ﻣﺣﯾطﻲ ﺳﺗوﻧزې ﻣوﺟودې
دي؟
• د \ﺎﯾﻲ ﭘﻧﺎ\ﺎی ﭘﮫ ﺟوړوﻟو ،د اﺳﺗوyﻧﯥ ﺑراﺑروﻟو او اداري ظرﻓﯾﺗوﻧو ﻟﭘﺎره ﮐوم ﻓرﺻﺗوﻧﮫ
ﺷﺗون ﻟري؟
• د ﻣوادو د ﭘﯾداﮐوﻟو ،دﭘﻧﺎ\ﺎی د ﺟوړوﻟو او اﺳﺗوyﻧﯥ د ﺣل ﻟﮫ ﻻرې ،ﮐوم د ﻣﻌﯾﺷت د
ﻣﻼﺗړ ﻓرﺻﺗوﻧﮫ وړاﻧدې ﮐﯾداي ﺷﻲ؟
 -2ﻧﺎﺧوراﮐﻲ ﺗوﮐﻲ :ﭘو:ﺎک ،د ﺧوب او ﮐورﻧ pاﺳﺑﺎب
ﭘو:ﺎک او د ﺧوب ﺳﺎﻣﺎن
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د ﻣﯾرﻣﻧو ،ﺳړﯾو ،ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ،ﻧوي زﯾږﯾدﻟو ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ،ﺣﺎﻣﻠو او ﺷﯾدې ورﮐووﻧﮑو ﻣﯾرﻣﻧو
او زړو ﺧﻠﮑو ﻟﭘﺎره د ﭘوOﺎک ،ﮐﻣﺑﻠو او ﺧوب اﺳﺑﺎﺑو ﭘﮫ وړاﻧدې ﮐوﻟو ﮐﯥ ﻟﮫ ﮐوﻣو دودو
او رواﺟو >ﺧﮫ ﮐﺎر اﺧﺳﺗل ﮐﭔږي ،او ﭘدې اړه \ﺎﻧfړيB ،وﻟﻧﯾزاو ﮐﻠﺗوري ﻧظرﯾﺎت >ﮫ
ﺷﻲ دي؟
د اﻗﻠﯾﻣﻲ ﻧﺎوړه اﻏﯾزو >ﺧﮫ \ﺎن ﺳﺎﺗﻧﮫ او د روﻏﺗﯾﺎ ،ﻋزت او ھوﺳﺎﯾﻧﯥ د ﺗﺎﻣﯾن ﻟﭘﺎره
>وﻣره د ﺑﯾﻼﺑﯾﻠو ﻋﻣروﻧو ﻣﯾرﻣﻧﯥ او ﺳړي،ﻣﺎﺷوﻣﺎن او ﻧوي ﭘﯾداﺷوي د ﭘوOﺎک ،ﮐﻣﺑﻠو
ﯾﺎ د ﺧوب ﺳﺎﻣﺎن اﻻﺗو د ﮐﻣواﻟﻲ ﺳره ﻣﺧﺎﻣﺦ دي؟
د اړﺗﯾﺎ وړ ﭘوOﺎک ،ﮐﻣﺑﻠو او د ﺧوب د ﺳﺎﻣﺎن د ﮐﻣواﻟﻲ ﭘﮫ ﺻورت ﮐﯥ ژوﻧد د ﮐوﻣو
ﺑﯾړﻧﯾو ﺧطروﻧو ﺳره ﻣﺧﺎﻣﺦ ﮐﭔږي ،او >وﻣره ﺧﻠﮏ ﭘﮫ ﺧطر ﮐﯥ دي؟
د ﮐﺎﻓﻲ ﭘوOﺎک ،ﮐﻣﺑﻠو او ﺧوب اﺳﺑﺎﺑو ﺗﮫ د اړﺗﯾﺎ ﻟﮫ ﻣﺧﯥ ،د زﯾﺎﻧﻣﻧو ﺧﻠﮑو ژوﻧد ،روﻏﺗﯾﺎ
او ﺷﺧﺻﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب ﺗﮫ ﮐوم اﺣﺗﻣﺎﻟﻲ ﺧطروﻧﮫ ﻣوﺟود دي؟
ﮐوم Bوﻟﻧﯾز yروﭘوﻧﮫ ډﯾر ﭘﮫ ﺧطر ﮐﯥ دي ،او ﻻﻣل ﯾﯥ >ﮫ دي؟ ددې ﻟﭘﺎره ﭼﯥ ﺧﭘل
\ﺎﻧوﻧﮫ ﺗﻘوﯾﮫ ﮐړي ﻟﮫ ﮐوﻣﯥ ﻻرې د دوي Oﮫ ﻣﻼﺗړ ﮐﯾداي ﺷﻲ؟
ﺷﺧﺻﻲ روﻏﺗﯾﺎ ﺳﺎﺗﻧﮫ )ﺣﻔظ اﻟﺻﺣﮫ(:
د ﭘﯾOﯥ ﻧﮫ وړاﻧدې ﯾوه ﮐورﻧ cﮐوﻣو ﻻزﻣو ﺗوﮐو ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﻲ ﻟري ﺗر>و ﯾﯥ د ﺷﺧﺻﻲ
روﻏﺗﯾﺎ ﻣﺳﺎﯾل ﺣل ﺷﻲ؟
ھﻐﮫ ﮐوم اړﯾن ﺗوﮐﻲ دي ﭼﯥ زﯾﺎﻧﻣﯥ ﮐورﻧ cورﺗﮫ ﻧور ﻻﺳرﺳﻲ ﻧﻠري؟
د ﻣﯾرﻣﻧو ،اﻧﺟوﻧو ،ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو او ﻧوﯾو ﭘﯾدا ﺷوﯾو \ﺎﻧfړې اړﺗﯾﺎوې >ﮫ ﺷﻲ دي؟
ددې ﻟﭘﺎره ﭼﯥ د زﯾﺎﻧﻣﻧو ﺧﻠﮑو روﻏﺗﯾﺎ او ﻋزت ﺗﺎﻣﯾن ﺷﻲ ﭘﮫ Bوﻟﻧﯾز او ﮐﻠﺗوري ﻟﺣﺎظ
ﮐوم اﺿﺎﻓﻲ ﺗوﮐﻲ ﻣﮭم دي ﭼﯥ ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﻧظرﮐﯥ وﻧﯾول ﺷﻲ؟

ﭘﺧﻠﯽ او ﺧوراک ،ﺑﺧﺎرۍ اود ﺳون ﺗوﮐﻲ
• د ﭘﯾOﯥ ﻧﮫ وړاﻧدې ﯾوه ﮐورﻧ cد ﭘﺧوﻟو او ﺧوړﻟو ﮐوﻣو اﺳﺑﺎﺑو ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﻲ ﻟري؟
• >وﻣره ﮐورﻧ cﭘﮫ ﮐﺎﻓﻲ ډول د ﭘﺧوﻟو او ﺧوړﻟو اﺳﺑﺎﺑو ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﻲ ﻧﮫ ﻟري ،او وﻟﻲ؟
• ﯾوه ﮐورﻧ cد ﭘﺧوﻟو او ﺗودوﻟو ﮐوم ډول ﺑﺧﺎرۍ ﺗﮫ ﻻس رﺳﻲ ﻟري ،د ﻣوﺟوده ﭘﻧﺎ\ﺎی
ﯾﺎ اﻧfړ ﭘﮫ ﮐوﻣﮫ ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ ﭘﺧﻠﻲ وﺷﻲ او د ﺳون ﮐوم ډول ﻣواد وﮐﺎرول ﺷﻲ؟
• >وﻣره ﮐورﻧ cد ﭘﺧوﻟو او ﺗودوﻟو ﻟﭘﺎره ﺷBوﭘو ﺑﺎ ﺑﺧﺎري ﺗﮫ ﻻس رﺳﻲ ﻧﻠري ،او وﻟﻲ؟
• >وﻣره ﮐورﻧ cد ﭘﺧوﻟو او ﺗودوﻟو ﻟﭘﺎره د ﺳون ﻣوادو ﺗﮫ ﭘﮫ ﮐﺎﻓﻲ ډول ﻻﺳرﺳﻲ
ﻧﻠري ،او وﻟﻲ؟
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• ﮐورﺑﮫ Bوﻟﻧﯥ او ﺑﯾ\ﺎﯾﮫ ﺷوﯾو ﺧﻠﮑو ﺗﮫ د ﮐﺎﻓﻲ ﺳون ﻣوادو ﭘﮫ ﺑراﺑروﻟو ﮐﯥ ،ﻓرﺻﺗوﻧﮫ،
ﻣﺣدودﯾﺗوﻧﮫ ،ﭘﮫ \ﺎﻧfړي ډول ﻣﺣﯾطﻲ ﺳﺗوﻧزې ﯾﺎ اﻧدﭔOﻧﯥ >ﮫ ﺷﻲ دي؟
• د ﺳون ﮐﺎﻓﻲ ﻣوادو د ﺑراﺑروﻟو ﻟﮫ اﻣﻠﮫ د ﺑﯾ\ﺎﯾﮫ ﺷوﯾو ﮐورﻧcو \Oﯥ د ﮐوم زﯾﺎن ﺳره
ﻣﺧﺎﻣﺦ ﮐﭔږي.
• د ﺑﺧﺎرۍ ﯾﺎ ﺑﺧﺎري ﭘﮫ ﺧوﻧدي ﮐﺎروﻧﮫ ﮐﯥ ﺑﺎﯾد ﮐوم دودﯾز او ﻣروج ﻣﻼﺣظﺎت ﭘﮫ ﭘﺎم
ﮐﯥ وﻧﯾول ﺷﻲ؟

وﺳﺎﯾل او اﺳﺑﺎب
• ﯾوه ﮐورﻧﯥ د ﭘﻧﺎ\ﺎی ﭘﮫ ﺟوړوﻟو ،ﺳﺎﺗﻠو او ﺗرﻣﯾم ﻟﭘﺎره ﮐوﻣو ﺑﻧﺳBﯾزو وﺳﺎﯾﻠو ﺗﮫ
ﻻﺳرﺳﻲ ﻟري؟
• د ﭘﻧﺎ\ﺎی ﭘﮫ ﺟوړوﻟو ،ﺳﺎﺗﻠو او ﺗرﻣﯾﻣوﻟو ﮐﯥ د ﻣﻌﯾﺷﯾت د ﻣﻼﺗړ ﮐوﻣو ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧو >ﺧﮫ
Byﮫ اﺧﺳﺗل ﮐﭔږي؟
• اﯾﺎ اﻗﻠﯾم ﯾﺎ طﺑﯾﻌﻲ ﭼﺎﭘﯾ﷼ د اﻧfړ د ﭘوOﻠو ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐوي ﺗر>و د روﻏﺗﯾﺎ او ﻋزت
ﻣﻧﺎﺳب ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ ﺗﺎﻣﯾن ﺷﻲ ،او ﮐوم ﻣﻧﺎﺳب ﺗوﮐﻲ ﺑﺎﯾد ﺑراﺑر ﺷﻲ؟
• د ﺣﺷراﺗو >ﺧﮫ ﻟﯾږدﯾدوﻧﮑﻲ ﻧﺎروﻏﯾو د ﮐﻧﺗرول ﻟﭘﺎره ﮐوﻣو ﺗداﺑﯾرو ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ده ﺗر>و د
ﮐورﻧcو روﻏﺗﯾﺎ او ھوﺳﺎﯾﻧﮫ ﺗﺎﻣﯾن ﺷﻲ ) ﻟﮑﮫ ﭘﮫ \ﺎﻧfړي ډول د ﭘﺷﮫ ﺧﺎﻧﯥ ﺑراﺑرول(؟
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ﭘ ﻧ  Iم  Kﭘر ﮐ ﯽ :

د ر و ﻏ ﺗ ﯾ ﺎ ﯾﻲ ﺧ د ﻣ ﺗو ﻧو
ﺣ د اﻗ ل ﻣ ﻌ ﯾ ﺎر و ﻧﮫ
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ددې Kﭘرﮐﻲ د ﮐﺎروﻧﯥ Kرﻧåواﻟﯽ

د ا ﻓ ﺻ ل ﭘﮫ د ر ې اﺳ ﺎﺳ ﻲ ﺑر ﺧ و و ﯾﺷ ل ﺷ و ي د ي ﭼ ﯥ ر و ﻏ ﺗﯾ ﺎﯾ ﻲ ﺳ ﯾﺳ ﺗم او ﺑﻧﺳ  Bو ﻧﮫ  ،د ﺳ ﺎر ي ﻧ ﺎر و ﻏ ﯾ و
ﮐ ﻧ  Bر و ل ا و د ﻧ ﺎ ﺳ ﺎ ر ي ﻧ ﺎر و ﻏ ﯾو ﮐ ﻧBر و ل  > ،ﺧ ﮫ ﻋ ﺑ ﺎر ت د ي  .د د ې ﻓ ﺻ ل ﺗر ﺗﯾ ب د اﺳ ﯥ ﯾو ﺳ ﯾﺳ ﺗم ﺗﮫ ﭘر اﺧ ﺗﯾ ﺎ
و ر ﮐ و ي ﭼ ﯥ د ﭘﯾ Oو ﭘر ﻣ ﮭ ﺎل د ر و ﻏ ﺗﯾ ﺎﯾﻲ ﺧ د ﻣ ﺗو ﻧو ډ ﯾز اﯾن ﮐ و ل  ،ﺗط ﺑﯾﻘو ل  ،ﻣ ﺎﻧﯾBو ر ﮐ و ل او ار ز ﯾ ﺎﺑ cﺗﮫ
ﻻ ﺳ ر ﺳ  cﭘ ﯾ د ا ﮐ و ي  .د ا ﺗر  Bو ﻟو ډ ﯾر ه د ﺑ ﺎو ر و ړ ﻻ ر ه د ه ﭼ ﯥ د ا ډ ا ډ ر اﮐ و ي ﭼ ﯥ ھ ﻐ ﮫ ر و ﻏ ﺗ ﯾ ﺎ ﯾ ﻲ ﺧ د ﻣ ﺗ و ﻧﮫ ﭼ ﯥ د
ﻟو ﻣ ړ ﯾﺗو ب ﺣ ق ﻟر ي ﭘﮫ  yو ﺗﮫ ﺷ و ي او ﭘﮫ اﻏ ﯾز ﻣ ن ډ و ل و ر ﺳ ر ه ﻣ ﺧ ﺎﻣ ﺦ ﺷ و ي ﯾو  .ﭘﮫ د ې ﻓﺻ ل ﮐ ﯥ د ﻣ ﻠﻲ او
\ ﺎ ﯾ ﻲ ر و ﻏ ﺗ ﯾ ﺎ ﯾ ﻲ ﺳ ﯾ ﺳ ﺗ ﻣ و ﻧ و د ﺗ ﻣ و ﯾ ﻠ و ﻟ و  ،ھ ﻣ ﻐ ږ ۍ ا و ﻣ ﻌ ﯾ ﺎ ر ي ﮐ و ﻟ و ﭘ ﮫ > ﯾ ر اﺳ ﺎ ﺳ ﺎ ﺗ و ﺑ ﺎ ﻧ د ې  Bﯾ ﻧ  fﺎ ر ﺷ و ي .
ھ ر ه ﺑر ﺧ ﮫ ﻻ ﻧد ې ﻣ و ﺿ و ﻋ ﺎت ﻟر ي .
• ﺣ د اﻗ ل ﻣ ﻌ ﯾ ﺎ ر و ﻧ ﮫ  :ﺣ د اﻗ ل ﻣ ﻌ ﯾ ﺎ ر و ﻧ ﮫ ﮐ ﯾ ﻔ ﻲ د ي ا و ھ ﻐ ﮫ ﺣ د ا ﻗ ل ا ﻧ د ا ز ه ﭼ ﯥ ﺑ ﺎ ﯾ د د ر و ﻏ ﺗ ﯾ ﺎ ﯾ ﻲ ﺧ د ﻣ ﺗ و ﻧ و ﭘ ﮫ
و ړ اﻧد ې ﮐ و ﻟو ﮐ ﯥ ﻻ س ﺗﮫ ر ا ﺷ ﻲ ﭘﮫ  yو ﺗﮫ ﮐ و ي .
• ﮐ ﻠ ﯾ د ي ﺷ ﺎ ﺧ ﺻ و ﻧ ﮫ  :د ا ھ ﻐ ﮫ ) ﻋ ﻼ ﻣ ﯥ ﯾ ﺎ ﻧ Oﯥ ( د ي ﭼ ﯥ د ﯾو ﭘر و ﮔ ر ام  ،ﻧﮫ ﻻ ﺳ ﺗﮫ ر او ړ ل  Oﯾ ﻲ  .د ا ﺷ ﺎﺧ ﺻ و ﻧﮫ د
ﮐ ﺎر و ل ﺷ و ﯾ و ﭘر و ﮔ ر اﻣ و ﻧ و  ،د ﺗ ﺎ ﺛ ﯾر ا و ﭘ ﺎ ﯾ ﻠ و د ﺳ ﻧﺟ و ﻟ و ا و د ھ ﻐ و ﻣ ﯾ ﺗ و د و ﻧ و ا و ﺑ ﮭ ﯾ ر و ﻧ و ﭼ ﯥ ﭘ ﮫ د ې
ﭘر و ﮔ ر اﻣ و ﻧو ﮐ ﯥ ﺗر ﯾﻧﮫ ﮔ Bﮫ اﺧ ﯾﺳ ﺗ ل ﺷ و ې د ه ﻣ ﺳ ﺎﺋ ل ﺑﯾ ﺎﻧو ي  .د ا ﺷ ﺎﺧ ﺻ و ﻧﮫ ﮐ ﯾ د اى ﺷ ﻲ ﭼ ﯥ ﮐ ﯾﻔ ﻲ ﯾ ﺎ ﮐ ﻣ ﻲ ﺑåﮫ
و ﻟر ي .
• ﻻ ر  :و و ﻧ ﯥ  :ﻻ ر  Oو و ﻧ ﯥ ﭘﮫ ﺑ ﯾﻼ ﺑ ﯾﻠو ﺑر ﺧ و ﮐ ﯥ د ﻣ ﻌ ﯾ ﺎر و ﻧ و او ﺷ ﺎﺧ ﺻ و ﻧ و د ﮐ ﺎر و ﻧ ﯥ > ر ﻧﮕ و اﻟ ﻰ  ،د ﻋ ﻣ ل ﭘﮫ
ډﮔر ﮐﯥ د ﺳﺗوﻧزو ﺳره د ﻣﺧﺎﻣﺦ ﮐﯾدو ﻻرOووﻧﯥ او ﯾوې ﻣﺳﺋﻠﯥ ﺗﮫ د ﻟوﻣړﯾﺗوب ﭘﮫ ورﮐوﻟو ﮐﯥ د ﺳﻼ-
ﻣ ﺷ و ر ې ﭘ ﮫ ﮔ و ﺗ ﮫ ﮐ و ﻧ ﮑ ﯥ د ي  .ھ ﻣ د ار ﻧ ﮕ ﮫ د و ى \ ﯾ ﻧ ﯥ ھ ﻐ ﮫ ﺑ ﻧ ﺳ  Bﯾ ز ﻣ ﺳ ﺎ ﯾ ل ﭼ ﯥ د ﻣ ﻌ ﯾ ﺎ ر و ﻧ و ا و ﺷ ﺎ ﺧ ﺻ و ﻧ و ﺳ ر ه
ﺗ ړ ا و ﻟ ر ي  Oﯾ ﻲ ا و ھ ﻣ د ار ﻧ ﮕ ﮫ د ا ﻻ ر  :و و ﻧ ﯥ ﮐ ﯾ د اى ﺷ ﻲ ﭼ ﯥ ھ ﻐ ﮫ ﺷ ﺧ ړ ې  ،ا و ﺗ و ﭘ ﯾر و ﻧ ﮫ ﭼ ﯥ ﭘ ﮫ ﻣ و ﺟ و د ه
ﻣ ﺎ ﻟ و ﻣ ﺎ ﺗ و ﮐ ﯥ ﺷ ﺗ ﮫ – ﺗ ﺷ ر ﯾﺢ ﮐ ړ ي .
• ددې ﻓﺻل د ﭘﺎى ﺿﻣﺎﯾم د ارزوﻧﯥ ﯾو ﭼﮏ ﻟﺳت  ،د ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو د راBوﻟوﻟو ﻧﻣوﻧﮫ ﻓورﻣﮫ  ،د ﻣړﯾﻧﯥ او
ﻧﺎروﻏﯾو د ﮐﭼﯥ د را Bوﻟوﻟو ﻓوﻣوﻟوﻧﮫ او د ﻣﺎﺧذوﻧو ﯾو اﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻟﺳت ﻟري ﭼﯥ د ﻓﺻل د اړوﻧدو
ﻋ ﻣ و ﻣ ﻲ او ﻣ ﺷ ﺧ ﺻ و ﺗﺧ ﻧﯾﮑ ﻲ ﻣ و ﺿ و ﻋ ﺎﺗو د ﻣ ﻌ ﻠو ﻣ ﺎﺗو ﺳ ر ﭼ ﯾﻧ ﯥ ﭘﮫ ﻧ Oﮫ ﮐ و ي .
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ﺳرﻟﯾﮑوﻧﮫ

ﺳرﯾزه.................................................................

 -١روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺳﯾﺳﺗﻣوﻧﮫ او ﺑﻧﺳBوﻧﮫ..............................................

 -٢د ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو ﻣﺧﻧﯾوی.....................................................

 -٣د ﻧﺎﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو ﻣﺧﻧﯾوی....................................................

ﻟوﻣړۍ ﺿﻣﯾﻣﮫ  :د روﻏﺗﯾﺎ ﯾﻲ ﺧدﻣﺗوﻧو د ارزوﻧﯥ ﭼﮏ ﻟﺳت........

دوھﻣﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ  :د اوﻧﯾز راﭘور ورﮐوﻟو د ﺳروﯾﻼﻧس ﺳﻣﭘل
ﻓورﻣوﻧﮫ....................................................................................

درﯾﻣﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ  :د ﻧﺎروﻏﯾو د ﺷﯾوع او ﻣړﯾﻧﯥ د ﮐﭼﯥ د ﻣﺎﻟوﻣوﻟو
ﻓورﻣوﻟوﻧﮫ.........................................................................

>ﻠورﻣﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ  :اﺧ\ﻠﯾﮑوﻧﮫ................................................
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روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺎت
د ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯿﻮ ﮐﻨﺘﺮول

د ﻏﯾرﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو ﮐﻧﺗرول

ﻟوﻣړی ﻣﻌﯾﺎر
وﻗﺎﯾﮫ

ﻟوﻣړی ﻣﻌﯾﺎر
زﺧﻣوﻧﮫ
دوھم ﻣﻌﯾﺎر
ﺑﺎروري ﺻﺣت

دوھم ﻣﻌﯾﺎر:
د ﺷری ﻣﺧﻧﯾوی

درﯾم ﻣﻌﯾﺎر
رواﻧﻲ او Bوﻟﻧﯾزه روﻏﺗﯾﺎ
>ﻠورم ﻣﻌﯾﺎر
ﻣزﻣﻧﯥ ﻧﺎروﻏc

درﯾم ﻣﻌﯾﺎر :د واﻗﻌﺎﺗو ﺗﺷﺧﯾص او درﻣﻠﻧﮫ

>ﻠورم ﻣﻌﯾﺎر :د ﺷﯾوع ﻟﭘﺎره ﭼﻣﺗوواﻟﯽ

ﭘﻧ\م ﻣﻌﯾﺎر:
د ﺷﯾوع ﺗﺷﺧﯾص> ،ﯾړﻧﮫ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ
ﺷﭘږم ﻣﻌﯾﺎر
اﯾدس

ﻟوﻣړۍ ﺿﻣﯾﻣﮫ :د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺎﺗو د >ﯾړﻧﯥ ﭼﮏ ﻟﺳت
دوھﻣﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ :د اووﻧﯾز ﺳروﯾﻼﻧس د راﭘور ورﮐوﻟو ﻧﻣوﻧﮫ ﻓورﻣﮫ
درﯾﻣﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ :د ﺷﯾوع او ﻣړﯾﻧﯥ دﮐﭼﯥ د ﺣﺳﺎﺑوﻟو ﻓورﻣوﻟوﻧﮫ
>ﻠورﻣﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ  :رﯾﻔرﯾﻧﺳوﻧﮫ
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روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺳﯾﺳﺗﻣوﻧﮫ او ﺑﻧﺳBوﻧﮫ

ﻟوﻣړی ﻣﻌﯾﺎر :د ﺻﺣﻲ ﺧدﻣﺎﺗو
ﻟوﻣړﯾﺗوب
دوھم ﻣﻌﯾﺎر :
د \ﺎﯾﻲ اوﻣﻠﻲ روﻏﺗﯾﺎ ﻣﻼﺗړ
درﯾم ﻣﻌﯾﺎر
ھﻣﻐږي
>ﻠورم ﻣﻌﯾﺎر
ﻟوﻣړﻧ cﺻﺣﻲ ﻣراﻗﺑت
ﭘﻧ\م ﻣﻌﯾﺎر
ﮐﻠﯾﻧﯾﮑﻲ ﺧدﻣﺎت
ﺷﭘږم ﻣﻌﯾﺎر
روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗﯽ ﺳﯾﺳﺗﻣوﻧﮫ

ﺳرﯾزه
ﻟﮫ ﻧړ ﯾو اﻟو ﺣ ﻘ و ﻗﻲ ﺳ ﻧد و ﻧو ﺳ ر ه اړ ﯾﮑ ﯥ
ﭘﮫ روﻏﺗﯾﺎ ﯾﻲ ﺧدﻣﺗوﻧوﮐﯥ ﺣداﻗل ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ د ھﻐو اﺻوﻟو او ﺣﻘوﻧو ﺗطﺑﯾﻘﻲ اﺻطﻼﺣﺎت دي
ﭼﯥ ﻧړﯾوال اﻧﺳﺎﻧﻲ ﻣﻧﺷور ﯾﯥ ﺗﺿﻣﯾﻧوي  .ﻟﮑﮫ >رﻧfﮫ ﭼﯥ ﯾﯥ ﻧړﯾوال ﺑﺷري ﺣﻘوﻧﮫ ،
اﻧﺳﺎﻧﻲ او د ﮐډواﻟ cﻗواﻧﯾن ﻣﻧﻌﮑﺳوي ﻧړﯾوال اﻧﺳﺎﻧﻲ ﻣﻧﺷور د ھﻐو ﺧﻠﮑو د وﻗﺎر او ژوﻧدي
ﺳﺎﺗﻠو ﻟﭘﺎره ﭼ cﺑﺣراﻧوﻧواو ﺑﯥ وﺳ\ cﭘﻠﻲ دي د ډﯾرو اﺳﺎ ﺳﻲ او ﻟﻣړﻧﯾو ﻣرﺳﺗو ﻟﮫ ﻣﺧﯥ
د اھﻣﯾت وړ دى .
ﻟﮑﮫ >ﻧfﮫ ﭼﯥ ﭘﮫ ﯾو ﺷﻣﯾر ﻧړﯾواﻟو ﺳﻧدوﻧو ﮐﯥ >رyﻧده ده ھر >وک د روﻏﺗﯾﺎ ﻟرﻟو ﺣق ﻟري
.دا ﯾوا\ﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﯾﻲ ﺧدﻣﺗوﻧو ﺗﮫ د ﺑراﺑر ﻻﺳرﺳﻲ ﺣق ﭘﮫ ﻟﻣن ﮐﯥ ﻧﮫ ﻧﯾﺳﻲ ﺑﻠﮑﮫ ﻟﮑﮫ د
ﻧورو ﺑﺷري ﺣﻘوﻧو ﻟﮑﮫ د ﻣﻧﺎﺳﺑو ﭘﺎﮐو ﺧوړو او اوﺑو  ،ﺗﻐذﯾﯥ او ﭘﻧﺎ\ﺎی  ،ﭘﮫ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ
ﺷراﯾطو د ﺑراﺑر ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﻟرﻟو ،د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ Oووﻧو او ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﺗﮫ د ﻻﺳرﺳﻲ او ﭘﮫ ﻧﮫ
ﺗﺑﻌﯾض او د ﺧﻠﮑو وﻗﺎر اوﻋزت او وyړﻧﯾزو ارزOﺗوﻧو ﭘﮫ ﺳﺎﺗﻧﯥ دBﯾﻧfﺎر ﺣﻘوﻧﮫ ھم
ﺗﺿﻣﯾﻧوي .
روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺣق ﯾوا\ﯥ ھﻐﮫ وﺧت ﺗﺿﻣﯾﻧﯾداى ﺷﻲ ﭼﻲ ﺧﻠﮏ ﺧوﻧدي ﺷوي وي .ﮐﻠﮫ ﭼﯥ د
روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺗوﻧو د ﺳﯾﺳﺗم ﻣﺳﻠﮑﻲ ﮐﺳﺎن ﭘﮫ ﺳم ډول روزل ﺷوي وي او ﻧړﯾواﻟو اﺧﻼﻗﻲ
اﺻوﻟو او ﻣﺳﻠﮑﻲ ﻣﻌﯾﺎروﻧو ﺗﮫ ژﻣن وي .ﮐﮫ ھﻐﮫ ﺳﯾﺳﺗم ﭼﯥ دوى ﭘﮑﯥ ﮐﺎر ﮐوي داﺳﯥ
ډﯾزاﯾن ﺷوى وي ﭼﯥ ﻟږ ﺗرﻟږه اړﯾن ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﯾﺳﻲ او ﮐﮫ ﺣﺎﻟت داﺳﯥ ﺑراﺑر وي
ﭼﯥ ﺧوﻧدﯾﺗوب او ﺛﺑﺎت ﺗﺎﻣﯾﻧوي ﻧو ددﻏﮫ ﺑﺷري ﺣﻘوﻧوﭘر ﺑﻧﺳټ د وﻗﺎر او ﺑراﺑرۍ ا و
ﺧﻠﮑوﺗﮫ د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺣق ﭘﮫ ﺑراﺑروﻟوﮐﯥ د دوﻟﺗﻲ او ﻧﺎ دوﻟﺗﻲ زﻣﺎﻣداراﻧو د دﻧدو او
ﻣﺳوﻟﯾﺗوﻧو ﻣوﺿوﻋﺎت د ﭘﺎم وړ دي .د وﺳﻠﮫ واﻟﯥ ﺟfړې ﭘر ﻣﮭﺎل ﻣﻣﮑن ﻣﻠﮑﻲ روﻏﺗوﻧوﻧﮫ
او طﺑﻲ اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوي د ﺑرﯾد ﻻﻧدې راﺷﻲ ﺧو روﻏﺗﯾﺎ ﯾﻲ او طﺑﻲ وyړي ﺣق ﻟري ﭼﯥ درﻧﺎوى
ﯾﯥ وﺷﻲ او ﺧوﻧدي وﺳﺎﺗل ﺷﻲ .
ﭘﮫ دې ﻓﺻل ﮐﯥ ﺣداﻗل ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ د روﻏﺗﯾﺎ د ﺣق ﻟﭘﺎره ﺑﺷﭘړه اﺻطﻼح ﻧﮫ ده  .ﭘﮫ ھر ﺣﺎل
راBول دﺳﻔﯾﯾر ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ د روﻏﺗﯾﺎ ﯾﻲ ﺣق ھﻐﮫ ﻣﻧ\ﭘﺎﻧfﮫ ﻣﻧﻌﮑﺳوي او ﭘﮫ ﻧړﯾواﻟﮫ ﮐﭼﮫ ددې
ﺣﻘوﻧو ﭘر\ﺎى ﮐوﻟو او ﭘرﻣﺧﺗ ïﺳره ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوي.

ﭘ ﮫ ﻧ ﺎ و ر ﯾ ﻧ و ﻧ و ﮐ ﯥ د ﺻ ﺣ ﻲ ﺧ د ﻣ ﺎ ﺗ و ار ز  :ت
د ﻧﺎورﯾن ﭘﮫ ﻟوﻣړي ﭘړاو ﮐﯥ ،روﻏﺗﯾﺎ ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ ،د ژوﻧدي ﭘﺎﺗﯥ ﮐﯾدو ﻟﭘﺎره ﯾو اﺳﺎﺳﻲ dﮑﯽ
nhل ﮐﯾږي .ﭘﯾ:ﯥ ﻧژدې ﺗل ﭘﮫ ﻋﺎﻣﮫ روﻏﺗﯾﺎ او د اﻏﯾزﻣن ﺷوي ﻧﻔوس ﭘﮫ :ﮫ واﻟﻲ د ﭘﺎم وړ
اﻏﯾزه ﻟري  .د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ زﯾﺎﻧﻣﻧﺗﯾﺎ ﻣﻣﮑن ﭘﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾم ) dپ ،رواﻧﻲ ﺿرﺑﮫ ( او ﻏﯾر
ﻣﺳﺗﻘﯾم ) د اﻧﺗﺎﻧﻲ ﻧﺎروﻏﯾو زﯾﺎﺗﯾدﻧﮑﯥ ﮐﭼﮫ  ،ﺧوارIواﮐﻲ ،د ﻣزﻣﻧو اﻣراﺿو اﺧﺗﻼطﺎت ﯾﺎ
ﺑﺎﺑﯾړى ( ډول راﻣﻧIﺗﮫ ﺷﻲ .ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﯾﻲ اﻏﯾزې ﭘﮫ ﻣﻌﻣول ډول ﻟﮑﮫ د اوﺑو د
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ﻧﺎﻣﻧﺎﺳپ ﮐﯾﻔﯾت او ﮐﻣﯾت  ،د ﻓﺎﺿﻠﮫ اﺑو د ﺳﯾﻣﺳﺗم د ﺗﺧرﯾﺑﯾدو  ،د ﺧوړو ﭘﮫ رﺳوﻟو ﮐﯥ د
ﻣداﺧﻠﯥ  ،د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺗوﻧو د ﺑﻧدﯾدو  ،د ﺑﯥ Iﺎﯾﮫ ﮐﯾدو د nhﯥ hوnﯥ او ﻧورو ورﺗﮫ
ﻋواﻣﻠو ﭘورې ﺗړﻟﯥ دي .
د ﭘﯾ:و ﭘﮫ وړاﻧدې د اﻧﺳﺎﻧﻲ ﻏﺑرhوﻧو ﻟﻣړﻧﻲ اھداف دا دي  (١:د ﻣﺦ ﭘﮫ زﯾﺎﺗﯾدوﻧﮑﯥ ﻣړﯾﻧﯥ
او ﻧﺎروﻏ pﻣﺧﮫ وﻧﯾﺳ pاو را dﯾdﮫ ﯾﯥ ﮐړۍ او  ( ٢.ﻋﺎدي ﺣﺎﻟت د راhرIﯾدو ﻟﭘﺎره ﭘرﻣﺦ
وﻻړ ﺷ . pد ﭘﯾ:و ﺑﯾﻼﺑﯾل ډوﻟوﻧﮫ د ﻣرګ ژوﺑﻠﯥ ﻟﮫ ﺑﯾﻼﺑﯾﻠو اﻧدازو ﺳره ﻣﻠåري وي  ).د
 ٢٥٧ﻣﺦ ﺟدول وhورۍ ( ﻧو د ﯾوې ژوﺑﻠﯥ dوﻟﻧﯥ دﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ او طﺑﻲ اړﺗﯾﺎوې ﺑﮫ ﻧظر
دﭘﯾ:ﯥ ډول او ﭘراﺧواﻟﻲ ﺗﮫ ﺗوﭘﯾر وﻟري .
روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺗوﻧو ﺗﮫ ﻟوﻣړﯾﺗوب ورﮐول دﯾوې ژوﺑﻠﯥ dوﻟﻧﯥ ﭘﮫ ﻟﻣړﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ ﯾﻲ ﺣﺎﻟت ،
اړﺗﯾﺎوو  ،روﻏﺗﯾﺎ ﯾﻲ ﺧطر  ،ﺳرﭼﯾﻧو او ظرﻓﯾﺗوﻧو ﺑﺎﻧدې :ﮫ ﭘوھﯾدﻧﯥ ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟري  .د
ﯾوې ﭘﯾ:ﯥ ﭘﮫ ﻟوﻣړﻧ pﻣرﺣﻠﮫ ﮐﯥ ﻣﻣﮑن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻧﯾﻣåړي وي او د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﻣﮭم
ﺗﺻﻣﯾﻣوﻧﮫ ﻣﻣﮑن ﭘرﺗﮫ ﻟﮫ dوﻟو اړوﻧده ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو ﭼﯥ ﻻس ﺗﮫ را Iﻲ او ﺗﺟزﯾﮫ ﮐﯾږي وﻧﯾول
ﺷﻲ  .ﺑﺎﯾد ژرﺗرژره .ﯾوه hڼ ﺳﮑdورﯾزه ارزوﻧﮫ ﭼﯥ د dوﻟﻧﯥ اﺳﺗﺎزي ھم ﭘﮑﯥ hډون وﻟري
ﺗر ﺳره ﺷﻲ ﭼﯥ د ﭘﯾ:ﯥ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ اﻏﯾزې  ،د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﻟوﻣړﻧ pاړﺗﯾﺎوې ،د
Iﺎﯾﻲ ﺳرﭼﯾﻧو ﻣﺳﺎﻋدواﻟﻰ  ،او د ﺑﮭرﻧ pﻣرﺳﺗﯥ اړﺗﯾﺎ )ﭘﮫ ٢٩ﻣﺦ ﮐﯥ د ﻟوﻣړﻧ pارزوﻧﯥ
ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ او ﻟوﻣړۍ ﺿﻣﯾﻣﮫ وhورئ ( ﭘﮫ hوﺗﮫ ﮐړي .
ﭘﮫ ﻋﻣوﻣﻲ ډول د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﻟوﻣړﯾﺗوﺑوﻧﮫ ددې ﻟﭘﺎره ډﯾزاﯾن ﺷوي دي ﭼﯥ دا ډاډ ﭘر
Iﺎي ﮐړي ﭼﯥ ﺗر dوﻟو ډﯾرې روﻏﺗﯾﺎﯾﯥ dhﯥ ﺗر dوﻟو ډﯾر ﻧﻔوس ﺗﮫ رﺳﯾدﻟﻲ دي K .وﻣره
ﭼﯥ ﻣﻣﮑﻧﮫ وي ﻣداﺧﻠﮫ ﺑﺎﯾد د ﭘﯾ:و د ﻋﻣﻠﻲ اړخ ﭘر ﺑﻧﯾﺎد وﻻړه وي  .ﭘﮫ دې ډول ﻣداﺧﻠﮫ
ﮐﯥ ﺑﮫ ﻣﻌﻣوﻵ ﻣﻧﺎﺳﺑﯥ ﭘﺎﮐﯥ اوﺑﮫ ،ﺳﻧﯾdﯾﺷن ،ﺗﻐذﯾوي ﺧدﻣﺗوﻧﮫ  ،ﺗﻐذﯾوي ﻣرﺳﺗﯥ/ﻏذاﯾﻲ
ﺧوﻧدﯾﺗوب ،ﭘﻧﺎIﺎی او اﺳﺎﺳﻲ ﮐﻠﯾﻧﯾﮑﻲ Kﺎرﻧﯥ ﺷﺎﻣﻠﯥ وي  .وﻗﺎﯾوي او ﮐﻠﯾﻧﯾﮑﻲ ﺧدﻣﺗوﻧﮫ
ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﻟوﻣړي Iل د ھﻐو ﻧﺎروﻏﯾو ﭘﮫ ﮐﻧdرول ﮐﯥ ﻣرﺳﺗﮫ وﮐړي ﭼﯥ د ﺧﭘرﯾدو اﻣﮑﺎن ﯾﯥ
ډﯾر زﯾﺎت وي.
د ﺷري د واﮐﺳﯾن ﮐﺗﻠوي ﮐﻣﭘﺎﯾﻧوﻧوﮐﯥ ﺑﺎﯾد ھﻐﮫ ﻧﻔوس ﺗﮫ ﭼﯥ د ﺷري د ﺷﯾوع ﻟﮫ ﺧطر
ﺳره ﻣﺧﺎﻣﺦ دي اوﻟوﯾت ورﮐړل ﺷﻲ .ﭘﮫ Iﺎﻧåړي ډول ﮐډوال او ھﻐوي ﭼﯥ ﺳﺧت Iﭘل
ﺷوي دي  .د ډﯾروﭘﯾ:و ﭘﮫ راﻣﻧ ùﺗﮫ ﮐﯾدو ﮐﯥ د روﻏﺗون دﻧﻧﮫ او دﺑﺎﻧدې Kﺎرﻧﯥ ھﻐﮫ وﺧت
ﻣﮭﻣﯥ دي ﭼﯥ ﻟﮫ ﻟوﻣړﻧﯾو روﻏﺗﯾﺎ ﯾﻲ Kﺎرﻧو ﻣﺧﮑﯥ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﻟﮫ ﻧظره ﯾوه ﮐوﭼﻧp
ﻻس ﺗﮫ راوړﻧﮫ وﻟري .
د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺗﻧو ﭘﮫ ډﯾزاﯾن ﮐول ،ﺗطﺑﯾﻘوﻟو> ،ﺎرﻧﮫ او ارزوﻧﮫ ﮐﯥ د ﻧﺎورﯾن \ﭘﻠو ﺧﻠﮑو
yډون ﺿروري دي .ددې ﭘروﺳﯥ ﭘﮫ ﻟړ ﮐﯥ ﺑﺎﯾد ھ>ﮫ وﺷﻲ ﭼﯥ د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺳﮑBورظرﻓﯾﺗوﻧﮫ
ﭘﮫ yوﺗﮫ او ﻟوړ ﮐړل ﺷﻲ  .د \ﭘل ﺷوې ډﻟﯥ ﺳره ﯾو \ﺎۍ د ﺧﻠﮑو د \ﺎﯾﻲ ظرﻓﯾت د ﻟوړوﻧﯥ
ﺗر Bوﻟو اﻏﯾزﻣﻧﮫ ﻻره ھﻐﮫ ده ﭼﯥ ﻟﮫ ھﻐﯥ Bوﻟﻧﯥ ﺳره ﭼﯥ ﭘﯾOﯥ \ﭘﻠﯥ ﺑﺎﯾد ﻣرﺳﺗﮫ وﺷﻲ ﺗر
>و دوی د ﻧﺎورﯾن ﻟﮫ اﻏﯾزو >ﺧﮫ ورﻏﯾږي او راﺗﻠوﻧﮑو ﭘﯾOو ﺗﮫ ﻣﺗوﺟﮫ او ﭼﻣﺗو واو ﺳﻲ .
ﭘﮫ روﻏﺗﯾﺎ ﯾﻲ ﺧدﻣﺗوﻧو ﮐﯥ ﮐډوال او ﮐورﻧﻲ ﺑﭔ\ﺎﯾﮫ ﺷوي ﺧﻠﮏ ) (IDPد \ﺎﯾﻲ ﺧﻠﮑو ډﯾرې
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ﻣرﺳﺗﯥ ﺗﮫ اړ دي  .ﺑﺷري ھ>ﯥ ﺑﺎﯾد ﻟﮫ دې ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ وﮐړي ﭼﯥ د \ﺎﯾﻲ ﺧﻠﮑو روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ
ﺧدﻣﺗوﻧﮫ راﺷرﯾﮏ او ﭘﯾﺎوړي ﮐړي.
ﭘﮫ ډﯾرو ﭘﯾOو ﮐﯥ \Oﯥ او ﮐوﭼﻧﯾﻧﺎن ﺗر Bوﻟو ډﯾر ،د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﻣراﻗب ﻣرﺳﺗو ﺗﮫ اړ دي او
دا ﻣﮭﻣﮫ ده ﭼﯥ ﻟﮫ \ﭘل ﺷوې ډﻟﯥ >ﺧﮫ د \Oو ﺣﺎﻟت وﮐﺗل ﺷﻲ ﭼﯥ اﯾﺎ ﻣرﺳﺗو ﺗﮫ Bول ﭘﮫ
ﻣﺳﺎوي او ﻣﻧﺎﺳب ډول ﻻﺳرﺳﻲ ﻟري او ﮐﮫ ﻧﮫ .ﭘﮫ ھﻐﮫ ﮐﻠﺗوري ﻋواﻣﻠو د ﭘوھﯾدو ﻟﭘﺎره ﭼﯥ
روﻏﺗﯾﺎ زﯾﺎﻧﻣﻧوي ﮐﯾدي ﺷﻲ \Oﯥ ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﯾول ﺷﻲ  .ﺣﺗﻲ د \ﭘل ﺷوې ډﻟﯥ د \ﺎﻧfړو
اړﺗﯾﺎودﻣﻌﻠوﻣوﻟو ﻟﭘﺎره .ﻟﮫ دې اﻣﻠﮫ ﺑﺎﯾد ﻣﯾرﻣﻧﯥ ﻟﮫ ﭘﯾﻠﮫ د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺗوﻧو ﭘﮫ ﭘﻼﻧوﻟو او
ﻋﻣﻠﻲ ﮐوﻟو ﮐﯥ yډون وﮐړي.

ﻟﮫ ﻧور و  Kﭘر ﮐ و ﺳ ر ه ﺗړ او
ﭘﮫ ﻧور ﺳﮑﺗوري >ﭘرﮐﯾو ﮐﯥ ډﯾري ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ ددې >ﭘرﮐﯥ ﻟﮫ ﻣﻌﯾﺎروﻧو ﺳره ﺗړاوو ﻟري .ﭘﮫ
ﯾو ډyر ﮐﯥ د ﻣﻌﯾﺎروﻧو ﭘﮫ ﻻس ﺗﮫ راوړﻟو ﮐﯥ ﭘرﻣﺧﺗ ïﻣﻌﻣو ْ
ﻻ او ﮐﻠﮫ ﮐﻠﮫ د ﻧورو ډyروﻧو
ﭘرﻣﺧﺗ ïﯾﺎ ﺧو ﺗر ﺧﭘل اﻏﯾز ﻻﻧدې راوﻟﻲ اوﯾﺎ ﺧو ﯾﯥ ھم ﭘرﻣﺧﺗ ïﺗﻌﯾﻧوي .ددې ﻟﭘﺎره ﭼﯥ
ﻏﺑرyون اﻏﯾزﻣن وي ،ﻧو د ﻧور ﺳﮑﺗوروﻧو ﺳره ﻧږدې اﻧﺳﺟﺎم اوyډ ﮐﺎر ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ده .د \ﺎﯾﻲ
ﭼﺎرواﮐو اوﻧورو ﻣﺳؤوﻟو ادارو ﺳره ھﻣﻐﺎړﯾﺗوب ﻻزم دي ﺗر >و د اړﺗﯾﺎوو ﺑﺷﭘړﺗوب ،ھﻠو
\ﻠو ﮐﯥ ﻧﮫ دوه yوﻧﺗوب ،د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺗوﻧود ﮐﯾﻔﯾت اﻏﯾزﻣﻧﺗﯾﺎ ﯾﻘﯾﻧﻲ ﺷﻲ.ﭘﮫ ﻧورو اړوﻧدو
ﺗﺧﻧﯾﮑﻲ ﻓﺻﻠوﻧو ﮐﯥ د ﻣﺷﺧﺻو ﻣﻌﯾﺎروﻧو او ﻻرOودوﻧو ﻟﭘﺎره ﻣﺎﺧذوﻧﮫ ﭘﮫ yوﺗﮫ ﺷوي دي

ﻟﮫ ﻣ ﺷ ﺗر ﮐ و ﻣ ﻌ ﯾﺎر و ﻧو ﺳ ر ه ﺗړ او

د ﻏﺑرﮔون د ﭘراﺧﺗﯾﺎ ورﮐوﻟو او ﭘﻠﻲ ﮐوﻟو د ﭘروﺳﯥ اﺳﺎﺳﻲ Bﮑﻰ د ھﻐﯥ اﻏﯾزﻣﻧﺗوب دى .دا
>ﭘرﮐﻰ ﺑﺎﯾد د ھﻐو ﻣﻌﯾﺎروﻧو ﺳره ﭼﯥ ﭘﮫ Bوﻟو ﺑرﺧو ﮐﯥ ﮐﺎرول ﮐﯾږي ﯾو \ﺎى وﮐﺎرول ﺷﻲ،
ﭼﯥ دا ﻣﺷﺗرک ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ ﻋﺑﺎرت دي ﻟﮫ :وﻧډه اﺧﯾﺳﺗﻧﮫ ،ﻟوﻣړﻧ cارزوﻧﮫ ،ﻏﺑرﮔون ،د ﻣوﺧﯥ
Bﺎﮐل ،ﻣراﻗﺑت ،ارزوﻧﮫ ،دﮐﺎرﮐوﻧﮑو وړﺗﯾﺎوې او ﻣﺳؤﻟﯾﺗوﻧﮫ> ،ﺎرﻧﮫ ،د ﮐﺎرﮐوﻧﮑو دﻧدې او
ﺻﻼﺣﯾﺗوﻧﮫ )د ﻟوﻣړي >ﭘرﮐﻲ  21ﻣﺦ وﮔورئ( .ﭘﮫ ھر ﻏﺑرﮔون ﮐﯥ ،ددې ﻟﭘﺎره ﭼﯥ د ھﻐﮫ
ﮐﯾﻔﯾت او اﻏﯾزﻣﻧﺗوب زﯾﺎت ﮐړاى ﺷﻲ ،دا ﻣﮭﻣﮫ ده ﭼﯥ د اﻏﯾزﻣن ﺷوﯾو ﺧﻠﮑو او
زﯾﺎﻧﻣﻧﯾدوﻧﮑو ډﻟو ،ﭼﯥ وروﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﭘرې رåﺎ واﭼول ﺷﻲ ،د وﻧډې اﺧﯾﺳﺗوﮐﭼﮫ ﻟوړه ﺷﻲ.

د ﻧ ﺎر و ﯾ ن  Kﭘ ﻠ و ﺧ ﻠ ﮑ و ز ﯾ ﺎ ﻧ ﻣ ﻧ ﺗ ﯾ ﺎ ا و ظ ر ﻓ ﯾ ﺗ و ﻧ ﮫ
\Oﯥ ،ﻣﺎﺷوﻣﺎن ،زاړه ﮐﺳﺎن ،ﻣﻌﯾوﺑﯾن او ﭘﮫ )PLWH/A (HIV/AIDSاﺧﺗﮫ ﮐﺳﺎن ،ھﻐﮫ
ﮔروﭘوﻧﮫ دي ﭼﯥ ﭘﮫ ﺑﯾړﻧﯾو ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ ﭘﮫ وار وار ﻟﮫ ﺧطر ﺳره ﻣﺦ ﮐﯾږي .ﭘﮫ \ﯾﻧو \ﺎﻧfړو
ﺣﺎﻟﺗوﻧو ﮐﯥ د ﻗوﻣﻲ،ﻣذھﺑﻲ او ﺳﯾﺎﺳﻲ ﺗړاوﻧو او ﺑﯾ\ﺎﯾﮫ ﮐﯾدﻧﯥ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ھم ﺧﻠﮏ ﻟﮫ ﺧطر ﺳره
ﻣﺦ ﯾﺎ زﯾﺎﻧﻣﻧﯾدوﻧﮑﻲ ﺑﻠل ﮐﯾداى ﺷﻲ .اﻟﺑﺗﮫ ډﯾرې ډﻟﯥ ﺷﺗﮫ ﭼﯥ زﯾﺎﻧﻣﻧﯾدوﻧﮑﻲ ﺷﻣﯾرل ﮐﯾږي،
ﺧو ﭘورﺗﻧﻲ ﮔروﭘوﻧﮫ ھﻐﮫ دي ﭼﯥ اﮐﺛرا ً د زﯾﺎﻧﻣﻧﯾدوﻧﮑو ﭘﮫ ﺣﯾث ﺛﺑت ﺷوي دي .ﭘﮫ ﯾوه ﻏﻣﯾزه
ﮐﯥ داﺳﯥ \ﺎﻧﮕړي زﯾﺎﻧوﻧﮫ ھم ﺷﺗﮫ ﭼﯥ د ﺧﻠﮑو د ژوﻧدي ﭘﺎﺗﯥ ﮐﯾدو ﭘر ھ>و ﻧﺎوړه اﻏﯾز
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ﮐوﻻى ﺷﻲ او ھﻐﮫ ﺧﻠﮏ ﭼﯥ د داﺳﯥ \ﺎﻧﮕړو زﯾﺎﻧوﻧو Oﮑﺎر ﮐﯾږي ،ﺑﺎﯾد د اړوﻧده زﯾﺎن د
>رﻧﮕواﻟﻲ ﭘﮫ ﺗړاو ﺛﺑت ﺷﻲ.
ﭘﮫ دې ﻻﺳﻲ ﻻرOود ﮐﺗﺎب ﮐﯥ د )زﯾﺎﻧﻣﻧﯾدوﻧﮑو ډﻟو( اﺻطﻼح د Bوﻟو ﭘورﺗﻧﯾو ﯾﺎد ﺷوو ﺧﻠﮑو
ﻟﭘﺎره ﮐﺎرول ﮐﯾږي .ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ددﻏو ﯾﺎدو ﺷوو ﮔروﭘوﻧو >ﺧﮫ ﯾو ﯾﯥ ﻟﮫ ﺧطر ﺳره ﻣﺦ وي،
ﻣﻌﻧﺎ ﯾﯥ داده ﭼﯥ دا ﻧور ھم ﺗر ﺗﮭدﯾد ﻻﻧدي دي .ﻧو ﭘﮫ دې اﺳﺎس ،ﮐﻠﮫ ﭼﯥ د زﯾﺎﻧﻣﻧﯾدوﻧﮑو
ﮔروﭘوﻧو ﯾﺎدوﻧﮫ ﮐﯾږي ،ﻟوﺳﺗوﻧﮑﻲ دې Bول ھﻐﮫ ﯾﺎد ﺷوي ﮔروﭘوﻧﮫ ﭘﮫ ﻧظر ﮐﯥ وﻧﯾﺳﻲ.
اﻏﯾزﻣن ﺷوﯾو ﺧﻠﮑو ﺗﮫ ﺑﺎﯾد \ﺎﻧﮕړې ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ وﺷﻲ او د ﺧوﻧدﯾﺗوب او ﻣرﺳﺗﯥ ﻟﭘﺎره ﯾﯥ
\ﺎﻧfړې اړﺗﯾﺎوې ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﯾول ﺷﻲ او ددوى ﺳره ﺑﯥ ﺗوﭘﯾره ﭼﻠﻧد وﺷﻲ .ﭘﮫ ھر ﺣﺎل ،دا
ھم دﯾﺎدوﻧﯥ وړ ده ﭼﯥ ﭘﮫ ﻧﺎورﯾن ﮐﯥ اﻏﯾزﻣن ﺷوي ﺧﻠﮏ ،د ﻧﺎورﯾن ﺳره د ﻣﺟﺎدﻟﯥ ﻟﭘﺎره
ﭘﺧﭘﻠﮫ ھم \ﯾﻧﯥ وړﺗﯾﺎوې او ﻣﮭﺎرﺗوﻧﮫ ﻟري او ﻻﺳﺗﮫ ﯾﯥ راوړي ،ﭼﯥ ﺑﺎﯾد وﭘﯾژﻧدل ﺷﻲ او
ﻣﻼﺗړ ﯾﯥ وﺷﻲ.
ﭘ ﮫ ﻋ ﺎ ﻣ ﯥ ر و ﻏ ﺗ ﯾ ﺎ ﺑ ﺎ ﻧ د ې د ا ﻧ ﺗ ﺧ ﺎ ﺑ ﻲ ﻧ ﺎر و ﯾ ﻧ و ﻧ و اﻏ ﯾز ې
ﺑﯥ ﺗو ﭘﺎﻧﮫ ﻗو ي
ﺳ ﯾﻼ و و ﻧﮫ
اﻏ ﯾز
ﺑﺎدو ﻧﮫ
ﻟږ
ﻟږ
ﻣ ړ ﯾﻧ ﯥ
ﻣ ﻧ> ﻧﻲ
ﻟږ
و ﺧ ﯾم Bﭘو ﻧﮫ
ﮐ و ﭼ ﻧﻰ
ﻣ ﺗﻧو ع
د ﺳ ﺎر ي
ﻧ ﺎر و ﻏ ﯾ و
ﻟو ړ ﯾد و ﻧﮑ ﯥ
ﮐﭼ ﮫ
ﻧﺎدر
ﻣ ﺗﻧو ع
د ﺧوړو
ﮐﻣ Oت
د ﻧﻔ و ﺳ و
ﮐ ﺗﻠو ي ﺑﯥ \ ﺎﯾﮫ
ﮐ ﯾد ﻧﮫ

ﻋ ﺎم

ز ﻟز ﻟ ﯥ

ﺑﯾړ ﻧﯽ ﺣ ﺎﻟت

ډ ﯾر
ډ ﯾر
ﮐ و ﭼ ﻧﻰ

ډ ﯾر
ﻣ ﺗﻧو ع
ﻟو ړ

ﻧﺎ>ﺎﭘﮫ ﺗوﭘﺎﻧوﻧﮫ/
> و ﻧ ﺎﻣ c
ډ ﯾر
ﻟږ
ﻋ ﺎم

ﻧﺎدر

ﻋ ﺎم

ﮐ و ﭼ ﻧﻰ

ﻧﺎدر

ﻋ ﺎم ) ﮐ ﯾد ى ﺷ ﻲ
ﭘﮫ ﯾو ه ډ ﯾر ې
ﺗﺧ ر ﯾ ب ﺷ و ې
 Oﺎر ي ﺳ ﯾﻣ ﮫ ﮐ ﯥ
ر اﻣ ﻧ  gﺗ ﮫ ﺷ ﻲ

ﻣ ﺗﻧو ع

ﻧﺎدر

ﺳرﭼﯾﻧﯥ  :ﻟﮫ ﭘﺎن اﻣرﯾﮑﺎﯾﻲ روﻏﺗﯾﺎ ﯾﻲ ارyﺎن ﺳره ﻣواﻓق  ،ﻟﮫ طﺑﻌﻲ ﭘﯾOو وروﺳﺗﮫ ﺑﯾړﻧﻰ روﻏﺗﺎﯾﻲ ﻣﻧﺟﻣﻧټ  ،د ﺑﯾړﻧﯾو
ﺣﺎﻟﺗوﻧوﭘﮫ وړاﻧدې د ﺗﯾﺎري او ﻟﮫ ﭘﯾOو >ﺧﮫ د ﺧﻼﺻون دھﻣﻐږۍ دﻓﺗر ،ﻋﻠﻣﻲ ﺗﺎﻟﯾﻔﺎت ﻧﻣﺑر  ، ٤٧واﺷﻧBfن ډي ﺳﻲ  ،ﭘﺎن
اﻣرﯾﮑﺎﯾﻲ رو ﻏﺗﯾﺎ ﯾﻲ ارyﺎن١٩٨١ .
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 :NBﺣﺗﻰ د ﭘﯾOو د\ﺎﻧfړي ډول ﻟﭘﺎره ﭘﮫ روOﺎﻧﮫ ډول د ﻣرګ ژوﺑﻠﯥ ډوﻟوﻧﮫ او ﻣﻔﺎھﯾم ﺳره ﯾو ﺗرﺑﻠﮫ ﺗوﭘﯾر ﻟري .ﻣﺛﻼً د
وداﻧ cﺟوړوﻟو ﭘﮫ وﺧت ﮐﯥ د ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ ﮐوډوﻧو او ﻣﻌﯾﺎروﻧو ﭘﻠﻲ ﮐول او ﭘﮫ ﻧظر ﮐﯥ ﻧﯾول ﮐوﻟﻰ ﺷﻲ د زﻟزﻟﯥ ﭘر ﻣﮭﺎل د
وﺧﯾﻣو Bﭘوﻧو او ﻣړﯾﻧﯥ ﮐﭼﮫ را BﯾBﮫ ﮐړي .

ﭘﮫ ﻣﻐﻠﻘو ﺑﯾړﻧﯾو ﭘﯾOو ﮐﯥ د ﻣرګ ژوﺑﻠﯥ ﺳﺗر ﻋﻠﺗوﻧﮫ ﺳﺎري ﻧﺎروﻏ cاو ﺧوار\واﮐ cدي .ﭘﮫ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ ﭘﮫ ﻧورو
ﺳﺧﺗو ﺑﯾړﻧﯾو ﺣﺎﻟﺗوﻧو ﮐﯥ د ﻣرګ ﺳﺗر ﻻﻣل رواﻧﻲ ﺿرﺑﯥ دي او ﭘﮫ ﭘراﺧﮫ ﮐﭼﮫ ﭘﮫ ﻧﺎروﻏﯾو د اﺧﺗﮫ ﮐﯾدو ﺳﺗر ﻻﻣل د ﻣزﻣﻧو
ﻧﺎروﻏﯾو اﺧﺗﻼطﺎت دي.
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ﺣ د اﻗ ل ﻣ ﻌ ﯾ ﺎر و ﻧﮫ

 -1روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺳﯾﺳﺗﻣوﻧﮫ او ﺑﻧﺳdوﻧﮫ

د ﯾ و ه ﺑ ﯾړ ﻧ ﻲ ﻏ ﺑر  yو ن ﭘ ر و ﺧ ت  ،ﮐ ﻠ ﮫ ﭼ ﯥ د ﻣ ړ ﯾ ﻧ ﯥ ا ﻧ د ا ز ه ډ ﭔ ر ﭔ ږ ي ﯾ ﺎ ﮐ ﭔ د ا ي ﺷ ﻲ ﭼ ﯥ ژ ر د ﻏ ﺳ ﯥ ﯾ و ﺣ ﺎ ﻟ ت
ﺗﮫ و ر ﺳ ﭔږ ي  ،د ﺑﺷ ر ي ﻣ د اﺧ ﻠﯥ ﻟو ﻣ ړ ﻧﻲ ﺧ د ﻣ ﺗو ﻧﮫ ﺑﺎﯾد د ﻟو ﻣ ړ ﻧ cر و ﻏ ﺗﯾﺎﯾﻲ > ﺎر ﻧﯥ ﭘﮫ ﺷ ﻣ و ل د ﭘﺎﯾ Oت ﭘﮫ
ﻋ ﺎ ﺟ ﻠ و اړ ﺗﯾ ﺎو و ﺑ ﺎﻧ د ې ﻣ ﺗﻣ ر ﮐ ز ﺷ ﻲ  .ﯾو \ ل ﭼ ﯥ د ﭘ ﺎﯾ Oت اړ ﺗﯾ ﺎو ې ﭘو ر ه ﺷ ﻲ  ،او د ﻣ ړ ﯾﻧ ﯥ اﻧ د از ه ﻟ و ﻣ ړ ﻧ c
ﮐ ﭼ ﯥ ﺗﮫ ر ا  Bﯾ  Bﮫ ﺷ ﻲ  ،ﺑ ﯾ ﺎ ﺑ ﺎ ﯾ د ﭘ ﮫ ﭘ ر ا ﺧ ﮫ ﮐ ﭼ ﮫ ر و ﻏ ﺗ ﯾ ﺎ ﯾ ﻲ ﺧ د ﻣ ﺗ و ﻧ ﮫ ﺑ ر ا ﺑ ر ﺷ ﻲ  .د ﻏ ﺑ ر  yو ن ﭘ ﮫ  Bو ﻟ و ﻣ ر ﺣ ﻠو
ﮐ ﯥ ﺑﮫ د ﺧ د ﻣ ﺗو ﻧو د ط ر ﺣ ﯥ  ،ﺗط ﺑﯾق  > ،ﺎر ﻧﯥ او ار ز و ﻧﯥ ﻟﭘﺎر ه د ر و ﻏ ﺗﯾﺎﯾﻲ ﺳ ﯾﺳ ﺗﻣ و ﻧو ﯾو ه ﻗﺎﻋ د ه د د ې
Bﮑ ﻲ ﭘﮫ ﯾﻘﯾﻧ ﻲ ﮐ و ﻟو ﮐ ﯥ ﻣ ر ﺳ ﺗﮫ و ﮐ ړ ي ﭼ ﯥ ﺗر Bو ﻟو ﻣ ﮭ ﻣ ﯥ اړ ﺗﯾ ﺎو ې ﭘو ر ه ،ﭘو  Oښ ﻣ ﻧ ﺎﺳ ب  ،ﻻ س ر ﺳ ﻲ
ﻣ ؤ ﺛر  ،او ﮐ ﯾﻔﯾ ت ﭘر ﻣ ﺧ ﺗﻠﻠﻲ د ي .
ﻻ ﻧ د ې ﻣ ﻌ ﯾ ﺎ ر و ﻧ ﮫ د ﻣ ﺻ ﯾ ﺑ ﺗ و ﻧ و د  Bو ﻟ و ﺟ و ړ  Oﺗ و ﻧ و  ،ا و ﭘ ﮫ \ ﺎ ﻧ fړ ې ﺗ و  yﮫ د ھ ﻐ و ﺟ و ړ  Oﺗ و ﻧ و ﻟ ﭘ ﺎ ر ه ﺑ ر ا ﺑ ر
د ي ﭼ ﯥ د و ﺳ ﺎﯾﻠو ﻟﮫ اړ ﺧ ﮫ ﮐ ﻣ ز و ر ي د ي  .اﺻ ﻼ ھ ﻐ ﮫ د د ې ﻟﭘ ﺎر ه ط ر ﺣ ﮫ ﺷ و ي > و ډ اډ ه ﮐ ړ ي ﭼ ﯥ
ﻣ ﺻ ﯾﺑت \ ﭘﻠﯥ Bو ﻟﻧﯥ د ﻣ ﺻ ﯾﺑت ﭘﮫ و ړ اﻧد ې د ﻏ ﺑر  yو ن  Oو دﻟو ﭘر و ﺧ ت د  Oﮫ ﮐ ﯾ ﻔﯾت ر و ﻏ ﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧ دﻣ ﺗو ﻧو
ﺗﮫ ﻻ س ر ﺳ ﻲ ﻟر ي  .ﺗر ﻣ ﺻ ﯾﺑﺗو ﻧو و ر و ﺳ ﺗﮫ د ر و ﻏ ﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧ د ﻣ ﺗو ﻧو ﭘﺎﯾ Oت ﺗﮫ و د ه و ر ﮐ و ل ﭘﮫ \ ﺎﻧ fړ ې ﺗو  yﮫ
ھ ﻐ ﮫ و ﺧ ت ﻣ ﮭ م د ي ﭼ ﯥ ﭘ ﮫ ر و ﻏ ﺗ ﯾ ﺎ ﯾ ﻲ ز ﭔ ر ﺑ ﻧ ﺎء ا و ﺧ د ﻣ ﺗ و ﻧ و ﮐ ﯥ ﻟ و ي د ر ز ر ا ﻣ ﻧ \ ﺗ ﮫ ﺷ و ي و ي  .ا ﻟ ﺑ ﺗ ﮫ  ،د
ﭘ ﺎ ﯾ  Oت د و ړ ﺗ ﯾ ﺎ ﭘ ﮫ ھ ﮑ ﻠ ﮫ ډ ا ډ ﺗ ر ﻻ ﺳ ﮫ ﮐ و ل د ﺳ ﯾ ﺎ ﺳ ﻲ  ،ا د ا ر ي  ،ا ﺻ و ﻟ ﻲ  ،ﻣ ﺎ ﻟ ﻲ ا و ﺗ ﺧ ﻧ ﯾﮑ ﻲ ﻓ ﮑ  Bو ر و ﻧ و ﭘ ﮫ
ﺷ ﻣ و ل د ډ ﭔر و ﺑﭔﻼ ﺑﭔﻠو ھ ﻐ و ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐ ﯥ ﻧﯾو ﻟو ﺗﮫ اړ ﺗﯾﺎ ﻟر ي ﭼ ﯥ د دﻏ ﮫ ﺳ ﻧد ﻟﮫ ﺣ و ﺻ ﻠﯥ > ﺧ ﮫ و ﺗﻠﻲ د ي .
ر و ﻏ ﺗ ﯾ ﺎ ﯾ ﻲ ا د ار ې او ﮐ ﺎر ﻣ ﻧ د ان ﺑ ﺎ ﯾ د ﭘﮫ ﭘ ﺎم ﮐ ﯥ و ﻟر ي ﭼ ﯥ د ﻣ ﺻ ﯾ ﺑ ت ﭘﮫ و ړ اﻧ د ې د ﻏ ﺑر  yو ن ﭘﮫ و ﺧ ت ﮐ ﯥ
ﻣ ﮑ ر ر ﺗ ﺻ ﻣ ﯾﻣ و ﻧﮫ ﮐ و ﻟ ﻲ ﺷ ﻲ ﭼ ﯥ ﯾ ﺎ د ﺧ د ﻣ ﺗ و ﻧ و د او ږ د ﻣ ﮭ ﺎﻟﮫ ﭘ ﺎ ﯾ Oت و ړ ﺗ ﯾ ﺎ ﺗ ﮫ و د ه و ر ﮐ ړ ي ﯾ ﺎ ﯾ ﯥ ھ م
ﺧ ر اﺑ ﮫ ﮐ ړ ي .
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د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺳﯾﺳﺗﻣوﻧو او ﺑﻧﺳdوﻧو ﻟوﻣړی ﻣﻌﯾﺎر :روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺗوﻧو ﺗﮫ ﻟوﻣړﯾﺗوب
ورﮐول
 Bو ل ﺧ ﻠﮏ د ا ﺳ ﯥ ر و ﻏ ﺗ ﯾ ﺎ ﯾ ﻲ ﺧ د ﻣ ﺗ و ﻧ و ﺗ ﮫ ﻻ س ر ﺳ ﻲ و ﻟ ر ي ﭼ ﯥ د ا ﺿ ﺎﻓ ﻲ ﻣ ړ ﯾ ﻧ ﯥ ا و ﻧ ﺎ ر و ﻏ  cد ر ا ﻣ ﻧ \ ﺗ ﮫ
ﮐ ﭔد ﻟو د اﺻ ﻠﻲ ﺳ ﺑﺑو ﻧو د ﻟﮫ ﻣ ﻧ\ ﮫ و ړ ﻟو ﻟﭘﺎر ه ﻟو ﻣ ړ ﯾﺗو ب و ر ﮐ ړ اي ﺷ و ي و ي .

ﮐﻠﯾدي ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ) :ﻟﮫ ﻻرOووﻧو ﺳره ﭘﮫ ﺗړاو ﮐﯥ وﻟوﺳﺗل ﺷﻲ(

• د ﻣړﯾﻧﯥ او ﻧﺎروﻏ cﻟوي ﺳﺑﺑوﻧﮫ ﭘﮫ yوﺗﮫ ﺷوي ،ﯾﺎداﺷت ﺷوي او >ﺎرل ﺷوي وي.
• ﭘﮫ ﻣﻘدﻣو روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺗوﻧو ﮐﯥ ھﻐﮫ ﺗرBوﻟو ﻣﻧﺎﺳﺑﯥ او اﻏﭔزﻣﻧﯥ ﻣداﺧﻠﯥ ﺷﺎﻣﻠﯥ دي
ﭼﯥ اﺿﺎﻓﻲ ﻧﺎروﻏ cاو ﻣړﯾﻧﮫ راﮐﻣوي )ﻟوﻣړۍ ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.
• د زﯾﺎﻧﻣﻧوﻧﮑو yروﭘوﻧو ﭘﮫ yډون ،د Bوﻟﻧﯥ Bول ﻏړي ﻣﻘدﻣو روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﻣداﺧﻠو ﺗﮫ
ﻻس رﺳﻲ وﻟري )دوھﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.
• ﻣﺣﻠﻲ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﭼﺎرواﮐﻲ او د Bوﻟﻧﯥ ﻏړي د ﻣﻘدﻣو روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﻣداﺧﻠو ﭘﮫ طرﺣﮫ او
ﺗطﺑﯾق ﮐﯥ ﺑرﺧﮫ واﺧﻠﻲ.
• د اوﺑو او اﺿﺎﻓﻲ اوﺑو د ﺗﺧﻠﯾﯥ ،د ﺧوړو د ﺗﺎﻣﯾن ،ﺗﻐذﯾﯥ ،ﺳرﭘﻧﺎه او ﻣﺻؤﻧﯾت ﭘﮫ
ﺷﻣول د ﻣﻘدﻣو روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﻣداﺧﻠو ﭘﮫ طرﺣﮫ او ﺗطﺑﯾق ﮐﯥ ﻟﮫ ﻧورو ﺳﮑBوروﻧو ﺳره
ﻓﻌﺎﻟﮫ ھﻣﮑﺎري وﺟود وﻟري.
• د ﻣړﯾﻧﯥ ﻧﺎﺧﺎﻟﺻﮫ اﻧدازه ) (CMRد ھﻐﯥ اﺳﺎﺳﻲ ﮐﭼﯥ ﻟﮫ دوه ﺑراﺑره >ﺧﮫ BﯾBﯥ و ﯾﺎ
ھﻐﯥ ﺗﮫ راOﮑﺗﮫ ﺷﻲ ﯾﺎ ﭘﮫ ﮐﯥ وﺳﺎﺗل ﺷﻲ ﭼﯥ ﻟﮫ ﻣﺻﯾﺑت >ﺧﮫ وړاﻧدې ﭘﮫ ﺧﻠﮑو ﮐﯥ
åyل ﺷوې وي )درﯾﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.
• ﻟﮫ  5ﮐﻠﻧ> cﺧﮫ د ﮐم ﻋﻣر ﻟروﻧﮑو د ﻣړﯾﻧﯥ اﻧدازه ) (U5MRد ھﻐﯥ اﺳﺎﺳﻲ ﮐﭼﯥ ﻟﮫ دوه
ﺑراﺑره >ﺧﮫ BﯾBﯥ ،ﯾﺎ ھﻐﯥ ﺗﮫ راOﮑﺗﮫ ﺷﻲ ﯾﺎ ﭘﮫ ﮐﯥ وﺳﺎﺗل ﺷﻲ ﭼﯥ ﻟﮫ ﻣﺻﯾﺑت >ﺧﮫ
وړاﻧدې ﭘﮫ ﺧﻠﮑو ﮐﯥ åyل ﺷوې وي )درﯾﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.

ﻻرOووﻧﯥ
 -1ﻣﻘدﻣﺎﺗﻲ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﻣداﺧﻠﯥ :د ﻣﺻﯾﺑت د ډول او اﻏﭔزې ﭘﮫ ﺷﻣول د ﺷراﯾطو ﭘﮫ
اﺳﺎس ﺳره ﺗوﭘﯾر ﻟري .د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﭘﮫ اﺳﺎﺳﺎﺗو ﺑﺎﻧدې د دﻏو ﻣداﺧﻠو د طرﺣﯥ اﺻل
ﺑﮫ دا ﯾﻘﯾﻧﻲ ﮐړي ﭼﯥ ډﭔر ﻟوي ﺷﻣﭔر ﺧﻠﮑو ﺗﮫ ډﭔره ﻟوﯾﮫ اﻧدازه روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ Byﮫ ور
رﺳﭔدﻟﯥ ده .د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﭘﮫ ﻣﻘدﻣو ﻣداﺧﻠو ﮐﯥ ﭘﮫ ﮐﺎﻓﻲ اﻧدازه د ﭘﺎﮐو اوﺑو ،داﺿﺎﻓﻲ
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اوﺑو د ﺗﺧﻠﯾﯥ ،ﺧوړو او ﺳرﭘﻧﺎه ﺗﺎﻣﯾﻧول ،او د ﻋﻔوﻧﻲ ﻧﺎروﻏﯾو ﮐﻧBرول )ﻟﮑﮫ د ﺷﯾري
واﮐﺳﯾن( ،ﻟوﻣړﻧ cﮐﻠﻧﯾﮑﻲ >ﺎرﻧﮫ او د ﻧﺎروﻏ cﻣراﻗﺑت ﺷﺎﻣل دي .د ﺗروﻣﺎ د >ﺎرﻧﯥ ﭘﮫ
ﺷﻣول ﭘراخ ﮐﻠﯾﻧﯾﮑﻲ ﺧدﻣﺗوﻧو ﻟﮑﮫ د زﻟزﻟﯥ ﭘﮫ >ﭔر،ﭼﯥ ﭘﮫ داﺳﯥ ﻣﺻﯾﺑﺗوﻧو ﭘﺳﯥ ﭘﮫ ﻟوړ
ﺷﻣﭔر وyړي Bﭘﯾﺎن ﮐﯾږي ﺑﺎﯾد ﻟوﻣړﯾﺗوب ورﮐړل ﺷﻲ.
 -2روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺗوﻧو ﺗﮫ ﻻس رﺳﻲ :ﻻس رﺳﻲ ﺑﺎﯾد د ﺑراﺑرۍ ﭘﮫ اﺳﺎس وي> ،و
ﻟﮫ ھر داﺳﯥ ﺗوﭘﯾري ﭼﻠﻧد ،ﭼﯥ د \ﺎﻧfړﯾو yروﭘوﻧو د ﻣﺣروﻣﯾت ﺳﺑب yر\ﻲ ،ﭘرﺗﮫ د
اړﺗﯾﺎ ﭘﮫ اﺳﺎس راﻣﻧ\ﺗﮫ ﺷﻲ .ﭘﮫ ﻋﻣل ﮐﯥ ﺑﺎﯾد د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺗوﻧو ﻣوﻗﻌﯾت او ﺳﻧﺑﺎﻟOت
داﺳﯥ ﺗﻧظﯾم ﺷﻲ ﭼﯥ ﻣطﻠوب ﻻس رﺳﻲ او ﭘوOښ ﯾﻘﯾﻧﻲ ﮐړي .د زﯾﺎﻧﻣﻧوﻧﮑو yروﭘوﻧو،
ﭼﯥ Oﺎﯾﻲ ﺗﯾﺎر ﻻس رﺳﻲ وﻧﮫ ﻟري\ ،ﺎﻧfړې اړﺗﯾﺎوې ﺑﺎﯾد د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺗوﻧو د
طرﺣﮫ ﮐوﻟو ﭘر وﺧت ﭘوره ﺷﻲ .ﭘﮫ ھﻐو\ﺎﯾوﻧو ﮐﯥ ﭼﯥ Byﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ ﺑﺎﯾد ﻓﯾﺳوﻧﮫ
ورﮐړي ھم ﺑﺎﯾد داﺳﯥ ﺗرﺗﯾﺑﺎت وﻧﯾول ﺷﻲ >و ھﻐﮫ ﮐﺳﺎن ﭼﯥ د ﻓﯾﺳوﻧو د ورﮐړې ﺗوان
ﻧﮫ ﻟري ھم ﻻس رﺳﻲ وﻟري؛ ﯾﻌﻧﯥ د ﻓﯾﺳوﻧو ،آوﯾزوﻧو ،او ﻧورو ﻟﮫ ﺗﺣوﯾﻠوﻟو >ﺧﮫ
ﻣﻌﺎف ﮐړاي ﺷﻲ.
د ﻣړﯾﻧﯥ ﻧﺎﺧﺎﻟﺻﮫ ﮐﭼﮫ او ﻟﮫ  ۵ﮐﻠﻧK pﺧﮫ د ﮐم ﻋﻣر ﻟروﻧﮑو د ﻣړﯾﻧﯥ ﮐﭼﮫ :د
-3
ﻣړﯾﻧﯥ ﻧﺎﺧﺎﻟﺻﮫ ور\ﻧ cﮐﭼﮫ ) (CMRد ﻣﺻﯾﺑت ﭘﮫ ﯾوه ﭘﭔOﮫ ﮐﯥ ﯾو ﺗر Bوﻟو ډﭔر
ﻣﺷﺧص او Byور روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺷﺎﺧص دي ﭼﯥ ﺑﺎﯾد و>ﺎرل ﺷﻲ .د اﺳﺎﺳﻲ  CMRدوه
ﺑراﺑره ﮐﭔدل د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﯾو د ﭘﺎم وړ ﺑﯾړﻧﻲ ﺣﺎﻟت Oﯾﻲ ،ﭼﯥ ﭼBﮏ ﻏﺑرyون ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ
ﻟري .ﭘﮫ ﻟږﭘرﻣﺧﺗﻠﻠﯾو ھﭔوادوﻧو ﮐﯥ اﺳﺎﺳﻲ  CMRﭘﮫ ﯾوه ورځ ﮐﯥ ﭘﮫ ھرو 10000
وyړﯾو ﮐﯥ د ﻧژدې  0،38ﮐﺳﺎﻧو ﻣړﯾﻧﮫ ده ،ﻟﮫ ﺳﮭﺎرا >ﺧﮫ ﭘﮫ ﻻﻧدې اﻓرﯾﻘﺎ )sub-
 (Saharan Africaﮐﯥ  0.44او ﭘﮫ ﺻﻧﻌﺗﻲ ھﭔوادوﻧو ﮐﯥ ﻣﻧ\ﻧﻲ  CMRﭘﮫ ﯾوه ورځ
ﮐﯥ ﭘﮫ ھرو  ١٠٠٠٠وyړﯾو ﮐﯥ د  0.25ﺗﻧو ﻣړﯾﻧﮫ ده .ﮐﻠﮫ ﭼﯥ اﺳﺎﺳﻲ ﮐﭼﮫ ﻣﻌﻠوﻣﮫ ﻧﮫ
وي ،روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ادارې ﺑﺎﯾد ھ>ﮫ وﮐړي ﭼﯥ  CMRﭘﮫ ﯾوه ورځ ﮐﯥ ﭘﮫ ھرو 10000
وyړﯾو ﮐﯥ ﺗر B 1.0ﯾټ وﺳﺎﺗﻲ .ﭘﮫ ﻟږﭘرﻣﺧﺗﻠﻠﯾو ھﭔوادوﻧو ﮐﯥ ﻟﮫ  5ﮐﻠﻧ> cﺧﮫ د ﮐم ﻋﻣر
ﻟروﻧﮑو د ﻣړﯾﻧﯥ اﺑﺗداﯾﻲ ﮐﭼﮫ )(U5MRﭘﮫ ﯾوه ورځ ﮐﯥ ﭘﮫ ھرو  10000وyړﯾو ﮐﯥ د
ﻧژدې  1.03ﮐﺳﺎﻧو ﻣړﯾﻧﮫ ده ،ﻟﮫ ﺳﮭﺎرا >ﺧﮫ ﭘﮫ ﻻﻧدې اﻓرﯾﻘﺎ ) sub-Saharan
 (Africaﮐﯥ  1.14او ﭘﮫ ﺻﻧﻌﺗﻲ ھﭔوادوﻧو ﮐﯥ دﻏﮫ ﮐﭼﮫ ﭘﮫ ﯾوه ورځ ﮐﯥ ﭘﮫ ھرو
 10000ﻟﮫ  5ﮐﻠﻧ> cﺧﮫ د ﮐم ﻋﻣر ﭘﮫ ﻟروﻧﮑو ﮐﯥ د  0.04ﺗﻧو ﻣړﯾﻧﮫ ده .ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﻟﮫ 5
ﮐﻠﻧ> cﺧﮫ د ﮐم ﻋﻣر ﻟروﻧﮑو د ﻣړﯾﻧﯥ ﻟوﻣړﻧ cﮐﭼﮫ ﻣﻌﻠوﻣﮫ ﻧﮫ وي ،روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ادارې
ﺑﺎﯾد ھ>ﮫ وﮐړي ﭼﯥ دﻏﮫ ﮐﭼﮫ ﭘﮫ ﯾوه ورځ ﮐﯥ ﭘﮫ ھرو  10000وyړﯾو ﮐﯥ ﻟﮫ> 2.0ﺧﮫ
BﯾBﮫ وﺳﺎﺗﻲ ) ٣ -٢ﺿﻣﯾﻣﯥ او ﻻﻧدﯾﻧ cﺟدول وyورئ(.
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د ﺳﯾﻣﯥ ﭘﮫ ﮐﭼﮫ د ﻣړﯾﻧﯥ ارﻗﺎم
ﺳﯾﻣﮫ

CMR
)ورځ/١٠٠٠٠/ﻣړﯾﻧﮫ(

CMR
ﻋﺎﺟل ﺗرﯾﺷﻠډ

U5MR
)ورځ/١٠٠٠٠/ﻣړﯾﻧﮫ(

U5MR
ﻋﺎﺟل ﺗرﯾﺷﻠډ

ﻟﮫ ﺳﮭﺎرا >ﺧﮫ
ﻻﻧدې اﻓرﯾﻘﺎ

٠.۴۴

٠.٩

١.١۴

٢.٣

ﻣﻧ\ﻧﻲ ﺧﺗﯾ tاو
ﺷﻣﺎﻟﻲ اﻓرﯾﻘﺎ

٠.١۶

٠.٣

٠.٣۶

٠.٧

ﺟﻧوﺑﻲ اﺳﯾﺎ

٠.٢۵

٠.۵

٠.۵٩

١.٢

ﺧﺗﯾ\ﮫ اﺳﯾﺎ او ﭘﺎﺳﻔﯾﮏ

٠.١٩

٠.۴

٠.٢۴

٠.۵

ﻻﺗﯾﻧﮫ اﻣرﯾﮑﺎ او
ﮐﺎراﺑﯾن

٠.١۶

٠.٣

٠.١٩

٠.۴

ﻣرﮐزي او ﺧﺗﯾ\ﮫ
اروﭘﺎﯾﻲ
ﺳﯾﻣﮫ CIS/او د
ﺑﺎﻟﺗﯾﮏ دوﻟﺗوﻧﮫ

٠.٣٠

٠.۶

٠.٢٠

٠.۴

ﺻﻧﻌﺗﻲ ھﭔوادوﻧﮫ

٠.٢۵

٠.۵

٠.٠۴

٠.١

ﻣﺦ ﭘر ودې
ھﭔوادوﻧﮫ

٠.٢۵

٠.۵

٠.۵٣

١.١

ﻟږ ﭘرﻣﺧﺗﻠﻠﻲ
ھﭔوادوﻧﮫ

٠.٣٨

٠.٨

١.٠٣

٢.١

ﻧړۍ

٠.٢۵

٠.۵

٠.۴٨

١.٠

ﻣﻧﺑﻊ :د ﯾوﻧﯾﺳﯾف د ﻧړۍ د ﮐوﭼﻧﯾﺎﻧو ﺣﺎﻟت ) ٢٠٠٣ارﻗﺎم ﻟﮫ > ٢٠٠١ﺧﮫ(

 :CMRد ﻣړﯾﻧﯥ ﻧﺎﺧﺎﻟﺻﮫ ﮐﭼﮫ
 :U5MRﻟﮫ ﭘﻧ\وﮐﻠوﻧو >ﺧﮫ د Bﯾټ ﻋﻣر ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو دﻣړﯾﻧﯥ ﮐﭼﮫ
 :Thresholdﺑﯾړﻧﯽ ﭘﯾل
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د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺳﯾﺳﺗﻣوﻧو او ﺑﻧﺳdوﻧو دوھم ﻣﻌﯾﺎر :د ﻣﻠﻲ ا و Iﺎﯾﯽ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺳﯾﺳﺗﻣوﻧو
ﻣﻼﺗړ
ر و ﻏ ﺗ ﯾ ﺎ ﯾ ﻲ ﺧ د ﻣ ﺗ و ﻧﮫ د د ې ﻟﭘ ﺎر ه ﺑر اﺑر ﺷ و ي د ي ﭼ ﯥ ﻣ و ﺟ و د ه ر و ﻏ ﺗ ﯾ ﺎ ﯾ ﻲ ﺳ ﯾﺳ ﺗﻣ و ﻧﮫ  ،ﺟ و ړ  Oﺗ و ﻧﮫ او
ﺑر اﺑر و ﻧﮑ ﻲ ﺣ ﻣ ﺎﯾﮫ ﮐ ړ ي .

ﮐﻠﯾدي ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ:
•
•
•
•
•
•

) ﻟﮫ ﻻ ر  Oو و ﻧ و ﺳ ر ه ﭘ ﮫ ﺗړ او ﮐ ﯥ و ﻟو ﺳ ﺗ ل ﺷ ﻲ (

د روﻏﺗﯾﺎ د وزارت اﺳﺗﺎزي ،ﭼﯥ ﮐﻠﮫ ﺷوﻧﯥ وي ،د روﻏﺗﯾﺎ د ﺑرﺧﯥ د ﻏﺑرyون
ﻻرOووﻧﮫ ﮐوي.
ﮐﻠﮫ ﭼﯥ د روﻏﺗﯾﺎ وزارت د اړﺗﯾﺎ وړ ظرﻓﯾت ﻧﮫ ﻟري ،ﯾوه ﺑدﯾﻠﮫ اداره ﭼﯥ دﻏﮫ
ظرﻓﯾت ﻟري ﭘﮫ yوﺗﮫ ﮐﭔږي >و د روﻏﺗﯾﺎ د ﺑرﺧﯥ ﻻرOووﻧﮫ ﭘر ﻏﺎړه واﺧﻠﻲ
)ﻟوﻣړۍ او دوھﻣﮫ ﻻرOووﻧﯥ وyورئ(.
ﻣﺣﻠﻲ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوې د ﻏﺑرyون ورﮐوﻧﮑو ادارو ﻟﮫ ﺧوا ﺣﻣﺎﯾﮫ او ﻏOﺗﻠﯥ
ﮐﭔږي )ﻟوﻣړۍ او دوھﻣﮫ ﻻرOووﻧﯥ وyورئ(.
ﻣﺣﻠﻲ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﮐﺎرﮐوﻧﮑﻲ ﺣﻣﺎﯾﮫ او د ﺟﻧس او ﻗوﻣﻲ ﺗوازن ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯾوﻟو ﺳره
ﭘﮫ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺗوﻧو ﮐﯥ ﺳره ﯾو \ﺎي ﮐﭔږي )درﯾﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.
روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺗوﻧﮫ د ﻣﺻﯾﺑت \ﭘﻠﻲ ﯾﺎ ﮐورﺑﮫ ھﭔواد ﻣوﺟود ﻣﻠﻲ ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ او
ﻻرOووﻧﯥ ﺳره ﯾو \ﺎي ﮐوي ﯾﺎ ﺗرﺗﯾﺑوي )>ﻠورﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.
د ﺑﮭرﻧﯾو ﺳﺎﺣوي روﻏﺗوﻧوﻧو ﭘﮫ ﺷﻣول ،ﺑدﯾﻠﯥ ﯾﺎ ﻣوازي روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوې او ﺧدﻣﺗوﻧﮫ
ﻧﮫ ﺗﺎﺳﯾس ﮐﭔږي ،ﻣfر ﭘﮫ ھﻐﮫ ﺻورت ﮐﯥ ﭼﯥ ﻣﺣﻠﻲ ظرﻓﯾﺗوﻧﮫ ﭘﺎﺗﯥ راﺷﻲ ﯾﺎ دا ﭼﯥ
ﺧﻠﮏ ﺷﺗو ﺧدﻣﺗوﻧو ﺗﮫ ﻻس رﺳﻲ وﻧﮫ ﻟري .د دې ﺳﺗوﻧزې ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ د روﻏﺗﯾﺎ ﻟﮫ ﻟوي
ﭼﺎرواﮐﻲ ﺳره ﻣﺷوره ﮐﭔږي )ﭘﻧ\ﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.

ﻻرOووﻧﯥ
 -1ﻟوړﭘوړي روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﭼﺎرواﮐﻲ :ﮐﻠﮫ ﭼﯥ د روﻏﺗﯾﺎ وزارت ) (MOHھوﻣره
ظرﻓﯾت وﻧﮫ ﻟري ﭼﯥ د روﻏﺗﯾﺎ د ﻻرOود ﻣﻘﺎم ﭘﮫ ﺗوyﮫ رول وﻟوﺑوي ،ﭘﮫ ﻋﻣوﻣﻲ ﺗوyﮫ
ﺑﮫ د ﻣﻠfرو ﻣﻠﺗوﻧو ﯾوه اداره ﻟﮑﮫ ډﺑﻠﯾو اﯾﭻ او ،ﯾو اﯾن اﯾﭻ ﺳﻲ آر ،ﯾوﻧﯾﺳﯾف دﻏﮫ
ﻣﺳؤﻟﯾت ﭘرﻏﺎړه واﺧﻠﻲ .ﮐﮫ ﭘﮫ دﻏﺳﯥ ﯾو ﺣﺎﻟت ﮐﯥ د روﻏﺗﯾﺎ وزارت او د ﻣﻠfرو
ﻣﻠﺗوﻧو ادارې دواړه د ﺳﯾﻣﯥ ،وﻟﺳواﻟ cﯾﺎ وﻟس ﭘﮫ ﮐﭼﮫ ﮐﺎﻓﻲ اﻧدازه ظرﻓﯾت وﻧﮫ ﻟري،
Oﺎﯾﻲ ﯾوې ﺑﻠﯥ ﺑرﺧﮫ واﻟﯥ ادارې ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﭘﭔOﮫ ﺷﻲ >و ﻟږ ﺗرﻟږه ﭘﮫ ﻟﻧډﻣﮭﺎﻟﮫ ﺗوyﮫ
ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧﮫ ﺳره ﻣﻧﺳﺟم ﮐړي .د روﻏﺗﯾﺎ ﻻرOود ﻣﻘﺎم ﺑﺎﯾد دا ﯾﻘﯾﻧﻲ ﮐړي ﭼﯥ ﻏﺑرyون
Oودوﻧﮑﯥ ادارې د ﻣﺣﻠﻲ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺳﯾﺳﺗﻣوﻧو ظرﻓﯾﺗوﻧﮫ ﺣﻣﺎﯾﮫ او ﻏOﺗﻠﻲ ﮐړي.
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ﺳرﺑﭔره ﭘر دې ،د روﻏﺗﯾﺎ ﻻرOود ﻣﻘﺎم ﺑﮫ د دې ﻣﺳؤﻟﯾت ﭘرﻏﺎړه اﺧﻠﻲ >و ﯾﻘﯾﻧﻲ ﮐړي
ﭼﯥ د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ادارو ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧﮫ ﺳره ھﻣﻐږي او ﺑﺷﭘړوﻧﮑﻲ ﺷﻲ.
 -2د روﻏﺗﯾﺎ د ﺳﮑdور ﺳﺗراﺗﯾژي او ﭘﺎﻟﯾﺳﻲ :د روﻏﺗﯾﺎ د ﻻرOود ﭼﺎرواﮐﻲ ﯾو ﻣﮭم
ﻣﺳؤﻟﯾت دا دي ﭼﯥ د ﺑﯾړﻧﻲ ﻏﺑرyون ﻟﭘﺎره ﭘﮫ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺳﮑBور ﮐﯥ ﯾوه ﻋﻣوﻣﻲ
ﺳﺗراﺗﯾژي او ﭘﺎﻟﯾﺳﻲ ﺟوړه ﮐړي .ﭘﮫ ﮐﺎر دي ﭼﯥ د ﭘﺎﻟﯾﺳ cداﺳﯥ ﯾو ﺳﻧد ﺗﯾﺎر ﮐړاي ﺷﻲ
ﭼﯥ د روﻏﺗﯾﺎ د ﺳﮑBور ﻟوﻣړﯾﺗوﺑوﻧﮫ او ھدﻓوﻧﮫ ﻣﺷﺧﺻوي او د ھﻐو د ﺗرﺳره ﮐوﻟو
ﻟﭘﺎره ﯾو ﭼوﮐﺎټ وړاﻧدې ﮐوي .دﻏﮫ ﺳﻧد ﺑﺎﯾد ﻟﮫ اړوﻧدو ادارو او د Bوﻟﻧﯥ ﻟﮫ اﺳﺗﺎزو ﺳره
ﺗر ﺳﻼ ﻣﺷورو وروﺳﺗﮫ ﺑراﺑر ﮐړاي ﺷﻲ.
I -3ﺎﯾﻲ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﮐﺎرﮐوﻧﮑﻲ :د ﻣﺎھرو او دودﯾزو داﯾﮫ yﺎﻧو ﭘﮫ ﺷﻣول ،د ﻣﺻﯾﺑت
\ﭘﻠﯾو Bوﻟﻧو روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﮐﺎرﭘوھﺎن او ﻧور روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﮐﺎرﮐوﻧﮑﻲ ﺑﺎﯾد د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺗوﻧو
ﭘﮫ ﭼوﮐﺎټ ﮐﯥ ﺳره راBول او ﻣﻧظم ﮐړاي ﺷﻲ .ﭘﮫ ﺟﻧﺳﯾت ﮐﯥ د ﺗوازن راﻣﻧ\ﺗﮫ ﮐول،
ﮐﮫ >ﮫ ھم ﺗل Oﮫ ﮐﺎر دی ،ﺧو ﭘﮫ ھﻐو Bوﻟﻧو ﮐﯥ ﭼﯥ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﻣراﻗﺑت ﮐوﻧﮑﻲ ﻟﮫ ﯾو
ﺟﻧس >ﺧﮫ ويO ،ﺎﯾﻲ دا ﮐﺎر ﺷوﻧﯽ ﻧﮫ وي.
-4
ﻣﻠﻲ ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ او ﻻر:وودوﻧﮫ :ﻋﻣوﻣﺎ ً ،ﺧﯾرﯾﮫ dوﻟﻧﯥ ﺑﺎﯾد د ﯾو ھﯾواد ،ﭼﯥ
دوی ﭘﮫ ﮐﯥ د ﻧﺎورﯾن ﻏﺑرhوﻧوﻧﮫ ﺗر ﺳره ﮐوي ،روﻏﺗﯾﺎﯾﯽ ﻣﻌﯾﺎروﻧو او ﻻر:وودوﻧو
ﺗﮫ ﻟﮑﮫ د درﻣﻠﻧﯥ ﺗړوﻧوﻧﮫ او د ﺿروري درﻣﻠو ﻟﺳت ﺗﮫ ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ وﮐړي ) د روﻏﺗﯾﺎ او
ﺑﻧﺳdوﻧو ﭘﻧIم ﻣﻌﯾﺎر وhورئ( .ﻧﺎورﯾن ﺗﮫ د ﻏﺑرhون ﭘﮫ ﻟوﻣړﯾو ﭘړاووﻧو ﮐﯥ دا
ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ او ﻻر:وودوﻧﮫ ﺑﺎﯾد د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﻟﮫ وزارت ﺳره ﭘﮫ ﺷرﯾﮑﮫ ﺑﯾﺎ وﮐﺗل
ﺷﻲ ،ﺗر Kو ددوی ﻣﻧﺎﺳب واﻟﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﮐړای ﺷﻲ .او ﭘﮫ ھﻐﮫ ﺻورت ﮐﯥ ﭼﯥ ډﯾر زاړه
وي ﯾﺎ ﻋﻣﻠﻲ ﺑnﮫ وﻧﮫ ﻟري ،ﺑﺎﯾد ﻧوي ﮐړای ﺷﻲ.
ﻟﮫ ﺳﯾﻣﯥ Kﺧﮫ ﺑﮭر روﻏﺗوﻧوﻧﮫ :ﭘﮫ Kﯾﻧو ﻣواردو ﮐﯥ ،ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﺷﺗﮫ روﻏﺗوﻧوﻧﮫ
-5
ﮐﺎري وړﺗﯾﺎ وﻧﮫ ﻟري ،د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﻣراﻗﺑﺗوﻧو ﯾوازﯾﻧ pﻻره د ﺑﮭرﻧﯾو روﻏﺗوﻧوﻧو
ﺗﺎﺳﯾﺳول دي .ﭘﮫ ھر ﺣﺎل ،د ﺷﺗﮫ روﻏﺗوﻧوﻧو ﻟﭘﺎره د ﻣﻧﺎﺳﺑو ﺳرﭼﯾﻧو ﺗﺎﻣﯾﻧول ھم
اﻏﯾزﻣن ﮐﺎر دی ،ﻧو ﭘﮫ دې اﺳﺎس دوی ﮐﯾدای ﺷﻲ ﭼﯥ ﺑﯾﺎ ﻓﻌﺎل ﺷﻲ او ﯾﺎ ﻟﮫ زﯾﺎت ﮐﺎر
ﺳره د ﺗطﺑﯾق وړﺗﯾﺎ ﻻﺳﺗﮫ راوړي .د ﻟوﻣړﻧﯾو ﻣراﻗﺑﺗو ﻟﭘﺎره ) ﻟوﻣړﻧﻲ  48ﺳﺎﻋﺗﮫ( ،ﻟﮫ
ﺷدﯾدو dﭘوﻧو او ﭘﮫ ﻋﺎدي ډول د ﺑﯾړﻧﯾو واﻗﻌﺎﺗو د ﺛﺎﻧوي ﻣراﻗﺑت ﻟﭘﺎره ) ﻟﮫ K 3ﺧﮫ ﺗر
 15ورIو ﭘورې( ﯾﺎ د ﯾو Iﺎﯾﻲ روﻏﺗون ﭘﮫ ﻋوض ﭼﯥ د ﺗرﻣﯾم ﻻﻧدي وي ) د Kو
ﮐﻠوﻧو ﻟﭘﺎره( د ﻣؤﻗﺗﻲ ﺻﺣﻲ ﻣرﮐز ﭘﮫ ﺣﯾث ،د ﺑﮭرﻧﻲ روﻏﺗون ﺗﺎﺳﯾﺳول ﻣﻧﺎﺳب ﮐﺎر
دی .د ﺳﺎﺣوي روﻏﺗون د ﺗﺎﺳﯾﺳوﻟو ﯾﺎ ﺟوړوﻟو ﻟﭘﺎره ﺑﺎﯾد Iﺎﻧåړې اړﺗﯾﺎوې ﻣوﺟودې
وي ،ھﻣدارﻧåﮫ ﺳﺎﺣوي روﻏﺗون ﺑﺎﯾد د ﻣﻧﺎﺳﺑو ﺧدﻣﺗوﻧو د ﺑراﺑروﻟو وړﺗﯾﺎ وﻟري،
Iﺎﯾﻲ ﺳرﭼﯾﻧﯥ اﻏﯾزﻣﻧﯥ ﻧﮑړي او د ﺧدﻣﺗوﻧو ﻋرﺿﮫ ﭘﮫ دې روﻏﺗون ﮐﯥ ﻣﻧﺎﺳﺑﮫ ﺑﯾﮫ
وﻟري.
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د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺳﯾﺳﺗﻣوﻧو او ﺑﻧﺳdوﻧو درﯾم ﻣﻌﯾﺎر :ھﻣﻐږي
ﺧﻠﮏ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺗوﻧو ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﯽ ﻟري ،ﭼﯥ دا ﺧدﻣﺎت د ﺧﯾرﯾﮫ dوﻟﻧو او ﻧورو ارhﺎﻧوﻧو
د ھﻣﺎھﻧ påﻟﮫ اﻣﻠﮫ راﻣﻧIﺗﮫ ﮐﯾږي ،ﺗرKو ﻟوړه اﻏﯾزه وﻟرﻻی ﺷﻲ.

ﮐﻠﯾدي ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ:

) ﻟﮫ ﻻ ر  Oو و ﻧ و ﺳ ر ه ﭘ ﮫ ﺗړ او ﮐ ﯥ و ﻟو ﺳ ﺗ ل ﺷ ﻲ (

• د ھﻣﺎھﻧ påﻣﯾﮑﺎﻧﯾزﻣوﻧﮫ ﭘﮫ ﯾوه ﻣرﮐزې ﮐﭼﮫ ) ﻣﻠﻲ ﯾﺎ ﺳﯾﻣﮫ ﯾﯾزه ﮐﭼﮫ( ،او د
روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﻣرﮐزوﻧو ﭘﮫ دﻧﻧﮫ ﮐﯥ ﭘﮫ ﯾو ﺳﺎﺣوي ﮐﭼﮫ او د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ او ﻧورو ﺑرﺧو
ﯾﺎ ارhﺎﻧوﻧو ﺗر ﻣﻧ ùراﻣﻧIﺗﮫ ﺷﻲ.
• د ھرې روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﻣؤﺳﺳﯥ Iﺎﻧåړي ﻣﺳؤوﻟﯾﺗوﻧﮫ ،د Iﺎﯾﻲ ﭼﺎرواﮐو ﭘﮫ ﻣﺷوره،
رو:ﺎﻧﮫ ﺷﻲ او ﺛﺑت ﺷﻲ ،ﺗرKو ﺣد اﮐﺛر ﺧﻠﮏ ﺗر ﭘو:ښ ﻻﻧدې راوﺳﺗل ﺷﻲ او د
ﺷﺗﮫ ﺧدﻣﺗوﻧو ﺗﮑﻣﯾل ﮐوﻧﮑﻲ واوﺳﻲ )ﻟوﻣړۍ ﻻر:ووﻧﮫ وhورئ(.
• د روﻏﺗﯾﺎ ﭘﮫ ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ د Iﺎﯾﻲ او ﺧﺎرﺟﻲ ﺧواوو ﺗر ﻣﻧ ،ùﭘﮫ ﻣرﮐزي او ﺳﯾﻣﮫ ﯾﯾزه
ﮐﭼﮫ دې د ھﻣﺎھﻧ påﻣﻧظﻣﯥ ﻏوﻧډې ﺟوړې ﮐړای ﺷﻲ ) دوھﻣﮫ ﻻر:ووﻧﮫ
وhورئ(.

ﻻرOووﻧﯥ

 -1د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ dوﻟﻧو ﺗر ﻣﻧ ùھﻣﻐږي :ﺻرف ﻧظر ﻟﮫ دې ﻧﮫ ﭼﯥ ﻣﺳؤول روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ
ﭼﺎرواﮐﯽ ،د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ وزارت ﯾﺎ ﮐوم ﺑل ارhﺎن دی ،د روﻏﺗﯾﺎ ﭘﮫ ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ dول ﻓﻌﺎل
ارhﺎﻧوﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﻟﮫ Iﺎﯾﻲ او ﻣﻠﻲ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺎﺗو ﺳره ھﻣﺎھﻧåﻲ وﻟري .د ﮐډواﻟ pﭘﮫ ﺷراﯾطو
ﮐﯥ ،ﻣؤﺳﺳﯥ ﺑﺎﯾد د ﮐورﺑﮫ ھﯾواد د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺳﯾﺳﺗم ﺳره ﻻزﻣﯥ ھﻣﺎھﻧ påوﻟري .ﮐﻠﮫ ﭼﯥ
ﭘﮫ ﺳﺎﺣﮫ ﮐﯥ Kو روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﻣؤﺳﺳﯥ ﭘﮫ ﮐﺎر اﺧﺗﮫ وي ،د ﻣﺳؤوﻟﯾﺗوﻧو او دﻧدو وﯾﺷل ،د
روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺗوﻧو د ﺧﻼوو د ډﮐﯾدﻟو ﺳﺑب ﮐﯾږي او ﻟﮫ د ﮐﺎروﻧو ﻟﮫ ﺗﮑرر Kﺧﮫ ﻣﺧﻧﯾوی
ﮐﯾږي.
 -2د ھﻣﻐږۍ ﻏوﻧډې :دا ﻏوﻧډې ﺑﺎﯾد داﺳﯥ ﮐﺎري ﭘﻼن وړاﻧدې ﮐړې ﭼﯥ ﭘﮫ ﮐﯥ د
ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو ﺷرﯾﮑول ﻣطرح ﺷﻲ ،ﻟوﻣړﯾﺗوﺑوﻧﮫ ﭘﮫ hوﺗﮫ او وKﺎرل ﺷﻲh ،ډې روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ
ﺳﺗراﺗﯾژۍ ﺗﻌرﯾف او ﺗر ﻻس ﻻﻧدې وﻧﯾول ﺷﻲ ،ﻣﺳؤوﻟﯾﺗوﻧﮫ ﺳره ووﯾﺷل ﺷﻲ او د ﻣﻌﯾﺎري
ﺷوو ﺗړوﻧوﻧو او ﻣرﺳﺗﮫ رﺳوﻟو ﭘروhراﻣوﻧو ﭘرﺳر ﺗواﻓق راﻣﻧIﺗﮫ ﺷﻲ.

د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺳﯾﺳﺗﻣوﻧو او ﺑﻧﺳdوﻧو Kﻠورم ﻣﻌﯾﺎر :ﻟوﻣړﻧﯽ ﺻﺣﻲ ﻣراﻗﺑت
روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺗوﻧﮫ د ﻟوﻣړﻧﯾو ﻣراﻗﺑﺗﻲ اﺻوﻟو ﭘر اﺳﺎس ﺗرﺳره ﮐﯾږي.
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ﮐﻠﯾدي ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ:
•
•

•

•
•

) ﻟﮫ ﻻ ر  Oو و ﻧ و ﺳ ر ه ﭘ ﮫ ﺗړ او ﮐ ﯥ و ﻟو ﺳ ﺗ ل ﺷ ﻲ (

dول ﺧﻠﮏ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﯽ وﻟري ،او ددې ﺟوhﮫ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺧﭘﻠﮫ
روﻏﺗﯾﺎ او رﻓﺎه وﺳﺎﺗﻲ او وده ورﮐړي )ﻟوﻣړۍ ﻻر:ووﻧﮫ وhورئ(.
روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺎت ،د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺳﯾﺳﺗم ﭘﮫ ﯾوې :ﯥ ﮐﭼﯥ ﺳره ﺗرﺳره ﮐﯾږي:
ﮐورﻧd/pوﻟﻧﮫ ،ﻣﺣﯾطﻲ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺎت ،ﻣرﮐزي روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺎت ،او ارﺟﺎﻋﻲ
روﻏﺗوﻧوﻧﮫ ) دوھﻣﮫ ﻻر:ووﻧﮫ وhورئ(.
ھﻐﮫ dوﻟﻧﮫ ﯾﺎ ﻣؤﺳﺳﮫ ﭼﯥ د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺗوﻧو د ﭼﺎرو ﻣﺷرﺗوب ﭘﮫ ﻏﺎړه ﻟري ،ﺑﺎﯾد
ﯾو ﻣﻌﯾﺎري ارﺟﺎﻋﻲ )  (referralﺳﯾﺳﺗم راﻣﻧIﺗﮫ ﮐړي ﭼﯥ ﻧورې روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ
ﻣؤﺳﺳﯥ ﻟﮫ ھﻐﮫ Kﺧﮫ dhﮫ واﺧﻠﻲ .د ﻧﺎروﻏﺎﻧو ﻟﭘﺎره ،ارﺟﺎﻋﻲ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﻣرﮐزوﻧوو
ﺗﮫ د ﻻﺳرﺳﻲ ﭘﮫ ﺧﺎطر ﯾو ھوﺳﺎ ﺗراﻧﺳﭘورﺗﻲ ﺳﯾﺳﺗم ﺗﺎﺳﯾس ﺷﻲ.
Kوﻣره ﭼﯥ ﻣﻣﮑن وي،روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺗوﻧﮫ او د ﻣرﺳﺗﯥ ﭘروhراﻣوﻧﮫ د ھﻐو ﻣﯾﺗودوﻧو
ﭘر ﺑﻧﺳټ وﻻړ واوﺳﻲ ﭼﯥ ﻟﮫ ﻋﻠﻣﻲ اړﺧﮫ دﻗﯾق او ﻣﺳﺗﻧد واوﺳﻲ.
روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺗوﻧﮫ او د ﻣرﺳﺗﯥ ﭘروhراﻣوﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﻣﻧﺎﺳﺑﯥ ﺗﮑﻧﺎﻟوژۍ ﺗر ﻻس ﻻﻧدې
وﻧﯾﺳﻲ ﭼﯥ ﻟﮫ dوﻟﻧﯾز او ﮐﻠﺗوري ﻧظره د ﻣﻧﻠو وړ وي.

ﻻرOووﻧﯥ
 -1روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﻣﺎﻟوﻣﺎت او روزﻧﮫ :د Iﺎﯾﻲ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﭼﺎرواﮐو او د dوﻟﻧﯾزو ډﻟو ﻟﮫ
اﺳﺗﺎزو ﺳره د ﻣﺷورې ﻟﮫ ﻻرې ،ﺑﺎﯾد د dوﻟﻧﯾزې روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﮐﭼﯥ د ﭘراﺧﺗﯾﺎ او روزﻧﯥ ﻟﭘﺎره د
ﯾو ﻓﻌﺎل ﭘروhرام ﺗدوﯾن ﺗر ﺳره ﺷﻲ .دا ﭘروhراﻣوﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﺧﻠﮑو ﮐﯥ د روﻏﺗﯾﺎ-ﻣوﻧدﻧﯥ
روﺣﯾﮫ او ﭘر روﻏﺗﯾﺎ ﺑﺎور ﺗﮫ وده ورﮐړي ،ھﻣدارﻧåﮫ دا ﭘروhراﻣوﻧﮫ ﺑﺎﯾد د ﻟوﯾو ﯾﺎ ﻣﮭﻣو
اﻧدﯾﻣﯾﮑو روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺳﺗوﻧزو ،ﻋﻣده روﻏﺗﯾﺎﯾﯽ ﺧطروﻧو ،د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﻣرﮐزوﻧو Iﺎی او
ھﻐوي ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﯽ ،او د :ﯥ روﻏﺗﯾﺎﺳﺎﺗﻧﯥ روﺣﯾﯥ ﭘﮫ اړه د ﻣﺎﻟوﻣﺎت ورﮐړي .د ﻋﻣوﻣﻲ
روﻏﺗﯾﺎ ﭘﮫ اړه ﭘﯾﻐﺎﻣوﻧﮫ او ﻧور اړوﻧده ﻣﺎﻟوﻣﺎت ،ﺑﺎﯾد د ژﺑﯥ او رﺳﻧﯾو ﻟﺧوا ﺧﻠﮑو ﺗﮫ
وړاﻧدې ﺷﻲ او د ﮐﻠﺗوري ﺣﺳﺎﺳﯾت درﻟودوﻧﮑﻲ واوﺳﻲ .د اﻣﮑﺎن ﺗر ﺣده ،د ﻟوﻣړﻧﯾو
روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﭘﯾﻐﺎﻣوﻧو ﻣﺣﺗوی ،ﺑﺎﯾد د dوﻟو روﻏﺗﯾﺎﭘﺎﻟو ﻣؤﺳﺳﺎﺗو ﺗر ﻣﻧ ùﺷرﯾﮑﮫ ﮐړای ﺷوې
وي.
hرIﻧده ﮐﻠﯾﻧﯾﮑوﻧﮫ :ﭘﮫ Iﯾﻧو ﻧﺎورﯾﻧوﻧو ﮐﯥ: ،ﺎﯾﻲ hرIﻧده ﮐﻠﯾﻧﯾﮑوﻧو ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﭘﯾدا
-2
ﺷﻲ ،ﺗر Kو د hو:ﮫ او ﯾﺎ hرIﻧده dوﻟﻧو ﭼﯥ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺗوﻧو ﺗﮫ دوﻣره ﻻﺳرﺳﯽ ﻧﻠري،
روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ اړﺗﯾﺎوو ﺗﮫ Iواب وواﯾﻲ .ﺗﺟرﺑو دا ﺛﺎﺑﺗﮫ ﮐړې ده ﭼﯥ د دﻏو ﮐﻠﯾﻧﯾﮑوﻧو د :ﮫ
ﻓﻌﺎﻟﯾت ﭘﮫ ﺻورت ﮐﯥ ،دوی ددې ﺟوhﮫ دي ﭼﯥ ژوﻧد ژﻏوروﻧﮑﯥ ﭼﺎرې ﺗرﺳره ﮐړي .ﻻﮐن
ﮐﻠﮫ ﭼﯥ دا ﮐﻠﯾﻧﯾﮑوﻧﮫ ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب ﻓﻌﺎﻟﯾت وﻟري ،ﻟﮫ دوې Kﺧﮫ د dhﯥ اﺧﯾﺳﺗﻧﯥ ﮐﭼﮫ ﮐﻣﯾږي او
ﮐﯾدای ﺷﻲ ﭼﯥ د ﺷﺗﮫ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺗوﻧو د ﻟﮫ ﻣﻧIﮫ ﺗ ëﺳﺑب او ﻟﮫ ﻣﺣدودو ﺳرﭼﯾﻧو Kﺧﮫ
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د dhﯥ اﺧﯾﺳﺗﻧﯥ ﺳﺑب وhرIﻲ .دا ﮐﻠﯾﻧﯾﮑوﻧﮫ ﺑﺎﯾد د ﻣﺳؤول روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﭼﺎرواﮐﻲ او dوﻟﻧﯾزو
روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ اﺳﺗﺎزو ﺳره ﭘﮫ ﺳﻼﻣﺷورې ﺳره ﺧﭘل ﻓﻌﺎﻟﯾت ﭘﯾل ﮐړي.

د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺳﯾﺳﺗﻣوﻧو او ﺑﻧﺳdوﻧو ﭘﻧIم ﻣﻌﯾﺎر :ﮐﻠﯾﻧﯾﮑﻲ ﺧدﻣﺗوﻧﮫ
ﺧﻠﮏ ﻣﻌﯾﺎري ﮐﻠﯾﻧﯾﮑﻲ ﺧدﻣﺗوﻧو ﺗﮫ ﻻرﺳﻲ ﻟري او د ﻣﻧل ﺷوو ﺗړوﻧوﻧو او ﻻر:وودﻧو
درﻧﺎوی ﮐوي.

ﮐﻠﯾدي ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ:

) ﻟﮫ ﻻ ر  Oو و ﻧ و ﺳ ر ه ﭘ ﮫ ﺗړ او ﮐ ﯥ و ﻟو ﺳ ﺗ ل ﺷ ﻲ (

• د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﻣرﮐزوﻧو ﺷﻣﯾره ،ﮐﭼﮫ او ﻣوﻗﻌﯾت ﺑﺎﯾد ﻣﻧﺎﺳب واوﺳﻲ او د ﺧﻠﮑو د
اړﺗﯾﺎوو د ﭘوره ﮐوﻟو وړﺗﯾﺎ وﻟري ) ﻟوﻣړۍ او دوھﻣﮫ ﻻر:ووﻧﯥ وhورئ(.
• د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﻣرﮐزوﻧو ﭘﮫ ھره ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ د ﮐﺎرﮐوﻧﮑو د ﺷﻣﯾر ،وړﺗﯾﺎوو او
ﺟﻧﺳﯾت/ﻗوﻣﯾت ﺗوازن ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﻣﻧﺎﺳب ډول ﺳره واوﺳﻲ ،ﺗرKو د ﺧﻠﮑو د اړﺗﯾﺎوو د
ﭘوره ﮐوﻟو وړﺗﯾﺎ وﻟري ) ﻟوﻣړۍ او دوھﻣﮫ ﻻر:ووﻧﯥ وhورئ(.
• د ﮐﺎرﮐوﻧﮑو ﺷﻣﯾره ھﻐﯥ ﮐﭼﯥ ﺗﮫ ﻟوړه ﮐړای ﺷﻲ ﺗرKو ﯾو ډاﮐﺗر ﻣﺟﺑور ﻧﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﮫ
ورځ ﮐﯥ ﻟﮫ 50ﻧﺎروﻏﺎﻧو Kﺧﮫ زﯾﺎت ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﮐړي .ﮐﮫ ﭼﯾرې د ﻧﺎروﻏﺎﻧو ﺷﻣﯾره ﭘﮫ
دواﻣداره ډول ﻣﺦ ﭘﮫ ﻟوړﯾدو وي ،ﻧور ﮐﻠﯾﻧﯾﮑﻲ ﮐﺎرﮐوﻧﮑﻲ دې ﭘﮫ ﮐﺎر وhوﻣﺎرل ﺷﻲ
) درﯾﻣﮫ ﻻر:ووﻧﮫ وhورئ(.
• ﻟﮫ ﺻﺣﻲ ﻣرﮐزوﻧو Kﺧﮫ د اﺳﺗﻔﺎدې ﮐﭼﮫ ،ﺑﺎﯾد ﺗل وKﺎرل ﺷﻲ او ﻟﮫ دﻏو ﻣرﮐزوﻧو
Kﺧﮫ د ډﯾرې زﯾﺎﺗﯥ او ﯾﺎ ډﯾرې ﮐﻣﯥ اﺳﺗﻔﺎدې د ﺳﻣون ﻟﭘﺎره دې ﻣﻧﺎﺳب hﺎﻣوﻧﮫ
اوﭼت ﺷﻲ ) درﯾﻣﮫ ﻻر:ووﻧﮫ وhورئ(.
• د واﻗﻌﺎﺗو د ﺳﻣﺑﺎﻟوﻟو ﻣﻌﯾﺎري ﺗړوﻧوﻧﮫ ﺑﺎﯾد د روﻏﺗﯾﺎﯾﯽ ﺑرﺧﯥ د ﭼﺎرواﮐو ﻟﺧوا
ﺗرﺗﯾب او اړوﻧده روﻏﺗﯾﺎﭘﺎﻟو ﻣؤﺳﺳﺎﺗو ﺗﮫ ورﮐړل ﺷﻲ )Kﻠورﻣﮫ ﻻر:ووﻧﮫ وhورئ(.
• د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﭼﺎرواﮐو ﻟﺧوا د ﺿروري درﻣﻠو ﯾو ﻣﻌﯾﺎري ﻟﺳت ﺟوړ او روﻏﺗﯾﺎ ﭘﺎﻟو
ﻣؤﺳﺳﺎﺗو ﺗﮫ د ﮐﺎروﻧﯥ ﻟﭘﺎره ورﮐړل ﺷﻲ ) Kﻠورﻣﮫ ﻻر:ووﻧﮫ وhورئ(.
• ﮐﻠﯾﻧﯾﮑﻲ ﮐﺎرﮐوﻧﮑﻲ وروزل ﺷﻲ او د ﺗړوﻧوﻧو او ﺿروري درﻣﻠو د ﻟﺳت ﭘﮫ ﮐﺎروﻟو
او ھﻐوي ﺗﮫ د ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﭘﮫ اړه وKﺎرل ﺷﻲ ) ﭘﻧIﻣﮫ او ﺷﭘږﻣﮫ ﻻر:ووﻧﯥ وhورئ(.
• ﺧﻠﮏ ،د درﻣﻠو د ھﻐﮫ ﻣﻌﯾﺎري اداره ﮐوﻧﮑﻲ ﺳﯾﺳﺗم ﻟﮫ ﻻرې ،ﭼﯥ د ﻣﻧل ﺷوو
ﻻر:وودﻧو ﺗﺎﺑﻊ دی ،ﭘﮫ دواﻣداره ډول ﺿروري درﻣﻠو ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﯽ وﻟري ) اووﻣﮫ
ﻻر:ووﻧﮫ وhورئ(.
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• د درﻣﻠو ﻣرﺳﺗﮫ ﮐول ،ﯾوازې ھﻐﮫ وﺧت د ﻣﻧﻠو وړ دي ﭼﯥ ﻟﮫ رﺳﻣﻲ ﻧړﯾواﻟو
ﻻر:وودوﻧو ﺳره اړخ وﻟåوي .ھﻐﮫ درﻣل ﭼﯥ ﻟﮫ دﻏو ﻻر:وودوﻧو ﺳره اړخ ﻧﮫ
ﻟåوي ،ﺑﺎﯾد وﻧﮫ ﮐﺎرول ﺷﻲ او ﭘﮫ ﺧوﻧدي ډول ﻟﮫ ﻣﻧIﮫ ﯾووړل ﺷﻲ.
• د ﻧﺎروﻏﯾو ﻟﮫ ﮐﺑﻠﮫ د ﻟﮫ ﻣﻧIﮫ ﺗﻠﻠو ﺧﻠﮑو ﺟﺳدوﻧﮫ ،ﭘﮫ داﺳﯥ ډول ﺳره ﺧښ ﮐړای
ﺷﻲ ﭼﯥ ﻋزت ﺗﮫ ﯾﯥ درﻧﺎوی ﺷوی وي ،ﭘﮫ ﮐﻠﺗوری ﻟﺣﺎظ ﻣﻧﺎﺳب وي او د ﻋﺎﻣﯥ
روﻏﺗﯾﺎ ﻟﮫ اﺻوﻟو ﺳره ﺳم واوﺳﻲ ) اﺗﻣﮫ ﻻر:ووﻧﮫ وhورئ(.

ﻻرOووﻧﯥ
 -1روﻏﺗﯾﺎﯾﯽ ﻣرﮐزوﻧﮫ او ﮐﺎرﮐوﻧﮑﻲ :د اړﺗﯾﺎ وړ روﻏﺗﯾﺎﯾﯽ ﻣرﮐزوﻧو ﺷﻣﯾر ،ﻣوﻗﻌﯾت او
د ﺑﯾﻼﺑﯾﻠو ﮐﭼو د ﮐﺎرﮐوﻧﮑو ﺷﻣﯾره او د ﻣﮭﺎرﺗوﻧو ﮐﭼﮫ ،ﻟﮫ ﯾوه Iﺎﯾﮫ ﺑﯾﺎ ﺗر ﺑﻠﮫ ﺗوﭘﯾر ﺳره
ﻟري .د ﺻﺣﻲ ﮐﺎرﮐوﻧﮑو ﭘﮫ ﻣﻧ ùﮐﯥ ﺣﺗﯽ د ﯾوې I:ﯥ ﯾﺎ د ﯾوې ﻟږﮐ pډﻟﯥ د ﯾو اﺳﺗﺎزي
ﺷﺗون ﮐوﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ ﺻﺣﻲ ﺧدﻣﺗوﻧو ﺗﮫ د I:و او ﯾﺎ ﻟږﮐﻲ ﻗوﻣﻲ hروپ د ﻻﺳرﺳ pﮐﭼﮫ
ډﯾره ﻟوړه ﮐړي .د داﺳﯥ ﮐﺎروﻧو ﻟﮫ ﮐوﻟو Kﺧﮫ ،ﻟﮑﮫ د وﺳﻠﯥ درﻟودل ﭼﯥ د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ
ﻣرﮐزوﻧو ﻧﺎﭘﯾﯾﻠﺗوب ﭘﮫ ﺧطر ﮐﯥ اﭼوي ،ﺑﺎﯾد ډډه وﺷﻲ.
 -2د ﮐﺎرﮐوﻧﮑو ﺳطﺣﯥ :ﻻﻧدﯾﻧﻲ ﻻر:وودوﻧﮫ ،ﭘﮫ دې اړه dhورې ﺿﻣﯾﻣﻲ دي ،ﻻﮐن د
وﺧت ﺳره ﺳم :ﺎﯾﻲ ﭘﮫ ﮐﯥ د ﺗﻐﯾﯾراﺗو راوﺳﺗﻠو ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ وﻟﯾدل ﺷﻲ .د ) ﻣﺳﻠﮑﻲ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ
ﮐﺎرﮐوﻧﮑﻲ( اﺻطﻼح ھﻐو ﺻﺣﻲ ﮐﺎرﮐوﻧﮑو ﺗﮫ ﮐﺎرول ﮐﯾږي ﭼﯥ رﺳﻣﯥ روزﻧﮫ ﯾﯥ ﺗرﻻﺳﮫ
ﮐړې وي ﻟﮑﮫ ،ډاﮐﺗر ،ﻧرس ،ﺳرطﺑﯾب او د ډاﮐﺗر ﻣرﺳﺗﯾﺎل.
اﻟفd .وﻟﻧﯾزه ﺳطﺢ :ﯾو dوﻟﻧﯾز ﺻﺣﻲ ﮐﺎرﮐوﻧﮑﯽ د هر  500ﻧﮫ ﺗﺮ 1000ﺗﻧو ﻟﭘﺎره ،ﯾوه
ﻣﺎھره ﯾﺎ دودﯾزه ﻗﺎﺑﻠﮫ د ھر  2000ﺗﻧو ﻟﭘﺎره ،د ھر ﻟﺳو ﺗﻧو ﭘﮫ ﺳر ﭼﯥ ﻟﮫ ﮐورﻧﯾو Kﺧﮫ
ﻟﯾدﻧﯥ ﺗرﺳره ﮐوي ،ﯾو Kﺎروﻧﮑﯽ ) ﺳوﭘرواﯾزر( او ﯾو ﻣﺷر Kﺎروﻧﮑﯽ.
ب .ﻟﯾرې ﭘراﺗﮫ ﺻﺣﻲ ﻣرﮐزوﻧﮫ ) ﭘﮫ اdﮑﻠﯾز ډول د  10000ﺗﻧو ﻟﭘﺎره( :ﭘﮫ dوﻟﯾز ډول ﻟﮫ
دوو Kﺧﮫ ﺗر ﭘﻧIو ﭘورې ﮐﺎرﮐوﻧﮑﻲ ،د  50ﻧﺎروﻏﺎﻧو ﭘر ﺳر د ﯾوه ډاﮐﺗر ﭘر اﺳﺎس ﺣد اﻗل
ﯾو روزل ﺷوی ﺻﺣﻲ ﮐﺎرﮐوﻧﮑﯽ ،ﻏﯾر ﻣﺗﺧﺻص ﺻﺣﻲ ﮐﺎرﮐوﻧﮑﻲ د ﺧوﻟﯥ ﻟﮫ ﻻرې د ﺑدن
د اوﺑو د ﭘوره ﮐوﻟو ﯾﺎ  ،ORTﭘﺎﻧﺳﻣﺎن او داﺳﯥ ﻧورو ﭼﺎرو د ادارې ﻟﭘﺎره ،او راﺟﺳﺗر،
ادارې او داﺳﯥ ﻧورو ﻟﭘﺎره.
ج .ﻣرﮐزي ﺻﺣﻲ ﻣرﮐز ) ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً د  50000ﺗﻧو ﻟﭘﺎره( :ﺣد اﻗل ﭘﻧIﮫ ﻣﺗﺧﺻص ﯾﺎ روزل
ﺷوي ﺻﺣﻲ ﮐﺎرﮐوﻧﮑﻲ ،د  50ﻧﺎروﻏﺎﻧو ﭘر ﺳر ﺣد اﻗل ﯾو ډاﮐﺗر ) د ﻧﮫ ﺑﺳﺗر ﮐﯾدوﻧﮑو ﯾﺎ
ﺳراﭘﺎ ﻧﺎروﻏﺎﻧو ﻟﭘﺎره( د ھر  20ﻧﮫ ﺗﺮ  30ﺑﺳﺗروﻧو ﻟﭘﺎره ﯾو ﻣﺗﺧﺻص ﺻﺣﻲ ﮐﺎرﮐوﻧﮑﯽ،
د  24ﺳﺎﻋﺗﮫ ﺧدﻣت ﻟﭘﺎره ) داﺧل ﺑﺳﺗر ﻧﺎروﻏﺎﻧو ﻟﭘﺎره( .ﯾو ﻏﯾرﻣﺗﺧﺻص ﺻﺣﻲ
ﮐﺎرﮐوﻧﮑﯽ د  ORTﻟﭘﺎره ،ﯾو ﯾﺎ دوه د درﻣﻠﺗون ﻟﭘﺎره ،ﯾو ﯾﺎ دوه د ﭘﺎﻧﺳﻣﺎن ،ﺳﺗﻧﯥ ﻟåوﻟو ﯾﺎ
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ﭘﯾﭼﮑﺎرۍ ،ﺗﻌﻘﯾم ﻟﭘﺎره .ﯾو ﻻﺑراﻧت .د راﺟﺳﺗر ،اﻣﻧﯾت او داﺳﯥ ﻧورو ﻟﭘﺎره ﻧﺎ ﻣﺳﻠﮑﻲ
ﮐﺎرﮐوﻧﮑﻲ.
د .ارﺟﺎﻋﻲ روﻏﺗوﻧوﻧﮫ :ﻓرق ﮐوي .د ﺟراﺣﻲ ﻟﭘﺎره ﺣد اﻗل ﯾو ډاﮐﺗر ،ﭘﮫ ﯾوه ﺷﻔت ﮐﯥ د 20
ﻧﮫ ﺗﺮ  30ﺑﺳﺗروﻧو ﻟﭘﺎره ی و ﻧرس.
 -3د ﺻﺣﻲ ﺧدﻣﺗوﻧو د ﮐﺎروﻧﯥ ﮐﭼﮫ :ﺻﺣﻲ ﻣرﮐزوﻧو ﺗﮫ د ﻣراﺟﻌﯾﻧو ﺷﻣﯾره ،ﻟﮫ دې
ﺧدﻣﺎﺗو Kﺧﮫ د ﮐﺎروﻧﯥ ﮐﭼﮫ dﺎﮐﻲ .د ﺻﺣﻲ ﺧدﻣﺗوﻧو د ﮐﺎروﻧﯥ د ﮐﭼﯥ ﻟﭘﺎره ﮐوم داﺳﯥ دﻗﯾق
ﻣﺣﮏ ﻧﺷﺗﮫ ،ﮐﮫ Kﮫ ھم دا ﮐﭼﮫ ﺗر ډﯾره ﺑرﯾده ﻟﮫ ﯾوه Iﺎﯾﮫ ﺗر ﺑﻠﮫ او د ﮐﺎل ﻟﮫ ﯾوه ﻓﺻل Kﺧﮫ
ﺗر ﺑﻠﮫ ،ﺗوﭘﯾر ﺳره ﻟري .ﻻﮐن ،داﮐﭼﮫ اﮐﺛرا ً د ﻧﺎورﯾن ﭘر ﻣﮭﺎل ډﯾره ﻟوړﯾږي .د ﺳﺎﮐﻧو ﺧﻠﮑو
ﺗرﻣﻧ ،ùددې ﺧدﻣﺗوﻧو د ﮐﺎروﻧﯥ ﮐﭼﮫ ﭘﮫ ﮐﺎل ﮐﯥ د ھر وhړي ﭘر ﺳر K 0،5ﺧﮫ ﺗر  1ده .د
ﺑﯾIﺎﯾﮫ ﺷوو ﺧﻠﮑو ﺗرﻣﻧ: ùﺎﯾﻲ دا ﮐﭼﮫ ﭘﮫ ﮐﺎل ﮐﯥ د ھر وhړي ﭘرﺳر ﭘﮫ اوﺳط ډول 4
واوﺳﻲ .ﮐﮫ ﭼﯾرې دا ﮐﭼﮫ ﻟﮫ ﺗوﻗﻊ Kﺧﮫ ﮐﻣﮫ وي ،ﻣﺎﻧﺎ ﯾﯥ دا ده ﭼﯥ ﭘﮫ ﮐﺎﻓﻲ ډول ﺻﺣﻲ
ﺧدﻣﺗوﻧو ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﯽ ﻧﺷﺗﮫ ،ﻣﺛﻼً د ﻧﺎ اﻣﻧ pاو ﯾﺎ د ﺻﺣﻲ ﺧدﻣﺗوﻧو د ﺧراب ﮐﯾﻔﯾت ﻟﮫ اﻣﻠﮫ.
ﮐﮫ ﭼﯾرې دا ﮐﭼﮫ ډﯾره ﻟوړه وي ،ﻻﻣل ﯾﯥ :ﺎﯾﻲ د ﯾوې ﻋﻣوﻣﯽ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺳﺗوﻧزې ﺷﺗون )
ﻣﺛﻼً د اﻧﺗﺎﻧﻲ ﻧﺎروﻏﯾو ﺷﯾوع( ،ﯾﺎ د ﭘﮫ ﻧ:ﮫ ﺷوو ﺧﻠﮑو د ﺷﻣﯾرې ﻧﺎﺳم اdﮑل واوﺳﻲ .د
ﮐﺎروﻧﯥ د ﮐﭼﯥ ﭘﮫ ارزوﻧﮫ ﮐﯥ ﺑﺎﯾد د ﺟﻧﺳﯾت ،ﺳن ،ﻗوﻣﯾت ،او ﻣﻌﻠوﻟﯾت ﻣﺳﺎﺋل ﭘﮫ ﻧظر ﮐﯥ
وﻧﯾول ﺷﻲ ﺗرKو زﯾﺎﻧﻣﻧﯾدوﻧﮑﯥ ډﻟﯥ ﻟﮫ ﭘﺎﻣﮫ ﻧﮫ وي اﯾﺳﺗل ﺷوې ) درﯾﻣﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ وhورئ(.
 -4د درﻣﻠﻧﯥ ﻣﻌﯾﺎري ﭘروﺗوﮐوﻟوﻧﮫ او د ﺿروري درﻣﻠو ﻟﺳﺗوﻧﮫ :ډﯾری ھﯾوادوﻧو ﭘﺧﭘﻠﮫ
د ﺿروري درﻣﻠو ﻟﺳت ﯾﺎ ﻣﻠﻲ ﻓورﻣوﻟﯾر ﺟوړ ﮐړي دي او ډﯾرو ﻧورو د زﺧﻣوﻧو او ﻋﺎدي
ﻧﺎروﻏﯾو د درﻣﻠﻧﯥ ﻟﭘﺎره ،ﺧﭘل ﺗړوﻧوﻧﮫ ﯾﺎ ﭘروﺗوﮐوﻟوﻧﮫ ﻟري .د ﻧﺎورﯾن ﭘﮫ ﻟوﻣړﻧﯾو ﭘړاووﻧو
ﮐﯥ ،دا ﺗړوﻧوﻧﮫ او ﻟﺳﺗوﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﻟﮫ ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ وزارت ﯾﺎ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﭼﺎرواﮐو ﺳره ﭘﮫ
ﻣﺷورې ،ﺑﯾﺎ وﮐﺗل ﺷﻲ ﺗرKو ددوی ﻣﻧﺎﺳب واﻟﯽ ﮐره ﺷﻲ .ﭘﮫ Iﯾﻧو ﻣواردو ﮐﯥ ،ﻣﺛﻼً ﮐﻠﮫ
ﭼﯥ د ﺗوﺻﯾﮫ ﺷوو اﻧﺗﻲ ﺑﯾوﺗﯾﮑو ﯾﺎ د ﻣﻼرﯾﺎ ﺿد درﻣﻠو ﭘر وړاﻧدې ﻣﻘﺎوﻣت راﻣﻧIﺗﮫ ﺷﻲ،
ﻧو ﭘﮫ داﺳﯥ ﺣﺎﻟت ﮐﯥ ﺑﺎﯾد د ﺿروري درﻣﻠو ﭘﮫ ﻟﺳت او ﻣﻠﻲ ﺗړوﻧوﻧو ﮐﯥ ﺗﻐﯾﯾرات راﻣﻧIﺗﮫ
ﺷﻲ .ﮐﮫ ﭼﯾرې ﻣﻠﻲ ﭘروﺗوﮐوﻟوﻧﮫ او ﯾﺎ د ﺿروري درﻣﻠو ﻟﺳت ﺷﺗون وﻧﮫ ﻟري ،ﻧو ﭘﮫ دې
ﺻورت ﮐﯥ ﺑﺎﯾد د ﻧړﯾوال ﺧوراﮐﻲ ﺳﺎزﻣﺎن  WHOﯾﺎ  UNHCRﻻر:وودوﻧﮫ وﮐﺎرول
ﺷﻲ ،د ﺑﯾﻠåﯥ ﭘﮫ ﺗوhﮫ د ﻧوې ﺑﯾړﻧ pﺻﺣﻲ ﺑﺳﺗﯥ ﯾﺎ New Emergency Health Kit
ﮐﺎرول.
 -5د ﮐﺎرﮐوﻧﮑو روزﻧﮫ او Kﺎرﻧﮫ :ﺻﺣﻲ ﮐﺎرﮐوﻧﮑﻲ ﺑﺎﯾد د ﺧﭘل ﻣﺳؤوﻟﯾت د ﮐﭼﯥ ﭘر
اﺳﺎس ﻣﻧﺎﺳﺑﮫ روزﻧﮫ او ﻣﮭﺎرﺗوﻧﮫ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړي .دا د روﻏﺗﯾﺎﯾﯽ ﻣؤﺳﺳﺎﺗو دﻧده ده ﭼﯥ
ﺻﺣﻲ ﮐﺎرﮐوﻧﮑﻲ ،د وﺧت د اړﺗﯾﺎ ﺳره ﺳم ،وروزي .ﭘﮫ ھﻐﮫ ﺻورت ﮐﯥ ﭼﯥ ﺻﺣﻲ
ﮐﺎرﮐوﻧﮑو ﭘﮫ ﻣﻧظﻣﮫ ﺗوhﮫ روزﻧﮫ ﻧﮫ وي ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړې ﯾﺎ ﻧوي روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺳﯾﺳﺗﻣوﻧﮫ ﯾﺎ
ﭘروﺗوﮐوﻟوﻧﮫ راﻣﻧIﺗﮫ ﺷوي وي ،ﻧو ﻟوﻣړﯾﺗوب ﺑﺎﯾد د ﮐﺎرﮐوﻧﮑو روزﻧﯥ او Kﺎرﻧﯥ ﺗﮫ
ورﮐړل ﺷﻲK .وﻣره ﭼﯥ ﻣﻣﮑﻧﮫ وي ،روزﻧﯾز ﭘروhراﻣوﻧﮫ ﻣﻌﯾﺎري ﮐړای ﺷﻲ او ﻟﮫ ﻣﻠﻲ
ﭘروhراﻣوﻧو ﺳره ﺗړاو ورﮐړل ﺷﻲ.
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 -6د ﻧﺎروﻏﺎﻧو ﺣﻘوﻧﮫ :ﻟﮫ ﻧﺎورﯾن ﺳره ﺗړﻟﻲ ،ډﯾر داﺳﯥ ﻻﻣﻠوﻧﮫ ﺷﺗﮫ ﭼﯥ د ﻧﺎروﻏﺎﻧو
ﺣﻘوﻧو ﺗﮫ ﻟﮫ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ Kﺧﮫ ﻣﺧﻧﯾوی ﮐوي ﻟﮑﮫ ددوی د ﺧﺻوﺻﻲ ﺣرﯾم ﺳﺎﺗل ،رازﺳﺎﺗﻧﮫ او
ددوی ﺧوﺷﺎل ﺳﺎﺗل .ﭘﮫ ھر ﺣﺎلK ،وﻣره ﭼﯥ اﻣﮑﺎن وﻟري ﺻﺣﻲ ﭘرﺳوﻧل ﺑﺎﯾد ھKﮫ وﮐړي
ﺗرKو دا ﺣﻘوﻧﮫ ﭘر Iﺎی ﮐړي او وده ورﮐړي .ﺻﺣﻲ ﻣرﮐزوﻧﮫ او ﺧدﻣﺎت ﺑﺎﯾد ﭘﮫ داﺳﯥ ﺑnﮫ
طرح ﺷﻲ ﺗرKو د ﻧﺎروغ ﺣرﯾم او راز ﺧوﻧدي وﺳﺎﺗل ﺷﻲ ) د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺳﯾﺳﺗﻣوﻧو او
ﺑﻧﺳdوﻧو د ﺷﭘږم ﻣﻌﯾﺎر درﯾﻣﮫ ﻻر:ووﻧﮫ وhورئ( .ﻟﮫ طﺑﯽ ﭘروﺳﯾﺟروﻧو او ﺟراﺣﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت
Kﺧﮫ ﻣﺧﮑﯥ ﺑﺎﯾد د ﻧﺎروغ ﺷﻌوري رﺿﺎﯾت ﺗرﻻﺳﮫ ﺷﻲ .ﻧﺎروﻏﺎن دا ﺣق ﻟري ﭼﯥ ﭘﮫ دې
ﭘوه ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﮫ ھر ﭘړاو ﯾﺎ ﻣرﺣﻠﮫ ﮐﯥ Kﮫ ﮐﯾږي ھﻣدارﻧåﮫ ﭘﮫ دې ﺑﺎﻧدې د ﭘوھﯾدو ﺣق ﻟري
ﭼﯥ ددې ﮐﺎر اﺣﺗﻣﺎﻟﻲ dhﯥ ،ﺗﺎوان او ﺑﯾﮫ او دوام Kوﻣره او Kرﻧåﮫ دی.

 -7د درﻣﻠو اداره :د ﺿروري درﻣﻠو د ﻟﯾﺳت د ﮐﺎروﻧﯥ ﺳرﺑﯾره ،ﺻﺣﻲ dوﻟﻧﯥ ﺑﺎﯾد د
درﻣﻠو د اداره ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ﯾو اﻏﯾزﻣن ﺳﯾﺳﺗم راﻣﻧIﺗﮫ ﮐړي .ددې ﺳﯾﺳﺗم ھدف ،د درﻣﻠو
اﻏﯾزﻣﻧﮫ ،ارزاﻧﮫ او ﻣﻧطﻘﻲ ﮐﺎروﻧﮫ ده .دا ﺳﯾﺳﺗم ﺑﺎﯾد د درﻣﻠو د اداره ﮐول د Kرخ ﭘر
Kﻠورو اﺻوﻟو وﻻړ وي ﭼﯥ ﻋﺑﺎرت دي ﻟﮫd :ﺎﮐﻧﮫ ،ﭘﯾرﻧﮫ ،وﯾﺷﻧﮫ او ﮐﺎروﻧﮫ )د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ
ﭼﺎرو د ادارې ﻋﻠوم )  (١٩٩٧د درﻣﻠو د ﺗدارﮐﺎﺗﻲ ﭼﺎرو اداره ﮐول ،دوھم dوک(.

د ﻣړو د ﭘﺎﺗﯥ ﺷوﻧو اﻧﺗﻘﺎل :ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﻧﺎورﯾﻧوﻧﮫ د ډﯾرې ﻣرګ ژوﺑﻠﯥ ﺳﺑب ﺷﻲ ،د
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ﻣړو د زﯾﺎﺗﯥ ﮐﭼﯥ د اﻧﺗﻘﺎل اداره ﮐول اړﯾﻧﮫ ﭼﺎره ده .ﻣړي ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ډﻟﮫ ﯾﯾزو ﻗﺑروﻧو ﮐﯥ او
ﻟﮫ ﻣراﺳﻣو ﭘرﺗﮫ :ﺦ ﻧﮑړای ﺷﻲ ،دا ﮐﺎر ھﯾKﮑﻠﮫ د ﯾو ﻋﻣوﻣﻲ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ hﺎم ﭘﮫ ﺣﯾث ﻧﺷﻲ
ﺗوﺟﯾﮫ ﮐﯾدﻻی او ﻟﮫ ارز:ﺗﻧﺎﮐو dوﻟﻧﯾزو دودوﻧو Kﺧﮫ ﺳرﻏړاوی ﺑﻠل ﮐﯾږي ،ھﻣدارﻧåﮫ د
ﻧﺎﯾﺎﺑو ﺳرﭼﯾﻧو د ﺿﺎﯾﻊ ﮐﯾدو ﺳﺑب ھم hرIﻲ .ﭘﮫ ﮐﺗﻠوي ﺷﮑل د اﻧﺳﺎﻧﺎﻧو د ﺑﻘﺎﯾﺎوو راdوﻟوﻧﮫ
ﭘﮫ ھﻐﮫ ﻧﺎﺳﻣﮫ ﻧظرﯾﮫ وﻻړه ده ﭼﯥ ﮐﮫ ﭼﯾرې دا ﭘﺎﺗﯥ ﺷوﻧﯥ ډﯾر ژر وروﺳﺗﮫ ﻟﮫ ﯾوې
ﻏﻣﯾزې راdول ﯾﺎ وﻧﮫ ﺳوIول ﺷﻲ ،ﻧو ﯾو اﭘﯾدﯾﻣﯾﮏ ﺧطر راﻣﻧIﺗﮫ ﮐوﻻی ﺷﻲ .ﯾوازې ﭘﮫ
ھﻐو Iﺎﻧåړو ﺣﺎﻟﺗوﻧو ﮐﯥ د اﻧﺳﺎﻧﺎﻧو د ﺟﺳدوﻧو ﭘﺎﺗﯥ ﺷوﻧﯥ ﮐوﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ ﺻﺣﻲ hوا:وﻧﮫ
راﻣﻧIﺗﮫ ﮐړي ﭼﯥ ډﯾرې Iﺎﻧåړې ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟري ﻣﺛﻼً د ﮐوﻟرا ﯾﺎ وﺑﺎ ﯾﺎ ھم د
ھﻣوراژﯾﮑو ﺗﺑو ﻟﮫ اﻣﻠﮫ د اﻧﺳﺎﻧﺎﻧو ﻣړﯾﻧﮫ .ﮐورﻧﯾو ﺗﮫ ﺑﺎﯾد دا ﻣوﮐﮫ ورﮐړای ﺷﻲ ﺗرKو ﺧﭘل
ﻣړي د ﻣﻧل ﺷوو ﮐﻠﺗوري او دﯾﻧﯥ ﻣراﺳﻣو ﭘﮫ ﺗرڅ ﮐﯥ ﺧﺎورو ﺗﮫ وﺳﭘﺎري .ﻻﮐن ھﻐﮫ :ﺦ
ﺷوي ﻣړي ﭼﯥ د ﺧﺷوﻧت ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن وي ﺑﺎﯾد ﻋدﻟﻲ Kﯾړﻧﯥ ﻟﭘﺎره ورﺗﮫ ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ وﻟرو ) ﭘﮫ
 ٢١٧ﻣﺦ ﮐﯥ د ﺳرﭘﻧﺎ او اﺳﺗوhﻧﯥ د دوھم ﻣﻌﯾﺎر ،درﯾﻣﮫ ﻻر:ووﻧﮫ وhورئ(.
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د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺳﯾﺳﺗﻣوﻧو او ﺑﻧﺳdوﻧو ﺷﭘږم ﻣﻌﯾﺎر :ﺻﺣﻲ ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗﻲ ﺳﯾﺳﺗﻣوﻧﮫ
د ﺻﺣﻲ ﺧدﻣﺗوﻧو طراﺣﻲ او ﭘراﺧﺗﯾﺎ ،د ﻋﻣوﻣﻲ ﺻﺣﻲ ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو د دواﻣدارې ،ﻣﻧظﻣﯥ
راdوﻟﻧﯥ ،ارزوﻧﯥ او ﮐﺎروﻧﯥ ﭘﮫ ﺗرڅ ﮐﯥ ﺗرﺳره ﺷﻲ.

ﮐﻠﯾدي ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ:

) ﻟﮫ ﻻ ر  Oو و ﻧ و ﺳ ر ه ﭘ ﮫ ﺗړ او ﮐ ﯥ و ﻟو ﺳ ﺗ ل ﺷ ﻲ (

• ﯾو ﻣﻌﯾﺎري ،ﺻﺣﻲ ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗﻲ ﺳﯾﺳﺗم ﯾﺎ  HISد dوﻟو روﻏﺗﯾﺎ ﭘﺎﻟو ﻣؤﺳﺳﺎﺗو ﻟﺧوا ﺑﺎﯾد
ﺟوړ ﮐړای ﺷﻲ ،ﺗرKو د دﯾﻣوhراﻓﻲ )ﻧﻔوس ﭘﯾژﻧدﻧﮫ( ،د ﻧﺎروﻏﯾو د ﺷﯾوع او ﺻﺣﻲ
ﺧدﻣﺗوﻧو ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ اړوﻧد ﻣﺎﻟوﻣﺎت ﭘﮫ دواﻣداره ﺗوhﮫ راdول ﮐړای ﺷﻲ ) ﻟوﻣړۍ او
دوھﻣﮫ ﻻر:ووﻧﯥ او دوھﻣﮫ او درﯾﻣﮫ ﺿﻣﯾﻣﯥ وhورئ(.
• د داﺳﯥ ﺳﯾﺳﺗم د ﺗﻧظﯾﻣوﻟو او Kﺎروﻟو ﻟﭘﺎره ،ﯾوه ﯾﺎ Kو ﮐواردﯾﻧﺎﺗورې ﯾﺎ ھﻣﻐږي
ﮐوﻧﮑﯥ ﻣؤﺳﺳﯥ وdﺎﮐل ﺷﻲ.
• ﺻﺣﻲ ﻣرﮐزوﻧﮫ ﯾﺎ ﻣؤﺳﺳﯥ ،د ﺧﭘﻠو Kﯾړﻧو او ﺳروﭔåﺎﻧو ﻣﺎﻟوﻣﺎت ،دﻏو dﺎﮐل ﺷوو
ﻣؤﺳﺳو ﺗﮫ ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﻣﻧظم ډول ور واﺳﺗوي .د دﻏو ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو د اﺳﺗوﻟو زﻣﺎﻧﻲ ﺗﮑرر،
ﭘﮫ ﺷراﯾطو ﭘورې اړه ﻟري ،ﻣﺛﻼً ﮐﯾدای ﺷﻲ ﭘﮫ ورIﻧ ،pاووﻧﯾز ﯾﺎ ھم ﻣﯾﺎﺷﺗﻧﻲ ډول
ﺗرﺳره ﺷﻲ.
•

•
•

•

د  HISﯾﺎ ﺻﺣﻲ ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗﻲ ﺳﯾﺳﺗم د Kﺎرﻧﯥ او ﺗﻧظﯾﻣوﻟو ﻟﭘﺎره د dﺎﮐل ﺷوو ﻣؤﺳﺳو
دﻧده ده ﭼﯥ د ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو د ﺗﻔﺳﯾر او ارزوﻧﯥ ﭘﮫ hډون ،ﯾو ﻣﻧظم اﭘﯾدﯾﻣوﻟوژﯾﮑﻲ
راﭘور ﺟوړ ،او ﻟﮫ dول اړوﻧده ﻣؤﺳﺳو ،ﺗﺻﻣﯾم ﻧﯾوﻧﮑو Kﺎﻧåو او ﺧﻠﮑو ﺳره ﯾﯥ
ﺷرﯾﮏ ﮐړي.
ﻣؤﺳﺳﯥ ،د dوﻟﻧﯥ او ﯾﺎ اﻓرادو د ﺣﻘوﻧو او ﺧوﻧدﯾﺗوب د ﺗﺿﻣﯾﻧوﻟو ﻟﭘﺎره ﺑﺎﯾد ددﻏو
ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو د ﺧوﻧدي ﺳﺎﺗﻠو ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ډﯾره ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ وﮐړي ) درﯾﻣﮫ ﻻر:ووﻧﮫ وhورئ(.
ﺻﺣﻲ ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗﻲ ﺳﯾﺳﺗم ﺑﺎﯾد د ﯾوه داﺳﯥ ﺧﺑرﺗﯾﺎ ورﮐوﻧﮑﻲ ﺳﯾﺳﺗم ﭘﮫ ﺗوhﮫ ﻋﻣل
وﮐړي ،ﺗرKو د اﻧﺗﺎﻧﯽ ﻧﺎروﻏﯾو د ﺷﯾوع د ﺷوﻧﺗﯾﺎ ﭘﮫ اړه ،ﭘﮫ ﯾوه ﻣﻧﺎﺳب وﺧت ﮐﯥ
ﺧﻠﮏ ﺧﺑر ﮐړي ﭼﯥ ﺑﯾړﻧ pﻏﺑرhون ورﺗﮫ و:وودل ﺷﻲ ) ﭘﮫ  ٢٨١ﻣﺦ ﮐﯥ د ﺳﺎري
ﻧﺎروﻏﯾو د ﻣﺧﻧﯾوي ﭘﻧIم ﻣﻌﯾﺎر وhورئ(.
د Kﯾړﻧو او ﺳروﯾﻼﻧﺳوﻧو د ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو د ﺗﻔﺳﯾر ﻟﭘﺎره دې ،د ﻧورو اړوﻧده ﺳرﭼﯾﻧو
ﺗﮑﻣﯾﻠﻲ ﻣﺎﻟوﻣﺎت ﭘﮫ ﻣﻧظم ډول ﺳره وﮐﺎرول ﺷﻲ ،ﺗرKو د ﺗﺻﻣﯾم ﻧﯾوﻟو ﻟﭘﺎره ﯾو
ﻻر:وود ﭘﮫ ﺣﯾث ﮐﺎر ورﮐړي ) Kﻠورﻣﮫ ﻻر:ووﻧﮫ وhورئ(.
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ﻻرOووﻧﯥ
 -1ﺻﺣﻲ ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗﻲ ﺳﯾﺳﺗم ) :(HISد اﻣﮑﺎن ﺗر ﺣده دې ﺑﺎﯾد ﺻﺣﻲ ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗﻲ ﺳﯾﺳﺗم د
ﻣوﺟوده Kﯾړﻧﯾز ﺳﯾﺳﺗم ﭘر ﺑﻧﺳټ وﻻړ وي .ﭘﮫ Iﯾﻧو ﺑﯾړﻧﯾو ﺣﺎﻻﺗوﮐﯥ: ،ﺎﯾﻲ ﯾو ﺑل ﻣوازي
ﯾﺎ ﻧوي ﺳﯾﺳﺗم د راﻣﻧIﺗﮫ ﮐوﻟو اړﺗﯾﺎ وﻟﯾدل ﺷﻲ ،ﭼﯥ د ﺟوړوﻟو ﻟﭘﺎره ﯾﯥ ﺑﺎﯾد ﻟﮫ ﻟوړﭘوړو
روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﭼﺎرواﮐو ﺳره ﻣﺷوره وﺷﻲ .دا ﺻﺣﻲ ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗﻲ ﺳﯾﺳﺗم ﺑﺎﯾد ﺗﻐﯾﯾرﻣﻧوﻧﮑﯽ وي او
د وﺧت ﭘﮫ ﺗﯾرﯾدو ﺳره ﺗﮑﺎﻣل او ﭘراﺧﺗﯾﺎ وﻣؤﻣﻲ .ﻧﺎورﯾن ﺗﮫ د ﻏﺑرhون ﭘﮫ وﺧت ﮐﯥ ،ﺻﺣﻲ
ﻣﺎﻟوﻣﺎت ﺑﺎﯾد د ﻻﻧدﯾﻧﯾو ﻣﺳﺎﺋﻠو درﻟودوﻧﮑﻲ وي ،ﺧو ﯾوازې دې ﭘﮫ دوی ﭘورې ھم ﻣﺣدود
ﻧﮫ وي:
اﻟف – د ﻣړﯾﻧﯥ ﻧﺎﺧﺎﻟﺻﮫ ﮐﭼﮫ )(CDR
ب – ﻟﮫ ﭘﻧIﮫ ﮐﻠو Kﺧﮫ د ﮐم ﻋﻣر درﻟودوﻧﮑو د ﻣړﯾﻧﯥ ﮐﭼﮫ
ج – ﻧﺳﺑﺗﻲ ﻣړﯾﻧﮫ
د – د Iﺎﻧåړو ﻻﻣﻠوﻧو ﻟﮫ اﻣﻠﮫ د ﻣړﯾﻧﯥ ﮐﭼﮫ
ه – د ﻣﺗداوﻟو ﻧﺎروﻏﯾو د واﻗﻌﺎﺗو ﮐﭼﮫ
و – د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﻣرﮐزوﻧو د ﮐﺎروﻧﯥ ﮐﭼﮫ
ز – ﭘﮫ ﯾوه ورځ ﮐﯥ د ھر ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ﭘر ﺳر د ﻧﺎروﻏﺎﻧو ﺷﻣﯾره
 -2د ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو ﺗﻔﮑﯾﮏ :ﻣﺎﻟوﻣﺎت ﺑﺎﯾد د اﻣﮑﺎن ﺗر ﺣده د ﺟﻧس او ﺳن ﭘر ﺑﻧﺳټ ﺳره
ﺗﻔﮑﯾﮏ ﺷﻲ ،ﺗرKو ﻟﮫ ھﻐو Kﺧﮫ د ﺗﺻﻣﯾم ﻧﯾوﻟو ﻟﭘﺎره ﮐﺎر واﺧﯾﺳﺗﯽ ﺷﻲ .د ﻧﺎورﯾن ﭘﮫ
ﻟوﻣړﯾو ﭘړاووﻧو ﮐﯥ: ،ﺎﯾﻲ د دﻗﯾﻘو ارزوﻧو ﺗرﺳره ﮐول ﺳﺗوﻧزﻣن واوﺳﻲ ،ﺧو ﭘﮫ ھر ﺣﺎل،
د ﭘﻧIو ﮐﻠو Kﺧﮫ د ﮐم ﻋﻣر ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو د ﻣړﯾﻧﯥ اوﻧﺎروﻏ pد ﮐﭼﯥ ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﻣﺎﻟوﻣﺎت ﺑﺎﯾد ﻟﮫ
ھﻣﺎﻏﮫ ﭘﯾل Kﺧﮫ راdول ﮐړای ﺷﻲI ،ﮑﮫ ﭼﯥ دا hروپ ﭘﮫ Iﺎﻧåړي ډول ﻟﮫ ﺧطر ﺳره ﻣﺦ
hروپ ﺑﻠل ﮐﯾږي .ﺳرﺑﯾره ﭘر دې ،د ﻣړﯾﻧﯥ او ﻧﺎروﻏﯾو د ﺷﯾوع ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ د ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو
ارزوﻧﮫ ،د Iﺎﻧåړو ﺟﻧﺳﯾﺗﻲ ﻧﺎروﻏﯾو د ﻣﺎﻟوﻣوﻟو ﻟﭘﺎره ،ﺑﺎﯾد د ﺟﻧس ﭘﮫ اﺳﺎس ﺗرﺳره ﺷﻲ.
ﭘﮫ ھﻐﮫ ﺻورت ﮐﯥ ﭼﯥ وﺧت او ﺣﺎﻻت اﺟﺎزه ورﮐړي ،د ﻋﻣر او ﺟﻧس ﭘﮫ اﺳﺎس د
ﺗوﭘﯾروﻧو د :ﮫ ﭘﯾژﻧدﻟو ﻟﭘﺎره ،ﺑﺎﯾد ډﯾرې دﻗﯾﻘﯥ ارزوﻧﯥ ﺗرﺳره ﺷﻲ ) ﻣﺛﻼً ﻟﮫ K 0ﺧﮫ ﺗر 11
ﻣﯾﺎﺷﺗوK 1 ،ﺧﮫ ﺗر  4ﮐﻠوK 5 ،ﺧﮫ ﺗر  14ﮐﻠوK 15 ،ﺧﮫ ﺗر  49ﮐﻠوK 50 ،ﺧﮫ ﺗر 59
ﮐﻠو او ﻟﮫ  60ﮐﻠو Kﺧﮫ ﭘورﺗﮫ(.
 -3ﻣﺣرﻣﯾت ﯾﺎ رازﺳﺎﺗﻧﮫ :د طﺑﻲ اﺳﻧﺎدو او ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو ﻣﺣرﻣﯾت ﺑﺎﯾد ﮐره ﺷﻲ .د ﺧﻠﮑو د
اﻣﻧﯾت او ددوی د ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو د ﺧوﻧدي ﺳﺎﺗﻠو ﭘﮫ اړه ﺑﺎﯾد ﮐﺎﻓﻲ hﺎﻣوﻧﮫ اوﭼت ﮐړای ﺷﻲ .طﺑﻲ
ﭘرﺳوﻧل ﺑﺎﯾد ھﯾKﮑﻠﮫ د ﻧﺎروغ ﻟﮫ اﺟﺎزې ﭘرﺗﮫ د دوی ﭘﮫ اړه ﻣﺎﻟوﻣﺎت ﻟﮫ ھﻐو ﺧﻠﮑو ﺳره
ﭼﯥ ﭘﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾم ډول د دوی ﻟﮫ ﻣراﻗﺑت ﺳره ﺳروﮐﺎر ﻧﻠري ،ﺷرﯾﮏ ﻧﮑړي .د ﺷﮑﻧﺟﯥ ﯾﺎ
زورزﯾﺎﺗﯥ او د ﺑﺷري ﺣﻘوﻧو Kﺧﮫ د ﺳرﻏړاوي ﻟﮫ اﻣﻠﮫ د راﻣﻧIﺗﮫ ﺷوو زﺧﻣوﻧو ﭘﮫ اړه
ﻣﺎﻟوﻣﺎت ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ډﯾرې ﺟدي ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﺳره ﺧوﻧدي وﺳﺎﺗل ﺷﻲ .د ﻓرد د ﻣواﻓﻘﯥ ﭘﮫ ﺻورت
ﮐﯥ ﮐﯾدای ﺷﻲ دا ﻣﺎﻟوﻣﺎت د اړوﻧده ﻣؤﺳﺳو ﯾﺎ Kﺎﻧåو ﭘﮫ واک ﮐﯥ ورﮐړل ﺷﻲ.
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 -4د ﻧورو ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو ﺳرﭼﯾﻧﯥ :ﻻﺑراﺗواري راﭘوروﻧﮫ ،ﺳروﭔåﺎﻧﯥ ،د واﻗﻌﺎﺗو راﭘوروﻧﮫ،
د ﺧدﻣﺎﺗو د ﮐﯾﻔﯾت ارزوﻧﯥ او ﻧور ﭘروhرام ﺟوړوﻧﮑﯥ ﺑرﺧﯥ ،د اړوﻧده ﺻﺣﻲ ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو د
ﺳرﭼﯾﻧو ﭘﮫ ﮐﺗﺎر ﮐﯥ راIﻲ.

د ﻣړﯾﻧﯥ او ﻧﺎروﻏﯾو د ﺷﯾوع د اووﻧﯾزو ﻓورﻣو ﻟﭘﺎره دوھﻣﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ او د ﻧﺎروﻏﯾو د ﺷﯾوع
او ﻣړﯾﻧﯥ د ﮐﭼﯥ د ﺣﺳﺎﺑوﻟو ،ﻓورﻣوﻟوﻧو ﻟﭘﺎره درﯾﻣﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ وhورئ.
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 -2د ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو ﻣﺧﻧﯾوی

د ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو ﻟﮫ اﻣﻠﮫ د ﺷﯾوع او ﻣړﯾﻧﯥ ﻟوړ ارﻗﺎم اﮐﺛرا ً د ﻧﺎروﯾﻧوﻧو ﭘﮫ ﻧﺳﺑت ،ﭘﮫ ﭘﯾﭼﻠو
ﺑﯾړﻧﯾو ﺣﺎﻟﺗوﻧو ﮐﯥ ډﯾر راﻣﻧIﺗﮫ ﮐﯾږي .ﭘﮫ اﮐﺛره ﺣﺎﻟﺗوﻧو ﮐﯥ ،ﭘﮫ Iﺎﻧåړې ﺗوhﮫ د ﻣﺦ ﭘر ودې
ھﯾوادوﻧو ﭘﮫ ﻧﺎورﯾﻧوﻧو ﮐﯥ ،ﻟﮫ  ٪۶٠ﺗر  ٪٩٠ﭘورې د ﻣړﯾﻧﯥ ﻻﻣﻠوﻧﮫ ﯾو ﻟﮫ دې Kﻠورو اﻧﺗﺎﻧﯽ
ﻧﺎروﻏﯾو Kﺧﮫ ﺷﻣﯾرل ﮐﯾږي :ﺷری ﯾﺎ ﺳرﺧﮑﺎن ،ﻧس ﻧﺎﺳﺗﻲ ﯾﺎ اﺳﮭﺎﻻت ،ﺣﺎد ﺗﻧﻔﺳﻲ اﻧﺗﺎﻧﺎت
او ﻣﻼرﯾﺎ .ﭘﮫ Iﺎﻧåړې ډول ،د دﻏو ﻧﺎروﻏﯾو د ﻣړﯾﻧﯥ د ﻟوړې ﮐﭼﯥ ﺳره ،ﺧوارIواﮐﻲ اﮐﺛرا ً
ﺗړﻟﯥ ده .ﭘﮫ Iﯾﻧو ﻧورو Iﺎﻧåړو ﺳﯾﻣو ﮐﯥ ﺑﯾﺎ د ﻧورو ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو زﯾﺎﺗﮫ ﺷﯾوع ﻟﯾدل ﮐﯾدای
ﺷﻲ ﻟﮑﮫ ﻣﯾﻧﯾﻧåوﮐوﮐﺎل ﻣﻧﻧﺟﯾت ،زﯾړه ﺗﺑﮫ ،واﯾرﺳﻲ ھﭘﺎﺗﯾت او وﭼﮑﻲ ﯾﺎ ﺗﺎﯾﻔوﯾﯾد.
د ﺳﺎری ﻧﺎروﻏﯾو ﺷﯾوع ،د ﺷدﯾد ﻧﺎورﯾن ﻟﮫ ﭘﯾﻠﯾدو ﺳره دوﻣړه ډﯾر ﺗړاو ﻧﻠري ،ﺧو د دې
ﻧﺎروﻏﯾود ﭘﯾ:ﯾدو ﻋﻣده ﻻﻣل ﺧراﺑﮫ ﺣﻔظ اﻟﺻﺣﮫ او د ﭘﺎﮐو اوﺑو ﻧﺷﺗواﻟﯽ دي .اوس ﻣﮭﺎل،
ﻧﺎورﯾن ﺗﮫ د ﻏﺑرhون د ﻣؤﺳﺳو او ﻧورو اړوﻧده ﺑﺷري ﺧﯾرﯾﮫ dوﻟﻧو اﻧدﯾ:ﻧﮫ ،ﺗر ډﯾره ﺣده د
ﻧظﺎﻣﻲ Iواﮐوﻧو او ﺗرھåرو ﻟﮫ ﺧوا د وﺳﻠﯥ ﭘﮫ ﺣﯾث د ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﻲ ﻣوادو ﮐﺎروﻧﯥ ﺗﮫ او:ﺗﯥ
ده .ﮐﮫ Kﮫ ھم ددې ﮐﺗﺎب اﮐﺛره ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ او ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ د ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﻲ وﺳﻠو د ﮐﺎروﻧﯥ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ
واﻗﻌﺎﺗو ﺗﮫ د ﻏﺑرhون ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﻋﻣوﻣﯽ ﻻر:ووﻧﯥ ﻟري ،ﺧو ﺑﯾﺎ ھم ﭘﮫ دې اړه ﮐوم داﺳﯥ
Iﺎﻧåړی ﻣﺑﺣث ﻧﺷﺗﮫ.
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د ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو د ﻣﺧﻧﯾوي ﻟوﻣړی ﻣﻌﯾﺎر :وﻗﺎﯾﮫ
ﺧﻠﮏ ،ھﻐو ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو او ﺧدﻣﺎﺗو ﺗﮫ ﭼﯥ د ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو Kﺧﮫ د ﻣﺧﻧﯾوي ﭘﮫ ﺧﺎطر
Iﺎﻧåړي ﺷوي دي ﺗرKو د ﻧﺎروﻏﯾو د ﺷﯾوع او د ﻣړﯾﻧﯥ ﮐﭼﮫ راdﯾdﮫ ﮐړي ،ﻻﺳرﺳﯽ ﻟري.

ﮐﻠﯾدي ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ:

) ﻟﮫ ﻻ ر  Oو و ﻧ و ﺳ ر ه ﭘ ﮫ ﺗړ او ﮐ ﯥ و ﻟو ﺳ ﺗ ل ﺷ ﻲ (

• د ﻧورو ﮐواردﯾﻧﺎﺗورو ﺑرﺧو ﺳره ﭘﮫ hډه ﻋﻣوﻣﻲ وﻗﺎﯾوي ﺗداﺑﯾر ﭘﮫ ﮐﺎر واﭼول ﺷﻲ
او وده ورﮐړل ﺷﻲ ) ﻟوﻣړۍ ﻻر:ووﻧﮫ وhورئ(.
• ددې ﻟﭘﺎره ﭼﯥ ﺧﻠﮏ Kرﻧåﮫ د ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو ﻣﺧﻧﯾوی وﮐړي او Kرﻧåﮫ اړوﻧده
ﺧدﻣﺗوﻧو ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﯽ وﻟري ،ﺑﺎﯾد د روﻏﺗﯾﺎ ﭘﮫ اړه ﺧﻠﮑو ﺗﮫ روزﻧﯾز ﭘﯾﻐﺎﻣوﻧﮫ ورﮐړل
ﺷﻲ ) ﭘﮫ  ٢۶۴ﻣﺦ ﮐﯥ د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺳﯾﺳﺗﻣوﻧو او ﺑﻧﺳdوﻧو Kﻠورم ﻣﻌﯾﺎر وhورئ(.
• Iﺎﻧåړي ﻣﺧﻧﯾوي ﮐوﻧﮑﻲ hﺎﻣوﻧﮫ ﻟﮑﮫ د ﺷری ﯾﺎ ﺳرﺧﮑﺎﻧو ﻋﻣوﻣﻲ واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون او
دﻣﻌﺎﻓﯾت ورﮐوﻟو ﭘراﺧﺗﯾﺎﯾﻲ ﭘروhراﻣوﻧو د ﭘﻠﻲ ﮐول ﭘﮫ ﺣﯾث اوﭼت ﺷﻲ ) د ﺳﺎري
ﻧﺎروﻏﯾو د ﻣﺧﻧﯾوی د دوھم ﻣﻌﯾﺎر ،دوھﻣﮫ ﻻر:ووﻧﮫ وhورئ(.

ﻻرOووﻧﯥ
 -1ﻋﻣوﻣﻲ ﻣﺧﻧﯾوي ﮐوﻧﮑﻲ ﺗداﺑﯾر :ددې ﻣﺧﻧﯾوي ﮐوﻧﮑو hﺎﻣوﻧو ډﯾره ﺑرﺧﮫ ﻟﮫ ﻻﻧدﯾﻧﯾو
ﺑرﺧو ﺳره ﯾوIﺎی ﻣﺧﺗﮫ ﺑﯾول ﮐﯾږي:
 اوﺑﮫ او ﭼﺎﭘﯾرﯾﺎﻟﯾز ﺻﺣت :د ﮐﻣﯾت او ﮐﯾﻔﯾت ﻟﮫ ﻧظره ،د ﮐﺎﻓﻲ اوﺑو ﺷﺗﮫ واﻟﯽ؛ ﮐﺎﻓﻲﺣﻔظ اﻟﺻﺣﮫ ،د ﺣﻔظ اﻟﺻﺣﯥ :ﮫ ﮐول ،د ﻧﺎروﻏ pﻟﯾږدوﻧﮑو ﮐﺎﺑو ﮐول ،او داﺳﯥ ﻧور
) ﭘﮫ  ۵١ﻣﺦ ﮐﯥ د اوﺑو ،ﭼﺎﭘﯾرﯾﺎﻟﯾزه روﻏﺗﯾﺎ اود ﺣﻔظ اﻟﺻﺣﯥ د :ﮫ واﻟﻲ Kﭘرﮐﯽ
وhورئ(.
 ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب ،ﺗﻐذﯾﮫ او د ﺧوراﮐﺗوﮐو ﻣرﺳﺗﮫ :ﮐﺎﻓﻲ ﺧوراﮐﺗوﮐو ﯾﺎ ﺧوړو ﺗﮫﻻﺳرﺳﯽ او د ﺧوراIواﮐ pﺳﻣﺑﺎﻟول ) ﭘﮫ  ١٠٣ﻣﺦ ﮐﯥ د ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب ،ﺗﻐذﯾﯥ
او د ﺧوراﮐﺗوﮐو د ﻣرﺳﺗﯥ Kﭘرﮐﯽ وhورئ(.
 ﺳرﭘﻧﺎ :ﮐﺎﻓﻲ او ﻣﻧﺎﺳب ﺳرﭘdوﻧﯽ ) ﭘﮫ  ٢٠٣ﻣﺦ ﮐﯥ د ﺳرﭘﻧﺎ ،اﺳﺗوhﻧﯥ او ﻧﺎﺧوراﮐﻲﺗوﮐو Kﭘرﮐﯽ وhورئ(.
 -2د ﺷري )ﺳرﺧﮑﺎن( ﻣﺧﻧﯾوی او ﭘراﺧﺗﯾﺎﯾﻲ ﻣﻌﺎﻓﯾﺗﻲ ﭘروhرام ) : (EPIددې ﭘﮫ ﺧﺎطر
ﭼﯥ د ﺷري د ﺷﯾوع او ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﯾﯥ د ﻣړﯾﻧﯥ ﮐﭼﮫ ډﯾره ﻟوړه ده ،ﻧو د ﻧﺎورﯾن Iﭘﻠﻲ ﻧﻔوس،
ﭘﮫ Iﺎﻧåړې ﺗوhﮫ د ﺟåړه Iﭘﻠو او ﯾﺎ ﺑﯾIﺎﯾﮫ ﺷوو ﺧﻠﮑو ﻟﭘﺎره د ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو د ﮐﺗﻠوي واﮐﺳﯾن
240

د ﭘروhرام ﭘﻠﻲ ﮐول اﮐﺛرا ً ډﯾر ﻟوﻣړﯾﺗوب ﻟري .ﮐﻠﮫ ﭼﯥ د ﻣﺎﺷوﻣﺗوب د دورې د ﻧﺎروﻏﯾو
ﺷﯾوع او ﻟﮫ دوی ﺳره د ﻧورو ﺗړﻟو روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧطروﻧو ﭘﯾ:ﯾدل ﮐم وي ،د  EPIﻟﮫ ﻻرې د
دې ﻧﺎروﻏﯾو ﭘﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﮐﯥ د واﮐﺳﯾن د ﭘروhرام ﭘﮫ ﻻره اﭼوﻟو ﺗﮫ ﻋﻣوﻣﺎ ً ډﯾر ﻟوﻣړﯾﺗوب ﻧﮫ
ورﮐول ﮐﯾږي .ﻧو ﭘﮫ دې اﺳﺎس EPI ،ﯾﺎ ﭘراﺧﺗﯾﺎﯾﻲ ﻣﻌﺎﻓﯾﺗﻲ ﭘروhرام ھﻐﮫ وﺧت ﭘﮫ ﻻره
اﭼول ﮐﯾږي ﮐﻠﮫ ﭼﯥ د ﺧﻠﮑو ﻧورې ﺑﯾړﻧﯥ اړﺗﯾﺎوو ﺗﮫ Iواب وﯾل ﺷوی وي .ددې ﻻر:وود
اﺳﺗﺛﻧﯽ ﭘﮫ ھﻐﮫ ﺣﺎﻟت ﮐﯥ ده ﮐﻠﮫ ﭼﯥ د داﺳﯥ ﻧﺎروﻏﯾو ﻟﮑﮫ د ﺷﻧﯥ dوﺧﻠﯥ ﯾﺎ دﯾﻔﺗري ﺷﯾوع
راﻣﻧIﺗﮫ ﺷﻲ او ددې ﻧﺎروﻏﯾو ﭘﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﮐﯥ د واﮐﺳﯾن ﭘر ﻻره اﭼول ﻟوﻣړﯾﺗوب وhرIﻲ.

د ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو د ﻣﺧﻧﯾوي دوھم ﻣﻌﯾﺎر :د ﺷري ﻣﺧﻧﯾوی
د  ۶ﻣﯾﺎﺷﺗو او  ١۵ﮐﻠو ﺗر ﻣﻧd ùول ﻣﺎﺷوﻣﺎن د ﺷري ﭘﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﮐﯥ ﻣﻌﺎﻓﯾت وﻟري.

ﮐﻠﯾدي ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ:

) ﻟﮫ ﻻ ر  Oو و ﻧ و ﺳ ر ه ﭘ ﮫ ﺗړ او ﮐ ﯥ و ﻟو ﺳ ﺗ ل ﺷ ﻲ (

• د ﺑﯾړﻧﻲ ﻏﺑرhون ﭘﮫ ﻟوﻣړﯾو ﭘړاووﻧو ﮐﯥ ﺑﺎﯾد د  ٩ﻣﯾﺎﺷﺗﻧﯾو او  ١۵ﮐﻠﻧو ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو د
واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون د ﭘو:ښ ﮐﭼﮫ اdﮑل ﺷﻲ ،ﭼﯥ د ﺷري د ﺷﯾوع د اﺣﺗﻣﺎل وړﺗﯾﺎ ﻣﻧIﺗﮫ
راﺷﻲ ) ﻟوﻣړۍ ﻻر:ووﻧﮫ وhورئ(.
• ﮐﮫ ﭼﯾرې د واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون د ﭘو:ښ اdﮑل ﺷوې ﮐﭼﮫ ﻟﮫ  90ﻓﯾﺻدو Kﺧﮫ ﮐﻣﮫ وي،
ﻧو د  6ﻣﯾﺎﺷﺗو او  15ﮐﻠﻧو ﺗرﻣﻧ ùﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﻟﭘﺎره ) j 6ﺨﮫ ﺗﺮ  59ﻣﯾﺎﺷﺗﻧﯾو
ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﺗﮫ د وﯾdﺎﻣﯾن  Aد ورﮐوﻟو ﭘﮫ hډون( د واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﯾو ﺳرﺗﺎﺳري
ﮐﻣﭘﺎﯾن ﭘﯾل ﺷﻲ .د واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون دا ﮐﻣﭘﺎﯾن ﺑﺎﯾد  EPIﭘﮫ hډون ،د ﻣﻠﻲ او Iﺎﯾﻲ
روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﭼﺎرواﮐو ﺳره ھﻣﻐږه ﮐړای ﺷﻲ ) دوھﻣﮫ ﻻر:ووﻧﮫ وhورئ(.
• د ﮐﻣﭘﺎﯾن ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﺎﯾد دا ﮐﺎروﻧﮫ ﺗرﺳره ﺷوي وي:
 د  6ﻣﯾﺎﺷﺗو او  15ﮐﻠﻧو ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﺣد اﻗل  95ﭘﮫ ﺳﻠو ﮐﯥ ،د ﺷري واﮐﺳﯾنﺗرﻻﺳﮫ ﮐړی وي؛
 د  6ﻣﯾﺎﺷﺗو او  15ﮐﻠﻧو ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﺣد اﻗل  95ﭘﮫ ﺳﻠو ﮐﯥ ،د وﯾdﺎﻣﯾن Aﯾوﻣﻧﺎﺳب دوز ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړی وي؛
• dول ھﻐﮫ ﻣﺎﺷوﻣﺎن ﭼﯥ K 6ﺧﮫ ﺗر  9ﻣﯾﺎﺷﺗو ﺗرﻣﻧ ùﻋﻣر ﻟري ٩ ،ﻣﯾﺎﺷﺗﻧ pﺗﮫ د
رﺳﯾدو ﭘر ﻣﮭﺎل ﯾﯥ د ﺷري د واﮐﺳﯾن دوھم دوز ھم ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړی وي ) درﯾﻣﮫ
ﻻر:ووﻧﮫ وhورئ(.
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• د  ٪95ﭘو:ښ د ﮐﭼﯥ ﻻﺳﺗﮫ راوړﻟو ﻟﭘﺎره ﺑﺎﯾد د  9ﻣﯾﺎﺷﺗﻧﯾو ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو واﮐﺳﯾن
ﮐوﻟو ﺗﮫ ﺑﺎﯾد اداﻣﮫ ورﮐړل ﺷﻲ .دا ﺳﯾﺳﺗم ﭘﮫ  EPIﯾﺎ ﭘراﺧﺗﯾﺎﯾﻲ ﻣﻌﺎﻓﯾت ﭘروhرام
ﭘورې اړه ﻟري.
• د hرIﻧده ﯾﺎ ﺑﯾIﺎﯾﮫ ﺷوو ﺧﻠﮑو ﻟﭘﺎره داﺳﯥ ﺳﯾﺳﺗم طرح ﮐړای ﺷﻲ ﭼﯥ د  6ﻣﯾﺎﺷﺗو
او  15ﮐﻠوﻧو ﺗر ﻣﻧ ùد ﻧوو رارﺳﯾدﻟو ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﺣد اﻗل  95ﭘﮫ ﺳﻠو ﮐﯥ د ﺷري
واﮐﺳﯾن ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړي.

ﻻرOووﻧﯥ

 -1د ﺷري وﻗﺎﯾﮫ :ﺷری ﯾﺎ ﺳرﺧﮑﺎن ﯾو ﻟﮫ ھﻐو ﻣرhوﻧﻲ واﯾرﺳوﻧو Kﺧﮫ دی ﭼﯥ د
ﻣړﯾﻧﯥ ډﯾره ﻟوړه ﮐﭼﮫ ﻟري .ﭘﮫ nhﮫ hوnﮫ ﻟروﻧﮑو ﺑﯾړﻧﯾو او داﺳﯥ ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ ﭼﯥ د ﺧﻠﮑو
ﯾوه ﻟوﯾﮫ ﺑرﺧﮫ ﺑﯾIﺎﯾﮫ ﺷوې وي او ﯾﺎ د ﺧوارIواﮐ pد ﺷﯾوع ﮐﭼﮫ ډﯾره ﻟوړه وي ،د ﺷري
د ﺷﯾوع اﺣﺗﻣﺎل ډﯾر زﯾﺎت دی ،ﻧو ﭘﮫ داﺳﯥ ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ دې ژر ﺗر ژه د ﺷري د واﮐﺳﯾن
ﭘروhرام ﭘﻠﻲ ﮐړای ﺷﻲ .د واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون د ﮐﺗﻠوي ﭘروhرام د ﭘﻠﻲ ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره دې اړوﻧده
ﮐﺎرﮐوﻧﮑﻲ ،واﮐﺳﯾن ،د ﯾﺦ ﺳﺎﺗﻠو ﻟوازم او ﻧور ﺗداﺑﯾر ،ژر ﺗر ژره ﭼﻣﺗو ﮐړای ﺷﻲ .ﮐﮫ
ﭼﯾرې د واﮐﺳﯾن د ﭘو:ښ ﮐﭼﮫ ﻧﺎﻣﺎﻟوﻣﮫ وي ،ﻧو ﮐﻣﭘﺎﯾن دې د داﺳﯥ ﻧظرﯾﯥ ﭘر ﺑﻧﺳټ ﭘﯾل
ﮐړای ﺷﻲ ﭼﯥ hواﮐﻲ ﮐﺎﻓﻲ ﭘو:ښ ﻧﺷﺗﮫ.
-2
د ﺷري د واﮐﺳﯾن ﻋﻣري ﻣﺣدوده: :ﺎﯾﻲ داﺳﯥ ﻣﺎﺷوﻣﺎن ھم وي ﭼﯥ د واﮐﺳﯾن د
ﭘروhرام ﻟﮫ داوړو ﭘړاووﻧو Kﺧﮫ د ﺑﺎﻧدې ،او ﯾﺎ ﻟﮫ ﺷري Kﺧﮫ ﺧوﻧدي ﭘﺎﺗﯥ ﺷوي وي .دا
ﻣﺎﺷوﻣﺎن د ﺷري ﻟﮫ ﺧطر ﺳره ﻣﺦ ﭘﺎﺗﯥ ﮐﯾدای ﺷﻲ ،او د ﻧوو زﯾږﯾدﻟو او ﻧورو ﮐم ﻋﻣر
ﻟروﻧﮑو ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﻟﭘﺎره ﭼﯥ د ﺷري Kﺧﮫ د ﻣړﯾﻧﯥ ﻟﮫ ﺧطر ﺳره ﻣﺦ دي ،د اﻧﺗﺎن د ﺳراﯾت
د ﻣﻧﺑﻊ ﭘﮫ ﺣﯾث ﺣﺳﺎب ﺷﻲ .ﭘﮫ ھﻣدې دﻟﯾل ،ددې وړاﻧدﯾز ﮐﯾږي ﭼﯥ ﺗر  ١۵ﮐﻠﻧ pﭘورې،
ﻣﺎﺷوﻣﺎن ﺑﺎﯾد واﮐﺳﯾن ﮐړای ﺷﻲ .ﭘﮫ ھﻐﮫ ﺷراﯾطو ﮐﯥ ﭼﯥ د  ۶ﻣﯾﺎﺷﺗﻧﯾو او  ١۵ﮐﻠن ﻋﻣر
ﻟروﻧﮑو ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو واﮐﺳﯾن ﮐول ﺷوﻧﻲ ﻧﮫ وي ،ﻧو ﻟوﻣړﯾﺗوب دې  ۵٩ – ۶ﻣﯾﺎﺷﺗﻧﯾو
ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو واﮐﺳﯾن ﮐوﻟو ﺗﮫ ورﮐړل ﺷﻲ.
 -3د  ٩ – ۶ﻣﯾﺎﺷﺗﻧﯾو ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو د ﺷري د واﮐﺳﯾن دوھﻣﮫ دوره :ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﻣﺎﺷوم ﭘﮫ ٩
ﻣﯾﺎﺷﺗﻧ pﭘ:ﮫ ږدي ،ﺑﺎﯾد ﺑﯾﺎ د ﺷري ﭘﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﮐﯥ واﮐﺳﯾن ﺷﻲ ،ﻻﮐن ھﻐﮫ ﻣﺎﺷوﻣﺎن ﭼﯥ ﻟﮫ
اﺗﻣﯥ ﻣﯾﺎﺷﺗﯥ وروﺳﺗﮫ ﯾﯥ د ﻟوﻣړي Iل ﻟﭘﺎره د ﺷري واﮐﺳﯾن ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړی وي ﻟﮫ دې
ﻗﺎﻋدې Kﺧﮫ ﻣﺳﺗﺛﻧﯽ دي .دا ﻣﺎﺷوﻣﺎن ،د دوھﻣﯥ دورې واﮐﺳﯾن ﺑﺎﯾد ﺣد اﻗل د راﺗﻠوﻧﮑو
 ٣٠ورIو ﭘﮫ ﺗرڅ ﮐﯥ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړي.

د ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو د ﻣﺧﻧﯾوي درﯾم ﻣﻌﯾﺎر :د واﻗﻌﺎﺗو ﺗﺷﺧﯾص او درﻣﻠﻧﮫ
ﺧﻠﮏ د اﻧﺗﺎﻧﻲ ﻧﺎروﻏﯾو اﻏﯾزﻣن ﺗﺷﺧﯾص او درﻣﻠﻧﯥ ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﯽ ﻟري ،ﭼﯥ دا ﻣﺳﺋﻠﮫ د
ﻧﺎروﻏ pد ﺧﭘرﯾدﻧﯥ او ﻣړﯾﻧﯥ د ﮐﭼﯥ د زﯾﺎﺗﯥ راdﯾdﯾدﻧﯥ او وﻗﺎﯾﯥ ﺳﺑب ﮐﯾږي.
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ﮐﻠﯾدي ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ:
•

•

•

•
•

) ﻟﮫ ﻻ ر  Oو و ﻧ و ﺳ ر ه ﭘ ﮫ ﺗړ او ﮐ ﯥ و ﻟو ﺳ ﺗ ل ﺷ ﻲ (

د راﯾﺟو اﻧﺗﺎﻧﻲ ﻧﺎروﻏﯾو د ﺗﺷﺧﯾص او درﻣﻠﻧﯥ ﻟﭘﺎره دې ،ﭘﮫ دواﻣداره ډول د
ﻧﺎروﻏﯾو د درﻣﻠﻧﯥ د ﻣﻌﯾﺎري ﺷوو ﭘروﺗوﮐوﻟوﻧو ) ﺗړوﻧوﻧو( Kﺧﮫ ﮐﺎر واﺧﯾﺳﺗل ﺷﻲ
) ﻟوﻣړۍ ﻻر:ووﻧﮫ او ھﻣدارﻧåﮫ د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺳﯾﺳﺗﻣوﻧو او ﺑﻧﺳdوﻧو ﭘﻧIم ﻣﻌﯾﺎر
وhورئ(.
د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ،روزﻧﯾز ﭘﯾﻐﺎﻣوﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﺧﻠﮏ ،ﭘﮫ Iﺎﻧåړې ﺗوhﮫ زاړه ﮐﺳﺎن ،
اوﻣﯾدواره I:ﯥ او ﻣﺎﺷوﻣﺎن دې ﺗﮫ وھKوي ﭼﯥ ﺗﺑﮫd ،وﺧﯽ ،ﻧس ﻧﺎﺳﺗﯽ او داﺳﯥ
ﻧور ﭘﮫ ﻟوﻣړﯾو ﭘړاووﻧو ﮐﯥ ﯾﯥ درﻣﻠﻧﮫ ﺗرﺳره ﮐړي.
د ﻣﻼرﯾﺎ ﭘﮫ اﻧدﯾﻣﯾﮑو ﺳﯾﻣو ﮐﯥ ،ﺑﺎﯾد داﺳﯥ ﭘروﺗوﮐول ﺟوړ ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘر اﺳﺎس ﯾﯥ )
ﻟﮫ  ٢۴ﺳﺎﻋﺗوﻧو Kﺧﮫ ﭘﮫ ﮐﻣﮫ ﻣوده ﮐﯥ( د ﺗﺑﯥ واﻗﻌﺎت ﭘﮫ hوﺗﮫ ﺷﻲ او ﭘﮫ ﺑﮭﺗرﯾﻧو
اﻏﯾزﻣﻧو درﻣﻠو ﺳره ﺗداوي ﺷﻲ ) دوھﻣﮫ ﻻر:ووﻧﮫ وhورئ(.
ﻻﺑراﺗواري ﺧدﻣﺗوﻧﮫ د ﻻﺳرﺳﻲ وړ وي او د اړﺗﯾﺎ ﭘﮫ وﺧت ﮐﯥ وﮐﺎرول ﺷﻲ ) درﯾﻣﮫ
ﻻر:ووﻧﮫ وhورئ(.
د ﺗوﺑرﮐﻠوز ﻟﭘﺎره ﯾوازې ھﻐﮫ وﺧت ﻣﺧﻧﯾوي ﮐوﻧﮑﻲ ﭘروhرام ﭘﻠﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ ددې
ﻧﺎروﻏ pﭘﯾژﻧدل ﺷوې ﻧ:ﯥ وﻟﯾدل ﺷﻲ ) Kﻠورﻣﮫ ﻻر:ووﻧﮫ وhورئ(.

ﻻرOووﻧﯥ

 -1د ﻣﺎﺷوﻣﺗوب د دورې د ﻧﺎروﻏﯾو ﺑﺷﭘړه درﻣﻠﻧﮫ :ﮐﻠﮫ ﭼﯥ د ﻣﺎﺷوﻣﺗوب د دورې د
ﻧﺎروﻏﯾو ﮐﺎﻣﻠﮫ اداره ) (IMCIﭘﮫ ﯾوه ھﯾواد ﮐﯥ راﻣﻧIﺗﮫ ﺷﻲ ،او ﮐﻠﯾﻧﯾﮑﻲ ﻻر:وودوﻧﮫ ﭘﮫ
ﮐﺎر واﭼول ﺷﻲ ،ﻧو :ﮫ ﺑﮫ دا وي ﭼﯥ دا ﻻر:وودوﻧﮫ ﻟﮫ ﻣﻌﯾﺎري ﺷوو ﭘروﺗوﮐوﻟوﻧو ﺳره
ﯾوIﺎی ﺷﻲ IMCI، .د  ۵ﮐﺎﻟو Kﺧﮫ د ﮐم ﻋﻣر ﻟروﻧﮑو ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو د ﻣراﻗﺑت د ﮐﯾﻔﯾت د :ﮫ
واﻟﻲ ﻟﭘﺎره اﻏﯾزﻣن دی.
ﻣﻼرﯾﺎ :د ﻣﻼرﯾﺎ اﻧدﯾﻣﯾﮑو ﺳﯾﻣو ﺗﮫ د ﺧﻠﮑو ورﺧوIﯾدﻧﮫ ،ددې ﻧﺎروﻏ pد ﭘﯾ:ﯾدو
-2
اﻣﮑﺎن د Kو ورIو/اوﻧﯾو ﭘﮫ ﺗرڅ ﮐﯥ ﻟوړوي .د ﮐﻠوروﮐﯾن او ﻓﺎﻧﺳﯾدار ) sulfadoxine-
 (pyrimethamineﭘﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﮐﯥ د ﭘراخ او ﻟوړﯾدوﻧﮑﻲ ﻣﻘﺎوﻣت ﻟﮫ اﻣﻠﮫ :ﺎﯾﻲ د ﻣﻼرﯾﺎ
ﺳره د ﻣﺑﺎرزې ﻟﭘﺎره د ﻧورو اﻏﯾزﻣﻧو درﻣﻠو ﺟوړوﻟو ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ وي .دا ﮐﺎر ﭘﮫ Iﺎﻧåړې ﺗوhﮫ
ھﻐو ﻧﺎﺧوﻧدي او زﯾﺎﻧﻣﻧﯾدوﻧﮑو ﺧﻠﮑو ﻟﭘﺎره ډﯾر ارز:ﺗﻧﺎک دی ﭼﯥ د ﻣﻼرﯾﺎ د ﻓﺎﻟﺳﯾﭘﺎرم د
ﺷﮑل ﻟﮫ ﺧطر ﺳره ﻣﺦ دي .ﭘﮫ دې ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ د ﺗرﮐﯾﺑﻲ درﻣﻠﻧﯥ ﻟﭘﺎره ،د  artemisininد
ﻣﺷﺗﻘﺎﺗو ﮐﺎروﻟو ﺗﮫ ﺗرﺟﯾﺢ ورﮐول ﮐﯾږي .د درﻣﻠو اﻧﺗﺧﺎب ،ﺑﺎﯾد د ﻟوړﭘوړي روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ
ﭼﺎرواﮐﻲ ﺳره ﭘﮫ ﺳﻼﻣﺷوره او د درﻣﻠو د اﻏﯾزﻣﻧﺗوب ﭘﮫ اړه د ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو ﻟﮫ ﻻﺳﺗﮫ راوړﻟو
Kﺧﮫ وروﺳﺗﮫ ﺗرﺳره ﺷﻲ .د درﻣﻠو د اﻏﯾزﻣﻧﺗوب د ارزوﻟو ﻟﭘﺎره ﺑﺎﯾد د  WHOﯾﺎ ﻧړﯾوال
ﺧوراﮐﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻟﮫ ﭘروﺗوﮐوﻟوﻧو Kﺧﮫ ﮐﺎر واﺧﯾﺳﺗل ﺷﻲ.
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-3
ﻻﺑراﺗواري ﺧدﻣﺎت :د اﮐﺛره ﻧﺎورﯾﻧوﻧو ﭘﮫ ﻟوﻣړﯾو ﭘړاووﻧو ﮐﯥ د ﮐﻠﯾﻧﯾﮑﻲ
ﻻﺑراﺗواروﻧو ﺗﺎﺳﯾﺳول ،دوﻣره ﻟوﻣړﯾﺗوب ﻧﻠريI ،ﮑﮫ ﭼﯥ ډﯾری dوﻟﻧﯾزې ﺳﺎري ﻧﺎروﻏp
ﮐﯾدای ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﮫ ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ﮐﯥ ﺗﺷﺧﯾص او ﭘﮫ ﭼdﮑ pﺳره ﯾﯥ درﻣﻠﻧﮫ وﺷﻲ .ﻻﺑراﺗواري
ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت د ﻧﺎروﻏﯾو د ﺗﺷﺧﯾص ﭘﮫ ﮐره ﮐوﻟو ﮐﯥ ډﯾره ﮐﺎرﻧده وﻧډه درﻟودﻻی ﺷﻲ ﭘﮫ Iﺎﻧåړې
ﺗوhﮫ ﭘﮫ ھﻐﮫ Iﺎﯾوﻧو ﮐﯥ ﭼﯥ د ﻧﺎروﻏﯾو د ﺷﮑﻣﻧﯥ ﺷﯾوع ﯾﺎ ﺧﭘرﯾدﻧﯥ ﻟﭘﺎره ﻋﻣوﻣﻲ
واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﭘﻠﯽ ﺷوی وي ) ﻣﺛﻼً د ﻣﯾﻧﯾﻧåوﮐوﮐﺎل ﻣﻧﻧﺟﯾت ﻟﭘﺎره( ﯾﺎ ھم ﭼﯾرﺗﮫ ﭼﯥ د اﻧﺗﻲ
ﺑﯾوﺗﯾﮑوﻧو د ﺣﺳﺎﺳﯾت dﺎﮐﻧﮫ او ﮐﻠﭼري ازﻣوﯾﻧﯥ ،د درﻣﻠﻧﯥ ﭘر ﭘرﯾﮑړو اﻏﯾزه و:ﻧدي ) ﻣﺛﻼً
دﯾزاﻧﺗري ﯾﺎ ﻧس ﻧﺎﺳﺗﮫ( .ﻧو ﭘﮫ دې اﺳﺎس دا ﺑﮫ ډﯾره ﻣﮭﻣﮫ وي ﭼﯥ د ﻣﺎﯾﮑروﺑﯾوﻟوژﯾﮑو
Kﯾړﻧو ﻟﭘﺎره ﭘﮫ ﻣﻠﻲ ﮐﭼﮫ او ﯾﺎ ﭘﮫ ﺑل ھﯾواد ﮐﯥ ﯾو ﭘﯾژﻧدل ﺷوی ﻻﺑراﺗوار ﭘﮫ hوﺗﮫ ﺷﻲ .دې
ﻻﺑراﺗوار ﺗﮫ د ﻣوادو د ﻧﻣوﻧو د اﺳﺗوﻟو او راdوﻟوﻟو ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﯾو ﻻر:وود ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﺷﺗﮫ.
 -4د ﺗوﺑرﮐﻠوز ﻣﺧﻧﯾوی :د ﺗوﺑرﮐﻠوز د ﻧﺎروﻏ pﺧﭘرﯾدﻧﮫ ،ﭘﮫ زﯾﺎت ډول د ﮐډواﻟو او
ﻧورو ﺟåړه Iﭘﻠو ﺧﻠﮑو ﺗر ﻣﻧ ùﭘﮫ hوﺗﮫ ﺷوې ده .ﭘﮫ ھر ﺣﺎل ،د ﺗوﺑرﮐﻠوز د ﻣﺧﻧﯾوي ھﻐﮫ
ﭘروhراﻣوﻧﮫ ﭼﯥ ﭘﮫ :ﮫ ډول ﺳره اﺟرا ﻧﺷﻲ ،د dhﯥ ﭘرIﺎی ﯾﯥ ﺗﺎوان ډﯾر ديI ،ﮑﮫ ﭼﯥ دا
ﭘروhراﻣوﻧﮫ د اﻧﺗﺎﻧﻲ ﭘروﺳﯥ د اوږدﯾدو او د Kو درﻣﻠو ﭘﮫ وړاﻧدې د ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﺳﯾل ،د
ﺧﭘرﯾدو ﺳﺑب ﮐﯾږي .ﮐﻠﮫ ﭼﯥ د ﭘﮫ ﺗوﺑرﮐﻠوز اﺧﺗﮫ ﮐﺳﺎﻧو درﻣﻠﻧﮫ ﭘﮫ ﺑﯾړﻧﯾو ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ ﺷوﻧﯥ
وي ،ﻧو د ﺗوﺑرﮐﻠوز د ﻣﺧﻧﯾوي ﭘﮫ ﻣوﺧﮫ ﯾو ﺟﺎﻣﻊ ﭘروhرام ﺑﺎﯾد ﯾوازې ﭘﮫ ھﻐﮫ ﺣﺎﻟت ﮐﯥ ﭘﻠﯽ
ﺷﻲ ﭼﯥ ددې ﻧﺎروﻏ pﭘﯾژﻧدل ﺷوې ﻧ:ﯥ ﭘﮫ hوﺗﮫ ﺷوې وي )ﭘﮫ ﮐډواﻟ pد ﻧړﯾوال ﺧوراﮐﻲ
ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ  WHOد ﺗوﺑرﮐﻠوز ﻣﺧﻧﯾوی ،ﭼﯥ ﭘﮫ ﺳﺎﺣﮫ ﮐﯥ د ﻓﻌﺎﻟو ﻣؤﺳﺳو د ﻻر:وود ﭘﮫ
ﻧوم ﯾﺎدﯾږي ،وhورئ( .دا ﭘروhرام ﺑﺎﯾد د ﮐورﺑﮫ ھﯾواد ﻟﮫ ﭘروhراﻣوﻧو ﺳره ﭘﮫ ھﻣﻐﺎړﯾﺗوب
ﮐﯥ ﭘﻠﯽ ﮐړای ﺷﻲ او د  (Directly Observed Therapy, Short-course) DOTSد
درﻣﻠﻧﯥ ﻟﮫ ﺳﺗراﺗﯾژي Kﺧﮫ ﻣﺗﺎﺑﻌت وﮐړي.

د ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو د ﻣﺧﻧﯾوي Kﻠورم ﻣﻌﯾﺎر :د ﻧﺎروﻏ pد ﺧﭘرﯾدﻧﯥ )ﺷﯾوع( ﻟﭘﺎره
ﭼﻣﺗوواﻟﯽ
د اﻧﺗﺎﻧﻲ ﻧﺎروﻏﯾو ﺧﭘرﯾدﻧﯥ ﺗﮫ د ﻏﺑرhون او ﭼﻣﺗوواﻟﻲ ﻟﭘﺎره hﺎﻣوﻧﮫ اوﭼت ﺷﻲ.

ﮐﻠﯾدي ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ:

) ﻟﮫ ﻻ ر  Oو و ﻧ و ﺳ ر ه ﭘ ﮫ ﺗړ او ﮐ ﯥ و ﻟو ﺳ ﺗ ل ﺷ ﻲ (

• د ﻧﺎروﻏ pد ﺧﭘرﯾدﻧﯥ )ﺷﯾوع( د Kﯾړﻟو او د ﻣﺧﻧﯾوي ﮐوﻧﮑو ﭘروhراﻣوﻧو ﻟﭘﺎره ﯾو
ﭘﻼن ﺟوړ ﺷﻲ ) ﻟوﻣړۍ ﻻر:ووﻧﮫ وhورئ(.
• د راﯾﺟو ﻧﺎروﻏﯾو د ﺧﭘرﯾدﻧﯥ د ﻣﺧﻧﯾوي او Kﯾړﻟو ﭘروﺗوﮐوﻟوﻧﮫ د ﻻﺳرﺳﻲ وړ وي
او اړوﻧده ﮐﺎرﮐوﻧﮑو ﺗﮫ ﺗوزﯾﻊ ﮐړای ﺷﻲ.
• د ﻧﺎروﻏﯾو د ﺧﭘرﯾدﻧﯥ د Kﯾړﻧﯥ او ﻣﺧﻧﯾوي او ھﻣدارﻧåﮫ د درﻣﻠﻧﯥ د اړوﻧده
ﭘروﺗوﮐوﻟوﻧو ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ،ﺑﺎﯾد ﮐﺎرﮐوﻧﮑﻲ وروزل ﺷﻲ.
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•

•

•
•

•

د ﺿروري درﻣﻠو زﯾرﻣﯥ ،طﺑﻲ وﺳﺎﯾل ،واﮐﺳﯾﻧوﻧﮫ او د اﺳﺎﺳﻲ ﺧوﻧدي ﺳﺎﺗﻠو
وﺳﺎﯾل ،د ﻻﺳرﺳﻲ وړ وي او د ژر ﭘﯾرودﻟو اﻣﮑﺎن ﯾﯥ وي ) دوھﻣﮫ ﻻر:ووﻧﮫ
وhورئ(.
د اړوﻧده ﻧﺎروﻏﯾو د ﺧﭘرﯾدو ) ﻟﮑﮫ ﺷری ،ﻣﯾﻧﯾﻧåوﮐوﮐﺎل ﻣﻧﻧﺟﯾت ،ژﯾړې ﺗﺑﯥ( ﻟﭘﺎره
ﺑﺎﯾد د واﮐﺳﯾن زﯾرﻣﯥ وﭘﯾژﻧدل ﺷﻲ ،ﭼﯥ د اړﺗﯾﺎ ﭘﮫ وﺧت ﮐﯥ ﯾﯥ د ژر ﺗر ژره ﭘﯾرﻟو
او ﮐﺎروﻟو اﻣﮑﺎن ﺷﺗون وﻟري .د ژر ﺗر ژره ﭘﯾرودﻟو ﻟﭘﺎره ﺑﺎﯾد ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزﻣوﻧﮫ ﺟوړ
ﺷوي وي ) دوھﻣﮫ ﻻر:ووﻧﮫ وhورئ(.
د اﻧﺗﺎﻧﻲ ﻧﺎروﻏﺎﻧو د ﻗرﻧطﯾن او درﻣﻠﻧﯥ ﻟﭘﺎره ﺑﺎﯾد ﻣﺧﮑﯥ ﺗر ﻣﺧﮑﯥ Iﺎﯾوﻧﮫ dﺎﮐل
ﺷوې وي ،ﻣﺛﻼً د ﮐوﻟرا ﯾﺎ وﺑﺎ د درﻣﻠﻧﯥ ﻣرﮐزوﻧﮫ.
ﭘﮫ Iﺎﯾﻲ ،ﺳﯾﻣﮫ اﯾزه ﯾﺎ ﻣﻠﻲ ﮐﭼﮫ او ﯾﺎ ھم ﭘﮫ ﺑل ھﯾواد ﮐﯥ داﺳﯥ ﻻﺑراﺗوار ﭘﯾژﻧدل
ﺷوی وي ﭼﯥ د ﻧﺎروﻏﯾو د ﺗﺷﺧﯾص ﺗﺄﯾﯾد ﭘﮑﯥ ﺗرﺳره ﺷﻲ ) درﯾﻣﮫ ﻻر:ووﻧﮫ
وhورئ(.
ﻻﺑراﺗوار ﺗﮫ د ھﻐو ﻧﺎروﻏﯾو د اﻧﺗﺎﻧﻲ ﻋواﻣﻠو د ﻧﻣوﻧو ﭼﯥ ﻧﺎKﺎﭘﻲ ﺧﭘرﯾدﻧﮫ ﻟري د
ﻟﯾږدوﻧﯥ اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوې او د ﺳﺎﺗﻠو وﺳﺎﯾل  ،ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﺳﯾﻣﮫ ﮐﯥ د ﻻﺳرﺳﻲ وړ وي.
ﺳرﺑﯾره ﭘر دې ،د ﺑﯾړﻧ pازﻣوﯾﻧﯥ ﺷوﻧﺗﯾﺎ ،ﭘﺧﭘﻠﮫ ﭘﮫ ﺳﺎﺣﮫ ﮐﯥ ھم ﺑﺎﯾد ﺷﺗون وﻟري )
Kﻠورﻣﮫ ﻻر:ووﻧﮫ وhورئ(.

ﻻرOووﻧﯥ
 -1د ﻧﺎروﻏﯾو د ﺧﭘرﯾدﻧﯥ ﭘﮫ اړه Kﯾړﻧﯥ او د ﻣﺧﻧﯾوي ﭘﻼن :ﭘﮫ ﭘﻼن ﮐﯥ ﺑﺎﯾد دا ﻻﻧدﯾﻧﻲ
ﻣوﺿوﻋﺎت ﭘﮫ ﻧظر ﮐﯥ وﻧﯾول ﺷﻲ:
اﻟف :د ﻧﺎروﻏﯾو د ﺧﭘرﯾدو د ﻣﺧﻧﯾوي ډﻟﮫ ﯾﺎ dﯾم ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﮐوﻣو ﺷراﯾطو ﮐﯥ ﺟوړ ﮐړای ﺷﻲ؛
ب :د ﻧﺎروﻏﯾو د ﺧﭘرﯾدو د ﻣﺧﻧﯾوي د ډﻟﯥ ﭘﮫ ﺗرﮐﯾب ﮐﯥ ،د ﺑﯾﻼﺑﯾﻠو اړوﻧده ﺑرﺧو د اﺳﺗﺎزو
hډون ،ﻟﮑﮫ د روﻏﺗﯾﺎ ،اوﺑو او ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﺳﺎﺗﻧﯥ ﮐﺎرﭘوھﺎن؛
ج :د ھرې ﻣؤﺳﺳﯥ او د dﯾم د ﻏړو Iﺎﻧåړي ﻣﺳؤﻟﯾﺗوﻧﮫ او دﻧدې؛
د :ﭘﮫ Iﺎﯾﻲ او ﻣﻠﻲ ﮐﭼﮫ د ﭼﺎرواﮐو د ﺧﺑروﻟو او ﻟﮫ دوی ﺳره د ﺳﻼﻣﺷورې ﺷوﻧﺗﯾﺎ؛
ه :د ﻧﺎروﻏﯾو د ﺧﭘرﯾدﻧﯥ ﭘﮫ اړه د ﻏﺑرhوﻧوﻧو او Kﯾړﻧﯥ ﻟﭘﺎره د ﺳرﭼﯾﻧو او اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوو
ﺷﺗون؛
 -2د زﯾرﻣو hوداﻣوﻧﮫI :ﺎﯾﻲ زﯾرﻣﯥ ﺑﺎﯾد د ﻧﺎروﻏﯾو د ﺧﭘرﯾدو ﻟﭘﺎره د ﻏﺑرhوﻧوﻧو
ﻣﻧﺎﺳب وﺳﺎﯾل وﻟري .دا زﯾرﻣﯥ ﺑﺎﯾد د  ،ORSورﯾدي ﻣﺎﯾﻌﺎﺗو ،اﻧﺗﻲ ﺑﯾوﺗﯾﮑوﻧو ،واﮐﺳﯾﻧوﻧو
او د ﻣﺻرف وړ طﺑﻲ ﺗوﮐو درﻟودوﻧﮑﻲ وي .د اﯾدس او ھﭘﺎﺗﯾت د ﻟﯾږدﯾدﻧﯥ د ﻣﺧﻧﯾوي ﻟﭘﺎره
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ﺑﺎﯾد ،ﯾوIل ﻣﺻرف او ﭘﺎﮐﯥ ﺳﺗﻧﯥ د ﻻﺳرﺳﻲ وړ وي .ﭘﮫ Iﯾﻧو ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ د ﮐوﻟرا ﻟﭘﺎره د
ﺟوړې ﺷوې ﺑﺳﺗﯥ ﺷﺗون ھم اړﯾن دی .ﭘﮫ ھﻐﮫ ﺻورت ﮐﯥ ﭼﯥ د Iﯾﻧو ﻣوادو ﻟﮑﮫ د
ﻣﻧﻧåوﮐوﮐﺎل واﮐﺳﯾن ﺳﺎﺗﻧﮫ ﭘﮫ ﺳﯾﻣﮫ ﮐﯥ ﺷوﻧﯥ ﻧﮫ وي ،ﻧو ﻣﺧﮑﯥ ﻟﮫ ﻣﺧﮑﯥ ﺑﺎﯾد ددې
ﻣوادو د ژر ﺗر ژره ﭘﯾرﻟو ،ﻟﯾږدوﻧﯥ او ﺳﺎﺗﻠو ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزﻣوﻧﮫ ﺳﻧﺟول ﺷوي وي ،ﺗرKو د اړﺗﯾﺎ
ﭘﮫ وﺧت ﮐﯥ د ﻻﺳرﺳﻲ وړ وي.

 -3د رﯾﻔر ﻟﭘﺎره ﻻﺑراﺗواروﻧﮫ :ﭘﮫ ﺳﯾﻣﮫ ﯾﯾزه ﯾﺎ ﻧړﯾواﻟﮫ ﮐﭼﮫ ،داﺳﯥ ﻻﺑراﺗوار ھم
ﻣﺷﺧص ﮐړای ﺷﻲ ﭼﯥ د ﭘﯾﭼﻠو ازﻣوﯾﻧو ﭘﮫ ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ ﻣرﺳﺗﮫ وﮐړي ﻣﺛﻼً د ﺷﯾåﯾﻼ ﻟﭘﺎره د
اﻧﺗﻲ ﺑﯾوﺗﯾﮏ dﺎﮐﻧﮫ ،د وﯾروﺳﻲ ھﻣوراژﯾﮑو ﺗﺑو د ﺳﯾروﻟوژﯾﮑو ﻣﻌﺎﯾﻧﺎﺗو او داﺳﯥ ﻧورو
ﻟﭘﺎره.

 -4د ﮐﻠﭼر ﻟﭘﺎره وﺳطوﻧﮫ او ﭼdﮏ ﺗﺳﺗوﻧﮫ :د ﻧﻣوﻧﯥ اﺧﯾﺳﺗﻠو ﻣواد ) ﻟﮑﮫ ﻣﻘﻌدي
ﺳواﺑوﻧﮫ( ،او د ﮐﻠﭼر ﻣواد ) ﻟﮑﮫ د ﮐوﻟرا ،ﺷﯾåﯾﻼ او  E. Coliاو ﺳﻠﻣوﻧﯾﻼ ﻣﮑروﺑوﻧو د
ﮐﻠﭼر ﻟﭘﺎره د  Amies’ ،Cary-Blairاو ’ Stuartsوﺳطوﻧﮫ او د ﻣﻧﻧﺟﯾت ﭘﮫ ﺗﺷﺧﯾص ﮐﯥ
ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوﻧﮑﻲ ﻣواد( ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﺳﯾﻣﮫ ﮐﯥ د ﻻﺳرﺳﻲ وړ وي او ﯾﺎ د ژرﺗرژره ﻻﺳرﺳﻲ ﻟﭘﺎره
ﯾﯥ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺷﺗون وﻟري .ﺳرﺑﯾره ﭘردې ،د ﻣﻼرﯾﺎ او ﻣﻧﻧﺟﯾت ﭘﮫ hډون ،د ﺳﺎري ﻧﺎرﻏﯾو د
ﺗﺷﺧﯾص د ﮐره ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ﺑﺎﯾد Kو ډوﻟﮫ ﭼdﮏ ﺗﺳﺗوﻧﮫ ﺷﺗون وﻟري.
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د ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو د ﻣﺧﻧﯾوي ﭘﻧIم ﻣﻌﯾﺎر :د ﻧﺎروﻏ pد ﺧﭘرﯾدﻧﯥ ﺗﺷﺧﯾصK ،ﯾړﻧﮫ
او ﻏﺑرhون
د ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو ﺷﯾوع ﭘﮫ ﺧﭘل وﺧت او ﭘﮫ اﻏﯾزﻣن ډول ﺗﺷﺧﯾصK ،ﯾړﻧﮫ او ﻣﺧﻧﯾوی ﯾﯥ
وﺷﻲ.

ﮐﻠﯾدي ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ:
•
•
•

•
•

) ﻟﮫ ﻻ ر  Oو و ﻧ و ﺳ ر ه ﭘ ﮫ ﺗړ او ﮐ ﯥ و ﻟو ﺳ ﺗ ل ﺷ ﻲ (

ﺻﺣﻲ ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗﻲ ﺳﯾﺳﺗم ﯾﺎ  ،HISﺑﺎﯾد د ﻣﺧﮑﻧﻲ ﺧﺑرﺗﯾﺎﯾﻲ ﺟز درﻟودﻧﮑﯽ وي )
ﻟوﻣړی او دوھﻣﮫ ﻻر:ووﻧﯥ وhورئ(.
د ﻧﺎروﻏ pد ﺷﯾوع ﭘﮫ اړه Kﯾړﻧﯥ ،ﺑﺎﯾد د ﺧﺑرﺗﯾﺎ ﯾﺎ اﺧطﺎر ﭘﮫ ﻟوﻣړﯾو  ٢۴ﺳﺎﻋﺗوﻧو
ﮐﯥ ﭘﯾل ﺷﻲ.
ﺷﯾوع ،ﺑﺎﯾد د وﺧتI ،ﺎی او ﺷﺧص ﭘر اﺳﺎس ﺗﺷرﯾﺢ ﺷﻲ ،ﭼﯥ ﻟﮫ ډﯾر ﺧطر ﺳره
ﻣﺦ hروﭘوﻧو ﭘﮫ ﭘﯾژﻧدﻟو ﮐﯥ ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوي .د اﻓرادو او ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو ﺧوﻧدي ﺳﺎﺗﻠو ﭘﮫ
اړه ،ﺑﺎﯾد ډﯾره ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ وﺷﻲ.
د ھرې ﻧﺎروﻏ pﭘﮫ اړه ﺑﺎﯾد اړوﻧده ﻣﺧﻧﯾوي ﮐوﻧﮑﻲ hﺎﻣوﻧﮫ ،ژرﺗرژه اوﭼت ﺷﻲ )
درﯾﻣﮫ او Kﻠورﻣﮫ ﻻر:ووﻧﯥ وhورئ(.
د واﻗﻌﺎﺗو ﻟﮫ اﻣﻠﮫ د ﻣړﯾﻧﯥ ﮐﭼﮫ ،ﺑﺎﯾد ﭘﮫ داﺳﯥ ﺷﮑل ﺳره ﺳﻣﺑﺎل ﺷﻲ ،ﭼﯥ د ﻣﻧﻠو وړ
وي ) ﭘﻧIﻣﮫ ﻻر:ووﻧﮫ وhورئ(:
 ﮐوﻟرا ) وﺑﺎ( ٪١ :ﯾﺎ ﮐﻣﮫ د ﺷﯾåﯾﻼ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﻧس ﻧﺎﺳﺗﯽ ٪١ :ﯾﺎ ﮐم ﺗﺎﯾﻔوﯾد ٪١ :ﯾﺎ ﮐم -ﻣﻧﻧåوﮐوﮐﺎل ﻣﻧﻧﺟﯾت :ﻓرق ﮐوي ) ﺷﭘږﻣﮫ ﻻر:ووﻧﮫ وhورئ(

ﻻرOووﻧﯥ
 -1د اﻧﺗﺎﻧﻲ ﻧﺎروﻏﯾو د ﺧﭘرﯾدﻧﯥ ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﻟوﻣړﻧﯽ ﺧﺑر ورﮐوﻧﮑﯽ ﺳﯾﺳﺗم :ددې ﺳﯾﺳﺗم
اﺻﻠﻲ ﻋﻧﺎﺻر ﻋﺑﺎرت دي ﻟﮫ:
 د واﻗﻌﺎﺗو د ﻧ:و او د ﺧﭘرﯾدو ﭘﯾژﻧدhﻠوي ،او dوﻟو راﭘور ورﮐوﻧﮑو روﻏﺗﯾﺎﯾﯽﻣرﮐزوﻧو ﺗﮫ ﯾﯥ اﺳﺗول؛
 dوﻟﻧﯾز ﺻﺣﻲ ﮐﺎرﮐوﻧﮑﻲ دې ،د ﻧﺎروﻏﯾو د ﺧﭘرﯾدو د ﺗﺷﺧﯾص او راﭘور ورﮐوﻟو ﭘﮫھﮑﻠﮫ ،ﻟﮫ dوﻟﻧﯥ Kﺧﮫ وdﺎﮐل ﺷﻲ او ﭘﮫ دې ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ وروزل ﺷﻲ؛
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 د ﻣﺷﮑوﮐو ﺧﭘرﯾدﻧو د ﺗﺷﺧﯾص ﭘﮫ ﻟوﻣړﻧﯾو  ٢۴ﺳﺎﻋﺗوﻧو ﮐﯥ ،ﻣﺎﻓوﻗﯥ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲادارې ﺗﮫ ﯾﯥ راﭘور ورﮐول؛
 ﭘﮫ ﺑﯾړﻧﻲ ډول د اړوﻧده روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﭼﺎرواﮐو د ﺧﺑروﻟو ﻟﭘﺎره د ﻣﺧﺎﺑراﺗﻲ ﺳﯾﺳﺗﻣوﻧوﺗﺄﺳﯾﺳول ،ﻟﮑﮫ رادﯾو ،ﺗﻠﯾﻔون او داﺳﯥ ﻧور.
 -2د ﻧﺎروﻏ pد ﺷﯾوع ﺗﺄﯾﯾدولK :رﻧåﮫ ﭼﯥ د dوﻟو ﻧﺎروﻏﯾو د ﺷﯾوع د ﺗﺄﯾﯾد ﻟﭘﺎره داﺳﯥ
ﮐوم رو:ﺎﻧﮫ ﺗﻌرﯾﻔوﻧﮫ ﻧﺷﺗﮫ ،ﻧو دا ﺗل ﻣﻣﮑﻧﮫ ﻧده ﭼﯥ د ﺷﯾوع د ﺷﺗون ﭘﮫ اړه Kﮫ ووﯾل
ﺷﻲ.
اﻟف :ھﻐﮫ ﻧﺎروﻏ pﭼﯥ ﯾوه واﻗﻌﮫ ﯾﯥ ،ددې ﻧﺎروﻏ pﭘﮫ ﺧﭘرﯾدو دﻻﻟت ﮐوي ﻋﺑﺎرت دي ﻟﮫ:
وﺑﺎ )ﮐوﻟرا( ،ﺷری )ﺳرﺧﮑﺎن( ،ژﯾړه ﺗﺑﮫ ،ﺷﯾåﯾﻠوز ،واﯾرﺳﻲ ھﻣوراژﯾﮑﯥ ﺗﺑﯥ.
ب :ﻣﻧﻧåوﮐوﮐﺎل ﻣﻧﻧﺟﯾت :ﭘﮫ ھﻐو ﺧﻠﮑو ﮐﯥ ﭼﯥ ﻧﻔوس ﯾﯥ ﻟﮫ K ٣٠٠٠٠ﺧﮫ زﯾﺎت وي ،ﮐﮫ
ﭼﯾرې  ١۵واﻗﻌﯥ١٠٠٠٠٠/اﻓرادو/ﭘﮫ اوﻧ pﮐﯥ وﻟﯾدل ﺷﻲ ،د ﻧﺎروﻏ pﭘﮫ ﺷﯾوع دﻻﻟت
ﮐوي .ﭘﮫ ھر ﺣﺎل ،د زﯾﺎﺗﯥ ﺧﭘرﯾدﻧﯥ د ﺧطر ﭘﮫ ﺻورت ﮐﯥ ) د ﺑﯾﻠåﯥ ﭘﮫ ﺗوhﮫ ﮐﮫ ﭼﯾرې د ٣
ﮐﻠﻧو Kﺧﮫ ﭘورﺗﮫ دا ﺷﯾوع ﻧﮫ وي ﻟﯾدل ﺷوې او د واﮐﺳﯾن ﮐﭼﮫ ﻟﮫ K ٪٨٠ﺧﮫ ﻟوړه وي( دا
ﻗدﻣﮫ ١٠واﻗﻌﯥ١٠٠٠٠٠/اﻓرادو/ﭘﮫ اوﻧ ،pﺗﮫ را :ﮑﺗﮫ ﮐﯾدای ﺷﻲ .ﭘﮫ ھﻐو ﺧﻠﮑو ﮐﯥ ﭼﯥ
ﻧﻔوس ﯾﯥ ﻟﮫ K ٣٠٠٠٠ﺧﮫ ﮐم وي ،ﭘﮫ اوﻧ pﮐﯥ د ﭘﻧIو واﻗﻌﺎﺗو ﺧﭘرﯾدﻧﮫ ،ﯾﺎ ﭘﮫ دری اوﻧﯾزه
دوره ﮐﯥ د واﻗﻌﺎﺗو دوه ﭼﻧده ﮐﯾدل ،ﺷﯾوع ﺗﺄﺋﯾدوي.
ج :ﻣﻼرﯾﺎ :ﭘﮫ دې ھﮑﻠﮫ Iﺎﻧåړي ﺗﻌرﯾﻔوﻧﮫ ،ډﯾر ﮐم دي .ﮐﮫ Kﮫ ھم ﭘﮫ ﻣﺷﺧﺻو ﺧﻠﮑو ﮐﯥ،
د ﮐﺎل ﭘﮫ ﯾوه dﺎﮐﻠﻲ ﻣوﺳم ﮐﯥ د واﻗﻌﺎﺗو زﯾﺎﺗﯾدﻧﮫ ،ﺷﯾوع ﺗﺄﯾﯾدوي.
 -3د ﺧﭘرﯾدﻧﯥ )ﺷﯾوع( ﻣﺧﻧﯾوی :د ﻧﺎروﻏ pد ﻟﯾږدوﻧﮑﻲ ﻋﺎﻣل د ﺷﯾوع د ﻣﺧﻧﯾوي ﻟﭘﺎره
ﺑﺎﯾد Iﺎﻧåړي ﻣﺧﻧﯾوي ﮐوﻧﮑﻲ hﺎﻣوﻧﮫ اوﭼت ﺷﻲ .ﭘﮫ Iﺎﻧåړو ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ اﮐﺛرا ً د ﻧﺎروﻏ pد
ﺷﯾوع د ﻋﺎﻣل ﭘﮫ اړه ﻣﺧﮑﯾﻧﻲ ﻣﺎﻟوﻣﺎت ﮐوﻻی ﺷﻲ ،ﭼﯥ د ﻣﻧﺎﺳﺑو ﻣﺧﻧﯾوي ﮐوﻧﮑو hﺎﻣوﻧو
اﺧﯾﺳﺗل اﺳﺎﻧﮫ ﮐړي .ﭘﮫ dوﻟﯾز ډول ،د ﻏﺑرhون ﭘﮫ اړه ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧﮫ ﺑﺎﯾد دا ﻻﻧدې ﻣوارد ﭘﮫ ﺑر
ﮐﯥ وﻟري:
 د ﺳرﭼﯾﻧﯥ ﻣﺧﻧﯾوی .دا ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧﮫ ﭘﮫ دې ډول دي :د اوﺑو ﭘﮫ ﮐﯾﻔﯾت او ﮐﻣﯾت ﮐﯥ :ﮫواﻟﯽ راوﺳﺗل ) ﻣﺛﻼً ﮐوﻟرا د ﺧﭘرﯾدﻧﯥ ﭘر ﻣﮭﺎل( ،دﻗﯾق ﺗﺷﺧﯾص او درﻣﻠﻧﮫ ) ﻣﺛﻼً د
ﻣﻼرﯾﺎ ﭘﮫ اړه( ،ﻗرﻧطﯾن ﮐول ) ﻣﺛﻼً د ﻧس ﻧﺎﺳﺗﯥ ﯾﺎ دﯾزاﻧﺗري واﻗﻌﺎت( ،د ﺣﯾواﻧﺎﺗو د
ﻣدﻓوﻋﺎﺗو ﻣﺧﻧﯾوی ) ﻣﺛﻼً د طﺎﻋون او ﻻﺳﺎ ﺗﺑﯥ د ﻣﺧﻧﯾوي ﻟﭘﺎره(.
 د زﯾﺎﻧﻣﻧﯾدوﻧﮑو ډﻟو ﺧوﻧدي ﺳﺎﺗل .دا ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧﮫ ﭘﮫ دې ډول دي :ﻣﻌﺎﻓﯾت ورﮐول ﯾﺎواﮐﺳﯾن ﮐول ) ﻣﺛﻼً د ﺷري ،ﻣﻧﻧﺟﯾت ،ژﯾړه ﺗﺑﮫ( ،ﭘﮫ ﮐﯾﻣﯾﺎوي ډول وﻗﺎﯾﮫ ﮐول )
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ﻣﺛﻼً د ﻣﻼرﯾﺎ ﭘﮫ وړاﻧدې د اوﻣﯾدواره I:و وﻗﺎﯾﮫ( ،د ﺗﻐذﯾﯥ :ﮫ واﻟﯽ ) ﻣﺛﻼً ﺣﺎد
ﺗﻧﻔﺳﻲ اﻧﺗﺎﻧﺎت(.
 د ﻧﺎروﻏ pد ﻟﯾږدوﻧﯥ درول .دا ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧﮫ ﭘﮫ دې ډول دي :د ﺣﻔظ اﻟﺻﺣﯥ :ﮫ واﻟﯽ )د dوﻟو ھﻐو ﻧﺎروﻏﯾو ﻟﭘﺎره ﭼﯥ د ﺧوﻟﯥ -ﻣﻘﻌدي ﻟﮫ ﻻرې ﻟﯾږدي( ،د ﻧﺎروﻏp
ﻟﯾږدوﻧﮑو ﻣﺧﻧﯾوی ) ﻣﺛﻼً ﻣﻼرﯾﺎ او دﯾﻧåو ﺗﺑﮫ(.
) ھﻣدارﻧåﮫ دوھم Kﭘرﮐﯽ وhورئ :ﭘﮫ  ۵١ﻣﺦ ﮐﯥ د اوﺑو ،ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﺳﺎﺗﻧﯥ او د ﺣﻔظ اﻟﺻﺣﯥ
:ﮫ واﻟﯽ(.
 -4د ﻧﺎروﻏ pﻟﯾږدوﻧﮑوﮐﺎﺑو ﮐول او ﻣﻼرﯾﺎ :د ﻣﻼرﯾﺎ د ﺧﭘرﯾدﻧﯥ ﭘر ﻣﮭﺎل ،د ﺣﺷره
ﭘﯾژﻧدﻧﯥ Kﯾړﻧو او ﮐﺎرﭘوھﺎﻧو د ﻻر:ووﻧو ﭘر اﺳﺎس ،ﺑﺎﯾد د ﺳرﭘو:ﻠو Iﺎﯾوﻧو د دواﭘﺎﺷﻠو او
د ﺣﺷره وژوﻧﮑو ﭘﺷﮫ ﺧﺎﻧو د ﺗوزﯾﻊ ﭘروhرام ﭘﻠﯽ ﺷﻲ .دا ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧﮫ ډﯾر ﻗوي ﻟوژﺳﺗﯾﮑﻲ
ﻣﻼﺗړ او Kﺎرﻧﯥ ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟري ،ﭼﯥ :ﺎﯾﻲ د ﻧﺎورﯾن ﭘﮫ ﻟوﻣړﻧ pﭘړاو ﮐﯥ ﺷوﻧﻲ ﻧﮫ وي .ﭘﮫ
ھﻐﮫ ﺧﻠﮑو ﮐﯥ ﭼﯥ ﻟﮫ K ٪٨٠ﺧﮫ زﯾﺎت ﯾﯥ ﺣﺷره وژوﻧﮑﯥ ﭘﺷﮫ ﺧﺎﻧﯥ ﮐﺎروي ،د
 pyrethroidsﭘﮫ واﺳطﮫ ددﻏو ﭘﺷﮫ ﺧﺎﻧو ﺑﯾﺎIﻠﻲ دواﭘﺎﺷﻧﮫ: ،ﺎﯾﻲ وﮐوﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ د
ﻧﺎروﻏ pﻟﯾږدوﻧﮫ ﭘﮫ dﭘﮫ ودروي ) ﭘﮫ  ٨١ – ٧٧ﻣﺧوﻧو ﮐﯥ د ﻧﺎروﻏ pﻟﯾږدوﻧﮑو د ﻣﺧﻧﯾوي
ﻟوﻣړی او دوھم ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ وhورئ(.
د واﻗﻌﺎﺗو ﻟﮫ اﻣﻠﮫ د ﻣړﯾﻧﯥ ﮐﭼﮫ ) :(CFRﮐﮫ ﭼﯾرې  CFRډﯾر ﻟوړ ﺷﻲ ،ﻧو د
-5
ﻣﺧﻧﯾوي ﮐوﻧﮑو ﭼﺎرو ﯾوه ﺑﯾړﻧ pارزوﻧﮫ دې ﺗرﺳره ﺷﻲ او د ﻣﻧﻠو وړ  CFRﻻﺳﺗﮫ راوړﻟو
ﻟﭘﺎره دې اﺻﻼﺣﻲ hﺎﻣوﻧﮫ ﭘورﺗﮫ ﺷﻲ.
د ﻣﯾﻧﻧåوﮐوﮐﺎل ﻣﻧﻧﺟﯾت ﻟﮫ اﻣﻠﮫ د ﻣړﯾﻧﯥ ﮐﭼﮫ :د ﻣﯾﻧﻧåوﮐوﮐﺎل ﻣﻧﻧﺟﯾت ﻟﮫ اﻣﻠﮫ د
-6
ﻣﻧﻠو وړ  ،CFRد ﻋﻣوﻣﻲ ﺣﺎﻟت او روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺗوﻧو ﺗﮫ د ﻻﺳرﺳﯽ ﭘر اﺳﺎس ،ﺗوﭘﯾر
ﻟري .ﭘﮫ ﻋﻣوﻣﻲ ډول ،روﻏﺗﯾﺎﭘﺎﻟﯥ ﻣؤﺳﺳﯥ ﺑﺎﯾد ھKﮫ وﮐړي ﭼﯥ  CFRد اﻣﮑﺎن ﺗر ﺣده
dﯾټ واوﺳﻲ ،ﮐﮫ Kﮫ ھم د ﻧﺎروﻏ pد ﺷﯾوع ﭘر ﻣﮭﺎل د ﻣړﯾﻧﯥ ﮐﭼﮫ  ٪٢٠ﺗﮫ ھم ﻟوړﯾدای
ﺷﻲ.

د ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو د ﻣﺧﻧﯾوي ﺷﭘږم ﻣﻌﯾﺎر :اﯾدس
ﺧﻠﮏ ،ﺣد اﻗل ﺻﺣﻲ ﺧدﻣﺗوﻧو ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﯽ وﻟري ﭼﯥ د اﯾدس د ﻟﯾږدﯾدﻧﯥ ﻣﺧﻧﯾوی ﭘرې
وﮐړای ﺷﻲ.

ﮐﻠﯾدي ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ:

) ﻟﮫ ﻻ ر  Oو و ﻧ و ﺳ ر ه ﭘ ﮫ ﺗړ او ﮐ ﯥ و ﻟو ﺳ ﺗ ل ﺷ ﻲ (

• د ﻧﺎورﯾن ﭘر ﻣﮭﺎل ،ﺧﻠﮏ ﺑﺎﯾد دې ﻻﻧدﯾﻧﯾو ﺿروري ﺻﺣﻲ ﺧدﻣﺗوﻧو ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﯽ
وﻟری:
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 د ﻧﺎرﯾﻧﮫ وو ﻟﭘﺎره ﮐﺎﻧدﻣوﻧﮫ او د دوی د ﺳﻣﯥ ﮐﺎروﻧﯥ ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﻻر:ووﻧﯥ؛ ﭘﮫ ﺑﯾړﻧﯾو او ﺻﺣﻲ ﻣراﻗﺑﺗﻲ ﺣﺎﻟﺗوﻧو ﮐﯥ د ﻧزوﮐوﻣﯾﺎل ﻟﯾږدوﻧو Kﺧﮫ دﻣﺧﻧﯾوي ﻟﭘﺎره د ﻧړﯾواﻟو ﻣﺧﻧﯾوي ﮐوﻧﮑو ﺗدﺑﯾروﻧو ﮐﺎرول؛
 ﭘﮫ ﺧوﻧدي ډول د وﯾﻧﯥ ﺗدارک ﮐول؛ د اﯾدس د ﻟﯾږدﯾدﻧﯥ د ﻣﺧﻧﯾوي ﻟﭘﺎره ،ﺧﻠﮑو ﺗﮫ د اړوﻧده ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو او روزﻧﯥورﮐول؛
 ﻟﮫ ﺟﻧﺳﻲ ﻻرې د اﻧﺗﺎﻧﺎﺗو د ﻟﯾږدﯾدﻧﯥ د ﺳﻧدروﻣﻲ واﻗﻌﺎﺗو درﻣﻠﻧﮫ؛ د ﺟﻧﺳﻲ ﺧﺷوﻧت ﻟﮫ اﻣﻠﮫ د راﻣﻧIﺗﮫ ﺷوو ﻋوارﺿو درﻣﻠﻧﮫ او ﻣﺧﻧﯾوی؛ ﭘﮫ اﯾدس ) (PLWH/Aاﺧﺗﮫ ﮐﺳﺎﻧو اﺳﺎﺳﻲ ﺻﺣﻲ ﻣراﻗﺑت؛• ﭘﻼﻧوﻧﮫ داﺳﯥ ﺟوړ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻟﮫ اﯾدس Kﺧﮫ ﻣﺧﻧﯾوي ﮐوﻧﮑو ﺧدﻣﺎﺗو ﺗﮫ د ﻧﺎورﯾن Kﺧﮫ
وروﺳﺗﮫ ھم اداﻣﮫ ورﮐړل ﺷﻲ.

ﻻرOووﻧﯥ
 -1د  HIVﮐﺎﺑو ﮐول :ﻟﮫ ﻧﺎورﯾن Kﺧﮫ وروﺳﺗﮫ او ﻋﺎدي ﺣﺎﻟت ﺗﮫ د راhرIﯾدو ﭘﮫ
ﭘړاووﻧو ﮐﯥ د  HIVد ﮐﻧﺗرول د ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧو ﭘراﺧﺗﯾﺎ ﺑﺎﯾد د ﺷراﯾطو او Iﺎﯾﻲ اړﺗﯾﺎوو د Kﯾړﻧﯥ
ﭘر ﺑﻧﺳټ ﺗرﺳره ﺷﻲ .د ﭘروhرام ﭘﮫ طراﺣ ،pﭘﻠﻲ ﮐوﻟوK ،ﺎرﻧﮫ او ارزوﻧﮫ ﮐﯥ د ﺧﻠﮑو ،ﭘﮫ
Iﺎﻧåړې ﺗوhﮫ ﭘﮫ اﯾدس اﺧﺗﮫ ﮐﺳﺎﻧو او د ھﻐوی ﻣراﻗﺑت ﮐوﻧﮑو ﺗﮫ وﻧډه ورﮐول ،د ﭘروhرام
ﺑرﯾﺎﻟﯾﺗوب ﺗﺿﻣﯾﻧوي .د ﻟوﻣړﻧﯾو ﭘړاووﻧو ﭘﮫ ﺗرڅ ﮐﯥ د ورﮐړل ﺷوو ﺧدﻣﺎﺗو ﺳرﺑﯾره ،د
زﯾﺎﺗو ﭘراﺧو Kﯾړﻧو )ﺳروﯾåﺎﻧو( ،وﻗﺎﯾﯥ ،درﻣﻠﻧﯥ ،ﻣراﻗﺑت او ﻣﻼﺗړﯾزو ﺧدﻣﺗوﻧو ورﮐړې او
ﭘﻠﻲ ﮐوﻟو ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﺷﺗﮫ .ﭘﮫ اﮐﺛره ﻧﺎورﯾن Iﭘﻠو ﺳﯾﻣو ﮐﯥ ﻻﺗر اوﺳﮫ د  PLWH/Aد درﻣﻠﻧﯥ
ﻟﭘﺎره د  antiretroviralدرﻣﻠو ورﮐړه ﻧﺎﺷوﻧﯥ ده ،ﺧو ﭘﮫ راﺗﻠوﻧﮑﯥ ﮐﯥ د دې ﺳﺗوﻧزې د
ﻣﺎﻟﻲ او ﻧورو ﻣﺣدودﯾﺗوﻧو د ﻟﯾرې ﮐﯾدو ﭘﮫ ﺻورت ﮐﯥ :ﺎﯾﻲ دا ﮐﺎر ﺷوﻧﯽ ﺷﻲK .وﻣره ﭼﯥ
ﺷوﻧﯥ وي ،ﻟﮫ ﭘﯾﻐور او ﺗﺑﻌﯾض Kﺧﮫ د ﺧﻠﮑو د ﺳﺎﺗﻠو ﭘﮫ ﻣوﺧﮫ ،ﺑﺎﯾد ﻣﺣﺎﻓظﺗﻲ او روزﻧﯾز
ﭘروhراﻣوﻧﮫ ﭘﻠﻲ ﮐړای ﺷﻲ.
ﻧوټ:
د ﮐﺎرﯾﺗﺎس اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾس ﻏړي ﻧﺷﻲ ﮐوﻻی ﭼﯥ د ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو ﻟﮫ ﺷﭘږم ﻣﻌﯾﺎر >ﺧﮫ ﻣﻼﺗړ وﮐړي\ ،ﮑﮫ ﭼﯥ دا ﻟﮫ ﮐﺎﻧدم
>ﺧﮫ د ﮐﺎروﻧﯥ د ﺗﺑﻠﯾﻎ ﭘر ﻣوﺿوع ﭘورې اړه ﻟري ،ھﻣدارﻧfﮫ د ﻏﯾرﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو د ﻣﺧﻧﯾوي دوھم ﻣﻌﯾﺎر ھم ﻋﯾن ﺷﮑل
ﻟري\ ،ﮑﮫ ﭼﯥ ھﻠﺗﮫ  MISPﯾﺎ د ﺣد اﻗل ﻟوﻣړﻧﻲ ﺧدﻣﺗوﻧو ﺑﺳﺗﯥ ﮐﺎرول ﺗوﺻﯾﮫ ﺷوي دي .ﭘﮫ ھﻣدې اﺳﺎس ،د ﻧړﯾوال
ﮐﺎرﯾﺗﺎس ﻏړي ﻧﺷﻲ ﮐوﻻی ﭼﯥ ﻟﮫ  MISPاو ﮐﺎﻧدم >ﺧﮫ د اﺳﺗﻔﺎدې ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ ،ﭼﯥ ددې ﻻﺳﻲ ﮐﺗﺎب ﭘﮫ ﻧورو ﺑرﺧو ﮐﯥ ھم
راﻏﻠﻲ ،ﺗﺄﯾﯾد ﮐړي.
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 -3د ﻧﺎ ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو ﮐﺎﺑو ﮐول ﯾﺎ ﻣﺧﻧﯾوی

د ﻧﺎﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو ﻟﮫ اﻣﻠﮫ د ﻧﺎروغ ﮐﯾدو او ﻣړﯾﻧﯥ ﻟوړه ﮐﭼﮫ د ھر ﻧﺎورﯾن ﯾو hډه Iﺎﻧåړﻧﮫ
دهd .ﭘﻲ ﮐﯾدل ،د طﺑﯾﻌﻲ ﭘﯾ:و ﻟﮑﮫ زﻟزﻟو ﯾﺎ اورﻏوIوﻧﮑو ﯾوه ﺗر dوﻟو ﻟوﯾﮫ ﭘﺎﯾﻠﮫ ده .ﭘﮫ dوﻟو
ﭘﯾﭼﻠو ﺑﯾړﻧﯾو ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ د ﻓزﯾﮑﻲ ﺧﺷوﻧت ﻟﮫ ﮐﺑﻠﮫ dﭘﻲ ﮐﯾدﻧﮫ ﻣﻧIﺗﮫ راIﻲ ،ﭼﯥ ﮐﯾدای ﺷﻲ د
ﻟوړې ﮐﭼﯥ ﻣرګ ژوﺑﻠﯥ ﯾو ﻋﻣده ﻻﻣل واوﺳﻲ .د ﻧﺎورﯾن Iﭘﻠﻲ وﻟس د اوﻣﯾدوارۍ )ﺑﺎروري(
د روﻏﺗﯾﺎ اړﺗﯾﺎوو ،ﭘﮫ دې وروﺳﺗﯾو ﮐﻠوﻧو ﮐﯥ ډﯾره ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ Iﺎﻧﺗﮫ را اړوﻟﯥ ده ،ﭘﮫ Iﺎﻧåړې
ﺗوhﮫ د ﻧورو ﻟوﯾوﺳﺗوﻧزو ﻟﮑﮫ اﯾدس ،د ﺟﻧﺳﯾت ﭘﮫ اﺳﺎس ﺧﺷوﻧت ،ﺑﯾړﻧ pوﻻدي ﻣراﻗﺑت او
د زﯾږون ﭘﮫ وﺧت ﮐﯥ د ﻣور اﺳﺎﺳﻲ ﻣراﻗﺑت ﺗﮫ د ﮐم ﻻﺳرﺳﻲ ﭘﮫ ﺷﺗون ﮐﯥ .ﭘﮫ ﭘﯾﭼﻠو ﺑﯾړﻧﯾو
ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ د ) (RHﯾﺎ د زﯾږون د روﻏﺗﯾﺎ ﭘرﻣﺧﺗﻠﻠو ﭘروhراﻣوﻧو اړﺗﯾﺎ ﭘﮫ hوﺗﮫ ﺷوې ده،
ﻻﮐن دا ﻣوﺿوع د ﻧﺎورﯾن ﭘﮫ ﻧورو ډوﻟوﻧو ﭘورې ھم اړه ﻟري.
رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ او رواﻧﻲ ﺳﺗوﻧزې ،ﮐﮫ Kﮫ ھم ﺗﻌﯾﯾﻧول ﯾﯥ ﺳﺗوﻧزﻣن ﮐﺎر دی ،ﮐﯾدای ﺷﻲ ﭼﯥ
ﭘﮫ ھر ﻧﺎورﯾن او ﻟﮫ ﻧﺎورﯾن Kﺧﮫ وروﺳﺗﮫ ﺣﺎﻟت ﮐﯥ ﺗر ﺳﺗرhو ﺷﻲ .وﯾره او ډار ،د ﺧﭘﻠواﻧو
ﻟﮫ ﻻﺳﮫ ورﮐول ،ﻧﮫ dﯾﮑﺎو او د ﺳﺗرس ﻧور ﻋواﻣل ﭼﯥ ﭘﮫ ﯾو ﻧﺎورﯾن ﮐﯥ راﻣﻧIﺗﮫ ﮐﯾږي،
ﮐوﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ ﺧﻠﮏ د ﺑﯾﻼﺑﯾﻠو ﻋﻘﻠﻲ ،رواﻧﻲ او dوﻟﻧﯾزو ﺳﺗوﻧزو د ﺧطر ﺳره ﻣﺦ ﮐړي .ﭘﮫ
ﭘﺎي ﮐﯥ ،داﺳﯥ ﺷواھد ﺷﺗﮫ ﭼﯥ ددې ﭘﮫ hوﺗﮫ ﮐوﻧﮑﻲ دي ﭼﯥ د ﻧﺎورﯾن ﭘر ﻣﮭﺎل ډﯾری
ﻣزﻣﻧﯥ ﯾﺎ دواﻣدارې ﻧﺎروﻏ pﺣﺎد اﺧﺗﻼطﺎت ورﮐوي .دا اﺧﺗﻼطﺎت ﻋﻣوﻣﺎ ً د درﻣﻠﻧﯥ ﭘﮫ ﭘروﺳﮫ
ﮐﯥ د اﺧﺗﻼﻻﺗو ﻟﮫ اﻣﻠﮫ راﻣﻧIﺗﮫ ﮐﯾږي .ﭘﮫ ھر ﺣﺎل ،د ﺳﺗرس ﻧور ﺑﯾﻼﺑﯾل ﻋواﻣل ھم ﮐوﻻی
ﺷﯽ ﭼﯥ ﯾوه ﻣزﻣﻧﮫ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺳﺗوﻧزه ﭘﮫ ﺣﺎد ﺣﺎﻟت ﺑﺎﻧدې ﺑدﻟﮫ ﮐړي.
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د ﻧﺎ ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو د ﻣﺧﻧﯾوي ﻟوﻣړی ﻣﻌﯾﺎرd :ﭘوﻧﮫ )ﺟرﺣﯥ(
ﺧﻠﮏ د dﭘوﻧو د درﻣﻠﻧﻲ ﻟﭘﺎره ﻣﻧﺎﺳﺑو ﺧدﻣﺗوﻧو ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﯽ وﻟري.

ﮐﻠﯾدي ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ:
•

•
•

•
•

) ﻟﮫ ﻻ ر  Oو و ﻧ و ﺳ ر ه ﭘ ﮫ ﺗړ او ﮐ ﯥ و ﻟو ﺳ ﺗ ل ﺷ ﻲ (

ﭘﮫ ھﻐﮫ ﺣﺎﻟﺗوﻧو ﮐﯥ ﭼﯥ د dﭘﯾﺎﻧو ﺷﻣﯾره ډﯾره زﯾﺎﺗﮫ وي ،د طﺑﻘﮫ ﺑﻧدۍ ﻟﭘﺎره ﺑﺎﯾد
داﺳﯥ ﻟوﻣړﯾﺗوب dﺎﮐوﻧﮑﯽ ﺳﯾﺳﺗم ﺟوړ ﺷﻲ ﭼﯥ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﮐﺎرﮐوﻧﮑو ﺗﮫ د Kﯾړﻧﯥ،
ﻟوﻣړﯾﺗوب ورﮐوﻟو ،اﺳﺎﺳﻲ اﺣﯾﺎ او ﻧورو Iﺎﯾوﻧو ﺗﮫ د رﯾﻔر )ارﺟﺎع( ﭘﮫ اړه
ﻻر:ووﻧﮫ وﮐړي ) ﻟوﻣړۍ او دوھﻣﮫ ﻻر:ووﻧﯥ وhورئ(.
د ﻟوﻣړﻧﯾو ﻣرﺳﺗو او د اﺳﺎﺳﻲ اﺣﯾﺎ د ورﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ﺑﺎﯾد ﻣﻌﯾﺎري ﻻر:وودوﻧﮫ ﺟوړ
ﺷﻲ ) درﯾﻣﮫ ﻻر:ووﻧﮫ وhورئ(.
ﭘرﻣﺧﺗﻠوو ﻣراﻗﺑﺗوﻧو ﻟﮑﮫ ﺟراﺣ pﺗﮫ د dﭘﻲ ﻧﺎروﻏﺎﻧو د رﯾﻔر ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ﻣﻌﯾﺎري
ﺗړوﻧوﻧﮫ ﺟوړ ﺷﻲ او دﻏﮫ ارﺟﺎﻋﻲ ﻣرﮐز ﺗﮫ د dﭘﯾﺎﻧو د ﻟﯾږدوﻧﯥ ﻟﭘﺎره د :ﮫ
ﺗراﻧﺳﭘورﺗﯾﺷن ﭼﺎره وﺷﻲ.
د dﭘوﻧو او ﺟراﺣﻲ ﻟﭘﺎره د ﺧدﻣﺗوﻧو ورﮐړه ،ﯾوازې ھﻐﮫ ﻣؤﺳﺳﯥ ﮐوﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ
ﻣﻧﺎﺳب ﮐﺎرﭘوھﺎن او ﺳرﭼﯾﻧﯥ ﭘﮫ واک ﮐﯥ وﻟري ) Kﻠورﻣﮫ ﻻر:ووﻧﮫ وhورئ(.
ﭘﮫ ھﻐﮫ ﻣواردو ﮐﯥ ﭼﯥ د dﭘﯾﺎﻧو ﺷﻣﯾره ډﯾره زﯾﺎﺗﮫ وي ،د اړوﻧده روﻏﺗﯾﺎﯾﯽ ﻣرﮐزوﻧو
ﻟﭘﺎره ﺑﺎﯾد داﺳﯥ اﺣﺗﻣﺎﻟﻲ ﭘﻼن ﺟوړ ﮐړای ﺷﻲ ﭼﯥ دوی وﮐوﻻی ﺷﻲ د ﺑﯾﻼﺑﯾﻠو
dﭘوﻧو ﻟﮫ اﻣﻠﮫ د ﻣرګ ژوﺑﻠﯥ ﺳﺗوﻧزه ﭘﮫ :ﮫ ډول ﺳره ﺳﻣﺑﺎل ﮐړي .دا ﭘﻼﻧوﻧﮫ ﺑﺎﯾد
د وﻟﺳواﻟﯾو او ﺳﯾﻣﮫ ﯾﯾزو ﭘﻼﻧوﻧو ﺳره اړخ وﻟåوي.

ﻻرOووﻧﯥ
 -1د dﭘوﻧو د درﻣﻠﻧﯥ ﺧدﻣﺗوﻧو ﺗﮫ ﻟوﻣړﯾﺗوب ورﮐول :ﭘﮫ اﮐﺛره ﻧﺎورﯾﻧوﻧو ﮐﯥ ،دا ﻣﻣﮑﻧﮫ
ﻧده ﭼﯥ د ھﻐو dﭘﯾﺎﻧو دﻗﯾﻘﮫ ﺷﻣﯾره ﭼﯥ ﮐﻠﯾﻧﯾﮑﻲ ﻣرﺳﺗﯥ ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟري ،ﻣﺎﻟوﻣﮫ ﮐړای ﺷﻲ .ﭘﮫ
ﺷدﯾد ډول ﭘﯾﻠﯾدوﻧﮑو ﻧﺎورﯾﻧوﻧو ﻟﮑﮫ زﻟزﻟو ﮐﯥ ،د ژﻏورل ﺷوو ﺧﻠﮑو  ٩٠ – ٨۵ﭘﮫ ﺳﻠو
ﮐﯥ د Iﺎﯾﻲ ﺑﯾړﻧﯾو ﮐﺎرﮐوﻧﮑوh ،ﺎوﻧډﯾﺎﻧو او ﮐورﻧﯾو ﻟﺧوا ﭘﮫ ﻟوﻣړﯾو  ٧٢ﺳﺎﻋﺗوﻧو ﮐﯥ
ژﻏورل ﺷوي وي .ﻧو ﭘﮫ دې اﺳﺎس ،د ﻧﺎورﯾن د hواښ ﺳره ﻣﺦ ﺳﯾﻣو ﮐﯥ ،د ﻣرﺳﺗﮫ
رﺳوﻟو ﭘﻼﻧوﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﺗر ډﯾره ﺣده ،ﭘﺧﭘﻠﮫ د ﺳﯾﻣو ﭘﮫ ﺧﻠﮑو ﺑﺎﻧدې ﻣﺗﮑﻲ او ﻣﺗﻣرﮐز ﺷﻲ ،ﭼﯥ
دوی وﮐړای ﺷﻲ ﻟوﻣړﻧﯽ ﻣراﻗﺑت ﭘﺧﭘﻠﮫ ﺗرﺳره ﮐړي .ﭘر دې ﻣﺳﺋﻠﯥ ﭘوھﺎوی ډﯾر ﻣﮭم دي
ﭼﯥ د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﻣرﺳﺗو ﻟوﻣړﯾﺗوب ددې ﻟﭘﺎره ﭘﻼن ﮐﯾږي ﭼﯥ د ډﯾرې ﻣرګ ژوﺑﻠﯥ ﻣﺧﮫ
ﭘرې وﻧﯾول ﺷﻲ .د وﺳﻠواﻟو ﺟåړو ﭘر ﻣﮭﺎل ،د dﭘوﻧو ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﻣرګ ژوﺑﻠﯥ اﮐﺛرا ً ﭘﮫ ھﻐو ﻧﺎ
اﻣﻧﮫ Iﺎﯾوﻧو ﮐﯥ ﭘﯾ:ﯾږي ﭼﯥ ﻟﮫ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﻣرﮐزوﻧو Kﺧﮫ ﻟﯾري وي ،ﻧو Iﮑﮫ ددې ﻣرګ
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ژوﺑﻠو ﻣﺧﮫ ﭘﮫ طﺑﻲ ﻣراﻗﺑت ﻧﺷﻲ ﻧﯾول ﮐﯾدای .ھﻐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧﮫ ،ﭼﯥ ﭘﮫ ﺗرڅ ﮐﯥ ﯾﯥ ﻣﻠﮑﻲ
وhړي ﺧوﻧدي ﮐﯾږي ،ﺑﺎﯾد ﻟﮫ داﺳﯥ ﻣرګ ژوﺑﻠو Kﺧﮫ ﻣﺧﻧﯾوی وﮐړي .ھﻐﮫ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ
ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧﮫ ﭼﯥ ﭘﮫ ﺟåړه اﯾزو ﺳﯾﻣو ﮐﯥ ﺗرﺳره ﮐﯾږي ،ﺑﺎﯾد ﭘر dوﻟﻧﯾزه ﻋﺎﻣﮫ روﻏﺗﯾﺎ او
ﻟوﻣړﻧﻲ ﻣراﻗﺑت dﯾﻧåﺎر وﮐړي ،ﺣﺗﯽ ﮐﮫ د ﻣرګ ژوﺑﻠﯥ ﮐﭼﮫ ﭘﮫ دﻏو ﺳﯾﻣو ﮐﯥ ﻟوړه ھم وي.
 -2د درﻣﻠﻧﯥ ﻟوﻣړﯾﺗوب dﺎﮐﻧﮫ ﯾﺎ  :Triageﺗراﯾﺎژ ھﻐﯥ ﭘروﺳﯥ ﺗﮫ وﯾل ﮐﯾږي ﭼﯥ ﭘﮫ ﺗرڅ
ﮐﯥ ﯾﯥ ﻧﺎروﻏﺎن ،ددوی د dﭘوﻧو ﯾﺎ ﻧﺎروﻏﯾو د ﺷدت ﭘﮫ اﺳﺎس طﺑﻘﮫ ﺑﻧدي ﮐﯾږي او د ژوﻧدي
ﭘﺎﺗﯥ ﮐﯾدو د ﭼﺎﻧس او ﺳرﭼﯾﻧو ﺗﮫ د ﻻﺳرﺳﻲ ﭘر اﺳﺎس ﯾﯥ درﻣﻠﻧﯥ ﺗﮫ ﻟوﻣړﯾﺗوب ورﮐول
ﮐﯾږي .ﭘﮫ ﺗراﯾﺎژ ﮐﯥ ﯾو ﻣﮭم اﺻل دا دی ﭼﯥ د ﮐﻣو ﺳرﭼﯾﻧو د ﻟرﻟو ﭘﮫ وﺧت ﮐﯥ ،ډﯾرو
ﺧﻠﮑو ﺗﮫ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺗوﻧﮫ ورﮐړل ﺷﻲ .دا اﻟزاﻣﺎ ً ددې ﻣﺎﻧﺎ ﻧﮫ ورﮐوي ﭼﯥ د ھﻐﮫ ﭼﺎ
درﻣﻠﻧﯥ ﺗﮫ ﭼﯥ ډﯾر وﺧﯾم dﭘوﻧﮫ وﻟري ،ﺣﺗﻣﺎ ً ﻟوﻣړﯾﺗوب ورﮐړل ﺷﻲ .ﭘﮫ داﺳﯥ ﺣﺎﻟﺗوﻧو ﮐﯥ
ﭼﯥ د dﭘﯾﺎﻧو ﺷﻣﯾره ډﯾره زﯾﺎﺗﮫ او ﺳرﭼﯾﻧﯥ ﮐﻣﯥ وي ،ﻧو د ﺷدﯾدو زﺧﻣﯾﺎﻧو ﭘﮫ ﭘرﺗﻠﮫ ،د
درﻣﻠﻧﯥ ډﯾر ﻟوﻣړﯾﺗوب ھﻐو dﭘﯾﺎﻧو ﺗﮫ ورﮐول ﮐﯾږي ﭼﯥ د ژوﻧدي ﭘﺎﺗﻲ ﭼﺎﻧس ﯾﯥ ډﯾر وي .د
ﺗراﯾﺎژ ﻟﭘﺎره ﮐوم داﺳﯥ Iﺎﻧåړی ﻣﻌﯾﺎر ﻧﺷﺗﮫ ،او ﭘﮫ ﻧړﯾواﻟﮫ ﮐﭼﮫ ﺑﯾﻼﺑﯾل ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ ﮐﺎرول
ﮐﯾږي .د اﮐﺛره ﻣﻌﯾﺎروﻧو ﭘر اﺳﺎسd ،ﭘوﻧﮫ د ﺷدت ﭘر اﺳﺎس ،ﻟﮫ دوو Kﺧﮫ ﺗر ﭘﻧIو ﮐﺗåورﯾو
وﯾﺷل ﮐﯾږي ،ﭼﯥ Kﻠور ﯾﯥ ډﯾر ﭘﯾ:ﯾدﻧﮑﻲ ﯾﺎ ﻋﺎدي dﭘوﻧﮫ ﺑﻠل ﮐﯾږي.
-3
ﻟوﻣړﻧ pطﺑﻲ ﻣرﺳﺗﯥ او اﺳﺎﺳﻲ ﻣراﻗﺑﺗوﻧﮫ :ﻟﮫ dﭘوﻧو Kﺧﮫ ﻣراﻗﺑت او ﺟراﺣﻲ
ﺧدﻣﺎت: ،ﺎﯾﻲ ﭘﮫ اﮐﺛره ﻣﺣروﻣو ﺳﯾﻣو ﮐﯥ ﺷﺗون وﻧﮫ ﻟري ،ﺧو دا ﺧﺑره ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﯾﺎد ﮐﯥ
وﺳﺎﺗل ﺷﻲ ﭼﯥ ﻟوﻣړﻧ pطﺑﻲ ﻣرﺳﺗﯥ ،اﺳﺎﺳﻲ اﺣﯾﺎ ) ،(Basic Resuscitationاو ﻏﯾر
ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻲ ﭘروﺳﯾﺟروﻧﮫ ﮐوﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ ﺣﺗﯽ د ﺷدﯾدو dﭘوﻧو ﻟﭘﺎره ژوﻧد ژﻏوروﻧﮑﯽ رول
وﻟوﺑوي .ډﯾر ﺳﺎده ﭘروﺳﯾﺟروﻧﮫ ﻟﮑﮫ د ﺗﻧﻔﺳﻲ ﺳﯾﺳﺗم د ﻻرو ﭘﺎﮐول ،د وﯾﻧﯥ ﺑﮭﯾدﻧﯥ
ﻣﺧﻧﯾوی او د ورﯾدي ﻣﺎﯾﻌﺎﺗو ﺗزرﯾق ،ﮐوﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ د ژوﻧد ﺗﮭدﯾدوﻧﮑو dﭘوﻧو درﻟودوﻧﮑﻲ
dﭘﯾﺎن ،ﻧورو روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﻣرﮐزوﻧو ﺗﮫ ﻟﮫ ﻟﯾږدوﻟو ﻣﺧﮑﯥ ،ﻟﮫ ﻣرګ Kﺧﮫ وژﻏوري .ﻧو ﭘﮫ دې
اﺳﺎس ﻟوﻣړﻧ pطﺑﻲ ﻣرﺳﺗﯥ ﮐوﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ د dﭘﻲ د ژوﻧدي ﭘﺎﺗﯥ ﮐﯾدو ﭼﺎﻧس Kو ﺑراﺑره ډﯾر
ﮐړي .ﻏﯾر ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻲ ﭘروﺳﯾﺟروﻧﮫ ﻟﮑﮫ د زﺧﻣوﻧو ﺗﻌﻘﯾﻣول او ﭘﺎﻧﺳﻣﺎن ،او د اﻧﺗﻲ ﺑﯾوﺗﯾﮑوﻧو
او د ﺗﯾﺗﺎﻧوس د واﮐﺳﯾن ورﮐول ھم ډﯾر ﻣﮭم دي .اﮐﺛره ﺷدﯾد dﭘﯾﺎن ،ﮐﯾدای ﺷﻲ د ﺟراﺣﻲ
ﻋﻣﻠﯾﺎﺗو ﭘرﺗﮫ ھم د Kو ورIو ﯾﺎ اوﻧﯾو ﻟﭘﺎره ژوﻧدي ﭘﺎﺗﻲ ﺷﻲ ،ﺧو ﭘﮫ دې ﺷرط ﭼﯥ ﻣﻧﺎﺳﺑﯥ
ﻟوﻣړﻧ pطﺑﻲ ﻣرﺳﺗﯥ او ﻧرﺳﻧ ëﻣراﻗﺑت ورﮐړل ﺷوی وي.
ﺟراﺣﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت او د dﭘوﻧو ﻣراﻗﺑتd :ول روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﮐﺎرﮐوﻧﮑﻲ ﺑﺎﯾد ددې وړﺗﯾﺎ وﻟري
-4
ﭼﯥ dﭘﻲ ﻧﺎروﻏﺎﻧو ﺗﮫ ﻟوﻣړﻧ pطﺑﻲ ﻣرﺳﺗﯥ او اﺳﺎﺳﻲ اﺣﯾﺎ ﺗطﺑﯾق ﮐړای ﺷﻲ .ﺳرﺑﯾره ﭘر
دې ،ﭘﮫ ﺣﺳﺎﺳو ﺷﯾﺑو ﮐﯥ د ﻟوﻣړﯾﺗوب dﺎﮐﻠو د ظرﻓﯾت او اړوﻧده ﻣﺟﮭز ﺻﺣﻲ ﻣرﮐز ﺗﮫ د
ﻧﺎروغ د ﻟﯾږدوﻟو د ﭘرﯾﮑړې د ﮐوﻟو د وړﺗﯾﺎ درﻟودل ھم ﻣﮭم دي .ﭘﮫ ھر ﺣﺎل د زﺧﻣوﻧو Kﺧﮫ
ﻣراﻗﺑت او ﭘﮫ ﺟåړه اﯾزو ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ د ﺟراﺣﻲ ﻣراﻗﺑﺗوﻧو درﻟودلI ،ﺎﻧåړې روزﻧﯥ او
ﺳرﭼﯾﻧو ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟري ،او داﺳﯥ ﺷﯽ ﻧﮫ دی ﭼﯥ ھره ﻣؤﺳﺳﮫ ﯾﯥ وړﺗﯾﺎ وﻟري .د ﮐﻣزورې ﯾﺎ
ﻧﺎﮐﺎﻓﻲ ﺟراﺣﻲ ،ﺗﺎوان ﻟﮫ dhﯥ Kﺧﮫ ډﯾر دی .ﻧو ﭘﮫ دې اﺳﺎس ﯾوازې ﻣؤﺳﺳﯥ او د اړوﻧده
ﻣﮭﺎرﺗوﻧو درﻟودوﻧﮑﻲ ﻣﺳﻠﮑﻲ ﺧﻠﮏ دې داﺳﯥ ﭘﯾﭼﻠو ﺳﯾﺳﺗﻣوﻧو ﭘﻠﻲ ﮐوﻟو ﺗﮫ ﻣﻼ وﺗړي.
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د ﻧﺎ ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو د ﻣﺧﻧﯾوي دوھم ﻣﻌﯾﺎر :زﯾږوﻧﯾزه روﻏﺗﯾﺎ ) ﺑﺎروري ﺻﺣت(
ﺧﻠﮏ د ﺧﭘﻠو زﯾږوﻧﯾزو روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ اړﺗﯾﺎوو د ﭘوره ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ،د ﺣد اﻗل ﻟوﻣړﻧﯾو طﺑﻲ
ﺧدﻣﺗوﻧو ﺑﺳﺗﯥ ﯾﺎ  MISPﺗﮫ ﻻﺳرﺳﯽ وﻟري.

ﮐﻠﯾدي ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ:
•

•

•

•
•

•
•

) ﻟﮫ ﻻ ر  Oو و ﻧ و ﺳ ر ه ﭘ ﮫ ﺗړ او ﮐ ﯥ و ﻟو ﺳ ﺗ ل ﺷ ﻲ (

د ﻟوړ ﭘوړي روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﭼﺎرواﮐﻲ ﺳره ﭘﮫ ﺳﻼﻣﺷورې ،د ﺣد اﻗل ﻟوﻣړﻧﯾو طﺑﻲ
ﺧدﻣﺗوﻧو د ﺑﺳﺗﯥ ) (MISPد ورﮐړې او ﭘﮫ دې اړه د اړوﻧده ﺧدﻣﺗوﻧو د ﭘﻠﻲ ﮐوﻟو
ﻟﭘﺎره ﺑﺎﯾد ﯾوه ﯾﺎ Kو ﻣؤﺳﺳﯥ ﯾﺎ ﮐﺳﺎن وhوﻣﺎرل ﺷﻲ ) ﻟوﻣړۍ ﻻر:ووﻧﮫ وhورئ(.
روﻏﺗﯾﺎﭘﺎﻟﯥ ﻣؤﺳﺳﯥ د ﺟﻧﺳﯾت ﭘﮫ اﺳﺎس ﺧﺷوﻧﺗوﻧو ) (GBVﻟﮫ ﭘﺎﯾﻠو Kﺧﮫ د
ﻣﺧﻧﯾوي او درﻣﻠﻧﯥ ﻟﭘﺎره ﺑﺎﯾد د اړوﻧده ارhﺎﻧوﻧو ﺳره ﭘﮫ ﺳﻼﻣﺷورې ﭘﮫ Iﺎﻧåړې
ﺗوhﮫ د ﺧوﻧدﯾﺗوب او dوﻟﻧﯾزو ﺧدﻣﺎﺗو ﺳره ﭘﮫ ھﻣﻐږۍ ﮐﯥ ،ﮐﺎرﻧده hﺎﻣوﻧﮫ اوﭼت
ﮐړي ) دوھﻣﮫ ﻻر:ووﻧﮫ وhورئ(.
د ﺟﻧﺳﻲ او د  GBVد ﻧورو ډوﻟوﻧو د واﻗﻌﺎﺗو د ﺷﻣﯾرې راﭘوروﻧﮫ ﭼﯥ د روﻏﺗﯾﺎ،
ﺧوﻧدﯾﺗوب او اﻣﻧﯾﺗﻲ ﻣرﮐزوﻧو ﺗﮫ ورﮐول ﮐﯾږي ،ﺑﺎﯾد وKﺎرل ﺷﻲ او ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﯾﯥ ،د
 GBVﻟﭘﺎره ﺟوړې ﺷوې ﻣؤﺳﺳﯥ ﯾﺎ ﻣؤﺳﺳو ﺗﮫ راﭘور ورﮐړل ﺷﻲ .د ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو د
راdوﻟوﻟو او ﺑﯾﺎ ﮐﺗﻠو ﭘﮫ ﺑﮭﯾر ﮐﯥ ﺑﺎﯾد د ﻣﺣرﻣﯾت اﺻول ﻣراﻋﺎت ﺷﻲ.
د اﯾدس ﻟﮫ ﻟﯾږدﯾدو Kﺧﮫ د ﻣﺧﻧﯾوي ﭘﮫ اړه ھم ﺑﺎﯾد د ﺣد اﻗل طﺑﻲ ﺧدﻣﺎﺗو ﺑﺳﺗﮫ
وﮐﺎرول ﺷﻲ ) د ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو د ﻣﺧﻧﯾوي ﺷﭘږم ﻣﻌﯾﺎر وhورئ(.
ﭘﮫ ﯾوه ﻣﻌﯾن زﻣﺎﻧﻲ ﭘﯾرﯾود ﮐﯥ د زﯾږﯾدﻧﯥ د ﮐﭼﯥ ﭘر اﺳﺎس ،د ﭘﺎک زﯾږون ﻟﭘﺎره د
اړﺗﯾﺎ وړ ﺳﺎﻣﺎن اﻻﺗو ﮐﺎﻓﻲ ﻣﻘدار ﺑﺎﯾد د ﻻﺳرﺳﻲ وړ وي اوﻣﯾدواره I:و او ﻗﺎﺑﻠو ﺗﮫ
ورﮐړل ﺷﻲ ،ﭼﯥ د ﭘﺎک زﯾږون ﻟﭘﺎره ﺷراﯾط ﺑراﺑر ﺷﻲ.
د ﭘﺎک او ﺧوﻧدي زﯾږون راﻣﻧIﺗﮫ ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ،ﺑﺎﯾد ﺻﺣﻲ ﻣرﮐزوﻧو ﺳره د ﻧﺳﺎﯾﻲ
وﻻدي ﻧرﺳﺎﻧو د ﺳﺎﻣﺎن اﻻﺗو د ﺑﺳﺗو ) د  ،UNICEFﯾﺎ دھﻐﮫ ﻣﻌﺎدل( ﻣرﺳﺗﮫ وﺷﻲ.
د زﯾږون د ﺑﯾړﻧﯾو واﻗﻌﺎﺗو د ﺳﻣﺑﺎﻟوﻧﯥ ﻟﭘﺎره ،ﺑﺎﯾد ﭘﮫ dوﻟﻧﮫ ﮐﯥ داﺳﯥ ﺳﯾﺳﺗم راﻣﻧIﺗﮫ
ﮐړای ﺷﻲ ،ﭼﯥ ﭘﮫ ﺗرڅ ﮐﯥ دا واﻗﻌﺎت ﭘﮫ ھﻣﻐږي ډول ﺳره د وﻻدي ﻧرﺳﺎﻧو او ﻗﺎﺑﻠو
ﺗر ﻧظر ﻻﻧدې ﺗرﺳره ﺷﻲ .زﯾږﻧﺗون ﺗﮫ د وﻻدي ﻧﺎروﻏﺎﻧو د ﻟﯾږدوﻧﯥ ﭘﮫ ﻣﻧظور ،ﺑﺎﯾد
ﯾو ﻣﻧﺎﺳب ﺗراﻧﺳﭘورﺗﻲ ﺳﯾﺳﺗم ﺟوړ ﮐړای ﺷﻲ ) درﯾﻣﮫ ﻻر:ووﻧﮫ وhورئ(.
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• Kوﻣره ژر ﭼﯥ ﺷوﻧﯥ وي ،داﺳﯥ ﭘﻼﻧوﻧﮫ ﺟوړ او ﭘﻠﻲ ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﮫ ﺗرڅ ﮐﯥ د
زﯾږوﻧﯾزې روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺎت ،د ﻟوﻣړﻧﯾو طﺑﻲ ﺧدﻣﺎﺗو ﭘﮫ ﺷﮑل ،ﺧﻠﮑو ﺗﮫ د ﻻﺳرﺳﻲ
وړ وي ) Kﻠورﻣﮫ ﻻر:ووﻧﮫ وhورئ(.

ﻻرOووﻧﯥ

 -1د ﺣد اﻗل ﻟوﻣړﻧﯾو طﺑﻲ ﺧدﻣﺗوﻧو ﺑﺳﺗﮫ ) :(MISPدا ﺑﺳﺗﮫ ددې ﻟﭘﺎره ﺟوړه ﺷوې ده
ﭼﯥ د ﻧﺎورﯾن ﭘﮫ ﻟوﻣړﻧﯾو ﭘړاووﻧو ﮐﯥ د ﻧﺎورﯾن Iﭘﻠو ﺧﻠﮑو زﯾږوﻧﯾزې اړﺗﯾﺎوې ﭘوره ﮐړای
ﺷﻲ .دا ﺑﺳﺗﮫ ﯾﺎ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﯾوازې د طﺑﻲ ﺳﺎﻣﺎن اﻻﺗو ﯾو ﺳﯾټ ﻧدی ،ﺑﻠﮑﮫ د Iﺎﻧåړو ﺻﺣﻲ
ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧو ﯾوه ﻟړۍ ھم ده .ددې ﺑﺳﺗﯥ ﻣوﺧﯥ دا دي :د ﺟﻧﺳﯾت ﭘﮫ اﺳﺎس ﺧﺷوﻧﺗوﻧو
) (GBVﻟﮫ ﭘﺎﯾﻠو Kﺧﮫ د ﻣﺧﻧﯾوي او درﻣﻠﻧﯥ ﻟﭘﺎره؛ د  HIVد ﻟﯾږدﯾدﻧﯥ د ﺧطر د راﮐﻣوﻟو
ﻟﭘﺎره؛ د ﻣور او ﻣﺎﺷوم د ﻣړﯾﻧﯥ د زﯾﺎﺗﯥ ﮐﭼﯥ Kﺧﮫ د ﻣﺧﻧﯾوي ﻟﭘﺎره؛ او د زﯾږوﻧﯾزو
ﺧدﻣﺗوﻧو ) (RHد ورﮐړي د ﭘﻼن د ﺟوړوﻟو ﻟﭘﺎره ،د ﯾو ﯾﺎ Kو ھﻣﻐږې ﮐوﻧﮑو ﻣؤﺳﺳو ﯾﺎ
اﻓرادو ﭘﯾدا ﮐول دي .د ﻣﻠåرو ﻣﻠﺗوﻧو د ﺑﺎرورۍ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺑﺳﺗﮫ )(UNFPA RH Kit
ددې ﻟﭘﺎره طراﺣﻲ ﺷوی دی ﭼﯥ د  MISPﯾﺎ د ﺣد اﻗل ﻟوﻣړﻧﯾو طﺑﻲ ﺧدﻣﺗوﻧو د ﺑﺳﺗﯥ،
ﭼﺎرې ﭘﻠﻲ ﮐړای ﺷﻲ .دا روﻏﺗﯾﺎﯾﯽ ﺑﺳﺗﮫ ﻟﮫ ﻧورو  ١٢ﮐوﭼﻧﯾو ﺑﺳﺗو Kﺧﮫ ﺟوړه ﺷوې ده
ﭼﯥ د ﻣراﻗﺑت ﭘﮫ ھر ﭘړاو ﮐﯥ ﮐﺎرول ﮐﯾدای ﺷﻲ ﻟﮑﮫ ﭘﮫ Iﺎﯾﻲ ﺻﺣﻲ ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ،روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ
ﺻﺣﻲ ﻣرﮐز او ﻟوی او ﻣﺟﮭز ﺻﺣﻲ ﻣرﮐز ﮐﯥ.
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د ﺟﻧﺳﯾت ﭘﮫ اﺳﺎس ﺧﺷوﻧت ) :(GBVدا د ﭘﯾﭼﻠو ﺑﯾړﻧﯾو او ﺣﺗﯽ د اﮐﺛرو طﺑﯾﻌﻲ
ﻧﺎورﯾﻧوﻧو زﯾږﻧده ﺷﮑل دی .ﭘﮫ دې ﮐﯥ داﺳﯥ ﺳرﻏړوﻧﯥ ﻟﮑﮫ د I:و ﭘر ﻋزت ﺗﯾری ﮐول،
ﮐورﻧﯽ ﺧﺷوﻧت ،ﺟﻧﺳﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎر ،ﺟﺑري ودوﻧﮫ ،ﺟﺑری ﺑدﻟﻣﻧﺗوب ،د اﻧﺳﺎﻧﺎﻧو ﻗﺎﭼﺎق او
ﺗ:ﺗوﻧﮫ ،ﺷﺎﻣﻠﯾدای ﺷﻲ .ﻟﮫ K GBVﺧﮫ ﻣﺧﻧﯾوی ،د dوﻟﻧﻲ د ﻏړو او ﺧﯾرﯾﮫ ﻣؤﺳﺳو ﺗر
ﻣﻧ ùد :ﯥ ھﻣﻐږۍ او ھﻣﮑﺎرۍ ﻏو:ﺗوﻧﮑﯽ دی .روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺗوﻧﮫ ﺑﺎﯾد د ھﻐو اﻓرادو
ﻟﭘﺎره ﭼﯥ ﻟﮫ ﺟﻧﺳﻲ ﺗﯾري Kﺧﮫ ژوﻧدي ﭘﺎﺗﮫ ﺷوي وي ،د طﺑﻲ درﻣﻠﻧﯥ ،ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﻣﺷورې او
ﻧورو ﻣﺟﮭزو روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﻣراﻗﺑﺗوﻧو ﺗﮫ ددوی د ﻟﯾږدوﻧﯥ وړﺗﯾﺎ وﻟري .د اﺳﺗوhﻧIﺎﯾوﻧو ﻧﻘﺷﮫ،
د اړﺗﯾﺎ وړ ﺗوﮐو د وﯾش ﻧﺣوه ،ﺻﺣﻲ ﺧدﻣﺗوﻧو ﺗﮫ د ﻻﺳرﺳﻲ ﺷﮑل او داﺳﯥ ﻧور
ﭘروhراﻣوﻧﮫ ،ﺑﺎﯾد داﺳﯥ طراﺣﻲ ﺷﻲ ﭼﯥ د  GBVد راﻣﻧIﺗﮫ ﮐﯾدو د hواښ ﮐﭼﮫ راdﯾdﮫ
ﮐړای ﺷﻲ .د ﺧﯾرﯾﮫ ﻣؤﺳﺳو د ﮐﺎرﮐوﻧﮑو ،ﻧظﺎﻣﻲ ﭘرﺳوﻧل او ﻧورو اﻏﯾزﻣﻧو ﺧﻠﮑو ﻟﺧوا ،د
ﻧﺎورﯾن Iﭘﻠو ﻟﮫ ﺟﻧﺳﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎر ،ﭘﮫ Iﺎﻧåړي ډول ﻟﮫ ﮐوﭼﻧﯾﺎﻧو Kﺧﮫ ،ﭘﮫ ﻓﻌﺎل ډول ﻣﺧﻧﯾوی
وﺷﻲ .د ھر ډول ﺗﯾرﯾو Kﺧﮫ د ﻣﺧﻧﯾوي ﭘﮫ ﺧﺎطر ،ﯾوه ﮐړﻧﻼره ﺟوړه ﺷﻲ او اﻧظﺑﺎﺗﻲ hﺎﻣوﻧﮫ
اوﭼت ﺷﻲ ) ﭘﮫ Kﻠوﯾ:ﺗم ﻣﺦ ﮐﯥ د ﺻﺣﻲ ﮐﺎرﮐوﻧﮑو د دﻧدو او ﻣﺳؤﻟﯾﺗوﻧو ﻣﻌﯾﺎر وhورئ(.
ﺑﯾړﻧ pوﻻدي ﻣراﻗﺑت :ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً  ١۵ﭘﮫ ﺳﻠو ﮐﯥ اوﻣﯾدوارې I:ﯥ د زﯾږون ﭘر ﻣﮭﺎل
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اﺧﺗﻼطﺎت ورﮐوي ﭼﯥ ﺿروري وﻻدي ﻣراﻗﺑت ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟري او ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً  ۵ﭘﮫ ﺳﻠو ﮐﯥ
اﻣﯾدوارې I:ﯥ :ﺎﯾﻲ ،د ﺳزارﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﭘﮫ hډون ،ﮐوم ډول داﺳﯥ ﻧورو ﺟراﺣﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗو
ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﭘﯾدا ﮐړيK .وﻣره ژر ﭼﯥ ﺷوﻧﯥ وي ،د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﻣرﮐز ﭘﮫ ﮐﭼﮫ ،د ﻻﻧدﯾﻧﯾو
وړﺗﯾﺎوو د درﻟودو ﭘﮫ hډون ﺑﺎﯾد د ﺿروري وﻻدي ﻣراﻗﺑت اﺳﺎﺳﻲ ﺧدﻣﺗوﻧﮫ ﺟوړ ﮐړای
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ﺷﻲ .دا وړﺗﯾﺎوې ﻋﺑﺎرت دي ﻟﮫ :ﻟوﻣړﻧ pارزوﻧﯥ ،د ﺟﻧﯾن د :ﮫ واﻟﯽ ارزوﻧﯥ ،اﭘﯾزﯾوﺗوﻣﻲ
) د زﯾږون ﭘر ﻣﮭﺎل د ﻣﺎﺷوم د ﺳر د راوﺗﻠو ﻟﭘﺎره د ﻣﮭﺑﻠﻲ ﻓوﺣﯥ ﻟوﯾول( ،د وﯾﻧﯥ ﺑﮭﯾدﻧﯥ
درﻣﻠﻧﮫ ،د اﻧﺗﺎﻧﺎﺗو درﻣﻠﻧﮫ ،د اﮐﻼﻣﭘﺳﯾﺎ ) د زﯾږون ﭘر ﻣﮭﺎل د ﻟوړ ﻓﺷﺎر ،ﭘﮫ ادرار ﮐﯥ د
ﭘروﺗﯾن د ﻟوړې ﮐﭼﯥ او ﺣﻣﻠوي دردوﻧو درﻟودل( درﻣﻠﻧﮫ ،د ﻣﺗﻌددو زﯾږوﻧوﻧو د ﺳﻣﺑﺎﻟوﻧﯥ
وړﺗﯾﺎ ،د ﺑرﯾﭻ زﯾږون ) ﭼﯥ د ﻣﺎﺷوم ﭘ:ﯥ ﻟوﻣړی راوزي( د ﺳﻣﺑﺎﻟوﻟو وړﺗﯾﺎ ،د ﺳﮑﺷن د
ﻣﺎﺷﯾن د ﮐﺎروﻧﯥ او د ھﻐو I:و )ﭼﯥ ﺗﻧﺎﺳﻠﻲ ﻓوﺣﮫ ﮐﯥ ﯾﯥ ﺑﻧد:ت راﻣﻧIﺗﮫ ﺷوی وي( د
درﻣﻠﻧﯥ ،وړﺗﯾﺎوې .ھﻣدارﻧåﮫ Kوﻣره ژر ﭼﯥ ﺷوﻧﯥ وي ،د ﻟوی او ﻣﺟﮭز روﻏﺗﯾﺎﯾﯽ ﻣرﮐز
ﭘﮫ ﮐﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﺿروري وﻻدي ﻣراﻗﺑت ،د ﻻﺳرﺳﻲ وړ وي ،او ﺑﺎﯾد دا وړﺗﯾﺎوې وﻟري :د
ﺳزارﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎت وړﺗﯾﺎ ،ﻟﭘراﺗوﻣﻲ ) د ﺑطﻧﻲ ﺟدار ﭘراﻧﯾﺳﺗل( ،د رﺣم د ﻋﻧق او د ﻣﮭﺑل د
درﯾﻣﯥ درﺟﯥ Kﯾرې ﮐﯾدﻧﯥ ﺗرﻣﯾم ،د ﻧﺎﺧوﻧدي ﺳﻘط د اﺧﺗﻼطﺎﺗو ﻣراﻗﺑت ،او د وﯾﻧﯥ ﺧوﻧدي
ﺗراﻧﺳﻔﯾوژن.
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د زﯾږوﻧﯾزې روﻏﺗﯾﺎ ) ﺑﺎروري ﺻﺣت( ﭘراخ ﺧدﻣﺗوﻧﮫ :روﻏﺗﯾﺎﭘﺎﻟﯥ ﻣؤﺳﺳﯥ ﺑﺎﯾد
داﺳﯥ ﭘﻼن ﺟوړ ﮐړي ﭼﯥ ﭘﮫ ﺗرڅ ﮐﯥ ﯾﯥ ﭘراخ  ) RHﯾﺎ د زﯾږوﻧﯾزي ﯾﺎ ﺑﺎروري روﻏﺗﯾﺎ(
ﺧدﻣﺗوﻧﮫ ،د اﺳﺎﺳﻲ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﻣراﻗﺑت ﭘﮫ ډول د ﻻﺳرﺳﻲ وړ وي .د ﺑﺎروري روﻏﺗﯾﺎ
ﺧدﻣﺗوﻧﮫ ﺑﺎﯾد د ادارې ﻟﮫ اړﺧﮫ د ﺑﯾﻠو او ﺧﭘﻠواﮐﮫ ﭘروhراﻣوﻧو ﭘﮫ ﺷﮑل ﺟوړ ﻧﺷﻲ .د ھﻐو
ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧو ﺳرﺑﯾره ﭼﯥ د  MISPﭘﮫ ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ رnﺎ ﭘرې اﭼول ﺷوې ده ،د  RHد ﭘراﺧو او
ﻟوړ ﮐړای ﺷوو ﺧدﻣﺗوﻧو ﻧور ﻣﮭم ﻋﻧﺎﺻر ﭘﮫ دې ډول دي :د ﻣور د روﻏﺗﯾﺎ ﺳﺎﺗﻧﮫ ،د
ﮐورﻧ pزﯾږﻧﯾز ﭘﻼن او ﻣﺷوره ) (Family Planningﺟوړول ،ﭘراخ  GBVﺧدﻣﺗوﻧﮫ ،د
ﺟﻧﺳﻲ اړﯾﮑو ﻟﮫ اﻣﻠﮫ د ﻟﯾږدﯾدوﻧﮑو اﻧﺗﺎﻧﺎﺗو ) (STIsاو  HIV/AIDSد ﻣﺧﻧﯾوي ﺳﻣﺑﺎﻟول،
د Iواﻧﺎﻧو د I RHﺎﻧåړو اړﺗﯾﺎوو ﺗﮫ ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ ﮐول او د Kﺎرﻧﯥ او ﺳروﯾﻼﻧس ﺗرﺳره ﮐول.

د ﻧﮫ ﻟﯾږدﯾدوﻧﮑو ﻧﺎروﻏﯾو دﻣﺧﻧﯾوي درﯾم ﻣﻌﯾﺎر :د روﻏﺗﯾﺎ رواﻧﻲ او dوﻟﻧﯾز
اړﺧوﻧﮫ
ﺧﻠﮏ Bوﻟﻧﯾزو ﺧدﻣﺗوﻧو او رواﻧﻲ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟري ،ﺗر >و وﮐوﻻی ﺷﻲ ﻟﮫ رواﻧﻲ
ﺳﺗوﻧزو >ﺧﮫ راوﻻړې ﺷوې ﻧﺎروﻏ،cﻣﻌﻠوﻟﯾﺗوﻧﮫ او Bوﻟﻧﯾزې ﺳﺗوﻧزوې ﮐﻣﯥ ﮐړي.

ﮐﻠﯾدي ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ:

) ﻟﮫ ﻻ ر  Oو و ﻧ و ﺳ ر ه ﭘ ﮫ ﺗړ او ﮐ ﯥ و ﻟو ﺳ ﺗ ل ﺷ ﻲ (

د ﻧﺎورﯾن ﭘﮫ ﺷدﯾد ﭘړاو ﮐﯥ ﺑﺎﯾد ډﯾر ﺗﺎﮐﯾد ﭘﮫ Bوﻟﻧﯾزو ﻣداﺧﻼﺗو وﺷﻲ.
• ﺧﻠﮏ د ﻧﺎورﯾن او ﭘﮫ دې ﻻره ﮐﯥ د ﺗرﺳره ﺷوو ھ>و ﭘﮫ اړه ،ﻣؤﺛﻘو ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗﻲ
ﺳرﭼﯾﻧو ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﯽ وﻟري )ﻟوﻣړۍ ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.
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•

•
•
•

ﻋﻣوﻣﻲ ﮐﻠﺗوري او ﻣذھﺑﻲ ﻣراﺳم ﺗرﺳره ﺷﻲ ) د ﻣﺎﺗم ﻧﯾوﻟو د ﻣراﺳﻣو ﭘﮫ yډون ﭼﯥ د
ﻣذھﺑﻲ ﻣﺑﻠﻐﯾﻧو ﻟﺧوا ﺗرﺳره ﮐﯾږي( .ﺧﻠﮏ ددې ﺟوyﮫ ﮐړای ﺷﻲ ﺗر>و د ﺧOووﻟو
ﻣراﺳم ﺗرﺳره ﮐړي ) دوھﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.
د وﺿﻌﯾت د Oﮫ ﮐﯾدو ﭘﮫ ﺻورت ﮐﯥ ،ﮐوﭼﻧﯾﺎن او ﻟوﯾﺎن رﺳﻣﻲ او ﻏﯾر رﺳﻣﻲ
Oووﻧ\ﯾو او ﻋﺎدي ﺗﻔرﯾﺣﻲ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧو ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﯽ ﭘﯾدا ﮐړي.
ﻟوﯾﺎن او ﻧوي \واﻧﺎن ددې ﺟوyﮫ ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﮫ ﺳﺎﻟﻣو،ھدﻓﻣﻧدو ،او BوﻟBfو ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧو ﻟﮑﮫ
ﻣرﺳﺗﮫ رﺳوﻧﮫ ﮐﯥ ﺑرﺧﮫ واﺧﻠﻲ.
ﯾوازې ﭘﺎﺗﮫ ﺷوي وyړي ﻟﮑﮫ ﯾﺗﯾﻣﺎن ﯾﺎ ﻟﮫ ﮐورﻧ> cﺧﮫ ﻟﯾرې ﭘﺎﺗﯥ ﺷوي ﺧﻠﮏ ،ﻣﺑﺎرز
ھﻠﮑﺎن ،ﮐوﻧډې ،زاړه ﺧﻠﮏ ﯾﺎ ھﻐﮫ ﺧﻠﮏ ﭼﯥ ﺧﭘﻠﯥ ﮐورﻧ cﯾﯥ ﻟﮫ ﻻﺳﮫ ورﮐړې وي،
ھﻐو ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧو ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﯽ وﻟرﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ Bوﻟﻧﯾزو ډﻟو ﺗﮫ ددوی وردﻧﻧﮫ ﮐﯾدل اﺳﺎﻧﮫ
ﮐړي.
.................................................................................................
........
B vوﻟﻧﯾز او رواﻧﭘﯾژﻧدوﻧﮑﻲ ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ ﭘﮫ ﺟﻼ ډول >ﯾړل ﮐﯾږي .د » Bوﻟﻧﯾزو ﻣداﺧﻼﺗو« اﺻطﻼح ھﻐو
ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧو ﻟﭘﺎره ﮐﺎرول ﮐﯾږي ﭼﯥ اﺻﻠﻲ ﻣوﺧﮫ ﯾﯥ ﭘر Bوﻟﻧﮫ اﻏﯾزه ﻟرل دي .د » Bوﻟﻧﯾزو ﻣداﺧﻼﺗو«
اﺻطﻼح ھﻐو ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧو ﻟﭘﺎره ھم ﮐﺎرول ﮐﯾږي ﭼﯥ ﻣوﺧﮫ ﯾﻲ ﭘر اروا ﭘوھﻧﮫ ﺑﺎﻧدې د اﻏﯾزې ﻟرل دي.
Bوﻟﻧﯾز ﻣداﺧﻼت ﭘر اروا ﭘوھﻧﮫ د ﺛﺎﻧوي اﻏﯾزو درﻟودوﻧﮑﻲ دي او ارواﭘوھﻧﯾز ﻣداﺧﻼت ﺑﯾﺎ ﭘﮫ ﺧﭘل وار
ﺳره ﺛﺎﻧوي Bوﻟﻧﯾزې اﻏﯾزې ﻟري.

• د اړﺗﯾﺎ ﭘﮫ وﺧت ﮐﯥ ،د ﮐورﻧﯾو د ﭘﻠBوﻧو ﺧدﻣﺗوﻧﮫ ﺗرﺳره ﺷﻲ ،ﺗر >و ﺧﻠﮏ او ﮐورﻧc
ﺑﯾرﺗﮫ ﺳره ﯾو\ﺎی ﮐړای ﺷﻲ.
• ﭘﮫ ھﻐﮫ \ﺎﯾوﻧو ﮐﯥ ﭼﯥ ﺧﻠﮏ ﺑﯥ ﮐوره ﺷوي وي ،دﮐورﻧﯾو او اﻓرادو د ﯾو\ﺎی ﺳﺎﺗﻠو
ﻟﭘﺎره ﭘﻧﺎ\ﺎﯾوﻧﮫ ﺟوړ ﺷﻲ.
• د ﻣؤﺳﺳﺎﺗو ﺳره ﻻزﻣﯥ ﺳﻼﻣﺷورې ﺗرﺳره ﺷﻲ،ﺗر >و د ﻣذھﺑﻲ \ﺎﯾوﻧوO ،ووﻧ\ﯾو ،د
>Oﺎک د اوﺑو او روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﻣرﮐزوﻧو ﻟﭘﺎره د \ﺎی ﭘﯾدا ﮐوﻟو ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﭘرﯾﮑړې ﺗرﺳره
ﺷﻲ .د ﻣﻌﻠوﻟو وyړو ﻟﭘﺎره Oﺎﯾﻲ د \ﺎﻧfړو ﮐﻠﺗوري او ﺗﻔرﯾﺣﻲ ﻣرﮐزوﻧو د ﺟوړوﻟو
اﻣﮑﺎﻧﯾت ﻣطرح ﺷﻲ )ﻟﮫ  ٢١١-٢١٨ﻣﺧوﻧو ﮐﯥ د ﺳرﭘﻧﺎ او اوﺳﯾدﻧ\ﺎﯾوﻧو ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ
وyورئ(.

د اروا ﭘوھﻧﯥ او اروا ﭘﯾژﻧدې دﻣداﺧﻼﺗو ﮐﻠﯾدي ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ:
ﺗړ او ﮐ ﯥ و ﻟو ﺳ ﺗ ل ﺷ ﻲ (
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) ﻟﮫ ﻻ ر  Oو و ﻧو ﺳ ر ه ﭘﮫ

•

•

•

•

ھﻐﮫ ﺧﻠﮏ ﭼﯥ د ﺳﺗرس ﯾﺎ رواﻧﯥ ﻓﺷﺎر ﻟﮫ ﮐﺑﻠﮫ ﭘﮫ ﺣﺎدو رواﻧﻲ ﺳﺗوﻧزو اﺧﺗﮫ وي ،ﭘﮫ
Bوﻟﻧﮫ او د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺎﺗو ﭘﮫ ﻣرﮐزوﻧو ﮐﯥ ﻟوﻣړﻧﯾو روان درﻣﻠﻧﯾزو ﻣرﺳﺗو ﺗﮫ
ﻻﺳرﺳﯽ وﻟري ) درﯾﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.
د اﺿطراري رواﻧﻲ ﻧﺎروﻏﺎﻧو ﻟﭘﺎره ﭘﮫ ﻟوﻣړﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯾز ﺳﯾﺳﺗم ﮐﯥ
ﻣراﻗﺑﺗوﻧﮫ ﺷﺗون وﻟري .د رواﻧﻲ ﻧﺎروﻏﯾو ﻟﭘﺎره اړﯾﻧﯥ درﻣﻠﯥ ،د ﺿروري درﻣﻠو د
ﻟﺳت ﭘﮫ اﺳﺎس ،د ﻟوﻣړﻧﯾو ﻣراﻗﺑﺗوﻧو ﭘﮫ ﻣرﮐز ﮐﯥ ﺷﺗون وﻟري ) >ﻠورﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ
وyورئ(.
ھﻐﮫ ﺧﻠﮏ ﭼﯥ ﻟﮫ ﭘﺧوا >ﺧﮫ ﭘﮫ رواﻧﻲ ﻧﺎروﻏﯾو اﺧﺗﮫ وو ،درﻣﻠﻧﯥ ﺗﮫ ﯾﯥ اداﻣﮫ ورﮐړل
ﺷﻲ او ﻟﮫ ﻣﺿرو او درﻣﻠو ﻟﮫ ﻧﺎ>ﺎﭘﻲ ﻗطﻊ ﮐوﻟو >ﺧﮫ ﯾﯥ ﻣﺧﻧﯾوی وﺷﻲ .د ﻧﺎروﻏﺎﻧو
اﺻﻠﻲ اړﺗﯾﺎوو ﺗﮫ ﭘﮫ رواﻧﻲ روﻏﺗوﻧوﻧو ﮐﯥ ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ وﺷﻲ.
ﮐﮫ ﭼﯾرې ﻧﺎورﯾن د وړاﻧدوﯾﻧﯥ وړ وي ،د رواﻧﻲ ﺧدﻣﺗوﻧو د ورﮐوﻟو ﭘروyراﻣوﻧﮫ ﺑﺎﯾد
د ﻧﺎورﯾن >ﺧﮫ وروﺳﺗﮫ ﭘړاو ﮐﯥ ﺗرﻻس ﻻﻧدې وﻧﯾول ﺷﻲ ) ﭘﻧ\ﻣﮫ ﻻرOووﻧﮫ
وyورئ(.

ﻻرOووﻧﯥ
 -1ﻣﺎﻟوﻣﺎت :ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﯽ ،ﻧﮫ ﯾوازې ﭼﯥ د ھر ﭼﺎ ﺣق دی ،ﺑﻠﮑﮫ دا ﮐوﻻی ﺷﻲ
ﭼﯥ د ﻓﺷﺎر او Bوﻟﯾز اﻧدﯾOﻧو ﭘﮫ ﮐﻣوﻟو ﮐﯥ ﮐﺎرﻧده وﻧډه وﻟري .د ﻧﺎورﯾن د ﭘراﺧﺗﯾﺎ او د
ژﻏورﻧﯥ د ﻋﻣﻠﯾﺎﺗو ﭘﮫ اړه ﻣﺎﻟوﻣﺎت راﻏوﻧډ ﮐړای ﺷﻲ .ﺳرﺑﯾره ﭘر دېB ،ول ﺧﻠﮏ ﺑﺎﯾد د
ژﻏورﻧﯥ د ھﻐو ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧو ﭘﮫ اړه ﭼﯥ د دوﻟت\ ،ﺎﯾﻲ ﭼﺎرواﮐو او ﺧﯾرﯾﮫ Bوﻟوﻧو ﻟﺧوا ﺗرﺳره
ﮐﯾږي او د ھﻐوی د اﺳﺗﻘرار د \ﺎﯾوﻧو ﭘﮫ اړه ﺑﺎﯾد ﺧﺑر واوﺳﻲ .ﻣﺎﻟوﻣﺎت ﺑﺎﯾد ﻟوﻣړی ،ﺧﻠﮑو
ﺗﮫ د ﺧطر د اﻧﺗﻘﺎل ﭘﮫ اړه و>ﯾړل ﺷﻲ او ﻟﮫ ھﻐﮫ وروﺳﺗﮫ ﺧﭘﺎره ﺷﻲ ،ﯾﺎﻧﻲ ﺑﺎﯾد ﭘﯾﭼﻠﻲ وﻧﮫ
اوﺳﻲ ) ﺑﺎﯾد د  ١٢ﮐﻠﻧو \ﺎﯾﻲ وyړو ﻟﭘﺎره د ﭘوھﯾدو وړ وي( او ﺑﺎﯾد ﭘرﯾﮑﻧده او روOﺎﻧﮫ
واوﺳﻲ ) د ژﻏورل ﺷوو ﺧﻠﮑو د ﻣوﻗﻌﯾت روOﺎﻧوﻧﮑﻲ واوﺳﻲ(.
 -2د ﻣړو ﺧﺎورو ﺗﮫ ﺳﭘﺎرل :ﮐورﻧ cﺑﺎﯾد ددې ﺟوyﮫ ﺷﻲ ،ﺗر>و د ﺧﭘﻠو ﺧﭘﻠواﻧو د ﺟﻧﺎزې
ﻣراﺳم ﺗرﺳره ﮐړای ﺷﻲ .د اﻣﮑﺎن ﺗر ﺣده ،د ﺟﻧﺎزې د ﻣراﺳﻣو د ﺗرﺳره ﮐوﻟو ﭘرﺗﮫ د ﻣړو د
ﺧOوﻟو >ﺧﮫ ﻣﺧﻧﯾوی وﺷﻲ )د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺳﯾﺳﺗم ﭘﻧ\م ﻣﻌﯾﺎر او ﭘﮫ  ٢۶٩ﻣﺦ ﮐﯥ اﺗﻣﮫ
ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.
 -3د اروا ﭘوھﻧﯥ ﻟوﻣړﻧ pﻣرﺳﺗﯥ :د ﻋﺎﻣﮫ وyړو ﯾﺎ ﻣرﺳﺗﻧدوﯾﺎﻧو ﭘﮫ ﻣﻧ tﮐﯥ ،د ھﻐو
ﺷدﯾدو رﻧ\وﻧو ،ﭼﯥ د Bﮑﺎن ورﮐوﻧﮑو ﻓﺷﺎروﻧو ﻟﮫ ﮐﺑﻠﮫ راﻣﻧ\ﺗﮫ ﺷوي وي ،ﭘﮫ ډﯾر Oﮫ ډول
ﯾﯥ د اروا ﭘوھﻧﯥ د ﻟوﻣړﻧﯾو ﻣرﺳﺗو د اﺻوﻟو ﭘﮫ واﺳطﮫ درﻣﻠﻧﮫ ﮐﯾږي .دا ﮐﺎر ،ﻋﻣﻠﻲ او ﻻزم
ﻣراﻗﺑت ،ددوی د ﺧﺑرو د اورﯾدﻟو او دوی ﺗﮫ ﻏوږ ﻧﯾوﻟو ،ددوی د اړﺗﯾﺎوو د ارزوﻧﯥ او دوی
ﺗﮫ ﯾﯥ د ورﮐړې ډاډ ورﮐول ،د ھﻣﮑﺎرۍ ﻟﭘﺎره ددوی ﺗﺷوﯾوﻗول ﭘرﺗﮫ ﻟﮫ دې ﭼﯥ ﻓﺷﺎر ﭘرې
راوﺳﺗل ﺷﻲ ،د ﺧطروﻧو ﭘﮫ ﻣﺦ ﮐﯥ ددوی ﺣﻣﺎﯾﮫ ﮐول ﭘﮫ ﺑر ﮐﯥ ﻧﯾﺳﻲ .دا ډول ﻟوﻣړﻧc
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ﻣرﺳﺗﯥ ﮐﯾدای ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﮫ اﺳﺎﻧ cﺳره ﺣرﻓﮫ ﯾﻲ او داوطﻠﺑو ﺧﻠﮑو ﺗﮫ ورزده ﮐړای ﺷﻲ.
ﺻﺣﻲ ﮐﺎرﮐوﻧﮑﻲ ﺑﺎﯾد ﺗل دا ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻟري ﭼﯥ د ﺑﻧزودﯾﺎزﯾﭘﯾن ﻟﮫ ﺣده زﯾﺎت ﺗﺟوﯾز >ﺧﮫ
ډډه وﮐړي\ ،ﮑﮫ ﭼﯥ د اﺧﺗﮫ ﮐﯾدو ﺧطر ﻟﮫ \ﺎﻧﮫ ﺳره ﻟري.
-4
ﻟﮫ اﺿطراري رواﻧﻲ ﺳﺗوﻧزو Kﺧﮫ ﻣراﻗﺑت :ھﻐﮫ ﻋﻘﻠﻲ ﺣﺎﻟﺗوﻧﮫ ﭼﯥ د ﺑﯾړﻧ cﻣرﺳﺗﯥ
ﻏوOﺗوﻧﮑﻲ دي\ ،ﺎﻧﺗﮫ او ﯾﺎ ﻧورو ﺧﻠﮑو ﺗﮫ د ﺧطر راﻣﻧ\ﺗﮫ ﮐوﻟو ﺳﺗوﻧزې ،ﺳﺎﯾﮑوز ،ﺷدﯾد
ډﯾﭘرﯾﺷن او ﻣﺎﻧﯾﺎ ﯾﺎ ﻟﯾوﻧﺗوب ﭘﮫ ﺑر ﮐﻲ ﻟري.
-5
dوﻟﻧﯾز ارواﯾﻲ ﯾﺎ رواﻧﻲ ﻣداﺧﻼت :دا ﻣداﺧﻼت ﺑﺎﯾد د ﺷﺗﮫ ﺧدﻣﺎﺗو د >ﯾړﻧﯥ او د
Bوﻟﻧﯾز-ﮐﻠﺗوري وﺿﻌﯾت د ﭘوھﺎوي ﭘر اﺳﺎس ﺗرﺳره ﺷﻲ .دا ﻣداﺧﻼت ﺑﺎﯾد د Bوﻟﻧو او اﻓرادو
وظﯾﻔوي ،ﮐﻠﺗوري ﻣﺟﺎدﻟوي ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزﻣوﻧﮫ ﭘﮫ ﺑر ﮐﯥ وﻧﯾﺳﻲ ،ﺗر >و دوی ﺳره دا ﻣرﺳﺗﮫ وﺷﻲ
ﭼﯥ ﺧﭘل ﺣﺎﻟﺗوﻧﮫ ﺑﯾرﺗﮫ راﮐﺎﺑو ﮐړي> .وﻣره ﭼﯥ ﺷوﻧﯥ وي ،ﻟﮫ Bوﻟﻧﯾزو ﻣﺷراﻧو او \ﺎﯾﻲ
درﻣل ﮐوﻧﮑو ﺳره ھﻣﺎھﻧfﻲ ﺗرﺳره ﺷﻲ .ﭘﮫ Bوﻟﻧﮫ ﮐﯥ ﺧﭘل\-ﺎﻧﺗﮫ ،ﻣرﺳﺗﻧدوﯾﮫ ډﻟﯥ ﺟوړې
ﺷﻲB .وﻟﻧﯾز ﮐﺎرﮐوﻧﮑو ﺗﮫ ﺑﺎﯾد ﻣﻧﺎﺳﺑﯥ روزﻧﯥ ورﮐړل ﺷﻲ ﺗر>و د اړﺗﯾﺎ ﭘﮫ وﺧت ﮐﯥ ﺻﺣﻲ
ﮐﺎرﮐوﻧﮑو ﺳره ﭘﮫ اړﯾﻧو وﺧﺗوﻧو ﮐﯥ ﻣرﺳﺗﮫ وﮐړي او د اﻏﯾزﻣﻧو ﺷوو ډﻟو او ﻟږﮐﯾو ﺗﮫ د
درﻣﻠﻧﯥ ﻟﭘﺎره ﭘﮫ ﻻﺳرﺳﻲ ﮐﯥ ﻣرﺳﺗﮫ وﮐړي.

د ﻧﮫ ﻟﯾږدﯾدوﻧﮑو ﻧﺎروﻏﯾو دﻣﺧﻧﯾوي Kﻠورم ﻣﻌﯾﺎر :ﻣزﻣﻧﯥ ﻧﺎروﻏp
ﭘﮫ ھﻐو ﺧﻠﮑو ﮐﯥ ﭼﯥ ﻣزﻣﻧﯥ ﻧﺎروﻏ cد ﻣړﯾﻧﯥ ﻟوړه ﮐﭼﮫ ﻟري ،ﺧﻠﮏ ﻟﮫ ﻣړﯾﻧﯥ >ﺧﮫ د
ﻣﺧﻧﯾوي ﭘﮫ ﺧﺎطر ﺑﻧﺳBﯾزو درﻣﻠﻧو ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟري.

ﮐﻠﯾدي ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ:

) ﻟﮫ ﻻ ر  Oو و ﻧ و ﺳ ر ه ﭘ ﮫ ﺗړ او ﮐ ﯥ و ﻟو ﺳ ﺗ ل ﺷ ﻲ (

• د ھﻐو ﺧﻠﮑو ﻟﭘﺎره ﭼﯥ ﻣزﻣﻧﯥ ﻧﺎروﻏ cﻟري او د درﻣﻠﻧﯥ ﭘﮫ Bﭘﮫ درول ددوی دﻣړﯾﻧﯥ
ﻻﻣل وyر\ﻲ ،د ﯾو ﯾﺎ >و ﺧﯾرﯾﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧوﻧو طرح ﮐول اړﯾن دي ﭼﯥ ددوی ﻟﭘﺎره
ﭘروyراﻣوﻧﮫ ﺳره ھﻣﻐږي ﮐړي )ﻟوﻣړی ﻻرOووﻧﮫ وyورئ(.
• ﭘﮫ داﺳﯥ ﻣزﻣﻧو ﻧﺎروﻏﯾو اﺧﺗﮫ اﻓراد ،ﭘﮫ ﻓﻌﺎﻟﮫ ﺗوyﮫ وﭘﯾژﻧدل ﺷﻲ او ﺛﺑت ﮐړای ﺷﻲ.
• د ﻣزﻣﻧو ﻧﺎروﻏﯾو دواﻣداره درﻣﻠﻧﮫ د ﻟوﻣړﻧﯾو روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺳﯾﺳﺗﻣوﻧو ﻟﮫ ﻻرې ﺷوﻧﯥ ده،
ﭘﮫ دې ﺷرط ﭼﯥ دا درﻣل د ﺿروري درﻣﻠو ﭘﮫ ﻟﺳت ﮐﯥ ﺷﺎﻣل واوﺳﻲ.

ﻻرOووﻧﯥ
 -1ﻣزﻣﻧﯥ ﻧﺎروﻏ :pد ﻣزﻣﻧو ﻧﺎروﻏﯾو د درﻣﻠﻧﯥ ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﻻﺗر اوﺳﮫ ھﯾ gداﺳﯥ ﮐوم ﻣﻧل
ﺷوی ﻻرOوود ﻧﺷﺗﮫ .ﭘﮫ اﮐﺛره ﺑﯾړﻧﯾو ﺣﺎﻟﺗوﻧو ﮐﯥ ،ﻟوﻣړﯾﺗوب ھﻐو ﻧﺎروﻏﺎﻧو ﺗﮫ ورﮐول
ﮐﯾږي ﭼﯥ ددوی د درﻣﻠﻧﯥ ﻧﮫ اداﻣﮫO ،ﺎﯾﻲ ددوی د ﻣړﯾﻧﯥ ﺳﺑب وyر\ﻲ .دا ﻧﺎروﻏﺎن ﮐﯾدای
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ﺷﻲ ﭼﯥ ھﻐﮫ ﺧﻠﮏ واوﺳﻲ ﭼﯥ د ﭘOﺗورyو ﭘﮫ ﻣزﻣﻧﮫ ﻋدم ﮐﻔﺎﯾﮫ اﺧﺗﮫ وي او ډﯾﺎﻟﯾز ﺗﮫ اړ
وي ،اﻧﺳوﻟﯾن ﺗﮫ اړ ﻧﺎروﻏﺎن ﯾﺎ د ﮐوﭼﻧﯾواﻟﻲ ﺳرطﺎﻧوﻧﮫ .دا ﮐوم ﻧوي ﭘروyراﻣوﻧﮫ ﻧﮫ دي،
ﺑﻠﮑﯥ د ژوﻧد ژﻏوروﻧﮑو ﮐړﻧﻼرو اداﻣﮫ ﺑﻠل ﮐﯾږي .ﭘﮫ راﺗﻠوﻧﮑو ﻧﺎورﯾﻧوﻧو ﮐﯥ Oﺎﯾﻲ د
ﻣزﻣﻧو ﻧﺎروﻏﯾو ﻟﭘﺎره ﭘروyراﻣوﻧﮫ ھم ﺗرﻻس ﻻﻧدې وﻧﯾول ﺷﻲ .ﮐﮫ ﭼﯾرې ﻟﮫ ﻧﺎورﯾن >ﺧﮫ
ﻣﺧﮑﯥ ﺧﻠﮏ دﻏو درﻣﻠﻧو ﯾﺎ ﭘروyراﻣوﻧو ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﯽ وﻧﮫ ﻟري ،د ژﻏورﻧﯥ د ھ>و ﭘﮫ ﺗرڅ
ﮐﯥ ددوی د درﻣﻠﻧﯥ ﻟﭘﺎره د ﻧوو درﻣﻠﻧﯾزو ﭘروyراﻣوﻧو ﺗر ﻻس ﻻﻧدې ﻧﯾول ﮐوم داﺳﯥ ﻣﻧﺎﺳب
ﮐﺎر ﻧﮫ ﺑرﯾOﻲ .د ﺛﺎﺑﺗو ﻣزﻣﻧو ﻧﺎروﻏﯾو دواﻣداره درﻣﻠﻧﮫ ﺑﺎﯾد د ﺿروري درﻣﻠو ﭘﮫ ﻟﺳت ﮐﯥ د
ﺷﺗﮫ درﻣﻠو ﭘﮫ ﮐﺎروﻧﯥ ﺳره ،د ﻟوﻣړﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎﯾﯽ ﺳﯾﺳﺗم ﻟﮫ ﻻرې ﺗرﺳره ﺷﻲ.
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ﻟوﻣړی ﺿﻣﯾﻣﮫ
د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺎﺗو د ارزوﻧﯥ ﭼﮏ ﻟﺳت
ﭼﻣﺗوواﻟﯽ
• د ﻧﺎورﯾن Iﭘﻠﻲ ﻧﻔوس او د ﮐورﺑﮫ ھﯾواد د ﺳرﭼﯾﻧو او د ﻧړﯾواﻟو ﺳرﭼﯾﻧو ﭘﮫ اړه
ﻣﺎﻟوﻣﺎت راdول ﮐړئ.
• ﺳﯾﻣﮫ ﯾﯾزې ﻧﻘﺷﯥ او ﺗﺻوﯾروﻧﮫ ﺑراﺑر ﮐړی.
• ﻟﮫ ﻧړﯾواﻟو ﺳرﭼﯾﻧو او ﮐورﺑﮫ ھﯾواد Kﺧﮫ دﯾﻣوhراﻓﯾﮑﻲ او ﺻﺣﻲ ﻣﺎﻟوﻣﺎت ﻻﺳﺗﮫ
راوړی.
اﻣﻧﯾت او ﻻﺳرﺳﯽ
• د روان طﺑﯾﻌﻲ ﻧﺎورﯾن ﯾﺎ د اﻧﺳﺎن ﭘﮫ واﺳطﮫ راﻣﻧ>ﺗﮫ ﺷوي ﺧطروﻧو ﭘﯾژﻧدﻧﮫ ﺗرﺳره
ﮐړی.
• د وﺳﻠواﻟو ﻗواوو ﯾﺎ ﻣﻠﯾﺷو د ﺷﺗون ﭘﮫ yډون Bوﻟﯾز اﻣﻧﯾﺗﻲ وﺿﻌﯾت وارزوئ.
• اﻏﯾزﻣن ﺷوي ﻧﻔوس ﺗﮫ د ﻣرﺳﺗﻧدوﯾﮫ ﻣؤﺳﺳو د ﻻﺳرﺳﻲ ﮐﭼﮫ وارزوئ.
ډﯾﻣوyراﻓﯾﮏ او Bوﻟﻧﯾز ﺟوړOت
• د Bول ﻧﺎورﯾن \ﭘﻠﻲ وﻟس او ﻟﮫ ﭘﻧ\و ﮐﻠو >ﺧﮫ د ﮐم ﻋﻣر ﻟروﻧﮑو ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﺷﻣﯾره
ﻣﻌﻠوﻣﮫ ﮐړئ.
• د Bول ﻧﻔوس د ﺳن او ﺟﻧﺳﯾت د ﺗﻔﮑﯾﮏ ﭘﮫ اﺳﺎس ﻣﻌﻠوﻣﺎت راBول ﮐړئ.
• ﻟﮫ ډﯾر ﺧطر ﺳره ﻣﺦ yروﭘوﻧﮫ ﭘﮫ yوﺗﮫ ﮐړی ،ﻣﺛﻼً \Oﯥ ،ﻣﺎﺷوﻣﺎن ،زاړه ﺧﻠﮏ،
ﻣﻌﯾوﺑﯾن ،ﭘﮫ اﯾدس اﺧﺗﮫ ﮐﺳﺎن ،د \ﺎﻧfړو ﻗوﻣﻲ ﻟږﮐﯾو ﯾﺎ ﻧورو Bوﻟﻧﯾزو ډﻟو ﻏړي.
• د ﮐورﻧﯥ د ﺷﻣﯾرې ﻣﻧ\ﻧ cﮐﭼﮫ ﺗﻌﯾن ﮐړي او د ھﻐو ﮐورﻧﯾو ﺷﻣﯾره ﭼﯥ \Oﯥ او
ﻣﺎﺷوﻣﺎن ﯾﯥ ﺳرﭘرﺳت وي ﺗﻌﯾن ﮐړئ.
• د ﺷﺗﮫ Bوﻟﻧﯾز ﺟوړOت ،د ﺻﻼﺣﯾت او اﻏﯾزې او د \Oو د رول ﭘﮫ yډون >رﻧfواﻟﯽ
وارزوئ.
ﻣﺧﮑﯾﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﻣﺎﻟوﻣﺎت
• ﭘﺧواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎﯾﯽ ﺳﺗوﻧزې او ﻟﮫ ﻧﺎورﯾن Kﺧﮫ ﻣﺧﮑﯥ د ﻧﺎورﯾﻧIﭘﻠو ﺳﯾﻣو
ﻟوﻣړﯾﺗوﺑوﻧﮫ ﭘﮫ hوﺗﮫ ﮐړی .د Iﺎﯾﻲ ﻧﺎروﻏﯾو اﭘﯾدﯾﻣوﻟوژۍ وﭘﯾژﻧﺊ.
• ﭘﺧواﻧ pروﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺳﺗوﻧزې او ﻟﮫ ﻧﺎورﯾن Kﺧﮫ ﻣﺧﮑﯥ د ﮐډواﻟو د اﺻﻠﻲ dﺎdوﺑﻲ
ﻟوﻣړﯾﺗوﺑوﻧﮫ ﭘﮫ hوﺗﮫ ﮐړئ .ﭘﮫ اﺻﻠﻲ ھﯾواد ﮐﯥ د ﻧﺎروﻏﯾو اﭘﯾدﯾﻣوﻟوژي وارزوئ.
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• د روﻏﺗﯾﺎ ﭘﮫ ﻻره ﮐﯥ ﻣوﺟوده ﺧطروﻧﮫ ﭘﮫ hوﺗﮫ ﮐړئ ،ﻣﺛﻼً ﻗوي ﺳﺎري ﻧﺎروﻏ.p
• د روﻏﺗﯾﺎ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﭘﺧواﻧﻲ ﻣرﮐزوﻧﮫ ﻣﻌﻠوم ﮐړئ.
• د ﮐډواﻟو ﭘﮫ اﺻﻠﻲ ھﯾواد ﮐﯥ د Iﺎﯾﻲ ﻋﺎﻣﮫ روﻏﺗﯾﺎ د ﭘروhراﻣوﻧو Iواک او د ﭘو:ښ
ﮐﭼﮫ ﺗﻌﯾن ﮐړئ.
د ﻣړﯾﻧﯥ ﮐﭼﮫ
• د ﻣړﯾﻧﯥ ﻧﺎﺧﺎﻟﺻﮫ ﮐﭼﮫ  CMRﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﮐړئ.
• د ﭘﻧIﮫ ﮐﻠو Kﺧﮫ د ﮐم ﻋﻣر ﻟروﻧﮑو ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو د ﻣړﯾﻧﯥ ﮐﭼﮫ  U5MRﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﮐړئ
) : U5MRد  ۵ﮐﻠو Kﺧﮫ د ﮐﻣو ﻋﻣري ډﻟو د ﺗﻔﮑﯾﮏ ﭘر اﺳﺎس(.
• د Iﺎﻧåړو ﻋواﻣﻠو ﻟﮫ اﻣﻠﮫ د ﻣړﯾﻧﯥ ﮐﭼﮫ وارزوئ.
د ﻧﺎروﻏﯾو د ﺷﯾوع ﮐﭼﮫ
• د ھﻐو ﻧﺎروﻏﯾو د ﺧﭘرﯾدﻧﯥ ﮐﭼﮫ ﭼﯥ د ﻋﺎﻣﮫ روﻏﺗﯾﺎ ﻟﮫ ﻧظره ﻣﮭم ﺑﻠل ﮐﯾږي ﺗﻌﯾﯾن
ﮐړئ.
• د اﻣﮑﺎن ﭘﮫ ﺻورت ﮐﯥ ،د ﻧﺎروﻏﯾو د ﺧﭘرﯾدو ﮐﭼﮫ د ﺳن او ﺟﻧﺳﯾت ﭘﮫ اﺳﺎس ﺗﻌﯾﯾن
ﮐړئ.
د ﻻﺳرﺳﻲ وړ ﺳرﭼﯾﻧﯥ
• د ﻧﺎورﯾن Iﭘﻠﻲ ھﯾواد ﯾﺎ ھﯾوادوﻧو د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ وزارت د ظرﻓﯾت او د ﻏﺑرhون
ﮐﭼﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﮐړئ.
• د ﻣﻠﻲ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﻣرﮐزوﻧو ﺣﺎﻟت ،دﻣرﺳﺗﮫ ﺷوې ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ د ﮐﭼﯥ ،ﺻﻧف ﺑﻧدۍ او
dوﻟﯾز ﺷﻣﯾر ﭘﮫ hډون ،د ﻓزﯾﮑﻲ وﺿﻌﯾت ،وظﯾﻔوي وﺿﻌﯾت او د ﻻﺳرﺳﻲ ﮐﭼﮫ ﺗﻌﯾﯾن
ﮐړئ.
• د ﻻﺳرﺳﻲ وړ ﺻﺣﻲ ﮐﺎرﮐوﻧﮑو ﺷﻣﯾره او ﻣﮭﺎرﺗوﻧﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﮐړئ.
• د ﺷﺗﮫ ﻋﺎﻣﮫ روﻏﺗﯾﺎ د ﭘروhراﻣوﻧو وظﯾﻔوي ﺣﺎﻟت وارزوئ ،ﻣﺛﻼً د ﻣﻌﺎﻓﯾت
ﭘراﺧﺗﯾﺎﯾﻲ ﭘروhرام ﯾﺎ  ، EPIد ﻣور او ﻣﺎﺷوم د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺎﺗو ﺣﺎﻟت.
• ﻣﻌﯾﺎري ﺷوو ﺗړوﻧوﻧو ،اړﯾﻧو درﻣﻠو ،ﺗدارﮐﺎﺗو او ﺗﺟﮭﯾزاﺗو ﺗﮫ د ﻻﺳرﺳ pﮐﭼﮫ
ﺗﻌﯾﯾن ﮐړئ.
• د ﺷﺗﮫ ارﺟﺎﻋﻲ ﺳﯾﺳﺗم وﺿﻌﯾت وارزوئ.
• د ﺷﺗﮫ روﻏﺗﯾﺎﯾﯽ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﺳﯾﺳﺗم ) (HISوﺿﻌﯾت وارزوئ.
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• د ﺷﺗﮫ ﻟوژﺳﺗﯾﮑﻲ ﯾﺎ ﺗدارﮐﺎﺗﻲ ﺳﯾﺳﺗم ظرﻓﯾت ،ﭘﮫ Iﺎﻧﮑړي ډول ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﺿروري
درﻣﻠو ،واﮐﺳﯾﻧوﻧو او طﺑﻲ ﺗﺟﮭﯾزاﺗو ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ د ﺧرﯾداری ،وﯾش او د زﯾرﻣﮫ ﮐوﻟو
ﻣوﺿوع ﻣطرح وي ،ﺗﻌﯾﯾن ﮐړئ.

د ﻧورو اړوﻧده ﺑرﺧو ﻣﺎﻟوﻣﺎت ھم ﭘﮫ ﻧظر ﮐﯥ وﻧﯾﺳﺊ

• ﺗﻐذﯾوي وﺿﻌﯾت

• ﭼﺎﭘﯾرﯾﺎﻟﯾز ﺷراﯾط

• ﺧواړه او ﻏذاﯾﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب.
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دوھﻣﮫ ﺿ ﻣ ﯾﻣﮫ
د اوﻧﯾز ﺳروﯾﻼﻧس د راﭘور ورﮐوﻟو ﻧﻣوﻧﮫ ﻓورﻣﮫ
د ﻣړﯾﻧﯥ د ﮐﭼﯥ د ﺳروﯾﻼﻧس ﻟوﻣړی ﻓورﻣﮫ*
ﺳﯾﻣﮫ.........................................................................................................................................................................
ﻟﮫ دوﺷﻧﺑﯥ Kﺧﮫ ﭘﯾل...................................................................ﺗر ﺳﮫ ﺷﻧﺑﯥ ﭘورې..............................................
ددې اوﻧﯥ ﭘﮫ ﭘﯾل ﮐﯥ dول ﺧﻠﮏ..............................................................................................................................:
ﭘﮫ دې اوﻧ pﮐﯥ زﯾږﯾدﻧﯥ............................................................:ددې اوﻧﯥ ﻣړﯾﻧﯥ................................................:
ددې اوﻧ pداﺧﻠﯥ )ﮐﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑﮫ وي(.............................................:ددې اوﻧ pرﺧﺻﺗﯾدﻧﯥ.......................................:
د اوﻧ pﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ dول ﺧﻠﮏ.......................................................:ﻟﮫ ﭘﻧIو ﮐﻠو Kﺧﮫ ﮐﻣو ﻣﺟﻣوﻋﮫ......................:

* دا ﻓورﻣﮫ ھﻐﮫ وﺧت ﮐﺎرﯾږي ﭼﯥ ﻣړﯾﻧﮫ ډﯾره زﯾﺎﺗﮫ وي او ﭘﮫ دې اﺳﺎس ،د وﺧت د ﻣﺣدودﯾت ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﭘﮫ ﻓردي ﮐﭼﮫ د ﻣړﯾﻧو ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ د ﺟزﺋﯾﺎت
ﻟروﻧﮑو ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو راdوﻟول ﻧﺎﺷوﻧﯽ ﮐﺎر دی.
 د راﭘور ورﮐوﻟو ﺗﮑرر ) ﻣﺛﻼً ورIﻧﯽ ﯾﺎ اووﻧﯾز( د ﻣړﯾﻧﯥ ﭘﮫ ﺷﻣﯾرې ﭘورې اړه ﻟري.-

د ﻣړﯾﻧﯥ ﻧور ﻻﻣﻠوﻧﮫ ،د اﭘﯾدﯾﻣوﻟوژﯾﮑﻲ ﺣﺎﻟت او ﺳﯾﻣﯥ ﺗﮫ ﭘﮫ ﮐﺗو ﺳره ،وراﺿﺎﻓﮫ ﮐﯾدای ﺷﻲ.

-

Kوﻣره ﭼﯥ ﻣﻣﮑﻧﮫ وي ﻋﻣروﻧﮫ ﻧور ھم ﭘﮫ ﺑﯾﻼﺑﯾﻠو ډﻟو ووﯾﺷل ﺷﻲ ) ﻣﺛﻼً  ١١ – ٠ﻣﯾﺎﺷﺗو ۴ – ١ ،ﮐﻠو ١۴ – ۵ ،ﮐﻠو۴٩ – ١۵ ،
ﮐﻠو ۵٩ – ۵٠ ،ﮐﻠو ۶٠ + ،ﮐﻠو(.

 ۴ – ٠ﮐﻠن
\Oﯾﻧﮫ

ﻧﺎرﯾﻧﮫ

 ۵ +ﮐﻠن
ﻧﺎرﯾﻧﮫ

ﻣﺟﻣوﻋﮫ

\Oﯾﻧﮫ

ﻟوﻣړﻧﻲ ﯾﺎ ﻓوري ﻻﻣﻠوﻧﮫ
د :ﮑﺗﻧﻲ ﺗﻧﻔﺳﻲ ﺳﯾﺳﺗم ﺣﺎد اﻧﺗﺎﻧﺎت
ﮐوﻟرا ) ﻣﺷﮑوک(
ﻧس ﻧﺎﺳﺗﯽ – وﯾﻧﮫ ﻟروﻧﮑﯽ
ﻧس ﻧﺎﺳﺗﯽ – اوﺑﻠن
dپ )ﺟرﺣﮫ( – ﺗﺻﺎدﻓﻲ
ﻣﻼرﯾﺎ
د زﯾږون ﭘر ﻣﮭﺎل د ﻣور ﻣړﯾﻧﮫ – ﭘﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾم ډول
ﺷری )ﺳرﺧﮑﺎن(
ﻣﻧﻧﺟﯾت ) ﻣﺷﮑوک(
ﻧوي زﯾږﯾدﻟﻲ )  ٢٨ – ٠ورIﻧﻲ(
ﻧور
ﻧﺎ ﻣﻌﻠوم

د ﺟﻧس او ﺳن ﭘر اﺳﺎس ﻣﺟﻣوﻋﮫ

ﺳﺑﺑﻲ ﻻﻣﻠوﻧﮫ
اﯾدس )ﻣﺷﮑوک(
ﺧوارIواﮐﻲ
د زﯾږون ﭘر ﻣﮭﺎل د ﻣور ﻣړﯾﻧﮫ – ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم
ﻧور

د ﺳن او ﺟﻧس ﭘﮫ اﺳﺎس ﻣﺟﻣوﻋﮫ
-

دﻣړﯾﻧﯥ راﭘوروﻧﮫ ﯾوازې د Iﺎﯾﻲ ﺻﺣﻲ ﻣرﮐز Kﺧﮫ ﻧﮫ ،ﺑﻠﮑﮫ د Iﺎﯾﻲ ﺻﺣﻲ ﻣرﮐز او ﺟوﻣﺎﺗوﻧو د ﻣﻼﯾﺎﻧوd ،وﻟﻧﯾزو ﮐﺎرﮐوﻧﮑو ،د I:ﯾﻧﮫ
ډﻟو او ﻣﺟﮭزو روﻏﺗوﻧوﻧو ﭘﮫ hډون ،ددې راﭘور ورﮐړل ﺷﻲ.

-

ﭘﮫ ھر Iﺎی ﮐﯥ ﭼﯥ ﺷوﻧﯥ وي ،د واﻗﻌﺎﺗو ﺗﻌرﯾﻔوﻧﮫ د ﻓورﻣﯥ ﭘﮫ ﺷﺎ وﻟﯾﮑل ﺷﻲ.
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د ﻣړﯾﻧﯥ د ﮐﭼﯥ د ﺳروﯾﻼﻧس دوھﻣﮫ ﻓورﻣﮫ*
ﺳﯾﻣﮫ.........................................................................................................................................................................
ﻟﮫ دوﺷﻧﺑﯥ 6ﺧﮫ ﭘﯾل...................................................................ﺗر ﺳﮫ ﺷﻧﺑﯥ ﭘورې..............................................
ددې اوﻧﯥ ﭘﮫ ﭘﯾل ﮐﯥ =ول ﺧﻠﮏ..............................................................................................................................:
ﭘﮫ دې اوﻧ Aﮐﯥ زﯾږﯾدﻧﯥ............................................................:ددې اوﻧﯥ ﻣړﯾﻧﯥ................................................:
ددې اوﻧ Aداﺧﻠﯥ )ﮐﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑﮫ وي(.............................................:ددې اوﻧ Aرﺧﺻﺗﯾدﻧﯥ.......................................:
د اوﻧ Aﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ =ول ﺧﻠﮏ.......................................................:ﻟﮫ ﭘﻧJو ﮐﻠو 6ﺧﮫ ﮐﻣو ﻣﺟﻣوﻋﮫ......................:

* دا ﻓورﻣﮫ ھﻐﮫ وﺧت ﮐﺎرول ﮐﯾږي ﭼﯥ د ﻓردي ﻣړﯾﻧﯥ د ﺛﺑﺗوﻟو ﻟﭘﺎره ﮐﺎﻓﻲ وﺧت ﻣوﺟود وي؛ دا د دې وړﺗﯾﺎ ورﮐوي ﭼﯥ د ﺳن ﭘﮫ اﺳﺎس ارزوﻧﮫ ﺗرﺳره ﺷﻲ ،د ﻣوﻗﻌﯾت او ﻟﮫ ﻣرﮐز 6ﺧﮫ د ﮐﺎروﻧﯥ د
ﮐﭼﯥ ﭘر اﺳﺎس 6ﯾړﻧﯥ ﺗﮫ ھم ﻻر ھواروي.
 د راﭘور ورﮐوﻟو ﺗﮑرر ،د ﻣړﯾﻧﯥ ﭘﮫ ﺷﻣﯾرې ﭘورې ) ﻣﺛﻼً ورJﻧﯽ ﯾﺎ اووﻧﯾز( اړه ﻟري.-

وﺿﻌﯾت ﺗﮫ د ﮐﺗو ﭘر اﺳﺎس ،د ﻣړﯾﻧﯥ ﻧور ﻻﻣﻠوﻧﮫ ھم وراﺿﺎﻓﮫ ﮐﯾدای ﺷﻲ.

-

دﻣړﯾﻧﯥ راﭘوروﻧﮫ ﯾوازې د Jﺎﯾﻲ ﺻﺣﻲ ﻣرﮐز 6ﺧﮫ ﻧﮫ ،ﺑﻠﮑﮫ د Jﺎﯾﻲ ﺻﺣﻲ ﻣرﮐز او ﺟوﻣﺎﺗوﻧو د ﻣﻼﯾﺎﻧو= ،وﻟﻧﯾزو ﮐﺎرﮐوﻧﮑو ،د ^Jﯾﻧﮫ ډﻟو او ﻣﺟﮭزو روﻏﺗوﻧوﻧو ﭘﮫ bډون ،ددې راﭘور ورﮐړل
د ﻣ ړ ﯾ ﻧ ﻲ ﻣ ﺳ ﺗ ﻘ ﯾ م ﻻ ﻣ ﻠو ﻧ ﮫ

ﺳ ﺑ ب ﻻ ﻣ ﻠو ﻧﮫ
ﭘ ﮫ ﮐ و ر ﯾ ﺎ ر و ﻏ ﺗ و ن ﮐ ﯥ ﺗ ﻠف ﺷ و ي

ﻣ و ﻗ ﻌ ﯾ ت ) ﻣ ﺛﻼ ً د ﮐ و ر ﻧﻣ ﺑر (

ﻧ ﯾ = ﮫ ) و ر ځ  /ﻣ ﯾ ﺎ ﺷ ت  /ﮐ ﺎل (

ﻧو ر ) ﻣ ﻌ ﻠو م ﯾﯥ ﮐړ ی (

د ﻣ و ر ﻣ ړ ﯾ ﻧ ﮫ  -ﻏ ﯾر ﻣ ﺳ ﺗ ﻘ ﯾ ﻣ ﮫ

ﺧ و ار  Jو ا ﮐ ﻲ

اﯾد س ) ﻣ ﺷ ﮑ و ک (

ﻧ ﺎﻣ ﻌ ﻠو م

ﻧو ر ) ﻣ ﻌ ﻠو م ﯾﯥ ﮐړ ی (

ﻧوي زﯾږﯾدﻟﻲ )  ٢٨ – ٠ورJﻧﻲ(

ﻣ ﻧﻧ ﺟ ﯾ ت ) ﻣ ﺷ ﮑ و ک (

ﺷ ری

د ﻣ و ر ﻣ ړ ﯾﻧﮫ ـ ﻣ ﺳ ﺗﻘﯾﻣ ﮫ

ﻣ ﻼ ر ﯾﺎ

ز ﺧ م ﯾ ﺎ = پ – ﺗ ﺻ ﺎد ﻓ ﯽ او ﻧ ﺎ ﺗ ﺻ ﺎد ﻓ ﻲ

ﻧ س ﻧ ﺎ ﺳ ﺗ ﯽ  -او ﺑ ﻠن

ﻧ س ﻧ ﺎ ﺳ ﺗ ﯽ – و ﯾ ﻧ ﮫ ﻟر و ﻧ ﮑ ﯽ

ﮐ و ﻟر ا ) ﻣ ﺷ ﮑ و ک (

د ﻻ ﻧد ﯾ ﻧ ﯾ و ﺗ ﻧ ﻔ ﺳ ﻲ ﻻ ر و ﺣ ﺎد اﻧ ﺗ ﺎ ﻧ ﺎ ت

ﺳ ن ) و ر  Jﯥ  ،ﻣ ﯾ ﺷ ﺎ ﺗ ﯥ  ،ﮐ ﻠو ﻧ ﮫ (

ﺟ ﻧ س ) ﻧ ﺎر ﯾ ﻧ ﮫ  J ^ ،ﯾ ﻧ ﮫ (

ﺷ ﻣ ﯾر ه
١
٢
٣
۴
۵
۶
٧
٨
٩
١٠
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ﺷﻲ.
-

ﭘﮫ ھر Jﺎی ﮐﯥ ﭼﯥ ﺷوﻧﯥ وي ،د واﻗﻌﺎﺗو ﺗﻌرﯾﻔوﻧﮫ د ﻓورﻣﯥ ﭘﮫ ﺷﺎ وﻟﯾﮑل ﺷﻲ.
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د ﺷﯾوع د ﮐﭼﯥ د اووﻧﯾز ﺳروﯾﻼﻧس د راﭘور ورﮐوﻟو ﻓورﻣﮫ*
ﺳﯾﻣﮫ..........................................................................................................................................................................
ﻟﮫ دوﺷﻧﺑﯥ 8ﺧﮫ ﭘﯾل...................................................................ﺗر ﯾﮑﺷﻧﺑﯥ ﭘورې..................................................
ددې اوﻧﯥ ﭘﮫ ﭘﯾل ﮐﯥ >ول ﺧﻠﮏ...............................................................................................................................:
ﭘﮫ دې اوﻧ Bﮐﯥ زﯾږﯾدﻧﯥ............................................................:ددې اوﻧﯥ ﻣړﯾﻧﯥ.................................................:
ددې اوﻧ Bداﺧﻠﯥ )ﮐﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑﮫ وي(.............................................:ددې اوﻧ Bرﺧﺻﺗﯾدﻧﯥ........................................:
ددې اوﻧ Bﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ >ول ﻧﻔوس...............................................:ﻟﮫ ﭘﻧLو ﮐﻠو 8ﺧﮫ ﮐم >ول ﻧﻔوس........................

* ﻟﮫ ﯾوه 8ﺧﮫ زﯾﺎت ﺗﺷﺧﯾص ھم ﻣﻣﮑن دی؛ وﺿﻌﯾت ﺗﮫ ﭘﮫ ﮐﺗو ﺳره ،ﻧﺎروﻏ Bﻟﯾرې ﮐﯾدای او اﺿﺎﻓﮫ ﮐﯾدای ھم ﺷﻲ.
** د ﺗﻧﻔﺳﻲ ﻻرو ﺣﺎد اﻧﺗﺎﻧﺎت :ﭘﮫ Lﯾﻧو ھﯾوادو ﮐﯥ ،دا ﮐﺗ[وري ﮐﯾدای ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﮫ ﭘورﺗﻧﻲ او ﻻﻧدﯾﻧﻲ ﺗﻧﻔﺳﻲ اﻧﺗﺎﻧﺎﺗو ھم ووﯾﺷل ﺷﻲ.
 اﭘﯾدﯾﻣوﻟوژﯾﮑﻲ ﺣﺎﻟت ﺗﮫ ﭘﮫ ﮐﺗو ﺳره ،د ﺷﯾوع ﻻﻣﻠوﻧﮫ ﮐﯾدای ﺷﻲ ﭼﯥ ﻟﮫ دې ﻓورﻣﯥ 8ﺧﮫ ﻟرې ﯾﺎ وراﺿﺎﻓﮫ ﺷﻲ.8 -وﻣره ﭼﯥ ﻣﻣﮑﻧﮫ وي ﻋﻣروﻧﮫ ﻧور ھم ﭘﮫ ﺑﯾﻼﺑﯾﻠو ډﻟو ووﯾﺷل ﺷﻲ ) ﻣﺛﻼً  ١١ – ٠ﻣﯾﺎﺷﺗو ۴ – ١ ،ﮐﻠو– ۵ ،

ﺷﯾوع
* ﺗﺷﺧﯾص

ﻟﮫ  ۵ﮐﻠو >ﯾټ )ﻧوي
واﻗﻌﺎت(
ﻧﺎرﯾﻧﮫ

Liﯾﻧﮫ

ﻣﺟﻣوﻋﮫ

 ۵ﮐﻠن او ﭘورﺗﮫ )ﻧوي
واﻗﻌﺎت(
ﻧﺎرﯾﻧﮫ

Liﯾﻧﮫ

ﺣﺎد ﺗﻧﻔﺳﻲ
اﻧﺗﺎﻧﺎت**
اﯾدس )ﻣﺷﮑوک(
ﮐﻣﺧوﻧﻲ
ﮐوﻟرا )ﻣﺷﮑوک(
ﻧس ﻧﺎﺳﺗﯽ – وﯾﻧﮫ ﻟروﻧﮑﯽ
ﻧس ﻧﺎﺳﺗﯽ – اوﺑﻠن
د ﺳﺗرlو ﻧﺎروﻏB
ﻣﻼرﯾﺎ
ﺧوارLواﮐﻲ
ﺷری
ﻣﻧﻧﺟﯾت )ﻣﺷﮑوک(
ﺟرﺣﯥ – ﺗﺻﺎدﻓﻲ
ﺟرﺣﯥ – ﻏﯾر ﺗﺻﺎدﻓﻲ
د ﺟﻧﺳﻲ اړﯾﮑو ﻟﮫ ﻻرې ﻟﯾږدﯾدوﻧﮑﯥ
ﻧﺎروﻏB
د ﺗﻧﺎﺳﻠﻲ ﻏړو ﻗرﺣوي ﻧﺎروﻏB
ﻧﺎرﯾﻧﮫ اﺣﻠﯾﻠﻲ اﻓرازات
ﻣﮭﺑﻠﻲ اﻓرازات
iﮑﺗﻧﻲ ﺑطﻧﻲ دردوﻧﮫ
ﺳﮑﺎﺑﯾس
د ﭘوﺳﺗﮑﻲ ﻧﺎروﻏB
) د ﺳﮑﺎﺑﯾس ﭘرﺗﮫ(
ﭼﯾﻧﺟﻲ
ﻧور
ﻣﺟﻣوﻋﮫ
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ﻣﺟﻣوﻋﮫ

ﻣﺟﻣوﻋﮫ
ﻧوي واﻗﻌﺎت

ﺗﮑراری
واﻗﻌﺎت
ﻣﺟﻣوﻋﮫ

 ١۴ﮐﻠو ۴٩ – ١۵ ،ﮐﻠو ۵٩ – ۵٠ ،ﮐﻠو ۶٠ + ،ﮐﻠو(.

ﻟﮫ ﺻﺣﻲ ﻣرﮐز 8ﺧﮫ ﻟﯾدﻧﯥ

ﻟﮫ ﭘﻧLو ﮐﻠو 8ﺧﮫ >ﯾټ

ﻟﮫ ﭘﻧLو ﮐﻠو 8ﺧﮫ ﭘورﺗﮫ

ﻣﺟﻣوﻋﮫ

ﻧﺎرﯾﻧﮫ Liﯾﻧﮫ ﻣﺟﻣوع ﻧﺎرﯾﻧﮫ Liﯾﻧﮫ ﻣﺟﻣوع ﻧﺎرﯾﻧﮫ

Liﯾﻧﮫ

>وﻟﯥ ﻟﯾدﻧﯥ
د ﮐﺎروﻧﯥ ﮐﭼﮫ :ﯾو ﺻﺣﻲ ﻣرﮐز ﺗﮫ ﭘﮫ ﮐﺎل ﮐﯥ د ﻧﻔر ﭘر ﺳر د ﻟﯾدﻧو ﺷﻣﯾره = ﭘﮫ ﯾوه اووﻧ Bﮐﯥ د ﻟﯾدﻧو ﻣﺟﻣوﻋﮫ > /ول
ﻧﻔوس ﺿرب د  ۵٢اووﻧﯾو
 8وﻣره ﭼﯥ ﻣﻣﮑﻧﮫ وي ﻋﻣروﻧﮫ ﻧور ھم ﭘﮫ ﺑﯾﻼﺑﯾﻠو ډﻟو ووﯾﺷل ﺷﻲ ) ﻣﺛﻼً  ١١ – ٠ﻣﯾﺎﺷﺗو ۴ – ١ ،ﮐﻠو– ۵ ، ١۴ﮐﻠو ۴٩ – ١۵ ،ﮐﻠو ۵٩ – ۵٠ ،ﮐﻠو ۶٠ + ،ﮐﻠو(.
د ﯾوه ډاﮐﺗر ﭘر ﺳر د ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﮐوﻟو ﺷﻣﯾره  :د >وﻟو ﻟﯾدﻧو ﺷﻣﯾره )ﻧوي او ﺗﮑراري(  /ﭘﮫ ﺻﺣﻲ ﻣرﮐز ﮐﯥ FTE
ډاﮐﺗران  /ﭘﮫ ﯾوه اووﻧ Bﮐﯥ د ﺻﺣﻲ ﻣرﮐز د ﮐﺎري ورLو ﺷﻣﯾره.
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درﯾﻣﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ
د ﻧﺎروﻏﯾو د ﺷﯾوع او د ﻣړﯾﻧﯥ د ﮐﭼﯥ د ﺣﺳﺎﺑوﻟو ﻓورﻣوﻟﻧﮫ
د ﻣړﯾﻧﯥ ﻣﺟﻣوﻋﻲ ﮐﭼﮫ )(CMR
• ﺗﻌرﯾف :د دواړو ﺟﻧﺳوﻧو او @وﻟو ﻋﻣري ډﻟو ﭘﮫ Dډون،ﭘﮫ @ول ﻧﻔوس ﮐﯥ د ﻣړﯾﻧﯥ
ﮐﭼﯥ ﺗﮫ وﯾل ﮐﯾږي CMR .ﮐﯾدای ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻧﻔوس د ﻣﺧرج ﺑﯾﻼﺑﯾﻠو ﻣﻌﯾﺎروﻧو او
ﺑﯾﻼﺑﯾﻠو زﻣﺎﻧﻲ وﻗﻔو ﭘﮫ ﺷﮑل وﮐﺎرول ﺷﻲ ،ﻣﺛﻼً ﭘﮫ ھره ﻣﯾﺎﺷت ﮐﯥ ﭘﮫ ھرو زرو ﺗﻧو
ﮐﯥ د ﻣړﯾﻧﯥ ﮐﭼﮫ ﯾﺎ ﭘﮫ ﯾوه ﮐﺎل ﮐﯥ ﭘﮫ ھرو زرو ﺗﻧو ﮐﯥ د ﻣړﯾﻧﯥ ﮐﭼﮫ.
• ﭘﮫ ﻧﺎورﯾﻧوﻧو ﮐﯥ ﺗر @وﻟو زﯾﺎت ﮐﺎرﯾدوﻧﮑﯽ ﻓورﻣول:
ﭘﮫ ﯾوه ورځ ﮐﯥ ﭘﮫ ھرو زرو ﺗﻧو ﮐﯥ د ﻣړﯾﻧﯥ ﮐﭼﮫ ﻣﺳﺎوي ده:
ﭘﮫ ﯾوه ﻣﻌﯾن زﻣﺎﻧﻲ ﭘﯾرﯾود ﮐﯥ د ﻣړﯾﻧو ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﭘﮫ ھرو زرو ﺗﻧو ﮐﯥ xزر ﺗﻧﮫ
@ول ﻧﻔوس  xﭘﮫ ﯾوه ﻣﻌﯾن زﻣﺎﻧﻲ ﭘﯾرﯾود ﮐﯥ د ور[و ﻣﺟﻣوﻋﮫ
ﻟﮫ  ۵ﮐﻠو \ﺧﮫ ﭘﮫ ﮐم ﻋﻣر ﻟروﻧﮑو ﮐﯥ د ﻣړﯾﻧﯥ ﮐﭼﮫ U5MR
• ﺗﻌرﯾف :ﭘﮫ ﻧﻔوس ﮐﯥ ﻟﮫ ﭘﻧ[و ﮐﻠو ﮐﻣو ﻋﻣر ﻟروﻧﮑو ﺧﻠﮑو ﮐﯥ د ﻣړﯾﻧﯥ ﮐﭼﯥ ﺗﮫ وﯾل
ﮐﯾږي.
• ﭘﮫ ﻧﺎروﻧﯾوﻧو ﮐﯥ ﺗر @وﻟو زﯾﺎت ﮐﺎرﯾدوﻧﮑﯽ ﻓورﻣول )ﻟﮫ ﭘﻧ[و ﮐﻠو ﮐم ﻋﻣر ﻟروﻧﮑو
ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﮐﯥ د [ﺎﻧ^ړي ﻋﻣر ﻟروﻧﮑﻲ د ﻣړﯾﻧﯥ ﮐﭼﮫ(:

ﭘﮫ ﯾوه ﻣﻌﯾن زﻣﺎﻧﻲ ﭘړاو ﮐﯥ ﻟﮫ ﭘﻧ[و ﮐﻠو \ﺧﮫ د ﮐم ﻋﻣر ﻟروﻧﮑو ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو د
ﭘﮫ ھرو زرو ﺗﻧو ﮐﯥ
ﻣړﯾﻧﯥ ﮐﭼﮫ ،
ﻟﮫ ﭘﻧ[و ﮐﻠو \ﺧﮫ د ﮐم ﻋﻣر ﻟروﻧﮑو ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﻣﺟﻣوﻋﻲ ﺷﻣﯾره xﭘﮫ ﯾوه ﻣﻌﯾن
زﻣﺎﻧﻲ ﭘړاو ﮐﯥ د ور[و ﺷﻣﯾره = ﻣړﯾﻧﯥ/ھر زر ﺗﻧﮫ/ورځ
د وﻗوﻋﺎﺗو ﮐﭼﮫ:
• ﺗﻌرﯾف :د ﯾوې ﻧﺎروﻏ bھﻐو ﻧوو واﻗﻌﺎﺗو ﺗﮫ ﭼﯥ ﭘﮫ ﯾوه ﻣﻌﯾن زﻣﺎﻧﻲ ﭘړاو ﮐﯥ ﭘﮫ ﯾوه
ﻧﻔوس ﮐﯥ ﭼﯥ ددې ﻧﺎروﻏ bد ﺧﭘرﯾدو ﻟﮫ ﺧطر ﺳره ﻣﺦ وي ﻣﻧ[ﺗﮫ را[ﻲ ،وﯾل ﮐﯾږي.
• د ﻧﺎروﯾﻧوﻧو ﭘﮫ ﺟرﯾﺎن ﮐﯥ ﺗر @وﻟو زﯾﺎت ﮐﺎرﯾدوﻧﮑﯽ ﻓورﻣول:
زر ﺗﻧﮫ
ﭘﮫ ﯾوه زﻣﺎﻧﯽ ﭘړاو ﮐﯥ د ﯾوې ﻣﺷﺧﺻﯥ ﻧﺎروﻏ Bد ﻧوو ﭘﯾiو ﮐﭼﮫ
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د ﻧﺎروﻏ Bﻟﮫ ﺧﭘرﯾدو ﺳره ﻣﺦ ﻧﻔوس  xﭘﮫ ﯾوه زﻣﺎﻧﻲ ﭘړاو ﮐﯥ د ﻣﯾﺎﺷﺗو ﺷﻣﯾره ﻣﺳﺎوي
ﮐﯾږي ﭘﮫ  ،د ﯾوه ﻣﺷﺧﺻﯥ ﻧﺎروﻏ Bﻧوي واﻗﻌﺎت/١٠٠٠/ﻣﯾﺎﺷت
د واﻗﻌﺎﺗو ﻟﮫ اﻣﻠﮫ د ﻣړﯾﻧﯥ ﮐﭼﮫ
• ﺗﻌرﯾف :د ھﻐو ﺧﻠﮑو ﺷﻣﯾره ﭼﯥ د ﯾوې ﻧﺎروﻏ bﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﻣري ،د ھﻐو ﺧﻠﮑو ﭼﯥ
ﭘﮫ ﻧﺎروﻏ bاﺧﺗﮫ دي د ﺗﻘﺳﯾم ﺣﺎﺻل ﺗﮫ وﯾل ﮐﯾږي.
• ﻓورﻣول:
د ھﻐو ﺧﻠﮑو ﺷﻣﯾره ﭼﯥ ﭘﮫ ﯾوه زﻣﺎﻧﻲ ﭘړاو ﮐﯥ د ﯾوې ﻧﺎروﻏ Bﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﻣري
د ھﻐو ﺧﻠﮑو ﺷﻣﯾره ﭼﯥ ﭘﮫ ﯾوه زﻣﺎﻧﻲ ﭘړاو ﮐﯥ ﭘﮫ ﻧﺎروﻏ Bاﺧﺗﮫ وي ١٠٠ xﻣﺳﺎوي ده ﭘﮫ
٪x
د ﺻﺣﻲ اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوو د ﮐﺎروﻧﯥ ﮐﭼﮫ
• ﺗﻌرﯾف :ﭘﮫ ﮐﺎل ﮐﯥ د ھر وDري ﭘر ﺳر،د ﺳراﭘﺎ ﻧﺎروﻏﺎﻧو د ﻟﯾدﻟو ﮐﭼﯥ ﺗﮫ وﯾل ﮐﯾږي.
د اﻣﮑﺎن ﭘﮫ ﺻورت ﮐﯥ ،ﺑﺎﯾد د ﻧوو او ﭘﺧواﻧﯾو ﻟﯾدﻧو ﺗر ﻣﻧ hﺗوﭘﯾر ﺗﮫ ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ وﮐړو
او ﻟﮫ ﻧوو ﻟﯾدﻧو \ﺧﮫ د ددې ﮐﭼﯥ د ﻣﺣﺎﺳﺑﯥ ﻟﭘﺎره ﮐﺎر واﺧﻠو .ﭘﮫ اﮐﺛره ﻣواردو ﮐﯥ د
ﭘﺧواﻧﯾو او ﻧوو ﻟﯾدﻧو ﺗر ﻣﻧ hﻓرق ﮐول ﺳﺗوﻧزﻣن ﮐﺎر دی ،ﻧو ﭘﮫ دې اﺳﺎس @وﻟﯥ ﻟﯾدﻧﯥ
ﺑﺎﯾد ﭘﮫ Dډه ﺳره د ﺗرﺳره ﺷوو ﻟﯾدﻧو ﺗر ﻋﻧوان ﻻﻧدې ،د ﻧﺎورﯾن ﭘﮫ ﺗرڅ ﮐﯥ ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ
ﺷﻲ.
• ﻓورﻣول:
ﭘﮫ ﯾوه اوﻧ bﮐﯥ د ﻟﯾدﻧو ﺷﻣﯾره
@ول ﻧﻔوس  ۵٢ xاوﻧ bﻣﺳﺎوي دي ﭘﮫ ،د ﻟﯾدﻧو ﺷﻣﯾره  /وDړي  /ﮐﺎل
ﭘﮫ ﯾوه ورځ ﮐﯥ د ھر ډاﮐﺗر ﭘر ﺳر د ﻣﺷورو ﺷﻣﯾره
• ﺗﻌرﯾف :د @وﻟو ﻣﺷﺎورو ﻣﻧ[ﻧ bﮐﭼﮫ )د ﻧوو او ﺗﮑراري واﻗﻌﺎﺗو( ﭼﯥ ﭘﮫ ﯾوه
ورځ ﮐﯥ د ھر ډاﮐﺗر ﻟﺧوا ﻟﯾدل ﮐﯾږي.
• ﻓورﻣول:
ﭘ ﮫ ﯾ و ه و ر ځ ﮐ ﯥ د ﻣ ﺷ و ر و ﺷ ﻣ ﯾ ر ه ) ﻧ و ې ا و ﺗﮑ ر ار ي (  /ﭘ ﮫ ا و ﻧ  bﮐ ﯥ د ﺻ ﺣ ﻲ اﺳ ﺎ ﻧ ﺗ ﯾ ﺎ و و ﮐ ﺎر ي و ر [ ﻲ
ﭘﮫ ﺻﺣﻲ ﻣرﮐز ﮐﯥ د * FTEﮐﺎرﮐوﻧﮑو ﺷﻣﯾره
* (full time equivalent) FTEد ډاﮐﺗراﻧو ھﻐﯥ ﻣﻌﺎدﻟﯥ ﺷﻣﯾرې ﺗﮫ وﯾل ﮐﯾږي ﭼﯥ ﭘﮫ ﯾوه ﺻﺣﻲ ﻣرﮐز ﮐﯥ ﮐﺎر ﮐوي .د
ﺑﯾﻠ^ﯥ ﭘﮫ ﺗوDﮫ ﭘﮫ ھﻐﮫ ﺻورت ﮐﯥ ﭼﯥ ﺷﭘږ ﺗﻧﮫ ډاﮐﺗران د ﺳراﭘﺎ ﻧﺎروﻏﺎﻧو ﭘﮫ ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ ﮐﺎر ﺗرﺳره ﮐوي ،ﭼﯥ د ھﻐوي دوه
ﻧﻔره ﻧﯾﻣﮫ ورڅ ﮐﺎر وﮐړي ،ﻧو ﭘﮫ دې ﺗرﺗﯾب د  FTEﮐﺎرﮐوﻧﮑو ﺷﻣﯾره =  ۴ﺗﻧﮫ @وﻟﮫ ورځ ﯾﺎ ﻓول @ﺎﯾم  ٢ +ﻧﯾﻣﮫ ورڅ
ﮐﺎرﮐوﻧﮑﻲ =  FTE ۵ډاﮐﺗران.
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ﭘ ﮫ ﻧ ﺎ و ر ﯾ ن ﮐ ﯥ د ﻣ ر ﺳ ﺗ ﯥ ﻟ ﭘ ﺎر ه د ﻧ ړ ﯾ و ا ل ﺳ ر ه ﺻ ﻠ ﯾ ب ا و ﺳ ر ې ﻣ ﯾ ﺎ ﺷ ﺗ ﯥ
ﻏ و ر  Lﻧ yاو ﻧﺎد و ﻟﺗﻲ ﻣ ؤ ﺳ ﺳ و ﮐړ ﻧد و د ) ط رزاﻟﻌ ﻣ ل (
د ﺳره ﺻﻠﯾب او د ﺳرو ﻣﯾﺎﺷﺗو @وﻟﻧو او  ICRC1د ﻧړﯾوال ﻓدراﺳﯾون ﻟﺧوا ﺳره ﭘﮫ Dډه ﺑراﺑر
ﺷوی دی
ﻣوﺧﮫ )ھدف(:
دﻏﮫ ﭼﺎل ﭼﻠﻧد ھ\ﮫ ﮐوي ،ﭼﯥ زﻣوږ د ﺳﻠوک د ﻣﻌﯾﺎروﻧو ﺳﺎﺗﻧﮫ وﮐړي .دا ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ
ﺗﻔﺻﯾﻼت ﻧدي ،ﻟﮑﮫ \رﻧ^ﮫ ﭼﯥ ﺑﺎﯾد ﺧوراﮐﯽ [ﯾره ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺷﻲ ﯾﺎ د ﮐډواﻟو ﯾو ﮐﻣپ ودرول
ﺷﻲ .ﯾﺎ ﭘﮫ ﺑل ﻋﺑﺎرت ،دا ﻏواړي ﭼﯥ د ﺧﭘﻠواﮐﯽ ،اﻏﯾزﻣﻧﺗﯾﺎ ،او ﺗﻣﺎس ﻟوړ ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ وﺳﺎﺗل
ﺷﻲ ،ﮐوم ﭼﯥ ﻟﮫ ﻧﺎورﯾن ﺳره د ﻏﺑرDون ﭘﮫ وﺧت ﮐﯥ ،ﻧﺎدوﻟﺗﻲ ﻣؤﺳﺳﯥ ،ﻧړﯾوال ﺳور ﺻﻠﯾب
او د ﺳرو ﻣﯾﺎﺷﺗو ﻏور[ﻧ tﯾﯥ د زړه ﻟﮫ ﮐوﻣﯥ ھﯾﻠﮫ او ارزو ﻟري .دا ،ﯾو د ﺧﭘﻠﯥ ﺧوuﯥ
اﺻل دی ﭼﯥ ،د ﺳﺎزﻣﺎن د ارادې ﻟﮫ ﻣﺧﯥ ﭘﻠﯽ ﮐﯾږي ،ددې ﻟﭘﺎره ﻣﻧل ﮐﯾږي ،ﭼﯥ ھﻐﮫ
ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ وﺳﺎﺗل ﺷﻲ ،ﭼﯥ ﭘﮫ ﻗﺎﻧون ﯾﺎ اﺻل ﮐﯥ ﺑﯾﺎن ﺷوي او راﻏﻠﻲ دي.
د وﺳﻠﮫ واﻟﯥ ﺷﺧړې ﭘﮫ ﭘﯾuﮫ ﮐﯥ ،دا اوﺳﻧﯽ ﭼﺎل ﭼﻠﻧد ﺑﮫ ﺗﻔﺳﯾر ﮐﯾږي او ﻧړﯾوال ﺑﺷري ﻗﺎﻧون
ﺳره ﺑﮫ ﭘﮫ ﺳﻣون ﮐﯥ ﭘﻠﯽ ﮐﯾږي.
ﯾﺎدوﻧﮫ :١ :ذﻣﮫ وار :ﻧړﯾوال ﮐﺎرﯾﺗﺎس ،د ﮐﺎﺗوﻟﯾﮏ ﻣرﺳﺗﻧدوﯾﺎن ،د ﺳره ﺻﻠﯾب او ﺳرې ﻣﯾﺎﺷﺗﯥ @وﻟﻧو د ﻏور[ﻧ tﻧړﯾوال ﻓدراﺳﯾون ،دﮐوﭼﻧﯾﺎﻧو د ﺳﺎﺗﻧﯥ او ﻣﻼﺗړ
ﻧړﯾوال اﺋﺗﻼف ،ﻟوﺗران ﻧړﯾوال ﻓدراﺳﯾون ،اﮐﺳﻔﺎم ،د ﮐﻠﯾﺳﺎDﺎﻧوﻧړﯾواﻟﮫ ﺷورا ،د ﺳره ﺻﻠﯾب ﻧړﯾواﻟﮫ ﮐﻣﯾ@ﮫ )د ﺑﺷري ﺣﻘوﻧو ﻟﭘﺎره د ذﻣﮫ وار ﮐﻣﯾ@ﯥ ﭼﻠووﻧﮑﻲ ﻏړي(

دا ﻟوﻣړﻧﯽ ﺟوړ ﺷوی ﮐړﻧدود دی .ﻟﮫ دې ﺳره درې ﺿﻣﯾﻣﯥ ﺗړل ﺷوې دي ،ھﻐﮫ ﭼﯥ ﮐﺎري
ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﺗﺷرﯾﺢ ﮐوي ،ھﻐﮫ ﭼﯥ د ﮐورﺑﮫ دوﻟﺗوﻧو ﯾﺎ ﺣﮑوﻣﺗوﻧو ،ﻣرﺳﺗﻧدوﯾو ﺣﮑوﻣﺗوﻧو او ﺑﯾن
اﻟﺣﮑوﻣﺗﻲ ﻣؤﺳﺳو ﭘواﺳطﮫ ددې ﻟﭘﺎره ﺟوړ ﺷوي ﭼﯥ د اﻏﯾزﻣﻧو ﺑﺷري ﻣرﺳﺗو ﭘﮫ ﺳرﺗﮫ
رﺳوﻟو ﮐﯥ اﺳﺎﻧﺗﯾﺎ راﻣﻧ[ﺗﮫ ﺷﻲ.
ﺗﻌرﯾﻔوﻧﮫ:
ﻧﺎدوﻟﺗﻲ ﻣؤﺳﺳﯥ ) : (NGOsﻧﺎدوﻟﺗﻲ ﻣؤﺳﺳﯥ دﻟﺗﮫ ھﻐو ﺳﺎزﻣﺎﻧوﻧو ﯾﺎ @وﻟﻧو ﺗﮫ وﯾل ﮐﯾږي
ﭼﯥ دواړه ،ﻣﻠﯽ او ﻧړﯾواﻟﯥ وي او ﻟﮫ ﻗﺎﻧوﻧﻲ اړﺧﮫ ،د ھﻐﮫ ھﯾواد ﻟﮫ ﺣﮑوﻣت \ﺧﮫ ﺑﯾﻠﯥ وي،
ﭼﯾرﺗﮫ ﭼﯥ ﺗﺄﺳﯾس ﺷوې وي.
 :NGHAsددﻏﮫ ﻣﺗن ﻟﮫ ﻣوﺧو ﺳره ﺳم ،د ﻧﺎدوﻟﺗﻲ ﺑﺷري ﻣؤﺳﺳو ) (NGHAsاﺻطﻼح،
داﺳﯥ ﺣﮏ اوﺛﺑت ﺷوې ده ،ﭼﯥ د ﻧړﯾوال ﺳره ﺻﻠﯾب او ﺳرو ﻣــﭔﺎﺷﺗو ﻏور[ﻧ tاﺟزاوې
ﭘﮫ ﺑر ﮐﯥ ﻧﯾﺳﻲ ،دﺳره ﺻﻠﯾب د ﻧړﯾواﻟﯥ ﮐوﻣﯾ@ﯥ ،د ﺳره ﺻﻠﯾب او ﺳرو ﻣﯾﺎﺷﺗو د ﻧړﯾوال
ﻓدراﺳﯾون او د دوی ﻏړي ﻣﻠﻲ @وﻟﻧﯥ او ﻧﺎدوﻟﺗﻲ @وﻟﻧﯥ ﻟﮑﮫ ﭼﯥ ﭘورﺗﮫ ﻣﻌرﻓﻲ ﺷوې دي .دا
ﮐړﻧدود ﭘﮫ [ﺎﻧ^ړې ﺗوDﮫ ھﻐو ) (NGHAsﺗﮫ اﺷﺎره ﮐوي ،ﮐوﻣﯥ ﭼﯥ د ﻧﺎورﯾن ﺳره د
ﻏﺑرDون ﭘﮫ ھ\و ﮐﯥ Dډون ﻟري.
 : IGOsھﻐﮫ ﺑﯾن اﻟﺣﮑوﻣﺗﻲ @وﻟﻧﯥ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧوﻧﮫ دي ،ﭼﯥ د دوو ﯾﺎ ډﯾرو ﺣﮑوﻣﺗوﻧو ﻟﮫ ﺧوا
ﻣﻧل ﺷوي وي .ﭘﮫ دﻏو ﮐﯥ د ﻣﻠ^روﻣﻠﺗوﻧو ﻧﻣﺎﯾﻧدDﯽ او ﺳﯾﻣﮫ ﯾﯾز ﺳﺎزﻣﺎﻧوﻧﮫ ﺷﺎﻣل دي.
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ﻧﺎورﯾﻧوﻧﮫ :ﻟﮫ ﺑدﺑﺧﺗﯽ او ﻏم \ﺧﮫ ډﮐﮫ ھﻐﮫ ﯾوه ﭘﯾuﮫ ده ﭼﯥ ﭘﮫ ﭘﺎﯾﻠﮫ ﮐﯥ ﯾﯥ ژوﻧد ﻟﮫ ﻻﺳﮫ
ورﮐړل ﺷﻲ ،ﺳﺗره اﻧﺳﺎﻧﻲ ﻗرﺑﺎﻧﻲ ،ﻧﯾﺳﺗﻲ او ﻏرﯾﺑﯽ او ﭘﮫ ﻟوړه ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ ﻣﺎدي زﯾﺎﻧوﻧﮫ راﻣﻧ[ﺗﮫ
ﮐړي.

ﮐړﻧدود )طرزاﻟﻌﻣل(:
د ﻧړﯾوال ﺳره ﺻﻠﯾب ،ﺳرې ﻣﯾﺎﺷﺗﯥ ﻏور[ﻧ tﻟﮫ ﻧﺎورﯾن ﺳره د ﻏﺑرDون ﭘﮫ ﭘروDرام ﮐﯥ
ﺷﺎﻣل ،ﻧﺎدوﻟﺗﻲ ﻣؤﺳﺳﺎﺗو ﻟﭘﺎره د ﮐړﻧدود ﭘرﻧﺳﯾﺑوﻧﮫ
 -1ﺳﺧﺗﯥ ﺿروري اﻧﺳﺎﻧﻲ اړﺗﯾﺎوې ﻟوﻣړﯾﺗوب ﻟري:
د اﻧﺳﺎﻧﻲ ﻣرﺳﺗو د ﺗر ﻻﺳﮫ ﮐوﻟو ﺣق او د ھﻐو وړاﻧدې ﮐول ،ﯾو ﺑﻧﺳ@ﯾز اﻧﺳﺎﻧﻲ ﭘرﻧﺳﯾب دی،
ﭼﯥ د @وﻟو ھﯾوادوﻧو @ول اوﺳﯾدوﻧﮑﻲ ﺑﺎﯾد ﻟﮫ ھﻐﮫ \ﺧﮫ @Dﮫ واﺧﻠﻲ .د ﻧړﯾواﻟﯥ @وﻟﻧﯥ د ﻏړو
ﭘﮫ \ﯾر ،ﻣوږ ﺧﭘل ﻣﮑﻠﻔﯾت ÇDو ﭼﯥ اﻧﺳﺎﻧﻲ ﻣرﺳﺗﯥ ،ھر ﭼﯾرې ﭼﯥ ورﺗﮫ اړﺗﯾﺎ وي ﺑراﺑرې
ﮐړو .ﻟﮫ ھﻣدې اﻣﻠﮫ د ﻧﺎورﯾن [ﭘﻠﻲ وﻟس ﺑﯥ ﻣﻣﺎﻧﻌﺗﮫ ﻻﺳرﺳﯽ ھﻐﮫ اړﺗﯾﺎ ده ﭼﯥ د ﺧﭘﻠو
ﻣﺳؤوﻟﯾﺗوﻧو ﭘﮫ ﺳرﺗﮫ رﺳوﻟو ﮐﯥ ﺑﻧﺳ@ﯾز ارزuت ﻟري .د ﻧﺎورﯾن ﭘﮫ وړاﻧدې زﻣوږ د ﻏﺑرDون
ﻟوﻣړۍ اﻧ^ﯾزه داده ﭼﯥ د ھﻐو ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎﻧو ﮐړاو ﮐم او ﺳﭘﮏ ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻧﺎورﯾن د ﻓﺷﺎروﻧو او
ﮐړاووﻧو ﭘﮫ وړاﻧدې وﻻړ او ﻟږ ﺗوان ﻟري .ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﻣوږ اﻧﺳﺎﻧﻲ ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوو ،دا ﯾو ﭘﺎرﺗﯾزاﻧﻲ
ﯾﺎ ﮐوم ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻋﻣل ﻧدی ،او ﺑﺎﯾد ﭘﮫ دې ډول ورﺗﮫ وﻧﮫ ﮐﺗل ﺷﻲ.
 -2ﻣرﺳﺗﮫ د ﻧژاد ،ﻗوﻣﯾت ﯾﺎ ﻋﻘﯾدې ﻟﮫ ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯾوﻟو \ﺧﮫ ﭘرﺗﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑو ﺗﮫ د ھر
ډول اﻣﺗﯾﺎز او ﺗوﭘﯾر ﭘرﺗﮫ ورﮐول ﮐﯾږي .د ﻣرﺳﺗﯥ ﻟوﻣړﯾﺗوﺑوﻧﮫ ﯾوازې د اړﺗﯾﺎ ﭘر ﺑﻧﺳټ
ﺣﺳﺎﺑﯾږي.
ھر ﭼﯾرې ﭼﯥ ﻣﻣﮑن وي ،ﻣوږ د ﻣرﺳﺗو ﺑراﺑروﻧﮫ ،د ھﻐﯥ ارزوﻧﯥ ﭘر ﺑﻧﺳټ او د ﻧﺎورﯾن د
ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎﻧو او ﺳﯾﻣﮫ ﯾﯾزو ظرﻓﯾﺗوﻧو ﻟﮫ ﻣﺧﯥ ورﮐوو ،ﮐوم ﭼﯥ ﻣﺧﮑﯥ ﭘﮫ ﺳﯾﻣﮫ ﮐﯥ ورﺗﮫ اړﺗﯾﺎ
وي او ورﺳره ﻣﺦ وي .ﻟﮫ ھﻣدﻏو ﭘروDراﻣوﻧو ﺳره ﻣوږ ﻧﻧوزو .ﻣوږ ﺑﮫ ﭘﮫ ﻣﻧﺎﺳب ډول ﺧﭘﻠﮫ
ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ ﻏﺑرDﮫ ﮐړو .اﻧﺳﺎﻧﻲ ﮐړاو ﺑﺎﯾد ﺳﭘﮏ او ﮐم ﺷﻲ ،ھر ﭼﯾرې ﭼﯥ ﭘﯾدا ﮐﯾږي ،ژوﻧد د
ھﯾواد ﭘﮫ ﯾوه ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ دوﻣره ﺑﺎ ارزuﺗﮫ دی ﻟﮑﮫ ﭘﮫ ﺑﻠﮫ ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ .ھﻣدارﻧ^ﮫ د ﻣرﺳﺗﯥ
ﺑراﺑروﻧﮫ او د ﻗرﺑﺎﻧﯽ ھﻐﮫ درﺟﮫ ھم \رDﻧده ﮐړي ،ﭼﯥ د ھﻐو ﮐﻣول ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ وي .ددې
ذھﻧﯾت ﭘﮫ ﭘﻠﻲ ﮐوﻟو ﺳره ﻣوږ ھﻐﮫ ﻏوڅ رول ﯾﺎ وﻧډه ﭘﯾژﻧو ،ﮐوم ﭼﯥ د [uو ﻟﮫ ﺧوا ﭘﮫ
ﻧﺎورﯾن [ﭘﻠو @وﻟﻧو ﮐﯥ ﻟوﺑول ﺷوی دی او دا ﺑﮫ ﮐره ﺷﻲ ﭼﯥ ﻟﮫ دې رول \ﺧﮫ زﯾﺎت ﻣﻼﺗړ
وﺷﻲ او زﻣوږ د ﻣرﺳﺗو ﭘﮫ ﭘروDراﻣوﻧو ﮐﯥ ددې رول وﻧډه ﻧﮫ ﮐﻣﯾږي .د دا ډول ﻧړﯾوال،
ﻧﺎﭘﯾﯾﻠﻲ او ﺧﭘﻠواک ﺳﯾﺎﺳت ﭘﻠﻲ ﮐﯾدﻧﮫ ،ﮐوﻻی ﺷﻲ ﯾوازې ھﻐﮫ وﺧت اﻏﯾزﻣﻧﮫ وي ﮐﻠﮫ ﭼﯥ
ﻣوږ او زﻣوږ اﻧډﯾواﻻن ،ھﻐﮫ ﺿروري ﺳرﭼﯾﻧو ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﯽ وﻟري ﮐوم ﭼﯥ ﭘﮫ ﻣﺳﺎوې ډول
د ﻣرﺳﺗﯥ د وﯾش ﺷراﯾط ورﺗﮫ ﺑراﺑر ﺷﻲ او د ﻧﺎورﯾن @وﻟو ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎﻧو ﺗﮫ ﻣﺳﺎوي ﻻﺳرﺳﯽ
وﻟري.
 -3ﻣرﺳﺗﮫ ﭘﮫ [ﺎﻧ^ړې ﺗوDﮫ د ﺳﯾﺎﺳﻲ ﯾﺎ ﻣذھﺑﻲ درﯾزوﻧو ﭘﮫ اﺳﺎس ﻧﮫ ورﮐول ﮐﯾږي.
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اﻧﺳﺎﻧﻲ ﻣرﺳﺗﮫ ﺑﮫ د اﻓرادو ،ﮐورﻧﯾو او @وﻟﻧو د اړﺗﯾﺎوو ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯾوﻟو ﺳره ورﮐول ﮐﯾږي.
ﺳره ﻟﮫ دې ﭼﯥ ) (NGHAsددې ﺣق ﻟري ﭼﯥ @ﺎﮐﻠﯥ ﺳﯾﺎﺳﻲ ﯾﺎ ﻣذھﺑﻲ ﻧظرﯾﺎت وﻟري ،ﻣوږ
ﺗﺄﺋﯾدوو ﭼﯥ ﻣرﺳﺗﮫ د اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑو ﻧظرﯾﺎﺗو ﭘورې ﺑﺎﯾد ﺗړﻟﯥ ﻧﮫ وي .ﻣوږ ﺑﮫ ﺧﭘﻠﯥ وﻋدې ،د
ﻣرﺳﺗو ﺳﭘﺎرuﺗﻧﮫ ﯾﺎ وﯾﺷﻧﮫ د ﯾوې @ﺎﮐﻠﯥ ﺳﯾﺎﺳﻲ ﯾﺎ ﻣذھﺑﻲ ﻋﻘﯾدې ﭘﮫ اﺳﺎس ﻧﮫ ﺳﭘﺎرو.
 -4ﻣوږ ﺑﺎﯾد ھ8ﮫ وﻧﮑړو ﭼﯥ د ﺣﮑوﻣت د ﺑﮭرﻧ Bﭘﺎﻟﯾﺳﻲ د اﻻﺗو ﭘﮫ ﺗوlﮫ ﮐﺎر وﮐړو.
ﻧﺎدوﻟﺗﻲ ﺑﺷري ﺧﯾرﯾﮫ ﻣؤﺳﺳﯥ ) (NGHAsھﻐﮫ ﻣؤﺳﺳﯥ دي ﭼﯥ ﻟﮫ ﺣﮑوﻣﺗوﻧو \ﺧﮫ ﭘﮫ
ﺧﭘﻠواک ډول ﮐﺎر ﮐوي .ﻟﮫ ھﻣدې ﮐﺑﻠﮫ ﻣوږ ﺧﭘﻠﯥ ﮐړﻧﻼرې او ﺗطﺑﯾﻘﻲ ﺳﺗراﺗﯾژۍ ﭘﺧﭘﻠﮫ
ﻓورﻣوﻟﺑﻧدي ﮐوو او ﺧﭘﻠﯥ ﺳﺗراﺗﯾژﯾ^ﺎﻧﯥ ﭘﻠﯥ ﮐوو او ھ\ﮫ ﻧﮫ ﮐوو ﭼﯥ د ﮐوم ﺣﮑوﻣت ﭘﺎﻟﯾﺳﻲ
ﭘﻠﯥ ﮐړو ،ﭘﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﻲ ﺗوDﮫ ﮐﻠﮫ ﮐﻠﮫ زﻣوږ ﻟﮫ ﺧﭘﻠواک ﺳﯾﺎﺳت ﺳره ﺗﺻﺎدف ﮐوي او ﺳﻣون
ﻟري .ﻣوږ ﺑﮫ ھﯾ\ﮑﻠﮫ ﭘﮫ ﺷﻌوري ﺗوDﮫ ﯾﺎ د ﺑﯥ ﭘرواﯾ bﻟﮫ ﻣﺧﯥ [ﺎﻧﺗﮫ ﯾﺎ ﺧﭘﻠو ﻣﺗﺣدﯾﻧو ﺗﮫ دا
اﺟﺎزه ورﻧﮑړو ﭼﯥ ﺣﺳﺎس ﺳﯾﺎﺳﻲ ،ﻧظﺎﻣﻲ ﯾﺎ اﻗﺗﺻﺎدي ﻣﺎﻟوﻣﺎت د ﺣﮑوﻣﺗوﻧو ﻟﭘﺎره را@ول
او ﭘﮫ ﮐﺎر واﭼوو ،ﯾﺎ دا ﭼﯥ ﻧور ﮐﺳﺎن ﭼﯥ ﮐﯾدای ﺷﻲ د ﺑﺷري ﻣوﺧو \ﺧﮫ ﭘرﺗﮫ ﯾﯥ د ﻧورو
ﻣﻘﺻدوﻧو ﻟﭘﺎره ﭘﮫ ﮐﺎر واﭼوي او ھﻣدارﻧ^ﮫ ﻣوږ ﺑﮫ د ﻣرﺳﺗﮫ ورﮐوﻧﮑو ﺣﮑوﻣﺗوﻧو د ﺑﮭرﻧb
ﭘﺎﻟﯾﺳ bد آﻻﺗو اواﻓزارو ﭘﮫ ﺗوﮐﮫ ﻋﻣل وﻧﮫ ﮐړو .ﻣوږ ﺑﮫ ﭘﮫ ﻻس راﻏﻠﯥ ﻣرﺳﺗﯥ ،ھﻠﺗﮫ ﭘﮫ ﮐﺎر
واﭼوو ﭼﯾرﺗﮫ ﭼﯥ ورﺗﮫ اړﺗﯾﺎ وي او دا ﻣرﺳﺗﯥ ﺑﺎﯾد د ﻣرﺳﺗﻧدوﯾو ھﯾوادوﻧو د ﺗﺟﺎرﺗﻲ ﻣﺗﺎع د
ﭘﺎﺗﯥ ﺷوﻧو د [ﺎی ﭘر [ﺎی ﮐوﻟو د اړﺗﯾﺎوو ﭘﮫ ﺗوDﮫ ﭘﮫ ﮐﺎر وﻧﮫ ﻟوﯾږي .او ھﻣدارﻧ^ﮫ دﮐوم
[ﺎﻧ^ړي ﻣرﺳﺗﮫ ورﮐوﻧﮑﻲ ﺳﯾﺎﺳﻲ دﻟﭼﺳﭘﻲ ﻟﭘﺎره ھم وﻧﮫ ﮐﺎرﯾږي .ﻣوږ ھﻐو رﺿﺎﮐﺎراﻧﮫ
ﮐﺎري او ﻣﺎﻟﻲ ﻣرﺳﺗو ﺗﮫ درﻧﺎوی ﮐوو او ﭘراﺧﺗﯾﺎ ورﮐوو ﮐوم ﭼﯥ د @ﺎﮐﻠو اﻓرادو ﻟﺧوا راﮐول
ﮐﯾږي او زﻣوږ د ﮐﺎر اوھ\و ﻣﻼﺗړ ﮐوي او د ﮐﺎر او ﻋﻣل ﺧﭘﻠواﮐﻲ ،ﭼﯥ د دا ډول
رﺿﺎﮐﺎراﻧﮫ ﺗﺣرﯾﮏ ﭘواﺳطﮫ وړاﻧدې ﺷوې وي ،ﭘﮫ رﺳﻣﯾت ﻣﻧو .ﭘﮫ ھﻐﮫ ﺗرﺗﯾب ﺳره ﭼﯥ
ﻣوږ ﺧﭘﻠﮫ ﺧﭘﻠواﮐﻲ وﺳﺎﺗو ،ﻣوږ ﺑﮫ ھ\ﮫ وﮐړو ﭼﯥ د اﻧﻔرادي ﻣرﺳﺗﮫ ورﮐوﻧﮑو د ﻣﺗﺎﺑﻌت
\ﺧﮫ ﻣﺧﻧﯾوی وﮐړو.
 -5ﻣوږ ﺑﺎﯾد ﮐوﻟﺗور او دودوﻧو ﺗﮫ درﻧﺎوی وﻟرو
ﻣوږ ﺑﮫ ھ\ﮫ وﮐړو ﭼﯥ د ھﻐو ھﯾوادوﻧو او @وﻟﻧو ﮐﻠﺗور ،ﺟوړuﺗوﻧو اودودوﻧو ﺗﮫ درﻧﺎوی
وﮐړو ﭼﯾرﺗﮫ ﭼﯥ ﻣوږ ﮐﺎر ﮐوو.
 -6ﻣوږ ﺑﺎﯾد ھ8ﮫ وﮐړو ﭼﯥ ﻟﮫ ﻧﺎورﯾن ﺳره ﭘﮫ ﻏﺑرlون ﮐﯥ ﺳﯾﻣﮫ ﯾﯾزو ظرﻓﯾﺗوﻧﮫ
راﻣﻧLﺗﮫ ﮐړو او ﻟوړ ﯾﯥ ﮐړو
@ول ﺧﻠﮏ او @وﻟﻧﯥ ،ﺣﺗﯽ ﭘﮫ ﻧﺎورﯾن ﮐﯥ ھم ظرﻓﯾﺗوﻧﮫ ﻟري او ھم زﯾﺎﻧﻣﻧﯾدﻧﯥ .ﭼﯾرﺗﮫ ﭼﯥ
ﻣﻣﮑﻧﮫ وي ،ﻣوږ ﺑﮫ دﻏﮫ ظرﻓﯾﺗوﻧﮫ د ﺳﯾﻣﮫ ﯾﯾزو ﮐﺎرﮐوﻧﮑو د ﭘﮫ ﮐﺎر Dوﻣﺎرﻟو او د ﺳﯾﻣﮫ ﯾﯾزو
ﮐﻣﭘﻧﯾو ﺳره د ﺗﺟﺎرت ﻟﮫ ﻻرې د ﺳﯾﻣﮫ ﯾﯾزو ﻣوادو ﭘﯾرودل ﻏuﺗﻠﻲ ﮐړو .ﭼﯾرﺗﮫ ﭼﯥ ﻣﻣﮑﻧﮫ
وي ،ﻣوږ د ﺳﯾﻣﮫ ﯾﯾزو ﻧﺎدوﻟﺗﻲ ﺑﺷري ﻣؤﺳﺳو ﻟﮫ ﻻرې د اﻧډﯾواﻻﻧو ﭘﮫ ﺗوDﮫ ﭘﮫ ﭘﻼن ﺟوړوﻟو
او ﭘﻠﻲ ﮐوﻟو ﮐﯥ ﮐﺎر واﺧﻠو او د ﺳﯾﻣﮫ ﯾﯾز ﺣﮑوﻣت ﺳره ﭘﮫ Dډه ،ﭼﯾرﺗﮫ ﭼﯥ ﻣﻧﺎﺳﺑﮫ وي ،ﭘﮫ
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Dډه ﮐﺎر وﮐړو .ﻣوږ ﺑﮫ ﭘﮫ ﻟوړ ﻟوﻣړﯾﺗوب ﺳره [ﺎﻧ^ړي ھﻣﻐږي ﺗﮫ زﻣوږ ﭘﮫ ﺑﯾړﻧ bﻏﺑرDون
ﻛﻲ [ﺎى ورﻛوو  .دا ﭘﮫ ډﯾره uﮥ ﺗوDﮫ دھﻐو ھﯾوادوﻧوﺳره ﺗر ﺳره ﺷﻲ ﭼﻲ ﭘﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾم ډول
زﻣو ږ دﻣرﺳﺗﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗو ﺳره دﺧﯾل دي او ﺑﺎﯾدداړوﻧده  UNﻧﻣﺎﯾﻧده Dﺎﻧو ﭘﮫ Dډون ﻋﻣﻠﯾﺎت
ﺳرﺗﮫ ورﺳﯾږي.
 -7د ﻣر ﺳﺗﯥ د ﭘروlرام د اداره ﮐوﻟو داﺳﯥ ﻻرې ﭼﺎرې وﻟ>ول ﺷﻲ ﭼﯥ ﻧﺎورﯾن Lﭘﻠو ﺗﮫ
ھم ﭘﮑﯥ lډون ورﮐړل ﺷﻲ
د ﻧﺎورﯾن ﺳره د ﻏﺑرDون د ﻣرﺳﺗﻲ ﺑﺎﯾد ھﯾ\ﻛﻠﮫ ھم ﭘﮫ ﻧﺎورﯾن [ﭘﻠو ﺑﺎﯾد ﭘﮫ زور ﺗﺣﻣﯾل ﻧﮫ
ﺷﻲ اﻏﯾزﻣﻧﻲ ﻣرﺳﺗﯥ او ﺑﯾﺎ رﻏﺎوﻧﮫ ﻛﯾداى ﺷﻲ ھﻐﮫ ﺧﻠك ﭼﻲ ورﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟري ﺗر ﻻﺳﮫ
ﻛړي ﭼﻲ ﭘﮫ طرﺣﮫ  ،اداره  ،او دﻣرﺳﺗﻲ د ﭘروDرام ﭘر ﭘﻠﻲ ﻛوﻟو ﻛﻲ ﺑرﺧﮫ اﺧﻠﻲ ﻣوږ ﭘﮫ
ډﯾره ھ\ﮫ وﻛړو ﭼﻲ @وﻟﻧﻲ ﭘﮫ ﺑﺷﭘړه ﺗوDﮫ زﻣوږ دﻣرﺳﺗﻲ اوﺑﯾﺎ رﻏﺎوﻧﻲ ﭘﮫ ﭘروDراﻣوﻧوﻛﻲ
ﺑرﺧﮫ واﺧﻠﻲ
 -8د ﻣرﺳﺗﻲ رﺳوﻟو ﭘروlراﻣوﻧﮫ8 ،رﻧ[ﮫ ﭼﯥ اﺳﺎﺳﻲ اړﺗﯾﺎوو ﺗﮫ ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ ﮐوي،
ھﻣدارﻧ[ﮫ ﺑﺎﯾد ﺗر ډﯾر اﻧدازې ﭘوري راﺗﻠوﻧﻛﻲ ﺣﺳﺎﺳﯾﺗوﻧﮫ ﯾﺎ زﯾﺎﻧوﻧﮫ ھم ﮐم ﮐړي.
دﻣرﺳﺗﻲ @وﻟﻲ ﭼﺎرې ھﻐﮫ ﻟرﻟﯾد ،ﭘﮫ ﻣﺛﺑت ﯾﺎ ﻣﻧﻔﻲ ډول ﺗر اﻏﯾزي ﻻﻧدي راوﻟﻲ ﻛوم ﭼﻲ د
اوږدﻣﮭﺎﻟﮫ ﭘرﻣﺧﺗ tﻟﭘﺎره ﭘﮫ ﭘﺎم ﻛﻲ ﻧﯾول ﺷوی دی .ددﻏو @ﻛو د ﻣﻧﻠو ﻟﭘﺎره ﻣوږ ﺑﺎﯾد ډﯾره
ھ\ﮫ وﻛړو ﭼﯥ دﻣرﺳﺗﻲ ﭘروDراﻣوﻧﮫ ﭘﻠﻲ ﻛړو ﻛوم ﭼﻲ ﭘﮫ ﻓﻌﺎل ډول ﺳره د@Dﻲ اﺧﺳﺗوﻧﻛو
ﺣﺳﺎﺳﯾﺗوﻧو دراﺗﻠوﻧﻛو ﻧﺎورﯾﻧوﻧو او ﻟﮫ دې ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ وﻛړو دھﻐوى دژوﻧد ﺳﺑك اوډول ﭘﮫ
دواﻣداره ﺗوDﮫ وﺳﺎﺗو .ﻣوږ ﺑﮫ دﻣرﺳﺗﻲ دﭘروDراﻣوﻧو ﭘﮫ طرﺣﮫ او اداره ﻛو ﻟو ﮐﯥ ﭼﺎﭘﯾ﷼
ﺗﮫ [ﺎﻧ^ړې ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ وﮐړو .ھﻣدارﻧ^ﮫ ﻣوږ ﺑﮫ ھ\ﮫ وﻛړو ﭼﻲ دﺑﺷري ﻣرﺳﺗو ﻣﻧﻔﻲ اﻏﯾزي
ﻛﻣﻲ ﻛړو او ددې ھ\ﮫ ﺑﮥ وﻛړو ﭼﻲ Dﺗﻲ اﺧﺳﺗوﻧﻛﻰ داوږدې ﻣودې ﻟﭘﺎره ﭘﮫ ﺑﮭرﻧﯾو ﻣرﺳﺗو
ﻣﺗﮑﻲ ﻧﮫ ﺷﻲ.
 -9ﻣوږ ﺑﺎﯾدﺧﭘل Lﺎن ھﻐو ﺧﻠﮑو ﺗﮫ ﭼﻲ ﻟﮫ ﻣوږ 8ﺧﮫ ﻣرﺳﺗﻲ ﺗر ﻻﺳﮫ ﻛوي او ھم
دارﻧ[ﮫ ھﻐو ﺗﮫ ﭼﻲ ﻣوږ ور 8ﺧﮫ د ﻣرﺳﺗو ﺳرﭼﯾﻧﯥ ﺗر ﻻﺳﮫ ﻛوو ،ﻣﺳﺳؤل و}lو.
ﻣوږ اﻛﺛًرا دھﻐﮫ ﭼﺎ ﭼﻲ ﻣوږ ﺗﮫ ﻣرﺳﺗﻲ ﭘﮫ ﻻس راﻛوي او دھﻐﮫ ﭼﺎ ﭼﯥ د ﯾو ﻧﺎورﯾن ﭘﮫ
وﺧت ﻛﻲ د ﻣرﺳﺗﻲ دﺗر ﻻﺳﮫ ﻛوﻟواړﺗﯾﺎ ﻟري د ﻣﻠ^رﺗﯾﺎ د ﯾوې ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ ﻛړۍ ﭘﮫ ﺗوDﮫ ﻋﻣل
ﻛوو .ﻟﮫ ھﻣدې ﮐﺑﻠﮫ ﻣوږ دواړو،ھم ﻣرﺳﺗﮫ ﻛوﻧﻛو او ھم دﻣرﺳﺗو د ﺗرﻻﺳﮫ ﻛووﻧﻛو ﺗﮫ [ﺎن
ﺣﺳﺎب ورﮐوﻧﮑﯽ ÇDو .ﻟﮫ ﻣرﺳﺗﮫ ﻛوﻧﻛو او ﻣرﺳﺗﮫ رﺳوﻧﻛو ،دواړو ﺳره زﻣوږ ﻣﻌﺎﻣﻼت
اوﻛړه وړه ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ازادۍ او ﺷﻔﺎﻓﯾت ﺗر ﺳره ﺷﻲ .ﻣوږ دې ﺗﮫ ژﻣن ﯾو ﭼﻲ دﺧﭘﻠو ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧو
رﭘورټ ،ﭘﮫ ﻣﺎﻟﻲ ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ او د اﻏﯾزﻣﻧﺗﯾﺎ ﻟﮫ ﻧظره ﺑراﺑر ﮐړو .ﻣوږ ددې ﻣﻛﻠﻔﯾت ﻣﻧو ﭼﻲ ﭘﮫ
ﯾو ﻧﺎورﯾن ﻛﻲ دﻣرﺳﺗو دوﯾش اوارزوﻧﯥ ﭘﮫ ﺳﯾﺳﺗم دې ﻣﻧﺎﺳﺑﮫ \ﺎرﻧﮫ ﺗر ﺳره ﺷﻲ .ﻣوږ ﺑﮫ
ھﻣدارﻧ^ﮫ ﭘﮫ ﺧﻼص ﺷﻛل ﺳره زﻣوږ دﻛﺎر د اﻏﯾزﻣﻧﺗﯾﺎ او ددې اﻏﯾزﻣﻧﺗﯾﺎ د ﻣﺣدودوﻧﮑو او
ﻟوړوﻧﮑو ﻓﮑﺗوروﻧو ﭘﮫ ﺑﺎب ھم رﭘوټ ﺑراﺑر ﮐړو .زﻣوږ ﭘروDرام ﺑﮫ دﻣﺳﻠك او ﻣﮭﺎرت ﭘﮫ
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ﻟوړو ﻣﻌﯾﺎروﻧو وﻻړ وي ،ﭼﯥ د ﺑﺎ ارزuﺗﮫ ﺳرﭼﯾﻧو ﭘﮫ ﺿﺎﯾﻊ ﮐﯾدو او ﺗﻠف ﮐﯾدو ﮐﯥ ﻛﻣuت
راوﻟﻲ.
 -10زﻣوږ ﭘﮫ ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗو اوﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧو ﻛﻲ ،دﻧﺎورﯾن ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺑﺎﯾد د ﺑﺎﻋزﺗﮫ او
ﺑﺎوﻗﺎره اﻧﺳﺎﻧﺎﻧو ﭘﮫ ﺗوlﮫ وﭘﯾژﻧو ،ﻧﮫ د ﻣﺎﯾوﺳو ﻣوﺟوداﺗو ﭘﮫ ﺗوlﮫ .
د ﻧﺎورﯾن ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎﻧو ﺗﮫ درﻧﺎوى ،ﭘﮫ ﻋﻣل ﻛﻲ د ﻣﺳﺎوي اړخ ﻣﻠ^ري ﭘﮫ ﺗوDﮫ ﺑﺎﯾد ھﯾ\ﻛﻠﮫ ھم د
ﻻﺳﮫ ورﻧﻛړو  .زﻣوږ ﭘﮫ ﻋﺎﻣﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗوﻛﻲ  ،ﻣوږ ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﺧﭘل ﺗﺻورﻛﻲ دﻧﺎورﯾن دﺣﺎل او
وﺿﻌﻲ [ﻧﻲ  ،ﭼﯾرﺗﮫ ﭼﻲ دﻧﺎورﯾن ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎﻧو ظرﻓﯾﺗوﻧﮫ اوﻟوﯾﮫ ھﯾﻠﮫ ډﯾره ﻟوړه وي  ،ﯾو
ﻋﯾﻧﻲ اﻧ[ور اوﺗﺻورو وﻟرو ،ﻧﮫ ﯾوازي ددوى زﯾﺎﻧوﻧﮫ ،ﺣﺳﺎﺳﯾﺗوﻧﮫ او وﯾرې  .ﻣوږ ﺑﮫ ﭘﮫ
داﺳﻲ ﺣﺎل ﻛﻲ  ،د رﺳﻧﯾو ﺳره Dډﻛﺎر وﻛړو ﭼﻲ ﻋﺎﻣﮫ ﻏﺑرDوﻧوﻧﮫ ﻟوړ ﻛړو .ﻣوږ ﺑﮫ
ﻛورﻧﯾو او ﺑﮭرﻧﯾو ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﻲ ﻏوuﺗﻧو ﺗﮫ دا اﺟﺎزه ورﻧﻛړو ﭼﻲ داﺻﻠو [ﻧﻲ ﺳر ﻏړوﻧﮫ وﺷﻲ او
ھر ﭼﯾري ﭼﻲ دوى وﻏواړي ﻣرﺳﺗﻲ ﭘرﯾﻣﺎﻧﮫ اوزﯾﺎﺗﻲ ﺷﻲ .ﻣوږ ﻟﮫ ﻧوروﻣرﺳﺗﻧدوﯾﮫ ﻣوﺳﺳو
ﺳره د ﺳﯾﺎﻟﻲ \ﺧﮫ ﻣﺧﻧﯾوى وﻛړو ﭼﻲ درﺳﻧﯾو ﻟﮫ ﻻرې ﯾﯥ ﮐﺎﺑو ﮐړو .ﭼﯾرﺗﮫ ﭼﻲ دا ډول
ﻛﺎﺑو ﻛول د ﻣرﺳﺗﮫ رﺳوﻧﻛو ﻟﭘﺎره ﺗﯾﺎرو ﺷوو ﺧدﻣﺗوﻧو ﺗﮫ ﺗﺎوان ورﺳوي ﯾﺎ دا ﭼﻲ ﻣوږ دﻛﺎر
ﻛوﻧﻛو او ﻣرﺳﺗﮫ اﺧﺳﺗوﻧﻛو اﻣﻧﯾت ﻟﮫ ﺧطر ﺳره ﻣﺦ ﮐړي

ﻛﺎري ﭼﺎﭘﯾ﷼ :
ددې ﺳره ﭘﮫ ﻣواﻓﻘﮫ ﭼﯥ ﭘﮫ ﯾو اړﺧﯾز ډول ھ\ﮫ او ھﺎﻧد وﻛړو ﭼﻲ ھﻐﮫ ﻛړﻧدود ﺗﮫ وﻓﺎدار
ﭘﺎﺗﯥ ﺷو ،ﻛوم ﭼﻲ ﭘورﺗﮫ ﯾﯥ ذﮐر راﻏﻠﯽ دی ،ﻻﻧدي [ﯾﻧﯥ ﺷﺎﺧﺻﻲ ﻻرuووﻧﯥ ﺷﺗﮫ  ،ﻛوﻣﻲ
ﭼﻲ ﻛﺎري ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﺗﺷرﯾﺢ ﻛوي .ﻣوږ ﺑﮫ ﺧوښ ﺷو ﭼﻲ ﻣرﺳﺗﮫ ﻛوووﻧﻛﻲ ﺣﻛوﻣﺗوﻧﮫ ،ﻛور ﺑﮫ
ﺣﻛوﻣﺗوﻧﮫ او ﺑﯾن اﻟﺣﻛوﻣﺗﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧوﻧﮫ د اﺻوﻟو ﻟﮫ ﻣﺧﻲ ،د ﻣﻠ^رو ﻣﻠﺗوﻧو ﻣوﺳﺳﻲ او
 NGHAد ﻧﺎورﯾن ﭘﮫ ﻏﺑرDون ﻛﯥ د اﻏﯾزﻣﻧﯥ ﺑرﺧﯥ اﺧﯾﺳﺗﻧﯥ ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ وﮐړي.
دا ھداﯾﺎت د ﻻ رuووﻧﻲ ﻟﮫ ﭘﺎره ﺗﯾﺎر ﺷوي دي .دا ﻻرuووﻧﻲ ﻧﮫ \وك ﭘﮫ ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﯾﺎ ﺣﻘوﻗﻲ
ﻟﺣﺎظ ﻣﺳؤل ﻛوي او ﻧﮫ ھم ﻟﮫ ﺣﻛوﻣﺗوﻧو او \ IGOﺧﮫ دا ﺗوﻗﻊ ﻟرو ﭼﻲ دﻛوم ﺳﻧد
دﻻﺳﻠﯾك ﻟﮫ ﻻرې دې دا وﻣﻧﻲ ،وﻟﯥ دا ﮐﯾدای ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﮫ راﺗﻠوﻧﻛﻲ ﻛﻲ ورﺗﮫ د ﮐﺎر ﮐوﻟو
ﻟﭘﺎره ﯾوه ﻣوﺧﮫ وي .دا ﻻرuووﻧﻲ ﭘﮫ ﯾوه ھﻣﻐږې او ﺧﻼﺻﮫ روﺣﯾﮫ وړاﻧدې ﮐﯾږي ﭼﻲ ﭘﮫ
دې ﺗوDﮫ زﻣوږ ﻣﻠ^ري ﻟﮫ ھﻐو اﯾډﯾﺎﻟﮫ ﯾﺎ ارﻣﺎﻧﻲ اړﯾﮑو \ﺧﮫ ﭼﯥ ﻣوږ ﯾﯥ ﻏواړو ورﺳره
وﯾﯥ ﻟرو ،ﺧﺑر ﺷﻲ.
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ﻟوﻣړي ﺿﻣﯾﻣﮫ:
دﻧﺎورﯾن [ﭘﻠو ھﯾوادو ﺣﻛوﻣﺗوﻧو ﺗﮫ ﺳﭘﺎرuﺗﻧﯥ
 -1ﺣﻛوﻣﺗوﻧﮫ ﺑﺎﯾد د D NGHAﺎﻧو ،ﺧﭘﻠواك ،اﻧﺳﺎﻧﻲ او ﻧﺎﭘﯾﯾﻠﻲ ﻛﺎروﻧﮫ ﭘﮫ رﺳﻣﯾت
وﭘﯾژﻧﻲD NGHA :ﺎﻧﯥ ،ﺧﭘﻠواك واﺣدوﻧﮫ دي .دې ﺧﭘﻠواﻛﻲ او ﻧﺎﭘﯾﯾﻠﺗوب ﺗﮫ ﺑﺎﯾد د ﻛورﺑﮫ
ﺣﻛوﻣﺗوﻧو ﻟﮫ ﺧوا درﻧﺎوی وﺷﻲ.
 -2ﻛورﺑﮫ ﺣﻛوﻣﺗوﻧﮫ ﺑﺎﯾد  NGHAsﺗﮫ د ﻧﺎورﯾن د ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎﻧو ﻻﺳرﺳﯽ اﺳﺎﻧﮫ ﮐړي :ﻛﮫ
ﭼﯾري D NGHAﺎﻧﻲ د ﺧﭘﻠو اﻧﺳﺎﻧﻲ اﺻوﻟو ﺳره ﺳم ﭘﮫ ﺑﺷﭘړ ﻣواﻓﻘت ﻛﻲ ﻛﺎر وﻛړي دوي
ﺑﺎﯾد دﻧﺎورﯾن ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎﻧو ﺗﮫ داﻧﺳﺎﻧﻲ ﺧدﻣﺗوﻧو درﺳﯾدو ﭼ@ك او ﻧﺎﭘﯾﯾﻠﯽ ﻻﺳرﺳﯽ ﺗﺿﻣﯾن ﻛړي .دا
دﻛورﺑﮫ ﺣﻛوﻣﺗوﻧو دﻧده د ه ﭼﻲ دﺧﭘواﻛﻲ ﻣﺳوﻟﯾت دﺗﻣﺛﯾل او ﺗﻣرﯾن دﯾوي ﺑرﺧﯥ ﭘﮫ ﺗوDﮫ دا
ډول ﻣرﺳﺗﻲ ﺑﻧدي ﻧﻛړي او د D NGHAﺎﻧو ﻧﺎﭘﯾﯾﻠﺗوب او ﻏﯾر ﺳﯾﺎﺳﯾﺗوب وﻣﻧﻲ .ﻛور ﺑﮫ
ﺣﻛوﻣﺗوﻧﮫ ﺑﺎﯾد د ﻣرﺳﺗﮫ رﺳوﻧﮑو ﭼ@ﮏ ﻧﻧوﺗو ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ وﮐړي ،ﭘﮫ [ﺎﻧ^ړي ﺗوDﮫ
دﺗرازﯾت ،دﺧوﻟﻲ او ﺧروﺟﻲ وﯾزې ﯾﺎ دا ﭼﻲ دﻏوﻣوادو ﺗﺿﻣﯾن وﻛړي ﭼﻲ دا ﻣﺳﺎﯾل ﭘﮫ
ﭼ@ﻛ bﺳره ﺳر ﺗﮫ ورﺳﯾږي .ﺣﮑوﻣﺗوﻧﮫ ﺑﺎﯾد د ﭘروازوﻧو اﺟﺎزه ،او د ﻧړﯾواﻟو ﻣرﺳﺗو او
ﮐﺎرﮐوﻧﮑو د اﻟوﺗﮑو د ﮐﯾﻧﺎﺳﺗو اﺟﺎزه ،د ﻋﺎﺟﻠو ﻣرﺳﺗو د ﭘړاو ﺗر ﺧﻼﺻﯾدو ﭘورې ورﮐړي.
 -3ﺣﻛوﻣﺗوﻧﮫ ﺑﺎﯾد د ﻧﺎورﯾن ﭘﮫ وﺧت ﻛﯥ ﭘﮫ زﻣﺎﻧﻲ ﺗوlﮫ د ﻣرﺳﺗﯥ د ﺗوﮐو او ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو د
ﺟرﯾﺎن ﭘﯾدا ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره اﺳﺎﻧﺗﯾﺎ ﺑراﺑره ﮐړي :دﻣرﺳﺗﻲ ﻣواد او وﺳﯾﻠﯥ ﯾو ھﯾوادﺗﮫ ﯾوازي ددې
ﻣوﺧﻲ ﻟﭘﺎره راوړل ﻛﯾږي ﭼﻲ اﻧﺳﺎﻧﻲ ﻛړاووﻧﮫ ﺳﭘك او ﻛم ﺷﻲ ﻧﮫ د ﺳو داDرﯾز و @Dو او
ﻣﻧﺎﻓﻌو ﻟﭘﺎره  .داﺳﯥ ﻣوادو ﺗﮫ ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﻧور ﻣﺎل ډول ﭘﮫ ﻣﻔﺗﮫ ﺗوDﮫ د ﺗﯾرﯾدو اﺟﺎزه ورﮐړل ﺷﻲ
او ﻣﺣدودﯾت ﭘرې وﻧﮫ ﻟ^ﯾږي او دې ﺗﮫ ﺑﺎﯾد اړﺗﯾﺎ ﭘﯾuﮫ ﻧﺷﻲ ﭼﻲ د ﻗوﻧﺳﻠ^ړۍ ﺗﺻدﯾق
وﻏوuﺗل ﺷﻲ او ﯾﺎ ھم ﮐﮫ دﻛوم ھﯾواد \ﺧﮫ راﻏﻠﻲ وي د ھﻐو اﺳﻧﺎد  ،د دﺧول او ﺧروج
اﺟﺎزه ﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎ ﻧور ﻣﺣدودﯾﺗوﻧﮫ ددﺧول @ﻛس  ،د اﻟوﺗﻛﻲ د ﻛﯾﻧﺎﺳﺗﻠو ﻓﯾس ﯾﺎ دﺑﻧدر ﺧرڅ
ورﺑﺎﻧدي وﺿﻊ ﺷﻲ .د اړﺗﯾﺎ وړ ﻣرﺳﺗﻧدوﯾﮫ وﺳﺎﯾﻠو ،ﻣؤﻗت واردول ﻟﮑﮫ د ﻋراده ﺟﺎﺗو ،
ﺳﭘﻛو اﻟوﺗﻛو ﯾﺎ ارﺗﺑﺎطﻲ ﻣﺧﺎﺑروي وﺳﺎﯾﻠو واردول ﺑﺎﯾد دﮐورﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﻟﺧوا د ﺟواز ﯾﺎ د
ﻻﯾﺳﻧس ﭘﮫ ورﮐوﻟو ﺳره ،ﭘﮫ ھﻣﮑﺎری ﺗرﺳره ﺷﻲ .ھﻣداﺷﺎن ،ﺣﻛوﻣﺗوﻧﮫ ھم ﺑﺎﯾد د ﻣرﺳﺗﻲ د
وﺳﺎﯾﻠو ﭘر ﺑﯾﺎ ﺻﺎدروﻟو ،ﮐﻠﮫ ﭼﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﭘﺎى ﺗﮫ رﺳﯾږي ﻣﺣدودﯾت وﺿﻊ ﻧﻛړي .ﭘﮫ ﻧﺎورﯾن
ﮐﯥ د اړﯾﻛو @ﯾﻧ^وﻟو د اﺳﺎﻧﺗﯾﺎ وو ﻟﭘﺎره ﻛورﺑﮫ ﺣﻛوﻣﺗوﻧﮫ ﺑﺎﯾد وھ\ول ﺷﻲ ﭼﻲ @ﺎﻛﻠﻲ راډﯾوﯾﻲ
ﻓرﯾﻛوﻧﺳ bراﻣﻧ[ﺗﮫ ﻛړي  ،ﭼﻲ د ﻣرﺳﺗﻧدوﯾﮫ ﻣؤﺳﺳﯥ ﯾﯥ د ﻧﺎورﯾن ﺳره د ﻣرﺳﺗﯥ ﭘﮫ ﻣوﺧﮫ د
ھﻐﮫ ھﯾواد ﭘﮫ دﻧﻧﮫ ﻛﯥ او د ﻧړﯾواﻟو اړﯾﻛو ﻟﭘﺎره وﻛﺎروي .ھﻣدارﻧ^ﮫ دا ﻓرﯾﮑوﻧﺳ bﺑﺎﯾد د
ﻧﺎورﯾن ﻟﭘﺎره د ﻏﺑرDون uووﻟو ﻣؤﺳﺳﺎﺗو ﺗﮫ ﻟﮫ ﻧﺎورﯾن \ﺧﮫ ﻣﺧﮑﯥ ﻣﻌرﻓﻲ ﺷﻲ .دوى ﺑﺎﯾد د
ﻣرﺳﺗﻲ ﻛﺎرﻛوﻧﻛو ﺗﮫ دا واك ورﻛړي ﭼﻲ دﻣﺧﺎﺑرې ﻟﮫ دﻏﮫ وﺳﺎﯾﻠو \ﺧﮫ ددوى د ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻲ
اړﺗﯾﺎ وو ﭘﮫ ﺳر ﺗﮫ رﺳوﻟو ﻛﻲ ﻛﺎر واﺧﻠﻲ.
 -4ﺣﻛوﻣﺗو ﺑﺎﯾد د ﻧﺎورﯾن ﭘﮫ ھﻛﻠﮫ ھم ﻏږي ﻣﻌﻠوﻣﺎت او د ﭘﻼن ﺟوړوﻧﯥ ﺧدﻣﺎت
ﺑراﺑرﻛړي :د ﻣرﺳﺗﻧدوﯾﮫ ھ\و د ﺟﺎﻣﻊ ﭘﻼن ﮐوﻟو او ھﻣﻐږۍ دﻧده ،د ﮐورﺑﮫ ﺣﮑوﻣت دﻧده ده.
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ﭘﻼن ﺟوړوﻧﮫ او ھم ﻏږي ﻛﯾداي ﺷﻲ ﭘﮫ زﯾﺎﺗﻲ ﭘﯾﻣﺎﻧﯥ ﺳره ھﻐﮫ وﺧت ډﯾره ﻟوړه ﮐړای ﺷﻲ
ﮐﮫ ﭼﯾرې ) D (NGHAﺎﻧﯥ د ﻣرﺳﺗﯥ ﻟﭘﺎره د اړﺗﯾﺎوو او د ﺣﮑوﻣت ﻟﺧوا د ﻣرﺳﺗﯥ د ھ\و د
ﭘﻼن ﺟوړوﻟو او ﭘﻠﯽ ﮐوﻟو د ﺳﯾﺳﺗﻣوﻧوﭘﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﺳﺑﻣﺎﻟﻲ ﻛړاي ﺷﻲ او ھﻣدارﻧ^ﮫ ﮐﮫ ﭼﯾرې
د اﺣﺗﻣﺎﻟﻲ اﻣﻧﯾﺗﯽ Dواuوﻧو ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﻣﺎﻟوﻣﺎت ورﮐړل ﺷﻲ .د ﺣﻛوﻣﺗوﻧو \ﺧﮫ ﭘﮫ ﻛﻠﻛﮫ ﻏوuﺗﻧﮫ
ﻛﯾږي ﭼﻲ د ) (NGHAsﻟﭘﺎره دا ډول ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑراﺑر ﻛړي .د اﻏﯾزﻣﻧﯥ ھﻣﻐږۍ او دﻣرﺳﺗو
د ﭼﺎرو ﭘﮫ اﻏﯾزﻣﻧﮫ ﺗوDﮫ ﮐﺎروﻧﯥ ﻟﭘﺎره ،د ﻛورﺑﮫ ﺣﻛوﻣﺗوﻧو \ﺧﮫ ﭘﮫ @ﯾﻧ^ﮫ ھﯾﻠﮫ ﻛﯾږي ﭼﻲ د
ﻧﺎورﯾن \ﺧﮫ ﻣﺧﻛﯥ دې د D NGHAﺎﻧو د راﺗ tﻟﭘﺎره د اړﯾﮑو ﯾوه ﻧﻘطﮫ و@ﺎﮐﯥ ﭼﯥ د ﻣﻠﻲ
ﭼﺎرواﮐو ﺳره ﯾﯥ ﮐوردﯾﻧﮫ ﯾﺎ ھﻣﻐږي ﮐړای ﺷﻲ.
 -5دوﺳﻠﮫ واﻟﻲ ﺷﺧړي ﭘﮫ وﺧت ﻛﯥ ﺑﺷري ﻣرﺳﺗﯥ :دوﺳﻠواﻟو ﺷﺧړو ﭘﮫ ﺻورت ﻛﻲ ،
دﻣرﺳﺗﻲ ﻛﺎروﻧﮫ دﻧړﯾواﻟو اﻧﺳﺎﻧﻲ ﻗواﻧﯾﻧو ﺗﮫ ﭘﮫ ﭘﺎم ﻟرﻧﯥ ﺳره اداره ﻛﯾږي.
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دوﯾﻣﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ  :ﻣرﺳﺗﮫ ﻛوﻧﻛو ﺣﻛوﻣﺗوﻧو ﺗﮫ ﺳﭘﺎرuﺗﻧﯥ
 -1ﻣرﺳﺗﮫ ﻛوﻧﻛﻲ ﺣﻛوﻣﺗوﻧﮫ ﺑﺎﯾد د l NGHAﺎﻧو دﺧﭘﻠواﻛﻰ  ،ﺑﺷردوﺳﺗ Bاو ﻧﺎﭘﯾﯾﻠﺗوب
درﻧﺎوى وﻛړي او ﭘﮫ رﺳﻣﯾت ﯾﯥ وﻣﻧﻲ ،NGHAs :ھﻐﮫ ﺧﭘﻠواك واﺣدوﻧﮫ دي  ،ﭼﻲ د دوی
ﻧﺎﭘﯾﯾﻠﺗوب او ﺧﭘﻠواﮐﻲ ،ﺑﺎﯾد د ﻣرﺳﺗﮫ ﻛوﻧﻛو ھﯾوادوﻧو ﭘواﺳطﮫ درﻧﮫ وÇDل ﺷﻲ .ﻣرﺳﺗﮫ ﻛوﻧﻛﻲ
ﺣﻛوﻣﺗوﻧﮫ ﺑﺎﯾد NGHAsد ﻛوﻣو ﻧورو ﺳﯾﺎﺳﻲ او ﯾﺎاﯾدﯾوﻟوژﯾﮑﻲ ﻣوﺧو ﻟﭘﺎره وﻧﮫ ﻛﺎروي.
 -2ﻣرﺳﺗﻧدوﯾﮫ ﺣﻛوﻣﺗوﻧﮫ ﺑﺎﯾد د ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻲ ﺧﭘﻠواﻛﯽ ﭘﮫ ﺗﺿﻣﯾﻧوﻟو ﺳره ﻣرﺳﺗﯥ ﺑراﺑرې
ﮐړيD NGHA :ﺎﻧﯥ ،ﺑﺳﭘﻧﻲ او ﻣﺎدي ﻣرﺳﺗﻲ د ﻣرﺳﺗﮫ ﻛوﻧﻛو ﺣﻛوﻣﺗوﻧو \ﺧﮫ ﭘﮫ داﺳﯥ
ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﮫ او ﺧﭘﻠواﮐﮫ روﺣﯾﮫ اﺧﻠﻲ ،ﻟﮑﮫ \رﻧ^ﮫ ﭼﯥ ﯾﯥ دوی ﻧﺎورﯾن [ﭘﻠو ﺗﮫ ورﮐوي .د
ﻣرﺳﺗو د وﯾش ﭘﻠﻲ ﮐول د  NGHAﻣﺳؤﻟﯾت دی او د  NGHAد ﭘﺎﻟﯾﺳ bﭘر اﺳﺎس ﺗر ﺳره
ﻛﯾږي.
 -3ﻣرﺳﺗﻧدوﯾﮫ ﺣﻛوﻣﺗوﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﺧﭘل uﮫ دﻓﺗروﻧﮫ داﺳﯥ وﮐﺎروي ﭼﯥ D NGHAﺎﻧو ﺳره
ﯾﯥ د ﻧﺎورﯾن ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎﻧو ﺗﮫ د ﻻﺳرﺳﻲ ﭘﮫ ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ اﻏﯾزﻣن راوﺧﯾژي :ﻣرﺳﺗﻧدوﯾﮫ ﺣﻛوﻣﺗوﻧﮫ
ﺑﺎﯾد ﻧﺎورﯾن [ﭘﻠو ﺳﺎﺣو ﺗﮫ د  NGHAد ﻛﺎر ﻛوﻧوﻛو د آزاد ورﺗ tاو ھﻠﺗﮫ ددوی د اﻣﻧﯾت
ﺳﺎﺗﻧﯥ ﻣﺳؤﻟﯾت وﻣﻧﻲ .د اړﺗﯾﺎ ﭘﮫ ﺻورت ﮐﯥ،دوى ﺑﺎﯾد ددﻏو ﻣﺳﻠو ﭘﮫ اړه د ﻛورﺑﮫ ﺣﻛوﻣﺗوﻧو
ﺳره د ډﯾﭘﻠوﻣﺎﺳ bﺗﻣرﯾن ﻣﺧﮑﯥ ﻟﮫ ﻣﺧﮑﯥ وﻟري.
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درﯾﻣﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ  :ﺑﯾن اﻟﺣﻛوﻣﺗﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧوﻧو ﺗﮫ ﺳﭘﺎرuﺗﻧﯥ
l IGO -1ﺎﻧﯥ ﺑﺎﯾد ﺳﯾﻣﮫ ﯾﯾزې او ﺑﮭرﻧl NGHA Bﺎﻧﯥ د ارزiﺗﻣﻧو ﻣﻠ[رو ﭘﮫ ﺣﯾث
ﭘﮫ رﺳﻣﯾت وﭘﯾژﻧﻲD NGHA :ﺎﻧﯥ ،د ﻧﺎورﯾن ﭘﮫ وړاﻧدې د ﻏﺑرDون د uﮫ اﻏﯾزﻣﻧﺗوب ﻟﭘﺎره
ﻏواړي د ﻣﻠ^رو ﻣﻠﺗوﻧو او ﻧورو ﺑﯾن اﻟﺣﻛﻣوﻣﺗﻲ ﻣوﺳﺳو ﺳره ﻛﺎر وﻛړي .دوى دا ﻛﺎر
دﻣﻠ^رﺗوب ﭘﮫ ﯾوه داﺳﻲ روﺣﯾﮫ ﺗر ﺳره ﻛوي ﭼﻲ ﭘﮫ ھﻐﮫ ﻛﻲ د @وﻟو ﺧواوو ﺧﭘﻠواﻛ bاو
ﯾوواﻟﻲ ﺗﮫ درﻧﺎوى ﺷوى وي .ﺑﯾن اﻟﺣﻛوﻣﺗﻲ ﻣوﺳﺳﯥ ھم ﺑﺎﯾد د D NGHAﺎﻧو ﺧﭘﻠواﻛ bاو
ﻧﺎﭘﯾﯾﻠﺗوب ﺗﮫ درﻧﺎوی وﻟري .د ﻣﻠ^روﻣﻠﺗوﻧو @وﻟﻧﯥ ،د ﻣرﺳﺗﯥ د ﭘﻼﻧوﻧو د ﺗﯾﺎروﻟو ﭘﮫ وﺧت
ﮐﯥ ﺑﺎﯾد د D NGHAﺎﻧو ﺳره ﺳﻼ ﻣﺷوره وﮐړي.
-2
l IGOﺎﻧﯥ ،ﺑﺎﯾد دﻛورﺑﮫ ﺣﻛوﻣﺗوﻧو ﺳره د ﺳﯾﻣﮫ ﯾﯾز او ﻧړﯾوال ﻋﻣوﻣﻲ ھﻣﻐږي
ﮐﺎري ﭼوﮐﺎټ د ﺟوړوﻟو ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ،ﻣرﺳﺗﮫ وﻛړيD NGHA :ﺎﻧﯥ ،ﭘﮫ @وﻟﯾز ډول ،دا واک
ﻧﻠري ﭼﻲ د ﻧﺎورﯾن ﻟﭘﺎره د ھﻣﻐږۍ ﻋﻣوﻣﻲ ﮐﺎري ﭼوﻛﺎټ ﭼﭔرې ﭼﻲ دا ﻧړﯾوال ﻏﺑرDون ﺗﮫ
اړﺗﯾﺎ ﻟري ،ﺗﯾﺎر ﻛړي .دا ﻣﺳوﻟﯾت د ﻛورﺑﮥ ﺣﻛوﻣت او د اړوﻧده ﻣﻠ^رو ﻣﻠﺗوﻧو د ﭼﺎرواﮐو ﭘﮫ
ﻏﺎړه دی .ددوى \ﺧﮫ ﭘﮫ ﻛﻠﻛﮫ ﻏوuﺗﻧﮫ ﻛﯾږي ﭼﯥ اﻏﯾزﻣن ﺷوي ھﯾواد او ﻣﻠﻲ او ﻧړﯾواﻟﯥ
ﻣرﺳﺗﻧدوﯾﮫ @وﻟﻧﯥ ﺗﮫ د ﺧدﻣت ﻟﭘﺎره ،ﭘﮫ ﻣﻌﯾن وﺧت او اﻏﯾزﻣن ډول ،دا ﺧدﻣﺎت ﺑراﺑر ﮐړي.
ﭘﮫ ھر ﺣﺎﻟت ﻛﻲ D NGHAﺎﻧﯥ .ﺑﺎﯾد @وﻟﻲ ھ\ﻲ ﭘﮫ ﻛﺎر واﭼوي ﺗر\و د ﺧﭘﻠو ﭼﺎرو د
اﻏﯾزﻣﻧﯥ ھﻣﻐږۍ ﻟﭘﺎره ډاډ ﺗر ﻻﺳﮫ ﮐړي.د وﺳﻠواﻟﯥ ﺷﺧړې ﭘﮫ ﺻورت ﻛﻲ  ،د ﻣرﺳﺗﻲ
ﻋﻣﻠﯾﺎت د اړوﻧده ﻧړﯾوال ﺑﺷري ﻗﺎﻧون ﻟﮫ ﻣﺧﯥ اداره ﮐﯾږي.
lIGOﺎﻧﯥ ،ﺑﺎﯾد د  NGHAsاﻣﻧﯾﺗﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب ،د ﻣﻠ[رو ﻣﻠﺗوﻧو د ﺳﺎزﻣﺎﻧوﻧو ﭘﮫ
-3
8ﯾر ﺑراﺑر ﮐړي :ﭘﮫ ھﻐو [ﺎﯾوﻧو ﮐﯥ ﭼﻲ د ﺑﯾن اﻟﺣﻛوﻣﺗﻲ ﻣؤﺳﺳو ﻟﭘﺎره اﻣﻧﯾﺗﻲ ﺧدﻣﺎت ﺑراﺑر
ﺷوي دي ،ﻧو دا ﺧدﻣﺎت دې D NGHAﺎﻧو ﺗﮫ ﭼﯥ ددوی ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻲ ﻣﻠ^ري دي ،ھم وﻏزول
ﺷﻲ.
lIGOﺎﻧﯥ ﺑﺎﯾد ھﻐﮫ اړوﻧده ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﯽ وﻟري ﭼﯥ د ﻣﻠ[روﻣﻠﺗوﻧو
-4
ﻣؤﺳﺳﺎﺗو ﺗﮫ ورﮐړل ﺷوي دي :د D IGOﺎﻧو\ﺧﮫ ﭘﮫ ﻛﻠﻛﮫ ﻏوuﺗﻧﮫ ﻛږي ﭼﻲ @ول ھﻐﮫ
ﻣﺎﻟوﻣﺎت ﭼﯥ د ﻧﺎورﯾن ﭘﮫ وړاﻧدې د اﻏﯾز ﻣن ﻏﺑرDون د ﭘﻠﻲ ﻛوﻟو ﻟﭘﺎره اړﯾن دي ،د ﺧﭘﻠو
اوﭘراﺗﯾﻔﻲ NGHAﻣﻠ^رو ﺳره ﺷرﯾك ﻛړي.
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