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لومری برخه :برشي اړتیاوې

برشي اړتیاوې
اړتیاوې او لومړیتوبونه
د افغانستان ملکي وګړي په دوامداره توګه د روانو شخړو له امله رنځيږي چې د دغه شخړو ژور اغيز او جغرافیایی پراختیا ورځ
تر بله په ډيريدو ده .د  ۲۰۱۵ميالدی کال د سپتمرب په میاشت کې د کندوز والیت د مرکز نیولو څخه دا په ډاګه شوه چې شخړې
په  ۲۰۱۵کې څومره بانډو او لویو ښارونو ته نږدې شوې دي .دافغانانو په ژوند د شخړو ډيريدونکې اغیزې د ملکي وګړو د مرګ
ژوبلې ،ډيره ويره ،او بياځيل بیځایه کیدو څخه په ګوته کيدای يش .پراخو شخړو لږ تر لږه د  ۶،۳میلیون افغانانو ژوند اغیزمن کړی
او د  ۲۰۱۵ميالدي کال تر سپتمرب پورې  ۱۹۶،۰۰۰څخه ډير وګړي د کورونو پریښودوته اړشوي .چی د  ۲۰۱۴ميالدي کال په پرتله
 ۶۴٪ډيروالی په ګوته کوي .د په نښه شوو وژنواو په جګړو کې په زوره د ماشومانو د ګامرنې په ګډون د نړیوال برشي قانون او د
خونديتوب يا مصؤنيت له اصولو څخه د رسغړونو راپورو ورکړل شوی دی .په سویل ختیځ کې  ۲۲۵،۰۰۰هغه وګړي چې له شاميل
وزیرستان څخه په  ۲۰۱۴کې راغيل تر اوسه په دغه سيمو کې ميشت دي کوم چې په اوږدمهاله ناورین بدلیږي .په  ۲۰۱۵ميالدي کال
کې ډیر زیامننونکي افغان کډوال هم له ګاونډیو هیوادنو راستانه شوي دي ،چې ډیر يې د ډار او ویرې تر فشار الندي دي .په ۲۰۱۵
ميالدي کال کې ډیرو افغانانوپه هیواد کې د ناهيلۍ وروسته داروپا په لوري مخه کړې او د پناه غوښتنه يې کړې ده .په ټوليزه توګه
هغه وګړي چې له وړاندې اغیزمن دي د تاوتریخوايل له لوی خطر رسه هم مخ دي .دوئ په لوړه کچه اړ کيږي چې خپل کور کلی او
معيشت پریږدي ،او په هيواد کې چې د سختې بيوزيل کچه لوړه ده ،د شديدې خوارځواکۍ رسه هم الس او ګريوان دي.
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برشي اړتیاوې

2 1
د ملکي وګړو ساتنه يا
خونديتوب

دشخړو له امله بې ځایه
کیدل

دهیواد په لراو بر کې د
په  ۲۰۱۵ميالدي کال کې
زور زیايت له امله ډيرې
د شخړو او تاوتریخوايل
کورنۍ خپل کورونه او
په کچه کې ډيروالی
کيل پریږدي او د هيواد دننه په نورو
ښيي  .په دغه کال کې ۲۵،۰۰۰
سيمو کې ميشت کيږي .له دغه
امنیتي پیښې رامنځ ته شوي او د
کورنيو رسه ډيره لږه مرسته کيږي،
جنوري د مياشتې له پپل څخه تر
او کور ،اوبو ،زدکړو او روغتیائی
سپتمرب مياشتی پورې  ۸،۳۴۶ملکي
خدمتونوته یې الس رسی ډیر لږ دی.
وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
دوئ اړ دي چې په کم پایښته او
وسلوالو نښتو زور اخیستی او د
اوسیدو ځایونو ته نږدی غځیدلې دي .نا امنه حالت کې ژوند وکړي او د
ترييو ،د کوچنيانو د خرڅالو او په کم
چې  ۸۰ولسوالۍ د شخړوله امله
عمر کې د ودونو د خطر رسه مخ دي.
په لوړه کچه د اغیزمنوولسوالیو په
ډله کې راځي .د خوندیتوب نورین دوي نه غواړي په داسې حال کې خپلو
کورونوته ستانه يش چی د تاوتريخوايل
له امله نږدې د۶،۳ميلیونه وګړو
ژوند خوندې نه دی ،چې له امله يې خطر شتون لري
ماشومان او ښځې په ډيريدونکي
توګه اغيزمن کيږي.

3

روغتیا ته الرسسی

د زیاتیدونکی تاوتریخوايل
له امله د بیړنیو
روغتیايې خدمتونواو
رواين فزيکي ترضیضاتو د
مديريت وړتيا له جدي کمښت رسه
مخ ده .د شخړو له امله روغتيايي
خدمتونو ته الس رسی چې ال پخوا
ستونزمن وه ،نور هم ستونزمن
شوی دی .نږدې  ۴۰سلنه افغان
وګړي په هغو سيمو کې ژوند کوي
چې د روغتیايې اسانتیاو د پوښښ
الندې نه دي .د بیځایه شوو وګړو
وضعیت ،د رسپناه کمښت ،د څښاک
د کايف او پاکو اوبو کمښت ،او سامل
روغتیایی چاپېریال کمروزی وضعیت
د خپریدونکو ناروغیو د خطر یومهم
المل ګڼل کیږي

4

د حادې خوار ځواکۍ
درملنه

له  ۳۴والیتونو څخه په
۱۷والیتونوکې کې د
خوارځواکې وضعيت د
نړيوالې بيړنې قدمې له کچې څخه
پورته شوی دی .یو ملیون ماشومان
درملنې ته اړتیا لري او په هرو لسو
امیدوارو یا شیدې ورکونکو میندو کې
یوه ېې له خوارځواکي رسه مخ ده،
چې ده داسی میندوماشومان هم د
خوارځواکي له خطره اغیزمن کیدای
يش ۱،۵۷ .ملیون وګړي د خوړو د
خوندیتوب له جدي ستونزې رسه مخ
دي او ښځې او ماشومان تل د خوړو
د کموايل له امله ډير زيامننونکي وي.
د سوء تغذي يا خوارځواکۍ له امله د
مرګ او ناروغیو خطرونه ډيريږي

لومری برخه :ځانکړي برشي ارقام

د برشي
اړتیاوو ځانګړي ارقام
د ټولو وګړو او اړو خلکو شمیره د  ۲۰۱۵کال د سپتمرب دمیاشتې په اساس د برشي حالت استازیتوب کوي

ټول وګړي
27میلیون
شدت

هغه شمیر وګړي چې د تاوتریخوايل په ډیرو اغیزمنو ولسوالیو کې ژوند کوي
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6,3میلیون

هغه شمیر وګړي چې برشي مرستو ته اړتیا لري

 8,1میلیون
د حال د حالت له مخې
بیړنۍ عامه روغتیا

695,000

د شخړو له امله بیځایه
شوي وګړي

197,000

د عمر او جنس له مخې
دشخړو اغیزمن وګړي

2.7میلیون

له طبعي پیښو څخه
اغیزمن وګړي

235,000

خوارځواکي اود خوړو
کمښت

3.9میلیون

کډوال او په خپله خوښه
راستنیدنکي

362,000

مرشان(زاړه)
(> ۵۹کلونه)

0.3میلیون

ځوانان
( ۵۹-۱۸کلونه)

2.4میلیون

ماشومان (< ۱۸کلونه)

5.4میلیون

لومرۍ برخه :د ناورین اغیزه

بحران یا شخړی
اغیزه
په نړۍ کې افغانستان يو د بيوزلوو او وروسته پاتې هيوادونو څخه دی .د د یوې لسیزې خورا زیاتو نړیوالو مرستو رسبیره بيوزلې،
ناانډويل اونه ټيکاؤ په هيواد خپور دی .په ملیونونو افغانان په سختې بيوزيل کې ژوند کوي او هڅه کوي څو خپلې بنسټيزې اړتیاوې
پوره کړي ،چې ددوئ هڅې نه بريالې کيږي او په پایله کې مزمنه خوارځواکي ،د خوړو شدید کمښت او د مورماشوم مړينه چې په
نړيواله کچه ډيره لوړ ده ،را منځ ته کيږي .د وګړودغه مزمن وضعیت ،برشي ناورین نور هم خرابه کړی دی ،چې په ۲۰۱۵ميالدي کال
کې د جګړو د شدت او جغرافيايې پراختيا رسه نور هم خراب شوې دې.

شخړی
د افغانستان امنیتي حالت په جدي توګه د نړيوالو بهرنيو ځواکونو له وتلو رسه
خراب شو .ميل امنیتي ځواکونه تر جدي فشار الندې دي ،ځکه چې په څوجبهو
او کرښو کې ،چې نوې جګړې پکې پيل شوې دي ،د وسلوالو مخالیفینو رسه په
جګړه کې بوخت دي تر څو د هغه سيمو امنيت خوندي کړي.

په یو وخت کې د شخړو له امله د ډيرو واليتونو اغيزمن کيدل د
 ۲۰۱۵ميالدي کال له ځانګرتیاوو څخه ده او په لویه کچه یې د
خوندیتوب ناورین را منځ ته کړی دی چې له امله یې  ۶،۳ملیونه
وګړي اغیزمن شوي دي.

د اداري مرکزونو نیول کيدل

د سختو شخړورسه مخ

په الس جوړشوي چاودیدونکي توکو کارونه او د دښمن د تشحخيص نه پرته
بريدونه اوس هم دوام لري .خو اوس د ولسوالیو مرکزونو باندې بريدونه ډير او
سخت شوې دي ،چې په مستقيمه توګه په ټولنو اغيز کوي او د وګړو په منځ کې
ېې ويره او ترديد را منځ ته کړی دی .د اوسیدود ځایونوته د جګړو نږدیوايل اثر په
ملکي وګړو ډير شوی دی .د شتمنيو له منځه تلل  ،تاوتريخوالی او ګواښنه ډير
معمول شوی دی او هلکان او نجونې په زور رسه د وسلوالو مخالفیونو او ملیشو
په ډلو کې ګامرل کيږي .د نړیوال بانک د رواين روغتيا څيړنه دا په ګوته کړی
چې په افغانستان کې ترنیام يئ ډير وګړي چې تر  ۱۵کلو پورته عمرلري د ترضيض
او رواين-ټولنيزو ستونزو رسه الس او ګريوان دي.

د شخړو له امله بیځایه شوي
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لومری برخه :ځانکړي برشي ارقام

د ارزول شویو بيځايه شويو څخه  ۴۸سلنه يې ښځې ۵۷ ،سلنه يې
ماشومان او نږدې  ۲۰سلنه يې له تر پنځه کلونه د کم عمرلرونکي
ماشومان دي

د  ۲۰۱۵ميالدي کال د جنوري مياشتې تر سپتمرب میاشتې پورې د
 ۸،۳۴۶ملکي وګړو مرګ ژوبله ثبت شوې ده.
د اسالمي دولت په نوم د نوې ډلې را منځ ته کيدو رسه په شخړو کې زیاتوالی
راغلی او د خونديتوب اندیښنې په څرګند ډول زیاتې شوې دي .د دې ډلې شتون
په ځینو سیمو کې د  ۱۱کلینیکونو ۵۷ ،ښونځیو د تړلو او د واکسین پروګرام د
بندیدو المل هم ګرځیدلی دی

د  ۲۰۱۵ميالدي کال د سپتمرب تر میاشتې  ۱۹۷،۰۰۰وګړو د
تاوتریخوايل او شخړو له کبله خپل کورونو پریښوديل دي چې د ۲۰۱۴
ميالدي کې د ورته مودې په پرتله  ۶۴سلنه ډيروالې ښيي
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په ټول هيواد کې درنو جګړو ،خرابيدونکې امنیتي حاالتو او ګواښونو په زرګونه
خلک بیځایه کیدو ته اړکړي دي .د  ۲۰۱۵ميالدي کال په اوړي کې ،د هيواد له ۳۴
والیاتو څخه په  ۲۱کی يې تر یوې کچې د بیځایه کیدلو راپورونه ورکړل شوې دي.
د برشی الرسيس په وړاندې خنډونه ددې المل شوی دی چې ارزونه ،او د بیځایه
شوو د کره شمیر معلومول او مرسته رسول تررسه نيش .بیځایه کیدنه هر وګړی د
اړتيا ،زيامنننې ،او د خونديتوب د خطرونو په بنسټ چې د وخت په ترييدو رسه را
منځ ته کيږي او د بيځايه شويو وګړو د مقابلې وړتيا کمزورې کوې ،په بیله توګه
اغیزمنوي ،همدارنګه د لومړۍ بې ځايه کيدو وروسته په کمه کچه لومړنۍ بیړنۍ
مرستې ورکول کيږي چې بسنه نه کوي .نیمګړې رسپناه ،د خوړو نه خونديتوب،
په کمه کچه د حفظ الصحی او روغتیايي اسانتياوو ته الرسسی او همدا رنګه د
خونديتوب يا مصؤنيت نشتون د بیځایه شويو وګړو ژوند هوساينه او وقار له
خطره رسه مخ کوي.

په  ۲۰۱۳او  ۲۰۱۴کلونو کې په ټولیزه توګه  ۳۱۴،۰۰۰تنه بیځایه شوي وګړي ثبت
شوي دي چې ډيره شمريه ېې په ښارونو کې ميشت شوي دي .په  ۲۰۱۵کال
کې نورې بیځایه کیدنې په دغو سیمو فشار ډير کړی دی او د ژوند په حالت
اود خدمتونوته په الرسيس ېې منفي اغیزه کړې ده .بیځایه شوې کورنۍ اړې
دي چې خپل ماشومان کار ته ولیږي ،پور واخيل او د خپلې ټولنې څخه بهر له
له تاوتريخوايل او تريي ډکې اړيکې جوړې کړي .رسه له دې چې دوي له داسې
وضعیت رسه مخ دي خو د پراخیدونکو نا امنیو له کبله داسې نه ښکاري چې په
لنډه موده کې دې د بیرته ستنیدو لپاره زړه ښه کړي.

د پوښښ دکمښت او د روغتیايئ خدمتونو د ګډوډۍ له امله په کال
 ۲۰۱۵کې د عامه ساري ناروغیو پیښې زیاتې شوې دي
د  ۲۰۱۵ميالدي کال د جنوری له مياشتې څخه تر آګست پورې د رشي ۱۶۹
پیښو راپور ترالسه شوي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله  ۱۴۱سلنه ډيروالی
په ګوته کوي د دغه پیښو ډیر شمري يې په هغو ولسوالیو کې رامنځ ته شوی
چې شخړې  ،بیځایه کیدنه اود روغتیائی خدمتونو په وړاندې د الرسيس عمومي
خنډونه وه .په ټول هیواد کې روغتیليې خدمتونو ته الس رسی مخ په کمیدو دی
او روغتیايئ پوښښ  ۶۴سلنه دی .په خورا ځواکي د یو میلیون اټکل شویو اخته
ماشومانو څخه يواځې  ۳۰سلنه يې درملنه کيږي.

په کوردننه بیځایه شوي ،پاکستاين کډوال او زیان منونکي افغان را ستنیدونکي
زﯾﺎﻣﻨﻮﻧﮑﻲ اﻓﻐﺎن راﺳﺘﻨﯿﺪوﻧﮑﻲ
)ﺟﻨﻮری -ﺳﭙﺘﻤﱪ  (٢٠١٥ټﻮل ﻟﻪ

137 ,000

د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﮐډواﻟﻮ ﻧﻮم ﻟﯿﮑﻨﻪ
د ٢٠١٥ﺳﭙﺘﻤﱪ

225 ,000

دﺷﺨړو ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﻧﻮی ﺑﯿځﺎﯾﻪ ﺷﻮي
)ﺟﻨﻮري-ﺳﭙﺘﻤﱪ  (٢٠١٥ټﻮل ﻟﻪ

75
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رواﻧﯥ ﺷﺨړې ﭘﻪ ﭘﺮﻟﭙﺴﯥ
ﺗﻮګﻪ زﯾﺎن ﻣﻨﻮﻧﮑﻲ ﺑﯥ
ﺛﺒﺎﺗﻪ ﮐړي
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د ٢٠١٣ﻣﯽ
د ﺳﻴﻤﻴﺰو وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري
د ﻣﻠﮑﻲ وګړوﭘﻪ ﻧښﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ
ﭼټﮏ ﻟﻮړواﻟﯽ راﻏﻠﯽ دی .دﻏﻪ ګﻮاښﻮﻧﻪ
د اوﺳﻨﻴﻮ او ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ ﺷﺨړو ﺗړاو ﭘﻪ
ګﻮﺗﻪ ﮐﻮي.

د ٢٠١٣ﻧﻮﻣﱪ
ﭘﻪ ﻏﻮروﻻﯾﺖ ﮐﯥ ﺷﺨړې او
ﻧﺎاﻣﻨﯥ ددې ﻻﻣﻞ ﺷﻮې ﭼﯥ د
ﻫﺮات ﭘﻪ ﻟﻮر د ﺑﻴځﺎﯾﻪ ﮐﯿﺪوو ﺧﻮځښﺖ
ﭘﯿﻞ ﳾ ﺗﺮ څﻮ دﻏﺮﻧﻴﻮ ﺳﯿﻤﻮ وګړي
ﻟﻪ ﺳﺨﺖ ژﻣﻲ څﺨﻪ ﻫﻢ ﺧﻮﻧﺪي ﭘﺎيت ﳾ.

ﺟﻨﻮري ٢٠١٤
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ګډې ﺑﴩي
ﺑﻮدﺟﯥ ﭘﯿﻠﯿﺪﻧﻪ ډﯾﺮو
ﺑﯿړﻧﯿﻮﺑﴩي اړﺗﯿﺎوو ﺗﻪ ﻣﺎﱄ ﻣﺮﺳﺘﯥ
ﺑﺮاﺑﺮه وي.

197 ,000

لومری برخه :ځانکړي برشي ارقام

د ژوند ا نه ناوړه رش یط  ،بیځایه کيد نې  ،زیامننونکې کډوايل او له
اسنادو پرته راستنیدنې د عامې روغتیا بیړنی حالت لوړ کړی ده او په
دې توګه د کوچنیانو د خوارځواکي ستونزه نوره هم جدي شوې ده.
روغتیایی اسانتاوي تر ډیر فشار الندې دي او د دې اسانتیاوو د جذب د وړتيا
محدوديت په ځانګړې توګه بې ځايه شوي او بې اسناده راستنیدونکي اغيزمن
کوي او دغوخدمتونو ته د دوئ الس رسی نور هم محدود کوي.

د  ۲۰۱۴ميالدي کال د جون میاشتی راهيسې ۲۲۵،۰۰۰وګړي د
افغانستان په سویل ختیځ کې د کډوالو په توګه ميشت شوې دي

په  ۲۰۱۵ميالدي کال کې د افغان کډوالو او د اسنادو نه لرونکو را
ستنیدونکو په شمري کې د پام وړ ډيروالی راغلی دی.
د  ۲۰۱۵ميالدي کال په لومړيو شپږو میاشتو کې په رسمي توګه ،په خپله خوښه
او اجبارې راستنیدنې کې د  ۲۰۱۴ميالدي کال د ورته مودې په پرتله د پام وړ
ډيروالی راغلی دی .دراستنیدونکو د چارو څارنې ښيي چې کډوال په پرله پسی
توګه له ګواښونو او فشار رسه مخ دي ،چې دغه کار ددوئ بريته راستنيده له
ستونزو رسه مخ کړې ده

د هغو کډوالو چې په خوست او پکتیکا کې میشت دي ۸۰سلنه یې په نیمګړو
کورونو او يا موقتي رسپناوو کې ژوند کوي ،چې د ژمي په رارسيدو رسه دغه
موضوع ډیره د اندیښنې وړ ده .د یو اټکل له مخې د  ۷۰سلنه کډوالو روغتیایي
اړتیاوې ندي پوره شوې او که دا وضعیت دوام ومومي نو دا شمريې ډيرېدی هم
يش .پاکو اوبو ته الرسسی د اوسنې سیستم په دوام پورې اړه لري .د یوې څیړنې
له مخې په  ۲۰۱۵کال کې د ارزول شويو وګړو څخه  ۷۰سلنه کډوال د پاکوايل او
د حفظ الصحې په برخه کې مرستو ته اړتیا لري .کډوال په بشپړه توګه د خوراکي
توکو په ویش متکي دي او په  ۲۰۱۵کال کې د خوراکي توکو معياري کچه ۳۰
سلنه کمه شوې .د بيالبيلو خوراکي توکو رسچينو ته د الس ريس د کمښت له امله
د کډوالو په منځ کې د خوارځواکۍ کچه ډيريږي ،چې د بيړنې وضعيت کچه ته
نږدې شوې ده.
09

د  ٢٠١٥د ﺳﭙﺘﻤﱪ ﭘﺎی
د ﮐﻨﺪز د ﺷﺨړو ﻟﻮﻣړﻧﯽ راﭘﻮر ﺗﺮ١٣،٠٠٠
د ډﯾﺮو ﺑﯿځﺎﯾﻪ ﺷﻮﻳﻮ ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﺧﱪ ورﮐﻮي

100
75

49

64

53

56

53

91
36

د  ٢٠١٤ﺟﻮن

د  ٢٠١٤ﺟﻮﻻي

د ٢٠١٥اﭘﺮﯾﻞ

د  ٢٠١٥ﺟﻮﻻی

ﭘﻪ ﺷامﱄ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻟﻮﯾﻪ ﺷﻤﯿﺮه
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎين ﮐډوال ﺧﻮﺳﺖ او ﭘﮑﺘﯿﮑﺎﺗﻪ
ﮐډوال ﮐړل ،ﮐﻤﯥ ﮐﻮرﻧﯥ ﺑريﺗﻪ
ﺳﺘﻨﯥ ﺷﻮې دي.

ﭘﻪ  ٢٠١٣ﮐﯥ ﺗﺮﴎه ﺷﻮې
د ﺧﻮارځﻮاﮐﻲ ﻣﲇ ﴎوي )(NNS
وښﻮده ﭼﯽ ﻟﻪ ﻫﺮو ﭘﻨځﻪ اﻓﻐﺎن ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ
ﭼﯽ ﺗﺮ ﭘﻨځﻪ ﮐﻠﻮ ﮐﻢ ﻋﻤﺮ ﻟﺮي )(٪٩،٥
د ﺷﺪﯾﺪې ﺧﻮارځﻮاﮐﻲ ﴎه ﻣﺦ دي.

ﭘﻪ ﺷامﱄ او ﻟﻮﯾﺪﯾځﯥ ﺣﻮزو
ﮐﯥ ﭘﻪ ﭼټﮑﻲ ﴎه دﺷﺨړو
ډﻳﺮﻳﺪل د ﻧﻮﯾﻮ ﺑﯿځﺎﯾﻪ ﮐﯿﺪوﺳﺒﺐ
ﺷﻮ ،ﭼﯥ ډﯾﺮ ﺷﻤري ﻳﯥ ﭘﻪ داﺳﯥ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ
ﺑﻨﺪ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮي ﭼﯥ ﻻﴎﺳۍ ورﺗﻪ ﻧﻪ ﮐﯿږي.

ﭘﻪ ﺷامل او ﺷامل ﺧﺘﯿځﯥ
ﺣﻮزو ﮐﯥ  ،ﭘﻪ ﺷﺨړو ﮐﯥ د ﭘﺎم
وړډﻳﺮواﻟﯽ د ﺑﯿځﺎﯾﻪ ﮐﯿﺪﻧﯥ او د ﺑﴩي
ﻣﺮﺳﺘﻮ رﺳﻮﻟﻮ د ﻣﺦ ﻧﯿﻮي ﻻﻣﻞ ﮐﯿږي.

50
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لومری برخه :ځانکړي برشي ارقام

کډوالو ته د راستنيدو په مهال د ليږد په مرکزونو کې مرستې ورکول کيږي چې د
معمول په ډول د دوه مياشتو لپاره بسنه کوي .په ټولنه کې د اوږدمهالې يوځاې
کيدنې په برخه کې د راستنیدونکو په وړاندې ډيرې انديښنې او ننګونې شتون
لري .غیر رسمي راستنیدونکي د اسنادو د نه شتون له امله له ډيرو ستونزو رسه
مخ دي ،ځکه چې دوی له حقوقي اړخه هم زيامننونکي دي.

په افغانستان کې طبيعې پيښې را منځ ته کيږي
افغانستان د طبيعی پیښو لکه زلزله ،سیالب ،وچکايل ،د ځمکې ښوييدنې او
د واورې ښويدنې څخه اغیزمن هیواد دی .د درې لسیزو جګړو د چاپريیال د
وضعيت خرابتيا ،اود طبيعی پیښو د خطر د کمښت د سرتاتیژي په برخه کې
د لږۍ پانګې اچونې له امله د ناڅاپي او طبيعي پيښو په وړاندې د افغانانو
زيامنننه ډيره او په وړاندې يې د مقاومت وړتيا کمه شوېده .په منځنۍ کچه
هر کال د طبيعي ناورینونو او پيښو له امله  ۲۰۰،۰۰۰وګړي اغیز من کيږي.
د  ۲۰۱۵کال .د اکتوبر د میاشتې زلزله چې د افغانستان په شامل ختیځ کې را
منځ ته شوه ،کيداې يش چې د سږ کال شمريه لوړه کړي .دغه زلزلې د هیواد
 ۱۵والیتونه اغیزمن کړل اوله  ۱۲۷،۰۰۰ډير وګړي يی يو ډول برشي مرستوته اړ
کړي دي.

 ۲۰۱۶ته کتنه :د تاوتریخوايل یا شخړو شدت او د برشي اړتیاوو
ډيريدل
رسه له دې چې د افغانستان د سويل پروسې لپاره مثبت ګامونه پورته شوې دي،
خو په عمل کې د جګړو ډيروالی د ناڅرګند وضعيت او تاتريخوايل ښکارندوی
دی .د  ۲۰۱۵کال د سپتمرب په مياشت کې د طالبانو په الس د کندز ښار پرځيدل
له  ۲۰۰۱کال نه را پدیخوا د يو واليت لومړی مرکز وه چې په جګړه کې د طالبانو
الس ته پريوت .په ګڼو سميو او کرښو کې د سرتاتيژيکو بريدونو د دوام څخه دا
په ګوته کيږي چې د هيواد حاالت ډير نازک دي او د ګڼو ډلو له لوري په اوږدو
جګړو باندې اخته دی .په دې توګه ،دغه ډول حاالتو کې د برشي مرستو اړتيا به
نوره هم ډيره يش.

په  ۲۰۱۵کې دشخړو شدت

شـــــــــــدت

10

د شخړو د شدت اندازه درې شاخصونه لري امنیتي
پیښې ،د ملکي وګړو مرګ ژوبله او د شخړو له کبله
بیځایه کیدنه ،چې دلته د  ۲۰۱۵د جنوري څخه تر
سپتمرب پورې ښودل شوې ده .د درجه بندي د طریقې
تفصیل د افغانستان د برشي غربګون په ویب سایت یا
انټرنیټي پاڼه کې موندلی شئ.

لومری برخه :ځانکړي برشي ارقام

د خوست په والیت کې افغاين پولې ته څیرمه د شاميل وزیرستان د ګوالن د کډوالو په پنډغايل کي ماشومان د اوبولوښي ډکوي .کورته د تللو په
الره کې له هغې سیمې تیریږي چې ماینونه پکې خښ دي او اوس مهال ېې د پاکیدو کار روان دی .هلوترست یو له هغو موسسو څخه ده چې
په سیمه کې د ماینونو د پاکولو مسؤلیت لري او دا پروسه هغه وخت پیل شوه کله چې په  ۲۰۱۴کال کې دپنډغايل د جوړیدو په وخت کې
هلته د ټانګ ضد ماینونه او نور ناچاودي توکي وموندل شول او بیا چاودنه ورکړل شوه .

عکاس :اندریو کیلتی

11

لومری برخه :د اړو وګړو درجه بندي

د اړو وګړو
درجه بندي
 ۸،۱ملیونه وګړي بیړنیوبرشي مرستوته اړتیا لري .اړتياوې په هغه سيمو کې ډيرې دي چې چیرته چې پراخه تاوتريخوالی او جګړې دي ،خو د
ټيکاؤ نشتون او پرمخيټايي فعاليتونو کې کمښت ددې المل شوی دی چې اوږدمهالې ستونزې په حادو ستونزو بدلې يش او بايد بيړنۍ ځواب
وينه ورته ويش.

د  ۱،۷ميلیون هغه وګړو رسبريه چې بنسټيزه روغتیايي خدمتونوته الرسسی نلري،
یو ملیون ماشومان هم د حادې خوار ځواکۍ له امله درملنې ته اړتیا لري  .د
ناورینونو تر ټولو لوی قربانيان ماشومان دي.

12

د اړو خلکو شمیره

8.1

میلیون

د سکتوریا ګروپ په اساس د اړتیالرونکو ویش
د ﺣﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ
ﺷﺨړو ﺑﯿځﺎﯾﻪ ﮐړي ﺷﺨړو اﻏﯿﺰﻣﻦ ﮐړي

د ﻋﻤــﺮ او ﺟﻨﺲ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ*
ﮐډوال او
راﺳﺘﻨﯿﺪوﻧﮑﻲ

ﻃﺒﻌﻲ ﭘﯿښﻮ
اﻏﯿﺰﻣﻦ ﮐړي

ﺑﯿړين روﻏﺘﯿﺎ ﺧﻄﺮ

ﺧﻮارځﻮاﮐﻲ او
.دﺧﻮړو ﮐﻤښﺖ

ټﻮل
دښځﻴﻨﻮو ٪

دﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ،ځﻮاﻧﺎﻧﻮ
او ﻣﴩاﻧﻮ *٪

اړﺗﯿﺎ ﻟﺮوﻧﮑﻲ وګړي

ﺑﯿړﻧۍ ﴎﭘﻨﺎه او ﻏﯿﺮ
ﺧﻮراﮐﻲ ﺗﻮﮐﻲ
دﺧﻮړو ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب
او ﮐﺮﻫڼﻪ
روﻏﺘﯿﺎ

ﺗﻐﺬﯾﻪ

ﺳﺎﺗﻨﻪ
اوﺑﻪ ،ﭘﺎﮐﻮاﻟﯽ او
ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﻪ
*ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن )> ١٨ﮐﻠﻦ( ,ځﻮاﻧﺎن ) ٥٩-١٨ﮐﻠﻦ( ,ﻣﴩان )< ٥٩ﮐﻠﻦ(

د افغانستان خلک په یواوږدمهاله ناورین کې را ګیردي اود یوې لسیزې خورا زیاتو مرستورسبیره د بيوزلۍ کچه په هيواد کې ډيره لوړه ده
د حکومت د  ۱،۸بيلیونه ډالره عوايدو نږدې نيمه برخه يې په ميل امنیت لګول کیږي ،په امنيت باندې د لګښت دومره کچه په نړې کې په بل هيواد کې نه ليدل
کيږي .له همدې امله په پرمختیايی پروژو او بنسټيزو خدمتونو لګښت ډير کم دی .د بې روزګاري له ناورین رسه رسه ،د افغانستان دولت نشې کوالې چې د خپلو خلکو
اړتیاوې پوره کړي.
په ناڅرګند حالت کې ،په راتلونکې کال کې د بيړنيو برشي ډيرو مرستو شتون اړين دی ،ترڅو چې د شخړو له امله را منځ ته شويو اغيزونو ته په چټکه ځواب وينه
ويش .د پرمختیايي مرستو په اندازه کې په چټکه کمښت به په هغو وګړو بده اغیزه وکړي چې وار له مخه زيامننونکي وه ،او وررسه به د بیځایه شویو د رسپناه او خوړو
غوښتنو اړتياوې چې د نورو پيښو د زغم وړتيا نلري ،ډيرې کړي .په  ۲۰۱۶ميالدي کال کې کرهنیزو حاصالتو باندې بايد پام وساتل يش ،ځکه چې افغانستان اقليم نيمه
وچ دې او د غنمو ښه حاصالت د اورښتونو په کچې پورې اړه لري.
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) ٢٠١٥

(

٪

١٨

٥٩-١٨

٥٩

لومری برخه :د اړتیاوو شدت

د اړتیاوو
شدت
په یو وخت کې د شخړو له امله د ډيرو واليتونو اغيزمن کيدل د  ۲۰۱۵ميالدي کال له ځانګرتیاو څخه ده او حتی په هغو سیمو کې هم
شخړي شتون لري چې په نسبي توګه یې امنیت ښه وو.
پداسې حال کې چې پخوا برشي اړتیاوې په سویل او سویل ختیځ کې ډیرې وې خو د دې برعکس اوس په شامل او شامل خیتځ کې جګړو زور اخیستی په ځانکړې توګه
ېې بدخشان ،کندوز ،فاریاپ او ننګرهار اغیزمن کړي دي  ،چې له امله ېې په ټول هیواد کې برشي اړتیاوي زیاته شوې دي.

شـــــــــــدت
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ﺑﺪﺧﺸﺎن

ﮐﻨﺪز

ﺗﺨﺎر

ﺳﻤﻨﮕﺎن

ﺑﻐﻼن

ﴎ ﭘﻞ

ﭘﯿﻨﺠﺸﯿﺮ

ﻧﻮرﺳﺘﺎن
ﮐرن

ﺑﻠﺦ

ﻟﻐامن

ﺑﺎدﻏﯿﺲ

ﮐﺎﭘﯿﺴﺎ

ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر

ﺧﻮﺳﺖ

ﺟﻮزﺟﺎن

ﺑﺎﻣﯿﺎن

ﭘﺮوان
ﮐﺎﺑﻞ

ﻫﺮات

ﻣﯿﺪان وردک

ﻟﻮﮔﺮ

ﻏﻮر

داﯾﮑﻨﺪی

ﭘﮑﺘﯿﺎ
ﻏﺰﻧﯽ

ارزﮔﺎن

په نقشه کی چی د والیاتو تر مینځ د اړتیاو د شدت کوم
مقایسوي انځور یا تصویر کښل شوې پکی د سکتورونو په
بنا دوګړو اړتیاوته د مینځ دټکي په توګه کتل شوي .دتیر
کال خالف چی داغیزمنیدونکو وګړواړتیاوته پکی زیات وزن
ورکړل شوی وه په  ۲۰۱۵کال کی د ړومبیتوب د حق لپاره
د هغوشدیدواړتیالرونکووګړو اړتباو ته د کتو په حق کی
فیصله کړی ده د نوروضاحت لپاره مهربانی وکړی د برشي
غربګون ویب سایت نه لیدنه وکړي.

ﭘﮑﺘﯿﮑﺎ

ﻓﺮاه

زاﺑﻞ

ﮐﻨﺪﻫﺎر

ﻫﻠﻤﻨﺪ

ﻧﯿﻤﺮوز

دوهمه برخه:
د سکتور په بنسټ د اړتیاوو
بیا کتنه
د سکتور په بنسټ معلومات
بیړنۍ رسپناه او غیرخوراکي توکي
د خوړو خونديتوب
روغتیا
تغذیه
ساتنه
اوبه ،پاکوالی او حفظ ااصحه

د معلوماتو تشه او
څیړنیزه کړنالره
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دوهمه برخه :د سکتورپه اساس داړتیاوو کره کتنه

بیړنۍ رسپناه او غیرخوراکي توکي
کره کتنه
د  ۲۰۱۵ميالدي کال په وروستيو کې د رسپناه اړتیاوې د دوه
پرله پسی بیړنیو پیښو له امله زیاتې شوې چې یوه یې د شخړو
له امله بې ځايه کيدل اوبله یې د اکتوبر  ۷.۵درجې ریکرت زلزله
وه چې د افغانستان شامل  ،شامل ختيځ او ختيځې سیمې ېې
ولړزولې .د  ۲۰۱۵ميالداي کال د سپتمرب تر پایه تر۱۹۶۰۰۰نه
ډیر وګړي د تاوتریخوايل او شخړو له کبله له خپلو کورونو څخه تیښتې ته اړ
شوي دي چې ډيرو يې خپلې شتمنې او ملکيتونه هم په ځاې پريښې دي .د
شخړو او تاوتریخوايل د زیاتیدوله وېرې ډیر وګړي خپلو کورونو ته نيش ستنیدالی.
سږ کال د بیځایه شویو یوازې دریمه برخه د دوستانو یا د کوربه ټولنو رسه ميشت
شوې دي .د دغه بې ځايه شويو ډيره برخه په لنډ مهاله او ناکايف رسپناه کې ژوند
کوي .د بیځایه شویوو اوکوربه ټولنو دمقاومت وړتیا په چټکي رسه په کمیدو
ده .ډیرې هغه کورنۍ چې د  ۲۰۱۴ميالدي کال د جون په مياشت کې شاميل
وزیرستان څخه کډه شوې دي ،په موقتي رسپناوو کې ژوند کوي ،او له یونیم کال
وروسته بيا له ژمي رسه مخ دي ،او فزیکي او اقلیمي خوندیتوب نه لري.

0.7

میلیون

د اغیزمنو وګړو برشي اړتیاوې
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د افغانستان اقلیم اوږد ژمې لري او په غرنيوسيمو کې چې د هيواد درميه
برخه جوړوي ،هوا ډيره سړه وي .د  ۲۰۱۵ميالدي کال د اکتوبر د مياشتې
زلزلې دهیواد  ۱۵والیتونه اغیزمن او تر ۱۲۷،۰۰۰څخه زیات وګړي ېې يو
ډول برشي مرستو ته اړ ایستل .خو د هيواد په شامل ختيځ واليت بدخشان
کې ،چې د زلزلې مرکز وه مايل زيان ډير لوړ وه .جغرافیايئ موقعیت ،د
رسکونو نشتوالی او امنیتي ستونزې هغه الملونه دي چې اغیزمنوسیمو ته
يې الرسسی ستونزمن کړی دی .په سیمه کې د ژمي را رسیدل به د بیارغونې
کارونه تر پرسيل پورې په ټپه ودروي .له دې امله به په سلګونه هغه کورنۍ
چې خپل کورونه ېې له السه ورکړي داسې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري چې د
ژمي په میاشتو کې ځانته خوندي استوګنځي پیدا کړي.

لکه څنګه چی دکال تر پایه په شخړو کې کوم کمی تر سرتګو نشو ،له دې
امله به ډیر بیځایه شوي وګړي نه یوازې د بدو امنیتي حاالتو له امله بلکې
د سخت ژمي د رارسیدو له امله هم له خطر رسه مخ وي .ډیر زيامننونکي
بیځایه شوي ،کډوال او راستنیدونکې کورنۍ چې د خوندي استونګن ځایونو
دکمښت رسه مخ دي د ساتنې  ،درناوي او کورنی چاپیریال خونديتوب د
نشتون له خطر رسه هم مخ دي .همدارنګه د هغو کورنیولویه برخه چې په
لنډمهاله رسپناوو کې ژوندکوي ،راستنیدونکي چې د کډوايل اسناد نه لري او
هغه چې په زوره را شړل شوي دي ،بنسټيزو خدمتونو ته الرسسی نه لري.
په ځانګړې توګه له ایران څخه بی اسنادو راستنیدونکي د کور توکي نه لري
ځکه چې دغه وګړوته الس رسئ ستونزمن دی.

دوهمه برخه :د خوړو خوندیتوب او کرنه

د خوړو خوندیتوب
کره کتنه
په تیرو دریو کلونو کې په دوامداره توګه د ښه کښت رسبیره
د نرخونو لوړوالی ،د پيښو د را منځ ته کيدو ،ځمکو ته د نه
الرسيس او د مزدوري دکمښت له امله د خوراک د کمښت له
خطر رسه مخ وګړي له  ۴،۷سلنې څخه  ۵،۹سلنې ته لوړ شوي
دي .د کار له امله کډوايل اود شخړوله امله بیځایه کیدنې د
ښارونود بیوزله وګړوشمیره زیاته کړی او هم ېې د مزدورۍ په مارکیټ فشار
زیات کړی دی .دطبعي پیښو او شخړوپه پايله کې د کډوالۍ له امله عایدات او
حاصالت کم شوي او کورنۍ او ټولنې یی اغیزمنې کړي دي.

1.7

میلیون

اغیزمن وګړي
 ۱،۵۷میلیونه خلک د خوړو له سخت کمښت رسه مخ دي چې د  ۲۰۱۴کال
څخه تر اوسه  ۳۱۷،۰۰۰وګړي زیات شوي دي .په داسې حال کې چې د خوراک
کمښت په افغانستان کې اوږدمهاله ستونزه ده  ،خو هغه وګړي چې د وروستیو
پیښو له امله اغیزمن شوي دي ،په خوست او پکتیکا کې د کډوالو ،راستنیدونکو
او نویو بیځایه شویو کډوالو او د طبعي پیښو له امله د بیځایه شوو په ګډون،
بیړنيو خوراکي مرستو ته اړتیا لري .کوم وګړي چې د خوراک له کمښت رسه الس
او ګریوان دي له هغوی رسه مرستې له دې امله هم اړینې دي ترڅو دوي د
خوراک او روغتیایی ستونزو له زیاتوايل څخه وژغورل يش.
په افغانستان کې د خوړو شدید کمښت مخ په لوړیدو دی .په کلیوايل سیمو کې
ځمکه نه لرونکي د خوړو له شدید کمښت رسه مخ دي  ،پداسې حال کې چې
د لږې ځمکې لرونکي د پيښو په وړاندې زيامننوکي دي .په ناامنه او لريې پرتو
سیمو کې د ترانسپورت لوړې کراېې ،مالیه او د خطرونه بیمه د نرخونو د لوړوايل
سرت الملونه دي .نا توانه کورنې له دې وضعیت رسه د مقابيل لپاره د کور شتمني
اوځمکي خرڅوي چې دوئ نورهم له خطر رسه مخ کوي .د شتمنیو کمښت د
کار په مارکیت ډیره اغېزه کوي اوله کلیوايل سیمو څخه ښاري سیموته د تلوالمل
ګرځي .غور ،پکتیکا ،هلمند ،تخار ،فاریاب ،جوزجان ،بامیان ،نیمروز او خوست
هغه والیتونه دي چې د  ۲۰۱۵کال په هغه موسم کې چې کرنیز حاصالت نه وي،
د لوړې درجې خوړو د کمښت رسه مخ وو ،چی له دې جملې څخه غور تر ټولو
زیات د خوړو له کمښت رسه مخ وه.

برشي اړتیاوې
په خوست او پکتیکا کې کډوال او راستنیدونکي جدي برشي مرستو ته اړتيا
لري .په کلیوايل سیمو کې ډيری اوسیدونکي په کرهڼه مالدارۍ او مزدورۍ
تکیه کوي چې د طبعي ناورینونو او پيښو څخه سخت اغیزمن کیدای يش.
بیځایه شوي تر ټولو سرتې برشي اړتیاوې لري ځکه چې دوئ خپلو ځمکو ته
الس رسی نه لري اود مزدورۍ لپاره باید د نورو رسه سیايل وکړي او دا سیالی د
مزدوري بیه را ښکته کوي چې په پايله کې بیځایه شوي د مقابيل توان له السه
ورکوي ،سږ کال د ناورینونواو پيښو رسه د مقابلې لپاره د ټولنې د شتمنیو
کمښت دوه برابره شوي دي.
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دوهمه برخه :روغتیا

روغتیا
کره کتنه
د شخړو شدت اود وسلوالو نښتو زیاتوايل او جغرافیايي پراختیا،
او له جګړې څخه پاتې چاودیدونکي توکو او په الس جوړ شوي
چاودیدونکي توکو باندې د استوګنځایونوککړتیا افغان وګړي
له سخت فزیکي خطر رسه مخ کوي .دجګړو له امله تروما
او ترضيضونه ،فزیکي ټپونه او پراخه بيځايه کيدنه روغتیايی
خدمتونواو طبي پاملرنوته د خلکو اړتیا زیاته وي ،او د هيواد د روغتیایي سیستم
اوسني بنسټیز خدمتونه او زيرمې نشې کوالې چې دغه اړتياوې پوره کړي.

3.1

میلیون

اغیزمن شوي وګړي
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د شخړو اوجګړو ډګر د ولسوالیوپه مرکزونو او لویو ښارونو کې د ټولنو میشت
ځایونه ته نږدې کیږي چې د ملکي وګړو په ژوندانه يې ډیرې بدې اغیزې کړې
دي  ،د کندز ښار یې یوه بیلګه ده .د  ۲۰۱۵ميالدي کال د جنوري څخه تر سپتمرب
میاشتې پورې د  ۸،۳۰۰ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې او  ۱۹۶،۶۸۷تنه له
کورونو بیځایه شوې دي .نږدې  ۴۰سلنه افغان وګړي د روغتيايې خدمتونو د
پوښښ څخه بې برخي دي او بنسټيزو روغتيايې خدمتونو لکه معمولې درملنه،
د زيږون وړاندنې مراقبت ،زيږون او د زيږون وروسته مراقبتي خدمتونو ته ،د
واکسينونو په ګډون الرسسی نلري .په  ۲۰۱۵کال کې ټول ټال د  ۲۵۴روغتیايي
پیښو راپور ورکړل شوي چی  ۲۵۱پیښی د جنوري او جون تر مینځ موده کې
تائید شوي پیښې دي ،پداسې حال کې چی د تیر کال په همدې موده کې ۱۱۷
پیښو راپور ورکړل شوی وه.
د تاوتریخوايل له امله نیم ملیون وګړو ته د روغتیايې خدمتونو په وړاندې کولو
کې ستونزې را منځ ته شوې دي .د وګړوبیځایه کیدل ،د رسپناه کمښت ،د پاکو
اوبو کمښت او ناکايف نیمګړی سامل چاپیریال د خطر هغه فکتورونه دي چې د
ډیرو وژونکو ساري ناروغیو خپریدو ګواښ يې ډير کړی دی.

برشي اړتیاوې
افغان روغتیايي سيستم په کايف توګه زيرمې نلري چې د د کتلوي مرګ ژوبيل
په وړاندې ځواب وينه وکړاې يش او یا هم د جګړی ټپیانو ته بیړنۍ روغتیائی
درملنې ،درجعت یا لیږد سیستم او جراحی پاملرنې برابرې کړي .د روغتيايې
خدمتونو او رسچينو د وړاندې کولو لپاره تر ډيره کچې په برشي مرستوتکیه
کوي .رسبیره په دي د کمزوري پوښښ او محدودې وړتيا له امله اوسني روغتیايې
خدمتونه ددي توان نه لری چې په لویه کچه د بیځایه شو دخوځښت او د
کډوالو او راستنیدونکو کورنیو چې ګڼ شمري يې ښارونه ته مخه کوي ،تر پوښښ
الندې ونييس .روغتیائی اسانتیاوو ته لږ الرسسی دهغو کورنیو د ژوندانه وضعیت
ډیر خرابه وي چې د خوراک پیرودول او لګښت یی نابسیا وي ،دوي په چټکي
رسه د ناروغيو په وړاندي د مقاومت وړتیا له السه ورکوي ،د خوارځواکي له ګواښ
رسه مخ کیږی اود انتاين ناروغیو د خپریدو له ویرې رسه الس او ګریوان کیږي.

دوهمه برخه :خواړه یا تغذیه

خواړه یا تغذیه
کره کتنه

2.9

د افغانستان د حکومت او رشیکانو د هلو ځلو رسبیره د
خوړو یا تغذېې حالت په ناوړه وضعيت کې پاتې دی .د هیواد
نیمګړې پرمختيا د خوارځواکې په ډيروالې کې منفي اغيز لري،
او د بنسټيزو روغتیایی خدمتونو کمښت ددې المل کيږي چې
د ماشومانو او ښځو د اغيزمنې درملنې وړتيا محدوده يش .تر
یوملیون ډیر ماشومان د حادې خوار ځواکي د درملنې اړتيا لري ،او لږ تر لږه
د هيواد په  ۱۷واليتونو کې د خوارځواکې وضعيت د نړيوالې بيړنې قدمې له
کچې څخه پورته شوې دې .د شخړو له امله د خوارځواکې اوسنی وضعیت لکه د
کورنیو نا کايف خوراک  ،کمزوری غذایی رژیم ،نیمګړي روغتیایی خدمات  ،د حفظ
الصحه ناوړه چاپیریال مورماشوم ته کمه پاملرنې ،نور هم خرابه شوې دې.

میلیون

اغیزمن شوي اوسیدونکي
په حاده خوارځواکي د پام وړ اخته ماشومان درملنې ته الرسسی نه لري .د روغتياې
خدمتونو وړاندې کوونکې پدې نه توانیږي چې په عادي ډول مناسب خدمتونه وړاندي
کړي ،او د پيژندل شويو بيړنيو قضيو د ځواب وينې وړتيا خو هيڅ نلري .په اوسني
حالت کی روغتیائی خدمتونه يواځې  ۶۰سلنه وګړوته رسیږي ،چې لدې جملې څخه
یوازې ۴۰سلنه يې د تغذیې خدمتونه هم وړاندی کوي .په روغتیايې مرکزونو او د
ټولنې په کچه د کارکونکو شمريه کمه او جوړښت ناسم دې ،د خدمتونو د وړاندې
کولو محلونه کايف نه دي ،د روغتيايې کارکونکو د تشخيص وړتيا محدوده ده او د
حادې خوارځواکې د جامع مديريت پوښښ محدود دې .څيړنو ښودلې چی د اړونده
توکو په وخت رسه نه ليږد ،د کورنيو او مراقبت وړاندې کوونکو له لورې د ماشوم
د خوارځواکې په وخت رسه د تشخيص محدوده وړتيا ،په خوارځواکې اخته ماشوم
روغتيايې اسانتياو ته له دې امله نه ليږل چې روغتيايې اسانتياوو کې د مراجعينو ګڼه
ګڼه ډيره ده ،او يا د روغتيايې مرکز څخه فاصله او د ماشوم د مراقبينو رسه د نارينه
نشتون د خوارځواکې د درملنې په وړاندې لوېې خنډونه دي.
د جګړوڅخه اغیزمنو  ،ګډوالو او بیځایه شوې وګړو په مینځ کې ماشومان ،امیدواره
او شیدی ورکونکې میندې په ځانګړې توګه اغیزمنې کیږی اود خوراکي رسچینو
د کمښت په مهال دوې له خوراکي توکو بې برخې پاتې کيږي .د کورنیو د بياځلې
بیځايه کیدو له امله را منځ ته شوې ستونزې او نه ټيکاو ددې المل کيږي چې د

ماشومانو د خوراکې څارنه په فعاليتونو منفي اغيز وکړي .د مور شيدو په ورکړې کې
ګډوډي ،د مور د شيدو رسه د اضايف خوراکي توکو د چمتو کولو د وړتيا نشتون ،او د
روغتيايې خدمتونو بشپړ نشتون د خوارځواکې خطرونه په ديره کچه لوړ کړي دي

برشي اړتیاوی
دهغو ماشومانو چی عمريئ  ۵۹ ۰-میاشتی دې (او د هغوي د مراقبت کوونکو)
دحادې خوارځواکۍ د درملنې دخدمتونو اړتياوې او همدارنګه د تغذی او د
روغتیا او تغذي اړوند پیغامونه ،د نویو زیږيدلو او وړو ماشومانو د شیدو ورکولو
مشورې اود خوراکي میرنايل توکو اړتیاوي نه دې پوره شوي .د  ۲۰۱۵ميالدې کال
په دوران کې تر اوس مهاله د کلسرت رشيکان توانيديل دي چې په ميل کچه اړو
ماشومانو ته يواځې  ۳۰سلنه اړتياوې پوره کړي.
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ساتنه يا مصؤنيت
کره کتنه
ډيريدونکي تاوتریخوايل او شخړو په ملکي وکړو بده اغیزه کړې
ده ،چی وررسه دملکي وګړو مرګ ژوبله ډيره شوې او بې سارې
بیځایه کیدنه را مینځ ته شوې ده .هغه وګړي چی د فشار او
ګواښونو له امله خپلو کورنو پريښودو ته اړ شوې دي ،نه غواړي
چې بريته ستانه يش او يا د بريته ستنيدو وړتيا نلري ،چې له
امله يې اوږدمهالې بیځایه کیدنه را منځ ته کيږي .اجباري بیځایه کیدنه ،وګړي
په بيالبيل ډول اغيزمن کوي ،په ځانګړې توګه ډیر زيامننونکي د کوربه ټولنې او
کورنيو د مصؤنيت يا ساتنې له خطرونو رسه مخامخ کوي.

1.7

میلیون

د اغیرمن شويو وګړو برشي اړتیاوې
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د ساتنې د اړتیاوو کچه د ټولو فعالينو د ځواب وينې له وړتيا څخه لوړه ده چې
له امله یی زيامننونکي افغانان د درناوي او له خطر نه ډک وضعيت رسه مخامخ
دي .جګړې نه یوازې د ټولنې د ټيکاو د له منځه تللو ،د ملګې وګړو د مرګ
ژوبلې ،په لوړه کچه بیځایه کيدو ،له جګړې څخه پاتې چاودیدونکي توکو له امله
د سيمو ککړتيا المل شوې دي ،بلکې بنسټيزې پرمختيايې هڅې او د ساتنې د
ټولو ادارو هڅې هم په منفي ډول اغيزمنې کړې دي .د وګړو په بنستيزو حقونو
په دوامداره توګه تريې کيږي .ماشومان له ځانګړي خطرونو رسه مخ دي چې دغه
خطرونه د بې ځايه کيدو رسه نور هم جدي شوې دي او دغه خطرونه کيداې
يش چې ناوړه ګټه اخیستنه  ،له نظره غورځول ،یوازې پاته کیدل ،استثامریدل
،په رواين او ټولنیزوناروغيو اخته کیدل  ،ګامرنه ،قاچاق ،له کورنې څخه بيليدل،
شاقه کارونه ،په نشيې توکو اخته کیدل او د زده کړو څخه بې برخې کيدل وي.
نجونې او ښځې په دوامداره توګه د ساتنې د تريې له خطر رسه ،په ځانګړي توګه
د بې ځايه کيدو په مهال ،مخ دي .د جنسيت پر بنسټ د رسغړاوي د بیلګو ،لکه
د کم عمر یا جربي ودونو ،راپورونه ورکړل شوې دي .خدمتونو او حقوقي عدالت
ته نه الرسسی په ښځو نور اغيز هم کوي ،په ځانګړې توګه په طالق شویو او
کونډې ښځو چې د شتمنيو د ملکيت ،د کورونو څخه د شړلو او د اجباري واده له
خطرونو رسه مخ دي.
د داخيل بيځايه شويو د چارو د تلپايت حل ستونزې په خپل ځاې پاتې دي ،ځکه
چې د راستنيدو لپاره رشايط مناسب ندي ،معيشت مناسب نه دې او مدنې اسناد
او مدارک هم شتون نلري ،د کور ځمکو او ملکيت شخړې د اجبارې شړلو د خطر

په ګډون د اوږدمهال حل په وړاندې يې خنډ جوړ کړې دې .په ماين ککړو سيمو
رسبريه ،له جګړې څخه پاتې چاودیدونکي توکو /په الس جوړ شوي چاودیدونکو
توکو باندې د ککړو سيمو ډيروالې د ملکې وګړو د ژوند مخنيوی کوي او فزيکې
خونديتوب يې له ګواښ رسه مخ کوي ،چې ماشومان په جديې توګه اغيزمن
کوي .د شخړو قربانيان په ځانګړي توګه ،معلوليت لرونکي وګړي ،ځانګړو مرستو،
فزيکې بيارغونې او روانې ټولنيزو مالتړ ته اړتيا لري.
کډوال په پرله پسی توګه د جنسيت پر بنسټ د سپکاوي اود ماشومانو د
ساتنې د ترييو له خطر رسه مخ دي ،په ځانګړي توګه د هيواد د تابعيت د
نشتون له ننګونو رسه مخ دې چې تر ټولو لويه ستونزه زده کړو ته الرسسی دی.
راستنیدونکي کډوال ځمکو او د ملکیت اسناد ته الس رسۍ نه لري او اړ کیږی
چې په کم پایښته وضعیت کې ژوند وکړي .بې اسناده راستنیدونکي هم ورته
ستونزې لري خو د اسنادو نه شتون له امله ډیرې کمې مرستې تر السه کوي ،او د
خپلو کورنیو موندنه ،د يواځې يا مجردو ښځو ليږد ،حقوقي مرستې او روانې-
ټولنيزو مرسته ته هم اړتيا لري.

دوهمه برخه :اوبه پاکوالی او حفظ الصحه

اوبه پاکوالی او حفظ الصحه
کره کتنه
يو ګڼ شمري وګړي د اوبو پاکوايل او حفظ الصحې په داسې
رشايطو کې ژوند کوي چی د برشي معیار د اصغري کچې څخه
هم ټیټه درجه ده ،په ځانګړي توګه په نهو والیتونو کې چې له
دې امله مړينه او معلوليت پکې ډير لوړ دی .په ډیرو سیمو
کې په ازاده فضا کې حاجت رفع کول د انديښنې المل ګرځيدلې
دې ،چې په ټوليزه توګه د حفظ الصحي کمښت د خوارځواکي او نس ناستي یو
لوې المل دې .د نا پاکو اوبو له امله خپریدونکې ناروغي او پيښې هم د اندیښنی
وړ دي ،او کولرا اوس هم په افغانستان کی په اندمييک بڼه را منځ ته کيږي.
په ټول هیواد کې ډیریدونکی تاوتریخوالی اوشخړې په پرله پسی توګه د ډيرو
وګړو د بیځایه کیدو المل ګرځي ،او دغه بیځایه شوي د پاکو اوبو او حفظ الحصه
اسانتیاوو پرته په لنډمهاله رسپناه او یا له کوربه ټولنو رسه چې لږ رسچينې لري
ژوند غوره کوي ،پدې توګه د هغو اغیزمنو ټولنو په روغتیا او تغذيې ناوړه اغیزه
کوي.

1.5

میلیون

اغیزمن شوي اوسیدونکي
د شخړو او تاوتریخوايل له کبله بیځایه شوي وګړي په نویو لنډ مهاله رسپناوو
کې د څښاک پاکو اوبو او تشنابونو ته الرسسی نه لري .د خلکو ګڼه کوڼه او
دحفظ الصحه اسانتیاوو کمښت وګړي ،په ځانګړې توګه ماشومان او زاړه  ،په
مرګوين نارغیو او ساري ناروغيو لکه لکه تنفيس انتانات ،نس ناستي ،کولرا،
مالریا ،خوارځواکي او رشي اخته کوي .په دغه ډول حاالتو کې د مياشتنې مودې،
میندوارو او شیدی ورکونکو ښځو د حفظ الصحه او پاکوالې اړتياوې هم نه پوره
کيږي .کله چې بيځایه شوي د کوربه ټولنو رسه اويس نو په هغه صورت کې د
اوبورسچينې ،د پاکوايل اسانتیاوې او د حفظ الصحه ټوليز حالت باندې فشار راځي
او په پايله کې غیر روغتيايې کیفیت رامنخ ته کیږي اود ساري ناروغیو خپریدو
الره هواریږي.

برشي اړتیاوې
د بیځایه کیدو په حالت کې تر ډیره کچې دناپاکه اوبو له امله د ساري ناروغیو
د مخنيوې لپاره د څښاک د پاکو اوبو ،د حفظ الصحی بیړنيو اومناسبو اسانتیاوو
اود جامدو خځلو يا کثافاتو پاکولو ته ډيره اړتیا ده  .همدارنګه د لومړیتوب
په سیمو کې د حادې خوارځواکي او نس ناستي د پیښو د مخنیوي لپاره داسې
اسانتياوو ته اړتیا ده چې په لوړه کچه د نس ناستي په ځانګړي توګه له پنځو
کلو کم عمره ماشومانو کې ،او یا هم وګړي په ازاده قضا کې حاجت رفع کوي ،د
خپریدو ویره وي.
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د معلوماتوکمښت اود ارزونې کړنالره یا پالن
د کلسرتپه مرشتابه کې د سکتوري ارزونې نشتون ددې المل ګرځي چې په پرله پسې توګه د حادو برشي اړتیاوو معلومول ،څیړل او لومړیتوب ورکول له خنډ رسه مخ
يش .دمعلوماتو د نه شتون له امله هغه سرتاتیژيک پالن خورا زیات کمزوری دی ترڅو دحادو او ډېرو مړینو کچه او المل څرګند کړي .دبرشي مرستو د همغږۍ اداره يا
اوچا په پرله پسی توګه هڅه کړې چې اړین معلومات د شواهدو په بنسټ وي ترڅو برشي فعاليتونه نور هم اغيزمن او حساب ورکونکي يش.
د کلسرتونو د ارزونې تر منځ د ډيرې همغږي او د شمريو راټولولو لپاره د یو ګډ او د منلو وړ معيار جوړولو رسه به د معلوماتو راټولولو چارې ښې يش په  ۲۰۱۶ميالدي
کال کې به د برشي مرستو د همغږۍ اداره ،د اوږدمهالې بې ځايه شويو وګړو د سکتوري اړتياوو ارزونې چې د کلسرتونو له لورې به تررسه يش ،مرشې په غاړه ولري.

دڅیړنو شمیره
ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن

د فعاالنو شمیره
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د اړتیاوو د څیړنې پالن شوې
طرحې

د خوړ خوندیتوب

بیړنۍ رسپناه او غیرخوراکي توکي

(دوګړو دخوځښت څارنه) PMT

(چټکه ارزوين فورمه) RAF

اوبه اوحفظ الصحه

ساتنه

تغذیه

روغتیا

دوهمه برخه :د معلوماتوکمښت اود ارزونې کړنالره یا پالن

د څیړنو شمیر د سکتور او د ځای په اساس
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د اړتیاوو پالن شوې څیرنه

ﺗﺨﻨﯿﮑﻲ ډﻟﻪ  ، IPCد
FAO، WFP، FEWSNET
ﴍﯾﮑﯥ ﻣﻮﺳﺴﯥ
ﺗﺨﻨﯿﮑﻲ ډﻟﻪ  ، IPCد
FAO، WFP، FEWSNET
ﴍﯾﮑﯥ ﻣﻮﺳﺴﯥ

ﺧﻮړو ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب
او ﮐﺮﻫڼﻪ

د ﺑﯿځﺎﯾﻪ ﺷﻮ وګړو ﺑﯿځﺎﯾﻪ ﮐﯿﺪو
اوږدﯾﺪﻧﻪ

دوهمه برخه :مخففات

مخففات
AFN/KG

		
ANC
		
BPHS
		
CHF
		
DEWS
		
ERW
		
FAO

FEWS NET
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GAM
		
GBV
		
HLP
		
HNO
		
HRP
		
IDP
		
IED
		
IHL
		
IOM
		
IPC
		
IMAM
		
IYCF
		
NFI
		
NNS
		
NSAG
		
OCHA
		
OPD
		
PIN
		
PLW
		
PMT
		
PNC
		
RAF
		
SAM
		
SFSA

UNHCR

UNICEF

		
WASH
		
WFP
		
WHO

افغانې/يو کيلوګرام
د زيږون وړاندې مراقبت
د روغتيايې خدمتونو بنسټيزه کڅوړه
د برشدوستانه مرستو ګډصندوق
په بيړين ډول د ناروغېو خربونکې سیستم
له جګړې څخه پاتې چاودیدونکي توکي
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرهنې اداره
د قحطې خربونکې د سیستم شبکه يا فيوزنيت
نړيواله حاده خوارځواکي
د جنسيت په بنسټ تاوتريخوالې
کور ،ځمکه او شتمنې
برشي اړتياوو ته بيا کتنه
د برشي غربګون پالن يا کړنالره
داخيل بې ځايه شوي وګړي
په الس جوړ شوي چاودیدونکي توکي
نړيوال برشي قانون
د کډوالۍ نړیوال سازمان
د خوړو د خونديتوب ټوليزه درجه بندي
د حادې خوارځواکې جامع مديريت
د نوي زيږديل او وړو ماشومانو تغذي
غريې خوراکي توکي
د تغذي ميل رسوې
غېرې دولتي وسلوالې ډلې
د ملګرو ملتونو د برشي مرستو د همغږي اداره
له بسرت کولو پرته د ناروغانو درملنه
اړ وګړي
اومیدوارې او شيدې ورکونکې ميندې
(د شخړو له امله) د وګړو د خوځښت او تګ راتګ په ګوته کول
د زيږون وروسته څارنه
(د طبعي پيښو) د چټکې ارزونې فورمه
جدي حاده خوارځواکي
د خوړو د خونديتوب موسمې ارزونه
دکډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونوعايل کمشرني
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق
اوبه او حفظ الصحه
د ملګرو ملتونو د خوراک نړيوال سازمان
د روغتيا نړيوال سازمان

www.unocha.org/afghanistan
www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan
@OCHAAfg

