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لومړی برخه :د بشري چارو د ناظم له لورې پیالمه

د بشري چارو د ناظم له لورې

پيالمه

په نړۍ کې افغانستان يو له هغه هيوادونو څخه دی چې د اوږدمهالې بيړنۍ

په دې معنی ده چې بشري مرستې حياتي ارزښت لري .دبشري غبرګون دغه

ډيرو افغانانو د جګړو کمښت ونه ليده .له دې امله له نيم ميليون څخه ډير

جګړو او طبيعي پيښو له امله اغيزمن شوي  ،د مرستې برابرول ،د جګړو

بشري وضعيت سره الس او ګريوان دی .له بده مرغه په  ۲۰۱۶ميالدي کال کې

وګړي اړ شول چې له خپلو کورونو وتښتي .له دغه بېځايه شويو څخه ډير يې
اوس مهال د اوږد مهال لپاره بې ځايه شوې دي .د جګړو د ډول د بدلون له
امله د بېځايه کيدو په ډول کې هم بدلون راغلی دی .نه يواځې د بېځايه

شويو شميره لوړه شوې ده ،بلکې ټول هيواد د جګړو له امله اغيزمن شوی

ټپيانو ته د ترضيضاتو مراقبتونه برابرول ،په حادې خوارځواکۍ اخته

ماشومانو ته درملنه ،په جګړه ځپلو او هغه سيمو کې چې الس رسی

ستونزمن دی د زيږون او د مور او نوي زيږيدلي ماشوم وړ او مسلکي

کارکوونکو ته الس رسی  ،او د هغو کورنيو چې د تاوتريخوالي څخه تښتي

دی او هر واليت ته بېځايه شوي تللي دي .ځورونکې خبره داده چې تير کال د

 ،د خونديتوب او امنيت برابرول شامل دي .د داخلي بيځايه کيدنې د

ماشومان پکې په غيرې متناسبه توګه اغيزمن شوېدي.

اړتياوې چې په نيمه تلپاتې ځايونو کې اوسيږي ،پوره شي.

ملکي وګړو د مرګ ژوبلې شمير د بل هر کال په پرتله لوړ وه ،او ښځې او

په افغانستان کې په لوړه کچه بيځايه کيدنه د وګړو د ډول ډول خوځښتونو
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پالن د ژوند ژغورنې په بيړنيو اړتياوو متمرکزه دی :هغو افغانانو ته چې د

سره يوځای وه ،چې په سلهاوو زره افغانان له پاکستان او ايران څخه هيواد

ته راستانه شول .د افغانانو په دغه لوړه کچه د راستنيد نې وړاندوينه نه وه
شوې .په  ۲۰۱۷میالدي کال کې کيدای شي چې تر يو ميليون نور وګړي له

پاکستان او ايران څخه افغانستان ته راشي .د دغو وګړو اړتياوې ،د بشري

غبرګون په دغه پالن کې شاملې شوې دي.

دنړۍ په کچه د يو لسيزې د لوړو نړيوالو مرسته سره سره ،په افغانستان کې

د بيوزلې کچه له  ۲۰۱۱کال راهيسې لوړه شوې ده او کيدای شي چې په ۲۰۱7

کال کې نوره هم لوړه شي ۴۰ .سلنه وګړي د خوړو خونديتوب نه لري او له يو

ميليون څه ډير ماشومان د حادې خوارځواکۍ درملنې ته اړتيا لري .لومړني

راپورونه ښېي چې د مور د مړينې کچه هم په افغانستان کې لوړه شوې ده .په
هيواد کې  ۴۰سلنه وګړي د روغتيا ملي خدمتونو ته الس رسی نلري ،او د

ماشوم د زيږون اړونده مړينې به را منځ ته شي او په  ۲۰۱۷کې کيدای شي چې

يو کم شمير ماشومان د خوارځواکي درملنې ترالسه کړي.

د بروکسل په کنفرانس کې نړيوالې ټولنې له افغانستان سره کلک مالتړ

اعالن کړ او له هيواد سره به د پرمختيايي اړتياو د مالتړ لپاره هر کال ۳.۸

میلیارده ډالره د راتلونکو څلورو کلونو لپاره ورکوي .د دغه لوړې کچې

مالتړ سره سره ،دوامداره جګړه ،د وګړو خوځښت او کمزورې اقتصادي وده

مارک باودین

ناظم امور بشری

وضعيت د بدلون دا اړتيا ډيره کړې ده چې د اوږدمهاله بيځايه کيدونکو

د بشري چارو د ناظم په توګه ،د بشر دوستانه مرستو ګډ وجهي صندوق

مديريت په غاړه لرم چې سږ کال يې نږدې  ۵۰ميليونه ډالره مرستې تر السه

کړلې .د بشردوستانه مرستو ګډ وجهي صندوق سږ کال د بشري ناؤرينونو او
جدي اړتياوو ته د ستراتيژيکه ځواب وينې په برخه کې ډير ارزښت درلود .زه
له مرسته کوونکو څخه چې د بشردوستانه مرستو ګډ وجهي صندوق سره يې

مرستې وکړلې مننه کوم او هيله کووم چې دغه مرستو ته به دوام ورکړي او
زیاتې يې کړي ترڅو چې بشري ټولنه اغيزلرونکي توکي له ځان سره ولري

چې د بشري اړتياوو د را منځ ته کيدو په صورت کې اغيزمنه ځواب وينه
وکړاې شي.

لومړی برخه :بشري غبرګون ته ځغلنده کتنه

بشري غبرګون

ته ځغلنده کتنه
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5.7
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يادونه :په څلورو ورکړل شويو شميرې کې بياځلې راغلې دي.

راستنيدونکي او کډوال

ټوليزه غوښتنه

(په امريکايې ډالرو)

(په امريکايې ډالرو)
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وګړي

5.7

میلیون

د اړتيا وړ وړاندوينې شوې
مرستې

9.3
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لومړی برخه :ناورین ته لنډه کتنه

ناورين ته

لنډه کتنه

د روانو پراخه کيدونکو او جدي کيدونکو جګړو له امله په  ۲۰۱۷کال کې  ۱۳سلنه ډير وګړي بشري
مرستو ته اړتيا لري ،چې اوس د اړو وګړو شميره  ۹.۳ميليونو تنو ته رسيږي .ډيره جدي داخلي بيځايه
کيدنه او بياځلې طبيعي پيښې را منځ ته کيدل بشري اړتياوې ډيرې کړې دي.
افغانستان اوس هم په نړۍ کې تر ټولو يو خطرناک ،له تاو تريخوالې ډک ،او په

بحرانونو کې راګير هيواد دی  .په افغانستان کې کورنۍ د جګړو او طبيعي پيښو له

دوامدار خطر سره مخ وي او ډير ځلې دوي اړ کيږي چې په بيړه خپل کورونه پريږدي.

په  ۲۰۱۶کال کې د هيواد ټولو برخو ته جګړې رسيدلې دي .د نړيوال بشري قانون

( )IHLاو د بشري حقونو د قانون ( )HRLڅخه سرغړونې د معمول په ډول ډيرې را

منځ ته کيږي -چې وژنې ،په جګړو کې برخې اخيستلو ته اړ ايستل او په روغتياېي

او د زده کړې په مرکزونو بريدونه شامل دي .د  ۲۰۱۶ميالدي کال په لومړيو نهه

مياشتو کې د  ۸،۳۹۷تنه ملکي وګړو مرګ ژوبله ،د تيرو کلونو په پرتله له ۲۰۰۹

راهيسې چې د ملکي وګړو مرګ ژوبله ثبتول پيل شوې ده  ،لوړه ده ،چې په دې کې د
 ۲۰۱۵ميالدي کال په پرتله  ۱۵سلنه د په ماشومانو مرګ ژوبله کې ډيروالی هم شامل
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دی  .په  ۲۰۱۶ميالدي کال کې د ملکي وګړو د مرګ او ژوبلې لوی المل د اړونده

اړخونو له لورې ډيرې پلې جګړي دي ،چې دغه جګړې د ملکې وګړو د خوځښت د

د جګړو له امله نوې بيځايه شوي
جنوری  -اکتوبر 2016

مخې د  ۲۰۱۶ميالدي کال د جنوري او سپتمبر د مياشتو په منځ کې  ۵۷،۳۴۶وګړي د

وسلو له امله ټپيان شوې دي ،چې د  ۲۰۱۱ميالدي کال په پرتله چې  ۱۹،۷۴۹تنه ټپيان

شوي وو ،نږدې درۍ ځلې ډيروالی ښيي.

په هيواد کې د هغه وګړو شمير چې بې ځايه کيږي مخ په ډيريدو دی .د  ۲۰۱۶ميالدي

کال د نومبر تر مياشت پورې د شخړو له امله د داخلي بيځايه شويو شميره پنځه سوه

زره تنو ته ورسيدله چې دغه شميره د تيرو کلونو په پرتله بې سارې ده .په منځنۍ

توګه ،هره ورځ  ۱،۵۰۰وګړي د تاوتريخوالي له امله خپلو کورونو پريښودو ته اړ کيږي.

له نيم ميليون وګړو څخه ډير د هيواد په  ۳۴واليتونو کې بېځايه شوي دي -چې د دغو

وګړو شل سلنې ته الس رسی ستونزمن دی او په تدريجي توګه د حکومت له ولکې

د  ۲۰۱۷کال لپاره وړاندوينه

له پاکستان څخه کډوال

56,000

ککړوي چې په نامتناسبه توګه ماشومان اغيزمنه وي .روغتيايي ادارو د راپورونو له

د ناورين بيالبيل مهالونه

450,000 498,000

په اکتوبر 2016

محدوديدو المل کيږي او همدارنګه له جګړې څخه پاتې چاوديدونکي توکي سيمې

د  ۲۰۱۷کال لپاره وړاندوينه

125,000

 Ïﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﻴښﻮ ﻟﻪ Çﻣﻠﻪ Çﻏﻴﺰﻣﻦ æګړí

٣٠٠

د جګړو له امله د اغيزمنو وګړو په شمير
کې د ډيروالې وړاندوينه شوې ده

٢٠٠
١٠٠

٨

زيانمنونکي راستنيدونکي افغانان
جنوری  -اکتوبر 2016

د  ۲۰۱۷کال لپاره وړاندوينه

۴۴۴,000 254,000

راستنيدونکي کډوال

جنوری  -اکتوبر 2016

د  ۲۰۱۷کال لپاره وړاندوينه

550,000 550,000

اکتوبر 2016

جوالی 2016

جون 2016

پهکندزباندې
بريد ۱۱۸،۰۰۰تنه
بېځايهکړلاو
ځينېدولتيجوړښتونهد
غيرېدولتيوسلوالوډلوپه
واک کې پريوتل ،چې دغه
بريد يو کال وروسته د لومړې
بريد څخه چې کندز د غيرې
دولتي وسلوالو په الس کې

په پاکستان کې د
خونديتوب د
وضعيت د
خرابيدو وروسته د افغان
کډوالو په راستنيدنو کې
جدي ډيروالې چې د کال په
څلورمه ربع کې هره ورځ
نږدې  ۶،۰۰۰تنه هيواد ته

د هيواد د بشري
ډلې د تاييد
وروسته په
کورنې کچه د بيړنۍ
ارزونې فورمې ()HEAT

پريوتې وه ،را منځ ته شو.

٨

راستنيدلراغې.

کارونه پيل شوه

لومړی برخه :ناورین ته لنډه کتنه

روانه جګړه د افغانانو فزيکي خونديتوب او روغتيا ګواښي ،چې ښځې او ماشومان

څخه بهر سيمي ډيريږي ۵۶ .سلنه بيځايه شوي وګړي ماشومان دي او له ځانګړي

خطرونو اود ناوړه ګټه اخستنې له ګواښونو سره مخ دي ،برسيره پردې يې زده کړې

بيا په ډيره لوړه کچه له ګواښ سره مخ دي .په روغتيايې مرکزونو ،ناروغانو،

ټکنۍ کيږي او درنوکارونو ته هم اړایستل کيږي .د جنسيت په بنسټ د تاوتريخوالي

روغتيايي کارکونکو او د هغوئ د ليږد په توکو بې توپيره بريدونه ددې المل شوي

رواني او جنسي ناوړه ګټه اخيستنې په اړه راپورونه ورکړل شوي دي چې د کوربه او

ميليونه وګړي په هغه ولسواليو کې اوسيږي چې د شخړو له امله اغيزمنې شوې دي،

بيالبيل ډولونه ،په ځانګړې توګه د وخت څخه وړاندې او په زور ودونه کورني ،

بيځايه شوېو ټولنو وګړي يې په ورته ډول اغيزمن کړي دي.

دي چې د ژوند د ژغورنې درملنې اخالل او يا وګړي ترې بې برخې پاتې شي .څلورنيم
چې روغتيايي خدمتونو ته الس رسی پکې ډير ستونزمن دی .د مور او ماشوم روغتيا

په خطرناکه توګه له پامه غورځول شوې ده .د نوي زيږدلي او د مور د مړينې کچه اوس

د داخلي بيځايه شويو د ډيروالي سربيره ،په  ۲۰۱۶کال کې په بې سارې توګه ۶۰۰،۰۰۰

هم د نړۍ په پرتله لوړه ده د جدي حادې خوارځواکۍ بيړنۍ کچه د هيواد له ۳۴

کډوال او بې سنده افغانان له پاکستان څخه راستانه شول .ډير وګړي له دې امله

راستانه شول چې په پاکستان کې د سرپناه ځايونو پرې تنګ شول او د کوربه ټولنو په

منځ کې ورته د زغم وړتيا هم کمه شوه ،او ډير ځلې ورته مزاحمت کيده او فشارونه

پرې ډيريدل .په پاکستان کې له ديرشو کلونو ژوند وروسته ،ډير دغه راستانه شوي يو

نا بلد هيواد ته له ډيرو کمو شتمنيو او د کمو ټولنيزو شبکو مالتړ سره را ستنيږي  .کله

چې دوي راستانه شي ،د داخلي بې ځايه کيدني کړۍ پراخوي او په ټولنه کې د اړيکو

نشتون ددې المل کيږي چې په ښکاره توګه خپل اصلي ميشت ځای ته ستانه نشي .د

چارو د ښه کيدو د کومې هيلې د نشتون له امله ،کيدای شي چې په  ۲۰۱۷ميالدي کال

کې لږ تر لږه  ۴۵۰،۰۰۰تنه نوي وګړي بېځايه شي او لږ تر لږه يو ميليون افغانان له

واليتونو څخه په  ۲۰کې لوړه شوې ده ۱.۸ .ميليونه وګړي د حادې خوارځواکۍ درملنې

ته اړتيا لري .چې  ۱.۳ميليونه يې د پنځو کلونو کم عمره ماشومان دي.

د تاوتريخوالي او لوړ اقتصادي زيانمننې وضعيت کورنۍ د لوړو خطرونو سره مخ

کړې دي .ډيرې کورنۍ د يو کال په دوران کې د ګڼو او بياځلې پيښو سره مخ کيږي .چې

له امله يې د خوړو کمښت را منځ ته کيږي او کورنۍ اړ کيږي چې د خوړو د ترالسه

کولو لپاره منفي او ډير ځلې ځان ته زيان رسونکې ستراتيژي و کاروي ،چې پدې توګه
کورنۍ نور هم له بدبختیو سره مخ کیږی.

پاکستان او ايران څخه راستانه شي.
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)ﻫﺰار( ٣٠٠

١ ٩٨

٢٠٠

١ ٥٨

١ ٥٤

١ ٣٢ ١ ٢٨
٤٨

٥٨

٤٥
٤٠

سپتامبر2015
په کندز کې جګړې
 ۸۷،۰۰۰وګړي د هيواد
شمال واليتونو کې

بېځايهکړل

٤٨

٥٢

٥٣

٤٧

٥٩

٥٥

٤٢

٥٦

٥٣

٦٤

٤٩

اپریل ۲۰۱۵

جون 2014

جنوری 2014

د هيواد په لويديځ
او شمال کې د
جګړو ډيريدل د
نويو داخلې بيځايه کيدو
المل شوې دې ،چې ډير شمير
يې په هغه سيمو کې بند دي
چې الس رسۍ ورته شونې نه

په شمالي وزيرستان
کې نظاميعمليات
ددې المل کيږي چې
پاکستاني کډوال د خوست او
پکتيکا واليتونو ته را کډه شي.
ډيرې کمې کورنې بيرته ستنې

په افغانستان کې د
بشردوستانهمرستوګډ
وجهي صندوق ()CHF
ډيرو جدي بشري اړتياو ته مالي
مرستېبرابروي

دې.

شوې دي.

٥٨

٦٤

١٠٠

روانې جګړې
زيانمنونکي
وګړي نور هم د
ټيکاو له
نشتون سره مخ
کوي

لومړی برخه :ستراتیژیکې موخې

ستراتيژيکې

موخې

د  ۲۰۱۷کال د ځواب وينې ستراتيژي موخې د ژوند ژغورل ،د مخنيوې وړ مرګ ژوبلې او د انسان قاچاق
مخنيوې او د بيځايه شويو وګړو چې په جګړو کې بند پاتې دي د خونديتوب ډيرول دي .لومړيتوب،
چمتووالې ،الس رسۍ او مالتړ د همغږي ستراتيژي مرکزي اصول دي ،او د الندې ذکر شويو څلورو
موخو د ترالسه کولو لپاره بنسټيزه ونډه لري.
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د پيښو له امله د اغيزمنو وګړو بيړنې بشري اړتياوې پوره شي،
ډاډ تر السه شي چې د جګړو ،طبيعي پيښو اغیزمنو او داخلي بيځايه شويو ،کډوالو او راستنيدونکو د ژوند ژغورنې
د خونديتوب او د مرستو اړتياوې پوره شي.

نړيوال بشري قانون ته د درناوې او مالتړ له الرې بيړنې روغتيايې او خوندتيوب
خدمتونو ته د ژوند د ژغورولو لپاره الس رسۍ ډاډمن کول.
تر ټولو زيانمنونکو وګړو ته د ژوند د ژغورنۍ خدمتونه وړاندي کول او همدارنګه د حکومت مالتړ کول تر څو چې د

وګړو د بنسټيزو اړتياوو پوره کولو کې تشي ډکې کړي. .

د پيښو له امله د حادې زيانمننې کچه په منځ مهالۍ کې کمه شوې ده.
د کورنيو سره مرسته وشي چې اوږدمهالې بشري اړتياوو سره مبارزه وکړي او د اوږدمهالي حل په نشتون کې ددوي د
حالت د نور خرابيدو څخه مخنيوې وشي.

د افغانستان په هغه سيمو کې چې الس رسۍ ستونزمن دې ،بشري
وضعيت ښه شي.
په هغه سيمو کې چې د حکومت په کنترول کې نه دي ،بې پرې او د اړتيا په بنسټ مرستې ترسره کول تر څو چې د بشري
اړتياوو په بنسټ د مرستو په برخه کې د پوښښ توپير له منځه الړ شي.

لومړی برخه :ستراتیژي ته لنډه کتنه

ستراتيژي ته

لنډه کتنه

د ستراتيژي موخې او اصول يو ګډ ليدلورۍ په ګوته کړې دې ،چې څرنګه د اړتياوو لومړيتوبونو ته چې
د  ۲۰۱۷کال د بشري اړتياوو کتنې کې وړاندې شوې دي ځواب وينه وشي.

د ناورينونو چټک بدلونونو ته په کتو سره ،دغه ستراتيژي داسې جوړه شوې

ده چې د وړاندوينې وړ ،د اړتيا په صورت کې بدلون موندونکې او چټک
بيړنی غبرګون ډاډمن شي .په دغه پالن کې د خطرونو په نښه کول (risk

 ،)profilingد وړتيا نقشو برابرول ،په خپل وخت د زيرمو ځای په ځای

همدارنګه ،دغه ستراتيژي دا هم مني چې د داخلي بيځايه کیدنې اړوند

واقعيتونو ته په کتو ،انعطاف مننوکي تګالرې ته اړتيا ده ،تر څو چې د
بشري مرستو شاخصونه تعين شي .په زرګونه افغانان په يو نامعلومه او

انتقالي حالت کې له دې امله ژوند کوي ،چې د جګړو ،طبيعي پيښو او د

کول ،د تشو تحليل او د راتلونکي غبرګون لپاره د بشپړ چمتوالي په موخه د

معيشت د خطر په وړاندې د مبارزې لپاره له خوځښت څخه کار واخلي .له

کې د نغدو پيسو د ليږد پروګرام ( )CTPد ډيرولو اهميت هم پيژندل شوی

يو کم شمير راستيندونکو د وړتيا له یو نامعلومه حالت او محدودو

احتياطي پالن جوړونه په پام کې نيول شوې ده .په دغه ستراتيژيک غبرګون

دی چې د غوره چمتوالي يو مهم عنصر دی.

د ډيرو کورنيو لپاره چې جګړو ،طبيعي پيښو او بيځايه کيدنې له بيړنيو

پيښو سره مخ کړي دي  ،د دوئ لپاره د بشري ادارو ځواب وينه د ژوند

يواځينۍ وسيله ده .له دې امله ،په افغانستان کې د بيړنيو ناورينونو لپاره

د بشري کړنو د چټکو مرستو بنسټيز لومړيتوب د هغه وګړو لپاره چې نورې

مرستې ورسره نه کيږي ،اړين دی.

په تيرو کلونو کې بشري ټولنې زړه نه ښه کاوه چې محدودې شته بشري مرستې
د جګړو او طبيعي پيښو اغيزمنو وګړو څخه د حکومت په بنسټيزو خدمتونو

کې د مخ په زیاتیدونکې تشې ډکولو کې وکاروي .خو د جګړو له ډیریدو سره

پشري ټولنه اړ ده چې د روغتیا په برخه کې خپل پوښښ ډیر کړي ترڅو چې د

مړینو مخنیوې وکړي ،پداسي حال کې چې په بشري مرستو د اتکاء د مخنيوي

لپاره کار روان دی ،او تر شونې کچې هڅې کيږي چې په شته جوړښتونو

پانګونه وشي،د  ۲۰۱۷کال د لومړيتوب د ستراتيژي فعاليتونه به د مړينې

مخنيوی ،او تر ټولو ډير په خطر کې وګړو ته د شته بيړنيو خدمتونو بشپړول او

ډيرول ،او په ځانګړې توګه په هغو سيمو کې چې د غيرې دولتي وسلوالو ډلو

په واک کې دي ،چې په معمولي ډول حکومتي فعاليتونه هلته شتون نلري .د

ستراتيژي تمرکز د بشري پوښښ تناسب ډاډمن کوي ،او د هيواد په ټولو برخو

کې ټولو وګړو ته د ډيرو مهم اړتياو ځواب وينه کوي ،چې دغه کار زمونږ ژمنې
د بشري اصولو چې د تبعيض پرته ،بې طرفي اود بشریت په بنسټ فعاليت

کوو ،بنسټيز ارزښت لري.

پاکستان څخه هيواد ته د راستنيدونکو افغانانو ګڼ شمير او د ايران څخه
فرصتونو سره مخ دي چې نشي کوالی په خپل ځان باندې اتکا وکړي او

کورنۍ ته مرستې برابرې کړي .د پنډغالي د تنظيماتو نشتون ( ،په کوم ځاې

کې به په اساني بشري مرستو ته اړ وګړي په ګوته شي) ددې المل شوی دی

چې اصلي بشري اړتياوې چې د يادو کورنيو په منځ کې شتون لري په ګوته

نشي ،په معمولي توګه په ښار کې خپاره بيوزله هم اړتياوې لري .په ښاري

سيمو کې د داخلي بيځايه کيدل ،بشري ټولنه له اضافي ننګونو سره مخ کړې

ده چې بشري اړتياوې او تر ټولو زيانمنونکي کورنۍ په ګوته کړي .د

زيانمننې له منځه وړل ،خونديتوب اود درناوې ډاډمنه ول او د اغيزمنو په

اوږدمهال کې په خپل ځان تکيه کول ،د بشري فعاليتونو د کاري ساحې او

وړتيا څخه لوړ دي .خو د بشري او پرمختيايی هڅو تر منځ ډيره همغږي

کوالی شي چې د اوږدمهالې لپاره موخې په شته پرمختيايی تګالرو او د

پروګرام په کاري چوکاټ کې د شاملولو له الرې ،ترالسه شي.
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لومړی برخه :د غبرګون ستراتیژي

د غبرګون

ستراتيژي

د  ۲۰۱۷کال ستراتيژي هغه فعاليتونو ته لومړيتوب ورکوي چې د ژوند ژغورلو باندې تر ټولو ډير اغيز
لري ،پداسي حال کې دا هم ډاډمنه کوي چې په لوړه کچه بشري اړتياوې د پوښښ الندې راشي.
ستراتيژي همدارنګه د افغانستان حکومت ،پرمختيايې ادارو او تمويل کوونکو سره په مالتړ او
همکاري ډير ټينګار کوي تر څو چې د زیانمننې بنسټيز الملونه له منځه يوسي او د ټولنې د ځواب وينې
وړتيا لوړه کړي ،د پيښو خطر او اغيز کم کړي ،او په پايله کې په بشري مرستو باندې تکيه کمه کړي.

د بشري ځواب وينې ليدلوری
د بشري ځواب وينې بنسټيزه موخه په افغانستان کې د هغو جدي اقداماتو
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او کړنو ترسره کول دي چې په راتلونکو ۱۲مياشتو کې ژوند وژغوري .د

افغانستان وګړي د يو لړ پراخو او اوږدمهاله اړتياوو سره الس او ګريوان
دي چې د کلونو د پرمختيا نشتون اود بي امنيتي له امله را منځ ته شوې

دي .پداسې حال کې چې د وګړو دغه اوږدمهاله وضعيت بشري اړتياوې

نورې هم ډيروي ،خو د افغانستان حکومت بايد د خلکو په ژوند کې د مثبت

بدلون مخکښ ووسي ،چې د افغانستان د سولې او پراختيا ملي کاري

چوکاټ ( )ANPDFاو د ملي لومړيتوبونو پروګرام  ،د ښاريانو د قانون په

ګډون ()NPPsيې مسؤليت دی .په دغه پروګرامونو کې په ښکاره توګه د

حکومت ژمنې ښېي چې د بيوزلۍ د له منځه وړلو ،د دندو د موندلو او د

په ډيريدونکو ټپيانو لپاره د ترضيضونو بيړني مراقبت چمتو شوي دي ،په

جدي حادې خوارځواکۍ باندې اخته ماشومانو ته بيړنۍ درملنه برابره

شوې ،په هغه ولسواليو کې چې د جګړو له امله اغيزمنې شوې او الس رسی

ورته ستونزمن دی د ښځو لپاره د والدت مراقبتونو ،د مور او نوي زيږدلي
ماشوم مراقبتونو ته الس رسی  ،او د هغوکورنيو امنيت او خونديتوب

باوري شوی چې له خپلو کورونو څخه تښتي .لنډه دا چې ستراتيژي هغه
ځايونو ته لومړيتوب ورکوي ،چيرې چې ژوند ژغورل کيږي.

د  ۲۰۱۶کال په جريان کې ،افغانستان کې جګړې ډيرې شوې چې د حکومت

امنيتي او اداري کنترول د هيواد  ۴۰۰ولسواليو کې کم شوی دی .د الس

رسي ننګونې ،بي امنيتي او د بشري فعالينو ويره ددې المل شوې ده چې په
هيواد کې بشري اړتياوې په بشپړ ډول په ګوته نشي ،او په بشري غبرګون

غوره خدمتونو د وړاندې کولو د ډاډمنه ولو لپاره ډير فعاليت وکړي ،او

کې د پوښښ له نظره ډير توپير را منځ ته شي .د  ۲۰۱۷کال ستراتيژي د بشري

راستنيدونکي په دغه پروګرامونو کې په پوره ډول شامل شي.

رسي په برخه کې تمرکز ،ارزونې اود انډولیزو مرستو ورکولو له الرې،

همدارنګه ددې لپاره هڅې شوي دي چې داخلي بيځايه شوي او

د دغه بشري ځواب وينې د ستراتيژي شاخصونه د حکومت او د پرمختيايي

ادارو د څو کلونو د جامع پروګرامونو د پالنونو په پام کې نيولو سره ترتيب
شوي دي .د دغه بشري پالن تمويل افغانستان ته د نړيوالې مرستې

(امنيتې او پرمختياېې) څلور سلنې څخه لږه برخه جوړه وي .د ډيرو حادو

بشري اړتياوو د معلومولو لپاره جدي لومړيتوبونه په ګوته کول اړين دي،

تر څو بشري مرستې او مداخلې ښکاره اړو وګړو ته ورسيږي .د جګړو

اوسني حالت ته په کتو سره ،بشري فعاليتونه بايد ښکاره او اغيزمن وي تر
څو چې فعاليتونه بې پرې او له تبعيض پرته د ډيرو بيړنيو ،د وخت له اړخ

جدي او د ژوند ژغورنې اړتياوې پوره کولو لپاره په ټولو سيمو کې ،چې د

هر چا په کنترول کې وي ،ځواب وينه وکړي.

لومړيتوبونه
د پالن په چوکاټ کې لومړيتوبونه د هغو عمومي اصولو په بنسټ ترسره

شوي دي چې د ستراتيژي ليدلوری يې ټاکلی دی .تر ټولو لومړی بايد د هغه

افغانانو سره بيړنۍ مرستې او درملنه وشي چې د ژوند ګواښونکو جدي

بيړنيو حاالتو سره مخ کيږي ،ترڅو دا باوري شي چې د جګړې له امله د مخ

مرستو د بې پرې او له تبعيض پرته مرستو باندې کلک ټينګار کوي .د الس

بسپنه ورکونکي او ادارې ديته هڅول کيږي چې د موجوده شمیرو

معلومات او د شته تشو ستونزې جبران کړي .دا په دې معنې ده چې هغه

سيمې په لومړيتوبونو کې شاملي شي چې الس رسی ورته ستونزمن دی ،ښه

خدمت ورته نه دي شوي او د هيواد هغه سيمې چې د مخالفینو په واک کې

دي ،او د اړتياوو د پرتليزه جديت په بنسټ جغرافيايې او د پروګرام الس
رسي ته پراختيا ورکړل شي.

د غبرګون مرکزي پاملرنه په وګړو ده
د  ۲۰۱۷کال بشري ځواب وينې په پالن کې وګړي د بشري وضعيت د تحليل

په مرکز کې دي او د ځواب وينې داسې ستراتيژي وړاندې کوي چې ورته
موخه پلې کوي .پداسې حال کې چې بشري سيستم د کلسترونو له الرې

تنظيم شوی دی چې تمرکز يې د ځانګړو توکو او خدمتونو وړاندې کول دي،

د کتګوري دغه جوړ شوی سيستم د ناورين په مهال د وګړو له تجربو سره

توپير لري .وګړي او کورنۍ ګڼو اړونده توکو او خدمتونو ته اړتيا لري چې

ژوندې پاتې شي .دوي په بيالبيلو وختونو کې بيالبيلو توکو ته اړتيا لري
چې د ناورين وړاندې وضعيت پورې اړه لري ،او فرصت ته په کتو سره،
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دوي بيالبيل انتخابونه غوره کوي او بيالبيل لومړيتوبونه په ګوته کوي.

د نغدو پيسو د ليږد پروګرام

په  ۲۰۱۶کال کې ،بشري ټولنې د اړتياوو د ارزونې او ځواب وينې او د ګډو

شواهد ښيي چې د نغدو پيسو د ليږد پروګرام د اغيزمنو ټولنو په پياوړي

وسایلو او بهيرونو د همغږۍ د ځواکمن کولو په برخه کې پرمختګ کړی دی

 ،دغه واقعيت له دې څخه په ډاګه کيږي چې د سکتورنو اړونده پرېکړو په

ځای وګړو ته لومړيتوب ورکړل شوی دی .ګڼې سکتوري هڅې ددې المل

شوې دي چې د اړتياوو په اړه ښه پوهاوی ترالسه شي او ځواب وينه تر ډيرې

کچې په کم لګښت وشي او پروګرام په اغيزمنه توګه پلی شي او د ناورين
په مهال له وګړو ډيرې غوښتنې ونشي او ددوي درناوی په ځای شي او په

خپل ژوند او انتخاب کنترول ولري.

ګډ سکتوري تحليل او غبرګون
د  ۲۰۱۶کال د جون په مياشتې کې په افغانستان کې بشري ټولنې يوه ګډه د

کورنۍ په کچه د بيړنۍ ارزونې فورمه تاييد کړله چې د بيړنيو پيښو له امله د

اغيزمنو کورنيو اړتياوې په ګوته شي ( طبيعي پېښې ،د جګړو له امله بې ځايه
کيدل ،د کرښو يا سرحدونو په کچه بېځايه کيدل ) .په کورنۍ کچه د بيړنۍ

ارزونې فورمې جوړول  ،په هيواد کې د ټولو سکتورونو د سيستماتيکو او د

شواهدو پر بنسټ د بشري ځواب وینې د تصميم نيولو او تمويل کولو تشه ډکه

کړې ده .د ارزونې او د شميرو د راټولولو د معياري کولو دغه لومړنۍ هڅې

ددې المل شوې دي چې ځواب وينه په ډيره اغيزمنه توګه ترسره شي .په کورنۍ

کچه د ارزونې تګالرې د سرچينو د بيځايه لګولو مخنيوی کړی دی او د

سيستماتيک تحليل لپاره يې الره هواره کړې ده ،چې څرنګه اړتياوې په

بيالبيلو حاالتو او سيمو کې توپير لري .په  ۲۰۱۷کال کې ،په کورنۍ کچه د

بيړنۍ ارزونې فورمې شميرې او معلومات به د سکتورونو تر منځ د تحليل

لپاره وکارول شي تر څو چې د اړتيا په بنسټ د بيړني غبرګون پرېکړه وکوالی

شي ،همدارنګه به دغه فورمه د زيانمننی په اړه د پوهاوي لپاره وکارول شي،
ترڅو چې لومړيتوبونه په ګوته اوهمغږي غبرګون کڅوړې چمتو شي.

سربيره پردې ،داسې هڅو ته اړتيا ده چې د سکتورونو تر منځ د ارزونې او د

پرتلې وړ شميرې په ښه توګه ترالسه شي ،تر څو چې د شميرو د راټولولو

هڅې نورې هم ښې شي او د شواهدو پر بنسټ د تصميم نيولو د چارو بنسټ

کيښودل شي .د کرهنې او خوړو د خونديتوب ،روغتيا ،تغذي ،اوبه اوحفظ

الصحه کلسترونو په دې وروستيو کې هوکړه کړې ده چې د تغذي کلستر د
مرستو او ليږد معيارې څارنې او ارزونې ( )++SMARTمعياري

ميتودولوژي وکاروي تر څو چې د واليتونو په کچه د پرتلې وړ شميرې

ترالسه کړي او د سکتورونو تر منځ د ارزونې شته شميرې نورې هم

ځواکمنې کړي ،او په دې توګه د کلستر او کسترونو تر منځ په ځواب وينه

کولو او درناوي کې ښه اغيز لري ،او ډير ځلې د مرستو د ورکړې بهير چټکه
وي ،د هيواد بشري ټيم غواړي چې په ډيريدونکي توګه د نغدو پيسو
مرستې د  ۲۰۱۷کال د چمتوالي او د غبرګون په پالن کې شاملې کړي.

په افغانستان کې بشري ادارې ژمنې دي چې د بيړنيو پيښو له امله اغيزمنو

وګړو ته د نغدو پيسو د مرستو پروګرام چې اغيزمن او مناسب دی ،په

هيواد کې ډير کړي .د نغدو پيسو ،پروګرامونه په افغانستان کې منظم

شوي دي او بسپنه ورکوونکي لکه د اروپايي کميسيون د بشري مرستو

دفتر ( ،)ECHOد پيښو په وړاندې د بهرنيو مرستو دفتر ( ،)OFDAاود

بشردوستانه مرستو ګډ وجهي صندوق ( )CHFپه تيرو څو کلونو کې د

نغدو پيسو/کوپون پروګرامونه تمويل کړي دي .په  ۲۰۱۶ميالدي کال کې

نږدې  ۸۰۰،۰۰۰وګړو په  ۲۶واليتونو کې د  ۲۱ادارو له لوري  ۱۳۳.۲ميليونه

ډالره مرستې د خوړو ،غيرې خوراکي توکو او د خونديتوب په برخه کې د

نغدو پيسو په بڼه ترالسه کړې دي .د دغه نغدو مرستو ډيره کچه ( ۹۲سلنه)

چې ( ۱۲۲.۴ميليونه ډالره کيږي) د ګڼو موخو لپاره د ملګرو ملتونو د

کډوالو د عالي کميشنري له لوري په راستنيدونکو کډوالو د پروګرام له
مخې ويشلې دي ،چې بيا د خوړو لپاره نغدې پيسې ( ۶سلنه) ،او د

غيرخوراکي توکو لپاره نغدې پيسې ( ۲سلنه) ورکړل شوې دي .تر اوسه د

نغدو پيسو ورکړه د جګړو له امله داخلي بيځايه شويو او د طبيعي پيښو له

امله اغيزمنو وګړو ته د غيرې دولتي ادارو او د بيړني غبرګون د ميکانيزم

( )ERMله لوري چې د اروپايې کميسيون د بشري مرستود دفتر ()ECHO

له لوري تمويل کيږي ،پلې شوې دي.

په  ۲۰۱۶ميالدي کال کې د جګړو د جديت ډيريدل او همدارنګه جغرافيايې

پراختيا ددې المل شوې ده چې يو داسې مناسب او واحد کاري ميکانيزم

پلی شي چې د جنس په بدل کې ډيری اړوند اړتياوې پوره کړي ،چې دغه کار

د نغدو پيسو د ليږد له الرې ترسره کيږي .په دې وروستيو کې داخلي

بېځايه شويو ته په غزني ،زابل او کندهار او همدارنګه په جګړه کې

محاصره شوې کوهستان ولسوالي ته د خوراکي توکو په ليږد کې پاتې

راتلل ،دا په ګوته کړه چې بشري مرستې منظم او ټيکاؤ لرونکي الس رسي

ته اړتيا لري .په افغانستان کي د خوړو نړيوال پروګرام ( )WFPغواړي چې
په  ۲۰۱۷کال کې يې  ۷۰سلنه مرستې د نغدو پيسو په توګه وي ،ځکه دغه

اداره غواړي چې د جنس په توګه د مرستو څخه ليرې والی غوره کړي.

د نغدو پيسو پروګرامونه په هيواد کې پخوا په ښه توګه تاسيس شوي وو.

کې ښه والی را منځ ته کړي .په دغه ميتودولوژي کې به داسې اصالحات را

د جغرافيايې بيلوالي او د بياځلې جګړو سره سره ،بازارونه فعال وي ،او د

خونديتوب يا مصؤنيت او د بيړنې سرپناه/غيرې خوراکي توکو شاخصونه

نغدو پيسو ليږد په ټول هيواد کې ښه فعاليت کوي او په هغه سيمو کې چې

منځ ته شي چې د هر کلستر څخه لږ تر لږه معلومات پکې داخل شي ،د

به هم پکې شامل وي ،او په پايله کې به د سکتورو تر منځ ارزونه ،د

اړتياوو ګډ تحليل ښه کړي او د لومړيتوب په واليتونو کې به بشپړونکي

يا متمم پروګرامونه پلي کړي تر څو چې په ډيرو زيانمننونکو وګړو باندې

مثبت اغيز ډير شي.

طبيعي پيښو په صورت کې بيا هم دغه بازارونه بيرته ژر پرانيستل کيږي .د
الس رسی شونی نه دی او يا بانکونه فعال نه دي ،حواله د پيسو د ليږد

اغيزمنه او ارزانه الره ده چې مرستندويه ادارې يې د نغدو پيسو د مستقيم

ليږد لپاره کاروي .خو همدارنګه د ګرځنده او بريښنايي (بانک) ليږد الرې

چارې هم په ال زیاته توګه څيړل کيږي.
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په  ۲۰۱۷ميالدي کال کې به له مهمو ادارو او کلسترونو سره مرستې وشي

چې د نغدو پيسو پروګرام پلی کړي او د مرستو په فعاليتونو کې شامل او د

ښارونو پرځيدل په هلمند ،کندز ،ننګرهار او ارزګان کې هم په ګوته شوي

لږترلږه کڅوړې ( )SMEBنوې کول  -چې په دغه کڅوړه کې په بيړني حالت

وو چې د ډيرو بيځايه کيدول المل کيږي .

نغدو پيسو د ليږد نور نوښتونه هم ترويج کړي .د ژوند د پايښت د لګښت

کې د يوې مياشتې لپاره د يوې کورنۍ بنستيزې اړتياوې په ګوته شوې

دي -د کلسترونو تر منځ د نغدو پيسو او کوپون د کاري ګروپ ()CVWG

له لوري به په  ۲۰۱۷کال کې د نغدو پيسو د پروګرامونو د پلې کولو او تنظيم

کولو د برخې په توګه ترسره شي .همدارنګه به د نړيوالې پراختيايي څانګې
( )DFIDله لورې د چمتوالي د نوښت په برخه کې کار دوام ولري چې د
بيړني غبرګون د چټکي لپاره د نغدو پيسو د ليږد په برخه کې د بشري

ټولنې ټوليز چمتوالی ځواکمن کړي .تر اوس مهاله دغه پروژه د بازار د

همغږي ،د ادارو د وړتيا لوړولو او د خونديتوب د ارزونو د توکو په

جوړولو کې اغيزمنه وه چې دغه توکي به د بشري پروګرام په بهير کې د

اړتياوو د ارزونې او تحليل په برخه کې وکارول شي.

چمتوالی
په افغانستان کې غيرې مترقبه وضعيت بشري ټولنه ديته اړ کړې ده چې په

دوامداره توګه د جګړو او د طبيعي پيښو په وړاندې چې ساحه او پراخوالی
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يې د اغيزمنو ولسواليو بهر بېځايه شي .د چټکې بيځايه کيدنې خطر ،يا د

يې معلوم نه وي ،بيړنيو حاالتو ته چمتو والی ولري .همغږي او د ګڼ

سکتورونو چمتوالی به په  ۲۰۱۷کال کې د بشري غبرګون د ستراتيژي په

برخه کې جدي اهميت ولري تر څو چې اړو وګړو او چيرې چې اړتيا را منځ ته

کيږي په بشپړه توګه د ځواب وينې وړتيا ډاډمنه شي.

و ،چې په دغه واليتونو کې د ولسوالي او يا د مرکز پرځيدل په نښه شوي

د بيړني غبرګون د چمتو والي د بياکتنې په بهيرکې  ،په هره سيمه کې د

خطرونو ليدلوری ،جدي تشې او ستونزې او د چمتو والي د کړنو

لومړيتوبونه چې په سيميزه او ملي کچه ترسره شوې دي ،ټوليزه هوکړه پرې

شوې ده .په سيميزه کچه ،بشري سيميز ټيمونه ( )HRTد وړاندوينې  ،د

خبرداري د څارنې او د بيځايه کيدنې لپاره د توکو مخکې له مخکې زيرمه

کول هم ترسره کوي .د هيواد بشري ټيم ته چې کوم وړانديزونه شوي دي ،په

الندې ډول دي :د زيرمو لپاره د لويو خونو جوړول ،تر څو چې د لوړ خطر په

سيمو کې توکې زيرمه شي ،د نغدو پيسو پروګرامونه ډير شي او د ادارو د

وړتيا نقشه جوړ شي تر څو چې ځواب وينه چټکه شي ،پداسې حال کې چې د

لوجستيک ننګونې به کمې شي ،او له بشری ادارو سره به مرسته وشي تر

څو په هغه سيمو کې چې الس رسی ورته اسانه نه دې ،شتون او د ځواب
وينې وړتيا يې لوړه شي.

الس رسی
په افغانستان کې د کلونو بې امنيتي له امله ،ډيرو بشري ادارو داسې

ستراتيژي خپلې کړې دي چې يا تر خپلو دفترو پورې محدود پاته شي او یا

خپلې کړني سیمئېزې کړي .دغه وضعيت په افغانستان کې د بشري غبرګون
د الس رسي يوه کړۍ را منځ ته کړې ده .ادارې نه غواړي چې په هغه

د ادارو تر منځ د ګډې کميټې د بيړني غبرګون د چمتو والي ( )ERPالرښود

ولسواليو کې کار وکړي چې امنيت پکې نشته او يا جګړه پکې روانه ده،

بياکتنه په کال کې دوه ځله ترسره کيږي .د دغې کړنالرې موخه داده چې

ميالدي کال کې ،د بشردوستانه مرستو ګډو وجهي صندوق ( )CHFد

د ادارو تر منځ د بياکتنې بنسټ جوړه وي ،چې په افغانستان کې دغه

بشري سيستم ته دا توان ورکړي چې د بيړني غبرګون په برخه کې فعال و

اوسيږي .د خبر ورکونې شاخصونو ته ډير اهميت ورکول کيږي تر څو چې د

ادارو تر منځ د احتياطي پالن چارې او د چمتوالي همغږي فعاليتونه ترسره
شي ،تر څو چې ټوليزچمتوالی نور هم ځواکمن شي.

د ادارو تر منځ د ملي خطرونو ثبت په هرو شپږو مياشتو کې ترسره کيږي تر

څو چې په ګډه مهم بشري خطرونه د شپږو مياشتو لپاره په ګوته کړي .بشري

سيميز ټيمونه ( )HRTپه پنځو سيمو کې د دغې بياکتنې د بهير مشري په
غاړه لري چې دغه بيا کتنه په واليتي کچه تحليل او د خطرونو لومړيتوب

او د وړاند ويل شويو شميرو د ځواب وينې لپاره په لوړه کچه د وړتيا
ارزونه هم پکې شامله ده .د چمتوالي فعاليتونو ته په هره سيمه کې

لومړيتوب ورکول کيږي ،چې بيا مهمې چارې په ملي کچه شريک کيږي چې

د تشو د تحليل او د لوړې کچې چمتوالي لپاره وکارول شي.

د  ۲۰۱۶ميالدې کال د بيړنيۍ ځواب وينې د چمتو والي دويمې نيماېي

وښودله چې د جګړو له امله داخلي بيځايه شويو په شميره که به ډيروالی

راځي او همدارنګه يې له پاکستان څخه د راستنيدونکو کډوالو ډيروالی د

جدي خطرونو په توګه په ګوته کړی وو .داسې انګيرل شوې وه چې د

 ۲۹۰،۰۰۰تنو ډير داخلي وګړي به په دغه شپږو مياشتو کې بې ځايه کيږي

چې ډيرې انديښنې سيمې پکې کندز ،ارزګان ،هلمند ،بغالن او د ننګرهار
واليتونه وو ،داسې هيله کيده چې لږ تر لږه له دغه شميرو څخه نيماېي به

چې له امله يې په دغه سيمو کې ارزونه او ځواب وينه نه کيږي .په ۲۰۱۶

فعاليتونو يوه څيړنه تمويل کړې وه چې د ډيرو اړتياوو او همدارنګه يې د

بشري مرستو د ورکړې په برخه کې ښکاره توپير په ګوته کړی دی ( .د بشري

اړتياوو د کتنې  ۱۵مخ وګورئ) .په هغه سيمو کې چې الس رسی ستونزمن

وي بشري اړتياوې ډيرې دي ،چې په  ۲۰۱۶کال کې نږدې څلورمه برخه داخلي

بېځايه شويو راپور ورکړل شوې وو .الندې نقشه نږدې د  ۱۰۰،۰۰۰تنه د جګړو

په ۲۰۱۶کال کې داخلي بيځايه شوي چې الس رسۍ ورته ستونزمن وه.
٢٩٠٠٠ ٪٤٧

١٦٠٠٠ ٪٤۵

ﻫﻠﻤﻨﺪ
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۴۰۰۰ ٪۸۸
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ﮐﻨﺪز
ﮐﺮﻨ

ﻏﻮر

ﺧﻮﺳﺖ

ﻧﻮرﺳﺘﺎن
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هغهراپورشوېپيښېچېدبشريمرستواداروکارکونکييېاغيزمنکړيدي.

له امله د داخلي بېځايه شويو موقعيت ښيي چې په هغه سيمو کې ميشت

دي چې په اسانۍ ورته الس رسی نه کيږي .د دغه بېځايه شويو ډيره شميره
يې د سويل په واليتونو هلمند ،کندهار ،زابل ،او ارزګان ،او د شمال

٣٠

واليتونو کندز ،بغالن او فارياب او د ختيځو واليتونو په ځينو برخو لکه

٢٠

کنر او ننګرهار کې ميشت دي.

١٠
٠

مرسته کوونکې ادارې بايد په نوښتيزه او خپلواکه توګه د نړيوال بشري

قانون په چوکاټ کې کار وکړي تر څو چې په هيواد کې هغه ولسواليو ته

ﺟﻨﻮری ٢٠١٦

اﮐﺘﻮﺑﺮ ٢٠١٦

ﺟﻨﻮری ٢٠١٥

الس رسی ترالسه کړي چې الس رسی ورته اسانه نه دی ،تر څو چې د اړتياوو

لوړولو ته اړتيا ولري .د الس رسي اوسنۍ سيميزه تګالره ،چې د بیالبيلو

ځانګړې توګه ،په هغه سيمو کې چې د جګړو له امله داخلي بيځايه شويو ته

نړيوالې ټولنې د مرستو وړتيا چې د نړيوال بشري اصل ،له تبعيض پرته

ارزونه وکړي او د ژوند ژغورنې مرستې په دوامداره توګه ورکړي .په

الملونه له امله را منځ ته شوې ده ،او د ادارو له لورې کارول کيږي ،د

الس رسی ستونزمن دی ،د بيړنیو روغتيايي خدمتونو او د ژوند ژغورنې

بشري مرستې وړاندې شي ،له منځه وړي.

بيړنۍ مرستې رسول د  ۲۰۱۷کال له لومړيتوب څخه دي .دغه کار به د ادارو

په  ۲۰۱۷ميالدي کال کې ،د الس رسي کاري ډله ( )AWGغواړي چې د الس

تر منځ د روغتيايي مراقبتونو او د داخلي بيځايه شويو لپاره د غبرګون د

رسي شميرې او معلومات ډير او پراخه کړي ،تر څو چې د هيواد بشري ټيم

الس رسي لپاره د ځانګړې ستراتيژي جوړولو او پلې کولو او اړونده وړتيا

او بشري ټولنه  ،د خنډونو او فرصتونو په اړه خبر کړي او د افغانستان په
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د ﻫﻐﻪ داﺧﲇ ﺑﻴځﺎﻳﻪ ﺷﻮﻳﻮ وګړو ﺷﻤﺮﻴ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﺗﻪ
ﺑﻴځﺎﻳﻪ ﺷﻮې ﭼﯥ ﻻس رﺳۍ ورﺗﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ دې )ﭘﻪ زرﻫﺎوو(

ﻫﻨﺪ

د ﻫﻐﻪ وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ ﭼﯥ د ﻏﺮﻴې دوﻟﺘﻲ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ
ﭘﻪ ﮐﻨﱰول ﮐﯥ دي )ﻧﻮﻣﱪ (٢٠١٦
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لومړی برخه :د غبرګون ستراتیژي

هغه سيمو کې د جګړو له امله اغيزمنو وګړه سره مرسته وکړي چې الس

رسی ورته ستونزمن دی .د الس رسي د سيستماتيکې څارنې له الرې (د

کولو لپاره مالتړ او کار کوي :د سره صليب نړيواله کميټه ( ،)ICRCد

راپور ورکونې نړيوال کاري چوکاټ چې د افغانستان لپاره پکې تعديالت

د ملګرو ملتونو د مرستندويه پالوي ()UNAMAد بشر حقونو څانګه ،چې

ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې د الس رسي د څارنې او

راغلي دي) او شته شميرې او وضعيت ،د الس رسي کاري ډله به د شواهدو

افغانستان د بشر حقونو خپلواک کميسيون ( ،)AIHRCپه افغانستان کې
د ملګرو ملتونو د بشر د حقونو د عالي کميشنري ( )UNOHCHRد برخې

په بنسټ د هغو سيمو چې د حکومت په کې کنترول کې نه دي ،د واقعيتونو

په توګه دغه کار ترسره کوي ،بشري چارو ناظم ( ،)HCد هيواد بشري ټيم

معلوماتي راپور خپريږي ،تر څو چې دا ډاډمنه شي چې بشري فعالين او

افغانستان کې د خونديتوب کلستر ( )APCد بشري اصولو د ساتلو چارې

په بنسټ يو انځور جوړ کړي .د تشو د تحليل د موندلو لپاره به مياشتينی

تصميم نيونکي د وضعيت په اړه په منظمه او کره توګه خبريږي .د الس رسي

کاري ډله به له کلسترونو سره له نږدې کار کوي چې د څوک ،چيرې ،څه کار
کوي يو پيچلې سيستم جوړ کړي ،چې د الس رسي د خنډونو په پرتله کاري

شتون به اندازه کوي.

( ،)HCTد ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کميشنرې ( )UNHCRاو په

ترسره کوي.

د يوناما د بشر د حقونو څانګه د خونديتوب د ډاډمن کولو او په افغانستان

کې د بشر د حقونو د ټوليزې ستراتيژي د تعقيبولو بنسټيزه اداره ده .دغه

څانګه له ملکي او نظامي حکومتي چارواکو ،نړيوالو او د مدني ټولنو له

د الس رسي کاري ډله به ( )AWGد الس رسي د خنډونو په اړه د معلوماتو،

فعالينو ،او په افغانستان کې د ټولنو سره د لومړيتوبونو په پنځه ساحو کې

معلومات د الس رسي د محدوديت د اغيز د روښانه کولو په اړه وکاروي،

وسلوالو شخړو کې د ملکي وګړو خونديتوب ،په جګړو کې د ماشومانو د

ستراتيژي نه يواځې غواړي چې د الس رسي په اړه پوهاوی لوړ کړي ،بلکه

په جګړو کې د ماشومانو د حقونو څخه د لويو سرغړنو د څارنې او راپور

بشري ځواب وينې پايلې څه وي .د الس رسي نورې ننګونې او د بشري

له منځه وړل او د ټولنيز جنسيت انډول ،د سولې او پخالينې د بشر حقونو

جغرافيايې اړخه د لومړيتوبونو انډوليزه بهير پلی شي او په هغه سيمو کې

شامل دي.

د پيښو او د وګړو د اطالعاتو او په ساحه کې د ادارو شتون اړونده

اوپه مرسته به يې د الس رسي نوره ارزونه او د حل الرې ومومي .دغه

دا به هم په کره توګه معلومه کړي چې د الس رسي د نشتون له امله به د

14

په افغانستان کې يو شمیر فعالين د نړيوالو بشري اصولو د ساتلو او پلي

اړتياو په اړه نور پوهاوی بايد را منځ ته شي ،چې له امله به يې له
به چې کنترول شتون نلري د اړتياو جديت هم کم شي.

خونديتوب مرکزي ارزښت لري
په افغانستان کې شخړې د بشري اړتياو بنستيز المل دی ،د تاؤتريخوالي

له امله د ملکي وګړو مرګ ژوبله ډيره ر امنځ ته کيږي چې د منلو وړ نه ده.

ماشومان او ښځې د جګړو له امله په غير متناسبه او بي توپيره ډول ډير

اغيزمن کيږي ( متروک چاوديدونکي توکي ،غير مستقيم راکټونه او

هاوانونه او هوايې بريدونه چې بي پيلوټه او يا پيلوټ لرونکې الوتکې
دي).

د څلور لسيزو اوږدې جګړې د خونديتوب شته ميکانيزمونه د ټولنې او

کورنۍ د خونديتوب د شبکو او د ټولنو په کچه جوړښتونو اغيز کم کړي

دي .همدارنګه يې د ځانګړو ډلو زيانمننه لوړه کړې ده -د يادونې وړ

زيانمنونکې ډلې هغه وګړي دي چې څو ځله بېځايه شوي دي ،ماشومان،

ښځې او انجونې ،د لوړ عمر وګړي يا مشران ،معلوليت لرونکي وګړي،

کډوال او نورې ډلې چې ځانګړې اړتياوې لري -د خونديتوب له لوی خطر
سره مخ دي.

د يوناما د فتر له لوري د  ۲۰۱۶کال د دريمې ربعې راپور له مخې د

افغانستان ملي امنيتي د ځواکونو په فعاليتونو کې ډيروالی راغلی او د

غيرې دولتي وسله والو ډلو له لوري په پيښو کې چې ملکي وګړي پکې را

ګير شي لږ کمښت راغلی دی .په دغه راپور کې په روغتيايي مرکزونو

بريدونه د لويې انديښنې په توګه ذکر شوي دي .د امنيتي ځواکونو په چلند

کې بدلون چې لوی پلې بريدونه ترسره کوي او همدارنګه په جګړو کې د
مليشو کارونه د خونديتوب انديښنې ډيروي.

د ستراتيژيک ګډون لپاره ځانکړي او عامه بحثونه ترسره کوي :په

حقونو څخه د لويو سرغړنو څارنه او راپور ورکونه د يونيسف سره يوځای

ورکونې د ميکانيزم د سيستم په ګډون ،د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالې

برخه ،او په زندانونو کې د ربړونې او خپل سرې زنداني کولو مخنيوی،

په  ۲۰۱۶ميالدي کال کې ،بشري چارو ناظم ،د ملکي وګړو د خونديتوب

کاري ګروپ د جمهور رييس د دفتر په مشري چې د اجرايه رياست له لوري
يې په ګډه مشري کيده ،بيا جوړ کړ ،دغه ګروپ دا هڅې کوي چې په

افغانستان کې نړيوال او ملي ځواکونه نړيوالو بشري اصولو ته درناوی

وکړي .همدارنګه ،د غيرې دولتي وسلوالو ډلو سره خبرې اترې په لوړه کچه

دوام لري چې دوئ ته د نړيوالو بشري اصولو له مخې مسؤليتونه په ګوته

شي .روغتيايي مرکزونو ته خطرونه او همدارنګه د جګړه کوونکو له لوري د
روغتيايي مرکزونو په نښه کول ،د روغتيا د کلستر له لوري مستند کيږي،

تر څو چې په روغتيايي مرکزونو بريدونه او د خونديتوب اړونده انديښنې

ثبت شي.

په  ۲۰۱۷کال کې به د بشري چارو ناظم /د هيواد بشري ټيم د افغانستان د

ملي ځواکونو ،د بيالبيلو غير دولتي وسلوالو ډلو له لوري د بشري اصولو

ته د درناوي د ډيروالي په برخه کې کار او مالتړ وکړي ،او د  ۲۰۱۵کال څخه

د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د کميدو پاليسي او اړونده فعاليتونو دپالن

وروستۍ چاري بشپړول هم ترسره کيږي :د وسلوالو سره د نړيوال

بشردوستانه اصولو او د بشر د حقونو قانون د مالتړ له الرې د خوندي
چاپيريال ترويج او د خونديتوب ډيرول او مالتړ اود خبرو له الرې د

خونديتوب د خطرونو کمول ،په جګړه کې د اخته ډلو سره ډيرې اړيکې

جوړول ،د ملکي وګړو په ژغورنه باندې ټينګار کول او د نړيوال بشري

قانون بنسټيز اصولو پلې کول ،او په دې ټينګار کول چې په ټول هيواد کې

امنيت ،خونديتوب او د ملکي وګړو او د بيځايه شويو روغتيا د دولت د

چارواکو لومړنی مسؤليت دی ،دا ډاډمن کول چې د ستراتيژيک پالن

کړنې ،د احتياطي پالن دجوړیدوپه ګډون ،د سکتورونو ځانګړې

لومړی برخه :د غبرګون ستراتیژي

ستراتيژيو کې د خونديتوب خطرونه او د دغه خطرونو کمول منعکس شوي

دي ،د ګډې ارزونې په برخه کې ډيره همغږي ،په ځانګړې توګه د داخلي
بېځايه شويو په برخه کې ،ډاډمنه شوې ده ،تر څو چې د خونديتوب

اړتياوې په ګوته شي او چيرې چې اړتياوې په افغانستان کې د خونديتوب

پروګرام د دوران په ټولو برخو کې شامل شي چې په دغه فعاليتونو کې په

کورنۍ کچه د بيړنۍ ارزونې په فورمه کې د جندر په اړه ځانګړې پوښتنې

او د کندز د بريد څخه وروسته د بشري فعاليتونوپه برخه کې د جندر

ځانګړې بیاکتنه شامله ده .په افغانستان کې د هيواد بشري ټيم ( )HCTد

کلستر او بيالبيلو اړونده اړخونو ته راجع شي تر څو چې د خونديتوب جامع

جندر يا ټولنيز جنسيت د شاملولو اته ستراتيژيکې موخې چې د دريو ستنو:

خپلواکه توګه ترسره شوې ده.

تصويب کړې دي.

ارزونه ترسره شي ،او دا باوري شي چې د ملکي وګړو بشري ارزونه په

د ټولنيز جنيست انډولتيا
په افغانستان کې ښځو او انجونو سره د مرستې په برخه کې بشري

فعاليتونه له سيستماتيکو ستونزو سره الس او ګريوان دي .د انجونو زده

کړې ،د زيږون روغتيا او د جنسيت په بنسټ د تاوتريخوالي د ستونزو د

حل لپاره هڅې په دې معنی دي چې د ټولنې له لوري جوړې شوې ونډې،

بيالبيلو وړتياوو او زيانمننو اړتياوې په ستراتيژيکه توګه نه تحليل کيږي

او نه حل کيږي .دغه ستونزه د نړيوالو الرښودونو او توکو د ملکيت د

 )۱ارزونه )۲ ،پلې کول او  )۳د پلي کولو ارزونې په بنسټ والړې دي،

په  ۲۰۱۷ميالدي کال کې به بشري ادارې په مستقيمه توګه له ښځو ،او نورو

زيانمنونکو ډلو سره الس په کار وي چې د ناؤرين له امله اغيزمنې شوې

دي ،او همدارنګه به بشري ادارې د ښځو چارو له وزارت او په ساحه کې

اړونده ادارو سره د مالتړ د ډيرولو په برخه کې کار وکړي تر څو دا باوري

کړي چې اړتياوې په ګوته شوې دي او پروګرامونه د شواهدو په بنسټ جوړ

شوي دي .په ځانګړې توګه به منظم پروګرامونه پلې شي تر څو چې د دغه
ځانګړې ډلو او ګروپونو اړتياوې پوره شي.

نشتون او په ساحه کې د دغه توکو په پښتو او درې ژبو د ژباړې د نشتون له

له دې امله ،ددې په ځاې چې سړیو ته مستقيم ًا مرستې وويشل شي ،ښځې

هم په دې بنسټ والړ دي چې د پيښو له امله ټول وګړي يو ډول اغیزمن

مستقيمو مرستو د ويش د مثبت او منفي اغيز په برخه کې د نورو شواهدو

امله نوره هم جدي کيږي .د پيښو په وړاندې د ځواب وينې فعاليتونه اوس
کيږي .نارینه اوس هم د ارزونې د ځواب ويونکو او د مرستې د ترالسه

کوونکو په توګه د ښځو په پرتله ډير دي ،او د ښځو ،ماشومانو او د کورنۍ
د نورو زيانمننوکو وګړود لوړ عمر يا مشرانو او د معلوليت لرونکو وګړو د

اړتيا په اړه کره راپور نه ورکوي او يا يې په اړتياوو نه پوهيږي .دغه کار د

ځواب وينې اغيز کموي ،ځکه چې پروګرامونه داسې نه دې طرح شوې چې د
ګټه اخیستونکو بيالبيلې اړتياوې پوره کړي.

بايد په فعاله توګه د مرستو د ترالسه کولو په برخه کې شاملې شي .ښځو ته د
ترالسه کولو ته اړتيا ده ،همدارنګه آیا ښځو ته د نغدو پيسو ليږد د جنسيت

پر بنسټ تاوتريخوالی کموي او څرنګه د ښځو د اقتصادي ځواکمن کيدو او
په کورنۍ کې د تصميم نيولو په برخه کې اغيزمن ثابتیدای شي .بشري

ادارې بايد د مرستو ډولونو ته پراختيا ورکړي ،تر څو چې د ويش ځايونو په

کافي کچه تنظيم شوي وي او د ښځو ګډون پکې وهڅول شي.

ددې لپاره چې ښځينه ګټه اخيستونکې په مستقيمه توګه دخيلې شي،

په افغانستان کې په بيړنېو حاالتو کې د ټولنيز جنسيت پر بنسټ

بشري ادارې بايد د ښځينه کارکونکو شمير لوړ کړي تر څو چې په بيړني

خونديتوب مالتړ او خدمتونه تر ټولو زيانمنونکو وګړو ته نه رسيږي .د

بشري سرچينو پاليسي چې د ښځينه کارکونکو لپاره فرصتونه برابر کړي،

تاوتريخوالی په سمه توګه نه دی په ګوته شوی ،چې له امله يې د

خونديتوب د کلستر له لوري د  ۲۰۱۶کال د اکتوبر په مياشت کې چې کوم

ګروپې بحثونه ترسره شوي دي داسې ښکاره کوي چې کلتوري موانع ددې

غبرګون کې ارزونه او د پروژو طرح ،پلې کول او څارنه ترسره کړالی شي .د
بايد وموندل شي .دا کار بايد په هغه پاليسيو تمرکز وکړي چې ښځو ته په

ساحه کې کار کول اسانه کړي ،د بيلګې په توګه د یوې کورنۍ څخه ښځه او

المل ګرځي چې پر ښځو ،سړیو ،هلکانو او نجونو باندې د تاؤتريخوالي او

ميړه په دنده ګمارل ،او يا د محرم د لرلو پاليسيو درلودل .د عمر او جنس

تاوتريخوالی او وژل هغه ستونزې وې چې د ښځو په اړه دتریخوالي د راپور

څيړنې د وړتيا د لوړولو لپاره نورو مالي او بشري سرچينو ته اړتيا ده .ددې

جنسي تاؤتريخوالي راپورونه ورنکړي .رټل ،له پامه غورځول ،فزيکې

ورکولو له امله د کور نه د بهر د دوئ په وړاندې رامنځته شوې دي .د دغو
ګروپي بحثونو څخه دا هم معلومه شوې ده چې د هغو کورنيو لپاره چې له

ناؤرين سره مخ دي ،د منفي ستراتيژي په توګه د ماشومانو ودونه هم يو له

لوړو خطرونو څخه دې.

سره له دې چې د عمر او جنس تفکيک شوې شميرې ( )SADDپه ښه کيدو

دي ،خو د بشري او مالي سرچينو کمښت او د تخنيکې وړتيا کمښت ددې

المل کيږي چې دغه شميرې را ټولې ،تحليل او راپور نشي .همدارنګه د

تفکيک شوې شميرې ( )SADDد راټولولو ،تحليل ،راپور ورکولو او

لپاره دا اړينه ده چې د اړوندې موخې لپاره اړونده ميتودولوژي وکارول

شي .په سيمو کې په فزيکي او جنسي تاؤتريخوالې دومره تمرکز شوی دی
چې د تاؤتريخوالي نور ډولونه لکه له وخت څخه وړاندې او يا اجباري

ودونه او سرچينو څخه بې برخې کول له پامه غورځول شوي دي .ددې لپاره

چې بشري مرستې اغیزمنې وي ،بايد د بشري ادارو په منځ کې د ټولنيز

جنسيت به بنسټ د تاؤتريخوالي او دا چې د وګړو وړتيا څرنګه اغيزمنه

کوي ښه معلومات ولري.

خونديتوب روزل شوو ادارو د هڅولو ،د ټولنيز جنسيت مشاور او د ښځينه

که چيرې د پروګرام په طرح کولو کې د ښځو او د زيانمنونکو ډلو اړتياوې

کړي ،ډيره لويه تشه شتون لري.

اغيزمن ځواب وينې وړتيا به کمه کړي .بشري ټولنه بايد په بشري

ارزونکو چې په بيړني حالتو کې د ښځو او انجونو په اړه معلومات را ټول
د  ۲۰۱۶ميالدي کال په دوران کې ،په بشري کارونو کې د ټولنيز جنسيت

کاري ډلې ( )GIHAددې لپاره کار کاوو ترڅو چې ټولنيز جنسيت د

په ګوته او شاملې نشي ،او د ټولنيز جنسيت بوګنونکي اغيز لرې نشي ،د

فعاليتونو کې د ټولنيز جنسيت د ونډې په اړه ښه پوهاوی ولري تر څو چې د

پروګرام مطلوب اغيز تر السه شي .په  ۲۰۱۷کال کې به بشري ټولنه دغه الس

ته راوړنه ولري.
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لومړی برخه :د غبرګون ستراتیژي

په اوږده مهال کې د بشري مرستو کمول:

نړيوال بشري سيستم نشي کوالی چې ټولو هغه
اړتیاوو ته چې د بشري اړتياوو بیاکتنې کې په
ګوته شوې دي ،ځواب وينه وکړي .د دغه اړتياوو
څخه يوه لويه برخه يې له دې امله را منځ ته شوې
دي چې ملي خدمتونه په سمه توګه نه دې وړاندې
شوي او د زيانمنونو د الملونو د له منځه وړلو
لپاره يې داوږد مهال حل الرې نه دي په ګوته کړې.
پداسې حال کې چې د بشري -پرمختيايي توپير تر
منځ د تشې ډکولو ته ډيره اړتيا ده،د پاليسې
اړونده جدي تصميمونه او کړنې بايد د افغان
حکومت له لوري ترسره شي تر څو چې بيا ځلي
بشري مرستو ته د پای ټکی ورکول شي.
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اړتياوې کمې کړي چې د حکومت په مشري به دوئ ځمکې او دندو ته الس

رسی ولري او همدارنګه به روغتيا ،زده کړو ،مدني  ،قانوني ،حقوقي او
نورو خدمتونو ته الس رسی ولري.

په پاکستان کې هغه سند نلرونکو افغانانو او همدارنګه راستنيدونکو ته د

اسناد ورکول يو بنسټيز پرمختګ دی چې له بشري ادارو سره مرسته کوي
چې ډير اړ وګړي په ګوته کړي او د وزارتونو سره مرسته کوي تر څو چې د

امتيازاتو لپاره مستحق وګړي په ګوته کړي .اوس مهال د هغو افغانانو د
مستند کولو او سجل اخيستلو چارې چې په پاکستان کې اوسيږي او

افغانستان ته راستنيږي ،کافي نه دي .د افغان حکومت له لوري د

پاسپورتونو د صادرولو په چټکولو سره به هغه افغانان چې غواړي په

پاکستان کې پاتې شي ،وکړای شي چې هلته پاتې شي ،او که مستحق وي
نو د ويزې د نوې سيستم په مرسته به په  ۲۰۱۷کال کې ترې ګټه پورته کړي.

په بيړنۍ توګه ،د  ۲۰۱۶کال سپارښتنې د اوس لپاره هم رښتينې او د پلي

کيدو وړ دي :د جګړو له امله ترضيضونه ،خوارځواکي او د مخنيوې وړ

ساري ناروغې د ډير مرګ او ژوبلې مهم الملونه دي او تر هغه وخته به وي تر
څو چې وګړو ته د مناسبو بنسټيزو او اړينو بيړنيوروغتيايي خدمتونو

کافي پوښښ نه وي برابر شوی .د حکومت په مشري د حل د اوږدمهال

څرنګه چې په  ۲۰۱۶ميالدي کال کې د بشري اړتياوو الملونه د جګړو له امله

ستراتيژي چې د داخلي بيځايه شويو او د راستنيدونکو راستنيدنه ،بل

لپاره بنسټيز ارزښت لري .د سولې نشتون ،د بشري اړتياوو يوه لويه لړۍ او

په پايله کې ،د حکومت په مشري د پيښو په وړاندې چمتوالی او غبرګون،

کال په پيل کې د سولې په اړه د چمتوالي څلور اړخیزه خبرې پيل شوې نو د

پيښو مديريت ملي او واليتي ادارو رهبري او وړتيا لوړه کړي ،د اوږد مها

کيدو وروسته ،دغه بهيرونه په ټپه ودريدل  ،او د افغانستان او پاکستان

ځواب وينه بايد د چمتوالي ،د خطرونو تحليل ،د وړتيا نقشه او د خبر

را منځ ته شوي وو ،له دې امله سوله او امنيت د بشري اړتياوو د کمولو

همدارنګه د پراختيايي مرستو په وړاندې خنډونه را منځ ته کوي .د ۲۰۱۶

ځای ته ليږد او يا په افغاني ټولنه کې يې شاملول له لومړيتوبونو څخه دي.

د خطرونو د مديريت د يو کاري چوکاټ له الرې ،چې په دې برخه کې د

سولې بهير لپاره هيلې را منځ ته شولې .د طالبانود مشر مال منصور د وژل

له بشري مرستو د اړتيا کمولو لپاره بنسټيز ارزښت لري .د پيښو د خطرونو

تر منځ اړيکې نورې هم ترينګلې شولې.

ورکولو له سيستم سره يوځاې وي چې د لږ لګښت او ښکاره لومړيتوبونو

اقتصادي وده بله اړتيا ده ،چې په  ۲۰۱۶کال کې بيا په ټپه ودريدلې وه.

اقتصادي وده به د مخ په ډيريدونکو کاري ځواک لپاره ګټور وي او بازار ته

به د نوي راتلونکي کاري ځواک د ګټورو کارونو المل شي .دا به همدارنګه

ډيرو هغه داخلي بيځايه شويو او له ګاونډېو هيوادونو څخه راستنيدونکو

ته فرصتونه ډاډمن کړي .اقتصادي وده همدارنګه په لومړي شاخص سولې
او امنيت والړه ده  ،په افغانستان کې د داخلي پانګونې کچه ډيره کمه

شوې ده ،او د چين له لورې د کانونو په برخه کې پانګه اچونه هم په خپل

لوري نه ده روانه.

دريم ،پراختيايي مرستې چې د بيوزلې کمولو په موخو کې مرسته وکړي،

چې دا کار به تر يوې کچې پورې هغه مخ په ډيريدونکې اړتياوې کمې کړي

چې د بشري فعالينو له لورې يې ځواب وينه کيږي .په  ۲۰۱۶ميالدي کال کې
په دغه برخه کې يو څه پرمختګ شوی دی ،ځکه چې افغان حکومت د

پراختيا او ملي امینت په کاري چوکاټ کې د لومړي ځل لپاره د بيوزلې د

کمولو په موخه يو لړ لومړيتوبونه شامل کړي دي .په  ۲۰۱۷کال کې دا مهمه

ده چې د نړيوالې ټولنې له لوري هغه مرستې چې ژمنه يې شوې ده د حکومت

په مشري په اغيزمنه توګه په اغيزمنو پروګرامونو لکه د ښاري اساسنامې
او د ښارونو د پرمختيا لپاره د ملي لومړيتوبونو په پروګرامونو ولګول

شي .دا کار به مرسته وکړي چې داخلي بېځايه شويو ،راستنيدونکو او له
اروپا څخه بيرته راستول شوې کډواولو ته د بشري ادارو دځواب وينې

کړنې په ګوته شي .د ځواب وينې او چمتوالي هڅې بايد د ټولنې وړتيا لوړه

کړي او د خطر د کمولو د اوږدمهاله نوښتونو سره تړاؤ ورکړل شي ،لکه د

اوبو د مديريت دسيستم ښه کول اويا د سيالبونو د خطر کمول ،د سيندونو

د غاړې د ورانيدو مخنيوی ،او د وچکالۍ له امله دحاصالتو کمښت او د
ټولنې دفاعي وړتيا لوړول شامل وي.

لومړی برخه :کاري وړتیا

کاري

وړتيا
په  ۲۰۱۶ميالدي کال کې ځينې مثبتې پرمختياوې وشوې چې د افغانستان

شتون پوښښ د اړتياوو له جديت سره مطابقت نلري .په  ۸واليتونو کې ۲۸

حکومت هغو ټولنو ته چې د ناؤرينونو له امله اغيزمنې شوې وي ،د مرستو

ولسوالۍ – په غزنې واليت کې دوه ،په هلمند کې پنځه ،په کندهار کې اوه،

پورې تړلې دي چې حکومت پکې ځواکمن کنترول لري او چيرې چې د ځواب

زابل کې په پنځو ولسواليو کې -بشري ټولنه په بشپړه توګه د سره صليب او

مشري يې په غاړه واخيستله .خو دغه هڅې يواځې د هيواد په هغه سيمو

وينې ميکانيزم شتون لري .په بشري ادارو باندې تکيه کول اوس هم لوړه ده

 ،سره له دې چې په  ۲۰۱۶ميالدي کال کې د بشري ادارو شمير چې د خپلو

بشري فعاليتونو په اړه يې سيمئيز بشري ټيم ( )HRTته را پور ورکاوو ،د

په خوست کې درۍ ،په کڼر کې دوه ،په پکتيکا کې يوه ،ارزګان کې درۍ او
د سرې مياشتې په ټولنې باندې تکيه کړې ده ،تر څو چې داخلي بيځايه

شويو ته بشري مرستې برابرې کړي .همدارنګه په هلمند ،فراه ،بدخشان

بغالن او پکتيکا واليتونو کې بشري ټولنه نه ده توانيدلې چې بشري ارزونه

 ۲۰۱۵په پرتله لس سلنه کم شوی دی .د هيواد په بيالبيلو برخو کې  ۱۷۵ملي

ترسره کړي.

او نړیوالې غيرې دولتي موسسې ،د ملګرو ملتونو ادارې او اړونده

د پيښو سره د مبارزې عالي دولتي کميسيون ( ،)NHCDMچې مشري يې د

سازمانونود بشري شتون په اړه راپور ورکړی دی .خو بيا هم د دغو ادارو د

افغانستان اسالمي جمهوريت د اجرايه رياست د دفتر له لوري کيږي ،د
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ارزﮔﺎن

١٠

١٣

ﻓﺮاه

زاﺑﻞ

٢٦
ﮐﻨﺪﻫﺎر

٢٤
ﻫﻠﻤﻨﺪ

١٦
ﻧﯿﻤﺮوز

اﯾﺮان

! !

!

!

لومړی برخه :کاري وړتیا

پيښو په برخه کې د مرستې مسؤليت په غاړه لري .د پيښو سره د مبارزې

عالي دولتي کميسيون  ۱۹غړي لري چې مهم وزارتونه لکه د عامې روغتيا،

د کليو او پراختيا ،د کډوالو او راستیدونکو اود کورنيو چارو وزارتونه ،د

پيښو په وړاندې د مبارزې ملي اداره او افغاني سرې مياشتې ټولنه پکې

شامل دي .ددغه کميسيون دندې د لومړنېو مرستو هڅې او په دې برخه کې
اړونده پاليسي جوړولو ،د پيښو د خطرونو کمول ( )DRRاو پلټنه او

ژغورنه دي .افغان حکومت بيړنۍ مالي بسپنه لري چې د  ۹۹۹کود د بودجې
په نوم ياديږي او هر کال  ۱۰۰ميليونه افغانۍ ( ۱.۵ميليونه ډالره) د هيواد

ټولو واليتونو ته د بيړنيو مرستو لپاره د طبيعي پيښو او د جګړو له امله

اغيزمنو ته د ځواب وينې لپاره ځانګړې کوي .سربيره پردې ،حکومت د

خوراکي توکو احتیاطي زيرمې لري چې په بيالبيلو سيمو کې زيرمه شوې

دي او د بيړني حالت په مهال يې ويشي.

په واليتونو کې د پيښو سره د مبارزې عالي دولتي کميسيون په استازيتوب

د پيښو په وړاندې د مبارزې کميسيونونه ( )PDMCsفعاليتونه کوي چې

کليدې رياستونه يې غړيتوب لري او د والي د مستقيمې څارنې له الرې د

ځواب وينې چارې د بشري ادارو په مرسته تنظيم او همغږې کوي .په ۲۰۱۶

ځينو سيمو کې حکومت د ځواب وينې هيڅ ډول وړتيا نلري ،چې په دغه

سيمو کې د بشري ځواب وينې چارې د بشري ټولنې ،د افغانستان د سري

مياشتې او سره صليب ټولنو په غاړه دي.

د سرې مياشتې او د سره صليب ټولنې د پيښو سره د مبارزې عالي دولتي

کميسيون او د بشري همغږي ،د هيواد د بشري ټيم په ګډون ،فعاله غړي

دي ،او د بيړنۍ سرپناه او غيرې خوراکي توکو ،د کرهڼې او خوړو

خونديتوب ،روغتيا ،تغذي او اوبه حفظ الصحه کلسترونو کې د ناظرينو په

توګه ګډون کوي .د  ۲۰۱۶کال په دوران کې د سري مياشتې او سره صليب

ټولنې د  ۵۶،۶۸۰داخلي بيځايه شويو سره د خوړو ،غيرې خوراکي او درملو

بيړنۍ مرستې په کندز ،بلخ ،غزني ،هلمند ،کندهار ،بدخشان ،تخار،

پروان ،ننګرهار ،سرپل ،فراه او کاپيسا واليتونو کې کړې دي ،او

همدارنګه په غيرې رسمي توګه له دوئ څخه دا هيله کيږي چې په ليرې پرتو

سيمو کې به د داخلي بيځايه شويو ته دځواب وينې مشري په غاړه ولري،

ځکه د الس رسي اوسني خنډونو ته په کتو حکومتې ادارې او بشري فعالين
نشي کوالی چې دغه ځايونو ته الس رسی ولري.

کال کې د پيښو په وړاندې د مبارزې واليتې کميسيونونو د کندز داخلي
بيځايه شويو ستنيدو لپاره نغدې مرستې کړې دي ،په هلمند کې يې د
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بيځايه شويو لپاره د سرپناه مرستې کړې دي او يو شمير محدودو بي سنده

افغان راستنيدونکو ته يې نغدې پيسې ورکړې دي .د پيښو په وړاندې د

چمتوالي واليتې کميسيونونو وړتيا په بيالبيلو واليتونو کې توپير کوي،

چې د کارکونکو ،امنيت او د واليت په ليروالي پورې اړه لري .په ټوليزه

توګه ،د پيښو سره د مبارزې عالي دولتي کميسيون او واليتې کميسيونونو

ته ستونزمنه ده چې په ټول هيواد کې د محدود سرچينو سره د مخ په

ډيريدونکو جګړو له امله ټولو اړتياوو ته ځواب وينه وکړي .پداسې حال کې

چې د هيواد  ۳۵سلنه د غيرې دولتي وسلوالو ځواکونو په واک کې ده ،په

په هر کال کی د بشري موسسو ادارو شمير
ﮐﺎل
ﭘﻪ ﻫﺮ ﮐﺎل ﮐﯥ د
ﺑﴩي ﻣﺮﺳﺘﻮ
ادارو ﺷﻤﺮﻴ

٢٠١٤
٢٠٧

٢٠١٥
١٩٢

٢٠١٦
١٧٥

لومړی برخه :د ځواب وینې څارنه

د ځواب وينې

څارنه

بشري ټولنه به اغيزمنو وګړو ته د بشري مرستو حساب ورکونه د دوامداره څارنې اود ځواب وينې د
اغيزمنتيا او تکافو د راپور ورکونې له الرې ځواکمنه کړي .د بشري فعاليت او د سرچينو اغيزمنه
کارونې لپاره په مناسب وخت د پالن شويو پالنونو څارنه اړينه ده.

د افغانستان نازک حالت ته په کتو سره ،چې جګړې نه يواځې ډيريږي ،بلکې

پراخه کيږي ،د بشري اړتياووپه تمرکز او ډيروالي کې هم توپير راځي .له دې امله
د بشري غبرګون څارنې داسې طرح شوې دي چې بدلون منونکې وي او وضعيت
ته په کتو سره يې اغيزمنتيا ډاډمنه او اړونده وي.

د ځواب وينې د څارنې کاري چوکاټ ( )RMFچې د بشري غبرګون له پالن

•د تصميم نيولو لپاره د شواهدو ښه کول :په دوامداره توګه د
ځواب وينې د فعاليتونو موخې او تکافوبياکتنه وشي او
وضعيت ته په کتو او يا د نوېو بشري اړتياوو د ارزونې
لپاره پکې بدلون راشي.
دا چې د ځواب وينې په پالن باندې ډير تمرکز کيږي تر څو چې د اړتيا د

()HRPسره يو ځای جوړ شوی دی ،يو داسې جوړښت را منځ ته کوي چې اغيزمنو

پوښښ په برخه کې ناانډولي له منځه يوړل شي او د مرستو مناسبه کچه او

دغه تګالره څلور موخې لري:

روانې څارنې د تمرکز له لومړيتوبونو څخه وي.

وګړو ته دورکړل شوېو مرستو بياکتنه او څارنه په دوامداره توګه کوي .د څارنې

•د پايلو او الس ته راوړنو تاييدول :د کلسترونو د فعاليتونو
او له هغه څخه د ستراتيژيکو موخو په برخه کې د تر السه
شوي پرمختګ جدولونه او چارتونه جوړول

موده ډاډمنه شي ،د ځواب وينې د کره والي او تکافو څارنه به د  ۲۰۱۷کال د
د کاري روڼتيا ډيريدل او د عملياتي شتون په نقشه کې د کره والي لوړيدل د

اړتياوو د کره ارزونې د پوښښ لپاره مرکزي ونډه لري .په  ۲۰۱۷ميالدي کال

کې د کلسترونو تر منځ د همغږۍ ټيم به د پروژو د ثبت معياري سجل او د

بشري ځواب وينې د پالن اړونده د راپور ورکونې توکي چې فعاليتونه او د

•د څارنې اجرآت :د ټاکل شويو موخو په وړاندې د ترالسه
شوې پرمختګ ارزونه کول ترڅو چې د اجرائتو او
اغيزمنتيا کچه په ګوته شي،

ولسوالی په کچه د هغه وګړو شمير چې مرستې ورسره شوې دي په ګوته

کوي ،پلي کړي .دغه شميرې اومعلومات به د فعاليتونو په بنسټ د نقشو

بنسټ جوړ کړي او د سرچينو د ځانګړې کولو لپاره ښه تحليل چې د اړتياوو

سره د پرتلې وړ وي  ،را منځ ته کړي.

•د روڼتيا او حساب ورکونې ځواکمن کول :د تر السه شويو
پايلو او د تخصيص شويو مالي سرچينو څارنه کول ،تر څو
چې د پيسو ارزښت او د لګښت په بنسټ د مودل فعاليتونو
کره والی په ګوته شي او د سرچينو د راټولولو لپاره د تشو
تحليل ډير شي ،او

په  ۲۰۱۷ميالدي کال کې به  ،د کلسترونو تر منځ د همغږۍ ټيم په ګډه کار

وکړي چې د ويش وروسته څارنې ( )PDMکړنالره نوره هم ځواکمنه کړي.

دغه څارنه به نوره هم اړونده او مهمه وي ،ځکه چې ډيرې ادارې غواړي د

ګڼو موخو لپاره د نغدو پيسو پروګرامونه پلي کړي .د ويش وروسته څارنه

د بشري پروګرام د دوران مهال ويش

دﺷﺒﻮرد

۲۰۱۸

٢٠١٧

د څﺎرﻧﯥ راﭘﻮر

د ﺑﴩي اړﺗﻴﺎو ﺗﻪ ځﻐﻠﻨﺪه ﮐﺘﻨﻪ
ﺟﻨﻮری

ﻓﱪوری

ﻣﺎرچ

اﭘﺮﯾﻞ

ﻣﯽ

ﺟﻮن

ﺟﻮﻻی

اﮔﺴﺖ

ﺳﭙﺘﻤﱪ

اﮐﺘﻮﺑﺮ

ﻧﻮاﻣﱪ

دﺳﻤﱪ

ﺟﻨﻮری

د ﺑﴩي ﻏﱪګﻮن ﭘﻼن
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لومړی برخه :د ځواب وینې څارنه

بايد نوره په سيستماتيکه توګه ترسره شي تر څو چې د ويشل شويو مرستو

 ۲۰۱۷کال په نيمايې کې به  ،د نوبتې څارنې په راپور ( )PMRکې نورې

چيرې نه دي پوره شوې .د بشري ځواب وينې د کره والي د روښانه کولو لپاره

او تصميم ونيول شي .د نوبتي څارنې راپور به داسې ترتيب شي چې د ۲۰۱۸

باندې متکي وي .تر څو چې د نظر اخیستنې او د شکايتونو ميکانيزم را

بنسټ به د بشردوستانه مرستو د ګډ وجهي صندوق ( )CHFلپاره جوړ کړي.

ټوليز اغيز او کره والی وارزول شي او دا په ګوته شي چې پاتې اړتياوې

ډيرو خبرو اترو او په فعاله توګه د ناورين له امله د اغيزمنو ټولنو د نظرونو

منځ ته شي د ادارو تر منځ د اړيکو د مرکز جوړولو پالن د کلسترونو تر منځ د
ټيم او په خپلواکه توګه ترسره کيږي ،په  ۲۰۱۷کال کې د سکتورونو تر منځ،

د اغیزمنو وګړو سروې به د ځواب وينې د څارنې کاري چوکاټ نه
بيليدونکې برخه وي.

راپور ورکونه
د مالي بسپنې او د اړتياوو په اړه راپور ورکونې سره يوځای ،د څارنې

شميرې به د بشري ځواب وينې په ويب پاڼه کې عام وګړو ته کيښودل شي،

او همدارنګه به د ربعوار راپور له الرې د بشري معلوماتو لنډيز خپريږي .د
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انځور :سون انگل رسموسن

شميرې او تحليل ترسره شي ،تر څو چې په ستراتيژيکه کچه بحثونو ترسره

کال د پالن دوران کې به وکارول شي او د معياري تخصيص د ستراتيژي

لومړی برخه :د اړتیاوو موخو او غوښتنو لنډیز

د اړتياوو

موخو او غوښتنو لنډيز

اړ وګړي

د وﺿﻌﻴﺖ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ

9.3

 Ïﺟګړ æﻟﻪ Çﻣﻠﻪ
ﺑﻴځﺎﻳﻪ ﺷﻮې

میلیونه
Ç Ïړﺗﻴﺎ æړ æړÇﻧﺪæﻳﻨﯥ
ﺷﻮې ﻣﺮﺳﺘﯥ

په پالن کې وګړي

5.7

ﭘﻪ ﭘﻼ äﻛﯥ ﻧﻴﻮá
ﺷﻮې æګړí

میلیونه

غوښتنې (امريکايې ډالر)

550

میلیونه

٠٫٨

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٠٫٥

ټﻮﻟﻴﺰ

 Ïﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﻴښﻮ
ﻟﻪ Çﻣﻠﻪ Çﻏﻴﺰﻣﻦ

٠٫٢

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٠٫٢

ﺳﻨﺪ ﻟﺮæﻧﻜﻲ
 æÇﺑﻲ ﺳﻨﺪå
ÇÑﺳﺘﻨﻴﺪæﻧﻜﻲ

١٫٤

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٠٫٩

Ç Ïﻟﻒ ﻛﺘګﻮíÑ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 È ÏﻛﺘګﻮíÑ

٤٠
زره

زره

١٠

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٠٫٢

 Ì ÏﻛﺘګﻮíÑ

٠٫٣

زره

١٠

٢٠

ټﻮﻟﻴﺰ

٠٫٧

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٠٫٢

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

١٫١

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ
ﻛډáÇæ

ﻛﻮÑﺑﻪ
ټﻮﻟﻨﯥ

١٣٠
زره

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٠٫٣

-

٠٫٢

ﺑﻨﺴټﻴﺰæ
ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ
ﺗﻪ ﻻÑ Óﺳۍ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

١٫٦

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٩٫٣

-

-

١٫٧

٨٠
ﻫﺰار

-

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٣٫٣

-

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٣٫٦

٥٠

-

-

١٫١

١٫٥

زره

٠٫١

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٠٫٢

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٦٫٤

 ÏﺧﻮړÏ æ
ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮÈ
ﺟﺪ íﻧﺸﺘﻮä

٣٫٣

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٥٫٧

١٫١

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

اړ وګړي ،په پالن کې وګړي او غوښتنې
ﻣﺠﻤﻮع
-١ﺑﻴړﻧﯥﺳﺮﭘﻨﺎæÇåﻏﻴﺮېﺧﻮÇÑﻛﻲﺗﻮﻛﻲ
æÇ-٢ﺑﻪæÇﺣﻔﻆÇﻟﺼﺤﻪ
Ï-٣ګڼﻮﺳﻜﺘﻮæÑﭘﻪﻣﻮﺧﻪﻧﻘﺪېﭘﻴﺴﯥ

Ç Ïړﺗﻴﺎ æړ ټﻮﻟﻮ
æړÇﻧﺪæﻳﻨﻪ
ﺷﻮې ﻣﺮﺳﺘﯥ

ﺑﻴړﻧﯥ ﺳﺮﭘﻨﺎæÇ å
ﻏﻴﺮې ﺧﻮÇÑﻛﻲ ﺗﻮﻛﻲ

٢٫١

 Ïﻛﺮﻫﻨﻲ  æÇﺧﻮÇÑﻛﻲ
ﺗﻮﻛﻮ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٣٫٢

æÑﻏﺘﻴﺎ

٦٫٣

ﺗﻐﺬí

٤٫٣

ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮÈ

٣٫٧

æÇﺑﻪ  æÇﺣﻔﻆ Çﻟﺼﺤﻪ

٢٫٣

 Ïګڼﻮ ﺳﻜﺘﻮ æÑﭘﻪ
ﻣﻮﺧﻪ ﻧﻘﺪې ﭘﻴﺴﯥ

٠٫٦

ټﻮﻟﻴﺰ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

د ﺟﻨﺲ او ﻋﻤﺮ ﭘﻪ ﺑﻨﺴټ

د ﺣﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ
ﻧښﻪ ﺷﻮì
æګﺮí

١٫٣

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٢٫٥

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٣٫٨

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٠٫٧

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٢٫٦

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

١٫١

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٠٫٦

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

**٩٫٣
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

**٥٫٧
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 Ïﺟګړ æﻟﻪ Çﻣﻠﻪ
ﺑﻴځﺎﻳﻪ ﺷﻮí

٠٫٥

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٠٫٧

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٠٫٣

ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ
ﻛډáÇæ

ﻛﻮÑﺑﻪ
ټﻮﻟﻨﻪ

ﺑﻨﺴټﻴﺰæ
ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ
ﺗﻪ ﻻÑ Óﺳۍ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٣٠
زره

-

-

٪٤٩

١٤٫٧ ٪٥ | ٣٩ | ٥٦

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٠٫٥

٤٠
زره

-

-

١٫١

٪٤٩

٪٥ | ٣٩ | ٥٦
٦٣٫٨
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

-

٢٫٧

-

٪٤٩

٣٫٨ ٪٤ | ٤٠ | ٥٦

٠٣

-

٠٫٦

-

٪٦٤

٪٠ | ٢٩ | ٧١

٤٠

٠٫١

-

٪٤٩

٤٢٫٥ ٪٤ | ٤٠ | ٥٦

ﺳﻨﺪ ﻟﺮæﻧﻜﯥ ﭘﻪ ﭘﻼ äﻛﯥ  Ïﻧﻴﻮá
 Ïﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﻴښﻮ ﻟﻪ
 æÇﺑﯥ ﺳﻨﺪå
ﺷﻮﻳﻮ æګړ æﭘﻪ
Çﻣﻠﻪ Çﻏﻴﺰﻣﻦ
ÇÑﺳﺘﻨﻴﺪæﻧﻜﻲ Çړ åﺟﺰﺋﻴﺎÊ

٠٫٢
٠٫٢
٠٫١

٠٫٥

٠٫٦

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

-

-

٠٫١

٠٫٦
٠٫٢

١٠

زره

٠٫١

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٠٫٩

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٠٫٥

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

-

-

٠٫٦

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٠٫٢

١٫١

٠٫٧

 Ïښځﻮ ﺳﻠﻨﻪ
 Ïﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ¡
ﻟﻮﻳﺎﻧﻮ æÇ
ﻣﺸﺮÇﻧﻮ ﺳﻠﻨﻪ

 ÏﺧﻮړÏ æ
ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮÈ
ﺟﺪ íﻧﺸﺘﻮä

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻏﻮښﺘﻨﯥ
ﻛډæÇ áÇæ
ÇÑﺳﺘﻨﻴﺪæﻧﻜﻲ
ټﻮﻟﻴﺰ )ﭘﻪ ډÇﻟﺮ(

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٠٫١

٠٫١

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ
زره

زره

٠٫١

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٠٫١

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٠٫٩

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٠٫١

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

١٣٥٫٥
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٥٢٫٥

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٦٦٫٥

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٩٩٫٠

-

٪٤٩

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

١٧٫٥ ٪٥ | ٣٩ | ٥٦

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٣٦٫٥

٪٥٠

٪٤ | ٣٩ | ٥٧
٩٥٫٧
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٩٥٫٧

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٪٤٩

٪٤ | ٤١ | ٥٥

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

-

-

-

-

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٠٫٢

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٣٫٣

١٫١

٠٫١

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٣٨٫١

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

١٫٦

٢٤٠

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ داﻟﺮ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

*** ٥٥٠

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ داﻟﺮ

ﻣﺎﺷﻮﻣﺎ ) äﻟﻪ Çﺗﻠﺴﻮ ﻛﻠﻮﻧﻮ ﻛﻢ(¡ ﻟﻮﻳﺎ ٥٩-١٨ ) äﻛﻠﻮﻧﻮ(¡ ﻣﺸﺮ ) äÇﻟﻪ  ٥٩ﻛﻠﻮﻧﻮ ﻟﻮړ( ** ټﻮﻟﻴﺰې ﺷﻤﻴﺮې¡ ﭘﻪ ﺟﺪ áæﻛﯥ  Ïټﻮﻟﻮ æګړ Ï æﺷﻤﻴﺮ ÇﺳﺘﺎÒﻳﺘﻮ Èﻧﻪ ﻛﻮ ¡íځﻜﻪ ﭼﯥ ﻛﻴﺪÇې ﺷﻲ ﭼﯥ ﻳﻮ åډﻟﻪ æګړ íڅﻮ ځﻠﻪ ﺷﻤﻴﺮ áﺷﻮې  *** .íæﭘﻪ ټﻮﻟﻴﺰ åﻛﯥ  Ïﻫﻐﻪ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭼﯥ  Ïﻣﻠګﺮ æﻣﻠﺘﻮﻧﻮ  Ïﺑﺸﺮ íﻫﻮÇﻳﯥ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ  æÇ UNHASﻫﻤﻐږې ﻟﭙﺎ åÑﻏﻮښﺘﻞ ﺷﻮې  ¡íÏﺷﺎﻣﻠﯥ .íÏ
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لومړی برخه :د اړتیاوو موخو او غوښتنو لنډیز

د ﺣﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ

ټﻮﻟﯿﺰ

د الف کتګوري:
بيړنې بشري اړتياوې

-١ﺑﻴړﻧﯥﺳﺮﭘﻨﺎæÇåﻏﻴﺮېﺧﻮÇÑﻛﻲﺗﻮﻛﻲ
æÇ-٢ﺑﻪæÇﺣﻔﻆÇﻟﺼﺤﻪ

د اړﺗﻴﺎ وړ ټﻮﻟﯥ
وړاﻧﺪوﻳﻨﻪ
ﺷﻮې ﻣﺮﺳﺘﯥ

ﺑﻴړﻧﯥ ﺳﺮﭘﻨﺎæÇ å
ﻏﻴﺮې ﺧﻮÇÑﻛﻲ ﺗﻮﻛﻲ

١٫٥

 Ïﻛﺮﻫﻨﻲ  æÇﺧﻮÇÑﻛﻲ ﺗﻮﻛﻮ

١٫١

ﭘﻪ ﻧښﻪ ﺷﻮې
وګړي

 Ïﺟګړ æﻟﻪ Çﻣﻠﻪ
ﺑﻴځﺎﻳﻪ ﺷﻮí

ﭘﻪ ﭘﻼ äﻛﯥ  Ïﻧﻴﻮ áﺷﻮﻳﻮ æګړ æﭘﻪ Çړ åﺟﺰﺋﻴﺎÊ

ﺳﻨﺪ ﻟﺮæﻧﻜﯥ
 Ïﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﻴښﻮ ﻟﻪ  æÇﺑﯥ ﺳﻨﺪå
Çﻣﻠﻪ Çﻏﻴﺰﻣﻦ ÇÑﺳﺘﻨﻴﺪæﻧﻜﻲ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

١٫١

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٠٫٥

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٠٫٢

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٠٫٤

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

١٫١

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٠٫٥

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٠٫٢

٠٫٥

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٠٫٦

æÑﻏﺘﻴﺎ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

١٫٦

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﺗﻐﺬí

-

-

-

-

-

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

١٫٤

-

٠٫٩

ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮÈ

١٫٨

æÇﺑﻪ  æÇﺣﻔﻆ Çﻟﺼﺤﻪ

١٫٤

ټﻮﻟﻴﺰ

١٫٠

٠٫٣

٠٫١

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٠٫٧٤

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

**١٫٩
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

**١٫٧
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٠٫٤

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٠٫٢

٠٫١

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٠٫٤

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫٢

٠٫٩

٠٫٥

د ﺟﻨﺲ او ﻋﻤﺮ ﭘﻪ ﺑﻨﺴټ

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ
ﻛډáÇæ

ﻛﻮÑﺑﻪ
ټﻮﻟﻨﻪ

ﺑﻨﺴټﻴﺰæ
ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ
ﺗﻪ ﻻÑ Óﺳۍ

 ÏﺧﻮړÏ æ
ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮÈ
ﺟﺪ íﻧﺸﺘﻮä

د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ،
د ښځﻮ ﺳﻠﻨﻪ ﻟﻮﻳﺎﻧﻮ او
ﻣﴩاﻧﻮ ﺳﻠﻨﻪ

-

٣٠
زره

-

-

٪٤٩

٪٥ | ٣٩ | ٥٦

-

-

-

-

٪٤٩

٪٥ | ٣٩ | ٥٦

-

-

-

-

٪٤٩

٪٤ | ٤٠ | ٥٦

-

-

-

-

-

-

-

٠٫١

-

-

٪٥٠

٪٤ | ٤٠ | ٥٦

-

٠٫١

-

-

٪٤٩

٪٥ | ٣٩ | ٥٦

-

٠٫٢

-

-

٪٤٩

٪٤ | ٤٠ | ٥٦

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ
ﻣﯿﻠﯿﻮن

* ﻣﺎﺷﻮﻣﺎ ) äﻟﻪ Çﺗﻠﺴﻮ ﻛﻠﻮﻧﻮ ﻛﻢ(¡ ﻟﻮﻳﺎ ٥٩-١٨ ) äﻛﻠﻮﻧﻮ(¡ ﻣﺸﺮ ) äÇﻟﻪ  ٥٩ﻛﻠﻮﻧﻮ ﻟﻮړ( ** ټﻮﻟﻴﺰې ﺷﻤﻴﺮې¡ ﭘﻪ ﺟﺪ áæﻛﯥ  Ïټﻮﻟﻮ æګړ Ï æﺷﻤﻴﺮ ÇﺳﺘﺎÒﻳﺘﻮ Èﻧﻪ ﻛﻮ ¡íځﻜﻪ ﭼﯥ ﻛﻴﺪÇې ﺷﻲ ﭼﯥ ﻳﻮ åډﻟﻪ æګړ íڅﻮ ځﻠﻪ ﺷﻤﻴﺮ áﺷﻮې .íæ

د ﺣﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ

ټﻮﻟﯿﺰ

ﭘﻪ ﭘﻼ äﻛﯥ  Ïﻧﻴﻮ áﺷﻮﻳﻮ æګړ æﭘﻪ Çړ åﺟﺰﺋﻴﺎÊ

ﺳﻨﺪ ﻟﺮæﻧﻜﯥ
 Ïﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﻴښﻮ ﻟﻪ  æÇﺑﯥ ﺳﻨﺪå
Çﻣﻠﻪ Çﻏﻴﺰﻣﻦ ÇÑﺳﺘﻨﻴﺪæﻧﻜﻲ

ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ
ﻛډáÇæ

ﻛﻮÑﺑﻪ
ټﻮﻟﻨﻪ

ﺑﻨﺴټﻴﺰæ
ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ
ﺗﻪ ﻻÑ Óﺳۍ

 ÏﺧﻮړÏ æ
ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮÈ
ﺟﺪ íﻧﺸﺘﻮä

د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ،
د ښځﻮ ﺳﻠﻨﻪ ﻟﻮﻳﺎﻧﻮ او
ﻣﴩاﻧﻮ ﺳﻠﻨﻪ

ﺑﻴړﻧﯥ ﺳﺮﭘﻨﺎæÇ å
ﻏﻴﺮې ﺧﻮÇÑﻛﻲ ﺗﻮﻛﻲ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 Ïﻛﺮﻫﻨﻲ  æÇﺧﻮÇÑﻛﻲ ﺗﻮﻛﻮ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

٧٥

-

٢٫٧

-

٪٤٩

٪٤ | ٤١ | ٥٥

-

-

٨٠

٠٣

-

٠٫٦

-

٦٤

٪٠ | ٢٩ | ٧١

-

-

-

-

-

٠٫٩

-

٪٤٨

٪٤ | ٤١ | ٥٥

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٤٠
زره

زره

١٠

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٧٥
زره

-

٠٫١

-

٪٤٩

٪٥ | ٣٨ | ٥٦

**٧٫٠

**٣٫٦

٤٠
زره

زره

١٠

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٠٫٢

٧٥
زره

-

٣٫٣

-

٪٥٠

٪٤ | ٤١ | ٥٥

æÑﻏﺘﻴﺎ

٤٫٧

ﺗﻐﺬí

٤٫٣

ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮÈ

١٫٢

æÇﺑﻪ  æÇﺣﻔﻆ Çﻟﺼﺤﻪ

٠٫٩

ټﻮﻟﻴﺰ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٢٫٨

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٠٫٧

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٠٫٩

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٠٫٤

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

زره

٠٫١

زره
زره

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

* ﻣﺎﺷﻮﻣﺎ ) äﻟﻪ Çﺗﻠﺴﻮ ﻛﻠﻮﻧﻮ ﻛﻢ(¡ ﻟﻮﻳﺎ ٥٩-١٨ ) äﻛﻠﻮﻧﻮ(¡ ﻣﺸﺮ ) äÇﻟﻪ  ٥٩ﻛﻠﻮﻧﻮ ﻟﻮړ( ** ټﻮﻟﻴﺰې ﺷﻤﻴﺮې¡ ﭘﻪ ﺟﺪ áæﻛﯥ  Ïټﻮﻟﻮ æګړ Ï æﺷﻤﻴﺮ ÇﺳﺘﺎÒﻳﺘﻮ Èﻧﻪ ﻛﻮ ¡íځﻜﻪ ﭼﯥ ﻛﻴﺪÇې ﺷﻲ ﭼﯥ ﻳﻮ åډﻟﻪ æګړ íڅﻮ ځﻠﻪ ﺷﻤﻴﺮ áﺷﻮې .íæ

د ﺣﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ

ټﻮﻟﯿﺰ

-١ﺑﻴړﻧﯥﺳﺮﭘﻨﺎæÇåﻏﻴﺮېﺧﻮÇÑﻛﻲﺗﻮﻛﻲ
æÇ-٢ﺑﻪæÇﺣﻔﻆÇﻟﺼﺤﻪ

د ج کتګوري:
بشري -پرمختيايې تشه
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د ب کتګوري:
له کچې ډير مرګ او معلوليت

-١ﺑﻴړﻧﯥﺳﺮﭘﻨﺎæÇåﻏﻴﺮېﺧﻮÇÑﻛﻲﺗﻮﻛﻲ
æÇ-٢ﺑﻪæÇﺣﻔﻆÇﻟﺼﺤﻪ

د اړﺗﻴﺎ وړ ټﻮﻟﯥ ﭘﻪ ﻧښﻪ ﺷﻮې
وړاﻧﺪوﻳﻨﻪ
وګړي
ﺷﻮې ﻣﺮﺳﺘﯥ

 Ïﺟګړ æﻟﻪ Çﻣﻠﻪ
ﺑﻴځﺎﻳﻪ ﺷﻮí

د ﺟﻨﺲ او ﻋﻤﺮ ﭘﻪ ﺑﻨﺴټ

د اړﺗﻴﺎ وړ
ټﻮﻟﯥ ﭘﻪ ﻧښﻪ ﺷﻮې
وړاﻧﺪوﻳﻨﻪ
وګړي
ﺷﻮې ﻣﺮﺳﺘﯥ

ﺑﻴړﻧﯥ ﺳﺮﭘﻨﺎæÇ å
ﻏﻴﺮې ﺧﻮÇÑﻛﻲ ﺗﻮﻛﻲ

٠٫٥

 Ïﻛﺮﻫﻨﻲ  æÇﺧﻮÇÑﻛﻲ ﺗﻮﻛﻮ

٢٫١

 Ïﺟګړ æﻟﻪ Çﻣﻠﻪ
ﺑﻴځﺎﻳﻪ ﺷﻮí

ﭘﻪ ﭘﻼ äﻛﯥ  Ïﻧﻴﻮ áﺷﻮﻳﻮ æګړ æﭘﻪ Çړ åﺟﺰﺋﻴﺎÊ

ﺳﻨﺪ ﻟﺮæﻧﻜﯥ
 Ïﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﻴښﻮ ﻟﻪ  æÇﺑﯥ ﺳﻨﺪå
Çﻣﻠﻪ Çﻏﻴﺰﻣﻦ ÇÑﺳﺘﻨﻴﺪæﻧﻜﻲ

ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ
ﻛډáÇæ

ﻛﻮÑﺑﻪ
ټﻮﻟﻨﻪ

ﺑﻨﺴټﻴﺰæ
ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ
ﺗﻪ ﻻÑ Óﺳۍ

 ÏﺧﻮړÏ æ
ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮÈ
ﺟﺪ íﻧﺸﺘﻮä

زره

٢٠
زره

٥٠
زره

-

-

-

-

-

٤٠

-

-

١٫١

٪٥٠
٪٤٩

٪٥ | ٣٩ | ٥٦

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

٪٤٩

٪٥ | ٣٦ | ٥٩

-

-

-

-

-

١٫١

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٠٫٣

æÑﻏﺘﻴﺎ

-

-

-

-

ﺗﻐﺬí

-

-

-

-

-

-

٢٠

٤٠

-

-

-

-

زره

٢٠
زره

٥٠
زره

-

ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮÈ
æÇﺑﻪ  æÇﺣﻔﻆ Çﻟﺼﺤﻪ
ټﻮﻟﻴﺰ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٠٫٨

١٫٤

٠٫٣

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٠٫٢

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

-

-

-

**٢٫٥

**١٫٥

٠٫٣

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

١٠

١٠

د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ،
د ښځﻮ ﺳﻠﻨﻪ ﻟﻮﻳﺎﻧﻮ او
ﻣﴩاﻧﻮ ﺳﻠﻨﻪ

٪٦ | ٣٥ | ٥٩

٦٠
زره

٠٫١

د ﺟﻨﺲ او ﻋﻤﺮ ﭘﻪ ﺑﻨﺴټ

زره

زره

زره

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٪٤٩

٪٤ | ٤٠ | ٥٦

* ﻣﺎﺷﻮﻣﺎ ) äﻟﻪ Çﺗﻠﺴﻮ ﻛﻠﻮﻧﻮ ﻛﻢ(¡ ﻟﻮﻳﺎ ٥٩-١٨ ) äﻛﻠﻮﻧﻮ(¡ ﻣﺸﺮ ) äÇﻟﻪ  ٥٩ﻛﻠﻮﻧﻮ ﻟﻮړ( ** ټﻮﻟﻴﺰې ﺷﻤﻴﺮې¡ ﭘﻪ ﺟﺪ áæﻛﯥ  Ïټﻮﻟﻮ æګړ Ï æﺷﻤﻴﺮ ÇﺳﺘﺎÒﻳﺘﻮ Èﻧﻪ ﻛﻮ ¡íځﻜﻪ ﭼﯥ ﻛﻴﺪÇې ﺷﻲ ﭼﯥ ﻳﻮ åډﻟﻪ æګړ íڅﻮ ځﻠﻪ ﺷﻤﻴﺮ áﺷﻮې .íæ

دوميه برخه:
د غربګون کاري پالنونه
بيړنې سرپناه او غيرې خوراکي توکي 24 ...........................................................................................
د کرهني او خوراکي توکو کلستر 25 ..................................................................................................
روغتيا 26 ................................................................................................................................................
تغذي 27 ..................................................................................................................................................
خونديتوب 28 ........................................................................................................................................
اوبه او حفظ الصحه 29 .........................................................................................................................
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د ګڼو موخو لپاره د نغدو پيسو مرسته 30 .........................................................................................
کډوال او راستنيدونکو د غبرګون پالن 31 .......................................................................................

دویمه برخه :بیړنۍ سرپناه او غیرې خوراکي توکي

په  ۲۰۱۷کال کې د اړتيا وړ مرستی

2.1

میلیونه

تګالره

په پالن کې وګړي

1.3

میلیونه

24

لپاره د توکو مرستې ،د بيړنۍ سرپناه کڅوړه او د

میلیونه

د جګړو او د طبيعي پيښو له
امله اغيزمن وګړو ته په
همغږې ډول او په وخت د
مرستو رسول
اړونده استراتیژیکې موخې1-

راستنيدونکو ته په همغږې
ډول او په وخت د مرستو
رسول
اړونده استراتیژیکې
موخې1-

دریمهستراتيژيکهموخهدکلسترلهلوري
بيړنېسرپناهاوغيرېخوراکيتوکي:

3

بيالبيلو فکتورونو لکه د ګټه اخيستونکو اوسنی

وضعيت او د هغوئ ډ ډيرو جدي بشري اړتياوو په ګوته

په منځ مهالې کې د هغه
کورنيو بشري اړتياوو ته
ځواب وينه وشي چې د پيښو
له امله له حادې زيانمننې سره
مخ کيږي.

اړونده استراتیژیکې موخې3-

څارنه
د بيړنۍ سرپناه -خوراکي توکو کلستر به هڅه وکړي

چې د  ۲۰۱۷کال د پيل څخه په کال کې دوه ځلې د کلستر

د ټولو ادارو د ويش وروسته څارنه ترسره کړي ،تر څو

غيرې خوراکي توکو معياري کڅوړه د نغدو پيسو د

دويمهستراتيژيکهموخهدکلسترلهلوري
بيړنېسرپناهاوغيرېخوراکيتوکي:

2

همغږۍ چارې به د کلستر په چوکاټ کې ترسره کړي.

کولو سره معلوميږي .د ځواب وينې ډول لکه د سرپناه

لومړې ستراتيژيکه موخه :بيړنې
سرپناه او غيرې خوراکي توکي

1

کلسترونو د سرپناه فعاليتونو د

د بيړنۍ سرپناه او غيرې خوراکي توکو فعاليتونو د

غوښتنې ( په ډالرو)

38

بيړنۍ سرپناه
او غيرې خوراکي توکي

چې د کلستر په معيارونو ،د ادارو په پروګرام کې

پروګرام سره په ګډه کوالی شي چې د سرپناه بيړنۍ

پرمختګ راشي او د بيړنۍ سرپناه -خوراکي توکو

اړتياوې لکه د کور لپاره کرايه ،د ژمې لپاره د سون

کلستر په مرستو کې رونټيا او حساب ورکونه ډاډمنه

توکي او يا د سرپناه د بيارغونې لپاره کارول کيدای

کړي.

شي .د پلي کيدو ډول يې په وضعيت او ځينې

فکتورونو لکه امنيت ،خونديتوب ،بازار ته الس رسی

کاري وړتيا

په پام کې ونيول شي.

د بيړنۍ سرپناه -خوراکي توکو کلستر غړي او ادارې

او په بازار کې د توکو په شتون پورې اړه لري چې بايد

ددې وړتيا لري چې په  ۲۰۱۷کال کې د موخو د لوړيدو

د بيړنۍ سرپناه -خوراکي توکو کلستر په  ۲۰۱۷کال کې

سره خپل پروګرامونه په دې انګيرنه چې مالي بسپنه به

ده په خپل پالن کې شامل کړي دي ،چې د دغه لوړې

ساحې د ساتنې او پراخيدو او د بشري ادارو تر منځ

اوږدمهاله بيځايه کيدنه يې را منځ ته کړې ده او

چارواکي بايد موخې نورې هم روښانه کړي او هڅې

 ۱.۳ميليونه وګړي چې د  ۲۰۱۶په پرتله ډيره لوړه شميره

ترالسه کړي ،نورهم ډير کړي .کاري وړتيا د بشري کاري

شميرې المل د جګړو پيچلتيا او ډيروالی چې

دوامداره همغږي پورې اړه لري ،کلسترونه او سيمئيز

همدارنګه له پاکستان څخه د لوړ شمير راستنيدونکي

دي چې دا به د بيړنۍ سرپناه او غيرې خوراکي توکو

وکړي چې زیانمنونکو کورنيو ته تر ټولو غوره مرستې

برابرې کړي.

اړتياوې ډيرې کړې.

د بيړنۍ سرپناه -غيرې خوراکي توکو کلستر به د بيا

يوځای کولو او پراختيا د واحد سره يو ځای د ملګرو

ملتونو د اسکانو ادارې ( )UNHABITATسره مرسته

وکړي چې  ۲۵،۰۰۰تلپاتې سرپناه جوړې کړي ،تر څو چې
له پاکستان څخه د سند نلرونکو راستنيدونکو د

سرپناه اوسنۍ اړتياوې پوره کړي .کلستر به په دې

برخه کې تخنيکي مرستې وکړي او د نورو لويو پروژو

څخه تر السه شوې تجربې به شريکې کړي او د نورو

په پالن کې د اړو وګړو د حالت ،عمر او جنس په اړه جزئيات
د غبرګون يا ځواب وينې تفصيلې پالن لپاره کوالې شئ چې د  humanitarianresponse.infoپاڼه وګورئ
 Ïﺣﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ

اړيکې
محمد باقرحیدري
د بيړنې سرپناه او غيرې خوراکي
توکو کلستر معاون
haidari@unhcr.org

 Ïﻋﻤﺮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ

 Ïﺟګړ æﻟﻪ Çﻣﻠﻪ  Ïﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﻴښﻮ
ﺑﻴځﺎﻳﻪ ﺷﻮ íﻟﻪ Çﻣﻠﻪ Çﻏﻴﺰﻣﻦ
Ç Ïړﺗﻴﺎ æړ ټﻮﻟﯥ
æړÇﻧﺪæﻳﻨﻪ ﺷﻮې
ﻣﺮﺳﺘﯥ

٠٫٥

ﭘﻪ ﭘﻼ äﻛﯥ
æګړí

٠٫٥

ﻣﺎﻟﻲ ﻏﻮښﺘﻨﯥ

٠٫٢

ﻛﻮÑﺑﻪ
ټﻮﻟﻨﯥ

٠٫١

 Ïﺧﻮړ  Ïﺳﻨﺪ ﻟﺮæﻧﻜﯥ æÇ
ﺑﻨﺴټﻴﺰæ
ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮ Èﻟﻪ ﺳﻨﺪ åﭘﺮﺗﻪ
ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ
ﺗﻪ ﻻÑ Óﺳۍ ﺟﺪ íﻧﺸﺘﻮÇÑ äﺳﺘﻨﻴﺪæﻧﻜﻲ

١٫٢

ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ
ﻛډáÇæ

 Ïښځﻮ ﺳﻠﻨﻪ

 Ïﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ¡
ﻟﻮﻳﺎﻧﻮ æÇ
ﻣﺸﺮÇﻧﻮ ﺳﻠﻨﻪ *

٠٫١

٪٤٩

٪٥ | ٣٨ | ٥٧

٪٤٩

٪٦ | ٣٥ | ٥٩

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

-

-

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٠٫٢

٣٠

-

-

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٠٫٥

٥٠

زره

٣٦٫٤

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ داﻟﺮ

١٣٫٣

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ داﻟﺮ

زره

١٫٤

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ داﻟﺮ

*ﻣﺎﺷﻮﻣﺎ ) äﻟﻪ Çﺗﻠﺴﻮ ﻛﻠﻮﻧﻮ ﻛﻢ(¡ ﻟﻮﻳﺎä
)  ٥٩-١٨ﻛﻠﻮﻧﻮ(¡ ﻣﺸﺮ ) äÇﻟﻪ  ٥٩ﻛﻠﻮﻧﻮ
ﻟﻮړ(

دویمه برخه :د کرهنې او د خوړو د خوندیتوب

په  ۲۰۱۷کال کې د اړتيا وړ مرستی

3.2

د کرهنې اودخوړودخونديتوب

میلیونه
تګالره

په پالن کې وګړي

د کرهنې اود خوړودخونديتوب کلستربه ( )FSACپه

2.5

میلیونه

 ۲۰۱۷کال کې د  ۳.۲ميليونو څخه  ۲.۵ميليونه وګړي چې

د خوړو د خونديتوب د جدي نشتون سره الس او

زيانمنونکي وګړي په پالن کې شامل کړي دي ،پداسې

حال کې چې د خوړود اوږدمهاله خونديتوب نشتون

میلیونه

ګوته او تر ټولو زیاتوزيانمنونکو

وګړو ته لومړيتوب ورکړي .د نغدو پيسو پروګرامونو

ته به په هغو سيمو کې لومړيتوب ورکړل شي چې بازار
پکې فعال وي او د نغدو پيسو د ليږد ميکانيزمونه

ګريوان دي او د حادو پيښو له امله اغيزمن

غوښتنې ( په ډالرو)
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شوي سيستم په مرسته اړتياوې په

شميرې ډيرې لوړې دي .د کرهنې اود خوړودخونديتوب

کلستر به دوه لوېې کتګوري په خپل پالن کې شاملې
کړي :الف) هغه وګړي چې د بيړنيو پيښو له امله

پکې د ډاډ وړ وي.

د کرهنې او خوړود خونديتوب کلستر د تغذي له

کلستر او د حکومت اړونده وزارتونو لکه د کرهنې،

اوبولګولو او مالداري ( )MAILاو د پيښو په وړاندې

د چمتوالي ملي ادارې ( )ANDMAسره کار کوي تر

د کرهنې او د تغذي د خونديتوب
کلستر لومړې موخه:

اغيزمن کيږي ،او ب) د پيښو له امله حادې زيانمننې

څو چې تر ټولوزیاتې زيانمنونکې کورنۍ په پام کې

د پيښو له امله د اغيزمنو
وګړو د خوړو بيړنې اړتياوې د
مرستو په مناسب ډول سره له
منځ تللې دي (خواړه ،نغدې
پيسې يا کوپون)
اړونده استراتیژیکې موخې1-

کرهنې له الرې د معيشت د خونديتوب په فعاليتونو

پروګرام اغيز لوړ کړي .په ګډه د سيمو او زيانمنونکو

1

د کرهنې او د تغذي د خونديتوب
کلستر دويمه موخه:

2

د خوړو د کمښت په موسم کې
هغه وګړو ته چې د خوړو د
جدي نشتون سره مخ دې،
راستنيدونکي او اوږدمهالۍ
داخلي بيځايه شوې چې د
لوږې او حادي خوارځواکې په خطر کې دي،
د خوړو الس رسۍ ډاډمن کول
اړونده استراتیژیکې موخې3-

د کرهنې او د تغذي د خونديتوب
کلستر دريمه موخه:

3

چې د ژوند ژغورنې دخوړو د اړتياوو پوره کولو او د

سره ځواب وينه وکړي .د الف) کتګوري کې هغه وګړي

ونيسي او د بياځلي مرستو څخه مخنيوی وکړي او د

ډلو په ګوته کول به د خوړو د خونديتوب نشتون او

چې د جګړو او طبيعي پيښو له امله بيځايه شوي دي او

خوارځواکۍ په له منځه وړلو کې مرسته وکړي .په

دي ،پداسې حال کې چې د ب) کتګوري کې اوږدمهاله

رياستونو استازي د کرهنې او د خوړود خونديتوب

ميشت دي او هغه وګړي چې د خوړو موسمي

الرې به د اړتياوو او موخو په ګوته کولو کې حياتي

سند لرونکي او بي سنده راستنيدونکي افغانان شامل

بيځايه شوي ،پاکستاني کډوال چې افغانستان کې

خونديتوب د نشتون له امله اغيزمن شوي وي ،په پام

کې ونيسي.

د کرهنې او خوړود خونديتوب کلستر لومړيتوب دادی

چې د ژمي او د حاصالتو د کمښت په وخت کې له افغان
راستنيدونکو سره چې د خوړو د نشتون د حاد او

اوږدمهاله نشتون سره مخ دي ،د خوړو مرستې وکړي. .
کوربه ټولنې به هم په پام کې ونيول شي تر څو چې فشار

پرې کم شي او د خوراکي توکو او معيشت سيستم

باندې چې کوم فشاری راغلی دی ،کم شي ،په دې توګه

سيمئيزه کچه ،د کرهنې ،اوبولګولو او مالداري د

کلستر ناستې په ګډه رهبري کوي او د تشو د تحليل له

ونډه لري.

لومړيتوبونه
د کرهنې او خوړو د خونديتوب کلستر لومړيتوب هغه

بې سنده افغان زيانمنونکو راستنيدونکو کورنيو ته د

شپږ مياشتو لپاره د ژوند ژغورنې دخوړو يا نغدو

مرستو برابرول دي چې ددوئ بيړنۍ او ژمنۍ اړتياوې

پور کړي ،دغه مرستې د کرهنې او خوړو د خونديتوب
کلستر د معياري راشن له مخې چې هر تن په يوه ورځ

د احتياطي پالنو جوړونې،
او د خوړو د همغږې ارزونې
او د وړتيا د پراختيا له الرې،
په ځانګړې توګه په هغه
سيمو کې چې الس رسۍ
ورته ستونزمن دې ،د غړو
مرستندويه ادارو د بيړنې حالتونو د
چمتوالي او د ځواب وينې وړتيا لوړول

په پالن کې د اړو وګړو د حالت ،عمر او جنس په اړه جزئيات

اړونده استراتیژیکې موخې4-

د غبرګون يا ځواب وينې تفصيلې پالن لپاره کوالې شئ چې د  humanitarianresponse.infoپاڼه وګورئ

به د شتمنيو له منځه تللو او د سيمئيزو جګړو او شخړو
مخنيوی وشي .د کرهنې او خوړود خونديتوب کلستر

کې  ۲۱۰۰کيلو کالوري انرژي ترالسه کړي ،برابرې شوې

دي .سند لرونکو راستنيدونکو ته به هم د  ۲۰۱۷کال له

به د ارزونې د ځواکمنې وړتيا او د خبر ورکونې د جوړ

د مطلب دوام :مخ 32

 Ïﺣﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ

اړيکې
عبدالمجید
د کلستر همغږې کوونکې
abdul.majid@fao.org
برات سخي زاده
د غيرې دولتي موسسې له لورې د
کلستر معاون
po.caritas@gmail.com

 Ïﻋﻤﺮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ

 Ïﺟګړ æﻟﻪ Çﻣﻠﻪ  Ïﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﻴښﻮ
ﺑﻴځﺎﻳﻪ ﺷﻮ íﻟﻪ Çﻣﻠﻪ Çﻏﻴﺰﻣﻦ
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٠٫٨
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٠.۲
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-
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æګړí

٠٫٧

٠.۲

-

ﻣﺎﻟﻲ ﻏﻮښﺘﻨﯥ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٧١٫٧

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ داﻟﺮ

 Ïﺧﻮړ  Ïﺳﻨﺪ ﻟﺮæﻧﻜﯥ æÇ
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ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ
ﻛډáÇæ
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 Ïﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ¡
ﻟﻮﻳﺎﻧﻮ æÇ
ﻣﺸﺮÇﻧﻮ ﺳﻠﻨﻪ *

-

١٫٦

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٠٫٥

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٠٫١

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٪٤٩

٪٥ | ٣٩ | ٥٦

-

١٫١

٠٫٥

٤٠

٪٤٩
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٥٤٫٤
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زره

٩٫٥

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ داﻟﺮ
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دویمه برخه :روغتیا

روغتيا

په  ۲۰۱۷کال کې د اړتيا وړ مرستی

6.3

میلیونه

په پالن کې وګړي

3.8

میلیونه

میلیونه

د پيښو له امله د اغيزمنو
وګړو بيړنيو روغتيايې او د
ترضيضاتو د مراقبت او د
کتلوې مرګ او مير مديريت
ته الس رسۍ ډاډمن کول
)2( ،

دروغتيادکلستردويمهستراتيژيکهموخه:

2

ترالسه کول.

په سپينو ،جګړه ځپلو او هغه
ساحو کې چې د بيځايه کيدو
له امله فشار پرې ډير دې ،د
بنسټيزو او اړينو خدمتونو ته
د الس رسي په برخه کې ډاډ

اړونده استراتیژیکې موخې ()2
و()4

3

اړونده استراتیژیکې موخې ()1
و()4
)3( ،

)2(،

هډوکو او مصنوعي غړو د خدمتونو ،د ترضيضاتو د

لومړنۍ مرستې مرکزونو جوړ کړي .همدارنګه د ټولنې په

پيښو له امله اغيزمنو وګړو ته اغيزمن او کيفيت لرونکي

تاؤتريخوالي د پيښو مديريت (درملنه) هم وړاندې کوي.

ترضيضي مراقبتونو پراخه کول.

دلومړیتوب دغه پالن شوې کړنې به د اوسني روغتيايي

مرکزونو ،د نوېو مرکزونو په جوړولو او د ټولنې په نوښت

لومړني خدمتونه او د ټولنيز جنسيت په بنسټ د

د جګړو په سپينو ساحو کې به د توکو او درملنو له وخت

څخه وړاندې استول او د عامه روغتيايي ناروغيو را منځ

ته کيدنو ته د ځواب وينې اسانتيا برابرول هم ترسره کوي.

او د اړتيا په صورت کې د ګرځنده ټيمونو د مستقيم مالتړ

د ځواب وينې په دويم پړاؤ کې به هغو وګړو ته د

ناروغيو د را منځ ته کيدو په وړاندې د ځواب وينې وړتيا

پرته سپينو سيمو او هغه وګړي چې د سخت ژمي او د

مراقبت خدمتونه ،د ترياژ ( )triageاو لومړنۍ

ورکړل شي .کلستر غواړي چې د ژوند ژغورنې لومړني

له الرې پلي شي ،د سرويالنس ډيرول او د پيښو او

لوړول به دوام ومومي ،او په ټولو کچو به د ترضيضاتو د

روغتيايي خدمتونو د الس رسي هڅې وشي چې د جګړو

جغرافيايي خنډونو له امله اغیزمن شوي دي ،لومړيتوب

روغتيايې مرستې ،د ټولنو د رضاکارانو د رجعت ورکونې

روغتيايې خدمتونو او د روغتيا عامه پيښو ته چې په

سيمئيز روغتونونه د تخصصي ترضيضونو د مراقبت

رسی شونی کړي.

او د ترضيضاتو د لومړنۍ مرستې مرکزونه او واليتي/

خدمتونو د لوړولو له الرې ځواکمن شي .د کلسترونو تر

منځ به هم هڅې روانې وي لکه د ټولنې په کچه پوهاوی او
د اوبو او حفظ الصحه او تغذي له کلسترونو سره همغږي
برخه کې په ګډه کار وشي او د پنځه کاله کم عمره

د هغه وګړو د ژوند ژغورنې
لپاره بيړنې مرستې برابرول
چې د عامې روغتيا له
ناروغيو څخه اغيزمن شوې
دي.

خدمتونو ته د ترضيضاتو د مرکز ،د بيارغونې د مرکز ،د

را منځ ته کيدل ډير وي او همدارنګه په عمومي ډول د عامه

تر څو چې د ناروغيو د خپريدو د کنترول او ځواب وينې په

دروغتيادکلستردريمهستراتيژيکهموخه:

کلستر له لورې په نقشه کې په ګوته شوي دي او د روغتيا

کچه او په مرکزونو کې به د رواني-ټولنيزې درملني

روغتيا د خطرونو له منځه وړل ،او (ج) د جګړو او طبيعي

اړونده استراتیژیکې موخې ()1
و()4
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ميليونه وګړو ته د ژوند ژغورنې بيړنيو اړينو روغتيايي

خدمتونو ته الس رسی برابرول( ،ب) په ځانګړې توګه په

هغه ولسواليو کې چې د ناروغيو خپريدو او طبيعې پيښو

دروغتيادکلسترلومړېستراتيژيکهموخه:

1

(الف) د لوړو لومړيتوبونو په ولسواليو کې لږتر لږه ۳.۷

کلستر به د ژوند ژغورنې لپاره لومړنيو روغتياېي

بيړنيو اړتياوو ته ځواب وينه په الندې توګه ترسره کړي

غوښتنې ( په ډالرو)

35

د روغتيا کلستر غواړي چې د نظر الندې وګړو روغتيايي

راستنيدونکو په ګډون ،تمرکز وکړي .دغه وګړي د روغتيا

سيمئیزه کچه د بيړني غبرګون د وړتيا څخه لوړ وي ،الس
د کلسترپه بشپړ ځواب کې ،د اغيزمنو مرکزونو او وګړو د

ټولو بيړنيو پيښو او ناروغيو ته ځواب وينه د بیړنۍ/

ناروغيو لپاره د چمتوالی ،ځواب وينه او همغږي ،د درملو
او توکو د تشې د ډکولو په ګډون ،شامل دي.

ماشومانو مرګ ژوبله کمه شي.

لومړيتوبونه
تر ټولو د مهم لومړيتوب په توګه ،د روغتيا کلستر به په
سپينو ساحو (هغه ساحې چې روغتيايي خدمتونه پکې
نشته) چې د جګړو له امله اغيزمنې شوې د کډوالو او

په پالن کې د اړو وګړو د حالت ،عمر او جنس په اړه جزئيات
د غبرګون يا ځواب وينې تفصيلې پالن لپاره کوالې شئ چې د  humanitarianresponse.infoپاڼه وګورئ
 Ïﺣﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ

اړيکې
الطاف داود
د کلستر همغږې کوونکې
altafm@who.int
قدرت اهلل نصرت
د غيرې دولتي موسسې له لورې د
کلستر معاون
q.nasrat@orcd.org.af

 Ïﻋﻤﺮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ

 Ïﺟګړ æﻟﻪ Çﻣﻠﻪ  Ïﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﻴښﻮ
ﺑﻴځﺎﻳﻪ ﺷﻮ íﻟﻪ Çﻣﻠﻪ Çﻏﻴﺰﻣﻦ
Ç Ïړﺗﻴﺎ æړ ټﻮﻟﯥ
æړÇﻧﺪæﻳﻨﻪ ﺷﻮې
ﻣﺮﺳﺘﯥ

٠٫٥

ﭘﻪ ﭘﻼ äﻛﯥ
æګړí

٠٫٣

ﻣﺎﻟﻲ ﻏﻮښﺘﻨﯥ

ﻛﻮÑﺑﻪ
ټﻮﻟﻨﯥ

 Ïﺧﻮړ  Ïﺳﻨﺪ ﻟﺮæﻧﻜﯥ æÇ
ﺑﻨﺴټﻴﺰæ
ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ
ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮ Èﻟﻪ ﺳﻨﺪ åﭘﺮﺗﻪ
ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ
ﻛډáÇæ
ﺗﻪ ﻻÑ Óﺳۍ ﺟﺪ íﻧﺸﺘﻮÇÑ äﺳﺘﻨﻴﺪæﻧﻜﻲ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٠٫٢

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٠٫١

٤٫٦

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٠٫١

٣٠

٢٫٧

زره

٤٨٫٧

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ داﻟﺮ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

-

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٠٫١

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٠٫١

-

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٠٫٦

٠٫١

٢٫٢

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ داﻟﺮ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

١٫٦

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ داﻟﺮ

 Ïښځﻮ ﺳﻠﻨﻪ

 Ïﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ¡
ﻟﻮﻳﺎﻧﻮ æÇ
ﻣﺸﺮÇﻧﻮ ﺳﻠﻨﻪ *

٪٤٩

٪٥ | ٤٠ | ٥٥

٪٤٩

٪٥ | ٤٠ | ٥٥

*ﻣﺎﺷﻮﻣﺎ ) äﻟﻪ Çﺗﻠﺴﻮ ﻛﻠﻮﻧﻮ ﻛﻢ(¡ ﻟﻮﻳﺎä
)  ٥٩-١٨ﻛﻠﻮﻧﻮ(¡ ﻣﺸﺮ ) äÇﻟﻪ  ٥٩ﻛﻠﻮﻧﻮ
ﻟﻮړ(

دویمه برخه :تغذي

په  ۲۰۱۷کال کې د اړتيا وړ مرستی

4.3

میلیونه

په پالن کې وګړي

0.7

میلیونه

()1

()1

میلیونه

د ټولنې په کچه او د
روغتيايې مرکز څخه د تغذي
په اړه د پروګرامونو او تصميم
نيولو لپاره د کيفيت لرونکې
معلوماتو په وخت ترالسه کول

اړونده استراتیژیکې موخې
و()4
)3(،
)2( ،

د تغذي د جامع مديريت له الرې
دهلکانو،انجونو،شيدې
ورکونکواواميندواروميندو
کې د حادې خوارځواکۍ د
پيښوکمول.

اړونده استراتیژیکې موخې
و()4
)3(،
)2( ،

دتغذيدکلستردريمهستراتيژيکهموخه:

3

()1

دکډوالواوراستنيدونکوپه
منځ کې د تغذيې د وقايوې
پروګرامونو د پلې کولو له الرې
د مړينې او ژوبلې په کمولو کې
ونډهاخيستل
اړونده استراتیژیکې موخې
و()3

دتغذيدکلسترڅلورمهستراتيژيکهموخه:

۴
()1

خطر په کمښت کې د زيانمنونکو ډلو د تغذي د وضعيت د

ښه کولو له الرې ( د راستنيدونکو ،کډوالو ،داخلي

بيځايه شويو او د کوربه ټولنو په منځ کې د  ۵۹-۰مياشتو

او اميندوارې او شيدې ورکونکې ميندې) ونډه واخلي،

دتغذيدکلستردويمهستراتيژيکهموخه:

2

او د ټولنې په کچه د تغذي معلوماتي پروګرامونو څارنه او

چې دغه کار د حادې او جدي خوارځواکۍ او د منرالونو د

دتغذيدکلسترلومړېستراتيژيکهموخه:

1

تګالره او لومړيتوبونه

چې په خپل وخت کيفيت لرونکې اسانتياوې برابري شي

د تغذي کلستر غواړي چې د ډيريدونکې مرګ ژوبلې د

غوښتنې ( په ډالرو)

67

تغذي

دمرستندويهادارودوړتيا
لوړولوترڅوچېپهبيړنيو
حالتونوکېدتغذياړتياوته
ځوابوينهوکړاېشياودمالتړ
هڅېوکړي.

کمښت د مخنيوي او درملنې سره ترسره کيداې شي .د

تصميم نيونه ترسره شي .د تغذي کلستربه همدارنګه د

کيفيت لرونکو پروګرامونو په وړاندې کولو کې د حکومت
او نور ادارو وړتيا لوړه کړي ،الرښودونه به معياري کړي

او په بيړنيو حاالتو کې به د تغذي خدمتونه ډاډمن کړي او

د پلې کولو د ګډ سيستم او وړتيا لوړولو په اړه به هوکړه

وکړي .د تغذي کلستر همدارنګه ژمن دی چې د روغتيا،

اوبو او حفظ الصحه او د کرهنې او دخوړو د خونديتوب له

تغذي ،د خوړو د خونديتوب ،روغتيا ،اوبه او حفظ

کلسترو سره په ګډه کار وکړي ترڅو چې د ګڼو سکتورنو په

الصحه کلسترونود شته شميرو د تحليل په بنسټ ،او د

ارزونه او پروګرامونو کې ونډه واخلي.

الس رسي خنډونو او د داخلي بيځايه شويو وګړو

د تغذي کلستر به  ۶۶۲،۰۰۰تنه ډير زيانمنونکي ماشومان

خوځښتونو ته په کتو سره  ۱۸واليتونه د تغذي د بيړني

غبرګون لپاره په لومړيتوب کې شامل شوي دي .چه په

الندې ډول دي :بدخشان ،بادغيس ،بغالن ،غور ،هلمند،

چې د پنځوکالو کم عمر لري په خپل پالن کې شامل کړي،
او همدارنګه د راستنيدونکو ،کډوالو او داخلي بيځايه

کندهار ،خوست ،کنر ،کندز ،لغمان ،ننګرهار ،نورستان،

شويو او کوربه ټولنو په منځ کې به اميندوارې او شيدې

چيرې د ادارو وړتيا او سرچينو ددې شونتيا درولوده ،نو

پالن کې  ۲۳۶،۰۰۰تنه په جدي حاده خوارځواکۍ اخته

پکتيا ،پکتيکا ،سمنګان ،ارزګان ،وردګ او زابل .که
نور واليتونه به هم د پوښښ الندې راوستل شي.

د تغذي کلستر به د روغتيايي خدماتو د بنسټيزې کڅوړې
د پلي کوونکو سره له نږدې کار وکړي او ټول فعاليتونو به

تر شونې کچې پورې د اوسني جوړښتونو له الرې وړاندې
کړي .د تغذي بيړنی غبرګون به د اوسنيو روغتيايي

ورکونکې ميندې هم په پالن کې شاملې کړي .چې په دغه
ماشومان ،او  ۲۲۱،۰۰۰تنه په منځنۍ حاده خوارځواکۍ

اخته ماشومان او  ۱۲۱،۵۰۰تنه په حاده خوارځواکۍ اخته

ښځې شاملې دي .سربيره پردې ،د راستنيدونکو په منځ
کې  ۷۶،۶۰۰تنه د  ۵۹-۶مياشتو پورې عمر لرونکو

ماشومانوته به د ويټامين اي کپسولونه ورکړل شي

او ۵۴،۷۵۰تنه د  ۵۹-۲۴عمرلرونکو ماشومانو ته به د

مرکزونو او چيرې چې روغتيايي مرکزونو ته اغيزمن

چنجې ضد درمل ورکړل شي .د  ۵۹-۶مياشتو ماشومان او

وګړي الس رسی نلري ،د ګرځنده روغتيايي او تغذي

اميندوارو او شيدې ورکونکې ميندو ته چې د ګوالن په

ټيمونو له الرې ترسره شي .د تغذي په کليدي فعاليتونو

کې د حادې خوارځواکۍ معاينات او په ګوته کول ،رجعت
ورکول او تعقيب ،د حادې خوارځواکۍ درملنه ،د تغذي

متمم پروګرامونه ،د ويټامين ای کپسولونه او د چنجيو

پنډغالي کې ميشت دي او  ۱۰،۰۰۰تنه راستنيدونکو

ماشومانو ته به چې عمر يې د  ۲۳-۶مياشتو پورې دی د

تغذي اضافي خوراکي توکې ورته ورکړل شي ،تر څو چې د
دغه وګړو د خوارځواکۍ مخنيوی وشي.

ضد درمل ،د نوي زيږدلي او ځوان ماشوم د تغذي

مشورې ،د تغذي ارزونې ،او سرويالنس ترسره کول ترڅو

په پالن کې د اړو وګړو د حالت ،عمر او جنس په اړه جزئيات
د غبرګون يا ځواب وينې تفصيلې پالن لپاره کوالې شئ چې د  humanitarianresponse.infoپاڼه وګورئ

اړونده استراتیژیکې موخې
و()4
)3(،
)2( ،

 Ïﺣﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ

 Ïﻋﻤﺮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ

 Ïﺟګړ æﻟﻪ Çﻣﻠﻪ  Ïﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﻴښﻮ
ﺑﻴځﺎﻳﻪ ﺷﻮ íﻟﻪ Çﻣﻠﻪ Çﻏﻴﺰﻣﻦ

اړيکې

ﻛﻮÑﺑﻪ
ټﻮﻟﻨﯥ

 Ïﺧﻮړ  Ïﺳﻨﺪ ﻟﺮæﻧﻜﯥ æÇ
ﺑﻨﺴټﻴﺰæ
ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ
ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮ Èﻟﻪ ﺳﻨﺪ åﭘﺮﺗﻪ
ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ
ﻛډáÇæ
ﺗﻪ ﻻÑ Óﺳۍ ﺟﺪ íﻧﺸﺘﻮÇÑ äﺳﺘﻨﻴﺪæﻧﻜﻲ

انا زیولکوفسکا
د کلستر همغږې کوونکې
aziolkovska@unicef.org

Ç Ïړﺗﻴﺎ æړ ټﻮﻟﯥ
æړÇﻧﺪæﻳﻨﻪ ﺷﻮې
ﻣﺮﺳﺘﯥ

-

-

-

٤٫٢

الفرید کانا
د معلوماتو د مديريت مسؤل
akana@unicef.org

ﭘﻪ ﭘﻼ äﻛﯥ
æګړí

-

-

-

٠٫٦

ﻣﺎﻟﻲ ﻏﻮښﺘﻨﯥ

٦٤٫٩

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ داﻟﺮ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

-

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٠٫٢

زره

١٠

-

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٠٫١

٣

١٫٦

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ داﻟﺮ

زره

-

 Ïښځﻮ ﺳﻠﻨﻪ

 Ïﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ¡
ﻟﻮﻳﺎﻧﻮ æÇ
ﻣﺸﺮÇﻧﻮ ﺳﻠﻨﻪ *

٪٦٤

٪٠ | ٢٩ | ٧١

٪٦٤

٪٠ | ٢٩ | ٧١

*ﻣﺎﺷﻮﻣﺎ ) äﻟﻪ Çﺗﻠﺴﻮ ﻛﻠﻮﻧﻮ ﻛﻢ(¡ ﻟﻮﻳﺎä
)  ٥٩-١٨ﻛﻠﻮﻧﻮ(¡ ﻣﺸﺮ ) äÇﻟﻪ  ٥٩ﻛﻠﻮﻧﻮ
ﻟﻮړ(
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دویمه برخه :خوندیتوب

په  ۲۰۱۷کال کې د اړتيا وړ مرستی

3.7

میلیونه

په پالن کې وګړي

2.6

تګالره او لومړيتوب

چې د الندې کړنې کمې ،مخنيوی او ځواب وينه يي

وکړي :د ټولنيز جنسيت په بنسټ تاوتريخوالی د وخت

د افغانستان د خونديتوب کلستر غواړي چې په

میلیونه

99

څخه وړاندې/په زور واده ،استثمار ،ناوړه ګټه

افغانستان کې د پيچلو بيړنيو حاالتو کې د ښځو،

انجونو ،هلکانو او نارینه وو د بنسټيزو حقونو ساتنه

وکړي .په خپل وخت سره د خونديتوب د څارنې او

غوښتنې ( په ډالرو)

تحليل د سيستماتيک اوهمغږې کړنو له الرې د

میلیونه

مخنيوي ،غبرګون او د اصالحاتو د مداخلې او حساب

ورکونې فرصت برابر کړي .په دې کې د شواهدو په

بنسټ مالتړ ،د خونديتوب ځانګړي خدمتونه ،او د

د بيړنيو پيښو له امله د
خونديتوب حادې انديښنې،
اړتياوې او تاتريخوالی او
ځانګړې زيانمننې په خپل
وخت په ګوته او ځواب وينه
ورته شوې ده.
اړونده استراتیژیکې موخې ()1
و()2

مناسب چاپيريال را منځ ته شي ،شامل دي .

خطرونو په اړه پوهاوی ( ،)MREرواني-ټولنيزې

د خونديتوب کلستر دويمه
ستراتيژيکه موخه:

بنسټيزې او ځانګړې مرستې اود اړتيا په بنسټ

د خونديتوب کلستر دريمه
ستراتيژيکه موخه:

3

()1

د خونديتوب د خطرونو د
کمولو او دخونديتوب د تيريو
په وړاندې د اغيزمن غبرګون
لپاره يو مناسب چاپيريال د
جوړولو په برخه کې مالتړ کول
اړونده استراتیژیکې موخې
و()2

برابرول ،د ټولنې په کچه رواني-ټولنيزې مرستې ،د
خونديتوب ځانګړو مرستو لپاره نغدې پيسې ،د

قضيې د مديريت تګالرې ،د مدنې اسنادو په ترالسه

د خونديتوب کلستر لومړې
ستراتيژيکه موخه:

2

غورځول ،او همدارنګه د زيانمننوکو اغيزمنو وګړو او
دغه برخه کې به ماشومانو او ښځو ته د خوندي ځاې

ټولنې په کچه هڅونه ،د خطرونو کمول او د مخنيوي

د خونديتوب د انديښنو،
اړتياوو او تاوتريخوالې
څارنه ،تحليل او ځواب وينه
ترسره کيږي او د پيښو له امله
د اغيزمنو او زيانمنونکو
وګړو بنسټيز حقونه او
درناوې ساتل کيږي.
اړونده استراتیژیکې موخې ()3

اخيستنه او هغه ماشومان چې په خطر کې دي له نظره

کورنيو ځانګړو اړتياوو ته ځواب وينه شامله ده .په

خونديتوب د خطرونو او تيريو په ګوته کول به د

1

28

خونديتوب

کولو کې مرستې او د سروې او د ماين پاکی/

اړونده فعاليتونه چې په مرسته به يې د خونديتوب يو

ناچاوديدلې پاتې توکو د ليري کولو له الرې د فزيکي

خونديتوب کې برخه اخيستل.مداخلې به هغه سيمې د

پوښښ الندې راولي چې ډيرې زيانمنونکې اواغيزمنې

کورنۍ پکې ژوند کوي او د پروګرامونو الس رسی به

د بيړنيو حاالتو په دوران کې او د بيړنيو حاالتو

ډيرکړي ،اود خونديتوب له اوسنېو خدمتونو سره به

وروسته به له اغيزمنو وګړوسره چې په زور بيځايه

شوې دي ،مهم معلومات شريک شي  ،چې د ماينونو د

اړيکې جوړې اووساتي.

د ټولنې په کچه هڅونه ددې لپاره کيږي تر څو چې د

مرستې ،راجع کول او همدارنګه د ژوند ژغورنې

خونديتوب چاپيريال را منځ ته شي او د بنستيزو

حقونو په اړه پوهاوی لوړشي او ټولنې او وګړي

خدمتونه به د پراخه بشري ګڼ سکتوري ګډ غبرګون

برخه وي .همدارنګه به بشري ادارې دجګړې له اړخونو
سره خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې د نړيوال بشري

قانون د اصولو پيروي وکړي او له دولتي چارواکو او

نورو اړخونو څخه به غوښتنه کوي چې د بشري مرستې

په مهال د خونديتوب د معيارونو درناوی وکړي.

د خونديتوب کلستر د کاري ساحو په چوکاټ کې چې

په بيړنېو حاالتو کې د ماشومانو خونديتوب (،)CPiE

د ټولنيز جنسيت په بنسټ تاوتريخوالی ( ،)GBVکور،

ځمکه او شتمني ( )HLPاو ماين پاکي ( )MAغواړي

ځواکمن شي تر څويې چې مقاومت لوړ شي او خدمتونو
ته يې الس رسی اسانه شي.

د پلې کوونکو مالتړ او د وړتيا لوړول ،په ځانګړې
توګه د ښځينه کارکوونکود وړتيا لوړول او د

خونديتوب اصول به په اغيزمونه توګه د حکومت په

غبرګون کې شامل کړي ،پداسې حال کې چې د حقونو
په بنسټ تګالره به د ټولو اغيزمنو وګړو خونديتوب

ډيرکړي چې دغه کارونوبه د ترويج ،اسانتيا برابرولو

او وضعيت ته په کتلو سره د څارنې د اوږدمهاله حل او

پلې کولو له الرې ترسره شي.

په پالن کې د اړو وګړو د حالت ،عمر او جنس په اړه جزئيات

د غبرګون يا ځواب وينې تفصيلې پالن لپاره کوالې شئ چې د  humanitarianresponse.infoپاڼه وګورئ

 Ïﺣﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ

اړيکې
اندری مزورینکو
د کلستر د معلومات د مديريت
مسؤل
mazurenk@unhcr.org
ویلیام کارتر
د کلستر معاون
william.carter@nrc.no

 Ïﻋﻤﺮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ

 Ïﺟګړ æﻟﻪ Çﻣﻠﻪ  Ïﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﻴښﻮ
ﺑﻴځﺎﻳﻪ ﺷﻮ íﻟﻪ Çﻣﻠﻪ Çﻏﻴﺰﻣﻦ
Ç Ïړﺗﻴﺎ æړ ټﻮﻟﯥ
æړÇﻧﺪæﻳﻨﻪ ﺷﻮې
ﻣﺮﺳﺘﯥ

٠٫٨

ﭘﻪ ﭘﻼ äﻛﯥ
æګړí

٠٫٦

ﻣﺎﻟﻲ ﻏﻮښﺘﻨﯥ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٠٫١

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

١٠

ﻛﻮÑﺑﻪ
ټﻮﻟﻨﯥ

 Ïﺧﻮړ  Ïﺳﻨﺪ ﻟﺮæﻧﻜﯥ æÇ
ﺑﻨﺴټﻴﺰæ
ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮ Èﻟﻪ ﺳﻨﺪ åﭘﺮﺗﻪ
ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ
ﺗﻪ ﻻÑ Óﺳۍ ﺟﺪ íﻧﺸﺘﻮÇÑ äﺳﺘﻨﻴﺪæﻧﻜﻲ

٠٫٢

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

١٫٢

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

زره

١٢

٠٫٩

زره

٥٦٫٥

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ داﻟﺮ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ
ﻛډáÇæ

 Ïښځﻮ ﺳﻠﻨﻪ

 Ïﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ¡
ﻟﻮﻳﺎﻧﻮ æÇ
ﻣﺸﺮÇﻧﻮ ﺳﻠﻨﻪ *

٠٫١

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٪٤٩

٪٥ | ٣٩ | ٥٦

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٤٠

٪٤٩

٪٤ | ٤٠ | ٥٦

-

١٫٣

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

-

٠٫٩

٣٧٫٨

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ داﻟﺮ

زره

٤٫٧

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ داﻟﺮ

*ﻣﺎﺷﻮﻣﺎ ) äﻟﻪ Çﺗﻠﺴﻮ ﻛﻠﻮﻧﻮ ﻛﻢ(¡ ﻟﻮﻳﺎä
)  ٥٩-١٨ﻛﻠﻮﻧﻮ(¡ ﻣﺸﺮ ) äÇﻟﻪ  ٥٩ﻛﻠﻮﻧﻮ
ﻟﻮړ(

دویمه برخه :اوبه او حفظ الصحه

په  ۲۰۱۷کال کې د اړتيا وړ مرستی

2.3

میلیونه

په پالن کې وګړي

1.1

میلیونه
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میلیونه

د اوبو او حفظ الصحه کلستر دويمه
ستراتيژيکه موخه:
په هغه ادارو کې چې د پيښو له
امله اغيزمن شوې دي د کافي
اوبو او حفظ الصحه الس رسۍ.

اړونده استراتیژیکې موخې
و()4
)2(،
()1

داوبواوحفظالصحهکلستردريمه
ستراتيژيکهموخه:

()4

د اغيزمن وګړو د اوبو او
حفظ الصحه د اړتياوو په
وخت او په بشپړه توګه ارزونه
اړونده استراتیژیکې موخې
و
)2(،
()1

داوبواوحفظالصحهکلسترڅلورمه
ستراتيژيکهموخه:

۴
()1

بيړنيو اوبواود حفظ الصحه مرستو ته اړتيا لري او داسې

د دوه کلنې د ليږد يا انتقالي
دورې وروسته د اوبو او حفظ
الصحه کلستر مشري د کليو
د پراختيا او بيارغونې
وزارت ته سپارنه.

هيله کيږي چې داوسنيو جوړښتونو او زيربناوو ،د

برابرول ،تر څو چې په ازادا فضا کې د رفع حاجت کچه کمه
شي .په خپل وخت سره د اوبو رسول به د مناسبې

وګړي) به د بشري غبرګون په پالن کې په نظر کې ونيول

اړيکې
رميش باسل
د کلستر همغږۍ کوونکې
rbhusal@unicef.org

ټکنالوژيکي انتخابونو د کارولو له الرې ډاډمن شي ،د

اوبو د ټانکرونو ،د اوبو د اوسنيو سرچينو بيا رغونه او
پاکول ،بيړني کوهي ايستل ،د اوبو د کورنویو زيرمو

شي چې په دې کې  ۴۹،۳۳سلنه يې ښځې دي .په دې

پاکول او د کلورين د تابليتونو کارونه شامل دي .د بيړنۍ

وروستيو کې داخلي بيځايه شوي ،له پاکستان څخه

حفظ الصحي لپاره ،د کورني اسانتياوو په پرتله

راستنيدونکي ،هغه وګړي چې د طبيعي پيښوله امله

لومړيتوب به ګډو تشنابونو او د ځان وينځلو ځايونو ته

اغيزمن شوي اوهغه ټولنې چې ډيرراستنيدونکي اود

داخلي بيځايه شويو کوربتوب کوي د اوبو او حفظ الصحه
د بيړنيو ژوند ژغورنې په مرستو کې شامل شي .د ښار

ورکړل شي .ټولې هڅې به په کار واچول شي ترڅو دا باوري

شي چې دغه اسانتياوې د ټولنيز جنسيت او کلتورله اړخه

مناسبې وي .په بيړنيو حالتونو کې دحفظ الصحه بنسټيزه

نږدې سيمو ته به ځانګړې پاملرنه وشي ،ځکه چې ډير

راستنيدونکي په همدغه سيمو کې ژوند کوي .هغه وګړي

چې د اوبو او حفظ الصحه د محدودو خدمتونو له امله د
ناروغيو د خوريدو له ډير خطر سره مخ دي ،د اوږدمهاله

موخه د اوبوله امله د خوريدونکو ناروغيو مخنيوی دی.

په هغه سيمو کې چې اوږدمهاله داخلي بيځايه شوي،

راستنيدونکي او ټولنې د عامه روغتياله خطرونو سره مخ

داخلي بيځايه شويو ،پاکستاني کډوالو چې په افغانستان

دي ،د هغو ماشومانو په ګډون چې د جدي او حادې

مرستې وشي .کلستر همدارنګه ژمن دی چې په کرښه کې د

الرې به ورته ولټول شي .په اوږد مهاله حل الرو کې د

خدمتونه وړاندې کړي .کلستر به همدارنګه هغه ادارې په

اوبود وړوسيستمونو جوړول لکه د ځمکې د فشاراود

کې ژوند کوي او راستنيدونکو په ګډون به ورته مناسبې

ليږد په ځای کې کورنيو ته هم د اوبواوحفظ الصحه

خوارځواکي سره الس او ګريوان دي ،د حل اوږدمهالې

مناسبې او ټيکاؤ لرونکې ټکنالوژي په کارولو سره د

لومړيتوبونوکې شاملې کړي چې اغيزمنووګړو ته د داخلي

لمرد انرژي په مرسته د اوبو د زيرمو او پائیپ سيستم

روغتيايي ،تغذي اود زده کړې خدمتونو وړاندې کوي ،تر

وينځلو اسانتياوو ته د ټولنې د اسانتياوو په پرتله

بيځايه شويو او راستنيدونکو په ګډون بيړنۍ بنسټيزې

څو چې د کلسترونو تر منځ په خدمتونو کې اغيز لوړ شي.

جوړول شامل دي .همدارنګه به د کورني حفظ الصحه او د

لومړيتوب ورکړل شي .په اوږدمهاله حل الروکې به اغيزمن
وګړي د اوبو او حفظ الصحه د خدمتونو د پالن جوړولو،

د بيړنيو پيښو د رامنځ ته کيدو په صورت کې به

داوبواوحفظ الصحه د ژوند ژغورنې مرستې د اوږدمهالي

پلې کولواو کارولو اومراقبت په چارو کې دخيل شي.

اود انتقالي مرستو په پرتله لومړتيوبو ترالسه کوي .الندې

د مطلب دوام :مخ 32

په پالن کې د اړو وګړو د حالت ،عمر او جنس په اړه جزئيات
د غبرګون يا ځواب وينې تفصيلې پالن لپاره کوالې شئ چې د  humanitarianresponse.infoپاڼه وګورئ
ﺑﻪ اﺳﺎس ﺣﺎﻟﺖ

اړونده استراتیژیکې موخې
و()4
)2(،

فریدریک پتیگنی
د کلستر معاون
patignyf@who.int

برابرول او الس رسی ،د رفع حاجت لپاره د بيړنيو تشنابونو

ورته مرستې رسيږي .په ټوليزه توګه  ۴۸( ۱،۱۳۷،۰۰سلنه اړ

اړونده استراتیژیکې موخې
و()4
و()2

3

ورسره مل وي ،هره ورځ هر تن ته لږ تر لږه د  ۱۵ليترو اوبو

حکومت د پيښو د مديريت د پروګرامونو او روانو

اغيزمنووګړوتهدکافياوبوالس
رسېاودټولنيزجنسيتپهبنسټ
دحفظالصحهمناسبوتوکو
کارونهاوحفظالصحهکړنې.

2

الصحه کڅوړو ويش ،چې د حفظ الصحه په اړه پوهاوی

لومړيتوبونو ،ملي نوښتونو لکه د ښاري قانون له الري به

داوبواوحفظالصحهکلسترلومړې
ستراتيژيکهموخه:

()1

تګالره

يو لړ دغه مرستې په ګوته شوې دي :د کورنۍ او د حفظ

تيرو کلونو ته ورته ،د افغانستان نږدې نيمايي وګړي

غوښتنې ( په ډالرو)

1

اوبه او حفظ الصحه

ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﯿﺰﺑﺎن

دﺳﱰﺳﯽ
ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت
اﺳﺎﺳﯽ

٠٫٣

ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫٤

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫١

٠٫١

ﻣﺘﺎﺛﺮﯾﻦ از
ﺑﯿﺠﺎ ﺷﺪه ﮔﺎن
ﻧﺎﺷﯽ ازﻣﻨﺎزﻋﻪ ﺣﻮادث ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻤﮏ
ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ
ﺷﺪه ﻣﻮردﻧﯿﺎز

٠٫٤

ﻣﺮدم
ﻣﻮرد ﻫﺪف

٠٫٢

ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ

ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫٢

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫١

١٩

ﻣﯿﻠﯿﻮن داﻟﺮ

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻋﻮدت
ﻋﺪم
ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن
ﻣﺼﺌﻮﻧﯿﺖ
ﺑﺎﺳﻨﺪ
ﺷﺪﯾﺪﻏﺬاﯾﯽ وﺑﺪون ﺳﻨﺪ

ﺑﻪ اﺳﺎس ﺟﻨﺲ وﻋﻤﺮ
ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ

 ٪اﻧﺎث

٪اﻃﻔﺎل،
ﺑﺎﻟﻎ ،ﮐﻬﻨﺴﺎل*

٠٫١

ﻣﯿﻠﯿﻮن

٪٤٩

٪٥ | ٣٩ | ٥٦

ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫١

٪٤٩

٪٤ | ٤٠ | ٥٦

-

١٫١

ﻣﯿﻠﯿﻮن

-

٠٫٥

١٥٫١

ﻣﯿﻠﯿﻮن داﻟﺮ

ﻣﯿﻠﯿﻮن

٢٫٤

ﻣﯿﻠﯿﻮن داﻟﺮ

*اﻃﻔﺎل )> ۱۸ﺳﺎل( ،ﺑﺎﻟﻎ ) ۵۹-۱۸ﺳﺎل(،
ﻣﺴﻦ)< ۵۹ﺳﺎل(
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دویمه برخه :د ګڼو موخو لپاره د نغدو پیسو مرسته

په  ۲۰۱۷کال کې د اړتيا وړ مرستی

1.6

میلیونه
په  ۲۰۱۷ميالدي کال کې به ،د مرستندويه ادارو له

په پالن کې وګړي

1.3

میلیونه

غوښتنې ( په ډالرو)

96

د ګڼو موخو لپاره د نغدو پيسو مرسته

لوري د ګڼو موخو لپاره د نغدو پيسو مرسته()MPCA

خدمتونو له الرې د نغدو پيسو

طبيعي پيښو له امله اغيزمن وګړي وتوانيږي چې خپلې

ميکانيزمونه په ګډه کاروي ،اوس مهال په ننګرهار کې

درناوی يې پکې خوندي شي .د ګڼو موخو لپاره د نغدو

پروژه ده چې د شونتيا وضيعت يې څيړل کيږي او د

وکارول شي تر څو چې راستنيدونکو او د جګړو او

بنسټيزې اړتياوې په داسې توګه پوره کړي چې خپل

پيسو مرستې به راستنيدونکو سره مرسته وکړي چې د
راستنيدنو بيړنېواړتياوو او همدارنګه له ټولنې سره

میلیونه

 ۲۰۱۷کال په لومړۍ ربع کې به د جګړو له امله اغيزمنو

وګړو /هغو سيمو ته چې الس رسی ستونزمن دی،

جګړو له امله د داخلي بيځايه شويو او همدارنګه د

بدلون راغلی دی او دا به هم باوري شي چې په کافي

ځمکې او معيشت په مخ بيولو کې مرسته وکړي .د

ويش له امله څيړل کيږي چې ايا د توکو په نرخ کې

طبيعي پيښو له امله اغيزمن شويو وګړو ته په يو ځل د

توګه توکي په بازار کې شتون لري ،پداسې حال کې چې

ورکړي چې خپلې اړتياوې په خپله خوښه پوره کړي او د

وګوري تر څو چې په راتلونکي کې پروګرامونه په دغه

دوه مياشتو لپاره وغزول شي .د تيرو کلونو ته په کتو،

کڅوړې ( )SMEBنوې کول  -چې په دغه کڅوړه کې په

داسې انګيرل کيږي چې د دغه نغدو پيسو ډيره برخه به

د خوړو او د سرپناه د بيړنيو اړتياو په پوره کولو کې

د څارنې چارې به د نغدو پيسو د کارونې ډول ته هم
ډول ترتيب شي .د ژوند د پايښت د لګښت لږترلږه

بيړني حالت کې د يوې مياشتې لپاره د يوې کورنۍ

بنستيزې اړتياوې په ګوته شوې دي -د کلسترونو تر

وکارول شي -د بيړني غبرګون د ميکانيزم ډله ()ERM

منځ د نغدو پيسو او کوپون د کاري ګروپ ()CVWG

يو ټولګی چې په بيړنۍ ځواب وينې کې ښه تجربه لري)

د پلې کولو او تنظيم کولو د برخې په توګه ترسره شي.

( د ايکو له لوري د تمويل شويو غيرې دولتې موسسو
په  ۲۰۱۷کال کې به شپږ ميليونه ډالره د نغدو پيسو
مرستې وکړي.

پداسې حال کې چې امنيتې وضعيت نور هم خرابيږي او
نورې سيمې هم اغیزمنې کوي ،د د ګڼو موخو لپاره د
نغدو پيسو مرستې کارونه تر ټولو مناسبه او غوره

بديل دی تر څو چې د توکو (جنس) په بدل کې وکارول

شي ،اوله مرستندويه ادارو سره مرسته کوي چې د

لوژيستکي خنډونو څخه خالصی وومومي او د پيښو

وروسته په بيړه له اغيزمنو وګړو سره مرسته وشي .په
 ۲۰۱۷ميالدي کال کې د خوړو نړيوال سازمان WFP

پالن لري چې خپلې  ۷۰سلنه بيړنۍ مرستې د نغدو

پيسو د مرستې ( )CBIsله الري ترسره کړي ،او په دې

توګه غواړي چې د توکو د مرستې ورکول کم او ځان
ترې خالص کړي.

اوس مهال د مالي خدمتونو وړاندې کوونکې ادارې

کیت کیرې
د بشري چارو مسؤله
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د
همغږۍ اداره
carey2@un.org

د انګلستان د نړيوالې پراختيايي څانګې ()DFID

د مدغم کيدو او بنسټيزو خدمتونو ته د الس رسی او د

تعقيبي ارزونې له الرې کيدای شي چې دغه مرستې د

اړيکې

مخامخ ورکړه .ازمايښتې پروژې ،چې يو لړ

وغزول شي .بازار به په دوامداره توګ د نغدو پيسو د

 ۶،۰۰۰او د  ۸،۰۰۰افغانيو مرستې به دوئ ته دا فرصت

30

( ،)SCOPEاو د ګرځنده وسيله د

له لوري به په  ۲۰۱۷کال کې د نغدو پيسو د پروګرامونو

همغږي
د نغدو پيسو او کوپون کاري ډله ( )CVWGپه ۲۰۱۲

ميالدي کال کې په دې موخه جوړه شوه چې په

افغانستان کې د بشري غبرګون لپاره د نغدو پيسو

مرستې په يو رسمي چوکاټ کې وړاندې کړي .په پيل

کې د کرهني او د خوړود خونديتوب د کلستر په

چوکاټ کې دغه ګروپ فعاليت کاوو ،خو د  ۲۰۱۴کال

راهیسې دغه کاري ډله د نغدو پيسو د مرستو د ګڼ
سکتوري موخو له امله د کلسترونو ترمنځ په يوه

تخنيکي کاري ډله واوښته تر څو چې د نغدو پيسو

اړونده پروګرامونه همغږي او يو ډول تګالره وکاروي.
په  ۲۰۱۶کال کې د ليږد د دوران وروسته چې په غيرې
رسمي توګه اوچا او يو اين ايچ سي آر د دغه ګروپ

مشري په غاړه اخيستلې وه ،په  ۲۰۱۷کال کې به يې د
خوړو نړيوال سازمان او اين آر سي په ګډه مشري په

( )FSPsد افغانستان په  ۳۴واليتونو کې فعاليت لري

رسمي توګه په غاړه واخلي او اوچا به يې کوربتوب

مقاویم دی او له جګړو څخه نه دی اغيزمن شوی .له دې

تر منځ ټيم ته راپور ورکوي او د نغدو پيسو کاري ډلې

او په ټوليزه توګه بازار هم تر يو حده پورې فعال او

امله په  ۲۰۱۷کال کې د ګڼو موخو لپاره د نغدو پيسو
مرستې به د هرې سيمې د وضيعت په مطابق ترسره
کيږي ،چې د پيسو د ورکړې يو لړ ميکانيزمونه به

کارول کيږي چې په الندې توګه دي :د حوالی سيستم،

بريښنايي (بانک) ليږد ،هوښيار/بانک کارتونه

کوي .د نغدو پيسو او کوپون کاري ډله به د کلسترونو

به په سيمه کې د فعاليتونو په اړه خبروي.

دویمه برخه :کډوال او راستنیدونکي

په  ۲۰۱۷کال کې د اړتيا وړ مرستی

1.6

میلیونه
د کډوالو او راستنيدونکو برخه د شمالي وزيرستان څخه

په پالن کې وګړي

1.2

میلیونه

240

د کډوال او راستنيدونکو د غبرګون
پالن لومړې ستراتيژيکه موخه:

د ايران او پاکستان څخه شړل شوي ،د خپل غبرګون په پالن

ستنيدونکو ته د ثبت د ميکانيزمونو جوړول په نظر کې دي .په

خوست او پکتيکا کې د شمالي وزيرستان د کډوالو بشري

کې د افغانانو د راستنيدود ډيروالي المل په هغه هيواد کې د

اړتياوې اوس هم په لومړيتوبونو کې دي ،ځکه چې د وخت له

ډيريدل وو چې وګړي اړکړي تر څوله دغه هيواده او په

بيځايه کيدنې له امله کمزورې شوې دي او د ژوند په مخ بيولو

ځانګړې توګه له خيبر پختونخواه څخه ووځي .په پاکستان

کې افغانانو د ويرې له امله خپلې شتمنۍ په بيړه وپلورلې،

تيريدو سره مرستې کميږي ،د معيشت فرصتونه د اوږدمهاله

لپاره د ژوند منفي تګالرې ډيرې شوې دي .مرستې به په خپل

ځان د اتکا فرصت برابر کړي اود زيانمنونکو اړتياوې به پوره

پداسې حال کې چې راستنيدو ته چمتو نه وواو په هغه هيواد

د شمالي وزيرستان کډوالو ته
د خونديتوب خدمتونه
وړاندې کول

شوې دي .په ښاري سيمو کې د راستنيدونکو ډيروالی په

بشربنسټيزحقونه ،په ځانګړي توګه ښځو ،ماشومانو او د لوړ

اړونده استراتیژیکې موخې
()1

نشتون ،محدود خدمتونه او د سرپناه نشتون جدي بشري او د

کړي او دا به باوري کړي چې کافي خوړو ،سرپناه ،روغتيا،

کې د ډيرې مودې د تيرولو له امله ستونزې نورې هم ډيرې

ځانګړي توګه په کابل او جالل اباد کې او د جذب د وړتيا
بيا بيځايه کيدو خطرونه را منځ ته کړی دی .د بې سنده

راستنيدونکو وضيعت نور هم پيچلی دی ،ځکه چې دوئ د

د راستنيدونکو لپاره اړين
خدمتونو او د حل اوږدمهالي
الرې پلټل .
اړونده استراتیژیکې موخې
و ()2
()1

ثبت شويو کډوالو په توګه نشي کوالی ورته خدمتونو ته الس

رسی ولري .محدودو سرچينو ته په کتو سره ،مرستې به

د راستنيدونکو کډوالو ،د
سند نلرونکو راستنيدونکو او
په زور د راستول شوې
زيانمنونکو وګړو بشري
اړتياوو ته ځواب وينه.
اړونده استراتیژیکې موخې

ژوند کوي وشي .د لومړيتوب په بنسټ مرستې به د

عمر وګړو او هغه وګړو ته چې ځانګړې اړتياوې لري ،ته تامين

تغذي ،اوبو او حفظ الصحه خدمتونو ته الس رسی شتون

لري .په  ۲۰۱۷کال کې به پاکستاني کډوالو ته خوندي ،په خپله

خوښه او اوږدمهاله د حل الرې وسنجول شي.

په پالن کې د اړو وګړو د حالت ،عمر او جنس په اړه جزئيات
د غبرګون يا ځواب وينې تفصيلې پالن لپاره کوالې شئ چې د  humanitarianresponse.infoپاڼه وګورئ
*ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ) ﻟﻪ اﺗﻠﺴﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﻢ( ،ﻟﻮﻳﺎن ) ٥٩-١٨
ﮐﻠﻮﻧﻮ( ،ﻣﴩان ) ﻟﻪ  ٥٩ﮐﻠﻮﻧﻮ ﻟﻮړ(

د کډوال او راستنيدونکو د غبرګون
پالن دريمه ستراتيژيکه موخه:

3

همدارنګه افغان کډوال ،زيانمننونکي او سند نه لرونکي چې

مرستو ته ځانګړې اړتياوې لري  ،او سند نلرونکو را

پاکستان کې د نظامي عملياتو له امله بيځايه شوي دي او

خدمتونو ته د الس رسي پراختيا په نظر کې نیول شوې ده چې

شي چې ډير تمرکز به په هغو کډوالو چې په کوربه ټولنو کې

د کډوال او راستنيدونکو د غبرګون
پالن دويمه ستراتيژيکه موخه:

2

راغلي کډوال چې په خوست او پکتيکا کې ميشت دي او په

خونديتوب د چاپيريال خرابی او همدارنګه د هغوالملونو

میلیونه

يواځې هغه وګړو سره وشي چې ډیر زيانمنونکي دي  .هغو
وګړو ته د راستنيدو وروسته بيړنېو مرستو ،بنسټيزو

کې په پام کې ونيسي .په  ۲۰۱۶ميالدي کال کې په پاکستان

غوښتنې ( په ډالرو)

1

کډوال او راستنيدونکي
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دویمه برخه :د غبرګون کاري پالنونه پاتې برخه

د غبرګون کاري پالنونه پاتې برخه ...
د کرهنې اودخوړودخونديتوب پاتې برخه ...
پيل څخه د څلور بشپړو مياشتو لپاره خوراکي توکي ورکړل شي تر څو چې د

سلنه نور د خوړو د خونديتوب په جدي نشتوالي اخته وګړي به د معيشت

کلستر به راستنيدونکو کورنيو سره د معيشت په برخه کې هم مرستې وکړي.

وضعيت په اوږدمهاله توګه په ټيکاؤ کې وساتل شي .افغانستان اوس هم له

ژمي په مياشتو کې ورسره مرسته شوې وي .د کرهنې او خوړود خونديتوب

د جګړو او طبيعي پيښو له امله اغيزمنو کورنيو ته به هم د دوئ د اړتياوو له

مخې لومړيتوب ورکړل شي .د اړو کورنيو ته به د دوو مياشتو لپاره خواړه

ورکړل شي ،او له هغه کورنيو سره به چې غواړي په خپل ځان بسيا شي،

کرهنيزې مرستې هم ووشي .د کرهنې او خوړود خونديتوب کلستر به داسې

الرې چارې ولټوي چې په مرسته يې هغوسيمو ته چې الس رسی ورته

پاکستان څخه دراغلو کډوالو کوربتوب کوي چې د کال په دوران کې هره

مياشت د خوړو د نړيوال سازمان ( )WFPڅخه د خوړو مرستې ترالسه کوي.

په  ۲۰۱۷کال کې به دغه مرستې د کرهنې او د خوړود خوندیتوب د کلستر له

الرې د  ۳۵،۰۰۰کډوالو سره وشي.

د کرهنې او خوړود خونديتوب کلستر د کرهنې ،اوبولګولو او مالداري له

ستونزمن دی ،الس رسی ترالسه کړي او د معيشت بنسټونه بيا راژوندي او د

وزارت سره له نږدې کار کوي او د غبرګون ټول پالنونه د وزارت له اړونده

وکړي.

اوبولګولو او مالدارۍ وزارت د خوړو د خونديتوب او د کرهنې کلستر سره

خوړو خونديتوب ښه کړي ،تر څو چې د نورو بيځايه کيدو څخه مخنېوی

دويم لومړيتوب به په  ۲۴ډيرو زيانمنونکو واليتونو کې چې خوړو د

خونديتوب په موسمې ارزونه او د  ۲۰۱۶کال د خوړو د خونديتوب ټوليزه

درجه بندي کې په ګوته شوي دي  ،د اوږدمهال داخلي بيځايه شوي او هغه
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لپاره کرهنيزې مرستې ترالسه کړي تر څو چې ددوئ د خوړو د خونديتوب

کورنۍ چې د خوړو د موسمي خونديتوب له نشتون سره الس او ګريوان دي ،
ورکړل شي ۷۵ .سلنه اوږدمهاله داخلي بيځايه شوي به د دوو مياشتو لپاره

خوراکي راشن تر السه کړي او بيا به ورسره د معيشت مرستې وشي تر څو

چې ددوئ د خوړود خونديتوب ټيکاؤ تر السه کړي .سربيره پر دې ۳۵ ،سلنه

هغه وګړي چې د خوړو د خونديتوب له جدي نشتوالي سره مخ دي د درېو

مياشتو لپاره به د حاصالتو د نشتون په موسم کې ،نيم راشن ترالسه کړي،

تر څو چې يې د منفي تګالرو او د شتمنيو د له الس تللو مخنېوی وشي۳۵ .

رياستونو سره په مرکز او واليتونو کې په مشوره جوړيږي .د کرهنې،

يوځاې د خوړو د خونديتوب او کرهنې دخبرورکولو په برخه کې مخکښ

همکار دی .د کرهنې او خوړود خونديتوب کلستر له حکومت ،او نورو

کلسترونو لکه د تغذي کلستر ،د خوړو د خونديتوب موسمې ارزونې ،د
خوړو د خونديتوب ټوليزه درجه بندي او د حاصالتو وړاندې ارزونې کې

مرسته کوي تر څو چې د خوړو د خونديتوب او په هيواد کې د تغذي د

اړتياوو ارزونه ،څارنه او ځواب وينه په ښه توګه ترسره شي .د کرهنې او

خوړود خونديتوب کلستر به د حکومت او غيرې دولتي موسسو سره په ګډه

کره ارزونه ترسره کړي تر څو چې د شته وړتياوو ټوليزه په ګوته کړي او د

خوړو د اوږدمهاله خونديتوب او د معيشت لپاره د ځمکې او له ځمکې پرته
د معيشت فرصتونه ولټوي.

اوبه او حفظ الصحه پاتې برخه ...
په روغتيايي او د زده کړو په ادارو کې د اوبو اوحفظ الصحه جوړښتونه او

زيربناوې بايد پراخه او نوې شي تر څو چې د راستنيدونکو او داخلي بيځايه

برخه کې د کليو د پراختيا او بيارغونې وزارت له لوري د اوبو او حفظ الصحه

کلستر لپاره د يو ژمن مشر معرفي کول او د ملي کاري نقشي جوړل او پلي کول

شويو اړتياوو ته هم ځواب وينه وکړي .دغه ډول مرستې به په هغو روغتيايي ،د

شامل دي .د اوبو او حفظ الصحه لپاره د واليتي احتياطي پالنونو جوړول د ليږد

چې  ،د داخلي بيځايه شويواوراستنيدونکو د څپو له امله اغيزمن شوي دي،

رسی ورته شونی نه ده ،ښه کړي.

تغذي د درملنې په مرکزونو ،د ماشومانو لپاره دوستانه فضا او ښوونځويوکې
برابرې شي .په دغو ادارو کې داوبواوحفظ الصحه خدمتونووړاندې کول د

دغوخدمتونوداغيزمنتيا د ډاډ لپاره جدي دي او دغه کار د کلسترونو تر منځ د
همغږې له الرې ترسره کيدای شي.

مرستندويه ادارې به وهڅول شي چې هغو سيموته  ،لکه نورستان ،کنر ،پکتيکا

او کندز ته هم الس رسی ترالسه کړي  ،چې ډيرې ناامنه ګڼل کيږي او په کافي کچه

پلې کوونکې مرستندويه ادارې پکې شتون نلري .دا کار به د سيميزو مرستندويه

ادارو د وړتيا په لوړولو او د اوبو او حفظ الصحه د بشري ځواب وينې په برخه کې

د سره صليب داخلولو له الرې ترسره شي.

کلسترد رهبري د ليږد دوه کلنه ستراتيژي جوړه کړې ده چې له مخې به يې د

کلستر رهبرې د کليو د پراختيا او بيارغونې وزارت ته وسپارل شي چې په دې

يوه مهمه برخه ده چې د کلستردالس رسي وړتيا به هغو سيمو ته چې اوس الس

لومړيتوبونه
هغه وګړي چې د بيړنيو پيښو له امله په مسقيم ډول اغيزمن کيږي لکه د جګړو له

امله داخلي بيځايه شوي ،راستنيدونکي او د طبيعي پيښو له امله اغيزمنووګړو
ته به د ژوند ژغورنې د اوبو او حفظ الصحه مرستو په ورکړې کې لومړيتوب

ورکړل شي .د کافي اوبو او حفظ الصحه د نشتون په صورت کې ،په هغو سيمو
کې د اوبو له امله د را منځ ته کيدونکو ناروغيو شونتيا ډيره وي چې د وګړو

شمير ډير وي  .کله چې کلسترله ګڼواړتياووسره مخ شي ،نو بيا به ځواب وينه هغو
بيځايه شويو ته کيږي چې په لوړ شميروي او د کوربه ټولنو سره نږدې او يا د
پنډغالې ته ورته سيمو کې ميشت شوي وي .هغه داخلي بيځايه شوي او

راستنيدونکې چې د ښار په څنډو کې ميشت شوي دي لومړيتوب ورکول کيږي

دویمه برخه :د غبرګون کاري پالنونه پاتې برخه

تر څو چې د ناروغيو د را منځ ته کيدو څخه مخنيوی وشي .په دغه کتګوري کې
کلستر غواړي چې  ۷۴۰،۰۰۰تنه د پوښښ الندې ونيسي.

اوسنيو شميرو ته په کتو سره ،داسې اټکل کیږي چې هره ورځ  ۶۰۰کورنۍ د

طورخم له کرښې څخه راواؤړي ۱۰۰ ،کورنۍ د  IOMد ليږد مرکز او  ۳۰۰د يو اين

ايچ سي آر د ثبت مرکز ته راځي .کلستر به دا ډاډمنه کوي چې په دغه ځايونو کې د
اوبو او حفظ الصحه اسانتياوې شتون لري او راستنيدونکو کورنيو ته د اوبو او
حفظ الصحه الس رسی ډاډمن کړي .ورته اسانتياوې به په سويل کې د سپين

بولدک سره هم برابرې شي .په دغه سيمو کې د اوبو او حفظ الصحه خدمتونو

وړاندې کول ځانګړی اهميت لري تر څو چې د راستيدونکو په ځانګړې توګه د
ښځو او ماشومانو درناوی وساتل شي.

دويم لومړيتوب به هغو داخلی اوږدمهاله بيځايه شويواو راستنيدونکو ته

ورکړل شي چې د اوبو او حفظ الصحه اړتياوې يې نه دې پوره شوې ،او په دې

لري تر څو چې د هغوئ روغتيا او کورنی خوندیتوب وساتل شي .په ډيرو حاالتو

کې ،د اوږدمهاله داخلي بيځايه شويواوراستنيدونکو اړتياوې چې د کوربه

ټولنو سره اوسيږي ،شريکې دي ،له دې امله د اوږدمهاله داخلي بيځايه شويو

اوراستنيدونکوداوبواوحفظ الصحه اړتياوو د پالن کولو په مهال بايد د کوربه

ټولنو اړتياوې هم په پام کې ونيول شي .يوه لويه سلنه وګړي د اوبواوحفظ الصحه
د حاد کمښت څخه ځوريږي او په دوامداره توګه د اوبو له امله د را منځ ته

کيدونکو ناروغيو ستونزې را منځ ته کوي .دا هغه ټولنې دي چې د پنځو کلونود
کم عمرماشومانو کې دحادې خوارځواکۍ جدي پيښې ثبت شوې دي.د کلسترد

بشپړغبرګون په توګه به مرستندويه ادارې خپل فعاليتونه دغوسيمو ته وغزوي.

په روغتيايي اود زده کړې په مرکزونو کې به د اوبو او حفظ الصحه د وضعيت ښه
کول په مستقيمه توګه د بشري وضعيت له امله په اغيزمنو وګړودعامې روغتيا

خطرونه کم کړي .کلستر په ټوليزه توګه  ۳۹۷،۰۰۰تنه وګړي د اوبو او حفظ الصحه

بيړنيو اړينو مرستو ته په پام کې نيولي دي چې  ۴۹سلنه يې ښځې دي.

توګه د عامې روغتيآله خطرونو سره مخ دي .همدارنګه ،پاکستاني کډوال چې په

خوست او پکتيکا واليتونو کې ژوند کوي د اوبواوحفظ الصحه مرستو ته اړتيا
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دریمه برخه  -ضمیمې :ستراتیژیکې موخې ،شاخصونو او پالن شوې وګړي

ستراتيژيکې موخې ،شاخصونو او پالن شوې وګړي
ستراتيژيکې موخې ،شاخصونو او پالن شوې وګړي
لومړې ستراتيژيکه موخه :د پيښو له امله د اغيزمنو وګړو ،د طبيعي پيښو او د جګړو له امله داخلي بيځايه شوي ،راستنيدونکي او کډوالو په ګډون

بيړنې بشري اړتياوې پوره شوې دي.

شاخصونه

اړ وګړي

د اغيزمنو وګړو سلنه چې په يوه مياشت کې د ژوند ژغورنۍ مرستې ترالسه کوي

1,466,413

د روغتيايې مرکزونو سلنه چې نرانو او ښځينه روزل شوې کار کونکي لري او د ټولنيز جنسيت په بنسټ
تاوتريخوالي ته ځواب ويڼه کوي

د هغه ولسواليو سلنه چې د پيښو له امله اغيزمو وګړو کوربتوب کوي او د خونديتوب د پوهاوې ځانګړې
خدمتونه وړاندې کيږي.
د هغه وګړو سلنه چې د ماين د پوهاوې په اړه معلومات ترالسه کوي* .

اوسنې حالت

-

پالن شوې وګړي

)%75( 1,097,310

%60

%20.9

%60

 336( %100ولسوالی)

%46

%75

%100

%30

%80

* د راستنيدونکو کډوالو په استثا چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کميشنرې له لوري د
راستنيدو په مرکزونو کې د ماينونو په اړه پوهاوې ورکول کيږي او د راستنيدونکو او کډوالو په برخه کې د
يوې موخې په توګه شامل شوې دې.

دويمه ستراتيژيکه موخه :نړيوال بشري قانون ته د درناوې او مالتړ له الرې بيړنې روغتيايې او خوندتيوب خدمتونو ته د ژوند د ژغورولو لپاره الس

رسۍ ډاډمن کول

شاخصونه

په سپينو ساحو کې د هغه وګړو سلنه چې بنستيز او بيړنې روغتيايې خدمتونه ورته وړانډې شوې دي

د پنځو کلونو د کم عمر هلکانو او انجونو شمير او سلنه چې په حاده خوارځواکۍ اخته دي او درملنې لپاره
داخلې شوې دي.

د حاد نس ناستې د پيښو کچه د پنځو کلونو کم عمره ماشومانو کې د هيواد د کچې له  ۱۴.۵سلنې څخه په هغه
سيمو کې ټيټه وساتل شي چې پرمختګ يې نه دې کړې او پالن کې شاملې دي.

په سپينو ساحو کې د هغه تشخيص شويو ښځو شمير او سلنه چې د زيږون وړاندې او په دوران کې خدمتونه تر
السه کوي.

اړ وګړي

4,649,014
1,335,000

اوسنې حالت

1,712,565

292,538

پالن شوې وګړي

%80

)%34( 457,000

N/A

%14.5

%14.5

%100

%40

%60

دريمه ستراتيژيکه موخه :د پيښو له امله د حادې زيانمننې کچه په منځ مهالۍ کې کمه شوې ده.
شاخصونه

د اوږدمهالي داخلي بيځایه شويو سلنه چې د خوړو د لګښت کچه يې د منلو وړ ده

اړ وګړي
385,000

اوسنې حالت
%15

پالن شوې وګړي
)%75( 288,750

د هغه کورنيو په سلنه کې کمښت چې د ژوند په مخ بيولو لپاره منفي ميکانيزمونه کاروي.

1,980,000

N/A

%80

د هغه زيانمنونکو کورنيو شمير او سلنه چې د سرپناه د جوړولو او يا بيارغولو لپاره ورسره مرستې شوې دي.

693,410

N/A

)%14( 93,972

د هغه زيانمنونکو کورنيو شمير چې د مدني اسنادو ،کور ،ځمکې او د ملکيت د حقونو په اړه حقوقي مرستې/
مشورې او وکالت ترالسه کړې دې.

N/A

9,000

83,000

539,327

0

)%76( 413,933

د هغه بې سنده راستنيدونکو شمير او سلنه چې د بيا يوځاې کيدو بنسټيزې مرسته ورسره شوې دي

څلورمه ستراتيژيکه موخه :د افغانستان په هغه سيمو کې چې الس رسۍ ستونزمن ،بشري وضعيت ښه شي.
شاخصونه

د هغه ولسواليو سلنه چې الس رسۍ ورته ستونزمن دې او په نويې کړنالرو يې ارزونه ترسره شوې ده

د هغه داخلي بيځایه شويو سلنه چې په هغه سيمو کې اوسيږې چې الس رسۍ ورته ستونزمن دې ،ارزونه او
مرستې ورسره شوې دي.
د جګړو له امله د اغيزمنو ولسواليو سلنه چې د روغتيا بنسټيزه کڅوړې خدمتونه پکې نشته اوبيړنې
روغتيايې خدمتونو ته الس رسۍ لري.

N/A

اړ وګړي

%0

اوسنې حالت

90,000

%0

4,649,014

1,712,565

د بشري غبرګون پالن بشپړ منطقي چوکاټ يا د معلوماتو لنډيز ( )logical frameworkپه دغه ويب پاڼه کې ليدلې شئhumanitarianresponse.info :

پالن شوې وګړي

%25
%15

%80
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دریمه برخه  -ضمیمې :د سکتورونو موخې ،شاخصونه او په پالن کې وګړي

د سکتورنوموخې ،شاخصونه او په پالن کې وګړي
د بيړنې سرپناه او غيرې خوراکي توکو موخې ،شاخصونه او په پالن کې وګړي
لومړې ستراتيژيکه موخه :بيړنې سرپناه او غيرې خوراکي توکي :د جګړو او د طبيعي پيښو له امله اغيزمن وګړو ته په همغږې ډول او په وخت د مرستو

رسول

شاخصونه

د هغه وګړو سلنه چې د کورنې په کچه د ګډې ارزونې له الرې يې اړتيا و زيانمننې په ګوته او بيړنې مرستې
ورسره شوې دي
د هغه زيانمنونکو اغيزمنو وګړه سلنه چې د سرپناه بيړنې مرستې د خيمې کڅوړه او نغدې پيسې ترالسه
کړې دي.
د هغه زيانمنونکو اغيزمنو وګړو شمير چې معيارې غيرې خوراکي کڅوړه يې تر السه کړې دي.

د هغه زيانمنونکو اغيزمنو وګړو شمير چې د سرپناه د بيارغونې لپاره يې نغدې پيسې ترالسه کړې دي.

د ويش وروسته د څارنې څخه د ترالسه شويو ځوابونو سلنه

اړ وګړي

%100

اوسنې حالت

N/A

پالن شوې وګړي

%100

92,500

N/A

%80

650,000

N/A

%100

70,000

N/A

%20

%100

N/A

%90 - 80

دويمه ستراتيژيکه موخه د کلستر له لوري بيړنې سرپناه او غيرې خوراکي توکي :راستنيدونکو ته په همغږې ډول او په وخت د مرستو رسول
شاخصونه

د هغه وګړو سلنه چې د کورنې په کچه د ګډې ارزونې له الرې يې اړتيا و زيانمننې په ګوته او بيړنې
مرستې ورسره شوې دي

د هغه زيانمنونکو اغيزمنو وګړه سلنه چې د سرپناه بيړنې مرستې د خيمې کڅوړه او نغدې پيسې ترالسه
کړې دي.

N/A

%100

447,300

N/A

%35

143,800

N/A

%100

د هغه زيانمنونکو اغيزمنو وګړو شمير چې د سرپناه د بيارغونې لپاره يې نغدې پيسې ترالسه کړې دي.

447,300

N/A

%4

د ويش وروسته د څارنې څخه د ترالسه شويو ځوابونو سلنه

%100

N/A

%90 – 80

د هغه زيانمنونکو اغيزمنو وګړو شمير چې معيارې غيرې خوراکي کڅوړه يې تر السه کړې دي.
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%100

اړ وګړي

اوسنې حالت

پالن شوې وګړي

دريمه ستراتيژيکه موخه :په منځ مهالې کې د هغه کورنيو بشري اړتياوو ته ځواب وينه وشي چې د پيښو له امله له حادې زيانمننې سره مخ کيږي
شاخصونه

اړ وګړي

د هغه کورنيو شمير چې د پيښې د اغيز وروسته ورسره مرسته شوې ده چې خپله سرپناه تر السه کړي.

93,071

د ويش وروسته د څارنې څخه د ترالسه شويو ځوابونو سلنه

%100

اوسنې حالت

N/A

N/A

پالن شوې وګړي

%100

%90 – 80

د کرهني او تغذي خونديتوب موخې ،شاخصونه او په پالن کې وګړي
د کرهنې او د تغذي د خونديتوب کلستر لومړې موخه :د پيښو له امله د اغيزمنو وګړو د خوړو بيړنې اړتياوې د مرسته په مناسب ډول سره له منځ تللې

دي (خواړه ،نغدې پيسې يا کوپون)

شاخصونه

د جګړو له امله د داخلي بيځايه شويو ،د طبيعي پيښو له امله اغيزمن وګړي او راستنيدونکو سره د خوړو
بيړنې مرستې په مناسب وخت شوې دي(خواړه ،نغدې پيسې يا کوپون).
په پالن شوې وګړو کې د کمزورې خوړو په لګښت کې (<= )28کمښت راغلې دې.

د داخلي بيځايه شويو ،د طبيعي پيښو له امله اغيزمن وګړي او راستنيدونکو سره د معيشت (کرهني/
مالدارې) بيړنې مرستې شوې دي.

اړ وګړي

1,120,517

اوسنې حالت

600,000

پالن شوې وګړي

%96

NA

%15

%80

525,000

46,545

%67

دریمه برخه  -ضمیمې :د سکتورونو موخې ،شاخصونه او په پالن کې وګړي

د کرهنې او د تغذي د خونديتوب کلستر دويمه موخه :د خوړو د کمښت په موسم کې هغه وګړو ته چې د خوړو د جدي نشتون سره مخ دې ،راستنيدونکي

او اوږدمهالۍ داخلي بيځايه شوې چې د لوږې او حادي خوارځواکې په خطر کې دي ،د خوړو الس رسۍ ډاډمن کول
شاخصونه

د اوږدمهالۍ داخلي بيځايه شويو ،د خوړو د خونديتوب جدي نشتون او راستنيدونکو سره د خوړو
بيړنې مرستې په مناسب وخت شوې دي(خواړه ،نغدې پيسې يا کوپون).

د اوږدمهالۍ داخلي بيځايه شويو ،د خوړو د خونديتوب جدي نشتون او راستنيدونکو د کمزورې خوړو
په لګښت کې (<= )28کمښت راغلې دې.

د اوږدمهالۍ داخلي بيځايه شويو ،د خوړو د خونديتوب جدي نشتون او راستنيدونکو سره د معيشت
(کرهنيزو توکو/مالدارې او واکسين) بيړنې مرستې شوې دي.

اړ وګړي

2,082,729

اوسنې حالت

281,855

پالن شوې وګړي

%68

1,630,000

%15

%80

1,171,365

206,353

)%60( 695,500

د کرهنې او د تغذي د خونديتوب کلستر دريمه موخه :د احتياطي پالنو جوړونې ،او د خوړو د همغږې ارزونې او د وړتيا د پراختيا له الرې ،په ځانګړې

توګه په هغه سيمو کې چې الس رسۍ ورته ستونزمن دې ،د غړو مرستندويه ادارو د بيړنې حالتونو د چمتوالي او د ځواب وينې وړتيا لوړول
شاخصونه

اړ وګړي

اوسنې حالت

د کلسترونو د غړو د وړتيا لوړولو او همغږې له الرې ،په سيميزه کچه د طبيعي پيښو لپاره د احتياطي
پالنونو جوړول او تعديل کول (سيالبونه ،ډير جدي ژمې ،د حاصالتو نشتون ،وچ کالي)

 8سیمیز احتیاطي

د خوړو د خونديتوب او زيانمننې په برخه کې د ورکړل شويو زده کړو او ګډونکونکو شمير (SFSA, IPC
)analysis, preharvest

 6روزنی

 8سیمیز احتیاطي
پالنونه ( ۳۴والیتونه)
په  ۲۰۱۶کې جوړ او پلي
شوي دي

 6ارزونی او تحلیل

 5ارزونی او تحلیل

د همغږې شويو ارزونو/تحليلونو شمير ( SFSA, IPC analysis, preharvestاو د اړتيا له مخې
ارزونې)

په  ۲۰۱۶کې  ۶روزنی
( ۳۸۱ګډونکوونکي)

پالن شوې وګړي

 6سیمیز احتیاطي
پالنونه جوړ یا نوی
شوی دی
 ۶روزنی (۳۸۱
ګډونکوونکي)

 4ارزونی او تحلیل

د روغتيا کلستر موخې ،شاخصونه او په پالن کې وګړي
د روغتيا د کلستر لومړې ستراتيژيکه موخه :د پيښو له امله د اغيزمنو وګړو بيړنيو روغتيايې او د ترضيضاتو د مراقبت او د کتلوې مرګ او مير

مديريت ته الس رسۍ ډاډمن کول

شاخصونه

د لوړ خطر د جګړو له امله د اغيزمنو ولسواليو شمير چې لږ ترلږه پکې د ترضيضاتو د لومړې مراقبتونو
يو مرکز شتون ولري.

د هغه وګړو سلنه چې د ترضيضاتو مراقبتونه يې ترالسه کړې دي.

اړ وګړي

 95ولسوالی

اوسنې حالت

 57ولسوالی

پالن شوې وګړي

 48ولسوالی

%100

57,000

%80

د هغه واليتې روغتونونو شمير چې اغيزمن ترضيضی مراقبتونه پکې شتون ولري.

 28والیت

 10والیت

 12والیت

تعداد شفاخانه های والیتی که دارای پالن مدیریت تلفات کتلوی وحد اقل ظرفیت پاسخگویی اند.

 34والیت

 20والیت

 8والیت

د روغتيا د کلستر دويمه ستراتيژيکه موخه :په سپينو ،جګړه ځپلو او هغه ساحو کې چې د بيځايه کيدو له امله فشار پرې ډير دې ،د بنسټيزو او اړينو

خدمتونو ته د الس رسي په برخه کې ډاډ ترالسه کول
شاخصونه

د جګړو له امله د اغيزمنو وګړو شمير چې په سپينو ساحو کې اوسيږي او د لومړنيو

بيړنيو او ګرځنده روغتيايې خدمتونو څخه برخمن کيږي.
د روغتياې مرکزونو سلنه چې د لوړ خطر په ولسواليو کې دي او د والدي او نوې زيږدلي

د مراقبت بيړنې معيارې خدمتونه ورته وړاندې کيږي.
د  ۲۳-۱۲مياشتو پورې ماشومانو سلنه چې په  ۹۵هغه ولسواليو کې چې په سپينه ساحه

کې دي ،د شرې د واکسين د پوښښ الندې نيول کيږي.
د هغه ښځو شمير چې جګړه ځپلو سپينو ساحو کې دوه ځلې د زيږون وړاندې مراقبتونه
تر السه کوي.

اړ وګړي

4,649,014

اوسنې حالت

1,712,565

پالن شوې وګړي

%80

 47خدمات صحی

 7خدمات صحی

 40خدمات صحی

%100

%67

%80

%100

%40

%60
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دریمه برخه  -ضمیمې :د سکتورونو موخې ،شاخصونه او په پالن کې وګړي

اړونده استراتیژیکې موخې 1

د روغتيا د کلستر دريمه ستراتيژيکه موخه :د هغه وګړو د ژوند ژغورنې لپاره بيړنې مرستې

3،

2،

و4

برابرول چې د عامې روغتيا له ناروغيو څخه اغيزمن شوې دي
شاخصونه

اړ وګړي

د ناروغيو د خپريدو د خبرولو سلنه چې  ۴۸ساعتونو کې يې پلټنه شوې ده

%100

د هغه وګړو سلنه چې د عامې روغتيا د ناروغيو لپاره يې د ژوند ژغورنې درملنې ترالسه کړې دي.

4,649,014

اوسنې حالت

%98

1,198,768

پالن شوې وګړي

%100
%50

د تغذي کلستر موخې ،شاخصونه او په پالن کې وګړي
د تغذي د کلستر لومړې ستراتيژيکه موخه :د ټولنې په کچه او د روغتيايې مرکز څخه د تغذي

اړونده استراتیژیکې موخې 1

په اړه د پروګرامونو او تصميم نيولو لپاره د کيفيت لرونکې معلوماتو په وخت ترالسه کول
شاخصونه

د هغه واليتونو شمير چې په سيميزه کچه د  SMARTسروې پکې ترسره شوې ده

N/A

د هغه واليتونو شمير چې د نويو بيړنيو پيښو لپاره پکې د تغذي د اړتيا چټکه ارزونه ترسره شوې ده

N/A

د هغه واليتونو شمير چې د خدمتونو پوښښ پکې ارزول شوې دې

د هغه واليتونو سلنه چې په هغه کې  sentinelفعاليتونه شتون لري ( په مرکزونو او د ټولنې په کچه)

د تغذي د کلستر دويمه ستراتيژيکه موخه:د تغذي د جامع مديريت له الرې د هلکانو،

اړ وګړي

N/A

4

N/A

)%21( 7
اړونده استراتیژیکې موخې 1

شاخصونه

38

د هغه ماشومانو شمير چې  ۵۹-۰مياشتو عمر لري او په حادې جدي خوارځواکې اخته او درملنې لپاره
بستر شوې دي.

اړ وګړي

260,000

اوسنې حالت

5

)%100( 34
2،

3،

اطالعاتی وجود ندارد

595,000

151,934
(جنوری-سپتمبر )2016

)%40( 236,000

%90
(جنوری-سپتمبر )2016

د هغه ماشومانو شمير چې  ۵۹-۶مياشتو عمر لري او په حادې منځنې خوارځواکې اخته او درملنې لپاره
بستر شوې دي.

740,000

د هلکانو او انجونو سلنه چې د  ۵۹-۶مياشتو عمر لري او د جدی حادې خوارځواکۍ د مديريت له درملې
وروسته رخصت شوې دې.

-

د شيدې ورکونکو او اميندوارو ميندو شمير چې د خوارځواکې د درملنې لپاره بستر شوې دي.

-

د لومړيتوب واليتونو کې د بيړنيو ګرځنده جوړ شويو ټيمونو شمير

395,000

%90
(جنوری-سپتمبر )2016

تعداد تیم های مبایل عاجل تاسیس شده دروالیات با اولویت.

-

157,255
(جنوری-سپتمبر )2016
0

د تغذي د کلستر دريمه ستراتيژيکه موخه :د کډوالو او راستنيدونکو په منځ کې د تغذيې د وقايوې
اړ وګړي

)%30( 221,000
>%75
>%75
)%30( 121,500
18

اړونده استراتیژیکې موخې 1

پروګرامونو د پلې کولو له الرې د مړينې او ژوبلې په کمولو کې ونډه اخيستل

اوسنې حالت

17,148
()2016 Sep-Oct

د راستنيدونکو ماشومانو شمير او سلنه چې د  ۵۹-۶مياشتو عمر لري او د ويتامين  Aکپسول يې ترالسه
کړې دي.

159,200

د راستنيدونکو ماشومانو شمير او سلنه چې د  ۵۹-۲۴مياشتو عمر لري او د چنجيو ضد درمل يې ترالسه
کړې دي.

109,450

د راستنيدونکو ماشومانو شمير او سلنه چې د  ۵۹-۶مياشتو عمر لري او د حادې خوارځواکۍ لپاره
معاينه شوې او د اړتيا له مخې درملنې ته راجع شوې دي.

159,200

11,463
()2016 Sep-Oct

د نجونو او هلکانو شمير او سلنه چې د  ۲۳-۶مياشتو پورې عمر لرې او اميندواې او شيدې ورکونکې
ميندې چې د خوارځواکۍ له خطر سره مخ دي او د لومړيتوب په ساحه کې ژوند کوې د تغذي د متمم
پروګرام يا  BSFPڅخه برخمن کيږي.

 69,200ماشومان
4,800اميندوارې او
شيدې ورکونکې
ميندې

0

12,153
()2016 Sep-Oct

و4

پالن شوې وګړي

)%50( 130,000

140,604
(جنوری-سپتمبر )2016

شاخصونه

26

پالن شوې وګړي

4

5

انجونو ،شيدې ورکونکو او اميندوارو ميندو کې د حادې خوارځواکۍ د پيښو کمول.

د لومړيتوب واليتونو ( وردک ،پکتيا او لغمان کې )د هغه ماشومانو چې د  ۵۹-۶مياشتو عمر لري او د
ټولنې يا په مرکز کې د حادې خوارځواکۍ لپاره معاينه شوې او د اړتيا له مخې درملنې ته راجع شوې دي.

11

اوسنې حالت

2،

3،

و4

و3

پالن شوې وګړي

)%50( 76,600

)%50( 54,750
)%50( 76,600
 19,600اط ()%28
4,800اميندوارې او
شيدې ورکونکې
ميندې ()%100

دریمه برخه  -ضمیمې :د سکتورونو موخې ،شاخصونه او په پالن کې وګړي

اړونده استراتیژیکې موخې 1

د تغذي د کلستر څلورمه ستراتيژيکه موخه :د مرستندويه ادارو د وړتيا لوړولو تر څو چې

3،

2،

و4

په بيړنيو حالتونو کې د تغذي اړتياو ته ځواب وينه وکړاې شي او د مالتړ هڅې وکړي.
شاخصونه

په بيړنې حاالتو کې د تغذي په برخه کې د روزل شويو کارکونکو شمير

-

اړ وګړي

26

اوسنې حالت

پالن شوې وګړي

200

د کلستر د همغږۍ او سیستم په برخه کې د روزل شويو کارکونکو شمير

-

2

150

د هغه فعاليتونو سلنه چې د کلستر د کاري پالن د څارنې د فعاليتونو په پلې کيدو پورې اړه لري.

-

0

%75

د خونديتوب کلستر موخې ،شاخصونه او په پالن کې وګړي
هد خونديتوب کلستر لومړې ستراتيژيکه موخه :د بيړنيو پيښو له امله د خونديتوب حادې انديښنې،

اړونده استراتیژیکې موخې 1

اړتياوې او تاتريخوالی او ځانګړې زيانمننې په خپل وخت په ګوته او ځواب وينه ورته شوې ده.
شاخصونه

د هغه وګړو شمير چې د پيښو وروسته د خونديتوب بيړنيو اړتياو په برخه کې يې د خونديتوب مستقيم
خدمتونه تر السه کړې دي.
د هغه وګړو شمير چې د خونديتوب د څارنې له الرې ورسره مشوره شوې ده.

اړ وګړي

-

1,751,000
1,400,000

اوسنې حالت

-

شاخصونه

د هغه اغيزمنو وګړو شمير چې له پيښې وروسته ،د خونديتوب د خطرونو د مخنيوې ،کمښت او بيالبيلو
اړتياوو ته د ځواب وينې لپاره مستقيمې حقوقي اړينې مرستې شوې دي
د هغه ثبت شويو وګړو شمير چې پداسې سيمو کې اوسيږې چې هلته ډير اوږدمهالۍ بې ځايه شوي او يا
راستنيدونکې اوسيږي.

اړ وګړي

767,000
642,000

-

شاخصونه

د هغه اغيزمنو وګړو شمير چې په ټولنه کې د ګډون له الرې د خونديتوب د خطر او کمښت په برخه کې
نوښتونه را منځ ته کوي چې د خونديتوب د اغيزمن غبرګون لپاره ښه فضا را منځ ته کړي.

د هغه وګړو شمير چې د ماين او پاتې چاوديدونکو توکو په سيمه کې اوسيږې ،او د ماين د پوهاوې په
اړه يې معلومات ترالسه کړې دي.

د چاودیدونکو توکو له منځه وړلو ټيمونو او وګړو شمير چې د ماين /له جګړې څخه پاتې چاودیدونکي
توکو اغيزمنې سيمو څخه يې ليدنه کړي او ددوې له لورې سروې ،په نښه او په هغه ځاې کې پاک شوې
دي.

2,518,000

اوسنې حالت

پالن شوې وګړي

170,000

-

39

133,000

اړونده استراتیژیکې موخې 1

تيريو په وړاندې د اغيزمن غبرګون لپاره يو مناسب چاپيريال د جوړولو په برخه کې مالتړ کول

اړ وګړي

145,000

اړونده استراتیژیکې موخې 3

-

د خونديتوب کلستر دريمه ستراتيژيکه موخه :د خونديتوب د خطرونو د کمولو او دخونديتوب د

پالن شوې وګړي

55,000

د خونديتوب کلستر دويمه ستراتيژيکه موخه :د خونديتوب د انديښنو ،اړتياوو او تاوتريخوالې څارنه ،تحليل او

ځواب وينه ترسره کيږي او د پيښو له امله د اغيزمنو او زيانمنونکو وګړو بنسټيز حقونه او درناوې ساتل کيږي.

و2

اوسنې حالت

و3

پالن شوې وګړي

341,000

3,688,000

-

1,938,000

1,170,000

-

742,000

د اوبو او حفظ الصحه کلستر موخې ،شاخصونه او په پالن کې وګړي
د اوبو او حفظ الصحه کلستر لومړې ستراتيژيکه موخه :اغيزمنو وګړو ته د کافي اوبو الس رسې او د

ټولنيز جنسيت په بنسټ د حفظ الصحه مناسبو توکو کارونه او حفظ الصحه کړنې.
شاخصونه

اړ وګړي

د هغه وګړو سلنه چې لږ تر لږه  ۱۵ليتره د څښلو خوندي اوبو ته هره ورځ اړتيا لري

1,137,000

اړونده استراتیژیکې موخې 1

0

اوسنې حالت

2،

و4

پالن شوې وګړي

%90

د هغه وګړو سلنه چې د حفظ الصحه کارنده اسانتياو ته اړتيا لري

700,000

0

%80

د هغه وګړو سلنه چې په اوبو او صابون الس وينځلو ته اړتيا لري

1,137,000

0

%90

دریمه برخه  -ضمیمې :د سکتورونو موخې ،شاخصونه او په پالن کې وګړي

د اوبو او حفظ الصحه کلستر دويمه ستراتيژيکه موخه :په هغه ادارو کې چې د پيښو له امله اغيزمن

2،

اړونده استراتیژیکې موخې 1

و4

شوې دي د کافي اوبو او حفظ الصحه الس رسۍ.

شاخصونه

د هغه مرکزونو او ادارو سلنه چې د حفظ الصحه مناسبو اسانتياو ته اړتيا لري.

100

اړ وګړي

د اوبو او حفظ الصحه کلستر دريمه ستراتيژيکه موخه :د اغيزمن وګړو د اوبو او حفظ الصحه د

اړتياوو په وخت او په بشپړه توګه ارزونه

شاخصونه

د هغه وګړو سلنه چې د پيښې څخه دوه اونې وروسته د اوبو او حفظ الصحه اړتياوې يې ارزول شوې دي.

1,137,000

40

د کليو د پراختيا او بيارغونې وزارت له لورې د ليږد پالن جوړولو او تصويبول

0

اوسنې حالت

2،

اړ وګړي

0

اوسنې حالت

و4

پالن شوې وګړي

%80

اړونده استراتیژیکې موخې 1

وروسته د اوبو او حفظ الصحه کلستر مشري د کليو د پراختيا او بيارغونې وزارت ته سپارنه
1

%75

اړونده استراتیژیکې موخې 1

اړ وګړي

د اوبو او حفظ الصحه کلستر څلورمه ستراتيژيکه موخه :د دوه کلنې د ليږد يا انتقالي دورې
شاخصونه

0

اوسنې حالت

پالن شوې وګړي

1

د ملي کلستر معاون شتون لري او د کليو د پراختيا او بيارغونې وزارت کې شامل شوې دې.

1

0

1

د هغه جلسو شمير چې د کليو د پراختيا او بيارغونې وزارت د داخلي کارکونکي له لورې يې په ګډه
مشري کيږي.

12

0

4

2،

و4

پالن شوې وګړي

د کډوال او راستنيدونکو د غبرګون پالن موخې ،شاخصونه او په پالن کې وګړي
د کډوال او راستنيدونکو د غبرګون پالن لومړې ستراتيژيکه موخه :د شمالي وزيرستان کډوالو ته د

اړونده استراتیژیکې موخې 1

خونديتوب خدمتونه وړاندې کول

د شمالي وزيرستان د ثبت شويو کډوالو سلنه

شاخصونه

اړ وګړي

125,000

اوسنې حالت

54,717

پالن شوې وګړي

)%68( 84,717

د شمالي وزيرستان د کډوالو سلنه چې مياشتنې خوراکي توکي يې ترالسه کړې دي

125,000

25,000

)%68( 84,717

د شمالي وزيرستان د کډوالو شمير چې پالن شوې مرستې يې ترالسه کړې دي

12,500

2,500

)%20( 2,500

اړونده استراتیژیکې موخې 1

د کډوال او راستنيدونکو د غبرګون پالن دويمه ستراتيژيکه موخه :د راستنيدونکو لپاره اړين

و3

خدمتونو او د حل اوږدمهالي الرې پلټل

شاخصونه

د هغه راستنيدونکو کډوالو سلنه چې د ټولنې سره د يوځاې کيدو لپاره ورته معلومات او مراجع ورکړل
شوې دي.
د هغه راستنيدونکو سلنه ثبت چې سند نلري

اړ وګړي

550,000

0

اوسنې حالت

پالن شوې وګړي

%100

494,968

227,510

)%100( 494,968

د هغه راستنيدونکو سلنه چې سند نلري او د دولت له لوري د هويت د تصديق کارت ورکړل شوې دې.

539,237

29,422

)%100( 539,237

د هغه راستنيدونکو سلنه چې سند نلري او له راستنيدو وروسته ورسره مرسته شوې ده

539,237

63,090

)%77( 413,933

د کډوال او راستنيدونکو د غبرګون پالن دريمه ستراتيژيکه موخه :د راستنيدونکو کډوالو ،د سند نلرونکو

اړونده استراتیژیکې موخې 1

راستنيدونکو او په زور د راستول شوې زيانمنونکو وګړو بشري اړتياوو ته ځواب وينه
شاخصونه

د هغه وګړو سلنه چې په ګوته او مرسته ورسره شوې ده.

اړ وګړي

202,217

0

اوسنې حالت

پالن شوې وګړي

)%38( 76,384

دریمه برخه  -ضمیمې :د پالن شمیرې ،د اړتیا وړ تخمینې مرستې

د پالن شميرې ،د اړتيا وړ تخمينې مرستې
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ﻟﻮړې ﻣﺮﮐﺰي ﺳﻴﻤﯥ

٠٫٨٤

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٠٫٢١

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﭘﻪﭘﻼäﮐﯥÏ
ټﻮﻟﻮæګړæﺷﻤﯿﺮ

ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ) ﻟﻪ اﺗﻠﺴﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﻢ( ،ﻟﻮﻳﺎن )  ۵۹-۱۸ﮐﻠﻮﻧﻮ( ،ﻣﴩان ) ﻟﻪ  ۵۹ﮐﻠﻮﻧﻮ ﻟﻮړ(
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په پالن کې نيول شوې وګړي

ﭘﻪ ﭘﻼ äﻛﯥ
æګړæ
) ¡٢٠١٧ﭘﻪ ﻣﻠﻴﻮﻧﻮ(

د ﺟﻨﺲ او ﻋﻤﺮ ﭘﻪ ﺑﻨﺴټ

ﻛﻮÑﺑﻪ
ټﻮﻟﻨﻪ

ﺑﻨﺴټﻴﺰæ
ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ
ﺗﻪ ﻻÑ Óﺳۍ

 ÏﺧﻮړÏ æ
ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮÈ
ﺟﺪ íﻧﺸﺘﻮä

د ښځﻮ ﺳﻠﻨﻪ

د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ،
ﻟﻮﻳﺎﻧﻮ او
ﻣﴩاﻧﻮ ﺳﻠﻨﻪ

٠٫٧٢

٠٫٢٣

٪٤٩

٪٤٤ | ٥٢ | ٥١

١٫١٣

٠٫٠٥

٪٥٠

٪٤ | ٣٧ | ٥٩

٠٫٠٧

٪٥٠

٪٣ | ٣٨ | ٥٩

٠٫٩٢

٪٤ | ٤٠ | ٥٦

١٫١٣
٠٫٥٩

 Ïﺟګړ æﻟﻪ Çﻣﻠﻪ
ﺑﻴځﺎﻳﻪ ﺷﻮí

 Ïﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﻴښﻮ ﻟﻪ
Çﻣﻠﻪ Çﻏﻴﺰﻣﻦ

ﺳﻨﺪ ﻟﺮæﻧﻜﯥ
 æÇﺑﯥ ﺳﻨﺪå
ÇÑﺳﺘﻨﻴﺪæﻧﻜﻲ

ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ
ﻛډáÇæ

٠٫٠٨

٠٫٠٢

٠٫٢٨

-

٠٫٠٣

-

-

-

-

-

٠٫٠٦

ﺧﺘﻴځ

٠٫٠٩

٠٫٠٤

٠٫٥٢

-

٠٫٠٦

٠٫٢١

٠٫١٤

ﺷﺎﻤل ﺧﺘﻴځ

٠٫٢٣

٠٫٠٥

٠٫١٤

-

٠٫٠٣

٠٫٦٤

٠٫١٥

٪٤٩

ﺷﺎﻤل

٠٫٠٦

٠٫٠٥

٠٫٠٥

-

٠٫٠١

٠٫٣٧

٠٫٠٩

٪٥٠

٪٥ | ٤٠ | ٥٦

ﺳﻮﻳﻞ ﺧﺘﻴڅ

٠٫٠٥

٠٫٠١

٠٫٠٦

٠٫٠٨

٠٫٠١

٠٫١٦

٠٫٠٣

٪٥٠

٪٣ | ٣٣ | ٦٤

٠٫٣٥

ﺳﻮﻳﻞ

٠٫١٤

٠٫٠٢

٠٫٠٢

-

٠٫٠١

٠٫٥٢

٠٫١٥

٪٥٠

٪٣ | ٣٩ | ٥٨

٠٫٧٠

ﻟﻮﻳﺪﻳځ

٠٫٠٩

٠٫٠٢

٠٫٠١

-

٠٫٠١

٠٫٦٧

٠٫٢٦

٪٤٩

٪٤ | ٣٩ | ٥٧

٠٫٨٤

٠٫٧٤

٠٫٢١

١٫٠٨

٠٫٠٨

٪٤٩

٪٤ | ٤٠ | ٥٥

٥٫٧٣

ﻣﺮﮐﺰ
ﻟﻮړې ﻣﺮﮐﺰي ﺳﻴﻤﯥ
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د ﺣﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ

ټﻮﻟﯿﺰ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٠٫١٥

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٣٫٣٤

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

١٫١٠

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﭘﻪﭘﻼäﻛﯥÏ
ټﻮﻟﻮæګړæﺷﻤﻴﺮ

ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ) ﻟﻪ اﺗﻠﺴﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﻢ( ،ﻟﻮﻳﺎن )  ۵۹-۱۸ﮐﻠﻮﻧﻮ( ،ﻣﴩان ) ﻟﻪ  ۵۹ﮐﻠﻮﻧﻮ ﻟﻮړ(
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د سکتور له مخې موسسې
د موسسو شمير
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41
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32
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7

موسسې

ACF, ACTED, ADRA, AFGHANAID, ARCS, BRAC, CA, CARE, CARITAS, CONCERN,
CORDAID, DRC, FOCUS, GERES, HRDA, IOM, IMC, IRC, IR, MISSION EAST, NAC, NCA,
NCRO, NRC, PIN, PU-AMI, QRCS, RI, SCI, SI, SHELTER FOR LIFE, UNHABITAT, UNHCR,
UNICEF, WHH
ABM, ACF, ACTED, ACTIONAID, ADA, AFGHANAID, ANCC, AREA, ASARRO, CARE,
CARITAS-G, CHA, COAR, CONCERN, CRS, DRC, FAO, HRDA, IOM, IRC, IR, MADERA,
MEDAIR, NCRO, NEI, NRC, OHW, ORCD, OXFAM, PAC, PIN, RCDC, RI, SCI, SHELTER FOR
LIFE, SI, SOFAR, UNHCR, WFP, WHH, ZOA

سکتور
بيړنې سرپناه او

غيرې خوراکي

توکي
د کرهني او خوراکي
توکو کلستر

AADA, ACF, ACTD, AHDS, AKDN, BARAN, BDN, BRAC, CAF, CHA, CORDAID, DAO,
EMERGENCY, HADAAF, HI, HN-TPO, IMC, IRW, JOHANNITER, LEPCO, MEDAIR, MFP,
MMRCA, MoPH, MOVE, MRCA, MSH, OHPM, ORCD, OSCEW, PU-AMI, SAF, SCA, SDO,
SHRDO, STC, TDH, UNFPA, UNICEF, WHH, WHO, WVI, YHDO

روغتيا

AAD, AAR JAPAN, ACTED, AFGHANAID, CFA, CHILDFUND, CIC, CPI, DDG, DI, DRC, FSD,
HAG, HAGAR, HALO, HI, HN-TPO, HRDA, HSOA, IMC, IR, IRA, JOHANNITER, MA, MA-WSO,
MCPA, MDC, MEDICA, NRC, OHW, OMAR, PIN, SCI, TDH, TLO, UNFPA, UNHCR, UNICEF,
UNMACCA, UNMAS, WCC, WHH, WVI

خونديتوب

AADA, ACTD, AHDS, AKHS, BARAN, BDN, CAF, CHA, HADAAF, HN-TPO, IMC, MMRCA,
MoPH, MOVE, MRCA, OHPM, ORCD, PU-AMI, SAF, SCA, SCI, UNICEF, WFP, WHO, ACF, WVI,
MEDAIR, HEERO, TIKA ,InterSOS, Caritas G., FHI360

تغذي

ACF, ACTED, ARCS, CAID, CARITAS, CARITAS-G, COAR, DACAAR, DRC, IMC, IRC,
MEDAIR, NCA, PADDING, RCDC, SI, SOLIDARITES, STC, UNICEF, ZOA

اوبه او حفظ الصحه

ACTD/Johanniter, AFGHANAID, APA, ARCS, COAR, DACAAR, DRC, HNI-TPO, IMC, IOM,
IRC, NCA, NRC, ORCD, SI, TDH, TLO, UNFPA, UNICEF, UNHCR, UNMAS, WFP, WHO

د ګڼو موخو لپاره د

ACF, ACTED, DACAAR, DRC, NRC, PIN, SI

نغدو پيسو مرسته
کډوال او

راستنيدونکو د
غبرګون پالن

 دانیال مایالن:انځور

دریمه برخه  -ضمیمې :د مخففونو لړلیک

د مخففونو لړ ليک
ALCS

ANDMA

د پيښو په وړاندې د چمتوالي ملي اداره

ANSF

د افغانستان ملي امنيتي ځواکونه

ANDSF
APC

ACRS

د افغانستان ملي دفاعي او امنيتي ځواکونه

د افغانستان د خونديتوب کلستر
د افغاني سرې مياشتې ټولنه

د روغتيايي خدمتونو بنسټيزه کڅوړه

BPHS
CTFMRM

د هيواد په کچه د څارنې او راپور ورکونې د ميکانيزم کاري ډله

DEWS

په بيړني ډول د ناروغيو خبرونکې سيستم

CVWG

EPHS
ERW

ES
FSAC
GAM

GBV
HEAT

44

د افغانستان د ژوندانه د وضعيت په اړه سروې

د نغدو پيسو او کوپون کاري ډله

د روغتون د اړينو خدمتونو کڅوړه

له جګړې څخه پاتې چاوديدونکي توکي
بيړنۍ سرپناه

د کرهڼې او خوراکي خوندیتوب کلسټر
نړيواله حاده خوارځواکي

د جنسيت پر بنسټ تاوتريخوالې

په کورنۍ کچه د بيړنۍ ارزونې فورمه

HMIS

د روغتيا د مديريت معلوماتي سيستم

HRL
IDP

د بشر د حقونو قانون

HNO

IHL
IPC

IYCF
MAM

بشري اړتياوو ته کتنه

داخلي بيځايه شوي وګړي
نړيوال بشري قانون

د خوړو د خونديتوب ټوليزه درجه بندي
د نوي زيږدلي او وړو ماشومانو تغذي

منځینۍ حاده خوارځواکي

MMR

د ميندو د مړينې کچه (ميزان)

MoPH

د عامې روغتيا وزارت

MoI

MoRR

MUAC

د کورنوېو چارو وزارت

د کډوالو او راستنيدونکو وزارت

د الس د پورتنۍ برخې د وسط دايره اندازه کول
غيرې خوراکي توکي

NFIs
NSAG

غيرې دولتي وسلوالې ډلې

PHC

لومړنۍ روغتيايې څارنه

PDM
PIN
PLW
PNC

د ويش وروسته څارنه

اړ وګړي

اميندوارې او شيدې ورکونکې ميندې
د زيږون وروسته مراقبت يا څارنه

د ميندو ،نويو زيږدلې او ماشومانو روغتيايې مراقبتونه

RMNCH
RNA

د تغذي بيړنۍ ارزونه

SAM

جدي حاده خوارځواکي

SADD
SFSA

SMART

UNAMA

د عمر او جنس تفکيک شوې شميرې

د خوړو د خونديتوب موسمې ارزونه

د مرستو او د ليږد معياري څارنه او ارزونه

په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پالوی

UNICEF

د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق

WHO

نړيوال روغتيايي سازمان

WASH

اوبه او حفظ الصحه

دریمه برخه  -ضمیمې :ماخذونه

ماخذونه
.1

1د نړيوالې سولې د شاخص ( )GPIله مخې ،افغانستان د سوري او عراق څخه وروسته
دريم تر ټول لږ امن لرونکې هيواد دی ،چې په  ۲۰۱۶ميالدي کال کې يې امنيت
وضعيت دير خراب شوی دی .د سولې او اقتصاد اداره

.2

 (2د  ۲۰۱۶کال د مارچ او اپريل په مياشتو کې د ماشوم د ژغورنې نړیواله موسیسې
( )SCIپه افغانستان کې  ۱،۰۰۰تنه سروې کړل ،چې  ۵۲سلنه يې د  ۱۵څخه کم عمر
درلود ۱۸....سلنه ماشومان وسلوالو شخړو کې د ګمارنې ته زيانمنونکي وه) .د ماشوم
د ژغورنې راپور وګورئ :د افغانستان ماشومان انتظار نشي کوالی(۵۶۰( ۵۶۰ .)۲۰۱۶
هلکان او نجونې) د ماشومانو د ګمارنې او په جګړه کې د کارونې او مرستې لپاره يې
کارونه د  ۲۰۱۰څخه تر  ۲۰۱۴پورې ليدل شوې ده ،چې  ۷۵سلنه يې د وسلوالو مخالفينو
له لوري ګمارل شوې دي ( ۴۰۱تنه ماشومان) .په همدغه موده کې شل هلکان د ځان
وژنې په بريدونو کې وژل شوي دي( .په جګړو کې د ماشومانو د ونډې په اړه د کم
راپور ورکونې انديښنې ډيرې زياتې دي ،په ځانګړې توګه د وسله والو مخالفينو په
ليکو کې ،داسې انګيرل کيږي چې دغه شميره به ډيره لوړه وي ).په افغانستان کې د
ماشومانو او وسلوالو شخړو په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور ()۲۰۱۵

.3

3په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندویه پالوي ( )UNAMAد بشر د حقونو او
د يونيسف ،زده کړې او روغتيا په خطر کې ()۲۰۱۶

.4

4په افغانستان کې د ملګرو ملتو د معاونيت پالوي ،اکتور  .۲۰۱۶په افغانستان کې په
وسلوالو شخړو کې د ملکي وګړو خونديتوب ،د  ۲۰۱۶کال دريمه ربع.

.5

 (5د پلې جګړو ډيروالی په مستقيمه توګه له جګړې پاتې چاوديدونکو توکو يا د
ناچاوده توکو له امله د ملکي وګړو مرګ ژوبلې ډيريدل .په افغانستان کې د ملګرو
ملتو د مرستندویه پالوي  ۵۱۰مرګ ژوبلې (  ۱۶۰مړي او  ۳۵۰ټپيان) ثبت کړي دي،
چې د  ۲۰۱۵کال د همدې مودې په پرتله  ۶۷سلنه ډيروالۍ ښېي ).په افغانستان کې د
ملګرو ملتو د مرستندویه پالوي د بشري حقونو د څانګې د معلوماتو له مخې ۸۴
سلنه د ملکي وګړو مرګ ژوبله د  ۱۸کلونو څخه کم عمره وګړو کې را منځ ته شوې ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندویه پالوي د د  ۲۰۱۶کال د دريمې ربع لپاره
د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې شميرې وګورئ (.)۲۰۱۶

.6

6د افغانستان د روغتيا کلستر ،د وسلو له امله ټپيان ،د  ۲۰۱۶کال د نومبر ۲۷

.7

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/7
_afghanistan_health_cluster_bulletin_august
september_2016.pdf

.8

 (8د تاوتريخوالي او يا استثمار الملونه ډير ځلې د هر ماشوم وضعيت پورې مشخص
وي .د ډيرو ماشومانو لپاره بيړنۍ اقتصادې پيښې کيدای شي چې يوه کورنۍ اړه
کړي چې نجونې په کم عمر کې واده کړي او يا يې کار ته واستوي .په دغه برخه کې د
کورنۍ تصميم د ماشوم د مصؤنيت په کچې باندې تعين کوونکې اغيز لري .بې
پروايي ،د څارنې نشتون ،تبعيض ،اخالل ،ناوړه ګټه اخيستنه او استثمار ....د شخړو
له امله د امنيت نشتون ،د قانون د پلې کولو د خال له امله د جرمي فعاليتونو ډيروالی
هم ماشومان په ټول هيواد کې د تاؤتريخوالي د جدي خطر سره مخ کړي دي ).په
افغانستان کې ښځې او ماشومان ،د يونيسف راپور وګورئ :د وضعيت تحليل
(.)۲۰۱۴

.9

9په ټول هيواد کې  ۵۱،۸سلنه ماشومان په درانه کارونو بوخت دي ۴۵ ،سلنه يې د
اوږدمهالې بيوزلۍ له امله اړ شوې دي چې درانه کارونه وکړي .په افغانستان کې
ښځې او ماشومان ،د يونيسف راپور وګورئ :د وضعيت تحليل ( .)۲۰۱۴د يوې بيلګې
په توګه د خښتو په بټيو کې د ماشومانو درانه کارونه او هغه ماشومان له خطرونو
سره -د تاوتريخوالي په ګډون مخ دي – د سميول هال/يونیسف /د کار نړيوال سازمان
راپور وګورئ ،په افغانستان کې د هغه کاري خطرونو کمول چې د خښتو په بټيو کې
ماشومان ورسره مخ دي.)۲۰۱۵( .

1010څيړنې ښېي چې د ښځو په وړاندې تاوتريخوالی او له وخت څخه وړاندې/اجبارې
ودونه د اوږدمهاله بيځايه کيدو له امله ډيريږي .د  NRCاو سميول هال سند ،په
افغانستان کې د داخلي بيځايه شويو د مصؤنيت ننګونې ( NRC .)۲۰۱۲او ،TLO
هغو ښځو او نجونو ته چې په افغانستان کې ښارونو ته بيځايه شوې دي ،غوږ نيول
( .)۲۰۱۵او د ښځو چارو وزارت ،د افغانستان په ښارونو کې د ښځو په وړاندې د
تاؤتريخوالې ديتابيس ،دريم چاپ ( .)۲۰۱۴د راپورونو له مخې  ۴۶سلنه افغان
نجونې د اتلس کلنې څخه وړاندې وديږي او  ۱۵سلنه د  ۱۶کلونو څخه په کم عمر کې
وديږي د افغانستان د بشر دحقونو د خپلواک کميسيون د ماشومانو د وضعيت په اړه
د راپورلنډیز وګورئ ( .)۲۰۱۳د يوناما د بشري حقونو وايي چې د افغانانو  ۵۷سلنه
ودونه د کم عمر دي .د يوناما راپور ناوړه دودونه او په افغانستان کې د ښځو په
وړاندې د تاوتريخوالې د له منځه وړلو د قانون پلې کول ( ،)۲۰۱۰د بيوزلې او د
معيشت د السه ورکولو او له وخت څخه وړاندې/په زور د ودونو په اړه همدغه راپور
ته او د ښځو چارو وزارت د ښځو په وړاندې تاؤتريخوالي ديتابيس ،دريم چاپ ته
مراجعه وکړئ ( .)۲۰۱۴دغه موندنې د هغه سروې سره چې په بيړنې حالت کې د
ماشومانو د خونديتوب او د جنسيت په بنسټ د تاؤتريخوالي په ارزونه کې چې د
داخلي بېځايه شويو په ټولنو کې په  ۲۰۱۵په منځ کې ترسره شوې وه ،همغږي دي .له
وخت څخه وړاندې جنسي فعاليت او د ماشومانو زيږون ځوانو نجونو ته جدي

روغتيايي ګواښونه را منځ ته کړي دي .په افغانستان کې ښځې او ماشومان ،د
يونيسف راپور :د وضعيت تحليل ( )۲۰۱۴وګورئ.
1111افغانان ډيريدونکي کورني تاوتريخوالې ته په انديښنه کې دي ،چې  ۱۳سلنه افغان
ميرمنو په يوه سروې کې وويل چې دغه ددوئ په وړاندې تر ټولو لويه ستونزه ده .د
آسيايې بنسټ ،د افغانانو په اړه سروې وګورئ ( .)۲۰۱۴د ګلوبل رايتس يوه سروې
چې په  ۲۰۰۸کال کې ترسره شوې ده ،ښېي چې  ۶۲سلنه ښځې له يو ډول کورني
تاوتريخوالي سره مخ دي .دګلوبل رايتس راپور ،په تاوتريخوالي کې ژوند کول :په
افغانستان کې د کورني ناوړه چلند په اړه ملي راپور ( .)۲۰۰۸د اړونده معلوماتو او د
داخلي بيځايه شويو ټولنو په اړه د معلوماتو لپاره د  NRCاو  TLOراپور ،په
افغانستان کې هغه ښځو او نجونو ته غوږ نيول چې ښارونو ته بېځايه شوې دي
(.)۲۰۱۵
1212د ښځو د چارو وزارت د ښځو په وړاندې تاوتريخوالې ديتابيس ،دريم چاپ ()۲۰۱۴
وګورئ.
1313د بيلګې په توګه ،د کورنيو چارو وزارت په  ۲۰۱۲کال کې د ماشومانو په وړاندې د
جنسي تاوتريخوالي  ۱۰۰پېښې ثبت کړې دي .د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک
کمیسيون راپور :د ماشومانو وضعيت لنډ راپور ( .)۲۰۱۳سربيره پر دې ،د ماشومانو
د خونديتوب په يوه سروې کې چې د هرات واليت د داخليې بيځايه شويو په ميشت
ځاېونو کې ترسره شوې ده ،د ماشومانو لپاره تر ټولو لويه انديښنه د لويو ماشومانو
له لوري له کوچنيو ماشومانو جنسي ګټه اخيستنه ده او د هغه ماشومانو څخه چې
خيرات ټولوي د جنسې ګټې اخيستنې انديښنه ده .د هرات په واليت کې د شخړې له
امله د داخلي بيځايه شويو کورنيو د بيړنۍ رواني -ټولنیزو مرستو په اړه راپور
وګورئ ( .)۲۰۱۳د بچه بازي په اړه جزئيات د افغانستان د بشر حقونو د خپلواک
کميسيون راپور وګورئ ،په افغانستان کې د بچه بازي الملونه او پايلې (.)۲۰۱۴
1414په  ۲۰۱۴ميالدي کال کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کميسيون د ښځو په
وړاندې  ۲۰۲۶قضیې (د شفاهي او رواني تاوتريخوالي څخه تر فزيکي ،جنسي
تاوتريخوالي او وژل د ناموس د وژنې په ګډون) ثبت کړي دي .دغه لينک وګورئ// : .
 www.aihrc.org.af/home/daily_report/4172د يوناما د بشر د حقونو
څانګه راپور ورکوي چې د يو کال په دوران کې (مارچ  -۲۰۱۳مارچ  )۲۰۱۴پورې
حکومت د تاؤتريخوالي  ۵،۴۰۶قضيې ثبت کړې دي .د يوناما د بشر د حقونو راپور،
عدالت د افغان ښځو له نظره :د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالې قضيې چې د
منځګړيتوب او محکمې له الرې حل شوې دي ( )۲۰۱۵يوه سروې ښيي چې  ۸۷سلنه
ښخې د خپل ژوند په دوران کې لږ تر لږه فزيکي ،جنسي يا رواني تاوتريخوالې يا په
زور واده سره مخ کيږي .د ګلوبل رايتس راپور په تاوتريخوالي کې ژوند :په
افغانستان کې د کورنې تيريو په اړه ملي راپور ( )۲۰۰۸وګورئ
1515د  ۲۰۱۶کا د جنورې څخې تر اکتوبر میاشتې پورې ۳۶ ،پيښې د روغتيايې مرکزونو او
کارکونکو په وړاندې ثبت شوې دي.
1616د تغذي د ملي سروي  ۲۰۱۳کال او د  ۲۰۱۶-۲۰۱۴کال د سمارت سروې له مخې د تغذي د
کلستر تخمينونه.
1717نړيوال بانک او د پرمختيايې مطالعو اداره .په افغانستان کې د کورني خطر او
تصميم نيونه .نومبر ۲۰۱۶
1818د سپتمبر د بياکتنې په بنسټ پکې شاملې شوې دي.
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که چريې.....

مونږ ستاسې په سکتور کې ځواب وينه ونشو کړلی؟
د روغتيايي
خدمتونو نشتون به
د ناروغيو او مړينې
المل شي
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نږدې شپږ ميليونه افغانان روغتيايي
خدمتونو ته هيڅ او يا ناکافي الس رسی
لري ،پداسې حال کې چې روانې جګړې د
وګړو د روغتيا حالت ،د ناروغيو د
ډيريدو ،د خوندي اوبو نشتون،
روغتيايي مراقبتونو ته ناکافي الس
رسی او د وګړو او درملو جدي کمښت،
نور هم خراب کړی دی .دغه حالت ته په
کتو کيدای شي چې د جګړو له امله د
اغيزمنو ملکي وګړو په منځ کې د مور
او ماشوم د مرګ ژوبلې کچه نوره هم
لوړه شي.

د ډیرو زیانمنونکو
وګړو روغتيا او
درناوی ګواښي
د بيړني حالت سره سم د اوبو او حفظ

الصحه د ځواب وينې نشتون د ناروغيو

او د روغتيايي او تغذي وضعيت د

خرابيدو المل ګرځي .د نا خوندي اوبو

کارونه ،د حفظ الصحه بنسټيزو

خدمتونو نشتون او د فاضله موادو

خوندي مدريت په مستقيمه توګه د ډيرو

زيانمنونکو وګړو په روغتيا او درناوي،

په ځانګړې توګه په ماشومانو ،ښځو

اود لوی عمر وګړو باندې اغیز کوي.

د تغذي د
خونديتوب نشتون
مخ په ديريدو دی
د هغه وګړو په شمير کې ډيروالی چې د
خوړو خونديتوب نلري ،ددې المل کيږي
چې خوارځواکي ،کډوالي او مړينه ډيره
شي .د کورنيو منفي ستراتيژي ،د
شتمنيو کمښت به د خلکو مقاومت نور
هم کم کړي .په خپل وخت د موسمي
کرهنيزو فعاليتونو او د ژوند ژغورنې د
خوړود اړتياوو پوره کولو تمويل به د
ژمي اود لوږې په موسم کې د اړو په نښه
شويو وګړو اړتياوې پوره کړي.

کورنۍبهدخونديتوب
جدياودروغتيايې
وژونکوخطرونوسره
مخشي
د سرپناه او د کورنۍ اړ توکو ورکول د
راتلونکو پيښو او اغيزمنو وګړو د
مقاومت را منځ ته کولو کې حياتي

ارزښت لري .د کافي سرپناه د نشتون له
امله کيدای شي وګړي بيالبيلو

عنصرونو سره مخ شي ،او ددوئ

خونديتوب ،روغتيا ،تغذي ،اوبه او

حفظ الصحه او معيشت ځواکمن شي.

ماشومانو او ښځې په ځانګړې توګه د

چارپيريال له خطرونو سره ډير مخ دي.

دافغانانو
خونديتوب،درناوی
او روغتيا د
خونديتوبدزيانرسونکو
خطرونو له امله له ګواښ سره مخ
کيږي
که چيرې د اغیزمنو وګړو د خونديتوب
جدي خطرونو لېرې نشي ،کيدای شي چې
ددوئ به خونديتوب ،درناوي او فزيکې او
رواني روغتيا باندې جدي اغيز ولري .د
خونديتوب تيروتنې ،د خپل سري توقيف،
زنداني کول ،ځورول ،د ټولنيز جنسيت
تاوتريخوالۍ ،د ماشومانو کار ،د
ماشومانو واده کول او جګړه کې د
ماشومانو ګمارنه اوږدمهاله اغيز لري -او
که پاملرنه ورته وونشي -ملکي ژوند ته
خنډونه را منځ ته کوي او ژوند له خطر سره
مخ کوي.

د تغذي د خدمتونو
نشتون به د
ماشومانو ژوند
واخلي او ونې(قد) به يې ټيټې
شي
 ۴۵۷،۰۰۰تنه د پنځو کلونو د کم عمر
ماشومان په جدي او حادې خوارځواکۍ
اخته او  ۱۲۱،۵۰۰تنه شيدې ورکونکې او
اميندوارې ميندې چې په حاده خوارځواکۍ
اخته دي  ،وو به نشي کوالی چې په  ۲۰۱۷کال
کې د حادې خوارځواکۍ د درملنې په جامع
پروګرام کې شامل شي .هغه ماشومان چې
په خوارځواکۍ اخته دي د خپلو روغو
همزولو ماشومانو په پرتله درۍ ځلې ډير د
سارې ناروغيو له امله مړه کيږي  ،پداسې
حال کې چې د مناسبو تغذي عنصرونو د
نشتون له امله ناروغيو او کمزورې ودې له
ګواښ سره مخ وي.

د ځواب وينې نشتون د جدي بشري پايلو المل ګرځي
که چيرې بشري ټولنه ونه توانيږي چې کډوالو او راستنيدونکو ته بشري مرستې ورسوي ،نو د بشري مرستو فشار به په کوربه ټولنو

چې ډيرې محدودې سرچينې لري ،راشي .دغه وګړو سره د مرستې نشتون به د بياځلي بيځايه کيدو المل شي او د بنسټيز خدمتونو

په وړاندې کولو کې ناکامي به د هغه وګړو چې پخوا زيانمنونکي وو په خطر کې واچوي.

د مرستې ورکولو په اړه الرښودنه
د هيواد د بشري
بسپنې له ليارې
مرستې کول
د افغانستان بشري بسپنه د هيواد په
کچه زيرمه شوې بسپنه ده (.)CBPF

دغه بسپنه د ګڼو مرسته کوونکو د

بشري مالي مرستو يوه وسيله ده چې د
بيړنيو مرستو د همغږي کوونکي

( )ERCله لوري تاسیس شوې دې او د

هيواد په کچې د بشري مرستو د همغږې

ادارې له لوري د بشري همغږي کوونکي
په مشرې اداره کيږي .د دغه بسپنې په

اړه نور معلومات په الندې ويب پاڼه کې
ترالسه کوالې شئ:

www.unocha.org/what-wedo/
humanitarian-financing/
country based-pooled-funds
ددې لپاره چې په دې بسپنه کې ونډه

واخلئ ،نو په الندې بريښنا ليک اړيکه
ونيسئ

chfafg@un.org

دمرکزيبيړنې
غبرګوندبسپنېله
الرې مرسته کول
()CERF
د مرکزي بيړنۍ غبرګون د بسپنې يا
 CERFلومړنې بسپنه د ژوند د ژغورنې د
فعاليتونو لپاره د بيړنيو پيښو د را منځ
ته کيدو په صورت کې ،د لږ مالي بسپنې
او په اوږدمهالو بحرانونو کې د اړينو
بشري فعاليتونو لپاره ،بسپنه برابروي .د
بشري مرستو د همغږې ادارې له لوري د
بيړنې مرکزي مالي بسپنې اداره کيږي او
د بيالبيلو تمويل کوونکو له لورې پکې
مرسته کيږي -چې په بنسټيزه توګه
حکومتونه دغه ونډه لري ،خو خصوصي
شرکتونه ،بنيادونه ،خيريه اداري او
وګړي هم مرسته کوي -چې دغه ټول د يوې
بسپنې الندې راوستل کيږي .د بيړنې
مرکزي مالي بسپنې په اړه د نورو
معلوماتو او څرنګه مرسته وکړئ ،الندې
ويب پاڼې څخه ليدنه وکړئ:

د بشري پالن په
غبرګون کې ونډه
اخيستل

HRP

د بشري اړتياوو کتنې ،د بشرې غبرګون

پالن او د څارنې پالن د ليدو او موسسو
سره د مستقيمې مرستې لپاره چې په

دغه پالن کې ګډون کوي ،الندې ويب
پاڼه وګورئ:

www.humanitarian
response.info/
operations/
afghanistan

www.unocha.org/
cerf/our-donors/howdonate

د جنس او توکو مرسته کول
ملګرې ملتونه تمويل کوونکي هڅوي چې د جنس په ځاې نغدې مرستې وکړي ،تر څو چې ځواب وينه په چټکه وشي او په مرستو کې

انعطاف شتون ولري ،او دا باوري شي چې د مرستې توکي ډيرو اړو وګړو ته ورسيږي .که چيرې تاسې د پيښو او بيړنيو حاالتو
دغبرګون په توګه يواځې د جنس مرستې کوئ نو بيا په الندې بريښنا ليک اړيکې ونیسئ:

logik@un.org

د خپلې ونډې ثبتول او پيژندل
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره د مالي لګښت په ګوته کولو ( )FTSمديريت کوي ،دغه خدمتونو چې په بيړنيو حاالتو کې د ټولو بشري مرستو ( نغدې،
جنس ،څو اړخيزه او دوه اړخيزه) ورکړل شوې راپورنه ثبتوي .ددغه خدمتونو موخه د بسپنه ورکونکو په خالص الس مرستو د يادونې او ښودنې ،او د ټوليزې بسپنې

کچه او د بشري پالن کې د خالوو ښودنه ده .مهربانې وکړئ خپلې مرستې مو  FTSته يا د بريښنا ليک  fts@un.orgيا په مستقيمه توګه د http://fts.unocha.org

کې د فورمې له ليارې راپور کړئ.
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دغه سند د هيواد د بشري ډلې او شريکانو په استازيتوب جوړ شوې دې
دغه سند د بحرانونو او د بشري جدي اړتياوو او هغه وګړو تخمينې شميرې چې مرستو ته اړتيا لري ،د هيواد د بشري ډلې ګډ نظر څرګندوي .د شواهدو په

بنسټ جامع معلومات برابروي او د ګډ ستراتيژيک ځواب ويلو د پالن په برخه کې مرسته کوي.

په دغه راپور کې ورکړل شوې توضيحات او وړاندې شوې توکي د هيڅ يوه هيواد ،سيمې ،ښار او يا د کرښو او سرحدونو د محدوديت اړونده چارو او
حقوقي وضعيت يا حالت په اړه د ملګرو ملتونو د سکرتريت د نظر څرګندونه نه کوي.

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

