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۲۰۲۱-۲۰۱۸
د افغانستان برشي غربګون

بیاکتنې لنډیز
د  2018-2021بیاکتل شوي پالن محدوده :وچکالۍ ته هراړخیزه غربګون
تېر ژمی د هېواد نږدې ټولو سيمو کې د ورښت په کچه کې  ۷۰سلنه کمښت راغی چې له امله یې
 2017/18کال پنځم داسې پرله-پسې کال شو چې په کې د غنمو د کښت اصلی فصل (اکتوبر-
فربوری) اغېزمن شو؛ چې له امله یې د هېواد برشي ډلې ()Humanitarian Country Team

د رشایطو د څېړلو وروسته چې په هېواد کې يې د وچکالۍ ښودنه کوله ،پرېکړه وکړه تر څو د
برشي غربګون پالن بیا وکتل ويش.

لومړېستراتيژيکه موخه

په هغو سیمو کې چې ترټولو ډېرې اړتیاوې لري د ژوند ژغورنه

دويمهستراتيژيکهموخه

د خوندیتوب د رسغړونو راټیټول او د نړیوال برشپالنې قانون ته د درناوي ډېرول

دريمهستراتيژيکه موخه

د طبیعي ناڅاپو پېښو اغېزمن شویو ته الزمي او پر وخت رسېدل

د  2018-2021بیاکتل شوي پالن محدوده :وچکالۍ ته هراړخیزه غربګون
تېر ژمی د هېواد نږدې ټولو سيمو کې د ورښت په کچه کې  ۷۰سلنه کمښت راغی چې له امله یې
 2017/18کال پنځم داسې پرله-پسې کال شو چې په کې د غنمو د کښت اصلی فصل (اکتوبر-
فربوری) اغېزمن شو؛ چې له امله یې د هېواد برشي ډلې ()Humanitarian Country Team
د رشایطو د څېړلو وروسته چې په هېواد کې يې د وچکالۍ ښودنه کوله ،پرېکړه وکړه تر څو د
برشي غربګون پالن بیا وکتل ويش .دغه وچکايل به پر هغو بزګرو کورنیو ځانګړې ناوړې اغېزې ولري
چې له وړاندې هم د خوړو پر مزمن نه خودیتوب اخته ول (کابو  2.2میلیونه خلک) چې له هغې
ډلې به  1.4میلیونه خلک په راتلونکو میاشتو او راروان بې حاصله فصل کې د خوړو د حاد نه
خوندیتوب رسه مخ او بېړنیو مرستو ته به اړ يش.
له دغې پرېکړې رسه ،د هېواد برشي ډله مني چې هغه پالين فرضیې چې د برشي غربګون پالن د
هغوی پر بنست والړ ؤ ،اوس بدلې شوي (د  2018-2021برشي غربګون پالن ۱۲ -۱۱ ،پ .وګورئ)
او د دې اړتیا ده چې د وچکالۍ اړوند نوي فعالیتونه او غوښتنې پالن کې ځای کړل يش تر څو د
پروخت غربګون زمینه برابره او د ال سرت برشي ناورین رامنځته کېدو مخه ونیول يش.

نو په داسې حال کې چې د پالن سرتاتیژيکو موخو او اډانه کې بدلون نه دی راغلی او په هغو
سیمو کې چې د جګړې او طبیعی پېښو له امله تر ټولو ډېرې اغېزمنې شوي د ژوند ژغورنې ته
ملړیتوب ورکول کېږي؛ پالن کې به داسې نوي فعالیتونه شامل کړای يش چې اغېزمنو ته – چې
ډېری کلیوال بزګر او د کرهنې د برخې ورځني کارګر دي – د خواړو او کرهنې ،معیشت ،اوبو او
حفظ الصحه او تغذي د بېړنیو اړتیاوو پوره کولو لپاره زمینه برابره يش .هغه متقاطع کړنالرې چې
د خوندیتوب ،جندرُ ،عمر ،معیوبیت و حساب ورکونې لپاره په پام کې نیول شوي ،په خپل حال
پاتې دي ،بدلون نه مومي.
د افغانستان د برشي غربګون پالن په اړه نور معلومات لکه د پالن د حدودو او ملړیتوبونو په اړه
پرېکړې ،د غربګون اډانه ،او’د کار کولو نوې الر‘ تګالر؛ کوالی شئ د غربګون د پالن په اصل سند
کې وموندئ.
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بیاکتل شوی پالن :په شمېرو کې
د افغانستان د افغانستان د  2018-2021د برشي غربګون بیاکتل شوی پالن اوس په ټول افغانستان کې د  2018کال لپاره د  4.2میلیون کسانو د بېړنیو برشي او د خوندیتوب اړتیاوو
پوره کولو لپاره د  547میلیون ډالرو غوښتنه کوي.

دغه شمېره د اصيل غوښتنې په تناسب په مايل غوښتنو کې  27سلنه زیاتوالی ښیي او په مستقیم
ډول د وچکالئ مدغم (هراړخیز) غربګون رسه د تړلو اړتیاوو د شمولیت رسه اړه لري چې د مې
د میاشتې د بین الکلسرت بېړين پالن رسه په تطابق کې پکې د خوړو خوندیتوب او کرهنې ،اوبو
او حفظ الصحه ،او تغذي سکتورونه شامل دي .په ټولیز ډول اوس مايل اړتیاوې  117میلیون ډالر
پورته شوي دي .اوسنی زیاتوالی یواځې د خوړو او کرهنې ،اوبو او حفظ الصحه او تغذي برخو د
بیاکتل شویو اړتیاوو ښکارندویي کوي .او که د متویل کوونکو ادارو مرستې تیارې نه وي او خلک د
وچکالۍ له امله بېځایه يش او د خوارځواکۍ اړوند روغتیایي ستونزې (لکه حاد نس ناستی ،رشی
او د نورو ناروغیو خپرېدل) رامنځ ته يش ،ال ډېرو مايل غوښتنو ته به اړتیا وي (د بېړنۍ رسپناه

او غیرِغذایي توکو ،روغتیا او پوهنې لپاره) .سږکال تراوسه د رشي  161پېښو خپرېدو خرب ورکړل
شوی چې د  2017کال ورته وخت په پرتله  ٪65ډېروالی ښیي .په همدې ډول  ۱۸۲۰۰وګړي په
لويدیځه حوزه کې له هرات غور او بادغیس والیتونو ته او نور شمېر دننه په دغو والیتونو کې
بېځایه شوي دي.
نو که څه هم په بیړنیو حاالتو کې ښوونې او روزنې ،بېړنۍ رسپناه او غیرِغذایي توکي ،روغتیا او د
خوندیتوب کلسرتونو خپل ملړي پالنونه او مايل غوښتنې ساتيل ،وضعیت ته په کتو رسه که اړتیا وي
ال نور بدلونونه به د کال په منځينۍ بیاکتنې کې رامنځ ته يش.

د وضعیت شننه
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د افغانستان د برشي غربګون بیا کتل شوی پالن د سپوږمکۍ د انځوریزو شواهدو او هغو
معلوماتو نه په ګټه اخیستنې جوړ شوی چې  IMMAPاو  FEWSNETڅېړيل دي .همدا راز د
 FAOد  ۲۰۱۸ژمي د وچې چټکې ارزونې له پایلو چې د فربورۍ په دوو ورستیو اونیو کې تررسه
شوې وه او همدا ډول د عملیايت او فعالو ادارو مشاهداتو نه چې په ساحو کې شتون لري ،ګټه
اخیستل شوې .د معلوماتو اصيل رسچینې دي:
•په افغانستان کې د  FAOد  ۲۰۱۸ژمي د وچې چټکه ارزونه ،اپرېل ( ۲۰۱۸ ،۲کوم چې
ښیي بزګران د اوبو له کمښت نه په سختۍ اغېزمن شوي؛ د اوبو کمښت هغوی اړ کړي
چې خپلې کروندې وځنډوي ،او یا د تاوانونو د کچې ټیټولو لپاره اړ شوي کرل-شوې سیمې
لږې کړي او یا هم د خپلو کرل شویو تُخمونو په بشپړ ډول وچېدو شاهدان پاتې شوي .په
همدې ډول راپور د ځمکې الندې د اوبو د سطحې د ټیټېدو کچه په ګوته کړې چې د اوبو
د اخیستو رسچینو د وچېدو المل ګرځېديل او د خلکو او کلیو له الرسيس څخه وتيل دي.
•د  IMMAPاو  FEWSNETشننې ۲۰۱۸ ،اپریل (ښیي چې د ورښت کچه له منځنۍ کچې
ټیټه او د  ۲۰۱۷اکتوبر راهیسې له منځنۍ کچې د حرارت پورته درجه د دې المل شوې
چې ( )۱د واورې ژورتیا ( )۲د سیندونو بهیر ( )۳په بندونو کې د اوبو سطح ( )۴د ځمکې
الندې د اوبو سطح ( )۴د خاورې رطوبت ټول راټیټ يش .دغو رشایطو د ۲۰۱۸-۲۰۱۷ژمنی

کرهنیز فصل په منفي او نه راستنېدونکې بڼې اغېزمن کړی او مته کېږي چې د  ۲۰۱۸د
پرسيل او اوړي کرهنیز فصلونه هم اغېزمن کړي).
•د وار د مخه د خربتیا کاري ډلې ( )Early Warning Working Groupمعلومات :دوامداره
وچ رشایط اوږد مهاله وچه څپه ،مې ( ۲۰۱۸ ،۱۰ښیي چې د للمي غنمو کرل شوې سیمې
د تېرکال په پرتله راټیټې شوي چې د وچې خاورې او د زیاتو څړځایونو نه د ګټې اخیستنې
د رشایطو ښودنه کوي .دغو رشایطو پر اسايس خوراکي او همدارنګه پر باارزښته محصوالتو
منفي اغېز لرلې – مته کېږي محصوالت به له منځنۍ کچې ټیټ وي – د  ۲۰۱۷اکتوبر
راهیسې د مالدارۍ تولیدات او د څارویو خرڅالو نرخونه  ۳۰-۲۰-20سلنهرالوېديل).
نور معلومات د دغې بیاکتنې په اړونده سکتوري برخو کې ځای شوي دي .خو اوس ښايي پام ويش
چې له وچکالۍ نه د اغېزمن شویو او برشي مرستو ته اړمندو شمېرې د شته معلوماتو پر بنسټ
ملړين اټکلونه دي .نورو نویو معلوماتو ته په الرسسۍ رسه سم به دغه شمېرې نوې/تازه يش – یعنی
د محصول نه د مخکې ارزونې په بشپړېدو رسه (چې اوس روانه ده) او د خوړو د خوندیتوب
بېړنۍ ارزونه چې ټول  ۳۴والیته تر پوښښ الندې نیيس (مته کېږي د روژې میاشتې نه وروسته د
جوالی په ملړیو کې پیل يش).
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-

لنډیز جدولونه

لنډیز

جدولونه

د دې لپاره چې د برشي غربګون اصيل پالن کې هغه خلک چې د خوړو په مزمن نه خوندیتوب اخته دي ،شامل شوي نه ول؛ د  2.2میلیونه کلیوالو بزګرو زیاتول د اړمندو ټولیزه شمېره
 5.5میلیونو ته اود په نښه شویو شمېره  4.2میلیونو ته لوړه وي.
الندې جدول د په نښه شویو کسانواومالی اړتیاوو اصيل او بیاکتل شوې شمېرې په دریوو اغېزمن شویو سکتورونو کې (د خوړو خوندیتوب او کرهنې ،اوبو او حفظ الصحه ،او تغذي) په لنډ ډول وړاندې
کوي.

جدول  :1هغه کسان چې مته کېږي مرستې وررسه ويش (اصيل او بیاکتل شوې شمېرې)
سکتور
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هغه کسان چې مته د کډوالو فصل
هغه کسان چې مته کېږي
مرستې وررسه ويش (اصيل) کېږي مرستې وررسه ويش (اصيل)
(بیاکتل شوي)

د کډوالو فصل
(بیاکتل شوي)

تغییر

هغه کسان چې مته کېږي
مرستې وررسه ويش
)ټول ټال شمیره(

د خوړو خوندیتوب او کرهنه

1,650,000

3,050,000

NA

NA

3,050,000

1,400,000

اوبه او حفظ الصحه

800,000

1,550,000

NA

NA

1,550,000

750,000

تغذي

674,755

773,850

NA

NA

773,850

99,095

جدول  :2مايل اړتیاوې (اصيل او بیاکتل شوې شمېرې)
د غربګون اصيل پالن یواځې د  ۱۸۲۰کال د مايل اړتیاوو ښکارندوی ؤ .په داسې حال کې چې دغه
بیاکتل شوي پالن کې د اغېزمن شویو سکتورونو مايل اړتیاوې د  ۲۰۱۹کال څو ملړیو میاشتو ته هم
غزېږي .د مثال په ډول له  94.۷.۹۴میلیونو ډالرو چې د خوړو خوندیتوب او کرهنې کلسرت ته د
وچکالۍ اړوند مدغم (هراړخیز) غربګون لپاره اړتیا ده ۶۶.۷( ٪۷۰ ،میلیون ډالره) یې د  ۲۰۱۸او
پاتې یې  ۲۰۱۹کال لپاره دي .همدا راز د اوبو او حفظ الصحه کلسرت اټکل کوي چې له ټول ټال
 ۱۴.۲میلیون ډالرو څخه چې د وچکالۍ غربګون لپاره غوښتل شوي ۸.۵( ٪۶۰ ،میلیون ډالر) به یې

سکتور

مايل اړتیاوې
(اصيل)  -ډالر

مايل اړتیاوې
(بیاکتل شوې) ډالر

په  ۲۰۱۸او پاتې به یې په  ۲۰۱۹کې ولګول يش
مته ده چې د هغو سکتورونو مايل اړتیاوې چې د وچکالۍ په دغه مدغم غربګون کې نه دي شاملې
شوي ،په نوامرب میاشت کې د برشي اړتیاوو ته د کتنې سند په بشپړېدو رسه د  2018-2021برشي
غربګون پالن کې شاملې يش.

د کډوالو فصل
(اصيل)

د کډوالو فصل
(بیاکتل شوي)

تغییر

د مايل اړتیاوو ټول-ټال
 -ډالر

د خوړو خوندیتوب او کرهنه

90,600,000$

185,300,000$

NA

NA

185,300,000$

94,700,000$

اوبه او حفظ الصحه

23,500,000$

38,700,000$

NA

NA

38,700,000$

14,200,000$

تغذي

55,700,000$

63,365,000$

NA

NA

63,365,000$

7,665,000$

په بېړنیو حاالتو کې زدکړې

29,700,000$

N/A

NA

NA

29,700,000$

N/A

بېړنۍ رسپناه او غی ِر غذایی توکي

53,000,000$

N/A

NA

NA

53,000,000$

N/A

روغتیا

41,600,000$

N/A

NA

NA

41,600,000$

N/A

خوندیتوب

66,500,000$

N/A

NA

NA

66,500,000$

N/A

څو-سکتوري نقدې پیسې

37,100,000$

N/A

NA

NA

37,100,000$

N/A

عام خدمتونه
هوايي خدمات

16,400,000$

N/A

NA

NA

16,400,000$

N/A

همغږي

15,900,000$

N/A

NA

NA

15,900,000$

N/A

546,565,000$

116,565,000$

ټول ټال

430,000,000$

د  ۲۰۱۸کال بیاکتل شوي د غربګون پالنونه

د  2018کال بیاکتل شوي

د غربګون پالنونه
د غربګون بیاکتل شوي عملیايت پالنونو کې د په نښه شویو کسانو (هغوی چې مته ده مرستې وررسه
ويش) په شمېرو کې د راغلیو بدلونونو او اړونده مايل اړتیاوې او همدا ډول د بدلونونو لنډه توجیه
او د ال ډېرو معلوماتو لپاره د اړیکو جزئیات په ځای شوي دي .د افغانستان د برشي غربګون پالن

ته د وچکالۍ لپاره د مدغم غربګون ورزیاتېدل په دې مانا دي چې کوالی شو راټولې شوې مايل
رسچینې په ژوندۍ بڼه د مايل څرک سیستم له الرې وڅارل يش.

د وچکالۍ د مدغم غربګون پالن
ټول ټال
د خوړو خوندیتوب او کرهنه
اوبه او حفظ الصحه
تغذي
د وچکالۍ ټول ټال

د کډوالو فصل

د کلسرت ټول ټال

په نښه شوي کسان

1,400,000

مايل اړتیاوې

94,700,000$

په نښه شوي کسان

750,000

مايل اړتیاوې

14,200,000$

په نښه شوي کسان

99,095

مايل اړتیاوې

7,665,000$

مايل اړتیاوې

116,565,000$

لنډه کتنه
NA
NA
NA
NA

سکتور
1,400,000
94,700,000$
750,000
14,200,000$
99,095
7,665,000$
116,565,000$

شالید
دم ګړۍ افغانستان له داسې وچکالۍ رسه مخامخ ده چې کچه یې د  ۲۰۱۱کال راهيسې نه ده
لیدل شوې .هغه مهال د هېواد شامل او ختیځ په  ۱۴والیاتو کې د وچکالۍ او په نړۍ کې د
خوراکي توکو د قېمت لوړېدو له کبله د کرهنیزو محصوالتو کچه ټیټه او  ۲.۶میلیونه کسانو خپل
د خوړو خوندیتوب له السه ورکړ .په  ۲۰۱۸کال کې تر اوسه د هېواد دوه پر دریمه برخه – کابو
 ۲۰والیتونه  – 3د ورښت له سخت کمښت او د واورې محدود ورښت څخه اغېزمن شوي دي،
چې له امله یې په پرسيل کې د یخونو د اوبه کېدو پر مهال د اوبو پر کچې منفي اغېزې کړي او
للمي او اوبه ځمکې او ورشوګانې یې اغېزمنې کړي دي.
په داسې حال کې چې په  ۲۰۱۷کې د غنمو کچه د پینځه کلنې منځنۍ کچې نه  ٪۵۷ټیټه راپور
شوې ،اټکل کېږي د  ۲۰۱۸محصوالت به تر دې هم لږ وي – له ۴.۲میلیون مرتیک ټُنو نه ۳.۵
میلیونه مرتیک ټُنو ته راپرځېدل .دغه وضعیت د څارویو خوړو ته الرسسی ګران کړی چې له امله
یې د څارویو جسمي وضعیت خراب شوی او مالداران یې له ناچارۍ خپلو څارویو خرڅالو ته اړ
کړي دي .په  ۲۰والیاتو کې د پسه بیه  ٪۴۰ټیټه شوې ،په داسې حال کې چې د څارویو د خوړو
 .2د افغانستان د وګړو یوه لویه برخه په مختلفو بڼو له مزمنو اړتیاوو ځورېږي .یو پر درېمه برخه يې له کلونو راهيسې د خوړو
خوندیتوب نه لري .نو ځکه ،هغه اړتیاوې چې د  2018کال د برشي اړتیاوو په سند کې چې د  2018-2021برشي غربګون پالن بنسټ جوړوي
راغيل ،یوازې هغه اړتیاوې دي چې د جګړې ،طبیعي پېښو او په ګڼ شمېر کې د بیځای کېدو له امله رامنځته شوي دي .خو اوس چې وچکايل
دغه د مزمنو اړتیاوو لروونکي او د خوړو د نه خوندیتوب رسه مخ کلیوالې بزګرې کورنۍ د خوړو ال سخت نه-خوندیتوب ته ګواښي ،اړتیا
رسه سم به دوی د  2018برشي غربګون او د  2019څو ملړیو میاشتو لپاره پالن کې شامل يش .د برشي ټولنې د ملړیتوبونو د ټاکلو څرنګوايل په

قیمت  ٪۱۰۰پورته شوی .د شیدو تولید هم په همدې ډول د کمزورې تغذيې له امله  ٪۴۰ټیټ
شوی دی.
له سپوږمکۍ اخیستل شوي د شنوسیموانځورونه ښیي چې کرل شوې سیمې له سخت فشار الندې
دي (له منځنۍ کچې نه په ډېر لږ ګڼوايل رسه) – په دې مانا چې محصوالت یا له منځه تليل او يا
هم د کَر وړ سيمې نه دي کَرل شوي .په همدې ډول سږکال بزګرانو د اوبو او للمي ځمکو په کرل
شوې ساحه کې هم ( هکتاره) د پام وړ ټيټوايل راپور ورکړی ( په ترتیب رسه  ٪۲۶او  .)٪۶۶په دې
مانا چې بزګرانو بې له دې چې په غنمو کرل شوې ساحې لږې نه کړي ،بله چاره نه درلوده.
د مالدارانو په منځ کې ،کوچني مالداران (هغوی چې د غټو او وړو څارویو په شمول تر لسو
څاروي لري) ترټولو ډېر تاوان ویني .هغوی واښه (د څارویو خواړه) نيش موندی او د څارویو د
څړځای (ورشو) یې محدوده (د تحرک نه شتون) او تر فشار الندې (تر حده ډېر کارول-شوی
څړځای) دی .دغه ډله خلک د خوړو د نه خوندیتوب له ځانګړي خطر رسه مخ دي .ځکه چې کله
اړه د ال زیاتو معلوماتو لپاره د  2018برشي اړتیاوو سند وګورئ.
 .۳سمنگان ,لوگر ,پکتیکا ,رسپل ,پکتیا ,نورستان ,بلخ ,جوزجان ,کندهار ,دایکندی ,غور ,فراه ,فاریاب ,کندز ,بدخشان  .هرات ,هلمند ,غزنی,
زابل ,تخار ,نیمروز ,بغالن ,بادغیس ,بامیان
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د  ۲۰۱۸کال بیاکتل شوي د غربګون پالنونه

چې د دوی د رمو شمېر د مړینې او ناروغیو او یا له ناچارۍ نه د خرڅالو له امله ډېر لږ يش ،د نسل ډېرولو اصيل څاروي له خطر رسه مخ کېږي او د شيدو او د مثل تولید دریږي.

غربګون
د مدغم غربګون پالن د وچکالۍ بېړنیو اغیزو ته د غربګون او د النورو برشي اړتیاوو د رامنځ ته کېدو نه د مخیوي لپاره د خوړو د خوندیتوب او کرهنې ،اوبو او حفظ الصحې او تغذي
په برخو کې اړین اقدامات په ګوته کړي .په دې اړه د وچکالۍ مدغم غربګون پالن ،روان کړکېچ ته د ځواب لپاره د بېړنیو اقداماتو او د یو بل کړکېچن ناورین نه د مخنیوي لپاره د
احتیاطي (وقایوي) اقداماتو ښکارندويي کوي.
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الن په داسې فرضيې جوړ شوی چې برشي ادارې به ګډ پروګرامونه د څو-سکتوری غربګون له الرې
پيل کوي چې ادارو ته دا وړتیا ورکوي تر څو د غربګون له هغې اصيل مؤلفې نه په ګټې اخيستو
رسه – چې په دغه صورت کې د خوړو خودیتوب او کرهنه ده – داسې مرستې ورسوي چې یو بل
ته متممې او مرستندویې وي .په دې اړوند ،له هغو  ۱.۴میلیونه خلکو نه چې مته کېږي وررسه
د خوړو  ۶میاشتینۍ (نقدي یا غی ِر نقدي) مرستې ويش ،له  ۵۰۰۰۰۰هغو بزګرو رسه چې د لږو
ځمکو خاوندان وي برسېره پر دې د کرهنې او مالدارۍ اړوند د معیشت د خونديتوب مرستې
هم کېږي .او له نیم نه ډېر شمېر رسه به د ټولنو د حساسولو (تیارولو) او د خوندي حفظ الصحې
تګالرو رسبېره د اوبو بېړنۍ مرستې هم ويش .په همدې ډول د دوو کلونو نه ټیټ ۳۶۰۰۰36.000
ماشومان به هغه م َک ِمله خواړه تر السه کړي چې د حادې خوارځواکۍ د شمېرو د لوړېدو نه د
مخنیوي لپاره طرح شوي دي .د معیشت خوندیتوب مرستې د باارزښته مغذي رسچینو ساتلو لپاره
خورا حیايت دي ځکه چې کرهنه او مالداري سخته اغېزمنه شوې ده.
مرستې (خواړه او کرهڼه) ښايي په ځينو سيمو کې سماليس پیل او د  ۲۰۱۹-۲۰۱۸ژمي په اوږدو
کې او د  ۲۰۱۹د لوږې د موسم تر څوکې (شدت) د اړتیا رسه سم دوام ومومي ،تر څو د شتمنیو
د متامېدو ،کډوالۍ  ،او خوارځواکۍ مخه ونیول يش .په داسې حال کې چې ال کره عميل پالن نه
دی رامنځ ته شوی ،مته کېږي د خوړو د څلورو میاشتو مرستې به په  ۲۰۱۸او پاتې په  ۲۰۱۹کې
ووېشل يش .د دې لپاره چې ټول والیتونه په یوې بڼې او کچې نه اغېزمن کېږي ،برشي فعالې ادارې

به په والیتونو کې خپل فعالیتونه د لړۍ په بڼه تنظیم کړي ،داسې چې تر ټولو سخت اغېزمن
شوي په ملړي پَل او بیا (په دوهم پَل کې) هغوی ته چې نسبتاً لږ اغېزمن شوي مرستې ورسېږي.
د وچکالۍ د مدغم غربګون د امتام او د رشي ناروغۍ شته پېښو ته د رسېدنې لپاره – چې ډېری په
هغو سیمو چې پکې د واکسین کچه ټیټه او یا یې روغتیایي بنسټونه کمزوري وي ،رامنځته کېږي
– په ټول هېواد کې به د متمم واکسیناسیون کمپاین پیل يش چې  ،GAVIد عامې روغتیا وزارت،
 UNICEFاو  WHOادارې یې مالتړ کوي (په  ۱۴سړو (رسدسېره) والیاتو کې په آګست میاشت
کې او  ۱۴نورو ګرمو والیاتو کې د اکتوبر په میاشت کې) .چېرته چې شونې وي ،د واکسیناسیون
متمم کمپاین به د خوړو مرستو له وېش رسه همغږی وي تر څو د وچکالۍ اغېزمن شویو ته د
واکسیناسیون او روغتیايي خربتیاوو پوښښ او الرسسی لوړ يش .په دې ترتیب به د بېړنیو خوراکي
توکو ،اوبو او حفظ الصحې او تغذي مرسته شوو ته مخه نیوونکي (وقایه وي) خدمات هم برابر
يش .ددې لپاره چې د متمم واکسین کمپاین د انکشايف مسایلو اړوند فعالیت دی ،د پيل کېدو
جزیات او بودیجوي اړتیاوې یې د برشي غربګون پالن نه ،بلکه د ’واحد ملګري ملتونه‘ اډانې اړوند
کېږي.

د لوږې فصل په بېالبېلو سیمو کې په بېلو بېلو وختونو کې رامځته کېږي .د خوړو د خوندیتوب د بېړنۍ ارزونې پایلو نه به په عملیايت پالن کې او هم په بېالبېلو سیمو کې د کارونو د پيل کولو لپاره د وخت په ټاکلو کې کټه واخېستل يش.

د خوړو خوندیتوب او کرهڼه

د خوړو خوندیتوب او کرهڼه

سکتور ته لنډه کتنه

ټول کلسرت
(اصيل)

ټول کلسرت
(بیاکتل شوی)

د کډوالو فصل
(اصيل)

د کډوالو فصل
(بیاکتل شوي)

ټول ټال
)اصيل(

ټول ټال
)بیاکتل شوی(

په نښه شوي کسان

1,650,000

3,050,000

NA

NA

1,650,000

3,050,000

مايل اړتیاوې

90,600,000$

185,300,000$

NA

NA

90,600,000$

185,300,000$

وچکالۍ د هغو خلکو چې له کرهنې ،مالدارۍ او کرهنیزو کارونو رسه تړيل دي ،د خوړو
رسچينې په سختۍ اغېزمنې کړي– چې دا په افغانستان کې د معیشت له څلورو عمده ډلو څخه
درې جوړوي .مته کېږي چې په  ۲۰۱۸کال کې به هم ملړين خوراکي محصوالت او هم باارزښته
محصوالت له نورمالې کچې ښکته وي .ژمني غنم چې د کلنۍ کرهنیزې دورې یو عمده محصول
ګڼل کېږي او په ټول هېواد کې د خوړو اصيل توکی دی ،هم له نورمالې کچې ډېر ټیټ دي .د
څارویو محصوالت د بېوزلو او هغو کورنیو لپاره چې ښځې یې رسپرستي کوي ،د خوړو او عاید
مهمې رسچینې دي .په وروستیو میاشتو کې د څارویو محصوالتو راټیټېدل د دې ښودنه کوي چې
د هغو کورنیو شمېر چې له ناچارۍ خپل څاروي په ټیټه بیه خرڅوي ،ډېر لوړ شوی؛ چې دا د
نسل د تولید اصيل څاروي له خطر رسه مخ کوي.

چې بزګر او واړه مالداره دي ،د معیشت تېرولو مرستو سپارښتنه کوي .دغه مرستې به په بېالبېلو
بڼو وي؛ لکه :کرهنیز توکي (د اوړي او ژمي محصوالت) ،د ترکاریو تُخمونه ،د چرګانو ساتلو
وسایل ،د څارویو خواړه ،ژر وده کوونکي واښه ،د واکسین کمپاین ،د چينجیو او څارویو درملنه –
چې تر  ۱۰٫۵میلیونه ډالره لګښت به ولري.
د خوړو خوندیتوب او کرهنې کلسرت د خوراکي مرستو او څارویو ساتنې مرستې د کرهنې ،اوبو
لګولو او مالدارۍ وزارت رسه نږدې همغږي لري.
د خوړو خوندیتوب او معیشت پورتنیو مرستو رسبیره ،د خوړو خوندیتوب او کرهنې کلسرت او
همکارې ادارې د وچکالۍ له امله د ډېرو کسانو د بېځایه کېدنې نښې له نږدې څاري.

د حاصل ټیټوالی او نه شتون او د څارویو د محصوالتو ټیټوالی به هغه کورنۍ چې له کرهنې رسه
تړيل دي ،د خوړو له نه خوندیتوب او د عاید لږوايل رسه مخ کړي .د خوړو د خوندیتوب کلسرت
په غربګون کې به کرهنې ،مالداره بزګرو او کرهنیزو کارګرو رسه مرستې ويش .دم ګرۍ د کرهنې
					
اړیکې
اوبولګونې او مالدارۍ وزارت د’ محصول نه مخکې ‘ارزونه مخ ته وړي (مته کېږي پایلې به یې د
جون میاشت په ملړیو کې وړاندې يش) .په همدې ډول به د خوړو خوندیتوب او کرهنې کلسرت،
د کلستر همغږۍ کوونکې :عبداملاجد کوونکېabdul.majid@fao.org); Eric( :
 FAOاو  WFPد جوالی په ملړیو کې د خوړو خوندیتوب بېړنۍ ارزونه تررسه کړي (مته ده پایلې
)Kenefick, Co-Lead (eric.kenefick@wfp.org
یې په آګست کې وړاندې يش).
موسساتACTED, ABM, ACF, ActionAid, ADA, Afghanaid, :
د خوړو خوندیتوب او کرهنې کلسرت په هغو  ۲۰والیاتو کې چې ډېر اغېزمن شوي د وچکالۍ د
ANCC, AREA, CARE international, Caritas Germany,
شدت اټکل پر بنسټ ،د  1.4میلیونه کلیوالو ( ۲۰۰٫۰۰۰کورنۍ) ته چې د خوړو د نه خوندیتوب
CoAR, Concern, CRS, DRC, FAO, HRDA, IR, IRC, Madera,
له کلک خطر رسه مخ دي ،د خوړو خوندیتوب د مرستو سپارښتنه کوي .مرستې به د خوړو او یا
Medair, NCRO, NEI, NPORRA, NRC, OHW, ORCD, ORCD,
په نقدي بڼه وي ،چې هره میاشت  ۱۴میلیونه ډالر ،تر شپږو میاشتو او ټول ټال به  ۸۴میلیون
Oxfam, PAC, PIN, RCDC, RI, SCI, Shelter for life, SI, SOFAR,
ډالره يش .د خوړو خوندیتوب او کرهنې کلسرتبه فصيل اړتیاوو کچې ته په کتو رسه ،د  ۴میاشتو
UNHCR, WFP, WHH, World Vision, ZOA
مرستې په  ۲۰۱۸او د دوو میاشتو په  ۲۰۱۹کې ووېيش.
همدا ډول ،د خوړو خوندیتوب او کرهنې کلسرت هغو  ۵۰۰٫۰۰۰بېوزلو کلیوالو ( ۷۲٫۰۰۰کورنۍ) ته

Inputs provided by the Food Security & Agriculture cluster
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اوبه او حفظ الصحه

اوبه او حفظ الصحه

سکتور ته لنډه کتنه

10

ټول کلسرت
(اصيل)

ټول کلسرت
(بیاکتل شوی)

د کډوالو فصل
(اصيل)

د کډوالو فصل
(بیاکتل شوي)

ټول ټال
)اصيل(

ټول ټال
)بیاکتل شوی(

په نښه شوي کسان

800,000

1,550,000

NA

NA

800,000

1,550,000

مايل اړتیاوې

23,500,000$

37,700,000$

NA

NA

23,500,000$

37,700,000$

وچکالۍ د اوبو پر شته رسچينو ویجاړوونکې اغېزې شینديل ،داسې چې ډېرې سیمې د اوبو له
کلک کمښت رسه مخ دي .د افغانستان سویل لوېدیځ زون کې د کس په رس د اوبو کچه د ورځې
له  ۵ليرتو ټیټه شوې او خلک اړ دي هره و رځ  ۵ – ۴ګړۍ د اوبو په راوړلو ولګئ .په همدې ډول
هغوی اړ شوي چې له ناپاکو رسچینو نه د څښاک لپاره ګټه واخيل چې دې کار هغوی د اوبه
مېشتو ناروغیو په معرض کې درويل دي (د اوبو او حفظ الصحې بېړنۍ ارزونه ،د مقر ولسوالۍ،
د  ۲۰۱۸فربوري) .اټکل کېږي چې د اوبو کمښت به په ډېری سیمو کې د  ۲۰۱۸تر نوامرب-دسمرب
میاشتو پورې دوام ومومي چې په  ۱۷والیاتو کې به کابو  ۷۵۰٫۰۰۰کسان د اوبو او حفظ الصحې
خدماتو ته اړ کړي او اټکل کېږي چې له دې ډلې به  ۱۱والیته په سختۍ اغېزمن يش.
د اوبو او حفظ الصحې کلسرت په دریو زونونو کې د احتاميل غربګون مترینات تررسه کړي چې په
هغو کې همکارې ادارې په دې سال شول چې د وچکالۍ په غربګون کې د اوبو او حفظ الصحې
بېړنۍ مرستې ډېرې کړي؛ چې الندې موارد په کې شاملېږي:
•د هغو کلیو او سیمو دقیقه په ګوته کول چې اوس او یا هم په راتلوونکي کې د اوبو کلک
کمښت رسه مخ دي؛
•په سرتاتیژیکو سیمو کې مخکې له مخکې د اوبو د بستو چې هغو کې د اوبو د تصفیې
کیمیاوي محلولونه او د اوبو د ذخیره کولو وسایل شامل دي ،ځای پر ځای کول؛
•د ژوند ژغورنې او لنډمهايل اقدام په بڼه د ټانکرو په وسيله د اوبو بېړنی لېږد؛
•د بېځای کېدنې نه د مخنیوي په موخې ،د اوبو ژورو څاګانو بیارغول او ټانکرونو ته د اوبو
برابرولو لپاره په سرتاتیژیکو ټکو کې د نویو څاګانو کيندل؛
•په اغېزمن شوو سیمو کې د شته رسچینو په بیارغولو او د نویو رسچینو (څاګانو) برمه کولو
رسه د اوبو برابرول؛

•له وچکالۍ نه اغېزمن شوو ته د حفظ الصحې بستو برابرول چې په کې د اوبو لوښي ،اوبو
نه د خوندي ګټې اخېستنې له الرو رسه د خلکو او کورنیو حساسول (پوهول) او د حفظ
الصحې سمې الرې شاملې دي؛
•په هغو سیمو کې چې د ځمکې الندې رسچينې مالګینې اوبه لري د مالګې ایستل (د اوبو
خوږول)؛ د اوبو د استحصال (کَرلو /غوڼډه ولو) د الروچارو د پيل کولو – لکه د ځمکې
الندې رسچینو د بیا ډکولو او د مالګې ایستلو بندونه – لپاره د خلکو او چارواکو هڅول/
سمبالول
اړیکې
د کلستر همغږۍ کوونکې :رميش باسل ,همغږۍ کوونکې (rbhusal@unicef.
 ;)orgراشد یحیحی ( ,)rashid.yahya@dacaar.orgد غيرې دولتي موسسې
له لورې د کلستر معاون; عبداملالک تیموری malik.temory@mrrd.gov.
 ,)afد دولتي له لورې د کلستر معاون ( ;)MRRDغالم طارقNGO Co-lead :
)(ghulam.tariq@nca.no
موسساتACBAR, ACF, ACTED, ADA, ADEO, AHDAA, APA, :
ARCS, Christian AID, CARITAS Germany, CAWC, CoAR,
CRDSA, DACAAR, GNI, HAPA, ICRC, IFRC, IMC, IOM,
IRC, MADERA, MEDAIR, Mission East, MRRD, NCA,
NCRO, NPO/RRAA, NRC, RCDC, RI, Save the Children,
SDO, SI, UNHCR, UNICEF, WHH, WHO, World Vision,
ZOA

Inputs provided by the Water, Sanitation & Hygiene cluster

تغذي

تغذي

سکتور ته لنډه کتنه

ټول کلسرت
(اصيل)

ټول کلسرت
(بیاکتل شوی)

د کډوالو فصل
(اصيل)

د کډوالو فصل
(بیاکتل شوي)

ټول ټال
)اصيل(

ټول ټال
)بیاکتل شوی(

په نښه شوي کسان

674,755

773,850

NA

NA

674,755

773,850

مايل اړتیاوې

55,700,000$

63,365,000$

NA

NA

55,700,000$

63,665,000$

په راتلوونکو میاشتو کې د تغذي پر وضعیت د وچکالۍ اغېز ،تر ډېره پاکو اوبو ته د نه الرسيس،
روغتیایي او د خوړو د نه خوندیتوب د ډېرېدو د شونتیا اندېښنو رسه اړه لري .دغه اغېزې ښايي
په هغو والیاتو کې ډېرې سختې وي چې له پخوا هم په کې د خوارځواکۍ کچه لوړه وه .په ۲۰
والیاتو کې به د پنځوکلو نه ټیټ کابو  ۱۲۵٫۰۰۰ماشومان چې په خوارځواکۍ اخته دي او ۳۲.۷۵۰
امېدواره او شيدې ورکوونکې ښځې د تغذي بېړنیو مرستو ته اړ وي .له دې ډلې د تغذي کلسرت
په پام کې لري چې د پنځو کلو نه ټیټ  ۸۹٫۳۵۰ماشومانو او  ۹٫۷۴۵امېدوارو او شيدې ورکوونکو
ښځو رسه د تغذي مرستې وکړي .په دغو شمېرو کې :د پنځو کلو نه ټیټ  ۲۳٫۵۳۵ماشومان چې د
خوارځواکۍ په منځني شدت یا ( )MAMاخته دي او  ۹٫۷۴۵امېدواره او شیدې ورکوونکې ښځې
شاملې دي ،چې د  MAMخدمات به ترالسه کړي؛ د پنځو کلو نه ټیټ  ۲۳٫۵۳۵هغه ماشومان چې
د خورځواکۍ په سخت شدت یا ( )SAMاخته دي او یواځې معاېنې ته اړتیا ولري؛ او د دوو کلو
نه ټیټ  ۳٫۵۳۰هغه ماشومان چې د خورځواکۍ په سخت شدت اخته وي ،روغتیايي پېچلتیاوې
ولري او بسرتکېدو ته اړتیا ولري – شامل دي .رسبېره پر دې ،د دوو کلو نه ټیټ  ۳۶٫۰۰۰ماشومان
به د خوړو او کرهنې د کلسرت رسه په همغږۍ د ُمتَ ِممو خوړو عمومي پروګرام له الرې ،متمم
خواړه ترالسه کړي.
پر ماشومانو ،امیدوارو او شیدې ورکوونکو ښځو د وچکالۍ لنډمهالو اغېزو نه د مخنیوي لپاره
الندې فعالیتونه به پيل يش:
•د چاڼ او په ټولنو (کلیو) کې د رجعت ورکولو سیستم په پیاوړتیا رسه د سختې
خوارځواکۍ ژر (وختي) پېژندنه او تداوي؛
•د تغذي ثابتو او خوځنده مدغم ټیمونو له الرې د تغذي بېړنیو خدماتو زیاتول؛

•د خوړو د ګډو مرستو (نقدي یا د خوړو په بڼه) او د ُمتَ ِممو خوړو عمومي پروګرام رسولو
لپاره د خوړو خوندیتوب او کرهنې کلسرت همکارو ادارو رسه همغږي؛
•د عامې روغتیا وزارت او  UNICEFادارې رسه په همغږۍ د پنځو کلو نه ټیټو ماشومانو
ته د وړو مغذي توکو ( )Micronutrientsرسول؛
•په اغېزمن شوو سیمو کې د واکسین پوښښ لوړولو لپاره و واکسیناسیون له ميل ورځو او د
پولیو ویټامین  Aم َک ِمله پروګرامونو رسه همغږي؛
•روغتیایي مراکزو ته د تغذي اسايس توکو رسونه او د ذخريو له ساتنې اطمینان؛
•د  USAIDد حفظ الصحې او تغذي لپاره نوښت ( )IHSANپروګرام رسه په همغږۍ د
نوو پیدا شویو او ماشومانو د تغذيې د الرو په هکله خلکو ته معلومات رسول او پوهاوی
لوړول.
اړیکې
د کلستر همغږۍ کوونکې :انتون هی دوبامو.

کوونکې

()adobamo@unicef.org

موسساتAADA, ACF, ACTD, AHDS, AKHS, BARAN, BDN, :
CAF, Caritas G., CHA, FHI360, HADAAF, HEERO, HNTPO,
IMC, InterSOS, MEDAIR, MMRCA, MoPH, MOVE, MRCA,
OHPM, ORCD, PU-AMI, SAF, SCI, UNICEF, WFP, WHO,
WVI

Inputs provided by the Nutrition cluster
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دغه ســند د هيواد د بشــري ډلې او شــريکانو په اســتازيتوب جوړ شــوې دې
دغــه ســند د بحرانونــو او د بشــري جــدي اړتيــاوو او هغــه وګــړو تخمينې شــميرې چې مرســتو ته اړتيا لري ،د هيواد د بشــري ډلــې ګډ نظر څرګندوي .د شــواهدو په
بنســټ جامــع معلومــات برابــروي او د ګــډ ســتراتيژيک ځواب ويلــو د پالن په برخه کې مرســته کوي.

په دغه راپور کې ورکړل شــوې توضيحات او وړاندې شــوې توکي د هيڅ يوه هيواد ،ســيمې ،ښــار او يا د کرښــو او ســرحدونو د محدوديت اړونده چارو او
حقوقــي وضعيــت يــا حالــت پــه اړه د ملګــرو ملتونو د ســکرتريت د نظــر څرګندونه نه کوي.

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

