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اړتیاوو ته
کتــــــــــــــــنه

اړ خلک

3.۳

ملیونه خلک

دسمرب ۲۰۱7
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داسند د هیواد د بشري ډلې اوشریکانوپه استازیتوب جوړشوی.
دغه سند د بحران په هکله دبشرپاله هیوادټیم شریکه شوې پوهه چمتوکوي ،بشرې اړتیاوې اودهغواټکل شویوخلکوشمیرچې مرستې ته
اړتیالري پکښی شامل دی .داد یوقوي شواهدو دبنسټ استازیتوب کوي او دګډوستراتیژیک غبرګون د پالن جوړولوپه اړه معلومات
چمتوکوي.
دغه سند د بحرانونو او د بشري جدي اړتیاوو او د هغو وګړو اټکلیزي شمیرې چې مرستو ته اړتیا لري  ،د هیواد د بشري ډلې ګډ نظر
څرګندوي .د شواهدو پر بنسټ جامع معلومات برابروي او د او د ګډ ستراتیژیک غبرګون د پالن په برخه کې مرسته کوي.

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

لومړۍ برخه
لنډیز
بشری اړتیاوې اومهمې شمیرې (ارقام)
داړتیاووتحلیل :لومړیتوب او شرایط او
سنري شاکونه
دناورین اغیز
د وضعیت له مخې اړ وګړي
د اړتیاوو جدیت
داړتیاوو جغرافیا ويویش

ملیونه

ﻫﻨﺪ

+

-

دﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﮐډواﻟﻮ ﺗګ
راﺗګ
داﻓﻐﺎن راﺳﺘﻨﻴﺪوﻧﮑﻮ
ﺗګ راﺗګ

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﮐډوال

ﺑﯥ ﺳﻨﺪه اوﺛﺒﺖ ﺷﻮی
اﻓﻐﺎن راﺳﺘﻨﯿﺪوﻧﮑﻲ

داﺧﲇ ﺑﯧځﺎﻳﻪ ﺷﻮﻳﻮګړي

دﺷﺨړوﺷﺪت

ﭼﻤﻮ و ﮐﺸﻤﯿﺮ

3.۳

ﭼﯿﻦخلک
اړ

ﺗﻮرﺧﻢ
ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر

ﺧﻮﺳﺖ

ﮐﺎﭘﯿﺴﺎ

ﭘﻨﭽﺸﯿﺮ

ﺗﺨﺎر

ﻟﻐﺎﻤن

ﻧﻮرﺳﺘﺎن

ﺑﺪﺧﺸﺎن

وزﯾﺮﺳﺘﺎن
ﺷﺎﻤﻟﯽ

ﮐﺮﻨ

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن

ﺗﺎﺟﮑﺴﺘﺎن

ﭘﮑﺘﯿﺎ

ﻟﻮﮔﺮ

ﮐﺎﺑﻞ

ﭘﮑﺘﯿﺎ

ﭘﺮوان

ﺑﻐﻼن

ﮐﻨﺪز

زاﺑﻞ

ﺑﺎﻣﯿﺎن

ﺳﭙﯿﻦ ﺑﻮﻟﺪک

ﻏﺰﻧﯽ

وردک

ﺳﻤﻨﮕﺎن

ﺑﻠﺦ

داﯾﮑﻨﺪی

ﻓﺎرﯾﺎب

ﮐﻨﺪﻫﺎر

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﺟﻮزﺟﺎن

ﴎﭘﻞ

ارزﮔﺎن

ازﺑﮑﺴﺘﺎن

ﻏﻮر

ﻫﻠﻤﻨﺪ

ﺑﺎدﻏﯿﺲ

ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن

ﻧﯿﻤﺮوز

ﻓﺮاه

ﻫﺮات

ﻣﯿﻠﮏ زرﻧﺞ

اﺳﻼم ﻗﻠﻌﻪ

اﯾﺮان

لمړی برخه :د بشري اړتیاوو لنډیز

د بشري اړتیاوو

لنډیز

افغان ستان دنړۍ له هغو هیواد څخه یو دی چې په زیات پیچلی بشري بيړني حالت کې قرار لري او د زیاتو جګړو له امله د یو ملیون
څخه زیاد وګړي هم تازه بیځایه کیږی اوهم د اوږده مهال راهیسې د کورني بیځایه شویو په توګه ژوند کوي .په۲۰۱۸کې به  ۳.۳میلیونه
وګړي د ژوند ژغورنې مرستو ته اړیتا ولري .دنړیوال بشردوستانه اودبشري حقونو دقوانینو څخه سرغړونه معمول ده چټک اعدامونه ،
انسان تښتونه او په ملکي زیربناوو باندی د بریدونو ډیری راپورنه تر السه کیږی
د  ۲۰۱۴او  ۲۰۱۶تر منځ پر روغتایی مرکزونوباندې په بریدونو کې  ۱۱۰سلنه زیاتوالی راغلی( له  ۲۵څخه  ۵۳ته رسیدلي دي) اود هغو
روغتیایي مرکزونو په شمیره کې  ۱۶۳سلنه زیاتوالی( له  ۷۲څخه ۱۸۹ته لوړه شوې ) راغلی چې دجګړې د ښېکلو ډلو لخواتړل شوي دي.
ملکي مرګ ژوبله لوړې کچې ته رسېدلې ده چی ۸۰۱۹پېښې یې یوازی د ۲۰۱۷کال په لومړيو نهومیاشتوکې ثبت شوي دې  .دملکي مرګ
ژوبلې دوه پر دریمه برخه ښځې اوماشومانوو.
داسې ښکاري چی د ټیټې کچې شخړې اوس په یوه لویه جګړه بدلې ه شوې دي  .دملګروملتونود ۲۰۱۷کال په ستراتیژیکه بیاکتنه کتنې
کې افغانستان د جګړی وروسته وضعیت څخه په جګړه کې ښکیل هیواد نومولی ده  .په  ۲۰۱۷کال کې د جوالی او سپتمبر تر منځ هر ورځ
د دشخړواتیاپیښې ثبت شوي دي چی په شپږو کلونو کې تر ټولو لویه شمیره ده سږکال د شپاړسو ولسوالیواداري مرکزونو ()DACs
باندی دطالبانولخوابریدونه وشوالوونیول شول.دشخړودشدت او په کابل کې دتوکمیزتاوتریخوالی د زیاتوالی له کبله دجګړې ښکېلوغاړو
ته درنه مرګ ژوبله اووښتې ده .روغتیایی همکاران د  ۲۰۱۷کال د جوالیی او سپتمبر د میاشتو تر مینځ د ترضیضاتو د  ۶۹۰۰۰پيښو راپور
ورکوي چې د ۲۰۱۶کال د ورته مودې پر پرتله  ۲۱سلنه زیاتوالی ښييي .
دوامداره بیځایه کیدنه په۲۰۱۷کال کې تر دې دمه  ۳۶۰۰۰۰وګړي بېځايه شويدي–د دې په څنګه کې د  ۵۴۶۰۰۰وګړو د بیا راستنیدوکو
څپې دهیوادپه ځینوبرخوکې ډیرې اغیزې درلودې  ،چی پرروغتیا یی اسانتیاوواو ښوونځیوباندې یې اضافي فشار راوړی  ،دمزدوراجره
کمه شوې او د کوروکرایې لوړې شوې .د ۲۰۱۷فبروری او جوالی ترمنځ یوزاې په ننګرهار کې د غیر رسمې استوګنو(پنډغالو) شمیره
له۲۹څخه ۵۳ته لوړه شوې اودنفوسوشمیریې د۴۲۹۰۰۰څخه څه کم ملیون ل ته لوړ شوی .
ورو ستۍارزونې ښیي چې ددری مې برخې څخه زیات ماشومان دکورنۍ اوټولنې دغړوله السه ورکولو اودوامداره مړینې اوټپی کیدو د
خطر له امله له رواني ستونزوسره مخامخ شويدي–چې په کندزکې بیا دا مسله آن ٪۶۸لوړده .ډیراحتمال شته چید شخړوڅخه اغیزم
نشوي اوبیرته راستانه شوي وګړي له منفي میکانیزمونوڅخه کارواخلي لکه جبري او په کم عمر کې ودونه ،دماشومانوکار ،اودکورنۍ جال
والی .دوی ممکن دکورني اوجنسي تاوتریخوالی سره مخ شي ،او حتی دویم او څو ځلي بیځایه کیدو ته اړ شي . .په افغانستان نکې
دشخړوله امله بېځایه شوي  ۵۰سلنه خلک په دویم او آن څوځله بیځایه شوي دي چی دا شیمره پنځه کاله دمخه یوازې  7سلنه وه.
دڅلورولسیزوجګړووروسته،په هیوادکې لویې اقتصادي اوپرمختیایي ننګونې شتون لري،کومې چې دبشري مرستوله الرې له منځه نشي
تالی  .نږدې۳۹سلنه وګړي دفقردکرښې الندې ژوندکوي؛اټکل کیږي چې  ۱۰میلیونه خلک اړینوروغتیایي خدماتوته محدود یاهیڅ
السرسۍ نلري،اونږدې  3.5میلیونه ماشومان له ښوونځي څخه بهردي.دماشومانودمړینې کچه په نړۍ کې ترټولولوړه کچه ده چی په
هرو  ۱۰۰۰کې  ۷۰ماشومان د زیږون پر مهال مري، .اوافغانستان په نړۍ کې یوله هغو دووهېوادونوڅخه دی چې د ګوزڼ ناروغۍ په کې
اوس هم پکې شتون لري .ددوامدارې بی کارۍ او یا هم محدودو کاري فرصتونوله کبله شاوخوا ۱.۹میلیونه خلک دخوړود خوندیتوب
څخه بې برخې ه دي  ،پداسې حالکې چې دپنځوکلونوڅخه کم عمره  ۴۰سلنه ماشومانو سمه وده نده کړې  .د بشري ټولنې د مالوماتو له
مخې په ټولیزه توګه ۸.۷میلیونه خلک اوږدمهاله اړتیاوې لري چې دحل لپاره اوږدمهاله سیستیما تیکوکړنوته اړتیالري.

5

لمړی برخه :مهمې بشري شمیرې

مهمې

بشري شميرې
ټول وګړي

34.5

میلیونه

د هغه وګړو شمير چې د جګړو له امله په  ۱۲۰ډيرو اغيزمنو ولسواليو کې ژوند کوي

14

میلیونه

د هغو وګړو شمیر چې بشري مرستو ته اړتیا لري

3.3

میلیونه
طبيعي پيښې

شخړې

6

ج+
ديت

					

-

دجګړو له امله
اغيزمنوګړي

د پولې له بلې غاړې د راستندونکو څپه

دجګړو له امله بېځايه د طبيعي پيښو له امله
اغيزمنوګړي
شوي

405

1.9

میلیونه

286

زره

١٢٪

٥٩٪

 ٠٫٤١ﻣﻠﯿﻮﻧﻪ ښځﻪ
 ٠٫٤٠ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ ﺳړۍ
 ١٫١٢ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ ﻣﺎﺷﻮم

د کډوالو
راستنیدنه

200

زره

زره

٦٪

٩٪

 ٨٠زره ښځﻪ
 ٧٤زره ﺳړۍ
 ٢٥١زره ﻣﺎﺷﻮم

بې سنده
راستنيدونکي

180

 ٦٥زره ښځﻪ
 ٦٦زره ﺳړۍ
 ١٥٧زره ﻣﺎﺷﻮم

پاکستاني
کډوال

100

زره

٦٪

 ٤٦زره ښځﻪ
 ٤٠زره ﺳړۍ
 ١١٤زره ﻣﺎﺷﻮم

زره

٣٪

 ١١زره ښځﻪ
 ١٨زره ﺳړۍ
 ٧١زره ﻣﺎﺷﻮم

 ٤٣زره ښځﻪ
 ٤٣زره ﺳړۍ
 ٩٤زره ﻣﺎﺷﻮم

* 107000وګړي له ملخو څخه اغیزمن شوي

 3.3میلیون جموعی شامل  16800مردم جوامع میزبان نیزمیشود.

د خوړو د
خوندیتوب نشتون
د ﺧﻮړو ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب ﻧﺸﺘﻮن
 IPC٤ﯾﺎ

٩٤٤

داﺧﲇ ﺑﯿځﺎﯾﻪ ﺷﻮي،
راﺳﺘﻨﯿﺪوﻧﮑﻲ او ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﯿښﻮ
څﺨﻪ اﻏﯿﺰﻣﻦ ﺷﻮي ﻟﭙﺎره ﺧﻮراﮐﻲ
ﻣﺮﺳﺘﯥ

خونديتوباو
دماینخطر
زره

٩٩٢

زره

بیړنۍروغتیایی
پاملرنه

ﻫﻐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺧﻠﮏ ﭼﯥ ﭘﻪ
ﻣﺎﯾﻨﻮﻧﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ژوﻧﺪ
ﮐﻮي

د ﺳﺎﺗﻨﯥ
ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ

١٫٥

٨٨

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

زره

د ﺗﭙﯿﺎﻧﻮ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ
اړﺗﯿﺎوې

ﭘﻪ ﺷﺪﯾﺪوﺟګړو وﻟﺴﻮاﻟﯿﻮ
ﮐﯥ د روﻏﺘﯿﺎﯾﯽ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ
ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ

اوبه پاکوالی اوحفظ
الصحه

٦٩

١٫٢

اوﺑﻮ ،ﭘﺎﮐﻮاﻟﯥ
او ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﻪ
اړﺗﯿﺎوې

زره

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

د داﺧﻠﯽ ﺑﯿځﺎﯾﻪ ﺷﻮي
راﺳﺘﻨﯿﺪوﻧﮑﻲﻟﭙﺎرهﺑﯿړﻧۍ
روﻏﺘﯿﺎﯾﻲﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ

٣٧١

زره

د خوارځواکۍ
بار

١٫١

د  ٥ﮐﺎﻟﻮﻧﻮﻻﻧﺪی
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره د
ﺧﻮارځﻮاﮐۍدرﻣﻠﻨﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻨﺪوارې او ﺷﯿﺪي
ورﮐﻮﻧﮑﻲ ښځﯽ

٢٨٣

له ښوونځي څخه
بيړنۍ سرپناهاو
غيرېخوراکيتوکي بهر زده کونکي
ﺑﯿړﻧﯽ او اﻧﺘﻘﺎﱄ ﺷﯿﻠټﺮ ،ﻏﯿﺮ ﺧﻮارﮐﻲ
ﺗﻮﮐﻲ او ژﻣﻨۍ اړﺗﯿﺎوې

٠٫٧

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﺳﮑﺮﯾﻨګ او ﻣﺎﯾﮑﺮوﺗﺮاﻧﺖ
ﺿﻤﯿﻤﻪ

زره

٦٦

زره

٠٫٩

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ښﻮﻧﯿﺰ اړﺗﯿﺎوې

٤٣١

زره

لمړی برخه :داړتیاووارزونه تحلیل شرایط اولومړیتوبونه

داړتیاووارزونه تحلیل

شرایط اولومړیتوبونه

«موږد بشري اړتیاوولومړیتوب تائیده ووداعمل باید دانساني کړاوونود مخنیوي یاکمولولپاره ترسره شي
چې دپیښویاشخړوله امله رامنځته کیږي،اوهیڅ شی باید داصولوڅخه لوړنه وي» .
بشردوستانه منشوراودبشردوستانه غبرګون لږ ترلږه معیار
د بشري منشور او د ناوړه پېښو لپاره د عکس العمل حد اقل معیارونه

په افغانستان کې د شخړي ژورتیا ته په کتو سره ،دملګروملتونو د نوې درجه بندې له مخې دا هیواد دجګړې ورسته وضعیت څخه په جګړه کې د
ښکیل هیواد قطارکې راغلی ده .بشري ټولنې اوس په اړتیاوو له سره فکر کړی ځکه هغه بیړنۍ اړتیاوې چې د ځانګړو بحرانونو له امله را مینځ ته
کیږی لکه وسلوالې نښتې ،له هغو اړتیاوو سره توپیر لري چې دهغو شرایطو له امله رامینځ ته کیږی چې له لسیزو راهیسې دوام لري او دومره نه
زیاتیږی چې بیړني غبرګون ته اړتیا پیدا شي .افغانستان د یو پراخ بحران اوژورې بېوزلۍ استازیتوب کوي او مختلف ټولنیزاوکلتوري فکتورونه
دلسیزوجګړو سره یوځای د بیال بیل ډول او کچې اړتیاوو د رامینځته کیدو المل شوي دي.په پایله کې دا( HNOدبشریاړتیاووکتنه)
اوسد۳.۳میلیونه هغوخلک چی ځانته د نړیوال بشری غبرګون پاملرنه غواړي له هغه لوی شمیر خلکو سره فرق لري چې تر دیدمه یې بشري ټکان
نده تجربه کړی ۲۰۱۸HNO .په هغو حادواړتیاووتمرکز کوي چې د مختلفو الملونو ،اوځانګړو ننګونو او کلونو کلونو نه پرمختګ له امله رامنځته
شوې دي .په واقعیت کې دا ډیره خطرناکه ده چې ادارې او فعاالن ددې پر ځای چې هغو سیمو ته مرستې وکړې چې بیړنۍ اړتیاوې پکې شتون
لري او وګړي خپل ژوند له السه ورکوالی شي ،یوزاې په هغو سیمو کې په بشري اړیتاوو اصرار کوي چیرته چې دوی روان پروګرامونه لري
د دې برعکس که چېرې جال ډیراوږد خپوروي نوجدي اړتیاوې به پټې پاتی شي او لومړیتوب ورکول به خوراستونزمن شي  .له دې امله بشري
ټولنې ته دژوند ژغورنې او اوږد مهاله اړتیاوو تر مینځ توپیرخورامهم دی ترڅوپه اغیزمنه توګه ژوند وژغوري اودهغوکړاوونومخنیوی وکړي اویایې
کم کړي چې له جګړې یا ناورین څخه رامنځته کیږي.داتوپیرد بسپنه ورکوونکوهغه غوښتنې هم منعکس کوي چې له څو کلنو راهیسي يې لري او د
موجوده محدودو مالي سرچنیو مسؤالنه لګښت هم یقني کوي.
په افغانستان کې ستونزه داده چې دنفوس لویه شمیره د اوږد مهاله اړتیا وو یوډول نه ډول بڼه ښکاره کوي .دوګړوله دریمې برخې څخه زیات
دکلونولپاره د خوړونه خوندیتوب په توګه طبقه بندي شوي اوناوړه کلتوري او عنعنوي دودونه هره ورځ ښځي اوماشومان له بشري حقونوڅخه
محروموي.
په هرصورت په دې ارزونه کې هغووړاندې شويواړتیاوو ته اشاره شوی چی دشخړو،آفتونواوپه لوی شمیردنفوس د خوځښت له امله را منځ ته شوې
 .دې ته په کتو سره او داچې په افغانستان کې دشخړو شدت نورزیاتیږی او جغرافیایی پراختیا مومي نو له دې امله دا ډیر اړینه ده چې روښانه
بشري معیارونه ولرو .نوځکه بای دنړیوال معیارونه اړین وي  .په ۲۰۱۷کې د کرهنې اوخوړود خوندیتوب اوکلستر ( )FSACشنني (د خوړو د
خوندیتوب موسمې ارزونه او ټولیزه درجه بندی) څرګندوي ،د بیلګې په توګه  ،دخوړود مصؤونیت اساسي الملونه دشخړواوطبیعي پېښوسره تړاونه
لري بلکه دا د کار له السه ورکولو له امله رامینځ ته کیږي(۳۸سلنه)  ،دعوایدوکمښت(۱۸سلنه)  ،دکورنۍ د ګټې وټې واال دشدید ې ناروغۍ
یاطبیعي مړینه (۱۷سلنه)،دڅارويوناروغۍ ( ۱۴سلنه) اودخوړود بیوزیاتوالی ( ۱۳سلنه) .دکرنې او خوړو د خوندیتوب کاري ډلې( ) FSACد غبرګون
په موخه پر بشري غبرګون سربیره دا سپارښتنې لري– .زده کړې ،کاري فرصتونه  ،دڅارويود تولید وده اوپه کرهنیزسکټورکې اوږدمهاله پانګونه.
په ورته وخت کې دخوارځواکۍ ستونزه له تیرودریوکلونوراهیسي پرځای پاته ده .په داسې حالکې چې ځینی خلک دروغتیایي خدمتونودبنسټیزې
کڅوړې ( )BPHSڅخه د دوه یا زیاتو ساعتونو په واټن کی پراته دي ،تاسیسات جامد پاته دي.کوم چې داپه ګوته کوي دځانګړوشوکونو(نویو پېښو)
له امله نه  ،بلکه له کلونو راهسې د روانو حاالتو له امله په میلیونونوخلک اوس هم بیړنۍ اړتیاوي لري.ددې په مالتړ،دافغانستان دتغذيې
کلسترداټکل کوي چې دافغانستان د۱.۶ملیونه په حاده خوارځواکۍماشومانوکې یوازې۱۰سلنه یې دشخړې له کبله دي .
له دې امله د نړیوالوتعریف شويو شاخصونو بشپړ ګڼل اویوازي همدا شاخصونه په نظرکې نیول به درست نه وي .هره اړتیا – حتی که په لوړه کچه
هم وي – بایدهغه شرایط په پامکې ونیول شي د کومو له امله چې دا اړتیا وې را ټوکیږی اود موجودو رجحاناتو په رڼا کې ووارزول شي .پدې توګه
به مود اړتیاوو ښه شننه کړي وي او لومړیتوبونه به مو په ښه توګه غوره کړي وي.
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لمړی برخه :بشري پدیده

بشري

پدیده

افغانستان دجنګ وروسته وضعیت کې نه دی  ...بلکه هغه هیواد دی چې جګړې پکښې دوام لری اود
تاوتریخوالي نښی پکښې لیدل کیږی
په افغانستان کې دملګروملتونومرستندویه پالوي دستراتیژی کې بیاکتنې په اړه ځانګړی راپور
دعمومي منشي راپور۱۰،اګست۲۰۱۷

1

8

شخړې

شخړې په ټول افغانستان کې دبشري اړتیاوود
ادامې المل دي .په تيرو۱۸مياشتوکې نژدې
يومليون افغانان د جګړو څخه د تیښتې موخه خپل
کورنه پریښې او په هیواد کې دننه بېځایه شويدي
اوپه۲۰۱۶کې په اروپا کې د پنا غوښتونکو ترټولو
لویه ډله د افغانانو وه  .په  ۲۰۱۷کال کې هره ورځ
په اوسط ډول ۱۱۰۰کسان–چی دوه پر درۍ برخه
یې ښځې اوماشومان وو  -د شخړو له کبله بیځایه
کیدوته اړشويدي.پر دې سربیره ۹۰۰۰۰۰نورداخلي
بیځایه شوي وګړي په غیررسمی استوګنځایونوکې
ژوندکوي چې دژوندانه شرایط یې ډیر ناوړه او په
ولوړه کچه د دخوړوخوندیتوب دنشتون ښکاردي.
اغيزمنې ټولنې له یو لړخطرونو سره مخ دی لکه
دکورنۍ جالوالی  ،دماشومانواجباري استخدام ،
او د کم عمر ودونه چی ځینی وخت  ۹کلنه نجلۍ
هم ودیږې اوهمدارنګه دمدني اسنادوله السه
ورکول.اټکل کیږي چې په سلوکې  ۸۰داخلي
بېځایه شوې افغان میرمنې دپیژندګلوي مناسب
اسناد نلري .دهیواد له ۴۰۰ولسوالیوڅخه ۱۲۰یې
اوس دجګړو څخه اغیزمنې ګڼل کیږي–چې د
 ۲۰۱۵کال نه را پدیخواپکې  ۵۰سلنه زیاتوالی
راغلی دی.هغه افغانان چې د دولت ولکې څخه
بهر سیمو ته بیځایه شوي دي په لویه کچه او یاه
هم په بشپړه توګه داخلي بېځایه شوي سیسټم ته
السرسی نه لري .او له شخړو څخه د اغیزمنو
وګړو شمیره له هغو  ۲.۴ملیونه څخه خورا لوړه ده
چې ارزول شوې دي.

2

طبیعی پیښې

طبیعي پیښې هغه تکراریپیښ ېدي چې په منځنۍ
کچه په کال کې د یومیلیون خلکو یوپه څلورمه
برخه اغیزمنوي .د۲۰۱۷فبروري په میاش تکې
دواورې اورښت او ښویدنې اورښتونو او سیالبونه
کابو۲۰۰۰۰خلک اغیزمن کړی اود۳۴والیتونوڅخه
يې په ۲۲والیتونو کې کورونواومعیشت ته
دپاموړزیان رسولی دی .هرکال هیواد ک
ېدطبیعي پیښولها مله کرهنیز سکتور ته نږدي
 ۲۸۰میلونه امریکایی ډالر زیان رسیږي.اواټکل
کیږي چې یوسخته (په ټول عمر کې یو ځل)
وچکالۍ به دا زیان  3ملیارده ډالروته لوړکړي.
ددرېولسیزوشخړوپه جریان کې د اوبوخورد
زیربناوو د ویجاړي او یا ناکافي پاملرنې له امله د
وچکالي پروړاندې افغانستان نورهم کاواکه کړی
ده ځکه چې دا سیستمونه ډک شوي اویا ګیاه په
کې شنه شوي اود سیند نو غاړي توږید لې دي .د
دولت د ۲۰۱۶داټکل له مخې دتیرو۳۰کلونوجګړوپه
جریان کې  ۸۵۰داوبورسولوشبکې له منځه تللي
اوهیڅ کارنه کوي پداسې حالکې چې په
تیرودووکلونوکې دطبیعي پیښوله کبله اړتیاوې
کم لید ل شوي ،خو بیا هم دلویې وچکالۍ  ،زلزلې
یاسیالبونوخطرهروخت موجوددی.

3

دپولې له هغې
غاړې د راستنیدونکو څپه

په ۲۰۱۷میالدي کال کې ۱۵۱۰۰۰څخه زیات افغانان
له پاکستان څخه بیرته افغانستان ته راستانه
شويدي او  ۳۹۵۰۰۰بیا له ایران څخه راستانه شوي
دي .بیرته راستانه شوی خلک تقریبا ټول په پراخه
کورنیوشبکوپورې تړاو لري او درسیدو په وختکې
په نړیوالو تمویل شویو مرستو باندې تکیه کوي.
اوهمدارنګه دراتلود مخه او راتلو څخه ورسته د
ساتنې له ډول ډولخطرونوسره مخ کیږي.
نږدې ۵۸سلنه راستنیدونکي د۱۸کلوڅخه کم
عمرلري چې اوپه  ۲۰۱۸کال کې به شاوخوا ۱۴۲۰۰۰
راستنیدونکي ماشومان به ښوونې ته اړتیاولري.
په ځانګړې توګه له ایران څخه بې سرپرسته زیان
مننونکي کډوال ماشومان چې له هغې جملې څخه
 ۲۰۰۰یې ۲۰۱۷کال کې رارسیدلي دي–همدارنګه
هغه ښځینه چې محرم نه لري او هغه په زوره را
شړل شوي وګړي چې یوازي وي هم د ساتنې له
ډول ډول خطرونه سره مخ کیږي .دا ټول کسان د
قاچاق  ،جبري مزدورۍ اوپه وسله والوډلوکې د
ګمارنې له خطر سره مخ وي .د بیرته راستنیدو
لوړه کچه اوداخلي بیځایه کیدل دنفوسود بد
لونونوالملګرځیدلی .په ننګرهار له هرودریوڅخه
یوکس بیرته راستنیدونکي یاداخلي بېځایه شوي
کس دی ،اودپاکستان څخه هغه ۱۰۰۰۰۰کډوال
اوس هم په خوست اوپکتيکا کې ژوندکوي.
روستیوارزونوموندلي چې ۵۵سلنه کډوال په
غیرمعیاري سرپناوو کېا وسیږی–یا نې يا په
خیمواو یا په پالستيکی ترپالنونو کې– ۸۰سلنه بیاد
رفع حاجت مناسب ځای نلري  ،او۴۶سلنه یې
دخوړو له کمښت سره مخ دي.

لمړی برخه :د ناورین اغیزه

دناورین

اغیزه
دتاوتریخوالي زیاتوالی
په  ۲۰۱۷کې په ټول افغانستان کې جګړه نوره فراخه شوې ده داځکه
چې دسیمو دکنترول لپاره سیالي روانه ده .د۲۰۱۷کال په
لمړیولسومیاشتوکې دمقناطیسي بمونو ( )IEDپه چاودنوکې۲۰سلنه
زیاتوالي اوپه هوايي بمباریوکې۱۱۰سلنه زیاتوالې راغلی اوځانمرګي
بریدونه د ۲۰۱۶سره برابر دي.په افغانانوباندې دشخړې ا غیزېد ډیرې
سختې دي ځکه چې په جګړه کې ښکيلې خواوې له هغو نړیوالو
بشردوستانه قوانینو څخه سرغړاوی کوي ،چې په ملکې خلکو د جګړه
د اثر کمولو په خاطررامنځته شوي دي.په ملکي سیموکې ددرنو
وسلوکارول ،دنظامي موخولپاره دملکي زیربناوو کارول اوپه
ښوونځیو،طبي روغتیايي تاسیساتواومرستندویه کارمندانو باندی
بریدونه  ،اوهمدارنګه داغیزمنوخلکولپاره دبشردوستانه
مرستودروسولود مخنیوی پیښې په پراخه توګه مستند شوې دي.

په۲۰۱۷کې ملکي تلفات د۲۰۱۶کال د ملکي تلفاتوکچې ته رسیږي
چې ۸۰۱۹پیښې ثبت شوي۲۶۴۰( .مړه او  ۵۳۷۹ټپیان شويدي) پداسې
حالکې چې ځمکنۍ نښتې دډیرې مرګ ژوبلې سبب کرځیدلې دي ،
دځانمرګواوپیچليوبریدونو،هدفي اوقصدي وژنو،ځمکني
ماینونواودهوايي بریدونوله امله دملکي خلکوپه مرګ ژوبله کې
زیاتوالی راغلی  ،او د ځانګړې اندیښنې خبره داده چې په
ښځواوماشومانوډیره اغیزه کوي .په اکتوبرکې د پنځوورځوپه موده
کې شپږوبریدونه له ۲۴۰څخه زیات خلک ووژل او ۳۰۰یې ټپیان کړل
چې په۲۰۱۷کې دملکي وګړو او په افغانستان کې دملي دفاعی
اوامنیتي ځواکونولپاره ترټولومرګونې اونۍ وه  .داد سختوبریدونوله
امله دزیان رسولوکچه وه،په کابل کې نادولتي ایمرجنسی روغتون
راپور ورکړی چی په  ۷۲ساعتونو کې  ۶۰د وسلو د ټپونو نوی او بی
ساری پیښې راغلې چی د ډیرووضعیت جدي وواودجراحي بیړنۍ
درملنې ته یې اړتیا لرله.

په  ۲۰۱۷کال کې د جګړو جديت
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ﺑﺎدﻏﯿﺲ

ﮐﺎﭘﯿﺴﺎ

ﻟﻐﺎﻤنKabul
ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر

ﺧﻮﺳﺖ

ﺑﺎﻣﯿﺎن

ﭘﺮوان
ﮐﺎﺑﻞ

ﻫﺮات

ﻣﯿﺪان وردک

ﻟﻮﮔﺮ

ﻏﻮر

داﯾﮑﻨﺪی

ﭘﮑﺘﯿﺎ
ﻏﺰﻧﯽ

ارزﮔﺎن
ﭘﮑﺘﯿﮑﺎ

د جګړو جديت د دريو شاخصونو له مخې
اندازه کيږي ،امنيتې پيښې ،د ملکي وګړو
مرګ ژوبله ،او د جګړو له امله بېځايه
کیدل په تیرو کلونو کې  .،په نقشه کې
رنګ شوې ځايونه د واليتونو درجه بندې د
پورتنې شاخصونو له مخې ښېې.

-

ﺟﻮزﺟﺎن

ﺳﻤﻨﮕﺎن

ﺑﻐﻼن

ﮐﺮﻨ

ﺑﻠﺦ
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ﻓﺮاه

زاﺑﻞ

ﮐﻨﺪﻫﺎر

ﻫﻠﻤﻨﺪ

ﻧﯿﻤﺮوز

* September figure of newly displaced is not yet verified
and, therefore, not included in the reported 197,000.

لمړی برخه :د ناورین اغیزه

هره میاشت په اوسط ډول د ترضیضاتو۶۷۰۰قضیې پیښیږي جدي اړتیاوې :شخړې
په ټولیزډول،د ایمرجنسی روغتون راپوردا دی چی نورو والیتونو لکه غزني،
کاپیسا او پنجشیر څخهدجګړی ډیری ټپيان راځي ،لکه څنګه چې دډله ایزي
مرګ ژوبلې پیښوزیاتوالیموندلی FATPنشي کولی چی د ټپنو دپیچلتیا
اوشدت له وجی ورسره اړینه مرسته یا درملنه وکړی ،د ژوندی پاتي
کسانوله دریمې برخې څخه زیات يې داسې ټپونه لري چې د هغوی په ژوند
کې بدلون راوړي ،لکه د یو یا ډیرو اعضاوو له السه ورکول چې
دعملیاتووروسته دبیارغونې پاملرنې  ،د اوږدې مودې معلولیت او روانی
ټولنیز مالتړ ته اړتیا لري  .په۲۰۱۷کې،روغتیايي همکارانود ۱۰۵۶۳۹د ټپ د
پيښو(ترضیضاتو) راپورورکړی چې دتیرکال دورته مودې په پرتله په ۸۵
سلنه زیاتوالي ښيي.

10

پداسې حالکې چې ملکي وګړي په  ۲۰۱۷کال کې دتاوتریخوالي د لوړې کچې
له امله زیامن شوي دي ولې بیا هم په لوړه کچه بیځایه شوي ندي .ددولت
د وسلوالو مخالیفونو په تاکتیکونوکې هغه بدلون چې د لویو بریدونواو زیات
نفوس لرنکو مرکزونه باندې دبرید پر ځای  ،پوځي پوستې او زیربناوې ترکره
بریدونه الندې راولي ،دځانګړوځواکونودعملیاتوځواکمنول او له هغوی سره
دهوايي مالتړ،د۲۰۱۶کال په پرتله دبیځایه شویو په شمیرکې دکموالی اصلي
الملونه دي.دجګړې له امله په جدي توګه د اغیزمنوسیموله پامه غورځول،
دهغوداخلي بېځایه شویودرسميغو ښتنلیکونوسیستم ته نه الرسری چې د
دولت له ولکې څخه په بهر سیموکې اوسیږي اودبېځایه شویوخلکود اوږدې
مودې لپاره د بیځایه کیدو تجربې هم د بیځایه شویو په شمیره کې د

+

د شخړو جدیت

-

کمښت عمده الملونه کیدای شي .په واقعیت کې له٪۲۰څخه کم داخلي
بېځایه شويوګړي بیرته خپلو کورونوته ستانه شوي ،نورو یې د کمو اسانتیاوو
سره سره په غیررسمي استوګنوکې اوسیده غوره بولي .ددغو غیر رسمي
استوګنځایونو (پنډغالو) شمیره په تیروپنځوکلونوکې په هغو۱۹والیتونوکې له
۳۰۰څخه  ۶۲۳ته لوړه شوېده چې تر ټولو د زیاتو داخلي بیځایه شویو کوربه
توب کوی.

داخلي بېځايه شوي وګړي ،راستنيدونکي افغانان او طبيعي پيښې ( په زرګونو)
د ﺟګړو ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻧﻮي داﺧﲇ ﺑﻴځﺎﻳﻪ ﺷﻮي

٣٠٠

اﻓﻐﺎن ﮐډوال ﻟﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن څﺨﻪ

ټوليز ( د جنورې څخه تر اکتوبر 360000 )۲۰۱۷

راستنيدونکي افغانان ( د جنورې څخه تر اکتوبر )۲۰۱۷

١٩٢

151000

٢٠٠
١٠٠
٥٢

روانې جګړې
زيانمنونکي وګړي
نور هم د بی ثباتي
سره مخ کوي

٤١

٤١
٤٢

٣١
٣٢

١٢٨
٦٣

١٢٤

٢٣٢

٦٥

جوالی 2016

اکتوبر 2016

فیبروری 2017

پاکستان څخه د د
له
راستيندونکو په شمیر کې
پس له هغه زیاتوالی راغی چې هلته
هغوی ته د وتلو امر وشواو په څلورمه
ربع کې هره ورځ تر  ۶۰۰۰زیات کډوال
هره ورځ را ستنیږي .

په کندز باندې بريد ۱۱۸،۰۰۰
تنه بېځايه کړل او ځينې
دولتي جوړښتونه د غيرې دولتي
وسلوالو ډلو په واک کې پريوتل ،چې
دغه بريد يو کال وروسته د لومړې بريد
څخه چې کندز د غيرې دولتي وسلوالو
په الس کې پريوتې وه ،را منځ ته شو.

د سیالبونو له کبله د اسالم
قلعه مرز تړل شوې چې له امله
یې په ډیر اندازه راستنیدوکي د ملک
سرحد څخه راستانه شوي ۱۹۵۰۰۰ .په
ورستۍ  ۵میاشتو کې ایران څخه نیمروز
ته راستانه شوي چې په پراخه ډول
ظرفیتونه لوړ کړي دي.

٨٣
٥٦

لمړی برخه :د ناورین اغیزه

په۲۰۱۷کې  ،دجګړې له امله۹۳سلنه بېځایه شوي
افغانانوخپل کورونه پریښي  -چی د۲۰۱۲کال په
پرتله۱۷سلنهزیاتوالیپکېلیدلکیږي

دوه ځلې یاډیرځله بېځایه شويدي ،چی پنځه کاله وړاندې دایوازې۷سلنه وه .

ډیری وختونه دوی دې ته اړایستل کیږی چې په لنډه خبرتیا سره ژرخپل
کورونه پریږدی  ،اولږشخصي شتمنۍ اوسامانونه له ځانسره یوسي  .دکورنۍ
د بیړنیوارزونووسیلې ( )HEATپه۲۰۱۶کې د نويو بیځایه شویوسروې بشپړکړي
کومه چی دا په ډاګه کوي چې په سلوکې۷۰یې دخوړوزیرمې نلري اویوازې
دیوې اونۍ په ارزښت خواړه لري .په ورته وخت کې ،په
سلوکې۴۰دکورنیواوملګروسره پر پناه موندلوتوانيدلي  ،دریمه برخه يې په
کرایه شويکورونوکې دي چې دوی هروخت دا ویره لري چې د کور څښتن به
ورته د کورخالی کولو خبر داری ورکوي او بیا به بل ځای کې به میشتیدوته
اړیږي .په سپتمبر۲۰۱۷کې دکلسترد اړتیاووارزونه( )MCNAچی په غیررسمي
استوګنځایونوکې بشپړشوي داپه ګوته کوي چې په غیررسمي
استوګنځایونوکې چی کوم کسان ژوند کوي  ۴۰سلنه یی د ویستلو له ډاراو
ویرې سره مخدي.

داوږدمهالېبیځایهکیدنېغمیزه
لکه څنګه چې شخړې له اوږدې مودې راهیسې روانې دي اود جنګ لومړۍ
کرښه بدله شوې ،ډیری داخلي بېځایه شوي کسان مجبوردي چې دخوندیتوب
په لټه کې څوځلې بیځایه شي .په دې وروستیوکې ښودل شوي ارقام
څرګندوي چې په افغانستان کې دشخړوله امله بېځایه شوي  ۵۰سلنه خلک

په دېجریان کې،ددې خلکواړتیاوې سرپناه ته السرسی ،خونديتوب
دخوړومصئونیت اودکورنۍ عواید هغه درۍ دومداره اړتیاوي وې چې په اړه
یې راپورورکړل شوی  .اودا وړاندیزکوي چې هغه یوځلې مرستې چی د ی
ترالسه کوي که څه هم د دوی لپاره حیاتي دې ولې هغه حالت تې نشي
راګرځولی چې دوی د کړکیچ څخه د مخه درلود .ښځې چې ال د مخه
زیانمنونکي دي  ،دشخړو له کبله بې د ځایه کیدو په وجه نورې هم بی برخې
شوې دي  ،په ځانګړې توګه ،د پرامنه والیتونو لکه کابل او هرات پرپرتله کله
چې په ناامنه والیتونو لکه کندهار ،کندز اوننګرهار کې خلک بیځایه کیږي نو
احتمال لري چې ۵۶سلنه ښځې دنارینه ووپه پرتله لږ مرستی تر السه کړي.په
سرحدي والیتونو کې چې له ایران او پاکستان څخه راستنیدونکې کډوال پکې
ډیردي هلته نوي داخلی بیځا یه شوي وګړي کمی مرستی تر السه کوي  ،له
دې څخه دا جوتیږې چې په هغو سیمو کې چې په ورته وخت کې د ا
راستیدونکو د مرستې لړۍ روانه وي هلته بیځایه شوي وګړي له پامه
غورځیدالی شي .په۲۰۱۷کې دپاکستان څخه دراستنیدونکوپه شمیره کې دپام
وړکمښت لیدل شوی چې۱۵۱۰۰۰یې د کال په لومړی لسو میاشتو کې رستانه
شوي چې د  ۲۰۱۶کال د  ۵۲۵۰۰۰راستندونکو په پرتله  ۷۱سلنه کموالی ښیي.
دمستندو کډوالو لپاره د کډوالو دعالي کمشنري د ژمي د څلور میاشتو
(دسامبر  ۲۰۱۶څخه تر اپریل  ۲۰۱۷پورې ) د را ستنه ونې د پرګرام ځنډول ،
دهرراستندونکې وګړې لپاره دنغدو پیسو په ورکړه کې کمښت
(له۴۰۰څخه۲۰۰ډالرو ته) او بلخوا د ۲۰۱۷داګست په میاشت کې دپاکستان
دملي ډیټابیس اوراجسترکولوادارې ( )NADRAلخواد بی اسنادو افغانانودنوم
لیکنې پیل ټول هغه فکتورونه دی چې د  ۲۰۱۶کال د د نیولواو شړلوپه پروسه
کې کمښته راولي  ،کومه چې په بېسارې کچه د راستندو المل شوې وه.

٤٠٠

د ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﻴښﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ اﻏﻴﺰﻣﻦ
ټوليز ( د جنورې څخه تر اکتوبر )۲۰۱۷

51000

٣٠٠
٢٠٠

٣٧

٣٣

٤١
٣١

٤٠
٤٧

١٠٠
٣٠

٥٠

٣٤

می 2017

جوالی 2017

اگست 2017

اکتوبر2017

د کابل په ډیپلوماتیکه سیمه
کې د الرۍ موتر بمب برید
 ۱۵۰کسان وژلي او  ۴۰۰یی ټپیان کړي
چی په ښار کې ترټولو لوی ترهګريز برید
وو

د دولت ضد وسله والو د
لغمان په والیت کې ۴۰
روغتیایي مرکزونو وتړل چی۵۰۰۰۰۰ ،
خلک اړینو خدماتو ته الس رسی نلري.

ملګري ملتونه وایي چې
افغانستان نور د جنګ څخه
وروسته وضعیت نلري ،مګر په جګړه کې
ښکیل هیواد بلل کیږی.

نړیوال سور صلیب په شمال
کې پس له هغه خپل شتون
کموي چې ددوی کارمندان له دریو
امینتي پیښو سره مخ شول
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لمړی برخه :د ناورین اغیزه

د۲۰۱۵کال له پیل راهیسې ،نږدې دوه ملیونه افغانان
یونازک اوناڅرګنده راتلونکې ته راستانه شوي

12

وروستيارزونې ښیي چې په افغانستان کی هغه بیرته راستنیدونکي چې نشي کوالی
خپل اصلي سیمو ته سنتانه شي  ،بشري اړتیاوې لري او دوی هم دشخړوله امله
دبېځایه شویوکسانوپه شان داندیښنې وړ دي  .برسیره پردې درسیدو څخه
وروسته کیدونکې مرستې ددوی د وضعیت په ښه کولوکمې مثبتې اغیزې لري.
سرپناه ته السرسی ،خوندیتوب  ،خواړه اواقتصادي مصؤنیت ټول هغه اړین
فکتورونه دی چی دځای پرځایکیدو وروسته د یوڅه مودې لپارهجدی ستونزي
ګنل کیږی  .په واقعیت کې  ،په ټولنه کې دبشپړ یا اغیزمنځای پرځای کیدو یا
ادغام مجددنشتوالي – اودهیوادسره نا بلدیت – بیرته راستانېشوي کورنۍ په
بشپړهتوګهدکورنۍپهمنظموترتیباتوباندېتکیهکولوتهاړباسياودژوندکولولپاره
نړیوالو بشري مرستو ته اړتیا لري .په پایله کې،راستنيدونکي په زیاتیدونک ېتوګه
په ښاري مرکزونوکې ځای پرځای شوي چیرې چې ثابته خدماتواوکارونوته
دالسرس يژمنېم وجودې وي.بیرته راستانه شوي د هغو  ۲.۱میلیونوګړو ۴۴سلنه
جوړه وي چې په افغانستان کې په غیررسمي ځایونوکې ژوندکوي ،اودهغو ۱میلیون
وګړو چې په ننګرهارکې اوسیږی ۶۹سلنه یې په غیررسمي استوګنځایونوکې ژوند
کوي.په دې استوګنځایونوکې د ژوند شرایط معیاری ندي چی روغتیايي اود
خوندیتوب اندیښنې رامنځ ته کوي  .په دغواستوګنځایونوکې ۸۱سلنه نفوس د
خوړوله شدید کمښت سره مخ دي ۲۶،سلنه یې دڅښاک کافي اوبه نلري ،
او۲۴سلنه یې د کورنۍ ګڼ غړي لري .دجنوب ختیځ زون د خوست اوپکتيکا په
غیر رسمي پنډغالوکې د میشتو پاکستاني کډوالو اړتیاوې الزیاتې د پام وړدي .
ددې ډلې څخه  ۸۴سلنه یې ژمني توکوته اړتیالري ۸۱،سلنه یې د اوسیدو له ځای
څخه د شړو له له ګواښ سره مخ دي  ،او۶۵سلنه داوبوکانتینرونوته اړتیالري.
په  ۲۰۱۷کال کې له ایران څخه ۳۹۴۰۰۰بې اسناده راستنيدونکي د ځانګړې اندیښنې
وړ دی  .دپاکستان څخه دبې اسنادو بیرته راستنیدونکي په نسبت ،له ایران څخه
راستنيدنوکې د اړتیاوو په زرونو ځانګړې قضيې لري ،لکه –بې محرمه ښځې ،بی
سرپرست مهاجرماشومان ،بیړنۍ روغتایي قضیې ،او د راشړل شویو لوړه شمېره
چی ډیری یې دفبروري اوسپتمبرترمنځ داسالم قلعه دپولې له تړلو وروسته
دنیمروزوالیت دمیلک د پولې له الری راستانه شوي دي.دبیرته راستنیدوزیاتوالي
او د میلک په پوله د ثبت د بشپړ یا جامع مرکز اومعاینې د پروسې نشتون او د کمو
بشري فعاالنو شتتون  ،دبشري ټولني د ډیرواغیزمنو د پيژندنې ظرفیت له ستونزو
سره مخ کړی ده .د راستنیدنکو له  ۲۰څخه تر  ۳۰سلنه بشري مرستو ته اړتیا لري

د اړتیاوو جدیت :د پولې هاخوا کلتوری ستونزې

+

د شخړو جدیت

-

خو یوازې له  ۵څخه تر ۷سلنه یې بشري مرستې ترالسه کړي دي.
خلک په ښاري سیموکې ځای پر ځای دي اودجګړو څخه اغیزمنې شوې سیمې په
چټکې سره تشیږي .په زیاتوجګړوځپلو ولسوالیوکې دجګړو د شدت او تکرار د
ګواښونو له امله خلک دې ته اړ شوي چې خپل کورنه پریږدي او خوندی ښاري
سیمو ته کډه شي – چیرته يې چې خدماتوته السرسۍ اسانه او خوندی وي چې دا
مسله په  ۲۰۱۷کی په ننګرهار کې خورا ښکاره وه کله چی د اچین ،هسکې مینې ،
دوربابا او کوت ولسواليۍ له خلکو څخه تشې شوې .له بلې خوا بیا نورې سیمې ،په
ځانګړې توګه دپالزمینېجالل آبادښارشاوخواسیمو چټکه وده وکړه .د
۲۰۱۷فبرورۍ اوجوالی ترمنځ ،په ننګرهاروالیت کې دغیررسمي
استوګنوشمیرنږدې دوه برابره شوی (له۲۹څخه تر۵۳پورې) چې دوه برخې یې
دبهسودو ،جالل آباد اوسره رود په ولسوالیو کې ځای پرځای شوي دي.نن ورځ
یومیلیون بېځایه شوي خلک په ننګرهار کی په غیر رسمی سیمو یا
استوګنځایونوکې ژوندکوي چی  ۷میاشتې د مخه دا شمیره  ۴۲۹۰۰۰وه له دې
جملې څخه۶۴سلنه وګړي د۱۸کلونوڅخه کم عمرلري اوپه راتلونکوکلونوکې به
دکاراومعیشت فرصتونوته اړتیاولري .په ټولیزډول ،په ټول افغانستان کې والیتي
مرکزونه اوس مهال دبېځایه شویو ۵۴سلنه کوربه توبک وي ،چې پر
خدماتواوزیربناوو  ،چې ال له وړاندې تر فشار الندې دي نور فشار هم راوړي او د
کوربه او میلمه ټولنو تر مینځ د سرچینو پر سر سيالي زیاتوي .

دشمالي وزیرستان کډوالو ته د تل پاتې حل الري اړتیا مخ پر زیاتیدو ده.
دخوست اوپکتيکاپه واليتونوکې دلومړني بېځايه کيدوڅخه درې کاله پس هم د شمالي وزیرستان کډوال بشريم رستوته اړتيالري .د
 ۲۰۱۷کال دسپتمبرپه میاشت کې پکتيکاته د  WFP-UNHCRد ارزونې د ګډ پالوي د موندنو له مخې  ،دکډوالو د خیمو خراب
وضعیت  ،دروغتیایی خدماتوکم پوښښ  ،زدکړوته محدودالسرسۍ  ،دابو پاکوالي او حفظ الصحه تاسیساتونشتوالی لویې ستونزي دي
 ۴۰سلنه کډوال دڅښاک پاکواوبوته السرسی نلري .ناامني اودهغوځایونولري والي  ،چې کډوال پکې ژوندکوي  ،په دې
وروستیومیاشتوکې یې دڅارنې او غبرګون هڅې له خنډ سره مخ کړې  .په سمدستي لومړیتوبونو کې د ژمني توکو برابرول  ،له
سیمئزو چارواکو سره ښکیلتیا ،او په ملی کچه د خوست ـ پکتیکا د کاري ځواک بیا فعالول تر څو مناسبه همغږي او نظارت یقیني
کړي  ،شامل دي.
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ماشوماناوځوانان :زیات اغیزمنشوي

«د ماشومانو لپاره افغانستان اوس هم د نړۍ
ترټولوبدترین ځای دی»
د ماشومانو د ژغورني د سويډن موسسه
ماشومان اوس هم دجګړې له امله ډیراغیزمن کیږي .دروان
کال په لومړیونهومیاشتوکې ،دجګړوله کبله۲۴۸۶ماشومان وژل
شوي اویا ټپیان شويدي چی دا شمیره د ۲۰۱۶کال د ورته مودې
په پر پرلته  ۵سلنه زیاتوالی ښيي  ،په عامه توګه دا زیاتوالی
دناچاوده توکو،د فشاري چاودیدونکو مائینونو او په ملکي
سیموکې دهوايي عملیاتوکارولوبمبارۍ له امله منځ ته راغلی.
په ۲۰۱۷کې دماشومانود مرګ ژوبلې د لوړې کچې د دوام
سربیره د دوی پرضد د جدي سرغړونو پیښې هم ثبت کیږی.
له دې سره د  ۲۰۱۶کال پر پرتله د روان کال په لومړیو شپږو
میاشتو کې د جګړې د ښکيلوغاړو له خوا د استخدام شویو
ماشومانو په شمیره کې زیاتوالی راغلی ده.
په ښوونیزوتاسیساتوبریدونه په  ۲۰۱۷کال کې ال هم دوام درلود
او ۴۱ښونځي د وسله والو ډلو لخوا نیول شوې چی د  ۲۰۱۶کال
په پرتله يې شمیره دوه برابره ده .په هر ډول چې وي دااشغال
دکوچنيانودزده کړې مخه نیسي .اودښوونځیو ودانۍ ورانیږی
کله چې ښکيلې خواوې ورڅخه د خپلوجګړئیزو سنګرونو په
توګه کار واخلي .نجونی چې ال له وړاندې ښوونځي ته کمې ځي
 په ځانګړې توګه زیانمنونکې اواغیزمنې دي .دزدکړواودماشوم ساتنې د اړتیاووورستۍ ارزونه( )JENAدا
موندلې چې امنیتي اندیښنې او تاوتریخوالی د ۱۹سلنه هلیکانو
پر پرتله د  ۲۵سلنه جینکیو د زدکړو په الر کې لوی خنډدی.

«دواټونوپه سرځورونه ،کلتوريستونزې،
تاوتریخوالی اوناامني هغه ستونزي دي چې
نجونې ښوونځیوته د تلو راتلو په وخت کې
ورسره مخ کیږي».
د فراه والیت د یوې ښځې له قوله
زده کړو ته ددو ید السرسي د محدودیت برسیره ،شخړې
دماشومانود روغتیایی خدماتو اود ښې غښتلتیا لپاره دتغذي د
ترالسه کولو په وړتیا هم بدې اغیزې کړې .دواکسین
کولوپوښښ چې ال له پخوا د لوړ کیفیت او د هیواد په ټولو

برخو کې په یو شان نده  ،په جګړه ځپلې سیمو کې په ځانکړي
توګه پرې جوړجاړی کیږی اود پرامنه سیمو پر پرتله د داسې
سیمو ماشومان نشي کوالی چې واکسین مکمل کړي .د
 Penta3-Penta1واکسين د نه پلې کیدو اندازه د ملي اوسط
 ۱۳پر پرتله په فراه کې ۵۰سلنه په روزګان کې ۳۸سلنه اوپه
هلمندکې  ۲۴سلنه ده .همدارنګه دنړیوالې حادې خوارځواکۍ
اندازه هم له بيړني کچې اوښتي ده چې په ارزګان کې۲۱
سلنهپه کندهار کې  ۱۶سلنه او په کنړ کې  ۱۶.۲ده .
شخړو پر ماشومانود فزیکي زیان اوخنډونو سره سره هغوی
ذهني هم زیامن کړي دي .د کورنۍ او ټولنې د غړو د له السه
ورکولو او د مرګ ژوبلي د دوامداره خطر له امله یوپردریمه
برخه ماشومان له رواني ستونزو مخ کړي دی .په  ۲۰۱۷کې
دلغمان په والیت کې د انګیرنې یوه سروی داښیې چې د خلکو
لویه اندیښنه هوايي بریدونه دي .رواني ستونزې اوسترس یا
اندیښنې بېځایه شوي ماشومان اولویان په ورته ډول اغیزمن
کوي،اوهغه لویان چې له اوږدمهاله فشارسره مخامخ شوي دي
د دوی دپاملرنې د مسؤلیتونودوړاندېکولوپه توانا غیزه کوي
اونشي کوالی د خپلوماشومانولپاره یوثابته چاپیریال چمتوکړي
.
دهغوکسانولپاره چې عمریې ۲۵کالو څخه الندی وي  ،څوک
چې۶۴سلنه نفوس تشکیله وي ،حاالت ورته ډیرسازګار ندی.
دبېروزګارۍ کچه دځوانانولپاره ۲۸سلنه لوړه ده اودښځولپاره
له دې څخه هم لوړه ده .د بیثباتي وده  ،با کیفته ښونی ته نه
السرسی ،معیشت اودکاري فرصتونومحدود السرسی او
همدارنګه د دوی دخوندیتوب او ساتنې په اړه پر دولت بی
باوري  ،ټول ځوان کهول د یوناڅرګندراتلونکي سره مخ کړی.
په اروپاکې دپولې دکنټرول او ټینګولووروسته ،هغوی چې
تښتیدلي دي چې لویه برخه یې ځوانان دي ،په ایران کې
دکارګرانوپه توګه کارونه کوی،چیرته چې دوی دخوندیتوب له
ال زیاتو خطرونوسره مخامخ شويدي لکه دکار په ځای کې
بدچلند ،پر نشه یي توکوروږدیدل  ،دپولیسو له خواځورونه
اوپه خپل سرنیول .ددغوننګونوسره سره ،نن ورځ ایران
داکثریت افغانانولپاره لومړنی انتخاب دی  .د۲۰۱۷کال په
لومړیوشپږومیاشتوکېله ۸۰۵۳۰افغانانوڅخه نیمایي يې په ایران
کی پاتی شوياو  ۲۳سلنه اروپا ته تللي .
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دشخړې دسیاسي حل د نشتوالي په صورت کې ممکن جګړه
په۲۰۱۸کې دوامومومي ،په ځانګړېتوګه په نا امنه سیموکې اوپه
کومځای کې چی دخراسان اسالم يدولت موجود دي.دا الروښانه
نده چې د خلکو په تګ راتګ په څه ډوالغیزه وکړي  ،که څه هم د
نویو نظامی قواوو راتګ ( دواړه سرتیري اووسایل) چې د متحده
ایاالتو د سویلي آسیا له پالیسي سره تړاو لری او راتګ يې ال ترمخه
پیل شوی دی او د ۲۰۱۸کال پارلمانی ټا کنې د شخړو د زیاتوالي
ممکنه الملونه کیدای سي  .پداسې حالت کې به دافغانستان خلک
بیادجګړې قربانۍ وګرځی ،که څه ه مدحکومت وروستۍ پریکړه
چې دژینيو دروایتی وسلود کنټرول ( )CCWپه تړونو کې شامل
شي او دې ملکي وګړوتلفاتودکمولولپاره يې ملي پالیسۍ تصویب
کړه  ،ښه اومثبت پرمختګونه دي .ډیر مهمه داده چې د
۲۰۱۸شخړې به دبشري ټولنې په ظرفیت باندې دپاموړاغیزه ولري
ترڅو ملکي وګړو ته پر خپل وخت او مؤثري مرستې ورسوي .په
کال ۲۰۱۷کې ،دبشري فعاالنولپاره افغانستان دنړۍ
ترټولوخطرناکوهیوادو څخه یوهیواد وو ،چیرته چې د  ۲۰۱۷په
لومړیو لسو میاشتو کې ۱۷مرستندویه کارکونک ېوژل شوي ۱۵،
ټپیان او  ۴۳يې تښتول شوي .دناامنیوله امله ډیری سازمانونه
دوالیت يمرکزونوڅخه وتلو ته زړه نه ښه کوی چې اغیزمنواو د نه
السري وړ سیمو ته السرسی وکړي چیرې چی د خلکو اړتیاوې
خورا ډیرې دي  .دسره صلیب نړیوالې کمیتې په شمال کې ددې
ادارې په کارکونکو باندې له برید څخه وروسته پریکړه کړي چې
هلته خپل شتون کم کړې کوم چې دا په ګوته کوي چې په
افغانستان کې عملیاتي چاپیریال څومره پیچلی ده.د مرستندویه

د مسلحانه شخړو شمیره :د جنوری نه تر اکتوبر (-2008
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ادارو کمښت یوه بله ستونزه ده .د ۲۰۱۷کال دجوالی
اوسپتمبرترمنځ  ،بشري فعاالنو لږترلږه ددووالندی نیو فعالیتونه
راپورورکوي  -دمرستود رسولو او داړتیاووارزونې ی ادڅارنې
ماموریتونه  -له۱۷۰څخه تر۱۵۳پورې راټیټ شوي. .په دې اړه  ،له
وسلوالو مخالیفونوسره په سیمئيزه او لوړه کچه اړیکې ساتل او په
ساحې کې د پاتي کیدو او مرستې رسولو نظریې ته د ادارې او
کارکوونکو حساسول اړین دي ترڅوپرملکي وګړودشخړواغیزې
راکمې کړي ،بشري مرستندویان بشري مرستې ورسول شي او
بشري تولنه په ښه توګه په نښه شویو اړتیاوو ته غبرګون ووښيي.
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د اړو خلکو

تفصیل وار معلومات

په  ۲۰۱۸کې په ټولیزه توګه ۳.۳میلیونه خلک دژوند ژغورنې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیالري .دتاوتریخوالي زیاتوالی ،په لوړه کچه
اواوږد مهاله بیځایه کیدنه ددې اړتیا لومړني علتونه دی چې۲.۴میلیونه خلک اغیزمن کوي .پر دې سربیره  ۸.۷میلیونه خلک د
زیربناوو د نه پر مختګ له امله اوږد مهاله اړتیاوې لري لکه د معیشت او اساسي خدماتو محدود السرسی ،چې د بشري اړتیاوو په
تیره کتنه کې يې د پام وړ برخه په نظر کې نیول شوې وه ولې ددې لپاره بديل پر مختیایي پروګرام په نظر کې نیول خورا مناسب ده

د هغه  ۳.۳ملیونو اړ خلکو څخه  ۲.۱ملیونه یی په هغو سیمو کې ژوند کوی چیرته
چې حاالت ډیر خطرناک دي په دې سیموکې هر ډول بشری اړتیاوې شته  ،لکه د
ترضیضاتو لوړه کچه  ،خوړو ته محدود الس رسی ،غیرمعیاري کورونه
اودخوندیتوب اندیښنې  .په پورته برخو کې دخلکوترټولوستره کټګورۍ چې
دډیریسختواړتیاووښکارندوېې کوي دجګړې اغیزمن شوي (۱.۶میلیونه وګړي ) دي
چې دجګړې له سیمو سره نږدېدي – اوپه ځینوسیموکې هوايي بریدون اودپولې له
هغې غاړې راکټي بریدونو –دوی دې ته اړ کړی چی د ژوندي پاته کیدولو لپاره په
ژوند ژغورنکو مرستو تکیه وکړي  .هغه خلک چې په د ې سیموکې ژوندکوي
دپولې له هغې غاړې د راستنيدنې څپه ډیر زیانمنه وي،اوپه
بنسټیزوخدماتواوزیرموباندېفشارزیاتويکومېچېداضافيغوښتنېنشيزغمالی
 .اټکل کیږي چې په  ۲۰۱۸کال کۍ به په ټولیزه توګه ۵۶۲۰۰۰خلک دپولې ها خوا د
را ستنیدونکو د څپې له امله په جدي توګه او یا په لوړه کچه اغیزمن شي. .
شاوخوا ۲۲۲۵۰۰د طبیعی پیښوڅخه اغیزمن خلک داړتیاوولرونکو په
دوولوړوکټګوریوکې شامل شويدي .او علت یی دا دی چی د مرګ ژوبلې په ګډون
 ،ځینو ټول کور اویا د کور یوه برخه او نورې شتمنۍ د واورې ښویدنې  ،سیالب

او یا د ځمکې د ښویدنې له کبله له السه ورکړې دي .په دې کې هغه کسان هم
شامل دي چې نشي کولی دکړکیچ څخه پخوا حالت ته راوګرځي زیاتره یې له
لومړی شوک (پیښې) څخه پس په کلنوکلنو په موقتو سرپناوویاپه
بشپړویجاړوشويوکورونوکېژوندکوي.

حاد اړتیاوې

3.3

جدي اړتیاوې

میلیونه

8.7

میلیونه

ددې کال د سیکتورونو تر منځ د جدیت د اندازې په هلکه الزیات جزیات  ،چې څو
طبقیی رویش او پیش بیني شویو اغزمنو بیځایه شویواندازې پکې انعکاس موندلی ،
د مشخص سیکتور دجدیت د درجه بندۍ پر بیسټ او د مشخصوشاخصونو
باندې اضافه شوي دي  ،دمیتودولوژۍ په ضمیمه کې موندلی شی

د سکتور په بنسټ د اړ وګړو شميره
د وضعيت له اړخه

د ﺟګړو ﺑﯧځﺎﻳﻪ
ﺷﻮي

د ﺟګړو اﻏﯿﺰﻣﻦ

د ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﻴښﻮ
اﻏﻴﺰﻣﻦ

ﺑﯥ ﺳﻨﺪه
راﺳﺘﻨﻴﺪوﻧﮑﻲ

ﮐډوال
راﺳﺘﻨﯿﺪوﻧﮑﻲ

ﮐﻮرﺑﻪ ټﻮﻟﻨﯥ

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻲﻧ
ﮐډوال

د جنس او عمر له اړخه
د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ،ښځﻮ او
ﻣﴩاﻧﻮ ﺳﻠﻨﻪ

ټوليز
ﺑﴩدوﺳﺘﺎﻧﻪ اړﺗﯿﺎوې

اړ وګړي

ﭘﻪ ﺑﯿړﻲﻧ ﺣﺎ ﻟﺖ ﮐﯥ
ښﻮﻧﻪ

٠٫٢ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

-

٠٫٠٩ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٠٫٠٦ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٠٫٠٨ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

-

٠٫٠٠٢ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٪٠ | ٠ | ١٠٠

٠٫٤ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٠٫١ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

د ﺑﻴړﻧۍ ﴎﭘﻨﺎه او ﻏﺮﻴ
ﺧﻮراﮐﻲ ﺗﻮﮐﻲ

٠٫٣٦ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

-

٠٫١٨ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٠٫١٨ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٠٫١٥ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

-

٠٫٠٤ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٪٢١ | ٢١ | ٥٨

٠٫٩ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٠٫٣ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

د ﮐﺮﻫﻨﻲ او ﺧﻮراﮐﻲ
ﺗﻮﮐﻮ ﮐﻠﺴﱰ

٠٫٣٦ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٠٫٩٤ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ ٠٫٢٨ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٠٫١٣ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٠٫١٤ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

-

٠٫٠٧ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٪٢١ | ٢١ | ٥٨

١٫٩ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٦٫٧ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

د روﻏﺘﻴﺎ ﮐﻠﺴﱰ

٠٫١٧ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

١٫٢٣ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٠٫٠١ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٠٫٠٧ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٠٫٠٨ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

-

٠٫٠٥ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٪٢٣ | ٢٣ | ٥٤

١٫٦ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٤٫٠ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

د ﺗﻐﺬي ﮐﻠﺴﱰ

٠٫٠٧ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٠٫٩٤ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ ٠٫٠٣ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٠٫٠٣ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٠٫٠٣ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

-

٠٫٠٢ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٪٠ | ٢٧ | ٧٣

١٫١ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٣٫٠ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

د ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب ﮐﻠﺴﱰ

٠٫٤ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٠٫٦٢ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ ٠٫٠٣ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٠٫١٨ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٠٫٢ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

-

٠٫١ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٪١٩ | ٢٠ | ٦١

١٫٥ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٢٫٥ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

د اوﺑﻪ ﭘﺎﮐﻮاﻟﯽ او
ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﻪ ﮐﻠﺴﱰ

٠٫٢٩ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٠٫١٦ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٠٫١٨ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٠٫٢ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٠٫١٧ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٠٫١ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٪٢١ | ٢١ | ٥٨

١٫١ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٠٫٩ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

-

ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ) ﻟﻪ اﺗﻠﺴﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﻢ( ،ﻟﻮﻳﺎن )  -١٨ﮐﻠﻮﻧﻮ زﯾﺎت(
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لمړی برخه :د اړتیاوو جدیت

داړتیاوو

جدیت

ترټولوجدي اړتیاوې په هغو والیتونوکې لیدلی کیږي چی شخړی پکښې راونې دي او یا د داخلي بیځایه
شویو او راستنيدونکو وګړوکوربه توب کوي .داسیمې په ورته مهال د زیربناوو د خسارې له امله زیامنې
شوې چې پاکو اوبو  ،روغتیا یي خدماتوته محدود السرسی  ،د خوړونه د خوندیتوب دنشتوالي او
دخوارځواکې په ګډون ،د اوسنی کړکیچ سر مخ دي .دهغوسیموپه ګوته کولولپاره چې دډیرواړتیاوو
پوښښ او اوږد مهال غبرګون ته اړتیالري ،دشدت بین السکتوري مقیاس جوړ شوی ددې حقیقت په منلو
سره چې د داړتیاوواندازې اوشدت پر بنسټ ورته لومړیتوبونه باید غوره شي.
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د هغه  ۳.۳ملیونو اړ خلکو څخه  ۲.۱ملیونه یی په هغو سیمو کې
ژوند کوی چیرته چې حاالت ډیر خطرناک دي په دې سیموکې هر
ډول بشری اړتیاوې شته  ،لکه د ترضیضاتو لوړه کچه  ،خوړو ته
محدود الس رسی ،غیرمعیاري کورونه اودخوندیتوب اندیښنې  .په
پورته برخو کې دخلکوترټولوستره کټګورۍ چې
دډیریسختواړتیاووښکارندوېې کوي دجګړې اغیزمن شوي
(۱.۶میلیونه وګړي ) دي چې دجګړې له سیمو سره نږدېدي – اوپه
ځینوسیموکې هوايي بریدون اودپولې له هغې غاړې راکټي بریدونو
–دوی دې ته اړ کړی چی د ژوندي پاته کیدولو لپاره په ژوند
ژغورنکو مرستو تکیه وکړي  .هغه خلک چې په د ې سیموکې
ژوندکوي دپولې له هغې غاړې د راستنيدنې څپه ډیر زیانمنه
وي،اوپه بنسټیزوخدماتواوزیرموباند ېفشارزیاتوي کومې چې
داضافي غوښتنې نشي زغمالی  .اټکل کیږي چې په  ۲۰۱۸کال کۍ
به په ټولیزه توګه ۵۶۲۰۰۰خلک دپولې ها خوا د را ستنیدونکو د
څپې له امله په جدي توګه او یا په لوړه کچه اغیزمن شي. .

شاوخوا  ۲۲۲۵۰۰د طبیعی پیښوڅخه اغیزمن خلک داړتیاوولرونکو
په دوولوړوکټګوریوکې شامل شويدي .او علت یی دا دی چی د
مرګ ژوبلې په ګډون  ،ځینو ټول کور اویا د کور یوه برخه او نورې
شتمنۍ د واورې ښویدنې  ،سیالب او یا د ځمکې د ښویدنې له
کبله له السه ورکړې دي .په دې کې هغه کسان هم شامل دي چې
نشي کولی دکړکیچ څخه پخوا حالت ته راوګرځي زیاتره یې له
لومړی شوک (پیښې) څخه پس په کلنوکلنو په موقتو سرپناوویاپه
بشپړویجاړوشويوکورونوکې ژوند کوي.
ددې کال د سیکتورونو تر منځ د جدیت د اندازې په هلکه الزیات
جزیات  ،چې څو طبقیی رویش او پیش بیني شویو اغزمنو بیځایه
شویواندازې پکې انعکاس موندلی  ،د مشخص سیکتور د جدیت د
درجه بندۍ پر بیسټ او د مشخصوشاخصونو باندې اضافه شوي
دي  ،دمیتودولوژۍ په ضمیمه کې موندلی شی.

لمړی برخه :د اړتیاوو جدیت

حضور عملیاتی
په هر ولسوالۍ کې د
فعاله شریکانو شمیر

+

ﺑﺪﺧﺸﺎن

ﮐﻨﺪز

ﺗﺨﺎر

ﺑﻠﺦ

ﮐﺮﻨ

ﻓﺎرﯾﺎب
ﴎﭘﻞ

ﭘﻨﭽﺸﯿﺮ

ﻟﻐﺎﻤن

ﺑﺎدﻏﯿﺲ

ﮐﺎﭘﯿﺴﺎ

ﺑﺎﻣﯿﺎن

ﭘﺮوان
ﮐﺎﺑﻞ

ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر

ﻫﺮات

ﻣﯿﺪان وردک

ﻟﻮﮔﺮ

ﻏﻮر

داﯾﮑﻨﺪی

ﭘﮑﺘﯿﺎ

ﺧﻮﺳﺖ

ﺟﻮزﺟﺎن

ﺳﻤﻨﮕﺎن

ﺑﻐﻼن
ﻧﻮرﺳﺘﺎن

10 15 >15

-

1 3

ﻏﺰﻧﯽ
ارزﮔﺎن
ﭘﮑﺘﯿﮑﺎ

ﻓﺮاه

زاﺑﻞ

ﻫﻠﻤﻨﺪ

ﮐﻨﺪﻫﺎر

ﻧﯿﻤﺮوز
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د اړتياوو جديت
د اړتياوو جديت

+
ﺑﺪﺧﺸﺎن

ﮐﻨﺪز

ﺗﺨﺎر

ﻓﺎرﯾﺎب

ﺳﻤﻨﮕﺎن

ﺑﻐﻼن

ﴎﭘﻞ

ﭘﻨﭽﺸﯿﺮ

ﻧﻮرﺳﺘﺎن
ﮐﺮﻨ

ﺑﻠﺦ

ﻟﻐﺎﻤن

ﺑﺎدﻏﯿﺲ

ﮐﺎﭘﯿﺴﺎ

ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر

ﺧﻮﺳﺖ

ﺟﻮزﺟﺎن

ﺑﺎﻣﯿﺎن

ﭘﺮوان
ﮐﺎﺑﻞ

ﻫﺮات

ﻣﯿﺪان وردک

ﻟﻮﮔﺮ

ﻏﻮر

داﯾﮑﻨﺪی

ﭘﮑﺘﯿﺎ
ﻏﺰﻧﯽ

ارزﮔﺎن
ﭘﮑﺘﯿﮑﺎ

ﻓﺮاه

زاﺑﻞ

ﮐﻨﺪﻫﺎر

ﻫﻠﻤﻨﺪ

ﻧﯿﻤﺮوز

-

د اړتیا

جغرافیائی ویش

په هغوسیموکې چې فعاله او اوږدې جګړې پکې روانې دي او همدارنګه هغه ښاري مرکزونه چرته چې خلک
په زیاتیدونکې توګه خدماتو ته د السرسي په لټه کې دي  ،بشري اړتیاوې ډیرې ښکاره او جدي دی.
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له هغه ۲.۱میلیونوخلکوڅخه چې په ډیرو جګړه ځپلې سیمو کې
ژوندکوي،دوه برخې (۱.۴ملیونه) په۱۰والیتونو بادغیس ،فاریاب،غزنی،هلمن
د،کابل،کندهار،کونړ،کندز،ننګرهاراوروزګان کې ځای پرځای دي .
داوالیتونه پخپله هم له جګړو څخه تر ټولو زیات اغیزمندي– او د
۲۰۱۷کال په اوږدوکې  ۵۸سلنه نوي داخلي بېځایه شوي هم دلته بیځایه
شوي او همدارنګه د لته د السرسي ستونزې هم شته.
دهغو۱۰۰ولسوالیوڅخه چې دافغانستان دبشري ټولنې د السرسي ګروپ
( )HAGلخواپیژندل شويدي ۷۲،یې په همدې والیتونو کې دي .په دې
سیموکې دبشردوستانه مرستود رسولو لپاره په  ۲۰۱۸کال کې دالسرسي
نوې تګالروته اړتیاده .اوس مهال په افغانستان کې د۴۴۰۰۰مرستندویه
کارکونکو څخه یوازې۱سلنه یې په هغو سیموکې کارکوي چ ېددولت
ترکنټرول الندې ندي.بشري اړتیاوېد کابل او جالل آباد په ګډون د
لویوښاريمرکزونوکې په ځانګړې توګه ډیرې جوتې دي ،په کوم ځای کې

چې داخلي بېځایه شوي اوراستنیدونکی دواړه دعوایدو،د معيشت د
فرصتونو او همداراز داړینوبنسټیزوخدمتونو د السري په لټه کې راټول
شوي دي .په دغودوووالیتونو کې ۴۲سلنه بشری اړتیاوې دداخليب ېځايه
کیدواوډلئیزې را ستنیدنې له امله رامنځ ته شوې .پداسې حالکې چې
جګړې دهیوادځینې برخې ډیرې اغیزمنې کړي ولې په  ۲۰۱۷کې د هیواد
هیڅ یو والیت د جګړوله اغیزې خوندې نده پاته شوې .هغه سیمې چې د
طبیعی پیښو له امله زیانمنې دي هغه په شمال اوشمال ختیځ سیموکې
ډیرګوښه موقعیت لري اودژمي پورې اړونده پیښولکه دواورېوریدل او
ښویدنې،دځمکې ښویدنې او موسمی بارانونو له کبله متاثره کیږي.
موسمي بارانونه په هرځای کې اوریدی شي ولې په شمال کې ډیرزیات
وي .پداسې حالکې د زلزلې اټکل ناممکن دی او رامنځته کیدل يې په
هروخت کې امکان لری،سره له دې هم ډیر وخت داپه لیرې پرتوکلیوالي
غرنیزواودک منفوسووالیتونوکې رامنځته شوې .

د وضعيت له اړخه

اړ ﺧﻠﮏ

د جنس او عمر له اړخه

د ﺟګړو ﺑﯧځﺎﻳﻪ
ﺷﻮي

د ﺟګړو
اﻏﯿﺰﻣﻦ ﺷﻮي

د ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﻴښﻮ
اﻏﻴﺰﻣﻦ ﺷﻮي

ﺑﯥ ﺳﻨﺪه
راﺳﺘﻨﻴﺪوﻧﮑﻲ

ﮐډوال
راﺳﺘﻨﯿﺪوﻧﮑﻲ

ﮐﻮرﺑﻪ ټﻮﻟﻨﯥ

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻲﻧ
ﮐډوال

د ښځﻮ ﺳﻠﻨﻪ د
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ،او ﻣﴩاﻧﻮ
ﺳﻠﻨﻪ

ټولیز
ﺑﴩدوﺳﺘﺎﻧﻪ
اړﺗﯿﺎوې

ﺟﺪی اړﺗﯿﺎوي

ﻣﺮﮐﺰ

٢١زره

٣٩٤زره

٢٠زره

١٨زره

١٠٨زره

١٦زره

-

٪١٩ | ٢٢ | ٥٩

٠٫٦ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

١٫٧ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﺮﮐﺰی ﻟﻮړې ﺳﯿﻤﯥ

٣زره

٢١زره

٣زره

٣زره

-

١زره

-

٪٢٢ | ٢٢ | ٥٥

٣١زره

٠٫٤ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﺧﺘﯿځ

٤٧زره

١٨٩زره

١٤زره

٦٧زره

٥٣زره

٢٣زره

-

٪٢٠ | ٢٠ | ٦٠

٠٫٤ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٠٫٩ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﺷﺎﻤل ﺧﺘﯿځ

٩٥زره

١٩٢زره

٢٩زره

٢٠زره

٢٠زره

٣٢زره

-

٪٢١ | ٢١ | ٥٨

٠٫٤ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

١٫١ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﺷﺎﻤﻟﯽ

٤٦زره

٢٢٧زره

٥٦زره

١٢زره

٧زره

٢٠زره

-

٪٢٢ | ٢٢ | ٥٦

٠٫٤ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

١٫٣ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﺳﻮﯾﻞ ﺧﺘﯿځ

١٨زره

١٣٩زره

٧زره

٤زره

٩زره

١١زره

١٠٠زره

٪١٨ | ١٧ | ٦٥

٠٫٣ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

١ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﺳﻮﯾﻞ

١٠٩زره

٤٧٠زره

٢٨زره

٧٣زره

٣٩زره

٣٤زره

-

٪٢٢ | ٢٢ | ٥٦

٠٫٨ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٠٫٩ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻟﻮﯦﺪﯾځ

٦٥زره

٢٩٠زره

١٢٩زره

٤٠زره

٣زره

٢٩زره

-

٪٢٢ | ٢٢ | ٥٦

٠٫٦ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

١٫٤ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٪٢١ | ٢١ | ٥٨

٣٫٣ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٨٫٧ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٠٫٤ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ ١٫٩٢ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ ٠٫٢٩ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ ٠٫١٨ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ٠٫٢٢ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ٠٫١٧ ٢ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ ٠٫١ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 -١ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ) ﻟﻪ اﺗﻠﺴﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﻢ( ،ﻟﻮﻳﺎن )  -١٨ﮐﻠﻮﻧﻮ زﯾﺎت(
 -٢ازآﻧﺠﺎﯾﯿﮑﻪ دوﺑﺎره ﺷﺎﻤری ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن درﻣﺮز ودرﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺷﺎن وﺟﻮد دارد ،ﺗﻌﺪاد ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﻋﻮدت
ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ درﻫﺮﺣﻮزه ﻧﯿﺴﺖ.

دوميه برخه
دهرسکتور اړتياوو
ته کتنه
دهرسکتورپه اړه معلومات
په بیړنې حالت کې ښونه
بيړنۍ سرپناه او غيرې خوراکي توکي
کرهنه او د خوړوخوندیتوب
روغتيا
تغذي
خونديتوب
اوبه پاکوالی او حفظ الصحه

د معلوماتو تشې او د ارزونې
پالن کول
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دویمه برخه :په بیړنیوحالتوکې زده کړې

په بیړنیوحالتوکې زده کړې
ارزونه
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په افغانستان کې دلسیزوجګړوله امله روان بشري
بحران تعلیمي سیستم چې ال له وراندې نازک وو
نور هم کمزوری کړی ده  .د۲۰۱۶کال دپوهنې
دمدیریت دمعلوماتوسیستم یا  EMISارقامو
داښودلې چې۳.۵میلیونه ماشومان دښوونځي څخه بهردي–
چی ۷۵سلنه یې نجونې دي .دښځینه ښوونکوتناسب چې
په۲۰۱۲کې یوازې۳۱سلنه وو او تر ۲۰۱۶پورې یوازې  ۳۳سلنه ته
لوړشوی دی ،کوم چې دنجونوپه ښونځیو کې شاملیدل اود
زدکړودجاري ساتلوپه الره کې لوی خنډده  .سربېره پردې،په
ټول هیوادکې په عمومي ډول د ۴۰۰۰۰ښوونکولوی کمښت
شتون لري.دجګړېاوناامنیوله کبله له ۱۰۰۰څخه ډیرښوونځي
ویجاړشوي،خرابشوي یانیول شوي .له دغو ښوونځیو څخه
ځینې يې اوس هم فعالیت کوي چې د خوندیتوب اضافي
اندیښن ېرامنځته کوي.په بیړنیو حاالتو کې د زدکړې کاري
ډلې ()EiEWGارزونې ښودلې چې دداخلي بېځایه شویواو د
بیرته راستندینکوماشومانو د زیاتولي له امله د ښوونځيوعادي
نظام له ګڼې ګوڼې سره مخ کړی چې دزیربناوولکه ټولګي،
تشنابونه  ،څښاک اوبواود مسلکی ښونکي د نه شتون له کبله
د جذب ظرفیت نلري .که چیرې منابع چمتونه شي اوجدي
ننګونې په نښه نشي،داوسني بحران به دزده کړې په کیفیت
منفي اغیزه ولري ،اوداخطر شته چی د پوهنې په ډګر کې چې
کومې السته راوړنې په تیرولسیزوکې لرو دابه له السه ورکړو.
اغيزمن خلک

له۶۰۰۰۰۰څخه ډیرافغان ماشومان دخوندي ،اړونده  ،جامع او با
کیفیت زده کړو د حق اواړتیا له نظره اغیزمن شوي دي - .او
دا په بیړنیو حاالتو کې د زدکړې د فعاالنو لخوا په  ۲۰۱۶او
 ۲۰۱۷کال کې په سویل  ،ختیځ او مرکزي زونو کې مستند
شوې دي  ،چې د شخړو طبعي پیښو او د پولې دواړو غاړو کې
موجود ستونزوله امله را منځ شوي .شخړو اوبېځایه کیدنې ،
رواني مرستې ته اړتیانوره هم زیاته کړې مګردا اسانتاوې
یوازې۴سلنه ښوونځيوکې شتون لري .سربیره پردې۵۷،سلنه
نجونې او۲۴سلنه هلکان په هیڅ تفریح یفعالیت کې برخه
نلري،چې کیدی شي ددوی دخپګان په درملنه کې مرسته
وکړي،خو برخه نه اخیستل یې دزیانمننې زیاتېکړي.
JENAیادونه کوي .دداخلي بې ځایه شویواوراستنيدونکود
معيشت ضایع کیدل کورنۍ دې ته اړباسي چې د منفي
اغیزلرونکو میکانیزمونه څخه کارواخلی ،لکه دماشومانوکار
(۱۷سلنه هلکان او۱۲سلنه نجونې کارکوي)او د وخت څخه د
مخه ودونه (٪۶نجونې)  ۱۳سلنه په لویدیځ کې) او(۲سلنه
هلکان) هغه عوامل دي چې دماشومانودښوونځي ته د تګ او د
ښوونځي د جاري ساتلو مخنیوی کوي ..دافغان کډوالود بیرته
راستنیدوکچه د کوربه ټولنو دزدهکړې پرکیفیت باندې
دګڼې ګوڼې اوکموسرچینوله امله دپاموړاغیزه درلوده چې

اړتیاوې د سن او
جنسیت له مخې

٪٠

مردان

٪١٠٠ ٪٠

زﻧﺎن
 ١٨ﺳﺎل>

اﻃﻔﺎل
 ١٨ﺳﺎل<

جدي
اړتیاوې

0.1

د اړتیاوې د جدیت نقشه

حاد
اړتیاوې

میلیون

0.4
+

میلیون

-

دپوهنې په سکتورکې دواړه دپانګې اچونې اوپرمختګ د السه
ورکولو،اوهمدارنګه دټولنیزوشخړوخطره سره مخامخ دۍ.
د بشري اړتیاوو ارزونه

د۲۰۱۶کالراهی سې دپاکستان اوایران څخه
دډیروراستنیدونکوله امله ماشومانو لپاره دلومړنیوزده
کړواړتیاوی زیاتوالی موندلی دی .نږدې۷۰سلنه راستنیدونکي
ماشومان دي اوتر  ۳۰۰۰۰۰پورې بیرته راستانه شوي ښوونځي
ته د تګ عمرلري چې اکثریت یې دبېځایه کیدودمخه
ښوونځي ته تلل لکه څنګه چېد EIEWGدشریکانولخواډیریا
رزونې ترسره شوي،دراستنیدونکوماشومانوراجسترتعداد
دافغانستان په ختیځواوسویلي سیموکې د کوربه ماشومانو د
نفوس په پرتله دپام وړکم دي .دراستنيدونکواوبېځایه
شویوماشومانولپاره دزده کړې محدودیت ډیردي مګرلویه ا
ندیښنه په شته ښوونځیوکې دځای اومنابعونشتوالۍدې چې
دماشومانو مخه نیسي ترڅوداماشوماندښوونځي رسمي سیستم
کې جزب شي .لکه څرنګه چې د JENAلخوایادونه
شوی،دادګڼې ګونې المل شوې (اګرچه دښونځیوچارواکي په
څوټایمه درس ورکوي) کوم چ ېد۱۳سلنه هلیکانو (په شمال کې
د۲۶سلنه ) اودسلنه جینکیو ( په شمال کې۲۲سلنه ) داندیښنې
سبب ګرځیدلی اوددوی دښونځی په وختونه اودښونې
اوزدکړي په کیفیت یې منفي اغیزي کړيدي،همدارنګه

دویمه برخه :په بیړنیوحالتوکې زده کړې

دټولنې دیوځای کولواوهمغږۍ اړخونه هم اغیزمن کوي.
اضافي ځای،تدریس اودزده کړو توکو اوډیروهغوښوونکي ته
اړتیا ده چې نه یوازېا بتدايي ښوونکي اوتعلیمي نصاب کې
روزل شوي وي بلکه – دنوي بېځایه شویوماشومانو د رواني
مالتړ به برخه کې هم روزل شوی وي چی ددوی محافظت
،پرمختیایي،اورواني ټولنیزې اړتیاوې حلکړي .برسېره
پردې،هغه بیرته راستانه شوي ماشومان چې اسنادنلري
اوغواړي دولسوالیوپه ښوونځیوکې نوم لیکنه وکړي دوی ته
اجازه نه ورکول کیږي،سره له دې چې دپوهنې وزارت

پالیسۍپه روښانه توګه دې ماشومان ته اجازه ورکوي چې نوم
لیکنه وکړي.
سر چینې په بیړني حالت کې د زده کړې کاري ګروپ لخوا چمتو شوي دي .د ال

زیاتو معلوماتو لپاره د سکټور پاڼه په  humanitarianresponse.infoوګورئ.
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با کیفیته ښونې ته الس رسی

له وخت څخه د مخه ودونه اود ماشومانو کارونه

ښوونځی ته په الره ځورول
انجونې

اﻧﺠﻮﻧﯥ

٪٦

ﻫﻠﮑﺎن

۱ 7

څخه ماشوم ښه او بنسټیز
د هر
ښونې ته السرسۍ نلري.

٪٢
٪١٢

٪١٧

د وﺧﺖ څﺨﻪ
ﻣﺨﮑﯥ ودوﻧﻪ

هلکان

٪١٢
٪١٣

د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﮐﺎر
٪١٨

٪١٥

٪١٣

٪٦
٪٦
٪٧
٪٨
٪٩
٪٨

ځورونې
کلتوري اندیښنې
د تاوتریخوايل ډار
ځورونې
خوندي لیږد

٪٧

د واټونو جرم

دویمه برخه :بیړني سرپناه او غیر خوراکي توکي

بیړني سرپناه او غیر خوراکي توکي
په افغانستان کې سرپناه د بیځایه شویو او راستنیدونکو لپاره د
اندیښنې لوی المل ده .په مرکزي ،ختیځ ،شمال،
سویل لودیځ او سویل -لودیخو سیمو د ۴۰۷۶بېځایه
شويو کورنیو کې په غیر رسمي استوګنځایونوکې
سروې شوې ،ښیي چې  40سلنې کوورنۍ د کرایه په
کور کې ژوند کوي .ه دغو  ۶۹۱۴کورنیو څخه ۹۰ ،سلنه په دايمي یا
انتقالي کورونو کې ژوند کوي اوله کورو څخه د ویستلوله ډار
سرمخ دي .ځينې کورنۍ چې په ډیرو زیان منونکو پناهځایونو  ،لکه
خټین دیواالنه چې په سر یې ترپال اچولی وي ،ددوی عاید هم خورا
کم وي ( ۷۲۸۲افغانۍ) .د معيشت د محدود فرصتونو سره تړلې لږ
عايد د خلکو د عمومي ژوند په شرايطو اغيزه کوي او د مصؤنیت
له خطرونو سره مخ کوي  ۷۸ .سلنه بې ځايه شويو خلکو ویلي دي
چې دوى دومره ځاى نه لري چې د ښځو او نجونو شخصۍ ژوند
پکې خوندي پاته شي  ،اوداسې خلکو  ۸۸سلنه په لویدیځ زون کې
ده .پداسې حال کې چې د ټولو بې ځایه شوي کورنیو څخه د دریمې
برخې څخه زیاتو پناه غوښتونکو لپاره سرپناه ددوی لمړنیو اړتیا
څخه ده خو یوازې  ۳سلنه ځواب ويونکو راپور ورکړی چې د
سرپناه مرستې یې ترالسه کړي.
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د غیر خوراکي توکو ځینې ډولونه هم اړین دي .له سروې شویو
 ۷۶۴۶کورنیو څخه  ۷۰ ،سلنه د پخلنځیو بستو ته اړتیا څرګندوي،
 ۶۵سلنه د تودوخې توکو ته اړتیا لرله ،پداسې حال کې چې  ۷۰سلنه
یې جامو ته اړتیا لرله .په ختیځ کې ،دا اړتیا ډیره سخته وه۷۸ ،
سلنه د پخلنځي بستې لومړیتوب ورکوي او  ۷۱سلنه یې تودوخې
موادو ته اړتیا لرله ،پداسې حال کې چې په لویدیځ کې  ۹۰سلنه
بیځایه شوی کورنیو ګرمو جاموته اړتیا لرله .د سون د توکو اوګرمو
جامو لوړه اړتیا راتلونکې ژمی ته منسوب کیدای شي ،چې د
معيشت محدود فرصتونو له امله دوی ورته اړتیا لري ځکه چې د
دوي ماشومان او مشران د احتمالي مړینې خطرله خطر سره مخ
کیږی.
د ناروې د کډوالۍ شورا ( ) NRCد  ۷۲۰کال مارچ  ۷نیټي د
افغانستان د جنډر او پناه ځای د بیاکتنه راپور نوره هم روښانه
کړه چې د میرمنو اندیښنې د ډیرو کډوالو له کبله وې .هغه
میرمنې چې مرکې ورسره شوې وې ویلي چې دوی ډیری وختونه د
شپې د خپلو ځوانو لوڼو په اړه اندیښمن دي کله چې د ژمي په
وخت موسم کې نارینه له ښځوسره خونه شریکه وي .

اغیزمن وګړي

نږدې  ۹۰۰۰۰۰خلک د سرپناه او غیر خوراکي توکو ته اړتیا لري.
کوربه ټولنې چې د بې ځایه شویو او راستنیدونکو کوربه توب کوي
هم د ناکافي سرپناه له امله اغیزمنې کیږی .پداسې حال کې چې
شخړو مناسبې سرپناه ته دالس رسۍ په برخه کې د پام وړ اغیزې
کړې دې  ،طبیعی پیښی هم یوه فکتور کیدی شي چې کورنۍ
اکثرا نشي کوال ی چې خپل کورونه بیرته جوړ کړي .تر ټولو ډیر
اغیزمن شوی نفوس په شمال ،شمال ختیځ او ختیځو سیمو کې
موقعیت لري چې د طبیعی پیښو له امله زیانمن شوی دی .په

اړتیاوې د سن او
جنسیت له مخې
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ځانګړې توګه زیان منونکي خلک په شمال کې دي ،چیرته چې د
کور لویه برخه یعنی  ۷۹سلنه د خامو خښتو څخه جوړ شوي دي.
هغه معلومات چې د ۲۰۱۶او ۲۰۱۷کلونو تر منځ راټول شوي دي ښیي
چې طبیعی پیښو نږدې  ۱۸۲۰۰کورونه نيمه او  ۹۹۲۵نور یې په
بشپړه توګه ویجاړ کړي دې  .ناکافي سرپناه ډیری وختونه
زیامنتوب لوړه وي چې د حاالتو سره د مقابلې پر توان باندې ناوړه
اغیزي کوي او په فراخه توګه ښځې او نجونو د خوندیتوب له
لوړخطر سره مخ کوي  .د ناروې د کډوالۍ د کمیتې  NRCد ۲۰۱۷
کال د مارچ میاشتې د جندر او سرپناه دبیا کتنې راپور د میرمنو
هغه اندښنې نورې هم جوتې کړې چې دوی یې دکورنۍ د ګنې
ګونې له امله لري  .په ځانګړې توګه په ژمې کې کې کله چېې
نارینه او ښځې په یوه خونه بیدیږي  .له هغو میرمنو سره چې
مرکې شوې وې ویلي يې دي چې دوی ډیری وختونه د شپې لخوا د
خپلو ځوانو لوڼو په اړه اندیښمنې وي .

د بشري اړتیاوو ارزونه

په افغانستان کې جګړه د بیړنۍ سرپناه او مشخصو غیر خوراکي
توکو اړتیاوو ته ال زیاتوالی ورکوي.د  ۲۰۱۷سپتمبر د غیر رسمی
استوګنځایونو د ګڼو کلسټرونو د اړتیاوو ارزونې یا  MCNAچې د
ریچ موسیسې په نوښت ترسره شوه  ،دا موندلې چې په مرکزي او
لویدیځ زون کې د نورو سیمو په پرتله د سرپناه اړتیا لوړه ده .په
ټول افغانستان کې په غیر رسمي استوګنځایونو کې سرپناه د
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لومړیتوب له اړتیا وو څخه وه  ،چې د  ۴۱سلنه وګړو اړتیا ده او
ددې تناسب  ۶۷سلنه یې په لویدیځ زون کې دي  .د بې ځایه شويو
وګړو څخه چې په غیر رسمي استوګنځایونو کې ژوند کوي۵۶ ،
سلنه کورنۍ په دايمي استوګنځایو کې ۳۵ ،سلنه یې په انتقالي
کورونو کې او  ۶سلنه یې په خیمو کې او یا هم له خټو جوړو شويو
لنډ مهاله سرپناوو کې ژوند کوي .د شړل شویو خلکو په منځ کې،
 ۴۷سلنه داخلي بېځایه شوي او  ۳۶سلنه راستنیدونکي په کرایه
شوي کورونو کې ژوند کوي .د د کرایی په کورونو کې اوسیدونکي
 ۷۰سلنه بیځایه شوي د ویستلو له خطر سره مخ دي .دا خطر بیا په
لویدیځ زون کی  ۸۸سلنه اوپه سویلي زون کې  ۸۰سلنه دي ،چی د
کرايې په ورکولو او یا د ځمکې په ملکیت او د کارولو د مودې
اړوند موضوعاتو څخه سرچینه اخلي .
د سرپناه وضعیت په هغو سیموچې السرسی ورته ستونزمن ده هم
اندیښنې وړ ده  .په  ۲۰۱۶کې ترسره شوې څېړنه ښیي چې  ۳۷سلنه
خلک د نه السرسی په سیمو کې د سرپناه په خراب حالت کې ژوند
کوي لکه خراب شوي یا خرابیدونکي کورونه ،خیمې او له خټو
جوړې شوې لنډ مهاله سرپناوې  .پداسې حال کې چې  ۴۵سلنه بې
ځایه شوي خلک په ویجاړ شوو کورونو کې ژوند کوي .په ورته
وخت کې۱۰ ،سلنه هغو خلکو په پرتله چې ندي بېځایه شوي  ،د ټولو
بې ځایه شویو خلکو نیمایي یعنی  ۴۴سلنه په بشپړتوګه ویجاړ شوو
کورونو کې ژوند کوي چې  .د  IOMد بې ځایه کیدلو تعقیب
ارزونه  DTMچې په بغالن ،بلخ ،کابل ،کنړ ،کندز ،لغمان ،ننګرهار،
پکتیا او تخار والیتونو کې ترسره شوي ،هم څرګنده کړې چې
داخلي بې ځایه شوي او راستنیدونکي په خرابو سرپناوو کې ژوند
کوي.
ځیني په ویجاړو شویو اوخالي شویو کورونو کې  ،ځینې نور په خیمو
کې او ځیني بیا د ترپالونه په پوښښ کی اوسیږي ډیر خلک نویو

د ویستولو ډار

سرپناوو ته اړتیا لري ځکه چې دوی ته چمتو شوي لومړنۍ سر
پناوې ویجاړې شوې بدلون ته اړتیا لري.
د مناسبو کورونو یقیني کول د مخلف ډول اړتیاوو سره تړلې ده .
ځینې کورنۍ اړې دي چې د اوبو د ابو راوړلو لپاره له  ۲۰دقیقو
څخه زیات سفر وکړي  ،د هغوی  ۴۴سلنه په خیمو او بې ثباته
خټینو سرپناوو کې اوسيږي .برسیره پردې ،د اوبو سرچینو،
بازارونو او مارکيټ ته نژدې ځمکې او کورونه په ځانګړي ډول
لوړه بیه لري .نو ځکه ،هغه خلک چې په ډیرو بې ثباته کورونو کې
ژوند کوي ،د
اوبود سرچینو او مارکیټ څخه په لری واټن کې پراته دي او په
اقتصادي لحاظ زیانمن دي چې د دوی د ناامني سبب هم ګرځي.
هغه کورنۍ چې د څښاک اوبو ته کافي الس رسی لري د ګنه ګونی
شاخص یی  ۹.۴نسبت ( )۵ .۶وګړو ته چې د څښاک اوبو ته کافی
الس رسی نلري .د هغو کورنیو څخه چې په تشنابو پر ځای په
خالصه فضا کې رفع حاجت کوي  ۴۷ ،سلنه یی په انتقالي کورونو
کې ژوند کوي او  ۳۵سلنه یې دخټو یا کانګریټي ودانیو کې ژوند
کوي .د خوراکي او غیر خوارکي توکو د لګښت ترمنځ یوه قوي او
منفي اړیکه هم شتون لري .سروې د له مخې هغه کسان چې په
خیمو کې ژوند کوي د خوړودجدي خوندیتوب نشتون لوړه فیصدي
یې ( ۶۳سلنه) ده او هغه کسان چې په لنډ مهاله سرپناوو کې ژوند
کوي د هغوی د خوړ دخوندیتوب د نشتون فیصدی( ۴۰سلنه ده) .
سر چینې په بیړني حالت کې د زده کړې کاري ګروپ لخوا چمتو شوي دي .د ال

زیاتو معلوماتو لپاره د سکټور پاڼه په  humanitarianresponse.infoوګورئ.
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په افغانستان کې د خوړو دخوندیتوب نشتون مخ پر
زیاتیدو ده .شخړې  ،د پولې دواړو خواوو ته د وګړوو
خوځښت او د اقلیم بدلون دخوړو جدي او اوږد مهاله
اړتیاوې را منځ ته کوي ۲۰۱۷ .د خوړو د خوندیتوب
ټولیزه درجه بندي یا (۱. ۹ )IPSملیونه خلک په څلورمه مرحله (
بیړني حالت)  ۵ .۶ملیونه په دریمه مرحله (بحرانی حالت) او
نږدی  ۱۰ملیون په دویمه مرحله ( ځوریدونکي حالت) کې درجه
بندی کړی دي .د خوړو د خوندیتوب موسمي ارزونې ( )SFSAله
مخې  ،نږدې نیمایي نفوس یو ډول شوک یا ناڅاپه پېښې تجربه
کړې ،چی نشي کوالی چې خپلو کورنیو ته خواړه برابر کړي .پدې
کې د کار له السه ورکول (۲۷سلنه) او عوایدو کمښت ( ۱۳سلنه)
دۍ .په  ۲۰۱۷کې طبیعی پیښو لکه سیالبونو ،سیمه ایزې وچکالۍ
او د ملخانو بریدونو د هیواد په مختلفو برخو کې  ،په ځانګړي توګه
بادغیس ،بلخ ،غور ،کابل ،کنړ او ننګرهار کې د محصوالتو او
مالداری تولید اغیزمن کړی .د  ۲۰۱۷کال د اپریل د کرنې د
احتمالي راپورله مخې په  ۲۰۱۷کې د غنمو تولید په تیرو پنځو
کلونو کې ترټولو ټیټ وو ،چې د غنمو د حاصالتو خساره نږدې ۱ .۴
ملیون ټنه وه  .د شخړو او طبیعی پیښو له کبله داخلی بی ځایه
کیدنه ،د پاکستان او ایران څخه د ډیر شمیر افغانانو راتګ ،او
اقتصادی مهاجرت په هیواد کی د خوړو د خوندیتوب سره تړاو
لري ،په ځانګړی توګه په هغه سیمېی چی د داخلی بیځایه شوو
خلکو او راستنيدونکو دتمرکز وړ دې .

اغیزمن وګړي
هغه خلک چې په لوړو ارتفاع لرونکو سیمو کې اوسيږي  ،چیرته
چې د معیشت محدودو فرصتونه موجود دي او د پرمختیایي
پانګونې نوښتونو ته پام نده شوی  ،د ډیرواغیزمنو خلکو په توګه
پیژندل شوي دي ،ځکه چې دوی د ډول ډول پېښو سره مخ کیږي
او د داسې پيښو سره د مخ کیدو ظرفیت یې ټیټ ده  .د ګڼو
کلسټرونو د اړتیاوو ارزونې وروستي مونې دا ښېي چې  ۸۷سلنه
داخلي بې ځایه شوي وګړي او  ۸۴سلنه راستنیدونکي د خوړو د
خوندیتوب نه شتون سره مخ دي  .د خوړو نه خوندیتوب د هغو
کورنیو په منځ کې لوړه ده چې مشري يې ښځې کوي ځکه چې
دوی د کلتوري دودونو له مخې خواړو له ټولو وروسته ترالسه
کوي .د نړیوال خوراکی پروګرام او دکډوالو په چارو کې د ملګرو
ملتونو عالي کمشنري لخوا په خوست کې د اړتیاو ارزونو را ښودلې
چی د پاکستانی کډوالو په منځ کې (۸۰سلنه) په خوست کې (۴۲
سلنه) پکتيکا کې ،د خوړو د خوندیتوب د نشتون یادونه کړې.
برسېره پردې  ،د خوړو د خوندیتوب او کرهنې کلستر د غبرګون
شمیرو له مخې  ۷۵سلنه د طبیعی پیښو اغیزمني شوي کورنۍ د
خوړو د خوندیتوب له نشتون سره مخ وي او د خوړو د خوندیتوب
بیړني مرستو ته یې اړتیا لرله .د  FSACشریکان د زیاتو زیان
منونکو پیژندلو لپاره د زیان مننې معیارونه کاروي .دا ځکه چې په
هغو سیمو کې چې د داخلي بیځایه شوو خلکو او راستنيدونکو لوړه
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کچه شتون لري  ،هلته ځینې کورنۍ داسي دي چې خپل د ګټې
وټې سړي یی السه ورکړی دی ،او یا معلولیت لرونکي غړي لري؛
او له همدې امله باید په مرستو کې لومړیتوب ورکړل شي.

د بشري اړتیاوو ارزونه

اړتیاوې د هیواد په ټولو  ۳۴والیتونو کې پراخې دي ،مګر هغه
کسان چې ډیرې جدي اړتیاوې لري په نا امنه سیمو کې ژوند کوي
چیرې چې شخړه روانه ده FSAC .اټکل کړی چې په  ۲۰۱۸کې به د
جګړې له امله۱ . ۳میلیونه خلک د خوراکي توکو مرستې ته اړتیا
ولري . .په  ۲۰۱۷کې د ترسره شوي اړتیاوو ارزونې موندلي چې د
بې ځایه شوو خلکو  ۸۱سلنه د خوړو د خوندیتوب له جدي نشتوالی
سره مخ دي .شخړو د اغیزمنو ټولنو عاید او د خوړو پر تولید
باندې هم اغیزه کړې  .په  SFSA ۲۰۱۷موندلي چې  ۱۱سلنه
کورنیود تیرو کلنو په پرتله ډیر کم عاید تر السه کړي ،پداسې حال
کې چې نور  ۴۸سلنه لږ عاید ترالسه کړي دي .ډیری کورنۍ هیڅ

اراده نلري چې خپلو اصلي ټاټوبي ته ستانه شي او المل یې (۵۰
سلنه ) امنیت  ۲۰( ،سلنه) د ځمکو غصب او ( ۷سلنه) د تولیدی
شتمنیو خرڅالو په ګوته شوی دی .نږدې ټولو  ،د خوړو مرستې د
ژوندي پاته کیدو لپاره د بیال بیل ډول لومړیتوب لرنکو مرستو په
سرکې وبللې.

دویمه برخه :دکرهنې او خوړو د خوندیتوب کلستر

د خوړو خوندیتوب نشتون د طبیعی پیښو او د سرحد څخه هاخوا
د وګړو د خوځښت له امله هم رامنځته کیږي .د اقلیم بدلون ،
سخت موسمی شرایط ،او آفتونه په کلیوالي ټولنو کې خواړه او
معیشت په جدي توګه له ستونزو سره مخ کوي او په کال کې
شاوخوا  ۲۵۰۰۰خلک اغیزمن کوي .د بدخشان ،بادغيس ،بلخ،
بامیانو ،دایکندي ،فاریاب ،غور ،هرات ،جوزجان ،کابل ،ننګرهار،
سمنګان ،سرپل ،تخار او زابل والیتونه تر ټولو ډیر اغیزمن شوي
دي FSAC .اټکل کړی چې نږدې  ۲۸۰۰۰۰خلک به په  ۲۰۱۸کې د
طبیعی پیښو له امله د خوړو د خوندیتوب مرستو ته اړتیا ولري.
کلیوالي نفوس چې ۶۶ .۴سلنه په کرهنه تکیه کوي او  ۶۹سلنه د
څارويو په روزلو تکیه کوي د طبیعی پیښو په وړاندې زیان منونکي
دي.له ډیرو کمو بدیلونو څخه پرته  ،زیانمنونکي کورنۍ د پایښت
وړ په ستراتیژیو باندې تکیه کوي لکه نور مهاجرتونه یا د ارزښتمنو
شتمنیو لکه د مالدارۍ یا ځمکې خرڅالو  ،کوم به چې دخوړ او
معیشت په خوندیتوب باندې لنډ مهاله او اوږډ مهاله اغیزې ولري
 .د خوړو د خونديتوب موسمې ارزونې ته د سروې شويو ټولنو ۴۱
سلنه په  ۲۰۱۷کې دمعیشت د ستونزو سره د مقابلې د بیړي یا
بحرانې حالت راپور ورکړ.
د پولې هاخوا خوځښتونه د بشري مرستندویانو او حکومت لپاره د
پام وړ ننګونه ده .د  FSACارزونه چې په ختیځ زون کې د ۲۰۱۷
کال په اپریل کې ترسره شوه ،دا په ډاګه کړه چې  ۷۲سلنه
راستنیدونکي د خوړو د خوندیتوب له نشتون سره مخی دي او لږ
تر لږه درې میاشتینویو مرستو ته اړتیا لري .د داخلي بې ځایه

د غنمو د توليداتو نشتون

شویو او راستنیدونکو کوم چې ښار ي سیمې چه ال له وړاندې
بېوزلې او تر فشار الندې دي  ،د بیځایه شویو او راستنیدونکو
ډلیئز راتګ سره د کاري فرصتوپه سر سیالۍ زیاتې شوې دي چې
په نتيجه کې يې د مزدرو اجره کمه شوې او د کارمندلو سیالۍ
زیااته شوې ده.
په ټولیزه توګه FSAC ،د شخړو ،طبیعی پیښو او د پولې هاخوا
خوځښتونو له امله  ۱ .۹میلیونه خلک اغیزمن پیژندلي چې په ۲۰۱۸
کې به مرستو ته اړتیا ولري چې عامه توګه په په سویلي ،شمالي او
ختیځ سیمو کې وي  .دې حقیقت په کتو سره چې د افغان ټولنې
یوه لویه برخه د خوړو دخوندیتوب له نشتون سره مخامخ دي،
پرمختیایي شریکانو او دولت ته ښايي چې دزیانمنونکي خلکو لپاره
د نه الرسری وړ سیمو کې خپلو پروګرامونو ته پراختیا ورکړي.
 FSACبه د دې ټولنو دفاع لپاره خپل کارته دوام ورکړي او د
شریکانو هڅو ته الرښوونه وکړي ترڅو د اوږدې مودې پراختیایي
پروګرام سره د خوراکي توکو د پایښت پایلو لپاره د بشري مرستو
همکارنو سره اړیکه ونیسي
سر چینې په بیړني حالت کې د زده کړې کاري ګروپ لخوا چمتو شوي دي .د ال

زیاتو معلوماتو لپاره د سکټور پاڼه په  humanitarianresponse.infoوګورئ.

د خوړو د جدي خونديتوب نشتون

د خوراکي مرستو اړتیا
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روغتیا
لنډیز

26

په افغانستان کې روانې شخړې د خلکو د بېځایه
کیدو ،د لوړې کچې د مرګ ژوبلې او د مختلفو
ناروغیو د خپریدوالمل شوی  .چې روغتیا نظام له
ستونزو سره مخ کوي ،کوم چې په هیواد کې د بیړنیو
حالتونو له امله ال له مخکې تر فشار الندې ده  .بې ثباته شرایطو ال
وړاندې نازک روغتیایي سیسټم تر فشار الندې راوستلی چې له
امله يې د ما شومانو د مړینې کچه لوړه ده  ،يانې په هرو زورو
زیږونو کې  ۷۰ماشومان مري  .د میندو د مړینې لوړه کچه ،د
واکسین کم پوښښ (د شري لپاره  ۴۰سلنه کم پوښښ) اړینو
روغتیایي خدماتو او دتغذيې پاملرنې ته د  ۳۰سلنه وګړو الس رسی
نشته .یوازې  ۵۰سلنه زیږونونه په روغتیایي مرکزونو کې ترسره
کیږي چیرته چې د روزل شويو صحی کارکونکو لخوا د زیږون څخه
وروسته روغتیایی خدمات چمتو کبږي په ټول هیواد کې څلور نیم
میلیونه خلک لومړنیو اوږدمهاله روغتیایي پاملرنې ته اړتیا لري .د
هغه ښځینه چې د زیږون د عمر لرونکې دي په ځانګړې توګه په
داسې هیواد کې زیانمنونکي دي چې الهم د میندو د مړینې لوړه
کچه لري.
روغتیا يي پاملرنې ته دداخلي بې ځایه شوو وګړو ،راستنيدونکو او
کډوالو السرسی په ځانګړي ډول د اندیښنې وړ دي او ډیری
راستنیدونکي او کډوال د لومړنیو اساسي خدمتونو څخه محروم
شوي دي .په تورخم ،سپین بولدک ،زرنج او اسالم کال کې بیرته
راستنیدونکي د نری رنځ ،ایچ آئی وی ،د خوار ځواکۍ او
امیدوارۍ اړوند صحی پیچلتیاوې لري .د دولت او وسله والو ډلو
تر منځ د هیواد په لویو برخو کې د ځمکنۍ دکنترول په ورا وار د
یو بل په الس کې د لویدو له امله وضعیت پیچلی دی .نه یوازې دا
چې د جراحۍ د پاملرنې او بیارغونې اړتیا وې زیاتې شوې  ،بلکه د
روغتیايی مرکزونو د تړلو او زیان  ،او د روغتیا کارکونکود مرګ
ژوبلې سبب هم کرځي .یوازې  ۲۰۱۷کې ،په فاریاب ،لغمان او
اروزګان کې یو شمیر روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي چې له ۲
میلیونو څخه ډیر وګړي اغیزمن کوي .د شخړو له زیاتیدوسره د
بشري مرستو عملیاتو ته د هر وخت څخه ډیره اړتیا ده .تر څو له
موجودو روغتیایی اداروسره د اساسي مالتړ له الرې  ،د ډیرو
زیامنونکو وګړو په منځ کې د مخنیوي وړ ضایعاتو او اړوند
پیچلتیاوو او معلولیت مخنیوي وشي  .پدې کې د ژوند ژغورلو
روغتیایی خدماتو لکه لومړنۍ روغتیایی او رواني پاملرنې ،د
میندو او ماشوم روغتیایی پاملرنې ،د ساري ناروغیو کنترول او
مخنیوی  ،او د لوړخطرپه سیمو سیمو کې د جراحي خدمات او د
جګړې له امله د ژوبلوشویو ډیر معلولیت لرونکو وګړو بیا بیارغونه
شامل دي.

اغیزمن وګړي

د طبعی پېښو ،جګړي او پولي ها خوا د وګړو خوځښت په ډیرو
اغیزمنو او بی ثباته سیمو کې نیم میلیو خلک د جراحی لومړنۍ
مرستې ته بیړنې اړتیا لري .هغه کسانو څخه چې د شخړو له امله
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اغیزمن شوي ،د ښځو او ماشومانو په کډون ،نږدې  ۶۹۰۰۰به په
مستقیم ډول اغیزمن شي ،چې د مرګ ژوبلې ،او یا دایمي معلولیت
المل کیږي .د هیواد په کچه روغتیایی مرکزو ته په هره میاشت
کې د ترضیضاتو نږدې  ۶۷۰۰پېښې ارجاع کیږي .ډیری دا قضیې د
بادغیس ،فاریاب ،هلمند ،اوار او کندز په جګړه ځپلو ولسوالویو کې
دي .له نورو والیتونو څخه هم د شخړو له امله د لوړو پېښو
راپورونه ورکول کیږی .وروستي اټکلونه ښیي چې په افغانستان کې
نږدې  ۱۰میلیونه خلک اړینو روغتیایی خدماتو ته محدود یا هیڅ
السرسۍ نلري ،په دې کې نږدې  ۹۲۰۰۰ښځې د زیږون عمر (۴۹-۱۵
کلونو) په ډیرو اغیزمنو سمیو کې ،د بیړنۍ وقایتي پاملرنې په
ګډون ،د زیږون روغتیایی خدمتونه ته اړتیالري .په ټول هیواد کې
څلور نیم میلونه خلک اږدمهاله روغتیايي خدماتو ته اړتیا لري.په
داسې هیواد کې چې تر اوسه هم د میندو د مړينې لوړه کچه لري،
د زیږون عمر لرونکې ښځې په ځانګړي توګه زیان مننونکې دي.
روغتیا يي اسانتیاووته د راستنیدونکو او بیځایه شویو وګړو
السرسی د ځانګړې اندیښنې الم مل ده .او ډیری کډاوال او
رستنیدونکې بنسټیزو روغتیایی اسانتیاوو ته دالسرسي څخه
محروم دي .د تورخم ،سپین بولدک ،زرنج او اسالم قلعه په پولو
راستنيدونکي د نري رنځ  ،ایچ آئی وی  ،د خوارځواکۍ او
امیدوارۍ اړوند طبی اختالطات لري .د دولت او وسله والو ډلو تر
مینځ د هیواد په لویو برخو کې د ځمکنۍ کنترول د بار بار تبادلې
له امله وضعیت پیچلی دی .نه یوازې دا چې د جراحۍ پاملرنې او

دویمه برخه :روغتیا

بیارغونې اړتیا وو ته زیاتوالی ورکوي ،بلکه د روغتیا کارکونکود
مرګ ژوبلې او معلولیت او د روغتیايی مرکزونو د تړلو او زیان
المل هم کیږي .یوازې په  ۲۰۱۷کال کې ،په فاریاب ،لغمان او
روزګان کې یو شمیر روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي چې له ۲
میلیونو څخه ډیر وګړي يې اغیزمن کړي .د شخړو شدت سره،
بشری عملیاتوته د هر وخت څخه زیاته اړتیا ده ،ترڅو په ډیرو
زیان منونکو خلکو کې د ژوند د مخنیوی وړ ضایعاتو او اړونده
پیچلتیاوو او معلولیت مخنیوی وکړي او په عین حال کې چې د
موجوده صحی موسساتو بنسټیز مالتړ چمتو کړي .پدې کې د ژوند
ژغورنې روغتیایی خدمات لکه د لومړنۍ روغتیايي پاملرنې ،د
میندو او ماشومانو روغتیا ،دساري ناروغیو مخنیوي او کنټرول ،په
نا امنه سیمو کې د ترضیضاتود پاملرنې اسانتاوې او د هغوډیرو
زیان منو کسانو لپاره بیا رغونه چې د جګړي اړوند معلولیت لري .

اړتیاوو ارزونه بشري

د کال په لومړیو  ۹میاشتو کې ،په ټول هیواد کې د جګړو ۶۹۰۰۰
جراحي پیښې راپور ورکړ شوي  -چې د نیمایي یې د هلمند او
لښکرګاه په لویو روغتونونو کې درملنه شوي .دا د  ۲۰۱۶کال د
ورته مودې پر پرتله  ۲۱سلنه زیاتوالی ښیي .ډیری ټپیان به په پای
کې د معلولیت او معیوبیت سبب شي چې په کې د پښو له السه
ورکول ،ړوند کیدل او معنوي ستونزې شتون لري .په هیواد۷۳
ولسوالی د جراحۍ پاملرنې لپاره هیڅ ډول چمتوالی نلري .هغه
تاسیسات چې د صدمې پاملرنې سره سمبال شوي اکثرا جراحي
ظرفیت ،مناسب سامان ،یا تخنیکي کارکونکي نلري ترڅو د
ژوندانه ژغورنې تدابیر چمتو کړي .د ژغورنې لپاره پاملرنه ،د

د جګړی اړوند ټپیان

بیارغونې پروګرامونه ،فزیوتراپی ،او د پراستیتیک خدمتونه په
اغیزمنو سیمو کې خوار ډیر محدود دي .په هلمند ،سرپل ،اروزګان
او زابل او د شخړو څخه اغیزمنه والیتونو کې د میندو د مړینې
کچه ال دمخه د غیر منلو وړ لوړاو ملي اوسط څخه ډیره ده .په
شخړو اغیزمن شویو ولسوالیو کې د بیړني تداوی پاملرنې شتون
خورا محدود دی .د شخړو او سیاسي مداخلې له امله د بنسټیزو
روغتیایی خدمتونو خرابول او د وضعیت بیړنۍ حالت زیاتوي .په
 ۲۰۱۷کې ،د روغتیایی تاسیساتو د خنډونو په پیښو کې  ۱۳۴سلنه
زیاتوالی راغلی .د  ۲۰۱۷کال تر پاى پورې داخلي بې ځایه کیدل او
د راستنیدونکو خلکو له امله روغتیایی خدمات ډیر نا مناسب
حالت را ګرځیدلي دي .د روغتیا لګښت مصرف  ۷۰سلنه په
مستقیم ډول د افغانانو لخوا ورکول کیږي .په هرصورت ،بېځایه
شوې خلک په ځانګړې توګه د زیږون لرونکي عمر کې میرمنې ،د
دې لګښتونو سره مخ دي ،او د عامې روغتیا خدماتو او بشري
فعالینو لخوا چمتو شوي روغتیایی خدماتو باندې تکیه کوي.
کلتوري خنډونه او د ښځینه روغتیایي کارکوونکو نشتوالی په تیره
بیا په لرې پرتو سیمو کې بنسټیزو روغتیایي خدمتونو ته د میرمنو
السرسی کموي .ناکافي اوبه ،حفظ الصحه او سرپناه او د خوړو
خوندیتوب ،خلک د مختلفو ناروغیو د اخته کیدو له خطرسره مخ
کوي لکه څنګه چې ( )CCHFاو د ډینګو احتمالي ناروغۍ په ۲۰۱۷
کې لیدل شوي.
سر چینې په بیړني حالت کې د زده کړې کاري ګروپ لخوا چمتو شوي دي .د ال
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دلومړنیو مرستو ټراما پوسټونه

زیږون او د ماشوم روغتیا

ﻧﻮر ټﭙﻮﻧﻪ

٪١٧

٪٣٧

د ﺟﻨګ ټﭙﯿﺎن
ﻣړې ﮐﯿږي

٪٣٧

د اﻋﻀﺎوو ﭘﺮې ﮐﯿﺪل

٪٦٦

ﺟګړﯾﺰ وﻟﺴﻮاﻟﯿﻮ
ﮐﯥ ﺟﺮاﺣﻲ
ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ ﻧﺸﺘﻪ

٪١٦

ﴎ ،ﺳﱰګﻪ ،ﺧﯿټﻪ

د  ۱۲۰څخه  ۷۹ولسوالیو کې جدي شخړې
روانې دي.

ﺗﻨﻬﺎ

٪٥٠

ژﯾږوﻧﻮﻧﻪ ﺗﻪ
روﻏﺘﯿﺎﯾﻲ اﺳﺎﻧﺘﯿﺎوې
ﻧﺸﺘﻪ
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دویمه برخه :تغذي

تغذي
بیا کتنه

د دولت او شریکانو د هڅو سره سره د افغانستان د
تغذيې وضعیت الهم د اندیښنې وړ ده  .د ۳۴والیتونو
څخه په  ۱۵والیتونه د شدید ې حادې خوارځواکۍ
کچه لري کوم چې په بیړني حد کې په پام کې نیول
کیږي .په کال کې شاوخوا  ۱.۶میلیونه د  ۵کلنو څخه کم عمره
ماشومان او  ۴۴۳۰۰۰امیدوار او شیدې ورکوونکو میرمنې د حاد
خوارځواکۍ درملنې ته اړتیا لري .پداسې حل کې چې د لسیزو
پرمختیایی خسارې د تغذي حاده او اږد مهاله کمښت ته رامنځ ته
کړې ده  ،شخړې اوسنی وضعیت الپسې خرابوي او دخوارځواکي
المل ګرځي؛ لکه د کورنۍ دخوړو د خوندیتوب نا کافي شتون ،کم
خواړه تر السه کول ،ناکافي روغتیايي خدمتونه ،غیرمحيطي
چاپیریال او د میندو او ماشومانو نه پاملرنې .خوارځواکۍ یوازې
ددتغذي د ګڼ سکيټوریزه ځانګړو او حساسو کړنو له الری حل
کیداشي ترڅو د بیړني او پرمختیایی حالت فاصله له منځه یوسي.

اړتیاوې د سن او
جنسیت له مخې

٪٧٣ ٪٢٣ ٪٠
مردان

زﻧﺎن
 ١٨ﺳﺎل>

اﻃﻔﺎل
 ١٨ﺳﺎل<

جدي
اړتیاوې

3

د اړتیاوې د جدیت نقشه

میلیون

حاد
اړتیاوې

1.1

میلیون

+

-

اغیزمن وګړي
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د پنځه کلونو کم عمره ماشومان او اميندوارې او شيدې ورکونکې
ميندې د خوارځواکۍ له ناروين څخه ډيرې اغيزمنې شوې دي .
اټکل شوی چې  ۱.۶ملیونه ماشومان په کلنۍ توګه د حاد خوار
ځواکۍ له امله ځوریږی چې  ۵۴۶۰۰۰یی په شدیدې حادې خوار
ځواکۍ باندې اخته دي .تقريبا  ۴۶سلنه ماشومان او  ۴۸سلنه
مینداوې او شیدېورنکوې میندې د شخړو په اغیزمنو ولسوالیو کې
ژوند کوي چې په حاده خوارځواکۍ اخته دي .نویو زیږیدلو او وړو
ماشومانو ته د کمو شیدو ورکولو رواج ،او د منرالونولوړ کمښت د
طبیعي پېښو له امله اغیزمنو خلکو ترمنځ د تغذیې وضعیت په
چټک خرابولو کې مرسته کوي .داخلي بې ځایه شوي وګړي هم د
وضعیت دخرابیدو له لوړ خطر سره مخ دي .د دوو کلنو څخه د کم
عمر نږدې  ۶۰سلنه کوچنيان په مناسب ډول نه تغذیه کیږي۴ ،
 ۵۰.سلنه د ویټامين-اې کمښت او  ۴۰.۴سلنه هغه ښځې چی عمر
یی د  ۴۹-۱۵کلونو ترمنځ دۍ د وسپنې دکموالي انیمیا لخوا
اغیزمن شوي.

د بشري اړتیاوو ارزونه

په ټولیز ډول د تغذيې وضعیت په ټول هېواد کې خورا جدي ده چې
په  ۱۵والیتونو ( بامیان ،دایکنډي ،غور ،جوزجان ،کندهار  ،خوست
 ،کنړ ،ننګرهار ،نورستان ،پکتیا ،پنجشیر ،پروان روزګان او وردګو )
کې د نړيوالې حادې خوارځواکۍ شتون له  ۱۵سلنې څخه لوړ اود
جدي حاده خوارځواکي شتون له  ۳سلنې څخه په  ۲۴واليتونو کې د
بيړنې وضعيت له قدمې څخه لوړ ده .حاده خوارځواکي داسې يو
حالت دی چې ژوند ګواښي او بيړنې درملنې ته اړتيا لري ځکه چې
 SAMپه ماشومانو کې د مړینې شونتیا د خپلو روغو همزولو پر
پرتله نهه ځله لوړه ده پداسې حال کې چې په منځنۍ حاد
خوارځواکۍ د اخته ماشومانود مړینې شونتیا درۍ ځله لوړه ده .
په خوارځواکۍ اخته ماشومان چې ژوندې پاتې کيږي ،بياځلې په

ناروغيو اخته کيږي او په سمه توګه وده نه کوي ،او ددوی پراختيا
او دماغي ودې ته نه جبران کيدونکي زيان رسيږي
اوس مهال ،په هيواد کې د  ۹۴۸ (۴۹ ۱۹۲۲روغتیایي مرکزونو څخه
يواځې سلنه يې) د جدي حادې خوارځواکې او ۵۸۲ (۳۰سلنه يې)
حادې خوارځواکې د مديريت په برخه کې خدمتونه وړاندې کوي،
پدې توګه د اغيزمنو وګړو د اړتيا او د اړتيا وړ وقايوي او د
درملنې خدمتونو ته د الس رسي په منځ کې ډيره لويه تشه را منځ
ته کوي سربيره پردې ،ښاري سيمو ته د داخلې بېځايه شويو ،د
کډوالو او راستنيدونکو څپې د خوارځواکي فشار نور هم ډير کړې
دې او د روغتیایي سيستم اوسنې وړتيا يې د خوارځواکې بيالبيلو
ډولونو ته د مخنيوې او ځواب وينې په برخه کې د فشار الندې
راوستې ده .اميندوارو او شيدې ورکونکې ميندو د تغذي ځانګړې
اړتياوې ډيريږي چې دغه اړتياوې مناسبو خوړو ته الس رسي او
مناسبې کړنې زيانمنې شي او دغه ستونزه بيا په هغه واليتونو کې
نوره هم جدي کيږي چې د خوړو خونديتوب ډير کمزورې وي .که
چيرې دغه ستونزې حل نشي ،نو په اميندوارو ميندو کې
خوارځواکي کيداي شې چې په زيږون يې منفي اغيز ولري چې د
کم وزنه ماشوم زيږيدنه ،سقط او له وخت نه وړاندې د ماشوم
زيږيدنه شامله ده
سر چینې په بیړني حالت کې د زده کړې کاري ګروپ لخوا چمتو شوي دي .د ال
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بخش دوم :صحت
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انځور :جیم هایلیبروک NRC /

د حادې خوار ځواکۍ پېښې

۱۰

۳

چې د پنځو
ماشومانو څخه
د
کالو څخه الندې وي د خوارځواکي
روغتیایي اړتیاوې لري.

جدي حاده خوارځواکي

٪٤٩

ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺻﺤﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺳﻮء ﺗﻐﺬی ﺣﺎد ﺷﺪﯾﺪ
) (SAMرا اراﺋﻪ ﻤﻧﯿﮑﻨﻨﺪ

د جدي حاده خوارځواکي خدماتو ته نه السرسۍ

نړیواله حاد خوار ځواکۍ

٩

وﻻﯾﺖ < ٪١٥وﻗﻮﻋﺎت
وﻋﻮﻋﺎت ﺑﺎﻻﺗﺮاز٪١٥
آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺿﻄﺮاری اﺳﺖ

دویمه برخه :خوندیتوب

خونديتوب
بیا کتنه

په افغانستان کې د مصؤنیت چاپیریال خورا نازک دی.
د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو د هیواد په کچه
دنادولتي وسله والو ډلو سره په پراخو جګړو کې بوخت
دي  .دا د ملکي وګړود بېځایه کیدو المل ګرځي ،چې
په پایله کې په محدودو او ډیری منفي یکانیزمونه باندی تکیه
کوي .د ساتنې لویې اندیښنې شتون لري ،په ځانګړې توګه د ملکي
وګړو ساتنه ،په داسې حال کې چې ملکي وګړي د وسله والو
ځواکونو لخوا د هدفي یا بې توپیره بریدونو ،ځورونې ،جبري
استخدام ،او د آزاد کرځیدلو محدودیتونو سره مخامخ دي .نوي
داخلي بېځایه کیدنه خورا لوړېږي ،ځینې خلک چې لسیزې دمخه
بیځایه شوي دي ال هم ورته د تل پاته حل نه دی پیدا شوی .

اړتیاوې د سن او
جنسیت له مخې

٪٦٢ ٪٢٠ ٪١٨
مردان

زﻧﺎن
 ١٨ﺳﺎل>

اﻃﻔﺎل
 ١٨ﺳﺎل<

جدي
اړتیاوې

2.5

د اړتیاوې د جدیت نقشه

حاد
اړتیاوې

میلیون

1.5
+

میلیون

-

ځانګړي محافظتي اندیښني :د جندر پر بنسټ تاو تریخوالی د
ماینونو خطر ،د ماشومانوڅخه ناوړه ګټه اخیستنه او زورول ،د
مدني اسنادو نشتوالی ،او د د کورونو د کرایې د مودې پورې تړلې
اندیښنې دي.
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اغیزمن خلک

د کلونو جګړې  ،تکراري طبیعی پیښې او د پولې هاخوا خوځښت
له په افغانستان کې د اغیزمنو خلکو ډلې ډیرې او متفاوتې دي .د
افغانستان د ساتنې کلستر ( ،)APCدبحران د بین د ارزونې سره
سم ،اوس د نوي بېځایه شوي  ،د طبیعی پیښو څخه اغیزمن شوي
خلک ،راستنيدونکي ،کډوال او د کوربه ټولنې زیانمنونکي غړي د
اغیزمنو خلکو په منځ کې په پام کې نیسي .سربېره پردې ،هغه
خلک چی نه دي بېځایه شوي او د شخړو په سیمو کې ژوند کوی له
خطرونو سره مخ دي .دا خلک هغو سيمو ته په یو کلومیټر کې ژوند
کوي چې د جګړې څخه پاته شوي خطرناک ناچاوده توکي پکښې
وي .
 APCد شدت نقشه اخیستنې پر بنسټ ،هغه خلک چې د مصؤنیت
ډیرې لوړې اندیښنې لري په فاریاب ،کندهار ،کندز او ننګرهار په
والیتونو کې اوسیږي .هغه کسان چې د خوندیتوب لوړ اندیښنې
لري په بدخشان ،فراه ،هرات ،هلمند او کابل کې موقعیت لري .د
خوندیتوب څرګندې اندیښنو ته په کتوسره  ،او د اشخاص په ګوته
کول د روانو جګړو او دې په نتیجه کې د رامنځته کیدوکې بیځایه
کیدنې له امله وګړي ځانګړې اندیښنې لري - .د بیلګې په توګه
ختیځ زون -دداسې کورنیو کوربه ده چې مشري یې معلولیت
لرونکي وګړي کوي  .د ریچ د ادارې په نوښت  ،د ماشومانو د
ساتنې د اړتیاوو ارزونې راپور ښېي چې ،په ختیځ زون کې د
کورنۍ د غړو اندازه ترټولو زیاته ده یعنی په منځنۍ کچه  ۱۴غړي
 ،چې په ټول هیواد کې د انحصار لوړ نسبت لري .دا خلک د ساتنې
خطرونو ته زیان منونکي دي (لکه تاوتریخوالی ،جنسي زورونې او
کورني زورونې ،تبعیض ،د ټولنې غړو لخوا استثمار ،او مرستې ته
الس رسي انکار) ،چې ښایی په منفي میکانیزمونو کې نور هم ښکیل
شي (لکه جبري اوپه کم عمر کې ودونه ) .په شمالي زون کې،

زیانمن وګړې چې په کوموسرپناوو کې ژوند کوي ،نو طبیعي پیښې
دوی ال ډیر اغیزمنه وي .بیرته راستنیدونکي په ځانګړې توګه
زیانمنونکي ډلې دي ،چې د پام وړ شمیرې په ختیځ او جنوب
ختیځو سیمو کې په ګوته شوي .لکه څرنګه چې وروستۍ بې ځایه
کیدنې د مالي ناامني او د ټولنې سره د بیا یوځای کیدو د عواملو د
نشتوالي له امله د دوی زیانمننې زیاتوالی موندلی ،دا اوس د دوی
د وضعیت او عمومي غربت تر منځ څو اړخیزه ستونزه ده .د
راستانه شویو نوم لیکنه په جنوب ختیځ کې ترټولو ټیټه کچه لري،
چې له امله یې دوی اسانتیاوو لږه السرسی پیداکوي .بې ځایه شوي
هلکان او نجونې د خوندیتوب د ځانګړو خطرونو سره مخ کیږي،
لکه د ماشوم کار او جبری ودونه .ښځې هم د ځانګړو خطرونو
سره مخ دي .په ځینو مواردو کې د منفي (یا زیانمنونکي) کلتوري
کړنو څخه لکه لکه د مدني اسنادو مرستې او معيشت ته په
السرسي کې ستونزې ،اجباري ودونه  ،او د آزاد تګ راتګ
محدودیتونه  .او دا د دې سبب هم ګرځي چی دوی د منفي
اغیزو میکانیزمونو ته راوګرځوي) د بیلګې په توګه ،د ښځو لخوا د
کورنیو سرپرستي .دا معلومه ده چې د ښځو  ،د بی ځایه کیدو په
جریان کې د جنسیت پر بنیاد پیښو سره ډیرې مخ کیږي  .د
نارینه او ښځينه ترمنځ مدني اسناد یا تذکره ته الس رسۍ کې یو
خال هم شتون لري ،چې اندازه یې تراوسه ندي ارزول شوي.

دویمه برخه :خوندیتوب

د بشری اړتیاوو ارزونه

د امنیتي وضعیت خرابوالی ،د اندیښنې وړل ټول خلک اغیزمن
کوي لکه کورني بیځایه شوي ،کډوال او راستنیدونکي ،د کوربه
ټولنو او هغو ټولنو په ګډون چې بیځایه شوې ندي.ځکه چې بشري
فعاالن د هیواد هغو سیمو ته السرسۍ نلري چې د دولت د
مخالفینو تر ولکې الندی دي اویا يې د ښکیلې غاړې د نیولو هڅې
کوي .د  ۲۰۱۷د  REACHنوښت او د کلسټر د اړتیاوو د ارزونې
دشمیرو پر بنسټ د افغانستان په ډیری برخو کې د جګړې
جغرافيائي ساحې پراختیا  ،د لوی اقتصادي پایښت او دوامداره
معیشت نشتوالي په دویم ځل د لوړې کچې په بې ځایه کو لو او د
لویې پیماني دخوځښت په بحران کې مرسته کړې ده .د خلکو
پراخه برخه د امنیت او مصؤنیت په لټه کې خوځښت کوي  .دا
فکتورونه په وروستیو راستنیدونکو باندې هم اغیزه کوي چې د
اوږدمهاله نشتوالي وروسته ،په لويه پیمانه اغیزمن دي او د حاالتو
سره د مخ کیدو وړتیا یې هم محدوده ده .په  ۲۰۱۶کې ،د پاکستان
څخه د راستنیدونکو د لويې ناڅاپي څپې له امله  ،د اقلیم په
خوندیتوب کې خرابوالی او د افغان ضد احساساتو کې زیاتوالی
راغلی .د هیواد په ډیرو برخو کې مخ پر زیاتیدونکي شخړو ډیری
بیرته راستنیدونکي ددوهم ځل لپاره بی ځایه شوي اړ شوي چې په
خپلو اصلي ټاټوبو کې د ځای پرځای کیدو پر ځای په نورو سیمو
کې ځای پرځای شي ،ډیری وختونه په ښاري او نیمه ښاري ساحو

د ځمکې سندونه

کې ځای پر ځای کیږی .د ټولنې سره د بیا یو څای کولو د مالتړ په
ساحه کې بیال بیلې اړتیاوې شته  ،په تیره بیا د هغو راستنیدونکو
لپاره چې ځینو يې څو لیسزې د افغانستان څخه بهر ژوند کړی ،
چې په پایله کې دوی د خوندیتوب له خطرونو نه سره مخ کیږي.
په  ۲۰۱۷کې APC ،په ختیځ زون کې د ټولنې د ساتنې ارزونه ترسره
کړه چې د داخلی بېځایه شویو ،راستنيدونکو اود کوربه ټولنو د
کلیدي ساتنې په اندیښنو باندې یې تمرکز کاوو .ارزونې وموندله
چې په داسې حال کې چې روغتیا WASH ،او تعلیمي اړتیاوې د
ټولو وګړو د ډلو ترمنځ ګډې اندیښنې وې  ،د داخلي بې ځایه شويو
او راستنيدونکو د زېږون سندونو ته السرسی  ،د وسله والو
ځواکونو په ګرښو کې د استخدام او همدارنګه د حاالتو سره د
مقابلې کولو لپاره د منفي تګالرو کارول و لکه د ماشومانو کارول ،
د دوې لویې ستونزې وې .د بې ځایه کیدنې اړوند خپګان  ،د ژوند
د خرابو شرایط او په ځانګړې توګه د بې ځایه کیدو له امله د
کورنۍ د نارینه د پاملرنې د وړتیا نشتوالی  ،د کورني تاوتریخوالي
او اضافي فشارونو سره تړاو لري یا مرسته کوي.
سر چینې په بیړني حالت کې د زده کړې کاري ګروپ لخوا چمتو شوي دي .د ال

زیاتو معلوماتو لپاره د سکټور پاڼه په  humanitarianresponse.infoوګورئ.

روانی او ټولنیزې پاملرنې

٪٤٦

ﺑﯥ ځﺎﯾﻪ ﺷﻮي
د ځﻤﮑﯥ ﺳﻨﺪوﻧﻪ
ﻧﻠﺮي

٪٢٨

ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن د رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ
ﻟﻪ اړﺧﻪ اﻏﯿﺰﻣﻦ
ﺷﻮي

ملکي زیامن شوي

2,640
وژل شوي

5,379

تپیان
د جنوری نه تر سیپتامبر  2017پورې
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اوبه ،پاکوالی او حفظ الصحه
بیا کتنه

32

په افغانستان کې د اوبو او حفظ الصحې عمومي
وضعیت په نړۍ کې یو له روسته پاته حالت څخه ده،
چې  ۶۸سلنه افغانان پرمختللې حفظ ا لصحې ته الس
رسې نلرې او نږدې  ۴۵سلنه الهم د اوبو غیر معیاری
سرچینې کاروي .دوامداره جګړه ،د تکراري طبیعي پیښې  ،د ابو د
نظام کمزوري عملیات او ساتنې کمښت  ،د اوبو پاکوالي او او
حفظ الصحه یا  WASHپه زیربناوو دروند بار ده  .د پاکستان او
ایران څخه روانه بیرته ستنیدونه  ،د حفظ الصحه په زیربناوو
باندې ،چې ال له وړاندې محدو او ویجاړ دي  ،اضافي فشار راوړي.
د بې ځایه شوو خلکو ډیری چې په غیر رسمي استوګنځایونو کې
ژوند کوي  ۴۹سلنه یی په عامه السی پمپونو باندی تکیه کوی کې
او هغه کورنۍ (  ۱۳سلنه) چې مشري ېې ښځینې کوي۱۳سلنه)  ،د
هغوی الرسرس د هغو کورنیو ( ۲۳سلنه) په پرتله چې مشران یې
نارینه دي  ،ډیر کم دی .دا پدې مانا ده چې بیرته راستنيدونکي او
داخلي بې ځایه شوي خلک باید د اوبو راوړلو لپاره د اوږده واټن
سفر وکړي .داسې شرایط اغیزمن شوي خلک د کوربه ټولنو په
شمول هڅوي چې د اوبو محدودې سرچینې شریکې کړي او د اوبو
بې ګټې شوې سرچینو ته را مخه کړي .داسې شرایط د کولرا او
نس ناستې ناروغیو چی د ابو څخه پیدا کیږی ډیر غوره ده .د ۲۰۱۵
کال د افغانستان ډیموکرافیک او روغتیایی سروې(  )DHSپه وینا،
د  ۱۱-۶میاشتو تر منځ  ۳۵سلنه ماشومان نس ناستې ناروغي تجربه
کړي د خراب او بد حفظ الصحه له کبله.

اغیزمن وګړي

په تیرو دریو کلنو کې دکلستر شریکانو د جګړې څخه اغیزمنو
ډیرو داخلي بې ځایه شویو خلکو اړتیاوې پوره کوي .د  ۲۰۱۷کال په
لومړۍ نیمایی کې له ۱۶۳۰۰۰بيځایه شویو وګړو سره د حفظ الصحه
مرستې شوې دي .له ایرا ن او پاکستان څخه را ستنیدونکي هم د
حفظ الصحه مرستو ته اړتیا لري .د حفظ الصحه کاري ډلې فعاالنو
د کال تر نیمایی پورې د  ۱۴۸۰۰۰را ستنوشویو د حفظ الصحه
اړتیاوې پوره کړې دي  .اړتیا لیدل کیږي چې ښځینه سرپرست
کورنیو ته پوره پاملرنه وشي ،ځکه چې دا کورنۍ د حفظ الصحې
اړتیاوو ته لږ السرسی لري ( .د  ۴۳سلنه نارینه سرپرسته کورنیو
په پرتله ۳۵سلنه ښځینه سرپرسته کورنۍ صابون ته السرسی لري)
.کوچنۍ خو پراخه طبیعي پیښې په ټولنو ،ښوونځیو او روغتیايي
مرکزونو په مساوي توګه اغیزه کوي .د داخلي بې ځایه شویو ،
راستنیدونکو اوکوربه ټولنو  ،ښځې ،نجونې ،هلکان او نارینه ،
بشري مرستو ته اړتیا لري .په ځانګړې توګه په هغو ولسوالیو کې
چې د بې ځایه شویو وګړو کوربه توب کوي او چې د نا امني له امله
السرسی ورته ستونزمن دی.

د بشري اړتیاوو ارزونه

د  ۲۰۱۶د جوالی راهیسې د جګړې له امله د یو ملیون څخه زیاتو
کسانو خپل کورونه پریښي ،او په افغانستان کې د جګړې له امله بې

اړتیاوې د سن او
جنسیت له مخې

٪٥٨ ٪٢١ ٪٢١
مردان

زﻧﺎن
 ١٨ﺳﺎل>

اﻃﻔﺎل
 ١٨ﺳﺎل<

جدي
اړتیاوې

0.9

د اړتیاوې د جدیت نقشه

حاد
اړتیاوې

میلیون

1.1
+

میلیون

-

ځایه کیدنه د بشري اړتیاو یو مهم المل ګڼل کیږي .طبیعی پیښې
او د پاکستان او ایران څخه د راستنیدونکو څپه د اړتیاوو دوه نور
ستر الملونه دي .د  WASHکلستر اټکل کوي چې په  ۲۰۱۸کې د
کوربه ټولنې د  ۸۰۰۰۰غړو سربیره  ۲۷۵۰۰۰داخلي بې ځایه شوی
خلک مرستې ته اړتیا ولري .په ورته ډول  ۲۳۶۰۰۰راستنيدونکي او
د کوربه ټولنوله  ۲۸۰۰۰غړي  ،سره له هغو  ۱۰۰۰۰۰پاکستاني کډوالو
چې د خوست او پکتيکا په واليتونو کې میشت دي  ،مرستې ته
اړتيا ولري .طبیعي پیښې هر کال  ۲۳۰۰۰خلک اغیزمنه وي او نږدې
 ۸۰سلنه (  )۱۸۴۰۰۰به مرستې ته اړتیا ولري .د شخړو په ولسوالیو
کې د  WASHدمحدودو زیربنا وو شتوالی  ،خلک د ناروغیو د
خپریدوله لوړ خطر سره مخامخ کوي .په دې کټګورۍ کې د ۹۰۰۰۰۰
خلکو اټکل کیږي .د  WASHکلستر شریکان دکومې ناروغۍ د
خپریدو په صورت کې د غبرګون لپاره چمتو دې ولې اوږدمهاله
مالتړ باید د پرمختیايي سکتور څخه راشي .په افغانستان کې
ډیری ښوونځي ( ۵۰سلنه) د حفظ الصحه مناسبې اسانتیاوې نلري.
په ښاري سیمو کې د داخلي بې ځایه شویو وګړو او د راستنيدونکو
ماشومانو د ډیروالی د دې المل شوی چې د ښوونځیو د WASH
موجوده اسانتیاوې تر فشار الندې راشي چې د ځینې ناروغیو لوړ
خطراو د مصؤنیت اندیښنې زیاتې کړي .په وروستي ارزونه کې چې
د  WASHد یو شریک له خوا په ننګرهار او کابل کې ترسره شوې
ښودلي چې په سلو کې  ۶۰د ټولنې د زده کړې مرکزونه د حفظ
الصحه مناسبو اسانتیاوو ته الس رسی نلري .په ختيځ زون کې له

دویمه برخه :اوبه ،پاکوالی او حفظ الصحه

 ۲۵سلنې څخه زياتو روغتيايي مرکزونو د ننه د اوبو اسانتیاوې
نشته او په سلو کې  ۵۰د تشناب کافی اسانتیاوې نه لری آن تر دې
چې د طبي کارکوونکو لپاره د الس مینځلو ځای او صابون هم
نشته .

سر چینې په بیړني حالت کې د زده کړې کاري ګروپ لخوا چمتو شوي دي .د ال
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انځور :عنایت الله آزاد NRC /

د حفظ الصحه کمزورې کړنې

۱ ۳

څخه ماشوم چې د  ۱۱ – ۶عمر
له
لرونکي دي ،د نس ناستې څخه رنځیږي

د هغه وګړو سلنه چې مناسبو اوبوته السرسی نلري

٪٦٨
وګړي

پاکو اوبو ته د الس رسي نشتون

٪٤٥

وګړي ﭘﺎﮐﻮ اوﺑﻮ
ﺗﻪ ﻻس رﳼ ﻧﻠﺮي

دویمه برخه :د معلوماتو تشه او د ارزونې پالن جوړول

د معلوماتو تشه او د ارزونې پالن جوړول
د  ۲۰۱۶د پیل راهیسې  ۶۴بشري فعاالنو د  ۸۹۴اړتیاو ارزونه ترسره
کړې ،چې د تیر کال پر پرتله دوه ځله زیات .د دغه شميرو لوړوالی
د ګڼو سکتورونو لپاره د کورنۍ په کچه د بيړنۍ ارزونې د فورمې
پلې کول دي ،چې د هیواد د بشري ډلي له لوري په ۲۰۱۶په جون کې
په افغانستان کې پلې شوه او د ټولو ارزونو  ۸۵سلنه برخه جوړه وي .
د  ۲۰۱۷کال د اګست په میاشت کې د با نفوذه ارزونې ډیزاین هم په

ټول هیواد کې د ارزونې د پوښښ نظارت کې مرسته کړې او په
ټولوشریکانو باندی مثبته اغیزه درلودله تر څو په منظمه توګه د
ارزیابۍ راپورونه د ارزونې راجستر کې ثبت کړي .پداسې حال کې
چې د  HEATزیاتوالي یو ښه رواج دی ،د ټولو  HEATارزونو نیمایي
څخه ډیر په هر وخت کې له لسو څخه کم کورنیو کې ترسره شوي ،او
دا وړاندیز کوي چې د بشري فعالینو لخوا د وړې کچې بی ځایه شویو

د ارزونې شمير

د ارزونې شمیر

894

ﺷﺎﻤﻟﺨﺘﯿځ ﺳﯿﻤﻪ
٧٩

د موسسو شمير
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ﺳﻮﯾﻞ ﺳﯿﻤﻪ
٣٧

د خوړو خونديتوب

بيړنې سرپناه او غيرخوراکي توکي

د ګڼ کلسترونو د اړتیاوو ارزونه

په کورنې کچه د بيړنې ارزونې فورمه

اوبه او حفظ الصحه

خونديتوب

تغذي

روغتيا

١٥ ٢٥ ٥٠ >١٠٠

١٠

١

٠

د ارزونې شمیر

دویمه برخه :د معلوماتو تشه او د ارزونې پالن جوړول

لپاره د پام وړ وخت لګول کیږي کوم چې حکومت باید وهڅول شي
چې مشري یې وکړي .په عین حال کې ،په  HEATباندې ډیر تکیه
پدې مانا ده چې د پام وړ نیمګړتیا په کلسترونو کې پاتګږي .لکه
څنګه چې د  HEATموخه د شاک لخوا اغیزمن شوي په لومړي پنځه
ورځو کې د خلکو فوری اړتیاو پیژندل دي ،ولې د اړتیاوو یو جامع
کتنه چې د د ې لومړنۍ مرحلې څخه پس پراختیا ومومي  ،دهغې
چمتو کول نه د د ګڼو سکتورونو لپاره د کورنۍ په کچه د بيړنۍ
ارزونې د فورمې کار دی او نه باید ترې تمه ووشي  .د  FSACپه
استثنا سره ،ډیر لږ وکلسترونو په وروستي کلونو کې په ملي کچه په
سکتوري ارزونه پیل کړي یا یې ترسره کړي .په  ۲۰۱۳کې د ملي
تغذيې وروستنۍ سروې ترسره شوه او روغتیای کلستر د روغتیایی
مدیریت معلوماتو سیسټم(  )HMISاو ( )DEWSموندلوباندی تکیه
وکړه چې یوازې د خلکو په اړه معلومات چمتو کوي چې د BPHS
خدماتو ته د الس رسی وړ مهمې نیمګړتیاوې لري چی  ۱۰میلیونو
خلکو اړتیاوو په برخه کی شامل دی .د اړتیاوو پیژندنه به د ساتنې
نظارت سروې منظمې برخې سره غوره شي(چې له هغې څخه ۴۵۰۰۰
یې په  ۲۰۱۷کې ترسره شوي) او کوم چې تر اوسه هم محدود دي.
که څه هم د بشرې مرستو بودیجې(  ) CHFاخیستونکو  MCNAاو
 JENAپه  2017کې دشواهدو بیناد د رامنځته کولو لپاره یوڅه کار
وکړ ،بشري ټولنه ال تر اوسه د معلوماتو یو واحد سیسټم نلري چې
ملي پوښښ و لري ،اوچی د ډیرو کلستر ګروپ او د نمونې د اندازې

له مخې د ډیری ګروپونو استازي توپ وکړی .د معیاري میتودولوژي
نشتوالی په عمومي توګه د دې مانا لري چې موندنې ،حتی که چیرې
ګټورې هم وي ،د فعال یا د مقایسي وړ ندي .په  ۲۰۱۸کېOCHA ،
غواړي چې په ټول افغانستان کې د کلسترو همغږي ټیم()ICCT
رهبري کړی چی د بشري اړتیاوو څرنګوالی او شدت معلوم کړي چې
اغیزمن خلک د ولسوالۍ په کچه وسره مخ کیږی اوکوم ډول مالتړ ته
اړتیا لري.
د بازار ارزونه
د تکراري شخړو سره سره ،مارکيټونه فعاله دي او د طبیعی پیښو په
وخت کې زر بیرته فعاله کیږی  .د امکاناتو د مطالعې د یوې برخې په
توګه په ننګرهار والیت کې د مارکیټ ارزونې ترسره شوي موخه دا
وه چې د بشری ټولنې چمتوالی پیاوړې کړي ترڅو په مجموعي توګه
د نغدو پیسو کارولو لپاره چمتو شي ،او دایی وموندله چې دواړه
والیتي او ولسوالیو مارکیټونه یو له بل سره تړلي او ښه ډک دي ،
محلي ټولنو ته په مناسبه فاصله کې دي او په عموم ډول ټول کال په
فعال ډول کار کوي .په ټولیز ډول ،څیړنې موندلې چې د ننګرهار
والیت بازارونه د تیر کال په پرتله د پام وړ نفوس سره سره ،د اوسني
غوښتنې پوره کولو ظرفیت لري  -یو ظرفیت چې په عمومي توګه په
ټول هیواد کې تکرار شوی.

د سیمې او سکټور له مخې ارزونه
د ﺑﻴړﻧﯥ
ﴎﭘﻨﺎه ﮐﻠﺴﱰ
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کلستر/سکتور

ځاې یا سیمه

د نظر الندې وګړي

مشرې کوونکې اداره

پالن شوې نيټه

موضوع

ګڼ کلسترونه،

کندهار

داخلي بېځايه شوي ،کډوال او راستنيدونکي

HAPA - WFP

۲۰۱۸

د راستنیدونکو ارزونه
(سند لرونکي او
بې سنده) کورنۍ

ګڼ کلسترونه،

هرات ،کندهار ،کندز ،ننګرهار
او تخار

داخلي بې ځایه شوي ،طبیعي پیښو اغیزمن
شوي ،کوربه
ټولنې ،راستنيدونکي

Oxfam

جنوری ۲۰۱۸

ګن سکتوری د بشري مرستو د اړتیا
ارزونه

کرهنه او د خوړو
خونديتوب

په ټول هیواد کې

ټول ګروپونه  /د ټولنې په کچه

MAIL,FAO,WFP and
FEWSNET

مارچ ۲۰۱۸

د ولسوالۍ په کچه د خوړو
خوندیتوب ارزونه

کرهنه او د خوړو
خونديتوب

په ټول هیواد کې

ټول ګروپونه  /د ټولنې په کچه

FSAC

جون ۲۰۱۸

د خوړو خوندیتوب موسمي ارزونه

کرهنه او د خوړو
خونديتوب

شمال ختیځ زون

د سیمې پربنسټ د خوراکی توکو د
خوندیتوب مرحله او طبقه بندي

MAIL,FAO,WFP and
FEWSNET

اپریل ۲۰۱۸

آی.پی.سی د ولسوالۍ په کچه
حاد تحلیل

کرهنه او د خوړو
خونديتوب

په ټول هیواد کې

د سیمې پربنسټ د خوراکی توکو د
خوندیتوب مرحله او طبقه بندي

MAIL,FAO,WFP and
FEWSNET

سپتمبر ۲۰۱۸

آی.پی.سی -د هیواد په کچه حاد
تحلیل

کرهنه او د خوړو
خونديتوب

په ټول هیواد کې

کروندګر یا بزګران

MAIL,FAO,WFP and
FEWSNET

اکتوبر ۲۰۱۸

د کرهنې احتمالي راپور

کرهنه او د خوړو
خونديتوب

هغه والیتونه چې پکې د کرنیزو کروندګر یا بزګران
آفتونو بریدونه وي
(نږدې )۱۲

FAO

اپریل ۲۰۱۸

د کرنیزو آفتونو اغیزه
په زیانمنونکي بزګران

روغتيا

مشکله ارزونه

کلستر

نومبر ۲۰۱۸

د  ATFمشورتي اداره

روغتيا

نیمروز

کلستر

اکتوبر ۲۰۱۸

ګڼ سکټوري

روغتيا

په ټول هیواد کې

SEHAT

TBD

د افغان روغتیايي سروې ۲۰۱۷

تغذیه

 ۲۴والیتونه

ټول نفوس

ACF, TBC

۲۰۱۸

SMART

تغذیه

TBC

ټول نفوس

TBC

۲۰۱۸

SQUEAC

ساتنه یا خونديتوب

بادغیس ،هرات ،لغمان ،او
ننګرهار

نوي داخلي بېځايه شوي ،اوږدمهال داخلي بې
ځایه شوي او کوربه ټولنې

IRC

جنوری ۲۰۱۸

د ماشوم ساتنه ارزونه

ساتنه یا خونديتوب

غزنی ،کنړ ،ننګرهار او پکتیکا

نوي داخلي بېځايه شوي ،اوږدمهال داخلي بې
ځایه شوي او کوربه ټولنې

RI

جنوری ۲۰۱۸

جنسیتي زورزیاتی ارزونه

ساتنه یا خونديتوب

ټول هيواد کې

ټول نفوس

UNFPA

۲۰۱۸

جنسیتي زورزیاتی
benchmarking

اوبه او حفظ الصحه

بلخ ،هرات ،فاریاب ،کندهار
کابل ،کندز او ننګرهار

راستنيدونکي او داخلي بېځايه شوي

DACAAR

مارچ -اپریل

د اوبه او حفظ الصحه بیړنی اړتیا
ارزونه

اوبه او حفظ الصحه

پکتیا ،بادغیس ،ننګرهار ،هلمند ،راستنيدونکي او داخلي بېځايه شوي
لغمان او هرات

IRC

اپریل -می

د اوبه او حفظ الصحه د اړتیا ارزونه

اوبه او حفظ الصحه

زابل ،ننګرهار ،اروزګان ،سرپل
او جوزجان

داخلي بېځايه شوي  ،ښونځي او روغتیایی
اسانتیاوې

ZOA

فبروري -می

د اوبه او حفظ الصحه د اړتیا ارزونه
د داخلي بيځايه شويو او ښونځیو په
منځ کې

اوبه او حفظ الصحه

غزنی او کنړ

داخلي بېځايه شوي

RI

مارچ -می

د اوبه او حفظ الصحه د اړتیا ارزونه

اوبه او حفظ الصحه

ننګرهار او کنړ

داخلي بېځايه شوي او راستنېدونکي

SI

فبروری – جوالی

د بیړني حالت د ښونې
کاري ګروپ

لومړیتوب لرونکي والیتونه

داخلي بېځايه شوي او راستنېدونکي

UNICEF

جنوری فبروری

په بیړنیو حالت کې د زده کړه
چټک ارزونه

د بیړني حالت د ښونې
کاري ګروپ

په نښه شوي والیتونه

داخلي بېځايه شوي او راستنېدونکي

د پوهنې وزارت

جون -جوالی

په بیړنیو حالت کې د زده کړه
ارزونه پوری اړ ECW

بیرته راستنیدونکي

دویمه برخه :میتودولوژي یا د کاري څرنګوالی

میتودولوژي یا د کاري څرنګوالی
د حاد بشري مرستو(  ) PiNد تشکیل موخه دا وه چې د بیړنیو
لومړیتوبونو اړتیاوو له مخې د څو متغیرو کړن الرو په واسطه د اغیزمنو
خلکو اټکل په پام کې ونیول شي ،چی د اړتیاوو د شدت اندازې سره سم
بشپړ شوی و ،چې موخه یې د اړتیاوو رقم او شدت ترمنځ توپیر دی چې
خلکو تجربه کړی دی.
د اغیزمنو خلکو اټکل
د  ۲۰۱۸لپاره د شخړو څخه د اغیزمن شوي بیځایه شویو شمیره ۴۵۰۰۰۰
ده ،چې پکې  ۳۰۰۰۰۰نوي بې ځایه شوي او  ۱۵۰۰۰۰اوږدمهاله شامل دي.
د والیتونو اټکل او تقسیمات د نوي بې ځایه شویو لپاره د  ۱۲میاشتنۍ
رجحان په اساس او د اوږدمهاله بې ځايه کیدو لپاره د  ۲۴میاشتو پر
بنسټ والړ دي( .د  OCHAبې ځایه کیدنه د تعقیب کولو سیستم
  .)DTSد طبیعی پیښو اغیزمن نفوس د تیرو شپږو کلونو د اوسط پربنسټ په  ۲۰۱۸کې به  23۰۰۰۰وي( IOM HAP، OCHA). IOMاټکل
کوي چې په  ۲۰۱۸کې د پاکستان څخه د بی اسناده راستنیدونکو شمیر
 ۱۰۰۰۰۰او د ایران څخه  ۴۰۰۰۰۰پوری وي .د ایران څخه  ۲۰سلنه
راستنیدونکي به زیان منونکې وي او بشري مرستو ته به اړتیا ولري .د
 UNHCRپه وینا په  ۲۰۱۸کې به په ورته وخت کې ،د کډوال
راستنيدونکي شمیر  ۲۰۰۰۰۰شاوخوا اټکل شوۍ ،چې د بیرته راستنيدو
اوسنی اندازی څخه لوړ دي .د پاکستاني مهاجرینو شمېر چې ال تر اوسه
په سهیل ختیځ زون کې  ۱۰۰۰۰۰دی  :په خوست کې  ۷۰سلنه او په پکتیکا
کې  ۳۰سلنه ژوند کوی ( ۲۰۱۷ UNHCRاکتوبر).
د شدیت اړتیاوې درجه بندي
د اړتیاوو شدت درجه بندی د  ۸۳شاخصونو د موقف څخه اخیستل
شوي چې د کلسترو لخوا وړاندیز شوی :د  ۱۶ WASHشاخصونه؛ د
ساتنې  ۱۶شاخصونه؛ د روغتیا  ۱۶شاخصونه؛ د  ۱۶ ES-NFIشاخصونه؛
د تغذيې  ۱۰شاخصونه؛ د خوړو د خوندیتوب  ۴شاخصونه او  ۳د بیړني
تعلیمي شاخصونو دی .ځکه چې د شاخصونو لپاره کوم مشخص تعریف
شتون نه درلود ،هر شاخص د  ۵-۰په اندازه ویشل شوی و ،د زیاتوالي د
شدت (صفر ندی اغیزمن شوی او  ۵ډیر اغیزمن شوی).
د هر شاخص لپاره د شدت سلسله یوځای شوي ترڅو د کلستر لخوا د
مرکب شدت کچه ترالسه کړي او د شدت نقشو بنسټ وټاکي .د
مرکب شدت کچه د ترالسه کولو لپاره ،د هرې عامل او کلستر ته اړتیا
د خلکو د ضرورت پر بنسټ کارول کیده .مرکب شاخصونه د شدت
نقشه ترالسه کول په موخه په  ۵-۱درجې کې درجه بندي شوي  ۱چې
لږترلږه اغیزمن شوی او  5یې ترټولو لوړ اغیزمن شوي .دا ډول ،نقشه
هغه سیمې په ګوته کوي چې ډیرې اړتیاو ته ضرورت لري او اړتیاوې
ورته ډیرې جدي دي - .او چیرته چې یو څو سیکتوري غبرګون اړین
وي.
بشري او د اوږدې مودې اړتیاوې
سږکال بشر ټولنې د بشري اړتیاوو تر منځ توپیررامنځته کړی دی ،د
 ۲۰۱۸کې( ۳.۳میلیونو) د بشري مرستو لپاره او ( ۸.۷میلیونو) اوږدمهاله
اړتیاوو لپاره فوکس شوې دی ،چې د هغې یوه برخه د  HNOپه تیرو

کلونو کې شامل شوي ،مګر پرمختیایي ځواب به ورته ډیر مناسب وي.
په دې اړه ،د ناڅاپي پیښو په وړاندې لکه  -شخړې ،طبیعي پیښې او د
پولې هاخوا د نفوسو بې ځایه کیدنه به دې بشري غبرګون  -لومړنی
تمرکز دی .له  ۸.۷میلیونو خلکو څخه د اوږد مهاله اړتیاوو سره ،ډیری
یې تکراري دي.
• ۲۷۳۰۰۰اوږدمهاله داخلي بې ځایه شوي وګړي (دا هغه څوک
دي ،چې د  ۲۴میاشتو مودې څخه زیات بې ځایه شوي دي) او
د ژمني مرستی ته اړتیا لري.
•  ۱میلیون هغه خلک چې د سخت د خوړو خوندیتوب له جدي
نشتون سره مخ دی آی.پی.سی په  ۴مرحله کې ژوند کوي
چې د  ۱۲۰ډیرو اغیزمنو ولسوالیو څخه بهر دي.
• په ټول افغانستان کې د آی.پی.سی په دریمه مرحله کې ۷.۵
میلیون هغه خلک چې د خوړو خوندیتوب له جدي نشتون
سره مخ دي ژوند کوي.
•  ۴ملیونه خلک بیا د روغتیایي خدمتونو اساسي توکو ته
السرسی نلري
•د پنځو کلو الندې  ۸۶۰۰۰۰ماشومانو د  MAMاو  SAMڅخه
رنج وړي او  ۲۳۲۰۰۰میرمنې د ۱۲۰جګړو اغیزمنو ولسوالیو
څخه بهر په حادی خوارځواکۍ اخته دي؛
• ۱.۹میلیونه د پنځو کلونو څخه کوچني د ماشومانو میندي
چې د ماشومانو او ماشومانو د تغذیې یا  IYCFمالتړ ته اړتیا
لري؛
• ۲.۵میلیونه خلک د ماینونو د خطر زده کړې او نور محافظتي
خدماتو ته اړتیا لري؛
• ۱۶۱۰۰۰اوږدمهاله داخلي بې ځایه شوي کسان ۳۲۰۰۰،اوږدمهاله
راستنیدونکي او  ۷۰۰۰۰۰ځاي خلک د اوبو او روغتیا ساتنې
خدماتو ته اړتیا لري.
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1 .1په افغانستان کې د نړیوال بشردوستانه قانون تاوتریخوالی د اندیښنې او بیلګې په
توګه عملونه ،د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ،اپریل ۲۰۱۷
ibid2 .2
3 .3په افغانستان کې په روغتیایی ډلو بریدونه د زیاتوالی په اړه ۱۹ ،WHO ،د اګست
http://www.emro.who.int/afg/afghanistan-news/attacks-on- ۲۰۱۷
healthcare-on-the-rise-in-afghanistan.html
4 .4په وسله واله جګړه کې د ملکي وګړو د ساتنې په اړه درې میاشتنی راپور ،د جنوري ۱
څخه د سپتمبر تر  ۳۰سپتمبر ،د یوناما د بشر حقونو ۲۰۱۷
5 .5په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پالوي د ستراتیژیکي بیاکتنې په اړه
ځانګړی راپور ،د عمومي منشي راپور ،اګست ۲۰۱۷
6 .6د  UNDSSاحصایې د  ۲۰۱۷د اکتوبر  ۲۷پورې
 7 .7د متحده ایاالتو د کانګرس راپور ،د افغانستان لپاره د بیارغونې ځانګړی عمومي
پلټونکی په وینا په  ۲۰۱۶کې ،د افغانستان ملي دفاعي او امنيتي ځواکونه ۱۸۵۶۲
تلفات لیدلي ( ۶۷۸۵مړینې او  ۱۱۱۷۷ټپیان) او د دولت وسله وال مخالفین ۳۰۵۰۰
تلفات لیدلي (  ۱۸۵۰۰مړینې او  ۱۲۰۰۰ټپیان) ، .جنوري ۲۰۱۷
8 .8د غیر رسمي ځای پر ځای کیدل ماسټر لیست ،د  REACHنوښت ،اکتوبر ۲۰۱۷
9 .9د ننګرهار د ساتنې ټولنې ټولنیزه ارزونه ،د افغانستان د ساتنې کلستر ،می ۲۰۱۷
Ibid1010
1111د داخلي بې ځایه شویو خوندیتوب مطالعه NRC ،او سمول هال ،اکتوبر ۲۰۱۷
1212افغانستان د غربت وضعیت تازه حال :په خطر کې پرمختګ ،نړیوال بانک ،می ۲۰۱۷
1313د روغتیا کلستر افغانستان
1414د افغانستان دولت ،په بیړنیو حالتونو کې د افغانستان لپاره د غبرګون پالن ،د پوهنې
وزارت ،مارچ ۲۰۱۷
1515د ماشومانو د مرګ ژوبلې راپور کې د کچه او رجحانات راپور ،ملګرو ملتونو اکتوبر
۲۰۱۷
1616په افغانستان کې د واکسین کولو ښه والی :د ټولنې په کچه د سروې د کراس
سیکشنل سروې پایلې چې د معمولي واکسین پوښښ ارزونه وکړي ،د  BMCعامه
روغتیا ،اپریل ۲۰۱۷
1717د یوځای شوي مرحلې طبقه بندي (آی.پی.سی) افغانستان ،سپتمبر ۲۰۱۷
1818په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پالوي د ستراتیژیک بیاکتنې په اړه
ځانګړي راپور ،د عمومي منشي راپور ،اګست ۲۰۱۷
1919د افغانستان د خوړو خوندیتوب او کرهنیز کلستر وړاندیز یا پرزینتیشن  HCTته ،
نومبر ۲۰۱۷
2020د تغذیه کلستر اټکل چې په  HNO ۲۰۱۸ورکشاپ کې جوړ شوی ،سپتمبر ۲۰۱۷
2121شخړې او روغتیا ،د پریس پوهنتون  ،۲۰۱۲مخ ۷۲
، IOM 2222د افغانستان د بې ځایه کیدلو تعقیبولو سیستم ،دوهم پړاو پایلې ،جون ۲۰۱۷
2323د افغان مهاجرینو او د اروپا کډوالو بحران ،د نړیوال ریسکیو کمیټه ،جون ۲۰۱۶
 ،OCHA2424د شخړې له امله د داخلي بې ځایه کیدو راپور  ۳۰نومبر ۲۰۱۷
2525په غير رسمي استوګنځیو کې د کلستر اړتیاوو ارزونه ،د  REACHنوښت ،سپتمبر
۲۰۱۷
2626تذکره او په افغانستان کې د نورو مدني اسنادو ته الس رسۍ  ،NRC ،د  ۲۰۱۷نومبر
2727افغانستان ،د بشري مرستو اړتیا – ۲۰۱۵
 OCHA2828بحثی ډشبورډ ،طبیعي پیښې
2929څوک شاته پاتې نشي  :د دوامدار پرمختګ لپاره ناورین تاوان ،د آسیا پیسفک د
ناورین راپور  ،۲۰۱۷د UN ESCAP
ibid3030
3131د افغانستان دولت ،ملي لومړیتوب پروګرام :د اوبو رسولو او طبیعی زیرمو پراختیا،
وروستی مسوده ۱۴ ،مخ.
3232د افغانستان اونۍ ساحوي راپور ۱۹-۱۲ ،OCHA ،نومبر ۲۰۱۷
 IOM3333افغانستان ،اکتوبر ۲۰۱۷
 ، IOM3434د افغانستان بې ځایه کیدلو تعقیبولو سیستم ،دوهم پړاو پایلې ،جون ۲۰۱۷
3535په خوست او پکتيکا کې د پاکستان کډوال ،د  UNHCR-WFPګډ زيانمنتوب ارزونه،
د  ۲۰۱۷جون
3636د  UNDSSامنیتی پېښې توپیر کول د  ۲۰۱۷اکتوبر

3737د یوناما بشري حقونو ،په وسله واله جګړه کې د ملکي وګړو د ساتنې په اړه درې
میاشتنی راپور :د  ۲۱ ،۲۰۱۷مخ
3838د روغتیا کلستر راپور  ،اکتوبر ۲۰۱۷
3939تیر کال د هلمند د لښکرګاه د نیول کیدو لپاره دوه هڅې وشوې ،په داسې حال کې
چې کندوز په موقعتی ډول نیول شوی وو .د ملکي تلفاتو کې لږ کمښت د UNAMA
اسناد  :د افغانستان په جګړه کې د نوي رجحاناتو شاخص ،د افغان شنونکو شبکه،
اکتوبر ۲۰۱۷
4040غیر رسمي هغه یوه ټولنه ده چې لږترلږه یو ځانګړتیاوې (لکه د توکمیز یا نفوس
ګروپ) سره یوځاى کیږي ،چې د بې ځایه شوی نفوس سره د ټول نفوس  ۵۰سلنه
جوړوي .اوسیدونکي هم لیکلي ،قانوني اسناد د ځمکې او سرپناه کارولو لپاره نلري او
د ویستلو ډار لري.
 MCNA4141یوازې  ۱۹والیتونو ښیې چې په افغانستان کې بې ځایه شوي خلک خورا زیات
دي.
 REACH4242نوښت او  HEAT ERMمعلوماتی اسناد ،سپتمبر ۲۰۱۷
Ibid4343
4444په غير رسمي استوګنځیو کې د کلستر اړتیاوو ارزونه ،د  REACHنوښت ،سپتمبر
۲۰۱۷
4545د داخلي بې ځایه شویو خوندیتوب مطالعه  NRCاو سمول هال ،اکتوبر ۲۰۱۷
Ibid4646
4747تراوسه سږ کال  ۹۵۰۰۰بې اسناده او  ۵۶۰۰۰اسناد لرونکې افغانان له پاکستان څخه
راستانه شوي دي
4848د داخلي بې ځایه شویو خوندیتوب مطالعه  NRCاو سمول هال ،اکتوبر ۲۰۱۷
4949د خوندیتوب ته بیرته راستنېدل :په هرات ،کابل ،کندز او ننګرهار کې ،د افغانستان
د راستنېدونکو د منازعې متحرکاتو پلټنه ،اکسفام ،په  ۲۰۱۷کې
5050په غير رسمي استوګنځیو کې د کلستر اړتیاوو ارزونه ،د REACHنوښت ،سپتمبر
۲۰۱۷
ibid5151
ibid5252
5353د  ۲۰۱۷سپتمبر له  ۱څخه د سپتمبر تر  ۳۰پورې ،د وسله والو شخړو له امله ۶۸۹
ماشومان مړه او  ۱۷۹۱ټپیان شوي .د یوناما بشري حقونه ،په وسله واله جګړه کې د
ملکي وګړو د ساتنې په اړه درې میاشتنی راپور :د جنوري تر  ۳۰سپتمبر پورې
5454د یوناما د بشري حقونو خدمات ،نومبر ۲۰۱۷
 ،UNICEF5555د ماشومانو د ساتنې فرعي کلستر
5656زه به ډاکټر نه شم ،او یوه ورځ به تاسو ناروغه شئ :په افغانستان کې د نجونو
السرسی ،د بشري حقونو څار ،اکتوبر ۲۰۱۷
5757د پوهنې او ماشومانو د ساتنې ګډ اړتیاوې ارزونه ،د  REACHنوښت ،اکتوبر ۲۰۱۷
ibid5858
5959په افغانستان کې د واکسین کولو ښه والی :د معمولي واکسین پوښښ ارزولو لپاره د
کراس  -ټولنیزې ټولنې سروې پایلې ،د  BMCعامه روغتیا ،اپریل ۲۰۱۷
6060افغانستان د غربت وضعیت تازه حال :پرمختګ په خطر کې ،نړیوال بانک ،می ۲۰۱۷
6161د افغانستان کنټرول ،بهرنۍ پالیسۍ ،سپتمبر ۲۰۱۷
ibid6262
6363په افغانستان کې وضعیت او د نړیوالې سولې او امنیت لپاره یې اغیزې .په افغانستان
کې د ملګرو ملتونو عمومي منشی راپور ،په  ۲۰۱۷کې
6464دا کمښت د اټکل شوي شاک متاثر شوي لپاره د ټیټ اټکلونو له امله هم دی .د
میتودولوژی د بشپړه توضیحاتو لپاره ،په هغه څه چې اړتیا یې د ‹حاد› او ‹ضروری›
په توګه پیژندل شوي ،د میتودولوژي ضمیمه وګورئ.
۲۰۱۷ ،EMIS6565
 6666د پوهنې وزارت۲۰۱۶ ،
6767د بیړني حالت کاري ګروپ ،د ثانوي معلوماتو ډاټا بیاکتنې۲۰۱۷ ،
6868د بشردوستانه اړتیاوو کتنه۲۰۱۷ OCHA ،
6969د پوهنې او ماشومانو د ساتنې ګډ اړتیاوې ارزونه ،د  REACHنوښت ،اکتوبر ۲۰۱۷
ibid7070
ibid7171
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ibid7272
ibid7373
 7474د بیړني حالت کاري ګروپ ،د ثانوي معلوماتو ډاټا بیاکتنې۲۰۱۷ ،
7575د غیر رسمي استوګنو د کلستر اړتیاوو ارزونه ،د  REACHنوښت ،سپتمبر ۲۰۱۷
https://data.humdata.org/dataset/afghanistan-multi-cluster-needs-7676
assessment-in-informal-settlements
 ۲۰۱۷ - ۲۰۱۶7777د  HNOمطابق د زیان رسولو ارزونې
http://afghanresponse.iom.int/Dashboard/MSRAFDashboard.aspx7878
7979د غیر رسمي استوګنو د کلستر اړتیاوو ارزونه ،د  REACHنوښت ،سپتمبر ۲۰۱۷
Ibid8080
8181په سخته السرسی سیمو کې د بشردوستانه ارزونې ،NRC-ATR ،جنوري ۲۰۱۷
8282د بنسټیزو موخو ارزونه د لنډیز پایلې ،د  IOMد بېځایه کیدلو د تعقیبولو میتریکس،
جون ۲۰۱۷
8383د یوځای شوي پړاود طبقه تحلیل -افغانستان ۲۰۱۷
8484د خوړو خوندیتوب او کرهنیز کلستر ،د موسمي خوړو خوندیتوب ارزونه:۲۰۱۷ ،
8585د کرهنې او د اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت)  -( MAILد کرهنیزو محصوالتو
وړاندوینه راپور ،اپریل ۲۰۱۷
8686د ملګرو ملتونو راپور کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې کچه او رجحانات ،اکتوبر ۲۰۱۷
8787د روغتیایی مدیریت معلوماتو سیسټم ۲۰۱۷) )HMIS
8888د افغانستان روغتیایی سروې۲۰۱۶ ،
 8989د روغتیا نړیوال سازمان۲۰۱۷ ،
۲۰۱۷ ،HMIS9090
9191د افغانستان دیموګرافیک روغتیا سروې ۲۰۱۶
9292د روغتیا نړیوال سازمان روغتیایی ارزونه۲۰۱۷ ،
۲۰۱۷ ،HMIS9393
9494د افغانستان دیموګرافیک روغتیا سروې ۲۰۱۵
9595د تورخم سرحد (صفری نقطه) ،د  WHOارزونه ۲۰۱۷

9696د ناروغ لومړنی خبرداری سیستم ۲۰۱۷) )DEWS
۲۰۱۷ HMIS9797
9898د مرستو او خدماتو قرارداد مدیریت واحد ،د عامې روغتیا وزارت۲۰۱۷ ،
۲۰۱۷ WHO9999
10100د  ۲۰۱۵کال او  ۲۰۱۷کلونو کې د  SMARTتغذيې سروې څخه د حاد خوار ځواکۍ د
کچې په اساس د  Caseloadاټکل او د افغانستان د تغذيې سروې  ،۲۰۱۳چېرته چې
تازه معلومات شتون نلري.
10101د تغذيې د کلستر تحلیل د حاد خوار ځواکۍ د قضیې رجحانات او ویش.
10102د افغانستان د وګړو شمیره او روغتیا سروې) ۲۰۱۵ ،( DHS
10103د  SMARTتغذيې سروې څخه چې د  ۲۰۱۷ - ۲۰۱۵او په افغانستان کې د ملي تغذيې
سروې په ترڅ کې ترسره شوي د خوارځواکۍ حادې کچې په رابطه کوم تازه
معلومات شتون نلري.
 - WHO-UNICEF10104د ګډ نظارت راپور ۲۰۱۵
10105د غیر رسمي استوګنو د کلستر اړتیاوو ارزونه ،د  REACHنوښت ،سپتمبر ۲۰۱۷
https://washdata.org/data#!/afg10106
ibid10107
10108د  WASHیا حفظ الصحی کلستر اټکلونه ،اکتوبر ۲۰۱۷
۲۰۱۵EMIS 10109
11110د ټولنې په کچه د زده کړو مرکزونو اړتیاوو ارزونې راپور۲۰۱۵CoAR -
11111د روغتیا نړیوال موسیسی لخوا د روغتیایي اسانتیا ارزونه د ختیځ او سویلي سیمو
لپاره ،د  ۲۰۱۶کال راپور
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لنډیزونه (مخففات)
AFN
ANDSF
APC
BPHS
CHF
CPiE
DEWS
DHS
DTM
DTS
EiE
EiEWG
EMIS
ERM
ES-NFI
FATP
FSAC
GAM
GBV
HAG
HAP
HEAT
HIV
HMIS
HNO
ICCT
ICRC

افغانۍ
د افغانستان ملي دفاعي او امنيتي ځواکونه
د افغانستان د خونديتوب کلستر
د روغتيايي خدمتونو بنسټيزه کڅوړ
عمومي بشري مرستې
په بیړنیو حاالتو کې د ماشوم ساتنه
په بيړني ډول د ناروغيو خبرونکې سيستم
د ډیموګرافیک روغتیا سروې
د بې ځایه کیدو تعقیبولو سیستم
د بې ځایه کولو تعقیب سیسټم
په بیړني حالت کې زده کړه
په بیړني حالت کې د زده کړې کاري ګروپ
د تعلیمي مدیریت معلوماتو سیسټم
د بیړني غبرګون میکانیزم
بیړني سرپناه او غیر غذایي توکي
د لومړنۍ مرستې جراحی پوسټ
د کرهڼې او خوړو د خوندیتوب کلسټر
نړيواله حاده خوارځواکي
د جنسيت پر بنسټ تاوتريخوالې
د بشري مرستې د السرسی ډله
د بشري مرستوعملیاتي پروګرام
په کورنۍکچه د بيړنۍ ارزونې فورمه
ایدز وایرس
د روغتيا د مديريت معلوماتي سيستم
بشري اړتياوو ته کتنه
د کلستر همغږۍ ډله
د سره صلیب نړیواله کمیټه

IDP
IED
IHL
IOM
IPC
ISK
IYCF
JENA
MAM
MCNA
NADRA
NFI
NRC
NSAG
OCHA
PoC
PiN
PLW
PPIED
SAM
SFSA
UNAMA
UNDSS
UNHCR
USD
WASH
WFP

داخلي بې ځایه شوی وګړی
چاودیدونکي توکي
نړیوال بشردوستانه قانون
د کډوالو نړیوال سازمان
د خوړو د خونديتوب طبقه بندي مرحله
د خراسان اسالمي دولت
د کوچنیانو تغذیه
د پوهنې او ماشومانو د ساتنې اړتیاوې ارزونه
منځینۍحاده خوارځواکي
د کلستر اړتیاوو ارزونه
د ملي ډاټابیس او نوم لیکنې اداره (پاکستان)
غیر خوراکي توکي
د ناروې د کډوالو کونسل
غیر دولتي وسله واله ډله
د بشري چارو د همغږۍ اداره
د اندیښنووړ خلک
اړ وګړي
اميندوارې او شيدې ورکونکې ميندې
د فشار تعبیه شوي چاودیدونکي توکي
جخوارځواکي
دي حاده
د خوړو د خونديتوب موسمې ارزونه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پالوی
د ملګرو ملتونو د خوندیتوب او امنیت ریاست
د کډوالولپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري
امریکایی ډالر
اوبه پاکوالی او حفظ الصحه
د نړیوال خوراکي پروګرام

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

