بشــــــــــــــــــــري

۲۰۱9

اړتیاوو ته
کتــــــــــــــــنه

اړ وګړي

۶.۳

ميليونه
نومرب ۲۰۱8

افغانســـــــــــتان

انځور Jim Huylebroek :

ﴎﺣﺪي ﻧﻘﻄﻪ

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻲﻧ ﮐډوال

د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻲﻧ ﮐډواﻟﻮ
ﺧﻮځښټ

د اﻓﻐﺎن راﺳﺘﻨﯧﺪوﻧﮑﻮ
ﺧﻮځښﺖ

ﻟﻪ اﯾﺮان او ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
څﺨﻪ را ﺳﺘﻨﻴﺪوﻧﮑﻲ

داﺧﲇ ﺑﯧځﺎﯾﻪ ﺷﻮي

-

ﻫﻨﺪ

ﴎﭼﻴﻨﻪIOM, OCHA ,UNHCR:

+

د ﺷﺨړو ﺷﺪت

ﭼﻤﻮ و ﮐﺸﻤﯿﺮ

6.3
کسان

ﭼﯿﻦ اړوګړي

ﺗﺎﺟﮑﺴﺘﺎن

ﺧﻮﺳﺖ

ﺑﻐﻼن

وردک

ﭘﺮوان

ﭘﮑﺘﯿﮑﺎ

ﭘﮑﺘﯿﺎ

ﮐﺎﺑﻞ
ﻟﻮﮔﺮ

ﮐﺎﭘﯿﺴﺎ
ﻟﻐﺎﻤن

ﭘﻨﺠﺸﯿﺮ

ﺗﺨﺎر

ﻏﺰﻧﯽ

ﺳﻤﻨﮕﺎن

ﺑﻠﺦ

ارزﮔﺎن

دا ﮐﻨډي

د شخړو د شدت کچه له دريو شاخصونه څخه اخيستل شوې  :وسلوالې نښتې او هوايي

ﮐﻨﺪﻫﺎر

ﻏﻮر

ﻓﺎرﯾﺎب

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﴎﭘﻞ

ﺟﻮزﺟﺎن

اﺳﭙﯿﻦ ﺑﻮﻟﺪک

زاﺑﻞ

ﺑﺎﻣﯿﺎن

بریدونه  ،د شخړو له امله بېځایه کېدنه او ملکي مرګ ژویله په تیر کال کې ثبت شوې

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن

ﺷﺎﻤﱄ وزﻳﺮﺳﺘﺎن

ﺗﻮرﺧﻢ
ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر

ﻧﻮرﺳﺘﺎن
ﮐﻨړ

ﺑﺪﺧﺸﺎن

ﮐﻨﺪز

ازﺑﮑﺴﺘﺎن

ﻫﻠﻤﻨﺪ

ﺑﺎدﻏﯿﺲ

ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن

ﻧﯿﻤﺮوز

ﻓﺮاه

ﻫﺮات

ﻣﯿﻠﮏ زرﻧﺞ

اﺳﻼم ﻗﻠﻌﻪ

اﯾﺮان

لومړۍ برخه
لنډیز
دبشری اړتياوو لنډیز
د بشري اړتیاوو الملونه
د جګړو اغېزې
 ۲۰۱۹کال او له هغو وروسته
د اغېزمنو وګړو انګېرنې
د اړو وګړو څو کلن اټکلونه
د اړو وګړو کلني رجحانات او اټکلونه () ۲۰۲۱-۲۰۱۶
د اړو وګړو ډل بندي
د اړو تياوو جغرافيایی وېش
د اړتیاوو جديت

لومړۍ برخه :مهمې بشري شمېرې

بشري اړتیاوې

مهمې شمېرې

ټول اړ وګړي

35.7

میلیونه

+
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هغو وګړو شمېره چې په  ۱۰۶ډیرو جګړه ځپلو ولسواليو کې ژوند کوي
میلیونه

شدت

طبیعي

					
د هغو وګړو شمېره چې بشري مرستو ته اړتیا لري

6.3

میلیونه

جګړې

4

د وګړو خوځښت

دجګړو له امله
اغېزمنوګړي

1.4

میلیونه

٪۲۲

کورني بېځایه
شوي

راستنېدنونکياو
کډوال

زره

زره

زره

 ۰٫۲۸ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ ﻣﯿﺮﻣﻨﯥ
 ۰٫۲۸ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ ﻧﺎرﻳﻨﻪ
 ۰٫۸۳ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن

د خوړو د
خونديتوب نشتون
د ﻃﺒﯿﻌﻲ ﭘﯧښﻮ
اﻏﯿﺰﻣﻦ:

۴

۸۹۰

270

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٪۱۱

٪۵

 ۰٫۱۴ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ ﻣﯿﺮﻣﻨﯥ
 ۰٫۱۳ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ ﻧﺎرﻳﻨﻪ
 ۰٫۴۲ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن

 ۵۰زره ﻣﯿﺮﻣﻨﯥ
 ۷۰زره ﻧﺎرﯾﻨﻪ
 ۱۶۰زره ﻃﻔﻞ

 ۳۰زره ﻣﯿﺮﻣﻨﯥ
 ۳۰زره ﻧﺎرﯾﻨﻪ
 ۸۰زره ﻃﻔﻞ

د ﺟګړو او ﻣﺎﻳﻨﻮﻧﻪ څﺨﻪ

اﻏﯿﺰﻣﻦ ﺷﻮي۱٫۴:

د ﺟﺮاﺣﻲ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ
اړﺗﻴﺎوې:

۱

140

٪۳

خونديتوب او ماين د بيړنۍ روغتيایی
پاملرنې اړتياوې
خطر

ﻟﻪ ﺑﯧځﺎﯾﻪ ﺷﻮﻳﻮ  ،راﺳﺘﻨﯧﺪوﻧﮑﻮ او ﮐډواﻟﻮ
ﴎه ﻏﯿﺮ ﺧﻮارﮐﻲ ﻣﺮﺳﺘﯥ:

زره

طبیعي پېښې

ناڅاپه طبیعي
پېښې

700

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

چوپړتیاوو ته السرسی

ﺑﻨﺴټﻴﺰو ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ

ﻻﴎﺳﯽ۱٫۲ :

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

د ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب ﭼﻮﭘړﺗﻴﺎوې :ﺑﯧځﺎﯾﻪ ﺷﻮﯾﻮ او
راﺳﺘﻨﯧﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻪ ﺑﻴړﻧۍ
زره
روﻏﺘﻴﺎﯾﯽ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ:

۲۵۰

۵۰۰

زره

اوبه پاکوالی او حفظ
الصحه
ﭘﻪ ﮐﻮرﺑﻪ ټﻮﻟﻨﻮ او ﻫﻐﻮ
ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ ﻻﴎﺳﯽ
ورﺗﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ ده ،د ﺣﻔﻆ
اﻟﺼﺤﻪ ﺟﺪي اړﺗﯿﺎوې:

ﻟﻪ ﻃﺒﯿﻌﻲ ﭘﯧښﻮ
اﻏﯧﺰﻣﻦ ﺧﻠﮏ:

۵۱۰

زره

۸۳۰

ورو طبیعي
پېښې

3.9

2.6

میلیونه

٪۶۳

د  ۵ﮐﺎﻟﻮﻧﻮﻻﻧﺪی ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره د
ﺧﻮارځﻮاﮐۍ درﻣﻠﻨﻪ:

۱٫۶

زره

ﮐﻮرﻲﻧ ﺑﯧځﺎﯾﻪ ﺷﻮي ﺳﮑﺮﯾﻨﻨګ او
او راﺳﺘﻨﯧﺪوﻧﮑﻲ:
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺗﺮاﻧﺖ ﺿﻤﻴﻤﻪ:

زره

 ۰٫۵ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ ﻣﯿﺮﻣﻨﯥ
 ۰٫۳ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ ﻧﺎرﻳﻨﻪ
 ۱٫۹ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن

بیړنۍ سرپناه او
غیر خوراکي توکي
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

اﻣﯿﻨﺪوارې او
ﺷﯧﺪې ورﮐﻮوﻧﮑﯥ
ﻣﯧﺮﻣﻨﯥ:

۳۲۰

زره

٪۴۱

 ۰٫۸ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ ﻣﯿﺮﻣﻨﯥ
 ۰٫۸ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ ﻧﺎرﻳﻨﻪ
 ۲٫۳ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن

د خوارځواکۍ
اغېزې

 ۸۰۰زره ۲۴۰

بسنټيزو خدمتونو
ته الس رسی

ﺑﻴړﻧۍ ﴎﭘﻨﺎه ،ﻏﯿﺮ
ﺧﻮراﮐﻲ ﺗﻮﮐﻲ او
ژﻣﻨۍ ﻣﺮﺳﺘﯥ:

۱

زره

یادونه  :په هره کټګوري کې د اړو وګړو ټولګه د ټولو اړو وګړو په معنې نده  ،ځکه چې یو شمېر وګړي په دريو واړو کټګوريو کې (جګړې ،طبیعي پېښې او خدمتونو ته السرسی ) ګډ دي .

په بېړنيو حاالتو
کې زده کړې

ﮐﻮرﻲﻧ ﺑﯧځﺎﯾﻪ ﺷﻮي  ،راﺳﺘﻨﯧﺪوﻧﮑﻲ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

او د ﻃﺒﻌﻲ ﭘﯧښﻮ اﻏﻴﺰﻣﻦ ﺷﻮي۲۹۰:

ﮐﻮرﺑﻪ ټﻮﻟﻨﯥ:

د ﺷﺨړو اﻏﯧﺰﻣﻦ:

زره

زره

۸۰

۱۳۰

زره

لومړۍ برخه  :د بشري اړتیاو لنډيز

د بشري اړتیاوو

لنډیز

په افغانستان کې د بحران اتلسم کال په رارسیدودی ،ولي بشري اړتیاوې بیا هم ندې کمې شوې .د
نامعلومه امنيتیي وضعت سربېره د سختي وچکالۍ له امله د اړو وګړو شمېره د تیر کال په پرتله دوه
برابره زیاته شوې ده ۵۵۰۰۰۰ .وګړي نوي بېځایه شوي دي او  ۳.۶میلونه وګړي د خوړود بيړني کچې
له نه خوندیتوب سره مخ دي ، .د هغو  ۳.۷ملیونه وګړو په ګډون چې د مخ پر زیاتیدونکي
تاوتریخوالي ،اجباري بیځایه کیدنې  ،د کاروباراو دندې د له السه ورکولو او بینادي اسانتیاووته د نه
السري له امله جدي او زیاتي اړتیاوي لري ،نن ورځ  ۶.۳ملیونه وګړي د بشري او مصؤنيت یونه یو
ډول مرستو ته اړتیا لري.

5

انځور Jim Huylebroek :

لومړۍ برخه :د بشري اړتیاوو الملونه

د بشري اړتیاوو

الملونه
وسلوالې شخړې او د ملکي وګړو خوندیتوب:

6

د لسیزو شخړوله امله افغان ملکي وګړي د مصؤنیت له بحران سره مخ دي .د ځمکنیو نښتو ،هوايي بريدونو ،او دځای پرځای
شویو چاوديدونکو توکو د بې توپیره کارولو په ګډون  ،د هیواد په لویو برخو کې روانې جګړې په لویه پیمانه فزیکي اورواني زیانونه
اړوي .سږکال  ۹۸ځانمرګي بریدنونه شوي 1او درۍ میاشتېني تمايالت دار څرګندوي چې  ۲۰۱۸کال پرله پسې پنځم کال ده چې د ملکې وګړو مرګ
ژوبله له ۱۰۰۰۰ 2څخه اوړي .له دې سره د نړیوال بشری قانون او نړیوال بشردوستانه قانون څخه په منظمه توګه د سرغړونې راپورنه ترالسه شوي ،او
ډیری سرغړونې د دولت وسلوالو مخالیفونو له خوا ترسره شوي  ،د هدفي وژنو ،په روغتیايی او تعلیمي مرکزو باندې تر برید څخه نيولې آن په خپلو
صفونو کې د کم عمره جنګیالویو تر جبري ګمارني پورې پیښې شاملي دي .جګړه په ملکي وګړو لنډ مهاله او اوږد مهاله اغیزې کوي .دوی له
ناڅاپه اوبدمرغه تاوتريخوالي سره مخ کيږي ،د ناچاوده توکو له امله زیامنيږي  .چې دواړه ډوله پېښې د جراحي اړوند اړتیاوي رامنځته کوي .د
اټکل له مخې به په  ۲۰۱۹شاوخوا  ۲۵۰،۰۰۰افغانان د دوامداره شخړو له امله بیړنۍ درملنې ته اړتیا ولري ،پداسې حال کې چې نږدې  ۱.۸وګړي د
مائينونو او ناچاوده توکو ککړو سيموته په یو کیلو متري کې ژوند کوي چې بيړني پاکوالي ته اړتیا لري .

د وګړو خوځښت او اجباري بېځایه کیدنه:
سیاسي بي ثباتي ،طبیعي پېښې او د خوړو د خوندیتوب نشتوالی د وګړو د بیځایه کیدو لوی الملونه دي .په  ۲۰۱۸کال کې تر اوسه
پورې  ۵۵۰۰۰۰وګړي د جګړواو وچکالي (د معیشت السه ورکولو ) له امله په زوره بیځایه کیدوته اړشوي دی .په داسې حال کې د
چې له پاکستان څخه راستنېدنه د بل هروخت پرپرتله کمه ده چې په  ۲۰۱۸کال کې یوزاې  ۴۳۰۰۰وګړي راستانه شوي خو په ورته وخت کې له
ایران څخه په لوړه شمېره يعنې  ۶۷۳۰۰۰۰وګړي راستانه شوي چې ډیری يې تر فشار الندې دي .وګړي که په کور دننه بېځایه کيږی او یا له هېواد
څخه بهرځي خو د بېځایه کیدو وړاندې او وروسته د لنډ مهاله استوګنې او بیاځلي اوڅوځلي بېځایه کېدوپه ګډون په کوربه ټولنوکې د خونديتوب
له خطر سره مخ کيږې .د شخړو سره سره  ،د ایران خراب اقتصاد اود پاکستان بې ثباته سياسي او د خونديتوب چاپیریال ته په کتو سره اټکل
کیږي چې شاوخوا یو ميليونه بېځایه شوي وګړي به د ژوند ژغورنې ګڼ سيکتوریزه بشري مرستو ته اړتیا ولري.

لومړۍ برخه :د بشري اړتیاوو الملونه

ورو او ناڅاپه طبیعي پېښې
په  ۲۰۱۸کال کې وچکالۍ د افغانستان له دوه پردریمې زیاته برخه اغیزمنه کړې ده .د کرهنې سیکتور ویجاړ شوی او په ډیرو
اغیزمنو والیتونو کې یې  ۴میليونه وګړي د ژوند ژغورنې مرستو ته اړایستلي  ،چې د هغو له جملې څخه  ۳.۹ملیونه وګړي د
معیشت او خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري .وچکالۍ هغه ټولنې له ستونزو سره مخ کړې چې ال له وړاندې خورا بې وزله وې ،د هغوی عاید تر
نیمايي را کم شوی  ،روغتیایی وضعیت یې کمزوری شوی او کورنۍ اړې شوې چې د ژوند د بقا لپاره منفي تګ الرې خپلې کړی .چې دې ټولو پېښو
د هغوی پرفزیکي اورواني روغتیا منفي اغیزې کړې .د  ۲۰۱۸کال د نومبر ترمیاشتې پورې شاوخوا  ۳.۶وګړي د خوړود خوندیتوب نه شتون د
بیړنۍ درجې سره مخ دي (د خوړو د خوندیتوب موسمي ارزونه او ټوليزه درجه بندي ) چې د تېر کال د ورته مهال په پرتله  ۲۴سلنه زیاتوالی ښيي
اوداسې غبرګون ته اړتیا لري چې د دوی د شتمني او معیشت د الزیات کمښت څخه مخنيوی وکړي او له دوی سره په خپلو پښو باندې په بیرته
دریدوکې مرسته وکړي  .د اټکل له مخې به  ۱۵۰۰۰۰نور وګړي د نورو ناڅاپه طبیعي پېښو لکه د واورې او ځمکې ښویدنې او سيالبونو له امله بشري
مرستو ته اړتیا ولري .په  ۲۰۱۹کې ،د سیالب شرایطو او د ( )El Niñoد موسمي شرایطو اټکلونو له امله ،د ډیر اورښت تمه کیږي او سیالبونه به
ویجاړونکي وي.

بنسټیزو خدماتو ته السرسی
روانه جګړه  ،په لویه پیمانه د وګړو خوځښت او دمعیشت محدود فرصتونه  ،اړینو خدمتونو ته د وګړود السرسي په مخ کې خنډ
ګرځي او دوی له دې خدمتونو بې برخي کوي په ځانګړې توګه روغتیا او زده کړوته له الس رسي څخه .پرروغتیایی کارکوونکو او مرکزونو د
بریدونو شمیر ډېر شوی او بریدونه ال ډېر مرګوني شوي ،تر اوسه په  ۲۰۱۸کال کې د روغتایي مرکزونو په زوره بندولو او وېجاړۍ له امله د
روغتیایي خدماتو  ۴،۰۰۰کاري ساعته او  ۳۳۵،۰۰۰د مشورې ورکولو فرصتونه له السه وتلي (ضایع شوي دي) .پداسې حال کې چې اړینو خدماتو ته
محدود السرسی د ټولنې پر ټولوغړو اغیزه کوي خو په ځانګړې توکه کورني بیځایه شوي او راستنیدونکي کډوال د اړونده مدني اسنادو د ورکې یا
نشتوالی له امله ډیربې برخې کوي .په ټول هېواد کې د پرمختیا نور شاخصونه ډیرکمزوي پاته دي او په ځينو حالتونو کې کم شوي دي  .د
افغانستان د دوه پر درۍ برخه والیتونو کې د حادې خوارځواکۍ د خپریدا اندازه د نړيوالې بيړنۍ کچي څخه اوښتې ده .په هرو دریو ماشومانو کې
یوماشوم نده واکیسن شوی .روانه جګړه په دوامداره توګه د موراوماشوم روغتیا له ګواښ سره مخ کوي په ځانګړي توګه په کلیوالو سميو کې ،
چرته چې  ۷۵سلنه میرمنې ژوند کوي .په  ۲۰۱۹کال کې چې د دوامدارې بی ثباتي تمه کیږی د آټکل له مخې د  ۱.۹میليونه په خوارځواکۍ اخته
ماشومانواوشیدي ورکوونکو میندو په ګډون به  ۲.۶۴ميلیونه خلک اړينو خدماتو ته د نه الس رسي له امله بشري مرستو ته اړتیا ولري .سربیره
پردې به د  ۲۰۱۹کال د جمهوری ریاست د ټولټاکنو لپاره د نوم لیکني او رایه اچونې په موخه کاریدونکي  ۵۴۰۰۰ښوونځي او نورملکي زیربناوې
ترممکنه برید الندې راشي چې زیان او تاوتریخوالی به رامنځته کړي او یابه کورنۍ خپل ماشومان ښوونځيو ته له تللو منع کړي  .نو ځکه د مخنيوي
اوساتنې تدابیرو ته اړتیا شته چې باید ترسره شي.
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لومړۍ برخه :د بحرانونو اغېزې

د بحرانونو

اغېزې

په تېر کال کی دخلکو ژوند  ،امنيت او هوساينې ته د لویو ګواښونو ،ځانمرګي اوهوایی بریدونو له امله
افغانان د خوندیتوب له ژور بحران سره مخ وو .شاوخوا دوه پر دریمه برخه افغان وګړي د جګړوڅخه په
اغیزمنو سيمو کې ژوند کوي چې ډیریې د نړيوالو بشري او بشردوستانو حقونو د سرغړاوي قرباني شوي
اوملکي زیربناوې د قصدي بریدونوهدف ګرځیدلې وي .د بحران په وخت کې د وګړو خوځښت اوس
دوامدره بڼه غوره کړې ده چې په بيځایه شویو او کوربه ټولنو یو رنګ اغیزه کوي او اړینو خدماتو ته یې
السرسی په خطر کې اچوي  .په ورته وخت کې سختي وچکالۍ د هیواد په کلیوالو سيمو کې  ۳.۹ملیونه
وګړي بیځایه کړي او په لويديځه حوزه کې یې د بيځایه کیدنې لویه ستونزه را منځته کړې ده.

د تاوتریخوالي زیاتيدل او د مصؤنیت یا خوندیتوب
خرابیدونکی چاپیریال
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رواني جګړې د ټول هېواد په کچه بشري مرستو ته اړتیاوې زیاته وي،
د ملکي وګړود مرګ ژویلې کچه لوړه وي  ،روغتیایی او تعلیمي
مرکزونو ته زیان اړه وي او همدارنګه د اوبو ،بريښنا او مخابراتي
سیسټمونو په څیرد ژوندانه نورې ملکي زیربناوې ویجاړه وي .پداسې
حال کې چې د جګړې ټولې خواوې د ملکي مرګ ژوبلې المل ګرځي
خو نا دولتي وسلواله ډلې د دغوپېښود ښکاره اکثریت مسؤلیت په
غاړه لري  ،په معمول ډول د نړیوال بشردوستانه قانون الندې ،د
تناسب  ،احتیاط او توپیرد اصولو په ګډون د خپلو مسؤلیتونوڅخه په
منظمه توګه بې پروایی ښکاره کوي  .د تیر کال د ورته وخت پرپرتله
د  ۲۰۱۸کال په لومړیو نهو مياشتو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په
شمیرکې د ځانمرګي بریدونه له امله  ۴۶سلنه  ،د هوایی بریدونه له
امله  ۳۹سلنه او بشري کارکوونکو په مرګ ژوبله کې  ۱۵۳سلنه
د اړتیاوو شدت :جګړې او د ملکي وګړو ساتنه

د اړتیاوو شدت

-

+

ځانمرګي بریدونه (جنوری-اکتوبر)
۱۶
۱۲

۹۹
۴

۷

۱۵

۱۴
۱۰
۴

اﮐﺘﻮﺑﺮ ﺳﭙﺘﻤﱪ اﮔﯿﺴﺖ ﺟﻮﻻی

۷

ﺟﻮن

۱۰

ﻣﯽ

۲۰۱۸

۸

۲۰۱۷

۱۱
۶

اﭘﺮﯾﻞ

۷

ﻣﺎرچ

۱۱

۴

۶

۵

ﻓﱪوری ﺟﻨﻮری

سرچينه ،UNDSS :اکتوبر ۲۰۱۸

زیاتوالی ثبت شوی ده .د داندیښنې خبره داده چې ځانمرګي بریدونه
ډیرزیات اومرګوني دي  ،اوچې له دې سره د ماینونو او نورو ناچاوده
توکوله امله اوښتې مرګ ژوبله یوځای شې نوسږکال  ۴۵سلنه ملکې
مرګ ژوبله له همدې امله رامنځته شوې ده اودا شمېره د لومړي ځل
لپاره د ځمکنۍ جګړې په پايله کې د اوښتې ملګي مرګ ژوبلې له
شمیرې څخه زیاتیږي .په ننګرهارکې د ملکي مرګ ژوبلې د زیاتوالي
یو المل هم زیات ځانمرګي بریدونو وو ،کوم چې د  ۲۰۱۷په ورته موده
کې دوه ځله زیات شوی چې له دې امله ننګرهارد ملکي کسانو لپاره
په افغانستان کې تر ټولو خطرناکه والیت ګڼل کيږي  .د  ۲۰۱۸کال د
جنوري او سپتامبر د میاشتو په منځ کې  ۸۰۵۰د ملکي مرګ ژوبلې
پېښې(  ۲۷۹۸مړه او  ۵۲۵۲ټپیان) رامنځته شوې یعني په هره وانۍ
کې  ۲۰۰پیښې رامنځته شوې .

لومړۍ برخه :د بحرانونو اغېزې

هوايي بريدونه (جنوری-سپتمبر) :د کارول شويو وسلو شمېره

(په رزګونه)

۵٫۲
۲٫۹
۱٫۰
۲۰۱۸

۲۰۱۷

۲۰۱۶

۰٫۶

۱٫۹

۲۰۱۵

۲۰۱۴

۲٫۴
۲۰۱۳

اوس په اوسط ډول په هره میاشت کې  ۹۵۰۰د
جراحي کتنې تر سره کيږي
په  ۲۰۱۸کال  ،د ډله اییزو مرګ ژوبلو د پېښو زیاتوالی ،زیاتیدونکی
تاوتریخوالی او د ناچاوده توکو خطرد ترضیضاتود ډیریدونکو پیښو
المل وو  .د روغتیایی کارکوونکو د راپور پر بنسټ د جنوري او
سپتامبرد میاشتو په منځ کې د د جراحي اړوند  ۸۵۴۷۷روغتیایی
کتنې ترسره شوې دي  ،کوم چې د تیر کال د ورته وخت پرتله ۲۴
سلنه زیاتوالی په ګوته کوي .د ترضیضاتو له امله د دبدن د غړو
پرې کیدل  ،چې ډېر ځله دوه یا درۍ غړي پرې کیږي  ،په افغان
ملکي وګړو یو لوې او ډيریدونکی فشار راوړي .که څه هم د جراحي
د ظرفیت پیاړوتیا په دې مانا ده چې ډیری هغه ټپیان چې کیدای
شي یو وخت له دې ټپونوبه مړه شوي وای  ،اوس ژوندې پاته کیږی.
خو د جراحي څخه پس د فزيکي بیا رغونې په برخه کې بیا دومره
پانګونه نده شوې  .تر ضیضاتو درې پر څلومره برخه قربانیان د تل
لپاره معلوليږي او ډيرنور بیا د مالي او ټولنيز محرومیت په ګډون د
ژوند له سختو شرایطو سره مخ کیږي .د شخړو نالیدلی یا پټ اړخ
هم خورا ستونزمن ده .هره وخت د خطر احساس ،ورځني فعالیتونه
د ژوند اخیستوپه ګواښ بدل کړي دي .په ډيرو افغان وګړو کې د
ناراحتي لوړه کچه تر سترګو کیږي  .یوه وروستۍ ارزونه چې د ټول
افغانستان د ارزونې (  )WoAپه نوم یاديږي  ،دا جوته وي چې ۷۰
سلنه نارینه د دندې  ،جومات ،تعليمي او روغتیایی ادارو او باراز ته
د تلو په وخت کې ځان خوندي نه بولې چې دا شمېره بیا به روزګان
کې  ۹۵سلنه ا هلمند کې  ۹۲سلنه ده .ډیری وخت دا اند يښنې
دومره ژورې وې چې په غبرګون کې یې خلک خپل تګ راتګ کمه
وي .په ملې کچه ارزول شوې  ۱۶سلنه کورنۍ ووایی چې دوی
روغتیایی اسانتیاووته له دې امله الس رسی نه لري چې هلته د تګ
په وخت کې ځان خوندې نه بولي .امنیت او خونديتوب چې دوه
بنسټیزې بشري اړتیا وې دې ،افغانان د څلورو لسیزو راهيسې ،
پدې دوو کې له یوې څخه بې برخې پاتې دي – دا د حیرانتیا خبر
نده چې دوی د خپل ژوند د کیفیت درجه د نورې نړۍ تر
وګړوټیټه بولي  .کله چې په دې وروستیو کې غوښتنه وشوه چې د
ژوند څرنګوالی له صفر څخه تر لسو پورې چېرته چې «صفر» د تر
ټولو بد ممکنه ژوند او «لس» د غوره ممکنه ژوند استازیتوب

وکړي ،نو افغانان د خپل ژند کیفيت ته کومه درجه ورکوي ،نو دوي
په  ۲۰۱۸کال کې  ۲.۷درجه وټاکله  ،کومه په  ۲۰۱۶کې  ۴.۲درجې وه
 ،چې دا له  ۲۰۰۶څځه راهيسې کله چې د ژوند د کیفیت دا درجه
بندي پیل شوې ده ،په هېواد کې له ټولو ټیټه کچه ده .

د وګړو خوځښت (بېځایه کېدل)

د  ۲۰۱۷کال په څېر ،په  ۲۰۱۸کال کې هم د تاوتریخوالي لوړه کچه،
په لوړه کچه د بېځایه کېدو المل نه ده شوې . .پداسې حال کې چې
روانې شخړې کورنۍ د خپلو کورونو څخه په بيړه وتو ته اړباسي ـ
په  ۲۰۱۸کال کې هره میاشت په اوسط ډول شاوخوا  ۳۸۰۰کورنیو
خپل کورنه پريښي دي .دا شمېره په  ۲۰۱۷کې دهرې میاشتې د بې
ځایه شويو د دریمې برخې څخه لږ ډیره ده او  ۲۰۱۶په پرتله د پام
وړ ټیټه کچه ده  ،هغه وخت چې په منځنۍ کچه  ۸۵۰۰کورنۍ هره
میاشت بې ځایه شوي وو .پداسې حال کې چې وسلوال مخالیفين د
دولتي ځواکونو سره په یوې ستومانوونکې جګړه کې ښکيل دي ،
خود جګړې ځانګړتیا داده چې وسلوال مخالیفين د لویو ښارونو د
نيولو او د ګنې ګوڼې پر سيمو باندې د يرغل پرځای له ښارنو څخه
دباندې په امنيتي پوستوباندې ناڅابه بریدونه کوي .او نړيوال
ځواکونه د هوایي بریدونو له الرې د لوړ ارزښت انساني اومالي
موخې له منځه وړي .نو له دې امله په  ۲۰۱۸کال کې ډیری خلک په
ټيټه کچه او د لنډ مهال لپاره بېځایه شوي دي .د مۍ په میاشت
کې پر فراه او آګست کې پر غزني د غیر دولتی وسله والو ډلو له
بريدونو پرته ،خلک تر ډېره د څو پېښو له امله د یو څو ورځو یا
اونیو ټاکلي وخت لپاره بېځایه شوي ول چې ښایي له دې امله به
راپور او ثبت شوي نه وي .د وچکالۍ له پیل اود جګړې له پراخیدو
سره د بېځایه کیدنې څرنګوالی هم بدلون موندلی ده  .پداسې حال
کې چې په  ۲۰۱۷کال په کندز ،بادغیس اوننګرهارکې د جګړو له
امله ډیر وګړي بیځایه شوي وو خو په  ۲۰۱۸کال کې بیا په غزني،
فاریاب او کندز کې تر ټولو په لوړ شمېره وګړي بېځایه شول .
وچکالۍ په لودیځ زون کې د وګړو په خوځښت ژوره اغیزه کړې چې
يوازې د جون او اګست د میاشتو تر منځ یې په بادغیس اوهرات
والیتونو کې  ۲۶۳۰۰۰وګړي بېځایه کړي  .د هرات او قلعه نو ښارونو
په شاوخوا کې یوازې په یوڅومیاشتو کې د دوه نیم لکه وګړو ناڅاپه
څپې د  ۱۹پراخه او بېړنیو غیررسمې استوګنځایو د رامنځته کیدو
المل شوه.
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لومړۍ برخه :د ناورین اغیزه

زیان وينی .د نومبر په میاشت کې د قلعه نو په دریو استوګنځایونو کي
سیالبونه راغلل چې زیان یې نده اړولی  ،خود بېځایه شویو بل ځای ته د
چټک لېږد اړتیا په ګوته کوي  .نور بېځایه شوي چې دولتي او شخصي
ځمکې یې نیولې یا یې داسې ځمکې نيولي چې د ښارګوټو د جوړلو لپاره
ځانګړي شوې دي  ،هغوی هم د اجباری شړلو د مخنيوي مرستې ته
اړتیا لري ،سره له دې چې دغو بېال بېلو اړتیا وو ته د غبرګون په موخه
د نومبر په آخر کې اړونده کارونه پیل شوي خو دوی بیا هم له خطر
سره مخ دي .

د اړتیاوو شدت :د وګړو خوځښټ/بېځایه کېدنه

د اړتیاوو شدت

-
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+

د دې استوګنځایونو جوړیدو څلور مياشتې پس  ،هلته شرایط ناوړه دي
او د روغتیا او خونديتوب دخطرد رامنځته کیدو ښکارندویی کوي .
شاوخوا  ۱۴۱۰۰۰وګړو التراوسه د سرپناه مرستې ندي ترالسه کړې او په
لنډ مهاله او په خپل الس جوړو شویو سرپناوو کې ژوند کوي ،په ورته
وخت کې  ۲۰۷۰۰۰وګړي د ژمي بيړنیو مرستو ته اړتیا لري او د تودخې
د درجې په کمېدو سره د یخنې له خطر سره مخ دي .په ورته وخت کې
یو شمېر بېځایه شويو نا امنه او نامناسبه ځمکې لکه د خوړ او سړک
غاړې اشغال کړې چې دوی د طبیعي او ترافیکي اړوند پېښو له امله

د پورته ذکر شویو بېځایه شویو سربېره  ،هغه  ۱.۲میلونه بېځایه
شوي وګړي چې ټول هېواد کې په غیر رسمي استوګنځویو کې
اوسيږي  ،د ژوند د بقا لولپاره د منفي تګ الرو د کارولو له امله
اغیزمن دي لکه کم خواړه ترالسه کول اود ماشومانو په مزدوري
باندې تکیه کول .هغه بېځایه شوې کورنۍ چې په غیر رسمي
استوګنځایونو کې اوسيږي وایی چې دوی د نوروبېځایه شوی پر
پرتله د تذکرو نه شتون له امله  ۲۰سلنه کمه مرسته تر السه کوي
او ښوونځي ته د دوی ماشومانو د تګ احتمال کم وي .په ټول هیواد
کې ،د مدني اسنادو نشتوالی ،په دوامره توګه مرستو او خدماتو او
په ځانکړې توګه زده کړوته د بېځایه شوو کورنیو.

کورني بېځایه شوي ،افغان راستنېدونکي او د طبیعي پېښو له امله زیانمن شوي وګړي
ﻧﻮي ﺑﯧځﺎﯾﻪ ﺷﻮي

۲۰۰

ټول (جنوري  -تر اکتوبر)۲۰۱۸

ﻟﻪ اﻳﺮان او ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن څﺨﻪ را ﺳﺘﻨﯧﺪوﻧﮑﻲ اﻓﻐﺎﻧﺎن

550.000

ټول (جنوري  -تر اکتوبر)۲۰۱۸

د ﻧﺎڅﺎﭘﻪ ﻃﺒﻌﻲ ﭘﯧښﻮ اﻏﯧﺰﻣﻦ وګړي

 713.000ټول (جنوري  -تر اکتوبر77.000 )۲۰۱۸

۱۵۰

۷۱

۱۰۰

۱۰۴

۴۷

۵۰

۳۷

۳۵
۱۵

می 2017

په یو خونړي برید کې چې د

ټانکر په واسطه د کابل ښار په

ډیپلوماتيکه سيمه کې ترسره شو۱۵۰

وګړي مړه او  ۴۰۰نور یې ټپيان کړل.

۳۳

۳۲

آگست 2017

ملګري ملتونه وايي چې

افغانستان نور د جګړې وروسته

وضعیت کې نه دی ،بلکه داسې هېواد دی
چې فعاله جګړه په کې روانه ده.

۷۳
۴۸

۳۱

۵۳

۵۲

۵۱

۴۳

جنوری 2018

د ننګرهار په جالل آباد ښار کې

۵۰
۳۷

۶۲
۸۵

اپریل 2018

افغان دولت څرګنده کړه چې

د ماشومانو د ژوغورنې په دفترد

هېواد یې وچکالۍ اغېزمن کړی.

 ۲۰نور ټپيان شول  .د دې بريد مسؤلیت د

لوديځ کې د میليون څلورمه برخه وګړي د

برید له امله  ۴بشري مرستندویان مړه او

داعش ډلې به غاړه واخيست .

چې له امله یې راتلونکو مياشتو کې په

خوړو ،اوبو او کاري فرصتونو په لټه کې

بېځایه شول .

۵۱

لومړۍ برخه  :د بحرانونو اغېزې

راستنېدونکو لړۍ چابکه شوې د ۶۷۰۰۰۰کډوالو راستنېدنه د تیرکال د
ټولېزې شمېره څخه ال له وړاندې ښه څرګند زیاتوالی ښيي  .د لويې
کچې بیرته ستنیدنه ،د می په میاشت کې د اټومي تړون څخه د متحده
آیاالتو د وتلو او د ایراني ریال د ارزښت د لویدو له امله رامنځته شوې ،
ځګه هلته په غیر رسمي اقتصاد کې د افغان کډوالو د کار کولو فرصت
کم شوی .اوپه ایران کې د وچکالۍ سږ لسم کال ده .د ځانګړي
اندېښنې خبره د راستنېدونکو په منځ کې ،د  ۲۲۰۰۰بې سرپرسته
ماشومانو ،هغو ښځو چې محرم نه لري او د ترضیضاتود سلګونو جدي
پېښو په ګډون  ،د زیاتو زیانمنو شتون ده.

بېځایه شوي وګړي

(په رزګونه)
۵۵۰

۶۷۵
۵۱۰

۴۷۰
۱۹۶

۲۰۱۸
اﮐﺘﻮﺑﺮ

۲۰۱۷

۲۰۱۶

۲۰۱۵

۲۰۱۴

۱۲۳

۲۰۱۳

۱۰۳
۲۰۱۲

سرچينه :د  OCHAد بېځایه کېدنې د تعقیب سیسټم او د طبیعي پېښو د تعقیب سيسټم

د الس رسي مخه نیسي .د بېځایه شویو کورنیو د راپورله مخې  ،د تېر
کال په جریان کې هرې کورنۍ یوه نجلۍ له ښوونځي څخه ایستلې وه.
 ۱۳سلنه بیځایه شویو د ناکافي یا غلطو اسناد له امله دا کار کړي  .د
دوی پرپرتله بیا یواځې  ۵سلنه کوربه ټولنو دا کار کړی

د  ۲۰۱۵کال د پیل راهيسې شاوخوا  ۳میلیونه افغانان
یونازک او ناڅرګنده راتلونکي ته راستانه شوي دي.

د راستنېدوکو په شمير کې د زیاتوالي سر سره  ،د مهاجرت د نړیوال
سازمان لپاره د لږومالي سرچينو له امله له ایران څخه  ۲۳۶۰۰بیرته
راستنیدونکوسره د دې کال په اوږدو کې مرسته شوي -یوازۍ څلور
سلنه – له هغه څخه ډېره کمه ده چې داسې انګيرل کيږي چې ۲۰
سلنه وګړي به د رارسېدو په مهال مرستې ته اړيتا لري .سر بېره پر
دې ،د تیروکلونو برعکس کله چې د بېځایه کیدو تعقیب څرګنده کړه
چې د ایران څخه راستنېدونکې به یوڅه وخت پس بیا ایران ته تلل،
وروستۍ شمېرې د خوځنده مهاجرت د بڼې پرځای خالصه راستنېدنه
ښيي.

11

پداسې حال کې چې د ۲۰۱۴کال راهیسې د راستنیدو بهیرچټک شوی او
اوس بې ساري کچې ته رسیدلی ،په  ۲۰۱۸کال د ایران څخه د

۲۰۰

۸۴

۵۶

۱۵۰

۸۳
۵۱

۵۴

۳۶

۲۶

۵۶

۶۰

۲۴

۳۳

جون 2018

په لومړيو شپږو میاشتو کې شاوخوا
 ۳۵۵۰۰۰وګړي له ايران څخه را

۶۱

۸۵
۵۵
۷۹

آگست 2018

په غزني ښار به د طالبانو د درۍ

ورځني برید له امله  ۲۱۰ملکي

ستانه شوي دي .له هغه وخت چې  IOMپه

وګړو ته مرګ ژوبله واوښته او  ۳۷۰۰۰نور

راستنېدونکو تر ټولو لوړه شمېره ده.

د ښاراطرافو او کابل ته کډه شول.

 ۲۰۰۷کال کې د شمېرو ثبتول پيل کړل  ،د

وګړي د خپلو کورنو پرېښودو ته اړشول او

۵۵

۷۲
۵۰

اکتوبر 2018

د ولسي جرګې ټول ټاکنې پس له
دریۍ کلني ځنډ څخه د سختو

۱۰۰

۱۵۴

۸۰
۱۴

۷۵
۳۰

نوامبر 2018

د اوبو لګولو او کرهنې وزارت د

 IPCد اټکل بر بنسټ ګمان کيږی

امنيتې تدابیرو الندې ترسره شوې  .پداسې حال

چې شاوخوا  ۱۳.۵وګړي د خوړو د

ټول ټاکنې له امنيتي ستونزو سره مخ شوي  .د

کچه( ۳ IPCاو  )۴کې ژوند کوي چې د

کې چې ۴ميليونه وګړو خپلې رایې وکارولې ،

ټول ټاکنو په ورځو کې د  ۴۰۰څخه زیاتو ملکې

مرګ ژوبلې راپور تر السه شوی .

۵۰

خونديتوب د نشتون په بحراني او بيړنۍ

 ۲۰۱۷کال په پرتله  ۶میليونه زیاتوالی ښيي.

لومړۍ برخه  :د بحرانونو اغېزې

له ايران اوپاکستان څخه افغان راستنېدونکي
۶۷۰
۴۶۲

۴۳
۲۰۱۸

اﮐﺘﻮﺑﺮ

۴۴۴

۲۰۱۷

۵۴۴
۱۸۱

۱۵۵
۲۰۱۶

۲۰۱۵

ﻟﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن څﺨﻪ راﺳﺘﻨﯧﺪوﻧﮑﻲ

سرچينه IOM, UNHCR :
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۶۱۸

۵۰۵

۴۳۸

۶۱

۷۶

۲۰۱۴

۲۰۱۳

۵۳۰

۱۴۱
۲۰۱۲

ﻟﻪ اﻳﺮان څﺨﻪ راﺳﺘﻨﯧﺪوﻧﮑﻲ

د ایران څخه د تمې خالف په لوړشمېره را ستنېدنه اود وچکالۍ له امله
د خلکو دبیځایه کیدل د هېواد په مختلفو والیتو کې د نفوسو د بدلون
المل ګرځیدلی  .په فراه کې په هرڅلور کې یو وګړی یا راستنېدونکی او
یا هم بېځایه شوی ده .پداسې حال کې چې د هرات والیت د هېواد په
کچه تر ټولو زياتو راستنېدونکو او بېځایه شویو -له  ۲۰۰۰۰۰څخه زیاتو
وګړو کوربه توب کوي .د ایران برعکس  ،له پاکستان څخه بېرته
راستنېدنه له بل هروخت څخه کمه ده  .دنېولو او شړلو د فشار د کمېدو
په نتېجه کې د  ۱۳۲۹۵مستندو کډوالو په ګډون  ۴۳۰۰۰افغانان له
پاکستان څخه راستانه شوي  .هېواد ته بې سنده او سند لرونکي
راستنېدونکي په حقیقت کې د بېځایه شویو په جمله کې راځي  ،ځکه چې
د شخړو او په ټولنه کې د اړيکو د له السه ورکولو له امله خپلو سيمو ته
نشي تالی او پدې توګه د دوی د بیاځلي بېځایه کیدنې لړۍ پیل شي .د
 ۲۰۱۷کال په وروستیو کې د تر سره شوې سروې له مخې  ،په څلورو کې
درۍ برخې کډوالو وويلي چې دوی نشي کولی د ناامنیو له امله خپل
اصلي ټاټوبي ته بیرته الړشي ۷۲ ،سلنه کورنۍ دوه ځله او  ۳۳سلنه
شاوخوا یې درۍ ځلې بې ځایه شوې دي .په ټوله کې بېځایه شوي او
راستنېدونکي یوډول اړتیاوې لري بې له دې چې د دوی د بېځایه کیدو
مهال په پام کې ونيسو .د تازه او اږده مهاله بیځایه شویو او راستنېدونکو
له درۍ برخې څخه زیاتو کورنیو ،سرپناه/کور ،خوراکي توکي او نغدې
پیسې د خپلو اړتیاوو درۍ له ټولو زیات لومړیتوبونه وبلل  ،کوم چې دا
په ګوته کوي چې د مرستو هغه کڅوړه چې یو له دغو دریو توکو – او په
ځانګړې توګه نغدې پیسې ـ پکې نه وي  ،د دوی هغه اړتیاوې نشي پوره
کوالی چې د وخت په تیریدو سره را منځ ته کيږي .پدې کې شک نشته
چې بیړنی مالتړ د بېځایهشویواوراستنېدونکود ژوند اوخوندیتوب لپاره
حیاتي ده  ،خو باآلخره دوی خپلو سيمو ته ستنېدو او یا په موجوده
ټولنوکې ورګډیو لپاره اوږد مهاله مرستو ته اړیتالري .دا په ځانګړې توګه
ریښتیا ده ځکه چې په افغانستان کې د داخلي بیځایه شوو اوراستنيدونکو
نیمایي برخه وګړو ،د بېځایه کیدو په ځای کې د پاته کیدو هوډ څرګند
کړی  .که چېرې بېځایه شويو او کوربه ټولنو ته کاري فرصتونه او بنیادي
خدماتو ته یو شان السرسی برابر نشي نود ټولنيزواواقتصادي فشارونو اود
ټولنو ترمنځ تاوتریخوالي امکان رامنځته کوي ،نابرابري راوړي  ،د ټولنې
سره د یوځای کیدو مخه نيسي اود ثانوي بیځایه کیدنې المل ګرځي .د
بيلګې په توګه  ،هغه وګړي چې له شپږو میاشتو څخه د زیات وخت لپاره
بېځایه شوي دي ،د هغوی د څو ځلي بیځایه کیدنې راپورنه تر السه شوي
– او چې کله له یوځل زیات بېځایه شي – .د نورو بېځایه شويو پر پرتله

،خپل اصلي ټاټوبي د ستنېدو هوډ څرګنده وي .دا خبره د دې ته اشاره
کوي چې د اوږده مهال لپاره بېځایه شویو وګړو ممکن د ژوند پر مخ
بېولو کړنه الره نوره نشي غځوالی او یا د بېځایه کېدنې په سيموکې د
یوې باثباته معیشت په رامنځته کولو کې پاته راغلي وي  ،نو له همدې
امله یې د بیاستنېدنې کلک هوډ کړی وي – حتی که پای کې – د دوي
هوډ پوره شوی هم نه وي۶۲.
د کوربه ټولنو او بېځایه شویو وګړومالتړ دوی د وړتیاوو د رابرسيره کولو
او په راتلونکي کې په بشري مرستو د تکې د کمولو په خاطر اړين ده .له
تېرو څلورو کلنو راهيسې بشري مرستندویه کارکونکي په پکتیا او پکتیکا
کې د پاکستان د شمالي وزیریستان له ګډوالو سره ګڼ سيکتوریزه مرستې
کوي  .له دې سره  ،نږدې  ۷۸۰۰۰وګړي اوس هم په پنډغالو اوشاوخوا
سيمو کې اوسيږي  ،د اړتیاوو ارزونه په دومداره توګه د کډوالو د دې ډلې
د کمزوري بشري شاخصونو څرګنده ونه کوي .د هغوکورنیو تناسب د
نورو بېځایه شویوډلو پر پرتله لوړده چې په موقتو سرپناوو کې ژوند کوي،
په خالصه فضا کې رفع حاجت کوي  ،د خوراکي توکو او ژغورنې د نورو
اړینو توکو د رانيولولپاره کافي پیسې نه لري .بې له شکه چې د افغان په
توګه د قانوني پيژندې نشتون او قانوني دندو د نلرو له امله  ،پاکستاني
کډوال تر ډیره په بشري مرستو ،نغدو مرستو او په غیر رسمي سيکتور کې
په کارکولو تکیه کوي .تمه کیږي چې په  ۲۰۱۹کال کې د کډوالود نوي
ملي قانون د هغومقرراتو د پلي کيدو سره ،چې کډوالو ته د قانوي
کاراجازه ورکوي  ،په مرستود تکيې کولو دا لړي بدله کړي  .د بېلګې په
توګه ،پدې وروستویو کې ترسره شوې څېړنې ښيي چې هغه کاروباور چې
د بېځایه شویو ټولنو وګړي پکې ګمارل کیږي  ،دکارکونکود زیات وخت
لپاره د ساتلوله الرې د لګښتونو د کمولو او ګټې اخیستلو احساس کول ،
دهغوپه پرتله ډیر احتمال لري چې داسې کارکوونکي نه لري

وچکالۍ د جګړې او بې وزلۍ له امله د اغیزمنو خلکو
کړاونه نور هم زیات کړي

د بيا ځلي پېښېدونکو سختو اقليمی شاکونو په وړاندې د افغانستان
اغیزمنتیا په  ۲۰۱۸کال کي پياوړی سوي چې په اړه یې ډیری ځایي
خلک ووايي چې په ټول ژوند کې یې داسې وچکالي نه وه لیدلې  .د لږو
ورښتونو څو پرله پسې فصلونو نه وروسته ،د ورښت لږه کچه په تېر
ژمي کې د ( )El Niñoپدیدې سره یوځای شوه چې له امله یې د هېواد
په ډېری برخو کې د ورښت په کچه کې تر  ۷۰سلنه کمښت راغی.
وچکالۍ – کومې چې په  ۲۲والیتونو کې زیانونه اړولی دی  -په
ځانګړې توګه د کلیوالو سیموپه وګړو باندې ویجاړونکي اغیزکړې
ځکه چې د ډیرو خلکو د معیشت په للمي پيداوار پورې تړلی ده .

د راپورونو له مخې په ټول هېواد کې بزګرو کورنیو خپلې شتمنۍ خالصې
کړې او خپل څاروي په ټیټه بیه ( ډیری وخت په  ۳۰-۲۰سلنه تاوان ) پلوري،
ترڅوخپلې لومړنۍ اړتیاوې پوره کړې او وړاندې له دې چې د دوی د څارویو
وضعیت په بشپړ ډول خراب شي .د کښت ساحه یې کمه شي ( د للمي غنمو
په صورت کې آن  ۶۶سلنه ) د ابو د سپما هڅې کوي او د حاصالتو د ناکامي
په پايله کې د کښت د راتلونکی فصل تخمونه مصرفه وي (  ۹۲سلنه بزګرانو
وویلي دي چې دوی د ژمني کښت لپاره کافي تخم نه لري)
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د اړتیاوو شدت :ورو او ناڅاپه طبیعي بېښې

د اړتیاوو شدت

-

+

کليوالي ټولنې چې ژوند یې په زیاتيدونکي ډول له کړاو سره مخ ده ،
اوبو او نورو بنسټیزه چوپړتیاوو او کاري فرصتونو ته د ښه السرسی په
لټه کې دښارونو په لورهم مخه کړې ده
د وچکالي بشري اغیزې او همدارنګه د دې اغیزو د کمولو تګالري ډیرې
ستونزمنې شوې چې له امله یې په لوديځه حوزه کې د یو ميلیون څلورمه
برخه وګړی بيځایه شول اوهغه ټولنې چې د خوړو د خوندیتوب د نشتون
له منځينۍ کچه سره مخ وې اوس د خوړو دخوندیتوب له جدي نشتون
سره مخ شوې .اوس مهال  ۱۳.۵وګړي د خوړو د خونديتوب د نشتون د
جدي (  IPCیا د یوځای شوي مرحلې طبقه بندي دریمه مرحله  )+کچې
سره مخ دي  ،چې د تیرکال په پرتله  ۶ميليونه زیاتوالی ښيي  ،چي له هغې
جملې څخه په ټول هېواد کې  ۳.۶له بيړنۍ کچه (  IPCڅلورمه کچه)
سره مخ دي .بادغیس ،کندهار او نورستان ال له وړاندې د  4 IPCوالیتونو
په توګه درجه بندی شوي -چېرته چې  ۲۰سلنه وګړي د خوړو د
خونديتوب له جدي نشتون سره مخ دي – که د د بېړنیو خوړو او معیشت
د مرستو کچه لوړه نشي نو بدخشان او دایکندي به د نومبر ۲۰۱۸کال او
فبروري  ۲۰۱۹کال تر منځ 4 IPC ،والیت کچې ته پورته شي.
په روغتیا او  ( WASHابو پاکوالي او حفظ الصحه ) باندې د وچکالۍ
اغیزې په ورته ډول سختې وې.د کال له پیل راهيسې په ټول هېواد کې د
ابوکچه  ۶۲سلنه ټيټه شوې ده  ،د ابو چينې وچې شوې دي – پدې معنی
چې د ابو لږ خوندې سرچينې شتون لري ،چې کورنۍ د اوبو ناخوندي
سرچينوکارولو ته اړباسي اوپه بالقوه توګه دوی د ناروغیو سره مخ کوي.
د کال  ۲۰۱۸د اپریل په میاشت کې په هغو سيمو کې چې ۲۵سلنه د اوبو
سرچينې یې وچې شوې وې اویا مخ په وچيدو وي ،د ترسره شویو مرکو له
مخې د ټولنې  ۷۳سلنه غړي  ،د وچکالۍ له امله له خراب روغتیایی
وضعیت سره مخ وو .سربیره پر دې د ټولنې  ۶۹سلنه غړو د نس ناستي
درملنه تر السه کوله او  ۷۸سلنه یې د ماشو له امله د رامنځته شویو
ناروغیو درملنه ترالسه کوله  .د هغو ټولنو لپاره چې د ګڼې ګوڼي اوغیر
محیطي حالت کې ژوند کوي  ،وضعیت ال زیات خراب وو .دلته کلیدي
مرکه کوونکو د روغتیا د ناوړه حالت او همدارنګه د ټولنې  ۸۵سلنه
برخه کې د نس ناستې د درملنې د پېښو راپور ورکړی.

د بيړني معیشت د پایښت وړستراتیژي ډېرې کارونې د کورنیو په
ښېګڼې باندې لنډ مهاله او اوږد مهاله اغیزې درلودې .د خراب
وضعیت له امله د څارویو پلورد خوړو د خوندیتوب په کمښت اوږد
مهاله اغېزې کړې او کروند ګرو کورنیو په عاید کې یې د پام وړکمښت
راوستلی چې د بې وزلو بې وزلي یې نورهم زیاته کړې ده او د دوی لپاره
یې د شتمنیو بیرته ترالسه کول اود راتلونکو شاکونو اداره کول ستونزمن
کړي دی .د بيلګې په توګه د هغو کورنیو لپاره چې په  ۲۲زیاتو و چکالۍ
ځپلو والیتونو کې ژوند کوي  ،ښوونځيو ته د خپلو ماشومان ليږل په
ځانګړي توګه ستونزمنه کړې ده او د هغو وګړو پر پرتله یې عاید ډیر
کم شوی چې غیراغیزمنو والیتونو کې اوسيږي.
د  ۲۰۱۸او  ۲۰۱۹کالو د ورښت په موسم کې د منځينۍ اوله منځينۍ
کچې پورته ورښتونه به په احتمالي توګه د وچکالۍ اوسنۍ اغیزې را
کمې کړي  ،سره له دې چې ډیر ورښت خپل خطرونه هم لري .وچه او
سخته شوې خاوره په اسانه اوبه نه جذب کوي ،چې د ډیرو ورښتونو په
وخت کې د ابو د جذبیدو پرځای د بهیدو شونتیا ډیره وي او په پایله
کې به سیالبونه را ووځي چې کیدای شي چې بیا نورو بشري مرستو ته
اړتیا پیدا شي  .دا په ځانګړي توګه له سيالبو څخه په اغیزمنو سيمو ،
لکه شمال  ،شمال لویدیځ او مزکزي لوړې سيمو  ،کې پېښيږي.

د روانو شخړو او وچکالۍ پر وړاندې د مارکيت پایداري
اومقاومت

د کلنو جګړو سربیره په افغانستان کي مارکیټونه د پام وړ فعالیت کوي
 ،په فزيکي توګه ورته السرسی کیږی او په عمومي توګه د خلکو غوښتې
پوره کوي .د کال په پیل کې هغه اندېښنې چې د  ۲۰۱۷کال د للمي غنمو
په پیداوار کې د پام وړ کمښت به نو د پنځه کلنۍ اوسط ()۲۰۱۲-۲۰۱۶
یوازې  ۴۳سلنه – د اخيستونکو لپاره بیې لوړې کړي ،هغه وخت له
منځه الړې چې د کمښت د اغیزو د له منځه وړلو په خاطر یې په نسبتا
با ثباته نړيواله بیه د غنمو واردات زیات کړل. ۵۴
د سوداګرې ارزونه چې د اپریل/مۍ  ۲۰۱۸کال کې د وچکالۍ
ډېروځپلو والیتونو له جملې څخه يې په نهو والیتونو کې ترسره شوي
دا تایید ه وي  :د  ۳۲۴مرکونکو سوداګرو  ۷۸سلنه وویل چې د اوړو
زېرمې د تیر کال د ورته وخت پر پرتله برابرې او یا زیاتې وي او ۸۲
سلنه وویل چې زېرمې برابرې او یا کمې وې .۵۵په حقیقت کې ،د
اوسنیو انګیرنو برعکس چې په افغانستان کې جګړې ،لوړه غوښته یا په
محلي کرنیز پيداوارکې کمښت د مارکيت په بیه باندې د اغیزې
لوی الملونه دي ،اصال د مارکیټ د بیې تر ټولو ټاکونکي الملونه لوی
اقتصادي الملونه دي – په ځانګړې توګه د ډالرو په وړاندې د
پاکستاني او هندي کلدارو ایراني تومنو بدلون :په نړيوال بازار کې د
خوړو د بیو بدلون اویا په سوداګریزو تړونونوکې بدلون /د پاکستان،
ايران یا ازبکستان سره د پولې تړل ( درۍ ګاونډي هیوادونه چې له
الرې یې افغانستان ډیری خوراکي توکي وارده وي)
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خو دا پدې معنی نده چې د وچکالۍ یا شخړو له امله په بَيو کې بدلون نه
راځي  ،جګړه خو په عمومي توګه د لوړ ټرانسپورټي لګښتونو المل بلل
کيږي ځکه چې سوداګرنه غواړي چې په نا امنه الرو تګ راتګ وکړي .مګر
دا اغیزې د نورو په پرتله کوچني او لنډ مهاله وي او په ملي کچه د پراخه
سوداګریزو شرایطو له امله سلطه کوي  .او نه باید دا فکر ووشي چې د
بنسټيزو توکو د بیو ټنیګښت په کرهنه باندي د تکیه کوونکو کلیوالي
خلکو باندې د وچکالۍ اغیزې کمې کړې دي .په حقیقت کې ،په کرهنه
باندې بوختې کورنۍ  ،چا چې خپل ټول محصوالت ،څاروي او تخمونه له
السه ورکړي ،د محلي محصوالتو د رانیولو توان نلري .کله چې پدې
وروستیو کې وپوښتل شول چې دوی به د اوس او راتلونکی فصل تر مینځ د
خپلو خوړو کمښت څرنګه پوره کړي نو نږدې درېمه برخه خلکو وویل
چې دوی به خواړه یا نغدي پيسې پور واخلي او یوازې د نیمایي څخه کمو
یې وویل چې دوی به د سپما څخه ګټه واخلي.۵۶
د ایراني د ریال په ارزښت کې د کمښت څخه وروسته له ايران څخه د
تادیاتو یا نغدو پیسوپه لېږد کې چټک کمښت ˝ تقريبا صفرته “ د وچکالۍ
ډیرو ځپلووالیتونو بادغیس ،غوراوهرات د پیرودلو ځواک اغیزمن کړی
چې ټولنې یې په دې تادیاتو تکیه کوي .د خوړو د خوندیتوب د بيړنۍ
ارزونې له مخې د تیرې میاشتې په جریان کې د نغدو پیسوعاید د فقرد
ملي کرښې څخه ټیټ وو .د کلیوالو سيمو  ۵۵سنله وګړو ،په بادغيس کې
 ۹۹سلنه وګړو او په غور او هرات کې د  ۹۵سلنه وګړو -په هره میاشت
کې د هر نفرپرسر  ۲۰۶۴افغانۍ  ،د پيسو د راکړي ورکړي د اوسني نرخ
سره سم د ورځې یو امريکایی ډالرـ عاید درلود.۵۷

د کورونو د کرایې مارکيټ نورې ارزونې ته اړتیا لري.

که څه هم په ختیځ زون کې په تیرو څو کلونو کې د کرایې ځینې
بازارارزونې ترسره شوي وه  ،دې ارزونو په  ۲۰۱۶کال کې له پاکستان
څخه افغانستان ته د راستنیدنې د زیاتوالي په اغیزو تمرکز کاوو ،لکه
د سرپنا /کورونو مارکيت ته په ټوله کې پاملرنه نده شوې او په اړه یې
لږ پوهای موجود ده .په هرصورت ،اوسني شته معلومات دا په ډاګه
کوي چې د سرپناه/کورونو مارکېټ په ملي سطحه ډېر ناکاره دی:
معمو ْال د راکړې ورکړې د دواړو اړخو تر منځ اړیکې ټینګې نه وي او

تجاری چوپړتیاوې کمزورې وي ،چاپېریال مرستندویه نه دی (د بازار
د تنظیم لپاره د قوانینو او نورمونو/مقرراتو کمښت) ،د کورونو د
شمېر ډېرېدل نه هڅول کیږي او له امله یې د کورونو عرضه هم لږه
ده ،عرضه کوونکي ډیری کورونه په ښارونو کې جوړوی او د ډيري
وګړو وسه ورته نه رسیږي ،اوهمدا رنګه د دوی نوې نوې غوښتنې( .
د راستنېدونکو د ناڅاپه څپې او د داخلي بی ځایه کیدو په موده او
ډول کې د بدلونونه له امله).۵۸
پداسې حال کې چې په محلې کچه د کرایې د بازار د ارزونې اړتیا
موجوده ده ترڅو د هغوي د فعالیت په اړه معلومات انځور کړي،
څرګنده ده چې په ځينو ځایونه کي خنډونه شتون لري  .د بېلګې په
توګه  ،په ننګرهار کې د  ۲۰۱۶او  ۲۰۱۷په منځ کي د یوکور کرایه ،
چې د یوې کورنۍ  ۷غړو ته بسنه کوی ۲۵ ،سلنه زیاته شوې ده ،.چې
د ارزول شویو شاوخوا نیمایي کورینو د میاشتيني عاید څخه لوړه ده.
د ژوندانه په لګښتونو کې هرناڅاپه ډیروالي په بېځایه شویو کورنیو
باندې مالي اغیزي درلودالی شي  ،څوک چې وایی چې دوی د عاید
دریمه برخه د خوراکي توکو او سرپناه په اړتیاوو لګوي ،او که
۶۰
دکورنۍ سرپرسته ښځينه وي نو بیا  ۹۳سنله لګښت راځي .
د چاپیریال د ضعیف تنظيم له امله بېځایه شوې کورنۍ تررواني
فشارالندې دي  .د بیځایه شویو کورنیو نږدې نیمایی اړ دي چې
کورنه په کرایه ونيسي ،اوهروخت د کور دخالي کولو له وېرې سره
مخ وي  ،د دوی شاوخوا څلورمه برخه د کور له څېښتن سره یوازي
شفاهي تړون کړی وي . ۶۱د دې کورنيو لوی اکثریت ( ۷۱سلنه) په
۶۲
زوره د کورخالي کولو له ډار سره مخ دي.

خدماتو ته د الس رسي بحران

پراخه شخړې ،منفي لګښتونو ،او همدارنګه ناکافي پوښښ او وړتیا په
دوامداره توګه هغوروغتیایی پاملرنو ته د خلکو د السرسی مخه نيسي یا
یې ځنډوي ،چې دوی ورته اړیتا لري .د روغتیايي خدمتونو بنسټيزې او د
روغتون د خدمتونو بيړنۍ کڅوړو ته السرسی په ټول هیواد کې یو شان
نده  ،ارزونې د ښار /کلي د ښکاره توپير اود کڅوړو د لوړو بیو په ګډون،
په دوامداره توګه په ټولنیزه او اقتصادي کچه توپیر ښودلی ،پداسې حال
کې چې موجوده سیستم د رواني روغیتا اود ساري ناروغیو د مخنيوي ته
تر اوسه په پوره توګه پاملرنه نده کړې .۶۳د  ۲۰۱۸کال د سپتامبر تر
میاشتې پورې  ۷۲روغتیايی مرکزونه په زوره تړل شوي او څلور یې ويجاړ
شوي چۍ شاوخوا  ۳.۵ميلیون وګړي یې لومړنیو اسانتیاوو ته له الس رسي
څخه محروم کړي دي چې ننګرهار ،بادغیس او ذابل تر ټولو ډېر اغیزمن
والیتونه دي ۶۴ .د مۍ د میاشتې را پدېځوا د کور په کور کمپاین په ترڅ
کې  ،په کندهار ،روزګان او هلمند والیتونو کې  ۸۶۴۰۰۰د پنځو کلو څخه
کم عمره ماشومان د پولیو د واکسين فرصت له السه ورکړی .او د
کندهار په ښار او شاوخوا کې کورنیو خپلو ماشومانو ته د ګوزڼ د څاڅکو
د ورکولو څخه ډډه کړې ده .د  ۲۰۱۸کال د جنوري او نومبرتر منځ د
ګوزڼ د  ۱۹پېښو پخلی شوی ده چې  ۱۳یې په جنوب او  ۶یې په شرقي
زون کې رامنځته شوې دي ۶۵ .د پولې بلې غاړې ته نورو اضافي ناروغیو د
خپریدا ته شرايط برابر دي  .واکسين پوښښ له منځه تللی ،د وګړو
۶۶
خوځښت په زیاتيدو ده او دخوړو د خونديتوب نشتون زیاتوالی مومي.

لومړۍ برخه  :د بحرانونو اغېزې

د اړتیاوو شدت :بنسټيزو خدمتونو ته الس رسی

د اړتیاوو شدت
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د کورني بيځایه شویو او را ستنيدونکو کډوالو ماشومان د نورو ټولنوپر
پرتله د واکسين د بشپړپروګرام ترالسه کولو کمه شونتیا لري  .په ۲۰۱۶
کال کۍ په راستنيدونکو او بېځایه شویو ماشومانو کې د شري پیښې په
هرو  ۱۰۰۰۰۰ماشومانو کې له  ۱۴.۸سلنې څخه په  ۲۰۱۷کې  ۳۲۰۷ته لوړه
۶۷
شوې ده .
د وږو وګړولپاره هم وضعيت ښه نده  .اوس مهال په ټول افغانستان کې ۱.۶
ماشومان به حاده خوارځواکۍ اخته دي – د  ۲۰۱۷کال د پیل راهيسې ۳۰۰۰۰۰
زیاتوالی ـ د جدي حادې خوارځواکۍ د  ۵۴۰۰۰۰پېښو په ګډون  ۶۸ .په داسې
حال کې چې په خوارځواکۍ اخته ماشومانو شمیر چې د درملنې په
پروګرامونو کې شامل شوي دي په وروستيو کلونو کې زیاتوالی موندلی – په
 ۲۰۱۶کال کې له  ۳۳۰۰۰۰څخه تر  ۲۰۱۷کال کې  – ۳۸۰۰۰۰چې له دې سره بار
نور هم دروند شوی .د تغذي کارکونکي دومره ظرفیت نه لری چې د
غیرمرکزي اساتیاوو له الرې د خدمتونه وړاندې کړي  ،په فرعي پوښښ کې
۶۹
ټولنو ته نږدې اسانتیاوي له یو له لومړنیو فکتورونو څخه ده.
میرمنې او نجونه د اړتیا وړ روغتیایی پاملرني په الس ته رواړو کې له
اضافي او ځانګړي خنډو سره مخ کيږي  .بې ثباته امنيتي وضعيت
اوهمدارنګه ناوړه کلتوري او دوديزې کړنې چې میرمنوته د کارکولو
پرپرتله په کور کښېناستل غوره بولي  ،د جنسیت پر بنسټ د جالوالي
سخت قواعد پلې کول ،او د نارينه وو لخوا د ښځينه وو درملنې منع  ،دا
ټول دومداره او کيفيت لرونکې دملنې ته له الس رسي منع کوي او د
مخنيوي وړ ناروغي له خطر سره یې مخ کوي .په ټول هېواد کې یوازې ۱۵
سلنه نرسان او  ۲سلنه روغتیاپاالن ښځيڼه دي  ،او په نړۍ کې د زیږون
۷۰
ترټولو لوړه کچې درلودلو سره ،یوازې  ۳۷ځانګړي زېږنتونو شتون لري.
د ښځینه روغتیایی کارکوونکو کموالی او د کور څخه د وتلو توان نه لرل
ښځو ته زیان رسوي ; په ځینو والیتونو کې  ۶۸سلنه زیږونونه د یوې
۷۱
مهارت لرونکې زيږون ورکونکې له شتون پرته ترسره کیږي.

د پرمختګ په برخه کې ستونزې

دعامې روغتیا سيستم (په انتقالي حالت کې د روغتیا عمل لپاره د سیستم
وده – یا د صحت پروګرام) په تمویل کې په لویه کچه منل شوې تشه د دې
المل ګرځېدلې چې د بشري مرستو محدودې سرچینې له لمړنیو روغتیایی
خدماتو نیولې بیا د روغتیایي متخصصینو تر ګمارلو پورې د نورمالو
پرمختیایي چارو کې د تشو ډکولو لپاره ولګول شي ..حقیقت داده چې
هرکال د ډله ایزې مرګ ژوبلې د پېښو له زیاتوالي سره سره د جراحي
(تروما) بنسټیزه او اړینه پاملرنه ،د روغتیا یې خدماتو د اساسي بستې د اوو
بنسټيزو عناصرو څخه بهر پاتې ده .د اکسیجن تجهیزاتو ،د وینې بانکونو او
د بريښنا نه شتون څخه نيولې آن د جراح او انیستیزیست په ګډون د کارپوه
پرسونل ترګمارلو پورې ،په ټول هیواد کې د بیړنۍ جراحي وړتیاوې ډیرې
کمې دي ۷۰.خلکو ته د هغوی د ټپي کېدو ځای ته نږدې مرسته کولو په
برخه کې د پام وړ پرمختګ سره سره ،له اغیزمنو ولسوالیو څخه د ټپیانو د
لېږد لوړه شمېره تر سترګو کیږي اودا په ګوته کوي چې تر اوسه هم د
هېواد په ډیری برخو کې اړتیاوې د غبرګون د ظرفیت څخه لوړې دي ۷۳له
کلنو راهيسې د عامې روغتیا سیسټم کې کمزورې پانګې اچونې له امله د
خلکو د خوځښت په لوړ کچې زیات شوی.
په ټول افغانستان کې د ۶.۳ميليونه و خلک اوس په په ګڼ مېشته ټولنو کې
ژوند کوی چې په هرو څلور کسانوکې یويې بېځایه شوی یا راستنېدونکي ده.
 ۷۴پدې سيمو کې روغتیایی مرکزونه په ځانګړې توګه تر فشار الندې دي .په
 ۲۰۱۷کال کې په ننګرهار کې  ،چرته چې په هرو دریو کې یو وګړي بېځایه
شوی یا راستنېدونکی ده  ،د عامي روغتیا وزارت راپور له مخې د درملو او
تجهیزاتو د جدي کمښته سربیره په روغتیايي کتونو کې  ۱۳۶سلنه زیاتوالی
راغلی  .د وګړو د چټکې ودې سره  -له خپلو والیتونو څخه بېځایه شوي دوه
پر درۍ برخه وګړي د پنځو زونو مرکزونو ،کابل ،ننګرهار ،کندهار ،بلخ او
هرات ته ځي  -موخه یوازې د لومړنیو خدماتو د السته راوړلو هلې ځلې
ګڼل کیږي ترڅو د هغه اضافی فشارچې په دوی راغلي مقابله وکړي ؟

د بحرانو په وخت کې لويېدل :یو نسل په خطر کې

ماشومانو په بې سارې توګه له شخړو څخه اغیزمن کېږي ،څوک چې د
اغیزمنو وګړو  ۶۰سلنه جوړه وي .دوامدار تاوتریخوالی ،توپیر ،او اړینو
خدمتونو په څانګړې توګه روغتیایی او زده کړې ته له الس رسی څخه
انکار – دا ټولو خوندي چاپیریال ته د دوی السرسی کم کړی  ،د دوی
فیزیکي او رواني روغتیایي هوساینه يې له ګواښ سره مخ کړې .د ۲۰۱۸
کال په لومړي نهو میاشتو کې ماشومانو د مرګ ژوبلې په شمیر کې د
کموالي سره سره  ،د  ۲۱۳۶ثبت شوې پېښې ښيي چې مرګ ژوبله خورا
لوړه ده .د ځانګړې اندیښنې خبره په هوایی او ځانمرګو بریدونه کې
د مرګ ژوبلې زیاتوالی دی  .کوم چې د دې پیښو له امله رامنځ ته
شوي .ټول تلفات په ترتیب سره  ۴۹او  ۱۰سلنه حسابيږي  -سربیره
پردې د پاته شویو ناچاوده توکو شته خطرونو ،د کومو له امله چې د ټولو
۷۷
قربانیانو له  ۹۰سلنه څخه زیات ماشومان دي.
په  ۲۰۱۸کال کې د ټولټاکنو اړوند تاوتریخوالي له امله په ښوونځیو
باندې د برید او هغو په زوره تړل کیدو په شمیر کې په خطرناکه کچه
زیاتوالی راغلی ،

15

لومړۍ برخه :د اړتیاوو جدیت
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عمومي ناامني ،متقابلوډزو ،ډارونې او ګواښونو  ،اړینو زده کړو ته د
ماشومانو السرسي له خنډ سره مخ او کم کړي دی .ټول ټال  ،د ۲۰۱۸
کال په لومړیو  ۱۱میاشتو کې له  ۱۱۵۰څخه ډیر ښوونځي په ټول هېواد
کې تړل شوي ۵۴۵،۰۰۰ ،زده کونکي یې د زده کړې له فرصتونو څخه
محروم کړي دي ۷۸ .ستونزه په شمالي زون کې ډیره لوړه شوې ده چې
د ټولو تړلو ښوونځيو  ۴۰سلنه جوړه وي او په فاریاب کې بیا د ټولو پېښو
څلورمه برخه رامنځته شوې دي .نجونې -چې ال د مخی ښوونځي د تلو
لږ فرصت لري – په ځانګړې توګه اغیزمنې شوې دی .د خطر سره مخ
کیدلو او د تاوتریخوالي ممکنه ویرې له امله د مور او پالره سره  ،د
ضرر څخه د خپلو ماشومانو د ساتنې لپاره د احتیاطی تدابیر نیولو پرته
بله الره نشته .په  ۲۰۱۸کال کې د ټول افغانستان ارزونې له مخې هغو ۶۷
سلنه کورنیو چې په تیر کال کې يې خپلې نجونه یې له ښوونځي ایستلې،
وویلي دې چې د شخړو له امله د ښوونځيو د تړلو يا نيولو او یا د هغوی
د خوندیتوب عمومي اندیښنو او د استخدام د ډار له امله یې دا کار
۷۹
کړی .
د هغو ماشومانو لپاره چې ښوونځي ته ځي ،ډیری يې د نا مصؤنه او
ناسمو زیربناوو له امله د کیفیت لرونکي زده کړې له ستونزوسره مخ
دي – ډېری وخت د تیاره ټولګیو او نړې دلو دیوالونه راپور ورکړل
شوی – او همدارنګه د درسي توکو کافي نشتوالی او په ټولګیو کې ګڼه
ګوڼه  .که څه د هیواد پراخه سیمې په لوړ شمیرد بې ځایه شویو او
راستنیدونکو کوربه توب کوي په ځانګړې توګه اغیرمن شوي  ،لکه په
ختيځ زون کې د کنړ او ننګرهاروالیتونه ،ځکه چې دلته د ښوونکي او
زده کوونکو تناسب په منظمه توګه لوړده یعني  ۱:۱۸۰او حتي په ځينو
وختو کې  ۲۵۰ :۱ده  ۸۰ماشومان چې ال له وړاندې زده کړو په الس رسي
کې ستونزې لري ،د بیځایه کېدو له امله نور هم بې برخې شوي دي.
پاکستاني کډوال ماشومان چې په خوست او پکتکا کې اوسيږی ،د
بېځایه شویو ماشونو پر پرتله دوه ځله او د ګاونډیو هېوادو څخه د ثبت
شویو راستنېدونکو کډوالو ماشومانو پر پرتله څلور ځله زیات بيړنیو زده
۸۱
کړو ته اړتیا لري

وچکالۍ په  ۲۰۱۸کې په ټول هېواد کې د ماشومانو د بشري اړتیاوې
زياتې کړې دي .په بادغیس کې د کمرعمر ودونو کچه له ملې کچې
څخه  ۱۳سلنه لوړه ده  ۸۲.پداسې حال کې چې په دې وروستیو میاشتو
کې د ماشومانو د کار ،پرېښودلو او خرڅولو راپورونه ترالسه شوي دي
ځکه چې کورنیو د سختو مالي ستونزو له امله د ژوند بقاء لپاره د پور
اخیستنې په ګډون منفي تګالرې خپلې کړې دي ۸۳.په وچکالۍ ځپلو
سيمواو ټولنو کې د ماشومانو د روغتیا شاخصونه هم د اندېښنې وړدي .
د جوالیی په میاشت کې په بادغیس کې د تغذي بيړنۍ ارزوني په ګوته
کړه چې د نړيوالې حادې خوارځواکې کچه (  ۱۹.۷سلنه ) او جدي حادې
خوارځواکۍ کچه ( ۵.۷سلنه ) اوس د بيړني شاخص څخه اوښتې ده ،
پداسې حال کې چې په خپلو اصلي ټاټوبو کې روغتيايي اسانتاوو د
کمزوري السرسي له امله  ،د ملي اوسط په پرتله په بادغيس کې (۵۱
سلنه) او په غور کې ( ۲۶سلنه) د دوه کلني څخه کم عمره ماشومان د
واکسين څخه پاته شوي دي  ۸۴ .له وچکالۍ څخه د بې ځایه شویو په
پنډغالو کې د نس ناستي ،تنفسي انتاناتو ،سينه بغل اود پوستکي
ناروغۍ ( د کمزوي حفظ الصحه له امله) هم هغه ناروغۍ دي چې
ماشومان او مېرمنې په ورته ډول اغیزمنه وي ،او په ساري ناروغیو او
۸۵
خوارځواکۍ د اخیته کيدو خطريې زیاته وي.
سربيره پردي چې په فزيکي توګه ماشومان متاثره شوي  ،هغه چا چې
کړکېچن وضعیت تجربه کړي په رواني توګه هم اغیزمن شوي .هغه
ماشومان چې د خپلې کورنۍ د غړو مړينه یا ټپي کیدل په خپلو سترګو
لیدلي  ،هغوی د ياداښت او خوب د خراب والي ،په تمرکزکې د
۸۶
ستونزې ،چوپتیا او پاره وونکي چلند له ستونزو سره مخ شوي دي .د
ټول افغاستان په ارزونه کې له څلور ربع زياتو کورنیو وویلې دي چې
دوی په خپلو ټولنو کې د ماشومانو د رواني مالتړ له اړتیا وو څخه خبر
وو ،چې لومړني الملونه یې شخړې ،هوایی بریدونه ،بيځایه کیدل او د
کورنۍ د غړو له السه ورکوول وو .له دوی څخه  ۸۱سلنه وویل چې دوی
دغو خدمتونو ته الس رسی نه درلود او شاوخوا نيمايي به له دې
۸۷
اساتنیاوو بې خبره ول.
هغوي چې عمر یې تر پنځویښت کلني لوړ نده  ،د ورته اندېښنواو
فشارونو له امله زیانمن شوي ،څوک چې د ټولنې په دریو کې دوه برخې
جوړه وي ،او ډیری یې په ژوند کې له بحران او شخړو پرته بل څه نه
پیژني .بې ثباتي ،د فقر زیاتوالی او د ګټور استخدام نشتوالی  ،ټولو په
دولت باندې نه باور په زیاتوالي کې مرسته کړې ده -په ظاهره د دوی
د محافظت د ساتلو توان نلري  -او د نا امیدۍ او نا خوښي احساس
کوي .د انګېرنې د وروستۍ ارزوني له مخې که افغانانو ته فرصت په
الس ورشي نو  ۳۹سلنه به هېواد پريږدي -د تیر کال په برتله  ۹سلنه
زیاتوالی ښيي – لوړالملونه یې ناامني (  ۷۶سلنه ) او بيکاري ( ۵۴سلنه )
ښوودلې ده ۸۸ .په ایران او اروپا کې د مخ پرزیاتیدونکې نا مناسبه اونا
مېلمه پاله چاپیریال له امله په  ۲۰۱۷کال کې د هغو افغانانو شمېره د
تېرو کلنو په پرتله  ۷۵سلنه کمه شوې چې په اروپا کې به یې د پنا
غوښت
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۲۰۱۹کال او له هغه

وروسته
راتلونکي کال به د افغانانو لپاره یو بله سخته دوره وي – په اپریل کې -به
د ولسمشري ټولټاکنې ترسره کيږي ،چې د تاوتریخوالي د زیاتيدو شونتیا
شته ځکه چې د دولت وسلوال مخالیفين به د رايې اچونې مرکزونه لکه
جوماتونه  ،ښوونځي او نورې ملکي زیربناوې په نښه کړي .د موجوده
معلوماتو پر بنسټ  ،په  ۲۰۱۸کې د پارلماني ټاکنواړوند تاوتريخوالي له امله
 ۹۰۰ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده  ،چې په هغه کې د ۴۰۰
وګړومرګ ژوبله د رایې اچونې په ورځ را منځته شوې  ۹۰ .انګيرنه داسې
ده چې  ۲۰۱۹کال د ولسمشري ټولټاکنې به هم په ورته ډول خونړۍ د وي.
دا به له ټاکنو دمخه د تیاري او رایې اچونې په جریان کې د مالتړ دهڅو
سره سره د بېړنۍ روغتیایی پاملرنې لپاره اړتياوې زياتې کړي  ،ترڅو
نړيوال بشري قانون څخه د سرغړونود کمولو او د ملکي وګړو د زده کړې،
روغتیا او د مذهبي آزادي د حقونو ساتنه وشي.
داسې انګيرل کيږي چې د ټاکنو اړوند خطرونه به د شخړو او وچکالۍ د
موجوده ننګونو په زیاتوالي کې مرسته وکړي ،د کومو چې په  ۲۰۱۹کې د
پرځای پاته کيدو وړاند وينه کيږي .د اوسنیو رجحاناتو پر بنسټ ،اټکل
کیږي چې شاوخوا  ۵۰۰،۰۰۰افغانان به په  ۲۰۱۹کې د جګړو له امله نوي
بېځایه شي ،له دې سره به  ۳۰۰،۰۰۰وګړي د وچکالۍ له امله بېځایه شي،
پدې کې به د هغو بېځاشویو تناسب هم شامل وي چې په  ۲۰۱۸کې بېځایه
شوي دي .د وچکالۍ له امله د بېځايه شويو وګړو ستنېدنه به تر هغه
وخته محدوده وي ترڅو چې دوی ته په خپلو اصلي ټاټوبو کې د ستنېدنې
پکيج ورنه کړل شي او یا هم هلته د بیا روغونې او معيشت پروژې پلې نه
شي .په ورته وخت کې په ځینو کلیوالو سيمو او په ځانګړې توګه د باغيس
په هغو ولسواليوکې چې د وسلوالومخاليفينوتر کنترول الندې دي،
دوامداره نا امني پدې معنی ده چې په ښاري مرکزو کې شته بشري
قضایاوې به لږ تر لږه د یوکال لپاره پرخپل ځای پاته وي .داسې اټکل
کيږي چې د ۲۰۱۹کال په اوږدو کې به  ،د ژمي په موسم کې د اټکل شوي
ښه ورښت له امله د وچکالۍ اثرات کم شي ،کوم چې د کلیوالو خلکو
لپاره د ښه حاصالتوپه اخیستوکې مرسته کوي که چېرې د ژمي په موسم
کې د معيشت او کرهنيزو توکو مرسته ورسره یوځای شي نو دا به په
بشري مرستو د هغوی تکیه را کمه کړي .ددې سناریو پر بنسټ به په
 ۲۰۲۰او  ۲۰۲۱کې د وچکالۍ له امله هيڅ ډول بېځایه کیدنه رامنځته نشي
پداسې حال کې چې د کرنې اوامنیتي شرایطو ښه والی ممکن په  ۲۰۱۹کې
ځینې سيمو ته د بېځایه شویود بیرته ستنیدنه محدوده کړي ،سيمه
ایزسیاستونه اود ګاوڼديو اقتصادي واقيعتونه به بیاهم له ایران او پاکستان
څخه د راستنېدونکو په ډله ايزه راستنېدنې باندې اغیزه ولري  .په ۲۰۲۰
کال کې به  ۵۷۰۰۰۰او په  ۲۰۲۱کې  ۶۰۰۰۰۰بې سنده کډوال له ایران څخه
راستانه شي  ،ځکه چې د امريکا د متحده آیاالتو د بنديزونو د اغېزو له
امله به هلته اقتصادي وضعیت نور هم خراب شي او د کډوالو کارکوونکو
لپاره به د عاید فرصتونه کم شي .په ورته وخت کې دا اميد شته چې د
روانو شخړو یا معیشت د نه شتون له امله افغانستان ته د بیرته ستنیدنې
هرډول خنډ به په ایران کې د پاتې کیدو د نا معلومه وضعيت له امله له
منځه الړشي .د وګړو ورستي خوځښت ته په کتوسره داسې اټکل کيږي

چې له ايران څخه په لوی شمېر کډوال راستانه شي پداسې حال کې چې په
پاکستان کې د سند لرونکو کډوالو د کډوالي د کارتونو د مودې د غځولو (
 ۳۰جون  ۲۰۱۹پورې) له امله بیا له هغه هېواد څخه په لږ شمېر کډوال
راستاته شي .په پاکستان کې به دبې سنده افغان وګړو لپاره وضعیت بیا
هم نا څرګند پاته شي -چې د هغو له جملې څخه  ۴۰۰۰۰۰ـ داسې دې چې
د افغان تابعیت دکارتونو موده يې د  ۲۰۱۸کال د دسمبر په  ۳۱نیټه پای ته
رسیږي او د سولې او ثبات لپاره د افغانستان -پاکستان ګډ کاري
پالن( )APAPPSد اوسنۍ پرېکړې له مخې کېدای سي دوي خپل هېواد
ته ستانه کړای شي.دا مها ل د دې تړون ځانګړتیا وې ال ندي څرګندې ،په
هر صورت ،د پا کستان په خاوره باندې د کوم لوی برید نشتوالی او د
کوربه ټولنو دوامداره ميلمه پالنې ته په کتوسره داسې تمه کيږي چې د
اجباري شړلو لړۍ به محدوده پاته شوې او د  ۲۰۱۹او  ۲۰۲۱ترمنځ به په
منځنۍ کچه راستنېدنه یوازې له  ۵۰۰۰۰وګړو پورې وي.
که څه هم پدې وروستیو کې د مهمو ډیپلوماتیکو پرمختګونو لړۍ د
خبرو اترو د سیاسي حل لپاره هیلې نوې کړي ،داسې اټکل کيږي چې په
 ۲۰۱۹کې به شخړې دوام ومومي او شاید شدت ومومي ځکه دواړه خواوې
به دسولې د مخامخ خبرو دمخه د خپل برالسې د څرګندولوهڅه کوي .له
دې امله د جګړې په لومړيو لیکو کې د ځينو بدلونونو تمه کيږي ځکه
وسلوال مخالفين به د کابل-غزني-کندهار او کندهار -باالبلوک او هرات
ترمنځ د غزیدلو لويو الرو په ګډون د اکماالتو د عمده الرو دکنترول هڅې
وکړي  .پداسې حال کې د هېواد به ډيرو برخو کې جګړه روانه ده  ،د
ختيځ زون په ننګرهار ،کنړ او نورستان کې والیتونو کې به تاوتریخوالی
زیات وي ،چېرته چې دطالبانو او داعش تر منځ د کنترول سيالۍ روانه
وي .دهلمند روزګان او کنړ په والیتونوکې چې د طالبانو ټينګ مرکزونه
بلل کيږي  ،پر خالف هوایی بریدونه  -تر اوسه پورې د ترسره شويو ۲۰۱۸۹۱
بریدونو نيمایی تشکيلوي -داسې اټکل کيږي چې په راتلونکو کلونو کې به
د جګړې یو مهم او حتي زیاتیدونکی خاصیت پاته شي .د مۍ په میاشت
کې پر فراه او د اګست په میاشت کې پرغزني د برید په څیر،
پرستراتیژيکو ځایونوو باندې د وسلوالو مخاليفينو بریدنه له پامه نشو
غورځوالی  ،د دې والیتومرکزونه د مېمنې او کندز په څېر د مخالیفينو
السته د لوېدو د هڅو له ممکنه خطره سره مخ دي  .هغه حالت چې داسې
پايلې رامنځته کوي ،نو دسيمه ايزې بېځایه کیدنې سره سره د ملکې وګړو
د مرګ ژوبلې برسیره ،مخابراتي شبکو  ،ملکی کورونه او ودانیوته د زیان
رسولو تمه کيدای شي.
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 ۲۰۲۰او  ۲۰۲۱ته په کتو او د مختلفو ننګونو سره سره چې د راتلونکي
سره تړاو لري  ،بشري ټولنه په محتاط ډول خوشبينه ده چې د
امنیت ښه والی به وده ومومي ،د وخت له تيریدوسره به د جګړو له
امله لږ وګړي بېځایه شي او د راستنېدونکو ټولنود بیا ادغام
امکانات به پياوړي شي  .که څه هم د داعش له خوا فزيکي ګواښ په
بشپړه توګه له منځه نه ځي ،ولې د سيمود الندي کولو د پام
وړپرمختګ شونتیا هم نه اټکل کيږي .بلکه دوی به په لویو ښاري
مرکزونو لکه کابل او جالل آباد کې د خونړیو بریدونو د ترسره کولو
کې خپله وړتیا وساتي  ،او همدارنګه به د نادولتي سازمانونواو
ملګرو ملتونود اهدافو په وړاندې بریدونه وکړي ،چې دواړه به په
راتلونکو کلونو کې زیاتوالی ومومي .د دې شالید برعکس ،په
بنسټیزوخدماتو کې د لږې پانګونې  ،بيوراتيکه بې کيفایتي اود
نفوسود چټکې ودې له امله اوږدمهاله اړتیاوې را منځته کيږي.
شاوخوا  ۵۴سلنه افغانان د فقرد کرښې الندې ژوند کوي -د تېرو
پنځو کلو په پرتله  ۱۶سلنه زیاتوالی  ، ۹۲پداسې حال کې چې اټکل
کیږي چې له  ۴۸۰۰۰۰-۶۰۰۰۰۰ځوانان به تر  ۲۰۲۵کال پورې هرکال د
کار بازار ته ننوځي – له هغې شمېرې څخه ډیرزيات چې اقتصاد یې
جذب کوالی شي ۹۳ .شاوخوا  ۵۰۰۰۰۰ځوانان ال له وړاندې بې
روزګاره دي ; او  ۷۱سلنه ځوانان بېروزګاري د لویې ستونزه په توګه
۹۴
په ګوته کوي

په داسې حال کې چې تمه کیږي چې په  ۲۰۲۰کې به د افغانستان
لپاره د ژينيو وروستی کانفرانس د بدلون د لسیزې()۲۰۲۴-۲۰۱۵
ترپايه دولت ته د دوامدار مالي مرستې ضمانت وکړي  ،تمه کیږي
چې دابه د تیر وخت په پرتله تر ټولو ټیټه کچه وي .د بودیجې په
مالتړ کې هرډول کمښت  ،په کوم باندې چې حکومت په کلکه تکیه
کوي  -د بودیجې دوه پر دریمه برخه د بسپنه ورکوونکو لخوا
تمویلیږي -امکان لري چې به دا ستونزې را وټوکه وي  .د نورې
ناامني امکانات شتون لري  ،چې سیاسي ثبات کمزوری کوي او
نورې بې ځایه کیدنه را منځته کوي  .بشری ټولنه به په راتلونکو
دریو کلونو کې په فغانستان کې په منظم ډول د وضعیت او د
خطرڅارنه ترسره کړي ترڅو په شرایطو کې د هر ډول بدلونونو او د
بشردوستانه غبرګون د اړتیاوو ارزونه وکړي  .د دې کار څخه
السته راغلې ارزونه به د تیارۍ هڅو دڅیړلواو د پام وړ احتمالي
پالنونو چې ورته اړتیا وي ،وکارول شي  ،او همدارنګه د یو اغیزمن
او اصولي غبرګون الرښوونه وکړي .

لومړۍ برخه :د اغیزمنو وګړو انګېرنې

د اغیزمنو

وګړو انګېرنې
د  ۲۰۱۸کال د ټول افغانستان ارزونې  ،د سکټورد ځانګړي ارزونې
سربیره ،د اوازافغانستان له الرې تر السه شوي معلومات ( -اواز)
اغيزمنو خلکو ته د عامه خدماتو دحساب ورکونې هغه میکانیزم
چې د مۍ په میاشت کې پیل شوی او په عمده توګه د اړيکو د
مرکز په توګه کار کوي -د هیواد په کچه د اغیزمنو خلکو د هغو
اندیښنو او غوره توبونو چې د دوی لپاره لومړيتوب لري  ،په اړه د
ښې پوهېدنې په موخه کارول شوي دي  ،او په ورته وخت کې په
 ۲۰۱۹کې د اړتیاوو شننه مطرح کوي.
د ټول افغانستان د ارزونې او د شخړو د اغیزمنو خلکو د ساتنې د
ارزونو دڅېړنې کیفي چوکات د بشردوستانه مرستوپه اړه د ټولنې
د مفکورې ،د احصایې  -مهمو موندنو لپاره اجازه ورکوي ،کوم چې
د والیت په کچه ټولو خلکو ته ،د زون په کچه دوګړو ځانګړی
ډلوته  ۹۵او ملي کچه نورو ته د بشري مرستو په اړه ټولنو د مفکورو
د موندنې اجازه ورکوي  .هغه مطالب چې د آواز له الرې ترالسه
شوي ،سره له دې چې اصلي او سمالسي ستونزې په ګوته کوي چې
خلک ورسر مخامخ دي،خو بیاهم یوازې د انځورګر په توګه ګڼل
کیدی شي .په مجموعي ډول ،د آوازله الرې څرګند شویو اړتیاوو
څرنګوالی د هغو کسانو سره سمون لري چې په ارزونو کې په ګوته
شوي ،خو د څو اړخيزه او بشري او پرمختياي ستونزوغږ هم بدرګه
کوی چې ټولنې ورسره مخ دي  .په ټوله کې  ،د  ۲۰۱۸کال راټول
شوي ارقام ،د ټولنې د ښکيلتیا د پياوړي کول ،اغيزمنو خلکو ته د
عامه خدماتو دحساب ورکونې چوکاټ او AAPوسایلو د پیاوړي
کولو اړتيا په ګوته کوي او د ډیرو اړو وګړو په نښه کولو اوهغو ته
الرسرسي د يقني کولو په خاطر،غبرګون نور هم ځواکمن کړای
شي -.دا حقیقت منل چې بشري مرستې به یوازې د ټولو اړتیاوو
کمه برخه حل کړي .د هغو کورنيوچې بشري اړتیاوې يې ندې پوره
شوې  ۷۰ ،سلنه یې وویلي چې دوی نه پوهيږی چې په څه ډول دا
مرستې السته راواړي  ،او  ۹۰سلنه کورنيو ویلي چې دوی ،مرسته
کوونکو ته د معلوماتو د ورکولو له ميکانیزم څخه معلومات نه
درلود  .۹۷هغه کورنۍ چې ښځينه يې سرپرستي کوي حتې بېخي لږ
معلومات درلودل  /ښکیلې وې  ۷۸ ،سلنه وويلي چې دوی نه
پوهيده چې څه ډول مرستې تر السه کړي .سربېره پر دې۲۶ ،
سلنه کورنیو راپور ورکړی چې هغه مرستې چې دوی ترالسه کړي
د دوی اړتیاوې ېې په نسبې توګه پوره کړې او  ۲۷سلنه یې راپور
ورکړی چې بشري مرستو د دوی اړتیاوې پوره نه کړې او بسنه نه
کوې .هغه کورنۍ چې مشرتابه یې د ښځينه یا معلولیت لرونکو په
غاړه ده ،او بشري مرستې يې ندي تر السه کړې ،د هغو تناسب ۴۴
۹۸
سلنه ته رسیږي
چې کله له دوی څخه د هغو دريوغټو ستونزو په اړه پوښتنه وشوه
چې د دوی ټولنې ورسره مخ دي  ،بې وزلي ( ۹۴سلنه) بې
روزګاري(  ۸۷سلنه ) او شخړې(  ۱۹سلنه) په ملې کچه په پراخه

توګه درجې بندې شوې  ،سره له د چې د زون په کچه یې توپیر
درلود .په ختيځ زون کې شاوخوا  ۹۶سلنه بېکاري او بې وزلي دوه
له دریو دغټو ستونزو په توګه یادې کړې خو په شمال کې بیا ۶۶
سلنه بیا په دې نظر دي – ممکن د داخلي بیځایه شوو او
راستنيدونکو وګړو له کبله چې اوس په یو شمیر والیتونو کې ځای
پر ځای دي .دشمال ختيځ د  ۶سلنه په پرتله په ختيځ زون کې ۴۳
کورنۍ جګړې او اړونده تاوتریخوالی یو له دریوغټو انديښنو په
توګه یاده وي -په زیات احتمال چې د دې لوړې شمېرې المل به
په  ۲۰۱۸کې د زیاتو ځانمرګو بریدونه اواوښتې لوړه ملکي مرګ
ژوبله وي ۹۹ .د چاپیریال د بدلون په اړه اندیښنې په لویدیځ زون
کې تر ټولو ډیر په ډاګه شوې  -چیرته چې د دریمې برخې څخه
زیاتو کورنیو( ۴۰سلنه ) له خپلو دريو مهمو ننګونوڅخه یوه ننګونه
په ګوته کړې چې دوی ورسره مخ دي – ممکن د روانې وچکالۍ له
امله چې هلته ډیره شديده ده.
د  ۲۰۱۸کال د جون او اکتوبر تر منځ د آواز لخوا د اداره شوېو
 ۲۷۵۰۰ټليفوني اړيکو له الرې  ۶۷ ،سلنه د کوربه ټولنوسره  ،ورپسې
له بيځایه شویو ټولنو( ۲۰سلنه) او را ستنېدونکو ( ۱۲سلنه) د دوی
د جنسیت او عمر په نظرکې نيولو پرته ،له دوی څخه پوښتنه شوې
وه چې کوم دولتي خدمتونه دوی ته د لومړیتوب لري  ،مرکه
کوونکو دخوړو د خونديتوب ( ۲۲۰۰۰اړيکې)  ،سرپناه  /د ځمکې
تخصيص ( ۱۷۰۰اړيکې) نغدې مرسته ( ۱۳۰۰اړيکې)  ،او خونديتوب
( ۱۰۰۰اړيکې) د بنسټيزو اړتیاوو په توګه په ګوته کړې .له دې څخه
دا ښکاريږي چې د دوی د ستونزو د حل لپاره د لنډ مهاله مرستو
په ځای خلک د ستونزو اوږد مهاله حل غوړاي .او د اهمیت پیاوړی
کوي چې وضعيت د تګالري پرځای باید د سيمې پربنسټ تګالره
وکارول شي .
آواز :په  ۲۰۱۸کې د میاشتنيو نيول شویو تلیفوني اړيکو شمېره

 ۸٫۹زره
 ۷٫۱زره

اﮐﺘﻮﺑﺮ

27,500

ټولې ټيليفوين اړيکې

 ۶٫۰زره

ﺳﭙﺘﻤﱪ

آﮔﺴﺖ

 ۵٫۵زره

اﻣﺘﺤﺎﻲﻧ
دوره
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آواز  :د اړيکو نيونکو لخوا تر ټولو زیاتې په ګوته شوې اړتیاوې

آواز :د وګړو د ډلو پر بنسټ د اړيکو نيونکو شمېره
٪۶۷

ﮐﻮرﺑﻪ ټﻮﻟﻨﯥ
٪۲۰

ﮐﻮرﻲﻧ ﺑﯧځﺎﻳﻪ ﺷﻮي
٪۱۲

ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪه
ﻧﺎدوﻟﺘﻲ ﻣﻮﺳﺴﯥ
ﮐډوال
ﻧﻮر

20

٪۰٫۱
٪۰٫۰۳
٪۰٫۵

 ۲٫۳زره

دوﻟﺘﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ

 ۲٫۲زره

د ﺧﻮړو ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب
د عمر اوجنسیت پر بنسټ
٪۷۱

٪۱۴

٪۱۵

ﻧﺎرﯾﻨﻪ ﻣﯿﺮﻣﻨﯥ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن
)ﭘﻮرﺗﻪ  ۱۸ﮐﺎل( )ﻻﻧﺪی  ۱۸ﮐﺎل(

د ا اعتراف کول چې کوربه ټولنې هم جايزې اړتیاوې لري چې باید
غبرګون ورته وښودل شي  ،نو ځکه د  ۲۰۱۹د اړیتاوو د ارزونې یو
مهمه برخه ده .کوربه اوهغه ټولنې چې ندی بېځایه شوې اوس د
ټولو اړو وګړو  ۴۷سلنه جوړوي (نږدې  ۲.۹خلک) ،چې په  ۲۰۱۸کال
کې  ۴۲سلنه زیاتوالي ښيي .په پای کې د ټول افغانستان د ارزونې د
یوې برخې په توګه له کورنیو څخه د هغوی د اړتیاوو په اړه د
مرستندویانو سره د اړیکو د غوره الرې په اړه وپوښتل شول  .په ملي
کچه ،د کورنیو دریمې برخې ويلې چې دوی به د رسنیو ( د راډیو،
ورځپاڼې ،یا تلویزیون) او څلورمه برخه د ګرځنده تلیفون له الرې د
مرستې چمتو کونکو سره اړيکې نيول غوره بللي .په هرصورت،
سیمه ایز توپیرونه شتون لري چې  ۶۴سلنه کورنۍ په شمال ختیځ
کې او ۵۳سلنه په مرکزي زون کې غوره بولي چې د رسنیو له الرې
خبر شي .پداسې حال کې چې په ختيځ کې  ۱سلنه او په جنوب ختيځ
کې  ۲سلنه وګړو ورته نظر څرګند کړی .په ختیځ کې ،نږدې درۍ

ﴎﭘﻨﺎه او ﻏﯿﺮ ﺧﻮراﮐﻲ ﺗﻮﮐﻲ
ﻧﻐﺪې ﻣﺮﺳﺘﯥ
ﺳﺎﺗﻨﻪ

 ۱٫۷زره
 ۱٫۳زره
 ۱٫۰زره

برخې ( ۷۴سلنه) وګړي د ګرځنده ټلیفوني اړیکو یا مسیجونوله
الرې خبريدل غوره بولي او په جنوب ختیځ کې (  ۹۶سلنه ) کورنۍ
غواړي چې یا د ټولنې د مشرانو ( ۶۲سلنه) او يا د دیني مشرانو()۳۴
لخوا خبر شي  .مهمه خبره داده چې په هغو ولسوالیو کې چې
السرسی ورته ستونزمن ده  ،خلکو( ۲۲سلنه) د مرستندویانو سره د
اړيکو نيولو لپاره د ګرځنده ټیلیفون کارول غوره بولي ،که څه هم له
دوه په دریمې لږ کم خلک د ټولنې د مشرانو( ۴۲سلنه) او د ديني
مشرانو( )۲۵له الرې د مخامخ اړيکې نيول غوره بولي  .دا په ښکاره
توګه په ګوته کوي چې بشري ادارې په یو اړخيزه توګه نشي کوالی
چې د ټولنیزې ښکیلتیا یوې مکملې یواړخيزې وسیلې ته وده ورکړي
بلکه د اړيکو د یوې سيمه ايزې غوره الري د پلې کولو او ارزونې
۱۰۰
اړتیا ليدل کيږي .

لومړۍ برخه :د اړو وګړو څو کلن اټکل

څو کلن اټکل

د اړو وګړو څو کلن اټکل
دې لپاره چې د افغانستان د څو کلن بشري چوکاټ (  ) ۲۰۲۱-۲۰۱۸د
اړو وګړو د اړونده ارقامو په لرولو سره د بشري غبرګون په
یوریښتینې اومعتبره پالن بدل شي ،هغه وګړي چې مالي اړتیاوې
لري مرستې تر السه کړي ،بشري فعاالنو د موجوده اړتیاوو ارزول
شوي ارقام  ،د رجحان تحلیل او د سناریو منخته کول کارولی تر څو
د  ۲۰۲۰ ،۲۰۱۹او  ۲۰۲۱لپاره د ډیرې احتمالي اټکلونه را منځته کړي.
د ا تمرين څلور اړخيزه موخه لري:
1.1د دې لپاره چې په شرایطو کې د هراحتمالي پرمختګ یا
خرابوالی غوره شننه وشي کوم چې کیدای شي په راتلونکو
بشري اړتیاوو اغیزه وکړي  -د پیمانه او شدت په اساس;
2.2د  HNOد خوندیتوب او اړینتوب د پراختیا لپاره د ځینو
راتلونکو احتمالي اټکلونو شننه اړينه ده ځکه چې په پېښو
کې د بدلون له امله د اړتياوو شننه باید له پامه ونه غورځي،
باید پوه شو چې د ټولو لويو پېښو وړاند وينه نه شي کيدای(.
لکه په د لوړې کچې زلزله)
3.3د اټکل وړ عملیاتي پالنونو له الرې د پلې کونکو شريکانو
لپاره د لېږد د لګښتونوپه کمولو سره په غبرګون کې نور
مؤثریت او اغيزمنتیا را منځته کول ( لکه څوکلن مالي
تمويل) او
4.4د پرمختیايي یا تکرارې اړتیاوو په ګوته کول کوم چې کیدی
شي د بشري مرتسو د کلني تسلسل پرځای د اوږدې مودې
پرمختیایي پروګرامونوله الرې په ښه توګه له منځه الړې
شي  ،او له همدی الرې به د وخت په تېریدوسره
دبېړنیومرستوله چوکاټ څخه د ځينو بشري قضیود
بېلولوفرصتونه تر السه شي.

د اوسنویو او اټکل شویو اړمنو وګړو د ارقامو پیاوړي کول

د معیاري عمل له مخې  ،کلسترونه یا کاري ډلې د  ۲۰۱۹کال لپاره
د اړو وګړو د ارقام محاسبه د په نښه شویو زیان منووګړو د ډلو
لپاره د کلني اټکلونه او د هغو ګروپونو اړوند تناسب سره چې د
سکټوري مرستو اړتیا ته اړتیا لري  ،کارولې ،د وروستیو ارزونو د
شواهدو په اساس  -د  WOAارزونه او د سکټور ځانګړي مشخص
ارقام لکه  ،EFSAد سوکالۍ او انتقال معیاري نظارت او ارزونه
( )SMARTد السرسي او پوښښ د نيمګړتيا ارزونه ()SQUEAC
سروې ،په ټول هیواد کې د  ،PACAPاو داسې نور  .د بېلګې په
توګه:

د عمر اوجنسیت پر بنسټ

د اړو وګړو شمېره

 3.7میلیونه 4.3میلیونه6.3
2021

2020

2019

میلیونه

٪۲۰ ٪۱۹

٪۶۱

ﻧﺎرﯾﻨﻪ ﻣﯿﺮﻣﻨﯥ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن
)ﭘﻮرﺗﻪ  ۱۸ﮐﺎل( )ﻻﻧﺪی  ۱۸ﮐﺎل(

•د شخړو له امله د ټولو نیو بېځایه شویو وګړو مالتړ چې په
 ۲۰۱۹کې تر  ۵۰۰۰۰۰پورې اټکل شوي دي
•د ټول افغانستان د ارزونې د اټکليزې شمېرې له مخې ۵۵
سلنه نوي بېځایه شوي وګړي بيړنۍ سرپناه ته اړتيا لري.
•بیا دغه سلنه ( ۵۵سلنه) بايد په ټوله شمېره ( ۵۰۰۰۰۰وګړي)
باندې تطبيق شي ترڅو د کلستر اړونده مرستې د ځانګړي
ډول تناسب محاسبه (په دې صورت کې اټکل کيږی چې
 ۲۷۵۰۰۰وګړي به د بېړنۍ سر پناه اړتیاوې ولري);
•چېرته چې د زون په کچه د اغيزمنو ټولنو تناسب شتون ولري
هغه – د ملي سلنې د پرځای -باید وکارول شي.
د  ۲۰۲۲-۲۰۲۱لپاره د اړو وګړو د اټکلونو د پراختيا لپاره  ،بشري
ټولنې د غبرګون طرحه جوړه کړې چې د شرایطو تحلیل په دریو
متغیرونو والړ دی چې په افغانستان کې د بشري اړتیاوو د پرمخ
وړلو لپاره پیژندل شوي – سیاسي او اقتصادي ثبات (په دواړو ملې
او سيمه ايزکچه) ; جګړې /ناامني ; او چاپیریال /اقليم – ترڅو د
پالن جوړولو د انګیرنې یو عمومي سیټ چمتو کړئ چې دهغه له
مخې کلستر وکوالی شي د سکټور مشخصې ځانګړتیاوې او
میتودولوژي شاملې کړي .د  PiNداټکلونو لپاره تاريخي رجحانات
هم کارول شوي دي  ،پداسې حال کې چې په نفوس کې طبیعي
زیاتوالی  -د راتلونکو  ۲۵کلونو په ترڅ کې هر کال  1.1وګړو د
زياتوالي وړاندوینه کوي  -هم د اړتیا په وخت کې کارول شوی ده.
لکه څنګه چې بشری اړتیاوې په مخامخ ډول د خطر عواملومتناسب
نه وي  ،په دې اړه پروسې باید تحلیلي قضاوتونه شامل کړي .د
بېلګې په توګه  ،سناریوګانې کوم عوامل  -د امنیتي وضعیت ښه
والی کېدای شي په مجموعي ډول اړتیاوې کمې نه کړي
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لومړۍ برخه :د اړو وګړو څو کلن اټکل

لکه څنګه چې ښه امنیت کېدای شي په ورته وخت کې د ځینو ډلو
لپاره په ورته وخت کې فرصتونه برابر کړي (لکه د افغان ملکي
وګړو چې په پاکستان یا ایران کې ژوند کوي) بیرته راستنېدنه او په
ټولنه کې ادغا م بیا خپلې اړوند ه اړتیاوې رامنځته کوي.
همدارنګه ويجاړيدونکي امنيتي چاپیريال خامخا د وګړو اړتیاوو د
زیاتيدو اویا په بېځایه کیدنې کې د زیاتوالي المل نه شي کیدای -
داسې ډولونه خورا محلي دي او په پراخه توګه د رامنځته شویو
شخړو پرځانګړتیاوو پورې اړه لري( د بېلګې په توګه په لوړه شمېر

پلې جګړې ،نامناسب تاکتيکونه ،هدفي هوایی بریدونه)  .د  ۲۰۲۰ا و
 ۲۰۲۱اټکلونه د غوره هڅو اټکل منعکس کوي او باید په ورته ډول
تعبير شي  .بشري اړتیاوو ته کتنه به په  ۲۰۲۰او  ۲۰۲۱کې بیا وو
ارزول شي ترڅو د نوې ارزونې ارقام منعکس کړي د اوسنیو
رجحاناتو په رڼا کې به د ټولنو د ډلو شمېرو ته بیاکنته کيږي او
دهغه سره سم به پکې بدلون راوړل شي .د بشري غبرګون د پالن
به هم منظمه څارنه وشي په اټکل شویو شمېرو کې به سمون را
منځته شي او همدا رنګه به نوې شمېري چې هرکله الس ته راشي ،
ورشاملي کړای شي.

جدول  :۱د اړو ټولنو د ډلو اټکل ()۲۰۲۱-۲۰۱۹
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2019

د اټکل شويو اړو وګړو شمېره *

2021

2020

د شخړو له امله بېځايه شوي

500,000

450,000

400,000

د وچکالۍ له امله بېځایه شوي

300,000

-

-

پاکستان

49,000

48,000

47,000

ایران**

114,000

117,000

120,000

پاکستان

56,000

60,000

65,000

ایران***

4,000

5,000

5,000

په افغانستان کې پاکستاني کډوال

50,000

50,000

50,000

د طبیعي پېښو له المه اغیزمن شوي وګړي (ناڅاپه پېښې)

150,000

154,000

159,000

بې سنده راستنېدونکي

سند لرونکي رستنېدونکي

*د ټولنونورې ډلې چې په  HNOکې شاملې دي خو کلنی اټکل يې نده شوي  ،په دې ډول دي  :د جګړې څخه اغېزمن چې بېځایه شوي ندي ؛ کوربه ټولنې ؛ هغه ټولنې چې د
 GAMکچه له  ۱۵سلنې لوړه ده.

**اټکل کيږی چې له ایران څخه د راستنېدونکو یوازې  ۲۰سلنه به بشری مرستو ته اړتیا ولري  .له ايران څخه ټول راستنېدونکي۵۷۱۰۰۰ – ۲۰۱۹ :؛ ۵۸۶۰۰۰ – ۲۰۲۰؛ ۶۰۱۰۰۰ – ۲۰۲۱
***له نورو هيوادو څخه راستنېدونکي هم په شمېرو کې شامل دي خو شمېره یې ډیره کمه ده.

لومړۍ برخه :د اړو وګړو کلنی رجحان او اټکل ( ) ۲۰۲۱-۲۰۱۶

د اړو وګړو کلنی

رجحان او اټکل ( ) ۲۰۲۱-۲۰۱۶
په بېړنیو حاالتو کې زده کړې

عمومی

 ۳٫۶۶ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ۶٫۲۹ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ  ۶٫۵۷ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ۴٫۲۹ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ۷٫۴۲ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ۰٫۷۰ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ۸٫۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ۰٫۴۹ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ۰٫۴۷ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ۰٫۳۳ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ  ۰٫۳۳ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

د اړو وګړو ﺷﻤﯧﺮه ) ارزول ﺷﻮي ( ﭘﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ
۲۰۲۱

۲۰۱۹

۲۰۲۰

۲۰۱۸

۲۰۱۷

۲۰۱۶

بيړنۍ سرپناه او غیر خوراکي توکي

۲۰۲۱

۲۰۱۹

۲۰۲۰

۲۰۱۷

۲۰۱۸

د خوړو خوندیتوب او کرهنه

 ۰٫۹۹ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ  ۰٫۹۲ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ۴٫۹۰ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ  ۵٫۰۲ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ۱٫۱۵ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ
 ۰٫۸۰ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ۰٫۵۱ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ۲٫۶۷ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ
 ۱٫۸۰ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ۲٫۶۳ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ
 ۱٫۶۳ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ۰٫۵۴ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ
۲۰۲۱

۲۰۲۰

۲۰۱۹

۲۰۱۸

۲۰۱۷

۲۰۱۶

روغتیا

۲۰۲۱

۲۰۲۰

۲۰۱۹

۲۰۱۸

۲۰۱۶

۲۰۱۷

تغذی

 ۱٫۷۲ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ  ۱٫۸۲ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ  ۱٫۹۰ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ۲٫۶۰ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ۳٫۲۸ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ۳٫۷۰ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ۴٫۳۲ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ
 ۲٫۱۶ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ  ۲٫۱۲ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ۲٫۹۰ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ۲٫۱۳ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ۱٫۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ
۲۰۲۱

۲۰۲۰

۲۰۱۹

۲۰۱۸

۲۰۱۷

۲۰۱۶

ساتنه

 ۱٫۶۸ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

۲۰۲۱

۲۰۲۰

۲۰۱۹

۲۰۱۸

۲۰۱۷

۲۰۱۶

اوبه پاکوالی او حفظ الصحه

 ۱٫۹۲ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ۲٫۷۳ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ۲٫۴۰ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ۲٫۱۴ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ
 ۱٫۹۰ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ۱٫۹۸ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ۱٫۴۸ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ
 ۱٫۲۷ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ۱٫۷۶ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ  ۱٫۸۰ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ۱٫۴۸ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

۲۰۲۱

۲۰۲۰

۲۰۱۹

۲۰۱۸

۲۰۱۷

۲۰۱۶

۲۰۲۱

۲۰۲۰

۲۰۱۹

۲۰۱۸

۲۰۱۷

۲۰۱۶

يادښتونه )۱( :د پرتله کولو لپاره د اړو وګړو اصالح شوې شمېرې کارول شوې دي .دا شمېرې د اړتیاوو د مهمو اشمېرو سره ورته ندی ،کوم چې هر کال د  HNOپه سند کې چاپ کيږي )۲( .په
بېړنیو حاالتو کې د زده کړي کاري ډله په  ۲۰۱۷کې بیا فعاله شوه..
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لومړۍ برخه  :د اړمنو وګړو شننه

د اړمنو وګړو

شننه

په تیر کال کې د اړمنو وګړو شمېره کې د پام وړ زیاتوالی راغلی چې د  ۲۰۱۸کال په مۍ میاشت کې  ۵.۵ته
لوړه شوه ،کله چې وچکالۍ پيل شوه  ،او د خوړو دخوندیتوب د بيړنۍ ارزوني د السته راوړنو له مخې په
اکتوبر میاشت کې  ۶.۶ته لوړه شوه او دا هم جوته شوه چې په کليوالي سيمو کې وګړي ترهغه ډیرسخت
زیامن شوي چې په پيل کې اټکل شوی وو .د اړو وګړو شمېره  ۶.۳میليونه ته راکميدل په وضعیت کې د ښه
والي په معنی نده ،بلکه د ژمي د کرنې په فصل کې د خوړاو معيشت په مرستوکې زیاتوالی دی ،

تر څو بې حاصله موسم تر پوښښ الندې الرولي او د پرمختللي
حاصل مالتړ وکړي .په داسې حال کې چې د ټولو اړمنو وګړو
ترنيمایی زیات یې دوچکالۍ اړوند اړتیاوې لري ،شاوخوا  ۲.۴ملیونه
وګړي – تېرکال ته ورته شمېره -د روانو شخړو او اجباري بېځایه
کېدنې له امله د ژوند ژغورنې مرستو ته اړتیا لري .په دې اړه د
 ۲۰۱۸کال دسختو اړتیاو د پیژندنې کارول شوي جدي معیارونه

یوځل بیا پلې شوي دي .یوازېنی بدلون د حادې خوارځواکۍ د
زیانمنونکي فکتور شتون ده  - ،په دې حالت وچکالۍ ، -په حاده
خوارځواکۍ اخته له پنځو کالوکم عمره ماشومانو  ،امیدوارو او
شېدنې ورکوونکو مېندو لپاره په داسې حاالتو کې د نړيوالې حادې
خوارځوکۍ لپاره  ۱۵سلنه بېړني حد دنړيوال تمرين سره سم ۱۰
سلنې ته راټيټ شوی.
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په هر سيکتور کې اړ وګړي
ﺷﺨړې

د وګړو ﺧﻮځښﺖ

ﻻﴎﺳﯽ

ﻃﺒﯿﻌﻲ ﭘﯧښﯥ

ټﻮل

د ﻋﻤﺮ او ﺟﻨﺴﻴﺖ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ

د ﺷﺨړو
اﻏﯧﺰﻣﻦ وګړي

د ﺷﺨړوﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﻃﺒﯿﻌﻲ ﭘﯧښﻮ
ﺑﯧځﺎﯾﻪ ﺷﻮي ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﺑﯧځﺎﯾﻪ
ﺷﻮي

اﻓﻐﺎن
راﺳﺘﻨﯧﺪوﻧﮑﻲ

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻲﻧ
ﮐډوال

ﻧﺎڅﺎﭘﻪ ﭘﯧښﯥ

ورو ﭘﯧښﯥ

ﺑﺴټﻴﺰو
ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ
ﻻﴎﺳﯽ

ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن% ،
ﻣﯧﺮﻣﻨﯥ  ،ﻧﺎرﻳﻨﻪ

ﭘﻪ ﺑﻴړﻧﯿﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐﯥ
زده ﮐړي

 ٠٫١٣ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٠٧ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫١٣ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٠٣ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٠٢ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٠٣ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

-

 ٠٫٠٨ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٪۰ | ۰ | ۱۰۰

 ۰٫۵ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﺑﻴړﻧۍ ﴎﭘﻨﺎه او ﻏﯿﺮ
ﺧﻮراﮐﻲ ﺗﻮﮐﻲ

-

 ٠٫٤٠ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٣٠ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫١٢ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٠٥ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫١٢ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

-

-

٪۲۰ | ۲۰ | ۶۰

 ۱ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

د ﺧﻮړو ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب او
ﮐﺮﻫﻨﻪ

-

 ٠٫٣٥ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٣٠ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٢٠ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٠٤ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫١١ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٣٫٩٠ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

-

٪۲۱ | ۲۰ | ۵۹

 ۴٫۹ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

روﻏﺘﯿﺎ

 ٠٫٢٥ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫١٠ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٠٩ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٠٨ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٠٣ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٠١ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫١٧ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ  ١٫١٧ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٪۲۱ | ۲۰ | ۵۹

۱٫۹

ﺗﻐﺬی

-

 ٠٫٠٩ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٠٥ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٠٥ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٠٢ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٠٣ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

-

 ١٫٨٩ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٪۰ | ۲۰ | ۸۰

 ۲٫۱ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﺳﺎﺗﻨﻪ

 ١٫٣٩ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٢٥ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫١٢ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٢٢ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٠٥ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٠٢ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٣٤ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

-

٪۲۰ | ۱۹ | ۶۱

 ۲٫۱ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

-

 ٠٫٤٠ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٢٠ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫١٦ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٠٥ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫١٤ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٣٧ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ  ٠٫٨٣ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٪۲۱ | ۲۰ | ۵۹

 ۲٫۱ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

اوﺑﻪ ﭘﺎﮐﻮاﻟﯽ او ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﻪ

ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ) ﻟﻪ  ۱۸ﮐﻠﻨﻮ څﺨﻪ ټﻴټ( ﻣﯧﺮﻣﻨﯥ او ﻧﺎرﻳﻨﻪ ) ﻟﻪ  ۱۸ﮐﻠﻨﻮ ﺣﺨﻪ ﭘﻮرﺗﻪ (

ټﻮل

جغرافیايي وېش

د اړتیاوو

په داسې حال کې چې بې ثباتي مخ په زیاتېدو ده او وچکالۍ د هېواد دوه په درېمه برخه اغيزمنه کړې ،
اوس مهال په ټولو والیتونو کې بشري اړتیاوې شتون لري .ولې د اړتیاوو شدت په هغو سيمو کې زیات ده
چېرته چې شخړې دوام لري  ،دوګړو خوځښت په لوړه پېمانه ده او بنسټیزو خدماتو ته السرسی له خنډ
سره مخ ده اوهمدارنګه وچکالۍ معيشت له منځه وړی ده.
د هیواد په شمالي ،سویلي او لویدیځو سیمو کې په لوړه کچه بشري
اړتیاوې شتون لري ،که څه هم په لويديځه حوزه کې شاوخوا (۱.۸
ملیونه ) اړ وګړي شتون لري چې  ۱.۴میليونه یې وچکالۍ ځپلي

دي .په ټوليزډول ختيځې  ،شمالي  ،شمال ختځي  ،سويلي او
لوديځي سيمې د اکثریت اړو وګړو کوربه توب کوي(  ۵.۱ميليونه
وګړي)
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ﺷﺨړې

اړ وګړي

د وګړو ﺧﻮځښﺖ

د ﻃﺒﻌﻲ ﭘﯧښﻮ
ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﺑﯧځﺎﯾﻪ
ﺷﻮي

ﻻﴎﺳﯽ

ﻃﺒﯿﻌﻲ ﭘﯧښﯥ

ﺑﺴټﻴﺰو
ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ
ﻻﴎﺳﯽ

د ﻋﻤﺮ او ﺟﻨﺴﻴﺖ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ

ټﻮل

د ﺷﺨړو
اﻏﯧﺰﻣﻦ وګړي

د ﺷﺨړوﻟﻪ اﻣﻠﻪ
ﺑﯧځﺎﯾﻪ ﺷﻮي

 ٠٫١٥ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٠٢ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٠٥ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﺮﮐﺰي ﻟﻮړې ﺳﻴﻤﯥ  ٠٫٠١ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ  ٠٫٠٠٢ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٠٠٣ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٠٠٢ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﺧﺘﻴځ

 ٠٫٣٢ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٠٧ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٠٥ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٠١ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٣٩ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﺷﺎﻤل ﺧﺘﻴځ

 ٠٫١٣ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٠٩ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٠٥ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٠٣ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٦٤ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٤١ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﺷﺎﻤل

 ٠٫١٢ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٠٦ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٠٢ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٠٤ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٦١ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٢٨ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٪۲۲ | ۲۲ | ۵۶

 ٠٫١٢ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٠٣ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٠١ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٤٢ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٪۸ | ۱۶ | ۷۶

 ۰٫۵ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٪۲۰ | ۲۰ | ۶۰

 ۰٫۹ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ
 ۱٫۸ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﺮﮐﺰ

ﺳﻮﯾﻞ ﺧﺘﻴځ
ﺳﻮﯾﻞ
ﻟﻮدﻳځ

اﻓﻐﺎن
راﺳﺘﻨﯧﺪوﻧﮑﻲ

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻲﻧ
ﮐډوال

 ٠٫٠٥ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن% ،
ﻣﯧﺮﻣﻨﯥ  ،ﻧﺎرﻳﻨﻪ

ټﻮل

 ٠٫٠١ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ  ٠٫٠٠٤ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ  ٠٫٢٤ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٪۱۴ | ۱۹ | ۶۸

 ۰٫۴ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٤٠ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫١٣ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٪۲۱ | ۲۱ | ۵۹

 ۰٫۴ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٢٧ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٪۱۷ | ۱۹ | ۶۴

 ۰٫۵ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٪۲۱ | ۲۰ | ۵۹

 ۰٫۹ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ
 ۰٫۷ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻧﺎڅﺎﭘﻪ ﭘﯧښﯥ

ورو ﭘﯧښﯥ

 ٠٫٠١ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٣٣ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٠٦ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ  ٠٫٠٠٢ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ  ٠٫٠٨ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٠٢ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٥١ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٥٩ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٢١ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٠٦ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٣٠ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٠٨ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٠٢ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ١٫٣٦ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٣٠ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٪۲۱ | ۲۱ | ۵۸

 ١٫٣٩ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٤٠ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٣٠ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٢٢ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫١٤ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٣٫٩١ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٢٫٦٤ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٪۲۰ | ۲۰ | ۶۱

 ٠٫٠٥ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

* .۱ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن )ﻟﻪ  ۱۸ﮐﻠﻨﻮ څﺨﻪ ﮐﻢ ( ،ﻣﺮﻴﻣﻨﯥ  ،ﻧﺎرﯾﻨﻪ )ﺑﺎﻟﻎ ﻟﻪ  ۱۸ﮐﻠﻨﻮ څﺨﻪ زﯾﺎت(
 .۲د راﺳﺘﻨﯧﺪوﻧﮑﻮ ټﻮﻟﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﻪ زوﻧﻮ ﮐﯥ د راﺳﺘﻨﯧﺪوﻧﮑﻮ ﻟﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﯥ ﴎه ﺑﺮاﺑﺮه ﻧﺪه ځﮑﻪ ځﯧﻨﯥ راﺳﺘﻨﯧﺪوﻧﮑﻲ ﭘﻪ ﴎﺣﺪ ﯾﺎ
د راﺳﺘﻨﯧﺪﻧﯥ ﭘﻪ ځﺎی ﮐﯥ ګڼﻞ ﺷﻮي دي.

 ۶٫۳ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

لومړۍ برخه :د اړتیاوو شدت

د اړتیاوو

شدت

پداسې حال کې وچکالۍ د هېواد دوه په دريمه برخه اغيزمنه کړې او له شخړو څخه ډېره کمه برخه
خوندي پاته ده  ،اوسني بحران ټول وګړي اغيزمن کړي دي .ولې د ټولنې ځينې ډلې او جغرافيایی
موقیعتونه یې د نورو په پرتله ډيراغيزمن کړي دي .ترټولو ډیرې اړتیاوې په وچکالۍ ځپلو والیتونو او
همدا رنګه په هغو سيمو چې د اوږدې مودې لپاره پکې شخړې روانې دي او لوړ شمير راستنېدونکو او
بېځایه شویو کوربه توب کوي  ،کې رامنځته شوې دي -ډيری وخت ورته ځایونه .تر ډیره حده دا سيمې
په ورته وخت کې د پرمختيايي ننګونو سره هم الس او ګريوا ن دي چې په روانو شرایطو کې نورې هم
جدي شوې اود لوړ شدت د اړتیاوو المل ګرځي .
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په  ۲۰۱۹کې د کاري ډلو ترمنځ د اړتیاوو د شدت کچې ته بیا کته
شوې ده تر څو څلور د موضوع وړ اړتیاوې په ګوته کړي :وسلوالې
نښتې /دملکې وګړو خونديتوب ،د ټولنو خوځښت /اجباري بېځایه
کېدنه ،ورو او ناڅاپه طبیعي پېښې او بنسټيزو خدمتونو ته الس
رسی  .په  ۲۰۱۹کال کې والیتونو ته ورکړې شوې د شدت کچه به د
 ۲۰۱۸کال د کچې سره نه پرتله کيږي ځکه د درجي بندې لپاره
مختلف شاخصونه او زاويې کارول شوې دي( د الزیاتو معلوماتو
لپاره په  ۵۲-۵۱پاڼه باندې د میتودولوژي برخه وګورئ )  .په دې
اړه ،دا حقیقت چې د  ۲۰۱۸کال د څلور درجي په پرتله  ،په  ۲۰۱۹کې
د هيڅ یو د موضوع وړساحې یا والیت دشدت کچه پنځه درجې نده
(نازکه) باید د دې انګیرنې المل نشي چې سږکال اړتیاوې لږ جدي
دي .بلکه د هغو هڅوڅروګندونه کوي چې شدت کچې ته بیا کتنه
وشي ترڅو د وضعيت ال خرابيدل هم ثبت کړای سي .په ټولیزه
توګه  ۱.۷ملیونه خلک په هغو سیمو کې ژوند کوي چېرته چې ګډې
اړتیاوې شديدې کچې ته رسیدلي دي (فاریاب ،هلمند ،هرات،
کندهار ،ننګرهار او ذابل والیتونه)  .دا وګړي د دوی د بقا او
محافظت د تضمین لپاره د بشپړولو او ګڼ سکيټوريزغبرګون ته اړتیا
لري  .باید پدې هم پوه شو چې  ،باقي پاته  ۴.۹ميلیونه وګړي په
داسې سيمو کې ژوند کوي چیرته چې په ټوليزه توګه د اړتیاوو

شدت لوړ ،منځنۍ یا کوچنی ګڼل کیږي کیدای شي په موضوع
وړساحو کې الهم د سکټور ځانګړي اړتیاوې شتون ولري  ،کوم چې د
بشري غبرګون غوښتنه کوي .په حقيقت کې  ،دايکنډي په اوږد
مهاله او ناڅاپه طبیعي پېښو د شدت په درجه بندي کې په دریمه
کچه کې راځي ځکه چې دا والیت یو له سختو وچکالۍ ځپلو والیتو
څخه ده ( ،هلته د پام وړ شمېر وګړي د د خوړو د خونديتوب طبقه
بندي د مرحلې په څلورم حالت کې ژوند کوي)  ،د هغې ټول شدت
درجه بندي یوازې دوه دی ځکه چې دا والیت د وګړو د خوځښت یا
شخړو له امله په کلکه نده اغیزمن شوې .په ورته وخت کې ننګرهار
په  ۲۰۱۸کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې او د یوې بې وزله شوې
ټولنې په توګه چې د ټولنې ټولو برخو لپاره خدماتو ته د السرسی
مخه نیسي  ،له امله د شدت لوړه درجه لري .د  ۲۰۱۹په جریان کې
به بشري ټولنه په منظم ډول د سکيټور د شدت درجه بندي وڅاري
ترڅو که په اړتیاوو یا د جغرافیا اړوند کوم بدلون رامنځته شوی وي
هغه په ګوته شي  ،ترڅو دا ډاډ تر السه شي چې بشري مرستندویان
خبر دي چې چرته شدیدي اړتیاوې شتون لري اوغبرګون ورته
ښودل کيږي ،او چیرې د ګڼ سکيټوری یا مجموعي پروګرام
پیاوړتیا اړینه ده .

لومړۍ برخه :د اړتیاوو شدت

د اړتیاوو شدت

د اړتیاوو شدت

ﺑﺪﺧﺸﺎن

ﮐﻨﺪز

ﺗﺨﺎر

ﺑﻠﺦ

لغامن

ﭘﺮوان

ﮐﺎﭘﯿﺴﺎ

ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر

ﮐﺎﺑﻞ

ﺑﺎدﻏﯿﺲ

بامیان
ﻣﯿﺪان وردک

ﻟﻮﮔﺮ
ﺧﻮﺳﺖ

ﻓﺎرﯾﺎب

ﴎﭘﻞ

ﭘﻨﺠﺸﯿﺮ

ﻧﻮرﺳﺘﺎن
ﮐﺮﻨ

ﺟﻮزﺟﺎن

ﺳﻤﻨﮕﺎن

ﺑﻐﻼن

+

ﻏﻮر

ﻫﺮات

داﯾﮑﻨﺪی

ﭘﮑﺘﯿﺎ

ﻏﺰﻧﯽ
اروزﮔﺎن

ﭘﮑﺘﯿﮑﺎ
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ﻓﺮاه

زاﺑﻞ

ﮐﻨﺪﻫﺎر

ﻫﻠﻤﻨﺪ
ﻧﯿﻤﺮوز

اړ وګړي – د جدیت کچه
جديت
5

-

عمومی
اړ وګړي
%0

%

-

شخړې
اړ وګړي
%0

%

-

د وګړو خوځښت
%
اړ وګړي
%0

-

طبیعي پېښې
%
اړ وګړي
%0

-

خدمتونو ته السرسی
%
اړ وګړي
%0

4

 1.72میلیونه %27

 0.47میلیونه %34

 0.32میلیونه %33

 1.28میلیونه %32

 0.18میلیونه %7

3

 2.01میلیونه

%32

 0.45میلیونه %32

 0.44میلیونه %46

 1.83میلیونه %45

 1.55میلیونه %59

2

 2.66میلیونه %42

 0.35میلیونه %25

 0.30میلیونه %31

 0.00میلیونه

 0.03میلیونه %3

 0.58میلیونه %14

 0.03میلیونه %1

 0.97میلیونه

 4.04میلیونه

 2.64میلیونه

1

 0.02میلیونه

ټول

 6.29میلیونه

%0

 0.12میلیونه
 1.39میلیونه

%9

%0

 0.60میلیونه %23

دویمه برخه :تغذي
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انځوراخيستونکی Jim Huylebroek :

بخش دوم :صحت

دوميه برخه:
اړتیاوو ته کتنه
په هر سيکتور کې
د کلسترونو /سيکتورونو لخوا ورکړل شوي معلومات
د مالتړ کليدي پيغامونه
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 سرچينې او
ارزونې ميدولوژي
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دويمه برخه  :د مالتړ مهم پيغامونه

د مالتړ مهم پيغامونه

په بيړني حالت کې زده کړې

•په افغانستان کې د ښوونځي د عمرد ماشومانو شاوخوا نيمایي د
ښوونځي ته نه ځي(  ۳.۷ملیونه ماشومان) او دهغو  ۶۰سلنه نجوني دي
•ماشومانو ته د فزيکي او رواني معنوي خونديتوب په ورکړې سره،
زده کړې د ژوند ژغورنې او ژوند ساتنې المل ګرځيدالی شي،
پداسې حال کې چې په ژوند کې د عادی حالت او جوړښت هغه
احساس چې د بحرانو له امله زیامن شوی بيا رغيدای شي.
• له بحران وروسته  ،ښوونې او روزنې ته د ماشومانو او کورنيو لخوا
لومړيتوب ورکړل شوی او د هغو مهارتونو او پوهې په چمتو کولو کلیدي
رول لري چې ټولنو ته د سوله ایزو چاپیریال د بیارغونې اجازه ورکوي.

بېړنۍ سرپناه او غیر خوراکي توکي ()ES/NFI
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•په افغانستان کې ډیری کورنۍ چې له شخړو څخه په اغېزمنو
یا هغو ولسواليو کې ژوند کوي چې السرسی ورته ستونزمن ده،
په نيمه ويجاړو شویو سرپناوو کې ژوند کوي اود خپلو سرپناوو
د بیاروغوني د اړتیا وړ ساختماني توکو ته السرسی نلري.

•شاوخوا  ۱۴۱۰۰۰وګړي چې د وچکالۍ له امله بېځایه شوي دي ،
بيړنۍ سرپناه ته اړتیا لري ځکه په موقوتو او په خپل الس جوړو
شویو سرپناوو کې ژوند کوي چې دوی د روغتیايي او مصؤنيت
له خطرونو سره مخ کوي  .د بې ځایه شویو ځایونو کې د پنځو
کالو څخه کم عمره ماشومان کې د شدیدو تنفسی ناروغیو سلنې
زیاتوالی موندلی .د سرپناه د ستونزو د پايښت وړحل په موخه
ځمکې او اضافي مرستو ته الس رسی مهمه او کلیدي اړتیا ده.
•دولت او پرمختیایی فعاالن باید د معيشت پروګرامونو لپاره
د زیاتو مرستو په پام کې نیولو باندې غور وکړي ترڅو ټولې
کورنۍ وکوالی شي د خپلې سرپناه اړتیاوې پوره کړي او د
دوی زیان مننه کمه کړي

د خوړو خونديتوب او کرهنه

•په افغانستان کې د خوړنه خوندیتوب مخ په زياتېدودی  .په ملي
کچه نږدې  ۱۵.۹ميلیونه وګړي (شاوخوا د ټولو وګړو  ۴۹سلنه د
خوړوله خوندیتوب څخه بې برخې دي ۱۰۱.د خوړو د خوندیتوب او
کرهنې کلسترد اټکل له مخې یوازې په  ۲۰۱۹کال کې به ۴.۹
میليونه وګړي د وچکالۍ له امله د خوړو او معيشت بيړنیو مرستو
ته اړتیا ولري .دې ته په پام سره  ،د بشري مرستو سره یو ځای د
ټولنې او د کورنۍ په کچه د کليوالي معيشت  ،پايداري او
مقاومت په برخه کې د پانګوې اړتیا ده  ،ترڅو د لوږی او
خوارځواکۍ څخه مخنیوی وشي

•وچکالۍ د وګړو شاوخوا څلورمه برخه اغیزمنه کړې چې ډیری یې
د خوارځواکۍ  ،شتمنيو د ختميدو او بېځایه کېدنې د مخنيوي په
خاطر د ژوند ژغورنې بيړنیو مرستو ته اړتیا لري  .په کليوالي
سيمو کې هغه وګړي چې د کرهنې او مالدارۍ په کارو بوخت دي
 ،ډیر زيامن شوي دي .د ژوند د بقاء لپاره منفي تګالرې  ،په
ځانګړې توګه لوړ پور اخيستل چې پا يله کې دوی ډیر پوره وړي
شي ،په وچکالۍ ځپلو وګړو به احتمالي بشري اغېزې ولري.
•جګړه اود پولې له هغې غاړې د وګړو خوځښت  ،خوړو او معيشت
ته د افغان ټولنو الس رسی اغیزمنه وي .اغیزمن بيځایه شوي د
ژوند ژغورنې د بيړنیو مرستو سره په خپلو اصلي ټاټوبو کې د
بنسټيزې بیا رغوني مالتړ ته اړتیا لری.

روغیتا

•د دوامداره شخړو او په ځانګړې توګه د ډله ايزې مرګ ژوبلې د پېښو
له امله د جراحی پاملرنې غوښتنو زیاتوالی موندلی ،چې په  ۲۰۱۸کې
جراحي اړوند کتنو( جراحي معايناتو) کې  ۲۴سلنه زیاتوالی راغلی  .د
جګړو ډیری قربانیان د تل لپاره معلول شوي دي له دې امله پرمختللې
بیا رغونه باید د سږ کال د جراحي د جامع پاملرنې برخه وي

•په روغیتايی کارکوونکو او مرکزونو باندې د زیاتیدونکو مخامخ
او مرګوني بریدونو ،د ژوند ژغورنې مرستوته د نږدې ۳.۵
میلونه وګړو الس رسی کم کړی دی.
•د جګړو او وچکالۍ له امله د وګړو بېځایه کېدنې په اغیزمنو ټولنو
کې  ،د ويروسي زيړي ،خونيريزه نس ناستي ،شري او کانګو په
ګډون د د ناروغیو د خپریدا شمېره زیاته کړې ده .چې د ناروغۍ
د څارنې او غبرګون د کچې د لوړولو اړتیا رامنځته کوي.

تغذی

•په افغانستان کې په حاده خوارځواکۍ اخته له پنځو کلنو کم
عمر دوه میلونه ماشومان د ژوندي پاته کيدو لپاره پر وخت
درملنې ته اړتیا لري  .شاوخوا نیم ميلیون امیدواره او شېدي
ورکوونکې میندې هم د خوارځوکۍ له امله اغیزمنې شوې دي.

•له  ۳۴واليتونو څخه  ۲۲یې اوس مهال د حادې خوارځواکۍ بيړنۍ
کچې څخه پورته دي ،چې د شخړو ،وچکالۍ ،د روغتیا د کمزوري
سیستم او دوامداره غربت د الملوننو له امله رامنځته شوې ده.
•هغه ماشومان چې د اږد مهاله خوراځواکۍ ښکار شوي دي  ،ممکن
د ژوند په اږدو کې د روغتیا يي ستونزو لکه تکراري ناروغۍ او
ضعيفه ودې سره مخ شي  ،چې د دوی د ودې او پوهې او وړتیاو
ته به نه جبرانيدونکی زیان رسوي

دويمه برخه  :د مالتړ مهم پيغامونه

خونديتوب

اوبه  ،پاکوالی او حفظ الصحه

•د نړيوال بشري او بشردوستانه قانونو څخه په لويه پيمانه
سرغړونې په ملکې وګړو سختې اغيزې کړې چې د مرګ ژوبلې ،
رواني ناروغيو ،بېځایه کېدنې او بیړنيو بشري اړیتاوو د رامنځته
کيدو المل ګرځيدلي دي.

•شاوخوا دوه پر درۍ برخه افغانان پاکو اوبو ته الس رسی نه لري
او له یو په دریو برخه زیات تر اوس د اوبو نا خوندي سرچينې
کاره وي  ،چې ال له وړاندې اغیزمنې ټولنې د روغیتا له سختو
خطرونو سره مخ کوي.

•د جنسيت پر بنسټ د تاوتريخوالي او او ټولنیزه نابرابري
بنسټیزې روغتیا ،رواني او حقوقي خدمتونو ته د ښځو او نجونو
د السرسی مخه نیسی ،دوی د خوندیتوب له خطرونو سره مخ
کوي

•په هغو سيمو کې چې السرسی ورته ستونزمن ده  ،شخړو د ټولنو
د  WASHد زیربنا د ترمیم او ساتلو ظرفیت اغېزمن کوي.

•ماشومان د ناچاوده توکو لوی قربانیان دي  ،چې د  ۲۰۱۸کال په
لومړیو  ۱۰میاشتو کې  ،د ناچاوده توکو اړوند ملکې مرګ ژوبلې
 ۹۰سلنه ماشومان وو

•د  WASHاو اړونده روغتیا يي اړتیاوې د وچکالۍ له کبله ال
زیاتې شوې ،چې له امله يې خلک اړشوي چې د اوبو کارول کم
کړي او په سخت حالت کې ،خلک هڅوي چې د اوبو او نورو
لومړنیو اړتیاو په لټه کې وځي .په هغو والیتونو کې چې د
وچکالۍ له امله زیامن شوي  ،له دریمې برخې زیاتې د ابو
سرچېنې اغیزمنې شوې دي.
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دويمه برخه :په بېړنيو حالتو کې زده کړې

په بېړنيو حاالتو کې زد ه کړې
ارزونه
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په افغانستان کې د هغو  ۳.۷ماشومانو له جملې څخه چې ښوونځي ته
نه ځي  ۶۰ ، ۱۰۲سلنه یې نجوني دي او په ځینو والیتونو کې شمېره ۸۵
سلنه ده .د دې وضعيت لپاره ډیرعلتونه شتون لري ،لکه بې وزلي ،د
ټولګیو وېجاړی او په کافي اندازه نشتوالی ،د ښوونکې ( په ځانګړې توګه
د ښځينه ښوونکو) کمښت  ،د زدکړې او ښوونې د اړونده نا کا في
سرچينې  ،په ښوونځیو کې د هر اړخیزو اسانتیاو نشتوالی ،فرهنګي
نورمونه چې د نجونو زده کړې ته لومړیتوب نه ورکوي او د ډیری
ماشومانو لپاره ښوونځي ته د اوږده سفر فاصله .د زده کړې جاري
ساتل بله ستونزه ده  ،ډېری نجونې او هلکان د دې توان نه لري چې د
یوه پړاو څخه دپړاو ته پرمختګ وکړي  ،زیاتره په نږدې رسمي
ښوونځیو کې د وړتیا د کمښت له امله هغه ځای ته چېرته چې دوی په
ټولنیزې زده کړې یا په بېړنیو حاالتو کې زده کړې کوي هلته د تللو
ستونزه  .شخړې په دوامداره توګه د افغان ماشومانو له زده کړې څخه
بې برخې کوي په داسې شرایطو کې چې ښوونځي یې په جنګ کې نیول
شوي یا زيامن شوي وي  ،کله چې مور او پالر خپل ماشومان د ناامنۍ له
امله وباسي یا د بې ځایه کیدونکو  /بیرته راستنېدونکو د زیاتوالي له
امله  .په بيړنیو حاالتو کې د زدکړې کاري ډلې محاسبه کړې چې نږدې
 ۵۰۰۰۰۰ماشومان په بیړنیو حاالتو کې د زدکړې مالتړته اړتیا لري  ،دهغو
ماشومانو په ګډون چې شخړو اغیزمن کړي خو بېځایه شوي ندي ،د
شخړو او وچکالۍ له امله بېځایه شوي او له ایران او پاکستان څخه بې
سنده او سند لرونکي را ستنېدونکي .پداسې حال کې چې د وګړو د
خوځښت له امله دا ډیره ستونزمنه ده چې دقیق ویش چمتو شي ،
داسې باور کيږي چې  ۸۰سلنه بېځایه شوي او  ۲۰سلنه یا وچکالۍ ځپلي
او يا زیامنو کوربه ټولنو ماشومان زده کړو ته سخته اړتیا لري  .په ۲۰۱۸
کال کې تردې دمه له  ۱۰۰۰زیات ښوونځي د نا امني له امله په زوره تړل
شوي دي  ،چې په یو وخت باندې له  ۵۴۵۰۰۰څخه زیات ماشومان
اغیزمنه وي .فاریاب ( ۱۱سلنه) روزګان (  ۱۱سلنه) او ننګرهار ( ۹سلنه)
درۍ هغه والیتونه دې چې د کورنیو تر ټولو لوړې سلنې د بندو /ويجاړو
ښوونځیو راپور ورکړی ۱۰۳.په نورو ځایونو کې ،چېرته چې د داخلي
بیځایه شوو خلکو یا راستنيدونکو لوړه کچه شتون لري ،په ښوونځيو کې
ګڼه ګوڼه زیاته شوې او د ماشومانود راغلې څپې توان نه لري .ډیری
راستنیدونکي ماشومان نشي کولی د ناکافي یا نامناسبو اسنادو له امله
په ښوونځیو کې شامل شي  ،پداسې حال کې چې نور اړايستل کيږي چې
په غلط ټولګې کې داخل شي او یا هم ورته یو نا بلده نصاب تدریس شي.
پايله دا شي چې د ماشومانو یو نسل به په خپلو راتلونکو کلنو کې اړينې
زده کړي له السه ورکوي  .د  ISSSد پايلو پر بنسټ فاریاب ،هرات ،
ننګرهار ،بادغيس ،بغالن  ،بلخ ،هلمند ،کابل ،کندهار ،کندز ،تخار او
روزګان هغه والیتونودې چې هلته په بيړني حالت کې د زده کړو د
مالتړ ډیره اړتیا ده

په  ۲۰۱۹کال کې د اړو ګړو شمېره

0.5میلیونه
د جدیت نقشۀ

د عمر او جنسيت پر بنسټ
٪۰

٪۰

٪۱۰۰

ﻧﺎرﯾﻨﻪ ﻣﯿﺮﻣﻨﯥ
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن
ﻟﻪ  ۱۸ﮐﻠﻮﻧﻮ(
)څﺨﻪ ټﻴټ

-

+

اغیزمن وګړي

د روانو جګړو ،د وګړو د لوړ شمېرخوځښت او په وروستیو مياشتو کې
د وچکالي له امله د بېځایه کېدنې له امله  ،بنستيزو زدکړو ته د اړتیا
لرونکو ماشومانو شمېره د پام وړده  .په ورته وخت کې  ،د ارزونې
نوي السته راغلي معلومات په ګوته کوي چې په هغو سيمو چې الس
رسی ورته ستونزمن ده  ،هلته د بنسټيزو زده کړو اړتیا ډیره لوړه ده
چې تر اوسه نده پوره شوې .د هېواد په ختیځو او سويلو والیتونو کې
د نجونو د زده کړو ستونزه په ځانګړې توګه څرګنده ده  ، ۱۰۴چرته
چې بېځایه شوې او راستنېدونکې نجونه د ورکو شویو اسنادو له امله
په نامتناسب ډول اغیزمنې شوي دي  ۱۰۵په کوربه ځایونو کې ،د نفوسو
حرکت یو خطر دی چې ممکن د پوهنې په سکتور کې د پانګونه او
پرمختګ له السه ورکړي  ،په ورته وخت کې د ټولنو تر منځ د مکمنه
شخړې د رامنځته کیدو سرچینه وګرځي  .د معیشت له السه ورکولو
له امله کورنې اړې شوې چې دحاالتو سره د مخ کیدو لپاره منفي
تګالرې خپلې کړي  ،لکه د ښوونځيو څخه د ماشومانو ایستل ،او د
نجونو په قضیه کې له وخت څخه وړاندې د هغو وده ول  ،ترڅو زیات
عاید السته راوړي  ،حتی که چیرته بې وزله وي ،دوی د اړینو زده
کړې څخه محروموي او د خوندیتوب له اضافي خطرونو سره یې مخ
کوي .د بېلګې په توګه په تیرو  ۱۲میاشتو کې  ۱۲سلنه هغو کورنیو چې
د خوړو او غیر اساسي توکو لپاره باید پیسې ورکړي  ،خپل ماشومان
پدې خاطر له ښوونځيو ایستلي چې دوی ته اضافي پیسې راوړي ،
څلورسنله کورنیو د همدې کوښښ په موخه خپل له  ۱۲کلو کم
ماشومان سوال کولو ته استولي دي او  ۲سلنه یې خپلې له  ۱۵کلو څخه
۱۰۶
کم عمره لوړنې واده کړې دي

دا معلومات په بيړنیو حاالتو کې د زده کړي د کاري ګروپ له الرې السته راغلي  .د ال ډېرو معلوماتو لپاره د سیکتور بريښنا پاڼې ته  humanitarianresponse.infoمراجعه وکړئ.

دويمه برخه :په بېړنيو حالتو کې زده کړې

د بشري اړتیاوو شننه.

د ټول افغانستان د ارزونې د راپور له مخې په تېرو  ۱۲مياشتو کې د
روانو /ممکنه شخړو ،د استخدام له وېرې او يا هم د طبیعي پېښو
له امله د ښوونځي د عمر  ۶سلنه ماشومان د زده کړې له
اسانتياووڅخه ايستل شوي دي .هغه ماشومان چې په خپلو سيمو
کې پاتې دي هم د پوهنې مالتړ ته اړتیا لري ترڅویې زده کړې له
خنډ سره مخ نه شي او په هغو سيمو کې زده کړو ته الس رسی
برابر شي چې پخوا یې نه درلود .په ټول هیواد کې ،په دولتي
ښوونځيوکې ډېره ګڼه ګوڼه وي  -سره له دې چې د ښوونځي
چارواکي څوټایمه درس ورکوي – چې د زده کړي او تدريس په
کيفیت او وخت یې منفي اغیزې کړې دي ،اوهمدارنګه یې د ټولنې
په همغږي او بیا يو ځای والي اغېزې کړې دي .له څنګه چې په
بيړنیو حاالتو کې د زده کړې د کاري ډلې ( )EIWGپه پخوانیو
ارزونو کې مستند شوې  ،په ختيځ  ،لوديځ او سويلي زون کې په
ښوونځيو کې د کوربه ټولنو د ماشومانو په پرتله د بېځایه شويو
ماشومان شمولیت د پام وړ لږ ده ۱۰۸ .ښوونه او روزنه د محافظوي
زده کړو په ساحو کې د څو سکيټور فعالیتونو د وړاندې کولو لپاره
د ننوتو اړینه نقطه ده ،په شمول :د ماشوم د خونديتوب د اړیکو
په داسې حالت کې چې ماشومان ځورول کیږي WASH ،چرته چې
ماشومانو ته د پاکواوبو اوخفظ الصحه اړتیا وي ،د تغذي مالتړ /او
د عامه پوهاي پيغامونه چرته چې د تغذي وضعيت د ماشومانو
زدکړي او ټولګيو ته تلل اغيزمن کوالی شي

د اقتصادي الملونو له امله د ښوونځيو څخه د
خپلو ماشومانو د ايستونکو کورنيو سلنه
ﻣﺮﮐﺰي ﻟﻮړې ﺳﻴﻤﯥ
)(٪۲۴

ﺷﺎﻤل )(٪۱۶

ﺳﻮﻳﻞ )(٪۷

ﺧﺘﻴځ )(٪۱۸
ﻟﻮدﻳځ )(٪۱۷

په بېړنیو حاالتو کې د زده کړو د کاري ډلې ( )EiEWGپه وينا ،په
 ۲۰۲۰او  ۲۰۲۱کې به له  ۳۰۰۰۰۰زیات ماشومانو په بېړنیو حاالتوکې د
زدکړې مالتړ ته اړتیا ولري .دا د  ۲۰۱۹د ( )PiNاټکل چې  ۵۰۰۰۰۰ده
 ،د  ۶۰سلنې استاذیتوب کوي EiEWG .د شخړو له امله د اوسنیو
او ممکنه بېځايه کېدنې د رجحاناتو پر بنسټ محاسبه کړې ده ،
چې په  ۲۰۱۸کې کمښت ترسترګوشوی ده ،که څه هم له
تاوتريخوالي څخه په اغېزمنو سيمو کې د ښوونځي څخه د بهر
ماشومانو شمېر لوړ پاتې دي .دا وړاند وينه اټکل کوي چې د
وچکالۍ اغیزمن بې ځایه شوي ماشومان به د  ۲۰۱۹څخه وروسته
بېړنيو مرستو ته اړتیا ونه لري  -داسې انګیرل کیږي چې په
کلیوالي سیمو کې به د وچکالۍ اغېزې کمې شي او دا ټولنې به
وکوالی شي بیرته خپلو مېنو ته راستنیږي -او له پاکستان څخه به
د راستنېدونکو کډوالو شمېره نسبتا کمه وي – د  PiNاشمېرې به
په  ۲۰۲۰او  ۲۰۲۱کې په ترتيب سره د چاپېریال پر بنسټ بیا وو
ارزول شي.
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د تعمريونو/تعليمي مرکزونو د بندیدو الملونه

۱۶۳

ﺳﻮﯾﻞ ﺧﺘﻴځ )(٪۱۰
ﺷﺎﻤل ﺧﺘﻴځ )(٪۸

د ۲۰۲۰او  ۲۰۲۱لپاره اړمنو وګړو( )PiNاټکل

۲۵۴

۲۲۲
۲۰۱

۱۱۹
۱۰۷

٪۱۰
٪۱۰

رواﻧﻪ ﺟګړﻩ

٪۱۲
٪۱۱

د ﻣﻤﮑﻨﻪ ﺟګړې وﯦﺮه

ﺧﻮﻧﺪي ﻧﺪي )ﻤﺑﺒﺎرۍ  /ﺟګړﻩ(
۸۱
۸۶

۲۵۰
۲۳۲
۲۷۵
ﻟﻮﻣړي ښﻮوﻧځﻲ

وﻳﺠﺎړ ﺷﻮي )ﻤﺑﺒﺎرۍ  /ﺟګړﻩ(

له ښوونځي څخه د اېستلو الملونه

۵۵

وﻳﺠﺎړ ﺷﻮي دي )ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﯧښﯥ(
ﺗړل ﺷﻮي )د ډﻟﻮ ﻓﺸﺎروﻧﻪ(

ﻣﻨځﻴﻨﻲ ښﻮوﻧځﻲ

ﻣﺪرﺳﯥ

٪۹
٪۹
ﻫﻠﮑﺎن
ﻧﺠﻮﻧﯥ
٪۱۳
٪۱۲

٪۴

٪۳

٪۱
٪۱

٪۱
٪۲

٪۳
٪۲

د درس ﮐﯿﻔﯿﺖ
د ګﺎﻤرﻧﯥ وﯦﺮه )اﺟﺒﺎری(
د اﺳﻨﺎدو ﮐﻤښﺖ
ژﺑﻨﯥ ﺧﻨډوﻧﻪ
د ﻃﺒﻌﻲ ﭘﯧښﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ښﻮوﻧځﻲ ﺗﻪ
زﯾﺎن رﺳﻴﺪﻟﯽ
د ﺟګړې ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ښﻮوﻧځﻲ ﺗړل ﺷﻮی /ﭘﻪ
زوره ﻧﻴﻮل ﺷﻮي

دويمه برخه :بيړنۍ سرپنا او غير خوراکي توکي

بيړنۍ سرپنا او غير خوراکي توکي
ارزونه

34

په ټولو وروستيو ارزونو کې ،په لویدیځ ،ختیځ ،شمالي او سویلي سیمو کې د
داخلي بیځایه شوو خلکو ،راستنيدونکو ،کډوالو او کوربه ټولنو لخوا د سرپناه
اړتیا د لوړ لومړیتوب په توګه په ګوته شوې  ۱۰۹په لوديځ کې  ،د سرپناه اړتیا
په ځانګړې توګه د وچکالۍ له امله د بېځایه شویو په منځ کې لوړه ده ځکه
چې ډيرۍ وګړي ( ۵۸سلنه ماشومان) په ډیرو خرابو  ،نيمه ويجاړو شویو
سرپناووکې او یا هم په بې له کوم سرپټوني ژوند کوي ۱۱۰ .په بادغيس او
هرات کې د وچکالۍ له امله  ۲۵۰۰۰۰تایید شويو داخلي بې ځایه شویو څخه،
نږدې ۱۴۱۰۰۰خلک د سرپناه په ډیر خراب حالت کې ژوند کوي چې د هیڅ
ډول موسمې وضعیت څخه يې ساتنه نه کوي  .پداسي حال کې چې دغو
کورنيو ته به ژر تر ژره بېړنۍ سرپناه چمتو شي ولې سربېره پردې به هم
دوی د منځ مهاله مالتړ ته اړتیا ولري ترڅو هغو وګړو لپاره د سرپناه
وضعیت ښه شي چې ممکن د اوږد مهال لپاره پاته شي ځکه چې د ثبات او
معيشت د نشتوالي له امله به دوی يا په خپله خوښه او یا د ناتواني له سببه
بېرته تلو ته تیار نه وي .په هرات کې د سختو بادونو په ګډون د هوا د
سخت شرایطو په رڼا کې ، ،د بیړنې سرپناه عمر(خیمه) یوازې د شپږو څخه
تر  ۱۲میاشتو پورې دي .په ټول هیواد کې په عمومي توګه د  WoAارزونې
دا موندلې چې  ۳۹سلنه بېځایه شوي او راستنيدونکي په خرابه سرپناوو کې
ژوند کوي چې د دوی بشپړ خوندیتوب  ،محرميت یا وقارنه ساتي .پدې کې
۱۱۱
 ۵۷سلنه وګړی په ختيځ او ورپسې  ۴۲سلنه په سویل کې دي.

اغیزمن وګړي

هېواد په  ۳۴والیتونو کې شاوخوا یو ميليون وګړی بېړني سرپناه
( )۷۳۱۰۰۰او ( )۹۱۲۰۰۰د کورتوکو ته اړتیا لري .پداسې حال کې چې په
ټولو والیتونو کې د کور بسنټيزو توکو لکه پخلنځي سيټونه ،جامې او
ژمي لپاره د سون توکو ته اړتیا زياته ده  ،په سويل ،ختيځ شمال او
لوديځ زونونو کې د سرپناه اړتیا تر ټولو لوړه ده .په لوديځ زون کې
وچکالۍ له امله د بېځایه شویو د سرپناه وضعيت ډېر خراب ده .د دې
ډلې نږدې  ۱۵سلنه بې له کوې سرپناه ژوند کوي  ،پداسې حال کې ۵۱
سلنه یې په نيمه ويجاړو شويو سرپناوو کې ژوند کوي ۱۱۲ .له نیمايی
زیات یې ( ۵۳سلنه) په اوسنیو سرپناوو کې ځان خوندي نه بولي .د
وچکالۍ له امله د بېځایه شویو تر منځ  ،په لوړ شمېر نارینه د مېرمنو په
پرتله په دايمي سرپناوو کې ژوند کوي  ،کوم چې میرمنې دخونديتوب
د خطر له مخلتفو ډولونو سره مخ کوی او د دوی خونديتوب او
وقارمعامله کيږي  .د هرات په انجيل او د باغیس په مقر ،قلعه نو او آب
کمري ولسواليو کې نږدې  ۱۴۱۰۰۰د وچکالۍ ځپلي وګړي ( )۲۱۰۰۰کورنۍ
په موقتو سرپناوو کې ژوند کوي .
د بېځای کیدنې په ځایوکې خلک د روغتیا او ساتنې له خطرونوسره مخ
کيږ ي .ژمي په را رسيدو دی ،د مناسبې سرپناه په شتون ډیر ټنګار
نشي کیدای  ،په ځانګړې توګه په بادغیس کې چيرې چې د اکتوبر او
مارچ د مياشتو تر منځ د شپې لخوا د حرارت درجه منفي  ۱.۶درجې
وي  .د وچکالۍ له د بېځایه شويو کورنيو کې  ۵۸سلنه ماشومان ( ،له ۱۸
کلنې څخه کم)  ۲۲سلنه میرمنې د سپين ږيرو ،معلوليت لرونکو او
سختو ناروغان په شمول  ۲۰ ،سلنه نارينه تشکيله وي ۱۱۳ .ډیری کورنۍ
له اجازې پرته په شخصي ځمکو کې ځای پرځای شوي چې د شړولو له

په  ۲۰۱۹کال کې د اړو ګړو شمېره

1

میلیونه

د جديت نقشه

د عمر او جنسيت پر بنسټ
٪۲۰ ٪۲۰

ﻧﺎرﯾﻨﻪ ﻣﯿﺮﻣﻨﯥ

٪۶۰

ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن

)ﭘﻮرﺗﻪ  ۱۸ﮐﺎل( ﻟﻪ  ۱۸ﮐﻠﻮﻧﻮ(
)څﺨﻪ ټﻴټ

ممکنه خطر سره مخ کيږی او د سرپناه د منځ مهاله محلي حل په
چمتوکولو کې له ننګونې سره مخ کيږی  .د  ۲۰۱۸کال د ستمبر په
مېاشت کې  ۱۰۰۰بېځایه شوې کورنۍ ( ۷۰۰۰وګړي) د هرات د هوایی
ډګر او د پوځي روزنې له مرکز سره نږدې له دولتی ځمکې څخه وشړل
شول  .د خيمو په ګډون یې سرپناوې ويجاړې کړل شوې اود شړلو په
وخت کې د بېځایه شویو د ټپي کيدو راپورهم ترالسه شوی  ۱۱۴په غور
کې د جګړو او وچکالۍ له امله بېځایه شوي زياتره یا د خپلوانو او یا په
کرايي کورونو کې اوسيږي .ولې کورنۍ په ګڼه ګوڼې کې اوسيږي اود
شړولو له ويرې سره مخ دي ځکه چې د عاید  /معیشت د له السه
ورکولو له امله دومره مالي وړتيا نه لري چې د کورکرایه په دوامداره
توګه پرې کړي .پداسې حال کې چې د وچکالۍ له امله بېځایه شوي د
سرپناه او غیر خوراکي توکو زياته اړتيا لري ،نورې طبیعي پېښې لکه
سيالبونه او واوره ښويدنه هم موسمي خطرونه دي .په  ۲۰۱۸کال کې دا
نورو طبیعي پېښو په لوديځ  ،ختيځ ،سویل او شمال کې کورونه او
جايدادونه ويجاړکړل اوشاوخوا  ۶۹۵۰۰وګړي یې اغیزمن کړل  .د
کډوالو د نړيوال سازمان د بشري مرستو د پروګرام ارزونه دا په ګوته
کوی چې شاوخوا  ۴۰۰۰۰وګړي تراوسه د خپلو وېجاړو شویو سرپناوو د
بیا روغونې مرستو ته اړتیا لري او د بادغيس د مقر په ولسوالۍ کې
سيالبونو  ۸۰سلنه کورنه او د اوبو سرچېنې ویجاړې کړي دي او ۱۴۰۰۰
وګړي د بیارغونې مالتړ ته اړتیا لري ۱۱۵ .نه هم دولت او نه کاري ډله یا
کلستر په دې توانېدلی چې له دې کورنيو سره د سرپنا په بيا رغونه
کې مرسته وکړي پداسې حال کې چې هغه کورنۍ چې کورنه یې په
مکمله توګه ويجاړشوي تراوسه هم یا په خيمو کې اویا له خپلوانو سره
اوسيږي ځکه چې کورونو د بیا آبادولو مالي توان نه لري .

د معلومات د بيړنۍ سرپناه او غیرخوارکي توکو د کلستر لخوا وړاندې شوي  .د ال زیاتو معلومات لپاره د سيکتور بريښنا پاڼې ته humanitarianresponse.info/مراجه وکړئ

دويمه برخه :بيړنۍ سرپناه او غیر خوراکي توکي

د  REACHپه مشرتابه کې د اړتیاوو د ارزونې د لومړي پړاو له
مخې چې په  ۴۵هغو ولسواليو کې چې الس رسی ورته ستونزمن
دی ،يا د شخړو له امله اغېزمنې شوې  ،۱۱۶ډيری کورنۍ په نيمه
ويجاړشویو سرپناوو اوناوړه حالت کې ژوند کوي  .سربېره پردې
روانه جګړه په دوامداره توګه کورنه او جایدادونه ویجاړه وي .په
غزني ښار باندې وسلوالو مخاليفينو برید ډیرکورنو زيامن یا ويجاړ
کړل چې څه د پاسه  ۱۳۰۰کورنۍ شاوخوا څلور میاشتې پس اوس
هم د کورنو ترميم ته اړتیا لري ۱۱۷ .په ختیځ کې ډیری راستنې
شوې ګڼې کورنۍ په یو کور کې ژوند کوي ځکه له یوې خوا د
کورنو کرايې د لوړې دي او له بلې خوا د معيشت فرصتونه کم
دي .د ګڼې ګوڼې په شرايطو کې نجونو اوميرمنو ته جال ځايونه نه
وي او دوی د خوندیتوب له خطر سره مخ کوي.

د بشري اړتیاوو ارزونه

د نږدې یو ميليون وګړو څخه چې سرپناه او کورني توکو ته اړمن
پېژندل شوي دي  ،له  ۷۳۹۰۰۰زیات یې ژمنيو مرستو ته اړتیا لري.
 ۱۱۸نږدې  ۳۴۶۰۰۰وګړي د سرپناوو د بیا روغونې مالتړ ته اړتیا لری
په ځانګړې توګه هغه چې په نيمه ويجاړو شویو کورنو کې ژوند
کوي ۱۱۹ .ټول ټال  ۳۴۶۰۰۰وګړي د پايدارحل د پيداکېدو تر وخته د
انتقالي سرپنا مالتړ ته اړتيا لري .د دوی اړتیا وې د سرپناه د
ودانولوڅخه د کرايې د پېسو د ورکړې د اوږد مهاله مالتړ پورې
دي .د ډير اغیزمنو واليتونو له جملې څخه کاپیسا،
نورستان،خوست او پکتيکا دي .د سرپنا خراب حالت نورې
سيکتوري اړیتا وي را منځته کوي د بيلګې په توکه د WASH
مالتړ ترڅو په خالصه فضا رفع حاجت کم کړي او روغتيایی مرستې
ترڅو په داسې ځايونو کې دنس ناستې لوړپېښې چې له پنځو
کلنوکمو ماشومانو کې رامنخته کيږي ،مخنيوی وکړي .د محافظت
اړتیاوو په لړکې ،ډیری لنده مهاله سرپناوې د ښځو لپاره جال
ځایونه نلري .ښځو لپاره د جال ځايونوکمښت په ختيځ کې ډېر لوړ
ده ( په  ۲۳۵۴۴ارزول شویو وګړو کې  ۹۴سلنه) چې د ښځو او
نجونو وقاراو محرمیت محدوده وي ۱۲۰ .په دغو لنډه مهاله سر
پناوو کې د اوسيدونکي میاشتينی عاید ( ۷۲۸۲افغاني) ده چې د

د اړتیاوو لومړبتوبونه

د  ۲۰۲۰او  ۲۰۲۱لپاره د اړو وګړ ( )PINاټکلونه

د  ۲۰۲۰لپاره د  PiNشمېرې  ۵۹۰۰۰۰او  ۲۰۲۱لپاره  ۵۶۰۰۰۰اټکل
شوې دي ،یا د  ۲۰۱۹د ( )PiNد شمېرو  ۶۰او  ۵۵سلنه په ترتيب
سره  ،د وچکالۍ د بېځایه شویو پرته .د کورني بېځایه شويو په
شمېره کې د کمښت اټکل  -د شخړو روان وضعیت – له پاکستان
څخه کمه راستنېدنه او او د ناڅاپه طبیعي پیښو د اغیزو وروستي
رجحاناتو په پام کې نيولو سره .

د کورونو رشايط

ﻣﺮﮐﺰي ﻟﻮړې ﺳﻴﻤﯥ
ﺧﺘﻴځ

٪۹۴
٪۶۵

ﺷﺎﻤل

٪۶۳

ﺷﺎﻤل ﻟﻮدﻳځ
٪۳۳

٪۶۹

ﺑﯧځﺎﯾﻪ ﺷﻮي او راﺳﺘﻨﺪوﻧﮑﻲ ﴎﭘﻨﺎه د ﺧﭙﻞ ﻟﻮﻣړﯾﺘﻮب ﻟﻪ
اړﯾﺘﺎوو څﺨﻪ ﺑﻮﱄ

د  WoAد ارزونې له مخې سرپناه اړتيا د لومړنيو لومړيتوبونه
څخه ده چې په ګوته شوې (  ۳۲سلنه وګړو) بله يوازينۍ اړتیا چې
ډیره په ګوته شوې هغه دنغدو پیسې مرسته ده  ۳۴سلنه  .د WoA
په ارزونه کې د کډوالو لخوا تجربه شوي د سرپناه وضعيت د نورو
ډلو په پرتله تر ټولو ناوړه دي .د  ۱۵سنله تازه بېځایه شویو۳۰ ،
سلنه راستنېدونکو او  ۴۶سلنه د کوربه ټولنو په پرتله یوازې ۷
سلنه کډوال په مستقلو استوګنځایونو کې ژوند کوي.

د رسپنا اړتیاوې  :د مېرمنو لپاره ځای
٪۷۳

٪۳۲

ملي اوسط ( ۱۱۸۷۵افغانۍ ) څخه ډېر ټیټ ده ۱۲۱ .په سویل کې
وضعيت ښه ده چرته چې د  ۲۷۶۷۱ارزول شويو وګړو  ۶۷سلنه په
خپلو سرپناووکې د ښځولپاره جال ځای لري ،کوم چې د نورو سيمو
۱۲۲
په پرتله د د دودیزو دودونو قوي معیارونه منعکس کوي .

٪۷۳

ﺳﻮﻳﻞ

٪۳۹

ﺳﻮﯾﻞ ﺧﺘﻴځ
ﻟﻮدﻳځ

ﺑﯧځﺎﻳﻪ ﺷﻮي او راﺳﺘﻨﻴﺪوﻧﮑﻲ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻻس ﺟﻮړو
ﺷﻮي ﴎﭘﻨﺎوو ﮐﯥ ژوﻧﺪ ﮐﻮي
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دویمه برخه  :د خوړ خونديتوب او کرهنه

د خوړ خونديتوب او کرهنه
کتنه
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په افغانستان کې د مختلفو بشري او پرمختيایی جوړښتونو له امله د
خوړو مصؤنیت نشتوالی په مخ په زياتیدودي  .وروستۍ  EFSAد
افغانستان د ژوند د شرایطود سروې ( )ALCSپایلې تایيده وي په کومه چې
د خوړو نه خوندیتوب او بېوزلي تر ټولو لوړه کچه لري .د جګړې او طبیعي
پیښو له امله داخلي بې ځایه کیدنه  ،او همدارنګه په عمومی توګه د
نفوس د لوړې کچې خوځښت ،د خوړو د خوندیتوب په وضعیت
فشارنورهم زیات کړی دی .د خوړود خونديتوب د طبقه بندي
مرحلې( )IPCترټولو ورستۍ ارزونې له مخې د  ۲۰۱۸دنومبر او ۲۰۱۹
فروري ترمنځ به د اټکل له مخې  ۳.۵وګړي د بحران اویا بيړني حالت
( IPCدريمه او څلورمه مرحله) کې وي ۱۲۳.له دغو څخه به د اټکل له
مخې  ۳.۴ميليونه وګړي د IPCپه  ۴مرحله کې وي .د EFSAد ورستيو
موندنو له مخې  ،په ۲۰۱۸کال کې  ۷۰سلنه کورنۍ له شاک سره مخ شوې
دي .د کورنيو د راپور له مخې د دوی لومړی شاک :دعوايدو کمښت (۲۳
سلنه) وچکالۍ ( ۲۳سلنه) د کارزیان( ۱۳سلنه) اوخوراکي توکو لوړې بيې (
 ۱۲سلنه)  ۱۲۴که څه هم ،د خوړو او کرنې پر بنسټ د معیشت اړتیاوې په
ټول هېواد کې پراخه دي ،د بادغيس ،بدخشان ،دايکندي ،فراه ،فارياب،
غور ،هرات ،هلمند ،جوزجان ،کندهار ،نيمروز ،نورستان ،اروزګان او زابل
واليتونه د لویې اندېښنې وړدي ځکه چې په  ۲۰۱۸کې وچکالۍ د خوړو د نا
امنۍ اصلي المل شوې ده ۱۲۵ .په وچکالۍ ځپلو والیتونو کې کورنيو خوړو
د مصرف کچه د پام وړکمه کړې ده .چې د خوړو د خونديتوب له شديد
نشتوالي سره مخ کورنيو منفي چلند غوره کړي لکه د توليدي شتمنيو
پلورل ،د کار په لټه کې کډه کول یا په روغتیا یا کرنې کې د لګښتونو
کمول ۱۲۶.نږدې  ۷۰سلنه کروندګر راپور ورکوي چې دوی د راتلونکی
کرهنیز موسم لپاره تخم نلري .د  EFSAپه چوکاټ کې د ننه  ،د خوړو
خونديتوب او کرهنې کاري ډلې یا کلستر د  ۳۴والیتونو په ۳۷۹
مارکيټونوکې مرکې تر سره کړې ـ په هره ولسوالۍ کې لږترلږه یو
مارکیټ .نږدې ټول بازارونه فعال دي او د محلي اړتیاوو د پوره کولو لپاره
پوره توکي لري .سوداګرو راپور ورکړی چې بازارونه هغه وخت اغیزمن
کیږي کله چې د اکماالتي الري د نا امني او یا په لوړو ارتفاع لرونکو سيمو
کې د واورې د اورښت له امله د السرسي وړ نه وي ،مګر معموال یوازې د
لنډ وخت لپاره وي .د سوداګرو نیمایي برخې (  ۵۳سلنه ) راپور ورکړی
چې په عمده توګه د پیسو د راټیټیدو او کورني تولید د کمښت له امله د
 ۲۰۱۷په پرتله د خوراکی توکو بیه لوړه شوې،

اغیزمن وګړي

پداسې حال کې چې د خوړو د ناامني اساسي الملونه د  ۲۰۱۷کال په څیر
پاتې دي ،وچکالۍ نږدې څلورمه برخه ( 22.5سلنه) نفوس اغیزمن
کړی .د هغو کسانو ترټولو ډیرې اغیزمنې ډلې اوس هم په کلیوالي ټولنو
کې ژوند کوي  -نږدې  3.5وګړي۔ دوی د خوړو او معیشت سرچينې
په ژوره توګه اغیزمنې شوې دي .سره له دې چې د میليون څلورمه
برخه وګړو د خپلو توليدي شتمنيو د له السه ورکولو یا په کمه بيه
پلورلو په پايله کې ښارې مرکزونو ته کډه شوي دي .د وچکالۍ له امله
بېځایه شوي وګړي د خوراکي توکو فوري مرستې ته اړتیا لري  ،پداسې
حال کې چې دوی غیر رسمي استوګنځایونو کې پاتې دي د خپلو خوړو
په خپله د الس ته راوړلو کم یا هيڅ ظرفیت نه لري .په ورته وخت کې،

په  ۲۰۱۹کې د اړو وګړو شمېره

4.9

میلیونه

د جديت نقشه

د عمر او جنسيت پر بنسټ
٪۲۰ ٪۲۱

٪۵۹

ﻧﺎرﯾﻨﻪ ﻣﯿﺮﻣﻨﯥ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن

)ﭘﻮرﺗﻪ  ۱۸ﮐﺎل( ﻟﻪ  ۱۸ﮐﻠﻮﻧﻮ(
)څﺨﻪ ټﻴټ

-

+

ناڅاپه طبیعي پیښې ،لکه په کوچنۍ پیمانه سیمه ایز سیالبونه او واورې
هر کال له  ۱۰۰۰۰۰څخه څخه زیات خلک اغیزمن کوي ،ډیری وختونه د
خوړو او کرنې بيړنيو مرستو اړتیا پیدا کيږي .شخړي اوس هم په
افغانستان کې خوړو اړوند بشري مرستو تر ټولو لوی المل ده FSAC .
اټکل کوي چې  ۳۵۰۰۰۰وګړی به د ژوند ژغورنې بيړنیو خوراکي توکو ته
اړتیا ولري  WoA ،د ارزونې د پايلو پر بنسټ (اټکل کیږی چې د ټولو
وګړو  ۷۰سلنه به بېځایه شي) .د پولې له بلې خوا د وګړو راتګ د وګړو
دريم تر ټولو لویه ډله ده چې په پوله او راستنېدو په دواړو ځايونو کې
مرستو ته اړتیا لري .د ختيځې سيمې د  EFSAاو  FSACارقامو د
رجحان له مخې به  ۸۰سلنه مستند او غیر مستند راستنېدونکي مرستو
ته اړتيا ولري  .په خوست او پکتيکا کې پاکستاني کډوال به هم په
دوامداره توګه مرستوته اړيتا ولري او تر السه به يې کړي.

د بشري اړتیاوو ارزونه

د خوړو او کرهنې بشري اړتياوې په افغانستان کې مخ پ زیاتيدو دي.
 FSACاټکل کوي چې په  ۲۰۱۹کې به ۴.۵

دا معلومات د خوړو د خونديتوب او کرهنې کلستر لخوا وراندې شول  .د ال زیاتو معلوماتو لپاره د سيکتور بريښنا پانې ته humanitarianresponse.info/مراجعه وکړی

دویمه برخه :میتودولوژي یا د کاري څرنګوالی

ميلونه وګړي د خوراکي توکو او معيشت بيړنیو مرستو ته اړتیا ولري ـ
اساسا د وچکالۍ له امله کوم چې  ۳.۹ميليونه و وګړي په شدید ډول
اغیزمن شوي -د دوامداره شخړو او جبري بې ځایه کیدوسره سره ،
وچکالۍ د حاصالتو پر تولید  ،حيواني علوفې  ،څړځایونو او او د
کرهنیزو کارګرانوپرعاید د پام وړ اغیزه کړې ده  .د کرهنې او
مالدارۍ وزارت د کرهنې د احتمالي راپورد اوبو الندې ځمکو  ۶سلنه او
باراني للمې ځمکې  ۷۱سلنه حاصالت کمښت په ګوته کوي  .دې راپور
تائید کړی چې لویدیځې سیمې تر ټولو ناوړه اغیزمنې شوې ،د کليوالي
سيمو  ۸۲سلنه کورنې د خوړوخونديتوب نه لري اود ميليونه څلورمه
برخه خلک د شتمنيو د له منځه تلو پس خپل کورنو پريښي دي.
د اړتياوو د ارزونې له مخې ،د وچکالۍ له امله د بېځايه شويو د خوړود
لګښت سکور د  ۸۲سلنې لپاره بې وزله  ،د  ۱۳سلنې لپاره سرحدي
کرښه او  ۵سلنې لپاره د منلو وړ ده .د وچکالۍ له امله بېځایه شوې
ټولنې د  ۲۰۱۹کال د جنوري او اپريل تر منځ د لوږې د کلنۍ دورې په
وخت کې د ژوندي پاته کيدولپاره بيړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري .
په افغانستان کې ،د ژمې لوند موسم په ټول کال کې د کرهنیزو او
خوراکي تولید لپاره مهم دی .د رجحان د شننې پر بنسټ ،داسې اټکل
کيږی چې په  ۲۰۱۹کال کې د شخړو له امله د شاوخوا  ۵۰۰۰۰۰وګړود
تازه بېځایه کېدو احتمال شته .د جګړو له امله بېځایه شوي د لوړې
کچې بشري اړتیاوې لري .د  WoAد ارزونې د شمېرو له مخې  ،د
شخړو له امله د بېځایه شويو  ۸۶سلنه د خوړو د لګښت یا بېوزله (۶۷
سلنه) یا سرحدي کرښه ( ۱۹سلنه ) لري .د مختلفو شاخصونو او ارزونو
څخه د ټولو معلوماتو یوځای کولو اټکل کیدی شي د کورني بېځایه شویو
 ۷۰سلنه به د خوراکي توکو مرستو شدیده اړتیا ولري .د اټکل له مخې
به شاوخوا  ۲۰۰۰۰۰وګړي چې له ګاونډیو هېواد څخه افغانستان ته را
رسيږي د ژوند ژغورنې بېړنیو مرستو ته اړتیا ولري .په ټوليزه توګه د
جګړو له امله د بېځایه شويو او راستنېدونکو شمېره چې بشري مرستوته
اړتیا لري مخ په کمېدو ده ،د جګړې د نوعيت د بدلیدو او له پاکستان
څخه په راستنېدنه کې د کمښت له امله  .سېالبونه ،کم اورښت،
ناوخته اورښت ،د حاصالتو آفتونه ،د څارویو ناروغي او د پولې له هغې
خوا د خلکو راتګ په هېواد کې د خوړو د مصؤنیت په وضعيت اضافي
بار اچوي .د جوزجان ،بدخشان ،بادغيس ،بلخ ،دايکندي ،غور ،هرات،

د خوړو د نه خونديتوب پړاونه ()18-2015
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٪۲۹
٪۲۹

٪۱
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لغمان ،ننګرهار ،نورستان ،سمنګان او سرپل په شان والیتونه هرکال د
سيالبونو له امله ډیر بد اغېزمن کیږي .د  EFSAله مخې محلي ټولنو
دڅښاک پاکې اوبه ،کاري فرصتونه ،د کرهنيز سيستم بیا رغونه ،خواړه
او کرهنيز  /څارویو مرستي د دوی لومړيتوب د اړتیاوو په توګه په ګوته
کړی دي.

د  ۲۰۲۰او  ۲۰۲۱لپاره د اړو وګړو اټکل

 FSACد جګړې له امله د بېځایه شویو او را ستنیدونکي شمیرې لپاره د
 ICCTمنل شوی اټکل کارول دی چې د شمېرو د رجحان او د تکرارد
اروزني په اساس ده .دا اټکلونه د ارزونې ارقامو ته په کتلو سره نورهم
اصالح شوي دی ( .لکه د  WoAارزونه او د ختيځ زون د ولسوالۍ په
کچه د بېځایه شویو او راستنېدونکو ارزونه) ترڅو هغو وګړو شمېره چې
خوراکي توکو مرستې ته اړتیا لري ،پيدا کړي .د خوړو مصرف ،د خوړو
پر بنسټ د مبارزې کولو ستراتیژۍ اود غذایی تنوع شاخصونو او
همدارنګه د کلستر د تېرو پنځو کلنو دڅارنې راپورونه د خوړ د نا امنې
د اټکل لپاره د شواهدو په توګه کارول شوي وو .هغو ملګرو سره په
مشوره چې د خوړو په خوندیتوب او معیشت باندې کار کوي ،د ،۲۰۱۹
 ۲۰۲۰او  ۲۰۲۱کې د اړوګړو اړتیاو لپاره  ،بهرنۍ عوامل لکه د هوا اټکل او
د تولید رجحانات هم د منل شويو شمېرو د پراختیا لپاره کارول شوي.
د طبیعي پیښو  ،په ځانګړې توګه وچکالۍ لپاره  ،په  ۲۰۱۹کې د وګړو د
اړتياو د محاسبې لپاره د  EFSAد ارزونې شمېرې کارول شوې ،پداسې
حال کې چې د  ۲۰۲۰او  ۲۰۲۱لپاره د  PiNشمیره په ترتیب سره په سلو
کې  ۵۰او  ۲۵سلنه کمه شوې  ،دې ته په کتو سره چې معياري غبرګون
به په تدريجي ډول د اړتیاو په کمولو کې برخه واخلي او ښه ورښتونه
باید د حاصالتو پایلې ښه کړي .په  ۲۰۱۹کې یو بل  EFSAپه پالن کې ده ،
کوم به چې د اړتيا په صورت کې له کلستر سره د  ۲۰۲۰او  ۲۰۲۱د PiN
دشميرو په سمون کې مرسته وکړي.

په  ۲۰۱۸کې د کورنيو لپاره اصل شاکونه
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میلیونه ميټریک ټنه
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روغتیا
کتنه
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روانې شخړې او وچکالۍ د په لوی شمېر د وګړو په بې ځایه کیدنې ،ډله
ییزې مرګ ژوبلې اوساري ناروغیو په خپريدا کې مرسته کوي  ،او افغان
روغتيايي سيستم ته یې خنډ جوړه وي کوم چې الله وړراندې تر فشار
الندې ده  .اوسني وچکالۍ په ميليونه ونو خلک د خوړود خونديتوب د
نشتوالي  ،خوار ځواکۍ او ناروغۍ له خطر سره مخ کړي دي .د وچکالۍ
له امله اغيزمنو وګړو ته په بېځایه شویو اواصلي سيمو کې کې د ساري
ناروغیو خطرډېرلوړده  .د بېځايه شويوپه ځايونو کې شدیدې نس ناستې له
 ۴۰سلنه زیات وګړي اغېزمن کړي دي ۱۲۷ .شری او کانګو د پخوانیو
راپورونو په پرتله زیات خپاره شوي ۱۲۸ .موجوده روغتیایی خدمتونه په
اصلي سیمو کې د زیاتیدونکې غوښتنې نشي زغمالی او اوس اړين درمل او
توکي هم نلري ۱۲۹.په وچکالۍ ځپلو ولسواليو کې  ۴۲سلنه کورنيو خبر
ورکړی چې د زيږون پاملرنه هيڅ شتون نلري ۱۳۰ .په  ۲۰۱۸کې ،په
روغتیایی مرکزونو یا کارکوونکو ۷۲بریدونه شوي چې د نورو مخامخ او
مرګونو بریدونود رجحان روښانه څرګندونه کوي .د دې پېښو له امله
روغتیایي خدمتونو ته د اټکل شويو  ۳.۵ميلیونه وګړوالس رسی کم شوی
دی .په مجموع کې ،په لوديځ زون ( بادغیس ،غور ،هرات) ،سویلي زون (
کندهار ،هلمند ،روزګان ،ذابل) ختيځ زون ( لغمان ،ننګرهار) او شمال زون
( کندز ،تخار) کې ډیری روغتیایی اړتیاوې د کلستر په اساس وي .په
هرصورت ،ځینې والیتونه چې الس رسی ورته ستونزمن دی ( کونړ او
نورستان) هم روغتیایي اړتیاوې ډیروي

اغېزمن وګړي

په تیرو  ۱۵کلونو کې ،د خلکو د روغتیایي وضعیت په ښه والي کې افغانستان
مهم پرمختګ کړی دی  .سره له دې ،په ډیری روغتیایي واحدونو او په
ډیری ځایونو کې ،سیسټم اوس هم نشي کولی چې د شته اړتیاوو اندازې او
ساحې ته په مناسبه توګه غبرګون وښيي .هغه خلک چې په هغو ولسوالیو
کې ژوند کوي چې الس رسی ورته ستونزمن ده  ،ډیری احتمال لري چې له
لومړنيو روغتیايي خدمتونه بې برخې شي  .په ټولیز ډول ،د افغانانو  ۳۰سلنه
بنسټیزو روغتیايي خدمتونو ته السرسۍ نلري  .په  ۲۰۱۸کې د افغانستان
دیموګرافیک روغتیا سروې د لومړنيو معلومات دا په ګوته کوي چې د
میندو او له پنځو کلونو څخه د کم عمر مړینې کچه کیدی شي د ملي اوسط
په پرتله د ۳۰سلنه لوړه وي ۱۳۱.په هغو ولسواليو کې چې السرسی ورته
ستونزمن ده لکه د روزګان ځينې سيمې  ،هلته واکسين پوښښ  ۳۲سلنه
تيټ ده .د روغتیا له نظره ،تر ټولو زیان منونکي خلک په ترتیب سره په
1۳۲
کندهار ،زابل ،اروزګان ،ننګرهار ،کندز او تخار کې دي.
د بشردوستانه قضیو په داخل کې ،سږ کال د جراحي په کتنوکې  ۲۴سلنه
زیاتوالی راغلی ،یو داسې شمیرچې تمه کیږي نور هم زیات شي .د هغو
کسانوپه منځ کې سږ کال له سترو جراحي عملیاتو څخه ښه شوي دي ۷۴ ،
سلنه یې د پښوله السه ورکولو ،د لید د زیان او د نیورولوژیکي خسارې په
ګډون د تل لپاره معلوله شوي دي  ۱۳۳.تمه کیږي چې د  ۲۰۰۰۰۰څخه زیات
خلک په  ۲۰۱۹کې د جراحي پاملرنې ته اړتیا ولري .هغو والیتونه چې د
شخړو اړوند جراحي پاملرني ترټولو لوړاغيزمن شوي د کموالي په طرف
کابل ،کندهار ،هلمند ،فراه  ،هرات  ،ننګرهار ،لوګر ،کنړ او کندز والیتونه
دي چې جراحي د اغېزو  ۴۰سلنه ښکاره کوي .ټول ټال  ۲۵۶۰۰۰را

په  ۲۰۱۹کې د اړو وګړو شمېره

1.9

د عمر او جنسيت پر بنسټ

میلیونه

٪۲۰ ٪۲۱

٪۵۹

ﻧﺎرﯾﻨﻪ ﻣﯿﺮﻣﻨﯥ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن
)ﭘﻮرﺗﻪ  ۱۸ﮐﺎل( ﻟﻪ  ۱۸ﮐﻠﻮﻧﻮ(
)څﺨﻪ ټﻴټ

د جدیت نقشه

ستنېدونکي چې له ایران او پاکستان څخه راځي ،تمه کیږي چې عاجلې
لومړنۍ روغتیایی پاملرنې ته اړتیا ولري .هغه خلک چې د ایران څخه
راستانه کیږي ډ ډېرو روغتیا وضعیت کمزور وي چې د زيږون په وخت او
هغه وړاندې او وروسته پاملرنې  ،واکسین ،د رواني روغتیا مالتړ ،او ځینې
وختونه د په مخدره توکو د روږدو درملنې ته اړتیا لري .د وچکالۍ متاثرين
د اوبود کموالي او دحفظ الصحه نه کارونې له امله په ځانګړې توګه د
شديدې نس ناستېې( ،)AWDتنفسي او پوستکي په ناروغيود اخته کيدو ډېر
احتمال لري .د وچکالۍ له امله اغیزمنو شاخوا نیمايی ( ۴۸سلنه) کورنوی د
( )AWDد پېښو راپور ورکړي  .په لوديځه حوزه کې  ،چې د وچکالۍ
مرکزده  ،له دریمې برخې ډیرې ( ۳۷سلنه) د زيږون عمر لرونکې مېرمنې د
زيږون وروسته پاملرنې ته الس رسی نه لري .د ناروغانو او بېځایه شويو وګړو
تر ټولو لوړه شمېره په ترتيب سره په هرات ،بادغيس ،کندهار ،هلمند،
نيمروز ،ننګرهار ،لغمان او همدارنګه په کندز او تخار کې ده.

د بشري اړتیاوو اروزنه

د روان امنيتې وضعيت د خرابوالي او وچکالۍ له امله یو زیات شمېر
وګړي زیامن شوي دي .د  ۲۰۱۷په پرتله په  ۲۰۱۸کال کې وسلوالو شخړو په
زیاتيدونکې توګه د خلکو ژوند اوسوکالۍ اغېزمنه کړې ده .د  ۲۰۱۸کال په
اکتوبر کې روغتیايي کارکونکو اټکل کړی چې په روغتیایی مرکزونو کې د
جراحي پېښو  ۴۱سلنه روانو جګړو له امله رامنځته شوې دي.

دا معلومات روغتیا کلستر لخوا وراندې شول  .د ال زیاتو معلوماتو لپاره د سيکتور بريښنا پانې ته humanitarianresponse.info/مراجعه وکړی

دويمه برخه :روغتيا

چې د دوی په مرکزو کې د جراحي پېښو  ۴۱سلنه پېښې د فعاله شخړو
له کبله رامنځ ته شوې .د لوړ شدت په ترتیب سره ،په کابل ،ننګرهار،
فاریاب ،هلمند ،کندهار کې میشت ملکي کسان د مرګ ژوبلې له نظره
تر ټولو ډیر اغیزمن شوي .دا سې تمه کيږی چې د شخړو اغیزمنو
شمېره په  ۲۰۱۹الریاتوالی ومومي  .د روغتیا کاري ډله اټکل کوي چې په
 ۲۰۱۹کال کې به دشخړو په سيمو کې تر  ۱۵۰۰۰وګړي جراحي پاملرنې
سمالسي مرستو ته اړتیا ولري ، .پداسې حال کې چې  ۱۸۵۰۰۰ټپيان به د
تراياژ او نږدې روغتیاي مرکزونو ته د ليږد اړتیا ولري .داسې تمه کيږي
چې د مصنوعي غړو ،بیا پیاوړتیا  ،دماغي روغتیا او روانې مالتړ اړتیاوې
به زیاتې شي  .له  ۳۴والیتونو څخه يوازې په  ۲۱کې د جراحي د اداره
کولو کافي زيربناوې شتون لري .د جراحي پاملرنې دویمه او دریمه
برخه الهم محدود ه ده  .هغه څوک چې د ډاکټر لخوا ورسره مرسته
شوې ډیروخت د درملو نشتوالي سره مخ وي .د هېواد په کچه په ۷۰
سلنه روغیتايی مرکزونوکې کم تر کمه یو اړین درمل کم دي .په هرات
او بادغيس کې د وچکالۍ له امله د بېځايه شویو  ۴۲سلنه وګړو ال له
وړاندې د روغتيايي مرستو غوښتنه کړې ده  .د طبې درملنې عمده
الملونه خوارځواکي ،شدیده نس ناستې ،ښځینه ناروغۍ ،تنفس او
پوستکي انتانات دی .د مناسبې سرپناه کمښت ،کافي حفظ الصحه ،د
څښاک کافي اوبه او د خوړو د خونديتوب حاد نشتون د وچکالۍ له امله
د بې ځایه شویو ترمنځ د ډیر کمزوري روغتیايي وضعيت المل شوي
دی .په هرات او بادغیس کې وروستيو ارزونو په ګوته کړې چې ۴۶
سلنه ټولنې د سخت نس ناستي او  ۳۶سنله د تنفسي ناروغیو لپاره
مرستې ته اړتیا لري .په هرات او قلعه نو کې په روغتیاي مرکزونو کې د
کتنو شمېره په ترتیب سره  ۱۳۶سلنه او  ۱۲۱سلنه لوړه شوې ده -د
بېځایه شویو په ځايونو کې .د هرات د ماشومانود روغتون د راپور له
مخې د خوارځواکۍ د درملنه  ۱۳۶سنله زیاته شوې ده .څرنګه چې
اوسني وچکالۍ د  ۲۰۱۹لمړنۍ برخه کې روانه ده ،تمه کیږي چې د
بیړنۍ لومړني پاملرنې خدمتونه او د ناروغیو د څارنې اړتیا وي په بی
ځایه شویو سیمو او اصلي ځایونو کې ادامه یا زیاتوالی ومومي
په  ۲۰۱۸کې د ايران څخه د راستنېدونکو شمېره لوړه شوې ده .دا
وګړي د تیرو کلونوپرتله د بیړنیو روغتیایي قضیو (لکه د مرمۍ ټپونه)،

د لومړنیو مرستو د درملنې پوسټونه

د  ۲۰۲۰او  ۲۰۲۱لپاره د اړمنو وګړو اټکل

په  ۲۰۲۰او  ۲۰۲۱کې ،د بې ځایه شوي خلکو شمیر چې اټکل کیږي چې
بیړنۍ روغتیا يي پاملرنې ته به اړتیا ولري د اټکل شوي لید سره سم به
کم شي .د نفوسو وده ـ په کال کې په منځنۍ کچه  ۱.۱ميليونه وګړي
 په هرصورت ،به د عامې روغتیا په سيسټم اضافی فشار دوامدارهورکړي ،له دې سره د خوځښت لوړ کچه  ،په تیره بیا ال له وړاندې بې
وزلو ټولنو لپاره .

د ترضيضاتو هغه ډولونه چې په جګړی پورې
تړاو لري

٢٩
د ﻧﻮﯾﻮ ﭘﻮﺳټﻮﻧﻮ ﺷﻤﯧﺮه

٢١
١٢

٢٠١٦

اوږدمهاله غیرساري ناروغیو او د رواني روغتیا د ستونزو په ګډون د
روغتیا اړونده مسایل لري .تمه کیږي چې د اسالم قلعه او په نیمروز
والیت کې د ميلک سرحدي پولې په موقعیتونوکې اوسني قضیې زیاتې
شي .د روغتیا کلستر اټکل کوي چې په  ۲۰۱۹کې به  ۲۵۵۰۰۰د جګړې
بې ځایه شوي مرستې ته اړتیا ولري ،له هغو  ۵۰۰۰۰کډوالو سره چې په
خوست او پکتيکا کې ژوند کوي .د اوږدې مودې کمزورې تغذیې ،د
مخنیوي روغتیایي خدماتو نشتوالی  ،او روغتیایي خدماتو ته محدود
السرسي  ،دا ګروپونه په ځانګړې توګه د ناروغې په وړاندې زیان
منونکي کړي دي .په هلمند ،ننګرهار او فارياب کې د میندو د مړینې
کچه له ملي کچې لوړه ده  .د بيړنې خوندیتوب د پاملرنې نشتوالی ،د
وړ ښځینه روغتیایی کارکوونکو د نشتوالي سره یوځای  ،وضعیت ګډوډ
کړی ده .د شخړو له امله د بېځايه شويو ترمنځ د شري ،له پنځو
کلنوکم عمره ماشومانو کې د شديدې نس ناستې نري رنځ پېښې په
ترتيب سره  ۴۲سلنه ۵۶ ،سلنه او  ۴۱سلنه دي چې ټولې له ملې اوسط
څخه لوړې دي .د شدیدې خوارځواکۍ زیاتیدونکې کچه په ټول هیواد
کې په روغتیایي مرکزونو کې په درملنې باندې فشار زیاته وي .د
 ، WASHسرپناه او خوړو په ګډون د اساسي خدماتو نشتوالی د خلکو
عمومي روغتیایي حالت اغیزمن کوي .په ډيری سيمو کې چې د
خوړو،سرپناه او  WASHد نشتوالی له امله اغیزمنې شوې دي  ،د
ساري ناروغیو کچه له ملې کچې دېره لوړه ده او په کمزوري روغیتايی
سيستم باندې زیات فشار راوړي  .په روغتیا يي سیسټم کې دوامداره
کم پرمختګ د بشري او پرمختیایي فعالینو ترمنځ د همکارۍ دوام ته
۱۳۵
اړتیا لري.

٪۷

د ﻋﺼﺒﻲ رګﻮﻧﻮ
ﯾﺎ ﻣﻼ زﺧﻤﻮﻧﻪ

٪۱۰

٪۵۶

دﺣﺲ او ﻟﯿﺪ ﻟﻪ
ﻻﺳﻪ ورﮐﻮل

٢٠١٧

ﻟﻪ  ۳۴وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﯾﻮازې ﭘﻪ  ۲۱وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﺗﺮﺿﻴﻀﺎﺗﻮ د
ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ اﺳﺎﻧﺘﯿﺎوي ﺷﺘﻮن ﻟﺮي

ﻧﺎرﯾﻨﻪ

۳۴زره

ﻣﯿﺮﻣﻨﯥ

۳۶زره

ﻫﻠﮑﺎن

ﯾﻮه ﯾﺎ دواړه ﭘﺮې ﮐﯿﺪل

٢٠١٨

په  ۲۰۱۸کې د ترضیضاتو پېښې

٪۲۷

د ﭘښﻮ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐﻮل

ﻧﺠﻮﻧﯥ

۱۰زره
 ۵زره

د ﺗﺮﺿﻴﻀﺎﺗﻮ ټﻮﻟﯥ ﭘﯧښﯥ  ۸۵ :زره
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تغذي
کتنه

40

په افغانستان کې د تغذيې حالت خطرناک دی .روانې شخړې ،لومړنیو
خدمتونو ته ټيټ السرسی ،او د څښاک د ابو ټيټ کیفیت د ټولنو د خورا
سختې زیان مننې حالت په حاده خوارځواکۍ بدل کړی ده .په ټول
افغانستان کې د تغذیې د وروستيو ارزونو موندنې ښیي چې له  ۳۴والیتونو
څخه  ۲۲کې یې د  WHOد پنځو کلونو څخه کم عمره ماشومانو لپاره د
ضایع کولو د ارزنې د درجه بندي ۱۳۷پر بنسټ  ،اوس مهال حاده خوار
ځواکۍ د بیړني حد څخه لوړه ده ( per cent 10≥ GAMله د زیانمنونکي
فکتورونو سره)  .په  ۲۰۱۸کې د وچکالۍ اغیز ممکن د  ۲۰۱۹تر نیمایي
پورې وغځيږي ( د حاصالتو راتلونکی وخت) چې په ډیرو سیمو کې د
تغذيې خراب حالت نورهم خرابه وي .اټکل شوی چې هرکال به نږدې دوه
پنځه ميليونه کلن ماشومان او  ۴۸۵۰۰۰امیدواره او شیدې ورکوونکې
میرمنو( ) PLWد  SAMا و MAM له امله اغیزمن شوي چې د درملنې
اود تغذیې مالتړ ته اړتیا لري .په شدیده خوارځواکۍ اخته  ۷۵سلنه
ماشومان په  ۲۲لومړیتوب لرونکو والیتونو کې دي (بدخشان ،بادغيس،
بامیان ،دایکندي ،فراه ،فاریاب ،غزني ،غور ،هلمند ،جوزجان ،کندهار،
خوست ،کونړ ،ننګرهار ،نورستان ،پکتیکا ،پکتیا ،پروان ،تخار ،ارزګان،
وردګ ،زابل)  .په دې ځایونو کې ،حاده خوارځواکۍ په بیړنۍ کچې کې
ده  ۱۳۸په  ۱۸۲۰کې د داخلې رجحان څرګنده وي چې په حاده خوارځواکۍ
د اخته ماشومانود پام وړ شمېره به خدماتو ته الس رسی ونلري .دا د
سرچینو د نشتوالي او ظرفیت له کبله دی چې د غیرمرکزي شویو
تاسیساتو له ال رې خدمتونه ټولنو ته نږدې چمتو کړي .یواځې  ۵۳سلنه (د
 ۲۲۶۱څخه  )۱۱۹۳د  BPHSروغتیایي مرکزونو د حادې خوراکۍ د درملنې
خدمات چمتو کوي.

اغېزمن وګړي

د پنځو کلونو څخه کم ماشومان ،او همدارنګه امېدواره او شدې ورکونکې
میرمنې د حادې خوارځواکۍ په وړاندې له ټولو زیاتې زیان منونکې ډلې
دي .په افغانستان کې د هغو پنځو ميليونه و ماشومانو له جملې څخه چې
د پنځو کلونو څخه لږ عمر لري او اټکل کیږي چې په حاد خوارځواکۍ به
اخته کیږي ۲۹( ۶۰۰۰۰۰ ،سلنه) د  SAMپه ناروغۍ اخته کیږي ،چې په
ماشومانو کې د خوارځواکۍ تر ټولو خطرناک شکل دی ۱۳۹ .د ،IDPs
راستنيدونکو ،او چټکو طبیعي پیښو څخه اغیزمن شويو ټولنو ترمنځ د
پنځو کلونو څخه کوچني ماشومانو او  PLWد تغذيې وضعیت په چټکۍ
سره خرابيږي کله چې ستونزې د داسې ډول شاکونو د روانو اغیزو له امله
پیل کيږي .په ټولیز ډول اټکل کیږي چې په ډیرو زیان منونکو ډلو کې
نږدې  ۳۰۱۰۰۰له پنځه کلونو کم عمره ماشومان او  PLW ۹۱۰۰۰شاملې دي.
د  SAMپه ناروغۍ اخته ماشومانود مړينې چانس د خپلو روغو ملګرو په
پرتله  ۹ځله زیا ت وي ۱40 .اوهغه ماشومان چې د اوږدمهاله خوارځواکۍ
څخه رنځ وړي او ژوندي پاته کيږي ،کیدای شي د بیا ځلي ناروغيو او د
ضعیفې ودې په یو پړاو کې بند شي او د د دوی پراختیا او د پوهې
وړتیاوو ته د پام وړ زیان ورسوي .د امیندوارۍ عمرلرونکې مېرمنې او
ځوانې نجوني د خوارځواکۍ لخوا اغیزمن شوې  ،د دوي په روغتیا يې
ناوړه اغیزې کړې دې ،او همدارنګه په راتلوکې کې د دوی د ماشومانو د
زیږون پايلې له خطر سره مخ کوي لکه د زيږون په وخت کې د ماشوم کم
وزن ،چې د نسلونو تر منځ د خوارځواکۍ د یوې لړۍ د پیل المل ګرځي.

په  ۲۰۱۹کال کې اړ وګړي

2.1

میلیونه

د عمر او جنسيت پر بنسټ
٪۰

٪۲۰

٪۸۰

ﻧﺎرﯾﻨﻪ ﻣﯿﺮﻣﻨﯥ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن
)ﭘﻮرﺗﻪ  ۱۸ﮐﺎل( ﻟﻪ  ۱۸ﮐﻠﻮﻧﻮ(
)څﺨﻪ ټﻴټ

د جدیت نقشه

د بشري اړتیاوو ارزونه

شخړو په دوامداره ډول د هیواد ډیرې برخې اغیزمنې کړې دي چې له
 ۳۴والیتونو څخه  ۳۱یې په  ۲۰۱۸کې بې ځایه کیدل تجربه کړي دي.۱۴۱
وچکالۍ د هیواد په ځینو برخو کې دا وضعیت نور هم خراب کړی دی.
د تغذیې د بد وضعیت اصلي الملونه د خوړو مصونیت ،کمزوري روغتیا
يي سیسټمونه ،او د کوچنیانو او ماشومانو د تغذيې کمزورې کړنې دي .
دحادې خوارځواکۍ شرحې د رجحان شننه د بشري اړتیاوو زیاتوالي سره
دخرابو حاالتو څرګندونه کوي .د اټکل له مخې به د  ۲۰۱۸کال د نومبر
څخه د  ۲۰۱۹کال تر فروري پورې  ۱۳.۵ميليونه وګړی د خوړو خونديتوب
له نشتوالي سره مخ وي ( ۳ IPCاو ۴مرحله) ۱۴۲.وروستي معلومات ښیي
چې په ډیری والیتونو د  ۲۰۱۳کال د تغذیې د ملي سروې (  ) NNSپه پرتله
په  ۲۰۱۸کال کې د خوارځواکۍ وضعیت خراب شوی دی (په بدخشان کې
له  ۹.۳سلنې څخه  ۱۳.۳سلنه زیاتوالی ،په پکتیکا کې د  ۸.۷سلنې څخه
 ۱۵.۳سلنه ،په کونړ کې  ۱۱.۸سلنې څخه  ۱۴.۴سلنه او په ذابل کې ۹.۴
سلنې څخه  ۱۱.۲سلنه د  -W/H z-scoreپر بنسټ)  .وچکالۍ له امله
رامنځته شوی د خوړو د خونديتوب نشتوالی  ،د څښاک د اوبه کمښت او
د ماشومانو د ناروغۍ پایله کېدای شي د حادې خوارځواکۍ حالت نورهم
خراب کړي.

دا معلومات تغذي کلستر لخوا وراندې شول  .د ال زیاتو معلوماتو لپاره د سيکتور بريښنا پانې ته humanitarianresponse.info/مراجعه وکړی
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د  SMARTوروستي سروې ښودلې چې د وچکالۍ په اغیزمنو والیتونو
کې د حادې خوار ځواکۍ کچه ډېره لوړه ده ،په ځانګړې توګه د شدت
په ترتيب کندهار ،بادغیس او جوزجان کې .دنړیوالې حادې
خوارځواکۍ ( )GAMکچه اټکل کوي چې د پنځو کلونو څخه د کم عمر
ماشومانو ترمنځ د ضایع کولو کچه د شدت د فکتورونو سره  ٪≥۱۰د
بیړني شاخص څخه اوښتې( .بادغيس  ۱۹.۷سلنه ،کندهار  ۲۲.۳سلنه او
جوزجان  ۲۷.۴سلنه) .د هرات په والیت کې د تغذیې ترسره شوې چټکه
ارزونه د اوږد مهاله بېځایه شویو په منځ کې د  GAMکچه  ٪۲۴او د
 SAMکچه څلور سلنه اود نوېو بېځاه شوی منځ کې د  GAMکچه ٪۲۵
او د  SAMکچه  ٪۹څرګندوي .په ډیری والیتونوکې د تغذیې د حالت د
خرابوالي په پایله کې ،ا ټکل کیږي چې د  ۲۰۱۸په پرتله به په  ۲۰۱۹کې
په حاده خوارځواکۍ اخته ماشومان چې د پنځو کلونو څخه کم دي ،
 ۲۸سلنه زیاتوالی ومومي.

کلستر پروګرام په اصل کې د درملنې تطابق لرونکي پروګرام دی او د
اړتيا په پرتله ټيټه پوښښ لري  .تر هغه چې دا د مخنيوي د نورو څو
سکيټوریزه پروګرامونو له الرې بشپړ شوی نه وي  ،دا به د خوار ځواکۍ
په کمولو باندې د پام وړ اغیزه ونلري .په همدې توګه ،د حادې
خوارځواکۍ ماشومانو او  PLWشمیره کې د زیاتوالی کچه هم د نفوس
د کلنۍ ودې سره منسوب شوې  .په  ۲۰۲۰او  ۲۰۲۱کې د  PiNټوله
شمېره به شاوخوا  ۲.۱وګړي وي او د نويو السته راغلو معلوماتو موندنو
پر بنسټ به سمون ومومي.

د  ۲۰۲۰او  ۲۰۲۱لپاره اړمنو وګړو اټکل ،

د  ۲۰۲۰او  ۲۰۲۱لپاره د PiNاټکلونه په دې مفروضو جوړ شوي چې د
راتلونکو دریو کلونو په ترڅ کې به حادې خوارځواکۍ حالت به په ټولو
والیتونو کې کم زیات یوشان وي  .که څه هم تمه کیږي چې د وچکالۍ
وضعیت به ښه شي  ،شواهد وړاندیز کوي چې د خوراځواکۍ بنسټیز /
اصلي الميلونه ( بې وزلي ،د خوړو ناامني او د روغتیا کمزورې
زیربناوې) احتمال شته چې په راتلونکو کلونو کې خراب يا ښه والی ونه
مومي .هغه نفوس چې د فقر د کرښې الندې ژوند کوي په  ۲۰۷او ۲۰۸
۱۴۴
کې د  ۳۴سلنې څخه په  ۲۰۱۶او  ۲۰۱۷کې  ۵۵سلنې ته لوړ شوی ده.
 ،پداسې حال کې چې دخوړمصؤنيت هم په ۲۰۱۱او  ۲۰۱۲کې له  ۳۴سلنې
څخه په  ۲۰۱۷کې  ۴۷سلنه ته لوړ شوی .دا دواړه فکتورونه به په
افغانستان کې د خوارځواکۍ د لوړه کچې د دوام المل وي  .د تغذيې

د حادې او جدي خوارځواکۍ د درملنې خدمتونه

دحادي خوارځواکۍ کچه

لهپنځهکلنېکمهرو۱۰
 ۴یې د خوارځواکۍ درملنې ته اړتیا لري
ماشومانو څخه

٪۳۸

روﻏﺘﯿﺎﻳﻲ  BPHSد
ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ

د ﺣﺎدي او ﺟﺪي ﺧﻮارځﻮاﮐۍ د درﻣﻠﻨﯥ اﺳﺎﻧﺘﻴﺎوي ﻧﻠﺮي
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د  GAMپراخه شتون

٪۶۵
وﻻﯾﺘﻮن

د ﺣﺎدي ﺧﻮراځﻮاﮐۍ ﻟﻪ ﺧﻂ څﺨﻪ اوښﺘﻲ.
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خونديتوب
کتنه

42

د جګړو د شدت ،وچکالۍ ،محدود بشري السرسی او په ایران کې د
خوندیتوب چاپیریال خرابوالي له امله  ۲۰۱۸کې د ساتنې اړتیا په
دوامدره توګه زیاتېده .په افغانستان کې روانې شخړې  ،په اصلي یا
بې ځایه شویو سیموکې په جګړوکې د را ګير شویو ملکیانو د فزیکي
مصؤونیت او رواني روغتیا په وړاندې جدي خطرونه رامنځ ته کوي.
بې ځایه شوې کورنۍ له جګړې اغیزمن شویو کلیو څخه د تیښتې
ډیری وختونه خورا ستونزمن شرایط تشریح کوي ځکه چې د نا
دولتي وسلوالی ډلې د تېښتې کلیدي الرې بندوي ،کورنۍ د بديلو
الرو کارولو ته اړباسي ،د خوندیتوب په موخه په اږدو الرو سفرکوي
او یا یې د انساني سپر په توګه کاره وي او په زوره یې په خپلو
ليکوکې ګماري .په فراه ،فاریاب ،غزنی ،هلمند ،کندهار ،کنړ،
لغمان او ننګرهارکې د  ۲۰۱۸کال په لومړیو اتو میاشتو کې د شخړو
اړونده تر ټولو زیاتې پیښې ثبت شوې  ۱۴۵پداسې حال کې چې غزني،
فراه ،فاریاب ،بادغیس ،کندز ،بدخشان ،لغمان او ننګرهارد شخړو د
اغېزمنو د بېځایه کېدنې او هلته د بېځایه شویو د استوګنې والیتونه
دي ۱۴۶ .افغانستان په نړۍ کې د چاودیدونکو توکو څخه ډک
هیوادونه څخه یودی  ،ملکي خلکو ته د مرګ ګواښونه متوجه کوي.
له  ۳۴۵۰څخه ډیر ماینونو سيمې  ،چې  ۶۸۷مربع کيلومتره سیمه تر
پوښښ الندې راولي او تر اوسه پاکه شوې نده ،او په  ۲۵۴ولسواليو
کې  ۳۴۵۰ټولنې په دوامداره توګه اغېزمنې کوي .په ټولیز ډول ،د
هیواد تر ټولو زیات اغیزمن والیتونه په ختیځ او سهیل کې دي.
وچکالۍ د خونديتوب د خرابیدونکي چاپېریال سره مرسته کوي چې
د اندېښنې وړ وګړي ورسره مخ دي په ځانګړې توګه هغه چې
دهرات او بادغیس والیت مرکزونه بېځايه شوي دي .د ژندانه
سخت شرایط د منفې /خطرناکو ميکانیزمونو په خپلولو کې مرسته
کړې چې د ماشومانو د ساتنې ستونزې او د جندر پر بنسټ
تاوتريخوالی زیاته وي .په دې ستونزوکې په ځانګړې توګه د
ماشومانو کار او د ماشوم استخدام شامل دي چې هلکان اغیزمن
کوي ،د پورونو پرې کولو لپاره د ماشومانو پلورل او اجباري ودونو
چې نجونې اغیزمنې کوي  ،لکه څنګه چې د ساتنې په څارنه کې
پخلی شوی او د ماشوم واده مطالعه شوي ،چیرته چې پایلو ښودلې
چې د  ۴۰-۳۰سلنه میرمنې له اتلسو کلونو څخه مخکې واده شوې
دي ۱۴۷ .په ټولیز ډول ،ماشومان د شخړو اغیزمنو خلکو نږدې ۵۸
سلنه جوړوي  . ۱۴۸نارینه اکثرا خپل کورنۍ په خپلواصلي کلیو یا بې
ځایه شویو ځایونو کې پريږدي ترڅو په ښاري سیمو کې د کاري
فرصتونو لټون وکړي  .ډیری یې ایران ته غیر منظم مهاجرت کوي
کوم چې دوی له احتمالي تاو تریخوالي ،توقیف او بیرته نیولو له
خطر سره مخ کوي  ،او همدارنګه ترشاه د پاته ښځو او ماشومانو د
اضافي زیانمننې سبب ګرځي څوک چې بنسټیزو خدماتو ته د الس
رسی هڅې کوي او ډیروخت د دوی بشري اړتیاوو ته غبرګون نه
ښودل کيږي .د ژوند ناوړه شرایط ،په نشه یي توکو روږديتوب ،او
کمزوری رواني روغتیا ،د کورنۍ تاوتریخوالي د زیاتوالي په اړه د
ډیرو راپور شویو الملونو څخه دي.

په  ۲۰۱۹کې د اړو وګړو شمېره

2.4

د عمر او جنسيت پر بنسټ

میلیونه

د جديت نقشه

اغيزمن وګړي

٪۱۹ ٪۲۰

٪۶۱

ﻧﺎرﯾﻨﻪ ﻣﯿﺮﻣﻨﯥ
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن
)ﭘﻮرﺗﻪ  ۱۸ﮐﺎل( ﻟﻪ  ۱۸ﮐﻠﻮﻧﻮ(
)څﺨﻪ ټﻴټ

-

+

شخړه په ټول هېواد کې د بې ځایه کیدنې یو لوی المل دی او په عین
حال کې کوربه او بې ځایه شوي ټولنو په ورته ډول اغیزمنه ي  .وچکالۍ
په لویدیځ او سویلي سیمو کې د خوندیتوب خطر خورا زیاتوي .د ژمي
موسم احتمال لري چې د وچکالۍ له امله په بې ځایه شویو ټولنو باندې
نا متناسبې اغیزې ولري ځکه چې د دوی سرپناه حالت اوس هم خراب
دی .د ۲۰۱۸اکتوبر تر میاشتې پورې ،نږدې  ۲۶۴افغان ملکي وګړي  ،د
انسان په الس جوړو شویو توکو چې قرباني یې په خپله کاروي
( )VOIEDsاو ماینونو له امله مړه یا ژوبل شوي دي .ماشومان VOIED
له امله د ملکي تلفاتو د نیمایي څخه زیاتې او د  ERWڅخه نږدې 90
سلنه جوړوي ۱۴۹ .په  ۲۰۱۸کې د دې وسیلوله امله د تلفاتو کچه اوس
مهال د  ۲۰۱۲څخه درې ځله لوړه ده .د  VOIEDپه ګډون د وروستیو
وسله والو نښتو په ترڅ کې د چاودیدونکو خطرونو شتون ،په افغانستان
کې د بشري فعاالنو لپاره د لويې انديښنې وړه ده  ،او د بېځایه کېدنې
وړاندې او وروسته او د بېځایه کيدنې په مهال د ملکي خلکوپه فزیکي او
رواني روغتیا باندې څرګندې اغیزې کوي .په چاودیدونکو توکو ککړې
سيمې په ځانګړي ډول په سهیلي او ختیځو سیمو کې فراخ شتون لري.
په افغان بشري بحران کې د جنډر پربنسټ تاوتریخوالی کې د ښځواو
نجونو زیانمننه لوړه ده  ،چیرته چې تاوتریخوالی او تبعيض په مستقیم
ډول د بیړنیو حاالتو پورې تړاو لري ،او د جندر ،ټولنیزې نابرابرۍ او د
ټولنیزو او کلتوري کړنو سره تړاو لرونکی ال له وړاندې موجود او
دوامداره تبعیض په زیاتېدوکې مرسته کوي.
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ښځې او نجونې د السرسي له اضافي خنډونو اود ساتنې له خطرونو سره
مخ دي  ،په ځانګړې توګه چیرته چې کورنۍ د بقا لپاره په بشردوستانه
مرستوتکیه کوي او چیرته چې د ژوند شرایط له دوی سره په درنښت د
چلند کولو یا د هغوی د حقونو درناوي لپاره مناسب نه وي  .هغه
والیتونه چیرته چې جندر پر بنسټ د تاوتریخوالی ډیری راپورونه
ورکړل شوي دي هلمند ،ننګرهار ،اروزګان او زابل والیتونه دي ،ورپسې
د لویدیځې حوزې ټول والیتونه  ۱۵۰ .د ناوړه ټولنیزعمل  -بچه بازي  -په
ګډون هلکان ،او همدارنګه ښځینه او نجونې ،د جندر پر بنسټ د
تاوتريخوالي اړوند جدي خطر سره مخ دی .هغه کورنۍ چې تذکرې نه
لري  ،د بې ځایه کیدو وروسته د ټولنیز او اقتصادي نقطه نظره زیان
منونکي دي .دوی لږ کار کوي او زیاتره یې د غیر مسلکي ،غیر معقول
ورځني کار په عاید باندې تکیه کوي ۱۵۱.بې ځایه شوې کورنۍ غړي چې
تذ کرې ونلري ،د احتمالي منفي میکانیزمونوغوره کولوډيراحتمال لري
لکه د  ۱۶کلونو څخه کم عمر ماشومانو ته د کار کول اجازه ورکول.

د بشري اړتیاوو ارزونه

د تاوتريخوال اوږد مهاله شرایطو د ښځو او نجونو لپاره ال له وړاندې په
معا مله شوي چاپیریال باندې یو ناوړه اغیزه درلوده او د تاوتریخوالي
سره د دوی د مخ کېدو ویره نورهم زیاتوي ۱۵۲ .د شخړو اړوند
تاوتریخوالی په دوامداره توګه د ټولنو ،په ځانګړې توګه د ماشومانو او
د هغوی د څارونکو رواني روغتیا اوهوساينه په ناوړه توګه اغیزمنه کوي
 .ناوړه دودونه اود دمقاومت میکانیزمونه لکه بې وخته  /جبري ودونو،
د ماشومانو کاراو خیر ټولول ،او بنسټیزې روغتیا ،رواني او قانوني
خدماتو ته د السرسی نشتوالی د ال له وړاندې نازک حالت سره مرسته
کوي  ۱۵۳ښځې او نجونې له اساسي حقونو څخه بې برخې دي ،لکه د زده
کړې او ځمکې مالکیت ،سره له دې چې په اساسي قانون او شرعی قانون
کې ورته حقونه ورکړل شوي دي .دهغو والیتنونو ( هلمند ،روزګان،
ذابل  ،خوست او پکتیا) چې ډیر وګړي يې بېځایه شوي دي ۲۷ ،سلنه
کورنیو له ارزونې وړاندې په  ۳۰ورځوکې د جندر پر بنسټ د پېښو

رواين او ټولنیز مالتړ

٪۷۳
 ٪۷۳ﮐﻮرﻧۍ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻟﻪ دې ﺧﱪې دي ﭼﯥ
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن رواﻲﻧ اوټﻮﻟﻨﻴﺰ ﻣﻼﺗړ ﺗﻪ اړﺗﯿﺎ ﻟﺮي

راپور ورکړي ده ۱۵۴.په ورته ډول ،په سلو کې  ۶۱کورنیو په ګوته کړې
چې ښځې ځانګړو ځایونو ته د تلو راتلو په وخت خپل ځان لږ خوندې
احساس کوي او چې د تاوتریخوالی موضوع یا زیانمن کیدلو کې لږ
خوندي احساس کوي یا کیدی شي د تاوتریخوالی سره مخ  /زیانمنونکي
وي .د ایران څخه د راستنيدونکو ترمنځ په بشري اړتیاوو کې د پام وړ
زیاتوالي راپورورکړل شوی ده .ډیری یې د ځانګړو اړتیاوو سره بیرته
راستنیږي ( بې محرمه مېرمنې ،زاړه خلک ،او نور زیانمنونکي وګړي) .د
 IOMاو په بیړنیو حاالتو کې د ماشوم ساتنې (  )CPiEفرعي
کلسترد معلوماتو له مخې له ايران څخه د اسالم کال او نیلک د پولو له
الرې د راشړل کيدونکو بې سرپرسته ماشومانو شمېره مخ پر زیاتيدو ده
چې د ماشومانو د خوندیتوب بیړنیو خدماتو ته اړتیا لري ،په ځانګړې
توګه د رواني ټولنیزې مرستې ،د قضیې مدیریت او د کورنې پيدا کول
۱۵۵
او بیا یوځای کول.

د  ۲۰۲۰او  ۲۰۲۱لپاره اړمنو وګړو اټکل

د ساتنې کلستر د اټکل له مخې به  ۲۰۲۰کال کې نږدې  ۱.۹وګړي اړتیا
ولري وي ،پداسې حال کې چې د  ۲۰۲۱لپاره به داشمېره د اټکل له مخې
 ۱.۷وي .دا په ترتیب سره د  PiN ۲۰۱۹ټولټال  ۸۰سلنه او  ۷۰سلنه دي،
کوم چې له  ۲.۴میلونه وګړو زياتيږي  .د ساتنې کلستر د شخړو د
وروستي رجحان پر بنست خپله محاسبه کړې ،پداسې حال کې چې په
 ۲۰۱۸کې د بې ځایه کیدو کمښت یادونه شوې ،سره له دې چې د ملکي
مرګ ژوبلې شمیر لوړ پاتې شوی .هغه فکتورونه چې به محاسبه اغیز
کوي د وچکالۍ له امله د بې ځایه شويوپه اټکل شويو شمېرو پورې اړوند
وو چې په  ۲۰۱۹کې به تل پاته حل ورته وموندل شي او دا ډاډ چې
وچکالۍ به له  ۲۰۱۹څخه پس نه وي .که څه هم په ګاونډیو هیوادونو کې
د محافظت چاپیریال سیاسي او سیمه ایزو خوځښتونو پورې اړه لري ،
تمه کیږي چې د پاکستان څخه بیرته راستاتنېدنه به لږ تر لږه د پخوا په
پرتله کمه وي .په طبیعي ډول ،که چیرې مخکېنۍ انګیرنې ريښتیا نه
شي ،د  PiNشمیرې به په ترتیب سره په ۲۰۲۰او  ۲۰۲۱لپاره حاالتوته په
کتو بیا وو ارزول شي.

وسلوالې شخړي او هوایی بریدونه

٪۸۷

ﺑﯧځﺎﯾﻪ ﺷﻮﯾﻮ ﮐﻮرﻧﯿﻮ وﯾﲇ ﭼﯥ د دوی ﭘﻪ اﺻﲇ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ
وﺳﻠﻮاﻟﯥ ﺷﺨړي ﺷﺘﻮن ﻟﺮي

٪۶۵

د ﻫﻮاﻳﯽ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ راﭘﻮر ورﮐړي

د جګړو څخه پاته نا چاوده توکو له امله مرګ ژوبله
۷۲۴

ټﻮل
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن
۴۲۲
۳۲۷

۶۰۹

۴۳۱
۳۶۵

۶۳۹
۵۲۸
۲۳۹
۲۱۳

) ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ﺟﻮن( ٢٠١٨
ﭘﻪ  ۲۰۱۸ﮐﺎل ﮐﯥ د ﺟګړی څﺨﻪ د ﭘﺎﺗﻪ ﺷﻮﻳﻮ ﻧﺎ ﭼﺎوده ﺗﻮﮐﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د
ﻣﺮګ ژوﯾﻠﯥ  ٪۸۹ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن وو
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اوبه پاکوالی او حفظ الصحه
کتنه

په افغانستان کې د اوبو رسولو او روغتیا ساتنې عمومي وضعیت د نړۍ
ترټولو بدترین حالت کې دی چې نږدې  ۶۰سلنه افغانان روغتیا ساتنې ته
السرسۍ نلري او  ۳۶سلنه الهم د اوبونه نا خوندي سرچینې کاروي ۱۵۶ .په
 ۲۰۱۷کال کې د کم اورښت او د واورې د ذخيرو د ويلېکيدو له امله
رامنځته شوې وچکالۍ په  ۲۰۱۸کې د اوبو شتون کم کړی دی ،په داسې حال
کې چې په ډیری اغیزمنو والیتونو لکه بادغیس ،فاریاب ،جوزجان او نیمروز
کې ۳۴سلنه د اوبو سرچینې اغیزمنې شوې .په  ۹۰۰دوچکالۍ اغیزمنو شويو
د ټولنې پراختیایي شوراګانو کې چېرې چې ارزونه ترسره شوې ،په ټولنوکې
 ۴۸سلنه کورنيو په هره ورځ کې د هر کس په سرله پنځه لیتره څخه لږ اوبه
کارولې او په ټولنه کې  ۳۷سلنه کورنیو راپور ورکړی چې له یو کیلو مترو
۱۵۸
څخه زیات واټ څخه اوبه راوړي.
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په  ۲۰۱۹کې د اړو وګړو شمېره

2.1

میلیونه

د جديت نقشه

د عمر او جنسيت پر بنسټ

٪۲۰ ٪۲۱

٪۵۹

ﻧﺎرﯾﻨﻪ ﻣﯿﺮﻣﻨﯥ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن
)ﭘﻮرﺗﻪ  ۱۸ﮐﺎل( ﻟﻪ  ۱۸ﮐﻠﻮﻧﻮ(
)څﺨﻪ ټﻴټ

-

+

د جګړې پیاوړتیا هم د  WASHپه محدودو زیربناوو باندې دروند بار اچولی
 ،ځکه چې د زبربناوو ترميم اوساتنې ته کمه پاملرنه شوې ده .له ايران او
پاکستان څخه دوامدارې راستنېدنې هم ال له وړاندې محدودو او ويجاړو
زيربناوو باندې فشارنورزیات کړی او محلې سرچينې یې ټکنې کړې دي.
داسې شرایط ځینې کوربه ټولنې اړباسې چې د خپلو کورونو څخه د خوړو او
اوبو په لټه کې وځي

اغېزمنې ټولنې

د سپتمبر  ۲۰۱۸تر پايه ،د  WASHکلستر د  ۷۷۰۰۰۰وچکالۍ ځپلو خلکو
سره د ژوند ژغورنې د خدتونو سره مرسته کړې ۷۴۳۰۰۰ :وګړو ته اوبو
ټانکرونه له الرې او  ۲۷۰۰۰وګړو ته اوبو د دوامداره زيربناوو له الرې .د
دې په منځ کې۲۶۳۰۰۰ ،په دوه ځایونو قلعه نو او هیرات کې بېځایه شوي ،
چېرې چې دوی د  ۲۰۱۹کال تر نیمایي پورې دوامداره مالتړ ته اړتیا لري.
سربيره پردې په هغو ځايونو کې چې د اوبو د زېربناوو د بيا رغونې او
پراختیا کار پيل شوي ،هلته به د پروژو تر بشپړلولو پورې  ،په  ۲۰۱۹کې
وچکالۍ ځپلې ټولنې دوامداره مالتړ تا اړیتاولري چې ۳۷۳۰۰۰وګړي به تر
پوښښ الندې راولي .د پاکستان او ایران څخه د افغانانو بیرته راستنیدل د
 ۲۰۱۵کال راهیسې اضافي پېښوبار رامینځ ته کړي ،که څه هم د پاکستان
څخه په  ۲۰۱۸کې ډیرې کمښت راغلی (ټول  ۲۲۰۰۰راستنیدونکي د ۲۰۱۸
کال په اوږدو کې د واش مرستې ترالسه کړې) .د IOMاو  UNHCRاټکل
کوي چې له  ۱۶۳۰۰۰څخه زیات بې سنده او  ۶۰۰۰۰مستند کډوال به په
 ۲۰۱۹کې له ایران او پاکستان څخه راستانه شي او د دې خلکو یوه لويه
برخه به د  WASHمرستو ته اړتیا ولري .د تیرو رجحاناتو پر بنسټ ،اټکل
کیږي چې د ناڅاپه طبیعی پیښو له امله به  ۱۵۰۰۰۰خلک اغیزمن شي( د
بېلګې په توګه سېالبونه او واوره ښوېدنه) د شتمنیو او معیشت د زیان
رسولو او ضایع کولو توان لري او اضافي اړتیاوې رامینځته کوي .هغه
ټولنې چې په ناامنه او لیرې پرتو ولسوالیو کې ژوند کوي اوپه واروار د
پیښو د اغیزو څخه اغیزمن کیږي او ډیری وختونه د بشري مرستندویانو
لخوا په کافی اندازه مرسته نه ورسره کیږي .هغه ټولنې چې د بی ځایه
شویو خلکو /راستنيدونکود پام وړشمېرکوربتوب کوي ،تر څو چې اضافي
مرستې برابرې نشي  ،نو د بنسټيزو خدمتونو له کموالی سره مخ به مخ
شي .په خوست او پکتيکا کې اوسېدونکي پاکستاني کډوال بله ډله ده چې
د بشري مرستو دوام ته اړتيا لري.

دبشري اړتیاوو ارزونه

د  ۲۰۱۸کال د وچکالۍ په پایله کې له  ۲.۸۸میليونو څخه زيات وګړی د
 WASHمالتړ ته اړتیا درلوده  .په جون  ۲۰۱۸کې د  REACHد
وچکالۍ د ارزونې سره سم ،د ارزول شويو ټولنو  ۱۸سلنه باید خپل د
اوبو سرچینې بدلې کړي ،ځکه چې وچې شوې دي .د بلخ ،فاریاب او
نيمروز په ځینو ولسوالیو کې دا تناسب  ۴۰سلنه زیاتوالی موندلی .د بی
ځایه شویو ټولنو څخه ،ټولټال  ۴۷سلنه د دوی په خپلو ټاټوبو کې د
څښلو اوبو نشتوالی راپور ورکړی چې د بې ځایه کیدو یو مهم المل دی.
 ۱۵۹د بادغیس ،فاریاب ،هرات ،جوزجان او زابل په والیتونو کې اغیز ډیر
سخت دی  .د وچکالۍ ترڅنګ ،خلک د جګړې له امله اغیزمن شوي،
دواړه بې ځایه شوي او ځايي خلک  ،هم د بنسټیزو خدمتونو له سختو
کموالی سره مخ دي  .د ستونزمن الس رسي د سروې له مخې چې د
 ۲۰۱۸په لومړیو کې ترسره شوې د ارزونې شویو خدماتوپه یونټونو کې
 ۳۳سلنه نفوس د اوبو پرمختللو سرچینو ته السرسۍ نلري

دا معلومات اوبه پاکوالی او حفظ الصحه کلستر لخوا وراندې شول  .د ال زیاتو معلوماتو لپاره د سيکتور بريښنا پانې ته humanitarianresponse.info/مراجعه وکړی
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د  ، WASHروغتیا او زده کړو په ګډون بنسټيزو خدماتو ته الس
رسی په ډیرو والیتونه کې لویه ستونزه ده چې بادغيس  ،فارياب،
هلمند ،خوست ،کندز،تخار او ذابل بیا تر ټولو اړمنې سيمې دي .د
اوبو رسولو اړتیاوې د ناڅاپه بیړنیو بیړنیو حاالتو (سیالبونو ،د ځمکې
او واورې ښویدنې) په وخت کې هم مهمې دي .د  ۹۰سلنې زیات
زیان منونکي خلک په عمومي ډول مرستې ته اړتیا لري ۱۶۰ .د تاریخي
معلوماتو پراساس ،بدخشان ،بادغیس ،بلخ ،فاریاب ،سرپل او تخار
هغه والیتونو دي چې په لوړ شمېر وګړي یې د سیالبونو او ځمکې د
ښویدنې له خطرمخ دي .د ناڅاپه بیړنیوحالتونو لخوا اغیزمن شوي
نفوس عموما ګڼ سکټوريزې اړتیاوې لري چې د سرپناه،WASH ،
روغتیا او خواړو اړیتاوې یې په لومړيتوب کې راځي .د WASH
کلستر د معلوماتو پراساس ،د دواړه سند لرونکې او بې اسنادو
راستنیدونکو کورنۍ  ،په ځانګړې توګه هغه کسان چې له پاکستان
څخه راځي ،د  WASHښو خدماتو ته د کمزورې السرسي له لوړ
خطر سره مخامخ وي  ،د  ۶۰سلنه څخه زیاتو راستنیدونکو سره چې
۱۶۱
په غیر رسمي سیمو کې د محدود یا هیڅ خدماتو پرته ژوند کوي.
کابل ،کندهار او ننګرهار هغه والیتونو دي چې د راستنیدونکي د
 WASHخورا لوړې اړتیاوې لري .د پاکستاني کډوالو  ۶۰سلنه چې
په جنوب ختیځ کې ژوند کوي په دوامداره ډول د تشناب د
ښوخدماتو له نشتوالي سره مخ دي او که د دوی اړتیاوې په پام کې
ونیول شي نو د حاد نس ناستي په شمول د ناروغیو د خپريدا ترټولو
لوی خطر سره مخ دي ۱۶۲ .په سلو کې له  ۶۴لږ خلک د اوبو سرچینو
ته السرسی لري او یواځې  ۴۰سلنه روغتیا ساتنې ته السرسۍ لري،
افغانستان د پام وړ زمینه برابره کړې ترڅو ډاډ ترالسه کړي چې
خلک کوالی شي د اوبو او روغتیا ساتنې ته د الس رسي لپاره خپل
اساسي بشري حق وکاروي ۱۶۳ .حتی هغه کسان چې دغو خدمتونو ته
السرسی لري ډیری وختونه د اعتبار او کیفیت مسلو څخه رنځیږي.
د  ۲۰۱۸وچکالۍ یوه بیلګه ده چې ډیری ټولنو د اوبو د سرچینو د
پام وړ شمیر وچيدل لیدلي دي.د  WAS Hزیربنا دا زیانمننې
ډېروخت د کم کیفیته ساختماني کارونو او د ترمیم او ساتنې د
نشتوالی له امله کیږي .په ملي کچه ،د اوبو د پرمختللو سرچينو۳۵

د روغتیا ساتنې یا حفظ الصحه ناوړه عادتونه

٪۵۳
وګړي ﺻﺎﺑﻦ ﺗﻪ ﻻس رﺳﯽ ﻧﻪ ﻟﺮي

سلنه په هر وخت کې غیر فعاله دي ۱۶۴ .په شمالي والیتونو لکه بلخ،
فاریاب ،جوزجان او تخار کې ډیری کلي آن په تیرو کلونو کې د
باران او واورې د نورمال اورښت سربېره هم په وار وار د اوبوله
کمښت سره مخ دي ،د دغو ستونزو له امله ،په وچ موسم کې د
جوالی څخه تر سپتمبر پورې د اوبو ټانکرونو له الرې د اوبو رسولو
ته اړتیا ده.

د  ۲۰۲۰او  ۲۰۲۱لپاره اړمنو وګړو اټکل

د ۲۰۱۹لپاره  WASHد اړمنو وګړو ټوله شمېره  ۲.۱۳وګړي ده.
کلستر په  ۲۰۲۰او  ۲۰۲۱کې د ټولو کټګوریو لپاره په  PiNکې
تدریجي کمښت اټکل کوي  .د  ۲۰۲۰لپاره ،کلسترد وچکالۍ اړوند
تازه بېځایه کېدنې تمه نه لری ځکه چې خلکو ته په خپلو سيمو کې
مرستې چمتو شوې دي .له دې امله د اړمنووګړو شمېره
۱.۴۸ميليونه اټکل شوې ده  .په ورته ډول ،داټکل شويو د مناسبو
شرایطو سره ،د  WASHکلستر اټکل کوي چې د  ۲۰۲۰په پرتله به د
 ۲۰۲۱لپاره د  PiNشمېره ټول ټال  ۱.۲۷ميليونه وګړو ته را کمه شې ،

د معلوماتو سرچېنې او د ارزونې میتودولوژی

د سکټور د ځانګړو معلوماتو ډیری سرچینې ،او همدارنګه د ګڼ
سکټوريزه  WoAارزونې ،د  ۲۰۱۹افغانستان  HNOلپاره جامع شواهد
چمتو کړي .د مالتړ دې معلوماتو د افغانستان ټول والیتونو پوښلي
او د ستونزمنو ولسوالیو په اړه معلومات هم شامل دي .د هیواد په
کچه ګڼ سکيټوريزه ارزونې  HNOپه دې توانه وي چې چې نه
یوازي سيکټورې اړتیاوې پرتله کړي بلکه په دې اړه هم ښه
معلومات وړاندې کوي چې څرنګه دا اړتیاوې په بیالبیلو جغرافيائی
سیمو کې په بالقوه توګه زیاتيیږي .د سکټور ځانګړنې ارزونې
وکوالی شول چې ګڼ سکټوريزه بنسټ جوړ کړي او تخنیکي
معلوماتو ته پراختیا ورکړې کوم چې د  WOAارزونې نشواي چمتو
کوالی.

د وګړو سلنه چې ښه حفظ الصحه یا روغتیا
ساتنې ته الرسسی نه لري.

٪۵۴
د ﮐﻠﻴﻮاﱄ ﺳﻴﻤﻮ وګړي ﭘﺎک او ښﻪ ﺗﺸﻨﺎﺑﻮﻧﻪ ﻧﻪ ﻟﺮي

پاکو اوبو ته الس رسی

٪۴۳
د ﮐﻠﻴﻮاﱄ ﺳﻴﻤﻮ ﺧﻠﮏ د اوﺑﻮ ﺧﻮﻧﺪي او ﻓﻌﺎﻟﯽ
ﴎﭼﻴﻨﻮ ﺗﻪ ﻻﴎﺳﯽ ﻧﻠﺮي
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دویمه برخه :د معلوماتو سرچینې او د ارزونې طریقې

د معلوماتو سرچینې او د ارزونې طریقې
د څو سکټورو د ځانګړو معلوماتو سرچینو ،او همدارنګه د ګڼ سکټوریزه
ارزونو  ،د  ۲۰۱۹کال د افغانستان د  HNOلپاره جامع شواهد چمتو
کړي.دا مرسته کوونکي معلومات ټول والیتونه تر پوښښ الندې راولي
او دهغو ولسوالیو په اړه هم معلومات شتون لري چې الس رسی ورته
ستونزمن دی .د هېواد په کچه  ،د WoAاو ګڼ سکټوریزه ازونې ،
 HNOته دا وړتیا ورکوي چې نه یوازې د سکټور اړتیاوې پرتله کړي ،
د ارزونې شمېره
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ﻣﺮﮐﺰ
۶۶

ﻣﺮﮐﺰي ﻟﻮړې ﺳﻴﻤﯥ
۴۸

ﻟﻮﯾﺪﯾځ
۱۵۴

ﺟﻨﻮب
۶۳

ﻫﻨﺪ

۱

۰

ﺷﺎﻤل
۴۷

ﺳﻮﻳﻞ
ﺧﺘﻴځ
۲۰

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن

د اړتياوو پالن شوې ارزونې

۲۵ ۴۰ ۶۰ ۷۵ >۷۵
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د ارزوﻧﯥ ﺷﻤﯧﺮه

ﺷﺎﻤل ﺧﺘﻴځ
۶۹

!

! !

ﭼﯿﻦ

د همکاره ادارو شمېره

بلکه داه هم ښه جوته وي چې څه ډول دا اړتیاي د یو بل سره تړلې دي
او یا هم څرنګه په مختلفو جغرافيایی سيمې کې د یوبل د زیاتوالي المل
ګرځي . .د سکټور ځانګړې ارزونې په دې ګڼ سکټوريزه بنسټ
وراضافه شوې دي اوهغه تخنيکي معلومات هم برابره وي چې ممکن په
 WoAکې السته ندي راغلې .

اﯾﺮان

په هر زون کې د تر سره شويو ارزونو ټولګه د ټولو ارزونو ټولګه نده  ،ځګه چې ځينې ارزونې له یوه څخه په زیات زونونو تر پوښښ

الندې راوستي دي .
د خوړو خونديتوب

بيړنۍ سرپناه او غیر خوراکي توکي

څو سکتوری

په کورنۍکچه د بيړنۍ ارزونې فورمه  /د بيړنۍ
ارزونې فورمه

اوبه پاکوالی او حفظ الصحه

ساتنه

تغذی

روغتیا

۱۰ ۲۵ >۲۵

۴

۲

۱

۰

د ارزوﻧﯥ ﺷﻤﯧﺮه

دویمه برخه :د معلوماتو سرچینې او د ارزونې طریقې

د  WoAاو د سکټور ځانګړي ارزونې دواړو د مجموعي او د سکتور
د  PiNدشمېرود محاسبې  ISSS ،او د تحليلی راپورونومعلومات د
 HNOله الرې ورکړي دي  .د دغو اړخونو څخه هر یويې په
ځانګړي تحلیلي تخنیکونو پورې تړاو لري  ،چې ددې المل شوی
چې  HNOاړتیا لري ترڅو د اړوند میتودولوژیکو محدوديتونو او
معلوماتو نیمګړتیاوو ته ځواب ووای چې په الندې تفصیالتو کې یې
تشریح شوي .بشپړ شوي کیفي او تحلیلي محتويات کله ناکله
نيمګړي وي .د دې بشپړولو لپاره ،د مهمو شننو محتوا کارول
شوې ده  .د دې لپاره  ،دا نه باید هغه قوي شواهد او په  ۲۰۱۹او د
هغې څخه وروسته د شفاف او اغیزمن غبرګون چې دا سند یې پر
بسنټ جوړ شوی ،کمزوري شي.

د ټول افغانستان ارزونه:

د سکټور د ځانګړو معلوماتو ډیری سرچینې ،او همدارنګه د ګڼ
سکټوريزه  WoAارزونې ،د  ۲۰۱۹افغانستان  HNOلپاره جامع شواهد
چمتو کړي .د مالتړ دې معلوماتو د افغانستان ټول والیتونو پوښلي او
د ستونزمنو ولسوالیو په اړه معلومات هم شامل دي .د هیواد په کچه
ګڼ سکيټوريزه ارزونې  HNOپه دې توانه وي چې چې نه یوازي
سيکټورې اړتیاوې پرتله کړي بلکه په دې اړه هم ښه معلومات

وړاندې کوي چې څرنګه دا اړتیاوې په بیالبیلو جغرافيائی سیمو کې
په بالقوه توګه زیاتيیږي .د سکټور ځانګړنې ارزونې وکوالی شول چې
ګڼ سکټوريزه بنسټ جوړ کړي او تخنیکي معلوماتو ته پراختیا
ورکړې کوم چې د  WOAارزونې نشواي چمتو کوالی .د WOA
ارزونه څو اړخیزې ارزونه وه چې د  OCHAاو  REACHپه مالتړ د
بشري همغږۍ د ارزونې د کاری ګروپ ( )HCAWلخوا جوړه شوې وه
چې د  ACBARاو  REACHد  Twinningپروګرام له الرې د
کلستر ۱۷د نادولتی مؤسسو له خوا تطبیق شوې  ،د  DFIDلخوا یې
مالتړ شوي وو او د افغانستان بشردوستانه وجهي صندوق لخوا تمویل
شوې او د  OCHAاو  REACHلخوا همغږی شوې وه .دا معلومات د
افغانستان په ټولو  ۳۴والیتونو کې راټول شوي او د مخلوطې
ميتودولوژۍ پر بنسټ والړ وو ،د افغانستان د السرسۍ وړ ولسوالیو
کې د  ۲۲۱۴۴کورنیو سره مرکې ،په  ۷۰ستونزمنو ( )HTRولسوالیو کې
د  ۱۳۸۸کلیدي خبرتیا ورکوونکو مرکو ( )KIIsاو  ۶۸د تمرکز ګروپ
بحثونه( () FGDsپه هر والیت کې دوه) د زیاتو حساسو موضوعاتو
ارزونه (لکه  )GVBاو په کورنۍ او ټولنی کې د جراجي پیښو اغیزو
څرنګوالی او په ورته وخت د په زړه پورې محاسبې د موندنو د ښه
پوهاوي چمتو کول.
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د ځای او سکټور پر بنسټ د ارزونو شمېره
روﻏﺘﯿﺎ

ﺗﻐﺬی

ﺑﯿړﻧﯥ ﴎﭘﻨﺎه او ﻏﺮﻴ د ﺧﻮړو ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب
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د  ۲۲۱۵۲کورنيو سره د ترسره شويو مرکو ،چې په والیتي کچه د ټولنې د
ټولو ډلو او زون په کچه د بيال بيلو ډلو ( اوسني بېځایه شوي ،اوږد مهال
بېځایه شوي ،راستنېدونکي ،پاکستاني کډوال او کوربه ټولنو) د اطمينان
کچه  ۹۵سلنه وه او د غلطي حد یې ۵سلنه وو .سربېره پر دې ،په ملي
کچه د  WoAد اروزني معلومات د هغوکورنيو چې نارينه ،يا ښځينه یا
سپنږيري ،یا معلولیت لرونکي وګړي یې سرپرستي کوي او همدارنګه د
ښاري او کليوالي کورنيو ترمنځ  ۹۵/۵پرتله کولو اجازه ورکړل شوې ده.
له همدې امله  WoAوکوالی شول چې د هر کلستر لپاره مشرحې او د
باور وړ شمېرې وړاندې کړي  ،چې ټول د کورنۍ په کچه د پوښتنلیک په
جوړولو کې ښکیل وو چې په ارزونه کې کارول شوی .په هرصورت ،د
ناامني له امله په ټول هېواد کې د جګړې په ډېرو اغیزمنو ولسوالیو کې د
د کورنيو سره مرکې ترسره نشوې ( فراه ،فاریاب ،او غزنی ) ،چې دا د
ارزونې د عمومې وړتیا د کچې د محدودیدو المل شوې  .د محدودیت د
جبران کولوپه خاطر په هغو  ۷۰ولسوالیو کې چې السرسی ورته ستونزمن
ده ،له کليدي پوهو خلکو سره مرکې ترسره شوې ،ولسوالۍ د  HAGسره
په مشوره غوره شوي ترڅو د لومړیتوب ورکولو او اړینتوب ډاډ ترالسه
کړي .که څه هم د مهمو اشخاصو سره مرکه د  WoAدارزونې جغرافيائی
پوښښ زیات کړي ولې بیا هم د دوی کیفیت دچوکاټ یوازې اټکل کیدی
شي او په پايله کې به یې موندنې په هغو سیمو کې چې الس رسي ورته
ستونزمن وي عمومي نه وي .سربېره پر دې د کورنيو او پوهو خلکو سره
تر سره شوې ارزونې د جنډر پر بنسټ ندې ترسره شوې  ،ښایي د ښځو او
نجونو د اندېښنو په اړه لږ معلومات ورکړل شوي وي .په افغانستان کې،

لکه څنګه چې د کورنۍ مشر عموما نارینه وي ،نو له دې امله معموال د
ښځود وضعیت اواندیښنو په اړه ځواب نه وایي .له نېکه مرغه د WOA
ارزونې دا شونتیا برابره کړه چې موندنې عمومي کړي او د نارینه مشرتابه
کورنۍ د ښځینه سرپرستې کورنۍ په ملي کچه پرتله کړي کوم چې د
ښځو نظر وړاندې کوي ،حتی که بشپړ نه وي هم .د دې لپاره چې د جنډر
د تناسب د نابرابري تشه جبران کړي  ۵۰ ،سلنه ګروپي بحثونه ( په هر
والیت کې یو) په بشپړ ډول د ښځينه ګډونکوونکو سره ترسره شوي او د
یوه والیت په استثنا ،په ټولو والیتونو کې بحثونه د ښځینه سروې کونکو
لخوا رهبري شوي ،چې د جنسیت مسلو او خوندیتوب باندې تمرکز کوي.

د سيکتورمشخصې ارزونې

د  2019د  HNOپه ټولو برخو کې د  WoAارزونې معلومات د سکټور
ځانګړي تخنیکي مطالعاتو سره ګډ او  /یا د ريښتیاوالي پخلی شوی  .د
بېلګې په توګه پدې مطالعو کې د لیږد په برخه کې د SMART/
 SQUEACسروې شاملې دي  ،کوم چې د تغذيې د کلستر لخوا ترسره
کیږي (او ډیرمهم دي ځکه چې دوی د سکټوري مسلو په اړه جزئیات
وړاندې کوي چې په بشپړه توګه د  WoAپه ارزونه کې پوښلي ندي); د
دې نور مثالونه د خوراکي توکو د خوندیتوب بیړنۍ ارزونه ده چې د
خوراک او کرهنیز مصونیت د کلتسر لخوا د حکومت سره په همغږي
ترسره شوې  ،او همدارنګه  ،PACAPد نورو ارزونو سره سره ،لکه څنګه
چې په جدول کې لیست شوي

د سکټور ارزونې د  ۲۰۱۹د  HNOپه اړه معلومات ورکوي
سکتور

ارزونه

زده کړي

د  WoAارزونه; دښوونځي څخه بهر ماشومان; د ښوونې او روزنې وزارت د ښوونځيو بنديدنه

بيړنې سرپناه او غیر خوراکي توکي

د  WoAارزونه

د خوړو خونديتوب

د  WoAارزونه ;  ; ۲۰۱۸EFSAد  IPCراپور ،اکتوبر ۲۰۱۸DINA ;۲۰۱۸

روغتیا

د  WoAارزونه; د افغانستان د روغتیا سروې ( ;HMIS ۲۰۱۸ ;۲۰۱۸ )AHSپه بيړني ډول د ناروغيو خبرونکې سيستم()DEWS

تغذي

د  WoAارزونه ; د SMART / SQUEAC 2018-2015سروې ; 2013 NNS

ساتنه

د  WoAارزونه ;  ; PACAPد وېشل شویو کورنیو ارزونه( ; )FFAد ساتنې د پېښود څارنې سیسټم()PIMS

اوبه پاکوالی او حفظ الصحه

د  WoAارزونه ; WAHSپه وچکالۍ ځپلو سميو کې ( ;)REACHد  WASHکلستر د غړو راپور ;۱۸-۲۰۱۶

ګڼ سيکتوريزه

د  WoAارزونه ; د  REACHد ساحوي بشري ټیم ارزونه په ستونزمنو سيمو کې ; DINA ۲۰۱۸ ;DTM

په  ۲۰۱۸کې په ترسره شویو ارزونو کې د زیاتوالی برسیره ،د السته راغلي
معلومات ځينې تشې په ګوته کوي چې د ګڼ سيکټوريزه پروګرامونو مخه
نیسې  .ترټولولومړی ،د سکتور ارزونې  -په طبیعي توګه -جال دي او په
دې اړه کافي معلومات شتون نلري چې څنګه د دوی ځانګړې موندنې له
نورو سکټورونو اړتیاو سره تړاو لري .دوهم د پوښښ شويو سیمود ډیری
سکيټوريزې ارزونې معموال ملي نه بلکه په والیتونو اوسیمو تمرکز کوي .
دریم داچي  ،د سکټورد ځانګړو معلوماتود څیړنې چوکاټونه ډیری وختونه

د زيامنو وګړو د ځانګړو اړتیاوو د احصايې وړ باوري موندنو اجازه نلري (
د بېلګې په توګه هغه کورنۍ چې ښځينه ،معلولين  ،سپين ږيړي وغيره یې
مشري په غاړه لري) .د دې لپاره چې سيکتور د ځانګړو معلوماتو څخه
ګټه پورته شي او په ورته وخت کې د هغه نيمګړتياوو ته ځواب ووايي ،
 OCHA WoAپه الره اچولې ترڅو د څو اړخیزو همکاریو د همغږۍ لپاره
یو ګډ چوکاټ چمتوکړي چېرته به چې ټول ښکېل وي .

دوهمه برخه :د معلوماتو سرچينې او د ارزونې الرې چارې

هغه ارزونې چې بايد ترسره شي

سکتور/کلستر

ځای

په نښه شوي وګړي

رهبري کوونکې اداره

پالن شوې ڼېټه

موضوع

څو سکټوریزه ارزونې

په ملی کچه

کورني بېځایه شوي او
راستنېدونکي

د کډوالي نړيوال سازمان

دوام لري

د بېځایه کېدنې د تعقيب سيستم

په بېړنیو حاالتو کې دزده کړي د
کاري ډله

په ټول هېواد او هغو
والیتونو کې چې نمونه وي
غوره شوي دي

د ښوونځي د عمر ماشومان

UNICEF

جنوری-فبروري  2019د تړلو ښوونځيو د ارقامو ارزونه

په بېړنیو حاالتو کې دزده کړي د
کاري ډله

 ۸لومړیتوب لرونکي
والیتونه

د ښوونځي د عمر ماشومان

له « ECWزده کړي انتظار نشي
کوالی» همکاره ادارې

جنوری 2019

په بيړنیو حالتو کې د زدکړو د
اړتیاوو ارزونه

په بېړنیو حاالتو کې دزده کړي د
کاري ډله

د اړتیا پر بنسټ

د ښوونځي د عمر ماشومان

په بېړنیو حاالتو کې دزده کړي د
کاري ډلې سره همکاره ادارې

دوام لري

د زدکړې د اړتیاوو بيړنۍ اروزنه

د خوړو خونديتوب او کرهنه

ټول والیتونه

ټول وګړي

د خوړو د خونديبو او کرهنې کلستر
())FAO & WFP

جون 2019

د خوړو د خونديبتوب بيړنې
ارزونه

بيړنۍ سرپناه او غیر خوراکي توکي غور ،هلمند ،دایکندی،
نیمروز و بامیان

14.000

()ACF

اپریل 2019

د جګړې او وچکالۍ د اغېزمنو
ارزونه

بيړنۍ سرپناه او غیر خوراکي توکي بدخشان و بغالن

7.000

د آغا خان د بشري هستوګني اداره

مارچ 2019

د طبیعي پېښو ارزونه ارزیابی (د
زیان او اړتیاوو ارزونه)

بيړنۍ سرپناه او غیر خوراکي توکي هرات و ننگرهار

2.100

Cordaid

مارچ 2019

د بېځایه شويو او راستندونکو د
سرپناه اړتیاوې

د افغان پالن جوړونې موسسه

جنوری-دسمبر  2019د استوګنې د پرمختګ او غیر
خوارکي توکو ارزونه

NRC

جنوری-دسمبر  2019انتقالي استوګنځي  /د کرایې
لپاره پیسې

بيړنۍ سرپناه او غیر خوراکي توکي بادغیس ،هرات ،کندهار و 25.200
هلمند
بيړنۍ سرپناه او غیر خوراکي توکي بلخ

55.650

بيړنۍ سرپناه او غیر خوراکي توکي سرپل

وروسته به په ګوته شي

بهبود سرپناه

بيړنۍ سرپناه او غیر خوراکي توکي کندز

وروسته به په ګوته شي

انتقالي استوګنځي  /د کرایې
لپاره پیسې

بيړنۍ سرپناه او غیر خوراکي توکي کابل

وروسته به په ګوته شي

بيړنۍ سرپناه او غیر خوراکي توکي هرات

وروسته به په ګوته شي
DRC

جنوری-دسمبر  2019د  HEATاو  ERMله الرې
ارزونه

بيړنۍ سرپناه او غیر خوراکي توکي کابل ،لوگر ،وردک ،پروان14.000 ،
کاپیسا ،پکتیا ،غزنی،
هرات و فراه
بيړنۍ سرپناه او غیر خوراکي توکي ټول والیتونه

154.000

UNHCR

جنوری-دسمبر  2019ارزیابی اضطراری نیازهای
بیجاشده گان

بيړنۍ سرپناه او غیر خوراکي توکي په ملې کچه

70.000

IOM

جنوری-دسمبر  2019د طبعې پېښو د اغېزمنو او
بېځایه شویو د اړتیاوو ارزونه

بيړنۍ سرپناه او غیر خوراکي توکي هرات

7.000

Mission East

جنوری 2019

ارزیابی بیسالین (شروع کار)
خشکسالی در هرات

روغتیا

نیمروز ،فراه

د وچکالۍ اغیزمن شوي

RI

نوامبر 2018

د روغتیا ارزونه

روغتیا

سرپل ،جوزجان ،سمنگان

د وچکالۍ اغیزمن شوي

WHO

دسمبر 2018

د روغتیا ارزونه

روغتیا

کندز

د وچکالۍ اغیزمن شوي

Johanniter/OHPM

نوامبر 2018

د روغتیا ارزونه

روغتیا

هرات ،بادغیس

د وچکالۍ اغیزمن شوي

WVI

اکتوبر 2018

د روغتیا ارزونه

49
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سکتور/کلستر

ځای

په نښه شوي وګړي

رهبري کوونکې اداره

پالن شوې ڼېټه

موضوع

روغتیا

په ملي کچه

ټول وګړي

د عامې روغتیا وزرات

دسمبر 2018

د  ۲۰۱۸کال د افغانستان د روغتیا او
دیموګرفي سروې

روغتیا

په ملي کچه

ټول وګړي

WHO

آگست 2018

ارزیابی عاجل خطرات صحی

روغتیا

ساحات که مشکل
دسترسی دارند

ټول وګړي

WHO

نوامبر 2018

دسترسی به صحت

روغتیا

کندز ،ننگرهار

متاثرین جنگ

WHO

فبروری 2019

تاثیرات حمالت

تغذی

بلخ

ټول وګړي

ACF

اکتوبر 2018

سروی SMART

تغذی

بغالن

ټول وګړي

ACF

سپتمبر 2018

سروی SMART

تغذی

جوزجان

ټول وګړي

ACF

سپتمبر 2018

SQUEAC

تغذی

هرات

ټول وګړي

WVI

اکتوبر 2018

سروی SMART

تغذی

کندهار

ټول وګړي

ACF

نوامبر 2018

سروی SMART

تغذی

سر پل

ټول وګړي

ACF

نوامبر 2018

سروی SMART

تغذی

بادغیس

ټول وګړي

ACF

دسمبر 2018

SQUEAC

تغذی

هلمند

ټول وګړي

ACF

جنوری 2019

 SMARTسریع

تغذی

فاریاب

ټول وګړي

ACF

جنوری 2019

 SMARTسریع

تغذی

وردک

ټول وګړي

ACF

مارچ 2019

 SMARTسریع

تغذی

خوست

ټول وګړي

ACF

می 2019

 SMARTسریع

تغذی

پکتیا

ټول وګړي

ACF

می 2019

SMART

ساتنه

په ملي کچه

سيمه ايزه ارزونه

UNMAS

2019

د افغانستان د ماین پاکۍ پروګرام
اغیزمنتوب ارزونه

ساتنه

په ملي کچه

په تېرو دوو کلونو کې د ماین پاکۍ
د خطر په اړه د معلوماتو ترالسه
کو نکي

UNMAS

2019

د زده کړو د کړونو د خطر ارزونه

ساتنه

په ملي کچه

په سيمه ايزه کچه (وروسته به په
ګوته شي)

UNFPA

2019

د  GBVپر بنسټ د تاوتريخوالي
ارزونه

ساتنه

په ملي کچه

د  GBVارزونه

UNFPA

2019

د  GBVپر بنسټ د تاوتريخوالي د
 GBVد فرعي کلستر ارزونه

اوبه پاکوالی او حفظ الصحه

بلخ ،فاریاب ،کندز ،تخار ،کورني بېځایه شوي او طبیعي پېښې
کابل ،کندهار ،ننگرهار

DACAAR

مارچ-اپریل 2019

د  WASHد اړتياوو ارزونه

WVI

جنوری-فبروری  2019د  WASHد اړتياوو ارزونه

اوبه پاکوالی او حفظ الصحه

بادغیس ،هرات ،غور

را ستنېدونکي

اوبه پاکوالی او حفظ الصحه

نیمروز ،فراه

بېځایه شوي /وچکالۍ  /طبیعي پېښې International Relief

جنوری-فبروری  2019د  WASHد اړتياوو ارزونه

اوبه پاکوالی او حفظ الصحه

جوزجان ،سرپل

بېځایه شوي /وچکالۍ  /طبیعي پېښې ZoA

مارچ-اپریل 2019

د  WASHد اړتياوو ارزونه

مارچ-می 2019

د  WASHد اړتياوو ارزونه

اوبه پاکوالی او حفظ الصحه

سمنگان ،بدخشان،
فاریاب

بېځایه شوي /وچکالۍ

ACTED

اوبه پاکوالی او حفظ الصحه

هرات ،بادغیس

وچکالي

NRC

اوبه پاکوالی او حفظ الصحه

غزنی ،کنر

کورني بېځایه شوي

Relief

اوبه پاکوالی او حفظ الصحه

لغمان ،ننگرهار ،کندهار

کورني بېځایه شوي

اوبه پاکوالی او حفظ الصحه

هلمند ،غور

بېځایه شوي /وچکالۍ  /طبیعي پېښې ACF

اوبه پاکوالی او حفظ الصحه

په ملي کچه

د  WASHد اړتياوو ارزونه
جنوری-فبروری  2019د  WASHد اړتياوو ارزونه

International

وچکالۍ

CoAR

REACH

فبروری-مارچ 2019

د  WASHد اړتياوو ارزونه

مارچ-اپریل 2019

د  WASHد اړتياوو ارزونه

اپریل-جون 2019

وچکالۍ اغېزه او د بیا رغونې ارزونه

دويمه برخه :ميتودولوژي

ميتودولوژي

( )PiNاړوګړي

لکه څنګه چې په  ۲۲-۲۱پاڼه کې ښودل شوي ،د  PiNټوله شمیره د
والیتونو او زیان منونکي نفوس د ډلوله الرې  ،د سکتورد لوړو پېښوپه را
ټولولو حساب شوې وه .لکه څنګه چې د  PiNټولګه د معلوماتو واحده
سرچینه نه کاروي دا شونې نده چې ووايو چې په څومره شمېر اړ وګړي به
دکلسترونه تر منځ شریک وي  .په هر واليت او د وګړوپه ډلو کې  ،د
یوازې له هغه کلستر څخه چې د اړو وګړو تر ټولو زیاته شمېره لري  ،د اړو
وګړو د شمېرې را ټولول ( د ټولو کلسترونو د راټولولو په پرتله) کېدای
شي یو محتاطانه اټکل په الس راکړي چې ښايی لږ څه د کمښت المل
شوی وي .د محدوديتونو سره سره ،دا تګالره الهم تر ټولو کره بلل کيږي
(د معلوماتو بشپړ جامع سيسټم په پام کې نيولو پرته) ،کوم چې د دوه ځلي
شمیرې مخه نیسي او دا اړتیا لري چې د ټولو کلسترونو معلومات پرتله
کړي کوم چې کولی شي د بهر څخه د راغلو په پیژندلو کې مرسته وکړي.
د  ۲۰۲۰ ،۲۰۱۹او  ۲۰۲۱لپاره د زیان منونکي نفوس کچه اټکل کول ،د ناورین
بله برخه اضافه کوي .د دې محدودیت د له منځه وړلولپاره ،د
کلسترترمنځ د همغږۍ ټیم لخوا تصویب شوي ټول ارقام د تیرو ارزونو
بیاکتنې پر بنسټ تر سره شوي او څو ځلې بیا کتنه او تصدیق یې کړي .په
دې اړه نور معلومات چې څرنګه هر سکټور د اړتیاوو شمیره په الندې
ډول ده.
په بېړنیو حاالتو کې زده کړه :د معلوماتو راغونډول د  WOAارزونې له
الرې د الندې شاخصونو په کارولو سره ترسره شوي :د ښوونځي عمر
لرونکي ماشومان چې د جګړې او نورو الملونو له امله ښوونځی ته الس رسي
نلري; د زده کړې د اسانتیاوو تړل ،او د کورنۍ څخه د ښوونځي فاصله .په
ښوونه او روزنه باندې د فقر د اغیزې او د ښوونځي څخه د کوچنيانو وتل
او په کاري ځواک کې د ښکیلتیا په لټه کې ،هغه الملونه چې له ښوونځي
څخه د ماشومانو د وتلو المل کيږي په ښه توګه پيژندل شوي دي.
د خوراکو توکو د خوندیتوب او کرهنې کلستر :د  ،۲۰۱۸EFSAد  IPCد
 ۲۰۱۸شننې ،د  DINAاو د  WoAپه ګډون د معلوماتو ډيری سرچېنې په
 ۲۰۱۹کې اړو وګړو د اټکل کولو لپاره کارول شوي ،اوپه بېال بېلو زیان
منونکو ډلو وېشل شوي
روغتيا :د  WOAد ارزونې ارقام د جراحي او بيړنۍ بنسټیزو رغتيایی
پاملرونو په ګډون د بشري روغتیا اړتیاو په پیژندلو کې د  HMISڅخه
معلومات بشپړ کړي .شاخصونه داسې غوره شوي وو ترڅو ترڅو د روغتیا
د کلستر په لومړیتوبونو کې د عمومي روغتیا اړتیاوې منعکس کړي :د
جراحي پاملرني او د زيږون او بيړنیو بسنټيزو روغتيایی پاملرنې ته الس
رسی ،د جګړې اغیزمنو داخلي بېځایه شوو خلکو ته د روغتیا یې خدماتو د
شتون او السرسي برسیره.
د شخړو اغیزمنو خلکو لپاره ،د کلنۍ راپور شویو جراحي پیښو شمېره
کارول شوې ده .د اټکل شوي امنيتي وضعيت پر بنسټ ،داسې تمه کیږي
چې د  PiNټولټال  ۲۰سلنه به د عامې روغتیا د منل شویو معیارونو سره
سم بیړنیو روغتیايي خدمتونو ته اړتیا ولري ،او د وچکالۍ بې ځایه شوي
وګړي  ۳۰سلنه به بیړنیو روغتیايي خدماتو ته اړتیا ولري .په  ۲۰۱۸کې ،د

ایران څخه د راستنېدونکو شمیر او دې خلکو ته د ورکړل شوې روغتیايي
مشورو د شمیرې په پام کې نیولو سره  ،ورته سلنه د  ۲۰۱۹د اړو وګړو د
محاسبې لپاره لپاره کارول شوې .داسې تمه کیږي چې د راستنيدونکو ۵۰
سلنه به بیړنیو روغتیايي خدماتو اړتیا ولري .اټکل کیږي چې د ناڅاپه
ناورینونو له امله اغیزمن شوي  ۱۰سلنه وګړي به په  ۲۰۱۹کال کې بیړنیو
روغتیايي خدمتونوته اړتیا او لومړنیو روغتیایی خدماتو ته د الس رسي
اړتیا ولري .دا د منځنۍ کچې طبیعی پیښو سره د مخامخ کېدو لپاره د
روغتیا سیسټم اوسنۍ وړتیا په پام کې نیسي .د  ۲۰۱۸کال د  HNOد
اړتیاوو شمیرو ،هغه ريښتیانۍ چوپړتیاوې چې په ټول کال کې چمتو شوې
وې او د غبرګون شرایطو شننه چې د شخړو کچه به په  ۲۰۱۹کې زیاتوالی
ومومي ،پر بنستټ داسې اټکل کيږی چې په  ۲۰۱۹کې به  ۱۰سلنه زیات
وګړي بسټيزو روغتيايی خدمتونوته د الس رسي اړتیا ولري .سربېره پر
دې ،د هغو ولسوالیو په شمیرکې زیاتوالی چې د روغتیا خدماتوته به
محدود الس رسی لري هم په پام کې نیول شوی.
تغذي :په  ۲۰۱۹کې د  PiNاټکل (له  ۱.۸۹ملیون څخه ډیر) د نړیوالو غوره
کړنو پر بنسټ ټاکل شوی( یعني د  HNOپراختیا په وخت کې د نړیوالې
تغذيې کلستر سپارښتل شوي میتودونه او د خورا وروستيو معلوماتو
شتون) .ګډ  GAM / SAMاو  GAM / SAMد قد او وزن په انډول
 )Z-(WFHد  SMARTاو چټک سمارټ سروې څخه له  ۲۰۱۵څخه تر ۲۰۱۸
پورې د کچې زیاتوالي .د  IMAMد پېښود حسابولولپاره د عامې روغتیا
وزارت د الرښوونې د الرښود سره سم د  NNS ۲۰۱۳کارول شوې ده ،کوم
چې د الندينویو معیارونو څخه د یو یا ډیرو پراساس یو ماشوم په جدي
خوارځواکۍ اخته کېدل معلوميږي .د مټې د منځنې پورتنې برخې د قطر
اندازه ،د قد او زون انډول او د وجود غټوالی .د شېدې ورکونکواو
اميندواره مېرمنو شمېر د ټولو وګړو  ۸سلنه ده  ،چې دا شمېره د نړيوالو
اټکلونو پر بنسټ د حاد خوارځواکۍ له کچې (د  230mm< MUACپر
بنسټ) سر ضرب ورکول کيږي .د منځنۍ حادې خوارځواکۍ او د جدي
حادې خوارځواکۍ محاسبه کولو لپاره د پنځو کلونو څخه کم عمر
ماشومانو کې د یوې کال لپاره ( ، )۲۰۱۹د  2.6د جذب فکتور کارول شوی.
د تغذيې معلومات په عمده توګه د واليتي او ولسوالیو کچې  SMARTاو
د چټک  SMARTسروې او ۲۰۱۳د  NNSڅخه اخیستل شوي SMART .د
سيکتورو تر منځ د ساحوي اروزني یوه نړيواله او ساده شوې طريقه ده،
کوم چې د والیت په کچه د روان وضعيت یو انځور وړاندې کوي .دا د
نړیوال اعتبار وړ د تغذیې د سروې ميتودولوژي ده چې د تغذيې په اړه د
نفوسو په کچه د استاذو معلومات چمتو کوي  Rapid SMART .د
 SMARTد میتودولوژي یوه ساده بڼه ده چې د تغذیې په اړه د چټکو
معلوماتود چمتو کولو لپاره په نسبتا کوچني جغرافيايي موقعیت (یعني د
ولسوالۍ په کچه) کې کارول کيږي.
ساتنه :د ماين پاکې فرعي کلستر خپل معلومات د ماينو/ناچاوده
توکوڅخه د اغيزمن شويو د شمېرو پربنسټ چې د ماین پاکۍ د همغږۍ
ریاست څخه ترالسه شوي(  )DMACچې د ماین پاکۍ لپاره د معلوماتو
مدیریت سیستم مدیریت( )IMISMAلخوا ترتيب شوي دي چې د لوړ
اوډېرو لوړ لومړیتوب لرونکو خطرونو پورې محدود دي  .په بيړنیو حاالتو
کې د ماشومانو د ساتنې فرعي کلستر د شمېرې
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د سیکټورو تر منځ کې د زیانمننې د شننې پر بنسټ اټکل شوی و چې د
الملونه یې  ،وسله واله جګړه ،طبیعی پیښۍ ،د وګړو حرکت ( بېځایه
کیدنه  /بیرته راستنیدنه ) ،او بنسټیزو خدماتو ته السرسی وو .سربېره پر
دې ،د اړو ماشومانو پاملرونکي چې رواني مالتړ ته اړتیا لري  ،هغوی هم د
 CPIEلپاره د اړو خلکو په جمله کې حساب شوي دي .ښځې او نجونې چې
د تاوتریخوالی سره مخ دي اویا د تاوتریخوالي څخه ژغورل شوي د
زیانمننې شننې پر اساس حساب شوي الملونوته يې په کتوسره چې شخړې
 ،بیځایه کېدنه او طبیعي پېښې هم په دې الملونه کې شاملې دي .د ملکی
وګړو د ساتنې د اړو وګړو اټکل د یوناما او د نادولتی مؤسسو د خوندیتوب
سازمان ( )INSOد ګډو راپورنو څخه اخیستل شوی دی چی د والیت په
کچه راپور ورکوي ،پداسې حال کې د عمومي ساتنې فعالیتونو لپاره د PiN
د  PACAPد پایلو اود ساتنې د څارنې د راپورونو راټولولو له الرې اخیستل
شوی و .د اړتیاوو د تېرو ارزونود موندنو پراساس ،په  ۲۰۱۹کې د اټکل
شويو  ۵۰۰۰۰۰داخلي بی ځایه شویو خلکو څخه ۸۰ ،سلنه ( ۴۰۰۰۰۰خلک)
احتمال لري چې د بشري مرستو په برخه کې د  WASHمرستو ته اړتیا
ولري .دا اړتیا وې په عمده توګه په  ۱۴والیتونو کې موندل کیږي چې د
بې ځایه کیدو تمرکزیې د  ۱۰۰۰۰څخه ډیر وګړي دي .د پاتې  ۲۰سلنه خلکو
اړتیاوې د کوربه ټولنو ،خپلوانو او د حاالتو سره د دوی د مخامخېدني د
ميکانیزمونو له الرې رپوره کيږي او له دې امله د  HNOد  Pinپه
شمېرو کې په نظر کې ندي نيول شوي WASH .شریکان ال دمخه د ۲۰۱۸
کال د اکتوبر ترمیاشتې پورې د هرات او بادغیس په والیتونو کې د
وچکالۍ له امله  ۱۹۵۰۰۰بېځایه شويو ته مرستې برابره وي .کلستر اټکل
کوي چې دا خلک به د  ۲۰۱۹تر نیمايي پورې بشري مرستې ته اړتیا ولري
او له دې امله به د  ۲۰۱۹د کلستر په  PiNکې شامل شي .د ناڅاپي بیړنی
حالت (په ځانګړې توګه سیالبونه او د ځمکې ښویدنې) د اوبو سرچینې د
نورو زیربناوو په پرتله ډیرې اغیزمنې کوي WASH .د اړتیاوو د ارزونې
ارقام په ګوته کوي چې د طبیعي پېښو له امله ۹۰سلنه اغیزمنې کورنۍ به
د واش مرستو ته اړتیا ولري ،له دې امله د دې کټګورۍ لپاره د PiN
شمېرې  ۱۳۵۰۰۰په نظر کې نېول شوې دي .د وچکالۍ د غبرګون پالن پر
بنسټ چې د شريکانو لخوا وړاندې شوی ،د ورو طبیعي پېښو لپاره ،ټول
ټال  ۳۷۴۰۰۰وګړي د دوي د استوګنې په اصلي ځایونو کې د تل پاته حل
الرې پروژو لپاره په نښنه شوي دي .پداسې حال کې چې د دې پروژو
ډیری یې په  ۲۰۱۸کې پیل شوي ،ډیری به یې یوازې په  ۲۰۱۹کې بشپړ شي،
له دې امله د  PiNنږدې  ۳۷۴۰۰۰په  ۲۰۱۹کې بیا شامل شوي .د پاکستان
او ایران څخه د راستنیدلو لوړه کچه په افغانستان کې د  WASHد
اړتیاویوعمده المل ده .د کلستر ډیټابیس پراساس ،د ایران څخه د دریو
بې اسنادو راستنیدونکو څخه دوه به یې په سرحد کې د واش مرستې ته
اړتیا ولري ،او همدارنګه د له پاکستان څخه د تورخم له الرې
راستنېدونکي  ۸۰سلنه  .له دې امله د  PiNشمیره د ایران څخه نږدې
 ۷۷۰۰۰او د پاکستان څخه  ۳۹۰۰۰وي . .برسېره پردې ،د  WASHکلستر
اټکل کوي چې د سند لرونکو راستنیدونکو( ۴۲۰۰۰وګړو) نږدې  ۷۰سلنه به
په غیر رسمي استوګنځایونو یا کوربه ټولنو کې ژوند وکړي او د تیرو
ارزونې پربنسټ به په  ۲۰۱۹کې د  WASHمرستو ته اړتیا ولري.

د  WOAارزونې پراساس ICCT ،اټکل کوي چې پنځوس زره پاکستانی
کډوال چې په خوست او پکتیکا کې له تېرو پنځوکلنوراهيسې ژوند کوي ،
به دوامدار مالتړ ته اړتیا ولري چې  ۴۰۰۰۰به یې د  WASHمرستوته اړتیا
ولري .کوربه ټولنې به هم د  WASHمرستو ته اړتیا ولري .په اوسط ډول،
 ۵۴سلنه کوربه ټولنې د روغتیا ساتنې ته الس رسې نلري او  ۲۴سلنه یې په
ستوزمنو سیمو کې اوبو ته السرسی نلري ۱۶۵برسېره پردې ،د اوبو او
انرژۍ وزارت شننه وړاندیز کوي چې لږترلږه د کلیوالي نفوس دوه سلنه
د  WASHد اوږدې مودې کموالی لري او د ناروغیو د خپريدا له ترټولو
لوی خطر سره مخ دي .په دې توګه ،د  Pinد دې کټګورۍ مجموعه
شمیره له  ۸۲۹۰۰۰څخه زیات اټکل کیږي.

دسيکتورونو تر منځ د شدت کچه

 ISSSد ټولو  ۳۲شاخصونو پر بنسټ والړ دی چې څلورواړه موضوعاتي
سیمې پوښي :د وګړو د خوځښت او جبري بې ځایه کیدو لپاره اوه
شاخصونه; د وسله والو شخړو  /د ملکي وګړو لپاره ساتنې نهو شاخصونو;
د ناڅاپی او ورو طبیعی پیښو لپاره اته شاخصونه; او بنسټیزو خدمتونو ته
د السرسي لپاره اته شاخصونه( ۵۵-۳۵مخ وګورئ) .د  ISSSخبرتیا لپاره
یو شمیر مختلف ارقام کارول شوي و ،د  WOAد ارزونې د ۱۱شاخصونه او
د سکټور ځانګړي ارزونې  ۲۱شاخصونو په ګډون .موضوعاتي کاري
ګروپونه – چې د  ICCTد غړو څخه جوړ شوي  -د وزنونو او شاخصونو د
شدت د کچې په اړه تر  ۷شمېرې موافقه وکړه (صفر څخه تر )۶
هرشاخص ته  .د وزن شويو شاخصونو د شدت کچه په والیتي سطح بیا په
مختلفو موضوعاتو کې راغونډ ه شوې ده  ،چې پایله یې په هر والیت کې
هرې موضوع ته د شدت یو سکور ټاکل شوی
په مهمه توګه ،نقشه یوازې د بین سکيټور شدت انځوروي ،هغه ساحې په
ګوته کوي چې په ډیری د موضوع وړاړتیاوې راپور يې ترالسه شوی ده .د
یوه والیت لپاره چې د  4درجې (سخت) ټاکنه وشي ،د ټولو (وزن لرونکو)
شاخصونو منځنۍ کچه باید د  ۳.۵څخه لوړه یا مساوي وي .د  ۴کچې او
یا پورته کچې پدې توګه هغه والیتونو پیژندل کیږي چې د فوري او اړوند
بشري غبرګون ته اړتیا لري .په هرصورت ،په عین حال کې نقشه
ځانګړي ،الهم سخت ،سکټوري اړتیاوې پټوي که چېرې په یو والیت او
موضوع کې ،نور شاخصونو کې ټیټ وي .د بیلګې په توګه  ،هغه والیتونه
چې د کچې  ۳شدت لري  ،احتمال لري د جدي سکټور ځانګړي اړتیاوې
شاملې وي ،چې بشری مرستو ته اړتیا لري .نقشه د همغږۍ او موضوعاتي
غبرګون د فعالیتونو لومړیتوبونو ته اجازه ورکوي ،مګر باید د سکټورد
ځانګړي چوکاټونو لپاره بنسټ ونه ګڼل شي.
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 17/2018د ملکي وګړو د جګړو اړو مرګ ژوبلې کلني شمېره
د سانتې راپور
په  ۲۰۱۸کې د INSO
راپور

په هر والیت کې وسلوالې شخړو شمېره

د هغو کورنيو چې د ارزونې په وخت کې په خپلو مېنو کې د ماينونو /ناچاوده %0
د ۲۰۱۸د شخړو د
اغیزمنو خلکو د ساتنې توکو/په الس جوړشوي چاوديدونکي فشاري توکې سره مخامخ شوي دي ،په
والیت کې د ټولو کورنيو په نتاسب
ارزونه
د څارنې میکانیزم او
راپور ورکول (د روغتیا
.
اضافي معلومات)
د څارنې میکانیزم او
راپور ورکول

 2018/17د ملکي وګړو د هغو کورنيو سلنه چې د ارزونې په وخت کې په خپلو مېنو کې د ماينونو/
ناچاوده توکو/په الس جوړشوي چاوديدونکي توکې له فشار سره چاودنه کوي
د سانتې راپور
،مخامخ شوي دي ،په والیت کې د ټولو کورنيو په نتاسب

د روغتيا کلستر

په تېر کال کې په والیت کې د جراحي پېښو شمېره

 2018/17د ملکي وګړو د هغو کورنيو سلنه چې د ښځو په وړاندې د بریدونو یا ځورونې څخه خبر دي.
د سانتې راپور

500-0
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د  OCHAد بېځایه
کېدنې د تعقيپ
سيسټم

د هغو کورنيو سلنه چې نوي بېځایه شوي (په تېرو دووکلونوکې ) په والیت کې
د ټولو کورنېو به تناسب
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د هغو کورنيو سلنه چې تازه له ایران او پاکستان څخه راستنې شوې په والیت
کې د ټولو کورنيو په نتاسب په یو کال کې والیت په کچه د شخړو اړوند مرګ
ژوبلې شمېره
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۲۰۱۸ WoA

په والیت کې هغو کورنيو سلنه چې بېځایه شوي /را ستنېدونکي /کډوال یې په
خيمو/موقتو سرپناوو /د شنه آسمان الندې اوسيږی
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۲۰۱۸ WoA

دنویو بېځاییه شويو کورنيوی سلنه ( په تېرو شپږو مياشتوکي ) چې دخوړ د
مصرف ټيټه کچه لري په والیت کې د بېځايه شويو او کوربه کورنيو په نتاسب
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 2018/17د ملکي وګړو د هغو کورنيو سلنه چې د ارزونې په وخت کې په خپلو مېنو کې د ماينونو/
ناچاوده توکو/په الس جوړشوي چاوديدونکي توکې له فشار سره چاودنه کوي
د سانتې راپور
،مخامخ شوي دي ،په والیت کې د ټولو کورنيو په نتاس
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دویمه برخه :د شدت د کچې شاخصونه

سر چينه

شاخص

0

1

2

2018 WoA

د هغو بېځایه شوي  /کډوال /راستنېدونکي کورنيوسلنه چې په یوه میاشت کې د سړي سر
عاید له  ۸۵۰افغانيوڅخه کم ده (  ۶۰۰۰افغانۍ ۷ /کسان)  ،د ټولو بېځایه شويو په تناسب

0

%25-1

%90> %90-%81 %80-%71 %70-%51 %50-%26

( 2018 WoAپه  ۲۰۱۸کې د هغو کورنيو سلنه چې د کورنۍ یو غړی یې هم تذکره نه لري ،په والیت کې د ټولو بېځای
له جګړې څخه اغيزمنو شویو کورنيو په تناسب.
ټولنود ارزونې په پرتله)
2018 WoA

د هغو کورنيو سلنه چې په تېرو شپږو میاشتو کې یې دطبیعي پېښو له امله یې سرپناوې
ویجاړې شوي او بیا ترميم شوې ندي ،په والیت کې د کورنيو په تناسب

د  2018دخوړ د
 %د هغو کورنيو سلنه چې دوچکالۍ له امله یې څاروي له السه ورکړي او یا د څارويو
خونديتوب بيړنۍ ارزونه حاصالت کم شوي په والیت کې د هغو کورنیو په تناسب چې څاروي لري
د  2018دخوړ د
خونديتوب بيړنۍ ارزونه
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د آبي او للمي ځمکو په کښت کې کمښت ٪

د هغو کورنيو سلنه چې د عاید په برخه کې د پام وړ کمښت راپور ورکوي  ،د ټولو کورنيو
د  2018دخوړ د
خونديتوب بيړنۍ ارزونه په نسبت
2018
.

3

4

5

6

%90> %90-%51

%0

%3-1

%6-%3

%10-%7

%50-%11

%0

%5-%1

%10-%6

%15-%11

%60> %60-%26 %25-%16

%0

%5-%1

%10-%6

%15-%11

%51> %50-%21 %20-%16

%0

%5-%1

%10-%6

%20-%11

%50> %50-%36 %35-%21

%0

%15-%1

%75> %75-%61 %60-%51 %50-%31 %30-%16

%40> %40-%31 %30-%21

2018 WoA

د هغو کورنيو سلنه چې په تېرو شپږو میاشتو کې یې دطبیعي پېښو له امله یې سرپناوې
ویجاړې شوي او بیا ترميم شوې ندي ،په والیت کې د کورنيو په تناسب

%0

%5-%1

%10-%6

%20-%11

دکلیو بیا روغوني او
پراختیا وزرات*

د آبي او للمي ځمکو په کښت کې کمښت ٪
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%60> %60-%31 %30-%21 %20-%16

2018 WoA

د طبیعي پېښو له امله د اغيزمنو کورنيو سلنه چې په خپلو له پنځو کلو کمو ماشومانو یې په %0
نس نا ستې اخته شوي او د تیرو دوو اونیو څخه زیات دوام کړی

%3 - %1

%7 - %4

%20- %16 %15- %11 %10 - %8

د خوړو د خونديتوب او
کرهنې کلستر IPC

د  4 IPCوګړو سلنه چې په پوه والیت کې اوسيږي

%0

%4 - %1

%9 - %5

2018 WoA

د هغو کورنيو سلنه چې په تېرو شپږو میاشتو کې یې دطبیعي پېښو له امله یې سرپناوې
ویجاړې شوي او بیا ترميم شوې ندي ،په والیت کې د کورنيو په تناسب .

 %د هغو کورنيو سلنه چې دوچکالۍ له امله یې څاروي له السه ورکړي او یا د څارويو
د  2018دخوړ د
خونديتوب بيړنۍ ارزونه حاصالت کم شوي په والیت کې د هغو کورنیو په تناسب چې څاروي لري
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د هغو کورنيو سلنه چې د طبیعی پیښو له امله د عاید په برخه کې د پام وړ کمښت راپور
د  2018دخوړ د
خونديتوب بيړنۍ ارزونه ورکوي  ،د ټولو کورنيو په نسبت.
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د آبي او للمي ځمکو په کښت کې کمښت ٪
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د هغو کورنيو سلنه چې راپور ورکوی چې روغتیایی مرکز چې د کورنۍ د غړو لخوا کارول
شوی وو تیر کال کې د طبیعی پیښو له کبله زیانمن شوی یا تړل شوی وو
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دکلیو بیا روغوني او
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په والیت کې د اوبو د وچو شويو سرچينو سلنه.
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2018 WoA

 %د طبیعي پېښو له امله د اغيزمنو کورنيو سلنه چې په خپلو له پنځو کلو کمو ماشومانو یې
په نس نا ستې اخته شوي او د تیرو دوو اونیو څخه زیات دوام کړی.
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د خوړو خونديتوب او د
کرهنې کلستر IPC

د  4 IPCوګړو سلنه چې په پوه والیت کې اوسيږي.
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دویمه برخه :د شدت د کچې شاخصونه

په ټولېزه توګه جدیت

•د هغو کورنيو سلنه چې نوي بېځایه شوي (په تېرو دووکلونوکې ) په
والیت کې د ټولو کورنېو به تناسب
•د هغو کورنيو سلنه چې تازه له ایران او پاکستان څخه راستنې
شوې( په تېرو دوو کلونو کې ) په والیت کې د ټولو کورنيو په نتاسب
په یو کال کې والیت په کچه د شخړو اړوند مرګ ژوبلې شمېره
•په تېر کال کې په والیت کې د جراحي پېښو شمېره
•د هغو کورنيو سلنه چې د ارزونې په وخت کې خوندي ابو سرچينو
ته الس رسی نه لري ،په والیت کې د ټولو کورنیوپه تناسب
•د هغو کورنيوسلنه چې لږ تر لږه یې یو ماشوم له ښوونځي څخه
دجګړواو طبیعي پېښو له امله په تیر کال کې ایستلی دي  ،په والیت
کې د ټولو کورنيو په تناسب
•د  4 IPCوګړو سلنه چې په پوه والیت کې اوسيږي
•د هغو کورنيو سلنه چې دوچکالۍ له امله یې څاروي له السه ورکړي
او یا څارويو حاصالت کم شوي په والیت کې د هغو کورنیو په
تناسب چې څاروي لري

الف :وسلوالې شخړې او دملکي وګړو خونديتوب

•په یو کال کې د والیت په کچه د شخړو اړوند مرګ ژویلې شمېره
•په یو کال کې د وسلوالو شخړو د پېښو شمېره
•د هغو کورنيو سلنه چې د ارزونې په وخت کې په خپلو مېنو کې د
ماينونو /ناچاوده توکو/په الس جوړشوي چاوديدونکي توکې له فشار
سره چاودنه کوي ،مخامخ شوي دي ،په والیت کې د ټولو کورنيو په
نتاسب
•په تېر کال کې په روغتیايی کارکونکو او مرکزونه باندې د بریدونو
شمېره
•په تعلمي ادارو او پرسونل باندې د بريدونو اوګواښونو شمېره
•دهغو کورنيو سلنه چې د  HNOد چمتوالي د ارزونې پر مهال
مېرمنو  ،سړيو او/یا ماشومانو خپله اصلې انديښنه یې وژل یا
معلولیدل په ګوته کړي دی ،په والیت کې د اوسېدونکو کورنېو په
تناسب .
•د هغو کورنيو سلنه چې لږ تر لږه د کورنۍ یوه غړي کې د دوی په
اوسني ځای کې د شخړو له امله د رواني صدمې وده کړې ،په
والیت کې د اوسېدونکو کورنېو په تناسب
•په تېر کال کې په والیت کې د جراحي پېښو شمېره
•د هغو کورنيو سلنه چې د ښځو په وړاندې د بریدونو یا ځورونې
څخه خبر دي

ب .وګړو خوځښت او اجباري بېځایه کېدنه

•د هغو کورنيو سلنه چې نوي بېځایه شوي ( په تېرو دوو کلنو ) په
والیت کې د ټولو کورنيو په تناسب
•د هغو کورنيو سلنه چې نوي راستانه شوي/کډوال شوي( په تېرو
دوو کلنو کې) له پاکستان او ایران څخه  :په والیت کې د ټولو
کورنيو په تناسب
•په والیت کې هغو کورنيو سلنه چې بېځایه شوي /را ستنېدونکي/
کډوال یې په خيمو/موقتو سرپناوو /د شنه آسمان الندې اوسيږی
•دنویو بېځاییه شويو کورنيوی سلنه ( په تېرو شپږو مياشتوکي ) چې
دخوړ د مصرف ټيټه کچه لري په والیت کې د بېځايه شويو او کوربه
کورنيو په نتاسب
•د هغو بېځایه شويو /راستنېدونکو/کډوالو اوسېدونکو سلنه چې په

تېر کال کې يې له بېځایه کيدو وروسته امنيتي اندېښنې لرلې (
وسلوالې نښتې /یا ماينونه /ناچاده توکي /په الس جوړشوي
چاوديدونکي فشاري توکي.
•د هغو بېځایه شوي  /کډوال /راستنېدونکي کورنيوسلنه چې په یوه
میاشت کې د سړي سر عاید له  ۸۵۰افغانيوڅخه کم ده ( ۶۰۰۰
افغانۍ ۷ /کسان)  ،د ټولو بېځایه شويو په تناسب
•د هغو کورنيو سلنه چې د کورنۍ یو غړی یې هم تذکره نه لري ،په
والیت کې د ټولو بېځای شویو کورنيو په تناسب

ج  .ورو او ناڅاپه طبیعي پېښې

•د هغو کورنيو سلنه چې په تېرو شپږو میاشتو کې یې دطبیعي پېښو
له امله یې سرپناوې ویجاړې شوي او بیا ترميم شوې ندي ،په والیت
کې د کورنيو په تناسب
•د هغو کورنيو سلنه چې دوچکالۍ له امله یې څاروي له السه ورکړي
او یا څارويو حاصالت کم شوي په والیت کې د هغو کورنیو په
تناسب چې څاروي لري
•د کرنې د ځمکې په کمښت کې سلنه ( للمي او آبي)
•د هغو کورنيو سلنه چې د طبیعی پیښو له امله د عاید په برخه کې د
پام وړ کمښت راپور ورکوي  ،د ټولو کورنيو په نسبت
•د هغو کورنيو سلنه چې راپور ورکوی چې روغتیایی مرکز چې د
کورنۍ د غړو لخوا کارول شوی وو تیر کال کې د طبیعی پیښو له
کبله زیانمن شوی یا تړل شوی وو
•په والیت کې د اوبو د وچو شويو سرچينو سلنه
•د طبیعي پېښو له امله د اغيزمنو کورنيو سلنه چې په خپلو له پنځو
کلو کمو ماشومانو یې په نس نا ستې اخته شوي او د تیرو دوو اونیو
څخه زیات دوام کړی
•د  IPC4نفوسو سلنه چې په والیت کې ژوند کوي

د  .بنسټيزو خدمتونو ته الس رسی

• د هغو کورنيو سلنه چې راپور ورکوي چې هغه روغتیا يي مرکزونه چې
په تیر کال کې د دوی د کورنۍ د غړو لخوا کارول کېدل تېر کال د
اجباري تړلو ،د کافي روغتیايی کارکوونکو نشتون یا درملوته د نه الس
رسي له امله له کاره لويدلي دي  ،په والیت کې شته کورنيو په تناسب .
•د هغو کورنيو سلنه چې د ارزوني په وخت کې یې د اوبو غوره
سرچينو ته السرسی نه درلود ،په والیت کې د ټولو کورنیو په
تناسب
•د هغو کورنیو سلنه چې د  HNOدچمتوالي څخه  ۳۰ورځې وړاند
يې خوندي تشنابونو ته الس رسی نه درلود
•د هغو کورنيو سلنه چې د هغوی معیشت په تېرو شپږو میاشتو کې
د شخړو یا طبیعي بېښو له امله اغيزمن شوی وو او د مرکې په وخت
کې يې د لمبلو او جامو وينځلو صابون ته الس رسی نه درلود.
•د هغو کورنيو سلنه چې د  HNOد تیاري د ازوني په وخت کې د
دوي په اوسني ځای کې رواني مالتړ او د ذهني روغتیا خدمتونه ته
الس رسی نه لري ،په والیت کې د ټولو کورنیو په تناسب
•د هغو کورنيو سلنه چې راپور ورکوی چې په تېر کال کې يې د جګړو
او طبیعي پېښو له امله لږ تر لږه یو ماشوم له ښوونځي څخه ایستلی
ده ،د په والیت کې د ټولو کورنیو په تناسب
•په والیت کې ( په روغتونو کې ) د بستر د اشغال کچه
•له  ۵۹-۰میاشتو پورې په حاده خوارځواکۍ د اخته ماشومانو سلنه
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•د هغوکورنیو سلنه چې نوي بېځایه شوي (په تيرو دووکلونو کې را
رسيدلي) په والیت کې د ټولوکورنيو په نتاسب
•د هغو کورنيو سلنه چې له ایران او پاکستان څخه نوي راستانه شوي(
په تېرو دوو کلونو کې راغلي) په والیت کې د ټولو کورنیو په تناسب
•په تیرکال کې په والیت کې په تعليمي مرکزونو او پرسونل باندې د
بریدون او ګواښو شمېره
•د هغو کورنيوسلنه چې لږ تر لږه یې یو ماشوم له ښوونځي څخه
دجګړواو طبیعي پېښو له امله په تیر کال کې ایستلی دي  ،په والیت
کې د ټولو کورنيو په تناسب
•بيړنۍ سرپناه او غیر خوراکي توکي
•د هغوکورنیو سلنه چې نوي بېځایه شوي (په تيرو دووکلونو کې را
رسيدلي) په والیت کې د ټولوکورنيو په نتاسب
•د هغو کورنيو سلنه چې له ایران او پاکستان څخه نوي راستانه
شوي( په تېرو دوو کلونو کې راغلي) په والیت کې د ټولو کورنیو په
تناسب
•په والیت کې هغو کورنيو سلنه چې بېځایه شوي /را ستنېدونکي/
کډوال یې په خيمو/موقتو سرپناوو /د شنه آسمان الندې اوسيږی
•د هغو کورنيو سلنه چې په تېرو شپږو میاشتو کې یې دطبیعي پېښو
له امله یې سرپناوې ویجاړې شوي او بیا ترميم شوې ندي ،په والیت
کې د کورنيو په تناسب

دخوړو خونديتوب او کرهنه

•هغه والیتونه چې اټکل له مخې به د  IPCد مرحلې په درجه بندې
کې وي  ،له نومبر  ۲۰۱۸څخه تر فروري  ۲۰۱۹پورې

روغتیا

•په یوکال کې په والیت کې د شخړو اړوند مرګ ژویلې شمېره
•په تېر کال کې په والیت کې په روغتیایی کارکوونکو او روغتیايي
مرکزون د بریدونو شمېره
•دهغو کورنيو سلنه چې د  HNOد چمتوالي د ارزونې پر مهال مېرمنو
 ،سړيو او/یا ماشومانو خپله اصلې انديښنه یې وژل یا معلولیدل په
ګوته کړي دی ،په والیت کې د اوسېدونکو کورنېو په تناسب
•د هغو کورنيو سلنه چې لږ تر لږه د کورنۍ یوه غړي کې د دوی په
اوسني ځای کې د شخړو له امله د رواني صدمې وده کړې ،په والیت
کې د اوسېدونکو کورنېو په تناسب
•په تېرکال کې په والیت کې د جراحي پېښو شمېره
•د هغو کورنيو سلنه چې راپور ورکوي چې هغه روغتیا يي مرکزونه چې
په تیر کال کې د دوی د کورنۍ د غړو لخوا کارول کېدل تېر کال د
اجباري تړلو ،د کافي روغتیايی کارکوونکو نشتون یا درملوته د نه الس
رسي له امله له کاره لويدلي دي  ،په والیت کې شته کورنيو په تناسب
•د هغو کورنيو سلنه چې د  HNOد تیاري د ازوني په وخت کې د دوي
په اوسني خای کې رواني مالتړ او د ذهني روغتیا خدمتونه ته الس
رسی نه لري ،په والیت کې د ټولو کورنیو په تناسب
•په والیت کې ( په روغتونو کې ) د بستر د اشغال کچه
•د هغو کورنيو سلنه چې راپور ورکوي چې هغه روغتیا يي مرکزونه چې

په تیر کال کې د دوی د کورنۍ د غړو لخوا کارول کېدل تېر کال د
اجباري تړلو ،د کافي روغتیايی کارکوونکو نشتون یا درملوته د نه الس
رسي له امله له کاره لويدلي دي  ،په والیت کې شته کورنيو په تناسب
•د طبیعي پېښو له امله د اغيزمنو کورنيو سلنه چې په خپلو له پنځو
کلو کمو ماشومانو یې په نس نا ستې اخته شوي او د تیرو دوو اونیو
څخه زیات دوام کړی

تغذي

•له  ۵۹-۰میاشتو پورې په حاده خوارځواکۍ د اخته ماشومانو سلنه

ساتنه

•په یوکال کې په والیت کې د شخړو اړوند مرګ ژویلې شمېره
•په یوکال کې په والیت کې د جګړي اړوند د جراجي پېښو شميره
•د هغو کورنيو سلنه چې لږ تر لږه د کورنۍ یوه غړي کې د دوی په
اوسني ځای کې د شخړو له امله د رواني صدمې وده کړې ،په
والیت کې د اوسېدونکو کورنېو په تناسب
•په تېر کالي په یو والیت کې په روغتيایي کارکوونکو او مرکزونو د
بريد شمېره
•په تېر کال کې په والیت کې په تعلمي ادارو او کارکوونکو باندې د
بریدونو او ګواښونو شمېره
•دهغو کورنيو سلنه چې د  HNOد چمتوالي د ارزونې پر مهال
مېرمنو  ،سړيو او/یا ماشومانو خپله اصلې انديښنه وژل یا معلولیدل
په ګوته کړي دی ،په والیت کې د اوسېدونکو کورنېو په تناسب
•د هغو کورنيو سلنه چې لږ تر لږه د کورنۍ یوه غړي کې د دوی په
اوسني ځای کې د شخړو له امله د رواني صدمې وده کړې ،په
والیت کې د اوسېدونکو کورنېو په تناسب
•په یو کال کې په یو والیت کيې د جراحي پېښو شمېره
•د هغو کورنيو سلنه چې د ښځو په وړاندې د بریدونو یا ځورونې
څخه خبر دي

اوبه  ،پاکوالی او حفظ الصحه

•هغو کورنيو سلنه چې د ارزونې په وخت کې خوندي ابو سرچينو
ته الس رسی نه لري ،په والیت کې د ټولو کورنیوپه تناسب
•د هغو کورنیو سلنه چې د  HNOدچمتوالي څخه  ۳۰ورځې وړاند
خوندي تشنابونو ته الس رسی نه درلود.
•د هغو کورنيو سلنه چې سرپناوې یې د طبیعي پېښو له امله په
تیرو شپږو میاشتو کې سختي ویجاړې شوی او تر اوسه بیا ندي
رغول شوې  ،په والیت کې او سيدونکو کورنيو په تناسب
•په والیت کې د ابو د سرچينو سلنه چې وچې شوې دي.
•د طبیعي پېښو له امله د اغيزمنو کورنيو سلنه چې په خپلو له
پنځو کلو کمو ماشومانو یې په نس نا ستې اخته شوي او د تیرو
دوو اونیو څخه زیات دوام کړی
•په  ۲۰۲۱کې اټکل شوي اړ وګړی
•د سيکټر پر بنسټ د اړو وګړو شمېره
•په  ۲۰۲۱کې اټکل شوي اړ وګړی
•د سيکټر پر بنسټ د اړو وګړو شمېره

په  ۲۰۲0کې اټکل شوي اړ وګړی

په  ۲۰۲0کې اټکل شوي اړ وګړی

د سيکټر پر بنسټ د اړو وګړو شمېره

ﺷﺨړې

ﻃﺒﯿﻌﻲ ﭘﯧښﯥ

د وګړو ﺧﻮځښﺖ

د ﺷﺨړو
اﻏﯧﺰﻣﻦ وګړي

د ﺷﺨړوﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﻃﺒﯿﻌﻲ ﭘﯧښﻮ
اﻓﻐﺎن
ﺑﯧځﺎﯾﻪ ﺷﻮي ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﺑﯧځﺎﯾﻪ
راﺳﺘﻨﯧﺪوﻧﮑﻲ
ﺷﻮي

ﻻﴎﺳﯽ

ټﻮل

د ﻋﻤﺮ او ﺟﻨﺴﻴﺖ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻲﻧ
ﮐډوال

ﻧﺎڅﺎﭘﻪ ﭘﯧښﯥ

ورو ﭘﯧښﯥ

ﺑﺴټﻴﺰو
ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ
ﻻﴎﺳﯽ

ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن% ،
ﻣﯧﺮﻣﻨﯥ  ،ﻧﺎرﻳﻨﻪ

ﭘﻪ ﺑﻴړﻧﯿﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐﯥ
زده ﮐړي

 ٠٫١٣ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٠٦ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

-

 ٠٫٠٣ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٠٢ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٠٤ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

-

 ٠٫٠٧ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٪۰ | ۰ | ۱۰۰

 ۰٫۴ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﺑﻴړﻧۍ ﴎﺑﻨﺎه او ﻏﯿﺮ
ﺧﻮراﮐﻲ ﺗﻮﮐﻲ

-

 ٠٫٣٤ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

-

 ٠٫١٠ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٠٥ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫١٠ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

-

-

٪۲۰ | ۱۹ | ۶۱

 ۰٫۶ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

د ﺧﻮړو ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب او
ﮐﺮﻫﻨﻪ

-

 ٠٫٣٢ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

-

 ٠٫٢١ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٠٤ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫١٢ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ١٫٩٥ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

-

٪۲۱ | ۲۰ | ۵۹

 ۲٫۶ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

روﻏﺘﯿﺎ

 ٠٫٢٦ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٠٩ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

-

 ٠٫٠٨ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٠٢ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٠١ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫١٧ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ١٫٢٠ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٪۲۱ | ۲۰ | ۵۹

 ۱٫۸ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﺗﻐﺬی

-

 ٠٫٠٨ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

-

 ٠٫٠٥ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٠٢ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٠٣ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

-

 ١٫٩٤ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٪۰ | ۱۹ | ۸۱

 ۲٫۱ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﺳﺎﺗﻨﻪ

 ١٫١١ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٣٠ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

-

 ٠٫١٨ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٠٤ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٠٢ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٢٨ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

-

٪۲۸ | ۱۸ | ۶۴

 ۱٫۹ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

-

 ٠٫٣٦ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫١٨ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٠٤ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫١٤ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫١٠ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ  ٠٫٦٦ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٪۲۱ | ۲۰ | ۵۹

 ۱٫۵ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

اوﺑﻪ ﭘﺎﮐﻮاﻟﯽ او ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﻪ

ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ) ﻟﻪ  ۱۸ﮐﻠﻨﻮ څﺨﻪ ټﻴټ( ﻣﯧﺮﻣﻨﯥ او ﻧﺎرﻳﻨﻪ ) ﻟﻪ  ۱۸ﮐﻠﻨﻮ ﺣﺨﻪ ﭘﻮرﺗﻪ (

-

ټﻮل
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په  ۲۰۲۱کې اټکل شوي اړ وګړی

په  ۲۰۲۱کې اټکل شوي اړ وګړی

د سيکټر پر بنسټ د اړو وګړو شمېره

ﺷﺨړې
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د وګړو ﺧﻮځښﺖ

ﻻﴎﺳﯽ

ﻃﺒﯿﻌﻲ ﭘﯧښﯥ

د ﺷﺨړو
اﻏﯧﺰﻣﻦ وګړي

د ﺷﺨړوﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﻃﺒﯿﻌﻲ ﭘﯧښﻮ
اﻓﻐﺎن
ﺑﯧځﺎﯾﻪ ﺷﻮي ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﺑﯧځﺎﯾﻪ
راﺳﺘﻨﯧﺪوﻧﮑﻲ
ﺷﻮي

ﭘﻪ ﺑﻴړﻧﯿﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐﯥ
زده ﮐړي

 ٠٫١٣ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٠٦ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

-

 ٠٫٠٣ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﺑﻴړﻧۍ ﴎﺑﻨﺎه او ﻏﯿﺮ
ﺧﻮراﮐﻲ ﺗﻮﮐﻲ

-

 ٠٫٣٢ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

-

 ٠٫٠٩ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ  ٠٫٠٥ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

د ﺧﻮړو ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب او
ﮐﺮﻫﻨﻪ

-

 ٠٫٢٨ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

-

 ٠٫٢١ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

روﻏﺘﯿﺎ

 ٠٫٢٧ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٠٨ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

-

 ٠٫٠٨ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٠٢ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﺗﻐﺬی

-

 ٠٫٠٧ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

-

 ٠٫٠٥ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٠٢ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٠٣ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٩٧ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ  ٠٫٢٦ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

-

 ٠٫١٦ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ  ٠٫٠٤ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٠٢ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٢٤ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٣٢ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

-

 ٠٫٠٤ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫١٤ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

-

ﺳﺎﺗﻨﻪ

اوﺑﻪ ﭘﺎﮐﻮاﻟﯽ او ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﻪ

-

ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ) ﻟﻪ  ۱۸ﮐﻠﻨﻮ څﺨﻪ ټﻴټ( ﻣﯧﺮﻣﻨﯥ او ﻧﺎرﻳﻨﻪ ) ﻟﻪ  ۱۸ﮐﻠﻨﻮ ﺣﺨﻪ ﭘﻮرﺗﻪ (
-

 ٠٫١٨ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ټﻮل

د ﻋﻤﺮ او ﺟﻨﺴﻴﺖ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻲﻧ
ﮐډوال

ﻧﺎڅﺎﭘﻪ ﭘﯧښﯥ

ورو ﭘﯧښﯥ

ﺑﺴټﻴﺰو
ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ
ﻻﴎﺳﯽ

ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن% ،
ﻣﯧﺮﻣﻨﯥ  ،ﻧﺎرﻳﻨﻪ

 ٠٫٠٢ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٠٤ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

-

 ٠٫٠٧ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٪۰ | ۰ | ۱۰۰

 ۰٫۳ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٠٩ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

-

-

٪۲۱ | ۱۹ | ۶۰

 ۰٫۶ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٩٨ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

-

٪۲۱ | ۲۰ | ۵۹

 ۱٫۶ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ١٫٢٤ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٪۲۱ | ۲۰ | ۵۹

 ۱٫۷ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

-

 ١٫٩٩ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

٪۰ | ۱۸ | ۸۲

 ۲٫۲ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

-

٪۲۸ | ۱۸ | ۶۴

 ۱٫۷ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٥٨ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ ٪۲۱ | ۲۰ | ۵۹

 ۱٫۳ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٠٤ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ  ٠٫١٢ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٠٫٠١ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ  ٠٫٠٤ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ټﻮل
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منابع لنډ نومونه

1 .1د  UNDSSمعلومات  ،په افغانستان کې ځانمرګي بریدنه ،جنوري-اکتوبر ۲۰۱۸
2 .2د  ۲۰۱۸کال د جنوري او ستمبر ترمنځ د  ۸۰۵۰ملکي مرګ ژوبلي پېښې ثبت شوۍ
( ۲۷۹۸مړه ۵۲۵۲ ،ټپيان)  .د  ۲۰۱۵او  (۲۰۱۷جنوري -دسمبر) تر منځ د ملګې مرګ
ژوبلې ټولې پېښۍ په الندې ډول ثبت شوې  ۶۸۳۴( ۱۰۵۳۵ ،۲۰۱۴ :ټپيان ; ۳۷۰۱مړه) ;
 ۷۴۶۹ ( ۱۱۰۳۴ ،۲۰۱۵ټپيان;  ۳۵۶۵مړه) ;  ۷۹۲۴( ۱۱۴۳۴ ،۲۰۱۶ټپيان;  ۳۵۱۰مړه) ;،۲۰۱۷
 ۷۰۱۵(۱۰۴۵۳ټپيان; ۳۸۳۴مړه) .په وسلوالو شخړو کې د ملکي مرګ ژویلې په اړه د
یوناما د بشري څانګي درۍ میاشتينی راپور :د  ۲۰۱۸کال له جنوري څخه تر  ۳۰د
سمتبر _https://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama
_protection_of_civilians_in_armed_conflict_3rd_quarter
report_2018_10_oct.pdf
3 .3د ماین پاکۍ همغږي اداره ( - )DMACد ماین پاکۍ لپاره د معلوماتو مدیریت
سیسټم ۲۰۱۸
 ۲۸۷۰۰۰4 .4وګړي د شخړو او  ۲۶۳۰۰۰وګړي د وچکلۍ له امله بېځایه شوي  ،اوچا
معلوماتی ډېشبورډ  ۹اکتوبر  ،۲۰۱۸د شخړو له امله په کور د ننه بېځایه کيدنه ,
 www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/idpsاود
په افغانستان کي طبیعي پېښوته کتنهhttps://www.humanitarianresponse. ,
info/en/operations/afghanistan/natural-disasters-0
5 .5پدې کې  ۲۷۹۲۴بې سنده راستنیدونکي د پاکستان څخه شامل دي او  ۱۲۱۱۱۱ثبت
شوي د  UNHCRد رضاکارانه راستنیدلو پروګرام الندې د کډوالو بیرته راستانه
شوي د  ۲۰۱۳کال د اکتوبر تر  ۱۴پورې .د  IOMد بې اسنادو افغانانو بیرته ستنیدل
 د اونۍ راپور د  ۱۰-۴د نومبرhttps://afghanistan.iom.int/sites/ ، ۲۰۱۸_default/files/Reports/iom_afghanistan-return_of_undocumented
afghans-_situation_report_4_-_10_nov_2018_0.pdf
6 .6د  FSACاو د افغانستان حکومت ،د بیړني خوراکي توکو د خوندیتوب ارزونه۲۰۱۸ ،
7 .7د خوړو د خونديتوب طبقه بندي ( )IPCسیستم پنځه مرحلي  ،عام معیارونه او ژبه
کاروي ترڅوحکومتونو او نورو بشردوستانه فعالینو سره په چټکۍ سره د بحران ( یا
احتمالي بحران) په اړه ژر پوهه شي او عمل وکړی  .لومړۍ مرحله د خواړود لږ
مصئونیت سره برابره ده ،پداسې حال کې چې پنځمه مرحله قحط  /آفت دی
http://www.ipcinfo.org/ipcinfo-website/resources/resources-details/
/en/c/1129190
 ،۲۰۱۹ Fewsnet8 .8د افغانستان د خوړو مصئونیت ،اکتوبر  2018څخه فبروري http://
fews.net/central-asia/afghanistan
9 .9د افغانستان د روغتیا کلستر ۲۰۱۸
1010د افغانستان د روغتیایی کلستر له مخې د  ۱۰ميليونه و افغانانو په هیواد کې د BPHS
خدماتو ته منظم او دوامداره السرسۍ نلري.
1111د افغانستان د تغذيې کلستر .2018 ،د حادې خوارځواکۍ لپاره د  WHOدرجه بندي
کول که چیرته په شرایطو کې زیانمنونکي فکتورونه موجود وي ،لکه لوړې ناروغۍ،
خراب روغتیايي خدمتونه ،شخړې ،ډیری ناورینونه ،د خوړو د مصؤنیت لوړه کچه ،یا
لوړ مړینه ,بیا وروسته مساوي یا له  ۱۰سلنه پورته  GAMد وزن لپاره د ( Z-score
 (WHZله الرې د عامو شاخصونو په پرتله د پام وړ مهم ګڼل کیږې >  15 GAMسلنه
حد http://www.who.int/diseasecontrol_emergencies/ ,٪15
publications/idhe_2009_london_malnutrition_fenn.pdf
1212یونیسیف مطبوعاتي اعالمیه ،په  ۳ماشومانو کې  ۱الهم په افغانستان کې نده واکسين
شوي ،اپریل https://www.unicef.org/afghanistan/press-releases/1-3- ۲۰۱۸
children-still-unimmunized-afghanistan
1313د یوناما بشري حقونه ،په وسله واله جګړه کې د ملکي وګړو د ساتنې په اړه درې
میاشتنی راپور
1414ورته سرچېنه
1515د څارنې او راپور ورکولو کاري چوکاټ (  ، ) AMRFچې د  OCHAالسرسي څنګې
لخوا ترتیب شوی .د جنورۍ او ستمبر ترمنځ  ۳۹بشري فعالن ټپي شوي او  ۲۰وژل
شوي دی  .د  ۲۰۱۷کال په ورته وخت کې  ۹بشري کارکوونکي ټپي او  ۱۴وژل شوي وو.
1616د یوناما بشري حقونه ،په وسله واله جګړه کې د ملکي وګړو د ساتنې په اړه درې
میاشتنی راپور
1717ورته سرچېنه
1818د افغانستان د روغتیا کلستر ۲۰۱۸
1919هززیلین -لوسیس ،البرنو ،شاقرا ،سایک ،او ګیلبرټ ،د شخړو اړوند د بدن د غړی ال
السه ورکولووروسته ژوند :د غزه تړانګې کلینیکي مطالعه ،د اګست ,۲۰۱۸ ،۳۱
https://bmcinthealthhumrights.biomedcentral.com/articles/10.1186/
s12914-018-0173-3
2020د  REACHنوښت ( )WOAارزونه ،د اګست  2018ته مراجعه وکړئhttps://data. ,
humdata.org/dataset/whole-of-afghanistan-assessment-householddataset-august-2018
2121ورته سرچينه

 Carbtree2222د افغانانو غميزه د ښې ګنې د تدابېرو له ټولو څخه په کمه کچه منعکس
شوې ۲۶ ،د اکتوبر https://news.gallup.com/poll/244118/afghans- ,۲۰۱۸
misery-reflected-record-low-measures.aspx
2323د  ۲۰۱۸کال د ستمبر پورې  ۲۶۲۱۶۵وګړي یا  ۳۸۱۴۳کورنۍ بېځایه شوي ،د OCHA
د معلوماتي ډيشبورډ  ،د شخړو له امله بېځايه شوي ( لکه وړاندې چې ذکر شوی) .
2424ورته سرچينه
2525کندز په دوامداره توګه د بې ځایه کیدو لوړه کچه تجربه کوي .په لويديځ زون کې په
الرو باندې د وسلوالو مخاليفيون د کنترول د زیاتوالي امله د زیاتو خلکو د بېځایه
کيدو شونتیا شته .
2626په افغانستان کې د OCHAبشري راپور نمر  ۷۸د  ۳۰-۱د ستمبر پورې https:// ,
reliefweb.int/report/afghanistan/afghanistan-humanitarian-bulletinissue-78-1-july-30-september-2018
2727د افغاستان د بيړنۍ سرپناه او غیر خوراکي توکو کلستر
2828د  REACHنوښت ،د غیررسمي استوګنځایونو پروفايل  ،نومبر http://www. .۲۰۱۷
_reachresourcecentre.info/system/files/resource-documents/reach_afg
factsheets_booklet_informal_settlement_profiling_november2017.pdf
2929د  REACHنوښت ،د ټول افغانستان اروزنه ( )WoAلکه څنګه چې وړاندې یادنه
شوې
3030د افغاستان د اسالمي جمهوریت د پوهنې وزارت او  UNICEFد ښوونځي څخه بهر
ماشومانو ته نړیوال نوښت – افغانستان د هیواد مطالعه ،جون https://www. , ۲۰۱۸
unicef.org/afghanistan/reports/global-initiative-out-school-children
3131لکه پخوا یې چې یادونه شوې
 IOM3232افغانستان ،د بې اسنادو افغانانو بیرته راستنیدنه – د اونۍ د وضعیت راپور،
 ۲۷-۲۱اکتوبر https://afghanistan.iom.int/sites/default/files/ , ۲۰۱۸
_Reports/iom_afghanistan-return_of_undocumented_afghans-
situation_report_21-27_october_2018.pdf
3333د  OCHAافغانستان ۲۰۱۸ ،د افغانستان بشردوستانه اړتیا ته کتنه https://www.
humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/document/
afghanistan-humanitarian-needs-overview-2018
 .3434د  IOMافغانستان ،د بې اسنادو افغانانو بیرته راستنیدنه – د اونۍ د وضعیت
راپور ۱۰-۴ ،نومبر ۲۰۱۸
3535د  IOM DTMافغانستان ،د  Baselineمتحرکې ارزونې د لنډیز پایلې(اپریل – جون
https://www.globaldtm.info/afghanistan-baseline-mobility- ،) ۲۰۱۸
/assessment-summary-results-april-june-2018
3636د  IOM DTMافغانستان ،د  Baselineمتحرکې ارزونې د لنډیز پایلې(جوالی –
ستمبر) ۲۰۱۸
3737پدې کې د پاکستان څخه  ۱۲۸۱۱سند لرونکي کډوال راستنیدونکي او  ۲۵۱۵۰بې سنده
راستنیدونکي شامل دي IOM .افغانستان ،د بې اسنادو افغانانو بیرته راستنیدنه – د
اونۍ راپور ۲۲ – ۱۱۶ ،سپتمبرhttps://afghanistan.iom.int/sites/default/ ,
_files/Reports/iom_afghanistan-return_of_undocumented_afghans-
situation_report-_16_-_22_september_2018.pdf
 ،NRC3838د جګړې پایله :چیرته مخکې ؟ په افغانستان کې د داخلي بې ځایه شویو
دخوندیتوب ننګونې ،جنوري https://www.nrc.no/resources/reports/ ۲۰۱۸
escaping-war-where-to-next-the-challenges-of-idp-protection-in/Afghanistan
3939د  REACHنوښت ،د ټول افغانستان اروزنه ( )WoAلکه څنګه چې وړاندې یادنه
شوې
4040د  REACHنوښت ،د اوږد مهال بېځایه شويو مطالعه،جنوري ۲۰۱۷
http://www.reachresourcecentre.info/system/files/resource_documents/reach_afg_report_multicluster_needs_assessment_of
prolonged_idps_january_2017.pdf
4141د  IOM DTMافغانستان ،د وچکالۍ د غبرګون د وضعيت راپور ،هرات ،د سپتامبر ۹
–  ۱۲اکتوبر http://www.globaldtm.info/afghanistan-drought- , ۲۰۱۸
/response-situation-report-hirat-9-september-12-october-2018
4242د  REACHنوښت ،د شخړو اغیزمنو خلکو ساتنه ارزونه ،د ارزونې راپور – می ۲۰۱۸
https://reliefweb.int/report/afghanistan/protection-assessment- ,
conflict-affected-populations-assessment-report-may-2018
4343د  REACHنوښت ،د ټول افغانستان اروزنه ( )WoAلکه څنګه چې وړاندې یادنه
شوې
4444د کډوالود پانګونې شبکه  :Paradigm Shiftڅنګه پانګونه کوالی شي چې کډوال
احتمال زيات کړي ،اکتوبر https://www.refugeeinvestments.org/ , ۲۰۱۸
/paradigmshift
4545د  ،FAOپه افغانستان کې د  2018ژمي د وچې څپې چټکه ارزونه ،مارچ , ۲۰۱۸
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_https://fscluster.org/sites/default/files/documents/final_dry_spell
rapid_assessment_26_march_2018_faoaf.pdf
4646لکه چې د مخه یادونه شوې
4747د  ،FAOد افغانستان وچکالۍ غبرګون  ،اکتوبر  - ۲۰۱۸د  ۲۰۱۹فبروري ۳۰ ،اکتوبر
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ ۲۰۱۸
Afghanistan_Drought_response_October_2018_30_Oct.pdf
4848د خوړو د خونديتوب طبقه بندي مرحله افغانستان  IPCد خوړ د خونديتوب د جدي
نشتوالي ارزونه ،اګست  -۲۰۱۸فروري  ،۲۰۱۹لسمه ګڼه راپور چې په نومبر  ۲۰۱۸کې
خپور شوی http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/ .
docs/IPC_Aghanistan_AcuteFI_Nov2018_Final.pdf
 ,Ansar, M4949افغانستان د اوبو په کچه کې  ۶۰سلنه ټيټوالی ثبت کړ ،طلوع نیوز۱۷،
ستمبر https://www.tolonews.com/afghanistan/afghanistan- ۲۰۱۸
records-60-drop-water-levels
5050د  REACHنوښت او د افغانستان د  WASHکلستر WASH ،د وچې څپې اروزونه
جون https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ ۲۰۱۸
reach_afg_factsheet_dry_spell_assessment_booklet_june_2018.pdf
 ،FAO5151په افغانستان کې د  2018ژمي د وچې څپې چټکه ارزونه ،مارچ ۲۰۱۸
5252په وچکالۍ ځپله والیتونو کې  ۸۱سلنه کورنيو په خپل عاید کې کمښت تجربه کړی د
 ۶۹سلنه هغو والیتونو په پرتله چې وچکالۍ ندي ځپلي .د FSACاو افغان دولت د
خوړو د خونديتوب بيړنۍ ارزونه  EFSA . ۲۰۱۸په ملي او والیتي کچه د ارقامو
استازو په مرسته په هیواد کې د  ۳۳۹ولسوالیو څخه په  ۳۳۵کې ټولټال له ۱۰۱۱
ټولنوڅخه معلومات راټول کړي .،د نمونې بله برخه د ټولنې په کچه کارول شوې
ترڅو د محلي متحرکاتو په اړه پوه شي  EFSA .همدا رنګه د مارکيټ معلومات په
ولسوالیو کې راټول کړي ترڅو د الس رسی د شتون او بيې په اړه معلومات چمتو
کړي .دا ټول معلومات او راپورونه د کابل په کچه د  ICPشننې ترسره کولو لپاره
کارول شوي .
5353د  FEWSNETد وچکالۍ په اړه تازه معلومات  ۲۰ ،ستمبر ۲۰۱۸
http://fews.net/central-asia/afghanistan/key-message-update/ ,
september-2018
5454نړیوال بانک ،د افغانستان پرمختیایي تازه معلومات  ،اګست  ۲۰۱۸او د احصایې
مرکزي اداره( ،) CSOسپتمبر https://openknowledge.worldbank.org/ ۲۰۱۸
handle/10986/30293
 .NRC, Afghanistan, Trader Survey, April/May 20185555د  ،NRCافغانستان ،د
سوداګرې سروې ،اپریل  /می .۲۰۱۸
 FSAC5656او د افغانستان دولت ،لکه وړاندې چې یادونه شوۍ
5757د فقر کرښه د ملي نورم استازیتوب کوي چې د لومړنیو اړتیاو د پوښښ په شمول د
خوراکي توکو یوه اندازه چې هره ورځ  ۲۱۰۰کیلو کيلوري په ورځ کې د نفر په سر
کارکونکي پوښلي او همدارنګه د کور ،جامو ،تعلیم او ترانسپورت په اړه غیر خوراکي
لګښتونو FSAC .او د افغانستان حکومت لکه وړانی یې چې یادونه وشوه.
5858د  Oxfamد د بیړني مارکیټ نقشه اخیستنه او تحلیل( : )EMMAپه ننګرهار والیت
کې د کار او هستوګنې مارکیټ سیسټمونه ،ختیځ ۲۰۱۷او او  ،NRCد ننګرهار والیت
لپاره د کرایې بازار ارزونه https://www.humanitarianresponse.info/ ,۲۰۱۸
en/operations/afghanistan/assessment/emma-study-labour-andhousing-market-systems-nangarhar
5959په ننګرهار والیت کې اوسط کرایه په میاشت کې د  ۴۱۰۰افغانیو څخه (  ۵۵.۵څخه
 ۶۰.۵یورو) د  ۲۰۱۶کال په مارچ کې  ۵۲۵۰افغانۍ (  ۷۱یورو څخه  ۷۷.۵یورو) ته په
مارچ  ۲۰۱۷کې لوړه شوه ډالره.
6060د  REACHنوښت ،د ټول افغانستان اروزنه ( )WoAلکه څنګه چې وړاندې یادنه شوې
6161د  REACHنوښت ،د شخړو اغیزمنو خلکو د ساتنې د ارزونې راپور په هرصورت ،دا
مهمه ده چې په یاد ولرئ چې په ځینو کلیوالي ټولنو کې یو لفظي تړون ښايي د کلونو
لپاره د ورته کرایې ساتلو له هرڅه زیات وي له بلې خوا ،د لیکلې موافقې په اړتیا
اصرار کول ممکن منفي اغیزه ولري .د لیکلې موافقې په پای کې ،د ځمکې خاوندان
ممکن د کرایې زیاتوالی یا د نوي کرایه دار د موند په موخه بهانې وکاره وي ترڅو
موجوده کرایه وباسي  .د پایلو د ترالسه کولو دمخه وړاندې نور څیړنې ته اړتیا ده
6262د  REACHنوښت ،د شخړو اغیزمنو خلکو ساتنه ارزونه ،د ارزونې راپور – می .۲۰۱۸
لکه څنګه چې پخوا یاده ونه شوې
6363د  REACHنوښت ،د ټول افغانستان اروزنه ( )WoAلکه څنګه چې وړاندې یادنه شوې
6464د افغانستان د روغتیا کاري ډله د  CTFMRMمعلومات  ،اکتوبر ۲۰۱۸
 /http://polioeradication.org/polio-today/polio-now/this-week 6565د ګوزڼ
پولیو له منځه وړلو نړيوال نوښت ،نومبر۲۰۱۸
6666د غذا مصؤونیت کولی شي د خوارځواکۍ سبب شي ،د یو چا مصؤنیت کموي اود
دوی د ناروغۍ حساسیت ته وده ورکړي.
6767د روغتیا نړيوال سازمان معلومات  ،مۍ ۲۰۱۸

6868د افغانستان د تغذي د کلستر معلومات  ،ستمبر ۲۰۱۸
6969د دې رجحان د بیرته راګرځولو په هڅه کې ،یونیسیف پدې وروستیو کې د باغیس په
 17روغتیايي مرکزونو کې د  SAMدرملنه کې پیل کړې ،دوی ته د دې توان ورکوي
چې د اوسنۍ روغتیايي درملنې له کچې څخه بهر الړ شي او د لرې پرتو او پخوانیو نا
امنیو ټولنو ته ورسیږي .که بریالی وي ،نو دابه به ټولو والیتونو ته وغزول شي ،او د
خدماتو وړاندې کولو کې د پام وړ ګام وړاندې کړي .
7070د څارنې او ارزونې او د روغتیا معلوماتو سیسټم عمومي ریاست ،د عامې روغتیا
وزارت ،دویم ربع راپور ۲۰۱۸
7171د افغانستان د روغتیا کلستر  ،نومبر ۲۰۱۸
 Contini، Taqdeer، Cherianmand، Gosselin، Graaff7272او  ،Noeپه افغانستان کې
بیړني او اړین جراحي خدمتونه :الهم یو نه پوره کيدنونکې ننګونه ،د جراحیو نړیواله
ژورنالي ۲۰ ،جنوريhttp://www.who.int/surgery/publications/ 2010
eesc-afghanistan.pdf
Since 2016 humanitarian funding has supported the establishment of7373
 .62 first aid trauma postsد  2016کال راهیسې بشري تمویل د جراحي د لومړني
مرستود  ۶۲تاسیساتوپه جوړولو کې مرسته کړې ده
7474د  IOM DTMافغانستان ،د  Baselineخوځنده ارزونې د لنډیز پایلې( اپریل  -جون
https://www.globaldtm.info/afghanistan-baseline-mobility- )۲۰۱۸
/assessment-summary-results-april-june-2018
7575کله چې د دوی د وروستیو بېځایه کیدو په اړه پوښتنه وشوه ،هغه کورنۍ چې مشران
یې معلولین وو ۳۹ ،سلنه وویل چې دوی ښاري سیمې ته والړل (چیرته چې دوی هیڅ
کورنۍ  /دوست نه درلوده) پداسي حال کې چې یوازې  ۲۲سلنه کورنیو چې مشران
یې معلولين نه ول ورته راپور ورکړی .د هغو کورنیو لوړ نسبت چې مشري یې
معلولین کوي خپل وال یت پریږدي داسې تشریح کیدی شي ،اړینه ده چې ښاري
مرکزونو ته الړ شي ،ترڅو د مناسبو صحي خدماتو ته نږدې وي  .د  REACHنوښت،
د شخړو اغیزمنو خلکو د ساتنې د ارزونې راپور ،لکه وړاندې یې چې یادونه شوې
7676د یوناما بشري حقونه ،په وسله واله جګړه کې د ملکي وګړو د ساتنې په اړه درې
میاشتنی راپور
7777لکه څنګه یې چې وړاندې یادونه شوې .
7878د  UNICEFمعلومات  ۲۰۳۰۰۰ ،۲۰۱۸نجونې  ۳۴۱۰۰۰هلکان
7979د  REACHنوښت ،د شخړو اغیزمنو خلکو ساتنه ارزونه ،د ارزونې راپور – می .۲۰۱۸
لکه څنګه چې پخوا یاده ونه شوې
 ،NRC8080په بېړنیو حاالتو کې زده کړې :په سختویو کې را ګیر ماشومان ،د  NRCد
افغانستان د زده کړې پروګرام لپاره د ماشومانو د خوندیتوب خطر تحلیل،
سپتمبرhttps://www.nrc.no/resources/reports/education-in- , ۲۰۱۸
/emergencies-children-in-distressnew-page
8181د  REACHنوښت ،د ټول افغانستان اروزنه ( )WoAلکه څنګه چې وړاندې یادنه
شوې
8282یونیسیف ،په افغانستان کې د ماشومانو ودونه ،جوالی ۲۰۱۸
https://www.unicef.it/Allegati/Child_Marriage_in_Afghanistan.pdf
8383د ساتنې د کلسترڅارنه ،لوديځ زون سپتمبر ۲۰۱۸
 Mugali, Mansoor, Parwiz, Ahmad, Safi, Higgins-Steele & Varkey8484په
افغانستان کې د واکسین پوښښ بډایا کول :د ټولنې په کچه د څو اړخيزه ارزونو پايلې
,
چې د ټولنې په کچه د منظم واکسین کولو پوښښ ارزونه وشې  4 ،اپریل۲۰۱۷
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/
s12889-017-4193-z
 UNICEF8585د لودېځي حوزه د وچکالۍ د غبرګون  ،د بشري وضعیت لومړی راپور ،د
جواليی له لومړۍ نېټې څخه تر سپتمبر  ۲۰۱۸پورې https://reliefweb.int/sites/ ,
reliefweb.int/files/resources/1%2C%20Western%20Region%20
Drought%20Response%20-%2020%20September%202018_original.pdf
8686د  Christianماشومانو فنډ ،په شخړه کې ماشومان :افغانستان ،اپریل ,، ۲۰۰۳
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/
AEE6B74580699E2B4925759400066977-Full_Report.pdf
8787د  REACHنوښت ،د ټول افغانستان اروزنه ( )WoAلکه څنګه چې وړاندې یادنه شوې
8888آسیا فاؤنڈیشن ،افغانستان په  ۲۰۱۷کې  -د افغان خلکو سروې ،نومبر ۲۰۱۷
https://asiafoundation.org/publication/afghanistan-2017-survey- ,
/afghan-people
8989د ماشومانو ژغورلو اداره  ،له اروپا څخه افغانستان ته :د کوچنیانو راستنیدونکو
تجربو ،اکتوبر https://reliefweb.int/report/afghanistan/europe- 2018
afghanistan-experiences-child-returnees
9090د یوناما بشري حقونه ،په وسله واله جګړه کې د ملکي وګړو د ساتنې په اړه درې
میاشتنی راپور لکه وړاندې يې چې یادونه شوي او په وسلواله جګړه کې د ملکي وګړو
د ساتنې ځانګری راپور  ۲۰۱۸ :ټولټانکې https://unama.unmissions.org/sites/ ,

دويمه برخه :منابع لنډ نومونه

_default/files/special_report_on_2018_elections_violence
november_2018.pdf
9191د  ۹۹۰هوايي بریدونو څخه چې په افغانستان کې په  ۲۰۱۸کې ترسره شوي ۵۱۹ ،یوازې
په دغو دریو والیتونو کې – هلمند(  ،) 271ننګرهار( ) 144او ارزګان( )۱۰۴د
9292د افغانستان د احصایې اداره ،د افغانستان د ژوند شرایطو سروې۲۰۱۷/۲۰۱۶ ،
http://cso.gov.af/Content/files/ALCS/ALCS%202016-17%20 ,
Analysis%20report%20-%20Full%20report23%20_09%20
2018-ilovepdf-compressed.pdf
9393نړیوال بانک ،افغانستان  ۲۰۳۰ته :د اقتصادي پراختیا لومړیتوبونه د نازکو شرایطو کې
 ،اګستhttps://www.worldbank.org/en/country/afghanistan/ .،
priorities-for-economic-development--2030-publication/afghanistan-to
under-fragility
9494ورته سرچينه
9595تازه او پخواني داخلي بې ځایه شوي ،IDPs ،راستنيدونکي ،کډوالو ،او کوربه ټولنې
9696د شخړو  ،IDPsد طبیعی پیښو اغیزمن شوی ،نارینه  /ښځینه سرپرست کونکي
کورنۍ ،او نور
9797د  REACHنوښت ،د ټول افغانستان اروزنه ( )WoAلکه څنګه چې وړاندې یادنه شوې
9898موندنې د احصایې له نظره اعتبار نلري
9999اوس مهال په افغانستان کې له ټولو زیاته د ملکي مرګ ژوبله په ننګرهار کې رامنځته
شوې  ،چې لومړی ځل یې شمېره له کابل زياته شوه ،د یوناما د بشري حقونو څانګه،
په وسله واله جګړه کې د ملکي وګړو د ساتنې په اړه درې میاشتنی راپورلکه وړاندې
یې چې یادونه شوې.
10100د ښځينه مشرتابه کورنۍ غوره بولي چې د ګرځنده تليفون له الرې خبر شي (۳۳
سلنه) ،د نارينه مشرتابه کورونو په پرتله ( ۲۵سلنه) برعکس ،د نارینه سرپرست
کورنۍ غوره بولي چې د رسنیو له الرې خبر شي ( ۳۳فیصده) ،د ښځو په ښځينه
مشرتابه کورنيو په پرتله ( ۲۵سلنه)هغه کورنۍ چې معلولين یې مشران دي غوره
بولې چې د ټولنې د مشرانو یا د ټولنې د ناستې له ځایونو خبر شي ( ۲۷سلنه) د نورو
کورنيوپه پرتله .د  REACHنوښت ،د ټول افغانستان اروزنه ( )WoAلکه څنګه چې
وړاندې یادنه شوې
10101د افغانستان د احصایې اداره ،د افغانستان د ژوند شرایطو سروې ،لکه وړاندې چې
یادونه شوې,
10102د ښوونځی څخه د بهر ماشومانو په اړه نړیوال نوښت ،د افغانستان هیواد مطالعه،
 ،۲۰۱۸د پوهنې وزارت او یونیسیف https://www.unicef.org/afghanistan/ ,
reports/global-initiative-out-school-children
10103د  REACHنوښت ،د شخړو اغیزمنو خلکو ساتنه ارزونه ،د ارزونې راپور – می .۲۰۱۸
لکه څنګه چې پخوا یاده ونه شوې
10104د  REACHنوښت ،د ټول افغانستان اروزنه ( )WoAلکه څنګه چې وړاندې یادنه شوې.
چوره ( روزګان) ژیړۍ (کندهار) خاص کنړ( کنړ) خاکريز (کندهار) او باالبلوک (فراه)
10105لکه وړاندې چې یادونه وشوه
10106لکه وړاندې چې یادونه وشوه
10107لکه وړاندې چې یادونه وشوه
10108د ماشوم د ژغورنې اداره او  NRCپه بېړنیو حاالتو کې د زده کړو اروزنه ۲۰۱۷
 ،OCHA10109د وچکالۍ اغیزې ارزونه اړتیا( )DINAڅرګندونې  -هرات ،بادغیس ،غور،
اګست https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ , ۲۰۱۸
afghanistan/assessment/dina-drought-impact-needs-assessmenthirat-badghis-93%80%highlights-%E2
11110د کلستر خلک فکر کوي چې خلک هغه وخت په ازاد هوا کې ژوند کوي کله چې د
دوی په استوګنځاي کې چت یا دیوالونه یا شامل نه د وچکالۍ ډیری  IDPsپه لویدیځ
کې د بېځایه شویو ځایونو کې ژوند کوي اوس مهال یواځې د یوې ټوټې یا د پالستيک
په پاڼو پوښل شویو ځینو ستنو تر مینځ ويده کيژی چې له مختلفو یې د عناصرو ساتنه
کوي ..دا حالت د باد یا دژمي له سختې یخني څخه هیڅ ډول ساتنه نه ورکوي او
 IDPsته يې هیڅ ډول خوندیتوب یا محرمیت ندی وړاندې کوي.
11111د  REACHنوښت ،د ټول افغانستان اروزنه ( )WoAلکه څنګه چې وړاندې یادنه
شوې
 OCHA, DINA11112لکه د مخه یې چې یادونه شوې ده
11113ورته سرچينه
11114کور ،د ځمکې او ملکیتونو کاري ځواک ،د نظارت راپور ۱۲ ،سپتمبر ۲۰۱۸
 - CRDSA11115د بادغیس والیت د مقر په ولسوالی کې د سرپنا او  WASHد اړتیاوو
ارزونه مۍ https://www.humanitarianresponse.info/en/ , ۲۰۱۸
operations/afghanistan/assessment/shelter-and-wash-needassessment-moqur-district-badghis-province
11116د  REACHاو  OCHAنوښت  ،د افغانستان په ستونزو سيمو کې اړتیاوو د اروزونې
يوه دوره،مارچ https://www.humanitarianresponse.info/sites/www. ۲۰۱۸

_humanitarianresponse.info/files/assessments/reach_afghanistan_hard
to_reach_assessment_1st_quarter_april_2018_lr.pdf
11117د  ، UNHCRد بیرته راستنیدونکو او داخلي بې ځایه شويو وروستی راپور ،می ۲۰۱۸
https://reliefweb.int/report/afghanistan/returnee-and-idp- ,
monitoring-report-final-report-may-2018
11118د  REACHنوښت ،د ټول افغانستان اروزنه ( )WoAلکه څنګه چې وړاندې یادنه شوې
11119لکه څنګه چې وړاندې یادونه وشوه .
12120د  ،NRCد افغانستان جنډر او سرپناه بیاکتنه ،مارچwww.nrc.no/ ,۲۰۱۷
globalassets/pdf/reports/nrc-gender_and_shelter-rev-screen-030517.pdf
12121د  REACHنوښت ،د ټول افغانستان اروزنه ( )WoAلکه څنګه چې وړاندې یادنه شوې
12122د  REACHنوښت ،د ټول افغانستان اروزنه ( )WoAلکه څنګه چې وړاندې یادنه شوې
12123د خوړو خوندیتوب مرحله واره طبقه بندي ،د افغانستان  IPCد خوړو د خوندیتوب
د جدي نشتوالي شننه ،لکه وړاندې یې چې یاده ونه شوې د خوړو د خوندیتوب
کلست او د افغانستان دولت ،لکه وړاندې چې یادونه شوې.
12124د خوړو د خونديتوب کاري ډله او د افغانستان دولت لکه پخوا یې چې یادونه شوې
12125ورته سرچېنه
12126ورته سرچينه
12127د ملي ناروغیو نظارت او ځواب ( )NDSRمعلومات .
12128ورته سرچينه
12129د روغتیا مدیریت معلوماتو سیستم ۲۰۱۸ HMIS
13130ورته سرچينه
13131د افغانستان د روغتیا ارزونه ۲۰۱۸
 HMIS13132لکه وړاندې چې یادونه شوې.
13133د نړيوال سره صليب معلومات یا شمېرې
13134د ،۲۰۱۸ HMISد دویم ربع راپور
13135د  REACHنوښت ،د ټول افغانستان اروزنه ( )WoAلکه څنګه چې وړاندې یادنه شوې
 ۲۲13136والیتونه :بدخشان ،بادغیس ،باميان ،دایکندی ،فراه ،فاریاب ،غزنی ،غور ،هلمند،
کندهار ،خوست ،کونړ ،ننګرهار ،نورستان ،پکتیکا ،پکتیا ،پروان ،تخار ،ارزګان ،وردګ
او زابل.
13137د افغانستان د تغذيې کلستر .2018 ،د حادې خوارځواکۍ لپاره د  WHOدرجه بندي
کول که چیرته په شرایطو کې زیانمنونکي فکتورونه موجود وي ،لکه لوړې ناروغۍ،
خراب روغتیايي خدمتونه ،شخړې ،ډیری ناورینونه ،د خوړو د مصؤنیت لوړه کچه ،یا
لوړ مړینه ,بیا وروسته مساوي یا له  ۱۰سلنه پورته  GAMد وزن لپاره د ( Z-score
 (WHZله الرې د عامو شاخصونو په پرتله د پام وړ مهم ګڼل کیږې >  15 GAMسلنه
حدhttp://www.who.int/diseasecontrol_emergencies/publications/ .
idhe_2009_london_malnutrition_fenn.pdf
13138ورته سرچېنه
13139د افغانستان د تغذيې کلستر د حاد خوارځواکۍ د قضیې اټکل ،د  ۲۰۱۸نومبر نومبر
 /https://www.nowastedlives.org14140هیڅ ضعیف ژوند نلري  ،په حاده
خوارځواکۍ اخته ماشومانو لپاره ګام چټګ کول
 ، FEWSNET14141د افغانستان د خوړو د خوندیتوب د تازه معلوماتو  ،اګست ۲۰۱۸
http://fews.net/central-asia/afghanistan/food-security-outlookupdate/august-2018
14142د خوړو خوندیتوب مرحله واره طبقه بندي ،د افغانستان  IPCد خوړو د خوندیتوب
د جدي نشتوالي شننه ،لکه وړاندې یې چې یاده ونه شوې .
14143د افغانستان د احصایې اداره ،د افغانستان د ژوند شرایطو سروې ،لکه وړاندې چې
یادونه شوې
14144ورته سرچېنه
14145د  INSOډاټاټس د جنورۍ اواګست ترمنځ ،د منازعې اړوند پیښو ثبتول
 OCHA14146د افغانستان د معلوماتو نقشه  ،د شخړو له امله داخلي بې ځایه کیدل
14147د افغانستان د مرکزي احصایې اداره  ،۲۰۱۴د خطر او زیان مننې ارزونې )۲۰۱۲- ۲ ۰۱۱
د افغانستان مرکزي احصایه اداره ،او د  ICONاد اروپايي اتحاديې نستیتوت
افغانستان ته http://www.ilo.org/surveydata/index.php/catalog/1644/ ,
.study-description
14148د  CPIEفرعي سکټور ،د  CPIEد  PiNاټکل شوی شمېرې https://www. , ۲۰۱۸
humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/naturaldisasters-0
14149د ماین پاکۍ همغږۍ ریاست(  -) DMACد ماین پاکۍ لپاره د معلوماتو مدیریت
سیستم۲۰۱۸ ،
15150د  REACHنوښت ،د شخړو اغیزمنو خلکو ساتنه ارزونه ،د ارزونې راپور – می .۲۰۱۸
لکه څنګه چې پخوا یاده ونه شوې او د  REACHنوښت،د ټول افغانستان ارزونه ،لکه
وړاندې چې یادونه وشوه.
15151د  REACHنوښت ،د شخړو اغیزمنو خلکو ساتنه ارزونه ،د ارزونې راپور – می .۲۰۱۸
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لکه څنګه چې پخوا یاده ونه شوې
15152یونیسیف ،زیات شوی :د مهاجرینو او کډوالو ماشومانو لپاره مخ پر ودې بحران،
سپتمبرhttps://www.unicef.org/publications/index_92710.html , ۲۰۱۷
15153یونیسیف ،د زلمکیو او ځوانانو د مشغولتيا ستراتیژیک کاري چوکاټ()AYESE
http://www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/ ,.۲۰۱۷
docs/Adolescents/63792683.pdf
15154د  REACHنوښت ،د ټول افغانستان اروزنه ( )WoAلکه څنګه چې وړاندې یادنه شوې
15155د ساتنې څارنه چې د  IOMاو د ماشوم د ساتنې د فعالینو لخوا ترسره شوې
15156د افغانستان د احصایې اداره ،د افغانستان د ژوند شرایطو سروې ،لکه وړاندې چې
یادونه شوې
15157د  REACHوښت او د افغانستان د  WASHد کلستر کلیک ،د  WASHد وچې څپې
ارزونه ،لکه وړاندې چې یادونه وشوه.
15158د  REACHنوښت ،د ټول افغانستان اروزنه ( )WoAلکه څنګه چې وړاندې یادنه
شوې
OCHA, DINA, loc. cit15159
16160د  WASHد شریکانو لخوا په  ۲۰۱۶او  ۲۰۱۷کې د اړتیاوو ارزونه او په  ۲۰۱۷کې د
کلستر د غبرګون ډاټا بیس  2017اړتیاو ارزنه
16161د  WASHکلستر ډیټابیس او د  REACHنوښت ،د غیر رسمي استوګنځایونو پروفايل
 ،نومبر http://www.reachresourcecentre.info/system/files/ .۲۰۱۷
_resource-documents/reach_afg_factsheets_booklet_informal
settlement_profiling_november2017.pdf
16162د  REACHنوښت ،د ټول افغانستان اروزنه ( )WoAلکه څنګه چې وړاندې یادنه شوې
16163د افغانستان د احصایې اداره ،د افغانستان د ژوند شرایطو سروې ،لکه وړاندې چې
یادونه شوې.
16164د کلیو د بیا رغونې او پراختیا د وزارت د کلیوالي اوبو رسولو څانګه د معلوماتو
مدیریت سیسټم ډیټابیس ))IMS
16165د افغانستان د  ۲۰۱۷کال د اوږدمهاله داخلي بې ځایه شوو خلکو د اړتیاوو ارزونه چې
په جنوري  ۲۰۱۷کې خپره شوې او د  REACHاو OCHAنوښت  ،د افغانستان په
ستونزمنو سيمو کې د اړتیاوو ارزونه  ،جون https://reliefweb.int/report/ ,۲۰۱۸
afghanistan/afghanistan-hard-reach-assessment-report-june-2018
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افغان تابعیت کارت
ACC
د لوږې پر وړاندې عمل
ACF
 ACTEDد پرمختیايي او فنې مرستو موسسه
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AF
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DRC
د بې ځایه کیدنې د څارنې جدول
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په کورنۍکچه د بيړنۍ ارزونې فورمه
HEAT
د روغتیا د بیړني خطر ارزونه
HERA
کورنۍ
HH
د روغتيا د مديريت معلوماتي سيستم
HMIS
د بشري اړتیاوو ته کتنه
HNO
د بشي غبرګون پالن
HRP
ستونزمن السرسی
HTR
د کلستر همغږۍ ډله
ICCT
سره صلیب نړيواله کميته
ICRC
کورني بېځایه شوي وګړي
IDP
چاودیدونکي توکي
IED

نړیوال بشردوستانه قانون
IHL
د بشري حقونو نړيوال قانون
IHRL
د جامع منخنې حادې خواځواکۍ مدیریت
IMAM
 IMSMAد ماین پاکۍ لپاره معلوماتي اداري سیسټم
د نادولتي مؤسسو د خونديتوب سازمان
INSO
د کډوالو نړیواله اداره
IOM
 IOM-HAPد کډوالود نړیوالې ادارې -د بشري مرستو پروګرام
د خوړو د خونديتوب طبقه بندي مرحله
IPC
خراسان اسالمي دولت/داعش
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PIMS
اړ وګړي
PiN
اميندوارې او شيدې ورکونکې ميندې
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ریلیف انترنشنل
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 SEHATپه لیږد کې د روغتیا عمل لپاره د سیستم وده
 SMARTد سوکالۍ او لېږد د بهير معیاري نظارت او ارزونه
 SQUEACد السرسی او پوښښ نیمایی مقدار ارزونه
ملګري ملتونه
UN
 UNAMAپه افغانستان کې دملګرو ملتونو مرستندویه پالوی
 UNDSSد ملګرو ملتونو د خوندیتوب او امنیت ریاست
 UNFPAدملګرو ملتونود وګړو وجهې صندوق
 UNHCRد کډوالولپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري
امريکایی ډالر
USD
 UNICEFد ملګرو ملتونو د مشاومانو لپاره صندوق
 UNMASد ملګرو ملتونه د ماین پاکۍ چوپړتیاوې
د امريکا متحده آیاالت
US
 VOIEDد انسان په الس جوړ شوي چاوديدونکي توکي چې د قرباني لخوا کارول کيږی
اوبه پاکوالی او حفظ الصحه
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د قد لپاره وزن
WFH
نړيوال خوارکي پروګرام
WFP
نړيوال روغتيایی سازمان
WHO
د ټول افغانستان ارزونه
WoA
ورلد ویژن انترنشنل
WVI
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www.unocha.org/afghanistan
www.humanitarianresponse.info/operations/afghanistan
@OCHAAfg

