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ملړی برخه :رسیزه د برشي چارو ناظم

رسيزه

د برشي چارو ناظم
د نومرب په مياشت کې د زلزلې له امله په زرګونه کورنۍ په داسې حال کې بې
کوره شوې ،چې د ژمې له رارسيدو رسه به د فزيکي اړتياوو د ډيروايل له امله ال
زيامننونکي يش .دغې زلزلې وښوده چې افغانستان د نابربه طبعي پيښو له ګواښ
رسه مخ هیواد دی او چټک او اغيزمن غربګون ته اړتيا لري.
د تري يو کال په موده کې په افغانستان کې د اوږدمهالو شخړو له امله د ملکي
وګړو مرګ ژوبله په دوامداره توګه لوړه شوې ده .د طالبانو په الس د کندوز
واليت کښیوتل ددې المل شو چې په لويه کچه ډير وګړي له ښار څخه وتلو
ته اړ يش او د افغانستان په بيالبيلو واليتونو لکه کابل ،مزاررشيف او تخار کې
ميشت يش .داسې اټکل کيږي چې له ( ۱۰۰،۰۰۰سل زرو) څخه ډير وګړي به په
يو وخت بې ځايه شو ي وي .
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دغه دوه ناورینونه يو له بل رسه په نږدې وخت کې را منځ ته شو ،او دغه
ناورینونو په بيالبيلو ډولونو دا وښودله چې اغيزمنې برشي مرستې د مناسبو
احتاميل برشي مرستو په زيرمو ،د چټکې ارزونې په اغيزمنتيا او د بیړين برشي
مايل متويل او تصميم نيولو باندې تکیه کوي.
بيړنۍ او انعطاف منونکې برشي مرستې او د برشي مرستو زيرمې که په چټکۍ
رسه وليږدول يش ،دا به په  ۲۰۱۶کال کې داړتیاوو ځانګړتیا په ګوته کړي .په
 ۲۰۱۵ميالدي کال کې د  ۲۲ولسواليو مرکزونه او همدارنګه د کندوز ښار د يو
څه مودې لپاره د طالبانو په الس کي کښیوتل  ،په پرتليزه توګه په  ۲۰۱۴کال کې
يواځې درۍ ولسوالۍ دلنډی مودی لپاره د طالبانو په الس کی کښیوتلې وې .
د جګړو ډيروالی  ،شدت ،او دجګړو جغرافيايي پراختيا او د جګړو د وضعيت
بدلون پدې معنی دی چې په  ۲۰۱۶ميالدي کال کې کيدای يش چې دداخلې بې
ځايه شويو وګړو شمري نور هم ډير يش.

څخه په کم عاید رسه ژوند کوي)  ۷۰سلنه وګړي اغيزمن کړي دي .دغه ستونزه
د کمې اقتصادي ودې ،د دندو او کارونو کمښت ،د  ۴۰،۰۰۰ځوانانو چې هره
مياشت د کار بازار ته راځي ،د لوړې کچې زيامنننې المل ګرځي .له هيواد څخه
د کډوالو د شمري ډيريدل د اقتصادي ودې د شا ته پاتې کيدو ښکاره نښه ده ،د
زيامنننې د کچې لوړيدل به همدارنګه د ناڅاپه طبعي پيښو په وړاندې دوګړو
د مقاومت وړتیا هم کمه کړي ،او په دې توګه به د نورو وګړو د بې ځايه کيدو
المل يش.
افغانستان ته په استثنايي توګه د ډيرو نړيوالو مرستو راتلل او د زیاتو
پرمختيايې رسچينو دشتون له امله ،د دغه پالن  -کاري ليد لوری د راتلونکو ۱۲
مياشتو لپاره يواځې د ژوند د ژغورونې په هڅو باندې متمرکز شوی دی .له دې
امله دغه پالن يواځې د شخړو او طبعي پيښو له امله د بېځايه شويو وګړو ډيرې
حادې ،ژوند ژغورونکي ،د کډوالو او د روغتيا او خوارځواکي د ژوند ژغورونکې
اړتياوې پوره کوي .رسه له دې چې کيدای يش په افغانسان کې د شخړو له امله
د برشي اړتياوو کچه لوړه يش ،په دغه پالن کې د تريو کلونو په پرتله په جدي
توګه د ژوند د ژغورنې په مرستو باندې مترکز شوی دی .پداسې حال کې چې د
افغانستان په هره برخه کې مزمني يا اوږدمهالې اړتياوې شتون لري ،نو غوره
ده چې دغه اړتياوې د څو کلنو پروګرامونو له ليارې حل يش او په دغه پالن کې
شاملې نه دي.
ددې لپاره چې په  ۲۰۱۶کال کې شونو پيښو ته ځواب ويل شوې وي ،دا مهمه
ده چې متويلو ونکي او بسپنه ورکونکي ادارې باید خپلې مرستې وویيش او په
چټکه توګه وکارول يش ترڅو د طبعي او غري طبعي پيښو له امله را منځ ته شويو
اړتياوو ته ځواب وویل شوی وي .

په افغانستان کې د بیوزلۍ او ژوند د رشايطو په اړه د شوې رسوې ()ALCS
وروستني خپاره شوې معلومات ښيې (هغه وګړي چې په ورځ کې له دوه ډالرو
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دشخړولهاملهاغيزمنشوي روغتيایېخدمات** د شخړو له امله بې ځايه کیدل *
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ملړۍ برخه :د بحران تحول/تکامل

د بحران

تحول/تکامل
د هيواد نورو سيمو ته شخړې غزیږي  .په  ۲۰۱۶ميالدي کال کې کيدای يش چې د غريې دولتي وسلوالو ډلو او د دولتي امنيتي ځواکونو
تر منځ به شخړې دوامداره او پراختيا ومومي چې له امله به يې وګړي نورو برشي مرستو او خونديتوب ته اړتيا پيدا کړي.

وسله والې شخړې
د افغانستان ميل امنيتي ځواکونو په زياتيدونکې توګه د فشار الندې دي ،ځکه
چې د غريې دولتي وسلوالو ډلو رسه په ګڼو جبهاتو او ولسواليو کې په جګړه
اخته دي .په  ۲۰۱۵ميالدي کال کې د شخړو له امله د نورو واليتونو اغيزمن کيدل
د دغه کال يوه ځانګړتيا وه .د هیواد څخه په زیات شمیر کې د بهرنيو ځواکونو د
وتلو رسه اوسنۍ جګړې تر ډيره بریده سختې شوې او د غريې دولتي وسله والو
له لوري د ولسواليو په مرکزونو ډير بريدونه تررسه کيږي .په  ۲۰۱۵کال کې د ۲۳
ولسواليو مرکزونه د لنډ مهال لپاره د غريې دولتي وسله والو له لوري نيول شوي
ؤ ،چې دغه شمريه په  ۲۰۱۴کال کې يواځې درۍ ولسوالۍ وې .په  ۲۰۱۵کال
کې د وسله والو جګړو ډيروايل او شدت او د بې امنيتي له امله ويرې او ګواښنو

په زرګونو وګړي د افغانستان په بيالبيلو برخو کې بيځايه کيدو ته اړ کړي دي .په
 ۲۰۱۶کال کې داسې اټکل کيږي چې نږدي  ۲۵۰.۰۰۰وګړي به د بې ځايه کيدو
له امله برشي مرستو ته اړتيا ولري .څرنګه چې وضعيت کې ښه والی نشته او د
شخړو ملنه نورو سيمو ته هم غزیږي نو هغه کورنۍ چې بيځايه شوي دي ،د بريته
ستنيدو لپاره د خونديتوب احساس نه کوي ،او په دي توګه ګڼ شمري خلک د
اوږدمهال بې ځايه کيدو رسه مخ کيږي.

داخيل بې ځايه شوي وګړي ،پناه غوښتونکي ،راستنيدونکي او کډوال
په ټوليزه توګه په تريو  ۱۵کلونو کې د شخړو له امله د بې ځايه شويو وګړو
شمیر نږدې  ۱.۱ميليون تنو ته رسيږي .د پراخه او مخ په زياتيدونکو جګړو او
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د ناورین مهال
د ﺷﺨړو ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻧﻮې ﺑﯧځﺎﻳﻪ ﺷﻮې وګړي

ﺑﯽ اﺳﻨﺎده زﻳﺎمنﻨﻮﻧﮑﻲ راﺳﺘﻨﻴﺪوﻧﮑﻲ

د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎين ﭘﻨﺎه ﻏﻮښﺘﻮﻧﮑﻮ ﻧﻮم ﻟﯿﮑﻨﻪ
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روانې شخړې په دوامداره
توګه د هيواد ټيکاؤ اغيزمن
کوي

32

53

د  ۲۰۱۳کال مۍ مياشت

د  ۲۰۱۴جون مياشت

د  ۲۰۱۴جوالئې مياشت

د سيميزو وسله والو ډلو له
لوري په نښه شوو ملکي
وګړو د وژنو په کچه کې
ډيروالی را منځ ته شو .د شخړو او د
پخوانيو ستونزو له امله ګواښنې ډيرې
شوې.

په شاميل وزيرستان کې
پراخه عمليات ددې المل
شول چې پاکستاين پناه
غوښتونکي خوست او پکتيکا ته
راکډه يش .ډيرې کمې کورنۍ بريته
ستنې شوې دي.

د  ۲۰۱۳کال تغذي ميل
رسوي وښودله چې په هرو
پنځو ماشومانو کې چې د
پنځو کلونو څخه کم عمر لري (۹.۷
سلنه)  ،د حادې خوارځواکې رسه
مخ دي.

91
36

ملړۍ برخه :د بحران تحول/تکامل

تاوتريخوايل له امله د کورونو څخه د تيښتې او پناه غوښتنې شمري په  ۲۰۱۵کال
کې د  ۲۰۱۴کال په پرتله  ۶۴سلنه ډير شوی دی ،چې دغه شمري نږدې ۲۰۰.۰۰۰
تنو ته په يو کال کې رسيږي .د پورتنیو یادو شوو شمريو تصديق ستونزمن دی ،
ځکه چې برشي مرستندویان او فعالني د جګړو او نا امنیو له کبله سيمو ته الس
رسی نه لري.
د افغانستان په ګاونډ کې د پاکستان له شاميل وزیرستان څخه په  ۲۰۱۴کال کې
د نظامي عملیاتو په نتیجه کې ،افغانستان د وزیریستاين کډوالو کوربه شو.
هيله ده چې د  ۲۲۵.۰۰۰پناه غوښتونکو څخه چې افغانستان يې کوربه دی،
په  ۲۰۱۶کال کې يې شمريه ځکه کمه يش چې ځينې به يې خپلو اصيل ټاټوبوته
ستانه يش او همدارنګه به د بيو مرتيک نوم لیکني په هڅو کې هم غوره والی
را منځ ته يش .خو داسې انګريل کيږي چې نږدي  ۱۷۵.۰۰۰به يې د راتلونکی نا
څرګند مهال لپاره پاتې يش.

طبعي پيښې
په  ۲۰۱۵کال کې يو ځل بيا دا څرګنده شوه چې افغانستان په لوړه کچه د طبعي
پيښو په وړاندي زيامننونکی دی .پداسې حال کې چې د کال په لومړيو شپږو
مياشتو کې د سيالبونو او د سختې هوا له امله د اغيزمنو وګړو شمري له منځنۍ
کچې څخه ښکته وه  ،د اکتوبر په مياشت کې هیواد د ریکټر په کچه ۷.۵

درجې زلزلې ولړزاوه او د سلو څخه د زیاتو وګړو ژوند يې واخيست او ۱۲۷.۰۰۰
تنه نور يې برشي مرستو ته اړ کړل .د تريو کلونو د شمريو له مخې ،هر کال د
طبعي پيښو لکه سيالبونه ،زلزلې ،ځمکې ښويدنې او وچکالېو له امله ۲۳۵.۰۰۰
تنه اغيزمن کيدل.

د تغذي (ناورین)
په  ۲۰۱۶ميالدي کال کې به نږدې يو ميليون ماشومان د حادې خوارځواکي له
امله درملنې ته اړتيا ولري .د د دې ډول خوارځواکي اغيز دادی چې معمويل
ناروغې لکه نس ناستی ،د تنفيس الرو ناروغۍ او رسخکان يا رشې به مرګونې
حاالت رامنځته کړي  .د خوارځواکۍ د کچې په اړه د هیواد له ډیرو برخو څخه
راپور ورکړل شوی دی چې خوار ځواکي د بيړين حالت له کچې څخه لوړه ده،
خو يواځې  ۴۰سلنه په خوارځواکي اخته ماشومان د درملنې لپاره ثبت کيږي
چې د لس سلنو یې درملنه نه کيږي .د عامې روغتيا د اسانتياوو د پوښښ کچه
 ۶۰سلنه ده او يواځې  ۳۴سلنه يې د خوارځواکۍ درملنه کوي .په افغانستان کې
د خوارځواکۍ د الملونو په اړه کايف معلومات شتون نلري .په هيواد کې ډيرې
ميندې په دې نه پوهيږي چې څه وخت ددوئ ماشوم د خوارځواکۍ له امله
ناروغه کیږي  ،چې په دې توګه د دغه ماشومانو د اغيزمنې درملنې او پيژندنې
لپاره تر ټولو لوی خنډ دي.

07

د شخړو له امله نوې بې ځايه کيدنې

د شخړو له امله د برشي اړتياوو د ډيروايل طمع کیږي.

د  ۲۰۱۵جنورې څخه تر
سپتمرب پورې

۱۹۷،۰۰۰
پاکستاين پناه غوښتونکي

د  ۲۰۱۵کال په سپتمرب کې

۲۲۵،۰۰۰

د  ۲۰۱۶کال لپاره وړاند
وينې

۲۵۰،۰۰۰

د  ۲۰۱۶کال لپاره
وړاندينې

۱۷۵،۰۰۰

يب اسناده زيامننونکي افغان راستنيدونکي

د  ۲۰۱۵اپريل مياشت

د  ۲۰۱۵سپتمرب مياشت

په شامل او لويديځ کې د
شخړو د چټک زیاتوايل له
امله نوې بېځايه کيدنې را
منځ ته شوې ،چې ډير يې هغه سيمو
ته بې ځايه شوي چې الس رسی ورته
شونی نه دی.

د کندوز له شخړې څخه
لومړنی راپور دا ښيي چې له
 ۱۳،۰۰۰څخه ډيرې کورنۍ
بيځايه شوې دي.

د  ۲۰۱۵جنوري څخه تر
سپتمرب پورې

۸۴،۰۰۰
د افغاين کډوالو راستنیدنه

د  ۲۰۱۵جنورې څخه تر
سپتمرب پورې

۵۴،۰۰۰

د  ۲۰۱۶کال لپاره
وړاندوينې

۱۱۱،۰۰۰
د  ۲۰۱۶کال لپاره
وړاندوينې

۶۹،۰۰۰

ملړۍ برخه :سرتاتيژيکې موخې

سرتاتيژيکې

موخې

د قوي برید د ټاکلو د مترین او ډيرو هڅو وروسته دا فرصت برابر شو چې د يو مرکزي موخې او د حادو برشي اړتياوو د ټاکلو لپاره
الندې پنځه سرتاتيژيکې موخې په ګوته يش .د هيواد په کچه برشي ټیم يو واقعي او متمرکز پالن چمتو کړی دی تر څو د ژوند ژغورنې
اړينې مرستې د راتلونکو  ۱۲مياشتو لپاره چمتو کړي.
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د ملکي وګړو خونديتوب
په شخړو کې د د ښکيلو خواوو له لوري د شخړو او ترييو څخه د ملکي وګړو په خونديتوب کې برخه واخیستل يش او له
نورو جګړو رسه د مخ کيدو د مخنيوي هڅې ويش تر څو چې د وګړو حقونو ته د نړيوال برشي او د برشي حقونو د قوانینو
مطابق درناوی ويش.

د شخړو له امله بيځايه شويو ،پناه غوښتونکو او زيامننونکو راستنيدونکو ته ځواب وينه
د وسله والو شخړو له امله د اغيزمنو ملکي وګړو ،د داخيل بيځايه شويو ،پناه غوښتونکو او راستنيدونکو په ګډون اړتياوو ته د
ټاکل شويو مرستو له ليارې ځواب وينه ويش ،تر څو چې د زيامننونکو ډلو جدي بنسټيزې اړتياوې پوره يش.

بيړنۍ ،حادې روغتيايي او طبعي پيښې
د حادو روغتيايي او طبعي بيړنيو پيښو له امله اغيزمنو وګړوته په هغه صورت کې ځواب وينه چې ارزونې دا په ګوته کړي
چې برشي مرستې د ژوند د ژغورنې لپاره جدي اړتيا ده

د حادي خوارځواکۍ درملنه او مخنيوی
د اسايس (بنسټيزه) روغتيايې خدمتونو ( )BPHSکې د جدي تشې ډکول تر څو چې د حادې خوارځواکۍ درملنه ويش او د
تغذي وضعيت د ال خرابيدو څخه مخنيوی ويش.

د وضعيت تحليل او د اړتياوو همغږۍ ارزونه
د ارقامو د را ټولولو د کيفيت ښه کول ،د اړتياوو د همغږۍ ارزونه په هغه توکو چې هوکړه شوې ،د وضعيت تحليل ،تر څو
چې برشي کړنې په سمه توګه تررسه يش او برشي الس رسی پراخه يش.

سرتاتيژيکي موخې په جدي توګه د شخړو له امله په مستقيم ډول اغيزمن
شویو وګړو ته د بيړين خونديتوب او د ژوند ژغورنې د فعاليتونو په وړاندې کولو
متمرکزه دي .ددغه پالن بنستيزه موخه د ملکي وګړو خونديتوب ،شخړو ته يې
د مخامخ کيدو کمښت او په پايله کې د ژوند ژغورنه او د ټپونو کمښت دی.
دوهمی ،درميي او څلورمي موخې دا ډاډمنه کوي چې کمې برشي مرستې د ژوند
ژغورنې او د هغه ژوبليدو او د انسانانو د رنځيدو د کمښت لپاره ،چې د مخنيوې
وړ دي ،او د شخړو او د طبعي پيښو له امله را منځ ته شوې ،وکارول شی .د
ارزونې شمريې او ارقام او د وضعيت تحليل په دغه پالن کې ددې لپاره شامل
شوی دی ،چې اوسنيو ارزونو کې ستونزې شته او د شواهدو بنسټیز اهميت به
په ګوته يش ،چې د دغه ارزونو په بنسټ د مهمو پروګرامونو دپاره تصميمونه
نيول کيږي.
پداسې حال کې چې يواځې ډيرو جدي برشي اړتياوو ته لومړيتوب ورکړل
شوی دی ،پدغه پالن کې همدارنګه دا هم په ګوته شوې ده چې ډير وګړي په

اوږدمهاله بيوزيل کې ژوند کوي او اوږدمهاله او دوامداره مرستو ته اړتيا لري
تر څو چې ددوئ د روغتيايې حالت د خرابيدو مخنيوی ويش او ددوئ وضعيت
د بحران لوري ته الړ نيش .دغه پالن همدارنګه ددې وړاندوينه کوي چې د
پرمختيايې فعاليتونو ،د افغانستان حکومت او بسپنه ورکونکو د ټینګې ژمني د
ترالسه کولو لپاره بايد وکالت او مالتړ ويش ،تر څو چې رغوونکي ګامونه پورته
کړي او اوږدمهاله حل ليارې په ګوته کړي او د زيامنننې الملونه له منځه يويس،
چې دغه کار به هر کال په دورانې ډول د برشي مرستو د اړتیاوو ته په کمښت
کې مرسته وکړي .د ټولنې دوديز مقاومت ځواکمنول ،د پيښو د خطر او اغيز
کمول او د حکومت په مرشۍ چمتوايل او ځواب وينه ،به په اوږدمهال کې د
برشي مرستو ته د اړتيا په کمولو کې مرسته وکړي.

ملړۍ برخه :غربګون سرتاتيژيک

د غربګون

سرتاتيژي
د غربګون يا ځواب وينې سرتاتيژي ،د تري کال په چټک بدلون او د تاوتريخوايل ډک حاالتو ته په کتو جوړه شوې ده ،او داسې انګريل
کيږي چې د  ۲۰۱۶ميالدي کال کې د هغه پيښو چې وړاندوينه يې نيش کيداې ،بيړنيو او انعطاف منونکو بيړنيو مرستو ته به په بيال
بيلو سيمو او برخو کې اړتيا وي .دا سرتاتيژي په وکالت  ،د افغانستان حکومت ،پرمختيايې مرستندویانو او بسپنه ورکونکو رسه په ګډ
کار ټينګار کوي ،تر څو چې د زيامننني د الملونو ريښي له منځه يويس ،د ټولنې دودېز مقاومت ځواکمن کړي ،د پيښو خطر او اغيز کم
کړي ،او په پايله کې په برشي مرستو اوږدمهالې تکيه کمه کړي.
د برشي غربوګون کاري ساحه
دغه پالن په کره توګه د برشي کړنو په سرتاتيژي باندې متمرکز دی ،چې د ژوند
ژغورلو او د مړينې د مخينوې لپاره په راتلونکې  ۱۲مياشتو کې اړين دی .څرنګه چې
افغانستان په نړۍ کې يو د بيوزلو هيوادونو څخه دی ،او وګړي يې د اوږدمهاله او
پراخه اړتياوو له کبله چې د لږ پرمختګ او بې امنيتې له امله را منځ ته شوي ،الس او
ګريوان دي .پداسې حال کې چې دغه اوږدمهاله بيوزيل برشي ناورین نور هم جدي
کوي ،ددغو پيچلېو او پراخه پرمختيايې نواقصو لپاره د حل پلې کوونکې هڅې بايد
د څو کلنو اوږدمهالو پروګرامونو له ليارې حل يش .دغه ډول د حل ليارې د برشي
ځواب وينې د لنډ مهالې دوران له وړتيا څخه پورته دي.
افغانستان یو د هغو هیوادونوله جميل څخه دی چی د نړۍ په کچه زیاتې
برشي مرستي تر السه کوي .د برشي کړنو يا فعاليتونو متويل يې نږدې اوه سلنه
د دغه ټولو مرستو جوړوي .د افغانستان حکومت په دي خربه ټینګار کوي
چې د پرمختيايې مرستو زیاته اندازه دې د حکومتي بودجې له ليارې او د ميل
پالن په چوکاټ کې ولګول يش .له دې امله دغه پالن د ټاکل شويو حدودو په
نظر کې نيولو رسه جوړ شوی دی تر څو دا باوري يش چې برشي فعاليتونه له
پرمختيايې فعاليتونو څخه بيل دي او د برشي کړنو بې پري توب خوندي وساتل
يش ،او په ورته وخت کې د برشي رسچينو اغيزمن کارونه هم باورې يش .د
غربګون د پالن شاخصونه د حکومت او پرمختيايې مرستندویانو د زیاتو کلونو
جامع پروګرامونو ته په کتو رسه تعريف شوي دي .دغه ډول هڅو کې موخه دا
وه چې برشي مرستې د پرمختيايې فعاليتونو متممې وي او د روغتيا ،ښوونې،
کرهنې او کليوالې پراختيا لپاره د حکومت د لومړيتوبونو ميل پروګرام ،او د
ملګرو ملتونو له لوري د پرمختياې مرستو ،په ځانګړې توګه د انډوليز اقتصادي
پراختيا او د بنسټيزو ټولنيزو خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې د بياځلې
فعاليتونو څخه مخنيوی ويش.

د پالن مفروضات
په  ۲۰۱۶ميالدې کال کې داسې انګريل کيږي چې د شخړو کچه به لوړه يش ،د په
کور د ننه د بېځايه شويو شمريه به د  ۲۰۱۵کال څخه کمه نه وي ،کيدای يش چې
ډيره وي ،له ګاونډيو هيوادونو څخه به نور زيامننونکي افغانان هيواد ته راستانه
يش ،د تري په پرتله به کم پناه غوښتونکې په دوامداره توګه برشي مرستو ته اړتيا
ولري ،او طبعې پيښو وړاندوينه بايد هم ويش.

د برشي اړتياو تر شا دهر ډول الملونو د وړاندوينې د نشتون
له امله داسې يوې سرتاتيژي ته اړتيا ده چې په ټول هيواد کې
چمتوالی  ،د وړتيا ځواکمن کيدل ،د رسچينو ځای په ځای کول
او داسې متويل ته اړتيا ده چې انعطاف منونکې او چټکه ځواب
وينه پرې تررسه يش.

دغه سرتاتيژي په بيړين غربګون او نوې غريې مرتقبه اړتياوو باندې مترکز کوي ،دا
هم روښانه ده چې د حکومتي خدمتونو وضعيت به په راتلونکې کال کې ښه
نيش .ځواکمنې برشي مرستې به تر ډيرې کچې دا به ګوته کړي چې د زیامننو
وګړو رسه مرستي ويش تر څو چې ددوئ بنسټيزې اړتياوې پوره يش ،او د خدمت
وړاندې کوونکو په وړتيا باندې به اغيز وکړي تر څو د ژوند ژغورنې خوارځواکۍ
درملنه وکړي او د جګړو ټپيانو ته د ترضيضاتو مراقبتونه وړاندې کړي ۲۰۱۵ .کال
ته په کتو رسه چې شخړې نورو ډيرو سيمو ته غزیدلې دی  ،دا شوين ده چې د
خدمتونو په وړاندې کولو کې به خنډونه را منځ ته يش .د ميل امنيت د ټينګښت
لپاره د لګښتونو د ډيريدو له امله ،د حکومت په بودجه باندې فشار راځي او
په دې توګه د حکومت په وړتيا چې پرمختيايې کمښت او نقص او يا اوږدمهالې
بيوزيل له منځه يويس  ،اغيز کوي ،چې بيا دا په خپل وار د برشي اړتياوو د را منځ
ته کيدو المل ګرځي.

د لومړيتوب په بنسټ ځواب وينه
د ځواب وينې په پالن کې لومړيتوبونه د حادو برشي اړتياوو د شاخصونو د
موندنې په مهال چې بنسټيز حدود ورته ټاکل شوي او د برشي اړتياوو بياکتنې
کې وړاندې شوي دي ،تعني شوي دي .د برشي بحرانونو کليدي الملونو ته په پام
رسه ،اړتياوې د الندې وضعيت له مخې ټاکل کيږي :د شخړو له امله اغيزمن،
د شخړو له امله بې ځايه کيدل ،پناه غوښتونکي ،زيامننونکي راستنيدونکي او
همدارنګه د ژوند ګواښونکې حاده خوارځواکي او د خوړو د خونديتوب شديد
حالت شامل دي .په لومړين حالت کې او د نوې لوېې طبعي پيښې د نشتون په
صورت کې ،د شخړو له امله اغيزمونو او بېځايه شويو ته به د ګڼو سکتورنو او
ګڼو کلسرتونو له ليارې د ځواب وينې لومړيتوب ورکول کيږي او دا به باوري
يش چې د ژوند ژغورنې جدي فعاليتونه لکه د ترضيضاتو مراقبت ،د حادې
خوارځواکۍ درملنه ،او د اوږدمهال پناه غوښتونکو لپاره بنسټيزه خوراکي توکي،
اوبه او روغتيايې اسانتياوې چمتو يش.

اوږدمهالې بيځايه کيدنې
څرنګه چې بيځايه کيدل نور هم پراخه کيږي ،او روانې شخړې او د سيمو د واک
بدلون وګړي خپلو کورونو ته له ستنيدو څخه ګرځوي ،نو د هغه کورنيو شمريې
چې اوږدمهالې بيځايه کيدو رسه مخ دي ،ورځ په ورځ ډيريږي .پداسې حال کې
چې د دغه وګړو څارنه او تعقيب په تريو وختونو کې په ډيره لږه کچه تررسه
شوی دی ،د  ۲۰۱۶کال سرتاتيژي کې د دغه وګړو لپاره د ډيرو برشي او مصؤنيتي
اړتياوو وړاندوينه شوې ده ،له دې امله ځانګړې رسچينې ددې لپاره پالن شوې دي
تر څو چې د ګڼو سکتورونو ارزونه تررسه يش او د پيژندل شويو اړتياوو له مخې
لږ تر لږه  ۱۰۰.۰۰۰تنو ته ځواب وينه ويش.
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ملړۍ برخه :سرتاتيژيک غربګون

د نغدو پيسو مرستې
د هيواد برشي ډله په دې پوهيږي چې د ګڼو موخو لپاره د نغدو پيسو مرستې دا
وړتيا لري چې په خپل وخت او لږ لګښت رسه ګڼو بيړنيو اړتياوو ته ځواب وينه
ويش ،همدارنګه نغدې پيسې اغيزمنو ته د درناوي المل کيږي او ګټه اخيستونکو
ته واک ورکوي چې څه ډول دغه پيسې وکاروي او همدارنګه د سيميز بازار مالتړ
هم کيږي .د بيړنۍ ځواب وينې ميکانيزم ( )ERMرشيکې غريې دولتي موسسې،
چې د اروپا کميسيون د برشي مرستې د څانګې ( )ECHOله لوري متويل کيږي،
د شخړو او د طبعي پيښو د ځواب وينې په وخت کې د نورو مرستو تر څنګ د
نغدو پيسو مرستې هم کړي دي .د  ۲۰۱۶وړانديز شوي وضعيت به برشي ټولنه
له نورو ننګونو رسه مخ کړي او ديته به يې اړه کړي چې نورې نوښتيزې چارې
په الر واچوي تر څو په ټولو سکتورونو کې اړتياوې پوره کړي او په ورته وخت
کې د اغيزمنتيا او ګټورتيا هيلې هم پوره کړي .د نغدو پيسود ليږد موډل ،چې
ګټه اخیستونکو ته دا توان ورکوي چې له سيميزو سوداګرو او چمتو کوونکو څخه
توکي او خدمتونه په مستقيم ډول ترالسه کړي ،او دغه موډل به په راتلونکې کې
په پراخه کچه ځکه وکارول يش چې په لوړه کچه د برشي مرستو مستقيم ويش له
موانعو رسه مخ کيږي.

په جندر يا ټولنيز جنسيت مترکز

10

په افغانستان کې برشي فعاليت او کړنې د ښځو او نجونو رسه د مرستې او
خونديتوب په برخه کې په دوامداره توګه له سيستامتيکو ستونزو رسه مخ دي.
ښځو او نجونو ته د برشي الرسيس پراختيا چې د مرستو د ترالسه کولو لپاره له
سيستامتيکو موانعو رسه مخ دي ،د مخامخ مذاکرو ،او مرستو د ترالسه کولو لپاره
مشمول الس رسی او د ټولو برشي سازمانونو له لوري د خونديتوب يا مصؤنيت
ټوليز اقدامات اړين دي .پداسې حال کې چې د سکتور او د سيمې اړونده د جندر
ځانګړي تحليل لپاره ډيرو هڅو ته اړتيا ده ،خو د جندر اړونده ځينې اصالحي
اقدامات د هر سکتور د سرتاتيژيک غربګون په برخه کې شامل او بيان شوي دي.

سيستامتيکه توګه د برشي اړتياوو د اړو وګړو عمومي بار کم کړی .د شخړو له
امله د بيځايه کيدو د ډيروايل رسه ،د  ۲۰۱۳د داخيل بيځايه شويو ،ميل پالييس د
پلې کيدو د پرمختګ په برخه کې بايد کره کړنې تررسه يش ،چې دغه کړنې بايد
د حکومت د رهربي او د داخيل بېځايه شويو د بيړنيو اړتياوو دځواب وينې د
همغږي په برخه کې تررسه يش ،همدارنګه دا بايد هم باوري يش چې اوږدمهاله
بېځايه شوي ددې فرصت تر السه کړي چې بريته ستانه يش ،يا د بيځايه کيدو په
ځای کې مدغم يش او يا بل ځای ته وليږدول يش ،او له دوی رسه په دغه کارونو
کې د پرمختيايې پالنونو له ليارې مرسته ويش.
خوارځواکې او ساري ناروغي به تر هغه مهاله د ډيرې مړينې او ژوبلې کليدې
الملونه وي ،چې د روغتيايې خدمتونو پوښښ وګړو ته ډير شوي نه وي .د اسايس
(بنسټيزه) روغتيايې خدمتونو کڅوړه چې  ۱۸کاله وړاندې را منځ ته شوې وه،
په جدي توګه ارزول کيږي او بدلونونه پکې راوستل کيږي تر څو چې د وګړو
اړتياوې ،په ځانګړي توګه د لوړې خوارځواکې اود شخړو له امله د اړتيا وړ
خدمتونه چې د اوسنيو خدمتونو له توان څخه لوړ دي ،پوره کړي.
په افغانستان کې هر کال بياځلې طبعي پيښې په منځنې کچه د دوسوه پنځوس
زره وګړو ژوند اغيزمن کوي .ددې لپاره چې د افغانستان حکومت د لومړنې
ځواب ويونکي په توګه د اغيزمنو وګړو د ځواب وينې په برخه کې خپل مسؤليت
تررسه کړی وي ،بايد د پيښو د مديريت ميل ادارو د وړتيا لوړولو په برخه کې کار
وکړي او په دې برخه کې خپله رهربي وښيې .د پيښو د خطر يو ځواکمن ځواب
بايد د چمتوايل ،د خطرونو تحليل ،د وړتيا نقشه او د وار د مخه خربتيا باندې
ډير ټينګار وکړي او د لګښت له پلوه اغيزمن لومړيتوب ګامونه په ګوته يش .د
اوبو د وضعيت مديريت  ،د طبعي پيښو د خطرونو لکه سيالبونه ،د سيندونو
تخريب او وچکالۍ د حاصالتو کمښت لپاره مرکزي اهميت لري .ځواب وينه او
چمتوالی بايد د اوږدمهالې نوښتونو رسه اړيکې ولري چې په پايله کې د ټولنې
مقاومت او وړتيا لوړه کړي.

په اوږدمهال کې د برشي مرستو کمول
د برشي متويل کمښت او په پايله کې د برشي فعاليتونو په بيړنۍ ځواب وينې
مترکز ،د افغانستان په حکومت باندې نور هم فشار ډيروي تر څو چې په

انځور :اندريو کويلتی

ملړۍ برخه :کاري يا عمليايت وړتيا

کاري يا عمليايت

وړتيا

په  ۲۰۱۵کال کې برشي ټولنې په چټکي ځواب وينه کړې ده ،په ټوليزه توګه په  ۱۵واليتونو کې چې برشي اړتياوې ډيرې وي ،د برشي
فعالينو په شمريه کې لس سلنه ډيروالی راغلی دی.
د برشي کاري رشيکانو شمري په  ۲۰۱۵ميالدي کال کې نږدې  ۱۶۰ميل او نړيوالو
غريې دولتي موسسو ته ورسيده ،چې د ملګرو ملتونو ادارو ،د کډوالو نړيوال
سازمان او د رسې مياشتې او د رسه صليب د ټولنو رسبريه د برشي ځواب وينې د
فعاليتونو راپورونه يې ورکړي دي .نور سازمانونه چې دا يې په ګوته کړې ده چې
د اړتيا د را منځ ته کيدو په صورت کې د ځواب وينې وړتيا لري نو بيا دغه شمريه
په ټوليزه توګه  ۲۴۹برشي رشيکانو ته رسيږي .د برشي رشيکانو په ګوته کول او د
همغږې په هڅو کې يې رشيکول د ( څوک چريې څه کوي) چې د ملګرو ملتونو
د برشي مرستې د همغږې ادارې سيميزو دفرتونو او کلسرتونو د څارنې د بهري په
مرسته راټوليږي ،ځواکمن شوی دی.

ﭼﯿﻦ

دوﺷﻨﺒﻪ

رسه له دې چې د برشي شتون په برخه کې ډيروالی راغلی دی ،چې دغه شتون د
اړتياوو جغرافيايې پراخوالې ښيې ،خو د ملګرو ملتونو په ګډون دغه رشیکان له
مايل موانعو رسه مخ دي چې د توکو او برشي رسچینو له پلوه ېې په لوړه کچه د
ځواب وینې وړتیا کمه کړې ده  .پداسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د برشي
مرستې د همغږې اداره پدې هڅه کې ده چې د برشي رشيکانو شونتيا د برشي
اړتياوو رسه متناسبه کړي ،بسپنه ،الس رسی او امنيت لوی خنډونه دي .په ۲۰۱۵
ميالدي کال کې ،د نورستان او هلمند واليتونو  ۲۰سلنه د برشي کاري فعالينو د
کمښت شاهد وه.

د برشي رشيکانو شمريه
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ﻟﻐامن  66ﮐﺎﺑﻞ
54
ﻟﻮﮔﺮ
15
ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر
14

!

!

!
! ! !

16

17

ﭘﯿﻨﺠﺸﯿﺮ
11
ﻧﻮرﺳﺘﺎن

13

ﺟﻮزﺟﺎن

16

ﻫﻠﻤﻨﺪ

18

ﻧﯿﻤﺮوز

اﯾﺮان

!

ملړۍ برخه :برشي الس رسی

برشي

الس رسی
په  ۲۰۱۶کال کې کيدای يش چې د الس ريس خنډونه ډير يش او دغه خنډونه د وسله والو ډلو د ډيروايل ،د مايل شونتيا د کموايل له امله
د برشي شونتيا کمښت او د دولت د کنرتول د ناڅرګنده وضعيت له امله ډيرېدلی يش .په افغانستان کې برشي ځواب وينه بايد نوې
سرتاتيژيک وضعيت خپل کړي ،تر څو چې تر ټولو ډيرو زيامننونکو ته خوندي الرسسی ترالسه کړي.
د شخړو اړونده امنيتي خطرونه او د دغه خطرونو مناسب مديريت په ټول
افغانستان کې د برشي الس ريس تر ټولو لوی خنډ دی ،رسه له دې چې جرمونه،
سيميزې سيايس مداخلې او کمزورې زيربناوې هم د بيړنې او بنسټيزو پروګرامونو
په وړاندې خنډونه دي .دغه مخ په زياتيدونکي خنډونو ډيرې ادارې ديته اړ کړي
دې چې د لريې فاصلې څخه رشاکت او مديريت تلن الره غوره کړي ،چې دغه کار
د  ۲۰۱۶کال د برشي ټولنې د برشي سرتاتيژيک ځواب وينې اړتيا ده .خو برشي
ټولنه ديته اړ ده چې په عکس العملی توګه خپل کاري وضعيت ته بدلون ورکړي
تر څو چې ډيرو وګړو ته په هغه سيمو کې الس رسی وکړای يش چې د دولت له
کنرتول څخه بهر دي.
ﭼﯿﻦ

د هغو ورکړل شويو پيښو راپورونه چې د مرسته ورکونکو سازمانونو کارکونکې پکې اغيزمن شوې دي.
15
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دوﺷﻨﺒﻪ
ازﺑﮑﺴﺘﺎن

ﺑﺪﺧﺸﺎن

ﺟﻤﻮ و
ﮐﺸﻤﯿﺮ

!

!

! ! !
! !

! ! !

!

!
!
!
! ! !!!!
! ! ! ! !

!

! !

!

!

ﮐرن
!
!

ﮐﺎﭘﯿﺴﺎ

!

!
!

!

ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر

! ! !

!

! !

! !
!

!! !

!

!
! ! !

! ! !!

ﺑﻐﻼن

ﻟﻮﮔﺮ

ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن

ﺑﻠﺦ

ﭘﯿﻨﺠﺸﯿﺮ
ﻧﻮرﺳﺘﺎن
ﻟﻐامن

197

ﺟﻮزﺟﺎن

ﮐﻨﺪز

ﺗﺨﺎر

ﺟﻨﻮﺭﻯ 2015

په ۲۰۱۵کال کې د برشي کارکوونکو په وړاندې د را منځ ته شويو پيښو شمري

ﺗﺎﺟﮑﺴﺘﺎن

12

ﻣﻰ 2015

ﭘﺮوان

ﮐﺎﺑﻞ

ﺳﻤﻨﮕﺎن

وردک

ﻓﺎرﯾﺎب

ﴎﭘﻞ

ﺑﺎدﻏﯿﺲ

ﺑﺎﻣﯿﺎن
ﻏﻮر

ﻫﺮات

!

!
! !

اﺳﻼم آﺑﺎد

!

!

! ! ! !

!

!

!! !
! !

! !

!

ﺧﻮﺳﺖ

!
! !

ﭘﮑﺘﯿﺎ

داﯾﮑﻨﺪی

!

!

ﻏﺰﻧﯽ

!
!!

!
!

ارزﮔﺎن

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
ﭘﮑﺘﯿﮑﺎ

د ﺑﴩي ﻻس رﳼ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻮﻧﻪ

+

ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن

ﴎﭼﻴﻨﯥ :ﺑﻴﻼﺑﻴﻠﯥ

ﻓﺮاه

زاﺑﻞ

—

د ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ او ﺷﺘﻤﻨﯿﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﺷﻤري
ﻟﻪ  ۸څﺨﻪ زﯾﺎت
ﻟﻪ  ۵څﺨﻪ ﺗﺮ  ۸ﭘﻮرې
ﻟﻪ  ۲څﺨﻪ ﺗﺮ  ۴ﭘﻮرې
 ۱ﭘﯿښﻪ

ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ 2015

0

ﮐﻨﺪﻫﺎر

ﻫﻠﻤﻨﺪ

ﻧﯿﻤﺮوز

اﯾﺮان

!

ملړۍ برخه :د غربګون څارنه

د غربګون

څارنه

برشي ټولنه به حساب ورکونه ،اغيزمنو وګړو ته د ځواب وينې د اغيزمنتيا او تکافو د دوامداره څارنې او راپور ورکونې له ليارې،
ځواکمنه کړي .د پالن شويو فعاليتونو څارنه به د پايلې په وړاندې د برشي کړنو تصميم نيونه ښه کړي او د رسچينو اغيزمنه کا َرونه او
ليږد به هم ښه يش.

د غربګون د څارنې کاري چوکاټ
د غربګون يا ځواب وينې د څارنې کاري چوکاټ ( )RMFد افغانستان د  ۲۰۱۶کال
د برشي غربګون پالن بشپړونکی دی .پدې کې د پايلو يو کاري چوکاټ شامل دی،
د غربګون د څارنې پالن ،د راپور ورکونې مهال ويش او د کلسرتونو تر منځ او د
کلسرت ځانګړې د څارنې اضافې پالنونه شامل دي .د ځواب وينې د څارنې کاري
چوکاټ ،برشي ټولنې ته يو جوړښت برابروي تر څو چې د ترالسه شوي پرمختګ
د پالن پايلو رسه چې د برشي غربګون پالن کې ټاکل شوې دي ،وارزوي .د داسې يو
بهري باروي کول چې له مخې يې د ترالسه شویو پايلو او د ځانګړې شويو رسچينو
څارنه ويش او په دې توګه د اغيزمنو وګړو ،حکومت ،متويل کوونکو او يو بل ته د
برشي ټولنې د روڼتيا او حساب ورکونې چارې وده وکړي .د ځواب وينې د څارنې
کاري چوکاټ الس ته راوړنې به د برشي فعالينو رسه مرسته وکړي چې د شواهدو
په بنسټ د نواقصو د حل لپاره د اړتيا وړ اقداماتو په برخه کې تصميم ونييس،
تشې ډکې کړي او/يا د غربګون پالن اصالح کړي ،او په دې توګه د اوږده او لنډ
مهال لپاره اغيزمن او ګټور برشي غربګون کې ونډه واخيل.

د کلسرتونو څارنه
د کلسرتونو موخې د  ۲۰۱۶کال لپاره د ځواب وينې په فعاليتونو متمرکزې دي،
چې دغه موخې د پنځه سرتاتيژيکو موخو رسه چې د هيواد په کچه جوړې شوې
دي ،مطابقت لري .ددې لپاره چې هرې موخې ته د رسيدو لپاره پالن جوړ يش،
هر کلسرت د بنسټيزه فعاليتونو ټولګه او الس ته راوړنې په ګوته کړې دي چې د
اړونده موخو او اساس (که شتون ولري) رسه يو ځای دي.

دﺷﺒﻮرد ﻳﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎيت ﻟﻨډﻳﺰ
د څﺎرﻧﯥ راﭘﻮر
ﺑﴩي اړﺗﻴﺎوو ﺑﻴﺎﮐﺘﻨﻪ
د ﺑﴩي ﻏﱪګﻮن ﭘﻼن

2016

د کلسرت له پالنونو څخه به شاخصونه د هيواد په کچه سرتاتيژيکې اړونده موخې
او د شوي پرمختګ د څارنې لپاره وکارول يش .د الس ته راوړنو شاخصونه د
کلسرتونو د غړو د پروژو ونډه په ګوته کوي تر څو چې بنسټيز فعاليتونه په لنډه
توګه په ګوته يش او د کلسرتونو د کليدي الس ته راوړنو په اړه معلومات ترالسه
يش ،چې په دې توګه به دا په ګوته يش چې ايا اړونده کلسرت د ټاکل شويو موخو
په ترالسه کولو کې په سمه روان دی او که نه .چريې چې شونې وه ،شاخصونه
داسې په ګوته شوي دي چې کارنده معلومات چمتو کړي تر څو چې د لومړيتوب
فعاليتونه او يا د نظر الندې ګټه اخیستونکو ته بدلون ورکړل يش .ټول کلسرتونه
به داسې پروسيجرونه را منځ ته کړي چې د خپلو غړو د فعاليتونو الس ته راوړنو
څخه به څارنه وکړي.

راپور ورکونه
د بسپنې په اړه د ترالسه شوي معلومات چې څومره بسپنه ورکړل شوې او څومره
اړتيا ده ،د څارنې معلومات به د برشي غربګون په ويب پاڼه کې خپاره يش او په
هره دريو مياشتو کې به د برشي ډشبورد يا معلومايت لنډيز له ليار خپور يش .د
 ۲۰۱۶کال په نياميې کې به د اطالعاتو کره ارزونه او تحليل د څارنې نوبتې راپور
د ( )PMRپه مرسته تررسه يش  ،تر څو چې په سرتاتيژيک کچه بحث او تصميم
پرې ونيول يش .د څارنې د نوبتي راپور وخت به په داسې توګه جوړ يش چې د
 ۲۰۱۷کال دوران پالن کې به ترې کار واخيستل يش او د افغانستان د ګډ برشي
صندوق ( )CHFد معيارې تخصيص د سرتاتيژي بنسټ به هم جوړ کړي.

2017
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ملړۍ برخه :د رضورتونو ،موخو او اړتياوو لنډيز

د رضورتونو ،موخو او اړتياوو

لنډيز

د ﺣﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻣﺨﯽ

پالن شوې مرستې

۶،۵

د ﺷﺨړو ﻟﻪ
اﻣﻠﻪ ﺑﯧځﺎﻳﻪ
ﺷﻮي

ميليونه
د ﭘﻼن ﺷﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻪ

هغه وګړي چې مرستې به وررسه ويش

3.5

ميليونه

ﭘﻼن ﺷﻮې ﻣﺮﺳﺘﯥ

اړتياوې

293

14

ﭘﻪ ﻧښﻪ ﺷﻮي وګړي

ميليونه

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ*

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ*

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

6.5

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ*

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

3.5

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ**

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﭘﻼن ﺷﻮی
ﻏﻮښﺘﻨﯽ
0.8

ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ

ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ

1.8

0.3

روﻏﺘﯿﺎ

ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ

3.2

3.2

0.3

ﺗﻐﺪﯾﻪ

ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ

2.9

1.1

-

ﺳﺎﺗﻨﻪ

ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ

1.9

1.6

0.2

اوﺑﻪ ﭘﺎﮐﻮاﻟﯽ او
ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﻪ
دڅﻮ اړﺧﯿﺮو
ﺳﮑﺘﻮروﻧﻮ ﻧﻐﺪی ﭘﯿﺴﯽ

ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ

1.8
-

ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ

دﭘﻪ ﻧښﻪ ﺷﻮوګړو وﯾﺶ

د ﺣﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻣﺨﯽ

0.7

1.8

معمويل تګالرې ته په کتو رسه ،چې د هر سکتور لپاره د سرتاتيژي په چوکاټ کې
لومړيتوب ورکړل شوې ،په يوه لويه کچه پالن شوې مرسته به ورته وګړو ته ورکړل
يش تر څو چې ددوئ ګڼې اړتياوې پوره يش .د ګټه اخیستونکو يا د مرسته ترالسه
کوونکو دشمريو دغه بياځلې ته په کتو رسه ،داسې اټکل کيږي چې  ۳.۵ميليونه
وګړو ته به ځواب وينه ويش.

ﭘﻨﺎه
د ﻃﺒﻌﻲ
د ﺷﺨړو ﻟﻪ د ﺷﺨړو ﻟﻪ
ﻏﻮښﺘﻮﻧﮑﻲ ،ﭘﻴښﻮ ﻟﻪ
ﭘﻪ ﻧښﻪ
ﺧﭙﻠﻪ
اﻣﻠﻪ ﺑﯧځﺎﻳﻪ اﻣﻠﻪ اﻏﻴﺰﻣﻦ او ﭘﻪ
ﺧﻮښﻪ اﻣﻠﻪ اﻏﻴﺰﻣﻦ
ﺷﻮی وګړي
ﺷﻮي ﺷﻮې روﻏﺘﻴﺎ راﺳﺘﻨﻴﺪوﻧﮑﻲ ﺷﻮې
0.3

ټﻮل

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

* ﺳﻞ زره اوږدﻣﻬﺎﻟﯥ داﺧﲇ ﺑﯧځﺎﻳﻪ ﺷﻮي ﭘﮑﯥ ﺷﺎﻣﻞ دي ** .ﭘﻪ دﻏﻪ ﺷﻤريه ﮐﯥ ﻫﻐﻪ وړاﻧﺪوﻳﻞ ﺷﻮي ﺷﻤريې ﺷﺎﻣﲇ دي ﭼﯥ د ﻃﺒﻌﻲ ﭘﻴښﻮ ،د
ﺷﺨړو ﻟﻪ اﻣﻠﻪ روﻏﺘﻴﺎﻳﯥ اﻏﻴﺰﻣﻦ ،ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﻴﺎ ﺧﻄﺮ ﺧﻮارځﻮاﮐﻲ او ﺧﻮراﮐﻲ ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب ﻟﻪ اﻣﻠﻪ اﻏﻴﺰﻣﻦ ﺷﻮي دي.

ټﻮل

8.3

د ﺷﺨړو ﻟﻪ د ﻃﺒﻌﻲ ﭘﻴښﻮ ﻋﺎﻣﻪ روﻏﺘﻴﺎ ﺧﻮارځﻮاﮐﻲ او ﭘﻨﺎه ﻏﻮښﺘﻮﻧﮑﻲ،
ﭘﻪ ﺧﻄﺮ ﮐﯥ د ﺧﻮراﮐﻲ ﻋﺪم او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮښﻪ
ﻟﻪ اﻣﻠﻪ
اﻣﻠﻪ اﻏﻴﺰﻣﻦ
راﺳﺘﻨﻴﺪوﻧﮑﻲ
ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب
ﺷﻮې روﻏﺘﻴﺎ اﻏﻴﺰﻣﻦ ﺷﻮې

8.3

د غربګون ټوليزه اړتيا چې په ټولو سکتورونو کې په ګوته شوې ده ،او د اړو وګړو
اړتياوې به په الندې شپږو په ګوتو شويو ټوليو کې پوره کړي ،په تخمينې توګه
 ۸.۳ميليونه وګړي دي .د پالن جدي لومړيتوبونو ته په کتو ،د دغه اړتيا ډيره
برخه اړين اهميت لري .له دې امله په ټولو کلسرتونو کې به  ۶.۵ميليونه وګړي د
مرستې په پالن کې شامل يش.

(1ﺑﯿړﻧﯽ ﴎﭘﻨﺎه او
ﻏﯿﺮﺧﻮراﮐﯽ ﺗﻮﮐﻲ
 (2او ﺑﻪ ﭘﺎﮐﻮاﻟﯽ
او ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﻪ
ﺑﯿړﻧﯽ ﴎﭘﻨﺎه او
ﻏﯿﺮﺧﻮراﮐﯽ ﺗﻮﮐﻲ
د ﺧﻮراک
ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب

ټﻮل

ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ

ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ

ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ

ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ

ﺧﻮارځﻮاﮐﻲ
ﻋﺎﻣﻪ
روﻏﺘﻴﺎ ﭘﻪ او د ﺧﻮراﮐﻲ
ﻋﺪم
ﺧﻄﺮ ﮐﯥ
ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب

ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ

-

0.2
ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ

ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ

0.2

-

ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ

-

ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ

-

0.3
ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ

ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ

0.2

-

1.0

ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ

ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ

ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ

1.7

0.3
ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ

ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ

0.2

ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ

0.7

ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ

-

ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ

ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ

-

0.1
ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ

ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ

-

-

1.0

ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ

ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ

1.0

0.4

ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ

ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ

-

ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ

-

ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ

-

0.9

ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ

0.2

ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ

0.2

0.1
ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ

ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ

0.1

ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ

-

0.3

0.1

-

-

0.1

ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ

-

-

ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ **

ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ **

0.2

2.7

ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ

ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ

ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ

3.5

ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ **

0.3

ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ **

2.7

ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ **

0.4

ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ

ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ

د ﻋﻤﺮ او ﺟﻨﺲ ﻟﻪ ﻣﺨﯽ
ښځﯿﻨﻪ
49%
49%
49%
53%
49%
50%
50%

2.1

ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ **

ﻏﻮښﺘﻨﯽ

50%

ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن،
ځﻮاﻧﺎن
اوﻣﴩان

ﮐډوال او
راﺳﺘﻨﯿﺪوﻧﮑﻲ

ټﻮل

57 | 38 | 5%

ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ

17

53.7
ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ

58 | 36 | 6%

52
ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ

110.2
ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ

53 | 42 | 5%

ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ

4

39.6
ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ

90 | 10 | -%

ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ

0

63.2
ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ

54 | 40 | 6%

ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ

14

42.0
ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ

66 | 30 | 4%

ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ

6

20.5
ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ

55 | 40 | 5%

ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ

27

36.8

59 | 35 | 5%

$120
ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ

ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ

$393

ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ ***

ﻳﺎداښﺖ * :ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ) ﻟﻪ  ۱۸ﮐﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﮐﻢ( ،ﻟﻮﻳﺎن )  ۵۹-۱۸ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻮرې( ،ﻟﻮﻳﺎن ) ﻟﻪ  ۵۹ﮐﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﻟﻮړ( ** .ﺗﺨﻤني ﺷﻮې اوږدﻣﻬﺎﻟﯥ  ۱۰۰،۰۰۰ﺗﻨﻪ داﺧﻠﯽ ﺑﯥ ځﺎﻳﻪ ﺷﻮې ﭘﮑﯥ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻪ دي »»» ﭘﻪ ټﻮﻟﯿﺰه ﺷﻤﯿﺮه ﮐﯽ د
ﻣﻠګﺮوﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺑﴩی ﻫﻮاﯾﻲ ﭼﻠﻨﺪ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﯾﺎ  UNHASاو د ﻫﻤﻐږي ﺷﻤﯿﺮې ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻠﯥ دي.

دوهمه برخه:
د غربګون کاري پالن

بيړنۍ رسپناه او غري خوراکي توکي 16...............................................................................
د خوړو خونديتوب او کرهنه 17.......................................................................................
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د پناه غوښتونکو ،راستنيدونکو د غربګون پالن 22...............................................................

دوهمه برخه :بيړنۍ رسپناه او غري خوراکي توکي

وړاندويل شوې اړ وګړي

0.8

ميليونه

هغه وګړي چې مرسته به وررسه ويش:

0.7

ميليونه

اړتيآ

54

ميليونه

بيړنی رسپناه او غري خوراکي توکو ( )ESNFIکلسرت لومړۍ موخه:

1

هغه وګړي چې د شخړو له امله بېځايه
شوي او/يا اغيزمن شوې دي ،په کايف اندازه
د هوا له اغيز څخه خوندي دي او کورنې
محرم ژوند لري.

له دویمې سرتاتیژیکې موخې رسه تړاو لري
16

بيړنۍرسپناهاوغريخوراکيتوکو()ESNFIدکلسرتدوهمهموخه:

2

هغه وګړي چې د طبعي پيښو له امله
بېځايه شوي او/يا اغيزمن شوي دي ،په کايف
اندازه د هوا له اغيز څخه خوندي دي او
کورنی محرم ژوند لري.

له دریمې سرتاتیژیکې موخې رسه تړاو لري
بيړنۍرسپناه او غري خوراکي توکو ()ESNFIد کلسرت درميه موخه:

3

بيړنۍ رسپناه او غري خوراکي توکي

ځواب وينې د کره ارزونو په بنسټ تررسه
کيږي څو چې د وضعيت تحليل تررسه يش
او په کره ډول مناسب او په هدف ځواب
وينه تررسه يش.

له پینځمې سرتاتیژیکې موخې رسه تړاو لري

اړيکې:
مارتین اوماالئی د بيړنۍ رسپناه او غري
خوراکي توکو ( )ESNFIکلسرت همغږی
کوونکی

تګالره او لومړيتوبونه

خپلواکي هم خوندي پاتې يش.

د بيړنۍ رسپناه او غري خوراکي توکو ( )ESNFIکلسرت
به هغه وګړي چې د شخړو او طبعي پيښو له امله
بې ځايه شوي يا اغيزمن شوي او د ګډې ارزونې د
تګالرو له ليارې په ګوته شوي دي ،د ځواب وينې په
موخه کې شامل کړي .د نظر الندې ډلې به لومړی د
بې ځايه شويو کورنيو په توګه چې کورنه یې بشپړ او
يا ډير زيامنن شوي وي په ګوته يش ،چې په دې توګه
بيارغونې او يا لوی ترميم ته اړتيا لري.

رسه له دې چې الندې لومړيتوبونه په ګوته شوي دي،
د کلسرت ځواب وينه د ټولو د نظر الندې ګروپونو
ته اړينه ده ،او د ځواب وينې بریدونه هم په ګوته
شوې دي ترڅو چې د اغيزمونو وګړو حالت نور هم
خراب نيش او د فعاليت د نشتون له امله دوی د ډيرې
زيامنننې کتګورې ته داخل نيش.
د ځواب وينې د لومړې کرښې يا برید په توګه ،کلسرت
به د بيړنۍ رسپناه او غري خوراکي توکو اړتياوې د
نويوې بيځايه شويو ( د شخړو يا طبعي پيښو) او د
هغه وګړو چې بيا ليږدول شوي دي پوره کړي ،چې په
الندې ډول دي :هغه وګړي چې له کورونو څخه بهر
اوسیږي ،هغه وګړي چې په ورانو او يا پريښودل شويو
کورونو کې دي (ښاري سيمو کې) ،هغه وګړي چې له
کوربه کورنيو رسه اوسيږي ،هغه وګړي چې په پنډغالو
يا ميشت ځايونو کې اوسيږي چې مديريت يې کيږي.

کلسرت به بيا د زيامنننې د اوه شاخصونو په مرسته په
اغيزمنو کورنيو کې تر ټولو ډيرې زيامنننوکي کورنۍ
بيلوي :هغه کورنۍ چې مرشي يې د ښځې په غاړه وي،
هغه کورنۍ چې مرشې يې د لوی عمر لرونکو په غاړه
وي ،هغه کورنۍ چې مرشي يې د معلوليت لرونکو
وګړو په غاړه وي ،لوېې کورنۍ( اته يا ډير غړي) ،د ډير
لږ عايد لرونکې کورنۍ ،هغه کورنۍ چې مرشان يې
ماشومان وي ،مزمن ناروغان او نور زيامننونکي الملونه
د بيړنۍ رسپناه او غري خوراکي توکو ( )ESNFIکلسرت
سرتاتيژي د ګډو بنسټيزو معيارونو په بنسټ جوړه
شوې ده ،تر څو دا باوري يش چې هغه وګړو رسه چې
مرسته کيږي وکوالې يش خوندي او د درناوي ژوند
وکړي او خدمتونو او روانو اړو مرسته ته الس رسی
ولري.
د بيړنۍ رسپناه او غري خوراکي توکو ( )ESNFIکلسرت
یو لړ کڅوړې او د نغدو پيسو کڅوړې برابرې کړې دي
چې د رسپناه او غريخوراکي توکو لپاره جوړې شوې
ترڅو دا باوري کړي چې د ژوند لپاره کايف فضا برابره او
يا ساتل شوې ده .دغه کڅوړې اغيزمنو وګړو ته دا توان
ورکوي چې خپل محرميت ،خونديتوب ،هوساينه وسايت
او په دې توګه د ثانوي روغتيايي اغيزو څخه خوندي
پايت يش ،چې دغه خونديتوب د ګرمو خونو برابرول او
د اقليمې بدلونونو څخه مخنيوې پداسې حال کې ويش
چې ددوئ د ورځني ژوند فعاليتونو اود کورين کارونو

د ځواب وينې د دوهمې کرښې يا برید په توګه،
کلسرت به د اغيزمنو کورنيو د رسپناه د بيارغونې او
ترميم اړتياوې او  ۱۲-۶وروستيو مياشتو کې د بېځايه
شويو ،غري خوراکي توکو اړتياوې پوره کړي ،چې الندې
وګړي پکې شامل دي :هغه وګړي چې کورونه يې ډير
شديد زيامنن شوې دي ،هغه وګړې چې د لنډې مودې
لپاره کيداې يش چې بيځايه يش ،هغه وګړي چې په
پنډغالو يا ميشت ځايونو کې اوسيږي او د اوسيدو
ځاې يې نوې کيدو/ترميم ته اړتيا لري.
د ځواب وينې د درميې کرښې يا حد په توګه ،کلسرت
به د تر ټولو زيامننونکو د جدي رسپناه او غريخوراکي
توکو د اړتياوو په پوره کولو رسه د رسپناه کيفيت ثابت
وسايت ،چې الندې وګړې پکې شامل دي :هغه وګړي
چې په غريې رسمي ځايونو کې میشت دي ،هغه
وګړي چې په پنډغالو ايا ميشت ځايونو کې اوسيږي
چې مديريت يې کيږي ،هغه وګړي چې په ورانو او يا
پريښودل شويو کورونو کې (ښاري سيمو کې) اوسيږي.

د اړو او په نښه شویو وګړو درجه بندي د عمر او جنس پر بنسټ
د غربګون يا ځواب وينې تفصيلې پالن لپاره کوالې شئ چې د  humanitarianresponse.infoپاڼه وګورئ.
ﻣﺨﯽS
ﺣﺎﻟﺖAﻟﻪUT
BدTS Y
د ﺷﺨړو ﻟﻪ د ﺷﺨړو ﻟﻪ د ﻃﺒﻌﻲ ﭘﻴښﻮ
ﻟﻪ اﻣﻠﻪ
اﻣﻠﻪ ﺑﯧځﺎﻳﻪ اﻣﻠﻪ اﻏﻴﺰﻣﻦ
ﺷﻮې روﻏﺘﻴﺎ اﻏﻴﺰﻣﻦ ﺷﻮې
ﺷﻮي

Coord.afghanistan@sheltercluster.org

ﺧﻮارځﻮاﮐﻲ
ﻋﺎﻣﻪ روﻏﺘﻴﺎ او د ﺧﻮراﮐﻲ
ﭘﻪ ﺧﻄﺮ ﮐﯥ ﻋﺪم ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب

ﻣﺨﯽE
ﻋﻤﺮ&ﻟﻪ GA
ﺟﻨﺲSاوXE
دYB
ﭘﻨﺎه
 ٪ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن،
ﻏﻮښﺘﻨﻮﻧﮑﻴﺎو
ځﻮاﻧﺎن
 ٪ښځﯿﻨﻪ
ﺧﻄﺮﴎه ﻣﺦ
او ﻣﴩان
راﺳﺘﻨﻴﺪوﻧﮑﻲ

ذین الله سلطانی د کلسرت مرستیال همغږی
کوونکی

ﭘﻪ  ۲۰۱۶ﮐﯽ
د ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

49%

57 | 37 | 6%

zsultani@iom.int

ﭘﻪ ﻧښﻪ ﺷﻮي
وګړي

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

49%

57 | 38 | 5%

$36.4

$17.3

ﻣﺎﻟﯽ ﻏﻮښﺘﻨﯽ

* ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن)ﺗﺮ ١٨ﮐﻠﻮ ﮐﻢ ﻋﻤﺮ( ،ځﻮاﻧﺎن )ﻟﻪ
 ٥٩-١٨ﮐﻠﻮ( ﻣﴩان ﻟﻪ  ٥٩ﻟﻮړ ﻋﻤﺮ ﻟﺮوﻧﮑﻲ

دوهمه برخه :خوراکي خونديتوب او کرهڼه

وړاندويل شوي اړ وګړي

1.8

ميليونه

هغه وګړي چې مرسته به وررسه ويش:

1.8

اړتيا

110

ميليونه

ميليونه

د خوړو خوندیتوب لومړنۍ موخه:

1

د شخړو له امله د داخيل بيځايه شويو ،پناه
غوښتونکو او راستنيدونکو د ژوند ژغورنه او
د معيشت رغول.

له دویمې سرتاتیژیکي موخې رسه تړاو لري

د خوړو خوندیتوب دوهمه موخه:

2

د طبعي پيښو له امله د اغيزمنو وګړو د
ژوند ژغورنه او د معيشت رغول
له دویمې سرتاتیژیکې موخې رسه تړاو لري

خوړو خوندیتوب درميه موخه:

3

د کال د کم حاصل په موسم کې د خوارکي
شديد عدم خونديتوب او هغه وګړي چې د
حادې خوارځواکي له خطر رسه مخ دي ،د
خوراکي توکو الس رسی باروي کول.

له څلورمې سرتاتیژیکې موخې رسه تړاو لري

خوړو خوندیتوب څلورمه موخه:

4

د خوراکي خونديتوب او کرهنې کلسرت
( )FSACد رشيکانو د بيړين چمتوايل او ځواب
وينې وړتيا لوړول

له پینځمې سرتاتیژیکې موخې رسه تړاو لري

اړيکې
عبداملاجد د کلسرت همغږی کوونکې

د خوړو خونديتوب او کرهڼه
تګالره

د خوراکي خونديتوب او کرهنې کلسرت ( )FSACبه
د  ۱.۷ميليونو څخه ډير د خوراکي خونديتوب نه بې
برخې او زيامننونکي وګړي په  ۲۰۱۶کال کې د خپلې
موخې د پوښښ الندې راويل ،رسه له دې چې دا مني
چې د خوراکي خونديتوب ټوليزې او اوږدمهالې اړتياوې
له دغه شمريې څخه ډيرې لوړې دي .دغه کلسرت د
شخړو او طبعي پيښو له امله اغيزمن وګړي ،داخلې
بيځايه شوي ،پناه غوښتونکي او راستنيدونکي په خوست
او پکتيکا کې د پناه غوښتونکو په ګډون او همدارنګه
هغه وګړي چې د خوراکي عدم مصؤنيت شديد حالت
کې د هيواد په  ۱۸تر ټولو زيامننونکو واليتونو کې ژوند
کوي او د خوراکي خونديتوب د جامع ګروپ بندې
( )IPCد وړاندوينې د تحليل او د  ۲۰۱۵کال د خوراکي
خونديتوب د موسمې ارزونې ( )SFSAله ليارې په ګوته
شوې وه ،په لومړيتوب کې شامل کړي دي .د شخړو
او د طبعي پيښو له امله نږدې  ۷۵۸،۷۹۵اغيزمن وګړي
( د اړو وګړو  ۸۶سلنه) او د خوارځواکې د شديد عدم
خونديتوبو رسه  ۱.۰۷ميليون وګړي ( ۶۵سلنه ټوليز اړ
وګړي) به د دوئ د وضعيت او همدارنګه د خوراک د
عدم خونديتوب د شاخصونو له مخې په پام کې ونيول
يش .دواړه ډلې به د ژوند ژغورنې غريې مرشوطې
مرستې د خوړو ،نغدو پيسو او يا د کوپون له ليارې
تر السه کړي ،او همدارنګه بنسټيزه بيړنۍ يا د ژوند
معيشت د ساتنې مرسته به هم ترالسه کړي ،تر څو چې
د لوږې او د تغذي د وضعيت د خرابيدو څخه مخنيوی
ويش او معيشت خپل حالت ته واړول يش.

لومړيتوبونه

د مخکښ لومړيتوب په توګه ،د شخړو او طبعي پيښو
له امله زيامننونکي اغيزمن بېځايه شوي وګړي ،پناه
غوښتونکي او ستنيدونکي به د کلسرت له لوري بشپړ
بيړنی راشن تر السه کړي ،چې دغه راشن د دوه مياشتو
لپاره هر تن ته  ۲۱۰۰کيلو کالوري انرژي په هره ورځ
کې برابروي ،البته د خوست او پکتيکا پناه غوښتونکې

د اړو او په نښه شویو وګړو درجه بندي د عمر او جنس پر بنسټ
د غربګون يا ځواب وينې تفصيلې پالن لپاره کوالې شئ چې د  humanitarianresponse.infoپاڼه وګورئ.

abdul.majid@fao.org

ﻣﺨﯽS
ﺣﺎﻟﺖAﻟﻪUT
BدTS Y
د ﺷﺨړو ﻟﻪ د ﺷﺨړو ﻟﻪ د ﻃﺒﻌﻲ ﭘﻴښﻮ
ﻟﻪ اﻣﻠﻪ
اﻣﻠﻪ ﺑﯧځﺎﻳﻪ اﻣﻠﻪ اﻏﻴﺰﻣﻦ
ﺷﻮي
ﺷﻮې روﻏﺘﻴﺎ اﻏﻴﺰﻣﻦ ﺷﻮې

محمد بشیر بهیر د غريې دولتي موسسو له
لوري د کلسرتمرستیال
agriculture@coar.org.af

له دغه راشن څخه مستثنا دي ،ځکه چې دوئ به د
ټول کال په دوران کې دغه راشن او مرستې ته اړتيا
ولري .نږدې  ۴۴سلنه د اغيزمنو وګړو څخه به بيړنۍ يا
د معيشت د خونديتوب مرستې د کرهني/مالدارې د
کڅوړو له ليارې ترالسه کړي تر څو چې خپل بنسټيز
معيشت پرې بيا را ژوندی کړي او د غري مرشوطه مرستو
باندې اوږدمهالې پاتې کيدو څخه مخنيوی وکړي.
د دوهم لومړيتوب په توګه ،د موخې له مخې د
خوراکي شديد عدم خونديتوب رسه مخ وګړي به د
کلسرت له لورې د سپارښتل شوي راشن چې د بيړين راشن
نياميې جوړوي او هر تن ته  ۱۰۵۰کيلو کالوري انرژي
هره ورځ برابروي چې د دریو مياشتو لپاره به په هغه
موسم کې ورکول کيږي چې حاصالت نلري .د موخې له
مخې هغه وګړي چې د خوراکي شديد عدم خونديتوب
رسه مخ دي خو ځمکې او توليدي شتمنيو ته الس رسی
لري ،د معيشت د خونديتوب يو ځيل مرستې به ترالسه
کړي ،تر څو چې په اړونده موسم کې يې معيشت له
منځه الړ نيش.
کلسرت د بيړنې معيشت د مالتړ د کڅوړې سپارښټنه
کوي چې به هغه کې بنستيز حاصالت ،شنه او د
معيشت د خونديتوب کڅوړه شامله وي تر څو چې
نيالګيو ،مرنايل او نورو خوراکي توکه ته الس رسی ښه
يش او د حادې خوارځواکې څخه مخينوې ويش او په
دې توګه د مړينې او ژوبلې د کچې په کمولو کې ونډه
واخيستالی يش.
د کلسرت د ټوليز ځواب په توګه ،د خوړو د خونديتوب او
د کرهنې کلسرت به په فعاله توګه اړونده کليدې وزارتونو
او سيميز رياستونو د بيړين چمتوايل په برخه کې دخيل
کړي او د رشيکانو دځواب وينې وړتيا به د احتياطي
پالن په جوړولو/نوې کولو ،په مناسبه او غوره توګه د
خوراکي توکو همغږې شوې ارزونې ،د وړتيا پراختيا او په
اغيزمنه توګه د ځواب وينې د پروګرام او موخو د ټاکلو
لپاره د پايلو کارونه باندې کار وکړي.

ﺧﻮارځﻮاﮐﻲ
ﻋﺎﻣﻪ روﻏﺘﻴﺎ او د ﺧﻮراﮐﻲ
ﭘﻪ ﺧﻄﺮ ﮐﯥ ﻋﺪم ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب

ﻣﺨﯽE
ﻋﻤﺮ&ﻟﻪ GA
ﺟﻨﺲSاوXE
دYB
ﭘﻨﺎه
 ٪ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن،
ﻏﻮښﺘﻨﻮﻧﮑﻴﺎو
ځﻮاﻧﺎن
 ٪ښځﯿﻨﻪ
ﺧﻄﺮﴎه ﻣﺦ
او ﻣﴩان
راﺳﺘﻨﻴﺪوﻧﮑﻲ

ﭘﻪ  ۲۰۱۶ﮐﯽ
د ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

0.3

-

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

0.2

-

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

1.0

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

0.3

49%

58 | 36 | 6%

ﭘﻪ ﻧښﻪ ﺷﻮي
وګړي

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

0.3

-

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

0.2

-

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

1.0

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

0.3

49%

58 | 36 | 6%

ﻣﺎﻟﯽ ﻏﻮښﺘﻨﯽ

$58.7

$51.5

* ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن)ﺗﺮ ١٨ﮐﻠﻮ ﮐﻢ ﻋﻤﺮ( ،ځﻮاﻧﺎن )ﻟﻪ
 ٥٩-١٨ﮐﻠﻮ( ﻣﴩان ﻟﻪ  ٥٩ﻟﻮړ ﻋﻤﺮ ﻟﺮوﻧﮑﻲ
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دوهمه برخه :روغتيا

وړاندويل شوي اړ وګړي

3.2

ميليونه

هغه وګړي چې مرسته به وررسه ويش:

3.2

اړتيآ

40

ميليونه

ميليونه

د روغتيا لومړنۍ موخه:

1

د شخړو او طبعي پيښو له امله د اغيزمنو
وګړو د ترضیضاتو د مراقبتونه وړاندې کول
او د ډليزې ژوبلو مديريت

لهدویمېاودریمېسرتاتیژیکېموخېرسهتړاولري

د روغتیا دوهمه موخه:
18

2

د هغه وګړو چې بېځايه شوي ،پناه
غوښتونکي ،راستنيدونکی او هغه وګړي چې
په سپينو سيمو کې چې شخړي هم روانې
دي ،اوسيږي ،بيړنيو روغتيايې خدمتونو ته
يې د الس ريس باوري کول.
له دویمې سرتاتیژیکې موخې رسه تړاو لري

روغتيا
تګالره

په دغه پړاو کې ،د روغتيايې کڅوړو او توکو ځای په
ځای کولو رسبريه د عامه روغتيا د خطرونو کنرتول او
مخنيوی شامل وي.

د روغتيا کلسرت به د شخړو او طبعي پيښو له امله
اغيزمن شوېو نارینوو ،ښځو او ماشومانو ته ،د
ترضيضاتو مراقبت او د بنسټيزو روغتيايې خدمتونه
په خپل وخت رسه برابر کړي .بې ځايه شويو وګړو،
پناه غوښتونکو ،راستنيدونکو او هغه وګړو ته چې
په (سپينه) د شخړو په سيمو کې اوسيږي ،چې
نه يواځې د اسايس (بنسټيزه) روغتيايې خدمتونو
کڅوړې ( )BPHSد پوښښ الندې نه دي ،بلکې د
روانو شخړو له امله نور هم زيامننونکي دي .د ژوند
ژغورنې مرستې به هغه وګړو ته هم برابرې يش چې
د عامه روغتيا او طبعي پيښو د خطرونو له امله
اغيزمن شوي دي ،تر څو دا باوري يش چې هيڅ ډول
ساري ناروغۍ په هغه سيمو کې را منځ ته نيش چې
روغتيايې خدمتونه هلته شتون ونلري.

د ځواب وينې د دوهمې کرښې په توګه ،کلسرت به د
پناه غوښتونکو ،راستنيدونکو او بېځايه شويو وګړو
په ګډون په هغه وګړو مترکز وکړي چې د اسايس
(بنسټيزه) روغتيايې خدمتونو کڅوړې ()BPHS
دخدمتونو د پوښښ الندې نه دي ( چې د سپينو
سيمو په نوم ياديږي) ترڅو چې اړينو روغتيايې
خدمتونو ته يې الس رسی باوري يش .اړينو خدمتونو
کې چې بايد ورته برابر يش د لومړنيو روغتيايې
مراقبتونو خدمتونو او د عامه روغتيايې خطرونو يا
ناروغيو د خپريدو ځواب وينه ،د اسانتياو په مرکز
کې د مشورې په ګډون رواين-ټولنيزه لومړنۍ مرستي،
او د جنسيت په بنسټ د تاوتريخوايل د قضيو
مديريت او درملنې شاملې دي.

لومړيتوبونه

د کلسرت د بشپړو رسچينو د شتون په صورت کې،
ځواب وينه به د هرې نوې را منځ ته کيدونکې اړتيا
او د لومړيتوبونو په نورو برخو کې ويش ،د عامه
روغتيا د پيښو چې د بيړنې کچې څخه لوړه يش د
مديريت په ګډون ،او لومړنيو روغتيايي مراقبتونو
خدمتونو ته د الس ريس باورې کول چې وړتيا يې د
فشار الندې راغلې وي او د داخيل بېځايه شويو او
راستنيدونکو مترکز پکې ډير لوړ وي ،هم شامله وي.

د مخکښ لومړيتوب په توګه ،کلسرت به د خدمتونو
د وړاندې کولو په برخه کې په ټولو هغه وګړو مترکز
وکړي چې د شخړو له امله اغيزمن شوي دي .دغه
وګړي او دې دوئ بيړنې روغتيايې اړتياوې په ګوته
شوې دي او د ترضيضاتو د مرکز د لومړنيو روغتيايې
ترضيضاتو د خدمتونو د پوستونو د تاسیس په ګډون
او همدارنګه لومړنيو روغتيايې مراقبتونو او خدمتونو
ته د الس ريس باوري کولو رسه به ددوئ روغتيايې
اړتياوې پوره يش.

د روغتیا درميه موخه:

3

هغه وګړو ته چې د عامه روغتيا د او طبعي
پيښو له امله اغيزمن کيږي د ژوند ژغورنې
بيړنې مرستې برابرې کړي.

له دریمې سرتاتیژیکې موخې رسه تړاو لري

اړيکې:
ایامن شانکیتی د کلسرت همغږی کوونکی

د اړو او په نښه شویو وګړو درجه بندي د عمر او جنس پر بنسټ
د غربګون يا ځواب وينې تفصيلې پالن لپاره کوالې شئ چې د  humanitarianresponse.infoپاڼه وګورئ.

shankitii@who.int

ﻣﺨﯽS
ﺣﺎﻟﺖAﻟﻪUT
BدTS Y
د ﺷﺨړو ﻟﻪ د ﺷﺨړو ﻟﻪ د ﻃﺒﻌﻲ ﭘﻴښﻮ
ﻟﻪ اﻣﻠﻪ
اﻣﻠﻪ ﺑﯧځﺎﻳﻪ اﻣﻠﻪ اﻏﻴﺰﻣﻦ
ﺷﻮې روﻏﺘﻴﺎ اﻏﻴﺰﻣﻦ ﺷﻮې
ﺷﻮي

ﺧﻮارځﻮاﮐﻲ
ﻋﺎﻣﻪ روﻏﺘﻴﺎ او د ﺧﻮراﮐﻲ
ﭘﻪ ﺧﻄﺮ ﮐﯥ ﻋﺪم ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب

ﻣﺨﯽE
ﻋﻤﺮ&ﻟﻪ GA
ﺟﻨﺲSاوXE
دYB
ﭘﻨﺎه
 ٪ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن،
ﻏﻮښﺘﻨﻮﻧﮑﻴﺎو
ځﻮاﻧﺎن
 ٪ښځﯿﻨﻪ
ﺧﻄﺮﴎه ﻣﺦ
او ﻣﴩان
راﺳﺘﻨﻴﺪوﻧﮑﻲ

ﭘﻪ  ۲۰۱۶ﮐﯽ
د ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

0.3

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

1.7

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

0.2

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

0.7

-

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

0.3

49%

53 | 42 | 5%

ﭘﻪ ﻧښﻪ ﺷﻮي
وګړي

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

0.3

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

1.7

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

0.2

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

0.7

-

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

0.3

49%

53 | 42 | 5%

ﻣﺎﻟﯽ ﻏﻮښﺘﻨﯽ

$35.3

$4.3

* ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن)ﺗﺮ ١٨ﮐﻠﻮ ﮐﻢ ﻋﻤﺮ( ،ځﻮاﻧﺎن )ﻟﻪ
 ٥٩-١٨ﮐﻠﻮ( ﻣﴩان ﻟﻪ  ٥٩ﻟﻮړ ﻋﻤﺮ ﻟﺮوﻧﮑﻲ

دوهمه برخه :تغذي

وړاندويل شوي اړ وګړي

2.9

ميليونه

هغه وګړي چې مرسته به وررسه ويش:

1.1

اړتيآ

63

ميليونه

ميليونه

د تغذي لومړۍ موخه:

1

د حادې خوارځواکي پيښې د حادې
خوارځواکي د جامع مديريت ( )IMAMله
ليارې د هلکانو ،نجونو ،امينداوره او شيدو
ورکونکو ميندو په منځ کې کمې يش

له څلورمې سرتاتیژیکې موخې رسه تړاو لري

د تغذې دوهمه موخه:

2

د ماشومانواو د ځوانو د حادې خوارځواکي
د مخنیوي لپاره د میرنالی او ويتامينې
کومکي خوراکي توکو ترويج

له څلورمې سرتاتیژیکې موخې رسه تړاو لري

د تغذي درميه موخه:

3

د پروګرام د څارنې او په وخت د
ځواب وينې لپاره د ټولنې او د تغذي د
اسانتياوو څخه د ښه کيفيت معلومات تر
السه کول

تغذي
تګالره

تغذي ميل رسوې  )۲۰۱۳او هغه واليتونه چې د
خوراکي خونديتوب د موسمې ارزونې ( )SFSAکې
په ګوته شوی دی چې شل سلنه وګړي يې خوراکي
خوندیتوب نلري .په ټوليزه توګه د تغذي برشي
ځواب وينه به د هيواد له  ۳۴واليتونو څخه په ۲۲
واليتونو کې ورکړل يش .پاتې نور  ۱۲واليتونه چې
د برشي غربګون پالن کې نه دي شامل ،د تغذي د
فعاليتونو د پوښښ الندې به رايش چې پرمختيايې
فعالني به يې په مخ يويس .د تغذي ځواب وینه به
د اوسنيو روغتيايې اسانتياو او ګرځنده روغتيايې او
د تغذي ډلو له لوري اغيزمنو وګړو ته چې روغتيايې
اسانتياوې هلته نشته برابرې کړي .د تغذي کليدې
فعاليتونو کې د خوارځواکي تشخيص او تفکيک،
رجعت ورکول او تعقیب ،دحادې خوارځواکې
درملنه ،د تغذي ارزونه او رسويالنس تر څو چې په
وخت او ښه کيفيت او اسانيتاو له مخې د تغذي
معلومات برابر يش او د پروګرام څارنه ،د تغذي
ارزونه او د نوي زيږيديل او ماشوم د تغذي د ترويج
پيغامونه او همدارنګه د ويتامينونو او مرنالونو د
تغذيې پوډر د  ۲۳-۶مياشتو ماشومانو ته د موخې په
ټولو سيمو کې ورکړل يش .د حکومت او د رشيکانو
د ښه ځواب وينې او د پروګرام د کيفيت په لوړولو
کې وړتيا لوړه يش .کلسرت له حکومت ،د BPHS
له رشيکانو او بسپنه ورکونکو رسه خربې کړي دي
تر څو دا باوري يش چې د تغذيې خدمتونه بايد د
 BPHSد تړونونو نه بيليدونکې برخه يش .د تغذې
کلسرت دا مني چې د رشيکانو په منځ کې تخنيکې
وړتيا د کارکونکو د بدلون له امله يوه تشه ده او د
وړتيا لوړولو هڅو ته به دوام ورکړي تر څو چې د
رشيکانو تخنيکې وړتيا لوړه کړي.

کلسرت داسې تخمني کوي چې  ۲.۹ميليونه وګړي
به اغيزمن يش ،چې له دغه شمريې څخه ۳۶۵.۰۰۰
يې په شديدې حادې خوارځواکې او ۶۳۲.۰۰۰يې
په منځنې حادې خوارځواکې اخته دي او د حادې
خوارځوکې درملنې ته اړتيا لري .د تعذي کلسرت
به د  ۵۹-۰مياشتو عمر لرونکې هلکان او نجونې،
اميندوارې ،شيدې ورکونکې ميندې او د زيږون عمر
ښځې به په پالن کې ونييس .د رشيکانود وړتيا د
کمښت له امله ،د رسچينو او د الس ريس د شتون
په صورت کې د کلسرت د  ۲۰۱۶کال سرتاتيژي ،به
لومړی خپل خدمتونه  ۳۶۹.۰۰۰ګټه اخيستونکو
ته (  ۹۷.۰۰۰شديد حادې خوارځواکې ۱۵۶.۰۰ ،د
منځنۍ حادې خوارځواکي د  ۵۹-۰مياشتو ماشومان
او  ۱۱۶.۰۰۰شيدې ورکونکې او اميندوارو ميندو
ته) وغزوي .دغه فعاليتونه د اړتيا له مخې د بيړنيو
اړتياو د ځواب وينې او همدارنګه په افغانستان کې
د حادې خوارځواکې د الملونو د له منځه وړلو لپاره
چې د  ۲۰۱۳کال د تغذي ميل رسوي کې په ګوته
شوی او همدارنګه د اوسني پروګرام د ننګونې او
تشې ډکولو لپاره پالن شوي دي .د ګټه اخيستونکو
پورتنيو کتګوريو ته به د پناه اخیستونکو او د داخيل
بيځايه شويو وګړو په سيمو کې ددوی د ډيرې
زيامننې له امله ځانګړې پاملرنه ويش.

لومړيتوبونه
د کلسرت سرتاتيژي داده چې په ټولو بيړنيو حاالتو
کې چې په  ۲۰۱۶کال کې به را منځته يش ،د تغذي
مرستې د پناه غوښتونکو ،راستنيدونکو او نوې بې
ځايه شويو وګړو په ګډون ،برابرې کړي .رسبريه
پردې په  ۱۷لومړيتوبونو والیتونو کې چې د شديدې
حادې خوارځواکی کچه په کې له درې سلنې (د

له پینځمې سرتاتیژیکې موخې رسه تړاو لري

اړيکې
لیو متونگا د کلسرت همغږي کوونکی
Imatunga@unicef.org

د اړو او په نښه شویو وګړو درجه بندي د عمر او جنس پر بنسټ
د غربګون يا ځواب وينې تفصيلې پالن لپاره کوالې شئ چې د  humanitarianresponse.infoپاڼه وګورئ.
ﻣﺨﯽS
ﺣﺎﻟﺖAﻟﻪUT
BدTS Y
د ﺷﺨړو ﻟﻪ د ﺷﺨړو ﻟﻪ د ﻃﺒﻌﻲ ﭘﻴښﻮ
ﻟﻪ اﻣﻠﻪ
اﻣﻠﻪ ﺑﯧځﺎﻳﻪ اﻣﻠﻪ اﻏﻴﺰﻣﻦ
ﺷﻮي
ﺷﻮې روﻏﺘﻴﺎ اﻏﻴﺰﻣﻦ ﺷﻮې

ﺧﻮارځﻮاﮐﻲ
ﻋﺎﻣﻪ روﻏﺘﻴﺎ او د ﺧﻮراﮐﻲ
ﭘﻪ ﺧﻄﺮ ﮐﯥ ﻋﺪم ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب

ﻣﺨﯽE
ﻋﻤﺮ&ﻟﻪ GA
ﺟﻨﺲSاوXE
دYB
ﭘﻨﺎه
 ٪ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن،
ﻏﻮښﺘﻨﻮﻧﮑﻴﺎو
ځﻮاﻧﺎن
 ٪ښځﯿﻨﻪ
ﺧﻄﺮﴎه ﻣﺦ
او ﻣﴩان
راﺳﺘﻨﻴﺪوﻧﮑﻲ

ﭘﻪ  ۲۰۱۶ﮐﯽ
د ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻪ

-

-

-

-

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

2.8

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

0.1

53%

92 | 8 | -%

ﭘﻪ ﻧښﻪ ﺷﻮي
وګړي

-

-

-

-

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

2.8

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

0.1

53%

92 | 10 | -%

ﻣﺎﻟﯽ ﻏﻮښﺘﻨﯽ

$63.2

* ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن)ﺗﺮ ١٨ﮐﻠﻮ ﮐﻢ ﻋﻤﺮ( ،ځﻮاﻧﺎن )ﻟﻪ
 ٥٩-١٨ﮐﻠﻮ( ﻣﴩان ﻟﻪ  ٥٩ﻟﻮړ ﻋﻤﺮ ﻟﺮوﻧﮑﻲ

19

دوهمه برخه :مصؤنيت يا خونديتوب

وړاندويل شوي اړ وګړي

1.8

ميليونه

هغه وګړي چې مرسته به وررسه ويش

1.6

اړتيآ

42

ميليونه

ميليونه

د خونديتوب لومړې موخه:

1

د ترييو د څارنې ،د شواهدو په بنسټ
وکالت او مرستې ،په نښه شوې کړنې او د
خونديتوب د اړتياوو په وخت او همغږي
ارزونې له ليارې د خونديتوب د چاپرييال
ځواکمن کول
لهملړۍ،دویمې،دریمېاوپینځمېسرتاتیژیکېموخېرسهتړاولري

20

د خونديتوب دوهمه موخه:

2

د خونديتوب حادو او ډيريدونکو اړتياوو
ته ځواب وينه ،او شخړو او طبعي پيښو له
امله د اغيزمنو وګړ ،په ځانګړې توګه د ډيرو
زيامننونکو ،د بې ځايه شويو په ګډون د
درناوې په ځاې کول.
لهدویمېاودریمېسرتاتیژیکېموخېرسهتړاولري

د خونديتوبو درميه موخه:

3

د خونديتوب مناسبه چاپرييال را منځ ته کول
تر څو چې د فزيکي زيان ،تاوتريخوايل ،تريي او
استثامر مخنيوې ويش او ځواب وينه ورته ويش

له ملړۍ ،دویمې او دریمې سرتاتیژیکې موخې رسه تړاو لري

اړيکې:
متاجهز زیلسرتا  -د کلسرت همغږي کوونکی

مصؤنيت يا خونديتوب
د شخړو او د طبعي پيښو له امله ټول اغيزمن شوي ملکي
وګړي د خونديتوب د کلسرت لپاره د انديښنې وړ دي .د
خونديتوب ځانګړي فعاليتونه به تر ټولو ډير زيامننونکي
وګړي ،چې په لويه کچه به په بېځايه شويو ټولنو کې وي
په پام کې ونيول يش :ماشومان ،ښځې ،په ځانګړې توګه
کله چې د کور مرشي د ښځې په غاړه وي ،معلوليت
لرونکې وګړي ،د ډير عمر وګړي چې څوک نلري ،نورې
په خطر کې ډلې ،هغه کورنۍ چې مدين اسناد نلري،
او همدارنګه د شخړو له امله ټپيان او ژوبل وګړي به د
خونديتوب فعاليت په موخو کې شامل وي .د ټولنيز
جنسيت په بنسټ د تاوتريخوايل قرباين ښځو او نارینه وو،
د ترضيضاتو له امله اغيزمنو وګړو ،او شديدو زيامننونکو
وګړو ته په ځانګړې مرستې ورکړل يش .د ماين/له جګړې
څخه پاتې چاوديدونکي توکو اغيزمنو ته به د ماينونو د
خطرونو په اړه پوهاوې ورکړل يش او همدارنګه به په
ماين ککړې سيمې په نښه يش او د پاکاري فعاليتونه به
هم تررسه يش.
د افغانستان د خونديتوب کلسرت غواړي چې چې د
عمومي بې امنيتي ،شخړو ،داخيل بې ځايه کيدو ،د برش
د حقونو تريی ،کمزورې حکومتوايل او د قانون حاکميت،
او طبعې پيښو له امله را منځ ته کيدونکی د خونديتوب
تاوتريخوالی په ګوته ،مخنيوې او ځواب وينه وکړي .په
همغږي توګه د معلوماتو راټولول ،تحليل او خپرول به
د شواهدو ،لومړيتوبونو او د خونديتوب په ګوته شويو
مداخلو ،د مرستې يا وکالت ،د خدمتونو وړاندې کولو او د
ټولنې په کچه د خونديتوب د تريي د کمولو او مخنيوي د
نوښتونو په ګډون به ،ځواکمن يش.
لومړنې بيړنې ځواب وينې که به الندې فعاليتونه شامل
وي :په ګډه ارزونه کې ونډه اخيستل چې د برشي ځواب
پراخه ځواب وينې لپاره تررسه کيږي او د خونديتوب په
اصولو والړ دي ،اغيزمنو وګړو ته د معلوماتو ورکول ،د
ښځو ،نجونو ،هلکانو او نارینه بيالبيلې اړتياوې په ګوته
کول ،رواين -ټولنيز مرستې ،د هغه قضاياو چې ځانګړي

د اړو او په نښه شویو وګړو درجه بندي د عمر او جنس پر بنسټ
د غربګون يا ځواب وينې تفصيلې پالن لپاره کوالې شئ چې د  humanitarianresponse.infoپاڼه وګورئ.

zeilstra@unhcr.org

ﻣﺨﯽS
ﺣﺎﻟﺖAﻟﻪUT
BدTS Y
د ﺷﺨړو ﻟﻪ د ﺷﺨړو ﻟﻪ د ﻃﺒﻌﻲ ﭘﻴښﻮ
ﻟﻪ اﻣﻠﻪ
اﻣﻠﻪ ﺑﯧځﺎﻳﻪ اﻣﻠﻪ اﻏﻴﺰﻣﻦ
ﺷﻮې روﻏﺘﻴﺎ اﻏﻴﺰﻣﻦ ﺷﻮې
ﺷﻮي

ستورت بروکس  -د کلسرت د همغږې کوونکی
مرستیال
Stuart.brooks@nrc.no

اړتياوې لري د خدمتونو وړاندې کوونکو مناسبې څانګې ته
راجع کول ،او د ژوند ژغورنې د خونديتوب نورې مداخلې
شاملې دي.
دا معلومه ده چې بې ځايه کيدل د وګړو ،کورنيو او د ټولو
د خونديتوب شبکې اغيزمنې کوي ،او د دو ئ د ځواب
وينې دوديز ميکانيزمونه هم د وخت په ترييدو رسه په
منفي ډول اغيزمن کيږي ،نو له دې امله به د خونديتوب
ځانګړي خدمتونه وړاندې يش .د خپل کاري مسؤليت په
برخه کې به کلسرت د جنسيت په بنسټ د تاوتريخوايل
لکه د واړه عمر/په زور واده ،د ماشومانو څخه ناوړه ګټه
اخیستنه او زور ،غفلت او استثامر د مخنيوي ،کمولو او
ځواب وينې په برخه کې کار وکړي .د ماين/له جګړې
څخه پاتې چاوديدونکي توکو اغيزمنو ټولنو کې به رسوې،
د سيمو نښه کولو او ماين پاکی تررسه يش ،پداسې حال
کې چې اغيزمنو وګړو ته به د ماينونو د خطرونو په اړه
پوهاوی ورکړل يش .د ټپيانو او هغه وګړو ته چې ترضيض
يې ليدلی وي د بيارغونې فعاليتونه به يې د ملکي ژوند په
نورمال کيدلو کې ونډه ولري.
د ټولنې په کچه کړنالرې به د رجعت ورکولو د هڅو د
ځواکمن کيدو ،خدمتونو ته د الس ريس د ودې ،د بنسټيزو
حقونو په اړه د پوهاوې د لوړولو ،او د تبعيض د کمولو
او نورو بې پروايې له امله را منځ ته کيږي ،د خونديتوب
د چاپرييال په را منځ ته کولو کې به مهمه ونډه ولري .د
ټولنې په کچه حکومتي ادارې او ميکانيزمونه به د مناسب
مالتړ او وړتيا لوړولو لپاره په پالن کې ونيول شيو او د ښځو
کارکونکو باندې به ځانګړي مترکز ويش ،تر څو چې ټولو
اغيزمونو وګړو ته د عدالت د خدمتونو الس ريس ته پراختيا
ورکړي .کلسرت به د حقونو په برخه کې يوه تګالره غوره
کړي تر څو چې د هغه بيځايه شويو رسه مرسته وکړي چې
د سيمېزو چارواکو له لورې بيځايه شوې دي ،ددوې لپاره
به د ملکيت د وکالت يا مالتړ هڅې او وضعيت ته په کتو
رسه د ځانګړې اوږدمهالې د حل الرې لټول هم ويش.

ﺧﻮارځﻮاﮐﻲ
ﻋﺎﻣﻪ روﻏﺘﻴﺎ او د ﺧﻮراﮐﻲ
ﭘﻪ ﺧﻄﺮ ﮐﯥ ﻋﺪم ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب

ﻣﺨﯽE
ﻋﻤﺮ&ﻟﻪ GA
ﺟﻨﺲSاوXE
دYB
ﭘﻨﺎه
 ٪ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن،
ﻏﻮښﺘﻨﻮﻧﮑﻴﺎو
ځﻮاﻧﺎن
 ٪ښځﯿﻨﻪ
ﺧﻄﺮﴎه ﻣﺦ
او ﻣﴩان
راﺳﺘﻨﻴﺪوﻧﮑﻲ

ﭘﻪ  ۲۰۱۶ﮐﯽ
د ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

0.3

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

1.0

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

0.2

-

-

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

0.4

49%

54 | 41 | 5%

ﭘﻪ ﻧښﻪ ﺷﻮي
وګړي

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

0.2

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

1.0

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

0.1

-

-

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

0.4

49%

54 | 40 | 6%

ﻣﺎﻟﯽ ﻏﻮښﺘﻨﯽ

$27.8

$14.3

* ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن)ﺗﺮ ١٨ﮐﻠﻮ ﮐﻢ ﻋﻤﺮ( ،ځﻮاﻧﺎن )ﻟﻪ
 ٥٩-١٨ﮐﻠﻮ( ﻣﴩان ﻟﻪ  ٥٩ﻟﻮړ ﻋﻤﺮ ﻟﺮوﻧﮑﻲ

دوهمه برخه :اوبه ،حفظ الصحه او سامل چاپرييال

اوبه ،حفظ الصحه او سامل چاپرييال

وړاندويل شوي اړ وګړي

1.8

ميليونه

هغه وګړي چې مرسته به وررسه ويش

0.9

اړتيآ

21

ميليونه

ميليونه

د اوبو ،حفظ الصحه او سامل چاپرييال لومړۍ موخه:

1

په کايف کچه د څښاک اوبو ته په وخت
رسه الس رسی باروې کول ،د حفظ الصحه
اسانتياوو چې د جندر اړتياوې په پام کې
نيول شوې وي ،کايف کارول او د مناسب سامل
چاپرييال برابرول
له دویمې او دریمې سرتاتیژیکې موخې رسه تړاو لري

د اوبو ،حفظ الصحه او سامل چاپرييال دوهمه موخه:

2

د نظر الندې اړونده وګړو د د اوبو ،حفظ
الصحه او سامل چاپرييال داړتياوو کايف او په
وخت رسه ارزونه تررسه کول
له پینځمې سرتاتیژیکې موخې رسه تړاو لري

د اوبو ،حفظ الصحه او سامل چاپرييال درميه موخه:

3

د کليو بيارغونې او پراختيا وزارت ته د
کلسرت د مرشي او رهربي د ليږد چارې پيلول
په لیږد پورې تړاو لري

اړيکې:
رولف لیوندیک
د کلسرت همغږی کوونکې
rluyendijk@unicef.org
فریدریک پتیګنی  -د کلسرت د همغږي کونکی
معاون
patignyf@who.int
بیتمن بهاندری  -د کلسرت د همغږي کونکی
مرستیال
Betman.bhandari@dacaar.org

تګالره

اوبو ،حفظ الصحه او سامل چاپرييال اړونده ناروغيو د
خپريدو له لوړ خطر رسه مخ دي.
دوهم لومړيتوب کې به هغه وګړو ته ځواب وينه
ويش چې د اوږدمهالې يا مزمنې خوارځواکې له امله
اغيزمن شوي دي ،هغه وګړي چې د شپږو مياشتو او
يا ډيرې مودې لپاره بېځايه شوي ،يا پناه غوښتونکي او
راستنيدونکي چې د پنډغايل ته ورته ځاې کې اوسيږي
او وضعيت يې دي تل پاتې ميشت ځاې ته پاتې کيږي.
د دغه وګړو د اړتيا د تلپاتې د حل لپاره د اوبو رسولو
واړه سیستمونه ،د کورنې د حفظ الصحه او د ځان
مينځلو اسانتياوې د ګډو اسانتياو د برابرولو په ځاې
اغيزمنې دي .د کوربه ټولنو د اوبو ،حفظ الصحه
او سامل چاپرييال د اړتياوو پوره کول هم په دوهم
لومړيتوب کې ليست شوې دي.
د کلسرت د بشپړ ځواب په توګه ،رشيکان به خپل
فعاليتونو ته نوره پراختيا ورکړي تر څو چې اوږدمهالې
بېځايه شوي وګړي چې د اوبو ،حفظ الصحه او سامل
چاپرييال اړتياوې يې نه دي پوره شوې ،د پوښښ الندې
راويل .رشيکان به همدارنګه خپل فعاليتونه هغه سيمو
ته وغزوي چې د خوارځواکې خپريدل پکې ډير دي،
او ډير وګړي يې بې برخې او محروم دي او د اوبو،
حفظ الصحه او سامل چاپرييال اړونده ناروغيو له امله د
ماشوم د مرګ ژوبلې لوړه کچه پکې شتون لري .کلسرت
همدارنګه يوه دوه کلنه سرتاتيژي جوړه کړي ده چې
د کلسرت مرشيی د کليو بيارغونې او پراختيا وزارت ته
وليږدوي ،چې په دې برخه کې د پيښو د مديريت
واليتې کميسيون ( )PDMCد اوبو ،حفظ الصحه او
سامل چاپرييال د احتاميل پالن جوړول او په سيميزه او
واليتې کچه د اوبو ،حفظ الصحه او سامل چاپرييال د
کلسرت او د ميل کلسرت د مرش او معاوين رسه د همغږې
ناستې تررسه کول شامل دي.

د ورستنيو تجربو له مخې ،نږدې څلورمه برخه د هغه
وګړو چې مرسته به وررسه ويش ،د اوبو ،حفظ الصحه
او سامل چاپرييال بيړنيو مرستو ته به اړتيا ولري .په دغه
وګړو کې د پناه غوښتونکو او راستنيدونکو لويه شمريه
شامله ده او همدارنګه د شخړو له امله د داخيل
بيځايه شويو نياميې شمريه هم يادوو شويو خدمتونو
ته اړتيا لري ،او نياميې نور داخلې بيځايه شوي کيدای
يش چې د خپلو او خپلوانو رسه ميشت يش .ډير
رشيکان د هغه بېځايه شويو ټولنو رسه کار کوي چې
له اوږد مهال څخه بېځايه شوي دي او د ماشومانو
خوراځواکې ستونزه پکې ډيره پراخه ده .کلسرت
همدارنګه ژمن دی چې د اوږدمهاله بېځايه شويو وګړو
او هغه وګړو ته چې خوارځواکې پکې ډيره ده ځان
ورسوي او مرستې وررسه وکړي .کلسرت به همدارنګې
نږدې درې/څلور وګړي چې د طبعي پيښو له امله
اغيزمن يش ،په خپل پالن کې شامل کړي.

لومړيتوبونه

د اوبو ،حفظ الصحه او سامل چاپرييال د ژوند ژغورنې
مداخلو ته به د اوږدمهالې انتقايل او پرمختيايې
مداخلو په پرتله لوړمړيتوب ورکړل يش .د غري مرتقبه
او بيړين برشي بحران د را منځ ته کيدو په صورت کې،
د ژوند ژوغورنې ځواب وينې کې د موټرونو له ليارې
د اوبو ليږد ،د شته اوبو بيارغونې او ضد عفوين کول،
د اوبو د بيړنيو کوهي کيندل چې د اړونده زيرمو په
مرسته وويشل يش ،د کلورين په کارولو رسه د کورين
اوبو پاکول ،د حفظ الصحه بيړنیو اسانتياوو برابرول او
د حفظ الصحه اود درناوي کڅوړو ويشل شامل دي.
د ځواب وينې مخکښ لومړيتوب به لويو بې ځايه
شويو وګړو ته چې په نږدې ځاې کې راټول شوي دي
لکه هغه وګړي چې اغيزمن شوې دي او پنډغايل ته
ورته ځاې او يا له کوربه ټولنو رسه اوسيږي ،ځکه چې
دوې د اوبو او حفظ الصحه کايف اسانتياوې نلري ،او د

د اړو او په نښه شویو وګړو درجه بندي د عمر او جنس پر بنسټ
د غربګون يا ځواب وينې تفصيلې پالن لپاره کوالې شئ چې د  humanitarianresponse.infoپاڼه وګورئ.
ﻣﺨﯽS
ﺣﺎﻟﺖAﻟﻪUT
BدTS Y
د ﺷﺨړو ﻟﻪ د ﺷﺨړو ﻟﻪ د ﻃﺒﻌﻲ ﭘﻴښﻮ
ﻟﻪ اﻣﻠﻪ
اﻣﻠﻪ ﺑﯧځﺎﻳﻪ اﻣﻠﻪ اﻏﻴﺰﻣﻦ
ﺷﻮې روﻏﺘﻴﺎ اﻏﻴﺰﻣﻦ ﺷﻮې
ﺷﻮي

ﺧﻮارځﻮاﮐﻲ
ﻋﺎﻣﻪ روﻏﺘﻴﺎ او د ﺧﻮراﮐﻲ
ﭘﻪ ﺧﻄﺮ ﮐﯥ ﻋﺪم ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب

ﻣﺨﯽE
ﻋﻤﺮ&ﻟﻪ GA
ﺟﻨﺲSاوXE
دYB
ﭘﻨﺎه
 ٪ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن،
ﻏﻮښﺘﻨﻮﻧﮑﻴﺎو
ځﻮاﻧﺎن
 ٪ښځﯿﻨﻪ
ﺧﻄﺮﴎه ﻣﺦ
او ﻣﴩان
راﺳﺘﻨﻴﺪوﻧﮑﻲ

ﭘﻪ  ۲۰۱۶ﮐﯽ
د ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

0.2

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

0.2

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

0.2

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

0.2

0.9

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

0.2

51%

76 | 21 | 3%

ﭘﻪ ﻧښﻪ ﺷﻮي
وګړي

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

0.2

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

0.2

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

0.1

-

0.3

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

0.1

50%

66 | 30 | 4%

ﻣﺎﻟﯽ ﻏﻮښﺘﻨﯽ

$14.7

$5.8

* ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن)ﺗﺮ ١٨ﮐﻠﻮ ﮐﻢ ﻋﻤﺮ( ،ځﻮاﻧﺎن )ﻟﻪ
 ٥٩-١٨ﮐﻠﻮ( ﻣﴩان ﻟﻪ  ٥٩ﻟﻮړ ﻋﻤﺮ ﻟﺮوﻧﮑﻲ
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دوهمه برخه :د پناه غوښتونکو او راستنيدونکو د ځواب وينې پالن

وړاندويل شوي اړ وګړي

0.4

ميليونه

هغه وګړي چې مرسته به وررسه ويش

0.4

اړتيآ

ميليونه

120

ميليونه

درشیکانو شمیر

18

لومړۍ موخه:

1

22

پناه غوښتونکو ته خونديتوب فعاليتونه
تررسه شوې دي
له دویمې سرتاتیژیکيې موخې رسه تړاو لري

دوهمه موخه:

2

افغان پناه غوښتونکو راستنيدونکو ته اړين
خدمتونه وړاندې شوي دي او د اوږدمهالې
حل ليارې هم ورته په ګوته شوي دي
له دویمې سرتاتیژیکې موخې رسه تړاو لري

درميه موخه:

3

د زيامننونکو پناه غوښتونکو راستنيدونکو،
بې اسناده راستنيدونکو او له هيواد ته په
زوره د راستول شويو بيړنې برشي اړتياوې
پوره شوې دي.
له دویمې سرتاتیژیکي موخې رسه تړاو لري

اړيکې:
مارګیوریت نواک
د پناه غوښتونکو همغږی کوونکی
nowak@unhcr.org

دپناهغوښتونکواوراستنيدونکو
د ځواب وينې پالن
د پناه غوښتونکو او راستنيدونکو د ځواب وينې د
پالن موخې :د شاميل وزيرستان له سيمو څخه په
خوست او پکتيکا واليتونو کې پناه غوښتونکې چې
د پاکستاين ځواکونو د نظامي عملياتو په پايله کې
بې ځاي شوي دي ،افغان پناه غوښتونکي چې په
خپله خوښه بريته افغانستان ته راستنيږي ،زيامننونکي
وګړي ،هغه راستيندونکي چې ثبت شوی نه دی او يا
هيواد ته راشړل شوي دي او ځانګړي اړتياوې يې په
ګوته شوې دي.
بنسټيز مترکز پناه غوښتونکو ،راستنيدونکو کډوالو
او زيامننونکو بې اسناده راستنيدونکو ته د مرستې
ورکول دي .دغه مرستې به د پناه غوښتونکو بيړنې
اړتياوې د راستنيدو څخه وروسته پوره کړي ،دغه
مرستې نورې هم اړينې کيږي ،ځکه چې د وخت په
ترييدو رسه د دغه کورنيو شتمنې کميږي ،د معيشت
فرصتونه په وړاندې خنډونه را منځ ته کيږي ،او
اوږدمهالې بېځايه کيدل د و ګړو د ستونزو د حل په
ميکانيزم باندې منفي اغيز کوي ،چې د نورو برشي
انديښنو د را منځ ته کيدو المل ګرځي .مداخلې
بايد ددې المل يش چې وګړي په خپلو پښو ودريږي
او زيامننونکي وګړو اړتياوې پوره يش ،چې ځانګړي

پاملرنه به په کوربه ټولنو کې په پناه غوښتونکو
ويش .د لومړيتوب په بنسټ مداخلې به دا باوري
کړي چې د برش حقونه په ځانګړي توګه ښځو،
ماشومانو او لويانو ته چې ځانګړې اړتياوې لري په
ځای شوې دي ،او همدارنګه کايف خوراکي توکی
او رسپناه ،د روغتيا اوتغذي خدمتونو  ،او د اوبو،
حفظ الصحه او سامل چاپرييال رسچينونو ته الس
رسی باوري يش .څارنې دا ښېې چې راستنيدونکي
پناه غوښتونکي د راستنيدو خپلې لومړنې مرستې
په لومړيو دوه مياشتو کې په ليږد ،رسپناه/کرايه
او خوراکي توکو لګوي ،پداسې حال کې چې نورې
برشي مرستې يې نه وي پوره شوي .د اسناد نلرونکو
راستنيدونکو زيامنننې په ډيره کچه لوړې شوې دي.
اسناد نلرونکو راستنيدونکي د داخلې بېځايه شوي
وګړو ته ورته ستونزي لري ،خو د اسنادو د نشتون
له امله ددوئ وضعيت نور هم پيچيل دي .محدود
رسچينو ته په کتو رسه ،تر ټولو ډيرو زيامننونکو وګړو
ته به مرستې ورکړل يش ،او د خونديتوب ،رسپناه
او روغتيا په برخه کې د مرستې او رجعت ورکولو
فعاليتونه تررسه يش.

د اړو او په نښه شویو وګړو درجه بندي د عمر او جنس پر بنسټ
د غربګون يا ځواب وينې تفصيلې پالن لپاره کوالې شئ چې د  humanitarianresponse.infoپاڼه وګورئ.
د  ۱۸ﮐﻠﻨﻲ څﺨﻪ ټﯿﺖ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن
د  ۱۸او  ۵۹ﮐﻠﻮﻧﻮ ﻧﺎرﯾﻨﻪ
ﻟﻪ  ۵۹زﯾﺎد ﺳﭙﯿﻨږﯾﺮې
ډا ټﻮﻟﻪ ﺷﻤﯧﺮه د ﮐﺎﳌﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﺪه ځﮑﻪ
ﭼﯥ د ﻋﯿﻨﻮ ﺧﻠﮑﻮ ذﮐﺮ څﻮ ځﻠﯽ ﮐﯿﺪای ﺷﯽ

ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺧﻮښﻪ راﺳﺘﻨﯿﺪوﻧﮑﻲ

ﮐډوال
 ٪ښځﯿﻨﻪ

ﮐډوال

ﺑﯿړين ﴎﭘﻨﺎه او ﻏﯿﺮ ﺧﻮراﮐﻲ ﺗﻮﮐﻲ

50%

0.1

 ٪ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن
ﻧﺎرﯾﻨﻪ
ﺳﭙﯿﻨږﯾﺮي

 ٪ښځﯿﻨﻪ

ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺧﻮښﻪ
راﺳﺘﻨﯿﺪوﻧﮑﻲ

داﻟﺮ
 ٪ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن
ﻧﺎرﯾﻨﻪ
ﺳﭙﯿﻨږﯾﺮي

ﻣﺎﱄ اړﺗﯿﺎوې

67 | 28 | 5%

50%

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

0.1

60 | 34 | 6%

$17.3

د ﺧﻮړو ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب او ﮐړﻫﻨﻪ

50%

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

0.2

67 | 28 | 5%

50%

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

0.1

60 | 34 | 6%

$51.5

روﻏﺘﯿﺎ

50%

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

0.1

67 | 28 | 5%

50%

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

0.2

57 | 38 | 5%

4.3

ﺗﻐﺬي

50%

0.1

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

67 | 28 | 5%

-

-

$-

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

-

ﺳﺎﺗﻨﻪ

50%

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

0.2

67 | 28 | 5%

50%

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

0.2

56 | 39 | 5%

$14.3

اوﺑﻮ ﭘﺎﮐﻮاﻟﯽ او ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﻪ

50%

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

0.1

67 | 28 | 5%

49%

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

0.1

55 | 40 | 5%

$5.8

-

49%

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

0.1

55 | 40 | 5%

$26.8

67 | 28 | 5%

49%

**0.2

53 | 42 | 5%

$120

څﻮ ﺑﺮﺧﯿﺰې ﻧﻐﺪې

-

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

120

100

80

60

40

20
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درميه برخه :ضميمې

موخې ،شاخصونه او مقصدونه ۲۴ ....................................................................................................
پالن شوې شمريې :وړاندويل شوې د اړتيا وړ مرستې ۳۰......................................................................
پالن شوې شمريې :هغه وګړي چې مرسته به وررسه ويش ۳۱................................................................
ګډونکونکوې سازمانونه

۳۲...................................................................................................

لنډې نښي ۳۳.....................................................................................................................................
که چیری؟ ...موږپه ځواب ویلو کې ناکام ش و ۳۴.................................................................................
د مرستې ورکولو الرښود ۳۵.................................................................................................................

درېمه برخه :ضمیمې ،موخې ،شاخصونه او مقصدونه

موخې ،شاخصونه او مقصدونه
سرتاتيژيکې موخې ،شاخصونه او مقصدونه
لومړۍ سرتاتيژيکه موخه ( :)SO1د وسله والو شخړو څخه د ملکې وګړو خونديتوب
شاخص

اړ

د شخړو او طبعي پيښو له امله اغيزمن شوي وګړي چې د ټولنې په بنسټ ځواب وينې او مخنيوې
نوښتونو کې ونډه اخيل

موخه

بنسټ يا baseline

1,099,832

1,600,236

د وسله والو ډلو/شخړو له امله په روغتیايي اسانتياوو او ښځونځيو د بريدونو د کمښت سلنه

-

 49او 86

د چاوديونکي توکو د له منځه وړلو د ټيمونو له لورې د ماين /له جګړې څخه پاتې چاودیدونکي توکو
له امله د اغيزمنو ټولنو د رسوې ،په نښه کولو او پاکارې لپاره د ليدنې لپاره لومړيتوب ورکړل شوېو
ټولنو شمريې.

په  ۲۰۱۵کې لس سلنه
کمښت

-

-

 3,700ټولنې

دوهمه سرتاتيژيکه موخه ( :)SO2داخيل بيځايه شويو ،پناه غوښتونکو او راستنيدونکو ته ځواب وينه

24

شاخص
د شخړو له امله داخلې بيځايه شوي ،پناه غوښتونکي او زيامننونکي راستنيدونکي اړ دي چې د بيړنې
رسپناه /غريخوارکي توکو/يا د ژمې او اړونده نغدې پيسې/کوپونو مرستې تر السه کړي.
د شخړو له امله اغیزمن شويو وګړو تناسب چې لږ تر لږه  ۱۵ليرته د څښلو اوبو ته هره ورځ اړتيا لري.
د پناه غوښتونکو شمريه چې ثبت شوې ده
د زيامننونکو پناه غوښتونکو راستنيدونکو ،له اسنادو پرته راستنيدونکو او را شړل شوي وګړي په ګوته
او مرسته وررسه شوې ده.
د شخړو له امله د اغيزمنو وګړو رسه د غري مرشوطه ليږد (خوراکي توکي ،نغدې پيسې ،يا کوپون)
مناسبې مرستې شوې دي.
هغه وګړي چې د شخړو له امله اغيزمن شوي دي او په سپينو سيمو کې اوسيږي بيړنې روغتياېې
مراقبتونه /ګرځنده خدمتونه ترالسه کوي.
د شخړو له امله د اغیزمنو ولسواليو سلنه چې لږ ترلږه يو  FATP/HFپکې وي او او د شخړو اړونده
د ترضيضاتو ځانګړې مراقبتونه وړاندې کوي.
د ماين/له جګړې څخه پاتې چاوديدونکي توکو له امله د اغيزمنو وګړو لپاره د د ماينونو د خطرونو
په اړه پوهاوی ورکړل شوی دی.

اړ

موخه

بنسټ يا baseline
215,000

-

215,000

469,609
175,000

1,234

469,609
175,000

111,325

0

111,325

647,325

391,495

570,795

1,712,565

789,581

1,712,565

93

%25

93

1,015,236

1,015,236

1,015,236

درميه سرتاتيژيکه موخه ( :)SO3حادې روغتيايي او طبعي بيړنۍ پيښې
شاخص
د طبعي پيښو له امله اغيزمن شوي وګړو رسه د بيړنې رسپناه /غريخوارکي توکو/يا د ژمې او اړونده
نغدې پيسې/کوپونو مرستې شوې دي.
د هغه وګړو شمري چې د ژوند ژغورنې مرستې به وررسه وشوي چې د عامې روغتيا د ناروغيو د را
منځ کيدو او طبعي پيښو له امله اغيزمن شوې دي.

اړ

موخه

بنسټ يا baseline
235,000

-

197,400

694,871

-

694,871

څلورمه سرتاتيژيکه موخه ( :)SO4د حادې خوارځواکي درملنه او مخنيوی
شاخص
د لومړيتوبو په سيمو کې د  ۵۹-۰مياشتو هلکان او نجونې د حادې خوارځواکې د درملنې لپاره بسرت
شوې دي.
د لومړيتوبو په سيمو کې د شيدو ورکونکو او اميندوارو ميندو شمريه چې د حادې خوارځواکۍ د
درملنې لپاره بسرت شوي دي.
د هغه ماشومانو شمري چې  ۲۳-۶مياشتو دي د ويتامني او مرنايل اضايف خوراکي توکي ترالسه کوي.
د هغه کورنيو سلنه چې د خوړو د خونديتوب له جدي ستونزې رسه مخ دي د خوړو د منلو وړ
لګښت شمريه ( )42>FCSمرستې به ترالسه کړي.

اړ

موخه

بنسټ يا baseline
627,507

295,588

253,126

116,160

105,342

116,160

832,532

594,036

333,013

1,500,000

%31

%35

د برشي غربګون پالن بشپړ منطقي کاري چوکاټ کيدای يش چې د  humanitarianresponse.infoپه ويب پاڼه کې وموندل يش.

درېمه برخه :ضمیمې ،د سکتور موخې ،شاخصونه او مقصدونه

پنځمه سرتاتيژيکه موخه ( :)SO5د وضعيت تحليل او د اړتياوو د همغږي ارزونه
شاخص
د لومړنيو ارزونو شمريې چې د رسپناه تخريب او اړتياوې ښېې ،بشپړې شوې دي.
د ښه همغږې شويو ارزونو/تحليل شمريې (له حاصالتو وړاندې د خوړو دخوندیتوب ارزونهSFSA، ،
 IPCاو د اړتيا له مخې ارزونې)
د تغذي د رسوې ګانو شمريې چې د نظر الندې والیتونو کې تررسه کيږي (ځانګړې ،د اندازې وړ ،د
الس ته راوړنې وړ اړونده او په خپل وخت  SMARTاو د اړتياوو بيړنې ارزونه ،او د ارزونې پوښښ)
د هغه وګړو سلنه چې اړتيا لري او د اغيزمنتيا څخه دوه اونۍ وروسته د هغوي د اوبو ،حفظ الصحه
او سامل چاپرييال اړتياوې ارزول شوې دي.
د شخړو له امله د نوېو داخيل بيځايه شويو د ګډې لومړنۍ ارزونې سلنه چې د خونديتوب د کلسرت
روزل شوې کارکوونکي پکې ګډون وکړي.

اړ

2,000

بنسټ يا baseline

-

موخه

۲۰۰۰

5

9

5

 ,22معلومه نه ده22 ,

8,4,14

10,5,5

860,000

%40

%80

%100

-

%100

د سکتور موخې ،شاخصونه او مقصدونه
د بیرنۍ رس پناه او غیر خوراکي توکو موخې شاخصونه او مقصدونه
د بیړنۍ رسپناه او غريخوراکي توکو لومړۍ موخه :هغه وګړي چې د شخړو له امله بېځايه شوې دي او/يا
اغيزمن شوي دي ،د اقلیم او د کورنۍ د محرميت لپاره کايف خونديتوب لري
شاخص
د هغه وګړو شمیره چې بيړنې رسپناه غري خوراکي توکي او/يا د ژمي مرستې وررسه شوې دي
د هغه وګړو شمري چې بيړنې رسپناه غري خوراکي توکي او/يا د ژمي مرستو لپاره نغدې/کوپون مرستې
شوې دي.
د غري خوراکي توکو د زيرمو سلنه د احتاميل پالن د شمريو په پرتله
د شخړو له امله د اغيزمنو وګړو سلنه چې د رسپناه د ترميم توکو/اجناسو او يا د رسپناه د ترميم لپاره
نغدې مرستې وررسه شوې دي.

اړ

170,000

شاخص
د هغه وګړو شمیره چې بيړنۍ رسپناه غري خوراکي توکي او/يا د ژمي مرستې وررسه شوې دي
د هغه وګړو شمري چې بيړنۍ رسپناه غري خوراکي توکي او/يا د ژمي مرستو لپاره نغدې/کوپون مرستې
شوې دي.
د غري خوراکي توکو د زيرمو سلنه د احتاميل پالن د شمريو په پرتله
د طبعي پيښو له امله د اغيزمنو وګړو سلنه چې د رسپناه د ترميم توکو/اجناسو او يا د رسپناه د ترميم
لپاره نغدې مرستې وررسه شوې دي.

شاخص
د لومړنيو بشپړيو شويو ارزونو شمريې چې د رسپناه اړتيا او تخريب په ګوته کوي
د ځانګړو ارزونو شمريې چې د نظر الندې بيړنيو مرستو چارې برابرې کړي.
د هغه وګړو شمري چې د بيړنې رسپناه ،غريخوراکي توکو او/يا نغدو مرستو څخه رايض دي.

170,000

45,000

-

12,500

-

%100

11,900

-

%51

235,000

درميې رساتيژيکې موخې پورې تړاو لري
بنسټ يا baseline

-

موخه

157,450

235,000

-

39,950

10,000

-

%100

11,190

-

%49

د بیړنۍ رسپناه او غريخوراکي توکو درميه موخه :د بیړنۍ رسپناه او غريخوراکي توکو د کلسرت د غړو له
لوري ځواب وينه د کره ارزونې په بنسټ تررسه کيږي ،تر څو چې د وضعيت تحليل ويش او په سمه توګه د نظر
الندې مداخله ويش.
اړ

بنسټ يا baseline

-

موخه

25

45,000

د بیړنۍ رسپناه او غريخوراکي توکو دوهمه موخه :هغه وګړي چې د طبعي پيښو له امله بېځايه شوي دي
او/يا اغيزمن شوي دي ،د هوا او د کورنې د محرميت لپاره کايف خونديتوب لري
اړ

دوهمې رساتيژيکې موخې پورې تړاو لري

2,000
2
97,000

پنځمې رساتيژيکې موخې پورې تړاو لري

بنسټ يا baseline

-

موخه

%100
%100
87,300

درېمه برخه :ضمیمې ،د سکتور موخې ،شاخصونه او مقصدونه

د خوړو د خوندیتوب او کرهنې موخې شاخصونه او هدفهونه
خوراکي خونديتوب او کرهنې کلسرت لومړۍ موخه :د شخړو له امله د داخيل بې ځايه شويو ،پناه
غوښتونکي او راستنيدونکو د ژوند ژغورنه او د معيشت بيا احياکول
شاخص
د هغه وګړو شمري چې د شخړو له امله اغيزمن شوي دي په وخت رسه وررسه مناسبه غري مرشوطه
مرسته ويش (خوراکي توکي ،نغدې پيسې يا کوپون)
د هغه کورنيو سلنه چې د شخړو له امله د خوړو د خونديتوب له جدي ستونزې رسه مخ دي او د
خوړو د منلو وړ لګښت شمريه ( )42>FCSمرستې به ترالسه کړي.
داخلې بيځايه شويو ،د نويو او د  ۲۰۱۶کال څخه وړاندې پناه غوښتونکي او اسنادو پرته
راستنيدونکي به د معيشت بيړنۍ مرستې ترالسه کړي.

دویمې رساتيژيکې موخې پورې تړاو لري

اړ

بنسټ يا baseline
647,325

391,495

570,795

معلومه نه ده

%32

%35

472,325

-

195,895

خوراکي خونديتوب او کرهنې کلسرت دوهمه موخه :د طبعي پيښو له امله د اغيزمنو وګړو د ژوند او
معيشت ژغورنه
شاخص
د هغه وګړو شمري چې د طبعي له امله اغيزمن شوي دي په وخت رسه وررسه مناسبه غري مرشوطه
مرسته ويش (خوراکي توکي ،نغدې پيسې يا کوپون)
د هغه کورنيو سلنه چې د طبعي پيښو له امله د خوړو د خونديتوب له جدي ستونزې رسه مخ دي او
د خوړو د منلو وړ لګښت شمريه ( )42>FCSمرستې به ترالسه کړي.
د طبعي پيښو له امله اغيزمن وګړو شمريه چې د معيشت بيړنې مرستې به ترالسه کړي.

درميې رساتيژيکې موخې پورې تړاو لري
بنسټ يا baseline

اړ

26

235,000

222,137

معلومه نه ده

%13

%15

235,000

222,137

141,000

څلورمې رساتيژيکې موخې پورې تړاو لري

بنسټ يا baseline

اړ

موخه

1,500,000

900,000

809,376

1,500,000

%31

%35

1,500,000

129,402

208,269

خوراکي خونديتوب او کرهنې کلسرت څلورمه موخه :د خوراکي خونديتوب او کرهنې کلسرت د رشیکانو د
بيړين چمتوايل او ځواب وينې د وړتيا پياوړي کول
شاخص
د خوارکي خونديتوب او کرهنه د کلسرت د رشيکانو د وړتيا د لوړولو او د همغږې په ډيرولو رسه د
طبعي پيښو لپاره د سيميزو احتاميل جوړ شويو/نوي شويو پالنونو (سيالب ،شديد ژمې ،د حاصالتو
نشتون ،وچکايل) شمريې
د خوارکي خونديتوب او زيامنننې د ارزونې په برخه کې د روزنو شمريې ،د  IPCتررسه شوې تحليلونه،
او د ګډونکونکو شمري چې روزل شوې دي.
د ښه همغږې شويو ارزونو/تحليل شمريې (له حاصالتو وړاندې د تغذي مصؤنيت ارزونهSFSA، ،
 IPCاو د اړتيا له مخې ارزونې)

موخه
188,000

خوراکي خونديتوب او کرهنې کلسرت درميه موخه :د هغه وګړو لپاره چې د حاصالتو د نشتون په موسم
کې د خوړو د جدي نه خوندیتوب او د خوارځواکې له خطر رسه مخ دي ،د خوراکي توکو د الس ريس ډاډمن
کول.
شاخص
د هغه وګړو شمري چې له ډيرې شديدې خوارځواکې رسه مخ دي او په وخت رسه وررسه مناسبه غري
مرشوطه مرسته ويش (خوراکي توکي ،نغدې پيسې يا کوپون)
د هغه کورنيو سلنه چې خوارځواکې رسه مخ دي او د خوړو د منلو وړ لګښت شمريه ()42>FCS
مرستې به ترالسه کړي.
د هغه وګړو شمريه چې په جديې توګه د خوارځواکې رسه مخ دي په وخت او په مناسبه توګه د
معيشت د خونديتوب مرسته وررسه ويش (کرهنه/مالداري او د مالداري واکسينونه)

موخه

پنځمې رساتيژيکې موخې پورې تړاو لري

اړ

موخه

بنسټ يا baseline
6

8

6

 ۳۰۰( ۵ګډونکوونکي)

9

 ۳۰۰( ۵ګډونکوونکي)

5

7

5

درېمه برخه :ضمیمې ،د سکتور موخې ،شاخصونه او مقصدونه

د روغتیا موخې شاخصونه او مقصدونه
دوهمېاودرميېرساتيژيکېموخېپورېتړاولري

د روغتيا لومړې موخه :د شخړو او طبعي پيښو له امله د ترضيضاتو د مراقبت اغيزمن خدمتونو وړاندي
کول او د ډليزې ټپي کيدو مديريت.
شاخص
د شخړو له امله د اغیزمنو ولسوالې چې لږ ترلږه يو  FATP/HFپکې وي او او د شخړو اړونده د
ترضيضاتو ځانګړې مراقبتونه وړاندې کوي.
د هغه وګړو شمري چې  FATPورته خدمتونه وړاندې کوي

اړ

بنسټ يا baseline
93

%25

%100

1,712,565

585,772

1,712,565

د روغتيا دوهمه موخه :بيړنيو روغتيايې خدمتونو ته د هغه وګړو چې بېځايه شوي ،پناه غوښتونکي،
راستنيدونکي او هغه وګړي چې د شخړو له امله په سپينو سيمو کې اوسيږي ،د الس ريس ډاډمن کول
شاخص
د هغه وګړو شمريه چې د شخړو له امله اغيزمن شوي دي او په سپينو سيمو کې اوسيږي بيړنې
روغتياېې مراقبتونه /ګرځنده خدمتونه ترالسه کوي.

دوهمې رساتيژيکې موخې پورې تړاو لري

اړ

بنسټ يا baseline
1,712,565

د روغتيا درميه موخه :هغه وګړو ته چې د عامه روغتيايې پيښو او د طبعي پيښو له امله اغيزمن شوي
دي ،بيړنۍ د ژوند ژغورنې مرستې برابرې يش
شاخص
د روغتيايې پيښو د خربداري په  ۴۸ساعتونو کې د قضيې پلټنه تررسه يش.
د طبعي پيښو او د عامه روغتيا د پيښو له امله د هغه اغيزمن شويو وګړو شمري چې مرسته وررسه
شوې ده.

اړ

موخه

موخه
1,712,565

789,581

درميې رساتيژيکې موخې پورې تړاو لري

694,871

بنسټ يا baseline

694,871

%95

موخه

-

%100
694,871

د تغذي موخې شاخصونه او مقصدونه
د تغدي لومړۍ موخه :د هلکانو ،نجونو ،اميندواره او شيدې ورکونکو ميندو په منځ کې د حادې
خوارځواکۍ د جامع مديريت له ليارې د حادې خوارځواکي د پيښو شمريه کمه شوې ده.
شاخص
د لومړيتوبو په سيمو کې د  ۵۹-۰مياشتو هلکان او نجونو شمري چې د حادې خوارځواکي د درملنې
لپاره بسرت شوي دي.
د لومړيتوبو په سيمو کې د شيدو ورکونکو او اميندوارو ميندو شمريه چې د حادې خوارځواکي د
درملنې لپاره بسرت شوې دي.

څلورمې رساتيژيکې موخې پورې تړاو لري
بنسټ يا baseline

اړ
627,507

295,588

116,160

105,342

116,160

اړ

څلورمې رساتيژيکې موخې پورې تړاو لري
بنسټ يا baseline

موخه

%100

-

%40

743,837

624,554

369,287

832,532

594,036

333,013

د تغذي درميه موخه :د پروګرام د څارنې او په وخت د ځواب وينې لپاره ،کيفيت لرونکي او د تغذي د
اسانتيا په اړه معلومات ،چمتو شوې دي
شاخص
د تغذي د رسوي ګانو شمريې چې د نظر الندې والیتونو کې تررسه کيږي (ځانګړې ،د اندازې وړ ،د
الس ته راوړنې وړ اړونده او په خپل وخت  SMARTاو د اړتياوو بيړنې ارزونه ،او د ارزونې پوښښ)
د رسوې /د اړتياوو بيړنې رسوې /د ارزونې پوښښ په برخه کې د روزل شويو کارکونکو شمري

موخه
253,126

د تغذي دوهمه موخه :د ماشومانو او ځوانونو د تغذي د ترويج او د ويتامني او مرنايل اضايف خوراکي توکو
له ليارې د حادې خوارځواکي مخنيوې
شاخص
د نظر الندې واليتونو کې د ماشومانو او ځوانونو د تغذي په برخه کې د روزل شويو روغتياې
کارکوونکو شمريه
د ښځو او د  ۲۳-۰مياشتو ماشومانو شمري چې په برشي حاالتو کې د ماشومانو او ځوانانو د تعذي د
ترويج مناسبو پيغامونو ته الس رسی لري.
د هغه هلکانو او نجونو شمري چې  ۲۳-۶مياشتو دي د ويتامني او مرنايل اضايف خوراکي توکي
( )MNPsترالسه کوي.
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پنځمې رساتيژيکې موخې پورې تړاو لري

اړ

موخه

بنسټ يا baseline

 ,22معلومه نه ده22 ,

8,4,14

10,5,5

350

347

350

درېمه برخه :ضمیمې ،د سکتور موخې ،شاخصونه او مقصدونه

وکاالت يا مرستې پورې تړاو لري

د تغذي څلورمه موخه :د رشيکانو د وړتيا لوړول ترڅو چې په بيړنيو حاالتو کې په سمه کچه وکالت او
ځواب وينه وکړای يش
اړ

شاخص

د تغذي د وکالت د جوړو شويو پاڼو شمريه.
د لومړيتوبونو په سيمو کې ،د حکومتي او د تغذي د رشيکانو د کارکوونکو شمري (د نرانو او ښځو په
تفکيک) چې په بيړنيو حاالتو کې د تغذي په برخه کې روزل شوې دي.

بنسټ يا baseline

5
100

موخه

-

5
100

د ساتنې موخې شاخصونه او مقصدونه
لومړۍ ،دوهمې ،درميې او پنځمې رساتيژيکې
موخې پورې تړاو لري

د خونديتوب لومړۍ موخه :د ترييو د څارنې ،د شواهدو په بنسټ وکالت او مرستې ،په نښه شوې کړنې او
د خونديتوب د اړتياوو په وخت او همغږي ارزونې له ليارې د خونديتوب د چاپرييال ځواکمن کول
اړ

شاخص
د هغه واليتونو شمريه چې په کايف اندازه د ښځينه او نارینه وو د خونديتوب د کلسرت د عمومي او د
ځانګړې ارزونې او څارنې د توکو په برخه کې روزل شوي کارکونکي لري.
د خونديتوب د کلسرت کارکونکي چې د خونديتوب د ځانګړې ارزونې او څارنې د توکو په برخه کې
روزل شوې دي
د شخړو له امله د نوېو داخيل بيځايه شويو د ګډې لومړنۍ ارزونې سلنه چې د خونديتوب د کلسرت
روزل شوې کارکوونکي پکې ګډون وکړي.

بنسټ يا baseline
34

-

34

140

-

140

%100

-

%100

د خونديتوب دوهمه موخه :د خونديتوب حادو او ډيريدونکو اړتياوو ته ځواب وينه ،او شخړو او طبعي
پيښو له امله د اغيزمنو وګړ ،په ځانګړې توګه د ډيرو زيامننونکو ،د بې ځايه شويو په ګډون د درناوي په ځاې
کول.
28

شاخص
د شخړو او طبعي پيښو له امله د اغيزمنو زيامننونکو وګړو شمري چې مرستې وررسه شوې دي او
د خونديتوب د خدمتونو لپاره به په پام کې ونيول يش او همدارنګه د دوي د خونديتوب ځانګړې
اړتياوې د حقونو د ليدلورې په بنسټ پوره کول

دوهمې او درميې رساتيژيکې موخې پورې تړاو لري

بنسټ يا baseline

اړ
585,000

موخه

-

د خونديتوب درميه موخه :د خونديتوب مناسبه چاپرييال را منځ ته کول تر څو چې د فزيکې زيان،
تاوتريخوايل ،تريي او استثامر چې ښځې ،نارینه ،نجونې او هلکان اغيزمن کوي ،مخنيوې ويش او ځواب وينه ورته
ويش
شاخص
د شخړو او طبعي پيښو له امله اغيزمن شوي وګړي چې د ټولنې په بنسټ د ځواب وينې او مخنيوې
به نوښتونو کې ونډه اخيل

موخه

اړ

91,969

لومړې ،دوهمې او درميې رساتيژيکې موخې پورې
تړاو لري
بنسټ يا baseline

1,600,236

موخه
1,099,832

-

د اوبو ،حفظ الصحه شاخصونه او مقصدونه
د اوبو ،حفظ الصحه او سامل چاپرييال لومړې موخه :کايف کچې خوندې د څښاک اوبو ته په وخت رسه
الس رسی باروې کول ،د حفظ الصحه اسانتياوو چې د جندر اړتياوې په پام کې نيول شوې وي ،کايف کارول او د
مناسب سامل چاپرييال برابرول
شاخص
د شخړو له امله اغیزمن شوې وګړو تناسب چې لږ تر لږه  ۱۵ليرته د څښلو اوبو ته هره ورځ اړتيا
لري.
د هغه وګړو تناسب چې د حفظ الصحه اسانتياو ته د الس ريس اړتيا لري.
د هغه وګړو تناسب چې له صابون رسه د الس مينځلو ځاې ته د الس ريس اړتيا لري.

اړ

دوهمې او درميې رساتيژيکې موخې پورې تړاو لري

موخه

بنسټ يا baseline
860,000

-

860,000

860,000
860,000

-

860,000
860,000

درېمه برخه :ضمیمې ،د سکتور موخې ،شاخصونه او مقصدونه

د اوبو ،حفظ الصحه او سامل چاپرييال دوهمه موخه :د نظر الندې اړونده وګړو د د اوبو ،حفظ الصحه او
سامل چاپرييال داړتياوو کايف او په وخت رسه ارزونه تررسه کول
شاخص
د هغه وګړو سلنه چې اړتيا لري او د اغيزمنتيا څخه دوه اونۍ وروسته د هغوي د اوبو ،حفظ الصحه
او سامل چاپرييال اړتياوې ارزول شوې دي.

اړ

پنځمې رساتيژيکې موخې پورې تړاو لري
بنسټ يا baseline

860,000

موخه
%40

ليږد پورې تړاو لري

د اوبو ،حفظ الصحه او سامل چاپرييال درميه موخه :د کليو بيارغونې او پراختيا وزارت ته د کلسرت د مرشي
او رهربي د ليږد چارې پيلول
شاخص
د پيښو په وړاندې د مبارزې د واليتې کمیسينونو شمري چې د اوبو ،حفظ الصحه او سامل چاپرييال
لپاره احتاميل پالنونه لري.
د سيميزو او واليتې د اوبو ،حفظ الصحه او سامل چاپرييال د کلسرت د همغږۍ د ناستو شمريه چې د
کلسرت مرشې پکې شتون لري.

اړ

%80

موخه

بنسټ يا baseline
16

5

12

24

4

18

د کډوالو او راستنیدونکو موخې شاخصونه او مقصدونه
د پناه غوښتونکو لومړې موخه :پناه غوښتونکو ته د خونديتوب خدمتونه وړاندې شوي دي

د ثبت شوېو پناه غوښتونکو شمیره

شاخص

دوهمې رساتيژيکې موخې پورې تړاو لري
اړ

175,000

د پناه غوښتونکو دوهمه موخه :د اوږدمهايل د حل تر څنګ راستنيدونکو پناه غوښتونکو ته اړينې مرسته
ورکړل شوې دي.
شاخص
د راستنيدونکو شميره چې د ټولنې سره د يوځاې کيدو د اسانتيا لپاره ورته معلومات
او مراجع ښودل شوې دي.

اړ

د پناه غوښتونکو درميه موخه :د زيامننونکو راستنيدونکو پناه غوښتونکو ،له اسناده پرته راستنيدونکو او
شړل شويو بيړنې برشي اړتياوې پوره شوې دي.
شاخص
د هغه زيامننونکو وګړو شمريه چې په ګوته شوې او مرستې وررسه شوې دي

دوهمې رساتيژيکې موخې پورې تړاو لري
بنسټ يا baseline

111,000

اړ

بنسټ يا baseline

-

111,325

موخه

175,000
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موخه
69,000

-

دوهمې رساتيژيکې موخې پورې تړاو لري
بنسټ يا baseline
76,639

موخه

111,325

درېمه برخه :ضمیمې ،د پالن جوړونې شمريې :وړاندويل شوې د اړتيا وړ مرستې

د پالن جوړونې شمريې :وړاندويل شوې د اړتيا وړ مرستې

ﭘﻼن ﺷﻮی اړوګړي
)د زرو ﺑﻪ اﺳﺎس(

د ﺣﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻣﺨﯽ
د ﺷﺨړو ﻟﻪ
اﻣﻠﻪ ﺑﯽ ځﺎﯾﻪ
ﺷﻮي

د ﺟﻨﺲ و ﻋﻤﺮ ﻟﻪ ﻣﺨﯽ

ﭘﻨﺎه
د ﻃﺒﯿﻌﯽ
د ﺷﺨړو ﻟﻪ
ﻏﻮښﺘﻮﻧﮑﻲ
ﭘﯿښﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ
اﻣﻠﻪ اﻏﯿﺰﻣﻦ
او ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺧﻮښﻪ
اﻏﯿﺰﻣﻦ ﺷﻮې
ﺷﻮې روﻏﺘﯿﺎ
راﺳﻨﯿﺪوﻧﮑﯥ

ﺧﻮارزاﮐﯥ
ﻋﺎﻣﻪ روﻏﺘﯿﺎ
او دو ﺧﻮړو
ﭘﻪ ﺧﻄﺮ ﮐﯥ
ﻧﻪ ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب

ﭘﺎزﻣﯿﻨﻪ
ﻟﻮړه ﻏﺮﻧۍ ﺣﻮزه
ﺧﺘﯿځ
ﺷامل ﺧﺘﯿځ
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ﺷامل
ﺳﻮﯾﻞ ﺧﺘﯿځ
ﺳﻮﯾﻞ
ﻟﻮﯾﺪﯾځ
** 0.25
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

 ٪ښځﯿﻨﻪ

 ٪ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن
ﻧﺎرﯾﻨﻪ
ﺳﭙﯿﻨږﯾﺮي

ټﻮل
ﻫﻐﻪ وﮐړي
ﭼﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺑﻪ
ورﴎه وﳾ

ټﻮل وګړي

51%

70 | 27 | 3%

1.5
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

6.6
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

50%

67 | 29 | 4%

0.2
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

0.9
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

50%

67 | 29 | 4%

0.8
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

2.6
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

50%

66 | 30 | 4%

1.3
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

3.9
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

51%

74 | 23 | 3%

0.7
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

3.8
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

50%

65 | 31 | 4%

1.2
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

2.8
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

50%

64 | 32 | 4%

1.4
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

3.0
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

50%

67 | 29 | 4%

1.1
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

3.6
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

50%

67 | 29 | 4%

8.2
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

*** 27
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻳﺎداښﺖ * :ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ) ﻟﻪ  ۱۸ﮐﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﮐﻢ( ،ﻟﻮﻳﺎن )  ۵۹-۱۸ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻮرې( ،ﻟﻮﻳﺎن ) ﻟﻪ  ۵۹ﮐﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﻟﻮړ( ** .ﺗﺨﻤني ﺷﻮې اوږدﻣﻬﺎﻟﯥ  ۱۰۰،۰۰۰ﺗﻨﻪ داﺧﻠﯽ ﺑﯥ ځﺎﻳﻪ ﺷﻮې ﭘﮑﯥ
.ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻪ دي ۱٫۵ *** .ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ د ﮐﻮﭼﻴﺎﻧﻮ وګړي ﭘﮑﯥ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻪ دي

درېمه برخه :ضمیمې ،د پالن جوړونې شمريې :هغه وګړي چې مرسته به وررسه ويش

د پالن جوړونې شمريې :هغه وګړي چې مرسته به وررسه ويش

ﭘﻼن ﺷﻮی اړوګړي
)د زرو ﺑﻪ اﺳﺎس(

د ﺣﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻣﺨﯽ
د ﺷﺨړو ﻟﻪ
اﻣﻠﻪ ﺑﯽ ځﺎﯾﻪ
ﺷﻮي

د ﺟﻨﺲ و ﻋﻤﺮ ﻟﻪ ﻣﺨﯽ

ﭘﻨﺎه
د ﻃﺒﯿﻌﯽ
د ﺷﺨړو ﻟﻪ
ﻏﻮښﺘﻮﻧﮑﻲ
ﭘﯿښﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ
اﻣﻠﻪ اﻏﯿﺰﻣﻦ
او ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺧﻮښﻪ
اﻏﯿﺰﻣﻦ ﺷﻮې
ﺷﻮې روﻏﺘﯿﺎ
راﺳﻨﯿﺪوﻧﮑﯥ

ﺧﻮارزاﮐﯥ
ﻋﺎﻣﻪ روﻏﺘﯿﺎ
او دو ﺧﻮړو
ﭘﻪ ﺧﻄﺮ ﮐﯥ
ﻧﻪ ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب

ﭘﺎزﻣﯿﻨﻪ
ﻟﻮړه ﻏﺮين ﺣﻮزه
ﺧﺘﯿځ
ﺷامل ﺧﺘﯿځ
ﺷامل
ﺳﻮﯾﻞ ﺧﺘﯿځ
ﺳﻮﯾﻞ
ﻟﻮﯾﺪﯾځ
** 0.25
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ټﻮل

 ٪ښځﯿﻨﻪ

 ٪ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن
ﻧﺎرﯾﻨﻪ
ﺳﭙﯿﻨږﯾﺮي

ﻫﻐﻪ وﮐړي
ﭼﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺑﻪ
ورﴎه وﳾ

49%

55 | 40 | 5%

0.3
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

0.9
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

50%

63 | 32 | 5%

0.1
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

0.2
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

50%

64 | 32 | 4%

0.4
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

0.7
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

49%

58 | 37 | 5%

0.6
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

1.1
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

49%

61 | 34 | 5%

0.2
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

0.3
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

50%

63 | 32 | 5%

0.6
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

1.2
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

50%

61 | 34 | 5%

0.8
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

1.3
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

49%

58 | 37 | 5%

0.4
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

0.7
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

50%

60 | 35 | 7%

3.5
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

**6.4
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ټﻮل وګړي

ﻳﺎداښﺖ * :ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ) ﻟﻪ  ۱۸ﮐﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﮐﻢ( ،ﻟﻮﻳﺎن )  ۵۹-۱۸ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻮرې( ،ﻟﻮﻳﺎن ) ﻟﻪ  ۵۹ﮐﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﻟﻮړ( ** .ﺗﺨﻤني ﺷﻮې اوږدﻣﻬﺎﻟﯥ  ۱۰۰،۰۰۰ﺗﻨﻪ داﺧﻠﯽ ﺑﯥ ځﺎﻳﻪ ﺷﻮې ﭘﮑﯥ
.ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻪ دي
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 ګډونکونکي سازمانونه او د بسپنې اړتياوې، ضمیمې:درېمه برخه

ګډونکونکي سازمانونه او د بسپنې اړتياوې

درشيکانو شمري
28
33
19
28
33

44
18

سازمانونه
ACF, ACTED, Afghanaid, ARCS, CARE, CONCERN, CORDAID, CWS, DRC, DWHH/GAA, FOCUS,
INTERSOS, IOM, IR, IRC, ME, MRRD, NCA, NRC, ORCD, PIN, RI, SCI, SFL, SI, UNHABITAT,
UNHCR, UNOPS
ACTED, Afghanaid, ActionAid, AFS, ARAA, AHDAA, ANCC, AREA, CARITAS-G, CoAR, CONCERN,
CRS, DWHH/GAA, FAO, FGA, IOM, IR, IRC, MADERA, MEDAIR, NCA, NEI, NRC, ORCD, PIN, RI,
SCI, SFL, SHPOUL, SI, SOFAR, WFP, ZOA
AADA, ACTD, AHDS, AKDN, CAF, EMERGENCY, HADAF, HN-TPO, IMC, IMC, IR, Johanniter, PUAMI, SCI, SDO, SHRDO, TdH, UNFPA, UNICEF
AADA, ACTD, AHDS, AKHS, BDN, BRAC, CAF, CPHA, DAC, HADAF, HHAAWC, HN-TPO, IMC,
IMC, MEDAIR, MOVE, MRCA, PU-AMI, SAF, SCA, SCI, SDO, SHDP, TIKA, UNICEF, WFP, WHO, WVI
ACTED, Afghanaid, ARAA, APA, CFA, CiC, CRDSA, DRC, DWHH/GAA, HAGAR, HI, HN-TPO,
IR, IRC, MACCA, Medica, NRC, OHW, OXFAM, PIN, SCI, Tabish, TdH, TLO, UNFPA, UNHABITAT,
UNHCR, UNICEF, UNMAS, WAW, WC-C, WVI, YHDO
ACF, ACTED, Afghanaid, CARE, CONCERN, DWHH/GAA, CRS, AHDAA, AKF, ARAA, AREA, CoAR,
CAF, CRDSA, CHA, DACAAR, FGA, GP, HAS, HELVETAS, IAM, ICRC, IMC, IMC, IR, IRC, JEN, ME,
MEDAIR, MEDIOTHEK, NAC, NCA, NPO/RRAA, NRC, PIN, SCA, SCI, SI, TLO, UNHCR, UNICEF,
WC-UK, WVI, YAAR, ZOA
ACTD/JOHANNITER, APA,CARE, CHA, DACAAR, FAO, HNI-TPO, IMC, IOM, IRC, NCA, NRC,
ORCD, SI, TLO, UNFPA, UNICEF, UNHCR, UNMAS, WFP, WHO

سکتور
بيړنې رسپناه او غري خوراکي توکي
خوراکي خونديتوب او کرهڼه
روغتيا
تغذي
خونديتوب

* حفظ الصحه او سامل چاپرييال،اوبه
پناه غوښتونکي او راستنيدونکي

 د ګډونکونکو، د نورو کلسرتونو ليست، حفظ الصحه او سامل چاپرييال د سازمانونو ليست د (څوک چريې څه کوي) د ليست څخه چې د سيميزې برشي ډلې له لورې چمتو کيږي اخيستل شوې دې،* د اوبو
.سازمانونو ليست د کلسرت څخه په مرکز کې ترالسه شوې دي

 اندريو کويلتی:انځور

32

درېمه برخه :ضمیمې ،لنډې نښي

لنډې نښي
		
AFN/KG
		
ANC
		
BPHS
		
CHF
		
DEWS
		
ERW
		
FAO
FEWS NET
GAM
GBV
		
HLP
		
HNO
		
HRP
		
IDP
		
IED
2IHL
		
IOM
		
IPC
IMAM
		
IYCF
		
NFI
		
NNS
		
NSAG
		
OCHA
		
OPD
		
PIN
		
PLW
		
PMT
		
PNC
RAF
		
SAM
SFSA
		
UNHCR
		
UNICEF
		
WASH
WFP
		
WHO

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

مونږپه ځواب ویلو کې ناکام شو...
د هغه وګړو شمريه چې
په حاده خوارځواکي اخته
دي ،نوره به هم لوره يش.

ناکافی روغتيايې خدمتونو
به د ناروغې او مړينې
المل يش.

په بيړنيو حاالتو کې د  ۷۵۰،۰۰۰تنو څخه ډير
د شخړو او طبعي پيښو له امله اغيزمن وګړي
به د خوارکي توکو اصغري کچې اړتياوې ترالسه
نشې کړاې .زيامننونکي بې ځايه شوي وګړي او
راستنيدونکي به ونيش کړاې چې د کرهنې او
مالدارې فعاليتونه له رسه پيل کړي ،د ځواب
وينې خپلې سرتاتيژي به له السه ورکړي او
په مرستو به متکي يش .له يو ميليون څخه
ډير وګړي چې په جدي توګه د د لوږې او
خوارځواکې له خطر رسه مخ دي ،د ناروغي او
مرګ له جدي ګواښ رسه مخ دي.

سږ کال چې د ټپيانو په شمريه کې شل سلنه
ډيروالی راغلی دی ،نو له دې امله په  ۲۰۱۶کال
کې د ژوند ژغورونکي روغتيايې خدمتونه او د
ترضیضاتو د مراقبتونو اړتياوې نږدې ۱۱،۰۰۰
تنو ته اړينې دي .له  ۱.۷ميليونو څخه ډير
وګړي چې د سختو شخړو يا سپينو سيمو کې
اوسيږي ،بيړنيو طبي مراقبتونو ته اړتيا لري تر
څو چې د ناروغيو د پيښيدو او د جدې ناروغيو
مخنيوې ويش.

د ناکايف رسپناه له امله به
اړتياوې ډيرې يش.
هغه وګړي چې په بيالبيلو کچو زيامننونکي دي،
د يو تر ټولو ساده او مهم بنسټيز اړتيا يعنې
رسپناه څخه بې برخه پاتې کيږي ،چې د ژوند
يو شمري ګواښونو رسه يې مخامخ کوي .د ناکايف
رسپناه له امله بيالبيلو ستونزو رسه مخ کيدل ،د
کوربه ټولنې رسه شخړې ،بياځلې بيځايه کيدل،
د جنسيت په بنسټ تاوتريخوالی ،د ماشوم د
خونديتوب او ناوړه کارونې موضوعات نور هم
جدي کيږي.
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د حادې خوارځواکي له
امله د ماشومانو د مړينې
ډيروالی.

د زيامننونکو وګړو
خونديتوب ،درناوی او
روغتيا له نظره غورځيدل.

د ډيرو زيامننونکو وګړو
روغتيا او درناوې له ګواښ
رسه مخ دې.

د جدي او منځنۍ خوارځواکي ماشومانو ته
د تغذي مرستې ورکول د مړينې او ناروغي د
خطر د کمښت لپاره اړين دي .که چريې د
دغه ماشومانو په درملنه کې پاتې راشو نو د
جدي حادې خوارځواکي او د مړينې له ګواښ
رسه مخ کيږي.

د شخړو او د طبعي پيښو له امله د اغيزمنو
وګړو او ډلو د خونديتوب د جدي خطرونو په
حل کې پاتې راتلل به دغه وګړي د خونديتوب،
درناوي ،فزيکې او رواين روغتيا ،په راتلونکې
کې د حقونو د ترالسه کول او د معيارې ژوند
جوړولو او ددوی په ګرځيده اغيزمن کړي .د
خونديتوب تريی اوږدمهالې اغيز لري او که
چريې -له نظره وغورځول يش -نو د مدنې ژوند
د بيارغولو چارې له ګواښ رسه مخ کوي.

د بيړنيو پيښو د را منځ ته کيدو وروسته،
په خپل وخت رسه د اوبو ،حفظ الصحه او
سامل چاپرييال د فعاليتونو نشتون د ناروغيو
د خپريدو او د روغتيا او تغذي د وضعيت د
خرابيدو المل کيږي .د ناپاکو اوبو څښل ،د
بنسټيزو حفظ الصحه خدمتونو او د فاضله
موادو د مصؤن مديريت نشتون په مستقميه
توګه د زيامننونکو وګړو په ځانګړې توګه
ماشومانو ،ښځو او ډير عمر وګړي روغتيا او
درناوی اغيزمن کوي.

په هغه ټولنو د فشار لوړيدل چې د پناه غوښتونکو او راستنيدونکو کوربه توب کوي.
که چريې برشي ټولنه د پناه غوښتونکو او راستنيدونکو اړتياوو ته په ځواب وينه کې بريالۍ نيش ،نو د برشي مرستو مسؤليت به په کوربه ټولنو
پريوځي ،چې دغه کوربه ټولنې ډيرې محدودې رسچينې لري .دغه وګړو رسه د مرستو نشتوالی د دوهمې بېځايه کيدو المل ګرځي او د بنسټيزه خدمتونو د نه ورکولو په
صورت کې به د زيامننونکو وګړ ژوند له خطر رسه مخ يش.

د مرستې ورکولو په اړه الرښودنه
HRP

د برشي غربګون پالن کې
ونډه اخيستنه

ددې لپاره چې د هيواد برشي اړتياو
ليدلوری ،د برشي غربګون پالن او د څارنې
راپور وګورئ او په مستقيمه توګه د
ګډونکونکو سازمانونو رسه مرسته وکړئ ،نو
دغه پاڼه وګورئ:

www.humanitarian
response.info/
operations/afghanistan

د بيړنۍ مرکزي مايل
بسپنې له ليارې مرستې
کول ()CERF

د بيړنې مرکزي مايل بسپنې بيړنۍ لومړنۍ
بسپنه د ژوند د ژغورنې د فعاليتونو
لپاره د بيړنيو پيښو د را منځ ته کيدو په
صورت کې ،د لږ مايل بسپنې ،په اوږدمهالو
بحرانونو کې د اړينو برشي فعاليتونو لپاره،
بسپنه برابروي .د برشي مرستو د همغږې
ادارې له لوري د بيړنې مرکزي مايل بسپنې
اداره کيږي او د بيالبيلو متويل کوونکو له
لورې پکې مرسته کيږي -چې په بنسټيزه
توګه حکومتونه دغه ونډه لري ،خو
خصويص رشکتونه ،بنيادونه ،خرييه ادارې
او وګړي هم مرسته کوي -چې دغه ټول د
يوې بسپنې الندې راوستل کيږي .د بيړنۍ
مرکزي مايل بسپنې په اړه د نورو معلوماتو
او څرنګه مرسته وکړئ ،الندې ويب پاڼې
څخه ليدنه وکړئ:

www.unocha.org/cerf/
our-donors/how-donate

د هيواد د برشي بسپنې
له ليارې مرستې کول

د افغانستان برشي بسپنه د هيواد په
کچه زيرمه شوې بسپنه ده ( .)CBPFدغه
بسپنه د ګڼو مرسته کوونکو د برشي مايل
مرستو يوه وسيله ده چې د بيړنيو مرستو د
همغږي کوونکي ( )ERCله لوري تاسیس
شوې ده او د هيواد په کچه د برشي مرستو
د همغږې ادارې له لوري د برشي همغږي
کوونکي په مرشې اداره کيږي .د دغه
بسپنې په اړه نور معلومات په الندې ويب
پاڼه کې ترالسه کوالې شئ:

www.unocha.org/whatwe-do/humanitarianfinancing/countrybased-pooled-funds
ددې لپاره چې په دې بسپنه کې ونډه
واخلئ ،نو په الندې بريښنا ليک اړيکه
ونيسئ

chfafg@un.org

د جنس او توکو مرسته کول
ملګرې ملتونه متويل کوونکي هڅوي چې د جنس په ځای نغدې مرستې وکړي ،تر څو چې ځواب وينه په چټکه ويش او په مرستو کې
انعطاف شتون ولري ،او دا باوري يش چې د مرستې توکي ډيرو اړو وګړو ته ورسيږي .که چريې تاسې د پيښو او بيړنيو حاالتو دغربګون په توګه يواځې د جنس
مرستې کوئ نو بيا په الندې بريښنا ليک اړيکې ونیسئ:

logik@un.org

د خپلې ونډې ثبتول او پيژندل

د ملګرو ملتونو د برشي مرستو د همغږۍ اداره د مايل لګښت په ګوته کولو ( )FTSمديريت کوي ،دغه خدمتونو چې په بيړنيو حاالتو
کې د ټولو برشي مرستو ( نغدې ،جنس ،څو اړخيزه او دوه اړخيزه) ورکړل شوې راپورنه ثبتوي .ددغه خدمتونو موخه د بسپنه ورکونکو په
خالص الس مرستو د يادونې او ښودنې ،او د ټوليزې بسپنې کچه او د برشي پالن کې د خالوو ښودنه ده .مهربانې وکړئ خپلې مرستې مو
 FTSته يا د بريښنا ليک  fts@un.orgيا په مستقيمه توګه د  http://fts.unocha.orgکې د فورمې له ليارې رپورټ کړئ.
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Pashto Version

دغه سند د هيواد د برشي ډلې او رشيکانو په استازيتوب جوړ شوې دې.
دغه سند د بحرانونو او د برشي جدي اړتياوو او هغه وګړو تخميني شمريې چې مرستو ته اړتيا لري ،د هيواد د برشي ډلې ګډ نظر څرګندوي .د شواهدو په بنسټ جامع
معلومات برابروي او د ګډ سرتاتيژيک ځواب ويلو د پالن په برخه کې مرسته کوي.
په دغه راپور کې ورکړل شوې توضيحات او وړاندې شوې توکي د هيڅ يوه هيواد ،سيمې ،ښار او يا د کرښو او رسحدونو د محدوديت اړونده چارو او حقوقي وضعيت يا
حالت په اړه د ملګرو ملتونو د سکرتريت د نظر څرګندونه نه کوي.

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

