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 بیوزله خلک چې ب�ي

اړتیاوې لري

افغانستان

 میلیونه خلک۲۴.۴
ب�ي مرستو ته اړ دي

میلیونه۲۲.۱
خلکو �ه مرستې په پام کې نيول شوي

میلیارده ډالر۴.۴۴
ما� اړتیاوې

میلیونه اړمن خلک۲۳

میلیونو �ه مرستې په پام کې نيول شوي۲۱

کور� بېځایه شوي

زره اړمن خلک۵۰۴

زرو �ه مرستې په پام کې نیول شوي۵۰۴

 له حوادثو اغېزمن شوي خلک

چې بېځایه شوي نه دي

زره اړمن۱۵۰

زرو �ه مرستې په پام کې نیول شوي۱۵۰

کډوال او راستانه شوي

زره اړمن خلک۸۵۸

زرو �ه مرستې په پام کې نیول شوي۸۵۸

 انځور: پییرپیرون

په +IPC3 کی

د ۲۰۲۲ کال ب�ي اړتیاوې او پ�ن شوی غ�ګون
عمومي کتنه

 په بازار او په ما� او تجار¦ مېکانیزمونو کې رامنځته شویو ګډوډیو، د مرکزي بانک د ذخایرو او پورونو منجمد

 کېدل او د پرمختیایي مرستو ناڅاپي کمښت چې پخوا ترې ۷۵ سلنه عامه مصارف §ویلېدل، رسمي او غیر رسمي

 اقتصاد دواړه په کلکه اغېزمن کړي دي. دغه مخ په خرابېدا اقتصاد، کورنی ناخالص تولید یودم تر ۴۰ سلنه راټیټ کړ

او خلک یې په کلکه اغېزمن او مرستو ته اړ کړل

 په ۲۰۲۱ کال کې د کابو ۷۰۰،۰۰۰ خلکو بېځایه کېدو �ه، په هېواد کې شا او خوا ۹.۲ میلیونه کور� بېځایه شوي او

 راستانه شوي له خپلو مېنو په بېځایه شوي حالت کې شپې تېروي او کله چې بېرته ستنېدل یې امکان ولري، مرستو

 ته اړ دي. ب�ي ادارو د ۲۴.۴ میلیونه خلکو له ډلې څخه چې ب�ي او د خوندیتوب-اړوند مرستو ته اړ دي، په

 ۲۰۲۲ کال کې ۲۲.۱ میلیونه خلکو ته د منظمو او څوسکتوري مرستو رسول په «ړيتوب کې نيو�، چې دا کار ۴.۴۴

میلیارده ډالرو ته اړتیا لري

 افغانستان په نړۍ کې تر ټولو سخت ب�ي ناورین ته د اوښتو په حال کې دی. په داسې حال کې چې د څلوېښت 

 کلنې جګړې له امله هېواد وار د مخه هم له خراب وضعیت، اقتصادي رکود، د بیو لوړوا� او زیاتېدونکې بېوزلۍ �ه

 مخ و، خو په ۲۰۲۲ کال کې د افغانستان خلک بیا له Æ شدیدو جګړو، د ۲۷ کالو راهیسې تر ټولو ورانووکې وچکالۍ،

 د نړیوالو ځواکونو وتلو او بیا په آګست میاشت کې د طالبانو لخوا د هېواد د نیول کېدو �ه مخ شول. په ۲۰۲۲ کال

 کې ۲۴.۴ میلیونه خلک – د وګړو ۵۸ سلنه – ب�ي مرستو ته اړمن دي، چې د تېر کال په پرتله دا ۳۲ سلنه زیاتوالی

ښيي

 د ب�ي اړتیاوو د لوړېدو اصÆ Ðمل د خلکو ترمنځ په خطرناکه توګه د خوړو د شدید نه خوندیتوب د کچې لوړېدل

 ګڼل کېږي. کابو ۲۳ میلیونه خلک له شدیدې لوږې �ه او له دې ډلې ۸.۷ میلیونه خلک د خوړو د نه خوندیتوب

 بېړ� حالت             �ه مخ دي. د هېواد ټول ۳۴ وÆیتونه د خوړو د نه خوندیتوب د «بحران» او «بېړ�» حالت

 �ه مخ دي. د خوړو د نه خوندیتوب لوړېدل او په ورته وخت کې د روغتیایي خدماتو ممکنه پرځېدل ښایی د پنځو

،Øکلونو نه ښکته په شدیدې خوارځواکۍ اخته ۱.۱ میلیون ماشومان د تداوۍ له خدماتو محروم کړي او که اقدام ون 

Ù ښايي کابو ۱۳۱،۰۰۰ ماشومان له مرګ �ه مخ

. 

د وضعیت بهیر
۱کور� بېځایه شوي

 جګړو په ۲۰۲۱ کال کې د هېواد په ټولو وÆیاتو کې کابو ۷۰۰،۰۰۰ خلک

 بېځایه کړي. د ۲۰۱۲ کال را په دېخوا کابو ۹.۲ میلیونه خلک له خپلو مېنو

لرې ژوند کوي

.

۲له بهره بېرته راستانه شوي

 کال ایران او پاکستان نه د ۱،۰۰۰،۰۰۰ نه د ډېرو بې اسنادو افغانانو په

.

 میلونه خلک۱.۰۴
له ایران څخه

۴لوږه او خوارځواکي

سلنه خلک۵۵

میلونه
.

۵شدیده خوارځواکي
 په ۲۰۲۲ کال کې کابو ۴.۷ میلیونه خلک ښايي له خوارځواکۍ وکړیږي چې له

 دې ډلې به ۱.۱ میلیونه ماشومان د ډېرې شدیدې خوارځواکۍ او ۲.۸ میلیونه نور

 ماشومان او ۸۰۰ زره میندوارې ښځې او میندې به له شدیدې خوارځواکۍ �ه مخ

Ù

۶بې روزګاري

.

.

۷پورونه
 د کورنیو د پور اوسط کچه د هغوی د میاشتني عاید اوسط کچې نه څلور برابره لوړه

 ده. د تېر کال په پرتله سږ کال ډېرې کورنۍ د منځنۍ کچې پور نه ډېر پوروړي دي

 (تېر کال ٪۲۸ او سږ کال ٪۳۷). په ۲۰۲۱ کال کې د خلکو هېڅ ډلې خالص اوسط عاید

کې مثبت بدلون نه دی راغلی

وچکالی
 هېواد کې په مÐ سطح وچکا� د جون په میاشت کې اع�نه شوه چې د دریو لسیزو

 راهیسې تر ټولو شدیده وچکا� ګڼل کېږي. اوس مهال د هېواد 80 سلنه برخې له

 کلکې او یا شدیدې وچکالۍ نه کړیږي او په ځینو وÆیتونو کې تر 50 سلنه زیات د

اوبو �چینې په وچېدو دي

۸۰٪

میلونه خلک

له خوار ځواکی

 �ه مخ دی 

۴.۷

۹۷-۹۵٪ فقر د هیواد

 د هیواد

 (IPC4).

 ۲۰۲۱

.

 (IPC3+)

د متوسط عاید نه
څلور برابره لوړ 

. 

. 

. 

۶۹۸

۰

۷۰۰

۲۰۲۱۲۰۱۶

۰

۱.۱

۲۰۲۱۲۰۱۶

.

۲۳

۲۰۲۱۲۰۱۶

زره خلک

زره

میلونه

خلک ګواښی

 له کلکی او یا شدیدی

  وچکالی نه کړیږي

راستنېدو �ه یو بېساری کال و

۲۳                میلیونه خلک یا د هېواد نیæیي وګړي د خوړو د شدید نه     

 خوندیتوب حالت �ه مخ دي. ۸.۷ میلیونه خلک د خوړو د نه خوندیتوب       

 بېړنۍ مرحلې             کې دي چې دا د نړۍ په کچه تر ټولو لوړه شمېره ده

 مخ په خرابېدا اقتصاد کورنی ناخالص تولید تر ۴۰ سلنه راټیټ کړی. د مرستو په نه

 شتون کې اوسنۍ لوړه کچه بېوز� ښايي نوره هم لوړه Ù او د ۲۰۲۲ کال تر نیæیي

پورې ۹۵-۹۷ سلنه خلک اغېزمن کړي

. .

۳

. 

(IPC4)



 افغانستان له یوه بې مخینې ب�ي کړکېچ �ه مخ دی او د ټولو سیستمونو بشپړ

 نړېدل او د یوه بشپړ ب�ي ناورین رامنځ ته کېدل یو جدي ګواښ دی. دغه ناورین د

 بې کچې ب�ي تاوانونو �بېره، د تېرو شلو کلونو پرمختیایي Æسته راوړنې هم له

 ګواښ �ه مخ کړي. د اګست په ۱۵ د اوسنیو چارواکو لخوا د هېواد د نیولو نه

 وروسته، د حکومت د شتمنیو کنګل کېدل او د پراختیایي برنامو درېدل، د خلکو د

 اساë انسا� اړتیاوو پوره کوونکي خدمات لکه روغتیا، پوهنه، او د څښاک اوبه او

 حفظ الصحي خدمات له ګواښ �ه مخ کړي. د دغه ناورین څو اړخیزو اغېزو ته په

 پام �ه، ب�ي او انکشاî ادارو په ۲۰۲۱ کال کې خپلو کې �ه ګډ کار وکړ تر څو د

 ګډو او مرتبطو اړتیاوو یو ګډ انځور وکاږي. دغه ګډ کار هم د ب�ي غ�ګون پ�ن په

 جوړېدلو کې مرسته وکړه او هم یې د اساë خدماتو لپاره د متممو پ�تونو په ترتیت

 کې مرسته وکړه، کوم چې د ب�ي فعالیتونو پر مخ بیولو لپاره اړین دي او د دې مخه

Øډېر خلک د شدیدو اړتیاوو �ه مخ ن Æ چې ïنی

https://unocha.org/afghanistan    https://reliefweb.int/country/afg    https://afg.humanitarianresponse.info    https://hum-insight.info/plan/1100

۱
 ماشومانو �ه به د موقتو صنفونو او ځایی ښوونځیو، د لرو Æرو زدکړو، اوبو او حفظ الصحې، درë توکیو، د ژمي Æزم

 توکو او د ټولنیز-روحي Æسنیونو له Æرې مرستې وÙ. لومړیتوب به هغو نجونو ته ورکړل Ù چې له زدکړو محرومې

شوي

په بېړنیو حاÆتو کې زدکړه

۷.۹ 
اړمن خلک

 هغه خلک چې ب�ي

مرستو ته اړ دي

 هغه خلک چې پام کې ده ب�ي

Ùمرستې ور�ه و 

 په ۲۰۲۲ کال کې ب�ي اړتیاوې او پ�نافغانستان

 شوی غ�ګون

. 

۱۸.۴میلیونه

(۹۰٪)

۴.۷ میلیونه ۲۲.۱ میلیونه 
 ښځې

(۲۱٪)

۱۱.۸ میلیونه 
 ماشومان

(۵۴٪)

۰.۶ میلیونه 
   جدي معلولیت لروونکي

(۸.۳٪)

بېړنۍ �پناه او غیرخوراکي توکي

 د خوړو خوندیتوب او کرهڼه

روغتیا

خوارځواکي

حفاظت

آب و حفظ الصحه

.

 خلکو ته به د �پناه د توکو، د کورونو ترمیم او د ښه کولو Æزم وسایل، موقت �پناه، د کور توکي، د کور کرایه او

Ù د کور د تودولو مرستې برابرې.

 د خوراکي توکو پروخت برابرولو �ه به د خلکو ژوند �ه مرسته وÙ او د هغوی روزګار �ه به د کرهنیزو توکو،

Ùعایدا¦ �چینو په برابرولو او د هغوی د مهارتونو په لوړولو مرسته و.

 د خلکو سوکالۍ �ه به د حیا¦ روغتیایي خدماتو پراختیا او د اساë روغتیایي خدماتو د نړېدلو د مخنیوي له Æرې

Ùرې مرسته وÆ Æ او همدا ډول د تروما خدمات، د مور او ماشوم روغتیا او د کویډ-19 مرستو.

 د هغو میندو اوماشومانو ژوند �ه به د درملنې مرسته کېږي چې په حادې خوارځواکۍ (وخیم او متوسط) اخته دي

.او د خوارځواکۍ عامه پوهاوي او د متممه خوړو عمومي وېش فعالیتونه به هم پر مخ وړل کېږي

 بېوزلو خلکو �ه به د خوندیتوب لپاره نقدي مرستې او د خوندیتوب عمومي خدمات، ماین پاکۍ او د ماین په اړه

 د عامه پوهاوي خدمات، ماشومانو لپاره تخصò خدمات، د جنسیت پر بنسټ اغېزمن شویو ته ځانګړي خدمات،

Ùرې مرسته وÆ حقوقي مشورې او د مد� اسنادو خدماتو له.

 د خلکو مصؤنیت او د څښاک اوبو ته �Æسی، د ناروغیو د خپرېدا په مقابل کې د هغوی د ځان ساتلو وړتیا د څښاک

.د اوبو، تشنابونو او د حفظ الصحې د توکو په برابرولو �ه پیاوړي کېږي

م

۱۰.۹ 
اړمن خلک

م

۲۴ 
 اړمن

خلک

م

۱۸.۱
اړمن خلک

م

۷.۸ 
اړمن خلک

م

م

م

م ۱.۵
 مرستو ته په پام کې

نیول شوي

۱.۹م

۲۱.۶م

۱۴.۷م

م ۵.۹

م ۴.۵

۱۰.۴م

۱۶۲.۱
 ډالره ما� اړتیاوې
م

م۳۷۵

۲.۶۶

م۳۷۸

م۲۸۷.۴

م۱۳۷.۳

م۳۳۲.۸

(۲۰۲۲ - ۲۰۱۸)د وضعیت بهیر

(۲۰۱۶ - ۲۰۲۲)

(۲۰۱۶ - ۲۰۲۲)

(۲۰۱۶ - ۲۰۲۲)

(۲۰۱۶ - ۲۰۲۲)

م

م

م

م

م

م

:د Æ ډېرو معلوماتو لپاره

 مرستو ته په پام کې

نیول شوي
 ډالره ما� اړتیاوې

د وضعیت بهیر

 مرستو ته په پام کې

نیول شوي
 ډالره ما� اړتیاوې

د وضعیت بهیر

 مرستو ته په پام کې

نیول شوي
 ډالره ما� اړتیاوې

د وضعیت بهیر

 مرستو ته په پام کې

نیول شوي

 ډالره ما� اړتیاوې

د وضعیت بهیر

۰

۸ م

ملیارد

۱۶.۲
اړمن خلک

 مرستو ته په پام کې

نیول شوي
 ډالره ما� اړتیاوې

۱۵.۱
اړمن خلک

 مرستو ته په پام کې

نیول شوي
 ډالره ما� اړتیاوې

۰

۱۱

۰

۲۴

۰

۱۸

۰

۸

(۲۰۱۶ - ۲۰۲۲) د وضعیت بهیر

(۲۰۱۶ - ۲۰۲۲) د وضعیت بهیر

۰

۱۶

۰

۱۵

۲

۳

دسم� ۲۰۲۱    د وروستۍ بڼې نېټه: ۱۳ د جنوري ۲۰۲۲ OCHA DTS(۲)۲۰۲۱ دسم� IOM
افغانستان:HNO 2022(۴)د اوبو او حفظ الصحی کلسõ، سپتم� – اکتوبر ۲۰۲۱ د خوړو شدید نه خوندیتوب حالت او د نوام�(۳)

د آګست ۱۵ نه وروسته افغانستان کې اقتصادي بېثبا¦،(۶)د تغذی کلسõ،(۵) تر مارچ ۲۰۲۲ د حالت وړاندوینه

دسپتم� ۲۰۲۱ UNDP(۷)REACH Initiative, Whole of Afghanistan Assessment, Jul-Sep 2021(۸)د ۲۰۲۲ کال

 ب�ي غ�ګون سکتوري پ�نونه   د غ�ګون پ�ن د اړتیاوو مجموعي شمېرې کې د ۸۵ م ډالر د هوایی خدماتو او ۲۵.۶ میلیونه د

 .همغږۍ لپاره هم شامل دي

. 

. 

. 

. HNO 2022. 

. . 

. . (۱)

 د مرگونو او ناروغیو د راټیټولو په موخه له ناورینونو 
 اغېزمن شویو ټولو خلکو ته (د هر جنسیت او هر توپیر �ه چې

 وي) په وخت، څوسکتوري، حیا¦، عادÆنه او په خوندي توګه د
مرستو رسول

 د هر اړخیزو او ګډو ب�ي فعالیتونو له Æرې د خوندیتوب خطرونو
 راټیټول او ور�ه یوځای د ټولو خلکو �ه (د هر جنسیت او هر
 توپیر �ه چې وي) د خوندیتوب او ب�ي حقوقو اړتیاوو څار او

ورته رسېدل

 د هر جنسیت او بل هر توپیر بیوزلو خلکو ته د مرستو رسول
 تر څو د هغوی غښتلتیا پیاوړی او په عزت کی ژوند وکی

سõاتیژیکې موخې

د اړتیاوو ګډه ارزونه

اړتیاوی او غ�ګون د سکتور په تفکیک

اړمن مرستو ته په پام کې نیول شوي

اړمنمرستو ته په پام کې نیول شوي

اړمنمرستو ته په پام کې نیول شوي

اړمنمرستو ته په پام کې نیول شوي

اړمنمرستو ته په پام کې نیول شوي

اړمنمرستو ته په پام کې نیول شوي

اړمنمرستو ته په پام کې نیول شوي

۸


