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 سریزه

کال په رارسیدو، په افغانستان کښې د اخ او ډب څلورمه لسیزه دوام لری، دا هیواد په دوامداره توګه د یو لړ  3102د 

خ دۍ، او په تیره لسیزه کښې د رامنځته شوی پرمختګ سره سره د ناڅاپی او بیا پیښیدونکو طبیعی پیښو له خطر سره م

یوې دورې ته د ننوتو په حال  افغانستان له ننګونو ډکې. نړیوال بشری انکشاف د شاخص په ټیټو پوړونو کښې قرار لری

د نړیوالو کښې دۍ چه ښایی له زیاتیدونکې اقتصادی زیان مننې سره مله وي چه په نړیوالو مرستو کښې د کمښت او 

ځواکونو د یوې زیاتې برخې د وتلو په پایله کښې به منځته راشي چه دا حالت به نیغ په نیغه د خلکو په ژوند اغیزه 

د بهرنیو سرتیرو په وتلو او د . کال او تر هغه وروسته به په بشری اړتیاوو کښې زیاتوالۍ راشی 3102وکړی او تر 

پوهان وړاندوینه کوی چه د دولت او د دولت د مخالفینو ترمنځ  به جګړه زور سولې د تړون په نه شتون کښې، ډیرۍ کار

د دې امنیتی پر شاتګ او اقتصادی فرصتونو د نه شتون ترڅنګ، بیځایه توب هم د یوې مهمې او زیاتیدونکې . واخلی

 .اندیښنې په توګه شتون لری

غیزمنو غبرګونونو هڅولو ته ژمن یم چه وکوالی زه په افغانستان کښې ددې بدلیدونکی وضعیت په غبرګون کښې، د ا

دا کار د ښې ارزونې، اغیزمن ګډون او د زیان منونکو ټولنو . شی بشری اړتیاوو ته په سیستوماتیکه توګه پاملرنه وکړی

سره، د بدلیدونکی حالت د پیاوړی کولو له الرې، د میرمنو، نجونو، هلکانواو سړیو د ځانګړو اړتیاوو په پام کښې نیولو 

او د بیړنیو او د بیځایه کیدو حالتونو په وړاندې د غبرګون په موخه د بشری کړنو د دوام لپاره په سیمه کښې شتون او د 

کال کښې د  3102د افغانستان لپاره په   (HCT)د بشري ټولنې ملي ډلې . تدارکاتی سرچینو پیاوړی کولو ته اړتیا لری

CHAP غوره کړې ده چه بشری اړتیاوو ته په کتو د والیتونو له درجه بندۍ څخه د  یا عمومي بشري عملیاتي کړنالره

په ملی کچه د ډلو د اغیزمنولو او  HCTپه ورته وخت کښې، . ترالسه شوو ټولو لومړیتوبونو پر بنسټ رامنځته شوې ده

خې ته د رسیدو لپاره د د ښې عملیاتی همغږۍ څخه د مالتړ په موخه د والیتی بشری ډلو د رامنځته کولو له الرې مو

 .جوړښتونو د همغږی کولو څخه د ډاډ د ترالسه کولو لپاره کار کوی

څخه تر سره ( چینلونو)اوس مهال په افغانستان کښې د بشری خدماتو تمویل له دوه اړخیزو او څو اړخیزو مجراګانو 

د . تمویل شوی وو CAP 45%کیږی، اما ددې سند د لیکلو په وخت کښې یواځې د بشري مرستو د غوښتنې ټولیزه 

کال لپاره له بسپنه  3102د هیواد بشری ډله د . وو د بشري بودیجې د کموالی شاهد%50کال، په ټولیزه توګه د  3103

کال په عمومی بشری عملیاتی پالن  3102ورکوونکو څخه په کلکه غواړی چه خپلې مرستې په نوښتګره توګه، د 

(CHAP ) کښې د خالصه شوو لومړیتوبونو او د غبرګون له کړنو سره تنظیم کړی او د هغه له بشپړ تمویل څخه ډاډ

په عمومی بشری عملیاتی پالن . له برابرولو څخه ترالسه شی %10خه به په توکیو کښې د شوو ژمنو د دا مو. ورکړی

(CHAP )له . کښې پر بیلګو والړ بشری پروګرام، د بسپنه ورکوونکو د بشری اساساتو ښه کارولو ته الره هواروی

مونږ به د ګډ تمویل په ګډون په خپلو هغه ځایه چه په افغانستان کښې د بشری بسپنه ورکولو شتون بدلون مومی، 

په افغانستان کښې د بیړنیو حاالتو په . لګښتونو کښې د خپلو اوزارو وړتیا په دوامداره توګه تر کتنې الندې ونیسو

وړاندې بدیجه نسبتاُ لږه ده او اوس د تجدید په حال کښې ده څو د بیړنیو اړتیاو او د هغه په وړاندې د غبرګون تر منځ له 

کال کښې د بیړنیو حالتونو په وړاندې د غبرګون له مرکزی  3103افغانستان په . ښه تناسب څخه ډاډ ترالسه شی یو

په یواځې توګه نه ( pooled mechanisms)دا ګډ میکانیزمونه . میلیونه ډالره ترالسه کړی دی  10$صندوق څخه 

یوه اغیزمنه . د غبرګون ترمنځ برابری رامنځته کړی شی کوالی چه د منل شوو بشری لومړیتوبونو او د هغه په وړاندې

کړنالره یو عمومی بشری صندوق دۍ چه د سومالیااو د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت په څیر هیوادونو کښې یې د 

 .      ستراتیژیکو او اغیزمنو غبرګونونو څخه مالتړ کړۍ دۍ

کوالی شی چه د پیسو د راټولو او تر ټولو اړو افغانانو لپاره د  د افغانستان لپاره د پیسو په راټولولو، بسپنه ورکوونکی

هغو د ځانګړی کولو په ګډون، د هیواد په کچه د ادارې او همغږۍ د پیاوړی کولو په موخه له یوې بدلیدونکې اجنډا څخه 

 .مالتړ ته عملی جنبه ور وبخښی

کال د عمومی  3102ې افغانستان ته په را رسیدو، د کال د نومبر په میاشت کښې، په یوه کړکیچنه دوره کښ 3103زه د 

 .بشری عملیاتی پالن د پلی کیدو لپاره ستاسې په مالتړ حساب کوم

 مارک بودن

 بشری همغږۍ کوونکۍ
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 د هیواد مرکز
 والیتی مرکزونه
 ډیر نفوس لرونکې سیمې
 نړیواله پوله
 والیتی پولې

 ونهوالیت

. 5کاپیسا، . 4نورستان، . 3پنجشیر، . 2کندز،  .1

پکتیا، . 9خوست، . 8کابل، . 7پروان، . 6لغمان، 

 لوگر. 11

په دې نقشه کښې : د مسؤلیت نه منل
کارول شوې طرح او توکی په هیڅ ډول د 

ملګرو ملتونو د سازمان نظر د هیڅ 
هیواد، ښار یا سیمې د قانونی حیثیت یا د 

 .  پولو د حدودو په اړه نه څرګندوی
 
*

د ټکو کرښه په تقریبی ډول په جمو او 
کشمیر کښې د کنټرول د کرښې ښودنه 

ستان او پاکستان له خوا کوی چه د هندو
دواړې خواوې . یې په اړه هوکړه شوې ده

ال تر اوسه د جمو او کشمیر د وروستی 
وضعیت په اړه هوکړې ته نه دی 

 . رسیدلی
 

د ، CGIAR: د نقشې د ارقامو سرچینې
، ملګرو ملتونو د نقشه ایستنې څانګه

ESRI ،اروپا تکنالوژی ،UN OCHA      
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 خالصه .0
کال کښې له نړیوالو څخه   3102افغانستان به په 

افغان امنیتی ځواکونو ته د مسئولتونو د لیږد په برخه 

ددې کال تر نیمایی . کښې خپل یون ته دوام ورکړی

څخه ډیره برخه د ملی  57%پورې به د هیواد له 

خو بیا هم . امنیتی ځواکونو تر کنټرول الندې راشی

د مسئولیتونو دا ډول لیږد او د داسې نه بریښی چه 

کال تر پایه د بین المللی پوځی ځواکونو وتل  3102

به له تاوتریخوالی څخه د ثبات په لور له بدلون سره 

په تیرو پنځه کلونو کښې د . سمون وخوری

تاؤتریخوالي د وضعیت ال خرابیدل څرګندوی چه 

بیابه هم عام وګړي له وسلوال اخ او ډب څخه 

بشری وضعیت به له دې نه هم ناوړه  وځوریږی او

 .شی

. نا امنی د بشری اړتیاوو تر ټولو لویه ټاکونکې ده

وسلوال اخ او ډب د هیواد په پراخه برخه کښې خپور 

دا اخ او ډب د ملکیانو لپاره د پام وړ فزیکی او . دۍ

روانی زیانونه له ځانه سره لری او همداشان د بیځایه 

کیدو او له بنسټیزو خدماتو څخه د محرومیدو المل 

یانو په ساتنه کښې مرسته کول په نو، د ملک. ګرځی

کال کښې د بشری ټولنې مهمه موخه ده او   3102

ټولې څانګې دې موخې ته د رسیدو لپاره پالنونه 

 .     ترالس الندې لری

بیوزلې او . کسان اغیزمنوی 250,000په افغانستان کښې طبیعې ناؤرینونه او پیښې ډیرې رامنځته کیږی او هر کال 

دومره زیان منونکې دی چې د کمې کچې طبیعی پیښې هم کوالی شی چه د خلکو په ژوند  جنګ ځپلې کورنۍ

کال کښې د ټولنې د پایداري اومقاوت د وړتیا لوړول ډیره اړینه ده او د  3102له دې کبله، په . ورانوونکې اغیزې ولری

 .بشری غبرګون ټولې څانګې به پکښې ګډون ولری

مختیایی السته راوړنو سره سره، افغانستان د یو شمیر بشری شاخصونو په ټیټو کرښو په تیره لسیزه کښې د پام وړ پر

د پرمختیایی او بشری لړلیک په ټیټو پوړونو  OCHAاو  UNDP ،ECHOدا هیواد په ثابت ډول د . کښې قرار لری

او د خلکو د  څلور دیرش کلنې جګړې او ډیرو طبیعی پیښو، دا خلک ډیر زیان منونکی کړی دی. کښې قرار لری

کورنیو بیځایه شوو خلکو سربیره، په نړۍ کښې تر   450,000افغانستان په. مخامخیدنې میکانیزمونه له منځه تللی دی

میلیونه کسان، او یو زیات شمیر به له پاکستان او ایران څخه  5.7 -ټولو ډیر هیواد ته راستنیدونکي او کډوال لری 

 .  راشی

له جګړو څخه د اغیزمنو شوو سهیلی او  –د افغانستان د زیان منونکو خلکو السرسۍ  د ژوند ژغورونکو مرستو ته

په . ختیځو سیمو څخه طبیعی پیښو ته تر مساعدو شمالی سیمو پورې د ډیرو الملونو له امله له ستونزو سره مخ شوۍ دۍ

یریال کښې د اړتیاوو ارزونې جګړه ځپلو سیمو کښې د بشری مرستو شتون محدود دۍ، ځکه ډیرۍ ادارې په ناوړه چاپ

د بنسټ پالنې، د مخالفینو د ډلو ویش او د دولت په مخالفو وسله والو ډلو د . او د خدماتو وړاندې کولو ته زړه نه ښه کوی

د فزیکی السرسی محدودیتونه هم د پام . بهرنی نفوذ له امله خبرو اترو ته السرسۍ په زیاتیدونکی ډول ستونزمن کیږی

ځانګړې توګه د ژمی په موسم کښې، کله چې واورې د ولسوالیو له مرکزونو سره د ډیرو کلیوالی سیمو وړ دی، په 

 .  نښلوونکې الرې وتړی

 مهم اړخونه: عمومی بشری عملیاتی پالن 3102د افغانستان لپاره د 

د پالن جوړنې او 
 بدیجې بریدونه

کال له جنوری څخه تر  3102د 
 ډسمبر پورې

له مارچ څخه تر : د کر کیلې لومړنۍ دوره عمده مرحلې 3102د 
 اپریل

له جون څخه تر : د درمند کولو دوره
 سپتمبر

له سپتمبر څخه تر : د کر کیلې دویمه دوره
 اکتوبر

له : د زیاتو خوراکی مرستو ذخیره کول  
 اګست څخه تر اکتوبر

 
برخه د ملی امنیتی ځواکونو  %75د هیواد 

کال د مۍ   3103د : تر کنټرول الندې
 میاشت  

 د امنیتی لیږد څلورم او پنځم پړاو
 

 برله اپریل څخه تر نوم: د جګړې دوره

تر موخه الندې ګټه 
 اخیستونکی

 )تر ټولو زیان منونکی بیځایه شوی خلک 
IDPs) هیواد ته راستنیدونکي کډوال، له ،

جګړو او طبیعی پیښو سره الس او ګریوان 
 ملکی خلک

ټولې غوښتل شوې 
 پیسې

 میلیونه امریکایی ډالر $471

د هر ګټه اخیستونکی 
لپاره د هر خدمت 

 منځنۍ لګښت

$53.52 
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د تیرې لسیزې په بهیر کښې، د بشری مرستو څانګه د بیسارې پرمختیایی مرستو د راتلو په پایله کښې ښه تمویل شوې 

نو تر وتلو، د نړیوالې بسپنه ورکولو د شرایطو تر سختوالی او له افغانستان که څه هم، دا حالت به د نړیوالو پوځیا. ده

 . سره د بسپنه ورکوونکو له ستومانه کیدو وروسته په چټکه توګه پای ته ورسیږی

بشری ټولنه، دې له ننګونو ډکو شرایطو ته په کتو، په تر ټولو غټو اړتیاوو او تر ټولو زیان منونکو خلکو سره په مرسته 

د بشری مرستو مالتړ کوونکو او بسپنه ( CHAP)عمومی بشری عملیاتی پالن . کولو او د هغوۍ په ساتنه تمرکز کوی

دا پالن د د . ورکوونکو ته د خدماتو او بودیجې په برخه کښې د لومړیتوب ټاکلو په موخه یو تحلیلی بنسټ برابروی

په منلو، موجود ( تشو)دا ردیف، په ارقام کښې د خالګانو . اړتیاوو دلومړیتوبونو له مخې د والیتونو درجه بندی کوی

ی له کندهار، غزنی، هلمند، خوست او کنړ څخه چه په سهیلی او لومړنی پنځه والیتونه عبارت د. معلومات منعکسوی

  .سهیل ختیځو سیمو کښې د جګړو له امله د اړتیاوو د تر ټولې لوړې درجې لرونکی دی

. 
 مهم پیغامونه

د  .د جګړې سختیدل، ملکیانو ته په زیاتیدونکی ډول زیانونه ور اړوی د مخه بهرنیو پوځیانو تر وتلوټولود  .0

له . ملکی تلفاتو او بیځایه شوو خلکو شمیر مخ په زیاتیدو دۍ او د جګړې لمنه ډیرو والیتونو ته پراختیا مومی

 .  کال کښې د ټولو بشری هڅو په سر کښې وی  3102دې امله، د ملکیانو ساتنه باید په 

کښې بشری غبرګون ته د اساسی خدماتو په وړاندې کولو کښې لویې تشې شتون لرې چه په یو شمیر څانګو  .3

( باکفایته)د حکومتی ادارې کمزورتیا، د عامه اسانتیاوو له کاره لویدل، او په دوامداره توګه د وړ  .اړتیا لری

کارکوونکو کموالۍ ددې المل شوی دی چه ډیرۍ افغانان له اساسی روغتیایی خدماتو، اساسی زده کړو، اوبو، 

 . پرته ژوند وکړی او مناسب سرپټوني پاکوالی او حفظ الصحې

 .په تیره لسیزه کښې د ډیرو نړیوالو پرمختیایی مرستو سره سره، بشری وضعیت د خرابوالی په لور روان دۍ .2

په افغانستان کښې بشری شاخصونه ډیر ټیټ دی داسې چه له دریو څخه یوه برخه خلک د خوړو له بشپړ تیا 

دوه ساعتونو کښې یوه امیندواره میرمن له منځه  ماشومان مری، په هرو 067څخه برخمن نه دی، هره ورځ 

 .   ځی

میلیونه  7.5افغانستان په تیره لسیزه کښې د  .هیواد ته د راګرځیدونکو کډوالو په وړاندې غبرګون ډیر اړین دۍ .2

دا بهیر به په یقینی ډول دوام وکړی او هیواد ته د پراخو او نا پالن شوو . راګرځیدونکو کډوالو شاهد وو

دا بهیر که چیرې په سمه توګه اداره نه شی او سرچینې ورته برابرې نه شی، . ځیدلو شونتیا هم موجوده دهراګر

 .  کوالی شی چه په هیواد کښې د ال ډیرې بې ثباتۍ المل شی

د فعالیتونو د  .د طبیعی پیښو په وړاندې د غبرګون لپاره د ملی ادارو وړتیا ته باید کتنه وشی او پیاوړې شی .7

ره کولو لپاره ځانګړو معیارونو ته اړتیا ده او نه ښایی چه د لږ پراخوالی لرونکو پیښو په کتلو چه د ملی او ادا

 . والیتی ادارو په وسیله په بشپړه توګه کابو کیدای شی، خالصه شی

وخه، دا حالت د السرسی د ښه کولو په م. حه مخ په کمیدو ده د جګړې د لمنې په پراخیدو د بشری مرستو سا .1

د ملی غیر دولتی . د بشری ټولنې له خوا د اصولی او پر اړتیاوو والړو کړنو کښې د هڅو زیاتولو ته اړتیا لری

د بشری السرسی له وړتیا څخه باید د هغوۍ د کافی تمویل او د ظرفیت د لوړولو له ( NGOs)سازمانونو 

 .  الرې، ال ډیره ګټه واخیستل شی

بسپنه ورکوونکی دې ته هڅول  .د بشری چاپیهلار د ښه کولو لپاره یو فرصت دۍد بین المللی پوځیانو وتل  .5

په ځانکړې توګه، بشری کړنې باید له هغو . کیږی چه بشری تمویل له پوځی او سیاسی موخو څخه جال کړی

 . پروژو څخه جال شی چه مخکې د والیتی بیارغونې د ډلو له خوا پلی کیدې

امنیتی  .لیږد خدمات باید پیاوړی شی، څو بیړنیو حالتونو ته ځواب وویالی شید بشردوستانه هوایی لیږد را .8

. شرایط مخ په خرابیدو دی او ځمکنی جوړښتونه د هیواد په لیرې پرتو سیمو کښې په پراخ ډول شتون نلری

تشې هوایی لیږد رالیږد بیړنیو حالتونو ته د غبرګون ډیره ښه وسیله ده او په دې برخه کښې شدیدې مالی 

 . باید له منځه والړې شی( خالګانې)
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 د کړکیچ شرح
 :اړتیاوو خوځوونکید بشری 

 ډیر ټیټ بشری شاخصونه 

 ناامنی 

 له طبیعی پیښو سره ډیره مخ کیدل 

 بیځایه کیدل  په هیواد کې د ننه 

 په زیاتیدونکی ډول په ښارونو کښې میشت کیدل 

 (Baseline) لومړنی معلومات
 نفوس

د وګړو د سرشمیرنې مرکزی اداره )

 2013-2012 ,د افغانستان دولت / 

 (اټکل

27.0 m 

GDP کال   2011پر سر، په  نفر د

  کښې

د نړیوال بانک د ملی حسابونو ارقام )

 (ملی حسابونه OECDاو د 

$576 

چه د ژوند ( %)د هغه خلکو فیصدی 

د اساسی اړتیاوو تر لګښت په لږ عاید 

 ژوند کوی 

 (MDG –  د افغانستان د اسالمی

، جمهوریت د کلنی پرمختګ راپور

په  NRVA 2007/08د ، 3101

 ( اساس

36% 

 د زیږون په وخت کښې د ژوند تمه

د ملګرو ملتونو د وګړو د څانګې )

 (3101، اټکلونه

49.3 years 

په ژوندیو زیږونونو کښې، تر پنځه 

کلونو د کم عمره ماشومانو د مړینې 

 کچه

(UN MDG, 2011) 

101 / 1.000 

تر پنځه کلونو په کم عمره ماشومانو 

کښې د حادې سراسری خوارځواکۍ 

 کچه 

، 3100سروې ګانې  SMARTد 

3103) 

5-10 % 

چه د اوبو له  (سلنه) %د هغه خلکو 

یوې اصالح شوې سرچینې څخه ګټه 

 .اخلی

  (MICS 2012) 

56.7% 

 پیسې
 کال لپاره اړتیا 3103د 

 میلیونه  $471
 

 کال لپاره اړتیا 3103د 

 میلیونه $448

48%

52%

Funded

Unmet

 
 
 
 
 

 بشری الرښود
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ستراتیژیکې موخې

 د ملکیانو د ساتنې پیاوړی کول .1
 د مړینې او ماؤفیت کمول .2
هیواد ته راګرځیدونکو کډوالو او کوربه ټولنو سره مرسته له بیځایه شوو خلکو،  .3

 کول
 زیان منونکو خلکو ته د معیشت برابرول .4
  پایداری او مقاومت  چاپیلایر او ،تد جنسیعمومي موضوعګانې  .5

  خلک( محتاج)اړ 
 ټولیزې پیښې

/ (کلستر)کاری ډله

 څانګه
د اغیزمنو شوو 

 افغانانو ټولیز شمیر
د تر موخه الندې 

 افغانانو ټولیز شمیر
د تر موخه الندې  

اغیزمنو شوو 

 %افغانانو 
 (فیصدی)

 %100 30,000  هوایی خدمات

 %22 988,231 4,480,462 پوهنه

غیر / بیړنۍ سرپټونۍ

 خوراکی توکی
700,000 260,000 37% 

او مصؤنیت د خوړو 

 کرنه
1,100,234 1,008,746 92% 

 %53 1,680,000 3,190,000 روغتیا

 %24 1,149,500 4,847,500 څو برخیز

 %20 878,923 6,040,725 تغذی

 %42 7,708,708 18,258,504 *ساتنه

اوبه، پاکوالۍ او حفظ 

 **الصحه
5,240,000 1,732,000 33% 

*
ټولیز رقم یې د ځینو ګټه اخیستونکو، لکه په جګړئیزو سیمو کښې د ملکیانو او د کورنیو بیځایه شوو خلکو 

 .  دویم ځلی شمیرنه په بر کښې نیسی
حفظ الصحې د ګټه اخیستونکو دویم / د اغیزمنو شوو خلکو ټولیز رقم، اوبو ته د السرسی او د پاکوالی**

 . ځلی شمیرنه په بر کښې نیسی
 

 ځایه کیدل بې

445.856  
د جګړې له امله کورنی بیځایه شوی 

 خلک

د طبیعی پیښو له امله بیځایه  2,502

 شوې کورنۍ

 میلیونه  5.7
 هیواد ته راګرځیدلی کډوال

  میلیونه  2.7
افغانان په ایران او پاکستان 

 کښې

 (کلستر)د ساتنې ډله : سرچینه

 د خوړو تأمین

د خوړو له  34%

څخه برخمن  مصؤنیت

 نه دی
چه له دې ،  ه خلکمیلیون 9تقریباً ) 

نه یې په شدیده میلیو 3.0 ډلې څخه

 (کمبود سره مخ ديتوګه د غذایی 

85.722 

  GAMپیښې 
 (جهانی حاده خوارځواکی)

19.330 

 SAMپیښې 
 شدیده حاده خوارځواکی

 د خوړو د تأمین، کرنې او تغذی ډلې: سرچینه

 

 وېتمویل ش

 ناتمویله
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 کال اړتیاوې 3102کښې د ( کلستر)په هره ډله : لومړۍ جدول

کال کښې د افغانستان عمومی بشری عملیاتی پالن 3102په   

نیټې څخه 07نومبر له  کال د 3103د   
 

 (کلستر)ډله
 اړتیاوې

($*) 

 29,762,477 همغږی

 15,104,240 پوهنه

 20,021,000 بیړنۍ سرپټونۍ

 103,428,067 او کرنه مصؤنیتد خوړو 

 16,913,808 روغتیا

 113,878,660 څو برخیز

 34,515,522 تغذی

 111,839,755 ساتنه

 26,000,000 اوبه، پاکوالۍ او حفظ الصحه

 471,463,529 ټولیزه اندازه

 
 *

 . په دې سند کښې هره د ډالر نښه د امریکایی ډالر په معنی ده
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 کال ته کتنه 3103 .3

 کال د ستراتیژیکو موخو ترالسه کیدل او زده شوی درسونه 3103د 

د جګړې او طبیعی پیښو له امله د کورنیو بیځایه شوو خلکو او  CAPکال د بشری مرستو د غوښتنې ټولیزه   3103د 

نورو اغیزمنو شوو خلکو؛ تر پوله اوښتو بیځایه شوو خلکو په ساتنه او د هغوۍ اړتیاوو ته په غبرګون؛ د بیرته 

ه موخه ، د راګرځیدو پر مهال د لومړنیو مرستو په وړاندې کولو؛ او ډیرو زیان منونکو خلکو ته د مرستو د پراخولو پ

 :    پرمختیایی موخې په الندې ډول وې.    پرمختیایی چارو فعاالنو ته سپارښتنه کول

 لومړنۍ ستراتیژیکه موخه

د وسلوالو جګړو له امله د بشری مرستو او د ساتنې اړتیاوو ته د غبرګون لپاره پالن جوړول، په ځانګړې توګه؛ بیځایه 

ته السرسۍ نلری؛ ( د دولت له خوا د وړاندې کیدونکو مرستو په ګډون)بنسټیزو مرستو شوو خلکو ته؛ هغه کسانو ته چه 

   . ته السرسۍ نه لری( او نورو مرستو او مالتړ، د دولتی مرستو په ګډون)او هغه خلکو ته چه بشری مرستو 

 دویمه ستراتیژیکه موخه

اتنه او له هغوۍ سره د راګرځیدو پر مهال د لومړنیو د کورنیو بیځایه شوو خلکو او هیواد ته د راستنیدونکو کډوالو س

 .مرستو کول

 دریمه ستراتیژیکه موخه

په کاری چوکاټ  Hyogoله امله رامنځته شوو اړتیاوو ته چمتو والۍ او غبرګون او د  ‘پیښو’د کلنیو او موسمی طبیعی 

    . التړ کولکښې له لومړی څخه تر څلورم لومړیتوبونو په پلی کیدو کښې د پرمختګ څخه م

 څلورمه ستراتیژیکه موخه

تر موخه الندې (  MDGs)په کلیوالی او ښاری سیمو کښې د ډیرو زیان منونکو خلکو، د زریزې د پرمختیایی اهدافو 

   .خلکو له ساتنې څخه مالتړ او هغوۍ ته د مناسبو پرمختیایی خدماتو په وړاندې کولو کښې پرمختګ

( تشو)کښې د پالن شوو کړنو په تمویل کښې د پام وړ خالګانو  CAPکال  د بشري مرستو د غوښتنې ټولیزه  3103د 

برابر ( میلیونه ډالره 302) %48یواځې ( میلیونو ډلرو 228)نیټې پورې د غوښتل شوو  07ته په کتو، د نومبر تر 

یقنینی کول ستونزمنه ده  ځکه چه یوه زیاته اندازه  ته د هغومرستو اثرات او السته راؤړنې( ډلو) کلسترونو –شوی وو 

پروژې نوي پلې شوې، په تیرو کلونو کښې، په افغانستان کښې بشری مرستو په موخه شویوغوښتنو د پام وړ مرستې 

مالتړ ترالسه کړۍ  50%کال پورې یې هر کال په منځنی ډول  3100څخه تر  3119ترالسه کړې دی، داسې چه له 

کال ستراتیژی د باور وړ معلوماتی  3102کال له بهیر څخه زده شوی درسونه دا حکم کوی چه د  3103د . دۍ

سرچینو پر بنسټ د لومړیتوب لرونکو اړتیاوو پیژندنې او تنظمولو، د ګټه اخیستونکو پیژندنې، د باور وړ شاخصونو، په 

 .       رفیت ته اړتیا لریسمه توګه د بشردوستانه مرستو ښودنې او د هغه د وړاندې کولو لپاره ظ

کال کښې په بشری کړنو کښې یو لړ پرمختګونه شوی دی چه په الندې چوکاټ   3103د بدیجې د کمښت سره سره، په 

ډیرې هڅې کړې دی چه په خپلو کړنالرو او غبرګونونو ( کلسترونو)همداشان، ډیرۍ ډلو . کښې یې لنډیز کتالی شۍ

ورکړی، اما په دې کال کښې په دې نه دی توانیدلې چه په دې برخه کښې ټاکل  موضوع ته ځای( جندر)کښې د جنسیت 

 .   شوې موخه ترالسه کړی
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 السته راوړنې او ننګونې( کلسترونو)کښې د ډلو  CAPکال په  3103د 

 
پیاوړی کول؛ د ډلې د همغږی ( کلسترونو)په دوامداره توګه په ملی کچه د ډلو : السته راوړنې همغږی

کوونکی د مرستیال د بست د رامنځته کولو، د اوبو، پاکوالی او حفظ الصحې په اړه د معلوماتو د 

 اداره کولو لپاره د مسئول شخص د بست د رامنځته کولو، او د ډلې د ځانګړی لوړ پوړی همغږی

 .  کوونکی د بست د رامنځته کولو په ګډون

د بودیجې کموالی په دوامداره توګه له ملی کچې څخه تر ولسوالیو، د همغږۍ پراخوالی او د : ننګونې

 . بشری غبرګون اغیزمن توب ته زیان رسولۍ دۍ

 64,800کښې ښوونځیو  71د پوهنې د ډلې ملګرو د دریو شمالی والیتونو په : السته راوړنې پوهنه

  100,000ماشومانو ته د لنډ مهاله زده کړئیزو فرصتونو د برابرولو په ګډون، د ښوونځی له 

د پوهنې وزارت او د خوراک نړیوال پروګرام د ښوونځی له . ماشومانو سره مرسته کړې ده

کې ندې CAPکوم چې په په )کوچنیو او لویو زده کوونکو سره د پوهنې لپاره د غذا  28,500

 .  د پروګرام له الرې مرسته کړې ده (شامل

د احاطوی . د اغیزمنو شوو ماشومانو اساسی ښوونیزې اړتیاوې نه دی بشپړې شوې: ننګونې

دیوالونو په ګډون ساتونکی اقدامات، او د زیان منونکو ماشومانو لپاره د روزنې او زده کړې توکی 

 .امله نه دی برابر شوی او د زده کړې بدلیدونکې کړنالرې د بدیجې د کموالی له

بیړنۍ سرپټونۍ او 

غیر غذایی توکی 

(NFIs) 

د کورنیو بیځایه ( کیټونه)ټولګې 244,000مرسته کوونکو ادارو د غیر غذایی توکو : السته راوړنې

شوو خلکو، هیواد ته راګرځیدلو کډوالو او د جګړو او طبیعی پیښو څخه اغیزمنو شوو خلکو لپاره 

 برابرې کړې دی

په ټولیزه توګه د سرچینو کموالی، د جنګ او طبعی پیښو له امله د کورنیو بیځایه شوو خلکو : ننګونې

سره د مرستې د اړتیاوو په وړاندې د غبرګون په برخه کښې د مرسته کوونکو ادارو وړتیا راکمه 

 .   کړې ده

بیړنۍ اړیکې 

 ( مخابرات)

 .دې برخه کښې هیڅ السته راوړنه نشته د بودیجې د نشتوالی له امله په: السته راوړنې

اوس مهال په دې برخه کښې هر پروګرام د مرسته غوښتونکې ادارې د مرکزی دفتر د : ننګونې

بودیجې له الرې پلۍ کیږی او همداشان، د ناپیلو او پر ځان بسیا ادارو پرته، بشری ټولنه د بیړنیو 

 .   اړیکو د چمتووالی په برخه کښې له تشو سره مخ ده

د خوړومصؤنیت 

او کرنه 

(FSAC) 

د خوړو د تأمین او کرنې د برخې ملګرو د کورنیو او تر پوله اوښتو بیځایه شوو : السته راوړنې

میلیونه تنو لپاره خواړه او پیسې برابرې کړې دی،  3.8خلکو او له طبیعی پیښو څخه اغیزمنو شوو 

  .  تنو د کرنې او مالدارۍ بیړنی توکی ترالسه کړی دی 505,000په ورته وخت کښې، 

د بدیجې کموالی، په وخت د مرستو د وړاندې کول او تر یوه حده د حاصل ورکوونکې : ننګونې

خلک د خوړو د تأمین د  643,000په اوسنی وخت کښې . دارایی بیارغونه له خنډ سره مخ کړې ده

درجه کښې تصنیف شوی دی؛ دا په دې معنی ده چه دا کسان د  “بحرانی  ”تصنیف له مخې په دریمه 

کی موادو په لګښت کښې تشې تجربه کوی او له حادې خوارځواکۍ سره مخ دی یا دا چه په ډیر خورا

  . نادر ډول د خپلو لږ تر لږه خوراکی اړتیاوو د پوره کولو توان لری

د روغتیا د څانګې ملګرو د بیړنیو روغتیایی خدماتو د وړاندې کولو له الرې، له : السته راوړنې روغتیا

د بشر په الس د رامنځته کیدونکو پیښو څخه له اغیزمنو ( د اپیدیمی ګانو په ګډون)طبیعی پیښو او 

یپل د سر. کسانو درملنه یې کړې ده 300,000کسانو سره مرسته کړې او نږدې د  500,000شوو 

کال په سیالبونو کښې یې ډیر زیان لیدلۍ وو دوام  3103د والیتی روغتون د بیارغونې کار چه د 

د شری شیوع ته چه نږدې ټول هیواد یې . کال د نومبر تر پایه به بشپړ شی  3103لری او د 

اغیزمن کړۍ وو پاملرنه شوې او د شری د واکسین د ملی بیړنی کمپاین لومړنۍ دوره د 
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کال   3103دویمه دوره به یې د . څخه د ډیرو ماشومانو په واکسین کولو تر سره شوه 6,000,000

  .     د ډسمبر په لومړیو کښې پیل شی

میلیونه خلکو اړتیاوو ته په غبرګون اغیزه  1.8د بودیجې کموالۍ او په تمویل کښې ځنډ، د : ننګونې

د بودیجې تشې په ځانګړې توګه په جګړه ځپلو سیمو کښې، تر ډیره د بیړنیو طبی توکو د . کړې ده

او اغیزمنو ټولنو ته د بیړنیو روغتیایی مرستو د وړاندې کولو د ظرفیت په برخه ( رانیولو)اخیستلو 

ه سره، د جګړې له امله د رامنځته شووروانې ناروغیو د د زیاتیدونکې اړتیا سر. کښې لیدل کیږی

ناکافی ( د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له خوا د مالتړ کیدونکو پیښو څخه پرته)درملنې لپاره مالتړ 

د ښوونځیو د زده کوونکو د مسمومیدو د پیښو په وړاندې غبرګون کافی نه دۍ او . او لنډ مهاله ده

  .  فیت زیاتولو ته اړ ویښایی د بیړنی غبرګون د ظر

متریک ټنه بشری  66مسافرین لیږدول شوی دی،  21,944ادارو څخه  006له : السته راوړنې تدارکات

تنه د امنیتی اړتیاوو  8تنه د طبی بیړنیو حاالتو له امله را ایستل شوی او  06پیټی لیږدول شوی دی، 

  .   له امله را ایستل شوی یا بل ځای ته لیږدول شوی دی

و ( د ملګرو ملتو بشري هوایی خدمات) UNHAS د بدیجې کموالۍ ښایی ددې المل شی چه: ننګونې

سیمو ته د هوایی سفر د خوندی او اغیزمنو خدماتو په  9نه شی کوالی چه په ټول افغانستان کښې 

دا وضعیت، د بشری عملیاتو، او په منظم ډول . ادارو مالتړ وکړی 311برخه کښې د بشری ټولنې د 

 .  ایستلو لپاره هوایی خدمات اغیزمنوی د طبی او امنیتی الملونو له امله د کارکوونکو د را

هیواد ته د 

راګرځیدونکو 

کډوالو په وړاندې 

څو برخیز 

 غبرګون

څو برخیز غبرګون، له ګاونډیو هیوادونو څخه د راګرځیدونکو کډوالو په ګډون : السته راوړنې

بیرته راګرځیدونکو کډوالو په داوطلبانه راګرځیدو کښې اسانتیاوې رامنځته  70,000افغانستان ته د 

  . کړې دی

لپاره د راستنیدو پر مهال ( تنو 162,000)د بدیجې کموالی هیواد ته د راستنیدونکو کډوالو : ننګونې

سره ( میلیونه تنو 1.8)د لومړنیو مرستو د ټولګو په برابرولو؛ له زیان منونکو راستنیدونکو کسانو 

په مرستو چه د راستندو پر مهال لومړنیو مرستو ته اړتیا لری؛ له پولې آخوا نه د را اوښتو بیځایه 

 3103د . سره پر مرستو اغیزه کړې ده( تنو 50)او پنا غوښتونکو ( تنو  21,000)شوو کسانو 

دل شوې او مرسته ورسره ډیرې زیان منونکې پیښې پیژن 3,242کال له جنوری څخه د جون تر پایه 

     .   شوې ده

والیتونو  02د ټولنې په کچه د حادې خوارځواکۍ د پیښو د کابو کولو پروګرامونه د : السته راوړنې تغذی

اړونده ډله په . کال د وچکالۍ له امله اغیزمن شوی دی  3100په ټولو روغتیایی مرکزونو کښې د 

ماشومانو،  167,641تر پنځه کلونو د کم عمره د تغذی د خدماتو تر موخه الندې  دې توانیدلې چه

سلنه تر پوښښ الندې  %72.5امیندوارو او شیدې ورکوونکو میرمنو  90,781سلنه او د  60%

کسانو ته په بیړنیو حاالتو کښې د تغذی د اساساتو په اړه زده کړه ورکړل  21ادارو  31د . راولی

. شوې او په بیړنیو حالتونو کښې د تغذی الرښود کتاب څخه په افغانستان کښې ګټه اخیستل شوې ده

 sentinel siteدې ډلې همداشان د اوبو، پاکوالی او حفظ الصحې د شاخصونو په ور زیاتولو د 

surveillance خصونو ته پراختیا ورکړې دهشا      .  

تر پنځه کلونو کم عمره ماشومانو چه په حاده، متوسطه خوارځواکۍ اخته وو  119,000د : ننګونې

امیندوارو او شیدې ورکوونکو میرمنو درملنه د بودیجې د کموالی له امله به مناسبه  90,781او 

 .  پایلې اغیزمنې کړې دی( ډلې)دې ستونزې د تغذی د کلستر . توګه نه ده تر سره شوې
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د ( کلسترونو)د روغتیا او تغذی د ډلو . د ملکیانو د ساتنې کړنالره ترتیب شوې ده: السته راوړنې ساتنه

له ایران څخه . غړو په ګډون د ساتنې د ښه کولو د زده کړې دوه پروګرامونه په الره اچول شوی دی

 20تر  کال د اګست 3103د )بیرته راستنو شوو کډوالو سره چه اسناد یې نه درلودل  15,543د 

 . بشری او ترانسپورتی مرستې شوې دی( نیټې

په بیړنیو حاالتو کښې د ماشومانو د ساتنې فرعی ډلې په ملی کچه دوه میکانیزمونه رامنځته کړی 

په وسیله یې مالتړ شوۍ، د ساتنې د چټکې ارزونې د اوزارو  IASCاو د هغه ماشومانو چه د . دی

د ماین پاکۍ پروګرام . کال کښې به و آزمیل شی  3102په برابرولو کښې یې مرسته کړې چه په 

جګړه ځپلو سیمو د پاکولو یا باطلولو له الرې پاکې    256ماین لرونکو او  1,348ټولنې د    259

ناچاودی مهمات او  158ماینونه،  996ماینونه، د ټانک ضد  25,190کړې دی، او د پرسنل ضد 

  3103کال له مارچ څخه د  3100نکی توکی یې د له جګړې څخه پاته شوی چاودیدو 698,693

 . کال تر مارچ پورې له منځه وړی دی

د شکایت کوونکو او مراجعه کوونکو لومړنۍ پراخه ( GBV)د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالی 

د فرعی ( GBV)ارزونه په آزمایشی ډول په دریو والیتونو کښې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالی 

ملی فرعی ډله او د جنسیت ( GBV)د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالی . رسره شوې دهډلې له خوا ت

د ختیځ زون ډله فعالې دی او د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالی ( GBV)پر بنسټ د تاوتریخوالی 

(GBV )کاری ګروپونو په بیالبیلو سیمو کښې فعالیت کړۍ دۍ/ یو شمیر شبکو  . 

ملکیانو په ساتنه کښې د نادولتی ساتونکو سازمانونو وړتیا له ستونزو  د بدیجې لږوالی، د: ننګونې

فرعی ډلې چه په بشپړه توګه په  CPiE په بیړنیو حاالتو کې د ماشومانو د ساتنې. سره مخ کړې ده

CAP 3103 پورې تړاو لری، لږه بدیجه یې په ډیر ځنډ ترالسه کړې ده . 

اوبه، پاکوالۍ او 

 حفظ الصحه

 551,000تجدید شوې موخې په وړاندې،   1,426,823د اوبو او پاکوالی لپاره د : السته راوړنې

ته د حفظ الصحې ( %20تقریباً )کسانو  285,000ته د خوندی اوبو او ( %39تقریباً )کسانو 

 . خدمات وړاندې شوی دی

سلنه مالی سرچینو سره سره، دا ډله د ملګرو مراجعو تر منځ په نابرابره توګه د پیسو  46د : ننګونې

ډیره برخه پیسې د ملګرو ملتونو سازمان او دوه غیر دولتی سازمانونو ته . له ویش سره مخ وه

ملی غیر دولتی سازمانونو د خپلو پالن شوو خدماتو د پلی کولو لپاره د بدیجې له . ورکړل شوې دی

 .   والی سره مخ ووکم

 

 بشری مالی مرستو ته کتنه

بشری مرسته غوښتونکو له ډلې څخه، د نړۍ په کچه څلورم کړکیچن هیواد وو چه  33کال کښې د  3103افغانستان په 

شتون ( خالگانو)په ټولو برخو کښې د بودجې ډیرو تشو . د اړتیاوو په پرتله تر ټولو لږې پیسې ورته ځانګړې شوې دی

صندوق لپاره هیڅ مالی ژمنې شتون نه ( ERF)لود او د سپتمبر تر میاشتې د بیړنیو حاالتو په وړاندې د غبرګون در 

سلنه یا  48د غوښتنې، ( CAP)نیټې پورې د بشری مرستو د غوښتنې ټولیزه  07کال د نومبر تر  3103د . درلود

 . میلیونو اړو خلکو د مالتړ لپاره ترالسه کړې وه 8.8میلیونه امریکایی ډالره بودجه د  214

کال د  3103د . نه پرته هم  افغانستان بشری مالی مرسته ترالسه کوی(  CAP)د بشری مرستو د غوښتنې ټولیزه 

ه ډالره مرسته کړې چه ډیره میلیون  270$څخه بهر پروژو سره  CAPنیټې پورې، بسپنه ورکوونکو د  07نومبر تر 

او غیر دولتی سازمانونو ته ورکړل شوې  UNMASبرخه یې د سره صلیب نړیوالې کمیټې، د خوړو نړیوال پروګرام، 

 .ده

کال د  3103میلیونه ډالره، یعنې د   894$کال کښې، له افغانستان سره د بشری مالی مرستې ټولیزه اندازه  3100په 

کال د مرستو د ناڅاپی  3103نو ویلۍ شو چه  –کال کښې دوه برابره وې  3100له په غوښتل شویو پیسو په پرت

 . راټیټیدو شاهد وو
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Carry-over (donors not 
specified) 
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Canada 

 3103څخه تر  3101له : د بشری مرسته غوښتنو تمویل

لوجستیک، تغذی، د خوړو مصؤنیت او کرنې، ساتنې، اوبو او حفظ (: کلسترونو)کال کښې یواځې پنځه ډلو  3103په 

سلنه یا تر دې زیاته اندازه بدیجه ترالسه کړې ده، 71و ټولیزو اړتیاووالحه د خپل
1

په داسې حال کښې چه روغتیا او  

سلنه بدیجه ترالسه  29سلنه او  26پوهنې چه د بنسټیزو خدماتو د وړاندې کولو ډیرې مهمې ډلې دی په ترتیب سره یې 

 .  هیڅ بودیجه نه ترالسه کړې( یا کارپوهه ډلی) کړې ده اود بیړنیو اړیلکو ګلستر

په الندې . ته د مالی مرستو په اندازه کښې شدید کموالۍ لیدل کیږی( کاری ډلو)د تیرو کلونو په پرتله، ټولو کلسترونو 

اړتیاوو او ورته ځانګړو شوو پیسو ته کتنه ( کلستر) کاری ډلېپورې د هرې   3103څخه تر  3101چوکاټ کښې له 

د خوړو تأمین او کرنه، روغتیا، پوهنه، او همغږی د مالی سرچینو له ډیر کمښت سره مخ شوی دی، په داسې . شوې ده

د ترالسه شوو مالی مرستو ( کاری ډلو)حال کښې چه د تدارکاتو، څوبرخیزې ډلې او ساتنې په ګډون ځینو کلسترونو 

د اوبو، پاکوالی او حفظ الصحې، او تغذی څانګو په ګډون یو شمیر نورو . کال د شویو مرستو په شان وه 3100ه له کچ

 .    هم یو څه مالتړ ترالسه کړۍ دۍ، خو نه د تیرو کلونو په اندازه( کلسترونو)ډلو 

 بسپنه ورکوونکی

د تیرو دریو کلونو . ه بشری کړنو څخه مالتړ کویډیر بسپنه ورکوونکی د نغدي او غیر نغندي  مرستو الرې، ل 27تر 

په بهیر کښې، د بسپنه ورکوونکو له خوا مرستو
2 

کال کښې د مرستو اندازه په  3103یو مخښکته تمایل  درلودلۍ او په 

د بشری مرستو د دوه لویو تمویل کوونکو یعنې جاپان او متحده ایاالتو په مالی مرستو کښې . ډیره چټکۍ راټیټه شوې ده

ستو کې خورا کمښت  د دوو مهمو بشری بسپنه ورکونکو، جاپان او متحده ایاالتو  په مر. د پام وړ لږوالۍ راغلۍ دۍ

میلیونه ډالرو ته  108کال کښې  3103میلیونه ډالره وه، خو په  146کال کښې د جاپان مرسته  3101په . راغلۍ  وو

کال  3103میلونه امریکایی ډالره وې چه په  339.5کال کښې   3100د امریکا د متحده ایاالتو مرستې په . راټیټه شوه

 .  رو ته راټیټې شوېمیلیونه امریکایی ډال  142کښې 

کاله د بشری مرستو مهم تمویل کوونکی 3103کال څخه تر  3101له : لومړۍ شکل  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 http://fts.unocha.org: سرچینه

بیلیونه  2.06له افغانستان سره د مالی مرستو ټولیزه اندازه ( 3103څخه تر  3101له )په تیرو دریو کلونو کښې 

په . دا رقم، بشری مرسته غوښتنې او همداشان تر مرسته غوښتنو بهر پروژو مالتړ په بر کښې نیسی. امریکایی ډالره وه

کال کښې  3103میلیونه او په  894$کښې  3100میلیونه، په  678$کال کښې د مالی مرستو ټولیزه اندازه  3101

 . میلیونه امریکایی ډالره وه $484

د بیړنیو حاالتو په وړاندې د غبرګون مرکزی : افغانستان کښې د تمویل له دوه میکانیزمونو څخه ګټه اخیستل کیږیپه 

کال کښې، د بیړنیو  3103په (. ERF)او د  افغانستان د بیړنیو حاالتو په وړاندې د غبرګون بودیجه ( CERF)بودیجه 

، FAO ،UNHCRمیلیونه امریکایی ډالره د  01( CERF)حاالتو په وړاندې د غبرګون مرکزی بودیجې 

                                                      
1
 ټېنی 07کال د نومبر تر  3103د   

2
 پرته له ناروې او بریتانیې څخه  

 

(26%) 

(40%) 

(15%) 

(9%) 

(5%) 

(5%) 

 (36)% جاپان
 

 (21)% ه ایاالتدمتح
 

 (07)% نا معلومه بسپنه ورکوونکی
 

 (9)%کمیسیون  اروپائی
 

 (7)% جرمنی
 

 (7)% اډکانا

http://fts.unocha.org/


کال لپاره د افغانستان عمومی بشری عملیاتی پالن 3102د   

10 
 

UNICEF ،WFP  اوWHO  دې پروژو . کښې شپږو پروژو ته ځانګړی کړی دی( ډلو)له الرې په پنځه کلسترونو

میلیونه خلکو سره د ژمینو توکو مرسته، بیړنی معیشت، د شري په وړاندې غبرګون، د منځنۍ او شدیدې حادې  4.6له 

 . د ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالی د غبرګون په برخه کښې مرسته کړې ده خوارځواکۍ په درملنه، او

کال کښې، د سخت ژمی، سیالبونو او جګړې له امله د  3103په ( ERF)د بیړینو حاالتو په وړاندې د غبرګون بدیجې 

امریکایی ډالرو په کارولو  میلیونه  2.9یوولس بیړنیو پروژو د . بشری ناورینونو په وړاندې غبرګونونه تمویل کړی دی

د لږ فعالیت شاهد وو ځکه چه پیسې د مۍ په میاشت  ERFکال د  3103. کورنیو سره مرسته کړې ده   20,000له 

 .     کښې ترالسه شوې او ډیرې وړاندیز شوې پروژې له پیسو پرته نه شوای پلې کیدای

رګون لپاره د ظرفیت د ښه کولو د موخې چه د بسپنه د بدیجې کمښت، د بیړنیو حاالتو په وړاندې د چټک غب ERFد 

ددې وضعیت د له منځه وړولو په هڅه  OCHA. ورکوونکو او نړیوالې ټولنې لپاره یو لومړیتوب دۍ، پر خالف دۍ

کښې دۍ څو ملی غیر دولتی ادارې چه په ناامنو سیمو کښې د غبرګون ښه ظرفیت لری، مالی مرستو ته السرسۍ 

 . ومومی

ادارې تازه ځواک ترالسه کړۍ او څو نوی مالی مرستې یې ترسره کړې  ERFکال په دریمه ربع کښې، د  3103د 

په الرښود کښې د ټاکل شوو کړنالرو سره سم چټکتیا  ERFکال کښې به د پیسو د ورکړې پروسه، د  3102په . دی

مداشان به د سهیل او شمال تر منځ یو غوره د جګړو او طبیعی پیښوله امله  درامنځته شویو اړتیاوو تر منځ او ه. ومومی

 .   جغرافیوی انډول شتون ولری

 بشری همغږی

 . کال کښې، په ملی او والیتی کچه د همغږۍ د میکانیزمونو اغیزمنتوب، پراخوالۍ او وړتیا پیاوړی شوی دی 3103 په

جوړښت و آزمیل شی او ( کلسترونو)بشری ټولنې د عملیاتی همغږۍ یوه ستراتیژیکه څیړنه تر سره کړې ده څو د ډلو 

دې ته پاملرنه وکړه چه آیا د ډلو موجوده جوړښتونه اغیزمنو ( HCT)په ځانګړې توګه، ملی بشری ډلې . اصالح شی

 :   دې څیړنې په دریو مهمو پوښتنو تمرکز درلود. شوو خلکو ته د خدماتو د وړاندې کولو تر ټولو غوره الره ده او که نه

  ملی شبکو ته اړتیا ده؟(/ کلسترونو)ډلو  00کچه ایا په ملی 

  آیا دې ته په کتو چه د ملی همغږۍ معادل د زون په کچه شتون نلری او پلی کوونکې غیر دولتی ادارې په ډیرو

 غیر متمرکزو سیمو کښې شتون لری، د زون په کچه په دوامداره توګه همغږۍ ته اړتیا ده؟ 

 یکانیزم ته اړتیا ده؟د والیت په کچه د همغږۍ څه ډول م 

څخه  03د مشورتی بیا کتنې پر بنسټ دا پریکړه وکړه چه د ملی همغږۍ د جوړښتونو شمیر له ( HCT)ملی بشری ډلې 

 . کال په لومړۍ ربع کښې ترتیب شی 3102دریو ته راټیټ کړی او د ډلو د همغږۍ د ټیم له خوا به د پلی کیدو یو پالن د 

کړه هم وکړه چه د غبرګون د ښې همغږۍ او په پراخه سیمه کښې د بشری خدماتو په دا پری( HCT)ملی بشری ډلې 

کال په لومړۍ ربع   3103د . وړاندې کولو کښې د ټولیز ښه والی د راوستلو په موخه، والیتی بشری ډلې رامنځته کړی

 .    یوه پریکړه وشیکښې به د زون په کچه د همغږۍ د ترتیباتو په اړه 
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  تحلیلد اړتیاوو  .2
 امنیتی، اقتصادی او سیاسی شرایط

 امنیت

  21، ستونزمن اقلیمی شرایط او کمزوری جوړښتونه په تیرو (اراضی)اوږمهاله جګړه، ناامنی، ناوړه ځمکنی شرایط 

کال کښې، امنیتی مسئولیتونه په قسمی توګه افغان  3103په . کلونو کښې د افغانستان د بشری چاپیریال ځانګړتیاوې دی

ته سپارل شوی دی او نړیوال پوځی ځواکونه ددې هیواد له یوې زیاتې برخې څخه راوتلی ( ANSF)امنیتی ځواکونو 

ددې امنیتی لیږد سره سره، د دولتی ځواکونو او د دولت د مخالفو ځواکونو تر منځ وسله واله جګړه الهم دوام لری . دی

د هیواد په سهیل او ختیځ کښې متمرکزه وه اما اوس یې د شمالی  په تیرو وختونو کښې جګړه. او پراختیا یې موندلې ده

له دې امله، د تاوتریخوالی له اغیزو څخه د ملکی خلکو ساتنه او . سیمو په ګډون د هیواد ډیرې برخې اغیرمنې کړې دی

 . دی د جګړې له امله د بیځایه شوو خلکو د اړتیاوو په وړاندې غبرګون، د بشری ټولنې له مهمو دندو څخه

کال کښې، د دولت د مخالفینو په لخوا تر سره شوې حملې د تیرو کالو په پرتله راکمې شوې دی، او د افغان  3103په 

که څه هم دا . له خوا یې مالتړ کیږی ځواکمن شوی دی( ISAF)ځواکونو فعالیتونه، چه د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو 

دوی نه بلکه تر ډیره بریده د شخړو د یوې نوې مرحلې د پیل څرګندونه بدلون په امنیتی وضعیت کښې د ښه والی څرګن

هدف لرونکې وژنې، او له توپیر پرته پراخې وژنې . کوی، او ښکیلې خواوې له بیالبیلو ستراتیژی ګانو څخه ګټه اخلی

 . چه د ځای په ځای شوو چاودیدونکو توکو په وسیله ترسره کیږی، په چټکه توګه زیاتې شوې دی

به وکوالی شی چه ورسپارل شوی امنیتی مسئولیتونه تر سره کړی، شکونه ( ANSF)چه افغان ملی امنیتی ځواکونه  دا

سلنه واحدونه په خپلواک ډول د کړنو جوګه  9سلنه او د افغان ملی پولیسو یواځې  5د افغان ملی پوځ یواځې . موجود دی

ګڼل کیږی
3

د تیښتې لوړه کچه او د سرتیرو د بیا نوم لیکنې ټیټه کچه په دې د افغان ملی پوځ له لیکو څخه د سرتیرو . 

معنی ده چه دا پوځ باید هر کال د خپلو ټولو ځواکونو یوه په دریمه برخه عوض کړی
4

 . 

داسې  ښکاری چه د امنیتی مسئولیتونو تر لیږد وروسته، کله چه د نړیوالو پوځی ځواکونو یوه زیاته برخه له افغانستان 

کال کښې، د دولت مخالفینو داسې  3103په . ، د دولت د مخالفینو کړنالره به په پوځی بریا متمرکزه ویڅخه ووځی

کړنالره غوره کړې ده چه سیمه ایزې ادارې یې تر برید الندې راوستلې او هڅه کوی چه په کلیوالی سیمو کښې د 

ومړیو میاشتو کښې د غیر پوځی کسانو هدف کال په شپږو ل 3103د . میرمنو د کړو وړو په ګډون، ټولنې کابو کړی

سلنه زیاتې شوې دی 53کال د همدې دورې په پرتله  3100لرونکې وژنې د دولت د مخالفینو په وسیله، د 
5

 . 

کال د دولت د پلوی او مخالفو سیمه ایزو ملیشو، وسله والو ډلو او شبه نظامی واحدونو د زیاتیدو شاهد وو او یو  3103

افغانان د ګواښونو، اجبار، شوکو، . ی خلک د څو ډلو او د جګړې د لومړیو کرښو تر منځ راګیر ووزیات شمیر ملک

جبری استخدام، فزیکی تاو تریخوالی، مجازاتو او د ځای د بدلون محدودیت، په شان دبشری  حقونود سر غړونو  له 

بلې او بیځایه کیدل د خلکو په ژوند د جګړو دا ډول تیری ، د ملکی خلکو د مرګ ژو. بیالبیلو ډولونو څخه ځوریدلی دی

 3,099کال په لومړیو شپږ میاشتو کښې، د جګړې سره تړلی تاوتریخوالی  3103د . ډیرې ښکاره اغیزې لرلی دی

.ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده
6

سلنه دغه مرګ ژوبلو پړه  01سلنه او دولتی ځواکونه د  81د دولت مخالفین د  

له جګړو سره د تړلی تاوتریخوالی له . سلنه مرګ ژوبلې پړه په کومه ډله نه ده ور اچول شوې 01د پاته پر غاړه لری، 

ځای په ځای شوی . سلنه جوړوی 30امله وژل شوی یا ټپی شوی ماشومان او میرمنې د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې 

 .                 چاودیدونکی توکی او مخامخ جکړه  د میرمنو او ماشومانو د مرګ ژوبلې تر ټولو لوی المل ګڼل کیږی

کال کښې د ملکی خلکو په مرګ ژوبله  3103په ( UNAMA)د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوۍ هیئت 

کال د جوالی له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر  3103د . ا دا حالت ښایی بدلون ومومیکښې کمښت ثبت کړۍ دۍ ام

د ملکی خلکو په مرګ ژوبله کښې د ( UNAMA)نیټې پورې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوۍ هیئت  21
                                                      

3
لور د پرمختګ راپور، د افغان امنیتی ځواکونو د پیاوړی کولو لپاره د متحده ایاالتو په افغانستان کښې د امنیت او ټیکاو په "د متحده ایاالتو د دفاع وزارت،   

 کال اپریل 3103د  "پالن

4
 نیټه 07کال د اکتوبر  3103 د ،"د افغان پوځیانو بدلیدل را بدلیدل د متحده ایاالتو کړنالره ګواښوی"نیویارک ټایمز  

5
په . کال د جوالی میاشت 3103له خوا د نیمایی کال راپور، د  UNAMAکال لپاره د  3103ې په هکله د په وسله والو جګړو کښې د ملکی خلکو د ساتن  

 .کال څخه را پدې خوا د یو بهیر دوام دۍ 3119هدف لرونکو وژنو کښې دا زیاتوالۍ، د 
6
د  UNAMAکال لپاره د  3103په وسله والو جګړو کښې د ملکی خلکو د ساتنې په هکله د . ټپیان شوی دی  1,954 ملکی خلک وژل شوی او 1,145 

 .کال د جوالی میاشت 3103نیمایی کال راپور، د 
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خالفینو له توپیر پرته او نا دا زیاتوالۍ، د دولت د م. سلنه زیاتوالۍ ښودلۍ دۍ 32کال د همدې دورې په پرتله  3100

په ځانګړی توګه د ځای پر ځای شوو چاودیدونکو توکو او ځانمرګو بریدونو او همداشان د ملکیانو د  –مشروع تکتیک 

په دې دوره کښې د دولتی ځواکونو د عملیاتو له امله د ملکی . هدف لرونکو وژنو د زیاتوالی له امله ښودل شوۍ دۍ

 .کال د همدې دورې په پرتله راکمه شوې ده 3100خلکو مرګ ژوبله د 

کال کښې، د افغان او نړیوالو ځواکونو تر منځ د بې باورۍ د رامنځته کیدو له امله ښایی د امنیتی لیږد د  3102په 

میاشتو کښې، د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو  9کال په لومړیو   3103د . پروسې چټکتیا او اغیزمن توب راکم شی

(ISAF ) سلنه  د داخلی بریدونو له امله رامنځته شوې ده07مرګ ژوبلې د
7

د ملکی خلکو او بشری مرستو لپاره . 

تمه کیږی چه امنیتی وضعیت به . امنیتی چاپیریال به بیا هم ماتیدونکۍ او نا ثابت پاته شی چه د وړاندوینې وړ به نه وی

   .   تې سیمې به د دولت د مخالفینو تر ولکه الندې شیکال تر ټاکنو دمخه نور هم خراب شی او د هیواد زیا 3102د 

 اقتصاد
افغانستان د نړۍ تر بل هر هیواد زیات په مرستو متکی هیواد دۍ، او د مرستو ارقام تقریباً ددې هیواد له ناخالصو 

د نړیوال بانک وروستۍ راپور څرګندوی چه . بیلیونه ډالرو په شا او خوا کښې دی 15.7د  –کورنیو تولیداتو سره برابر 

 .   سلنه کارکوونکو له مرستو څخه د تمویل کیدونکو دندو څخه ګټه اخیستې ده 01څخه تر  6 په دې هیواد کښې نږدې له

د تدارکاتو لیږد رالیږد، حفظ ا و د امنیتی لګښتونو او مرستو ډیره برخه ساختمانی پروژو، خدماتو، په ځانکړې توګه 

له دې امله تمه کیږی چه د بهرنیو مرستو کموالۍ به تر ډیره په دې برخو کښې . مراقبت او ترمیماتو ته ځانګړې شوې ده

( او اکثراً بیوزلو)مرستې په ټول هیواد کښې یو شان نه دی ویشل شوې، جګړه ځپلو والیتونو د آرامو . احساس شی

تله ډیرې مرستې ترالسه کړې دی، نو له دې امله به د مرستو د کمیدلو اغیزې تر ډیره بریده په جګړه والیتونو په پر

د بین المللی پوځیانو د وتلو له امله د لګښتونو کمیدل او د دندو . ځپلو والیتونو او د ښارونو په مرکزونو کښې ولیدل شی

به په ځانکړې توګه هغه افغانان او د هغوۍ ماشومان چه په  دا حالت. له السه ورکول به پر اقتصاد منفی اغیزه وکړی

 . ښارونو او ښارونو ته نږدې ژوند کوی، ډیر اغیزمن کړی

کال د غنمو د ډیرو زیاتو حاصالتو شاهد وو، کرنیز حاصالت په اوبو او هوا پورې تړلی دی او د  3103که څه هم 

کلونو  00وچ هیواد دۍ او د تیرو  -افغانستان یو نیمه: موجوده دهشونتیا   احصائیې له مخې د یوې بلې دوره ئی وچکالۍ

سلنه افغانانو ژوند په کرنه پورې تړلۍ دۍ، د امنیتی  80دې ته په کتو چه د . کلونه وچکالۍ ځپلی دی 8څخه 

دوه برابره مسئولیتونو د لیږد په بهیر کښې وچکالی به د دندو د له السه ورکولو اغیزې چه پورته ورته اشاره وشوه، 

    .کړی

 سیاست 

کال د اپریل د میاشتې د  3102کال کښې به د  3102په . د سولې د هڅو د بریالی کیدو څو مثبتې نښانې شتون لری

تر دې ټاکنو د مخه د . جمهوری ریاست او والیتی شوراګانو ټاکنو ته د نوماندانو نوم لیکنه او ټاکنیز کمپاینونه پیل شی

 . سولې په برخه کښې پرمختګ یا یوه جوړ جاړی ته د رسیدو لپاره وخت محدود دۍ

یو له بل سره تړلی دی او وړاندوینه یې ګرانه ده، بشری چاپیریال امنیتی، سیاسی او اقتصادی شرایطو ته په کتو چه ډیر 

 .کال کښې هم ډیر له ننګونو ډک وی  3102به په 

نو له دې امله، په ښه توګه د کړنو . دا یو مسلم حقیقت دۍ چه خپله افغانان به د افغانستان د راتلونکی په اړه پریکړه کوی

ل به په دې پورې تړلی وی چه د خلکو لومړنیوبشری اړتیاوو ته د پاملرنې په په ترسره کولو کښې د بشری ټولنې توانید

وخت کښې، هغوۍ او د هغوۍ کړنې تر کومې کچې ټولنو ته د منلو وړ دی، او همدا راز به په دې پورې اړه ولری چه 

     .تر کومې کچې هغوۍ له امنیتی او سیاسی پلوه ناپیلی او خپلواک ګڼل کیږی

 تړاوله نقشو سره 

   په وړاندې، لیدل ( ډلو)نیټې پورې د ټولو څارل شوو کټګوریو  32تر  سپتمبر کال د 3103کال د سپتمبر له لومړۍ نیټې څخه د  3100د

 . شوو امنیتی پیښو ته عمومی کتنه

   شوو سیمه ایزو  نښهنیټې په دوره کښې، په امنیتی پیښو کښې په  32تر  سپتمبر کال د 3103کال د سپتمبر له لومړۍ نیټې څخه د  3100د

 ته عمومی کتنه( ملکی خلکو)

   (کال له جنوری څخه تر سپتمبر پورې 3103د )کارکوونکو، جایدادونو او تسهیالتو په وړاندې تاوتریخوالۍ  مرستندویهد بشری 

                                                      
7
کال  3103 د ،(Bill Roggio)بیل روگیو . (د سرتیرو او د هغوۍ د ملکی قراردادیانو وژنې ISAF د شنه پر آبی  وروستنی برید په ترڅ کښې د": د اوږدې جګړې ژورنال  

 نیټه 21 سپتمبرد 

http://afg.humanitarianresponse.info/sites/default/files/iMMAP_A3_Observed_security_incidents_Sep2012.pdf
http://afg.humanitarianresponse.info/sites/default/files/iMMAP_A3_Observed_security_incidents_Sep2012.pdf
http://afg.humanitarianresponse.info/sites/default/files/iMMAP_A3_Local_civilian_targeted_Sep2012.pdf
http://afg.humanitarianresponse.info/sites/default/files/iMMAP_A3_Local_civilian_targeted_Sep2012.pdf
http://afg.humanitarianresponse.info/sites/default/files/iMMAP_A3_Local_civilian_targeted_Sep2012.pdf
http://afg.humanitarianresponse.info/sites/default/files/iMMAP_A3_Local_civilian_targeted_Sep2012.pdf
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 بشری شرایط 

افغانستان په یو اوږد مهاله بشری ناورین کښې قرار لری او له دې ناورین څخه راوتل یې په لنډه یا منځ مهاله دوره 

 . انکشاف په لور کوم خطی یا د پام وړ بدلون نه تر سترګو کیږی د بشری مرستې څخه د. کښې نا شونی ښکاری

جګړې، طبیعی پیښو، سختې بیوزلۍ او د انکشاف نشوالی په بیالبیلو الرو د خلکو ژوند، معیشت او وقار له ګواښ سره 

تلل، د  پوروړی کیدل، د څارویو له منځه. دې پیښو د ټولنې پایداری او مقاومت له منځه وړۍ ده . مخ کړۍ دۍ

د بیلګې په . جایدادونو ویجاړیدل او په جبری ډول د کورنیو بیلوالی د خلکو د مخامختیا په ځواک  منفی اغیزه کړې ده

 .کډوالۍ او اجباری ودونو : توګه

دا حالت د روغتیا او پوهنې په شان . په تدریجی ډول د جنګ د لمنې پراخیدو، بشری امنیت له ګواښ سره مخ کړۍ دۍ

همداشان، . و خدماتو ته د خلکو د السرسی مخه نیسی ځکه چه هغوۍ د خپلو کورینو د ساتلو په هڅه کښې دیبنسټیز

جګړه ددې خدماتو د دریدو المل ګرځی ځکه چه پوهنیز او روغتیایی تسهیالت په جګړه کښې د ښکیلو خواوو له لوری 

 . اشغال کیږی

میاشتو په بهیر کښې  9کال د لومړیو  3103د . یدل مخ په زیاتیدو دید جګړې او نا امنۍ له امله په کور دننه بیځایه ک

 %34بیځایه شوو خلکو ( 445,856)خلک نوی بیځایه شوی دی چه دا شمیر د جګړې له امله د ټولو  152,695

د کورنیو بیځایه . کال کښې د طبیعی پیښو له امله بیځایه شوی دی 3103خلک په  25,000پردې سربیره، . جوړوی

په وسیله اداره کیږی او د ( MoRR)شوو خلکو په وړاندې غبرګون، د کډوالو او هیواد ته راګرځیدونکو د وزارت 

UNHCR  یواد ته راګرځیدونکو کال د کډوالو او ه 3103. د ملګرو له خوا یې مالتړ کیږی( کلستر)او د ساتنې د ډلې

دا . له خوا د مهمو نوښتونو شاهد وو او د کورنیو بیځایه شوو خلکو لپاره په یوه پالسی کار وشو( MoRR)د وزارت 

کال کښې د کورنیو بیځایه شوو خلکو د بشری حقونو په هکله دځانګړي راپور ورکوونکی او د   3102پالیسی به په 

 .کال له اکتوبر څخه هیواد ته راغلی دی، بشپړه شی  3103تړ چه د ساتنې د ظرفیت د کارپوهانو په مال

افغانستان د زلزلې، ځمکې ښویدنې، د واورې راښویدو، وچکالۍ، سیالبونو، ناڅاپی سیالبونو او ستونزمن ژمی لپاره 

ی د پر وخت یو شمیر دغه پیښو، لکه زلزلې، سیالبونو، ناڅاپی سیالبونو او ستونزمن ژمۍ ته ښای. ډیر مساعد دۍ

ځینې نورې پیښې لکه وچکالی، شدید سیالبونه . خبرتیا او د بیړنیو حاالتو په وړاندې د چمتووالی له الرې پاملرنه وشی

او د واورې ښوئیدنه یواځې د پیښو د خطرونو د کمولو ، د زیربناګانو د ترمیم او د رودونو د جوړښتونو د نوی کولو په 

په حقیقت کښې، حتی انکشافی هڅې هم نه . ونو له الرې په اغیزمنه توګه کابو کیدای شیګډون د پراخو انکشافی فعالیت

له دې امله، طبیعی پیښې په دوامداره توګه خلک د . دی توانیدلې چه په دې برخه کښې د پام وړ پایلو ته الره هواره کړی

 . ژوند ژغورونکو مرستو ته اړ باسی

نو له دې امله، په . د لنډمهاله کړنالری له امله، د ځنګلونو وهل ډیر عام دي د اوږمهاله بې وزلۍ او د دمخامخیدنې

په یو کرنیز اقتصاد کښې، د کرنیزو حاصالتو لږ . مسکونی سیمو د سیالبونو او ځمکې ښوئیدنې اغیزې شدت مومی

د خوړو د کموالی شونتیا  حاصالتو ډیره تکیه، د وچکالۍ له امله( للمی)بدلون او د خړوبدیدونکو په پرتله په بارانی 

 .زیاتوی

ددې پر شاتګ تر څنګ، په دوامداره توګه د پیښو په وړاندې جبران کوونکی بشری غبرګون ته اړتیا تر یوه حده د 

کال کښې به بشری ټولنه هڅه وکړی چه پایداری او مقاوت  ته په خپلو  3102په . انکشاف د نشتوالی څرګندونه کوی

دا د طبیعی پیښو له امله د بشری کړاوونو د کمولو په برخه کښې یو ګام دۍ ولې . ځای ورکړیټولو پروګرامونو کښې 

د ښه پایداری او مقاوت  د رامنځته کولو لپاره، پرمختیایی فعاالن هم باید په افغانستان کښې د پیښو د . بسنه نه کوۍ

                  .خطرونو د کمولو لپاره هڅې وکړی

 اوو ته پاملرنهشدیدو بشری اړتی

 د ارقامو راټولول

افغانستان په نړۍ کښې د خطرونو، زیان مننې او بشری کړکیچ له نظره د کا نګو تر دیموکراتیک جمهوریت او سوډان 

.وروسته دریم هیواد دۍ
8

لکه څرنګه چه پورته ورته اشاره وشوه، بشری اړتیاوې د طبیعی پیښو د ډیروالی او د  

                                                      
8
 د نړیوال تمرکز مډل OCHAد   
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انکشاف د نشتوالی له امله زیاتې شوې دی او ددې المل ګرځیدلې دی چه کورنۍ او ټولنه و نه شی کوالی چه د جګړې، 

روغیو د خپریدو او د جنس، بیځایه کیدو، د کرنیزو حاصالتو د کمښت ، سیالبونو، وچکالۍ، ستونزمن ژمی، د نا

محدود السرسۍ او عملیاتی فشارونو د باکیفیته، پر بیلګو . اقتصادی ننګونو له امله زیانونه وزغمی -کلتوری او اجتماعی

د خلکو د خوځښتونو، د معیشت د سرچینو او د بیځایه شوو او له . والړو او د ډاډ وړ ارقامو راټولول ډیر پیچلی کړی دی

زمنو شوو خلکو او په ټوله کښې د عامو خلکو په هکله د جنس او سن په تفکیک معلوماتو کښې لویې جګړو څخه اغی

دې حالت د بشری مرستو په وړاندې کولو کښې د بیالبیلو عمرونو لرونکو میرمنو، نجونو، . شتون لری( خالګانې)تشې 

 .هلکانو او سړیو ځانګړو ګروپونو ته پاملرنه کول ستونزمن کړی دی

 یرمنو او نجونو اړتیاوېد م

د افغانو میرمنو او نجونو حالت او حقونه په ټولنه کښې د هغوۍ د ټیټ مقام، پالرواکۍ او مضرو دودیزو کړنو له امله 

له دې امله، میرمنې او نجونې په ځانګړې توګه د جګړو، . چه په ټولنه کښې ژورې ریښې لری، نازک او ماتیدونکۍ دۍ

په ګواښونو کښې پر ښوونځیو بریدونه، د جنست پر بنسټ توپیر . له امله ډیرې زیان منونکې دیناامنۍ او بیځایه توب 

 -نا امنی د میرمنو او نجونو خوځښت محدودوی او د روغتیا، پوهنې، سرپټونی او روانی. او تاوتریخوالۍ ګډون لری

پر دې سربیره، دودیزو کړنو . تونزمنویټولنیز او قانونی مالتړ په برخه کښې بنسټیزو خدماتو ته د هغوۍ السرسۍ س

(حجاب)کورنۍ پردې 
9 

ته اړ ایستلې دی، چه د میرمنو او نجونو ځانګړو اړتیاوو ته د پاملرنې په برخه کښې د بشری 

دا حالت، په ټولو څانګو کښې د ښځینه کارکوونکو د کموالی له امله نور هم . مرسته کوونکو لپاره یوه عملی ننګونه ده

 .         ۍ دۍپیچلۍ شو

 دوامداره بشری غبرګون ته اړتیا

پاکوالی او حفظ الصحې، تغذی، د  -ښایی د ساتنې، روغتیا، اوبو . د بشری مرستو پراخ شتون ته اړتیا به دوام وکړی

. خوړو د تأمین، بیړنی سرپټونی او غیر غذایی توکو په څیر لومړیتوب لرونکو څانګو کښې ال پراخ غبرګون ته اړتیاوی

هوکړه ( thresholds)په افغانستان کښې بشری اړتیاوو ته په کتو، بشری ټولنې د غبرګون لپاره په مشخصو قدمو 

کښې د بشری ( کلستر)چوکاټ، په هره ډله  2. د. کړې ده چه وروسته به په همدې څپرکی کښې په جزیاتو ،وڅیړل شی،

.خوا یې راپور ورکړل شوۍ دۍ، څرګندویمرستو د مالتړ کوونکو شمیر، لکه څرنګه چه د هر کلستر له 
10
 

  

                                                      
9
 له سړیو څخه د میرمنو د پټولو کړنه  

10
 .په وسیله راټول شوی، کارولی دی HRTsد څوک، څه شۍ، چیرته په هکله ارقام چه د ( کلستر)د پوهنې ډلې   
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د افغانستان بشری  
 مالتړ کوونی

CHAP 2013 

 والیتونه

 

  
 

        

 

  
 

  
 

  

  

نه
ه
پو

 E
S

/N
F

I
 

F
S

A
C

 

یا
غت

رو
 

ی
غذ

ت
 

نه
ات
س

 W
A

S
H

 

ع
مو

ج
م

 

  
   10 1 1 1 4 3 2 1 وزنیمر  
   10 0 7 1 3 0 5 1 پکتیکا  
   11 1 5 1 3 2 3 0 نورستان  
   13 0 6 2 3 2 2 2 زابل  
   16 1 9 1 2 4 3 0 کنر  
   16 1 6 2 1 6 1 5 اناروزګ  
   18 0 17 3 5 0 5 3 پکتیا  
   19 1 13 0 4 2 5 0 فراه  
   19 0 11 3 7 2 3 1 هلمند  
   21 0 18 1 6 0 5 4 خوست  
   21 2 12 3 6 3 5 1 لغمان  
   23 0 14 1 6 3 3 2 بادغیس  
   25 0 15 2 5 1 2 6 پنجشیر  
   25 2 13 5 3 6 6 3 سریپل  
   26 3 6 2 2 5 7 7 دایکندی  
   26 0 11 ` 11 3 6 8 غزنی  
   26 1 12 3 13 2 3 3 کندهار  
   26 1 16 2 6 2 4 4 کاپیسا  
   26 1 12 3 5 6 5 4 کندز  
   27 0 15 1 6 2 5 8 رلوګ  
   28 0 15 2 8 4 2 8 میدان وردک  
   29 3 13 3 4 4 7 7 غور  
   30 3 14 4 4 7 9 3 انسمنګ  
   31 2 13 4 7 8 6 6 جوزجان  
   33 2 12 4 7 7 7 5 تخار  
   34 3 12 2 5 6 7 11 بغالن  
   34 3 13 4 7 12 4 9 فاریاب  
   35 1 16 2 5 3 5 15 پروان  
   37 3 15 6 8 6 9 13 بامیان  
   41 3 11 5 12 10 10 8 بدخشان  
   42 2 17 5 10 9 7 10 بلخ  
   45 1 26 6 12 5 5 19 هرات  
   45 1 21 4 18 5 8 3 رهارننګ  
   72 5 24 5 34 4 18 6 کابل  

                   : هیادښتون  

  

 . شتون د پوهنې د ډلې پرته د اړوندو ډلو په وسیله برابر شوۍ دۍ( دفترونو)په والیتونو کښې د څانګو 
 .د ساحوی دفتر په وسیله راټولیږی OCHAله الرې د ( HRT)د پوهنې د ډلې معلومات د زون د بشری ډلې د میکانیزم 

 .   څو ادارې له یو څخه په زیاتو والیتونو یا ډلو کښې کار کوی
    

  
 

 30کال د نومبر  3103  

  

په ( HRTs)په ګډون او د زون په کچه د بشری ټیمونو  WASH، د روغتیا، تغذی، ساتنې، (کلسترونه)ډیرۍ ډلې 

وسیله راټول شوی ارقام، د ولسوالیو په کچه یو شمیر فعاالن  لری او ډیرۍ فعاالن په عین والیت کښې له یوه څخه په 

 . څانګو کښې کار کوی/ ډیرو کلسترونو

کابل تر ټولو ډیر بشری مالتړ کوونکی لری، اما ددې علت ښایی دا وی چه نږدې د ټولو نړیوالو ادارو مرکزی دفترونه 

 . کابل کښې موقعیت لری او ښایی ټول یې په کابل کښې فعالې پروژې ونه لریپه 
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علتونه یې ښایی د السرسی لږوالۍ، د لویو . نیمروز، نورستان، پکتیکا او زابل تر ټولو لږ شمیر بشری فعاالن لری

ه چه پوه شو چه آیا ددې لپار. پروژو شتون چه ښایی د هغوۍ اړتیاوې تر پوښښ الندې راولی، یا ټیټې اړتیاوې وی

پروژې په کافی اندازه پراخوالۍ لری چه بشری اړتیاوو ته ځواب ووایی، له مالتړ کوونکو او بسپنه ورکوونکو څخه د 

 .  ډیرو معلوماتو ترالسه کولو ته اړتیا ده

 زیان مننه او د اړتیاوو درجه بندی کول

تر ټولو اړو خلکو ته په بی طرفه، عادالنه او : سره مخ دیبشری مالتړ کوونکی په افغانستان کښې له یوې لویې ننګونې 

د بشری ټولنې د اړتیاوو د ښه  OCHAاو ( کلسترونو)ډلو . رڼه توګه د منابعو له ځانګړی کولو څخه ډاډ ترالسه کول

رونه، تحلیل په موخه یوه کړنالره رامنځته کړې ده چه یو شمیر بیالبیل شاخصونه لکه جنګی پیښې، د طبیعی پیښو خط

څانګو له خوا (/ کلسترونو)فزیکی جوړښتونه او السرسۍ را اخلی او وروسته بیا هغه په موجوده شاخصونو چه د ډلو 

دۍ چه د بشری وضعیت نسبی ( تصنیف)موخه یې د والیتونو عمومی درجه بندی . وړاندې شوی دی، ورزیاتوی

 .   وخامت د والیتونو په کچه څرګندوی

د اړتیاوو او زیان مننې د کړنالرې موخه د هغه والیتونو پیژندنه ده چه ښایی بشری مرستو ته تر  باید یادونه وشی چه،

دا . دا کړنالره ښایی ټول سیمه ایز الملونه چه په دا شان اړتیاوو اغیزه کوی، منعکس نه کړی. ټولو ډیره اړتیا ولری

کولو لپاره معلومات وړاندې کوی اما هغوۍ دې کار ته ته د منابعو د ځانګړی ( کلسترونو)کړنالره بشری ادارو او ډلو 

دا تحلیل به د افغانستان بدلیدونکی وضعیت ته په کتو، د نوو معلوماتو په ترالسه کولو په دوامداره توګه . نه اړباسی

   .د ارزونې په بهیر کښې نوۍ شی CHAPدا تحلیل به هر شپږ میاشتې وروسته د کال په نیمایی کښې د . تجدید شی

د . څانګې څخه غوښتنه شوې چه والیتونه د اړتیاوو او زیان مننې له مخې درجه بندی کړی(/ کلستر)له هرې ډلې 

څانګه بشپړ معلومات نه لری تر څو د هغه پر بنسټ تحلیل ترسره (/کلستر)افغانستان پیچلی حالت ته په کتو، هیڅ ډله 

د ملګرو د سیمه ایزو ( کلستر)د موجوده ارقامو او د ډلې څانګې هڅه کړې څو (/کلستر)که څه هم هرې ډلې . کړی

په دې توانیدلې ده چه د اړتیاوو او زیان مننې یو آزمیښتی ( کلستر)هره ډله . معلوماتو پر بنسټ تحلیل ترسره کړی

.تصنیف د والیتونو په کچه رامنځته کړی
11 

ال ډیر  د غبرګون په پالنونو کښې د هرې ډلې د کړنالرې( کلسترونو)د ډلو 

 . په دې برخه کښې یواځې تصنیف او د هغه وروستیو شاخصونو ته پام شوۍ دۍ. جزیات شتون لری

درجه )څانګې، د ارقامو ځانګړې ټولګې وړاندې کړی دی څو له هغه څخه په خپل تحلیل او تصنیف (/ کلستر)هرې ډلې 

.کښې ګټه واخلی( بندی
12 

هڅول شوی ده چه د ارقامو له څو ( کلسترونه)د ارقامو په ټولو ټولګو کښې شتون لری، ډلې 

ټولګو څخه ګټه واخلی څو د ارقامو د یوې ټولګې څخه د ګټه اخیستنې له امله د تحلیل د انحراف شونتیا له منځه والړه 

 .   شی

رې تصنیف کړی دی، چه لومړۍ درجه یې ډیر ټیټ څانګو والیتونه له لومړۍ څخه تر پنځمې درجې پو(/کلسترونو)ډلو 

د ساتنې د شاخصونو او نورو الملونو یوه ګروپ بندی د ډلو . ګڼل کیږی( ډیر بد)او پنځه درجه یې ډیر لوړ ( ډیر ښه)

 .  څانګو په وسیله ترسره شوې ده څو یوه مفصله مقایسه تر سره شی(/کلسترونو)

په ځینو والیتونو کښې چه په منځنۍ یا ټیټه درجه کښې . ام توحید شوی دیپر دې سربیره، د والیت په کچه ټول ارق

په همدې ډول، په هغه والیتونو کښې چه په لوړه درجه . تصنیف شوی دی، د سختو اړتیاوو لرونکې ولسوالۍ شتون لری

او بشری اړتیاوو تجربه لرونکی کسان چه له سیمې . کښې تصنیف شوی دی، د لږو اړتیاوو لرونکې ولسوالۍ شتون لری

هغوۍ باید ددې کار د تر سره کولو په وخت کښې، د . او خطرونو څخه پوهاوۍ ولری، باید بشری لومړیتوبونه وټاکی

سیمې واقعیتونو او بدلون موندونکی شرایط چه د شاخصونو په وسیله نه شی منعکس کیدای یا په ځانګړو جغرافیوی 

 .ې ونیسیسیمو کښې اړتیاوې زیاتوی، هم په پام کښ

 

 

 

                                                      
11

پر پانه موجود دۍ او د ټولو  CHAP 2013 (http://afg.humanitarianresponse.info/cap/chap2013) د ارقامو یو جدول لری چه د( ډله)هر کلستر  

 .  شاخصونو، سرچینو او شمیرنو په اړه د جزیاتو لرونکۍ دۍ
12

 . ی، اما هڅه شوې چه د ارقامو د ټولګو له تکرار څخه ډډه وشید ارقامو یو شمیر ټولګې د څو کلسترونو په وسیله کارول شوې د 

 

http://afg.humanitarianresponse.info/cap/chap2013
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 هغه شاخصونه چه د اړتیاوو او زیان مننې په تحلیل کښې کارول کیږی   

 شاخص
د شاخص 

 ارزښت
 توضیحات

د خوړو مصؤنیت او 
  کرنه

 (Oct 2012 )  ( IPC)د درجه بندۍ د تحلیل توحیدی مرحله 3.0

 3.0 پوهنه
درجه بندی، امنیتی اندیښنې ( جندر)ښځینه ښوونکی، د جنسیت 

(UNICEF 2012) 

 3.0 روغتیا
د ناروغیو خپریدل، د واکسین پوښښ، د روغتیایی مراقبتونو آسانتیاوو ته 

 السرسۍ 
 (MoH, DEWs, WHO 2012) 

-Multi)څو برخیز 
Sector) 

3.0 
د ځانګړو اړتیاوو لرونکی خلک او ټول هیواد ته راګرځیدونکی کډوال 

(UNHCR, 2012) 

 3.0  تغذی
، د بیړنۍ تغذی لپاره (GAM)خوارځواکۍ سروې ګانې د جهانی حادې 

قدمې،  UNHCRقدمې، د انتخابی تغذی د پروګرام لپاره د  WHOد 
IPC د شری خپریدل، د ،Kcal    کمښت 

WASH 3.0 

څخه تر  2011)د کولرا خپراوۍ، له ( 2012څخه تر  2011)له 
شوو  پیښې، د اوبو له اصالح( ADD)د حادو اسهالی ناروغیو ( 2012

، د اوبو د وړاندې کولو دهرې (MICS)سرچینو څخه ګټه اخیستنه 
نقطې پر سر د کورنیو شمیر، د اوبو له ټانکرونو څخه ګټه اخیستونکی، 

، په خالصه فضا کښې رفع (MICS)د السونو د مینځلو مراعات کول 
 (    MICS)حاجت کول 

د جګړې له امله بیځایه 
 کیدل

3.0 
بیځایه شوی خلک، د ولسوالیو پر بنسټ  د جګړې له امله کورنی

(UNHCR  کال سپتمبر2012 د) 

 (کال اکتوبر 2012د   iMMAP)د ټولو ډلو په وړاندې امنیتی پیښې  1.5 امنیتی پیښې

د ملکی خلکو مرګ 
 ژوبله

1.5 
ټپی + وژل شوی )د امنیتی پیښو له امله اغیزمن شوی ملکی خلک 

 (کال اکتوبر 2012د   iMMAP( )شوی

 0.5 ماینونه
هغه سیمې چه ماینونه پکښې کرل شوی دی او د جګړې میدانونه 

(MACCA, 2012) 

 1.0 طبیعی پیښې ( موسمی)
د سیالبونو، ناڅاپی سیالبونو او د ستونزمن ژمی د خطرونو درجه 

(OCHA, 2012) 

 1.0 فزیکی السرسۍ
د سړکونو د شبکې ګڼوالۍ، د لویو سړکونو کڼوالۍ، هوایی ډګر، د 

 (OCHA, 2012) د هسکو ټیټو شاخص (  اراضی )ځمکنیو شرایطو 

کال  2012نفوس په 
 کښې

 (CSO, 2012)لپاره اټکل شوۍ نفوس   2012/2013د  0.5
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 د اړتیاوو او زیان مننې تحلیل: چوکاټ 4
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د افغانستان د 

اړتیاوو او زیان 

مننې څیړنه 

CHAP 2013

0.5 1 1 0.5 1.5 1.5 3 3 3 3 3 3 3 والیات     ارزش شاخص

4.2 3.4 4 4 3 3 5.0 5 5 5 4.3 4 5 5 5 4 3 کندهار

3.8 2.4 3 2 3 2 5.0 5 5 5 4.0 4 5 2 5 4 هلمند

3.8 3.1 4 4 2 2 5.0 5 5 5 3.2 4 5 4 2 1 ننګرهار

3.7 2.8 4 1 4 3 4.3 5 4 4 4.0 3 5 4 5 4 3 غزنی

3.7 3.2 2 5 3 1 4.0 4 4 4 3.8 4 3 3 5 4 4 کنر

3.5 3.0 4 2 3 4 4.5 4 4 5 3.0 3 5 5 1 1 هرات

3.4 3.1 3 4 3 1 4.0 3 3 5 3.2 3 2 2 4 4 4 غور

3.4 4.0 3 4 4 5 2.8 4 3 2 3.5 3 5 4 2 پروان

3.4 2.7 1 3 4 1 4.0 4 4 4 3.5 4 5 1 3 5 3 اروزګان

3.4 2.4 3 2 3 2 3.8 5 4 3 4.0 3 5 2 5 5 4 خوست

3.3 3.3 3 4 3 2 2.3 4 3 1 4.5 4 5 5 5 4 4 پکتیا

3.3 3.5 2 5 4 1 3.0 3 3 3 3.5 4 3 4 2 4 4 لغمان

3.3 4.2 3 5 4 4 3.0 3 3 3 2.8 2 2 3 4 میدان وردک

3.3 2.4 3 2 3 1 4.3 5 4 4 3.2 4 3 5 4 1 2 فاریاب

3.2 2.3 1 3 3 1 3.5 3 3 4 3.8 4 5 1 4 5 زابل

ډیر لوړ )بدترین( 5 3.1 3.3 3 4 4 1 3.0 1 3 4 3.0 4 3 3 2 2 4 سریپل

لوړ 4 3.1 2.8 4 2 3 2 3.3 4 3 3 3.2 4 5 4 1 2 بلخ

منځنۍ 3 3.1 2.2 2 2 3 2 3.5 4 4 3 3.5 3 4 4 3 فراه

ټیټ 2 3.1 2.7 2 3 4 1 3.5 3 3 4 3.0 3 2 2 4 4 3 بادغیس

ډیر ټیټ )ډیر ښه( 1 3.0 3.8 3 5 4 2 1.8 2 3 1 3.5 4 4 2 5 1 5 بدخشان

هیڅ ارقام شتون نلری 3.0 2.9 5 1 3 5 3.3 5 4 2 2.8 3 1 5 4 1 کابل

2.8 3.1 1 5 3 1 1.8 1 2 2 3.7 5 3 1 5 3 5 نورستان

2.8 3.1 1 3 4 4 2.3 3 4 1 3.2 3 4 4 4 1 لوګر

2.8 2.4 3 1 4 2 3.0 4 4 2 3.0 3 5 2 2 کندز

2.8 4.1 3 5 3 5 1.8 2 3 1 2.5 3 5 4 2 1 بغالن

2.8 3.6 1 5 3 4 1.5 1 3 1 3.2 5 3 2 3 2 4 سمنګان

2.8 2.2 2 2 3 1 2.8 3 4 2 3.3 3 5 1 5 5 1 پکتیکا

2.7 3.3 3 2 4 4 2.0 3 3 1 2.8 4 4 4 2 1 2 تخار

2.7 2.2 3 1 4 1 2.8 2 3 3 3.0 5 4 2 2 2 جوزجان

2.6 2.8 2 3 3 2 2.5 3 3 2 2.4 3 3 3 2 1 کاپیسا

2.3 3.8 1 5 4 3 1.0 1 1 1 2.3 4 1 2 2 پنجشیر

2.3 3.3 2 4 4 1 0.8 1 2 0 2.8 4 1 2 4 2 4 بامیان

2.2 2.9 2 4 3 1 0.8 1 2 0 2.8 4 1 2 5 1 4 دایکندی

2.1 1.9 1 1 4 1 0.8 1 2 0 3.7 4 5 5 4 3 1 نیمروز

نور الملونهساتنهکاری ډلې/ څانګې

 

 : یادونې

د . به د جګړې او طبعی پیښو له امله د بیځایه کیدو شاخصونه چه له مخکې نه د نورو ډلو په شاخصونو کښې ګډون لری، وکاروی( کلستر)غیر غذایی توکو ډله / د بیړنی سرپټونی

 . ه تصنیف کښې د بیلې کټګورۍ په توګه نه ده شامله شوې، پ(کلستر)غیر غذایی توکو ډله / شاخصونو د بیاځلې شمیرنې څخه د مخنیوی لپاره، د بیړنی سرپټونی

 د جګړې له امله بیځایه کیدل، د بیځایه شوو د ولسوالۍ پر بنسټ راغلی دی* 

من شوی خلک چه د یا اغیزد جګړې، امنیتی پیښو، د ملکی خلکو د مرګ ژوبلو او ماینونو له امله د بیځایه کیدو تصنیف یو فرعی انځور څرګندوی او د ساتنې موضوعات **

 . کلستر د غړو په وسیله تر پوښښ الندې راځی، نه منعکسوی

 03 -نومبر  – 39
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 : په الندې ډول د تحلیل د لومړنیو پایلو په هکله ځینې یادښتونه لیدالی شۍ

ژوبلې، د کندهار، هلمند او ننګرهار د ډیرو زیان منونکو والیتونو له ډلې څخه دی چه د امنیتی پیښو، ملکی مرګ 

 .جګړې له امله د بیځایه کیدو، د روغتیا او تغذی د شاخصونو له اړخه په ډیرو لوړو پوړونو کښې تصنیف شوی دی

مرستو له مخې، د لوړ زیان منونکی ( multi-sector)باید یادونه وشی چه د نیمروز والیت د تغذی او څو برخیزو 

ا له نظره د لوړې زیان مننې لرونکی والیت په توګه تصنیف شوۍ والیت په توګه تصنیف شوۍ دۍ او دایکندی د روغتی

دا په دې معنی نه ده چه د تحلیل په وخت کښې له دې والیتونو څخه . دۍ، په ټوله کښې ددې والیتونو درجه ټیټه ده

پام وړ سترګې پټې شی یا د بشری مرستو د پاملرنې په محراق کښې ځای ورکړل شی، ځکه چه په دې والیتونو کښې د 

 . روغتیایی او د تغذی اړوندې اندیښنې شتون لری چه باید ورته ځواب وویل شی

څانګو لپاره د اندیښنې وړ دۍ او دا والیت یې په لوړ یا (/کلسترونو)د افغانستان په ختیځ کښې د پکتیا والیت د ټولو ډلو 

ه کیدو له نظره په ډیر ټیټ پوړ کښې تصنیف اما دا والیت د جګړې له امله د بیځای. ډیر لوړ پوړ کښې تصنیف کړۍ دۍ

 . چه په ټوله کښې ددې والیت ځای په تصنیف کښې ډیر راټیټوی. شوۍ دی

د اړتیاوو د لړلیک په پورتنۍ برخه کښې یو شمیر والیتونه ښایی څو داسې ولسوالۍ ولری چه داسې نه ښکاری چه د 

د بیلګې په توګه د کندهار په والیت کښې دوه . ا لرونکې ویلپاره به د کومې ځانګړې اړتی( کلستر)یوې ځانګړې ډلې 

اما په نورو . پوړ کښې تصنیف شوی دی( 2)میانشین او معروف د روغتیایی اړتیاوو له پلوه په منځی  –ولسوالۍ 

 .  کښې قرار لری( درجه 7)ولسوالیو کښې د اړتیاوو له امله په دې والیت کښې د روغتیا ځای په لوړ پوړ 

د بیلګې . د لړلیک په کښتنۍ برخه کښې ځینې والیتونه ښایی داسې ولسوالۍ ولری چه بشری مرستو ته سخته اړتیا ولری

په توګه د لغمان په والیت کښې د علی شنګ ولسوالی د روغتیا له نظره په څلورمه درجه کښې ده، اما د روغتیا له نظره 

 . ده 3ددې والیت ټولیزه درجه 

، دایکندی د اندیښنې وړ والیت په توګه تصنیفوی، اما دا والیت د تغذی له نظره په ډیر (FSAC)و کرنه د خوړو تأمین ا

په راتلونکو میاشتو کښې باید دا توپیرونه، په والیتونو کښې د کارکوونکو بشری . پوړ کښې قرار لری( ډیر ښه)ټیټ 

  .  په صورت کښې د اړتیاوو تحلیل بیا ترسره شیمالتړ کوونکو سره د خبرو اترو له الرې وڅیړل شی او د اړتیا 

د تحلیل لپاره د السرسی وړ ارقام نه لری، چه په دې والیتونو کښې د اړتیاوو او زیان  IPCځینې والیتونه د تغذی یا 

ددې لپاره چه دا والیتونه په ټولیزه ارزونه کښې زیانمن نه شی، ډلې . مننې د ارزولو اړیتا په ګوته کوی

 .  څانګې، یواځې هغه برخې په پام کښې نیولې دی، د کومو لپاره چه ارقام شتون لری(/کلستر)

 د بشری اړتیاوو خوځوونکی

د یادو شوو معلوماتو په رڼا کښې ویلۍ شو چه ډیر داسې خوځوونکی شتون لری چه په دوامداره توګه په افغانستان کښې 

 .په بشری وضعیت او ټولیز بشری غبرګون اغیزه کوی

 ډیر ټیټ بشری شاخصونه

پوړ کښې تصنیف شوۍ دۍ، نو له  053هیوادونو له ډلې څخه په  085فغانستان د بشری انکشاف د شاخص له اړخه، د ا

.دې امله، افغانستان د ډیر ټیټ بشری انکشاف لرونکۍ هیواد ګڼل کیږی
13 

کال لپاره د  3103همدا شان، افغانستان د 

ECHO درجه کښې راغلۍ دۍ( دریمه)خص له پلوه په وخیمه د زیان مننې او کړکیچ د شا.
14 

په تیرو لسو کلونو کښې د 

یو لړ پرمختګونو سره سره، دا هیواد اوس هم د روغتیا، پوهنې او پاکو اوبو ته د السرسی په برخو کښې د نړۍ په کچه 

.تر ټولو د ټیټو بشری شاخصونو لرونکۍ دۍ
15 

 0111ینې کچه، په هرو تر پنځه کلونو د کم عمره ماشومانو د مړ

مړینې دی، یعنې له هرو لسو ماشومانو څخه یو یې د ښوونځی د پیل کولو تر عمره  010ژوندیو زیږونونو کښې، 

.ژوندۍ نه پاته کیږی
16 

د : سرچینه)درجه کښې راولی  052هیوادونو له ډلې څخه په  096دا شاخص، افغانستان د 

ړنیو روغتیایی پاملرنو، واکسین، کافی خوړو او د څښلو پاکو اوبو ته لوم(. 3100شاخصونه،  MDGملګرو ملتونو د 

                                                      
13

  HDI 2011 
14
   .شاخصونو او نمرو د اندازه کولو له الرې ترسره شوې ده 71دا ارزونه د زیان مننې لپاره د . بشری عملیاتی پالن ECHO 3102 د 
15
   .شاخصونو او نمرو د اندازه کولو له الرې ترسره شوې ده 71دا ارزونه د زیان مننې لپاره د . بشری عملیاتی پالن ECHO 3102 د 
16
 GHA د افغانستان مهمه سرچینه ،L.  Poole 2011.
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د میندو د مړینې کچه په نړۍ کښې تر ټولو . السرسۍ په ټولیزه توګه کمزورۍ او په بیالبیلو سیمو کښې یو شان نه دۍ

هیوادونو  37 افغانستان د هغه. زیږونونو کښې روزل شوی طبی کارکوونکی مرسته کوی 21%لوړه ده او یواځې په 

په هرو دوه ساعتونو . له ډلې څخه دۍ چه په نړۍ کښې د امیندوارۍ په بهیر کښې د مړینو د لوړې کچې لرونکی دی

(.AMS 2010)ښې یوه افغانه میرمن د امیندوارۍ د اړوندو الملونو له امله خپل ژوند له السه ورکوی 
17

        

سلنه خلک د خوړو له تأمین څخه برخمن نه دی %34نږدې . د خوړو د تأمین ستونزې او بیوزلې ال ژوروالۍ او پراختیا مومی
18 

او د خلکو یو 

 . پر دریمه برخه د فقر تر کرښه الندې ژوند کوی

 

 ناامنی د بشری فضا یو ډیر لوۍ اغیزمنوونکۍ المل دۍ 

دا حالت به د معیشت د له السه ورکولو، د ساری ناروغیو د کچې د  .کال کښې ښایی جګړه زور واخلی 3102په 

زیاتیدو، د بیځایه کیدو د کچې د زیاتیدو او د بشر د حقونو د ماتولو له امله د ټولنې په کچه موجوده زیان مننه نوره هم 

ا له امله نورې هم پیچلې دا ټولې منفی اغیزې به له جزا څخه د معافیت او د قانون د حاکمیت د کمزورتی. زیاته کړی

.شی
19

له لیرې څخه د اداره کولو پر تګالره تکیه کول او په تدریجی توګه د عملیاتو راکمیدل به د بشری اړتیاوو د  

 . ارزونې، د مرستې د وړاندې کولو او د پایلو د څارنې په برخه کښې موجوده ننګونې نورې هم زیاتې کړی

 له طبیعی پیښو سره مخ کیدل 

د افغانستان د . وار وار او نسبتاْ د لږ ې کچې طبیعی پیښې اکثراً د یو نړیوال بشری غبرګون د په الره اچولو المل ګرځی

افغانان له طبیعی پیښو څخه  250,000ولسوالیو نږدې نیمایی یې طبیعی پیښو ته مساعدې دی او هر کال   400

بیعی پیښو ټولیز بهیر څرګندوی چه زلزلې د تر ټولو ډیرې کال پورې د ط  3103څخه تر   1970له . اغیزمن کیږی

المل ګرځیدلې دی، وچکالۍ تر ټولو ډیر شمیر خلک ( مړینو  9,236مړینو له جملې څخه د   20,237د )مرګ ژوبلې 

اغیزمن کړی دی او سیالبونو تر ټولو ډیر ( خلک 6,510,000اغیزمنو شوو خلکو له ډلې څخه   9,275,327د )

.زیانونه اړولی دی( میلیونه امریکایی ډالره 396$میلیونو امریکایی ډالرو له جملې څخه   597$د )نونه مالی زیا
20
په  

کسانو د مړینې،  441دا پیښې د. ولسوالیو کښې ثبت شوې دی 177طبیعی پیښې په   345کال کښې  3103

.انیدو المل شوې دیکورونو د زیانمن کیدو یا ور 27,430خلکو د اغیزمن کیدو او د   251,086د
21
  

 د فصلی پیښو جنتری: چوکاټ 7

 دسمبر نومبر اکتوبر سپتمبر اگست جوالی جون می اپریل مارچ فبروی جنوری پیښه

                         د واورې ښویدنه             

                         ځمکه ښوئیدنه

                         ستونزمن ژمۍ

                         سیالبونه

                         ستونزمن دوبۍ

                         وچکالی

                         زلزله

 

 د کډوالو اوږد مهاله او پراخ کړکیچ

میلیونه  2.7افغان کډوال هیواد ته را ستانه شوی دی، په داسې حال کښې چه  5.7په تیره لسیزه کښې په ټولیزه توګه 

افغانستان ته راستنیدل تر ډیره بریده پایښت نلری، ځکه چه هیواد ته . نور اوس هم په پاکستان او ایران کښې ژوند کوی

را ستانه شوی کډوال د معیشت، ځمکې، کورونو، امنیت او بنسټیزو خدماتو په ترالسه کولو کښې له ستونزو سره مخ 

                                                      
17
 MDG 2011  
18

  WFP 2012/07 ،CSO 2012ست ګافغانستان، ا. 
19

  Ibid 
20
  پاڼې ته مراجعه وکړۍ /www.emdat.be د ال ډیرو معلوماتو لپاره د. 2012می  20، (2012-1970) د طبیعی پیښو لنډیز 
21

لسوالۍ په ، له طبیعی پیښو څخه اغیزمنې شوې وOCHA؛ دافغانستان نقشه نیټې پورې د ارقامو فورمه 20 څخه د اګست تر 0 د جنورۍ له  

http://afg.humanitarianresponse.info/mapcentre. پاڼه کښې موندلۍ شۍ .  

http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp247978.pdf
http://www.emdat.be/
http://afg.humanitarianresponse.info/mapcentre
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ستونزې مخ په زیاتیدو دی، چیرته چه چارواکو څرګنده کړې ده چه په خپله  په ایران او پاکستان کښې د کډوالۍ. دی

نیټه د درۍ اړخیزې هوکړې د مودې له پای  20کال د ډسمبر په  3103د . خوښه د کډوالو ستنیدل لومړنۍ حل الره ده

سره په پاکستان کښې  ته رسیدو او په پاکستان کښې افغان کډوالو ته د ورکړل شوو کارتونو د مودې له پای ته رسیدو

په تیرو وختونو کښې د کډوالۍ کارتونه د پاکستانی چارواکو له لوری . افغان کډوال له یو ناڅرګند راتلونکی سره مخ دی

د کډوالو د اړتیاوو په پوره کولو د افغانستان . دا حالت کوالی شی اقتصادی او امنیتی فضا اغیزمنه کړی. تمدید شوی دی

په داسې حال کښې چه انکشافی شرایط، هیواد ته د . توګه په بریالی انکشاف پورې تړلۍ دۍ توانیدل، په پراخه

 .  راستنیدونکو لپاره برابر نه دی، د خلکو د ځای دغه بدلون، بشری مرستو ته د اړتیا پیښې زیاتوی

 پراخه کورنۍ بیځایه کیدنې

خلک لږ تر لږه  56%نږدې . ګه بیځایه کیدنه شتون لریپه افغانستان کښې د جګړې او طبیعی پیښو له امله په پراخه تو

.په خپل ژوند کښې یو ځل د جګړې له امله بیځایه شوی دی
22 

ددې سند . بیځایه کیدل اکثرْا د ډیرو عواملو پایله کیدای شی

جګړې،. پیژندل شوی کورنی بیځایه شوی کسان شتون لری 445,856د لیکلو په وخت کښې، 
23 

دښمنۍ او د امنیت 

د سیالبونو، ستونزمن ژمی،  IOM. لیز اخالل، د جګړې له امله د بیځایه کیدو د مهمو الملونو په توګه یاد شوی دیټو

بیځایه شوو  2,502ځمکې ښوئیدنې، د واورې ښوئیدنې، سختو اورښتونو او د رودونو د غاړو د سولیدنې له امله د 

.کورنیو راپور ورکړۍ دۍ
24 

 یاتوالۍپه ښارونو کښې د میشت کیدو ز

د ناامنۍ او جګړې زیاتیدل او طبیعی پیښې لویو ښارونو، په ځانګړې توګه کابل ته د خلکو د ډله ایزې کډوالۍ المل 

.شوی دی
25  

افغانستان ال تر اوسه هم تر ډیره حده کلیوالی دۍ اما په ښارونو کښې میشت کیدو په تیره لسیزه کښې 

دا اندازه، په آسیا کښې له متوسط حد څخه . خلک په ښارونو کښې ژوند کویسلنه  21څخه تر  32له . چټکتیا موندلې ده

.لوړه ده
26 

کال کښې دوه میلیونه وو چه په  3110د کابل نفوس په تیره لسیزه کښې دوه برابره شوۍ دۍ، یعنې په 

.میلیونه پورې رسیدلۍ دۍ 4.5کال کښې له څلورو څخه تر  3101
27

 
 

سلنه  81ر څخه ت 51د کابل د ښار نږدې له 

.یعنې د کابل د ښار له ماستر پالن سره سمون نلری -ده، " بې نقشې"برخه 
28
ددې بې نقشې استوګن ځایونو په منځ کښې  

بې قانونه استوګن ځایونه هم شتون لری، چیرته چه د استوګنې یا د ځمکې د انکشاف لپاره د ځمکې د څښتن هوکړه 

بی نقشی استوګن ځایونه په کابل ښار کښې شتون لری چه  52چه  وروستی ارقام څرګندوی UNHCRد . شتون نلری

.ډیرې بیوزلې او زیان منونکې کورنۍ هم پکښې میشته دی  5,500
29 

دا خلک له بیالبیلو زیان مننو لکه د سرپټونی له 

داسې حال په . محدودیت، بنسټیزو خدماتو ته د السرسی له ستونزو، او د عایداتی فرصتونو له نه شتون څخه ځوریږی

کښې چه بشری مرسته کوونکی، دې خلکو ته د اساسی خدماتو وړاندې کولو ته دوام ورکوی، پایښت لرونکو هل الرو 

لکه کلیوالی پراختیا، ښاری پالن او د کور او جایداد حق ته د زیان مننې د ټولیز تخفیف په برخه کښې د یوه لومړیتوب 

 .           په توګه اړتیا موجوده ده

 اغیزمن بشری غبرګون د مالتړ لپاره د هوایی لیږد رالیږد ظرفیت ته ډیره اړتیاد 

څرنګه چه امنیتی شرایط په وروستیو کلونو کښې خراب شوی دی او ځمکنی جوړښتونه په پراخه توګه په کلیوالی سیمو 

کښې شتون نلری، هوایی لیږد رالیږد په زیاتیدونکې توګه د اغیزمن او پر وخت بشری غبرګون لپاره ډیره اړینه وسیله 

ږی چه د لویو ښارونو د مرکزونو تر منځ فاصله ډیره وی؛ مرستو ته دا اړتیا په ځانګړې توګه هغه مهال رامنځته کی. ده

ستونزمنه وی او د سړکونو شبکه کافی نه وی؛ ( ځمکنی شرایط)اړ خلک په لیرې پرتو سیمو کښې قرار ولری؛ اراضی 

 . د هوا حاالت په موسمی ډول ستونزمن وی؛ جګړه او ناامنی د سړک له الرې السرسۍ محدود کړی

                                                      
22

 ICRC 2009" د نظرونو سروې: د افغانستان څیره  
 2012، سپتمبر میاشتنۍ راپور UNHCR د کورنیو بیځایه شوو خلکو په هکله د 23
24
 IOM  ،په، 2012سپتمبر د بشری مرستو پروګرام، د میاشتنی پرمختګ راپور، افغانستان www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/where-we-work/asia-

and-the-pacific/afghanistan.html. پاڼه کښې یې موندالی شۍ 
25

 . 2012جون  کاری پاڼې، HPG د" ښاری بیځایه کیدنې او په ښار کښې زیان مننې؟ د ښار پناه ځای  
26

  Ibid 
27
 Ibid   
28

  Ibid پایښت لرونکې ښکاری، ځکه چه د ځمکې د څښتنانو او میشتو خلکو تر منځ هوکړه شتون لری، او د وخت په تیریدو هغه کورنۍ چه هلته ژوند  ډیرۍ دغه سیمې

 .کوی، مالیه ورکول یې پیل کړی او خدماتو ته یې السرسۍ ښه شوۍ دۍ

 
29

  UNHCR 2012   
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 کال کښې د کړکیچ پراخوالۍ او د اړو خلکو شمیر 3102په 

کښې تر موخه  CHAP 2013په  اغیزمن شوی افغانان  څانګه/ کلستر

 الندې افغانان

 988,231 4,480,462 پوهنه

ES/NFI 700,000 260,000 

FSAC 1,100,234 1,008,746 

 1,680,000 3,190,000 روغتیا

Multi-Sectoral (څو برخیز) 1,149,500 4,847,500 

 878,923 6,040,725 تغذی

ساتنه
30

 18,258,504 7,708,708 

WASH
31

 5,240,000 1,732,000 

د اغیزمنو شوو او تر موخه الندې افغانانو شمیر، په ټولو خلکو کښې، د انکشاف نشتوالی ته چه د کمزورو بشری 

ډلو . په کتو د بشری قدمو او معیارونو له پرتله کولو څخه السته راغلۍ دۍ انکشافی شاخصونو المل ګرځی،

جهانی یا ملی معیارونه او قدمې کارولی دی څو د اغیزمنو شوو خلکو او هغه خلکو چه په ریښتینې توګه د ( کلسترونو)

لو وړ او حقیقی شمیر معلوم یو کال په بهیر کښې تر موخه الندې راتالی شی او ورته ځواب ویل کیدای شی، د اندازه کو

 .     کړی

 لومړیتوب لرونکې بشری اړتیاوې او د اړو افغانانو حالت

د افغانستان لومړیتوب لرونکې اړتیاوې تر ډیره بریده د جګړو او طبیعی پیښو له امله د اغیزمنو شوو او بیځایه شوو 

په دې کښې د څښلو خوندی اوبو ته له . کزې دیخلکو په ساتنه او هغوۍ ته د بنسټیزو خدماتو په وړاندې کولو متمر

السرسی څخه، له پنځه کلونو په کم عمره ماشومانو او امیندوارو او شیدې ورکوونکو میرمنو او نورو زیان منونو ډلو 

.کښې د حادې خوارځواکۍ په وقایه او درملنه تر ټینګار پورې ګډون لری
32
  

 د خوړو خوندیتوب او کرنه

دوره ئی وچکالی، د کرنیزو بنسټونو لږوالۍ او بازار ته د السرسی ستونزې په دوامداره او زیاتیدونکې توګه د 

برخه په ټولیزه توګه د خوړو  %34د هیواد . افغانستان په ډیرۍ والیتونو کښې د خوړو د نه خوندیتوب المل شوی دی

کال د نیمایی په پرتله چه دا کچه   3100چه د ( نهبیړنۍ ارزو FSL 2012د )له خوندیتوب څخه برخمنه نه ده 

حالت  33"کړکیچن"خلک په  642,792وه، لوړه شوې ده او د تصنیف د توحیدی مرحلې د پایلو له مخې  %31پکښې 

   .    کښې اټکل شوی دی

 

، له دې امله له سلنه افغانان د ورځې په یو امریکایی ډالرپه کمو پیسو خپل  ژوند پرمخ بیایی 42په ټولیزه توګه 

کال کښې د   3103سلنه کورنۍ چه په  22. %کورنیو ستونزو سره د مخ کیدو پر مهال منفی الرو ته مخه کوی

په بیړنۍ ارزونه کښې ورسره مرکې شوی دی، د تیرو دریو میاشتو په بهیر ( FSL)خوړو د خوندیتوب او معیشت 

کال په بهیر کښې د  3102خلک به د  1,052,967توګه په ټولیزه . کښې یې یوه کورنۍ ستونزه تجربه کړې ده

د )له نظره په دریمه مرحله  IPCپه دې خلکو کښې به هغه ټولنې چه د . خوړو د خوندیتوب مرستو ته اړتیا ولری

په والیتونو کښې له ( بدخشان، نورستان، غور، خوست، سریپل)کښې قرار لری، د ( خوړو د خوندیتوب کړکیچ

سیالبونو څخه اغیزمنې  شوې کورنۍ، کورنی بیځایه شوی خلک، هیواد ته راشړل شوی خلک او ستونزمن ژمی او 

                                                      
  .  ړه ځپلو سیمو کښې د ملکی خکو او د کورنیو بیځایه شوو خلکو دویم ځلی شمیرنې ګډون لریپه دې مجموعه کښې، د یو شمیر ګټه اخیستونکو لکه په جګ 30
31
 حفظ الصحې د خپرولو د ګټه اخیستونکو دویم ځلی شمیرنه ګډو لری/ په ټولیز رقم کښې، اوبو ته د السرسی او پاکوالی (ومیلیون 7.3)د  
 .  مخ وګورۍ 52ددې سند . وته کړی دی، زیان منونکی ګروپونه په ګ(کلستر)د ساتنې ډلې  32

33
، د حادې خوارځواکۍ له لوړې کچې سره، یا په نادره توګه د حد اقل غذایی اړتیاوو د بشپړولو (خالګانې)د خوړو په مصرف کښې د پام وړ تشې : کړکیچ: دریمه مرحله  

           .کال د اکتوبر له میاشتې څخه 2012د کاری ډلې تحلیل،  IPCتوان، هغه هم یواځې له نه بدلیدونکو کړنالرو څخه په ګټه اخیستنه؛ د 
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له نیکه . کله چه د خلکو حالت د ښه والی خوا ته والړ شی، د مرستو ماهیت به بدل شی. کوربه ټولنې ګډون ولری

حاصالتو څخه وو چه د غنمو  حاصالت په افغانستان کښې د وروستیو کلونو په بهیر کښې د ډیرو ښو 3103مرغه، د 

 . د نرخ په راکمولو کښې یې مرسته کړې او خوړو ته یې د ډیر شمیر افغانانو السرسی ته ښه والۍ وربخښلۍ دۍ

د لومړیتوب لرونکو خلکو ډلو ته په کتو او د خوړو د خوندیتوب او کرنې د کړنو د څارنې په موخه به د خدماتو د 

د خوړو د مصرف نمره، د : سیستم څخه د دریو شاخصونو( three-tier)درۍ پړاویز الرښودنې لپاره د څارنې له یو

  .کورنیو د لوږې کچه او د مخامخیدنې د کړنالرې شاخص، په کارولو ګټه واخیستل شی
 

 : ددې شاخصونو لپاره قدمه په الندې ډول ښودل شوې ده

 د خبرداری قدمه

(ژورې سروې ګانې)  

 بیړنۍ قدمه

(مرسته)  

شاخصونه مستقیم  

(څارونکی مرکزونه)  

کورنۍ په ډیرو ناوړه شرایطو  %20لږ تر لږه 

 کښې

 د خوړو د مصرف نمره ټیټ 38کورنۍ تر  %20لږ تر لږه 

-4)په سرختو شرایطو کښې  31%لږ تر لږه  (3-2)کورنۍ په منځنی حد کښې  31%لږ تر لږه 

6) 

د کورنیو د 

 لوږې کچه

څخه جګې  91 له)> 09 کورنۍ 31%لږ تر لږه 

 (زیاتي/

څخه  53 له) > 27کورنۍ  31%لږ تر لږه  

 (زیاتي/جګې 

د خوړو د کمښت سره د مخامخیدنی د 

 کړنالرو شاخص

 

 روغتیا
خپراوی ثبت شوی او په وړاندې  382لومړیو میاشتو په بهیر کښې، په افغانستان کښې د ناروغیو  01کال د  3103د 

د ناروغیو د خپراوی لوی المل، له فعالیت څخه د روغتیایی مرکزونو د لویدو او جګړې . یې غبرګون ښودل شوۍ دۍ

 . له امله د روغتیایی خدماتو کمښت دۍ

سلنه  21کال د همدې دورې په پرتله، د غیر فعالو روغتیایی مرکزونو په شمیر کښې  3100کال کښې د  3103په 

روغتیایی مرکزونه د ناامنۍ یا د بودیجې د لږوالی له امله د خپلو فعالیتونو ځنډولو ته اړ  721زیاتوالۍ راغلۍ دۍ او 

سلنه خلک، اساسی  61څخه تر  71په جنوبی والیتونو کښې له (. یا د فعالیتونو په پیل کولو نه دی توانیدلی)شوی 

ناامنی، د الرې لیرې والۍ، . ستونزې لری یا هغه ته هیڅ السرسۍ نلری روغتیایی مراقبتونو ته په السرسی کښې

په . ترانسپورتی ستونزې او نور لګښتونه، حیاتی روغتیایی خدماتو ته د خلکو د السرسی په وړاندې خنډونه ګڼل کیږی

منو ښاری د ا(. AMS 2010له میرمنو سره مرکې، )ځانګړې توګه ماشومان او میرمنې له دې حالت سره مخ دی 

د میندو د مړینې تناسب او د ماشومانو د مړینې کچه په . سیمو او ناامنو کلیوالی سیمو تر منځ دا توپیر مخ په زیاتیدو دۍ

، د (اراضی)امنیتی شرایطو، ځمکنیو شرایطو (. AMS 2010)کلیوالی سیمو کښې لږ تر لږه څلور برابره زیاته ده 

ته په کتو، د والیتونو، ولسوالیو او سیمو تر ( سړک، بریښنا او اوبو)جوړښتونو روغتیایی سیستم د کړنو څرنګوالی او 

    . منځ ډیر توپیرونه شتون لری

 شاخصونه بشری قدمې     

جگړئیزې او طبیعی پیښې چه د ژوند د له السه ورکولو ګواښ 

او بیړنیوروغتیایی مرستو ته اړتیا رامنځته کوی او سیمه ئیز 

 .  ظرفیت د هغو په وړاندې په غبرګون کښې پاتې راشی

 د مړینو کچه له بیړنیو قدمو څخه لوړه

< ( CMR)له وخت دمخه د ماشومانو د مړینې کچه 

 ېپه ورځ کښ 01111/0

 2/10,000تر پنځه کلونو د کم عمره ماشومانو د مړینې کچه 

 په ورځ کښې

د کورنیو بیځایه شوو خلکو د زیاتوالی له امله د موجوده 

 31%روغتیایی مرکزونو کار د یوڅه وخت لپاره لږ تر لږه 

زیات شی او کابو کول یې د سیمه ایز غبرګون له ظرفیت څخه 

 .  واوړی

متبادل السرسی چه د محرومو ډلو په روغتیایی خدماتو ته د 

 . وغتیایی مرکز په وسیله تر پوښښ الندې راځیبشری مرستو ته د اړو خلکو منځنۍ شمیر چه د یو فعال ر

اغیزمنو شوو خلکو اړتیاوې پوره کوی له وړاندې نه  200,000طبی توکی چه له طبیعی پیښو څخه د 

 . ځائ به ځائ شوی دی

 .د بیړنی روغتیایی غبرګون والیتی ډلې جوړې شوې او روزنه ورکړل شوې 68

کزونه، له بشری کړکیچونو څخه په اغیزمنو شوو سیمو روغتیایی مر( ثابت او سیار)لنډ مهاله  91

 کښې جوړ شوی

د ملکی خلکو او د جګړې د قربانیانو د درملنې لپاره د جراحی له شپږو اختصاصی مرکزونو څخه 

 مالتړ شوۍ 

کورنیو بیځایه شوو خلکو، او بی نقشې استوګن ځایونو  100,000لنډ مهاله روغتیایی مرکزونه د 01

 . غتیایی اړتیاوو د پوره کولو لپاره جوړ شویاو نورو د رو

( CFR)یوې  مشخصې ناروغۍ ته په کتو، د اپید یمی په بهیر کښې د پیښو او روغتیایی مرکز نسبت 

 ( د سن او جنس په حساب سره بیلې شوې)
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 توان کښې وی، نشتوالۍ د مړینې او مأئوفیت له زیاتوالی سره

د موضوع د پراخوالی او وخامت یا د دولتی کارکوونکو لپاره د 

السرسی د نشتوالی له امله، د ناروغیو د خپراوی په وړاندې د 

غبرګون لپاره د والیت له بیړنی روغتیایی ټیم او د عامې 

 . څخه د مالتړ غوښتنه( مرکز)روغتیا له وزارت 

 چه همغه ټولنې اغیزمنوی( عود)د ناروغیو بیا خپرا وۍ 

 

د پیښې له امله د مړینو کچه، د منل شوو نړیوالو ستندردونو 

 څخه لوړه

 CFR  >% =0کولرا  یا نس ناستۍ 

 CFR  >% =7شرۍ 

 

 د خبر ورکولو او د څیړنو او غبرګون د پیل ترمنځ وخت

 (. د سن او جنس پر حساب سره بیل شوۍ)د شری د بیړنی واکسین پوښښ 

 

 

 .  د ټولنې په کچه د پر وخت خبرولو سیستم، په ډیر لوړ خطر لرونکو ولسوالیو کښې جوړ شوۍ

 
 .کسانو ته رسیږی 400,000روغتیایی الرښوونې لږ تر لږه 

 
 
 

 

 پوهنه

سلنه د لومړنی ښوونځی د عمر ماشومان ښوونځی  71څخه تر  27له په تیره لسیزه کښې د پرمختګ سره سره، نږدې 

د جګړې او ناامنۍ بهیر دا څرګندوی چه د پوهنې اغیزمنوونکې پیښې لکه اور اچونه، وژل او ټپی کول، د . ته نه ځی

ځیو اشغال، ځای په ځای شوو چاودیدونکو توکو او ځانمرګو بریدونو په ګډون وسلوال بریدونه، ډارونه، تهدیدونه د ښوون

کال کښې، په لسو  3100په . د پلټنې عملیات، نیونې او په زور د ښوونځیو تړل په جانبی ډول په پوهنه اغیزه کوی

په دوامداره توګه د امنیتی شرایطو خرابیدل او د . د نا امنۍ له امله تړل شوی وو( %15)ښوونځی  711والیتونو کښې 

 .   بی ډول د پوهنې خدمات اغیزمن کړیکال کښې په جان 3102جګړې اغیزې به په 

ښځینه ښوونکی په لومړنیو او . اوس مهال د ښځینه ښوونکو شمیر، په ځانګړې توګه په کلیوالی سیمو کښې کافی نه دۍ

دا هم په رسمی زده کړو کښې چه د دولتی ښوونځیو له خوا وړاندې . سلنه جوړوی 20ثانوی زده کړو کښې د ښوونکو 

ولون وړ کړنالرو لکه د ټولنې په کچه د زده کړو او د چټکو زده کړو د مرکزونو په برخه کښې یوه کیږی او هم د بد

 .ستونزه ده

د راتلونکو ټاکنو په بهیر کښې له ښوونځیو څخه د رائې ورکولو او سیاسی کمپاینونو د مرکزونو په توګه ګټه اخیستنه به، 

دې ډول فوری او منځ مهاله اندیښنو ته د پوهنې د کلستر . کړی له ښوونځی څخه د بهر ماشومانو شمیر نور هم زیات

( بسیج کولو)امنیتی موضوعاتو ته د پاملرنې په موخه د ټولنې د هڅولو : له خوا، له الندې الرو پاملرنه کیدای شی( ډلې)

خلکو سره خبرې اترې  لپاره یوه کړنالره؛ له سیمه ایزو ټولنو سره د ګډ کار له الرې د پوهنې پیاوړی کول؛ له میشتو

څو ښوونځی د زده کوونکو د ګټې اخیستنې لپاره پرانیستی وساتی، او له دولت سره خبرې اترې څو یې مالتړ ترالسه 

  . شی

 

 شاخصونه بشری قدمې

ښوونیز مرکز ته نه ځی، د جنس او / ماشومانو، نوو ځوانانو او ځوانانو فیصدی چه اوس مهال ښوونځی د هغه نا معلومې

  سن په تفکیک 

ښوونیزو مرکزونو فیصدی چه د کړکیچ اړوند د ژوند د مهارتونو په هکله ښوونې وړاندې / د هغه ښوونځیو

 .د ښوونکو لپاره( ب)انو، ځوانانو لپاره؛ د ماشومانو، نوو ځوان( الف(: )ټولنیز مالتړ –روانی ، DRR)کوی 

 .  زده کړې توکی پکښې  وی/ د هغه بشری غبرګونونو شمیر چه د روزنې
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 بیړنۍ سرپټونۍ او غیر غذایی توکی
 700,000نیټې پورې نږدې  21او د کډوالو او راستنیدونکو د وزارت د څرګندونو له مخې، د سپتمبر تر  UNHCRد 

په دې ډله کښې . کسان په افغانستان کښې د جګړې یا طبیعی پیښو له امله بیځایه شوی یا نیغ په نیغه اغیزمن شوی دی

لومړیو میاشتو کښې د بیځایه شوو په توګه ثبت شوی دی او  9کال په  3103کسان هم ګډون لری چه د  152,695هغه 

ډیرۍ دغه کسان د هیواد له سهیل، لویدیځ . بیځایه شوی دیکې د طبعی پیښو له امله  3103هغه خلک چې په  71111

د کورنیو بیځایه شوو خلکو یو شمیر یې په لنډ مهاله غیر رسمی استوګن ځایونو کښې ژوند کوی او . او ختیځ څخه دی

 د ځینې نور یې د میشتو خلکو په کورونو کښې ژوند کوی چه دا پر سیمه ایزو ټولنو او کورنیو چه له مخکې څخه ال

د جګړې سختوالۍ، په ځینو والیتونو او ولسوالیو کښې بشری . ډیرو لږو امکاناتو په لرلو ژوند کوی، یو اضافی بوج دۍ

خدماتو ته د السرسی مخه نیولې او بنسټیزو بشری مرستو ته السرسۍ یې کم کړۍ یا یې له بشپړ محدودیت سره مخ 

( کلستر)د بیړنی سرپټونې او غیر غذایی توکو ډلې . منونکې ډلې دی میرمنې او ماشومان اکثراً تر ټولو زیان. کړۍ دۍ

د غیر غذایی توکو لکه د خیمو، پالستیکی ترپالونو او د کور د لومړنیو اړتیاوود وسایلو، د سرپټونی ِکټ یا بسته چه د 

ره تودې جامې پکښې زیانمنو شوو کورونو په بیا رغونه کښې مرسته کوی او د سړو د ِکټ یا بستې چه د کورنیو لپا

غړی به له اړوندو وزارتونو، ( کلستر)ددې ډلې . شتون لری، په وړاندې کولو له دې زیان منونکو ډلو سره مرسته کوی

له طبیعی / په ځانګړې توګه د کډوالو او راستنیدونکو له وزارت او د افغانستان د طبیعی پیښو سره د مبارزې د ادارې

سره یو ځای د نوو بیځایه شوو خلکو په وړاندې د غبرګون ( ANDMA/PDMC)میټو پیښو سره د مبارزې والیتې ک

 .            لپاره کار وکړی

 شاخصونه بشری قدمې

د جګړې او طبیعی پیښو له امله د کورنیو بیځایه شوو خلکو زیاتیدونکۍ 

 . شمیر

 

کافی اغیزمن شوی خلک د ژوند کولو، خپلې روغتیا او عزت د ساتلو لپاره په 

د سن او جنس پر بنسټ یې سره )اندازه سرپټونی، د ژوند توکی او جامې لری 

 (جال کړۍ

د پولې . معلوماتی سرچینې ددې اړتیاوو د ارزولو لپاره جامع اوزار ګڼل کیږی

دواړه غاړو ته روانه جګړه، نژادی ترینګلتیاوو او طبیعی پیښو ته مساعدو سیمو 

توکو او تودو جامو ته اړتیا به د یو لومړیتوب  ته په کتو، سرپټونی، غیر غذایی

 .   په توګه پاته شی

د لومړنۍ ارزونې څخه د مرستو تر وړاندې کولو پورې لږ وخت، د ورځو په 

 .حساب

 

 د کورنیو بیځایه شوو خلکو د کوربه ټولنو د زیان مننې کچه

 

له طبیعی پیښو څخه د اغیزمنو شوو هغه شمیر کورنیو څخه مالتړ شوۍ دۍ تر 

 . څو په خپلو اصلی سیمو کښې پاته شی

 

 

 تغذی
کلونه اوږده جګړه، د پوهنې کمزورۍ سیستم او بنسټیزو روغتیایی خدماتو ته نه السرسۍ په داسې یوه مرګونې ټولګه 

د ماشومانو د خوارځواکۍ کچه په ویروونکی . د مقاومت وړتیا راکمویبدل شوی دی چه ورو ورو د ټولنې پایداری او 

کچه په ډیرۍ والیتونو ( GAM)د عمومی حادې خوارځواکۍ . حد کښې ده چه بشری مرستو ته ډیره زیاته اړتیا لری

سلنه ده او ال ویجاړوونکی فکتورونه 01څخه تر  7کښې له 
34

یې هم شتون لری، داسې چه د عمومی حادې  

، د سریپل به والیت کښې %2.8کچه د بامیانو او کابل په شان په لږ اغیزمنو شوو سیمو کښې ( GAM)ځواکۍ خوار

 . ته رسیږی %17او د پکتیا په والیت کښې چه په شدیده توګه له جګړې څخه اغیزمن شوۍ دۍ،  13.9%

شدید کموالۍ د ټولنې په زیان ښودلې ده چه د مایکرونوترینتونو ( کال کښې 2004په )د تغذی وروستۍ ملی سروې 

منونکو ګروپونو، په ځانګړې توګه تر پنځه کلونو په کم عمره ماشومانو او امیندوارو او شیدې ورکوونکو میرمنو کښې 

.شتون لری
35
  

کال د اګست د میاشتې تر منځ   3103کال د جوالی او د  3100چه د ( څارنې)د تغذی د مراقبتی مرکزونو سرویالنس

کلیو کښې په الره اچول شوۍ دۍ، له اسهال سره په تړاو د حادې خوارځواکۍ  29لۍ ځپلو ولسوالیو په وچکا 02د 

دوامداره بهیر ښودلۍ دۍ او تر پنځه کلونو په کم عمره ماشومانو کښې ، اسهالی ناروغیو د حادې خوارځواکۍ په 

                                                      
34

د سروې ګانو  SMART، په ملی کچه د مقایسوی ارقامو د نه شتون له امله، د (کلستر)د تغذی ډلې . پایلو ته مراجعه وکړۍ GAM Map -د سروې   2011/2012د  

 .   په الره اچول شوې دی، کاروی والیتونو کښې07کلونو کښې په  3103او  3100پایلې چه په 
35
 NNS 2004 .   
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اشومانو د نیمګړې تغذی، کمزورې حفظ دا حالت ښایی د شیدې خوړونکو او م. . رامنځته کولوکې اغیزه لرلې ده

 . الصحې او پاکوالی او د روغتیایی خدماتو د کمزورتیا له امله رامنځته شوۍ وی

په مالتړ، د خوړو د مصئونیت او ( کلسترونو)د ډلو  WASHد خوړو د مصئونیت او کرنې او ( کلستر)د تغذی ډله 

WASH  مراقبتی مرکزونو د سرویالنس یا څارنې پوښښ زیاتوید شاخصونو په ورزیاتولو، د شاخصونو وسعت او د .

د پراخو شوو شاخصونو کارول، له بیا کتل شوې کړنالرې سره د فاریاب، سریپل او بلخ په والیتونو کښې د آزمیښت په 

والیتونو کښې د ټولنې په کچه د حادې خوارځواکۍ د کابو  02کال پورې په  3103څخه تر  3101له . حال کښې دی

ارقام، د موسم د بد لون په وجه پدې خوارځواکۍ کې  د ډیره  کمښت او یا  زیاتوالي په رامنځته کیدو، ( CMAM)و کول

د سروې ګانو پایلې د ټولنو په منځ کښې د کیلو کالوری شدید کموالۍ . دې پروګرام  ته د مراجعې لوړه کچه څرګندوی

یم د لږو مایکرونوترینتونو لرونکۍ دۍ یا د عمده پورې رسیږی، ځکه چه نیمګړۍ غذایی رژ %80ښئی چه تر 

.مایکرونوترینتونو ډیره لږه اندازه پکښې شتون لری
36
  

د شدیدې او ( کلسترونه)د خوارځواکۍ لوړې کچې او د هغه د کابو کولو د کړنالرو ټیټې کچې ته په کتو به، ډلې 

سره سم لومړیتوب ورکړی؛ او نیمګړې تغذی  متوسطې حادې خوارځواکۍ درملنې ته له نړیوالو او ملی الرښودونو

(under-nutrition ) به تر پنځه کلونو په کم عمره ماشومانو او امیندواره او شیدې ورکوونکو میرمنو کښې وقایه

 01څخه تر  7والیتونه په ګوته کړی دی چه په هغه کښې د عمومی خوارځواکۍ کچه له  33( کلستر)دې ډلې . کړی

د بیړنی حالت په وړاندې د . ، له دې امله د تغذی په برخه کښې عاجل مالتړ ته اړتیا لری(ه دهیا تردې لوړ)سلنه 

غبرګون لپاره د چمتو والی ظرفیت ته به هم، د افغانستان د تغذی د وضعیت په اړه د عمومی پوهې په ښه والی پر 

        .ټینګار، لومړیتوب ورکړل شی

 :له نقشې سره تړاو

   کلونو د 3100او  3103دSMART (ځانګړې، د مالحظې وړ، امکان پذیر،ریښتینی او د مالوم وخت ) د

 سروې پایلې 

  څوک چیرته څه کوی 

 
 شاخصونه بشری قدمې

سلنه، له  9څخه تر  7سلنه یا له 02څخه تر  01عمومی حاده خوارځواکی له 

خوارځواکۍ په دې داللت کوی چه د )تشدید کوونکو فکتورونو سره یو ځای 

 (شدت په ترتیب، جدی یا خطرناک دۍ

GAM  >% =07 (د خوارځواکۍ د شدت په وخامت داللت کوی   ) 

تر پنځه کلونو د کم عمر لرونکو هغه ماشومانو شمیر چه په حاده خوارځواکۍ 

 . اخته دی

 

تر پنځه کلونو د کم عمر لرونکو هغه ماشومانو فیصدی چه په حاده 

 . خوارځواکۍ اخته دی

 

 

 (Multi-sector) څو برخیز

 4.6او نورو ملګرو یې د داوطلبانه راستنیدنې د مرستو له الرې، له  UNHCRکال څخه راپدې خوا،  3113له 

70,50037میلیونو افغان کډوالو سره مرسته کړې ده څو افغانستان ته راستانه شی، چه د هغوۍ له ډلې څخه 
یې په  

67,98238کال کښې د  3100که څه هم په . کال کښې راستانه شوی دی 3103
راستنیدونکو شمیر د تیرو کلونو په  

سلنه زیاتوالۍ وموند چه د ایران له اسالمی  31کال کښې هیواد ته د راستنیدو کچه  3103پرتله لږ وو، خو په 

په ټولیز ډول، اټکل کیږی چه په . لۍ هم پکښې ګډون لریسلنه زیاتوا 21جمهوریت څخه د راستیندونکو په شمیر کښې 

میلیونه افغانان هیواد ته راستانه شوی دی چه ددې هیواد د اټکل شوی نفوس نږدې څلورمه  5.7تیرو لسو کلونو کښې 

په پاکستان کښې سروې . برخه جوړوی، او ددې هیواد د جذب ظرفیت ته په کتو یې ډیرې ننګونې رامنځته کړې دی

کډوالو امنیتی او اقتصادی، په ځانګړې توګه د معیشت اندیښنې د خپلې کډوالۍ د دوام لپاره د دوه مهمو دالیلو په  شوو

 .    توګه یاد کړی دی

                                                      
36

  NRVA 2010. 
37

  UNHCR ،افغانستان ته په خپله خوښه د راستنیدنې دیتابیز 
38
 Ibid.   

http://afg.humanitarianresponse.info/sites/default/files/Afg_GAM_Surveys_Oct2012_SAM_v2.pdf
http://afg.humanitarianresponse.info/sites/default/files/Afg_GAM_Surveys_Oct2012_SAM_v2.pdf
http://afg.humanitarianresponse.info/sites/default/files/Afg_GAM_Surveys_Oct2012_SAM_v2.pdf
http://afg.humanitarianresponse.info/sites/default/files/Afg_GAM_Surveys_Oct2012_SAM_v2.pdf
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ډلې یا کلستر، درۍ لومړیتوب لرونکې اړتیاوې ( Multi-sector)دې اندیښنو ته د ځواب ویلو په موخه، څو برخیزې 

کډوال چه په خپله خوښه افغانستان ته راستنیږی، د جنس او سن سره سم د ترټولو زیان  ټول هغه. 0: په ګوته کړې دیو

پناه غوښتونکی ،کډوال او هغه خلک چه کډوالۍ ته . 3منونکو ډلو پر اړتیاوو پر تمرکز، ساتنې او مرستې ته اړتیا لری؛ 

کډوالو پایښت لرونکی مجدد ادغام، څو د د . 2ورته شرایطو کښې ژوند کوی، ساتنې او فوری مرستو ته اړتیا لری؛ او 

دویم ځلی بیځایه کیدنې د خطر مخنیوۍ وشی او افغانستان ته د بیرته راستنیدنې د چاپیریال د ښه والی په موخه د ټولنې 

 .له نورو غړو سره د کډوالو برابرۍ ته الره هواره ول

 شاخصونه بشری قدمې

هغه راستنو شوو کډوالو ته به چه بنستیزو خدماتو ته د السرسی، معیشت، 

د ځمکی د قبضه کولو او ساتنې په برخه کښې د ټولنې له نورو غړو / سرپټونی

سره ډیر توپیر لری، د ټولنې په کچه خدمات وړاندې شی څو هیواد ته د راستنو 

 .  یشوو کډوالو او د هغوۍ د ټولنو تر منځ سمون رامنځته ش

په خپله خوښه د راستنیدو د مرستې د ترالسه کولو په موخه، په خپله خوښه د 

 . راستنیدونکو کډوالو تناسب

 

په هغو سیمو کښې چه ښایی کډوال هلته راستانه شی، د ټولنې په کچه د خدماتو 

 39 .وړاندې کول

 

د هغه راستنیدونکو کډوالو او مؤظفو عدلی کار کوونکو چه مالتړ یې شوۍ، 

تناسب څو د ساتنې او حقوقی اړتیاوو ته، د بې سرپرسته او جال شوو نجونو او 

هلکانو او د ښځینه مجردو راستنیدونکو د څارنې په فیصدی پر تمرکز، ځواب 

 .   ووایی

د هغه راستنو شوو کډوالو او د هغوۍ د ټولنو تناسب چه د ټولنې په کچه خدمات، د   40.منونکو خلکو اړتیاوو ته ځواب وویل شید زیان مننې کچه، څو تر ټولو د زیان 

بنسټیزو خدماتو او د اقتصادی معیشت د ښه والی په موخه، په ځانګړې توګه د 

SPHERE  او ملی ستندردونو سره سم د اوبو او حفظ الصحې د ښه والی خدمات

 .   ه کویترالس

 

 

 ساتنه

د ملکیانو )د تیرو پنځه کلونو په بهیر کښې، کورنۍ بیځایه کیدنه د ملکی مرګ ژوبلې سره په موازی ډول زیاته شوې ده 

د هیواد سهیل (. مخونو کښې د اړتیاوو تحلیل ته مراجعه وکړۍ 02او  03د مرګ ژوبلې په اړه د نور تحلیل لپاره، په 

د بیځایه شوو خلکو . ډیر بیځایه شوی خلک له همدې سیمو څخه دی ختیځ او لویدیځ ډیر اغیزمن شوی دی او ترټولو

.کسانو ته رسیدلۍ دۍ 445,856نیټې پورې  21د سپتمبر تر  3103شمیر د 
41

د بیرته راستنیدو د امکاناتو د  

د دویم  په موخه نورو سیمو ته تګ،( معیشت)د ژوندانه د وسایلو د موندلو . محدودیت له امله بیځایه والۍ اوږد شوۍ دۍ

د کورنیو بیځایه شوو خلکو . په ځانګړې توګه ښاری سیمو ته د بیځایه کیدو المل ګرځی –ځلی او دریم ځلی بیځایه کیدو 

په داسې حال کښې چه کورنی بیځایه شوی د محلی ځاۍ پرځاۍ کیدو په لټه کې . لپاره پایښت لرونکې حل الرې لږې دی

سهیلیږی چه د محافظتی خطرونو لکه په زور ایستلو، د قانونی هویت د دی خو د دولت له لوری په رسمی ډول نه ت

 .  اسنادو د نه شتون او خدماتو ته د السرسی د محدودیت المل ګرځی

 (ERW) ماینونه او له جګړې څخه پاته شوی چاودیدونکی توکی

مترۍ کښې ژوند کوی چه ماینونه پکښې کرل شوی دی او هره میاشت  500افغانان د یوې داسې سیمې په  651111

په . له جګړې څخه د پاته شوو چاودیدونکو توکو له امله وژل کیږی یا ټپی کیږی/ کسان د ماینونو 23په منځنی ډول 

 65انیانو پیښې، له جګړې څخه د پاته شوو چاودیدونکو توکو له امله رامنځته شوې دی او د قرب %75ټولیزه توګه، 

له جګړې څخه د پاته شوو چاودیدونکو توکود خطر د پوهاوي پروګرام ددې ارقامو د / د ماینونو. سلنه ماشومان دی

له جګړې څخه د پاته شوو چاودیدونکو توکو له منځه وړل به / پر دې سربیره، د ماینونو. راټیټولو په هڅه کښې دی

لنو تمرکز کوی چه په هغه کښې تر ټولو ډیر شمیر پیښې رامنځته کار په هغه ټو. کسانو ته ګټه ورسوی 800,000

له جګړې څخه د پاته شوو چاودیدونکو توکو له امله محدودیت تر ټولو ډیرې اقتصادی / کیږی او چیرته چه د ماینونو

اړوندې ولسوالیو  031والیتونو کښې د  37کال کښې به د ماین پاکولو پروګرام په  3102په . اغیزې رامنځته کوی

 .          ټولنې تر موخه الندې ونیسی 542

                                                      
39
احصائیې او هغه  IOMپر بنسټ چه په پاکستان کښې په الره اچول شوۍ دۍ، په ایران کښې د افغان کډوالو په هکله د ( PPVR)د خلکو د هویت د تثبیت او ځواب ورکونې  

  .ته ورته معلوماتی سرچینې
40
و توان له منځه وړی، په دې کښې هغه کورنۍ چې ښځې یې مشری کوی، د کورنیو معیوب مشران، ډیر ناروغ ماشومان او همدا شان، هغه دماغی ناروغۍ چه د کار کول 

  .  ګډون لری چه باید د ځانګړو اړتیاوو لرونکو خلکو لپاره د ځانګړې مرستې تر وړاندې کولو دمخه ورته ځواب وویل شی
41

 .  کال د سپتمبر میاشت 2012راپور، د  UNHCRد کورنیو بیځایه شوو خلکو په هکله د   
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 ماشومان په بیړنیو حاالتو کښې
د جګړې یا بیځایه کیدو په شرایطو کښې ماشومان او تنکې زلمیان ښوونې او بنسټیزو خدماتو ته د السرسی له محدودیت 

ساتونکی چاپیریال د رامنځته کولو لپاره لږ د پراخو بیړنیو زده کړو په نه شتون کښې، د ماشومانو لپاره د . سره مخ وی

د ماشومانو لپاره د خوندی ځایونو رامنځته کولو او د راجع کولو سیستم او د خدماتو وړاندې کولو . فرصتونه شتون لری

د ماشومانو له حقونو څخه سختې سرغړونې. ته ډیره اړتیا ده
42 

هره میاشت نږدې . په ټول هیواد کښې رامنځته کیږی

په وسله والو ځواکونو یا د دولت ضد مخالفینو په لیکو کښې . اشوماناو تنکې ځوانان  وژل کیږی یا زیانمن کیږیم 011

ددې ماشومانو زیان مننه او د . د ماشومانو د ګمارنې په وړاندې د غبرګون او د هغوۍ د راجع کولو سیستم کمزورۍ دۍ

له بیړنیو . له هغوۍ  څخه د ناوړه ګټه اخیستنې خطر شتون لری هغوۍ د بیاځلې ګمارلو، قاچاق، جنسی تاوتریخوالی او

ټولنیزو خدماتو په وړاندې کولو کښې د پام وړ تشې   -حاالتو څخه د اغیزمنو شوو ماشومانو لپاره د ځانګړو روانی 

 .       شتون لری

 موضوعات( HLP)د کور، ځمکې او ملکیت 

لکو لپاره ډیر اړین دی، چه ډیرۍ وختونه د ځمکې له لرلو څخه برخمن کور، ځمکه او ملکیت، د کورنیو بیځایه شوو خ

. نه وی، په لنډمهاله خیمو کښې د دولتی یا شخصی ځمکو پر مخ ژوند کوی او په زور د ایستل کیدو له خطر سره مخ دی

یمو کښې نا امنی په د هغوۍ په خپلو س. د ځمکو نه درلودل او یا ځکمې نه الس رۍ د پایدار حل په الره کلیدي خنډ ده

دې معنی ده چه د هغوۍ خپلې ځمکې او ملکیتونه له منځه تللی یا په غیر قانونی ډول نیول شوی دی او دا بیځایه شوی 

دا راستانه شوی یا بیځایه شوی خلک اکثراً . خلک ډیرۍ وختونه ښاری سیمو ته د دویم ځلی بیځایه کیدنې لپاره اړ کیږی

د سرپټونی مرستې ډیرۍ اغیزمنو شوو . ه چه اساسی خدمات پکښې شتون نه لری، مخه کویبی نقشې استوګن ځایونو ت

ټولنو ته ډیرې اړینې دی اما د قانونی اسنادو د نه شتون او د اوږدو او ډیر لګښت لرونکو پروسو له امله په وار وار له 

و د هوارولو په موخه، د کور، ځمکې او ددې ستونزې او د ملکیت د حق په اړه د نورو قانونی شخړ. خنډ سره مخ کیږی

 .  مالتړ کوونکی په دوامداره توګه د عدلی څانګې میکانیزمونو ته په السرسی ټینګار کوی( HLP)ملکیت 

 شاخصونه بشری قدمې

جګړه یا طبیعی پیښې چه د ژوند د له السه 

یا له / ورکولو، بنسټیزو خدماتو ته د نه السرسی او

درنښت پرته ژوند المل ګرځی او د هغو په 

وړاندې غبرګون د سیمه ایز ظرفیت له وسه وتلۍ 

 . وی

د کورنیو بیځایه شوو خلکو راتلل چه د کابو کولو 

ایز  سیمه ایز میکانیزمونه او د غبرګون سیمه

 . ظرفیت له ستونزو سره مخ کړی

 

 

د هغه خلکو شمیر چه د )د هغه میرمنو او سړیو شمیر چه د ماینونو له پروګرام څخه ورته ګټه رسیږی 

له جګړې څخه د پاته شوو / ماین پاکۍ له پروګرام څخه ګټه اخلی، د هغه خلکو شمیر چه د ماینونو

 (.لومړۍ او دویم لومړیتوب( )اخلی چاودیدونکو توکو په اړه له زده کړو څخه ګټه

 (.لومړیتوبونه 2او  3، 0)د کورنیو بیځایه شوو خلکو په هکله د کیفی تحلیلی راپورونو شمیر 

په بیړنیو او بشره شرایطو کښې، د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالی د قربانیانو لپاره د زون او والیتونو په 

 (.لومړۍ او دویم لومړیتوب)نیزمونو شمیر کچه د راجع کولو او خدماتو د فعالو میکا

کلونو د کم عمره نجونو او هلکانو فیصدی چه د ساتونکی چاپیریال خدماتو  08په بیړنیو ځایونو کښې، تر 

 (.لومړیتوبونه 2او  3، 0)ته السرسۍ لری 

شوۍ  په اړه د هغه پیښو شمیر چه ورته ځواب ویل( HLP)د سړیو او میرمنو د کور، ځمکې او ملکیت 

 (.لومړیتوبونه 2او  3، 0)دۍ 

په وسیله وړاندې شوی یا ( کلستر)حساسولو د نوښتونو شمیر چه د ساتنې د ډلې / ګډو ځایونو/ د دادغوښتنې

 (.  لومړیتوبونه 2او  3، 0)یې مشری شوې ده 

 (WASH) اوبه، پاکوالۍ او حفظ الصحه

د خطرونو او . برخه کښې ډیرې پرمختیایی اړتیاوې شتون لریه افغانستان کښې د اوبو، پاکوالی او حفظ الصحې  په پ

میلیونو زیات خلک د  08کال کښې څرګندوی چه تر  3100منځ مهاله پایلې په ( NRVA)زیان مننې د ملی ارزونې 

میلیونه خلک، حفظ الصحوی کړنالرو ته اړ  12.5پاکوالی اصالح شوو آسانتیاوو ته د السرسی موندلو اړتیا لری او 

 . ید

د اسهالی ناروغیو د شیوع، د اصالح شوو اوبو سرچینو ته السرسۍ او له ( کلستر)د اوبو، پاکوالی او حفظ الصحې ډلې 

په برخه  WASHهغو څخه د ګټې اخستنې او د پاکوالی او حفظ الصحې د کړنو په ګډون د یو شمیر فکتورونو له امله د 

د والیتونو په کچه د )و ټولیز معلوماتی تحلیل په الره اچولۍ دۍ کښې د  زیان مننې په هکله د څیړنې په موخه ی

WASH بامیان، دایکندی، بدخشان، )والیتونه ( 03) دې تحلیل دوولس(. د ممکنه زیان مننې څیړنې ته مراجعه وکړۍ

                                                      
 د هغه سختې سرغړونې لپاره چه په وسله والو جګړو کښې ماشومان اغیزمن کوی، د افغانستان د څارنې او راپور ورکولو میکانیزم  42
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وبو بیړنیو په ګوته کړی دی چه د خوندی ا( بغالن، تخار، سمنګان، بلخ، سریپل، جوجان، فاریاب، نورستان او پنجشیر

ددې والیتونو سربیره، د . خدماتو ته اړتیا لری، او د څښلو د اوبو د سرچینو بیړنۍ بیا رغونې او ساتنې ته به اړتیا ولری

هرات او غور والیتونه هم د جګړې او طبیعی پیښو له امله د خلکو د بیځایه کیدو په وجه زیان منونکی ګڼل شوی دی او 

د زیان مننې تحلیل، داسې والیتونه هم په . چینو د ساتنې لپاره به بیړنی خدمات ترالسه کړید بیارغونې او د اوبو د سر

ګوته کړی دی چه په ځانګړې توګه د پاکوالی او حفظ الصحې د ټیټ پوښښ او ور سره حادو اسهالی ناروغیو له نظره 

ان، دایکندی، سمنګان، جوزجان، بامی)والیتونه 08دا . کلونو کښې زیان منونکی ګڼل شوی دی 3103او  3100په 

د ( فاریاب، نورستان، لغمان، کنړ، ننګرهار، کاپیسا، پکتیا، پکتیکا، فاریاب، اروزګان، زابل، نیمروز، هلمند او کندهار

 . پاکوالی او حفظ الصحې د خدماتو لپاره لومړیتوب لرونکی والیتونه پیژندل شوی دی

 شاخصونه بشری قدمې

( کسانو کښې1,000د پیښو شمیر په هرو )الی ناروغیو د پیښووالیتی کچې د تیر کال د حادو اسه

 .دوه برابره

 .په عین سیمه کښې بیاځلې کلنۍ پیښې

 . د پیښو کچه د حادو اسهالی ناروغیو د ملی پیښو له منځنۍ کچې څخه اوړی

خپراوی یا / پیښې)د حادو اسهالی ناروغیو پیښې 

 (.شیوعات

 

کورنۍ د  75%یعنې )شوې سرچینې څخه ګټه اخیستنه، له ملی منځنۍ کچې د اوبو له یوې اصالح 

 .څخه ټیتیږی( اوبو له یوې اصالح شوې سرچینې  څخه ګټه اخلی

 څخه اوړی او %30د بیځایه شوو خلکو شمیر د میشتو خلکو له 

 . میاشتو څخه ډیر وخت تیر شی 03په بیځایه شوو خلکو له 

 .  څخه ډیرې کورنۍ  د اوبو له یوې سرچینې څخه ګټه واخلی 21له 

د هغه خلکو شمیر چه د څښلو له خوندی اوبو څخه ګټه 

 .اخلی

څخه ( %42.6)لیدل کیدل له منځنۍ ملی کچې ( له صابون او اوبو سره)د الس مینځلو د ځایونو 

 . ټیټیږی

ن د هغه کورنیو تناسب چه خپل السونه په اوبو او صابو

 . مینځی

 (UNHAS)هوایی خدمات  –تدارکات 

څرنګه چه په افغانستان کښې بشری شرایط مخ په خرابیدو دی، هوایی لیږد رالیږد د بشری غبرګون یوه ډیره مهمه 

د تجارتی هوایی کرښو په ګډون، د هوایی خدماتو اووه مهم وړاندې کوونکی شتون لری چه د هیواد په . برخه جوړوی

 .  PACTECاو  UNHAS ،ICRC ،UNAMA: دننه کښې الوتنې کوی

 کال د نومبر میاشت 3103 د هوایی کروښو د مسافرینو خدمات، د : له نقشې سره تړاو

بشری ټولنې هوایی اړتیاوې په بشپړه توګه نه دی د خدماتو د وړاندې کوونکو د پراخې لړۍ د ظاهری بڼې سره سره، د 

.پوره شوې
43 

مرکزی غرنیو والیتونو او سهیلی سیمو ته په کافی اندازه خدمات نه دی وړاندې شوی، او په ډیرۍ دغه 

.سیمو کښې د امنیتی او جوړښتی خطرونو له امله، د سړک له الرې سفر خطرناک دۍ
44

ډیرۍ وخت روغتیایی یا  

له دې امله،په .  د ځانګړو اووړ هوایی خدماتو د کمښت له امله نا ممکن وی( دخلکو له هغه ځایه ایستل)امنیتی را ایستل 

ادارو، غیر دولتی سازمانونو او د بسپنه ورکوونکو استازو  311افغانستان کښې له بشری مرستو څخه د مالتړ لپاره، د 

    .څرګنده اړتیا لیدل کیږیو دوام او پیاوړی کولو ته ته د هوایی خدمات

 شاخصونه بشری قدمې

د هیواد په پراخو برخو کښې، د پروژو د ځایونو تر منځ د سړک له الرې سفر ناشونۍ یا 

 . ډیر خطرناک وی

د بشری مرستو هغه کارکوونکی چه عاجلو طبی پالنو ته اړتیا لری، باید د درملنې لپاره 

 .ا دوبۍ ته ولیږدول شیی/ کابل او

 .  د هوا له الرې طبی را ایستنې، یواځینۍ مناسبه او د ډاډ وړ الره وی

له ( ICAO)د هوایی لیږد رالیږد هیڅ کورنۍ مرجع د نړیوالو ملکی هوایی خدماتو د ادارې 

 .  معیارونو سره سمه نه وی

 %65د الوتکې د اشغال کچه 

 .مسافرین په هره میاشت کښې لیږدول شوی 2,500

 متریک ټنه پیټی لیږدول شوی 01

 غبرګون 011%طبی او امنیتی را ایستنو ته 

 ځایونو ته پروازونه شوی  37په هره میاشت کښې 

 

  

                                                      
43
  3103د اړتیاوو سروې،  UNHASد  
44

 . د بیلګې په توګه، هغه چورلکه چه د په لوړه ارتفاع کښې د الوتلو او له هوایی ډګر پرته د کښیناستلو وړتیا ولری  

 

http://afg.humanitarianresponse.info/sites/default/files/iMMAP_A3_Observed_security_incidents_Sep2012.pdf
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 کال عمومی بشری عملیاتی پالن  2013 د .2

 (سناریو)د پالن جوړونې طرح 

 خوځوونکی او وړاندوینه

 که . له نړیوالو پوځی ځواکونو څخه افغان ملی امنیتی ځواکونو ته د مسئولیتونو لیږد له پالن سره سم پر مخ ځی

څه هم، د افغان ملی امنیتی ځواکونو د ظرفیت د ټیټوالی او پر بهرنیو سرتیرو د افغان سرتیرو د بریدونو په 

. لی له امله ددې بهیر اغیزمن توب راکم شوۍ دۍوجه د افغان او نړیوالو ځواکونو تر منځ د اړیکو د سوړ وا

په پایله کښې، امنیتی تشه  به ددې المل شی چه د کلیوالی سیمو یوه ډیره برخه د دولت د مخالفینو تر ولکه 

 . الندې شی

  کال وروسته سناریو لپاره له  2014د سولی د خبرو اترو هڅې دوام لری اما د دولت د مخالفینو د ویش او له

 . والی سره د هغوۍ د لیوالتیا له امله ټکنۍ شوې دیچمتو

 د ژوند . امنیتی وضعیت نازک دۍ او د جګړې او ناڅاپی تاوتریخوالی کچه په تدریجی ډول مخ په زیاتیدو ده

 . چاپیریال، د دولت د پلویو او مخالفو ډلو او ملیشو ترمنځ د زیاتیدونکو ټکرونو په وسیله مشخص کیږی

 ړیوالو پوځیانو او د والیتی بیارغونې د ټیمونو وتل، د والیتونو او ولسوالیو په کچه د ډیرو په چټکه توګه د ن

 .  اقتصادی ستونزو المل ګرځی

  د مرستو او پوځی لګښتونو کمښت، د استخدام او کورنیو عوایدو د کمیدو په ګډون د اقتصادی کمزورتیا المل

 .مځته کیدو مخه نیسیګرځی چه د لنډمهاله ودې او اقتصادی ټیکاو د را

  د نړیوالو مرستو کمښت، دولت د امنیتی او ملکی لګښتونو د ټاکلو په برخه کښې له ستونزو سره مخ کوی او د

.ملکی پروګرامونه د ناامنۍ د لوړې کچې او ناکافی مرستو قربانی شوی دی. بدیجې ژور کسر رامنځته کوی
45
  

 کانات لری، په دوامداره توګه له کلیوالی سیمو څخه ښاری سیمو ته هغه افغانان چه د استوګنې د بدلولو لپاره ام

 .ځی یا له هیواده وزی، چه د عامه خدماتو په وړاندې کولو او ښه حکومت ولۍ اغیزه کوی

 د پاکستان له خوا د راکټونو را توغول، د هیواد به ختیځ کښې د ملکی مرګ ژوبلې او بیځایه کیدو المل ګرځی. 

 کال د ټاکنو لپاره په چمتووالی تمرکز کوی 3102ې د دولت او نورې ډل. 

 افغانستان د بشری انکشاف د شاخص په ټیټو پوړونو کښې قرار لری .    

 

 بشری مفاهیم

  د نا امنۍ او پوځی عملیاتو زیاتوالۍ ښایی په زیاتیدونکی ډول د نوو او ثانوی بیځایه کیدنو؛ د ملکی خلکو د

زیاتیدونکې مرګ ژوبلې؛ او د میرمنو او ماشومانو په ګډون د ملکی خلکو د بشری حقونو د تر پښو الندې 

 . ړیدا حالت به د شدیدو زیان منونکو خلکو شمیر زیات ک. کیدو المل شی

  ،بشری پالن جوړونه به په څلورو ستراتیژیکو موخو ډیر تمرکز او ددې موخو تر منځ سمون ته اړتیا ولری

یعنې د ملکی خلکو د ساتنې پیاوړی کول؛ د مړینو او مائوفیت کمول، له بیځایه شوو خلکو، بیرته راستنو شوو 

بشری . ر کښې دی د معیشت اعاده کولخلکو او کوربه ټولنو سره مرسته، او هغه خلکو ته چه ډیر په خط

مالتړ کوونکی باید همداشان، سن او جنس ته په کتو تر ټولو زیان منونکو خلکو ته د ژوند ژغورونکو مرستو 

 . وړاندې کولو ته پراختیا او لومړیتوب ورکړی

 ن او د ډیرو بشری مرستو ته السرسۍ به په زیاتیدونکی ډول د جګړې، پوځی عملیاتو، د ځواک د سټو د بدلو

زیاتو سیمه ایزو وسلوالو ډلو او ملیشو د شتون له امله ستونزمن شی چه د بی پرې توب، د نه تبعیض او 

 . خپلواکۍ د اساساتو ساتلو ته به اړتیا ولری

 وزګارتوب د / د والیتی بیارغونې د ډلو د وتلو له امله د کار د کموالی/ د اقتصادی ستونزو او د نړیوالو پوځیانو

    .ې ډیریدل به د بشری پروګرامونو لپاره د شدیدو زیان منونکو خلکو شمیر زیات کړیکچ

                                                      
 iri.columbia.edu/climate/forecasts/net( IRI)ټولنې لپاره نړیوال څیړنیز انستیتوت د اقلیم او  45
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 : هغه بدلیدونکی شرایط چه ښایی پر بشری اړتیاوو اغیزه وکړی

  د امنیت د کابو کولو په برخه کښې د افغانستان د ملی امنیتی ځواکونو بریالیتوب یا ناکامی، ددې په ټاکلو چه آیا

وتوانیږی چه خپل نفوذ په ټول هیواد کښې پراخ کړی او که به یې نفوذ یواځې په کابل او د ځینې لویو هغوۍ به 

 .ښارونو په مرکزونو پورې محدود وی چه د قومونو تر منځ د ترینګلتیا، تاوتریخوالی او جګړې المل به شی

 د خبرو اترو د بهیر بریالیتوب یا ناکامی 

 ه د امنیتی وضعیت خرابیدل به په حکومتی جوړښتونو کښې لویې ستونزې د ولسوالیو او والیتونو په کچ

 .رامنځته کړی او د بنسټیزو خدماتو د اغیزمنیدو او د انکشافی پروګرامونو د ځنډیدو المل به شی

  په کومه کچه په نړیوالو مالی مرستو او کاری فرصتونو کښې د پام وړ کمښت، د اقتصادی ستونزو د ډیروالی

 . ی او د سیمه ایزې حکومت والۍ پر کیفیت او د لومړنیو خدماتو په وړاندې کولو اغیزه کویالمل ګرځ

  کال د ټاکنو د چمتووالی اړوند د امنیتی پیښو زیاتوالۍ 3102د. 

  د سیمه ایزو وسلوالو ډلو د ډیروالی، زورواکو او د دولت د بهرنیو مخالفینو د شتون له امله چه د سولې هڅو ته

 .کښې خنډ ګرځی، د امنیتی فضا ال خرابیدل په السرسی

  په کومه کچه چه د دولت مخالفین د پروګرامونو د پلی کیدو په برخه کښې له زور څخه کار اخلی یا د بشری

 . کړنو پراختیا له محدودیت سره مخ کوی

  ناوړه هوا، د اوبو او هوا(hydro-meteorological )یمه کښې یا س/ سخت شرایط، یا په افغانستان او

 .جیوتکتونیک فعالیتونه

 یا پاکستان څخه د بې اسنادو کډوالو هره پراخه ایستنه/ له ایران او.        

 د بشری مرستو السرسی ته کتنه

د بیطرف د اصطالح عمده عنصر . بشری مرستو مشخصونکې ځانګړتیا بې پرې توب، خپلواکی او ناپیلتوب دۍ د

دۍ، یعنې دا چه مرستې له اړتیا سره سمې وړاندې شی، هغه اصل چه تل په ثابت ډول په نړیوالو بشری " تناسب"

و کښې برابرې یا په یوه خوا کښې ډیرې که چیرې بشری اړتیاوې په دواړه خواو. قوانینو کښې ځای ورکړل شوۍ دۍ

 .وی، بشری ادارې باید دواړو خواوو ته په متناسب ډول د مرستو وړاندې کول ډاډمن کړی
 

 د بشری اړتیاوو په تړاو بشری حضور

کال په بشری عملیاتی پالن کښې، په افغانستان کښې د بشری اړتیاوو او زیان مننې د څیړلو لپاره  3102بشری ټولنې د 

څانګې او په زون (/ کلستر)پر دې سربیره، هرې ډلې (. څلورم چوکاټ وګورۍمخ کښې  06په )اوزار برابر کړی دی 

د بشری ادارو په اړه چه د هغوۍ په څانګه کښې د والیت په کچه کار کوی، معلومات راټول ( HRT)کښې بشری ډلو 

کوونکو شمیر له یو څخه تر پنځه درجه بندی شوی د بشری مالتړ (. دریم چوکاټ وګورۍمخ کښې   02په )کړی دی 

   .دی چه پنځمه درجه یې د ډیرو بشری مالتړ کوونکو څرګندونه کوی
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 (خال)والیت      مجموعی نمره      بشری حامیان      تشه (                      خال)والیت        مجموعی نمره        بشری حامیان      تشه 
 (د اړتیاوو څیړنه(                                                                         )د اړتیاوو څیړنه)             

 

   

 زابل 

 نورستان

 هلمند

 پکتیکا

 کنړ

 اروزګان

 خوست

 پکتیا 

 لغمان

 کندهار

 نیمروز

 فراه

 بادغیس

 غزنی

 غور

 وردک

 سریپل

 لوګر

 کندز

 کاپیسا

 پروان

 پنجشیر

 فاریاب

 دایکندی

 بغالن 

 ننګرهار

 سمنګان

 تخار

 جوزجان

 هرات

 بامیان

 بلخ

 بدخشان

 کابل

 

پکښې شتون لری ټاکل کیدای ( خالګانې)هغه والیتونه چه تشې  46د بشری مالتړ کوونکو او اړتیا له پرتله کولو څخه،

دا څیړنه والیتونه نه سره پرتله کوی، اما کوالی شو له هغه څخه د والیت په کچه د بشری ادارو د شتون او شته . شی

یاوو ته د ډیرو مالتړ کوونکو شتون هرو مرو دا معنی نه ورکوی چه ټولو اړت. اړتیاوو په پیژندنه کښې ګټه واخلو

دا څیړنه به د مالتړ کوونکو د حضور په ( اړتیاوو او د مالتړ کوونکو د شمیر)تمه کیږی چه د . ځواب ویل شوۍ دۍ

 .   کال کښې تصحیح شی او د ولسوالیو تر کچې به وغځیږی  3102وړاندې د اړتیاوو د ښه معلومولو په موخه، په 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 .  زیان مننې د تحلیل په برخه کښې ښودل شوی دی –او   -مخ کښې د اړتیاوو   15 ددې سند پهلکه څرنګه چه  46

  

 (تشې)ګانې د بشری مرستندویانو د حضور خال: افغانستان

والیتونه باید یو د بل په وړاندې پرتله نه شی، بلکه هر والیت باید په 
هغه والیتونه چه په سور رنګ ښودل . ځانګړې توګه وڅیړل شی

شوی دی، د ارزول شوو اړتیاوو په پرتله لږ بشری مالتړ کوونکی 
لری او هغه والیتونه چه په شین رنګ ښودل شوی دی، د ارزول 

 .  ډیرو بشری مالتړ کوونکو لرونکی دی شوو اړتیاوو په پرتله د
 

د ارزول شوو اړتیاوو په پرتله نسبتاْ 
 ډیرې بشری ادارې

 د بشری مرسته کوونکو پرتلیزې تشې

 نښې
 اداری پولې

 نړیوالې پولې --

 :یادښت
زیان مننې له مجموعی نمرې او په والیت / د بشری مرستندویانو د حضور خال په والیت کښې د اړتیاوو

 .  کښې د مرستندویانو د حضور له نمرې څخه ترالسه شوۍ دۍ
 

زیان / د سند د یوې برخې  په توګه د اړتیاوو CHAP 2013د والیتونو د درجه بندۍ په اړه معلومات د 

 .   مننې د تحلیل او له کلسترونو څخه د مالتړ کوونکو د حضور پر بنسټ دۍ

د ارزول شوو اړتیاوو په پرتله نسبتاْ 
 لږې بشری ادارې
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I. د بشری کارکوونکو او تسهیالتو په وړاندې تاو تریخوالۍ 

ر ټولو ډیر، ت. بشری مرستندویان، لومړیتوب لرونکو سیمو ته د السرسی په برخه کښې د پام وړ ستونزې تجربه کوی

اړو خلکو ته په السرسی، د ارزونو په الره اچولو، د پروګرام سیمو ته په سفر، د پروګرامونو د کړنو په څارنه او 

د السرسی محدودیتونه په ځانګړې توګه په سهیلی او . ارزونه کښې له منځی څخه تر سخت محدودیتونه شتون لری

دا محدودیتونه تر ډیره بریده، له دښمنۍ . سیمو په توګه ارزول شوی دیسهیل ختیځو سمیو کښې لیدل کیږی چه د وخیمو 

موسمی بدلونونه . د ډکو کړنو له امله دی چه بشری خوځښتونه او په پایله کښې بشری پروګرامونه له خنډ سره مخ کوی

اکثراً د روژې په په دې امنیتی پیښو کښې تر سترګو کیږی چه ډیرۍ پیښې په پسرلی او دوبی کښې رامنځته کیږی او 

میاشت او همداشان د مهمو اسالمی او ملی رخصتیو په بهیر کښې، د پیښو په شمیر کښې په ډراماټیک ډول زیاتوالۍ 

 .      لیدل کیږی

کال په پرتله، د هیواد په کچه د  3100کال کښې د  3103د بشری مرستندویانو په وړاندې د امنیتی پیښو ټولیز شمیر په 

 . یدو سره، راکم شوۍ دۍپیښو له راکم

والیتونو کښې د بشری کارکوونکو، ملکیتونو،  36په  OCHAکال له جنوری څخه تر سپتمبر میاشتې پورې،  2012د 

 . تاوتریخوالی ثبت کړی دی/ مستقیم او غیر مستقیم بریدونه 113او تسهیالتو په وړاندې 

ریو څخه یوې  برخې ته یې له مجرمینو او له دریو څخه د ټپی کیدو پیښې ثبت شوې دی؛ چه له د 02اووه د وژنې او 

 . دوه برخو ته یې د دولت له مخالفینو سره تړاو ورکړل شوۍ دۍ

مستقیم تاو تریخوالۍ د کال په بهیر کښې د ثبت شوو پیښو په نږدې نیمو کښې لیدل شوۍ دۍ، که څه هم د دولت د 

پیښو له  31و مستقیمې هڅې له ځانګړو شرایطو سره تړلې دی او د مخالفینو له خوا بشری مرستندویانو ته د زیان رسول

 .   پیښو المل شوې دی 01جملې څخه د 

هم مهاله زیانونه او د ځای په ځای شوو چاودیدونکو توکو بریدونه، د بشری مرستندویانو او بشری کړنو لپاره ډیر لوی 

نږدې کیدو څخه په ډډه کولو، د سفر مناسبو ساعتونو او دا خطرونه ښایی، امنیتی موخو ته له . خطرونه رامنځته کوی

په دې توګه په ټولیز . بڼې ته په پاملرنه، او د چاودنې ضد ساتونکو جوړښتونو د ځای پر ځای کولو له الرې راکم شی

ته له ډول، له دې ډول پیښو سره د مخ کیدو شونتیا په ټولو سیمو کښې له منځنۍ څخه تر ټیټې کچې ارزول شوې ده، پر

 . سهیل څخه چه د امنیتی پیښو د پیښیدو له مخې په لوړو پوړونو کښې درجه بندی شوۍ دۍ

سنجول شوی بریدونه دی چه / د بشری مرستندویانو په وړاندې په نورو ګواښونو کښې، په بیالبیلو ډولونو مخامخ فردی

می کړنې، تښتونې او د تالشۍ په غیر په دې کښې عمدی یا بې توپیره بریدونه، جر. بشری مرستندویان اغیزمنوی

پیښې  32کال د جنوری او سپتمبر تر منځ د تښتونې  3103په څرګنده توګه د . قانونی ځایونو کښې نیونې ګډون لری

   .ثبت شوو پیښو په پرتله د پام وړ کموالۍ ښئی 144کال په عین دوره کښې د  3100دا د . ثبت شوې دی

کال له  3103د )د بشری مرستندویه کارکوونکو، ملکیتونو او تسهیالتو په وړاندې تاوتریخوالۍ   

 (جنوری څخه تر سپتمبر میاشتې

د ښکیلو خواوو له لوری، د پالیسی په کچه په قصدی توګه تر برید الندې نه راځی، اما د بشری ادارې په جګړه کښې 

. السرسی د آسانتیا او د بشری کارکوونکو د خوندیتوب لپاره د منلو یوه څرګنده او مفصله کړنالره ډیره اړینه ښکاری

ولو، او د ټولنې د مشرانو او شورا په ګډون، بشری ادارې په دوامداره توګه، په ملی او سیمه ایزو پلی کوونکو د تکیه ک

که څه . له غیر دولتی مالتړ کوونکو سره د ګډو یا دوه اړخیزو خبرو اترو له الرې، د السرسی محدودیت ته ځواب وایی

د دولت د مخالفینو د ویش له امله په ډیرۍ سیمو کښې ( په بیالبیلو ډلو)هم د راپورونو له مخې، د خبرو اترو دا هڅې 

 .  ټکنۍ شوې دی

II. او ترانسپورت( اراضی)ځمکنی شرایط : فزیکی چاپیریال 

 اراضی

فوټه په  24,500دا غرونه د همالیا د غرونو د لړۍ اوږدوالۍ دۍ او د . د هندوکش غرونه په افغانستان کښې پراته دی

غاښي، او خوړۍ د ځمکې له الرې د لیږد رالیږد لپاره ( تند)هسکې او ټیټې ځمکې، ستوغ . لوړوالی لوړې څوکې لری

د افغانستان اوبه او هوا داسې دی چه غرنۍ سیمه د ژمی په میاشتو کښې په واورو . یو ډیر ناوړه چاپیریال رامنځته کوی

http://afg.humanitarianresponse.info/sites/default/files/afg_violence_humanitarian_actors_Jan_Sep2012.pdf
http://afg.humanitarianresponse.info/sites/default/files/afg_violence_humanitarian_actors_Jan_Sep2012.pdf
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ولسوالۍ  52ولسوالیو څخه  400اټکلونو له مخې، دا حالت د افغانستان له د ( کلستر)پوښلې  وی؛ د روغتیا د ډلې 

 .  اغیزمنوی

 ترانسپورت

افغانستان، په وچه کې د راګیر شوی هیواد په توګه د خپلو سمندری وارداتو لپاره د پاکستان او د ایران د سهیل په 

کال په وروستۍ ربع او  3100لویې پیښې رامنځته کیدل، د پاکستان په ګډه پوله د یوې  –د افغانستان . بندرونو تکیه لری

دې حالت د بشری مرستندویانو لپاره ډیر لوی  .کال په لومړۍ ربع کښې د پولې د تړل کیدو المل شو 3103د 

د کرایې او د ( معطلۍ)د بشری توکو لیږد له ځنډ سره مخ شو او عملیاتی لګښتونه د ټالیدو . محدودیتونه رامنځته کړل

 .   یرته بارولو د اضافی لګښتونو له امله، زیات شولب

کیلومتره شبکه کښې لویه پانګونه  34,903په ( سړکونو)په تیرو لسو کلونو کښې، نړیوالې ټولنې د افغانستان د واټونو 

الیږد ډیر اما له مهمو ملی واټونو پرته، د والیتونو او ولسوالیو واټونه خراب دی او د سړک له الرې لیږد ر. کړې ده

که څه هم، د لویو ښارونو تر منځ د واټونو فزیکی جوړښتونه اصالح شوی دی، د . دۍ( سوکه)لګښت لری او ورو 

ترافیکی پیښو د زیاتوالی او د مجرمینو او وسلوالو ډلو د فعالیت له امله، هوایی ترانسپورټ د مسافرینو لپاره خوندی ګڼل 

 .  شوۍ دۍ

 خدماتد هوایی کرښو د مسافرینو 

بشری ټولنه کوالی شی چه د تجارتی، غیر دولتی سازمان . کورنی هوایی ډګرونه لری 63دا هیواد دری نړیوال او 

(PACTEC) ملګرو ملتونو ،(UNAMA  اوUNHAS ) او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له خدماتو څخه ګټه

او د ګټه ( تشو)نیو ظرفیتونو کښې د خالګانو که څه هم بشپړ السرسۍ، په خدماتو، د خدماتو په تکرار، بیړ. واخلی

 .  اخیستونکو د مالی توان د محدودیت له امله شونۍ نه دۍ

 

III.  ماینونه او له جګړې  څخه پاته شوی چاودیدونکی توکی(ERW:) 

 602.2ولسوالیو کښې  322والیتونو په  22کال د سپتمبر تر پایه، د ماینونو په وړاندې د کړنو پروګرام د  3103د 

 5,456مربع کیلومتره ځمکه د داسې سیمې په توګه پیژندلې ده چه ماینونه پکښې کرل شوی دی او هغه یې د خطر د 

 1,814ماینونو او له جګړې څخه پاته شوو چاودیدونکو توکو، نږدې . نښو په وسیله د پاکولو په موخه نښانی کړې ده

کلیوالی او ښاری ټولنې چه په هغه سیمو کښې چه ماینونه پکښې کرل شوی دی یا د هغه په شا او خوا کښې ژوند کوی، 

دا ماینونه او چاودیدونکی توکی، زیان منونکو خلکو ته د . بنسټیزو خدماتو ته د السرسی له پلوه اغیزمنې کړی دی

 . بشری مرستندویانو په السرسی هم اغیزه کوی

  د افغانستان په ولسوالیو کښې د کرل شوو ماینونو حالت : شې سره تړاوه نقل

کال  3115یژندل شوې زیرمې تر د اوتاوا د تړون له مخې، افغانستان پریکړه کړې څو د پرسونل ضد د ټولو ماینونو پ

کاله پورې پاک کړی؛ د ماینونو د خطر د  3102پورې له منځه یوسی؛ د پرسونل ضد ټول کرل شوی ماینونه تر 

د پرسونل ضد . کمولو زده کړې به وړاندې کوی او له ماینونو څخه، له ژوندی پاته شوو کسانو سره به مرسته کوی

کال د مارچ په میاشت کښې افغانستان د پرسونل ضد ماینونو د  3103شوې، اما د  ماینونو ټولې زیرمې له منځه یوړل

د اوتاوا په تړون کښې د ټانک ضد ماینونه او له جګړې څخه پاته شوی . پاکولو لپاره د لس کاله تمدید غوښتونکۍ شو

 . چاودیدونکی توکی ګډون نلری

  

http://afg.humanitarianresponse.info/sites/default/files/Afg_MACCA_Contamination_Status_Oct2012.pdf


کال لپاره د افغانستان عمومی بشری عملیاتی پالن 3102د   

35 
 

 بشری ستراتیژی او ستراتیژیکې موخې

په بشپړه توګه تحلیل او لومړیتوب بندی ( CAP)کال د بشری مرستو د غوښتنې ټولیزه  3103لپاره د د افغانستان 

په پایله کښې نه پروسې او نه هم د ابیل وروستی سند د ملګرو ادارو په منځ کښې بشپړ اعتبار پیدا کړ، او . شوې نه وو

رګونونو په ارزونه کښې د کمزورتیاوو د شتون له امله د اړتیاوو او لومړیتوب لرونکو غب. په نابشپړه توګه تمویل شوه

ته په کتو، نه دی ( جندر)بشری ټولنې د اغیزمنو شو خلکو په وړاندې په بشپړه توګه د مسئولیت ادا کول، جنسیت 

 .ښودلی

کال عمومی بشری عملیاتی پالن، د ژوند ژغورونکو خدماتو پر ارزښت  3102ددې حالت د اصالح کولو لپاره د 

یو ډیر مهم نوښت، د اړتیاوو شدت . ینګار کوی څو په ټول افغانستان کښې تر ټولو شدیدو اړتیاوو ته ځواب وویل شیټ

د . دا درجه بندې له جګړې او طبیعی پیښو سره مخامخ والی ته پاملرنه کوی. ته په کتو د والیتونو درجه بندی ده

د پایدارۍ او د مقاومت . د ژغورونکو مرستو ډیر ټینګار کیږیپایدارۍ او مقاومت د وړتیا د کړنالرې تر څنګ په ژون

وړتیا په ټولو بشری پروګرامونو کښې ګډون لری او له بیړنیو حاالتو سره د مخامخ کیدو لپاره د زیان منونکو افغانو 

 .ټولنو له چمتووالی او ځواکمن توب څخه د ډاډ د ترالسه کولو په هڅه کښې ده

ه موخه، له جګړې او طبیعی پیښو څخه د اغیزمنو شوو خلکو اړتیاوو ته د ال اغیزمن غبرګون تر ټولو لوړه ستراتیژیک

چه د خدماتو په وړاندې کولو ( کاری ډلې)دا موخه ټول کلسترونه . له الرې د ملکی خلکو د ساتنې پیاوړی کول دی

یښو له امله له خنډ سره مخ کښې ګډون لری، سره یو کوی، ځکه چه بنسټیز خدمات معموالً د جګړې او طبیعی پ

او د هغه هدف لرونکی خدمات، د ماشومانو د ساتنې، د ماینونو په ( کاری ډله)کیږی، همدا راز د ساتنې کلستر 

او د کور، ځمکې او جایداد د موضوع په برخه  (GBV)پر بنسټ د تاوتریخوالی ( جندر)وړاندې د مبارزې، د جنسیت 

 .کښې کار کوی

کښې د افغانستان ټیټې نمرې ته په کتو، د مړینې او مائوفیت کموالۍ دویمه ستراتیژیکه موخه ګڼل په بشری شاخصونو 

اوبه، پاکوالۍ او  –تغذی  –روغتیا  –لکه د خوړو مصئونیت او کرنه ( کاری ډلې)دا موخه هم عمده کلسترونه . کیږی

 . ې په شا اوخوا کښې سره یو کویاو ساتنه د یوې د اندازه کولو وړ او ریښتینې موخ( WASH)حفظ الصحه 

په همدې توګه، له بیځایه شوو خلکو، راستنو شوو خلکو او کوربه ټولنو سره مرسته کول یوه داسې ستراتیژیکه موخه 

ده چه اړتیاوو، د جګړې له امله د بیځایه کیدو بهیر او د افغان کډوالو لپاره د حل الرو د کړنالرې په مرسته د کډوالو 

 . هغه ته د یو لوۍ لومړیتوب په سترګه ګوری( کاری ډلې)ه په کتو، ټول کلسترونه راستنیدو ت

څلورمه او وروستنۍ ستراتیژیکه موخه، تر ټولو زیان منونکو خلکو ته د معیشت بیرته راګرځول دی، چه د خوړو د 

 . مصئونیت او د خلکو د پایدارۍ او مقاومت د وړتیا په برخه کښې یو مهم ګام دۍ

  3102د تیرو کلونو په خالف، د . د افغانستان لپاره عمومی بشری عملیاتی پالن په یو ستراتیژیک پالن تمرکز کوی

به تیرو کلونو کې به د بشري غوښتنې د . کال لپاره د پالن شوو پروژو بیا کتنه پدې اسنادو کې نده وړاندې شوې

که څه )میاشتو د پلی کیدونکو پروژو پوره لست یوځایی وو ولې نور به داسې نه وی   03ټولیزې سره د راتولونکو 

 (.هم چه، الرښود له هغوۍ څخه غواړی چه هغه له اړتیا سره سم تجدید کړی

کال د پروژو وړاندیز پاڼې ترالسه کوی، ښایی د پیسو د چمتو کولو په اړه د  2013کله چه بسپنه ورکوونکی د 

پر بنسټ لومړنۍ کتنې تر سره کړی او یا ښایی د چټکې کتنې  په موخه ( کاری ډلو)مخه د کلسترونو پریکړې کولو د

هغه بسپنه ورکوونکو ته به چه دا بهیر تعقیبوی ډاډ . ته واستوی( OCHA)هغه د بشری چاروی د همغږۍ ادارې 

په افغانستان کښې له عمومی کښې، ( FTS)ورکړل شی چه دا بیا کتل شوې پروژې به د مالی څارنې په خدماتو 

دا کار به بشری ادارو او بسپنه ورکوونکړ ته یوه . سره د مرستې په توګه ثبت شی( CHAP)بشری عملیاتی پالن 

 .په کچه پلې کړی( بورد)پیاوړې انګیزه ورکړی ترڅو بشری ستراتیژی په بشپړه توګه د ټولې مجموعې 

، هغوۍ (CHAP)کال عمومی بشری عملیاتی پالن  3102رکوونکی باید د د بیالبیلو ټاکنو د لنډیز شیما، چه بسپنه و

 .ته د استول شوو وړاندیز پاڼو د کتلو په وخت کښې، وکاروی
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 نه      

    

  هو    

  

هو                 

  

     

 

 

بشری ادارې باید بسپنه ورکوونکو ته د خپلو پروژو د وړاندیزپاڼو تر استولو دمخه له عمومی بشری عملیاتی پالن 

(CHAP ) د بشری چارو د همغږۍ اداره . ترالسه کړیسره د هغو له سمون څخه ډاډ(OCHA ) به له خپلو ځانګړو

کاری )مهارتونو څخه په ګټه اخیستنه او د معلوماتو د اداره کولو په ګډون د نور مالتړ په وړاندې کولو، له کلسترونو 

د ( CHAP)ن به د عمومی بشری عملیاتی پال( کاری ډلې)کلسترونه . سره په دې پروسه کښې مرسته وکړی( ډلو

دا پروسه . اړتیاوو د تحلیل، ستراتیژیکو موخو او د غبرګون د پالنونو په کارولو د وړاندیز شوو پروژو تړاو و ارزوی

او د پایداری او مقاومت وړتیا به پکښې ګډون ولری له بسپنه ( جندر)چه ګډ موضوعات لکه د ژوند چاپیریال، جنسیت 

کړه وکړی چه آیا وړاندیز شوې پروژې د عمومی بشری ستراتیژی په پلی ورکوونکو سره به مرسته وکړی څو پری

 .کیدو کښې مرسته کوالی شی او که نه

کال کړنالره بشری ملګری هڅوی چه د پروژو د ثابتې کلنۍ بڼې د چمتو کولو پر ځای داسې پروژې وړاندې  3102د 

 .بیړنیو حالتونو ته ځواب ووایی کړی چه هغه بیړنیو حاالتو ته چه وړاندوینه یې کیږی او ریښتینو

ده چه د منځنۍ کچې د لګښتونو پر ( میلیونه ډالره  471$)په دې عمومی بشری عملیاتی پالن کښې اټکل شوې بودیجه 

په وسیله ټاکل شوې ( کاری ډلو)بنسټ یوه ګټه اخیستونکې ته د وړاندیز شوو بشری خدماتود رسولو لپاره د کلسترونو 

 . کښې د اړتیا وړ پیسو په هکله پراخ معلومات ورکوی( کاری ډله)ه ورکوونکو ته، په هر کلستر دا اټکل، بسپن. ده

کال او تر هغه مخکې  3103په . وی( دقیق)که څه هم دا اټکلیز لګښتونه دی، ښایی د تیرو بودیجو په پرتله ډیر کره 

کښې د ګډون لرونکو غوښتنپاڼو له یو ځای ( CAP)کلونو کښې د لګښتونو ارقام، د بشری مرسته غوښتنې په ټولیزه 

د اړتیاوو موجوده کړنالره، د پیسو د اټکلیزو او ریښتینو اړتیاوو تر منځ ډیر نږدې والۍ . کولو څخه السته راغلی دی

 (.دې شونتیا ته په کتو چه د پروژو پخوانۍ همغږی له اړتیاوو سره په کټ مټ تړاو نه ده توانیدلې)راولی 

د ځانګړو پالن . ل د بیالبیلو کلسترونو  په وسیله تر سره شوۍ دۍ چه هر یوه یې خپله کړنالره کارولې دهد لګښتونو اټک

 . شوو فعالیتونو لګښتونه د کلستر د غړو د فعالیتونو د لګښتونو پر بنسټ حساب شوی دی

وروسته بیا د ټول کلستر په کچه د هغوی منځنۍ اندازه
47

اب د هر فعالیت لګښت معلوم ایستل شوې ده څو د ډالر په حس 

د بیلګې په توګه، د یو بیړنی . په دې لګښت کښې د فعالیت اړوند ټول عمومی او غیر مستقیم لګښتونه ګډون لری. شی

تشناب په لګښت کښې به نه یواځې خام توکی بلکه د کار، لیږد رالیږد، امنیت او نور لګښتونه هم ګډون ولری، په دې 

د منځنۍ کچې ددې تقریبی معلومولو پروسه په هر کلستر په . د ټول لګښتونه مشخص شوی دیتوګه د یو فعالیت اړون

د کلستر پر بنسټ، په ملی کچه د پیښو د شمیر معلومول، د کلستر د ځانګړو فعالیتونو مشخصول، د پیښو : الندې ډول ده

لستر کښې د ټولو ګډون کوونکو ادارو په کال کې په ک 3102ټاکل شوی شمیر ته په کتو د لګښتونو ټاکل، وروسته بیا د 

  .کچه ددې لګښتونو د منځنۍ اندازې معلومول

                                                      
47

د  "ارزښتپیسو لپاره "له خواد وړاندې شوی د  DFIDپه ګډون په نورو هیوادونو کښې د کلستر د کړنو او د  DRCد بشری مرستو د غوښتنپاڼو د همغاړو ادارو لپاره د  

 کړنالرې پر بنسټ 

سره د هغوۍ د  CHAPکال له  3102آیا تاسې د در استول شوو وړاندیز پاڼو، د بیا کتنې لپاره، د 
 . تړاو د ټاکلو په موخه، ستاسې د کورنی تخنیکی ظرفیت او پالیسی سربیره مالتړ غواړۍ

له موخو سره د تړاو د  CHAPکال د  3102غواړۍ چه د ( کاری ډلې)آیا تاسې له اړوند کلستر 
 . ټاکلو په موخه په ورته وخت کښې د استول شوې وړاندیز پاڼې او ګډو اساساتو بیا کتنه ترسره کړی

له موخو سره د تړاو د ټاکلو په موخه  CHAPکال د  3102څخه غواړۍ چه د  OCHAآیا تاسې له 
 . په ورته وخت کښې د استول شوې وړاندیز پاڼې او ګډو اساساتو بیا کتنه ترسره کړی

 

 .د هرې پروژې وړاندیز پاڼه په داخلی توګه وګورۍ

هرې پروژې وړاندیز پاڼه په داخلی د 
 .توګه بیا کتنه وکړۍ

 

د کلستر په وسیله د هم مهاله کتنې لپاره د 
کلستر له همغږی کوونکی څخه مرسته 

 وغواړۍ

له مرکزی دفتر څخه مرسته  OCHAد 
 وغواړۍ

نه

keta
bchi

@un
hcr.
org  

 هو

نه

keta
bchi

@un
hcr.
org  
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په کچه، د لګښتونو د سنجولو په پروسه کښې د الندې فکتورونو په ګډون له یو شمیر ( بورد)د ټولې مجموعې 

فکتورونو
48
 :     څخه ګټه اخیستل شوې ده 

 مقیاسی سپما له امله، له شمیر سره تړاو لری د ګټه اخیستونکو شمیر، ځکه چه فی واحد لګښت د . 

  د پروګرام پیل، دوام یا پای ته نږدې والۍ څرګندوی –د پروګرام مرحله. 

  دې  ته په کتو چه خلک څومره خواره واره او خوځند دی –د ترانسپورتی او تدارکاتی لګښتونو کچه. 

  ټیټ/ منځنۍ/ وړد سیمې جګړئیز حالت ته په کتو، ل –د اړتیا وړ امنیت کچه. 

  خلکو په ګډون چه  وددې څرګندونه کوی چه خدمات تر کومې کچې هوډ لری څو د هغ –د خلکو د پوښښ کچه

 .السرسۍ ورته ستونزمن دۍ، تر موخه الندې ټولو خلکو ته ورسیږی

  چه آیا سیمه ایزه به وی که وارداتی، او دا چه تر کومې کچې  به له سیمه ایزو  –د برابرولو او ویش سرچینه

 .   مراجعو څخه ګټه واخیستل شی

 

  

                                                      
48

د  "ارزښتپیسو لپاره "له خواد وړاندې شوی د  DFIDپه ګډون په نورو هیوادونو کښې د کلستر د کړنو او د  DRCد بشری مرستو د غوښتنپاڼو د همغاړو ادارو لپاره د  

 کړنالرې پر بنسټ 
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 کال لپاره ستراتیژیکې موخې او شاخصونه  2013د 

 د ملکی خلکو د ساتنې پیاوړی کول(: SO 1)لومړۍ ستراتیژیکه موخه 

 څارنې کړنالرهد  موخه شاخصونه

له جګړې څخه په اغیزمنو شوو ولسوالیو کښې جوړ شوی ثابت او سیار روغتیایی 

ماشوم مراقبتونه، د صدماتو د تثبیت او راجع / واحدونه چه بنسټیز مراقبتونه، د مور

 . کولو خدمات وړاندې کوی

 

لنډ مهاله روغتیایی  90

سلنه یې وړ  51چه )واحدونه 

نکی یا الیق ښځینه کارکوو

 (.ولری

 د روغتیای د کلسترربع وار راپورونه

د ولسوالۍ په کچه روغتیایی خدماتو ته 

 د السرسی په هکله څیړنه

بیځایه شوو خلکو او غیر رسمی استوګن ځایونو  100,000د جګړې له امله د 

کسانو لپاره د بنسټیزو  01111لپاره لنډ مهاله روغتیایی خدمات، داسې چه د هرو 

 .   روغتیایی پالنو یو مرکز شتون ولری

 

روغتیایی واحدونو  01د 

 جوړشوی دی

 ربع وار راپورونه)د روغتیای د کلستر 

 

چه ( سلنه) %کلونو د کم عمره هغه نجونو او هلکانو  08په بیړنیو سیمو کښې، تر 

 .  د ساتنې او د ژوند د چاپیریال خدماتو ته السرسۍ لری

 

په بیړنیو حاالتو کې د ماشومانو د ساتنې  زیاتوالۍ  10%

(CPIE ) ( کاری ډلې)د فرعی کلستر

 راپورونه او ارزونې

 

 د مړینې او مائوفیت کمول(: SO 2)دویمه ستراتیژیکه موخه 

 د څارنې کړنالره موخه شاخصونه

د هر فعال روغتیایی مرکز په کچه، بشری روغتیایی خدماتو ته د اړو خلکو منځنۍ 

 شمیر

 

 0کسانو لپاره  10,000د هرو 

 لومړنۍ روغتیایی مرکز 

 ملی او کلستری راپورونه

هغه تر پنځه کلونو کم عمره هلکان، نجونې او امیندواره او شیدې ورکوونکې 

له  SPHEREمیرمنې چه په خدماتی پروګرامونو کښې نیول شوی دی او د 

 معیارونو سره سم یې درملنه کیږی  

 

 د تغذی د کلستر ربع وار راپورونه 271,255

 

معیارونو سره سم د ناروغۍ  د ناروغیو د خپراوی په بهیر کښې له منل شوو نړیوالو

 (د جنس او سن په حساب سره بیل شوی( )CFR)د پیښو له امله د مړینې تناسب 

 

CFR   1 > کولرا% 

CFR   5 > شرۍ% 

 

 

د روغتیایی معلوماتو د اداره کولو سیستم 

(HMIS   ) او د ناروغۍ په اړه د پر وخت

  ( DEWS)خبرولو سیستم 

 له بیځایه شوو او راستنو شوو خلکو او کوربه ټولنو سره مرسته(: SO 3)دریمه ستراتیژیکه موخه 

 

 د څارنې کړنالره موخه   شاخصونه

د هغه خلکو شمیر چه د ماین پر ضد د مبارزې له پروګرام څخه ورته ګټه رسیږی 

د هغه خلکو شمیر چه د ماینونو له پاکولو څخه ورته ګټه رسیږی، د هغه خلکو )

له جګړې څخه د پاته شوو چاودیدونکو توکو په اړه له زده کړو / شمیر چه د ماینونو

 (. څخه ګټه اخلی

 

 کلستر ربع وار راپورونهد ساتنې د  1,210,30

او ( یا خوړو/ پیسو)چه په مناسب ډول د ( سلنه) % د هغه کورنیو بیځایه شوو خلکو

  .  معیشتی مالتړ د وړاندې کولو له الرې، پر وخت مرستې ترالسه کوی

 

د خوړو د مصئونیت او کرنې د کلستر  ربع  180,061

 وار راپورونه



کال لپاره د افغانستان عمومی بشری عملیاتی پالن 3102د   

39 
 

او راستنو شوو خلکو په وړاندې د اوبو، پاکوالی په کوربه ټولنو کښې د بیځایه شوو 

 او حفظ الصحې د څانګې غبرګون

 

220,000 

له تشنابونو پرته،  170,000)

 ( له تشنابونو سره  50,000

د کلستر ربع  اوبو، پاکوالی او حفظ الصحېد 

 وار راپورونه

 د ملی پوښښ سروې 

2013 

 

 زیان منونکو خلکو ته د معیشت بیرته راګرځولتر ټولو (: SO 4)  څلورمه ستراتیژیکه موخه

 د څارنې کړنالره موخه   شاخص

چه د حاصل ورکوونکو جایدادونو د مالتړ په برخه ( سلنه) %د هغه اړو خلکو 

یا د مالداری په برخه کښې مالتړ؛ مشروطه / کود او/ کرنیز تخمونه او)کښې یې 

 .   پر وخت مرستې ترالسه کړې دی( ورکړه

 

828,865 

 

د خوړو د مصئونیت او کرنې د کلستر ربع 

 وار راپورونه 

د خوړو د مصئونیت او کرنې د کلستر د 

 کال د خدماتو د اغیزو ارزونه  3102

 
 

 او د پایداری او مقاومت وړتیا( جندر)د ژوند چاپیریال، جنست : 49ګډ موضوعات

کال  3102او د پایدارۍ او مقاومت وړتیا په ( جندر)په افغانستان کښې هیوادنی بشری ټیم د ژوند چاپیریال، جنسیت 

 .  کښې د بشری کړنو لپاره د دریو ګډو موضوعاتو په توګه مشخص کړی دی

 د ژوند چاپیریال

په مالتړ د سږنی کال دعمومی ( UNEP)د ژوند د چاپیریال شاخص د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې د پروګرام 

د نورو هیوادونو له تجربو څخه ( UNEP)د ملګرو ملتو د چاپیریال ساتنې پروګرام . بشری عملیاتی پالن یوه برخه ده

. په ګټه اخیستنه، په بشری کړنو کښې د چاپیریال اړوندو اندیښنو ته د پاملرنې په موخه نوښت ګر ګامونه پورته کړی دی

مونو د منفی اغیزو د راکمولو په موخه د اقداماتو د نه شتون په صورت کښې ښایی په افغانستان کښې د د بشری پروګرا

د ژوند د چاپیریال په اړه اندیښنې ال له وړاندې د هغه کلسترونو چه د اوبو د پایدارو . ژوند چاپیریال ته زیان ورسیږی

او د معیشت له پایدارو فرصتونو لکه د ( روغتیا)فضله موادو ، د طبی (اوبه، پاکوالۍ او حفظ الصحه)سرچینو او کیفیت 

سره سر او کار لری، تر ( د خوړو مصئونیت او کرنه)ځنګلونو او ژوند د چاپیریال پر بیا رغونه متمرکزو پروګرامونو 

 . پاملرنه الندې دی

د ملګرو . وسې پر بنسټ دۍد پر( AME)د ژوند د چاپیریال د شاخص کاری چوکاټ د ارزونې، راکمولو او ښه والی 

سرپټونی او  –روغتیا  –د خوړو مصئونیت او کرنې )د څلورو کلسترونو ( UNEP)ملتو د چاپیریال ساتنې پروګرام 

لپاره له دریو څخه تر پنځو الرښودونکی ( اوبو، پاکوالی او حفظ الصحې او د ماین پر ضد د مبارزې –غیر غذایی توکو 

دې کلسترونو د طبیعی . هغو ته د خپلو کلسترونو د غبرګون په پالنونو کښې ځای ورکړیپیغامونه ترتیب کړی دی څو 

سرچینو د اداره کولو د کړنو لپاره د اوبو د ساتنې، مالدارۍ، د چاپیریال په اړه پالن جوړونې، تعلیماتو او پوهاوی په 

و، لکه د ملی پیوستون یا د ټولنې  په کچه د دا چارې د ټولنې په کچه د پروژ. برخو کښې یو لړ اقدامات تر سره کړی دی

 . شوراګانو د میکانیزمونو له الرې تر سره کیږی

اوبو، پاکوالی او حفظ الصحې کلسترونو  او د  –سرپټونی او غیر غذایی توکو  –روغتیا  –د خوړو مصئونیت او کرنې 

کال لپاره په  3102ډول پلۍ کړۍ دۍ او د ماین پر ضد د مبارزې فرعی کلستر د ژوند د چاپیریال شاخص په آزمیښتی 

خپلې پروژې و ( 0: )له دې کلسترونو څخه غوښتنه شوې چه. ټولو وړاندیز  شوو فردی پروژو کښې به پلۍ شی

او د شونتیا په صورت کښې خپلې پروژې د پایدارۍ او ( 2)پر چاپیریال منفی اغیزې راکمې کړی؛ او ( 3)ارزوی؛ 

به بسپنه ورکوونکو ته په ( UNEP)د ملګرو ملتو د چاپیریال ساتنې پرګرام . ار پیاوړې کړیمقاومت پر وړتیا په ټینګ

وړاندیز شوو پروژو کښې مالتړ او تخنیکی الرښونې وړاندې کړی او په ښه توګه د ژوند د چاپیریال د شاخصونو له 

          .    کارولو څخه به ډاډ ترالسه کړی

                                                      
49

له مرستیال، دومینیک پارکر سره  (OCHA)ی چارو د همغږۍ د دفتر ددې دریو ګډو موضوعاتو د پلی کولو په اړه د معلوماتو او الرښوونې لپاره، مهربانی وکړۍ د بشر 

 .تیلفون شمیره اړیکه ونیسۍ 126 001 793 93+ایمیل آدرس،  parker@un.org: په

 

mailto:parker@un.org
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  (جندر)جنسیت 

کال کښې د افغانستان د مرسته غوښتنې  3103شاخص په ( جندر)د جنسیت ( IASC)منځ د دایمي کمیټې د ایجنسیو تر 

موضوع ته د ( جندر)کښې وړاندې شو او د وړاندیز پاڼې یا پروپوزل په ترتیب کولو کښې د جنسیت ( CAP)په ټولیزه 

د ایجنسیو تر منځ دایمي (. مراجعه وکړۍ الندې چوکاټ ته)پاملرنې په برخه کښې د پام وړ السته راوړنو المل شو 

د جنسیت یا جندر د کودونو د پلی کیدو د ( IASC)د جندر مشاور، د ایجنسیو تر منځ دایمي کمیټې ( IASC)کمیټې 

په دې ارزونه کښې د بامیانو، هرات، ننګرهار او کابل له غیر . کتنې په موخه د نیمایی کال ارزونه تر سره کړې ده

سیمه ایزو کتنو، مجلسونو او د متمکز ګروپ له مرکو سره یو ځای ګډون  30ځایونو څخه کتنې، له رسمی استوګن 

 .    درلود

( جندر)یو څو محدودو پروژو د جنسیت . د جندر د برابرۍ په برخه کښې ټولیز پرمختګ استثنایی او محدود دۍ

واځې هغه پروژې وې چه په مشخص ډول یې د موضوع ته د پاملرنې په برخه کښې پیاوړې کړنې ترسره کړې دی، دا ی

د بیلګې )میرمنو، هلکانو او نجونو زیان منونکې ډلې تر موخه الندې راوستلې وې، لکه ښوونیزې او روغتیایی پروژې 

په توګه، د ګوزڼ پروګرام، د واکسین د خدماتو د ښه والی په موخه د سن او جنس په تفکیک د معلوماتو په راټولو کښې 

د هیواد په سهیلی او سهیل ختیځو سیمو کښې د دودیزو کړنو له امله ننګونې شتون لری چه (. وړ ځواک ښودلۍ دۍد پام 

په ټولو کچو کښې یې د ښځو پر استخدام اغیزه کړې او په ځانګړې توګه میرمنو او نجونو ته د روغتیایی خدماتو 

زمانونو د روغتیایی پروژو د پلی کولو له اوږدو تجربو یو څو افغانو غیر دولتی سا. وړاندې کول یې ستونزمن کړی دی

څخه په ګټه اخیستنه، داسې کړنالرې ترتیب کړې دی چه د کابل په غیر رسمی استوګن ځایونو کښې ورو ورو د جنسیت 

 .  پر بنسټ تیری کوونکو کړو وړ ته بدلون ورکړی( جندر)

باور د فضا په رامنځته کولو، هغوۍ په دې توانیدلی دی څو  د پوهاوی د کچې په لوړولو او د پښتنو نارینه وو سره د

میرمنو ته اجازه ورکړی چه د نارینه ملتیا کوونکی له شتون پرته د کورنۍ د تنظیم او د امیندوارۍ د مخنیوی مشورې له 

 . نارینه ډاکټرانو څخه ترالسه کړی

ر په توګه ادامه ورکول کیږی، ځکه چه د اړتیاوو د جنسیت برابری او انصاف موضوع  ته اوس هم د یو پس له وخته فک

په ارزولو او د پروژو په طرح کولو کښې د ښځو او نجونو د غږ نه شتون، د بشری غبرګون لپاره د اړتیاوو نیمګړې 

له ښځو او نجونو سره په منظمه توګه مشوره نه کیږی او بیا یې د پایلو جبران کول ګران دی، لکه په . بڼه وړاندې کوی

نامناسبو ځایونو کښې د اوبو د بمبو نصبول ددې المل ګرځی چه میرمنې د محدودو ساعتونو لپاره له هغه څخه ګټه 

د توپیرونو او تشو ته ( جندر)هغه پروژې چه د جنسیت . واخستالی شی ځکه چه ښایی له ځورول کیدو څخه وویریږی

کیدونکې غیر رسمی زده کړې او د حفظ الصحې په اړه غبرګون لپاره طرح شوې دی، لکه د رضاکارانو له خوا اداره 

دا د زده کړې . څخه ګټه اخلی چه کیدای شی د تدریسی وینا په بڼه ساده شی" د زده کړې له حلقو"پوهاوۍ ډیرۍ وختونه 

 .  په چاپیریال کښې د جنسیت پر بنسټ د ونډې موجوده توپیر د سړیو او هلکانو په ګټه پیاوړۍ کوی

راجعو د ټولنې په کچه کړنو کښې د ګډون په برخه کښې یو څه وړتیاوې له ځانه ښودلې دی، او دا کوالی ټولو ملګرو م

که څه هم چه، د ټولنې په کچه تشکیالت . شی چه بشری مرستندویانو ته د باور د ترالسه کولو لپاره د ننوتلو ښه ټکۍ وی

یرې له ښځو او نجونو سره مشوره هم وشی، د هغوۍ هم تر ډیره بریده له نارینه وو څخه جوړ شوی دی؛ حتی که چ

 . نظریې د پروژې په طرح کولو او پلی کیدو کښې په پام کښې نه نیول کیږی

له ( جندر)چه په زونونو کښې په الره اچول شوی دی، نه یواځې یې د جنسیت ( تریننګونه)د زده کړې هغه پروګرامونه 

د زده کړې دې پروګرامونو وکوالی شول چه دا غلط . نګونو یې هم رڼا واچولهبرابرۍ سره لیوالتیا ښودلې ده بلکه په ن

ننګونه دا وه چه . موضوع ته یواځې له ښځو او نجونو سره تړاو ورکولو کیږی، اصالح کړی( جندر)اند چه د جنسیت 

ره کیدونکو کورنیو ته څرنګه د جندر څیړنه د جندر د موضوع له راکمولو پرته تر سره شی، څو د میرمنو په وسیله ادا

په جګړه ځپلو سیمو کښې د هلکانو او سړیو او بشری مرستو ته د هغوۍ د اړتیا او د هغوۍ د ساتنې په . پاملرنه وشی

 . برخه کښې د جندر د موضوعاتو په اړه د ګډونوالو پوهه ډیره کمزورې وه

ه د زده کړې په پروګرامونو کښې برخه په اړ( جنسیت)په هرات، کندز او مزار کښې یو زیات شمیر ښځو د جندر 

خو، په سهیل ختیځو سیمو کښې هیڅ میرمنې په دې پروګرامونو کښې ګډون نه دۍ کړۍ، چیرته چه د دودیزو . واخیسته

انګیرنو، د کار په ځای کښې د ځورول کیدو، او د نارینه وو د سلوک له امله چه میرمنو ته له کور څخه بهر له نارینه 

په کندهار کښې د . رکولو اجازه نه ورکوی، پلی کوونکو ادارو هیڅ میرمن د کارکوونکی په توګه نه درلودهوو سره د کا

یو شمیر ګډون کوونکو له . میرمنو د ګډون د هڅولو په موخه یو دوه ورځنۍ ورکشاپ یواځې د میرمنو لپاره جوړ شو
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اغوستۍ ( حجاب)پ په ټوله دوره کښې یې بورکه دې ویرې چه و به پیژندل شی یا به سړی هغوۍ ته وګوری، د ورکشا

 .         وو

دوې  ننګونې د ملی ملګرو ادارو د ظرفیت کمزروۍ انکشاف او په ټولو کچو او لیرې پرتو سیمو کښې د ښځینه 

کلمه د یو مفهوم په توګه په دری او پښتو نه شی ژباړل کیدای، او په دې موضوع " جندر"د . کارکوونکو نشتوالۍ دۍ

ته له بهر څخه د واردو شوو موضوعاتو په " جندر او د جندر برابرۍ"کښې د ټولنې راګډول ستونزمن دی ځکه چه 

دې موضوعاتو ته د ځواب ورکولو په موخه، د افغانانو لپاره د مرستو د برابرولو د ادارې . سترګه کتل کیږی

(ACBAR )نې د ښځو، نجونو، هلکانو او سړیو د زیان په مرسته د جندر یو کاری چوکاټ رامنځته شوۍ دۍ څو ټول

 .     منونکو ډلو د بشری اړتیاوو د بشپړولو او ساتنې په برخه کښې په کار کولو کښې راګډې کړی

کال په عمومی بشری عملیاتی پالن کښې یوه ګډه موضوع ده، او ټولو کلسترونو د خپلو  3102د ( جندر)جنسیت 

د جندر شاخص د خپلې . په اړه ژمنې ځای پر ځای کړې  دی( جندر)ې د جنسیت کلسترونو د غبرګون په پالنونو کښ

ارزونې اوزار دی چه د جندر په هکله د پرمختګ او په دې اړه د کلستر د غړو د مسئولیت منلو د کچې د اندازه کولو 

او ځینې تر موخه ( ریکود ول 2a)باید د جندر د  بسپنه ورکوونکو ته ټولې وړاندیز شوې پروژې. لپاره کارول کیږی

هغوۍ باید . چه ډیر ناوړه حالت او ځانګړې اړتیاوې په ګوته کوی، باید پکښې شتون ولری( کود 2b)الندې فعالیتونه 

همداشان، خپلو اړوندو کلسترونو ته د پروژې د ټاکلو په برخه کښې د کارول شوو معیارونو په اړه معلومات ورکړی او 

 . لې ارزونې کود د څارنې په موخه په ډاګه کړید جندر د شاخص په اړه د خپ

وړاندیز کیږی چه بسپنه ورکوونکی د جندر له موضوع څخه مالتړ وکړی او ادارې او کلسترونه دې ته وهڅوی چه د 

دا ژمنې باید عملی شی، څو ډاډ ترالسه شی چه ټولې تمویل شوې پروژې د . جندر په هکله په خپلو ژمنو عمل وکړی

     .کود لرونکې دی 2a/2bص کښې د جندر په شاخ

ایجنسیو تر منځ د دایمي  کښې د( CAP)د بشری مرسته غوښتنو په ټولیزه  3103څخه تر  3100د 

 کړنې( کاری ډلو)په اړه د کلسترونو  50د شاخص( جندر)د جنسیت ( IASC)کمیټې 

 

د پروژو ټولیز  2b کود   2a کود   1 کود   0 کود   N/S کلستر
 شمیر

 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

د همغږی د 
 مالتړ خدمات

6 5 1 3 5 0 3 0 0 8 15 

 12 9 2 0 6 0 2 4 2 5 - پوهنه

د خوړو 
مصئونیت او 

 کرنه

- 6 4 4 19 0 16 0 0 14 39 

 27 10 2 2 11 0 10 6 4 2 - روغتیا

 1 9 0 0 0 1 1 6 0 2 - څو برخیز

 12 16 4 5 7 0 0 1 1 13 - تغذی

 10 9 4 4 2 0 4 1 0 4 - ساتنه

سرپټونۍ او 
غیر غذایی 

 توکی

- 20 4 7 13 0 9 1 1 28 27 

اوبه، پاکوالۍ او 
 حفظ الصحه

- 7 1 10 12 3 10 0 0 20 23 

 6 مجموعه

(3%) 

64 

(52%) 

17 

(11%) 

46 

(37%)  

66 

(40%) 

4 

(3%)  

64 

(38%) 

9 

(8%) 

13  

(8%) 

123 166 

 . لپاره کود د میز پر سر څیړنې له الرې ترالسه شوی دی( CAP)کال د بشری مرسته غوښتنو د ټولیزې  3100د : یادښت
 

 

                                                      
50

پروژه داسې طرح شوې ده چه په محدود ډول د : 0 ترسترګو کیږی؛هیڅ داسې نښه چه د پروژې په طرح کښې به د جندر موضوعات په پام کښې نیول شوی وی، نه : 1 

د پروژې  – هدف لرونکۍ اقدام: 2b؛ د جندر د برابرۍ په برخه کښې د پام وړ مرستې شونتیا – د جندر موضوع ته ځای ورکول: 2aجندر په برابرۍ کښې مرسته کوی؛ 
 . اساسی موخه د جندر د برابرۍ ښه والۍ دۍ
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 (Resilience) د پایدارۍ او مقاومت وړتیا

د پایدارۍ او مقاومت د وړتیا موخه په خپل ځان کې تحمل پیداکول او د معیشت، سرپټونی، بنسټیزو خدماتو په موخه د 

کال عمومی بشری عملیاتی پالن په مجدد ډول د   3102د . بشری کړنو په طرح کولو کښې د ملی پروسو راګډول دی

او غبرګون په برخه کښې د خطرونو د کنټرول کړنالره  پایدارۍ او مقاومت پر وړتیا تمرکز کوی څو د چمتو والی

د ټولنو پیاوړی کول او د سړیو او میرمنو ظرفیت ته وده ورکول به له هغوۍ سره مرسته . پیاوړې او پراخه  کړی

 .  وکړی څو د طبیعی پیښو او جګړې له امله د پیښیدونکو زیانونو په وړاندې مقاومت وکړی

کال په عمومی بشری عملیاتی پالن کښې د کلسترونو لپاره  3102تیا د پیاوړی کولو او د د پایدارۍ او مقاومت د وړ

 :   هغه ته د ځای ورکولو په موخه به د بشری کړنو څلور ساحې په الندې مواردو تمرکز وکړی

 د غبرګون لپاره د بشری ټولنې د چمتووالی پیاوړی کول 

  حاالتو په وړاندې د غبرګون د ظرفیت پیاوړی کولد افغانستان د اسالمی جمهوری دولت د بیړنیو 

 د ملی غیر دولتی سازمانونو د غبرګون د ظرفیت پیاوړی کول 

 د ټولنې په کچه د حوادثو د کابو کولو پیاوړی کول 

د فوری او لنډ مهاله بشری خدماتو پروګرامونه کیدای شی چه د پایدارۍ او مقاومت د وړتیا د موخو له په پام کښې نیولو 

په دې . سره طرح شی، څو ټولنې د راتلونکو پیښو په وړاندې په مقاومت وتوانوی او په راتلونکی کښې پایښت ولری

لکه د وچکالۍ او سیالبونو په وړاندې د مبارزې په برخه کښې د  –کښې د بنسټیزو جوړښتونو جوړول، معیشت، د پیښو 

 .  میرمنو او سړیو ظرفیت ته وده ورکول ګډون لری

کال په عمومی بشری عملیاتی پالن کښې وړاندې شوی ګډ موضوعات په ځان کښې رانغاړی،  3103پروژې چه د هغه 

زیان مه رسوۍ، اساس باندې عمل وکړی، تیر په ښه توګه جبران کړی، غوره  –په دې معنی دی چه هغوی باید په 

پام وکړی، او په تر ټولو زیان منونکو خلکو  انصاف او د ژوند چاپیریال ته/ خدمات بیا رامنځته کړی، د جندر برابرۍ

چیرته چه امکان ولری، باید مشری سیمه ایزو چارواکو ته ورکړل شی او د هغوۍ ظرفیت د امکان تر . تمرکز وکړی

    . کچې پیاوړۍ شی

 د پروژو د ټاکلو او لومړیتوب ورکولو معیارونه

 .ورکولو لپاره الندې معیارونه وړاندیز کیږید بسپنه ورکوونکو لخوا د پروژو د ټاکلو او لومړیتوب 

 د ټاکلو لپاره معیارونه

پروژې باید داسې فعالیتونه ولری چه په روښانه توګه د کلستری غبرګون او پالنونواود ستراتیژیکو لومړیتوبونو چه د 

 .کال په عمومی بشری عملیاتی پالن کښې خالصه شوی دی، په پلی کولو کښې مرسته وکړی 3102

وژه باید د ټاکل شوو عملیاتی ساحو په برخه کښې روښانه موخې ولری او هغه کړنې چه د نورو ادارو په وسیله پر

 .ترسره کیږی، تکرار نکړی

پلې کوونکې اداره باید په ریښتینې توګه د پروژې د پلی کولو ظرفیت، هغسې چه د کلستر په وسیله ټاکل شوۍ دۍ، 

 .ولری

میاشتو په موده کښې یې په اړه راپور  03وڅاری او د ( محصول)لې السته راوړنې پروژه باید وتوانیږی چه خپ

 . ورکړی

پروژه باید د اغیزمنو شوو خلکو چه خدمات ورته وړاندې کیږی او هغه اړتیاوو په وړاندې چه پروژه هغو ته د غبرګون 

 هوډ لری، له مالی پلوه مناسبه وی

 .تی سازمانونه او نور ملی ملګرې په پروژه کښې ګډون ولرید شونتیا په صورت کښې باید ملی غیر دول

پروژې باید د تیرو پروژو تکرار نه وی؛ په هغه ځای کښې چه دا ډول تکرار د ډډه کولو وړ نه وی، وړاندیز کوونکې 

 .اداره باید دا توجیه کړی چه ولې د فعالیتونو تکرار د یو بل کال لپاره اړین دۍ

جندر، د ژوند چاپیریال او د پایدارۍ او )لو او هم د لومړیتوب ورکولو په موخه، ګډ موضوعات په پروژه کښې، هم د ټاک

  .   ګډون لری، مګر دا چه ددې موضوعاتو نه شتون په روښانه توګه توجیه شوۍ وی( مقاومت وړتیا
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(SO1) 

 د کلستری غبرګون پالنونه

 

 (معارف)پوهنه 

مرستندویې همغږی  –کلستر 

 کوونکې ادارې

 (UNICEF)ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق د 

SAVE THE CHILDREN (SC) 

  د پوهنې وزارت دولتۍ ملګرۍ

 15,104,240$ د اړتیا وړ پیسې

 jekaju@unicef.orgجان ایکاجو، د کلستر مرستندوی همغږی کوونکۍ،  د اړیکو معلومات

 colin.alfred@savethechildren.orgکولین الفرید، د کلستر مرستندوی همغږی کوونکۍ ، 

 

 خلک او تر موخه الندې  ګټه اخیستونکی( محتاج)اړ 

د اړو خلکو ډلې 

 (کټګورۍ)

تر موخه په عمومی بشری عملیاتی پالن کښې   د اړو خلکو شمیر 

  (د کال د ترپایه موخه)الندې ګټه اخیستونکی 

 مجموعه نارینه ښځینه  مجموعه نارینه ښځینه 

د نا امنۍ او د ښوونځیو د 

تړل کیدو له امله رسمی 

او غیر رسمی زده کړو 

 ته نه السرۍ 

 2,400,000 1,600,000 4,000,000  420,000 280,000 700,000 

د ظرفیت نه شتون، او په 

بیړنیو حاالتو کښې د 

نازکو حاالتو لپاره زده 

 کړې

 61 401 462  31 200 231 

د کورنیو بیځایه شوو او 

راستنو شوو خلکو په 

کمپونو کښې ښوونځیو ته 

 نه السرسۍ

 

   480,000  115,200 172,800 288,000 

 988,231 453,030 715,205  4,480,462 1,600,452 2,400,010  فرعی مجموعه

 

 (  output targets)کلستر مقصدونه او د السته راوړنو یا محصول موخې د 

د د لومړینو زدکړو  پالن ګذاری  کول او هغه ته د السرسی پراخول، د ځوانانو لپاره حرفوی زده  – 0: د کلستر مقصد

 کړې ، ساتنه، په رسمی او غیر رسمی توګه

 (رسمی). او زده کړې لپاره خوندی شوی دید روزنې  ښوونځی: (السته راوړنه)محصول 

 لپاره موخه 3102د  شاخص( محصول)د السته راوړنې 

لپاره یې بیړنۍ پیسې ( د خوندیتوب په موخه د احاطوی دیوالونو)د هغه ښوونځیو شمیر چه د ساتنې 

 ترالسه کړې دی

1,500 

د هغه غونډو شمیر چه د ښوونځیو د ساتنې او بیرته پرانیستنې څخه د مالتړ په موخه جوړې شوې  دی، 

 . څرنګه چه ښوونځی یو ساتونکۍ چاپیلایر رامنځته کوی

1,500 

 

mailto:jekaju@unicef.org
mailto:colin.alfred@savethechildren.org
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(SO1) 

(SO3) 

 100 . د هغه ښوونځیو شمیر چه بیرته پرانیستل شوی او د زده کړې او روزنې توکی ورته برابر شوی دی

 

 (غیر رسمی) د ماشومانو او ځوانانو لپاره د زده کړو برابرول: (اوړنهالسته ر)محصول 

 لپاره موخه 3102د  شاخص( محصول)د السته راوړنې 

 700,000 (نجونې %60)له ښوونځی څخه بهر نجونې او هلکان چه پکښې ګډون کوی 

 22,230 د ټولنې په کچه د زده کړو د ټولګیو شمیر/ د چټکو زده کړو

 740 .ښوونکو شمیر چه د ټولنې په کچه زده کړو کښې استخدام شوی دید هغه 

 450 د جوړو شوو حرفوی تخنیکی ټولګیو شمیر

د ټولنې په کچه د زده کړو ټولګیو او حرفوی ټولګیو ته د ور ویشل شوو روزنیزو او / د چټکو زده کړو

 ښوونیزو توکو شمیر

700,000 

 

نازکو حاالتو او د پایدارۍ او مقاومت په هکله له موجوده پوهې څخه په ګټه اخیستنه، د  – 3: مقصد کلسترد 

په بیړنیو حالتونو کښې په ښه توګه د زده کړو د وړاندې کولو په موخه د پوهنې د وزارت د ظرفیت پیاوړی 

 .کول

  کښې د ښوونې او روزنې اړتیاوو ته ځواب ووایی د پالیسی او اداری سیستم ساده کول، څو په بیړنیو حالتونو: (السته راوړنه)محصول 

 لپاره موخه 3102د  شاخص( محصول)د السته راوړنې 

ستراتیژی د برابرو شوو ټولګو، روزل  –په بیړنیو حالتونو کښې د ښوونې او روزنې لپاره د ملی پالیسی 

 . و شمیرشوو کارکوونکو او د والیتونو او ولسوالیو په کچه د ویشل شوو ستراتیژی ګان

232 

څو د بیړنیو حالتونو زده کړې د والیتونو او ولسوالیو ( EMIS)د پوهنې د معلوماتو د ادارې یو سیستم  

 . په کچه په سیستم کښې ورګډې کړی

 

232 

ې برابرې شوې، اودا څانګه  لپاره د دندو الیح(Emergency Support Unit)د بیړنی مالتړ څانګه 

 .فعالیت کوی

1 

 

 

 

 

څخه په ګټه ( د ټولنې په کچه ښوونځیو، او د زده کړې د بدیلو کورسونو)له بیالبیلو الرو  – 2: مقصد کلستر د

 اخیستنه، د بیځایه شوو، بیرته راستنو شوو، او کوربه ټولنو له روزنې څخه مالتړ

 .ویبیرته راستانه شوی کډوال د پوهنې په سیستم کښې شامل ش: (السته راوړنه)محصول 

 لپاره موخه 3102د  شاخص( محصول)د السته راوړنې 

 288,000 .د هغه راستنو شوو کډوالو شمیر چه په ښوونځیو کښې شامل شوی دی

 144,000 د کوربه ټولنو د ماشومانو او ځوانانو شمیر چه ګډو ښوونځیو ته ځی

 288,000 کورنیو بیځایه شوو او بیرته راستنو شوو خلکو ته د ویشل شوو ښوونیزو او روزنیزو توکو شمیر  

 

 لومړیتوب لرونکې کړنې، ګټه اخیستونکی او ځایونه

د ښوونځیو د بیرته پرانیستل کیدو ننګه او مالتړ؛ د زده کوونکو او ښوونکو ساتنه او د ښوونځیو په امن کول؛ د اغیزمنو 

شوو خلکو لپاره روزنیز او ښوونیز توکی؛ د کورنیو بیځایه شوو خلکو لپاره د ټولنې په کچه د زده کړې ټولګی؛ جنسیت 

ته په کتو د اوبو، پاکوالی او حفظ الصحې آسانتیاوې؛ د هلکانو او نجونو لپاره د زده کړو د ارزښت په تړاو د ( جندر)

 .راجلبول( مالیانو، ملکانو او نورو)شرانو او د نفوذ لرونکو م( هڅول)ټولنې بسیج کول 
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کورنی بیځایه شوی خلک، کډوال، نجونې، هلکان، ښځې، سړی، د ټولنې مشران : ګټه اخیستونکی یې عبارت دی له

نور ګټه اخیستونکی یې د والیتونو او ولسوالیو د پوهنې په دیپارتمنتونو . او ښوونکی( مالیان، دودیز رهبران او نور)

چه . مساعد والیتونه به تر موخه الندې وی 05د جګړې او طبیعی پیښو لپاره . نې د وزارت مأمورین دیکښې د پوه

عبارت دی له؛ زابل، وردک، اروزګان، پکتیکا، پکتیا، نورستان، نیمروز، لوګر، لغمان، کنړ، خوست، کندهار، هلمند، 

 .غور، غزنی، فراه او بادغیس

 می بشری عملیاتی پالن کښې د جندر موضوع ته پاملرنه کوی کال په عمو 3103څرنګه دا کلستر د 

د . کښې د جندر په اړوند ژمنې کړې دی( CAP)کال د بشری مرسته غوښتنو په ټولیزه  3103د پوهنې کلستر د 

څانګې ارزونې په ډاګه کوی چه جګړو په دوامداره توګه، ښوونې  او روزنې  ته د نجونو او ښځو السرسۍ په نامتناسب 

پردې سربیره، نا امنی د . او والیتونو پر بنسټ توپیرونه نور هم پیچلی کوی( جندر)ول اغیزمن کړۍ دۍ او د جنسیت ډ

پوهنې د پالیسی د طرح کولو او په ناامنو او له طبیعی پیښو څخه په اغیزمنو شوو سیمو کښې د ښځینه ښوونکو د 

په برخه کښې له زده شوو درسونو څخه ( جندر)د جنسیت کال کښې  3103په . استخدام په برخه کښې ستونزې زیږوی

کال کښې د پوهنې د پروګرامونو وړاندیزونه  3102په ځانګړې توګه، په . کال کښې ګټه واخیستل شی 3102به په 

د جندر له معیارونو سره سمون ( INEE)باید، په بیړنیو حالتونو کښې د ښوونې  او روزنې لپاره د ادارو د ګډې شبکې 

ری څو اغیزمن شوی خلک په برابره توګه باکیفیته ښوونیزو خدماتو ته السرسۍ ولری او د چټکو زده کړو د ول

او د ټولنې په کچه د زده کړو د ټولګیو په مرسته د ښوونې او روزنې په برخه کښې د جندر د ( ALCs)مرکزونو 

 .        برابرۍ په لور ګام واخیستل شی

ګې ټولې ملګرې مراجع وهڅوی چه د پروژو په طرح کولو او د کړنو په ترسره کولو کښې د د پوهنې کلستر به ددې څان

 .  ښځینه ګټه اخیستونکو ګډون او استازی توب زیات کړی

 کال په عمومی بشری عملیاتی پالن کښې د ژوند د چاپیریال موضوع ته پاملرنه کوی  3103څرنګه دا کلستر د 

او د السرسی وړ زده  ‘د ژوند د چاپیریال په ګټه’یریال په اړه د پیغامونو په ور زیاتولو، د پوهنې کلستر به د ژوند د چاپ

. کړې وړاندې کړی، څو اړونده مراجع په دې پوه شی چه څرنګه کوالی شی چه د ژوند په چاپیریال مثبتې اغیزې ولری

کیو، د کوټې اندازې، د زده کړې مرسته میزونو، چو: او د ښوونځی له فزیکی چاپیریال ‘څرګندولو’دا کار به لومړی 

سره تړاو ورکولو ته اړتیا ولری، ځکه ماشومان هغه څوک دی ( لکه فلیپ چارتونو، تورو تختو او نورو)کوونکو توکو 

    . چه په راتلونکی کښې به د ژوند پر چاپیریال ډیره اغیزه ولری

 ددې کلستر د غبرګون لګښتونه

 موخې او ګټه اخیستونکی/ کلستر بودیجه کال لپاره د پوهنې  د 3103د 

 د پروګرام د ټولو اړتیاوو مجموعه

   (محصول)السته راوړنې  د پروګرام لومړیتوبونه
/ موخه

فی واحد /اندازه
 لګښت

 ټولیز لګښت

 د بنسټیزوزده کړو خدماتو ته د السرسی پراخوالول، د حرفوی او عاید لرونکو مهارتونو په برخه کښې د ځوانانو روزنه، او ساتنه : لومړۍ اړتیا

د ساتنې د اقداماتو د ترسره کولو په موخه له 
 ښوونځیو سره مرسته کول

د خوندیتوب لپاره د )رسمی ښوونځیو د ساتنې د اقداماتو 
 په موخه بیړنۍ پیسې ترالسه کوی( دیوالونواحاطوی 

1,500 500 750,000 

 1,500د ښوونځیو د بیرته پرانیستنې په موخه د 
 مشرانو او د نفوذ د څښتنانو بسیج کول /الرښودانو

د ښوونځیو د ساتنې او بیرته پرانیستنې څخه د مالتړ په 
 موخه غونډې جوړې شوې دی

 
1,500 300 450,000 

 بیرته پرانیستنهد ښوونځیو 
ښوونځی بیرته پرانیستل شوی او بیرته پرانیستل شوو 
 . ښوونځیو ته روزنیز او ښوونیز توکی برابر شوی دی

100 81 8,100 

له ښوونځی څخه د بهر ماشومانو لپاره د ټولګیو 
 رامنځته کول

له ښوونځی څخه بهر نجونې او هلکان په هغو کښې ګډون 
 (نجونې %60)کوی 

  
700,000  

3 1,750,000 

د اغیزمنو شوو او نا امنو سیمو پیژندنه، چیرته چه 
 .د چټکو زده کړو ټولګیو ته اړتیا ده

د ټولنې په کچه د زده کړو ټولګی په الره / د چټکو زده کړو
 اچول شوی

    
22,230  

3 66,690 

 111,000 150 740 زده کړو لپاره ښوونکی استخدام شوی دید ټولنې په کچه د  له اغیزمنو شوو کلیو څخه د ښوونکو استخدام کول

د اغیزمنو شوو او نا امنوسیمو پیژندنه، چیرته چه د 
عاید لرونکو او تخنیکی مهارتونو ټولګیو ته اړتیا 

 .ده
 45,000 100 450 تخنیکی حرفوی ټولګی رامنځته شوی

د ټولنې په کچه د زده کړو او / د چټکو زده کړو
حرفوی زده کړو ټولګیو ته د ښوونیزو او روزنیزو 

 توکو ویش 
 

د ټولنې په کچه د زده کړو او حرفوی / د چټکو زده کړو
 زده کړو ټولګیو ته ښوونیزو او روزنیز توکی ویشل شوی

700,000 2.5 1,750,000 

 4,930,790 فرعی مجموعه
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 موخې او ګټه اخیستونکی/ کلستر بودیجه کال لپاره د پوهنې  د 3103د 

 د پروګرام د ټولو اړتیاوو مجموعه

   (محصول)السته راوړنې  د پروګرام لومړیتوبونه
/ موخه

فی واحد /اندازه
 لګښت

 ټولیز لګښت

 په بیړنیو حالتونو کښې د زده کړو په برخه کښې د پوهنې د وزارت د ظرفیت پیاوړی کول : دویمه اړتیا

په بیړنیو حالتونو کښې د ښوونې او روزنې 
ستراتیژی ټولګه برابره  –لپاره د ملی پالیسی 

شوې، کارکوونکی روزل شوی، او 
ستراتیژی ګانې د والیتونو او ولسوالیو په 

 کچه ویشل شوې

په بیړنیو حالتونو کښې د ښوونې او روزنې لپاره د 
ستراتیژی ټولګه برابره شوې،  –ملی پالیسی 

کارکوونکی روزل شوی، او ستراتیژی ګانې د 
 والیتونو او ولسوالیو په کچه ویشل شوې

232 1,500 348,000 

د والیتونو او ولسوالیو په کچه د پوهنې د 

 ( EMIS)معلوماتو د ادارې سیستم  

 

( EMIS)د پوهنې د معلوماتو د ادارې یو سیستم  

څو د بیړنیو حالتونو زده کړې په سیستم کښې ورګډې 

 . کړی

 
 

232 2,000 464,000 

د پوهنې په وزارت کښې د ادارې، همغږۍ او د 
منابعو د بسیج کولو د عملیو د پیاوړی کولو لپاره 

 ستراتیژی

د بیړنۍ  مرستې څنګه لپاره د دندو الیجې  ESUد 

 .فعالیت کوی ESUبرابرې شوې، او 
10,000 1 10,000 

 822,000 فرعی مجموعه

 د بیځایه شوو او بیرته راستنو شوو خلکو او کوربه ټولنو لپاره د زده کړو برابرول : دریمه اړتیا

 بیرته راستانه شوی ماشومان، ځوانان او لویان
 

 راستانه شوی کډوال چه په ښوونځیو کښې شامل شویبیرته 
  
288,000  

3 864,000 

کوربه ټولنو لپاره د / د کورنیو بیځایه شوو خلکو
 برابرول( بستو)ټولګیو د ټولګو / زده کوونکو

 

د کوربه ټولنو ماشومان او ځوانان چه ګډو ښوونځیو ته 
 .ورځی

144,000 3 432,000 

کوربه ټولنو لپاره د  /د کورنیو بیځایه شوو خلکو
 برابرول( بستو)ټولګیو د ټولګو / ښوونکو

 

کوربه ټولنو ته ور ویشل شوی / کورنیو بیځایه شوو خلکو
 ښوونیز او روزنیز توکی

  
288,000  

2.5 720,000 

 2,016,000 فرعی مجموعه

 7,768,790  د پروګرام د ټولو اړتیاوو مجموعه 

 

 عملیاتی لګښتونه: څلورمه اړتیا

 د پروژې مواد، اجناس، خدمات، کارکوونکی 
  

   
3,545,545 

  ځایونه، مفاهمه، امنیت
   

  
1,587,119 

 سفر، ترانسپورت
   

  
880,000 

 6,012,664 فرعی مجموعه

 (%15)څارنه، ارزونه، او څیړنه 
  

  
$901,900  

 (5)%اضافی لګښت 
  

  
420,886 

 15,104,240  ټولیزه بودیجه
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 ته په کتو، د وړاندیز شوی پوښښ چوکاټځای 

 ردیف

 ځایونه جغرافیوی
د کلستر لپاره لومړیتوب 

 لرونکی والیتونه
له ډیرو زیان منونکو )

 (څخه پیل

 (تعلیم) پوهنه

 4 :همجموع ACTD, OHW, UNICEF, SC زابل 1

2 
  وردک

CARE International, COAR,  IRC,  NAC,  OECB, SCA, 
UNICEF   

 7 :همجموع

3 
 اناروزګ

 
ACTD, AKF, Afghanistan Libre, SC, OHW, SCA, NCA, 

WCH 
 8 :همجموع

4 
 6 :همجموع AKF, SC, SCA, UNICEF, IRC, Care International پکتیکا

5 
 پکتیا

 
ACTD, Care International, SC, IRC SCA, SHPOUL, 

UNICEF 
 7 :همجموع

 نورستان 6
 

Care International, SC, SCA, IRC, UNICEF 5 :همجموع 

 نیمروز 7
 

SC, SCA, OHW, UNICEF 4 :همجموع 

 رګلو 8
 

Care International, SC, SCA, IRC UNICEF 5 :همجموع 

 لغمان 9
 

Care International, AKF, SCA, IRC, UNICEF.   6 :همجموع 

 کنر 10
 

Care International , SC, SCA, IRC, UNICEF 5 :همجموع 

 خوست 11
 

Care International , SC, IRC, SCA, UNICEF 5 :همجموع 

12 
 کندهار

 
ADA, Care International, COAR, Organization for 

Human Welfare (OHW), NCA, SC, UNICEF 
 8 :همجموع

 6 :همجموع ADA, Care International, NCA, SCA, SC, UNICEF هلمند 13

 غور 14
 

Care International, IRC, UNICEF 3 :همجموع 

 غزنی 15
 

AAE, Care International, HTAC, IRC, JACK UNICEF 6 :همجموع 

 فراه 16
 

Coordination of Humanitarian aid (CHA), SC, SCA, 
IRC, UNICEF 

 5 :همجموع

17 
 2 :همجموع IRC, UNICEF بادغیس
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(SO3) 

(SO3) 

 توکیبیړنۍ سرپټونۍ او غیر غذایی 

 (UNHCR)د کډوالو په چارو کښې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری  د کلستر اداره کوونکۍ سازمان

 (IOM)د کډوالۍ نړیوال سازمان  د کلستر د همغږۍ مرستیال سازمان

د افغانستان له طبیعی پیښو / (MoRR)د کډوالو او هیواد ته راګرځیدونکو وزارت  دولتی ملګرۍ
 (MoRR/ANDMA)اداره سره د مبارزې ملی 

  20,021,000$ د اړتیا وړ بودیجه

 tanemig@unhcr.orgد کلستر همغږی کوونکۍ،  Migena Tane د اړیکو معلومات
Tomislav Babic   ،د کلستر مرستیال همغږی کوونکۍbabicii@iom.int 

 ګټه اخیستونکیخلک او تر موخه الندې ( محتاج)اړ 

 د اړو خلکو ډلې

په عمومی بشری عملیاتی پالن کښې تر موخه الندې   د اړو خلکو شمیر 
 (موخه پاۍد کال د )ګټه اخیستونکی 

 همجموع نارینه ښځینه  همجموع نارونه ښځینه 

د جګړې له امله کورنی 
 بیځایه شوی خلک

 218,400 201,600 420,000  88,400 81,600 170,000 

د طبیعی پیښو له امله 
 کورنی بیځایه شوی خلک

 130,000 120,000 250,000  41,600 38,400 80,000 

 10,000 4,800 5,200  30,000 14,400 15,600  زیان منونکی خلک

 260,000 124,800 135,200  700,000 336,000 364,000  مجموعه

 .کسان اټکل شوی دی 6د کورنۍ د غړو شمیر د طرح کولو په موخه . پورتنی ارقام د کسانو شمیر څرګندوی: یادښت

 

 لپاره ټاکل شوې موخې( السته راوړنې)ډلې مقصدونه او د محصول  د کاری

 د کلستر لومړۍ مقصد

د وسله والو جګړو او طبیعی پیښو له امله، له بیځایه شوو خلکو او هغو خلکو سره مرسته کول کوم چه د ستونزمن ژمی څخه 

 .    له وسایلو پرته ژوند کوی( پردې کولو)د ځان د ساتلو او د کورنی ژوند د خلوت 

 کال لپاره ټاکل شوې موخه 3102 د شاخص( السته راوړنې)د محصول 

 9,000 .شوی خلک، د خپل ژوند، روغتیا او عزت د ساتلو لپاره د ژوند اړین توکی لریاغیزمن 

کال کښې نوی بیځایه شوی او  3102د طبیعی پیښو او جګړې له امله کورنی بیځایه شوی خلک او په 
اغیزمن شوی خلک ارزول شوی دی او له سروې څخه د مرستو تر وړاندې کولو وخت، د ورځو په حساب 

 .لږ شوۍ دۍ

په ټول افغانستان کښې؛ مواد پر وخت 
اخیستل شوی او له مخکې څخه د ټولو 

زونونو په والیتی مرکزونو کښې ځای په 
 ځای شوی دی

د اغیزمنو شوو کورنیو شمیر چه مالتړ یې  شوۍ څو په خپلو اصلی ځایونو کښې پاته  له طبیعی پیښو څخه
 .شی

10,000 

 

 دویم مقصد( کلستر)ډلې  د کاری

د وسله والو جګړو او طبیعی پیښو له امله، له بیځایه شوو خلکو او هغو خلکو سره مرسته کول کوم چه د ځان د تودولو، 

 .لپاره په کافی اندازه توکی نه لریپخلی او زیرمه کولو 

 کال لپاره ټاکل شوې موخه 3102 د شاخص( السته راوړنې)د محصول 

پخلی لپاره اړین / اغیزمن شوی خلک، د خپل ژوند او روغتیا د ساتلو لپاره په کافی اندازه د ځان د تودولو
 توکی لری

35,000 

کال کښې نوی بیځایه شوی او  3102د طبیعی پیښو او جګړې له امله کورنی بیځایه شوی خلک او په 
غیزمن شوی خلک ارزول شوی دی او له سروې څخه د مرستو تر وړاندې کولو وخت، د ورځو په حساب 

 .لږ شوۍ دۍ

په ټول افغانستان کښې؛ مواد پر وخت 
اخیستل شوی او له مخکې څخه د ټولو 

په والیتی مرکزونو کښې ځای په  زونونو
 ځای شوی دی

له طبیعی پیښو څخه د اغیزمنو شوو کورنیو شمیر چه مالتړ یې  شوۍ څو په خپلو اصلی ځایونو کښې پاته 
 .شی

20,000 

 

mailto:tanemig@unhcr.org
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(SO2) 

 

 دریم مقصد( کلستر)ډلې  د کاری

مرسته کول چه د ژمی لپاره په کافی اندازه جامې د جګړې او طبیعی پیښو له امله، له اغیزمنو شوو خلکو او هغه خلکو سره 

 .او بوټان نه لری

 کال لپاره ټاکل شوې موخه 3102 د شاخص( السته راوړنې)د محصول 

 40,000 اغیزمن شوی خلک، د خپل ژوند او روغتیا د ساتلو لپاره په کافی اندازه جامې لری

کال کښې نوی بیځایه شوی او  3102د طبیعی پیښو او جګړې له امله کورنی بیځایه شوی خلک او په 
غیزمن شوی خلک ارزول شوی دی او له سروې څخه د مرستو تر وړاندې کولو وخت، د ورځو په حساب 

 .لږ شوۍ دۍ

په ټول افغانستان کښې؛ مواد پر وخت 
اخیستل شوی او له مخکې څخه د ټولو 

په والیتی مرکزونو کښې ځای په  زونونو
 ځای شوی دی

 لومړیتوب لرونکې کړنې، ګټه اخیستونکی او سیمې

طبیعی پیښو له امله د بیځایه کیدو د خبر تر را / د ادارو په وسیله له ګډې اروزنې څخه وروسته چه د جګړې: کړنې

د )کاری ګروپ په نږدې ملګرتیا به مرستې رسیدو وروسته په الره اچول کیږی، د کورنیو بیځایه شوو خلکو په اړه د 

 .نوو بیځایه شوو کورنیو او کوربه ټولنو ته وړاندې شی( جامې/ غیر خوراکی توکی/ بیړنی سرپټونی ټولګه

به د بشری مرستو په وړاندې کولو کښې به د جګړې له امله بیځایه شوو خلکو او همداشان د طبیعی  :ګټه اخیستونکی

د کلستر غړی به هغه سیمې چه ډیرې اغیزمنې شوې دی تر . شوو خلکو ته لومړیتوب ورکړل شیپیښو له امله بیځایه 

دویم )موخه الندې ونیسی، په ځانګړې توګه په هغه ځایونو کښې چه ارزول شوې اړتیاوې دومره زیاتې وی چه د ثانوی 

 . بیځایه کیدو خطر رامنځته کوی( ځلی

اره جګړه او د طبیعی پیښو لپاره په مساعدو سیمو کښې د بارانونو، سیالبونو، په بیالبیلو والیتونو کښې دوامد :سیمې

ځمکې ښوئیدنې او نورو له امله رامنځته کیدونکو پیښو ته د ځواب ویلو په موخه د اوږدمهاله پانګې اچونې نه شتون؛ 

 .     کښې ځایونه وټاکل شیلس لومړیتوب لرونکی والیتونه په ګوته کوی چه باید و ارزول شی او د خدماتو لپاره پ

 په اړوند خپلو ژمنو ته پام کوی( جنډر)کال په عمومی بشری عملیاتی پالن کښې د جنسیت  3103څرنګه دا کلستر د 

کښې د جنسیت ( CAP)کال د بشری مرسته غوښتنې په ټولیزه  3103د بیړنی سرپټونی او غیر غذایی توکو کلستر د 

ددې څانګې ارزونې څرګندوی چه جګړو په دوامداره توګه د ژوند وسایلو ته د ښځو او . په اړه ژمنې کړې دی( جندر)

د . نجونو السرسۍ په غیر متناسب ډول اغیزمن کړۍ دۍ او د جندر او والیتونو پر بنسټ توپیرونه نور هم پیچلی کوی

میرمنو؛ نجونو او / یی د مرستندویه ټولګې د محتویاتو په وسیله چه د سړیوسیمې او جندر پر بنسټ دا توپیرونه ښا

کال  3102کال له زده شوو درسونو څخه به په  3103د . هلکانو تر منځ یو شان فرصتونه رامنځته کوی، راکم شی

په ټوله پروسه اړوندو موضوعاتو ته د پاملرنې په موخه ګټه واخیستل شی، په ځانګړې توګه، ( جندر)کښې د جنسیت 

کښې میرمنو ته د برخه ورکولو له په پام کښې نیولو سره یو ځای د همغږۍ، د ګټه اخیستونکو د ټاکلو، د توکو د ویش او 

د )دا کلستر به له نورو کلسترونو . ارزونې په برخه کښې د زون په کچه د کلستر  د ظرفیت په لوړلو کښې/ څارنې

کالو د  01سره په همغږۍ، د ستونزمن ژمی له امله، تر ( پاکوالی او حفظ الصحېاوبو،  –خوړو د مصئونیت او کرنې 

 .   کم عمره نجونو او هلکانو د مائوفیت په راکمولو کښې مرسته وکړی

 کال په عمومی بشری عملیاتی پالن کښې د ژوند د چاپیریال په اړوند خپلو ژمنو ته پام کوی 3103څرنګه دا کلستر د 

او غیر غذایی توکو کلستر د غیر غذایی توکو او سړې هوا په داسې کوچنیو ټولګو هوکړه کړې ده چه  د بیړنی سرپټونی

په بشپړه توګه د ژوند د چاپیریال له شاخصونو سره سمون لری، نو له دې امله، په لږ تر لږه اړتیاوو هوکړه شوې ده، 

ته سپارښتنه وکړو چه د پیسو د برابریدو په صورت  مونږ د یوه کلستر  په توګه ژمن یو چه د خپلې څانګې ټولو ملګرو

 : معیارونه مراعات کړی( IASC)کښې د ایجنسیو ترمنځ دایمې کمیټې 

 .د سیمې له خلکو سره د وړاندې شوو مرستو په هغه اړخونو خبرې کول چه د ژوند له چاپیریال سره تړاو لری

ډبرو، ریګ، د لرګیو د تختو او نور د : وخه د توکو، لکهله دې څخه ډاډ ترالسه کول چه د سرپټونی د جوړولو په م

 . برابرولو لپاره قراردادیان د اجازه لیک لرونی دی، څو کړنې له قانون سره سمې تر سره کړی
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 د کلستر د غبرګون لګښتونه

 

  سیمې ته په کتو د وړاندیز شوی پوښښ چوکاټ :له نقشې سره تړاو

  

       :د کلستر مقصد
 

د جګړې او طبیعی پیښو له امله، له 
بیځایه شوو خلکو او کوربه ټولنو 

سره، د ارزونې د راپور پر بنست، د 
بیځایه کیدو په وخت کښې عاجلې 

 . مرستې شوې دی
 

 بودیجه فی واحد لګښت تر موخه الندې خلک اغیزمن شوی خلک

د بیړنی سرپټونی : کړنه الفد 
 ټولګې

19,000 109 2,071,000 

 2,600,000 52 50,000 :ب کړنهد 

کورنیو بیځایه شوو خلکو ته د توکو 
 50,000   د ویش او څارنې لګښتونه

35,000 
52 
234 

2,600,000 
8,190,000 

 : د ج کړنه

ویشل شوی او له مخکې څخه ځای 
 35,000 په ځای شوی غیر غذایی توکی

40,000 
234 
179 

8,190,000 
7,160,000 

 : کړنه( د)د 

 40,000 د سړې هوا لپاره ټولګې
  

179 
 

7,160,000 
   

 20,021,000    ټولیزه بودیجه

http://afg.humanitarianresponse.info/sites/default/files/ESNFI_Cluster_3W_Map_Nov_2011.pdf
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 د خوړو مصئونیت او کرنه

 /FAO)د خوړو نړیوال پروګرام /د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اداره کوونکۍ سازمان
WFP ) 

 AFGHAN AID  - NGO co-chair د کلستر د همغږۍ مرستیال سازمان

د د افغانستان له طبیعی پیښو سره / د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت دولتی ملګرۍ
 مبارزې ملی اداره

   103,428,067$ د اړتیا وړ بودیجه

د خوړو د مصئونیت او کرنې د  – Cyril Lekiefs [cyril.lekiefs@fao.org] د اړیکو معلومات
 همغږی کوونکۍ( کاری ډلې)کلستر 

William Affif [william.affif@wfp.org] – WFP  - مرستیال 
Francesco Del Re [francesco.delre@fao.org] – FAO - مرستیال 

Nicholas Hutchings [nhutchings@afghanaid.org.uk] – NGO  - مرستیال 

 خلک او تر موخه الندې ګټه اخیستونکی( محتاج)اړ 

 د اړو خلکو ډلې

په عمومی بشری عملیاتی پالن کښې تر موخه الندې ګټه   د اړو خلکو شمیر 
 (پای موخهد کال د )اخیستونکی 

 همجموع نارینه ښځینه  همجموع نارینه ښځینه  

کال کښې د  3102په 
جګړې له امله کورنی 

 بیځایه شوی خلک

 104,000 96,000 200,000  83,200 76,800 160,000 

کال کښې د  3102په 
طبیعی پیښو له امله 
کورنی بیځایه شوی 

 خلک

 13,040 12,036 25,076  10,432 9,629 20,061 

د خوړو د مصئونیت او 
بشری حالت د توحیدی 

دریمه ( IPC)تصنیف 
 مرحله

 334,252 308,540 642,792  334,252 308,540 642,792 

هغه خلک چه ښایی له 
ستونزمن ژمی او 

پسرلنیو سیالبونو څخه 
 اغیزمن شی

 120,830 111,536 232,366  96,664 89,229 185,893 

 1,008,746 484,198 524,548  1,100,234 528,112 572,122  مجموعه

 

 د تر موخه الندې ګټه اخیستونکو د شمیر په اړه څرګندونې 

 کال کښې د جګړې له امله کورنی بیځایه شوی خلک 3102په 

کال له جنورۍ څخه تر سپتمبر  3103د کډوالو په چارو کښې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ د راپور له مخې، د 

دا خلک د عادی معیشت د له السه ورکولو، د . کسان د هیواد به دننه کښې بیځایه شوی دی 152,695میاشتې پورې 

ته د السرسی د کمیدو له امله، د خوړو د مصئونیت له  مالتړ کوونکو شبکو د کمزورتیا، او ځمکې او د کار مارکیټونو

په دې سیمو کښې د یو زیات شمیر کورنیو بیځایه شوو خلکو را ټولیدل ښایی د خوړو د . پلوه ډیر زیان منونکی دی

مصئونیت له اړخه په کوربه کورنیو او ټولنو منفی اغیزې وکړی، د ا کوربه کورنۍ ښایی خپل ټول ظرفیت په کار 

کوربه ټولنې د دولت او بشری . ی څو د بیځایه شوو خلکو او د خپلو کورنیو د غړو اړتیاوې پوره کړیواچو

: سرچینه)مرستندویانو په پرتله، کورنیو بیځایه شوو خلکو ته د توښې په رسولو کښې ډیر بار په خپلو اوږو اخلی 

UNHCR : نیټې  20کال د مۍ د میاشتې تر 3103د  –په افغانستان کښې د جګړې له امله کورنی بیځایه شوی خلک

کال لپاره د جګړې له امله د کډوالو په چارو کښې  3102د خوړو د مصئونیت او کرنې کلستر د (. پورې د ارقامو شرح

 3103کال د جنورۍ له میاشتې څخه د  3119د . ارقامو ته پاملرنه کوی( 3102)د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ 

کال لپاره د بیځایه شوو خلکو اټکل شوۍ شمیر  3102تې پورې د بیځایه کیدو بهیر ته په کتو، د کال تر اکتوبر میاش
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سلنه تر موخه   81د خوړو د مصئونیت او کرنې کلستر به ددې کسانو . ته ورسیږی 200,000ښایی په ټولیزه توګه 

 .  الندې ونیسی

 خلککال کښې د طبیعی پیښو له امله کورنی بیځایه شوی  3102په 

 25,076کال له جنوری څخه تر سپتمبر میاشتې  3103د راپورونو له مخې، د ( IOM)د کډوالۍ د نړیوال سازمان 

سیالبونو، ناڅاپی سیالبونو، زلزلې، ستونزمن ژمی، ځمکې ښوئیدنې، د رودونو د غاړو د ښولیدو )کسان د طبیعی پیښو 

 33,500کال کښې د  3103ښایی د همدې الملونه له امله په  مونږ. له امله بیځایه شوی دی( یا توږل کیدو او نورو

د څرګندونو له مخې، له دې پیښو څخه ( کاری ډلې)د خوړو د مصئونیت او کرنې د کلستر . بیځایه شوو خلکو تمه ولرو

د : سرچینه)سلنه لږ وی  31څخه تر  01کال په پرتله، له  3103کال کښې د  3102د اغیزمنو شوو خلکو شمیر به په 

کال  3103کال د غبرګون د طرح کولو ورکشاپ، د خوړو د مصئونیت او کرنې کلستر، د پارک سټار هوټل، د  3102

د خوړو د مصئونیت او کرنې کلستر به . خلکو د بیځایه کیدو په معنی وی 25,076دا به د (. نیټه 00د اکتوبر د میاشتې 

 .               راولی سلنه تر پوښښ الندې 80هڅه وکړی چه ددې اړو خلکو 

کښې قرار " کړکیچ"په دریمه مرحله ( IPC)هغه خلک چه د خوړو د مصئونیت او بشری حالت د توحیدی تصنیف 

 لری

کړکیچ په حالت "د . کسان اټکل شوی دی 642,792، (نیټه  32کال د اکتوبر  3103د )ددې خلکو شمیر اوس مهال 

له لوړې یا له ( تشې)د خوړو په مصرف کښې خالګانې : کورنۍ الندې حالت یا له دې څخه هم بد حالت لری" کښې

معمول څخه د لوړې کچې خوارځواکۍ سره، یا دا چه په ډیره نادره توګه خپلې د خوړو لږ تر لږه اړتیاوې پوره کوی، 

د ( تشو)ه السه ورکولو سره چه د خوړو په مصرف کښې به د خالګانو هغه هم په چټکه توګه د معیشتی دارایی د ل

د معیشت او د . په افغانستان کښې د ځانګړو کورنیو  د کړکیچ په حالت کي د لویدو ډیر دالیل دی.رامنځته کیدو المل شی

رې چارې او خوړو او د عاید د ترالسه کولو ال( یا جګړې له امله/ د طبیعی پیښو او)خوړو د مصئونیت ډیرو زیانونو 

له  IPCپه هغه والیتونو کښې چه د . دارایی ته السرسۍ کم کړۍ او منفی کړنو ته د مخه کولو پیښې یې زیاتې کړې دی

کال ستونزمن  3100/3103کال وچکالۍ، د  3100مرحلې ډیر شمیر خلک پکښې میشت دی؛ د ( 2)نظره د دریمې 

 .    او کورنۍ یې د خوړو د مصئونیت له سخت نشتوالی سره مخ کړی دی ژمی او پراخو سیالبونو السونه سره یو کړی

 هغه خلک چه ښایی له ستونزمن ژمی او پسرلنیو سیالبونو څخه اغیزمن شی

 250,000)کورنۍ  35,706کال کښې په ټولیزه توګه  3103راپور ورکوی چه په ( IOM)د کډوالۍ نړیوال سازمان 

ی د سړې هوا، د ځمکې ښوئیدنې، د واورې یا واؤرې د ښوئیدو، شدیدو بارانونو، او د سیالبونو، د ستونزمن ژم( کسان

د کډوالۍ د نړیوال سازمان د بشری : سرچینه)د رودونو د غاړو د توږل کیدو له امله په شدید ډول اغیزن شوی دی 

 2,502سلنه یا  9څخه له دې ډلې (. کال د سپتمبر میاشت 3103د  –مرستو د پروګرام د میاشتنیو مرستو راپور 

 3102د موجودو ارقامو او وړاندوینو پر بنسټ، دا ډیره شونې ده چه په . بیځایه شوی دی( کسان 17,514)کورنۍ 

دا نسبتاً لږ . کال په پرتله، د ستونزمن ژمی او سیالبونو له امله د اغیزمنو شوو خلکو شمیر لږ وی 3103کال کښې به د 

د . یت په برخه کښې بیړنیو مرستو ته اړتیا ولری، لکه څرنګه چه سږ کال یې درلودهشمیر خلک به د خوړو د مصئون

کال کښې ددې پیښو له امله د اغیزمنو شوو  3102خوړو د مصئونیت او کرنې د کلستر د څرګندونو له مخې، ښایی په 

غبرګون د طرح کولو  کال د 3102د : سرچینه)سلنه لږ وی  21څخه تر  31خلکو شمیر د تیر کال په پرتله، له 

دا به د (. نیټه 00کال د اکتوبر د میاشتې  3103ورکشاپ، د خوړو د مصئونیت او کرنې کلستر، د پارک سټار هوټل، د 

د خوړو د مصئونیت او کرنې کلستر په پام کښې لری چه ددې اړو خلکو . خلکو د اغیزمن کیدو په معنی وی 232,366

 .       سلنه تر پوښښ الندې راولی 80

 (خالګانې)د معلوماتو تشې 

که څه هم، د خوړو د مصئونیت او کرنې . د کورنیو بیځایه شوو خلکو د کوربه ټولنو په اړه هیڅ ارقام شتون نه لری

ې  برخه کښې د کلستر د کورنیو بیځایه شوو خلکو د کوربه ټولنو د مالتړ په اړتیا پوهیږی، اما نه شی کوالی چه په د

 . او مناسبې پالن جوړونې په موخه هیڅ ډول ارقامو ته السرسۍ پیدا کړی( دقیقې)کره 

والیتونو له  22څیړنه، د  (IPC)خوړو د مصئونیت او بشری حالت د توحیدی تصنیف د شواهدو د کمښت له امله، د 

پوهیږو چه هغه والیتونه چه ددې څیړنې  مونږ په دې. والیتونه تر پوښښ الندې راوستالی شی 36جملې څخه یواځې 

ولسوالۍ هم ښایی د . تر پوښښ الندې نه راځی هم ښایی د خوړو د مصئونیت د نشتوالی لوړه کچه تجربه کړی

که چیرې په کافی اندازه کره شواهد شتون و نه لری، مونږ نه شو . والیتونو په پرتله د تصنیف بیلې مرحلې ولری
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په ځینو مواردو کښې مونږ کوالی شو . یا والیت د ځانګړو شرایطو په هکله راپور ورکړو کوالی چه د یوې ولسوالۍ

فراه، هلمند، کابل، کندز، پنجشیر، پروان، وردک او زابل د : والیتونه( 8)اته . چه دا ډول ژوره څیړنه ترسره کړو

 .وښښ الندې نه دی راغلیپه دې څیړنه کښې  تر پ  (IPC)خوړو د مصئونیت او بشری حالت د توحیدی تصنیف 

   .  د کوچیانو په هکله هیڅ ارقام شتون نه لری

 څرنګه به د کلستر د غبرګون پالن د ستراتیژیکو موخو په ترالسه کولو کښې مرسته وکړی 

 : د خوړو د مصئونیت او کرنې کلستربه په الندې ستراتیژیکو موخو کښې مرسته وکړی

د خوړو د مصئونیت او کرنې کلستر به هغه خلکو ته چه بیړنی غبرګون ته اړتیا  (:SO2)د مړینې او مائوفیت راکمول 

د لګښتونو د سند د ورکولو له الرې، د ژوند او معیشت ژغورونکی مرستې وړانې / لری، د خوړو د ویشلو او د پیسو

 . کړی

د خوړو د مصئونیت او  (:SO3)ه له بیځایه شوو، بیرته راستنو شوو خلکو او کوربه ټولنو سره مرسته او د هغوۍ ساتن

د ( طبیعی پیښو له امله بیځایه شوو خلکو ته/ د جګړې)کرنې کلستر به هغه خلکو ته چه بیړنی غبرګون ته اړتیا لری 

عاید پیدا کولو په برخه کښې د بیړنیو مرستو له الرې د ژوند او معیشت ژغورونکې / خوړو د مرستې او د معیشت

 . مرستې وړاندې کړی

د خوړو د مصئونیت او کرنې کلستر به د هغه خلکو سره (: SO4)ټولو زیان منونکو خلکو ته د معیشت اعاده کول تر 

د څارویو د خوراک، د څارویو د )څخه د رغیدو به حال کښې دی، د مالدارۍ د خدماتو ( زیانونو)چه له صدماتو 

او د کرنیزو تولیداتو د ښه کولو په موخه د کرنیزو توکو ( نوواکسین کولو، د چینجیو د نابودولو، بیرته په وسایلو د سنبالو

پردې . د وړاندې کولو له الرې، د هغوۍ د معیشت له اعاده کولو څخه مالتړ وکړی( کرنیزو تخمونو، وسایلو او کود)

دونو د بیا سربیره، د جایداد او کار په بدل کښې خواړه هم کوالی شی چه د طبیعی پیښو له امله د ویجاړو شوو جایدا

 .  رغونې له الرې د معیشت په اعاده کولو کښې مرسته وکړی

همداشان، د خوړو د مصئونیت او کرنې کلستر غواړی چه د بیړنیو حالتونو په وړاندې د غبرګون د چمتووالی په ګډو 

 :موضوعاتو کښې د النې موخو له الرې مرسته وکړی

او کرنې کلستر  او د هغه د ملګرو او همغاړو ادارو د چمتووالی ښه  د بیړنیو حالتونو په وړاندې د خوړو د مصئونیت

د خوړو د مصئونیت او کرنې کلستر  به د بیړنیو حالتونو په وړاندې د مبارزې د ملی او د ولسوالۍ د کچو د ادارو : کول

مخکې څخه د خوړو،  د بیړنیو حالتونو په وړاندې د چمتووالی د فرعی ډلې په مرسته له( HCT)او د ملی بشری ټیم 

کرنیزو توکو، د وترنرۍ د وسایلو د ځای په ځای کولو او د ټولنې او ادارو په کچه د اغیزمنو پریکړو د کولو په موخه 

په بیړنیو حاالتو کې د غبرګون  د یو پیاوړی سیستم د رامنځته کولو له الرې ددې موخې په ترالسه کولو کښې مرسته 

  .    وکړی

 

 په اړوند خپلو ژمنو ته پام کوی( جنډر)کال په عمومی بشری عملیاتی پالن کښې د جنسیت  3103ر د څرنګه دا کلست

FSAC51د خوړو د مصئونیت د فصلی ارزونې یا 
( IPC)خوړو د مصئونیت او بشری حالت د توحیدی تصنیف  او د 

خوړو د مصئونیت د شدید نشتوالی په څیړنې ټولیز انځور ته په کتو، د خلکو ځینې ډلې د عامو خلکو په پرتله ډیر د 

کورنی بیځایه شوی خلک، بیرته راستانه شوی کډوال، بیرته : ددې خلکو عمده ډلې عبارت دی له. خطر کښې دی

راستانه شوی کورنی بیځایه شوی خلک، هغه کورنۍ چه په نا امنو سیمو کښې ژوند کوی، هغه کورنۍ چه د ښځو له 

؛ هغه کورنۍ (ړې توګه هغه کورنۍ چه د کونډو ښځو په وسیله یې سرپرستی کیږیپه ځانګ)خوا یې سرپرستی کیږی 

هغه کورنیو چه د . چه معیوب یا زاړه خلک پکښې وی، او هغه خلک چه اوس مهال په نا امنو سیمو کښې ژوند کوی

شوې کورنۍ چه د  د بیلګې په توګه هغه بیځایه –یو پر بل د پاسه خطرونو لرونکې دی، ډیرې د اندیښنې وړ دی / څو

 .ښځو یا کونډو په وسیله یې سرپرستی کیږی

کال کښې یوه څیړنه تر سره کوی چه ټولیزه موخه به یې د خوړو د  3103د خوړو د مصئونیت او کرنې کلستر په 

رابرول له پلوه د منصفانه نوښتونو د رامنځته کولو او پلی کولو په موخه د معلوماتو ب( جندر)مصئونیت لپاره، د جنسیت 

وی، او دا نوښتونه به له کلتوری او سیمه ایز پلوه د ښځو، نجونو، هلکانو او سړیو او ځانګړو ګروپونو لکه کورنیو 

                                                      
51

  FSAC  د خوړو د مصئونیت فصلی ارزونه 



کال لپاره د افغانستان عمومی بشری عملیاتی پالن 3102د   

54 
 

( 3)دوه . بیځایه شوو خلکو، بیرته راستنو شوو خلکو او نورو د اړتیاوو او وړتیاوو لپاره مناسب او ځواب ویونکی وی

 :له الرې تر کتنه الندې ونیول شی( case studies)څیړنو  د پیښو د( 3)ډوله فعالیتونه به د دوه 

 .د وچکالۍ په غبرګون کښې د پیسو د ورکړې له الرې د خوړو بیړنۍ مرسته

 .د باغوانۍ د کړنو د بیرته پیلولو په موخه د کرنې د توکو او کوچنیو وسایلو د ویشلو له الرې د معیشتونو ساتنه

کال د فبرورۍ او اکتوبر په میاشتو کښې، د خوړو د مصئونیت او کرنې کلستر د خوړو د مصئونیت له  3103د 

ددې کتنو په بهیر کښې دوه مقدماتی ورکشاپونه په کابل او هرات . نړیوال کلستر څخه د ساتنې د یو مامور کوربه وو

ساتنې، او په ځانګړې توګه د خوړو د مصئونیت د چه په هغه کښې د کلستر ملګرو ته د  –کښې په الره واچول شول 

کال لپاره د کړنو یو لړلیک مشخص  3102د . اړتیاوو او غبرګونونو د اړوندې ساتنې په هکله معلومات وړاندې شول

 .، سن او معیوبیت د موضوعاتو ځایولو ته الره هواروی(جندر)شو چه د خوړو په مصئونیت کښې د ساتنې او د جنسیت 

کړه به همداشان، تر ټولو د زیان منونکو خلکو د پیژندلو او د هغوۍ د مالتړ کولو له الرې د ګټه اخیستونکو د دا زده 

ټاکلو د کړنالرې په ښه کولو کښې مرسته وکړی او په دې توګه به د اړتیاوو پر بنسټ د خدماتو وړاندې کولو ته الره 

، سن او معیوبیت موضوعاتو ته تر هره (جندر)نې، جنسیت په دې توګه به ډاډ ترالسه کړی چه د سات. هواره کړی

   .   ستراتیژیکه موخه الندې فعالیتونو کښې ځای ورکړل شوۍ دۍ

 

 کال په عمومی بشری عملیاتی پالن کښې د ژوند د چاپیریال په اړوند خپلو ژمنو ته پام کوی 3103څرنګه دا کلستر د 

کرنې د غبرګون په برخه کښې د ژوند د چاپیلایر د بیارغونې او ساتنې په د خوړو د مصئونیت او  په افغانستان کښې

موخه به د خوړو د مصئونیت او کرنې کلستر ، له النې سپارښتنو څخه ګټه واخلی، چه د ملګرو ملتونو د چاپیلایر 

کیفیت د کال کښې د خوړو د مصئونیت د پروژو د ټاکلو لپاره د  3102له خوا په ( UNEP)ساتنې د پروګرام 

 :معیارونو په توګه ترتیب شوی دی

د کار په مقابل کښې د خوړو او پیسو پروژې باید د ژوند د چاپیلایر په اړه د ساده کاری پالنونو لرونکې وی چه د 

په کړنو کښې ښایی د ژوند د چاپیلایر بیا رغونه او د . ټولنو او سیمه ایزو چارواکو سره په ګډه به ترتیب شوی وی

یرمو اداره کول ګډون ولری، لکه د بیکاره موادو د پاکولو، کلیوالی باغوانۍ، د ونو کښینولو د کړنو په ګډون طبیعی ز

 .د آبخیزونو د اداره کولو کړنالرې

د جایدادونو د رغولو په وړاندې د خوړو او پیسو پروژې باید په پایښت لرونکی معیشت او د پایدارۍ او مقاومت پر 

پروژې باید داسې تخنیکونه . نګلداری او د لګولو په موخه د اوبو په اداره کولو تمرکز وکړیوړتیا، لکه کرنه، ځ

وکاروی چه د خوړو مصئونیت او د چاپیلایر پایښت ته ښه والۍ وروبخښی او د طبیعی پیښو په وړاندې زیان مننه 

تیراسونو جوړول، په ښه توګه د  د غونډیو په لمنو کښې د: راکمه کړی، چه په دې کښې به الندې کړنې ګډون ولری

د پایښت لرونکو بوټو او د ونو د داسې ریښو کرل چه له سختو محیطی شرایطو سره تطابق / اوبو زیرمه کول او لیږدول

له هغه ټولنو سره چه په کرنه بوختې دی، باید د بیالبیلو حاصل ورکوونکو او د سیمې د لوړوالی د کچې، د . ولری

( سونګ، د حیواناتو خوراکه، غذا او نورې)مناسبو داسې نیالګیو د ویش له الرې چه بیالبیلې ګټې خاورې د ډول سره د 

 . ولری، مرسته وشی

اما دا موخه باید د ژوند د چاپیریال او د پایدارۍ او  –دا څرګنده ده چه ددې کړنو لومړنۍ موخه د خوړو مصئونیت دۍ 

  .نیولو سره یوځای ترالسه شیمقاومت د وړتیا د موضوعاتو له په پام کښې 
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(SO2) 

(SO3) 

(SO4) 

  

 

 لپاره ټاکل شوې موخې( السته راوړنې)د کلستر مقصدونه او د محصول 

 د کلستر لومړۍ مقصد

 د بیړنی غبرګون لپاره، له اړو خلکو سره د ژوند او معیشت ژغورونکو مرستو کول

د لګښتونو د / یا جګړې څخه له اغیزمنو شوو خلکو سره د عمومی خوړو د ویش او د پیسو/ له طبیعی پیښو: 0.0 (السته راوړنه)محصول 
 . سند د ورکړې له الرې د خوړو د بیړنیو مرستو کول

 کال لپاره ټاکل شوې موخه 3102د   (السته راوړنې شاخص)د محصول 

پر وخت او مناسبې مرستې یې ( یا خوړو/ پیسو او)چه د ( %)بیړنیو مرستو ته د اړو، هغو خلکو فیصدی 

  . ترالسه کړې دی

95% of 875,158 

 642,792 دریمه مرحله (IPC)خوړو د مصئونیت او بشری حالت د توحیدی تصنیف د : لومړۍ ډله

 185,893 (لکه، کورنی بیځایه شوی خلک)له طبیعی پیښو څخه اغیزمن شوی خلک : دویمه ډله

 
 

 د کلستر  دویم مقصد

 د بیړنی غبرګون لپاره اړو خلکو ته د ژوند او معیشت ژغورونکو مرستو وړاندې کول

یا جګړې څخه له اغیزمنو شوو خلکو سره د عمومی خوړو د ویش له الرې د خوړو د بیړنیو / له طبیعی پیښو(: السته راوړنه)محصول 
 .مرستو کول

 کال لپاره ټاکل شوې موخه 3102د   (السته راوړنې شاخص)د محصول 

پر وخت او مناسبې مرستې او ( یا خوړو/ پیسو او)چه د ( %)د هغه اړو کورنیو بیځایه شوو خلکو فیصدی 

   . معیشتی مالتړ یې ترالسه کړې دی
80% of 225,076 

 160,000 کال کښې د جګړې له امله کورنی بیځایه شوی خلک 3102په : لومړۍ ډله

 20,061 کال کښې د طبیعی پیښو له امله کورنی بیځایه شوی خلک 3102په : ډلهدویمه 

 

 د کلستر دریم مقصد

 له هغه خلکو سره چه له زیانونو څخه د رغیدو په حال کښې دی، د معیشت د بیا رغونې په برخه کښې مالتړ 

 تر طبیعی او غیر طبیعی پیښو وروسته د مالدارۍ د بیا رغونې په موخه د حیواناتو د خوړو او څارویو ویش : محصول
 

 د حاصالتو له تولید څخه د مالتړ په موخه د کرنیزو توکو ویش: (السته راوړنه)محصول 

 کال لپاره ټاکل شوې موخه 3102د   (السته راوړنې شاخص)د محصول 

یا د مالدارۍ په برخه کښې د / یا کود او/ کرنیزو تخمونو)چه د تولیداتی توکو ( %)فیصدی د هغه اړو خلکو 

   . پر وخت او مناسبې مرستې یې ترالسه کړې دی( مالتړ؛ مشروطو ورکړو
95 % of 875,158 

 642,792 دریمه مرحله (IPC)خوړو د مصئونیت او بشری حالت د توحیدی تصنیف د : لومړۍ ډله

 185,893 (لکه، کورنی بیځایه شوی خلک)له طبیعی پیښو څخه اغیزمن شوی خلک : ډلهدویمه 

 لومړیتوب لرونکې کړنې، ګټه اخیستونکی او سیمې

 ګټه اخیستونکی

په دریمه مرحله کښې قرار لری، له  (IPC)خوړو د مصئونیت او بشری حالت د توحیدی تصنیف هغه خلک چه د 

ستونزمن ژمی او سیالبونو څخه اغیزمنې شوې ټولنې، کورنی بیځایه شوی خلک، را ایستل شوی خلک او کوربه ټولنې 

کال په ټوله موده کښې د خوړو مصئونیت ته اړتیا ولری، که څه هم، کله چه خلک په بیا رغیدو پیل  3102به د 
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له . لومړنۍ لومړیتوب به د ژوند او معیشت د ژغورلو په موخه بیړنۍ مرستې وی. له شیوکړی، د مرستو بڼه به بد

 . هغه وروسته به بیالبیل خدمات وړاندې شی څو د معیشت له بیا رغیدو څخه مالتړ وکړی

او نړیوالو  د دې خلکو د مالتړ لپاره به دا اړینه وی چه د زیان منونکو ډلو د غذایی مصئونیت د اړتیاوو په تړاو د ملی

غیر دولتی سازمانونو، د ملګرو ملتونو د ادارو او دولتی ادارو تر منځ د غبرګون د چمتووالی موجوده سیستمونه 

د چمتووالی یوه نوې څیړنه چه د خوړو د مصئونیت او کرنې د کلستر د غړو له خوا تر سره شوې او په . پیاوړی شی

د جغرافیوی پوښښ، . د شتون څرګندونه کوی( خالګانو)ه کښې د تشو یوه ملی ورکشاپ کښې وړاندې شوه، په دې برخ

د پیښو د ځانګړو ډولونو په وړاندې د چمتووالی او همداشان د چمتووالی په بیالبیلو اړخونو کښې نیمګړتیاوې د پام وړ 

 .    دی

سیمه ایزه کچه، د زون په کچه او د دولت، ملی او نړیوالو غیر دولتی سازمانونو او د ملګرو ملتونو د ادارو تر منځ په 

په ملی کچه د همغږۍ کمزوری میکانیزمونه او د احتمالی پییښو لپاره د پالن جوړولو په برخه کښې عمومی کمزورتیا د 

د فرعی کاری ګروپ او د افغانستان له ( HCT)دا کلستر به په دوامداره توګه د ملی بشری ټیم . ځانګړې اندیښنې وړ ده

 . څخه، دې اندیښنو ته د ځواب ویلو په برخه کښې مالتړ وکړی( ANDMA)ره د مبارزې له ملی ادارې طبیعی پیښو س

 هغه والیتونه چه زیان منونکو ګروپونو ته په کتو لومړیتوب ورکړل شوۍ دۍ

پالن د لکه څرنګه چه پورته یادونه وشوه، د خوړو د مصئونیت او کرنې کلستر به د خدماتو د وړاندې کولو لپاره خپل 

، کورنیو IPCخوړو د مصئونیت او بشری حالت د توحیدی تصنیف یا د )شته پیښو د شمیر په اړه د موجودو ارقامو 

ستونزمن ژمی، سیالبونو، د واورې یا ډبرو ښوئیدنې، د )کال کښې د طبیعی پیښو  3102او په ( بیځایه شوو خلکو

خوړو د مصئونیت او بشری حالت د د ) IPCد . سټ طرح کړید شونتیا پر بن( رودونو د غاړو د توږل کیدو او نورو

، په (چه په دې ځای کښې ښودل شوۍ دۍ)له نظره د نفوس چوکاټ  IPCد نقشې دویمه نسخه او د ( توحیدی تصنیف

د خوړو د مصئونیت او کرنې کلستر د . کال کښې د تر ټولو زیان منونکو خلکو په پیژندنه کښې الرښوونه کوی 3102

 .طبیعی پیښو په وړاندې زیان مننه هم د جغرافیوی سیمو په لومړیتوب ټاکنه کښې کارولې ده

 هرات، ننګرهار، هلمند، کندهار، غور، فاریاب، اروزګان، کنړ، زابل، غزنی: بیځایه شوی خلک د جګړې له امله

بلخ، سریپل، فاریاب، جوزجان، سمنګان، غور، بادغیس، تخار، (: کال د پیښو پر بنسټ 3103د )پسرلنی سیالبونه 

 .  بدخشان، ننګرهار، لغمان، نورستان

بدخشان، نورستان، غور، : مرحله( 2)دریمه ( د توحیدی تصنیف خوړو د مصئونیت او بشری حالتد ) IPCد 

 خوست، سریپل 

  د خوړو د مصئونیت شدید نشتوالی ته کتنه  :له نقشې سره تړاو

  

http://afg.humanitarianresponse.info/sites/default/files/Current_Acute_FoodInsecurity_Situation_Oct2012.pdf
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 د تر موخه الندې خلکو اټکلیز شمیر –( کاری ډله)خوړو د مصئونیت او کرنې کلستر د 

 کال لپاره طرح 3103د  
 نیټه 

       

 والیت سیمه ګڼه
د طبیعی پیښو له 
امله بیځایه شوی 

 خلک

هغه خلک چه د طبیعی 
پیښو له ګواښ سره مخ 

 دی

په  IPCهغه خلک چه د 
 دریمه مرحله کښې دی

امله د جګړې له 
 بیځایه شوی خلک

 مجموعه
د والیتونو درجه 

 بندی

1 

 شمال ختیځ

 1 299,341 47 286,968 9,442 2,884 بدخشان

 8,366 386 0 7,286 694 تخار 2
 7,345 149 0 7,101 95 بغالن 3 
 

4 
 21,504 1,176 کندز

ارقام شتون  IPCد 
 14 23,286 606 نلری

5 

 شمال

 6 34,464 1,094 0 26,006 7,364 بلخ

 7,232 3,043 0 2,526 1,663 جوزجان 6
 4 64,123 1,719 49,110 12,936 358 سریپل 7 

 16 18,875 11,433 0 7,252 190 فاریاب 8

 17 18,740 99 17,050 1,546 45 سمنګان 9

10 

 لویدیځ

 11 28,537 18,424 0 6,535 3,578 هرات

 13,332 7,390 0 5,942 0 بادغیس 11
 

12 
 8,361 0 فراه

ارقام شتون  IPCد 
 13,896 5,535 نلری

 2 98,124 5,907 78,060 13,586 571 غور 13 

14 

 سهیل

 15 22,929 17,077 0 5,342 510 کندهار

15 
 5,600 0 هلمند

ارقام شتون  IPCد 
 9 28,903 23,303 نلری

 2,495 815 0 1,120 560 نیمروز 16
 18 16,156 12,488 0 3,668 0 اروزګان 17 

18 
 5,163 0 زابل

ارقام شتون  IPCد 
 10,074 4,911 نلری

 19 

 ختیځ

 14,797 12,618 0 1,837 342 ننګرهار
 5 36,426 1,184 35,225 17 0 نورستان 20 

 7 32,354 1,099 29,351 1,904 0 لغمان 21

 12 27,558 5,155 20,785 1,618 0 کنر 22

مرکزی غرنیزې  23
 سیمې

 13 25,381 0 24,810 571 0 بامیان

 10 28,991 363 17,400 11,228 0 دایکندی 24

25 

 سهیل ختیځ

 8,983 4,621 0 4,362 0 غزنی
 3 65,308 5,782 58,938 588 0  خوست 26 

 8 29,359 439 25,095 3,825 0 پکتیا 27

 1,221 678 0 543 0 پکتیکا 28
 

29 

 مرکزی

 3,478 0 کابل
ارقام شتون  IPCد 

 6,302 2,824 نلری
 3,875 3,741 0 134 0  کاپیسا 30 
 

31 
 1,921 0 پنجشیر

ارقام شتون  IPCد 
 1,995 74 نلری

 
32 

 683 0 پروان
ارقام شتون  IPCد 

 1,377 694 نلری
 2,847 557 0 2,268 22 لوګر 33 
 

34 
 0 0 میدان وردک

ارقام شتون  IPCد 
 5,745 5,745 نلری

 1,008,746 160,000 642,792 185,893 20,061 مجموعه 
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 دکلستر  د غبرګون لګښت

په  52د بودیجې څیړنه، له غوښتنې سره سم، د موجودو اټکلونو پر بنسټ چه د خوړو د مصئونیت او کرنې د کلستر د څو غړو

دې ادارو د . له دې امله، موجود معلومات ښایی دقیق نه وی، خو واقعیت ته به ډیر نږدې وی. وسیله شوی دی، تر سره شوې ده

. لګښتونو په اړه د معلوتو په شریکولو کښې یو څه محتاطانه عمل کړۍ دۍ، ځکه چه ښایی دا معلومات په پراخه توګه خپاره شی

د ورکړل / د منابعو د رانیولو لګښت: ښت د الندې اړخونو پر بنسټ څیړل شوۍ او اټکل شوۍ دۍد هر ګټه اخیستونکی لپاره لګ

د خدماتو وړاندې کول، د کارکوونکو لګښتونه، د زده کړې د پروګرامونو (/ عملیات)کړنې / شوو پیسو اندازه، تدارکاتی لګښتونه

 .ټه اخیستونکی لپاره د هر فعالیت د منځنی لګښت ټاکلموده او د هر ګ/ لګښتونه او نور، او د کړنو وخت( تریننګونو)

ته ورسیږی، ځینې به یې هم   1,008,746کال کښې به د تر موخه الندې خلکو ټولیز شمیر 3102که څه هم تمه کیږی چه په 

خه الندې کسان تر مو 1,394,995خدمات به په ټولیز ډول . له بیړنی مالتړ او هم د بیا رغونې له مالتړ څخه ګټه واخلی

    .ونیسی

 د غبرګون څرنګوالۍ

 

 $لګښت په 
 (امریکایی ډالر)

فی واحد لګښت 
په امریکایی ) $

 (ډالر

د ترالسه کوونکو 
 شمیر

 په غیر مشروط ډول د خوړو ورکړه

 

54,569,124 84 649,632 

د لګښتونو د / په غیر مشروط ډول د پیسو
 سند ورکړه

 

2,366,518 68 34,802 

 د خوړو ورکړهپه مشروط ډول 

 

2,372,571 28 84,735 

د جایدادونو د جوړولو لپاره د خوړو 
 ورکړه

 

9,219,131 68 135,575 

د / د جایدادونو د جوړولو لپاره د پیسو
 لګښتونو د سند ورکړه

 

2,304,783 68 33,894 

 خواړه د زده کړې لپاره 

 

5,185,761 68 76,261 

 لپارهد لګښتونو سند د زده کړې / پیسې

 

1,152,391 68 16,947 

 (منابع)کرنیز توکی 

 

12,855,459 59 217,889 

 (منابع)د مالدارۍ توکی 

 

7,626,120 70 108,945 

 د معیشت بیړنۍ مالتړ

 

4,176,208 115 36,315 

د خوړو د مصئونیت او کرنې د کلستر 
 همغږی

 

1,600,000 - - 

 مجموعه

 

103,428,067 74 1,394,995 

 

 په وړاندې لګښتونه د موخو

 ستراتیژیکې موخې

کال کښې د  3102په 
جګړې له امله کورنی 

 بیځایه شوی خلک
[160,000] 

 
 
 
 
$ 

کال  3102په 
کښې د طبیعی 
پیښو له امله 
کورنی بیځایه 

 شوی خلک
 [20,061] 

 
 
$ 

هغه خلک چه د 
IPC  په دریمه

مرحله کښې قرار 
 لری

 [642,792] 
 
 
 
 
$ 

هغه خلک چه 
ښایی له 

ستونزمن ژمی 
او پسرلنیو 

سیالبونو څخه 
 اغیزمن شی
[185,893] 

 $مجموعه په 
 (امریکایی ډالر)

SO2 56,935,642 10,492,173 36,280,466 1,132,283 9,030,720 د مړینې او مائوفیت کمول 

SO3 

د بیځایه شوو، بیرته راستنو شوو او 
کوربه ټولنو ساتنه او له هغوۍ سره 

 8,013,291 0 0 892,779 7,120,512 مرسته

SO4 
تر ټولو زیان منونکو خلکو لپاره د 

 36,879,134 8,272,833.36 28,606,301 0 0 معیشت اعاده کول

  

د خوړو د مصئونیت او کرنې د 
 1,600,000 - - - - کلستر همغږی

 103,428,067 18,765,006 64,886,767 2,025,062 16,151,232 مجموعه  

                                                      
52

  ACTED, Save the Children Int., Oxfam GB, OHW, CoAR, WFP, FAO 
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 سیمې ته په کتو د وړاندیز شوی پوښښ چوکاټ 

 ردیف

 جغرافیوی سیمې
 

لومړیتوب لرونکی 
 والیتونه

له ډیرو زیان )
 (منونکو څخه پیل

 (کاری ډله)د خوړو د مصئونیت او کرنې کلستر 

1 
 ACTED, Concern Afghanistan, Focus Humanitarian aid, Mission بدخشان

East, NAC, Oxfam GB, SDRO, WFP, DACAAR, Afghanaid, ARCS, 
FAO, ICRC, MC, Oxfam 

 15 :مجموعه

2 
 ,ACF, CRS, WFP, Afghanaid, ARCS, CHA, FAO, Madera غور

NPO/RRAA, RWDOA, STARS, WVA  
 12 :مجموعه

 2 :مجموعه AREA, WADAN خوست 3

4 
 ,ARCS, FAO, SOFAR, JDA, Save the Children, WFP, ZOA سریپل

DACAAR 
 8 :مجموعه

 3 :مجموعه FAO, Madera, WFP نورستان 5

6 
 ,ACTED, CARE, JDA, People in Need, Save the Children بلخ

NPO/RRAA, WFP, Islamic Relief, DACAAR, ActionAid, ARCS, 
FAO, ICRC, Johanniter, NRC, SCA, SHA 

 17 :مجموعه

 5 :مجموعه FAO, ROP, Madera, WFP, DACAAR لغمان 7

 1 :مجموعه ASR پکتیا 8

9 
 ACF, Caritas Germany/RORA, CoAR/NCA, Norwegian Church دایکندی

Aid, WFP, GWO, Oxfam, STARS  
 8 :مجموعه

 3 :مجموعه WFP, MC, ROP هلمند 10

11 
 ,AHDAA, ARCS, BDN, CHA, CRDSA, CRS, INTERSOS, RAADA هرات

WFP, DACAAR, FAO, HELP, JRS, NOP/RRAA, RWDOA, SPD, 
WASSA, WDOA  

 18 :مجموعه

12 
 ,WFP, Madera, Relief International, Islamic Relief, DACAAR, FAO کنر

ROP  
 7 :مجموعه

13 
 AAA, AKF, ARCS, CRS, FAO, GP, Medair, HELVETAS, Save the بامیان

Children, Solidarités International, WFP, Islamic Relief 
 12 :مجموعه

14 
 ARCS, FAO, ICRC, MC, MC/CDP, ACTED, AREA, Focus کندز

Humanitarian aid, SDRO, Shelter for Life International, WFP 
 11 :مجموعه

 9 :مجموعه ADA, ALO, CHA, HAPA, MC, ROP, VARA, WFP, FAO کندهار 15

16 
 ACF, BRAC, FAO, HELVETAS, JDA, People in Need, Solidarités سمنګان

International, SCA, ZCO, WFP, Afghanaid 
 11 :مجموعه

17 
 ,ACTED, Caritas Germany/CHA, CHA, CoAR/NCA, INTERSOS فاریاب

JDA, NCA, Save the Children, WFP, DACAAR, FAO, GEE, IAM, 
Idea New, NPO/RRAA, TearFund, UZAP, WHH 

 18 :مجموعه

 6 :مجموعه ANCC, NCA, Save the Children, WFP, ZOA, ROP اروزګان 18
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(SO1,2,4) 

 روغتیا 

 (WHO)د روغتیا نړیوال سازمان  اداره کوونکۍ سازمان

 (ډاکتر حامد احمد زی)د بیړنیو حالتونو په وړاندې چمتووالۍ او غبرګون  /د عامې روغتیا وزارت مرستیال همغږی کوونکی

 د بیړنیو حالتونو په وړاندې چمتووالۍ او غبرګون/ د عامې روغتیا وزارت دولتی ملګری

  16,913,808$ د اړتیا وړ بودیجه

 galerm@who.intوونکی، ، د کلستر همغږی ک(Dr.Maria Luiza Galer)ډاکتر ماریا لویزا ګالر  د اړیکو تماس

 اړ خلک او تر موخه الندې ګټه اخیستونکی

د اړو خلکو ډلې 

 (کټګورۍ)

په عمومی بشر عملیاتی پالن کښې تر موخه الندې   د اړو خلکو شمیر 

 (د کال د پای موخه)ګټه اخیستونکی 

 مجموعه نارینه ښځینه  مجموعه نارینه ښځینه 

له جګړې څخه اغیزمن 

 شوی خلک

 1,151,500 1,198,500 2,350,000  465,500 48,4500 950,000 

له طبیعی پیښو څخه 

 اغیزمنې شوې ټولنې

 127,400 132,600 260,000  3,920 4,080 80,000 

د ناروغیو د خپراوی 

څخه اغیزمن شوی ( شیوع)

  خلک

 58,800 61,200 300,000  58,800 61,200 120,000 

کورنی بیځایه شوی خلک، 

( خپل سری)غیر رسمی 

میشت ځایونه، بیرته 

 .راستانه شوی خلک

 225,400 2,346,000 460,000  49,000 51,000 100,000 

هغه خلک چه خدماتو ته د 

نه السرسی، ډیرې زیان 

مننې او د بدنامی د ویرې 

له امله په کړکیچن 

روغتیایی حالت کښې قرار 

 .لری

     210,700 219,300 430,000 

 1,680,000 856,800 82,3200  3,190,000 1,626,900 1,563,100  مجموعه

 

 لپاره ټاکل شوې موخې( السته راوړنې)د کلستر مقصدونه او د محصول 

 د کلستر لومړۍ مقصد

له امله اغیزمنو شوو ټولنو ته، د مور او ماشوم په روغتیا پر تمرکز، د پر ( طبیعی او غیر طبیعی)د بشری ناورینونو 

 . وخت بیړنیو روغتیایی مراقبتونو له وړاندې کولو څخه ډاډ ترالسه کول

mailto:galerm@who.int
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کسانو روغتیایی اړتیاوو ته چه د سیمه  200,000، له امله د اغیزمنو شوو (د ناروغیو د خپراوی په ګډون)اڅاپی بیړنی حالت د ن(: السته راوړنه)محصول 

 .   ساعتونو په موده کښې ځواب ویل شوۍ دۍ 32ایز غبرګون له ظرفیت څخه پورته وی، له خبر ورکولو څخه وروسته د 

 لپاره ټاکل شوې موخهکال  3102د  شاخص( السته راوړنې)د محصول 

لپاره پالنونه په والیتی کچه، د زون په کچه او په ( د ناروغیو د خپراوی په ګډون)د مهمو احتمالی پیښو 
 . ملی کچه تجدید شوی دی

 د احتمالی پیښو څلور ملی پالنونه

مخکې له مخکې د درملو او طبی توکو ځای په ځای کول او د خطرونو په وړاندې د غبرګون د ټیمونو 
 . ټاکل او د خطرونو په هکله مفاهمه

کسانو د اړتیاوو د پوره  200,000د 
د مور او )کولو په موخه طبی توکی 

ماشوم د روغتیا لپاره د ځانګړو توکو په 
ی له مخکې څخه ځای په ځای شو( ګډون

 . دی

ټیمونه رامنځته شوی او روزنه  68 د بیړنیو حاالتو په وړاندې د غبرګون د والیتی ټیمونو رامنځته کول او روزل
 ورکړل شوې ده 

سلنه دغه ټیمونو کښې ښځینه  80په )
  (کارکوونکی ګډون لری

 

له خوا تر پوښښ ( لکه د سره صلیب د نړیوالې کمیټې)مرستندویانو  په هغه سیمو کښې چه د عامې روغتیا د خدماتو یا نورو بشری(: السته راوړنه)محصول 
اغیزمنو شوو خلکو لپاره، د جګړې د ملکی قربانیانو د درملنې په ګډون د بیړنیو روغتیای خدماتو وړاندې  950,000الندې نه دی راغلی، له جګړې څخه د 

 کول   

 شوې موخهکال لپاره ټاکل  3102د  شاخص( السته راوړنې)د محصول 

له جګړې څخه په اغیزمنو شوو ولسوالیو کښې رامنځته شوی لنډ مهاله ثابت او سیار روغتیایی واحدونه، 

ماشوم روغتیایی مراقبتونه، د ترضیض تثبیت او د راجع کولو خدمات / چه بنسټیز مراقبتونه او د مور

 .وړاندې کوی

سلنه یې  51چه )لنډ مهاله واحدونه  90
 (.نه کارکوونکی ولریوړ یا الیق ښځی

کسانو ته د لنډ مهاله 100,000میشت ځایونو ( خپل سرو)د جګړې له امله د بیځایه شوو او غیر رسمی 

کسانو لپاره د بنسټیزو روغتیایی خدماتو یو  01111روغتیایی خدماتو وړاندې کول، داسې چه د هرو 

 مرکز شتون ولری  

 روغتیایی واحدونه جوړیدل 01

کسانو لپاره د بیړنیو اساسی والدی مراقبتونو لرونکو روغتیایی  500,000اداری واحد ته په کتو، د 
 BEmOC/500 000 4 =<   تسهالتو شمیر

 

 د ترضیضاتو په برخه کښې د جراحی له شپږو ځانګړو مرکزونو څخه د تدارکاتی او عملیاتی مالتړ کول 

/ جراحی مداخلې، د ډیرې یا  4,000
 منځنۍ کچې له پیچلتیا سره

روغتونونو ظرفیت د ترضیضاتو د تثبیت او درملنې په برخه کښې پیاوړۍ  21د ( والیتونو کښې 08)په 
 .شوۍ دۍ

 

نرسانو ته  81ډاکټرانو او  81د جراحی 
د درۍ اونیو په موده کښې د یو متمرکز 
 پروګرام له الرې روزنه ورکړل شوې 
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(SO1,2,4) 

 

 

 
کسانو چه، خدماتو ته د نه السرسی، او نورو شدیدو زیان مننو له امله د روغتیا له پلوه په کړکیچن حالت کښې قرار  430,000د (: السته راوړنه)محصول 

 . لری، بنسټیزو روغتیایی اړتیاوو ته ځواب ویل شوۍ

 کال لپاره ټاکل شوې موخه 3102د  شاخص( السته راوړنې)د محصول 

موخه الندې سیمو کښې ثابت او سیار روغتیایی واحدونه چه په بیړنیو حالتونو کښې د روغتیایی تر 

 خدماتو یوه معیاری ټولګه وړاندې کوی

واحد  0یعنی )روغتیایی واحدونه  21

  (کسانو لپاره 01111/د

 

 :دویمه موخه( کاری ډلې)د کلستر 

په ټول هیواد کښې د هغه ناروغیو د شیوع په وړاندې چه د سیمه ایز غبرګون له ظرفیت څخه پورته وی، د پر 

 .  وخت خبر ورکولو او پر وخت غبرګون د میکانیزم پیاوړی کول

لو د سیستم رامنځته کول، او د یا لوړ دۍ، د ټولنې په کچه د خبر ورکو/ هغه ولسوالیو کښې چه خطر پکښې ډیر لوړ 51په (: السته راوړنه)محصول 
 پیاوړی کول ( DEWS)بر ورکولو د سیستم پر وخت خ ناروغیو په اړه د

 کال لپاره ټاکل شوې موخه 3102د  شاخص( السته راوړنې)د محصول 

 ولسوالیو کښې ټاکل شوی او روزل شوی دی 58د پر وخت خبر ورکولو مسئول کسان په 

 

 غړو ته روزنه ورکړل 581د ټولنې 

 شوې

د ټولنې په کچه د پر وخت خبر ورکولو د مسئولو کسانو او روغتیایی واحدونو تر منځ د مفاهمې معیاری 

 بڼه او د هغه د میکانیزم تسهیل کول 

ساعتونو په  32سلنه خبرداری د  81

 موده کښې ورکړل شوۍ دی

پیاوړی ( DEWS)سیستم  د روغتیایی مرکزونو په کچه د ناروغیو په اړه د پر وخت خبرولو د موجوده

 کول

روغتیایی کارکوونکو ته د ناروغیو  311

د شیوع په څیړنه کښې روزنه ورکړل 

 شوې ده

د ټولو نوو جوړو شوو لنډمهاله ثابتو او سیارو ( DEWS)د ناروغیو په اړه د پر وخت خبرولو سیستم 

 .  روغتیایی واحدونو د خدماتو په ټولګه کښې ورزیات شوۍ دۍ

روغتیای مرکزونه هره اونۍ سلنه  011

د ناروغیو په اړه د پر وخت خبرولو 

 .  ته راپور ورکوی( DEWS)سیستم 

اپیدیمولوژیکی خبرپاڼه برابره شوې او شریکه ( DEWS)د ناروغیو په اړه د پر وخت خبرولو د سیستم 

 .شوې ده

 راپور په اونۍ کښې 0
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 .ته د روغتیا د کلستر  له خوا مناسب او پر وخت ځواب ورکړل شوۍ دۍ( شیوعاتو)خپراویو سلنه  91د ناروغیو (: السته راوړنه)محصول 

 کال لپاره ټاکل شوې موخه 3102د  شاخص( السته راوړنې)د محصول 

 28خبرداری څیړل شوی دی او لومړنۍ غبرګون تر خبریدو وروسته د ( شیوع)د ناروغیو د خپراوی 

 . ساعتونو په موده کښې پیل شوۍ دۍ

100% 

 CFR  <%0کولرا  د یوې ناروغۍ له امله د مړینې کچه، د منل شوو نړیوالو ستندردونو په حدودو کښې ده

 %>  CFRشرۍ 

له امله د اغیزمنو شوو خلکود درملنې لپاره درمل او طبی توکی برابر ( شیوع)د ناروغیو د خپراوی 

 شوی دی

   کسانو درملنه شوې ده 100,000د 

او د روغتیا په برخه کښې د پوهاوی ورکولو د ستراتیژی له الرې، په ( هرې ولسوالۍ ته د رسیدو)د 

 . خطر لرونکو سیمو کښې د ناروغیو د محدود ساتلو او وقایې په موخه کړنې ترسره شوې دی

ماشومان د دریو انتی جنونو   460,000

 په وسیله واکسین شوی

د ډله ایزو رسنیو او د ټولنې د پوهاوی 

کسانو ته رسیدلی  400,000کمپاینونه 

 .دی

( څلورو)د روغتیا مدیرانو ته د   240 په ټولو ملګرو مراجعو کښې د ناروغیو د خپراوی په وړاندې د غبرګون د کیفیت ښه والۍ

الرښودونو په برخه کښې روزنه ورکړل 

 .شوې ده

 

 مقصدد کلستر دریم 

هیواد ته راستنو / کورنیو بیځایه شوو خلکو، کډوالو)د ځانګړو زیان منونکو ډلو چه بشری مرستو ته اړتیا لری 

 اړتیاوو ته ځواب ورکول ( شوو کډوالو، غیر رسمی یا خپل سرو میشت ځایونو او کوربه ټولنو

بیځایه شوو  50,000کمپونو ته ورته میشت ځایونو کښې د اوسیدونکو / بیړنیو روغتیایی خدماتو ته، په کمپونو: (السته راوړنه)محصول 
 خلکو السرسۍ

 

 کال لپاره ټاکل شوې موخه 3102د  شاخص( السته راوړنې)د محصول 

د لږ تر لږه بنسټیزو )د ثابتو او سیارو روغتیایی کلینیکونو له الرې د بنسټیزو روغتیایی مراقبتونو ټولګه 

 او د راجع کولو میکانیزم( په ګډون MISPروغتیایی خدماتو د ټولګې یا 

کسانو لپاره یو  10,000د هرو 

 روغتیایی مرکز

کسانو لپاره تدارکات او  30,000د  . د تصادفی پیښو په پام کښې ساتل، څو د کورنیو بیځایه شوو خلکو ناڅاپی زیاتیدو ته ځواب وویل شی

 عملیاتی لګښتونه

 

 بیځایه شوو خلکو السرسۍ 50,000بیړنیو روغتیایی خدماتو ته، په کوربه ټولنو کښې د اوسیدونکو (: السته راوړنه)محصول 
 

 کال لپاره ټاکل شوې موخه 3102د  شاخص( السته راوړنې)محصول د 

روغتیایی مرکزونو لپاره چه د بیځایه شوو خلکو په سیمو کښې فعالیت کوی، ( لومړنیو او ثانوی)د هغه 

 . تدارکات او عملیاتی مالتړ

روغتیای مرکزونو مالتړ  8څخه تر  7د 

 شوۍ

 

په اړوند خپلو ( جنډر)بشری عملیاتی پالن کښې د جنسیت کال په عمومی  3103څرنګه دا کلستر د 

 ژمنو ته پام کوی

د بیالبیلو سروې ګانو له پایلو او د بیالبیلو پراخو روغتیایی کمپاینونو د څیړنو په پایله کښې لیدل شوی دی چه د کلتوری 

دا کوالی شی چه ښځو او . په پرتله د لږو ښځینه وو راپور ورکول کیږی( د نارینه وو)انګیرنو له امله په عمومی ډول 

ددې ننګونې د راکمولو لپاره، اوس . ندې کولو ظرفیت او پوښښ اغیزمن کړیسړیو ته په برابر ډول د خدماتو د وړا

 .سلنه نفوس د ښځینه وو په توګه پیژنی 49مهال د پروژې طرح کول 

پر دې سربیره، د مائوفیت، مړینو، د ناروغیو د خپراوی او د واکسین د کمپاینونو د راپورونو په برخه کښې ټول 

په ( جندر)د روغتیا لټولو په کړو وړو کښې د جنسیت . ن پر بنسټ سره بیل شوی دیروغتیایی ارقام د جنسیت او س
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برخه کښې د ټاکونکو ځانګړتیاوو په هکله السته راغلی معلومات به په راتلونکی کښې په پالن جوړونه او د ټولنې د 

 . پوهاوی په برخه کښې وکارول شی او ټولې کورنۍ به تر موخه الندې ونیسی

دا تائید کړې ده چه د مسافې د لیرې والی، ستونزمن ( کال 3101د افغانانو د مړینې سروې، )روستۍ  سروې د مړینو و

له هغه څخه د ګټه اخیستنې لپاره د مالی توان د نه شتون، نا امنۍ، محرم ته / ژمی، د لیږد رالیږد د وسایلو د نه شتون یا

ه روغتیایی کارکوونکو د لږوالۍ له امله د بارورۍ د خدماتو په ، او د ښځین(چه د سفر لګښت دوه برابره کوی)اړتیا 

. ګډون، روغتیایی خدماتو ته د ښځو، نوو ځوانو شوو نجونو او ماشومانو السرسۍ په نامتناسب ډول اغیزمن شوۍ دۍ

دې . ګوته کړی دیسلنه ډیرو ځواب ورکوونکو دا الملونه د روغتیایی پالنو په لټون د هغوۍ د نه توانیدو لپاره په  61تر 

ټولنو ته د روغتیایی خدماتو نږدې کول او په بیړنیو روغتیایی ټیمونو کښې د ښځینه کارکوونکو له شتون څخه ډاډ 

ترالسه کول به دا خنډونه له مخې لیرې کړی او هغه ننګونې به راکمې کړی چه ښځې او د هغوۍ کورنۍ ور سره مخ 

 .      دی

هیر کښې د داسې الیقو او پوهو ښځینه کارکوونکو چه د مور او ماشوم لپاره په زړه پورې او د بشردوستانه فعالیتونو په ب

( جندر)د جنسیت . کلتوری موضوعاتو ته ځیرې وی، کموالۍ د روغتیایی کارکوونکو او ټولنو تر منځ فاصله ډیروی

د عامې )د ټولو اړوندو مراجعو لپاره  موضوع ته د پاملرنې په موخه د روغتیا د نړیوال سازمان د زده کړې پروګرامونه

کال کښې پیل شوی او دوام به ومومی، څو په پروګرام کښې نوی شامل شوی  3101، په (روغتیا د وزارت په ګډون

 . والیتونه تر پوښښ الندې راولی

کال په عمومی بشری عملیاتی پالن کښې د ژوند د چاپیریال په اړوند خپلو  3103څرنګه دا کلستر د 

 نو ته پام کویژم

د روغتیایی : د روغتیا په څانګه کښې د ژوند چاپیریال ته پاملرنه ډیره مهمه ده او الندې برخې پکښې ګډون لری

د البراتواری تأئید په )مرکزونو په وسیله، د واکسین د کمپاینونو په بهیر کښې او د بیولوژیکی نمونو د لیږد او کارولو 

کنترول کول، او د روغتیایی تسهیالتو لپاره د مصئونو اوبو ( جامد او مایع)کاره موادو پر مهال د بیولوژیکی بی( موخه

چه د روغتیا د نړیوال سازمان په وسیله ترتیب شوی او د )ددې ټولو په اړه روښانه الرښودونه شتون لری . برابرول

جوړولو او د عامې روغتیا د خدماتو د  ، او د بیړنیو روغتیایی واحدونو په(عامې روغتیا د وزارت له خوا منل شوی دی

په الره اچولو په وخت کښې به له دې الرښودونو څخه په فعاله توګه ګټه واخیستل شی، څو د الزمو منابعو او پوهې له 

به د ( جلسې)د روغتیا نړیوال سازمان به ټول تخنیکی مواد خپاره کړی او د پوهاوی ناستې . شتون څخه ډاډ ترالسه شی

 .      په کچه په الره واچویزونونو 
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 د کلستر  د غبرګون لګښتونه

 :د پالن د پلی کولو لپاره( امریکایی ډالره د هر اغیزمن شوی شخص لپاره 9.5تقریباً ) $16,913,808

 

 کال په عمومی بشری عملیاتی پالن کښې د روغتیا د څانګې لګښتونه 3103د 

  # فعالیت  
 واحدونه

فی واحد  موده
 لګښت، د
امریکایی 
ډالر پر 
 حساب

لګښت د 
امریکایی ډالر 

 پر حساب

د ناروغیو د شیوع په )هغه بیړنیو حالتونو ته چه په ناڅاپی ډول پیل کیږی  1
 ، د غبرګون لپاره تدارکات(ګډون

      902,880 

 240,000 800 1 300 (بنسټیزه)د ادارو ګډه بیړنۍ روغتیایی ټولګه   

 264,000 8,250 1 32 ټولګه ( بشپړه)د اسهالی ناروغیو   

 156,000 780 1 200  د حاد تنفسی انتان ټولګه  

 242,880 242,880 1 1 (خپراوی یا شیوعات)متفرقه   

 2,868,000       په اختصاصی مرکزونو کښې د جګړې د قربانیانو له درملنې څخه مالتړ 2

 868,000 31,000 1 28 ټولګه ( بشپړه)د ترضیض   

 2,000,000 500,000 1 4 عملیاتی لګښتونه  

د )روغتونونو د ظرفیت پیاوړی کول  21د ترضیض د درملنې په برخه کښې د  3
 (ترضیض په اړه زده کړه

      380,700 

 237,600 60 22 180 د ډاکټرانو او نرسانو روزنه  

 143,100 7,950 2 9 د ماډیول او ښوونکو برابرول  

 1,659,000       د ثابتو او سیارو بیړنیو روغتیایی مرکزونو لپاره طبی تدارکات 4

 1,200,000 800 1 1,500 (بنسټیزه)د ادارو ګډه بیړنۍ روغتیایی ټولګه   

 39,000 780 1 50 د حاد تنفسی انتان ټولګه  

 200000 4000 1 50 (نمونې 2، 0،3)تناسلی ټولګې  

 220,000 220,000 1 1 (خپراوی یا شیوعات)متفرقه   

، د خپراوی په غبرګون کښې د واکسین کولو د (هرې ولسوالۍ ته د رسیدو)د  5
 کړنالرې پلی کول

420,0
00 

3 1 1,260,000 

 482,4000 6,700 12 60 د لنډمهاله سیارو بیړنیو روغتیایی واحدونو جوړول او تمویل کول 6

 3,072,000 3,200 12 80 بیړنیو روغتیایی واحدونو جوړول او تمویل کولد لنډمهاله ثابتو   

 185,328 60 36 78 په ټاکل شوو سیمو کښې د ټولنې په کچه د پر وخت خبر ورکولو سیستم  7

 140,400 50 36 78 د ټولنې په کچه د مسئولو کسانو روزنه  

 7,488 1 12 624  د راپور ورکولو د موادو چاپول  

 37,440 5 12 624 مفاهموی مالتړ  

 300,300 3,850 1 78 د روغتیایی پوهاوی او د خطرونو د تفهیم ټولګه 8

په هکله د زده کړې پروګرام، بیړنی الرښودونه او د ناروغیو د ( جندر)د جنسیت  9
 څیړنه ( شیوع)خپراوی 

260 24 90 561,600 

1
0 

 300,000 300,000 1 1  د ولسوالیو په کچه ارزونې

1
1 

 600,000    د همغږۍ او تدارکاتو لګښتونه( کاری ډلې)د کلستر 

16,913,80        مجموعه 
8 
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 سیمې ته په کتو د وړاندیز شوی پوښښ چوکاټ

ترموخه   جغرافیوی سیمه ردیف
 الندې خلک

 اړوندې مراجع

 ولسوالۍ والیتونه

 ویګال، کامدیشدو آب، نورګرام، ماندول، وامه،  نورستان 1

 

98,000 IMC, HADAAF, ARCS, 
WHO, UNICEF 

 ناد علی، دیشو، باغران، نهر سراج، ګرم سیر، واشیر هلمند 1

 

220,000 Emergency, BRAC, WHO, 
UNICEF, ARCS 

شاه ولی کوت، شورابنک، غورک، خاکریز، پنج وایی،  کندهار 1
 میوند

150,000 Mercy Corps, AHDS, ARCS, 
WHO, UNICEF 

 ,PU-AMI, MOVE, ARCS, WHO 100,000 اشترلی، سنګی تخت، شهرستان، ګیزاب دایکندی 1
UNFPA 

 PU-AMI, IMC, WHO 90,000 ماراوره، دره اوچ، شیګال واشیلیتون، چپه دره، سرګانی کنر 1

کوف آب، کوران و مرجان، خواهان، کوهستان، رغستان،   بدخشان 1
 داراییم

82,000 AKHS, Merlin, CAF, WHO, 
UNICEF, UNFPA 

  IMC, ARCS, WHO, UNICEF 60,000 وازه خوا، وور مایی، ګایان، برمل پکتیکا 1

 CHA, ARCS, WHO 60,000 بکوا، خاک سفید فراه 1

 MRCA, WHO 22,000 ازره، خروار لوګر 1

غیر رسمی یا خپل سری میشت )ناحیه  9، 8، 6، 7 کابل 1
 ( ځایونه

38,000 SHRDO, German Agroaction, 
TDH, WHO, UNICEF 

 HN-TPO & AADA, ARCS 35,000 مندوزی، سپیره خوست 2

 ACTD, WHO 122,000 پسابند، تولک، لعل و سر جنګل  غور 2

 ,AADA, SDO, BDN, Emergency  180,000 بګرامی شهید، اندر، زنخان، ناوه غزنی 2
SHUHUDA, LEPCO, MoPH, 

SCA 

 HN-TPO,ACTD 50,000 جانی خیل، علی خیل پکتیا 2

 ,ARCS,NPO/RRAA, Ibne Sina 165,000 ادرسکن، انجیل هرات 2
BDN,AIL,IAM 

 MOVE, WHO 100,000 موګور بادغیس 2

 AHDS, WHO 48,000 شهیدی حساس، خاص اروزګان اروزګان 2

 ,ATA,AADA,SAF,ARCS,CAF 60,000 کوهستان، پشتون کوت فاریاب 2
WHO, UNFPA  

  1,680,000  جمله 
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(SO3) 

(SO3) 

(SO3) 

 مرستې( Multi-sector)له کډوالو سره څو برخیزې 

 (UNHCR) د کډوالو په چارو کښې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری اداره کوونکۍ سازمان

 (IOM)  د کډوالۍ نړیوال سازمان مرستیال همغږی کوونکۍ

 د کډوالو او هیواد ته راګرځیدونکو وزارت دولتی ملګرۍ

 113,878,660$ د اړتیا وړ بودیجه

 Clare Askew, UNHCR (askew@unhcr.org) د اړیکو معلومات

 خلک او تر موخه الندې ګټه اخیستونکی( محتاج)اړ 

 د اړو خلکو ډلې

په عمومی بشری عملیاتی پالن کښې تر موخه الندې   د اړو خلکو شمیر 
 (د کال د پای موخه)اخیستونکی ګټه 

 جمله نارینه ښځینه  جمله نارینه ښځینه 

کال کښې  3102په 
 احتمالی راستنیدونکی

 1,274,000 1,326,000 2,600,000  89,440 82,560 172,000 

 7,500 3,600 3,900  7,500 3,600 3,900  کډوال او پناه غوښتونکی

د تیر کال، را ستانه 
شوی زیان منونکی 

 کډوال

 436,800 403,200 840,000  436,800 403,200 840,000 

له اسنادو پرته زیان 
 منونکی کډوال

 1,400,000 1,000,000 1,400,000  30,000 30,000 60,000 

 1,149,500 519,360 560,140  4,847,500 2,732,800 3,114,700  مجموعه

  

 لپاره ټاکل شوې موخې( السته راوړنې)د څانګې مقصدونه او د محصول 

 لومړۍ مقصد  کلسترد څو برخیز 

افغان کډوالو له راستنیدو، او همدا  172,000د ساتنې او فوری مرستو له الرې، د ګاونډیو هیوادونو څخه په خپله خوښه د 

 . له اسنادو پرته زیان منونکو راستنیدونکو څخه مالتړ کول ،60,000شان د 

راستیندونکی کډوال به د ساتنې له پلوه و ارزول شی، څو په خپله خوښه د هغوۍ له راستنیدو او د هغوۍ  172,000 :(السته راوړنه)محصول 

په شمیر زیان منونکی راستنیدونکی کډوال به وپیژندل شی او  60,000د . د مجدد ادغام په برخه کښې له فوری مرستو څخه ډاډ ترالسه شی

  .کښې به مرستې ورسره وشی بشردوستانه مرستې او د ترانسپورت په برخه

هیواد ته په خپله خوښه د نوو راستنیدونکو کډوالو سره د مرستې له الرې به  (:کال لپاره ټاکل شوې موخه 3103د )د محصول یا السته راوړنې شاخص 

مجدد ادغام لومړنۍ اړتیاوې به  افغان کډوالو په راستنیدو کښې آسانتیا رامنځته شی، داسې چه د هغوۍ د ساتنې او 172,000افغانستان ته د 

زیان منونکو راستنیدونکو کډوالو سره به د ترانسپورتی لګښت او غیر خوراکی  60,000له . بشپړې شی او داوطلبانه راستنیدنه به یې ثبت شی

 . توکو په ګډون اړینې مرستو وشی، څو په مصئون ډول له سرحد څخه تر خپلو مطلوبو ځایونو پورې سفر وکړی

 مقصد دویم( کاری ډلې)برخیز کلستر  د څو

تر ټولو د زیان منونکو پناه غوښتونکو، کډوالو، هیواد ته راستنو شوو کډوالو، او هغه خلکو چه کډوالۍ ته ورته وضعیت 

 . کښې ژوند کوی، ساتنه او له هغوۍ سره فوری مرسته

 کال لپاره ټاکل شوې موخه 3102 د شاخص( السته راوړنې)د محصول 

د هغه پناه غوښتونکو، کډوالو، زیان منونکو راستنیدونکو کډوالو او هغه خلکو چه کډوالۍ ته ورته شرایطو 
 کښې ژوند کوی، شمیر چه د ساتنې او مرستو لپاره له ارزونې څخه برخمن کیږی

1,149,500 

د هغه پناه غوښتونکو، کډوالو، زیان منونکو راستنیدونکو کډوالو او هغه خلکو چه کډوالۍ ته ورته شرایطو 
 . کښې ژوند کوی، شمیر چه تر رارسیدو وروسته فوری مرستې ترالسه کوی

300,000 

 

 مقصد دریم کلسترد څو برخیز 

لوړه ده، چیرته چه د پایښت لرونکی مجدد ادغام په برخه کښې د په هغه سیمو کښې چه د کډوالو د راستنیدو کچه پکښې 

راستنو شوو کډوالو وړتیا د سیمه ایزو خلکو سره د هغوۍ د شته توپیرونو له امله ډیره ټیټه ګڼل شوې ده، د ټولنې په کچه د 

 .خدماتو وړاندې کول، څو د هغه د جذب ظرفیت ښه والۍ ومومی
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 ستونکی او سیمېلومړیتوب لرونکې کړنې، ګټه اخی

په خپله خوښه د راستنیدو په برخه کښې د آسانتیا رامنځته کول او له هغه څخه مالتړ کول او همدا شان نوو : کړنې

راستنو شوو پناه غوښتونکو، کډوالو، راستنیدونکو کډوالو او هغه خلکو ته چه کډوالۍ ته ورته وضعیت کښې ژوند کوی 

او د کډوالۍ د  (UNHCR) چارو کښې د ملګرو ملتونو د سازمان د عالی کمشنرید مرستو وړاندې کول، د کډوالو په 

د پایښت لرونکی مجدد ادغام له پلوه به د کډوالو په . د ژمنو له مخې تر ټولو لوړ لومړیتوبونه دی (IOM)نړیوال سازمان 

د راستنیدو د  (IOM)او د کډوالۍ نړیوال سازمان  (UNHCR)چارو کښې د ملګرو ملتونو د سازمان عالی کمشنری 

 .احصائیې له مخې هغه پیژندل شوې سیمې چه د راستنیدو کچه پکښې لوړه ده، تر موخه الندې ونیسی

راستنیدونکی کډوال، پناه غوښتونکی، کډوال او هغه خلک چه کډوالۍ ته ورته وضعیت کښې ژوند : ګټه اخیستونکی

او د کډوالۍ د نړیوال سازمان  (UNHCR)ې د ملګرو ملتونو د سازمان د عالی کمشنری کوی د کډوالو په چارو کښ

(IOM)  په کاری ساحه کښې دی ، نو له دې امله به ددې خلکو ساتنې او له هغوۍ سره مرستې کولو ته لومړیتوب

و ملتونو د سازمان عالی هیواد ته د راستنیدونکو کډوالو په برخه کښې به د کډوالو په چارو کښې د ملګر. ورکړل شی

هغه سیمې چه کډوال ډیر ورته راستنیږی تر موخه الندې  (IOM) او د کډوالۍ نړیوال سازمان (UNHCR)کمشنری 

ونیسی، په ځانګړې توګه په هغه سیمو کښې چه د اړتیاوو ارزونه د کډوالو په منځ کښې د اړتیاوو او د هغوۍ د ثانوی 

 . بیځایه کیدو د خطر څرګندونه کوی

د راستنیدونکو کډوالو لپاره، د داخلیدو نقطې، په خپله خوښه د راستنیدو په موخه د مرستې لپاره د پیسو د : سیمې

د ګاونډیو ملکونو څخه د . ورکړې په نقطو کښې، د کابل، جالل آباد، کندهار او هرات په ګډون موقعیت لری

په سرحدی سیمو کښې قرار  بولدک، زرنج، تورخم، او سپین راستنیدونکو کډوالو لپاره د داخلیدو نقطې د اسالم قلعې

پناه غوښتونکی، کډوال او هغه خلک چه کډوالۍ ته ورته وضعیت کښې ژوند کوی، د یو د باور وړ مذاکره . لری

 .ته مراجعه کوی (UNHCR)کوونکی یا نیغ په نیغه د کډوالو په چارو کښې د ملګرو ملتونو د سازمان عالی کمشنری 

سیمې د هغه خلکو لپاره چه نوی راستانه شوی وی او ښایی کډوالۍ ته ورته وضعیت کښې ژوند وکړی د ډیر  سرحدی

د راستنیدونکو کډوالو د مجدد ادغام د کړنو په موخه د کډوالو په چارو کښې د ملګرو ملتونو د . خطر لرونکې دی

ارزول شی او د خدماتو لپاره سیمې پکښې والیتونه په ګوته کړی دی څو و  01، (UNHCR)سازمان عالی کمشنری 

   .  به د راستنیدونکو کډوالو اصلی سیمې مشخصې کړی (IOM)د کډوالۍ نړیوال سازمان . مشخصې شی

په اړوند خپلو ( جنډر)کال په عمومی بشری عملیاتی پالن کښې د جنسیت  3103څرنګه دا کلستر د 

 ژمنو ته پام کوی

، د دولتی چارواکو په ګډون د اړوندو (UNHCR) ملتونو د سازمان عالی کمشنرید کډوالو په چارو کښې د ملګرو 

د متمرکز ګروپ د یو لړ . او توپیرونو یوه کلنۍ څیړنه تر سره کوی( جندر)مراجعو سره په همغږۍ د سن، جنسیت 

ه کلونو د کم عمره مجلسونو او فامیلی مرکو له الرې، هڅه شوې ده چه د ښوونځی د عمر د هلکانو او نجونو، تر پنځ

، او د لویو سړیو او ښځو په ګډون د خلکو د ټولو برخو د اړوندو موضوعاتو، (د هغوۍ د والدینو له الرې)ماشومانو 

پایلې به یې د هرې ډلې اندیښنې په . اړتیاوو او د هغوۍ په وړاندې د اړتیا وړ غبرګون په هکله معلومات ترالسه شی

هیواد ته . دې موضوعاتو ته د ځواب ویلو په موخه د غبرګون پالنونه ترتیب شی ګوته کړی چه د هغې له مخې به

راستانه شوی کډوال، اکثراً دې ته په کتو چه کلونه یې له وطن څخه بهر تیر کړی دی، پیچلې ستونزې لری، چیرته چه 

و پر مهال ورسره مخ کیږی، موضوع ته د هغه څه په پرتله چه هغوۍ د راګرځید( جنسیت)ښایی له کلتوری پلوه د جندر 

د نجونو لپاره ښوونه او روزنه په ځینو هغه هیوادونو کښې چه کډوال ورڅخه راستنیږی، له . په بل ډول پام شوۍ وی

کلتوری پلوه ډیره مناسبه ده، نو له دې امله، ډیرۍ نجونې هیواد ته له راستنیدو وروسته له ښوونځی څخه، د لومړنی او 

له سیمه ایزو ښوونځیو سره یو ځای هڅه شوې ده څو، له سیمه ایزو ټولنو څخه . ون، منع کیږیثانوی ښوونځی په ګډ

مناسبو او له کلتوریه پلوه منل شووو ښوونکو او همدا شان د زده کړې لپاره مناسبو ژبو ته د راستنو شوو کډوالو د 

خو بیا . ه الرې، یو څه پرمختګ شوۍ دۍددې هڅو ل. السرسی په ګډون، فزیکی او کلتوری موضوعاتو ته پاملرنه وشی

په دوامداره  (UNHCR)هم، دا هغه موضوعات دی چه د کډوالو په چارو کښې د ملګرو ملتونو د سازمان عالی کمشنری 

نور موضوعات، ملی . توګه په ټول افغانستان کښې هغه ته پاملرنه کوی، اما په دې برخه کښې بریالیتوب محدود دۍ

ته السرسۍ دۍ چه اکثراً د کور د مشر له خوا اخیستل کیږی، اما راستانه شوی کډول د هغو اخیستل ( تذکرې)پیژندپاڼې 

د کډوالو په چارو کښې د ملګرو ملتونو د سازمان عالی کمشنری . د ښځو او ماشومانو لپاره ګټور او اړین نه ګڼی

(UNHCR )څو ډاډ ترالسه شی چه د پیژندپاڼې په دې برخه کښې د سیمه ایزو چارواکو له هڅو څخه مالتړ کوی ،
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لپاره د راستنو شوو کډوالو د ښځو او ماشومانو غوښتنلیکونه منل کیږی او کټ مټ لکه د نورو افغانانو د ( تذکرې)

 .      غوښتنلیکونو په شان ورسره چلند کیږی

 د څو برخیز کلستر د غبرګون لګښتونه 

 د څو برخیز کلستر  لومړۍ مقصد
 راستنیدنه په خپله خوښه

    

تر موخه الندې  کړنه 
 خلک

فی واحد 
په )لګښت 

امریکایی 
 (ډالر

 بودیجه

    لګښت  

هیواد ته راستنیدونکو کډوالو ته له رارسیدو 
سره سم فوری مرستې وړاندې کیږی، چه د 

ساتنې لپاره سپارښتنې، د ماینونو په هکله 
 .معلومات او مشورې به پکښې ګډون ولری

 25,800,000 150 172,000 په خپله خوښه د راستنیدو مرستې :الف کړنه

 :ب کړنه 
د ساتنې څارنه، همغږی، د ماین د خطر په 
 هکله معلومات، مشورې او د پیسو ورکړه

172,000 12  2,101,960 

 :ج کړنه 
کندهار کښې د راستنیدونکو / په سپین بلدک

کډوالو لپاره د پذیرایۍ د آسانتیاوو جوړول او 
 زیاتول

60,000 5  300,000 

 :کړنه. د 
له ډیرو زیان منونکو خلکو سره د خوړو او 

 ترانسپورتی لګښت په ګډون مرستې

60,000 156  12,382,700 

 :کړنه. ه 
   حقوقی سپارښتنې او مالتړ

60,000 250 2,500,000 

 :د څو برخیز کلستر دویمه موخه
د پناه غوښتونکو، کډوالو او هغه خلکو چه 
کډوالۍ ته ورته شرایطو کښې ژوند کوی، 

 ساتنه او له هغوۍ سره مرسته کول

    

تر موخه الندې  اغیزمن شوی خلک 
 خلک

فی واحد 
 لګښت

 بودیجه

 :الف کړنه 
 د ساتنې ارزونه

پورې  7,500 تر
نړیوالې ساتنې ته 

 اړ خلک

67  500,000 

     

نړیوالې ساتنې ته د اړو خلکو لپاره فوری 
 بشردوستانه ساتنه او مرسته برابریږی

 :ب کړنه
 فوری بشردوستانه مرسته

پورې  7,500 تر
خلک فوری 
بشردوستانه 

مرستې ترالسه 
 .کوی

133  1,000,000 

 
     

 د څو برخیز کلستر دریم مقصد
د پایښت لرونکی مجدد ادغام په موخه د 

 راستیدونکو کډوالو مالتړ کیږی

    

فی واحد  موخه الندې خلک تر اغیزمن شوی خلک 
 لګښت

 بودیجه

 :الف کړنه 
د بنسټیزو خدماتو د ښه والی په موخه د 

 ټولنې په کچه مالتړ
 

راستنیدونکی کډوال او  840,000
 سیمه ایزه ټولنه 

24.73 30,794,000 

   
 

  

نړیوالې ساتنې ته د اړو خلکو لپاره 
فوری بشردوستانه ساتنه او مرسته 

 برابریږی

 : ب کړنه
 ښه معیشت ته د السرسی د زیاتولو په موخه مالتړ

60,000 
راستنیدونکی 

کډوال او سیمه ایزه 
  ټولنه

100 $ 6,000,000 

 :ج کړنه 
تر ټولو زیان منونکو راستنو شوو کډوالو ته چه کورونه نه 

 لری، خیمې ورکول
 
 :کړنه. د

د ځمکې ترالسه کولو ته د السرسی په موخه حقوقی 
 مرستې وړاندې شوې 

 
10,000 

 
 
 
 
10,000 

 
2,500 

 
 
 
 
500 

 

 
27,500,000 

 
 
 
 
5,000,000 

 113,878,660    ټولیزه بودیجه
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 سیمې ته په کتو د وړاندیز شوی پوښښ چوکاټ

 ردیف

 جغرافیوی سیمې
 

د کلستر لپاره 
لومړیتوب 

 لرونکی والیتونه
له ډیزو زیان منونکو )

 (څخه پیل

 څو برخیز کلستر 

  کابل 1
UNHCR, WFP, UNICEF, UNMACCA, NRC, DRC, APA, DAWO, 

WSTA, ARCS 
 10 :مجموعه

 کندهار 2
UNHCR, WFP, HDS, HRDA, HAPA, OHW, ARCS 7 :مجموعه 

 هرات 3
UNHCR, CHA, ARAA, CRDS, NPOR, VAR 7 :مجموعه 

 ننګرهار 4
UNHCR, UNODC, UNMACCA, WFP, DCG, AGHC, AHDRO, 

OMAR 
 8 :مجموعه

 کندز 5
UNHCR, Mediothek, ACTED, Shafaq Reconstruction  

Organization 
 4 :مجموعه

 بلخ 6
UNHCR,  NRC, NPOR, Coordination of Humanitarian aid, 

Shafaq Reconstruction Organization 
 5 :مجموعه

 پکتیا 7
UNHCR, WFP, Agency for Consortium for Training, APWO, 

ACRU  
 5 :مجموعه

 فراه 8
UNHCR, CHA, ARAA, CRDS, NPOR, VAR 6 :مجموعه 

 UNHCR, DRC, NPOR, CHA, Shafaq Reconstruction بغالن 9
Organization 

 5 :مجموعه

 پروان 10
UNHCR, NRC, DRC, APA, DAWO, WSTA 6 :مجموعه 

 

 نقشه( څوک چیرته څه کوی) 2W د څو برخیز کلستر لپاره: له نقشې سره تړاو

 

 تغذی

د کلستر اداره کوونکۍ 

 سازمان

 (UNICEF)د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق 

مرستیال همغږی کوونکۍ 

 سازمان

Micronutrient Initiative (د مایکرونوترینتونو نوښت) 

 د عامې روغتیا د وزارت د عامه تغذی دیپارتمنت دولتی ملګرۍ

 34,515,522$ د اړتیا وړ بودیجه

 bhassan@unicef.org، د کلستر همغږی کوونکې؛ (Basra Hassan)باصره حسن  د اړیکو معلومات

  ishinwari@micronutrient.org شینوارۍ، د کلستر مرستیال همغږی کوونکۍ؛محمد 

 

 

http://afg.humanitarianresponse.info/sites/default/files/afg_3w_MultiSector_Nov2012_A3.pdf
http://afg.humanitarianresponse.info/sites/default/files/afg_3w_MultiSector_Nov2012_A3.pdf
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(SO2) 

(SO2) 

(SO3) 

 خلک او تر موخه الندې ګټه اخیستونکی( محتاج)اړ 

د اړو خلکو ډلې 

 (کټګورۍ)

د عمومی بشری عملیاتی پالن په پروژو کښې د   د اړو خلکو شمیر 

د کال د )کلستر تر موخه الندې ګټه اخیستونکی 

 (پای موخه

 جمله نارینه *ښځینه  جمله نارینه ښځینه 

 115,126 103,848 340,792  2,353675 1,200,374 1,153,301  جګړه

د خوړو د مصئونیت 

 اوږدمهاله نشتوالۍ

 1,635,155 1,701,896 3,337,050  278,009 87,203 156,129 

هغه کړکیچ چه په ناڅاپی 

 ډول پیل کیږی

 171,500 178,500 350,000  52,123 16,948 20,070 

  878,923 207,998 670,924  6,040,725 3,080,770 2,959,955  مجموعه

 امیندواره او شیدې ورکوونکې میرمنې+ تر پنځه کلونو کوچنۍ نجونې  *

 لپاره موخې( السته راوړنې)د کلستر مقصدونه او د محصول 

 د کلستر لومړۍ مقصد

په حاده خوارځواکۍ اخته، تر پنځه کلونو کم عمره ماشومان، امیندواره او شیدې ورکوونکې ښځې د تغذی د  271,255

 .  هدف لرونکو خدماتو له الرې مناسبه او پر وخت درملنه ترالسه کوی

تر پنځه کلونو کم عمره هلکان او نجونې او امیندواره او شیدې ورکوونکې میرمنې په خدماتی پروګرام کښې شامل  271,255: (السته راوړنه)محصول 
 . له معیارونو سره سم یې درملنه شوې ده SPHEREشوی دی او د 

 کال لپاره ټاکل شوې موخه 2013د  شاخص( السته راوړنې)د محصول 

او امیندواره او شیدې ورکوونکې ښځې په پروګرام کښې شامل شوی تر پنځه کلونو کم عمره هلکان او نجونې 

 دی

271,255 

 (%75) 203,441< له معیارونو سره سم یې درملنه شوې ده SPHEREد هغه کسانو شمیر چه د 

 (%15) 40,688> له معیارونو سره سم د نه بریالیتوب کچه SPHEREد 

په شدیده حاده خوارځواکۍ کښې   %3> له معیارونو سره سم د مړینې کچه SPHEREد 

 په متوسطه حاده خوارځواکۍ کښې 10%>

 

 د کلستر دویم مقصد

( under nutrition)تر پنځه کلونو په کم عمره ماشومانو او امیندواره او شیدې ورکوونکو میرمنو کښې د خوارځواکۍ 

 (او حفظ الصحه او د مایکرونوترینتونو متمماتاوبه، پاکوالۍ  –د ماشومانو او شیدې خوړونکو تغذی )مخنیوۍ 

 

تر پنځه کلونو کم عمره هلکان او نجونې او امیندواره او شیدې ورکوونکې میرمنې په پروګرام کښې شاملې شوې او د   538,598:(السته راوړنه)محصول 

 . هغوۍ ټولنې د وضعیت له ال خرابیدو څخه ساتل شوې دی

 کال لپاره ټاکل شوې موخه 2013د  شاخص( السته راوړنې)د محصول 

تر پنځه کلونو کم عمره هلکانو، نجونو او امیندوارو او شیدې ورکوونکو میرمنو د ماشومانو او شیدې 

 خوړونکو د تغذی او مشوره ورکولو او د اوبو، پاکوالی او حفظ الصحې په اړه زده کړې ترالسه کړې دی

538,598 

نجونو او امیندوارو او شیدې ورکوونکو میرمنو د مایکرونوترینتونو متممات تر پنځه کلونو کم عمره هلکانو، 

 ترالسه کړی دی

538,598 

 

 د کلستر دریم مقصد 

په حاده خوارځواکۍ اخته، تر پنځه کلونو کم عمره ماشومان، امیندواره او شیدې ورکوونکې ښځې د په شمیر،  20,070د 
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(SO4) 

(SO3) 

تغذی د هدف لرونکو خدماتو له الرې چه په ځانګړې توګه له ناڅاپی کړکیچ څخه د اغیزمنو شوو ټولنو د مرستې لپاره رامنځته شوی دی، 

 .  مناسبه او پر وخت درملنه ترالسه کوی

 کال لپاره ټاکل شوې موخه 2013د  شاخص( السته راوړنې)د محصول 

له معیارونو سره سم یې درملنه  SPHEREتر پنځه کلونو د کم عمره هلکانو او نجونو شمیر چه د   #

 کیږی 

>15,052 (75%) 

 (%15) 3,010> له معیارونو سره د نه بریالیتوب کچه  SPHEREد 

په شدیده حاده خوارځواکۍ کښې   %3> له معیارونو سره سم د مړینې کچه SPHEREد 

 په متوسطه حاده خوارځواکۍ کښې 10%>

 

 د کلستر  څلورم مقصد 

( under nutrition)تر پنځه کلونو په کم عمره ماشومانو او امیندواره او شیدې ورکوونکو میرمنو کښې د خوارځواکۍ 

 (اوبه، پاکوالۍ او حفظ الصحه او د مایکرونوترینتونو متممات –او شیدې خوړونکو تغذی د ماشومانو )مخنیوۍ 

 

کورنی بیځایه شوی خلک او نورې ټولنې چه له ناڅاپی ناورینونو څخه اغیزمن شوی دی، د وضعیت له ال خرابیدو څخه  49,000: (السته راوړنه)محصول 

 . ساتل کیږی

 کال لپاره ټاکل شوې موخه 2013د  شاخص( السته راوړنې)د محصول 

د هغه تر پنځه کلونو کم عمره هلکانو، نجونو او امیندوارو او شیدې ورکوونکو میرمنو شمیر چه د  #

ماشومانو او شیدې خوړونکو د تغذی او مشوره ورکولو او د اوبو، پاکوالی او حفظ الصحې په اړه زده کړې 

 یې ترالسه کړې دی

49,000 

د کم عمره هلکانو، نجونو او امیندوارو او شیدې ورکوونکو میرمنو شمیر چه د  تر پنځه کلونو #

 مایکرونوترینتونو متممات یې ترالسه کړی دی

49,000 

 

 د کلستر پنځم مقصد

د بیړنیو حالتونو په بهیر کښې د مناسب غبرګون او د تغذی د ارزونې په اړه د تغذی د څانګې د ملګرو او اړونده دولتی 

 . وزارت د ظرفیت ښه کول، څو تر اندازه د زیاتو مړینو او ستونزو مخه ونیول شی

 .د کړنالرې په اړه روزنه ورکړل شوې ده SMARTد ، هغړو ت 60 له شپږو لومړیتوب لرونکو زونونو څخه د کلستر :(السته راوړنه)محصول 

 کال لپاره ټاکل شوې موخه 2013د  شاخص( السته راوړنې)د محصول 

په اړه زده کړې ترالسه  SMARTد هغه غړو شمیر چه په هر لومړیتوب لرونکی زون کښې یې د د کلستر 

 . کړې دی

10 

 (سلنه 71د والیتو )  12 .شوې ده هغه والیتونه چه بیاځلې سروې پکښې  په الره اچول

 

موندنې به یې د هر والیت د اړتیاوو په . کال کښې یوه سروې په الره واچول شی 3102د والیتونو په کچه د ارقامو د راټولو په موخه به په 

م لوړیتوب ټاکلو کښې مرسته وکړی، دا سروې به په ځانګړې توګه په هغه والیتونو کښې چه اوس یې په اړه هیڅ ارقام شتون نه لری، اړین ارقا

 . اندې کړیوړ

 .په بیړنیو حالتونو کښې د تغذی په اړه روزنه ورکړل شوې ده، غړو ته 60 له شپږو لومړیتوب لرونکو زونونو څخه د کلستر :(السته راوړنه)محصول 

 کال لپاره ټاکل شوې موخه 2013د  شاخص( السته راوړنې)د محصول 

په د کلستر د هغه غړو شمیر چه په هر لومړیتوب لرونکی زون کښې یې، په بیړنیو حالتونو کښې د تغذی 

 .اړه زده کړې ترالسه کړې دی

10 
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 لومړیتوب لرونکې کړنې، سیمې او ګټه اخیستونکی

شتوالی څخه په حاده خوارځواکی اوس هم، په ځانګړې توګه له جګړې، وچکالۍ او د خوړو د مصئونیت د اوږمهاله ن

ځایونه  229( OTP)والیتونو کښې د سراپا درملنې  07په . اغیزمنو شوو والیتونو کښې یوه د اندیښنې وړ موضوع ده

ځایونه شتون لری چه د ټولنې په کچه د حادې خوارځواکۍ د ( SFP)والیتونو کښې د متممې تغذی د پروګرام  01او په 

په شدیده  36,552کال له جنوری څخه تر سپتمبر میاشتې پورې  3103د . ارقام وړاندې کوی( CMAM)درملنې 

د سراپا درملنې د پروګرام ارقام )حاده خوارځواکۍ اخته ماشومان د سراپا درملنې په پروګرام کښې منل شوی دی 

ال تر اوسه هم د هیواد په پروګرامونه ( CMAM)د ټولنې په کچه د شدیدې حادې خوارځواکۍ د درملنې (. وګورۍ

که څه هم ددې سیمو په یو شمیر ولسوالیو . ختیځ کښې یو شمیر ډیرو اړو والیتونو ته نه دی رسیدلی –سهیل او سهیل 

کښې د کار د پیل کیدو لپاره پالن شتون لری؛ د بودیجې نشتوالی، د ارزونو او ګټه اخیستونکو ته السرسی په دې برخه 

د کلستر په وسیله د ظرفیت د څیړنې په برخه کښې یو وروستۍ فعالیت څرګندوی چه د . کښې پرمختګ ټکنۍ کوی

اغیزمنو ارزونو او پروګرامونو د په الره اچولو په برخه کښې د کلستر د غړو ظرفیت ډیر ټیټ دۍ، چه په هیواد کښې د 

له دې امله، . ظرفیت اغیزمنویتغذی د وضعت د څارنې، څیړنې او د هغه په وړاندې د پر وخت او اغیزمن غبرګون 

 :       لکه څرنګه چه د اړتیاوو په څیړنه کښې څرګندونه وشوه، د کلستر عمده خدمات عبارت دی لی

  په حاده خوارځواکۍ د اخته، تر پنځه کلونو د کم عمره ماشومانو او امیندوارو او شیدې ورکوونکو میرمنو د

 درملنې لپاره خدماتی پروګرامونه

  اوبو، پاکوالی او حفظ الصحې او د مایکرونوترینتونو پر متمماتو په  –ماشومانو او شیدې خوړونکو پر تغذی د

تمرکز، تر پنځه کلونو د کم عمره ماشومانو او امیندوارو او شیدې ورکوونکو میرمنو د ساتنې په موخه وقایوی 

 .کړنې

  دSMART ه اړه د کلستر د غړو د ظرفیت لوړول، څو د تغذی د سروې او په بیړنیو حاالتو کښې د تغذی پ

    .له منځه والړې شی( خالګانې)معلوماتو تشې 

د موضوع په ( جنسیت)کال په عمومی بشری عملیاتی پالن کښې د جندر  3103څرنګه دا کلستر، د 

 اړه خپلو ژمنو ته پام کوی

پاته یې نارینه دی او پر دې ټینګار کیږی چه سلنه ښځینه او  49له مخې ددې کلستر ګټه اخیستونکی ( جنسیت)د جندر 

 . ټولو زیان منونکو ډلو ته باید د اړتیاوو له مخې پاملرنه وشی

 6په افغانستان کښې د حادې خوارځواکۍ له پلوه د نجونو او هلکانو ترمنځ کوم د پام وړ توپیر نه دۍ لیدل شوۍ، اما له 

کۍ په خطر کښې دی ځکه چه په دې عمر کښې معموالً متمم خواړه میاشتنی ماشومان ډیر د حادې خوارځوا 32څخه تر 

ټیټوالۍ د نجونو په پرتله په هلکانو کښې ډیر لیدل ( ونې)که څه هم، د نورو هیوادونو په شان دلته هم د قد . پیل کیږی

او جنس پر حساب  د خدماتی پروګرامونو ارقام به د سن. شوۍ دۍ اما دا توپیرونه له احصائیوی پلوه د پام وړ نه دی

دا کلستر به ډاډ ترالسه کړی چه د کلستر غړی د جندر د شاخص په کود پوهیږی، څو په ټولو کړنو کښې . سره بیل شی

 . د جندر موضوع ته له پاملرنې څخه ډاډ ترالسه شی

شیدې ورکولو په  فزیولوژیکی توپیرونو او د ماشومانو په وده کښې د هغو ونډې ته په کتو، دا کلستر د امیندوارۍ او

بهیر کښې له میرمنو څخه مالتړ کوی او له هغوۍ سره مرسته کوی څو د هغوۍ د تغذی د اړتیاوو له پوره کیدو څخه ډاډ 

د پلرونو د روزنې او د هغوۍ د ظرفیت د لوړولو په بهیر کښې باید نورو نارینه او ښځینه خپلوانو ته هم پام . ترالسه شی

اوبو، پاکوالی او حفظ الصحې او مایکرونوترینتونو په برخه کښې  -دې خوړونکو د تغذیوشی څو د ماشومانو او شی

د تغذی د ارزونو په بهیر کښې د ښځو ګډون یوه الزمی اړتیا ده او د زده کړې او د ظرفیت د . روزنه ترالسه کړی

    .لوړولو په ټولو پروګرامونو کښې به ګډون ته وهڅول شی او مالتړ به یې وشی

کال په عمومی بشری عملیاتی پالن کښې د ژوند د چاپیریال د موضوع په  3103ګه دا کلستر، د څرن

 اړه خپلو ژمنو ته پام کوی

د مور په شیدو د تغذی ساتنه، دودول او له هغه څخه مالتړ به د چمتو شوو کڅوړو یا قطیو، بوتلونو او د پاکولو په موخه 

رامنځته کیدونکو بیکاره موادو د کمیدو له الرې، د ژوند چاپیریال ته ښه والۍ ور د ډیټرجنتونو د کارولو له امله د 

مطلوبې کړنالرې ته الره هواره ( IYCF)وبخښی او په ورته وخت کښې به د ماشومانوو او شیدې خوړونکو د تغذی 

  . کړی
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 د کلستر د غبرګون لګښت، 

 د غبرګون لګښت( کاری ډلې)کلستر  کال په عمومی بشری عملیاتی پالن کښې د تغذی د 3102د 

ټولیز لګښت، د امریکایی  کتنې
 ډالر پر حساب

د ګټه 
اخیستونکو 
 ټولیز شمیر

د ګټې پر حساب، فی 
 واحد لګښت

 عمده لګښتونه ډول

 $1,851,120 
 

15,426 
 

$120 
 

نوۍ رامنځته 
شوۍ پروګرام

* 
تر پنځه کلونو په کم 

عمره ماشومانو کښې د 
شدیدې حادې 

 خوارځواکۍ درملنه
موجوده پروګرام $100 19,755 $1,975,500 

*
 

 $2,547,828 
 

70,773 
 

$36 
 

نوۍ رامنځته 
شوۍ پروګرام

*
 

تر پنځه کلونو په کم 
عمره ماشومانو کښې د 

متوسطې حادې 
 خوارځواکۍ درملنه

موجوده ځایونه $36 50,059 $1,802,124 
* 

شیدې / امیندواره $159 135,312 $21,514,608 
 ورکوونکې

په حاده خوارځواکۍ 
اخته امیندوارې او 
شیدې ورکوونکې 

 میرمنې

2 $x 3 (61 

پاکټه، په کال کښې 
دوه ځله، د ویش په 

 (ګډون

 32څخه تر  6له  $6 251,828 $1,510,968
د تر )میاشتنی 

موخه الندې 
 (سلنه 6نفوس 

د مایکرونوترینت پوډر 

(MNP) 

میاشتو په  9د $ 7

 موده کښې

شیدې / امیندواره $7 335,770 $2,350,390
 ورکوونکې

د مایکرونوترینتونو 
 (تابلیت)ګولۍ 

 32څخه تر  6له  $3 251,828 $755,484 
د تر )میاشتنی 

موخه الندې 
 (سلنه 6نفوس 

په بیړنیو حالتونو کښې 
د ماشومانو او شیدې 

خوړونکو تغذی او 
اوبه، پاکوالۍ او حفظ 

 الصحه

د کلستر غړو ته  $12,000 12 $144,000 
زده کړه ورکول 
او د سروې ګانو 

 په الره اچول

سروې  SMARTد 

 او د زده کړې پروګرام 

د کلستر غړو ته  $6,000 6 $36,000 
په بیړنیو حالتونو 
کښې د تغذی په 

برخه کښې د زده 
 کړې پروګرامونه

د زونونو په کچه، په 
بیړنیو حالتونو کښې د 

برخه کښې د تغذی په 
 زده کړې پروګرامونه

د کلستر غړو ته  $2,500 11 $27,500 
په بیړنیو حالتونو 
کښې د تغذی په 

برخه کښې د زده 
 کړې پروګرامونه

د والیتونو پر حساب په 
بیړنیو حالتونو کښې 

 تغذی

 ټولیز لګښت 34,515,522 

 

او  OTPله هغه لومړیتوب لرونکو والیتونو څخه ګټه اخیستونکی چه 

SFP پکښې پلی کیږی 

او  OTPله هغه لومړیتوب لرونکو والیتونو څخه ګټه اخیستونکی چه 

SFP پکښې شتون نه لری 

 یادښت

نوی رامنځته شوی 
 :پورګرامونه

 :موجوده پروګرامونه
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 سیمې ته په کتو د وړاندیزې شوی پوښښ چوکاټ

 ردیف

 جغرافیوی سیمه 
 

د کلستر لومړیتوب لرونکی 
 والیتونه

 (له ډیرو زیان منونکو څخه پیل)

 تغذی

 4 :مجموعه ACTD, HN-TPO, Oxfam-Novib, WFP پکتیا 1

 5 :مجموعه AHDS, Cordaid, CAF, Save the Children, WFP اروزګان 2

 6 :مجموعه AHDS, Cordaid, Tdh, UNICEF, WHO, WFP کندهار 3

 3 :مجموعه HN-TPO, ADAA, WFP خوست 4

 4 :مجموعه IMC, WHO, UNICEF, WFP پکتیکا 5

 3 :مجموعه BDN, ADAA, WFP غزنی 6

 2 :مجموعه IbnSina, WFP زابل 7

 7 :مجموعه ACTD, BRAC, IbnSina, Emergency, UNICEF, ARCS, WFP هلمند 8

 1 :مجموعه BRAC نیمروز 9

 5 :مجموعه ACTD, Oxfam Novib, SC, SCA, WFP سریپل 10

 4 :مجموعه Oxfam Novib, SAF, SC, WFP فاریاب 11

 2 :مجموعه CAF, WFP تخار 12

 5 :مجموعه AKDN, CAF, Medair, Merlin, WFP بدخشان 13

 2 :مجموعه PU-AMI, IMC کنر 14

 3 :مجموعه HN-TPO, SCA, WFP لغمان 15

 3 :مجموعه ACTD, SCA, WFP سمنګان 16

 4 :مجموعه IMC, UNICEF, WHO, WFP نورستان 17

 2 :مجموعه ACTD, WFP غور 18

 3 :مجموعه MOVE, ACTD, WFP بادغیس 19

 4 :مجموعه AADA, AKF, Save the Children, WFP بامیان 20

 2 :مجموعه BDN, WFP دایکندی 21

 4 :مجموعه ACF, NEI, Tdh, WFP کابل 22
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 ساتنه

 (UNHCR)د کډوالو په چارو کښې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری  کوونکۍ سازماند کلستر همغږی 

 مرستیال همغږی کوونکۍ سازمان
 فرعی کلسترونه 

 د کاری ګروپونو اړوند موضوعات

  (NRC)د کډوالو لپاره د ناروې هیئت 
کښې د ماشومانو ، په بیړنیو حالتونو (UNFPA/Oxfam GB)د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالی فرعی کلستر 

، د کور، ځمکې او جایداد لپاره کاری ډله (UNICEF/Child Fund Afghanistan)د ساتنې فرعی کلستر 
(UNHCR/NRC) د ملکیانو د ساتنې کاری ډله ،(UNHCR) د ماینونو پر ضد مبارزه ،
(UNMAS/MCCA ) او کورنی بیځایه شوی خلک(UNHCR/IOM ) 

 111,839,755$ د اړتیا وړ بودیجه

 Gwendoline Mensah  ،mensahg@unhcr.org د اړیکو معلومات
 samira.rafiq@afg.nrc.noسمیرا رفیق، 

 

 خلک او تر موخه الندې ګټه اخیستونکی( محتاج)اړ 

له . شمیر ګټه اخیستونکی چه اغیزمن شوی دی او د ساتنې خدماتو ته اړتیا لری، تر موخه الندې نیسیدا کلستر یو زیات 

او د پوهاوی د کچې تر لوړلو، بیالبیلې ( دادغوښتنې)مستقیمو خدماتو څخه نیولې بیا د وضعیت پر بنسټ تر ننګې کولو 

اړوندو مراجعو د پراخې ډلې په وسیله د غبرګون په ددې کړنو موخه د نورو کلسترونو په ګډون، د . کړنې ترسره کیږی

څرنګه چه ددې کلستر غوښتنه داده چه د اړو خلکو شمیر، د کلستر په غبرګون کښې د تر موخه الندې . الره اچول دی

. خلکو له شمیر سره یو شان وی؛ له دې امله د تر موخه الندې ګټه اخیستونکو شمیر په نسبی توګه ډیر ښودل شوۍ دۍ

څه هم، له ماینونو څخه په اغیزمنو شوو ټولنو کښې د اړو خلکو شمیر د تر موخه الندې ګټه اخیستونکو په پرتله ډیر  که

کال کښې له ماینونو څخه ټولو اغیزمنو شوو ټولنو ته د ځواب ویلو لپاره  3102زیات دۍ او د ساتنې د کلستر فعالین په 

.کافی امکانات نه لری
53

      

 (کټګورۍ)ډلې د اړو خلکو 

 د اړو خلکو شمیر 

  جمله  نجونې هلکان **ښځینه **نارینه 

د جګړې له امله بیځایه شوی 
   خلک

 322,985 327,015 145,600 137,800 650,000 

د طبیعی پیښو له امله بیځایه شوی 
 خلک

 12,040 15,960 5,840 7,740 28,000 

د طبیعی پیښو له امله اغیزمنې 
 شوې ټولنې

 168,000 232,000 83,420 110,580 400,000 

په جنګی سیمو کښې ملکی خلک 
 * (خدماتو ته محدود السرسۍ)

 N/A N/A N/A N/A 5,400,000 

 N/A N/A 400 240 160   د انسانانو د قاچاق قربانیان

بیرته راستانه شوی، بیځایه شوی 
 (د جګړې له امله)خلک 

 10,200 9,800 2,680 2,420 20,000 

بیرته راستانه شوی، بیځایه شوی 
 (د طبیعی پیښو له امله)خلک 

 N/A N/A N/A N/A N/A 

له ماینونو او د جګړې څخه د پاته 
شوو چاودیدونکو توکو څخه 

 ***اغیزمن شوی خلک

 5,997,653 5,762,451 N/A N/A 11,760,104 

 18,258,504   مجموعه 

 
  

                                                      
53

کاله   3132کالو تمدید لپاره غوښتنلیک استولۍ دۍ، چه د هغه پر بنسټ به دا هیواد تر  01د افغانستان دولت، د پرسونل ضد ماینونو د منع کولو په اړوند د اوتاوا تړون ته د   
چیرته چه ټول اړ خلک چه د ماینونو او له جګړې څخه د پاته شوو چاودیدونکو توکو په خطر کښې ګڼل شوی دی، د تر موخه الندې ګټه . پورې د ماینونو له شتون څخه پاک شی

 .  مخ ته مراجعه وکړۍ 22ړه د ال ډیرو معلوماتو لپاره ددې سند د ماینونو او له جګړې څخه د پاته شوو چاودیدونکو توکو په ا. اخیستونکو په توګه به تر پوښښ الندې راشی

mailto:mensahg@unhcr.org
mailto:samira.rafiq@afg.nrc.no
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(SO1) 

(SO1,3) 

(SO1,3) 

 
دا اټکل هغه خلک په بر کښې نیسی چه د جګړې په سیمو کښې ژوند کوی او . څخه تر السه شوۍ دۍ( CAP)کال د مرستې غوښتنې له ټولیزې  3103دا یو اټکل دۍ چه د *

په دې خلکو کښې کورنی بیځایه شوی خلک او له ماینونو او طبیعی پیښو څخه اغیزمن شوی خلک هم . لریاساسی خدماتو لکه خوړو، اوبو، روغتیا او پوهنې ته السرسۍ نه 
 .ګډون لری

***
 . بیرته راستانه شوی خلک، او له طبیعی پیښو څخه اغیزمن شوی خلک او د جګړې په سیمو کښې ملکی خلک ګډون لری/ په دې کښې کورنی بیځایه شوی خلک

**
 .انو په ګډون، د نارینه او ښځینه کورنیو بیځایه شوو خلکو ټولیز شمیر څرګندویدا د نجونو او هلک

 

 موخې ( السته راوړنې لپاره)د کلستر مقصدونه او د محصول 

د جګړې او د جګړې له اړوند تاوتریخوالی څخه د ملکی خلکو د ساتنې . 0  

 پیاوړی کول

په زیان منونکو ډلو پر تمرکز، بشردوستانه مرستو او خدماتو ته د . 3  

 اغیزمنو شوو خلکو د السرسی زیاتول 

د اغیزمنو شوو خلکو د اړتیاوو او اندیښنو په تړاو داد غوښتنه او  .2 

 حساسول او د پر وخت خبر ورکولو د سیستم پیاوړی کول

 

 کلستر شاخصونه د

کال لپاره ټاکل شوې  3102د  د کلستر لومړیتوب شاخص( راوړنېالسته )د محصول 

   موخه

د هغه خلکو شمیر چه د ماینو پر ضد د مبارزې له پروګرام څخه ورته ګټه   #
د هغه خلکو شمیر چه د ماینونو له پاکولو څخه ورته ګټه رسیږی، د هغه )رسیږی 

له جګړې څخه د پاته شوو چاودیدونکو توکو په هکله له / خلکو شمیر چه د ماینونو
 ( زده کړو څخه ورته ګټه رسیږی

  کسان  1,210,308 2 او   1

 ونه راپور  12 3 او   2 ,1 د کورنیو بیځایه شوو خلکو په اړه د کیفی څیړنو د راپورونو شمیر  #

د زون او والیتونو په کچه، د بشری بیړنیو حالتونو په بهیر کښې د جنسیت پر   #
د قربانیانو لپاره د راجع کولو او خدماتو د فعالو ( GBV)بنسټ د تاوتریخوالی 

 سیستمونو شمیر

 والیتونه  5  2 او  1

کلونو د هغه کم عمره کسانو شمیر چه د ساتونکی  08په بیړنیو ځایونو کښې، تر  %
 چاپیلایر خدماتو ته السرسۍ لری

  لوړوالۍ  %10  3 او  2 ,1

د پیښو ( HLP)د خطر په حال کښې د سړیو او ښځو د کور، ځمکې او ملکیت  #
 . شمیر، چه ورته ځواب ویل شوۍ دۍ

  کسان  2,000  3 او  1,2

 

 
 په عمومی بشری عملیاتی پالن کښې ددې کلستر  د پروژو تر موخه الندې ګټه اخیستونکی 

 (د کال د پای موخه)

د اړو خلکو ډلې 
 (کټګورۍ)

 
  جمله  نجونې هلکان **ښځینه **نارینه

د جګړې له امله بیځایه 
   شوی خلک

 322,985 327,015 145,600 137,800 650,000 

بیځایه د طبیعی پیښو له امله 
 شوی خلک

 12,040 15,960 5,840 7,740 28,000 

د طبیعی پیښو له امله 
 اغیزمنې شوې ټولنې

 168,000 232,000 83,420 110,580 400,000 

په جنګی سیمو کښې ملکی 
خدماتو ته محدود )خلک 

 * (السرسۍ

 N/A N/A N/A 5,400,000 نامالوم 

 N/A N/A 400 240 160   د انسانانو د قاچاق قربانیان

بیرته راستانه شوی، بیځایه 
د جګړې له )شوی خلک 

 (امله

 10,200 9,800 2,680 2,420 20,000 

بیرته راستانه شوی، بیځایه 
د طبیعی )شوی خلک 
 (پیښو له امله

 N/A N/A N/A N/A N/A 

له ماینونو او د جګړې څخه 
د پاته شوو چاودیدونکو 

توکو څخه اغیزمن شوی 
 ***خلک

 617,257 593,051 N/A N/A 1,210,308 

 7,708,708   مجموعه 
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کال لپاره ټاکل شوې  3102د  د کلستر لومړیتوب شاخص( راوړنېالسته )د محصول 

   موخه

حساسولو د نوښتونو شمیر چه د محافظت د کلستر / ګډو ځایونو/ د داد غوښتنې #
 .په وسیله پر مخ بیول کیږی یا اداره کیږی( کاری ډلې)

 نوښتونه/ ځایونه  4  3 او  2 ,1

 

 او سیمې لومړیتوب لرونکې کړنې، ګټه اخیستونکی

 کړنې

ددې کلستر غړی به، د ملکی خلکو پر وضعیت چه د جګړې، تاوتریخوالی او بیړینو حالتونو له امله له پراخو ګواښونو 

د وسله والو ځواکونو یا ډلو په وسیله د : په دې کښې الندې ستونزو ته پاملرنه ګډون لری. سره مخ دی، تمرکز وکړی

، پر (GBV)وۍ څخه د ګټه اخیستلو اندیښنې، د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالۍ ماشومانو د استخدام کولو او له هغ

ښوونځیو بریدونه، د کلینیکونو اشغال، په جبری ډول بیځایه کیدل او له ماینونو او له جګړې څخه د پاته شوو 

بل لومړیتوب، له نورو کلسترونو سره یو ځای، د ساتنې او مرستې له الرې ددې خلکو . چاودیدونکو توکو سره مخ کیدل

 . منونکو ډلو د السرسی ښه کول دی او د هغوۍ د کوربه ټولنو، په ځانګړې توګه د زیان

دا کلستر به له نورو کلسترونو سره اوږه په اوږه کار وکړی څو د ساتنې اندیښنې په پام کښې ونیول شی او غبرګون ته د 

دا کلستر به په . کړنالرې د په پام کښې نیولو له الرې او د حقونو پر بنسټ ښه والۍ ور وبخښی" زیان مه رسوۍ"

له کاری ګروپ او د پوهنې او روغتیا د څانګو سره  (MRM)ې د څارنې او راپور ورکوونې د میکانیزم افغانستان کښ

اوږه په اوږه کار وکړی څو، پر ښوونځیو او روغتونونو د بریدونو په ګډون، د ماشومانو له حقونو څخه د شپږو لویو 

لیکونو له پلی کیدو څخه څارنه وکړی او په اړه پریکړه  (3100) 0998، او (3119) 0883، (3117) 0603سرغړونو او د 

دا کلستر به د نورو مهمو فعالینو سره په ګډه د معلوماتو د شریکولو او دادغوښتنې له الرې د . یې راپور ورکړل شی

 .   غبرګون د ښه کولو لپاره هم هڅې وکړی

د ملکی خلکو د ساتنې د کاری ډلې له الرې، د  د ساتنې د کلستر غړی به په انفرادی یا ډله ئیزه توګه، د بیلګې په توګه

اغیزمنو شوو خلکو لکه کورنیو بیځایه شوو خلکو، د جګړې په سیمو کښې د ملکی خلکو او له جګړې او طبیعی پیښو 

دا کلستر به همدا شان د زون په کچه د خپلو تشکیالتو، د زون . څخه د نورو اغیزمنو شوو خلکو لپاره دادغوښتنه وکړی

کاری ګروپونو له الرې، د بیځایه کیدو یا د جګړې یا طبیعی پیښو د رامنځته کیدو په / ه د ساتنې د اته کلسترونوپه کچ

دا کلستر به همدا . د یو میکانیزم په توګه کار وکړی" پر وخت خبر ورکولو"وخت کښې، د معلوماتو او غبرګون لپاره د 

جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالی له فعالینو او همدا شان د کورنیو بیځایه شان په ټول هیواد کښې د ماشومانو د ساتنې او د 

چه د کډوالو او راستنیدونکو د ( په شمال، لویدیځ، ختیځ او سهیل کښې)شوو خلکو له څلورو کاری ګروپونو سره 

و پر ضد د مبارزې وزارت او د کډوالو په چارو کښې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ له خوا اداره کیږی، او د ماینون

غیر دولتی سازمانونو، د ( نړیوالو او ملی)څخه ډیرو  220اوس مهال له . له فعالینو سره نږدې اړیکې ټینګې کړی

افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون، د ملګرو ملتونو د سازمان ادارو او د کډوالو او راستندونکو دیپارتمنتونو، په 

الندې د ساتنې د کلستر د پوښښ د فعالینو نقشې ته مراجعه )فعالینو یوه شبکه جوړه کړې ده ټول هیواد کښې د ساتنې د 

د سیمه ایزې ټولنې او ملی فعالینو د ظرفیت پر وده به ټینګار وشی څو د بیړنیو حالتونو د رامنځته کیدو په (. وکړۍ

کال په بهیر کښې به ډیره  3102د . سیصورت کښې د پر وخت خبر ورکولو په برخه کښې اداره په خپل الس کښې ونی

    .  د زیاتوالی په لور بدلون ومومی( څښتنتوب)هڅه وشی څو کلسترونه د ملی مالکیت 

 ګټه اخیستونکی

بیځایه شوو خلکو، د جګړې په سیمو کښې ملکی خلکو، او نورو هغه خلکو ته به چه د جګړو او طبیعی پیښو څخه 

ماشومانو / هغه کورنۍ چه د میرمنو: نونکو خلکو په ځانګړی تمرکز پاملرنه وشیاغیزمن شوی دی، پر الندې زیان م

کلونو هغه کوچنی کسان چه د وسله والو له  08له خوا یې سرپرستی کیږی، کونډې ښځې، بې سرپرسته ماشومان، تر 

سله والو ځواکونو یا کلونو هغه کوچنی کسان چه د و  08لوری د استخدام کیدو او ګټه اخیستنې په خطر کښې وی، تر 

کلونو هغه کوچنی کسان چه د وسله والو ځواکونو یا ډلو له  08ډلو له خوا استخدام شوی یا ګټه ترې اخیستل کیږی، تر 

خوا خوشی شوی دی، هغه ماشومان چه ناوړه ګټه ترې اخیستل شوې ده، هغه کسان چه د جنست پر بنسټ له 

ښځې او زاړه خلک چه څوک نه لری، د شکنجې قربانیان، قومی لږکی،  تاوتریخوالی څخه ژوندی پاته شوی دی، هغه

 .بیځایه شوی خلک چه ځمکه نه لری شړل شوی خلک، کډوال، بیرته راستانه شوی خلک او هغه

 



کال لپاره د افغانستان عمومی بشری عملیاتی پالن 3102د   

79 
 

 سیمې

له جګړې او طبیعی پیښو څخه اغیزمنې شوې سیمې، چیرته چه د افغانستان د ساتنې د کلستر غړی شتون لری او د 

د پراخولو لپاره به ډیره هڅه وشی څو د معلوماتو د شریکولو، د پیښو  ‘د ساتنې د شبکې’غبرګون ظرفیت پکښې وی، او 

د غبرګون په موخه لیرې پرتو او د نه السرسی سیمو ته  د راجع کولو او د شونتیا په صورت کښې د هغه په وړاندې

پر دې سربیره، په ښاری سیمو او کوربه ټولنو کښې به د کورنیو بیځایه شوو خلکو اړوند موضوعات ال . ځان ورسوی

 .     ډیر وپلټل شی

 څارنه او ارزونه

هر درۍ میاشتې وروسته به د هغه په  دې کلستر د پروګرام د پرمختګ د سنجولو لپاره شاخصونه رامنځته کړی دی او

په همدې ډول د کلستر د غبرګون په اړه موضوعاتو ته به، په ملی او د زون په کچه د . پر بنسټ راپور ورکړل شی

د کلستر د . کلستر په میاشتنیو غونډو کښې پام وشی او په منظم ډول به وڅارل شی او یو کاری پالن به ورته جوړ شی

 .ه یی کتنې به هم له اغیزمنې څارنې او ارزونې څخه ډاډ ورکړیهمغږی کوونکو دور

کال په عمومی بشری عملیاتی پالن کښې د جندر د موضوع په اړه خپلو ژمنو ته پام  3103څرنګه به دا کلستر د 

 وکړی 

یوې  د شاخص له مخې له( جنسیت)کال کښې د ساتنې تر کلستر الندې ټولو وړاندې شوو پروژو، د جنډر  3103په 

که څه هم، د بودیجې . په ردیف کښې راغلې دی 2Aیې د  2پروژو څخه  01څخه ډیرې  نمرې ترالسه کړې دی او له 

د موضوعاتو په اړه زده کړې ( جنسیت)د حساسولو کړنې، لکه د جندر . د کموالی له امله ډیرۍ پروژې نه دی پلې شوې

په دې کښې د ساتنې د ادغام په اړه د زده کړې . ل شوې دید کلستر د غړو د خپلې بودیجې په وسیله په الره اچو

کال کښې په الره واچول  3103پروګرامونو، چه د خوړو د مصئونیت او کرنې او د روغتیا د کلسترونو سره په ګډه په 

 .  شول، هم ګډون درلود

( جنسیت)ورکړی، چه د جندر  کال کښې به د ساتنې کلستر د ساتنې د ادغام او په اړه یې زده کړو ته دوام 3102په 

دا کلستر به ډاډ ترالسه کړی چه د کلستر اړوندې ادارې به د اغیزمنو شوو خلکو په اړه . برخه به هم پکښې ګډون ولری

باید یادونه وشی چه جګړه او طبیعی . په سیستماتیک ډول د جنس او سن پر بنسټ، سره بیل شوی ارقام راټول کړی

پر بنسټ په ونډو کښې د بدلون ( جنسیت)؛ ښځې، سړی، هلکان او نجونې اغیزمنوی او د جندر پیښې په بیالبیلو ډولونو

په مناسبه توګه د بیلو شوو ارقامو راټولول د ساتنې کلستر په دې توانوی چه د سړیو، میرمنو، هلکانو او . المل ګرځی

 . نجونو لپاره هدف لرونکی خدمات وړاندې کړی

کلونو د کم عمر لرونکو کسانو لپاره مناسب او اړین  08ماشومانو د ساتنې په خدماتو کښې، تر د تعریف پر بنسټ، د 

هلکان او نجونې په بیړنیو حالتونو کښې بیلې اړتیاوې لری؛ د ماشومانو او نوو ځوانانو په . غبرګونونه ګډون لری

کم عمره کسان چه له جګړو او طبیعی کلونو  08تر . سره سم وی( جندر)وړاندې غبرګون باید مناسب او د جنسیت 

د جندر . په خطر کښې دی( GBV)پیښو څخه اغیزمن شوی دی، په زیاتیدونکې توګه د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالی 

د اړوندو مفکورو او کړنو په پام کښې نیول، په ځانګړې توګه د ( GBV)او د جندر پر بنسټ د تاوتریخوالی ( جنسیت)

او د جنسی تاوتریخوالی د ( GBV)و کښې ډیر مهم دی، چیرته چه د جندر پر بنسټ د تاوتریخوالی افغانستان به شرایط

 .       موضوعاتو په اړه خبرې اترې ډیرې کمزوې دی یا هیڅ شتون نه لری

له د افغانستان د ساتنې د کلستر غړی به وهڅول شی چه د سن او جنسیت په تړاو د ځانګړو متمرکزو ګروپونو د بحثونو 

الرې منظمې څارنې په الره واچوی او د مصئونیت او امنیت په ګډون په ټولیزه توګه د ساتونکی چاپیریال او پر زیان 

د ښځو، سړیو، نجونو او هلکانو . منونکو خلکو په ځانګړی تمرکز، د اغیزمنو شوو ټولنو په اړه معلومات راټول کړی

او د ظرفیت د لوړلو په هڅو ( ننګې)کښې وڅیړل شی او د داد غوښتنې بیالبیلې اړتیاوې به هم د اړتیاوو په ارزونه 

 .   کال کښې په الره اچول کیږی، ځای ورکړل شی  3102کښې به چه ددې کلستر له خوا په 

کال په عمومی بشری عملیاتی پالن کښې د ژوند د چاپیریال د موضوع په اړه خپلو ژمنو  3103څرنګه به دا کلستر د 

  ته پام وکړی

د ساتنې کلستر، د طبیعی پیښو او همدا شان د جګړې له امله د کورنیو بیځایه شوو خلکو په وړاندې په غبرګون کښې، په 

د . ځانګړې توګه د پایښت لرونکو حل الرو په برخه کښې د پایدارۍ او مقاومت موضوعاتو ته ځای ورکولو ته ژمن دۍ

اندیښنې د کورنیو بیځایه شوو خلکو لپاره په ملی پالیسی کښې چه د  کورنیو بیځایه شوو خلکو په اړه به د چاپیریال
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د ژوند د چاپیریال اړوندو موضوعاتو ته به د ماین پر ضد د مبارزې د . برابریدو په حال کښې ده هم ځای په ځای شی

 . فعالینو په کار کښې هم، پر ټولنو د ماینونو د اغیزو د ارزونې په وخت کښې پام وشی

 د غبرګون لګښتونهد کلستر 

 تر موخه الندې خلک کړنې #

فی واحد 
لګښت، په 

امریکایی ډالر 
($) 

ټولیز لګښت، په 
 ($)امریکایی ډالر 

  د افغانستان د ساتنې د کلستر همغږی 

 300,000 3  (ډله)د ساتنې د کلستر د همغږۍ ټیم  په ملی کچه د ساتنې د کلستر همغږی 1

 150,000 8 د زونونو په کچه همغږی کوونکی کلستر همغږید زون په کچه د ساتنې د  2

 450,000     ټولیز لګښت

 په بیړینو حالتونو کښې د ماشومانو د ساتنې فرعی کلستر

 300,000 10 30,000 له ساتنې څخه څارنه 1

 250,000     همغږی 2

 650,000 50 13,000   روزنه 3

 350,000 97 3,600 ټولنیز خدمات –روانی  4

5 
په بیړنیو حالتونو کښې د ماشومانو د ساتنې د الرو او سیستمونو پیاوړی کول، د بیرته 

 840,000 262 3,200 یو ځای کولو او مجدد ادغام د خدماتو په ګډون

 2,390,000     ټولیز لګښت

 فرعی کلستر( GBV)د جندر یا جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالی  

1 
د مخنیوی او په وړاندې یې د غبرګون په ( GBV)تاوتریخوالی د جنسیت پر بنسټ د 

 موخه د راجع کولو د میکانیزم او د همغږی څو برخیز غبرګون رامنځته کول
 n/a 4,500,000 اغیزمن شوی خلک

2 
او جنسی تاوتریخوالی په وړاندې غبرګون ( GBV)د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالی 

 او خدمات
 n/a 341,640 اغیزمن شوی خلک

3 
د مخنیوی او په وړاندې یې د غبرګون په ( GBV)د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالی 

 تړاو د روغتیایی خدماتو د وړاندې کوونکو روزنه او د هغوۍ  د ظرفیت لوړول
 n/a 3,000,000 اغیزمن شوی خلک

 n/a 2,500,000 اغیزمن شوی خلک د دادغوښتنې او مفاهمې کړنې 4

 819,400 2,048.50 400 د انسان د قاچاق د قربانیانو لپاره د ساتنې خدمات  5

6 
او غیر دولتی سازمانونو  IOMد )د انسانانو د قاچاق په اړه د پوهاوی د کچې لوړول 

 (په وسیله
 n/a 109,200 عام خلک

 11,270,240     ټولیز لګښت

 (HLP)د کور، ځمکې او ملکیت کاری ګروپ 

1 

د  (HLP)محرومو او زیان منونکو خلکو پر تمرکز، د کور، ځمکې او ملکیت په 
موضوعاتو په اړه حقوقی مرستې، د پوهاوی د کچې لوړول، د ټولنې حساسول او 

 دادغوښتنه

 

کورنی   500,000
بیځایه شوی خلک، بیرته 

راستانه شوی کډوال او 
 کوربه ټولنې

n/a 3,000,000 

 ځانګړی کارکوونکیپه ملی کچه د مالتړ  2

په سیمه ایزه او ملی کچه 
د کور، ځمکې او ملکیت 

(HLP ) په برخه کښې
مسئول کسان او کاری 

 ګروپ

12 75,962 

 3,075,962     ټولیز لګښت
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 کورنۍ بیځایه کیدنه

 طبیعی پیښې

       له ساتنې څخه څارنه 1

 133,560 4.77 28,000 د طبیعی پیښو له امله بیځایه شوی خلک  

 1,908,000 4.77 400,000 د طبیعی پیښو له امله اغیزمن شوی خلک  

       همغږی  2

 40,040 1.43 28,000 د طبیعی پیښو له امله بیځایه شوی خلک  

 572,000 1.43 400,000 د طبیعی پیښو له امله اغیزمن شوی خلک  

       روزنه 3

  
ساتنې په تړاو د غیر دولتی سازمانونو او د کار، د انسانانو د قاچاق د قربانیانو د 

او د هغه د والیتی دیپارتمنتونو د ظرفیت / ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو د وزارت
 لوړول

د کار، ټولنیزو چارو، 
شهیدانو او معلولینو د 

او د هغه د / وزارت
والیتی دیپارتمنتونو 

کارکوونکی چه د انسانانو 
نو په د قاچاق د قربانیا

 برخه کښې کار کوی

n/a 81,900 

        ارزونې 4

 93,520 3.34 28,000 د طبیعی پیښو له امله بیځایه شوی خلک  

 1,336,000 3.34 400,000 د طبیعی پیښو له امله اغیزمن شوی خلک  

 4,165,020     ټولیز لګښت

 :د جګړې له امله بیځایه شوی خلک

 500,000 2.50 200,000 له ساتنې څخه څارنه 1

 150,000 0.30 500,000 دادغوښتنه او مفاهمه 2

 3,000,000 15 200,000 ارزونې او سروې ګانې/ د معلوماتو اداره کول 3

 200,254 2,503.18 80 روزنه او د ظرفیت لوړول 4

 683,279 34.16 20,000 څخه څارنه( ستنیدنې)د پایښت لرونکې حل الرې  5

 1,000,000 20 50,000 (زیان منونکی خلک)خلکو لپاره خدمات چه ځانګړې اړتیاوې لری د هغه  6

 2,300,000 23 100,000 حقوقی خدمات 7

 7,833,533     ټولیز لګښت

  د ماینونو په وړاندې مبارزه

 د معیوبو خلکو لپاره دادغوښتنه 1
                     
800,000  

                 
        0.33  

                    
265,000  

2 
له جګړې څخه د پاته شوو چاودیدونکو توکو د / د ماینونو)له ساتنې څخه څارنه کول 

 (خطر په هکله زده کړې
                     
984,703  

                 
             2  

                 
2,150,000  

 پرسونل ضد ماینونو پاکولد  3
                     
211,203  

                 
         167  

               
35,200,000  

  د ټانک ضد ماینونو پاکول 4
                         
7,739  

                 
      4,406  

               
34,100,000  

  د جګړې د سیمو پاکول 5
                         
6,663  

                 
         180  

                 
1,200,000  

 د ناچاودو مهماتو سروی او نابودول  6
                     
225,605  

                 
           16  

                 
3,500,000  

7 

له جګړې څخه د پاته شوو / د ماینونو)کړنې د ماین پر ضد د مبارزې همغږی کوونکې 
چاودیدونکو توکو پاکول، د هغه په اړه د تعلیماتو وړاندې کول او د هغه له قربانیانو 

 (سره مرسته کول

                  
2,010,308  

                 
             3  

                 
6,030,924  

     ټولیز لګښت
               
82,445,924  

 111,630,679     کال لپاره د ساتنې د کلستر عمومی بودیجه 3103د 

یکه د فی واحد لګښتونو او د بودیجې د نورو اړخونو په هکله د نورو جزیاتو د ترالسه کولو لپاره، د ساتنې د کلستر له همغږی کوونکی سره اړ: د فی واحد لګښت شرح
   . ونیسۍ

 

کال  3103د ولسوالیو په کچه د فعالینو شمیر، د  – د افغانستان د ساتنې کلستر، (څوک چیرته څه کوی) 2W :نقشې سره تړاوله 

 د اکتوبر میاشت

http://afg.humanitarianresponse.info/sites/default/files/afg_3w_protection_oct2012.pdf
http://afg.humanitarianresponse.info/sites/default/files/afg_3w_protection_oct2012.pdf
http://afg.humanitarianresponse.info/sites/default/files/afg_3w_protection_oct2012.pdf
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 اوبه، پاکوالۍ او حفظ الصحه

 (UNICEF)د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق  د کلستر همغږی کوونکۍ سازمان

د کلستر مرستیال همغږی کوونکۍ 
 سازمان

 (OHW)د بشری هوساینې سازمان 

 (MRRD)د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت  دولتی ملګرۍ

 26,000,000$ د اړتیا وړ بودیجه

 ssaquib@unicef.org +93798507652 عبد السمیع ثاقب، : د کلستر همغږی کوونکۍ د اړیکو معلومات

له خوا نوۍ ټاکل شوۍ دۍ، چه ددې غیر دولتی سازمان له خوا به  OHWد : د کلستر مرستیال همغږی کوونکۍ

 . معرفی شی او د دندو پر الیحه به یې هوکړه وشی

 خلک او تر موخه الندې ګټه اخیستونکی( محتاج)اړ 

د اړو خلکو ډلې 
 (کټګورۍ)

د هغه ګټه اخیستونکو شمیر چه په عمومی بشری   د اړو خلکو شمیر 
کلستر په وسیله تر موخه  عملیاتی پالن کښې ددې

 (د کال د پای موخه)الندې راوستل کیږی 

 جمله نارینه ښځینه  جمله نارینه ښځینه 

د څښلو مصئونو اوبو 
 ته نه السرسۍ

 1,142,000 1,188,000 2,330,000  450,000 470,000 920,000 

د پاکوالی اصالح 
شوو تسهیالتو ته نه 

 السرسۍ

 872,000 908,000 1,780,000  150,000 160,000 310,000 

د پاکوالی او حفظ 
الصحې کمزوری 

 کړه وړه

 554,000 576,000 1,130,000  135,000 145,000 282,000 

بیځایه شوی خلک، 
بیرته راستانه شوی 

 خلک او کوربه ټولنې

 - - -  105,000 115,000 220,000 

 1,732,000 890,000 840,000  5,240,000 2,672,000 2,568,000  مجموعه

 

 کال په عمومی بشری عملیاتی پالن کښې د جندر د موضوع په اړه خپلو ژمنو ته پام کوی  3103څرنګه دا کلستر د 

 کال کښې، د اوبو، پاکوالی او حفظ الصحې کلستر د جندر به اړه خپله ژمنه د هغه پروژو له الرې چه د 2012په 

د اوبو، . ننګونې یې په افغانستان کښې په ګوته کړې او ځواب یې ورته ویلۍ دۍ، ترسره کړې ده( جندر)جنسیت 

پاکوالی او حفظ الصحې د څانګې اړوندو ملګرو د سن او جنس په بیلوالی د خپلو السته راوړنو راپور ورکړۍ دۍ چه د 

کوالی او حفظ الصحې خدمات ورته وړاندې شوی دی، جزیات هغه نجونو، هلکانو، ښځو او سړیو په اړه چه د اوبو، پا

 . وړاندې کوی

کال کښې به اړونده ملګرې ادارې، د پروژو په پالن جوړولو، طرح کولو، پلی کولو، څارنه او په اړه یې د  3102په 

. راپور ورکولو په برخه کښې د جندر موضوع ته د ځای ورکولو په هکله ال ډیرې زده کړې او الرښونې ترالسه کړی

رجه بندۍ په اساس چه د اوبو، پاکوالی او حفظ الصحې په برخه پروژې به د اړوندو ادارو له خوا د جندر د الرښود او د

د موجوده نابرابراۍ او کلتوری معیارونو په اړوند د جندر موضوعاتو ته باید پام . کښې ښودل شوی دی، ترتیب شی

نې ته په په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو اړتیاوو ته، د جګړې او بیځایه کیدو په شرایطو کښې د هغوۍ زیان من. وشی

کتو چه خلوت او امنیت ته د هغوۍ اړتیا زیاتیږی او اوبو، پاکوالی او حفظ الصحې ته د هغوۍ السرۍ له ننګونو سره 

څیړنې ( کره)د اوبو، پاکوالی او حفظ الصحې د کلستر پروګرامونه له دقیقې . مخ کیږی، باید ځانګړې پاملرنه وشی

رام د طرح کولو په ټولو اړخونو کښې ښځو او سړیو ته برخه ورکول وروسته ترتیب کیږی او پلی کیږی او د پروګ

     . کیږی

 

 

 

mailto:ssaquib@unicef.org%20+93798507652
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(SO2) 

کال په عمومی بشری عملیاتی پالن کښې د ژوند د چاپیریال د موضوع په اړه خپلو ژمنو ته   3103څرنګه دا کلستر د 

 پام کوی

د ځمکې الندې اوبو څارنه، په پایداره توګه د ځمکې الندې اوبو را ایستنه، په خوندی ډول د فاضله موادو او جامدو 

بیکاره موادو نابودول او د ژوند د چاپیریال په موضوعاتو کښې ټولنو ته برخه ورکول، د اوبو، پاکوالی او حفظ الصحې 

هاله او پرمختیایی دۍ، اما په بیړنی غبرګون کښې هم په برابره توګه ددې کړنو تمرکز اوږم. د څانګې اوسنۍ کړنې دی

د اوبو، پاکوالی او حفظ الصحې کلستر به د بیړنیو حالتونو په بهیر کښې د ژوند د چاپیریال په اړه د . د اجرا کیدو وړ دی

ونو پر بنسټ له یو چک لست خپلو ژمنو د ترسره کیدو څارنې ته دوام ورکوی؛ پروژې به د چاپیریال د منل شوو معیار

څخه په ګټه اخیستنه تر بیا کتنې الندې ونیول شی، د ژوند د چاپیریال د اړوندو موضوعاتو لکه د ځنګلی ونو د وهلو او د 

 .   ژوند د چاپیریال د خطرونو او ددې خطرونو د راکموونکو کړنو په هکله به ال ډیر پوهاوۍ او زده کړه ورکړل شی

 لپاره موخې( السته راوړنې)او د محصول  د کلستر مقصدونه

لکه څرنګه چه پورته یادونه وشوه، ددې کلستر خدمات په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه د څلورو واړو ستراتیژیکو 

ستراتیژیکو موخو په  2او  3که څه هم، وړاندیز شوی خدمات به تر ډیره بریده د . موخو په برخه کښې مرسته کوی

 . وکړی برخه کښې مرسته

 د کلستر لومړۍ مقصد
میلیونه خلکو د اړتیاوو د پوره کولو په موخه طرح  0.7د اوبو، پاکوالی او حفظ الصحې هدف لرونکی خدمات به چه د 

شوی دی، په افغانستان کښې د مړینو او مائوفیت په کمولو او د زیان منونکو خلکو د پایدارۍ او مقاومت د وړتیا په ښه 

 . کولو کښې مرسته وکړی

 

 کسانو لپاره د څښلو مصئونې اوبه 920,000د (: السته راوړنه)محصول 

کال لپاره  2013د  اندازه شاخص( السته راوړنې)د محصول 

 موخه

 45,000 30 بیا رغونه( ځایونو)د اوبو د مهمو ټکو 

 75,000 25 ترمیم/ د غټو لوله یی شبکو بیارغونه

 55,000 50 د کوچنیو لوله یی شبکو، چه له چینو څخه سرچینه اخلی، بیارغونه

 195,000 2,500 (یواځې ترمیم)د السی بمبو بیارغونه 

 390,000 2,000 (له السی بمبو سره یو ځای)د نوو څاګانو جوړول 

 65,000 500 د کاریزو بیا رغونه او ساتنه( kanda)د کنده 

 65,000 2,000 د کورنیو اوبو د تصفیه کولو واحدونه

د )له اوبو څخه د مالګې د پاکولو د یو کوچنی واحد چه د لمر د انرژی په وسیله کار کوی، نصبول 
 ( معکوس آزموس د عملیې په وسیله د اوبو تصفیه کول

10 30,000 

 920,000  (د کسانو)ټولیز شمیر 

 

 کسانو لپاره د پاکوالی او حفظ الصحې د ښه کولو خدمات 592,000د (: السته راوړنه)محصول 

 کال لپاره موخه 2013د  شاخص( السته راوړنې)د محصول 

د حفظ الصحې ټولګې، د ټولنې کارکوونکو ته زده کړه ورکول، الرښودنې، له )د حفظ الصحې دودول 
 (رسنیو څخه ګټه اخیستل، کور په کور کتنې او نور

282,000 

ټولنې له خوا اداره کیدونکۍ تشنابونه، د عمومی پاکوالی لپاره د ټولنې کړنالرې؛ د )د پاکوالی دودول 
 (، دادغوښتنې او روزنې په ګډونیعمومی پاکوال

310,000 

 592,000 (کسان)ټولیزی شمیر 
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(SO3) 

 د کلستر دویم مقصد
څخه ډیرو بیځایه شوو خلکو،  220,000د اوبو، پاکوالی او حفظ الصحې د پر وخت او پایښت لرونکو خدماتو له الرې، له 

  .بیرته راستنو شوو خلکو، ایستل شوو خلکو او کوربه ټولنو سره مرسته کول

 

  کورنی بیځایه شوی خلک، بیرته راستانه شوی خلک، را ایستل شوی خلک او کوربه ټولنې  170,000(: السته راوړنه)محصول 
 

 کال لپاره موخه 2013د  (السته راوړنې شاخص)د محصول 

د )بیځایه شوو خلکو، بیرته راستنو شوو خلکو او کوربه ټولنو ته د اوبو، پاکوالی او حفظ الصحې خدمات 
 (تشنابونو له جوړولو پرته

170,000 

 
کورنی بیځایه شوی خلک، بیرته راستانه شوی خلک، ایستل شوی خلک چه په میشت ځایونو او کمپونو کښې ژوند  50,000هغه (: السته راوړنه)محصول 

 کوی

 کال لپاره موخه 2013د  (السته راوړنې شاخص)د محصول 

کمپونو کښې ژوند کوی د اوبو،  بیځایه شوو خلکو، بیرته راستنو شوو خلکو ته چه په میشت ځایونو او
 (د تشنابونو له جوړولو سره)پاکوالی او حفظ الصحې خدمات 

50,000 

 

 لومړیتوب لرونکې کړنې، ګټه اخیستونکی او سیمې

د ټاکلو لپاره بنسټ او زیان منونکو خلکو ته په  ‘اړو خلکو’په لومړیتوب لرونکو والیتونو کښې د پیښو اټکلیز شمیر او بشردوستانه مرستو ته د 

 :    وړاندیز شوۍ شمیر په الندې جدول کښې ښودل شوۍ دۍ ‘تر موخه الندې ګټه اخیستونکو’کتو د 

 د بشردوستانه خدماتو لپاره ټاکل شوې موخه بشری اړتیاوې

 د څښلو مصئونو اوبو ته السرسۍ

 کسان  920,000 کسان  2,330,000

 :په کچه تر ټولو لوړ شمیر د والیت
د هغه خلکو کچه چه د څښلو د یوې اصالح شوې سرچینې څخه ګټه اخلی، د  (1

څښلو د اوبو د اصالح شوې سرچینې څخه د ګټه اخسیتونکو کورنیو تر ملی 
 کچې ټیټ

 یا
د هغه خلکو کچه چه د اوبو پر ځایونو د کورنیو د شمیر تر اعظمی نسبت  (2

 .اړ ویوواړی یا د اوبو ټانکر ته 

چه د ( یواځې په لومړیتوب لرونکو والیتونو کښې)د هغه خلکو کچه 
اوبو پر ځایونو د کورنیو د شمیر تر اعظمی نسبت وواړی یا د اوبو 

 .ټانکر ته اړ وی

 د پاکوالی ښو آسانتیاوو ته السرسۍ

 کسان  310,000 کسان  1,780,000

کال کښې د  3100په هغه والیتونو کښې چه د حادو اسهالی ناروغیو شمیر په 
ملی پیښو تر منځنۍ کچې اوښتۍ، د هغه خلکو تناسب چه په خالصه هوا کښې د 

 .دۍ %10تغوط تناسب پکښې 

چه ( یواځې په لومړیتوب لرونکو والیتونو کښې)د هغه خلکو تناسب 
 .دۍ %37په خالصه هوا کښې د تغوط تناسب پکښې 

 د پاکوالی او حفظ الصحې اصالح شوی کړه وړه

 کسان  282,000 کسان  1,130,000

کال  3100چه د حادو اسهالی ناروغیو شمیر پکښې په  په هغه والیتونو کښې
کښې د ملی پیښو تر منځنۍ کچې اوښتۍ، د هغه خلکو کچه چه د الس مینځلو د 

 .پوښښ ته اړتیا لری %85اساسی کړنالرو 

هغه خلکو شمیر چه د حادو اسهالی ناروغیو شمیر پکښې په د 
 کال کښې د ملی پیښو تر منځنۍ کچې اوښتۍ 3100

کال کښې ددې کلستر عمده خدمات او غبرګونونه د  3102لکه څرنګه چه د اړتیاوو په څیړنه کښې ښودل شوې ده، په 

اوبو د برابرولو د موجوده آسانتیاوو په بیا رغونه، ترمیم، ساتنه او مراقبت تمرکز کوی او د نوو آسانتیاوو جوړول به 

کلستر په خدماتو کښې به د پاکوالی او حفظ الصحې د دودولو یوه ددې . یواځې په استثنایی حالتونو کښې تر سره شی

 . عمده جز او د اوبو د کیفیت څارنه او آزمیښت او همداشان ټولیزه څارنه او ارزونه ګډون ولری

زیان  08زیان منونکو والیتونو په ډله کښې داسې والیتونه شتون لری چه د څښلو مصئونو اوبو ته اړتیا لری او  03د 

منونکی والیتونو د پاکوالی او حفظ الصحې دودولو ته اړتیا لری، چه د اوبو، پاکوالی او حفظ الصحې ټولګې به ترالسه 

ې څخه د څښلو مصئونې اوبه برابرې شوې  دی، د پاکوالی او حفظ په نورو والیتونو کښې، چیرته چه له مخک. کړی

الصحې خدمات به د اوبو په موجوده خدماتو ورزیات شی، او په همدې توګه، په هغه والیتونو کښې چه د حفظ الصحې 

 . او پاکوالی خدمات شتون لری، د مصئونو اوبو خدمات به هم پرې ورزیات شی
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د بیرته را ستنو شوو خلکو په هکله ارقام باید د کلسترونو په وسیله د هر زون په کچه  د کورنیو بیځایه شوو خلکو او

دا بهیر به همدا شان، د کورنیو بیځایه شوو خلکو د کاری ګروپ په . راټول شی او په ملی کچه یې راپور ورکړل شی

  . وسیله د معلوماتو شریکولو ته هم اړتیا ولری

 کال په عمومی بشری عملیاتی پالن کښې د اوبو، پاکوالی او حفظ الصحې له پلوه د زیان مننې څیړنه 3103 د :ه نقشې سره تړاول

      

 د کلسترد غبرګون لګښتونه 

 مهم لګښتونه
د هر ګټه اخیستونکی 

 لګښت، په امریکایی ډالر 

ټولیز لګښت، په 

 امریکایی ډالر

 6,470,000 7.0 د څښلو د مصئونو اوبو بیړنی خدمات : لومړۍ اړتیا

 5,220,000 8.8 د پاکوالی او حفظ الصحې بیړنی خدمات: دویمه اړتیا

د کورنیو بیځایه شوو خلکو، بیرته راستنو شوو خلکو : دریمه اړتیا

 او کوربه ټولنو لپاره د اوبو، پاکوالی او حفظ الصحې بشپړه ټولګه 
41.9 9,210,000 

 20,900,000  اړتیاوې -ټولې 

 3,420,000 2.0 څارنه، ارزونه، سروې ګانې او څیړنې

 1,680,000  اضافی لګښتونه

 26,000,000  عمومی مجموعه

 

  

http://afg.humanitarianresponse.info/sites/default/files/WASH_VULNERABILITY_RANK_Oct2012.pdf
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 سیمې ته په کتو د وړاندیز شوی پوښښ چوکاټ

 دریف

 جغرافیوی سیمه
د کلستر لپاره 

لومړیتوب لرونکی 
 والیتونه

له ډیرو زیان )
 (منونکو څخه پیل

 (WASH)اوبه، پاکوالۍ او حفظ الصحه 

 5 :مجموعه Afghan Aid, DACAAR, Oxfam-GB, IFRC, SCA بدخشان 1

 8 :مجموعه DACAAR, UNICEF, PIN, ACTD, IFRC, NPO/RRAA, OHW, SCA بلخ 2

 4 :مجموعه DACAAR, UNICEF, IFRC, SCA تخار 3

 ,Afghan Aid, ACF, ACTD, IFRC, PIN, SCA, UNICEF, Solidarités سمنګان 4
Helvetas Swiss Intercooperation 

 9 :مجموعه

 2 :مجموعه IFRC, UNICEF پنجشیر 5

 2 :مجموعه IFRC, UNICEF نورستان 6

 4 :مجموعه IFRC, UNICEF, SCA, Helvetas Swiss Intercooperation بغالن 7

 4 :مجموعه IFRC, UNICEF, WHH, ZOA جوزجان 8

 ,Medair, IFRC, UNICEF, NPO/RRAA, OHW, SCA, Solidarités بامیان 9
Caritas Germany, Helvetas Swiss Intercooperation 

 9 :مجموعه

 ,IFRC, MRRD, UNICEF, NPO/RRAA, OHW, Oxfam-GB, ACF دایکندی 10
Caritas Germany/RCDC, UMCOR, Solidarités 

 10 :مجموعه

 6 :مجموعه NCA, IFRC, UNICEF, DACAAR, NPO/RRAA, Caritas Germany فاریاب 11

 5 :مجموعه ACTD, SCA, IFRC, UNICEF, DACAAR سریپل 12

 7 :مجموعه ACTD, DACAAR, IFRC, UNICEF, NPO/RRAA, PIN, SCA ننګرهار 13

 5 :مجموعه DACAAR, IFRC, UNICEF, NPO/RRAA, SCA کنر 14

 2 :مجموعه IFRC, UNICEF فراه 15

 4 :مجموعه DACAAR, IFRC, UNICEF, SCA لغمان 16

 4 :مجموعه ACTD, IFRC, UNICEF, PIN پکتیا 17

 4 :مجموعه IFRC, UNICEF, OHW, Relief International نیمروز 18

 6 :مجموعه ACTD, IFRC, OHW, UNICEF, NPO/RRAA, NERU اروزګان 19

 3 :مجموعه IFRC, UNICEF, SCA پکتیکا 20

 4 :مجموعه ACTD, OHW, IFRC, UNICEF هلمند 21

 4 :مجموعه ACTD, OHW, IFRC, UNICEF زابل 22

 2 :مجموعه IFRC, UNICEF کاپیسا 23

 5 :مجموعه ACTD, OHW, IFRC, UNICEF, Tearfund کندهار 24

 کال کښې د ظرفیت د څیړلو سروې   3103په هکله دیتابیز او په ( څوک چیرته څه کوی) 3Wsد : یادښت
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 خدمات(UNHAS)  و هواییا  (OCHA) د همغږۍ

 (WFP)پروګرام د خوړو نړیوال  د کلستر اداره کوونکۍ سازمان
 ((OCHAد بشردوستانه چارو د همغږۍ دفتر 

 29,762,477$ د اړتیا وړ بودیجه

  jared.komwono@wfp.orgرئیس،  UNHASد   Jared Komwono د اړیکو معلومات
Aidan O’Leary   دOCHA  ،رئیسoleary@un.org 

 خلک او تر موخه الندې ګټه اخیستونکی( محتاج)اړ 

 (کټګورۍ)د اړو خلکو ډلې 

د هغه ګټه اخیستونکو شمیر چه په عمومی بشری عملیاتی   
پالن کښې ددې کلستر په وسیله تر موخه الندې راوستل 

 (د کال د پای موخه)کیږی 

 ټولیزه توګهپه     

د ملګرو ملتونو د سازمان، غیر دولتی 
 سازمانونو او بسپنه ورکوونکو مسافرین

    30,000 

 30,000     مجموعه 

 

 لپاره موخې( السته راوړنې)د کلستر مقصدونه او د محصول 

 د کلستر لومړۍ موخه

ادارو لپاره د خوندی او اغیزمنو  311په افغانستان کښې د ملګرو ملتونو د سازمان، غیر دولتی سازمانونو او د بسپنه ورکوونکو د اړوندو 

 هوایی خدماتو برابرول 

 له هوایی الرې خپلو مطلوبو ځایونو ته د مسافرینو او پیټو لیږدول(: السته راوړنه)محصول 

 کال لپاره ټاکل شوې موخه 3102د  اخصش( السته راوړنې)د محصول 

 (په هره میاشت کښې 3711)  30,000 کال کښې لیږدول کیږی 3102د هغه مسافرینو شمیر چه په 

 (په کال کښې)ساعته   30,000 د پرواز د ساعتونو شمیر

  متریک ټنه  10 هغه پیټی چه خپلو مطلوبو ځایونو ته لیږدول کیږی

 

 د کلستر  دویمه موخه

 ارزول شوو اړتیاوو په غبرګون کښې د پر وخت او مناسبو بشری مرستو بسیج کول او همغږی کولد 

د بشردوستانه مرستو د همغږی کوونکو تشکیالتو پراخول او پر وخت، د شواهدو پر بنسټ او هدف لرونکو بیړنیو (: السته راوړنه)محصول 
 بشری مرستو د برابرولو د میکانیزمونو پیاوړی کول 

 کال لپاره ټاکل شوې موخه 3102د  شاخص( السته راوړنې)محصول د 

د بشری مرستو د فعالو همغږی کوونکو میکانیزمونو شمیر چه په ملی کچه، د زون په کچه او په والیتی 
 کچه شتون لری 

 
 د بشری مرستو د تمویل توحیدی میکانیزمونه پیاوړی شوی

 
 

 شمیر او کیفیت( ګډون د نقشو په)د برابرو شوو معلوماتی موادو 

د همغږۍ میکانیزمونه په ټولو کچو کښې 
 رامنځته شوی

 
د بیړنیو حالتونو په وړاندې د غبرګون 

 تمویل شوۍ  %100وجهی صندوق 
 

100 

 

 

 

 

 

 

mailto:jared.komwono@wfp.org
mailto:oleary@un.org
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 لومړیتوب لرونکې کړنې، ګټه اخیستونکی او سیمې

 کړنې

ددې څانګې موخه د بیړنیو حالتونو په وړاندې په چټک غبرګون، د لګښتونو په راکمولو، د عملیاتی چاپیلایر په ښه کولو او د 

دا چاره د بشری فعالینو لپاره د غبرګون په موخه د باکیفیته او پر وخت معلوماتو د . همغږۍ په ښه کولو کښې مرسته کول دی

او پر وخت السرسی په برخه کښې د اسانتیاوو د رامنځته کولو او د همغږۍ د تشکیالتو د غیر  برابرولو، اړو خلکو ته د خوندی

 . متمرکز کولو له الرې ترسره کیدای شی

د بیړنیو حالتونو په وړاندې د چمتووالی د فرعی کاری ګروپ په )د همغمږۍ د موجوده میکانیزمونو لکه د ملی بشری ټیم 

پوځی همغږۍ، د کلسترونو تر  –او والیتی بشری ټیمونو او د سیمه ایزې همغږۍ، ملکی / ټیمونو ، د زون به کچه د بشری(ګډون

منځ همغږۍ، او همداشان په ټول افغانستان کښې د والیتی بشری ټیمونو د رامنځته کولو او د بشردوستانه چارو د همغږۍ د دفتر 

(OCHA )وه والیتونو کښې به د ګټه اخیستونکو په ګډون د اړونده مراجعو د پراخولو، له الرې به چه لږ تر لږه د هر زون په د

لپاره د ساحوی خدماتو د ښه والی په موخه حضور ولری، د بیړنیو حالتونو په وړاندې په ټولیز ظرفیت، د بشری وضعیت په 

شوو سیمو کښې بلخ، ننګرهار،  د همغږۍ د دفترونو لپاره په وړاندیز. څیړلو او په اړه یې په راپور ورکولو به ډیر ټینګار وشی

 .کنړ، بادغیس، غور او ښایی فراه، اروزګان، نیمروز، غزنی او خوست ګډون ولری

دا څانګه، له بشری فعالینو څخه د احتمالی پیښو لپاره د پالن جوړنې، ارزونې، څیړنې او غبرګون په برخو کښې مالتړ کوی څو 

د اړوندو مراجعو د . نکې دی او د باکیفیته معلوماتو او څیړنو پر بنسټ دیډاډ ترالسه شی چه د هغوۍ هڅې د یو بل بشپړوو

تخنیکی ظرفیت د لوړولو او د ارزونې د موجوده اوزارو د ښه کولو، او د اړتیا په صورت کښې د بشردوستانه ارزونو د اداره 

هکله راپور ورکونه، په دوامداره توګه ددې  کولو له الرې د کیفیت ښه والۍ او پر وخت د اړتیاوو ارزونه او د بشری حاالتو په

دا څانګه به د معلوماتو په ښه اداره کولو هم، د راټولولو، څیړلو، تحلیل کولو او د باور وړ . څانګې مهمه موخه ګڼل کیږی

. افاتو خبر دیمعلوماتو د خپرولو په ګډون، ټینګار وکړی څو ډاډ ترالسه شی چه ټول بشری فعالین د هیواد په دننه کښې له انکش

 .      په دې کښې به د بشری پیښو او همدا شان د امنیتی او د السرسی د ستونزو په اړه پر وخت او د باور وړ معلومات ګډون ولری

پو ځی همغږۍ له الرې، له نړیوالو پوځی ځواکونو سره، د  –د ملکی ( OCHA)دا څانګه به د بشردوستانه چارو د همغږۍ د دفتر 

زی دفترونو څخه تر ټیټو کچو پورې نږدې اړیکې وساتی څو د بشری فعالینو اندیښنو ته په سمه توګه او پر وخت هغوۍ د مرک

/ ځواب وویل شی او د نړیوالو پو ځیانو پالیسی ګانې به تر اغیزې الندې راولی څو بشری چاپیریال ته درناوۍ وکړی او د جګړې

د هغه پالیسی له مخې چه په دې وروستیو کښې د . ې بیځایه مداخله ونکړیطبیعی پیښو له امله اړتیاوو ته په غبرګون کښ

پوځی همغږۍ د دندو او مسئولیتونو په برخه کښې تر الس الندې  –له خوا د ملکی ( OCHA)بشردوستانه چارو د همغږۍ د دفتر 

فتر ټول کارکوونکی به په خپل به ډاډ ترالسه کړی چه ددې د( OCHA)نیول شوې ده، د بشردوستانه چارو د همغږۍ د دفتر 

 –دا بهیر به په ټولو کچو کښې په غیر متمرکز ډول د ملکی . پوځی همغږۍ کړنې په پام کښې ونیسی –ورځنی کار کښې د ملکی 

پوځی همغږۍ د پیاوړی کیدو المل شی او د ملی کارکوونکو د ظرفیت د لوړولو له الرې به له افغان ملی امنیتی ځواکونو سره هم 

به په لوړو کچو کښې له افغان ملی ( CMCoord)پوځی همغږی  –ملکی . ټولو کچو کښې ښې مفاهمې ته الره هواره شی په

غونډې جوړې کړی، څو ( به هرو درۍ میاشتو کښې یو ځل)امنیتی ځواکونو سره د هغوۍ د دندو او مسئولیتونو سره سم، ربع وار 

 .    یول شید اندیښتنې وړ بشری موضوعات تر بحث الندې ون

د ګډ تمویل د ظرفیت . ددې څانګې مهم لومړیتوب په افغانستان کښې د هدف لرونکی او د اړتیاوو پر بنسټ تمویل پیاوړی کول دی

کال په عمومی بشری عملیاتی پالن کښې د بودیجې د پریکړو له پلوه د کلسترونو د پیاوړی کولو له  3102د پیاوړی کولو او د 

چه د کړنو لپاره په کافی اندازه پیسې برابرې شی په دې کښې به د هوایی لیږد را لیږد لپاره چه یو هدف  الرې،  به هڅه وشی

لرونکۍ او د اړتیاوو پر بنسټ فعالیت دۍ او تر ټولو اغیزمنو خلکو لپاره مرستو رسولو ته په لومړیتوب ورکولو کښې مرسته 

 . کوی، د پیسو برابریدل هم ګډون ولری

خدمات به بشری مرستندویانو ته مناسب خدمات وړاندې کړی څو په خوندی او اغیزمنه توګه خپلو مطلوبو ځایونو ته هوایی بشری 

سره د همغږۍ له الرې به بشری مرستندویه ( لکه پکتیک)له خصوصی او د نورو ادارو له اړوندو هوایی خدماتو . ورسیږی

په سیمه . چه هغوۍ ته به اجازه ورکړی چه ډیر وخت په سیمه کښې تیر کړیمسافرین د سفر لپاره یو د بدلون وړ مهال ویش ولری 

کښې به د بشری ټولنې پیاوړۍ شتون د ښې ارزونې او کړنې المل شی او په اغیزمنه توګه د کارکوونکو او پیټو لیږد رالیږد به د 

په هغه پروازونو . ن د پیاوړی کیدو المل شیناڅاپی طبیعی پیښو او د جګړې له امله د ممکنه بیځایه کیدنو په وړاندې د غبرګو

سربیره چه مخکې پالن شوی دی، نور ډیر پروازونه نیلی، تالقانو، چغچران، لشکرګاه، خوست، زرنج، قلعه نو، پنجاب، سریپل، 

 3102ه به ډاډ ترالسه کړی چ( UNHAS)د ملګرو ملتونو هوایی خدمات . بغالن، پل خمری، ګردیز او ایبکو ته په پام کښې دی

 Beechcraft ،1M-8T، یو Dash 8یو )کال د عملیاتو لپاره له سمو هوایی وسایلو سره په سم وخت کښې قرار داد وکړی 

 ( چورلکه

ملی او نړیوالو غیر دولتی سازمانونو، د  په شمیر د 30,000د ملګرو ملتونو د همغږۍ او هوایی خدمات به د : ګټه اخیستونکی

دولتی / ملګرو ملتونو د سازمان، د سره صلیب او سرې میاشتې او همداشان د سفارتونو او د بسپنه ورکوونکو د بنسټونو
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 UNHAS. کارکوونکو  لپاره چه د پروګرام او مالی چارو د څارنې په موخه سفر کوی، د همغږۍ او هوایی خدمات وړاندې کړی

مسافرینو د لیږد له الرې د هغه کسانو له لیږدولو څخه چه د امنیتی یا طبی الملونو له امله په بیړه  2,500ه په میاشت کښې د ب

  . لیږدولو ته اړتیا لری، مالتړ وکړی

 . دید مدیره هیئت له خوا بر رسی شوی  UNHASټول وړ بشری مرستندویه کارکوونکی، لکه څرنګه چه د افغانستان د 

:سیمې    
54 

په اونۍ کښې د اوسنیو  د اوسنیو پروازونو سیمې

 پروازونو شمیر

په اونۍ کښې د وړاندیز شوو 

 پروازونو شمیر

 3 3 فیض آباد

 3 3 کندز

 1 2 میمنه

 3 3 مزار شریف

 3 3 هرات

 1 1 فراه

 3 3 کندهار

 3 3 بامیان

 2 5 جالل آباد

 2 5 اسالم آباد

 2 2 ترین کوت

 محالت پروازهای جدید. ب

 1  ګردیز

 1 هیڅ خوست

 2 هیڅ تالقان

 2 هیڅ پل خمری

 2 هیڅ دایکندی/نیلی

 2 هیڅ ایبک

 2 هیڅ پنجاب

 2 هیڅ چغچران

 2 هیڅ قلعه نو

 1 هیڅ زرنج

 1 هیڅ لشکرګاه

 2 هیڅ سریپل

55د کلستر د غبرګون لګښت
 

 لګښت د بودیجې برخې

 د کلستر لومړۍ مقصد

 14,594,100 عملیاتی لګښتونهمستقیم 

 2,940,925 د کارکوونکو او مالتړ لګښتونه

 1,227,452 د مالتړ غیر مستقیم لګښتونه

 18,762,477 فرعی مجموعه

 د کلستر دویم مقصد

 11,000,000 همغږی

 11,000,000 فرعی مجموعه

 29,762,477 ټولیز لګښت

 
 

 

                                                      
54

 د خوراک د نړیوال سازمان تر کورنۍ څیړنې او د شونتیاوو تر ارزونې ناڅرګند  
55

 3103، اکتوبر سال UNHASسروی نیازمندی های  
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I د اړتیاوو د ارزونې د مأخذ لړلیک : ضمیمه 

 

 (UNHAS, OCHA)د همغږۍ او هوایی خدمات 

 

 کال کښې د موجودو اړتیاوو ارزونې  3103په : د بیلګو پر بنسټ
 

جغرافیوی سیمې او د تر موخه الندې  څانګه/ کلستر

 خلکو ډلې

اداره کوونکۍ سازمان او 

 ملګری یې

 موضوع نیټه

عمومی خدمات 

(UNHAS) 

 : مشوره ورکول 2012 جوالی  WFP ملی

 عملیاتی څیړنه

عمومی خدمات 

(UNHAS) 

د اړتیاوو  UNHASد  2012 اکتوبر  OCHA او   WFP ملی

 سروې 

 

 

 پوهنه

، او د ارزونې په معلوماتو کښې د (په ملی کچه، د زون په کچه او په والیتی کچه)موجوده او پالن شوې ارزونې یا سروې ګانې 

 په ګوته کول ( خالګانو)تشو 

 کال کښې د موجودو اړتیاوو ارزونې  3103په : د بیلګو پر بنسټ
 

جغرافیوی سیمې او د تر موخه الندې  څانګه/ کلستر

 خلکو ډلې

اداره کوونکۍ سازمان او 

 ملګری یې

 موضوع نیټه

د پوهنې د وزارت د پالن د  په ټول هیواد کښې پوهنه

 دیپارتمنت ارزونې

 د پوهنې نړیوال مشارکت 2011  سپتمبر  

 د پوهنې د څانګې ګډه څیړنه 2012 جون    پوهنه په ټول هیواد کښې   پوهنه

 (EJSR) 2012 

 

 (خالګانې)تشې په معلوماتو کښې موجوده 

 موضوع جغرافیوی سیمې او د تر موخه الندې خلکو ډلې څانګه/ کلستر

چه د غیر دولتی ( خالګانې)د مفاهمې تشې  په ټول هیواد کښې پوهنه

 سازمانونو په مرسته به تر سره شی

څو له پوهنې څخه مالتړ ( هڅول)د ټولنې بسیج کول  په ټول هیواد کښې   پوهنه

 وکړی

 
 

 کال لپاره د اړتیاوو پالن شوې ارزونې   2013د 
 

جغرافیوی سیمې او د تر موخه الندې  څانګه/ کلستر

 خلکو ډلې

اداره کوونکۍ سازمان او 

 ملګری یې

 موضوع نیټه

له جنوری څخه تر  MoE-ACER په ټول هیواد کښې پوهنه

مارچ 

د پوهنې د سیستم د څارنې او 

ارزونې څخه د مالتړ په 
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ملی مرستندویه موخه  2012/2013

 پروګرامونه

 ECC –د پوهنې وزارت  په ټول هیواد کښې   پوهنه

 ملګری

د پوهنې په برخه کښې  2013 جنوری  

 (خالګانې)بودیجوی تشې 

 

 

 

 غیر غذایی توکی/ بیړنۍ سرپټونۍ

، او د ارزونې په (په ملی کچه، د زون په کچه او په والیتی کچه)موجوده او پالن شوې ارزونې یا سروې ګانې 

 په ګوته کول ( خالګانو)معلوماتو کښې د تشو 

 کال کښې د موجودو اړتیاوو ارزونې  3103په : د بیلګو پر بنسټ
 

جغرافیوی سیمې او د تر موخه الندې  څانګه/ کلستر

 خلکو ډلې

اداره کوونکۍ سازمان او 

 ملګری یې

 موضوع نیټه

غیر / بیړنۍ سرپټونۍ

 غذایی توکی
د طبیعی پیښو له امله د  2012 اکتوبر   IOM په ټول افغانستان کښې 

/ بیځایه شوو خلکو دیتابیز

 نقشې

غیر / بیړنۍ سرپټونۍ

 غذایی توکی
بیځایه د جګړې له امله د  میاشتنۍ راپور UNHCR په ټول افغانستان کښې

شوو خلکو تاریخی ارقام او 

 نقشې

غیر / بیړنۍ سرپټونۍ

 غذایی توکی
 ,NRC,FAO/WFP په ټول افغانستان کښې

ACF 
د کلسترونو د ګډو ادارو له  2012

خوا په الره اچول شوې 

 سروې ګانې او ارزونې

غیر / بیړنۍ سرپټونۍ

 غذایی توکی
تاریخی ارقامو د بهیر د  UNHCR/IOM 2009- 2012 په ټول افغانستان کښې

 څیړنه

 

 (خالګانې)په معلوماتو کښې موجوده تشې 
 

 موضوع جغرافیوی سیمې او د تر موخه الندې خلکو ډلې څانګه/ کلستر

غیر / بیړنۍ سرپټونۍ

 غذایی توکی
د کورنیو بیځایه شوو  –د خلکو د ځای بدلیدل  په ټول افغانستان کښې

 خلکوو څارنه

غیر / بیړنۍ سرپټونۍ

 غذایی توکی
د بشردوستانه مرستو د اغیزو څارنه او اړتیاوو ته د  په ټول افغانستان کښې

 ځواب ویلو د ښو الرو پلټنه

 

 کال لپاره د اړتیاوو پالن شوې ارزونې   2013د 
 

جغرافیوی سیمې او د تر موخه الندې  څانګه/ کلستر

 خلکو ډلې

اداره کوونکۍ سازمان او 

 ملګری یې

 موضوع نیټه

غیر / بیړنۍ سرپټونۍ

 غذایی توکی
د طبیعی پیښو له امله د  میاشتنۍ راپور IOM په ټول افغانستان کښې

/ بیځایه شوو خلکو دیتابیز

 نقشې

غیر / بیړنۍ سرپټونۍ

 غذایی توکی
د جګړې له امله د بیځایه  میاشتنۍ راپور UNHCR په ټول افغانستان کښې

شوو خلکو تاریخی ارقام او 

 نقشې
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 د خوړو مصئونیت او کرنه

، او د ارزونې په معلوماتو کښې د (په ملی کچه، د زون په کچه او په والیتی کچه)موجوده او پالن شوې ارزونې یا سروې ګانې 

 په ګوته کول ( خالګانو)تشو 

 کال کښې د موجودو اړتیاوو ارزونې  3103په : د بیلګو پر بنسټ
 

تر موخه الندې  جغرافیوی سیمې او د څانګه/ کلستر

 خلکو ډلې

اداره کوونکۍ سازمان او 

 ملګری یې

 موضوع نیټه

د خوړو مصئونیت او 

 کرنه

تر   22 زیان منونکې ولسوالۍ په   58

  ټولو زیان منونکو والیتونو کښې

د خوړو د مصئونیت او 

 کرنې د کلستر غړی

د خوړو د مصئونیت فصلی  2012جوالی 

 ارزونه

د خوړو مصئونیت او 

 کرنه

  لنډ راپور IPCد    2012  اکتوبر  IPC WG والیتونه  26

د خوړو مصئونیت او 

 کرنه

د خوړو د مصئونیت او  ټول هیواد

 کرنې کلستر

د خوړو د مصئونیت او  2012  اکتوبر  

   2013کرنې د کلستر د 

کال د غبرګون لپاره د پالن 

 جوړونې ورکشاپ

میاشتنۍ  UNHCRد   میاشتنی UNCR ټول هیواد ساتنه

 راپور

 ارقام  HAPد  میاشتنی IOM ټول هیواد غیر غذایی توکی

 

 (خالګانې)په معلوماتو کښې موجوده تشې 

 
 موضوع جغرافیوی سیمې او د تر موخه الندې خلکو ډلې څانګه/ کلستر

 د کورنیو بیځایه شوو خلکو کوربه ټولنې ټول هیواد ساتنه

جندر، سن )د کورنیو د خوړو د مصئونیت نشتوالۍ  هیوادټول  د خوړو مصئونیت او کرنه

 (او نور

 

 کال لپاره د اړتیاوو پالن شوې ارزونې   2013د 
 

جغرافیوی سیمې او د تر موخه الندې  څانګه/ کلستر

 خلکو ډلې

اداره کوونکۍ سازمان او 

 ملګری یې

 موضوع نیټه

د خوړو مصئونیت او 

 کرنه

کښې  مراقبتی مرکزونه په ټول هیواد

 خپاره شوی

 

د خوړو د مصئونیت او 

 کرنې کلستر

د خوړو د مصئونیت لپاره د  هره ربع

 سرویالنس سیستم

د خوړو مصئونیت او 

 کرنه

د خوړو د مصئونیت او  (نمونه)ټول هیواد 

 کرنې کلستر

د خوړو د مصئونیت فصلی  2013جوالی  

 ارزونه

د خوړو مصئونیت او 

 کرنه

خوړو د مصئونیت او د  (نمونه)ټول هیواد 

 کرنې کلستر

د خوړو د مصئونیت او  2013اپریل  

کرنې د کلستر د خدماتو 

 کیفی څیړنه
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 روغتیا

، او د ارزونې په معلوماتو کښې د (په ملی کچه، د زون په کچه او په والیتی کچه)موجوده او پالن شوې ارزونې یا سروې ګانې 

 په ګوته کول ( خالګانو)تشو 

 کال کښې د موجودو اړتیاوو ارزونې  3103په : د بیلګو پر بنسټ
 

جغرافیوی سیمې او د تر موخه الندې  څانګه/ کلستر

 خلکو ډلې

اداره کوونکۍ سازمان او 

 ملګری یې

 موضوع نیټه

 ,USAID, WHO ملی پوښښ، د زون په کچه روغتیا

MoPH, UNICEF 

خپاره )  2010

 (3103شوی 

مړینو په افغانستان کښې د 

 سروې

خپاره )  CSO & UNICEF  2010 ملی پوښښ، د زون په کچه څو برخیز

 (3103شوی 

د کلستر په وسیله د څو 

 شاخصونو سروې

د خوړو مصئونیت او 

 کرنه

تر   22زیان منونکې ولسوالۍ په  58

 ټولو زیان منونکو والیتونو کښې

د خوړو د مصئونیت او 

 کرنې د کلستر غړی

خوړو د مصئونیت فصلی د  2012 جوالی  

 ارزونه

د )د روغتیایی منابعو شتون  2012  د روغتیا کلستر  ملی  روغتیا

ولسوالیو په کچه د روغتیایی 

 (مرکزونو فعال والۍ

د هیواد اپیدیمیولوژیکی  DEWS & WHO 2012  ملی روغتیا

 ځانګړتیاوې

 AADA, MERLIN بدخشان، دایکندی، فاریاب، بامیان روغتیا

WHO, UNFPA 

روغتیایی خدماتو ته د خلکو د  2011-2012

 السرسی مفصله څیړنه

 

 (خالګانې)په معلوماتو کښې موجوده تشې 
 

 موضوع جغرافیوی سیمې او د تر موخه الندې خلکو ډلې څانګه/ کلستر

روغتیایی خدماتو ته، له جګړې څخه د اغیزمنو شوو  ختیځ زونونه -سهیلی، ختیځ او سهیل  روغتیا

 ټولنو د السرسی او د هغوۍ د اړتیاوو څیړنه

  د میندو او ماشومانو د مړینو کچه ولسوالیو په کچه/په ټول هیواد کښې؛ د والیتونو روغتیا

 

 کال لپاره د اړتیاوو پالن شوې ارزونې   2013د 
 

جغرافیوی سیمې او د تر موخه الندې  څانګه/ کلستر

 خلکو ډلې

اداره کوونکۍ سازمان او 

 ملګری یې

 موضوع نیټه

 ,MoPH, WHO والیتی کچه/ په ملی روغتیا

UNICEF 

 د واکسین پوښښ 2013

د خطرونو او زیان مننې  CSO & WFP 2013 ملی څو برخیز

 ملی ارزونه

د )کندهار، هلمند، پکتیکا، نورستان  روغتیا

 (ولسوالیو په کچه

AHDS, HAPAA, 

Emergency, IMC, 

WHO  

په کچه، د ولسوالیو  2013

روغتیایی خدماتو ته د خلکو 

 د السرسی څیړنه

 
 
 

 



کال لپاره د افغانستان عمومی بشری عملیاتی پالن 3102د   

94 
 

 

 څو برخیز

، او د ارزونې په معلوماتو کښې د (په ملی کچه، د زون په کچه او په والیتی کچه)موجوده او پالن شوې ارزونې یا سروې ګانې 

 په ګوته کول ( خالګانو)تشو 

 کال کښې د موجودو اړتیاوو ارزونې  3103په : د بیلګو پر بنسټ
 

جغرافیوی سیمې او د تر موخه الندې  څانګه/ کلستر

 خلکو ډلې

اداره کوونکۍ سازمان او 

 ملګری یې

 موضوع نیټه

سروې شوې سیمې چه د کډوالو د  22 څو برخیز
راستنیدنې کچه پکښې لوړه ده، د کابل، 

پروان، ننګرهار، هرات، کندهار او 
 بلخ په ګډون  

UNOPS/OSDR  له می میاشتې څخه
 2012تر سپتمبر 

( Baseline)بنیادی سروې 
سیمو کښې چه د  22 په هغه

کډوالو د راستنیدنې کچه 
 پکښې لوړه ده

سیمې چه د کډوالو د  22 د افغانستان څو برخیز
 راستنیدنې کچه پکښې لوړه ده

ILO  له اګست څخه تر
 2012اکتوبر 

سیمو کښې چه د  22 په هغه
کډوالو د راستنیدنې کچه 

/ پکښې لوړه ده، د فرصتونو
 معیشت څیړنه

د پاکستان له قبایلی سیمو څخه را  څو برخیز
 ایستل شوې کورنۍ

HRT  د قبایلی سیمو څخه د را ایستل  2011 جالل آباد
 شوو خلکو د اړتیاوو ارزونه

 

 (خالګانې)په معلوماتو کښې موجوده تشې 
 

 موضوع سیمې او د تر موخه الندې خلکو ډلېجغرافیوی  څانګه/ کلستر

د بیرته راستنو شوو کډوالو په پایښت لرونکی مجدد  په ټول افغانستان کښې څو برخیز
 ادغام، د سرپټونې اغیزې

 (2009-2011)  

هغه سیمې چه د کډوالو د راستنیدنې کچه پکښې لوړه ده، او د پیسو د  څو برخیز
 ورکړې پنځه مرکزونه

میاشتنۍ دورې په بهیر کښې د بیرته  03د یوې 
 راستنو شوو کډوالو د وضعیت څیړنه 

 

 کال لپاره د اړتیاوو پالن شوې ارزونې   2013د 
 

جغرافیوی سیمې او د تر موخه الندې  څانګه/ کلستر

 خلکو ډلې

اداره کوونکۍ سازمان او 

 ملګری یې

 موضوع نیټه

راستنیدنې هغه سیمې چه د کډوالو د  څو برخیز
کچه پکښې لوړه ده، او د پیسو د 

  ورکړې پنځه مرکزونه

UNHCR   میاشتنۍ دورې  03د یوې  2013 جنوری
په بهیر کښې د بیرته راستنو 

شوو کډوالو د وضعیت 
 څیړنه

هغه سیمې چه د کډوالو د راستنیدنې  څو برخیز
کچه پکښې لوړه ده، او د هغه شا او 

 خوا سیمې

UNHCR, UNOPS   کال کښې د ټولنې  3103په  2013 مارچ
په کچه د خدماتو د اغیزو 

 څیړنه
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 تغذی

، او د ارزونې په معلوماتو کښې د (په ملی کچه، د زون په کچه او په والیتی کچه)موجوده او پالن شوې ارزونې یا سروې ګانې 

 په ګوته کول ( خالګانو)تشو 

 کال کښې د موجودو اړتیاوو ارزونې  3103په : د بیلګو پر بنسټ
 

جغرافیوی سیمې او د تر موخه الندې  څانګه/ کلستر

 خلکو ډلې

اداره کوونکۍ سازمان او 

 ملګری یې

 موضوع نیټه

 د تغذی سروې 2012 می / اپریل  Save the Children جوزجان او بامیان  تغذی

 د تغذی سروې 2012 فبروری  CAF/AHDS اروزګان تغذی

 د تغذی سروې 2012 می  HN-TPO ننګرهار او لغمان تغذی

 د تغذی سروې 2012جوالی   PU-AMI کنړ تغذی

 

 (خالګانې)په معلوماتو کښې موجوده تشې 
 

 موضوع جغرافیوی سیمې او د تر موخه الندې خلکو ډلې څانګه/ کلستر

 د تغذی ملی سروې ملی پوښښ تغذی

د تغذی په برخه کښې د لږ پراخوالی لرونکې  ( Baseline)سروې د والیتونو په کچه بنیادی  تغذی

 سروې

 

 کال لپاره د اړتیاوو پالن شوې ارزونې   2013د 
 

جغرافیوی سیمې او د تر موخه الندې  څانګه/ کلستر

 خلکو ډلې

اداره کوونکۍ سازمان او 

 ملګری یې

 موضوع نیټه

له مارچ څخه تر  MoPH/UNICEF ملی پوښښ تغذی

 2013 اپریل 

 سروې SMARTد تغذی د 

د برنامه وی الملونو لپاره بنیادی سروې  تغذی

(Baseline ) 

پلی کوونکی غیر دولتی  

 سازمانونه

 سروې SMARTد تغذی د  و به ټاکل شی

 

 

 ساتنه

، او د ارزونې په معلوماتو کښې د (په ملی کچه، د زون په کچه او په والیتی کچه)موجوده او پالن شوې ارزونې یا سروې ګانې 

 په ګوته کول ( خالګانو)تشو 

 کال کښې د موجودو اړتیاوو ارزونې  3103په : د بیلګو پر بنسټ
 

جغرافیوی سیمې او د تر موخه الندې  څانګه/ کلستر

 خلکو ډلې

اداره کوونکۍ سازمان او 

 ملګری یې

 موضوع نیټه

کورنی بیځایه / په ټول هیواد کښې ساتنه

 (د جګړې له امله)شوی خلک 

 

UNHCR  او MoRR  او

د کورنیو بیځایه شوو خلکو 

 کاری ګروپ

د جګړې له امله د کورنیو   په میاشتنی ډول

بیځایه شوو خلکو په اړه د 

میاشتنیو احصائیوی 

 لنډیزمعلوماتو 

کورنی بیځایه / په ټول هیواد کښې ساتنه

 (د جګړې له امله)شوی خلک 

 

UNHCR   2012 جوالی 

 

په افغانستان کښې د جګړې 

له امله کورنی بیځایه شوی 

 خلک، د ارقامو شرح
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جغرافیوی سیمې او د تر موخه الندې  څانګه/ کلستر

 خلکو ډلې

اداره کوونکۍ سازمان او 

 ملګری یې

 موضوع نیټه

 

 

 

کورنی بیځایه / په ټول هیواد کښې ساتنه

د طبیعی )شوی او اغیزمن شوی خلک 

 (پیښو له امله

 

IOM  اوا ANDMA  او د

کورنیو بیځایه شوو خلکو 

 کاری ګروپ

 د میاشتنی پرمختګ راپور  په میاشتنی ډول

د طبیعی پیښو له امله د ) 

کورنیو بیځایه شوو او 

اغیزمنو شوو خلکو په اړه 

 (چټکې میاشتنۍ ارزونې

د / کابل، هرات، جالل آباد او کندز  ساتنه

 انسانانو د قاچاق قربانیان

IOM  د انسانانو د قاچاق د هغه   ی ډولپه میاشتن

قربانیانو په اړه چه د څلورو 

پناه ګاوو له خوا ورسره 

مرسته شوې، د انسانانو د 

قاچاق په وړاندې د مبارزې 

د واحدونو میاشتنۍ 

 . احصائیې

 ساتنه
د مۍ میاشت  UNMAS/MACCA ټولې ټولنې/ په ټول هیواد کښې

2012 

د ماینونو او له جګړې څخه 

شوو چاودیدونکو د پاته 

توکو په هکله د ټولنې آزادې 

د افغانستان  –سروې ګانې 

په ټولو ټولنو کښې د 

له جګړې څخه د / ماینونو

پاته شوو چاودیدونکو توکو 

 د شتون ارزونه

کال د اپریل تر  3102د ) 

 (میاشتې دوام لری

د ماشومانو او وسله والو   ټول هیواد ساتنه

جګړو په هکله، د ملګرو 

ملتونو په وسیله اداره 

کیدونکی د څیړنې او راپور 

 ورکونې میکانیزمونه

د وسله والو جګړو له امله   2012 جوالی

داغیزمنو شوو ماشومانو 

، د ملګرو ملتونو کلنۍ راپور

د عمومی د سازمان 

، یوولسم نړیوال سکرتریت

 راپور

د ساتنې په  د ملکی خلکو  2012 جوالی  OHCHR او  UNAMA ټول هیواد  ساتنه

 اړه د کال د نیمایی راپور

په دریو آزمیښتی سیمو کښې   2012 سپتمبر  UNFPA بامیان، کابل او ننګرهار  ساتنه

د دولتی او غیر دولتی 

فعالینو له خوا، د جنسیت پر 

بنسټ د تاوتریخوالی 

(GBV ) قربانیانو ته د

 وړاندې شوو خدماتو ارزونه

او ختیځ شمالی، مرکزی، لویدیځ   ساتنه

 زونونه

NRC   له جنوری څخه تر

 2012 سپتمبر

معلوماتو، مشوره ورکولو د 

د ارقامو او حقوقی مرستو 

 ټولګه

 

 (خالګانې)په معلوماتو کښې موجوده تشې 

 

 موضوع ساحات جغرافیوی و گروپ های مردم تحت هدف بخش/ کلستر

د جنسیت پر / ساتنه

  بنسټ تاوتریخوالۍ

ټول هیواد کښې د جنست پر بنسټ د تاوتریخوالی  په  په ټول هیواد کښې

(GBV )د شیوع او ډولونو په اړه والیتی ارقام 

په بیړنیو حالتونو / ساتنه

  کښې د ماشومانو ساتنه

په ټول هیواد کښې د ماشومانو د ساتنې بیړنۍ  په ټول هیواد کښې

 اړتیاوې

 

کور، ځمکه او / ساتنه

 ملکیت

راستنو شوو او بیځایه شوو خلکو، په د بیرته  په ټول هیواد کښې

ځانګړی ډول د میرمنو په ګډون د زیان منونکو 

خلکو پر مجدد ادغام، د ځمکې د نشتوالی او ځمکې 
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 موضوع ساحات جغرافیوی و گروپ های مردم تحت هدف بخش/ کلستر

 .ته د نه السرسی اغیزې

د ځمکې د قبضه کولو په وړاندې خنډونه، د زیان 

ونکو بیځایه شوو خلکو  ته د ځانګړو شوو ځمکو من

 .د اشغال په ګډون

د بیرته راستنو شوو او کورنیو بیځایه شوو خلکو 

لپاره د کور، ځمکې او ملکیت د حقونو په وړاندې 

 . قانونی او د پالیسۍ محدودیتونه

د ماینونو په / ساتنه

  وړاندې مبارزه

 په ټول هیواد کښې، ټولې ټولنې باید سروې شی

 

MEIFCS – له جګړې څخه د پاته شوو / د ماینونو

چاودیدونکو توکو د پراخوالی تثبیتول، په هغه ټولنو 

کال تر ډسمبر پورې نه  3103کښې چه دا کار د 

 .دۍ بشپړ شوۍ

د ملکی خلکو / ساتنه

  ساتنه

د جګړې او نا امنۍ په هغه سیمو کښې چه د  په ټول هیواد کښې

 السرسی وړ دی، د خلکو حالت

بیځایه شوو خلکو ارقام، په هغه سیمو کښې چه د د 

السرسی وړ نه دی، د دویم ځلی بیځایه کیدو په هکله 

ارقام، د هغه پایښت لرونکو حل الرو په اړه ارقام 

چه د کورنیو بیځایه شوو خلکو په وسیله غوره شوې 

دی، د کورنیو بیځایه شوو خلکو لپاره په ساتونکې 

 ډهشبکه کښې د کوربه ټولنو ون

کورنی بیځایه / ساتنه

  شوی خلک

   په ټول هیواد کښې

 
 

 کال لپاره د اړتیاوو پالن شوې ارزونې   2013د 
 

جغرافیوی سیمې او د تر موخه الندې  څانګه/ کلستر

 خلکو ډلې

اداره کوونکۍ سازمان او 

 ملګری یې

 موضوع نیټه

په بیړنیو حالتونو / ساتنه

 کښې د ماشومانو ساتنه

او د فرعی   UNICEF هیواد کښېپه ټول 

 کلستر غړی

په بیړنیو حالتونو کښې د  2013

ماشومانو د ساتنې د اړتیاوو 

 چټکه ارزونه

د افغانستان / CIVIC په ټول هیواد کښې  ساتنه

 پراختیایی ټولنه

د افغان قربانیانو لپاره د جبران  2012اکتوبر 

کولو او مرستو د پروګرامونو 

  3103سروې، اکتوبر 

 و به ټاکل شی ساتنه

 

NRC 2013  په ښاری سیمو کښې د ماشومو

او ځوانو کورنیو بیځایه شوو او 

بیرته راستنو شوو کسانو 

 معلومول 

 و به ټاکل شی ساتنه

 

NRC 2013  د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالۍ

(GBV )او بیځایه کیدنه 

کور، د بیځایه شوو ښځو د   NRC  2013  په ټول هیواد کښې ساتنه

ځمکې او ملکیت له حقونو څخه 

 مالتړ کول

 فاریاب، هرات، کابل، کندهار، ننګرهار ساتنه

 

 

NRC   د کورنیو بیځایه شوو خلکو   2012 نومبر

 څیړنه

 

 ساتنه

په افغانستان کښې د ځمکې د   AREU/USIP  2013 ټولې ټولنې/ په ټول هیواد کښې

حقونو په هکله څیړنه، د بن تر 

 کاله وروسته 01کنفرانس 

ګردیز، ننګرهار، کنړ، هلمند، کندهار،  ساتنه

ټولې هغه ټولنې چه له جګړې / خوست

 او نا امنۍ څخه اغیزمنې شوې دی

OFS   د طالبانو د تهدید څیړنه 2012 ډسمبر 

له جګړې او / د افغانستان لویدیځ زون ساتنه

طبیعی پیښو څخه ټولې اغیزمنې شوې 

 ټولنې

UNHCR/ AIHRC   او

په لویدیځ زون کښې د 

 ساتنې کلستر

په لویدیځ زون کښې د ساتنې په   2012 نومبر 

 هکله عمومی څیړنه

د کورنیو بیځایه شوو خلکو په  2013 جنوری   UNHCRکورنی بیځایه شوی / په ټول هیواد کښې ساتنه
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جغرافیوی سیمې او د تر موخه الندې  څانګه/ کلستر

 خلکو ډلې

اداره کوونکۍ سازمان او 

 ملګری یې

 موضوع نیټه

له جون څخه )اړه کیفی راپور   خلک

د کورنیو  –( 3103تر ډسمبر 

و شمیر، د بیځایه شوو خلک

بیځایه کیدو بهیر او د هغوۍ د 

 ساتنې په اړه اندیښنو ته کتنه

د جګړې له اړوند / په ټول هیواد کښې ساتنه

تاوتریخوالی څخه ټول اغیزمن شوی 

 ملکی خلک

UNAMA  2013 جنوری 

 

د ملکی خلکو د ساتنې کلنۍ 

له جنوری څخه تر )راپور 

 (3103ډسمبر 

کورنۍ بیځایه شوې / ننګرهار او کابل ساتنه

 ټولنې

DRC د افغانستان په مرکزی او ختیځو   2012 ډسمبر

زونونو کښې د جګړې، طبیعی 

پیښو او بیځایه کیدو د اړوندو 

 موضوعاتو په هکله څیړنه

 ساتنه
کال له  2013 د UNMAS/MACCA ټولې ټولنې/ په ټول هیواد کښې

جنوری څخه د 

کال تر  2014

 مارچ میاشتې

له جګړې څخه د  د ماینونو او

پاته شوو چاودیدونکو توکو د 

اغیزو په اړه د ټولنې آزاده 

 سروې

MEIFCS –  په ټولنو کښې د

له جګړې څخه د پاته / ماینونو

شوو چاودیدونکو توکو د 

 پراخوالی تثبیتول

د  او  UNHCR/NRC ختیځ افغانستان ساتنه

کور، ځمکې او ملکیت 

(HLP )کاری ګروپ 

نستان په ختیځ کښې د د افغا  2012 ډسمبر

( HLP)کور، ځمکې او ملکیت 

 د پیښو څیړنه

 

 

 

 (WASH)  وبه، پاکوالۍ او حفظ الصحها

، او د ارزونې په معلوماتو کښې د (په ملی کچه، د زون په کچه او په والیتی کچه)موجوده او پالن شوې ارزونې یا سروې ګانې 

 په ګوته کول ( خالګانو)تشو 

 کال کښې د موجودو اړتیاوو ارزونې  3103په : د بیلګو پر بنسټ
 

جغرافیوی سیمې او د تر موخه الندې  څانګه/ کلستر

 خلکو ډلې

اداره کوونکۍ سازمان او 

 ملګری یې

 موضوع نیټه

د کلستر په وسیله د څو  2012 جوالی  UNICEF او   CSO (د زونونو په کچه)ملی پوښښ  څو برخیز

 بنسټ سروېشاخصونو پر 

اوبه، پاکوالۍ او حفظ 

 الصحه

بادغیس، بغالن، بلخ، فاریاب، جوزجان 

 او تخار

MRRD   او UNICEF   د اوبو د ځایونو د فعال والی  2012 اکتوبر

 سروې

بدخشان، بلخ، فاریاب، جوزجان، سریپل  تغذی

 (ولسوالۍ 02ټول ټال )او کندز 

 

د د حادې خوارځواکۍ  دوامداره  د تغذی کلستر

تثبیتولو لپاره مراقبتی 

 مرکزونه

د خوړو مصئونیت او 

 کرنه

د خوړو د مصئونیت او  ولسوالۍ  58 والیتونو کښې  22

 کرنې د کلستر غړی

د خوړو د مصئونیت او  2012 جوالی  

 کرنې بیړنۍ ارزونه
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 (خالګانې)په معلوماتو کښې موجوده تشې 

 
 موضوع الندې خلکو ډلېجغرافیوی سیمې او د تر موخه  څانګه/ کلستر

اوبه، پاکوالۍ او حفظ 

 الصحه

 د اوبو د ځایونو د نه فعال والی کچه او الملونه ملی پوښښ

اوبه، پاکوالۍ او حفظ 

 الصحه

د اوبو اصالح شوو سرچینو او د پاکوالی آسانتیاوو  ملی پوښښ

 ته د السرسی والیتی پوښښ

 

 کال لپاره د اړتیاوو پالن شوې ارزونې   2013د 
 

جغرافیوی سیمې او د تر موخه الندې  څانګه/ کلستر

 خلکو ډلې

اداره کوونکۍ سازمان او 

 ملګری یې

 موضوع پالن شوې نیټه

د خطرونو او زیان مننې  CSO & WFP 2013 ملی پوښښ څو برخیز

 ملی ارزونه

غور، بلخ، سمنګان، بامیان، دایکندی،  څو برخیز

 کابل، پکتیا

Solidarités, Medair, 

ACF   او PIN 

پر وخت د پیښو د کشف  دوامداره  2013

کولو لپاره د مراقبتی 

 مرکزونو سرویالنس
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II کال د غوښتنې په وړاندې  3103د : ضمیمه

 د بسپنه ورکوونکو غبرګون

II کښې اړتیاوې او بودیجه( کلستر)په هره کاری ډله : چوکاټ 

کال د بشری مرستو د غوښتنې ټولیزه 3103افغانستان لپاره د د   
نیټې  07کال د نومبر تر  3103د   

 

راتلونکې  تجدید شوې اړتیاوې لومړنۍ اړتیاوې (کاری ډله)کلستر 
مرحلې ته 
لیږدیدنه 

(Carry-
over) 

 تمویل
 

د موجودو منابعو 
 ټولیزه اندازه

هغه اړتیاوې چه نه 
 دی پوره شوې

%  
د بشپړو 

شوو اړتیاوو 
 فیصدی

هغه لوزونه چه په 
اړه یې ژمنه نه ده 

 شوې

 ($) ($) ($) ($) ($) ($) (%) ($) 

 A B C D E=C+D F=B-E G=E/B H 

 - %39 9,318,522 5,876,466 5,818,224 58,242 15,194,988 15,299,289 همغږی

 - %29 14,791,069 6,076,734 6,076,734 - 20,867,803 18,208,484 پوهنه

 - %39 17,280,908 10,999,366 10,999,366 - 28,280,274 27,626,271 بیړنۍ سرپټونۍ

 - %0 200,000 - - - 200,000 748,955 بیړنۍ اړیکې

 - %55 51,055,950 63,659,028 63,659,028 - 114,714,978 123,427,218 د خوړو مصئونیت او کرنه

 - %26 24,152,733 8,704,359 8,704,359 - 32,857,092 15,202,354 روغتیا

 - %66 7,459,919 14,510,849 14,510,849 - 21,970,768 21,970,768 تدارکات

 - %41 71,536,950 50,711,601 50,711,601 - 122,248,551 122,248,551 څو برخیز

 - %52 24,095,323 25,645,009 25,645,009 - 49,740,332 50,060,806 تغذی

 - %70 4,849,460 11,200,984 11,200,984 - 16,050,444 16,160,651 ساتنه

 - %57 11,430,875 14,995,217 14,995,217 - 26,426,092 26,187,287 اوبه، پاکوالۍ او حفظ الصحه

کلستر یې تر اوسه نه دۍ 
 معلوم شوۍ

- - 3,149,001 (1,742,950) 1,406,051 n/a n/a - 

 - %48 234,765,658 213,785,664 210,578,421 3,207,243 448,551,322 437,140,634 ټولیزه اندازه

 

 .په وسیله، د بسپنه ورکوونکو او مرسته غوښتونکو ادارو له خوا د وړاندې شوو معلوماتو پر بنسټ برابر شوۍ دۍ( OCHA)دا د بشری چارو د همغږۍ د دفتر 

 

 ژمنې+ بسپنې : تمویل

ونه ښئی چه ال تر اوسه یې په اړه کومه ژمنه نه ده ظ، هغه لومړنی لو"ونه چه پخلۍ یې نه دۍ شوېظهغه لو"په دې چوکاټ کښې )ورکوونکی له خوا د مرستې یا تخصیص د هوډ اعالن د بسپنه : ظلو
 (شوې

 .  چه په هغه کښې د ورکول کیدونکو پیسو اندازه ټاکل شوې وید بسپنه ورکوونکی او ترالسه کوونکی بنسټ تر منځ د یو قانونی الزام، قرارداد رامنځته کیدل : ژمنه

 . له بسپنه ورکوونکی څخه ترالسه کوونکی بنسټ ته په ریښتینی ډول د پیسو ورکړه یا د توکو لیږدیدل: بسپنه

 

 

 
تر نن پورې د پروژو، د پیسو د اړتیاوو او ژمنو په هکله د تجدید . پورې یو ټولیز انځور دۍ نیټې 07کال د نومبر تر  3103په دې سند کښې د پروژو لړلیک او د هغو د پیسو د اړتیاوو په اړه ارقام، د 

 .    وګورۍ( fts.unocha.org)شوو معلوماتو لپاره د مالی څارنې خدمات 
 

 

  

http://fts.unocha.org/
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III د لومړیتوب د کچې پر بنسټ اړتیاوې او بودیجه: چوکاټ 

کال د بشری مرستو د غوښتنې ټولیزه 3103افغانستان لپاره د د   
نیټې  07کال د نومبر تر  3103د   

 

د موجودو منابعو  تجدید شوې اړتیاوې لومړنۍ اړتیاوې لومړیتوب
 ټولیزه اندازه

هغه اړتیاوې چه نه 
 دی پوره شوې

%  
د پوره شوو 

اړتیاوو 
 فیصدی

هغه لوزونه چه په اړه 
 یې ژمنه نه ده شوې

 ($) ($) ($) ($) (%) ($) 

 A B C D=B-C E=C/B F 

 - %49 197,538,497 187,174,149 384,712,646 366,800,965 لوړ. الف

 - %41 36,563,187 24,946,139 61,509,326 68,512,968 منځنۍ. ب

 - %0 2,070,025 - 2,070,025 1,826,701 ټیټ. ج

 - n/a n/a 1,665,376 259,325 - نا معلوم

 - %48 234,765,658 213,785,664 448,551,322 437,140,634 ټولیزه اندازه

 
 .په وسیله، د بسپنه ورکوونکو او مرسته غوښتونکو ادارو له خوا د وړاندې شوو معلوماتو پر بنسټ برابر شوۍ دۍ( OCHA)دا د بشری چارو د همغږۍ د دفتر 

 

 ژمنې+ بسپنې : تمویل

ښئی چه ال تر اوسه یې په اړه کومه ژمنه نه ده  ونهظلو، هغه لومړنی "هغه لوزونه چه پخلۍ یې نه دۍ شوې"په دې چوکاټ کښې )د بسپنه ورکوونکی له خوا د مرستې یا تخصیص د هوډ اعالن : ظلو
 (شوې

 .  نځته کیدل چه په هغه کښې د ورکول کیدونکو پیسو اندازه ټاکل شوې وید بسپنه ورکوونکی او ترالسه کوونکی بنسټ تر منځ د یو قانونی الزام، قرارداد رام: ژمنه

 . له بسپنه ورکوونکی څخه ترالسه کوونکی بنسټ ته په ریښتینی ډول د پیسو ورکړه یا د توکو لیږدیدل: بسپنه

 

 

 
تر نن پورې د پروژو، د پیسو د اړتیاوو او ژمنو په هکله د تجدید . نیټې پورې یو ټولیز انځور دۍ 07تر کال د نومبر  3103په دې سند کښې د پروژو لړلیک او د هغو د پیسو د اړتیاوو په اړه ارقام، د 

 .    وګورۍ( fts.unocha.org)شوو معلوماتو لپاره د مالی څارنې خدمات 

 

IV د ادارو پر بنسټ اړتیاوې او بودیجه: چوکاټ 

کال د بشری مرستو د غوښتنې ټولیزه 3103لپاره د د افغانستان   
نیټې  07کال د نومبر تر  3103د   

 

راتلونکې  تجدید شوې اړتیاوې لومړنۍ اړتیاوې غوښتونکې اداره
مرحلې ته 
لیږدیدنه 

(Carry-
over) 

 تمویل
 

د موجودو منابعو 
 ټولیزه اندازه

هغه اړتیاوې چه نه 
 دی پوره شوې

%  
د بشپړو شوو 

اړتیاوو 
 فیصدی

هغه لوزونه چه په 
اړه یې ژمنه نه ده 

 شوې

 ($) ($) ($) ($) ($) ($) (%) ($) 

 A B C D E=C+D F=B-E G=E/B H 

AADA 366,467 366,467 - - - 366,467 0% - 

ACF 3,234,144 3,234,144 - 1,611,605 1,611,605 1,622,539 50% - 

ACT-Afghanistan 888,864 888,864 - - - 888,864 0% - 

ACTD 1,708,450 1,708,450 - - - 1,708,450 0% - 

ACTED 4,035,610 5,331,083 - - - 5,331,083 0% - 

ActionAid 830,076 830,076 - - - 830,076 0% - 

ADEO [Afghanistan] 200,000 513,000 - 313,000 313,000 200,000 61% - 

Afghanaid 5,799,162 2,245,799 - 800,982 800,982 1,444,817 36% - 

AGDO 128,506 394,507 - 266,001 266,001 128,506 67% - 

AKDN 1,125,203 1,125,203 - - - 1,125,203 0% - 

AMRAN 425,500 - - - - - 0% - 

ASDO 194,847 194,847 - - - 194,847 0% - 

CAF 342,741 342,741 - - - 342,741 0% - 

CARE International 2,851,836 894,979 - 1,427,246 1,427,246 (532,267) 100% - 

CESVI 350,000 350,000 - - - 350,000 0% - 

Chr.  Aid 929,519 929,519 - - - 929,519 0% - 

Chr.  Aid-UK - 274,000 - - - 274,000 0% - 

CoAR 1,707,382 1,450,474 - - - 1,450,474 0% - 

DHSA 671,810 671,810 - - - 671,810 0% - 

DRC - 345,003 - 622,823 622,823 (277,820) 100% - 

DWHH 986,720 1,230,044 - - - 1,230,044 0% - 

EDGAO 411,000 411,000 - - - 411,000 0% - 

EMERGENCY 3,226,680 3,226,680 - 187,470 187,470 3,039,210 6% - 

http://fts.unocha.org/
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راتلونکې  تجدید شوې اړتیاوې لومړنۍ اړتیاوې غوښتونکې اداره
مرحلې ته 
لیږدیدنه 

(Carry-
over) 

 تمویل
 

د موجودو منابعو 
 ټولیزه اندازه

هغه اړتیاوې چه نه 
 دی پوره شوې

%  
د بشپړو شوو 

اړتیاوو 
 فیصدی

هغه لوزونه چه په 
اړه یې ژمنه نه ده 

 شوې

 ($) ($) ($) ($) ($) ($) (%) ($) 

 A B C D E=C+D F=B-E G=E/B H 

ERF (OCHA) - - 3,149,001 (1,742,950) 1,406,051 n/a n/a - 

FAO 32,892,714 32,892,714 - 13,248,489 13,248,489 19,644,225 40% - 

HAPA 292,000 292,000 - - - 292,000 0% - 

HAWCA 228,340 228,340 - - - 228,340 0% - 

HealthNet TPO 590,832 590,832 - - - 590,832 0% - 

HSDO 652,167 652,167 - - - 652,167 0% - 

iMMAP 593,244 593,244 - 593,244 593,244 - 100% - 

IOM 19,955,339 19,955,339 - 14,436,038 14,436,038 5,519,301 72% - 

JUH 1,013,000 1,013,000 - - - 1,013,000 0% - 

KSRO - 299,103 - 299,103 299,103 - 100% - 

LSO 197,361 197,361 - - - 197,361 0% - 

MEDAIR 4,008,973 4,570,655 - 1,829,233 1,829,233 2,741,422 40% - 

Mercy Malaysia 105,805 105,805 - - - 105,805 0% - 

MERLIN 440,063 440,063 - - - 440,063 0% - 

MRAA 112,770 - - - - - 0% - 

MRCA 200,900 401,800 - - - 401,800 0% - 

NERU 233,290 233,290 - - - 233,290 0% - 

NPO-RRAA - 59,325 - 59,325 59,325 - 100% - 

NRC 11,914,356 14,207,594 - 10,215,411 10,215,411 3,992,183 72% - 

NRDOAW 575,000 575,000 - - - 575,000 0% - 

OCHA 11,188,198 11,201,397 58,242 3,189,311 3,247,553 7,953,844 29% - 

OHW 724,000 378,714 - - - 378,714 0% - 

ORCD 1,855,579 2,463,643 - - - 2,463,643 0% - 

OXFAM GB 5,978,418 5,978,418 - 1,272,689 1,272,689 4,705,729 21% - 

OXFAM 
Netherlands 

(NOVIB) 
7,406,575 7,406,575 - 2,043,800 2,043,800 5,362,775 28% - 

PIN 4,743,228 4,743,228 - 2,176,037 2,176,037 2,567,191 46% - 

SC  8,162,927 6,162,995 - 3,118,882 3,118,882 3,044,113 51% - 

SHERDO 178,057 178,057 - - - 178,057 0% - 

SHPOUL 1,435,125 1,252,934 - - - 1,252,934 0% - 

SHRDO 660,234 478,642 - - - 478,642 0% - 

Solidarités 1,232,962 1,232,962 - 1,232,962 1,232,962 - 100% - 

SRP 137,354 137,354 - - - 137,354 0% - 

TEARFUND 5,017,275 1,278,407 - 2,014,342 2,014,342 (735,935) 100% - 

UNFPA 698,360 698,360 - - - 698,360 0% - 

UNHCR 139,569,070 139,569,070 - 53,990,749 53,990,749 85,578,321 39% - 

UNICEF 31,624,316 44,974,316 - 28,251,875 28,251,875 16,722,441 63% - 

WEDHA 189,700 189,700 - - - 189,700 0% - 

WFP 107,085,504 106,536,549 - 64,883,906 64,883,906 41,652,643 61% - 

WHO 4,833,081 9,423,679 - 4,236,848 4,236,848 5,186,831 45% - 

 - %48 234,765,658 213,785,664 210,578,421 3,207,243 448,551,322 437,140,634 جمع کل

 
 .دۍ په وسیله، د بسپنه ورکوونکو او مرسته غوښتونکو ادارو له خوا د وړاندې شوو معلوماتو پر بنسټ برابر شوۍ( OCHA)دا د بشری چارو د همغږۍ د دفتر 

 

 ژمنې+ بسپنې : تمویل

، هغه لومړنی لوزونه ښئی چه ال تر اوسه یې په اړه کومه ژمنه نه ده "هغه لوزونه چه پخلۍ یې نه دۍ شوې"په دې چوکاټ کښې )د بسپنه ورکوونکی له خوا د مرستې یا تخصیص د هوډ اعالن : لوز
 (شوې

 .  زه ټاکل شوې وید بسپنه ورکوونکی او ترالسه کوونکی بنسټ تر منځ د یو قانونی الزام، قرارداد رامنځته کیدل چه په هغه کښې د ورکول کیدونکو پیسو اندا: ژمنه

 . له بسپنه ورکوونکی څخه ترالسه کوونکی بنسټ ته په ریښتینی ډول د پیسو ورکړه یا د توکو لیږدیدل: بسپنه

 

 

 
تر نن پورې د پروژو، د پیسو د اړتیاوو او ژمنو په هکله د تجدید . نیټې پورې یو ټولیز انځور دۍ 07کال د نومبر تر  3103سند کښې د پروژو لړلیک او د هغو د پیسو د اړتیاوو په اړه ارقام، د  په دې

 .    وګورۍ( fts.unocha.org)شوو معلوماتو لپاره د مالی څارنې خدمات 
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V ټولیزه بودیجه، په غوښتنلیک کښې د هرې پروژې د تمویل کوونکی په : چوکاټ

 وړاندې 

 

 

کال د بشری مرستو د غوښتنې ټولیزه 3103د افغانستان لپاره د   
نیټې  07کال د نومبر تر  3103د   

 

د ټولیزې )  %  تمویل تمویل کوونکی
 (اندازې فیصدی

چه په اړه هغه لوزونه 
 یې ژمنه نه ده شوې

 ($) (%) ($) 

 - %31 65,287,997 جاپان

 - %13 26,830,015 متحده ایاالت

 - %9 19,562,854 اروپایی کمیسیون

 - %7 16,003,437 آسترالیا

 - %7 14,315,508 جرمنی

 - %5 11,301,368 ناروې

 - 9,995,396 5% (CERF) د بیړنیو حالتونو به وړاندې د غبرګون مرکزی وجهی صندوق 

 - %3 6,825,280 سویډن

 - %3 6,671,135 (جزیات یې تر اوسه نه دی وړاندې شوی)بیالبیل 

 - %3 6,197,812 ډنمارک

 - %3 5,714,285 هالنډ

 - %2 4,908,530 بریتانیا

 - %2 4,055,422 بلجیم

 - %2 3,972,624 کاناډا

 - %2 3,913,175 ایټالیا

 - %2 3,207,243 (بسپنه ورکوونکی یې نه دی په ګوته شوی)دورې ته لیږدیدنه راتلونکې 

 - %1 2,010,724 فنلنډ

 - %1 1,990,789 (اشخاص لو ادارې)خصوصی 

 - %0 544,070 سویتزرلنډ

 - %0 458,000 د ملګرو ملتونو د ادارو له خوا نا مشخصه تخصیص

 - %0 20,000 هنګری

 - %100 213,785,664 ټولیزه اندازه

 
 .په وسیله، د بسپنه ورکوونکو او مرسته غوښتونکو ادارو له خوا د وړاندې شوو معلوماتو پر بنسټ برابر شوۍ دۍ( OCHA)دا د بشری چارو د همغږۍ د دفتر 

 

 ژمنې+ بسپنې : تمویل

، هغه لومړنی لوزونه ښئی چه ال تر اوسه یې په اړه کومه ژمنه نه ده "هغه لوزونه چه پخلۍ یې نه دۍ شوې"په دې چوکاټ کښې )د بسپنه ورکوونکی له خوا د مرستې یا تخصیص د هوډ اعالن : لوز
 (شوې

 .  زه ټاکل شوې وید بسپنه ورکوونکی او ترالسه کوونکی بنسټ تر منځ د یو قانونی الزام، قرارداد رامنځته کیدل چه په هغه کښې د ورکول کیدونکو پیسو اندا: ژمنه

 . له بسپنه ورکوونکی څخه ترالسه کوونکی بنسټ ته په ریښتینی ډول د پیسو ورکړه یا د توکو لیږدیدل: بسپنه

 

 

 
او ژمنو په هکله د تجدید تر نن پورې د پروژو، د پیسو د اړتیاوو . نیټې پورې یو ټولیز انځور دۍ 07کال د نومبر تر  3103په دې سند کښې د پروژو لړلیک او د هغو د پیسو د اړتیاوو په اړه ارقام، د 

 .    وګورۍ( fts.unocha.org)شوو معلوماتو لپاره د مالی څارنې خدمات 
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VI نا غوښتل شوې بودیجه، د ایجنسیو تر منځ د دایمی کمیټې : چوکاټ(IASC ) د

 ستندردې برخې په وړاندې

کال د بشری مرستو د غوښتنې ټولیزه 3103د افغانستان لپاره د   
نیټې  07کال د نومبر تر  3103د   

 

د ټولیزې )  %  تمویل څانګه
 (اندازې فیصدی

هغه لوزونه چه په اړه 
 یې ژمنه نه ده شوې

 ($) (%) ($) 

 - %0 824,284 کرنه

 - %4 11,762,096 د همغږۍ او مالتړ خدمات

 - %2 4,787,940 اقتصادی ښه والۍ او بنسټیز جوړښتونه

 - %25 67,697,363 خواړه

 - %4 9,957,544 روغتیا

 - %12 32,401,559 د ماینونو به وړاندې  مبارزه

 - %2 6,324,743 د قانون حاکمیت/ د بشر حقونه/ ساتنه

 - %1 2,422,572 د کارکوونکو او عملیاتو خوندیتوب او امنیت

 - %0 1,195,950 سرپټونۍ او غیر خوراکی توکی

 - %1 2,386,929 اوبه او پاکوالۍ

 - %48 130,925,746 هغه ځانګه چه تر اوسه نه ده مشخصه شوې

 - %100 270,686,726 ټولیزه اندازه

 
 .برابر شوۍ دۍپه وسیله، د بسپنه ورکوونکو او مرسته غوښتونکو ادارو له خوا د وړاندې شوو معلوماتو پر بنسټ ( OCHA)دا د بشری چارو د همغږۍ د دفتر 

 

 ژمنې+ بسپنې : تمویل

، هغه لومړنی لوزونه ښئی چه ال تر اوسه یې په اړه کومه ژمنه نه ده "هغه لوزونه چه پخلۍ یې نه دۍ شوې"په دې چوکاټ کښې )د بسپنه ورکوونکی له خوا د مرستې یا تخصیص د هوډ اعالن : لوز
 (شوې

 .  زه ټاکل شوې وید بسپنه ورکوونکی او ترالسه کوونکی بنسټ تر منځ د یو قانونی الزام، قرارداد رامنځته کیدل چه په هغه کښې د ورکول کیدونکو پیسو اندا: ژمنه

 . له بسپنه ورکوونکی څخه ترالسه کوونکی بنسټ ته په ریښتینی ډول د پیسو ورکړه یا د توکو لیږدیدل: بسپنه

 

 

 
تر نن پورې د پروژو، د پیسو د اړتیاوو او ژمنو په هکله د تجدید . نیټې پورې یو ټولیز انځور دۍ 07کال د نومبر تر  3103سند کښې د پروژو لړلیک او د هغو د پیسو د اړتیاوو په اړه ارقام، د  په دې

 .    وګورۍ( fts.unocha.org)شوو معلوماتو لپاره د مالی څارنې خدمات 
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VII د بسپنه ورکوونکو په ، کال کښې په ټولیز ډول بشری مرستې 3103په : چوکاټ

 وړاندې

 

 

3103افغانستان   
نیټې  07کال د نومبر تر  3103د   

 

د ټولیزې )  %  تمویل تمویل کوونکی
 (اندازې فیصدی

هغه لوزونه چه په اړه 
 یې ژمنه نه ده شوې

 ($) (%) ($) 

 - %29 142,358,457 متحده ایاالت

 - %22 108,102,999 جاپان

 - %8 39,906,099 اروپایی کمیسیون

 - %5 26,529,738 ناروې

 - %5 26,074,159 بریتانیا

 - %5 24,184,124 جرمنی

 - %4 21,428,550 آسترالیا

 - %3 16,088,029 ډنمارک

 - %3 12,180,734 سویډن

 - 9,995,396 2% (CERF) د بیړنیو حالتونو به وړاندې د غبرګون مرکزی وجهی صندوق 

 - %2 8,299,181 ایټالیا

 - %1 7,067,143 کاناډا

 - %1 6,671,135 (جزیات یې تر اوسه نه دی په ډاګه شوی)بیالبیل 

 - %1 5,714,285 هالنډ

 - %1 4,992,275 فنلنډ

 - %1 4,317,150 آیرلنډ

 - %1 4,080,523 سویتزرلنډ

 - %1 4,055,422 بلجیم

 - %1 3,207,243 (بسپنه ورکوونکی یې نه دی په ګوته شوی)راتلونکې دورې ته لیږدیدنه 

 - %1 2,732,737 د روسیې فدراسیون

 - %1 2,424,929 فرانسه

 - %0 1,990,789 (افراد و ادارې)خصوصی 

 - %0 643,501 لوکزامبورګ

 - %0 458,000 ملتونو د ادارو له خوا نا مشخصه تخصیصد ملګرو 

 - %0 299,491 پولنډ

 - %0 257,622 د چک جمهوریت

 - %0 226,240 آستریا

 - %0 100,000 عمان

 - %0 40,000 کرواسی

 - %0 25,439 ایستونیا

 - %0 20,000 هنګری

 - %0 1,000 افغانستان

 - %100 484,472,390 ټولیزه اندازه

 
 

 ژمنې+ بسپنې : تمویل

، هغه لومړنی لوزونه ښئی چه ال تر اوسه یې په اړه کومه ژمنه نه ده "هغه لوزونه چه پخلۍ یې نه دۍ شوې"په دې چوکاټ کښې )د بسپنه ورکوونکی له خوا د مرستې یا تخصیص د هوډ اعالن : لوز
 (شوې

 .  انونی الزام، قرارداد رامنځته کیدل چه په هغه کښې د ورکول کیدونکو پیسو اندازه ټاکل شوې وید بسپنه ورکوونکی او ترالسه کوونکی بنسټ تر منځ د یو ق: ژمنه

 . له بسپنه ورکوونکی څخه ترالسه کوونکی بنسټ ته په ریښتینی ډول د پیسو ورکړه یا د توکو لیږدیدل: بسپنه

 
 *

دوه اړخیزې او سره صلیب ته ورکړل شوې او نورې )په دې کښې توحیدی غوښتنې ته ورکړل شوې بسپنې او نورې بسپنې چه د توحیدې ټولیزې مرسته غوښتنې څخه بهر دی 
 .  ګډون لری( بسپنې

 

 

تر نن پورې د پروژو، د پیسو د اړتیاوو او ژمنو په هکله د تجدید . نیټې پورې یو ټولیز انځور دۍ 07کال د نومبر تر  3103په دې سند کښې د پروژو لړلیک او د هغو د پیسو د اړتیاوو په اړه ارقام، د 
 .  وګورۍ( fts.unocha.org)شوو معلوماتو لپاره د مالی څارنې خدمات 
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III سروکی او مخففات: ضمیمه 

3W څوک چیرته څه کوی 

AA اکشن ایډ 

AADA د افغانستان د مرستې او انکشاف مؤسسه 

AAE د افغانستان له معارف سره د مرستې مؤسسه 

ABR د افغان د بیا رغونې اداره 

ACBAR د افغانانو لپاره د مرستو د همغږۍ اداره 

ACF د لوږې په وړاندې د مبارزې اداره 

ACRU د افغان ټولنیزې بیا رغونې مؤسسه 

ACTD  زده کړې او انکشاف لپاره د افغانستان مرکزد 

ACTED د تخنیکی او انکشافی مرستو سازمان 

ADA افغان انکشافی مؤسسه 

ADAA د افغانستان د زراعتی انکشاف مؤسسه 

ADD حاده اسهالی ناروغی 

ADEO د افغانستان انکشافی او تعلیمی اداره 

ADRA د ادونتست انکشافی او تعلیمی سازمان 

AFG افغانستان 

AGE د دولت مخالفین 

AHDS د افغانستان د روغتیایی او انکشافی خدماتو مؤسسه 

AHTP د افغانستان د مرستې او روزنې مؤسسه 

AIHRC  د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواکه کمیسون 

AIL افغان پوهنیز انستیتوت 

AKDN د آغاخان انکشافی شبکه 

AKF د آغاخان بنسټ 

AKFA د افغانستان لپاره د آغاخان بنسټ 

AKHS د آغاخان روغتیایی خدمات 

ALC Abundant Life Church (ابندنت الیف کلیسا) 

ALCs د چټکو زده کړو مرکزونه 

ALO د افغانستان د ژغورنې مؤسسه 

ALPs د افغانستان محلی پولیس 

AME ارزونه، تخفیف او ښه والۍ 

AMI  ادارهد نړیوالو طبی مرستو 

AMRAN د افغانستان د بیا رغونې خوځنده مؤسسه 

ANA افغان ملی پوځ 

ANC تر زیږون دمخه پالنه 

ANCC د افغانستان د ملی بیا رغونې مؤسسه 

ANDMA د افغانستان د طبیعی پیښو په وړاندې د مبارزې ملی اداره 

ANSF افغان ملی امنیتی ځواکونه 

AOG مخالفه وسله واله ډله 

AP د پرسونل ضد 

APA د افغانستان د سولې ټولنه 

APC  (کاری ډله)د ساتنې کلستر 

ARAA د افغانستان لپاره د انصاری د بیا رغونې مؤسسه 

ARC د امریکا د کډوالو ټولنه 

ARCS د افغانستان د سرې میاشتې ټولنه 
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ARD د بیا رغونې او انکشاف مؤسسه 

ARECA  رغونې او انرژی د ساتنې مؤسسهپه افغانستان کښې د بیا 

ARI حاد تنفسی انتان 

ART د ریترو وایرس ضد درملنه 

ARV  (درمل)د ریترو وایرس ضد 

ASDHA د افغانستان د بشر د حقونو ټولنه 

ATA د افغانستان لنډمهاله اداره 

AWD حاد اوبلن اسهال 

BASICS د ماشومانو د ساتنې بنسټیز مالتړ 

BCPR  د کړکیچ د مخنیوی او بیا رغونې دفتر(UNDP) 

BDN ساسی انکشافی اړتیاوې 

BEmOC عاجل بنسټیز والدی مراقبتونه 

BEmONC عاجل بنسټیز والدی او د نوی زیږیدلی ماشوم مراقبتونه 

BERO د ژوند د چاپیلایر او بیا رغونې مؤسسه 

BPHS د بنسټیزو روغتیایی خدماتو ټولګه 

BRAC  بنګلدیش د کلیوالی پرمختګ مؤسسهد 

BSFP د بلنکیټ د متممې تغذی پروګرام 

CAF د افغانو کورنیو پالنه 

CAFOD د نړیوالې پراختیا لپاره د کاتولیک اداره 

CAP  د مرسته غوښتنو ټولیزه یا د مرسته غوښتنو د ټولیزې پروسه 

CARE  (کیر مؤسسه)سراسری مرستې او هوساینه 

CARITAS 
Germany 

 جرمنی -د کاتولیک کلیساګانو نړیوال کنفرانس 

CBE د ټولنې په کچه زده کړې 

CBO د ټولنې په کچه سازمان 

CBSs د ټولنې په کچه ښوونځی 

CCA Cooperation Centre für Afghanistan  (د افغانستان لپاره د مرستې مرکز) 

CCCM د کمپ همغږی او اداره 

CDC  کنټرول او ادارې مرکزونهد ناروغیو د(US)   

CEmONC جامع عاجل بنسټیز والدی او د نوی زیږیدلی ماشوم مراقبتونه 

CERF  د بیړنی حالت په وړاندې د غبرګون مرکزی وجهی صندوق 

CESVI Cooperazione e Sviluppo (مرسته او انکشاف) 

CFR د پیښو له امله د مړینو د کچې نسبت 

CFSA  حاصالتو او تدارکاتو ارزونهد خوړو د 

CFSAM د خوړو د حاصالتو او تدارکاتو د ارزونې هیئت 

CFSS د خوړو د مصئونیت ټولیزه سروې 

CFSVA د خوړو د مصئونیت او زیان مننې ټولیزه څیړنه 

CfW پیسې د کار لپاره 

CHA د انسانی مرستو د همغږۍ مؤسسه 

CHAP عمومی بشری عملیاتی پالن 

CHF  بیړنۍ بشردوستانه وجهی صندوق 

CHL مرکزی غرنیزې سیمې 

Chr Aid د عیسویانو مرستې 

CHW د ټولنې روغتیایی کارکوونکۍ 

CHW د ماشوم د روغتیا اونۍ 

CIC ماشومان په کړکیچ کښې 

CIDA د کاناډا د نړیوال انکشاف اداره 

CMAM  خوارځواکۍ کابو کول ( شدیدې)د ټولنې په کچه د حادې 
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CMCoord  پوځی همغږی –ملکی 

CMR  ماشوما مړینه( مخکې تر وخت)د نه رسیدلو 

CoAR د افغانستان لپاره د مرستو د همغږۍ مؤسسه 

Concern Concern Worldwide (نړیواله کانسرن مؤسسه) 

COOPI Cooperazione Internazionale  (نړیوالې مرستې) 

CORDAID  کاتولیک سازماند مرستو او انکشاف لپاره د 

COSV Comitato di Coordinamento delle Organizzazione per il Servizio 
Volontario  (د نړیوالو رضاکارانه خدماتو د همغږی کمیټه) 

CP د ماشومانو ساتنه 

CP د احتمالی پیښې لپاره پالن جوړونه 

CPAN  د ماشومانو د ساتنې شبکه 

CPiE  (فرعی کلستر)د ماشومانو ساتنه په بیړنیو حالتونو کښې 

CR مرکزی زون 

CRS د کاتولیک مرستندویه خدمات 

CSO د مرکزی احصائیې دفتر 

CWS د کلیسا نړیوال خدمات 

CWS-PA  پاکستان/ افغانستان –د کلیسا نړیوال خدمات 

DACAAR د افغان کډوالو سره د مرستې لپاره د ډنمارک اداره 

DCC  همغږی کوونکۍد کلستر مرستیال 

DDMC د ولسوالۍ د پیښې د کنټرول اداره 

DDR بې وسلې کول، د عمومی بسیج منحل کول او مجدد ادغام 

DEWS پر وخت د ناروغیو څخه د خبرتیا سیستم 

DFID-UK  بریتانیا –د نړیوال انکشاف دیپارتمنت 

DHS ډیموګرافیکه روغتیایی سروې 

DHSA  او بشری خدماتد افغانستان لپاره انکشافی 

DoE د پوهنې دیپارتمنت 

DoPH د عامې روغتیا دیپارتمنت 

DoRR د کډوالو او بیرته راستنیدونکو دیپارتمنت 

DRC د کډوالو لپاره د ډنمارک هیئت 

DRM د پیښو د خطر کابو کول 

DRR د پیښو د خطر راکمول 

DRR Disarmament, Demobilization and Reintegration ( بې وسلې کول، د
 (عمومی بسیج منحل کول او مجدد ادغام

DT د ماین پاکۍ ډله 

DTP  تیتانوس –توره ټوخلې  –دیفتری 

DWHH Deutsche Welthungerhilfe e.V.   (جرمن اګرو اکشن)  

EC اروپایی کمیسیون 

ECCE د مقدم ماشومتوب پالنه او زده کړې 

ECD د مقدم ماشومتوب انکشاف 

ECHO د بشردوستانه مرستو او ملکی خلکو د ساتنې لپاره د اروپایی کمیسیون عمومی اداره 
 ec.europa.eu/echo  

EFSA د خوړو د مصئونیت بیړنۍ ارزونه 

EiE  په بیړنیو حالتونو کښې زده کړه 

EMDH Enfants du Monde – Droits de l’Homme ( د بشر حقوق –د نړۍ ماشومان) 

EMIS  معلوماتو د اداره کولو سیستمد پوهنې د 

EmONC عاجلې والدی او د نوی زیږیدلی ماشوم پالنې 

EMOP  بیړنی عملیات (WFP) 

EOD د چاودیدونکو موادو له منځه وړل 

EPI د واکسین پراخ پروګرام 
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EPR د بیړنیو حالتونو په وړاندې چمتووالۍ او غبرګون 

ER پر وخت بیا رغونه 

ER ختیځ زون 

ERC بیړنیو مرستو همغږی کوونکۍ د 

ERF د بیړنیو حالتونو په وړاندې د غبرګون وجهی صندوق 

ERN د پر وخت بیا رغونې شبکه 

ERU د بیړنی غبرګون واحد 

ERW له جګړې څخه پاته شوی چاودیدونکی توکی 

ES/NFI غیر خوراکی توکی/بیړنۍ سرپټونۍ 

ESU (تعریف یې نه دۍ وړاندې شوۍ) 

ETC  بیړنی اړیکی 

EVI ډیر زیان منونکی کسان 

FAO د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان 

FCS د خوړو د مصرفولو نمره 

FEWSNET د وچکالۍ په اړه د پر وخت خبر ورکولو د سیستمونو شبکه  

FFA غذایی جایدادونه 

FFC خواړه د پیسو لپاره 

FFE خواړه د پوهنې لپاره 

FFR  رغونې لپارهخواړه د بیا  

FFT خواړه د زده کړې لپاره 

FFW خواړه د کار لپاره  

FOCUS د بشردوستانه مرستو مرکز 

FSAC  (کاری ډله)د خوړو د مصئونیت او کرنې کلستر 

FSL د خوړو مصئونیت او معیشت 

FTS د مالی څارنې خدمات 

GAA Welthungerhilfe  (جرمن اګرو اکشن) 

GAALO ( دۍ وړاندې شوۍتعریف یې نه) 

GAM حاده عمومی خوارځواکی 

GBV  د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالۍ 

GBV SC  (کاری ډله)د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالی فرعی کلستر 

GCMU د قراردادونو او بالعوضه مرستو د تنظیم واحد 

GDP ملی ناخالص تولیدات 

GFD د خوړو عمومی ویش 

GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit  ( د آلمان د
 (نړیوالو مرستو سازمان

GNA  د عمومی اړتیاوو ارزونه(ECHO) 

GNI ملی ناخالص عاید 

GoA د افغانستان دولت 

GPE د پوهنې نړیوال مشارکت 

GRR د نړیوالو حقونو راپور 

 
HAGAR 

 
 هګر افغانستان

HALO Trust  (هلوترست)کښې د ژوند د مالتړ مؤسسه په خطر لرونکو سیمو 

HAPA د افغانستان د خلکو لپاره بشردوستانه کړنې 

HAWCA د افغانو میرمنو او ماشومانو لپاره بشردوستانه مرستې 

HC بشردوستانه همغږی کوونکۍ 

HCT  بشری ټیم( هیوادنۍ)ملی 

HDI د بشری انکشاف شاخص 

HDO د حضرت سلطان انکشافی اداره 
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HDR د بشری انکشاف راپور 

HealthNet 
TPO 

 د روغتیا نړیواله شبکه او د عمومی روانی ټولنیزو خدماتو مؤسسه 

HELVETAS د سویس د مرستې اداره 

HEWAD د هیواد د بیا رغونې، روغتیا او بشری مرستو کمیټه 

HHI د هاروارد بشری نوښت 

HHSP د کورنیو روغتیایی خدماتو وړاندې کوونکی 

HIV/AIDS د دفاعی سیستم کمزورۍ کوونکۍ کسبی / د انسان د دفاعی سیستم کمزورۍ کوونکۍ ویروس
 سندروم

HLP کور، ځمکه او ملکیت 

HMIS د روغتیایی معلوماتو د اداره کولو سیستم 

HNI د روغتیا نړیواله شبکه 

HR د بشر حقونه 

HRDB د بشری قوې انکشافی بورد 

HRT ټیم د زون په کچه بشری 

HRW د بشر د حقونو څارونکی 

HSDO د روغتیا او ټولنیز انکشاف مؤسسه 

 
IACP 

 
 د احتمالی پیښو لپاره د ادارو ګډ پالن

IASC د ایجنسیو ترمنځ دایمی کمیټه 

ICAO د ملکی هوایی خدماتو نړیواله اداره 

ICRC د سره صلیب نړیواله کمیټه  

IDP کورنی بیځایه شوی کسان  

IEC معلومات، ښوونه او مفاهمه 

IED ځای په ځای شوی چاودیدونکی توکی 

IEHK د ادارو ګډه بیړنۍ روغتیایی ټولګه 

IFRC د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون 

IGAs عاید لرونکی فعالیتونه 

ILO د کار نړیوال سازمان 

IM نړیوال پوځیان 

IMAM د حادې خورځواکۍ ټولیزه درملنه 

IMC-UK  بریتانیا –نړیوال روغتیایی هیئت 

IMCI د ماشومتوب د دورې د ناروغیو ټولیز کنټرول 

IMF نړیوال پوځی ځواکونه 

IMF نړیوال وجهی صندوق 

iMMAP د افغانستان د اداری معلوماتو او ماین پاکۍ پروګرامونه 

INEE  شبکهپه بیړنیو حالتونو کښې د پوهنې لپاره د ادارو تر منځ ګډه 

INTERSOS د بیړنیو حالتونو لپاره بشردوستانه سازمان 

IOM د کډوالۍ نړیوال سازمان  

IP پلی کوونکې ادارې 

IPC د خوړو د مصئونیت او بشری حالت ټولیز تصنیف 

IR اسالمی مرستې 

IRC د نجات نړیواله کمیټه 

IRD  د مرستې او انکشاف نړیواله مؤسسه 

IRI  انستیتوتد څیړنې نړیوال  

IRIN د زون په کچه د توحیدی خدماتو مؤسسه 

IRW نړیوالې اسالمی مرستې 

ISAF نړیوال سوله ساتی ځواکونه  

ISDR د بیړنیو حالتونو د کمولو لپاره نړیواله ستراتیژی 
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IT معلوماتی تکنالوژی 

IYCF د ماشومانو او شیدې خوړونکو تغذی  

JEN  جاپان غیر دولتی سازماند بیړنیو حالتونو لپاره د 

JMP د څارنې ګډ پالن 

Johanniter Johanniter Unfallhilfe e.V. (جوهانیتر) 

JRS  د کډوالو لپاره د جیستوت خدمات 

KIS  میشت ځایونه( غیر رسمی)خپل سری 

Km کیلو متر 

LEG د پوهنې سیمه ایزه ډله 

LSO  مؤسسه( سپرلی)د کار د سپرنګ 

MACCA  افغانستان د ماین پاکۍ همغږی کوونکۍ مرکزد 

MADERA  (مدیرا)د افغانستان د کلیو د پراختیا د اقتصادی مرستو مأموریت 

MAM حاده متوسطه خوارځواکی  

MAPA د افغانستان د ماینونو په وړاندې د مبارزې پروګرام 

MDG د زریزې انکشافی موخې 

MDM Médecins Du Monde (نړیوال ډاکټران) 

MEDEVAC طبی ارزونه 

MEIFCS د ماینونو او له جګړې څخه د پاته شوو چاودیدونکو توکو په اړه د ټولنې آزاده سروې 

MERLIN  نړیوالې عاجلې آسانتیاوې 

MI د مایکرونوترینتونو ابتکار 

MICS د کلستر په وسیله د څو شاخصونو سروې 

MISP  خدماتو ټولګهد لږ تر لږه لومړنیو 

MM Medica Mondiale (میډیکا مونډیال) 

MMR د میندو د مړینې کچه 

MNHC د مور او ماشوم روغتیایی پالنه 

MoE د پوهنې وزارت 

MoPH د عامې روغتیا وزارت 

MoLSAMD د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت 

MoRR د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت  

MoTCA د ترانسپورت او ملکی هوانوردۍ وزارت 

MOVE د خوځښت د هوساینې مؤسسه 

MRCA نړیوال روغتیایی خدمات 

MRRD د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت 

MRE د ماین د خطر تعلیمات 

MRM د څارنې او راپور ورکولو میکانیزم 

MSC نړیوالې روغتیایی مرستې 

MSEE  کښې د پوهنې لپاره لږ تر لږه ستندردونه په بیړنیو حالتونو 

MSF Médecins sans frontières  (بی پولې ډاکټران) 

MSH د روغتیا اداری علوم 

MT متریک ټن 

MTDO د مارشال د زده کړې او انکشاف مؤسسه 

MUAC د مټې د منځنۍ برخې د محیط اندازه 

MYR د کال د نیمایی څیړنه 

NCA  مرستېد ناروې د کلیسا 

NDMC د بیړنیو حالتونو د اداره کولو ملی اداره 

NER  ختیځ زون –شمال 

NESP د پوهنې ملی ستراتیژی 

NFE غیر رسمې زده کړې 
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NFI غیر خوراکی توکی 

NGO غیر دولتی سازمانونه 

NiE په بیړنیو حالتونو کښې تغذی 

NR شمال زون 

NRC د کډوالو لپاره د ناروې هیئت  

NRDOAW افغانو میرمنو لپاره د نوایی د بیا رغونې او انکشاف مؤسسه د 

NRVA د خطرونو او زیان مننې ملی ارزونه 

OCHA د بشردوستانه مرستو د همغږۍ دفتر 

ODA رسمی انکشافی مرستې 

OECB د اغیزمنې مفاهمې د رامنځته کولو مؤسسه 

OECD د اقتصادی مرستو او انکشاف مؤسسه 

OFDA  د بهرنیو طبیعی پیښو لپاره د مرستې دفتر(US) 

OHCHR د بشر د حقونو د عالی کمیسیون دفتر 

OHW د عامه هوساینې دفتر 

OIC د اسالمی کنفرانس سازمان 

OPS پروژو آنالین سیستم/ د پالن جوړونې 

ORS د بدن د مایعاتو او الکتروالیتونو بشپړونکې فمی مالګې 

OSI انستیتوت د پرانیستې ټولنې 

OTCD د ټولنیزې پراختیا لپاره د تخنیکی مرستو مؤسسه 

OTP د سراپا درملنې پروګرامونه 

OXFAM  په وړاندې د مرستو لپاره د اکسفورد کمیټه( وچکالۍ)د لوږې 

OXFAM - GB آکسفام جی بی 

OXFAM 
Novib 

Nederlandse Organisatie voor Internationale Bijstand  (د هالنډ آکسفام) 

PACTEC د هوانوردۍ د تکنالوژۍ د ګډون کوونکو خیریه مؤسسه 

PDE د وقایه کوونکو درملو زده کړې 

PDMC د پیښو د کابو کولو والیتی کمیټه 

PEC والیتی پوهنه او کلتور 

PED د پوهنې والیتی دیپارتمنت 

PGF  ځواکونه( د دولت پلوی)دولتی 

PEP  تر مخ کیدو وروسته مخنیوۍ 

PHC لومړنۍ روغتیایی پالنې 

PHT والیتی بشردوستانه ټیمونه 

PIN اړ خلک 

PLW امیندواره او شیدې ورکوونکې میرمنې 

PLWHA  هغه خلک چه لهHIV/AIDS سره ژوند کوی 

PMTCT  له مور څخه ماشوم ته د انتان د لیږد مخنیوۍ 

PoC د ملکی خلکو ساتنه 

PoR نوم لیکنې ثبوت د 

PPVR د خلکو د پیژندګلوۍ ټاکنه او غبرګون 

PRRO  د دوامداره مرستې او بیا رغونې عملیات (WFP) 

PRT د والیتی بیا رغونې ډله 

PU AMI Première Urgence Aide Médicale Internationale ( د نړیوالو طبی مرستو
 (اداره

PWG د ساتنې کاری ګروپ 

RAADA  افغانستان لپاره د کرنې پرمختیایی مؤسسهد 

RCDC د رې د انکشافی رغونې کمپنۍ 

RC/HC  بشردوستانه همغږی/ د میشتو همغږی 

RED هرې ولسوالۍ ته رسیدل 
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RI نړیوال کډوال 

RI نړیوالې مرستې 

RRAA د افغانستان د کلیو د بیا رغونې مؤسسه 

RRD د کلیو بیا رغونه او انکشاف 

RSD  کډوالو د وضعیت ټاکلد 

RUF  د کارولو لپاره چمتو شوی خواړه 

RUTF د کارولو لپاره چمتو شوی معالجوی خواړه  

RWDOA د افغانستان د بیا رغونې او هوساینې پراختیایی مؤسسه 

SAAD د سن او جنس پر حساب سره بیل شوی ارقام 

SAF د افغانستان د راتلونکی خوندیتوب  

SAM خوارځواکی شدیده حاده 

SC د ماشومانو د نجات مؤسسه 

SC فرعی کلستر 

SCA د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه 

SCEG د ملکی خلکو د ساتنې په اړه د امنیت د شورا د کارپوهانو ډله 

SER  ختیځ زون –سهیل 

SERVE بیړنی او حرفوی خدمات 

SFP د متممو خوړو پروګرام 

SGBV  تاوتریخوالۍ او جنسی تاوتریخوالۍد جنسیت پر بنسټ 

SHA د سویس د بشردوستانه مرستو مؤسسه 

SHRDO د روغتیایی او انکشافی خدماتو مؤسسه 

SHUHUDA د شهدا سازمان 

SIDA د سویډن نړیواله انکشافی مؤسسه 

SMART  ( د موخو په اړوند)، د ترالسه کیدو وړ (کره)مشخص، د اندازه کولو وړ، دقیق 

SMART  ( د سروې په اړوند)د هوساینې او بدلون معیاری څارنه او ارزونه 

sq مربع 

SR سهیل زون 

SRP د افغان سرتیرو د چمتووالی پروسه 

STD  له جنسی الرې لیږدیدونکې ناروغی 

STI له جنسی الرې لیږدیدونکۍ انتان 

SWP د اوبو ستراتیژیک ځایونه 

TCN د دریم هیواد تبعه  

TBD  ټاکل شیو به 

TDH تیری دیس هومز 

TED  ( استادان)عمده ښوونکی 

TF کاری ګروپ 

TLM د ښوونې او زده کړې مواد 

ToR د دندو الیحه 

Trocaire  ( تروکیر)د نړیوال انکشاف لپاره د کاتولیک ایجنسی 

TVET تخنیکی او حرفوی زده کړې 

U5 تر پنځه کلونو کم عمره 

UMCOR  میتودیست کمیټهد مرستو لپاره د 

UN  ملګری ملتونه 

UNAIDS  دHIV/AIDS  په اړه د ملګرو ملتونو ګډ پروګرام 

UNAMA د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې هیئت 

UNCT د ملګرو ملتونو هیوادنۍ ټیم 

UNDAC  د ملګرو ملتونو د ارزونې او همغږۍ ټیم 

UNDAF  چوکاټد ملګرو ملتونو د انکشافی مرستو 

UNDP د ملګرو ملتونو پرمختیایی پروګرام 
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UNDSS د ملګرو ملتونو د ساتنې او مصئونیت دیپارتمنت 

UNEP د ملګرو ملتونو د ژوند د چاپیلایر پروګرام 

UNESCO د ملګرو ملتونو د ښوونې او رزونې، علمی او کلتوری سازمان 

UNFPA د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق 

UN-HABITAT  ملګرو ملتونو د مسکن سازماند  

UNHAS  د ملګرو ملتونو بشری او هوایی خدمات 

UNHCR د کډوالو په چارو کښې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری  

UNICEF د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق  

UNIDO د ملګرو ملتونو د صنعتی انکشاف پروګرام 

UNIFEM   پراختیایی صندوقد ښځو لپاره د ملګرو ملتونو 

UNMAS د ملګرو ملتونو د ماینونو پر ضد د مبارزې خدمات 

UNOPS د پروژه ای خدماتو لپاره د ملګرو ملتونو دفتر 

UNSC د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 

UNSG د ملګرو ملتونو عمومی سکرتریت 

USA د امریکا متحده ایاالت 

USAID  نړیوالې پراختیا ادارهد امریکا د متحده ایاالتو د 

USD   ډالر( امریکایی)د متحده ایاالتو 

UXO  ناچاودی مهمات 

VAM د زیان مننې د ټاکنې ارزونه 

WB نړیوال بانک 

WFP  نړویوال خوراکی پروګرام (Programme Alimentaire Mondial) 

WG کاری ګروپ 

WHO  نړیوال روغتیایی پروګرام(Organisation Mondiale de la Santé) 

WR لویدیځ زون 

WSPA د حیواناتو د ساتنې نړیواله ټولنه 

WV د ورلد ویژن سازمان 

WVI د ورلد ویژن نړیوال سازمان 

ZCO د ظفر د مرستې سازمان 

ZOA  (زوا)د کډوالو د مالتړ مؤسسه 
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IV نقشې: ضمیمه: 

 د افغانستان نفوس ته کتنه 

  ( ډلو)نیټې پورې د ټولو څارل شوو کټګوریو  32کال د سپتمبر تر  3103کال د سپتمبر له لومړۍ نیټې څخه د  3100د

 . په وړاندې، لیدل شوو امنیتی پیښو ته عمومی کتنه

    نیټې په دوره کښې، په امنیتی پیښو کښې په  32کال د سپتمبر تر  3103کال د سپتمبر له لومړۍ نیټې څخه د  3100د

 ته عمومی کتنه( ملکی خلکو)نښه شوو سیمه ایزو 

  کال له جنوری څخه تر  3103د )د بشری مرستندویه کارکوونکو، جایدادونو او تسهیالتو په وړاندې تاوتریخوالۍ

   (سپتمبر پورې

  3103اګست  20 –ې له امله د کورنیو بیځایه شوو خلکو اټکلیز شمیر ګړولسوالیو ته په کتو د ج  

  (سپورتی شبکه او د مسافرینو هوایی خدماتترانسپورتیشن او اراضی ته په کتو السرسۍ، تران)ترانسپورت ته کتنه 

  (ستونزمن ژمۍ، زلزله او سیالبونه)افغانستان طبیعی پیښې د 

 په افغانستان کښې له ځمکې څخه ګټه اخیستنه 

  دSMART   ،3100او  3103د سروې پایلې 

   د اوبو، پاکوالی او حفظ (خپله څیړنه)والیت ته په کتو د اوبو، پاکوالی او حفظ الصحې له پلوه د زیان مننې څیړنه ،

 کال 3103الصحې کلستر، 

  ومی بشری عملیاتی پالن کښې د اوبو، پاکوالی او حفظ الصحې د کلستر تر موخه الندې ګټه کال په عم 3102د

 اخیستونکی

   د خوړو د مصئونیت اوسنی نشتوالی ته کتنه( دIPC نقشه) نیټه 0کال د اکتوبر  3103، د 

   ،تر اګست پورې 3103د  هڅخ 3119ولسوالۍ ته په کتو په افغانستان کښې د ناروغیو خپراوۍ 

    3103د ولسوالیو په کچه د روغتیا د کلستر د زیان مننې تصنیف، اکتوبر 

 3W   2012د افغانستان د روغتیا د کلستر لپاره، اکتوبر 

  2W (څوک چیرته څه کوی) 3103د ولسوالیو په کچه د فعالینو شمیر، اکتوبر  –، د افغانستان د ساتنې کلستر 

 3W   2012د افغانستان د تغذی د کلستر لپاره، اکتوبر 

 3W   2012د افغانستان د اوبو، پاکوالی او حفظ الصحې د کلستر لپاره، اکتوبر 

 3W   2012د افغانستان د خوړو د مصئونیت او کرنې د کلستر لپاره، اکتوبر 

 3W  2012غیر غذایی توکو د کلستر لپاره، اکتوبر / د افغانستان د بیړنی سرپټونی 

 3W   2012د افغانستان د څو برخیز کلستر لپاره، اکتوبر 

 

 

 

 

 

 

http://afg.humanitarianresponse.info/sites/default/files/afg_Population_Overview_Sept2012_A3.pdf
http://afg.humanitarianresponse.info/sites/default/files/afg_Population_Overview_Sept2012_A3.pdf
http://afg.humanitarianresponse.info/sites/default/files/iMMAP_A3_Observed_security_incidents_Sep2012.pdf
http://afg.humanitarianresponse.info/sites/default/files/iMMAP_A3_Observed_security_incidents_Sep2012.pdf
http://afg.humanitarianresponse.info/sites/default/files/iMMAP_A3_Observed_security_incidents_Sep2012.pdf
http://afg.humanitarianresponse.info/sites/default/files/iMMAP_A3_Observed_security_incidents_Sep2012.pdf
http://afg.humanitarianresponse.info/sites/default/files/iMMAP_A3_Local_civilian_targeted_Sep2012.pdf
http://afg.humanitarianresponse.info/sites/default/files/iMMAP_A3_Local_civilian_targeted_Sep2012.pdf
http://afg.humanitarianresponse.info/sites/default/files/iMMAP_A3_Local_civilian_targeted_Sep2012.pdf
http://afg.humanitarianresponse.info/sites/default/files/IDPs_Caseload_Dist_310812.pdf
http://afg.humanitarianresponse.info/sites/default/files/afg_Transportation_Oct2012_A3.pdf
http://afg.humanitarianresponse.info/sites/default/files/afg_Flood_EQ_Winter_v1_Sep2012_A3_v2.pdf
http://afg.humanitarianresponse.info/sites/default/files/Afg_GAM_Surveys_Oct2012_SAM_v2.pdf
http://afg.humanitarianresponse.info/sites/default/files/Afg_GAM_Surveys_Oct2012_SAM_v2.pdf
http://afg.humanitarianresponse.info/sites/default/files/Afg_GAM_Surveys_Oct2012_SAM_v2.pdf
http://afg.humanitarianresponse.info/sites/default/files/Afg_WASH_Beneficiary_Targets_Nov2012.pdf
http://afg.humanitarianresponse.info/sites/default/files/Afg_WASH_Beneficiary_Targets_Nov2012.pdf
http://afg.humanitarianresponse.info/sites/default/files/Afg_WASH_Beneficiary_Targets_Nov2012.pdf
http://afg.humanitarianresponse.info/sites/default/files/Current_Acute_FoodInsecurity_Situation_Oct2012.pdf
http://afg.humanitarianresponse.info/sites/default/files/Current_Acute_FoodInsecurity_Situation_Oct2012.pdf
http://afg.humanitarianresponse.info/sites/default/files/Current_Acute_FoodInsecurity_Situation_Oct2012.pdf
http://afg.humanitarianresponse.info/sites/default/files/afg_Outbreaks_All_2009_2012_2012Oct11_A3_DN.pdf
http://afg.humanitarianresponse.info/sites/default/files/afg_Outbreaks_All_2009_2012_2012Oct11_A3_DN.pdf
http://afg.humanitarianresponse.info/sites/default/files/afg_health_Vuln_Rank_oct2012.pdf
http://afg.humanitarianresponse.info/sites/default/files/afg_health_Vuln_Rank_oct2012.pdf
http://afg.humanitarianresponse.info/sites/default/files/afg_health_Vuln_Rank_oct2012.pdf
http://afg.humanitarianresponse.info/sites/default/files/afg_health_Vuln_Rank_oct2012.pdf
http://afg.humanitarianresponse.info/sites/default/files/afg_3w_protection_oct2012.pdf
http://afg.humanitarianresponse.info/sites/default/files/afg_3w_protection_oct2012.pdf
http://afg.humanitarianresponse.info/sites/default/files/afg_3w_protection_oct2012.pdf
http://afg.humanitarianresponse.info/sites/default/files/afg_3w_protection_oct2012.pdf
http://afg.humanitarianresponse.info/sites/default/files/WASH_CLUSTER_3W_20121001.pdf
http://afg.humanitarianresponse.info/clusters/Food%20Security%20and%20Agriculture/maps
http://afg.humanitarianresponse.info/sites/default/files/afg_3w_esnfi_oct2012.pdf
http://afg.humanitarianresponse.info/sites/default/files/afg_3w_MultiSector_Nov2012_A3.pdf
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V د ژوند د چاپیریال د شاخص : ضمیمه

 کودونه
 شرح د ژوند د چاپیریال شاخص

کلستر ته په کتو، له عمومی بشری عملیاتی پالن سره د یو ځای کیدو لپاره د "د ژوند پر چاپیریال خپلې احتمالی اغیزې مشخصې کړی او باید هره بشردوستانه پروژه باید 

 .وړاندې شوې الرښوونې تعقیب کړی، او د افغانستان له شریطو سره سم ورته پام وکړی" د ژوند د چاپیریال د مهمو پیغامونو

 

 Aد ژوند د چاپیریا شاخص 

 

 د پروژې مثبتې محیطی اغیزې

دا پروژه به په بشپړه توګه یا په لوړه . د ژوند د چاپیریال وضعیت به په فعاله توګه د پروژې په وسیله اصالح شی

 .کچه په افغانستان کښې د ژوند چاپیریال ته پام وکړی او هغه به اصالح کړی

 .ریال د هیڅ منفی اغیزې تمه نه کیږیله دې پروژې څخه د ژوند پر چاپی

 Bد ژوند د چاپیریال شاخص 

 

د ژوند پر چاپیریال د پروژې د اغیزو نشتوالۍ یا لږ 

 اغیزې

له دې پروژې څخه د ژوند پر . دا پروژې د ژوند په چاپیریال لږ اغیزې لری یا هیڅ اغیزې ورباندې نه لری

 .کیږیچاپیریال نه د مثبتو او نه د منفی اغیزو تمه 

  C د ژوند د چاپیریال شاخص

 

له دې پروژې څخه د منځنۍ کچې محیطی اغیزو تمه 

 کیږی

 

د ارزونې او د اغیزو د کمولو لپاره د ټولو کلسترونو 

 ګډ پیغامونه کارول کیږی 

دا پروژې د ژوند چاپیریال ته زیان رسوونکې برخې لری او د اغیزو راکموونکو او ښه کوونکو کړنو ته به 

 .اړتیا ولری

دا پروژې باید په لنډ ډول و ارزول شی، څو د ژوند په چاپیریال د هغه اغیزې مشخصې شی او د اغیزو 

کموونکې کړنې، د ګډو پیغامونو څخه په ګټه اخیستنه چه د ملګرو ملتونو د چاپیریال د پروګرام له خوا د ټولو 

 . تر سره شید الرښوونې لپاره وړاندې شوی دی، ( کاری ډلو)کلسترونو 

  D د ژوند د چاپیریال شاخص

 

 له دې پروژې څخه د غټو محیطی اغیزو تمه کیږی

 

یوه ټاکونکې محیطی او ټولنیزه ارزونه بشپړیږی یا د 

یوې چټکې محیطی ارزونې پر بنسټ یو ګډ عملیاتی 

 .پالن په الره اچول کیږی

 

 پریږدیدا پروژې به د ژوند په چاپیریال غټې اغیزې له ځانه 

 

 :ددې پروژو لپاره به

 یا یوه آزمیښتی محیطی ټولنیزه ارزونه تر سره شی او یا به،  ( 1)

 

یوه چټکه محیطی ارزونه په الره واچول شی، له هغو وروسته به له اغیزمنو شوو ټولنو سره یو ځای د   (2)

 . ددې اوزارو په هکله الرښوونه په الندې مأخذ کښې موندالی شۍ. ټولنې ګډ عملیاتی پالن تر تیب شی

 

 د اغیزو کموونکې کړنه

 

 شرح

N / A   دا دA  اوB په دې پروژو کښې ارزونې او د اغیزو را کمولو ته هیڅ اړتیا نشته. پروژې دی. 

 .پروژې د ژوند پر چاپیریال خپلې اغیزې د الرښوونې په کارولو راکموالی شی Cد . پروژې دی Cدا د   د څانګې له الرښوونې څخه ګټه اخیستل

 د محیطی او ټولنیز آزمیښت ارزونه

 

پروژې له الندې کړنو څخه د یوې یا څو کړنو په تر سره کولو خپلې اغیزې ارزوی یا  Dد . پروژې دی Dدا د 

 یې راکموی 

 د محیطی او ټولنیز آزمیښت ارزونه

 چټکه محیطی ارزونه

 د چاپیریال لپاره د ټولنې عملیاتی پالن

 .د چاپیریال لپاره د ټولنې په عملیاتی پالن کښې تعقیبی پالنونه هم ګډون لری

 

 محیطی او ټولنیز آزمیښت ارزونهد 

 

 د چاپیریال لپاره د ټولنې عملیاتی پالن

 (CEAP) 

دا پروژې د ژوند په چاپیریال منفی اغیزې لری چه باید هغه راکمې . د پروژو لپاره شونی دی Dاو  Cدا د  هیڅ یو

 . کړی، اما د هغه لپاره هیڅ کړنه نه ده تر سره شوې

 

 


