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 بشری غبرګون وميليونه وګړو د ژوندانه د ساتنی داړتياو ٣.٨د 
 

 
په ځينو برخو ھيواد خلک بيځايه شول چې د  ينوي ١۴٠٠٠٠ېکال ک ٢٠١۴ه پچې  ګرځي او مړينې المل  ينېشخړو دوام د بيځايه کيد ېدکورن

کډوال افغانستان ته کډه  ٢٢۵٠٠٠ېعملياتو پيل ددی المل شوچ يد نظام ېوزيرستان کشمالي  په د پاکستان . ی په ګوته کويد تاوتريخوال ېک
ميليونه ډيرو  ٢.١مرستندندويانوله   يبشر يې په غبرګون کی. وګرځيدکورونو د ورانيد المل  ٨٠٠٠د  نهسيالبوکال په پيل کې  ٢٠١۴اود . شي

  ،، يپيښو ځپل يشخړو او طبع ېچ وشوه مرسته سره ھغو خلکو  ٣٩٠٠٠٠، ې کړې او د ژوندی ساتنی مرستی برابر يخوراک يوګړو ته بيړن
ډيرو ھغو ته چی  اووګړو ته روغتيايی خدمتونه  ۵٠٠٠٠٠شاوخوا او  ، غذاماشومانو ته غوره ١۴٠٠٠٠تقربيا  سره مخ  د خوارځواکي 

  .  ېتر سره شو دسرپناه مرستې سيالبونو متاثره کړي
  
  

 دې ھيواد په خورا مھمو موضوعاتو کې پرمختګ وکړ لکه کې ٢٠١۴په کال . جريان لرياو اقتصادي بدلون  ي، نظاميسسيا کې افغانستانپه 
ستونځو له کبله تر اوسه ھم ټولو  ياقتصاد جنګ جګړو او سره له دې، د خو. رنيو ځواکونو د يوې غټې برخې وتلټاکنه، د بھ ولسمشر يد  نو

  .اساسي خدمتونو برابرول او يوه دوامداره ستونځه ده د ساتنې او افغانانو ته
  

خطرسره مخ  لهميليونه  ٨.٣کال کې   ٢٠١۵مرسته کونکې ادارې په له امله به د کمښت اساسي خدمتونه د فقراوې ، پيښ يطبع. د شخړو دوام
او نا امنه،  .مرستې برابری کړي يبشر نظمې ې مک وپه برخ هخوراک، روغتيا، ساتنی او د اوبواو حفظ الصح ې،نورد ژوند ژغ ته افغانانو

  . بيرته پاته او لري سيموته په ځانګړي توجه وشي
 ي، دالسرسې ، د ساتنې قوی تګ الريتيار ېيړنب دد دې ھدف د الس ته راوړلو لپاره به ،عملياتی چاپلایر ته په کتو  مند افغانستان ستونځ 

  وکارول شيغږي په ګډون يو اشتراکي غبرګون ھم غښتلې ې يو داو ژينوی ستراتي
  
، د راتلونکو صدمو د کمولو، او کورنيو بيځايه شو د يو پايداره حل د لټون په الره کی د ھڅو، چمتوالي مرستې بايد له  د ژوند ژغورنېاساسآ   

   . را کمه کړائ شي تکيه ه بشري مرستود تنظيم سره  ارتباط ولري تر څو پو، او د اوبو لد روغتياساتنې سيستم پراخو
  

، غذاکال له اړتياو سره پرتله کوؤ، د  ٢٠١۴کله چی دا غوښتنه د . ميليونه دالرغوښتل شوي ۴٠۵لپاره دبشری غبرګون پالن کې  ٢٠١۵د کال 
دغه . کوي يقوی لومړيتوبونو ښکارندوي ي ګډوالو سره د مرستې لپاره د، ساتنی او ھمدارنګه د پاکستانهسرپناه، د اوبو پاکوالی او حفظ الصح

  په ګوته  الرې چارې  حقيقي الس ته راوړنیدد ډله ايزغبرګون  فعالنو  يدبشر  او ژغورني د ژوند   ېاړتياو
  

   غوښتل شوي ميليون ډالر ۴٠۵                                                                     
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ته بيا کتنهې اړتياووالنپد بشر   
 

 د اړتيالرونکي خلک
او کمښت  دخوراک ،  جنګ جګړود خلکو کې اړو ميليونه  ٧.۴په

، د افغانستان په ختيځ کی دخطر سره مخ خلک  طبعی پيښو
، او نژدی )کورنی٣٠٠٠٠( پاکستانی کډوال   ٢٢۵٠٠٠
په تيرو  .دی شامل ھم والډک افغان يبيرته راستنيدونک ٢۵٠٠٠٠

تر اوسه د  ډيري يی  دری کلونو کی د شخړو له کبله بيځايه شوي
ته  شا ليد ينژدی تير تاريخ. له نظره د انديښنې وړ دي بشر پالنی 

ھر کال د  کم وزيات څلورمه برخه په کتو ديو ميليون افغانانو
کيږي چی ھمدا اندازه  تمه ېداس. کيږي منزاغي رڅخھپيښو يبيعط

 ١۵٠٠ھغه خلک چې د ورځی له . کی ھم متاثره شي ٢٠١۵به په 
او د ټولنيزنه کم کيلو کالوري باندی ژوند کوي زياتره ھغوي د 

څخه زيات متاثره کيږی صدمواقتصادی   

 د اړتياود شدت پرتله

 
 
 
 

 ھغه خلک چی به مرسته ورسره وشي

ميليونه ھغو خلکو لپاره پکار  ٨.٣ستراتيجيک بشرپالنی پالن د  د
د شخړو اخته او   وړ ناروغيو درملنېد  او خوارځواکي چې په ده

ھغه خلک چی  ١۴٠٠٠٠تقريبآ  پدي کې. دي يله کبله ټپيان شو
د طبعی پيښو له کبله په  ٢۵٠٠٠٠ګمان کيږي د شخړو له کبله او 

غبرګون لومړيتوب به د د. ھم شامل دي  ،کی بی ځايه شي ٢٠١۵
ملګرو ادارو د توان اوالسرسې ته په کتو ھغو خلکو ته په نظر 

. چې په ناامنه سيمو کی له خدمتونو لری ژوند کوي ينيول شوکی 
  
 

ھغه خلک چی معموآل د شخړو، ماين او يا ھم د ناچاودو 
اودنی له کبله له مرګ سره مخ کيږي د ماين چ توکيو چاوديدونکو
. برګون په پروګرام کې نيول شويغد مخ نيونې د د صدمی  

لکه چې د ملګرو ملتونود کډوالو د راستنيدونکوچارو د اداری د 
شوي  ذکړکډوالو او راستنيدونکوپه فصل کی په تفصيل سره 

غير پاکستانی کډوال، افغان راستنيدونکي او ھغه  ۵١۵۶٠٠٠
.د مرستې لپاره په نښه شوي يراستنيدونکي مستند زيامن  

 
 

ستونزېبنيادی بشری   
کال له  ٢٠١۴د  ،مرګ ژوبلې او کډوالي سبب ګرځي ېشخړ

ملکی وګړي مړه او ټپيان  ٧٩۶۵جنوری نه تر سپتامبر پوری 
خلکو خپل کورونه  ١٠۵٨٠٠يی ماشومان،  ٪٢٢شوي چې 
په جګړو کې په عين وخت کې په ھلمند او نورو  او پريښي،
. لی راغلی دهالزياتوا  

 
سره مخ دي له  خوارځواکيميليونه ماشومانو څخه چی  ٢.١ له

حادې د ماشومان  ۵٠٠٠٠کلوکم عمر لرونکي  ۵ ھغوی څخه د
 .  يته اړتيا لر (SAM)دارودرمل  خوار ځواکي 

  
 ېنه کم کيلو کالور١۵٠٠د ورځې په  ميليونه ھغه خلک چي ٢.٢

  . يخوراکی کمښت سره مخ د شديدله  يژوند کو
  

په په ترڅ کی  عملياتود نظامی پاکستانی کډوال چې  ٢٢۵٠٠٠
 کې افغانستانزورد خپلو کورونو پريښودوته اړ شوي اوپه 

کډه شوي او د  ھغو کوربه ټولنو ظرفيت ته يی  هتګاونډيو واليتونو
صدمه رسولې ده  چې ال له وړاندې ورته اساسي اسانتياوې ندې 

نوی راتلونکي ھم په افغانستان کی د کډوالی په لټه . شوېبرابرې 
  .کې دي

  
خپل ژوند له  له کبلهنارغيو  درملنې وړنيم ميليون ماشومان د 

نس  حادېد  ماشومان ميليونه ٧.١په کال کې . السه ورکوي 
ماشومان ھم د سختو تنفسي ناروغيونه  ٧۵٠٠٠٠ناستې  او تقريبآ 
  .څخه متاثره کيږی

  
په . سره مخ دي ژمی دپرته له مناسبی سرپناه  کورني ۴٠٠٠٠

ھغو  ٨٠٠٠له  همرسته کونکې ټولن يداسې حال کې چې بشر
کی  شمالکورنيو سره د سرپناه مرستې کوي چې د افغانستان به 

يي خپل کورونه د پسرلي په سيالبونو کی له السه ورکړي په 
وي چې په لوړو سيمو کې ژوند ک  ۴٠٠٠څنګ کې يې تقريبآ 

وړ سر پټونی نه چې  ديخطر سره مخ کورني  نيژم سختد
  . لري

 
 

+٢٠٠٠٠

+۴٠٠٠٠

+۶٠٠٠٠

+٨٠٠٠٠

+١٠٠٠٠٠

+١٢٠٠٠

 سپتامبر
٢٠١٣ 

 آکتوبر  نومبر  دسمبر  جنوبي
٢٠١۴  فبرور  مارچ  اپريل  مي  جون  جوالی آګست

۶٠۶٠٠٠

شمال اوشمال ختيځ

جنوب 

لويديځ

ختيځ

شخړو بې ځايه کړي خلک  مرکز او جنوب ختيځ
 

د کډوالۍ د موقيعيت تراکم 
 ٢٠١۴اکست  ٣١تر  ٢٠١٣سپتامبر  ١
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 غبرګون
، او د پايدار حل چمتوالی،  خونديتوب يالسرس مبيتوبونه، دلومړ، د منابعود کړنو ھمغږي کول 

و مالتړھڅدلپاره   
 

مبيتوب حق ورکړي، لومړي ته د  اغيزمنوغبرګون به   ٢٠١۵د 
، د خوراک له شويبيځايه  اواغيرمن يعنی د شخړواو طبعی پيښو 

ماشومان،  د خوارځواکي سره مخ، وګړي سره مخکمښت  سخت
او  )کډوال پاکستانی(ميندی، کډوال  ېبارداره او شيدی ورکونک

  .افغان راستنيدونکی
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

څرخي رادبشرپالنی ستراتيجي په پنځو اساسی ټکيو  
 

کړنو ھمغږي کولد   
 

ی تر کنترول الندی ژيک انسجام ټوله ستراتيژيو غښتلي او ستراتي
ھمغږي کونکي تر مشرتابه الندې به بشري  د بشری. راولي

پالن، بيړني تياري او چټک  احتماليد اړتياو ارزيابی، مھنديسی 
او پر وخت الس خوندي د اسانه،  اړتيا لرونکو ته غبروګون، او
ولو کې مرسته وکړي برابر چاپيلایر په يد کار او رسی برابرول

کړو وړو کی بشری ھوايی خدمتونه، د بشری اقتصاد و نورپه ، 
کال د بشري غبرګون پالن او د شريکې  ٢٠١۵انسجام، او د 

. ل شامل ديوچمتو ک سرچينو د بشری بوديجی لپاره  

 
ته لومړيتوب ورکول د اړتياو   
 جوړشو چې داسې بو پالنلومړتو سترتژيکي ودرٻ د د غبرګون
په موخه وکاره د مرستو  ژغورنې د ژوند د  به سرچينې  محدودې

.وي  

په ډيرو زيانمنو سيمو کې  :يک لومړيتوبژلومړی ستراتي
 دد مور او ماشوم د اساسي روغتيايی خدمتنونو په برابرولو سره 

 ي، د خوراک او تغذيه وحادې خوارځوکي کمول  اومرګ او مير 
له بارداره ميندو سره مرسته،  کې توکو مرسته،  د حمل په دوران

.يد لېشام کړنې او د اوبو، پاکوالی او حفظ الصحه برخه کی   
 

 مړيني ېتړل د د شخړو سره :يک لومړيتوبژدوھم سراتي
تللو  ټکان د پاملرني د پرمخرواني زيانونو کمول، د توازن او او

 اسانتياوو اوزياتې درملنې لپاره د دليږد د ښه ميکانيزم له الري د 
.کول پاد ماينونو غښتلي کول او  ېملکی وګړو د ساتن  

 

ژوند  د پر وخت غبرګون  :يک لومړيتوبژدريم ستراتي
وګړوچي د  په ګډون تر څو د ھغو زيامنوژغورنې د مرستو 

د پاکستانی  ھمدارنګهشخړو يا د طبعي پيښو له کبله بيځايه شوي ، 

 راستنيدونکو او غير مستندوکډوالو، افغان راستنيدونکو کډوالو 
د يو موثره به پر وخت بشري غبرګون . پوره کړي ېاړتياو کډوالو

.شي له الرې ترسرهپالن  احتمالی تياري اود پيښو ديوښه  
 

ول خوندي ک السرسيد  
 

اغيزمنو  د  شخړې ترمينځ  د دولت او مخاليفو وسلوالو ډلو
او ھم د مرسته رسونکو په  سره د مرستو په رسولو کې ټولنو

د الس  ه اوڅيړن ژورهد شخړو . خونديتيوب منفي اغيزی لري 
 د تيا لرونکو ته د ښه الس رسيموخه اړی ژستراتي د رسی
.ول او جاري ساتل دي برابره  ې ضمين  

 

چمتوالی یبيړن  
 

نه اټکل کيدونکي وضعيت زياتوالي ته ال بشري ټولنه د پيچلتيا او 
له  (ERP)يا  چمتوالی د بيړنيوغبرګونونو . هد چمتو له وړاندي

د چمتوالی ) ٢(د خطر څيړنه اوڅارنه ) ١: وړه دهڅلورو برخو ج
) ۴او : پالن احتمالي د غبرګون )٣( لپاره لږ تر لږه فعاليتونه

  عملياتي پروسيجرونه معياري
  

  د پايندارحل مالتړ
اړتيالرونکو ته د قدروړ  امرستې که له يوې خوبشري دوامداره 

د ارزښت له مخې د مرسته کونکوتولنو لپاره  ندي له بلې خوا
 وو په نښنه کول ډيره اړينه دهغو اساسي کمزورتيا دد. ندي هموثر
ترڅو ي وځګريو له غريبوملکونوڅخه په نړي کې افغانستان چې 

په .  کم شي پيټی راو اړتياوبشري  په سيستوماتيکه توګه دخلکو د
برخو کې پرمختګ ته اړتيا ده ترڅو وکولي شي  پرمختاييڅلورو

او اغيزمن حساس  د، څرخ مات کړي  تکيې چي په بشري مرستود
په کور دننه د بيځايه شويو او راستنيدونکو روغتيايی سيستم،

تنظيم  او د ناؤرينونو د ه حل الره ، د اوبو پايدار کډوالو لپاره 
 (DRRM)خطرد کمښت منيجمنټ 

  

 

 بشري کړنه

 غزيدنه
(UNDAF) 

اغيزمن روغتيايي 
 پاملرنه 

د بيځايه شو او 
راستنيدونکو 
 پايداره حل

 د اوبو تنظيمونه

د ناورين د 
 خطر کمونه

 د ترقي برخه

۵ 
 اساسات

د کړنو ھمغږي کول

لومړی غوره
ب ورکونهتو

رسی د الس 
 خونديتوب 

 يړنی چمتوالیب

د دوامداره حل 
مالتړ



 ٥ کتل د بشري غبرګون کړنالر يا پالن ٢٠١۵د      

                                                        

يزډلن ډلو د غبرګون کاري دکلستريا  
 

چې د لوړو ول  او ټاکلې سرمايه مرستو په نښه ک مناسبو ،  د ژوندژغورنیپه نښنه کولاړتياوته حادو تر ټولو 
کې کمه کړي ٢٠١۵مړينو کچه په   

  

  

  

  

  

  

  

  

  کلسترډله  داو غير خوراکی توکو يسرپټون يدبيړن  
   

د لومړيتوب کړه وړه
د څيړنې، څارنې او له وړاندې د ځای پر ځای کولو له    .  ١     

الرې  د بيړنۍ سرپناه او غير خوراکي توکو د بيړنيو او             
يقينی کول       وړ خدماتو         

بيړنيو سرپټونې او غير خوراکي توکو په ورکړه دايقينی   .  ٢     
خلک د ھوا د اثراتو او           ګرځول چې بې ځايه شوي         

مواد      کورني چاپيلایر د خونديتوب لپاره مناسب او کافي         
.لري         

       ھغه متاثرينو ته چی په ړنګو او ويجاړو کورونو کې.  ٣     
برابرولد لنډ مھاله سرپناه  ژوندکوي                                

١۵٧،٠٠٠    نښه شوی وګړي په 

   د فعاالنو شميره  ٣۴

UNHCR, IOM  دډلو مشران    
    

MoRR  حکومتي مشران   

   غوښتونکې سرمايه   هميليون۴٠

 

    

 )   ډله(دخوړوخونديتوب اود کرنی کلستر 

    

هدلومړيتوب کړه وړ      
لنډمھاله پيښو  اوصدمی په نتيجه کی راغلي خوراکي        .١     

    کمښت ته  رسيدنه، ساتنه او د ناؤرينونو په نتيجه کې د          
ژوندانه د له مينځه تللو اسانتياوو بيا رغونه           

دطبعی پيښونه زيان مننو وګړوته د مرستودغبرګون        .  ٢     
   پروګرام غلښتلي کول ، او دملی ظرفيت لوړول ترڅو د          

.پيښو ته چمتو والی ولری او ھغوپه تاثير را کم کړي          
) ميليونه٧۶.١(سلنه  ٨٠ ميليونه ھغو افغانانو  ٢.٢د   .٣     

راولي چې د خوړو له سخت       ندني  تر پوښښ ال          
.مخ دي کمښت سره          

ھغو زيانمنو بيځايه شويو خلکو د ژوند     ٣۶۵٠٠٠٠. ۴     
        ژغورنې خوراکي او د معشيت بيړني مرستې           

   برابرول چې د طبعي پيښو او جنګ جګړو له السه          
دي بيځايه شوي          

ميليونه ٢.١    په نښه شوي وګړي

  د فعاالنو شميره ١٨
 

FAO, WF د ډلو مشران  
 

MAIL دولتي ھمکاران 
 

هميليون٩٢  غوښتونکي سرمايه
 

   

 ستراتژيکا٪٠
١لومړيتوب 

  ستراتژيک
٢مړيتوب 

 ستراتژيکا
٣لومړيتوب  ١٠٠

٠%
  ٠٪ 

۴٢٪
 ستراتژيکا

٣لومړيتوب   ستراتژيکا
٢لومړيتوب 

  ستراتژيکا
١لومړيتوب 

۵٠٪٨٪ 



 ٦ کتل د بشري غبرګون کړنالر يا پالن ٢٠١۵د      
 

  

دساتنی کلستر يا ډله      

   

 د روغتيا کلستريا ډله 

   

 فعاليتونه دلومړيتوب    
    بنسټيزو لومړنيو روغتياي پاملرنو، واکسين او معافيت، د . ١    
         او د زيږد خدمتونو، د ماشومتوب د ناروغيود ميندو          

   بشپړ مراقبت او پاملرنه او د پيچلو پيښو د رجعت يا ليږد          
         د ماشوم  سيستم ته د الس رسي له ليارې د ميندو او         
  مړينې او ناروغيو کمول         

د ترضيضاتو او يا ټپونو د مراقبت خدمتونو ته په خپل وخت  .٢    
     سره د الس رسي له ليارې، په جګړه ځپلو سيمو کې، د          
  . ت کمولشخړو او جګړو له امله د مړينې او معلولي         

     د وګړو په روغتيا باندې په وخت سره د بيړنيو حاالتو د  .٣    
  اغيز په ګوته کول او ځواب ويل         

هميليون ٢.٧     په نښه شوی وګړي 

 
  
    
 

    شمير شريکانود  ۴۴

WHO  مشر کلسترد    

MoPH  شريکان يحکومت   

   د اړتيا وړ فند    هميليون٣٨.٨

  

    

 لهډتغذيه کلستر يا  د   
   

 فعاليتونهدلومړيتوب 
ي اوته د السرس IMAM   سره راختياپ د تغذيوی خدمتونو په . ١

  .برابرولد ټولنې ارزونې      
د       ته پروګرامونو ځانګړي د مخنيوې لپاره تغذیناوړه  د .  ٢

لکه د مايکرو نيوترينت  خوراکي توکي او  لوړوالی يالسرس     
د نوې زيږدلې او ماشومانو د خوړو ترويج او د تغذيې اړونده     
  ..څو اړخيزه پروګرامونو ته الس رسۍ لوړول     
د     اړهغوره تغذيوی پروګرامونواود اسانتياو په  او وخت په . ٣

  د بيا کتنی لپاره د  ونوګرامواو  پر نوروستيو تصميموو     
   معلوماتوبرابرول     
لوړول تر څو غوره غبرګون وړتيا د حکومتی او نورو ډلو د .  ۴

  . يوسياو پروګرام مخ ته      

هميليون ٢.١     په نښه شوی وګړي 

   شمير شريکانود   ٢٩

UNICEF  مشران کلستر د   

PND (MoPH)    شريکان  يحکومت 

  غوښتونکی سرمايه   هميليون٧٨

 

 

  

   هدلومړيتوب کړه وړ
  ښکيلوخواوو ته د شواھدو په بنياد د نړيوال بشري قانون او د  . ١    

  .بشری حقونو د قانون د موضوګانو تبليغ او توصيه کول          
داو د ھغو به ھکله د په  ارزونه د کورني بياځايه شو څيړنه او  . ٢

  .مطلوبو معلوماتو راټولول      
دخونديتوب ځانګړي د شخړو نه د اغيزمنو لپاره  د حقوقو په بنا . ٣

  .خدمتونه     
  له ماينونو او ناچاودو توکونه د ژغورنی په خاطر د ھغو د  . ۴

  عامه پوھاوئ او ماينونه او نا چاؤده توکو له خطراتو په ھکله      
  .کچه راټيټه شی مرګ ژوبلېتر څو د  مينځه وړل     
     تر ) ډلو(ه د ملي موسساتو او د کلسترونو يا د ساتنی په ھکل . ۵

  .يو جال جوړونه يکولمينځ د معلومات د شر     

  

ميليونه۴.١     په نښه شوی وګړي 

    د ملګرو شمير  ٢٩

UNHCR    دډلو مشران 

MoRR   حکومتی مشران 

  غوښتونکی سرمايه   هميليون۴٠

  
استراتژيک ٪٠

١لومړيتوب 
استراتژيک 

٢لومړيتوب  
 ستراتژيکا

٣لومړيتوب 
۵٨٪ ۴٢٪

٢۵٪ ٢٢٪ استراتژيک ٪۵٣
١لومړيتوب 

استراتژيک 
٢لومړيتوب  

 ستراتژيکا
٣لومړيتوب  ٢٢%٠٪ ٢۵٪ ۵٣٪

<١٪ >٠٪٩٩٪ استراتژيک 
١لومړيتوب 

استراتژيک 
٢لومړيتوب  

 ستراتژيکا
٣لومړيتوب  ٠%
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 اوبو،پاکوالی او حفظ الصحی کلستر يا ډله 
  

  هدلومړيتوب کړه وړ
 د اوبو ،پاکوالی او حفظ الصحې د مھمو کړنو سرته رسونه تر  . ١

خوار ځواکيڅو تر پنځو کلو کمو ماشومانو کی د نس ناستی او      
  .شي ۍکم ېپيښ     
 د اوبو، پاکوالی او حفظ الصحی د مھموکړنو سر ته رسونه په  . ٢

  ھغو لسوپه نښه شوواليتونو کې چيرې چې دسترو ناروغيو د     
  .خپريدو خطر دي     
     د اوبو، پاکوالی او د حفظ الصحی د مھمو په ھغو ټولنو کې  . ٣

  . ې ديشو ېپيښ ياپڅنا ېسترچې کړنو سرته رسونه چيرې      

هميليون١.٩      په نښه شوی وګړي 

   د ملګرو شمير  ٢٩

WHO, Medair,
DACAAR    دډلو مشران 

MoRR)    حکومتی مشران 

   غوښتونکی سرمايه   هميليون٣.٢۵

 

 
   

 هدلومړيتوب کړه وړ
    په خوست او پکتيکا کې پاکستاني کډوالو ته د ساتنې او نور  . ١

  .برابرولخدمتونو  ياساس   
  د ھغو افغان کډوالوسره چی په خپله خوښه له پاکستان ايران .  ٢

  .د اسانتياو برابرونه ياولری ملکونونه ھيواد ته راځ     
         غير مستندو او زيامنوله ايران او پاکستان څخه د  . ٣

  .راستنيدونکوته د مرستو برابرول     

  

۵١۵،۶٠٠     وګړي يپه نښه شو 

   هشمير فعاالنود   ١۶

UNHCR    دډلو مشران 

MoRR   تی مشراندول 

  سرمايه ېغوښتونک  ميليونه۶٢،٨

 

    

 استراتژيک
٢لومړيتوب  

 استراتژيک
٢لومړيتوب  

 استراتژيک
١لومړيتوب 

٠%

٠٪٧٨٪ استراتژيک 
١لومړيتوب 

استراتژيک 
٢لومړيتوب  

 استراتژيک
٢لومړيتوب  

٢٢٪

١٠٠٪ ٠ ٪٠٪

د کډوالو او راستنيدونکوڅانګه يا ډله



 ٨ کتل د بشري غبرګون کړنالر يا پالن ٢٠١۵د      
 

  څارنه
  . الس ته راوړنې په نښه کړي  وړاندې به پهنظارت تګالره به د دستراتيژيک لومړيتوبونو غبرګون د کال د ٢٠١۵د  
  
  

دڅارنی يو کاری تګالره به جوړه شي چی اغيرمن شو وګړوته به 
  . دبشري مرستو د رسونې الس ته راوړنی په نښه کړي

  

  

  

 ومړيتوب لاول ستراتيژيک 

 

 ومړيتوبلستراتيژيک  دوھم

 

  

  

 ومړيتوبلستراتيژيک  دريم

 

د سکتورونو يا برخو تر مينځ الرې چارې ھغه اړينی ارړتياوب په 
ګوته کوی او ھم يي د څو برخيزی ھمکاری اود غبرګون د يووالی 

منابعو د ښه اغيز منتوب په ستراتيژی د جوړول چی د ھلو ځلو او 
.ډاګه کوي  

 

الس راتلی شي  څخهويب سايت  لهبشری غبرګون  د ارقام نېدڅار
به د بشری معلوماتو په لنډه ټوليزه يا ډيش بورډک واره لنډيز اوربع 

د دوره يي څارد راپور تحليل به د د بشری  . کې موجوده وي 
کال کړنالره  ٢٠١۶د کې مرسته وکړي او ستراتيژيک تصميم نيونه

بشری بوديجی  ېد افغانستان د ټولي معلومات ورکړ يا پالن ته 
په توګه کار وکړيالر ښود  او معياری لپاره به يو ښه

 

  پوره سند  HRP کال ٢٠١۵د افغانستان د 

  د بشري اړتياو بيا کتنه

  د ستراتيژيک غبرګون کړنالريا پالن

  بيا کتنه کال د افغانستان د کډوالواو راستنيدونکو ٢٠١۵د 

 د الندې اړيکوله الری يی تر السه کولي شي

http://www.humanitarianresponse.info/operations/ 

afghanistan  

  

 



 په وخت غبرګون اغيرمن شووګړوته 

کال دبيځايه شو او د طبعی پيښونه اغيزمنود ژوندی ساتنی ٢٠١۴د
   نيمګړتيا وی پوره شوي

 پوره شوې سرپناه ٪٩٠ 
د شخړو او طبعي پيښو له امله تازه بيځايه شويو ته په وخت دژوند 

  ژغورني د مرستو رسونه 
٪ په دوه اونيو کی د مرستو تر السه کول 
 د اپيډيميکه مرګونو کچه په پين المللی معيار 

بيړنی حالت له پوره زيرمو سره٪   
 له پاکستاني کډوالو او غير مستندو راستنيدونکو سره په وخت د

  .ژوندژغورنې مرستو رسونه 
د پاکستانی کډوالو نوم ليکنه ٪  
٪  کلو کم عمر لرونکو ته د پوھنې او رواني ١٨ذھنی مرستی له  ښوونه او

 خدمتونو برابرول 
# راستنيدونکی کډوالو سره د راستنيدوپر مھال مرستې  

 د شخړو له کبله په مړينه اوتاوانونو کی کمښت

 د شخړو له کبله ناروغيو او مړينه کې کمښت په
 په روغتونونو کی د شخړو له کبله مړينه کی کمښت ٪ 
# د شخړو له کبله د ژوبلو ښې درملنې ته الس رسي 

ماين له کبله  اغيزمنی ټولنېد %  
  د ملکی وګړو ساتنه تقويه شوې په

 #  په تګالرو او پروګرامونو کې د بشر نړيوال قانو او د بشری حقونو د
 قانونو انعکاس 

#  د ساتنی په موضوع باندې بشری ملکي ټيم ته توضيحات ورکول  
%  د ماشوم حقونو څخه غټې سرغړونې په ګوته شوي 

  یراغل ښتکم کېومير يرو ناروغيواومرګډپه 
  

 د موراوماشوم د مرګ اوميرپه پيښو کی کمښت 

 
 کلونه کم عمر کی د اسھاالتو او د بدن د اوبو کمښت ۵په 
٪ د ماھرو  اوتکړه قابلو په مرسته زيږون 

 ٪ پاکو اوبو ته د کورنيو الس رسي
 د خوارځواکي په پيښو کی کمښت په

  کلو کم عم په ۵٪نرSAM   اوMAM کی بستر او روغ شوي       
 کورنی د منلووړ خوړو د لګښت سره٪ 
 دخوړوله سخت کمښت سره مخ کسانو سره مرسته شوي ٪  
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