
  

 
 
 
 
 

 

 وضعیت ته لنډه کتنه او بشري اړتیاوې 
د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشردوستانه مرستو ته  به  برخې(    تنه )د افغانستان د ټول نفوس دوه  میلیون  28.3د بشردوستانه اړتیا سنجونې پایلې څرګندوي چې  

کلنې جګړې    40دویم کال ته ننوځي او له بلې خوا یې الهم د    د وچکالۍ درېیم او د اقتصادي ځوړه  ؛ المل یې دا دی چې هېواد په پرله پسې توګاړتیا ولري
  34دغې اړتیا سنجونې ته په کتو، د هېواد په هر والیت کې مرستو ته اړتیا لیدل کېږي. د ټولو  او طبیعي پېښو له اغېزو ګرېوان نه دی خالص شوی.  

(  severe( اړتیاوې او پاتې نور جدي)extremeمرکزونه شدیدې)   27والیتي مرکزونو یا ښارونو له ډلې    34ټولو    والیتونه او د   33والیتونو له ډلې څخه  

میلیون تنه( د   28.3کال بشردوستانه مرستو ته د اړمنو کسانو شمېر ) 2023په اړتیاوې لري او له دې ښکاري چې ناورین ټول هېواد ته پراخ شوی دی. 
سلنه لوړ شوی. د دغه لوړوالي اصلي المل د اوبو،    54میلیون تنه(    18.4کال په پرتله )  2021سلنه او د    16میلیون تنه(    24.4کال په پرتله )  2022

ډېرېدنه ده او  سلنو ته( ته د اړتیاوو    25سلنو ته( او دغه راز د ساتنې خدمتونو)  40( خدمتونو ته د اړمنتیا کچې لوړېدل)WASHپاکوالي او روغتیا ساتنې)

اغېزې    –له امله یې د سختې وچکالۍ او د ښځو او نجونو پر وړاندې د شدیدو محدودیتونو وضع کېدو ـ په ثانوي دوره کې د نجونو پر زده کړو بندیز  
صادر شو او له    24ه د ډسمبر پ کال  2022چې د   په جنوري میاشت کې په ژوره توګه حس شو د هغه فرمان اغېز (DFA) د اوسنیو چارواکوڅرګندېږي. 

ه کارکوونکو پر کار بندیز ولګېد. د یونیسف د پروګرامونو جزئیات په الندې برخه کې وګورئ. ښځې د بشردوستانه  امله یې په نادولتي موسسو کې د ښځین 
ستو په رسولو کې د هغوی ګډون خورا  غبرګون نه جال کېدونکې برخه ده، داسې چې په خوندي او اغېزناکه بڼه اړمنو کسانو ته د اصولي او ښه کیفیت مر

په ځانګړې توګه، ښځې نه یوازې د مرستو او خدمتونو د مخامخ ترالسه کولو پرمهال د ښځینه بشردوستانه کارکوونکو مشارکت ته اړتیا  اړین ګڼل کېږي. 
خبرې اترې شوې ترڅو په    ملي کچه ځینې، مانا لرونکې ونډه اخیستنه او د کیفیت په تضمین کې هم هغوی ته اړتیا لري. په  خوندي ساتنهلري بلکې په  

د یاد فرمان په پلي کولو کې ځینې بدلونونه  وګڼل شي او په محلي کچه هم   استثنا ه توګه د ښځو کار ښوونکو پ روغتیایي سکټور د ښځو شتون او دغه راز د 
چې د ښځو پر کار له   1سروې   ( HAG)کاري ګروپ( او د »بشردوستانه«  GiHA) دي. »په بشردوستانه غبرګون کې د جنسیت« کاري ګروپ  لیدل شوي 

 بندیز څخه دری اوونۍ وروسته ترسره شوې، الندې مهمې پایلې په ډاګه کوي:  
 

 ي.  سلنه ادارو راپور ورکړی چې ښځو ته د السرسي په برخه کې یې بدلونونه لیدل 93 •

سلنو څخه په اوسنۍ سروې    65ګڼ شمېر ادارو ویلي چې ښځینه کارکوونکي یې نه شي کوالی دندو ته حاضرې شي )په دویمه سروې کې له   •
 سلنو ته پورته کېدل(   81کې 

ې  یو شمېر ادارو خپل فعالیتونه له نیمګړي حالت څخه بشپړ حالت ته بدل کړي )د هغو ادارو کچه چې په بشپړه توګه فعالیت کوي په دویمه سرو •
سلنو ته پورته شوي( دا څرګندوي چې فعالیتونه ښایي یوازې د نارینه کارکوونکو له خوا بېرته    22سلنو څخه د اوسنۍ سروې پرمهال    17کې له  

 ل شي.  پی 

 ساتندویه فعالیتونه تر پخوا ډېر اغېزمن شوي، حال دا چې د مرستو او نغدو پیسو وېش په لویه کچه ادامه لري.   •
د ښځینه   • کارونه  ادارې وکوالی شي خپل  یو شمېر همکارې  اترې سبب شوې چې  ټولنیزو مشرانو سره محلي خبرې  او  اوسنیو چارواکو  له 

کړي. که څه هم همکارې ادارې د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره له دغه استثنا څخه ګټه اخلي، خو دغه معافیتونه    کارکوونکو په شتون کې له سره پیل
سلنو ویلي چې دوی د دغو سکټوري معافیتونو له یوې    55هم له ګڼو محدودیتونو سره مل وو او نه شي کېدای چې په بشپړه توګه عملي شي )

 برخې څخه ګټه اخلي(.  

له ساړه ژمي سره مل و؛ دغه ژمي چې له دې وړاندې یې هم زیانمنوونکي کسان له بېالبېلو ناورینونو سره مخ    کال پیل  2023په افغانستان کې د  

مه، پېښو ته د رسېدنې په چارو کې د دولت وزارت اعالن وکړ چې د    29کال د جنورۍ په    2023کړي وو، اوس یې د کندې تر ژیو ورسول. د  

تنو هم د    24ځینو نورو سرچینو راپور ورکړ چې شاوخوا    2.ډېرو کسانو ژوند له السه وکړی  166واد په کچه د سخت ژمي له امله له  ټول هې

 
 تنه ځواب ورکوونکي له کورنیو او نړیوالو نا دولتي موسسو او د ملګرو ملتونو له دفترونو څخه سروې شوي دي. 125ټولټال  .   1

 .  وضعیت راپور په عمومي او ترکیبي بڼه د کال له پیل راهیسې ورکړل شوید غبرګون او تمویلي  *

 تنه تر پوښښ الندې نیولي دي.  3،428،105رسنیو د پیغام رسولو له الرې ** 
2 National media (Death Toll of Afghanistan's Harsh Winter Reaches 166 People - The Khaama Press News Agency) 

 افغانستان 
 د بشري وضعیت راپور 

 نېټې  31 تر 1کال د جنوري له  2023د 
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 مهم ټکي 

ایي او  اړین روغتی   کې   میلیون تنو د یونیسف او همکارو موسسو په مالتړ په ثابتو او ګرځنده مرکزونو  5.3کال په جنوري کې    2023د   •

 .  لتغذیوي خدمتونه ترالسه کړ 
ژمني  خپل  د هېواد له ګڼو برخو څخه د ژمي د سختو شرایطو او د شدیدو تنفسي ناروغیو د پام وړ ډېرېدو راپورونه ورکړل شوي. یونیسف د   •

 کورنیو ته څو هدفي نغدي مرستې رسولې دي.   6,400کاټ کې  غبرګون په چو

کال د ډسمبر په پرتله نیږدې    2022، د  منل شوېد درملنې لپاره  او    شوې  په ټولیزه توګه، د شدیدې خوارځواکۍ هغه پېښې چې سکریننګ •

موسسو کې د ښځو   او په  تونو وضع کېدلسلنه کموالی ښیي. سوړ ژمی او د السرسي ستونزه، د ښځو د تحرک په اړه د ال ډېرو محدودی   20

اغېز کړی. د تغذیې برخه هم بېړني تمویل ته    کموالی ل دي چې په ګډه یې پر دغه  د کار بندېدل چې له امله یې خدمتونه کم شوي، هغه عوام 
 .  شيی و تو کولو کې له ځنډ څخه مخنیو کال په څلورمه ربع کې د معالجوي تغذیوي توکو په چم 2023اړتیا لري ترڅو د 

تنه ماشومان او د هغوی مراقبت کوونکي د ماشومانو ساتنې او د دغو قضیو پر وړاندې د غبرګون   627,500یونیسف او همکارو سازمانونو   •

خدمتونو تر پوښښ الندې نیولي. دغه کار په داسې حال کې شوی چې په نا دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز دی او له امله یې د  
 خپل فعالیتونه درولي دي.  موسسو  30ماشومانو د ماشومانو د ساتنې خدمتونو اړوند  
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خو اټکل کېږي چې په دغو راپورونو کې شمېر کم ښودل شوی. د ژمي اغېزې له نیمایي نفوس څخه پر زیاتو   3.سړې هوا له امله ژوند بایللی

سلنه یې په هغو    18سلنه کورنۍ په داسې سرپناوو کې مېشتې دي چې یوه برخه یې ویجاړه شوې او    56کسانو الهم ادامه لري، داسې چې نیږدې  

د تودولو په ناکافي سرچینو لکه خځلو)کاغذ،   77له دې سره،    4.وې ديسرپناوو کې اوسېږي چې شدیدا ً ویجاړې ش سلنه کورنیو ویلي چې 

سلنه کورنیو ویلي چې د کورنۍ د هر غړي لپاره له یوې څخه کمې بړستنې لري. اټکل کېږي چې د  42پالسټیک، کارتن او نور( ګوزاره کوي. 

جامو چمتو کولو ته بېړنۍ اړتیا وي ترڅو دغه کورنۍ له روغتیایي او نورو خطرونو سره  ژمي په میاشتو کې به د سرپناه، تودوونکو موادو او  

د خپرېدو کچه هم د پام وړ لوړه کړې، داسې    (ARIs) ساړه ژمي د شدیدو تنفسي انتانونوله دې سره،    5.د مخامخېدو له خطر څخه وژغورل شي

په دې میاشت کې د شدیدو تنفسي ناروغیو راپور ورکړل مړینو راپور ورکړل شوی.    306شکمنو پېښو او    460,720  د  چې په جنوري میاشت کې

شوی شمېر، له هغه منځني حد یا اوسط څخه دوه چنده لوړ دی چې د تېرو درېیو کالو په ډسمبر میاشت کې یې راپور ورکړل شوی و. له پنځو 

شکیلوي. دغه کچه له فصلي ناروغیو سربېره  سلنو ت   75تر    65کالو څخه کوچني ماشومان په روغتیایي مرکزونو کې د منل شویو ناروغانو له  

 ده. 

 د پروګرام د غبرګون لنډ تحلیل

 روغتیا 

روغتیایي مرکزونو څخه اړین روغتیایي او تغذیوي خدمتونه ترالسه    2,310میلیون څخه ډېرو کسانو له    5.3کال په جنوري کې له    2023د  

(  packagesقبت هغه ودانۍ وې چې په کې د روغتیایي خدمتونو اساسي کڅوړې)د لومړني او ثانوي روغتیایي مراکړي. دغه مرکزونه تر ډېره  

روغتیایي مرکزونه د مؤثریت سنجولو په موخه تر څارنیزې کتنې    409وړاندې کېدې. د یونیسف کارکوونکو او د خدمتونو وړاندې کوونکو  

روغتیایي مرکزونو کې د دغو خدمتونو د دوام په اړه شکونه شته دي. له دې سره، دغه ټکی تایید   2,310الندې ونیول. پایلې څرګندوي چې په  

( په چوکاټ  HERکال له فبرورۍ تر ډسمبر میاشتې پورې به له اوسنیو او نوروی همکارانو سره د روغتیا د بېړنۍ پروژې)  2023شوی چې د  

 کې قراردادونه السلیک شي. 

 

ټیمونو له عامې روغتیا وزارت سره د هوکړه    23له ډلې    (MHNTs)ګرځنده روغتیایي او تغذیوي ټیمونو  171ټولو    په جنوري میاشت کې، د

لي بندیز لیک یا هم د بودیجې د کمښت اړوند ستونزو له امله په ټول هېواد کې خپل فعالیتونه ودرول. پنځه ټیمونه په کندهار کې د ښځو پر کار د م

 36که څه هم په بشپړه توګه نه، خپلو فعالیتونو ته ادامه ورکړه. په ورته وخت کې،    –مخامخ وو خو دغه ټیمونو بیا همله امله له ستونزو سره  

ناستې  والیتي ماسټر ټرېنرانو د یونیسف په مالتړ په محلي کچه د روغتیایي کارکوونکو لپاره له نویو زیږېدلو ماشومانو څخه د مراقبت روزنیزې  

( د تأسیساتو ارزونه هم بشپړه شوه او  WASHه، د هېواد په سوېلي او لوېدیځو سیمو کې د اوبو، روغتیا ساتنې او پاکۍ) جوړې کړې. همدارنګ 

 څرګندوي چې دغه تأسیسات په خپلو روغتیایي مرکزونو کې د اوبو، روغتیا ساتنې او پاکۍ جامع کڅوړې ته اړتیا لري. 

 

ماشومانو    82,330تنو ماشومانو د واکسین د عادي کمپاین له الرې د شري یا سرخکانو واکسین،    75,964د راپور ورکونې په دې دوره کې،  

( اړوند  cold chainد ساړه ځنځیر)واکسین ترالسه کړی.   19-تنو هم د کرونا یا کوویډ  189,584( واکسین او Pentavalent 3) 3پنځه ګونی 

عراده وسایطو چمتو کولو او تدارکات هم د یونیسف له خوا پیل شول. د کابل په ایندراګاندي   9بال  وسایلو، جنراتور او د سړولو په امکاناتو سم

 روغتون کې د اکسیجن تولیدولو ماشین هم تر وروستۍ ارزونې وروسته د یونیسف د اکسیجن کارپوهانو له خوا جوړ شو.  

 
اړوند د ځان ساتنې وسایلو په څېر روغتیایي توکي هم د درملو او خوړو د ملي ادارې له تصدیق    19- یونیسف د درملو، طبي اړتیاوو او د کوویډ له دې سره،  

 میلیونه امریکایي ډالر و.   2.7څخه وروسته، ووېشل. د دغو توکو ارزښت 

 

سره په ګډه د روغتیا د    ( له تمویلوونکوARTFیونیسف د روغتیا له نړیوال سازمان او د افغانستان له بیارغونې سره د مرستو وجهي صندوق)

په دوبۍ کې په نېټې پورې    21تر    18کال د جنوري له    2023چې د    برخه واخیسته  ماموریت کېهغه  بېړنۍ پروژې پر پلي کولو د څارنې په  

سپارښتنو    الره اچول شوی و. په دې ماموریت کې د پروژې د تطبیق اړوند پرمختګونو او ننګونو او دغه راز د مخکې وړلو لپاره د اړینو

 وړاندې کولو ته پام وشو.  

 

 خواړه او تغذیه

میاشتني ماشومان، د شدیدې خوارځواکۍ    59تر    6تنه له    46,435معاینه شویو کسانو له ډلې څخه    1,180,799کال په جنوري کې، د ټولو    2023د  

(SAM اړوند ژوند ژغورونکې درملنې څخه برخمن شول. په عمومي توګه، په شدیدې خوارځواکۍ د هغو اخته ماشومانو شمېر چې معاینه او )

د دې کموالی المل د سخت ژمي له امله روغتیایي مرکزونو ته سلنه کموالی ښیي.    20کال د ډسمبر په پرتله    2022د درملنې لپاره منل شوي، د  

تون، د ښځو پر تحرک د ال ډېرو محدودیتونو وضع کېدل، په ملي او نړیوالو موسسو کې د ښځو د کار بندېدل ښودل شوی کوم د السرسي نه ش

 چې په خپل وار سره د خدمتونو په وړاندې کېدلو کې د کمښت او ځنډ سبب شوی.  

 

میاشتنو ماشومانو    59تر    6تنو له    205,329له دې سره، د هېواد په څلورو والیتونو لغمان، هلمند، نیمروز او فراه کې د کمپایني ناستو له الرې  

  2023( ووېشل، دغه کچه د روان کال لپاره د ټاکل شوي هدف دری سلنه تشکیلوي. دېته ورته کمپاینونه به د  MNPsته مایکرونیوټرنټ پوډر)

تنه مراقبت کوونکي له   218,565کال په اوږدو کې په پاتې ټولو والیتونو کې تطبیق شي.  د یونیسف تر مالتړ الندې روغتیایي تأسیساتو کې  

 
3 https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/cold-weather-in-afghanistan-claims-at-least-24-lives/2788833 
4 Whole of Afghanistan assessment, 2022 
5 Afghanistan: ICCT Winter Prioritisation - August 2022 



3 

میاشتنیو    59تر    6تنو له    28,220سلنه کموالی څرګندوی. همدارنګه    23کال د ډسمبر په پرتله    2022مشورتي خدمتونو برخمن شول، دغه کچه د  

  ویټامین بشپړوونکي هم ووېشل شول.  Aماشومانو ته د 

 

په   په    2022یونیسف  هېواد  د  د    11کال  ماشومانو  کوچنیو  او  نوزادانو  میندو،  د  کې  چوکاټ  په  نوښت  لوړونې  ظرفیت  د  کې  والیتونو 

روغتیایي کارکوونکو ته    5,000ټاکل شوې شاوخوا    والیتونو لپاره پالن جوړونه روانه ده او  23( ټرېننګ بشپړ کړ. دامهال د  MIYCNتغذیې)

تنو روغتیایي کارکوونکو ته په دې برخه کې روزنه ورکړل شوه. له    124روزنه ورکړل شي. په جنوري کې، د کابل، کونړ او هرات والیتونو  

او  CHWsتنو محلي روغتیایي کارکوونکو)  4,385دې سربېره،   تغذیوي CHSs)تنو محلي روغتیایي سوپروایزرانو  107(  د محلي  ته هم   )

تنو   700( په اړه روزنه ورکړل شوه. همدارنګه  IFAکڅوړې او دغه راز د تنکیو نجونو لپاره د اوسپنې او فولیک اسید اوونیز بشپړوونکي) 

د مېتود په اړه اړینه روزنه ورکړل شوه، دغه کسانو خپلې تجربې او   (MUAC»د مور د مټو اندازه کولو«) محلي روغتیایي کارکوونکو ته هم 

 تنو میندو ته ورزده کړل.  3,315کال په جنوري کې  2023زده کړي مطالب د 

 

ان  د هغې بېړنۍ بودیجې ناکافي توب به د پروګرام د عملیاتو پراخولو او د روان کال د وروستۍ ربعې د اکماالتو اړوند تدارکاتو ته جدي زی

  ورسوي چې په دې وروستیو کې د بشردوستانه تغذیوي غبرګون لپاره ترالسه شوې. د دغو  تدارکاتو فرمایش باید د پروسې د اوږدوالي له امله 

 د راتلونکو شپږو اوونیو په اوږدو کې ورکړل شي.

 

 ښوونه او روزنه

سلنه نجونو( ته د زده کړو فرصتونه برابر کړل.   55تنو)  556,160( جوړونې له الرې  CBEمحلي ټولګیو)  15,252یونیسف د  په جنوري کې،  

کال په   2022سلنه د جنوري میاشتې په ډېره برخه کې تړلي وو، ځکه چې یو شمېر نړیوالو همکارو موسسو د    33له دې سره، د دغو ټولګیو  

په هر حال، له  یتونه د ډسمبر له پای څخه د جنوري تر لومړیو پورې وځنډول.  ډسمبر کې د ښځو پر کار د بندیز له اعالن څخه وروسته خپل فعال 

ه هغه کتبي تایید لیک څخه په مننې چې د جنورۍ په اتمه نېټه د پوهنې وزارت له خوا د پوهنې ټولو والیتي ریاستونو ته واستول شوه ترڅو پ

ي امکانات چمتو شي، ډېری اجرایي همکارانو د خپلو ټولګیو چارې له دولتي ښوونځیو او محلي ټولګو کې د ښځینه ښوونکو د خوندي السرس

 سره پیل کړې یا هم د دې کار لپاره چمتوالی نیسي.  

 

زده کوونکو تر پوښښ الندې نیولو سره، دولتي ښوونځیو ته د صنفي، تدریسي او ښوونیزو    563,898همدارنګه، یونیسف د ټول هېواد په کچه د  

والیتونه( کې د ژمنیو رخصتیو له امله تړلي وو، دغه مواد په   28له دې امله چې دولتي ښوونځي په سړو والیتونو )وکړ.  موادو له وېشلو مالتړ

 شپږو تودو والیتونو کندهار، هلمند، ارزګان، نیمروز، فراه او د کونړ په ځینو ولسوالیو کې ووشل شول. 

 

په داسې حال کې چې اکثریت ښوونځي ال هم په ژمنۍ رخصتۍ کې دي، په ثانوي دوره کې د نجونو پر زده کړو بندیز الهم ادامه لري او هغوی  

نه شي کوالی ښوونځیو ته الړې شي، ان په هغو والیتونو کې چې ښوونځي په کې تر اوسه پورې پرانستي دي. دغه بندیز د بدیلو ښوونیزو  

اړوند ستونزې سربېره،  طرحو پر وړا د زده کړو  د نجونو  اغېز کړی.  د روزنې    135ندې کولو هم  د ښځینه ښوونکو  ښځینه زده کوونکې 

 ( په چوکاټ کې له داخل خدمت او له خدمت څخه وړاندې روزنې او ټرېننګ برخمنې شوې.  GATEپروګرام)

 

( او له جنسي ځورونې او GBViEمعیارونه) مخنیوي لپاره  ون اوګد ماشومانو ساتنه، د جنسیتي تاوتریخوالي پر وړاندې د غبر 

 (PSEAاستثمار څخه مخنیوی)

یانو  په دې برخه کې د خدمتونو وړاندې کول د میاشتې په پیل کې د هغه فرمان له امله وځنډېدل چې له مخې یې د ټولنیزو کارکوونکو او مرستندو

تنه ماشومان او د هغوی    627,438بندیز ولګول شو؛ مګر بیا هم د یونیسف په مالتړ    په ګډون په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار

نارینه( له ماشومانو څخه د ساتنې اړوند خدمتونو په    214,726ښځې او    161,789هلکان،    150,205نجونې،    100,718مراقبت کوونکي )

رواني   کې  خدمتونو  دغو  په  شول.  ونیول  الندې  پوښښ  تر  الرې  له  غبرګون  او  مخنیوي  کمولو،  خطر  د  کې  او   –چوکاټ  روغتیا  ټولنیزه 

( څخه مخنیوی او غبرګون GBV)(، د دوسیې مدیریت، د چاودېدونکو توکو په خطر پوهېدل، د جنسیت پر بنسټ تاوتریخواليMHPSSمالتړ)

 او د مرستندویه توکو وېش شامل وو. 
 

هلکان( د هېواد په ټولو سیمو کې د دوسیې د مدیریت اړوند خدمتونو څخه    5,729نجونې او    3,692تنه شدیدا ً زیانمنوونکي ماشومان )   9,421ټولټال  

هلکان( لپاره د کورنیو موندلو او یوځای کولو خدمتونه شامل وو. په کورنیو او    787نجونې او   160تنو بې کسه ماشومانو)   947برخمن شول او په کې د  

جونو ته په السرسي کې له ستونزو سربېره، یونیسف وکوالی شول چې له بدیلو الرو څخه  نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز له امله ښځو او ن 
ښځې( د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي د مخنیوي، خطر کمولو او غبرګون د خدمتونو په    16,387هلکان او    20,856نجونې،    16,682تنه)  53,925

 وړاندې کولو سره تر پوښښ الندې ونیسي.  

 

  134,025ښځې او    89,227هکان،    65,739نجونې،    47,830تنه ماشومان او د ټولنې غړي )  336,821ټولټال    پروګرام له مخې،د یوه جامع  

نارینه( له جګړو څخه پاتې شویو چاودېدونکو توکو څخه رامنځ ته کېدونکې مرګ ژوبلې له مخنیوي سره د مرستې په موخه د چاودېدونکو توکو  

ستو کې د ګډون تر پوښښ الندې ونیول شول. وروستي اسناد ښیي چې د چاودېدونکو توکو له امله د ماشومانو د مرګ  اړوند خطر په روزنیزو نا

 ژوبلې کچه لوړه شوې. 

 
  کول او  یونیسف د یوې داسې جامع تګالرې په کارولو سره چې په کې د ښوونې روزنې، روغتیا، ګوزڼ یا پولیو او د ټولنیزو او سلوکي بدلونو وړاندې

رواني مالتړ په برخو کې د خپلو    -( په څېر د ماشومانو ساتنې پروګرامونه شامل وو، د روغتیا او ټولنیزCFSدغه راز د ماشومانو لپاره د دوستانه چاپېلایر)
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( تر پوښښ  نارینه  150,798ښځې او    102,769هلکان،    102,165نجونې،    66,547تنو ماشومانو او مراقبت کوونکو)   422,279مداخالتو لمنې ته د  

د یادونې وړ ده چې په دغو خدمتونو کې د هوساینې اړوند خدمتونو او لومړنیو رواني مرستو په اړه پیغام رسونه هم  الندې نیولو سره، پراختیا ورکړه.  
 شامل دي.  

 

و سلوکی و نیز برنامه های حفاظت اطفال   یونیسف با بکارگیری یک رویکرد یکپارچه که عرصه های تعلیم، صحت، پولیو و تغییرات اجتماعی

- مداخالت خود در بخش صحت و حمایت روانیرا در بر می گرفت، توانست روند گسترش مقیاس    (CFS)مثل فضاهای دوستانه برای اطفال  

( ادامه دهد.  مرد  150،798زن و    102،769پسر،    102،165دختر،    66،547طفل و مراقبت کننده )   422،279جتماعی را با پوشش جمعاً  ا

 الزم به ذکر است که این خدمات شامل پیام رسانی در مورد خدمات رفاهی و کمک های اولیۀ روانی می باشند.  

 

ښځې او    268هلکان،    5,894نجونې،    4,675کسانو)  10,944همدارنګه، یونیسف د دوسیې د مدیریت اړوند خدمتونو په چوکاټ کې ټولټال له  

  نارینه( څخه د ژمنیو او دغه راز د تنکیو ځوانانو او کورنیو لپاره د مرستندویه کڅوړو او هم د لمریزو او تودوونکو وسایلو د وېشلو له   107

 الرې مالتړ وکړ.  

 

غه راز د  ( او د PSEAHهمکارانو ته د جنسي ځورونې، ناوړه ګټنې او استثمار د مخنیوي او غبرګون)  68د جنوري په اوږدو کې د یونیسف  

سکټور د    PSEAافغانستان په ننګوونکو شرایطو کې د هغوی پر وړاندې د غبرګون په اړه، روزنه ورکړل شوه. همدارنګه دغو همکارانو ته د  

یاد چک لېست له همکارانو سره مرسته کوي چې د ارزونې اهمیت او د بشري سرچینو د چک لېست بشپړولو په اړه هم معلومات ورکړل شول.  

ملیاتو د کتنې په لړ کې د ټولې پروژې په کچه د جنسي ځورونې او استثمار د موندلو، مخنیوي او کمولو په اړه ګامونه پورته کړي. له دې  او ع

موسسې له جګ پوړو مدیرانو    CTGسره، په دې چک لېست کې د دغو خطرونو د کمولو لپاره بنسټیزې سپارښتنې هم شاملې دي. همدارنګه د  

ي ځورونې، ناوړه ګټنې او استثمار د خطر کمولو په اړه جال ناسته جوړه شوه. دغه موسسه یو درېیمګړی قراردادي دی چې د سره هم د جنس

پروګرام د پراختیا پالن تدوین کړی او له مخې یې  PSEAHیونیسف د خدمتونو وړاندې کوونکو مدیریت پر غاړه لري او ارتباطي کسانو یې د 

الرښود   3,500په دغو برخو کې غبرګون ښودل کېږي. له دې سره، له جنسي ځورونې، ناوړه ګټنې او استثمار څخه د مخنیوي اړوند پیغامونو  

شل شي. د ښځو، نرانو، هلکانو او نجونو په پاڼې او بېنرونه جوړ او چاپ شول او په ساحوي دفترونو کې د عامه پوهاوي غونډو پرمهال به ووې

 تنو ته د دغو قضیو د مخنیوي او راپور ورکونې د څرنګوالي په اړه د یونیسف د همکارانو له خوا معلومات ورکړل شول.   31,759ګډون 

 

   (WASHاوبه، روغتیا ساتنه او پاکوالی)

،  په نادولتي موسسو د ښځو پر کار بندیز سبب شوی چې د واش پروګرام ځینې فعالیتونه لکه د پاکۍ او روغتیا ساتنې عامول او ټولنیز مشارکت

ام  یونیسف او همکارانو یې له دغو ټولو ننګونو سربېره، د پاکۍ او روغتیا عامولو او په بېړنیو وضعیتونو کې د پیغیو څه تر اغېز الندې راشي. 

تنه د پاکۍ او روغتیا ساتنې فعالیتونو او    40,574رسونې په ګډون د ژوند ژغورنې خدمتونو چمتو کولو ته ادامه ورکړه. په دغو خدمتونو کې  

 تنه هم د اوبو، پاکۍ او روغتیا ساتنې اړوند توکو او اکماالتو د وېشلو تر پوښښ الندې ونیول شول. د یادونې وړ ده چې په وروستي  39,530

و مورد کې د کورنۍ د پاکۍ او روغتیا ساتنې اړوند کڅوړو، د روغتیا ساتنې او پاکۍ د مصرفي توکو، د اوبو د تصفیه کولو اړوند محصوالتو ا

 د اوبو د سطلونو او بوشکو وېش شامل وو.  

 

والیتونو    14هلکان( د افغانستان په    47,826نران او    36,280نجونې،    44,525ښځې،    36,280تنه )  164,911جنوري میاشت کې، شاوخوا  په  

سرسی  بلخ، ډایکنډي، فراه، فاریاب، هلمند، هرات، کاپیسا، لغمان، لوګر، نیمروز، پکتیکا، پکتیا، سمنګان او سرپل کې د څښاک پاکو اوبو ته ال

ننګرهار والیت کې د اوبو، روغتیا ساتنې او پاکوالي هلکان( په    356نران او    293نجونې،    331ښځې،    293تنه)  1,273له دې سره،  پیدا کړ.  

په ډایکنډي او غزني والیتونو کې د روغتیا او پاکۍ ساتنې څلور مرکزونه د اوبو، تشنابونو او الس  د تأسیساتو له بیارغونې څخه برخمن شول.  

نویو    113ځایونو، د    26دې سربېره، د الس وینځولو د    لهوینځلو له امکاناتو او دغه راز د کثافاتو سوځونې له څلورو ماشینونو برخمن شول.  

تنو ښځینه ښوونکو   53تنو نارینه او   216تنو هلکانو،  6,781زده کوونکو نجونو،  2,805پخوانیو هغو په رغولو سره،   6تشنابونو جوړولو او 

 تونو ته السرسی پیدا کړ.  ښوونځیو کې د اوبو، روغتیا او پاکۍ ساتنې ثابتو خدم 13د غزني، کاپیسا او پکتیا په 

 

 (AAP( او اغېزمنو شویو کسانو ته حساب ورکول)SBCټولنیز او سلوکي بدلونونه)

میلیون تنه د ټولیزو رسنیو، دېوالي نقاشیو او د سلوکي بدلونونو، د مور په شیدو سره د تغذیه کولو،   1.4کال په جنوري کې شاوخوا    2023د  

( او شري څخه د مخنوي او واکسین ترالسه کولو AWDشخصي پاکۍ او روغتیا ساتنې، د الس وینځلو د اهمیت، له شدید نس ناستې یا کولرا)

 الندې ونیول شول.  اړوند پیغام لرونکو موادو له الرې تر پوښښ

 

ې، د جامع برخاو د بشردوستانه غبرګون د پیاوړي کولو  اغېزمنو شویو کسانو ته د حساب ورکولو په الره کې د ټولنیزو او سلوکي بدلونونو  

(  U-Reportراپور)-(، د یوCEFCټولنیز مشارکت له سیسټم څخه مالتړ وکړ. په دې سیسټم کې د ټولنیز مشارکت او نظریاتو اخیستلو مرکز)

( او نورو آفالین مکانیزمونو په ګډون ګڼ شمېر پلټفارمونه  AWAAZ Afghanistan hotlineآنالین سیسټم، د آواز افغانستان بېړنۍ کرښې)

یسف د شامل دي. دغه کار له ټولنو سره د دوه اړخیزو خبرو اترو له الرې د یونیسف د پروګرامونو ډیزاینولو او وړاندې کولو او دغه راز د یون

   فعالیتونو په اړه د لیدلورو او نظریاتو راټولولو څخه د مالتړ لپاره ترسره شو. 

 

تنو د  13د یونیسف د ټولنیز ګډون او نظرغوښتنې مکانیزم له الرې او ( د تنکیانو او ځوانانو په ګډون ښځو او نرانوتنو) 4,819په جنوري کې، 

د دغو لیدلورو او  آواز افغانستان د بېړنۍ کرښې له الرې د بشردوستانه خدمتونو او مرستو په اړه خپل نظرونه او اندېښنې شریک کړي دي.  
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و خپرېدو، د څښاک پاکو اوبو، له زده کړو څخه د نجونو منع کېدو)له  اندېښنو ډېره برخه د ژمنیو اړتیاوو)خواړه او غیر خوراکي توکي(، ناروغی

یونیسف اړوند  شپږم تر دوولسم ټولګي(، د نغدي مرستو او په روغتیایي مرکزونو کې د درملو نه شتون په څېر انساني ناورینونو په اړه وې. د  

و اړوند څانګو او کلسټرونو ته په راجع کولو سره، تر غور الندې ونیول  شکایتونه او نظرونه، په ټاکلي وخت سره د کره معلوماتو وړاندې کولو ا

 شول. 

 

تنو له خوارځواکۍ څخه د مخینوي، واکسین ترالسه کولو، له شدید نس ناستي څخه د مخنیوي، د څښاک اوبو    27,413د دې میاشتې په لړ کې،  

یوي، د ځان او چاپېریال د پاکۍ ساتلو اهمیت اړوند دوه اړخیزو ارتباطاتو او  د تصفیه کولو مدیریت، په آزاده فضا کې له تشناب کولو څخه د مخن

تنو)د لومړۍ کرښې کارکوونکو، د پروګرام    1,382د ټولنیز او سلوکي بدلون فعالیتونو په پلي کولو سره  ټولنیزو مشارکتي ناستو کې ګډون وکړ.  

پاکوالۍ او روغتیا ساتنې په برخو کې د سلوکي وقایوي مهارتونو په اړه، روزنه   همکارانو او ټولنیزو جوړښتونو په ګډون( ته د تغذیې، اوبو، 

 ورکړل شوه.  

 

 جنسیت او د ځوانانو پرمختګ او ګډون

ځایونه ایجاد او فعال شوي وو،   17له ډلې    (WGSS)خوندي ځایونو  116والیتونو کې د ښځو او نجونو لپاره د    19د یونیسف تر مالتړ الندې په  

( په کابل او پروان ښځې  239نجونې او    122تنو)  316اوسمهال یې فعالیتونه په موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز له امله ځنډېدلي دي. ټولټال  

( د ښځو په اړه  92جونو او  دوسیې د ن  39دوسیې)  131والیتونو کې دغو خوندي ځایونو ته السرسی موندلی او په کې د جنسیتي تاوتریخوالي  

ثبت او راجسټر شوې دي. که څه هم ځینې دوسیې د ال ډېرې درملنې په موخه روغتیایي مرکزونو ته استول شوې، خو ګڼ شمېر ښځې او نجونې 

نجونو( د انګلیسي    206ښځو او    308تنو ګټه اخیستونکو)  514ټولنیز مالتړ څخه برخمنې شوې دي. ټولټال    –په دغو خوندي ځایونو کې له رواني  

  42ښځو او   72)ګډون کوونکو    114ژبې، کمپیوټر او خیاطۍ په هغو آنالین ټولګیو کې برخه اخیستې چې د همکارانو له خوا جوړ شوي وو.  

او مواد   یا آرایشګرۍ په برخو کې دری میاشتني کورسونه بشپړ کړل او ورسره یې د کار اړوند وسایل  په کابل کې د خیاطۍ او سینګار  نجونو(

 ترالسه کړل. 

 

له الرې شاوخوا   اترو د ناستو  او ټولنیزو خبرو  او    5,750نارینه،    3,105تنه ښځې،    10,153تنه)  20,204د عامه پوهاوي   1,196نجونې 

د نرانو او هلکانو  ( له جنسیتي تاوتریخوالي څخه د مخنیوي او ساتنې اړوند پیغامونو ترالسه کولو له الرې تر پوښښ الندې ونیول شول.  هلکان

تنه هلکان( په ګډون جوړې شوې   379تنه سړي او    1,833تنو)  2,212( میاشتنۍ ناستې د پروژې تر پوښښ الندې ولسوالیو کې د  MBNشبکې)

په بدخشان، ډایکنډي، غزني او و خدمتونو ته د ښځو او نجونو د السرسي په اړه مختلف موضوعات تر بحث الندې ونیول شول.  او په کې اړین

کڅوړې ښځو او نجونو ته ووېشل   2,461پروان والیتونو کې د پاکوالۍ او روغتیا ساتنې اړوند غونډو پر جوړېدو سربېره، د ځان پاک ساتنې  

نرانو( ته د هغو ښځو، نجونو    359ښځو او    422تنو کارکوونکو)  781هرات والیتونو کې هم د پاکۍ او روغتیا ساتنې    شوې. په بادغیس، غور او

و  او ماشومانو لپاره د جنسیت اړوند مراقبتونو د چتو کولو په اړه روزنه ورکړل شوه چې په روغتیایي مرکزونو کې له صحي او تغذیوي خدمتون 

 څخه ګټه اخلي.  

 

 ( HCTندیتوب او د نغدي بشردوستانه مرستو لېږد)ټولنیز خو

( په بدخشان، پنجشیر او غور والیتونو کې اړمنو کورنیو ته ووېشل شوې  MPCAکال، د یونیسف لنډمهاله او څو هدفي نغدي مرستې)  2023په  

ترڅو وکوالی شي د سخت ژمي په اوږدو کې خپلې لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. په جنوري میاشت کې، د غور والیت د لعل او سرجنګل ولسوالۍ 

 دي مرستې ووېشل شوې. کورنیو ته څو هدفي نغ 529کورنیو او د پنجشیر والیت د شتل ولسوالۍ  6,433

 

ت  یونیسف د دې لپاره د پالن جوړولو په حال کې دی چې د خوراکي اړتیاوو پوره کولو لپاره د خپلو نغدي مرستو وروستی پړاو د ډایکنډي والی 

تر پوښښ الندې    کورنۍ  18,000کال تر فبروري پورې بشپړ کړي. دغه پروګرام به د شپږو میاشتو لپاره هغه    2023په شپږو ولسوالیو کې د  

ونیسي چې میندواره او شیدې ورکوونکې ښځې او کوچني ماشومان په کې اوسېږي. د دې پروګرام هدف روغتیایي خدمتونو ته د السرسي پر  

 وړاندې شته ستونزو هوارول او د تغذیې په شاخصونو کې د پایلو ښه کول دی.  
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 الف ضمیمه 

 * د پروګرام د پایلو لنډیز

 
 د کلسټر/ سکټور غبرګون  یونیسف او اجرایي همکارانو غبرګون د   

 سکټور 

 2023 په

کال ټولې  

 اړتیاوې 

 هدف

2023*  

  ټولې پایلې

 ( ي)جنور 

  بدلون

 ( ي)جنور 
▲▼ 

 هدف 

2023 

  ټولې پایلې

 ( ي)جنور 

  بدلون

 ( ي)جنور 
▲▼ 

               روغتیا 

له یوه کال څخه د هغو کوچنیو ماشومانو شمېر چې د 

شري یا سرخکانو واکسین یې کړی. هغه ماشومان هم 

لړ کې   په  خپرېدنې  د  دي چې  شامل  کې  شمېر  دې  په 

 واکسین شوي دي.  

499,170 2,050,000 112,222 0       

الندې  مالتړ  تر  یونیسف  د  چې  شمېر  کسانو  هغو  د 

تأسیساتو له الرې د پاکوالۍ او روغتیا ساتنې خدمتونو  

 ته السرسی لري.  

15,599,052 19,000,000 5,311,509  0       

               خواړه او تغذیه

چې  میاشتنیو  59تر    6له   شمېر  د    ماشومانو 

 خوارځواکۍ لپاره معاینه او سکریننګ شوي دي.   
 

6,982,297 6,982,297 1,192,886 0 6,982,297 1,180,799 0 

  میاشتنیو   59تر    6هغو له  په شدیده خوارځواکۍ اخته  

د درملنې لپاره]په روغتیایي مرکز    ماشومانو شمېر چې
 کې[ منل شوي.  

875,224 875,224 49,511 0 875,224 46,435 0 

میاشتنیو ماشومانو د هغو مراقبت کوونکو   23تر  0له 

شمېر چې د تازه زیږېدلو او کوچنیو ماشومانو د تغذیې  
 په اړه یې مشوره ترالسه کړې. 

2,930,841 2,345,000 222,109 0 2,930,841 218,565 0 

په   ماشومانو شمېر چېمیاشتنیو   59تر  6د هغو له 

ویټامین بشپړوونکي  Aلومړیو شپږو میاشتو کې یې د 

 ترالسه کړي. 

6,982,297 6,982,297 28,244 0 6,982,297 28,220 0 

د   ماشومانو شمېر چېمیاشتنیو   59تر  6د هغو له 

 . ( یې ترالسه کړی ويMNPمایکرونیوټرنټ پوډر)
6,982,297 6,982,297 305,329 0 2,094,689 205,329 0 

( او له جنسي ځورونې او استثمار  GBViEماشومانو ساتنه، په بېړنیو شرایطو کې د جنسیتي تاوتریخوالي پر وړاندې د غبرګون او مخنیوي معیارونه)د 

 ( PSEAڅخه مخنیوی)
د هغو ماشومانو او مراقبت کوونکو شمېر چې رواني 

ټولنیز مالتړ، روغتیایي او هوساینیزو معلوماتو او  –
 پیغامونو ته السرسی لري.  

 

 
7,546,661 

3,875,000 422,279 0 4,868,024 422,279 0 

او تنها ماشومانو په ګډون له خطر سره د   د بې کسه 
مدیریت   دوسیې  د  چې  شمېر  ماشومانو  مخامخ  هغو 

   اړوند خدمتونه یې ترالسه کړي دي. 

 

155,000 
80,000 9,421 0 100,0000 9,421 0 

د هغو ښځو، نجونو او هلکانو شمېر چې د جنسیت پر 
غبرګون  بنسټ تاوتریخوالي د خطر کمولو، مخنیوي یا 

   تدابیرو ته السرسی لري.

 550,000 53,925 0     

او  وسلو  د  چې  شمېر  لویانو  او  ماشومانو  هغو  د 
السرسی   ته  روزنې  اړوند  خطر  د  توکو  چاودېدونکو 

 لري.  

 3,875,000 336,821 0    

او اجرایي همکارانو شمېر چې د  د هغو کارکوونکو
ناوړه جنسي ګټنې او استثمار د مخنیوي، خطر کمولو  
او راپور ورکولو د مکانیزمونو په اړه روزنه ورکړل  

 شوې.

 460 0 0    

د هغو ماشومانو او لویانو شمېر چې د جنسي ځورونې، 

ناوړه ګټنې او استثمار قضیو د راپور ورکونې مسیرونو 

 ته السرسی لري.  

 1,500,000 39,205  0    

               ښوونه او روزنه

د ښوونځي عمر لرونکو هغو زیانمنو ماشومانو شمېر 

چې د محلي ښوونیزو نوښتونو له الرې تر پوښښ الندې 

 نیول شوي. 

1,315,073 600,000 6556,160 0 750,000 0 0 

په عمومي زده کړو کې د هغو ماشومانو شمېر)له ټکان  
ورکوونکو پېښو څخه د زیانمنو شویو کسانو په ګډون(  
چې د بېړني ښوونیز مالتړ له الرې تر پوښښ الندې 

 نیول شوي.  

     

6,154,778  

 

5,000,000 563,898 0 

 

1,200,000 

 

563,898 0 

 
 .  ف د محلي زده کړو په پروګرام کې نوم لیکنه کړېدا د هغو ځانګړو ګټه اخیستونکو شمېر دی چې اوسمهال یې د یونیس 6

   د غبرګون او تمویل وضعیت راپور په عمومي او ترکیبي توګه د کال له پیل څخه ورکړل شوی. *

 تنه د پیغام رسولو له الرې تر پوښښ الندې نیولي دي.3,428,105 رسنیو **  
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د ثانوي زده کړو په دوره کې د هغو نجونو شمېر چې د 

زده کړو د بدیلو طرحو له الرې تر پوښښ الندې نیول 

 شوي. 

  1,149,138  1,50,000  0 0 1,149,138 0 0 

               ( WASHاوبه، روغتیا ساتنه او پاکوالی)

د هغو کسانو شمېر چې د څښاک، پخلي او د ځان پاک  
 ساتلو لپاره کافي اندازه اوبو ته السرسی لري. 

   
18,749,905  

 

9,000,000 164,911 0 
   13,798,680  

 

 

288,280 
         0 

د روغتیا او پاکوالي ساتنې تأسیساتو ته د هغو السرسي  
معلولیت او جنسیت  لرونکو کسانو شمېر چې په کې د  
 اړوند کتنې په پام کې نیول کېږي.

22,107,799  2,525,000  1,274 0      5,876,941  
 

73,619 
0 

د هغو کسانو شمېر چې د سلوکي بدلون د پروګرامونو 
 تر پوښښ الندې نیول شوي. 

   
21,082,156  

           
7,235,000 

40,574 0 
   11,128,238  

 
 

217,273 
0 

په بنسټونو)ښوونځیو او روغتیایي مرکزونو( کې د هغو 
پاکوالي   او  ساتنې  روغتیا  اوبو،  د  چې  شمېر  کسانو 

 اسانتیاوې ورته چمتو شوې دي.  

7- 750,000 15,259 0      1,494,944  
 

157,223 
0 

               بشردوستانه نغدي انتقاالت او ټولنیزه پالیسي 

یونیسف د بشردوستانه نغدي د هغو کورنیو شمېر چې د  
مرستو او انتقاالتو پروګرام تر پوښښ الندې نیول شوې  

 دي.

  86,500 0 0      

ټولنیز او سلوکي بدلون/ اغېزمنو شویو  
 کسانو ته حساب ورکول 

              

کسانو  مخامخ  سره  خطر  له  او  شویو  زیانمنو  هغو  د 
شمېر چې د بشري ناورینونو او ناروغیو د خپرېدو په  
ژغورونکو  ژوند  سم  سره  جنسیت  او  عمر  له  اړه 

 معلوماتو ته السرسی لري.  

  9,000,000 1,453,395 0       

غړیو   ټولنې  د  او  کوونکو  مراقبت  ماشومانو،  هغو  د 

شمېر چې د سلوکي بدلون په مشارکتي پروګرامونو کې  

 یې ونډه اخیستې. 

  2,000,000 27,413 0       

د هغو کسانو شمېر چې د نظرغوښتنې د مکانیزمونو  
له الرې یې خپلې اندېښنې شریکې کړې او د خپلو 

  پوښتنې کړې.اړتیاوو پوره کولو لپاره یې 

 1,000,000 4,832 0    

 جنسیت او د ځوانانو پرمختګ او ګډون 

د هغو ښځو او نجونو شمېر چې امن یا خوندي ځایونو  

 ته السرسی لري.  
 72,300 5,013 0       

چې   شمېر  کسانو  هغو  جنسیتي د  اړوونکو  زیان  د 
نورمونو او ژغورونکو خدمتونو ته د ښځو او ماشومانو 
په ګروپي ټرېننګونو کې برخه   اړه یې  په  د السرسي 

 اخیستې. 

 170,300 18,503 0       

هغو  د  کرښې  لومړۍ  الندې  مالتړ  تر  یونیسف  د 

همکارانو او کارګرانو شمېر چې د پروګرام جوړونې او 

بېړني غبرګون په پروګرامونو کې یې د ښځو او نجونو  

د پیاوړتیا او جنسیت اړوند موضوعاتو د ځای پرځای  

 کولو په اړه روزنه ترالسه کړې.  

 450 0 0       

 غبرګونچمتوالی او بېړنی 

د هغو کورنیو شمېر چې د ژمنیو اړتیاوو پوره کولو 

 لپاره د نغدي مرستو تر پوښښ الندې نیول شوې دي. 
 115,000 6,962 0       
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