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 راتلونکې بیا کتنھ د انفاذ نېټھ وضعیت بڼھ/نسخھ د ستراتیژي وضعیت
د سال مشورو د  ٢٠١٧

ستراتیژیکې ډلې لھ خوا 
 تایید شوې

 ٢٠١٧جون  ٢٠١٧مارچ  ٢٠

د سرپناه کلسټر/ډلې 
 جوړښت

    

  کال ستراتیژي ٢٠١٧توکي، د افغانستان کلسټر/ډلې  بیړنۍسرپناه او نھ خوړ د غبرګون نوم
کلسټر/ډلې مشرتابھ د 

 اداره
  د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري

د کلسټر/ډلې ھمغږی 
 کوونکی

 ډونکور-نوم: مارتا کو
بریښنالیک: 

coord.afghanistan@sheltercluster.org/kowdonko@unhcr.org 
  +٩٣) ٠( ٧٩١٩٩٠٠۴٩شمیره: 

 

د حکومت ھمکاره اداره 
 او اړیکھ

 نې او پراختیا وزارتد کلیو د بیا رغو
 نوم: محمد شریف علیزی

 sharif.alizai@mrrd.gove.af بریښنالیک:
 +٩٣) ٠( ٧٩٧٩٧٧۵٧٣شمیره: 

 

د کلسټر/ډلې د ھمغږي 
کوونکي مرستیال/ د 
 کلسټر شریکباڼی

 د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري
 نوم: محمد باقر حیدري

 haidari@unhcr.orgبریښنالیک: 
 +٩٣) ٠( ٧٩١٩٩٠١٣٨ شمیره:

 د کډوالۍ نړیوالھ اداره
 نوم: زین هللا سلطاني 

بریښنالیک: 
zsultani@iom.int 

 ٧٩۶١٣٣١٨٨شمیره: 
)٩٣) ٠+ 

 

د معلوماتو د تنظیم 
 مدیر/آفسر

 د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري
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 im.afghanistan@sheltercluster.orgبریښنالیک: 
 +٩٣) ٠( ٧٩١٩٩٠١۴٨شمیره: 

مشورو ستراتیژیکھ  سالد 
 ادارې -ډلھ

د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي 
کمیشنري، د کډوالې نړیوالھ اداره، ډي آر سي، د کډوالو نارویجي شورا، ای 

(د ناظرینو پھ څیر د ډونرانو ھرکلی  صلیب نړیوالھ کمیټھآر سي ایس، د سره 
 کیږي)

 sheltercluster.orgد سال مشورو د ستراتیژیکي ډلې د دندو الیحھ پر 
 باندې د الس رسي وړ ده

 

 فعال غړي)؛ ٣۵کال تر جنوري پورې ( ٢٠١٧د  د کلسټر/ډلې غړي
ای سي ایف، اکټید، ای ډي آر ای، افغان ایډ، ای آر سي ایس، برک، پاملرنھ، کریټاس جرمني، 
کریشن ایډ، کنسرن، کورډ ایډ، ډی آر سي، فوکس، جي اي آر اي ایس، ایچ آر ډي ای، آی آر سي، 
 آی ایم سي، د کډوالۍ نړیوالھ اداره، اسالمیک ریلیف، میشن ایسټ، د کډوالو نارویجي شورا، این

ای ایم آی، کیو آر سي ایس، ریلیف -پي یوسي ای، این سي آر او، این آر سي، پي آی این، 
انټرنیشنل، سیف ده چلډرن، شیلټر فار الیف، سالیډیریټز انټرنیشنل، د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو 

د اسکان  وجھي صندوق (یونیسف)، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري، د ملګرو ملتونو
 دفتر، ویلتونګر ھیلف

تخنیکي کاري ډلې لومړنۍ موخھ د پي ډي ایم د ارقامو/ډیټا پھ کارولو سره  کې د اړوندې ٢٠١٧پھ  اړوند تخنیکي کاري ډلې:
د معیار پھ اوسنیو بستو کې د اجناسو د مشخصاتو کتنھ او د سرپناه د چارو پھ اړه د تخنیکي 

باندې د  sheltercluster.orgالرښوونې برابرونھ ده. د اړونده تخنیکي کاري ډلې د دندو الیحھ پر 
  هالس رسي وړ د

 
 
 
 
 

 
 د اړتیاوو د اوسني وضعیت عمومي کتنھ

کال کې د افغانستان ھر والیت لھ طبیعي پېښو څخھ متاثر شوی، پھ داسې حال کې چې لھ  ٢٠١۶پھ 
ھغھ یې ھم لھ وسلھ والو شخړو او ھم لھ طبیعي ناورینونو او دغھ راز دغو  ١٩والیتونو څخھ  ٣۴

. د افغان کډوالو او نا ثبت شویو افرادو لھ راستنیدنې څخھ اغیزمن شوي ۶٠٠٠٠٠والیتونو تھ د 
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 اوسنی وضعیت

توکو کلسټر د داخلي نھ خوړ پھ اوږدو کې، د یو شمیر ارزونو پر بنسټ، د بیړنۍ سرپناه او  ٢٠١۶
 ۵٩۴٩٧١بې ځایھ شویو وګړو، راستانھ شویو، د زیانمنیدونکو کوربھ کورنیو پھ ګډون لھ نږدې 

) سره د سلنھ یې ھلکان وو ٣١سلنھ یې نجونې او  ٢٩سلنھ نارینھ، چې  ٢٠سلنھ ښځینھ،  ٢٠کسانو (
کال پھ وروستیو دریو  ٢٠١۶توکو مرستھ کړې ده. سربېره پر دې، د نھ خوړ بیړنۍ سرپناه او 

زیانمنیدونکو کسانو سره ژمنۍ مرستې وکړې، کومو چې  ۶٨۵٠٠میاشتو کې، نوموړي کلسټر لھ 
پھ  و تھ د ځواب ویلوو، څو د ژمې لھ سړې ھوا سره مقابلھ وکړي. بیړنیو اړتیالھغوي د دې وړ کړ

موخھ د ډول ډول ھڅو سره سره، تمھ کیږي چې د زیانمنیدونکو وګړو پر ژوند لھ ناوړو اغیزو سره 
 پھ ناوړه پېښود لوړې کچې بې وزلۍ سره سره د  بھ بشري وضعیت دوام مومي. د زیاترو افغانانو

 وړاندې د ھغوي د مقاومت کچھ خورا ټېټھ ده. د کوچنۍ کچې طبیعي پیښې، لکھ زیات اورښت
کوالی شي د ھغوي پر سرپناه او نورو د نھ خوړ توکو خورا زیاتھ ناوړه اغیزه پرٻباسي. لھ خوا لیږ 
یا ھیڅ عاید سره، زیاتره کورنۍ د دې وړتیا نھ لري، چې لھ السھ ورکړل شوي توکي بېرتھ پر 

تون لھ د نش ځایھ شوې کورنۍ بھ د نورو بدیلو الرو نورو ھغو بدل کړي. د دې اټکل کیږي، چې بې
املھ تر معیار کښتھ شرایطو او ګڼ میشتھ ھستوګنځایونو کې ژوند پر مخ وړي. دغھ وضعیت د 

او  زیات عمر درلودونکوجدي اندیښنې را والړوي، پھ ځانګړي ډول د ماشومانو،  مالتړ/حمایت
الي لھ معیوبو یا د مزمنو ناروغیو درلودونکو افرادو پھ اړه، او دغھ راز میرمنې د جنسي تاوتریخو

سلنھ (ثبت او نا ثبت شوي) ال  ۴۵ګواښ سره مخ کوي. سربیره پر دې، د راستانھ شویو وګړو نږدې 
کال پھ ډسمبر کې د آی آر سي لھ خوا  ٢٠١۶اوس ھم د بیړنۍ سرپناه او نھ خوړ توکو تھ اړ دي. د 

 ۴٣٠٨ھار کورنیو (ننګر ۵٠٧٢پھ څلورو والیتونو کې د نا ثبت شویو راستانھ شویو کسانو د  
کورنۍ) یوه ترسره شوې ارزونھ  ۵٨کورنۍ او لوګر  ٢٧۶کورنۍ، پکتیا  ۴٣٠کورنۍ، خوست 

سلنھ پھ موقتي  ١سلنھ پھ خیمو،  ۵سلنھ  پھ کرایھ،  ۶٠سلنھ پھ خپلو کورونو،  ١۶ښیي، چې د دوي 
کډوالو لپاره د پلوه، د  بل پھ ازاده فضا کې ژوند کوي. لھ پرتھ سلنھ بې لھ کومې سرپناه ٣سرپناه او 

کال کې بھ د راستنیدونکو کډوالو  ٢٠١٧ملګرو ملتونو عالي کمیشنري د دې اټکل کوي، چې پھ 
د دغو بیرتھ راستنیدونکو زیاتره، پھ کال د تجربو لھ مخې،  ٢٠١۶د  تھ لوړ شي. ۶٣٠٠٠٠شمیر 

ړ توکو تھ اړ وي، تېره بیا تر ټولو زیات زیانمنیدونکي کسان بھ چټکو بیړنیو سرپناوو او د نھ خو
چې دغھ کار بھ پر کوربھ کورنیو او ټولنو تر ھغې د فشار المل وي، تر کومھ چې د دایمې 
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ګڼل ھستوګنځایونو حل نھ وي موندل شوي. ځمکې تھ الس رسی ال اوس ھم یو لھ سترو ننګونو څخھ 
، پھ تېره بیا د زیانمنیدونکو کورنیو لپاره. د اغیزمن کوي  کیږي، چې سرپناه تھ پر الس رسي

بې ځایھ او بېرتھ راستنې شوې دي،  میشتکوربھ کورنیو پھ پرتلھ څوک چې خپلې ځمکې لري او 
کورنۍ پھ عام ډول ځمکې تھ د الس رسي لھ نشتون سره مخ دي؛ کھ څھ ھم د ځمکې د ویش پھ 

پھ زور  د اجارې نھ ډاډ او لھ املھ یېی. پروګرامونو کې د پالیسي پھ کچھ پرمختګ رامنځ تھ شو
د پام وړ ګواښ ګڼل کیږي. دغھ چاره زیاتره د کور، ځمکې او ملکیت لھ  حمایتاٻستنھ ال اوس ھم د 

 حق څخھ د سرغړاوي او د نابسیا جبران د میکانیزمونو المل ګرځي. 
 

و د تر ټولو زیاتو دغھ پیچلی بشري وضعیت د ژوندانھ د مالتړ، نغدي مرستې، بیړنۍ سرپناه ا
یوه پیاوړي کلسټر ترمنځ د مرستې پھ ګډون، د زیانمنیدونکو لپاره د دایمي سرپناوو د جوړولو 

کلسټر/ډلھ بھ لھ حکومت؛ د ساتنې کلسټر/ډلې او د کور، ځمکې او غبرګون/ځواب تھ اړتیا لري. 
ضوعګانو تھ رسیده ملکیت ھمکارو ادارو سره کار تھ دوام ورکړي، څو د ځمکې اړوند مختلفو مو

سربیره پر دې، ال اوس ھم د پرمختیایي ځواب ویونکو نوښتونو ترمنځ اړیکې شتون نھ ګي وشي. 
لري، لکھ د ھستوګنې ټولنیزې پالیسي ګانې او پروګرامونھ، دغھ راز پھ لوړه کچھ د میشتیدنې 

ھ بیړني حالت څخھ پالنونھ، کوم چې د بیړنۍ سرپناه او نھ خوړ توکو کلسټر د ځواب لپاره، چې ل
 پرمختیا تھ تېر شي، خورا ارزښت لري. 

 
 ګټھ اخېستونکي:

 د بیړنۍ سرپناه او نھ خوړ توکو کلسټر/ډلھ الندې خلکو تھ رسیدنھ کوي:
د طبیعي پیښو  پھ پایلھ کې  کاټ ای) لھ طبیعي پېښو څخھ اغیزمن شوي: ٢٠١٧(ایچ آر پي •

 رامنځ تھ شوې بشري اړتیاوې
والې لھ وسلھ د جګړې لھ املھ داخلي بې ځایھ شوي وګړي:  کاټ ای) ٢٠١٧ایچ آر پي( •

جګړې څخھ رامنځ تھ شوي بشري وضعیت، ھم پھ بیړني پړاو کې (تر شپږو میاشتو پورې) 
 کې (تر دریو کلونو پورې) مھالھاو ھم د بې ځایھ کیدنې پھ اوږد 

ھغھ کورنۍ چې پھ دې  ثبت او نا ثبت شوي راستنیدونکي: کاټ ای) ٢٠١٧ایچ آر پي( •
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وروستیو کې لھ ګاونډیو ھیوادونو راستنې شوې او ارزول شوي چې سرپناه او د نھ خوړ 
 توکو تھ سختھ اړتیا لري. 

زیانمنېدونکې کورنۍ چې د اوږد  زیانمنېدونکې کوربھ ټولنې: کاټ ای) ٢٠١٧ایچ آر پي( •
 مھال داخلي بې ځایھ شویو وګړو یا بیرتھ راستنېدونکو کوربھ وي او محدودې زیرمې لري. 

اوږد مھالھ بې  لھ سخت زیانمتوب سره مخ کیدونکې کورنۍ: )سيکاټ  ٢٠١٧ایچ آر پي( •
اوس  ځایھ شوې کورنۍ، چې بیړنۍ مرستې یې تر السھ کړي خو تر شپږو میاشتو وروستھ

 ھم بشري اړتیاوې لري. 
 

 د زیانمنتوب شرایط
کلسټر د اغیزمن شویو وګړو ترمنځ د خورا زیاتو زیانمنیدونکو د معلومولو لپاره د زیانمتوب شپږ 

کلنۍ کم عمره)  ١٨د کورنۍ ښځینھ سرپرستھ؛ د کورنۍ ماشوم (تر ځانګړي شرایط تایید کړي: 
 ٨سرپرست؛ د کورنۍ معیوب سرپرست؛ د کورنۍ زیات عمر درلودونکی سرپرست؛ ستره کورنۍ (
 -یا زیات غړي)؛ خورا بې وزلھ کورنۍ؛ د مزمنې ناروغۍ یا د شدید زیانمنتوب درلودونکې کورنۍ

ھم ارزول شوي وي. ھغھ کورنۍ چې سرپرستي یې د یوه دغھ راز چې د کورنۍ اقتصادي وضعیت 
 شخص لھ خوا ترسره کیږي؟ 

 
 لومړنۍ موخې:

 وروستھد بیړنۍ سرپناه/نھ خوړ توکو مرستھ بھ د کلسټر لھ معیارونو، ګډو ارزونو او تر ویش 
څارنو سره سم د یو شمیر فکتورونو پھ پام کې نیولو سره وویشل شي، لکھ د سرپناه حالت، اقتصادي 

 اندیښنې او جغرافیایي موقعیت.   مالتړ/حمایتوضعیت، د 
 
 
 
 
 

 
کې د  ٢٠١٧پھ 

ھدف اټکل شوي 
 وګړي

نوي بې 
ځایھ 

شوي 
 (جګړه)

لھ طبیعي 
پېښو 

اغیزمن 
 شوي

ناثبت شوي 
 راستنیدونکي

ثبت شوي 
 راستنیدونکي

کوربھ 
 کورنۍ

اوږد مھالھ 
داخلي بې 
 ځایھ شوي
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د کلسټر موخې او 
 فعالیتونھ

د اړو وګړو ھدف 
 ګرځول

۴۵٢ ١٩٩٨٠٠ ٢٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠۴٧۵٢٧٣ ٠٠۶٠ ۵۵٠٠٠ 

 کال لپاره د کلسټر ھدف ٢٠١٧د 
   ۵۵٠٠٠ ٨٨٨٠٠ ٢٠٠٠٠٠ ۴۵٠٠٠٠ د نھ خوړ توکي
 ۵۵٠٠٠ ٢٧٣۶٠ ٢۴٧۵٠٠ ١٩٩٨٠٠ ٢۵٠٠٠ ٢٢۵٠٠ د سرپناه چارې

 
اغیزمن شویو کورنیو تھ د بیړنۍ سرپناه/نھ خوړ د طبیعي پېښو او وسلھ والې شخړې لھ املھ  ١

 /غبرګونتوکو پر وخت او ھمغږی شوي ځواب
پھ ګډو ارزونو کې د بیړنۍ سرپناه/نھ خوړ توکو ھمکارو ادارو ګډون، څو یقیني کړای شي،  •

 لھ مخې ترسره کیږي.  /شواھدومرستې د ثبوتچې د بیړنۍ سرپناه/نھ خوړ توکو 
ه) ھغو کورنیو تھ وویشل شوې، چې سرپناوې یې نامناسبې وې سرپناوې (د جنس/نغد بیړنۍ •

 .سرپناه) موقتھ (پھ ازاده فضا کې، موقتي سرپناه یا د تودوخې پھ وړاندې نا مناسبھ
د نھ خوړ توکو معیاري بستې ھغو کورنیو تھ وویشلې شوې، چې ملکیتونھ یې لھ السھ  •

 ورکړي. 
لھ  ناوړه پېښود جوړونې/بیارغونې بستې ھغو کورنیو تھ ویشلې شوې، چې سرپناوې یې د  •

 املھ ویجاړې یا زیانمنې شوې دي. 
یقیني او د  څو حساب ورکونھویش څارنھ ترسره شوې، د ھر پړاو تر تطبیق وروستھ د  •

 راتلونکو فعالیتونو د سمونو لپاره زمینھ برابره کړي. 
او  /زیرمھ کولد بیړنۍ سرپناه/نھ خوړ توکو مخکې لھ مخکې ستراتیژیکھ ځای پر ځای کول •

 د زیرمو برابرول.  د جنس او/یا نغدو مرستود بیړني غبرګون د چمتوالي لپاره 
 
 اه/نھ خوړ توکو پر وخت او ھمغږی شوي ځوابد بیرتھ راستنېدونکو لپاره د بیړنۍ سرپن ٢

پھ ګډو ارزونو کې د بیړنۍ سرپناه/نھ خوړ توکو ھمکارو ادارو ګډون، څو یقیني کړای شي،  •
 لھ مخې ترسره کیږي.  /شواھدوکره ارزونیچې د بیړنۍ سرپناه/نھ خوړ توکو مرستې د 

شوې، چې سرپناوې یې بیړنۍ سرپناوې (د جنس/نغده) ھغو بېرتھ راستنېدونکو تھ وویشل  •
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نامناسبې وې (پھ ازاده فضا کې، موقتي سرپناه یا د تودوخې پھ وړاندې نا مناسبھ موقتھ 
 سرپناه).

د نھ خوړ توکو معیاري بستې ھغو بېرتھ راستنېدونکو تھ وویشلې شوې، چې ملکیتونھ یې  •
 لھ السھ ورکړي. 

چې نامناسبې سرپناوې یې ، دایمې سرپناوې د ھغو بېرتھ راستندونکو لپاره برابرې شوې •
 درلودې او د ھغوي د تر السھ کولو وړتیا یې نھ درلوده.

د ھر پړاو تر تطبیق وروستھ د ویش څارنھ ترسره شوې، څو حساب ورکونھ یقیني او د  •
 راتلونکو فعالیتونو د سمونو لپاره زمینھ برابره کړي. 

 
لھ املھ لھ سخت زیانمنتوب سره مخ کیږي د بیړنۍ  ناوړه پېښولھ ھغو کورنیو سره چې د  ٣

 سرپناه/نھ خوړ توکو مرستھ، چې د ھغوي د منځ مھالھ بشري اړتیاوو تھ رسیده ګي ترسره شي
شي، څوک چې تر بشري چټکې مرستې لھ ھغو زیانمنیدونکو کورنیو سره بھ مرستھ ترسره  •

 ستھ د دې وړ نھ وي، چې مناسبھ سرپناه تر السھ کړي. ورو
د ھر پړاو تر تطبیق وروستھ د ویش څارنھ ترسره شوې، څو حساب ورکونھ یقیني او د  •

 راتلونکو فعالیتونو د سمونو لپاره زمینھ برابره کړي. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
د طبیعي پېښو او وسلھ والې شخړې لھ املھ اغیزمن شویو کورنیو تھ د بیړنۍ  ١د کلسټر موخھ 

 سرپناه/نھ خوړ توکو پر وخت او ھمغږی شوي ځواب
 نجونې ھلکان ښځینھ نارینھ ھدف اړ شاخص

د ادارې ترمنځ د کورنۍ پھ کچھ د اړتیا او 
زیانمنتوب د ارزونې پر بنسټ د برابرې 

 شوې مرستې سلنھ

١٠٠ 
٪ 

١٠٠ 
٪	

١٠٠ ٪ 	١٠٠ ٪ 	١٠٠ ٪ 	١٠٠ ٪ 	

د خیمو او کرایې لپاره د نغدو مرستو پھ 
ھغو زیانمنیدونکو کسانو سلنھ چې ګډون د 

 بیړنې سرپناوې تر السھ کوي

٨٠ ٪ ٢٠ 
٪ 

١۴١۵۵ ١۵۶۴۵ ٢٢۵٢٢ ٣٠۵٣٠ 
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د کلسټر/ډلې شاخصونھ او 
 اھداف

د ھغو زیانمنیدونکو کسانو سلنھ چې د نھ 
 خوړ توکو معیارې بستې تر السھ کوي

١٠٠ 
٪	

١٠٠ 
٪	

١٢٣۵١٣ ٠٠۶۵١٩ ٠٠۵١٩ ٠٠٠۵٠٠٠ 

د ھغو زیانمنیدونکو کسانو سلنھ، چې د 
جوړونې/بیارغونې لپاره یې مواد سرپناوو د 
 تر السھ کړي

١٠٠  ٪ ٢٠ 
٪ 

٢۶۶٢٩ ٠۴٠ ۴٢٠٠ ۴٢٠٠ 

د ھغو ځوابونو/غبرګونونو سلنھ چې د ویش د 
 څارنې پھ تعقیب رامنځ تھ شوي

١٠٠ 
٪ 

٨٠-
٩٠٪ 

٨٠-٪٩٠ 	٨٠-٪٩٠ 	٨٠-٪٩٠ 	٨٠-٪٩٠ 	

 
وخت او ھمغږی شوي  د بیرتھ راستنېدونکو لپاره د بیړنۍ سرپناه/نھ خوړ توکو پر ٢د کلسټر موخھ 

 ځواب
 نجونې ھلکان ښځینھ نارینھ ھدف اړ شاخص

د ادارې ترمنځ د کورنۍ پھ کچھ د اړتیا او 
زیانمنتوب د ارزونې پر بنسټ د برابرې شوې 

 مرستې سلنھ

١٠٠ 
٪ 

١٠٠ 
٪	

١٠٠ ٪ 	١٠٠ ٪ 	١٠٠ ٪ 	١٠٠ ٪ 	

د خیمو او کرایې لپاره د نغدو مرستو پھ ګډون د 
سلنھ چې بیړنې  ھغو زیانمنیدونکو کسانو
 سرپناوې تر السھ کوي

١۵-
۴٠٪ 

٣۵٪ ٣٠٨٧٣ ٢٧٩٣٣ ۴۴١٠۵ ۴۴١٠۵ 

د ھغو زیانمنیدونکو کسانو سلنھ چې د نھ خوړ 
 توکو معیارې بستې تر السھ کوي

-١٠
۵٠٪	

١٠٠ 
٪	

٣٠١٩٨ ٢٧٣٢٢ ۴٣١۴٠ ۴٣١۴٠ 

 ١٠٠ د دایمي سرپناه د ترسره شویو اړتیاوو سلنھ
٪ 

۴ ٪ ٣٢٢٧ ٢٩١٩ ۴۶١٠ ۴۶١٠ 

ھغو ځوابونو/غبرګونونو سلنھ چې د ویش د د 
 څارنې پھ تعقیب رامنځ تھ شوي

١٠٠ 
٪ 

٨٠-
٩٠٪ 

-٨٠
٩٠٪	

-٨٠
٩٠٪	

-٨٠
٩٠٪	

-٨٠
٩٠٪	

 
لھ املھ لھ سخت زیانمنتوب سره مخ کیږي د  ناوړه پېښو لھ ھغو کورنیو سره چې د ٣د کلسټر موخھ 

اړتیاوو تھ رسیده ګي ترسره بیړنۍ سرپناه/نھ خوړ توکو مرستھ، چې د ھغوي د منځ مھالھ بشري 
 شي
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 نجونې ھلکان ښځینھ نارینھ ھدف اړ شاخص
د شوک/ټکان څخھ د اغیزمن شویو کورنیو سلنھ 

چې مرستھ ورسره شوې، څو بیرتھ خپل حالت تھ 
 وګرځي یا مناسبھ سرپناه ترالسھ کړي

١٠-
٣٨٪ 

١٠٠ 
٪	

١٧۶٨٣	١٩۵۴۵	٢٧٩٢١	٢٧٩٢١	

ویش د د ھغو ځوابونو/غبرګونونو سلنھ چې د 
 څارنې پھ تعقیب رامنځ تھ شوي

١٠٠ 
٪ 

٨٠-
٩٠٪ 

-٨٠
٩٠٪	

-٨٠
٩٠٪	

-٨٠
٩٠٪	

-٨٠
٩٠٪	  

 
 
 

 کړنالر

 
فعالیتونھ بھ د ھر ځانګړي حالت لپاره د یوې مناسبې کړنالرې پھ کارونې سره ترسره کیږي، او باید 

، چې پھ پھ ګډون،  د ارزونو پر بنسټ وي شننېد ګواښ د  حمایت/مالتړد مارکیټ د ارزونې او د 
پر کومھ مالي چاره چې تعقیب یې د اغیزو د کمونې ستراتیژي ګانې عملي کیږي، مخکې تر دې 

تر ټولو د نږدې مارکیټ د فعالیت او الس رسي شننھ کې باید ارزونھ پھ کیټ . د مارپورې شيالس 
. د تورم او د داسې خنډ پېښوونکو چارو، چې پر ځایي اقتصاد ناوړه اغیز کوي، باید شاملھ وي

د بیړنۍ سرپناه/نھ خوړ توکو کھ چیرې راتلونکې شرایط پوره کړای شوي وي راکم کړای شي. 
کلسټر لپاره نغدې پیسې تر ټولو غوره کړنالر ده: الف) ګټھ اخیستونکو تھ د الس رسي وړ؛ ب) 

پھ څیر  وړ؛ ج) ثابت/ټینګ. د کرایې لپاره نغده مرستھ د لنډ مھالي بیړني غبرګون ګټور او د کار
. پھ ورتھ وخت کې بھ موقتي سرپناوو او د ده زیات نھ زیات د شپږو میاشتو لپاره د تطبیق وړ

سر بیره پر دې، د ښار ژوندانھ نوښتونو تھ د ارجاع پھ ګډون نور غوراوي ھم پھ پام کې ونیول شي. 
ې وزارت بھ ھم لھ تر ټولو زیاتو زیانمنیدونکو سره چې پھ دوامداره توګھ سرپناه تھ اړتیا جوړون

 لري، مرستھ وکړي. 
 

ھڅھ وشي چې لھ کوربھ ټولنو او قومي ډلو سره د یوه سولھ ییز بھ  د کلسټر د منځګړیتوبونو لھ الرې
وجوده میکانیزمونو د مالتړ پر چې پھ ټولنھ کې د مچاپیریال رامنځ تھ شي، وړ د منلو  تھ او یو بل

د انعطاف رامنځ تھ کول او پر اوږد مھالو حل مھال کوربھ زیانمنیدونکې کورنۍ ھم شاملې شي، لکھ 
 الرو تمرکز کول. 

 
ھڅھ بھ وشي چې د منل شویو معیارونو سره سم بھ تر ھدف الندې ھغو وګړو تھ، چې د بیړنۍ، 
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موقتي او دایمي سرپناوو لپاره اړونده مختلفې مرستې تر السھ کوي، د سرپناه الزم توکي او تر څنګ 
 یې تخنیکي مالتړ/ ظرفیت جوړونھ برابره شي. 

 
 
 
 

 تخنیکي معیارونھ:

 
 نھ خوړ توکي، سرپناه او ژمنۍ مرستېد بیړنیو حاالتو د 

 (مھرباني وکړئ د تخنیکي معیارونو الرښوونو تھ مراجعھ وکړئ)
 

چې ګټھ اخیستونکو تھ برابر شوي د نھ د بیړنۍ سرپناه/نھ خوړ توکو کلسټر ھمکارو ادارو منلې، 
د عالي خوړ توکي باید لھ ھغو مشخصاتو سره سم وي، کوم چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو 

د توکو تشریح او معیارونو پھ  ، کوم چېکې معرفي شوي الککمیشنري د عمده کومکي توکو پھ کت
اړه د تخنیکي ارجاع بنسټ جوړوي. د ھغو ادارو لپاره چې د نھ خوړ توکو لپاره نغدې پېسې 

اید د د معلومولو لپاره، بلھ نږدې فعال مارکیټ څخھ د ھر توکي د بیې تر تطبیق مخکې، برابروي، 
مارکیټ ارزونھ ترسره شي، څو بنسټیزو اړتیاوو د پوره کولو لپاره د اړتیا وړ مشخصھ اندازه 
معلومھ شي. د ھرې سیمې پھ کچھ د مختلفو فعالیتونو د تمویل لپاره تخنیکي کاري ډلھ بھ دغھ چارې 

 تنظیموي. 
 

رپناوو د حل الرو برابرول کھ څھ ھم د بیړنۍ سرپناه/نھ خوړ توکو کلسټر لومړنۍ موخھ د بیړنیو س
دي، خو پھ افغانستان کې د موقتي او دایمي سرپناوو پھ ګډون، دغھ چارې پھ تمویلي سرچینو، د 

 تطبیق پھ موده/اھمیت او بشري الس رسي پورې تړلې: 
د خیمو، پالستکي ترپالونو او بیړنۍ سرپناه د لومړنیو توکو پھ ګډون.  بیړنۍ سرپناوې: •

ت دي لھ: خیمو او/یا لومړنۍ بیړنۍ سرپناه، چې پخپل الس جوړ شوي برګون عبارممکنھ غ
 وي

د چې چې بیړنۍ مرستې برابرې شي، پھ داسې حال کې دي د دې لپاره  موقتي سرپناوې: •
بیړنیو او دایمي سرپناوو د مرستو ترمنځ د تشې د لھ منځھ وړلو او زیانمن شویو 

 ھستوګنځایونو د جوړولو/بیارغونې لپاره کارول کیږي. 
ھغھ مرستھ ده، چې موخھ یې پھ ځینو حاالتو کې د لھ السھ ورکړل شویو  دایمي سرپناوې: •
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تھ د الس رسي/حقونھ تر  کلھ چې ځمکېکورونو/ھستوګنځایونو جوړول او رغول دي یا 
 پھ جوړولو کې کارول کیږي. وګړو سره د میشت ځایونو د داخلي بې ځایھ شویو السھ شي، 

 
 ېد ژمنیو مرستو بست

پھ پام کې نیول کیږي او یوازې د یخې  البسھد بستو لپاره یوازې د  یکلسټر لھ خوا د ژمنی مرستد 
ھوا او کلھ چې ګټھ اخیستونکي د طبیعي یا د انسان پھ الس د جوړ شوي ناورین پھ پایلھ کې اغیزمن 

. ژمې تھ د چمتوالي پھ موخھ ، ورکول کیږيشوي او لھ املھ یې خپل ملکیتونھ لھ السھ ورکړي وي
ھ چې د دغو توکو عمر تر یوه کالھ زیات وي او ې باید ھر کال و نھ ویشل شي، څرنګجامې او کمپل

دغھ راز کیدای شي پھ ارزانھ بیھ پھ ځایي مارکیټونو کې وپیرل شي. پھ افغانستان کې پر چاپیریال د 
کورونو د تودولو د زیاتې اغیزې پھ پام کې نیولو سره، کلسټر د ژمې پھ میاشتو کې د تودوخې لپاره 

ګاز  چاپیریال لیږ ککړوي، د ځنګلونو د وھلو مخنیوی  نھ کوي.پھ کلکھ د ګازو د کارونې سپارښت
کھ چیرې د ګازو  ګڼل کیږي.  /انتخابکوي او تر زیاتې اندازې د تودوخې لپاره خوندي غوراویی
 بالونونھ ویشل کیږي، باید د لیږد او ویش پر مھال تش وي. 

 
د ډکولو محدود الس رسی ولري، چیرې چې پھ  نواوسیدونکي ښایي د ګازو بالونوسیمو د لیرو پرتو 

پراخھ کچھ د سونګ لرګي د الس رسي وړ او کارول کیږي. پھ ھغو سیمو کې چې ګاز د ژمنیو 
مرستو د ویش عمده توکي وي، لھ لرګیو څخھ ګازو تھ د اوښتلو د ګټو پھ اړه باید پوھاوی ورکړل 

 السھ شي. ژمنۍ مرستې تل باید پھ مارکیټ د کارونې پھ اړه ډاډ ترشي، څو پھ حساس ډول د مرستو 
د سونګ توکو د الس رسي پھ پام کې نیولو سره پالن شي. مارکیټ کې د سونګ توکو د شتون پھ  کې

 پام کې نیولو سره، پھ تخنیکي الرښوونکو کې پھ ګوتھ شوې د دوو بستو سپارښتنھ کوي. 
 
 
 

 ھمغږي
 

 
 داخلي
د داخلي جوړوښتونو د پیاوړي کولو ھڅو تھ ادامھ  ھمغږۍکلسټر بھ پھ ملي او ځایي کچو د  •

 . ورکړي
شي، څو د سرچینو کارونھ ود ھمغږي شویو ارزونو او غبرګونونو د ساتلو لپاره بھ ھڅې  •
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 راکمھ او د تکرار مخنیوی وشي. 
 ۍبھرن
د بیړنۍ سرپناه/نھ خوړ توکو کلسټر بھ د حمایت/ایف ایس ای سي/د څښاک د پاکو  •

 ، د سکتورروغتیا لھ کلسټرونو سره پھ ګډه کار وکړي، څو د مرستو ھمغږياوبو/تغذیې/
. پھ دغو چارو کې ګډه پالن زیات کړي مشخصې بشپړونې او پھ غبرګونونو کې موثریت

نھ، ګډه څارنھ او داسې نوجوړونھ، ھمغږې شوې ارزونې، اړتیاوو او زیانمنتوبونو تھ غبرګو
 نور شامل دي. 

د حمایت، جنډر، چاپیریال او نورو پھ ګډون د ھر اړخیزو موضوعګانو شاملول بھ د بیړنۍ  •
پھ دې کې د حمایت لھ کلسټر او پھ وي.  ټکیسرپناه/نھ خوړ توکو د غبرګون د مرکزیت 

بشري عمل کې د جنډر د کاري ځواک سره د ظرفیت جوړونې، د جنسیت او عمر پھ اړه د 
و، د سرپناه/نھ خوړو توکو د اړتیاوو د جنډر او حمایت د سمې مختلفو ارقامو د راغونډول

شننې لھ الرې، چې وکوالی شي د غبرګون او الستھ راوړنو پھ اړه معلومات خپره کړي، 
 نږدې ھمغږي شاملھ، خو پھ دې پورې محدوده نھ ده. 

	,EPSWGکلسټر بھ فعال ډول پھ اړوندو فرعي کاري ډلو لکھ  • GiHA,	 HAG,	 HLP,	 CVWG  او د
 لھ خوا یې مشري کیږي، ګډون کوي.  (OCHA) کلسټر ترمنځ کاري ډلھ کې، چې د اوچا

د بیړنۍ سرپناه/نھ خوړ توکو کلسټر بھ لھ اړتیا سره سم بیرتھ راستنیدونکو تھ بشپړه او  •
 ھمغږې شوې مرستھ برابره وي. 

رھبري شوې پروسې د بیړنۍ سرپناه/نھ خوړ توکو اړوند چارو او د حکومت لھ خوا د یوې  •
 ھڅې دوام ومومي.  ۍپھ لور د پرمختګ لپاره بھ لھ اړوند وزارتونو سره د ھمغږ

سره د داخلي بې ځایھ شویو وګړو د چارو د عمومي  (OCHA)دغھ کلسټر بھ لھ اوچا  •
ھمغږې کوونکې ادارې پھ څیر د ښو اړیکو ساتلو تھ دوام ورکړي او د کلسټر ترمنځ بھ 

 و پھ بشري غبرګون کې ھمکاري ال پسې پیاوړې شي. ھمغږي غښتلې کړي، څ
د لھ الرې  (ملي بشري ټیم) پھ ایچ سي ټي کې د ھیوادني استازي مخکښھ ادارېکلسټر بھ  •

 وکړي. کلسټر ترمنځ د ګډې مدافعې لھ پیغامونو او استازیتوب سره مرستھ 
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، د کډوالو او بیرتھ راستنیدونکو چارو، او پراختیا  پھ ملي کچھ، کلسټر بھ د کلیو د بیارغونې •
د ښاري پرمختیا د چارو د وزارتونو پھ ګډون لھ اړوندو دولتي وزارتونو او پھ والیتي او 
ځایي کچھ د کلیو د پراختیا او بیارغونې لھ ریاستونو، د طبیعي پېښو سره د مبارزې د 

 ریاستونو او نورو ځایي ادارو سره خپلھ ھمغږي روانھ وساتي. 
 
 
 
 
 

 غبرګون/ځواب

 
 

د بیړنۍ سرپناه/نھ خوړ توکو مرستھ (نغده/جنس) بھ کورنیو تھ پھ دقیق ډول د اړتیاوو تر  •
 معلومولو وروستھ او د کلسټر د حد اقل معیار سره سم، برابره شي. 

د منل شویو معیاري بستو سره سم د ویشنو پھ برابرولو سره، ھڅھ بھ شوي، چې د اړتیاوو پر  •
 بنسټ د مرستې ورتھ اندازه یقیني کړای شي. 

کلھ چې بستې (نغده/جنس) د ایف ایس ای سي او/یا واش لھ منځګړیتوبونو سره یو ځای  •
 ونو ترمنځ دڅو د سکتور ویشل شوې وي، ارزونې، شننې او ویشنې بھ پھ ګډه ترسره کیږي،

شرایطو پھ کارونې سره، چې د ګډو چارو پھ ھڅولو کې مرستھ ګډو/مشترکو زیانمنتوب د 
 کوي، د وخت او قیمت موثریت تضمین شي. 

معیاري طرحې بھ لھ حکومت سره پھ  اري ډلې پھ مرستھ، د سرپناه اوسنۍد تخنیکي ک •
ھمغږۍ بیا وکتل او نوې شي، څو د ھمکارو ادارو ترمنځ یوه ټول شمولھ او متمرکزه تګالر 
ترالسھ او د پرمختیایي ھمکارانو سره ھمکاري ال پسې پیاوړې شي. کلسټر د سرپناه د ګټھ 

یایي تناسب رامنځ تھ جغرافاخیستونکو لھ خوا پر کیفیتي نظریو تمرکز کوي، څو کلتوري او 
کړي او غوره شوې کړنالرې بھ د ویش لھ څارنې وروستھ وسایلو پھ کارونې سره، د سرپناه 

 روانې پروژې ارزوي. 
د بیړنۍ سرپناه/نھ خوړ توکو کلسټر د اړتیاوو د روانې شننې او د اړو کسانو پھ خوځښت کې  •

ډینامیکو بدلونونو سره سم، مخکې لھ مخکې د نھ خوړ توکو او بیړنیو سرپناوو ځای بالقوه/د 
 پر ځای کولو تھ ادامھ ورکوي. 

. کھ څھ ھم نا امنو او ھغو سیمو تھ چې د هد لیږد اصلي کړنالر او وسیلھ د سړک لھ الرې د •
 جګړو لھ املھ پھ ناڅاپي ډول قطع شوي د اولوتنو ھڅھ وشي. 
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د ارزونو (ھم  موخھ/نھ خوړ توکو کلسټر غبرګون بھ د اړتیاو د معلوملو پھ د بیړنۍ سرپناه •
د کلسټر د ارزونې او پھ یوه سکتور پورې مشخصې) د سمونې لھ الرې تطبیق شي.  HEATد

پھ اوږدو  ٢٠١٧پر دې، د ځانګړې وسیلې بھ نھایي او د غړو لھ خوا بھ تایید شي. سربیره 
 کې د داخلي نادولتي ادارو او اړوندو وزارتونو ګډون یو لومړیتوب ګڼل کیږي. 

ویش وروستھ د څارنې او نظریو د  یړنۍ سرپناه/نھ خوړ توکو کلسټر لھپھ ملي کچھ د ب •
اصالح او میکانیزمونو لھ الرې، د اغیزمن شویو وګړو پھ واړندې د حساب ورکوونې 

 . کول پیاوړي
 
 
 

 کلیدي موضوعګانې

	
 

د ځمکې او ملکیت حقونھ: د داخلي بې ځایھ شویو وګړو او بیرتھ راستنېدونکو زیاتره  •
کورنې د ځمکې حقونو تھ الس رسی (د بې وزلۍ او بې ځایھ کیدنې فکټورونھ) نھ لري او پھ 
ځینو قضیو کې د ځمکې پر سر شخړې لھ کوربھ ټولنو سره ترینګلتیا زیاتوي. حکومت د 

او د کور، ځمکې او ملکیت کاري ډلې پھ ګډون لھ ملي او بین څانګې ۍ یوناما د قانون د واکمن
سره د یوه طرز العمل پر طرحې پھ ګډه کار کوي، څو تر تایید وروستھ د  المللي مدني ټولنې

 فرمان ځای ونیسي.  ١٠۴
 د سرپناه او نھ خوړ توکو اړتیاوو د پوره کولو لپاره د ډونرانو لھ خوا پھ بودیجھ کې د پام وړ •

 کموالی، د بسیا او مناسبو حل الرو پر برابرولو اغیز کوي. 
، د بیړنۍ سرپناه/نھ خوړ توکو پھ ھپھ نغد او جنس ډول د مرستو پھ بستو کې د توپیر لھ امل •

 غبرګون کې د منل شویو معیارونو ساتل ال اوس ھم یوه ننګونھ ده. 
امنیتي ستونزې نیغ پھ نیغھ اړمنو کسانو تھ پر بشري الس رسي اغیز کوي، د مناسبو  •

 ارزونو، تطبیق او د څارنې او ارزونې چارې لھ خنډونو سره مخ کوي. 
د پاییدونکو حل الرو درول د کلسټر پر مرستندویھ ھمکارو ادارو د  د سرپناه او میشت ځایونو •

ھ چې بیړنۍ مرستې د پایېدونکو حل الرو پھ چارو ال زیات فشار المل کیږي، لکھ څرنګ
 بدلې شوې دي. 

پیاوړي  وکاري چوکاټ تر منځ د ھمکاری ۍدھمکارد د ملي بیړني غرګون لھ میکانیزمونو او  •
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 کولو او دغھ راز د مختلفو طرز العملونو/مرستو برابرولو اړتیا ده. 
لھ کاري چوکاټ څخھ د باندې لھ نورو ھمکارو ادارو سره د بیړنۍ سرپناه/نھ  د ھمکارۍ •

 خوړ توکو د معیارونو د برابرولو ننګونھ. 
 
 
 
 

 څارنھ او ارزونھ

 
د بیړنۍ سرپناه/نھ خوړ توکو پھ غبرګون کې د پرمختګ او تشو د څارنې لپاره کلسټر بھ تر  •

پھ ګډون لھ مختلفو  3Wsراپورونو، د زیرمو راپورونو او 	4Wویش وروستھ د څارنې، 
 وسیلو کار واخلي. د کلسټر د فعالیتونو ګډه ارزونھ ھڅول کیږي. 

یو کاري پالن جوړ او پھ منظم ډول نوي د غبرګون د تطبیق د الرښوونې لپاره بھ کلسټر   •
 کوي. 

د کلسټر لھ خوا د څارنې او ارزونې چارې پھ دقیق ډول تر نظر الندې ساتل د یوه ښھ مشق  •
 پھ څیر ھڅول کیږي. 

د معلوماتو د تنظیم افسر/کارمند بھ د آی ایم تخنیکي مالتړ برابرو ي او د څارنې او ارزونې  •
 د ټولو فعالیتونو ریکارډ بھ ساتي. 

سره د خروجي ستراتیژي پھ جوړولو کار کلسټر بھ لھ حکومت او نورو پرمختیایي شریکباڼو  خروجي ستراتیژي
د مدافعې چارو تھ ادامھ بھ ګډې ستراتیژی لپاره داسې حال کې چې د آی سي سي ټي وکړي، پھ 
 ورکړي. 

 


