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 ۲۰۱۸ اپریل                 د اکسفام نشریه

______________________________________________________________________________ 

 

 
 

 انځور:حویل ون هوټ، اکسفام، ۲۰۱۷، نومبر څاروي څرويد معیشت په موخه د کابل د څرخي پله په سیمه کې یو افغان کاریګر ماشوم 
 

________________________________________________________________________________________________________________

_ 

 

 د کورنۍ فشار معلومول
 

 معرفي کولنډیکس ا (ستراتیژۍ) کړنالرې نجاتافغانستان لپاره د څو سکتوري 
________________________________________________________________________________________________________________

_ 

 

د  افغانستان کې د بشردوستانه ټولنې لپارهانډیکس چمتو کړی تر څو  (ستراتیژۍکړنالرې ) نجاتد څو سکتوري ادارې اکسفام 

معلومولو په موخه یوه وسیله برابره کړي.  یا تاثیر د ارزونې او اغیزېپه ځانګړي ډول د څو موخیز نغدي مرستو  ،فعالیتونو

اړوند معلومات له ننګرهار، هرات، کندوز، کندهار او کابل والیتونو څخه راټول شوی دي. د یادې پروژې مالي لګښت د اروپایي 

 ارې له داخلي بودجې برابر شوی دی. ټولنې د بشردوستانه مرستې او د اکسفام اد
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                            www.oxfam.org                 
مالي لګښت د اروپایي ټولنې د 

عامه محافظت او بشردوستانه 

 چمتو شویمرستې لخوا 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هغه نظرونه ټولنې په مالی مرسته پلي شوي دي.  اروپایي   دغه سند د بشردوستانه مرستې هغه فعالیتونه په بر کې نیسي چې د 

چې دلته وړاندې شوي په هیڅ صورت داسې په پام کې ونه نیول شي چې د اروپایی ټولنې رسمي نظر منعکس کړي او اروپایي 

 ستفادې کولو مسؤلیت نه لري. ددې سند د معلوماتو څخه د اکمیسیون 

 

http://www.oxfam.org/
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 معرفی
 

کړنالرې )ستراتیژۍ( انډیکس چمتو کړی تر څو افغانستان کې د بشردوستانه ټولنې  نجاتاکسفام ادارې د څو سکتوري 

معلومولو یا تاثیر ارزونې او اغیزې مکررې او مؤثرې لپاره د فعالیتونو، په ځانګړي ډول د څو موخیز نغدي مرستو د 

فشار د نماینده په  یا هراړخیز کړنالرې انډیکس د کورنۍ د کلي نجاتسکتوري څو  یوه وسیله برابره کړي.په موخه 

یاده کړنالره په ننګرهار، هرات، کندوز، کندهار او کابل والیتونو کې ازمایل شوې  ،دولو په موخهیتوګه دده د باور تای

 ده. 

 کړنالرې نجاتکړنالرې انډیکس او اړوندې الښوونې په دې راپور کې وړاندې کیږي. څو سکتوري  نجاتد څو سکتوري 

سره  انډیکس څخه استفاده کول د نورو بشردوستانه اړتیاوو ارزونې، د فعالیت وروسته نظارت ، شننۍ او ارزیابې ابزارو

 یو ځای توصیه کیږي. 

 

؟ته وایيانډیکس څه  کړنالرو نجاتد   
 

  چې په یوه کورنۍ کې د افرادو لخوا هغه مهال ترسره کیږي چې  هعمل څخه عبارت دیو له  کړنالرهواحده  نجاتد 

 نجاتنو ویلی شو چې  ستونزو سره مخامخ کړي. په پرتله له زیاتوحاالتو عادي د شوکونه لکه طبعی افات او حوادث یې  

 چې کورنۍ یې دکړنالرې معینې کړي  نجاتڅو هغه ولګې څخه عبارت دی له ټشاخصونو  انډیکس د یو شمیر کړنالرو

یواځې په سکتوري نماینده  چې غوره کوي. بشردوستانه ادارې کولی شي او ستونزمنو حاالتو سره د مقابلې لپاره سختو

کورنۍ فشار عمومي  دکړنالرو د شمیر )دفعاتو( او شدت په معلومولو سره  نجاتشاخصونو باندې د اتکاء کولو پر ځای د 

 وم کړي.لعپه ښه توګه موضعیت 

  

 تر دې کچې وسعت پیداکړی تر څوانډیکس استفادې او تحلیل  کړنالرو نجاتد خوراکي توکو مصؤنیت سکتور کې د  

نجات د څو سکتوري کړي. معلوم او اقدامات  ځوابونهاو پروګرامونو کې د فشار پر وړاندې  نوویو زیات شمیر سکتور

فشار هر اړخیزه شاخصونو درلودوونکی دی کوم چې د کورنۍ د  ۱۱ چمتو شوی او دافغانستان لپاره انډیکس  کړنالرو

    اندازه ګیري رامنځته کوي. باوري لومولو لپاره یوه اسانه او د استفادې وړعد میا پریشانۍ 

 

؟انډیکس څه ډول طرح شوی کړنالرو نجاتد څو سکتوري   
 

په افغانستان کې د لست  کړنالرو نجاتلومړی، د . ډیکس په درې مرحلو کې جوړ شوېان کړنالرو نجاتڅو سکتوري 

د پراخه کالسټرونو او اړوند تخنیکی کاري کروپونو سره  يسکتور د بشردوستانه ادارو، فعالیتونو پر بنسټ  موجوده 

متمرکز ګروپي  ۲۰او کابل والیتونو کې د په ننګرهار، هرات، کندوز، کندهار شوی. دوېم، سال مشورو په ترڅ کې جوړ

دوه د ټولنې غړو سره او همدارنګه  ،بحثونو له الرې د وړاندیز شویو کړنالرو لست په اړه د ټولنې نظریات راټول شوی

د هغې کورنۍ چې د کړنالرې څخه ګټه او ګیري ترسره اندازه  د هرې کړنالرېترسره شوي تر څو  اشتراکي فعالیتونه

کورنیو سروې  ۲۰۰۰قیب د ددې په تع سالمتیا باندې د اغیزې پر بنسټ د شدت مناسبې درجې پیشنهاد کړي.اخلي، په 

څو سکتوري باالخره،   چمتو کړي.لومات عیا م ازمایلو په موخه کمي ډیټااعتبار  د  د هرې کړنالرېتر څو  ترسره شوې

  سره به شریکه کړل شي. بشردوستانه ټولنېنجات کړنالره چمتو شوې، دري او پښتو ژبو ته ژباړل شوې او 

 

 ورځني بیا  ۷لومه شوه چې ې او معازمایل شو یوه اضافي مطالعهمودې  یادولوروورځنۍ د بیا  ۱۴ورځنۍ او  ۷ د 

چې د  ده ځکه چې مشاهده شوي کړنالرو انډیکس د استفادې په موخه تر ټولو مناسبه ده نجاتد څو سکتوري  نهوریادو

چې  ورپه یا د وی کړنالریچه هغه  پدی معنی، ی یبی باوری  ښاکورنۍ  کی  لودوورځو بیا یا ۱۴پرتله د  په ورځو ۷

 شوی نهایي لوماتو د وړاندې کولو المل شوي.معد ناکافي له الرې او په تیر کې د قبول شویو کړنالرو تر ټولوښه وی 

بیالبیلو  ۹درلودوونکی دی او د کورنۍ د   کړنالرو انډیکس د یو زیات شمیر سکتورونو د کړنالرو نجاتڅو سکتوري 

مکمل واکسین شوي یۍ ماشومان هغه کورنۍ چې ( ۱سره مثبته اړیکه لري چې عبارت دي له: )ځانګړتیاوو  زیان مننې 

امیدوارې یا شیدې ورکوونکي  هغه کورنۍ چې ( ۳، )و کې اوسي له منځه تللي کورونهغه کورنۍ چې په ( ۲نه دي، )

 کورنۍ هغه ( ۵، )ترالسه کړی نه دي بشردوستانه مرستېیې میاشتو کې  ۳ وپه تیرهغه کورنۍ چې ( ۴، )لري میرمنۍ

 ۷هغه کورنۍ چې له ( ۷، )نه لري د عوایدو فعلي سرچینې هغه کورنۍ چې ( ۶، )درلودوونکی دي معیوب غړیچې د 

 کورنۍهغه ( ۹او ) لري کلنو ښکته عمر لروونکي ماشومان ۵څخه زیات د  ۳له هغه کورنۍ چې ( ۸، )لري زیات غړي

ه یاد ولرل شي چې د دا باید پ . ي کیږیسرپرست غړی لخوا یې  یا معیوب ې لروونکيناروغیا مزمنی  اوږدمهاله چې د
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شاخصونو او ابزارو  له له دې کبله نو زیات دیپیچلې او الملونه یې  (زیانمنتوب)زیان مننه جوتوي چې څیړنې موندنې 

  څخه استفاده کول اوس هم غوره الر ده.

 

؟استفاده وشي او څنګه کړنالرو انډیکس څخه څه وخت نجاتد څو سکتوري   
 

د نغدو پیسو او مارکیټ په اساس  د بشردوستانه ټولنې لپاره چمتو شوي تر څو په یو شمیر سکتورونو کې یې دغه ابزار

رادي بشردوستانه نهادونو، بشردوستانه دغه ابزار د انفکړي. وورڅخه استفاده یا جامع پروګرام جوړونې کې 

کالسترونو او یا ساهمینو لخوا د شرایطو د تحلیل، اړتیا ارزونو او پروګرامونو د نظارت او ارزیابۍ لپاره په کار وړل 

ي نجات کړنالرې انډیکس په آسانۍ سره په هر ډول پوښتنلیک یا د اړوند سند په مناسبه برخه کیدای شي. څو سکتور

 کې ځای پر ځای کیدلی شي. 

 

 په ساده توګه په الندېلوماتو راټولولو په صورت کې عم په استفادې سره دڅخه  د څو سکتوري نجات کړنالرو انډیکس 

ورځو په موده کې د هرې  ۷د تیرو له ځواب ویوونکي څخه  ماډیول کې موجودې پوښتنې او مرحلې تعقیب کړئ تر څو

کړنالرو لپاره چمتو شوي ځوابونه باید  ۱۱د ټولو  د دفعاتو په هکله معلومات ترالسه کړئ.   نجات کړنالرې د استفادې

)صفر(  ۰شي. په یاد ولرئ چې د دفعاتو اړوند ځواب باید همیشه د د جدول د دفعاتو په کالم یا ستون کې یادداشت کړل 

 فاده کړيتورڅخه اس یې او یاتر منځ وي.  که چیرې یوه کورنۍ په یوه ورځ کې په یوه کړنالره کې څو ځلې دخیله  ۷او 

 نمرې په توګه محاسبه کیږي.  ۱بیا هم دغه ورځ د  وي

 

د مودې په اړه په منظم ډول یادونه وشي او دغه  ا یادولوته د سروې په موده کې د بیا ر ځواب ویوونکو دا مهمه ده چې

ورځې؛ یا ؛ د تیرې پنجشنبې څخه؛ نه ؛ تیره  ۷ې، ؛تیرې ل او شا یا تیر ته محاسبه شي )یعنموده باید له نن ورځې پی

 رایادولو ورځو )د بیا  ۷د تیرو  ل ځوابونهفعالیتونو پر وړاندې خپ اونې؛(. له دې پرته، ځواب ویوونکی ښایي د نجات

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          موده( بهر ارایه کړي.                                                                                                         

 

:کړنالرو د انډیکس ماډیول نجاتد افغانستان د څو سکتوري   
 

 نمره

اندازه )

  x ګیري

 دفعات( 

(WxF) 

 دفعات

 
Frequency 

(F) 

اندازه 

 ګیري

Weigh

t 

(W) 

کړنالره نجات  شمیره 

ورځو په موده کې، لږ تر لږه د کورنۍ یوه غړي )نارینه یا ښځینه( څو  ۷د تیرو  ۱   

خوړو باندې اتکاء لرلې ده؟  ارزانه ، کم کیفیته او عالقه ورځې کم   

۱ 

کورنۍ یوه غړي )نارینه یا ښځینه( څو د لږ تر لږه  ورځو په موده کې،  ۷و د تیر ۱  

؟ترڅو کوچني ماشومان یې وخوري د غذا خوړل راکم کړيورځې   

 

۲  

 )د څښلو،اوبو د ورځو په موده کې، کورنۍ څو ورځې د کورني ۷د تیرو  ۱  

؟دی راکم کړی مصرف  مجموعې مقدار  (وپرېمینځلو، پخلی او داسې نور  

۳ 

اکو اوبو )د څو ورځې د ازادو سرچینو د ناپورځو په موده کې، کورنۍ  ۷د تیرو  ۱  

  استفاده کړې ده؟ څخه جوش او تصفیه کولو پرته( 

۴ 

د ضروري خوراکي توکو کورنۍ څو ورځې ورځو په موده کې،  ۷د تیرو  ۲  

باندې اتکاء په مرسته دوستانو یا خپلوانو ی یا  ترالسه کولو په موخه پور اخیست

یا د کورنۍ د اړینو اړتیاوو پوره کولو په  ترالسه کولو یا د خوراکي توکو کړې 

؟ دی یموخه پور اخیست  

۵ 

شریک کور، آیا کورنۍ په قسمآ تخریب شوي کور، موقتی ځای، په بیروباري/  ۲  

هغه ځای کې چې د نورو موخو لپاره وي )د بیلګې په توګه  فضا یاخیمو، آزاده 

( اوسیږي؟  لپاره څاروي  

 

ورځو په موده کې په پورته بیکاره ځایونو کې  ۷: که چیرې کورنۍ د تیرو یادونه

نمره وړکړئ. ۷اوسیدلي وي نو بیا   

۶ 

یا ښځینه( د ورځو په موده کې، لږ تر لږه د کورنۍ یوه غړي )نارینه  ۷د تیرو  ۳  

 غذا خوړولو د معمولو دفعاتو په پرتله څو ورځې د غدا خوړولو شمیر راکم کړی

؟  دی  

۷ 
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ورځو په موده کې، آیا کورنۍ د وروستیو ستونزو یا بیړنیو حاالتو له  ۷د تیرو  ۳  

امله کومه شتمني)د څاریو، طال، ټلیفون، فرنیچر، برقي سامان آالت او داسې 

  ؟دي يرل( پلوو په ګډوننور

۸ 

ورځو په موده کې، لږ ترلږه د کورنۍ یوه اضافي غړي )نارینه یا  ۷د تیرو  ۳  

د دندې موندنې یا هر ډول عوایدو)د روز مزد/په کوڅو کې د ښځینه( څو ورځې 

شیانو پلورل او هرهغه حالت چې د کار موندنې په موخه له کوره لیرې سفر 

؟ دی ترالسه کولو کوښښ کړی کوي، په ګډون( د  

 

کلونو  ۱۶: یواځې د کورنۍ هغو غړو ته مراجعه وکړئ چې عمر یې له یادونه

 زیات وي.

۹ 

صادي تورځو په موده کې، ماشومان )انجونو او هلکانو( څو ورځې  د اق ۷د تیرو  ۴  

مفاداتو لپاره د کارکولو او یا کورنۍ فعالیتونو)د لرګو راټولول/اوبو راوړل/ 

ی؟ نه دي تللکورني کار او داسې نور( ترسره کولو  له امله ښوونځي ته   

 

۰۱  

ورځو په موده کې، آیا لږ تر لږه د کورنۍ یوه غړي د وروستیو ستونزو  ۷د تیرو  ۴  

روغیتایي په یا بیړنیو حاالتو له امله رامنځته شویو جدی روغتیایي ستونزو لپاره 

؟دی پاملرنه کې وروسته والی کړی  

۱۱ 

و د نمرو مجموعه(شمیر ۱۱شمیرې څخه تر  ۱کړنالرو انډیکس نمره )د نجات  د کورنۍ د څو سکتوري    

 

 

 د څو سکتوري نجات ۍد کورن لوماتو د راټولولو پروسه بشپړه شوه نو بیا دوو مرحلو ته اړتیا ده تر څوکله چې د مع

 . کړنالرو د انډیکس نمرې محاسبه شي

 

استفاده موده کې فعاله یا ورڅخه په ورځو  ۷تیرو  کړنالرې نمره محاسبه کړئ چې د لومړۍ مرحله: د هرې هغې  نجات

 . ده شوې

د ضرب کولو د هغې د استفادې د رپوټ شوې دفعې نجات کړنالرې د شدت د اندازه ګیرې سره  دنجات کړنالرې نمره  د

 له مخې محاسبه کړئ.

 

 کړنالرو د انډیکس نمره محاسبه کړئ.  نجات دوهمه مرحله: د څو سکتوري 

نجات کړنالرو د نمرو د جمع کولو له مخې محاسبه کړئ تر  ۱۱کړنالرو د انډیکس نمره د ټولو  نجات د څو سکتوري 

 څو د هرې کورنې لپاره یوه نهایي نمره چمتو شي. 

 

په څلورو برخو کې طبقه بندي کیدلی شي: تر د سروې شوو کورنیو د څو سکتوري نجات کړنالرې د انډیکس نمره 

تر ټولو کمه یا ښکته کچه ستونزه لري او تر ټولو  برخه( داسې په پام کې نیول کیږي چې ۱د کورنیو ) ٪۲۵ټولو ښکته 

  لوړه ۲۵٪ د کورنیو )۴ برخه( داسې په پام کې نیول کیږي چې تر ټولو د لوړې کچې ستونزه لري)د بشپړ راپور په ۵  

  برخه کې تحلیل شوی کوم چې پهhttps://oxf.am/2KcgW2B موجود دی.

   

 

د نهاد قضاوت ته د نظر د اختالف په صورت کې  د نتایجو د تفسیر پر مهال ټول بشردوستانه نهادونه باید پوه شي چې 

)په دې اړه ال زیات معلومات د بشپړ راپور به  د شاخصي حدونو ۱۲۰او  ۸۰، ۴۰دې مطالعه کې مونږ اړتیا ده. په 

په پام کې نیولي ولې هر نهاد او پروژه باید نتایج د خپلو پروګرامونو او خاصو شرایطو په توګه  برخه  موجود دی( ۳.۴

 په رڼا کې تفسیر کړي. 

 

مثالونه اخیستلو  کړنالرو انډیکس څخه د ګټې نجات د څو سکتوري  
 

څخه د ګټې اخیستنې بیالبیلې الرې د راپور یا تحلیل د یوې برخې په توګه د څو سکتوري نجات کړنالرې انډیکس 

 شتون لري. 

د یو ګروپ کورنیو لپاره دڅو سکتوري نجات کړنالرو د انډیکس وسطې نمره چمتو کړئ. د بیلګې په ډول، په  •

ټولنه کې د ټولو کورنیو لپاره دڅو سکتوري نجات کړنالرو د انډیکس وسطې نمره رپوټ کړئ او بیا د څو 

کې نیول شوي )په ځانګړي  سکتوري نجات کړنالرو د انډیکس وسطې نمره د هغو ګروپونو لپاره چې په پام

هغه کورنۍ چې پخوا یي ډول زیان منوونکي لکه د ښځینه سرپرسته کورنۍ، سیمې ته نوې راغلې کورنۍ، 

 یا ځمکه نه لروونکې کورنۍ( پرتله کړئ. مرستې ترالسه کولې 

file:///C:/Users/javlon/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/BQ31ZAJY/موجود%20دی.%20https:/oxf.am/2KcgW2B
file:///C:/Users/javlon/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/BQ31ZAJY/موجود%20دی.%20https:/oxf.am/2KcgW2B
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بیلګې په د کورنیو تر منځ په څو سکتوري نجات کړنالرو انډیکس نمرو کې د تفاوت اندازې محاسبه کړئ. د  •

ډول، که چیرې معیاري تفاوت کم وي نو دا په دې معنی دی چې د متوسطې کچې فشار په ډیرو کورنیو کې 

ورته دی او که چیرې معیاري تفاوت زیات وي نو په دې صورت کې د کورنیو په منځ کې زیات تفاوت دی او 

 باید معلوم او وپیژندل شي. 

او بیا نمره د لوړ څخه و کم ته ترتیب اسبه ره د کورنۍ په کچه محکس نمانډی د د څو سکتوري نجات کړنالرې •

کړئ. هغه کورنۍ چې د څو سکتوري نجات کړنالرو د انډیکس تر ټولو لوړه نمره ولري په پروګرام کې د 

 شاملولو لپاره په پام کې نیول کیدای شي.

 

 ۲۰۱۸اکسفام په افغانستان کې، اپریل 

 دی. کنټ په همکارۍ ترتیب کړیدغه سند مدهو سوبیدي د سټوارټ 
 

 تماس کې شئ  په دی ایمل آدرس د ال زیاتو معلوماتو یا ددې سند په اړه د نظر ورکولو په موخه 

policyandpractice@oxfam.org.uk 
 

 څخه تر السه کیدلی شي. https://oxf.am/2KcgW2Bد بشپړ راپور اړوند لیک له  

 

 ورکولو محفوظ دی ولې له دې سند څخه د ادوکسي، کمپاین، تعلیم او څیړنې په موخه پرته له فیسحق د کاپي د نشرې 

ې باید د اغیزې یا نهایي ارزونو په موخه . د کاپي حق لروونکی غوښتنه کوي چې دا رنګه ټولې استفاداستفاده کیدلی شي

او یا ژباړلو په نورو نشرویو کې د دوباره استفاده کولو  کاپي کولو،کې د  الاتواپه نورو ح له دوئ سره ثبت کړل شي.

 صورت کې د اجازې حق محفوظ دی او ښایي فیس هم واخستل شي.

 

 کال د اپریل په میاشت کېچمتو شوی.  ۲۰۱۸د اکسفام افغانستان لخوا د 

 

 

mailto:policyandpractice@oxfam.org.uk
https://oxf.am/2KcgW2B

