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افغانستان یکی ازمزمن ترین بحرانهای بشری دردنیاست .با تاسف
برای اکثر افغانها 2016 ،شاهد بطی شدن جنگ نبود .درنتیجه
بیشتر ازنیم ملیون نفر ازخانه های شان آواره شدند که اکثرشان
اکنون دربیجا شده گی درازمدت بسرمیبرند .طبیعت متغیرجنگ
نیزسبب الگوی جدید بیجا شده گی شده است .نه تنها تعداد بیجا
شده گان افزایش یافته بلکه اکنون تمام کشورازجنگ متاثر شده و
تمام والیات کشور میزبان خانواده های بیجا شده است .به طرز
شدیدا نگران کننده یی سال گذشته شاهد بیشترین تلفات ملکی تا
کنون ثبت شده بود که درین میان زنان واطفال بصورت نامتناسب
بیشترین آسیب را متحمل شدند.
بیجا شده گی درمقیاس بزرگ درافغانستان با عودت هزاران
شهروند افغان از پاکستان و ایران با یک جا به جایی عظیم
دیگرمردم همراه شد .حجم این عودت به این پیمانه پیش بینی
نشده بود .درجریان  2017توقع میرود تا یک ملیون عودت کننده
دیگراز پاکستان و ایران به افغانستان بیایند .نیازهای شان درطرح
پاسخگویی بشردوستانه ( )HRPگنجانیده شده است.
علی الرغم بزرگترین کمک های بین المللی درسطح جهان طی دهه
ها ،میزان فقر ازسال  2011افزایش یافته واحتماال درطی  2017نیز
افزایش خواهد یافت %40 .مردم دچارعدم مصئونیت غذایی اند
وبیشتز از یک ملیون طفل نیازمند تداوی سوء تغذی حاد میباشند.
گزارش های اولیه همچنان بیانگر افزایش درمیزان مرگ
ومیرمادران است .با عدم دسترسی درحدود  %40مردم
درسراسرکشور به خدمات صحی ملی .اینکه مرگ ومیر مرتبط به
زایمان درجریان سال  2017افزایش میابد وبخشی ازمجموع تمام
اطفال مصاب به سوء تغذی شدید تداوی دریافت میکنند ،اجتناب
ناپذیر است.

مارک باودین
ناظم امور بشری

کنفرانس بروسیل با تعهد  3.8بلیون دالر درسال برای چهار سال
آینده حمایت دوامدارجامعه بین المللی را برای نیازهای انکشافی
افغانستان نشان داد .علی الرغم این تعهد حمایت عمده ،ترکیبی
از جنگ ،جابجایی عظیم مردم و میزان پایین رشد اقتصادی به این
معنی است که ارائه کمک های بشری حیاتی است .طرح
پاسخگویی بشردوستانه ( )HRPمتمرکز است به رسیده گی به
نیازهای عاجل نجات دهند حیات انسانها؛ مدد رسانی به افغانهای
آسیب دیده ازجنگ وحوادث طبیعی ،مراقبت های ترضیضی برای
زخمی های جنگ ،تداوی اطفال مصاب به سوء تغذی حاد ،تامین
دسترسی به دایه/قابله های حرفه یی ومراقبت های مادرونوزاد در
ولسوالی های که بنا به موجودیت جنگ دسترسی شان محدود یا
دشوارست وحصول اطمینان ازامنیت ومصئونیت کسانیکه
ازخشونت فرار میکنند .طبیعت متغیر بیجا شده گی داخلی
تمرکز بیشتر به نیازهای فامیل های که دربیجا شده گی درازمدت
قرار دارند و درشرایط بحران نیمه دایمی بسرمیرند را الزامی
ساخته است.
بحیث ناظم اموربشری من مدیریت صندوق مشترک پولی را به
عهده دارم که امسال پنجاه ملیون دالردریافت کرد .صندوق
مشترک وجهی بشردوستانه امسال با پاسخگویی استراتیژیک به
بحرانهای بشری و حصول اطمینان ازرسیده گی سریع به نیازهای
حیاتی درزمان وقوع ،فوق العاده با ارزش ثابت شد .من ازتمویل
کننده گان که صندوق وجهی مشترک بشردوستانه را حمایت
کردند سپاسگزارم وامیدوارم به ادامه کمک های بیشتر برای
حصول اطمینان از اینکه جامعه بشری ابزارموثررا برای پاسخگویی
وپیشگیری ازبدترین اوضاع بشری درهنگام وقوع ،دراختیاردارند.
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بررسی اجمالی

بحران

گسترش جغرافیایی و عمیق شدن روزافرون جنگ باعث افزایش  ۱۳درصدی در آمار افراد نیازمند به
کمک های بشری که هم اکنون تعداد شان به  9.3ملیون میرسد ،گردیده است .معضل بیجاشده گی بی
امان و معروض شدن به حوادث مکررهمچنان نیازهای بشری را تشدید میکنند.
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افغانستان بمثابه یکی ازکشورهای بحران زده بسیارخطرناک ودارای
خشونت زیاد دردنیا باقی مانده است  .خانوارها در افغانستان به به
خطرهمیشه گی جنگ وحوداث طبیعی مواجه اند .اغلب این خطرات
آنها را بصورت آنی مجبور به فرارازخانه و کاشانه شان میکند .در سال
 2016تمام حوزه های کشور از جنگ متاثر شدند .نقض حقوق بین
المللی بشردوستانه و قانون حقوق بشر بشمول قتل های هدفمند،
استخدام اجباری و حمله به تسهیالت تعلمیی و صحی بصورت منظم
صورت میگیرد .به تعداد  8،397نفر تلفات ملکی در نه ماه نخست
 2016بلندترین آمار ثبت شده را نشان میدهد که شامل افزایش 15
درصدی در تلفات اطفال نسبت به  2015میباشد  .در طی سال 2016

بیجا شده گان داخلی ناشی ازجنگ
جنوری  -اکتوبر 2016

پیش بینی شده برای 2017

جنگ های زمینی مکرر و روزافرون بصورت مستمر عامل اصلی تلفات
ملکی بود  ،همچنان که این جنگها آزادی تحرک مردم را محدود و
ساحات را با مواد منفقله بازمانده از جنگ آلوده ساخته ،که این به نوبه
خود بصورت نامتناسب اطفال را متاثر میسازد  .شرکای ارائه کننده
خدمات صحی  57346مورد جروحات ناشی از اسلحه را تنها بین
جنوری و سپتامبر گزارش کردند که در مقایسه با تعداد  19،749در
سال  2011سه برابر افزایش را نشان میدهد .
این کشور به بیجا شده گی روزافرون مواجه است .در سال 2016
جنگ سبب بیجا شده گی بی سابقه ی شد که تعدادشان به نیم ملیون
نفر در ماه نوامبر رسید ،بلندترین رقمی ثبت شده تا کنون .بصورت

جدول زمانی بحران
ﻣﺘﺎﺛﺮﯾﻦ از ﺣﻮادت ﻃﺒﯿﻌﯽ

450,000 498,000

مهاجرین پاکستانی

در اکتوبر 2016

56,000

٣٠٠

بیجا شده گان داخلی نو
ناشی از جنگ

٢٠٠

پیش بینی شده برای 2017

١٠٠

125,000

عودت کننده گان افغان آسیب پذیر
جنوری  -اکتوبر 2016

پیش بینی شده برای 2017

444,000 254,000

مهاجرین و عودت کننده گان

جنوری  -اکتوبر 2016

314,000

پیش بینی شده برای 2017

550,000

اکتوبر 2016

جوالی 2016

جون 2016

حمله گروه های
مسلح غیردولتی به
قندوز تقریبا یکسال
بعد ازحمله اول به این والیت،
سبب بیجا شده گی  118,000نفر

بلند رفتن قابل
مالحظه تعداد
عودت کننده گان
ازپاکستان به تعقیب
وخیمترشدنفضایمصئونیتی
شان که روزانه تعداد عودت
کننده گان جدید بصورت اوسط
تا ربع چهارم سال به  6,000نفر

معرفی فورمه
ارزیابی عاجل
خانوار( )HEATبعد
از تاییدی  HCTیا تیم بشری

گردید.

در روز می رسد.

کشوری

بخش اول :بررسی اجمالی بحران

اوسط این کشور هر روز شاهد بیجا شده گی  1500نفر که از خشونت
ها فرار کرده اند بوده .بیشتر از نیم ملیون فامیل بیجا شده در
سراسر  34والیت کشور پراگنده اند .که در حدود  %20شان در
ساحات با دسترسی مشکل تحت کنترول غیرافراد مسلح غیر دولتی،
که بصورت تدریجی درحال گسترش اند زنده گی میکنند %50.بیجا
شده گان را اطفال تشکیل میدهند و این اطفال معروض به خطرات
خاص سوء استفاده و بهره کشی برعالو ِه اخالل در حاضری مکتب و
انجام کار شافه میباشند .انواع خشونت مبتنی برجنسیت بخصوص
ازدواج زیرسن و ازدواج های اجباری  ،خشونت خانوده گی روانی
وجنسی گزارش شده است که افراد را در جوامع بیجا شده گان و
میزبان بصورت یکسان متاثر ساخته است.
سال  2016با تجربه بازگشت بی سابقه در حدود  600000مهاجرین ثبت
شده و بدون اسناد از پاکستان بحران بیجا شده گی را برجسته ساخت.
برای اکثریت عودت برخالف میل شان  ،ناگهانی واضطراب آورست.
زمانیکه برگشتند به تعداد بیجا شده گان داخلی میافزایند ،چون
جنگ و ارتباطات گسسته ی اجتماعی مانع برگشت آنها به محل
سکونت اصلی شان میشوند .با نبود یک آینده روشن از بهتر شدن

اوضاع سال  2017احتماال شاهد بیجا شده گی  450000نفر و یک ملیون
دیگر هم عودت کننده از پاکستان وایران خواهد بود.
منازعه فعال بصورت مستمر مصئونیت فزیکی و صحی افغان ها را به
مخاطره می اندازد که بصورت نامتناسب زنان و کودکان را متاثر
میسازد .حمالت کور به تسهیالت صحی ،مریضان ،کارکنان صحی و
وسایل نقلیه بصورت دوامدار دسترسی را به خدمات صحی حیاتی
مختل ساخته و مردم از دریافت خدمات صحی حیاتی محروم
میسازد چهارونیم ملیون نفر در ولسوالی های متاثر از جنگ که در
آنها دسترسی به خدمات صحی بشدت محدود است زنده گی
میکنند .صحت طفل ومادر بصورت خطرناکی نادیده گرفته شده.
میزان مرگ ومیرمادران دربلندترین رتبه درجهان باقی مانده میزان
سوء تغذی حاد در  20والیت از  34والیت ازآستانه اضطراری گذشته
است .درحدود  1.8ملیون نفرنیاز به تداوی سوء تغذی حاد دارند .
معروض شدن همزمان به خشونت وآسیب پذیری های بلند اقتصادی
بدین معنی است که اکثرخانوارها چندین حادثه درسال را تجربه میکنند
که که سبب عدم کفایه مواد غذایی و پذیرفتن روش های تطابق پذیزی
منفی اغلب مضر که سبب فروبردن عمیقتر فامیل ها دربحران میشود.

ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ

ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن اﻓﻐﺎن آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ

ﺑﯿﺠﺎ ﺷﺪه ﮔﺎن داﺧﻠﯽ ﻧﺎﺷﯽ ازﺟﻨﮓ
)ﻫﺰار( ٣٠٠

١ ٩٨

٢٠٠
١ ٥٨

١ ٥٤

١ ٣٢ ١ ٢٨
٤٨

٥٨

٤٥
٤٠

سپتامبر2015
جنگ قندوز سبب بیجا
شده گی درحدود 87,000
نفر در سراسر حوزه

شمالشرق شد.

٤٨

٥٢

٥٣

٤٧

٥٩

٥٥

٤٢

اپریل ۲۰۱۵

جون 2014

افزایش سریع درجنگ
های حوزه های شمالی
وغربی سبب بیجا
شده گی تازه گردیده که اکثراً
درساحات بدون دسترسی

عملیات وسیع
دروزیرستان شمالی که
سبب بیجا شدن کتلوی
مهاجرین پاکستانی به والیات
خوست وپکتیا گردید که تاکنون
تعداد کمی ازآنها به خانه های شان

گیرماندند.

عودت کرده اند.

٥٦

٥٣

٦٤

٤٩

جنوری 2014
گشایش صندوق وجهی
مشترک بشردوستانه ()CHF
که پروژه های رسیده گی به

نیازهای خیلی شدید را تمویل میکند.

٥٨

٦٤

١٠٠

جنگ جاری
کماکان آسیب
پذیران را بی
ثبات میکند.
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بخش اول :اهداف اتراتیژیک

اهداف

استراتیژیک

هدف استراتیژی پاسخگویی  2017عبارت از نجات حیات ،محدودکردن معیوبیت ومعلولیت های قابل
پیشگیری و آالم بشری وتقویت مصئونیت افراد بیجا شده ،افرادملکی وعودت کننده گان که درجنگ گیر
مانده اند میباشد .اولویت بندی ،آماده گی ،دسترسی و دادخواهی اصول اساسی استراتیژی هماهنگ می
باشند که برای نیل به چهار هدف ذیل کلیدی میباشند.
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رسیده گی به نیازهای عاجل مردم متاثر ازحوادث:
حصول اطمینان از اینکه ضروریات برای نجات حیات وتامین مصئونیت متاثرین ازجنگ ،حوادث
طبیعی ،بیجا شده گان داخلی ،مهاجرین وعودت کننده گان مرفوع شده است.

حفظ حیات با حصول اطمینان ازدسترسی مردم به خدمات صحی و مصئونیتی
بوسیله دادخواهی برای احترام گذاشتن به قانون حقوق بین المللی بشردوستانه:
ارائه خدمات صحی عاجل برای مردم دارای بیشترین آسیب پذیری همزمان با دادخواهی برای رسیده
گی به نارسایی های عمده دولت در تامین نیازهای اولیه مردم.

کاهش تاثیرات آسیب پذیری های ناشی ازحوادث درمیان مدت:
حمایت به خانوده ها برای تطابق پذیری به نیازهای بشری درازمدت به منظور جلوگیری از خرابتر
شدن وضعیت شان درعدم پیشرفت فعالیت های راه حل پایدار.

بهبود وضع بشری درساحات با دست رسی دشوار:
تقویت کمک رسانی غیرجانبدارانه و به اساس نیاز به منظور رسیده گی به نابرابری درپوشش نیازهای
بشری درساحات بیرون از کنترول دولت.

بخش اول :مرور اجمالی بر استراتیژی

مروراجمالی بر

استراتیژی

اهداف واصول این استراتیژی یک دید مشترک را ازچگونگی پاسخدهی به نیازهای اولویت بندی شده را
که در (نمای اجمالی نیازهای بشری) یا  2017 HNOارائه شده است ،بیان میکند.

درشرایط بحران بسرعت متغیر این استراتیژی برای حصول
اطمینان ازپاسخگویی قابل پیش بینی و انعطاف پذیرطراحی شده
است .این پالن تشخیص مستمرخطر ،شناسایی ظرفیت ها ،تعبیه
بموقع امکانات ،تحلیل خالء ها وداشتن پالن تدابیری برای آماده
گی مناسب به پاسخگویی احتمالی را کلیدی می داند .همچنین
استراتیژی پاسخگویی اهمیت ازدیاد فعالیت های وجه نقدی را
بمثابه یک عنصر کلیدی تقویت آماده گی میشناسد.
برای اکثر فامیل های که به حوادث طبیعی و یا حوادث ناشی
ازجنگ وبیجا شده گی آنی مواجه میشوند کمک های بشردوستانه
اغلب تنها وسیله زنده گی شان است .بنابرین اصول اولویت
اقدامات بشردوستانه درافغانستان مدد رسانی به کسانی است که
دربحران آنی قرارداشته و چار ِه دیگری ندارند.
درجریان سالهای گذشته جامعه بشری تمایل چندان نداشتند تا
منابع محدود که برای پاسخگویی به نیازهای عاجل متاثرین
ازجنگ وحوادث طبیعی تخصیص یافته را برای پوشاندن خالی
روزافزون ارائه خدمات اساسی توسط دولت ،بکار گیرند .اما با
توسعه جنگ وچالش های را که جنگ برای پوشش خدمات صحی با
کیفیت و دسترسی مصئون ایجاد کرده ،جامعه بشری به میزان
باالی مرگ های قابل پیشگیری مردم مواجه شده است .با
درنظرگرفتن معیارهایی برای جلوگیری ازاتکای بیش حد به کمک
های بشردوستانه وتا حد ممکن حفظ سرمایه گذاری در سیستم
کنونی ،استراتیژی فعالیت های  2017با پوتانسیل تاثیرگذاری
بیشتربرای کاهش ازدست رفتن جان انسانها ازطریق تقویت
وتکمیل کردن ارائه خدمات اولیه برای مردم خیلی درخطر
بخصوص درساحات تحت کنترول گروه های مسلح غیردولتی که
معموال ازدسترس دولت خارج هستند مشارکت میکند .این
تمرکزسبب میشود فیصدی بیشترساحات تحت پوشش و

پاسخگویی بشردوستانه برای رسیده گی به شدیدتری نیازها
درتمام کشورقراربگیرند که این امربرای تعهد ما به رعایت اصول
بی طرفی ،غیرجانبدارانه وبشری بنیادی است.
و درآخر این استراتیژی به اینکه واقعیت های جدید بیجا شده گی
نیازمند یک روش انعطاف پذیرتر برای تعین محدوده نیازهای
بشری است اذعان میکند .با انتخاب کوچ بحیث یک میکانیرم
تطابق پذیری به مشکالت جنگ ،حوادت طبیعی ومشکالت
معیشتی هزاران افغان به زنده گی مبهم وموقت روی آورده اند.
به همین منوال تعداد کثیری افغانهای عودت کننده ازپاکستان و
درمقیاس کمتر از ایران به بالتکلیفی مشابه همراه با عدم فرصت
برای خودکفایی و تامین معیشت فامیل های شان روبروهستند.
نبود کمپ (جاییکه بشود مردم با نیازی مندی های مشابه را
بحیث قضیه بشری تشخیص کنیم) مانع تشخیص کافی نیازهای
بشری واقعی که معموال درمیان خانوداه ها که دربین مردم فقیر
شهری پراگنده اند ،گردیده است .طبیعت شهری بیجا شده گی
نیز سبب ایجاد چالش های اضافی برای جامعه بشری جهت تعین
نیازهای بشری گردیده است .محو آسیب پذیری وتامین وقار
وتوانایی مردم برای شگوفایی و خودکفایی دارزمدت ازمحدوده
ظرفیت اقدامات بشری بیرون است .هرچند هماهنگی و تشریک
مساعی بین اقدامات بشردوستانه وانکشافی برای رسیدن به هدف
تغیردارزمدت با استفاده ازفرصت های موجوده پالیسی
هاوچارچوب های برنامه انکشافی میتواند موثرباشد.

9

بخش اول :استراتیژی پاسخگویی

استراتیژی

پاسخگویی

استراتیژی  2017فعالیت های با پوتانسیل بیشتر تاثیر گذاری برای کاهش ازدست رفتن حیات مردم
همزمانِ تامین پوشش نسبی بیشتری نیازهای بشری ،را دراولویت قرار میدهد .این استراتیژی همچنان
بردادخواهی وهمکاری با دولت افغانستان ،شرکاء انکشافی وتمویل کننده تاکید میکند تا به عوامل ریشه
ی آسیب پذیری رسیده گی گردیده ،مقاومت مردم را بلند برده  ،خطرو خسارات حوادث را کاهش داده
و درنهایت وابسته گی دارازمدت به کمک های خارجی کاهش یابد.

محدوده پاسخگویی بشردوستانه
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هدف اساسی پاسخگویی بشری درافغنستان متمرکز به فعالیت
های حیاتی برای نجات جان انسانها طی  12ماه آینده است .مردم
افغانستان دارای نیازهای مزمن از سبب سالها انکشاف نیافتگی و
بی امنی هستند .ازآنجاییکه این عامل مزمن سبب تشدید بحران
بشری میشود ،دولت باید به آوردن تغیر ملموس به زنده گی مردم
طوریکه در چارچوب انکشاف ملی صلح ( )ANPDFو برنامه های
اولویت ملی ( )NPPsبشمول میثاق شهروندی بازتاب یافته ،ادامه
دهد .این برنامه ها تعهد روشن دولت اففانستان را درقبال انجام
فعالیت های بیشتر برای کاهش فقر ،شغل زایی ،وحصول اطمینان
از ارائه خدمات بهترو برداشتن گام های مهم در راستای
گنجانیدن عودت کننده گان وبیجا شده گان داخلی بحیث
مستفید شونده گان این برنامه ها ،نشان میدهد.
پارامتر های این استراتیژی پاسخگویی بشری با درنظرداشت پالن
های فوق الذکر چندین ساله و مدغم دولت وشرکاء انکشافی تعین
گردیده است .منابع مالی اقدامات بشردوستان کمتراز  %4تمام
جریان مالی کشور های کمک دهنده به بخش انکشافی وامنیتی را
تشکیل میدهد .اولویت بندی دقیق ضرورست که بصورت واضح
مشخص کنیم که درکجا بیشترین نیازهای حاد مقتضی اقدامات
بشری است .درشرایط جنگ کنونی اقدامات بشردوستانه باید
انعطاف پذیر ومجزا باقی بماند تا اقدامات غیرجانبدارانه
وبیطرفانه را برای پاسخگویی به نیازهای خیلی عاجل ،حساس
بزمان ونجات دهنده حیات درتمام ساحات ،بدون درنظرداشت
اینکه تحت کنترول کی قراردارند ،را تضمین کند.
اولویت بندی
اولویت بندی پالن پاسخگویی ازاصول عمومی که برای تعین
محدوده استراتیژی بکاررفته تبعیت میکند .دراولین وهله اولویت
تداوی وکمک ها به افغانهای داده میشود که مواجه به حوداث

عاجل که جانشان را تهدید میکند هستند .تهیه خدمات ترضیضی
به زخمیان جنگ روزافرون ،تداوی عاجل اطفال معروض به سوء
تغذی حاد شدید ،فراهم آوری دسترسی زنان به دایه های مجرب و
خدمات صحت مادر و نوزاد درولسوالی های بادسترسی محدود یا
دشوارناشی ازجنگ و تامین مصئونیت و امنیت فامیل های که
ازخشونت فرار میکنند ،بصورت خالصه استراتیژی اولویت را
بجای میدهد که درآنجا حیاتی را بشودنجات داد.
درطی سال  2016افغانستان بصورت فزاینده ای با کاهش اداره و
کنترول امنیتی بیشتر از  400ولسوالی مناقشه ی شده است .چالش
های دسترسی و امنیتی ناشی ازآن و تردید فعالین بشری سبب
برداشت قسمی ازاندازه نیازها درکشور گردیده وبصورت اجتناب
ناپذیری نابرابری پوشش پاسخگویی بشری را سبب شده است.
استراتیژی  2017تاکید مجدد بر اصول بیطرفانه وغیرجانبدارانه
کمک های بشری دارد .با تمرکزقوی بر دسترسی ،ارزیابی
ومددرسانی منصفانه این استرتیژی تمام تمویل کننده گان و
موسسات را تشویق میکند که آمارموجوده را تصحیح نموده وبه
خالء های موجوده رسیده گی نمایند .این بدین معنی است که به
ساحات با دسترسی دشوار ،ساحات محروم تحت کنترول مخالفین
اولویت بدهند وساحات پوشش شان را به تناسب نیازها گسترش
بدهند.
مردم درمحراق تصمیم گیری
طرح پاسخگویی بشری  2017برای افغانستان ،مردم را درمحراق
تحلیل اوضاع بشری قرارمیدهد و استراتیژی پاسخگویی با عین
تمرکز را ارائه میکند .سیستم بشردوستانه به اساس کلستر تنظیم
شده وهرکلستر به تهیه مواد امدادی وخدمات مخصوص
تمرکزدارند .این طبقه بندی مصنوعی نیازها با چگونگی دچارشدن
مردم به بحران ها درتضاد است .افراد وخانواده ها به مجموعه
زنجیره ی از وسایل وخدمات برای نجات جان شان ضرورت دارند.
بصورت عموم مردم مواد مختلف را درمواقع مختلف نظر به

بخش اول :استراتیژی پاسخگویی

شرایط قبل ازحادثه شان نیازدارند و بادرنظرداشت فرصت معموال
انتخاب های مختلف واولویت های مختلف دارند.
درجریان سال  2016جامعه بشری درراستای تقویت تحلیل هماهنگ
نیازها و هماهنگی برنامه ریزی پاسخگویی ،تهبه ابزار وپروسه های
مشترک پیشرفت های داشته تا تصمیم گیری های مجزای
سکتوری کاهش یابد و مردم درمحراق تصمیم گیری قرارگیرند.
تالش های چندین سکتوری ناشی ازین پیشرفت ها در راستای
درک نیازها وپاسخگویی سبب موثریت و به صرفه بودن ارائه
خدمات ،کاهش تقاضای مردم درشرایط اضطراری و تحفظ
بیشتروقار ،انتخاب وتسلط مردم بر زنده گی شان گردیده است.
تحلیل و پاسخگویی های بین سکتوری
درجون  2016جامعه بشری فورمه ارزیابی سریع مشترک درسطح
خانوار را برای ارزیابی نیازهای بشری فامیل های متاثر از حوادث
آنی (حوادث طبیعی ،بیجا شده گی ناشی ازجنگ و برگشت
ازخارج) تصویب کرد .تدوین فورمه ارزیابی عاجل خانوار ()HEAT
به خالء معلومات مبتنی برشواهد برای تصمیم گیری وتمویل مالی
اقدامات عاجل بشردوستانه درسراسرکشور رسیده گی کرد.
تالشهای اولیه برای معیاری سازی ارزیابی و میتودولوژی جمع
آوری آمار به موثریت بیشتر تالش های هماهنگ پاسخگویی کمک
کرده است .انتخاب روش ارزیابی خانوار به بیراهه رفتن منابع را
کاهش داده و تحلیل سیستماتیک اینکه نیازها درکجا وچگونه
متفاوت خواهند بود را میسر ساخته است .درسال  2017تحلیل بین
سکتوری آمارجمع آوری شده توسط ( )HEATبرای تصمیم گیری
پاسخگویی استفاده خواهد شد چون این ابزار برای درک بهتراز
آسیب پذیری برای اولویت بندی و طراحی بسته پاسخگویی
مقتضی ساخته شده است.
تالش های بیشتری نیاز است که ارزیابی های بین سکتوری تقویه و
آمارقابل مقایسه گردآوری گردد تا جمع آوری آمار را به حد
مطبوع برسانیم و اساس تصمیم گیری های مبتی برشواهد بیشتری
را بگذاریم .کلستر های مصئونیت غذایی ،صحت ،تغذی ،وآب
وحفظ الصحه درین اواخر توافق نموده اند تا از میتودولوژی
معیاری  SMARTکلستر تغذی برای جمع آوری منظم آمار درسطح
والیتی استفاده نموده و آنرا توسعه دهند .تا دردسترس بودن
آمارارزیابی های بین سکتوری را حمایت نموده وهدف گیری
وپاسخدهی کلستر وبین کلستری را تقویت بخشند .میتودولوژی
ارزیابی ها بازنگری خواهد شد و حد اقل نیازمعلوماتی هرکلستر
را به شمول گنجانیدن احتمالی شاخص های کلیدی کلستر
مصئونیت وسرپناه اضطراری واقالم غیرغذایی را دربرخواهد
گرفت .که درنهایت ارزیابی های بین کلستری ،تحلیل مشترک
نیازها وبرنامه ریزی های مکمِ ل یکدیگر دروالیات با اولویت باال را
تقویت میبخشد که منتج به ازدیاد موثریت اقدامات بر روی

مردمان آسیب پذیرنیازمند میشود.
پروگرام انتقال وجه نقد ()CTP
با درنظرداشت شواهد روز افزون ازاینکه پروگرام های مبتنی به
وجه نقد توانمندسازی وکرامت جوامع آسیب دیده را تقویت
میکند و اغلب موثریت وسرعت مددرسانی را افزایش میدهند.
کمیته بشری کشوری ( )HCTدرسدد است استفاده ازوجه نقد را
درپالن های آماده گی و برنامه ریزی پاسخگوی درجریان سال 2017
شامل سازد .جامعه بشردوستانه متعهد اند که پروگرام های وجه
نقد را بمثابه طریقه موثر و انعطاف پذیری برای کمک بمردم
متاثر ازحاالت عاجل ،افزایش دهند .پروگرام های وجه نقدی
درافغانستان بخوبی جا افتاده وتمویل کننده گان مثل ECHO،
 OFDAو  CHFیا صندوق وجهی مشترک بشردوستانه پروگرام
های کوپون پولی را برای چندین سال است که تمویل میکنند.
درسال  2016تقریبا  800,000نفر در 26والیت  133.2ملیون
دالرکمک مالی چندین منظوره را در قالب پول نقد برای غذا ،برای
اقالم غیرغذایی و مصئونیت که توسط  21موسسه بشردوستانه
ارائه گردیده بود دریافت کردند .بیشترین قسمت ( )%92این کمک
پولی ( 122.4ملیون دالر) توسط کمشنری عالی سازمان ملل متحد
برای عودت کننده گان دارای اسناد تحت پروگرام عودت
داوطلبانه توزیع گردید به تعقیب آن توزیع پول برای غذا (،)%6
توزیع وجه نقد برای اقالم غیرغذایی( )%2را تشکیل میداد .تا
کنون پروگرام های انتقال وجه نقد برای پاسخگویی به نیازهای
بشری ناشی ازجنگ وحوادث طبیعی اساسا توسط موسسات
غیردولتی مشمول میکانیزم پاسخگویی به حاالت اضطراری
( )ERMکه توسط دیپارتمنت کمک های بشری اتحادیه اروپا یا
( )ECHOتمویل میگردد به پیش میرود .تشدید و توسعه
جفرافیایی جنگ درسال  2016وابسته گی عملیاتی به میکانیزم
پاسخگویی واحد و انعطاف پذیر را که مودل انتقال وجه نقد بحیث
بدیل کمک های جنسی میسرساخته ،را افزایش داده است.
ناتوانی درگسیل موادغذایی به بیجا شده گان غزنی ،زابل و
قندهاردرین اواخر همچنان ناتوانی در ارسال مواد غذایی به
جوامع محاصره شده درولسوالی کوهستان نشان داده که ارائه
کمک های بشردوستانه سریع چقدر وابسته به دسترسی دوامدار و
منظم به ساحات آسیب دیده است .سازمان صحی جهان قصد دارد
که  %70کمک هایش درسال  2017را درقالب انتقال وجه نقد بمردم
برساند.
پروگرام های مبتنی بروجه نقد درکشور بخوبی جا افتاده ،علی
الرغم انزوای جغرافیایی وجنگ بازارفعال باقی مانده ودرمواقع
حوادث طبیعی بزودی بحالت اولی برمیگردند .بازار تقریبا
درسراسر کشور وجود دارد و راه های اقتصادی و موثربرای انتقال
پول به ساحات بدون دسترسی جاییکه بانک یا دیگر انواع سیستم

11

بخش اول :استراتیژی پاسخگویی

های انتقال پول وجود ندارد را مهیا میکند .حواله یکی از راه های
است که برای فرستادن مستقیم پول به مستفدین توسط شرکاء
اجرایی به کثرت استفاده میشود .هرچند راه های دیگر چون
انتقال ازطریق مبایل وبانک ها نیز تحت بررسی قراردارند.
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درجریان سال  2017تالش ها برای حمایت ازموسسات و کلستر
های که پروکرام انتقال وجه نقد را تطبیق میکنند جهت هماهنگ
سازی فعالیت های شان و تقویت ابتکارات جدید ادامه خواهد
یافت .بروزرسانی یا اپدیت بسته حداقل هزینه زنده گی ()SMEB
که بیانگر حداقل هزینه مورد نیازیک خانواربرای تامین زنده گی،
درجریان سال  2017توسط کارگرو ِه وجه نقد و کوپون بین کلستری
( )CVWGشروع خواهد شد .که جزء از تالشها برای تنظیم
استفاده وتقویت تطبیق بیشتر پروگرام های چندین منظوره ی
وجه نقد میباشد .کارهمچنان تحت ابتکارجهانی برای تقویت
آماده گی جامعه بشری برای استفاده جمعی ازانتقال پول برای
پاسخگویی مناسب به حاالت اضطراری که توسط  DFIDتمویل
میگردد ادامه خواهد یافت .تاکنون این ابتکار منتج به تدوین ابزار
ارزیابی هماهنگ بازار ،ظرفیت شرکاء و مصئونیت گردیده است.
که استفاده از آن شامل روند جاری ارزیابی نیازها وتحلیل درجریان
چرخه برنامه بشردوستانه خواهد شد.
آماده گی
شرایط نا مطمئن افغانستان اقتضا میکند که جامعه بشردوستانه
درحالت آماده باش ثابت برای پاسخگویی به حوادث طبیعی
وحوادث ناشی ازجنگ درمقیاس نامعلوم ،باقی بمانند .آماده گی
های هماهنگ سکتوری برای استراتیژی پاسخگویی بشردوستانه
 2017جهت حصول اطمینان ازظرفیت کافی برای پاسخگویی به
نیازهای مردم نیازمند درمواقع ضرورت کلیدی است.
رهنمود کمیته دایمی بین اجنسی ( )IASCدرمورد آماده گی
پاسخگویی به حاالت اضطراری ( )ERPاساس بررسی بین اجنسی
 که درافغانستان هرشش ماه صورت میگیرد را تشکیل میدهد.هدف این روش توانمند سازی سیستم بشردوستانه برای اتخاذ
روش فعال آماده گی میباشد .اهمیت بیشتربه مشارکت درتدوین
پالن تدابیری ودیگر اقدامات هماهنگ آماده گی درعکس العمل به
شاخص های مشخص هشداراولیه ،داده شده است.
«ثبت وتحلیل خطر» یا  risk registerکه مشترکا توسط موسسات
درسطح ملی تهیه گردیده هر شش ماه بروزرسانی ()update
میگردد تا مشترکا اولویت های خطرات بشری را برای دوره زمانی
تحت بررسی تشخیص نمایند .تیم بشری حوزه وی( )HRTدرتمام
پنج حوزه این پروسه را به پیش میبرند که شامل ارزیابی وتحلیل
خطرهای های عمده درسطح والیتی و ارزیابی ظرفیت درسطح باال
برای پاسخگویی به قضایای پیش بینی شده میباشد .اقدامات
تدابیری درسطح حوزه اولویت بندی میشوند ومسائل کلیدی
برای تحلیل خالء ها و برنامه ریزی تدابیری پیشرفته به سطح ملی
ارجاع میشوند.

بررسی  ERPدرنیمه آخر سال  2016هردونوع بیجا شده گی آنی و
بطی همراه با جریان جدیدعودت ازپاکستان را بحیث شدیدترین
خطربرجسته ساخت .در مدت شش ماه اخیرپیش بینی شد که
بیشتراز  290,000نفرازسبب جنگها بیجا خواهند شد .که بیشترین
نگرانی ازین ناحیه دروالیات قندوز ،ارزگان ،هلمند ،بغالن و
ننگرهاروجود دارد.حد اقل نصف ازبیجا شده گان پیش بینی شده
توقع میرود که بخارج ولسوالی ها بیجا شوند .خطر بیجا شده گی
آنی و سقوط مراکز نیز برای والیات هلمند ،قندوز ،ننگرهار و
ارزگان نیزپیش بینی شده بود که تمام ولسوالی های شان
درمعرض خطرباال برای تولید بیجا شده گی تصورشده بود.
روند بررسی  ERPمنتج به توافق برسر چشم اندازخطرات درهر
حوزه ،خالء ومسانل عمده و اقدامات تدابیری دراولویت که باید
هم درسطح حوزه وی وهم درسطح ملی گرفته شوند ،میشود.
درسطح حوزه وی تیم های بشری حوزه وی یا  HRTها درراستای
تقویت نظارت برهشدارهای اولیه و تعبیه مواد کمکی برای پیش
بینی بهتروپاسخ مناسب به قضایای بیجا شده گی کارمیکنند.
توصیه های که به تیم بشری حوزه وی شده این نکات را شامل
میشود :گدام کردن مواد کمکی قبل ازحادثه دروالیات با خطرباال،
افزایش استفاده ازپروگرام های انتقال پول نقد و تثبیت ظرفیت
جهت تسریع پاسخگویی همزمان کاهش چالش های لوجیستیکی و
حمایت از شرکاء برای افزایش حضورفزیکی وظرفیت پاسخگویی
درساحات با دسترسی دشوارتر.
دسترسی
به تعقیب سالها بی امنی روزافزون درافغانستان موسسات
مددرسان استراتیژی های تطابق پذیری را انتخاب کرده اند که
فعالیت های شانرا یا منزوی ویا هم اتاق امنی ‘ ’bunkeriseکرده
است .این سبب عطالت دسترسی (عدم تمایل به تغیرروش)
درپاسخگویی بشری افغانستان شده است .موسسات ازپذیرفتن
خطر مرتبط به فعالیت ها درساحات ناامن و موردمناقشه

بیجا شده گان داخلی بیجا شده به مناطق با دسترسی دشوار درسال 2016
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پرهیزمیکنند که منتج به عدم ارزیابی و مددرسانی میشود.
درسال  2016صندوق وجهی مشترک بشردوستانه تحقیق درباره
ساحات فعالیت موسسات انجام داد که یک نابرابری روشنی را
دربین ساحات که بیش ترین نیازوجود دارد و ساحاتی که کمک
رسانی شده است نشان داد( .به صفحه  15نمای اجمالی نیازهای
بشری مراجعه کنید) .قضایای بشری درساحات با دسترسی دشوار
جاییکه بیش ترین بیجا شده گان داخلی درسال  2016گزارش
شدند ،باالست .نقشه ذیل موقعیت تقریبا  100,000بیجا شده ناشی
ازجنگ را درساحات با دسترسی دشوار نشان میدهد .تعداد قابل
مالحظه درهلمند ،قندهار،زابل ،وارزگان درجنوب و قندوز،بغالن و
فاریاب درشمال و قسمتی ازکنروننگرهار درشرق به مشاهده
رسیده است.

وقوعات امنیتی گزارش شده که کارمندان بشردوستانه را متاثر ساخته است
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یا اینکه به آنها دسترسی پیداکنند .بخصوص دسترسی خدمات
عاجل صحی واضطراری .پاسخگویی عاجل درجهت نجات جان
انسانها برای بیجا شده گان داخلی ناشی ازجنگ درعین ساحات
جز و اولویت سال  2017خواهد بود .این امر نیازمند تدوین وتطبیق
مشترک استراتیژی دسترسی توسط موسسات است .هم برای
دسترسی به خدمات صحی وهم برای پاسخگویی به نیازهای بیجا

موسسات مددرسان باید بصورت مبتکرانه و مستقالنه درمطابقت
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شده گان داخلی بشمول ظرفیت سازی های مربوطه آن .روش
معمول کنونی دسترسی منزوی توسط موسسات مددرسان برای
نگهداشت دسترسی که به دالیل مختلف ایجا شده است سبب
شده که توانایی موسسات بین المللی برای پاسخگویی
غیرجانبدارانه را تضعیف کند.
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درسال  2017کارگروه دسترسی ( )AWGقصد دارد تا آمارمربوط به
دسترسی را توسعه داده وکیفیت آنرا تقویت کند تا بهتر بتواند
تیم بشری کشوری ودیگر موسسات جامعه بشری را درفهم موانع
وفرصت های دسترسی جهت رسیده گی به مردم ملکی آسیب
دیده ازجنگ درساحات با دسترسی دشوار ،کمک کند .بوسیله
سیستماتیک سازی نظارت بردسترسی( با استفاده ازچارچوب
جهانی  OCHAکه مناسب شرایط
ِ
نظارت وگزارش دهی دسترسی
افغانستان تعدیل گردیده) و نمایش الگوی تحوالت ،کارگروه
دسترسی تصویر مبتنی برشواهد ازواقعیت های عملیاتی
درساحات تحت کنترول دولت وبیرون ازآن ارائه خواهد کرد.
خلص ماهانه همراه با آمارتحلیل خالء ها برای درجریان
ِ
گزارش
گذاشتن تمام فعالین امور بشری تهیه خواهد شد .درهمکاری
نزدیک با کلسترها کارگروه دسترسی قصد دارد یک سیستم مغلق
از (کی کجا چی میکند) یا  3Wsرا برای اندازه گیری
حضورعملیاتی درمقایسه با خالء های ایجاد شده توسط محدودیت
های دسترسی بسازد.
با استفاده ازمعلومات مربوط به محدودیت های دسترسی و تعداد
وقوعات امنیتی همراه با ارقام نفوس وحضور عملیاتی کارگروه
دسترسی قادرخواهد بود تا تاثیرات دسترسی محدود را به نمایش
بگذارد و تحلیل های رهنمودی بیشتری دررابطه به راه حل های
احتمالی ارائه دهد .هدف استراتیژی نه تنها بلند بردن درک از
دسترسی بلکه متبارز سازی عواقب عدم کمک رسانی به دالیل
نبود دسترسی موسسات به ساحات آسیب دیده است .یک فهم
تلفیقی ازنیازهای بشردوستانه و چالش های عملی دسترسی باید
بدست آید تا روند اولویت بندی جغرافیایی را متوازن سازد تا
اینکه اهمیت شدت نیازها تحت شعاع اینکه چی کسی برساحه
آسیب دیده مسلط است قرارنگیرد.
مرکزیت مصئونیت
جنگ عامل اصلی مولد نیازهای بشری درافغانستان است .خشونت
ها تلفات ملکی غیرقابل قبول را ببارمیاورد .زنان واطفال بصورت
نامتناسب قربانی وسایل جنگی (آله تعبیه شده با مواد منفجره،
راکت وآوان های کور و بمباردهای هوایی توسط طیاره های با
سرنشین ویابدون سرنشین) میشوند.تاثیرات چهاردهه جنگ
موثریت میکانیزم های مصئونیتی موجوده بشمول شبکه مصئونیت
اجتماعی وفامیلی ونهادهای اجتماعی را کاهش داده است .این
جنگها بوسیله ازدیاد خطرات مصئونیتی سبب افزایش آسیب
پذیری گروه های خاص اجتماع عمدتا بیجا شده های مکرر ،اطفال،
زنان ،دختران ،کهنساالن ،مردم دارای معلولیت ،مهاجرین ودیگر
افراد دارای نیازهای ویژه شده است.

گرازش ربع سوم سال  2016ماموریت معاونت سازمان ملل در
افغانستان یا یونیما درباره مصئونیت افرادملکی افزایش در
عملیات نیروی های امنیتی ملی وکاهش خفیف درمیزان عملیات
نیروی های مسلح غیردولتی که درآنها افراد ملکی درگیر بودند را
ثبت کرده است .این گزارش افزایش حمله به مراکز صحی را
بحیت بزرگترین نگرانی ثبت نموده است .تغیرالگوی رفتارنیرو
های امنیتی بسمت حمالت بزرگ زمینی واستفاده روزافزون
ازشبه نظامی ها بیانگراین حقیقت است که نگرانیهای مصئونیتی
افزایش خواهند یافت.
درافغاسنتان یک تعداد فعالین برای رعایت اساسات قانون بین
المللی بشردوستانه دادخواهی میکنند :کمیته بین المللی صلیب
سرخ ،کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان ،بخش حقوق بشر
یونیما بحیث جزئی ازکمشنری عالی سازمان ملل برای حقوق
بشر( ،)UN OHCHRناظم اموربشری ،تیم بشری کشوری،
کمشنری عالی سازمان ملل درامور پناهنده گان وکلستر مصئونیت
افغانستان(.)APC
بخش حقوق بشر یونیما اصلی ترین نهاد است که یک استراتیژی
عمومی را برای حصول اطمینان از مصئونیت افراد ملکی وترویج
حقوق بشردرافغانستان پیگیری میکند .این بخش درگیر مشارکت
استراتیژیک وگفتمان خصوصی وعمومی با مسئولین ملکی ونظامی
دولتی ،فعالین بین المللی وجامعه مدنی ،ومردم درسراسرکشور
درپنج ساحه با اولویت میباشد .این ساحات در اولویت عبارتند از:
حفاظت افراد ملکی درشرایط جنگ :نظارت وگزارش دهی
ازتخطی های عمده ازحقوق اطفال درشرایط جنگ همراه با صندوق
کودکان سازمان ملل و سیستم راپوردهی  . MRMمحوخشونت
علیه زنان و ترویج تساوی جنسیتی ،جنبه حقوق بشری روند صلح
وآشتی ،وجلوگیری از بازداشت های خودسرانه وشکنجه
دربازداشت گاهها.
درسال  2016ناظم اموربشری کارگروه مصئونیت ملکی درسطح
باال را که توسط دفتر ریاست جمهوری وریاست اجرائیه گرداننده
گی میشود تجدید کرد .کارگروه که برای تقویت رعایت اصول
بشردوستانه توسط نیروهای امنیتی افغان وبین المللی دادخواهی
میکند و همزمان گفتگو ها با سطوح رهبری گروه های مسلح
غیردولتی برای خاطرنشان ساختن مسئولیت های شان دررعایت
قانون بین المللی بشردوستانه را ادامه میدهد .با درنظرداشت
معروض بودن مراکزصحی به خطرات و هدف قراردادن جنگجوها
درتسهیالت صحی ،کلستر صحت آمار حمالت به تسهیالت صحی
ونگرانی های مصئونیتی مربوطه را ثبت میکند.
درسال  2017ناظم اموربشری /تیم بشری کشوری روی دادخواهی
برای تقویت رعایت اصول بشردوستانه توسط نیروهای امنیتی
وگروه های مختلف مسلح کارخواهد کرد که شامل این اقدامات
میشود :نهایی سازی پالیسی کاهش تلفات ملکی که ازسال 2015
بدین سو معلق است و دیگر پالن های کاری مربوطه ،ترویج محیط
مصئونیتی و تقویت مصئونیت افراد ملکی بوسیله دادخواهی
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کردن با جناح های درگیرمنازعه برای رعایت اصول قانون بین
المللی بشردوستانه وقانون حقوق بشر ،وکاهش خطرات مصئونیتی
بوسیله گفتگو با جناح های درگیر جهت تاکید برلزوم حفظ جان
افراد ملکی ورعایت اصول قانون بین المللی بشردوستانه ،تاکید بر
نقش اولیه مسئولین درتامین امنیت ،مصئونیت ،وصحت افراد
ملکی وبیجاشده گان درسراسرکشور ،حصول اطمینان ازینکه تمام
پالنگزاری های استراتیژیک بشمول تدوین پالن های تدابیری
واستراتیژی های سکتوری دربرگیرنده خطرات احتمالی
مصئونیتی ومعیارهای کاهش دهی آنها باشد ،حصول اطمینان
ازارزیابی مشترک بهترهماهنگ شده بخصوص برای بیجا شده گان
داخلی که این ارزیابی مخصوصا بتوانند نیازهای مصئونیتی را
تشخصیص داده درصورت لزوم به کلستر مصئونیت ودیگر نهاد
های ذیربط ارجاع نمایند تا آنها ارزیابی های مفصل مصئونیتی را
انجام دهند و حصول اطمینان ازینکه ارزیابی های مبتنی براصول
بشردوستانه ومستقل نیازمندی های افراد ملکی صورت میگیرد.
تساوی جنسیتی
اقدامات بشردوستانه بصورت سیستماتیک ازمشکل ناتوانی در
مدد رسانی و محافظت زنان ودختران رنج میبرد .تمایل دوامدار
به تمرکز به رسیده گی به مشکالت عملی مثل تعلیمات دختران،
صحت باروری و خشنونت مبتنی به جنسیت بر این معنی است که
نیازهای استراتیژیک مبتنی برنقش ازپیش تعین شده اجتماعی،
تفاوت ظرفیتها وآسیب پذیریها تحلیل نشده و رسیده گی به آنها
صورت نگرفته است .این خالء با عدم حس ملکیت بررهنمود ها
ومنابع رهنمودی ،وفقدان منابع ترجمه شده به زبان محلی برای
کارمندان ساحوی تشدید میگردد .اقدامات پاسخگویی به حوادث
هنوز هم براساس این پیش فرض که تمام انسانها بصورت یکسان
ازحادثه متضرر میشوند صورت میگیرد .مردان همچنان بحیث
مصاحبه شونده گان و دریافت کننده گان غالب باقی مانده و
بصورت دقیق نیازهای کودکان ،زنان ،کهنساالن ،افراد دارای
معیوبیت ودیگر اشخاص آسیب پذیر خانوار را گزارش کرده نمی
توانند .این سبب کاهش موثریت اقدامات کمک رسانی به دلیل
عدم طراحی شان برای رسیده گی به نیازهای متفاوت اعضای
خانواده میشود .ابعاد خشونت مبتنی برجنسیت درحاالت
اضطراری درافغانستان به درستی دانسته نشده و سبب نارسایی
درارائه مناسب خدمات حمایوی و مصئونیتی به آسیب پذیرترین
ها میشود .در مباحثه گروهی متمرکز که توسط کلستر مصئونیت
دراکتوبر  2016صورت گرفت مشکالت ایجاد شده فرهنگی برای
گزارش دهی مواردخشونت و خشونت جنسی علیه زنان ،اطفال،
بچه ها ،ودختران به وضوح بیان شد .بی توجهی ،منزوی سازی،
خشونت فزیکی وقتل ازجمله عواقب گزارش دهی خشونت علیه
زنان به بیرون ازخانواده برشمرده شدند .عین مباحثه گروهی
خطرازدواج اطفال را بحیث روش تطابق پذیری فامیل ها درمواقع
مواجهه فامیل ها به حاالت بحرانی تشخیص کردند .با آنکه جمع
آوری آمار به اساس عمر وجنس درحال بهبودی است اما کمبود
منابع بشری ،مالی و ظرفیت تخنیکی برای جمع آوری ،تحلیل و

گزارش دهی آمار ازمنظر جنسیتی وجود دارد .همچنین خالء
بزرگی در بسیج و فرستادن شرکاء که در بخش مصئونیت
کارمیکنند ،مشاورین امورجنسیتی وارزیابی کننده گان زن برای
جمع آوری آمار از زنان ودختران درحاالت اضطراری موجود است.
درجریان سال  2016گروه کاری جنسیت دراقدامات بشردوستانه
( )GiHAبر روی گنجانیدن نقطه نظرات جنسیتی درتمام عناصر
دوران پروگرام ازشامل نمودن سواالت مشخص جنسیتی درفورمه
 HEATگرفته تا به بررسی مختص مسائل جنسیتی بعد از اقدامات
بشردوستانه به حادثه قندوز ،کار کرده است .هشت هدف
استراتیژیک شامل سازی مسائل جنسیتی در سه ستون اصلی
پروگرام ( )1ارزیابی )2( ،تطبیق ،و ( )3نظارت وبررسی توسط تیم
بشری کشوری پذیرفته شد .درسال  2017موسسات بشردوستانه
بصورت مستفیم با زنان ودیگر اقشارآسیب پذیر که توسط حوادث
آسیب می بینند به تماس میشوند و دادخواهی شان را با وزارت
امورزنان ودیگر نهادهای ذیربط ساحوی ازدیاد میبخشند تا
ازتشخیص نیازهای زنان و شامل شدن این نیازها طراحی پروگرام
اطمینان حاصل شود .اقدامات خاص و مناسب برای رسیده گی به
نیازهای مشخص ومنحصربفرد این گروه ها صورت خواهد گرفت.
برای این منظور زنان باید بصورت فعاالنه بحیث دریافت کننده
کمک جای داده شوند نه اینکه کمک ها بصورت فوری به مردان
توزیع شود .شواهد بیشتری برای تاثیر های احتمالی مثبت یا
منفی توزیع به زنان باید گردآوری شود به شمول اینکه دادن پول
نقد به زنان خشونت مبتنی برجنسیت را کاهش میدهد یا افزایش
و این کمک ها چقدر درتقویت اقتصادی و تصمیم گیری زنان
درخانوارمیتواند موثر باشند .موسسات بشردوستانه باید نحوه
پاسخگویی را نیزبهتر نموده و ساحه توزیع مناسب شرایط زنان را
مهیا سازند تا مشارکت زنان ترغیب نماید .بخاطر دسترسی
مستیقیم به زنان موسسات بشردوستانه باید تعداد کارمندان زن
را برای ارزیابی ،پاسخگویی ،طراحی ،تطبیق ونظارت پروژه زیاد
نمایند .پالیسی های منابع بشری که فرصت های کار برای زنان را
تشخیص وحمایت میکنند را باید بصورت فعاالنه بررسی کنند .که
شامل تمرکز به پالیسی های که شرایط کار به زنان را آسان میکند
میشود مثال پالیسی های استخدام زوج واعضای فامیل زنان بحیث
محرم نیز درنظر گرفته شود.
منابع مالی وبشری بیشتری باید برای جمع آوری ،تحلیل و گزارش
دهی آمار به اساس جنس وعمر اختصاص داده شود .این شامل
حصول اطمینان ازینکه میتودولوژی درست برای هدف موردنظر
کارگرفته شده است نیزمیشود.
ظاهرا درساحه ،تمرکز بیشتر برخشونت های فزیکی وجنسی باعث
تحت شعاع قرارگرفتن دیگر انواع خشونت مثل ازدواج های
زیرسن واجباری و دریغ کردن منابع و فرصت ها ،میشود .برای
موثریت پروژه های بشری نیازاست که فعالین بشری درک بهتری
ازخشونت مبتنی برجنسیت و اینکه چگونه خشونت میتواند آینده
یک فرد را به مخاطره بیندازد ،داشته باشند .نارسایی درتشخیص

15

بخش اول :استراتیژی پاسخگویی

و شامل سازی نیازهای زنان ودیگر گروه های آسیب پذیردرطراحی
پروگرامها و ناتوانی در رسیده گی به تاثیرات اهریمنی خشونت
مبتنی برجنسیت سبب تضعیف موثریت پاسخگویی میشود.
آگاهی بهتری ازنقش جنسیت دراقدامات بشردوستانه برای
رسیدن به هداف متوقعه جامعه بشری درسال  2017ضروری است
که موسسات بشردوستانه به این مهم دست خواهند یافت.
کاهش دادن کمک های بشردوستانه در درازمدت
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سیستم بشردوستانه بین المللی به تمام نیازهای
منعکس شده درنمای اجمالی نیازهای بشری یا
 HNOرسیده گی کرده نمی تواند .یک قسمت
بزرگ این نیاز ها ناشی ازنارسایی های دولت در
ارائه خدمات اولیه و عدم کفایه درتطبیق فعالیت
های پایدار وراه حل های دایمی که به اسباب ریشه
ی آسیب پذیری ها رسیده گی میکند ،است .هم
زمانیکه تالش های زیادی برای ازبین بردن فاصله
اقدامات بشردوستانه وانکشافی ضروریست.
تصامیم حیاتی پالیسی وعملی ازطرف دولت
افغانستان برای پایان دادن به این چرخه مسلسل
اقدامات بشردوستانه نیز الزمی است.
ازآنجاییکه جنگ سبب ایجادعوامل نیازهای بشری درافغانستان
درجریان سال  2016بود بنا صلح و امنیت برای کاهش نیازهای
بشری یکی ازضروریات بنیادین است .نبود صلح باعث ایجاد
مقدارزیاد نیازمندی ها بشری شده و ارائه خدمات انکشافی را
مختل نموده است .درآغاز  2016زمانیکه جلسات چهارجانبه آماده
گی برای گفتگوهای صلح درجریان بود امید برروند صلح وجود
داشت ،اززمان کشته شدن مالمنصور رهبر طالبان این روند توقف
نمود و تنش های بین افغانستان و پاکستان باال گرفت.
رشد اقتصادی دومین الزمه کاهش نیازهای بشریست که آنهم
بصورت قابل مالحظه ی در سال  2016بطی شد .رشد اقتصادی به
نفوس روزافزون اجازه میدهد که ازکارشان بهره ببرند و نیروی
کارتازه وارد به بازارکارمیتوانند فعالیت های سودآور داشته
باشند .رشد اقتصادی هم به صلح مرتبط است .سرمایه گزاری
درداخل کشوربه شدت کاهش یافته وفعالیت های چینانی ها
درصنعت معادن نیزمختل شده است.
سومین الزمه کاهش نیازهای بشری ،کمک های انکشافی است که
به منظور رسیدن به هدف کاهش فقر هزینه میشوند .این کمکها
میتوانند تا اندازه ی نیازهای روزافزون را که فعالین بشردوستانه
به آنها رسیده گی میکنند ،کاهش دهند .پیشرفت های خوبی هم

درین راستا درجریان سال  2016صورت گرفت که برای اولین بار
تعداد قابل مالحظه اولویت های کاهش فقردر چارچوب امنیتی
وانکشافی دولت افغانستان شامل ساخته شد .آنچه مهم است که
درسال  2017دیده شود اینست که کمک های درخواستی دولت
افغانستان ازجامعه بین المللی طی پروگرام های موثربه رهبری
دولت مانند پروگرام میثاق شهروندی و پروگرام اولویت های ملی
برای انکشاف شهری هزینه شود .این برنامه ها نیاز برای شرکاء
بشردوستانه جهت پاسخگویی به نیازهای بیجا شده گان ،عودت
کننده گان ومهاجرین برگشته ازاروپا را کاهش میدهد .نیازهای
که توسط دسترسی به زمین و کار ،ارائه خدمات صحی ،تعلیمی،
حقوق قانونی وخدمات دیگر به رهبری دولت بهتر و دوامدارتر
مرفوع میشوند.
تهیه اسناد برای کسانیکه درپاکستان بدون اسناد اند و آنانیکه
عودت میکنند میتواند پیشرفت اساسی را در توانانی موسسات
بشردوستانه برای تشخیص نیازمندتریها و درتوانایی ادارات
دولتی برای تعین مستحق بودن شان به خدمات ایجاد کند .فعال
ثبت نام و توزیع اسناد به مهاجرین درپاکستان ناکافیست.
پیشرفت درتوانایی دولت افغانستان برای توزیع پاسپورت میتواند
کسانی را که میخواهند ازگزینه ماندن با ویزا درپاکستان که
درسال  2017توسط دولت پاکستان پیشنهاد شد استفاده کنند،
کمک کند.
توصیه های اولویتی سال  2016هنوز هم درست است :سوء تغذی و
امراض ساری قابل پیشگیری تا زمانیکه ارائه خدمات مناسب
وکافی بمردم صورت نگیرد بحیث عوامل کلیدی ازدیاد مرگ
ومیرباقی خواهند ماند .تطبیق استراتیژی راه حل پایدار به رهبری
دولت که بیجا شده گان و عودت کننده گان را قادرمیسازد تا یا
به مکان های اصلی شان برگردند ،یا بجای دیگر منتقل شوند و
یاهم درجامعه میزبان مدغم شوند ،یک اولویت است .درنهایت
نیازبه تقویت آماده گی و پاسخگویی به حوادث به رهبری دولت
توسط یک چارچوب مدیریت خطرات که توانایی رهبریت و
ظرفیت سازی نهاد های مدیریت حوادث ملی ووالیتی را مهیا
بسازد وجود دارد که سبب کاهش نیازبه کمک های بشردوستانه
دردرازمدت گردد.

بخش اول :ظرفیت عملیاتی

ظرفیت

عملیاتی
سال  2016شاهد پیشرفت مثبت درزمینه گرفتن رهبری فعاالنه تر
دولت درمدد رسانی به جوامع آسیب دیده ازحوادث بود .هرچند
این تالش ها محدود به ساحات که دولت کنترول قوی برآنها دارد
ومیکانیزم های پاسخگویی درآنجا ها فعال اند میباشد .وابسته گی
به فعالین بشردوستانه همچنان زیاد است باوجودیکه سال 2016
شاهد کاهش ده درصدی درتعداد موسسات که ازمجرای HRT
(تیم بشری حوزوی) گزارش کردند که دربخش بشردوستانه کار
میکنند ،نسبت به سال  2015بود 175 .موسسه غیردولتی داخلی
وخارجی ،دفاتر سازمان ملل متحد و سازمان های مربوطه شان
وجود دارند که حضوربشردوستانه شان را درسراسر کشور گزارش

کرده اند .هنوزهم پوشش این شرکاء به تناسب نیازها متوازن
نیست .در 28ولسوالی هشت والیت – غزنی ( ،)2هلمند (،)5
قندهار ( ،)7خوست ( ،)3کنر( ،)2پکتیا( ،)1ارزگان( ،)3و زابل(-)5
جامعه بشری وابسته به جمعیت هالل احمر وصلیب سرخ برای
کمک رسانی به بیجا شده گان داخلی است .جاهای هم دروالیت
هلمند ،فراه ،فاریاب ،بدخشان ،بادغیس ،وپکتیا وجود دارند که
هیچ ارزیابی بشردوستانه درآنها نتوانسته صورت بگیرد.
کمیسیون عالی ملی مبارزه با حوادث ( )NHCDMتحت رهبری
ریاست اجرائیه یک نهاد مسئول پاسخگویی به حوادث بارهبری
دولت است .این کمیسیون دارای  19عضو به شمول وزارتخانه های
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بخش اول :ظرفیت عملیاتی

سکتوری صحت ،امورمهاجرین وعودت کننده گان ،داخله ،اداره
ملی آماده گی مبارزه باحوادث وجمعیت هالل احمر میباشد که
مسئول اقدامات بشردوستانه اولیه وتدوین پالیسی های مربوطه،
کاهش خطرات حوادث ( )DRRوعملیات جستجو و نجات هستند.
دولت دارای بودجه اضطراری درحدود  100ملیون افغانی (حدود
 1.5ملیون دالر) درسال تحت کُ د  999میباشد .این پول برای
تسهیل پاسخگویی به حوادث طبیعی وناشی ازجنگ ،حمایت
لوژیستیکی ازتیم های ارزیابی وکرایه عراده جات ثقیله برای پاک
کاری سرک ها و موانع ایجاد شده از حوادث طبیعی بکارمیرود.
عالوه برآن دولت دارای ذخیره محدود مواد غذایی جابجا شده
درسراسرکشور برای استفاده درحاالت اضطراری میباشد.
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کمیسیون عالی ملی مبارزه با حوادث درسطح والیتی بنام کمیته
والیتی مبارزه با حوادث( )PDMCsوجود دارد که متشکل
ازادارات سکتوری که تنظیم وهماهنگ پاسخگویی را تحت نظارت
مستقیم والی والیت و بکمک موسسات بشردوستانه انجام
میدهند .درین سال کمیته های والیتی مبارزه با حوادث یک مقدار
وجه نقد برای انتقاالت بیجا شده گان داخلی عودت کننده به
قندوز ،تمویل سرپناه عاجل برای بیجا شده گان هلمند ومقدار
کمی هم پول نقد برای تعداد محدودی ازعودت کننده گان بدون
سند مهیا نمودند .ظرفیت پاسخگویی کمیته های والیتی مبارزه با
حوادث ازیک والیت تا والیت دیگر نظر به کارمندان ،امنیت و
دوری از مرکز متفاوت است .بصورت عموم هم کمیسیون عالی
ملی مبارزه باحوادث و هم کمیته والیتی مبارزه به حوادث با
مشکالت
ِ
درنظر داشت محدودیت های منابع وگسترش جنگ به
جهت رسیده گی به تمام نیازها موجوده درکشور مواجه هستند.
درحقیقت باوجود  %35ازکشور تحت کنترول گروه های مسلح
غیردولتی ،دولت هیچ ظرفیتی برای پاسخگویی در برخی ساحات
ندارد و درین راستا به موسسات بشردوستانه وجمعیت های هالل
احمر وصلیب سرخ برای رسیده گی به نیازهای مردم آسیب دیده
اتکا دارد.

جمعیت های هالال احمر وصلیب سرخ اشتراک کننده گان فعال
کمیسیون عالی ملی مبارزه باحوادث و کمیته والیتی مبارزه
باحوادث و ساختار های هماهنگی سازمان ملل متحد بشمول تیم
بشری کشوری میباشند .این نهاد ها عضو ناظر درکلستر سرپناه
اضطراری واقالم غیرغذایی ،مصئونیت غذایی وزراعت ،صحت،
تغذی ،وآب وحقظ الصحه هستند .امسال تاکنون جمعیت های
هالال احمر وصلیب سرخ برای  56,680در قندوز ،بلخ ،هلمند،
قندهار ،بدخشان ،تخار ،پروان ،ننگرهار ،س ِرپل ،فراه ،وکاپیسا مواد
کمکی بشمول غدا ،اقالم غیرغذایی ،و دوا کمک نموده است.
بادرنظرداشت محدودیت های دسترسی برای ادارات دولتی
وفعالین بشردوستانه.از جمعیت های هالال احمر وصلیب سرخ
توقع غیررسمی وجود دارد که رهبری پاسخگویی به نیازهای
بشری بیجا شده گان داخلی درساحات دوردست کشور را به عهده
بگیرند.

تعداد موسسات بشردوستانه به اساس سال
ﺳﺎل
ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﺳﺴﺎت
ﺑﴩدوﺳﺘﺎﻧﻪ
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بخش اول :نظارت بر پاسخگویی

نظارت بر

پاسخگویی

جامعه بشردوستانه به تقویت حساب دهی درقبال کمک های صورت گرفته به مردم آسیب دیده بوسیله
نظارت وگزارش دهی مستمر ازموثریت وکفایت پاسخگویی ادامه میدهد .نظارت بموقع ازپیشرفت کمک
رسانی درمقایسه به نتایج متوقعه تصمیم گیری دررابطه به اقدامات بشردوستانه را تقویت بخشیده
وبسیج موثرمنابع را حمایت میکند.

خصوصیت متغیرشرایط افغانستان جاییکه جنگ هم تشدید و هم
گسترش میابد ،سبب ازدیاد وتغیرتمرکزنیازها بشری میشود .به این
دلیل نظارت برپاسخگویی بشردوستانه طوری طراحی شده که انعطاف
پذیری برای حصول اطمینان ازموثریت و موردیت داشتن خویش را به
برحست تغیراجتناب پذیر اوضاع داشته باشد .چارچوب نظارت
برپاسخگویی یا ( )RMFکه همراه با طرح پاسخگویی بشردوستانه یا
 HRPتدوین شده ساختاررا مهیا میسازد تا بصورت مستمرخدمت
رسانی بشری به مردم آسیب دیده را پیگیری و بررسی مینماید .روش
نظارت پالن شده دارای چهارهدف ذیل است:
•تایید نتایج و دست آوردها :ترسیم نتایج اقدامات وپیشرفت های
کلستر به منظور نیل به نتایج پیش بینی شده در اهداف
استرتیژیک.
•نظارت برکارکرد :ارزیابی پیشرفت های بدست آمده درمقایسه
به اهداف تعین شده برای نشان دادن میزان موثریت وکارکرد
پاسخگویی.
•تقویت شفافیت وحسابدهی :نظارت برنتایج حاصله درمقایسه به
بردقت مودل های هزینه
ِ
منابع مالی تخصیص داده شده ،نظارت
مبتنی برفعالیت و تقویت تحلیل خالء جهت بسیج منابع.
•تقویت شواهد برای تصمیم گیری :بررسی دوامدارانتخاب

نیازمندان و کفایت اقدامات پاسخگویی بادرنظرداشت تغیرات
درشرایط ویا ارزیابی جدید نیازمندی های بشری.
با درنظرداشت تمرکزجدی پالن پاسخگویی برای فایق آمدن به نابرابری
ها در پوشش نیازها وحصول اطمینان ازمدت زمان مناسب تداوم کمک
کفایت پاسخگویی یک اولویت محراقی درنظارت
ِ
ها ،نظارت بردقت و
دوره یی سال  2017خواهد بود.
دقت بیشتر در بازتاب حضورعملیاتی
تقویت شفافیت عملیاتی و تقاضای ِ
در( 3Wsجدول کی کجا چی میکند) برای ارزیابی دقیق ازپوشش نیازها
خیلی مهم است .درسال  2017تیم هماهنگی بین کلسرتی یا  ICCTیک
ابزارثبت وتحلیل پروژه ( )Project Registryو ابزار مربوطه آنرا برای
گزارش طرح پاسخگویی بشردوستانه جهت ثبت فعالیت های
بشردوستانه وتعداد کسانیکه درسطح ولسوالیها ازآن مستفید شدند ،را
ایجاد میکند .این آماراساس بررسی مبتنی برفعالیت وحضورعملیاتی
وبررسی تخصیص بودجه درمقایسه به نیازها را تشکیل میدهد.
درسال  2017تیم هماهنگی بین کلستری( )ICCTمشترکا برای تقویت
روش موجوده نظارت بعد از توزیع ( )PDMکارخواهند کرد ،ازآنجاییکه
شرکاء بیشتری پروگرام وجه نقدی چندین منظوره را تطبیق خواهند
کرد این نظارت موردیت بیشتر برای درک میزان استفاده مستفدین
ازین خدمات پیدا میکند .نظارت بعد توزیع باید بصورت سیستماتیک
ترصورت گیرد که بتواند موثریت کلی و مناسب بودن کمک های توزیع

جدول زمانی دوران پروگرام بشردوستانه

داﺷﺒﻮرد

۲۰۱۸

٢٠١٧

ﮔﺰارش ﻧﻈﺎرت

ﻤﻧﺎی اﺟﺎﻤﻟﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﴩی

ﺟﻨﻮری

ﻓﱪوری

ﻣﺎرچ

اﭘﺮﯾﻞ

ﻣﯽ

ﺟﻮن

ﺟﻮﻻی

اﮔﺴﺖ

ﺳﭙﺘﻤﱪ

اﮐﺘﻮﺑﺮ

ﻧﻮاﻣﱪ

دﺳﻤﱪ

ﺟﻨﻮری

ﻃﺮح ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﴩدوﺳﺘﺎﻧﻪ
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شده را بررسی کند و خالء درکمک رسانی را برمال کند .بازنگری
مناسب بودن کمک های بشری نیازمند گفتگو های بیشتر وگرفتن
فعاالنه نظرات جوامع آسیب دیده میباشد .پالن های برای ایجاد
مرکزتلفون برای شامل سازی نقطه نظرات و میکانیزم های جمع آوری
شکایات مشترکا توسط موسسات ازمجرای  ICCTتدوین شده است .و
سروی های که توسط کلستر ها بصورت جداگانه ازجوامع آسیب دیده
درین راستا صورت گرفته نیزدر چارچوب نظارت برپاسخگویی یا
( 2017 )RMFادغام خواهد شد.
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تصویر :سون انگل رسموسن

گزارش دهی
گزارش بودجه دریافتی درمقایسه به مقدار بودجه درخواستی همراه با
آمارنظارت ازطریق وبسایت پاسخگویی بشردوستانه به دسترس عموم
قرارخواهد گرفت و ربع واربصورت خالصه درداشبوردبشردوستانه
منتشرخواهد شد.دراواسط سال  2017آمار وتحلیل تفصیلی تر درگزارش
نظارت دوره یی جمع آوری خواهد شد تا تصمیم گیری های
استراتیژیک را تسهیل کند .زمان گزارش نظارت دوره یی طوری تنظیم
میشود که در دوره پالن گزاری سال  2018نیز ازآن استفاده شود .و این
اساس اعالم استراتیژی تخصیص معیاری را برای صندوق وجهی
مشترک بشردوستانه ( )CHFنیزتشکیل خواهد داد.

بخش اول :خالصه نیازها مردم مورد هدف و مطالبات

خالصه

نیازها مردم موردهدف ومطالبات

مردم نیازمند

ﺑﻪ اﺳﺎس ﺣﺎﻟﺖ

9.3

میلیون

مردم موردهدف

5.7

ﺑﯿﺠﺎ ﺷﺪه ﮔﺎن ﻣﺘﺎﺛﺮﯾﻦ از ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ
ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻨﮓ ﺣﻮادث ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ اﺳﻨﺎد و
ﺑﺪون اﺳﻨﺎد

ﺟﻮاﻣﻊ
ﻣﯿﺰﺑﺎن

دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﺪم ﻣﺼﺌﻮﻧﯿﺖ
ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻏﺬاﯾﯽ

ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز

ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫٨

ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫٢

ﻣﯿﻠﯿﻮن

١٫٤

١٣٠
ﻫﺰار

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

٦٫٤

ﻣﯿﻠﯿﻮن

١٫٦

ﻣﯿﻠﯿﻮن

٩٫٣

ﻣﺮدم ﻣﻮرد ﻫﺪف

٠٫٥

٠٫٢

٠٫٩

-

٠٫٢

-

-

١٫٧

٨٠
ﻫﺰار

-

ﻣﯿﻠﯿﻮن

٣٫٣

-

٣٫٦

٥٠

-

-

١٫١

میلیون

مطالبات (به دالرامریکایی)

550

ﻣﺠﻤﻮع

میلیون

ﮐﺘﮕﻮری A

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﮐﺘﮕﻮری B

ﻫﺰار

٤٠

ﻫﺰار

١٠

٠٫٢

ﮐﺘﮕﻮری C

٠٫٣

ﻣﺠﻤﻮع

٠٫٧

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

١٠

ﻫﺰار

٠٫٢

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

٢٠

ﻣﯿﻠﯿﻮن

١٫١

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻫﺰار

٠٫١

ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫٣

ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫٢

ﻣﯿﻠﯿﻮن

٣٫٣

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

١٫١

ﻣﯿﻠﯿﻮن

١٫٥

ﻣﯿﻠﯿﻮن

٥٫٧

ﻣﯿﻠﯿﻮن

مردم نیازمند ،مردم موردهدف ومطالبات
ﻣﺠﻤﻮع
-١ﴎﭘﻨﺎهاﺿﻄﺮاریواﻗﻼمﻏﯿﺮﻏﺬاﯾﯽ
-٢آبوﺣﻔﻆاﻟﺼﺤﻪ
-٣وﺟﻪﻧﻘﺪﭼﻨﺪﯾﻦﺳﮑﺘﻮری

ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻤﮏ
ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ
ﺷﺪه ﻣﻮردﻧﯿﺎز

ﴎﭘﻨﺎه اﺿﻄﺮاری
واﻗﻼم ﻏﯿﺮﻏﺬاﯾﯽ

ﻣﯿﻠﯿﻮن

٢٫١

ﻣﺼﺌﻮﻧﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ

٣٫٢

ﺻﺤﺖ

٦٫٣

ﺗﻐﺬی

٤٫٣

ﻣﺼﺌﻮﻧﯿﺖ

٣٫٧

آب وﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﻪ

٢٫٣

وﺟﻪ ﻧﻘﺪ
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﮑﺘﻮری

٠٫٦

ﻣﺠﻤﻮع

ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻣﯿﻠﯿﻮن

**٩٫٣
ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﺑﻪ اﺳﺎس ﺣﺎﻟﺖ
ﻋﻮدت
ﻣﺮدم ﺑﯿﺠﺎ ﺷﺪه ﮔﺎن ﻣﺘﺎﺛﺮﯾﻦ از ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺮدم
ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻧﺎﺷﯽ ازﻣﻨﺎزﻋﻪ ﺣﻮادث ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎﺳﻨﺪ
ﻣﻮردﻫﺪف
وﺑﺪون ﺳﻨﺪ

١٫٣

ﻣﯿﻠﯿﻮن

٢٫٥

ﻣﯿﻠﯿﻮن

٣٫٨

ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫٧

ﻣﯿﻠﯿﻮن

٢٫٦

ﻣﯿﻠﯿﻮن

١٫١

ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫٦

ﻣﯿﻠﯿﻮن

**٥٫٧

٠٫٥

ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫٧

ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫٣

٠٫٢

٠٫٥

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫٥

ﻫﺰار

٤٠

-

-

-

٢٫٧

-

٠٫٦

٠٫٢
٠٫١

٠٫٦

-

-

٠٫١

١٠

ﻫﺰار

٠٫١

ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫٩

ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫٥

٠٫١

ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٣

ﻫﺰار

٤٠

ﻫﺰار

٠٫١

٠٫١

ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫١

٪٤٩
٪٤٩

٪٥ | ٣٩ | ٥٦
٦٣٫٨
ﻣﯿﻠﯿﻮن

-

٪٤٩

٣٫٨ ٪٤ | ٤٠ | ٥٦

-

٪٦٤

٪٠ | ٢٩ | ٧١

-

٪٤٩

٪٤ | ٤٠ | ٥٦
٤٢٫٥
ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

٩٩٫٠

-

٪٤٩

٪٥ | ٣٩ | ٥٦
١٧٫٥
ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

٣٦٫٥

٪٥٠

٪٤ | ٣٩ | ٥٧
٩٥٫٧
ﻣﯿﻠﯿﻮن

٩٥٫٧

٪٤٩

٪٤ | ٤١ | ٥٥

١٫١

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫٩

ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫١

ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ وﻋﻮدت
ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن
ﻣﺠﻤﻮع )ﺑﻪ داﻟﺮ(

١٤٫٧ ٪٥ | ٣٩ | ٥٦

-

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫٢

٣٠

 ٪اﻧﺎث
ﻋﺪم
دﺳﱰﺳﯽ
٪اﻃﻔﺎل،
ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺌﻮﻧﯿﺖ
اﺳﺎﺳﯽ ﺷﺪﯾﺪﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎﻟﻎ ،ﮐﻬﻨﺴﺎل*

-

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫٦

ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ

ﻫﺰار

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫١

ﺑﻪ اﺳﺎس ﺟﻨﺲ وﻋﻤﺮ
ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﯿﺰﺑﺎن

ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

-

-

٠٫٦

-

-

-

-

٠٫٧

٠٫٢

١٫١

٠٫١

٠٫٢

٣٫٣

١٫١

ﻣﯿﻠﯿﻮن

٣٨٫١

ﻣﯿﻠﯿﻮن

١٣٥٫٥
ﻣﯿﻠﯿﻮن

٥٢٫٥

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

٦٦٫٥

١٫٦

٢٤٠

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

*** ٥٥٠

ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻣﯿﻠﯿﻮن داﻟﺮ
ﻣﯿﻠﯿﻮن داﻟﺮ
*اﻃﻔﺎل )> ۱۸ﺳﺎل( ،ﺑﺎﻟﻎ ) ۵۹-۱۸ﺳﺎل( ،ﻣﺴﻦ)< ۵۹ﺳﺎل( ** ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﺒﺎرت از ﻣﺠﻮﻋﻪ ﺟﺪول ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن ﻋﯿﻦ ﻣﺮدم ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎرﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺴﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ *** .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ  UNHASو ﻫﺎﻤﻫﻨﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺸﻮد.
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ﺑﻪ اﺳﺎس ﺣﺎﻟﺖ

ﻣﺠﻤﻮع

کتگوری :A
نیازهای عاجل بشردوستانه

-١ﴎﭘﻨﺎهاﺿﻄﺮاریواﻗﻼمﻏﯿﺮﻏﺬاﯾﯽ
-٢آبوﺣﻔﻆاﻟﺼﺤﻪ

ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻤﮏ
ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ
ﺷﺪه ﻣﻮردﻧﯿﺎز

ﻣﺮدم ﺑﯿﺠﺎ ﺷﺪه ﮔﺎن ﻣﺘﺎﺛﺮﯾﻦ از
ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻧﺎﺷﯽ ازﻣﻨﺎزﻋﻪ ﺣﻮادث ﻃﺒﯿﻌﯽ

ﴎﭘﻨﺎه اﺿﻄﺮاری
واﻗﻼم ﻏﯿﺮﻏﺬاﯾﯽ

ﻣﯿﻠﯿﻮن

١٫٥

ﻣﯿﻠﯿﻮن

١٫١

ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫٥

ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫٢

٠٫٤

ﻣﺼﺌﻮﻧﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ

ﻣﯿﻠﯿﻮن

١٫١

ﻣﯿﻠﯿﻮن

١٫١

ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫٥

ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫٢

٠٫٥
٠٫٦

ﺻﺤﺖ

ﻣﯿﻠﯿﻮن

١٫٦

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﺗﻐﺬی

-

-

-

-

-

ﻣﯿﻠﯿﻮن

١٫٤

-

٠٫٩

ﻣﺼﺌﻮﻧﯿﺖ

١٫٨

آب وﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﻪ

١٫٤

ﻣﺠﻤﻮع

١٫٠

٠٫٣

٠٫١

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫٧٤

٠٫٤

ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫٢

٠٫١

ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫٤

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

**١٫٩
ﻣﯿﻠﯿﻮن

**١٫٧
ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫٥

ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫٢

٠٫٩

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﯿﺰﺑﺎن

ﻋﺪم
دﺳﱰﺳﯽ
ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺌﻮﻧﯿﺖ
اﺳﺎﺳﯽ ﺷﺪﯾﺪﻏﺬاﯾﯽ

 ٪اﻧﺎث

٪اﻃﻔﺎل،
ﺑﺎﻟﻎ ،ﮐﻬﻨﺴﺎل*

-

-

٪٤٩

٪٥ | ٣٩ | ٥٦

-

٪٤٩

٪٥ | ٣٩ | ٥٦

٪٤٩

٪٤ | ٤٠ | ٥٦
-

-

٣٠

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

٠٫١

-

-

٪٥٠

٪٤ | ٤٠ | ٥٦

-

٠٫١

-

-

٪٤٩

٪٥ | ٣٩ | ٥٦

-

٠٫٢

-

-

٪٤٩

٪٤ | ٤٠ | ٥٦

ﻫﺰار

ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻣﯿﻠﯿﻮن

*اﻃﻔﺎل )> ۱۸ﺳﺎل( ،ﺑﺎﻟﻎ ) ۵۹-۱۸ﺳﺎل( ،ﻣﺴﻦ)< ۵۹ﺳﺎل( ** ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﺒﺎرت از ﻣﺠﻮﻋﻪ ﺟﺪول ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن ﻋﯿﻦ ﻣﺮدم ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎرﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺴﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻤﮏ
ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ
ﺷﺪه ﻣﻮردﻧﯿﺎز

ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺮدم ﻣﻮردﻫﺪف

ﺑﻪ اﺳﺎس ﺣﺎﻟﺖ
ﻣﺮدم ﺑﯿﺠﺎ ﺷﺪه ﮔﺎن ﻣﺘﺎﺛﺮﯾﻦ از
ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻧﺎﺷﯽ ازﻣﻨﺎزﻋﻪ ﺣﻮادث ﻃﺒﯿﻌﯽ

ﻋﻮدت
ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ
ﺑﺎﺳﻨﺪ
وﺑﺪون ﺳﻨﺪ

ﻋﺪم
دﺳﱰﺳﯽ
ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺌﻮﻧﯿﺖ
اﺳﺎﺳﯽ ﺷﺪﯾﺪﻏﺬاﯾﯽ

 ٪اﻧﺎث

ﴎﭘﻨﺎه اﺿﻄﺮاری
واﻗﻼم ﻏﯿﺮﻏﺬاﯾﯽ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ﻣﺼﺌﻮﻧﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

٧٥

-

٢٫٧

-

٪٤٩

٪٤ | ٤١ | ٥٥

-

٠٫٦

-

٦٤

٪٠ | ٢٩ | ٧١

٠٫٩

-

٪٤٨

٪٤ | ٤١ | ٥٥

-

٪٤٩

٪٥ | ٣٨ | ٥٦

-

٪٥٠

٪٤ | ٤١ | ٥٥

ﺻﺤﺖ

٤٫٧

ﺗﻐﺬی

٤٫٣

ﻣﺼﺌﻮﻧﯿﺖ

١٫٢

آب وﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﻪ

٠٫٩

ﻣﺠﻤﻮع

ﻣﯿﻠﯿﻮن

٢٫٨

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻫﺰار

ﻣﯿﻠﯿﻮن

-

-

ﻫﺰار

٨٠

ﻫﺰار

-

-

-

-

-

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻫﺰار

ﻫﺰار

ﻣﯿﻠﯿﻮن

٧٥
ﻫﺰار

-

٠٫١

**٧٫٠

**٣٫٦

ﻫﺰار

٤٠

ﻫﺰار

١٠

ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫٢

٧٥
ﻫﺰار

-

٣٫٣

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫٧

ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫٩

ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫٤

ﻣﯿﻠﯿﻮن

٤٠

١٠

٠٫١

٠٣

ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﯿﺰﺑﺎن

ﺑﻪ اﺳﺎس ﺟﻨﺲ وﻋﻤﺮ
٪اﻃﻔﺎل،
ﺑﺎﻟﻎ ،ﮐﻬﻨﺴﺎل*

-١ﴎﭘﻨﺎهاﺿﻄﺮاریواﻗﻼمﻏﯿﺮﻏﺬاﯾﯽ
-٢آبوﺣﻔﻆاﻟﺼﺤﻪ

کتگوری :B
ازدیاد مرگ و میر معیوبیت

ﻋﻮدت
ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ
ﺑﺎﺳﻨﺪ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ
وﺑﺪون ﺳﻨﺪ
ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﺠﻤﻮع

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻣﯿﻠﯿﻮن

*اﻃﻔﺎل )> ۱۸ﺳﺎل( ،ﺑﺎﻟﻎ ) ۵۹-۱۸ﺳﺎل( ،ﻣﺴﻦ)< ۵۹ﺳﺎل( ** ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﺒﺎرت از ﻣﺠﻮﻋﻪ ﺟﺪول ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن ﻋﯿﻦ ﻣﺮدم ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎرﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺴﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.

-١ﴎﭘﻨﺎهاﺿﻄﺮاریواﻗﻼمﻏﯿﺮﻏﺬاﯾﯽ
-٢آبوﺣﻔﻆاﻟﺼﺤﻪ

ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻤﮏ
ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ
ﺷﺪه ﻣﻮردﻧﯿﺎز

ﻣﺮدم ﺑﯿﺠﺎ ﺷﺪه ﮔﺎن ﻣﺘﺎﺛﺮﯾﻦ از
ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻧﺎﺷﯽ ازﻣﻨﺎزﻋﻪ ﺣﻮادث ﻃﺒﯿﻌﯽ

ﴎﭘﻨﺎه اﺿﻄﺮاری
واﻗﻼم ﻏﯿﺮﻏﺬاﯾﯽ

ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫٥

ﻣﺼﺌﻮﻧﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ

٢٫١

ﺻﺤﺖ

-

-

ﺗﻐﺬی

-

-

ﻣﺼﺌﻮﻧﯿﺖ
آب وﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﻪ
ﻣﺠﻤﻮع

ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺮدم ﻣﻮردﻫﺪف

ﺑﻪ اﺳﺎس ﺣﺎﻟﺖ

ﻣﺠﻤﻮع

کتگوری :C
آسیب پزیری های حاد ناشی از حوادث
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ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺮدم ﻣﻮردﻫﺪف

ﺑﻪ اﺳﺎس ﺟﻨﺲ وﻋﻤﺮ

٠٫١

٦٠

١٠

ﻋﻮدت
ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ
ﺑﺎﺳﻨﺪ
وﺑﺪون ﺳﻨﺪ

ﻫﺰار

ﻫﺰار

٢٠

٥٠

-

-

٤٠

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

١٫١

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫٣
-

-

-

-

-

٠٫٨

١٫٤

٠٫٣

٠٫٢

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

-

-

-

**٢٫٥

**١٫٥

٠٫٣

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻋﺪم
دﺳﱰﺳﯽ
ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺌﻮﻧﯿﺖ
اﺳﺎﺳﯽ ﺷﺪﯾﺪﻏﺬاﯾﯽ

ﻫﺰار

ﻫﺰار

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﯿﺰﺑﺎن

ﺑﻪ اﺳﺎس ﺟﻨﺲ وﻋﻤﺮ

ﻫﺰار

-

ﻫﺰار

٢٠

ﻫﺰار

٤٠

-

-

-

١٠

ﻫﺰار

٢٠

٥٠

ﻫﺰار

 ٪اﻧﺎث

٪اﻃﻔﺎل،
ﺑﺎﻟﻎ ،ﮐﻬﻨﺴﺎل*

٪٥٠

٪٦ | ٣٥ | ٥٩

٪٤٩

٪٥ | ٣٩ | ٥٦
-

-

-

-

-

-

١٫١

-

-

-

-

-

-

٪٤٩

٪٥ | ٣٦ | ٥٩

-

-

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

٪٤٩

٪٤ | ٤٠ | ٥٦

ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻫﺰار
*اﻃﻔﺎل )> ۱۸ﺳﺎل( ،ﺑﺎﻟﻎ ) ۵۹-۱۸ﺳﺎل( ،ﻣﺴﻦ)< ۵۹ﺳﺎل( ** ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﺒﺎرت از ﻣﺠﻮﻋﻪ ﺟﺪول ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن ﻋﯿﻦ ﻣﺮدم ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎرﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺴﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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بخش دوم :سرپناه عاجل و اقالم غیر غذایی

کمک های موردنیاز 2017

2.1

میلیون

روش

مردم موردهدف

1.3

میلیون

مطالبات (به دالر)

38

میلیون

هدف استراژیک ( )1کلستر سرپناه
عاجل واقالم غیرغذایی:

24

1

پاسخگویی هماهنگ وبموقع
کلستر سرپناه عاجل واقالم
غیرغذایی برای متاثرین
ازحوادث طبیعی وجنگ.
مرتبط به هدف
استراتیژیک1-

هدف استراژیک ( )2کلستر سرپناه
عاجل واقالم غیرغذایی:

2

سرپناه عاجل
واقالم غیرغذایی

پاسخگویی هماهنگ وبموقع
کلسترسرپناه عاجل واقالم
غیرغذایی به عودت کننده
گان

مرتبط به هدف استراتیژیک1-

هدف استراژیک ( )3کلستر سرپناه
عاجل واقالم غیرغذایی:

3

اقدامات کمکی کلسترسرپناه
عاجل واقالم غیرغذایی به
فامیل هایکه ازسبب حوادث به
آسیب پذیری حاد معروض
میشوند جهت رسیده گی به
نیازهای بشری شان درمیان مدت.
مرتبط به هدف استراتیژیک3-

فعالیت های کلستر سرپناه اضطراری و اقالم
غیر غذایی توسط فکتورهای متنوع تعین
میگردند به شمول وضعیت کنونی مستفید
شونده گان وتشخیص نیازهای بشری شان که
هنوز به آنها رسیده گی نشده است .مودل های
پاسخگویی مثل کمک جنسی مواد سرپناه سازی،
بسته های سرپناه عاجل ،و بسته های معیاری
اقالم غیرغذایی میتوانند همراه با پروگروگرام
وجه نقد برای پوشش نیازهای عاجل سرپناه
بکارمیروند .روش تطبیق این مودل ها مربوط
میشود به مناسب بودن شان به شرایط،
بادرنظرداشت فاکتورهای مثل امنیت،
مصئونیت ،دسترسی به بازار وموجود اقالم
موردنیاز دربازار.
کلستر سرپناه اضطراری و اقالم غیر غذایی پالن
دارد تا  1.3ملیون نفر را درسال  2017تحت
پوشش قراردهد که این رقم ازدیاد چشم گیری
را نظر به سال  2016نشان میدهد .که اکثراین
افزایش به دلیل ازدیاد شدت ومیزان جنگ که
سبب بیجا شده گی مزمن شده و همچنان پیش
بینی تعداد زیادی عودت کننده ازپاکستان
میباشد .تمام اینها نیازبه اقالم وسرپناه عاجل را
شدت میبخشند.
کلستر سرپناه اضطراری و اقالم غیر غذایی
همراه با بخش ادغام مجدد وانکشافی دفتر
 UNHABITATرا درساختن  25000سرپناه
دایمی برای رسیده گی به نیازهای کنونی
سرپناه برای عودت کننده گان بدون مدرک
ازپاکستان ،حمایت میکند .این کلستر حمایت

های تخنیکی و درس های
آموخته ازدیگر پروژه های بزرگ سرپناه سازی
را دراختیار  UNHABITATمیگذارد و
هماهنگی های الزمه درین راستا را با دیگر
شرکاء که دربخش ارائه خدمات سرپناه
کارمیکنند تسهیل مینماید.
نظارت
کلستر سرپناه اضطراری و اقالم غیر غذایی
تالش میکند که نظارت بعد توزیع را دوبار
درسال توسط تمام شرکاء به منظور بلند بردن
معیار های کلستر وبرنامه های شرکاء وحصول
اطمینان ازشفافیت وحسابدهی اقدامات کلستر
سرپناه اضطراری و اقالم غیر غذایی ،درسال
2017شروع کند.
ظرفیت عملیاتی
شرکاء کلستر سرپناه اضطراری و اقالم غیر
غذایی ظرفیت بلند بردن پروگرم های شان را
به تناسب افزایش افراد موردهدف درسال 2017
دارند ،با این پیش فرض که منابع مالی مورد
نیازتامین شدنی است .ظرفیت عملیاتی عمدتا
به نگهداشت وتوسعه دسترسی بشری همراه با
هماهنگی دوامدار بین شرکاء ،کلستر و
مسئولین محلی برای بهترنمودن تشخیص
مستفدین وافزایش تالش ها برای ارائه بهترین
حمایت ممکنه به فامیل های آسیب پذیر،متکی
است.

جزنیات مردم نیازمند ومردم موردهدف به اساس حالت ،سن وجنس

طرح تفصیلی پاسخگویی سکتوری دروبسایت  humanitarianresponse.infoقابل دریافت است.
ﺑﻪ اﺳﺎس ﺣﺎﻟﺖ

تماس

محمد باقرحیدری
معاون هماهنگ کننده
کلستر سرپناه واقالم
غذایی
haidari@unhcr.org

ﻣﺘﺎﺛﺮﯾﻦ از
ﺑﯿﺠﺎ ﺷﺪه ﮔﺎن
ﻧﺎﺷﯽ ازﻣﻨﺎزﻋﻪ ﺣﻮادث ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻤﮏ
ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ
ﺷﺪه ﻣﻮردﻧﯿﺎز

٠٫٥

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﺮدم
ﻣﻮرد ﻫﺪف

٠٫٥

ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ

٠٫٢

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫٢

ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﯿﺰﺑﺎن

٠٫١

دﺳﱰﺳﯽ
ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت
اﺳﺎﺳﯽ

ﻋﻮدت
ﻋﺪم
ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن
ﻣﺼﺌﻮﻧﯿﺖ
ﺑﺎﺳﻨﺪ
ﺷﺪﯾﺪﻏﺬاﯾﯽ وﺑﺪون ﺳﻨﺪ

ﻣﯿﻠﯿﻮن

-

١٫٢

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻫﺰار

٣٠

-

٣٦٫٤

ﻣﯿﻠﯿﻮن داﻟﺮ

ﺑﻪ اﺳﺎس ﺟﻨﺲ وﻋﻤﺮ
ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ

 ٪اﻧﺎث

٪اﻃﻔﺎل،
ﺑﺎﻟﻎ ،ﮐﻬﻨﺴﺎل*

٠٫١

٪٤٩

٪٥ | ٣٨ | ٥٧

٪٤٩

٪٦ | ٣٥ | ٥٩

-

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

-

ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫٥

٥٠
ﻫﺰار

١٣٫٣

١٫٤

ﻣﯿﻠﯿﻮن داﻟﺮ

ﻣﯿﻠﯿﻮن داﻟﺮ

*اﻃﻔﺎل )> ۱۸ﺳﺎل( ،ﺑﺎﻟﻎ ) ۵۹-۱۸ﺳﺎل(،
ﻣﺴﻦ)< ۵۹ﺳﺎل(

بخش دوم :مصئونیت غذایی و زراعت

مصئونیت غذایی و زراعت

کمک های موردنیاز 2017

3.2

میلیون
روش

مردم موردهدف

2.5

میلیون

مطالبات (به دالر)

136

میلیون

هدف استراژیک ( )1کلستر مصئونیت
غذایی وزراعت:

1

رسیده گی به نیازهای عاجل
غذایی متاثرین ازحوادث با
استفاده از روش مناسب انتقال
کمک ها (غذا ،پول یا کوپون)
مرتبط به هدف
استراتیژیک 1-

هدف استراژیک ( )2کلستر مصئونیت
غذایی وزراعت:

2

حصول اطمینان ازدسترسی
دوامدار مردم دچارعدم
مصئونیت شدید غذایی درفصل
کم حاصل وبیجا شده گان
داخلی درازمدت درمعرض
خطر گرسنگی وسوء تغذی ،به غذا
مرتبط به هدف استراتیژیک 3-

هدف استراژیک ( )3مصئونیت غذایی
و زراعت:

3

تقویت آماده گی به حاالت
اضطراری وظرفیت پاسخگویی
بوسیله تدوین پالنهای
تدابیری ،ارزیابی های هماهنگ
وبموقع مصئونیت غذایی
وظرفیت سازی بخصوص درساحات با
دسترسی دشوار.
مرتبط به هدف استراتیژیک 4-

کلستر مصئونیت غذایی وزارعت درسال 2017
از مجموع  3.2ملیون مردم دچار عدم
مصئونیت غذایی شدید وفامیل های متاثر
ازحوادث حاد 2.5 ،ملیون نفر را تحت پوشش
قرار میدهد .با اذعان به اینکه نیازهای عمومی
عدم مصئونیت مزمن غذایی بمراتب بلندتر
ازین رقم است .کلستر مصئونیت غذایی
وزارعت دو کتگوری وسیعتر مستفدین را هدف
قرار میدهد( :الف) کسانیکه توسط حوادث
عاجل آنی متاثرمیشوند و (ب) آسیب پذیری
های حاد ناشی ازحوادث ازطرق اقدامات تهیه
غذا برای نجات حیات و فعالیت های تامین
مصئونیت معیشت زراعی .درتحت کتگوری
(الف) مردم بیجا شده ازاثرجنگ یا حوادث
طبیعی وعودت کننده گان با اسناد یا بدون
اسناد هدف قرارخواهند گرفت و درتحت
کتگوری (ب) بیجا شده های قدیمی ،مهاجرین
پاکستانی مقیم افغانستان وکسانیکه توسط عدم
مصئونیت غذایی فصلی آسیب می بینند هدف
قرارمیگیرند.
اولویت کلستر مصئونیت غذایی وزارعت تهیه
بموقع کمک های غذایی به هردوگروه درجریان
زمستان وفصل اوج گرسنگی برای پاسخگویی به
عدم مصئونیت حاد و فصلی مزمن غذایی برای
عودت کننده گان افغان است .جوامع میزبان
نیر برای کاهش فشاروجلوگیری ازرقابت برسر
منابع محدود غذا و سیستم های معیشتی،
جهت جلوگیری ازبه تحلیل رفتن دارایی ها
وجلوگیری ازمنازعه ،هدف قرارمیگیرند.
کلستر مصئونیت غذایی وزارعت برای تشخیص

واولویت نیازهای آسیب
پذیرترین ها بوسیله ظرفیت باالی ارزیابی و
سیستم های هشداراولیه تاسیس شده اش ادامه
میدهد .پروگرام انتقال پول درجاهاییکه
بازارفعال است ومیکانیزم های انتقال پول وجود
دارد اولویت داده میشود.
کلستر مصئونیت غذایی وزارعت همراه با
کلستر تغذی و وزارتخانه های سکتوری مثل
وزرات زراعت آبیاری ومالداری و اداره ملی
آماده گی مبارزه با حوادث ازنردیک کارمیکند
تا آسیب پذیرترین خانوارها را تشخیص
وازدوباره کاری جلوگیری بعمل آمده وتاثیرات
فعالیت ها را به حد اعظم برساند .اولویت بندی
مشترک ساحات موردهدف وگروه های آسیب
پذیر ،کمک میکند تا به مشکل عدم مصئونیت
غذایی وتغذی درسطح حوزه وی رسیده گی
شود .نماینده های ریاست های زراعت در
گرداننده گی کلستر مصئونیت غذایی وزارعت
شریک اند ونقش حیاتی را درتشخیص نیازها
بوسیله تحلیل خالء بازی میکنند.
اولویت بندی
اولویت اول کلستر مصئونیت غذایی وزراعت
تهیه موادغذایی برای هزاران عودت کننده بی
اسناد برای شش ماه جهت پوشش نیازهای
غذایی اولیه وزمستانی شان به اساس جیره
غذایی  2100کلیوکالوری/فی نفر/فی روز
میباشد .عودت کننده گان بااسناد نیز جیره
غذایی کامل را برای چهارماه ازآغازجنوری برای
مساعدت زمستانی دریافت میکنند .کلستر
ادامه مطلب :صفحه 32

جزنیات مردم نیازمند ومردم موردهدف به اساس حالت ،سن وجنس

طرح تفصیلی پاسخگویی سکتوری دروبسایت  humanitarianresponse.infoقابل دریافت است.
ﺑﻪ اﺳﺎس ﺣﺎﻟﺖ

تماس

عبدالمجید
هماهنگ کننده کلستر
abdul.majid@fao.org
برات سخی زاده
NGO Co-Chair
po.caritas@gmail.com

ﻣﺘﺎﺛﺮﯾﻦ از
ﺑﯿﺠﺎ ﺷﺪه ﮔﺎن
ﻧﺎﺷﯽ ازﻣﻨﺎزﻋﻪ ﺣﻮادث ﻃﺒﯿﻌﯽ

٠٫٨

٠.۲

ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻤﮏ
ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ
ﺷﺪه ﻣﻮردﻧﯿﺎز

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﺮدم
ﻣﻮرد ﻫﺪف

ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫٧

٠.۲

ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﯿﺰﺑﺎن

دﺳﱰﺳﯽ
ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت
اﺳﺎﺳﯽ

-

-

٧١٫٧

ﻣﯿﻠﯿﻮن داﻟﺮ

ﻋﻮدت
ﻋﺪم
ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن
ﻣﺼﺌﻮﻧﯿﺖ
ﺑﺎﺳﻨﺪ
ﺷﺪﯾﺪﻏﺬاﯾﯽ وﺑﺪون ﺳﻨﺪ

١٫٦

٠٫٥

ﺑﻪ اﺳﺎس ﺟﻨﺲ وﻋﻤﺮ

ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ

٠٫١

-

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

-

ﻣﯿﻠﯿﻮن

١٫١

ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫٥

٤٠

٥٤٫٤

ﻣﯿﻠﯿﻮن داﻟﺮ

ﻫﺰار

٩٫٥

ﻣﯿﻠﯿﻮن داﻟﺮ

 ٪اﻧﺎث

٪اﻃﻔﺎل،
ﺑﺎﻟﻎ ،ﮐﻬﻨﺴﺎل*

٪٤٩

٪٥ | ٣٩ | ٥٦

٪٤٩

٪٥ | ٤٠ | ٥٥

*اﻃﻔﺎل )> ۱۸ﺳﺎل( ،ﺑﺎﻟﻎ ) ۵۹-۱۸ﺳﺎل(،
ﻣﺴﻦ)< ۵۹ﺳﺎل(

25

بخش دوم :صحت

صحت

کمک های موردنیاز 2017

6.3

میلیون

مردم موردهدف

3.8

میلیون

مطالبات (به دالر)

53

میلیون

هدف استراژیک ( )1کلستر صحت:

1

26

حصول اطمینان ازدسترسی به
خدمات عاجل صحی ،مراقبت
های موثرترضیضی و مدیریت
تلفات کتلوی مردم متاثر
ازحوادث.
،
مرتبط با اهداف استراتیژیک ()1
و()4
()2

هدف استراژیک ( )2کلستر صحت:

2

حصول اطمینان ازدسترسی به
خدمات اساسی وعاجل صحی
در”ساحات سفید” ،ساحات
جنگ زده ودرساحات با
خدمات تحت فشارازسبب
ازدیاد بیجا شده گی.
مرتبط با اهداف استراتیژیک ()2
و()4

هدف استراژیک ( )3کلستر صحت:

3

تهیه کمک های عاجل برای
حفظ جان کسانیکه ازشیوع
امراض صحت عامه ی
متاثرشده اند.
مرتبط با اهداف استراتیژیک ()1
و()4
)3( ،
)2(،

کلستر صحت قصد دارد تا به نیازهای عاجل صحی
افراد مورد هدف ازطریق (الف) بهبود دسترسی به
خدمات اساسی برای نجات حیات انسانها برای حد
اقل  3.7ملیون درولسوالی های با اولویت باال( ،ب)
رسیده گی به خطرات صحت عامه با تمرکزبه
ولسوالی های دارای بیشترین قضایای شیوع امراض
وخطرحوادث طبیعی و(ج) توسعه موجودیت
مراقبت های موثر وباکیفیت ترضیضی برای
کسانیکه از جنگ وحوادث طبیعی آسیب دیده اند.
رسیده گی کند.
فعالیت های مورد هدف اولویت بندی شده
توسط حمایت مستقیم ازتسهیالت موجوده
صحی ،تاسیس تسهیالت نو ،فعالیت های
اجتماعی وفرستادن تیم های سیاردرجاهای که
الزم باشد تطبیق میگردند .تقویت سرویالنس
وظرفیت پاسخگویی به شیوع امراض با تمرکز
به تقویت خدمات مراقبت های ترضیضی
درتمام به شمول تریاژساحوی وکمک های اولیه،
ارجاع توسط رضاکاران اجتماعی و مرکزکمک
های اولیه ترضیضی ،جهت باالبردن کیفیت
خدمات مراقبت های ترضیضی تخصصی درهمه
سطوح همچنان ادامه خواهد یافت .تالش های
بین کلستری مثل آگاهی عامه وهماهنگی با
کلسترآب وحفظ الصحه وتغذی درزمینه کنترول
وپاسخگویی به شیوع امراض وکاهش مرگ ومیر
ومعیوبیت اطفال زیرسن پنجسال ،نیزوجود
خواهد داشت.
اولویت بندی
به حیث اولویت نخست کلستر صحت به

ساحات سفید متاثر ازجنگ بشمول ساحات
مهاجروعودت کننده نشین تمرکزخواهد نمود.
مردم نیازمند شناسایی شده وبه نیازهای شان با
تاسیس مراکزمراقبت ترضیضی به بشمول
بازتوانی ،خدمات اورتوپیدی واعضای مصنوعی،
مراکزکمک های اولیه ترضیضی و دسترسی به
خدمات اولیه صحی برای نجات حیات رسیده
گی صورت میگیرد .این اقدامات شامل کمک
های اولیه روحی-اجتماعی درسطح اجتماع
ومرکز صحی و مدیریت قضایای خشونت مبتنی
برجنسیت (تداوی) ،تعبیه پیشاپیش بسته های
دوایی ومواد برعالوه پاسخگویی به شیوع
امراض صحت عامه ی درساحات سفیدِ متاثر
ازجنگ صورت خواهد گرفت.
اولویت دوم پاسخگویی به تامین دسترسی به
خدمات صحی برای مردم که درساحات سفید
بدون جنگ زنده گی میکنند ،کسانیکه ازهوای
خیلی سرد آسیب دیده اند و کسانیکه درساحات
صعب العبور زنده گی میکنند تمرکز میداشته
باشد .کلسترصحت قصد دارد که دسترسی به
خدمات مراقبت های صحی اولیه جهت نجات
حیات را تامین و به شیوع امراض صحت عامه
که ازآستانه اضطراری وازظرفیت پاسخگویی
محلی باالرود ،پاسخگویی نماید.
پاسخگویی مکمل کلستر شامل رسیده گی به
تمام حوادث عاجل وشیوع امراض بوسیله آماده
گی به وقوعات عاجل وشیوع امراض ،پاسخگویی
وهماهنگی بشمول پرنمودن خالء مواد ولوازم
صحی برای مردم وتسهیالت متاثرشده
ازحوادث میباشد.

جزنیات مردم نیازمند ومردم موردهدف به اساس حالت ،سن وجنس

طرح تفصیلی پاسخگویی سکتوری دروبسایت  humanitarianresponse.infoقابل دریافت است.
ﺑﻪ اﺳﺎس ﺣﺎﻟﺖ

تماس

الطاف داوذ
هماهنگ کننده کلستر
altafm@who.int
داکتر قدرت الله نصرت
NGO Co-Chair
q.nasrat@orcd.org.af

ﻣﺘﺎﺛﺮﯾﻦ از
ﺑﯿﺠﺎ ﺷﺪه ﮔﺎن
ﻧﺎﺷﯽ ازﻣﻨﺎزﻋﻪ ﺣﻮادث ﻃﺒﯿﻌﯽ

٠٫٥

٠٫٢

ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﯿﺰﺑﺎن

٠٫١

ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻤﮏ
ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ
ﺷﺪه ﻣﻮردﻧﯿﺎز

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﺮدم
ﻣﻮرد ﻫﺪف

ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫٣

ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫١

٣٠

ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ

ﻫﺰار

٤٨٫٧

ﻣﯿﻠﯿﻮن داﻟﺮ

دﺳﱰﺳﯽ
ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت
اﺳﺎﺳﯽ

٤٫٦

ﻣﯿﻠﯿﻮن

٢٫٧

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻋﻮدت
ﻋﺪم
ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن
ﻣﺼﺌﻮﻧﯿﺖ
ﺑﺎﺳﻨﺪ
ﺷﺪﯾﺪﻏﺬاﯾﯽ وﺑﺪون ﺳﻨﺪ

٠٫١

ﺑﻪ اﺳﺎس ﺟﻨﺲ وﻋﻤﺮ
ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ

٠٫١

-

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

-

ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫٦

٠٫١

٢٫٢

ﻣﯿﻠﯿﻮن داﻟﺮ

ﻣﯿﻠﯿﻮن

١٫٦

ﻣﯿﻠﯿﻮن داﻟﺮ

 ٪اﻧﺎث

٪اﻃﻔﺎل،
ﺑﺎﻟﻎ ،ﮐﻬﻨﺴﺎل*

٪٤٩

٪٥ | ٤٠ | ٥٥

٪٤٩

٪٥ | ٤٠ | ٥٥

*اﻃﻔﺎل )> ۱۸ﺳﺎل( ،ﺑﺎﻟﻎ ) ۵۹-۱۸ﺳﺎل(،
ﻣﺴﻦ)< ۵۹ﺳﺎل(

بخش دوم :تغذی

تغذی

کمک های موردنیاز 2017

4.3

میلیون
روش و اولویت بندی

مردم موردهدف

0.7

میلیون

مطالبات (به دالر)

67

میلیون

هدف استراژیک ( )1کلستر تغدی:

1

دردسترس گذاشتن بموقع
معلومات با کیفیت تغذی
درسطح اجتماع و درسطح
مرکزصحی برای نظارت بر
پروگرامها وتسهیل تصمیم گیری.
،
مرتبط با اهداف استراتیژیک ()1
و()4
)3(،
()2

هدف استراژیک ( )2کلسترتغدی:

2

کاهش وقوعات سوء تغذی حاد بوسیله
مدیریت مدغم سوء تغذی حاد
دربین بچه ها ،دخترها ،زنان حامله
وشیرده.
مرتبط با اهداف استراتیژیک
)3(،
)2( ،
()1
و()4

هدف استراتیژیک ( )3کلسترتغذی:

3
()1

سهم گرفتن درکاهش میزان مرگ
ومیرومعیوبیتدرمیانعودت
کنندهگانومهاجرینبوسیلهتطبیق
پروگرامهایتغذیپیشگیرانه.
مربتط با اهداف استراتیژیک
و()3

هداف استراتیژیک ( )4کلستر تغذی:

4
و()4

تقویتظرفیتشرکاءاجراییجهت
دادخواهیوپاسخگوییمقتضیبه
نیازهایتغذیدرحاالتاضطراری.
مرتبط با اهداف استراتیژیک
)3(،
)2( ،
()1

کلسترتغذی قصد دارد تا درکاهش خطر مرگ
ومیرومعیوبیت بی رویه بوسیله بهبود وضعیت
تغذی گروپ های آسیب پذیر(اطفال بین سنین
 49-0ماهه وزنان حامله وشیرده عودت کننده
گان ،مهاجرین ،بیجا شده گان وجوامع میزبان)،
تداوی وپیشگیری سوء تغذی حاد وعدم کفایه
منرالها وویتامین ها ،سهم بگیرد .به اساس
تحلیل آمارموجوده ازکلسترتغذی ،مصئونیت
غذایی ،صحت ،آب وحفظ الصحه و بادرنظر
داشت محدودیت های دسترسی وکوچ بیجا
شده ها 18 ،والیت برای تغذی درحاالت
اضطراری اولویت بندی شده اند که عبارتند از:
بدخشان ،بادغیس ،بغالن ،غور ،هلمند ،قندهار،
خوست ،کنر ،قندوز ،لغمان ،ننگرهار ،نورستان،
پکتیا ،پکتیکا ،سمنگان ،ارزگان ،وردک وزابل.
اگرمنابع وظرفیت موسسات همکار اجازه دهد
والیت دیگر هم تحت پوشش قرارخواهند
گرفت.
کلستر تغذی با تطبیق کننده گان بسته اساسی
خدمات صحی همکاری نزدیکی دارد وتمام
فعالیت های تغذی تا حد ممکن ازطریق
ساختارهای موجوده صورت خواهد گرفت.
پاسخگویی تغذی به حاالت اضطراری توسط
تسهیالت صحی موجوده ودرجاییکه تسهیالت
صحی برای مردم آسیب دیده دردسترس
نباشد ،توسط تیم های سیارصحی وتغذی صورت
میگیرد .فعالیت های کلیدی تغذی شامل
غربالگری یا اسکرینینگ برای یافتن موارد سوء
تغذی حاد ،ارجاع وتعقیب قضایای سوء تغذی
حاد ،پروگرام عمومی مکمِ ل تغذیه ،مکمِ ل

الفرید کانا
افسرمدیریت معلومات
akana@unicef.org

کلسترتغذی  662,000نفر طفل زیر پنج سال
نهایت آسیب پذیر ،زنان حامله وشیرده درمیان
عودت کننده گان ،مهاجرین ،بیجا شده گان
داخلی وجوامع میزبان را موردهدف
قرارمیدهد .این تعداد شامل  236,000طفل
مصاب به سوء تغذی حاد شدید 221,000 ،طفل
مصاب به سوء تغذی حاد متوسط و 121,500زنان
مصاب به سوء تغذی حاد برعالوه  76,600طفل
بین سنین  59-6ماهه ی عودت کننده مکمِ ل
ویتامین  Aو  54,750طفل بین سنین 59-24
ماهه تابلیت های کِ رم زدایی دریافت خواهند
کرد .اطفال  59-6ماهه وزنان حامله وشیرده
درکمپ مهاجرین گالن و طفل عودت کننده بین
سنین  23-6ماهه مکمِ ل های تغذیوی عمومی را
برای وقایه ازکمبود تغذی درین گروپ دریافت
میکنند .

جزنیات مردم نیازمند ومردم موردهدف به اساس حالت ،سن وجنس

طرح تفصیلی پاسخگویی سکتوری دروبسایت  humanitarianresponse.infoقابل دریافت است.
ﺑﻪ اﺳﺎس ﺣﺎﻟﺖ
ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﯿﺰﺑﺎن

دﺳﱰﺳﯽ
ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت
اﺳﺎﺳﯽ

-

-

-

٤٫٢

-

-

-

٠٫٦

ﻣﺘﺎﺛﺮﯾﻦ از
ﺑﯿﺠﺎ ﺷﺪه ﮔﺎن
ﻧﺎﺷﯽ ازﻣﻨﺎزﻋﻪ ﺣﻮادث ﻃﺒﯿﻌﯽ

تماس

انا زیولکوفسکا
هماهنگ کننده کلستر
aziolkovska@unicef.org

ویتامین  Aوکِ رم زدایی ،مشوره تغذی نوزاد
وطفل ،ارزیابی تغذی ،وسرویالنس برای حصول
اطمینان ازمعلومات تغذیوی بموقع وباکیفیت
درسطح جامعه ودرسطح مرکز صحی برای
نظارت برپروگرام وتصمیم گیری ،میشود.
کلسترتغذی همچنان درراستای تقویت ظرفیت
نهادهای دولتی همکاروشرکاء اجرایی برای
پاسخگویی به نیازهای تغذی مقتضی درحاالت
اضطراری ،معیاری سازی رهنمود ها وخدمات
تغذی درحاالت اضطراری ،توافق برسرشیوه
تطبیق وظرفیت سازی ،کارمیکند .کلستر تغذی
با کارکردن با دیگر کلستر ها بشمول صحت،
آب وحفظ الصحه ومصئونیت غذایی وزراعت
برای حمایت ازارزیابی های سکتوری وبرنامه
ریزی های مدغم متعهد است.

ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻤﮏ
ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ
ﺷﺪه ﻣﻮردﻧﯿﺎز
ﻣﺮدم
ﻣﻮرد ﻫﺪف
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ

٦٤٫٩

ﻣﯿﻠﯿﻮن داﻟﺮ

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻋﻮدت
ﻋﺪم
ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن
ﻣﺼﺌﻮﻧﯿﺖ
ﺑﺎﺳﻨﺪ
ﺷﺪﯾﺪﻏﺬاﯾﯽ وﺑﺪون ﺳﻨﺪ

ﺑﻪ اﺳﺎس ﺟﻨﺲ وﻋﻤﺮ
ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ

-

ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫٢

ﻫﺰار

١٠

-

ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫١

٣

١٫٦

ﻣﯿﻠﯿﻮن داﻟﺮ

ﻫﺰار

-

 ٪اﻧﺎث

٪اﻃﻔﺎل،
ﺑﺎﻟﻎ ،ﮐﻬﻨﺴﺎل*

٪٦٤

٪٠ | ٢٩ | ٧١

٪٦٤

٪٠ | ٢٩ | ٧١

*اﻃﻔﺎل )> ۱۸ﺳﺎل( ،ﺑﺎﻟﻎ ) ۵۹-۱۸ﺳﺎل(،
ﻣﺴﻦ)< ۵۹ﺳﺎل(
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بخش دوم :مصئونیت

مصئونیت

کمک های موردنیاز 2017

3.7

میلیون
روش واولویت بندی

مردم موردهدف

2.6

میلیون

مطالبات (به دالر)

99

میلیون

هدف استراژیک ( )1کلسترمصئونیت:

1

28

تشخیص و رسیده گی به
نگرانی های حاد مصئونیتی،
نیازها وخشونت های ناشی
ازتاثیرات آنی حوادث
بادرنظرداشت آسیب پذیری
های خاص.
مرتبط به اهداف استراتیژیک ()1
و()2

هدف استراژیک ( )2کلستر مصئونیت:

2

نظارت ،تحلیل وپاسخگویی به
نگرانی های متغیر ،نیازها
وخشونتها و حفظ حقوق اساسی
واعاده کرامت وصحت مردم
آُسیب پذی ِر آفت زده.
مرتبط به هدف استراتیژیک ()3

هدف استراژیک ( )3کلسترمصئونیت:

3

حمایت ازایجاد یک محیط
مناسب مصئونیتی برای
پیشگیری وکاهش خطرات
مصئونیتی همراه با تسهیل
پاسخگویی به تخطی های
مصئونیتی.
مرتبط به اهداف استراتیژیک ()1
و()2

هدف کلسترمصنونیت افغانستان محافظت
ونگهداشت حقوق بنیادین زنان ،دختران ،بچه
ها ومردان متاثر ازحوادث مغلق درافغانستان
است .تشخیص بموقع خطرات مصئونیتی
وخشونت ها توسط نظارت وتحلیل سیستماتیک
وهماهنگ طراحی اقدامات وقایوی ،پاسخگو،
واعاده وی را کمک وبرعالوه حسابدهی را
تقویت میکنند .این اقدامات شامل دادخواهی
مبتنی برشواهد ،ارائه خدمات خاص مصئونیتی،
وبسیج اجتماعی ،کاهش دهی خطر وفعالیت
های وقایوی که سبب ایجاد محیط مناسب
مصئونیتی شود ،میگردد.
درجریان وبعد ازحاالت اضطراری به حیث جزء
ازپاسخگویی کلی واصولی چندین سکتوری ،به
مردم متاثر ازکوچ اجباری معلومات راجع به
تعلیمات خطرماین ،حمایت روحی-اجتماعی،
ارجاع برعالوه خدمات و مساعدت های
مخصوص مصئونیت ارائه میگردد .همزمان
فعالین مصئونیتی برای رعایت قانون بین المللی
بشردوستانه درهنگام جنگ با طرف های درگیر
دادخواهی می نماید .وازمسئولین ملی ودیگر
افراد ذیدخل میخواهند تا معیارات مصئونیتی
را درهنگام ارائه خدمات وبرخوردشان با آسیب
دیده گان رعایت کنند.
هدف کلسترمصئونیت ازطریق الیحه وظایفش
که شامل مصئونیت کودکان درحاالت
اضطراری ،خشونت های مبتنی برجنسیت،
کلسترخانه وزمین وملکیت و ماین پاکی میشود
عبارتست از جلوگیری ،کاهش ،وپاسخگویی به

خشونت های مبتنی برجنسیت بشمول ازدواج
های اجباری زودرس ،بهره کشی ،سوء استفاده،
بی توجهی به کودکان درخطر ،و نیازهای خاص
افراد متاثرآسیب پذیر میباشد .اقدامات برای
رسیدن به این هدف شامل تاسیس فضای مصئون
برای زنان وکودکان ،حمایت های روانی-
اجتماعی درسطح اجتماع ،پول برای مصئونیت
جهت تمویل فعالیت های مصئونیتی ،روشهای
مدیریت قضایا ،کمک برای گرفتن اسناد مدنی
(تذکره ،پاسپورت) وسهمگیری درامنیت فزیکی
ازطریق سرویالنس وتطهیر آلوده گی های ناشی
از ماین وموادمنفقله بازمانده ازجنگ میشود.
این اقدامات ساحات با پوشش محدود یا محل
تجمع تعداد زیادی فامیلهای متاثر شده آسیب
پذیر را هدف قرار میدهد ،گسترش خدمت
رسانی به ساحات دوردست وایجاد وتحفظ
رابطه بین خدمات مصئونیتی موجوده نیز
ازجمله این اقدامات است.
هدف ازایجاد حساسیت اجتماعی وبسیج
اجتماعی سهیم شدن درایجاد محیط مناست
مصئونیتی ازطریق بلند بردن آگاهی ازحقوق
اساسی ،وتقویت افراد وجوامع درخطر ،ازدیاد
مقاومت وافزایش دسترسی به خدمات میباشد.
دادخواهی وظرفیت سازی با مسئولین بخصوص
کارمندان زن سبب شمولیت موثر اصول
مصئونیتی درپاسخگویی های اضطراری دولتی
میشود .همزمان برای تقویت مصئونیت تمام
مردم متاثر ازحوادث روش مبتنی برحقوق
تقویت میشود مثل روش های ترویج ،تسهیل
ونظارت برتطبیق راه حل های پایدار مطابق به
شرایط کشور.

جزئیات مردم نیازمند ومردم موردهدف به اساس حالت ،سن وجنس

طرح تفصیلی پاسخگویی تفصلی سکتوری دروبسایت  humanitarianresponse.infoقابل دریافت است.
ﺑﻪ اﺳﺎس ﺣﺎﻟﺖ
ﻣﺘﺎﺛﺮﯾﻦ از
ﺑﯿﺠﺎ ﺷﺪه ﮔﺎن
ﻧﺎﺷﯽ ازﻣﻨﺎزﻋﻪ ﺣﻮادث ﻃﺒﯿﻌﯽ

تماس

اندری مزورینکو
افسرمدیریت معلومات کلستر
mazurenk@unhcr.org

٠٫٨

٠٫١

ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﯿﺰﺑﺎن

٠٫٢

دﺳﱰﺳﯽ
ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت
اﺳﺎﺳﯽ

١٫٢

ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻤﮏ
ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ
ﺷﺪه ﻣﻮردﻧﯿﺎز

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﺮدم
ﻣﻮرد ﻫﺪف

ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫٦

ﻫﺰار

١٠

ﻫﺰار

١٢

٠٫٩

ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ

٥٦٫٥

ﻣﯿﻠﯿﻮن داﻟﺮ

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻋﻮدت
ﻋﺪم
ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن
ﻣﺼﺌﻮﻧﯿﺖ
ﺑﺎﺳﻨﺪ
ﺷﺪﯾﺪﻏﺬاﯾﯽ وﺑﺪون ﺳﻨﺪ

١٫٣

ﺑﻪ اﺳﺎس ﺟﻨﺲ وﻋﻤﺮ
ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ

٠٫١

-

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

-

ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫٩

٤٠

٣٧٫٨

ﻣﯿﻠﯿﻮن داﻟﺮ

ﻫﺰار

٤٫٧

ﻣﯿﻠﯿﻮن داﻟﺮ

 ٪اﻧﺎث

٪اﻃﻔﺎل،
ﺑﺎﻟﻎ ،ﮐﻬﻨﺴﺎل*

٪٤٩

٪٥ | ٣٩ | ٥٦

٪٤٩

٪٤ | ٤٠ | ٥٦

*اﻃﻔﺎل )> ۱۸ﺳﺎل( ،ﺑﺎﻟﻎ ) ۵۹-۱۸ﺳﺎل(،
ﻣﺴﻦ)< ۵۹ﺳﺎل(

بخش دوم :آب و حفظ الصحه

آب وحفظ الصحه

کمک های موردنیاز 2017

2.3

میلیون

مردم موردهدف

1.1

میلیون

مطالبات (به دالر)

37

میلیون

هدفاستراژیک()1کلسترآبوحفظالصحه:

1

حصول اطمینان ازدسترسی مردم
آسیب دیده به مقدارکافی آب
آشامیدنی مصئون ،استفاده ازخدمات
حفظ الصحوی کافی ومطابق به نیازهای
جنسیتی ووسایل مناسب بهداشتی.

مرتبط به اهداف استراتیژیک ()1
و()4
و()2

هدف استراژیک ( )2آب وحفظ الصحه:

2

حصول اطمینان ازدسترسی مردم آسیب
دیده به خدمات بموقع وکافی
آب وحفظ الصحه درنهادهای
صحی متاثرازحوادث اضطراری.
مرتبط به اهداف استراتیژیک
و()4
)2(،
()1

هدفاستراژیک()3کلسترآبوحفظالصحه:

3
()1

حصول اطمینان ازارزیابی
بموقع وکافی نیازهای آب
وحفظ الصحه دربین مردم
آسیب دیده.
مرتبط به اهداف استراتیژیک
و()4
)2(،

هدفاستراژیک()4کلسترآبوحفظالصحه:

4

به جریان افتادن انتقال
رهبریت کلستر آب حفظ
الصحه به وزارت احيا و
انکشاف دهات بعد ازیک دوره
دوساله انتقالی.
مرتبط به اهداف استراتیژیک ()1
و()4
)2(،

روش

زنجیره ی دراولویت قرارداده است.

مثل سالهای گذشته توقع میرود که درحدود
نیمی ازمردم نیازمند به خدمات آب وحفظ
الصحه عاجل ازطریق سیستم زیربناهای موجوده
بشمول پروگرام های مبارزه با حودث دولتی
واقدامات جاری اولویت های ملی مثل میثاق
شهروندی به نیازهای شان رسیده گی شود.
 1,137,000نفر ( %48موردنیازمند) مردم
موردهدف طرح پاسخگویی بشردوستانه خواهند
بود که  %49.33آنها را زنان ودختران تشکیل
میدهند .بیجا شده گان داخلی جدید ،عودت
کننده گان ازپاکستان ،مردم متاثر ازحوادث
طبیعی  ،جنگ و جوامع میزبان تحت
فشارکمبودمنابع برای مساعدت های آب وحفظ
الصحه عاجل تحت پوشش قرارخواهند گرفت.
توجه خاص هم به حومه های شهر جاییکه
اکثریت عودت کننده گان بودباش دارند خواهد
شد .مساعدت های مناسبی برای مردم
درخطربلند شیوع امرض به دلیل عدم دسترسی
یا دسترسی ناکافی به خدمات آب وحفظ الصحه
بشمول بیجا شده گان قدیمی ،عودت کننده
گان ومهاجرین پاکستانی مقیم افغانستان صورت
خواهد گرفت .این کلستر همچنان متعهد به
ارائه خدمات آب وحفظ الصحه به فامیل عودت
کننده درمرز ونقاط ترانزیتی میباشد .کلستر
آب وحفظ الصحه مساعدت های بهداشتی برای
مراکز صحی ،تغذی وتعلیمی که برای مردم
آسیب دیده ازحوادث بشمول بیجا شده گان
وعودت کننده گان خدمت ارایه میکنند ،را
برای حصول اطمینان ازموثریت این خدمات

درزمان حوادث آنی به اقدامات عاجل آب وحفظ
الصحه برای نجات حیات نسبت به فعالیت های
پایدارو درازمدت ارجحیت داده میشود .این
اقدامات شامل تهیه بسته های فامیلی بهداشتی
وبسته آب میشود که توسط برنامه های مکمل
ترویج حفظ الصحه برای حصول اطمینان
ازدسترسی به  15لیترآب درروزبرای هرنفر
ومستراح ها جهت جلوگیری ازرفع حا جت
درفضای ،تعقیب میشود .تهیه بموقع آب با
استفاده ازتکنیک های مناسب به شمول تانکر،
احیا منبع آب ،ضدعفونی کردن منابع موجوده
آب ،کندن چا های اضطراری ،توزیع آب توسط
بشکه و توسط آموزش تصفیه خانه گی آب با
کلورین صورت میگیرد .دربخش عاجل بهداشت
اولویت به مستراح وتشناب های مشترک
درسطح خانوارداده می شود .تمام تالش برای
حصول اطمینان ازینکه تسهیالت ازنگاه فرهنگی
مناسب وحساسیت های جنسیتی را درنظر
داشته باشد بکارگرفته میشود .هدف اصلی
خدمات آب وحفظ الصحه درحاالت اضطراری
پیشگیری ازامراض ناشی ازآب وحفظ الصحه
نامناسب میباشد.

جزئیات مردم نیازمند ومردم موردهدف به اساس حالت ،سن وجنس

فریدریک پتیگنی
Cluster Co-Lead
patignyf@who.int
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طرح تفصیلی پاسخگویی تفصلی سکتوری دروبسایت  humanitarianresponse.infoقابل دریافت است.
ﺑﻪ اﺳﺎس ﺣﺎﻟﺖ
ﻣﺘﺎﺛﺮﯾﻦ از
ﺑﯿﺠﺎ ﺷﺪه ﮔﺎن
ﻧﺎﺷﯽ ازﻣﻨﺎزﻋﻪ ﺣﻮادث ﻃﺒﯿﻌﯽ

تماس
رامش باسل
هماهنگ کننده کلستر
rbhusal@unicef.org

برنامه های راه حل پایدار بیشتری درساحات
بیجا شده گان قدیمی ،عودت کننده گان
وجوامع که معروض به خطرات صحت عامه ی
بشمول جوامع که دارای تعداد زیاد اطفال
مصاب به سوء تغذی حاد هستند تطبیق خواهد
شد .راه حل های پایدارشامل تاسیس سیستم
های آبرسانی درمقیاس کوچک که ازفن آوری

ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻤﮏ
ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ
ﺷﺪه ﻣﻮردﻧﯿﺎز

٠٫٤

ﻣﺮدم
ﻣﻮرد ﻫﺪف

٠٫٢

ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ

ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﯿﺰﺑﺎن

دﺳﱰﺳﯽ
ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت
اﺳﺎﺳﯽ

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫٢

ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫٣

ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫٤

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫١

ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫١

٠٫١

١٩

ﻣﯿﻠﯿﻮن داﻟﺮ

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻋﻮدت
ﻋﺪم
ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن
ﻣﺼﺌﻮﻧﯿﺖ
ﺑﺎﺳﻨﺪ
ﺷﺪﯾﺪﻏﺬاﯾﯽ وﺑﺪون ﺳﻨﺪ

ﺑﻪ اﺳﺎس ﺟﻨﺲ وﻋﻤﺮ
ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ

 ٪اﻧﺎث

٪اﻃﻔﺎل،
ﺑﺎﻟﻎ ،ﮐﻬﻨﺴﺎل*

-

ﻣﯿﻠﯿﻮن

١٫١

ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫١

٪٤٩

٪٥ | ٣٩ | ٥٦

-

ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫٥

٠٫١

٪٤٩

٪٤ | ٤٠ | ٥٦

١٥٫١

ﻣﯿﻠﯿﻮن داﻟﺮ

ﻣﯿﻠﯿﻮن

٢٫٤

ﻣﯿﻠﯿﻮن داﻟﺮ

*اﻃﻔﺎل )> ۱۸ﺳﺎل( ،ﺑﺎﻟﻎ ) ۵۹-۱۸ﺳﺎل(،
ﻣﺴﻦ)< ۵۹ﺳﺎل(
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کمکهای نقدی چندین منظوره

کمک های موردنیاز 2017

1.6

میلیون

مردم موردهدف

1.3

میلیون

مطالبات (به دالر)

96

میلیون

30

تماس

کیت کهری
افسراموربشری
اداره هماهنگی کمک های
بشری سازمان ملل متحد
carey2@un.org

درسال  2017شرکاء بشری ازکمک های نقدی
چند منظوره ( )MPCAجهت توانمندی سازی
عودت کننده گان ومتاثرین ازجنگ وحوادث
طبیعی برای رسیده گی با کرامت به نیازمندی
های شان استفاده خواهند کرد .کمک های
نقدی چندین منظوره به عودت کننده گان برای
حمایت ورود دوباره فوری شان همراه با مرفوع
سازی نیازهای دراز مدت ترادغام مجدد
ازطریق دسترسی به خدمات اساسی ،تامین
زمین نشیمن وحمایت های معیشتی ،صورت
میگیرد کمک های یک مرتبه ی متشکل ازبسته
های  6,000تا  8,000افغانیگی که برای بیجا شده
گان ناشی ازحوادث طبیعی داده میشود آنها را
قادرمیسازد که خودشان تصمیم بگیرند که
چگونه مواد موردنیازخویش را با پول کمکی
مهیا کنند.حاال این کمک ها بعد از ارزیابی
تعقیبی میتواند تا به دوماه تمدید شود .به
اساس الگوی سال های گذشته چنین فکر میشود
که قسمت اعظم این پول صرف تهیه نیازهای
غذایی وسرپناهی عاجل میشود .شرکاء
میکانیزم پاسخگویی به حاالت اضطراری یا
 ( ERMکنسرسیومی از NGOهای تخصصی
دربخش پاسخگویی به حوادث که توسط ECHO
تمویل میشوند) به تنهایی  6ملیون دالر درسال
 2017مساعدت خواهند کرد.
درزمانیکه بی امنیتی درحال گسترش ومتاثر
ساختن ساحات است ،استفاده روزافرون کمک
های نقدی چندین منظوره بدیل حیاتی وجذاب
به انتقاالت وذخیره مواد کمکی جنسی است که
محدویت های لوجیستیکی مرتبط به کمک های
جنسی را نداشته وکمک رسانی به صرفه را به
مردم آسیب دیده بصورت فوری بعد ازحادث
مهیا میکند .طوریکه سازمان غذایی جهان از
کمک های جنسی فاصله میگیرد این سازمان
درسال  %70 ،2017پروگرام های پاسخگویی
عاجل خویش را بوسیله فعالیت های مبتنی بر
وجه نقد یا  CBIانجام میدهد.
با پایداری بازار ودست نخورده باقی ماندن
نسبی از جنگ ،هم اکنون ارائه کننده گان
خدمات مالی درتمام  34والیت افغانستان فعال
اند .درنتیجه درسال  2017ارائه کمک های
نقدی چندین منظوره با روش های متنوع انتقال
پول بشمول سیستم حواله ،انتقال بانکی ،کارت
های هوشمند بانکی ( )SCOPEوتوزیع مستقتیم

توسط ارائه کننده گان خدمات
تلفن همراه ،ادامه خواهد یافت .پروژهای
آزمایشی به بکار گیری میکانیزم های متنوع
انتقال درننگرهاربا تمویل مالی  DFIDبرای
امکانیت سنجی درجریان است ودرربع اول سال
به تمام ساحات متاثر ازجنگ با دسترسی
دشوارتوسعه داده خواهد شد .نظارت مستمر
بربازار برای تشخیص تاثیرات توزیع پول
برقیمت ها در بازار وحصول اطمینان ازعرضه
کافی مواد دوام خواهد داشت .همزمان که
میتودولوژی های پیشرفته نظارتی برای درک
چگونگی مصرف پول برای برنامه های آینده
صورت میگیرد .کاربرای بروز رسانی/اپدیت
بسته حد اقل هزینه زنده گی ( )SMEBکه
بیانگرحداقل مصرف موردنیازبرای پوشش یک
ماهه نیازهای عاجل یک خانوارست توسط
کارگروه وجه نقد وکوپون درسال  2017به حیث
بخشی از تالش ها برای تنظیم وترویج استفاده
ازپروگرام وجه نقد چندین منظوره،شروع
میشود.
هماهنگی
کارگروه وجه نقد وکوپون ( )CVWGدرسال 2012
به تعقیب نیازبرای یک ساختاررسمی برای
حمایت ازافزایش استفاده ازکمک های نقدی
بحیث بخشی ازپاسخگویی بشردوستانه
درافغانستان تاسیس شد .با آنکه درابتدا زیر
کلستر مصونیت غذایی جای داده شده بود ،این
کارگروه از  2014بدین سو به دلیل طبعیت
چندین سکتوری اقدامات مبتنی بر وجه نقد
درافغانستان ( )CBIsبحیث یک کارگروه
تخنیکی بین کلستری است .این کارگروه
رهنمود های تخنیکی را برای حصول اطمینان
ازاینکه پروگرام ها هماهنگ شده ویک منطق
وروش مشترک را استفاده میکنند ،ارائه میکند.
بعد ازیک دوره که  UNHCRو  OCHAدر سال
2016بصورت غیررسمی مسئولیت رهبری را
داشتند ،درسال  WFP 2017و  NRCگرداننده
گی مشترک این کارگروه را با میزبانی OCHA
ازسرخواهند گرفت .کارگروه وجه نقد وکوپون
( )CVWGبه تیم هماهنگی بین کلستری ()ICCT
گزارش میدهد و مشارکت آموزشی وجه نقد
حوزه وی یا  CaLPرا درجریان فعالیت هایش
قرارمیدهد.

بخش دوم :مهاجرین و عودت کننده گان

مهاجرین وعودت کننده گان

کمک های موردنیاز 2017

1.6

میلیون

مردم موردهدف

1.2

میلیون

مطالبات (به دالر)

240

میلیون

هدف استراژیک ( )1طرح پاسخگویی به
مهاجرین وعودت کننده گان:

1

ارائه خدمات مصئونیتی به
مهاجرین وزیرستان شمالی.
مرتبط به هدف
استراتیژیک ()1

هدف استراژیک ( )2طرح پاسخگویی
به مهاجرین وعودت کننده گان:

2
()1

ارائه خدمات ضروی به عودت
کننده گان همزمان با پیگیری
راه حل های پایدار.
مرتبط به اهداف استراتیژیک
و ()2

هدف استراژیک ( )3طرح پاسخگویی
به مهاجرین وعودت کننده گان:

3

رسیده گی به نیازهای بشری
عاجل مهاجرینِ عودت کننده ،
عودت کننده گان بدون اسناد
وردمرزی های آسیب پذیر.
مرتبط به اهدف استراتیژیک ()1

طرح تفصیلی پاسخگویی سکتوری
دروبسایت humanitarianresponse.
 infoقابل دریافت است.

تماس

فبیو وارولی
معاون نماینده کمشنری عالی
سازمان ملل برای پناهنده گان
varoli@unhcr.org

فصل مهاجرین وعودت کننده گان مهاجرین مقیم
وزیرستان شمالی درخوست وپکتیکا را که بوسیله
عملیات نظامی پاکستان بیجا شده بودند همراه با
مهاجرین ثبت شده افغان ،عودت کننده بدون سند
آسیب پذیر وردمرزی های که مجبور به بازگشت
ازجمهوری اسالمی ایران وپاکستان شدند را هدف
قرارمیدهد.
دلیل افزایش قابل مالحظه عودت کننده گان درسال
 2016خرابی ومحیط مصئونیتی افغانهای که
درپاکستان زنده گی میکردند و رشد فاکتورهای
رانشی بخصوص درخیبرپشتونخوا بود .نظربه طبیعت
اذیت وآزاری که درپاکستان به مهاجرین صورت
گرفت ،آنها مجبور شدند دارایی های خود را فورا
بفروشند وفرصت آماده گی گیری الزمه را بعد ازسالها
زنده گی درپاکستان به کشورشان نداشتند .تجمع بیجا
شده گان درساحات شهری بخصوص جالل آباد وکابل،
عدم ظرفیت جذب ،خدمات محدود ،و عدم
موجودیت سرپناه خطراتجدی بشردوستانه وبیجا
شده گی ثانویه را متوجه مردم میکند .برای عودت
کننده گان بدون سند بنابرحالت بدون مدرک بودن،
وضعیت شان پیچیده ترست طوریکه میتواند امکان

دسترسی شان را به عین خدمات که مهاجرین ثبت
شده ازآنها مستفید میشوند محدود کند .با توجه به
محدودیت منابع اولویت به کسانیکه بیشترین آسیب
پذیری را دارند داده میشود این کمک ها شامل کمک
های عاجل بعد از رسیدن بکشور ،دسترسی وسیع به
خدمات اساسی ،خدمات ویژه به مردم دارای نیازهای
خاص میشود .وبرای عودت کننده گان بدون مدرک
این کمک ها شامل تاسیس میکانیزم های برای دریافت
سند است .نیازهای بشردوستانه مهاجرین پاکستانی
مقیم خوست وپکتیکا دراولویت باقی میمانند چون
باگذشت زمان منابع مالی بمصرف رسیده ،فرصت
های معیشتی محدودند وبیجا شده گی دوامدارسبب
انتخاب روش های تطابق پذیری منفی میشوند .کمک
ها سبب میشود که خودکفایی مهاجرین تقویت شود
ونیازهای آسیب پذیران مرفوع شود .هدف اقدامات
اولویت داده شده رعایت حقوق اساسی بشر بخصوص
برای زنان واطفال ،کهنساالن وافراد داری نیازهای
خاص و تامین مقدارمناسب غذا ،سرپناه ،دسترسی به
صحت وتغذی و آب وحفظ الصحه است .راه حل های
پایدار داوطلبانه برای مهاجرین پاکستانی درجریان
سال  2017جستجو خواهد شد.

جزئیات مردم نیازمند ومردم موردهدف به اساس حالت ،سن وجنس
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ادامه طرح عملیاتی پاسخگویی ....
ادامه مصئونیت غذایی ...
مصئونیت غذایی برای عودت کننده گان مورد هدف تا جای
ممکنه حمایت های معیشتی نیزمهیا میکند.
خانوارهای متاثر ازجنگ وحوادث طبیعی نیزدراولویت قراردارند.
به اساس نیازشان خانوارهای موردهدف یک جیره دوماهه مواد
غذایی دریافت میکنند برعالوه کمک های معیشتی زراعی نیز به
کسانیکه میخواهند یا میتوانند برای خودکافی خود کشت
وزراعت کنند صورت میگیرد .کلسترمصئونیت غذایی وزراعت
گزینه های دیگری را درساحات با دسترسی دشواربرای مساعدت
به احیای معیشبت اولیه وبهبود مصئونیت غذایی جهت جلوگیری
ازبیجا شده گی بیشترجستجو میکند.
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اولویت دوم به بیجا شده گان داخلی دوامدار وخانوارهای که
دچارعدم مصئونیت شدید فصلی غذا در 24والیت آسیب پذیریکه
توسط ارزیابی مصئونیت غذایی فصلی ( )SFSAو طبقه بندی
مرحله مصئونیت غذایی مدغم( )IPCدر 2016تشخیص شده اند،
داده میشود.سه برچهار حصه بیجا شده گان قدیمی جیره غذایی
دوماهه همراه با مساعدت های معیشتی برای باثبات سازی
مصئونیت غذایی شان دریافت میکنند .عالوه برآن  %35مردم
دچارعدم مصئونیت شدید غذایی نیزنیم جیره غذایی سه ماهه
درجریان فصل کم حاصل برای جلوگیری ازانتخاب روش های
تطابق پذیری منفی وبه تحلیل رفتن دارایی های شان دریافت

میکنند %35 .دیگرمردم دچارعدم مصئونیت شدید غذایی،
مساعدت های معیشت زراعی برای جلوگیری ازخرابتر شدن
بیشتروضعیت مصئونیت غذایی شان بصورت دایمی ،دریافت
میکنند .افغانستان هنوز هم میزبان مهاجرین پاکستانی است که
بصورت ماهوارمواد غذایی ازسازمان غذایی جهان درطول سال
دریافت میکنند .این مساعدت ها تحت کلسترمصئونیت غذایی
وزراعت برای  35,000مهاجردرسال  2017ادامه میابد.
کلستر مصئونیت غذایی وزراعت با وزارت زراعت همکاری نزدیک
دارد وتمام پالن های پاسخگویی با مشوره ادارات ذیربط درسطح
ملی وحوزه وی تهیه میگردند .وزرات زراعت یکی ازشرکاء
رهبری کننده درکارگروه معلومات هشداراولیه مصئونیت غذایی
وزراعت است .کلستر مصئونیت غذایی وزراعت همچنان با دولت
و کلسترهای دیگر مثل کلستر تغذی درزمینه ارزیابی مصئونیت
غذایی فصلی ،)IPC( ،وارزیابی قبل ازبرداشت برای ارزیابی،
نظارت وپاسخگویی بهتربه عدم مصئونیت غذایی نیازهای تغذی
درکشورهمکاری دارد .کلستر مصئونیت غذایی وزراعت یک
ارزیابی مفصل نیازمندی را درهمکاری با دولت و  NGOهای
همکار به منظور تشخیص مهارات ضروری وجستجوی گزینه
کشتمندی وغیرکشتمندی معیشتی برای پایداری مصئونیت
غذایی ومعیشت راه اندازی میکند.

ادامه آب و ...
پایدار استفاده میکنند مثل پمپ آب آفتابی و قوه جاذبه یی بجای
آبرسانی با تانکر یا پمپ های برقی .به همین ترتیب تسهیالت های
بهداشتی وتشناب های خانوارنسبت به تسهیالت بهداشتی عمومی
ترجیح داده میشود .اقدامات راه حل های پایدارمشارکت بیشتر
جوامع آسیب دیده درپالن گزاری ،طرح ،و تطبیق برنامه های آب
وحفظ الصحه بشمول گرداننده گی وحفظ ومراقبت آنها تا جاییکه
ممکن باشد را دربرمیگیرد.
زیربناهای آب وحفظ الصحه درمراکز صحی وآموزشی برای تطابق به
ازدیاد تعداد بیجا شده گان داخلی وعودت کننده گان باید تجدید
وتوسعه یابند .این اقدامات شامل تهیه منابع آب حفظ الصحه مراکز
صحی ،مراکزتداوی تغذیوی ،فضای طفل پسند ومکاتب که
ازسرازیرشدن بیجا شده گان داخلی وعودت کننده گان متاثر شده اند،
میشوند .کنارهم قراردادن خدمات آب وحفظ الصحوی درین نهاد ها
دربلند بردن موثریت خدمات که این نهاد ها ارانه میکنند حیاتیست
واین مهم توسط هماهنگی بین کلستری میسر خواهد شد.
شرکاء اجرایی برای دسترسی به ساحات که خیلی ناامن محسوب

محسوب میشوند و تعداد کافی شرکاء اجرایی درآنها حضور ندارند
مثل والیات نورستان ،کنر ،پکتیکا وقندوز تشویق خواهندشد .این مهم
بوسیله تقویت ظرفیت شرکاء محلی وهمکاری بیشتر با جمعیت هالل
احمر درپاسخگویی به نیازهای آب وحفط الصحوی بشری بدست میاید.
این کلستر استراتیژی دوساله ی انتقال رهبری کلستر آب وحفظ الصحه
را به وزرات احیا ونکشاف دهات تدوین نموده که شامل جای دادن یک
گرداننده مشترک داخلی متعهد وشاهسته درقالب وزارت احیا
وانکشاف دهات برای گرداننده گی کلستر وتهیه وتطبیق نقشه راه
ملی انتقال رهبریت ،میشود .تهیه پالن تدابیری والیتی آب وحفظ
الصحه بخشی ازپالن انتقالی است .که هدفش تقویت ظرفیت
کلستربرای دسترسی به ساحات که اکنون ازساحه دسترسی بیرون
هستند میباشد.
اولویت بندی
رسیده گی به نیاز های آب و حفظ الصحه مردم که توسط حوادث
اضطراری آنی متاثرشده اند مانند بیجا شده گان داخلی ،عودت
کننده گان ومتاثرین ازحوادث طبیعی اولین اولویت کلسترآب وحفظ
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الصحه است .درنبود آب وحفظ الصحه کافی وضعیت های مزدحم به
امراض ناشی از آب خیلی آسیب پذیرترند ازآنجاییکه کلستر به
نیازهای متعدد روبروست ،پاسخگویی به بیجا شده گان کثیری که
درساحات کمپ مانند یا درمیان جوامع میزبان زنده گی میکنند
معطوف خواهد شد .بیجا شده گان داخلی وعودت کننده گان که
درحومه های شهرها زنده گی میکنند نیز دارای اولویت باالیی برای
پیشگیری ازشیوع امراض هستند .این کلستر درنظر دارد تا به
 740,000نفر زیر این کتگوری رسیده گی کند .درشرایط کنونی روزانه
بصورت اوسط  600فامیل عودت کننده توقع میرود که ازمرزتورخم
بگذرند .روزانه  100فامیل درمرکز انتقال  IOMو 300فامیل
درمرکزپوشش  .UNHCRکلستر آب وحفظ الصحه میخواهد که
تسهیالت آب وبهداشتی درین اماکن بصورت دوامدار حفظ ومراقبت
شده تا دسترسی آسان فامیل های عودت کننده به آب وحفظ الصحه
تامین گردد .عین خدمات به سپین بولدک ،مرزجنوبی نیزارائه
میگردد .ارائه خدمات آب وبهداشتی درین نقاط بخصوص برای
نگهداشت کرامت وکاهش آالم زنان وکودکان مهم است.
اولویت دومی پاسخگویی به بیجا شده گان قدیمی وعودت کننده گان
که به نیازهای آب وحفظ الصحه شان رسیده گی نشده ،است .این
نیازها آنها را به خطرات بلندصحی معروض میکنند .بهمین ترتیب

تصویر :چارلوت اشلی

مهاجرین پاکستانی مقیم خوست وپکتیکا برای تامین مصئونیت صحی
وکرامت شان نیازمند کمک های آب وحفظ الصحه خواهند بود.
دراکثرمواقع بیجا شده گان داخلی وعودت کننده گان با جوامع میزبان
زند گی میکنند ونیازهای آب وحفظ الصحه شان با هم مرتبط است،
بهمین دلیل باید رسیده گی به نیازهای آب وحفظ الصحه جوامع میزان
هنگام برنامه ریزی کمک به بیجا شده گان قدیمی وعودت کننده گان
نیزمورد توجه قرارگیرد .یک بخش عمده ازنفوس کشور هم از کمبود
حاد آب وخدمات حفظ الصحوی رنج میبرند واین جوامع بصورت
دوامدار متحمل بار زیاد امراض ناشی ازآب هستند ،درین جوامع
همچنان تعداد زیادی اطفال زیرسن پنجسال که مصاب سوء تغذی حاد
هستند نیزوجود دارد .بمثابه بخشی از پاسخگویی کامل ،شرکاء اجرایی
هم فعالیت های شان را درین زمینه ها گسترش میدهند .بهبود
خدمات آب وحفظ الصحه درنهاد های صحی ،تعلیمی وتغذی سبب
کاهش بارخطرات صحی عمومی درمیان مردم آسیب دیده ازحوادث
میشود .این کلستر  397,000نفرنیازمند را مورد پوشش قرار میدهد که
 %49شان را زنان ودختران تشکیل میدهند.
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اهداف استراتیژیک ،شاخص ها و مردم موردهدف
اهداف استراتیژیک ،شاخص ها و مردم موردهدف

هدف استراتیژیک :1-رسیده گی به نیازهای عاجل مردم متاثر ازحوادث بشمول متاثرین ازحوادث طبیعی و ناشی ازجنگ ،بیجا شده
گان داخلی ،مهاجرین وعودت کننده گان.
شاخص ها

مردم نیازمند

فیصدی افراد آسیب دیده که کمک های عاجل برای نجات حیات را درظرف یک ماه دریافت میکنند.

1,466,413

فیصدی مراکزصحی دارای کارمندان آموزش دیده برای پاسخگویی مناسب به خشونت های مبتنی
بر جنسیت.

فیصدی ولسوالی های میزبان آسیب دیده گان حوادث که خدمات خاص مصئونیتی ساحوی برای شان
ارائه گردیده است.

فیصدی مردم آسیب دید ِه که تعلیمات خطرماین را دریافت کرده اند*.
* به استثنای مهاجرین عودت کننده که تعلیمات خطرماین را درمراکز کمشنری عالی سازمان ملل
برای پناهنده گان دریافت میکنند ،این افراد درفصل مهاجرین وعودت کننده بحیث مردم مورد هدف
تعلیمات خطرماین گنجانیده شده است.

حالت فعلی

-

مردم موردهدف
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%100
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%80

هدف استراتیژیک :2-حفظ حیات با حصول اطمینان ازدسترسی مردم به خدمات صحی و مصئونیتی بوسیله دادخواهی برای احترام
گذاشتن به قانون حقوق بین المللی بشردوستانه.
شاخص ها

فیصدی افراد تشخیص شده در “ساحات سفید” که دسترسی شان به خدمات اساسی وعاجل تسهیل
شده است

مردم نیازمند

4,649,014

حالت فعلی

1,712,565

مردم موردهدف

%80

تعداد وفیصدی بچه ها ودختران زیرپنج سال مصاب سوء تغذی حاد که برای تداوی بستری شده اند

1,335,000

292,538

)%34( 457,000

نگهداشتن میزان وقوعات اسهال حاد درکودکان زیرپنج سال زیراوسط  %14.5کشوری ،درمیان جوامع
هدف که به آنها رسیده گی صورت نگرفته است

N/A

%14.5

%14.5

%100

%40

%60

تعداد وقیصدی زنان تشخیص شده در”ساحات سفید” که خدمات قبل والدت و مراقبت های زایمان
دریافت میکنند

هدف استراتیژیک :3-کاهش تاثیرات آسیب پذیری های ناشی ازحوادث درمیان مدت.
شاخص ها

فیصدی بیجا شده گان دوامدار با میزان مصرف قابل قبول موادغذایی

کاهش درفیصدی خانوارهای مورد هدف که میکانیزم های تطبیق پدیری منفی را اختیارمیکنند

مردم نیازمند
385,000

1,980,000

تعداد وفیصدی خانوارهای آسیب پذیر متاثر ازحوادث که برای تهیه یا ترمیم سرپناه مناسب کمک شده 693,410
اند

تعداد خانوارهای آسیب پذیر که مساعدت های حقوقی ،نماینده ومشاورت را راجع به حقوق
اسنادمدنی ،خانه ،زمین وملکیت دریافت کرده اند

تعداد وفیصدی عودت کننده گان بدون اسناد که توسط مساعدت های ابتدایی ادغام کمک شدند

هدف استراتیژیک :4-بهبود وضع بشری درساحات با دسترسی دشوار.
شاخص ها

فیصدی ولسوالی های با دسترسی دشوار که با استفاده از روش های جدید ارزیابی شده اند

N/A

539,327

مردم نیازمند

N/A

حالت فعلی
%15

مردم موردهدف
)%75( 288,750

N/A

%80

N/A

)%14( 93,972

9,000

83,000

0

)%76( 413,933

%0

حالت فعلی

فیصدی بیجا شده گان داخلی مقیم درساحات با دسترسی دشوار که ارزیابی ومساعدت شده اند

90,000

%0

فیصدی بهره مندی ولسوالیهای جنگ زده که تحت پوشش بسته اساسی خدمات صحی نیستند،
ازبهبودی دسترسی به خدمات عاجل صحی.

4,649,014

1,712,565

چارچوب منطقی ( )logical frameworkکامل طرح پاسخگویی بشری را دروبسایت  humanitarianresponse.infoمیتوانید پیدا کنید.

مردم موردهدف

%25

%15

%80
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بخش سوم  -ضمایم :اهداف سکتوری ،شاخص ها ،و مردم مورد هدف

اهداف سکتوری ،شاخص ها ،ومردم موردهدف
اهداف ،شاخص های و مردم موردهدف سرپناه اضطراری اقالم غیرغذایی

هدف استراژیک ( )1کلستر سرپناه عاجل واقالم غیرغذایی :پاسخگویی هماهنگ وبموقع کلستر سرپناه عاجل واقالم غیرغذایی برای
متاثرین ازحوادث طبیعی وجنگ
شاخص ها

فیصدی مساعدت های انجام شده بر اساس ارزیابی مشترک نیازها وآسیب پذیری خانوارها توسط
موسسات.
تعداد افراد آسیب پذیری متاثر که مساعدت های سرپناه بشمول بسته خیمه و پول برای کرایه
دریافت کرده اند.

تعداد افرادآسیب پذیرمتاثر که بسته های معیارموادغیرغذایی دریافت کرده اند.

تعداد افراد آسیب پذیرمتاثرکه مواد یا پول برای ترمیم یا بازسازی سرپناه شان دریافت کرده اند.
فیصدی مساعدت های که توسط نظارت بعد ازتوزیع پیگیری شده اند.

مردم نیازمند

%100

N/A

حالت فعلی

مردم موردهدف

%100

92,500

N/A

%80

650,000

N/A

%100

70,000

N/A

%100

N/A

%20

%90 - 80

هدف استراژیک ( )2کلستر سرپناه عاجل واقالم غیرغذایی :پاسخگویی هماهنگ وبموقع کلسترسرپناه عاجل واقالم غیرغذایی به
عودت کننده گان
شاخص ها

فیصدی مساعدت های انجام شده بر اساس ارزیابی مشترک نیازها وآسیب پذیری خانوارها توسط
موسسات.
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تعداد افراد آسیب پذیری متاثر که مساعدت های سرپناه بشمول بسته خیمه و پول برای کرایه
دریافت کرده اند.

مردم نیازمند

%100

N/A

حالت فعلی

مردم موردهدف

%100

447,300

N/A

%35

143,800

N/A

%100

تعداد افراد آسیب پذیرمتاثرکه مواد یا پول برای ترمیم یا بازسازی سرپناه شان دریافت کرده اند.

447,300

N/A

%4

فیصدی مساعدت های که توسط نظارت بعد ازتوزیع پیگیری شده اند.

%100

N/A

%90 – 80

تعداد افرادآسیب پذیرمتاثر که بسته های معیارموادغیرغذایی دریافت کرده اند.

هدف استراژیک ( )3کلسترسرپناه عاجل واقالم غیرغذایی :اقدامات کمکی کلسترسرپناه عاجل واقالم غیرغذایی به فامیل هایکه
ازسبب حوادث به آسیب پذیری حاد معروض میشوند جهت رسیده گی به نیازهای بشری شان درمیان مدت.
شاخص ها

مردم نیازمند

فیصدی خانوارهای آسیب پذیر متاثر ازحوادث که برای تهیه یا ترمیم سرپناه مناسب کمک شده
اند.

93,071

فیصدی مساعدت های که توسط نظارت بعد ازتوزیع پیگیری شده اند.

%100

N/A

حالت فعلی

N/A

مردم موردهدف

%100

%90 – 80

اهداف ،شاخص های و مردم موردهدف مصئونیت غذایی وزراعت

هدف استراژیک ( )1کلستر مصئونیت غذایی وزراعت :رسیده گی به نیازهای عاجل غذایی متاثرین ازحوادث با استفاده از روش
مناسب انتقال کمک ها (غذا ،پول یا کوپون)
شاخص ها

تعداد بیجا شده گان ناشی ازجنگ ،متاثرین ازحوادث طبیعی وعودت کننده که بموقع مساعدت
های غذایی را طرق انتقال مناسب (غذا ،پول نقد ،یا کوپون) دریافت کرده اند.
کاهش درنمره ضعیف مصرف غذا (<= )28درمیان مردم موردهدف.

تعداد بیجا شده گان ناشی ازجنگ ،متاثرین ازحوادث طبیعی وعودت کننده که حمایت های
معیشتی عاجل (زراعت/مالداری) را دریافت کرده اند.

مردم نیازمند

1,120,517

حالت فعلی

600,000

مردم موردهدف

%96

NA

%15

%80

525,000

46,545

%67

بخش سوم  -ضمایم :اهداف سکتوری ،شاخص ها ،و مردم مورد هدف

هدف استراژیک ( )2کلستر مصئونیت غذایی وزراعت :حصول اطمینان ازدسترسی دوامدار مردم دچارعدم مصئونیت شدید غذایی
درفصل کم حاصل وبیجا شده گان داخلی درازمدت درمعرض خطر گرسنگی وسوء تغذی ،به غذا
شاخص ها

فیصدی مهاجرین و بیجا شده گان قدیمی معروض به عدم مصئونیت غذایی شدید که بموقع توسط
انتقال مناسب غدا (جنسی  ،پول یا کوپون) مساعدت شدند.

کاهش فیصدی مهاجرین و بیجا شده گان قدیمی معروض به عدم مصئونیت غذایی که دارای نمره
ضعیف مصرف غذا (<= )28اند.

فیصدی مهاجرین و بیجا شده گان قدیمی معروض به عدم مصئونیت غذایی شدید که مساعدت
های حفظ معیشتی (مواشی/مواد کشت وواکسن مواشی ) دریافت کرده اند.

مردم نیازمند

2,082,729

حالت فعلی

281,855

مردم موردهدف

%68

1,630,000

%15

%80

1,171,365

206,353

)%60( 695,500

هدف استراژیک ( )3کلسترمصئونیت غذایی و زراعت :تقویت آماده گی به حاالت اضطراری وظرفیت پاسخگویی بوسیله تدوین
پالنهای تدابیری ،ارزیابی های هماهنگ وبموقع مصئونیت غذایی وظرفیت سازی بخصوص درساحات با دسترسی دشوار
شاخص ها

تعداد پالن های تدابیری حوزه وی تدوین یا تعدیل شده برای حوادث طبیعی (سیالب ،زمستان
خیلی سرد ،بی حاصلی کشت ،وخشکسالی) بوسیله تقویت ظرفیت شرکاء کلستر مصئونیت غذایی
وزراعت وهماهنگی بیشتر.

حالت فعلی

مردم نیازمند

تدوین و یا تعدیل
تدون هشت پالن
تهای تدابیری حوزوی هشت پالن تدابیری
حوزه وی در 34
والیت درسال 2016

تعداد آموزش های ارائه شده درزمینه مصئونیت غذایی و آسیب پذیری (SFSA, IPC analysis,
 )preharvestوتعداد شرکت کننده گان آموزش دیده.

 6تریننگ

تعداد ارزیابی ها وتحلیل های خوب هماهنگی شد ِه انجام شده ( ارزیابی مصئونیت غذایی قبل
ازبرداشت ،SFSA، IPC ،ارزیابی های برحسب ضروت).

 6گزارش تحلیلی
ارزیابی

شش ترینینگ (381
اشتراک کننده) در
سال 2016

 5گزارش تحلیلی
ارزیابی

مردم موردهدف

تدوین و یا تعدیل
شش پالن تدابیری
حوزه وی
 6ترینینگ (300
اشتراک کننده)
 4گزارش تحلیلی
ارزیابی
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اهداف ،شاخص های و مردم موردهدف کلستر صحت

هدف استراژیک ( )1کلستر صحت :حصول اطمینان ازدسترسی به خدمات عاجل صحی ،مراقبت های موثرترضیضی و مدیریت تلفات
کتلوی مردم متاثر ازحوادث
شاخص ها

تعداد ولسوالی های جنگ زده با خطرباال که دارای حد اقل یک مرکزکمک های اولیه ترضیضی
باشند.
فیصدی کسانیکه خدمات مراقبت های ترضیضی را دریافت میکنند.

مردم نیازمند

 95ولسوالی

حالت فعلی

 57ولسوالی

مردم موردهدف

 48ولسوالی

%100

57,000

%80

تعداد شفاخانه های والیتی که دارای مراقبت های ترضیضی موثراند.

 28والیت

 10والیت

 12والیت

تعداد شفاخانه های والیتی که دارای پالن مدیریت تلفات کتلوی وحد اقل ظرفیت پاسخگویی اند.

 34والیت

 20والیت

 8والیت

هدف استراژیک ( )2کلستر صحت :حصول اطمینان ازدسترسی به خدمات اساسی وعاجل صحی در”ساحات سفید” ،ساحات جنگ
زده ودرساحات با خدمات تحت فشارازسبب ازدیاد بیجا شده گی
شاخص ها

فیصدی مردم متاثرازجنگ که درساحات سفید توسط مراقبت های اولیه
عاجل و خدمات موبایل تحت پوشش قرارمیگیرند.
تعداد تسهیالت صحی ولسوالی های دراولویت مجهز شده به خدمات اولیه
عاجل والدی ومراقبت های نوزاد.
فیصدی اطفال بین سنین  23-12ماهه در 95ولسوالی دارای ساحات سفید
دراولویت که تحت پوشش واکسن سرخکان قرارمیگیرند.
فیصدی زنان حامله که درساحات سفید جنگ زده حد اقل دوویزیت مراقبت
قبل والدی دریافت کرده اند.

مردم نیازمند

4,649,014

 47خدمات
صحی
%100
%100

حالت فعلی

1,712,565

مردم موردهدف

%80

 7خدمات صحی  40خدمات
صحی
%80
%67
%40

%60

بخش سوم  -ضمایم :اهداف سکتوری ،شاخص ها ،و مردم مورد هدف

هدف استراژیک ( )3کلستر صحت :تهیه کمک های عاجل برای حفظ جان کسانیکه
ازشیوع امراض صحت عامه ی متاثرشده اند
شاخص ها

مردم نیازمند

فیصدی هشدارشیوع امراضیکه درظرف  48ساعت بعد از آگاهی موردبررسی قرارگرفته است.

%100

تناسب مردمیکه خدمات عاجل نجات حیات را برای تداوی مریضی ناشی از شیوع امراض صحت
عامه ی دریافت کردند.

4,649,014

اهداف ستراتیژی 1

%98

2،

حالت فعلی

و4

3،

مردم موردهدف

%100
%50

1,198,768

اهداف ،شاخص های و مردم موردهدف کلسترتغذی

هدف استراژیک ( )1کلستر تغدی :دردسترس گذاشتن بموقع معلومات با کیفیت تغذی
درسطح اجتماع و درسطح مرکزصحی برای نظارت بر پروگرامها وتسهیل تصمیم گیری
شاخص ها

مردم نیازمند

تعداد والیت های که درآنها سروی  SMARTمحدود انجام شده است.

N/A

تعداد محالت که درآنها ارزیابی سریع تغذی برای حاالت اضطراری نو انجام شده است.

N/A

تعداد والیت های که درآنها ارزیابی پوشش خدمات انجام شده است.

تعداد وفیصدی والیات های که درآنها  sentinel siteعملیاتی (درسطح مراکزو درسطح اجتماع
وجود) دارد.

N/A

N/A

هدف استراژیک ( )2کلسترتغدی :کاهش وقوعات سوء تغذی حاد بوسیله مدیریت مدغم
سوء تغذی حاد دربین بچه ها ،دخترها ،زنان حامله وشیرده
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شاخص ها

تعداد وفیصدی اطفال بین سنین  59-6ماهه که درسطح مراکز یا اجتماع دروالیت دراولویت
(وردک ،پکتیا ،لغمان) برای سوء تغذی حاد اسکرین یا غربال شده وبرای تداوی ارجاع شده اند.

مردم نیازمند

260,000

اهداف ستراتیژی 1

11

2،

حالت فعلی

و4

3،

مردم موردهدف

26
4

4

5

5

)%100( 34

)%21( 7

اهداف ستراتیژی 1

2،

حالت فعلی

و4

3،

مردم موردهدف

اطالعاتی وجود ندارد

)%50( 130,000

تعدادوفیصدی اطفال مصاب سوء تغذی حاد شدید بین سنین  59-0ماهه که برای تداوی بستری
شده اند.

595,000

تعدادوفیصدی اطفال مصاب سوء تغذی حاد متوسط بین سنین  59-6ماهه که برای تداوی بستری
شده اند.

740,000

151,934
(جنوری-سپتمبر )2016

)%40( 236,000

تعداد وفیصدی بچه ودخترهای بین سنین  59-6ماهه که بعد شفایابی ازپروگرام مدیریت سوء
تغذی حاد شدید مرخص شده اند.

-

140,604
(جنوری-سپتمبر )2016

تعداد وفیصدی بچه ها ودخترهای بین سنین  59-6ماهه که بعد ازشفایابی ازپروگرام مدیریت سوء
تغذی حاد شدید مرخص شده اند.

-

%90
(جنوری-سپتمبر )2016

تعداد وفیصدی زنان حامله وشیرده مصاب به سوء تغذی حاد که برای تداوی بستری شده اند.

395,000

%90
(جنوری-سپتمبر )2016

تعداد تیم های مبایل عاجل تاسیس شده دروالیات با اولویت.

-

157,255
(جنوری-سپتمبر )2016
0

هدف استراتیژیک ( )3کلسترتغذی :سهم گرفتن درکاهش میزان مرگ ومیرومعیوبیت
درمیان عودت کننده گان ومهاجرین بوسیله تطبیق پروگرام های تغذی پیشگیرانه
شاخص ها

مردم نیازمند

تعداد وفیصدی اطفال عودت کننده بین سنین  59-6ماهه که مکمِ ل ویتامین  Aدریافت کرده اند.

159,200

تعداد وفیصدی اطفال عودت کننده بین سنین  59-24ماهه که تابلیت های ضد کرم دریافت کرده
اند.

109,450

تعداد وفیصدی اطفال عودت کننده بین سنین  59-6ماهه که برای سوء تغذی حاد که اسکرین یا
غربال شده وجهت تداوی ارجاع شده اند.

159,200

تعداد وفیصدی بچه ها ودختران بین سنین  23-6ماهه و زنان حامله وشیرده درمعرض خطر سوء
تغذی حاد درساحات دراولویت که ازپروگرام تغذی مکمِ ل عمومی یا  BSFPبهره مند شده اند.

 69,200اطفال
 4,800زنان حامله
وشیرده

)%30( 221,000
>%75
>%75
)%30( 121,500
18

اهداف ستراتیژی 1
حالت فعلی

17,148
(سپتمبر-اکتوبر)2016

11,463
(سپتمبر-اکتوبر)2016

12,153
(سپتمبر-اکتوبر)2016
0

و3

مردم موردهدف

)%50( 76,600

)%50( 54,750
)%50( 76,600
 19,600اط ()%28
 4,800زنان حامله
وشیرده ()%100

بخش سوم  -ضمایم :اهداف سکتوری ،شاخص ها ،و مردم مورد هدف

هدف استراتیژیک ( )4کلستر تغذی :تقویت ظرفیت شرکاء اجرایی جهت دادخواهی و
پاسخگویی مقتضی به نیازهای تغذی درحاالت اضطراری
شاخص ها

تعداد کارمندان آموزش دیده در"تغذی درحاالت اضطراری"

-

اهداف ستراتیژی 1

مردم نیازمند

26

2،

حالت فعلی

3،

و4

مردم موردهدف

200

تعداد کارمندان آموزش دیده درهماهنگی کلستر وسیستم کلستر

-

2

150

فیصدی اقدامات که ازپالن عملیاتی نظارت عملکرد کلستر تطبیق شده است

-

0

%75

اهداف ،شاخص ها ومردم موردهدف کلستر مصئونیت

هدف استراژیک ( )1کلسترمصئونیت :تشخیص و رسیده گی به نگرانی های حاد مصئونیتی ،نیازها
وخشونت های ناشی ازتاثیرات آنی حوادث بادرنظرداشت آسیب پذیری های خاص
شاخص ها

تعداد افرادیکه توسط مساعدت ها وخدمات مستقیم مصئونیتی بعد ازحوادث برای رسیده گی به
نیازهای عاجل مصئونیتی تحت پوشش قرار گرفته اند.
تعداد افرادیکه توسط نظارت مصئونیتی مشوره شده اند.

مردم نیازمند

1,751,000
1,400,000

-

شاخص ها

تعداد افرادیکه مستقیما توسط مساعدت های مبتنی برحقوق وحمایت پیشگیری ،کاهش دهی
وپاسخگویی به نیازهای متغیر مصئونیتی بعد ازحادثه تحت پوشش قرارگرفته اند.

تعداد افراد ثبت شده در ساحات که دارای بیشتری تعداد عودت کننده گان وبیجا شده گان
دوامداریا مزمن است.

767,000
642,000

شاخص ها

تعداد افراد متاثرکه درفعالیت های کاهش دهی وپیشگیری درسطح اجتماع مشارکت میکنند که
سبب ایجا فضای مناسب برای پاسخگویی موثر به نیازهای مصئونیتی شده است.

تعداد افراد درساحات متاثرازماین ومواد منفلقه باقی مانده از جنگ دراولویت که تعلیمات خطر
ماین را دریافت کرده اند.

تعداد جوامع باشنده ساحات متاثرازماین ومواد منفلقه باقی مانده از جنگ دراولویت که توسط تیم
 EODیا پاک کننده موادمنفلقه بازدید ،بازرسی ،نشانی و پاک سازی شده اند.

2,518,000

حالت فعلی

145,000
55,000

اهداف ستراتیژی 3

-

حالت فعلی

-

هدف استراژیک ( )3کلسترمصئونیت :حمایت ازایجاد یک محیط مناسب مصئونیتی برای
پیشگیری وکاهش خطرات مصئونیتی همراه با تسهیل پاسخگویی به تخطی های مصئونیتی
مردم نیازمند

مردم موردهدف

-

هدف استراژیک ( )2کلستر مصئونیت :نظارت ،تحلیل وپاسخگویی به نگرانی های متغیر ،نیازها
وخشونتها و حفظ حقوق اساسی واعاده کرامت وصحت مردم آُسیب پذی ِر آفت زده.
مردم نیازمند

اهداف ستراتیژی 1

و2

مردم موردهدف

170,000

133,000
اهداف ستراتیژی 1

-

حالت فعلی

و3

مردم موردهدف

341,000

3,688,000

-

1,938,000

1,170,000

-

742,000

اهداف ،شاخص ها ومردم موردهدف کلستر آب وحفظ الصحه

هدف استراژیک ( )1کلستر آب وحفظ الصحه :حصول اطمینان ازدسترسی مردم آسیب دیده به
مقدارکافی آب آشامیدنی مصئون ،استفاده ازخدمات حفظ الصحوی کافی ومطابق به نیازهای
جنسیتی ووسایل مناسب بهداشتی
شاخص ها

مردم نیازمند

فیصدی مردم نیازمند به دسترسی حداقل  15لیترآب آشامیدنی مصئون درروزبرای هرشخص

1,137,000

اهداف ستراتیژی 1

0

حالت فعلی

2،

و4

مردم موردهدف

%90

فیصدی مردم نیازمند به دسترسی به تسهیالت بهداشتی

700,000

0

%80

فیصدی مردم نیازمند به دسترسی به آب وصابون برای شستن دست.

1,137,000

0

%90
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هدف استراژیک ( )2آب وحفظ الصحه :حصول اطمینان ازدسترسی مردم آسیب دیده به خدمات
بموقع وکافی آب وحفظ الصحه درنهادهای صحی متاثرازحوادث اضطراری.
شاخص ها

فیصدی مراکزکه نیازمند تسهیالت بهداشتی مناسب استند.

100

مردم نیازمند

0

هدف استراژیک ( )3کلسترآب وحفظ الصحه :حصول اطمینان ازارزیابی بموقع وکافی نیازهای آب
وحفظ الصحه دربین مردم آسیب دیده
شاخص ها

فیصدی نفوس نیازمند که نیازمندی آب وحفظ الصحه شان درظرف دوهفته ازحادثه ارزیابی شده
است.

مردم نیازمند

1,137,000

0

هدف استراژیک ( )4کلستر آب وحفظ الصحه :به جریان افتادن انتقال رهبریت کلستر آب حفظ
الصحه به وزارت احيا و انکشاف دهات بعد ازیک دوره دوساله انتقالی
شاخص ها

40

تدوین وتصویب پالن انتقالی توسط وزارت احیاء وانکشاف دهات.

1

مردم نیازمند

اهداف ستراتیژی 1

حالت فعلی

2،

مردم موردهدف

%75

اهداف ستراتیژی 1

حالت فعلی

2،

0

و4

مردم موردهدف

%80

اهداف ستراتیژی 1
حالت فعلی

و4

2،

1

گرداننده مشترک داخلی درقالب وزارت احیاء وانکشاف دهات ایفا وظیفه نماید.

1

0

1

تعداد جلسات ملی کلستر که توسط گرداننده مشترک داخلی وزارت احیاء وانکشاف دهات
گرداننده گی شود.

12

0

4

و4

مردم موردهدف

هداف ،شاخص ها ومردم موردهدف فصل مهاجرین وعودت کننده گان

هدف استراژیک ( )1طرح پاسخگویی به مهاجرین وعودت کننده گان:ارائه خدمات مصئونیتی به
مهاجرین وزیرستان شمالی
شاخص ها

فیصدی مهاجرین وزیرستان شمالی ثبت شده.

مردم نیازمند

125,000

اهداف ستراتیژی 1

حالت فعلی

54,717

مردم موردهدف

)%68( 84,717

فیصدی مهاجرین وزیرستان شمالی که غذا ماهانه دریافت میکنند.

125,000

25,000

)%68( 84,717

فیصدی مهاجرین وزیرستان شمالی که کمک های هدفمند دریافت میکنند.

12,500

2,500

)%20( 2,500

هدف استراژیک ( )2طرح پاسخگویی به مهاجرین وعودت کننده گان :ارائه خدمات ضروری به
عودت کننده گان همزمان با پیگیری راه حل های پایدار
شاخص ها

فیصدی مهاجرین عودت کننده که معلومات ورجعت مربوطه را برای تسهیل ادغلم شان دریافت
کرده اند.

فیصدی عودت کننده گان بدون اسناد ،ثبت شده.

مردم نیازمند

550,000

اهداف ستراتیژی 1

0

حالت فعلی

و3

مردم موردهدف

%100

494,968

227,510

)%100( 494,968

فیصدی عودت کننده گان بدون اسناد که کارت تصدیق هویت دولتی دریافت کرده اند.

539,237

29,422

)%100( 539,237

فیصدی عودت کننده گان بدون اسناد که مساعدت بعدازعودت دریافت کرده اند.

539,237

63,090

)%77( 413,933

هدف استراژیک ( )3طرح پاسخگویی به مهاجرین وعودت کننده گان :رسیده گی به نیازهای
بشری عاجل مهاجرینِ عودت کننده  ،عودت کننده گان بدون اسناد وردمرزی های آسیب پذیر
شاخص ها

فیصدی نفوس اسیب پذیریکه شناسی ومساعدت شدند.

مردم نیازمند

202,217

اهداف ستراتیژی 1

0

حالت فعلی

مردم موردهدف

)%38( 76,384

بخش سوم  -ضمایم :ارقام پالن گزاری ،کمک های تخمینی مورد نیاز

ارقام پالن گزاری ،کمک های تخمینی موردنیاز

ﻣﺮدم ﻣﻮرد
ﻫﺪف
( ،٢٠١٧ﺑﻪ ﻣﻠﯿﻮن(

ﺑﻪ اﺳﺎس ﺣﺎﻟﺖ

ﻣﺠﻤﻮع

ﺑﻪ اﺳﺎس ﻋﻤﺮ

ﺑﯿﺠﺎ ﺷﺪه ﮔﺎن
ﻧﺎﺷﯽ ازﻣﻨﺎزﻋﻪ

ﻣﺘﺎﺛﺮﯾﻦ از
ﺣﻮادث ﻃﺒﯿﻌﯽ

ﻋﻮدت
ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن
ﺑﺎﺳﻨﺪ
وﺑﺪون ﺳﻨﺪ

ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ

ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﯿﺰﺑﺎن

دﺳﱰﺳﯽ
ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت
اﺳﺎﺳﯽ

ﻋﺪم
ﻣﺼﺌﻮﻧﯿﺖ
ﺷﺪﯾﺪﻏﺬاﯾﯽ

 ٪اﻧﺎث

٠٫١٠

٠٫٠٢

٠٫٣٦

-

٠٫٠٥

١٫٣٦

٠٫٣٣

٪٥٠

٪٤ | ٤٢ | ٥٤

-

-

-

-

-

٠٫١٥

٠٫٠٧

٪٥٥

٪٤ | ٣٧ | ٥٩

٠٫١٦

ﴍﻗﯽ

٠٫١٠

٠٫٠٤

٠٫٧٢

-

٠٫١٠

٠٫٥٢

٠٫٢٠

٪٥٢

٪٣ | ٣٨ | ٥٩

١٫٤٧

ﺷﺎﻤﻟﴩﻗﯽ

٠٫٢٥

٠٫٠٥

٠٫١٨

-

٠٫٠٥

١٫٠٨

٠٫٢١

٪٥٠

٪٤ | ٤٠ | ٥٦

١٫٦١

ﺷﺎﻤﻟﯽ

٠٫٠٧

٠٫٠٥

٠٫٠٧

-

٠٫٠٢

٠٫٧٨

٠٫١٣

٪٥٣

٪٥ | ٤٠ | ٥٦

١٫٠١

ﺟﻨﻮﺑﴩﻗﯽ

٠٫٠٦

٠٫٠١

٠٫٠٧

٠٫١٣

٠٫٠١

٠٫٤٨

٠٫٠٤

٪٥٤

٪٣ | ٣٣ | ٦٤

٠٫٧٥

ﺟﻨﻮﺑﯽ

٠٫١٦

٠٫٠٢

٠٫٠٢

-

٠٫٠٢

٠٫٨٦

٠٫٢٢

٪٥٠

٪٣ | ٣٩ | ٥٨

١٫٠٧

ﻏﺮﺑﯽ

٠٫١٠

٠٫٠٢

٠٫٠٢

-

٠٫٠١

١٫١٧

٠٫٣٨

٪٤٩

٪٤ | ٣٩ | ٥٧

١٫٣٣

٠٫٨٤M

٠٫٢١M

٠٫٣٦M

٠٫١٣M

٠٫٢٨M

٦٫٤١M

١٫٥٧M

٪٥٠

٪٤ | ٢٩ | ٦٧

٩٫٢٨

ﻣﺮﮐﺰ
ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﺮﮐﺰی

اﻓﺮاد ﻣﻮرد
ﻫﺪف

٪اﻃﻔﺎل،
ﺑﺎﻟﻎ ،ﮐﻬﻨﺴﺎل*

١٫٨٨

*اﻃﻔﺎل )> ۱۸ﺳﺎل( ،ﺑﺎﻟﻎ ) ۵۹-۱۸ﺳﺎل( ،ﻣﺴﻦ)< ۵۹ﺳﺎل(
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ﻣﺮدم ﻣﻮرد
ﻫﺪف
( ،٢٠١٧ﺑﻪ ﻣﻠﯿﻮن(

ﺑﻪ اﺳﺎس ﻋﻤﺮ

ﺑﯿﺠﺎ ﺷﺪه ﮔﺎن
ﻧﺎﺷﯽ ازﻣﻨﺎزﻋﻪ

ﻣﺘﺎﺛﺮﯾﻦ از
ﺣﻮادث ﻃﺒﯿﻌﯽ

ﻋﻮدت
ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن
ﺑﺎﺳﻨﺪ
وﺑﺪون ﺳﻨﺪ

ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ

ﻋﺪم
ﻣﺼﺌﻮﻧﯿﺖ
ﺷﺪﯾﺪﻏﺬاﯾﯽ

 ٪اﻧﺎث

٪اﻃﻔﺎل،
ﺑﺎﻟﻎ ،ﮐﻬﻨﺴﺎل*

٠٫٠٨

٠٫٠٢

٠٫٢٨

-

٠٫٠٣

٠٫٧٢

٠٫٢٣

٪٤٩

٪٤٤ | ٥٢ | ٥١

١٫١٣

-

-

-

-

-

٠٫٠٦

٠٫٠٥

٪٥٠

٪٤ | ٣٧ | ٥٩

٠٫٠٧

ﴍﻗﯽ

٠٫٠٩

٠٫٠٤

٠٫٥٢

-

٠٫٠٦

٠٫٢١

٠٫١٤

٪٥٠

٪٣ | ٣٨ | ٥٩

٠٫٩٢

ﺷﺎﻤﻟﴩﻗﯽ

٠٫٢٣

٠٫٠٥

٠٫١٤

-

٠٫٠٣

٠٫٦٤

٠٫١٥

٪٤٩

٪٤ | ٤٠ | ٥٦

١٫١٣

ﺷﺎﻤﻟﯽ

٠٫٠٦

٠٫٠٥

٠٫٠٥

-

٠٫٠١

٠٫٣٧

٠٫٠٩

٪٥٠

٪٥ | ٤٠ | ٥٦

٠٫٥٩

ﺟﻨﻮﺑﴩﻗﯽ

٠٫٠٥

٠٫٠١

٠٫٠٦

٠٫٠٨

٠٫٠١

٠٫١٦

٠٫٠٣

٪٥٠

٪٣ | ٣٣ | ٦٤

٠٫٣٥

ﺟﻨﻮﺑﯽ

٠٫١٤

٠٫٠٢

٠٫٠٢

-

٠٫٠١

٠٫٥٢

٠٫١٥

٪٥٠

٪٣ | ٣٩ | ٥٨

٠٫٧٠

ﻏﺮﺑﯽ

٠٫٠٩

٠٫٠٢

٠٫٠١

-

٠٫٠١

٠٫٦٧

٠٫٢٦

٪٤٩

٪٤ | ٣٩ | ٥٧

٠٫٨٤

٠٫٧٤M

٠٫٢١M

١٫٠٨M

٠٫٠٨M

٠٫١٥M

٣٫٣٤M

١٫١٠M

٪٤٩

٪٤ | ٤٠ | ٥٥

٥٫٧٣

ﻣﺮﮐﺰ
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 دانیال مایالن:تصویر

سکتو ر
سرپناه اضطراری
و اقالم غیرغذایی

ABM, ACF, ACTED, ACTIONAID, ADA, AFGHANAID, ANCC, AREA, ASARRO, CARE, CARITAS-G,
CHA, COAR, CONCERN, CRS, DRC, FAO, HRDA, IOM, IRC, IR, MADERA, MEDAIR, NCRO, NEI,
NRC, OHW, ORCD, OXFAM, PAC, PIN, RCDC, RI, SCI, SHELTER FOR LIFE, SI, SOFAR, UNHCR,
WFP, WHH, ZOA

مصئونیت غذایی
وزراعت

AADA, ACTD, AHDS, AKHS, BARAN, BDN, CAF, CHA, HADAAF, HN-TPO, IMC, MMRCA, MoPH,
MOVE, MRCA, OHPM, ORCD, PU-AMI, SAF, SCA, SCI, UNICEF, WFP, WHO, ACF, WVI, InterSOS,
MEDAIR, HEERO, TIKA ,Caritas G., FHI360

تغذی

AADA, ACF, ACTD, AHDS, AKDN, BARAN, BDN, BRAC, CAF, CHA, CORDAID, DAO,
EMERGENCY, HADAAF, HI, HN-TPO, IMC, IRW, JOHANNITER, LEPCO, MEDAIR, MFP, MMRCA,
MoPH, MOVE, MRCA, MSH, OHPM, ORCD, OSCEW, PU-AMI, SAF, SCA, SDO, SHRDO, STC,
TDH, UNFPA, UNICEF, WHH, WHO, WVI, YHDO

صحت

AAD, AAR JAPAN, ACTED, AFGHANAID, CFA, CHILDFUND, CIC, CPI, DDG, DI, DRC, FSD, HAG,
HAGAR, HALO, HI, HN-TPO, HRDA, HSOA, IMC, IR, IRA, JOHANNITER, MA, MA-WSO, MCPA,
MDC, MEDICA, NRC, OHW, OMAR, PIN, SCI, TDH, TLO, UNFPA, UNHCR, UNICEF, UNMACCA,
UNMAS, WCC, WHH, WVI

مصنو نیت

ACF, ACTED, ARCS, CAID, CARITAS, CARITAS-G, COAR, DACAAR, DRC, IMC, IRC, MEDAIR,
NCA, PADDING, RCDC, SI, SOLIDARITES, STC, UNICEF, ZOA

آب وحفظ الصحه

23

ACTD/Johanniter, AFGHANAID, APA, ARCS, COAR, DACAAR, DRC, HNI-TPO, IMC, IOM, IRC,
NCA, NRC, ORCD, SI, TDH, TLO, UNFPA, UNICEF, UNHCR, UNMAS, WFP, WHO

7

ACF, ACTED, DACAAR, DRC, NRC, PIN, SI

مهاجرین وعودت
کننده گان
وجه نقد چندین
منظوره

20

43

موسسات

ACF, ACTED, ADRA, AFGHANAID, ARCS, BRAC, CA, CARE, CARITAS, CONCERN, CORDAID,
DRC, FOCUS, GERES, HRDA, IOM, IMC, IRC, IR, MISSION EAST, NAC, NCA, NCRO, NRC, PIN,
PU-AMI, QRCS, RI, SCI, SI, SHELTER FOR LIFE, UNHABITAT, UNHCR, UNICEF, WHH

بخش سوم  -ضمایم :اختصارات

اختصارات
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ALCS
ANDMA
ANDSF
ANSF
APC
ARCS
BPHS
CTFMRM
CVWG
DEWS
EPHS
ERW
ES
FSAC
GAM
GBV
HEAT
HMIS
HNO
HRL
IDP
IHL
IPC
IYCF
MAM
MMR
MoI
MoPH
MoRR
MUAC
NFIs
NSAG
PDM
PHC
PIN
PLW
RMNCH
RNA
SADD
SAM
SFSA
SMART
UNAMA
UNICEF
WASH
WHO
WHZ

سروی وضعیت زنده گی مردم در افغانستان
اداره ملی مدیریت حوادت افغانستان
نیروهای ملی امنیتی و دفاعی
نیروی های ملی امنیتی افغان
کلستر مصئونیت افغانستان
جمعیت هالل احمر افغانی
بسته خدمات صحی اساسی
کارگروه کشوری میکانیزم نظارت و گزارش دهی
کارگروه وجه نقد وکوپون
سیستم هشدار اولیه امراض
بسته اساسی خدمات شفاخانه یی
مواد منفلقه بازمانده از جنگ
سرپناه اضطراری
کلستر مصئونیت غذایی وزراعت
سوء تغذی حاد عمومی
خشونت مبتنی برجنسیت
فورمه ارزیابی عاجل خانوار
سیستم مدیریت معلومات صحی
نمای اجمالی نیازمندی های بشری
قانون حقوق بشر
بیجا شده داخلی
حقوق بین المللی بشردوستانه
طبقه بندی مراحل مصئونتیت غذایی مدغم
تغذی نوزاد وطفل خورد
سوء تغذی متوسط
نسبت مرگ ومیر مادران
وزارت داخله
وزارت صحت عامه
وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان
اندازه دورقسمت باالیی بازو
اقالم غیر غذایی
گروه های مسلح غیردولتی
نظارت بعد ازتوزیع
مراقبت اولیه صحی
مردم نیازمند
زنان حامله وشیرده
مراقبت های صحت باروزی  ،نوزاد و طفل
ارزیابی سریع تغذی
آماربه اساس سن و عمر
سوء تغذی شدید
ارزیابی فصلی مصئونیت غذایی
نظارت و ارزیابی معیاری مواد امدادی و انتقاالت
دفتر ماموریت معاونیت سازمان ملل درافغانستان
صندوق اطفال سازمان ملل متحد
آب وحفظ الصحه
سازمان صحی جهان
نسبت وزن به قد در مقیاس ()Z score

ببخش سوم  -ضمایم :ماخذ

ماخد
1.1به اساس شاخص صلح جهانی ( ،)GPIافغانستان سومین رتبه کشوربا کمترین وضعیت صلح
آمیز را بعد از سوریه و عراق در دنیا دارد .با وضعیت امنیتی روبه وخامت جدی در
جریان سال  ،2016انستیتویت صلح و اقتصاد.
2.2در ماه های مارچ و اپریل  ،2016صندوق نجات کودکان یا  1000 Save the Childrenنفر را
در افغانستان سروی کرد که  %52شان زیر سن  15سال بودند %18 .اطفال گزارش کردند
که احساس آسیپ پذیر بودن به استخدام در صف نیروی مسلح را دارند .به گزارش Save
 )2016( the Children, Afghan Children Cannot Waitمراجعه کنید .به تعداد 560
( 556پسر و چهار دختر) موارد استخدام اطفال در حمایت و سهم مستقتیم درجنگ
درجریان سالهای  2010تا  2014گزارش شده است که  %75شان توسط گروه های مسلح
غیردولتی ( 401طفل) استخدام شده اند 20 .طفل درهنگام انجام حملیات انتحاری
درهمین زمان کشته شدند .نگران های جدی در مورد درک درست از تعداد واقعی اطفال
مرتبط به گروه های درگیر بخصوص در گروه های مسلح غیر دولتی وجود دارد .چون
تصور میشود که این رقم بمراتب از رقم گزارش شده باالترست .به گزارش منشی سازمان
ملل متحد ( .)2015در مورد وضعیت کودکان درشرایط جنگ مراجعه کنید.
3.3به گزارش یوناما ویونیسف  :آموزش و مراقبت های صحی درخطر ( )2016مرجعه کنید
4.4گزارش ربع سوم  2016مصئونیت افراد ملکی در شرایط جنگ ماموریت سازمان ملل متحد
(یوناما)
5.5بین اول جنوری تا سی ام سپتامبر  2016یوناما  8,397تلفات ملکی ناشی از جنگ را ثبت
کرده است ( 2,562مرده و 5,835زخمی ) که نسبت به عین زمان در سال قبل یک فیصد
کاهش را نشان میدهد .جنگ های زمینی ،حمالت انتحاری و انفجاری و آله منفلقه تعبیه
شده از عمده ترین عوامل تلفات ملکی باقی مانده اند .به گزارش ربع سوم 2016
مصئونیت افراد ملکی در شرایط جنگ ماموریت سازمان ملل متحد (یوناما) مراجعه کنید.
6.6تشدید جنگ های زمینی مستقیما سبب ازدیاد تلفات ملکی از سبب مواد منفلقه باقی
مانده ازجنگ یا مواد منفجر نشده میشود .یوناما  510تن تلفات ملکی ( 160مرده و 350
زخمی) را ثبت نموده که  %67افزایش را درمقایسه به عین زمان در سال  2015نشان
میدهد .به اساس گزارش بخش حقوق بشر یوناما  %84تلفات افراد زیر سن  18است .به
گزارش ربع سوم  2016مصئونیت افراد ملکی در شرایط جنگ ماموریت سازمان ملل متحد
(یوناما) مراجعه کنید.
7.7کلستز صحت افغانستان ،آمار زخمی های ناشی ازاسلحه 27 ،سپتامبر2016
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/afghanistan_ 2016 8.8
health_cluster_bulletin_august_september_2016.pdf
9.9تحقیقات نشان میدهد که خشونت علیه زنان و ازدواج های اجباری و زودرس درشرایط
بیجا شده گی دوامداربیشترمیشود .به گزارش  Samuel Hallو  NRCدرموردچالش های
مصئونیتی بیجا شده گان داخلی درافغانستان منتشره  2012و گزارش  NRCو  TLOبنام
گوش دادن به زنان و دختران که به مناطق شهری افغانستان بیجا شده اند منتشره  2015و
آمار اولیه وزارت امورزنان در رابطه به خشونت علیه چاپ سوم سال  2014مراجعه کنید.
به اساس گزارش ها  %46دختران افغان قبل ازسن  18ساله گی و %15آنها قبل از سن 16
سله گی ازدواج میکنند .به خالصه گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
درمورد وضعیت کودکان ( )2013مراجعه کنید  .بقول بخش حقوق بشر یوناما  %57ازدواج
های افغانها ار ازدواج های زیر سن تشکیل میدهد .به گرازش بخش حقوق بشر یوناما
درمورد آداب و رسوم مضر و تطبیق قانون محو خشنونت علیه زنان درافغانستان منتشره
 2010مراجعه کنید .برای رابطه فقروازدست دادن منابع معیشتی و ازدواج های اجباری و
زودرس درذیل عین گزارش وزارت امورزنان درمورد خشونت علیه زنان چاپ سوم سال

 2014مراجعه کنید.این یافته ها توسط ارزیابی سریع موارد خشونت مبتنی برجنیسیت و
مصئونیت کودکان در حاالت اضطراری که در اوسط  2015از میان بیجا شده گان داخلی
صورت گرفته نیز تایید شده .برقراری روابط جنسی زودرس و زایمان خطرات صحی جدی
برای دختران جوان دارد .به گزارش تحلیل وضعیت زنان و کودکان افغانستان  2014از
یونیسف مراجعه کنید.
1010افغانها خشونت های خانواده گی را یکی از مشکالت نگران کننده روزافزون میدانند
طوریکه  %13خانم های که ّبا آنها صحبت شده این پدیده را به حیث بزرگترین مشکل که
خانم ها به آن مواجه اند بیان کرده نمودند .به سروی مردم افغان توسط بنیاد آسیایی
منتشره  2014مراجعه نمایید .یک سروی از موسسه حقوق جهانی منتشره  2008نشان
میدهد که  %62زنان یک شکلی از خشونت های خانوداه گی را تجربه میکنند .به گزارش
موسسه حقوق جهانی تحت نام زنده گی با خشونت مراجعه کنید .برای ترسیم و تایید
روایتی وضعیت درشرایط بیجا شده گی به گزارش مشترک  NRCو  TLOبنام گوش دادن
به زنان و دختران که به مناطق شهری افغانستان بیجا شده اند منتشره  2015مراجعه
کنید.
1111به بانک معلوماتی اولیه خشونت علیه زنان چاپ سوم سال  2014از وزارت امورزنان
مراجعه کنید.
1212برای مثال وزارت داخله به اساس گزارش ها درحدود یکصد قضیه خشونت جنسی علیه
کودکان را در سال  2012درکابل ثبت کرده .به خالصه گزارش کمیسیون مستقل حقوق
بشر افغانستان درمورد وضعیت اطفال منتشره سال  2013مراجعه کنید .برعالوه دریک
ارزیابی مصئونیتی اطفال درساحات بیجا شده نشین هرات نگرانی اصلی درمورد استفاده
جنسی اطفال بزرگتر از اطفال و اطفال تکدی گر ابرازشد .به گزارش مطالعه اولیه از
خدمات عاجل روانی-اجتماعی به اطفال بیجا شده و خانواده های شان درهرات منتشره
 2013مراجعه کنید .برای جزئیات عمل بچه بازی به گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر
افغانستان در مورد عوامل و عواقب بچه بازی در افغانستان منتشره  2014مراجعه کنید.
1313درسال  2014کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان  2026قضیه خشونت علیه زنان را ثبت
کرد ( خشونت ها شامل طیفی ازلفظی گرفته تا به خشونت های روانی ،فزیکی ،جنسی و
کشتن به شمول قتل های ناموسی بودند) .به این لینک http://www.aihrc.org.af/
 .home/daily_report/4172مراجعه کنید .بخش حقوق بشر یوناما رقم  5,406قضیه
خشونت را در طی یکسال (ازمارچ  2014تا مارچ  )2015ااز آماردولت افغانستان نقل
میکند .به گزارش بخش حقوق بشر یوناما بنام عدالت از دید زنان افغان :قضایای خشونت
علیه زنان که توسط میانجی گری و مراجع قضایی به آنها رسیده گی شده است منتشره
 2015مراجعه کنید .یک گزارش نشان میدهد که  %87اززنان افغان یکی ازاشکال خشونت
را مثل خشونت جنسی ،روانی یا ازدواج های اجباری را درطول عمر شان تجربه کرده اند.
گزارش موسسه  Global Rightsرا ببینید.
1414بین جنوری تا اکتوبر  36 2016مورد حمله به تسهیالت و کارکنان صحی ثبت شده است.
1515تخمین کلستر تغذی به اساس سوری ملی تغذی  2013و 2016-2014 SMART surveys
 361616مورد حمله به تسهیالت و کارکنان صحی بین جنوری تا اکتوبر  2016ثبت شده است.
1717بانک جهانی و انستیتیوت مطالعات انکشافی  ،خطرات و تصمیم گیری در خانوار های
افغانتسان ،نوامبر 2016
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چی اتفاق میافتد....

اگر ما نتوانیم به نیازها پاسخگویی کنیم؟
عدم موجودیت
خدمات کافی
صحی سبب امراض
ومرگ میشود.
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تقریبا شش ملیون افغان یا به خدمات
صحی دسترسی ندارند یا دسترسی
شان ناکافی است ،همزمانیکه جنگ
های جاری سبب تشدید وخامت
وضعیت صحی مردم به سبب ازدیاد
افزایش امراض ،نبودآب آشامیدنی
مصئون ،دسترسی محدود به خدمات
صحی و کمبود جدی کارمندان
ومنابع گردیده است .تاثیرات
مشترک این اوضاع سبب ازدیاد
مرگ ومیراطفال وزنان درمیان مردم
ملکی آسیب دیده ازجنگ میشود.

صحت وکرامت
مردم نهایت آسیب
پذیر را به مخاطره
میاندازد.

عدم پاسخگویی بموقع متعاقب
حوادث سبب شیوع امراض و
خراب شدن سریع وضعیت صحی
وتغذی مردم میگردد .مصرف آب
غیرصحی ،نبود خدمات اولیه حفظ
الصحوی ،وزباله کردن مصئون
موادفاضله بصورت مستقیم روی
صحت و کرامت آسیب پذیرترین
ها بخصوص اطفال ،زنان وکهنساالن
تاثیرمیگذارد.

عدم مصئونیت
غذایی درحال
افزایش است

فامیل ها به خطرات
بزرگترمصئونیتی و
خطرات کشنده
صحی معروض میشوند.

افزایش قاب مالحظه در تعداد مردم
دچار عدم مصئونیت غذایی میتواند
سبب ازدیاد سوء تغذی ،کوچ و مرگ
میر مردم شود .میکانیزم های تطابق
پذیری منفی به شمول خالص شدن
دارایی های مردم مقاومت مردم را
بیشتر متاثر میکند .کمک مالی
بموقع به فعالیت های فصلی زراعی
وکمک های بشردوستانه برای نجات
حیات مردم میتواند به پوشش
نیازهای گروه های مورد نظر
درزمستان وفصل اوج گرسنگی کمک
کند.

تهیه سرپناه واقالم غیرغذایی برای
بازسازی مقاومت مردم
دربرابرحوادث آینده وزنده گی
مردم آسیب دیده حیاتی است.
بدون سرپناه مناسب مردم ممکن
است درهوای آزاد بمانند و
نیازهای صحی ،مصئونیتی ،تغذی،
آب وحفظ الصحه ،ومعیشتی شان
تشدید یابد .زنان واطفال مخصوصا
مستعد آسیب پدیری ازخطرات
محیط ماحول استند.

مصئونیت،کرامت
وصحت افغانها با
معروض شدن
دوامداربهخطراتمضرمصئونیتی
به مخاطره افتاده است.

عدم موجودیت
خدمات تغذی به
قیمت جان کودکان
تمام شده و رشد آینده شان را
بازمیدارد.

نارسایی به خطرات حیاتی مصئونیتی
افراد آسیب دیده تاثیرات جدی برروی
مصئونیت ،کرامت ،سالمت فزیکی
وروانی شان خواهد داشت .تخطی های
مصئونیتی بشمول بازداشت های
خودسرانه ،شکنجه ،زندانی کردن،
خشونت مبتنی برجنسیت ،کارشاقه
اطفال ،ازدواج اطفال ،واستخدام اطفال
دارای تاثیرات دوامدار هستند که اگر
موردتوجه قرارنگیرند احیای زنده گی
افراد ملکی را به بطی کرده و جانهای
زیادی را به خطر می اندازند.

عدم پاسخگویی سبب عواقب ناگواربشری میشود.

به تعداد  457,000طفل زیر پنجسال
مصاب به سوء تغذی شدید حاد و
 121,500مادرحامله وشیرده مصاب به
سوء تغدی حاد قادر به شمولیت در
پروگرام مدیریت مدغم سوء تغذی حاد
یاد  IMAMدرسال  2017نخواهند بود.
اطفال که مصاب به سوء تغدی میشوند
احتمال مرگ شان ازاثرامراض ساری سه
برابربیشتر ازاطفال هم سن وسال سالم
شان است .همچنان اطفالیکه موادمغذی
کافی را مصرف نمیکنند معروض به
امراض ورشد نا مناسب هستند.

اگر جامعه بشری نتواند به نیازهای مهاجرین وعودت کننده گان رسیده گی کند بارکمک های بشردوستانه به
دوش جامعه میزبان خواهد افتاد ،که اکثرن منابع محدودِ دارند .نبود حمایت کافی به مرم میتواند سبب بیجا
شده گی ثانویه شود و نارسایی درارائه خدمات اولیه جان افراد آسیب پذیر را به خطر می اندازد.

رهنمود اعانه
تمویل ازطریق
صندوق وجهی
بشری کشوری

صندوق وجهی بشری افغانستان
یک صندوق کشوری مشترک پولی
( )CBPFاست .این صندوق یک
ابزارمالی بشردوستانه با چندین
اهدا کننده است که توسط
هماهنگ کننده کمک های عاجل
( )ERCتاسیس وتوسط OCHA
درسطح کشور با رهبری ناظم
بشری ،مدیریت میشود .برای
معلومات بیشتر درباره  CBPFبه
وبسایت  CBPFسربزنید:
www.unocha.org/what-wedo/
humanitarian-financing/
country based-pooled-funds

برای معلومات درباره اینکه چطور اهدا
کنید به ایمیل ذیل به تماس شوید:

chfafg@un.org

تمویلازطریق
صندوقوجهی
پاسخگویی به حاالت
اضطراری مرکزی ()CERF

صندوق وجهی پاسخگویی به حاالت
اضطراری مرکزی یا  CERFکمک مالی
سریع اولیه را برای اقدامات نجات حیات
در شروع حالت اضطراری و برای عملیات
بشردوستانه ضروری با منابع مالی ضعیف
دربحرانهای دوامدار ،تامین میکند.
صندوق وجهی پاسخگویی به حاالت
اضطراری مرکزی با مدیریت OCHA
ازتمویل کننده گان مختلف کمک دریافت
میکند .این کمک ها عموما ازطرف دولت
ها وهمچنان ازشرکت های خصوصی،
نهادها ،خیریه ها وافراد به این صندوق
صورت میگیرد .که این منابع دریک
صندوق واحد جمع میشوند.از این صندوق
برای پاسخگویی به بحرانها درهرگوشه
دنیا استفاده میشود .برای معلومات
بیشتر درباره این صندوق وچگونگی کمک
به آن به وبسایت  CERFسربزنید.

سهیم شدن درطرح
پاسخگویی
بشردوستانه

HRP

برای دیدن نمای اجمالی نیازهای
بشری کشور ،طرح پاسخگویی
بشردوستانه وگزارش های نظارتی
وتمویل مالی مستقیم به موسسات
اشتراک کننده درپالن لطف ًا به
وبسایت زیرمراجعه کنید:

www.humanitarian
response.info/
operations/
afghanistan

www.unocha.org/
cerf/our-donors/howdonate

کمک های بشردوستانه جنسی

سازمان ملل متحد ازاهدا کننده گان تقاضا میکند تا برای سرعت وانعطاف پذیری بیشتروحصول اطمینان از اینکه
مواد مساعدت شده همان های باشند که به آنها نیازاست به عوض کمک های جنسی کمک های نقدی نمایند .اگر
شما برای پاسخگویی به حوادث وحاالت اضطراری تنها کمک جنسی کرده میتوانید به ایمیل ذیل به تماس شوید.

logik@un.org

ثبت وتصدیق سهمگیری شما

 OCHAخدمات پیگیری مالی ( )FTSرا مدیریت میکند که تمام کمک های اهدایی بشردوستانه گزارش شده (پولی،جنسی،
دوجانبه و چند جانبه) به حاالت اضطراری را ثبت میکند .که هدفش دادن کریدت ودید به اهدا کننده گان برای سخاوتمندی
شان ونشان دادن مجموعه پول جمع شده وخالء موجوده درپالن های بشردوستانه است .لطف ًا سهمگیری خویش را به ( )FTSیا
توسط ایمیل به  fts@un.orgویا ازطریق گزارش انالین سهمگیری در http://fts.unocha.orgگزارش کنید.
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این سند به نیابت از تیم بشری کشوری و شرکاء تهیه شده است.
مشترک تیم بشری کشوری ازبحرانها بشمول شدیدترین نیاز های بشری وتعداد تخمینی کسانیکه نیازمند
ِ
این سند ارائه کننده درک
کمک های بشردوستانه هستند،میباشد .این سند توحیدی از نیازهای مبتنی برشواهد را ارائه نموده وبه طراحی مشترک پاسخگویی
استراتیژیک کمک میکند.
عناوین استفاده شده و ارائه مواد این گزارش مبین هیچ نوع نظر سکریت سازمان ملل متحد دررابطه به جایگاه حقوقی هیچ کشور،
سرزمین ،شهر ویا ساحه صالحیت ،یا تعریف حدود ومرزهایش نیست.

www.unocha.org/afghanistan
www.humanitarianresponse.info/operations/afghanistan
@OCHAAfg

