خالصۀ بازنگری

نیاز های بازنگری مالی به علت خشکسالی ،می 2018
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1#

افغانستان

Photo: WFP

فهرست
مطالب
خالصه بازنگری پالن پاسخدهی برشی 2021-2018
پالن اصلی پاسخدهی برشی افغانستان 2021-2018

��������������������������������������������������������������

محدودۀ پالن بازنگری شده  :2018-2021پاسخدهی همه جانبه خشکسالی
پالن بازنگری شده پاسخدهی :در ارقام

2

������������������������������ ۰۳

����������������������������������������������������������������������������� ۰۴

����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ۰۴

د وضعیت شننه
شدت نیازها

۰۳

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ۰۵

جدول ها
جدول  :1افراد که قرار است مساعدت دریافت کنند (ارقام اصلی و بازنگری شده)
جدول  :2مطالبات مالی (ارقام اصلی و بازنگری شده)

���������������������� ۰۶

�������������������������������������������������������� ۰۶

پالن بازنگری شده پاسخدهی بیاکتل شوی پالن
پالن پاسخدهی مدغم خشکسالی

�������������������������������������������������������������������������������������� ۰۷

پس منظر

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ۰۷

پاسخدهی

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ۰۸

مصئونیت غذایی و زراعت
آب وحفظ الصحه
تغذی

���������������������������������������������������������������������������������������������� ۰۹

���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ۱۰

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ۱۱

خالصه بازنگری ۲۰۲۱ - ۲۰۱۸

۲۰۲۱-۲۰۱۸
پالن اصلی پاسخدهی برشی افغانستان

خالصۀ بازنگری
پالن اصلی پاسخدهی برشی افغانستان 2021-2018
پالن پاسخدهی برشی  2018-2021افغانستان که در دسمرب  2017نرش گردیده بود ،برای رسیده
گی به نیازمندیهای حیاتی و حامیتی  2.8میلیون نفر در سال  2018درخواست دریافت 430

میلیون دالر را کرده بود .اهداف ا سرتاتیژیک پالن که قرار است در طول عمر پالن معترب باشند ،بر
نقاط زیر مترکز دارند:

هدف استراژیک اول

نجات حیات در نقاط که بیشرتین نیازمندی را دارند

هدف استراژیک دوم

کاهش تخطی های حامیتی و توسعۀ احرتام به قانون بین املللی برشدوستانه

هدف استراژیک سوم

رسیده گی الزمی و به موقع به افراد متأثرشده از حوادث طبیعی غیر مرتقبه

محدودۀ پالن بازنگری شده  :2018-2021پاسخدهی همه جانبه خشکسالی
در زمستان گذشته تقریباً رستارس کشور شاهد کمبود  70فیصدی بارنده گی بود که این وضعیت
سال  2017/18را پنجمین سال متواتر ساخت که در آن فصل اصلی کِشت گندم (اکتوبر – فربوری)
متاثر گردید .متعاقباً تیم برشی کشوری بر اساس تحلیل وضعیت که بیانگر شیوع خشکسالی در
کشور میباشد ،تصمیم گرفت تا پالن پاسخدهی برشی بازنگری شود .این خشکسالی تاثیر مخرب
ِ
باالخص باالی خانواده های زراعتی دارد که از قبل هم به فقدان مزمن مصؤنیت غذایی دچار
بودند (تقریبا  2.2میلیون نفر) ،که از آنجمله  1.4میلیون نفر در ماهای آینده و فصل بی حاصل
به مرحله حاد فقدان مصؤنیت غذایی خواهند رسید و نیازمند مساعدتهای اضطراری خواهند
گردید.
با اخذ این تصمیم ،تیم کشوری برشی میپذیرد که فرضیه های پالنی که پالن پاسخدهی در ابتدا
بر اساس آن تدویر یافته بود ،تغییر منوده (به پالن پاسخدهی برشی ص 11-12 .مراجعه شود) و
اینکه برای رسیده گی به موقع و جلوگیری از یک آفت بزرگ ،رضورت است تا فعالیتها و مطالبات
بیشرت مربوط به خشکسالی شامل پالن گردد.

بنابراین ،در حالیکه اهداف سرتاتیژیک و ابعاد کلی پالن پاسخدهی برشی تغییر نیافته و به نجات
حیات در ساحات که بیشرتین زیان را از جنگ و آفات طبیعی دیده باشند ،اولویت داده میشود؛
در پالن طوری تعدیل آورده میشود تا فعالیتهای اضافه گردند که زمینه را برای امدادرسانی به
رضوریات عاجل غذا و زراعت ،معیشت ،آب و حفظ الصحه و مصؤنیت غذایی آنهای که بیشرتین
رضر را دیده اند – بیشرت زارعین روستایی و کارگران روزمزد که در بخش زراعت کار میکنند –
مهیا گردد .روشهای متقاطع پیشبینی شده برای حامیت ،سن و معیوبیت ،مسؤلیت پذیری و
اجرای برنامه ها بر اساس پول نقد به حال خود باقی مانده ،تغییر منیکنند.
معلومات بیشرت در مورد پالن پاسخدهی افغانستان به شمول توافق بر حدود و اولویتها،
پارامرتهای پاسخدهی و چگونه گی رویکرد ‘طریقه ای جدید کار’ را میتوان در اصل سند پالن
پاسخدهی دریافت کرد.
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خالصه بازنگری شده ۲۰۲۱ - ۲۰۱۸

پالن بازنگری شده پاسخدهی :در ارقام
پالن بازنگری شده پاسخدهی برشی  2018-2021افغانستان حاال برای رسیده گی به نیازهای اضطراری برشی و حامیتی  4.2میلیون نفر در رسارس افغانستان برای سال  ،2018درخواست
دریافت  547میلیون دالر را میکند.

این رقم متناسب است به  27%ازدیاد نسبت به آنچه که در مطالبات مالی فراخوان اصلی
درخواست شده بود .این ازدیاد بصورت مستقیم ربط دارد به افزوده شدن پاسخدهی مدغم
(همه جانبه) برای خشکسالی که دربر گیرنده سکتورهای مصؤنیت غذایی و زراعت ،آب و حفظ
الصحه ،و تغذی میباشد  -هامنطوریکه در پالن احتاملی بین الکلسرتی ماه می یادآوری شده
است .مجموعاً  117میلیون بر مطالبات مالی افزوده شده است .افزایش کنونی تنها منعکس کننده
رضوریات بازنگری شده غذایی ،آب و حفظ الصحه و تغذی میباشد .و اگر مساعدتهای متویل
کننده گان آماده نباشد و مردم به علت خشکسالی بیجا شوند و مشکالت صحی مربوط به عدم
تغذیۀ مناسب (مثل اسهاالت حاد ،رسخکان و شیوع امراض دیگر) بوقوع بپیوندد ،مطالبات مالی
بیشرتی نیاز خواهد شد (برای رسپناه اضطراری و اقالم غیر غذایی ،صحت و تعلیم) .تا حال امسال

 161واقعه شیوع رسخکان گزارش شده است که  65%افزایش را نسبت به سال ( 2017عین مدت
زمان) نشان میدهد .همچنان مشخص شده است که  18.200تن از هرات به غور و بادغیس در
حوزه ای غرب بیجا شده اند و تعدادی دیگری هم در داخل این والیات بیجا شده اند.
لهذا ،اگرچه تعلیامت در حاالت اضطراری ،رسپناه اضطراری و اقالم غیر غذایی و صحت و حامیت
پالنهای اولیه و مطالبات مالی خود را حفظ منوده اند ،اگر وضعیت تقاضا کند تغیرات بیشرتی در
بازنگری میانسال بوجود خواهد آمد.

تحلیل وضعیت
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پالن بازنگری شده پاسخدهی برشی افغانستان شامل شواهد تصاویر ماهواره ای و اطالعاتی است
که توست  IMMAPو  FEWSNETتحلیل گردیده اند .همچنان از نتایج ارزیابی رسیع خشکی
زمستان  FAO 2018که در دو هفته آخر فربوری انجام یافته بود و مشاهدات ادارات عملیاتی و
فعال که در ساحه حضور دارند ،استفاده گردیده است .منابع عمده معلومات عبارت اند از:
•ارزیابی رسیع خشکی زمستان  FAO 2018در افغانستان 2 ،اپریل ( 2018که نشان میدهد
دهاقین از کمبود آب به شدت متاثر گردیده اند؛ کمبود آب آنها را مجبور کرده است تا
کِشت ها را به تاخیر اندازند ،یا برای کاهش میزان خصارات ساحات تحت زرع را کاهش
دهند و یا هم شاهد خشک شدن کامل بذر های کِشت شده خود باشند .گذارش همچنان
میزان کاهش سطح آب های زیرزمینی را برجسته میسازد که باعث خشکی نقاط منبع/اخذ
آب گردیده و از دسرتس مردم و قریه جات خارج شده اند).
•تحلیل های  iMMAPو  ،FEWSNETاپریل ( 2018نشان میدهد که حد بارنده گی زیر
میانگین ،و درجه حرارت باالتر از حد اوسط از اکتوبر  2017منجر به کاهش قابل توجه:
( )1عمق برف ( )2جریان دریاها ( )3سطح آب در بندها ( )4سطح آب زیرزمینی ()5
رطوبت خاک گردیده است .این رشایط فصل زراعتی زمستان  2018-2017را به صورت
منفی و برگشت ناپذیر متاثر ساخته و همچنان توقع میرود فصل های زراعتی بهار و

تابستان  2018را به صورت منفی متاثر سازد.
•معلومات از گروه کاری هشدار زودهنگام :رشایط دوامدار خشک 10 ،می ( 2018که نشان
میدهد ساحات زرع للمی گندم نسبت به سال قبل کاهش یافته که بیانگر رشایط خشک
خاکی و استفاده هر چه بیشرت ساحات برای چریدن میباشد .این رشایط بر محصوالت
اساسی غذایی و محصوالت با ارزش اثرات منفی داشته است – توقع میرود محصوالت از
حد اوسط پایانرت باشند که از اکتوبر  2017منجر به کاهش حد اوسط  20-30فیصد در
تولیدات مالداری و نرخ فروش حیوانات شده است).
معلومات بیشرت در بخش های سکتوری مربوطۀ این بازنگری گنجانیده شده است .فعال اما
مهم است تا توجه گردد که آمار افراد متاثر شده از خشکسالی و نیازمند مساعدت های برشی
برآوردهای اولیه و بنا بر معلومات دست داشته اند .با دسرتسی به معلومات بیشرت – یعنی بعد از
تکمیل شدن ارزیابی قبل از برداشت/محصول (که فعال جریان دارد) و ارزیابی اضطراری مصونیت
غذایی که متامی  34والیت را تحت پوشش قرار میدهد (که قرار است بعد از ماه رمضان در اوایل
جوالی رشوع گردد) – این ارقام طبق یافته های جدید بهروز رسانی خواهند شد.

خالصه بازنگری شده ۲۰۲۱ - ۲۰۱۸

شدت نیازها
خسارت های طبیعی (کاهش و ترسیع شده)

ﺑﺪﺧﺸﺎن

ﮐﻨﺪز

ﺗﺨﺎر

ﺑﻠﺦ

ﭘﻨﺠﺸﯿﺮ

ﻧﻮرﺳﺘﺎن
ﮐرن ﻫﺎ

ﻟﻐامن

ﮐﺎﺑﻞ

ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر

ﺑﺎدﻏﯿﺲ

ﺑﺎﻣﯿﺎن
ﻣﯿﺪان وردک

ﻫﺮات

ﻏﻮر

ﻟﻮﮔﺮ
ﺧﻮﺳﺖ

-

ﻓﺎرﯾﺎب
ﴎﭘﻞ

ﭘﺮوان

ﮐﺎﭘﯿﺴﺎ

ﺟﻮزﺟﺎن

ﺳﻤﻨﮕﺎن

ﺑﻐﻼن

+

جدیت

داﯾﮑﻨﺪی

ﭘﮑﺘﯿﺎ
ﻏﺰﻧﯽ

ارزﮔﺎن
ﭘﮑﺘﯿﮑﺎ

ﻓﺮاه

زاﺑﻞ

ﻫﻠﻤﻨﺪ

ﮐﻨﺪﻫﺎر

ﻧﯿﻤﺮوز
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شدت نیازها

+
ﺑﺪﺧﺸﺎن

ﮐﻨﺪز

ﺗﺨﺎر

ﻓﺎرﯾﺎب

ﺳﻤﻨﮕﺎن

ﺑﻐﻼن

ﴎﭘﻞ

ﭘﻨﺠﺸﯿﺮ

ﻧﻮرﺳﺘﺎن
ﮐرن ﻫﺎ

ﺑﻠﺦ

ﻟﻐامن

ﭘﺮوان

ﮐﺎﭘﯿﺴﺎ

ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر

ﮐﺎﺑﻞ

ﺑﺎدﻏﯿﺲ

ﺑﺎﻣﯿﺎن
ﻣﯿﺪان وردک

ﻫﺮات

ﻏﻮر

ﻟﻮﮔﺮ
ﺧﻮﺳﺖ

ﺟﻮزﺟﺎن

داﯾﮑﻨﺪی

ﭘﮑﺘﯿﺎ
ﻏﺰﻧﯽ

ارزﮔﺎن
ﭘﮑﺘﯿﮑﺎ

ﻓﺮاه

زاﺑﻞ

ﮐﻨﺪﻫﺎر

ﻫﻠﻤﻨﺪ
ﻧﯿﻤﺮوز

جدیت

-

جدول های خالصه

خالصه

جدول ها

چون افرادی که به صورت مزمن فاقد مصؤنیت غذایی اند ،در پالن اصلی پاسخدهی برشی شامل نشده بودند ،شمولیت  2.2میلیون خانواده زراعت پیشه روستایی رقم کُلی افراد
نیازمند را به  5.5میلیون و رقم افراد مورد هدف را به  4.2میلیون بلند میرد.
جدول های زیر ارقام اصلی و بازنگری شده افراد مورد هدف و مطالبات مالی را در سه سکتور متاثرشده (مصؤنیت غذایی و زراعت؛ آب و حفظ الصحه؛ و تغذی) خالصه میسازد.

جدول  :1افراد که قرار است مساعدت دریافت کنند (ارقام اصلی و بازنگری شده)
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سکتور

تعداد مجموعی اف راد که
ق رار است مساعدت شوند

تعداد بازنگری شده اف راد فصل اصلی مهاجرین
که ق رار است مساعتی
شوند

فصل
مهاجرین

بازنگری

شده

تغییر

تعداد مجموعی اف راد که
ق رار است مساعدت شوند

مصؤنیت غذایی و زراعت

1,650,000

3,050,000

NA

NA

3,050,000

1,400,000

آب و حفظ الصحه

800,000

1,550,000

NA

NA

1,550,000

750,000

تغذی

674,755

773,850

NA

NA

773,850

99,095

جدول  :2مطالبات مالی (ارقام اصلی و بازنگری شده)
پالن اصلی پاسخدهی تنها منعکس کننده مطالبات مالی برای  2018بود ،در حالیکه فراخوان
بازنگری شده شامل مطالبات مالی برای برای سکتورهای متاثر به چند ماه اول سال  2019هم
گسرتش پیدا میکند .به طور مثال  66.7( %70میلیون دالر) از  94.7میلیون دالر که برای کلسرت
مصؤنیت غذایی و زراعت برای پاسخدهی مدغم به خشکسالی نیاز هست ،برای سال  2018و
متباقی برای سال  2019نیاز است .همچنان کلسرت آب و حفظ الصحه تخمین میزند که 8.5( %60
میلیون دالر) از مجموع  14.2میلیون دالر درخواست شده برای رسیده گی به خشکسالی در سال

سکتور

مطالبات مالی اصلی
(دالر)

 2018و متباقی در  2019به مرصف خواهد رسید.
قرار است رضوریات مالی سکتورهای که در پاسخدهی مدغم خشکسالی شامل نشده اند ،بعد از
امتام منای اجاملی نیازهای برشی ،در ماه نوامرب در پالن پاسخدهی برشی  2018-2021گنجانیده
شوند.

مطالبات مالی بازنگری فصل اصلی مهاجرین
شده (دالر)

فصل
مهاجرین

بازنگری

شده

تغییر

مجموع مطالبات مالی
(دالر)

مصؤنیت غذایی و زراعت

90,600,000$

185,300,000$

NA

NA

185,300,000$

94,700,000$

آب و حفظ الصحه

23,500,000$

38,700,000$

NA

NA

38,700,000$

14,200,000$

تغذی

55,700,000$

63,365,000$

NA

NA

63,365,000$

7,665,000$

معارف در حاالت اضطراری

29,700,000$

N/A

NA

NA

29,700,000$

N/A

رسپناه عاجل و اقالم غیر غذایی

53,000,000$

N/A

NA

NA

53,000,000$

N/A

صحت

41,600,000$

N/A

NA

NA

41,600,000$

N/A

حامیت

66,500,000$

N/A

NA

NA

66,500,000$

N/A

پول نقد چندسکتوری

37,100,000$

N/A

NA

NA

37,100,000$

N/A

خدمات مشرتک
خدمات هوایی

16,400,000$

N/A

NA

NA

16,400,000$

N/A

هامهنگی

15,900,000$

N/A

NA

NA

15,900,000$

N/A

546,565,000$

116,565,000$

مجموع

430,000,000$

پالن های پاسخدهی  ۲۰۱۸بازنگری شده

پالن های پاسخدهی2018

بازنگری شده
تغییراتی که در ارقام افراد مورد هدف (آنهای که قرار است مساعدت دریافت کنند) و مطالبات
مالی مربوطه و همچنان توجیه کوتاه برای این تغییرات و جزئیات متاس برای معلومات بیشرت در
پالن های عملیاتی بازنگری شده ،گنجانیده شده اند .عالوه شدن پاسخدهی مدغم به خشکسالی

در پالن پاسخدهی برشی افغانستان به این معنی است که منابع مالی دریافت شده را میتوان به
طور زنده در سیستم ردیابی مالی ،نظارت کرد.

پالن پاسخدهی مدغم خشکسالی
سکتور

منای اجاملی

مجموع کلسرت

مصؤنیت غذایی و زراعت

افراد مورد هدف

1,400,000

مطالبات مالی

94,700,000$

افراد مورد هدف

750,000

مطالبات مالی

14,200,000$

افراد مورد هدف

99,095

مطالبات مالی

7,665,000$

مطالبات مالی

116,565,000$

آب و حفظ الصحه
تغذی
مجموع خشکسالی

فصل مهاجرین
NA
NA
NA
NA

مجموع عمومی
1,400,000
94,700,000$
750,000
14,200,000$
99,095
7,665,000$
116,565,000$

پس منظر
افغانستان در حال حارض با خشکسالی رودررو است که نظیر آن از سال  2011دیده نشده است.
آن زمان  2.6میلیون نفر در  14والیت در شامل و رشق کشور به علت حاصالت زراعتی پایین
به دلیل وقوع خشکسالی و باال رفنت قیمت های اقالم غذایی در جهان مصؤنیت غذایی خود را
از دست دادند .دو سوم کشور – تقریبا  20والیت – تا حال در  2018از کمبود شدید باران و
برفباری محدود در زمستان متاثر شده اند ،که منتج به تاثیرات منفی بر مقدار آب بهاری هنگام
آب-شدن یخ ها شده است و زمین های زراعتی للمی و آبی و هم چراگاه ها را متاثر ساخته
است.
در حالیکه تولید گندم در  %57 2017پایینرت از حد میانگین  5ساله گزارش شده است ،پیشبینی
میشود حاصالت  2018از آن هم کمرت باشد – نزول از  4.2میلیون میرتیک ت ُن به  3.5میلیون
مرتیک تُن .این وضعیت دسرتسی به علف را متاثر کرده است و منجر به وخیم شدن و ضع
جسمی حیوانات شده است که مالداران را ناچار به فروش حیوانات خود کرده اند .در  20والیت
قیمت گوسفندان  %40کاهش یافته در حالیکه قیمت علف  %100صعود داشته است .تولید
 .2چون قسمت قابل مالحظۀ نفوس افغانستان به شکلی از اشکال از نیازمندی های مزمن رنج میربند – بیش تر از یک سوم آنها برای سالها
در گروه فاقد مصونیت غذایی دسته بندی شده اند – رضوریات پیشکش شده در سند منای اجاملی نیازهای برشی  2018که اساس پالن
پاسخدهی برشی  2018-2021را تشکیل میدهد ،از بحران موجود به علت جنگ ،حوادث طبیعی و یا هم بیجاشدن گروه وسیعی از مردم،
نشعت میگیرد .ولی چون فعال خشکسالی آنهای را که به صورت مزمن فاقد مصونیت غذایی بودند ،تهدید به داخل شدن به مرحله عدم

شیر هم به همین ترتیب به علت تغذیۀ ضعیف حیوانات %40 ،کاهش داشته است .تصاویر ماه
واره ای نباتات نشان میدهد که ساحات زرع شده تحت فشار شدید قرار دارند (با تراکم بسیار
پایین تر نسبت به حد میانگین) ،که نشان میدهد محصوالت یا از بین رفته اند و یا هم ساحات
قابل زرع کِشت نشده اند .دهاقین همچنان کاهش قابل توجهی را امسال نسبت کمبود دسرتسی
به آب در هکتار کِشت گندم آبی و للمی گزارش داده اند ( %26و  %66به ترتیب) .به این معنا که
دهاقین چاره ای جز کاهش ساحه کِشت گندم ،نداشتند.
از میان مالداران ،بیشرتین خساره را مالداران کوچک (دارای الی  10حیوان به شمول نشخوارهای
خورد و بزرگ) میبینند .آنها توانایی پیدا کردن علف را ندارند و ساحه چراگاه شان محدود (عدم
تحرک) و تحت فشار (چراگاه فرسوده  /بیش از حد استفاده شده) است.

مصونیت حاد غذایی میکند ،این گروه در پالن پاسخدهی برشی  2018و چند ماه نخست  2019طبق رضورت شامل میشوند .برای معلومات
بیشرت در مورد شیوۀ اولویت بندی اجتامع برشی در افغانستان رجوع شود به سند منای اجاملی نیازهای برشی  2018ص.7 .
 .۳سمنگان ,لوگر ,پکتیکا ,رسپل ,پکتیا ,نورستان ,بلخ ,جوزجان ,کندهار ,دایکندی ,غور ,فراه ,فاریاب ,کندز ,بدخشان  .هرات ,هلمند ,غزنی,
زابل ,تخار ,نیمروز ,بغالن ,بادغیس ,بامیان
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این مردم در خطر ویژه ای فقدان مصؤنیت غذایی قرار دارند .چون وقتیکه تعداد رمه هایشان به
علت مرگ و مریضی و یا فروش از ناچاری ،به شدت کاهش پیدا کند ،حیوانات اصلی تولید مثل

در خطر قرار گرفته تولید مثل و شیردهی توقف میکند.

پاسخدهی
به طور کُلی ،برای عملی کردن فعالیت های گنجانیده شده در پالن مدغم پاسخدهی خشکسالی و رسیده گی به نیازهای عاجل مردم متاثرشده ،جلوگیری از بیجاشدن تعداد زیاد و
شیوع مشکالت صحی ،و کاهش خطر وخیم تر شدن هرچه بیشرت عدم مصؤنیت غذایی و وضعیت تغذی؛ به  116.565.000دالر نیاز است.

پالن پاسخدهی مدغم اقدامات الزم را برای رسیده گی به تاثیرات فوری خشکسالی و جلوگیری از
احتامل مبیان آمدن نیازهای بیشرت برشی در ساحات مصؤنیت غذایی و زراعت ،آب و حفظ الصحه
و تغذی مشخص میکند .در این خصوص پالن مدغم پاسخدهی خشکسالی بازتاب دهنده اقدامات
عاجل برای رسیده گی به بحران جاری و همچنان اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از وقوع
بحران مصیبت بار دیگر ،میباشد.
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پیش فرض پالن عملی سازی برنامه های مشرتک و پاسخدهی چند-سکتوری توسط ادارات برشی
مبیاشد؛ طوریکه اجازه میدهد چندین نهاد با استفاده از مولفه اصلی که مصؤنیت غذایی و
زراعت میباشد ،مساعدت های متمم و مقوی برای طرفین را به نیازمندان برسانند .دراین خصوص
از جمله  1.4میلیون نفریکه قرار است مساعدت غذایی  6ماهه (مساعدت نقدی یا غیرنقدی)
دریافت کنند ،به  500.000دهقان که دارای زمین اندک باشند عالوتاً مساعدت های حامیت امرار
معیشت مربوط به زراعت و مالداری نیز صورت میگیرد .و بیشرت از نصف تعداد هم مساعدت
اضطراری آب را به عالوه کمک های حساس سازی (آماده سازی) جوامع و باال بردن سطح آگاهی
در مورد شیوه های امن حفظ الصحه دریافت خواهند کرد .همچنان  36.000طفل زیر  2سال
غذاهای مک ِمله را دریافت خواهند کرد که برای جلوگیری از اوج گرفنت ارقام سؤتغذی حاد طرح
ریزی شده است .حامیت امرار معیشت برای نگهداری منابع باارزش مغذی بسیار حیاتی میباشد
چون زراعت و مالداری شدیدا ً متاثر گردیده اند.

شود .چون همه والیات به یک شکل و درجه متاثر منیشوند ،پیشبینی میشود که ادارات فعال
برشی پاسخدهی را طوری درجه بندی کنند که فعالیت ها در والیات به صورت سلسله ای طرح
ریزی شوند طوریکه در قدم اول به آنهای که شدیدترین آسیب را دیده اند و متعاقباً آنهای که
نسبتاً آسیب میانه دیده اند ،رسیده گی صورت گیرد.
برای کامل سازی پاسخدهی مدغم خشکسالی و رسیده گی به موراد موجود شیوع رسخکان – که
معموالً در جاهای واقع میشود که میزان واکسین پایین و یا زیرساخت های صحی ضعیف باشند
کمپاین فعالیت واکسیناسیون متمم که توسط ادارات  ،GAVIوزارت صحت عامه UNICEF ،و
 WHOحامیت میگردد ،در رستارس کشور رشوع گردد (در ماه آگست در  14والیت رسدسیر و در
ماه اکتوبر در  14والیت گرم سیر) .در جاهایکه امکان وجود داشته باشد کمپاین واکسیناسیون
با توزیع کمک غذایی هامهنگ خواهد شد تا پوشش و دسرتسی به واکسیناسیون و آگاهی های
صحی به مردم متاثر از خشکسالی باال رود .به این ترتیب میتوان مطمنئ شد که آنهای که کمک
های مواد غذایی عاجل ،آب و حفظ الصحه و تغذی دریافت میکنند ،خدمات بازدارنده را نیز
دریافت کنند .چون این کمپاین یک فعالیت مرتبط به انکشاف است ،جزئیات عملی کردن و
رضوریات بودیجه وی آن مربوط میشود به چارچوب ملل متحد واحد ،نه به پالن پاسخدهی
برشی.

برای جلوگیری از امتام دارایی ،مهاجرت و سؤتغذی ،مساعدت ها (غذایی و کمک های مالداری)
باید فورا ً در بعضی مناطق آغاز شوند و در طول زمستان  2019-2018و در اوج فصل گرسنه گی
 2019آنطوریکه الزم باشد ،دوام پیدا کند .درحالیکه پالن دقیق عملی تا هنوز انکشاف نیافته
است ،پیشبینی میشود که چهار ماه از کمک غذایی در سال در  2018و متباقی در  2019ارایه

 .۴فصل گرسنه گی در نقاط مختلف در اوقات مختلف بوقوع میپیوندد .یافته های ارزیابی اضطراری مصونیت غذایی برای آگاه ساخنت پالن

عملیاتی و زمان بندی پیاده سازی جغرافیه وی هم استفاده خواهد شد.

مصؤنیت غذایی و زراعت

مصؤنیت غذایی و زراعت

منای اجاملی سکتور

مجموع کلسرت (اصلی)

مجموع کلسرت (بازنگری فصل مهاجرین (اصلی)
شده)

فصل مهاجرین (بازنگری
شده)

مجموع عمومی (اصلی)

مجموع عمومی
)بازنگری شده(

افراد مورد هدف

1,650,000

3,050,000

NA

NA

1,650,000

3,050,000

مطالبات مالی

90,600,000$

185,300,000$

NA

NA

90,600,000$

185,300,000$

خشکسالی منابع غذایی مردمی را که وابسته به زراعت ،مالداری و کار زراعتی بودند ،به شدت
متاثر ساخته است – که دربرگیرنده سه از چهار گروه اصلی وسیله امرار معیشت در افغانستان
میشود .انتظار میرود هم محصوالت اولیۀ غذایی و هم محصوالت با ارزش در سال  2018از سطح
نورمال آن پایین تر باشند .گندم زمستانی که یک محصول عمده در دوره زراعتی ساالنه میباشد
و قلم اصلی غذایی در رستارس کشور است ،هم از حد نورمال خیلی پایین تر است .محصوالت
حیوانی برای دهاقین آسیب پذیر و خانواده-های که توسط زنان رسپرستی میشوند ،منابع عمده
غذاهای مغذی و عاید هستند .در ماه های اخیر محصوالت حیوانی کاهش یافته که نشان میدهد
تعداد خوانواده های مالدار که از ناچاری حیوانات خود ره به قیمت نازل میفروشند به شدت باال
رفته که حیوانات اصلی تولید مثل را به خطر مواجه میسازد.

واکسین ،درمان کِرم و تداوی حیوانات صورت خواهد گرفت که الی  10.5میلیون دالر هزینه
خواهد داشت.
حکومت افغانستان هم در حال طرح ریزی پاسخی است و به نظر میرسد میتواند الی 78.000
مرتیک تُن گندم متعهد شود .اگر این تعهد تحقق یابد ،هزینه مساعدت مصؤنیت غذایی میتواند
با کاهش  33.6میلیون دالر به رقم مجموعی  50.4میلیون دالر تقلیل یابد .کلسرت مصؤنیت
غذایی و زراعت در مورد مساعدت غذایی و حامیت حیوانات با وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری
هآمهنگی نزدیک دارد .وزارت زراعت تا حال  3میلیون دالر را به تدارک خوراکۀ حیوانات در شش
والیت تخصیص داده است .وزارت زراعت همچنان از ادارات متویل کننده برای خوراکۀ دو ماهه
رمه های بزرگ درخواست  100میلیون دالر را کرده است.

کاهش و نبود حاصل و کاهش محصوالت حیوانی برای خانواده های که وابسته به زراعت اند،
منجر به فقدان مصؤنیت غذایی و کاهش درآمد خواهد شد .پاسخدهی کلسرت مصؤنیت غذایی
شامل کمک به زراعت ،دهاقین مالدار و کارگران زراعتی خواهد بود .در حال حارض وزارت
زراعت ،آبیاری و مالداری در حال پیشربد ارزیابی قبل از محصول میباشد (انتظار میرود نتایج
در ماه جون پیشکش شود) .و همچنان قرار است ارزیابی عاجل مصؤنیت غذایی توسط کلسرت
مصؤنیت غذایی و زراعت FAO ،و  WFPدر اوایل ماه جوالی انجام شود (انتظار میرود نتایج آن
در آگست پیشکش شود).
					
متاس ها
بر اساس تخمین شدت تاثیر خشکسالی در  20والیت که بیشرت متاثر شده اند ،کلسرت مصؤنیت
غذایی و زراعت برای  1.4میلیون افراد روستایی ( 200.000خانواده) که با خطر شدید فقدان
هماهنگ کننده کلستر :عبداملاجد کوونکېabdul.majid@fao.org);( :
و
غذا
مصؤنیت غذایی روبرو اند ،پیشنهاد کمک مصؤنیت غذایی میکند .مساعدت ها به صورت
)Eric Kenefick, Co-Lead (eric.kenefick@wfp.org
یا نقدی خواهد بود که در هر ما  14میلیون دالر و برای حد اکرث  6ماه و مجموعاً  84میلیون دالر
موسساتACTED, ABM, ACF, ActionAid, ADA, Afghanaid, :
خواهد شد .کلسرت مصؤنیت غذایی و زراعت در نظر دارد  4ماه از کمک ها را در  2018و دو ماه
ANCC, AREA, CARE international, Caritas Germany,
را در  2019با درنظرداشت میزان رضوریات فصلی ،توزیع کند.
CoAR, Concern, CRS, DRC, FAO, HRDA, IR, IRC, Madera,
کلسرت مصؤنیت غذایی و زراعت همچنان توصیۀ میکند تا به  500.000افراد روستایی (72.000
Medair, NCRO, NEI, NPORRA, NRC, OHW, ORCD, ORCD,
خانواده) که دهاقین و مالداران کوچک اند ،کمک امرار معیشت مهیا کند .این مساعدت ها در
Oxfam, PAC, PIN, RCDC, RI, SCI, Shelter for life, SI, SOFAR,
شکل مواد رضوری زراعتی (محصوالت تابستانی و زمستانی) ،بذر سبزیجات ،بسته های مرغ
UNHCR, WFP, WHH, World Vision, ZOA
داری ،خوراکۀ حیوانات ،نباتات علوفه (خوراکۀ حیوانات) که رشد رسیع داشته باشند ،و کمپاین

بر عالو ٔه کمکهای مص ٔونیت غذایی و امرار معیشت فوق الذکر ،کلسرت مصؤنیت غذایی و زراعت
و ادارات همکار وضعیت را برای نشانههای مهاجرتهای وسیع به علت خشکسالی از نزدیک
نظارت میکنند.
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آب و حفظ الصحه

آب و حفظ الصحه

منای اجاملی سکتور
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مجموع کلسرت (اصلی)

مجموع کلسرت (بازنگری فصل مهاجرین (اصلی)
شده)

فصل مهاجرین (بازنگری
شده)

مجموع عمومی (اصلی)

مجموع عمومی
)بازنگری شده(

افراد مورد هدف

800,000

1,550,000

NA

NA

800,000

1,550,000

مطالبات مالی

23,500,000$

37,700,000$

NA

NA

23,500,000$

37,700,000$

خشکسالی بر منابع موجود ٔه آب اثرات مخرب داشته ،طوریکه ساحات زیادی با کمبود حاد آب
مواجه اند .در بعضی مناطق زون غرب افغانستان استفاده آب از  ۵لیرت در روز برای هر فرد
کاهش یافته که مردم را مجبور به سپری کردن حد اوسط  4-5ساعت در هر روز برای آوردن آب
کرده است .همچنان آنها را مجبور به استفاده از منابع حفاظت ناشده برای آب آشامیدن کرده
است که آنها را در معرض امراض آبزی قرار داده است (ارزیابی رسیع رضوریات آب و حفظ
الصحه ،ولسوالی مقر ،فربوری  .)2018احتامالً کمبود آب در بیشرت مناطق الی ماههای نوامرب-
دسمرب  2018ادامه خواهد یافت که حدودا ً  750.000نفر را در  17والیت نیازمند به خدمات آب
و حفظ الصحه خواهد کرد که از آنجمله احتامالً  11آن شدیدا ً متاثر خواهد شد.
کلسرت آب و حفظ الصحه مترینات پالنگذاری احتاملی را در سه زون برگزار کرده است که در
آن دفاتر همکار تصمیم گرفتند تا خدمات عاجل آب و حفظ الصحه را در پاسخ به خشکسالی
افزایش دهند؛ که شامل موارد ذیل میشود:
•تشخیص دقیق جوامع (قریهجات) و محالت که فعالً یا هم در آینده به کمبود حاد آب
روبرو هستند/میشوند؛
•جابجایی قبل از وقت بستههای آب به شمول محلولهای کیمیاوی تصفی ٔه آب و وسایل
ذخیره کردن آب در نقاط سرتاتیژیک؛
•انتقال اضطراری آب توسط تانکرها به عنوان اقدام کوتاه-مدت و برای نجات حیات؛
•احیای مجدد چاههای عمیق آب و برمهکاری چاههای سرتاتیژیک برای تهی ٔه آب تانکری
برای توقف بیجاشدن؛
•تهی ٔه آبرسانی با احیا و توسع ٔه منابع موجود آب و برمهکاری منابع جدید آب در ساحات
متاثرشده؛

•تهی ٔه بستههای حفظ الصحه به شمول ظروف آب ،حساس سازی جوامع و خانوادهها در
مورد طرق امن استفاد ٔه از آب و روشهای مناسب حفظ الصحه برای مردمان متاثر از
خشکسالی؛
•منکزدایی آب در جاهایکه ذخایر زیرزمینی آب شور داشته باشد ،بسیج مردم و مقامات
برای عملیسازی گزینههای استحصال آب همچون بندهای تغذی ٔه ذخیرههای زیرزمینی و
منکزدایی.
متاس ها
هماهنگ کننده کلستر  :رميش باسل( ;)rbhusal@unicef.orgراشد یحیحی
( ,)rashid.yahya@dacaar.orgمعاون هماهنگ کننده کلستر(موسسات غیر
دولتی); عبداملالک تیموری ,)malik.temory@mrrd.gov.afمعاون هماهنگ کننده
کلستر(دولتی); غالم طارق)NGO Co-lead (ghulam.tariq@nca.no :
موسساتACBAR, ACF, ACTED, ADA, ADEO, AHDAA, APA, :
ARCS, Christian AID, CARITAS Germany, CAWC, CoAR,
CRDSA, DACAAR, GNI, HAPA, ICRC, IFRC, IMC, IOM,
IRC, MADERA, MEDAIR, Mission East, MRRD, NCA,
NCRO, NPO/RRAA, NRC, RCDC, RI, Save the Children,
SDO, SI, UNHCR, UNICEF, WHH, WHO, World Vision,
ZOA

تغذی

تغذی

منای اجاملی سکتور

مجموع کلسرت (اصلی)

مجموع کلسرت (بازنگری فصل مهاجرین (اصلی)
شده)

فصل مهاجرین (بازنگری
شده)

مجموع عمومی (اصلی)

مجموع عمومی
)بازنگری شده(

افراد مورد هدف

674,755

773,850

NA

NA

674,755

773,850

مطالبات مالی

55,700,000$

63,365,000$

NA

NA

55,700,000$

63,665,000$

تاثیر خشکسالی بر وضعیت تغذی عمدتاً مرتبط است با کاهش دسرتسی به آب صحی،
نگرانیهای صحی و احتامل افزایش فقدان مص ٔونیت غذایی در ماههای آینده .این اثرات احتامالً
در والیاتی بیشرت شدید خواهد بود که از قبل هم نرخ باالی س ٔو تغذی داشتند .حدود 125.000
طفل زیر پنج سال که به س ٔوتغذی گرفتار اند و  32.750خانم باردار و شیرده در  ۲۰والیت کشور
به کمکهای عاجل حیاتی تغذی نیازمند خواهند بود .ازین جمله کلسرت تغذی در نظر دارد که
به تعداد  89.350طفل زیر پنج سال و  9.745زنان باردار و شیرده را با مساعدتهای تغذی کمک
کند .این ارقام شامل 26.285 :طفل زیر سن پنج سال مصاب به س ٔوتغذی حاد متوسط ()MAM
و  9.745خانم باردار و شیرده میشود که خدمات  MAMرا دریافت خواهند کرد؛  23.535طفل
زیر پنج سال مصاب به س ٔوتغذی حاد شدید ( )SAMبه صورت رساپا تداوی خواهند شد؛ و 3.530
طفل مصاب به س ٔوتغذی حاد شدید که پیچیدهگیهای طبی هم داشته باشند که نیاز به بسرتشدن
داشته باشند .عالوه برین  36.000طفل زیر دو سال در هآمهنگی با کلسرت مص ٔونیت غذایی و
زراعت غذاهای متمم را از طریق برنام ٔه همهشمول غذاهای متمم دریافت خواهند کرد.
برای جلوگیری از تاثیرات کوتاه-مدت خشکسالی بر وضعیت تغذی اطفال و زنان باردار و شیرده
آسیبپذیر فعالیتهای زیر عملی خواهد شد:
•شناسایی و تداوی زودهنگام موارد س ٔوتغذی حاد با تقویت غربالگری (شناسایی) و سیستم
رجعت دهی درسطح جوامع
•افزایش خدمات اضطراری تغذی از طریق تیمهای تغذی ثابت و سیار مدغم؛

•هآمهنگی با ادارات همکار کلسرت مص ٔونیت غذایی و زراعت برای ارای ٔه مشرتک کمکهای
غذایی (به شکل مواد و یا پول نقد) و برنامه همهشمول غذاهای متمم؛
•متممسازی ریزمغذیها ( )Micronutrientsبرای اطفال زیر  ۵سال و زنان سن باروری با
هآمهنگی وزارت صحت و UNICEF
•هآمهنگی با روزهای ملی واکسیناسیون وبرنامههای مک ِمل پولیو ویتامین  Aبرای حصول
اطم ٔینان از افزایش پوشش در ساحات متاثر از خشکسالی؛
•ارائه مواد اساسی تغذی به مراکز و اطمئنان از حفظ ذخایر
•اطالعرسانی در مورد شیوههای تغذی ٔه نوزادان و اطفال خورد در هامهنگی با برنامه ابتکار
برای حفظ الصحه و تغذی  USAIDیا ( )IHSANو مشاورین تغذی.
متاس ها
هماهنگ کننده کلستر :انتون هی دوبامو()adobamo@unicef.org
موسساتAADA, ACF, ACTD, AHDS, AKHS, BARAN, BDN, :
CAF, Caritas G., CHA, FHI360, HADAAF, HEERO, HNTPO,
IMC, InterSOS, MEDAIR, MMRCA, MoPH, MOVE, MRCA,
OHPM, ORCD, PU-AMI, SAF, SCI, UNICEF, WFP, WHO,
WVI
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این ســند به نیابت از تیم بشــری کشــوری و شــرکاء تهیه شده است.
این ســند ارائه کننده درک مشــترکِ تیم بشــری کشــوری ازبحرانها بشــمول شــدیدترین نیاز های بشــری وتعداد تخمینی کســانیکه نیازمند کمک های بشردوســتانه هستند،میباشــد .این ســند توحیدی از نیازهای
مبتنــی برشــواهد را ارائه نموده وبه طراحی مشــترک پاســخگویی اســتراتیژیک کمــک میکند.
عناوین اســتفاده شــده و ارائه مواد این گزارش مبین هیچ نوع نظر ســکریت ســازمان ملل متحد دررابطه به جایگاه حقوقی هیچ کشــور ،ســرزمین ،شــهر ویا ســاحه صالحیت ،یا تعریف حدود ومرزهایش نیســت.

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

